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ພົນລະເມືອງ, 2015 (ລ້ານຄົນ) 6,5

ອັດຕາການ ຂະ ຫຍາຍ ໂຕ ຂອງພົນລະເມືອງໃນແຕ່ລະປີ, 2005–2015 (%) 1,5

ອາຍຸສະເລ່ຍແຕ່ມື້ເກີດ, 2015 (ປີ)

  ເພດຍິງ 65

  ເພດຊາຍ 62

ອັດຕາການຮູ້ໜັງສືຜູ້ໃຫຍ່, 2015 (%) 85,0

ເປີເຊັນຂອງພົນ ລະ ເມືອງໃນເຂດຕົວເມືອງ, 2015 33,0

ເປົ້າໝາຍສະຫັດສະວັດ ເພື່ອການພັດທະນາ

 ພົນ ລະ ເມືອງທີ່ດໍາລົງຊີວິດດ້ວຍ ລາຍ ໄດ້ໜ້ອຍກວ່າ $1,90 ຕໍ່ວັນ, 2012 (%) 16,7

 ພົນ ລະ ເມືອງທີ່ດໍາລົງຊີວິດຕໍ່າກ່ວາເສັ້ນແບ່ງຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດ, 2012 (%) 23,2

ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນສຸດທິຊັ້ນປະຖົມສຶກສາສາມັນ. ປີງ ົບປະມານ 2015–2016 (%) 98,7

ອັດຕາການຈົບ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ, ປີງ ົບປະມານ 2015–2016 (%) 77,6

ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ ຕໍ່ກັບເດັກເກີດ 1.000 ຄົນ, 2015 86,0

ອັດຕາສ່ວນການຕາຍຂອງແມ່ເກີດລູກໃໝ່ ຕໍ່ 100.000 ຄົນ, 2015 206,0

ເປີເຊັນຂອງພົນ ລະ ເມືອງຢູ່ໃນຕົວເມືອງທີ່ນໍາໃຊ້ແຫຼ່ງນໍ້າດື່ມທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, 2015 89,9

ເຂດຊົນນະບົດທີ່ມີ ເສັ້ນທາງ, 2015 (%) 50,7

ເຂດຊົນນະບົດທີ່ບໍ່ມີ ເສັ້ນທາງ, 2015 (%) 12,7

ອັດຕາຂອງຄົວເຮືອນທີ່ມີໄຟຟ້າໃຊ້, 2015 81,0
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ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ. 2015. ເປົ້າໝາຍສະຫະສະວັດເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ ໄລຍະພາຍຫຼັງປີ-2015:   
ທົບທວນໂດຍຫຍໍ.້ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ; ທະນາຄານໂລກ. http://povertydata.worldbank.org/poverty/country/LAO
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 ສ ປ ປ ລາວ ແລະ ການ ຮ່ວມ ມື ກັບ 
ເອດີບີ
ດ້ວຍຄວາມອຸດົມສົມບູນທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ເປັນທີ່ຕັ້ງຍຸດທະສາດໃຈກາງຂອງອະນຸພາກພື້ນແມ່ນໍ້າ 
ຂອງ (GMS), ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ (ສປປ ລາວ) ໄດ້ອອກຈາກຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ໂດດດ່ຽວ 
ໃນຫຼາຍທົດສະວັດ ຈົນກາຍມາເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດເຕີບໂຕຢ່າງໄວວາທີ່ສຸດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນ 
ອອກສຽງໃຕ້ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີຊຸມປີ 2011 ເປັນຕົ້ນມາ. 

ການເຕີບໂຕນີ້ ແມ່ນໄດ້ ຮັບ ແຮງຂັບເຄື່ອນໂດຍການຄ່ອຍຫັນປ່ຽນຈາກເສດຖະກິດປິດ ແລະ  ລວມ ສູນມາເປັນເສດຖະກິດ 
ຕະຫຼາດ ແລະ ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດເພີ່ມຂຶ້ນ, ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ວຍການເຊື່ອມ ໂຍງກັບບັນດາ 
ປະເທດໃກ້ຄຽງໃນອະນຸພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະ ພາກພື້ນອື່ນໆ ຫຼາຍ ຂື້ນ. ໃນຂະນະທີ່ມີການຫັນປ່ຽນນັ້ນ, ສປປ ລາວ 
ຍັງຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂບັນ ດາ ສິ່ງທ້າ ທາຍ ຕ່າງໆ ລວມທັງດ້ານພູມສາດທີ່ບໍ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບທະເລ, ໂຄງລ່າງພື້ນຖານທີ່ຈໍາກັດ, 
ຖານເສດຖະກິດທີ່ນ້ອຍ, ພາກເອກະຊົນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ກໍາລັງແຮງງານໄວໜຸ່ມຍັງຂາດສື ມີ ວິ ຊາ ສະ ເພາະ
ທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບເສດຖະກິດທີ່ທັນສະໃໝ. 

ຈາກປີ 2011 ຫາ 2015, ອັດຕາການເຕີບໂຕສະເລ່ຍ ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນເບື້ອງຕົ້ນ ( ຈີ ດີ ພີ) ແມ່ນ 
7,6% ຕໍ່ປີ, ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ຍັງຢູ່ໃນເສັ້ນທາງກ້າວໄປສູ່ການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ 
ພາຍໃນປີ 2020. ໃນຊ່ວງໄລຍະດັ່ງກ່າວນີ້, ລາຍຮັບຈີ ດີ ພີ ຕໍ່ຫົວຄົນ ຫຼາຍກວ່າເທົ່າຕົວ, ໃນຂະນະທີ່ສັດສ່ວນຂອງ 
ປະຊາກອນທີ່ດໍາລົງຊີວິດລຸ່ມເສັ້ນຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດ ແມ່ນໄດ້ຫຼຸດລົງຈາກປະມານ 46% ໃນປີ 1992 ມາເປັນປະມານ 
23% ໃນປີ 2012. ຍັງມີຫຼາຍຄາດໝາຍສູ້ຊົນຕົ້ນຕໍພາຍໃຕ້ ເປົ້າໝາຍສະຫັດສະວັດແຫ່ງການພັດທະນາ ໄດ້ບັນລຸເຕັມສ່ວນ 
ຫຼື ສ່ວນໃຫຍ່ຕາມກໍານົດເວລາຂອງປີ 2015, ເຖິງແມ່ນວ່າ ສປປ ລາວ ຍັງຄົງສືບຕໍ່ລ່າຊ້າໃນບາງຂົງເຂດ, ເຊັ່ນວ່າ ບັນຫາ 
ໂພຊະນາການຂອງເດັກນ້ອຍ ແລະ ການຕັດໄມ້ທໍາລາຍປ່າ.

ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ເອດີບີ) ເປັນໜຶ່ງໃນຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາທີ່ນໍາໜ້າຂອງ ສປປ ລາວ ນັບແຕ່ການ ໃຫ້ເງິນກູ້ຄັ້ງທໍາອິດ 
ໃນປີ 1970 ເປັນຕົ້ນມາ. ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ ເອດີບີ ແມ່ນເຊື່ອມໂຍງຢ່າງໃກ້ຊິດກັບບັນດາບູລິມມະສິດການພັດທະນາ 
 ປະ ເທດ ຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເຊັ່ນ: ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ,  ຂອງ ເສດ ຖະ ກິດຢ່າງ ທົ່ວ ເຖິງ, 
ການຍົກລະດັບໂຄງລ່າງພື້ນຖານ, ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງຂອງຊັບພະຍາກອນ 
ທໍາມະຊາດ. 

ສປປ ລາວ ອຸດົມ 
ສົມບູນດ້ວຍ 
ຊັບພະຍາກອນ 
ທໍາມະຊາດ ແລະ ທີ ່
ຕັ້ງຍຸດທະສາດຢູ ່
ໃຈກາງຂອງອະນຸພາກ 
ພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ,  
ສປປ ລາວ ໄດ້ກ້າວ 
ອອກມາຈາກສະພາບ 
ຫຍຸ້ງຍາກສັບສົນ  
ແລະ ໂດດດ່ຽວໃນ 
ຫຼາຍທົດສະວັດ 
ເພື່ອກາຍເປັນໜຶ່ງ 
ໃນເສດຖະກິດທີ່ມີ 
ການຂະຫຍາຍຕົວໄວ 
ທີ່ສຸດໃນພາກພື້ນ 
ອາຊີຕາເວັນອອກ 
ສ່ຽງໃຕ້ນັບຕັ້ງແຕ່ 
ປີ 2011 ເປັນຕົ້ນມາ. 

ຕາຕະລາງ 1: ການ ອະ ນຸ ມັດ ເງິນກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແລະ ການ ເບີກ ຈ່າຍເງິນກູ້ ຢືມຂອງ  ເອ ດີ ບີ  
ໃນສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ

1970-2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ລວມທັງໝົດ

ການອະນຸມັດເງິນກູ້ 
ຢຶມ ແລະ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ

1.398,6 151,6 65,0 139,5 114,4 220,0 95,0 103,9 2.288,0

ADF 1.328,6 151,6 65,0 139,5 114,4 76,0 95,0 103,9 2.074,0

OCR 70,0 144,0 214,0

ການ ເບີກ ຈ່າຍ 1.176,7 57,4 71,2 63,8 72,6 75,3 65,1 51,8 1.633,9

ADF 1.158,5 57,2 71,1 63,8 72,6 75,3 65,1 51,8 1.615,5

OCR 18,2 0,2 0,1 – – – – – 18,5

ADF = ກອງທຶນພັດທະນາອາຊີ (Asian Development Fund), OCR = ແຫຼ່ງທຶນປົກກະຕິ (ordinary capital resources)
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຫ້ອງການ ເອດີບີ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ,



2 ບົດລາຍງານສັງລວມປະສິດທິຜົນຂອງການພັດທະນາ:ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ

 ໃນຂະແໜງການ ຕ່າງໆ, ເອດີບີຍັງແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຜູ້ໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຕົ້ນຕໍຂອງ ສປປ ລາວ. ຂໍ້ມູນການຊ່ວຍເຫຼືອ 
 ໃຫ້ ແກ່ການພັດທະນາທີ່ເປັນທາງການ (ODA) ໃນປີງ ົບປະມານ 2013–2014 ແລະ 2014–2015 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ 
ເອດີບີ ແມ່ນຜູ້ໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນການພັດທະນາຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະ ການພັດທະນາຊົນນະບົດ (15,3%  
ຂອງເງິນ ODA ທັງໝົດ, ດ້ານການສືກສາ (24,0%), ການປົກຄອງບໍ ລິ ຫານ (22,9%), ແລະ ຂະແໜງການຄ້າ ແລະ  
ການ ພັດ ທະ ນາພາກເອກະຊົນ (31,3%). ເອດີບີ ຍັງເປັນຜູ້ໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າເປັນອັນດັບສອງດ້ານສາທາລະນະສຸກ  
(10,3%), ແລະ ເປັນອັນດັບສາມດ້ານການພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານ (16,9%) ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ 
ທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (10,2%).

ກອງທຶນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງຍີ່ປຸ່ນທີ່ບໍລິຫານໂດຍເອດີບີ (JFPR) — ທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2000 
ເພື່ອເປົ້າໝາຍສະເພາະໃນ ການລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ  ຊ່ອຍດ້ານການພັດທະນາສັງຄົມ. ກອງ ທຶນດັ່ງກ່າວ ໄດ້
ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ສໍາລັບ ໂຄງ ການ ຕ່າງໆ ເພື່ອ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ສາທາລະນະສຸກ, 
ການສ້າງຄວາມສາມາດ, ແລະ ການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ JFPR ທັງໝົດຂອງ 
ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອ ສປປ ລາວ ແມ່ນສູງເຖິງ 21,74 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ນັກສຶກສາຫຼາຍກວ່າ 
50 ຄົນຈາກ ສປປ ລາວ ກໍໄດ້ຮັບ ທຶນ ການສຶກສາ ຂັ້ນ ສູງ ກ່ ວາ ປະ ລິນ ຍາ ຕີໃນຂົງເຂດທີ່ຕິດພັນກັບການພັດທະນາ ຈາກທຶນ 
ການສຶກສາ ເອດີບີ–ຍີ່ປຸ່ນ.

ການຊ່ວຍເຫຼືອສະສົມຂອງ ເອດີບີ ໃນແຕ່ລະຂະແໜງການຂອງ ສປປ ລາວ 

ອື່ນໆ, 1%

ຂົນສົ່ງ ແລະ 
ໄອຊີທີ, 21%

ພະລັງງານ, 21%

ນໍ�າປະປາ ແລະ 
ໂຄ່ງລ່າງພື້ນຖານ
ຈັດສັນຕົວເມືອງ ແລະ 
ການບໍລິການອື່ນໆ, 14%  

ສຶກສາ, 10%

ສາທາ ແລະ 
ປະກັນສັງຄົມ, 5%

ການຄຸ້ມຄອງລັດ, 3%

ອຸດສະຫະກໍາການຄ້າ, 4%

ກະສິກໍາ ແລະ 
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, 17%

ການເງິນ, 3%

ADB = ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ, ICT = ເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນ ແລະ ການສື່ສານ.
ໝາຍເຫດ: ຂໍ້ມູນໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2016.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ກົມຄຸ້ມຄອງການເງິນ ແລະ ການບໍລິການປະຕິບັດງານຂອງ ເອດີບີ
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ການປະກອບສ່ວນຂອງ ເອດີບີ ເຂົ້າໃນ 
ການພັດທະນາ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນ 
ຄວາມທຸກຍາກ

ຕາຕະລາງ 2: ຜົນ ງານດ້ານການພັດທະນາຈາກການປະຕິບັດງານທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ເອດີບີ  
ໃນ ສປປ ລາວ, 2010-2015

ຂະແໜງການ ຜົນການດຳເນີນງານທີ່ສຳຄັນ

ການຂົນສົ່ງ

ການນໍາໃຊ້ເສັ້ນທາງທີ່ໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງ ຫຼື ຍົກລະດັບ (ສະເລ່ຍພາຫະນະ-ກິໂລແມັດໃນແຕ່ລະວັນ 
ໃນການດໍາເນີນງານໜຶ່ງປີເຕັມທໍາອິດ)

796.079

ເສັ້ນທາງໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງ ຫຼື ຍົກລະດັບ (ກິໂລແມັດ) 885

ທາງດ່ວນ ແລະ ທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບາກນກໍ່ສ້າງ ຫຼື ຍົກລະດັບ (ກິໂລແມັດ) 210

ເສັ້ນທາງໃນແຂວງ, ເມືອງ, ແລະ ຊົນນະບົດທີ່ສ້າງຂຶ້ນ ຫຼື ຍົກລະດັບ (ກິໂລແມັດ) 825

ພະລັງງານ

ຄົວເຮືອນໃໝ່ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບໄຟຟ້າ (ຈໍານວນ) 32.830

ສາຍສົ່ງກະແສໄຟຟ້າທີ່ຕິດຕັ້ງ ຫຼື ຍົກລະດັບ (ກິໂລແມັດ) 268

ຕາຂ່າຍໄຟ ຟ້າທີ່ຕິດຕັ້ງ ຫຼື ຍົກລະດັບ (ກິໂລແມັດ) 1.838

ກະສິກໍາ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ

ລະບົບຊົນລະປະທານໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູ ແລະ ໄດ້ຮັບການບໍາລຸງຮັກສາ (ຮຕ) 11.138

ສະມາຄົມຜູ້ໃຊ້ນໍ້າຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ (ຈໍານວນ) 100

