
ຍຸດທະສາດການຮ່ວມມື: ສປປ ລາວ, 2012–2016  
 
 

ການປະເມີນແຜນງານການຊ່ວຍເຫລືອ1 
 
1. ສະພາບລວມຂອງປະເທດ. ປະຈຸບນັ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ແມ່ນຍັງຢ່ ູໃນໄລຍະຂ້າມຜ່ານ 
ສາມໄລຍະຂອງການປ່ຽນແປງທີ່ເຊ່ືອມໂຍງກັນ: ປຽ່ນແປງຈາກເສດຖະກິດແບບລວມສູນໄປສູເ່ສດຖະກິດແບບຕະຫລາດ, ປ່ຽນ
ແປງຈາກເສດຖະກິດທີ່ກຸ້ມຕົນເອງໄປສູເ່ສດຖະກິດການຄ້າ ແລະ ເຊ່ືອມໂຍງເຂົ້າໃນເສດຖະກິດພາກພື້ນ, ເຖິງແມ່ນວ່າຖານເສດຖະ 
ກິດຂອງລາວຍັງແຄບ ແຕ່ເສດຖະກດິລາວກໍ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວສູງປະມານ 7% ຕໍ່ປີ ນັບຕັ້ງແຕປ່ີ 2000 ຫາ 2009 ໂດຍການ
ປະກອບສ່ວນຂອງຂະແໜງການບໍ່ແຮ່ ແລະ ພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ. ການຂະຫຍາຍຕົວນີ້ເຮັດໃຫ້ລາຍໄດ້ຕໍ່ຫົວຄົນເພີມ້ ຂຶ້ນສາມ
ເທົ່າຕົວເປັນ $913 ໃນປີ 2009 ແລະ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢ່ ູຂອງປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ອາໃສຢ່ ູຕໍ່າກວ່າເສັ້ນຂອງຄວາມທຸກຍາກ 
ໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂຶ້ນຈາກ 39% ໃນສົກປີ 1997/1998 ມາເປັນ 33% ໃນສົກປີ 2003/2004 ແລະ 27% ໃນສົກປີ 2007/2008. 
ການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດທີສູ່ງ ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ ສປປ ລາວ ບັນລເຸປົ້າໝາຍຄວາມທຸກຍາກ ແລະບັນດາເປົ້າໝາຍການພັດທະ 
ນາສະຫັດສະວັດ. ແຕຍ່ັງມີບາງເປ້ົາໝາຍທີ່ຍັງບໍ່ສາມາດບັນລໄຸດ້ເຊ່ັນຂົງເຂດຄວາມທຸກຍາກ, ອຶດຫິວ, ການສຶກສາຂັ້ນປະຖົມເພື່ອ 
ໜົດທຸກຄົນ, ຄວາມເທົ່າທຽມກັນຂອງເພດຍິງ ແລະ ຊາຍໃນການສຶກສາທຸກຂັ້ນ, ສຸຂະພາບແມ່ ແລະຄວາມຍືນຍົງຂອງສິງ່ແວດ
ລ້ອມ. ໃນຂະນະທີ່ປະເທດຊາດກໍາລັງດໍາເນີນການຢາ່ງຫ້າວຫັນໃນຊ່ວງທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ ໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມຍືນຍົງຂອງໜ້ີ
ສິນ ແລະ ການສ້າງລາຍຮັບເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແຕປ່ະເທດກໍ່ຍັງມີຄວາມສ່ຽງ. ຖ້າວ່າປະສິດທິພາບໃນຄວາມພະຍາຍາມໃນ
ວຽກງານການບໍລຫິານການເງິນພາກລັດ ບໍ່ໄດ້ຮັບການສືບຕໍ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຄວາມອ່ອນແອຂອງສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ໂຄງສ້າງ
ການຄຸ້ມຄອງໂດຍລວມຍັງຈະເພີມ້ຂຶນ້ ຄວາມສ່ຽງໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການການເງິນ. ປະເທດຊາດ ຕ້ອງການ ການພັດທະນາບັນດາຂະ
ແໜງການທີ່ມີຂີດຄວາມສາມາດສູງກວ່າໃນການດຶງດດູການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ (ຕົວຢ່າງເຊ່ັນ: ຂະແໜງການທີ່ໃຊ້ແຮງງານເປັນ
ຫລັກເຊ່ັນ: ກະສິກາໍ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ໂຮງງານຜະລິດອື່ນໆ).  ສປປ ລາວ ແມ່ນໜ່ຶງໃນບັນດາປະເທດຂອງພາກພື້ນທີມ່ີ
ປະຊາກອນທ່ີໜ່ ຸມນ້ອຍສູງທີ່ສຸດ (ປະມານ 38% ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ) ທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 15 ປ.ີ ໃນທົດສະວັດຂ້າງໜ້າ 
ປະຊາກອນທ່ີໜ່ ຸມນ້ອຍເຫລົ່ານີ້ ຈະເພີ້ມຄວາມກົດດັນຕໍ່ຕະຫລາດແຮງງານ. ການຍົກລະດັບຊັບພະຍາກອນມະນຸດໂດຍຜ່ານການເພີ້
ມລາຍຈ່າຍເຂົ້າໃນການສຶກສາ ແລະ ສາທາລະນາສຸກ ແມ່ນມຄີວາມສາໍຄັນຕໍ່ອະນາຄົດຂອງປະເທດ. ການລົງທຶນເຫລົ່ານີ້ ຈະຊ່ວຍ
ພັກດັນການເພີມ້ຂຶ້ນຂອງຜະລິດຕະພາບຂອງແຮງງານ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນໃນລະດັບສາກົນໄດ້.  
 
2. ອຸປະສັກ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ການພັດທະນາ. ຫລາຍໆປັດໄຈທີ່ເປັນອຸປະສກັໃຫ້ແກກ່ານພັດທະນາ ສປປ ລາວ ລວມມ ີ(i) 
ການຂາດແຄນດ້ານພື້ນຖານໂຄງລາງສໍາລັບການຂ ົນສົງ່ ເຊ່ິງເຮັດໃຫ້ຕົ້ນທຶນການຊົນສົ່ງສູງ ແລະ ຈໍາກັດການເຂົ້າເຖິງຕະຫລາດ 
ແລະການບໍລິການໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່; (ii) ຕະຫລາດການເງິນທີ່ຍັງບໍ່ກວ້າງຂວາງພໍ ເຊ່ິງບໍ່ສາມາດຮອງຮັບທີ່ພຽງພໍໃຫ້
ແກ່ການຂະຫຍາຍຕົວກິດຈະກໍາທາງເສດຖະກິດທີ;່ (iii) ຄວາມຈໍາກັດດ້ານຂີດຄວາມສາມາດຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍສະ
ເພາະຄວາມຊໍານານງານທ່ີຈໍາເປັນສໍາລັບການຫັນໄປສູ່ຄວາມທັນສະໄໝ, ທຸລະກິດ ແລະ ການເພີມ້ຂຶ້ນຂອງເສດຖະກິດໃນຕົວເມືອງ
ໃຫຍ່ຫລາຍຂຶ້ນ; (iv) ກົດໝາຍ ແລະສະຖາບັນທີ່ຊຸກຍ້ ູໃຫ້ແກເ່ສດຖະກິດຕະຫລາດທີໄ່ດ້ຮັບການປັບປຸງ ແຕຍ່ັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການ
ພັດທະນາທີ່ພຽງພ;ໍ (v) ວິທີການໃນການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດທີໄ່ດ້ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຕໍພ່ຶດຕກິໍາຂອງຜ້ ູປະກອບການ ແຕ່ໃນທາງ
ປະຕິບັດ ແມ່ນຍງັເປັນອຸປະສັກຕໍ່ການຕັດສິນໃຈທີ່ຫລາຍເກີນໄປ ແລະ ລະບຽບການທີ່ເຂົ້າໃຈໄດ້ຫຍາກ; ແລະ (vi) ຂີດຄວາມ
ສາມາດຂອງສະຖາບັນທີ່ຈະໜອງທຶນແລະໃຫ້ການບໍລກິານຂັ້ນພື້ນຖານແກສ່ັງຄົມ ຍັງຄົງມີຄວາມຈໍາກັດຢ່ ູ. ຍັງມຫີລາຍສິ່ງທີ່ທ້າ
ທາຍຕໍ່ ສປປ ລາວ ທີ່ຈະເອົາຊະນະເພື່ອຮັກສາແນວທາງການພັດທະນາໃນປະຈຸບັນ. ສິ່ງທ້າທາຍເຫລົ່ານີ້ ລວມເຖິງຄວາມອ່ອນແອ
ດ້ານໂຄງສ້າງການປົກຄອງ, ຄວາມສ່ຽງຕໍຄ່ວາມໝັ້ນຄົງດ້ານໜ້ີສິນ, ຄວາມອ່ອນແອໃນການບໍລິຫານລາຍຈ່າຍງົບປະມານລັດ, ຜົນ

                                                 
1     ບດົສງັລວມນີແ້ມນ່ຢູໃ່ນ ການປະເມນີຜນົການຊວ່ຍເຫລືອປະເທດ ສາໍລບັ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ: ການເຕບີໂຕ
ຢາ່ງຍນືຍງົ ແລະ ການເຊື່ອມສານ. ກງຸມະນລີາ. http://www/adb.org/Documents/CAPES/LAO/CAP-LAO-2010-43/cap-lao-
2010-43.pdf 
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ກະທົບຂອງລາຍຮັບທີ່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດທ່ີອີງໃສ່ອຸດສາຫະກໍາຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຫລາຍເກີນໄປ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ
ຂອງຂະແໜງການເງິນ. 

