
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (ສປປ 
ລາວ) ໄດ້້ມີີການຂະຫຍາຍຕົົວທາງດ້ານເສດຖະກິດທ ່
ແຂງແຮງໃນໄລຍະ 2 ທົດສະວັດທ່ຜ່່ານມີາ, ແຕ່ເສດຖະ 
ກິດມີີການຂະຫຍາຍຕົົວຊ້າລົງນັບຕົ້ງແຕ່ປີ 2015 ເປັັນ
ຕົ້ນມີາ. ໃນຂະນະທ່ປະເທດ ໄດ້້ມີີການສະກັດກ້ນພະ 
ຍາດອັັກເສບປອັດຈາກເຊ້ື້ອັຈຸນລະໂລກສາຍພັນໃໝ່່  
(COVID-19), ແຕ່ຂ້ຈຳາກັດຕົ່າງໆທ່ກ່ຽວຂ້ອັງກັບການ 
ລະບາດພະຍາດດ່ງກ່າວ ໄດ້້ກີດຂວາງການຂະຫຍາຍ 
ຕົົວຂອັງເສດຖະກິດ ແລະ ເພີ່່ມີທະວີຄວາມີທ້າທາຍ 
ດ້ານການພັດທະນາຂອັງປະເທດ.

ສປປ ລາວ ຈຳາເປັັນຕົ້ອັງບັນລຸການຫັັນປ່ຽນທາງດ້ານ
ໂຄງສ້າງເສດຖະກິດ ແລະ ການສ່ງອັອັກທ່ມີີຄວາມີຫຼາກ 
ຫຼາຍ ເພີ່່ອັໃຫ້້ມີີການຂະຫຍາຍຕົົວທາງເສດຖະກິດທ່ສູງ 
ຂ້ນ ແລະ ທ່ທຸກຄົນໄດ້້ຮັັບຜ່ົນປະໂຫຍດ. ສ່ງທ້າທາຍໃນ
ການສ້າງຂີດຄວາມີສາມີາດຂອັງສະຖາບັນ ແລະ ການ 
ຮັັກສາສະຖຽນລະພາບດ້ານເສດຖະກິດມີະຫັາພາກທ່
ສະກັດກ້ນຄວາມີກ້າວໜ້້າໃນການແຂ່ງຂັນ, ໃນຂະນະ 
ທ່ການລົງທຶນໃນພ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການສ້າງ
ແຮງງານທ່ມີີສີມືີແມ່່ນມີີຄວາມີຈຳາເປັັນເພ່ີ່ອັເພ່ີ່ມີສະມີັດ 
ຕົະພາບການຜ່ະລິດ.

ທະນາຄານພັດທະນາອັາຊີ ຫຼື ເອດີບີ ໄດ້້ສະໜ້ັບສະໜູ້ນ 
ສປປ ລາວ ຕົ້ງແຕ່ປີ 1968 ແລະ ຍັງຄົງເປັັນໜ້່ງໃນຜູ່້
ໃຫ້້ທຶນຫຼາຍຝ່່າຍທ່ໃຫຍ່ທ່ສຸດຂອັງປະເທດ. 

ນບັແຕ່ປີ 1968, ເອດບີີ ໄດ້້ໃຫ້້ພັນທະສນັຍາທ່ເປັັນ ເງິນິກູ້ 
ທຶນຊ່ວຍເຫຼືືອັລ້າ, ແລະ ທຶນຊ່ວຍເຫຼືືອັທາງດ້ານວິຊາ 

ການດຳເນີນງານຂອັງ ເອດີບີ ຢູ່ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ  
ແມ່່ນສຸມີໃສ່ພ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອັນມີະນຸດ ເພີ່່ອັ
ສະໜ້ັບສະໜູ້ນ ການຈ້າງງານ ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້້ ທ່ມີີຄວາມີຍືນຍົງດ້ານ
ສ່ງແວດລ້ອັມີ, ມີີຄວາມີສະເໝ່ີພາບລະຫວ່າງຍິງ - ຊາຍ ແລະ ການບຳລິຫັານປົກຄອັງ 
ທ່ດີທ່ເປັັນຫັົວຂ້ທ່ກ່ຽວຂ້ອັງກັບຫຼາຍດ້ານ.

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ 
ປະຊາຊົນລາວ 

ການລວມີມີູນຄ່າທັງໝົົດ 3,48 ຕົ້ໂດ້ລາ ສຳາລັບ ສປປ 
ລາວ, ລວມີທັງໃຫ້້ເງິິນກູ້ຢືມີຂອັງພາກລັດຖະບານ ແລະ 
ພາກເອກະຊົນ. ການເບີີກຈ່າຍເງິິນກູ້ ແລະ ທຶນຊ່ວຍເຫຼືືອັ
ລ້າສະສົມີແກ່່ ສປປ ລາວ ແມ່່ນມີີມີູນຄ່າ 2,24 ຕົ້ໂດ້ 
ລາ. ສ່ງເຫຼື່ານ້ໄດ້້ຮັັບການສະໜ້ັບສະໜູ້ນ ຈາກແຫຼື່ງທຶນ
ປົກກະຕົິ ແລະ ແຫຼື່ງທຶນທ່ມີີເງິ່ອັນໄຂແບີບຜ່່ອັນຜ່ັນ, 
ແລະ ກອັງທຶນພັດທະນາອັາຊ.ີ

ໂຄງການ ແລະ ແຜນງານ ທ່ສະໜັັບສະໜັູນ
ໂດຍ ເອດີບີ
ໃນປີ 2020, ເອດີບີ ໄດ້້ໃຫ້້ເງິິນກູ້ແບີບຜ່່ອັນຜ່ັນ ແລະ ທຶນ 
ຊ່ວຍເຫຼືືອັທາງດ້ານວິຊາການລວມີມີູນຄ່າທັງ ໝົົດ 21,6  
ລ້ານໂດ້ລາ ເພີ່່ອັສະໜ້ັບສະໜູ້ນ ລັດຖະບານ ແຫ້່ງ ສປປ  
ລາວ ໃນການຕົອັບໂຕ້ສຸກເສີນຕົ່ກັບການລະບາດຂອັງ 
ພະຍາດ ໂຄວິດ-19. ການສະໜ້ັບສະໜູ້ນດ່ງກ່າວໄດ້ ້
ຖືກນຳາໃຊື້້ເພີ່່ອັຈັດຊ້ເຄ່ອັງມີື ແລະ ອັຸປະກອັນການແພີ່ດ 
ທ່ຈຳາເປັັນຢ່າງຮັີບດ່ວນ ແລະ ຝ່ຶກອັົບຮັົມີພະນັກງານ

ທະນາຄານພັດທະນາອັາຊີ
ຂ້ມີູນພ້ນຖານກ່ຽວກັບປະເທດສະມີາຊິກ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ: ໃນປີ 
2020 ເງິິນກູ�, ເງິິນຊ່ວຍເຫຼືືອລ�າ, ການລົງທຶນໃນຫຸ້້�ນສ່ວນ, 
ການຊ່ວຍເຫືຼື�ອທາງວິຊາການ, ການຄ້�າ, ການສະໜັອງ
ລະບົບຕ່ອງໂສ້�ການເງິິນ ແລະ ໂຄງການການເງິິນຈຸ້ລະ
ພາກ (ລ້ານ ໂດ້ລາ)ກ

ປະເພີ່ດຜ່ະລິດຕົະພັນ ການກູ້ຢືມີ
ຂອັງພາກ

ລັດຖະບານ

ການກູ້ຢືມີ 
ຂອັງພາກ 
ເອກະຊົນ

ລວມີ
ທັງໝົົດ

ເງິິນກູ້  20,00 – 20,00 
ທຶນຊ່ວຍເຫຼືືອັດ້ານວິຊາການຂ  8,42  0,51  8,92 
ລວມທັງໝົົດ  28,42  0,51  28,92 
- = ບ່ມີີ, DMC = ປະເທດສະມີາຊິກທ່ກຳລັງພັດທະນາ, TA = ທຶນຊ່ວຍເຫຼືືອັດ້ານວິຊາການ.
ໝົາຍເຫ້ດ:
ພັນທະສັນຍາແມ່່ນການສະໜ້ອັງທຶນທາງເງິິນທ່ໄດ້້ຮັັບການອັະນຸມີັດຈາກສະພາບຳລິຫັານ ຫຼື ຜູ່້
ບຳລິຫັານຂອັງ ເອດີບີ ເຊື້່ງໄດ້້ມີີການເຊື້ັນຂ້ຕົົກລົງທ່ມີີຜ່ົນທາງກົດໝົາຍໂດ້ຍຜູ່້ກູ້ຢືມີ, ຜູ່້ຮັັບ ຫຼື 
ບຳລິສັດຜູ່້ລົງທຶນ ແລະ ເອດີບີ.
ທຶນຊ່ວຍເຫຼືືອັລ້າ ແລະ TA ລວມີມີີການຮັ່ວມີທຶນ ເຊື້່ງຄຸ້ມີຄອັງໂດ້ຍ ເອດີບີ.
ກ  ຕົົວເລກອັາດຈະບ່ຖືກສະຫຼຸບຢ່າງຊັດເຈນ ເພີ່າະມີີການດັດປັບໃຫ້້ເປັັນເລກຖ້ວນ.
ຂ  ການລົງທືນສຳລັບໂຄງການ TA ທ່ມີີການຄຸ້ມີຄອັງໃນພາກພ້ນແມ່່ນແຈກຢາຍໃຫ້້ແກ່່ບັນດາ

ປະເທດ DMC ສະເພີ່າະ, ເຊື້່ງມີີການແຍກສະເພີ່າະ.