ກຸ່ມຜະລິດຕະພັນສັດລ້ຽງໄດ້ຖືກສ້າງ ຕັ້ງຂຶ້ນ (ຈໍານວນ) 1.600

ກຸ່ມຊາວກະສິກອນຜູ້ຜະລິດຖືກສ້າງ ຕັ້ງຂຶ້ນ (ຈໍານວນ) 1.013

ທີ່ດິນໄດ້ຮັບການປັບປຸງຜ່ານການຄຸ້ມຄອງລະບົບຊົນລະປະທານ, ການລະບາຍນໍ້າ ແລະ/ຫຼື 
ການຄຸ້ມຄອງໄພນໍ້າຖ້ວມ (ຮຕ)

11.655

ນ້ຳໃຊ້ ແລະ  ສຸຂະ ອະ ນາ ໄມ

ບັນດາຄົວເຮືອນທີ່ມີການສະໜອງນໍ້າ ປະ ປາ ທີ່ ສ້າງ ຂຶ້ນ ໃໝ່ ຫຼື ປັບປຸງ (ຈໍານວນ) 23.631

ບັນດາຄົວເຮືອນທີ່ມີສຸຂານາໄມ ທີ່ ສ້າງ ຂຶ້ນໃໝ່ ຫຼື ປັບປຸງ (ຈໍານວນ) 20.245

ຕິດຕັ້ງທໍ່ສົ່ງນໍ້າ ຫຼື ຍົກລະດັບ (ຄວາມຍາວຂອງຕາໜ່າງເປັນກິໂລແມັດ) 760

ການສຶກສາ

ນັກຮຽນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກສະຖານທີ່ສຶກສາໃໝ່ ຫຼື ປັບປຸງ (ຈໍານວນ) 112.560

ນັກຮຽນທີ່ໄດ້ຮັບການສຶກສາ ຫຼື ຝຶກອົບຮົມພາຍໃຕ້ລະບົບການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບທີ່ດີຂຶ້ນ (ຈໍານວນ) 550.000

ຄູສອນໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມທີ່ມີຄຸນນະພາບ ຫຼື ມີຄວາມສາມາດຕາມ ມາ ດ ຕະ ຖານ (ຈໍານວນ) 40.487

ການເງິນ

 ລູກ ຄ້າ ກູ້ ຢືມ ຈາກການເງິນຈຸລະພາກ (ຈໍານວນ) 61.490

ລູ ກ ຄ້າ ກູ້ ຢືມ ຈາກການເງິນຈຸລະພາກ (ເພດຍິງ,ຈໍານວນ) 36.894

ຮຕ = ເຮັກຕາ, ກມ = ກິໂລແມັດ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຄາດຄະເນຂອງທະນາຄານ ເອດີບີ; ເອດີບີ. https://www.adb.org/countries/lao-pdr/results/data (ເຂົ້າເບິ່ງໃນວັນທີ  
16 ກຸມພາ 2017).



4 ບົດລາຍງານສັງລວມປະສິດທິຜົນຂອງການພັດທະນາ:ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ

ການປະກອບສ່ວນຂອງ ເອດີບີ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາ 
ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມໃນ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ 
ປະຊາຊົນລາວ
ໃນໄລຍະ 5 ທົດສະວັດຜ່ານມາ, ການດໍາເນີນງານຂອງ ເອດີບີ ໄດ້ແກ້ໄຂບັນຫາທ້າທາຍຫຼາຍດ້ານທີ່ ສປປ ລາວ ປະ ເຊີນຢູ່ 
ຫຼັງ ພົ້ນ ຈາກ ໄລ ຍະເວລາທີ່ ຍາວ ນານ ໃນ ອາ ດີດ ທີ່ ຜ່ານ ມາ ທີ່ໄດ້ ມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ແລະ ຖືກໂດດດ່ຽວ. ການຊ່ວຍເຫຼືອເບື້ອງຕົ້ນ 
ແມ່ນມີເປົ້າໝາຍ ສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ຕອບ ສະ ໜອງຄວາມຕ້ອງການອັນຈໍາເປັນຂອງ 
ຂະແໜງກະສິກໍາຂອງ ສປປ ລາວ; ຈາກນັ້ນ, ກໍ ແມ່ນການສະໜັບສະໜູນ ໃນການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ ແລະ ຍົກລະດັບການຂົນສົ່ງ 
ໃນຊຸມປີ 1990; ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ກໍ ແມ່ນການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການສຶກສາ,  ສາ ທາ , ພະລັງງານ, ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງ 
ເສດຖະກິດກັບພາກພື້ນໃນຊຸມປີ 2000.

ການດໍາເນີນງານຂອງ ເອດີບີ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນການ ປັບ ປຸງຊົນລະປະທານ, ເຊິ່ງ ເຮັດໃຫ້ ລາວ ສາ ມາດຜະລິດເຂົ້າກິນກຸ້ມ 
ຕົນເອງ; ການກໍ່ສ້າງ ຫຼື ການປັບປຸງສ້ອມແປງເສັ້ນທາງຫຼາຍພັນກິໂລແມັດ, ລວມທັງ ເສັ້ນທາງທີ່ແລ່ນຜ່ານແລວ 
ເສດຖະກິດລະຫວ່າງປະເທດ; ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຍົກລະດັບຂະແໜງໄຟຟ້າ, ນໍ້າປະປາ, ແລະ ໂຄງລ່າງພື້ນຖານດ້ານ 
ສຸຂະ ອານາໄມສໍາລັບຫຼາຍສິບພັນຄົວເຮືອນ; ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການບໍລິການການສຶກສານັບແຕ່ຂັ້ນປະຖົມຂຶ້ນໄປ;  
ແລະ ການປັບປຸງທີ່ສໍາຄັນຕົ້ນຕໍໃນການບໍລິການສາທາລະນະສຸກໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ. ເອດີບີ ຍັງໄດ້ຊ່ວຍສ້າງຄວາມ 
ເຂັ້ມແຂງດ້ານການປົກຄອງ ບໍ ລິ ຫານພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ, ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າ, ແລະ ສ້າງການ 
ເຊື່ອມ ໂຍງ ແລະ ການຮ່ວມມືດ້ວຍການອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າ ແລະ ການຂົນສົ່ງ ລະ ຫວ່າງ ປະ ເທດ. 

ການຮ່ວມມື ແລະ ເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ -  
ການຊ່ວຍເຫຼືອ ຂ້າມ ພົມ ແດນ
ການ ລິ ເລີ່ມ ແຜນ ງານຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດອະນຸພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ (GMS) ໃນປີ 1992 ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການ 
ຊຸກຍູ້ຮ່ວມມືກັນໃນພາກພື້ນ ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນລະຫວ່າງບັນດາປະເທດເຂດແມ່ນໍ້າຂອງຄື: ກໍາປູເຈຍ, ສປປ ລາວ, ມຽນມາ, ໄທ, 
ຫວຽດນາມ ແລະ ແຂວງຢຸນນານ ແລະ ເຂດປົກຄອງຕົນເອງກວາງຊີໃນ ສປ ຈີນ. ເອດີບີ ໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ສໍາຄັນຍິ່
ງທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ທັັງສົ່ງເສີ່ມແຜນ ງານນີ້. 

ນັບແຕ່ທ້າຍຊຸມປີ 1990, ເອດີບີ ໄດ້ໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 341 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ (ໃນມູນຄ່າທັງໝົດ  
694 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ສໍາລັບ 24 ໂຄງການຂອງແຜນງານ GMS ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການພັດທະນາແລວເສດຖະກິດ,  
ການຜະລິດໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ການອໍານວຍຄວາມສະດວກ ທາງດ້ານການຄ້າ, ການພັດທະນາຕົວເມືອງຕາມ 
ແລວ ເສດ ຖະ ກິດ, ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງ, ການຄວບຄຸມພະຍາດລະບາດ ແລະ 
ການອະນຸລັກຊີວະນານາພັນ.

ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດດຽວທີ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບບັນດາປະເທດສະມາຊິກອື່ນໆຂອງ GMS ແລະ ເປັນພຽງປະເທດດຽວ 
ເທົ່ານັ້ນທີ່ທັງສາມ ແລວເສດຖະກິດພາກພື້ນຕັດຜ່ານ (ແລວເສດຖະກິດເໜືອ-ໃຕ້,  ແລວເສດຖະກິດຕາເວັນອອກ-ຕາເວັນຕົກ 
ແລະ  ແລວເສດຖະກິດພາກໃຕ້), ສປປ ລາວ ມີຄວາມອາດສາມາດສູງໃນການ ເຮັດບົດບາດສໍາຄັນໃນຂະແໜງການຄ້າຕົ້ນຕໍ
ທັງໃນເຂດພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະ ໃນພາກພື້ນປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ. ພ້ອມນັ້ນ,  ຢູ່ ໃນຈຸດຕໍາແໜ່ງທີ່ເໝາະສົມ  
ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນທີ່ສ້າງ ຕັ້ງຂຶ້ນໃນເດືອນ ທັນວາ 2015. 

ໃນຂະແໜງການຂົນສົ່ງ, ໂຄງການການປັບປຸງຕາໜ່າງການຂົນສົ່ງທາງພາກເໜືອ GMS ຄັ້ງທີໜຶ່ງ (ອະນຸມັດໃນປີ 2007 
ແລະ ສໍາເລັດໃນປີ 2016), ແລະ ໂຄງການ ການປັບປຸງຕາໜ່າງການຂົນສົ່ງທາງພາກເໜືອ GMS ຄັ້ງທີສອງ (ອະນຸມັດ 
ໃນປີ 2010) ໂດຍມີເງິນກູ້ຢືມທັງໝົດ 88,5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຊຶ່ງສະໜັບສະໜູນການຍົກລະດັບ ເສັ້ນທາງຫຼວງ 
ແຫ່ງຊາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບຕົວເມືອງທາງພາກເໜືອຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງກັບຊາຍແດນ ປະ ເທດໄທ. ການຍົກລະດັບ, ສໍາເລັດ 
ໃນປີ 2014 ແມ່ນສົ່ງຜົນປະໂຫຍດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ຊຶ່ງເວລາທີ່ໃຊ້ໃນ ການເດີນທາງແມ່ນຫຼຸດລົງເຄິ່ງໜຶ່ງ, ຄ່າຂົນສົ່ງ ກໍຫຼຸດລົງ, 
ແລະ ຍັງເປີດໂອກາດໃໝ່ໃນການດໍາລົງຊີວິດສໍາລັບຊຸມຊົນທີ່ທຸກຍາກທີ່ອ າ ໄສ ຢູ່ ຕາມເສັ້ນທາງດັ່ງ ກ່າວ. 

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ ຈຳ ນວນນັກທ່ອງທ່ຽວ ເປັນ ໂອ ກາດ ດີ ໃຫ້ ແກ່ ຫລາຍ ພາກ ສ່ວນ ໂດຍ ທີ່ຫຼາຍປະເທດ 
ຈະສູ້ຊົນ ເພື່ອຮັບປະກັນ ໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດ ຈາກການທ່ອງທ່ຽວແຜ່ຂະຫຍາຍໄປຍັງບັນດາຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ, ແລະ 
ສິ່ງດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ—ທັງທາງດ້ານທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງທີ່ຄົນສ້າງຂຶ້ນ ໄດ້ ຮັບ ການຄຸ້ມຄອງ ຢ່າງຍືນຍົງ.

ໃນ ໄລ ຍະ 5 ທົດສະວັດ 
ທີ່ຜ່ານມາ, 

ການດໍາເນີນງານ 
ຂອງ ເອດີບີ ໄດ ້

ສະໜັບສະໜູນການ 
ຍົກລະດັບໂຄງລ່າງ 
ພື້ນຖານທີ່ສໍາຄັນ,  

ສົ່ງເສີມ ການ ບໍ ລິ ການ  
ດ້ານການສຶກສາ ແລະ   

ສາ ທາ ລະ ນະ ສຸກ,  
ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ 

ດ້ານການປົກຄອງ 
ບໍ ລິ ຫານ ແລະ  

ພາກ ສ່ວນເອກະຊົນ,  
ແລະ ຊ່ວຍສ້າງການ 

ເຊື່ອມ ໂຍງ ຫຼາຍ ຂຶ້ນກັບ 

ໃນຖານະເປັນ 
ປະເທດດຽວທີ່ມ ີ

ຊາຍແດນຕິດກັບບັນດາ 
ປະເທດສະມາຊິກອື່ນໆ 

ຂອງ GMS ແລະ  
ເປັນພຽງປະເທດດຽວທີ່ 

ສາມ ແລວເສດຖະກິດ 
ພາກພື້ນຕັດຜ່ານ,  

ສປປ ລາວ ແມ່ນມີ ທີ່ ຕັ້ງ 
ທີ່ເໝາະສົມ ທີ່ ຈະ 

ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 
ຈາກການເພີ່ມຂຶ້ນ 

ຂອງການຄ້າຜ່ານແດນ, 
ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ 

ການລົງທຶນ. 



5ການປະກອບສ່ວນຂອງ ເອດີບີ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ

ໂຄງການພັດທະນາ ການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງອະ ນຸ ພາ ກ ພື້ນ ແມ່ ນ້ຳ ຂອງ (ອະນຸມັດໃນປີ 2002 ແລະ ສໍາເລັດແລ້ວ 
ໃນປີ 2008), ເຊິ່ງມີເງ ິນກູ້ຢືມ ເອດີບີ ທຽບເທົ່າ 10 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ສໍາລັບສ່ວນຂອງ ສປປ ລາວ, ຊຶ່ງມີເປົ້າໝາຍ  
ສະໜັບສະໜູນການທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ຊຸມຊົນ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກໃນສາມແຂວງພາກໃຕ້, ພ້ອມກັບ 
ມາດຕະການເພື່ອປັບປຸງ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ປັບປຸງສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວວັດທະນະທໍາໃນສະຖານທີ່ສໍາຄັນ, ລວມທັງ 
ເຂດເກາະດອນ ສີພັນດອນທີ່ມີຊື່ສຽງ. ນັບແຕ່ມີການເລີ່ມຕົ້ນໂຄງການ, ກໍໄດ້ສ້າງໂອກາດດ້ານເສດຖະກິດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ  
ທີ່ ຕິດ ພັນກັບການທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ປະມານ 38.000 ຄົນ ລວມທັງ ແມ່ຍິງ. ໂຄງການນີ້ ໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ການທ່ອງທ່ຽວເພີ່ມຂຶ້ນ 
ໂດຍສະເລ່ຍ 108% ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວໃນເຂດໂຄງການເພີ່ມຂຶ້ນ 26%. 

ຢູ່ບ້ານຫາງຄອນ  ຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ດອນໂຂງ ໃນເຂດສີ່ພັນດອນ, ບ່ອນທີ່ນັກທ່ອງທ່ຽວມາເບິ່ງປາໂລມານໍ້າຈືດ ອີຣາວາດີ ທີ່ຫາເບິ່ງ 
ໄດ້ຍາກ, ທ່ານ ຄໍາກິ່ງ ແກ້ວມະນີ ອາຍຸ 39 ປີ ກ່າວວ່າ ທຸລະກິດໃຫ້ບ່ອນພັກຢູ່ເຮືອນຂອງລາວ ໄດ້ຮັບການກະຕຸກຊຸກຍູ້ຢ່າງ
ຫຼວງຫຼາຍຈາກໂຄງການ. 