 
3. ການຊ່ວຍເຫລືອຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ. ແຕປ່ີ 2000 ຫາ 2009 ການຊ່ວຍເຫລືອຂອງທະນາຄານພັດທະ 
ນາອາຊີໃຫ້ແກ່ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ລວມທັງເງິນກູ້ຢືມ, ເງິນຊ່ວຍເຫລືອລ້າ, ການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານວິຊາ
ການ ພ້ອມທັງກອງທຶນທີ່ບໍລິຫານໂດຍທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ມີມູນຄ່າທັງໜົດ 643 ລ້ານໂດລາ ເຊ່ິງປະກອບມີ 23 ໂຄງການໃນ
ນັ້ນເງິນກ້ ູຢືມ ແມ່ນມີມູນຄ່າ 391 ລາ້ນໂດລາ, 25 ໂຄງການຊ່ວຍເຫລືອລ້າມູນຄ່າ 203 ລ້ານໂດລາ ແລະ 81 ໂຄງການຊ່ວຍເຫລືອ
ລ້າທາງດ້ານວິຊາການມູນຄ່າ 49 ລ້ານໂດລາ. ກອງທຶນພັດທະນາອາຊີ (ADF) ທີ່ໄດສ້ະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ 31 ໂຄງການ ເຊ່ິງມີມນູຄ່າ 
512 ລ້ານໂດລາ ຫລື ກວມເອົາ 80% ຂອງການຊ່ວຍເຫລືອທັງໝົດ. ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ເພີມ້ການສະໜັບສະໜູນເຂົາ້ໃນ
ໂຄງການພະລັງງານເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 2 ທີ່ໃຊ້ຜະລິດຕະພັນການເງິນສາມປະເພດ: ການປ່ອຍກູ້ໃຫ້ແກລ່ັດຖະບານສປປ ລາວ 20 
ລ້ານໂດລາ ຈາກແຫລ່ງທຶນທົ່ວໄປ, ການປ່ອຍກ້ ູໃຫ້ພາກເອກະຊົນທີ່ເຂົາ້ຮ່ວມໂຄງ ການ 50 ລ້ານໂດລາຈາກແຫລ່ງທຶນທົ່ວໄປ ແລະ
ໃຫ້ທຶນຄໍ້າປະກັນທາງດ້ານຄວາມສ່ຽງທາງການເມືອງມູນຄ່າ 50 ລ້ານໂດລາ ເພື່ອຮັກສາຜົນປະໂຫຍດຂອງຜ້ ູໃຫ້ກ້ ູແກ່ພາກເອກະຊົນ. 
ຖ້ານັບເອົາໂຄງການຊ່ວຍເຫລືອທັງໝົດທີ່ເປັນເງິນກູ້ຢືມ, ເງິນຊ່ວຍເຫລືອລ້າ ແລະການຊ່ວຍເຫລືອທາງວິຊາການຂອງ 10 ຂະ
ແໜງການທີ່ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງການເງິນ ໃນນັ້ນຂະແໜງກະສິກໍາກວມເອົາ 17% ຫລື 109 
ລ້ານໂດລາ, ຂະແໜງພະລັງງານກວມເອົາ 16% ຫລື 106 ລ້ານໂດລາ, ຂະແໜງຄົມມະນາຄົມກວມເອົາ 16% ຫລື 103 ລ້ານໂດ
ລາ. ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີໄດ້ຮບັຮອງການຊ່ວຍເຫລືອເປັນຈໍານວນເງິນຫລາຍພສໍົມຄວນໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການນໍ້າສະອາດ ແລະ
ການບໍລິການຕ່າງໆຂອງຕົວເມືອງ ເຊ່ິງເປັນມູນຄ່າ 78 ລ້ານໂດລາ ຫລື 12% ຂອງການຊ່ວຍເຫລືອທັງໝົດ; ຂະແໜງການສຶກສາໄດ້
ຮັບ 70 ລ້ານໂດລາ ຫລື 11%; ແລະຂະແໜງສາທາລະນາສຸກ 66 ລ້ານໂດລາ ຫລື ກວມເອົາ 10% ຂອງການຊ່ວຍເຫລືອທັງໝົດ. 
ນອກຈາກນັ້ນ ບນັດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສະໜອງທຶນມຢີ່ ູ 18 ໂຄງການ ເຊ່ິງມີມູນຄ່າ 1,118 ລ້ານໂດລາ. ທຶນ
ຈໍານວນທັງໝົດນີ້ 238 ລ້ານໂດລາ ແມ່ນການສະໜອງທຶນຮ່ວມກັບເງິນຂອງກອງທຶນພັດທະນາອາຊີສໍາລັບໂຄງການ ແລະ 880 
ລ້ານໂດລາ ແມ່ນໃຫ້ແກ່ໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜອງທຶນຈາກແຫລ່ງທຶນທົ່ວໄປ (ເຊ່ັນໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 2). 
 
4. ການປະເມີນຜົນຂອງການດໍາເນນີງານ. ການຈັດລໍາດັບໂດຍລວມຂອງການດໍາເນີນງານ ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນດີຕາມທ່ີມີການ
ກໍານົດຂອງການຈັດລໍາດັບຜົນຂອງການດໍາເນີນງານຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ ແລະບາງຂະແໜງການທີ່ມີການເຊ່ືອມໂຍງກັນໃນ
ໄລຍະຂອງການປະເມີນຜົນຂອງການປະເມ ີນຜົນການຊ່ວຍເຫລືອປະເທດ (CAPE). ຜົນຂອງການດໍາເນີນງານການຊ່ວຍເຫລືອ 
ຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ແມນ່ເປັນທີ່ໜ້າພໃໍຈໃນການວາງຍຸດທະສາດຂອງຕົນເອງທີ່ແທດເໝາະກັບແຜນງານ;  ແລະແຕບ່ໍ່ມີ
ປະສິດທຜິົນເທົ່າທີ່ຄວນໃນການບັນລຜຸົນງານ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບ, ປະສິດທິພາບໃນການບນັລຸຜົນໄດ້ຮບັ ແລະການພັດທະນາຂອງ 
ສະຖາບັນ ຍັງຄົງໜ້ັນຄົງ ແລະ ເປນັທີ່ໜ້າພໍໃຈຕໍ່ກັບຜົນກະທົບທີ່ໄດ້ຮບັຈາກການພັດທະນາ. ບັນດາຂະແໜງການທີ່ໄດ້ຮັບການປະ
ເມີນຜົນ ແມ່ນເປັນໄປຕາມຮູບແບບດຽວກັນ ຂອງບັນດາເງ່ືອນໄຂເກືອບທັງໝົດ (ຍົກເວ້ັນດ້ານປະສິດທຜິົນ) ສະແດງໃຫ້ເຫັນການດໍາ
ເນີນງານໄດ້ດີ. ປະສິດທິຜົນຕໍ່າ ແມນ່ເນື່ອງມາຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງໂຄງການທີ່ລ້າຊ້າໃນທຸກຂະແໜງການ ເຊ່ິງສະທ້ອນໃຫ້
ເຫັນເຖິງຂີດຄວາມສາມາດທີຕ່ໍ່າຂອງອົງການຕ່າງໆໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຄວາມຊັບຊ້ອນໃນການອອກແບບຂອງບາງ
ໂຄງການ. ຄວາມສ່ຽງແມ່ນຍັງເຊ່ືອມໂຍງໄປເຖິງການສະໜອງເງິນບໍລິຫານທີ່ບໍ່ພຽງພເໍຂົ້າໃນການດໍາເນີນງານ ແລະ ບໍາລຸງຮກັສາ, 
ພື້ນຖານລາຍຮັບງົບປະມານພາຍໃນຍັງອ່ອນແອ ແລະ ການເອື່ອຍອີງໃສ່ການຊ່ວຍເຫລືອຈາກພາຍນອກຍັງຄົງມີຢ່ ູສູງ. 
 
