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ການສ້າງຍຸດທະສາດການຮ່ວມມື 

  
1. ຂະບວນການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດການຮ່ວມມືລະດັບປະເທດແມ່ນເລີ້ມຂຶ້ນໃນຊ່່ວງໄຕມາດສຸດທ້າຍຂອງປີ 2010 
ຫລັງຈາກມີການເຜີຍແຜຮ່່າງບົດສະຫລຸບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຫ້າປຄີັ້ງທ່ີ 7 ຂອງລັດຖະ ບານໃນກອງປະຊຸມໂຕ
ະມົນໃນເດືອນຕລຸາ. ວຽກງານການວິໄຈໄດ້ລເິລີ້ມຂຶ້ນຕັ້ງແຕ່ຕົນ້ປີ. ການປະຊຸມປຶກສາຫາລຂືອງທີມງານຂອງທະນາຄານ
ພັດທະນາອາຊີໄດຈ້ັດຂຶ້ນທີ ່ວຽງຈັນໃນ ລະຫວ່າງວັນທ່ີ 29 ຫາ 30 ເດືອນພະຈິກ 2010 ເພ່ືອພິຈາລະນາບັນຫາທ່ີເປັນແຮງຜັກດນັ
ດ້ານຍດຸທະວິທີ, ຈຸດສຸມຂອງຂະແໜງການ ແລະການຄັດເລອືກເອົາຂະແໜງການ ແລະ ການພັດທະນາພາກເອກະຊົນລະຫວ່າງ
ຂະແໜງການຕ່າງໆ. ຮ່າງທໍາອິດຂອງແຜນຍຸດທະສາດການຮ່ວມມື ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາໃນກອງປະຊຸມຜູບ້ ໍລິຫານຈາກກມົ
ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຢ ູ່ທ່ີເມືອງຫລວງພະບາງ ໃນວັນທ່ີ 23 ມີນາ 2011. ການປຶກສາຫາລືແບບບໍ່ເປັນທາງການກັບ
ລັດຖະບານກໍໄ່ດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຊ່ວງໄລຍະເວລານ້ີ. ຮ່າງເອກະສານຍດຸທະສາດການຮ່ວມມື ໄດແ້ຈກຢາຍໃຫ້ຄະນະຜ້ ູທົບທວນໃນວັນ
ທ່ີ 27 ເມສາ 2011. ການປະຊຸມເບື້ອງຕົນ້ໂດຍການເປັນປະທານຂອງຮອງປະທານທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ຮັບຜດິຊອບ (ກຸ່ມ
ປະຕບິດັງານ 2) ແມ່ນໄດຈ້ັດຂຶ້ນໃນວັນທ່ີ 18 ພຶດສະພາ 2011 ແລະ ຕໍ່ມາແມ່ນການສໍາມະນາແບບບ່ໍເປັນທາງການຂອງສະພາ
ບໍລິຫານໃນວັນທ່ີ 20 ມິຖນຸາ 2011. ໃນໄລຍະເວລາດຽວກັນ ໄດມີ້ການຈດັສາໍມະນາປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັນກບັທະນາຄານໂລກ 
ເຊ່ິງໄດຈ້ັດຂຶ້ນໃນວັນທ່ີ 8 ມິຖນຸາ 2011 ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງແຂງຂັນຂອງເຈົ້າໜ້າທ່ີລດັຖະບານ, ຄູຮ່່ວມພັດທະນາ, ອົງການ
ຈັດຕັ້ງທ່ີບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ ແລະ ພາກເອກະຊົນ. ຮ່າງຍຸດທະສາດຂອງການຮ່ວມມືສະບັບທ່ີສອງ ໄດ້ແຈກຢາຍໃຫ້ຄະນະຜ້ ູທົບ
ທວນໃນວັນທ່ີ 17 ກລໍະກດົ 2011. ກອງປະຊຸມຂອງຄະນະຜ້ ູບໍລຫິານກ່ໍໄດຈ້ັດຂຶນ້ໃນວັນທ່ີ 2 ກັນຍາ 2011 ເພ່ືອສົນທະນາກ່ຽວ
ກັບຮ່າງທ່ີໄດມີ້ການດັດແກ້.  