ລາວເວົ້າວ່າ “ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການປະກອບວັດສະດຸອຸປະກອນແລະເຄື່ອງຂອງຕ່າງໆພາຍໃຕ້ໂຄງການ ແລະ ການປັບປຸງ 
ເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງບ້ານແມ່ນເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃຫ້ແກ່ທຸລະກິດຂອງຂ້ອຍ, ແລະ ຂ້ອຍໄດ້ຮຽນຮູ ້
ຫຼາຍຢ່າງກ່ຽວກັບວິທີການຕອບສະໜອງຕາມມາດຕະຖານທີ່ຈໍາເປັນ ເພື່ອຮອງຮັບແຂກຕ່າງປະເທດ, ລວມທັງ ໄດ້ຮຽນ  
ກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການອາຫານປະເພດຕ່າງໆຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວອີກດ້ວຍ” ລາວ ເວົ້າ ຕື່ມອີກວ່າ. “ໃນເວລາທີ່ຂ້ອຍເຮັດ 
ແຕ່ນາ, ຂ້ອຍສ້າງລາຍໄດ້ປະມານ 5 ລ້ານກີບ (608 ໂດລາສະຫະລັດ) ຕໍ່ປີ, ແຕ່ໃນຂະນະທີ່ການເຮັດທຸລະກິດກ່ຽວກັບການ
ບໍລິການທີ່ພັກອາໄສຂອງຂ້ອຍເຕີບໂຕ, ຂ້ອຍສາມາດມີລາຍຮັບເພີ່ມເປັນສອງເທົ່າ ແລະ ນີ້ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ຂ້ອຍສາມາດຂະຫຍາຍ
ທຸລະກິດການໃຫ້ບໍລິການເຮືອ ແລະ ຕັ້ງຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ ຍ່ອຍໄດ້.”

ໃນຂົງເຂດອື່ນໃນ ສປປ ລາວ, ໂຄງການ GMS ຂອງ ເອດີບີ ໄດ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ ແລະ 
ໄພແຫ້ງແລ້ງຢູ່ຕາມ ລຳແມ່ນໍ້າຂອງ, ຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນ ດ້ານການຄ້າ ໃຫ້ມີຄວາມຄ່ອງຕົວ  ໂດຍການເຮັດໃຫ້ຂັ້ນຕອນ 
 ການກວດ ກາ “ປະ ຕູ ດຽວ” ທີ່ ງ່າຍ ດາຍຢູ່ຕາມດ່ານຊາຍແດນ, ປັບປຸງການ ປ້ອງ ກັນພະຍາດຕິດຕໍ່, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນດ້ານ
ການອະນຸລັກຊີວະນານາພັນ, ແລະ ການ ສ້າງພື້ນຖານສໍາລັບ ໂຄງລ່າງເຊື່ອມຕໍ່ພະລັງງານໃນພາກພື້ນ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການ 
ຄ້າ ພະ ລັງ ງານຂ້າມຊາຍແດນ.

ທ່ານ ຄໍາກິ່ງ ແກ້ວມະນີ  
ເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເຮືອນ 
ພັກໃນເຂດດອນຄອນ,  
ຊຶ່ງເປັນສະຖານທີ່ໜຶ່ງທີ່ມ ີ
ຊື່ສຽງສໍາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວ  
ທີ່ມາຢ້ຽມຢາມເຂດ  
ສີ່ພັນດອນ ຕາມລໍາແມ່ນໍ້າ 
ຂອງໃນແຂວງຈໍາປາສັກ.  
ທຸລະກິດລາວໄດ້ພັດທະນາຂຶ້ນ 
ນັບຕັ້ງແຕ່ລາວໄດ້ຮັບການ 
ຝຶກອົບຮົມໃນການບໍລິການ 
ການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃຕ ້
ໂຄງການພັດທະນາການ 
ທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງໃນ 
ພາກພື້ນ GMS ຂອງ ເອດີບີ.



6 ບົດລາຍງານສັງລວມປະສິດທິຜົນຂອງການພັດທະນາ:ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ

ພະລັງງານ—ການສະໜອງໄຟຟ້າພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
ການສະໜັບສະໜູນຂອງ ເອດີບີ ເລີ່ມຕົ້ນໃນຊຸມປີ 1970 ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອ ໃນ ດ້ານ ການ ສ້າງ ຕາ ຂ່າຍ ແຈກ ຈ່າຍໄຟຟ້າໃນ 
ເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ໃນຊຸມປີ 1980, ໄດ້ສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອຂະແໜງການໄຟຟ້າໃນຊົນນະບົດ, ແລະ 
ນັບແຕ່ນັ້ນ, ກໍໄດ້ສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນປັບ ປຸງການສົ່ງ ແລະ ການແຈກຈ່າຍ ກະ ແສ ໄຟ ຟ້າ ແລະ ພ້ອມ ທັງສະໜອງທຶນສໍາລັບ 
ການພັດທະນາເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າໂດຍ ຄຳ ນຶງ ເຖິງການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢ່າງ ເຂັ້ມ ງວດ. 

ນັບແຕ່ປີ 1970-2011, ຂະແໜງພະລັງງານ ແມ່ນໄດ້ຮັບ ທຶນກູ້ຢືມທີ່ຫຼາຍສຸດ ເປັນ ອັນ ດັບ ສອງຊຶ່ງມີມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ  
273 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຫຼື 23% ຂອງຂະແໜງການທັງໝົດ.  ໃນ ໄລ ຍະແຕ່ປີ 2011-2015, ການດໍາເນີນງານຂອງ 
ເອດີບີ ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອປະ ມານ 33.000 ຄົວເຮືອນໃຫ້ ເຂົ້າ ເຖິງ ການ ນຳ ໃຊ້ໄຟຟ້າພ້ອມ ກັນ ນັ້ນ ກໍ່ ໄດ້  ຕິດ ຕັ້ງຫຼື ປັບ ປຸງທັງ 
ສາຍສົ່ງກະ ແສໄຟຟ້າຫຼາຍກວ່າ 1.800 ກິໂລແມັດ ແລະ  ຕິດ ຕັ້ງ  ແລະ ປັບປຸງ ຕາ ຂ່າຍ ແຈກ ຈ່າຍໄຟຟ້າ ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 
260 ກິໂລແມັດ. ວຽກນີ້ ລວມມີ ການຍົກລະດັບພື້ນ ຖານ ໂຄ ງ ລ່າງ ສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ ແລະ  ຕາ ຂ່າຍໄຟຟ້າ ທີ່ ສຳ ຄັນໃນເຂດ 
ຊົນນະບົດທີ່ທຸກຍາກ ແລະ ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ໂດຍສະເພາະໃນ ເຂດພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ. ອັດຕາການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ 
ຂອງຄົວເຮືອນແມ່ນ 81% ໃນປີ 2015, ຊຶ່ງ ຫຼຸດເລັກ ໜ້ອຍ ຈາກ ເປົ້າໝາຍຂອງລັດຖະບານຊຶ່ງວາງ ໄວ້ທີ່  90% ພາຍໃນປີ 
2020.

ການສະໜັບສະໜູນຂອງ ເອດີບີ ສໍາລັບການພັດທະນາເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າ ປະກອບມີໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 2,  
ຊຶ່ງເປັນໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງປະເທດ ແລະ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງຽບ 1 ທີ່ ເອດີບີ ໄດ້ສະໜັບ 
ສະໜູນໂດຍຜ່ານ ຮູບ ແບບການຮ່ວມທຶນລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ. ໂຄງການ ໄຟ ຟ້າທັງສອງຈະສ້າງລາຍຮັບຢ່າງຫຼວງ
ຫຼາຍ ໃຫ້ ແກ່ລັດຖະບານ ໂດຍການຂາຍໄຟຟ້າຂ້າມຊາຍແດນເຊິ່ງ ລາຍ ຮັບ ດັ່ງ ກ່າ ວ ຈະ ໄດ້ນໍາໃຊ້ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ 
ບັນ ດາໂຄງການສາ ທາ ລະ ນະ ສຸກ, ການສຶກສາ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຕ່າງໆຂອງ ລັດ ຖະ ບານ.

ຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ— 
ຈາກການເຮັດກະສິກໍາກຸ້ມຕົນເອງໄປສູ່ທຸລະກິດກະສິກໍາ
ຂະແໜງກະສິກໍາຍັງເປັນເສັ້ນເລືອດໃຫຍ່ຂອງປະເທດ, ຊຶ່ງມີຄົວເຮືອນຫຼາຍ ກ່ ວາ ເຄິ່ງ ໜຶ່ງ ຂອງ ຄົວ ເຮືອນ ທັງໝົດ, ຕົ້ນຕໍ ຫຼື 
ສ່ວນໜຶ່ງ ຍັງຄົງເຮັດການກະສິກໍາປູກຝັງເປັນ ຕົ້ນ ຕໍ ຫຼື ສຳ ຮອງ. ການຊ່ວຍເຫຼືອຂະແໜງການນີ້ໃນເບື້ອງຕົ້ນຂອງ ເອດີບີ 
ແມ່ນໃນຊຸມປີ 1970 ໂດຍມີເປົ້າໝາຍໃສ່ ການ ສ້າງລະບົບຊົນລະປະທານ ແລະ ໂຄງລ່າງພື້ນຖານຊົນນະບົດອື່ນໆທີ່ຈໍາເປັນ 
ເພື່ອເພີ່ມຄວາມໝັ້ນຄົງ ທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງການຜະລິດເຂົ້າກຸ້ມຕົນເອງຂອງ 
ປະເທດ. ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ໃນຂະແໜງການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອຊາວກະສິກອນ ໃຫ້ຫັນຈາກການເຮັດ 
ກະສິກໍາທີ່ ຖາງປ່າ ເຮັດໄຮ່ແບບເລື່ອນລອຍ ແລະ ບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ ມາເຮັດກະສິກໍາທີ່ມີຜົນຜະລິດຫຼາຍຂຶ້ນ, ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ 
ແລະ ເຮັດກິດຈະກໍາກະສິກໍາ ຕາມ ທິດຍືນຍົງ, ຊຶ່ງ ສາ ມາດຊ່ວຍ ສ້າງລາຍໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ພ້ອມ ທັງອະນຸລັກຮັກສາ 
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ. 

ໂຄງການ ສົ່ງ ເສີມ ການ ຜະ ລິດ ກະ ສິ ກຳ ເພື່ອ ເປັນ ສີ ນ ຄ້າ (ອະນຸມັດໃນປີ 2002 ແລະສໍາເລັດໃນປີ 2015 ດ້ວຍທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 
ຂອງ ເອດີບີ ທັງໝົດ ມຸນ ຄ່າ 17 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ແລະໂຄງການສົ່ງ ເສີມ ການ ຜະ ລິດ ກະ ສິ ກຳ ແລະ ປ່າ ໄມ້ແບບຍືນຍົງ 
(ອະນຸມັດໃນປີ 2009 ແລະ ສໍາເລັດໃນປີ 2016 ດ້ວຍທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງ ເອດີບີ ມູນ ຄ່າ 20 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ  
ແລະ ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ຈາກ IFAD ມູນ ຄ່າ 15 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ), ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຊາວກະສິກອນທີ່ທຸກຍາກຈໍານວນຫຼາຍ 
ພັນຄົນສາມາດສ້າງທຸລະກິດກະສິກໍາຂະໜາດນ້ອຍ, ນັບຈາກການປູກເຂົ້າ ແລະ ພືດກະສິກໍາ ທີ່ ເປັນ ສິນ ຄ້າຈົນເຖິງການ 
ລ້ຽງສັດ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ສະໜອງການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ, ລວມທັງ ການກໍ່ ສ້າງ ແລະ ປັບ 
ປຸງ ເສັ້ນທາງຈາກ ແຫຼ່ງ ຜະ ລິດຮອດຕະຫຼາດ.

ອົງປະກອບສໍາຄັນຂອງການສະໜັບສະໜູນຂອງ ເອດີບີ ໃນຂະແໜງກະສິກໍາ ແມ່ນຜົນສໍາເລັດໃນການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມຊາວ 
ກະສິກອນ, ຊຶ່ງເປັນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການຈັດການດ້ານການເງິນ; ການຂາຍສິນຄ້າຂອງພວກເຂົາສູ່ຕະຫຼາດ; ແລະ ສິ່ງສໍາຄັນ 
ແມ່ນ ການ ເຈ ລະ ຈາ ລາ ຄາ ແບບລວມ ໝູ່ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ລາຄາທີ່ດີກວ່າສໍາລັບຜົນຜະລິດຂອງພວກເຂົາ. 

ທ່ານທັນສະໃໝ ເພັດສົງຄາມເວົ້າວ່າ “ຜົນປະໂຫຍດທີ່ແທ້ຈິງຂອງໂຄງການ ສົ່ງ ເສີມ ການ ຜະ ລິດ ກະ ສິ ກຳ ເພື່ອ ເປັນ ສີນ ຄ້ານີ້ແມ່ນ 
ການຈັດ ຕັ້ງກຸ່ມຊາວກະສິກອນ, ໃນປະຈຸບັນພວກເຮົາເວົ້າເປັນສຽງດຽວກັນ, ເມື່ອກ່ອນພວກເຮົາເປັນຊາວກະສິກອນ ເວົ້າ ໃຜ 
ເວັ້າ ມັນ ຊຶ່ງບໍ່ມີອໍານາດ ໃນ ການຕໍ່ລອງ ແລະ ອາດ ເສຍ ຜົນປະໂຫຍດ”, ທ່ານ ທັນສະໃໝ ເປັນຫົວຫນ້າກຸ່ມຊາວກະສິກອນ 
ໃນບ້ານ ທົ່ງ ຄູນ ເມືອງປາກເຊ, ແຂວງຈໍາປາສັກ, ຊຶ່ງເປັນຜູ້ຜະລິດກະລໍ່າປີທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງຂາຍ ພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ 
ຂາຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ ຮັບຊື້ຈາກໄທ. 

ເອດີບີ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນ 
ການພັດທະນາພະລັງງານ 

ຂອງ ສປປ ລາວໃນ 
ສອງຂົງເຂດທີ່ສໍາຄັນ—  

ການກໍ່ສ້າງ ແລະ  
ຍົກລະດັບໂຄງລ່າງ 

ພື້ນຖານສາຍສົ່ງ ແລະ  
ຕາ ຂ່າຍແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າ,  
ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ 

ເພື່ອກໍ່ສ້າງ ແລະ  
ຂະຫຍາຍເຂື່ອນໄຟຟ້າ  

ທີ່ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານ 
ການປົກປ້ ອງ 

ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ  
ສັງຄົມທີ່ໄດ້ຮັບການ 

ຍອມຮັບໃນລະດັບສາກົນ. 
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ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ 
ອາກາດ—ການສ້າງເງື່ອນໄຂໃນການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງ
ສະພາບອາກາດ
ສ ປ ປ ລາວທີ່ມີຄວາມຮັ່ງມີທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ຊີວະນານາພັນ, ແຕ່ຊັບພະຍາກອນເຫຼົ່ານັ້ນ ກຳ ລັງ  
ຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກໄພຂົ່ມຂູ່ຕ່າງໆ ລວມທັງ ການລ່ວງລໍ້ານໍາໃຊ້ທີ່ດິນ (ຈາກການ ຂະ ຫຍາຍໂຕ 
ຂອງ ພົນ ລະ ເມືອງ ແລະ ການຂະຫຍາຍ ໂຕເມືອງ), ການພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານ, ການຂະຫຍາຍການເຮັດກະສິກໍາ 
ປູກຝັງ, ການຫຼຸດລົງຂອງແຫຼ່ງນໍ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບດີ, ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ, ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ແລະ  
ການ ກຳ ຈັດ ຂີ້ ເຫຍື້ອຍັງບໍ່ດີເທົ່າທີ່ຄວນ.

ໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນອີກ ແມ່ນການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ, ສປປ ລາວເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາປະເທດທີ່ມີຄວາມຄວາມສ່ຽງ 
ໃນອາຊີ ເນື່ອງຈາກ ມີການເພິ່ງພາຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ຫຼາຍ ຊຶ່ງ ໄດ້ ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກການປ່ຽນແປງ ຂອງ 
ສະພາບອາກາດ ແລະ ມີຂີດຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວຕໍ່າ.

ເອດີບີ ໄດ້ສະໜັັບສະໜູນແຜນຍຸດທະສາດຂອງລັດຖະບານເພື່ອປົກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສ້າງຄວາມ 
ເຂັ້ມແຂງໃນດ້ານການປັບຕົວ ເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໂດຍຜ່ານຫຼາຍໂຄງການ, ລວມທັງໂຄງການແລວອະນຸລັກ 
ຊີວະນາໆພັນ ໃນ ອະ ນຸ ພາກ ພື້ນ ແມ່ ນ້ຳ ຂອງ ທີ່ພວມ ໄດ້ຮັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ (ອະນຸມັດໃນປີ 2010), ແລະ ໂຄງການ 
ຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງ  ໃນ ອະ ນຸ ພາກ ພື້ນ ແມ່ ນ້ຳ ຂອງ (ອະນຸມັດໃນປີ 2012) ຊຶ່ງໄດ້ລວມເອົາ 
ບັນດາມາດຕະການການປັບຕົວ ເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ ທີ່ ຮຸນ ແຮງຈາກການ 
ປ່ຽນແປງ ຂອງດິນຟ້າອາກາດ.

ເອດີບີ ໄດ້ ເພີ່ມໂຄງການ ຊ່ວຍ ເຫຼື ອ ເພື່ອປົກປ້ອງແຫຼ່ງຕົ້ນນໍ້າ ໂດຍຜ່ານໂຄງການພັດທະນາອ່າງນໍ້າງື່ມ (ສໍາເລັດໃນປີ 2011  
ດ້ວຍເງິນທຶນກູ້ຢືມຈາກ ເອດີບີ ມູ ນ ຄ່າ 20 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ), ເຊິ່ງໄດ້ພັດທະນາ ແຜນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າ 
ແບບປະສົມປະສານ ຊຶ່ງ ສ້າງຄວາມພໍໃຈໃຫ້ແກ່ຜູ້ຜະ ລິດໄຟຟ້ານໍ້າງ ື່ມ 1 ແລະ ບັນດາຊຸມຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເຂດອ່າງນໍ້າງື່ມ  
ຊຶ່ງເປັນຜູ້ທີ່ເພິ່ງພາອາໄສແຫຼ່ງນໍ້າ ເພື່ອ ຮັບ ໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງພວກເຂົາ. ແຜນການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສ້າງ ແບບ ແຜນທີ່ສາ ມາ ດ  
ປະ ຕິ ບັດ ໄດ້ ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງ ຊັບ ພະ ຍ າ ກອນ ນໍ້າ ໃນ ອ່າງ ເກັບ ນ້ຳ ຕາມ ສາຍນໍ້າຕ່າງໆ ໃນທົ່ວປະເທດ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວຍັງໄດ ້
ສະໜັບສະໜູນການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ການເຮັດກະສິກໍາແບບຍືນຍົງ ແລະ ການຮັບເອົາແບບແຜນການດໍາລົງຊີວິດ ແບບໃໝ່, 
ເຊິ່ງລວມທັງການຕໍ່າຫູກ.

ຊາວກະສິກອນທີ່ໄດ ້
ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກ 
ໂຄງການ ສົ່ງ ເສີມ ການ 
 ຜະ ລິດ ກະ ສິ ກຳ  ແລະ   
ປ່າ ໄມ້ແບບ ຍືນ ຍົງ  
ພວມເກັບກ່ຽວມັນຕົ້ນ 
ສົດໆ ທີ່ ຝານໃໝ່ໆ. 

ການຊ່ວຍເຫຼືອ ທີ່ ກຳ ລັງ ດຳ ເນີນ 
ຢູ່ຂອງ ເອດີບີ  
ສໍາລັບການຍົກລະດັບ 
ລະບົບຊົນລະປະທານ  
ເຊິ່ງແມ່ນການເພີ່ມ 
ຜົນຕອບແທນດ້ານ 
ເສດຖະກິດ ແລະ  
ລາຍຮັບຂອງ 
ຊາວກະສິກອນ,  
ໃນຂະນະດຽວກັນ  
ກໍ່ສະໜັບສະໜູນການ 
ນໍາໃຊ້ວິທີການປູກຝັງ 
ທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ  
ຍືນຍົງ ເພື່ອຊ່ວຍ 
ພວກເຂົາໃນການຫັນຈາກ 
ການຜະລິດເພື່ອກຸ້ມຕົນເອງ  
ມາເປັນການຜະລິດ 
ເພື່ອເປັນສິນຄ້າ. 
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ການສະໜອງນໍ້າ ປະ ປາ ແລະ ສຸ ຂະ ພິ ບານ— 
ການປ່ຽນແປງ ຮູບ ໂສມ ຂອງຕົວເມືອງ 
ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການສະໜອງນໍ້າ ປະ ປາ ແລະ ປັບປຸງໂຄງລ່າງພື້ນຖານໃນການແຈກຈ່າຍນໍ້າ ປະ ປາໃນປີ 1974, ເອດີບີ 
ໄດ້ກາຍເປັນ ໜຶ່ງ ໃນ ບັນ ດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາທີ່ນໍາໜ້າໃນການສະໜອງ ນ້ຳ ປະ ປາ  ແລະ ສຸຂະ ພິ ບານ. ນັບແຕ່ປີ 2004-2015,  
ເອດີບີ ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ຄົວເຮືອນໃໝ່ຈໍານວນ 38.400 ຄົວເຮືອນ  ໄດ້ມີນໍ້າປະປາໃຊ້, ແລະ ເກືອບ 40.000 ຄົວເຮືອນມີສິ່ງ 
ອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານສຸຂະ ອາໄມໃໝ່ ຫຼື ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ. 

ການຊ່ວຍເຫຼືອນີ້ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຄວາມຄືບໜ້າທີ່ສໍາຄັນໃນການສະໜອງນໍ້າໃຊ້ ແລະ ສຸ ຂະ ອານາໄມໃນບັນດາ ເຂດ 
ຕົວເມືອງໃຫຍ່ ແລະ ເມືອງນ້ອຍ ດ້ວຍອັດຕາສ່ວນຂອງ ພົນ ລະ ເມືອງທີ່ມີນໍ້າປະປາໃຊ້ເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບສອງເທົ່າໃນໄລຍະ 20 ປີ 
ຜ່ານມາ ເຊິ່ງ ເພີ່ມ ຂື້ນ ຈາກ 33% ໃນປີ 1995 ເຖິງ 64% ໃນປີ 2015. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນເຂດຕົວເມືອງສ່ວນໃຫຍ່ 
(95%) ໄດ້ເຂົ້າເຖິງສຸຂະ ອານາໄມທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ  ດ້ວຍສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ ມີ ຢູ່ກັບ ທີ່. 

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຂະແໜງການນີ້ຍັງປະເຊີນກັບບັນຫາທ້າທາຍ ຍ້ອນຂໍ້ຈໍາກັດທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ  
ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຊ່ອງຫວ່າງໃນການບໍລິການ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມ ກົດ ດັນ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ. ບັນດາຕົວເມືອງ 
ໃຫຍ່ ແລະ ເມືອງຕ່າງໆ, ໂດຍສະເພາະ ຢູ່ໃນເຂດຊາຍແດນຕິດກັບໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ທີ່ ມີການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ 
 ພົນ ລະ ເມືອງ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງກິດຈະກໍາອຸດສາຫະກໍາ, ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດແຮງກົດດັນຕໍ່ກັບການບໍລິການ ຕ່າງໆ, 
ລວມທັງ  ສາ ທາ ລະ ນຸ ປະ ໂພກ ຕ່າງໆ ແລະ ໜ່ວຍງານທີ່ສະໜອງນໍ້າໃຊ້, ການບໍາບັດນໍ້າເສຍ, ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຂີ້ເຫຍື້ອ.  

ເນື່ອງຈາກຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດທີ່ຮຸນແຮງ, ລວມທັງ ໄພນໍ້າຖ້ວມທີ່ ແກ່ຍາວ ແລະ 
ຮຸນແຮງຂຶ້ນ, ເອດີບີ ໄດ້ຕອບສະໜອງຕໍ່ກັບຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ ຂອງບັນດາຕົວເມືອງໃຫຍ່ອັນດັບສອງ 
ແລະ ເມືອງຕ່າງໆ  ດ້ວຍການຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນ ຕໍ່ການປັບປຸງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຍົກລະດັບ ຫຼື ການກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງພື້ນຖານ 
ທີ່ “ ທົນ ຕໍ່ ທຸກ ສະ ພາບ ດີນ ຟ້າ ອາ ກາດ” ໄດ້.  

ໃນເມືອງປາກເຊ, ຊຶ່ງເປັນສູນກາງຕົວເມືອງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທາງພາກໃຕ້ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ເປັນສູນກ າງການທ່ອງທ່ຽວ 
ທີ່ສໍາຄັນ, ທີ່ ໄດ້ ປະ ສົບ ກັບໄພນໍ້າຖ້ວມທີ່ຮ້າຍແຮງ ໃນຕະ ຫຼອດຫຼາຍ ປີ ທີ່ຜ່ານມາ  ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງ 
ເປັນວົງກວ້າງ ແລະ ເປັນອຸປະສັກຕໍ່ກັບການລົງທຶນ. ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກ ເອດີບີ, ຕົວເມືອງ ດັ່ງ ກ່າວ ໄດ້ ຮັບ ການ 
ຍົກລະດັບໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນໄພນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ປັບປຸງ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍຜ່ານໂຄງການປັບປຸງສິ່ງແວດລ້ອມ 
ໃນຕົວເມືອງປາກເຊ ທີ່ພວມ ໄດັ ຮັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ (ອະນຸມັດໃນປີ 2012 ດ້ວຍທຶນ ກູ້ ຢືມ ຈາກ ເອດີບີ ມູນ ຄ່າ  
27,5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ). 

ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມຕໍ່າຫູກ  
ທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ 

ດ້ານຊີວິດການເປັນຢູ່  
ພາຍໃຕ້ໂຄງການການ 
ພັດທະນາອ່າງນໍ້າງື່ມ.

ເອດີບີ ເປັນຄູ່ຮ່ວມ 
ພັດທະນາ ໜຶ່ງ ທີ່ 

ນໍາໜ້າຂອງ 
ລັດຖະບານໃນຂະແໜງ 

ການສະໜອງນໍ້າໃຊ້  
ແລະ ສຸ ຂະ ອານາໄມ.  

ນັບແຕ່ປີ 2004-2015,  
ເອດີບີ ໄດ້ຊ່ວຍ ຫຼາຍກວ່າ  

38.400 ຄົວເຮືອນ 
ມີ ນ້ຳ ປະປາເພື່ອຊົມ ໃຊ້ 

ແລະ ເກືອບປະ ມານ  
40.000 ຄົວເຮືອນ ມີສິ່ງ 

ອໍານວຍຄວາມສະດວກ 
ດ້ານສຸຂະ ອານາໄມໃໝ່  

ຫຼື ໄດ້ ຮັບ ການ ປັບປຸງໃໝ່.
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ການສຶກສາ—ນັກສຶກສາຮຽນຈົບທີ່ ກຽມ ພ້ອມ ຕອບ ສະ ໜອງ 
ຄວາມ ຕ້ອງ ການ ຂອງ ຕະ ຫຼາດ ແຮງ ງານ
ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນຂະແໜງການນີ້ຂອງ ເອດີບີ ໃນຊຸມປີ 1990 ເບື້ອງ ຕົ້ນແມ່ນມີເປົ້າໝາຍແນ ໃສ່ການເພີ່ມອັດຕາເຂົ້າຮຽນ  
ແລະ ການສືບ ຕໍ່ຮຽນ ແລະ ການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາຊັ້ນປະຖົມ ແລະ ຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນ. ເອດີບີ ຍັງຊ່ວຍ 
ລັດຖະບານໃນການສ້າງຕັ້ງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ໂດຍຜ່ານໂຄງການ ການສຶກສາຫຼັງຈົບມັດທະຍົມ (ສໍາເລັດ 
ໃນປີ 2002). 

ນັບແຕ່ ປີ 2004-2015, ເອດີບີ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນການກໍ່ສ້າງ ຫຼື ຍົກລະດັບຫ້ອງຮຽນຫຼາຍກວ່າ 3.000 ຫ້ອງ, ເຮັດໃຫ ້
ເກີດຜົນປະໂຫຍດແກ່ນັກຮຽນປະ ມ ານ 300.000 ຄົນ. ຄູສອນຫຼາຍກວ່າ 47.000 ຄົນ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມເພື່ອ 
ຍົກ ລະ ດັບ ຄວາມຮູ້ ແລະ  ວິ ຊາ ການຂອງພວກເຂົາ ແລະ ໄດ້ແຈກຢາຍປຶ້ ມ ແບບ ຮ ຽນໃຫ້ໂຮງຮຽນຊັ້ນປະຖົມທັງໝົດໃນ 
ທົ່ວປະເທດ. ໂຄງການການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານສອງ ໂຄງ ການ ຕະຫຼອດໃນໄລຍະນັ້ນ ໄດ້ກໍ່ສ້າງຫ້ອງການສຶກສາເມືອງ 
ຫຼາຍກວ່າ 100 ຫຼັງ, ແລະ ໄດ້ໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມດ້ານການວາງແຜນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ແກ່ພະນັກງານຂະແໜງສຶກສາ 
ປະມານ 2.000 ຄົນ. 

ປະຈຸບັນຈຸດສຸມຂອງຂະແໜງການແມ່ນການ ສົ່ງ ເສີມ ຄວາມ ແທດ ເໝາະ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາຊັ້ນສູງ ໂດຍການ 
ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ແກ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ສະຖາບັນ ອະ ຊີ ວະສຶກສາ  ແລະ  ອົບ ຮົມວິຊາຊີບຕ່າງໆ (TVET). 

ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ວ ງກ ງານການສຶກສາ ຊັ້ນສູງ (ສໍາເລັດໃນປີ 2016 ດ້ວຍທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງ ເອດີບີ  
ມູນຄ່າ 26,2 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ), ໄດ້ຊ່ວຍມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ, ມະຫາວິທະຍາໄລຈໍາປາສັກ, 
ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ພ້ອມ ທັງປັບປຸງໂຄງລ່າງພື້ນຖານ, 
ຍົກສູງມາດຕະຖານການສອນ ແລະ ປັບປຸງຫຼັກສູດທີ່ມີຢູ່ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເໝາະສົມ ແລະ  ແທດ ເໜາະກັບຄວາມຕ້ອງ ການ 
ຂອງຕະຫຼາດ ແຮງ ງານ ໄດ້ ດີຍິ່ງຂຶ້ນ. 

ນາງ ອໍລາວັນ ໄຊຍະວົງ, ຄູສອນວິຊາຊີວະສາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລຈໍາປາສັກ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ ໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາຈາກ 
ໂຄງ ການ ທີ່  ເອ ດີ ບີ  ໃຫ້ ການ ສະ ໜັນ ສະ ໜູນ ດັ່ງ ກ່າວ ເພື່ອຮຽນຕໍ່ລະດັບປະລິນຍາໂທ, ໄດ້ເວົ້າວ່າ ມັນມີຄວາມແຕກຕ່າງຫຼາຍຕໍ ່
ການພັດທະນາດ້ານວິຊາການ ແລະ ການສອນຂອງລາວ.