5. ການວາງຈຸດຍຸດທະສາດ. ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ໄດ້ກໍານົດບັນດາສິ່ງທ້າທາຍສໍາຄັນໆໃນການພັດທະນາຢ່ ູໃນສປປ 
ລາວ ແລະ ໄດ້ວາງວິທີການທ່ີເໝາະສົມໃນການແກໄ້ຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ ໂດຍຜ່ານການຄັດເລືອກເອົາຂະແໜງການທ່ີຕົນເອງ ຈະມີ
ສ່ວນຮ່ວມ. ຍຸດທະສາດທີ່ຕໍ່ເນື່ອງ ໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມພໍໃຈເພີມ່ຂຶ້ນເຖິງຄວາມທ້າທາຍສະເພາະຂອງສປປ ລາວ ໂດຍສະ
ເພາະແມ່ນບັນຫາໃຈກາງຂອງການປົກຄອງເສດຖະກດິທີ່ຢ ູ່ໃນໄລຍະຂ້າມຜ່ານ. ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຂະແໜງການຂອງທະນາຄານ
ພັດທະນາອາຊີ ພະຍາຍາມຈະແກໄ້ຂບັນຫາດ້ານການຄຸ້ມຄອງໃນຂະແໜງການໃດໜຶ່ງສະເພາະ, ປັບປຸງການຈັດຊ້ື-ຈັດຈ້າງທີ່ກ່ຽວ 
ຂ້ອງກັບໂຄງການ ແລະ ການບໍລິຫານການເງິນ.  ແຕແ່ນວໃດກໍ່ຕາມ ການຊ່ວຍເຫລືອໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການຄຸ້ມຄອງພາກລັດ ແມ່ນຍັງ
ຈໍາກັດຢ່ ູກັບການຊ່ວຍເຫລືອທາງວິຊາການໃດໜ່ຶງ (ກວມເອົາ 20% ຂອງຈໍານວນທຶນຊ່ວຍເຫລືອທາງວິຊາການທັງໝົດ). ການສ້າງ
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ຕັ້ງຫ້ອງການຜ ູ້ຕາງໜ້າທະນາຄານພັດທະນາອາຊີປະຈໍາ ສປປ ລາວໃນປີ 2001 ແລະ ຕໍມ່າກໍ່ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍເທື່ອລະກ້າວ ໄດ້
ປະກອບສ່ວນອັນສໍາຄັນເຂົ້າໃນການປັບປຸງຍຸດທະສາດການຊ່ວຍເຫລືອທີ່ໄດ້ມີການປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ ແລະ ແທດເໝາະກັບສະພາບ
ຂອງສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະປະເທດທີ່ມີເສດຖະກດິອ່ອນນອ້ຍທີ່ຢ່ ູໃນໄລຍະຂ້າມຜ່ານ. ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ໄດ້ໃຫ້ການ
ສະໜັບສະໜູນແກລ່ັດຖະບານລາວໂດຍຜ່ານໂຄງການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານວິຊາການເຂົ້າໃນການສ້າງບັນດາຍຸດທະສາດ ແລະ 
ແຜນການພັດທະນາຕ່າງໆ ເຊ່ິງໄດ້ຊ່ວຍຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການຊ່ວຍເຫລືອຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກບັບັນດາ
ແຜນຍຸດທະສາດເຫລົ່ານັ້ນ. ການຊ່ວຍເຫລືອຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີທີ່ໃຫ້ແກກ່ານສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນການປົກປ້ອງ 
ແລະຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແມ່ນໄດ້ຖືກຍອມຮັບວ່າເປັນການຊ່ວຍເຫລອືທີ່ເໝາະສົມ. ການຊ່ວຍເຫລືອຂອງທະນາຄານພັດທະນາ
ອາຊີແມ່ນແນ ່ໃສ່ບັນດາຂະແໜງການບູລມິະສິດຂອງລດັຖະບານ ຕົວຢ່າງເຊ່ັນ: ກະສິກໍາ, ການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ສຶກສາແລະ 
ສາທາລະນາສຸກ ພ້ອມທັງບັນດາອຸປະສກັຕໍກ່ານພັດທະນາອື່ນໆ ເຊ່ັນ: ຄວາມສາມາດຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ການເຂົ້າເຖິງ
ຕະຫລາດ ແລະການບໍລິການຂັ້ນພື້ນຖານຍັງຕໍ່າ; ແລະການເສີມຂະຫຍາຍຜົນສໍາເລັດທີ່ຜ່ານມາເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວ ຫລ ື ຂະ
ແໜງການຍ່ອຍສະເພາະໃດໜ່ຶງ. ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດການຮ່ວມມື 2007-2011 ໄດ້ຫລຸດຈໍານວນຂະແໜງການ
ຍ່ອຍລົງຈາກ 26 ຫາ 18 ຂະແໜງການຍ່ອຍໂດຍສຸມຊັບພະຍາກອນດ້ານການເງິນໃສ່ ແຕກ່ໍ່ຍັງມີສ່ວນຮ່ວມຢ່ ູໃນ 10 ຂະແໜງການ
ໃນຊ່ວງທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ2. ການດໍາເນີນງານຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີໂດຍລວມ ແມ່ນເກື້ອໜູນບັນດາກິດຈະກໍາຂອງ
ບັນດາຄູຮ່່ວມພັດທະນາ ແຕ່ກໍ່ຍັງມີບາງຈຸດອ່ອນຢ ູ່ ເຊ່ັນ: ບໍມ່ີຄວາມຕໍ່ເນື່ອງໃນການຕິດຕາມໂດຍຜ່ານການປຶກສາຫາລືດ້ານນະ
ໂຍບາຍເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຂະແໜງການ ການເງິນ ແລະ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍແກ້ໄຂທີ່ພຽງພຕໍໍ່ການປະຕຮິູບວຽກງານ
ການບໍລິຫານພາກລັດແລະ ນິຕິກໍາ ພ້ອມທັງການພດັທະນາຂະແໜງການຍຸດຕທິໍາເພື່ອຕອບສະໜອງຕໍ່ກັບຂີດຄວາມສາມາດໃນ
ການຮັບໄດຂ້ອງປະເທດ ແລະຄວາມເປັນເຈ້ົາການ ເຊ່ິງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການດໍາເນີນການທີ່ເກື້ອໜູນເພື່ອເຮັດໃຫເ້ກີດປະໂຫຍ
ດສູງສຸດຈາກການຊ່ວຍເຫລືອຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ. ໃນຂະແໜງການຫລັກ ສືບຕໍກ່ານມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ຈະນໍາມາເຊ່ິງຜົນປະ
ໂຫຍດ. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ຄວາມບໍພ່ຽງພໍທຶນຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີໂດຍລວມ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍກ່ານວາງຈຸດຢືນຕໍຂ່ະ
ແໜງການທີ່ທະນາ ຄານພັດທະນາອາຊີໄດ້ມສີ່ວນຮ່ວມ ເຊ່ິງໄດ້ລະບຸເຖິງຄວາມຕ້ອງການທ່ີຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕື່ມ. ການປະສາ
ນງານໃນການລົງທຶນທົ່ວທຸກຂະແໜງການ (ຕົວຢ່າງເຊ່ັນ: ການເງິນຢ່ ູທ້ອງຖິ່ນແລະການກະສິກໍາ) ແມ່ນສົມເຫດສົມຜົນ ແຕວ່່າການ
ປະສານງານລະຫວ່າງແຜນງານຂັ້ນສູນກາງແລະທ້ອງຖິ່ນຍັງບໍທ່ັນເຫັນຜົນກະທົບທີ່ເປັນຮູບປະທໍາທັງໝົດ.  
 
6. ແຜນງານທີ່ເໝາະສົມ. ແຜນການຊ່ວຍເຫລືອ ແມ່ນແທດເໝາະກັບຍຸດທະສາດການຮ່ວມມື. ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ
ໄດ້ເຫັນດີໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອ 92,6% ຂອງຈໍານວນເງິນກ ູ້ຢືມ ແລະການຊ່ວຍເຫລືອລ້າ ຫລື ເປັນມູນຄ່າ 593,9 ລ້ານໂດລາໃນ 40 
ໂຄງການຂອງຈໍານວນເງິນທງັໝົດ 642 ລ້ານໂດລາໃນຈໍານວນ 40 ໂຄງການທ່ີໄດ້ວາງແຜນໄວ້ໃນລະຫວ່າງປີ 2000 ຫາ 2009. 
ແຜນງານການຊ່ວຍເຫລອືໄດຊ່້ວຍແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການອັນຈໍາເປັນໃນຂົງເຂດທ່ີເປັນບ ູລິມະສິດ ແຕວ່່າທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ 
ກໍ່ບໍສ່າມາດຫລີກລ່ຽງໄດ້ໃນບາງຂົງເຂດຂະແໜງການທ່ີສໍາຄັນ ຕົວຢ່າງເຊ່ັນ: ການປະຕິຮູບທະນາຄານ ເຊ່ິງວ່າການມສີ່ວນຮ່ວມໃນ
ເບື້ອງຕົ້ນບໍຄ່່ອຍປະສົບຜົນສໍາເລັດ. ຂະແໜງການສຶກສາຂັ້ນສູງ ແລະການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງທີ່ບໍໄ່ດລ້ະບຸໄວ້ຢ ູ່ໃນແຜນຍຸດທະ
ສາດ ແລະການຮ່ວມມື ເຊ່ິງໄດ້ຖືກເພີ້ມເຂົ້າໃນແຜນຍຸດທະສາດດ່ັງກ່າວໃນເວລາຕ່ໍມາ ເຊ່ິງມັນສອດຄ່ອງກັບຄວາມພະຍາຍາມຂອງ
ລັດຖະບານເພ່ືອຕອບສະໜອງຕ່ໍຄວາມຂາດແຄນດ້ານວິຊາສະເພາະທີ່ເກດີຂຶ້ນໃໜ່ ແລະ ເພື່ອຂະຫຍາຍໂອກາດໃຫ້ແກກ່ານພັດ
ທະນາພາກເອກະຊົນໃນເຂດອະນຸພາກພື້ນແມນ່ໍ້າຂອງ. ເກືອບວ່າອົງປະກອບຂອງແຜນງານທັງໝົດໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາວ່າແທດ
ເໝາະ ເຖິງແມ່ນວ່າການອອກແບບຈະບໍໄ່ດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນໃນບາງໂຄງການທ່ີຜ່ານມາໃນຂະແໜງການສຶກສາແລະການເງິນ (ຕວົຢ່າງ 
ເຊ່ັນ: ແຜນງານທ່ີຊັບຊ້ອນ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບດັໂຄງການບ່ໍໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ) ເຊ່ິງຖ່ວງດຶງການຈັດລໍາດັບ
ການປະຕິບັດງານຂອງໂຄງການລວມລົງ. ນອກຈາກນ້ັນ ກອບວຽກໃນການອອກແບບ ແລະ ການຕິດຕາມສໍາລັບໂຄງການຊ່ວຍ
ເຫລືອດ້ານວິຊາການແມ່ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ດເີທົ່າທີ່ຄວນ. 
 

