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ການປະເມີນຂະແໜງການ(ສະຫລຸບ): ນສະອາດ ແລະ ການພັດທະນາຕົວເມືອງ1 
 

ແນວທາງຂອງຂະແໜງການ 
 

1. ຜົນການດໍາເນີນງານ, ບັນຫາ ແລະ ໂອກາດຂອງຂະແໜງການ 
 
1. ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ ລາວ (ສປປ ລາວ) ຍັງຄົງເປັນປະເທດທ່ີອາໃສແບບຊົນນະບົດ ໂດຍອີງ
ຕາມການແຈກຍາຍຂອງພົນລະເມືອງ. ໃນປ ີ2005 ສປປ ລາວ ມີພົນລະເມືອງ 5.6 ລານຄົນ ແຕມີອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວສູງ
ເຖິງ 2.1% ແລະຄາດວາຈໍານວນພົນລະເມືອງ ຈະເພມຂຶ້ນເປັນ 7.3 ລານຄົນພາຍໃນປີ 2020. ປະມານ 73% ຂອງຈໍານວນ
ພົນລະເມືອງແມ່ນອາໃສຢູໃນ 12,000 ບານຂະໜາດນອຍໃນເຂດຊົນນະບົດ ສວນ 27% ແມນອາໃສຢ່ ູໃນເຂດໃຈກາງຕົວເມືອງ 
 ື ໃນເມືອງ. ປະມານ 42% ຂອງພົນລະເມືອງໃນເຂດຕົວເມືອງ ແມ່ນອາໃສຢ່ ູໃນເມືອງຂະໜາດນອຍ ທມີພົນລະເມືອງປະມານ 
2,000 ຫາ 20,000. 2  ເຂດຕົວເມືອງດງກາວນ ຍັງບທັນພົບກບັບັນຫາທພົວພັນກັບການຂະຫຍາຍຕົວເມືອງ ຄືກນັກັບບາງພາກ
ຂອງທະວີບອາຊີ. ຕົວເມືອງດງກາວ ແມ່ນມີຂະໜາດນອຍແລະມີຄວາມໜາແໜນ້ຂອງປະຊາກອນຕ່ໍາ ແຕສງທີກາວມາຂ້າງເທິງນ 
ແມນກໍາລັງມີການປ່ຽນແປງ. ໃນປ ີ 1998 ຂະແໜງກະສິກໍາກວມເອົາາຍກວາ 53% ຂອງຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນປະເທດ 
(GDP) ແຕມ່າຮອດປ ີ  2008 ຂະແໜງກະສິກາໍ ໄດຫ້ລຸດລົງມາຢ ູ່ທ່ີ 35% ຕາມ ັງມາ ແມ່ນຂະແໜງການບໍລກິານ ທີ ່ກວມເອາົ 
37% ຂອງ GDP; ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາເພມຂຶນ້ຈາກ 22% ເປັນ 28%3 ລວມທັງການປະກົດຕົວຄືນຂອງອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ
ກະສກິໍາເຊ່ັນ ກາເຟ ແລະ ຊາ.  
 
2. ຕົວເມືອງ ເປັນຈຸດສູນລວມຂອງການເຊອມໂຍງລະຫວາງເຂດຊົນນະບດົ ແລະຕະາດທາງເສດຖະກິດທກວາງກວາ. 
ຂະແໜງການບໍລິການ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງກະສກິໍາ ໍາສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນເກດີຂຶ້ນຢ່ ູໃນເຂດຕວົເມືອງ.  ເຖິງແມ່ນວາເຂດຕົວ
ເມືອງຈະກວມເອົາປະມານ 27% ຂອງປະຊາກອນກຕາມແຕວາການບລໍໂິພກແລະການໃຊຈາຍຂອງຄົວເຮືອນແມນກວມເອົາ  
50% ຂອງການບໍລໂິພກແລະໃຊ້ຈ່າຍທັງໝດົຂອງປະເທດ. 4  ຕົວເມືອງ ຢ ູ່ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ໄດມີ້ການສ້າງຕັງ້ການເຊ່ືອມ
ໂຍງຢ່າງດກີັບເຂດຊົນນະບດົອອ້ມຂ້າງ.  ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ແມນເກີດມາຈາກການປະຕິກລິິຍາທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມຢາງ
ແໜນແຟນ. ຕົວເມືອງ ຍັງມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການເຂາເຖິງຕະາດລະດັບປະເທດ ແລະລະດັບພາກພ້ືນ. ຍອນບັນດາຕົວເມືອງ 
ໄດ້ເລ ີ້ມຮັບພາລະບົດບາດນີ ້  ການເຊອມໂຍງລະຫວ່າງທ້ອງຖິ່ນ ແລະອະນຸພາກພ້ືນ  ຈໍາເປັນຕອ້ງໄດຮັບການເພ້ີມຄວາມເຂັ້ມ
ແຂງ. ການປັບປຸງເຂດຕົວເມືອງ ແມ່ນສູນກາງໃນການດຸນດຽງການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ການຫລຸດຜອ່ນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ 
ການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວໃນ ພາກພ້ືນ.   
 
3. ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕົວເມືອງ ໄດ້ເພ້ີມຄວາມຕ້ອງການທ່ີຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນເຂົ້າໃນພ້ືນຖານໂຄງລາງທ່ີຍນືຍົງ 
ເຊ່ັນ: ມີການວາງແຜນໃຫ້ດກີວ່າເກົ່າ  ແລະ ຂີດຄວາມອາດສາມາດໃນການບໍລິຫານຂອງບັນດາກມົຂອງພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂອ້ງ, 
ເຈົ້າໜ້າທ່ີຕົວເມືອງແລະສາທາລະນຸປະໂພກນ; ແລະຍົກລະດບັຄວາມເຂາໃຈໃຫ້າຍຂນກຽວກບັຜນົກະທົບ ດານສິງແວດລອມ 
ທ່ີເກີດຈາກການຂະຫຍາຍຕົວດານເສດຖະກິດທ່ີໄວ. ການເນນໜກັໃສ່ເຕັກໂນໂລຢທີສະອາດ ແລະເປັນມິດຕສິ່ງແວດລອມ ແມ່ນ

                                                 
1  ບົດສະຫລຸບນີ້  ແມ່ນອີງໃສການປະເມີນຜົນພັດທະນາຕົວເມືອງ, ຍຸດທະສາດ ແລະທິດທາງ ຂອງສ ປ ປ ລາວ. ມະນີລາ  
     (http://serd-lao.adb.org/). 
2  ມີພຽງ 10 ຕົວເມືອງເທານນທມີປະຊາກອນາຍກວາ 20,000 ຄົນ.  
3   2009. ຂໍ້ມູນໂດຍຫຍ້ໍຂອງ ສ ປ ປ ລາວ. ວຽງຈັນ. 
4   ສູນສະຖິຕິແຫງຊາດ. 2008. ການສໍາຫລວດການໃຊ້ຈ່າຍ ແລະຊົມໃຊ້  2007/08, ວຽງຈັນ.  
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ເພ້ີມຂຶ້ນໃນກອງປະຊຸມລະດບັຊາດແລະລະດັບອະນພຸາກພ້ືນ ແລະ ໃນບັນດາຜ້ ູມີສ່ວນຮ່ວມໃນລັດຖະບານ. ການວາງແຜນ ແລະ
ການບລໍິຫານຕວົເມືອງໃນລະດັບຊາດ ແລະໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ (ລວມເຖິງບັນຫາສິງແວດລອມແລະບົດບາດຍິງ-ຊາຍ) ຕອງໄດ
ຮັບການເອົາໃຈໃສ ່ ເພ່ືອປກົປ້ອງຕໍກ່ັບການຂະຫຍາຍຕົວແບບຊະຊາຍ, ການນໍາໃຊ້ທີ ່ດິນທ່ີບໍມີ່ປະສິດພາບ, ການສູນເສຍ ແລະ
ການທໍາລາຍຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ຄວາມບໍ່ເທ່ົາທຽມກັນໃນການເຂົ້າເຖິງການບໍລກິານຢ ູ່ໃນຕົວເມືອງ.   
 