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ: ພັນທະ
ສັນຍາປະກອບມີເງິິນກູ�ສະສົມ, ທຶນຊ່ວຍເຫຼືືອລ�າ, ການລົງ 
ທຶນໃນຫຸ້້�ນສ່ວນ, ທຶນຊ່ວຍເຫຼືືອທາງວິຊາການ, ການສະ
ໜັອງລະບົບຕ່ອງໂສ້�ການເງິິນ ແລະ ໂຄງການການເງິິນຈຸ້
ລະພາກກ, ຂ, ຄ, ງ

ຂະແໜງ ເລກທີ

ມີູນຄ່າ  
ທັງ ໝົົດ 

(ລ້ານ ໂດ້ລາ)ຈ

% 
ຂອັງມີູນຄ່າ

ທັງໝົົດຈ

ການຕົອັບໂຕ້ 
COVID-19 

(ລ້ານ ໂດ້ລາ)ຈ

ກະສິກຳາ, ຊັບພະຍາກອັນ
ທຳາມີະຊາດ, ແລະ ການ
ພັດທະນາຊົນນະບົດ

 99  571,44 19,10  –   

ສຶກສາ  39  314,51 10,51  –   
ພະລັງງານ  50  558,74 18,68  –   
ການເງິິນ  35  97,07 3,25  –   
ສາທາລະນະສຸກ  30  181,23 6,06  21,54 
ອັຸດສາຫັະກຳາ ແລະ ການຄ້າ  21  110,58 3,70  –   

ຂ້ມີູນຂ່າວສານ ແລະ 
ການສ່ສານ 
ເຕັກໂນໂລຢີ

 –  0,51 0,02  –   

ຫຼາຍຂະແໜງການ  7  24,87 0,83  –   
ຄຸ້ມີຄອັງພາກລັດ  57  133,36 4,46  0,05 

ຂົນສ່ງ  54  569,76 19,05  –   
ນ້າ ແລະ ພ້ນຖານໂຄງລ່າງ 
ແລະ ການບຳລິການ ໃນຕົົວ
ເມ່ືອັງ

 44  429,11 14,35  –   

ລວມທັງໝົົດ 436  2.991,16 100,00  21,59 

- = ບ່ມີີ, COVID-19 = ພະຍາດໂຄວິດ-19, DMC =ປະເທດສະມີາຊິກທ່ກຳລັງພັດທະນາ,  
TA = ທຶນຊ່ວຍເຫຼືືອັດ້ານວິຊາການ.

ກ  ເງິິນຊ່ວຍເຫຼືືອັລ້າ ແລະ TA ປະກອັບມີີການຮັ່ວມີທຶນເຊື້່ງຄຸ້ມີຄອັງໂດ້ຍ ເອດີບີ.
ຂ  ລວມີທັງເງິິນກູ້ຂອັງພາກລັດຖະບານ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ແລະ ທຶນຊ່ວຍເຫຼືືອັດ້ານວິຊາການ.
ຄ ການນຳໃຊື້້ຂະແໜງການຕົ້ນຕົຳໃນການລາຍງານ ພັນທະສັນຍາ.
ງ  ການສະໜ້ອັງທຶນສຳລັບໂຄງການ TA ຊ່ງກວມີທັງໜ້ົດພາກພ້ນແມ່່ນແຈກຢາຍໃຫ້້ແກ່່  

ບັນດາປະເທດ DMC ສະເພີ່າະ, ເຊື້່ງມີີການແຍກສະເພີ່າະ.
ຈ  ຕົົວເລກອັາດຈະບ່ຖືກສະຫຼຸບຢ່າງຊັດເຈນ ເພີ່າະມີີການດັດປັບໃຫ້້ເປັັນເລກຖ້ວນ.

ເຜີຍແຜ່ໃນເດ້ືອັນ ມີິຖຸນາ ປີ 2021
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ສາທາລະນະສຸກທ່ຢູ່ແຖວໜ້້າ ກ່ຽວກັບການປ້ອັງກັນ 
ແລະ ຄວບຄຸມີການຕົິດເຊື້້ອັພະຍາດ, ການທົດລອັງໃນ
ຫັ້ອັງທົດລອັງ, ການປ່ນປົວດູແລຄົນເຈັບ, ການປູກຈິດ
ສຳານຶກເລ່ອັງຄວາມີສ່ຽງ ແລະ ການຕົິດຕົາມີການຕົິດຕົ່. 

ເອດີບີ ຍັງຊ່ວຍເຫຼືືອັ ສປປ ລາວ ໃນການສ່ງເສີມີຄວາມີ
ສະເໝ່ີພາບລະຫວ່າງຍິງ - ຊາຍ ເຊື້່ງແຜນປະຕົິບັດງານ
ດ້ານຄວາມີເທ່າທຽມີທາງເພີ່ດລວມີຢູ່ໃນ 24 ໂຄງການ
ທ່ກຳາລັງດຳາເນີນຢູ່. ແຜນດ່ງກ່າວໄດ້້ເຮັດໃຫ້້ແມ່່ຍິງມີີ
ສ່ວນຮັ່ວມີຫຼາຍຂ້ນໃນການຕົັດສິນໃຈໃນຊຸມີຊົນ ແລະ 
ເຂ້າເຖິງການສຶກສາດ້ານ ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, 
ວິສະວະກຳາສາດ ແລະ ຄະນິດສາດໄດ້້ດີຂ້ນ. 

ໃນປີ 2019, ເອດີບີ ສະໜ້ັບສະໜູ້ນລັດຖະບານໃນການ 
ຮັັບຮັອັງເອົາ ດຳາລັດ ວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປັງດິນຟ້້າອັາ 
ກາດ ເຊື້່ງລວມີເອົາຂອັບເຂດສຳາລັບ ກອັງທຶນການປ່ຽນ 
ແປັງດິນຟ້້າອັາກາດ. ນອັກນ້, ເອດີບີກຳຍັງໃຫ້້ການສະ 
ໜ້ັບສະໜູ້ນການປັບປຸງ ຍຸດທະສາດການປ່ຽນແປັງດິນ 
ຟ້້າອັາກາດທ່ມີີຢູ່ ຂອັງປະເທດ ເພີ່່ອັສະທ້ອັນໃຫ້້ເຫ້ັນ 
ເຖິງບຸລິມີະສິດຫຼ້າສຸດຂອັງລັດຖະບານ ແລະ ຄຳາໝົ້ນ 
ສັນຍາສາກົນພາຍໃຕ້ ສົນທິສັນຍາປາຣີີ.

ໃນຂົງເຂດອັ່ນ, ການສະໜ້ັບສະໜູ້ນຂອັງ ເອດີບີ ຕົ່ 
ສປປ ລາວ ໄດ້້ສືບຕົ່ສຸມີໃສ່ການພັດທະນາພ້ນຖານ 
ໂຄງລ່າງ, ໂດ້ຍສະເພີ່າະແມ່່ນດ້ານການຂົນສ່ງ, ພະລັງ 
ງານ, ກະສິກຳາ ແລະ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອັນມີະ 
ນຸດ. ການລົງທຶນເຫຼື່ານ້ ແມ່່ນກຳາລັງຂັບເຄ່ອັນຄວາມີ
ກ້າວໜ້້າໃນການພັດທະນາຊົນນະບົດ, ການພັດທະນາ
ສັງຄົມີ ແລະ ຄວາມີຍືນຍົງດ້ານສ່ງແວດລ້ອັມີ, ໂດ້ຍ
ສະເພີ່າະແມ່່ນ ໃນການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອັມີໃນຕົົວ 
ເມ່ືອັງ ແລະ ເຮັດໃຫ້້ຕົົວເມ່ືອັງມີີຊີວິດຊີວາຫຼາຍຂ້ນ. 

ເອດີບີ ຍັງສືບຕົ່ສະໜ້ັບສະໜູ້ນ  ສປປ ລາວ ໃນການ
ຮັ່ວມີມີື ແລະ ເຊື້່ອັມີໂຍງພາກພ້ນເພີ່່ອັສ້າງຄວາມີເຂ້ມີ 
ແຂງດ້ານການຄ້າ ແລະ ຄວາມີສາມີາດໃນການແຂ່ງ 
ຂັນກັບສາກົນ. ສປປ ລາວ ຍັງຄົງເປັັນສະມີາຊິກທ ່
ຕົ້ງໜ້້າຂອັງ ແຜນງານຮັ່ວມີມີືດ້ານເສດຖະກິດໃນອັະນຸ
ພາກພ້ນແມ່່ນ້າຂອັງ, ປະຊາຄົມີອັາຊຽນ ແລະ ອັົງການ
ການຄ້າໂລກ. 

