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                          ຄ່າທຽບເທົ່າສະກຸນເງິນ 
      (ຕາມອັດຕາວັນທີ 30 ເດືອນສິງຫາ 2011) 
 
ຫົວໜ່ວຍເງິນຕາ   –  ກີບ (KN) 
KN1.00   =  $0.0012 
$1.00    =  KN7,990 

 
 

ຕົວຫຍໍ ້
ADB   –  ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ  
ADF   –  ກອງທຶນພັດທະນາອາຊີ  
ASEAN    –  ສະມາຄມົປະຊາຊາດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້  
CAPE   –  ການປະເມີນຜົນແຜນງານຊ່ວຍເຫຼືອປະຈໍາປະເທດ  
CPS   –  ຍຸດທະສາດການຮ່ວມມືກັບກັບປະເທດ  
GDP   –  ລວມຍອດຜະລດິຕະພັນພາຍໃນປະເທດ  
GMS   –  ອະນພຸາກພື້ນເຂດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ  
GNI   –  ລວມຍອດລາຍຮັບແຫ່ງຊາດ  
Lao PDR  –  ສາທາລະນະນລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ  
MDG   –  ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາສະຫດັສະວັດ  
NGO   –  ອົງການຈັດຕັ້ງບໍ່ສັງກັດລັດ  
NSEDP –  ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ  
OCR   –  ແຫ່ ຼງເງິນກູ້ສາມນັ  
SMEs   –  ວິສະຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ  
TVET   –  ການສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ວິຊາຊີບ  

 

ໝາຍເຫດ 
(i)    ສົກງົບປະມານ (FY) ຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ສິ້ນສຸດໃນວັນທີ 30 ເດືອນກັນຍາ.     “FY” ກ່ອນ 
       ປີຕາມເວລາປະຕິທິນສະແດງເຖິງປີທ່ີສົກງົບປະມານສິ້ນສຸດ ຕົວຢ່າງ FY2011 ສິ້ນສຸດໃນວັນທີ 30 
        ກັນຍາ 2011.   
(ii) ໃນບົດລາຍງານນີ້, "$" ໝາຍເຖິງ ໂດລາສະຫະລັດ.   
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ຕັດສິນກ່ຽວກັບສະຖານະທາງກົດໝາຍ  ຫຼື ສະຖານະອື່ນຂອງດິນແດນ ຫຼື ເຂດພື້ນທ່ີນັ້ນໆ.  
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ສະພາບລວມຂອງປະເທດ 
 

ດ້ານເສດຖະກິດ 2006 2007 2008 2009 2010 

GDP (ຕ້ື $, ປະຈຸບັນ)      3.3 4.0 5.1 5.5 6.5 
GDP ຕ່ໍຫົວຄົນ ($, ປະຈບັຸນ)      568 672 840 906 960 
ການເຕີບໂຕຂອງ GDP (%, ໃນສະພາບລາຄາຄົງທ່ີ)     8.1 7.9 7.2 7.3 7.5 

ກະສິກໍາ        3.5 6.2 2.0 2.3 2.0 
ອຸດສະຫະກໍາ        21.5 6.5 10.0 17.0 19.0 
ການບໍລິການ        5.3 12.1 9.7 4.4 5.0 

ລວມຍອດການລົງທຶນພາຍໃນ (% ຂອງ GDP)    31.1 39.7 37.1 35.2 36.0 
ລວມຍອດເງິນສະສົມພາຍໃນ (% of GDP)     20.3 21.9 18.2 16.6 17.0 
ດັດສະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ (ການປ່ຽນແປງປະຈໍາປີເປັນ %)    6.8 4.5 7.6 0.1 6.0 
ສະພາບຄ່ອງ (M2) (ການປ່ຽນແປງປະຈໍາປີເປັນ %)  17.2 38.7 18.3 31.3 39.1 
ຈໍານວນເກີນດຸນ (ຂາດດຸນ) ໂດຍລວມ (% ຂອງ GDP)a  (3.8) (2.9) (2.8) (7.0) (5.1) 
ດຸນດ່ຽງການຄ້າ (% ຂອງ GDP)   (13.9) (20.4) (22.2) (17.4) (13.2) 
ດຸນດ່ຽງບັນຊີເດີນສະພັດ (% ຂອງ GDP)   (11.2) (16.2) (17.3) (12.0) (8.7) 
ອັດຕາສ່ວນການຊໍາລະໜີ້ທຽບກັບການສ່ົງອອກ (% ຂອງ GDP)  9.3 12.5 11.0 11.8 13.4 
ໜ້ີພາຍນອກ PPG (% ຂອງ GDP)   63.1 59.1 54.0 55.4 51.8 

 

 

ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ດ້ານສັງຄົມ   ຊຸມປີ 1990 ຊຸມປີ 2000 ປີລ້າສຸດ 

ພົນລະເມືອງ (ລ້ານ)   4.5 [1995] 5.6 [2005] 6.2 [2009] 

ການເຕີບໂຕຂອງພົນລະເມືອງ (% ການປ່ຽນແປງປະຈໍາປີ)     2.1 [1995–2005]  2.0 [2009] 

ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ ່(ຕ່ໍການເກີດ 100,000 ຄົນ)   650 [1995] 530 [2000] 405 [2005] 

ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກເກີດໃໝ ່(ຕ່ໍາກວ່າ 1 ປີ/ຕ່ໍການເກີດ 1,000 ຄົນ)    104 [1995]  70 [2005] 

ອາຍຸຍືນສະເລ່ຍ (ປີ)   54 [1990]  64 [2009] 

ອັດຕາການຮູ້ໜັງສືຂອງຜູ້ໃຫຍ່ (%)      72.7 [2008] 

ເປີເຊັນການຈົດທະບຽນເຂ້ົາຮຽນຊັ້ນປະຖົມ (%)    58 [1991]  84 [2005] 

ການຂາດສານອາຫານຂອງເດັກ (% ຂອງເດັກຕ່ໍາກວ່າ 5 ປີ)    44 [1993] 40 [2000] 37 [2006] 

ປະຊາກອນທີ່ຢູ່ຕ່ໍາກວ່າເສ້ັນຄວາມທຸກຍາກ (%)   46 [1992] 33 [2002] 27 [2008] 

ປະຊາກອນທີ່ເຂ້ົາເຖິງນ້ໍາທ່ີປອດໄພ (%)    38 [1990]  57 [2008] 

ປະຊາກອນທີ່ເຂ້ົາເຖິງສຸຂະອະນາໄມ (%)   8.0 [1990]  53 [2007] 

 

ສ່ິງແວດລ້ອມ ຊຸມປີ 1990 ຊຸມປີ 2000 ປີລ້າສຸດ 

ການປ່ອຍອາຍຄາບອນໄດອັອກໄຊ (ໂຕນ)  …  434,000 [2006] 

ການປ່ອຍອາຍຄາບອນໄດອັອກໄຊຕໍ່ຫົວຄົນ (ໂຕນ)   ...  0.25 [2004] 

ພື້ນທ່ີປ່າ (ລ້ານເຮັກຕາ)   11 [1992]  9.5 [2007] 

ປະຊາກອນໃນຕົວເມືອງ (% ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ)   17 [1995]  27 [2005] 

 

ຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບ ADB (ເງິນກູ້ຕ່າງປະເທດ, ມາຮອດວັນທີ 31 ທັນວາ 2010)   OCR ADF ລວມ 

ຈໍານວນເງິນກູ້ທັງໝົດ   1 28 29 

ຈໍານວນເງິນກູ້ສຸດທິ ($ ລ້ານ, ສະສົມ)   20.0 426.0 446.0 

ການເບີກຈ່າຍ      

ທຶນທັງໝົດທ່ີມີພ້ອມໃຫຖ້ອນໄດ້ ($ ລ້ານ)   1.6 214.7 216.3 

ຈໍານວນເງິນທ່ີເບີກຈ່າຍແລ້ວ ($ ລ້ານ, ສະສົມ)   18.3 167.7 186.0 

ເປີເຊັນເງິນທ່ີໄດ້ເບີກໄປແລ້ວ (ຈໍານວນທີ່ເບ ີກໄປແລ້ວ/ຈໍານວນທັງໝົດທ່ີມີໃຫ)້   4.0% 42.0% 46.0% 

… = ບ່ໍມີຂ້ໍມູນ, ( ) = ຕິດລົບ, [ ] = ປີລ້າສຸດທ່ີຂ້ໍມູນມີໃຫ,້ ADB = ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ,  ADF = ກອງທຶນພັດທະນາອາຊີ, GDP = ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍ
ໃນ, M2 = ເງິນຕາມຄວາມໝາຍກວ້າງ, OCR = ແຫຼ່ງເງິນກູ້ສາມັນ. ແຫຼ່ງຂ້ໍມູນ: ຄາດຄະເນການພັດທະນາຂອງອາຊີ ປີ 2011; IMF Article IV Consultation 2010; 
ການສໍາຫຼວດດ້ານເງິນຕາປະຈໍາເດືອນ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ; ສໍານັກງານສະຖິຕິຂອງລາວ, ກະຊວງແຜນການ; ການສໍາຫຼວດການບໍລິໂພກ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງ
ລາວຄ້ັງທີສ່ີ, 2007/08; ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ MDG ປະຈໍາປີ 2008; ການເລ່ັງລັດຄວາມຄືບໜ້າເພື່ອບັນລຸໄດ້ MDGs, 2010.  



 

I.  ທິດທາງ ແລະ ປະເດັນດ້ານການພັດທະນາ 
 

1.  ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (ສປປ ລາວ) ສືບຕໍ່ພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວ, ຫັນປ່ຽນຕົນເອງ
ໄປສູ່ປະເທດທີ່ມີລາຍໄດ້ລະ ດັບປານກາງຂັ້ນຕົ້ນ, ທ່ີມີລວມຍອດລາຍຮັບແຫ່ງຊາດ (GNI) ເພີ່ມຂຶ້ນສອງເທົ່າຕົວ ນັບ
ແຕ່ປີ 2006.1 ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການຜະລິດທ່ີອີງໃສ່ຊັບພະ ຍາກອນ, ເຊິ່ງຖືກກະຕຸ້ນໂດຍຂະແໜງການພັດທະນາ
ໄຟຟ້າພະລັງງານນໍ້າເພື່ອການສົ່ງອອກພະລັງງານ ແລະ ຂະແໜງບໍ່ແຮ່, ໄດ້ກາຍເປັນແຮງຂັບເຄື່ອນທ່ີສໍາຄັນທ່ີຊຸກດັນ
ການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງວ່ອງໄວຂອງເສດຖະກິດປະເທດ. ໃນປະຈຸບັນ ປະເທດກໍາລັງນໍາໃຊ້ຜົນກະທົບຈາກການລົງທຶນ
ຂອງຕົນໃນຂະແໜງໂຄງລ່າງ, ການພັດທະນາເສດຖະກິດແລະສັງຄົມ, ແລະ ຈາກນະໂຍບາຍເປີດກວ້າງສູ່ພາຍນອກ 
ຜ່ານການຮ່ວມມື ແລະ ການໂຮມຕົວເຂົ້າກັບພາກພື້ນ. ການເຕີບໂຕທີ່ແຂງແຮງ ແລະ ການພັດທະນາທີ່ດີໄດ້ຊ່ວຍ
ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກລົງເກືອບເຄິ່ງໜຶ່ງ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການຫັນປ່ຽນທາງເສດຖະກິດສືບຕໍ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດສິ່ງທ້າ
ທາຍຕ່າງໆຕໍ່ກັບປະເທດ. ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານໂຄງສ້າງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ການສ້າງຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃຫ້
ແກ່ເສດຖະກິດແມ່ນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ເຮັດເພື່ອຂະຫຍາຍໂອກາດ, ສະໜອງວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ແກ່ໄວໜຸ່ມ, ແລະ ເພື່ອ
ໃຫ້ມີການເຕີບໂຕທີ່ກວມລວມທົ່ວເຖິງກວ່າ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດທ່ີສງູຈະຈໍາເປັນຕ້ອງມີ
ການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ. ຜົນຂອງແນວທາງການເຕີບໂຕທີ່ອີງໃສ່
ຊັບພະຍາກອນທີ່ຈໍາກັດແມ່ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຄຸ້ມຄອງທີ່ຮອບຄອບເພື່ອຫຼີກລຽງການສູນເສຍທ່ີເປັນໄປໄດ້ຂອງ
ຄວາມສາມາດແຂ່ງຂັນດ້ານການສົ່ງອອກໃນຂະແໜງການອື່ນ; ແລະ ການຈັດສັນຄືນໃໝ່ລາຍຮັບງົບປະມານຈາກຂະ
ແໜງຊັບພະຍາກອນທີ່ກໍາລັງຂະຫຍາຍຕົວດີໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດແລະສັງຄົມທ່ີກວ້າງອອກ. ການປັບຕົວ 
ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດແມ່ນສິ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນໄພຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກັບຂະ
ແໜງເສດຖະກິດທ່ີອີງໃສ່ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ. ການລົງທຶນໂດຍກົງຂອງຕ່າງປະເທດທີ່ສູງຢູ່ໃນປະຈຸບັນນີ້ຊ້ີໃຫ້
ເຫັນປະເດັນບັນຫາທ່ີນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງໃນການຄອບຄອງທີ່ດິນ ແລະ ການຫຼັ່ງໄຫຼເຂົ້າມາຂອງ
ຄົນງານຕ່າງດ້າວ. ສປປ ລາວ ກໍາລັງຢູ່ໃນບາດລ້ຽວທີ ່ສໍາຄັນໃນການພັດທະນາຂອງຕົນ, ແລະ ກໍາລັງປະເຊີນກັບສິ່ງ
ທ້າທາຍໃນການສ້າງຄວາມດຸນດ່ຽງລະຫວ່າງການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດ ກັບຄວາມສະເໝີພາບແລະຄວາມຍືນຍົງ
ເພື່ອຮັບປະກນັໃຫ້ຄົນລຸ້ນໃນປະຈຸບັນ ແລະ ໃນອະນາຄົດ ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການເຕີບ
ໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ.  
 
