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}ເພື່ ອສາ້ງ ແລະໃຫຄ້ວາມກະຈ່າງແຈງ້ໃນການເອືອ້ອ�ານວຍ
ໃຫແ້ກ່ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ນ�າໃຊທ້ນຶການຊ່ວຍເຫຼອື

ທາງການເພື່ ອການພດັທະນາໃຫມ້ປີະສດິທຜິນົ||

ການກ�ານດົ
ແລະດດັປບັ
ໂຄງການ

ການສາ້ງ, ວາງ
ແຜນ ແລະ
ອອກແບບ
ໂຄງການ

ການປະເມນີ
ໂຄງການ
ເບືອ້ງຕ ້ນົ

ການ
ອະນຸມດັ
ໂຄງການ

ການຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັ
ໂຄງການ

ການສ ້ນິສຸດ, 
ການຕ່�, ການປບັ

ຫຼ ືການປດິ
ໂຄງການ
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ຄ�ຳນ�ຳ

ກະຊວງແຜນກຳນ ແລະ ກຳນລງົທນຶ (ຜທ) ໄດສ້ກຶສຳຄົນ້ຄວ້ຳບນັດຳຂັນ້ຕອນກຳນຄຸມ້ຄອງກຳນຊ່ວຍ 
ເຫຼອືທຳງກຳນເພື່ ອກຳນພດັທະນຳ (ຊ.ກ.ພ) ແລະໄດມ້ຄີວຳມພະຍຳຍຳມໃນກຳນສຳ້ງ ແລະ ໃຫຄ້�ຳແນະນ�ຳ 
ກຳນນ�ຳໃຊຄູ່້ມກືຳນຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບ�ລຫິຳນໂຄງກຳນ ທີ່ ເປນັຂອງລດັຖະບຳນໃນ ຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດຊື່ ງໄດ ້
ກ�ຳນດົບນັດຳເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ຂັນ້ຕອນລະອຽດ ທີ່ ຈະນ�ຳໃຊ ້ກບັບນັ ດຳແຜນງຳນ/ໂຄງກຳນ ຊ.ກ.ພ ທີ່ ປະຕບິດັ 
ຢູ່ ສປປ ລຳວ.

ຄູ່ມສືະບບັນີ ້ໄດຍ້ກົໃຫເ້ຫນັເຖງິ ຄວຳມມຸງ້ໝັນ້ຂອງລດັຖະບຳນແຫ່ງ ສປປ ລຳວ ກ�່ ຄຄູ່ືຮ່ວມພດັທະນຳຕ�່ ກບັ 
ວຽກງຳນປະສດິທຜິົນົຂອງກຳນຊ່ວຍເຫຼອື, ຄວຳມຮບັຜດິຊອບຮ່ວມກນັ ແລະ ສບືຕ�່ ເພີ່ ມທະວກີຳນຮ່ວມມື
ກນັໂດຍເນັນ້ໃສ່ກຳນປະຕບິດັກດົໝຳຍ ແລະລະບຽບກຳນ ຂອງລດັຖະບຳນ.

ນອກຈຳກນີ,້ ປຶມ້ຄູ່ມດືັ່ ງກ່ຳວຍງັເປນັເອກະສຳນອຳ້ງອງີຕົນ້ຕ�ໃຫແ້ກ່ກຳນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງຳນ/ໂຄງກຳນ 
ຊ.ກ.ພ ທີ່ ຈດັຕັງ້ປະ ຕບິດັຢູ່ ສປປ ລຳວ ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫແ້ກ່ກຳນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັທີ່ ໄດຮ້ບັກຳນສະໜບັ
ສະໜນູແຫຼ່ ງທນຶຈຳກຄູ່ຮ່ວມພດັທະນຳມປີະສດິທຜິນົ ແລະ ສອດຄ່ອງກບັສນັຍຳທີ່ ໄດຕ້ກົລງົຮ່ວມກນັ.

ຄູ່ມສືະບບັນີ ້ໄດຜ້ນັຂະຫຍຳຍອອກມຳຈຳກຜນົຂອງກຳນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັດ�ຳລດັນຳຍົກົລດັຖະມນົຕ ີສະບບັ 
 

ເລກທ ີ75/ນຍ, ລງົວນັທ ີ20 ມນີຳ 2009, ເພື່ ອໃຫຄ້ວຳມກະຈ່ຳງແຈງ້, ໃຫຂ້�ມູ້ນ, ສຳ້ງເປນັມຳດຕະຖຳນ, 
 

ດດັປບັເຂົຳ້ເປນັລະບບົທີ່ ເປນັເອກະພຳບກ່ຽວກບັຂັນ້ຕອນກຳນຄຸມ້ຄອງ,ກຳນວຳງແຜນ, ກຳນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, 
ກຳນຕດິຕຳມ, ກຳນປະເມນີຜນົ, ກຳນກວດສອບ ແລະ ກຳນລຳຍງຳນຂອງບນັດຳແຜນງຳນ/ໂຄງກຳນ ຊ.ກ.ພ. 
ຕະຫຼອດຮອດກຳນປດິໂຄງກຳນ. ນອກຈຳກນີ,້ ຄູ່ມ ືດັ່ ງກ່ຳວສຳມຳດປບັປຸງແກໄ້ຂ ແລະ ທບົທວນຄນືເປນັ 
ແຕ່ລະໄລຍະໂດຍອງີຕຳມທດິຊີນ້�ຳຂອງລດັຖະບຳນ ແລະສະພຳບແວດລອ້ມກຳນພດັທະນຳ.

ຄູ່ມສືະບບັນີໄ້ດຖ້ກືພດັທະນຳຂຶນ້ໂດຍກະຊວງແຜນກຳນ ແລະ ກຳນລງົທນຶ (ຜທ) ໂດຍຜ່ຳນກຳນປະສຳນ 
ສມົທບົກບັບນັດຳກະຊວງ/ຂະແໜງກຳນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນຳຊື່ ງໄດຮ້ບັກຳນສະໜບັສະໜູນທຳງ 

ດຳ້ນວຊິຳກຳນ ຈຳກໂຄງກຳນພດັທະນຳທຳງດຳ້ນນະໂຍບຳຍ ແລະກຳນສະໜບັສະໜນູຄວຳມອຳດສຳມຳດ 

ເພື່ ອປບັປຸງປະສດິທຜິນົຂອງກຳນຊ່ວຍ (TA 8610-LAO) ຂອງທະນຳຄຳນພດັທະນຳອຳຊ.ີ
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ກມົຮ່ວມມສືາກນົ, ກະຊວງແຜນການ ແລະການລງົທນຶ

ສາລະບານ

	 •	 ຄ�າເຫນັ
	 •	 ຄ�ານ�າ
	 •	 ອກັສອນຫຍ ້�

ພາກທ	ີ1		ຄວາມເປນັມາຂອງຄູ່ມລືະບຽບການຄຸມ້ຄອງ	ແລະບ�ລຫິານໂຄງການແລະອງົການຈດັຕັງ້ທ່ຕີດິພນັ................1
1.1	 ພາກສະເໜ.ີ...................................................................................................................................................................................................................................................1
1.2	 ຈດຸປະສງົ	ແລະ	ຫຼກັການພ ້ນືຖານຂອງຄູ່ມ.ື............................................................................................................................................................2
1.2.1	 ຜູນ້�າໃຊຄູ່້ມ.ື..................................................................................................................................................................................................................................................3
1.2.2	 ສິ່ ງທີ່ ຄວນເອາົໃຈໃສ່ຢູ່ໃນຄູ່ມ	ື ..................................................................................................................................................................................................3
1.2.3	 ຂ�ຈ້�າກດັ	ແລະ	ການປບັປຸງຄູ່ມ.ື................................................................................................................................................................................................4
1.3	 ອງົການຈດັຕັງ້ຕ່າງໆ	ທີ່ ຮບັຜດິຊອບ	ຊ.ກ.ພ	ຢູ່	ສປປ	ລາວ.................................................................................................................5
1.3.1	 ປະສດິທຜິນົຂອງການຊ່ວຍເຫຼອື	ຢູ່	ສປປ	ລາວ	................................................................................................................................................5
1.3.2	 ວງົຈອນໂຄງການ	ຊ.ກ.ພ.............................................................................................................................................................................................................5
1.3.3	 ອງົການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຂອງລດັຖະບານ	ຕ�່ ກບັ	ຊ.ກ.ພ	ຢູ່	ສປປ	ລາວ..............................................................................................8
1.3.4	 ສດິ	ແລະ	ໜາ້ທີ່ ຂອງລດັຖະບານ	ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນການຄຸມ້ຄອງ	ຊ.ກ.ພ..................................................................................8
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ອກັສອນຫຍໍ ້

AAA	 	 ແຜນດໍຳເນນີງຳນຕຳມວຳລະຂອງ	ອກັຄະຣຳ				
ADB	 	 ທະນຳຄຳນພດັທະນຳອຳຊ	ີ			
AED	 	 ພະແນກປະຕບິດັປະສດິທຜິນົກຳນຊ່ວຍເຫຼອື	(ຜທ/ຮມສ)			
AIMS	 	 ລະບບົຄຸມ້ຄອງຂໍມູ້ນກຳນຊ່ວຍເຫຼອື				
AM	 	 ບດົບນັທກຶຊ່ວຍຈຳໍ				
AMP	 	 ລະບບົຖຳນຂໍມູ້ນຄຸມ້ຄອງກຳນຊ່ວຍເຫຼອື				
AWP	 	 ແຜນວຽກ	ແລະ	ແຜນງບົປະມຳນ	ປະຈຳໍປ	ີ			
ARR	 	 ບດົລຳຍງຳນກຳນທບົທວນປະຈຳໍປ	ີ			
BEC	 	 ຄະນະກຳໍມະກຳນປະເມນີງບົປະມຳນ				
BP	 	 ແຜນງບົປະມຳນ				
CA	 	 ກຳນປະເມນີຜນົ	ຂດີຄວຳມສຳມຳດ				
CCA	 	 ກຳນປະເມນີຜນົຂອງປະເທດໂດຍລວມ				
CDR	 	 ກຳນສົ່ ງບດົລຳຍງຳນຮວບຮວມເຂົຳ້ກນັ			
CEC	 	 ຄະນະກຳໍມະກຳນຄດັເລອືກທີ່ ປກຶສຳ				
CAS/	CPS	 ຍຸດດທະສຳດກຳນຊ່ວຍເຫຼອື/ຍຸດທະສຳດກຳນຮ່ວມມກືບັຄູ່ຮ່ວມພດັທະນຳ	
CPA	 	 ຂໍຕ້ກົລງົແຜນງຳນກຳນຮ່ວມມ	ື			
CSO	 	 ອງົກຳນຈດັຕັງ້ສງັຄົມົ			
DA	 	 ກຳນພດັທະນຳກດິຈະກຳໍ	(ອຳ້ງອງີເຖງິ	ແຜນງຳນ	ຫຼ	ືໂຄງກຳນ)
DAF	 	 ຂອບກຳນຊ່ວຍເຫຼອືເພື່ ອກຳນພດັທະນຳ			
DG	 	 ຫວົໜຳ້ກມົ			
DIC	 	 ກມົຮ່ວມມສືຳກນົ	(ກະຊວງແຜນກຳນ	ແລະ	ກຳນລງົທນຶ)
DIM	 	 ກຳນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍກງົ			
DIO	 	 ກມົອງົກຳນຈດັຕັງ້ສຳກນົ	(ກະຊວງກຳນຕ່ຳງປະເທດ)	
DOP	 	 ກມົແຜນກຳນ	(ກະຊວງແຜນກຳນ	ແລະ	ກຳນລງົທນຶ)
DP	 	 ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນຳ			
DSA	 	 ເງນິເບັຍ້ລຽ້ງ			
EA	 	 ພຳກສ່ວນຮບັຜດິຊອບໂຄງກຳນ			
EIA	 	 ກຳນປະເມນີຜນົກະທບົດຳ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ			
GA	 	 ອງົກຳນຈດັຕັງ້ຂອງລດັຖະບຳນ	(ກະຊວງ	ຫຼ	ືອງົກຳນຈດັຕັງ້ຕ່ຳງໆ)
GGF	 	 ຂອບກຳນປກົຄອງທີ່ ດ	ີ		
GOL	 	 ລດັຖະບຳນແຫ່ງ	ສປປ	ລຳວ			
HACT	 	 ກຳນຫນັເປນັລະບບົດຽວຂອງກຳນໂອນເງນິສດົ			
ICB	 	 ກຳນປະມູນເປດີກວຳ້ງສຳກນົ			
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IP	 	 ຄູ່ຮ່ວມຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງກຳນ				
ITB	 	 ກຳນເຊນີເຂົຳ້ຮ່ວມກຳນປະມູນ			
JCPPR	 ກຳນທບົທວນກຳນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັງຳນກຳນຮ່ວມມື
LOA	 	 ໜງັສຕືກົລງົ	(ຂໍຕ້ກົລງົ)			
MDGS		 ເປົຳ້ໝຳຍສະຫດັສະວດັດຳ້ນກຳນພດັທະນຳ			
MfDR	 	 ກຳນຄຸມ້ຄອງ	ທີ່ ເລັ່ ງໃສ່ຜນົໄດຮ້ບັ			
M&E	 	 ກຳນຕດິຕຳມ	ແລະ	ປະເມນີຜນົ			
MOFA		 ກະຊວງກຳນຕ່ຳງປະເທດ			
MOF	 	 ກະຊວງກຳນເງນິ			
MOU	 	 ບດົບນັທກຶຄວຳມເຂົຳ້ໃຈ			
MPI	 	 ກະຊວງແຜນກຳນ	ແລະ	ກຳນລງົທນຶ			
NCB	 	 ກຳນປະມູນເປດີກວຳ້ງພຳຍໃນ			
INGO	 	 ອງົກຳນຈດັຕັງ້ສຳກນົ	ທີ່ ບ່ໍສງັກດັລດັຖະບຳນ			
NSEDP	 ແຜນພດັທະນຳເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊຳດ			
ODA	 	 ກຳນຊ່ວຍເຫຼອືທຳງກຳນ	ເພື່ ອກຳນພດັທະນຳ			
PAM	 	 ຄູ່ມກືຳນບໍລຫິຳນໂຄງກຳນ			
PBA	 	 ກຳນຫນັເອຳົໂຄງກຳນເປນັແຜນງຳນ			
PCAP	 	 ແຜນງຳນສຳ້ງຄວຳມເຂັມ້ແຂງດຳ້ນກຳນຄຸມ້ຄອງກຳນລງົທນຶຂອງລດັ				
PDO	 	 ຈດຸປະສງົກຳນພດັທະນຳໂຄງກຳນ			
PM	 	 ຜູບໍ້ລຫິຳນໂຄງກຳນ			
PMU	 	 ໜ່ວຍງຳນຄຸມ້ຄອງໂຄງກຳນ			
PIP	 	 ແຜນງຳນກຳນລງົທນຶຂອງລດັ			
PPD	 	 ເອກະສຳນໂຄງກຳນເບືອ້ງຕົນ້			
PRC	 	 ຄະນະຮບັຜດິຊອບກຳນຈດັຊື-້ຈດັຈຳ້ງ
PD	 	 ຖະແຫຼງກຳນປຳຣ	ີກ່ຽວກບັປະສດິທຜິນົຂອງກຳນຊ່ວຍເຫຼອື
PFT	 	 ທມີງຳນກະກຽມໂຄງກຳນ
PO	 	 ເຈົຳ້ຂອງໂຄງກຳນ
PPD		 	 ກຳນອອກແບບໂຄງກຳນເບືອ້ງຕົນ້
PRF	 			 ກຳນກະກຽມຄວຳມພອ້ມ	ເພື່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງກຳນ
QWP	 	 ແຜນວຽກປະຈຳໍໄຕມຳດ			
RBM	 	 ກຳນຄຸມ້ຄອງ	ເພື່ ອຜນົໄດຮ້ບັ				
RFP	 	 ໜງັສເືຊນີເຂົຳ້ຮ່ວມຍື່ ນບດົສະເໜ	ີ		
RFQ	 	 ໜງັສເືຊນີເຂົຳ້ຮ່ວມກຳນປະມູນສມົທຽບລຳຄຳ			
RMF	 	 ຂອບກຳນບໍລຫິຳນຄວຳມສ່ຽງ			
RP	 	 ພຳກສ່ວນຮບັຜດິຊອບ
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RTIM	 	 ກອງປະຊຸມ	ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຕະມນົ			
RTM	 	 ກອງປະຊຸມໂຕະມນົ			
RTP	 	 ຂະບວນກຳນໂຕະມນົ			
SBAA	 	 ຂໍຕ້ກົລງົ	ມຳດຖຳນກຳນຊ່ວຍເຫຼອື			
SMART	 ເຈຳະຈງົ,	ວດັແທກໄດ,້	ຊດັເຈນ,	ເຊື່ ອຖໄືດ	້ແລະ	ກງົກບັເວລຳ
SOP	 	 ຄູ່ມກືຳນຄຸມ້ຄອງ	ແລະ	ບໍລຫິຳນໂຄງກຳນ			
SPIS	 	 ຂໍມູ້ນໂຄງກຳນແບບກະທດັຮດັ			
	TA	 	 ກຳນຊ່ວຍເຫຼອືທຳງດຳ້ນວຊິຳກຳນ			
TOR	 	 ຂອບໜຳ້ວຽກ			
UNCT	 	 ຄະນະວຊິຳກຳນອງົກຳນສະຫະປະຊຳຊຳດ					
UNDAF	 ຂອບກຳນຊ່ວຍເຫຼອືຂອງອງົກຳນສະຫະປະຊຳຊຳດ	ເພື່ ອກຳນພດັທະນຳ
UNDP	 	 ອງົກຳນສະຫະປະຊຳຊຳດ	ເພື່ ອກຳນພດັທະນຳ			
VD	 	 ຖະແຫຼງກຳນວຽງຈນັ			
VDCAP	 ແຜນດໍຳເນນີງຳນຖະແຫຼງກຳນວຽງຈນັ		
WB	 	 ທະນຳຄຳນໂລກ
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ພາກທ ີ1

ຄວາມເປນັມາຂອງຄູ່ມລືະບຽບການຄຸມ້ຄອງ ແລະ

ບໍລຫິານໂຄງການ ແລະ ອງົການຈດັຕ ້ງັທ່ຕີດິພນັ

1.1  ພາກສະເໜີ

 ລດັຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ລດັຖະບານ) ນາໍໃຊທ້ນຶການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການ  

ພດັທະນາ (ຊ.ກ.ພ) ປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດຕາມແຜນ 
ບຸລມິະສດິຂອງລດັຖະບານ ເພື່ ອບນັລຸເປົາ້ໝາຍຊຸກຍູກ້ານເຕບີໂຕທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ລບຶລາ້ງ 

 

ຄວາມທຸກຍາກເພື່ ອແນໃສ່ນໍາເອາົປະເທດຊາດເພື່ ອຫຸຼດພົນ້ອອກຈາກຄວາມດອ້ຍພດັທະນາ ໃນປ ີ
 

2020, ເພື່ ອບນັລຸເປົາ້ໝາຍດ່ງັກ່າວນ ້,ີ ກະຊວງແຜນການ ແລະການລງົທນຶ (ຜທ) ເປນັເຈົາ້ການປະ 
ສານສມົທບົກບັບນັດາກະຊວງ/ຂະແໜງການ ແລະທອ້ງຖິ່ ນເພື່ ອແນໃສ່ຮບັປະກນັໃຫແ້ກ່ການຈດັ 

 

ຕັງ້ປະຕບິດັບນັດາແຜນງານ /ໂຄງການ ຊ.ກ.ພ ໄດຮ້ບັການປະເມນີໃຫມ້ປີະສດິທຜິນົສູງ, ມຄີວາມ 
ໂປ່ງໃສ ແລະ ມຄີວາມຍນືຍງົໂດຍຕດິພນັກບັການປກົປກັຮກັສາຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ 
ສິ່ ງແວດລອ້ມ.

ເພື່ ອສະໜບັສະໜນູ ແລະ ເອືອ້ອໍານວຍໃຫແ້ກ່ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັທນຶ ຊ.ກ.ພ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ຄູ່ມສືະ 
 

ບບັນີໄ້ດແ້ບ່ງຄວາມຮບັຜດິຊອບລະຫວ່າງກະຊວງ ແລະ ຂະແໜງການຕ່າງໆ ເຊິ່ ງໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນດໍາລດັ 
ຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີວ່າດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງ ແລະນາໍໃຊກ້ານຊ່ວຍເຫຼອືທາງການ ເພື່ ອການພດັທະ 
ນາສະບບັເລກທ ີ75/ນຍລງົວນັທ ີ20 ມນີາ 2009 ແລະ ບນັດາກດົໝາຍ, ລະບຽບຫຼກັການ ແລະ  

ບດົແນະນາໍຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັດໍາລດັດັ່ ງກ່າວ. ດໍາລດັສະບບັນ ້ຍີງັໄດແ້ບ່ງຄວາມຮບັຜດິຊອບໃຫ ້ 4 
ກະຊວງຫຼກັທ່ກ່ີຽວຂອ້ງເຊັ່ ນ: ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ, ກະຊວງການເງນິ, ກະຊວງການ 
ຕ່າງປະເທດ ແລະ ກະຊວງຍຸຕທິໍາ.

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ໄດພ້ດັທະນາຄູ່ມສືະບບັນ ້ຂີ ຶນ້ ເຊິ່ ງຖວ່ືາເປນັຄູ່ມກືານຄຸມ້ຄອງ 
 

ແລະ ບໍລຫິານໂຄງການຂອງລດັຖະບານທີ່ ຕດິພນັກບັປະສດິທຜິນົຂອງການຊ່ວຍເຫຼອື ແລະ ຍກົສູງ  

ປະສດິທພິາບ, ປະສດິທຜິນົ, ຄວາມຮບັຜດິຊອບຮ່ວມກນັ ແລະຄວາມກມົກຽວຂອງຄູ່ຮ່ວມພດັທະ 

ນາເຂົາ້ກບັລະບຽບການຂອງລດັຖະບານ. ຄູ່ມສືະບບັນີຍ້ງັຊ່ວຍໃຫລ້ດັຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພດັ 
 

ທະນາປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນການປະຕບິດັບນັດາແຜນງານ/ ໂຄງການຂອງຕນົເພື່ ອແກໄ້ຂຫຸຼດຜ່ອນ 
ຄວາມທຸກຍາກ, ການພດັທະນາວດັທະນະທໍາ-ສງັຄມົ, ຊຸກຍູກ້ານເຕບີໂຕທາງດາ້ນເສດຖະກດິ, ການ  
ປກົຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ,ສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດໃຫແ້ກ່ຊບັພະຍາກອນມະນຸດ, ການບຸລະນະການປກົ 

 

ຄອງ, ການປບັປຸງ ແລະ ພດັທະນາຜນົໄດຮ້ບັ ແລະ ຮບັປະກນັການບນັລຸການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເປົາ້ 
 

ໝາຍການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ. ຄູ່ມສືະບບັນີ ້ ກວມເອາົທນຶຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັ 
ທະນາທງັໝດົໃຫແ້ກ່ ສປປ ລາວ (ການຊ່ວຍເຫຼອືລາ້, ການກູຢ້ມື ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນວຊິາ 
ການ ) ສະແດງໃຫເ້ຫນັມາດຕະຖານພ ້ນືຖານ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການທ່ຕີດິພນັກບັຂ ້ນັຕອນ ຊ.ກ.ພ 
ທງັໝດົ ຢູ່ ສປປ ລາວ.



ຄູ່ມກືານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລຫິານໂຄງການສໍາລບັທນຶການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ

ກມົຮ່ວມມສືາກນົ, ກະຊວງແຜນການ ແລະການລງົທນຶ2

ເມື່ ອຄູ່ມສືະບບັນີ ້ຫາກໄດຖ້ກືກນາໍໃຊເ້ປນັເອກະພາບຈະຊ່ວຍປບັປຸງໃນການວາງແຜນ ແລະ ການຄຸມ້ 
ຄອງມປີະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົໃຫແ້ກ່ບນັດາແຜນງານ/ໂຄງການ ຊ.ກ.ພ ( ເງນິຊ່ວຍເຫຼອືລາ້, 
ເງນິກູຢ້ມື, ເງນິຊ່ວຍ ເຫຼອືດາ້ນວຊິາການ, ເງນິສນິເຊື່ ອ ຫຼ ືການບໍລຈິາກ)  ຢູ່ສປປລາວ.  
ຈດຸປະສງົຕົນ້ຕໍຂອງຄູ່ມສືະບບັນີແ້ມ່ນເພື່ ອປບັປຸງດາ້ນປະສດິທພິາບ,ປະສດິທຜິນົຂອງການຄຸມ້ຄອງ

 

ແລະ ບໍລຫິານແຜນງານ/ໂຄງການ ຊ.ກ.ພ ໃນ ສປປ ລາວ,ໂດຍແມ່ນກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ  
ເປນັເຈົາ້ ການໃນການຕດິຕາມ ແລະ ໃຫຄ້ວາມກະຈ່າງແຈງ້ກ່ຽວກບັພາລະບດົບາດ, ໜາ້ທ່ ີແລະ ຄວາມຮບັ 

 

ຜດິຊອບຂອງອງົການຈດັຕ ້ງັຕ່າງໆຕະຫຼອດຮອດການເຊື່ ອມໂຍງບນັດາລະບຽບການທີ່ ຕດິພນັ  ແລະ 
 

ການປະສານງານລະຫວ່າງອງົການຈດັຕ ້ງັດວ້ຍກນັ ກໍ່ ຄພືະນກັງານທີ່ ມສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງກບັໂຄງການ. 

ຈດຸປະສງົຂອງຄູ່ມສືະບບັນີແ້ມ່ນເພື່ ອໃຫຄ້ວາມກະຈ່າງແຈງ້  ແລະ ເຊື່ ອມສານບນັດາລະບຽບການຕ່າງໆ 
 

ຂອງລດັຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາເພື່ ອຫຼກີລຽ້ງການມຫຼີາຍລະບຽບການທີ່ ຊໍາ້ຊອ້ນ ແລະຂາດ 
 

ປະສດິທພິາບ, ເພື່ ອຊ່ວຍໃຫກ້ານບໍລຫິານ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງານ/ໂຄງການໃຫມ້ປີະສດິທ ິ
 

ພາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົສູງສຸດ ພອ້ມທງັຮບັປະກນັໃຫໄ້ດມ້າດຖານຄຸນນະພາບຕາມທີ່ ໄດຕ້ກົລງົກນັ, 
ທນັຕາມກາໍນດົເວລາ, ແລະ ຕາມງບົປະມານທີ່ ໄດຖ້ກືຈດັສນັ.  

 ເປົາ້ໝາຍຂອງຄູ່ມສືະບບັນີ ້ແມ່ນເພື່ ອຄຸມ້ຄອງ ຊ.ກ.ພ  ຊຶ່ ງໄດມ້ລີາຍລະອຽດດັ່ ງລຸ່ມນີ:້

  1.  ເພີມ້ປະສດິທພິາບການຄຸມ້ຄອງ ແລະນາໍໃຊ ້ຊ.ກ.ພ ທີ່ ໄດຮ້ບັມານັນ້ໃຫເ້ກດີ 
 

      ຜນົປະໂຫຍດທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຢ່າງເໝາະສມົ.
  2. ເພີມ້ປະສດິທພິາບ ໃນການນໍາໃຊທ້ນຶຊ່ວຍເຫຼອືຂອງຕ່າງປະເທດ ໃຫແ້ກ່  

                   ສປປ ລາວ ໃຫມ້ປີະສດິ ທພິາບ ແລະປະສດິທຜິນົ ເພື່ ອບນັລຸເປົາ້ໝາຍຂອງ
 

      ການພດັທະນາ.
  3.   ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ແລະຄວາມເປນັເຈົາ້ການຂອງລັດັຖະບານ ໃນການຄຸມ້ຄອງ 

 

      ຊ.ກ.ພ ເພື່ ອ ຫຼຸດຜ່ອນການເອື່ ອຍອງີໃສ່ ແຕ່ຜູໃ້ຫທ້ນຶ.

ຄູ່ມສືະບບັນີ ້ບ່ໍແມ່ນຈະສະເໜໃີຫມ້ກີານປ່ຽນແປງພາລະບດົບາດ ຂອງກະຊວງ/ຂະແໜງການ ແລະ 
 

ອງົການຈດັຕັງ້ຕ່າງໆຂອງລດັຖະບານທີ່ ມສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງກບັບນັດາແຜນງານ/ໂຄງການ ຊ.ກ.ພ 
ເຊິ່ ງໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນ ດໍາລດັຂອງນາຍກົ ລດັຖະມນົຕ ີ ສະບບັເລກທ ີ 75/ນຍ (ຈະໄດມ້ກີານປບັປຸງ 
ເປນັແຕ່ລະໄລຍະ).

 ໃນກລໍະນຕີອ້ງການ ຂໍຄວາມກະຈ່າງແຈງ້ ແລະ/ຫຼ ືມຄໍີາເຫນັ, ໃຫພ້ວົພນັຕາມທີ່ ຢູ່ລຸ່ມນີ:້
 ກະຊວງແຜນການ ແລະການລງົທນຶ (ກມົຮ່ວມມສືາກນົ)
 ໂທລະສບັ: +856 21 214062; 222793; 218274 
 E-mail: aed.dic@gmail.com

1.2 ຈດຸປະສງົ ແລະ ຫຼກັການພ ້ນືຖານຂອງຄູ່ມື
ລດັຖະບານພຈິາລະນາ ແລະ ອະນຸມດັຮບັເອາົທນຶ ຊ.ກ.ພ ບນົພືນ້ຖານການເຄາົລບົຄວາມເປນັເອກະ

 

ລາດ, ອະທປິະໄຕ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆຂອງ ສປປ ລາວ, ການປະສານສມົທບົ ແລະ ຕດິຕ່ໍພວົ 
ພນັກບັບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັ ທະນາໂດຍຜ່ານຊ່ອງທາງການທດູຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ.



ຄູ່ມກືານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລຫິານໂຄງການສໍາລບັທນຶການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ

ກມົຮ່ວມມສືາກນົ, ກະຊວງແຜນການ ແລະການລງົທນຶ 3

 ຈດຸປະສງົຕົນ້ຕໍຂອງຄູ່ມສືະບບັນ ້:ີ

 • ໃຫຄໍ້າແນະນາໍລະອຽດ ແກ່ພະນກັງານຂອງລດັຖະບານ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັ ຊ.ກ.ພ ໃນ 
ຂັນ້ສູນກາງ ແລະທອ້ງຖິ່ ນ.
 • ການສະໜອງຂໍມູ້ນຂ່າວສານໃຫແ້ກ່ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ເພື່ ອໃຫສ້າມາດເອາົລະບຽບຫຼກັ
ການທີ່ ມຢູ່ີເຂົາ້ມາເຊື່ ອມສານກບັລະບຽບການຂອງລດັຖະບານ ຫຼາຍຂຶນ້.

ຫຼກັການພ ້ນືຖານໃນການພດັທະນາປ້ມືຄູ່ມສືະບບັນ ້ແີມ່ນເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າທຸກພາກສ່ວນທີ່ ມສ່ີວນ

 

ຮ່ວມໃນການພດັທະນາ (ທງັຜູໃ້ຫທ້ນຶ ແລະ ອງົການທີ່ໄດຮ້ບັທນຶ (ໝາຍເຖງິຂະແໜງການຂອງລດັຖະ  

ບານ) ມໜີາ້ທ່ຮີບັຜດິຊອບໃນວຽກງານໂຄງການຕາມພາລະບດົບາດຂອງຕນົພາຍໃຕກ້ດົໝາຍ, ບນັດາ 
ດໍາລດັ ແລະ ຄໍາແນະນາໍຕ່າງໆຂອງລດັຖະບານ ຕະຫຼອດຮອດຄໍາໝັນ້ສນັຍາຂອງຜູໃ້ຫທ້ນຶຕ່ໍກບັປະ
ສດິທຜິນົຂອງການຊ່ວຍເຫຼອື.

ຄູ່ມສືະບບັນີໄ້ດສ້ະທອ້ນໃຫເ້ຫນັບດົບາດຄວາມສໍາຄນັໃນການຄຸມ້ຄອງ ຊ.ກ.ພ ຂອງກະຊວງ/ຂະແໜງ  

ການ ແລະ ອງົການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ ນລວມທງັ 04 ກະຊວງຫຼກັ (ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ, 

ກະຊວງການເງນິ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະກະຊວງຍຸຕທິາໍ). ຄູ່ມສືະບບັນີຍ້ງັສາມາດນາໍໃຊເ້ປນັ  

ເຄື່ ອງມທ່ືມີປີະສດິທຜິນົໃນການຄຸມ້ຄອງໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອືພາຍໃນ (ທີ່ ບ່ໍແມ່ນແຫ່ຼງທນຶຈາກພາຍ 

 

ນອກ) ດັ່ ງຫຼກັການຂອງຄູ່ມຍືງັສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງການວາງແຜນໃຫມ້ປີະສດິທພິາບ, ການຈດັຕັງ້
 

ປະຕບິດັ ແລະ ການປະເມນີຜນົຂອງແຜນງານ/ໂຄງການທ່ໄີດຮ້ບັ ຫຼ ືບ່ໍໄດຮ້ບັການຊ່ວຍເຫຼອືກໍ່ ຕາມ. 
 

ການແນະນາໍດາ້ນຫຼກັການໃນການຄຸມ້ຄອງທີ່ ດ ີແລະ ການຄຸມ້ຄອງ ຊ.ກ.ພ ທີ່ ດແີມ່ນໝາຍເຖງິ: ຄວາມ
 

ຄຸມ້ຄ່າຂອງເງນິ, ການຮບັປະກນັດາ້ນຄຸນນະພາບ, ການເປດີກວາ້ງ, ຄວາມໂປ່ງໃສ, ການປກົຄອງທ່ດີ ີ
ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ.້

1.2.1 ຜູນ້າໍໃຊຄູ່້ມື

ຄູ່ມສືະບບັນີ ້ແມ່ນເພື່ ອນາໍໃຊ ້ສໍາລບັລດັຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາໃນການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ນາໍໃຊ ້
 

ຊ.ກ.ພ ທີ່ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢູ່ ສປປ ລາວ.  
ນອກຈາກນັນ້, ຍງັຖກືນາໍໃຊເ້ປນັເອກະສານອາ້ງອງີຫຼກັ ເພື່ ອໃຫເ້ຂົາ້ໃຈແຈງ້ກ່ຽວກບັຂັນ້ຕອນການ

 

ດໍາເນນີງານຕ່າງໆ ໃຫໄ້ປຕາມນະໂຍບາຍທີ່ ເປນັເອກະພາບ.

1.2.2 ສິ່ ງທີ່ ຄວນເອາົໃຈໃສ່ຢູ່ໃນຄູ່ມື

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ຊ.ກ.ພ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດສ້ບືຕໍ່ມຜີນົຈາກປດັໃຈຕ່າງໆທີ່ ສ່ງົຜນົກະທບົຕໍ່ປະສດິ

 

ທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົຂອງການສະໜບັສະໜນູທີ່ ມຢູ່ີ ເຊິ່ ງລວມມດ່ີງັນ ້:ີ

 1).  ຄວາມສະຫຼບັຊບັຊອ້ນ (ຄູ່ຂະໜານກນັ) ຂັນ້ຕອນຄວາມຕອ້ງການລະຫວ່າງ  

  ລດັຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ.
 2).  ຄວາມຫຼາ້ຊາ້ ໃນການລເິລິ່ ມການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດາໂຄງການ ຊ.ກ.ພ.
 3).   ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການຊວ່ຍເຫຼອືລາ້ ທີ່ ຍງັບ່ໍສາມາດຈດົບນັທກຶເຂົາ້ລາຍຮບັ

 

  ຂອງລດັຖະບານ (ລາຍຮບັແຫ່ງລດັ-ລາຍຈ່າຍງບົປະມານ) ໃນສະພາບຕວົຈງິ 



ຄູ່ມກືານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລຫິານໂຄງການສໍາລບັທນຶການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ

ກມົຮ່ວມມສືາກນົ, ກະຊວງແຜນການ ແລະການລງົທນຶ4

  ດັ່ ງກ່າວນີ ້ໄດເ້ປນັສາເຫດໃຫເ້ຫນັວ່າ ໃນລະບບົການເງນິ ແລະ ຂັນ້ຕອນຕ່າງໆ
 

  ຂອງຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ບໍລຫິານການເງນິຂອງໂຄງ
 

  ການຊ.ກ.ພ ຍງັປະຕບິດັແບບຄູ່ຂະໜານກນັ ແລະ ຍງັບ່ໍທນັສອດຄ່ອງກບັລະ
 

  ບບົການຄຸມ້ຄອງການເງນິ  ແລະ ງບົປະມານຂອງລດັຖະບານຢ່າງເຕມັສ່ວນ.
 4). ບນັຫາທາງດາ້ນວຊິາການ  ແລະການບໍລຫິານໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດາໂຄງການ. 
 5). ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ແລະ ພາກສ່ວນຈັດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍງັບ່ໍມຄີວາມເຂົາ້

 

  ໃຈແຈງ້ຕ່ໍກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດາດໍາລດັ ແລະ ຄໍາແນະນາໍຕ່າງໆຂອງລດັ
 

  ຖະບານ.

ບາງບນັຫາທີ່ ເກດີຂ ້ນຶໃນ ຊ.ກ.ພ ເປັນຕົນ້ຜູຮ້ບັຜດິຊອບໂຄງການ, ຜູຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ, 

 

ບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາຍງັບ່ໍທນັເຂົາ້ໃຈຢ່າງຈະແຈງ້ຕ່ໍບນັດານະໂຍບາຍຂອງລດັຖະບານ, ບນັດາຂັນ້ 

 

ຕອນການຂຶນ້ແຜນຂອງບນັດາແຜນງານ/ໂຄງການ ຊ.ກ.ພ, ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການຈດັຊ ້-ືຈດັຈາ້ງ 
 

ແລະ ລະບບົການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ. ບນັຫາທີ່ ກ່າວມາຂາ້ງເທງິນ ້ນັ, ຕອ້ງໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ສບືຕໍ່ປບັ 
 

ປຸງ, ພດັທະນາການລເິລີ່ ມການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃຫມ້ປີະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົໃນອະນາຄດົ. 
 

ດັ່ ງນັນ້, ລດັຖະບານ ຈະຕອ້ງໄດສ້ບືຕ່ໍໃຫຄໍ້າແນະນາໍ ແລະ ຄໍາປກຶສາກ່ຽວກບັບນັຫາທີ່ ເກດີຂ ້ນຶຕ່ໍກບັ 
ການຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ ແລະ ກູຢ້ມືໃຫມ້ຄີວາມສອດຄ່ອງ, ມປີະສດິທພິາບ ແລະປະສດິທຜິນົຕະຫຼອດ
ຮອດການພດັທະນາຄູ່ມສືະບບັນ ້.ີ 

1.2.3 ຂໍຈ້າໍກດັ ແລະ ສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງການປບັປຸງ

ຄູ່ມສືະບບັນີ ້ ຍງັບ່ໍໄດກ້ວມເອາົລາຍລະອຽດທງັໝດົໃນການຄຸມ້ຄອງການເງນິຂອງ ຊ.ກ.ພ (ລວມ
 

ທງັການຈດັຊື-້ຈດັຈາ້ງ) ໃນປະຈບຸນັກະຊວງການເງນິຍງັຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນກະກຽມຮ່າງຄູ່ມກືານຄຸມ້ຄອງ
 

ທາງດາ້ນການເງນິສໍາລບັບນັດາແຜນງານ/ໂຄງການ ຊ.ກ.ພ. ຄູ່ມຄຸືມ້ຄອງທາງດາ້ນການເງນິສະ 

ບບັປັບປຸງໃໝ່ໄດຮ້ວບຮວມ ແລະ ໃຫຄ້ວາມກະຈ່າງແຈງ້ກ່ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງການເງນິຂອງ 
ແຜນງານ/ໂຄງການ ຊ.ກ.ພ.

ໃນປະຈບຸນັ ບາງຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ຍງັນາໍໃຊລ້ະບບົຂອງເຂາົເຈ ົາ້ເອງ ແລະ/ຫຼ ືເຄຍີໄດຮ່້ວມສາ້ງກບັ  

ພາກສ່ວນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ, ພາກສ່ວນຮບັຜດິຊອບໂຄງການຂອງລດັຖະບານ (ເຈົາ້ຂອງໂຄງ
 

ການ) ຫຼ ື ເຄຍີນໍາໃຊລ້ະບບົຄູ່ຂະໜານ (ລະບບົຂອງຕນົເອງ ແລະ ຂອງລດັຖະບານ) ມາກ່ອນ  

ເຊິ່ ງຍງັບ່ໍສອດຄ່ອງກບັກດົໝາຍ, ດໍາລດັ ແລະຄໍາແນະນາໍຕ່າງໆ ຂອງລດັຖະບານ ຕອ້ງໄດມ້າຮ່ວມເຮດັ
 

ວຽກກບັກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶເພື່ ອປກຶສາຫາລ ື ແລະ ທບົທວນກ່ຽວກບັການຈດັ 

ຕັງ້ປະຕບິດັ ບນັດາໂຄງການ ຊ.ກ.ພ. ບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາຕອ້ງຮບັປະກນັຄວາມສອດຄ່ອງ 

ໃນການເຊື່ ອມສານ ແລະໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູລະບບົຂອງລດັຖະບານ ແລະ ຂັນ້ຕອນຕ່າງໆ 
 

ໃນການຈດັຕ ້ງັປະຕບິດັ ຊ.ກ.ພ ເຊິ່ ງລາຍລະອຽດຂອງຂັນ້ຕອນຕ່າງ ໄໆດອ້ະທບິາຍຢູ່ໃນຄູ່ມສືະບບັນ ້.ີ 

ເປນັທີ່ ເຂົາ້ໃຈຢ່າງຈະແຈງ້ວ່າຄູ່ມສືະບບັນີໄ້ດຖ້ວ່ືາເປນັເອກະສານທີ່ ສາມາດປບັປຸງແກໄ້ຂໄດຕ້າມສະ 

 

ພາບການ, ຊຶ່ ງຄາດຫວງັວ່າຈະໄດມ້ປີບັປຸງ ແກໄ້ຂໂດຍອງີໃສ່ປະສບົການ ແລະ ບດົຮຽນທີ່ ຖອດຖອນ 



ຄູ່ມກືານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລຫິານໂຄງການສໍາລບັທນຶການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ

ກມົຮ່ວມມສືາກນົ, ກະຊວງແຜນການ ແລະການລງົທນຶ 5

ໄດຈ້າກການຈດັຕ ້ງັປະຕບິດັຕວົຈງິໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

ຄະນະຮບັຜດິຊອບປບັປຸງ ຄູ່ມກືານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລຫິານໂຄງການ ໄດຮ້ບັການແຕ່ງຕ ້ງັຂ ້ນຶຢູ່ພາຍໃຕ ້
 

ການຈດັຕັງ້ຂອງກມົຮ່ວມມສືາກນົ (ໂດຍແມ່ນພະແນກປະຕບິດັປະສດິທຜິນົຂອງການຊ່ວຍເຫຼອື  

ເປນັຜູຮ້ບັຜດິຊອບຫຼກັໃນການເຊນີບນັດາກະຊວງ ເຊັ່ ນ: ກະຊວງການເງນິ, ກະຊວງການຕ່າງປະ  

ເທດ, ກະຊວງຍຸຕທິາໍ, ກະຊວງພາຍໃນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ) ເພື່ ອດໍາເນນີການທບົທວນ ແລະ ປບັ  

ປຸງຄູ່ມສືະບບັນ ້ ີເປນັແຕ່ລະໄລຍະ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນບນັດາເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍທີ່ ຕດິພນັກບັບນັດາ
 

ກດົໝາຍ, ດໍາລດັ ແລະຄໍາແນະນາໍຕ່າງໆທີ່ ໄດຮ້ບັການປບັປຸງ ແລະ ປະກາດນາໍໃຊໃ້ນແຕ່ລະໄລຍະ.