4. ບັນຫາຕົນ້ຕທີໍຕົວເມືອງປະເຊີນ ແມນເພ້ີມຂຶ້ນຈາກການສະໜອງນໍ້າປາປາ, ສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ພ້ືນຖານໂຄງລາງ 
ແລະການບໍລກິານຂອງເທດສະບານທ່ີບໍ່ພຽງພໍ. ບັນຫາດງກາວ ແມ່ນພົວພັນໂດຍກົງກບັການຂາດແຄນທຶນສໍາລບັລົງທຶນເຂົ້າໃນ 
ການກໍສ່້າງພ້ືນຖານໂຄງລາງ ແລະການບໍລິຫານ, ຄວາມສາມາດໃນການວາງແຜນແລະຂີດຄວາມສາມາດໃນການຈັດຕງປະຕ ິ
ບັດທ່ີອ່ອນແອ ແລະ ການຂາດກອບດ້ານສະຖາບັນ ແລະກດົລະບຽບກົດໝາຍຮອງຮັບ. ຂາດການເຊອມຕໍຂ່ອງຕາ ໜ່າງຖະະ
ໜົນຫົນທາງ, ການບໍາລຸງຮັກສາລະບົບນໍ້າປະປາທ່ີບໍ່ດພໍີ, ນຖວມແລະຮ່ອງລະບາຍນອຸຕັນ ແລະ ການຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອທ່ີບໍ່ໄດຮັ້ບ
ການບໍາບັດ ເປນັອຸປະສັກຕໍປ່ະສິດທິພາບດ້ານຂີດຄວາມສາມາດຂອງຕົວເມືອງ,  ເຮັດໃຫເຂດຕວົເມືອງບໍ່ເປນັຕາຢູ ່ແລະແຂງຂນັ
ໄດໜອຍລົງ.  ຄວາມບໍພ່ຽງພໍດ້ານພ້ືນຖານໂຄງລາງໃນຕົວເມືອງ, ການບໍລຫິານ ແລະ ການບໍລກິານ ທ່ີບໍ່ດພໍີ ແລະສະພາບແວດ
ລ້ອມທາງດ້າລະບຽບກົດໝາຍຄຸມ້ຄອງຕົວເມືອງທ່ີອ່ອນແອ ຍັງເປັນການກດີກັນການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນຢ ູ່ໃນເຂດຕົວ
ເມືອງອກີດ້ວຍ.  ການລົງທຶນເຂົ້າໃນພ້ືນຖານໂຄງລາງ ຈໍາເປັນຕອງມີເປາໝາຍ ແລະ ອີງໃສຍຸດທະສາດທ່ີຊັດເຈນໃນການພັດທະ 
ນາຕົວເມືອງລວມທັງນໍ້າປາປາແລະສຸຂະອະນາໄມ. ຄວາມພະຍາຍາມໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການວາງແຜນ, ຂດີ
ຄວາມສາມາດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບດັ ແລະຂດີຄວາມສາມາດຂອງສະຖາບັນ ກໍ່ແມ່ນຍັງມີຄວາມຕ້ອງການອັນຈໍາເປັນ ເຊ່ັນ: (i) 
ການຈັດຊນລະດັບ ແລະການແບງປັນຄວາມຮບັຜິດຊອບກຽ່ວກບັການບໍລິຫານຕົວເມືອງທຊັດເຈນ, (ii) ການສາ້ງຄວາມເຂມແຂງ
ໃຫ້ແກຫ້່ອງການຄຸ້ມຄອງ ແລະພັດທະນາຕົວເມືອງ ທ່ີຢ່ ູພາຍໃຕກ້ອບຂອງການກະຈາຍອໍານາດຂອງປະເທດ; (iii) ແຜນການ 
ນໍາໃຊທ່ີດິນໃຫ້ມີຄວາມຢຶດຍຸນ ແລະເໜາະສົມຫລາຍຂ້ຶນ ເພ່ືອເປັນແນວທາງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ, (iv) ປັບປຸງການເກັບກໍາຂໍ ້
ມູນແລະການບໍລິຫານສໍາລັບເຂດຕົວເມືອງໂດຍສະເພາະ (iv) ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ແກ່ສາທາລະນະຫລາຍຂ້ຶນກ່ຽວກັບນໍ້າ 
ສະອາດແລະສຸຂະອະນາໄມທ່ີພົວພັນເຖິງຜນົປະໂຫຍດທາງສຸຂະພາບແລະສິງແວດລ້ອມ, ແລະ (v) ເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນມີຄວາມ 
ຮັບຜດິາຍຂ້ຶນໃນການຮັກສາເຂດສີຂຽວ ແລະຄວາມສະອາດຕ່ໍສິງແວດລ້ອມ.  
 

2. ຍຸດທະສາດຂອງລັດຖະບານຕ່ໍກບັຂະແໜງການ  
 
5. ແຜນພັດທະນາເສດຖະກດິ-ສັງຄມົ. ແຜນພັດທະນາເສດຖະກດິ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໄດ້ໃຫ້ກອບ ແລະວາລະສໍາລບັການ
ພັດທະນາປະເທດ ແລະ ການບນັລບຸັນດາເປົ້າໝາຍ ແລະຈຸດປະສງົ. ລັດຖະບານ ໄດ້ກໍານດົບັນດາບູລມິະສດິໃນການພັດທະນາ
ປະເທດ  ແລະການຈັດສນັງົບປະມານໃຫ້ໃນຊຸມປຂີ້າງໜ້າ.  ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມສະບັບກ່ອນໆ ຄງທ 7 ທສໍາເລດັ 
ໃນເດອືນໃນທັນວາ  2010 ໄດ້ລວມເອົາເປາໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍຕາງໆທຄ້າຍຄືກນັກບັແຜນພັດທະນາ ສະບບັກອນໆ 
ນເຂົ້າໄວ້ນໍາແຕໄ່ດມີ້ການປ່ຽນແປງບາງຢ່າງໃນການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ໂດຍຜ່ານສີ່ຂະແໜງການຫລັກຄ:ື ຂະແໜງການ 
ກະສກິໍາ, ປາໄມ, ສຶກສາ ແລະສາທາລະນະສຸກ ພອມນນກໄດກາໍນົດເປາໝາຍຕາງໆດານເສດຖະກິດ ແລະສັງຄມົແບບກ້ວາງໆ. 
ແຜນ ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄດລວມເອົາຂໍ້ກໍານົດສໍາລັບການປັບປຸງວຽກງານການປົກຄອງລັດ, ເພ້ີມການເຊອມໂຍງ
ກັບພາກພ້ືນ, ນາໍໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຍືນຍົງ ແລະກໍ່ສາ້ງພ້ືນຖານໂຄງລາງ.  
 
6. ຍຸດທະສາດຂະແໜງການຕວົເມືອງແຫງຊາດ. ກົມຈັດສັນ ແລະວາງແຜນຝັງເມືອງ, ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ 
(MPWT) ໄດ້ສໍາເລດັຮາງຍດຸທະສາດຂະແໜງການຕົວເມືອງແຫງຊາດ ທ່ີລວມເອົາຍຸດທະສາດດ້ານນເສຍ ແລະ ແຜນການ 
ລົງທຶນ. ຮາງຍຸດທະສາດ ໄດກໍານຈົຸດປະສົງ, ນະໂຍບາຍ ແລະແຜນງານຕາງໆໃນຂະແໜງການຕົວເມືອງ ແລະສອດຄອງ 
ກັບແຜນ 5 ປ ີຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ພອມນນຍັງເປນັວາລະຂອງາຍຂະແໜງການ ທເປັນເອກະສານອາງອງີ
ໃຫ້ແກຜູ່ວາງແຜນ ແລະ ຜູຕັດສິນໃຈໃນລດັຖະບານ ແລະອົງການອນໆ. ຮາງຍດຸທະສາດໄດ້ເນນໜກັໃສ່ຂໍສ້ະເໜີເພອ 
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ການປບັປຸງດານເຕັກນິກໃນການບໍລິຫານຕົວເມືອງ ແລະໄດລວບລວມເອົາບັນດາຂໍແ້ນະນໍາໃນການສ້າງຕງຄະນະກໍາມະການທ່ີ
ພົວພັນກັບຫລາຍແໜງການໃນລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບແຂວງວ່າດ້ວຍການພັດທະນາ ແລະບໍລິຫານຕົວເມືອງ. ຈຸດປະສົງ 
ຂອງຍດຸທະສາດ ມີຄ:ື (i) ການພັດທະນາເຂດຕົວເມືອງທັງໝົດ ນບັຕັ້ງແຕນະຄອນວງຈົນຮອດກຸມບານ ເພອລດຸຜອນຊອງວາງ 
ດານການພັດທະນາ ລະຫວາງເຂດຕົວເມືອງ ແລະເຂດຊົນນະບົດ ໄປເທອລະກາ້ວ; (ii) ສາງຄວາມເຂມແຂງໃຫແກເ່ຈົ້າໜ້າ
ທີບໍລິຫານຕົວເມືອງ; (iii) ສາງເງ່ືອນໄຂທເອື່ອອາໍນວຍໃຫ້ແກ່ອົງການຈັດຕັ້ງພາກປະຊາຊົນ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ໃນການເຂົ້າ
ຮ່ວມຢ່າງແຂງຂນັໃນການວາງແຜນ, ບໍລິຫານ ແລະການພັດທະນາຕົວເມືອງແບບຍືນຍົງ;  ແລະ (iv) ປກົປກັຮັກສາ ແລະ 
ຂະຫຍາຍຊັບພະຍາກອນທາງ ດານວັດທະນະທໍາ ແລະມໍລະດົກຂອງຊາດ ຜານການພັດທະນາຕົວເມືອງ ແລະການປົກປົກ 
ຮັກສາສງແວດລອມທເໝາະສົມ.  
 
