
ເສດຖະກດິ ຂອງສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ  
ປະຊາຊນົລາວ (ສປປ ລາວ) ຍງັສບືຕ່ໍຂະຫຍາຍຕວົ 
ຢ່າງເຂັມ້ແຂງ. ສປປ ລາວ ມຊີບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 

ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ມອຸີດສະຫະກາໍຂຸດຄົນ້ບ່ໍແຮ່ ແລະ 
 

ເຂື່ ອນໄຟຟາ້ພະລງັງານນໍາ້ທີ່ ມກີານຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງ
 

ແຂງຂນັ, ແຕ່ວ່າຈາໍເປນັຕອ້ງໄດມ້ກີານສາ້ງຄວາມ 

ຫຼາກຫຼາຍໃຫແ້ກ່ກດິຈະກາໍທາງດາ້ນເສດຖະກດິ. 

ລດັຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕອ້ງພະຍາຍາມຢ່າງໜກັ 
ໃນການຄຸມ້ຄອງເສດຖະກດິມະຫາພາກໃຫມ້ຄີວາມ 
ເຂັມ້ແຂງ, ລວມທງັ ການຄວບຄຸມໜີສ້ນິຕ່າງປະເທດ, 
ຂອບວຽກດາ້ນງບົປະມານທີ່ ເໝາະສມົ ແລະ  

ການຄຸມ້ຄອງງບົປະມານທີ່ ມປີະສດິທຜິນົ. ໃນຂະນະ 

ທີ່ ລດັຖະບານ ໄດຮ້ວບຮວມດາ້ນລາຍຈ່າຍເພື່ ອຈາໍກດັ
 

ການຂາດດຸນງບົປະມານແຫ່ງຊາດນັນ້, ລດັຖະບານ 
ຈາໍເປນັຕອ້ງໄດເ້ພີ່ ມເງນິຄງັສໍາຮອງແຫ່ງຊາດ ແລະ 
ຄງັສໍາຮອງເງນິຕາ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ ອແກໄ້ຂຜນົກະທບົ 

ທາງລບົໃນອະນາຄດົ.

ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ(ເອດບີ)ີ ໄດໃ້ຫກ້ານສະໜບັ 
ສະໜນູລດັຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ມາຕັງ້ແຕ່ປ ີ1968 
ແລະ ຍງັຄງົເປນັໜຶ່ ງໃນອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົທີ່ ໃຫຍ່ສຸດ 
ທີ່ ສະໜອງເງນິທນຶໃຫກ້ບັ ສປປ ລາວ. ມາຮອດ 

ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016, ເອດບີ ີໄດສ້ະໜອງທນຶ 
ກູຢ້ມື, ທນຶຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ ແລະ ທນຶຊ່ວຍເຫຼອື 
ທາງດາ້ນວຊິາການໃຫແ້ກ່ ສປປ ລາວ ລວມມູນຄ່າ 2,52 

ການຊ່ວຍເຫຼອື ຂອງ ເອດບີ ີໃຫແ້ກ່ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ 
ປະຊາຊນົລາວ ແມ່ນສຸມໃສ່ສີ່ ຂະແໜງການຫຼກັຄ:ື ຂະແໜງກະສກິາໍ, 
ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ການພດັທະນາຊນົນະບດົ; 
ຂະແໜງສກຶສາ; ຂະແໜງພະລງັງານ; ແລະ ພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ 

ນໍາ້ປະປາ ແລະ ວຽກງານເທດສະບານອື່ ນໆ.

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ 
ປະຊາຊນົລາວ: 

ຕືໂ້ດລາ. ການເບກີຈ່າຍແບບສະສມົໃຫແ້ກ່ ສປປ ລາວ 
ສໍາລບັການປ່ອຍເງນິກູ ້ແລະ ທນຶຊ່ວຍເຫຼອືລາ້  

ໂດຍບນັດາແຫຼ່ ງເງນິທນຶສາມນັ, ກອງທນຶພດັທະນາ 
ອາຊ ີແລະ ກອງທນຶພເິສດອື່ ນໆ ລວມມູນຄ່າ 1,75 
ຕືໂ້ດລາ. 

ບນັດາໂຄງການ ແລະ ແຜນງານທີ່  
ສະໜບັສະໜນູໂດຍ ເອດບີີ

ນບັຕັງ້ແຕ່ໄດເ້ລີ່ ມຕົນ້ດໍາເນນີງານຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, 
 

ເອດບີ ີໄດຕ້ອບສະໜອງຕ່ໍກບັບຸລມິະສດິຕ່າງໆດາ້ນ 

ການພດັທະນາທີ່ ມກີານປ່ຽນແປງໃນແຕ່ລະໄລຍະ ຂອງ 
ສປປ ລາວ—ໃນເບືອ້ງຕົນ້ຈາກທີ່ ເນັນ້ໜກັໃສ່ຂະແໜງ

 

ກະສກິາໍໃນຊຸມປ ີ1980; ໄປຍງັ ດາ້ນຖະໜນົຫນົທາງ 
ແລະ ຂນົສົ່ ງໃນຊຸມປ ີ1990; ຂະແໜງສກຶສາ, 
ພະລງັງານ ແລະ ການເຊື່ ອມໂຍງກບັພາກພືນ້ໃນຊຸມ 

ປ ີ2000. ປະຈບຸນັ ສປປ ລາວ ແມ່ນ ສະມາຊກິ 

 ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ: 
ການອະນຸມດັທນຶກູຢ້ມືສະສມົສະສມົ, ທນຶຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ ແລະ 
ທນຶຊ່ວຍເຫຼອືທາງດາ້ນວຊິາການ ກ, ຂ, ຄ

ຂະແໜງ ເລກທີ

ຈາໍນວນລວມ 
ທງັໝດົ  
($ ລາ້ນ)ງ %ງ

ການພດັທະນາຂະແໜງກະສກິາໍ, 
ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ຊນົນະບດົ  93     438,85     17,41 

ຂະແໜງສກຶສາ  37     263,34     10,45 

ຂະແໜງພະລງັງານ  48     507,12    20,12 

ຂະແໜງການເງນິ  35       95,30      3,78 

ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ  28      130,52      5,18 

ຂະແໜງອຸດສະຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້  19      100,33      3,98 

ຂະແໜງການຄຸມ້ຄອງພາກລດັ  56       88,52      3,51 

ຂະແໜງຂນົສົ່ ງ  52      521,59    20,70 

ການບໍລກິານ ແລະ ໂຄງລ່າງພືນ້ຖານນໍາ້ປະປາ 
ແລະ ວຽກງານເທດສະບານອື່ ນໆ  42     349,80     13,88 

ຫຼາຍຂະແໜງການ  7       24,88      0,99 

ລວມທງັໝດົ  417 2.520,23         100,00 

ກ  ທນຶຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ ແລະ ທນຶຊ່ວຍເຫຼອືທາງດາ້ນວຊິາການ ໃນນັນ້ລວມທງັ ທນຶສມົທບົບໍລຫິານໂດຍ  

ເອດບີ.ີ
ຂ ລວມທງັ ທນຶກູຢ້ມືແລະທນຶຊ່ວຍເຫຼອືທາງດາ້ນວຊິາການໃຫກ້ບັໂຄງການຂອງພາກລດັ ແລະ                 
ໂຄງການຂອງພາກເອກະຊນົ. 
ຄ ການນາໍໃຊຂ້ະແໜງການພືນ້ຖານໃນການລາຍງານກ່ຽວກບັການອະນຸມດັ.
ງ ຕວົເລກບວກລວມກນັອາດບ່ໍເປນັຄ່າແນ່ນອນ ເນື່ ອງຈາກການປດັຈາໍນວນເສດ.