A.  ຂ້ໍມູນພ້ືນຖານຂອງປະເທດ  
 
2.  ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາສະຫັດສະວັດ. ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ 7 (NSEDP) ປີ 
2011–2015 ເນັ້ນໜັກໃສ່ການບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາສະຫັດສະວັດ (MDGs) ເຊິ່ງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ
ຄວາມມຸ້ງໝັ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງລັດຖະບານໃນການແກ້ໄຂຄວາມເປັນຢູ່ທ່ີດີຂອງສັງຄົມ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຜົນສໍາເລັດ
ແມ່ນປະສົມປະສານກັນ. ນອກຈາກ ຜົນສໍາເລັດໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກແລ້ວ, ປະເທດລາວຍັງເຮັດໄດ້ດີໃນ

                                                 
1  ໃນປີ 2011, ສປປ ລາວ ໄດ້ຖືກຈັດປະເພດເປັນປະເທດທີ່ມີລາຍໄດ້ລະດັບປານກາງຂັ້ນຕົ້ນ ໂດຍທີ່ລາຍໄດ້ GNI ແມ່ນ $1010 ຕໍ່
ຫົວຄົນ. 
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ການ: ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລົງສອງສ່ວນສາມ; ບັນລຸໄດຄ້າດໝາຍໃນການຕໍ່ສູ້ກັບ HIV/AIDS, ໄຂ້ຍຸງ, 
ແລະ ພະຍາດອື່ນໆ; ແລະ ຕອບສະໜອງໄດ້ຄາດໝາຍດ້ານການສະໜອງນໍ້າ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມໃນເຂດຕົວເມືອງ. 
ເຖິງຈະມີຜົນສໍາເລັດທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ອັດຕາການຂາດສານອາຫານໃນ ສປປ ລາວ ຍັງຢູ່ໃນລະດັບທ່ີຂ້ອນຂ້າງ
ຈະເປັນສິ່ງກີດຂວາງການບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍ MDG ອື່ນ. ສໍາລັບເປົ້າໝາຍ MDG ອື່ນ, ປະເທດລາວຈະປະເຊີນກັບສິ່ງ
ທ້າທາຍໃນການບັນລຸໄດຄ້າດໝາຍ MDG ໃນເລື່ອງອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ ແລະ ຄວາມບໍ່ເທ່ົາທຽມກັນດ້ານ
ບົດບາດຍິງຊາຍໃນຂະແໜງການສຶກສາ. ຂອບວຽກເພື່ອເລັ່ງລັດການບັນລຸໄດ້ MDG ແລະ ແຜນການໃຫ້ທຶນໄດ້ຖືກ
ເຮັດສໍາເລັດໃນປີ 2010, ໂດຍມີການກໍານົດການດໍາເນີນການສະເພາະເພື່ອຊ່ວຍປະເທດໃຫ້ບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍ 
MDG.2 ຂອບວຽກມີຫົກຂົງເຂດຕົ້ນຕໍຄື: ການເຂົ້າເຖິງໂຄງລ່າງພື້ນຖານທີ ່ເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ການບັນລຸໄດ້ MDG; 
ວິທີການທ່ີຍືນຍົງສໍາລັບການປັບປຸງຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ; ການ
ເຂົ້າເຖິງການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານຂອງໝົດທຸກຄົນ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ; ການມີສ່ວນຮ່ວມ 
ຢ່າງເທົ່າທຽມກັນຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ການໃຫ້ສິດອໍານາດແກ່ແມ່ຍິງ; ການປັບປຸງສຸຂະພາບຂອງແມ່ແລະເດັກ; ແລະ 
ການສະໜອງນໍ້າທ່ີສະອາດປອດໄພ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມທີ່ດີສໍາລັບ ທຸກເຂດພື້ນທ່ີຊົນນະບົດ ແລະຕົວເມືອງນ້ອຍ. 

                                                 
2 ລັດຖະບານ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ແລະ ທີມງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດປະຈຳປະເທດ 2010. ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ 
ປະຊາຊົນລາວ: ຄວາມຄືບໜ້າທີ່ວ່ອງໄວໃນການບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍ MDGs. ວຽງຈັນ.  
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3.  ຄວາມທຸກຍາກ.  ອີງໃສ່ການຄາດຄະເນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະເທດ, ປະຊາກອນປະມານ 25% ມີລາຍໄດ້
ຕໍ່າກວ່າເສັ້ນຄວາມທຸກຍາກ, ເຊິ່ງຫຼຸດລົງຈາກ 46% ໃນປີ 1993.3 ຄວາມທຸກຍາກສ່ວນໃຫຍ່ເຕົ້າໂຮມຢູ່ເຂດ
ຊົນນະບົດ, ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ແລະ ເຂດພູຜາຢູ່ທາງພາກຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜືອ ແລະ ພາກຕາ
ເວັນອອກທີ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບຫວຽດນາມ. ການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດທ່ີເຂັ້ມແຂງ, ແຜນການ 5 ປີ ທ່ີເນັ້ນໃສ່
ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນການຊ່ວຍເຫຼືອສໍາລັບຊຸມຊົນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ໄດ້
ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ໃນຊຸມປີບໍ່ດົນມານີ້, ຄວາມບໍ່ເທ່ົາທຽມກັນດ້ານ
ລາຍຮບັແມ່ນນັບມື້ນັບກວ້າງອອກ. ສາຍເຫດປະກອບມີການເຊື່ອມໂຍງທ່ີບໍ່ທ່ົວເຖິງສໍາລັບປະຊາກອນ 83% ຜູ້ທ່ີອາ
ໄສໃສ່ການກະສິກໍາສໍາລັບການຫາລ້ຽງຊີບ ຕໍ່ກັບໂອກາດຕ່າງໆທີ່ເກີດຈາກການເຕີບໂຕຢ່າງວ່ອງໄວຢູ່ບ່ອນອື່ນໃນປະ
ເທດ ແລະ ພາກພື້ນ. ຊີວິດການເປັນຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດຍັງຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມສ່ຽງໄພ ເພາະວ່າການປ່ຽນແປງດິນ
ກະສິກໍາ ສໍາລັບການລົງທຶນໂດຍກົງຂອງຕ່າງປະເທດ ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແທນຈາກແຫຼ່ງລາຍຮັບດັ້ງເດີມ. 
 
ລັດຖະບານໄດ້ກໍານົດການຮວ່ມໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານຈາກແຫຼ່ງລາຍຮັບພິເສດສໍາລັບໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 2, 
ໂດຍທີ່ເງິນທຶນໄດ້ຈັດສັນໃຫ້ແກ່ຂະແໜງສາທາ, ການສຶກສາ, ໂຄງລ່າງຊົນນະບົດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ນອກນັ້ນ, ຍັງ
ມີລະບົບພິເສດສໍາລັບການຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍກົງ ເຊິ່ງລວມມີ ກອງທຶນລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂັ້ນບ້ານ ແລະ ກອງທຶນ
ສໍາລັບທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍໃນບັນດາເມືອງທຸກຍາກທີ່ສຸດ.   
 
4.  ບົດບາດຍິງຊາຍ. ສປປ ລາວ ຈັດຢູ່ໃນອັນດັບທີ 88 ໃນດັດສະນີການພັດທະນາທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບບົດບາດຍິງ
ຊາຍ ແລະ ອັນດັບທີ 122 ໃນດັດສະນີການພັດທະນາຊົບພະຍາກອນມະນຸດ.4 ຫຼາຍໆຕົວຊີ້ວັດລວມກັນສະແດງໃຫ້
ເຫັນການປັບປຸງທ່ີເຂັ້ມແຂງ, ແຕ່ຄວາມບໍ່ເທ່ົາທຽມກັນໃນຕົວຊີ້ວັດດ້ານການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ 
(ຕົວຢ່າງ ຄວາມທຸກຍາກ, ສຸຂະພາບ, ການສຶກສາ) ຍັງຄົງມີຢູ່ ໃນແຖວເຂດພູມ ີສາດ, ພາກພື້ນ, ຊົນເຜົ່າ, ແລະ 
ຊົນນະບົດ–ຕົວເມືອງ—ເຊິ່ງຄວາມບໍ່ເທ່ົາທຽມກັນດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ ຍັງພົ້ນເດັ່ນຢູ່. ອັດຕາການ
ຕາຍຂອງແມ່ໄດ້ຫຼຸດລົງ, ແຕ່ຍັງຢູ່ໃນລະດັບ ການເສຍຊີວິດທ່ີ 405 ຄົນຕໍ່ການເກີດ 100,000 ຄັ້ງ. ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມ
ແຕກຕ່າງດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍໃນອັດຕາການຈົດທະບຽນເຂົ້າຮຽນກໍາລັງນັບມື້ນັບນ້ອຍລົງ, ແຕ່ເດັກຍິງຍັງມີຈໍານວນ
ນ້ອຍກວ່າໃນທຸກລະດັບຊັ້ນຮຽນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ບໍ່ຢູ່ໃນທິດທາງທີ່ຈະບັນລຸໄດ້ຄາດໝາຍ MDG ໃນການລົບ
ລ້າງຄວາມບໍ່ເທ່ົາທຽມກັນດ້ານຍິງຊາຍໃນດ້ານການສຶກສາ: 32% ຂອງເດັກຍິງຄາດວ່າຈະອອກໂຮງຮຽນກ່ອນຮຽນ
ຈົບຊັ້ນປະຖົມ; ເດັກຍິງກວມເອົາພຽງແຕ່ 41% ຂອງການຈົດທະບຽນເຂົ້າຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມ, ໂດຍທີ່ເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຜູ້
ເຂົ້າຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນຄາດວ່າຈະອອກໂຮງຮຽນກ່ອນຮຽນຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ. ຄວາມຮຸນແຮງໃນ
ຄອບຄົວຍັງມີຢູ່ທ່ົວໄປ ເຊິ່ງປະມານ 1 ໃນ 5 ແຈ້ງວ່າມີການທາລຸນທາງຮ່າງກາຍ. ແມ່ຍິງລາວມີອັດຕາສ່ວນໃນ
ຈໍານວນແຮງງານສູງທ່ີສຸດໃນເຂດພາກພື້ນ 79.5%. ເຖິງແມ່ນຈະມີອັດຕາສ່ວນໃນຈໍານວນແຮງງານຂ້ອນຂ້າງສູງ, 
ແມ່ຍິງມັກຈະປະສົບກັບຄວາມເສຍປຽບສະເພາະຢູ່ສະເໝີ. ຄົນງານແມ່ຍິງໂດຍສະເລ່ຍໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງຕໍ່າກວ່າ ແລະ 

                                                 
3  ອີງໃສ່ຕົວຊີ້ວັດ MDG: ສັດສ່ວນປະຊາກອນທີ່ມີລາຍຮັບຕໍ່າກວ່າ $1 (ຄວາມສະເໝີພາບດ້ານກຳລັງຊື້) ຕໍ່ມື້.  
4 ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ. 2010. ບົດລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ປີ 2010. New York.   
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ຄ່າຕອບແທນປະເພດອື່ນຕໍ່າກວ່າຄົນງານເພດຊາຍ. ນອກນັ້ນ ຄວາມແຕກຕ່າງຍັງປະກົດມີໃນຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງວຽກ
ເຮັດງານທໍາ, ປະເພດວຽກ, ແລະ ເງ່ືອນໄຂການເຮັດວຽກ. ແມ່ຍິງຍັງຄົງມີຈໍານວນນ້ອຍໃນຕໍາ ແໜ່ງທ່ີມີອໍານາດ ພາຍ
ໃນລັດຖະບານ ແລະ ຂ້າລາຊະການ.   
 
B.  ການປະເມີນເສດຖະກິດ ແລະ ທິດທາງໃນອະນາຄົດ  
 
5.  ຜູ້ຂັບເຄື່ອນການເຕີບໂຕ. ໂດຍຖືກຂັບເຄື່ອນໂດຍການສົ່ງອອກແຮ່ທາດ, ການລົງທຶນໃນຂະແໜງໄຟຟ້າ
ນໍ້າຕົກ ແລະ ການສົ່ງອອກກະແສໄຟຟ້າທ່ີນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ, ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ ສປປ ລາວ ໄດ້ເພີ່ມໄວຂຶ້ນ
ໃນປີ 2005; ການເຕີບໂຕທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງປະເທດຍັງສືບຕໍ່ໃນໄລຍະວິກິດເສດຖະກິດໂລກ.5 ຈາກປີ 2005 ຫາ 
2009, ການເຕີບໂຕໃນຂະແໜງໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ແລະ ບໍ່ແຮ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນ 2 ເປີເຊັນ ເຂົ້າໃນອັດຕາເຕີບໂຕສະ
ເລ່ຍຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) 7% ຕໍ່ປີ; ການປະກອບສ່ວນຂອງຂະແໜງດັ່ງກ່າວເຂົ້າໃນການ
ເຕີບໂຕພາບລວມຂອງປະເທດຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃນໄລຍະກາງ.6 ຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງ
ປະເທດໃນການສົ່ງເສີມການເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ການພົວພັນກັບພາກພື້ນແມ່ນປັດໄຈໜຶ່ງທ່ີສໍາຄັນໃນການດຶງດູດນັກ
ລົງທຶນຕ່າງປະເທດໃຫ້ເຂົ້າມາລົງທຶນ, ເຊັ່ນວ່າ ໃນການພັດທະນາເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກເພື່ອສົ່ງອອກກະແສໄຟຟ້າ. 
ການເຊື່ອມໂຍງດ້ານການຂົນສົ່ງໃນພາກພື້ນໄດ້ຊ່ວຍປັບປຸງການພົວພັນຕິດຕໍ່ກັບບັນດາປະເທດເພື່ອນບ້ານເຊິ່ງສົ່ງຜົນ
ໃຫ້ເກີດການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການຄ້າຂາຍພາຍໃນພາກພື້ນ.7 ລາຍຮັບທ່ີໄດ້ຈາກໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ມີຈໍານວນ
ຫຼາຍກວ່າເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຕ່າງປະເທດທັງໝົດໃນປີ 2006, ໂດຍທີ່ໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຈະປະກອບສ່ວນ
ຫຼາຍກວ່າ 25% ຂອງລາຍຮັບງົບປະມານທັງໝົດຂອງປະເທດພາຍໃນປີ 2020. ໃນປີ 2009, ລາຍຮັບງົບປະມານ
ຈາກບໍ່ແຮ່ມີຈໍານວນລື່ນລາຍຮັບທ່ີໄດ້ຈາກໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ. ດ້ວຍການວາງແຜນຂະຫຍາຍເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ, ລາຍຮັບ
ຈາກຂະແໜງໄຟຟ້ານໍ້າຕົກຄາດວ່າຈະມີຈໍານວນລື່ນລາຍຮັບຈາກຂະແໜງບໍ່ແຮ່ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍພາຍໃນປີ 2020. ແນວ
ໃດກໍ່ຕາມ, ປະຊາກອນສ່ວນໃຫຍ່ຍັງສືບຕໍ່ອາໄສໃສ່ຂະແໜງກະສິກໍາສໍາລັບການຫາລ້ຽງຊີບຂອງເຂົາເຈ້ົາ, ແຕ່ການ
ເຕີບໂຕໃນຂະແໜງດັ່ງກ່າວແມ່ນບໍ່ຄ່ອຍດີ ແລະ ຜະລິດຕະພາບກໍ່ຍັງຕໍ່າ.   
 