7. ນສະອາດ. ກດົໝາຍນປະປາ (2010) ມີຈຸປະສງົເພື ່ອລວບລວມເອາົ ບັນດາກົດໝາຍດານນສະອາດ ແລະ ສ້າງ
ຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ກໍານດົໃນການບໍລິການດານສຸຂະອະນາໄມ. ນອກຈາກນ ຖະແງການ ດ້ານນະ
ໂຍບາຍຂອງຂະແໜງການ ໃນປ ີ 1999 ແລະ ກດົໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ 2005 ໄດກ້ໍານົດກອບລະບຽບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ອຸປະກອນນ້ ໍາປາປາ. ຖະແຫລງການດ້ານະໂຍບາຍ 1999 ໄດສ້້າງກອບຂອງສະຖາບັນ ແລະນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍຂະແໜງ
ການນໍ້າສະອາດໃນເຂດຕົວເມືອງ. ແຜນການລົງທຶນຂອງຂະແໜງການ ກໍໄ່ດ້ຕິດຂັດຢ ູ່ໃນຖະແຫລງການດ້ານນະໂຍບາຍຂອງປີ 
1999 ໄດ້ຈັດລາຍການລະບົບນໍາ້ປາປາຢ່ ູໃນຕົວເມືອງທັງໝົດ ເພ່ືອເປັນບູລມິະສິດໃນການບູລະນະ, ຂະຫຍາຍ ຫລືພັດທະນາ. 
ແຜນຂອງປີ 1999 ໄດຮັບການປັບປຸງຄືນ ໃນປ ີ  2004 ເຊ່ິງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການຄວາມເອົາໃຈໃສຂອງລັດຖະບານທ່ີເພ້ີ
ມຂຶ້ນ ວ່າດ້ວຍການພັດທະນາທີ ່ສະເໝີພາບກນັ ໂດຍການປັບປຸງຕົວເມືອງນ້ອຍ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນເມືອງທ່ີທຸກຍາກ.  ແຜນ
ດງກາວ ໄດ້ນໍາສະເໜເີຖິງຄວາມດຸນດຽງ ແລະ ວິທີການພັດທະນານ້ໍາສະອາດຢ ູ່ໃນປະເທດ.  
 
8. ສຸຂະອະນາໄມ. ເປາໝາຍຂອງລັດຖະບານເພື ່ອເພມການນໍາໃຊຖັງບໍາບດັນເສຍໃນຄົວເຮືອນໃຫໄດ ້ 70% ຂອງຄົວ
ເຮືອນ ພາຍໃນປີ 2020 ແມ່ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ (i)  ລະບຽບກົດໝາຍດານສຸຂະອະນາໄມ ແລະການບັງຄບັໃຊທເຂັ່ງຂັດ; (ii) ການ 
ລົງທຶນເພມເຂົ້າໃນລະບບົຖງັບໍາບັດນໍ້າເສຍ ທລວມເອົາລະບົບລະບາຍນໍ້າ ແລະ ຖັງດກັຕະກອນ; (iii) ຍົກລະດບັຂມຸຖາຍໃຫ້ເປັນ
ລະບບົເກັບຂອງເສຍໃນຂົງເຂດປະຊາກອນທ່ີໜາແໜນ້ໃນລະດັບກາງ ແລະສູງ;  ແລະ (iv) ປັບປຸງ ແລະຂະ ຫຍາຍລະບົບ 
ລະບາຍນແບບເຂົ້າກນັໃນຂົງເຂດປະຊາກອນທ່ີໜາແໜນ້ໃນລະດັບກາງ ແລະ ສູງ  ເພ່ືອເກັບຂອງເສຍຢ່ ູກົນຖັງບໍາບດັນໍ້າເສຍ. 
ລະບບົນໍ້າເສຍໃນຂົງເຂດສູນກາງຂອງຕົວເມືອງໃຫຍແ່ມ່ນຈໍາເປັນທ່ີຈະຕອ້ງໄດ້ຮັບການກໍສ່້າງ ເພ່ືອ ໃຫສາມາດ ກກັເກັບນໍ້າເສຍ 
ທ່ີໄຫລອອກຈາກລະບົບລະບາຍນ້ໍາເສຍເພ່ືອໄປລວມນໍ້າເສຍນີຢ້ ູ່ຈຸດປ່ອຍ ຫລ ື ຢ່ ູບອ່ນບໍບ່ໍາບດັນໍ້າເສຍ. ຄວາມເຂາໃຈກຽ່ວກບັ 
ຮູບແບບຂອງການລະບາຍນເສຍຕາມທໍາມະຊາດແມນມີຄວາມສໍາຄນັ.  
 

3. ປະສົບການໃນຂະແໜງການ ແລະແຜນງານການຊວຍເ ືອຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ 
 

9. ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ໄດປະກອບສວນເຂາໃນການພັດທະນາຕົວເມືອງ ແລະ ນໍາ ້ປາປາ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ 
ໃນສປປ ລາວ ນັບຕັ້ງແຕປ ີ  1973 ເປັນຕນມາ ເມ່ືອທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ໄດເ້ລີ້ມໂຄງການນ້ໍາປາປາ ໃນນະຄອນຫລວງ
ວຽງຈັນ. ໃນປີ 1993 ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ກລິເລມໂຄງການພັດທະນາຕົວເມືອງທ່ີພົວພັນາຍຂະແໜງການ ເຊ່ິງເປັນ
ໂຄງທໍາອດິໃນປະເທດລາວ: ໂຄງການພັດທະນາຕົວເມືອງວຽງຈັນ. ຕັ້ງແຕນ່ນມາໂຄງການຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ກໍໄ່ດ້
ໃຫ້ການສະໜບັສະໜູນແກນ່ໍ້າປາປາ, ສຸຂະອະນາໄມ, ການປອ້ງກັນນໍ້າຖ້ວມແລະລະບົບລະບາຍນ້ໍາ, ການບໍລຫິານຂເຫຍອ 
ແລະຖະໜນົຫົນທາງ ແລະ ຂົ່ນສົງໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ບັນດາເມືອງລະດັບສອງ ແລະບັນດາເມືອງວງຂອງແຂວງ. 
ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ຍັງໄດໃ້ຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອໃນການສ້າງຕັ້ງ ແລະສ້າງຂດີຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກຫ້່ອງການບໍລິຫານ 
ແລະພັດທະນາຕົວເມືອງ ແລະ ການສ້າງຂດີຄວາມສາມາດດ້ານການພັດທະນາໃນການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງນ້ໍາປາປາ (ບັນດາ
ອຸປະກອນນ້ໍາປາປາ) ໂດຍຜ່ານບັນດາໂຄງການຊ່ວຍເຫລືອທາງດ້ານວິຊາການ, ເງິນກູ1້n, ແລະ ການຊ່ວຍເຫລືອຫລ້າ. 
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ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີຍງັຊ່ວຍພັດທະນາກອບລະບຽບກົດໝາຍແລະຍຸດທະສາດໂດຍຜ່ານການສະໜບັສະໜູນໃນການ
ກະກຽມຮ່າງຍຸດທະສາດການພັດທະນາຕົວເມືອງ.   
 