ເອດີບີ ໄດ້້ຈັດພິມີສ່ງພິມີ 11 ສະບັບ ແລະ ໄດ້້ຈັດ
ກິດຈະກຳາໃຫ້້ຄວາມີຮັູ້ ໜ້່ງຄ້ງ ສຳາລັບ ສປປ ລາວ  
ໃນປີ 2020. ບັນດາສ່ງພິມີເຫຼື່ານ້ໄດ້້ເວ້າເຖິງການພັດ 
ທະນາການຄ້າ ແລະ ພາກເອກະຊົນ, ການເຊື້່ອັມີ
ສານບົດບາດຍິງ - ຊາຍ ແລະ ການປັບຕົົວເຂ້າກັບ
ການປ່ຽນແປັງດິນຟ້້າອັາກາດ ແລະ ອັ່ນໆ. ບົດລາຍ 
ງານການຄາດຄະເນ ການພັັດທະນາອາຊີີ (Asian 
Development Outlook) ໄດ້້ໃຫ້້ການຄາດຄະເນ
ເສດຖະກິດໃນສະບັບປັບປຸງ ກ່ຽວກັບ ສປປ ລາວ, ໃນ
ຂະນະທ່ເອກະສານ ນະໂຍບາຍຫຍໍ້ ້ກ່ຽວກັບຜົົນກະທົບ
ຂອງ ການລະບາດພັະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຕໍ່່ທຸລະກິດ
ການທ່ອງທ່ຽວໃນ ສາທາລະນະລັດ ປະຊີາທິປະໄຕ 
ປະຊີາຊີົນລາວ ໄດ້້ສະໜ້ັບສະໜູ້ນ ຄວາມີພະຍາຍາມີ
ຂອັງປະເທດໃນການຕົອັບໂຕ້ຕົ່ການແຜ່ລະບາດຂອັງ
ພະຍາດດ່ງກ່າວ.  

ການປະຕິບັດງານເງິິນກູ�ພາກເອກະຊົນ 
ເພີ່່ອັເປັັນການກະຕົຸ້ນການລົງທຶນຂອັງເອກະຊົນ, ເອດ ີ
ບີໃຫ້້ການຊ່ວຍເຫືຼືອັດ້ານການເງິິນແກ່່ບັນດາໂຄງການ
ທ່ເປັັນຂອັງພາກເອກະຊົນ ແລະ ຕົົວກາງທາງການ 
ເງິິນ. ຄຳາໝົ້ນສັນຍາທັງໝົົດ ໃນຮັູບແບີບ ການກູ້ຢືມີ  
ແລະ ການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ ຈາກກອັງທຶນຂອັງ 
ເອດີບີ ໃນປີ 2020 ແມ່່ນມີີມີູນຄ່າ 1,4 ຕົ້ໂດ້ລາ  
ສຳາລັບທຸລະກຳາ 38 ຄ້ງ ໃນຂົງເຂດພ້ນຖານໂຄງລ່າງ 
ດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມີ, ຂະແໜງການເງິິນ ແລະ  
ການຜ່ະລິດກະສິກຳາ. ເອດີບີ ຍັງລະດົມີການຮັ່ວມີມີື
ດ້ານການເງິິນຈາກແຫຼື່ງການຄ້າ ແລະ ການເງິິນແບີບ
ຜ່່ອັນຜ່ັນ. ໃນປີ 2020, ເອດີບີ ໄດ້້ລະດົມີເງິິນທຶນ
ໃຫ້້ໂຄງການໄລຍະຍາວຈຳານວນ 1,9 ຕົ້ໂດ້ລາ ແລະ 
ການຮັ່ວມີມີືທາງດ້ານການເງິິນຈຳານວນ 3,3 ຕົ້ໂດ້ລາ 
ສະຫັະລັດ ໂດ້ຍ ຜ່່ານແຜນງານການຄ້າ ແລະ ລະບົບ
ຕົ່ອັງໂສ້ການສະໜ້ອັງການເງິິນ ແລະ ແລະ ແຜນງານ
ການເງິິນຈຸລະພາກຂອັງຕົົນ. ຍອັດເງິິນເຫຼືືອັທັງໝົົດ 
ແລະ ຄຳາໝົ້ນສັນຍາຂອັງການດຳາເນີນທຸລະກຳາ ການກູ້
ຂອັງພາກເອກະຊົນ ທ່ສະໜ້ັບສະໜູ້ນຈາກທຶນຂອັງ ເອ
ດີບີ ເອງ ແມ່່ນມີີເຖິງ 14,3 ຕົ້ໂດ້ລາ ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 
2020.

ຢູ່ ສປປ ລາວ, ເອດີບີ ສະໜ້ັບສະໜູ້ນການລົງທຶນໃນ
ໂຄງການເຂ່ອັນໄຟຟ້້າພະລັງນ້າໂດ້ຍຜ່່ານການປ່ອັຍ
ເງິິນກູ້ ແລະ ທຶນຊ່ວຍເຫຼືືອັທາງວິຊາການ, ສ່ງຜ່ົນໃຫ້້
ມີີການລົງທຶນທ່ສຳາຄັນໃນໂຄງການເຂ່ອັນໄຟຟ້້ານ້າ 
ງຽບ 1 ເຊື້່ງລວມີມີີການກ່ສ້າງ ແລະ ການດຳາເນີນງານ 
ຂອັງໂຮງງານຜ່ະລິດພະລັງງານໄຟຟ້້າຂະໜ້າດ 290  
ເມ່ກາວັດ. ຍອັດເງິິນເຫຼືືອັທັງໝົົດ ແລະ ຄຳາໝົ້ນສັນ 
ຍາຂອັງການດຳາເນີນທຸລະກຳາ ການກູ້ຂອັງພາກເອກະ 
ຊົນ ຂອັງ ເອດີບີ ໃນ ສປປ ລາວ ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 
ປີ 2020 ແມ່່ນ 164,8 ລ້ານໂດ້ລາ, ເຊື້່ງກວມີເອົາ 1% 
ຂອັງການດຳາເນີນທຸລະກິດພາກເອກະຊົນທັງໝົົດຂອັງ 
ເອດີບີ.

ການດຳາເນີນວຽນງານດ້ານຄວາມີຮັູ້ທ່ສຳາຄັນຂອັງ ເອດ ີ
ບີ ເພີ່່ອັສະໜ້ັບສະໜູ້ນ ການພັດທະນາພາກເອກະຊົນ
ໃນ ສປປ ລາວ ປະກອັບມີີການຮັ່ວມີມີືກັບສະພາການຄ້າ  
ແລະ ອັຸດສາຫັະກຳາແຫ່້ງຊາດລາວ ແລະ ລັດຖະບານ
ອັົດສະຕົຣີາລີໂດ້ຍຜ່່ານໂຄງການລິເລ່ມີທຸລະກິດພາກ
ພ້ນແມ່່ນ້າຂອັງ. ການຮັ່ວມີມີືດ່ງກ່າວ ໄດ້້ສ່ງຜ່ົນຕົ່ການ
ສ້າງດັດຊະນີການອັຳານວຍຄວາມີສະດວກ ເພີ່່ອັການລົງ 
ທຶນ ແລະ ການຄ້າ (ProFIT) ຂອັງແຂວງ ເຊື້່ງສະໜ້ອັງ
ຂ້ມູີນກ່ຽວກັບສະພາບແວດລ້ອັມີໃນການດຳາເນີນທຸລະ 
ກິດໃນລະດັບພາກພ້ນ.