 
2. ໄດມີ້ການກະກຽມແຜນການປະເມີນຜນົການຊ່ວຍເຫລືອປະເທດໂດຍກົມກວດກາເອກະລາດຂອງທະນາຄານ
ພັດທະນາອາຊີ ໃນວັນທ່ີ 12 ຕລຸາ 2010 ແລະ ຄໍາແນະນາໍຂອງແຜນການປະເມີນຜົນການຊ່ວຍເຫລືອປະເທດໄດ້ຮັບການປຶກສາ
ຫາລໂືດຍຜ່ານການຕອບກັບຂອງຜ້ ູບໍລິຫານ (ກົມກວດກາເອກະລາດໄດ້ຮັບໃນວັນທ່ີ 8 ພະຈິກ 2010) ແລະກອງປະຊຸມຄະນະ
ກໍາມະການ ການພັດທະນາທ່ີມີປະສດິທິພາບ  (ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທ່ີ 10 ພະຈກິ 2010). ໄດມີ້ການຕິດຕາມການດໍາເນີນງານຂອງຜ້ ູ
ບໍລິຫານທ່ີຈະຈດັຕັ້ງປະຕິບດັຄໍາແນະນໍາ ຂອງແຜນການປະເມີນຜົນການຊ່ວຍເຫລືອປະເທດໂດຍຜ່ານລະບບົບັນທຶກການດໍາເນີ
ນງານຂອງຜ້ ູບໍຫານ.  
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ຄໍາແນະນໍາແລະມາດຕະການ ຂອງແຜນການປະເມີນການຊ່ວຍເຫລືອປະເທດ  

 

ຄໍາແນະນໍາຂອງແຜນການປະເມີນຜນົການຊ່ວຍເຫລືອປະເທດ 

 

ວິທກີານຂອງຍຸດທະສາດການຮ່ວມມື 
 

ເພ້ີມການຊ່ວຍເຫລືອຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊ ີເຂົ້າໃນ
ການປັບປຸງວຽກງານການປົກຄອງ ແລະ ເພ່ືອສ້າງຄວາມເຂັ້ມ
ແຂງໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການບໍລິຫານພາກລັດໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ການພັດທະນາ ແລະ ການຈັດຕັງ້ປະຕບິັດກອບການເງິນ
ງົບປະມານໄລຍະກາງເພື່ອສະໜບັສະໜູນການປະຕຮູິບຕ່າງໆ 
ທີຢ່່ ູພາຍໃຕແ້ຜນພັດທະນາເສດຖະກດິ-ສັງຄົມ (ຄໍາແນະນໍາ ທີ່ 
1) 

ແຜນຍຸດທະສາດການຮ່ວມມື ແມ່ນໄດຖ້ເືອົາຂະແໜງການ
ຄຸ້ມຄອງພາກລັດເປັນຂະແໜງການຫລັກ. ແຜນການ
ພັດທະນາທີຈ່ະມີການນໍາສະເໜ ີແມ່ນຈະສຸມໃສວຽກງານ
ການປະຕຮູິບໃນຂະແໜງການການຄຸ້ມຄອງການເງິນພາກ
ລັດ ແລະ ຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອຍົກລະດບັຂີດຄວາມ
ສາມາດດ້ານການຄ້ ຸມຄອງວຽກງານການເງິນພາກລັດໃນ
ໄລຍະຍາວ. ການຊ່ວຍເຫລືອແມ່ນຈະສືບຕໍເ່ຂົ້າໃນວຽກງານ
ກອບລາຍຈ່າຍໄລຍະກາງ ແລະ ໃຫ້ການສະໜັບ
ສະໜນູອງົການກວດສອບແລະສະພາແຫ່ງຊາດ ເພ່ືອ
ຍົກລະດບັຄວາມຮັບຜດິຊອບແລະການຄຸ້ມຄອງວຽກງານ
ການເງິນພາກລດັ.  