ຂັນ້ຕອນການທບົທວນ ແລະ ປບັປຸງຄູ່ມຈືະໄດດໍ້າເນນີໂດຍຜ່ານຂະບວນການປກຶສາຫາລກືບັຜູມ້ສ່ີວນ 
 

ຮ່ວມໃນການຄຸມ້ຄອງບນັດາແຜນງານ/ໂຄງການ ຊ.ກ.ພ. 
1.3 ອງົການຈດັຕັງ້ຕ່າງໆ ທີ່ ຮບັຜດິຊອບ ຊ.ກ.ພ ຢູ່ສປປ ລາວ

1.3. 1  ປະສດິທຜິນົຂອງການຊ່ວຍເຫຼອື ຢູ່ ສປປ ລາວ

ໂດຍອງີຕາມມະຕທິີ່ ເປນັເອກະສນັ ທີ່  ມອນເຕເີຣ /Monterey Consensus (2002), ເວທປີກຶ 
 

ສາຫາລລືະດບັສູງທີ່ ກຸງໂຣມ, ຖະແຫຼງການປາຣ/ີ Paris Declaration (2005), ວາລະຂອງແຜນ 

ປະຕບິດັງານອາກຣາ/Accra Agenda for Action (2008), ການເປນັຄູ່ຮ່ວມເພື່ ອການພດັທະນາ 
ທີ່ ມປີະສດິທຜິນົຂອງບູຊານ/Busan Partnership for Effective Development (2011), 
ຖະແຫຼງການເມກັຊໂີກ/Mexico Communique (2014) ນັນ້ ແລະຖະແຫຼງການໄນໂລປີ/  

Nairobi Declaration (2016), ບນັດາປະເທດ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົທີ່ ໄດໃ້ຫຄໍ້າໝັນ້ສນັ
 

ຍາຈະສບືຕ່ໍເພີ່ ມທະວຄີວາມພະຍາຍາມໃນການສາ້ງຄວາມກມົກຽວ, ຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ຄຸມ້ຄອງ
 

ການຊ່ວຍເຫຼອືທີ່ ເລງັໃສ່ຜນົໄດຮ້ບັໂດຍຜ່ານການກາໍນດົຕວົຊີວ້ດັ ແລະ ການດໍາເນນີການຕດິຕາມ. 
ສໍາລບັຖະແຫຼງການປາຣ ີກໍ່ໄດກ້າໍນດົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕວົຈງິ ເປນັພ ້ນືຖານເພື່ ອຍກົສູງຄຸນນະພາບ 
ຂອງການຊ່ວຍເຫຼອື ແລະ ຜນົກະທບົດາ້ນດໃີນການພດັທະນາໂດຍຜ່ານ 05 ຫຼກັການພືນ້ຖານ ເຊັ່ ນ: 
ຄວາມເປນັເຈົາ້ການ, ຄວາມສອດຄ່ອງ, ຄວາມກມົກຽວ, ການຄຸມ້ຄອງທີ່ ເລງັໃສ່ຜນົໄດຮ້ບັ ແລະ 
ຄວາມຮບັຜດິຊອບຮ່ວມກນັ. 
ຕ່ໍກບັຄວາມໝາຍ ຄວາມສໍາຄນັຂອງຖະແຫຼງການປາຣີ ທີ່  ໄດກ່້າວມາຂາ້ງເທງິ, ຕາງໜາ້ລດັຖະ

 

ບານ ແລະຕາງໜາ້ຂອງ 28 ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາໄດລ້ງົລາຍເຊນັຮ່ວມກນັໃນຖະແຫຼງການວຽງຈນັ  

ວ່າດວ້ຍການເປນັຄູ່ຮ່ວມ ເພື່ ອປະສດິທຜິນົຂອງການພດັທະນາໃນວນັທ ີ27 ພະຈກິ 2015 ໂດຍຮບັ 

ຮູເ້ຖງິຄວາມສໍາຄນັ, ຄວາມຈາໍເປນັ, ປະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົຂອງ ຊ.ກ.ພ ຕ່ໍການພດັທະນາ 
ຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະເພື່ ອບນັລຸເປົາ້ໝາຍທີ່ ວາງໄວ.້

1.3.2 ວງົຈອນໂຄງການ ຊ.ກ.ພ

ວງົຈອນໂຄງການ ຊ.ກ.ພ ຢູ່ ສປປ ລາວ ປະກອບມ ີ06 ຂັນ້ຕອນ ເຊີ່ ງຄູ່ມສືະບບັນີມ້ຄີວາມສໍາຄນັຈາໍເປນັ 
 

ຢ່າງຍີ່ ງສໍາລບັບນັດາກະຊວງ/ຂະແໜງການ, ອໍານາດການປົກຄອງທອ້ງຖ່ນິ, ເຈ ົາ້ຂອງໂຄງການ 
ແລະກະຊວງແຜນການ ແລະການລງົທນຶ ຜູທ່້ນີາໍໃຊຕ້ອ້ງໄດໃ້ຫຄ້ວາມສໍາຄນັ ໃນການຕດິຕາມຢ່າງ 



ຄູ່ມກືານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລຫິານໂຄງການສໍາລບັທນຶການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ

ກມົຮ່ວມມສືາກນົ, ກະຊວງແຜນການ ແລະການລງົທນຶ6

ໃກຊ້ດິເວລາປະຕບິດັແຕ່ລະຂັນ້ຕອນທ່ໄີດກ້ໍານດົໃນຄູ່ມສືະບບັນ ້.ີ ຂັນ້ຕອນຕ່າງຕ່າງລຸ່ມນ ້ແີມ່ນ 

 

ສອດຄ່ອງກບັບນັດາຂັນ້ຕອນທ່ພີດັທະນາໄດໃ້ຊຜ່້ານມາ:

ແຜນວາດ 1:  ຂັນ້ຕອນຂອງວງົຈອນໂຄງການ

ຄູ່ມກືານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລຫິານໂຄງການສໍາລບັທນຶການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ   

ກມົຮ່ວມມສືາກນົ, ກະຊວງແຜນການ ແລະການລງົທນຶ 5 

 

ກມົກຽວ, ຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະຄຸມ້ຄອງການຊ່ວຍເຫຼອືທີ່ ເລງັໃສ່ຜນົໄດຮ້ບັ ໂດຍຜ່ານການກໍານດົຕວົຊີວ້ດັ ແລະ 

ການດໍາເນນີການຕດິຕາມ. ສໍາລບັຖະແຫຼງການປາຣ ີກໍ່  ໄດກ້ໍານດົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕວົຈງິ ເປນັພືນ້ຖານເພື່ ອຍກົ

ສູງຄຸນນະພາບຂອງການຊ່ວຍເຫຼອື ແລະ ຜນົກະທບົດາ້ນດໃີນການພດັທະນາ ໂດຍຜ່ານ 05 ຫຼກັການພືນ້ຖານ 

ເຊັ່ ນ: ຄວາມເປນັເຈົາ້ການ, ຄວາມສອດຄ່ອງ, ຄວາມກມົກຽວ, ການຄຸມ້ຄອງທີ່ ເລງັໃສ່ຜນົໄດຮ້ບັ ແລະ ຄວາມ

ຮບັຜດິຊອບຮ່ວມກນັ. 

ຕ່ໍກບັຄວາມໝາຍ ຄວາມສໍາຄນັຂອງຖະແຫຼງການປາຣ ີທີ່  ໄດກ່້າວມາຂາ້ງເທງິ, ຕາງໜາ້ລດັຖະບານ ແລະຕາງໜາ້

ຂອງ 28 ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ໄດລ້ງົລາຍເຊນັຮ່ວມກນັໃນຖະແຫຼງການວຽງຈນັວ່າດວ້ຍການເປນັຄູ່ຮ່ວມເພື່ ອປະ

ສິດທິຜົນຂອງການພັດທະນາໃນວັນທີ 27 ພະຈກິ 2015 ໂດຍຮັບຮູເ້ຖິງຄວາມສໍາຄັນ, ຄວາມຈໍາເປັນ, 

ປະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົ ຂອງ ຊ.ກ.ພ ຕ່ໍການພດັທະນາ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະເພື່ ອບນັລຸເປົາ້ໝາຍທີ່ ວາງໄວ.້ 

1.3.2 ວງົຈອນໂຄງການ ຊ.ກ.ພ 

ວງົຈອນໂຄງການ ຊ.ກ.ພ ຢູ່ ສປປ ລາວ ປະກອບມ ີ06 ຂັນ້ຕອນ ເຊີ່ ງຄູ່ມສືະບບັນີມ້ຄີວາມສໍາຄນັຈາໍເປນັຢ່າງຍີ່ ງ

ສໍາລບັບນັດາກະຊວງ/ຂະແໜງການ, ອໍານາດການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ ນ, ເຈ ົາ້ຂອງໂຄງການ ແລະກະຊວງແຜນການ 

ແລະການລງົທນຶ ຜູທ້ີ່ ນໍາໄຊ ້ຕອ້ງໄດໃ້ຫຄ້ວາມສໍາຄນັ ໃນການຕດິຕາມຢ່າງໄກຊ້ດິເວລາປະຕບິດັແຕ່ລະຂັນ້ຕອນທີ່

ໄດກ້າໍນດົໃນຄູ່ມສືະບບັນີ.້ ຂັນ້ຕອນຕ່າງຕ່າງລຸ່ມນີແ້ມ່ນສອດຄ່ອງກບັບນັດາຂັນ້ຕອນທີ່ ພດັທະນາ ໄດໄ້ຊຜ່້ານມາ: 
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ການສາ້ງ, ວາງແຜນ

ແລະອອກແບບ

ໂຄງການ 

ບາດກາ້ວ 03 

ການປະເມນີໂຄງການ 

ເບືອ້ງຕົນ້  

 

ບາດກາ້ວ 06 

ການສິນ້ສຸດ, ສບືຕ່ໍ

ການເຊື່ ອມສານ ຫຼ ື

ປດິໂຄງການ 

ບາດກາ້ວ 05 

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ

ໂຄງການ 

ບາດກາ້ວ 04 

ການອະນຸມດັ

ໂຄງການ 
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1.3.3 ອງົການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຂອງລດັຖະບານຕ່ໍກບັ ຊ.ກ.ພ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

ຕັງ້ແຕ່ປ ີ2008 ເປນັຕົນ້ມາ,ລດັຖະບານໄດຮ້ບັຮອງເອາົບນັດາກດົໝາຍ,ດໍາລດັ ແລະ ຄໍາແນະນາໍຕ່າງໆ 
(ເບິ່ ງເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ (4)  ທີ່ ຕດິພນັກບັການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັທນຶ ຊ.ກ.ພ (ທນຶຊ່ວຍ 

 

ເຫຼອືລາ້ ແລະ ກູຢ້ມື) ໃຫແ້ກ່ ສປປ ລາວ.

1.3.4 ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງລດັຖະບານ,ກະຊວງຂະແໜງການ ແລະ ອງົການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນ 
ການຄຸມ້ຄອງ ຊ.ກ.ພ

ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງບນັດາກະຊວງ/ຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ນາໍໃຊ ້ຊ.ກ.ພ 
 

ເຊັ່ ນ: ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ, ກະຊວງການເງນິ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງຍຸຕທິາໍ,  

ກະຊວງພາຍໃນ ແລະ ອໍານາດການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ ນ ໄດກ້າໍນດົລະອຽດໄວໃ້ນດໍາລດັຂອງນາຍກົລດັຖະ 
 

ມນົຕສີະບບັເລກທ ີ75/ນຍ, ລງົວນັທ ີ20 ມນິາ 2009 ວ່າດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ນາໍໃຊກ້ານຊ່ວຍ 
ເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ ແລະຄໍາແນະນາໍຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶສະບບັ 
ເລກທ ີ2503/ຜທ.ຮມສ, ລງົວນັທ ີ11 ກນັຍາ 2013 ວ່າດວ້ຍການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັດໍາລດັ 75/ນຍ. 
ເບິ່ ງເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍທ ີ(4).

ແຜນວາດ 3: ໂຄງຮ່າງການຈດັຕັງ້ວ່າດວ້ຍຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນການຄຸມ້ຄອງ ຊ.ກ.ພ 
ຂອງລດັຖະບານ

ຄູ່ມກືານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລຫິານໂຄງການສໍາລບັທນຶການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ   
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ຈດຸປະສານງານຂອງລດັຖະບານ 
ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ກ/ຊ ຍຕທ

ໃຫຄໍ້າເຫນັທາງ
ດາ້ນກດົໝາຍຕ່ໍ
ສນັຍາຕ່າງໆແລະຂໍ ້

ຕກົລງົຕ່າງໆ

ກ/ຊ ຕປທ

ການຄຸມ້ຄອງຍຸດທະ
ສາດດາ້ນນະໂຍບາຍ 

ຊ.ກ.ພ

ອງົການຈດັຕັງ້
ສາກນົທີ່ ບ່ໍ
ສງັກດັ

ລດັຖະບານ

ກ/ຊ ຜທ

ການກາໍນດົ, 
ການກະກຽມ, 
ການວາງແຜນ, 

ການປະສານງານ, ການ
ຕດິຕາມ, 

ການກວດກາ ແລະການ
ປະເມນີຜນົ

ທນຶຊ່ວຍລາ້/ກູຢ້ມື                    
(ການກະກຽມ)

ສະຖາບນັການເງນິ
ສາກນົ

ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ

ສອງຝ່າຍ

ຫຼາຍຝ່າຍ

ພາກເອກະຊນົ

ກ/ຊ ກງ

ການຕດິຕາມ, 
ການກວດກາ, 
ງບົປະມານ ແລະ
ການຄຸມ້ຄອງ
ການເງນິ

ທນຶຊ່ວຍລາ້/ກູຢ້ມື 

ສະຖາບນັການເງນິ
ສາກນົ

ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ

ສອງຝ່າຍ

ຫຼາຍຝ່າຍ

ພາກເອກະຊນົ

ກ/ຊ ພນ

ສະມາຄມົ ແລະ
ມຸນນທິພິາຍໃນ

ກ/ຊ -ຂໜກ

ການກາໍນດົ, 
ການຈດັຕັປ້ະຕິ

ບດັ

ພາກສ່ວນ
ຮບັຜດິຊອບ / ເຈ ົາ້
ຂອງໂຄງການ

ທມີງານຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັ
ໂຄງການ

ແຂວງ

ການກາໍນດົ, 
ການຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັ

ພາກສ່ວນ
ຮບັຜດິຊອບ /
ເຈ ົາ້ຂອງ
ໂຄງການ

ທມີງານຈດັ
ຕັງ້ປະຕບິດັ
ໂຄງການ

ແຜນວາດ 3: ໂຄງຮ່າງການຈດັຕັງ້ ວ່າດວ້ຍຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນການຄຸມ້ຄອງ ຊ.ກ.ພ ຂອງລດັຖະບານ

 

 

 

 



ຄູ່ມກືານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລຫິານໂຄງການສໍາລບັທນຶການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ

ກມົຮ່ວມມສືາກນົ, ກະຊວງແຜນການ ແລະການລງົທນຶ 9

1.4 ແຜນງານການລງົທນຶຂອງລດັ

ແຜນງານການລງົທນຶຂອງລດັ ແມ່ນໂຄງປະກອບຫຼກັຂອງລດັຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເພື່ ອບນັລຸ  

ເປົາ້ໝາຍຂອງການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ. ແຜນງານການລງົທນຶຂອງລດັປະກອບ 

ມ:ີ ໂຄງການລງົທນຶຂອງລດັ, ໂຄງການ ຊ.ກ.ພ, ສນິເຊື່ ອ ແລະ ໂຄງການການລງົທນຶໂດຍກງົຂອງພາຍ 

ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ແຜນງານການລງົທນຶຂອງລດັເປນັກນົໄກລວມສູນໃນການກາໍນດົ ແລະສາ້ງບນັ 

ຊເີປນັໂຄງການ ແລະ ກດິຈະກາໍສະເພາະເພື່ ອບນັລຸຈດຸປະສງົ ແລະ ລະດບັຄາດໝາຍລວມ ເຊິ່ ງໄດ ້
 

ກາໍນດົໄວໃ້ນແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ. ບນັດາໂຄງການ ແລະ ກດິຈະກາໍຕ່າງໆ ຈະ  

ຖກືກາໍນດົຢູ່ຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ສະເໜມີາຍງັພະແນກແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶຂອງແຂວງໃນຊ່ວງ 
ໄລຍະເດອືນມຖຸິນາຂອງແຕ່ລະປ ີແລະ ສົ່ ງໃຫກ້ະຊວງ/ຂະແໜງການ ແລະ ອງົການຈດັຕ ້ງັຕ່າງໆຂັນ້ 

 

ສູນກາງກ່ອນສົ່ ງຕ່ໍໃຫກ້ະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶໃນຊ່ວງໄລຍະເດອືນກລໍະກດົຂອງແຕ່ລະ 
ປ ີເພື່ ອກວດກາ ແລະ ສງັລວມເຂົາ້ໃນແຜນລວມ. ຫຼງັຈາກນ ້ນັ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົ 

 

ທນຶ ຈະໄດສ້ະເໜເີຖງິຫອ້ງວ່າການສໍານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີເພື່ ອຮບັຮອງ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດ 
ພຈິາລະນາອະນຸມດັດາ້ນການເງນິທ່ຈີະມາຈດັຕ ້ງັປະຕບິດັແຜນງານດັ່ ງກ່າວ.

ສໍາລບັທນຶສມົທບົຂອງລດັຖະບານ ຕ່ໍກບັແຜນງານ/ໂຄງການ ຊ.ກ.ພ ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ ງຂອງງບົປະມານ 
 

ແຫ່ງລດັທີ່ ລດັຖະບານປະກອບເປນັລາຍຈ່າຍຈາກງບົປະມານຕາມແຜນງານລງົທນຶຂອງລດັ. ທນຶ ຊ.ກ.ພ  

ສະໜອງໃຫໂ້ຄງການລງົທນຶຂອງລດັໂດຍຜ່ານການຕກົລງົເຫນັດຂີອງສອງຝ່າຍເຊິ່ ງລດັຖະບານຈະຮບັ 

ຜດິຊອບໃນສດັສ່ວນທີ່ ແນ່ນອນເພື່ ອປະກອບເຂົາ້ເປນັມນູຄ່າຂອງໂຄງການ. ອງີຕາມຄໍາແນະນາໍຂອງ 
 

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶວ່າດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງລງົທນຶຂອງລດັ. ໜາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບຕົນ້ຕໍຂອງ
 

ຜູຮ້ບັຜດິຊອບທນຶ ຊ.ກ.ພ ແມ່ນອງີຕາມລະບຽບການຄຸມ້ຄອງການລງົທນຶຂອງລດັ ເພາະວ່າທນຶສມົ  

ທບົຂອງລດັຖະບານແມ່ນພາກສ່ວນໜຶ່ ງຂອງທນຶທີ່ ຈະຕອ້ງໄດປ້ະກອບສ່ວນເຂົາ້ກບັທນຶ ຊ.ກ.ພ ທີ່  
 

ບ່ໍໄດຮ້ບັການສະໜອງໂດຍກງົຈາກຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ແຕ່ຈະແມ່ນທນຶທີ່ ມາຈາກງບົປະມານຂອງລດັ 
ຖະບານເອງ. ການຄຸມ້ຄອງທນຶສມົທບົຕ່ໍໂຄງການ ຊ.ກ.ພ ແມ່ນນອນຢູ່ໃນພາກສ່ວນໜຶ່ ງຂອງການ 
ຄຸມ້ຄອງລາຍຈ່າຍຂອງພາກລດັ ແລະສອດຄ່ອງກບັວງົຈອນຄຸມ້ຄອງໂຄງການຂອງ ຊ.ກ.ພ.

ກະຊວງແຜນການ ແລະການລງົທນຶ ແລະ ກະຊວງການເງນິໄດລ້ງົເລກິວຽກງານການຄຸມ້ຄອງແຜນ 
ງານ/ໂຄງການ ຊ.ກ.ພ ແລະຂໍມ້ນູກ່ຽວກບັທນຶສມົທບົຂອງລດັຖະບານ. ດັ່ ງນັນ້, ຈ ຶ່ ງຮຽກຮອ້ງມາຍງັ 
ບນັດາກະຊວງ/ຂະແໜງການກໍ່ ຄອືງົການຈດັຕັງ້ຕ່າງໆ ຂອງລດັຖະບານ ເປນັເຈົາ້ການເພື່ ອຂຶນ້ແຜນທນຶ 
ສມົທບົ (ເຈົາ້ຂອງໂຄງການ) ໃນການຈດັຕ ້ງັປະຕບິດັແຜນງານ/ໂຄງການ ຊ.ກ.ພ.

ເຈົາ້ຂອງໂຄງການ ຈະຕອ້ງໄດສ້ະເໜຫີາກະຊວງແຜນການ ແລະການລງົທນຶເພື່ ອສະເໜຂໍີທນຶສມົທບົ 
ພາຍໃນໂດຍນາໍໃຊແ້ບບຟອມຂ ້ໍມູນໂຄງການແບບກະທດັລດັ ແລະ ປບັປຸງໃຫທ້ນັກບັສະພາບຂອງ 
ການພດັທະນາ. (ເບິ່ ງເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ (1) ແລະ ແບບຟອມຂ ້ໍມູນໂຄງການແບບກະທດັລດັ ຈະ
ປະກອບເປນັພາກສ່ວນໜຶ່ ງຂອງເອກະສານແຜນງານການລງົທນຶຂອງລດັ.

1.5 ການເກບັກາໍຂໍມູ້ນ ຊ.ກ.ພ - ຖານຂ ້ໍມູນຄຸມ້ຄອງການຊ່ວຍເຫຼອື

ປະຈບຸນັ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶໄດນ້າໍໃຊຖ້ານຂ ້ໍມູນຄຸມ້ຄອງການຊ່ວຍເຫຼອື ເຊິ່ ງເປນັ
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ລະບບົການຄຸມ້ຄອງ ຊ.ກ.ພ. ຖານຂໍມ້ນູດ່ງັກ່າວໄດຕ້ັງ້ຢູ່ ເວບັໄຊ (http://ppamp.mpi.gov.la/) ເຊິ່ ງ

 

ເຮດັໜາ້ທີ່  ຕດິຕາມວຽກງານການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ປະສານງານທນຶຊ່ວຍເຫຼອືໂດຍໄດຖ້ກືອອກແບບ 

ໃຫເ້ປນັຄງັຂໍມູ້ນຄບົວງົຈອນເພື່ ອຕດິຕາມການໄຫຼວຽນຂອງທນຶ ຊ.ກ.ພ. ຖານຂໍມູ້ນດັ່ ງກ່າວຈະ 

 

ເອືອ້ອໍານວຍໃຫແ້ກ່ລດັຖະບານໃນການເກບັກາໍ ແລະ ກວດກາຂໍມ້ນູ ຊ.ກ.ພ ປະຈາໍໄຕມາດ ເພື່ ອຮບັໃຊ ້
 

ໃຫແ້ກ່ການຂ ້ນຶງບົປະມານ, ການຕດິຕາມໂຄງການ ແລະ ການປະເມນີຜນົການເຊື່ ອມສານ (ລວມ 
 

ທງັຜນົກະທບົ) ຂອງການຊ່ວຍເຫຼອືຕ່ໍຍຸດທະສາດການ ພດັທະນາແຫ່ງຊາດ. ຍິ່ ງໄປກວ່ານັນ້, ລະບບົ 
 

ດັ່ ງກ່າວ ຍງັໄດສຸ້ມໃສ່ການສະໜອງຄວາມຕອ້ງການຂອງລດັຖະບານ ໂດຍເອືອ້ອໍານວຍໃຫແ້ກ່ຜູກ້າໍນດົ
 

ນະໂຍບາຍ ສາມາດຕດັສນິບນັຫາທີ່ ຕດິພນັການຈດັສນັແຫຼ່ ງທນຶ ແລະ ຍຸດທະສາດໃນການລງົທນຶ 

ອກີດວ້ຍ. ພອ້ມດຽວກນັ ກໍ່ ຍງັຊ່ວຍໃນການປບັປຸງກນົໄກການປະສານງານ ລະຫວ່າງ ບນັດາກະຊວງ/
ຂະແໜງການ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ໂດຍການກາໍນດົມາດຖານຮູບແບບການສາ້ງບດົລາຍງານ ແລະ 
ເປນັສູນລວມຂໍມູ້ນຂ່າວສານທີ່ ສໍາຄນັນາໍອກີ.

ບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ເຮດັໜາ້ທີ່ ເປນັຜູປ້ະກອບຂໍມ້ນູ ແລະ ຝ່າຍລດັຖະບານ ເປນັຜູຕ້ດິຕາມ ແລະ
 

ນໍາໃຊຂໍ້ມູ້ນ ເຊິ່ ງເປນັຂັນ້ຕອນໜຶ່ ງທີ່ ກະທດັຮດັງ່າຍດາຍໃນການແລກປ່ຽນຂໍມູ້ນຂອງເຂາົເຈ ົາ້ກບັ

 

ກມົຮ່ວມມສືາກນົ ແລະ ກະຊວງ/ຂະແໜງການຂອງລດັຖະບານ ໃນການຄຸມ້ຄອງ, ຕດິຕາມ ແລະ  
ລາຍງານການຊ່ວຍເຫຼອືຂອງຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ໂດຍສາມາດແບ່ງຕາມທີ່ ຕັງ້ຂອງໂຄງການ, ຕາມໜ່ວຍ

 

ງານຂະແໜງການ, ຕາມເປົາ້ໝາຍສະຫດັສະຫວດັດາ້ນການພດັທະນາ ແລະ ອື່ ນໆ.

1.5.1  ຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນການປອ້ນຂໍມູ້ນ ຊ.ກ.ພ

ບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບໃນການສະໜອງຂ ້ໍມູນ ແລະ ປອ້ນເຂົາ້ຖານຂ ້ໍມູນຄຸມ້ 
ຄອງການຊ່ວຍເຫຼອື ຊ.ກ.ພ ແລະ ຕອ້ງເລີ່ ມດໍາເນນີການ ແຕ່ໄລຍະເລີ່ ມຕົນ້ໂຄງການ ແລະສບືຕ່ໍປບັ 

 

ປຸງຄວາມຄບືໜາ້ຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງ ຕະຫຼອດໄລຍະຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຈນົກວ່າຈະຮອດໄລ 
 

ຍະການປດິຂອງໂຄງການ. ຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖຕ່ໍືລະບບົຖານຂ ້ມໍນູຄຸມ້ຄອງການຊ່ວຍເຫຼອື ແມ່ນຂ ້ນຶກບັ
 

ການເປນັຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ ດລີະຫວ່າງ ລດັຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ. ຄວາມກະຕລືລືົນ້ຂອງບນັດາ 
 

ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຈະສາມາດສະໜອງຂໍມູ້ນທີ່ ຖກືຕອ້ງຊດັເຈນ ແລະ 
 

ທ່ວງທນັກບັເວລາເຂົາ້ໃນລະບບົຖານຂ ້ໍມູນຄຸມ້ຄອງການຊ່ວຍເຫຼອື ຊ.ກ.ພ.

ຜນົປະໂຫຍດຈາກການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານຖານຂໍມູ້ນຄຸມ້ຄອງການຊ່ວຍເຫຼອືປະກອບດວ້ຍ:

 1). ເພີ່ ມຂດີຄວາມສາມາດໃນການລາຍງານ ແລະ ຕດິຕາມການໄຫຼວຽນຂອງ ຊ.ກ.ພ.
 2). ປບັປຸງການຕດິຕາມ, ຄຸມ້ຄອງໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອື ແລະ ເອກະສານໂຄງການ.
 3). ປບັປຸງວຽກງານການປະສານສມົທບົຂອງ ລດັຖະບານກບັຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ.
 4). ສາມາດສາ້ງ ແລະ ເຜຍີແຜ່ບດົລາຍງານຕາມຮູບແບບທີ່ ກາໍນດົ ແລະ ວໄິຈ.
 5). ເຊື່ ອມສານແຫຼ່ ງທນຶ ໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັແຜນການ/ແຜນບຸລມິະສດິແຫ່ງຊາດ.
 6). ດໍາເນນີການປະເມນີຜນົກະທບົ ແລະ ຕດິຕາມຜນົໄດຮ້ບັ.
 7). ເສມີສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດໃນການຄຸມ້ຄອງການຊ່ວຍເຫຼອືທີ່ ຕດິພນັການລງົທນຶ 

  ຂອງລດັ.
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ຢູ່ຫຼາຍໆປະເທດການປະກອບຂໍມູ້ນໃຫແ້ກ່ຖານຂ ້ໍມູນການຊ່ວຍເຫຼອື ແມ່ນວຽກງານປະຈາໍຂອງຄູ່ 
 

ຮ່ວມພດັທະນາ ແຕ່ການກວດກາຂໍມູ້ນ ແລະ ປບັປຸງແກໄ້ຂຂ ້ໍມູນຢູ່ໃນລະບບົຍງັເປນັສິ່ ງທີ່ ທາ້ທາຍ 

 

ຢູ່ ສປປ ລາວ. ສະນັນ້, ຈ ຶ່ ງຕອ້ງຊຸກຍູໃ້ຫບ້ນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາປະຕບິດັຕາມແຜນວຽກທ່ໄີດຕ້ກົ 
ລງົກນັ ແລະ ສະໜອງຂ ້ໍມນູໃໝ່ ໃໆນຖານຂໍມ້ນູຄຸມ້ຄອງການຊ່ວຍເຫຼອືຢ່າງໜອ້ຍສຸດເປນັແຕ່ລະໄຕ
ມາດ. ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ຈະສບືຕ່ໍເຮດັວຽກຢ່າງໃກຊ້ດິ ກບັຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມໃນໂຄງ 
ການເພື່ ອຮບັປະກນັໃນການປະກອບຂ ້ມໍນູກໍ່ ຄກືານ ປບັປຸງແກໄ້ຂຂ ້ມໍນູຢູ່ໃນຖານຂໍມ້ນູຄຸມ້ຄອງການ
ຊ່ວຍເຫຼອືໃຫສໍ້າເລດັ ແລະ ໄດມ້າດຕະຖານສູງສຸດ. ສໍາລບັຂໍມູ້ນເພີ່ ມເຕມີກ່ຽວກບັຖານຂ ້ໍມູນຄຸມ້ 
ຄອງການຊ່ວຍເຫຼອືສາມາດເບິ່ ງໄດທ້ີ່ ເວບໄຊ  http://ppamp.mpi.gov.la
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ກມົຮ່ວມມສືາກນົ, ກະຊວງແຜນການ ແລະການລງົທນຶ12

ຄູ່ມກືານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລຫິານໂຄງການສໍາລບັທນຶການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ   
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ກອ່ນການສະໜອງໂຄງການພດັທະນາ ໃຫແ້ກ່ ສປປ ລາວ, ບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາຈະຕອ້ງປກຶສາຫາລ ືແລະ

ຕກົລງົກບັລດັຖະບານໃນລະດບັສູງກ່ຽວກບັແຜນຍຸດທະສາດການການຮ່ວມມຂືອບການຊ່ວຍເຫຼອືເພື່ ອການພດັ 

ທະນາ ຫຼ ືຂໍຕ້ກົລງົແຜນງານການຮ່ວມມ.ື ພາຍໃຕຂໍ້ຕ້ກົລງົລະດບັສູງດັ່ ງກ່າວຈຶ່ ງກາໍນດົພາລະບດົບາດ ແລະ ໜາ້ທີ່

ລະອຽດ (ຕວົຢ່າງໃນບາງກໍລະນ ີປະເດນັທີ່ ກວມເອາົ ພາສີ-ອາກອນ ຫຼ ືການຍກົເວັນ້ພາສີ-ອາກອນຂອງອງົ 

ການຈດັຕັງ້ ແລະ/ຫຼ ືພະນກັງານຂອງໂຄງການ) ແລະ ການສະໜບັສະໜນູຂອງຜູໃ້ຫທ້ນຶຈະຕອ້ງມຄີວາມພອ້ມ 

ແລະ ສະຖານະພາບຂອງຕນົ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. 

ໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້, ບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ແລະກະຊວງການຕ່າງປະເທດ (ລວມທງັກະຊວງແຜນການ ແລະ 

ການລງົທນຶ ແລະ/ຫຼ ືກະຊວງການເງນິ) ໄດລ້ງົລາຍເຊນັໃສ່ແຜນຍຸດທະສາດການຮ່ວມມໄືລຍະຍາວຮ່ວມກນັ, ຫຼງັ

ຈາກນັນ້, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ແລະ/ຫຼ ືກະຊວງການເງນິ ເປນັຜູລ້ງົລາຍເຊນັແຜນງານການຮ່ວມ

ການກາໍນດົ 
ແລະ ດດັປບັ
ໂຄງການ

ການສາ້ງ, ວາງ
ແຜນ ແລະ ອອກ
ແບບ ໂຄງການ

ການປະເມນີ
ໂຄງການ 
ເບືອ້ງຕ ົນ້

ການ
ອະນມຸດັ
ໂຄງການ

ການຈດັຕ ັງ້
ປະຕບິດັ
ໂຄງການ

ການສິນ້ສດຸ, ການຕ່ໍ, 
ການປບັ ຫືຼ ການປິດ 

ໂຄງການ

ສະເໜຫີາ  

ຈຄແລະ ຄຮ:
ກະຊວງ/ຂະແໜງ 

ການທີ່ ເປນັເຈ ົາ້

ຂອງໂຄງການ 

ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ

ກະຊວງ ຜທ 

ກະຊວງ ກງ 

ກະຊວງ ຕປທ 

ແຂວງ 

ພາກສ່ວນຫຼກັ:
ກະຊວງ ຜທ

ພາກສ່ວນກ່ຽຂອ້ງ:

ກະຊວງ/ຂະແໜງການ 

ກະຊວງ ການເງນິ 

ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ 

ແຂວງ 

 

• ການກາໍນດົເຈົາ້ຂອງໂຄງການ (ຈຄ) 

• ການປະເມນີຂດີຄວາມສາມາດ 

• ຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມຂອງໂຄງການ ແລະ ຜູ ້

ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ 

ກອ່ນການສະໜອງໂຄງການພດັທະນາໃຫແ້ກ່ ສປປ ລາວ, ບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາຈະຕອ້ງປກຶສາ  

ຫາລ ືແລະ ຕກົລງົກບັລດັຖະບານໃນລະດບັສູງກ່ຽວກບັແຜນຍຸດທະສາດການການຮ່ວມມຂືອບການ  

ຊ່ວຍເຫຼອືເພື່ ອການພດັທະນາ ຫຼ ືຂໍຕ້ກົລງົແຜນງານການຮ່ວມມ.ື ພາຍໃຕຂໍ້ຕ້ກົລງົລະດບັສູງດັ່ ງກ່າວ 
 

ຈຶ່ ງກາໍນດົພາລະບດົບາດ ແລະ ໜາ້ທີ່ ລະອຽດ (ຕວົຢ່າງໃນບາງກລໍະນ ີປະເດນັທີ່ ກວມເອາົພາສ-ີອາກອນ 

 

ຫຼ ືການຍກົເວັນ້ພາສ-ີອາກອນຂອງອງົການຈດັຕັງ້ ແລະ/ຫຼ ືພະນກັງານຂອງໂຄງການ) ແລະ ການສະ 
ໜບັສະໜນູຂອງຜູໃ້ຫທ້ນຶຈະຕອ້ງມຄີວາມພອ້ມ ແລະ ສະຖານະພາບຂອງຕນົ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ.

ໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້, ບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ແລະກະຊວງການຕ່າງປະເທດ (ລວມທງັກະຊວງ  

ແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ແລະ/ຫຼ ືກະຊວງການເງນິ) ໄດລ້ງົລາຍເຊນັໃສ່ແຜນຍຸດທະສາດການຮ່ວມ 

ມໄືລຍະຍາວຮ່ວມກນັ, ຫຼງັຈາກນັນ້, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ແລະ/ຫຼ ືກະຊວງການເງນິ  

ເປນັຜູລ້ງົລາຍເຊນັແຜນງານການຮ່ວມມໂືດຍປກົກະຕ ິຈະກວມເອາົໄລຍະເວລາ 3 ຫາ 5 ປ.ີ ບນັດາ 

ຂໍຕ້ກົລງົເຫຼົ່ ານີ ້ ໄດກ້າໍນດົລະອຽດເຖງິຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ບຸລມິະສດິສະເພາະຂອງການພດັທະ 

 

ນາຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍສອດຄ່ອງກບັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 ປ ີຂອງລດັຖະບານ 
ແລະການຄາດຄະເນການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ. 

ອງີຕາມແຜນຍຸດທະສາດການຮ່ວມມ ືລວມທງັຍຸດທະສາດ ແລະນະໂຍບາຍພາຍໃນຂອງລດັຖະບານ.
ບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາແຕ່ລະພາກສ່ວນ ຈຶ່ ງກາໍນດົແຜນເວລາທີ່ ຕດິພນັກບັແຜນງານໂຄງການ/ຊ.ກ.ພ 

 

ຢູ່ ສປປ ລາວ ເຊີ່ ງແມ່ນກະຊວງແຜນການ ແລະການລງົທນຶ ແລະພາກສ່ວນຮບັຜດິຊອບໂຄງການ 

ຂອງລດັຖະບານ (ເຈ ົາ້ຂອງໂຄງການ) ເປນັຜູລ້ງົລາຍເຊນັກບັຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ. ໃນຂະນະທ່ແີຜນງານ 
 

ໄດມ້ແີຜນກາໍນດົເວລາທີ່ ແຍກອອກຈາກບນັດາໂຄງການທ່ບ່ໍີຕໍ່ເນື່ ອງ, ກດິຈະກາໍໂດຍປກົກະຕ ິຈະມ ີຫຼ ື

 

ບ່ໍມກີານຊ່ວຍເຫຼອືຈາກພາຍນອກ ແລະ ຫຼກືາຍເປນັກດິຈະກາໍຂອງລດັທະບານທີ່ ຈະຕອ້ງສະໜອງ

ພາກທ ີ2

ຂັນ້ຕອນທ ີ1 - ການກາໍນດົ ແລະ ການດດັປບັໂຄງການ



ຄູ່ມກືານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລຫິານໂຄງການສໍາລບັທນຶການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ

ກມົຮ່ວມມສືາກນົ, ກະຊວງແຜນການ ແລະການລງົທນຶ 13

ທນຶສ່ວນໃດໜ່ງຶ ຫຼ ືຢ່າງເຕມັສ່ວນ ເຊີ່ ງຕກົເປນັແຜນລາຍຈ່າຍຂອງລດັຖະບານເອງ.

2.1 ກາໍນດົເຈົາ້ຂອງໂຄງການ ແລະ ຂະບວນການດດັປບັ

ບນົພ ້ນືຖານການປກຶສາຫາລກືບັ ບນັດາກະຊວງ/ຂະແໜງການກ່ຽວຂອ້ງ ເພື່ ອກາໍນດົເຈົາ້ຂອງໂຄງການ. 
ເຈົາ້ຂອງໂຄງການແມ່ນຂະແໜງການຂອງລດັຖະບານ (ບນັດາກະຊວງ/ຂະແໜງການ ຫຼ ື ອງົການ 

ຈດັຕ ້ງັ) ຫຼ ືໜ່ວຍງານທ່ໄີດຮ້ບັການແຕ່ງຕ ້ງັໃຫຮ້ບັຜດິຊອບໃນການຈດັຕ ້ງັປະຕບິດັ ຊ.ກ.ພ ເພື່ ອຈດັຕ ້ງັ

 

ປະຕບິດັແຜນງານ/ໂຄງການ ຊ.ກ.ພ (ທນຶຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ ແລະກູຢ້ມື ແລະ ທນຶສມົທບົຂອງລດັຖະບານ).
ເຈ ົາ້ຂອງໂຄງການປະກອບມຫີຼາຍປະເພດ :

 1).  ອງົການຈດັຕັງ້ຂອງລດັຖະບານ ເຊັ່ ນ: ກະຊວງ/ຂະແໜງການ ຫຼ ືກມົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ
 

  ຂອງກະຊວງ, ທະນາຄານກາງ ແລະອື່ ນໆ.
 2). ອງົການຈດັຕັງ້ຂອງລດັຖະບານຜູໃ້ຫທ້ນຶ ເຊັ່ ນ: ອງົການໄຈກາ (ຍີ່ ປຸ່ນ), ໂກຍກາ 

 

  (ສ. ເກາົຫຼ)ີ, ຈໄີອແຊດັ  (ເຢຍັລະມນັ), ດແີຟດ (ອດົສະຕາລ)ີ, ເອເອບັດ ີ( ຝຮັ່ ງ ),
 

  ລກັເດບັ (ລຸກຊໍາບວກ) ແລະອື່ ນໆ. 
 3). ອງົການເຄອືຂ່າຍລະບບົສະຫະປະຊາຊາດ ຫຼ ືຫຼາຍຝ່າຍ ເຊັ່ ນ : ອງົການສະຫະປະ 

  ຊາຊາດ ເພື່ ອການພດັທະນາ, ອງົການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ ອແມ່ ແລະ ເດກັ, ອງົ
 

  ການອະນາໄມໂລກ, ສະຖາບນັການເງນິສາກນົ (ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ,ີ ທະນາ 
  ຄານໂລກ, ກອງທນຶສາກນົເພື່ ອການພດັທະນາກະສກິາໍ) ແລະ ອື່ ນໆ.
 4). ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ ແລະອງົການຈດັຕັງ້ພາຍໃນທີ່ ບ່ໍສງັກດັລດັຖະບານ ທີ່

 

  ເຄື່ ອນໄຫວຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

ເຈົາ້ຂອງໂຄງການ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບຕໍ່ລດັຖະບານ ແລະ ອງົການຜູໃ້ຫທ້ນຶ (ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ)ໃນ
 

ການຄຸມ້ຄອງຜນົສໍາເລດັຂອງບນັດາແຜນງານ/ໂຄງການ ຊ.ກ.ພ. ຜູເ້ປນັເຈົາ້ຂອງໂຄງການ ແມ່ນໄດຮ້ບັ 

ການຄດັເລອືກຈາກກະຊວງ/ຂະແໜງການທ່ກ່ີຽວຂອ້ງ ແລະໂດຍທົ່ ວໄປ ຄວນຈະດໍາເນນີການໃນ
 

ໄລຍະການວາງແຜນ ແລະກະກຽມໂຄງການໂດຍຜ່ານການປະສານງານຢ່າງໃກຊ້ດິກບັຜູທ້ີ່ ມສ່ີວນຮ່ວມ
 

ໃນໂຄງການ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ແລະອງົການຜູໃ້ຫທ້ນຶນ ້ນັໆ. ຫຼງັຈາກນ ້ນັ, ເຈ ົາ້ຂອງ
 

ໂຄງການໄດກ້າຍເປນັພາກສ່ວນຕົນ້ຕໍໃນການຈດັຕ ້ງັປະຕບິດັວຽກງານຂອງໂຄງການໃນຂ ້ນັຕ່ໍໄປ. 
ມາດຕະຖານ ໃນການກາໍນດົການຄດັເລອືກ ຜູເ້ປນັເຈົາ້ຂອງໂຄງການ ປະກອບດວ້ຍ:

 1). ຈດຸພເິສດຂອງໂຄງການ.
 2). ຮບັປະກນັຄວາມເປນັເຈົາ້ການ.
 3). ມຄີວາມສາມາດສູງຕ່ໍກບັຄວາມຍນືຍງົຂອງໂຄງການ.  
 4). ມບຸີກຄະລາກອນ ທີ່ ມຄຸີນວຸດທພິຽງພໍ ແລະ ມຄີວາມຊໍານານງານດາ້ນວຊິາ 

  ການໃນການບໍລຫິານໂຄງການ. 
 5). ມປີະຫວດັຄວາມສໍາເລດັຂອງວຽກງານມາກ່ອນ.
 6). ສາມາດເພີ່ ມຄູນຄ່າຂອງໂຄງການ.

ການລເິລີ່ ມການກາໍນດົ ແລະດດັແກບ້ນັດາໂຄງການຕອ້ງເປນັຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຂະແໜງການ 
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ຂອງລດັຖະບານ (ກະຊວງ/ຂະແໜງການ ແລະ/ຫຼ ືທອ້ງຖິ່ ນ) ເຊິ່ ງໂດຍພືນ້ຖານແລວ້ເຈົາ້ຂອງໂຄງການ
 

ຈະອງີໃສ່ການມສ່ີວນຮ່ວມເພື່ ອກາໍນດົໂຄງການຂອງເຂາົເຈ ົາ້  ແລະ ມວີໄິສທດັໂດຍອງີໃສ່ບນັດາແຜນ 
ແລະ ເອກະສານດັ່ ງລຸ່ມນີ:້
          
 1).  ແຜນບຸລມິະສດິລະດບັຊາດ ທີ່ໄດຮ້ບັການຜນັຂະຫຍາຍຈາກແຜນພດັທະນາເສດ 

  ຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ.
 2). ແຜນປະຕບິດັງານຂອງກະຊວງ/ຂະແໜງການທີ່ ໄດຮ້ບັການຜນັຂະຫຍາຍຈາກ 

 

  ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ.
 3). ການທບົທວນ ບນັດາໂຄງການທີ່ ກາໍລງັຈດັຕ ້ງັປະຕບິດັຢູ່ ແລະ ຜນົກະທບົ.
 4). ຍຸດທະສາດຂອງຂະແໜງການ/ການສໍາຫຼວດກາໍນດົຄວາມຕອ້ງການຂອງການ 
  ພດັທະນາ. 
 5). ການປະເມນີຜນົຄວາມຕອ້ງການທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ.
 6). ກ່ຽວພນັກບັສະພາວະສຸກເສນີ ເຊັ່ ນ: ໄພທາໍມະຊາດທີ່ ມຜີນົກະທບົໄລຍະຍາວໃຫ ້

 

  ແກ່ການພດັທະນາ.

ການລເິລີ່ ມ ແລະການກາໍນດົບນັດາແຜນງານ/ໂຄງການພດັທະນາ ແມ່ນຜ່ານຫຼາຍວທິກີານຕ່າງໆ ແລະ  

ຊ່ອງທາງທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ ເຊັ່ ນວ່າ:

 1). ນໍາສະເໜແີຜນການຂອງກະຊວງ/ຂະແໜງການ ແລະ ອງົການຈດັຕ ້ງັຕ່າງໆ  

  ໂດຍຜ່ານກອງ ປະຊຸມປະຈາໍປກີບັບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ, ກອງປະຊຸມໂຕະມນົ,  
  ກອງປະຊຸມພາກພ ້ນື ແລະ ເວທກີານປກຶສາຫາລ ືອື່ ນໆ.
 2). ກອງປະຊຸມສະເພາະ ລະຫວ່າງກະຊວງ/ຂະແໜງການ ແລະ ກະຊວງຫຼກັເຊັ່ ນ:  

  ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ (ກມົຮ່ວມມສືາກນົ) ແລະ ກະຊວງການເງນິ  
  ຮ່ວມກບັອງົການຜູໃ້ຫທ້ນຶ ເພື່ ອປກຶສາຫາລກ່ືຽວກບັບຸລມິະສດິ ແລະ ເປົາ້ໝາຍ

 

  ຂອງການພດັທະນາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຮບັຮອງເອາົບນັດາໜາ້ວຽກທີ່ ເໝາະສມົ  

  (ໂດຍທົ່ ວໄປການປກຶສາຫາລດືັ່ ງກ່າວນ ້ແີມ່ນຈດັໂດຍລດັຖະບານ ແລະ/ຫຼ ືອງົການ
 

  ຜູໃ້ຫທ້ນຶ ຊຶ່ ງດໍາເນນີໂດຍການສກຶສາສະພາບເສດຖະກດິ, ວດັທະນະທໍາ-ສງັຄມົ  

  ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ).
 3). ເພື່ ອຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການໃນໄລຍະສ ້ນັ ຫຼ ືສະພາວະສຸກເສນີ ຫຼ ືເພື່ ອຕອບ

 

  ສະໜອງໃຫແ້ກ່ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ໃນການສະໜບັສະໜນູໃຫແ້ກ່ຂະແໜງການ.
 4). ໄດຈ້າກແຜນພດັທະນາຂອງແຂວງ.
 5). ໄດຈ້າກການສະເໜໂີດຍຂະແໜງການຂອງລດັຖະບານທີ່ ບ່ໍມທີນຶ ແລະ ທນຶຊ່ວຍ

 

  ເຫຼອືດາ້ນການເງນິຈາກຕ່າງປະເທດ ມໜີອ້ຍ.
 6). ໄດຈ້າກການສະເໜໂີດຍຜ່ານການສະເໜໃີຫທ້ນຶຈາກອງົການຜູທ້ນຶສະເພາະຈດຸປະ 

  ສງົໃດໜ່ງຶ.