6.  ອຸປະສັກຕ່ໍກັບການເຕີບໂຕຢ່າງທົ່ວເຖິງ. ບົດວິເຄາະປີ 20118 ໄດ້ກໍານົດອຸປະສັກຕົ້ນຕໍຕໍ່ກັບການເຕີບໂຕ
ຢ່າງທ່ົວເຖິງໃນເສດຖະກິດທ່ີກໍາ ລັງຫັນປ່ຽນຂອງ ສປປ ລາວ: (i) ການຂາດຊັບພະຍາກອນມະນຸດທ່ີມີການສຶກສາ 
ແລະ ທັກສະຄວາມສາມາດທີ່ນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຊິ່ງເປັນອຸປະສັກໃຫ້ແກ່ການເຕີບໂຕຂອງພາກເອກະຊົນ ແລະ 
ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງເສດຖະກິດ; (ii) ຂະແໜງການເງິນທ່ີຍັງຂາດປະສິດທິພາບ ແລະ ດ້ອຍພັດທະນາ, ເຊິ່ງເປັນ
ອຸປະສັກກີດຂວາງການເຕີບໂຕຂອງພາກເອກະຊົນພາຍໃນປະເທດ; (iii) ການເຊື່ອມຕໍ່ທ່ີບໍ່ທ່ົວເຖິງພຽງພໍລະຫວ່າງ

                                                 
5 ໃນປີ 2009, ສປປ ລາວ ໄດ້ອອກຈາກແຜນງານພິເສດຂອງ ADB ສໍາລັບ ສະພາບທີ່ອ່ອນແອ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຂັດແຍ້ງ.   
6 ທະນາຄານໂລກ. 2011. ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການພັດທະນາຂອງ ສປປ ລາວ 2010: ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ
ສຳລັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ—ຂະແໜງໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ແລະ ບໍ່ແຮ່. Washington, DC. 
7 ຕົວຢ່າງ, ການຄ້າພາຍໃນພາກພື້ນໃນເຂດ GMS ເພີ່ມຂຶ້ນໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວ 22.5% ໃນ ລະຫວ່າງ ປີ 2001-2009, ໃນ
ຂະນະທີ່ໃນໄລຍະດຽວກັນ ການສົ່ງອອກຂອງ ສປປ ລາວ ໄປ ສປ ຈີນ ເພີ່ມຂຶ້ນ 57%.  
8 ADB. 2011. ອຸປະສັກທີ່ສຳຄັນຕໍ່ກັບການເຕີບໂຕໃນ ສປປ ລາວ. ວຽງຈັນ (ສາມາດເບິ່ງໄດ້ຈາກລາຍການເອກະສານທີ່
ເຊື່ອມໂຍງໃນພາກຄັດຕິດ 2).  
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ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດຕົວເມືອງ, ເຊິ່ງຈໍາກັດການເຂົ້າເຖິງຂອງຄອບຄົວ ແລະ ບໍລິສັດໃນເຂດນອກ ຕໍ່ກັບໂອກາດ
ໃນເຂດສູນກາງທຸລະກິດ, ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທໍາ; (iv) ໂພຊະນາການທີ່ບໍ່ດີ ແລະ ຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງ
ດ້ານສະບຽງອາຫານ, ເຊິ່ງນໍາໄປສູ່ສະມັດຕະພາບການຜະລິດທ່ີຕໍ່າຂອງຄົນງານ; (v) ສະຖາບັນການປົກຄອງທີ່ອ່ອນ
ແອ; ແລະ (vi) ຄວາມສາມາດແຂ່ງຂັນທ່ີຕໍ່າລົງໃນຂະແໜງການທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊັບພະຍາກອນ.   
 
7.   ການເພິ່ງພາອາໄສທີ່ນັບມື້ນັນເພີ່ມຂຶ້ນໃສ່ການຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຈໍາ
ເປັນໃນການສ້າງຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃຫ້ແກ່ເສດຖະກິດ ເພື່ອສົ່ງເສີມການເຕີບໂຕທີ່ເທ່ົາທຽມ ແລະ ທ່ົວເຖິງກວ່າ. ວິ
ສະຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ (SMEs) ຄາດວ່າຈະມີບົດບາດສໍາຄັນໃນດ້ານນີ້. ການເຂົ້າມາຂອງນັກ
ທ່ອງທ່ຽວໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນປະກອບສ່ວນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ກັບການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ ແລະ 
ການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ. ການໄປເຮັດວຽກຮັບຈ້າງຢູ່ປະເທດເພື່ອນບ້ານນັບມື້ນັບມີຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຈໍານວນເງິນ
ທ່ີສົ່ງກັບປະເທດກໍ່ນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ. ທັກສະໃນການເຮັດທຸລະກິດ ແລະ ດ້ານວິຊາການ, ການໃຫ້ທຶນ, ການຕັດຂາດ
ຈາກພາຍນອກພໍສົມຄວນ, ສະພາບແວດລ້ອມດ້ານກົດລະບຽບ, ແລະ ສະກຸນເງິນກີບທ່ີແຂງຄ່າຂຶ້ນ ແມ່ນສິ່ງທ້າທາຍ
ຕົ້ນຕໍສໍາລັບການພັດທະນາໃນຂົງເຂດ SME ທ່ີມີທ່າແຮງໃນການເຕີບໂຕ ເຊັ່ນວ່າ ການທ່ອງທ່ຽວເຊີງອະນລຸັກ ແລະ 
ທຸລະກິດການກະເສດ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ປະເທດກໍ່ກໍາລັງປະສົບກັບສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວກາຍເປັນເມືອງໃຫຍ່
ຢ່າງວ່ອງໄວ, ເຊິ່ງກໍາລັງເກີດຂຶ້ນໂດຍທີ່ການວາງແຜນຜັງຕົວເມືອງຍັງບໍ່ພຽງພໍ, ເຊິ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ
ຢ່າງບໍ່ມີປະສິດທິພາບ, ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການໃນຕົວເມືອງບໍ່ພຽງພໍແລະທ່ົວເຖິງ, ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍດ້ານສິ່ງ
ແວດລ້ອມທ່ີບັ່ນທອນການເຕີບໂຕແບບຍືນຍົງ ແລະ ການພັດທະນາຂອງເຂດຕົວເມືອງ.  
 
8.  ທິດທາງເສດຖະກິດໃນອະນາຄົດ. ຄວາມຄາດຫວັງດ້ານການເຕີບໂຕໃນໄລຍະສັ້ນຫາໄລຍະກາງແມ່ນຍັງຈະ
ດີຢູ່, ແຕ່ຄວາມບໍ່ເທ່ົາທຽມທ່ີນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມກໍາລັງກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງທ່ີນັບ
ມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ. ການພັດທະນາເຂື່ອນໄຟຟ້າ ແລະ ບໍ່ແຮ່ທ່ີໄດ້ກໍານົດເວລາໄວ້ແລ້ວໃນປີ 2011 ແລະ 2012 ຈະສືບຕໍ່
ສະໜັບສະໜູນການເຕີບໂຕໃນໄລຍະສັ້ນ. ຂະແໜງບໍລິການ ແລະ ການກໍ່ສ້າງຄາດວ່າຈະຮັກສາການເຕີບໂຕຢ່າງ
ເຂັ້ມແຂງ, ເຊິ່ງສະໜັບສະໜູນໂດຍການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນປະເທດ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ. 
ການສົ່ງອອກເສື້ອຜ້າແມ່ນຍັງສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນຕາມມຄາດໝາຍ ປະມານ 10% ໃນປີ 2011. ຂະແໜງກະສິກໍາຄາດວ່າ
ຈະກັບຄືນມາເຕີບໂຕອີກປະມານ 2%. ການລົງທຶນພາກເອກະຊົນໃນການປູກຝັງ ແລະ ການເຮັດກະສິກໍາແບບມີ
ສັນຍາກໍາລັງວາງພື້ນຖານສໍາລັບການເພີ່ມຂຶ້ນໃນການຜະລິດກາເຟ, ອ້ອຍ, ແລະ ພືດເສດຖະກິດອື່ນ. ການໃຊ້ຈ່າຍ
ງົບປະມານເພີ່ມຂຶ້ນ 23% ໃນໄລຍະສົກປີ 2011, ແລະ ລາຍຮັບຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 27% ເນື່ອງຈາກລາຄາ
ທ່ີຄາດວ່າຈະສູງສໍາລັບເຫຼັກ ແລະ ການນໍາໃຊ້ພາສີມູນຄ່າເພີ່ມ; ສິ່ງນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ການຂາດດຸນງົບປະມານຫຼດລົງເປັນ 
2%–3% ຂອງ GDP. ໜີ້ສາທາລະນະພາຍນອກ, ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມີກໍານົດເວລາທີ່ສາມາດຜ່ອນຜັນໄດ້, ເພີ່ມຂຶ້ນ
ເປັນ $3.3 ຕື້ ໃນກໍານົດເວລາທີ່ຕາຍຕົວ, ແຕ່ຖ້າທຽບໃສ່ສ່ວນແບ່ງ GDP ມັນຫຼຸດລົງເປັນ 52% (ຈາກ 77% ໃນປີ 
2005), ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວເປັນຜົນມາຈາກການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ. ພາວະເງນິເຟີ້ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາໃນປ ີ
2011, ເຊິ່ງຕົ້ນຕໍແລ້ວ ເນື່ອງຈາກລາຄານໍ້າມັນ ແລະ ສິນຄ້າທ່ີເພີ່ມສູງຂຶ້ນ. ນັບແຕ່ປີ 2007, ເງິນກີບໄດ້ແຂງຄ່າເງິນ
ທຽບກັບເງິນໂດລາສະຫະລັດ (ເຊິ່ງເປັນສະກຸນເງິນສົ່ງອອກຕົ້ນຕໍຂອງປະເທດ), ແຕ່ອ່ອນຄ່າລົງຖ້າທຽບໃສ່ເງິນບາດ 
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(ສະກຸນເງິນຕົ້ນຕໍສໍາລັບການນໍາເຂົ້າ). ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ໃນຂະນະທີ່ການລົງທຶນໂດຍກົງຂອງຕ່າງປະເທດໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ
ຢ່າງວ່ອງໄວ, ການລົງທຶນພາຍໃນແມ່ນຍັງຄືເກົ່າ.  
 
9.  SME, ເຊິ່ງມີທ່າແຮງເປັນກະດູກສັນຫຼັງຂອງພາກເອກະຊົນທ່ີບໍ່ແມ່ນຂະແໜງຊັບພະຍາກອນ, ຍັງຄົງມີ
ອຸປະສັກກີດຂວາງຈາກການຂາດທັກສະຄວາມສາມາດ, ການຂາດການເຂົ້າເຖິງການເງິນ ແລະ ການຂາດການເຂົ້າ
ເຖິງເທັກໂນໂລຢີ. ພາກເອກະຊົນອ້າງວ່າ ການຂາດທັກສະຄວາມສາມາດແມ່ນອຸປະສັກຕົ້ນຕໍ່ກັບການພັດທະນາທຸລ
ະກິດ. ເຖິງແມ່ນວາ່ການລົງທຶນຂອງບໍລິສັດໃນການຝຶກອົບຮົມແມ່ນໃຫຍ່ຫຼວງ, ອັດຕາການຮັກສາພະນັກງານໄວ້ແມ່ນ
ຕໍ່າ ແລະ ແຮງງານທີ່ມີສີມືມັກຈະອົບພະຍົບໄປເຮັດວຽກຢູ່ບັນດາປະເທດເພື່ອນບ້ານ. ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຂົ້າ
ເຖິງການເງິນ, ໂດຍສະເພາະສໍາລັບບໍລິສັດພາຍໃນປະເທດ, ໄດ້ຖືກກ່າວອ້າງວ່າເປັນອຸປະສັກຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດອັນດັບທີ
ສອງທ່ີພາກເອກະຊົນກໍາລັງປະເຊີນ. ລະບົບການທະນາຄານບໍ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ບໍ່ສາມາດສະໜອງການບໍລິການ
ທ່ີຕ້ອງການໃນຄາລາທີ່ແຂ່ງຂັນໄດ້ ໂດຍສະເພາະ ໃຫ້ແກ່  SME. ຜູ້ສົ່ງອອກ, ໂດຍສະເພາະໃນຂະແໜງກະສິກໍາ, ຍັງ
ຄົງມີອຸປະສັກກີດຂວາງຈາກຂັ້ນຕອນ ແລະ ລະບຽບການທີ່ຫຼາຍເກີນຄວາມຈໍາເປັນ, ເຖິງແມ່ນຈະມີການປັບ ປຸງບາງ
ສ່ວນແລ້ວກໍ່ຕາມ. ການອໍານວຍຄວາມສະດວກການຄ້າຂ້າມຊາຍແດນ, ລວມທັງ ມາດຕະຖານກວດກາຄຸນນະພາບ 
ແລະ ກວດຮັບຮອງສຸຂະອະນາໄມພືດແລະສັດ, ຍັງຄົງເປັນອຸປະສັກຕໍ່ກັບການສົ່ງອອກ.   
 
C.  ຈຸດເດັ່ນຂອງຍຸດທະສາດການຮ່ວມມືກັບປະເທດສະບັບກ່ອນຂອງ ADB  
 
10.  ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນງານການຮ່ວມມືກັບປະເທດ (CSP), 2007–2011 ເນັ້ນໜັກໃສ່ (i) ສົ່ງເສີມການ
ເຕີບໂຕແບບຍືນຍົງທ່ີສະໜັບສະໜູນຄົນທຸກຍາກ ຜ່ານການພັດທະນາພາກເອກະຊົນ ແລະ ການລວມຕົວເຂົ້າກັບ
ພາກພື້ນ, (ii) ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາດ້ານສັງຄົມທ່ີກວມລວມທົ່ວເຖິງ ໂດຍການເລັ່ງລັດຄວາມຄືບໜ້າໃນເປົ້າໝາຍ 
MDG ທ່ີບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລາຍຮັບ, ແລະ (iii) ສ້າງຄວາມອາດສາມາດສໍາລັບການປົກຄອງທີ່ດີຜ່ານການປັບປຸງການຄຸ້ມ
ຄອງດ້ານການເງິນ ແລະ ການນໍາໃຊຢ້່າງມີປະສິດທິຜົນຂອງລາຍຮັບທ່ີໄດ້ຈາກໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 2.9 
ການສະໜັບສະໜູນຂະແໜງການຢ່າງມີຈຸດສຸມແມ່ນສອດຄ່ອງກັບສີ່ຂະແໜງການຕົ້ນຕໍຂອງແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດສັງຄົມ NSEDP ຄັ້ງທີສີ່: ກະສິກໍາ, ສາທາ, ສຶກສາ ແລະ ໂຄງລ່າງ.  
 
11.  ການປະເມີນຜົນແຜນງານການຊ່ວຍເຫຼືອປະຈໍາປະເທດ (CAPE), 2000–2009, ຈັດອັນດັບຜົນການດໍາ
ເນີນງານພາບລວມຂອງແຜນງານວ່າປະສົບຜົນສໍາເລັດ.10 ຜົນການດໍາເນີນງານຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ ADB ແມ່ນ
ເປັນໜ້າພໍໃຈໃນດ້ານການວາງຍຸດທະສາດ; ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັນໃນດ້ານຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຂອງແຜນງານ; ແລະ ມີ
ປະສິດທິພາບນ້ອຍກວ່າໃນການສ້າງສິ່ງໄດຮ້ັບ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບ, ມີປະສິດທິຜົນໃນການບັນລຸໄດ້ຜົນໄດຮ້ັບ ແລະ ການ
ພັດທະນາດ້ານສະຖາບັນ, ເປັນໄປໄດ້ທ່ີຈະຍືນຍົງ ແລະ ເປັນໜ້າພໍໃຈໃນຜົນກະທົບດ້ານການພັດທະນາ. ທຸກຂະ

                                                 
9 ADB. 2006. ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນງານລະດັບປະເທດ: ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ, 2007–2011. Manila. 
10 ADB. 2010. ການປະເມີນແຜນງານການຊ່ວຍເຫຼືອປະຈຳປະເທດ. ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ: ການເຕີບໂຕ
ທີ່ຍືນຍົງ ແລະ ການລວມຕົວ. Manila.   
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ແໜງການທີ່ຖືກປະເມີນລ້ວນແຕ່ປະຕິບັດຕາມຮູບແບບຄ້າຍຄືກັນ, ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນການປະຕິບັດງານທີ່ດີໃນ
ທຸກເກນມາດຖານ, ຍົກເວັ້ນ ປະສິດທິພາບ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ປະສິດທິພາບທີ່ຕໍ່າຕົ້ນຕໍແລ້ວແມ່ນຍ້ອນຄວາມຊັກຊ້າ
ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນທົ່ວທຸກຂະແໜງການ, ເຊິ່ງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທ່ີຍັງ
ອ່ອນໃນບັນດາໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ແລະ ຄວາມສັບສົນໃນການອອກແບບບາງໂຄງການ. ແຜນງານ CAPE 
ສະເໜີແນະໃຫ້ (i) ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການປົກຄອງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການເງິນພາກລັດ; (ii) ສ້າງ
ແຜນງານການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດໃນໄລຍະກາງ; (iii) ສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ 
ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ການປັບຕົວກັບການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ; (iv) ສ້າງຕົວແບບການໃຫ້ທຶນ ແລະ ກົນໄກ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແບບໃໝ່; ແລະ (v) ເສີມທະວີການໃຫ້ການບໍລິການຂອງ ADB ຜ່ານການປະສານງານທີ່ດີກວ່າ
ເກົ່າລະຫວ່າງບັນດາໜ່ວຍງານຂອງຂະແໜງການ ແລະ ຫ້ອງການປະຈໍາປະເທດລາວ. ຄໍາສະເໜີແນະເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກ
ພິຈາລະນາຢ່າງຄົບຖວ້ນໃນການສ້າງຍຸດທະສາດລະດັບປະເທດ.  
 