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ: 
ການໃຫທ້ນຶບ່ໍເອກະລາດແບບສະສມົ ອງີຕາມປະເພດລາຍການ

ເລກທ ີຂອງທຸລະກາໍ 2

ມູນຄ່າ (ລາ້ນໂດລາ)

ເງນິກູຢ້ມື                  194,00

ການລງົທນຶໃນຮຸນ້ –

ການຄໍາ້ປະກນັ                   50,00

ທນຶກູຢ້ມື ປະເພດ B                   77,00

ລວມທງັໝດົ                  321,00

– = ຈາໍນວນສູນ.

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ:  
2016 ທນຶກູຢ້ມື, ທນຶຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼອື 

ດາ້ນເຕກັນກິວຊິາການທີ່ ໄດຮ້ບັການອະນຸມດັແລວ້ ($ ລາ້ນ)
ເງນິກູຢ້ມື

ໄດຮ້ບັການຄໍາ້ປະກນັ 

ຈາກລດັຖະບານ
ບ່ໍໄດຮ້ບັການຄໍາ້ປະກນັ 

ຈາກລດັຖະບານ
ການຊ່ວຍເຫຼອື 
ດາ້ນເຕກັນກິ

ທນຶ 
ຊ່ວຍເຫຼອືລາ້

ລວມ 
ທງັໝດົ

47,45 – 3,57 69,31 120,33 

ໝາຍເຫດ: ທນຶຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນເຕກັນກິລວມມກີານໃຫທ້ນຶຮ່ວມທີ່ ຄຸມ້ຄອງ 

ບໍລຫິານ ໂດຍ ເອດບີ.ີ

ທະນາຄານພດັທະນາອາຊີ
ຂໍມູ້ນພືນ້ຖານປະເທດສະມາຊກິ

http://www.adb.org/site/funds/ocr
https://www.adb.org/site/funds/adf
https://www.adb.org/site/funds/adf


ທີ່ ຫາ້ວຫນັ ຂອງແຜນງານການຮ່ວມມດືາ້ນເສດຖະກດິ 

ໃນອະນຸພາກພືນ້ແມ່ນໍາ້ຂອງ (GMS), ສະມາຄມົ 
ປະຊາຊາດອາຊຕີາເວນັອອກສ່ຽງໃຕ ້ແລະ ອງົການ 
ການຄາ້ໂລກ.

ການໃຫຄ້ວາມຊ່ວຍເຫຼອື ຂອງເອດບີ ີແກ່ ສປປ ລາວ 
ນັນ້ແມ່ນສອດຄ່ອງກບັຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການ 

ພດັທະນາທີ່ ຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງໄວວາ ຂອງປະເທດ  

ທີ່ ມລີາຍຮບັປານກາງຂັນ້ຕ່ໍາ. ພາຍໃຕແ້ຜນ
 

ພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ ຂອງ ສປປ 
ລາວ, ລດັຖະບານລາວໄດຮ້ບັຮອງເອາົນະໂຍບາຍ 
ການຫນັປ່ຽນ ສປປ ລາວ ຈາກການເປນັປະເທດທີ່ ບ່ໍມີ

 

ຊາຍແດນຕດິກບັທະເລມາເປນັ ປະເທດເຊື່ ອມຈອດ 

ກບັພາກພືນ້ ແລະ ແນໃສ່ການຫຼຸດພົນ້ອອກຈາກ 

ການເປນັປະເທດດອ້ຍພດັທະນາພາຍໃນປ ີ2020. 

ໃນປ ີ2016, ການເບກີຈ່າຍທນຶກູຢ້ມື ແລະ ທນຶຊ່ວຍ 

ເຫຼອືລາ້ໃຫແ້ກ່ ສປປ ລາວ ຈາກບນັດາແຫຼ່ ງເງນິທນຶ 
ສາມນັ, ກອງທນຶພດັທະນາອາຊ ີແລະ ກອງທນຶພເິສດ 
ອື່ ນໆ ລວມທງັໝດົ ຫຼາຍກວ່າ 46 ລາ້ນໂດລາ.

ໃນປ ີ2016, ເອດບີ ີຍງັໄດອ້ະນຸມດັທນຶກູຢ້ມື 

ສໍາລບັ 4 ໂຄງການໄໝ່ໃຫແ້ກ່ ສປປ ລາວ ລວມໄປ 
ເຖງິການສະໜອງທນຶເພີ່ ມຕື່ ມແກ່ສອງໂຄງການທີ່

 

ພວມຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນປະຈບຸນັ. ເອດບີ ີ
ໃຫພ້ນັທະໃນການໃຫທ້ນຶທນູຄ່າ 27 ລາ້ນໂດລາ 
ເພື່ ອຟືນ້ຟູ ແລະ ບູລະນະ ຮກັສາເສັນ້ທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ 
ໄລຍະທາງ 327 ກໂິລແມດັຢູ່ໃນແຂວງສາລະວນັ, 
ເຊກອງ ແລະ ອດັຕະປ,ື ໃນຂະນະດຽວກນັ ກເໍພື່ ອສາ້ງ 

ຄວາມເຂັມ້ແຂງດາ້ນວຽກງານການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານ 
ແລະ ການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດດາ້ນຄຸມ້ຄອງຈດັການ 
ຊບັສນິຖະໜນົຫນົທາງ. 

ເອດບີ ີໄດອ້ະນຸມດັການຊ່ວຍເຫຼອື ທງັໃນຮູບແບບ 
ທນຶຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ ແລະ ທນຶກູຢ້ມືມູນຄ່າ 39,9 
ລາ້ນໂດລາ ເພື່ ອໃຊເ້ຂົາ້ໃນການປບັປຸງຄຸນະພາບການ

 

ສກຶສາ, ເສມີຂະຫຍາຍການເຂົາ້ເຖງິຫຼກັສູດການສກຶສາ 

ຊັນ້ສູງ ແລະ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃນດາ້ນວຽກງານ 

ຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງຈດັການຂອງ 
ບນັດາສະຖາບນັການສກຶສາຊັນ້ສູງໃນ ສປປ ລາວ  

ໂດຍສອດຄ່ອງກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງຜູໃ້ຊແ້ຮງງານ  
(ນາຍຈາ້ງ) ສໍາລບັທກັສະຄວາມຮູຊ້ັນ້ສູງ. 

ເອດບີ ີຍງັໄດອ້ະນຸມດັທນຶຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ມູນຄ່າ 25 
ລາ້ນໂດລາ ໃຫແ້ກ່ໂຄງການທີ່ ຈະຊ່ວຍປບັປຸງຫຼກັສູດ 

ການສກຶສາ ແລະ ການເຝກິອບົຮມົດາ້ນເຕກັນກິ ແລະ  
ວຊິາຊບີໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດ 
ແຮງງານ. ໂຄງການດັ່ ງກ່າວຈະຍກົລະດບັສະພາບ 

ແວດລອ້ມ ການຮຽນ-ການສອນໃນແປດວທິະຍາໄລ 
ວຊິາຊບີ ແລະ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ຄູອາຈານ 

ດາ້ນຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດ ເພື່ ອສະໜອງການ 

ເຝກິອບົຮມົດາ້ນທກັສະຄວາມຮູຂ້ັນ້ສູງ. 