10. ຄູຮວມພັທະນາອື່ນໆໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອໃຫ້ແກນ່ໍ້າປາປາແລະສຂຸະອານະໄມລວມທັງ: ອົງການພັດທະນາຂອງປະ
ເທດຝຣັງ (AFD), ອົງການເພືອການຮວມມືສານກົນປະເທດຍີປຸນ່ (JICA), ອົງການເພື ່ອການຮວມມືດານການພັດທະນາປະເທດ
ນເໍວ (NORAD), ອົງການປະເທດຜ້ ູສງອອກນມັນ ແລະກອງທຶນເພ່ືອການພັດທະນາສາກົນ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດວ່າ
ດ້ວຍການຕ້ັງຖິ່ນຖານ. JICA, NORAD ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພ່ືອການພັດທະນາ (UNDP) ຍັງໄດໃຫ້ການຊວຍເ ືອ
ໃນການບໍລິຫານຂເຫຍອ. ກຸ່ມການວິໃຈ ແລະແລກປຽນທາງດານເຕັກໂນໂລຢ ີ ໄດຊ້ວຍກະຊວງໂຍທາທິການແລະຂົນສົ່ງ ໃນ
ການພັດທະນາ ແລະຈັດຕງປະຕບິັດການສໍາປະທານນປາປາໂດຍພາກເອກະຊົນ. ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ແລະ NORAD 
ໄດຊວຍສາງຄວາມເຂມແຂງດ້ານລະບຽບການຂອງຂະແໜງການໃນການປະຕິບດັໜາທີຂອງຄະນະກໍາມະການວ່າດ້ວຍລະບຽບ
ການນໍ້າປາປາ ແລະ ຫອງການຕ້ັງແຕ່ມີການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ. AFD ແລະ JICA ໄດ້ສາງຕງສູນຝຶກອບົຮົມໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 
ເພ່ືອສາງຄວາມເຂມແຂງດານຂີດຄວາມສາມາດໃນການດໍາເນີນງານແລະບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງນ້ໍາປາປາ. ທະນາຄານໂລກ, ໂຄງ 
ການນໍ້າສະອາດ ແລະສຸຂະອະນາໄມ, ກອງທຶນເດັກນອຍຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ອົງການອະນາໄມໂລກ, ອົງການການ
ຮວມມືດານການພັດທະນາສາກົນປະເທດສະວີເດັນ, ອົງການການພັດທະນາປະເທດໂຮນລັງ (SNV) ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາ
ຊາດດ້ານເຄຫາສະຖານ (UN-HABITAT) ແມນຄູຮວມພັດທະນາທ່ີສໍາຄນັໃນຂະແໜງການນສະອາດ ແລະສຸຂະອະນາໄມ.  
 
11. ບົດຮຽນສໍາຄັນທ່ີໄດຮັບຈາກບັນດາໂຄງການພັດທະນາຕົວເມືອງ ແລະ ນສະອາດທທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ໄດໃ້ຫ
ທຶນຊວຍເ ືອລວມມີ (i) ການມີສ່ວນຮວມຂອງປະຊາຊົນ ແມ່ນສງຜນົກະທົບໃນທາງບວກຕການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງຕົວເມືອງ; (ii) 
ກິດຈະກາໍໃນການພັດທະນາແບບມີສວນຮວມ ແລະ ອີງຕາມຄວາມຕອງການ ຈະເພ້ີມຄວາມຮູສຶກເປັນເຈາຂອງຫລາຍຂ້ຶນ; (iii) 
ການສາງຂດີຄວາມສາມາດແມນຄວາມພະຍາຍາມໃນໄລຍະຍາວທຕອງການໃຫ້ມີການວາງແຜນ ແລະການຈັດຕງປະຕບິັດ 
ລ່ວງໜ້າ; (iv) ການປະຕິຮູບດານສະຖານບັນ ແລະ ນະໂຍບາຍ ຄວນອີງໃສການປະເມີນຜົນຕົວຈິ່ງໃນດ້ານໄລຍະເວລາ, ທຶນທ່ີ
ຕ້ອງການ ແລະຄວາມມຸງໝັນ້ທາງການເມືອງ ແລະ (v) ຜົນການດໍາເນີນງານທ່ີອ່ອນແອ່ໃນການເກັບທຶນຄືນຈາກໂຄງການລົງທຶນ 
ຄຸກຄາມຄວາມຍືນຍົງຂອງໂຄງການ ໃນຂະນະທຜົນປະໂຫຍດທາງດານເສດຖະກິດ ແລະສັງຄມົ ແມນສູງ.  
 
12. ໃນເລື່ອງການປະຕິຮູບສະຖາບັນແລະນະໂຍບາຍ ບັນຫາທ່ີສ້າງຄວາມກົດດັນໃຫ້ແກ່ລດັຖະບານ ແມນການອະທິບາຍ
ໃຫ້ຊັດເຈນກຽວກັບບົດບາດຂອງອໍານາດການປກົຄອງຂນແຂວງ ໂດຍສະເພາະກົມໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ຫ້ອງການຄຸ້ມ
ຄອງແລະພັດທະນາຕົວເມືອງ, ອໍານາດການປກົຄອງເມືອງ ແລະ ເທດສະບານທ່ີໄດ້ມີການນໍາສະເໜ.ີ  ລັດຖະບານ ວາງແຜນ 
ທ່ີຈະທົດລອງແນວຄວາມຄິດ “ເທດສະບານ” ໃນບາງເມືອງແທນທ່ີຈະມີການຕັ້ງ 5 ເທດສະບານຂ້ຶນບາດດຽວ.  ລັດຖະບານ ມີ
ຄວາມສົນໃຈໃນການສ້າງຕັ້ງບາງຂົງເຂດຕົວເມືອງໃຫ້ເປນັເທດສະບານ ແລະ ຫລັງຈາກນັ້ນ ຈຶ່ງຈະຍົກສະຖານະຂອງເມືອງເຫລ່ົາ
ນັ້ນຂຶ້ນໃຫ້ເປັນນະຄອນຫລວງ (ເມືອງໃຫຍ່) ຫລງັຈາກສອງ ຫາສາມປີຕໍມ່າ. ອນັນີ້ ອາດຈະມີຜນົກະທົບຕໍ່ຜົນໄດຮັ້ບຂອງສະຖາ
ບັນ ແລະຄນຸນະພາບຂອງການໃຫ້ການບລໍິການໃນຕົວເມືອງ. ສໍາລັບນໍ້າປາປາ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ແມ່ນໄດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າໄປ
ສູ ່   (i) ກົດລະລະບຽບທດກີວາເກົາ່, (ii) ບໍລສິັດນໍ້າປາປາ ແລະ (iii) ຄານທ່ີອີງໃສ່ການເກັບຄືນຕນທຶນທັງໜົດ. ເຖິງແມ່ນ
ວ່າຄວາມຄືບໜາ ຍັງຊາ ແຕ່ວາຄົງທ. ການພັດທະນາກອບກົດໜາຍ ແມ່ນມີຄວາມຄືບໜາເຊ່ັນກັນ. ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດຜານກົດ
ໜາຍວ່າດ້ວຍນປາປາໃນປີ 2009 ແລະແນວທາງແລະແຜນປະຕິບດັງານຂອງຂະແໜງການ ໃນປ ີ2008.  
 
13. ບັນດາໂຄງການ ຄວນອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫແກ່ພາກເອກະຊົນໃຫ້ເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ມີຈຸດສຸມໃນການສ້າງ
ຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ຜ ູ້ດໍາເນີນງານທັງພາກລດັ ແລະ ເອກະຊົນ ແລະ ທ້ອງຖິນ່.  ບດົລາຍງານການສຶກສາ ຂະແໜງການຂອງ
ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ 2010 ວ່າດ້ວຍຄວາມພ້ອມຂອງພາກເອກະຊົນໃນວຽກງານນໍ້າປາປາ ຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າ ໃນຂະນະທ່ີຂະ
ແໜງການນໍ້າປາປາໃນຕົວເມືອງ ບໍໄ່ດ້ກະກຽມທ່ີຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບດັໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ທ່ີມີສ່ວນຮ່ວມລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ
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ເອກະຊົນຂະແໜງການນ້ີ ແມ່ນມີກອບທ່ີເປັນພ້ືນຖານຢ່ ູແລ້ວເພ່ືອລິເລີ້ມຂະບວນການໃນການເຂ້ົາຮ່ວມກບັພາກເອກະຊົນ.  
ລັດຖະບານຍັງຈໍາເປັນຕອງແກໄຂບາງຂົງເຂດທ່ີຈະຊ່ວຍສາງສະພາບແວດລອມທ່ີເອື ່ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ການລົງທຶນຂອງພາກເອ 
ກະຊົນເຂົ້າໃນຂະແໜງການ.  
 