ການເປັັນຄູ້່ຮ່່ວມງານ
ສຳານັກງານ ເອດີບີ ປະຈຳາ ສປປ ລາວ ຖືກສ້າງ 
ຕົ້ງຂ້ນໃນປີ 2001 ເພີ່່ອັປະສານງານກັບຄູ່ຮັ່ວມີພັດທະ 
ນາທ່ສຳາຄັນ, ລວມີທັງທະນາຄານໂລກ ແລະ ກອັງທຶນ 
ການເງິິນສາກົນ, ການເງິິນສອັງຝ່່າຍ ແລະ ອັົງການ
ສະຫັະປະຊາຊາດ, ເພີ່່ອັການຮັ່ວມີມີືດ້ານການເງິິນ ແລະ  
ການຮັ່ວມີມີືກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫຼືືອັດ້ານວິຊາການ. ສຳາ 
ນັກງານຍັງພົວພັນກັບອັົງການຈັດຕົ້ງທາງສັງຄົມີໃນນ້ນ
ລວມີທັງອັົງການຈັດຕ້ົງສາກົນທ່ບ່ສັງກັດລັດຖະບານ
ກ່ຽວກັບການອັອັກແບີບ ແລະ ຕົິດຕົາມີໂຄງການ. ພາ 
ລະບົດບາດຂອັງສຳານັກງານ ຍັງລວມີເອົາການຮັ່ວມີມີ ື
ກັບນັກຄ້ນຄວ້າພາຍໃນປະເທດເຊື້່ນ, ມີະຫັາວິທະຍາ 
ໄລ ແລະ ສະຖາບັນຄ້ນຄວ້າເພີ່່ອັພັດທະນາ ແລະ ສະ 

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ: ໂຄງການທ່ສະໜັອງທຶນຮ່່ວມ 
ກັນ, ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2016–31 ທັນວາ 2020
ກອັງທຶນຮັ່ວມີ ການສະໜ້ອັງທຶນຮັ່ວມີກັນ ຈຳານວນ (ລ້ານ ໂດ້ລາ)

ພາກລັດຖະບານກ 9 128,71
 ເງິິນກູ້ 3 77,06

 ທຶນຊ່ວຍເຫຼືືອັລ້າ 3 43,85

 ທຶນຊ່ວຍເຫຼືືອັດ້ານວິຊາການ 4 7,80
ກ ໂຄງການທ່ມີີແຫຼື່ງທຶນຫຼາຍກວ່າໜ້່ງແຫຼື່ງ ແມ່່ນຖືກນັບໜ້່ງຄ້ງ.

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ: ຕົວຊ້ວັດດ�ານຄ້້ນນະພາບຂອງ
ການດຳເນີນງານໂຄງການ ສຳລັບໂຄງການທຶນກູ�ຢືືມ ແລະ ທຶນຊ່ວຍເຫຼືືອລ�າໃຫືຼ�
ພາກລັດຖະບານ, ລະຫວ່່າງປີ 2019–2020
ຈຳານວນໂຄງການເງິິນກູ້ຢືມີ ທ່ກຳາລັງດຳາເນີນກ  
(ຮັອັດວັນທີ 31 ທັນວາ ປີ 2020)
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ປີ 2019  
(ລ້ານ ໂດ້ລາ)

ປີ 2020  
(ລ້ານ ໂດ້ລາ)

ສັນຍາໂຄງການທ່ໄດ້ຂ້, ຄ  41,14  36,93 

ການເບີີກຈ່າຍຂ 113,10 59,10

ຈຳານວນໂຄງການທຶນຊ່ວຍເຫຼືືອັລ້າທ່ກຳາລັງດຳາເນີນກ,ງ  
(ວັນທີ 31 ທັນວາ 2020)
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ປີ 2019  
(ລ້ານ ໂດ້ລາ)

ປີ 2020  
(ລ້ານ ໂດ້ລາ)

ສັນຍາໂຄງການທ່ໄດ້ຂ້, ຄ, ງ  71,27  28,83 
ການເບີີກຈ່າຍຂ, ງ 40,19 35,34

ຈຳານວນໂຄງການທ່ມີີຄວາມີສ່ຽງ (%) (ວັນທີ 31 ທັນວາ 2020) 13
ກ ອັີງໃສ່ຄຳໝົ້ນສັນຍາ.
ຂ ປະກອັບມີີເງິິນກູ້ຢືມີ / ເງິິນຊ່ວຍເຫຼືືອັລ້າ ທ່ໄດ້້ຮັັບຕົາມີສັນຍາ ຫຼື ການເບີີກຈ່າຍໃນປີ.
ຄ ບ່ລວມີເງິິນກູ້ຢືມີ ແລະ ເງິິນຊ່ວຍເຫຼືືອັລ້າທ່ອັີງໃສ່ນະໂຍບາຍ, ຜ່ົນໄດ້້ຮັັບ, ແລະ ຕົົວກາງ/ການປ່ອັຍສິນເຊື້່ອັ.
ງ ລວມີກອັງທຶນພັດທະນາອັາຊີ ແລະ ກອັງທຶນພິເສດອັ່ນໆຂອັງ ເອດີບີ.

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ: ຜົົນການປະເມີີນຜົົນສຳລັບ
ການປະຕິບັດງານຂອງໂຄງການໃຫືຼ�ເງິິນກູ�ຢືືມແກ່່ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ລະ 
ຫວ່່າງ 2011-2020

ຈຳານວນທັງໝົົດຂອັງ
ໂຄງການ ແລະ ແຜນ
ງານທ່ຖືກກວດສອັບ
ຄວາມີຖືກຕົ້ອັງ ແລະ 

ຖືກປະເມ່ີນຜ່ົນ 

ການຈັດລະດັບຜ່ົນການປະເມ່ີນຜ່ົນ

ປະສົບຜ່ົນສຳເລັດສູງ 
ແລະ ປະສົບຜ່ົນສຳເລັດ

ລະດັບຕົ່າ 
ກ ວ່າປະສົບ
ຜ່ົນສຳເລັດ ບ່ປະສົບຜ່ົນສຳເລັດ

ການປະຕົິບັດງານ
ການກູ້ຢືມີຂອັງ
ພາກລັດ

23 18 5 –

ປະຕົິບັດງານການ
ກູ້ຢືມີຂອັງພາກ
ເອກະຊົນ

1 1 – –

- = ບ່ມີີ, IED = ພະແນກປະເມ່ີນຜ່ົນເອກະລາດ.

ໝົາຍເຫ້ດ: ຕົົວເລກດ່ງກ່າວສະແດ້ງໃຫ້້ເຫ້ັນຈຳນວນການປະຕົິບັດງານການກູ້ຢືມີຂອັງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນໃນປະເທດ ທ່
ຖືກກວດກາຄວາມີຖືກຕົ້ອັງ ຫຼື ຖືກປະເມ່ີນໂດ້ຍ IED ແລະ ຜ່ົນການໃຫ້້ຄະແນນການປະຕົິບັດງານໂດ້ຍລວມີ. ຂ້ມີູນກວມີລວມີເອົາບົດ
ລາຍງານການເຮັດໂຄງການທ່ຖືກກວດກາຄວາມີຖືກຕົ້ອັງ ຫຼື ປະເມ່ີນຜ່ົນທັງໝົົດ ແລະ ບົດລາຍງານການທົບທວນປະຈຳປີເພີ່່ມີເຕີມີ 
ທ່ເຜີຍແຜ່ໂດ້ຍ ເອດີບີ ໃນໄລຍະ 10 ປີ ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ກຳລະກົດ 2010 ເຖິງ 30 ມີິຖຸນາ 2020. ເບີ່ງ ການປະເມ່ີນຜ່ົນ ທ່ກ່ຽວຂ້ອັງກັບ 
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ.

ແຫຼື່ງຂ້ມີູນ: ຖານຂ້ມີູນອັັດຕົາສ່ວນທ່ປະສົບຜ່ົນສຳເລັດຂອັງ IED (ຮັອັດວັນທີ 31 ທັນວາ 2020).

https://www.adb.org/what-we-do/themes/regional-cooperation/overview#accordion-0-2
https://www.adb.org/what-we-do/themes/regional-cooperation/overview#accordion-0-2
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/613466/adb-brief-141-impact-covid-19-tourism-lao-pdr.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/613466/adb-brief-141-impact-covid-19-tourism-lao-pdr.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/613466/adb-brief-141-impact-covid-19-tourism-lao-pdr.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/613466/adb-brief-141-impact-covid-19-tourism-lao-pdr.pdf
https://www.adb.org/what-we-do/private-sector-financing/main
https://www.adb.org/what-we-do/trade-supply-chain-finance-program/main
https://www.adb.org/what-we-do/trade-supply-chain-finance-program/main
https://www.adb.org/sectors/finance/microfinance
https://www.adb.org/sectors/finance/microfinance
https://www.adb.org/site/evaluation/overview
https://www.adb.org/search?page=1&facet_query=ola_collection_name%253Aevaluation_document%257CEvaluation%20Document&facet_query=sm_field_countries%2524name%253ALao%20People%2527s%20Democratic%20Republic


ໜ້ອັງຄວາມີຮັູ້. 

ເອດີບີ ເປັັນປະທານຮັ່ວມີ ສຳາລັບກຸ່ມີເຮັດວຽກກ່ຽວກັບ
ເສດຖະກິດມີະຫັາພາກ ຂອັງ ສປປ ລາວ ແລະ ກຸ່ມີເຮັດ
ວຽກຂະແໜງພ້ນຖານໂຄງລ່າງ. ໃນປີ 2020, ພະນັກ 
ງານຢູ່ສຳານັກງານຂອັງ ເອດີບີ ປະຈຳາປະເທດ ໄດ້້ເຂ້າ 
ຮັ່ວມີກັບ ບັນດາຄູ່ຮັ່ວມີພັດທະນາ ເພີ່່ອັຊ່ວຍເຫຼືືອັລັດ 
ຖະບານໃນການສ້າງ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງ 
ຄົມີແຫ້່ງຊາດ ຫັ້າ ປີ ຄ້ງທີ 9 (2021–2025).