ເພື່ ອປະກອບສ່ວນຊ່ວຍສອງໂຄງການດາ້ນການສກຶສາ, 

ເອດບີ ີໄດໃ້ຫທ້ນຶຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນວຊິາການ ເພື່ ອສາ້ງ 

ຄວາມເຂັມ້ແຂງດາ້ນຂດີຄວາມສາມາດ ຂອງກະຊວງ 
ແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ ໃນການ 
ພດັທະນາລະບບົການບໍລກິານດາ້ນວຽກເຮດັງານທໍາ  
ຊຶ່ ງຊ່ວຍນກັສກຶສາທີ່ ຮຽນຈບົນັນ້ ໃຫເ້ຂົາ້ເຖງິໂອກາດ

 

ໃນການມວີຽກເຮດັງານທໍາໃນຂະແໜງການຕ່າງໆ.

ໂຄງການພດັທະນາສາທາລະນະສຸກພາກພືນ້ ຊຶ່ ງລວມມີ
 

ທນຶຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ 8 ລາ້ນໂດລາ ແລະ ທນຶກູຢ້ມື 
4 ລາ້ນໂດລາ ໃຫແ້ກ່ ສປປລາວ ຈະຊ່ວຍເພີ່ ມຜນົ 

ໄດຮ້ບັທາງດາ້ນສຸຂະພາບຂອງຄວົເຮອືນ ແລະ ຊຸມຊນົ 
ໃນ 12 ແຂວງ ຂອງ ສປປ ລາວ. ໂຄງການດັ່ ງກ່າວ 

ໄດສຸ້ມໃສ່ປບັປຸງການຕອບໂຕກ້ບັພະຍາດ 
ທີ່ ເກດີຂຶນ້ ແລະ ໄພນາບຂູ່ທາງດາ້ນສາທາລະນະສຸກ

 

ຕົນ້ຕໍອື່ ນໆ. 

ການດໍາເນນີງານໂຄງການຂອງເອກະຊນົ

ໃນຖານະທີ່ ເປນັຜູຊຸ້ກຍູກ້ານລງົທນຶຂອງພາກເອກະຊນົ, 

ເອດບີ ີໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເງນິໂດຍກງົ 

 ແກ່ການລງົທນຶຂອງພາກລດັໃນໂຄງການເອກະຊນົ ແລະ 
ການດໍາເນນີໂຄງການຂອງພາກເອກະຊນົໃນ 
ຮູບແບບ ທນຶກູຢ້ມືໂດຍກງົ, ການລງົທນຶໃນໃສ່ວນຫຸນ້, 
ການຄໍາ້ປະກນັ, ທນຶກູຢ້ມືປະເພດ B ແລະ ເງນິ 
ທນຶເພື່ ອການຄາ້. ນບັແຕ່ເລີ່ ມຕົນ້ມາ, ເອດບີ ີ
ໄດອ້ະນຸມດັເງນິທນຶມູນຄ່າ 321 ລາ້ນໂດລາ ສໍາລບັການ 
ດໍາເນນີງານໂຄງການຂອງພາກເອກະຊນົ ໃນຂະແໜງ 
ພະລງັງານ ຂອງ ສປປ ລາວ. ມາຮອດວນັທ ີ31 
ທນັວາ 2016, ລວມຍອດເງນີ ແລະ ພນັທະຂອງ 
ເອດບີ ີໃນການສະໜອງທນຶໃຫແ້ກ່ການດໍາເນນີ 
ງານໂຄງການຂອງເອກະຊນົໃນ ສປປ ລາວ ທງັໜດົ 
181,5 ລາ້ນໂດລາ, ຄດິເປນັ 1,9% ຂອງຍອດລວມທງັ
ໝດົຂອງການລງົທນຶໃນການດໍາເນນີງານໂຄງການເອກະ
ຊນົຂອງເອດບີ.ີ

ການສະໜອງທນຶສມົທບົ

ການດໍາເນນີງານດາ້ນການສະໜອງທນຶສມົທບົ ເຮດັໃຫ ້
ຄູ່ຮ່ວມມທືາງດາ້ນການເງນິ, ລດັຖະບານ ຫຼ ືອງົການ 
ຈດັຕັງ້ຂອງລດັ, ບນັດາສະຖາບນັການເງນິຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ  

ບນັດາອງົການເພື່ ອການຄາ້ຕ່າງໆຂອງ ເອດບີ ີສາມາດ 

ມສ່ີວນຮ່ວມທາງດາ້ນການເງນິໃນໂຄງການຕ່າງໆ  
ຂອງ ເອດບີ.ີ ເງນິທນຶເພີ່ ມເຕມີໄດສ້ະໜອງໃນຮູບແບບ 

ທນຶກູຢ້ມື ແລະ ທນຶຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ທີ່ ເປນັທາງການ, 
ທນຶຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນວຊິາການ, ການສະໜອງທນຶ 
ແບບອື່ ນທີ່ ດອກເບຍ້ຕ່ໍາ, ແລະ ການສະໜອງທນຶສມົທບົ 
ທາງການຄາ້ ເຊັ່ ນ: ເງນິກູຢ້ມືປະເພດ B, ການຈດັ 

ການກ່ຽວກບັການຖ່າຍໂອນຄວາມສ່ຽງ, ເງນິກູຢ້ມື 
ແລະ ການລງົທນຶໃນສ່ວນຫຸນ້ຄູ່ຂະໜານຕ່າງໆ, 
ການສະໜອງທນຶສມົທບົເພື່ ອຄໍາ້ປະກນັ ແລະ ການ

 

ສະໜອງທນຶສມົທບົສໍາລບັການເຮດັທຸລະກາໍພາຍໃຕ ້
ແຜນງານການເງນິເພື່ ອການຄາ້ ຂອງເອດບີ.ີ

ນບັແຕ່ປ ີ1970 ຫາທາ້ຍປ ີ2016, ການສະໜອງ 

ທນຶສມົທບົທາງການແບບສະສມົມູນຄ່າເພີ່ ມໂດຍກງົ 
(DVA) ໃຫແ້ກ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນມມີູນຄ່າເຖງິ 370,8 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ: ບນັດາໂຄງການທີ່ ໄດໃ້ຫສ້ນິເຊື່ ອຮ່ວມ, 
ນບັແຕ່ວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2012–31 ທນັວາ 2016

ການໃຫສ້ນິເຊື່ ອຮ່ວມ ຈາໍນວນຂອງໂຄງການ ມູນຄ່າ (ລາ້ນໂດລາ)

ໂຄງການກ 11            674,08

 ທນຶຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ 7              49,42

 ທນຶກູຢ້ມືທາງການ 6             125,26

 ການສະໜອງທນຶສມົທບົທາງດາ້ນການຄາ້ 1            499,40

ທນຶຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ທາງດາ້ນວຊິາການ 5                6,18

ກ ໂຄງການທີ່ ໄດຮ້ບັການສະໜອງທນຶສມົທບົຫລາຍກ່ວາໜຶ່ ງແຫລ່ງທນຶ ແມ່ນໄດນ້ບັລວມເປນັອນັດຽວ.