14. ນອກຈາກນນ ໂຄງການ ຍັງຈໍາເປັນຕອງໃຫ້ຄວາມຮັບປະກນັວາ ຜ ູ້ຍິງ ເປັນຜູມີສ່ວນຮ່ວມທ່ີສໍາຄນັໃນການວາງແຜນ, 
ການສ້າງຂດີຄວາມສາມາດ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບດັບັນດາກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ທ່ີພົວພັນເຖິງການພັດທະນາຕົວເມືອງ ແລະ ນໍ້າ
ປາປາ.  ໂດຍສະເພາະບົດບາດຂອງແມ່ຍິງ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫລາຍໃນສັງຄົມ ແລະການພັດທະນາສຸຂະອະນາໄມໃນຄົວ
ເຮືອນ ແລະ ໃນການດໍາເນີນງານ ແລະ ການບໍາລຸງຮັກສາ. ເອກະສານດານນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດທສອດຄອງ ເຊ່ິງລວມ
ເຖິງຄວາມຕນຕວົຂອງສາທາລະນະ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມໃນການປຽນແປງພຶດຕກິ ໍາທ່ີຈໍາເປັນຕອງ ຄວບຄຸມທ່ົວສັງຄົມ ແລະ
ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ. ນອກຈາກນ ບດົບາດຂອງແມຍິງໃນນປາປາແລະຫ້ອງການບໍລິຫານ ແລະ ການພັດທະນາ
ຕົວເມືອງ ແມນມີຄວາມສໍາຄັນຫລາຍ ໂດຍສະເພາະໃນຂົງເຂດ ຕົວຢ່າງເຊ່ັນ: ການບລໍິຫານການເງິນ ແລະ ການປົກຄອງ.  
ໂຄງການຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ຈະສືບຕລວມເອົາບນັດາບາດກ້າວຕາງໆເຂາ ເພອສງເສີມຄວາມສະເໝພີາບກັນລະ
ຫ່ວາງຍິງ-ຊາຍ.    
 
15. ຍຸດທະສາດການພັດທະນາຕົວເມືອງ ແລະນປາປາຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ສໍາລັບສປປ ລາວ ແມ່ນຈະແນໃສ
ການຊ່ວຍເຫລອືໃຫ້ແກ່ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດານເສດຖະກິດຂອງປະເທດແບບຍືນຍົງ ແລະ ເປັນມິດຕສິງແວດລອມ ແລະການ
ເຊ່ືອມໂຍງເຂົ້າກບັອະນພຸາກພ້ືນແມ່ນໍ້າຂອງໃຫ້ກວ້າງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.  ໂຄງຮາງດງກາວນ ແມ່ນສອດຄອງ ແລະ ແທດເໝາະກັບ
ແຜນຍຸດທະສາດ ປ ີ 2020 5  ຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ. ໃນຫ້າຂົງເຂດຫລັກໆຂອງການດໍາເນີນງານຂອງທະນາຄານ
ພັດທະນາອາຊີ ທ່ີໄດ້ລະບໄຸວ້ຢ ູ່ໃນຍຸດທະສາດ ແຕນ່ີ້ຫາປ ີ2020 ຄ:ື ການກໍ່ສາ້ງພ້ືນຖານໂຄງລາງ, ສງແວດລອມ ແລະ ການຮວມ
ມື ແລະ ເຊອມໂຍງຂອງພູມມີພາກ ແມ່ນ 3 ຈາກ 5 ຂົງເຂດ ັກໆ ເຊ່ິງມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງໃນການແກ້ໄຂສິງທ້າທາຍຂອງ
ຕົວເມືອງ ແລະນໍ້າປາປາໃນສປປ ລາວ.    
 
16. ແຮງພັກດັນດ້ານຍຸດທະສາດຂອງການດໍາເນີນງານໃນຂະແໜງຕົວເມືອງ ແລະ ນໍ້າປາປາ ຈະປະຕິບດັຕາມບນັດາຍຸດ
ທະສາດຂອງຂະແໜງການຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຮາງກອບການດໍາເນີນງານຂອງນ້ໍາປາປາ ຕັ້ງແຕ່ປ ີ 2011–2020 ຂອງ 
ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ແລະ ແຜນການດໍາເນີນງານດານຕົວເມືອງ. ໂຄງການພັດທະນາຕົວເມືອງໃນອະນຸພາກພ້ືນຂອງ
ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ຈະປະຕິບັດຕາມຍຸດທະສາດອະນຸພາກພ້ືນແມ່ນໍາ້ຂອງເພອຫັນເອົາແລວທາງໃຫ້ເປັນແລວທາງເສດ 
ຖະກດິຕາມທ່ີມີການລະບຸໄວ້ໃນຍຸດທະສາດການຮ່ວມມື ແລະ ແຜນງານການຊ່ວຍເຫລືອຂອງອະນຸພາກພ້ືນແມ່ນໍ້າຂອງທະນາ 
ຄານພັດທະນາອາຊີ (2009–2011). ໂຄງການດັ່ງກາວ ໄດເ້ນນໜັກໃສກ່ານລົງທຶນເຂົ້າໃນການກໍ່ສ້າງພ້ືນຖານໂຄງລາງຂະໜາດ
ໃຫຍໃ່ນສູນກາງຂອງເມືອງ ແລະຕາມແລວທາງເສດຖະກິດ.   ສິງນີ້ ຈະຊວຍສາງຄວາມດຶງດດູໃຫ້ຕົວເມືອງຂະໜາດນ້ອຍແລະ
ກາງເພື ່ອລດຸຜອນການຍາຍຖິ່ນຖານເຂາມາຢ ູ່ໃນເມືອງທ່ີໃຫຍກ່ວາແລະບັນດານະຄອນຫລວງ. ມັນຍັງຈະຊ່ວຍເພ້ີມຄວາມສາ 
ມາດໃນການແຂ່ງຂັນຂອງບັນດາສູນກາງຂອງຕົວເມືອງຫລັກໆທ່ີຢ່ ູພາຍໃນອະນພຸາກພ້ືນແມ່ນໍ້າຂອງ. ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ 
ຈະສືບຕໃຫ້ການສະໜັບໜນູໂຄງການນ້ ໍາປາປາໃນຕົວເມືອງ ເພ່ືອກະຕນຸການປັບປຸງກອບກົດລະບຽບກົດໝາຍໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນທຸ 
ລະກິດໃນການດໍາເນີນງານດ້ານນໍ້າປາປາ ແລະ ມີສອງໂອກາດໃນທຸລະກິດນໍ້າປາປາທ່ີມີຊຽວຊານຈາກປະເທດກໍາປເູຈຍ ແລະ 
ປະເທດໄທ. ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ໃນນໍ້າສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມຢ່ ູເຂດຊົນນະບດົຈະຜ່ານບາງ
ໂຄງການ ເຊ່ັນ:    ໂຄງການບານສາທາລະນະສຸກແບບຢາງໃນພາກເໜອືຂອງສປປ ລາວທ່ີກໍາລງັດໍາເນນີຢູ.6 
 

                                                 
5  ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ. 2008. ຍຸດທະສາດ 2020: ໂຄງຮາງຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ 2008–2020. ມະນິລາ. 
6 ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ. 2009. ບົດລາຍງານ ແລະຄໍາແນນໍາຂອງປະທານຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ: ທຶນຊວຍເ ືອລາສະເໜີໃຫ ສປປ ລາວ ເພື ່ອ ການ   
  ພັດທະນາບານສາທາລະ ນະສຸກແບບຢາງໃນພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ. ມະນິລາ. 
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17. ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ຈະນໍາໃຊຄວາມສໍາຄັນທ່ີພົວພັນກັບຫລາຍພາກສ່ວນ ເພ່ືອ (i) ແກໄຂັບນັຫາການເພ້ີມຂຶ້ນ
ຂອງຈໍານວນປະຊາກອນທໄວ; (ii) ກໍາຈດັອປຸະສກັຕການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດໃນເຂດຕົວເມືອງ, (iii) ເພ້ີມການສະໜອງ 
ທຶນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາທອງຖນ, (iv) ສາງຄວາມເຂມແຂງດານການວາງແຜນກຽວກບັພນທ ແລະການບໍລິຫານທ່ີດິນ; (v) 
ປັບປຸງການບັງຄບັໃຊ ແລະການບໍລິຫານຕົວເມືອງ; (vi) ໃຫ້ການສະໜບັສະໜນູເຕກັໂນ ໂລຢທ່ີີສະອາດ ແລະ ເປັນມິດຕສງ 
ແວດລ້ອມ, (vii) ຂະຫຍາຍການມີສວນຮວມຂອງພາກເອກະຊົນໃນການຈັດຫາພ້ືນຖານໂຄງລາງໃຫ້ແກ່ຕວົເມືອງ ແລະ (viii) 
ປັບຕົວເຂາກັບການປຽນແປງສະພາບດິນຟາອາກາດ. ຈະໃຫການສະການສະໜັບສະໜນູເຂົ້າໃນແກໄຂບັນຫາທພາໃຫເກີດຂໍບ້ົກ
ຜ່ອງໃນຂະແໜງການ—ການວາງແຜນ ແລະການບໍລິຫານທ່ີບດ ີແລະໃຫ້ການບລໍິການສນູກາງຂອງຕົວເມືອງ ທບພຽງພໍ.  
 
18. ຍຸດທະສາດຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ທີ ່ຖືກນໍາສະເໜີເຂົາ້ໃນການພັດທະນາຕົວເມືອງ, ນໍ້າປາປາ ແລະ ສຸຂະ
ອະນາໄມ ເຊ່ິງລວມເອາົການຊ່ວຍເຫລືອຄ:ື (i) ການພັດທະນາຕົວເມືອງ: ສາງຄວາມເຂມແຂງໃຫການບໍລຫິານໃນການວາງ 
ແຜນດານສິງແວດລອ້ມຕວົເມືອງ ແລະພາກພ້ືນ; ການວາງແຜນ ແລະ ພັດທະນາຕວົເມືອງ ແລະ ນະຄອນຫລວງແບບຢ່າງ 
ໃນທຕງທີ ່ເປັນຍດຸທະສາດ ແລະຕາມແລວທາງການຂົນສງ; ແລະ ລົງທຶນເຂົ້າໃນການກໍສ່້າງພ້ືນຖານໂຄງລາງໃນເຂດຕົວເມືອງທ 
ເປັນບູລິມະສດິ, ທ່ີມີທ່າແຮງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ (ii) ນໍ້າປາປາ ແລະສຸຂະອະນາໄມ: ການຈດັຫານໍ້າປາປາ ແລະ ວິດ 
ຖາຍສໍາລັບຜ ູ້ຢ່ ູອາໃສໃນຕົວເມືອງ; ຂະຫຍາຍສຂຸະອະນາໄມໃນເຂດຕົວເມືອງທ່ີໄດ້ຮັບການປັບປງຸລວມເຖງິການຊອກຮູ້ໃນ
ການບລໍິຫານນເສຍ ແລະ ການສະໜອງທຶນ ແລະ ສາງຄວາມເຂມແຂງໃນການວາງແຜນ ແລະ ກດົລະບຽບກ່ຽວກັບນໍ້າປາປາ. 
ທ່າແຮງໃນການເພ້ີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກເອກະຊົນ ຄວນໄດຮັ້ບການພິຈາລະນາໃນສອງຂົງເຂດຄ ື ໂດຍສະເພາະໃນ (i) 
ນໍ້າປາປາແລະການບໍາບດັນໍ້າເສຍ (ii) ການເກບັກກັແລະການກໍາຈດັຕະກອນ; (iii)ການເກບັຂເຫຍອ, ແຍກ ແລະ ການນໍາກັບ 
ຄືນມາໃຊ ແລະ ການມູນໃຊ້ຄນື. 
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ແຜນວາດບັນຫາຂະແໜງການນ ້ໍາປາປາ ແລະພື້ນຖານໂຄງລາງ ແລະການບໍລກິານຕົວເມືອງ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ໝາຍເຫດ: ບໍ່ໄດ້ລວມເອົາຂໍ້ມູນການຂົນສົ່ງໃນຕົວເມືອງ.  
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.   

ເພີມ້ຊ່ອງວາງທາງເສດຖະກິດ ສຸຂະພາບ ແລະເງື່ອນໄຂຊີວິດ
ການເປັນຢ່ ູຫລຸດລົງ 

ການເຊື່ອມໂຊມຂອງສິງແວດລ້ອມ ແລະຜົນ
ກະທົບໃນທາງລົບຕໍ່ການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າ

ອາກາດ 

ອຸປະສັກຕໍ່ການຂະຫຍາຍຕົວທາງ
ເສດຖະກິດ ແລະການທ່ອງທ່ຽວ 

ເພີມ້ຄວາມແຕກຕ່າງລະ
ຫວ່າງເພດຍິງ-ຊາຍ 

ຮູບແບບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕົວເມືອງ ທີ່
ບໍ່ມີການວາງແຜນ ແລະ ຈັດສັນ 

ການເຂົ້າເຖິງພື້ນຖານໂຄງລາງ
ຂອງຕົວເມືອງທີ່ບໍ່ພຽງພໍ 

ຈໍາກັດການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຂະຫຍາຍຕົວເສດຖະກິດຂອງອະນຸພາກພື້ນ ແລະການພັດທະນາແລວທາງເສດຖະກິດຂອງອະນຸພາກພື້ນ 

ນໍ້າປາປາ, ສຸຂະອະນາໄມ ແລະການບໍລກິານຢ່ ູເທດສະບານ ທີ່ບໍ່ພຽງພໍ 

ຂາດແຄນເງິນລົງທຶນ ແລະການບໍລິຫານ ຈໍາກັດການວາງແຜນແລະຄວາມສາມາດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຂະແໜງການ ຄວາມອ່ອນແອດ້ານສະຖາບັນ ແລະກອບກົດໝາຍ 

ນໍ້າປາປາໃນຕົວເມືອງ 
-ມີແຜນການລົງທຶນເຂົ້າໃນຂະແໜງການ 
-ການສະໜອງທຶນຂອງລັດຖະບານ ແມ່ນຍັງຈໍາກັດ 
-ມີລາຍຮັບພາຍໃນທີ່ຈໍາກັດຈາກນໍ້າປາປາສໍາລັບລະບົບໃໝ່ (ຫລືລະບົບທີ່ມີ
ການປັບປຸງຄືນ) 
-ຈໍາກັດການສະໜອງທຶນຈາກພາກເອກະຊົນ 
-ຈໍາກັດທຶນໃນການບໍລິຫານແລະບໍາລຸງຮັກສາ 

ການພັດທະນາຕົວເມືອງ 
-ໄດ້ມີການກະກຽມແຜນການລົງທຶນຂອງຂະແໜງການ (ຮ່າງ) 
-ຈໍາກັດງົບປະມານລັດສໍາລັບການບໍລິຫານນໍ້າເສຍ 
-ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານພາລະບົດບາດຂອງພາກເອກະຊົນໃນການກັກ
ເກັບ ແລະກໍາຈັດຕະກອນ 
-ເຈົາ້ຂອງສະຖານທີ່ໃຫ້ທຶນດ້ານສຸຂະອະນາໄມກັບທີ່ 
-ຈໍາກັດງົບປະມານລັດເຂົ້າໃນການບໍລິຫານທໍ່ລະບາຍນໍ້າ, ການປ້ອງກັນ
ນໍ້າຖ້ວມ ແລະຂີ້ເຫຍື້ອ 
-ຈໍາກັດການສະໜອງທຶນຈາກພາກເອກະຊົນ 
-ຈໍາກັດງົບປະມານສໍາລັບບໍລິຫານ ແລະບໍາລຸງຮກັສາ 

ນໍ້າສະອາດ ແລະສຸຂະອະນາໄມຢ່ ູຊົນນະບົດ 
-ຈໍາກັດງົບປະມານລັດ 
-ຈໍາກັດການສະໜອງທຶນຈາກພາກເອກະຊົນ 

-ຈໍາກັດການປະສານງານລະຫວ່າງກະຊວງ ແລະ ຂະແໜງການ 
-ສະຖຕິຕິົວເມືອງ ບໍ່ມີການເກັບເປັນປົກກະຕິ ແລະ/ຫລື ບໍລິຫານ 
-ຄວາມຮັບຮູ້ດ້ານບົດບາດຂອງແມ່ຍິງ ຍັງຈໍາກັດ 
-ບໍມ່ີຄວາມເຕັ້ມໃຈທີ່ຈະໃຫ້ຜ ູ້ຊົມໃຊ້ ຈ່າຍໃຫ້ຕົວເມືອງ 