ນາງ ເວົ້າ ວ່າ “ບໍ່ພຽງແຕ່ຂ້ອຍໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ເພີ່ມຕື່ມໃນວິຊາສະເພາະຂອງຂ້ອຍ ເທົ່າ ນັ້ນ ແຕ່ຫຼັກສູດ ແມ່ນຊ່ວຍໃຫ້ຂ້ອຍໄດ ້
ຮຽນຮູ້ ເຖິງວິທີການເຮັດ ຄົ້ ນ ຄ້ ວາ ແລະ ການກະກຽມບົດສອນທີ່ມີປະສິດທິຜົນຫຼາຍ ຍິ່ງ ຂຶ້ນ. ໃນປະຈຸບັນຂ້ອຍມີຄວາມ  
ຊຳ ນານທີ່ຈະສິດສອນນັກສຶກສາໃນຊັ້ນຮຽນຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າແຕ່ກ່ອນ”.

ເອດີບີ ໄດ້ໃຫ້ການ 
ຊ່ວຍເຫຼືອສໍາລັບການ 
ປ້ອງກັນໄພນໍ້າຖ້ວມ  
ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງເຊັ່ນ:  
ໃນເຂດໃຕ້ຂອງ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  
ໂດຍການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ 
ເປັນ ແນວ  ປ້ອງກັນ  
ຕາ ຝັ່ງ ເຈື່ອນ, ການປັບປຸງ 
ປະຕູນໍ້າ ແລະ  ປັບ ປຸງ 
ລະບົບຊົນລະປະທານໃໝ່.

ນັບແຕ່ປີ 2004-2015,  
ເອດີບີ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນ 
ການກໍ່ສ້າງ ຫຼື ຍົກລະດັບ 
ຫ້ອງຮຽນຫຼາຍກວ່າ  
3.000 ຫ້ອງ, ເຮັດໃຫ ້
ເກີດຜົນປະໂຫຍດ 
ແກ່ນັກຮຽນເກືອບ  
300.000 ຄົນ,  
ມີຄູສອນຫຼາຍກວ່າ  
47.000 ຄົນທີ່ໄດ້ຮັບ 
ການຝຶກອົບຮົມເພື່ອປັບປຸງ 
ທັກສະຂອງພວກເຂົາ. 
ປຶ້ມແບບຮຽນທີ່ ສຳ ຄັນ 
ແມ່ນໄດ້ສະໜອງໃຫ ້
ແກ່ໂຮງຮຽນປະຖົມ 
ໃນທົ່ວປະເທດ.



10 ບົດລາຍງານສັງລວມປະສິດທິຜົນຂອງການພັດທະນາ:ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ

ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ ແກ່ ວຽກ ງານ ອາ ຊີ ວະ ສຶກ ສາ ແລະ ອົບ ຮົມ ວິ ຊາ ຊີບ ທີ່ພວມ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ (ອະນຸມັດໃນປີ 
2010  ຊຶ່ງ ເປັນ ທືນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກ ເອດີບີ ມູນ ຄ່າ 48 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ), ມີຈຸດປະສົງເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາສໍາຄັນທີ ່
ນາຍຈ້າງເປັນ ຫ່ ວງ ຄືວ່າ ນັກສຶກສາທີ່ຈົບໃໝ່ສ່ວນໃຫຍ່ ຍັງຂາດ ສີ ມື ທີ່ກຽມພ້ອມຈະໃຊ້ງານໄດ້ໃນຕະຫຼາດ ແຮງ ງານ ໃນ ໄລ ຍະ 
ໃໝ່ ນີ້່. ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ປະກອບມີການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ ແກ່ຄູສອນໃນຂະແໜງວິ ຊາຊີບທີ່ສໍາຄັນ ຊຶ່ງໃນປະຈຸບັນ ຍັງ ຂ າດ ຕໍ່  
ກ ານສະໜອງ ເຊັ່ນ ການກໍ່ສ້າງ, ກົນຈັກ, ການຜະລິດເຄື່ອງເຟີນີເຈີ, ແລະ ຄວາມ ຮູ້ພື້ນ ຖານ ດ້ານທຸລະກິດ, ພ້ອມນັ້ນ, 
ກໍສະໜັບສະໜູນການປັບປຸງຫຼັກສູດ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບພາກເອກະຊົນ.  ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ ເພື່ອການຝຶກອົບຮົມ 
ແມ່ນມີເປົ້າໝາຍ ແນໃສ່ນັກສຶກສາຜູ້ທີ່ຈາກຄອບຄົວທີ່ມີລາຍໄດ້ຕໍ່າ, ແລະ ການກໍ່ສ້າງຫໍພັກນັກສຶກສາຫຼັງໃໝ່ທີ່ມີ ພື້ນທີ່ 
50% ເພື່ອ ໄວ້ຮອງຮັບ ສະ ເພາະນັກສຶກສາ ເພດຍິງ, ໂດຍມຸ່ງເນັ້ນ ເພື່ອຮັບປະກັນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງ ແລະ 
ກຸ່ມຄົນດ້ອຍໂອກາດອື່ນໆ ໃຫ້ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ.

ທ່ານນາງ ອໍລາວັນ ໄຊຍະວົງ, 
ຄູສອນວິຊາຊີວະສາດຂອງ 

ມະຫາວິທະຍາໄລຈໍາປາສັກ, 
ໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາ 

ປະລິນຍາໂທ ພາຍໃຕ້ ໂຄງການ 
ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ວຽກ 

ງານການສຶກສາຊັ້ນສູງທີ່  ເອ ດີ ບີ   
ໃຫ້ ກາ ນ ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ.

ນັກຮຽນແປງເຄື່ອງຈັກ  
ນາງ ສີລິໄຊ ວົງວີຈິດ 

ຢູ່ທີ່ວິທະຍາເຂດ  ອະ ຊິ ວະ 
ສຶກ ສາແລະ ອົບ ຮົມ ວິ ຊາ ຊີບ 

ແຂວງຈໍາປາສັກ.
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ນາງ ສີຣິໄຊ ວົງວິຈິດ, ອາຍຸ 20 ປີ, ເປັນນັກສຶກສາ ໃນ ພາກວິ ຊາ ຮຽນແປງເຄື່ອງຈັກທີ່ຢູ່ ໜື່ງ ໃນ ສອງວິທະຍາເຂດ 
ອະ ຊີ ວະ ສຶກ ສາ ແລະ ອົບ ຮົມ ວິ ຊາ ຊີບໃຫຍ່ທີ່ ໃຫ້ ການ ສຶກ ສາ  ແລະ  ອົບ ຮົມ ວິ ຊາ ຊີບ ໃນແຂວງຈໍາປາສັກ, ມອງເຫັນ ເຖີງ ໂອກ າດ  
ທີ່ ຈະ ມີວຽກທີ່ດີ ແລະ ທັງສ້າງ ລາຍ ຮັບໄດ້ ຊຶ່ງ ເຮັດໃຫ້ນາງໝົດຄວາມສົງໄສທັງໝົດທີ່ລາວມີຕໍ່ ກັບການຕັດ ສິນ ໃຈ 
ເພື່ອລົງທະບຽນຮຽນໃນຫຼັກສູດນີ້ ຊຶ່ງໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ສ່ວນ ໃຫ ຍ່ຈະ ມີ ແຕ່ຜູ້ຊາຍ.

ນາງ ໄດ້ ເວົ້າ ວ່າ “ຂ້ອຍຮັກວິຊານີ້ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໃນການສ້ອມແປງເຄື່ອງຈັກລົດ ໄຖ ນາກໍ່ ມີ ຫຼາຍ, ດັ່ງນັ້ນ, ຂ້ອຍ ຈິ່ງ 
ມອງເຫັນໂອກາດທາງທຸລະກິດໃນວິຊານີ້. ຫຼັກສູດນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍມີສີ ມື  ແລະ ຄວາມຮູ້ທີ່ຈະເຮັດ  ໃນສິ່ງ ດັ່ງ ກ່າວ ນັ້ນໄດ້”.

ດ້ານ ສາ ທາ  - ການປັບປຸງ ການດູ ແລ ຮັກ ສາສຸຂະພາບແມ່,  
ເດັກແດງ ແລະ ເດັກ ນ້ອຍ
ການບໍລິການດ້ານ ສາ ທາທີ່ມີຄຸນນະພາບຕໍ່າ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງ ໄດ້ ຍາກ ແມ່ນສ່ວນປະກອບສໍາຄັນຕໍ່ກັບຄວາມທຸກຍາກ.  
ໃນ ຊຸມ ປີ 1990, ການສະໜັບສະໜູນ ຄັ້ງທໍາອິດ ໃນ ຂະ ແໜງ ການນີ້ຂອງ ເອດີບີ ມີເປົ້າໝາຍແນ ໃສ່ ເພື່ອປັບປຸງການບໍລິການ 
ໃນເຂດຊົນນະບົດທີ່ທຸກຍາກ, ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອສ້າງສຸກສາລາ, ການຝຶກອົບຮົມພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ, ແລະ  
ສ້າງກອງທຶນໝູນວຽນກຸ້ມຕົນເອງເພື່ອທົດແທນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານຂອງສຸກສາລາ ແລະ ຢາປົວພະ ຍາດ. 

ໃນຊຸມປີ ມໍ່ໆ ມ ານີ້, ແຜນການພັດທະນາຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ (ອະນຸມັດໃນປີ 2009 ແລະສໍາເລັດໃນປີ 2015) -  
ເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອແບບອີງໃສ່ແຜນງານຄັ້ງທໍາອິດຂອງ ເອດີບີ ສໍາລັບຂະແໜງນີ້  ໄດ້ສຸມໃສ່ການປັບປຸງດ້ານສຸຂະພາບ  
ແລະ ໂພຊະນາການໃນກຸ່ມ ຄົນທີ່ອ່ອນ  ແອ (ຜູ້ທຸກຍາກ, ແມ່ຍິງ, ຊົນເຜົ່າ) ໃນ 8 ແຂວງ. ແຜນ ງານດັ່ງກ່າວໄດ້ດໍາເນີນການ  
ມ າຫຼາຍກວ່າ 5 ປີຈົນເຖິງປີ 2015  ຊຶ່ງໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ຈາກ ເອດີບີ ມູນ ຄ່າ 23 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ໄດ້ບັນລຸ 
ຫຼາຍເປົ້າໝາຍ ຂອງການປະຕິບັດ ງານ ພາຍ ໃຕ້ ແຜນ ງານ ດັ່ງ ກ່າວ, ລວມທັງ ການເຂົ້າເຖິງ ການ ບໍ ລິ ການ  ຮັກ ສາສຸຂະພາບ 
ຂອງແມ່, ເດັກ ແດງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ. 

ໂຄງການພັດທະນາບ້ານແບບຢ່າງດ້ານ ສາ ທາ ລະ ນະ ສຸກ ໃນພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າທາງດ້ານ 
ການເງິນຈາກ ກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ  ມູນ ຄ່າ 3 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ (ອະນຸມັດໃນປີ 2009 
ແລະ ສໍາເລັດໃນປີ 2013) ແມ່ນກິດຈະກໍາລິເລີ້ມ ເສີມຕື່ມໃຫ້ກັບແຜນ ງານ ແລະ ເພື່ອປັບປຸງການບໍລິການໃຫ້ກັບກຸ່ມຄົນທີ່
ອ່ອນດ້ອຍ, ລວມທັງ ກຸ່ມຊົນເຜົ່າຕ່າງໆ, ແລະ ເພື່ອພັດທະນາ ແບບ ແຜນສໍາລັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນຢູ່ໃນຂັ້ນ 
ບ້ານເຊິ່ງ ຈະສາມາດຜັນຂະຫຍາຍນໍາໃຊ້ໃນລະດັບປະເທດໄດ້. ໂຄງການນີ້ ໄດ້ຮັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນ 100 
ບ້ານໃນແຂວງ ຫົວພັນ ແລະ ຊຽງຂວາງ. ໂຄງການນີ້ ໄດ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍ ຫຼື ເກີນຄາດໝາຍທີ່ສຸດ, ລວມທັງ ການພັດທະນາ 

ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມຊົນເຜົ່າ
ລວມຕົວກັນທີ່ບ້ານຜາ ເຜິ້ງ 
ເມືອງ ຄູນ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ 
ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາ ແລະ 
ການຮຽນຮູ້ ຊຶ່ງສະໜອງໃຫ ້
ພາຍໃຕ້ໂຄງການພັດທະນາບ້ານ 
ແບບຢ່ າງດ້ານສາ ທາ ລະ ນະ ສຸກ 
ໃນ ພາກ ເໜືອ ຂອງ ສ ປ ປ  ລາວ 
ຊຶ່ງໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນ 
ຈາກກອງ ທຶນ ຫຼູດ ຜ່ອນ ຄວາມ  
ທຸກ ຍາກ ຂອງ ປະ ເທດ ຍີ່ ປຸ່ນ  
ຂອງ  ເອ ດີ ບີ.

 ແຜນ ງານ ປັບ ປຸງ 
ການຄຸ້ມຄອງຂະແໜງ 
ສາທາລະນະສຸກ -  
 ແຜນ ງານ ການຊ່ວຍເຫຼືອ 
ທໍາອິດ ທີ່ ອີງ ໃສ່ ຂະ ແໜງ 
ການຂອງ ເອດີບີ  
ໄດ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍຫຼາຍ ຢ່າງ   
ຂອງ ການປະຕິບັດງານ  
ເພື່ອປັບປຸງການວາງແຜນ 
ດ້ານ ສາ ທາ ລະ ນະ ສຸກ ແລະ  
ການສ້າງງ ົບປະມານ;  
ເພີ່ມການເຂົ້າເຖິງການ 
ດູແລສຸຂະພາບຂອງ ແມ່,  
ເດັກແດງ ແລະ  
ເດັກ ນ້ອຍ; ແລະ  
ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານ 
ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ.



12 ບົດລາຍງານສັງລວມປະສິດທິຜົນຂອງການພັດທະນາ:ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ

ແຜນ ງານ ດ້ານ ສາ ທາ ລະ ນະ ສຸກຂອງບ້ານ ແລະ ການສ້າງ ຄູ່ ມືແນະນໍາສໍາລັບ ການ ສ້າງບ້ານແບບຢ່າງດ້ານສາ ທາ ລະ ນະ ສຸກ ແຫ່ງ 
ຊາດ. 

“ທ່ານ  ປະ ສົງ ສິດ ບຸບຜາ, ຫົວ ໜ້າ ກົມ ແຜນ ການ ແລະ ການ ຮ່ວ ມ ມື ສາ ກົນ,  ກ ະ ຊວງ ສາ ທາ ລະ ນະ ສຸກ ໄດ້ ກ່າວ ວ່າ ອົງປະກອບ 
ສໍາຄັນ ໃຫ້ ແກ່ການພັດທະນາບ້ານແບບຢ່າງດ້ານ ສາ ທາ ລະ ນະ ສຸກ ໃຫ້ ມີ ຜົນ ສຳ ເລັດ ແມ່ນ ການປ່ຽນແນວຄວາມຄິດຂອງ 
ປະຊາຊົນກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ແລະ ການປະຕິບັດກ່ຽວກັບການ ຮັກ ສາສຸຂະພາບ. ນອກເໜືອຈາກການສະໜອງຢາ ແລະ   
ຖົງ ຢາ ປະ ຈຳ ບ້ານ, ພວກເຮົາໄດ້ສຸມໃສ່ການສຶກສາອົບຮົມຊາວບ້ານເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການວາງແຜນ, ການຈັດຕັ້ງ 
ປະຕິບັດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງກິດຈະກໍາການດູແລສຸຂະພາບຂັ້ນພື້ນຖານ”. “ພວກເຮົາໄດ້ນໍາໃຊ້ຫຼາຍ ວິ ທີ ເຊັ່ນການຕິດຕັ້ງ 
ໂທລະໂຄ່ງຢູ່ກາງບ້ານໃນແຕ່ລະບ້ານ ເພື່ອ ໂຄ ສະ ນາ ແຜນ ງານສຸຂະສຶກສາ ແລະ ພວກເຮົາໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຕັ້ງເປົ້າໝາຍໃສ່ເດັກນ້ອຍ 
ຜູ້ທີ່ສາມາດຮັບເອົາ ຄວາມ ຮູ້ດ້ານສຸຂະສຶກສາໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍໄປບອກພໍ່ແມ່ຂອງພວກເຂົາ.”