12.  ຜົນການດໍາເນີນງານດ້ານຍຸດທະສາດແລະການບໍລິຫານໄດ້ປັບປຸງດີຂຶ້ນໂດຍມີຕົວຊີ້ວັດຕໍ່ໄປນີ້: (i) ເວລາທີ່
ຫຼຸດລົງຈາກການລົງລາຍເຊັນໄປຫາການມີຜົນນໍາໃຊ້; (ii) ສັດສ່ວນຂອງການມອບສັນຍາ ແລະ ການເບີກຈ່າຍ ທັງ
ສອງລ້ວນແຕ່ສູງກວ່າຜົນໄດ້ຮັບໃນທ່ົວ ADB; ແລະ (iii) ອັດຕາຄວາມສ່ຽງພາບລວມເປັນສູນ—ເຊິ່ງໄດ້ຮັບ
ການຢືນຢັນໃນລະຫວ່າງການປະເມີນທົບທວນຜົນການບໍລິຫານງານລະດັບປະເທດຮ່ວມກັນລະຫວ່າງ ADB–

ທະນາຄານໂລກ ໃນປີ 2011. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການຊັກຊ້າໃນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ການຊັກຊ້າໃນການເບີກ
ຈ່າຍ, ແລະ ການໂອນຍ້າຍຊັບພະຍາກອນທີ່ເສື່ອມໂຊມ ສືບຕໍ່ເປັນຄວາມກັງວົນສະເພາະ. ການທົບທວນຄືນຮ່ວມກັນ
ສະເໜີແນະໃຫ້ມີການນໍາໃຊ້ການກັ່ນຕອງຄວາມກຽມພ້ອມຂອງໂຄງການ, ໂດຍດໍາເນີນການລ່ວງໜ້າໃນທຸກຄັ້ງທ່ີເປັນ
ໄປໄດ້, ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຫຼາຍຂຶ້ນຕໍ່ກັບການເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດສໍາລັບໜ້າວຽກທີ່ກະຈາຍໃຫ້ຂັ້ນລຸ່ມ.  
 
 

II.  ຍຸດທະສາດການຮ່ວມມືກັບປະເທດ 
 

A.  ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດຂອງລັດຖະບານ  
 
13. ວາລະການພັດທະນາໄລຍະຍາວຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນອີງໃສ່ການປ່ຽນແປງໄປເທື່ອລະກ້າວຈາກລະບົບ
ເສດຖະກິດປິດທ່ີວາງແຜນຈາກສູນກາງມາເປັນເສດຖະກິດເປີດທ່ີເອົາພາກເອກະຊົນເປັນແຮງຂັບເຄື່ອນ. ຍຸດທະສາດ
ການພັດທະນາໃນປະຈຸບັນ, ພາຍໃຕ້ແຜນ NSEDP ຄັ້ງທີເຈັດ 2011-2015, ມີຈຸດປະສົງແນໃສ່ສະໜັບສະໜູນການ
ເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດທ່ີຍືນຍົງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກແລະຄວາມບໍ່ເທ່ົາທຽມກັນ. ເພື່ອບັນລຸໄດ້ສິ່ງນີ້, 
ແຜນການວາງຄາດໝາຍການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດປະຈໍາປີຢ່າງນ້ອຍທ່ີສຸດແມ່ນ 8%, ແລະ ແນໃສ່ (i) ເຮັດໃຫ້
ກິດຈະກໍາທາງເສດຖະກິດມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ເລິກເຊິ່ງ; (ii) ຂະຫຍາຍທຶນຮອນດ້ານມະນຸດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ; (iii) 
ປັບປຸງຜະລິດຕະພາບຂອງແຮງງານ; ແລະ (iv) ສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງ, ກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ແລະ ຜູ້ທ່ີອາໄສຢູ່
ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ. NSEDP ເນັ້ນໜັກຄວາມສໍາຄັນຂອງການບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍ MDG, ການປົກປ້ອງສິ່ງແວດ
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ລ້ອມ, ການຮັກສາສະຖຽນລະພາບທາງການເມືອງ ແລະ ຄວາມສະຫງົບ, ການມີເສດຖະກິດເປີດກວ້າງທ່ີເປັນສ່ວນ
ໜຶ່ງຂອງເສດຖະກິດພາກພື້ນ ແລະ ເສດຖະກິດໂລກ, ແລະ ການເນັ້ນໜັກໃສ່ຄຸນນະພາບຂອງການເຕີບໂຕ. NSEDP 
ມີຫ້າຂົງເຂດເນັ້ນໜັກຕົ້ນຕໍດັ່ງນີ້:  
 

(i) ການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງຊາດ. ເຮັດໃຫ້ການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດຢ່າງທ່ົວເຖິງມີຄວາມຍືນ
ຍົງ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດມີຄວາມທັນສະໄໝ, ສົ່ງເສີມພາກ SME.  

(ii) ການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ການລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ. ຫຼຸດຜ່ອນຊ່ອງວ່າງຄວາມແຕກ
ຕ່າງລະຫວ່າງເຂດຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ ແລະ ລະຫວ່າງຄົນຮັ່ງມີ ແລະ ຄົນທຸກຍາກ.  

(iii) ການສົ່ງເສີມຊີວິດການເປັນຢູ່. ຂະຫຍາຍໂອກາດດ້ານການສຶກສາ, ປັບປຸງດ້ານສາທາລະນະສຸກ ແລະ 
ສຸຂະອານາໄມ ແລະ ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ນາຍຊ່າງກໍາມະກອນທີ່ມີສີມື.  

(iv) ການປົກຄອງພາກລັດ. ເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງການປົກຄອງພາກລັດໃນທຸກລະດັບ, ປ້ອງກັນການສໍ້
ລາດບັງຫຼວງ.   

(v) ຄວາມສາມາດແຂ່ງຂນັ. ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ, ເພີ່ມການຮ່ວມມື 
ແລະ ການໂຮມຕົວເຂົ້າກັບພາກພື້ນ, ແລະ ສ້າງນະໂຍບາຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ.  

 
14.  ຄູ່ຮ່ວມງານດ້ານການພັດທະນາ. ຖະແຫຼງການວຽງຈັນວ່າດ້ວຍປະສິດທິຜົນຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອ11ເນັ້ນໜັກໃສ່
ການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານລະ ຫວ່າງລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານດ້ານການພັດທະນາ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຖືກຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດຜ່ານຄະນະເຮັດວຽກຕາມຂະແໜງການ, ເຊິ່ງໃນ ຫຼາຍໆຄະນະ ADB ກໍ່ໄດເ້ປັນປະທານຮ່ວມ. ການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດແຜນການ NSEDP ຄັ້ງທີເຈັດ ຖືກປະສານງານຜ່ານກົນໄກນີ້. ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານດ້ານການພັດທະນາໄດ້
ເນັ້ນໜັກໃສ່ສີ່ຂົງເຂດເຫຼົ່ານີ້ທ່ີຖືກກໍານົດເປັນບູລິມະສິດໃນແຜນການພັດທະນາຕາມມາ: ໂຄງລ່າງ, ກະສິກໍາ ແລະ 
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ສຶກສາ, ແລະ ສາທາ. ໂດຍນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ, ຄູ່ຮ່ວມງານດ້ານການພັດທະນາໃໝ່ ແລະ 
ພາກເອກະຊົນກໍາລັງໃຫ້ທຶນການກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງໃຫຍ່ໆ, ໂດຍທີ່ຄູ່ຮ່ວມງານດ້ານການພັດທະນາທ່ີດັ້ງເດີມກວ່າກໍາລັງ
ເນັ້ນໜັກໃສ່ເຂດພື້ນທ່ີຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ການພັດທະນາສັງຄົມ ແລະ ການປົກຄອງ. ອົງການຈັດຕັ້ງບໍ ່ສັງກັດລັດສາກົນ 
(NGOs) ກໍ່ມີບົດບາດນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນໃນວຽກງານການພັດທະນາຂອງປະເທດ ແລະ ໃນບາງກໍລະນີກໍ່ ຖືວ່າເປັນຄູ່
ຮ່ວມງານດ້ານການພັດທະນາທ່ີມີຄວາມຊ່ຽວຊານ.  
 
 
 
B.  ຍຸດທະສາດການຮ່ວມມືກັບປະເທດຂອງ ADB  
 

                                                 
11   ຖະແຫຼງການວຽງຈັນວ່າດ້ວຍປະສິດຜົນຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາໂດຍລັດຖະບານ ແລະ 24 ຄູ່ຮ່ວມງານດ້ານການ
ພັດທະນາ ໃນເດືອນພະຈິກ ປີ 2006. ແຜນປະຕິບັດງານໄດ້ວາງການດຳເນີນງານທີ່ວັດແທກໄດ້, ຮ່ວມກັບໜ່ວຍງານຕົ້ນຕໍ, ຜູ້ປະ
ສາຍງານຫຼັກຂອງຄູ່ຮ່ວມງານດ້ານການພັດທະນາ ແລະ ຄະນະເຮັດວຽກຕາມຂະແໜງການ. ເບິ່ງ: 
www.rtm.org.la/documents/VientianeDeclaration__feb07.doc  
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15.  ເປົ້າໝາຍລວມຂອງຍຸດທະສາດການຮ່ວມມືກັບປະເທດ (Country Partnership Strategy (CPS)) ແມ່ນ
ການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດທ່ີທ່ົວເຖິງ ແລະ ຍືນຍົງ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ. ການເຕີບໂຕຢ່າງທ່ົວເຖິງຈະ
ເນັ້ນໜັກໃສ່ເຂດຊົນນະບົດ, ບ່ອນທ່ີຜູ້ທຸກຍາກສ່ວນໃຫຍ່ອາໄສຢູ່, ຜ່ານການພັດທະນາເສັ້ນທາງ ແລະ ໂຄງລ່າງດ້ານ
ພະລັງງານ, ໂດຍ ແນ່ໃສ່ເສີມທະວີຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ, ປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດ ແລະ ການບໍລິການດ້ານສັງຄົມ, 
ແລະ ສົ່ງເສີມການເຊື່ອມໂຍງກັນຢ່າງເຂ້ັມແຂງກວ່າເກົ່າລະຫວ່າງຊົນນະບົດ ແລະ ຕົວເມືອງ. ການເຕີບໂຕແບບຍືນ
ຍົງໃນເຂດຊົນນະບົດຈະຖືກສະໜັບສະໜູນຜ່ານການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາ ກອນທໍາມະຊາດ. ສິ່ງທ້າທາຍ
ຂອງການກາຍເປັນຕົວເມືອງຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ບັນດາສູນກາງຕົວເມືອງທ່ີສາມາດສະໜັບສະໜູນຢ່າງຍືນຍົງການ
ເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງຊົນນະບົດ ແລະ ຕົວເມືອງທ່ີເຂັ້ມແຂງກວ່າເກົ່າ ຈະຖືກແກ້ໄຂຜ່ານການປັບປຸງການບໍລິການໃນ
ຕົວເມືອງ ແລະ ໂຄງລ່າງພື້ນຖານຂອງເຂດເທດສະບານ. ການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດທ່ີນອກເໜືອຈາກ 
ຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ການເສີມສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທ່ີເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາພາກ
ເອກະຊົນ ແລະ ການສ້າງທຶນຮອນດ້ານມະນຸດ ຈະເນັ້ນໜັກໃສ່ການສຶກສາທ່ີມີຄຸນນະພາບສູງຂຶ້ນ ແລະ ການສຶກສາ 
ແລະ ຝຶກອົບຮົມດ້ານເຕັກນິກແລະວິຊາຊີບ (TVET) ທ່ີຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານທັກສະຂອງ SME, ເຊັ່ນ
ດຽວກັນກັບ ການສະໜັບສະໜູນ ສํາລັບ SMEs ໂດຍການແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການດ້ານການຄ້າ ແລະ ອຸດສາ
ຫະກໍາ ແລະ ການພັດທະນາຂອງຂະແໜງການເງິນ. ການສະໜັບສະໜູນການເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດໄລຍະ
ຍາວໃນການຄຸ້ມຄອງພາກລັດ ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປັບປຸງການປົກຄອງ ແລະ ການໃຫ້ບໍລິການພາກລັດທ່ີມີ
ປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນຫຼາຍຂຶ້ນໃນຂະແໜງເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ. ການເພີ່ມການຮ່ວມມື ແລະ ການ
ລວມຕົວເຂົ້າໃນເຂດພາກພື້ນໃຫ້ເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນ ແລະ ການສົ່ງເສີມການເຊື່ອມໂຍງໃນທົ່ວປະເທດ ຈະຍິ່ງອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກໃຫ້ແກ່ການເຕີບໂຕທ່ີເຂັ້ມແຂງ ແລະ ທ່ົວເຖິງ.  
 
16.  ຍຸດທະສາດການຮ່ວມມືກັບປະເທດ ປະເທດລາວຂອງ ADB ສົກປີ 2012–2016 ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບ
ແຜນການ NSEDP ຄັ້ງທີເຈັດຂອງລັດຖະ ບານ, ສອດຄ່ອງກັບຍຸດທະຍາດ ADB ປີ 2020,12 
ລວບລວມເອົາບົດຮຽນ ແລະ ຄໍາສະເໜີແນະຈາກການປະເມີນຜົນແຜນງານການຊ່ວຍເຫຼືອປະຈໍາປະເທດ, ແລະ ເອົາ
ໃຈໃສ່ເຖິງແນວຄວາມຄິດ ແລະ ຄໍາຄິດເຫັນຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອື່ນ, ເຊິ່ງລວມທັງພາກເອກະຊົນ, ອົງການ 
NGOs, ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານດ້ານການພັດທະນາ. ຍຸດທະສາດ CPS ມີຈຸດປະສົງ  
(i) ເຮັດໃຫ້ມີປະສິດພາບ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງສູງສຸດ ຜ່ານການດໍາເນີນງານທີ່ກວ້າງກວ່າທ່ີຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນ
ໄລຍະເວລາທີ່ດົນກວ່າ; (ii) ເຮັດໃຫ້ມີຜົນຮ່ວມກັນຫຼາຍທ່ີສຸດກັບແຜນງານເຂດອະນຸພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ (GMS); 
ແລະ (iii) ເພີ່ມການຕອບສະໜອງຕໍ່ກັບບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່ໃນເສດຖະກິດທ່ີມີການປ່ຽນແປງຢ່າງວ່ອງໄວ.  
 
17.  ຂົງເຂດເນື້ອໃນ. ຍຸດທະສາດ CPS ເນັ້ນໜັກໃສ່ສີ່ຂົງເຂດສໍາຄັນທ່ີຈະມີອິດທິພົນຄອບງໍາການອອກແບບ 
ແລະ ການເນັ້ນໜັກຂອງບັນດາກິດຈະກໍາຕ່າງໆ: (i) ການພັດທະນາພາກເອກະຊົນ, (ii) ການປົກຄອງ, (iii) ຄວາມສະ
ເໝີພາບຍິງຊາຍ, ແລະ (iv) ການຮ່ວມມື ແລະ ການລວມຕົວເຂົ້າພາກພື້ນ.   
 