ການກໍານດົ ແລະຄດັເລອືກຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ທີ່ ເໝາະສມົກບັໂຄງການທີ່ ສຸດແມ່ນຂ ້ນຶກບັປດັໃຈ
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ຕ່າງໆ ເຖງິແມ່ນວ່າໃນພາກປະຕບິດັຕວົຈງິມນັອາດຈະຕດິພນັກບັຄວາມສນົໃຈ, ຄວາມຊໍານານງານ  

ແລະ ຄວາມພອ້ມຂອງທນຶຈາກຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ. ການພຈິາລະນາໃນການຄດັເລອຶກຂອງຜູຮ່້ວມພດັ  

ທະນາ ລວມທງັກະຊວງແຜນການ ແລະການລງົທນຶ ແລະ ເຈົາ້ຂອງໂຄງການປະກອບດວ້ຍ:

 1).  ຜນົການບນັທກຶຕດິຕາມ ແລະຄວາມຊໍານານງານຂອງຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາໃນການ 

  ສະເໜຂີງົເຂດການຮ່ວມມ ືແລະ ຄວາມຍນືຍງົ.
      2).  ການເພີ່ ມມູນຄ່າເພີ່ ມຂອງຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ.
      3).  ບດົບາດຂອງຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາໃນການລິ່ ເລີ່ ມໂຄງການ ແລະ ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງ

 

  ຄະນະທມີງານສກຶສາສໍາຫຼວດໃນພາກສະໜາມ.
      4).  ສມົທຽບ ແລະ ພຈິາລະນາ ຮູບແບບການຊ່ວຍເຫຼອື ວ່າຈະເລອືກເອາົເປນັການ 

  ຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ ຫຼ ືເງນິກູຢ້ມື (ຖາ້ເປນັເງນິກູຢ້ມືກ່ອໍາດຈະເປນັຮູບແບບດອກເບັຍ້ຕ່ໍາ, 
 

  ເງ ື່ອນໄຂຜ່ອນຜນັ ແລະ ອື່ ນໆ).
 5.) ບ່ໍມຂີ ້ຜູໍກມດັດາ້ນການຈດັຊືສ້ນິຄາ້ ຫຼ ື ການຈດັຈາ້ງບຸກຄະລາກອນຈາກຄູ່ຮ່ວມ 

 

  ພດັທະນາ.
  6).  ການນາໍໃຊລ້ະບບົຂອງລດັຖະບານເຊັ່ ນ: ການຈດັຊື-້ຈດັຈາ້ງ, ການຄດັເລອືກບໍລສິດັ

 

  ທີ່ ປກຶສາແທນທີ່ ຈະເປນັລະບຽບການຂອງຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ.

2.2 ການປະເມນີຂດີຄວາມສາມາດຂອງເຈົາ້ຂອງໂຄງການ ຊ.ກ.ພ

ພາຍຫຼງັການກາໍນດົເຈົາ້ຂອງໂຄງການໄດແ້ລວ້, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶໂດຍສມົທບົກບັຄູ່ 

ຮ່ວມພດັທະນາທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງດໍາເນນີການປະເມນີຂດີຄວາມສາມາດຂອງເຈົາ້ຂອງໂຄງການ.ໃນຂັນ້ຕອນ
 

ນີກ້ໍ່ ຄວນຄໍານງຶເຖງິຂດີຄວາມອາດສາມາດຕວົຈງິຂອງເຈົາ້ຂອງໂຄງການທີ່ ຈະຮບັຜດິຊອບໃນການຈດັ

 

ຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ໂດຍປະສານສມົທບົກບັຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. (ລາຍລະອຽດເບິ່ ງເອກະ
 

ສານຊອ້ນທາ້ຍ 1 (ກ).
ການດໍາເນນີການປະເມນີຄວາມອາດສາມາດ ຄວນກວມລວມເອາົດາ້ນຕ່າງໆດັ່ ງນີ:້

 1). ຂດີຄວາມອາດສາມາດດາ້ນວຊິາການ: ເພື່ ອປະເມນີຜນົຄວາມສາມາດດາ້ນວຊິາ 

  ການຂອງ ເຈົາ້ຂອງໂຄງການໃນການຄຸມ້ຄອງດາ້ນວຊິາການທງັໝດົຂອງໂຄງການ.
 2). ຂດີຄວາມອາດສາມາດຄຸມ້ຄອງທາງດາ້ນການເງນິ: ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫໄ້ດເ້ຈົາ້ຂອງ
  ໂຄງການ ທີ່ ມຄີວາມຊໍານານງານໃນການຄຸມ້ຄອງທາງດາ້ນການເງນິຂອງໂຄງການ  

  ເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະຈດຸອ່ອນທ່ຈີະກະທບົເຖງີການຈດັຕ ້ງັປະຕບິດັໂຄງ
 

  ການໃຫໄ້ດຕ້າມມາດຕະຖານຂອງລດັຖະບານ ແລະຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ. 
 3). ຂດີຄວາມອາດສາມາດດາ້ນການຈດັຊ ້-ືຈດັຈາ້ງ: ເພື່ ອຮບັປະກນັ ເຈົາ້ຂອງໂຄງການ

 

  ຕອ້ງໄດມ້ພີະນກັງານຊໍານານງານ ເພື່ ອດໍາເນນີການຈດັຊ ້-ືຈດັຈາ້ງຂອງໂຄງການໃຫ ້
 

  ສອດຄ່ອງກບັຄູ່ມ ືແລະ ລະບຽບຫຼກັການຂອງລດັຖະບານ ແລະຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ.

ການປະເມນີຂດີຄວາມສາມາດຈະຊ່ວຍຍກົລະດບັຂອງການພດັທະນາຂດີຄວາມສາມາດ ເຊິ່ ງຕອ້ງ 

ດໍາເນນີການໃນໄລຍະທາ້ຍຂອງການອອກແບບໂຄງການ.



ຄູ່ມກືານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລຫິານໂຄງການສໍາລບັທນຶການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ

ກມົຮ່ວມມສືາກນົ, ກະຊວງແຜນການ ແລະການລງົທນຶ16

2.3 ຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມ ແລະຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ

ອກີໜາ້ວຽກໜຶ່ ງທີ່ ສໍາຄນັໃນການກາໍນດົໂຄງການພດັທະນາ ແມ່ນຕອ້ງໄດມ້ສ່ີວນຮ່ວມຂອງຜູທ້ີ່ ໄດຮ້ບັ 

 

ຜນົປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ. ໂດຍທົ່ ວໄປ, ຈະປະກອບດວ້ຍ: ກະຊວງ/ຂະແໜງການ, ຄູ່ຮ່ວມພດັ 

ທະນາ ແລະ ອໍານາດການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ ນ (ຂັນ້ແຂວງ, ເມອືງ ແລະ ບາ້ນ), ພາກເອກະຊນົ, ອງົການ
 

ຈດັຕ ້ງັທາງສງັຄມົ ແລະນຕິບຸິກຄນົ ເຊັ່ ນ: ແມ່ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍ, ແລະ ບນັດາຊນົເຜາົ. ຖາ້ຫາກເກດີມີ
 

ກລໍະນີທ້ີ່ ຕອ້ງໄດຈ້ດັສນັ ຫຼກືານຍກົຍາ້ຍປະຊາຊນົອອກຈາກພືນ້ທີ່ ໂຄງການຈະຕອ້ງມກີານປກຶສາ 

 

ຫາລກືບັຜູທ້ີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົໂດຍກງົຈາກໂຄງການ ແລະ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການເບິ່ ງແຍງຈາກອງົການຈດັ 
 

ຕັງ້ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຢ່າງເໝາະສມົ ແລະ ໃຫຄໍ້າອະທບິາຍເຖງິຄວາມມຈາໍເປນັກ່ຽວກບັການຈດັສນັຄນືໃໝ່ 
 

ແລະຊຸມຊນົຜູທ່້ໄີດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ. ນອກຈາກນີ,້ ກໍ່ ຄວນເຄາົລບົໃນການປະຕບິດັກດົ
 

ໝາຍ ແລະ ດໍາລດັຕ່າງໆທ່ຕີດິພນັກບັການປກົປກັຮກັສາສ່ງິແວດລອ້ມ ແລະການຈດັສນັຄນືໃໝ່  
(ລາຍລະອຽດເບິ່ ງເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍທ ີ4).



ຄູ່ມກືານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລຫິານໂຄງການສໍາລບັທນຶການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ

ກມົຮ່ວມມສືາກນົ, ກະຊວງແຜນການ ແລະການລງົທນຶ 17

ພາກທ ີ3
ຂັນ້ຕອນທ ີ2 - ການສາ້ງ, ວາງແຜນ ແລະ ອອກແບບໂຄງການ

ຄູ່ມກືານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລຫິານໂຄງການສໍາລບັທນຶການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ   

 

ກມົຮ່ວມມສືາກນົ, ກະຊວງແຜນການ ແລະການລງົທນຶ 15 

 

 

ຈາໍເປນັກ່ຽວກບັການຈດັສນັຄນືໃໝ່ ແລະຊຸມຊນົຜູທ້ີ່ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ. ນອກຈາກ ນີ,້ ກໍ່ ຄວນ

ເຄາົລບົໃນການປະຕບິດັກດົໝາຍ ແລະ ດໍາລດັຕ່າງໆ ທີ່ ຕດິພນັກບັການປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະການຈດັ

ສນັຄນືໃໝ່  (ລາຍລະອຽດເບິ່ ງເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍທ ີ5). 

 

ພາກທ ີ3 

ຂັນ້ຕອນທ ີ2 - ການສາ້ງ, ວາງແຜນ ແລະ ອອກແບບໂຄງການ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ການສາ້ງ, ການວາງແຜນ ແລະອອກແບບ ຂອງບັນດາ ໂຄງການ ຊ.ກ.ພ ທງັໝົດ ແມ່ນຂະບວນການຮ່ວມມື

ລະຫວ່າງລດັຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

3.1 ການສາ້ງຕັງ້ຄະນະກະກຽມໂຄງການ 

ເຈ ົາ້ຂອງໂຄງການ ເປນັຜູສ້າ້ງຕັງ້ຄະນະກະກຽມໂຄງການເພື່ ອກະກຽມສາ້ງໂຄງການ. ຄະນະກະກຽມໂຄງການຕອ້ງ

ໄດຮ້ບັການແຕ່ງຕັງ້ແຕ່ຫວົທ ີຕາມວງົຈອນຂອງໂຄງການ ບນັດາສະມາຊກິຕອ້ງໄດຮ້ບັການຝກຶອບົຮມົ ແລະ ສະ 

ໜອງແຫ່ຼງທນຶທີ່ ຈາໍເປນັ ເພື່ ອໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ສາມາດຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕາມພາລະບດົບາດທີ່ ໄດຖ້ກືມອບໝາຍ. ຄະນະ

ພາກສ່ວນຫຼກັ:
ກະຊວງ/ຂະແໜງການທີ່

ເປນັເຈ ົາ້ຂອງໂຄງການ  

ກະຊວງ ຜທ

 

ພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ:

ກະຊວງ/ຂະແໜງການ 

ກະຊວງ ກງ 

ກະຊວງ ຕປທ 

ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ 

ແຂວງ 

ການວເິຄາະດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະ 

ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະການເງນິ

ຂັນ້ຕອນການກະກຽມ ແລະ ກດິຈະກາໍ  

ການກະກຽມຕ່າງໆ

ການສາ້ງຕັງ້ຄະນະກະກຽມໂຄງການ

ພາສ ີແລະ ອາກອນ

ສນັຍາໂຄງການ ແລະ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົາ້ 

ໃຈຕ່າງໆ

ການເຈລະຈາໂຄງການ

ການສາ້ງ, ການວາງແຜນ ແລະອອກແບບຂອງບນັດາໂຄງການ ຊ.ກ.ພ ທງັໝດົແມ່ນຂະບວນການ 
ຮ່ວມມລືະຫວ່າງລດັຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ.

3.1 ການສາ້ງຕັງ້ຄະນະກະກຽມໂຄງການ

ເຈົາ້ຂອງໂຄງການ ເປນັຜູສ້າ້ງຕັງ້ຄະນະກະກຽມໂຄງການເພື່ ອກະກຽມສາ້ງໂຄງການ. ຄະນະກະ
 

ກຽມໂຄງການ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການແຕ່ງຕັງ້ແຕ່ຫວົທຕີາມວງົຈອນຂອງໂຄງການບນັດາສະມາຊກິຕອ້ງໄດ ້
 

ຮບັການຝກຶອບົຮມົ ແລະ ສະໜອງແຫຼ່ ງທນຶທີ່ ຈາໍເປນັ ເພື່ ອໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ສາມາດຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕາມ

 

ພາລະບດົບາດທີ່ ໄດຖ້ກືມອບໝາຍ. ຄະນະກະກຽມໂຄງການຕອ້ງປະກອບດວ້ຍຜູຕ້າງໜາ້ຈາກເຈົາ້
 

ຂອງໂຄງການເປນັຫວົໜາ້ (ປະ ທານ), ກະຊວງແຜນການ ແລະການລງົທນຶ ແລະຈາກກະຊວງຕ່າງໆທີ່  
 

ກ່ຽວຂອ້ງຂອງລດັຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາຕາມຄວາມເໝາະສມົ. ສະມາຊກິຄະນະກະກຽມ 

ໂຄງການຄວນຈະຮກັສາໄວ ້ ເພື່ ອປະກອບເປນັສະມາຊກິຂອງທມີງານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການໃນຕ່ໍ 

ໜາ້ຫຼາຍເທົ່ າທີ່ ຈະຫຼາຍໄດ.້

ຄະນະກະກຽມໂຄງການ ຕອ້ງມຄີວາມຊໍານານ ໃນການເບີ່ ງກວາ້ງເຫນັໄກຂອງຄວາມຕອ້ງການໃນການ 

ສາ້ງ, ການກະກຽມ ແລະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ. ເຈ ົາ້ຂອງໂຄງການຕອ້ງເປນັເຈົາ້ການ (ຜູນ້າໍ 
ພາ) ເພື່ ອປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັງ້ໜາ້ ແລະໃຫເ້ກດີດອກອອກຜນົຕະຫຼອດໄລຍະຂອງການສາ້ງ 
ແລະກະກຽມໂຄງການ.



ຄູ່ມກືານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລຫິານໂຄງການສໍາລບັທນຶການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ

ກມົຮ່ວມມສືາກນົ, ກະຊວງແຜນການ ແລະການລງົທນຶ18

ຄະນະກະກຽມໂຄງການ ຕອ້ງເຮດັວຽກໃນການປະສານງານປກຶສາຫາລຢ່ືາງໃກຊ້ດິຕະຫຼອດເວລາ 

ຮ່ວມກບັຄະນະວຊິາການກ່ຽວຂອ້ງຂອງຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ເພື່ ອຈດັຕ ້ງັປະຕບິດັໜາ້ທ່ວີຽກໃນໄລ 
 

ຍະກະກຽມໂຄງການນ ້.ີ ໃນໄລຍະກະກຽມບນັດາໜາ້ວຽກຂ ້ນັຕ ້ນົນ ້ ີ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຄະ
 

ນະກະກຽມໂຄງການຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາທີ່  ກ່ຽວຂອ້ງຈະຕອ້ງໄດສ້ະໜອງແຫ່ຼງທນຶທ່ຈີາໍເປນັ ເພື່ ອຮບັ
ປະກນັໃຫແ້ກ່ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໄປຕາມທດິທາງຄວາມຕອ້ງການຂອງລດັຖະບານ ແລະຜູໃ້ຫທ້ນຶ.

ໃນກລໍະນບີາງຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ມກີນົໄກຂອງຕນົເອງທີ່ ສາມາດວ່າຈາ້ງທ່ປີກຶສາຈາກພາຍນອກ ເພື່ ອ
 

ມາຊ່ວຍໃນການຈດັຕ ້ງັປະຕບິດັທຸກໆກດິຈະກາໍທີ່ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນພາກນີ.້ ຖາ້ຫາກວ່າກນົໄກໄດຖ້ກືນາໍ
 

ໃຊ ້ຄະນະກະກຽມໂຄງການເອງ ກໍ່ ຄວນຈະເປນັຜູທ້ບົທວນໜາ້ວຽກທີ່ ທາງທີ່ ປກຶສາກາໍລງັດໍາເນນີການ
 

ຢູ່ ແລະສະໜອງຂໍມູ້ນ ພອ້ມທງັໃຫກ້ານແນະນາໍທີ່ ຈາໍເປນັໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ ແລະໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫຼອື ເພື່ ອ 
ຊ່ວຍໃຫກ້ານປະເມນີ ແລະ ການໃຫຄໍ້າແນະນາໍຕ່າງໆນັນ້ມຄີວາມຖກືຕອ້ງ, ມຄີວາມຊດັເຈນ ແລະ 
ສາມາດຮບັຮອງໄດ.້

ການພຈິາລະນາການປະກອບສ່ວນຂອງລດັຖະບານ (ເປນັວດັຖຸ ຫຼ ືເປນັເງນິສດົ) ຕ່ໍໂຄງການ ຊ.ກ.ພ 
ຄວນໄດຮ້ບັການພຈິາລະນາຢ່າງເໝາະສມົສໍາລບັແຫຼ່ ງທນຶທີ່ ຕອ້ງການ. 
ສິ່ ງທີ່ ສໍາຄນັອກີຢ່າງໜຶ່ ງ ແມ່ນອໍານາການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ ນ (ແຂວງ ແລະ ເມອືງ) ຕອ້ງມສ່ີວນຮ່ວມຕັງ້

 

ແຕ່ໄລຍະຕ ້ນົຂອງການກາໍນດົ ແລະສາ້ງໂຄງການເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າ ໄດນ້າໍເອາົຜນົປະໂຫຍດຂອງແຂວງ 
ມາພຈິາລະນາ ເຂົາ້ໃນແຜນງານ/ໂຄງການ ຊ.ກ.ພ  ຢ່າງເຕມັສ່ວນ ແລະແຂວງເອງ ກໍ່ ມສ່ີວນຮ່ວມ 

 

ຢ່າງເຕມັສ່ວນເຂົາ້ໃນຂະບວນການຕດັສນິໃຈຂອງໂຄງການ.

3.2 ການວໄິຈດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ, ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະການເງນິ

ທຸກໆໂຄງການທີ່ ສະເໜໃີໝ່ ຕອ້ງໄດຜ່້ານການວໄິຈ ດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ, ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະການ
 

ເງນິ ເພື່ ອກາໍນດົໃຫເ້ຫນັໄດເ້ຖງິຄວາມຄງົຕວົ ແລະຄວາມຕອ້ງການຂອງໂຄງການ ທີ່ ສົ່ ງຜນົກະທບົຕ່ໍການ

 

ພດັທະນາລວມທງັຜນົກະທບົຕ່ໍກຸ່ມເປົາ້ໝາຍຜູທ້ີ່ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ ຕວົຢ່າງ: ຜູທຸ້ກ

 

ຍາກ, ກຸ່ມຄນົດອ້ຍໂອກາດ ແລະສິ່ ງແວດລອ້ມ.

ໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້ການແນະນາໍຂັນ້ຕອນການວໃິຈນີ ້ແມ່ນກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ,ກະຊວງ 
ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສີ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ກະຊວງການເງນິ ຕອ້ງໄດເ້ຮດັວຽກຢ່າງໃກຊ້ດິ 
ໂດຍຮບັການສະໜບັສະໜນູຈາກບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ແລະ ບນັດາກະຊວງ/ຂະແໜງການ/ເຈົາ້ 
ຂອງໂຄງການ.

ສໍາລບັໂຄງການທີ່ ໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູ ຈາກອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົທີ່ ບ່ໍສງັກດັລດັຖະບານ ຄວນ

 

ຈະແມ່ນອງົການເອງດໍາເນນີການສກຶສາວໄິຈ ໂດຍປະສານສມົທບົຢ່າງໃກຊ້ດິກບັບນັດາກະຊວງ/ 

ຂະແໜງການ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະກະຊວງແຜນການ ແລະການລງົທນຶ. ແຕ່ເຖງິຢ່າງໃດ  

ກໍ່ ຕາມ, ກະຊວງການເງນິ, ຕອ້ງໄດຮ້ບັຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັຜນົຂອງການປະເມນີບດົສະເໜໂີຄງການຂອງ 
 

ອງົການຈດັຕ ້ງັສາກນົທີ່ ບໍ່ສງັກດັລດັຖະບານ. ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົທີ່ ບ່ໍສງັກດັລດັຖະບານຕອ້ງໄດປ້ະຕິ

 

ບດັຕາມດໍາລດັຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ013/ນຍ ແລະ ບດົແນະນາໍຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ 
ວ່າດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົທີ່ ບ່ໍສງັກດັລດັຖະບານ.



ຄູ່ມກືານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລຫິານໂຄງການສໍາລບັທນຶການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ
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3.2.1  ການວໄິຈຜນົກະທບົດາ້ນສງັຄມົ ແລະສິ່ ງແວດລອ້ມ (ລວມທງັວຽກປກົປກັຮກັສາ)

ໃນເມື່ ອກ່ອນເຄຍີມໂີຄງການພດັທະນາຈາໍນວນໜຶ່ ງ ໄດສ້າ້ງຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ-ສງັຄມົຢ່າງ

 

ຮາ້ຍແຮງ, ມຄີວາມສ່ຽງ ແລະສາ້ງຄວາມລໍາບາກ ເຊິ່ ງເປນັຜນົກະທບົໄລຍະຍາວຕ່ໍກບັປະຊາຊນົທ່ຢູ່ີພ ້ນື
 

ທີ່ ຂອງໂຄງການ. ສບືເນື່ ອງຈາກກຜນົກະທບົດັ່ ງກ່າວ, ຈຶ່ ງໄດມ້ກີານພດັທະນາ ແລະ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້

 

ແຂງດາ້ນການປກົປກັຮກັສາພອ້ມທງັມມີາດຕະການ ເພື່ ອຮບັປະກນັບ່ໍໃຫມ້ຜີນົກະທບົເຫຼົ່ ານ ້ເີກດີ 

 

ຂຶນ້ອກີໃນໂຄງການຕ່ໍກບັການພດັທະນາໃນອະນາຄດົ. 

ລດັຖະບານ ຈື່ ງຮຽກຮອ້ງໃຫເ້ຈົາ້ຂອງໂຄງການດໍາເນນີການປະເມນີຜນົຕ່ໍຄວາມສ່ຽງດາ້ນສິ່ ງແວດ

 

ລອ້ມທີ່ ອາດຈະເກດີຂຶນ້ ແລະຜນົກະທບົດາ້ນຕ່າງ ໃໆນພ ້ນືທີ່ ໂຄງການ ຊ.ກ.ພ ຕອ້ງໄດຜ່້ານການຄດັ

 

ເລອືກ ແລະປະເມນີຜນົຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນການກະກຽມໂຄງການ. ໂດຍປກົກະຕ,ິ ຂະບວນການກວດກາ
 

ທີ່ ຕດິພນັກບັສິ່ ງແວດລອ້ມ ຫຼ ືການປະເມນີຜນົກະທບົດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແມ່ນເພື່ ອສາ້ງຂອບການ

 

ຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ/ຫຼ ືແຜນຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມ ຕອ້ງໄດດໍ້າເນນີການຕດິຕາມ ແລະຈດັ
 

ຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການໃນໄລຍະດໍາເນນີງານຂອງໂຄງການ. ເຈົາ້ຂອງໂຄງການຕອ້ງສະໜອງເງ ື່ອນໄຂເຫຼົ່ າ
 

ນີ ້ເຊິ່ ງໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນຄູ່ມຂືອງກະຊວງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ນະໂຍ
 

ບາຍປກົປອ້ງຂອງຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາທີ່ ຈະສະໜອງທນຶໃຫແ້ກ່ໂຄງການ.

ທຸກໆໂຄງການພດັທະນາ ຕອ້ງໄດຜ່້ານການປະເມນີຜນົຢ່າງລະອຽດ ຕ່ໍຜນົກະທບົທີ່ ອາດເກດີຂຶນ້ ຫຼ ືກາໍ

 

ລງັເກດີຂ ້ນຶຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ, ຕ່ໍຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ ນ ແລະການດໍາລງົຊວີດິຂອງເຂາົເຈ ົາ້. ອງີຕາມດໍາລດັ

 

ວ່າດວ້ຍການທດົແທນຄນືຄ່າເສຍັຫາຍ ແລະຈດັສນັຄນືໃໝ່ ຕ່ໍຜູທ້ີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ 
 

ສະບບັເລກທ ີ192/ນຍ, ລງົວນັທ ີ07 ກລໍະກດົ 2005: 7 ແລະບນັດາຄູ່ມແືນະນາໍດາ້ນວຊິາການ, 
ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ສະບບັປບັປຸງ ປ ີ2013 ກໍ່ໄດລ້ະບຸຢ່າງຈະແຈງ້

 

ກ່ຽວກບັແຜນຄຸມ້ຄອງ ແລະຕດິຕາມດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ-ສງັຄມົ, ແຜນຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມສິ່ ງແວດ
 

ລອ້ມ ແລະບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະຕອ້ງໄດມ້ກີານສາ້ງຕັງ້ໜ່ວຍ
ງານຮບັຜດິຊອບ ເພື່ ອຕດິຕາມແຜນຄຸມ້ຄອງ ແລະຕດິຕາມສິ່ ງແວດລອ້ມ-ສງັຄມົຂຶນ້ (ຕາມມາດຕາ 
22 ຂອງກດົໝາຍ ວ່າດວ້ຍການປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມສະບບັປບັປຸງປ ີ2013). ດໍາລດັວ່າດວ້ຍ 
ການປະເມນີຜນົກະທບົດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ສະບບັປບັປຸງ ປ ີ2010 ກ່ຽວກບັຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ
ຜູທ້ີ່ ສ່ວນຮ່ວມຂອງໂຄງການ(ຕາມມາດຕາ 6).

ໃນບາງກລໍະນຂີອງໂຄງການ ທີ່ ອາດຈະມກີານທດົແທນຄນືກ່ຽວກບັທີ່ ດນິ ແລະຈດັສນັຄນືໃໝ່ນັນ້ 
 

ຕອ້ງໄດມ້ກີານຄດິໄລ່ເຂົາ້ໃນມນູຄ່າຂອງໂຄງການໃນເວລາດໍາເນນີການວໄິຈດາ້ນເສດຖະກດິຢ່າງເໝາະ 

ສມົ. ສໍາລບັໂຄງການທີ່ ເປນັການກະຈາຍລາຍຮບັຕອ້ງໄດຮ້ບັການວໄິຈດາ້ນການເງນິໃນບາງຂງົເຂດ 
ຂອງໂຄງການທີ່ ບ່ໍຕດິພນັກບັການກະຈາຍລາຍຮບັ ການດດັປບັແມ່ນອງີຕາມຜົນົການວໄິຈສະພາບ 
ດາ້ນເສດຖະກດິ.

ອງີຕາມ ດໍາລດັວ່າດວ້ຍການທດົແທນຄນື ແລະຈດັສນັຄນືໃໝ່ ຕ່ໍຜູທ້ີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ 
 

ໄດກ້າໍນດົຫຼກັການພ ້ນືຖານດັ່ ງນີ:້

     • ເຈ ົາ້ຂອງໂຄງການ ຈະຕອ້ງທດົແທນຄ່າເສຍຫາຍຕ່ໍຜູທ້ີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ 
 



ຄູ່ມກືານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລຫິານໂຄງການສໍາລບັທນຶການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ

ກມົຮ່ວມມສືາກນົ, ກະຊວງແຜນການ ແລະການລງົທນຶ20

 ຍອ້ນການສູນເສຍສດິນາໍໃຊທ້ີ່ ດນິ ຫຼ ືການສູນເສຍຊບັສນິ  ເຊັ່ ນ: (ສີ່ ງທີ່ ກໍ່ ສາ້ງ, ຜນົລະປູກ, 

 

 ຕົນ້ໄມ ້ແລະຊບັຄງົທີ່ ອື່ ນໆ)ທີ່ ຖກືເສຍຫາຍທງັໝດົ ຫຼສ່ືວນໃດໜື່ ງ ໃນມູນຄ່າປຽ່ນແທນ.
    • ໃນກລໍະນທີີ່ ດນີສ່ວນໃດໜື່ ງ ຫຼ ື ທງັໝດົ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ,ໂດຍສະເພາະ

 

 ທີ່ ດນິກະສກິາໍ, ດນິສໍາລບັທີ່ ຢູ່ອາໃສ ແລະ ທີ່ ດນິສໍາລບັການຄາ້ ເຈ ົາ້ຂອງໂຄງການຕອ້ງໄດທ້ດົ

 

 ແທນ ຄ່າເສຍຫາຍ ໂດຍການທດົແທນຄນືດວ້ຍດນິ ຕາມຂະໜາດ .ຄວາມສາມາດນາໍໃຊເ້ຂົາ້ 

 ໃນການຜະລດິ ແລະ ເປນັທີ່ ດນີທີ່ ສາມາດຕດົລງົກນັໄດລ້ະຫວ່າງ ຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົກະທບົ ແລະ 
 

 ເຈ ົາ້ຂອງໂຄງການ . (ຕາມມາດຕາ 6.1 ແລະ 6.2 ຂອງດໍາລດັ 192/ນຍ).

ຂະບວນການວາງແຜນຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມ, ການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ, ວຽກງານສງັຄມົ ແລະການວາງ
 

ແຜນດາ້ນບດົບາດຍງິຊາຍ ແມ່ນຜ່ານການປກຶສາຫາລໂືດຍການເຂົາ້ຮ່ວມຂອງຜູທ້ີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ
 

ຈາກໂຄງການ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົ. ເຈ ົາ້ຂອງໂຄງການ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາຕອ້ງຮບັ
 

ຜດິຊອບໃນການກາໍນດົຄດັ ເລອືກ ຫຼ/ື ແລະ ປະເມນີຜນົໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັຄູ່ມຂືອງລດັຖະບານ ແລະ 
ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫກ້ານປກົປອ້ງວຽກງານດັ່ ງກ່າວໄດຖ້ກືກາໍນດົໄວໃ້ນໂຄງການ.

ໃນກລໍະນ ີຫາກເກດີມຄີວາມບ່ໍສອດຄອ່ງກນັລະຫວ່າງຄູ່ມຂືອງຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ແລະມາດຕະການທີ່ ນາໍ
 

ໃຊສ້ະເພາະຂອງໂຄງການຈະຕອ້ງໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນຄູ່ມກືານບໍລຫິານໂຄງການ ຕາມເອກະສານຄດັຕດິ 1 (ຂ).

3.2.2 ການວໄິຈດາ້ນເສດຖະກດິ

ການວໄິຈດາ້ນເສດຖະກດິສໍາລບັໂຄງການພດັທະນາ ປະກອບດວ້ຍການປະເມນີຜນົທີ່ ຕດິພນັກບັ
ຄວາມຍນືຍງົຂອງໂຄງການເຊິ່ ງຄວາມຕ່ໍເນື່ ອງຂອງບນັດາຂ ້ນັຕອນໃນການວໄິຈດາ້ນເສດຖະກດິ ທີ່

 

ຄວນປະຕບິດັມດີັ່ ງນີ:້

     1). ກາໍນດົຈດຸປະສງົຂອງໂຄງການ ແລະຜນົໄດຮ້ບັດາ້ນເສດຖະກດິ.
     2). ຄາດຄະເນຄວາມຕອ້ງການດາ້ນປະສດິທຜິນົ ຈາກຜນົໄດຮ້ບັຂອງໂຄງການ.
     3). ຄດັເລອືກ ການອອກແບບໂຄງການ ທີ່ ມມີນູຄ່າຕ່ໍາສຸດ ເພື່ ອຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການ ຫຼ ືວິ

 

 ທກີານທີ່ ມປີະສດິທພິາບຕ່ໍກບັມນູຄ່າການລງົທນຶຫຼາຍທີ່ ສຸດ ເພື່ ອບນັລຸຈດຸປະສງົຂອງໂຄງການ.
     4). ພຈິາລະນາຜນົຕອບແທນດາ້ນເສດຖະກດິຈະຕອ້ງມຄີວາມຍນືຍງົ ຕະຫຼອດອາຍຸຂອງໂຄງການ.
     5). ຄວນມກີານປະເມນີບນັດາຄວາມຄວາມສ່ຽງ ທີ່ ຕດິພນັກບັໂຄງການ.
     6). ກາໍນດົເຂດໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ,ໂດຍສະເພາະຜນົກະທບົຕ່ໍກບັຄວາມທຸກຍາກ
     7). ຄາດຄະເນຜນົກະທບົທີ່ ບ່ໍສາມາດລະບຸຈາໍນວນໄດຈ້າກໂຄງການ ເຊິ່ ງອາດຈະສົ່ ງຜນົກະທບົ

 

 ຕ່ໍການອອກແບບໂຄງການ ແລະການຕດັສນິໃຈໃນການລງົທນຶ.

3.2.3 ການວໄິຈດາ້ນການເງນິ

ການວໄິຈດາ້ນການເງນິ ສໍາລບັໂຄງການພດັທະນາຈະຕອ້ງໄດດໍ້າເນນີໄປພາຍໃຕກ້ານພຈິາລະນາກ່ຽວ 

ກບັສະພາບຄ່ອງຕວົດາ້ນການເງນິ ເພື່ ອຄດິໄລ່ຄວາມສ່ຽງ, ຜນົຕອບແທນ ແລະປະເມນີ ເພື່ ອຮບັປະ
 

ກນັຄວາມຍນືຍງົທາງດາ້ນການເງນິຕະຫຼອດໄລຍະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂອງໂຄງການ ແລະປະເມນີ
ຄວາມອາດສາມາດໃນການຄູມ້ຄອງລະບບົການເງນີເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫແ້ກ່ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງ
ການທີ່ ມປີະສດິທຜິນົ.



ຄູ່ມກືານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລຫິານໂຄງການສໍາລບັທນຶການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ
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3.3 ຂັນ້ຕອນການກະກຽມ ແລະ ກາໍນດົກດິຈະກາໍ

ຕະຫຼອດໄລຍະດໍາເນນີຂັນ້ຕອນການສາ້ງ ແລະກະກຽມໂຄງການນັນ້, ຄະນະກະກຽມໂຄງການໂດຍ
 

ສມົທບົກບັກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ເພື່ ອກາໍນດົລະອຽດດາ້ນຂໍ
 ້

ມນູ, ຂະບວນການ, ລະບບົ ແລະຂັນ້ຕອນ ລວມທງັການຄຸມ້ຄອງການຊ່ວຍເຫຼອືຈາກພາຍນອກຂອງ 
ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ  ແລະ ລດັຖະບານ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການພຈິາລະນາເຂົາ້ໃນການອອກແບບໂຄງການ.

ໃນການອອກແບບໂຄງການ ຄະນະກະກຽມໂຄງການ ແລະ ຄະນະວຊິາການຂອງຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ 
ຕອ້ງໄດພ້ຈິາລະນາເຖງິບນັດາປດັໃຈທີ່ ອາດຈະສົ່ ງຜນົກະທບົດາ້ນຕ່າງໆ ລຸ່ມນີ:້

     • ຜນົສໍາເລດັໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ.
     • ຄວາມຍນືຍງົຂອງໂຄງການ ພາຍຫຼງັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ເຊິ່ ງຄະນະວຊີາການທງັສອງຝ່າຍ 

 

 ຈະຕອ້ງເອາົໃຈໃສ່ ຢ່າງໃກຊ້ດິຕ່ໍກດິຈະກາໍຂອງໂຄງການ ແຕ່ຕົນ້ຕະຫຼອດປາຍ, ດໍາເນນີການ
 

 ທບົທວນເຖງິສາຍເຫດທີ່່ ອາດກໍ່ ໃຫເ້ກດີເປນັບນັຫາ ຫຼຄືວາມຫຼາ້ຊາ້ໃນໄລຍະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ

 

 ໂຄງການ ແລະຕອ້ງໄດຮ້ບັການວໄິຈຢ່າງລະອຽດ ແລະມມີາດຕະການທີ່ ເໝາະສມົ ໃນ 

 ການອອກແບບໂຄງການ.

ທຸກໆໂຄງການ ຈະຕອ້ງກາໍນດົເປົາ້ໝາຍທີ່ ແນ່ນອນ ເພື່ ອບນັລຸຕາມຈດຸປະສງົ, ລະດບັຄາດໝາຍທີ່
 

ວາງໄວ ້ແລະ ຜນົໄດຮ້ບັສໍາລບັຜູທ້ີ່ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ. ການກາໍນດົເປົາ້ໝາຍການພດັ
 

ທະນາໂຄງການ ຕອ້ງໄດກ້າໍນດົລະອຽດໃນໄລຍະສາ້ງ ແລະກະກຽມໂຄງການ ສໍາລບັບນັດາຕວົຊີວ້ດັ 
ເພື່ ອສາມາດຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົໄດ ້.

ອງົປະກອບຕົນ້ຕໍຂອງການສາ້ງ, ການວາງແຜນ ແລະອອກແບບໂຄງການແມ່ນການປະເມນີຜນົ 

ຂດີຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມສາມາດທີ່ ຈາໍເປນັຂອງກດິຈະກາໍໂຄງການ, ຖາ້ພບົເຫນັວ່າຍງັມຄີວາມ
 

ຕອ້ງການດາ້ນນີ ້ຕອ້ງໄດກ້າໍນດົຄວາມຕອ້ງການ ແລະສາ້ງຄວາມພອ້ມກ່ອນໄລຍະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງ 
 

ການເຖງິແມ່ນວ່າສະເໜໂີຄງການຕ່ໍຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາສໍາເລດັແລວ້ກໍ່ ຕາມ.

ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 1 (ກ) ໄດໃ້ຫລ້າຍລະອຽດ ເຖງິຂັນ້ຕອນຕ່າງໆທີ່ ນາໍໃຊ ້ໃນໄລຍະການສາ້ງ, ການ
 

ວາງແຜນ ແລະອອກແບບໂຄງການ ເຊິ່ ງປະກອບດວ້ຍ:

     1). ບດົສະເໜໂີຄງການ /ເອກະສານສະເໜໂີຄງການ.
     2). ການປະເມນີຜນົຂດີຄວາມສາມາດຂອງເຈົາ້ຂອງໂຄງການ.
     3). ການກະກຽມ ການອອກແບບໂຄງການຂັນ້ຕົນ້ ຂອງໂຄງການ.
     4). ການກະກຽມຄວາມພອ້ມ ເພື່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ.
     5). ການຄາດຄະເນມູນຄ່າໂຄງການ.
     6). ວາງແຜນດາ້ນການເງນິ.
     7). ການວໄິຈຄວາມສ່ຽງ ແລະກນົໄກການຕອບ ຕ່ໍການຕໍານສິົ່ ງຂ່າວ.
     8). ກນົໄກສໍາລບັການແກໄ້ຂຂອງການສໍລ້າດບງັຫຼວງ ແລະ ການຮອ້ງຟອ້ງ
     9). ຄູ່ມກືານດໍາເນນີງານ ແລະການບໍາລຸງຮກັສາ.



ຄູ່ມກືານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລຫິານໂຄງການສໍາລບັທນຶການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ
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3.4 ການກະກຽມໃຫແ້ກ່ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ

ເພື່ ອສະໜບັສະໜນູໃຫແ້ກ່ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການໃຫເ້ຊື່ ອມສານໄປຕາມໂຄງປະກອບຂອງ
ລດັຖະບານ ເຈົາ້ຂອງໂຄງການ/ໜ່ວຍງານຮບັຜດິຊອບໂຄງການ/ໜ່ວຍງານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ 
ທີ່ ໄດຮ້ບັການແຕ່ງຕັງ້ ເພື່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການນັນ້ ຈະແຕ່ງຕັງ້ຄະນະວຊິາການເພື່ ອປະຕບິດັໂຄ
ງການ.

      }	ພາກສ່ວນຮບັຜດິຊອບໂຄງການ: ແມ່ນອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ເຮດັໜາ້ທີ່ ຄຸມ້ຄອງທນຶຂອງ
 

 ໂຄງການ ທງັເປນັພາກສ່ວນທີ່ ມສີດິມອບໝາຍ ແລະເບີ່ ງກດິຈະກາໍຂອງໂຄງການ ເພື່ ອ
 

 ຮບັປະກນັໃຫບ້ນັລຸຈດຸປະສງົ ແລະລະດບັຄາດໝາຍຂອງໂຄງການ. 

      } ພາກສ່ວນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ: ແມ່ນອງົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ຢູ່ພາຍໃຕຄ້ວາມ 

 ຮບັຜດິຊອບຂອງພາກສ່ວນຮບັຜດິຊອບໂຄງການ ເພື່ ອປະຕບິດັບນັດາກດິຈະກາໍຂອງໂຄງ 
 ການ. 

ບາງກລໍະນ ີ ໂຄງການທີ່ ກວມເອາົຫຼາຍຂະແໜງການ ພາຍຫຼງັສໍາເລດັການປະເມນີຜນົຂດີຄວາມສາ
 

ມາດຂອງເຈົາ້ຂອງໂຄງການແລວ້, ກະຊວງແຜນການ ແລະການລງົທນຶ ແລະຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ແມ່ນ 

ອາດຈະເຫນັດຮ່ີວມກນັເພື່ ອຕກົລງົໃຫໜ່້ວຍງານຮບັຜດິຊອບໂຄງການເປນັຜູດໍ້າເນນີການ ພາຍໃຕ ້
 

ການຊ ້ນີາໍຂອງເຈົາ້ຂອງໂຄງການ. ໃນກລໍະນດີັ່ ງກ່າວນ ້,ີ ເຈ ົາ້ຂອງໂຄງການ ຕອ້ງຮບັປະກນັວ່າໜ່ວຍງານ

 

ຮບັຜດິຊອບໂຄງການທີ່ ຖກືມອບໝາຍປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ຂອງຕນົນັນ້ ຕອ້ງໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັແຜນການ

 

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ, ຄູ່ມກືານບໍລຫິານໂຄງການ, ຄູ່ມກືານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລຫິານໂຄງການ ແລະລະ
 

ບຽບການຕ່າງໆຂອງລດັຖະບານກໍ່ ຄຂືອງຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ (ທີ່ ເຫນັວ່າເໝາະສມົ).

ເພື່ ອເຮດັໃຫກ້ານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຫຼາຍໂຄງການ ທີ່ ມຄີວາມເຊື່ ອມໂຍງກນັ ແລະເປນັການຫຸຼດຜ່ອນບນັ
 

ດາລາຍຈ່າຍໃນການຄຸມ້ຄອງ ແລະບໍລຫິານໂຄງການ, ການຮວມເອາົບນັດາໂຄງການດັ່ ງກ່າວ ໃຫເ້ປນັ
 

ແຜນງານດຽວ ແມ່ນໃຫປ້ະຕບິດັໄປຕາມ ບດົແນະນາໍການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ການຫນັເອາົໂຄງການເປນັ
 

ແຜນງານ (PBA) ທີ່ ກະຊວງແຜນການ ແລະການລງົທນຶໄດສ້າ້ງຂືນ້.

ໃນຂະນະທີ່ ການກະກຽມໃຫແ້ກ່ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ຍງັບ່ໍທນັຄບົຖວ້ນສມົບູນເຈົາ້

 

ຂອງໂຄງການຕອ້ງໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ ເພື່ ອຮບັປະກນັການເລີ່ ມຕົນ້ໂຄງການໄວເທົ່ າໃດຍິ່ ງດ ີ (ລວມທງັ

 

ໄລຍະການສາ້ງ, ການວາງແຜນ ແລະ ອອກແບບໂຄງການ).

ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 1 (ຂ) ໄດອ້ະທບິາຍລະອຽດ ເຖງິການກະກຽມການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານ
ໃນໄລຍະການສາ້ງ ແລະ ອອກແບບໂຄງການ ເຊິ່ ງປະກອບດວ້ຍ:

     1). ການກາໍນດົວຽກກໍ່ ສາ້ງ ສອ້ມແປງ, ສນິຄາ້, ການບໍລກິານ ແລະການຈດັຊື-້ຈດັຈາ້ງທີ່ ຕອ້ງການ.
    2). ການກະກຽມວຽກງານການຄຸມ້ຄອງການເງນິ, ການເບກີຈ່າຍ ແລະການຄາດຄະເນລາຍຮບັ- 
 ລາຍຈ່າຍ. 
    3). ຂໍຕ້ກົລງົວ່າດວ້ຍການລາຍງານ, ການຕດິຕາມ ແລະປະເມນີຜນົ.
    4). ຂໍຕ້ກົລງົວ່າດວ້ຍການກະກຽມການກວດສອບພາຍນອກ.
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    5). ຂໍຕ້ກົລງົວ່າດວ້ຍການຈດັຊືລ່້ວງໜາ້ ແລະ ການສະໜອງທນຶ ທີ່ ມຜີນົຢອ້ນຫຼງັ.
    6). ການຕກົລງົເຫນັດກ່ີຽວກບັການຄດັເລອືກທີ່ ປກຶສາລ່ວງໜາ້.
    7). ການສາ້ງຕາຕະລາງເວລາຂະບວນການດໍາເນນີໂຄງການ.

3.5 ພາສ ີແລະ ອາກອນ

ໃນໄລຍະວາງແຜນໂຄງການ, ວຽກງານພາສ ີແລະ ອາກອນແມ່ນມຄີວາມສໍາຄນັເພື່ ອກາໍນດົໃຫໄ້ດຢ່້າງ 

ຈະແຈງ້ ກ່ຽວກບັອາກອນລາຍໄດຂ້ອງບຸກຄນົ ຫຼ ື ຜູຮ້ບັເໝາົ ແລະຄ່າພາສ-ີອາກອນໃນການຈດັ 

ຊື-້ຈດັຈາ້ງ, ວດັຖຸອຸປະກອນ ແລະ ການບໍລກິານໃຫແ້ກ່ໂຄງການ.

ທຸກໆກລໍະນ ີຕອ້ງມພີນັທະໃນການປະຕບິດັ ກດົໝາຍພາສ ີແລະກດົໝາຍສວຍສາອາກອນ ສະບບັທີ່
 

ນາໍໃຊຢູ່້ ເຊິ່ ງອາດຈະມກີານປ່ຽນແປງໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເຊິ່ ງຜູຮ້ບັຜດິຊອບໂຄງການ ຕອ້ງຕດິຕາມເປນັປະ
 

ຈາໍ ແລະ ຕອ້ງໄດແ້ຈງ້ໃຫບຸ້ກຄະລາກອນ ລວມທງັຜູຮ້ບັເໝາົ ແລະທີ່ ປກຶສາທີ່ໄດຮ້ບັການຄດັເລອືກຊາບ
 

ກ່ຽວກບັພນັ ທະຂອງເຂາົເຈ ົາ້.