ເອດີບີ ຍັງໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຊ່ວຍເຫຼືອ ສປປ ລາວ ແລະ ເພື່ອນບ້ານ ຄື ກໍາປູເຈຍ ແລະ ຫວຽດນາມ  
ເພື່ອປັບປຸງຂີດຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົາໃນການຕິດຕາມ ແລະ ປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດຕິດແປດທີ່ເກີດຂຶ້ນ  
ທ່າມກາງຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບ ຄວາມ ອາດ ສາ ມາດໃນການລະບາດຂອງໂຣກ ລະ ບາດ ຂ້າ ມ ພົມແດນ ເຊັ່ນ SARS 
(ໂຣກລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈຮຸນແຮງ), ໄຂ້ຫວັດສັດປີກ ແລະ ພະ ຍາດ ເອດ/ເຊື່ອເອດໄອວີ.

ໂຄງການ ທຳ ອິດ ເພື່ອຄວບຄຸມພະຍາດ ຕິດ ຕໍ່ພາຍໃນ ອະ ນຸພາກພື້ນ ແມ່ ນ້ຳ ຂອງ (ສໍາເລັດໃນປີ 2010 ດ້ວຍທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ  
ມູນ ຄ່າ 6 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແກ່ ສປປ ລາວ) ໄດ້ຊ່ວຍສາມປະເທດສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົາໃນການ 
ຕອບສະໜອງ ແລະ ປ້ອງກັນເຫດສຸກເສີນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບການດ້ານສຸຂະພາບສາກົນຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ 
ແລະ ຍຸດທະສາດອາຊີ-ປາຊີຟິກ ສໍາລັບພະຍາດລະບາດທີ່ເກີດຂຶ້ນ. ໂຄງການຕໍ່ ມາ ຊຶ່ງ ໄດ້ ຖືກອະນຸມັດໃນປີ 2010  
(ຈາກ 2010-2015 ດ້ວຍທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າມູນ ຄ່າ 12 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃຫ້ແກ່ ສປປລາວ) ໄດ້ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ 
ເພີ່ມຕື່ມແກ່ ລະບົບການເຝົ້າລະວັງ ແລະ ການຕອບໂຕ້ລະດັບພາກພື້ນ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດຕ່າງໆ 
ລວມທັງ ພະຍາດໄຂ້ຫວັດສັດປີກທີ່ເປັນໄພອັນຕະລາຍໃນອະນຸພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ ໃນປີ 2008.

ການພັດທະນາພາກເອກະຊົນ— 
ການສ້າງບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ
ການສະໜັບສະໜູນຂອງ ເອດີບີ ສໍາລັບພາກເອກະຊົນ ແມ່ນກວ້າງຂວາງ ແລະ ລວມທັງ ການຊ່ວຍເຫຼືອໂຄງການເຂື່ອນ
ໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 2 (ເງິນກູ້ໃຫ້ພາກເອກະຊົນຄັ້ງທໍາອິດຂອງລາວໃນປີ 2005) ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອ ເພື່ອຂະຫຍາຍ ແລະ 
ພັດທະນາວິສາຫະກິດຈຸນ ລະ ພາກ, ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (MSMEs) ເຊິ່ງມີການ ຈ້າງງານຫຼາຍກວ່າ 80% ຂອງການ 
ຈ້າງງານທັງໝົດໃນບໍລິສັດ ທີ່ ຈົດທະບຽນ.

ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບບັນດາຜູ້ໃຫ້ທຶນອື່ນໆ, ເອດີບີ ໄດ້ຊ່ວຍລັດຖະບານໃນການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມດ້ານລະບຽບການ  
ແລະ ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສໍາລັບ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ. ນັບແຕ່ປີ 2006-2013, ໂຄງການການ 
ພັດທະນາພາກເອກະຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຄັ້ງທີສອງ (ທຶນ ກູ້ ຢືມ ແລະ ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງ  
ເອດີບີ ມູນ ຄ່າ 34,4 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ), ພ້ອມກັບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ແລະ ກໍໄດ້ຊ່ວຍ ໃຫ້ 
ເກີດມີຜົນສໍາເລັດທີ່ສໍາຄັນ ຫຼາຍ ຢ່າງ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ລວມມີ ການ ນຳ ໃຊ້ລະບົບການຈົດທະບຽນວິສາຫະກິດຜ່ານເວັບໄຊ, ການພັດ
ທະນາລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານສິນເຊື່ອຜ່ານເວັບ ໄຊ, ການສ້າງສູນການປະເມີນຜົນກະທົບຂອງຮ່າງ ນິ ຕິ ກຳ, ແລະ ການສ້າງ 
ການເຊື່ອມຕໍ່ ທີ່ ເຂັ້ ມ ແຂງລະຫວ່າງ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ດ້ວຍ ກັນ ໃນທົ່ວພາກພື້ນອາຊຽນ ໂດຍຜ່ານຮູບແບບ 
ເວ ທີການຄ້າທາງ ເອເລັກ ໂຕ ຣນິກ.

ໃນທ້າຍປີ 2012, ຈໍານວນວິສາຫະກິດເອກະຊົນທີ່ຈົດທະບຽນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ເຖິງ 91.000 ຫົວ ໜ່ວຍ ເມື່ອທຽບກັບຈໍານວນ 
35.000 ຫົວໜ່ວຍ ໃນປີ 2008, ເຊິ່ງໃນນີ້ ຈໍານວນເຄິ່ງໜຶ່ງແມ່ນແມ່ຍິງເປັນເຈົ້າຂອງວິສາຫະກິດ.

ເອດີບີ ຍັງໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຫ້າວຫັນໃນການສະໜັບສະໜູນການຮ່ວມ ທຶນລະຫວ່າງພາກລັດ - ເອກະຊົນ ຊຶ່ງຄາດວ່າຈະມ ີ
ບົດບາດເພີ່ມຂຶ້ນໃນການພັດທະນາຕ່າງໆ ຂອງປະເທດ, ລວມທັງ ໃນຂະແໜງການໄຟຟ້າ. 

ໂຄງການທີສອງ 
ກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາ 

ພາກ ເອ ກະ ຊົນ ແລະ 
ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ  

ແລະ ກາງ (ວນກ)  
ໄດ້ຊ່ວຍ ໃຫ້ ເກີດ 

ຜົນສໍາເລັດທີ່ສໍາຄັນ  
ຫຼາຍ ຢ່ າງ ລວມທັງ  

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ລະບົບການຈົດທະບຽນ 

ວິສາຫະກິດແຫ່ງຊາດ 
ຜ່ານເວັບໄຊ,  

ການພັດທະນາລະບົບ 
ຂໍ້ມູນຂ່າວສານການ 

ປ່ອຍສິນເຊື່ອຜ່ານເວັບ ໄຊ,  
ແລະ ການສ້າງຕັ້ງສູນ 

ການປະເມີນຜົນກະທົບ 
ຂອງ ຮ່າງ ນິ ຕິ ກຳ.
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ການປົກຄອງ ບໍ ລິ ຫານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງລັດ: 
ລັດທີ່ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ
ການ ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ຂອງ ເອດີບີ  ໃນຂະແໜງການ ລັດ ແມ່ນເລີ່ມ ແຕ່ປີ 1998 ໂດຍມີການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການ 
ສໍາລັບການສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການກວດສອບ ບັນ ຊີແຫ່ງລັດ. ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ, ເອດີບີ ໄດ້ສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານ 
ວິຊາການ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄຸ້ມຄອງການເງິນ ຂອງ ລັດ, ຊ່ວຍປູທາງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ 
ງ ົບປະມານໃນປີ 2006, ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການກວດສອບບັນ ຊີໃນປີ 2007. ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ ເອດີບີ ຍັງຊ່ວຍ 
ລັດຖະບານໃນການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບຂອງຕົນ, ລວມທັງ ລາຍ ຮັບທີ່ໄດ້ ມາຈາກໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ  
2 ແລະ ໄດ້ ຊ່ວຍເພື່ອປັບ ປຸງຂອບລາຍຈ່າຍໄລຍະກາງ.

 ແຜນ ງານການປົກຄອງ ບໍ ລິ ຫານ ແລະ ການພັດທະນາຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງລັດ (ອະນຸມັດໃນປີ 2012  
ດ້ວຍເງິນກູ້ ແລະ ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ຈາກ ເອດີບີ ມູນ ຄ່າ 31 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ທີ່ພວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແມ່ນໄດ້ໃຫ ້
ການສະໜັບສະໜູນເພີ່ມຕື່ມ ສໍາລັບ ການຄຸ້ມຄອງການເງິນ ລັດ ແລະ ການປະຕິຮູບການ ປົກ ຄອງ, ໃນຂະນະດຽວ ກັນ 
ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການ ກໍໄດ້ ຜັນຂະຫຍາຍໄປຍັງບັນດາກິດຈະກໍາສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການປົກຄອງ ບໍ ລິ ຫານ 
ອື່ນໆ, ລວມທັງ ການນໍາໃຊ້ຍຸດທະສາດຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ.

 ແຜນ ງານສ້າງ 
ຄວາມເຂັ້ມແຂງ 
ໃນການຄຸ້ມຄອງ 
ດ້ານການເງິນ ລັດ 
ທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ 
ຈາກ ເອດີບີ ໄດ ້
ສະໜັບສະໜູນ  
ການ ສຳ ເລັດ ຂີດໝາຍ  
ທີ່ສໍາຄັນ ສຳ ລັບປະເທດ,  
ລວມທັງ ການຈັດຕັ້ງ 
ປະຕິບັດກົດໝາຍ 
ວ່າດ້ວຍ ງ ົບປະມານ  
ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ  
ການກວດສອບ ບັນ ຊີ.
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ການປັບປຸງປະສິດທິຜົນ ດ້ານການ  
ດຳ ເນີນ ງານ ແລະ ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ 
ການດໍາເນີນງານຂອງ ເອດີບີ ໃນສປປ ລາວ ຕະ ຫຼອດໄລຍະ 5 ປີ ທີ່ຜ່ານມາ (2012-2016) ໄດ້ ຮັບ ການປະເມີນວ່າມີ 
ຄຸນນະພາບດີ ເຊັ່ນວ່າ  ຕອບ ສະ ໜອງ ຕໍ່ ຄວາມ ຕ້ອງ ການ, ມີປະສິດທິພາບ, ມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນໃນການ 
ພັດທະນາສູງ. ອັດຕາສ່ວນຂອງບັນດາໂຄງການໃນປະເທດ ທີ່ໄດ້ຮັບການປະເມີນ “ປະ ຕິ ບັດ ໄດ້ ຕາມ ເປົ້າ ໝາຍ” ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 
ເຖິງ 90,0 % ໃນປີ 2016, ແລະ  ເກືອບບໍ່ ມີໂຄງການທີ່ມີບັນຫາ ໃນປີ 2016. 

 ເຖິງ ແມ່ນ ວ່າການດໍາເນີນງານຂອງ ເອດີບີ ໂດຍ ລວມມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ແຕ່ຍັງມີຫຼາຍຂົງເຂດທີ່ສາມາດປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນໄດ້,  
ລວມທັງການ ປະ ຕິ ບັດໄລຍະເວລາຂອງການເບີກຈ່າຍ, ໄລ ຍະ ເວ ລາ ຂອງການເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ພ້ອມ ທັງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ໂຄງການ, ການຄຸ້ມຄອງການເງິນໂຄງການ ແລະ ການປະສານງານຂອງບັນດາໜ່ວຍງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບໍລິຫານ 
ໂຄງການ. ຕົວຢ່າງ, ໂຄງການສາຍສົ່ງໄຟຟ້າພາກເໜືອອະ ນຸ ພາກ ພື້ນ ແມ່ ນ້ຳ ຂອງ ແລະ ໂຄງການປັບປຸງຕາໜ່າງການຂົນສົ່ງ 
ທາງພາກເໜືອ ອະ ນຸ ພາກ ພື້ນ ແມ່ ນ້ຳ ຂອງຄັ້ງທີສອງ ຊຶ່ງທັງສອງໂຄງການໄດ້ຮັບຜົນ ກະ ທົບ ຈາກການ ເບີກ ຈ່າຍ ທີ່ ຊັກຊ້າ ອັນເນື່ອງ 
ມາຈາກ ບັນຫາທີ່ ກ່ຽວ ກັບການຄຸ້ມຄອງຈັດການດ້ານສັນຍາ ແລະ ການກະກຽມຄວາມພ້ອມ ຂອງ ໂຄງ ການ, ໃນຂະນະທີ່ 
ການອອກແບບໂຄງການ ທີ່ມີຂໍ້ບົກຜ່ອງ ຍັງສົ່ງຜົນຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບໂດຍລວມຂອງໂຄງການຊຶ່ງ ໃນ ນັ້ນ 
ມີໂຄງ ການພັດທະນາລະບົບສາທາລະນະສຸກ ແລະ ໂຄງການ ສົ່ງ ເສີມ ການ ຜະ ລິດ ກະ ສິ ກຳ ເພື່ອ ເປັນ ສີ ນ ຄ້າ.

ເພື່ອເລັ່ງ ຂັ້ນ ຕອນ ການ ອະ ນຸ ມັດສັນຍາ  ແລະ ການເບີກ ຈ່າຍເງິນໂຄງ ການ, ເອດີບີ ໄດ້ດໍາເນີນການຫຼາຍບາດ ກ້າວ,  
ລວມທັງ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແກ່ ບັນດາອົງ ການ ຄຸ້ມ ຄອງໂຄງການໃນການກະກຽມເອກະສານ ເພື່ອຈັດຈ້າງທີ່ປຶກສາຂອງ 
ໂຄງການ. ໃນປະຈຸບັນ, ເອດີບີ ຍັງລວມ ເອົາ ການ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ສໍາລັບພະນັກງານ 
ທັງໝົດທີ່ ພວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃໝ່ ຕ່າງໆ, ແລະ ໄດ້ ປັບ ປຸງການກັ່ນ ຕອງຄວາມພ້ອມຂອງໂຄງການ ເພື່ອເລັ່ງເຮັດ 
ໃຫ້ການເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໄດ້ ໄວ ກ່ອນທີ່ໂຄງການຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້. ລູກຄ້າຂອງ ສຳ ນັກ ງານ ເອດີບີ ປະຈໍາ  
ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບ ການຈັດ ລະ ດັບ ໄປ ທາງ ບວກ ທີ່ ດີ ຫຼາຍຕໍ່ ກັບການ ຊີ້ນໍ າ ຂອງ ສຳ ນັກ ງານ ດັ່ງ ກ່າວໃນ ການ ຈັດ ຕັ້ງ ປະ ຕິ ບັດ ໂຄງ ການ.