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ: ອດັຕາຄວາມສໍາເລດັ ຂອງໂຄງການ

ປີ
ອດັຕາຄວາມສໍາເລດັ

(%)

ຈາໍນວນຂອງບນັດາໂຄງການ ແລະ  
ແຜນງານທີ່ ໄດຮ້ບັການປະເມນີຜນົ 

ແບບອດິສະຫຼະ

2007          100,0 1
2008          100,0 1
2009           50,0 4
2011           60,0 5
2012          100,0 3
2014          100,0 3
2015          100,0 2
2016          100,0 4

ລວມທງັໝດົ           82,6 23

ໝາຍເຫດ: “ປ”ີ ໝາຍເຖງິປໝີນູວຽນ ຂອງການລາຍງານຜນົສໍາເລດັໂຄງການ (PCR). ອດັຕາຄວາມສໍາເລດັດັ່ ງກ່າວໄດລ້າຍງານຢູ່ບ່ອນນີແ້ມ່ນ
 

ອງີໃສ່ພືນ້ຖານການໃຫຄ້ະແນນຈາກ PCRs ທີ່ ໄດຮ້ບັຮອງແລວ້ ແລະ ບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົງານທີ່ ປະເມນີຜນົອດິສະຫຼະເທົ່ ານັນ້ 

 

ແລະ ບ່ໍໄດລ້ວມເອາົການປະເມນີຜນົດວ້ຍຕວົເອງ. ເນື່ ອງຈາກຂະໜາດຕວົຢ່າງໜອ້ຍ, ອດັຕາຄວາມສໍາເລດັບ່ໍຈາໍເປນັຊີບ້ອກແທນໃຫຜ້ນົ

 

ການດໍາເນນີງານໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ.

ແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນ: ຖານຂໍມູ້ນການໃຫຄ້ະແນນບດົລາຍງານການຮບັຮອງບດົລາຍງານຜນົສໍາເລດັໂຄງການ ແລະ ບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົ
 

ການປະຕບິດັງານໂຄງການ/ແຜນງານ ນບັແຕ່ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016.

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ: ຕວົຊີວ້ດັຄຸນນະພາບຜນົການປະຕບິດັງານໂຄງການສໍາລບັ 

ໂຄງການທນຶກູຢ້ມືແລະທນືຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ ຂອງພາກລດັ, 2015–2016

ຈາໍນວນໂຄງການທນຶກູຢ້ມືທີ່ ພວມດໍາເນນີຢູ່ (ຮອດວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016) 16
2015 (ລາ້ນໂດລາ) 2016 (ລາ້ນໂດລາ)

ການເຮດັສນັຍາ/ພນັທະສນັຍາກ , ຂ          22,34        42,34
ການເບກີຈ່າຍກ          24,39         17,15 
ຈາໍນວນໂຄງການທນຶຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ທີ່ ພວມດໍາເນນີຢູ່  

 (ຮອດວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016) 18
2015 (ລາ້ນໂດລາ) 2016 (ລາ້ນໂດລາ)

ການເຮດັສນັຍາ/ພນັທະສນັຍາກ, ຂ          27,73         21,28 
ການເບກີຈ່າຍກ, ຄ          40,70        34,62 
ຈາໍນວນໂຄງການທີ່ ປະສບົບນັຫາໃນຕວົຈງິ (%) (ຮອດວນັທ ີ31 ທນັວາ 
2016) 5
ກ ລວມມທີນຶກູຢ້ມື/ທນຶຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ທີ່ ໄດມ້ກີານມອບສນັຍາ ຫຼ ືການເບກີຈ່າຍໃນລະຫວ່າງປ.ີ
ຂ ບ່ໍລວມເອາົການໃຫສ້ນິເຊື່ ອ/ທນຶຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ທີ່ ຕດິພນັກບັນະໂຍບາຍ.
ຄ ລວມເອາົສະເພາະກອງທນຶພດັທະນາອາຊ ີແລະ ກອງທນຶພເິສດອື່ ນໆຂອງ ເອດບີ ີເທົ່ ານັນ້.

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ: ສ່ວນແບ່ງ ຂອງສນັຍາກການຈດັຊືສໍ້າລບັໂຄງການ 

ເງນິກູຢ້ມື, ທນຶຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ ແລະ ທນຶຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນວຊິາການ

ລາຍການ

2015 2016
ສະສມົ  

(ຮອດວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016)

ມູນຄ່າ  
(ລາ້ນໂດລາ)

% ຂອງຍອດ 
ລວມທງັໝດົ

ມູນຄ່າ  
(ລາ້ນໂດລາ)

% ຂອງຍອດ 
ລວມທງັໝດົ

ມູນຄ່າ  
(ລາ້ນໂດລາ)

% ຂອງຍອດ 
ລວມທງັໝດົ

ສນິຄາ້, ໜາ້ວຽກ ແລະ  
 ການບໍລກິານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ     37,37     0,34    46,79     0,41     844,72         0,53 
ການບໍລກິານຂອງປກຶສາ      11,59      1,77      4,40     0,72       67,69         0,60 
ການຈດັຊື-້ຈດັຈາ້ງ 

 ລວມທງັໝດົ     48,96     0,42      51,18     0,43      912,41         0,54 

https://www.adb.org/countries/gms/main
http://www.adb.org/site/private-sector-financing/main
http://www.adb.org/site/private-sector-financing/main
http://www.adb.org/site/cofinancing/main
http://www.adb.org/site/private-sector-financing/main
http://www.adb.org/site/private-sector-financing/main
http://www.adb.org/site/trade-finance-program


ລາ້ນໂດລາ ສໍາລບັໂຄງການລງົທນຶ 33 ໂຄງການ ແລະ 
45,2 ລາ້ນໂດລາ ສໍາລບັໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນ 
ວຊິາການ 54 ໂຄງການ. ການໃຫສ້ນິເຊື່ ອຮ່ວມທາງ 

ການຄາ້ແບບສະສມົມູນຄ່າເພີ່ ມໂດຍກງົ (DVA)
ໃຫແ້ກ່ ສປປ ລາວ ໃນມູນຄ່າ 499,4 ລາ້ນໂດລາ 
ສໍາລບັໜຶ່ ງໂຄງການລງົທນຶ.

ໃນປ ີ2016, ສປປ ລາວ ໄດຮ້ບັທນຶຊ່ວຍເຫຼອືສມົທບົ 

ຈາກກອງທນຶຍຸດທະສາດດາ້ນສະພາບດນິຟາ້ 
ອາກາດ ມູນຄ່າ 12,8 ລາ້ນໂດລາ ສໍາລບັ ໂຄງການ 
ອະນຸລກັແລວຊວີະນາໆພນັອະນຸພາກພືນ້ແມ່ນໍາ້ ຂອງ, 
ທນຶກູຢ້ມືສມົທບົມູນຄ່າ 53,1 ລາ້ນໂດລາ ຈາກລດັ
ຖະບານແຫ່ງສາທາລະນະລດັເກາົຫຼ ີໃຫແ້ກ່ໂຄງການ
ປບັປຸງສະພາບແວດລອ້ມໃນຕວົເມອືງປາກເຊ, ແລະ 
ທນຶກູຢ້ມືສມົທບົມູນຄ່າ 9 ລາ້ນໂດລາ ຈາກກອງທນື 

ໂອເປກັເພື່ ອການພດັທະນາສາກນົກອງທນຶໂອເປກັ 
ເພື່ ອການພດັທະນາສາກນົ (OPEC Fund) ໂຄງການ 
ປບັປຸງຕາໜ່າງເສັນ້ທາງອະນຸພາກພືນ້ແມ່ນໍາ້ ຂອງ 
ພາກເໜອື.