ໃນບາງກລໍະນ,ີ ເຈ ົາ້ຂອງໂຄງການອາດຈະສະເໜຂໍີຍກົເວັນ້ພາສ-ີອາກອນ ໃນການຈດັຊື ້- ຈດັຈາ້ງ ທີ່ ມາ

 

ຮບັ ໃຊໂ້ຄງການຕາມການຕກົລງົເຫນັດ ີລະຫວ່າງລດັຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ. ຂັນ້ຕອນການສະ 

ເໜຂໍີຍກົເວັນ້ພາສອີາກອນ ໃນການຈດັຊືຕ່້າງໆ ແມ່ນສະເໜຫີາກະຊວງການເງນີ ໂດຍຜ່ານຂັນ້ຕອນລະ
 

ອຽດດັ່ ງລະອຽດດັ່ ງທີ່ ໄດສ້ະແດງໃນຕາຕະລາງທ ີ1 ລຸ່ມນີ:້

ຕາຕະລາງ 1: ການຂໍຍກົເວັນ້ພາສ-ີອາກອນສໍາລບັບນັຊລີາຍການລວມວດັຖຸອຸປະກອນຮບັໃຊໂ້ຄງ
ການ

ຄູ່ມກືານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລຫິານໂຄງການສໍາລບັທນຶການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ   
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6). ການຕກົລງົເຫນັດ ີກ່ຽວກບັການຄດັເລອືກທີ່ ປກຶສາລ່ວງໜາ້. 

7). ການສາ້ງຕາຕະລາງເວລາ ຂະບວນການດໍາເນນີໂຄງການ. 

3.5 ພາສ ີແລະ ອາກອນ 

ໃນໄລຍະວາງແຜນໂຄງການ, ວຽກງານພາສ ີແລະ ອາກອນແມ່ນມຄີວາມສໍາຄນັເພື່ ອກໍານດົໃຫໄ້ດຢ່້າງຈະແຈງ້ 

ກ່ຽວກບັອາກອນລາຍ ໄດຂ້ອງບຸກຄນົ ຫຼ ືຜູຮ້ບັເໝາົ ແລະຄ່າພາສ-ີອາກອນ ໃນການຈດັຊື-້ຈດັຈາ້ງ, ວດັຖຸອຸປະກອນ 

ແລະ ການບໍລກິານໃຫແ້ກ່ໂຄງການ. 

ທຸກໆກລໍະນ ີຕອ້ງມພີນັທະໃນການປະຕບິດັ ກດົໝາຍພາສ ີແລະກດົໝາຍສວຍສາອາກອນ ສະບບັທີ່ ນໍາ ໃຊຢູ່້ ເຊິ່ ງ

ອາດຈະມກີານປ່ຽນແປງໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເຊິ່ ງຜູຮ້ບັຜດິຊອບໂຄງການ ຕອ້ງຕດິຕາມເປນັປະຈາໍ ແລະ ຕອ້ງໄດແ້ຈງ້

ໃຫບຸ້ກຄະລາກອນ ລວມທງັຜູຮ້ບັເໝາົ ແລະທີ່ ປກຶສາທີ່ ໄດຮ້ບັການຄດັເລອືກຊາບກ່ຽວກບັພນັທະຂອງເຂາົເຈ ົາ້. 

ໃນບາງກໍລະນ,ີ ເຈ ົາ້ຂອງໂຄງການອາດຈະສະເໜຂໍີຍກົເວັນ້ພາສ-ີອາກອນ ໃນການຈດັຊື ້- ຈດັຈາ້ງ ທີ່ ມາຮບັໃຊ ້

ໂຄງການຕາມການຕກົລງົເຫນັດ ີລະຫວ່າງລດັຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ. ຂັນ້ຕອນການສະເໜຂໍີຍກົເວັນ້

ພາສອີາກອນ ໃນການຈດັຊືຕ່້າງໆ ແມ່ນສະເໜຫີາກະຊວງການເງນີ ໂດຍຜ່ານຂັນ້ຕອນລະອຽດດັ່ ງລະອຽດດັ່ ງທີ່ ໄດ ້

ສະແດງໃນຕາຕະລາງທ ີ1 ລຸ່ມນີ:້ 

 

ຕາຕະລາງ 1: ການຂໍຍກົເວັນ້ພາສ-ີອາກອນສໍາລບັບນັຊລີາຍການລວມວດັຖຸອຸປະກອນຮບັໃຊໂ້ຄງການ

 
ເຈ ົາ້ຂອງໂຄງການ/ພາກສ່ວນຮບັ 

ຜດິຊອບໂຄງການ/ພາກສ່ວນຈດັ 

ຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ 

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ກະຊວງການເງນິ 

ສະເໜຫີາກະຊວງການເງນິ 

(ສໍາລັບເງນິຊ່ວຍເຫຼືອລາ້/ກູ ້

ຢືມ/ການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນວ ິຊາ

ການ) 

ເອກະສານຄດັຕດິ:

1. ໜງັສສືະເໜີ

2. ບນັຊລີາຍການລວມ

3. ສນັຍາດາ້ນການເງນິ

ສະ ເໜີຫາກະຊວງການ ຕ່ າ ງ 

ປະເທດ  

(ສໍາລບັອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົທີ່ ບ່ໍ

ສງັກດັລດັຖະບານ) 

ເອກະສານຄດັຕດິ:

1. ໜງັສສືະເໜີ

2. ບນັຊລີາຍການລວມ 

3. ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົາ້ໃຈ

 

 

 

 

 

      (ແຈງ້ເພື່ ອຊາບ)

 

ຄ່າທໍານຽມພາສ-ີອາກອນ ທີ່ໄດຮ້ບັອະນຸມດັຍກົເວັນ້ໃຫໂ້ຄງການນັນ້ ຈະຖເືປນັສ່ວນໜຶ່ ງຂອງທນຶສມົທບົຂອງພາກ

ລດັຖະບານ (ເປນັວດັຖຸ)ປະກອບເຂົາ້ໃນກດິຈະກາໍຂອງໂຄງການ. ການຍກົເວັນ້ດັ່ ງກ່າວຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັການຕກົລງົ

ກວດກາ ແລະ 

 ອະນຸມດັ 

ກວດກາ ແລະ 

 ອະນຸມດັ 
ສະເໜຫີາ

ກະຊວງການເງນິ 
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ກມົຮ່ວມມສືາກນົ, ກະຊວງແຜນການ ແລະການລງົທນຶ24

ຄ່າທາໍນຽມພາສ-ີອາກອນ ທີ່ໄດຮ້ບັອະນຸມດັຍກົເວັນ້ໃຫໂ້ຄງການນັນ້ ຈະຖເືປນັສ່ວນໜຶ່ ງຂອງທນຶສມົ

 

ທບົຂອງພາກລດັຖະບານ (ເປນັວດັຖຸ)ປະກອບເຂົາ້ໃນກດິຈະກາໍຂອງໂຄງການ. ການຍກົເວັນ້ດັ່ ງກ່າວ
 

ຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັການຕກົລງົເຫນັດຈີາກກະຊວງການເງນິ ແລະຈດົບນັທກຶເຂົາ້ໃນງບົປະມານຂອງເຈົາ້
 

ຂອງໂຄງການໂດຍສະເໜຜ່ີານງບົປະມານຂອງກະຊວງ/ຂະແໜງການດັ່ ງກ່າວ.

3.6  ການຕກົລງົເຫນັດກ່ີຽວກບັໂຄງການພດັທະນາ, ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົາ້ໃຈ ແລະ ບດົບນັທກຶຊ່ວຍຈາໍ

ໃນຂັນ້ຕອນສຸດທາ້ຍຂອງການສາ້ງ/ການກະກຽມ/ການປະເມນີໂຄງການເບືອ້ງຕົນ້ ທຸກໆກດິຈະກາໍທີ່
 

ຕດິພນັກບັການສາ້ງ/ການກະກຽມໂຄງການທີ່ ໄດສ້ະເໜຂີາ້ງເທງິ ຕອ້ງໄດຮ້ບັບນັທກຶລະອຽດອາດຈະ
 

ເປນັບນັທກຶຊ່ວຍຈາໍ ຫຼ ືບດົບນັທກຶຄວາມເຂົາ້ໃຈໂດຍແມ່ນເຈົາ້ຂອງໂຄງການ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ
 

ເປນັຜູກ້ະກຽມ. ຮ່າງບນັທກຶຊ່ວຍຈາໍ ຫຼ ືບດົບນັທກຶຄວາມເຂົາ້ໃຈດັ່ ງກ່າວ ຕອ້ງໄດລ້ະບຸແຜນການກະ
 

ກຽມຄວາມພອ້ມ (PRF) ເພື່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການທີ່ ໄດຕ້ກົລງົກນັທງັໝດົຕະຫຼອດຮອດຜນົ

 

ການປະເມນີຂດີຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດທງັໝດົຂອງເຈົາ້ຂອງໂຄງການທີ່ ໄດດໍ້າເນນີ
 

ງານໃນໄລຍະສາ້ງ ແລະ ກະກຽມໂຄງການ. ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ແລະ ເຈົາ້ຂອງໂຄງການສົ່ ງຮ່າງເອກະ 
 

ສານດັ່ ງກ່າວໃຫອ້ງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຢ່າງໜອ້ຍຫາ້ (5) ວນັລດັຖະການເພື່ ອນາໍມາປກຶສາຫາລ ື

 

ໃນກອງປະຊຸມສະຫຼຸບ (wrap-up meeting) ຕາມກາໍນດົການ.

ໃນກອງປະຊຸມສະຫຸຼບດັ່ ງກ່າວ ຈະໄດເ້ຊືອ້ເຊນີເອາົຜູຕ້າງໜາ້ຈາກອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງທງັໝດົ. 
 

ເພື່ ອເປນັການເຊື່ ອມສານ ແລະ ປະສານງານກບັຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ເພື່ ອຫຼກີເວັນ້ບ່ໍໃຫມ້ກີານຊໍາ້ຊອ້ນ 

 

ຂອງຜູໃ້ຫທ້ນຶ ແລະ ອາດຈະເຊືອ້ເຊນີຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາອື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຂະແໜງການຂອງໂຄງ
 

ການດັ່ ງກ່າວມາຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັງ້ນີດ້ວ້ຍ. ຄະນະວຊິາການຂອງຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ເປນັຜູຮ່້າງເນືອ້ໃນ

 

ບດົບນັທກຶຊ່ວຍຈໍາ ຫຼ ື ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົາ້ໃຈໃນກອງປະຊຸມສະຫຸຼບດັ່ ງກ່າວ. ໃນກໍລະນທີີ່
 

ເປນັບດົບນັທກຶຄວາມເຂົາ້ໃຈ, ຜູຕ້າງໜາ້ຂອງເຈົາ້ຂອງໂຄງການ,ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົ
 

ທນຶ (ແລະ/ຫຼ ື ກະຊວງການເງນິກລໍະນເີປນັໂຄງການເງນິກູ)້ ແລະຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາເປນັຜູລ້ງົລາຍ 
ເຊນັໃນເອກະສານດັ່ ງກ່າວ. ແຕ່ໃນກລໍະນ ີທີ່ ເປນັບດົບນັທກຶຊ່ວຍຈາໍ ຈະມພີຽງແຕ່ຜູຕ້າງໜາ້ຂອງຄູ່

 

ຮ່ວມພດັທະນາເປນັຜູລ້ງົລາຍເຊນັເທົ່ ານັນ້ ແລະ ໃນນາມລດັຖະບານນັນ້ ແມ່ນກະຊວງແຜນການ ແລະ 
 

ການລງົທນຶ ຫຼ ືກະຊວງການເງນິ ທີ່ ຈະໃຫກ້ານຮບັຮອງເປນັລາຍລກັອກັສອນຕ່ໍເອກະສານດັ່ ງກ່າວ.

ຈາກນັນ້, ບດົບນັທກຶຊ່ວຍຈາໍ ຫຼ ືບດົບນັທກຶຄວາມເຂົາ້ໃຈສະບບັສຸດທາ້ຍຈະກາຍເປນັເອກະສານ
 

ພືນ້ຖານສໍາລບັລດັຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາເພື່ ອສບືຕ່ໍນາໍສະເໜສີະພາບໍລຫິານ ຫຼ ືສະພາຄຸມ້
 

ຄອງຂອງຕນົເພື່ ອຮບັຮອງ ແລະ ອະນຸມດັໂຄງການ.

3.7 ບາດກາ້ວການເຈລະຈາໂຄງການ

ພາຍຫຼງັທີ່ ດໍາເນນີຂັນ້ຕອນການສາ້ງ/ກະກຽມ/ການປະເມນີໂຄງການເບືອ້ງຕົນ້ຕາມວງົຈອນໂຄງການສໍາ

 

ເລດັແລວ້ ແລະໄດປ້ກຶສາຫາລຮ່ືວມກນັກ່ຽວກບັບນັຫາທີ່ ພົນ້ເດັ່ ນຕາມບດົບນັທກຶຊ່ວຍຈາໍ ຫຼ ືບດົບນັ
 

ທກຶຄວາມເຂົາ້ໃຈລວມທງັການຮບັຮອງເປນັລາຍລກັອກັສອນ ແລະ ດໍາເນນີຂັນ້ຕອນພາຍໃນສໍາເລດັ
 

ຢ່າງສມົບູນແລວ້. ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ແລະລດັຖະບານ ກໍ່ ສາມາດດໍາເນນີການເຈລະຈາໂຄງການຕາມຂໍກ້າໍ
 

ນດົ ແລະເງ ື່ອນໄຂຂອງສນັຍາດາ້ນການເງນິເຊິ່ ງຈະໄດກ້າໍນດົສະຖານທີ່ ເຈລະຈາຕາມຄວາມເໝາະສມົ.



ຄູ່ມກືານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລຫິານໂຄງການສໍາລບັທນຶການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ
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ຂັນ້ຕອນການປະເມນີໂຄງການເບືອ້ງຕົນ້ ແມ່ນຂັນ້ຕອນທີ່ ຕ່ໍເນື່ ອງ ຈາກການທບົທວນແບບລງົເລກີລາຍລະອຽດ ໃນ

ໄລຍະອອກແບບ ແລະສາ້ງໂຄງການ ຊຶ່ ງໄດເ້ລີ່ ມດໍາເນນີການ ຕັງ້ແຕ່ລເິລີ່ ມການກາໍນດົ ໂຄງການ ແລະ ສີນ້ສຸດເມື່ ອ

ໂຄງການ ກຽມພອ້ມແລວ້ ທີ່ ຈະສະເໜຂໍີອະນຸມດັ ຫຼ ືປະຕເິສດ. 

4.1 ຈດຸປະສງົຂອງການປະເມນີ ໂຄງການເບືອ້ງຕົນ້ 

ກະຊວງແຜນການ ແລະການລງົທນຶ ຮ່ວມກບັກະຊວງ/ຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ/ເຈ ົາ້ຂອງໂຄງການ ແລະຄູ່ຮ່ວມ

ພດັທະນາ ເປນັຜູດໍ້າເນນີຂັນ້ຕອນການປະເມນີ ໂຄງການເບືອ້ງຕົນ້. ການປະເມນີໂຄງການ ໃດໜື່ ງ ຄວນເປນັການ

ກວດກາທີ່ ເປັນເອກະລາດ ພອ້ມທັງບ່ໍມຜີົນປະໂຫຍດເຊື່ ອງຊອ້ນ. ສະນັນ້ຈ ຶ່ ງຄວນເປັນໜາ້ທີ່ ຂອງທີ່ ປຶກສາ

ເອກະລາດທີ່ ມຄີວາມຊໍານານດາ້ນວຊິາການສະເພາະດາ້ນ ໃນການກາໍນດົຂອບວຽກຂອງໂຄງການ ແຕ່ຈະບ່ໍແມ່ນຜູທ້ີ່

ມສ່ີວນຮ່ວມໃນການສາ້ງໂຄງການ ຫຼ ືມຜີນົປະໂຫຍດ ທີ່ ຕດິພນັກບັການສະເໜຂໍີອະນຸມດັ ຫຼ ືບ່ໍອະນຸມດັໂຄງການ. 

ນອກນັນ້, ການຮບັຮອງ ໃນການສະໜອງທນຶ ກໍເປນັອກີສ່ວນໜຶ່ ງ ທີ່ ຕອ້ງໄດລ້ະບຸເຂົາ້ໃນຂັນ້ຕອນຂອງການປະ

ເມນີໂຄງການເບືອ້ງຕົນ້. 

ທຸກໆກດິຈະກາໍຂອງໂຄງການ ຄວນຜ່ານຂັນ້ຕອນການປະເມນີ ໂຄງການເບືອ້ງຕົນ້ ກ່ອນການອະນຸມດັ ແລະ ຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັ. ໃນໄລຍະທີ່ ດໍາເນນີການປະເມນີ ໂຄງການເບືອ້ງຕົນ້, ກະຊວງ/ຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະຄູ່ຮ່ວມ

ພດັທະນາ ໂດຍການສມົທບົກບັ ກະຊວງແຜນການ ແລະການລງົທນຶ ໃນນາມຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມໃນໂຄງການຄວນຮບັ 

ປະກນັໄດວ່້າ ໂຄງການທີ່ ນາໍເຂົາ້ສະເໜ ີເປນັໂຄງການທີ່ : 

1). ມລີກັສະນະຕວົຈງິ ທາງດາ້ນຈດຸປະສງົ ແລະ ເປົາ້ໝາຍຂອງໂຄງການ. 

2). ນາໍຜນົປະໂຫຍດ ທາງດາ້ນການພດັທະນາ ແລະ ເສມີສາ້ງຄວາມອາສາມາດ ໃຫແ້ກ່ປະເທດຊາດ.   

3). ປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ກຸ່ມຄນົດອ້ຍໂອກາດ. 

ພາກສ່ວນຫຼກັ:
ກະຊວງ ຜທ 

ກະຊວງ/ຂະແໜງການທີ່

ເປນັເຈ ົາ້ຂອງໂຄງການ 

ພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ:

ກະຊວງ ກງ 

ກະຊວງ ຕປທ 

ກະຊວງ ຍຸຕທໍິາ 

ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ 

ກະຊວງ/ຂະແໜງການ 

ຈດຸປະສງົ

ສນັຍາໂຄງການ

ຂັນ້ຕອນ

ຂັນ້ຕອນການປະເມນີໂຄງການເບືອ້ງຕົນ້ ແມ່ນຂັນ້ຕອນທີ່ ຕ່ໍເນື່ ອງຈາກການທບົທວນແບບລງົເລກີລາຍ

 

ລະອຽດໃນໄລຍະອອກແບບ ແລະສາ້ງໂຄງການ ຊຶ່ ງໄດເ້ລີ່ ມດໍາເນນີການຕັງ້ແຕ່ລເິລີ່ ມການກາໍນດົໂຄງ 
ການ ແລະ ສີນ້ສຸດເມື່ ອໂຄງການກຽມພອ້ມແລວ້ທ່ຈີະສະເໜຂໍີອະນຸມດັ ຫຼ ືປະຕເິສດ.

4.1 ຈດຸປະສງົຂອງການປະເມນີໂຄງການເບືອ້ງຕົນ້

ກະຊວງແຜນການ ແລະການລງົທນຶຮ່ວມກບັກະຊວງ/ຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ/ເຈ ົາ້ຂອງໂຄງການ 
 

ແລະຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາເປນັຜູດໍ້າເນນີຂັນ້ຕອນການປະເມນີໂຄງການເບືອ້ງຕົນ້. ການປະເມນີໂຄງການ
 

ໃດໜື່ ງຄວນເປນັການກວດກາທີ່ ເປນັເອກະລາດ ພອ້ມທງັບ່ໍມຜີນົປະໂຫຍດເຊື່ ອງຊອ້ນ. ສະນັນ້ຈ ຶ່ ງ

 

ຄວນເປນັໜາ້ທີ່ ຂອງທີ່ ປກຶສາເອກະລາດທີ່ ມຄີວາມຊໍານານດາ້ນວຊິາການສະເພາະດາ້ນໃນການກາໍນດົ
 

ຂອບວຽກຂອງໂຄງການ ແຕ່ຈະບ່ໍແມ່ນຜູທ້ີ່ ມສ່ີວນຮ່ວມໃນການສາ້ງໂຄງການ ຫຼ ືມຜີນົປະໂຫຍດທີ່ ຕດິ
 

ພນັກບັການສະເໜຂໍີອະນຸມດັ ຫຼ ືບ່ໍອະນຸມດັໂຄງການ. ນອກນ ້ນັ, ການຮບັຮອງໃນການສະໜອງທນຶ 
ກເໍປນັອກີສ່ວນໜຶ່ ງທີ່ ຕອ້ງໄດລ້ະບຸເຂົາ້ໃນຂັນ້ຕອນຂອງການປະເມນີໂຄງການເບືອ້ງຕ ້ນົ.

ທຸກໆກດິຈະກໍາຂອງໂຄງການ ຄວນຜ່ານຂັນ້ຕອນການປະເມນີໂຄງການເບືອ້ງຕົນ້ກ່ອນການອະນຸ
 

ມດັ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ. ໃນໄລຍະທີ່ ດໍາເນນີການປະເມນີໂຄງການເບືອ້ງຕົນ້, ກະຊວງ/ຂະແໜງການ

 

ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ໂດຍການສມົທບົກບັກະຊວງແຜນການ ແລະການລງົທນຶ ໃນນາມ 

ຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມໃນໂຄງ ການຄວນຮບັປະກນັໄດວ່້າໂຄງການທີ່ ນາໍເຂົາ້ສະເໜເີປນັໂຄງການທ່:ີ

    1). ມລີກັສະນະຕວົຈງິທາງດາ້ນຈດຸປະສງົ ແລະ ເປົາ້ໝາຍຂອງໂຄງການ.
   2). ນໍາຜນົປະໂຫຍດທາງດາ້ນການພດັທະນາ ແລະ ເສມີສາ້ງຄວາມອາສາມາດໃຫແ້ກ່ປະ 

 ເທດຊາດ.  



ຄູ່ມກືານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລຫິານໂຄງການສໍາລບັທນຶການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ

ກມົຮ່ວມມສືາກນົ, ກະຊວງແຜນການ ແລະການລງົທນຶ26

   3). ປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ກຸ່ມຄນົດອ້ຍໂອກາດ.
   4). ຄວາມພອ້ມຂອງລດັຖະບານ ທາງດາ້ນວຊິາການ ແລະ ດາ້ນການເງນິ ລວມທງັຄວາມເປນັໄປໄດ ້ 

 ໃນການສະໜອງທນຶສມົທບົ.
   5). ສາມາດປະຕບິດັໃຫສໍ້າເລດັ ພາຍໃນກາໍນດົເວລາຂອງໂຄງການ.
   6). ສາມາດສາ້ງລາຍຮບັໃຫໄ້ດຕ້າມເປົາ້ໝາຍ ຖາ້ຫາກການສາ້ງລາຍຮບັ ແມ່ນອງົປະກອບໜຶ່ ງ

 

 ຂອງໂຄງການ. 

4.2 ພາຍຫຼງັ ການປະເມນີໂຄງການເບືອ້ງຕົນ້: ການສາ້ງສນັຍາໂຄງການ

ການສະຫຸຼບຜນົການປະຕບິດັວຽກງານໃນໄລຍະການສາ້ງ/ການກະກຽມ/ການປະເມນີໂຄງການເບືອ້ງ 
ຕົນ້, ທຸກໆກດິຈະກາໍທີ່ ຕດິພນັກບັການສາ້ງ/ການກະກຽມໂຄງການທີ່ ໄດສ້ະເໜຂີາ້ງເທງິຕອ້ງໄດບ້ນັ

 

ທກຶລະອຽດໃນສນັຍາ ຊຶ່ ງອາດຈະເປນັບດົບນັທກຶຄວາມເຂົາ້ໃຈ ຫຼ ືບດົບນັທກຶຊ່ວຍຈາໍ ໂດຍແມ່ນ
 

ຄະນະເຈົາ້ຂອງໂຄງການ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາເປນັຜູກ້ະກຽມ. ຮ່າງຂໍຕ້ກົລງົດັ່ ງກ່າວຕອ້ງໄດລ້ະບຸ
ແຜນການກະກຽມຄວາມພອ້ມ ເພື່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການທີ່ ໄດຕ້ກົລງົກນັທງັໝດົຕະຫຼອດຮອດ
ຜນົການປະເມນີຂດີຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດທງັໝດົຂອງເຈົາ້ຂອງໂຄງການທີ່ ໄດດໍ້າ 
ເນນີງານໃນໄລຍະສາ້ງ ແລະກະກຽມໂຄງການ. ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາຈະສົ່ ງຮ່າງເອກະສານດັ່ ງກ່າວໃຫ ້
ອງົການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງພາຍໃນຫາ້ (5) ວນັລດັຖະການ ກ່ອນ ກອງປະຊຸມສະຫຸຼບຜນົການປກຶສາຫາລ.ື

ໃນກອງປະຊຸມສະຫຸຼບ ຈະໄດເ້ຊືອ້ເຊນີຜູຕ້າງໜາ້ຈາກອງົການຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງທງັໝດົ ໂດຍການ 

ເປນັເຈົາ້ການ ແລະ ເປນັປະທານຂອງເຈົາ້ຂອງໂຄງການ ຫຼ ືກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ຫຼ ືກະ
 

ຊວງການເງນິຕາມຄວາມເໝາະສມົ. ເພື່ ອເປນັການເຊື່ ອມໂຍງ ແລະ ປະສານງານກບັຄູ່ຮ່ວມພດັທະ
 

ນາ ແລະ ເພື່ ອບ່ໍໃຫມ້ກີານຊໍາ້ຊອ້ນຂອງຜູໃ້ຫທ້ນຶ ກໍ່ ອາດຈະເຊືອ້ເຊນີ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາອື່ ນໆ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ

 

ກບັຂະແໜງການຂອງໂຄງການນັນ້ໆ ມາຮ່ວມກອງປະຊຸມນີດ້ວ້ຍ. ການປກຶສາຫາລໃືນບນັຫາຕ່າງໆ 
ຢູ່ທີ່ ກອງປະຊຸມສະຫຸຼບ ຈະໄດປ້ະກອບເຂົາ້ ໃນເນືອ້ໃນຂອງບດົບນັທກຶຊ່ວຍຈາໍ ຫຼ ືບດົບນັທກຶຄວາມເຂົາ້

 

ໃຈ ຊຶ່ ງຄະນະວຊິາການຂອງຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ແລະເຈົາ້ຂອງໂຄງການ ຈະໄດປ້ບັປຸງເນືອ້ໃນຂອງບດົ
 

ບນັທກຶດັ່ ງກ່າວໃຫເ້ປນັສະບບັສຸດທາ້ຍ. ຜູຕ້າງໜາ້ທີ່ ໄດຮ້ບັມອບສດິຈາກລດັຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມ
 

ພດັທະນາ ຈະລງົລາຍເຊນັໃນບດົບນັທກຶຊ່ວຍຈາໍ ຫຼ ືບດົບນັທກຶຄວາມເຂົາ້ໃຈ ດັ່ ງກ່າວນີ.້

ຈາກນັນ້, ບນັທກຶຊ່ວຍຈາໍ ຫຼ ືບດົບນັທກຶຄວາມເຂົາ້ໃຈ ສະບບັສຸດທາ້ຍຈະກາຍເປນັເອກະສານພືນ້ຖານ
 

ສໍາລບັລດັຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ເພື່ ອສບືຕ່ໍນາໍສະເໜສີະພາບໍລຫິານ ຫຼ ືສະພາຄຸມ້ຄອງຂອງ
 

ຕນົ ເພື່ ອຮບັຮອງ ແລະອະນຸມດັໂຄງການ.
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ການກາໍນດົ 
ແລະ ດດັປບັ
ໂຄງການ
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ແຜນ ແລະ ອອກ
ແບບ ໂຄງການ

ການປະເມນີ
ໂຄງການ 
ເບືອ້ງຕ ົນ້

ການອະນມຸດັ
ໂຄງການ

ການຈດັຕ ັງ້
ປະຕບິດັ
ໂຄງການ

ການສິນ້ສດຸ, ການຕ່ໍ, 
ການປບັ ຫືຼ ການປິດ 

ໂຄງການ
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5.1 ຂັນ້ຕອນການເຈລະຈາສນັຍາໂຄງການ 

ພາຍຫຼງັດໍາເນນີການ ໃນໄລຍະການສາ້ງໂຄງການສໍາເລດັ ລວມທງັການຕກົລງົກ່ຽວກບັຮູບແບບ ແລະການປະເມນີ

ໂຄງການເບືອ້ງຕົນ້ ຕອ້ງໄດມ້ກີອງປະຊຸມເຈລະຈາລະຫວ່າງລດັຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາຕາມຂໍກ້ໍານດົ 

ແລະ ເງ ື່ອນໄຂຂອງສນັຍາດາ້ນການເງນິ. 

5.1.1 ຂັນ້ຕອນການເຈລະຈາ ທນຶຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ 

ບນົພືນ້ຖານຫຼກັການແລວ້ ການເຈລະຈາທາງດາ້ນການເງນິ ແລະການເຊນັສນັຍາ ແມ່ນພາລະບດົບາດຂອງກະຊວງ

ແຜນການ ແລະການລງົທນຶ ແລະ ກະຊວງການເງນິ.ໃນບາງກລໍະນ ີບນັດາກະຊວງ/ຂະແໜງການ, ອງົການຈດັຕັງ້ 

ແລະທອ້ງຖິ່ ນ ສາມາດທາບທາມໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ກບັຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ການເງນິໄດໂ້ດຍ

ກງົ ແຕ່ຕອ້ງໄດຂໍ້ອະນຸມດັຈາກ ກະຊວງແຜນການ ແລະການລງົທນຶ ແລະ ກະຊວງການເງນິ. ສໍາລບັການຊ່ວຍເຫຼອື

ລາ້ ຈາກອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົທີ່ ບ່ໍສງັກດັລດັຖະບານ ແມ່ນຕອ້ງໄດຂໍ້ອະນຸມດັນາໍກະຊວງການຕ່າງປະເທດ.   

ພາກສ່ວນຫຼກັ:
ເຈ ົາ້ຂອງໂຄງການ 

ກະຊວງ ຜທ 

ກະຊວງ ກງ 

ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ 

 

ພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ:

ກະຊວງ/ຂະແໜງການ 
 

ຂັນ້ຕອນການຂໍອະນຸມດັ 

ຂັນ້ຕອນການເຈລະຈາ (ທນຶ

ຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ ແລະທນຶກູຢ້ມື) 

ການເຊນັສນັຍາ  (ທນຶຊ່ວຍເຫຼອື

ລາ້ ແລະ ທນຶກູຢ້ມື) 

5.1 ຂັນ້ຕອນການເຈລະຈາສນັຍາໂຄງການ

ພາຍຫຼງັດໍາເນນີການໃນໄລຍະການສາ້ງໂຄງການສໍາເລດັ ລວມທງັການຕກົລງົກ່ຽວກບັຮູບແບບ ແລະ 

ການປະເມນີໂຄງການເບືອ້ງຕົນ້ຕອ້ງໄດມ້ກີອງປະຊຸມເຈລະຈາລະຫວ່າງລດັຖະບານ ແລະ ຄູ່
 

ຮ່ວມພດັທະນາຕາມຂໍກ້າໍນດົ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂຂອງສນັຍາດາ້ນການເງນິ.

5.1.1 ຂັນ້ຕອນການເຈລະຈາ ທນຶຊ່ວຍເຫຼອືລາ້

ບນົພືນ້ຖານຫຼກັການແລວ້ ການເຈລະຈາທາງດາ້ນການເງນິ ແລະການເຊນັສນັຍາ ແມ່ນພາລະບດົ
 

ບາດຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະການລງົທນຶ ແລະ ກະຊວງການເງນິ.ໃນບາງກລໍະນ ີ ບນັດາກະ 
ຊວງ/ຂະແໜງການ, ອງົການຈດັຕັງ້ ແລະທອ້ງຖິ່ ນ ສາມາດທາບທາມໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ກບັຄູ່ຮ່ວມ

 

ພດັທະນາ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ການເງນິໄດໂ້ດຍກງົ ແຕ່ຕອ້ງໄດຂໍ້ອະນຸມດັຈາກກະຊວງແຜນການ 
 

ແລະການລງົທນຶ ແລະ ກະຊວງການເງນິ. ສໍາລບັການຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ຈາກອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົທີ່ ບ່ໍສງັ
ກດັລດັຖະບານແມ່ນຕອ້ງໄດຂໍ້ອະນຸມດັນາໍກະຊວງການຕ່າງປະເທດ.  
5.1.2  ຂັນ້ຕອນການເຈລະຈາ ທນຶກູຢ້ມື

ກະຊວງການເງນິຈະເປນັເຈົາ້ການໃນການເຈລະຈາ ແລະ ເຊນັສນັຍາເງນິກູຢ້ມືໃນນາມຕາງໜາ້ລດັຖະ 

ບານຮ່ວມກບັຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ໂດຍການສມົທບົກບັກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ, ກະຊວງ/ຂະ 

ແໜງການ, ອງົການຈດັຕ ້ງັ ຫຼ ືທອ້ງຖິ່ ນ. ໂດຍຫຼກັການແລວ້, ກະຊວງການເງນິຈະເປນັຫວົໜາ້ຄະນະເຈ
 

ລະຈາຝ່າຍລາວ, ແຕ່ໃນບາງກລໍະນລີດັຖະມນົຕກີະຊວງການເງນິ ອາດຈະແຕ່ງຕັງ້ສະມາຊກິໃນຄະ
 

ນະເປນັປະທານ. ຜູຕ້າງໜາ້ອື່ ນໆຂອງຄະນະເຈລະຈາຈະປະກອບດວ້ຍພະນກັງານອາວຸໂສຂອງ
 



ຄູ່ມກືານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລຫິານໂຄງການສໍາລບັທນຶການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ

ກມົຮ່ວມມສືາກນົ, ກະຊວງແຜນການ ແລະການລງົທນຶ28

ກະຊວງ/ຂະແໜງການ ແລະພະນກັງານຜູອ້ື່ ນໆ ຈາກກະຊວງການເງນິຕາມຄວາມເໝາະສມົ. 
ກະຊວງການເງນິຕອ້ງປະສານງານກບັກະຊວງຍຸຕທິໍາກ່ຽວກບັຄໍາເຫນັທາງ  
ດາ້ນກດົໝາຍອກີດວ້ຍ.

5.2 ຂັນ້ຕອນການຂໍອະນຸມດັ

ພາຍຫຼງັທີ່ ສໍາເລດັການເຈລະຈາ ແລະ ການຮບັຮອງແຫ່ຼງທນຶ ບ່ໍວ່າຈະເປນັທນຶຕ່າງປະເທດ, ທນຶພາຍໃນ
 

ຫຼກືານສມົທບົທນຶຈາກທງັສອງແຫ່ຼງ, ມາຮອດໄລຍະນີ ້ ກໍຖືວ່າວຽກງານຂອງໂຄງການແມ່ນມີ
 

ຄວາມພອ້ມເພື່ ອຂໍອະນຸມດັ. ຂັນ້ຕອນການຂໍອະນຸມດັໂຄງການແມ່ນຕດິພນັກບັຫຼາຍກະຊວງ ແລະ 
ຫຼາຍລະດບັຄດືັ່ ງທີ່ ໄດລ້ະບຸໃນດໍາລດັ 75/ນຍ ເຊິ່ ງທາງດາ້ນຫຼກັການແລວ້ຈະປະກອບດວ້ຍ: ຫອ້ງ 
ວ່າການສໍານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ,ີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ, ກະຊວງການເງນິ ແລະ 
ການຕ່າງປະເທດ ລວມທງັການຂໍຄໍາເຫນັທາງດາ້ນກດົໝາຍຈາກກະຊວງຍຸຕທິາໍ. ກະຊວງແຜນການ 
ແລະການລງົທນຶ ຫຼ ືກະຊວງການເງນິ ຈະເຮດັໜາ້ທີ່ ຄຸມ້ຄອງ ແລະປະສານງານກບັຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ 
ເພື່ ອດໍາເນນີຂັນ້ຕອນນີ ້ໂດຍປະສານສມົທບົຢ່າງໃກຊ້ດິ ກບັກະຊວງ / ຂະແໜງການ ແລະເຈົາ້ຂອງ

 

ໂຄງການ: 

ໃນຂັນ້ຕອນນີ ້ສິ່ ງສໍາຄນັແມ່ນ:

    1). ຮບັຮອງວ່າ ໂຄງການຢູ່ໃນແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ ແລະຈະປະ 

 ກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນການບນັລຸເປົາ້ໝາຍສະຫດັສະວດັດາ້ນການພດັທະນາ.
   2). ຮບັຮອງວ່າ ຈດຸປະສງົ ແລະລະດບັຄາດໝາຍຂອງໂຄງການ ເປນັໄປຕາມແຜນທີ່ ໄດຕ້ກົລງົ 

 ກນັ ໃນໄລຍະສາ້ງ ແລະປະເມນີໂຄງການເບືອ້ງຕົນ້, ມລີກັສະນະຕວົຈງິ ແລະສາມາດໃຫໝ້າກ
 

 ຜນົແທ ້ເຊິ່ ງລດັຖະບານເປນັເຈົາ້ຂອງ ແລະມູນຄ່າຂອງໂຄງການ ກໍ່ ຍງັເປນັໄປຕາມງບົປະ
 

 ມານທີ່ ໄດເ້ຈລະຈາ ແລະຕກົລງົກນັ.
   3). ຮບັປະກນັວ່າ ໂຄງການຈະບ່ໍຊໍາ້ກນັ ຫຼ ື ຊໍາ້ຊອ້ນ ກບັບນັດາໂຄງການອື່ ນໆ ເຊິ່ ງອາດຈະ

 

 ເລີ່ ມປະຕບິດັໃນໄລຍະດຽວກນັ.
   4). ຖາ້ທນຶຫາກເປນັເງນິກູ ້ (ຜ່ອນຜນັ)ໃຫກ້ວດເບິ່ ງຂໍກ້ໍານດົ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂຂອງເງນິກູ ້ ຫຼ ື

 

 ສນິເຊື່ ອວ່າຍງັມຄີວາມຍນືຍງົຕ່ໍກບັລດັຖະບານ ແລະ ບ່ໍມແີຫ່ຼງທນຶອື່ ນໃດ ທີ່ ເຫນັວ່າມເີງ ື່ອນ 

 

 ໄຂຜ່ອນຜນັກວ່າ.
   5). ກວດກາເບິ່ ງຄວາມພອ້ມດາ້ນທນຶສມົທບົຂອງລດັຖະບານ (ຖາ້ມ)ີ.
   6). ຮບັປະກນັວ່າມຄີວາມພອ້ມໃນການນາໍໃຊລ້ະບບົທີ່ ມຢູ່ີເຊັ່ ນ: ການບນັຊ,ີ ການຈດັຊື-້ຈດັ

 

 ຈາ້ງ, ການຄດັເລອືກ, ເຕກັໂນໂລຊຂໍີມູ້ນຂ່າວສານ ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫແ້ກ່ການຈດັຕັງ້ປະ
 

 ຕບິດັ ມຄີວາມສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວ ແລະ ຄວນນາໍໃຊລ້ະບບົຂອງລດັຖະບານ ທີ່ ມຢູ່ີໃຫ ້

 ຫຼາຍເທົ່ າທີ່ ຈະຫຼາຍໄດ.້ 
   7). ຮບັປະກນັວ່າ ຈະບ່ໍມຂໍີຜູ້ມ້ດັໃດໆ ໃນການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນວດັຖຸ, ອຸປະກອນ ແລະວຊິາ

 

 ການ ແລະ ຮບັປະກນັວ່າ ຈະຕອ້ງນາໍໃຊ ້ລະບບົ ແລະລະບຽບການຈດັຊື-້ຈດັຈາ້ງ ຂອງ
 

 ລດັຖະບານ. 
   8). ຮບັຮອງ ກ່ຽວກບັການເລອືກ ພາກສ່ວນຮບັຜດິຊອບໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ.



ຄູ່ມກືານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລຫິານໂຄງການສໍາລບັທນຶການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ

ກມົຮ່ວມມສືາກນົ, ກະຊວງແຜນການ ແລະການລງົທນຶ 29

   9). ຮບັຮອງວ່າ ມຄີວາມຊໍານານງານດາ້ນວຊິາການ ແລະຊບັພະຍາກອນມະນຸດທີ່ ພຽງພໍ 
 

 ໃນການເຮດັໜາ້ທີ່ ຄຸມ້ຄອງໂຄງການ.
  10). ຖາ້ຫາກເປນັໂຄງການທີ່ ສາ້ງລາຍໄດ,້ ໃຫກ້ວດກາເບິ່ ງປະລມິານເງນິໝນູວຽນທີ່ ຈະໄດຈ້າກ

 

 ການສາ້ງລາຍໄດທ້ຽບໃສ່ແຜນ ແລະໄລຍະເວລາທີ່ ຕອ້ງການ.
   11). ຮບັປະກນັວ່າ ມກີານຕດິຕາມ, ການປະເມນີຜນົ ແລະກວດສອບສອດຄ່ອງກບັຮອບ 

 ວຽນ ແລະລະບບົທີ່ ລດັຖະບານ ແລະຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາຕກົລງົກນັ ແລະ ລວມຄ່າໃຊຈ່້າຍດັ່ ງ
 

 ກ່າວເຂົາ້ໃນງບົປະມານທີ່ ໄດອ້ະນຸມດັ.
  12).  ຮບັປະກນັວ່າ ໄດກ້າໍນດົຜູທ້ີ່ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກໂຄງການຢ່າງຊດັເຈນ ແລະ ມກີານ

 

 ປະເມນີຜນົກະທບົ ຂອງໂຄງການຕ່ໍການພດັທະນາ ແລະຄຸນນະພາບຊວີດິການເປັນຢູ່ 
 

 ຂອງເຂາົເຈ ົາ້.

ແຜນວາດ 4: ຂັນ້ຕອນຂອງການສະເໜຂໍີອະນຸມດັຮບັໂຄງການ ໄດສ້ະແດງຜ່ານແຜນວາດລຸ່ມນີ:້

ຄູ່ມກືານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລຫິານໂຄງການສໍາລບັທນຶການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ   

 

ກມົຮ່ວມມສືາກນົ, ກະຊວງແຜນການ ແລະການລງົທນຶ 27 

 

 

9). ຮບັຮອງວ່າ ມຄີວາມຊໍານານງານດາ້ນວຊິາການ ແລະຊບັພະຍາກອນມະນຸດທີ່ ພຽງພໍ ໃນການເຮດັໜາ້ທີ່

ຄຸມ້ຄອງໂຄງການ. 

10). ຖາ້ຫາກເປນັໂຄງການທີ່ ສາ້ງລາຍ ໄດ,້ ໃຫກ້ວດກາເບິ່ ງປະລມິານເງນິໝນູວຽນທີ່ ຈະໄດຈ້າກການສາ້ງລາຍ

ໄດທ້ຽບໃສ່ແຜນ ແລະໄລຍະເວລາທີ່ ຕອ້ງການ. 

11). ຮບັປະກນັວ່າ ມກີານຕດິຕາມ, ການປະເມນີຜນົ ແລະກວດສອບສອດຄ່ອງກບັຮອບວຽນ ແລະລະບບົ

ທີ່ ລດັຖະບານ ແລະຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາຕກົລງົກນັ ແລະ ລວມຄ່າໃຊຈ່້າຍດັ່ ງກ່າວເຂົາ້ໃນງບົປະມານ ທີ່ ໄດ ້

ອະນຸມດັ. 

12).  ຮບັປະກນັວ່າ ໄດກ້າໍນດົຜູທ້ີ່ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກໂຄງການຢ່າງຊດັເຈນ ແລະ ມກີານປະເມນີຜນົ

ກະທບົ ຂອງໂຄງການຕ່ໍການພດັທະນາ ແລະຄຸນນະພາບຊວີດິການເປນັຢູ່ ຂອງເຂາົເຈ ົາ້. 

 

 

 

 

 

ແຜນວາດ 4: ຂັນ້ຕອນຂອງການສະເໜຂໍີອະນຸມດັຮບັໂຄງການ ໄດສ້ະແດງຜ່ານແຜນວາດລຸ່ມນີ:້

 

1). ມພີຽງແຕ່ໂຄງການທີ່ ປະເມນີຜ່ານແລວ້ ຈຶ່ ງຈະສາ້ງເປນັບດົສະເໜີ

ໂຄງການສມົບູນ ໄດ.້ 

 
 
 

2). ການປກຶສາຫາລດືາ້ນນະໂຍບາຍ ຈດັໂດຍກະຊວງແຜນການ ແລະ

ການລງົທນຶ ຫຼ ືກະຊວງການເງນິ ຍກົເວັນ້ຂອບການຮ່ວມມສືອງ/

ຫຼາຍຝ່າຍ ແມ່ນດໍາເນນີການໂດຍກະຊວງການຕ່າງປະເທດ. 

 

 

 

3). ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ຄົນ້ຄວາ້ພຈິາລະນາໜາ້ວຽກດັ່ ງກ່າວ. 

 

 

 

 

4). ເຈ ົາ້ຂອງໂຄງການຈະຕອ້ງໄດກ້ະກຽມ ແລະ ສະໜອງເອກະສານ

ສໍາຄນັ.  

 
 

ການປກຶສາຫາລລືະດບັນະໂຍບາຍ

ລະຫວ່າງລດັຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມ

ພດັທະນາ 

ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ສະເໜ ີຄະນະປະ

ເມນີ/ເກບັກາໍຂໍມ້ນູ ເພື່ ອໃຫສ້ະພາ

ບໍລຫິານຂອງຕນົອະນຸມດັ

ເຈົາ້ຂອງໂຄງການສະເໜຂໍີອະນຸມດັ

ກດິຈະກາໍ/ໂຄງການຈາກກະຊວງ ຜທ 

ຫຼ ືກະຊວງການເງນິ  
 

(ຂັນ້ຕອນການກະກຽມພາຍໃນ 

ລະຫວ່າງກະຊວງ ຜທ ແລະ ກະຊວງ

ການເງນິ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, 

ກະຊວງຍຸຕທໍິາ ເພື່ ອສະເໜເີຖງິຫອ້ງ

ວ່າການສໍານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕີ

ໂຄງການທີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸມດັຈາກຄູ່

ຮ່ວມພດັທະນາ 

    1). ມພີຽງແຕ່ໂຄງການທີ່ ປະເມນີຜ່ານແລວ້ ຈຶ່ ງຈະ
 

 ສາ້ງເປນັບດົສະເໜໂີຄງການສມົບູນໄດ.້

   2). ການປກຶສາຫາລດືາ້ນນະໂຍບາຍ ຈດັໂດຍກະ  

 ຊວງແຜນການ ແລະການລງົທນຶ ຫຼ ື ກະ 
 ຊວງການ ເງນິ ຍກົເວັນ້ຂອບການຮ່ວມມສືອງ/ 

 ຫຼາຍຝ່າຍແມ່ນດໍາເນນີການໂດຍກະຊວງການ 

 ຕ່າງປະເທດ.