                                                 
12  ADB. 2008. ຍຸດທະສາດປີ 2020: ກອບຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ, 2008–2020. Manila. 
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18.  ການພັດທະນາພາກເອກະຊົນ. ADB ຈະສືບຕໍ່ສົ່ງເສີມສະພາບແວດລ້ອມທ່ີເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່
ການພັດທະນາຂອງພາກເອກະຊົນ. ຜ່ານການດໍາເນີນງານຂອງພາກລັດ, ADB ຈະສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນການເສີມ
ສ້າງທາງດ້ານກົດລະບຽບ ສํາລັບ ການພັດທະນາ SME, ແລະ ຊອກຄ້ົນຫາໂອກາດ ສໍາລັບ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ
ພາກເອກະຊົນໃນວຽກງານກະສິກໍາ, ພະລັງງານ, TVET, ແລະ ການສະໜອງນໍ້າ ແລະ ການບໍລິການໃນເຂດ
ເທດສະບານ ຕົວຢ່າງວ່າ ຜ່ານການເຮັດສັນຍາ, ການພັດທະນາດ້ານຕະຫຼາດ ແລະ ການສະໜອງການບໍລິການ. 
ທຸກໆໂຄກງານຈະຖືກຄັດຈ້ອນຫາໂອກາດສໍາລັບການສ້າງຄູ່ຮ່ວມງານ ລະຫວ່າງ ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ. ຝ່າຍດໍາ
ເນີນງານພາກເອກະຊົນຂອງ ADB ຈະຊອກຫາການລົງທຶນໃນຂະ ແໜງການເງິນ, ໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ແລະ 
ການທ່ອງທ່ຽວ.   
 
19.  ການປົກຄອງ. ການປັບປຸງການປົກຄອງແມ່ນສໍາຄັນຢ່າງຍິ່ງໃນການຮັບປະກັນການໃຫ້ບໍລິການທີ່ດີກວ່າ, 
ໂອກາດທີ່ເທ່ົາທຽມກັນ ແລະ ການພັດທະນາພາກເອກະຊົນຢ່າງມີການແຂ່ງຂັນ, ການພັດທະນາສັງຄົມທ່ີທ່ົວເຖິງ, 
ແລະ ຄວາມຍືນຍົງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ. ADB ຈະສະໜັບສະໜູນຍຸດທະສາດຂອງລັດຖະບານໃນການປັບປຸງການ
ປົກຄອງ ແລະ ການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຜ່ານການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນໄລຍະຍາວ, ໂດຍສະເພາະໃນ
ການຄຸ້ມຄອງການເງິນພາກລັດ ໃນຂະແໜງການທີ່ເລືອກ ແລະ ໃນລະດັບຂັ້ນກະຈາຍອໍານາດ.  
 
20.  ຄວາມສະເໝີພາບຍິງຊາຍ. ການຮັບປະກັນວ່າທັງເພດຊາຍແລະເພດຍິງ ລ້ວນແຕ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນ ແລະ 
ໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຈາກກິດຈະກໍາການພັດທະນາໃນແບບທີ່ສະເໝີພາບເທົ່າທຽມກັນ ແມ່ນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນເພື່ອບັນລຸ
ໄດ້ຄວາມສະເໝພີາບ ແລະ ຄວາມທົ່ວເຖິງໃນລະດັບທ່ີສູງ. ບັນດາໂຄງການດ້ານການສຶກສາ ແລະ TVET, 
ການກະສິກໍາ, ການສະໜອງນໍ້າ, ພະລັງງານທົດແທນທ່ີຢູ່ນອກເຂດຕາໜ່າຍໄຟຟ້າ, ການບໍລິການພາຍ 
ໃນເທດສະບານ, ແລະ ການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດ ຈະປະກອບມີແຜນດໍາເນີນງານດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍທີ່
ມີລັກສະການອອກແບບ, ເປົ້າໝາຍ, ແລະ ຕົວຊີ້ວັດກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງຊາຍ, ແລະ ສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ 
ການເຂົ້າເຖິງຜົນປະໂຫຍດຂອງໂຄງການຂອງແມ່ຍິງ.  
 
21.  ການຮ່ວມມື ແລະ ການລວມຕົວເຂົ້າກັບພາກພື້ນ. ສປປ ລາວ ແມ່ນສະມາຊິກທ່ີມີບົດບາດຂອງແຜນງານ 
GMS, ສະມາຄົມປະຊາຊາດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ASEAN) ແລະ ຍິ່ງກວ່ານັ້ນ ແມ່ນການຂໍເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ
ອົງການການຄ້າໂລກ. ເມື່ອເສດຖະກິດມີການພັດທະນາ, ການຮ່ວມມືກັບພາກພື້ນ, ໂດຍສະເພາະ ການອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກດ້ານການຄ້າ, ຈະມີຄວາມສໍາຄັນນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນສໍາລັບບັນດາຂະແໜງການເຊັ່ນວ່າ ກະສິກໍາ ແລະ 
ການທ່ອງທ່ຽວ. ການລວມຕົວເຂົ້າໃນເຄືອຂ່າຍການຜະລິດຂອງພາກພື້ນ ແລະ ທ່ົວໂລກ, ເຊິ່ງມີການເຊື່ອມໂຍງກັບ
ຂະແໜງການຜະລິດສະເພາະຂອງປະເທດ, ຈະຮັບປະກັນເຮັດໃຫ້ໂອກາດແລະຜົນປະໂຫຍດຂອງການລວມຕົວເຂົ້າ
ພາກພື້ນ ຮອດມືປະຊາກອນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງປະເທດn. ປະເດັນບັນຫາສາທາລະນະທີ່ດີຂອງພາກພື້ນ ເຊິ່ງລວມທັງ ຊີ
ວະນາໆພັນ, ການປົກປ້ອງປ່າໄມ້ ແລະ ການປ້ອງກັນການທໍາລາຍປ່າໄມ້, ແລະ ພະຍາດຕິດຕໍ່, ຈະສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການ
ເນັ້ນໜັກໃສ່.  
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22.  ຂະແໜງການ. ຍຸດທະສາດ CPS ຈະເນັ້ນໜັກໃສ່ສີ່ຂະແໜງການຕົ້ນຕໍຄື: (i) ການສຶກສາ, (ii) ກະສິກໍາ 
ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, (iii) ການສະໜອງນໍ້າ ແລະ ໂຄງລ່າງແລະການບໍລິການອື່ນໃນເຂດເທດສະບານ, 
ແລະ (iv) ພະລັງງານ. ການຄຸ້ມຄອງພາກລັດຈະໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໃນແຕ່ລະຂະແໜງການ. ການເນັ້ນໜັກນີ້ອີງໃສ່ (i) 
ບຸລິມະສິດ ແລະ ຄວາມມຸ້ງໝັ້ນຂອງລັດຖະບານ; (ii) ລະດັບຜົນກະທົບ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ໄດ້ຈາກການປະເມີນຕົນເອງ, 
ສິ່ງຄົ້ນພົບຂອງການປະເມີນຜົນແຜນງານການຊ່ວຍເຫຼືອປະຈໍາປະເທດ, ແລະ ການປະເມີນຜົນອື່ນໆຂອງການຊ່ວຍ
ເຫຼືອທ່ີຜ່ານມາ; (iii) ສອດຄ່ອງກັບຍຸດທະສາດ ປີ 2020; (iv) ຜົນການປະຕິບັດງານດ້ານຍຸດທະສາດການບໍລິຫານ; 
(v) ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບການປ່ຽນແປງໃໝ່; (vi) ກິດຈະກໍາຂອງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາອື່ນ; ແລະ (vii) ກິດຈະກໍາ
ເພື່ອແກ້ໄຂອຸປະສັກທ່ີຜູກມັດການພັດທະນາ. ໃນແຕ່ລະຂະແໜງການຕົ້ນຕໍ, ຂະແໜງການຍ່ອຍສະເພາະໄດ້ຖືກ
ກໍານົດສໍາລັບການເຂົ້າຮ່ວມ.  
 
23. ການເຂົ້າຮ່ວມໃນຂະແໜງການທີ່ເລືອກຈະປ່ຽນໄປໃນລະຫວ່າງໄລຍະ CPS ນັ້ນໆ. ໃນຂະແໜງການຕົ້ນຕໍ, 
ການສະໜບັສະໜູນຂອງ ADB ສํາລັບວຽກງານການສຶກສາຈະຍ້າຍໄປເນັ້ນໜັກໃສ່ການສຶກສາຂັ້ນມັດທະຍົມ ແລະ 
ການສຶກສາຂັ້ນສູງກວ່າ ແລະ TVET ເພື່ອເສີມເຕີມໃຫ້ແກ່ການສະນັບສະໜູນສໍາລັບການສຶກສາຂັ້ນປະຖົມທ່ີ
ສະໜອງໃຫ້ໂດຍບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາອື່ນ. ໃນວຽກງານການຂົນສົ່ງ, ການເນັ້ນໜັກຈະຍ້າຍຈາກການ ກໍ່ສ້າງ
ເສັ້ນທາງທີ່ສໍາຄັນມາເປັນການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດສໍາລັບການວາງແຜນ ແລະ ການໃຫ້ທຶນການບໍາລຸງຮັກສາ
ເສັ້ນທາງ. ການເຊື່ອມຕໍ່ການຂົນສົ່ງຊົນນະບົດຈະເກີດຂຶ້ນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ຜ່ານການລົງທຶນດ້ານໂຄງລ່າງພາຍໃຕ້
ແຜນງານກະສິກໍາ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ.  
 
24. ໃນຂະແໜງການອື່ນ, ການເຂົ້າຮ່ວມໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ຈະເນັ້ນໜັກໃສ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ກິດຈະກໍາ SME ທ່ີໄດ້ລິເລີ່ມໃນລະຫວ່າງໄລຍະຂອງຍຸດທະສາດທີ່ຜ່ານມາ. ການສະໜັບສະໜູນຂະແໜງການເງິນ
ຈະສືບຕໍ່ ຜ່ານການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການ ແລະ ການເຈລະຈາດ້ານນະໂຍບາຍ. ການສະໜັບສະໜູນຂະແໜງ
ສາທາຈະປ່ຽນຈາກການລົງທຶນໂດຍກົງໃນຂະແໜງການມາເປັນການສະໜອງການສະໜັບ ສະໜູນ
ດ້ານການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອບການເງິນພາກລັດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຂະແໜງການສາມາດຄຸ້ມ
ຄອງໄດ້ດີກວ່າການໄຫຼ ວຽນທ່ີນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຊັບພະຍາກອນເຂົ້າໃນງົບປະມານ.  
 
  



 12 

III.  ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຍຸດທະສາດ 
 
A.  ຂອບເຂດຕົວຊີ້ວັດຊັບພະຍາກອນ  
 
25.  ຂອບເຂດຊັບພະຍາກອນ. ເປັນຜົນມາຈາກຕົວຊີ້ວັດດ້ານຄວາມຍືນຍົງຂອງໜີ້ທ່ີປັບປຸງດີຂຶ້ນ, ເຊິ່ງມີຜົນແຕ່
ວັນທີ 1 ເດືອນມັງກອນ 2011, ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບການເຂົ້າເຖິງກອງທຶນພັດທະນາອາຊີ (ADF) ໃນອັດຕາສ່ວນ 50% 
ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແລະ 50% ເງິນກູ້. ສໍາລັບສົກປີ 2011–2012, ການຈັດສັນສໍາລັບປະເທດໄລຍະເຄິ່ງປີຂອງທຶນ 
ADF  ສໍາລັບ ສປປ ລາວ ແມ່ນ $152.3 ລ້ານ, ເຊິ່ງປະກອບມີເງິນກູ້ $84.6 ລ້ານ ແລະ ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ $67.7. 
ສໍາລັບປີ 2012, ເງິນກູ້ແມ່ນ $53.0 ລ້ານ ແລະ ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າແມ່ນ $35.7 ຈາກຮ່ວງການຈັດສັນສໍາລັບປະເທດ, 
ແລະ ເງິນກູ້ອີກ $6.75 ລ້ານ ແລະ ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ $6.75 ລ້ານ ຈາກຮ່ວງການຈັດສັນສໍາລັບເຂດອະນຸພາກພື້ນ
ສໍາລັບໂຄງການ GMS. ສໍາລັບສົກປີ 2013-2016,  ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວ  $85 ລ້ານຈາກກອງທຶນ ADF ຄາດວ່າຈະ
ຖືກຈັດສັນໃນແຕ່ລະປີໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ, ເຊິ່ງຂຶ້ນກັບການມີຢູ່ຂອງທຶນ ADF ພາຍໃຕ້ ADF XI. ສອງ
ໂຄງການຖືກວາງແຜນສໍາລັບການໃຫ້ທຶນຕາມແຫຼ່ງທືນປົກກະຕິ (OCR), ໂດຍຂຶ້ນກັບການມີຢູ່ຂອງ ທຶນ OCR.13 
ແຜນງານຊ່ວຍເຫຼືອທ່ີບໍ່ແມ່ນການກູ້ຢືມສໍາລັບສົກປີ 2012–2014 ແມ່ນ $24 ລ້ານ, ລວມທັງໂຄງການຈາກແຫຼ່ງທຶນ
ຂອງ ADB ແລະ ແຫ່່ຼງທຶນອື່ນໆ. ຄວາມຕ້ອງການດ້ານຊັບພະຍາກອນໄດ້ຖືກປຶກສາຫາລື ໃນແຜນທຸລະກິດຂອງຝ່າຍ
ປະຕິບັດງານປະຈໍາປະເທດ (2012–2014).14 ຊັບພະຍາກອນເພີ່ມເຕີມຄາດວ່າຈະມີໃຫ້ຜ່ານແຜນງານການລົງທຶນ
ໃນຂະແໜງປ່າໄມ້, ແລະ ກອງທຶນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງ
ອາຫານ. ຮູບແບບການໃຫ້ທຶນແບບໃໝ່ຈະຖືກສະແຫວງຫາ, ລວມທັງການສ້າງຄູ່ຮ່ວມງານກັນລະຫວ່າງພາກລັດ–

ເອກະຊົນ, ການໃຫ້ທຶນຄາບອນ, ການໃຫ້ທຶນຈາກບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານດ້ານການພັດທະນາໜ້າໃໝ່ ແລະ ກົນໄກການ
ຄໍ້າປະກັນ.   
 
26.  ການຮ່ວມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ໂດຍຄໍານຶງເຖິງຂໍ້ຈໍາກັດການດາ້ນງົບປະມານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຄວາມສາມາດທີ່ຕໍ່າ  
(ໂດຍສະເພາະ ໃນຂັ້ນກະຈາຍອໍານາດ) ໃນການຄ້ ຸມຄອງການເງິນພາກລັດ, ລັດຖະບານ ແລະ ADB ໄດ້ຕົກລົງເຫັນ
ດີນໍາກັນວ່າ ເພດານການຮ່ວມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບ ການບໍລິຫານ, ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແລະ TA ຈະຖືກກໍານົດຢູ່ລະດັບ 
99%. ສໍາລັບໂຄງການສະເພາະ, ການໃຫ້ທຶນຈະສູງເຖິງ 99% ຂອງມູນຄ່າທັງໝົດຂອງໂຄງການ, ລວມທັງພາສີ 
ແລະ ອາກອນຕ່າງໆ. ສິ່ງນີ້ຈະແກ້ໄຂບັນຫາເລື່ອງທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານທີ່ໃນບາງຄັ້ງເຄີຍເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດໂຄງການມີຄວາມຊັກຊ້າ.  
 