ຄູ້່ຮ່່ວມງານດ�ານການເງິິນ
ການຮັ່ວມີມີືດ້ານການເງິິນ ຊ່ວຍໃຫ້້ຄູ່ຮັ່ວມີງານດ້ານ 
ການເງິິນຂອັງ ເອດີບີ, ລັດຖະບານ ຫຼື ອັົງການຈັດຕົ້ງ 
ລັດຖະບານ, ສະຖາບັນການເງິິນຫຼາຍຝ່່າຍ, ແລະ ອັົງ 
ການການຄ້າຕົ່າງໆ ເຂ້າຮັ່ວມີໃນການສະໜ້ອັງທຶນໃຫ້ ້
ແກ່່ໂຄງການຂອັງ ເອດີບີ. ທຶນເພີ່່ມີເຕີມີແມ່່ນຖືກສະ 
ໜ້ອັງໃຫ້້ໃນຮັູບແບີບທຶນກູ້ຢືມີ ແລະ ທຶນຊ່ວຍເຫຼືືອັລ້າ,  
ທຶນຊ່ວຍເຫຼືືອັທາງວິຊາການ, ແລະ ການຮັ່ວມີມີືເພີ່່ອັ
ສະໜ້ອັງເງິິນກູ້ແກ່່ພາກເອກະຊົນ ອັ່ນໆ ເຊື້່ນ: ເງິິນກູ້ຢືມີ  
B, ການຈັດການໂອນຄວາມີສ່ຽງ, ເງິິນກູ້ຢືມີຂະໜ້ານ  
ແລະ ຫັຸ້ນ, ການຮັ່ວມີມີືດ້ານການເງິິນແບີບຄ້າປະກັນ  
ແລະ ການຮັ່ວມີມີືດ້ານການເງິິນພາຍໃຕແ້ຜນງານການ 
ຄ້າ ແລະ ລະບົບຕົ່ອັງໂສ້ການສະໜ້ອັງການເງິິນ ແລະ 
ແຜນງານການເງິິນຈຸລະພາກ ຂອັງ ເອດີບ.ີ

ເອດີບີ ໄດ້້ເລ່ມີຕົ້ນດຳາເນີນງານການເງິິນຢູ່ ສປປ ລາວ 
ໃນປີ 1973. ຕົ້ງແຕ່ນ້ນມີາ, ຄຳາໝົ້ນສັນຍາກ່ຽວກັບການ 
ຮັ່ວມີມີືສຳາລັບເງິິນກູ້ຂອັງ ສປປ ລາວ ມີີມີູນຄ່າເຖິງ 
399,99 ລ້ານໂດ້ລາ ສຳາລັບ 34 ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ 
49,53 ລ້ານໂດ້ລາ ສຳາລັບ 56 ໂຄງການທຶນເຫຼືືອັດ້ານ
ວິຊາການ. ການຮັ່ວມີມີືດ້ານການເງິິນສຳາລັບພາກເອກະ 
ຊົນຂອັງ ສປປລາວ ມີີມີູນຄ່າ 499,4 ລ້ານໂດ້ລາ ສຳາລັບ 
ໂຄງການລົງທຶນໜ້່ງໂຄງການ.

ໃນປີ 2020, ສປປ ລາວ ໄດ້້ຮັັບທຶນສົມີທົບຊ່ວຍເຫຼືືອັ

ລ້າມີູນຄ່າ 24,71 ລ້ານໂດ້ລາ ຈາກອັົງການ ສະມີາຄົມີ
ເຢຍລະມີັນເພີ່່ອັການຮັ່ວມີມີືລະຫວ່າງປະເທດ (Deuts 
che Gesellschaft für Internationale Zusamme 
narbeit) ສຳາລັບໂຄງການຄຸ້ມີຄອັງຂະແໜງພ້ນຖານ
ໂຄງລ່າງຊົນນະບົດ ແລະ ອັ່າງໂຕ່ງແບີບຍືນຍົງ. 

ບົດສະຫຼຸບກ່ຽວກັບບັນດາໂຄງການທ່ມີີການສະໜ້ອັງ
ທຶນຮັ່ວມີກັນໃນໄລຍະວັນທີ 1 ມີັງກອັນ 2016 ເຖິງວັນ 
ທີ 31 ທັນວາ 2020 ສາມີາດເບີ່ງໄດ້້ທ່ www.adb.
org/countries/lao-pdr/cofinancing.

ການຈຸັດຊ້-ຈຸັດຈຸ�າງ
ໃນແຕ່ລະປີ, ເອດີບີ ໃຫ້້ເງິິນກູ້, ທຶນຊ່ວຍເຫຼືືອັລ້າ, ແລະ  
ທຶນຊ່ວຍເຫຼືືອັດ້ານວິຊາການ ເພີ່່ອັສະໜ້ັບສະໜູ້ນໂຄງ 
ການ ແລະ ກິດຈະກຳາຕົ່າງໆແກ່່ບັນດາປະເທດສະມີາ 
ຊິກທ່ກຳາລັງພັດທະນາ ແລະ ມີີສັນຍາຫຼາຍຕົ້ໂດ້ລາ  
ສຳາລັບການຈັດຊ້ສິນຄ້າ, ໜ້້າວຽກ ແລະ ການໃຫ້້
ບຳລິການຂອັງທ່ປຶກສາ. ສັນຍາສ່ວນໃຫຍ່ແມ່່ນມີອັບໃຫ້້
ບົນພ້ນຖານການແຂ່ງຂັນລະຫວ່າງປະເທດ, ເຊື້່ງເປັີດ
ໂອກາດໃຫ້້ບຳລິສັດ ແລະ ບຸກຄົນທ່ມີາຈາກປະເທດສະ 
ມີາຊິກຂອັງ ເອດີບີ ທັງໝົົດ. 

ສ່ວນແບ່່ງຂອງສັນຍາການຈຸັດຊ້ຂອງ ເອດີບີ

ສິນຄ້�າ, ວຽກງານ ແລະ ບໍລິການທ່ກ່ຽວຂ�ອງ
ສັນຍາການຈັດຊ້-ຈັດຈ້າງຂອັງ ເອດີບີ ໃນອັາຊີ ແລະ  
ປາຊີຟ້ິກ ສຳາລັບສິນຄ້າ, ໜ້້າວຽກ, ແລະ ການບຳລິການ 
ທ່ກ່ຽວຂ້ອັງພາຍໃຕ້ໂຄງການເງິິນກູ້ ແລະ ໂຄງການທຶນ
ຊ່ວຍເຫຼືືອັລ້າ ລວມີມີີມູີນຄ່າທັງໝົົດ 14,19 ຕົ້ໂດ້ລາ 
ໃນປີ 2019 ແລະ 22,79 ຕົ້ ໂດ້ລາ ໃນປີ 2020. ການ
ຈັດຊ້-ຈັດຈ້າງສະສົມີນັບແຕ່ປີ 1966 ແມ່່ນມີີມີູນຄ່າ 
216,35 ຕົ້ໂດ້ລາ  ເຊື້່ງລວມີມີີ 222,415 ສັນຍາ. 

ສຳາລັບຜູ່້ຮັັບເໝ່ົາ ແລະ ຜູ່້ສະໜ້ອັງສິນຄ້າຈາກ ສປປ 
ລາວ ແມ່່ນໄດ້້ຮັັບມີອັບໝົາຍສັນຍາ 5.172 ໂຄງການ 

ໂດ້ຍມີີມີູນຄ່າ 1,2 ຕົ້ໂດ້ລາ ຕົ້ງແຕ່ປີ 1966. 

ການບໍລິການຂອງທ່ປຶກສາ
ສັນຍາການຈັດຊ້-ຈັດຈ້າງຂອັງ ເອດີບີ ໃນພາກພ້ນ
ອັາຊີ ແລະ ປາຊີຟ້ິກ ສຳາລັບການໃຫ້້ບຳລິການຂອັງທ່
ປຶກສາພາຍໃຕ້ໂຄງການເງິິນກູ້, ທຶນຊ່ວຍເຫຼືືອັລ້າ ແລະ 
ທຶນຊ່ວຍເຫຼືືອັ ດ້ານວິຊາການ ແມ່່ນມີີມີູນຄ່າທັງໝົົດ 
756,72 ລ້ານໂດ້ລາໃນປີ 2019 ແລະ 732,11 ລ້ານ
ໂດ້ລາ ໃນປີ 2020. ການຈັດຊ້-ຈັດຈ້າງສະສົມີນັບແຕ່
ປີ 1966 ແມ່່ນມີີມີູນຄ່າ 14,13 ຕົ້ໂດ້ລາ ໂດ້ຍລວມີມີີ
ທັງໝົົດ 67.086 ສັນຍາ. 

ສຳາລັບທ່ປຶກສາທ່ມີາຈາກ ສປປ ລາວ ແມ່່ນໄດ້້ຮັັບສັນ 
ຍາທັງໝົົດ 872 ສັນຍາ ລວມີມີູນຄ່າ 91,65 ລ້ານໂດ້ລາ 
ນັບແຕ່ປີ 1966.