ບດົສະຫຼຸບໂຄງການຕ່າງໆທີ່ ມກີານໃຫສ້ນິເຊື່ ອຮ່ວມນບັ 

ແຕ່ວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2012 ຫາ 31 ທນັວາ 2016 ແມ່ນ 
ສາມາດເບິ່ ງໄດທ້ີ່  www.adb.org/countries/lao-
pdr/cofinancing

ການເປນັຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ

ເອດບີ ີໄດກ້ໍ່ ຕັງ້ສໍານກັງານປະຈາໍ ສປປ ລາວ ໃນປ ີ
 

2001. ສໍານກັງານປະຈາໍ ສປປ ລາວ ໄດຕ້ັງ້ໜາ້ 

ປະສານງານຮ່ວມມກືບັບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາທີ່ ສໍາຄນັ 

ໃນການໃຫທ້ນຶສມົທບົກນັ ແລະ ປະສານສມົທບົກນັ, 
ໃນຂະນະດຽວກນັ ກມໍບີດົບາດສໍາຄນັໃນຂະບວນການ 
ກອງປະຊຸມໂຕະມນົລະດບັຊາດ. ເອດບີ ີໄດເ້ປນັປະທານ 
ຮ່ວມໃນໜ່ວຍປະຕບິດັງານດາ້ນເສດຖະກດິມະຫາພາກ  
ແລະ ໜ່ວຍປະຕບິດັງານດາ້ນພື ້ຶນ້ຖານໂຄງລ່າງ.

 

ໃນເດອືນ ພະຈກິ 2016, ສໍານກັງານປະຈາໍ ສປປ ລາວ  
ໄດປ້ະກອບສ່ວນອນັສໍາຄນັເຂົາ້ໃນຜນົສໍາເລດັ ຂອງ  

ກອງປະຊຸມໂຕະມນົຊຶ່ ງໄດຈ້ດັຂືນ້ທີ່  ແຂວງວຽງຈນັ. 
ໃນນີ ້ລວມມ ີການຮບັຮອງເອາົຖະແຫຼງການວຽງຈນັ 
ວ່າດວ້ຍການເປນັຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ເພື່ ອການຮ່ວມມ ື
ດາ້ນການພດັທະນາທີ່ ມປີະສດິທຜິນົ. 

ເອດບີ ີຍງັໄດຮ່້ວມມກືບັອງົການຈດັຕັງ້ສງັຄມົໃນ 

ສປປ ລາວ ເພື່ ອເພີ່ ມທະວປີະສດິທພິາບ, ຄຸນນະພາບ,
 

ຄວາມທົ່ ວເຖງິ ແລະ ຄວາມຍນືຍງົ ຂອງການ 

ຊ່ວຍເຫຼອືຂອງຕນົ. ໃນປ ີ2016, ເອດບີ ີໄດຈ້ດັຕັງ້ 

ກອງປະຊຸມປກຶສາຫາລກືບັອງົການຈດັຕັງ້ສງັຄມົ 

ເພື່ ອຊ່ວຍກນັກະກຽມແຜນຍຸດທະສາດຮ່ວມພດັທະນາ
ປະເທດ, 2017-2021 ສໍາລບັ ສປປ ລາວ.

ການຈດັຊື-້ຈດັຈາ້ງ

ແຕ່ລະປ,ີ ເອດບີ ີສະໜອງເງນິທນຶກູຢ້ມື, ທນຶຊ່ວຍເຫຼອື  

ລາ້ ແລະ ທນຶຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນວຊິາການ ໃຫແ້ກ່ 
ບນັດາໂຄງການ ແລະ ກດິຈະກາໍໃນປະເທດກາໍລງັ 
ພດັທະນາທີ່ ເປນັສະມາຊກິ ຂອງຕນົ; ແລະ ໄດເ້ຮດັ 

ສນັຍາຫຼາຍຕືໂ້ດລາໃນການຈດັຊືສ້ນິຄາ້, ໜາ້ວຽກ, 
 

ແລະ ການບໍລກິານໃຫຄໍ້າປກຶສາ. ສນັຍາສ່ວນໃຫຍ່ 

ແມ່ນເຮດັຂຶນ້ບນົພືນ້ຖານການແຂ່ງຂນັສາກນົ 
 

ເຊິ່ ງເປດີກວາ້ງໃຫບໍ້ລສິດັ ແລະ ບຸກຄນົຈາກ 

ປະເທດສະມາຊກິ ຂອງ ເອດບີ,ີ ໃນພາກພືນ້ ຫຼ ື
ນອກພາກພືນ້. 

ສ່ວນແບ່ງທາງການຕະຫຼາດສນັຍາການຈດັຊື ້ 

ຂອງ ເອດບີີ

ສນິຄາ້, ໜາ້ວຽກ ແລະ ການບໍລກິານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ
ສນັຍາການຈດັຊື-້ຈດັຈາ້ງ ຂອງເອດບີໃີນພາກພືນ້ອາຊ ີ
ແລະ ປາຊຟີກິສໍາລບັສນິຄາ້, ໜາ້ວຽກ ແລະ ການບໍ
ລກິານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນການດໍາເນນີງານພາຍໃຕທ້ນຶກູ ້
ຢມື ແລະ ທນຶຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ແມ່ນມມີູນຄ່າລວມທງັ
ໝດົ 11,09 ຕືໂ້ດລາໃນປ ີ2015 ແລະ 11,42 ຕືໂ້ດລາ 
ໃນປ ີ2016. ການຈດັຊືສ້ະສມົນບັແຕ່ປ ີ1966 ແມ່ນ 
158,68 ຕືໂ້ດລາ ກວມເອາົ 206.915 ສນັຍາ. 

ໃນ ສປປ ລາວ, ໄດເ້ຮດັສນັຍາກບັຜູຮ້ບັເໝາົ ແລະ 
ຜູສ້ະໜອງ 4.137 ສນັຍາ ຊຶ່ ງມມີູນຄ່າລວມທງັໝດົ 
844,72 ລາ້ນໂດລາ. 

ການບໍລກິານຂອງທີ່ ປກຶສາ
ສນັຍາການຈດັຊື ້ຂອງເອດບີ ີໃນພາກພືນ້ອາຊ ີແລະ 

 

ປາຊຟີກິສໍາລບັການບໍລກິານຂອງທີ່ ປກຶສາໃນ 

 

ການດໍາເນນີງານພາຍໃຕໂ້ຄງການທນຶກູຢ້ມື, 
ທນຶຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ ແລະ ທນຶຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນວຊິາການ 
ລວມເປນັມູນຄ່າ 655,31 ລາ້ນໂດລາ ໃນປ ີ
2015 ແລະ 612,46 ລາ້ນໂດລາ ໃນປ ີ2016. 
ການຈດັຊືສ້ະສມົນບັແຕ່ປ ີ1966 ແມ່ນ 11,26  

ຕືໂ້ດລາກວມເອາົ 52.232 ສນັຍາ. 