B.  ແຜນງານໂດຍສັງເຂບ  
 
                                                 
13 ນະໂຍບາຍການສຳເລັດການສຶກສາຂອງ ADB ແລະ ກອບການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ADF ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ການຍົກເວັ້ນຂໍ້
ຈໍາກັດສຳລັບການກູ້ຢືມ OCR ສາທາລະນະອາດຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາສຳລັບໂຄງການທີ່ມີລາຍຮັບສູງທີ່ສາມາດ
ຊໍາລະໜີ້ຕ່າງປະເທດຂອງພວກມັນໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນຈາກລາຍຮັບຈາກການສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດຂອງພວກມັນ. 
14 ADB. 2011. ແຜນທຸລະກິດຂອງຝ່າຍປະຕິບັດງານປະຈໍາປະເທດ: ສປປ ລາວ, 2012–2014. Manila (ສາມາດເບິ່ງໄດ້ຈາກລາຍ
ການເອກະສານທີ່ເຊື່ອມໂຍງໃນພາກຕິດຄັດ 2).   
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27.  ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວ ຈະມີສີ່ໂຄງການຕໍ່ປີໃນສີ່ຂະແໜງການບູລິມະສິດ ແລະ ສໍາລັບ ການຄຸ້ມຄອງພາກລັດ 
ແມ່ນເປັນຂະແໜງບູລິມະສິດກວມລວມ. ໂຄງການເຫຼົ່ານີ້ຄາດວ່າຈະກວມເອົາ 100% ຂອງການຈັດສັນທຶນ ADF, 
ລວມທັງການປະກອບສ່ວນຂອງປະເທດເຂົ້າໃນຫົກໂຄງການ GMS.  
 
28.  ການສຶກສາ. ການສຶກສາທ່ີຕໍ່າ ແລະ ການຂາດແຮງງານທີ່ມີທັກສະ ແມ່ນອຸປະສັກຜູກມັດຕໍ່ກັບການ
ຂະຫຍາຍຕົວດ້ານເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ, ໂດຍສະເພາະ ໃນຂະແໜງ SME, ແລະ ຈໍາກັດໂອກາດດາ້ນວຽກ
ເຮັດງານທໍາ. ສິ່ງທ້າຍທາຍນີ້ຍິ່ງຮຸນແຮງຂຶ້ນເນື່ອງຈາກໂຄງສ້າງດ້ານປະຊາກອນ, ເຊິ່ງປະມານ 60% ແມ່ນມີອາຍຸ 20 
ປີລົງມາ. ຄວາມຕ້ອງການພະນັກງານທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ການສຶກສາທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກເຮັດແມ່ນມີສູງຫຼາຍໃນໝູ່
ນາຍຈ້າງ ແລະ ໃນຈໍານວນແຮງງານທີ່ຕ້ອງການໂອກາດດ້ານວຽກເຮັດງານທໍາ. ADB ໄດ້ເຂົ້່າຮ່ວມໃນທຸກຂະແໜງ
ການຍ່ອຍດ້ານການສຶກສາ. ໂດຍຄໍານຶງເຖິງຄວາມສໍາຄັນທ່ີວ່າລັດຖະບານໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ກັບລະບົບການສຶກສາ
ທາງການ, ການສະໜັບສະໜູນຈະສືບຕໍ່ ຕະຫຼອດໄລຍະ CPS, ເຊິ່ງຈະອີງໃສ່ວິໄສທັດດ້ານຍຸດທະສາດ ສໍາລັບ ການ
ສຶກສາຂອງລັດຖະບານແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2020, ໃນຂະນະທີ່ຮັບປະກັນການເຕີມເຕັມເຊິ່ງກັນແລະກັນກັບການລົງທຶນ
ຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຄູ ່ຮ່ວມພັດທະນາອື່ນ, ແລະ ຜົນລວມຮ່ວມກັນໃນທົ່ວການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ ADB ໃນການ
ສຶກສາຂັ້ນມັດທະຍົມ, TVET, ແລະ ການສຶກສາຂັ້ນສູງກວ່າ. ADB ຈະຮັກສາບົດບາດຜູ້ນໍາ ໃນການສຶກສາຂັ້ນ
ມັດທະຍົມ ແລະ ຫຼັງມັດທະຍົມ, ເຊິ່ງຈະມີຄວາມສໍາຄັນນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍຄໍານຶງເຖິງການຫັນປ່ຽນຂອງປະເທດ. 
ການສະໜັບສະໜູນຂອງ ADB ໃນການສຶກສາຂັ້ນມັດທະຍົມ, TVET, ແລະ ການສຶກສາຂັ້ນສູງກວ່າ ຈະປະສົມ
ປະສານການປະຕິຮູບການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ແລະ ການລົງທຶນຕ່າງໆ ເພື່ອປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງ, ຄຸນນະພາບ, ແລະ 
ປະສິດທິພາບຂອງການສຶກສາ, ແລະ ເລັ່ງເປົ້າໃສ່ເຂດພື້ນທ່ີທ່ີຍັງຂາດແຄນ.  
 
29.  ກະສິກໍາ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ. ຍຸດທະສາດ CPS ຈະສ້າງຈາກຄວາມສໍາເລັດໃນອາດີດ ແລະ 
ຄວາມສາມາດທີ່ປັບປຸງດີຂຶ້ນ, ໃນຂະນະດຽວກັນກໍ່ຊອກຫາວິທີການໃໝ່ໆ, ໂດຍສະເພາະໃນສະພາບຂອງການ
ພັດທະນາທ່ີມີຄາບອນຕໍ່າ, ໃນຕະຫຼາດໂລກທີ່ນັບມື້ນັບເຊື່ອມໂຍງເຊິ່ງກັນແລະກັນ. ການເນັ້ນໜັກຈະແມ່ນ: (i) ໂຄງ
ລ່າງເຊື່ອມຕໍ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ, ລວມທັງເສັ້ນທາງຊົນນະບົດ ແລະ ຕະຫຼາດ, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກນະ
ໂຍບາຍທີ່ເອື້ອອໍານວຍ ແລະ ການປັບປຸງບູລະນາລະບົບສະຖາບັນ ແລະ ການເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດ; (ii) 
ການພັດທະນາຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າທ່ີເປັນມິດກັບສະພາບອາກາດ, ແລະ (iii) ການຄ້ ຸມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າເພື່ອ
ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ລະບົບຊົນລະປະທານ. ການສະໜັບສະໜູນຈະແກ້ໄຂປະເດັນບັນຫາກວມ
ລວມ, ເຊິ່ງລວມທັງ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ, ການສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ, ການປົກຄອງ, ການ
ພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດ, ແລະ ການລວມຕົວ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບພາກພື້ນ. ຍຸດທະສາດ CPS ຮັບຮູ້ວ່າຜົນ
ຈາກການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ, ລວມທັງຄວາມຮຸນແຮງຂອງໄຟນໍ້້າຖ້ວມ ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງ, ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່
ກັບຍຸດທະສາດ ແລະ ການວາງແຜນການຄຸ້ມຄອງນໍ້າ ເຊັ່ນວ່າ ໃນທ່ົວຂະແໜງກະສິກໍາ, ຕົວເມືອງ ແລະ ພະລັງງານ. 
ໂອກາດໃນໃນການລະດົມການໃຫ້ທຶນຄາບອນຈາກສາກົນ (ເຊັ່ນວ່າ ແຜນງານການລົງທຶນດ້ານປ່າໄມ1້5 ແລະ ກອງ

                                                 
15  ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ $30 ລ້ານ ໄດ້ຖືກຈັດສັນໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ, ເຊິ່ງຈະຖືກຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຮ່ວມກັນ
ໂດຍ ADB ແລະ ທະນາຄານໂລກ.  
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ທຶນການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ) ຈະຖືກສະແຫວງຫາ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບການປັບປຸງເງື່ອນໄຂທີ່ເອື້ອອໍານວຍໃຫ້
ແກ່ການໃຫ້ທຶນ REDD+16.  
 
30.  ການສະໜອງນ້ໍາ ແລະ ໂຄງລ່າງ ແລະ ການບໍລິການອື່ນໃນເຂດເທດສະບານ. ການກາຍເປັນຕົວເມືອງ
ກໍາລັງເກີດຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ, ແຕ່  ການຂະຫຍາຍຕົວເມືອງແມ່ນບໍ່ມີການວາງແຜນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ; ການບໍລິການ 
ແລະ ໂຄງລ່າງພື້ນຖານບໍ່ນໍາທັນການຂະຫຍາຍຕົວ, ແລະ ການເອົາໃຈໃສ່ ສໍາລັບ ຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຍັງ
ຕໍ່າ. ຄວາມຈໍາເປັນປະກອບມີການວາງແຜນຜັງຕົວເມືອງ ແລະ ການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ, ການຄຸ້ມຄອງຕົວ
ເມືອງ, ການລົງທຶນໃນການບໍລິການ ແລະ ໂຄງລ່າງພື້ນຖານເຂດຕົວເມືອງ, ການໃຫ້ທຶນການພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນ, 
ການຂະຫຍາຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກເອກະຊົນໃນການສະໜອງໂຄງລ່າງເຂດຕົວເມືອງ, ແລະ ການປັບຕົວເຂົ້າ
ກັບການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ. ການສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາຕົວເມືອງ ຂອງ ADB ຈະ: (i) ເສີມສ້າງ
ຄວາມອາດສາມາດໃນການວາງແຜນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຕົວເມືອງແລະສິ່ງແວດລ້ອມໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນແລະພາກພື້ນ; 
(ii) ຊ່ວຍໃນການວາງແຜນ ແລະ ການພັດທະນາຕົວເມືອງແລວ GMS ທ່ີມີການແຂ່ງຂັນ ແລະຄົງທົນຕໍ່ກັບການ
ປ່ຽນສະພາບອາກາດ; ແລະ (iii) ສະໜັບສະໜູນການລົງທຶນໃນການພັດທະນາໂຄງລ່າງໃນເຂດພື້ນທ່ີຕົວເມືອງທ່ີເປັນ
ບູລິມະສິດ. ການສະໜັບສະໜູນການສະໜອງນໍ້າ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງນໍ້າເສຍໃນເຂດຕົວເມືອງຈະຊ່ວຍເສີມສ້າງ
ຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ລົງທຶນໃນຈັດຫາລະບົບສະໜອງນໍ້າແບບທ່ໍ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມສໍາລັບຜູ້ຢູ່ອາໄສໃນເຂດ
ຕົວເມືອງ.  
 
31.  ພະລັງງານ. ການສະໜັບສະໜູນຂອງ ADB ສໍາລັບ ຂະແໜງພະລັງງານມາຮອດປະຈຸບັນ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ
ແມ່ນສະໜອງໃຫ້ຜ່ານແຜນງານ GMS ແລະ ການປະຕິບັດງານພາກເອກະຊົນ, ໂດຍເນັ້ນໜັກໃສ່ການພັດທະນາ
ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ,  ການພັດທະນາເຂື່ອນໄຟຟ້າໃນບັນດາແມ່ນໍ້າທ່ີເປັນສາຂາຂອງແມ່ນໍ້າຂອງ ໄດ້
ຖືກກີດຂວາງຈາກການຂາດຕາຂ່າຍສົ່ງໄຟຟ້າຂອງປະເທດໃນການຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນປະເທດ 
ແລະ ການສົ່ງອອກຢ່າງມີປະສິດທິພາບໄປປະເທດເພື່ອນບ້ານ. ໂດຍສອດຄ່ອງກັບຍຸດທະສາດຂອງປະເທດ, ການລົງ
ທຶນພາກເອກະຊົນໃນຂະແໜງພະລັງງານຈະເນັ້ນໜັກໃສ່ການພັດທະນາ: (i) ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຂອງປະເທດເພື່ອເຊື່ອມ
ໂຍງເຂົ້າກັບຕາໜ່າຍ GMS ຂອງພາກພື້ນ ແລະ ຂອງອາຊຽນ; (ii) ການພັດທະນາໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າຂະໜາດນ້ອຍ 
ແລະ ຂະໜາດຈິ໋ວ, ແລະ                (iii) ການພັດທະນາພະລັງງານທົດແທນຢູ່ນອກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໃນຊຸມຊົນເຂດ
ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ. ຄວາມສະເໝີພາບຍິງຊາຍຈະແມ່ນເນື້ອໃນໜຶ່ງທ່ີສໍາຄັນສໍາລັບສິ່ງຕໍ່ມາ. ການລົງທຶນພາກເອກະຊົນ
ໃນການພັດທະນາໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າຈະສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການເນັ້ນໜັກໃສ່. ການສະໜັບສະໜູນຈະຖືກສະໜອງໃຫ້ສໍາລັບ
ການສົ່ງ ແລະ ການຄ້າຂາຍໄຟຟ້າໃນເຂດ ພາກພື້ນ ເພື່ອໄດ້ຮັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດຜ່ານຄ່າສົ່ງກະແສໄຟຟ້າ ແລະ 
ການສົ່ງອອກໄຟຟ້າ.  
 
32.   ການຄຸ້ມຄອງພາກລັດ. ການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງພາກລັດແມນ່ປະເດັນກວມ
ລວມໜຶ່ງ ແລະ ເປັນກຸນແຈສໍາຄັນຕໍ່ກັບການພັດທະນາທ່ີມີປະສິດທິພາບແລະປະສິດທິຜົນໃນ ສປປ ລາວ. ຄວາມ

                                                 
16  ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍຄາບອນຈາກການທຳລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ການເສື່ອມໂຊມຂອງປ່າໄມ້ 
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ຕ້ອງການແມ່ນມີຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເຊິ່ງລວມທັງ ການສ້າງສະຖາບັນທ່ີເຂັ້ມແຂງ, ການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດ
ຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ແລະ ການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງການເງິນພາກລັດໃນທຸກລະດັບ
ຂອງລັດຖະບານ ແລະ ໃນທຸກຂະແໜງການ. ADB ຈະສືບຕໍ່ປະສານງານກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານດ້ານການພັດທະນາ
ເພື່ອເນັ້ນໜັກການສະໜັບສະໜູນໃສ່ການຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍ ແລະ ງົບປະມານພາກລັດ, ການຄຸ້ມຄອງການເງິນພາກ
ລັດ, ການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ການກະຈາຍອໍານາດ, ແລະ ການປົກຄອງພາກລັດ. ການຝກຶອົບຮົມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງພາກລັດ ແລະ ການສ້າງນະໂຍບາຍ ຈະຖືກສະໜອງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານລະດັບກາງ ແລະ ລະດັບ
ອາວຸໂສ ພາຍໃຕ້ບັນດາແຜນງານລະດັບພາກພື້ນຂອງ ADB. ບັນດາໂຄງການຈະແກ້ໄຂໂດຍສະເພາະບັນຫາການ
ປົກຄອງໃນຂະແໜງສາທາ ແລະ ການຂົນສົ່ງ.  
 