   3). ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ຄົນ້ຄວາ້ພຈິາລະນາໜາ້ 

 ວຽກດັ່ ງກ່າວ.

   4). ເຈ ົາ້ຂອງໂຄງການຈະຕອ້ງໄດກ້ະກຽມ ແລະ ສະ  

 ໜອງເອກະສານສໍາຄນັ.

   5). ເຈ ົາ້ຂອງໂຄງການ ສະເໜຂໍີອະນຸມດັໂຄງການ  

 ພາຍຫຼງັທີ່ ການເຈລະຈາໄດສ້ິນ້ສຸດລງົ.
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5.3 ການເຊນັສນັຍາ

5.3.1 ການເຊນັສນັຍາ ເງນິຊ່ວຍເຫຼອືລາ້

    - ກະຊວງແຜນການ ແລະການລງົທນຶ ເປນັຜູເ້ຊນັສນັຍາການຊ່ວຍເຫຼອຶລາ້ ໃນຂອບສອງຝ່າຍ.
    - ກະຊວງການເງນິມໜີາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບໃນການເຊນັສນັຍາໂຄງການເງນິຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ ເພື່ ອກະ

 

 ກຽມ ໃຫແ້ກ່ໂຄງການເງນິກູ ້ໃນຂອບການຊ່ວຍເຫຼອືຂອງສະຖາບນັການເງນິ ເຊັ່ ນ: ທະນາຄານ 

 ພດັທະນາອາຊ,ີ ທະ ນາຄານໂລກ.  
    - ສໍາລບັການຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ຂອງ ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົທີ່ ບ່ໍສງັກດັລດັຖະບານ ກະຊວງ/ຂະ

 

 ແໜງການ, ອງົການຈດັຕັງ້ ແລະອໍານາດການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ ນ ສາມາດເຊນັສນັຍາກບັຜູໃ້ຫ ້
 

 ທນຶໂດຍກງົ ໂດຍໄດຮ້ບັການຕກົລງົເຫນັດຈີາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ.  

5.3.2 ການເຊນັສນັຍາເງນິກູ ້

ອີງຕາມດໍາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 75/ນຍ, ກະຊວງການເງນິ ຫຼ ື
ພາກສ່ວນທີ່ ໄດຮ້ບັການ ມອບສດິມໜີາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບໃນການເຊນັສນັຍາໂຄງການເງນິກູຈ້າກຕ່າງປ
ະເທດ. ສ່ວນກະຊວງແຜນການ ແລະການລງົທນຶ ແລະ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດມໜີາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊ
ອບໃນການເຊນັສນັຍາບນັດາແຜນງານ/ໂຄງ ການທີ່ ຕດິພນັກບັໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນວຊິາການໃນ
ການອອກແບບໂຄງການເງນິກູ ້ທີ່ ໃນຂອບສອງຝ່າຍ.

ຕາຕະລາງ 2: ຕາຕະລາງສະແດງຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງອງົການຈດັຕັງ້ຕ່າງໆ ໃນການເຊນັສນັຍາ
ໂຄງການ ຊ.ກ.ພ
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5). ເຈ ົາ້ຂອງໂຄງການສະເໜີຂໍອະນຸມດັໂຄງການ ພາຍຫຼັງທີ່ ການ

ເຈລະຈາໄດສ້ິນ້ສຸດລງົ. 

 

5.3 ການເຊນັສນັຍາ 

5.3.1 ການເຊນັສນັຍາ ເງນິຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ 

- ກະຊວງແຜນການ ແລະການລງົທນຶ ເປນັຜູເ້ຊນັສນັຍາການຊ່ວຍເຫຼອຶລາ້ ໃນຂອບສອງຝ່າຍ. 

- ກະຊວງການເງນິມໜີາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບໃນການເຊນັສນັຍາໂຄງການເງນິຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ ເພື່ ອກະກຽມໃຫແ້ກ່

ໂຄງການເງນິກູ ້ໃນຂອບການຊ່ວຍເຫຼອືຂອງສະຖາບນັການເງນິ ເຊັ່ ນ: ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ,ີ ທະນາ 

ຄານໂລກ.   

- ສໍາລບັການຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ຂອງ ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົທີ່ ບ່ໍສງັກດັລດັຖະບານ ກະຊວງ/ຂະແໜງການ, 

ອງົການຈດັຕັງ້ ແລະອໍານາດການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ ນ ສາມາດເຊນັສນັຍາກບັຜູໃ້ຫທ້ນຶໂດຍກງົ ໂດຍໄດຮ້ບັ

ການຕກົລງົເຫນັດ ີຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ.   

5.3.2 ການເຊນັສນັຍາເງນິກູ ້

ອງີຕາມດໍາລດັຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີສະບບັເລກທ ີ75/ນຍ, ກະຊວງການເງນິ ຫຼ ືພາກສ່ວນທີ່ ໄດຮ້ບັການມອບ

ສດິມໜີາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບໃນການເຊນັສນັຍາໂຄງການເງນິກູຈ້າກຕ່າງປະເທດ. ສ່ວນກະຊວງແຜນການ ແລະການ

ລງົທນຶ ແລະ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດມໜີາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບໃນການເຊນັສນັຍາບນັດາແຜນງານ/ໂຄງການທີ່ ຕດິພນັ

ກບັໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນວຊິາການ ໃນການອອກແບບໂຄງການເງນິກູ ້ທີ່ ໃນຂອບສອງຝ່າຍ. 

ຕາຕະລາງ 2: ຕາຕະລາງສະແດງຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງອງົການຈດັຕັງ້ຕ່າງໆ ໃນການເຊນັສນັຍາໂຄງການ ຊ.ກ.ພ
 

ປະເພດຂອງສນັຍາ/ຂໍຕ້ກົລງົ
ກະຊວງແຜນການ 

ແລະ ການລງົທນຶ 
ກະຊວງ 

ການເງນິ 

ກະຊວງການ 

ຕ່າງປະເທດ 

ກະຊວງ 

ພາຍໃນ 

ກະຊວງ/ 

ຂ ະ ແ ໜ ງ 

ການ 

• ຂໍຕ້ກົລງົການເປນັຄູ່ຮ່ວມງານລະດບັສູງ   X 

• ຍຸດທະສາດແຜນງານຂອງປະເທດ X   

• ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ ທີ່ ບ່ໍສງັກດັ 

ລດັຖະບານ
  X 

• ອງົການຈດັຕັງ້ສງັຄມົ. ອງົການຈດັ ຕັງ້ທີ່ ບ່ໍ

ຫວງັຜນົກາໍໄລ (ມູນນທິ ິແລະ ສະມາຄມົ)
   X

• ເງນິຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ X   

• ສນັຍາຍ່ອຍ ພາຍໃຕສ້ນັຍາຊ່ວຍ ເຫຼອືລາ້     X 

• ເງນິຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ (ເພື່ ອກະກຽມໂຄງການ

ເງນິກູ)້
 X  

• ເງນິກູ ້  X  
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ກມົຮ່ວມມສືາກນົ, ກະຊວງແຜນການ ແລະການລງົທນຶ 31

ພາກທ ີ6

ຂັນ້ຕອນທ ີ5 - ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ແລະ ລະບບົການຄຸມ້ຄອງໂຄງການ

ຄູ່ມກືານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລຫິານໂຄງການສໍາລບັທນຶການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ   
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ການກາໍນດົ 
ແລະ ດດັປບັ
ໂຄງການ

ການສາ້ງ, ວາງ
ແຜນ ແລະ ອອກ
ແບບ ໂຄງການ

ການປະເມນີ
ໂຄງການ 
ເບືອ້ງຕ ົນ້

ການອະນມຸດັ
ໂຄງການ

ການຈດັຕ ັງ້
ປະຕບິດັ
ໂຄງການ

ການສິນ້ສດຸ, ການຕ່ໍ, 
ການປບັ ຫືຼ ການປິດ 

ໂຄງການ

ພາກທ ີ6 

ຂັນ້ຕອນທ ີ5 - ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໂຄງການ ແລະ ລະບບົການຄຸມ້ຄອງໂຄງການ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການສາມາດດໍາເນນີການໄດ ້ກໍ່ ຕ່ໍເມື່ ອເອະສານສນັຍາທາງດາ້ນການເງນິ ໄດລ້ງົລາຍເຊນັ 

ແລະ ມຜີນົບງັຄບັ ໃຊ.້ ໃນເອກະສານສນັຍາທາງດາ້ນການເງນິຕອ້ງໄດລ້ະບຸມືໝ້ດົກ ານດົຂອງເງ ື່ອນໄຂການມຜີນົ

ບງັຄບັໃຊ.້ ເຖງິຢ່າງ ໃດກໍ່ ຕາມ, ໃນບາງກລໍະນກີໍ່ ມຄີວາມກະທດັຮດັ ພຽງແຕ່ການລງົລາຍເຊນັໃສ່ເອກະສານກໍ່ ຖວ່ືາ

ມຜີນົບງັຄບັໃຊໄ້ດທ້ນັທ.ີ 

ໂດຍທົ່ ວໄປ, ເຈ ົາ້ຂອງໂຄງການ ທີ່ໄດຮ້ບັການແຕ່ງຕັງ້ ຈະເປນັຜູຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຕາມກາໍນດົເວລາ ແລະຂັນ້

ຕອນທີ່ ໄດຕ້ກົລງົກນັໃນການສາ້ງ ແລະ ອອກແບບ, ການຕລີາຄາ ແລະ ກະກຽມໂຄງການແລວ້. 

6.1 ເຈ ົາ້ຂອງໂຄງການ,  ຄະນະຊີນ້າໍ ແລະ ໜ່ວຍງານຮບັຜດິຊອບຄຸມ້ຄອງໂຄງການ 

6.1.1 ເຈ ົາ້ຂອງໂຄງການ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບ ຕ່ໍລດັຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ດັ່ ງນີ:້ 

1). ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ໃຫມ້ປີະສດິທຜິນົຈນົກວ່າຈະສໍາເລດັໂຄງ 

ການ ລວມທງັລະດບັຄາດໝາຍທີ່ ໄດວ້າງໄວຕ້າມຕວົຊີວ້ດັ, ການຄຸມ້ຄອງການເງນິ, ການເບກີຈ່າຍ, 

ການຕດິຕາມ ແລະການປະເມນີຜນົຂອງໂຄງການ. 

2). ການຈດັຕັງ້ທມີງານປະຕບິດັໂຄງການ ແລະ ການຕດິຕາມໂຄງການ. 

ການຄຸມ້ຄອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ

ການຄຸມ້ຄອງການເງນິ

ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການລາຍງານການເງນິ

ເຈົາ້ຂອງໂຄງການ, ໜາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບຂອງຄະນະຊີນ້ໍາ ແລະ ໜ່ວຍງານຄຸມ້ຄອງໂຄງການ 

ພາກສ່ວນຫຼກັ:
ກະຊວງ/ຂະແໜງການ    

ທີ່ ເປນັເຈົາ້ຂອງ ໂຄງການ 

ພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ:

ກະຊວງ ຜທ 

ກະຊວງ ກງ 

ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ 

ແຂວງ 

ຄູ່ມບໍືລຫິານໂຄງການ 

ການຈັດຊືສ້ ິນຄາ້ ແລະ ການຈັດຈາ້ງທີ່

ການຄຸມ້ຄອງຊບັສນິ

ພະນກັງານ ແລະ ທີ່ ປກຶສາ

ການຕ່ໍອາຍຸໂຄງການ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການສາມາດດໍາເນນີການໄດ ້ ກໍ່ ຕ່ໍເມື່ ອເອະສານສນັຍາທາງດາ້ນການເງນິໄດ ້
 

ລງົລາຍເຊນັ ແລະ ມຜີນົບງັຄບັໃຊ.້ ໃນເອກະສານສນັຍາທາງດາ້ນການເງນິຕອ້ງໄດລ້ະບຸມືໝ້ດົກາໍນດົ 

ຂອງເງ ື່ອນໄຂການມຜີນົບງັຄບັໃຊ.້ ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ໃນບາງກລໍະນກີໍ່ ມຄີວາມກະທດັຮດັພຽງແຕ່ 
ການລງົລາຍເຊນັໃສ່ເອກະ ສານກໍ່ ຖວ່ືາມຜີນົບງັຄບັໃຊໄ້ດທ້ນັທ.ີ

ໂດຍທົ່ ວໄປ, ເຈົາ້ຂອງໂຄງການ ທີ່ໄດຮ້ບັການແຕ່ງຕັງ້ ຈະເປນັຜູຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຕາມກາໍນດົເວ

 

ລາ ແລະຂັນ້ຕອນທີ່ ໄດຕ້ກົລງົກນັໃນການສາ້ງ ແລະອອກແບບ, ການຕລີາຄາ ແລະ ກະກຽມໂຄງການແລວ້.

6.1 ເຈ ົາ້ຂອງໂຄງການ,  ຄະນະຊີນ້າໍ ແລະ ໜ່ວຍງານຮບັຜດິຊອບຄຸມ້ຄອງໂຄງການ

6.1.1 ເຈ ົາ້ຂອງໂຄງການ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບ ຕ່ໍລດັຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ດັ່ ງນີ:້

    1). ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການໃຫມ້ປີະສດິທຜິນົຈນົກວ່າຈະ 

 ສໍາເລດັໂຄງ ການ ລວມທງັລະດບັຄາດໝາຍທີ່ ໄດວ້າງໄວຕ້າມຕວົຊີວ້ດັ, ການຄຸມ້ຄອງການ
 

 ເງນິ, ການເບກີຈ່າຍ, ການຕດິຕາມ ແລະການປະເມນີຜນົຂອງໂຄງການ.



ຄູ່ມກືານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລຫິານໂຄງການສໍາລບັທນຶການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ
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   2). ການຈດັຕັງ້ທມີງານປະຕບິດັໂຄງການ ແລະ ການຕດິຕາມໂຄງການ.
   3). ການຮບັປະກນັການສົ່ ງບດົລາຍງານຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໂຄງການຕາມກໍານດົເວລາ ແລະ  

 ແຈກຢາຍໃຫທຸ້ກພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ.

ພາກສ່ວນທີ່ ຈະໄດຮ້ບັບດົລາຍງານຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໂຄງການປະກອບດວ້ຍ : ກະຊວງ/ຂະແໜງ
 

ການ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ລວມທງັກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ແລະກະຊວງ 

ການເງນິ. ບດົລາຍ ງານຕອ້ງແມ່ນສະບບັດຽວກນັນີ ້ທີ່ ຕອ້ງໄດສ້ົ່ ງໃຫທຸ້ກພາກສ່ວນຜູທ້ີ່ ມສ່ີວນຮ່ວມໃນ

 

ໂຄງການຫາ້ມບ່ໍໃຫມ້ຫີຼາຍບດົລາຍງານໃນການສົ່ ງໃຫແ້ຕ່ລະພາກສ່ວນ. ວທິກີານນີຈ້ະເປນັການປະ

 

ຢດັເວລາ ແລະຫຼກີຫຼ່ ຽງການລາຍງານຊໍາ້ຊອ້ນກນັ.

ເຈົາ້ຂອງໂຄງການຈະຈດັຕັງ້ຄະນະຊີນ້າໍໂຄງການ ແລະ ພາຍໃຕກ້ານຊີນ້າໍຂອງຄະນະດັ່ ງກ່າວກໍ່ ຈດັຕັງ້

 

ໜ່ວຍງານຄຸມ້ຄອງໂຄງການ. ຄະນະຊີນ້າໍໂຄງການ ແລະ ໜ່ວຍງານຄຸມ້ຄອງໂຄງການມໜີາ້ທີ່ ຮບັຜດິ
 

ຊອບດັ່ ງນີ:້

6.1.2 ຄະນະຊີນ້າໍໂຄງການມໜີາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບ ດັ່ ງນີ:້

    1). ຕດິຕາມການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ;
   2). ອະນຸມດັແຜນງບົປະມານປະຈາໍປ,ີ ແຜນວຽກ ແລະ ແຜນບຸກຄະລາກອນ;
   3). ຮບັຮອງບດົລາຍງານການຈດັຕັງ້ປປຕບິດັວຽກງານປະຈາໍປ;ີ
   4). ຈດັກອງປະຊຸມທບົທວນໂຄງການ ຢ່າງໜອ້ຍ 2 ຄັງ້ / ຕ່ໍປ;ີ

6.1.3 ໜ່ວຍງານຄຸມ້ຄອງໂຄງການ (ອງີຕາມແຜນດໍາເນນີງານຖະແຫຼງການວຽງຈນັ, ໜ່ວຍງານ 
 ຄຸມ້ຄອງຕອ້ງໄດປ້ະຕບິດັຕາມລະບຽບຂັນ້ຕອນ ແລະລະບບົຂອງລດັຖະບານ) ເຊິ່ ງມີ

 

 ໜາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບດັ່ ງນີ:້    
    1). ປະສານງານໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫບ້ນັລຸໝາກຜນົຕາມລະດບັ

 

 ຄາດໝາຍຂອງແຜນການ ທີ່ ໄດວ້າງໄວ.້
   2). ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບຕ່ໍລດັຖະບານ ແລະ ຜູໃ້ຫທ້ນຶ/ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ກ່ຽວກບັການຄຸມ້

 

 ຄອງ ແລະ ນາໍໃຊທ້ນຶ ຊ.ກ.ພ ຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ.
   3). ສາ້ງແຜນງບົປະມານປະຈາໍປ,ີ ແຜນວຽກ ແລະ ແຜນບຸກຄະລາກອນເພື່ ອເປນັພືນ້ຖານ

 

 ໃຫແ້ກ່ການສາ້ງແຜນປະຈາໍ 3 ເດອືນ ແລະ ແຜນ 6 ເດອືນ.
   4). ຈດັການເປີດບນັຊເີງນິຝາກຂອງໂຄງການຢູ່ທະນາຄານກາງ ແລະທະນາຄານທຸລະກດິທີ່  

 ລດັຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ຕກົລງົເຫນັດຮ່ີວມກນັ.
   5). ຮ່າງໜງັສສືະເໜຂໍີອະນຸມດັໂອນເງນິຈາກຜູໃ້ຫທ້ນຶ/ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ໂດຍຜ່ານກະຊວງ 

 ການເງນິຕາມລະບຽບການເງນິ ແລະ ແຜນວຽກຂອງໂຄງການ.
   6). ຈດັກອງປະຊຸມສະຫຼຸບການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການປະຈາໍເດອືນ ແລະ ວາງແຜນວຽກໃນ 
 ເດອືນຕ່ໍໄປ.
   7). ດໍາເນນີການທບົທວນ, ປະເມນີຜນົ ແລະ ລາຍງານຄວາມຄບືໜາ້ຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັ

 

ດາກດິຈະກາໍຂອງໂຄງການເປນັປະຈາໍໄຕມາດ, 06 ເດອືນ ແລະປະຈາໍປ ີລວມທງັການນາໍໃຊເ້ງນິຈາກ 



ຄູ່ມກືານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລຫິານໂຄງການສໍາລບັທນຶການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ
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ແຫ່ຼງທນຶຕ່າງປະເທດ ແລະ ທນຶສມົທບົຂອງລດັຖະບານເຂົາ້ໃນໂຄງການ ໃຫແ້ກ່ກະຊວງ/ຂະແໜງການ  

ແລະທອ້ງຖິ່ ນທີ່ ເປນັເຈົາ້ຂອງໂຄງການ ພອ້ມດຽວກນັໃຫນ້າໍສົ່ ງສໍາເນາົໃຫກ້ະຊວງແຜນການ ແລະ

 

ການລງົທນຶ, ກະຊວງການເງນິ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ. ສໍາລບັບດົລາຍງານປະ 

ຈາໍ 06 ເດອືນໃຫສ້ົ່ ງກ່ອນວນັທ ີ15 ພດືສະພາ ແລະບດົລາຍງານປະຈາໍປໃີຫສ້ົ່ ງກ່ອນວນັທ ີ15 ພະ
 

ຈກິຂອງແຕ່ລະປ.ີ

6.1.4 ການຈດັຕັງ້ທມີງານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ

ເຈົາ້ຂອງໂຄງການຕອ້ງຮບັປະກນັຄວາມພອ້ມຂອງບຸກຄະລາກອນເພື່ ອປະກອບເຂົາ້ໃນຄະນະຈດັຕັງ້
 

ປະຕບິດັໂຄງການຕວົຢ່າງ: ຫວົໜາ້ໂຄງການ, ຜູຈ້ດັການໂຄງການ, ພະນກັງານຈດັຊ ້-ືຈດັຈາ້ງ, ພະນກັງານ 

ວຊິາການກ່ຽວຂອ້ງ, ພະນກັງານຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ ແລະ ພະນກັງານການເງນິ. ພາຍຫຼງັທີ່ ຄູ່ຮ່ວມ
 

ພດັທະນາໄດອ້ະນຸມດັໂຄງການ/ສນັຍາທາງດາ້ນການເງນິ, ຄະນະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຕອ້ງໄດປ້ະຈາໍ
 

ການທນັທ ີ ແລະ ເພື່ ອໃຫມ້ຄີວາມຕ່ໍເນື່ ອງນັນ້ຕອ້ງຮກັສາສະມາຊກິຂອງຄະນະກະກຽມໂຄງການ
 

ຈາໍນວນໜຶ່ ງ. ສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງການທີ່ ສຸດແມ່ນຄວາມເປນັໄປໄດໃ້ນການປະກອບສະມາຊກິຫຼກັຂອງຄະນະ
ກະກຽມໂຄງການໃຫໄ້ດສ້ບືຕ່ໍເຮດັວຽກໃນຄະນະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ.

ຈາໍນວນ ແລະຂອບເຂດຂອງບຸກຄະລາກອນ ຂອງຄະນະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ທີ່ ເຈ ົາ້ຂອງໂຄງການນາໍ
 

ໃຊນ້ັນ້ຕອ້ງຕອບສະໜອງໄດຄ້ວາມຕອ້ງການສະເພາະ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການຈາໍເປນັທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວ ້
 

ເພື່ ອເຮດັໃຫກ້ານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການມປີະສດິທຜິນົ. ການກຽມການນີຈ້ະປະກອບບຸກຄະລາກອນ 
ຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນ ແລະ ຕໍາແໜ່ງແຕກຕ່າງກນັ ຊຶ່ ງອາດຈະເລີມ້ຈາກບຸກຄນົສງັກດັຢູ່ບນັດາກມົ ແລະ 

 

ພະແນກການອອ້ມຂາ້ງຂອງເຈົາ້ຂອງໂຄງການ ກວມໄປເຖງິບນັດາຂະແໜງການຢູ່ໃນຫອ້ງການທີ່ ສະ 
ໜອງການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນວຊິາການທີ່ ຈາໍເປນັ, ການບໍລກິານ ແລະໂຄງລ່າງລວມທງັຄວາມຕອ້ງການ
ອຸປະກອນເພື່ ອອໍານວຍຄວາມສະດວກ.

ຢູ່ພາຍໃນຄະນະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການເອງກໍ່ ຕອ້ງມກີານຈດັແບ່ງຄວາມຮບັຜດິຊອບ ຂອງຫວົໜາ້
 

ໂຄງການ, ຜູປ້ະສານງານໂຄງການ, ພະນກັງານບໍລຫິານ, ພະນກັງານການເງນິ, ພະນກັງານວຊິາການ, ພະ 

ນກັງານຕດິຕາມ ແລະປະເມນີຜນົ ແລະພະນກັງານຈດັຊື-້ຈດັຈາ້ງອື່ ນໆ ເຊິ່ ງລາຍລະອຽດໜາ້ທີ່ ຄວາມ

 

ຮບັຜດິຊອບ ໄດລ້ະບຸໄວຢູ່້ໃນເອກະສານຂດັຕດິ ທ ີ (2). ໃນກໍລະນທີີ່ ມກີານແຕ່ງຕັງ້ ຫຼ ື ຍກົ
 

ຍາ້ຍຫວົໜາ້ໂຄງການ, ຜູຈ້ດັການໂຄງການ, ພະນກັງານປະສານງານໂຄງການ, ຕອ້ງໄດປ້ກຶສາຫາລຢ່ືາງ 
ໃກຊ້ດິກບັຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ແລະກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ແລະກະຊວງການເງນິ 
(ໃນກລໍະນເີປນັໂຄງການເງນິກູ)້.

6.2 ການພດັທະນາຄູ່ມກືານບໍລຫິານໂຄງການ

ຄູ່ມກືານບໍລຫິານໂຄງການ (PAM) ເປນັພືນ້ຖານຂອງພດັທະນາການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ. 
 

ຄູ່ມນືີໄ້ດອ້ອກແບບເປນັເຄື່ ອງມໃືນການຄຸມ້ຄອງລວມສູນ ເພື່ ອຊ່ວຍໃຫເ້ຈົາ້ຂອງໂຄງການສາມາດ

 

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານຂອງຕນົ ເຊິ່ ງຄະນະກະກຽມໂຄງການເປນັຜູສ້າ້ງຂຶນ້ ໂດຍຜ່ານການປກຶສາ
 

ຫາລຢ່ືາງໃກຊ້ດິກບັຄະນະວຊິາການຂອງຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ. ຄູ່ມສືະບບັນີ ້ຕອ້ງສໍາເລດັກ່ອນການລິ່ ເລີ່ ມ
 

ເຈລະຈາທາງດາ້ນການເງນິກບັຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ. ບນັດາກດິຈະກາໍອ່ນືໆຖາ້ຫາກຍງັບ່ໍທນັສໍາເລດັໃນໄລ
 



ຄູ່ມກືານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລຫິານໂຄງການສໍາລບັທນຶການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ

ກມົຮ່ວມມສືາກນົ, ກະຊວງແຜນການ ແລະການລງົທນຶ34

ຍະກະກຽມຕອ້ງຖເືອາົຄູ່ມບໍືລຫິານໂຄງການເປນັບູລມິະສດິສູງສຸດໃນຊ່ວງໄລຍະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ.

ຄູ່ມກືານບໍລຫິານໂຄງການ ແມ່ນໄດກ້ະກຽມໂດຍຄະນະກະກຽມໂຄງການ ໂດຍການສະໜບັສະໜນູ 

ຂອງທມີງານຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ແລະທມີງານນີຕ້ອ້ງໄດສ້ບືຕ່ໍປບັປຸງຄູ່ມບໍືລຫິານໂຄງການເພື່ ອສະທອ້ນ
 

ໃຫເ້ຫນັການປ່ຽນແປງສະພາບໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍ ໂຄງການທີ່ ໄດທ້ນຶການຊ່ວຍເຫຼອື
 

ຈາກບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ.  
ຄູ່ມສືະບບັນີ ້ ແມ່ນກະກຽມໄວສໍ້າລບັຕະຫຼອດໄລຍະຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການທງັໝດົ. 

 

ຂະໜາດ, ຄວາມຊບັຊອ້ນ ແລະຂອບເຂດຂອງຄູ່ມແືມ່ນຂຶນ້ກບັປະເພດຂອງໂຄງການທີ່ ຈະຈດັຕັງ້

 

ປະຕບິດັ. ຄູ່ມນື ້ຈີະເປນັພືນ້ຖານໃຫແ້ກ່ການວາງແຜນ, ການຂຶນ້ງບົປະມານ, ການກາໍນດົແຜນຈດັຈາ້ງ-

 

ຈດັຊືໃ້ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ. ຄູ່ມດືັ່ ງກ່າວນີເ້ປນັເອກະສານສະເພາະສໍາລບັບນັດາກດິຈະກາໍ 
ຂອງໂຄງການ ແລະ ຖກືພດັທະນາໃຫເ້ຫນັໄດທຸ້ກແງ່ມມູຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ຊຶ່ ງຕອ້ງໄດເ້ອາົໃຈ
ໃສ່ໃນໄລຍະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ. 

ໃນການຮ່າງຄູ່ມກືານບໍລຫິານໂຄງການ, ຄະນະກະກຽມໂຄງການຕອ້ງໄຈແ້ຍກໃຫເ້ຫນັເຖງິການຈດັ
ຕັງ້ປະຕບິດັຂອງແຕ່ລະກດິຈະກາໍ ແລະຊີໃ້ຫເ້ຫນັຢ່າງຈະແຈງ້ກ່ຽວກບັວທິປີະຕບິດັແຕ່ລະກດິຈະກາໍ 

 

ໃຫສໍ້າເລດັໃນໄລຍະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ. 

ຄູ່ມດືັ່ ງກ່າວຈະຕອ້ງສະໜອງຂໍມ້ນູ ແລະ ລາຍລະອຽດຕ່າງໆ ກ່ຽວກບັທຸກໆຂັນ້ຕອນຂອງການຈດັຕັງ້

 

ປະຕບິດັໂຄງການຈນົຮອດໂຄງການສໍາເລດັໃຫແ້ກ່ພະນກັງານທຸກຄນົທີ່ ກ່ຽວຂອງກບັໂຄງການຮບັຮູ ້

ກ່ອນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ. ພາຍຫຼງັທີ່ ໄດຈ້ດັຕັງ້ທມີງານປະຕບິດັໂຄງການສໍາເລດັ, ຄູ່ຮ່ວມ 

 

ພດັທະນາຈະສມົທບົກບັເຈົາ້ຂອງໂຄງການດໍາເນນີກອງປະຊຸມວຊິາການເພື່ ອອະທບິາຍບນັດາກດິຈະ
 

ກາໍທີ່ ຕດິພນັກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ແລະຂັນ້ຕອນການຈດັຕ ້ງັປະຕບິດັໂຄງການ ເຊິ່ ງລາຍລະ

 

ອຽດໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນຄູ່ມກືານບໍລຫິານໂຄງການ. ຄູ່ມກືານບໍລຫິານໂຄງການນ ້ກີໍ່ ຄາ້ຍຄກືນັກບັຄູ່ມລືະ
ບຽບການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລຫິານໂຄງການສະບບັນີ ້ ເພາະເປນັເອກສານທີ່ ສາມາດປບັປຸງແກໄ້ຂໄດ ້
ຕາມສະພາບການຕວົຈງິທີ່ ມກີານປ່ຽນແປງໃນໄລຍະການຈດັຕ ້ງັປະຕບິດັໂຄງການ ໂດຍການເຫນັ
ພອ້ມຂອງຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ.

ຄູ່ມກືານບໍລຫິານໂຄງການ ແມ່ນເຄື່ ອງມໃືນການຄຸມ້ຄອງ ໜາ້ວຽກຕ່າງໆດັ່ ງລຸ່ມນີ:້

    1). ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ເພື່ ອໃຫບ້ນັລຸເປົາ້ໝາຍຂອງໂຄງການ, ຜນົໄດຮ້ບັຕາມແຜນການ, 
 

 ຜນົໄດຮ້ບັຂອງໂຄງການ ແລະ ຈດຸປະສງົຂອງການພດັທະນາ.
   2). ກາໍນດົ ໜາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບ ແລະ ກດິຈະກາໍທີ່ ຈາໍເປນັ ເພື່ ອເອືອ້ອໍານວຍໃຫແ້ກ່ການປະຕິ

 

 ບດັວຽກງານທີ່ ຕດິພນັກບັຈດຸປະສງົຂອງການພດັທະນາໂຄງການ ແລະ ຜນົໄດຮ້ບັທງັຄາດ
 

 ຄະເນຜນົກະທບົຂອງໂຄງການ.
   3). ຄຸມ້ຄອງປດັໃຈນາໍເຂົາ້ຂອງໂຄງການ, ການຈດັສນັແຫຼ່ ງທນຶ ແລະ ການນາໍໃຊແ້ຫຼ່ ງທນຶໃຫ ້

 ເກດີປະໂຫຍດສູງທີ່ ສຸດ.
   4). ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລຫິານໂຄງການ, ຈດັແບ່ງໜາ້ທີ່  ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບທງັຊຸກຍູກ້ານ 

 ປະສານສມົທບົ ແລະການເຮດັວຽກເປນັຄະນະ.



ຄູ່ມກືານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລຫິານໂຄງການສໍາລບັທນຶການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ
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   5). ກາໍນດົການດໍາເນນີງານດາ້ນການຈດັຊື-້ຈດັຈາ້ງ ເມື່ ອເຫນັວ່າຈາໍເປນັ.
   6). ກາໍນດົໂຄງສາ້ງການໝນູວຽນຂອງທນຶ ເຊິ່ ງເອືອ້ອໍານວຍ ໃຫແ້ກ່ຂັນ້ຕອນການເບກີຈ່າຍຂອງ 
 ໂຄງການ.
   7). ຜນັຂະຫຍາຍຈາກ ຂອບການປກົຄອງທີ່ ດ ີແລະຂອບການບໍລຫິານຄວາມສ່ຽງເຂົາ້ໃນການ

 

 ຕດິຕາມວຽກງານປກົກະຕ ິແລະ ການຕດິຕາມການປະຕບິດັວຽກງານຂອງໂຄງການ.
   8). ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົການປະຕບິດັງານຂອງໂຄງການ.
   9). ແລກປ່ຽນ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຄວາມຮູ ້ລວມທງັຂໍມ້ນູການສື່ ສານຂອງຜູທ້ີ່ ມສ່ີວນຮ່ວມໃນໂຄງ

 

 ການ.

ຄະນະກະກຽມໂຄງການຂອງເຈົາ້ຂອງໂຄງການທີ່ ໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູຈາກຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ 
 

ມໜີາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບ ໃນການກະກຽມຄູ່ມກືານບໍລຫິານໂຄງການທີ່ ຄບົຖວ້ນ ໃນໄລຍະປະຕບິດັງານຂອງ 
 

ຄະນະປະເມນີໂຄງການ. ສະນັນ້, ໜາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບຂອງຄະນະກະກຽມໂຄງການຂອງເຈົາ້ຂອງໂຄງ 
ການຕອ້ງປະກອບດວ້ຍ:

    1). ໃນກລໍະນ ີ ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ ແລະ ໂຄງການເງນິກູຂ້ອງ ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ 

 ແລະທະນາ ຄານໂລກ, ການສາ້ງຄູ່ມກຶານບໍລຫິານໂຄງການ ຕອ້ງຮບັປະກນັໃຫສໍ້າເລດັໄວເທົ່ າ 

 ທີ່ ເປນັໄປໄດ ້ແລະ ກ່ອນການ ເລີມ້ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດາກດິຈະກາໍຂອງໂຄງການ. ການກະ
 

 ກຽມຄວາມພອ້ມກ່ອນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຂອງບນັດາໂຄງການ ທີ່ ທະນາຄານພດັ
 

 ທະນາອາຊ ີແລະ ທະນາຄານໂລກຕອ້ງສໍາເລດັແລະ ເຫນັດ ີກ່ອນສະພາບໍລຫິານຂອງ ບນັດາຄູ່ 

 ຮ່ວມພດັທະນາຈະພຈິາລະນາ ແລະ ອະນຸມດັໂຄງການ. ຄູ່ມກືານບໍລຫິານໂຄງການຕອ້ງ 

 ສະແດງໃຫເ້ຫນັໜາ້ວຽກທີ່ ຕອ້ງສໍາເລດັ, ບຸກຄນົຮບັຜດິຊອບ, ກາໍນດົເວລາ, ມູນຄ່າ ແລະ
 

 ການຄຸມ້ຄອງ ເພື່ ອບນັລຸຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ຄາດຄະເນໄວ.້
   2). ແຈກຢາຍ ຄູ່ມກືານບໍລຫິານໂຄງການ ໃຫຄູ່້ຮ່ວມພດັທະນາ, ກະຊວງແຜນນການ ແລະ 

 ການລງົທນຶ ແລະກະຊວງການເງນິ.
   3). ຈດັກອງປະຊຸມເຜຍີແຜ່ ແນະນໍາທີ່ ຈາໍເປນັ ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມ 

 

 ກໍ່ ຄຜູືມ້ສ່ີວນຮ່ວມ ໃນໂຄງການໄດຮ້ບັຊາບ ກ່ຽວກບັແຜນວຽກ, ກດິຈະກາໍ ແລະ ປະເດນັອື່ ນໆ 
 

 ທີ່ ລະບຸຢູ່ໃນຄູ່ມກືານບໍລຫິານໂຄງການ ລວມທງັແຜນວຽກ ແລະ ກາໍນດົເວລາໃນໄລຍະທໍາອດິ 

 ຂອງໂຄງການ.

ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງສາ້ງ/ສາລະບານຂອງ ຄູ່ມກືານບໍລຫິານໂຄງການ ລາຍລະອຽດໄດລ້ະບຸໄວ ້
ຢູ່ໃນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 1(ຂ) ເຊິ່ ງເປນັຂ ້ໍມູນພ ້ນືຖານທີ່ ຄວນປະກອບຢູ່ໃນຄູ່ມກືານບໍລຫິານ 
ໂຄງການ.

6.3 ການຄຸມ້ຄອງການປະຕບິດັງານຂອງໂຄງການ

6.3.1 ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ

ການສະໜອງຂໍມ້ນູຂ່າວສານທ່ຈີາໍເປນັ ໂດຍຜ່ານການຕດິຕາມ ແລະປະເມນີຜນົນັນ້ ຈະເປນັພ ້ນືຖານ 
 

ໃຫແ້ກ່ການຄຸມ້ຄອງໂຄງການຢ່າງມປີະສດິຜນົ. ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົແມ່ນກວມເອາົທຸກແງ່ 



ຄູ່ມກືານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລຫິານໂຄງການສໍາລບັທນຶການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ
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ມູມຂອງການຄຸມ້ຄອງໂຄງການລວມທງັການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົໄດຮ້ບັຂອງໂຄງການ, ການ 

ຕດິຕາມການປະຕບິດັງານຂອງໂຄງການ, ການຕດິຕາມ ແລະປະເມນີຜນົວຽກງານຈດັຊ ້-ືຈດັຈາ້ງ 
ແລະການເງນິ, ລະບບົການຄຸມ້ຄອງຂ ້ໍມູນຂ່າວສານ ແລະການຕດິຕາມການບໍລຫິານການປະຕບິດັ
ເປນັຕ ້ນົ.

ເຈ ົາ້ຂອງໂຄງການມໜີາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບ ແລະຮບັປະກນັການປະຕບິດັບນັດາເງ ື່ອນໄຂການຄຸມ້ຄອງ
 

ການປະຕບິດັງານທີ່ ໄດຕ້ກົລງົກນັກບັຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາໃນໄລຍະສາ້ງໂຄງການນັນ້ ຢ່າງເຂັມ້ງວດ  ລວມ

 

ທງັການຈດັສນັງບົປະມານເຂົາ້ໃນກດິຈະກາໍການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົໂຄງການ. ໃນໄລຍະຈດັ 

ຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຫາກເຫນັ ວ່າມຄີວາມຈາໍເປນັຕອ້ງປ່ຽນແປງຕວົຊ ້ວີດັດາ້ນການຕດິຕາມໃດ
 

ໜຶ່ ງດວ້ຍເຫດຜນົໃດໜຶ່ ງກໍ່ ຕາມຕອ້ງໄດປ້ກຶສາຫາລ ື ແລະຕກົລງົເຫນັດກີບັຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ໂດຍ

 

ຜ່ານຄະນະຊີນ້າໍໂຄງການຢ່າງເປນັປະຈາໍ. ຖາ້ຫາກ ເປນັການສະເໜປ່ີຽນແປງຂອບເຂດຂອງໂຄງການ, 
 

ເຈ ົາ້ຂອງໂຄງການຈະຕອ້ງພວົພນັຢ່າງເປນັທາງການກບັຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ໂດຍຜ່ານກະຊວງແຜນການ 
ແລະການລງົທນຶ ແລະ/ຫຼ ື ກະຊວງການເງນິ (ໃນກລໍະນເີປນັໂຄງການເງນິກູ)້. ຈາກນັນ້, ຄະນະຊີ ້

 

ນໍາໂຄງການຂອງຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ຈະໄດບ້ນັທກຶການປ່ຽນແປງຕາມທີ່ ໄດຕ້ກົລງົກນັເຂົາ້ໃນບດົ 
ບນັທກຶຊ່ວຍຈາໍ ຫຼ ື ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົາ້ໃຈຂອງຄະນະຊີນ້າໍໂຄງການ. ຂັນ້ຕອນນີຈ້ະຮບັປະກນັ 
ວ່າກະຊວງແຜນການ ແລະການລງົທນຶ ແລະ/ຫຼ ືກະຊວງການເງນິ, ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາທີ່ ຄຸມ້ຄອງແຫ່ຼງ 
ທນຶ ແລະຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາອື່ ນໆ ໄດຮ້ບັຊາບກ່ຽວກບັການປ່ຽນແປງຕ່າງໆທີ່ ໄດຕ້ກົລງົເຫນັດ ີ
ລວມທງັເຫດຜນົຂອງການປ່ຽນແປງ.

ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 2(ກ) ໄດຜ້ນັຂະຫຍາຍອງົປະກອບຫຼກັຂອງການຄຸມ້ຄອງການປະຕບິດັງານ 
ປະກອບ ດວ້ຍ:

    1). ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົໄດຮ້ບັ.
   2). ການຕດິຕາມ ການປະຕບິດັງານຂອງໂຄງການ.
   3). ໂຄງສາ້ງຄູ່ມກືານບໍລຫິານໂຄງການ.
   4). ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົວຽກງານຈດັຊື-້ຈດັຈາ້ງ ແລະ ການເງນິ.
   5). ການຕດິຕາມ ການດໍາເນນີງານຂອງໂຄງການ.
   6). ການປະເມນີຜນົໂຄງການ, ໄລຍະກາງສະໄໝ ແລະ ໄລຍະສຸດທາ້ຍ.
   7). ການປ່ຽນແປງ ຂອບເຂດວຽກຂອງໂຄງການ.

6.3.2 ການພດັທະນາຂດີຄວາມສາມາດ

ໂດຍທົ່ ວໄປ, ການພດັທະນາຂດີຄວາມສາມາດໄດກ້າໍນດົເປນັຂັນ້ຕອນໂດຍຜ່ານບຸກຄນົ, ອງົການ
 

ຈດັຕັງ້ ແລະສງັຄມົໄດຮ້ບັການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ແລະການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດ ເພື່ ອບນັລຸເປົາ້ໝາຍ

 

ຈດຸປະສງົຂອງການພດັທະນາຂອງເຂາົເຈ ົາ້ຕະຫຼອດເວລາ.

ຕາມທາໍມະດາ, ການພດັທະນາຂດີຄວາມສາມາດດໍາເນນີການຢູ່ 03 ລະດບັຄ:ື ລະດບັບຸກຄນົ, ລະດບັ 

ອງົການຈດັຕັງ້ ແລະ ລະດບັສງັຄມົ.

ການພດັທະນາຂດີຄວາມສາມາດຖເືປນັວຽກໃຈກາງຂອງການພດັທະນາ ແລະ ຕອ້ງໄດສ້າ້ງເປນັ 



ຄູ່ມກືານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລຫິານໂຄງການສໍາລບັທນຶການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ

ກມົຮ່ວມມສືາກນົ, ກະຊວງແຜນການ ແລະການລງົທນຶ 37

ມາດຕະຖານຢູ່ໃນທຸກ ໂໆຄງການ. ການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດແບບຕ່ໍເນື່ ອງຂອງອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ເປນັ 

 

ເຈ ົາ້ຂອງໂຄງການແມ່ນມຄີວາມສໍາຄນັເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫແ້ກ່ການພດັທະນາໃນໄລຍະຍາວຂອງບນັ
ດາກດິຈະກາໍ ແລະມຄີວາມຍນືຍງົ ແລະຄວາມເໝາະສມົ.

ຄູ່ມກືານບໍລຫິານໂຄງການ ແລະ ແຜນວຽກຂອງແຕ່ລະໂຄງການ ຄວນປະກອບມພີາກໜຶ່ ງທີ່ ເນັນ້ເຖງິ 

 

ການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດ ແລະມແີຜນການທີ່ ຕດິພນັ.

6.4 ການຄຸມ້ຄອງການເງນິ

ເຈ ົາ້ຂອງໂຄງການ ຕອ້ງປະຕບິດັຕາມລະບບົການຄຸມ້ຄອງການເງນິ ແລະ ລາຍລະອຽດຂອງຂັນ້ຕອນ
 

ຕ່າງໆ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນດໍາລດັຂອງລດັຖະມນົຕກີະຊວງການເງນິ ສະບບັເລກທ ີ2066/ກງ, ລງົວນັ 

ທ ີ25 ມຖຸີນາ 2015 ວ່າດວ້ຍກາໍນດົໝາຍການໃຊຈ່້າຍງບົປະມານບໍລຫິານຂອງລດັ (ສະບບັປບັປຸງ 

ໃໝ່) ແລະ/ຫຼ ືເງ ື່ອນໄຂອື່ ນໆຕາມສນັຍາຮ່ວມກນັລະຫວ່າງລດັຖະບານ ແລະຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ແລະ
 

ລະບຽບການເພີ່ ມເຕມີຕ່າງໆທີ່ ຕດິພນັກບັການຕດິຕາມ, ການປະເມນີຜນົ ແລະ ການລາຍງານທາງ
 

ດາ້ນການເງນີ ເຊິ່ ງໄດຕ້ກົລງົກບັຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ. ທງັນີ,້ ກໍ່ ເພື່ ອຮບັປະກນັມາດຕະຖານການຄຸມ້

 

ຄອງການເງນິທີ່ ມຢູ່ີແລວ້ຢ່າງເໝາະສມົ ແລະ ການບນັຊໃີຫລ້ະອຽດຮອບຄອບ ແລະສອດຄ່ອງ 
 

ກບັສນັຍາຂອງໂຄງການ. ຕາມຫຼກັການແລວ້, ການບໍລຫິານທນຶຂອງໂຄງການກໍ່ ຕອ້ງປະຕບິດັຕາມ 
ມາດຕະຖານ ແລະ ອດັຕາແລກປ່ຽນຂອງລດັຖະບານກາໍນດົອອກ.