ໃນ ສປປ ລາວ, ໄດເ້ຮດັສນັຍາກບັທີ່ ປກຶສາ 665 ສນັຍາ 
ຊຶ່ ງມມີູນຄ່າລວມທງັໝດົ 67,69 ລາ້ນໂດລາ.

ສິ່ ງທາ້ທາຍໃນການດໍາເນນີງານ

ສິ່ ງທາ້ທາຍຕ່ໍການພດັທະນາໃນ ສປປ ລາວ ລວມມ ີ(i) 
ໂຄງສາ້ງການຜະລດິ ແລະ ສົ່ ງອອກສຸມໃສ່ສູງແຕ່ດາ້ນ 

ໃດໜຶ່ ງສະເພາະ, (ii) ທນຶດາ້ນຊບັພະຍາກອນ 

ມະນຸດ ແລະ ຄຸນນະພາບການສກຶສາທີ່ ຈາໍກດັ, 
(iii) ຄວາມແຕກໂຕນກນັທາງດາ້ນພືນ້ຖານໂຄງ 
ລ່າງ, (iv) ການບໍລຫິານ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງ 
ພາກລດັ ຂາດປະສດິທພິາບ ແລະ (v) 
ການເຊື່ ອມໂຊມທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ.

ໂຄງການທີ່ ໃຫທ້ນຶໂດຍ ເອດບີ ີເມື່ ອບ່ໍດນົມານີລ້ວມມ ີ
ໂຄງການແຜນງານພດັທະນາການສກຶສາຊັນ້ສູງ, 
ການສກຶສາ ແລະ ການເຝກິອບົຮມົເຕກັນກິ ແລະ 
ວຊິາຊບີ, ສາທາລະນະສຸກ, ການຂນົສົ່ ງຕວົເມອືງ 
ແບບຍນືຍງົ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງເສັນ້ທາງ.  

ບນັດາໂຄງການລະດບັພາກພືນ້ລວມມໂີຄງ 

ການປບັປຸງຊວີະນາໆພນັ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ,  
ການພດັທະນາຕວົເມອືງຕາມແລວເສດຖະກດິ ແລະ  
ການປບັປຸງເສັນ້ທາງຢູ່ທາງພາກເໜອືຂອງປະເທດ. 

ຄວາມຫຼາ້ຊາ້ໃນການເລີ່ ມໂຄງການໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂ 

ໂດຍການນາໍໃຊກ້ານກວດສອບຢ່າງເຂັມ້ງວດ ເພື່ ອປບັປຸງ
 

ຄວາມພອ້ມ ຂອງໂຄງການ. ການກວດກາກັ່ ນຕອງ 

ເຫຼ ົ່ ານີລ້ວມມກີານກະກຽມການອອກແບບທາງ 

ວສິະວະກາໍລະອຽດ ແລະ ເອດບີ ີກໍ່ ສະໜບັສະໜນູ 

ການດໍາເນນີການລ່ວງໜາ້ກ່ຽວກບັການຈດັຊື ້ແລະ 
ການຈດັຈາ້ງທີ່ ປກຶສາ. ເພື່ ອແກໄ້ຂການຂາດ

 

ແຄນພະນກັງານບໍລຫິານການເງນິ ແລະ ການຈດັຊື ້

ທີ່ ມປີະສບົການສູງ, ເອດບີ ີແລະ ລດັຖະບານ ໄດດໍ້າ 

ເນນີການເຝກິອບົຮມົກ່ຽວກບັວຽກງານຈດັຊື-້ຈດັຈາ້ງ, 

5 ທີ່ ປກຶສາຊັນ້ນາໍຈາກສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມເຮດັ
ສນັຍາການໃຫບໍ້ລກິານໃຫຄໍ້າປກຶສາພາຍໃຕໂ້ຄງການເງນິກູຢ້ມື ແລະ ທນຶຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ 
ຂອງເອດບີ ີນບັແຕ່ວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2012–31 ທນັວາ 2016

ທີ່ ປກຶສາ ຂະແໜງ
ມູນຄ່າສນັຍານ  
(ລາ້ນໂດລາ)

ບໍລສິດັ ກຸ່ມທີ່ ປກຶສາລາວ ຈາໍກດັ ANR, WUS            10,98

ທີ່ ປກຶສາວສິະວະກາໍຂນົສົ່ ງລາວ TRA             5,36

ບໍລສິດັ ກຸ່ມທີ່ ປກຶສາ ລາວ-ອາຊ ີຈາໍກດັ
ANR, EDU, MUL, 

TRA             3,33

ບໍລສິດັ ໃຫຄໍ້າປກຶສາດາ້ນການບນັຊ ີແລະ  

 ກວດສອບບນັຊ ີຈາໍກດັ ANR, HLT             0,76

ບໍລສິດັ ໃຫຄໍ້າປກຶສາ ວສິະວະກາໍທີ່ ຢູ່
 

 ອາໄສ ຈາໍກດັຜູດ້ຽວ ANR             0,74

ທີ່ ປກຶສາສ່ວນບຸກຄນົ             6,81

ອື່ ນໆ             6,10

ລວມທງັໝດົ           34,09

ANR = ກະສກິາໍ, ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ການພດັທະນາຊນົນະບດົ; EDU = ການສກຶສາ;
HLT = ສາທາລະນະສຸກ; MUL = ຫຼາຍຂະແໜງການ; TRA = ຂນົສົ່ ງ; WUS = ນໍາ້ປະປາ ແລະ ໂຄງລ່າງພືນ້ຖານ 
ແລະ ການບໍລກິານຕວົເມອືງອື່ ນໆ.

5 ຜູຮ້ບັເໝາົ/ຜູສ້ະໜອງຊັນ້ນາໍຈາກສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມເຮດັສນັຍາສນິຄາ້, ໜາ້ວຽກ ແລະ ການບໍລກິານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງພາຍໃຕ ້
 

ໂຄງການເງນິກູຢ້ມື ແລະ ທນຶຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ ຂອງເອດບີ ີນບັແຕ່ວນັທ ີ1 ມງັກອນ 
2012–31 ທນັວາ 2016

ຜູຮ້ບັເໝາົ/ຜູສ້ະໜອງ ຂະແໜງ
ມູນຄ່າສນັຍານ  
(ລາ້ນໂດລາ)

ບໍລສິດັ ສຸກປະເສດີ ສໍາຫຼວດ, ອອກແບບ,  

 ກໍ່ ສາ້ງຂວົ-ທາງ ແລະ ລະບບົຊນົລະປະທານ  

 ຈາໍກດັ ແລະ ບໍລສິດັ ພອນຊບັທະວກີໍ່ ສາ້ງຂວົ-ທາງ 

 ຈາໍກດັ (ສນັຍາຮ່ວມທນຶ (JV)) ANR             10,49 
ບໍລສິດັ ພຸດປະເສດີ ກໍ່ ສາ້ງ ຈາໍກດັ WUS              8,04 
ບໍລສິດັ ສຸກປະເສດີ ສໍາຫຼວດ, ອອກແບບ,  