7. ປະສິດທພິາບ. ການຊ່ວຍເຫລືອຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ໂດຍລວມແມ່ນມປີະສິດທິພາບບໍສູ່ງໃນການບັນລຜຸົນທີ່
ໄດ້ ແລະຜົນຮັບ ຍ້ອນວ່າໃນຊ່ວງເວລາການອອກແບບສ່ວນໃຫຍ່ແມນ່ຂາດການເອົາໃຈໃສ ່ພຽງພໍຕໍຄ່ວາມອາດສາມາດໃນການຈັດ

                                                 
2     ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ 2006 ຍຸດທະສາດ ແລະແຜນການຮ່ວມມື: ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ, 2007-2011. ມະນີລາ 
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ຕັ້ງປະຕິບັດຂອງໜ່ວຍງານຂອງລັດ ເຊ່ິງພາໃຫ້ກາຍເປັນບັນຫາທີ່ຊ້ໍາເຮື້ອ, ຊັກຊ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍສະເພາະໃນເຄ່ິງທໍາ
ອິດຂອງໄລຍະການປະເມີນຜົນແຜນການດໍາເນີນງານຂອງປະເທດ. ໃນຫລາຍໆຂະແໜງການ (ຕົວຢ່າງເຊ່ັນ: ຂະແໜງກະສກິໍາ 
ແລະ ການພັດທະນາເຂດຊົນນະບົດ, ການເງິນ, ສາທາລະນະສຸກ, ການຄຸ້ມຄອງພາກລັດ ແລະ ຄມົມະນາຄົມຂົນສົ່ງ), ປະສດິທພິາບ
ໃນການບັນລຸຜນົງານ ແລະ ຜນົໄດຮ້ັບ ແມ່ນພົບຄວາມຫຍຸ້ງຫຍາກ ເນື່ອງຈາກຄວາມຊັກຊ້າໃນການເລີ່ມຕົ້ນໂຄງການ, ໂດຍສະ
ເພາະແມ່ນປະສິດທິຜົນໃນການອະນຸມັດເງິນກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນຊ່ວຍເຫລືອລ້າ ແລະ ໃນການວ່າຈ້າງທີປ່ຶກສາ ແລະໃນບາງໂຄງການ    
(ຕົວຢ່າງເຊ່ັນ: ໂຄງການທາງຊົນນະບົດ)  ໜາກຜົນທາງເສດຖະກິດ ຍັງຕໍ່າ. ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວ ຍັງມີຄວາມຫລົ້ມເຫຼວ
ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຢ່າງເປັນລະບບົທາງດ້ານຂີດຄວາມສາມາດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທີ່ຕໍ່າໃນບັນດາໜ່ວຍງານຂອງລັດ 
ແລະຄວາມຊັບຊ້ອນເກີນໄປໃນການອອກແບບ ແລະ ການກະກຽມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ (ຕົວຢ່າງເຊ່ັນ: ມີໜ່ວຍງານ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼາຍໜ່ວຍງານເກີນໄປ). ຄວາມລ່າຊ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ເຫັນວ່າເປັນເລື່ອງປົກກະຕິ ແມກ້ະທັງໃນ
ໂຄງການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານວິຊາການຂອງຂະແໜງການຄຸ້ມຄອງພາກລັດເອງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ໃນກາງຊຸມປີ 2000 ໄດ້ມກີານປ່ຽນ
ແປງທາງດ້ານຄຸນນະພາບຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. ຕົວຊ້ີວັດດ້ານການປະຕິບັດງານຂອງບັນດາໂຄງການທີ່ກໍາລັງດໍາເນີນ
ຢູ່ ທັງເງິນກູຢ້ືມ ແລະ ເງິນຊ່ວຍເຫລອືລ້າ ພ້ອມທັງໂຄງການຊ່ວຍເຫລືອທາງດ້ານວິຊາການ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການອະນຸມັດສັນຍາ 
ແລະ ເປົ້າໝາຍການເບີກຈ່າຍ ແມນ່ສາມາດບັນລໄຸດ້ຕາມເປົ້າໝາຍ. ການລົງຕິດຕາມທົບທວນການດໍາເນີນງານໂຄງການຂອງປະ
ເທດ ໃນຫວ່າງບໍ່ດົນມານີ້ ໄດ້ພັດທະນາແຜນປະຕບິັດງານຂອງຫລາຍຄູຮ່່ວມງານ ແມ່ນແນໃສປ່ັບປຸງບັນດາລະບົບຂອງປະເທດໃນ
ການຕິດຕາມ ແລະປະເມີນຜົນ ພອ້ມທັງກັ່ນກອງດ້ານຄວາມພ້ອມຂອງໂຄງການ. ອັດຕາຜົນຕອບແທນຂອງເສດຖະກິດພາຍໃນຂອງ
ບັນດາໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມີປະສິດທຜິົນທີ່ເປັນໜ້າພໍໃຈ. ເມື່ອພິຈາລະນາເຖິງຄວາມລ່າຊ້າທີ່ເຄີຍ
ປະສົບຜ່ານມາ ໂດຍສະເພາະໃນເຄິ່ງໄລຍະທໍາອິດຂອງການປະເມີນແຜນງານການຊ່ວຍເຫລືອປະເທດ ແລະຜົນປະໂຫຍດດ້ານ
ເສດຖະກິດທີ່ຕໍ່າຂອງບາງໂຄງການ,  ປະເມີນໂດຍລວມແລ້ວເຫັນວ່າປະສິດທິພາບຍັງຕໍ່າ. 

 

8. ປະສິດທິຜົນ. ເຖິງແມ່ນວ່າມີຄວາມຫຍຸ້ງຫຍາກໃນການປະເມີນຜົນກະທບົໄລຍະຍາວຂອງການຊ່ວຍເຫລືອເກືອບທັງໝົດ 
ການປະເມີນແຜນງານການຊ່ວຍເຫລືອໄດ້ຂໍສ້ະຫລຸບວ່າ ການຊ່ວຍເຫລືອຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ແມ່ນມປີະສິດທິຜົນໃນ
ການບັນລຜຸົນໄດ້ຮບັ ແລະການພັດທະນາສະຖາບັນ. ໃນຂະນະທີ່ຜົນໄດ້ຮັບແລະຜົນກະທົບທັນທີ່ທັນໃດນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດ
ຈາກການປະກອບສ່ວນທາງດ້ານວັດຖຸ ເຊ່ິງຂ້ອນຂ້າງເຮັດໄດ້ດີໃນທຸກຂະແໜງການ ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການຊ່ວຍເຫລືອໃນການ
ພັດທະນາສະຖາບັນ ເຊ່ິງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຜ່ານໂຄງການຊ່ວຍເຫລືອທາງດ້ານວິຊາການເປັນໂຄງການດຽວທີ່ຂ້ອນຂ້າງບໍໄ່ດ້ຮັບໜາກ 
ຜົນເທົ່າທີ່ຄວນ (ຕົວຢ່າງເຊ່ັນ: ໃນຂະແໜງການຄຸ້ມຄອງພາກລັດ, ກະສກິໍາ ແລະ ການທະນາຄານ). ເຖິງແມ່ນວ່າທະນາຄານພັດທະ 
ນາອາຊີ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜບັສະໜູນຢ່າງມີປະສິດທິພາບໃນການພັດທະນາສະຖາບັນ ແຕ່ໃນບາງຂົງເຂດຍັງຄງົຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບ 
ປຸງຕົວຢ່າງເຊ່ັນ: ໃນຂະແໜງການຄົມມະນາຄົມ ຄວາມພະຍາຍາມຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນຂົງ
ເຂດຫລັກໆໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍປົກປ້ອງ, ການຂະຫຍາຍຕາໜ່າງທາງຊົນນະບົດ ແລະແຜນການບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ
ການສະໜອງທຶນ. ຮ່າງຍຸດທະສາດຄົມມະນາຄົມຂນົສົ່ງສະບັບປະຈຸບັນຂອງລັດຖະບານ ແມ່ນສົ່ງເສີມການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້
ແກອ່ົງການຈັດຕັ້ງຂອງຕົນ. ໃນຂະແໜງການອື່ນແລະບາງຂົງເຂດເຊ່ັນ: ຂະແໜງການເງິນການທະນາຄານ ແລະ ຂະແໜງການຄຸ້ມ
ຄອງພາກລັດ ຜົນໄດ້ຮັບໃນການພັດທະນາອົງການຈັດຕັ້ງ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນເຂັ້ມແຂງຕາມທ່ີໄດ້ຄາດໄວ້.  
 