ສ່ງທ�າທາຍດ�ານການດຳເນີນງານ
ເຖິງວ່າລັດຖະບານຈະມີີຄວາມີພະຍາຍາມີຫຼາຍໃນ
ການເພີ່່ມີທະວີການຄຸ້ມີຄອັງການເງິິນພາກລັດ ແລະ ປັບ 
ປຸງສະພາບແວດລ້ອັມີ ໃນການດຳາເນີນທຸລະກິດ, ແຕ ່
ການແຜ່ລະບາດຂອັງ ພະຍາດລະບາດ ໂຄວິດ-19  
ໄດ້້ສ້າງຄວາມີເສຍຫັາຍຕົ່ສະພາບເສດຖະກິດ ດ້ວຍສະ 
ພາບ  ການຄ້າສາກົນທ່ຊຸດໂຊື້ມີລົງ, ຄວາມີຕົ້ອັງການ
ພາຍໃນປະເທດອັ່ອັນແອລົງ ແລະ ພາລະໜ້້ ສາທາລະ 
ນະກ່ມີີຄວາມີສ່ຽງສູງຕ່ົສະຖຽນລະພາບທາງເສດຖະ 
ກິດມີະຫັາພາກ. ນະໂຍບາຍເພີ່່ອັສະໜ້ັບສະໜູ້ນການ
ສະກັດກ້ນການແຜ່ລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19 ຍັງສ່ງ 
ຜ່ົນໃຫ້້ມີີການໂຈະການດຳາເນີນງານໂຄງການທ່ຖືກຄັດ 
ເລືອັກຊ່ວຄາວ. ເຖິງວ່າຈະມີີສະພາບທ່ກ່າວມີາກ່ຕົາມີ,  
ເອດີບີ ຍັງສືບຕົ່ໃຫ້້ການຊ່ວຍເຫຼືືອັໜ້່ວຍງານຄຸ້ມີຄອັງ 
ໂຄງການໃນກະຊວງຕົ່າງໆໃນການເລ່ງສັນຍາ ແລະ  
ການເບີີກຈ່າຍຕົາມີສັນຍາໂດ້ຍຜ່່ານການຮັ່ວມີມີືກັບທີມີ 
ງານໂຄງການ. ເອດີບີ ໄດ້້ຕົ້ງໜ້່ວຍງານຮັັບຜ່ິດຊອັບ
ແກ້່ໄຂຄວາມີຫຍຸ້ງຍາກໃນການຈັດຕົ້ງປະຕົິບັດໂຄງ 
ການ ສຳາລັບພະນັກງານໂຄງການເຊື້່ງກວມີເອົາ ວຽກຈັດ

ທ່ປຶກສາ 5 ອັນດັບຕ້ນໆຈຸາກ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 
ທ່ມີສ່ວນຮ່່ວມໃນສັນຍາເປັັນທ່ປຶກສາພາຍໃຕ� ເງິິນກູ�, ທຶນຊ່ວຍເຫຼືືອລ�າ ແລະ 
ໂຄງການທຶນຊ່ວຍເຫຼືືອດ�ານວິຊາການຂອງ ເອດີບີ, ລະຫວ່່າງວັນທີ 1 ມັງກອນ 
2016 – 31 ທັນວາ 2020

ທ່ປຶກສາ ຂະແໜງ
ຈຳນວນເງິິນໃນສັນຍາ 

(ລ້ານ ໂດ້ລາ)
ລາວ ຄອັນຊາວຕົິ້ງກຼຸບ ຈຳາກັດ ANR, WUS  15,84 

ລາວ-ອັາຊີ ຄອັນຊາວແຕັນສ໌ ກຼຸບ ANR  1,87 

ບຳລິສັດ Accounting & Auditing Services 
Co. Ltd.

HLT  0,87 

ບຳລິສັດ Vanchaleunsub Engineering 
Consultancy Sole Co. Ltd.

ANR  0,66 

ບຳລິສັດ A-Pro Consulting Sole Co. Ltd. ANR  0,63 

ທ່ປຶກສາລາຍບຸກຄົນ  10,02 

ອັ່ນໆ  5,11 

ລວມທັງໝົົດ  35,00 

ANR = ກະສິກຳ, ຊັບພະຍາກອັນທຳມີະຊາດ ແລະ ການພັດທະນາຊົນນະບົດ; HLT = ສຸຂະພາບ; 
WUS = ນ້າ ແລະ ໂຄງລ່າງພ້ນຖານ ແລະ ການບຳລິການ ໃນຕົົວເມ່ືອັງອັ່ນໆ.

ຜົູ�ຮ່ັບເໝົົາ/ຜົູ�ສະໜັອງ ສິນຄ້�າ 5 ອັນດັບທຳອິດຈຸາກ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທ ິ
ປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ທ່ມີສ່ວນຮ່່ວມໃນສັນຍາການສະໜັອງ ສິນຄ້�າ, ໜັ�າວຽກ, 
ແລະ ການບໍລິການ ທ່ກ່ຽວຂ�ອງພາຍໃຕ�ເງິິນກູ� ແລະ ທຶນຊ່ວຍເຫຼືືອລ�າ ຂອງ ເອ
ດີບີ, ລະຫວ່່າງ ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2016 – 31 ທັນວາ 2020

ຜູ່້ຮັັບເໝ່ົາ/ຜູ່້ສະໜ້ອັງ ຂະແໜງການ
ຈຳນວນເງິິນໃນສັນຍາ 

(ລ້ານ ໂດ້ລາ)

ວິສາຫັະກິດກ່ສ້າງທາງເລກ 8 IND, TRA, WUS  29,66 
ບຳລິສັດ ສຸກປະເສີດ ສຳາຫຼວດ ອັອັກແບີບ ແລະ 
ກ່ສ້າງຂົວທາງ ແລະ ຊົນລະປະທານ ຈຳາກັດ.

ANR, EDU  11,64 

ບຳລິສັດ DM Group Sole Co. Ltd. WUS  11,51 
ບຳລິສັດ ຈິດຈະເລີນກ່ສ້າງ ຈຳາກັດ. ບຳລິສັດ  

DM Group Sole Co.
 9,30 

ກຸ່ມີບຳລິສັດ ຄຳາຟ້ອັງ ຈຳາກັດ. WUS  7,59 

ອັ່ນໆ  336,68 

ລວມທັງໝົົດ  406,39 

ANR = ກະສິກຳ, ຊັບພະຍາກອັນທຳາມີະຊາດ, ແລະ ການພັດທະນາຊົນນະບົດ; EDU = ການສຶກສາ; 
IND = ອັຸດສາຫັະກຳ ແລະ ການຄ້າ; TRA = ການຂົນສ່ງ; WUS = ນ້າ ແລະ ພ້ນຖານໂຄງລ່າງ 
ແລະ ການບຳລິການ ໃນຕົົວເມ່ືອັງອັ່ນໆ.

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ: ສັດສ່ວນຂອງສັນຍາການຈຸັດຊ້-ຈຸັດຈຸ�າງ ສຳລັບໂຄງການເງິິນກູ�, ທຶນຊ່ວຍເຫຼືືອລ�າ ແລະ ໂຄງການທຶນຊ່ວຍເຫຼືືອດ�ານ
ວິຊາການ

ລາຍການ

2019 2020
ສະສົມີ  

(ວັນທີ 31 ທັນວາ 2020)
ຈຳານວນ 

(ລ້ານ ໂດ້ລາ) % ຂອັງຈຳານວນລວມີ
ຈຳານວນ 

(ລ້ານ ໂດ້ລາ) % ຂອັງຈຳານວນລວມີ
ຈຳານວນ 

(ລ້ານ ໂດ້ລາ) % ຂອັງຈຳານວນລວມີ
ສິນຄ້າ, ໜ້້າວຽກ ແລະ ບຳລິການທ່ກ່ຽວຂ້ອັງ  137,72  0,97  52,16  0,23  1.203,30  0,56 
ການບຳລິການຂອັງທ່ຄຳາປຶກສາ  9,57  1,27  1,60  0,22  91,65  0,65 
ມູນຄ້່າການຈຸັດຊ້-ຈຸັດຈຸ�າງ ລວມທັງໝົົດ  147,29  0,99  53,76  0,23  1.294,95  0,56 

https://www.adb.org/what-we-do/financing-partnerships/main
https://www.adb.org/what-we-do/private-sector-financing/commercial-cofinancing-nonsovereign-projects
https://www.adb.org/what-we-do/private-sector-financing/loan-syndications
https://www.adb.org/what-we-do/private-sector-financing/loan-syndications
https://www.adb.org/what-we-do/private-sector-financing/loan-syndications
https://www.adb.org/what-we-do/private-sector-financing/guarantees
https://www.adb.org/what-we-do/trade-supply-chain-finance-program/main
https://www.adb.org/what-we-do/trade-supply-chain-finance-program/main
https://www.adb.org/sectors/finance/microfinance
www.adb.org/countries/lao-pdr/cofinancing
www.adb.org/countries/lao-pdr/cofinancing
https://www.adb.org/business/operational-procurement/goods-services


ກ່ຽວກັບ ສປປ ລາວ ແລະ ເອດີບີ 

ສະມາຊິກຂອງ ເອດີບີ 
ເຂ້າຮັ່ວມີໃນປີ 1966

ການຖືຫຸ້້�ນ ແລະ ສິດລົງຄ້ະແນນສຽງ
ຈຳານວນຫັຸ້ນທ່ຖື: 1.476 (0,014% ຂອັງຫັຸ້ນທັງໝົົດ)
ຄະແນນສຽງ: 40.590 (0,305% ຂອັງສະມີາຊິກທັງໝົົດ,
 0,469% ຂອັງສະມີາຊິກໃນພາກພ້ນທັງໝົົດ)
* ທຶນປະກອັບສ່ວນໂດ້ຍລວມີ: 21,26 ລ້ານ ໂດ້ລາ
* ທຶນປະກອັບສ່ວນທ່ຈ່າຍ: 1,33 ລ້ານ ໂດ້ລາ

* ມີີມີູນຄ່າເປັັນຕົົວເລກເງິິນ ໂດ້ລາສະຫັະລັດ ໃນອັັດຕົາຂອັງວັນທີ 31 ທັນວາ 2020.