 ກໍ່ ສາ້ງຂວົ-ທາງ ແລະ ລະບບົຊນົລະປະທານ 

 ຈາໍກດັ ANR              6,23 
ບໍລສິດັ ຫຼວງປະເສດີ ກໍ່ ສາ້ງ ຈາໍກດັຜູດ້ຽວ EDU              5,20 
ບໍລສິດັ ກະເສດຈະເລນີ ຈາໍກດັຜູດ້ຽວ ANR              2,38 
ອື່ ນໆ           218,29 

ລວມທງັໝດົ          250,63 

ANR = ກະສກິາໍ, ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ການພດັທະນາຊນົນະບດົ; EDU = ການສກຶສາ; 
WUS = ນໍາ້ປະປາ ແລະ ໂຄງລ່າງພືນ້ຖານ ແລະ ການບໍລກິານຕວົເມອືງອື່ ນໆ.

https://www.adb.org/projects/40253-023/main
https://www.adb.org/projects/40253-023/main
https://www.adb.org/projects/43316-012/main
https://www.adb.org/projects/43316-012/main
https://www.adb.org/projects/41444-013/main
https://www.adb.org/projects/41444-013/main
https://www.adb.org/projects/41444-013/main
www.adb.org/countries/lao-pdr/cofinancing
www.adb.org/countries/lao-pdr/cofinancing
http://www.adb.org/site/business-opportunities/main


ໃນເອກະສານສະບບັນີ,້ ສນັຍາລກັ “$” ໝາຍເຖງິໂດລາສະຫະລດັ ຕວົເລກໄດຮ້ບັການຄາດຄະເນໂດຍ ເອດບີ ີເວັນ້ແຕ່ຈະໄດຮ້ບັການອາ້ງອງີຈາກບ່ອນອື່ ນ. ຂໍມູ້ນແມ່ນປບັປຸງນບັແຕ່ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 ເວັນ້ແຕ່ຈະໄດຮ້ບັການອາ້ງອງີຈາກບ່ອນອື່ ນ. ຂໍມູ້ນຄວາມຈງິໄດຮ້ບັການປບັປຸງໃນເດອືນເມສາເປນັປະຈາໍທຸກປ.ີ 

ກ່ຽວກບັສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ແລະ ເອດບີ ີ

ການເປນັສະມາຊກິ ເອດບີ ີ

ໄດເ້ຂົາ້ເປນັສະມາຊກິໃນປ ີ1966

ອໍານາດການຖຮຸືນ້ ແລະ ການລງົຄະແນນສຽງ
ຈາໍນວນຮຸນ້ທີ່ ຖຄືອງ: 1.476 (0,014% ຂອງຈາໍນວນຮຸນ້ທງັໝດົ)
ລງົຄະແນນສຽງ:  41.083 (0,310% ຂອງສະມາຊກິທງັໝດົ, 

0,475% ຂອງສະມາຊກິໃນພາກພືນ້ຖານທງັໝດົ)
ການສະໝກັຮບັທນຶໂດຍລວມ 19,84 ລາ້ນໂດລາ
ການສະໝກັຂໍທນຶທີ່ ຊໍາລະແລວ້: 1,24 ລາ້ນໂດລາ

Kshatrapati Shivaji ແມ່ນຜູອໍ້ານວຍການກຸ່ມ ແລະ Mahbub Ahmed ແມ່ນຮອງຜູອໍ້ານວຍການກຸ່ມທີ່ ເປນັຕວົແທນຂອງສາທາລະນະລດັ 

ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ (ສປປ ລາວ) ໃນຄະນະຜູອໍ້ານວຍການກຸ່ມ ຂອງເອດບີ.ີ

Yasushi Negishi ແມ່ນຜູຕ້າງໜາ້ ເອດບີ ີປະຈາໍ ສປປ ລາວ. ສໍານກັງານປະຈາໍ ສປປ ລາວ ຊຶ່ ງໄຂຂຶນ້ໃນເດອືນກລໍະກດົ 2001 ໄດເ້ປນັບ່ອນ
 

ເຊື່ ອມຕ່ໍພືນ້ຖານໃຫແ້ກ່ບນັດາກດິຈະກາໍຕ່າງໆຂອງການດໍາເນນີງານ ລະຫວ່າງ ເອດບີ ີກບັ ລດັຖະບານ, ພາກເອກະຊນົ, ບນັດາອງົການຈດັຕັງ້
 

ສງັຄມົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ, ແລະພອ້ມທງັ ບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາຕ່າງໆ. ສໍານກັງານປະຈາໍ ສປປ ລາວ ດໍາເນນີການໃນການປກຶສາຫາລດືາ້ນນະໂຍບາຍ, 
ການສາ້ງແຜນຍຸດທະສາດຮ່ວມພດັທະນາປະເທດ ພອ້ມດວ້ຍ ແຜນການຊ່ວຍເຫຼອື ແລະ ການຄຸມ້ຄອງໂຄງການ, ພອ້ມນັນ້ກໍ່ ຍງັທໍາໜາ້ທີ່ ເປນັຖານ

 

ຄວາມຮູ ້່ ກ່ຽວກບັບນັຫາການພດັທະນາໃນ ສປປ ລາວ.

ບນັດາອງົການ ຂອງລດັຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທີ່ ເຮດັວຽກປະສານງານໂດຍກງົກບັ ເອດບີ ີແມ່ນກມົຮ່ວມມສືາກນົ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ 

ການລງົທນຶ ແລະ ກມົການເງນິຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງການເງນິ.

ກ່ຽວກບັທະນາຄານພດັທະນາອາຊີ
ເອດບີ ີແມ່ນທະນາຄານພດັທະນາຫຼາຍຝ່າຍ ໂດຍມ ີ67 ປະເທດສະມາຊກິເປນັເຈົາ້ຂອງ, ໃນນັນ້ມ ີ48 ປະເທດມາຈາກພາກພືນ້ 
ແລະ 19 ປະເທດມາຈາກພາກພືນ້ອື່ ນໆຂອງໂລກ. ເຄື່ ອງມຫືຼກັໃນການຊ່ວຍເຫຼອືບນັດາປະເທດສະມາຊກິ ຂອງເອດບີ ີລວມມ:ີ 
ການປກຶສາຫາລດືາ້ນນະໂຍບາຍ, ທນຶກູຢ້ມື, ການລງົທນຶຫຸນ້ສ່ວນ, ການຄໍາ້ປະກນັ, ທນຶຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ ແລະ ທນຶຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນວຊິາການ. 