9. ຄວາມຍືນຍົງ. ໃນການປະເມີນແຜນງານການຊ່ວຍເຫລືອໃນຄັ້ງກ່ອນ ກໍ່ໄດ້ຍົກບາງບັນຫາທີ່ກ່ຽວກັບຄວາມລະຫລວມ
ຂອງກົນໄກການສ້າງຄວາມຍືນຍົງ ແລະຂີດຄວາມສາມາດຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ. ໃນການປະເມີນຜົນຂອງການຊ່ວຍເຫລືອໃນຄັ້ງນີ້ໄດ້
ສະຫລຸບວ່າ ການເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີແມ່ນຊ່ວຍບັນດາຂະແໜງການໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ເຊ່ິງເຮັດ 
ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອເຂົ້າໃນການພັດທະນາຂອງປະເທດໂດຍລວມ ຈະບໍ່ຫລຸດລົງຢ່າງໄວວາ. ການພັດທະນາທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແມ່ນອີງໃສ ່ 
ການສະໜອງທຶນທີ່ໄດ້ຮັບ; ໃນດ້ານກົນໄກອື່ນໆທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມຄີວາມຍືນຍົງ ຕົວຢ່າງເຊ່ັນ: ການເກັບທຶນຄືນ, ນະໂຍບາຍປົກປອ້ງສິ່ງ
ແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະລະບົບທາງດ້ານນິຕິກໍາ ພ້ອມທັງການສາ້ງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະຊັບພະຍາ 
ກອນມະນຸດ. ແຕຢ່່າງໃດກໍ່ຕາມ ບາງຄວາມສ່ຽງແມນ່ຍັງເຊ່ືອມໂຍງກັບບັນຫາຂອງລັດຖະບານໃນການສະໜອງລາຍຈ່າຍບລໍິຫານ
ສໍາລັບການເຄື່ອນໄຫວແລະການບໍາລຸງຮັກສາແຕວ່່າຄວາມສ່ຽງເຫລົ່ານີ້ ແມ່ນໄດ້ຖືກຜ່ອນຜັນໃນບາງລະດັບ ໂດຍໄດ້ຮັບທຶນສະ 
ໜອງທີ່ມີມູນຄ່າສງູຈາກບັນດາຄ ູ່ຮ່ວມພັດທະນາ. ເກືອບວ່າໂຄງການຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີທັງໝົດແມ່ນປະກອບມ ີ ການ
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ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຫລ ື ປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ 
ໃນດ້ານດັ່ງກ່າວໂດຍຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການແລະແຜນງານ. ແຕແ່ນວໃດກໍ່ຕາມ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານການ
ພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ມັກຈະປະສົບກັບຄວາມຂາດແຄນ ທາງດ້ານຂີດຄວາມສາມາດ 
ຂອງປະເທດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ດັ່ງກ່າວ, ກົນໄກໃນການຮັບຮອງເອົາ ລະບົບໃໝ່ທີ່ຖືກນໍາສະເໜີໂດຍປາດສະຈາກ
ຄວາມເຂົ້າໃຈເຖິງຈຸດປະສົງຂັ້ນຕອນຂອງການວາງແຜນ ແລະ ວິທີການປະຕິບັດ ທີ່ເປັນເອກະພາບໃນການສັບປ່ຽນ ຄວາມອາດ 
ສາມາດຂອງພະນກັງານທີ່ນໍາໃຊ້ການປະກອບສ່ວນຂອງທີ່ປຶກສາ.  
 
10. ຜົນສໍາເລັດບັນດາເສົາຄໍ້າຂອງຍຸດທະສາດ ແລະແຜນງານ. ຍຸດທະສາດແລະແຜນງານ 2007-2011 ແມ່ນຍຸດທະສາດ
ແລະແຜນງານທໍາອິດທີອ່ີງໃສ່ຜົນໄດຮ້ັບເປັນຫລັກສໍາລບັ ສປປ ລາວ ເຊ່ິງມີໂຕຊ້ີບອກເຖິງຜົນໄດ້ຮັບຂອງການພັດທະນາ ເພື່ອຈະໄດ້
ປະເມີນໃສກັບເປົາ້ໝາຍທາງດ້ານຍຸດທະສາດ ແລະ ຈຸດປະສົງ  ແລະ ເຫດການທ່ີພົ້ນເດັ່ນ. ມຫີລາຍໆຕວົຊ້ີບອກ ແມ່ນສອດຄ່ອງ
ແລະລວມເຂົ້າຢ ູ່ໃນຂໍມູ້ນພື້ນຖານ. ແຕແ່ນວໃດກໍ່ຕາມບັນດາແຫລ່ງຂໍມູ້ນປະຈໍາ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ລະບຸຢ່າງຊັດເຈນ ແລະກອບຂອງຜົນໄດ້
ຮັບຍັງບໍ່ພຽງພຕໍໍ່ການຕິດຕາມ ແລະຄ້ ຸມຄອງເຖິງຜົນໄດ້ຮັບຂອງການພັດທະນາ. ເຖິງແມ່ນວ່າມີຫລາຍສິ່ງທ້າທາຍທ່ີກ່ຽວກັບການ
ກໍານົດ, ດ້ວຍລັກສະນະຂອງຕົວຊ້ີວັດທີ່ມລີະດັບສູງ ແລະການປະກອບສ່ວນຢ່າງຫລວງຫລາຍຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມ
ພັດທະນາ,  ການປະເມີນແຜນງານການຊ່ວຍເຫລືອ ໄດ້ສະຫລຸບວ່າ ການຊ່ວຍເຫລືອຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ໄດ້ປະກອບ 
ສ່ວນຢ່າງຫລວງຫລາຍເຂ້ົາໃນສາມເສົາຄໍ້າຂອງຍຸດທະສາດການຮ່ວມມື: (i) ການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດໂດຍສຸມໃສຜ່້ ູທຸກ
ຍາກແບບຍືນຍົງ, (ii) ການພັດທະນາສັງຄົມໃນທຸກດ້າ້ນ ແລະ (iii) ການປົກຄອງທ່ີດີ. ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍ
ເຫລືອແກລ່ັດຖະບານໃນການປັບປຸງບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ ເພື່ອສົ່ງເສີມຖານການ
ຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດທີກ່້ວາງ  ເຊ່ິງນໍາໂດຍພາກເອກະຊົນ. ການສະໜັບສະໜູນແມ່ນສະໜອງໃຫ້ຜ່ານການຮ່ວມປະສານ 
ສົມທົບໃນຂະແໜງກະສິກໍາແລະການພັດທະນາຊົນນະບົດ, ວິສາຫະກດິຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ຕະຫລາດການເງິນ ແລະ ຊ່ວຍ
ກະຕຸ້ນການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນເຂົ້າໃນຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ. ນີ້ແມ່ນໄດ້ຮັບການເກື້ອໜູນຈາກແຜນງານການ 
ຮ່ວມມໃືນອະນຸພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງໃນຂະແໜງຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ, ພະລັງງານ ແລະ ການສົ່ງເສີມການສາ້ງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະ 
ດວກ ເພື່ອການຄ້າ. ຄວາມຄືບໜ້າອັນສໍາຄັນທີ່ໄດ້ຮບັ ແມນ່ການສົ່ງເສີມຂະແໜງພາກເອກະຊົນ ເຊ່ີງເປັນຂະແໜງຫລກັໃນການ
ຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດແລະການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ . ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ຍັງມີບົດບາດນໍາໜ້າໃນການ
ສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາສັງຄົມແບບຮອບດ້ານ. ການຊ່ວຍເຫລອືດ້ານສາທາລະນະສຸກ, ການສຶກສາ, ການສະໜອງນໍ້າ 
ສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ໄດ້ຊ່ວຍຍົກລະດັບການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງການບໍລິການເພື່ອສັງຄົມ ທີ່ຈໍາເປັນ 
ດ້ວຍເຫດນີ້ ຈ່ຶງເປັນການເອືອ້ອໍານວຍຕໍ່ການພັດທະນາໄປສ່ ູເປົ້າໝາຍສະຫັດສະວັດເພື່ອການພັດທະນາ. ການຊ່ວຍເຫລືອ ສ້າງຂີດ
ຄວາມສາມາດຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ໄດ້ຊ່ວຍເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານການພັດທະນາຍຸດທະສາດຂອງຂະແໜງ
ການ ແລະ ບັນດານະໂຍບາຍໃນດ້ານກະສິກໍາ, ສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງ-ນ້ອຍ, ຊັບພະຍາກອນນ້ໍາ 
ແລະການສະໜອງນໍ້າສະອາດແລະສຸຂະອະນາໄມ. ດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ, ຂີດຄວາມສາມາດ
ໄດ້ຮັບການເສີມສ້າງໃນການລົງທະບຽນ ແລະ ການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກກ່ານຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ແລະການບໍລິການຂ້າມຊາຍ
ແດນ, ໃນການປັບປຸງຂໍ້ກໍານົດໃນການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ, ສໍາລັບການປະເມີນຜົນການປະຕິບດັງານ ແລະການແບ່ງຂັ້ນ
ຄຸ້ມຄອງໃນການສຶກສາຂັ້ນພືນ້ຖານ ແລະເພື່ອເສີມສ້າງການວາງແຜນສໍາລບັການຮັກສາສຸຂະພາບຂັ້ນຕົ້ນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ
ມະນຸດ. ຜົນສໍາເລດັທີ່ສໍາຄັນ ພາຍໃຕ້ແຜນງານພັດທະນາອະນຸພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ ທີ່ສະໜັບສະໜູນໂຄງການເຂ່ືອນໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 
2 ແມ່ນການສາ້ງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ກັບລັດຖະບານ ໃນການຄຸ້ມຄອງການຮ່ວມມພືາກລັດ-ເອກະຊົນສໍາລັບການພັດທະນາ
ພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະນໍາໃຊ້ລາຍຮັບຂອງລັດຖະບານ ເຂົ້າໃນໂຄງການພັດທະນາສັງຄົມທີ່ເປັນບລູມິະສິດຕາ່ງໆ. ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຜ ົນ
ໄດ້ຮັບໃນຂົງເຂດການປົກຄອງທ່ີດ,ີ  ການຊ່ວຍເຫລືອທີ່ມີຈຸດສມຸຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ມ.ີ ອີງຕາມຈຸດປະສົງດັ່ງກາ່ວ  ການປະຕິບດັງານ
ໂດຍລວມຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ແມ່ນໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບໃນລະດັບທີ່ໜ້າພໍໃຈ. ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ແມ່ນມີ
ການຕອບສະໜອງໃນລະດັບສູງຕໍກ່ັບບັນດາບລູິມະສດິການພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ ເຊ່ິງເຫັນໄດ້ໃນຄວາມຄືບໜ້າໃນການປຶກ 
ສາຫາລືດ້ານນະໂຍບາຍ, ມີນະໂຍບາຍອັນເໝາະສົມ, ລະບົບ ແລະ ເຄື່ອງມືຕ່າງໆ (ເຖິງແມ່ນວ່າມນັອາດຈະບ່ໍໄດ້ຮັບການນໍາໃຊ້ວິທີ
ການທ່ີອີງໃສ່ແຜນງານໃຫ້ໄວເທົ່າທີ່ຕ້ອງການໄດ້); ມທີ່າແຮງໄດ້ປຽບໃນດ້ານການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການເຊ່ືອມໂຍງ
ກັບພາກພື້ນ; ໄດ້ປັບປຸງການປະຕິບດັງານຂອງຕົນໃນການປະສານສົມທບົກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ປະສດິທິຜົນຂອງການພັດທະ 
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ນາ; ແລະ ເພີ່ມມນູຄ່າໂດຍຜ່ານວຽກງານດ້ານປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ການເຊ່ືອມໂຍງກັບພາກພື້ນ. ການປັບປຸງ
ຕ່າງໆທ່ີໄດ້ເຮັດເພືອ່ເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໂດຍລວມ ແລະ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຕໍກ່ັບການພັດທະນາສ່ິງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ. 
ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເພີ່ມເຕີມໃນການເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ຫອ້ງການຕາງໜ້າທະນາຄານພັດທະນາອາຊີປະຈໍາ ສປປ ລາວ 
ແລະ ໂດຍການເນ້ັນໜັກໃສ່ບາງຂະແໜງການຍ່ອຍ ຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮັບປະກັນ. 
 