ຄວາມຮບັຜດິຊອບເພື່ ອການຄຸມ້ຄອງການເງນິ ແລະ ການບນັຊທີີ່ ຖກືຕອ້ງຂອງໂຄງການໃນການນາໍໃຊ ້
 

ທນຶຕ່າງໆນັນ້ແມ່ນຕກົເປນັພາລະຂອງເຈົາ້ຂອງໂຄງການຂອງແຕ່ລະໂຄງການເອງໂດຍຖເືອາົຕາມບດົ 
 

ແນະນາໍທົ່ ວໄປຂອງກະຊວງການເງນິເປນັພ ້ນືຖານ.

ການຄຸມ້ຄອງບນັຊເີງນິຝາກ ແລະການຄຸມ້ຄອງການເງນິ ຕະຫຼອດຮອດການປະຕບິດັເງ ື່ອນໄຂຕ່າງໆ 

ໃຫສ້ອດ ຄ່ອງກບັສນັຍາທາງດາ້ນການເງນິນັນ້ ຖວ່ືາເປນັພນັທະທາງດາ້ນກດົໝາຍຂອງກະຊວງການ 
 

ເງນິຕ່ໍໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອືຂອງຕ່າງປະເທດ

ກະຊວງການເງນິ ໃນນາມລດັຖະບານຕອ້ງຮບັປະກນັປະຕບິດັເງ ື່ອນໄຂຕ່າງໆໃຫຄ້ບົຖວນ້ ຕາມລະ 

ບຽບການໃນການຄຸມ້ຄອງການເງນິ ແລະການບນັຊຕີະຫຼອດຮອດເງ ື່ອນໄຂຕ່າງໆທີ່ໄດລ້ະບຸໃນສນັຍາ
 

ທາງດາ້ນການເງນິຂອງບນັດາໂຄງການເງນິກູ ້ແລະເງນີຊ່ວຍເຫຼອືລາ້. ເຊັ່ ນດຽວກນັ, ເຈ ົາ້ຂອງໂຄງການ 
 

ແລະກະຊວງການເງນິຕອ້ງຮບັປະກນັໃຫມ້ກີານກວດສອບບນັຊພີາຍໃນ ແລະພາຍນອກ ຕາມ 

ຫຼກັການ ແລະລະບຽບການລາຍລະອຽດໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນສນັຍາລະຫວ່າງລດັຖະບານ ແລະບນັດາ 
ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ. 
ຄະນະຄຸມ້ຄອງໂຄງການມໜີາ້ທີ່ ລະ ອຽດດັ່ ງທໄີດລ້ະບຸໄວໃ້ນພາກທ ີ6.1.3, ຂໍຜູ້ກມດັຂອງພາກສ່ວນ

 

ຄຸມ້ຄອງ ແລະພາກສ່ວນປະຕບິດັໂຄງການແມ່ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນວຽກພອ້ມທງັລາຍງານ 
ຄວາມຄບືໜາ້ ແລະ ຂໍຍຸ້ງ້ຍາກທີ່ ສົ່ ງຜນົກະທບົຕ່ໍການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ. 

ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 2(ຂ) ໄດມ້ລີາຍລະອຽດ ກ່ຽວກບັບນັຫາສໍາຄນັຂອງການຄຸມ້ຄອງທາງດາ້ນ 
ການເງນິ ເຊິ່ ງປະກອບດວ້ຍ:



ຄູ່ມກືານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລຫິານໂຄງການສໍາລບັທນຶການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ

ກມົຮ່ວມມສືາກນົ, ກະຊວງແຜນການ ແລະການລງົທນຶ38

    1). ການນາໍໃຊແ້ຫຼ່ ງທນຶ.
   2). ບນັຊເີງນິຝາກຂອງໂຄງການ.
   3). ການຊໍາລະຈາກຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ.
   4). ເງນິເບັຍ້ລຽ້ງ.

6.5 ການລາຍງານການເງນິ ແລະ ການກວດສອບ
ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງເຈົາ້ຂອງໂຄງການ ແມ່ນຮບັປະກນັການຮ່າງບດົລາຍງານການເງນິໃຫສ້ອດ 

ຄ່ອງກບັເງ ື່ອນໄຂທີ່ ໄດຕ້ກົລງົກນັໃນການສະໜອງທນຶຈາກຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ. ກະຊວງແຜນການ ແລະ 
 

ການລງົທນຶ ແລະກະຊວງການເງນິ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບໃນການຮບັປະກນັວ່າເຈ ົາ້ຂອງໂຄງການໄດປ້ະ 

ຕບິດັເງ ື່ອນໄຂການລາຍງານໃຫຄູ່້ຮ່ວມພດັທະນາ ເຊິ່ ງເງ ື່ອນໄຂເຫຼົ່ ານີໂ້ດຍທົ່ ວໄປຈະນອນໃນເອກະ
ສານໂຄງການ ແລະ/ຫຼ ືສນັຍາທາງດາ້ນການເງນິ.

6.5.1 ເນຶອ້ໃນການລາຍງານວຽກງານການເງນິ ປະກອບດວ້ຍ:

    1). ບດົລາຍງານການເງນິປະຈາໍເດອືນ ໂດຍຖເືອາົການສະຫຼຸບບນັຊທີາ້ຍເດອືນ.
   2). ບດົລາຍງານການເງນິປະຈາໍໄຕມາດ (ງວດ 03 ເດອືນ) ໂດຍຖເືອາົການສະຫຼຸບບນັຊທີາ້ຍ 
 ໄຕມາດ.
   3). ບດົລາຍງານການເງນິປະຈາໍປ ີໂດຍຖເືອາົການສະຫຼຸບບນັຊທີາ້ຍປ.ີ
   4). ງບົປະມານປະຈາໍປ ີສະໜບັສະໜນູໃຫແ້ກ່ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ.
   5). ງບົປະມານປະຈາໍໄຕມາດ ສະໜບັສະໜນູໃຫແ້ກ່ການລາຍງານຄວາມຄບືໜາ້, ການຕດິຕາມ  

 ແລະປະເມນີຜນົ.
   6). ງບົປະມານປະຈາໍໄຕມາດ ສະໜບັສະໜນູໃຫແ້ກ່ການຄ່ຽນເງນິເຂົາ້ບນັຊເີງນິຝາກຂອງໂຄງ 

 ການ.

ໃນໄລຍະສາ້ງໂຄງການນັນ້ ຕອ້ງຄໍານງຶເຖງິວຽກງານການກວດສອບຈາກພາຍນອກປະກອບເຂົາ້
 

ໃນໂຄງການລວມທງັຮູບແບບ, ເນືອ້ໃນ ແລະ ກາໍນດົເວລາ. ສ່ວນການຮ່າງກາໍນດົຂອບວຽກການກວດ 

ສອບຈາກພາຍນອກນັນ້ແມ່ນຜ່ານການປກຶສາຫາລກືບັທມີງານປະເມນີໂຄງການຂອງຄູ່ຮ່ວມພດັທະ 

ນາ  ແລະ ຖກືບນັທກຶໄວໃ້ນບນັທກຶຊ່ວຍຈາໍ ຫຼ ືບດົບນັທກຶຄວາມເຂົາ້ໃຈ ໂດຍທົ່ ວໄປຈະປະກອບເຂົາ້ເປນັ
 

ເງ ື່ອນໄຂໜຶ່ ງຂອງສນັຍາທາງດາ້ນການເງນິ.

6.5.2 ການກວດສອບພາຍໃນ

ອງີຕາມກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການກວດສອບ, ທຸກໆກະຊວງ/ຂະແໜງການ ທີ່ ຮບັຜດິຊອບໂຄງການຊ່ວຍ 
ເຫຼອືຈາກຕ່າງປະເທດຕອ້ງໄດຈ້ດັຕັງ້ໜ່ວຍງານກວດສອບພາຍໃນເອກະລາດຂຶນ້. ໜ່ວຍງານດັ່ ງກ່າວ

 

ຕອ້ງປະກອບພະນກັງານກວດສອບທີ່ ມຄຸີນວຸດທ ິແລະປະສບົການໃຫພ້ຽງພໍ. ໜ່ວຍງານນີຈ້ະເຮດັໜາ້ 
ທີ່ ທບົທວນລະບບົ ແລະຂັນ້ຕອນກວດສອບພາຍໃນຂອງໂຄງການເປນັປກົກະຕ ິແລະ ລາຍງານຜນົ

 

ການກວດສອບໃຫກ້ານນາໍສູງສຸດຂອງກະຊວງ/ຂະແໜງການ,ໃຫອ້ງົການກວດສອບແຫ່ງລດັທງັແລກ  
ປ່ຽນກບັບໍລສິດັກວດສອບພາຍນອກຂອງໂຄງການອກີດວ້ຍ.

ນອກນັນ້, ທາງໂຄງການເອງຕອ້ງໃຫຄ້ວາມສະດວກແກ່ພະນກັງານກວດສອບໃນການສະໜອງຂໍມ້ນູ 



ຄູ່ມກືານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລຫິານໂຄງການສໍາລບັທນຶການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ

ກມົຮ່ວມມສືາກນົ, ກະຊວງແຜນການ ແລະການລງົທນຶ 39

ແລະສະໜບັສະໜນູການລງົເຮດັວຽກຢູ່ສະໜາມຂອງໂຄງການອກີດວ້ຍ.

ເຈົາ້ຂອງໂຄງການຈະຮບັປະກນັວ່າໃຫມ້ກີານກວດສອບພາຍໃນຂອງໂຄງການໂດຍໜ່ວຍງານກວດ 

ສອບພາຍໃນຂອງກະຊວງທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຢ່າງໜອ້ຍໜຶ່ ງຄັງ້ຕ່ໍປ.ີ

6.6 ການຈດັຊື-້ຈດັຈາ້ງ ແລະ ການກໍ່ ສາ້ງສອ້ມແປງ

ການແນະນາໍວຽກງານການຈດັຊື-້ຈດັຈາ້ງ ທີ່ ລະບຸໃນຄູ່ມລືະບຽບການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລຫິານໂຄງການ
 

ສະບບັນີ ້ແມ່ນມລີກັສະນະກວມລວມ. ສ່ວນການກາໍນດົລາຍລະອຽດໃນການກະກຽມວຽກງານການ
 

ຈດັຊື-້ຈດັຈາ້ງຂອງໂຄງການແມ່ນໃຫອ້ງີຕາມເອກະສານນຕິກິາໍຂອງໂຄງການ, ຂັນ້ຕອນການຈດັຊ ້-ື
ຈດັຈາ້ງ ອງີຕາມດໍາລດັຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ,ີ ລະບຽບການ ແລະຄູ່ມກືານຈດັຊ ້-ືຈດັຈາ້ງຂອງກະ 

ຊວງການເງນິ ແລະ ບດົແນະນາໍການຈດັຊ ້-ືຈດັຈາ້ງທ່ປີກຶສາຂອງຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ (ໃຫປ້ະຕບິດັຕາມ
 

ເນືອ້ໃນທີ່ ລະບຸໃນສນັຍາ).

ລດັຖະບານມໜີາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບລວມໃນການຈດັຊ ້-ືຈດັຈາ້ງ. ສ່ວນຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນການຈດັ
 

ຊື-້ຈດັຈາ້ງ ຂອງແຕ່ລະໂຄງການສະເພາະ ແມ່ນພາລະຂອງເຈົາ້ຂອງໂຄງການໃນການດໍາເນນີເປນັອນັສະ
 

ເພາະແຕ່ລະໂຄງການ. ສ່ວນຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາມໜີາ້ທີ່ ທບົທວນຂັນ້ຕອນການຈດັຊື-້ຈດັຈາ້ງ ທີ່ ເຈ ົາ້ຂອງ

 

ໂຄງການດໍາເນນີການ ແລະການເຫນັດຂີອງຄະນະຮບັຜດິຊອບການຈດັຊ ້-ືຈດັຈາ້ງ. ການທບົທວນຂອງ 

ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາອາດ ຈະເປນັຮູບການທບົທວນກ່ອນ ຫຼ ື ການທບົທວນຕາມພາຍຫຼງັ ເຊິ່ ງໄດລ້ະ 

ບຸໄວຢູ່້ໃນແຜນຈດັຊ ້-ືຈດັຈາ້ງທ່ໄີດຮ້ບັ ອະນຸມດັແລວ້ ແລະໄດອ້ະທບິາຍຢູ່ໃນຄູ່ມກືານຈດັຊື-້ຈດັ 
ຈາ້ງທີ່ ປກຶສາຂອງຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ. 
ທຸກໆກດິຈະກາໍທີ່ ຕດິພນັກບັການຈດັຊື-້ຈດັຈາ້ງ ຕອ້ງຮບັປະກນັໄດວ່້າການຈດັຊ ້-ືຈດັຈາ້ງທງັໝດົ 

 

ແມ່ນດໍາເນນີການຢ່າງເປດີເຜຍີ ແລະໂປ່ງໃສເພື່ ອຄວາມປະຢດັ ແລະ ມປີະສດິທພິາບ ທງັເປນັການຕາ້ນ
 

ການສໍໂ້ກງ ແລະການສໍລ້າດບງັຫຼວງ ເຊີ່ ງສາ້ງໂອກາດທີ່ ເທົ່ າທຽມໃຫແ້ກ່ບນັດາຜູສ້ະໜອງ ແລະ ບນັດາ

 

ປະເທດທີ່ ເປນັຜູສ້ະໜອງທີ່  ສະໜອງໃຫແ້ກ່ວຽກງານກໍ່ ສາ້ງສອ້ມແປງ, ການສະໜອງສນິຄາ້ ແລະ
ການບໍລກິານ.

ພາລະບດົບາດ ແລະ ໜາ້ທ່ຮີບັຜດິຊອບຂອງພະນກັງານລດັຖະກອນທີ່ ຕດິພນັກບັຂັນ້ຕອນການຈດັ
 

ຊື-້ຈດັຈາ້ງ ລວມທງັສະມາຊກິຄະນະກາໍມະການປະເມນີຜນົ ແລະ ຄະນະກາໍມະການຮບັຜດິຊອບ 
ທບົທວນການຈດັຊື-້ຈດັຈາ້ງຕ່າງໆ ເຊິ່ ງປະກອບດວ້ຍ ຜູຕ້າງໜາ້ຈາກກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ 
ລງົທນຶ, ກະຊວງການເງນິ ແລະ ກະຊວງ/ຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງນັນ້ ຕອ້ງດໍາເນນີການໃຫໄ້ດຕ້າມ 
ມາດຕະຖານຈນັຍາບນັສູງສຸດ ທີ່ ລະບຸໃນຄູ່ມກືານຈດັຊື-້ຈດັຈາ້ງ ແລະ ການຈດັຈາ້ງທີ່ ປກຶສາຂອງຄູ່
ຮ່ວມພດັທະນາ ລວມທງັບດົແນະນາໍການຕາ້ນການສ ້ໍລາດບງັຫຼວງ ເຊິ່ ງໄດຮ້ບັການຜັນັຂະຫຍາຍເຂົາ້ 
ໃນຄູ່ມກືານຈດັຊື-້ຈດັຈາ້ງ.

ຖາ້ຫາກເຫນັວ່າມຄີວາມຈາໍເປນັ ໂຄງການຕອ້ງໄດຈ້ດັກຽມໃນການພດັທະນາຂດີຄວາມສາມາດທີ່  
 

ເໝາະສມົເພື່ ອສບືຕ່ໍພດັທະນາຂດີຄວາມສາມາດໃຫທ້ງັລະດບັບຸກຄນົ ແລະ ລະດບັອງົການຈດັຕັງ້ 
ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫແ້ກ່ການຈດັຊື-້ຈດັຈາ້ງສນິຄາ້, ການກໍ່ ສາ້ງສອ້ມແປງ ແລະການບໍລກິານ ໄດມ້າດ

 

ຖານໃນລະດບັທີ່ ເໝາະສມົ. ການພດັທະນາດັ່ ງ ກ່າວນີຈ້ະນາໍຜນົປະໂຫຍດມາສູ່ໂຄງການໃນປະຈບຸນັ 
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ກມົຮ່ວມມສືາກນົ, ກະຊວງແຜນການ ແລະການລງົທນຶ40

ແລະການພດັທະນາບນັດາກດິຈະກາໍໃນອະນາຄດົຕະຫຼອດຮອດອງົການຈດັຕັງ້ທງັໝດົ. ນອກນັນ້, 
ຍງັເປນັການພດັທະນາຂດີຄວາມສາມາດ ສູ່ລະດບັມາດຕະຖານສາກນົເຊິ່ ງເປນັພາກສ່ວນຂອງຂັນ້ 
ຕອນ ແລະລະບບົຂອງລດັຖະບານແທນທີ່ ຈະເປນັພຽງແຕ່ຄູ່ຂະໜານກບັລະບບົ ແລະຂັນ້ຕອນຂອງ 
ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາເທົ່ ານັນ້.

6.7 ການຄຸມ້ຄອງຊບັສນິ

ບນັດາຊບັສນິ ທີ່ ຈດັຊື-້ຈດັຈາ້ງ ພາຍໃຕແ້ຫຼ່ ງທນຶຂອງໂຄງການເຊັ່ ນ: ພາຫະນະ, ເຄື່ ອງຄອມພວິເຕ,ີ 
ເຄື່ ອງເຟນີເີຈຮີບັໃຊຫ້ອ້ງການ, ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ ອງມຕ່ືາງໆ, ການກ່ສໍາ້ງສອ້ມແປງ ແລະປະເພດທີ່ ບໍ່

 

ເປນັຊບັສນິທ່ນີອນໃນການບໍລກິານທ່ປີກຶສາຕວົຢ່າງ: ບດົລາຍງານ ແລະຄງັຄວາມຮູຕ່້າງໆເປນັຕ ້ນົ. 
ບນັດາຊບັສນິ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການເອາົໃຈໃສ່ຄຸມ້ຄອງດູແລຮກັສາຄກືນັກບັຊບັສນິອື່ ນໆຂອງລດັຖະບານ.  

ສະນັນ້, ເຈ ົາ້ຂອງໂຄງການຈ່ງຶມໜີາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບດັ່ ງນີ:້

    1). ເກບັຮກັສາ ແລະ ຂຶນ້ທະບຽນບນັຊຄີບົຊຸດສໍາລບັຊບັສມົບດັປະເພດທີ່ ບ່ໍມກີານສິນ້ເປອືງ 

 

 ທີ່ ໂຄງການໄດຈ້ດັຊືມ້າ.
    2). ເກບັຮກັສາຊບັສນິທີ່ ນາໍໃຊຍ້າວນານ ໃຫຢູ່້ໃນສະພາບການທີ່ ໃຊໄ້ດໃ້ນໄລຍະກາໍລງັຈດັຕັງ້

 

 ປະຕບິດັໂຄງການ ແລະໄລຍະຫຼງັຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ.
    3). ຮບັປະກນັການນາໍໃຊຊ້ບັສນິ ທີ່ ໂຄງການໄດຈ້ດັຊືມ້າຕາມເປົາ້ໝາຍຂອງໂຄງການ ແລະ ໃຫ ້

 

 ບຸກຄນົເປົາ້ໝາຍຂອງໂຄງການເທົ່ ານັນ້.
    4). ຮບັປະກນັ ບ່ໍໃຫມ້ກີານນາໍໃຊກ້ບັບຸກຄນົ ຫຼ ືຫອ້ງການອື່ ນ, ນອກຈາກໄດຮ້ບັການເຫນັດເີປນັ

 

 ລາຍລກັອກັສອນຈາກຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ.
    5). ຮບັປະກນັ ບນັດາຊບັສນິທງັໝດົທີ່ ໂຄງການໄດຈ້ດັຊືມ້າຮບັໃຊໃ້ນໂຄງການໄດຮ້ບັການ

 

 ກວດສອບ ແລະ ມອບ-ໂອນໃຫລ້ດັຖະບານ.

ນອກນັນ້, ຍງັຮບັປະກນັການສົ່ ງສໍາເນາົບນັຊຊີບັສນິ (ບນັຊຊີບັສນິລວມ) ໃຫກ້ະຊວງແຜນການ ແລະ
 

ການລງົທນຶ, ບນັດາເອກະສານທີ່ ຕດິພນັກບັການໂອນມອບຊບັສນິ ໃຫກ້ມົຊບັສນິຂອງລດັ (ກະຊວງ 

ການເງນິ) ທງັລະບຸລະອຽດກ່ຽວກບັສະຖານທີ່  ແລະ ການນາໍໃຊຊ້ບັສນິດັ່ ງກ່າວ.

ຫຼກັການທີ່ ສໍາຄນັຂອງລະບບົຂອງການຈດັຊືຂ້ອງລດັທີ່ ໂປ່ງໃສ ແມ່ນການເປດີເຜຍີຂໍມູ້ນສູ່ສາທາລະ 
ນະ ແລະ ສງັຄມົ.

6.8 ການຄດັເລອືກພະນກັງານ ແລະ ທີ່ ປກຶສາ

ທີ່ ປກຶສາທງັພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ, ຊ່ຽວຊານ ແລະ ຊ່ຽວຊານສະເພາະດາ້ນທີ່ ມປີະສບົການຕອ້ງ 
 

ສະໜອງຄວາມຊໍານານງານ, ຄວາມຮູ ້ແລະປະສບົການໃຫພ້ະນກັງານທອ້ງຖິ່ ນທີ່ ມໂີຄງການຊ່ວຍເຫຼອື
 

ຈາກຕ່າງປະເທດ ຢູ່ ສປປ ລາວ. ການວ່າຈາ້ງທີ່ ປກຶສາແມ່ນໃຊງ້ບົປະມານສູງ ຊຶ່ ງເປນັລາຍຈ່າຍຈາໍນວນ
 

ຫຼາຍຂອງໂຄງການ. ສະນັນ້, ຕອ້ງໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ ແລະ ພຈິາລະນາວາງແຜນກາໍນດົຄວາມຕອ້ງການການ 

ບໍລກິານທີ່ ປກຶສາ ລວມທງັການກາໍນດົຂອບວຽກ ແລະ ວທິກີານຄດັເລອືກ ແລະ ຄວນເລັ່ ງໃສ່ນາໍໃຊ ້
ທີ່ ປກຶສາຢູ່ທອ້ງຖິ່ ນ ທີ່ ມປີະສບົການທີ່ ສອດຄອງກບັປະສດິທດິພາບໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ 
ໃຫຫ້ຼາຍເທົ່ າທເີປນັໄປໄດ.້
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ພາຍຫຼງັທ່ກີາໍນດົຂອບເຂດ ຂອງການບໍລກິານທ່ປີກຶສາຂອງໂຄງການໄດແ້ລວ້, ເຈ ົາ້ຂອງໂຄງການມໜີາ້ທີ່
 

ຮບັຜດິຊອບຮອບດາ້ນຕ່ໍການຄດັເລອືກທີ່ ປກຶສາ. ພາຍໃນຂ ້ນັຕອນການຄດັເລອືກນັນ້ຄວນຈະແມ່ນ
ທມີງານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຂອງເຈົາ້ຂອງໂຄງການເປນັຜູນ້າໍພາ. ການຄດັເລອືກນັນ້ຕອ້ງຍຸຕທິາໍ, 
ໂປ່ງໃສເຕມັສວ່ນ ແລະ ສອດຄ່ອງກບັດໍາລດັວ່າດວ້ຍການຈດັຊ ້-ືຈດັຈາ້ງຂອງລດັຖະບານ ແລະ ບດົ
ແນະນາໍການຄດັເລອືກທີ່ ປກຶສາຂອງຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ.

ພາຍຫຼງັທີ່ ໂຄງການໄດຮ້ບັການອະນຸມດັ, ການດໍາເນນີການຄດັເລອືກທີ່ ປກຶສາ ແລະພະນກັງານຕອ້ງໄດ ້
ເຮດັການຄດັເລອືກໄວເທົ່ າທີ່  ເປນັໄປໄດ.້

ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 2(ຄ) ໄດເ້ວົາ້ລະອຽດກ່ຽວກບັຂັນ້ຕອນຮ່ວມກນັຂອງການບໍລກິານທີ່ ປກຶສາ 
ແລະພະນກັງານເຊິ່ ງປະກອບດວ້ຍ:

    1). ການຄດັເລອືກທີ່ ປກຶສາ (ການຄດັເລອືກລ່ວງໜາ້).
   2). ການກະກຽມຮ່າງກາໍນດົຂອບວຽກ ແລະ ສນັຍາ.
   3). ການຄຸມ້ຄອງທີ່ ປກຶສາ.
   4). ການສາ້ງສນັຍາລະຫວ່າງຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ແລະ ທີ່ ປກຶສາ.
   5). ຂັນ້ຕອນການຂໍວຊ່ິາ ສໍາລບັພະນກັງານ ແລະ ທີ່ ປກຶສາຕ່າງປະເທດ.
   6). ພນັທະອາກອນ ຂອງທີ່ ປກຶສາ ແລະ ພະນກັງານ.

6.9 ການຕ່ໍອາຍຸໂຄງການ

ໃນໄລຍະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ, ຖາ້ເຫນັວ່າຈາໍເປນັໃນການຕ່ໍອາຍຸໂຄງການນັນ້ໃນເວລາດໍາເນນີການ 
 

ທບົທວນໂຄງການປະຈາໍປ,ີ ກາງສະໄໝຂອງຄະນະວຊິາການ ກໍ່ ຄວນຍກົປະເດນັຄວາມເປນັໄປໄດຂ້ອງ  

ການຕ່ໍອາຍຸໂຄງການຂ ້ນຶມາເພື່ ອປກຶສາຫາລ.ື ການປກຶສາຫາລນືີກ່້ຄໍວນດໍາເນນີການຢ່າງໜອ້ຍ 12 ເດອືນ

 

ກ່ອນມກີານຕກົລງົການຕ່ໍອາຍຸໂຄງການ ຫຼ ືການປບັຂອງໂຄງການ.
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ພາກທ ີ7

ຂັນ້ຕອນທ ີ6 - ການສິນ້ສຸດ, ການຕ່ໍ, ການປບັ ຫຼ ືການປດິໂຄງການ

ຄູ່ມກືານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລຫິານໂຄງການສໍາລບັທນຶການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ   
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ການກາໍນດົ 
ແລະ ດດັປບັ
ໂຄງການ

ການສາ້ງ, ວາງ
ແຜນ ແລະ ອອກ
ແບບ ໂຄງການ

ການປະເມນີ
ໂຄງການ 
ເບືອ້ງຕ ົນ້

ການອະນມຸດັ
ໂຄງການ

ການຈດັຕ ັງ້
ປະຕບິດັ
ໂຄງການ

ການສິນ້ສດຸ, ການຕ່ໍ, 
ການປບັ ຫືຼ ການປິດ 

ໂຄງການ

3). ການຄຸມ້ຄອງທີ່ ປກຶສາ. 

4). ການສາ້ງສນັຍາລະຫວ່າງຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ແລະ ທີ່ ປກຶສາ. 

5). ຂັນ້ຕອນການຂໍວຊ່ິາ ສໍາລບັພະນກັງານ ແລະ ທີ່ ປກຶສາຕ່າງປະເທດ. 

6). ພນັທະອາກອນ ຂອງທີ່ ປກຶສາ ແລະ ພະນກັງານ. 

6.9 ການຕ່ໍອາຍຸໂຄງການ 

ໃນໄລຍະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ, ຖາ້ເຫນັວ່າຈໍາເປັນໃນການຕ່ໍອາຍຸໂຄງການນັນ້ ໃນເວລາດໍາເນນີການທບົທວນ

ໂຄງການປະຈາໍປ,ີ ກາງສະໄໝຂອງຄະນະວຊິາການ ກໍ່ ຄວນຍກົປະເດນັຄວາມເປນັໄປ ໄດຂ້ອງການຕ່ໍອາຍຸໂຄງການ

ຂຶນ້ມາເພື່ ອປກຶສາຫາລ.ື ການປກຶສາຫາລນືີກ້ໍ່ ຄວນດໍາເນນີການຢ່າງໜອ້ຍ 12 ເດອືນ ກ່ອນມກີານຕກົລງົການຕ່ໍອາຍຸ

ໂຄງການ ຫຼ ືການປບັຂອງໂຄງການ. 

 

 

 

ພາກທ ີ7 

ຂັນ້ຕອນທ ີ6 - ການສິນ້ສຸດ, ການຕ່ໍ, ການປບັ ຫຼ ືການປດິໂຄງການ 
 

 

 

 

ການສິນ້ສຸດໂຄງການທີ່ ປະສບົຜນົສໍາເລດັ ຄວນຈະເຊື່ ອມສານເຂົາ້ກບັກດິຈະກໍາຂອງເຈົາ້ຂອງໂຄງການ/ກະຊວງ/

ຂະແໜງການ ທີ່ ເຫນັວ່າມຄີວາມເປນັໄປໄດ ້ເພື່ ອເຮດັໃຫມ້ຄີວາມຍນືຍງົ. 

ພາກສ່ວນຫຼກັ:
ກະຊວງ/ຂະແໜງການ    

ທີ່ ເປນັເຈົາ້ຂອງ ໂຄງການ 

ກະຊວງ ຜທ 

ກະຊວງ ກງ 

ພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ:

ກະຊວງ/ຂະແໜງການ 

ກະຊວງ ຕປທ 

ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ 

ແຂວງ 

ການປດິບນັຊເີງນິຝາກຂອງໂຄງການ

ການເກບັຮກັສາເງນິຄໍາ້ປະກນັຂອງທນຶໂຄງການ 

ການສະຫຸຼບຊບັສມົບດັທີ່ ຍງັເຫຼອື ແລະ ການສົ່ ງມອບຊບັສມົບດັຂອງໂຄງການ

ການສາ້ງບດົລາຍງານຜນົສໍາເລດັຂອງໂຄງການ

ການປະເມນີຜນົ ຫຼງັສໍາເລດັໂຄງການ ແລະ ຂັນ້ຕອນການກວດສອບສຸດທາ້ຍ

ການປດິໂຄງການ 

ການສິນ້ສຸດໂຄງການທີ່ ປະສບົຜນົສໍາເລດັ ຄວນຈະເຊື່ ອມສານເຂົາ້ກບັກດິຈະກາໍຂອງເຈົາ້ຂອງໂຄງການ 

 

/ກະຊວງ/ຂະແໜງການທີ່ ເຫນັວ່າມຄີວາມເປນັໄປໄດ ້ເພື່ ອເຮດັໃຫມ້ຄີວາມຍນືຍງົ.

ໂດຍຫຼກັການແລວ້ເຈົາ້ຂອງໂຄງການຕອ້ງຮບັປະກນັໃຫກ້ານປດິໂຄງການເປນັໄປຕາມແຜນ ແລະ ຂອບ  

ສນັຍາທີ່ ໄດຕ້ກົລງົກນັລະຫວ່າງລດັຖະບານ ແລະຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ.   
ໃນກລໍະນກີານປດິໂຄງການນ ້ຕີອ້ງໃຫເ້ວລາພຽງພໍ ເພື່ ອດໍາເນນີການປດິບນັຊເີງນິຝາກຢູ່ທະນາຄານ, 

 

ການສ ້ນິສຸດສນັຍາກບັບຸກຄນົ, ຢຸດຕກິານເຊົາ້ສະຖານທ່ທີີ່ ເຮດັເປນັຫອ້ງການ ແລະ ສະຖານທ່ອີື່ ນໆ, 

 

ການເຄື່ ອນຍາ້ຍອຸປະກອນ ແລະເຄື່ ອງກນົຈກັຕ່າງໆ ຕາມລະບຽບການຂອງລດັຖະບານວາງອອກ. 
ນອກນ ້ນັ, ແມ່ນການກະກຽມຈດັການສ່ງົເງນິທ່ໃີຊຈ່້າຍບ່ໍໝດົ ທງັໝດົເຂົາ້ບນັຊເີງນິຝາກທະນາຄານ

 

ຂອງລດັຖະບານຕາມລະບຽບການຂອງຂໍຕ້ກົລງົຂອງກະຊວງການເງນິ ສະບບັເລກທ ີ2695/ກງ. ເຈົາ້
 

ຂອງໂຄງການຕອ້ງຮບັປະກນັການຊໍາລະຄ ້ງັສຸດທາ້ຍໃຫທ່້ວງທນັລະບຽບການເງນິຂອງຜູໃ້ຫທ້ນຶ ແລະ  

ຕອ້ງສອດຄ່ອງກບັລະບຽບຫຼກັການຂອງລດັຖະບານ.   
7.1 ການປດິບນັຊເີງນິຝາກຂອງໂຄງການ

ເຈົາ້ຂອງໂຄງການ ຕອ້ງປດິບນັຊເີງນິຝາກຂອງໂຄງການ ແລະ ຮບັປະກນັວ່າທຸກໆລາຍຈ່າຍໄດຊໍ້າລະ 
ໃຫທ້ີ່ ປກຶສາ, ຜູຮ້ບັເໝາົ ແລະ ລາຍຈ່າຍອ່ນືໆ ເປນັທ່ຮີຽບຮອ້ຍແລວ້ ໂດຍໄດມ້ກີານຈດົກ່າຍ ແລະ

 

ລາຍງານກ່ອນການປດິໂຄງການ. ໃນກລໍະນຂີອງການຊໍາລະໃຫຜູ້ຮ້ບັເໝາົກໍ່ ສາ້ງ, ເຈ ົາ້ຂອງໂຄງການຕອ້ງ
 



ຄູ່ມກືານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລຫິານໂຄງການສໍາລບັທນຶການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ
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ຮບັປະກນັວ່າໄດເ້ກບັຮກັສາເງນິຄ ້າໍປະກນັທີ່ ລະບຸໄວໃ້ນສນັຍາ ຫຼ ືມໜີງັສຄື ້າໍປະກນັທາງດາ້ນການເງນິ 
ຈາກທະນາຄານທີ່ ເຊື່ ອຖໄືດ ້ຕາມຈາໍນວນເງນິຄໍາ້ປະກນັ. ເມື່ ອໂຄງການໄດຖ້ກືປດິ ບ່ໍວ່າຈະທາງດາ້ນ 
ໜາ້ວຽກກດິຈະກາໍກໍ່ ຄດືາ້ນການບໍລຫິານ, ໂຄງການຕອ້ງປດິບນັຊໂີຄງການ ແລະ ຕອ້ງໄດລ້າຍງານ
ການປດິບນັຊດີັ່ ງກ່າວໃຫກ້ະຊວງການເງນິ. ລາຍລະອຽດຂອງຂັນ້ຕອນການປດິບນັຊຂີອງໂຄງການ 
ໄດລ້ະບຸໄລໃ້ນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 2(ງ).

7.2 ການເກບັຮກັສາ ເງນິຄໍາ້ປະກນັຂອງທນຶໂຄງການ

ຍອດເງນິເຫຼອືໃນບນັຊ ີ (ລວມທງັດອກເບັຍ້) ຂອງໂຄງການທີ່ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາໄດສ້ະໜອງໃຫ ້
ນັນ້, ໂດຍທົ່ ວໄປ ຈະໂອນຄນືໃຫຄູ່້ຮ່ວມພດັທະນາ ນອກຈາກມກີານຕກົລງົເຫນັດຕ່ີາງຫາກກບັຄູ່

 

ຮ່ວມພດັທະນາ. ການຊໍາລະເງນິຄ ້າໍປະກນັຄັງ້ສຸດທາ້ຍໃຫຄູ່້ສນັຍາກ່ຽວກບັການກໍ່ ສາ້ງ, ການສະໜອງ 
 

ແລະ ການຕດິຕັງ້ຕ່າງໆ, ໂດຍປກົກະຕແິລວ້ຈະດໍາເນນີການໃນໄລຍະທາ້ຍຂອງຊ່ວງຄໍາ້ປະກນັ ຫຼ ືທດົ
 

ລອງດໍາເນນີງານຂອງວຽກນັນ້ໆ ຫຼ ືໄດອ້ອກໃບຢ້ງັຢນືຮບັຮອງເອາົ (ຕ່ໍກບັສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ
ທີ່ໄດປ້ະກອບໃຫ)້ໂດຍຜ່ານການກວດສອບຈາກພະນກັງານວຊິາການແລະອະນຸມດັຈາກເຈົາ້ຂອງໂຄງ 

 

ການ. ສ່ວນເວລາກາໍນດົການຊໍາລະເງນິຄ ້ໍາປະກນັຈະໄດ ້ ລະບຸໄວໃ້ນເງ ື່ອນໄຂຂອງສນັຍາທ່ໄີດເ້ຊນັ 
ກນັລະຫວ່າງເຈົາ້ຂອງໂຄງການ ແລະ ຜູຮ້ບັເໝາົ. ການຊໍາລະແຕ່ລະສ່ວນຂອງເງນິຄຄໍາ້ປະກນັຈະ
ໝດົກາໍນດົຫຼງັມືປ້ດິໂຄງການ ແລະບ່ໍສາມາດສຶບືຕ່ໍໄດອ້ກີ:

    1). ເຈ ົາ້ຂອງໂຄງການ ອາດຈະຊໍາລະເງນິຄໍາ້ປະກນັໃຫຜູ້ຮ້ບັເໝາົ ກ່ອນມືປ້ດິໂຄງການໂດຍຜູ ້
 

 ຮບັເໝາົຕອ້ງປະກອບໜງັສຄໍືາ້ປະກນັໃຫໂ້ຄງການ. 
   2). ໜງັສຄໍືາ້ປະກນັຕອ້ງແມ່ນທະນາຄານທີ່ ເຊື່ ອຖໄືດເ້ປນັທີ່ ຍອມຮບັຂອງເຈົາ້ຂອງໂຄງການ 

 

 ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາເປນັຜູອ້ອກໃຫ.້
   3). ສນັຍາເພີ່ ມ,ໜງັສສືັ່ ງວຽກເພີ່ ມ ຫຼ ື ໜງັສຕ່ືາໆຂອງສນັຍາທີ່ ເປັນຫຼກັຖານສນັຍາກບັ

 

 ຜູຮ້ບັເໝາົເພື່ ອກະກຽມດດັແກລ້າຍຈ່າຍ ເຊິ່ ງໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນເງ ື່ອນໄຂຂອງສນັຍາ.
   4). ການເກບັຮກັສາເງນິຄໍາ້ປະກນັ ບ່ໍໄດຖ້ເືປນັເຫດຜນົອາ້ງອງີ ເພື່ ອສະເໜຕ່ໍີອາຍຸຂອງມືປ້ດິໂຄງ

 

 ການ.

7.3 ການສະຫຼຸບຊບັສນິທີ່ ຍງັເຫຼອື ແລະ ການສົ່ ງມອບຊບັສນິຂອງໂຄງການ

ຊບັສນິທງັໝດົທີ່ ໂຄງການຈດັຊືມ້າ ແລະປະໄວໃ້ນໄລຍະທາ້ຍຂອງໂຄງການ ຖເືປນັຊບັສນິຂອງລດັຖະ
 

ບານ. ບນັຊຊີບັສນິເຫຼົ່ ານີຈ້ະຕອ້ງເກບັມຽ້ນ ແລະສົ່ ງມອບໃຫກ້ມົຊບັສນິຂອງລດັ (ກະຊວງການເງນິ) 
ເຊິ່ ງມໜີາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບໃນການຈດັສນັຕາມຄວາມເໝາະສມົ (ອງີໃສ່ກດົໝາຍຊບັສນິຂອງລດັ ສະ

 

ບບັເລກທ ີ14/ສພຊ, ລງົວນັທ ີ05 ກລໍະກດົ 2012).

7.4 ການສາ້ງບດົລາຍງານຜນົສໍາເລດັຂອງໂຄງການ

ເຈົາ້ຂອງໂຄງການ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງຂອງລດັຖະບານ ຕອ້ງໄດເ້ຮດັການປະເມນີການຈດັຕັງ້ປະ
 

ຕບິດັຂອງໂຄງການຕາມຂໍກ້າໍນດົຂອງຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ຊຶ່ ງກໍ່ ເປນັວຽກໜື່ ງທີ່ ລດັຖະບານໃຫຄ້ວາມ

 

ສໍາຄນັ. ຂັນ້ຕອນການສາ້ງບດົລາຍງານຜນົສໍາເລດັຂອງໂຄງການຕອ້ງສໍາເລດັພາຍໃນເວລາທີ່ ກາໍນດົ
 

ຂອງໂຄງການດັ່ ງທີ່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນໃນຄູ່ມກືານບໍລຫິານໂຄງການ ແລະ ສນັຍາທາງດາ້ນການເງນິ.



ຄູ່ມກືານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລຫິານໂຄງການສໍາລບັທນຶການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ
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ເພື່ ອສົ່ ງເສມີໃຫແ້ກ່ການຮຽນຮູຂ້ັນ້ຕອນພາຍໃນຂະແໜງການທີ່ ເປັນເຈົາ້ຂອງໂຄງການເອງ ຈະ

 

ຕອ້ງໄດນ້າໍໃຊບຸ້ກຄະລາກອນຂອງຕນົເອງດໍາເນນີການສາ້ງບດົລາຍງານຜນົສໍາເລດັຂອງໂຄງການ. ແຕ່ 

ສໍາລບັໜາ້ວຽກທີ່ ສະຫຼບັຊບັຊອ້ນ ເຊັ່ ນວ່າ: ການວໄິຈທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ການເງນິ ຫຼ ືດດັແກ/້ແປເປນັ
 

ພາສາອງັກດິ, ເຈ ົາ້ຂອງໂຄງການອາດຈະວ່າຈາ້ງທີ່ ປກຶສາເພື່ ອຊ່ວຍວຽກດັ່ ງກ່າວ. ຕ່ໍກບັໜາ້ວຽກດັ່ ງກ່າວ

 

ຄວນວ່າຈາ້ງເອາົທີ່ ປກຶສາພາຍໃນ ຖາ້ເຫນັວ່າເຂົາ້ເຈ ົາ້ມຂີດີຄວາມສາມາດຕາມທ່ຕີອ້ງການ. 
ໃນບດົລາຍງານຜນົສໍາເລດັຂອງໂຄງການຕອ້ງກວມເອາົທຸກໜາ້ວຽກຂອງໂຄງການ. ຈດຸປະສງົຕົນ້ຕໍ 

ຂອງບດົລາຍງານຜນົສໍາເລດັຂອງໂຄງການ ແມ່ນເພື່ ອຖອດຖອນບດົຮຽນປະສບົການຈາກການຈດັຕັງ້
 

ປະຕບິດັບນັດາກດິຈະກາໍຂອງໂຄງການ ເພື່ ອເປນັການກະກຽມທີ່ ດໃີຫແ້ກ່ການຈດັຕງັປະຕບິດັໂຄງ
 

ການອື່ ນໆໃນອະນາຄດົ. ບດົລາຍງານຜນົສໍາເລດັຂອງໂຄງການຍງັສາມາດນາໍໃຊເ້ປນັເຄື່ ອງມວືດັແທກ 
 

ປະສດິທຜິນົຂອງໂຄງການ ແລະ ໂດຍທົ່ ວໄປຈະປະກອບດວ້ຍ:

     1). ການໃຫຄໍ້າອະທບິາຍທີ່ ຊດັເຈນ ແລະ ການປະເມນີຜນົຂອງໂຄງການເຊິ່ ງເລີ່ ມຈາກການກາໍ
 

 ນດົໂຄງການຈນົຮອດການສິນ້ສຸດໂຄງການ.
    2). ການປະເມນີຜນົເຖງິຄວາມຄບົຖວ້ນຂອງການກະກຽມ, ການອອກແບບ, ການສະເໜ ີແລະ 
 ການກຽມການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການລວມທງັການຄຸມ້ຄອງທາງດາ້ນການເງນີ ແລະປະ 

 ຕບິດັງານທົ່ ວໄປຂອງຄະນະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ຕະຫຼອດຮອດຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາເອງ.
    3). ກວມເອາົບນັດາປດັໃຈຕ່າງໆ ເຊັ່ ນ ບນັຫາທີ່ ພບົເຫນັໃນໄລຍະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ 

 

 ແລະວທິກີານແກໄ້ຂຕ່າງໆ. 
    4). ສະໜອງການປະເມນີເບືອ້ງຕົນ້ຂອງການລເິລີມ້ດໍາເນນີງານ ແລະຜນົໄດຮ້ບັລວມທງັຄວາມ

 

 ຍນືຍງົທາງດາ້ນຜນົປະໂຫຍດ.
    5). ສະໜອງການປະເມນີເພື່ ອຄາດຄະເນລາຍຈ່າຍໃນການກະກຽມການເບກີຈ່າຍຕວົຈງີ ລວມ 

 ທງັການຖອດຖອນບດົຮຽນ ແລະຂໍສ້ະເໜແີນະ.
    6). ສະໜອງການປະເມນີຄນື ກ່ຽວກບັລະບບົການຄູມ້ຄອງທາງດາ້ນການເງນີຂອງໂຄງການ 

 ຕາມການຖອດຖອນບດົຮຽນ ແລະຂໍສ້ະເໜແີນະ.
    7). ການໃຫຄໍ້າເຫນັແນະນາໍ ໃນການຈດັຕ ້ງັ ແລະ ດໍາເນນີງານຂອງໂຄງການໃນອະນາຄດົຕະຫຼອດ 

 ຮອດການປບັປຸງຂັນ້ຕອນຕ່າງໆ ທີ່ ອາດຈະເອາົມານາໍໃຊ ້ໂດຍອງິໃສ່ການປະເມນີຜນົ ແລະບດົ
 

 ຮຽນທີ່ ຖອດຖອນໄດ.້
    8). ສງິສໍາຄນັແມ່ນຕອ້ງໄດແ້ນະນາໍກ່ຽວກບັບນັຫາດາ້ນຄວາມຍນືຍງົຂອງໂຄງການທີ່ ມຢູ່ີ ວ່າ

 

 ບນັດາກດິຈະກາໍຂອງແຜນງານ/ໂຄງການ ຄວນຈະເຊື່ ອມສານເຂົາ້ກບັໂຄງການຂອງລດັຖະ
 

 ບານທີ່ ອາດຈະເກດີຂຶນ້ ໂດຍແມ່ນທນຶຂອງລດັຖະບານເອງ ຫຼ ືການສະໜບັສະໜນູຈາກລດັ
 

 ຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ຫຼ ືບ່ໍສບືຕ່ໍ.