ຊ່ວຍລັດຖະບານພັດທະນາແຜນງານໃນການສ້າງຂີດຄວາມ
ສາມາດ ແທນທີຈ່ະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອທາງດ້ານວິຊາການແບບ
ບໍຕ່ໍ່ເນື່ອງ, ແກ້ໄຂບັນຫາທົ່ວລະບົບ ແລະກ່ຽວຂອ້ງກັບຫລາຍ
ພາກສ່ວນ ເຊ່ັນ: ອຸປະສກັດ້ານຂດີຄວາມສາມາດ, ຍັງຈະສຸມໃສ່
ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນຂັນ້ທ້ອງຖິ່ນ (ຄໍາແນະນໍາ ທີ່ 2) 

ແຜນງານການພັດທະນາທ່ີໄດມີ້ການນໍາສະເໜີຈະໃຫ້ການ
ຊ່ວຍເຫລອືດ້ານຍົກລະດັບຂີດຄວາມສາມາດໄລຍະຍາວໃນ
ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງການເງິນພາກລັດ ແລະ ໃນຂົງເຂດ
ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດພາກສ່ວນອື່ນໆ ໃນສາມ
ຂັ້ນຂອງລັດຖະບານ (ຂັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມືອງ). ຂີດ
ຄວາມສາມາດໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນກໍຈ່ະໄດ້ຮັບການສາ້ງໂດຍ
ຖ່າຍໂອນຍ້າຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ     ໃນໂຄງການ
ພັດທະນາຊົນນະບົດບາງສ່ວນໃຫ້ແກ່ອໍານາດການປົກຄອງ
ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ.  

ສືບຕໍໃ່ຫ້ການສະໜັບສະໜນູໃນຂງົເຂດການປົກປ້ອງສິ່ງແວດ
ລ້ອມ ແລະສັງຄມົ ໂດຍເນັ້ນໜັກໃສ່ນະໂຍບາຍການປົກປ້ອງສິ່ງ
ແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ການປັບຕົວຕໍ່ການປ່ຽນ
ແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ, ໃຫ້ອີງໃສ່ຜນົສາໍເລັດໃນໄລຍະ
ຜ່ານມາ (ຄໍາແນະນໍາ ທ່ີ 3)  
 

ຍຸດທະສາດການຮ່ວມມື ຮັບຮ້ ູເຖງິຄວາມຕອ້ງການທ່ີຈະ
ເນັ້ນໜກັໃສການຈັດຕັ້ງປະຕິບດັນະໂຍບາຍການປົກປ້ອງ 
ໃນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັນ້ທ້ອງຖິນ່. ທະນາຄານພັດທະນາ
ອາຊີ ໃຫ້ການສະໜບັສະໜນູ ອງົການຊັບພະຍາກອນນ້ໍາ 
ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ເພ່ືອເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງ
ອົງການຈັດຕັ້ງໃນການບໍລິຫານການຈັດຕັ້ງປະຕບິັດນະ
ໂຍບາຍປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄມົໃນບັນດາ
ໂຄງການໃຫຍ່ໆ. ຈະໃຫ້ມີໂຄງການຊ່ວຍເຫລືອທາງວິຊາ
ການອກີຢ່ ູໃນແຜນການຊ່ວຍເຫລືອ. ຫ້ອງການຜ້ ູຕາງໜ້າ 
ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ປະຈໍາ ລາວ ຈະໄດ້ມີການຮັບ
ເອົາຊ່ຽວຊານ ທ່ີຊໍານານດ້ານນະໂຍບາຍການປົກປ້ອງ ໃນປີ 
2012.    
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ສ້າງຮູບແບບການສະໜອງການຊ່ວຍເຫລືອ ແລະກົນໄກ
ການຈັດຕັ້ງປະຕບິັດແບບໃໝເ່ພ່ືອຕອບສະໜອງຕາມຄວາມ
ຕ້ອງການ ດ້ານທຶນທ່ີເພ້ີມຂຶ້ນແລະຄວາມຕ້ອງການໃນການ
ຮັກສາທິດທາງຂອງການຈະເລີນເຕີບໂຕທ່ີຍືນຍົງ, ຫລີກລ່ຽງຕົນ້
ທຶນທ່ີສູງແລະເພ້ີມຄວາມມີປະສດິທິພາບໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ ແລະ 
ຄວາມກົມກຽ້ວຍິງ່ຂຶ້ນ (ຄໍາແນະນໍາທ່ີ 4).   
 