11. ການຈັດຕັ້ງປະຕບິັດຄໍາແນະນໍາຂອງການປະເມີນແຜນງານການຊ່ວຍເຫລືອປະເທດໃນປີ 2006. ການປະເມີນແຜນ 
ງານການດໍາເນີນງານການຊ່ວຍເຫລອືທີ່ກວມເອົາແຕ່ປ ີ 1986 ຫາ 2004 ໄດ້ສະຫລຸບວ່າ ພາບລວມການດໍາເນີນງານຂອງຍຸດທະ
ສາດການຮ່ວມມື ແລະ ແຜນງານໃນທຸກລະດັບແມ່ນປະສົບຜົນສໍາເລັດ. ແຕວ່່າ ການປະເມີນຜົນເຫັນວ່າ ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນ
ງານຂອງໄລຍະເວລາດ່ັງກ່າວ ຂາດການເຊ່ືອມໂຍງກັນໃນການວາງຈຸດຍຸດທະສາດ ໃນການຊ່ວຍເຫລືອຂອງທະນາຄານພັດທະນາ
ອາຊີໂດຍບ່ໍໄດ້ສຸມທ່າແຮງທີ່ຕົນໄດປ້ຽບ ແລະ ສະຫລຸບໄດ້ວ່າແຜນການປ່ອຍກ້ ູຢືມມສີະຖິຕທິີ່ບໍ່ຊັດເຈນ ແລະ ປະສົບກັບແຜນງານທ່ີ
ມີຄວາມທະເຍທີະຍານເກີນໄປ, ຄວາມເປັນເຈ້ົາການຍັງຕໍ່າແລະບໍ່ມກີານປຶກສາຫາລືຢ່າງພຽງພໍ.  ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ການປະເມີນຍັງໄດ້
ພົບວ່າມີການທັບຊ້ອນກັນ ລະຫວ່າງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາອື່ນໆ  ປະກອບໃສ່
ການປະສານງານທ່ີຍັງອ່ອນ ສ່ວນໜ່ຶງເຮັດໃຫ້ຄວາມຄືບໜ້າຊັກຊ້າໃນການນໍາໃຊ້ວິທີການທ່ີອີງໃສ່ແຜນງານເປັນຫລັກ. ການປະເມີນ
ແຜນງານການດໍາເນີນງານການຊ່ວຍເຫລອືຍັງມຂີໍ້ສົງໃສຕ່ໍລະດັບການປ່ອຍກູ້ຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີໃນໄລຍະຜ່ານມາ ທຽບ
ກັບຄວາມສາມາດໃນການຮັບໄດ້ຂອງລັດຖະບານ, ອີງໃສ່ການສະໜອງທຶນຂອງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາທີ່ບໍພ່ຽງພໍ ແລະ ການສະໜອງທຶນ
ສໍາລັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະຈໍາ. ເມື່ອເບິ່ງເຖິງໄລຍະເວລາທ່ີນໍາໃຊ້ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ແນະນາໍຂອງການປະເມີນແຜນງານການດໍາເນີນ
ງານການຊ່ວຍເຫລືອໃນຍຸດທະສາດການຮ່ວມມ,ື ຄວາມຄືບໜ້າໃນການແກໄ້ຂຄວາມກັງວົນຂອງການປະເມີນແຜນງານການດໍາເນີນ
ງານການຊ່ວຍເຫລືອ ແມ່ນບໍ່ມຄີວາມແນ່ນອນ. ການປະຕິຮູບຂະແໜງການຄຸ້ມຄອງການເງິນຂອງລັດແມ່ນຄ່ອຍໆໄດ້ຮັບການແກໄ້ຂ
ໃນບາງມຸມມອງຂອງຄວາມສາມາດໃນການຮອງຮັບ ແຕ່ວ່າຄູຮ່່ວມພັດທະນາໂດຍລວມແລ້ວ ບໍໄ່ດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າຫລາຍເທ່ົາ
ໃດຕາມທ່ີຄາດໄວ້. ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ຍັງບໍ່ໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມເທົ່າທີ່ຄວນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາລາຍຈ່າຍປະຈໍາໃນ
ການປະສານງານກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ. ສິ່ງນີ ້ ຈະໃຊ້ເວລາສໍາລັບທະນາຄານພັດທະນາອາຊີທີ່ຈະຮັບປະກັນວ່າ ລະບົບຕ່າງໆໃນລະ 
ດັບຊາດ ໄດມ້ີປະສິດທຜິົນພຽງພເໍພື່ອຮັບມກືັບການລິເລີ້ມເພື່ອຄວາມກົມກຽວກັນທີ່ມເີປົ້າໝາຍສູງນັ້ນໄດ້, ແຕວ່່າຈະຄ່ອຍໆໄດ້ຮັບ
ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເພີ້ມຂຶ້ນ ໃນການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກວິ່ທີການທີ່ອີງໃສ່ແຜນງານເປັນຫລັກ ໂດຍຄໍານຶງເຖິງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່
ຕິດພັນກັບການດາໍເນີນທຸລະກໍາໃນການປະສານງານ ແລະ ບັນລຜຸນົຮັບຕາມທ່ີໄດ້ວາງໄວ້. ຄວາມສາມາດທ່ີໄດ້ຮັບເສີມການຂະ 
ຫຍາຍຂອງຫ້ອງການຜ້ ູຕາງໜ້າຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ປະຈໍາສປປ ລາວ  ໄດ້ເປັນການປະກອບສ່ວນທີ່ສໍາຄັນເຂົ້າໃນການ
ຄຸ້ມຄອງ ແລະຊ້ີນໍາໂຄງການ ດ້ວຍການປັບປຸງປະສິດທພິາບຂອງໂຄງການຕ່າງໆທ່ີໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃຫ້ແກຫ່້ອງການດ່ັງກ່າວ. 
 