7.5 ການປະເມນີຜນົ ຫຼງັສໍາເລດັໂຄງການ ແລະ ຂັນ້ຕອນການກວດສອບສຸດທາ້ຍ

ການທີ່ ຈະປດິໂຄງການ ຫຼ ື ຕ່ໍໂຄງການ ຫຼ ື ປບັ/ດດັແກນ້ັນ້ແມ່ນຂຶນ້ກບັຜນົຂອງການປະເມນີຜນົສໍາ

 

ເລດັໂຄງການ ແລະໄດຮ້ບັການກວດສອບຂັນ້ສຸດທາ້ຍ ອງີຕາມແຜນການທີ່ ໄດກ້າໍນດົມາກ່ອນໜາ້ 
 

ແລະຄວນຄຸມ້ຄອງໂດຍກະຊວງ/ຂະແໜງການ ສມົທບົກບັກະຊວງແຜນການ ແລະການລງົທນຶ,  



ຄູ່ມກືານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລຫິານໂຄງການສໍາລບັທນຶການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ
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ກະຊວງການເງນິ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາທີ່ ມສ່ີວນຮ່ວມ. ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ຄະນະປະເມນີຜນົຕອ້ງ
 

ເປນັເອກະລາດ ແລະ ບ່ໍນອນ ຢູ່ໂຄງການ. ເຈ ົາ້ຂອງໂຄງການ ແລະ ບຸກຄະລາກອນໃນໜ່ວຍງານຄຸມ້ຄອງ
 

ໂຄງການຈະບ່ໍປະກອບເຂົາ້ຢູ່ໃນຄະນະປະເມນີຜນົ ແລະບ່ໍໃຫແ້ຊກແຊງໃນຂະບວນການປະເມນີ 
 

ແຕ່ຕອ້ງມຄີວາມພອ້ມໃນການສະໜອງຂໍມູ້ນໃຫຄ້ະນະປະເມນີຜນົ. 

ຄະນະປະເມນີຜນົຫຼງັສໍາເລດັໂຄງການຈະທບົທວນການກະກຽມ, ການອອກແບບ, ການປະເມນີໂຄງ 
ການເບືອ້ງຕົນ້ ແລະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ຕາມຂອບກາໍນດົ ລວມທງັການຢດຶໝັນ້ ຕ່ໍກາໍນດົເວລາ, 

 

ມນູຄ່າທຽບກບັງບົປະມານ, ຜນົປະໂຫຍດ ແລະຜູທ້ີ່ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ ແລະ ຜນົໄດຮ້ບັລວມຂອງໂຄງ
 

ການ ໂດຍສມົທຽບກບັບນັດາຈດຸປະສງົ ແລະ ເປົາ້ໝາຍຕວົຈງິ. ອກີສິ່ ງໜຶ່ ງທີ່ ສໍາຄນັ, ແມ່ນການທບົທວນ 

 

ແລະຢັງ້ຢນືຄວາມຍນືຍງົຂອງໂຄງການ. ຄະນະປະເມນີຈະສາ້ງເອກະສານບດົຮຽນທີ່ ຖອດຖອນໄດ ້
ແລະ ມາດຕະການໃນການຍກົລະ ດບັຄວາມອາດສາມາດ ຂອງບຸກຄະລາກອນພາຍໃນທີ່ ຄວນຈະໄດ ້
ຮບັ. ສ່ວນຄ່າໃຊຈ່້າຍຂອງຄະນະປະເມນີຕາມ ທາໍມະດາໄດລ້ວມຢູ່ໃນງບົປະມານຂອງໂຄງການແລວ້.

ຜູດໍ້າເນນີການກວດສອບຂັນ້ສຸດທາ້ຍ ແມ່ນຜູກ້ວດສອບເອກະລາດທີ່ ໄດຮ້ບັການຄດັເລອືກໂດຍ
 

ໂຄງການ ແລະຜູໃ້ຫທ້ນຶ. ບດົລາຍງານການກວດສອບດັ່ ງກ່າວ ແມ່ນຕອ້ງສົ່ ງໃຫກ້ະຊວງແຜນການ ແລະ
 

ການລງົທນຶ, ກະຊວງການເງນິ ແລະຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາພາຍໃນກາໍນດົ 03 ເດອືນ ຫຼງັສໍາເລດັໂຄງການ. 
ສ່ວນຄ່າໃຊຈ່້າຍຂອງວຽກງານນີແ້ມ່ນລວມຢູ່ໃນງບົປະມານຂອງໂຄງການເຊັ່ ນດຽວກນັ.

ອກີໜາ້ວຽກໜຶ່ ງທີ່ ສໍາຄນັໃນການປດິໂຄງການແມ່ນການຄຸມ້ຄອງ ແລະ/ຫຼ ື ການຈດັສນັຊບັສມົບດັ

 

ຄງົທີ່ . ຂັນ້ຕອນການນີໄ້ດລ້ວມເອາົທງັການກະກຽມວຽກງານຂຶນ້ທະບຽນຊບັສມົບດັຄງົທີ່ , ການຕດິລະ

 

ຫດັ, ການເຄື່ ອນ ຍາ້ຍ/ການໂອນ ແລະ ຈດັສນັຕ່າງໆ (ຕວົຢ່າງ: ການຂາຍ, ການປະມູນຂາຍ ແລະ ອື່ ນໆ) 
 

ການກວດກາ ແລະການລາຍງານສະພາບຂອງຊບັສນິຕວົຈງິ. ໃນດາ້ນຫຼກັການແລວ້ການຄຸມ້ຄອງ 

ຊບັສນິຈະປະຕບິດັຕາມການແນະນາໍຂອງເຈົາ້ຂອງໂຄງການ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ 
ແລະກະຊວງການເງນິ.

7.6 ການປດິໂຄງການ ໃນຖານຂໍມູ້ນຄຸມ້ຄອງການຊ່ວຍເຫຼອື

ການປິດໂຄງການແມ່ນຄວນປະຕບິດັຕາມຂັນ້ຕອນຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະການລງົທນຶ, 
ເຊີ່ ງໂຄງການຈະ ຕອ້ງໄດປ້ບັສະຖານະຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໂຄງການມາເປນັໂຄງການທີ່ ສິນ້ສຸດ ແລະປດິ 
ເຊີ່ ງຈະສະແດງອອກຢູ່ໃນລະບບົຖານຂໍມູ້ນຄຸມ້ຄອງການຊ່ວຍເຫຼອື ແລະນີເ້ປນັຄວາມຮບັຜດິຊອບ 
ຂອງຝ່າຍຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາທີ່ ຈະປອ້ນຂໍມູ້ນເຂົາ້ໃນຖານຂໍມູ້ນຄຸມ້ຄອງການຊ່ວຍເຫຼອືດັ່ ງກ່າວ.
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 1ກ: ຂັນ້ຕອນການສາ້ງ, ກະກຽມໂຄງການ
    • ການສາ້ງບດົສະເໜໂີຄງການ / ເອກະສານການປະເມນີໂຄງການເບືອ້ງຕົນ້ ແລະ ຜນົໄດ ້

 

ຮບັຂອງໂຄງການ / ຈດຸປະສງົການພດັທະນາ 
ວໄິສທດັສູງສຸດຂອງໂຄງການພດັທະນາ ຄວນໄດລ້ະບຸໄວຢູ່້ໃນໄລຍະກາໍນດົໂຄງການ; ທມີງານສາ້ງໂຄງ 

ການຕອ້ງສາ້ງຫຼກັການ ແລະ ກາໍນດົຜນົໄດຂ້ອງໂຄງການ ແລະ ຈດຸປະສງົການພດັທະນາຢ່າງຈະແຈງ້, 
ຊຶ່ ງສິ່ ງເຫຼ ົ່ ານ ້ປີະກອບມ:ີ

    1). ການສະຫຼຸບໂດຍຫຍໍກ້ະທດັຮດັທີ່ ສຸດເທົ່ າທີ່ ເປນັໄປໄດ.້ 
   2). ກາໍນດົກຸ່ມເປົາ້ໝາຍພືນ້ຖານ, ແລະ 
   3). ສຸມໃສ່ຜນົໄດຮ້ບັເຊິ່ ງເຮດັໃຫໂ້ຄງການສາມາດຈດັຕັງ້ຂຶນ້ຢ່າງສມົເຫດສມົຜນົ ແລະ ເຊື່ ອຖື

 

ໄດ.້ ຄວນກາໍນດົບນັດາຜ ້ໄູດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດທີ່ ສໍາຄນັຂອງໂຄງການລວມທງັການກາໍນດົໂດຍອງີໃສ່ 
 

ບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ໃນບ່ອນທີ່ ເປນັໄປໄດ.້

ສາ້ງຕວົຊ ້ວີດັໝາກຜນົໄດຮ້ບັຂອງໂຄງການ (ທີ່ ເອີນ້ວ່າຕວົຊືວ້ດັຂອງໂຄງການ ແລະຈດຸປະສງົການພດັ
 

ທະນາ) ຖກືກາໍນດົຂ ້ນຶເພື່ ອວດັແທກ ແລະ ຕລີາຄາຜນົສໍາເລດັຂອງຜນົໄດຮ້ບັຂອງໂຄງການ ແລະ 
 

ຈດຸປະສງົການພດັທະນາ. ຕວົຊ ້ວີດັເຫຼ ົ່ ານ ້ຈີະຖກືກາໍນດົໃຫມ້ຄີວາມສະເພາະເຈາະຈງົ, ສາມາດວດັແທກ
 

ໄດ,້ ມເີຫດຜນົ, ມຄີວາມກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ກງົເວລາ. ສໍາລບັແຕ່ລະຕວົຊ ້ວີດັ, ຕອ້ງກາໍນດົມາດຖານການ 

ວດັແທກ ແລະ ເປົາ້ໝາຍນາໍກນັເພື່ ອເກບັກາໍ ແລະ ວດັແທກຕວົຊ ້ວີດັເຫຼ່ າົນ ້.ີ ຜນົໄດຮ້ບັຂອງໂຄງ

 

ການ ແລະ ຈດຸປະສງົການພດັທະນາ, ຜນົໄດຮ້ບັໃນກາງໄລຍະ ແລະຕວົຊ ້ວີດັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ (ກບັ
 

ມາດຖານການວດັແທກ, ເປົາ້ໝາຍ ແລະ ການກະກຽມຂອງຕນົ ເພື່ ອຕດິຕາມກວດກາ) ຈະຕອ້ງສງັ 
ລວມເຂົາ້ໃນຂອບການເຮດັວຽກຂອງຜນົໄດຮ້ບັ. ເຈ ົາ້ຂອງໂຄງການບ່ໍຄວນສາ້ງຮູບແບບເບືອ້ງຕ ້ນົ 
ດວ້ຍຕນົເອງ ເພາະວ່າຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາຈະເປນັຜູສ້ະໜອງຮູບແບບເບືອ້ງຕນົສໍາລບັຂອບການເຮດັ 
ວຽກຂອງຜນົໄດຮ້ບັ.

ການນໍາໃຊວ້ທິກີານຂອບການເຮດັວຽກແບບມໂີລຊກິ (Logframe) ເພື່ ອເຊື່ ອມຕໍ່ບນັດາຈດຸ
 

ປະສງົຂອງໂຄງການພດັທະນາກບັບນັດາການວດັແທກ ແລະ ຜນົໄດຮ້ບັແມ່ນມຄີວາມສໍາຄນັຫຼາຍຕໍ່ 

ຜນົກະທບົ, ຜນົໄດຮ້ບັ ແລະ ຜນົງານແຕ່ລະຢ່າງ ຈະຕອ້ງວາງແຜນຕາມແຖວຕາຕະລາງທີ່ ສະແດງຢູ່ຕາຕະ
 

ລາງທ ີ4 ເພື່ ອຊ່ວຍສາ້ງຈດຸສຸມທີ່ ເຂັມ້ແຂງອງີໃສ່ຜນົໄດຮ້ບັສໍາລບັໂຄງການດ່ງັລຸ່ມນ ້:ີ

ຕາຕະລາງ 3: ຕາຕະລາງກອບການເຮດັວຽກແບບມໂີລຊກິ
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ສາ້ງຫຼກັການ ແລະ ກາໍນດົຜນົໄດຂ້ອງໂຄງການ ແລະ ຈດຸປະສງົການພດັທະນາຢ່າງຈະແຈງ້, ຊຶ່ ງສິ່ ງເຫຼ ົ່ ານີປ້ະກອບ

ມ:ີ 

1). ການສະຫຸຼບໂດຍຫຍໍກ້ະທດັຮດັທີ່ ສຸດເທົ່ າທີ່ ເປນັໄປໄດ.້  

2). ກາໍນດົກຸ່ມເປົາ້ໝາຍພືນ້ຖານ, ແລະ  

3). ສຸມໃສ່ຜນົໄດຮ້ບັເຊິ່ ງເຮດັໃຫໂ້ຄງການສາມາດຈດັຕັງ້ຂຶນ້ຢ່າງສມົເຫດສມົຜນົ ແລະ ເຊື່ ອຖໄືດ.້ ຄວນ

ກໍານດົບນັດາຜ◌້ໄູດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດທີ່ ສໍາຄນັຂອງໂຄງການລວມທງັການກໍານົດໂດຍອີງໃສ່ 

ບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ໃນບ່ອນທີ່ ເປນັໄປໄດ.້ 

ສາ້ງຕວົຊີວ້ດັໝາກຜນົໄດຮ້ບັຂອງໂຄງການ (ທີ່ ເອີ່ ນວ່າ ຕວົຊີວ້ດັຂອງໂຄງການ ແລະຈດຸປະສງົການພດັທະນາ) 

ຖືກກາໍນດົຂຶນ້ເພື່ ອວດັແທກ ແລະ ຕລີາຄາຜນົສໍາເລດັຂອງຜນົໄດຮ້ບັຂອງໂຄງການ ແລະ ຈດຸປະສງົການ

ພດັທະນາ. ຕວົຊີວ້ດັເຫຼ ົ່ ານີຈ້ະຖກືກາໍນດົໃຫມ້ຄີວາມສະເພາະເຈາະຈງົ, ສາມາດວດັແທກໄດ,້ ມເີຫດຜນົ, ມີ

ຄວາມກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ກງົເວລາ. ສໍາລບັແຕ່ລະຕວົຊີວ້ດັ, ຕອ້ງກາໍນດົມາດຖານການວດັແທກ ແລະ ເປົາ້ໝາຍນໍາ

ກນັ ເພື່ ອເກບັກາໍ ແລະ ວດັແທກຕວົຊີວ້ດັເຫຼ ົ່ ານີ.້ ຜນົໄດຮ້ບັຂອງໂຄງການ ແລະ ຈດຸປະສງົການພດັທະນາ, ຜນົ

ໄດຮ້ບັໃນກາງໄລຍະ ແລະຕວົຊີວ້ດັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ (ກບັມາດຖານການວດັແທກ, ເປົາ້ໝາຍ ແລະ ການກະກຽມ

ຂອງຕນົ ເພື່ ອຕດິຕາມກວດກາ) ຈະຕອ້ງສງັລວມເຂົາ້ໃນຂອບການເຮດັວຽກຂອງຜນົໄດຮ້ບັ. ເຈ ົາ້ຂອງ

ໂຄງການບ່ໍຄວນສາ້ງຮູບແບບເບືອ້ງຕົນ້ດວ້ຍຕນົເອງ ເພາະວ່າຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ຈະເປນັຜູສ້ະໜອງຮູບແບບ

ເບືອ້ງຕົນ້ສໍາລບັຂອບການເຮດັວຽກຂອງຜນົໄດຮ້ບັ. 

ການນໍາໃຊວ້ທິກີານຂອບການເຮດັວຽກແບບມໂີລຊກິ (Logframe) ເພື່ ອເຊື່ ອມຕ່ໍບນັດາຈດຸປະສງົຂອງໂຄງການ 

ພດັທະນາກບັບນັດາການວດັແທກ ແລະ ຜນົໄດຮ້ບັແມ່ນມຄີວາມສໍາຄນັຫຼາຍຕ່ໍຜນົກະທບົ, ຜນົໄດຮ້ບັ ແລະ ຜນົ 

ງານແຕ່ລະຢ່າງ ຈະຕອ້ງວາງແຜນຕາມແຖວຕາຕະລາງທີ່ ສະແດງຢູ່ຕາຕະລາງທ ີ4 ເພື່ ອຊ່ວຍສາ້ງຈດຸສຸມທີ່ ເຂັມ້ 

ແຂງອງີໃສ່ຜນົ ໄດຮ້ບັສໍາລບັໂຄງການດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

ຕາຕະລາງ 3: ຕາຕະລາງກອບການເຮດັວຽກແບບມໂີລຊກິ

ການສະຫຸຼບເປນັຄໍາເວົາ້ 
ຕວົຊີບ້ອກທີ່ ສາມາດ ຢັງ້ຢນື

ໄດ ້
ວທິກີານຢັງ້ຢນື ສມົມຸດຖານທີ່ ສໍາຄນັ 

• ວໄິສທດັ    

• ເປົາ້ໝາຍລວມ/ໝາກຜນົໄດຮ້ບັ    

• ຈດຸປະສງົໂຄງການ    

• ຜນົໄດຮ້ບັ    

• ບນັດາກດິຈະກາໍ ສິ່ ງປະກອບ ປດັໄຈພືນ້ຖານ 

 

• ການປະເມນີຄວາມອາດສາມາດຂອງເຈົາ້ຂອງໂຄງການ 

ຄດືັ່ ງທີ່ ໄດກ່້າວໄວກ່້ອນໜາ້ນີໃ້ນ ພາກທ ີ 2.2 ໃນ ໄລຍະການກາໍນດົ, ການປະເມນີຄວາມອາດສາມາດເປນັຂັນ້ 

ຕອນທີ່ ສໍາຄນັທີ່ ສຸດ, ຄະນະວຊິາການສາ້ງໂຄງການ ແລະ ຄະນະວຊິາການຂອງຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ຄວນຮ່ວມກນັ

ວເິຄາະຂດີຄວາມອາດສາມາດ (ການຮບັຮອງການປະເມນີຄວາມອາດສາມາດ) ຂອງເຈົາ້ຂອງໂຄງການທີ່ ຖກືເລອືກ 

ເພື່ ອຮບັຮອງການກາໍນດົ ແລະຜນົສໍາເລດັຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດາກດິຈະກາໍຂອງໂຄງການ.  



ຄູ່ມກືານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລຫິານໂຄງການສໍາລບັທນຶການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ
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• ການປະເມນີຄວາມອາດສາມາດຂອງເຈົາ້ຂອງໂຄງການ

ຄດືັ່ ງທີ່ ໄດກ່້າວໄວກ່້ອນໜາ້ນ ້ໃີນພາກທ ີ2.2 ໃນໄລຍະການກາໍນດົ, ການປະເມນີຄວາມອາດສາມາດ
 

ເປນັຂ ້ນັຕອນທ່ສໍີາຄນັທີ່ ສຸດ, ຄະນະວຊິາການສາ້ງໂຄງການ ແລະ ຄະນະວຊິາການຂອງຄູ່ຮ່ວມພດັ
 

ທະນາຄວນຮ່ວມກນັວເິຄາະຂດີຄວາມອາດສາມາດ (ການຮບັຮອງການປະເມນີຄວາມອາດສາ 
ມາດ) ຂອງເຈົາ້ຂອງໂຄງການທ່ຖີກືເລອືກ ເພື່ ອຮບັຮອງການກາໍນດົ ແລະຜນົສໍາເລດັຂອງການຈດັ

 

ຕັງ້ປະຕບິດັບນັດາກດິຈະກາໍຂອງໂຄງການ.  ມບີາງຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ (ລວມທງັ ທະຄານພດັທະນາອາຊ)ີ
ໄດສ້າ້ງຮູບແບບຂອງຕນົໃນການເຮດັການປະເມນີ ແລະ ກໍານດົຂດີຄວາມອາດສາມາດຂອງເຈ ົາ້ 

ຂອງໂຄງການ. ຕວົຢ່າງ : ໃນເຄອືຂ່າຍລະບບົຂອງສະຫະປະຊາຊາດ (ອງົການສະຫະປະຊາຊາດເພື່

ອການພດັທະນາ, ອງົການ ສປຊ ກອງທນຶເພື່ ອປະຊາກອນ ແລະອງົການ ສປຊ ເພື່ ອແມ່ ແລະເດກັ) 
ເຊິ່ ງຕອ້ງດໍາເນນີການສອງປະເພດຂອງການປະເມນີຄ:ື 
    • ການປະເມນີລ່ວງໜາ້ດາ້ນມະຫາພາກຂອງສິ່ ງແວດລອ້ມໃນການຄຸມ້ຄອງດາ້ນການເງນິຂອງ 

 ລດັ ໃນແຜນງານຂອງປະເທດເຊິ່ ງບນັດາອງົການຂອງສະຫະປະຊາຊາດຈະສະໜອງການ 

 ໂອນເງນິສດົໃຫແ້ກ່ຄູ່ຮ່ວມງານໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ; 
    • ການປະເມນີລ່ວງໜາ້ດາ້ນຈລຸະພາກກ່ຽວກບັຄວາມອາດສາມາດໃນການຄຸມ້ຄອງດາ້ນການ 

 ເງນິຂອງບນັດາຄູ່ຮ່ວມງານໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ເພື່ ອຕລີາຄາຄວາມສ່ຽງກ່ຽວກບັການ
 

 ໂອນເງນິສດົໃຫແ້ກ່ບນັດາຄູ່ຮ່ວມງານເຫຼົ່ ານີ ້ (ຂອບການເຮດັວຽກທີ່ ສອດຄ່ອງສໍາລບັ

 

 ການໂອນເງນິສດົໃຫແ້ກ່ບນັດາຄູ່ຮ່ວມງານໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ).

ການປະເມນີຄວາມອາດສາມາດເຫຼົ່ ານີ ້ຄວນຈະໄດຮ້ບັການສະຫຸຼບສຸດທາ້ຍຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນການປະເມນີ

 

ໂຄງການເບືອ້ງຕ ້ນົ ແລະຜນົໄດຮ້ບັຂອງການປະເມນີຄວນຈະຖກືສະຫຼຸບຫຍ ້ໃໍນການຕລີາຄາເຂົາ້ໃນ
ບດົບນັທກຶຊ່ວຍຈາໍ, ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົາ້ໃຈ (ຄໍາສບັວ່າບດົບນັທກຶຊ່ວຍຈາໍ ຫຼ ືບດົບນັທກຶຄວາມ
ເຂົາ້ໃຈທ່ໃີຊໃ້ນຄູ່ມສືະບບັນ ້ສີາມາດໃຊປ່້ຽນແທນກນັໄດ)້.

ບນັດາຊ່ອງຫວ່າງໃດ ທີ່ໄດກ້າໍນດົໂດຍຜ່ານການປະເມນີຂດີຄວາມອາດສາມາດ ຕອ້ງໃຊເ້ວລາຢ່າງເໝາະ 

ສມົ ແລະກງົກບັເວລາຂອງແຜນປະຕບິດັງານຕອ້ງໄດຮ້ບັການກະກຽມ, ປກຶສາຫາລ ືແລະ ຕກົລງົກນັ 

ກບັເຈົາ້ຂອງໂຄງການ, ກະຊວງແຜນການ ແລະການລງົທນຶ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ. ຊບັພະຍາກອນທີ່ ຈາໍ
 

ເປນັສໍາລບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມາດຕະການແກໄ້ຂທີ່ ຖກືຕອ້ງທີ່ ກາໍນດົໄວໃ້ນການປະເມນີຕອ້ງມກີານ

 

ຕກົລງົເຫນັດລີະຫວ່າງລດັຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ. 
ອງີຕາມການປະເມນີຂດີຄວາມອາດສາມາດ, ແຜນປະຕບິດັງານຍງັຖກືສາ້ງຂຶນ້ເພື່ ອແກໄ້ຂຄວາມບກົ

 

ພ່ອງທີ່ໄດກ້າໍນດົໃນຂັນ້ຕອນການປະເມນີ. ຖາ້ຫາກວ່າການແກໄ້ຂໃດໆ ທີ່ໄດສ້ະເໜເີກນີຂອບເຂດຂອງ
 

ຊບັພະຍາກອນຂອງລດັຖະບານ ຍງັຈະມກີານຕກົລງົກນັກ່ຽວກບັຄວາມຊ່ວຍເຫຼອືຂອງບນັດາຄູ່ຮ່ວມ 

ພດັທະນາໃນບາດກາ້ວນີ,້ ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າໂຄງການພດັທະນາຈະໄດຮ້ບັການຈດັຕງັປະຕບິດັຢ່າງ 
ສໍາເລດັຜນົເພື່ ອໃຫບ້ນັລຸຈດຸປະສງົການພດັທະນາຂອງໂຄງການ.  

• ການກະກຽມການອອກແບບໂຄງການຂັນ້ຕົນ້ຂອງໂຄງການ 
ພາຍໃຕກ້ານກາໍນດົ ແລະ ທດິທາງຂອງລດັຖະບານການກະກຽມການອອກແບບໂຄງການເບືອ້ງຕົນ້

 



ຄູ່ມກືານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລຫິານໂຄງການສໍາລບັທນຶການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ
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ແມ່ນໜຶ່ ງ ໃນວຽກງານທີ່ ມຄີວາມສໍາຄນັທີ່ ສຸດເຊິ່ ງຈະຕອ້ງໄດປ້ະຕບິດັຮ່ວມກນັ ໂດຍຄະນະວຊິາ

 

ການສາ້ງໂຄງການ ແລະ ຄະນະວຊິາການຂອງຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ. ສໍາລບັເຈົາ້ຂອງໂຄງການໃນການ 

ກະກຽມຈດຸປະສງົການພດັທະນາໂຄງການຄວນຈະສຸມໃສ່ ການອອກແບບໂຄງການໃຫສໍ້າເລດັ ຊຶ່ ງ  

ເປນັຂັນ້ຕອນທີ່ ຈະເຮດັໃຫພ້ວກເຂາົເຈົາ້ສາມາດກະກຽມເອກະສານການປະມູນ ຢ່າງໜອ້ຍໃນປທີາໍອດິ 
 

ໃຫສ້າມາດເຮດັສນັຍາສໍາລບັບນັດາກດິຈະກາໍການປະຕບິດັໂຄງການ.

ບາງຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາມຄີວາມມຸ່ງໝັນ້ທີ່ ຈະສະໜອງທນຶ ເພື່ ອລເິລີ່ ມການກະກຽມການອອກແບບ

 

ໂຄງການເບືອ້ງຕ ້ນົ ແລະ ຄວນຈະເອາົມານາໍໃຊ ້ຖາ້ຫາກວ່າມກີານສະໜອງທນຶດັ່ ງກ່າວ ຊຶ່ ງເຈ ົາ້ຂອງ
 

ໂຄງການຕອ້ງເປນັເຈົາ້ການ ແລະ ໃຫຄໍ້າແນະນາໍ. ການອອກແບບໂຄງການຊາ້ຈະເປນັສາຍເຫດຫຼກັ  

ທີ່ ເຮດັໃຫກ້ານປະຕບິດັໂຄງການມ ີຄວາມຊກັຊາ້. ດັ່ ງນັນ້, ຄະນະວຊິາການສາ້ງໂຄງການ ແລະ ຄະ
 

ນະວິຊາການຂອງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຄວນຈະສໍາຫຼວດທຸກທາງເລືອກ ເພື່ ອເລັ່ ງລັດການອອກ
 

ແບບໂຄງການແຕ່ຫວົທເີລຍີ ເພື່ ອໃຫສ້າມາດຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການໄດທ້ນັເວລາ. ການເລີ່ ມຕົນ້
 

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຊກັຊາ້ນັນ້ ສາມາດຫຼກີຫ່ຼຽງໄດຖ້າ້ຫາກເຈົາ້ຂອງໂຄງການປະຕບິດັຕາມການ
ກະກຽມຄວາມພອ້ມກ່ອນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການທີ່ ເຫນັດເີປນັເອກະພາບແລວ້ນັນ້. 
ການນາໍພາຂອງພາກລດັ ແມ່ນການແບ່ງຄວາມຮບັຜດິຊອບລະຫວ່າງເຈົາ້ຂອງໂຄງການ ແລະ ກະຊວງ 

ແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ, ພາລະບດົບາດການນາໍພາຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶແມ່ນ 
ເພື່ ອຮບັປະກນັຄວາມສອດຄ່ອງກບັແຜນພດັທະນາແຫ່ງຊາດ ແລະ ການປະສານງານ (ໃນລະດບັແຂວງ  

ແລະ ເມອືງ)ໃນຂະນະດຽວກນັ,ຈດຸສຸມຂອງເຈົາ້ຂອງໂຄງການແມ່ນຢູ່ໃນລະດບັວຊິາການສະເພາະ 

ຕ່ໍຂະແໜງການ ຫຼ ືການສະເໜກີານຊ່ວຍເຫຼອື. 

• ການກະກຽມຄວາມພອ້ມ ແລະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ
ຄວາມຊກັຊາ້ໃນການເລີ່ ມຕົນ້ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະບດັກດິຈະກາໍໂຄງການ ຊ.ກ.ພ ແມ່ນໜຶ່ ງອຸປະ

 

ສກັສໍາຄນັຕ່ໍກບັການປບັປຸງການປະຕບິດັກດິຈະກາໍການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການ ເພື່ ອການພດັທະນາໃນ
 

ສປປ ລາວ. ຄວາມພອ້ມຂອງໂຄງການພດັທະນາເພື່ ອກາ້ວເຂົາ້ສູ່ໄລຍະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍໄວ 
ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຈະຂຶນ້ກບັບາງກດິຈະກາໍ ທີ່ ເລີ່ ມຕົນ້ກ່ອນໃດໜຶ່ ງທີ່ ປະຕບິດັສໍາເລດັໄດດ້ກ່ີອນເວລາ
ຂອງຂັນ້ຕອນການອະນຸມດັໂຄງການ. 
ໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້ບນັດາກດິຈະກາໍທີ່ ເລີ່ ມຕົນ້ກ່ອນເຫຼົ່ ານີ ້ແມ່ນອງີໃສ່ການກະກຽມຄວາມພອ້ມກ່ອນ 
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຂອງທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີແລະ ທະນາຄານໂລກ ແລະ ນາໍໃຊເ້ພື່ ອ

 

ເປນັຕວົແບບສໍາລບັເຈົາ້ຂອງໂຄງການ ແລະ ບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາພຈິາລະນານາໍໃຊເ້ພື່ ອເສມີຂະ
 

ຫຍາຍປະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົໃນການປະຕບິດັການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ.  

ຄະນະວຊິາການສາ້ງໂຄງການຄວນຮບັປະກນັວ່າການກະກຽມຄວາມພອ້ມກ່ອນການຈດັຕ ້ງັປະຕບິດັ 

ໂຄງການໄດສໍ້າເລດັໃນລະຫວ່າງຂັນ້ຕອນຂອງການສາ້ງໂຄງການ ເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນການຊກັຊາ້ໃນການປະຕ ິ

ບດັໂຄງການ. ສໍາລບັທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີແລະ ທະນາຄານໂລກເຫນັວ່າການກາໍນດົການກະກຽມ 

ຄວາມພອ້ມການຈດັຕ ້ງັປະຕບິດັໂຄງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງນັນ້ ແມ່ນການຕດັສນິໃຈຂອງລດັຖະບານ, ເຊິ່ ງ
 

ຕາງໜາ້ໂດຍກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ, ກະຊວງການເງນິ ແລະ ບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ 
ໃນໄລຍະການທບົທວນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານຮ່ວມມປືະຈໍາປີ ແລະ ລວມເຂົາ້ຢູ່ໃນບດົ

 



ຄູ່ມກືານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລຫິານໂຄງການສໍາລບັທນຶການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ
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ບນັທກຶຄວາມເຂົາ້ໃຈ. ໃນການທບົທວນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານຮ່ວມມປືະຈາໍປ ີ(ປ ີ2014) 
ໄດຕ້ກົລງົເຫນັດກ່ີຽວກບັການກະກຽມຄວາມພອ້ມກ່ອນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ຄດືັ່ ງລຸ່ມນີ ້

 

ເຊິ່ ງຈະນາໍໃຊກ້ບັທຸກໂຄງການໃໝ່ຂອງທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີແລະທະນາຄານໂລກ ທີ່ ຢູ່ໃນໄລຍະ
 

ການກາໍນດົໂຄງການ. ໃນຂະນະດຽວກນັສິ່ ງເຫຼ ົ່ ານີຈ້ະເປນັປະໂຫຍດສໍາລບັບນັດາໂຄງການໃໝ່ຂອງ

 

ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ ແລະ ທະນາຄານໂລກທີ່ ຈະຊ່ວຍຫຸຼດຜ່ອນຄວາມຊກັຊາ້ໃນການຈດັຕ ້ງັ 
ປະຕບິດັໂຄງການ.

ຕາຕະລາງ 4: ການກະກຽມຄວາມພອ້ມກ່ອນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ໃນ ສປປ ລາວ (ຕາມການ 
ຢນືຢນັບນັດາໂຄງການທີ່ ໃຫທ້ນຶໂດຍທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີແລະ ທະນາຄານໂລກ ໃນປ ີ2014)

ຄູ່ມກືານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລຫິານໂຄງການສໍາລບັທນຶການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ   

 

ກມົຮ່ວມມສືາກນົ, ກະຊວງແຜນການ ແລະການລງົທນຶ 45 

 

 

ຕາຕະລາງ 4: ການກະກຽມຄວາມພອ້ມກ່ອນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໂຄງການ ໃນ ສປປ ລາວ (ຕາມ ການຢນືຢນັບນັດາ

ໂຄງການທີ່ ໃຫທ້ນຶໂດຍທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີແລະ ທະນາ ຄານໂລກ ໃນປ ີ2014)
 

 

ອງົປະກອບສໍາຄນັ ໃນການກະກຽມ 

ໂຄງການ 

ບາດກາ້ວການກະກຽມໂຄງການ 

ການຕລີາຄາ / 

ການຊອກຫາ 

ຄວາມຈງິ 

ການເຈລະຈາ ການລງົນາມ 

ຜນົສກັສດິ (ພາຍໃນ 

3 ເດອືນ ຫຼງັຈາກ ລງົ

ນາມ) 

ການເບກີຈ່າຍ ງວດທໍາ 

ອດິ (ພາຍໃນ 3 ເດອືນ 

ຫຼງັຈາກມຜີນົສກັສດິ) 

1. ໂຄງການນອນຢູ່ໃນບຸລມິະສດິ 

ການພດັທະນາຂອງລດັຖະບານ 

ຢນືຢນັ     

2. ຄູ່ມກືານບໍລຫິານໂຄງການ, ຄູ່ມ ື

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ, ຫຼ ື

ຄູ່ມກືານດໍາເນນີໂຄງການ  

ໄດປ້ກຶສາຫາລ ືແລະ 

ຮ່າງໂຄງການ 

ສໍາເລດັ ແລະ ຕກົລງົ

ເຫນັດ ີ

   

3. ການປະເມນີຜນົກະທບົດາ້ນສິ່ ງ 

ແວດລອ້ມ, ການປະເມນີຜນົກະ 

ທບົດາ້ນສງັຄມົ,ການເວນຄນືທີ່

ດນິ ແລະແຜນການຍກົຍາ້ຍ ຖິ່ ນ

ຖານ ແລະແຜນພດັທະນາ ກຸ່ມ

ຊນົເຜົ່ າ  

ຕກົລງົເຫນັດ ີ ໄດກ້ະກຽມແຜນ

ປະຕບິດັງານ ແລະ 

ຢນື ຢນັງບົປະມານ 

ຂອງ ລດັຖະບານ 

ເລີມ້ການຈດັຕັງ້ 

ປະຕບິດັ 

  

4. ການປະເມນີຂດີຄວາມອາດສາ 

ມາດໃນການຈດັຊື-້ຈດັຈາ້ງ 

ເຮດັສໍາເລດັ ຢນືຢນັ ລເິລີ່ ມການຈດັ 

ຕັງ້ປະຕບິດັ 

  

5. ການປະເມນີຂດີຄວາມສາມາດ 

ໃນການຄຸມ້ຄອງດາ້ນການ ເງນິ 

ເຮດັສໍາເລດັ ຢນືຢນັ ເລີມ້ຕົນ້ການ

ດໍາເນນີງານ 

  

6.  ຈດັຊືຈ້ດັ-ຈດັຈາ້ງ ກ່ອນສໍາລບັ 

ໄລຍະເວລາ 18 ເດອືນ 

ເຮດັຮ່າງໂຄງການ ຢນືຢນັ    

7. ການກະກຽມການກວດສອບບນັ 

ຊ ີລວມທງັພາລະບດົບາດ  

ຕກົລງົເຫນັດ ີ ຢນືຢນັ    

8.

ການກະກຽມການຕດິຕາມ ແລະ

ປະເມນີຜນົ 

ຕວົຢ່າງຂອງທະນາ 

ຄານພດັທະນາອາຊ ີ

ບນັດາຕວົຊີວ້ດັໃນ

ຂອບການອອກ

ແບບ ແລະຕດິຕາມ 

ກວດ ກາ ແລະກນົ

ໄກການ ຕດິຕາມ 

ກວດກາ ທີ່  ໄດ ້

ຕກົລງົກນັ 

ສໍາລບັທະນາຄານ  

ໂລກໄດກ້າໍນດົຈດຸ 

ປະສງົການພດັທະ 

ນາໂຄງການ ແລະ

ຕວົຊີວ້ດັຜນົໄດຮ້ບັ

ຫຼກັ ແລະກນົໄກ 

ການຕດິຕາມ ກວດ 

ກາ ການອອກແບບ 

ຕວົຊີວ້ດັຜນົໄດຮ້ບັ

ຫຼກັທີ່ ມຂໍີມູ້ນພືນ້ 

ຖານ ແລະກນົໄກ

ການຕດິຕາມ ກວດ 

ກາ ການຢັງ້ຢນື 

  ເລີ່ ມການສໍາຫຼວດ ເພື່ ອ 

ເຮດັໃຫຂໍ້ມູ້ນມາດຖານ 

ການວດັແທກ ມຄີວາມ 

ສກັສດິ 



ຄູ່ມກືານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລຫິານໂຄງການສໍາລບັທນຶການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ

ກມົຮ່ວມມສືາກນົ, ກະຊວງແຜນການ ແລະການລງົທນຶ50

ຄູ່ມກືານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລຫິານໂຄງການສໍາລບັທນຶການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ   

 

ກມົຮ່ວມມສືາກນົ, ກະຊວງແຜນການ ແລະການລງົທນຶ 46 

 

 

 

ອງົປະກອບສໍາຄນັ ໃນການກະກຽມ 

ໂຄງການ 

ບາດກາ້ວການກະກຽມໂຄງການ 

ການຕລີາຄາ / 

ການຊອກຫາ 

ຄວາມຈງິ 

ການເຈລະຈາ ການລງົນາມ 

ຜນົສກັສດິ (ພາຍໃນ 

3 ເດອືນ ຫຼງັຈາກ ລງົ

ນາມ) 

ການເບກີຈ່າຍ ງວດທໍາ 

ອດິ (ພາຍໃນ 3 ເດອືນ 

ຫຼງັຈາກມຜີນົສກັສດິ) 

9. ແຕ່ງຕັງ້ພະນກັງານທີ່ ຕອ້ງການ 

ເພື່ ອຊ່ວຍເຫຼອືໃນການກະກຽມ 

ໂຄງການ ແລະກາໍນດົຫອ້ງການ 

ໂຄງການທີ່ ເໝາະສມົ  

ໂຄງຮ່າງການຈດັຕັງ້ 

ໂຄງການ,ກາໍນດົຕໍາ 

ແໜ່ງງານ,ຂໍຕ້ກົລງົ

ພະນກັງານ ແລະ

ຄວາມຮບັຜດິຊອບ 

ຢນືຢນັໂຄງຮ່າງ

ການ ຈດັຕັງ້

ໂຄງການ, ຄວາມ

ຮບັຜດິຊອບຂອງ

ພະນກັງານ, 

ສະຖານທີ່

ຫອ້ງການ 

ພະນກັງານຫຼກັ

ປະຈາໍການ 

 

 

 

 

10. ການຄດັເລອືກເອາົທີ່ ປກຶສາມາຈດັ

ຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ  

ຮ່າງພາລະບດົບາດ ຢນືຢນັ ການໂຄສະນາເອາົ

ບໍລສິດັທີ່ ປກຶສາ 

ການລເິລີມ້ສໍາລບັ

ການສະເໜຄໍີາ

ຮອ້ງ 

ໄດຮ້ບັ 

ບດົສະເໜ ີ

ສໍາເລດັການຄດັເລອືກເອາົ 

ທີ່ ປກຶສາ ແລະປະຕບິດັ 

ສນັຍາ 

11. ເອກະສານການປະມູນ ປທໍີາອດິ 

ສໍາລບັສນິຄາ້ ແລະວຽກກໍ່ ສາ້ງ

ສອ້ມແປງ (ບ່ອນທີ່ ມກີານອອກ 

ແບບ)  

 

ບນັຊບີນັດາສນັຍາ, 

ຕາຕະລາງເວລາ 

ແລະ ຄວາມຮບັຜດິ 

ຊອບໃນການຈດັຕັງ້ 

ປະຕບິດັ ບນັດາໜາ້

ວຽກລ່ວງໜາ້ ພອ້ມ

ກບັແຫ່ຼງທນຶ

(PPF/PPTA/
ໂຄງການອື່ ນ) ເພື່ ອ 

ສະໜບັສະໜນູການ

ດໍາເນນີການລ່ວງ 

ໜາ້ 

ກະກຽມຮ່າງເອກະ 

ສານປະມູນ ແລວ້

ຍື່ ນຫາ ທະນາຄານ

ພດັທະນາອາຊ ີ/ 

ທະນາຄານໂລກ 

ໄດຮ້ບັໜງັສອືະນຸ 

ມດັຈາກທະນາ 

ຄານພດັທະນາ

ອາຊ ີ/ 

ທະນາຄານໂລກ 

ແລະ ລເິລີ່ ມ 

ການປະມູນ 

ສໍາເລດັການປະມູນ 

ແລະ ຍື່ ນບດົລາຍງານ 

ຕລີາຄາການປະມູນ 

ຫາທະນາຄານພດັທະ 

ນາອາຊ ີ/ ທະນາຄານ 

ໂລກ 

ປະຕບິດັສນັຍາ 

 

12. ທນຶສມົທບົພາຍໃນ ແລະການ

ປະກອບສ່ວນເປນັ ແຮງງານ-

ວດັຖຸ  

ຕກົລງົເຫນັດ ີ ຢນືຢນັ ສະເໜຫີາລດັຖະ 

ບານ ຂໍການຈດັ

ສນັ ທນຶສມົທບົ 

ໃນປ ີທໍາອດິ 

ການຈດັສນັທນຶ ໃນປີ

ທໍາອດິ 

 

13. 

ຂໍຕ້ກົລງົບໍລສິດັ (ບ່ອນທີ່ ສາມາດ

ນໍາໃຊ)້ 

ປກຶສາຫາລກ່ືຽວ 

ກບັເນຶອ້ໃນຂອງ 

ບນັດາສນັຍາ

ບໍລສິດັ 

ບນັດາສນັຍາບໍລສິດັ

ໄດຕ້ກົລງົເຫນັດຂີັນ້ 

ສຸດທາ້ຍ 

ບນັດາສນັຍາບໍລ ິ

ສດັທຸກຝ່າຍ ໄດ ້

ລງົນາມ 

  

14. 

ຄວາມຄດິເຫນັທາງດາ້ນກດົ   ໝ

າຍ 

 

  ຮ່າງຄວາມຄດິ 

ເຫນັທາງດາ້ນກດົ

ໝາຍເພື່ ອຍື່ ນຕ່ໍ

ທະນາຄານພດັ

ທະ ນາອາຊ ີ/ 

ທະນາ ຄານໂລກ 

ຍື່ ນຄວາມຄດິເຫນັ

ທາງດາ້ນກດົໝາຍ ຕ່ໍ

ທະນາ ຄານພດັທະນາ

ອາຊ/ີ ທະນາຄານ

ໂລກ 

 

15. 

ການເປດີເງນິພເິສດ/ບນັຊທີີ່ ກາໍ 

ນດົໄວ ້ 

   ລເິລີ່ ມການເປດີບນັຊີ

ພເິສດ/ບນັຊທີີ່ ກາໍນດົ 

ໄວ ້

ເປດີບນັຊພີເິສດ 

ADB = ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ,ີ DMF = ຂອບການອອກແບບ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາ, NOL =  
ໜງັສຍືນິຍອມ, PPTA = ການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນວຊິາການໃນການກະກຽມໂຄງການ, PPF = ສິ່ ງອໍາ
ນວຍຄວາມສະດວກໃນການກະກຽມໂຄງການ, TOR = ຂໍກ້າໍນດົອາ້ງອງີ, WB = ທະນາຄານໂລກ.



ຄູ່ມກືານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລຫິານໂຄງການສໍາລບັທນຶການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ

ກມົຮ່ວມມສືາກນົ, ກະຊວງແຜນການ ແລະການລງົທນຶ 51

• ການຄາດຄະເນມູນຄ່າໂຄງການ
ຄະນະວຊິາການສາ້ງໂຄງການ ແລະ ຄະນະວຊິາການຂອງຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາຕອ້ງໄດກ້ະກຽມລາຍລະ 

ອຽດໃຫຫ້ຼາຍທີ່ ສຸດເທົ່ າທີ່ ຈະຫຼາຍໄດກ່້ຽວກບັການຄາດຄະເນມູນຄ່າສໍາລບັທຸກອງົປະກອບຂອງໂຄງ
 

ການພດັທະນາ. ຕອ້ງມກີານສະໜອງທີ່ ພຽງພໍຍງັສໍາລບັບນັດາໜາ້ວຽກເຊັ່ ນ: ງບົປະມານດໍາເນນີໂຄງ
 

ການ ແລະ ເງນິແຮ, ດອກເບັຍ້ໃນໄລຍະການກໍ່ ສາ້ງ ແລະ ຄ່າບໍລກິານລງົທນຶອື່ ນໆ. ຖາ້ເຫນັວ່າເໝາະສມົ 
 

ກໍ່ ໃຫເ້ອາົຄ່າໃຊຈ່້າຍໃນການດໍາເນນີງານ ແລະ ບໍາລຸງຮກັສາ ລວມເຂົາ້ໃນການຄາດຄະເນຄ່າໃຊຈ່້າຍ 
ໂຄງການພດັທະນາ.

ການຄາດຄະເນ ຄ່າໃຊຈ່້າຍໂຄງການຍງັຕອ້ງໄດຮ້ບັການກະກຽມໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັແນວທາງຂອງຄູ່ 
ຮ່ວມພດັທະນາທີ່ ສະໜອງທນຶໃຫໂ້ຄງການ ແລະ ສໍາເນາົເອກະສານການຄາດຄະເນໃຊຈ່້າຍຂອງລດັ 

 

ຖະບານທີ່ ປະກອບສ່ວນເປນັທນຶສມົທບົກບັຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາທີ່ ສາມາດນາໍໃຊຕ້ອ້ງໄດສ້ະເໜມີາຍງັ 
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ແລະກະຊວງການເງນິ ສໍາລບັຂໍຄໍາເຫນັທາງດາ້ນຫຼກັການຖາ້ 
ເຫນັວ່າມຄີວາມຈາໍເປນັ. 