ນໍ້າປາປາ 
 -ຈໍາກັດຂີດຄວາມສາມາດໃນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ 
-ມີຂີດຄວາມສາມາດຕໍ່າ ລະຫ່ວາງຜ ູ້ບໍລິຫານພາກເອກະຊົນ ແລະນໍ້າປາປາ 
-ຂາດແຄນວິສາວະກອນ, ວິຊາການ ແລະການບໍລິຫານການເງິນທີໄ່ດ້
ມາດຕະຖານ 

 ການພັດທະນາຕົວເມືອງ 
-ແຜນແມ່ບົດຂອງຕົວເມືອງ ແລະການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ບໍ່ສາມາດຊີ້ນໍາໃຫ້ແກ່ການ
ຂະຫຍາຍຕົວເມືອງທີ່ມີປະສິດທິຜົນໄດ້. 
-ລໍາດັບຊັ້ນ ແລະການແບ່ງປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການບໍລິຫານຕົວເມືອງ ທີ່ບໍ່ຊັດ
ເຈນ 
-ຈໍາກັດຄວາມຮັບຮູ້ບັນຫາດ້ານຕົວເມືອງ ແລະສິງແວດລ້ອມ (ແລະເຊື່ອມໂຍງ
ເຊິ່ງກັນແລະກັນ) 
-ຈໍາກັດການກະກຽມຕໍ່ຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ແລະ 
ໄພທໍາມະຊາດ 
-ຕ້ອງການຮັບຮ້ ູຫລາຍຂຶ້ນກ່ຽວກັບຄວາມທຸກຍາກໃນຕົວເມືອງ 
-ບໍ່ມີການກວດກາໃນການເພີ້ມຂຶ້ນໃນການປ່ອຍອາຍແກັດສ໌ເຮືອນແກ້ວ 

ນໍ້າສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມຢ່ ູຊົນນະບົດ 
-ຂີດຄວາມສາມາດຢ່ ູສູນກາງ ແລະທ້ອງຖິ່ນ ຍັງຕໍ່າໃນການປະສານແຜນງານສຸຂະ
ອະນາໄມ ແລະຄວາມສະອາດ 
-ຈໍາກັດທາງອອກ ແລະທາງເລືອກດ້ານວິຊາການ 

ນໍ້າປາປາໃນຕົວເມືອງ 
-ສຸມໃສ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍນໍ້າປາປາ ແລະປັບປຸງບັນດາດໍາລັດເກົ່າ
ໃຫ້ໄປຕາມກົດລະບຽບກົດໝາຍໃໝ່  
-ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ກອບລະບຽບການ 
-ມີຄວາມຄືບໜ້າຊ້າໃນການປັບວິທີການປະຕິບັດທຸລະກິດນໍ້າປາປາໄປພ້ອມ
ກັນກັບແຜນຂອງວິສາຫະກິດ 

ການພັດທະນາຕົວເມືອງ 
-ຮ່າງຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດການພັດທະນາຕົວເມືອງ ແລະນໍ້າເສຍ ແລະການກະກຽມ
ແຜນການລົງທຶນ ແຕຍ່ັງບໍ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ; 
-ມີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຈໍາກັດ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕໍ່ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນກ່ຽວກັບ
ການພັດທະນາຕົວເມືອງ ແລະການບໍລິຫານ (ບົດບາດຂອງເທດສະບານ ແລະ
ນະຄອນຫລວງ) 
-ຂາດກອບນະໂຍບາຍ ແລະລະບຽບການຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກເອກະຊົນ  
-ມີຄວາມຕ້ອງການດ້ານກອບນະໂຍບາຍ ແລະລະບຽບການໃນການຄວບຄຸມການ
ພັດທະນາທີ່ຫລາຍເກີນໄປ 
-ເສີ້ມສ້າງດ້ານຍຸດທະສາດ ແລະນະໂຍບາຍທີ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫນັເຖິງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ 
ແລະຊຸມຊົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 
-ບໍ່ມີນະໂຍບາຍ ແລະແນວທາງວ່າດ້ວຍຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງສະພາບດິນ
ຟ້າອາກາດ ແລະ ການປ່ອຍອາຍແກັດສ໌ເຮືອນແກວ້ 

 

ນໍ້າສະອາດ ແລະສຸຂະອະນາໄມຢ່ ູຊົນນະບົດ 
-ຕ້ອງການປັບປຸງນະໂຍບາຍ ແລະກອບວຽກວ່າດ້ວຍນໍ້າສະອາດ ແລະສຸຂະອະນາ
ໄມຢ ູ່ຊົນນະບົດ 
-ຂາດຄວາມຊັດເຈນດ້ານທີ່ຕັ້ງຂອງແຜນງານນໍ້າສະອາດ 
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ຜົນໄດ້ຮັບຂອງຂະແໜງການ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງຂະແໜງການ ການປະຕິບັດການ ຂອງ ADB 
ຜົນໄດຮັບຈາກການ

ປະກອບສວນຂອງADB 
ຕົວຊີວ້ັດ ກັບເປາໝາຍ  
ແລະ ຂໍ ້ມູນພນຖານ 

ຜົນໄດຮັບຈາກການປະກອບສວນ 
ຂອງ ADB 

ຕົວຊີວ້ັດ ກັບເປາໝາຍເພມເຕີມ ການເຂົ້າມມາມີສ່ວນຮ່ວມທໄດວາງແຜນ ແລະ ທກໍາລັງດໍາເນີນຢູຂອງ 
ADB 

ຜະລິດຕະຜົນທີ່ຄາດຫວັງຈາກການເຂົ້າຮ່ວມ
ຂອງ ADB 

ເພີ້ມການເຂົ້າເຖິງນໍ້າ
ສະອາດ ແລະ ສຸຂະ
ອະນາໄມ ແລະການ
ບໍລິການຕ່າງຂອງຕົວ
ເມືອງຕາມແລວທາງ
ເສດຖະກິດ 
 
 
 
 
 
 

ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ (ລະດັບ
ຊາດ ແລະພາກພື້ນ)  ຕາມແຕ່ລະ
ແລວທາງເສດຖະກິດໃຫ້ເພີ້ມຂຶ້ນ 
10% ແຕປ່ີ 2012-2020. (ຖານ: 
2009)  
 
ແລວທາງອະນຸພາກພື້ນແມ່ນນໍ້າຂອງ 
ໃຫ້ກາຍເປັນແລວທາງເສດຖະກິດໃນ
ປີ 2022 (ກອບຂອງຍຸດທະສາດຂອງ
ອະນຸພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ 2012-
2022) 
 
ເມືອງຕາມແລວທາງອະນຸພາກພື້ນ
ແມ່ນໍ້າຂອງ ບໍ ່ໃຫ້ມີນໍາຖ້ວມເລີຍ (
ແຜນແມ່ບົດຂອງອະນຸພາກພື້ນແມ່
ນໍ້າຂອງ 2011)  
ເປົ້າໝາຍສະຫະສະວັດ ແລະ ແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ຄັ້ງທີ່ 7 
ໃນ 2015 
 

 80%  ຂອງປະຊາກອນເຂົ້າເຖິງນໍ້າ
ສະອາດ (74% ໃນປ ີ2007)  

 60% ເຂົ້າເຖິງວິດຖ່າຍທີ່ໃຊ້ນໍ້າລ້າງ 
(49% ໃນປີ 2007)  

 ເປົ້າໝາຍນໍ້າປາປາໃນຕົວເມືອງ 
ຮອດປີ 2020: 80% ຂອງຜ້ ູຢ່ ູອາໃສ 
ເຂົ້າເຖິງນໍ້າປາປາ (67% ໃນປີ 
2005)  

 
 
 

ການລົງທຶນເຂົ້າໃນພື້ນຖານໂຄງ
ລາງ ແລະການສ້າງຂີດຄວາມ
ສາມາດໃນບັນດາເມືອງຕາມແລວ
ທາງ 
 
 
ພື້ນຖານໂຄງລາງໃນຕົວເມອືງ ແລະ
ການບໍລິການຢ່ ູເທດສະບານ ໄດ້ຮັບ
ການພັດທະນາ ແລະບໍລຫິານຢ່າງມີ
ປະສິດທິຜົນໃນຂົງເຂດຕົວເມືອງ
ຫລັກໆ  
 
ເພີ້ມການພັດທະນາຕົວເມືອງ ແລະ 
ການປະສານງານດ້ານການວາງ
ແຜນຂອງແຂວງ ແລະ ເມອືງ ແລະ
ກັບອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ 
 