33.   ວິທີແກ້ບັນໄຂກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້. ໂດຍຮັບຮູ້ວ່າຜະລິດຕະພັນຄວາມຮູ້ ແລະ ການບໍລິການເກີດຈາກແຕ່ລະ
ໄລຍະຂອງຮອບວຽນການດໍາເນີນງານ, ຄວາມຮູ້ລະດັບພາກພື້ນ, ປະເທດ, ຂະແໜງການ ແລະ ໂຄງການທີ່ໄດຮ້ບັ 
ຈະສືບຕໍ່ຖືກຈັດເປັນລະບົບ. ວິທີແກ້ໄຂ ແລະ ການປ່ຽນແປງໃໝ່ດ້ານຄວາມຮູ້ຈະຖືກຊອກຫາໃນແຕ່ລະການດໍາເນີນ
ງານ. ວິທີແກ້ໄຂສະເພາະຄາດວ່າຈະເກີດຂຶ້ນຈາກໂຄງການ GMS ທ່ີສົ່ງເສີມເສດຖະກິດທ່ີມີການປ່ອຍຄາບອນຕໍ່າ 
ແລະປັບຕົວກັບການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ, ການລວມເອົາວິທີການສ້າງຄູ່ຮ່ວມງານພາກລັດ–ເອກະຊົນໃນເລື່ອງ
ການລົງທຶນກ່ຽວກັບນໍ້າ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ, ແລະ ການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ຄໍາປຶກສາສໍາລັບການຫັນປ່ຽນເສດຖະກິດ 
ແລະ ການເຕີບໂຕສີຂຽວ. ADB ຈະສືບຕໍ່ເຜີຍແຜ່ ແລະ ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ຜ່ານການສໍາມະນາ, ກອງປະຊຸມ, ການ
ພົບປະຂອງກຸ່ມນັກເສດຖະສາດລາວ, ແລະ ເອກະສານເຮັດວຽກ. ADB ຈະເນັ້ນນັກໃສ່ການນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້ ແລະ 
ປະສົບການຂອງພາກພື້ນເຂົ້າໃນການແກ້ໄຂບັນຫາດ້ານການພັດທະນາໃນ ສປປ ລາວ, ແລະ ສືບຕໍ່ເສີມສ້າງການ
ເຊື່ອມໂຍງທ່ີມີການຮ່ວມງານດ້ານຄວາມຮູ້ໃນພາກພື້ນ.   
 
34.   ການເປ ັນຄູ່ຮ່ວມງານ. ADB ຈະສືບຕໍ່ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຫ້າວຫັນໃນຄະນະກເຮັດວຽກການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ
ມະຫາພາກ ແລະ ການຂົນສົ່ງ ໂດຍປະສານງານຢ່າງໃກ້ຊິດກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານດ້ານການພັດທະນາອື່ນ. ວິທີການທ່ີ
ອີງໃສ່ແຜນງານຈະຖືກສະແຫວງຫາໃນວຽກງານກະສິກໍາ, ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ແລະ ການສຶກສາ. ADB 
ຈະເສີມທະວີການປຶກສາເຈລະຈາກັບພາກເອກະຊົນໃນເລື່ອງສະພາບແວດລ້ອມທ່ີເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ
ພາກເອກະຊົນ, ແລະ ໂອກາດສໍາລັບການສ້າງຄູ່ຮ່ວມງານພາກລັດ-ເອກະຊົນ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກເອກະ
ຊົນ.  
 
 
 
 
 

IV.  ການຄຸ້ມຄອງຜົນໄດ້ຮັບ 
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A.  ການຕິດຕາມ  
 
35.  ການຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດ CPS ຈະຖືກເຮັດຮ່ວມກັນກັບລັດຖະບານ ຜ່ານກອບການຄຸ້ມ
ຄອງຜົນໄດ້ຮັບ CPS17 ແລະ ກອບການຄຸ້ມຄອງຜົນໄດ້ຮັບຕາມຂະແໜງການ.18 ການທົບທວນການບໍລິຫານງານ
ປະຈໍາໄຕມາດ ແລະ ການຮ່ວມທົບທວນການບໍລິຫານງານລະດັບປະເທດປະຈໍາປີ ແລະ ການສ້າງແຜນງານປະຈໍາປະ
ເທດ ແມ່ນເຄື່ອງມືທ່ີສໍາຄັນສໍາລັບສິ່ງນີ້. ຜົນໄດ້ຮັບຈະຖືກລາຍງານໃນແຜນທຸລະກິດປະຈໍາປີຂອງຝ່າຍດໍາເນີນງານປະ
ຈໍາປະເທດ (ໝາຍເຫດລຸ່ມໜ້າເຈ້ຍທີ 14).   
 
B.  ຄວາມສ່ຽງ19 
 
36.  ການປົກຄອງ. ໃນ ສປປ ລາວ, ຄວາມສ່ຽງຕົ້ນຕໍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການປົກຄອງແມ່ນການຄຸ້ມຄອງການເງິນ
ພາກລັດ, ການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງ, ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ປະເດັນບັນຫາປະກອບມີກົນໄກການ
ເງິນພາກລັດທ່ີຍັງບໍ່ເຂັ້ມແຂງ, ການຂາດຄວາມສອດຄ່ອງກັນຂອງບໍລິມະສິດໃນຂັ້ນລຸ່ມກວ່າສູນກາງກັບເປົ້າໝາຍ
ຂອງສູນກາງ, ຄວາມສາມາດທີ່ຍັງອ່ອນແອ, ການໃຫ້ທຶນທ່ີຍັງບໍ່ພຽງພໍສໍາລັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະຈາໍຂອງບັນດາ
ໂຄງການການລົງທຶນ, ການຂາດລະບຽບໃນການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງ, ແລະ ແນວຄິດການສໍ້ໂກງທີ່ນັບມື້ສູງຂຶ້ນ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້
ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ແກ້ໄຂໄດ້ໂດຍການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂ້ງໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງການເງິນພາກລັດ, 
ການສ້າງໃຫ້ມີການຄວບຄຸມດ້ານການເງິນ (ການກວດສອບບັນຊີພາຍໃນ), ການເສີມທະວີການກວດສອບບັນຊີຈາກ
ພາຍນອກ, ການຢັບຢັ້ງການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ (ດ້ວຍຫຼັກການຂອງແຜນປະຕິບັດງານການປົກຄອງທີສອງ ແລະ ການ
ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ) ແລະ  ການເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ. ການກວດສອບຈາກພາຍໃນ ແລະ 
ພາຍນອກຂອງບັນຊີລັດຖະບານຍັງບໍ່ທັນເຂັ້ມແຂງເທື່ອ, ແລະ ຈະຖືກແກ້ໄຂພາຍໃຕ້ແຜນງານ CPS ຜ່ານການຊ່ວຍ
ເຫຼືອດ້ານການປົກຄອງ ແລະ ການເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດ. ພະນັກງານລັດມີຄວາມຮູ້ບໍ່ພຽງພໍກ່ຽວກັບລະບົບ
ການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງທ່ີກໍານົດຂຶ້ນໂດຍລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານດ້ານການພັດທະນາ. ອັນນີ້ເນື່ອງມາຈາກ
ການຂາດການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານພາສາ, ໂດຍສະເພາະ ໃນຄໍາສັບທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄ້າ ແລະ 
ກົດໝາຍ, ແລະ ການສັບປ່ຽນໝູນວຽນຢູ່ເລື້ອຍໆຂອງພະນັກງານໂຄງການ ແລະ ການປ່ຽນແທນຂອງເຂົາເຈ້ົາ, 
ເຊິ່ງມັກຈະຖືກປ່ຽນແທນໂດຍພະນັກງານໃໝ່ທ່ີບໍ່ມີປະສົບການ. ບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ຈະຖືກແກ້ໄຂພາຍໃຕ້ຍຸດທະສາດ CPS 
ຜ່ານຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມທ່ີຈັດຂຶ້ນໂດຍຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າປະຈໍາປະເທດລາວຂອງ ADB.  
 
37.  ຄວາມຍືນຍົງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ. ປະເທດລາວຍັງສືບຕໍ່ອາໄສຢ່າງໜັກໜ່ວງໃສ່ປ່າໄມ້ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ
ການພັດທະນາປະເທດ, ເຊິ່ງຄາດວ່າປ່າໄມ້ຈໍານວນ 91,200 ເຮັກຕາ ໄດ້ຖືກສູນເສຍໄປຕໍ່ປີ ນັບຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນຊຸມປີເກົ້າ
ສິບ. ໃນຂະນະທີ່ລາວແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາປະເທດທີ່ມີຄວາມຮັ່ງມີດ້ານຊີວະນາໆພັນໃນພາກພື້ນ GMS, ການ

                                                 
17 ກອບການຄຸ້ມຄອງຜົນໄດ້ຮັບຂອງຍຸດທະສາດການສ້າງຄູ່ຮ່ວມງານລະດັບປະເທດ (ພາກຕິດຄັດ 1). 
18 ການປະເມີນຜົນຕາມຂະແໜງການ (ເບິ່ງໄດ້ຈາກລາຍການເອກະສານທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັນໃນພາກຕິດຄັດ 2).  
19 ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ແຜນການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ (ເບິ່ງໄດ້ຈາກລາຍການເອກະສານທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັນໃນ
ພາກຕິດຄັດ 2). 
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ພັດທະນາດ້ານບໍ່ແຮ່ ແລະ ກິດຈະກໍາເສດຖະກິດອື່ນ ໄດ້ກໍ່ໄພອັນຕະລາຍຕໍ່ກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງ
ມະນຸດ. ສປປ ລາວ ຖືວ່າເປັນປະເທດທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວລະດັບປານກາງຕໍ່ກັບຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງ
ສະພາບອາກາດໂລກ ຖ້າທຽບກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານ. ການເພີ່ມຂຶ້ນທ່ີຄາດເດົາໄດ້ໃນຄວາມຮຸນແຮງ ແລະຄວາມຖີ່
ຂອງສະພາບອາກາດທີ່ຮ້າຍແຮງຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ກັບຂະແໜງກະສິກໍາ, ການສະໜອງນໍ້າ, ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານ
ສະບຽບອາຫານຂອງຄົວເຮືອນ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງພະຍາດທີ່ເກີດຈາກນໍ້າ ແລະ ແມງໄມ້. ຜົນຕາມມາ
ສາມາດເປັນສິ່ງທ່ີຮຸນແຮງໄດ້, ໂດຍສະເພາະໃນເຂດຊົນນະບົດບ່ອນທ່ີຜົນກະທົບຂອງຄວາມຮຸນແຮງຂອງສະພາບ
ອາກາດຖືກຂະຫຍາຍໃຫ້ໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງລະບົບທໍາມະຊາດ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ໃນການຟື້ນຄືນ
ຈາກເຫດການຮຸນແຮງແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່າຢູ່ແລ້ວ. ADB ຈະສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງ
ຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ານີ້, ລວມທັງ ຜ່ານແຜນການການລົງທຶນດ້ານປ່າໄມ້, ໂຄງການລະດັບພາກພື້ນສໍາລັບການຄວບຄຸມພະ
ຍາດຕິດຕໍ່, ການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານໂຄງລ່າງຊົນນະບົດ, ແລະ ໂຄງການສົ່ງເສີມແລວຊີວະນາໆພັນເຂດ 
GMS.  
 
38.  ຄວາມສ່ຽງທົ່ວໂລກ. ການອາໄສໃສ່ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະເທດມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບ
ການທົດຖອຍຂອງເສດຖະກິດພາກພື້ນ ຫຼື ເສດຖະກິດໂລກ, ເຊິ່ງສາມາດສົ່ງຜົນກໍ່ກັບລາຄາສິນຄ້າ, ຄວາມຕ້ອງການ
ໄຟຟ້າ, ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ. ການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກພາວະສ່ຽງດັ່ງກ່າວ ສາມາດບັນລຸໄດ້ສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງ 
ຜ່ານການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ເສດຖະກິດຊົນນະບົດ ແລະ ການເພີ່ມການສົ່ງອອກສິນຄ້າກະສິກໍາ, ເຊ່ິງຈະຖືກ
ສະໜັບສະໜູນຜ່ານໂຄງການກວດກາຄຸນນະພາບ ແລະ ກວດຮັບຮອງສຸຂະອະນາໄມພືດແລະສັດຂອງ GMS. ຜ່ານ
ບົດບາດຂອງຕົນໃນຖານະເປັນປະທານຮ່ວມຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ADB ຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນ
ການເຈລະຈາດ້ານນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການຕອບໂຕ້ທ່ີເໝາະສົມຕໍ່ກັບຄວາມສ່ຽງຈາກພາຍນອກ.  
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ພາກຕິດຄັດ 1  
 

ຕາຕະລາງການຄຸ້ມຄອງຍຸດທະສາດການຮ່ວມງານລະດັບປະເທດ 
 

ເປົ້າໝາຍດ້ານການພັດທະນາຂອງປະເທດ   

1. ບັນລໄຸດ້ການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ເອົາພາກເອກະຊົນເປັນແຮງຂບັເຄື່ອນໃນອັດຕາສະເລ່ຍ 8% ຕໍ່ປ ີ 
2. ເລັ່ງທະວີການບັນລໄຸດ້ເປົ້າໝາຍດ້ານການພັດທະນາສະຫັດສະວັດ  
3. ຮັບປະກນັການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດທີມ່ີຄວາມຍືນຍົງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ   

 

ຂະແໜງການທີ່ຖືກເລືອກສໍາລັບການສະໜັບສະໜູນຂອງ ADB   

ເປ້ົາໝາຍຕາມຂະ
ແໜງການຂອງ
ລັດຖະບານ 

ຜົນໄດ້ຮັບຕາມຂະແໜງການທີ່ ADB ປະກອບສ່ວນ ແລະ 
ຕົວຊ້ີວັດ 

ຂງົເຂດການຊ່ວຍ
ເຫຼືອຂອງ ADB 

ການຈັດສັນ
ຊັບພະຍາກອນ
ຂອງ ADB ໃນ
ໂຄງການຕໍ່ໄປa 
ແລະ ບູລມິະສິດ
ດ້ານເນື້ອໃນ 

1. ການສຶກສາ (ຍດຸທະສາດປີ 2020 ຂົງເຂດຕົ້ນຕທໍີ 5, ການສຶກສາ)   

ປັບປຸງຜົນການປະຕິບັດ
ງານຂອງຂະແໜງການ
ໂດຍການຮັບປະກນັການ
ເຂົ້າເຖິງຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ, 
ການປັບປຸງຄຸນນະພາບ 
ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ, 
ແລະ ການເສີມສ້າງຄວາມ
ເຂັ້ມແຂງດ້ານການ
ປົກຄອງຂອງຂະແໜງ
ການ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງ
ຜົນການປະຕິບັດງານ 

ໂຄງລ່າງ ແລະ ລະບົບການສຶກສາໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍ, 
ປັບປຸງ ແລະ ຄຸມ້ຄອງນໍ້າໃຊ້ເປັນຢ່າງດີ: 
 
(i) ຍອດລວມອັດຕາການຈົດທະບຽນເຂົ້າຮຽນເພີມ່ຂຶ້ນຈາກ 
60.2% ເປັນ 75% ໃນການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍມົຕອນຕົ້ນ, 
ແລະ ຈາກ 34% ເປັນ 40% ໃນຊັ້ນມັດທະຍມົຕອນປາຍ 
(ii) ຈໍານວນແມ່ຍິງໃນການຈົດທະບຽນເຂົ້າຮຽນບັນລໄຸດ້ 
50% ໃນ TVET ແລະ ການສຶກສາຊັ້ນສູງ (ເພີ່ມຈາກ 
40%) 
 
(iii) ເຮັດສໍາເລັດການນໍາໃຊ້ລະບົບການສຶກສາທົ່ວໄປ 12 ປີ 
ແລະ ຫຼັກສູດການຮຽນທີ່ປັບປຸງໃໝ່ ພາຍໃນສົກຮຽນ 
2016/17 
 