ທ່ານ ບ້ນໂຈມ ອ້ບົນປະເສ້ີດ ເປັັນຜູ່້ວ່າການ ແລະ ທ່ານນາງ ວັດທະນາ ດາລາລອຍ ເປັັນຮັອັງຜູ່້ວ່າການ ຂອັງ ສາທາລະນະ 
ລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ປະຈຳາຢູ່ ເອດີບີ.

*Sameer Kumar Khare ເປັັນຜູ່້ອັຳານວຍການກຸ່ມີ ແລະ ທ່ານ Azizul Alam ເປັັນຜູ່້ວ່າການແທນ ຜູ່້ອັຳານວຍການກຸ່ມີ ທ່ຕົາງໜ້້າ ສາທາ 
ລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໃນສະພາບຳລິຫັານຂອັງ ເອດີບີ.

ທ່ານ ນາງ Sonomi Tanaka ແມ່່ນຜູ່້ຕົາງໜ້້າ ເອດີບີ ປະຈຳາ ສປປ ລາວ. ສຳານັກງານປະຈຳາ ສປປ ລາວ ຖືກເປັີດຂ້ນໃນເດ້ືອັນ ກຳລະກົດ ປີ  
2001 ແລະ ເປັັນຈຸດເຊື້່ອັມີຕົ່ຕົ້ນຕົຳໃນການດຳາເນີນງານ ສຳາລັບກິດຈະກຳາຕົ່າງໆ ລະຫວ່າງ ເອດີບີ ແລະ ລັດຖະບານ, ພາກ 
ເອກະຊົນ, ອັົງການຈັດຕົ້ງທ່ບ່ສັງກັດລັດຖະບານທັງຂອັງພາຍໃນແລະຕົ່າງປະເທດ ແລະ ຄູ່ຮັ່ວມີພັດທະນາ. ສຳານັກງານປະ 
ຈຳາ ສປປ ລາວ ໄດ້້ເຂ້າຮັ່ວມີໃນການສົນທະນາດ້ານນະໂຍບາຍ, ການພັດທະນາແຜນຍຸດທະສາດການຮັ່ວມີມີື ແລະ ແຜນງານຂອັງ
ປະເທດ, ແລະ ການຄຸ້ມີຄອັງໂຄງການ, ໄປັພ້ອັມີກັບການເຮັດໜ້້າທ່ເປັັນຖານຄວາມີຮັູ້ກ່ຽວກັບບັນຫັາການພັດທະນາໃນ ສປປ ລາວ.

ອັົງການຂອັງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ທ່ຮັັບຜ່ິດຊອັບວຽກງານຂອັງ ເອດີບີ ແມ່່ນ ກົມີຮັ່ວມີມີືສາກົນ ທ່ສັງກັດພາຍໃນ ກະຊວງ ແຜນການ 
ແລະ ການລົງທຶນ, ແລະ ກົມີການເງິິນຕົ່າງປະເທດ ແລະ ຄຸ້ມີຄອັງໜ້້ສິນຂອັງ ກະຊວງ ການເງິິນ.

ຂ້ມູນກ່ຽວກັບທະນາຄ້ານພັດທະນາອາຊີ
ເອດີບີ ແມ່່ນທະນາຄານພັດທະນາຫຼາຍຝ່່າຍ ທ່ເປັັນເຈ້າຂອັງໂດ້ຍສະມີາຊິກ 68 ປະເທດ, ເຊື້່ງ 49 ປະເທດ ແມ່່ນມີາຈາກພາກພ້ນ 
ອັາຊີ ແລະ ປາຊີຟ້ິກ ແລະ 19 ປະເທດ ແມ່່ນມີາຈາກພາກພ້ນອັ່ນໆ. ເຄ່ອັງມີືຕົ້ນຕົຳ ໃນການຊ່ວຍເຫຼືືອັບັນດາປະເທດສະມີາຊິກທ ່
ກຳາລັງພັດທະນາຂອັງ ເອດີບີ ແມ່່ນ ການເປັັນຄູ່ຮ່ັວມີມີືທາງດ້ານ ນະໂຍບາຍ, ເງິິນກູ້, ການລົງທຶນໃນສ່ວນຫັຸ້ນ, ການຄ້າປະກັນ,  
ໃຫ້້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືືອັລ້າ ແລະ ທຶນຊ່ວຍເຫຼືືອັດ້ານວິຊາການ. ໃນປີ 2020, ມີູນຄ່າການປ່ອັຍກູ້ແມ່່ນ 26,9 ຕົ້ໂດ້ລາ (149 ໂຄງການ),  
ໂດ້ຍມີີທຶນຊ່ວຍເຫຼືືອັດ້ານວິຊາການມີູນຄ່າ 293,56 ລ້ານ ໂດ້ລາ (275 ໂຄງການ) ແລະ ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືືອັລ້າ ມີີມີູນຄ່າ 1,08 ຕົ້
ໂດ້ລາ (62 ໂຄງການ). ນອັກຈາກນ້, ເງິິນຈຳານວນ 16,41 ຕົ້ໂດ້ລ້າ ທ່ເປັັນທຶນລະດົມີໄດ້້ໃຫ້້ແກ່່ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ໃນຮັູບແບີບ
ຂອັງເງິິນກູ້ ແລະ ເງິິນຊ່ວຍເຫຼືືອັລ້າເງິິນກູ້ປະເພີ່ດ B, ການຈັດການໂອນຄວາມີສ່ຽງ, ການຄ້າປະກັນທຶນສົມີທົບ, ເງິິນກູ້ຄູ່ຂະໜ້ານ, 
ການລົງຄູ່ທຶນຂະໜ້ານ, ແລະ ການຮັ່ວມີມີືດ້ານການເງິິນສຳາລັບທຸລະກຳາພາຍໃຕ້ ແຜນງານການຄ້າ ແລະ ລະບົບຕົ່ອັງໂສ້ການສະໜ້ອັງ
ການເງິິນ ແລະ ແຜນງານການເງິິນຈຸລະພາກ ຂອັງ ເອດີບີ. ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ມີັງກອັນ ປີ 2016 ຫັາ ວັນທີ 31 ທັນວາ ປີ 2020, ຈຳານວນ
ການປ່ອັຍເງິິນກູ້ປະຈຳາປີຂອັງ ເອດີບີ ສະເລ່ຍແມ່່ນ19,69 ຕົ້ໂດ້ລາ. ນອັກຈາກນ້ນ, ທຶນຊ່ວຍເຫຼືືອັລ້າດ້ານເພີ່່ອັການລົງທຶນ ແລະ ທຶນ
ຊ່ວຍເຫຼືືອັດ້ານວິຊາການທ່ໄດ້້ຈາກ ເອດີບີ ແລະ ກອັງທຶນພິເສດ ແມ່່ນສະເລ່ຍປະມີານ 805,5 ລ້ານ ໂດ້ລາ ແລະ 230,81 ລ້ານ ໂດ້ລາ 
ຕົາມີລຳາດັບ ໃນໄລຍະດຽວກັນ. ມີາຮັອັດວັນທີ 31 ທັນວາ 2020, ຄຳາໝົ້ນສັນຍາສະສົມີທ່ບ່ລວມີເອົາການຮັ່ວມີມີືດ້ານການເງິິນມີີຈຳາ
ນວນ 323,17 ຕົ້ໂດ້ລາ ໃນຮັູບແບີບເງິິນກູ້ຢືມີ ສຳາລັບ 3.369 ໂຄງການ ຢູ່ 44 ປະເທດ, 11,3 ຕົ້ໂດ້ລາ ໃນຮັູບແບີບການຊ່ວຍເຫຼືືອັ
ລ້າຂອັງ 495 ໂຄງການ, ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືືອັລ້າດ້ານວິຊາການໃນຈຳານວນ 5,01 ຕົ້ໂດ້ລາ, ລວມີທັງການຊ່ວຍເຫຼືືອັດ້ານວິຊາການໃນ
ພາກພ້ນ.