ການຮ່ວມມືກັບການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ
ເອດີບີ ຮັບຮູ້ວ່າການພົວພັນກັບອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ຊຶ່ງລວ ມທັງ ສະ ມາ ຄົມບໍ່ ຫວັງ ຜົນ ກຳ ໄລ ແລະ ອົງ ການຈັດ ຕັ້ງ ສາ ກົນ ທີ່ບໍ່ 
ສັງ ກັດ ລັດ ຖະ ບານ (CSOs) ສາມາດ ຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິຜົນຂອງການພັດທະນາ, ເຮັດໃຫ້ເກີດນະວະຕະກໍາໃໝ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ 
ໂຄງການທີ່ມີປະສິດທິຜົນ, ແລະ ຊ່ວຍ ບໍ ລິ ຫານຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ. ເອດີບີ ມີ ມູນ ເຊຶ້ອ  ມາດົນ ພໍ ສົມ ຄວນໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມ 
ກັບອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມຢູ່ໃນ ຫຼາຍດ້ານ ໃນ ນັ້ນ ລວມທັງ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາໂຄງການຕ່າງໆ.

ໃນໂຄງການພັດ ທະ ນາໂຄງລ່າງກະສິກໍາຕາມ ແລວ ເສດ ຖະ ກິດຕາເວັນອອກ-ຕາເວັນຕົກ ອະ ນຸ ພາກ ພື້ນ ແມ່ ນ້ຳ ຂອງ (ອະນຸມັດ 
ໃນປີ 2013), ເອດີບີ ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບກຸ່ມຜູ້ໃຊ້ນໍ້າ ເຊິ່ງ ເປັນ ກຸ່ມ ທີ່ມີບົດບາດໃຈ ກາງ ທີ່ສໍາຄັນ ໃນການ ຜັນ ຂະ ຫຍາຍ 
ຜົນສໍາເລັດຂອງໂຄງການ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ຮັບປະກັນວ່າ ການລົງທຶນໃນໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ດັ່ງ ກ່າວຈະມີຄວາມຍືນຍົງໃນ 
ໄລຍະຍາວ. ໃນໂຄງການສົ່ງ ເສີມ ການ ຜະ ລິດ ກະ ສິ ກຳ ເພື່ອ ເປັນ ສິນ ຄ້າ, ກຸ່ມໂຮງສີເຂົ້າ, ກຸ່ມປຸງແຕ່ງ ແລະ ກຸ່ມການຄ້າໄດ້ 
ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ເອດີບີ ເພື່ອປັບປຸງຄວາມຍືນຍົງ ໃຫ້ ແກ່ ການ ຜະ ລິດ ກະ ສິ ກຳ ເພື່ອການ ຄ້າ ຂອງຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ 
ຢູ່ໃນບັນ ດາສີ່ແຂວງເປົ້າໝາຍ.

ໃນໂຄງການພັດທະນາອ່າງນໍ້າງ ື່ມທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກເອດີບີ, ສາມອົງການຈັດຕັ້ງເຊັ່ນ: ຄະນະກໍາມະການພັດທະນາ 
ບ້ານ ຂັ້ນ, ຄະນະກໍາມະການແນວລາວສ້າງຊາດ, ແລະ ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ມີບົດບາດຫຼາຍດ້ານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ໂຄງການ ແລະ ຊ່ວຍໃນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ບັນດາກິດຈະກໍາປົກປ້ອງ ແລະ ພັດທະນາສັງຄົມ. 
ກຸ່ມອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ຍັງໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລັດຖະບານ ແລະ ເອດີບີ ກ່ຽວກັບການປັບປຸງສຸ ຂະ ອານາໄມ  
ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍຊຸມຊົນ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ນ້ຳ ປະ ປາ ແລະ ສຸ ຂາ ພິ ບານໃນເຂດພາກເໜືອ ແລະ ພາກກາງ 
(ໄດ້ຮັບການ ອະ ນຸ ມັດໃນປີ 2010 ດ້ວຍທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ມູນ ຄ່າ 6,6 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ), ໂຄງ ການ ນ້ຳ ປະ ປາ  ແລະ   
ສຸ ຂາ ພິ ບານຕົວ ເມືອງ ນ້ອຍ (ອະນຸມັດໃນປີ 2009 ດ້ວຍທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 28,8 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ໂຄງ ການ ນ້ຳ ປະ ປາ  ແລະ  
ສຸ ຂາ ພິ ບານ (ອະນຸມັດໃນປີ 2013 ດ້ວຍທຶນກູ້ຢືມ ມູນ ຄ່າ 35 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ແລະ ໂຄງການປັບປຸງ 
ສິ່ງແວດລ້ອມໃນຕົວເມືອງປາກເຊ.

ການຮ່ວມມືກັບ ບັນ ດາ ອົງ ການ ຈັດ ຕັ້ງ ທາງ ສັງ ຄົມ ລວ ມ ທັງ ອົງ ການ ຈັດ ຕັ້ງ ສາ ກົນ ທີ່ບໍ່ ສັງ ກັ ດ ລັດ ຖະ ບານໄດ້ ຊ່ວຍເພີ່ ມ ທະ ວີ 
ຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານປະສິດທິຜົນ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຂອງການດໍາເນີນງານຂອງ ເອດີບີ. 

ການດໍາເນີນງານ 
ຂອງ ເອດີບີ ໃນປີ  

2012-2016  
ໄດ້ຖືກປະເມີນວ່າ 

ມີຄຸນນະພາບ  
ຊຶ່ງມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງ,  

ມີປະສິດທິພາບ,  
ມີຄວາມຍືນຍົງ  

ແລະ ມີລະດັບສູງ 
ດ້ານປະສິດທິຜົນ 
ຕໍ່ການພັດທະນາ. 
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ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ 
ເປົ້າໝາຍໃນອະນາຄົດ
ແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ VIII ຂອງ ສປປ ລາວປີ 2016-2020  ໄດ້ ວາງ ເປົ້າ ໝາຍການເຕີບໂຕ 
ແບບຍືນຍົງ ແລະ  ທົ່ວເຖິງໃນ ອັດ ຕາ 7,2% ຕໍ່ປີ, ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ ສ ປ ປ ລາວ ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍ 
ພັດທະນາ ໃນປີ 2020. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເພື່ອຈະກ້າວໄປເຖິງຈຸດນັ້ນ, ສປປ ລາວ ຈະຕ້ອງແກ້ໄຂບັນຫາທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງ.

ເສດຖະກິດທີ່ຍັງອາໄສລາຍຮັບຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່, ຂາຍໄມ້ ແລະ ພະລັງງານໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າເປັນສ່ວນໃຫຍ່, ຕ້ອງໄດ້ ຜັນ 
ຂະຫຍາຍສູ່ ຫຼ າຍ ຂະ ແໜງ ເສ ດ ຖະ ກິດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີການສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນໃໝ່ ແລະ ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາແກ່ຊາວໜຸ່ມ 
96.000 ຄົນທີ່ກ້າວເຂົ້າ ເປັນ ກຳ ລັງ ແຮງງານໃນແຕ່ລະປີ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ຂະແໜງສຶກສາ ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ 
ຊາວໜຸ່ມທີ່ກ້າວເຂົ້າໃນ ກຳ ລັງ ແຮງງານມີຝີ ມື ວິ ຊາ ສະ ເພາະທີ່ “ຕະຫຼາດ ຕ້ອງ ການ”. ນັກສຶກສາຮຽນ ຈົບ ທີ່ຂາດຄວາມຮູ ້
ວິ ຊາ ສະ ເພາະ ເຊິ່ງເປັນ ທີ່ ຕ້ອງ ການ ຂອງຕະຫຼາດໄດ້ຖືກລະບຸວ່າເປັນ ຂໍ້ຈໍາກັດອັນຕົ້ນຕໍໃຫ້ແກ່ການດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ໃນປະເທດ   
ອີງຕາມບົດລາຍງານຄວາມສາ ມາດແຂ່ງຂັນ ໃນ ໂລກສໍາລັບປີ 2016-2017.

ການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ ເໝາະ ສົມສໍາລັບການເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ຂະຫຍາຍທຸລະກິດເອກະຊົນ ຊຶ່ງປຽບເໝືອນເປັນເຄື່ອງ 
ຈັກຂອງເສດຖະກິດສະໄໝໃໝ່ ແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອຂັບເຄືອນໃຫ້ມີການເຕີບໂຕ ຂອງ ເສດ ຖະ ກິດ ຢ່າງ ທົ່ວ ເຖິງ, ໃນຂະນະ ດຽວ ກັນ 
ການຂະຫຍາຍການຍົກລະດັບໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ກໍ່ຈຳເປັນ ຖ້າຫາກວ່າ ສປປ ລາວ ຈະໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກບັນດາໂອກາດໃໝ່ທີ ່
ເກີດຈາກການສ້າງປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ.

ການຢຸດທໍາລາຍສິ່ງແວດລ້ອມ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ໃນເຂດ ແຫຼ່ງກຳເນີດນໍ້າ ແລະ ປ່າໄມ້, ແມ່ນບັນຫາທ້າທາຍສໍາຄັນ 
ອີກອັນໜຶ່ງ ແລະ ກາຍເປັນບັນຫາເລັ່ງດ່ວນທີ່ສຸດຕໍ່ກັບບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ ເກີດໄພນໍ້າຖ້ວມ 
ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງເລື້ອຍໆ ແລະ ຮຸນແຮງຍິ່ງຂຶ້ນ. 

ເພື່ອຊ່ວຍລັດຖະບານໃນການ ຮັບ ມື ກັບ ບັນຫາທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ເພື່ອບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍການຂະຫຍາຍຕົວຂອງແຜນ 
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ VIII, ພາຍໃຕ້ຍຸດທະສາດການຮ່ວມມື ກັບປະເທດ 2017-2020, ເອດີບີ 
ຈະສຸມໃສ່ 3 ຂົງເຂດຍຸດທະສາດ ຄື: ການພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ຊຶ່ງ ຈະ ຊ່ວຍ ສົ່ງ ເສີມການຈ້າງງານ 
ແລະ ສ້າງລາຍຮັບ, ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຍືນຍົງ ແລະ  
ການສ້າງເງື່ອນໄຂໃນການປັບ ໂຕຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງ ຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ  ໂດຍ ມີ ຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ 
ແລະ ການປົກຄອງ ບໍ ລິ ຫານ ຊຶ່ງເປັນບັນຫາ ທີ່ ຕ້ອງ ເອົາ ໃຈ ໃສ່ ໃນ ທຸກ ຂົງ ເຂດແລະ ຂະ ແໜງ ການ. 

ທ່ານ ສຸວັດ ເກດສັດທາ ໄດ້ຮຽນຮູ້ເຕັກນິກການລ້ຽງສັດ ແບບທັນສະໃໝພາຍໃຕ້ໂຄງການ ສົ່ງ ເສີມ ການ ຜະ ລິດ ກະ ສິ ກຳ ເພື່ອ ເປັນ ສິນ ຄ້າ ທີ່ ເອດີບີ 
ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ.

ໜຶ່ງໃນບັນດາຜົນສໍາເລັດ 
ຂອງການດໍາເນີນງານ 
ໃນຂະແໜງກະສິກໍາ 
ຂອງ ເອດີບີ ແມ່ນການ 
ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ  
ພາກລັດ-ພາກເອກະຊົນ  
ແລະ ຊຸມຊົນ ຊຶ່ງໄດ້ຊ່ວຍ 
ໃຫ້ຊາວກະສິກອນ 
ຜູ້ ທີ່ທຸກຍາກຫັນຈາກ 
ການເຮັດກະສິກໍາເພື່ອ 
ກຸ້ມຕົນເອງ ໄປສູ່ການ 
ຜະລິດເພື່ອເປັນສິນຄ້າ. 



16 ບົດລາຍງານສັງລວມປະສິດທິຜົນຂອງການພັດທະນາ:ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ

ເພື່ອ ຫລຸດບັນຫາຊ່ອງຫວ່າງດ້ານໂຄງລ່າງພື້ນຖານທີ່ ມີ ຢູ່ ຊຶ່ງມັນ ເຮັດ ໃຫ້ ເສຍປຽບດ້ານຄວາມ ສາ ມາ ດແຂ່ງຂັນ ແລະ ທັງເປັນ 
ອຸປະສັກຕໍ່ການລົງທຶນ, ເອດີບີ ຈະເພີ່ມ ທະ ວີ ເຮັດ ໃຫ້ການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງຕົວເມືອງແລະຊົນນະບົດໃຫ້ ມີ ຄວາມ ເຂັ້ມ ແຂງ 
ແລະ ພ້ອມ ທັງປັບປຸງ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາຕາໜ່າງການຂົນສົ່ງ ແລະ ໄຟຟ້າ. ບັນດາໂຄງການໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ຈະສົ່ງເສີມ ໃຫ້ 
ແມ່ ຍີງມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕັດສິນໃຈ ແລະ ໃນການຈ້າງງານຂອງແມ່ຍິງ.

ການສະໜັບສະໜູນເພີ່ມຕື່ມຂອງ ເອດີບີ ສໍາລັບມາດຕະການນະໂຍບາຍ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ ບັນ ດາ ຫົ ວ ໜ່ວຍ ວິ ສະ ຫະ ກິດ ຈຸນ ລະ ພາກ 
ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຈາກບັນດາໂອກາດໃໝ່ທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການເຊື່ອມໂຍງຂ ອງເສດຖະກິດ ກັ ບ 
ພາກພື້ນ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ເອດີບີ ກໍ່ຈະສືບຕໍ່ສຸມໃສ່ ໃນການຊ່ວຍເຫຼືອ ບັນ ດາມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ສະຖາບັນ ອະ ຊີ ວະ 
ສຶກສາ  ແລະ  ອົ ບ ຮົມ ວິ ຊາ ຊີບ ໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດ ຄ່ອງຂອງຫຼັກສູດ ເພື່ອສ້າງ ໃຫ້ນັກສຶກສາທີ່ຮຽນ 
ຈົບໃຫ້ກຽມພ້ອມ ຕອບ ສະ ໜອງໄດ້ ຕໍ່ ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ ແຮງ ງານ. ເອດີບີ ຍັງຈະຊ່ວຍ ສົ່ງ ເສີມຄວາມ 
ສາມາດຂອງແມ່ຍິງໃຫ້  ແທດ ເໝາະຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ ແລະ  ພ້ອ ມ ທັງ ສົ່ງ ເສີມ ໃຫ້ ເຂົາ ເຈົ້າ ໄດ້ເຂົ້າເຖິງ 
ການຝຶກອົບຮົມດ້ານສີ ໄມ້ລາຍ ມືໃນ  ວຽກອາ ຊີບ ອື່ນໆທີ່ນອກ ເໜືອ ຈາກວຽກ ອາ ຊີບທີ່ ເຄີຍໄດ້ ປະ ຕິ ບັດ ສືບ ທອດ ກັນ ມາ,  
ພ້ອມ ດ້ວຍ ການປະຕິຮູບ  ແລະ  ປັບ ປຸງຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງຈາກຊຸມຊົນຫ່າງໄກ 
ສອກຫຼີກ ໃຫ້ ສາ ມາດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ ດ້ານ ສາ ທາ ລະ ນະ ສຸກທີ່ມີຄຸນນະພາບ ໄດ້.

ໃນຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ເອດີບີ ຈະສືບຕໍ່ຊ່ວຍເຫຼືອ ບັນ ດາຊາວກະສິກອນ ເພື່ອ ການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ການຜະລິດ 
ກະສິກໍາເພື່ອເປັນສິນຄ້າທີ່ຍືນຍົງຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ. ການສະໜັບສະໜູນດັ່ງ ກ່າວ ຍັງຈະໄດ້ຊ່ວຍປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ 
ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ ນ້ຳ  ແລະ ທີ່ດິນ ແລະ ການນໍາໃຊ້ມາດຕະການ ເພື່ອປັບ ຕົວ ເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ. 
ການສະໜັບສະໜູນໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ກະສິກໍາ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ແມ່ຍິງໃຫ້ເຂົ້າເຖິງການ ຝືກອົບ ຮົມ ດ້ານເຕັກ ນິກວິ 
ຊາ ຊີບ  ຕ່າງໆ ພ້ອມ ທັງ  ກາ ນ ພັດ ທະ ນາ  ທຸ ລະ ກິດ, ຊຶ່ງລວ ມມີ ການ ຂະ ຫຍາຍແລະ  ສ້າງຕ່ອງ ໂສ້ ມູນ ຄ່າ ເພີ່ມ ຂອງການ 
 ບໍ ລິ ການ ຕ່າງໆ, ແລະ  ພ້ອມ ທັງ ການ ຝຶກ ອົບ ຮົບ ດ້ານການເງິນ ແລະ ການຕະຫຼາດ.

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທຶນ ຮອນ ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ, ເອດີບີ ຈະເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບ ບັນ ດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາອື່ນໆ ເພື່ອ ໃຫ້ ກົມ 
ກຽວກັນໃນດ້ານການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ລະ ດົມ ທຶນ ເພີ່ມ ຈາກ ບັນ ດາ ຜູ້ ໃຫ້ ທຶນ ສົມ ທົບຕ່າງໆ. 

ທຸບມ້າງວົງຈອນຄວາມທຸກຍາກໃນເຂດຊົນນະບົດດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນຈາກພາກ ສ່ວນເອກະຊົນ
ການເຂົ້າເຖິງຄວາມຮູ້-ເຕັກນິກ, ທຶນ ແລະ ຕະຫຼາດ ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບຊາວກະສິກອນທີ່ຢາກທຸບມ້າງວົງຈອນຄວາມ 
ທຸກຍາກ ແລະ  ຫັນປ່ຽນຈາກການຜະລິດກະສິກໍາ ເພື່ອກຸ້ມຕົນເອງ ໄປສູ່ການຜະລິດເພື່ອເປັນສິນຄ້າ. ເຖິງ ແມ່ນ ວ່າການຊ່ວຍເຫຼືອ 
ສະໜັບສະໜູນຈາກ ພາກລັດ ແລະ ຈາກບັນດາອົງການພັດທະນາ ຕ່າງໆ ຈ ະຊ່ວຍໃຫ້ຊາວກະສິກອນຫັນ ປ່ຽນ ການຜະລິດຄືດັ່ງກ່າວ 
ໄດ້ກໍຕາມ, ແຕ່ກ່ໍຍັງມີບົດບາດສໍາຄັນຍິ່ງ ຂຶ້ນສໍາລັບພາກເອກະຊົນ.

ໜຶ່ງໃນບັນດາຜົນສໍາເລັດຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການເຊື່ອມຕໍ່ຊາວກະສິກອນ ກັບ ພາກເອກະຊົນ ແມ່ນ ໂຄງການສົ່ງ ເສີມ ການຜະ ລິດ  
ກະ ສິ ກຳ ແລະ ປ່າ ໄມ້ແບບ ຍືນ ຍົງ ຊຶ່ງນໍາໃຊ້ ຮູບ ແບບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ-ເອກະຊົນ ແລະ ຊຸມຊົນ ເພື່ອຊ່ວຍຊາວກະສິກອນ 
ຜູ້ທຸກຍາກ  ຫັນ ປ່ຽນຈາກການຜະລິດກະສິກໍາ ເພື່ອກຸ້ມຕົນເອງ ໄປສູ່ການຜະລິດ ເພື່ອເປັນສິນຄ້າ.

ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ດັ່ງ ກ່າວ, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ເອດີບີ) ໄດ້ ສະ ໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ ທ່ານ ອໍາພອນສະຫວັນ ພົມພອນສີ,  
ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດສ່ວນຕົວທີ່ເປັນແມ່ຍິງ, ເພື່ອສ້າງສູນເພາະພັນສັດເຊັ່ນ ໄກ່, ໝູ ແລະ ເປັດ. ຜ່ານ ການ ຈັດ ຕັ້ງ ປະ ຕິ ບັດການ 
 ຮ່ວມ ມື, ພາຍໃຕ້ ຮູບ ການ ຮ່ວມ ມືລະ ຫວ່າງພາກ ລັດກັບ ເອ ກະ ຊົນ ແລະ ຊຸມ ຊົນດັ່ງ ກ່າວ, ນາງອໍາພອນສະຫວັນ ໄດ້ ສະ ໜອງ,  
ສັດລ້ຽງພັນພື້ນເມືອງທີ່ມີຄຸນະພາບສູງທີ່ ໄດ້ ຮັບ ການ ສີດ ວັກ ແຊງ ໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ, ແລະ ສາ ມາ ດ ຈຳ ໜ່າຍ ໄດ້ໃນລາຄາ ສູງ 
ຕາມ ທ້ອງຕະ ຫຼາດ ທັງພາຍໃນປະເທດ ແລະ ໃນບັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງ. ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນຊາວກະສິກອນທີ່ທຸກຍາກ, ຊຶ່ງເປັນຜູ້ທີ່ 
ເຄີຍລ້ຽງສັດ ເພື່ອ ບໍ ລິ ໂພກ ເອງ, ສາມາດກາຍເປັນຜູ້ລ້ຽງສັດເພື່ອ ຂາຍເປັນສິນຄ້າໄດ້.

 ການ ດຳ ເນີນ ການ ພາຍ ໃຕ້ ຮູບ ການ ຮ່ວມ ມື ພາກ ລັດ ກັບ ເອ ກະ ຊົນ ແລະ ຊຸມ ຊົນ ຄື ດັ່ງ ກ່າວນັ້ນ  ຍັງ ເປັນ ການ ສ້າ ງ ພື້ນ ຖານ ໃຫ້ ແກ່ການ  ຮ່ວມ 
ສັນ ຍາລະຫວ່າງຊາວກະສິກອນທີ່ລ້ຽງສັດໃຫ ຍ່ໃນເມືອງ ທຸລະຄົມ, ແຂວງວຽງຈັນ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ສົ່ງ ເສີມ ການ ຜະ ລິດ ກະ ສິ ກຳ ເພື່ອ 
ເປັນ ສີນ ຄ້າ, ແລະ ບໍລິສັດເອກະຊົນ ທີ່ນໍາເຂົ້າປະ ເພດສັດລ້ຽງໃຫຍ່ຕ່າງໆຈາກຕ່າງປະເທດ.

ພາຍຫຼັງຜົນສໍາເລັດໃນເບື້ອງຕົ້ນໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງງ ົວທີ່ລ້ຽງຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນພາຍໃຕ້ໂຄງການ ດັ່ງ ກ່າວ, ໂດຍ ການເຮັດວຽກ 
ຮ່ວມກັບກະຊວງກະສິກໍາ  ແລະ  ປ່າ ໄມ້ ແລະ ວິສາຫະກິດເອກະຊົນ ຊາວ ກະ ສິ ກອນ ຫຼາຍ ຄົນ ໄດ້ ເຂົ້າ ຮ່ວ ມ . ເຮັດສັນຍາເພື່ອລ້ຽງ  
ສັດ ໃຫ ຍ່ ທີ່ນໍາເຂົ້າ ຈາກ ຕ່າງ ປະ ເທດ. ພາຍໃຕ້ຂໍ້ກໍານົດຂອງການຮ່ວມມື, ບັນ ດາຊາວກະສິກອນຜູ້ທີ່ ໄດ້ ຮັບສັດລ້ຽງທີ່ນໍາເຂົ້າ 
ດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງສະໜອງລູກ ງ ົວ ສອງ ໃນ ຈຳ ນວນ ສາມໂຕທີ່ເກີດ ໃນ ໄລ ຍະ  ທຳ ອິດໃຫ້ ແກ່ ບໍ ລິ ສັດ ເອ ກະ ຊົນ ທີ່ ລົງ ທຶນກ່ອນທີ່ຜູ້ລ້ຽງຈະໄດ້ຮັບ
ສິດຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງສັດທີ່ນໍາເຂົ້ານັ້ນ ຢ່າງ ເຕັມ ສ່ວນ.

ໂຄງການດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ຈັດໃຫ້ບັນ ດາ ຊາວ ກະ ສິ ກອນ ໄປທັດສະນະສຶກສາຢູ່ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຮຽນຮູ້ເຕັກນິກການລ້ຽງສັດ ແບບ 
ທັນສະໄໝຂອງຕ່າງປະເທດ, ພ້ອມທັງ ການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນເພື່ອຜະລິດອາຫານສັດແບບທັນສະໄໝ. ທ່ານ ສຸວັດ ເກດສັດທາ 
ຫົວໜ້າກຸ່ມລ້ຽງງ ົວຢູ່ບ້ານຄານ, ເມືອງ ທຸລະຄົມ ກ່າວວ່າ ໂດຍ ການ ຮວມ ໂຕ ກັນ ເພື່ອ ລ້ຽງ ສັດ, ຜົນ ໄດ້ ຮັບ ແມ່ນ ວິ ທີ ການລ້ຽງງ ົວ ຂອງ 
ສະ ມາ ຊິກຊາວ ກະ ສິ ກອນ ພາຍ ໃນ ກຸ່ມ ໄດ້ ມີການ ປ່ ຽນ ແປງ ຢ່າງ ຊີ້ນ ເຊີງ.

“ໃນອະດີດ, ພວກເຮົາ ມີແຕ່ປ່ອຍໃຫ້ສັດຂອງພວກເຮົາຫາກິນຊະຊາຍ, ໂດຍປ່ອຍໃຫ້ພວກມັນກິນສິ່ງທີ່ພວກມັນສາມາດ 
ຊອກໄດ້, ແລະ ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ສັດຈ່ອຍຜອມ ແລະ ຕິດພະຍາດ. ໃນປະຈຸບັນ ຂ້ອຍ ໄດ້ ຮຽນຮູ້ ກ່ຽວກັບປະເພດອາຫານ ແລະ  
ໂພ ຊະ ນາ ການທີ່ ສັດ ລ້ຽງ ຕ້ອງການ ແລະ ວິທີການປ້ອງກັນພະຍາດລະບາດໃນຝູງສັດ. ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບ, ຂ້າພະເຈົ້າສາ ມາດ ລ້ຽງ ສັດ ໃຫ້  
ຕຸ້ຍ ພີ, ມີສຸຂະພາບດີ  ຂຶ້ນ ຊຶ່ງ ສາ ມາດ ຂາຍ ໄດ້ໃນ ລາ ຄາ ສູງ ຂຶ້ນ ເປັ ນສອງເທົ່າ ເມື່ອ ສົມ ທຽບ ກັບ ລາ ຄາ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຂາຍ ໄດ້ໃນເມື່ອກ່ອນ.”

ເປົ້າ ໝາຍ ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ 
ພາຍໃຕ້ຍຸດທະສາດ 

ການຮ່ວມມືກັບປະເທດ,  
2017-2020 ຂອງ  
ເອດີບີ  ມີເປົ້າໝາຍ 

ເພື່ອເພີ່ມໂອກາດໃນການ 
ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ  

ແລະ ສ້າງລາຍໄດ້ ,  
ແລະ ສ້າງ ນັກສຶກສາ 

ທີ່ຮຽນຈົບໃຫ້ມີ 
ຄວາມພ້ອມ ຕໍ່ ຄວາມ 
 ຕ້ອງ ການຂອງຕະຫຼາດ 

ແຮງງານ, ພ້ອມນັ້ນ   
ກໍ່ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງ 

ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ  
ແລະ ການປັບຕົວຕໍ່ກັບ 

ການປ່ຽນແປງ 
ດິນຟ້າອາກາດ. 
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ບົດ ລາຍ ງານ ສັງ ລວມປະສິດທິຜົນຂອງການພັດທະນາ: ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ
ກ້າວພົ້ນອອກຈາກສະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ

ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ເອດີບີ) ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ ສປປ ລາວ ມີຄວາມໝັ້ນຄົງກຸ້ມຕົນເອງດ້ານເຂົ້າກິນ, ຍົກລະດັບ 
ເສັ້ນທາງ, ປັບປຸງການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກ, ການສຶກສາ, ການບໍລິການນໍ້າໃຊ້ ແລະ  ສຸຂະ ອະ ນາ ໄມ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ທັງ 
ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ແລະ ສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເຂັ້ມແຂງກັບບັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງ.  
ເອດີບີ ໄດ້ໃຫ້ທຶນກູ້ຢືມ ແລະ  ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ປະ ມານ 2,3 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການປະມານ  
156 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ແລະ ໃນຂະນະທີ່ສ ປ ປ ລາວກໍາລັງກ້າວໄປສູ່ການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ 
ໃນປີ 2020 ເອ ດີ ບີ ຍັງ ຄົງ ເປັນ ໜຶ່ງ ໃນ ບັນ ດາ ຄຸ່ ຮ່ວມ ພັດ ທະ ນາ ທິ່ ສຳ ຄັນ ສຳ ລັບ ປະ ເທດ. ເອກະສານສະບັບນີ້ ໄດ້ລະບຸລາຍລະອຽດ 
ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດງານຂອງ ເອດີບີ ໃນທົ່ວທຸກຂະແໜງການທີ່ ສຳ ຄັນ, ເຊິ່ງ ໄດ້, ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນໄດ້ຮັບຈາກ ການ ພັດ ທະ ນາໃນ 
ຂົງເຂດສໍາຄັນ, ພ້ອມທັງ ບັນດາ ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຍັງຄົງມີຢູ່.

ກ່ຽວກັບທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ

ວິໄສທັດຂອງ ເອດີບີ ແມ່ນການເຮັດໃຫ້ພາກພື້ນອາຊີ ແລະ ປາຊີ ປະ ສະ ຈາກຄວາມທຸກຍາກ. ພາລະກິດຂອງ ເອດີບີ ແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍ 
ບັນດາປະເທດສະມາຊິກກໍາລັງພັດທະນາໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນຈາກຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງປະຊາຊົນຂອງພວກເຂົາໃຫ້ 
ດີຂຶ້ນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ໃນພາກພື້ນຈະໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດໃນຫຼາຍດ້ານກໍ່ຕາມ, ແຕ່ກໍ່ຍັງມີປະຊາກອນທີ່ທຸກຍາກຂອງໂລກສ່ວນໃຫຍ່ອາໄສຢູ ່
ໃນພາກພື້ນນີ້. ເອດີບີ ມີ ຄວາມ ມຸ່ງ ໝັ້ນຕໍ່ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ໂດຍຜ່ານການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແບບທົ່ວເຖິງ, ການເຕີບ 
ໂຕທີ່ຍືນຍົງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງພາກພື້ນ.

ເອດີບີ ມີສຳນັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງມະນີລາ, ມີປະເທດສະມາຊິກທັງ ໝົດ 67 ປະເທດ, ໃນນັ້ນມີ 48 ປະເທດທີ່ມາຈາກ 
ພາກພື້ນອາ ຊີ ແລະ ປາ ຊີ ຟິກ. ເຄື່ອງມືຫຼັກໃນການຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາປະເທດສະມາຊິກກໍາລັງພັດທະນາຂອງ ເອດີບີ ແມ່ນ ປຶກ ສາ ຫາ ລື ື 
ທາງດ້ານນະໂຍບາຍ, ເງິນກູ້ຢືມ, ການລົງທຶນໃນຫຸ້ນສ່ວນ, ການຄໍ້າປະກັນ, ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແລະ ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ ທາງດ້ານວິຊາການ.
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