12. ບົດຮຽນສໍາຄັນໄດ້ລະບຸວຽກງານການປົກຄອງ, ໄລຍະຂ້າມຜ່ານ ແລະການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ. ໃນປະເທດທ່ີ 
ເສດຖະກິດອ່ອນນອ້ຍພວມຢູ່ໃນໄລຍະຂ້າມຜ່ານ ວຽກງານການປົກຄອງແມ່ນສູນກາງຂອງຄວາມທ້າທາຍ ແລະ ປະເທດ ຈະຕ້ອງ
ພັດທະນາວິທີການໃໝ່ໃນການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ ແລະ ສະໜອງຜະລິດຕະພັນ ແລະການບໍລິການໃຫ້ແກ່ສາທາລະນະ. ຮັບປະກັນ
ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການຊ່ວຍເຫລືອໃນການພັດທະນາເຊ່ິງມັນຮຽກຮອ້ງໃຫ້ມີວິທີການປະຕິບັດ ແລະຂດີຄວາມສາມາດຂອງລັດ ຕ້ອງມີ
ການປ່ຽນແປງພສໍົມຄວນ. ການຊ່ວຍເຫລອື ຕ້ອງຍອມຮັບເຖິງຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງການປະຕິຮູບເສດຖະສາດການເມືອງ ແລະ ເຮັດ
ວຽກຮ່ວມກັນກັບບນັດາຄູຮ່່ວມພັດທະນາ ໂດຍສະເພາະໃນຂົງເຂດທ່ີມຄີວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການປະຕິຮູບວຽກງານຍຸດຕທິໍາແລະການ
ປົກຄອງ. ບົດຮຽນທ່ີສໍາຄັນຈາກຫລາຍຂະແໜງການແມ່ນມຄີວາມຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງຄໍານຶງເຖິງການປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງທີ່ສໍາຄັນໃນ
ວຽກງານການປົກຄອງເຊ່ັນ: ການປ່ຽນແປງພາລະບດົບາດແລະອໍານາດໃນລະບົບຂອງລັດຖະບານໃນອົງການຈັດຕັ້ງ ຂັ້ນສູນກາງ 
ແລະ ທອ້ງຖິ່ນ. ມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດຂອງອົງການຈັດຕັ້ງໃນໄລຍະຍາວ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນຢ່ ູຂັ້ນທ້ອງຖິນ່.  
 
13. ຈຸດສຸມແລະການພະນຶກກໍາລັງ. ອີກດ້ານໜ່ຶງຂອງການຊ່ວຍເຫລືອແກ່ເສດຖະກດິຂອງປະເທດທ່ີຢ ູ່ໃນໄລຍະຂ້າມຜ່ານ
ແມ່ນວ່າປະເທດເຫລ່ົານີ້ ແມ່ນມຫີລາຍອຸປະສັກ ແລະການທ່ີຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍ ແມ່ນຕອ້ງການໃຫ້ມກີານແກໄ້ຂບັນດາອຸປະສັກທັງ
ໝົດ. ໃນຂະນະທ່ີທະນາຄານພັດທະນາອາຊີບໍ່ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໃນທຸກຂະແໜງການ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ລະບອຸຸປະສັກອັນໃດທ່ີໄປຄຽງ 
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ຄ່ ູກັນ ທີ່ອາດຈະກະທົບຕໍກ່ານເຂົ້າມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ແລະ ຊອກຫາທາງອອກ ຕົວຢ່າງເຊ່ັນ: ການປະສານ
ສົບທົບກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ບັນດາອຸປະສັກເຫລົ່ານີ້ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ. ຄວນມີການຄັດເລືອກກອ່ນທ່ີຈະມີການ
ເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂະແໜງການບູລິມະສິດໃໝ່ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ຈໍາເປັນຕ້ອງຈໍາກັດການປ່ອຍກ້ ູໃຫ້ບາງຂະ
ແໜງການສະເພາະແລະກຽມພ້ອມຢດຸຕກິານມີສ່ວນຮ່ວມບາງຂະແໜງການ (ຕົວຢ່າງເຊ່ັນ: ສາທາລະນາສຸກ) ຫລ ື ຂະແໜງການ
ຍ່ອຍທ່ີອີງໃສ່ແຜນການປະຕິບັດທີ່ຊັດເຈນ ໂດຍພິຈາລະນາຈາກຍຸດທະສາດຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ແລະສະພາບການຂອງ
ຂະແໜງການນັ້ນໃນປະເທດ ແລະ ການປະສານກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ. ໃນຖານະທ່ີເປັນຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໃຫຍ່ ທະນາຄານພັດທະນາ
ອາຊີ ຈໍາເປັນຕ້ອງຊອກຫາເຄ່ືອງມເືຂົ້າໃນການວິເຄາະ ແລະ ບັນດາວິທີການທ່ີໃຊ້ເຂົ້າໃນການປະເມີນວ່າ ອຸປະສັກໃດອາດຈະມີ
ຄວາມສໍາຄັນກວ່າກັນໃນອະນາຄົດ. ອັນນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຈໍາເປັນໃນການເພີມ້ການປະຕິບັດເຊ່ິງກັນ ແລະກັນ ກັບຜ້ ູເຂົ້າຮ່ວມທີ່ບໍ່
ແມ່ນລັດ ລວມມສີະຖາບັນການສຶກສາ ແລະ ພາກເອກະຊົນ.  ໃນອະນາຄົດ ຕ້ອງໃຫ້ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຫລາຍຂຶ້ນໃນການປັບປງຸຜົນ
ໄດ້ຮັບຈາກການຮ່ວມກັນມກືັນ ລະຫວ່າງແຜນງານການຮ່ວມມອືະນຸພາກພື້ນແມນ່ໍ້າຂອງ ແລະ ແຜນງານຂອງປະເທດ ໂດຍສະ
ເພາະແມ່ນການປ່ຽນແປງດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ພົວພນັເຖິງດ້ານ “ບຸກຂະລາກອນ ແລະ ຄວາມຮູ້” ຂອງແຜນ
ງານອະນຸພາກພື້ນແມນ່ໍ້າຂອງ ເຊ່ັນ: ແຜນວຽກໃນການອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຄ້າ ແລະ ຂົ່ນສົ່ງ.  
 
14. ຮູບແບບ ແລະວິທີການ. ການສືບຕໍ່ ແລະຄວາມມ່ ຸງໝ້ັນໃນໄລຍະຍາວຕໍ່ຂະແໜງການຫລັກ ແມ່ນຮຽກຮອ້ງໃຫ້ຜົນຂອງ
ການພັດທະນາທີ່ຍືນຍົງ. ວິທີການນໍາໃຊ້ໂຄງການດຽວ ໄດ້ສ້າງອຸປະສກັໃຫ້ແກປ່ະເທດທີ່ມີຂໍຈໍ້າກັດດ້ານຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຂີດ
ຄວາມສາມາດ. ການປະເມີນຂະແໜງການໄດ້ເຈາະຈົງໃສ່ໜ່ວຍງານດາໍເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫລາຍໆໂຄງການໃນປະຈຸບັນ ໃຫ້
ໄປຄຽງຄ່ ູກັນກັບລະບົບບໍລິຫານ, ການເອື່ອຍອີງໃສ່ໂຄງການ ແລະ ການຂາດຄວາມເປັນສະຖາບັນທີເ່ກີດຈາກການເອື່ອຍອງີໃສ່ຮູບ
ແບບຂອງໂຄງການຫລາຍເກີນໄປ. ບັນດາປັດໄຈເຫລົາ່ນີ້ແມ່ນເຮັດໃຫ້ຕົ້ນທຶນສູງຂຶ້ນ ແລະ ຜົນກະທົບໃນໄລຍະຍາວຫລຸດລົງ.  ມັນມີ
ຄວາມຕ້ອງການທ່ີຊັດເຈນໃນການຮັບຮອງເອົາໂຄງການທີ ່ເປັນແຜນງງານຫລາຍຂຶ້ນໃນຂະແໜງການທີ່ຈະມສີ່ວນຮ່ວມໃນໄລຍະ
ຍາວ.  

 
15. ການຮ່ວມມື ແລະການປະສານງານ. ການຮັບຮອງເອົາຖະແຫລງການວຽງຈັນວ່າດ້ວຍປະສິດທິຜົນຂອງການຊ່ວຍເຫລອື
ໄດ້ປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງຂອງການປະສານງານດ້ານການຊ່ວຍເຫລືອໃນສປປ ລາວ. ລັດຖະບານໄດ້ເພີ້ມຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນແຜນ
ການປະສານງານແລະປະສິດທຜິົນ. ຜົນຂອງການດໍາເນນີງານກ່ຽວກັບການຮ່ວມມື ແລະ ການປະສານງານຂອງທະນາຄານ
ພັດທະນາອາຊີ ໃນຕົວຈ່ິງ  ແມ່ນຍັງມີອປຸະສັກຍ້ອນມຂີໍ້ຈໍາກັດດ້ານບຸຄະລາກອນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຊ່ຽວຊານເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໃນ
ການປຶກສາຫາລດື້ານນະໂຍບາຍຢ່າງແຂງຂັນ. ການສະໜັບສະໜູນໃນການຍົກລະດັບລະບົບປະເທດ ບໍແ່ມ່ນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນ
ສະເໝີໃນການຊ່ວຍເຫລືອຂະແໜງການ ແລະ ການລິເລີ້ມທີກ່່ຽວຂ້ອງຫລັກໆຕໍ່ກັບເປົ້າໝາຍເຊ່ັນວ່າ ການປະຕິຮູບວຽກງານການເງິນ 
ບາງຄັ້ງແມ່ນແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມໂດດດຽວຫລາຍກວ່າທີ່ຈະລວມເຂົ້າໃນແຜນງານຂອງທຸກໆຂະແໜງການ, ນໍາໃຊ້ວິທີການທ່ີອີງ
ໃສ່ແຜນງານເປັນຫລັກ. ຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານທຶນຮອນພາຍໃນແມ່ນຈໍາກັດການເຂົ້າຮ່ວມໃນຫລາຍໆກອງປະຊຸມປະສານງານການຊ່ວຍ
ເຫລືອແກ່ປະເທດ.  