ລາຍຊື່ຜົູ້ຕິດຕໍ່

ສຳນັກງານ ເອດີບີ ປະຈຸຳ ສປປ ລາວ
ທະນາຄານພັດທະນາອັາຊີ
ມີູມີ ຖະໜ້ົນ ລ້ານຊ້າງ ແລະ 
ຖະໜ້ົນ ສາມີແສນໄທ, ຕົູ້ ປ.ນ. ກ່ອັງ 9724
ນະຄອັນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.
ໂທ: +856-21-250444; ແຟ໊ກ: +856-21-250333
adblrm@adb.org
www.adb.org/lao-pdr

ສຳນັກງານໃຫຍ່່ຂອງ ເອດີບີ
ຖະໜ້ົນ 6 ເອດີບີ, ເມ່ືອັງ ມີັນດາລູຢົງ  
(6 ADB Avenue, Mandaluyong City)
1550 ກຸງມີະນີລາ, ປະເທດ ຟ້ີລິບປິນ
ໂທ: +63 2 8632 4444
ແຟ໊ກ: +63 2 8636 2444

ກະຊວງການເງິິນ
ຖະໜ້ົນ 23 ສິງຫັາ, ຕົູ້ ປ.ນ. 46 ນະຄອັນຫຼວງວຽງຈັນ, 
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ໂທ: +856-21-412142; ແຟ໊ກ: +856-21-412142
www.mof.gov.la 

  ທ່ານ ສ້ລິວັດ ສ້ວັນນະຈຸູມຄ້ຳ
ຫັົວໜ້້າກົມີ 
soulivath@mof.gov.la

  ທ່ານ ສາຍໃຈ ລິດຈຸະນາ
ຫັົວໜ້້າພະແນກຮັ່ວມີມີືດ້ານການເງິິນຫຼາຍຝ່່າຍ 
ຫັົວໜ້້າພະແນກຄຸ້ມີຄອັງການເງິິນ ແລະ ໜ້້ສິນພາຍນອັກ 
saychai@mof.gov.la

  ທ່ານ ສະລັກໃນ ອ້ທະນະສິດ
ພະນັກງານວິຊາການ 
ພະແນກຮັ່ວມີມີືດ້ານການເງິິນຫຼາຍຝ່່າຍ 
ກົມີການເງິິນຕົ່າງປະເທດ ແລະ ຄຸ້ມີຄອັງໜ້້ສິນ 
ໂທ: +85620 77883355 
salucknai@mof.gov.la

ເວັບໄຊຂອງ ເອດີບີ

ທະນາຄານພັດທະນາອັາຊີ
www.adb.org

ລາຍ ງານ ປະ ຈຳາ ປີ
www.adb.org/documents/series/adb-annual-reports

ພາບລວມີຂອັງທະນາຄານພັດທະນາອັາຊີ
www.adb.org/publications/series/asian-development-
outlook

ຫັ້ອັງສະໝົຸດຂ້ມີູນຂອັງ ເອດີບີ
data.adb.org

ຊ້-ຈັດຈ້າງ, ວຽກປົກປ້ອັງ, ການຄຸ້ມີຄອັງການເງິິນ ແລະ  
ການເບີີກຈ່າຍເງິິນ. ເອດີບີຍັງໃຫ້້ຄຳາແນະນຳາໂດ້ຍກົງ 
ກ່ຽວກັບຂ້ນຕົອັນການຮັັບສະໝົັກທ່ປຶກສາ. ສຳານັກງານ 
ປະຈຳາ ສປປ ລາວ ໄດ້້ປະຕົິບັດມີາດຕົະການເພີ່່ອັປັບປຸງ 
ຄຸນນະພາບຂອັງບົດລາຍງານການເງິິນ ທ່ມີີການກວດ 
ສອັບເພ່ີ່ອັຮັັບປະກັນວ່າງົບປະມີານຂອັງໂຄງການແມ່່ນ
ຖືກນຳາໃຊື້້ຕົາມີຈຸດປະສົງທ່ໄດ້້ກຳານົດໄວ້.

ທິດທາງໃນອະນາຄ້ົດ 
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມີແຫ້່ງຊາດ ຫັ້າ ປີຄ້ງ 
ທີ 9 ຂອັງ ສປປ ລາວ ໄດ້້ວາງພ້ນຖານໃນການສ້າງເສດ 
ຖະກິດທ່ເຂ້ມີແຂງກວ່າເກ່່າ ໃນໄລຍະຍາວຈົນພ້ນສະ 
ພາບການແຜ່ລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19, ໂດ້ຍສຸມີໃສ ່
ການແກ້່ໄຂບັນດາສ່ງທ້າທາຍທ່ເກີ່ດຈາກການແຜ່ລະ 
ບາດພະຍາດດ່ງກ່າວ, ການປ່ຽນແປັງດິນຟ້້າອັາກາດ,  
ສົງຄາມີການຄ້າ ແລະ ຄວາມີບ່ແນ່ນອັນຂອັງໂລກທ່ສູງ 
ຂ້ນ. ແຜນການດ່ງກ່າວພະຍາຍາມີເຮັດໃຫ້້ ສປປ ລາວ  
ຫຼຸດພ້ນອັອັກຈາກປະເທດດ້ອັຍພັດທະນາໃນປີ 2024  
ແລະ ສະໜ້ັບສະໜູ້ນ ຄວາມີກ້າວໜ້້າທ່ເຂ້ມີແຂງ 

ເພີ່່ອັບັນລຸເປັ້າໝົາຍການພັດທະນາແບີບຍືນຍົງໃນ 
ປີ 2030, ລວມີທັງການຫັັນໄປັສູ່ເສດຖະກິດທ່ມີີກາກ
ບອັນຕົ່າ. 

ການສະໜ້ັບສະໜູ້ນຂອັງ ເອດີບີ ຕົ່ ສປປ ລາວ ກວມີ 
ເອົາການສະໜ້ອັງການເງິິນ, ຄວາມີຮັູ້ ແລະ ການ 
ຮັ່ວມີມີື, ໂດ້ຍການດຳາເນີນງານຈະສືບຕົ່ສຸມີໃສ່ ຄວາມີ 
ອັາດສາມີາດຂອັງສະຖາບັນ, ຂະແໜງກະສິກຳາ ແລະ  
ຊັບພະຍາກອັນທຳາມີະຊາດ, ພ້ນຖານໂຄງລ່າງເພີ່່ອັ 
ການເຊື້່ອັມີຕົ່, ການບຳລິການທາງດ້ານ ຊັບພະຍາກອັນ 
ມີະນຸດ ແລະ ສັງຄົມີ ແລະ ເຮັດໃຫ້້ຕົົວເມ່ືອັງມີີຊີວິດຊີວາ
ຫຼາຍຂ້ນ. ຄວາມີສະເໝີ່ພາບລະຫວ່າງຍິງ - ຊາຍ, ການ 
ປົກຄອັງທ່ດີ ແລະ ການພັດທະນາພາກເອກະຊົນ ແມ່່ນ 
ຫັົວຂ້ທ່ນອັນຢູ່ໃນການຊ່ວຍເຫືຼືອັດ້ານການພັດທະ 
ນາຂອັງ ເອດີບີ ໃຫ້້ແກ່່ ສປປ ລາວ. ການລົງທຶນໃຫ້ ້
ແກ່່ພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນໃນພາກພ້ນຈະເນ້ນ  
ເຖິງຜ່ົນປະໂຫຍດຂອັງການຮັ່ວມີມີືຫຼາຍກວ່າເກ່່າ ໃນ
ໂຄງການແລວທາງເສດຖະກິດອັະນຸພາກພ້ນແມ່່ນ້າ
ຂອັງ (Greater Mekong Subregion economic 
corridors).

ໝົາຍເຫ້ດ:
ເອດີບີ ຮັັບຮັູ້ “ສປປ ລາວ” ໃນນາມີ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ.
ຕົົວເລກແມ່່ນຄາດຄະເນໂດ້ຍ ເອດີບີ ຍົກເວ້ນແຕ່ມີີການລະບຸໄວ້ເປັັນຢ່າງອັ່ນ. “$” ໝົາຍ ເຖິງເງິິນໂດ້ລາສະຫັະລັດ.
ຂ້ມີູນຖືກປັບປຸງໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2020 ເວ້ນເສຍແຕ່ຖ້າໄດ້້ລະບຸໄວ້ເປັັນຢ່າງອັ່ນໆ.
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https://www.mof.gov.la/
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https://www.adb.org/documents/series/adb-annual-reports
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www.adb.org/publications/series/asian-development-outlook
https://data.adb.org/
https://www.adb.org/what-we-do/themes/regional-cooperation/overview#accordion-0-2