ເພີ້ມການກະກ່ຽມຕໍ່ຜົນກະທົບຂອງ
ການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າ
ອາກາດໃນເຂດຕົວເມືອງ 
 
ຂະຫຍາຍການເຂົ້າເຖິງນໍ້າປາປາ 
ແລະເພີ້ມຈໍານວນຄົວເຮືອນທີ່ໃຊ້
ວິດຖ່າຍລ້າງເອົາໃນຕົວເມືອງນ້ອຍ 
 
ເພີ້ມຄວາມສະເໝີພາບກັນ
ລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ໃນນໍ້າປາປາ, 
ສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ການບໍລິການ
ຂອງເທດສະບານ 
 
  

ໃນປີ 2020 ເມືອງຕາມແລວທາງຂອງອະນຸພາກ
ພື້ນ ຈະມີສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງ
ລາງທາງດ້ານເສດຖະກິດດີຂຶ້ນ (ຖານ:2009): 
80% ຂອງຜ້ ູຢ ູ່ອາໃສໃນການ ເຂົ້າຖິງນໍ້າປາປາ 
ແລະການບໍາບັດນໍ້າເສຍ; 80% ຂອງຂີ້ເຫຍືອໄດ້
ຮັບການເກັບ; ເຫດການນໍ້າຖ້ວມໃຫ້ຫລຸດລົງ 
100% (ຖານ: 2009) 
 
ສຸຂະອະນາໄມໃນເມືອງ ແລະລະບົບການບໍາບັດ
ນໍ້າເສຍ ໄດ້ຖືກນໍ້າໃຊ້ ແລະບໍລິຫານໃນສາມຕົວ
ເມືອງ ໃນປີ 2020 (ຖານ: 2009) 
 
ລວມບັນດາໂຄງການພັດທະນາຕົວເມືອງເຂົ້າກັນ 
ແລະບໍລິຫານໃນປີ 2020 (ຖານ: 2009) 
 
ສໍາເລັດການລວມເອົາແຜນ ແລະຂັ້ນຕອນຂອງ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ຕົວເມືອງອັນດັບສອງ 
ແລະເມືອງໃຫຍ່ຂອງແຂວງ ໃນປີ 2020 (ຖານ: 
2009) 
 

ສໍາເລັດນະໂຍບາຍ ແລະແຜນກ່ຽວກັບການປ່ຽນ
ແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດສໍາລັບບັນດາຕົວເມືອງ
ສໍາຄັນໆ ໃນປີ 2020 (ຖານ: 2020) 
 

ລະບົບທໍ່ນໍ້າປາປາ ເພີ້ມຂຶ້ນໃນຕົວເມືອງນ້ອຍ ເຊິ່ງ
ເພີ້ມຈາກ 51 ຕົວເມືອງ (2009) ເປັນ 70 ຕົວ
ເມືອງຢ່າງຕໍ່າ ໃນປີ 2014 
 

ຢ່າງໜ້ອຍ 30% ຂອງທຶນການສຶກສາ ແລະການ
ຝຶກອົບຮົມ ແມ່ນໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງທີ່ມີຄວາມ
ອາດສາມາດ 
ຢ່າງໜ້ອຍ 10 ແຜນການຂອງບໍລິສັດນໍ້າປາປາ ໄດ້
ລວມເອົາກິດຈະກໍາຂອງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຂົ້າໃນ
ແຜນການຂອງບໍລິສັດ 
 

ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະນະໂຍບາຍຕົວເມືອງ ໄດ້
ລວມເອົາວຽກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ 

ໂຄງການທີ່ຢ່ ູໃນແຜນ ແລະຈໍານວນມູນຄ່າຂອງໂຄງການ:  
ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງລະບຽບການນໍ້າປາປາໃນຕົວເມືອງ 
 (CDTA: $500,000,  
2011)  
 
ການພັດທະນາຕົວເມືອງຕາມແລວທາງອະນຸພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ ($22 
ລ້ານ, 2012)  
 
ໂຄງການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມໃນຕົວເມືອງປາກເຊ  ($24 ລ້ານ, 
2012)  
 
ນໍ້າປາປາ ແລະສຸຂະອະນາໄມຢ່ ູຕົວເມືອງນ້ອຍ ໄລຍະ 3 (PPTA: 
$800,000, 2012; ໂຄງການ: $30 ລ້ານ, 2013)   
 
ພັດທະນາຍຸດທະສາດການຂະຫຍາຍຕົວແບບສະອາດ ແລະສີຂຽວໃນ
ເຂດຕົວເມືອງ (CDTA: $1 million, 2012)  
 
ການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມໃນຕົວເມືອງ  (PPTA: $750,000, 2013; 
ໂຄງການ: $30ລ້ານ, 2014)  
 
ໂຄງການການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດໃນການວາງແຜນ ແລະ
ພັດທະນາຕົວເມືອງ (CDTA: $2 ລ້ານ, 2013)  
 

ໂຄງການທີ່ກໍາລັງດໍາເນີນຢ່ ູ:  
 

ໂຄງການນໍ້າປາປາ ແລະສຸຂະອະນາໄມໃນຕົວເມອືງນ້ອຍ ($23 ລ້ານ, 
2009)  
 

ໂຄງການນໍ້າປາປາ ແລະສຸຂະອະນາໄມ ໃນພາກເໜືອ ແລະພູມມີພາກ 
($18 ລ້ານ, 2005)  
 
PPTA  ສໍາລັບໂຄງການຕົວເມືອງຕາມແລວທາງອະນຸພາກພື້ນແມ່
ນໍ້າຂອງ f ($700,000, 2010)  
  

ການພັດທະນາໝູ່ບ້ານຕົວແບບດ້ານສາທາລະນາສຸກ ຢ່ ູພາກເໜືອຂອງ 
ສປປ ລາວ ($3 ລ້ານ, 2009)   

 ຂໍ້ຕົກລົງການບໍລິຫານຮ່ວມກັນນໍ້າປາປາພູມມີ
ພາກ (NPNL ແລະ PPWSA) 

 ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຂະແໜງການ ແລະ
ຂີດຄວາມສາມາດດ້ານລະບຽບການໃຫ້ແກ່
ອົງການຈັດຕັ້ງສໍາຄັນໆ 

 ເພີ້ມຄວາມສະເໝີພາບຂອງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ 
ໃນຂະແໜງການນໍ້າສະອາດ, ສຸຂະອະນາໄມ 
ແລະການບໍລິການເທດສະບານ 

 ຟື້ນຟູຮັກສາລະບົບທໍ່ນໍ້າປາປາ ຢ່າງໜ້ອຍ 3 
ຕົວເມືອງ 

 ມີລະບົບໃໝ່ຢ່າງໜ້ອຍ ຢ່ ູໃນ 20 ຕົວເມືອງ
ນ້ອຍ 

 ຍຸດທະສາດການພັດທະນາຕົວເມືອງ, 
ພັດທະນາຢ່າງໜ້ອຍ 3 ຕວົເມືອງ ລວມມ ີ
ປາກເຊ 

 ຢ່າງໜ້ອຍ 10 ລັດວິສາຫະກິດນໍ້າປາປາ ໄດ້
ຮັບການຫັນເປັນວສິາຫະກິດ 

 ເພີ້ມການແຂ່ງຂັນຢ່າງໜ້ອຍ 3 ຕົວເມືອງ ໃນ 
ສປປ ລາວ ແລະໃນອະນຸພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ 

 ຍຸດທະສາດສີຂຽວ ແລະສະອາດ ສໍາລັບເຂດ
ຕົວເມືອງ ໃຫ້ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ແລະຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດ ໃນໂຄງການທີ່ທະນາຄານພັດທະນາ
ອາຊີໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ 

ADB = ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ, CDTA= ໂຄງການຊ່ວຍເຫລືອທາງວິຊາການ, PPTA= ໂຄງການຊ່ວຍເຫລືອທາງວິຊາການໃນການກະກຽມໂຄງການ, PPWSA=ອົງການນໍ້າປາປາ ພະນົມເປັນ,  WSS= ນໍາປາປາ ແລະສຸຂະອະນາໄມ. ໝາຍເຫດ: ບໍ່ໄດ້ລວມເອົາຂໍ້ມູນການຂົນສົ່ງໃນຕົວເມືອງ. ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: 
ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ; ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ: ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມ 2011-2015; ເປົ້າໝາຍສະຫະສະຫວັດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ, ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ສປປ ລາວ 2008.   