 
16. ບົດບາດຂອງຫ້ອງການຜ້ ູຕາງໜ້າ. ຫ້ອງການຜ້ ູຕາງໜ້າເຊ່ິງເປັນຄ່ ູຮ່ວມພັດທະນາທີ່ເຊ່ືອຖືໄດ້ ໄດ້ສ້າງຄວາມສໍາຄັນ ແລະ 
ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນຜົນສໍາເລັດຂອງແຜນງານຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີຫລາຍຂຶ້ນ. ມອບໝາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການແມ່ນມີຜົນກະທົບຕໍ່ກັບປະສິດທິຜົນຢ່າງຫລວງຫລາຍຕໍ່ກັບຂະແໜງການທີ່ຖືກມອບໃຫ້ ແລະ ການທ່ີ
ມີວິຊາການຢ ູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນສາມາດເຂົ້າໃຫ້ການປຶກສາຫາລື ແລະຕອບສະໜອງຕໍ່ການຮຽກຮອ້ງຂໍຄໍາແນະນໍາຊ່ົວຄາວ ໄດ້ເພີມ້ບົດບາດ
ຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ວ່າເປັນແຫລ່ງຂອງການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ. ສິງທ້າທາຍຕໍ່ການພັດທະນາໃນສປປ 
ລາວ ແມ່ນບໍ່ມີຄວາມຊັບຊ້ອນເທົ່າກັບປະເທດທີ່ໃຫຍ່ກວ່າທີ່ສາມາດເພີ້ມແຜນງານການຊ່ວຍເຫລືອຫລາຍຂຶ້ນ ແລະ ເພີມ້ບກຸຂະ
ລາກອນຫລາຍຂຶ້ນ. ຖ້າທະນາຄານພັດທະນາອາຊີຢາກຈະເນັ້ນໃສ່ການນໍາສະເໜີທາງອອກດ້ານຄວາມຮູໃ້ຫ້ແກປ່ະເທດທີ່ມເີສດຖະ 
ກິດນ້ອຍນີ້ ເຊ່ິງຢ່ ູໃນໄລຍະຂ້າມຜ່ານທາງອອກໜ່ຶງທີ່ຈະດໍາເນີນການໄດ້ ແມ່ນຂະຫຍາຍຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ເພີມ້ຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງຫ້ອງການຜ ູ້ຕາງໜ້າ ແລະ ພະແນກຂອງແໜງການຕາ່ງໆ ເພື່ອຍົກລະດັບການໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດແຜນງານຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.  
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17. ຄວາມຍືນຍົງ ແລະການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ. ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ຈໍາເປັນຕ້ອງຊ່ວຍ
ລັດຖະບານແກ້ໄຂບັນດາຄວາມສ່ຽງປະກົດຂຶ້ນທີຄຸ່ກຄາມການຂະຫຍາຍຕົວຂອງສປປ ລາວ ແລະ ເສັ້ນທາງການພັດທະນາຂອງ
ລາວ. ບັນຫາເຫລົ່ານີ້ແມ່ນລວມເອົາຄວາມສ່ຽງຕໍສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມທີພ່ົວພັນກບັການນໍາໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດ ຈາກຊັບພະ 
ຍາກອນທໍາມະຊາດ ເຊ່ິງລວມທັງການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດເຂົ້າໃນຂະແໜງການບໍ່ແຮ່, ໄຟຟ້າ ແລະກະສິກໍາ ຕະຫລອດຈົນ
ຄວາມສ່ຽງດ້ານການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ເຊ່ິງອາດຈະປະສົມກັບຄວາມສ່ຽງອື່ນໆໃນການບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນທໍາມະ
ຊາດຈາກຜົນກະທບົຕໍຊັ່ບພະຍາກອນນໍ້າ. ຕາມທີ ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໃຫຍ່ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດກັບບັນ 
ຫານີ້ ແຕ່ວ່າ ມັນຫາກກະທົບຕໍ່ໂຄງການຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີເທົ່ານັ້ນ. ຖ້າທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ມີເຄື່ອງມທືີ່ຈະແກ້
ໄຂບັນຫາເຫລົ່ານີ້ ໃນກໍລະນີນະໂຍບາຍປົກປ້ອງສິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຕໍ່ກັບການລົງທຶນໃນໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ທະນາ ຄານ
ພັດທະນາອາຊ ີ ຄວນຄໍານືງເຖງິການນໍາໃຊ້ນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວໃຫ້ເປັນບູລິມະສິດຫລັກສູງສຸດ. ຄວາມຊ້ໍາເຮື້ອໃນການສະໜອງ
ງົບປະມານບໍ່ພຽງພໍໃຫ້ແກ່ວຽກງານບໍລິຫານໄດ້ລະບຸຢ່ ູໃນຫລາຍໆຂະແໜງການ ບໍ່ຄວນຖືກປະຕິບັດວ່າເປັນຄວາມສ່ຽງທາງນອກ
ຂອງການຊ່ວຍເຫລືອຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ແທນທີ່ທາງອອກ ຈໍາເປັນຕ້ອງເອົາເປັນບັນຫາຫລັກ ແລະ ການປະສານງານ
ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາແລະລດັຖະບານຈໍາເປັນຕ້ອງສືບຕໍ່ແກ້ໄຂບນັຫາທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້.  
 
18. ຄໍາແນະນໍາ. ອີງຕາມການປະເມີນຜົນດໍາເນີນງານ, ການວິເຄາະບນັຫາສໍາຄັນໆແລະປັດໄຈແລະບົດຮຽນທີ່ໄດ້ລະບຸຄໍາ
ແນະນໍາດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ແມ່ນໄດ້ນໍາສະເໜີໃຫ້ຜ້ ູບໍລິຫານພິຈາລະນາໃນຍຸດທະສາດການຮ່ວມມືໄລຍະຕໍ່ໄປ2012-2016. ການຄົ້ນພບົໃນ
ຂະແໜງການສະເພາະ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ ແມ່ນເສີມໃຫ້ບັນດາຄໍາແນະນໍາທີ່ກວມເອົາຫລາຍຂະແໜງການ:  

 
(i) ເພີ້ມການຊ່ວຍເຫລືອຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີໃນການປະຕຮິູບວຽກງານການປົກຄອງ ແລະສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ

ໃຫ້ແກ່ການບໍລິຫານການເງິນໃຫ້ແກພ່າກລັດ ໂດຍສະເພາະໃນການພດັທະນາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອບງົບປະມານ
ໄລຍະກາງເພື່ອສະໜັບສະໜູນການປະຕິຮູບພາຍໃຕ້ແຜນພດັທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃໝ່. 

(ii) ຊ່ວຍພັດທະນາແຜນງານການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດໄລຍະກາງໂດຍອີງໃສການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການຢ່າງ
ລະອຽດແທນທີ່ຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອທາງວິຊາການແບບເທ່ືອດຽວ, ເພື່ອແກໄ້ຂບັນຫາທາງລະບົບ ແລະ ພວົພັນຫລາຍ
ຂະແໜງການເຊ່ັນ ຂໍຈໍ້າກັດດ້ານຂີດຄວາມສາມາດ, ສມຸໃສ່ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ. 

(iii) ສືບຕໍ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລອືຂົງເຂດວຽກງານການປົກປ້ອງສິງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ ໂດຍການປະຕິບັດນະໂຍບາຍປົກປ້ອງ
ສິງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມເປັນຫລັກ ແລະ ການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນສະພາບດິນຟາ້ອາກາດທີ່ອີງໃສຜົນສໍາເລັດ
ທີ່ຜ່ານມາ.  

(iv) ສ້າງຮູບແບບການສະໜອງທຶນ ແລະກົນໄກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແບບສ້າງສັນເພື່ອຕອບສະໜອງຕາມການຮຽກຮ້ອງທີ່    
ເພີ້ມຂຶ້ນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການເພື່ອຮັກສາແນວທາງການຂະຫຍາຍຕົວ, ຫລີກລຽງທຸລະກາໍທີ່ມີຕົ້ນທຶນສູງ ພ້ອມທັງເພີມ້
ປະສິດທຜິົນ ແລະປະສົມປະສານກັນທີ່ໄດ້ໝາກຜົນຫລາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. 

(v) ເພີ້ມການບໍລິການຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີແລະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ທີ່ໄດ້ຈາກການປະສານງານທີ່ດີ  
ກວ່າເກົ່າ ລະຫວ່າງ ພະແນກການຕາ່ງໆ ແລະ ຫ້ອງການຜ້ ູຕາງໜ້າ.   