(iv) ການສຶກສາຫຼງັມັດທະຍົມມຄີວາມຕອບສະໜອງກວ່າຕໍ່
ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ, ລວມທັງ ການ
ອະນຸມັດ ແລະ/ຫຼື ການນໍາໃຊ້ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕບິັດ
ແຜນແມບ່ົດດ້ານ TVET ແລະ ການສຶກສາຊັ້ນສູງ 
 
(v) ການຈັດສັນງົບປະມານຂອງລັດຖະບານບັນລ ຸ18.0% 
ຂອງງົບປະມານທັງໝົດ (ເພີ່ມຈາກປະມານ 15.5%), ໂດຍ
ມີການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຢ່າງມປີະສິດທິພາບກວ່າເກົ່າ 

ການເສີມທະວີການ
ສຶກສາຂັ້ນສູງ 
 
ການເສີມທະວີການຝຶກ
ອົບຮົມເຕັກນກິ ແລະ 
ວິຊາຊີບ 
 
ການສະໜັບສະໜນູສູນ
ກາງ ລະ ທ້ອງຖິ່ນສໍາລັບ
ການປັບປຸງບູລະນະ 
 
ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ 
ການພັດທະນາ 

$40 ລ້ານ ຫຼ ື
9.7% 
ຂອງການໃຫ້ທຶນ 
CPS 
 
 
 
ENV–0% 
 
GEN+EGM–

100% 
 
PSD–35% 
 
RCI–0% 
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2. ການສະໜອງນໍ້າ ແລະ ໂຄງລ່າງແລະການບໍລິການອື່ນໃນເຂດເທດສະບານ (ຂົງເຂດຕົ້ນຕໍຂອງຍຸດທະສາດປີ 2020: 1, ໂຄງລ່າງ; 2, ສິງ່
ແວດລ້ອມ; ແລະ 3, ການຮ່ວມມື ແລະ ການລວມຕົວເຂົ້າກັບພາກພື້ນ) 

ສ້າງການເຕີບໂຕທາງເສ
ດຖະກິດທີ່ສະອາດ ແລະ 
ສີຂຽວ  
 
(i) ສ້າງສູນກາງ ແລະ ຈຸດ
ສໍາຄັນທາງເສດຖະກິດໃນ
ຕົວເມືອງ ສໍາລັບ ການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ 
 
(ii) ປັບປຸງການວາງແຜນ
ຜັງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຕົວ
ເມືອງ, ແລະ 
 
(iii) ປັບປຸງການຄຸມ້ຄອງ 
ແລະ ການປົກປ້ອງສິ່ງ
ແວດລ້ອມ 

ເພີ່ມການເຂົ້າເຖິງການສະໜອງນໍ້າສະອາດ, ສຸຂະອະນາໄມ 
ແລະ ການບໍລິການອື່ນໃນຕົວເມືອງຕາມເຂດແລວ
ເສດຖະກິດ: 

(i) ເພີ່ມການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ (ລະດັບປະເທດ ແລະ 
ລະດັບພາກພື້ນ) ໃນແຕ່ລະເມືອງທີ່ເປັນແລວເສດຖະກດິ 
ຂຶ້ນ 10% ພາຍໃນປ ີ2022 (ຂໍ້ມູນວັດຜົນພື້ນຖານ ປ ີ
2009) 

(ii) ແລວ GMS ກາຍເປັນແລວເສດຖະກິດພາຍໃນປີ 2022 
(ກອບຍຸດທະສາດ GMS ປີ 2012–2022) 
 
(iii) ບັນດາເມືອງແລວເສດຖະກິດ GMS ກາຍເປັນເຂດທີ່ບໍ່
ມີນໍ້າຖ້ວມ (ແຜນແມບ່ົດ GMS ປ ີ2011) 
 
(iv) ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາສະຫດັສະວັດ ແລະ 
ຄາດໝາຍຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ
ຄັ້ງທີເຈັດ ພາຍໃນປີ 2015: 
 
(a) 80% ຂອງປະຊາກອນມກີານເຂົ້າເຖິງການສະໜອງນໍ້າ
ສະອາດ (74% ໃນປ ີ2007) 
(b) 60% ມກີານເຂົ້າເຖິງວິດຖ່າຍແບບນໍ້າລ້າງ (49% ໃນປ ີ
2007) 
(v) ເປົ້າໝາຍການສະໜອງນໍ້າເຂດຕົວເມືອງພາຍໃນປ ີ
2020: 80% ຂອງຜູ້ຢູອ່າໄສເຂດຕົວເມືອງມີການເຂົ້າເຖິງ
ການສະໜອງນໍ້າ 

ການເສີມສ້າງຄວາມ
ອາດສາມາດດ້ານ
ການວາງແຜນເຂດຕົວ
ເມືອ ງແລະ ພາກພື້ນ 
 
ການເອົາບັນຫາດ້ານສິ່ງ
ແວດລ້ອມ ແລະ ການ
ປົກປ້ອງສະພາບອາກາດ
ເຂົ້າໃນການວາງແຜນ
ເຂດຕົວເມືອງ 
 
ການລົງທຶນດ້ານໂຄງ
ລ່າງໃນບັນດາຕົວເມືອງ
ແລວເສດຖະກດິ ແລະ 
ສູນກາງຕົວເມືອງສໍາຄັນ
ອື່ນ, ໂດຍສະເພາະ ໃນ
ລະບົບສະໜອງນໍ້າ ແລະ 
ລະບົບສຸຂະອະນາໄມ 

$104 ລ້ານ ຫຼ ື
25.2% ຂອງ
ການໃຫທຶນ 
CPS 
 
 
 
ENV–100% 
 
GEN+EGM–

70% 
 
PSD–50% 
 
RCI–40% 

3. ພະລັງງານ (ຂົງເຂດຕົ້ນຕຂໍອງຍຸດທະສາດປີ 2020: 1, ໂຄງລ່າງ; 2, ສິງ່ແວດລ້ອມ; ແລະ 3, ການຮ່ວມມ ືແລະ ການລວມຕົວເຂົ້າກັບ
ພາກພື້ນ) 

ສືບຕໍ່ການພັດທະນາ
ພະລັງງານຜ່ານ 
 
(i) ປັບປຸງປະສິດທພິາບ; 
 
(ii) ພັດທະນາລະບົບຕາ
ຂ່າຍໄຟຟ້າຂອງປະເທດ; 
 
 

ເພີ່ມການນໍາໃຊ້ພະລັງງານໃຫ້ມີປະສິດພາບກວ່າເກົ່າ, 
ລວມທັງ ພະລັງງານທົດແທນ; 90% ຂອງຄົວເຮືອນມກີານ
ເຂົ້າເຖິງໄຟຟ້າຕາຂ່າຍ ພາຍໃນປີ 2020 (ຂໍ້ມູນພື້ນຖານປີ 
2011 = 62%) 
 
ໃນປີ 2020, ການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າຕໍ່ຫົວຄົນແມ່ນ 1,000 kWh 
(ຂໍ້ມູນພື້ນຖານປ ີ2011 = 450 kWh) 
 
 

ການຍົກລະດັບ ແລະ 
ກໍ່ສ້າງສາຍຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ 
500 kVA 
ພັດທະນາພະລັງງານທົດ
ແທນໃນເຂດນອກຕາຂ່າຍ
ໄຟຟ້າ 
 
 
 

$90 ລ້ານ ຫຼ ື
21.8% 
ຂອງການໃຫ້
ທຶນ CPS 
 
ENV–100% 
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(iii) ຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າໃນເຂດ
ຊົນນະບົດ; ແລະ 
 
(iv) ສົ່ງເສີມການຄ້າຂາຍ
ໄຟຟ້າໃນເຂດພາກພື້ນ 

ໃນປີ 2020, ສົ່ງອອກໄຟຟ້າພະລັງນໍາ້ 5,000 MW  
(ຂໍ້ມູນພື້ນຖານປີ 2010 = 2,450 MW) 

ການພັດທະນາໄຟຟ້າ
ພະລັງນໍ້າຂະໜາດນ້ອຍ 
 
ການສໍາຫຼວດ ແລະ 
ການກວດສອບພະລັງງານ 
 
ກອບການສົ່ງເສີມພະລັງ 
ງານທົດແທນ ແລະ 
ປະສິດທິພາບການໃຊ້
ພະລັງງານ 

GEN+EGM–

75% 
 
PSD–100% 
 
RCI–25% 

4. ກະສິກໍາ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ (ຂົງເຂດຕົ້ນຕໍຂອງຍຸດທະສາດປີ 2020: 1, ໂຄງລ່າງ; 2, ສິງ່ແວດລ້ອມ; ແລະ 3, ການຮ່ວມມື 
ແລະ ການລວມຕົວເຂົ້າກັບພາກພື້ນ) 

ພັດທະນາກະສິກໍາເພື່ອ
ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງ
ດ້ານສະບຽງອາຫານ, ສົ່ງ
ເສີມການຜະລິດສໍາລັບ
ການບໍລໂິພກພາຍໃນປະ
ເທດ ແລະ ການສົ່ງອອກ, 
ປັບປຸງຜະລິດຕະພາບ, 
ເສີມທະວີຄວາມຍນືຍົງ
ຂອງຊັບພະຍາກອນທໍາ
ມະຊາດ, ແລະ ປບັປຸງ
ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊາວ
ກະສິກອນ 

ປັບປຸງສະມດັຕະພາບການຜະລິດຢູເ່ຂດຊົນນະບົດ ແລະ 
ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ: 
 
(i) ການຜະລິດເຂົ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 3.1 ລ້ານໂຕນໃນປີ 2009 
ເປັນ 4.2 ລ້ານໂຕນໃນປnີ 2016 
 
(ii) ພາຍໃນປີ 2016, ລາຍຮັບສະເລ່ຍໃນເຂດຊົນນະບົດແຍກ
ຕາມເພດຍິງຊາຍ ແລະ ກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ເພີ່ມຂຶ້ນ 3% ຈາກປີ 2010 
 
(iii) ເພີ່ມທະວີສະມັດຕະພາບການຜະລິດຊັບພະຍາກອນ ແລະ 
ຄວາມຄົງທົນຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ  (ຮັກສາເນື້ອ
ທີ່ປ່າໄມ້  65% ຂອງເນື້ອທີ່ດິນທັງໝົດໃນປີ 2010 ໃຫ້ໄດ້ພາຍ
ໃນ 2016) 

ການເສີມທະວີການເຂົ້າ
ເຖິງຊົນນະບົດ ແລະ 
ການປັບປຸງລະບົບ
ຊົນລະປະທານ 
 
ການພັດທະນາຕ່ອງໂສ້
ມູນຄ່າທີ່ເປັນມິດກບັ
ສະພາບອາກາດ 
 
ໂຄງລ່າງຊົນນະບົດ 
 
ການຄຸ້ມຄອງ
ຊັບພະຍາກອນນໍ້າທີ່ຄົງ
ທົນຕໍກ່ັບສະພາບ
ອາກາດເພື່ອຄວາ
ມໝັ້ນຄົງດ້ານ
ສະບຽບອາຫານ 

$120 ລ້ານ ຫຼ ື
29.1% ຂອງ
ການໃຫ້ທຶນ 
CPS 
 
ENV–100% 
 
GEN+EGM–

80% 
 
PSD–60% 
 
RCI–30% 

a ການມີຢູ່ຂອງທຶນ ADF ສໍາລັບໄລຍະເວລາ CPS ນີ້ແມ່ນຄາດວ່າປະມານ $412 ລ້ານ ແລະ ໂຄງການທີ່ຢູ່ໃນລະຫວ່າງພິຈາລະນາສໍາລັບໄລຍະທັງໝົດຂອງ 
CPS ຖືກນໍາໃຊ້ໃນທີ່ນີ້.  
EGM = ການສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງຊາຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ENV = ຄວາມຍືນຍົງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, GEN = ຄວາມສະເໝີພາບຍິງຊາຍ, GMS = ເຂອະນຸພາກ

ພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ, PSD = ການພັດທະນາພາກເອກະຊົນ, RCI = ການຮ່ວມມື ແລະ ການລວມຕົວເຂົ້າກັບພາກພື້ນ, TVET = ການສຶກສາແລະການຝຶກອົບຮົມ
ດ້ານເຕັກນິກແລະວິຊາຊີບ.   
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ການຄາດຄະເນຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.  
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ພາກຕິດຄັດ 2  
 
 

ລາຍການເອກະສານທີ່ເຊື່ອມໂຍງ 
http://www.adb.org/Documents/CPS/?id=LAO-2012 

 
 

1. ການວິເຄາະເສດຖະກິດ (ບົດສະຫຼູບຫຍໍ້)  
2. ການວິເຄາະຄວາມທຸກຍາກ (ບົດສະຫຼູບຫຍໍ້)  
3. ການວິເຄາະບົດບາດຍິງຊາຍ (ບົດສະຫຼູບຫຍໍ້)  
4. ການປະເມີນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ (ບົດສະຫຼູບຫຍໍ້)  
5. ການປະເມີນພາກເອກະຊົນ (ບົດສະຫຼູບຫຍໍ້)  
6. ການປະເມີນຕາມຂະແໜງການ (ບົດສະຫຼູບຫຍໍ້): ກະສິກໍາ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ  
7. ການປະເມີນຕາມຂະແໜງການ (ບົດສະຫຼູບຫຍໍ້): ການສຶກສາ  
8. ການປະເມີນຕາມຂະແໜງການ (ບົດສະຫຼູບຫຍໍ້): ການສະໜອງນໍ້າ ແລະ ການພັດທະນາຕົວເມືອງ  
9. ການປະເມີນຕາມຂະແໜງການ (ບົດສະຫຼູບຫຍໍ້): ພະລັງງານ  
10. ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ (ບົດສະຫຼູບຫຍໍ້)  
11. ຕົວຊີ້ວັດຂອງປະເທດ ແລະ ດ້ານການບໍລິຫານງານ  
12. ການຈັດອັນດັບການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດງານຂອງປະເທດ  
13. ການກະກຽມບ້ວງໃຊ້ຈ່າຍຮ່ວມຂອງປະເທດ ແລະ ຂອບເຂດການໃຫ້ທຶນເພື່ອໃຊ້ຈ່າຍທ່ີເໝາະສົມ  
14. ການສ້າງຍຸດທະສາດການຮ່ວມມືກັບປະເທດ  
15. ການທົບທວນສຸດທ້າຍຍຸດທະສາດການຮ່ວມມືກັບກັບປະເທດ  
16. ແຜນການປະຕິບັດງານສໍາລັບປະເທດ  
17.  ການປະເມີນຜົນແຜນງານການຊ່ວຍເຫຼືອປະຈໍາປະເທດ  
 
ເອກະສານເພີ່ມເຕີມ  
18.  ການປະເມີນຜົນຕາມຂະແໜງການ: ການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ   
19.  ການປະເມີນຕາມຂະແໜງການ (ບົດສະຫຼູບຫຍໍ້): ຂະແໜງການເງິນ  
20.  ການປະເມີນຜົນຕາມຂະແໜງການ (ບົດສະຫຼູບຫຍໍ້): ການຄ້ ຸມຄອງພາກລັດ  
21.  ອຸປະສັກຕົ້ນຕໍຕໍ່ກັບການເຕີບໂຕໃນ ສປປ ລາວ  
22.  ການປະເມີນພາກປະຊາສັງຄົມ  
23.  ການຮ່ວມມື ແລະ ການລວມຕົວເຂົ້າກັບພາກພື້ນ  

 