ຄວາມຕ້ອງການທຶນຮອນທ່ີເພ້ີມຂຶ້ນ ໄປພ້ອມໆກັນກັບ
ຄວາມກ້າວໜ້າໃນການພັດທະນາປະເທດທ່ີໄວຂຶນ້ແມ່ນໄດ້
ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຢ່າງຄົບຖ້ວນຢ ູ່ໃນແຜນຍຸດທະສາດການ
ຮ່ວມມືປະເທດ. ການເພ້ີມຂຶນ້ຂອງທຶນການຊ່ວຍເຫລືອ 
(ຈາກທຸກໆແຫລ່ງທຶນ) ແມ່ນຈໍາເປັນຕ້ອງມີການຄຸ້ມຄອງ
ການເງິນພາກລດັທ່ີສູງຂຶ້ນ ເຊ່ິງໄດມີ້ການສົນທະນາຢ່ ູໃນຄໍາ
ແນະນໍາທ່ີ 1 ແລະ ມີຮູບແບບຂອງທຶນທ່ີມີປະສິດທິພາບທ່ີ
ສູງກວ່າ. ເກືອບວ່າຢູໃ່ນທຸກກະຊວງ ຂີດຄວາມສາມາດໃນ
ການຄຸ້ມຄອງວິທີການຊ່ວຍເຫລອືແບບອີງໃສແ່ຜນງານເຫັນ
ວ່າຍັງຂາດແຄນຢ່ ູ. ການຈັດການຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕບິດັ
ໂຄງການແບບທ່ົວໄປ ແມ່ນໄດຖ້ືກດໍາເນີນຢ ູ່ ຕົວຢ່າງເຊັນ່: 
ໂຄງການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ໍາຂອງທະນາຄານໂລກ. 
ການຮວມກຸ່ມກນັໂດຍຜ່ານການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່
ລະບບົຂອງປະເທດແມ່ນບູລິມະສິດທ່ີສໍາຄນັໃນສປປ ລາວ.  

ເພ້ີມການໃຫ້ການບໍລິການຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ 
ຫລາຍຂຶນ້ແລະການຈັດຕັ້ງປະຕບິັດໂຄງການ ແມ່ນຈະໄດຮັ້ບ
ຜົນໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມືທ່ີດີກວ່ານີ ້ລະຫວ່າງ ບັນດາພະແນກ 
ແລະຫ້ອງການຜ້ ູຕາງໜ້າທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ປະຈໍາ 
ສປປ ລາວ (ຄໍາແນະນໍາ ທ່ີ 5)  
 

ໃນໄລຍະແຜນຍຸດທະສາດການຮ່ວມມື  ພະນັກງານຈາກ
ສໍານກັງານໃຫຍ່ ຈະມາປະຈໍາຢ ູ່ຫ້ອງການຜ ູ້ຕາງໜ້າຫລາຍ
ຂຶ້ນ ເຊ່ິງໃນປີ 2011 ແມ່ນມີສອງທ່ານ. ປະຈບຸນັການ
ບໍລິຫານໂຄງການການຊ່ວຍເຫລອື ແມ່ນຄວາມຮັບຜດິຊອບ
ຮ່ວມກນັ ລະຫວ່າງຫົວໜ້າພະແນກຢ ູ່ສໍານກັງານໃຫຍ່ ແລະ 
ຜ ູ້ຕາງໜາ້ປະຈໍາຫ້ອງການຜ ູ້ຕາງໜ້າປະຈໍາລາວ.   
 

ADB = ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ; CPS = ແຜນຍຸດທະສາດການຮ່ວມມື; LRM = ຫ້ອງການຜ້ ູຕາງໜ້າທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ປະຈໍາລາວ; TA = ການ
ຊ່ວຍເຫລືອທາງວິຊາການ; WREA = ອົງການຊັບພະຍາກອນນ້ໍາ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ. 
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ພະນັກງານຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ  
 