 

ໃນປ ີ2016, ປະລມິານການໃຫສ້ນິເຊື່ ອ ແມ່ນມມີູນຄ່າ 16,35 ຕືໂ້ດລາ (126 ໂຄງການ), ພອ້ມທງັທນຶຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນວຊິາການ ມູນຄ່າ 
 

169,03 ລາ້ນໂດລາ (225 ໂຄງການ) ແລະ ໂຄງການທີ່  ໄດຮ້ບັທນຶຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ ມູນຄ່າ 526,75 ລາ້ນໂດລາ (31 ໂຄງການ). ນອກຈາກນີ,້ 
 

ຍງັມທີນຶທີ່ ໄດຮ້ບັຈາກການສມົທບົເພີ່ ມໂດຍກງົມູນຄ່າ 14,06 ຕືໂ້ດລາໃຫແ້ກ່ໂຄງການໃນຮູບແບບທນຶກູຢ້ມື ແລະທນຶຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ທາງການ, 
 

ການສະໜອງທນຶສມົທບົດອກດວ້ຍເບຍ້ຜ່ອນຜນັອື່ ນໆ, ພອ້ມດວ້ຍການສະໜອງທນືສມົທບົເພື່ ອການຄາ້ເຊັ່ ນ: ທນືກູຢ້ມືປະເທດ B, 
 

ການຈດັການດາ້ນການຖ່າຍໂອນຄວາມສ່ຽງ, ການໃຫສ້ນິເຊື່ ອຮ່ວມຄໍາ້ປະກນັ, ທນຶກູຢ້ມືແບບຄູ່ຂະໜານ ແລະ ການສະໜອງທນຶສມົທົ
ບສໍາລບັການດໍາເນນີການພາຍໃຕແ້ຜນງານດາ້ນການເງນິເພື່ ອການຄາ້ ຂອງເອດບີ.ີ ນບັແຕ່ວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2012 ຫາ 31 ທນັວາ 2016, 
ປະລມິານການໃຫສ້ນິເຊື່ ອສະເລ່ຍ 13,74 ຕືໂ້ດລາຕ່ໍປ.ີ ນອກຈາກນີ,້ ທນຶຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ ແລະ ທນຶຊ່ວຍເຫຼອືທາງດາ້ນວຊິາການ ເຊິ່ ງໃຫທ້ນຶໂດຍ 
ເອດບີ ີແລະ ຈາກແຫຼ່ ງກອງທນຶພເິສດສະເລ່ຍ 562,24 ລາ້ນໂດລາ ແລະ 154,91 ລາ້ນໂດລາ ໃນການຊ່ວຍເຫຼອືທາງດາ້ນວຊິາການຕະຫຼອດ 

ຊ່ວງເວລາດຽວກນັ. ນບັແຕ່ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016, ຍອດລວມສະສມົທີ່ ບ່ໍລວມເອາົທນຶສມົທບົ ໃນຮູບແບບທນຶກູຢ້ມືມູນຄ່າ 247,28 ຕືໂ້ດລາ 
ສໍາລບັ 2.935 ໂຄງການໃນ 44 ປະເທດ, ໃນຮູບແບບທນຶຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ມູນຄ່າ 7,75 ຕືໂ້ດລາ ສໍາລບັ 296 ໂຄງການທນຶຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ ແລະ 

4,06 ຕືຮູ້ບແບບໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ທາງດາ້ນວຊິາການ ໃນນັນ້ລວມທງັທນຶຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ທາງດາ້ນວຊິາການສໍາລບັ ໂຄງການພາກພືນ້.
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ການເບກີຈ່າຍ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງການເງນິໃຫແ້ກ່ 
ໜ່ວຍງານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ອງົການຄຸມ້ຄອງ 
ໂຄງການຕ່າງໆ.

ທດິທາງໃນອະນາຄດົ 

ເປົາ້ໝາຍເໜອືສິ່ ງອື່ ນໃດຂອງແຜນຍຸດທະສາດຮ່ວມ 
ພດັທະນາປະເທດ ໄລຍະປະຈບຸນັແມ່ນການເຕບີໂຕ 
ທາງເສດຖະກດິແບບທົ່ ວເຖງິ ແລະ ຍນືຍງົພອ້ມທງັຕດິ 

ພນັກບັການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ. 
ການເຕບີໂຕແບບ ທົ່ ວເຖງິແນໃສ່ເຂດຊນົນະບດົ, 
ບ່ອນທີ່ ຄນົທຸກຍາກສ່ວນຫຼາຍ ຂອງປະເທດອາໄສຢູ່. 
ການເຕບີໂຕສາມາດບນັລຸໄດໂ້ດຍການພດັ 
ທະນາພືນ້ຖານໂຄງລ່າງທາງດາ້ນຖະໜນົຫນົ 

ທາງ ແລະ ພະລງັງານ, ສົ່ ງເສມີລະບບົຕ່ອງໂສມູ້ນຄ່າ, 
ປບັປຸງການເຂົາ້ເຖງິຕະຫຼາດ ແລະ ການບໍລກິານສງັຄມົ 
ແລະ ພອ້ມທງັສາ້ງການເຊື່ ອມຈອດລະຫວ່າງຊນົນະບດົ-
ຕວົເມອືງໃຫເ້ຂັມ້ແຂງຍິ່ ງຂຶນ້. ການເຕບີໂຕແບບຍນືຍງົ

 

ໃນເຂດຊນົນະບດົໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູໂດຍຜ່ານ 
ການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດທີ່ ໄດຮ້ບັ 
ການປບັປຸງ. 

ແຜນຍຸດທະສາດຮ່ວມພດັທະນາປະເທດໄລຍະປະຈບຸນັ 
ແມ່ນແນໃສ່ເພື່ ອສົ່ ງເສມີບນັຫາທີ່ ເປນັໃຈກາງອນັ

 

ສໍາຄນັເຊັ່ ນ: ການພດັທະນາພາກເອກະຊນົ, ການຄຸມ້ 

ຄອງບໍລຫິານທີ່ ດ,ີ ຄວາມສະເໝພີາບຂອງບດົບາດຍງິ-
ຊາຍ ແລະ ພອ້ມທງັການຮ່ວມມ ືແລະ ການເຊື່ ອມ 
ໂຍງກບັພາກພືນ້. ໂດຍໄດວ້າງແຜນຍຸດທະສາດເພື່ ອ

 

ສຸມໃສ່ສີ່ ຂະແໜງການຫຼກັເຊັ່ ນ: 
 

(i) ກະສກິາໍ, ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ 
ການພດັທະນາຊນົນະບດົ; (ii) ການສກຶສາ; (iii) 
ພະລງັງານ; ແລະ (iv) ນໍາ້ປະປາ ແລະ ພືນ້ຖານ 
ໂຄງລ່າງຕວົເມອືງອື່ ນໆ. ໂດຍຕອບສະໜອງຕາມ 

ຄໍາຮຽກຮອ້ງຂອງລດັຖະບານ, ເອດບີ ີໄດສ້ະໜອງ 
ທນຶກູຢ້ມືໃຫແ້ກ່ຂະແໜງການອື່ ນ ລວມມ:ີ 
ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ, ຂະແໜງຂນົສົ່ ງ, 
ພອ້ມດວ້ຍຂະແໜງອຸດສະຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້.

ແຜນຍຸດທະສາດຮ່ວມພດັທະນາປະເທດ, 2017-2021 
ຊຶ່ ງເປນັແຜນຍຸດທະສາດສໍາລບັໄລຍະໃໝ່ 2017–2021 
ຈະສານຕ່ໍຄວາມຄບືໜາ້ດາ້ນການພດັທະນາຂອງ ເອດບີ ີ
ໃນ ສປປ ລາວ. 

mailto:adblrm%40adb.org?subject=
www.adb.org/lao-pdr
www.mof.gov.la
www.adb.org
www.adb.org/publications/series/asian-development-outlook
www.adb.org/publications/series/asian-development-outlook
www.adb.org/documents/series/adb-annual-reports
www.adb.org/documents/series/adb-annual-reports
www.adb.org/publications/depositories
www.adb.org/data/statistics
https://www.adb.org/documents/lao-peoples-democratic-republic-country-partnership-strategy-2012-2016
https://www.adb.org/documents/lao-peoples-democratic-republic-country-partnership-strategy-2012-2016