•   ວາງແຜນດາ້ນການເງນິ
ອງີຕາມການສະຫຼຸບການຄາດຄະເນໃຊຈ່້າຍໂຄງການແຜນການດາ້ນການເງນິສໍາລບັສະໜອງໃຫທ້ນຶ 
ໃຫອ້ງົປະກອບຕ່າງໆ ແລະ ກດິຈະກາໍການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັທ່ຈີາໍເປນັຕອ້ງເຮດັຂ ້ນັສຸດທາ້ຍ. ແຜນການ

 

ດາ້ນການເງນິຈະຕອ້ງສະແດງໃຫເ້ຫນັລາຍລະອຽດຂອງແຫ່ຼງຂໍມ້ນູທີ່ ສະໜອງທນຶທງັໝດົເພື່ ອເຮດັສໍາ
 

ເລດັກດິຈະກາໍການພດັທະນາ, ລວມທງັການປະກອບສ່ວນທນຶສມົທບົຂອງລດັຖະບານ ແລະ/ຫຼກືະ 

ຊວງທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ/ເຈ ົາ້ຂອງໂຄງການ. ນອກຈາກນັນ້ແຫ່ຼງທນຶ ແລະ ການປະກອບທນຶສມົທບົຂອງລດັ
 

ຖະບານຍງັຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັການຢັງ້ຢນືໂດຍກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ແລະ ກະຊວງການ
 

ເງນິ. ເຈ ົາ້ຂອງໂຄງການຕອ້ງກາໍນດົເວລາວ່າມຄີວາມຕອ້ງການທນຶສມົທບົພາຍໃນຂອງລດັຖະບານເມື່ ອ 
ໃດ, ຜນົກະທບົຂອງໂຄງການໃນດາ້ນແຫຼ່ ງທນຶ / ງບົປະມານປະຈາໍປ ີສໍາລບັການດໍາເນນີງານ ແລະ 
ບໍາລຸງຮກັສາໂຄງການ ແລະ ເພື່ ອຄວາມຍນືຍງົຂອງໂຄງການແລວ້ ລດັຖະບານຈະສາມາດທດົແທນຄນື 
ບນັດາລາຍຈ່າຍເພີມ້ເຕມີທີ່ ຈະເກດີຂ ້ນຶໃນຕ່ໍໜາ້ເຫຼ ົ່ ານ ້ໄີດແ້ນວໃດ.

• ການວໄິຈຄວາມສ່ຽງ ແລະກນົໄກການຕອບຕ່ໍການຕໍານສິົ່ ງຂ່າວ.

ຄວາມສ່ຽງທງັໝດົທີ່ ຕດິພນັກບັການຈດັຕັງ້ປປະຕບິດັໃຫມ້ຜີນົສໍາເລດັ ແລະ ຄວາມຍນືຍງົຂອງໂຄງ
 

ການພດັທະນາໃນຕໍ່ໜາ້ຕອ້ງໄດຮ້ບັການກາໍນດົຢ່າງຊດັເຈນໃນໄລຍະການສາ້ງໂຄງການ ແລະ ມາດຕະ 

ການທີ່ ເໝາະສມົເພື່ ອກາໍຈດັ ຫຼ ື ເຮດັໃຫມ້ຄີວາມສ່ຽງເຫຼ ົ່ ານີມ້ໜີອ້ຍທີ່ ສຸດ. ການວເິຄາະຄວາມສ່ຽງ 

 

ແລະ ມາດຕະການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ (ຂອບການຄຸມ້ຄອງຄວາມສ່ຽງ) ທີ່ ອາດພວົພນັກບັໂຄງການ 

ພດັທະນາຄວນຈະເຄາະໂດຍຄະນະວຊິາການສາ້ງໂຄງການ. ຄະນະວຊິາການສາ້ງໂຄງການຄວນຈະ 
ດໍາເນນີການວເິຄາະຮ່ວມກບັກະຊວງແຜນການ ແລະການລງົທນຶ ແລະບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງ. 

    }	ຄວາມສ່ຽງມຢ່ີາງໜອ້ຍ ສອງປະເພດຄ:ື

    1. ຄວາມສ່ຽງທີ່ ມຄີວາມຮາ້ຍແຮງພຽງພໍທີ່ ຈະເປນັຄໍາຖາມ ສໍາລບັການສກຶສາຄວາມເປນັ
 



ຄູ່ມກືານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລຫິານໂຄງການສໍາລບັທນຶການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ

ກມົຮ່ວມມສືາກນົ, ກະຊວງແຜນການ ແລະການລງົທນຶ52

 ໄປໄດຂ້ອງກດິຈະກາໍການພດັທະນາທີ່ ໄດສ້ະເໜນີັນ້ຕັງ້ແຕ່ໄລຍະລເິລີມ້. ຄວາມສ່ຽງດັ່ ງກ່າວ

 

 ອາດຈະແມ່ນດາ້ນສະພາບອາກາດ/ພູມສນັຖານ, ດາ້ນວຊິາການ, ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ທາງ 

 ດາ້ນການເງນິ (ເຊັ່ ນ: ການປະກອບທນຶສມົທບົຂອງລ ັດຖະບານ, ການສະໜບັສະໜນູຂອງ 

 ຜູໃ້ຫທ້ນຶ ແລະອື່ ນໆ) ຄໍາໝັນ້ສນັຍາດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ, ທອ້ງຖິ່ ນ ຫຼ ືການສະໜບັ
 

 ສະໜນູທີ່ ໄດຮ້ບັຄວາມນຍິມົ. 
 ແຜນການທາງເລອືກໃນການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງດັ່ ງກ່າວ ຈະຕອ້ງເປນັສ່ວນໜ່ງືໃນການ 

 ອອກແບບ ແລະສາ້ງໂຄງການແຕ່ເບືອ້ງຕ ້ນົ. ຢ່າງໃດກ່ຕໍາມຖາ້ຫາກວ່າຄວາມສ່ຽງໄດຮ້ບັພິ
 

 ຈາລະນາທາງດາ້ນເຫດຜນົແລວ້ເຫນັວ່າໃຫ່ຍເກນີໄປ ສໍາລບັໂຄງການທ່ຈີະມໂີອກາດສໍາເລດັ,   

 ການວາງແຜນ ແລະ ການອອກແບບໂຄງການຄວນຈະຢຸດໝດົທຸກໜາ້ວຽກ ຫຼ ືອອກແບບ 
 ຄນືໃໝ່ ເພື່ ອຊອກຫາວທິກີານທີ່ ຊ່ວຍກາໍຈດັ ຫຼ ືພຈິາລະນາຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງເຫຼ ົ່ ານ ້ນັ. 

    2. ຄວາມສ່ຽງທີ່ ບ່ໍປະກດົໃຫເ້ຫນັໃນໄລຍະການສາ້ງໂຄງການ ແຕ່ຕ່ໍມາອາດມຜີນົກະທບົດາ້ນ
 

 ລບົຕ່ໍຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໂຄງການ ຊຶ່ ງເປນັການສາ້ງຄວາມຫຍຸງ້ຍາກທີ່ ສຸດ ແລະ ຈາໍເປນັ
 

 ຕອ້ງມກີານດດັປບັເປົາ້ໝາຍ ແລະ ກາໍນດົການໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ (ເຊັ່ ນ: ຂາດຊບັພະ
 

 ຍາກອນມະນຸດ, ອຸປະກອນ ແລະຄໍາໝ້ນັສນັຍາຂອງທອ້ງຖ່ນິ).

ຂອບການຄຸມ້ຄອງຄວາມສ່ຽງຕອ້ງໄດຮ້ບັການສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ ສໍາລບັແຕ່ລະໂຄງການພດັທະນາ ແລະໄດ ້
 

ຮບັການພດັທະນາວທິກີານຢ່າງເປນັລະບບົເພື່ ອຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ ຈະໄດຮ້ບັການ 
 

ທບົທວນຄນື. ປະເພດຄວາມສ່ຽງທີ່ ຈະຕອ້ງທບົທວນລວມມຄີ:ື

    1). ຄວາມສ່ຽງຂອງຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມ - ຄວາມສ່ຽງທີ່ ເກດີຂຶນ້ກບັຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມເຊິ່ ງອາດເປນັຄໍາ

 

 ຖາມ ຫຼ ືຄດັຄາ້ນຕ່ໍກບັໂຄງການ ທີ່ ເປນັຜນົກະທບົຕ່ໍການບນັລຸຈດຸປະສງົ ຂອງການພດັທະນາ;
   2). ຄວາມສ່ຽງຂອງເຈົາ້ຂອງໂຄງການ ລວມມດີາ້ນຊບັພະຍາກອນມະນຸດ, ຄວາມອາດສາມາດ 

 ດາ້ນການເງນິ ແລະ ບນັດາລະບບົ ແລະ ຂັນ້ຕອນການປະຕບິດັທີ່ ບ່ໍເຂັມ້ແຂງ;
   3). ຄວາມສ່ຽງຂອງລດັຖະບານ ທີ່ ພວົພນັກບັຄວາມເປນັເຈົາ້ການ, ການຕດັສນິໃຈ, ຄວາມຮບັ

 

 ຜດິຮບັຊອບ ແລະ ພດຶຕກິາໍທີ່ ສາມາດສົ່ ງຜນົກະທບົຕ່ໍການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ;
   4). ຄວາມສ່ຽງໃນລະດບັໂຄງການລວມມ ີວາມສ່ຽງກ່ຽວກບັການອອກແບບ, ຄວາມຍນືຍງົດາ້ນ 

 ສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ຫຼ ືຄຸນນະພາບຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ; 
    5). ຄວາມສ່ຽງດາ້ນຄວາມຍນືຍງົ ລວມມ ີການສະໜອງ ແລະ ການຈດັສນັຊບັພະຍາກອນ ແລະ 

 ການດດັປບັຕວົອດັຕາພາສ ີ(ຂາເຂົາ້-ອອກ) ຫຼ ືຄ່າບໍລກິານ.

ການປະເມນີຄວາມສ່ຽງຢ່າງລະອຽດ ຕອ້ງໄດດໍ້າເນນີໃນຂັນ້ຕອນຂອງການສາ້ງໂຄງການ ຊຶ່ ງຕອ້ງໄດສ້າ້ງ
 

ມາດຕະການໃນການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຢ່າງມກີາໍນດົເວລາ. ມາດຕະການຫຸຼດຜ່ອນສະເພາະຂອງ 
ໂຄງການພດັທະນານັນ້ ໄດຖ້ກືກາໍນດົວ່າເປນັສ່ວນໜື່ ງຂອງຜນົການປະເມນີຄວາມສ່ຽງນ ້ ີແມ່ນເປນັ 
ສ່ວນໜຶ່ ງຂອງການອອກແບບໂຄງການ ແລະ ຄວນໄດຮ້ບັການສະໜນັສະໜນູທນຶຢ່າງພຽງພໍ.  
ຂອບການບໍລຫິານທີ່ ດ ີຫຼ ືຂອບການຄຸມ້ຄອງຄວາມສ່ຽງແມ່ນວຽກຈດຸສຸມຂອງ 8 ວຽກງານຄ:ື (1). 

 

ການຈດັຊື-້ຈດັຈາ້ງ, (2). ການຄຸມ້ຄອງດາ້ນການເງນິ, (3). ການເປດີເຜຍີຂໍມ້ນູ, (4). ພາລະບດົບາດສະ
 



ຄູ່ມກືານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລຫິານໂຄງການສໍາລບັທນຶການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ
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ມາຄມົ, (5). ຄໍາຮອ້ງທຸກ ແລະວທິແີກໄ້ຂ, (6). ລະຫດັຂອງຈນັຍາບນັການດໍາເນນີການ, (7). ການລງົ 

ໂທດ ແລະ (8). ອງົປະກອບສະເພາະຂອງໂຄງການ. ນອກຈາກນັນ້ຂອບການບໍລຫິານທີ່ ດ ີຫຼ ືຂອບ 
ການຄຸມ້ຄອງຄວາມສ່ຽງຍງັອາດກາໍນດົບນັດາຄວາມສ່ຽງທີ່ ພົນ້ເດັ່ ນ ເຊິ່ ງມກັພບົເຫນັຫຼາຍທີ່ ສຸດ ສໍາ 
ລບັເຈົາ້ຂອງໂຄງການ ແຕ່ຫາກບ່ໍແມ່ນໝດົທຸກກລໍະນ,ີ ແລະ ສໍາລບັໂຄງການໂດຍລວມ.

• ກນົໄກໃນການແກໄ້ຂ ການສໍໂ້ກງ, ການສໍລ້າດບງັຫຼວງ ແລະ ການຮອ້ງຟອ້ງ

ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫຼວງຂອງລດັຖະບານໄດປ້ະກາດນາໍໃຊໃ້ນວນັທ ີ19 ພດຶສະ
 

ພາ 2005 ເຊິ່ ງໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນ ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ (4) ນັນ້, ໄດກ້າໍນດົຫຼກັການ, ລະບຽບການ ແລະ  
ມາດຕະການສໍາລບັການປອ້ງກນັ ແລະ ຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫຼວງເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າຊບັສນິຂອງລດັ 

 

ແລະ ສງັຄມົ ແລະ ສດິຜນົປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊນົແມ່ນບ່ໍໄດເ້ສຍັຫາຍ, ຖກືຍກັຍອກ ຫຼ ືຕົມ້ຕຸນ, ເອາົ
 

ຜູຝ່້າຝນືເຂົາ້ສູ່ຂະບວນການທາງກດົໝາຍ ແລະ ປກົປອ້ງຜູບໍ້ລສຸິດ, ໂດຍມຈີດຸປະສງົສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ
 

ໃຫອ້ງົການຈດັຕັງ້ຂອງລດັ, ເພີ່ ມທະວຄີວາມໂປ່ງໃສ, ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງຂດີຄວາມສາມາດໃນການກວດ
 

ກາໃນທຸກເວລາ ແລະ ບນັລຸເປົາ້ໝາຍ ສະຖຽນລະພາບທາງດາ້ນການເມອືງ, ເສດຖະກດິທີ່ ໝັນ້ຄງົ ແລະ 
 

ກາ້ວໜາ້, ຄວາມປອດໄພໃນສາທາລະນະ, ຄວາມເປນັລະບຽບຮຽບຮອ້ຍໃນສງັຄມົ ແລະຄວາມຍຸຕທິາໍ.

ເພື່ ອເປນັການສະໜບັສະໜນູກດົໝາຍຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫຼວງ ໃນປ ີ2005 ໃນປຶ ້ມຄູ່ມກືານຈດັຊື-້
ຈດັຈາ້ງຂອງລດັຖະບານ (ພດຶສະພາ 2009) ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນ ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ (4) ຂອງກະ 
ຊວງການເງນິ ແລະ ກາໍນດົຄວາມໝາຍໄວ ້ຄດືັ່ ງລຸ່ມນີ:້

     1). “ການກະທໍາສໍລ້າດບງັຫຼວງ” ໝາຍເຖງິ ການສະເໜ,ີ ການໃຫ ້ຫຼ ືສນັຍາວ່າຈະໃຫສ້ນິຈາ້ງ 

 ລາງວນັຮູບໃດກໍ່ ຕາມລວມທງັການໃຫວ້ຽກເຮດັ ຫຼ ືສິ່ ງອື່ ນໆ ຫຼ ືການໃຫບໍ້ລກິານອື່ ນໆທີ່ ມມີນູ

 

 ຄ່າທງັທາງກງົ ແລະ ທາງອອ້ມ, ໃຫແ້ກ່ເຈົາ້ໜາ້ທີ່  ຫຼ ືລູກຈາ້ງຂອງອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ຈດັຫາໃຫ ້

 

 ຫຼ ືອງົການຈດັຕ ້ງັອ່ນືໆຂອງລດັຖະບານ/ເອກະຊນົ ຫຼ ືບຸກຄນົ, ເພື່ ອເປນັສິ່ ງຈງູໃຈກ່ຽວກບັ

 

 ການກະທໍາ ຫຼ ືການຕດັສນິ ໃຈ ຫຼ ືວທິກີານທີ່ ນາໍພາໃຫອ້ງົການທີ່ ຈດັຫາ ຫຼ ືເຈ ົາ້ຂອງໂຄງການ
 

 ມສ່ີວນພວົພນັກບັການດໍາເນນີການຈດັຫາ; 

    2). “ການກະທໍາສໍໂ້ກງ” ໝາຍເຖງິ ການແອບອາ້ງ ຫຼ ືການປດິບງັຄວາມຈງິ ເພື່ ອຊກັຈງູໃຫມ້ ີ

 ການດໍາ ເນນີການຈດັຫາ ຫຼ ືການປະຕບິດັສນັຍາທີ່ ພາໃຫມ້ຄີວາມເສຍັຫາຍຕ່ໍອງົການທີ່ ຈດັ

 

 ຫາ ຫຼ ືເຈ ົາ້ຂອງ ໂຄງການ;

    3). “ການກະທໍາສມົຮູຮ່້ວມຄດິ” ໝາຍເຖງິ ການວາງແຜນ ຫຼ ືການກະກຽມລະຫວ່າງຜູປ້ະມນູ 
 ສອງ ຫຼ ືຫຼາຍຄນົຂຶນ້ໄປ, ໂດຍການຮບັຮູ ້ຫຼ ືບ່ໍຮບັຮູຂ້ອງອງົການທີ່ ຈດັຫາ ຫຼ ືເຈ ົາ້ຂອງໂຄງ

 

 ການ (ກ່ອນ ຫຼ ືຫຼງັການຍື່ ນການປະມນູ), ກາໍນດົລາຄາປະມນູໃນລະດບັທີ່ ບ່ໍມກີານແຂ່ງຂນັ, 

 

 ປອມແປງ ແລະ ເພື່ ອຕດັສດິຂອງອງົການທີ່ ຈດັຫາ ຫຼ ື ເຈ ົາ້ຂອງໂຄງການຈາກການໄດຮ້ບັ
 

 ຜນົປະໂຫຍດໂດຍບ່ໍເສຍັຄ່າ, ການແຂ່ງຂນັທີ່ ເປດີເຜຍີ ແລະ ຈງິໃຈ; 

    4). “ການກະທໍາບງັຄບັຂົ່ ມຂູ່” ໝາຍເຖງິການທໍາຮາ້ຍ ຫຼ ືການຂູ່ວ່າຈະທໍາຮາ້ຍ, ທງັທາງກງົ ຫຼ ື 

 ທາງ ອອ້ມຕ່ໍບຸກຄນົ ຫຼ ືຊບັສນິຂອງພວກເຂາົ ເພື່ ອຊກັຈງູການດໍາເນນີການຈດັຫາ ຫຼ ືເຮດັໃຫ ້
 

 ມຜີນົກະທບົຕ່ໍການປະຕບິດັສນັຍາ.



ຄູ່ມກືານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລຫິານໂຄງການສໍາລບັທນຶການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ
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ກ່ຽວກບັການລງົໂທດກະຊວງການເງນິ ໄດຮ້ຽກຮອ້ງໃຫພ້ະນກັງານອງົການ ຫຼ ືເຈ ົາ້ຂອງໂຄງການມພີນັ 

ທະເທົ່ າທຽມກນັໃນການບ່ໍຮອ້ງຂໍ, ຮຽກຮອ້ງ ແລະ/ຫຼ ືໃຊວ້ທິກີານບງັຄບັຂົ່ ມຂູ່ ເພື່ ອໃຫໄ້ດຮ້ບັຜນົ
ປະໂຫຍດສ່ວນຕວົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການດໍາເນນີຂັນ້ຕອນດັ່ ງກ່າວຂາ້ງເທງິ. 

ກະຊວງການເງນິ ຮຽກຮອ້ງໃຫໜ່້ວຍງານທີ່ ຈດັຫາ ຫຼ ືເຈ ົາ້ຂອງໂຄງການ, ກໍ່ ຄ ືຜູຮ້ບັເໝາົ, ຜູສ້ະໜອງ ແລະ 
 

ທີ່ ປກຶສາປະຕບິດັຕາມຫຼກັການຈນັຍາບນັສູງສຸດໃນລະຫວ່າງຂັນ້ຕອນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ຫຼ ືການຈດັ
 

ຫາ ແລະ ການປະຕບິດັບນັດາສນັຍາພາຍໃຕກ້ອງທນຶຂອງລດັ.

    1). ການສໍລ້າດບງັຫຼວງ, ການສໍໂ້ກງ, ການສມົຮູຮ່້ວມຄດິ ຫຼ ືບງັຄບັຂົ່ ມຂູ່ໃດໆ ກໍ່ ຕາມທີ່ ອງົການ

 

 ຈດັຫາໃຫ ້ຫຼ ືເຈ ົາ້ຂອງໂຄງການຮບັຮູ,້ ກ່ອນອື່ ນໝດົ,ຈະໃຫໂ້ອກາດຜູປ້ະມນູອະທບິາຍ ແລະ 
 

 ຈະກະທໍາການຕ່າງໆ ເມື່ ອບ່ໍໄດຮ້ບັການອະທບິາຍທີ່ ໜາ້ເພິ່ ງພໍໃຈ. ດັ່ ງນັນ້, ການສະຫຸຼບ ແລະ 

 

 ເຫດຜນົ ຈະຖກືບນັທກຶໄວໃ້ນຂັນ້ຕອນການດໍາເນນີການຈດັຊື-້ຈດັຈາ້ງ ແລະ ພວົພນັສື່ ສານ

 

 ໂດຍໄວຫາຜູປ້ະມນູທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. ການສື່ ສານໃດໆ ລະຫວ່າງຜູປ້ະມູນ ແລະ ອງົການຈດັຫາ 
 

 ຫຼ ືເຈ ົາ້ຂອງໂຄງການ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກ່ຽວກບັບນັຫາສໍໂ້ກງ ຫຼ ືສໍລ້າດບງັຫຼວງຈະຕອ້ງສາ້ງເປນັ

 

 ລາຍລກັອກັສອນ. ບ່ໍວ່າເວລາໃດກໍ່ ຕາມຖາ້ຫາກຕດັສນິວ່າຜູປ້ະມນູມສ່ີວນພວົພນັກບັການ
 

 ກະທໍາສໍລ້າດບງັຫຼວງ, ການສໍໂ້ກງ, ການສມົຮູຮ່້ວມຄດິ ຫຼ ືການບງັຄບັຂົ່ ມຂູ່ໃນການແຂ່ງ 

 

 ຂນັ ຫຼ ືການປະຕບິດັສນັຍາ ພາຍໃຕກ້ອງທນຶຂອງລດັ. ອງົການທີ່ ຈດັຫາ ຫຼ ືເຈ ົາ້ຂອງໂຄງການ 
 

 ອາດຈະປະກາດໃຫຜູ້ປ້ະມນູນັນ້ໝດົສດິໃນການປະມນູ ແລະ ປະກາດແຈງ້ການຕ່ໍກະຊວງ
 

 ການເງນິ, ຫອ້ງການຕດິຕາມກວດກາການຈດັຫາ. ຫອ້ງການຈດັຊື-້ຈດັຈາ້ງ ອາດຈະປະກາດ  

 ໃຫຜູ້ປ້ະມູນນັນ້ໝດົສດິໃນການປະມູນ, ທງັຕະຫຼອດໄປ ຫຼ ືໄລຍະເວລາໃດໜຶ່ ງທີ່ ກາໍນດົ

 

 ໄວ,້ ຈາກການເຂົາ້ຮ່ວມການດໍາເນນີການຈດັຊື-້ຈດັຈາ້ງຂອງໃນອະນາຄດົ. 

    2). ເວລາໃດກໍ່ ຕາມຖາ້ມກີານກາໍນດົວ່າ ຄະນະກາໍມະການປະມູນ, ເຈົາ້ໜາ້ທີ່  ຫຼ ືອງົການຈດັຕັງ້

 

 ທີ່ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບໃນການຈດັຊື ້ໄດມ້ສ່ີວນຮ່ວມໃນການສໍລ້າດບງັຫຼວງ, ສໍໂ້ກງ, ສມົ

 

 ຮູຮ່້ວມຄດິ ຫຼ ືການບງັຄບັຂົ່ ມຂູ່ຕອ້ງມກີານກ່າວເຕອືນ, ມາດຕະການບໍລຫິານ ແລະ ການປະ
 

 ຕບິດັລະບຽບວໄິນ ພາຍໃຕຫຼ້ກັການບໍລກິານພນົລະເຮອືນ ແລະ ໃຫເ້ປນັໄປຕາມກດົໝາຍ 

 ໂດຍອງີຕາມຄວາມຮາ້ຍແຮງຂອງການກະທໍາດັ່ ງກ່າວ.

    3). ທຸກການລະເມດີຂອງດໍາລດັເລກທ ີ03/ນຍ, ລງົວນັທ ີ09 ມງັກອນ 2004 ແລະ ລະບຽບ 

 ຫຼກັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັທີ່ ເປນັກະທາໍຜດິທາງອາຍາ ເຊັ່ ນ : ການປອມແປງເອກະສານ, ການ
 

 ໃຊສ້ດິອໍານາດໃນທາງທີ່ ຜດິ, ການປ່ອຍປະລະເລຍີການປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ຈະຕອ້ງຖກືດໍາເນນີ
 

 ຄະດອີາຍາ.

    4). ໃນກລໍະນບີນັດາບໍລສິດັ ແລະ ບຸກຄນົທີ່ ສມົຮູຮ່້ວມຄດິກນັໃນການອອກແບບ ແລະ ກາໍນດົ 

 ມນູຄ່າຂອງບນັດາວຽກ ຫຼ ືໃນການກນົອຸບາຍເພື່ ອໃຫໄ້ດຮ້ບັບນັດາສນັຍາເພື່ ອຜນົປະໂຫຍດ
 

 ສ່ວນບຸກຄນົ ຫຼ ືຜນົປະໂຫຍດຮ່ວມກນັ, ເຮດັໃຫເ້ກດີຄວາມເສຍັຫາຍຕ່ໍຊບັສນິລວມ ຫຼ ືຊບັ 

 ສນິແຫ່ງຊາດ, ການດໍາເນນີຄະດຂີອງສານ ແລະ ການລງົໂທດທີ່ ກາໍນດົໄວໃ້ນກດົໝາຍ.

    5). ບນັດາສນັຍາກ່ຽວກບັການຈດັຊືຂ້ອງສນິຄາ້, ການເຮດັວຽກ ແລະ ການບໍລກິານທີ່ ມຄີວາມ
 



ຄູ່ມກືານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລຫິານໂຄງການສໍາລບັທນຶການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ

ກມົຮ່ວມມສືາກນົ, ກະຊວງແຜນການ ແລະການລງົທນຶ 55

 ສອດຄ່ອງຢ່າງສມົບູນກບັຂັນ້ຕອນການປະມູນ ທີ່ ອະທບິາຍໄວ ້ພາຍໃຕພ້າກທ ີII ຂອງກດົລະ
 

 ບຽບ ແລະ ຫຼກັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເຫຼົ່ ານີ ້ແລະ ສນັຍາໄດລ້ງົນາມບນົພືນ້ຖານຂອງຂັນ້ຕອນ

 

 ການປະມູນທີ່ ຂາດຄວາມໂປ່ງໃສ, ແມ່ນຖເືປນັໂມຄະ ແລະ ບ່ໍມຜີນົສກັສດິ.

    6). ທຸກການສະເໜຂີອງຜູປ້ະມນູ ຫຼ ືການສນັຍາໃຫວ້ດັຖຸສິ່ ງຂອງ ຫຼ ືຂອງຂວນັລາງວນັອື່ ນໆບ່ໍ

 

 ວ່າຈະເປນັທາງກງົ ຫຼ ືທາງອອ້ມແກ່ຄະນະກາໍມະການປະມູນ ຫຼ ືສ່ວນບຸກຄນົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງພວົ 

 ພນັກບັການຕດັສນິໃຈໃນການຈດັຊື ້ເພື່ ອຈດຸປະສງົໃຫໄ້ດຮ້ບັສນັຍາໂດຍຜ່ານການປະມູນ
 

 ທີ່ ບ່ໍໂປ່ງໃສ ແລະ ຂັນ້ຕອນການປະມູນທີ່ ບ່ໍເໝາະສມົ ອາດຈະຖກືຕດັສດິຈາກອງົການຈດັ

 

 ຫາ ຫຼ ືເຈ ົາ້ຂອງໂຄງການ ແລະ ອາດຈະຖກືດໍາເນນີຄະດທີາງສານ. 
ກນົໄກການຍື່ ນຄໍາຮອ້ງທຸກຈະມຢູ່ີພາຍໃນທຸກອງົການຈດັຕັງ້ຂອງລດັຖະບານ, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຢູ່

 

ໃນຮູບແບບຂອງ “ຕູ”້ ທີ່ ສາມາດຍື່ ນການຮອ້ງທຸກໄດ.້ ບນັດາໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການ 
 

ພດັທະນາຄາດວ່າຈະມຢູ່ີພາຍໃນປຶ ້ມຄູ່ມກືານບໍລຫິານໂຄງການ (ກນົໄກການຈດັການຮອ້ງທຸກ ແລະ 
 

ໃຫຄໍ້າແນະນາໍກ່ຽວກບັການຮອ້ງທຸກ). ນອກຈາກນັນ້, ຍງັຮບັຮູວ່້າບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາມນີະໂຍ 

ບາຍ ແລະ ຂັນ້ຕອນການປະຕບິດັງານຂອງຕນົເອງພາຍໃຕເ້ງ ື່ອນໄຂວ່າຝ່າຍທີ່ ລະເມດີສດິສາມາດ
 

ຍື່ ນຄໍາຮອ້ງທຸກ ແລະ ການຮອ້ງທຸກທີ່ ກ່ຽວກບັການສໍໂ້ກງ ແລະ ສໍລ້າດບງັຫຼວງໃນໂຄງການທີ່ ສະໜບັ

 

ສະໜນູທນຶຈາກຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາຈະຖກືລາຍງານໂດຍກງົຫາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ (ມກັຈະເປນັເວບັ 
ໄຊຂອງຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ, ອແີມວ ແລະ ເບໂີທລະສບັສໍາລບັການຮອ້ງທຸກ).

• ຄູ່ມກືານດໍາເນນີງານ ແລະ ບໍາລຸງຮກັສາ 

ສະເພາະເຈາະຈງົຕ່ໍກດິຈະກາໍການພດັທະນາໂຄງລ່າງ ແລະ ຊນົນະບດົ (ແລະ/ຫຼ ືກດິຈະກາໍການພດັທະນາ 

ອື່ ນໆທີ່ ເຫນັວ່າເໝາະສມົ), ຕອ້ງມກີານສາ້ງແຜນການດໍາເນນີງານ ແລະ ບໍາລຸງຮກັສາທີ່ ສມົບູນແບບ

 

ສໍາລບັກດິຈະກາໍການພດັທະນາ. ແຜນດໍາເນນີງານ ແລະ ບໍາລຸງຮກັສາ ສາ້ງຂຶນ້ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າມຄີວາມ
 

ເຂົາ້ໃຈຢ່າງຈະແຈງ້ກ່ຽວກບັຜນົກະທບົຂອງໂຄງການຕ່ໍງບົປະມານແຫ່ງຊາດ ແລະ ລດັຖະບານມີ
 

ຄວາມເຂົາ້ໃຈຢ່າງຄບົຖວ້ນ ກ່ຽວກບັພນັທະໃນອານາຄດົຂອງຕນົຕ່ໍກບັຄວາມຍນືຍງົຂອງໂຄງ
 

ການ. ນອກຈາກດາ້ນງບົປະມານແລວ້, ສິ່ ງສໍາຄນັໃນໄລຍະນີ ້ແມ່ນຍງັຕອ້ງກວດສອບ ແລະ ມຄີວາມ
 

ເພິ່ ງພໍໃຈຕ່ໍທຸກຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການອື່ ນໆ ເພື່ ອການປະຕບິດັໂຄງການຢ່າງສໍາເລດັຜນົພາຍ 

 

ຫຼງັສໍາເລດັການກວດສອບ. ສິ່ ງເຫຼ ົ່ ານີລ້ວມມບີນັດາປດັໃຈເຊັ່ ນ: ການມບຸີກຄະລາກອນທີ່ ມສີມີແືຮງ

 

ງານ, ແຮງງານທີ່ ບ່ໍມສີມີ,ື ວດັຖຸດບິ, ຊບັພະຍາກອນ, ອຸປະກອນ ແລະຄ່າໃຊຈ່້າຍປະຈາໍອື່ ນໆ 

 

ເພື່ ອໃຫສ້າມາດດໍາເນນີກດິຈະກາໍການພດັທະນາ ໄດຢ່້າງປະສບົຜນົສໍາເລດັ ເມື່ ອສໍາເລດັການກວດສອບ 
ແລວ້.
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ຄູ່ມກືານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລຫິານໂຄງການສໍາລບັທນຶການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ

ກມົຮ່ວມມສືາກນົ, ກະຊວງແຜນການ ແລະການລງົທນຶ56

ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 1 ຂ: ການກະກຽມການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ
   • ການກາໍນດົວຽກກໍ່ ສາ້ງສອ້ມແປງ, ສນິຄາ້, ການບໍລກິານ ແລະ ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການ 

ໃນການຈດັຫາ

ໃນໄລຍະຂັນ້ຕອນການກະກຽມໂຄງການ, ຄະນະວຊິາການສາ້ງໂຄງການ ພອ້ມດວ້ຍຄະນະວຊິາການ 

ຂອງຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາຈະກາໍນດົບນັຊລີາຍຊື່ ຕວົຊີວ້ດັ ທີ່ ຕອ້ງການທງັໝດົຂອງໂຄງການສນັຍາກໍ່ ສາ້ງ

 

ສອ້ມແປງ, ສນິຄາ້ ແລະ ການບໍລກິານຕາມການຕກົລງົກ່ຽວກບັ: 
     1). ການກະກຽມການຈດັຊື-້ຈດັຈາ້ງ ແລະ ຕາຕະລາງເວລາສໍາລບັທຸກຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງ 

 ການເຫຼ ົ່ ານີ;້
 

    2). ກຸ່ມຕວົຊີວ້ດັສໍາລບັສນັຍາການປະມູນພາຍໃນ ແລະ ສາກນົ;  
    3). ການກະກຽມການຈດັຊືສ້ນິຄາ້ ແລະ ອຸປະກອນ;  
    4). ການກະກຽມການວ່າຈາ້ງທີ່ ປກຶສາພາຍໃນ ແລະ ສາກນົເພື່ ອຊ່ວຍໃນການອອກແບບໂຄງ

 

 ການ, ໃຫຄໍ້າແນະນາໍ ແລະ ການສາ້ງຂດີຄວາມອາດສາມາດ.

ການຈດັການຈດັຊື-້ຈດັຈາ້ງ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການລາຍງານຢ່າງລະອຽດ ກ່ຽວກບັການກະກຽມການຈດັຊື ້

ແລະ ການຈດັຕາຕະລາງເວລາໃນແຜນການຈດັຊື ້ເຊິ່ ງຕອ້ງເລີມ້ກ່ອນໃດໜຶ່ ງຂອງກດິຈະກາໍການຈດັ

 

ຊືຈ້ະໄດຮ້ບັການປບັປຸງໃນແຕ່ລະປ ີ(ຫຼ ືຈະຖີ່ ກວ່ານີ ້ຖາ້ສະພາບການຕວົຈງິ ຫາກມຄີວາມຮຽກຮອ້ງ

 

ຕອ້ງການ) ແລະ ໄດຮ້ບັການອະນຸມດັຮບັຮອງຈາກຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາໃນແຕ່ລະຄັງ້. ດັ່ ງນັນ້,ໃນໄລ
 

ຍະການກະກຽມໂຄງການ, ຕອ້ງມກີານກະກຽມແຜນການຈດັຊືໃ້ນຮູບແບບ ແລະ ເນຶອ້ໃນທີ່ ກ່າວໄວໃ້ນ
 

ຄູ່ມກືານຈດັຊ ້ຂືອງລດັຖະບານສໍາລບັກດິຈະກໍາການຈດັຊື-້ຈດັຈາ້ງທງັໝດົທີ່ ຕອ້ງການ ເພື່ ອຈະ

 

ໄດຮ້ບັການປະຕບິດັຢ່າງໜອ້ຍ 18 ເດອືນທໍາອດິຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ.  ທຸກການ
 

ຈດັຊືສ້ນິຄາ້, ໜາ້ວຽກ ແລະ ການຄດັເລອືກເອາົການບໍລກິານທີ່ ປກຶສາຕອ້ງໄດສ້ອດຄ່ອງກບັບດົບນັ
ຍດັຂອງໂຄງການ ແລະຖກືຕອ້ງຕາມລະບຽບກດົໝາຍ.ປືມ້ ແນະນາໍການຈດັຊື ້ແລະ ທີ່ ປກຶ ສາຂອງ 
ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ແລະ ບນັດາຂັນ້ຕອນໄດຜ້ນັຂະຫຍາຍເຂົາ້ໃນປ້ມືຄູ່ມກືານຈດັຊືຂ້ອງລດັຖະບານ.  
• ການກະກຽມການຄຸມ້ຄອງດາ້ນການເງນິ,ຄາດຄະເນການເບກີຈ່າຍ ແລະ ການໃຊຈ່້າຍລາຍຮບັ

ທມີສາ້ງໂຄງການ ແລະທມີຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາຕອ້ງຕກົລງົເຫນັດກ່ີຽວກບັການຈດັການຄຸມ້ຄອງດາ້ນ 

ການເງນິສໍາລບັກດິຈະກາໍການພດັທະນາລວມມກີານກະກຽມພະນກັງານ, ບນັຊທີນຶບໍາລຸງຮກັສາ,  

ບດົລາຍງານ ແລະ ການຮບັມອບໝາຍສດິອື່ ນໆ. ຕອ້ງສາ້ງຕາຕະລາງເວລາການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງ
 

ການໂດຍລະອຽດຮ່າງຕາຕະລາງການເບກີຈ່າຍເຊິ່ ງເປນັພືນ້ຖານໃນຂັນ້ຕອນນີ,້ ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍ 

 

ດາ້ນການເງນິລະຫວ່າງແຫ່ຼງທນຶອື່ ນທີ່ ຈາໍເປນັ ເພື່ ອສະໜອງທນຶເຂົາ້ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດາ  
ກດິຈະກາໍໂຄງການພອ້ມກບັການຕກົລງົເຫນັດນີາໍກນັ ແລະ ເຂົາ້ໃຈຢ່າງຈະແຈງ້ຂອງທຸກພາກສ່ວນ.

ຖາ້ຫາກມຄີວາມກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ນາໍໃຊກ້ບັໂຄງການພດັທະນາປະເພດໃດໜຶ່ ງ (ເຊັ່ ນບນັດາໂຄງການທີ່ ມ ີ

 

ການສາ້ງລາຍຮບັ), ການຄາດຄະເນລາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈ່າຍ ແມ່ນຄະນະວຊິາການສາ້ງໂຄງການ ຈະເປນັຜູ ້

ເຮດັໂດຍການປະສານສມົທບົກບັຄະນະວຊິາການຂອງຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ, ເຊິ່ ງກວມເອາົໄລຍະເວລາຕ່ໍ
 

ອາຍຸ (ຕາມທໍາມະດາແມ່ນ 05 ຫາ 10 ປນີບັຕັງ້ແຕ່ວນັທີ່ ເຮດັສໍາເລດັໂຄງການ). ບນັດາການຄາດ
 



ຄູ່ມກືານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລຫິານໂຄງການສໍາລບັທນຶການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ

ກມົຮ່ວມມສືາກນົ, ກະຊວງແຜນການ ແລະການລງົທນຶ 57

ຄະເນເຫຼົ່ ານີຈ້ະຕອງອະທບິາຍຢ່າງລະອຽດຕ່ໍເຈົາ້ຂອງໂຄງການ ແລະ ກະຊວງການເງນິ ເຊິ່ ງຖເືປນັກາໍມະ

 

ສດິສູງສຸດ ແລະ ມຄີວາມເຊື່ ອຖໄືວວ້າງໃຈທີ່ ສຸດສໍາລບັພວກເຂາົ.

• ຂໍຕ້ກົລງົກ່ຽວກບັຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງດາ້ນການລາຍງານ, ການຕດິຕາມ ແລະປະເມນີຜນົ

ທຸກຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການກ່ຽວກບັການລາຍງານ ສໍາລບັໂຄງການພດັທະນາໃນລະຫວ່າງການຈດັ 

ຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ຫຼງັຈາກນັນ້, ແມ່ນການຕກົລງົເຫນັດລີະຫວ່າງເຈົາ້ຂອງໂຄງການ, ກະຊວງແຜນການ 
 

ແລະການລງົທນຶ, ກະຊວງການເງນິ (ສໍາລບັເງນິກູຢ້ມື) ແລະຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ. ນອກຈາກນັນ້ຍງັ 

ມກີານຕກົລງົເຫນັດນີາໍກນັກ່ຽວກບັຄວາມຖີ່ , ຮູບແບບ, ເນຶອ້ໃນຂອງບດົລາຍງານເຫຼ ົ່ ານີ,້ກໍ່ ຄໃືຜຈະ

 

ເປນັຜູຮ້ບັຜດິຊອບການກະກຽມລະຫວ່າງພາຍໃນອງົການຜູບໍ້ລຫິານ/ອງົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ/ເຈ ົາ້ຂອງ
 

ໂຄງການ.

ມກີານຕກົລງົເຫນັດນີາໍກນັລະຫວ່າງ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ແລະ ເຈົາ້ຂອງໂຄງການກ່ຽວກບັວທິກີານ 

ຕດິຕາມກວດກາຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໂຄງການ ແລະ ບນັດາຈດຸປະສງົຂອງການພດັທະນາໂຄງການ ແລະ  
ສາ້ງຂອບຜົນໄດຮ້ບັຂອງໂຄງການ. ນີແ້ມ່ນເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າຄວາມຄບືໜາ້ຕ່ໍຜົນໄດຮ້ບັຂອງ

 

ການພດັທະນານັນ້, ຄດືັ່ ງທີ່ ກ່າວໄວໃ້ນບນັດາ ຈດຸປະສງົການພດັທະນາໃນລະຫວ່າງການສາ້ງໂຄງການ
 

ນັນ້, ມກີານວດັແທກ ແລະ ປະເມນີຜນົຢ່າງເປນັປກົກະຕ.ິ ການກະກຽມການຕດິຕາມກວດກາສະ
 

ເພາະກ່ຽວກບັຜນົກະທບົດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມໄດອ້ະທບິາຍ ໄວໃ້ນແຜນປະຕບິດັງານ 

ດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ, ການຍກົຍາ້ຍຖິ່ ນຖານ ຫຼ ືແຜນປະຕບິດັງານດາ້ນສງັຄມົອື່ ນໆ.

ການກະກຽມການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົແມ່ນຄວນໄດກ້າໍນດົໃນທາງສະໜບັສະໜນູລະບບົ 

ຂອງລດັຖະບານທີ່ ມຢູ່ີ ສໍາລບັການຄຸມ້ຄອງຂໍມູ້ນຂ່າວສານ ແລະ ກວດກາການປະຕບິດັງານ. ເມື່ ອ
 

ໄດມ້ກີານຄດັເລອືກເອາົທີ່  ປກຶສາ ເພື່ ອເຂົາ້ມາຊ່ວຍໃນກດິຈະກາໍການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
ຕອ້ງໄດຮ່້າງພາລະບດົບາດໜາ້ທີ່ ສໍາລບັກດິຈະກໍາສະເພາະ ເພື່ ອຖ່າຍໂອນຂີດຄວາມສາມາດ, 
ບນັດາວທິກີານ ແລະ ຄວາມຮູໃ້ຫແ້ກ່ພະນກັງານຂອງເຈົາ້ຂອງໂຄງການ.  
• ຂໍຕ້ກົລງົກ່ຽວກບັ ການກະກຽມການກວດສອບບນັຊຈີາກພາຍນອກ

ອງົການກວດສອບແຫ່ງລດັ  ໄດຮ້ບັສດິອໍານາດໃນການປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ກວດສອບບນັຊພີາຍນອກຂອງ 

ລດັຖະບານພາຍໃຕກ້ດົໝາຍກວດສອບບນັຊຂີອງລດັ (2006) ແລະ ກດົໝາຍກວດສອບ (ເດອືນ 

ກລໍະກດົ 2007). ຕາມທໍາມະດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ຈະຕອ້ງມກີານກວດສອບເອກະສານບນັຊດີາ້ນ 

ການເງນິປະຈາໍປຂີອງບນັດາກດິຈະກາໍໂຄງການໂດຍຜູກ້ວດສອບເອກະລາດພາຍນອກ. ຂໍກ້າໍນດົນີຈ້ະ
 

ຖກືກາໍນດົໄວໃ້ນເອກະສານຂອງໂຄງການ ຫຼ ື ຂໍຕ້ກົລງົສນັຍາທາງດາ້ນການເງນິໂຄງການ.ໃນໄລຍະ 

ຂັນ້ຕອນການກະກຽມ ແລະ ການສາ້ງໂຄງການ, ທມີງານຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາຄວນສາ້ງສນັຍາຕກົລງົກບັ 

ເຈົາ້ຂອງໂຄງການ ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົ ທນຶ ຫຼ ືກະຊວງການເງນິ (ກດິຈະກາໍທີ່ ກ່ຽວກບັ
 

ເງນິກູຢ້ມື)ໃນຮູບແບບ, ເນຶອ້ໃນ ແລະ ໄລຍະເວລາຂອງເງ ື່ອນໄຂກວດສອບພາຍນອກ ແລະ ວທິກີານຄດັ
 

ເລອືກຜູກ້ວດສອບພາຍນອກ. ປດັຈບຸນັກະຊວງການເງນິມຄີວາມຮບັຜດິຊອບແຕ່ງຕັງ້ຜູກ້ວດສອບ 
ພາຍນອກ. 
ຜູກ້ວດສອບພາຍນອກທີ່ ຖກືຄດັເລອືກຕອ້ງໄດສ້າ້ງບດົລາຍງານກວດສອບ ແລະ ເອກະສານທຸກຢ່າງ

 



ຄູ່ມກືານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລຫິານໂຄງການສໍາລບັທນຶການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ

ກມົຮ່ວມມສືາກນົ, ກະຊວງແຜນການ ແລະການລງົທນຶ58

ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນການກວດສອບໂຄງການພດັທະນາ ແລວ້ສໍາເນາົສົ່ ງໃຫອ້ງົການກວດສອບແຫ່ງລດັ. 
 

ການຄາດຄະເນມູນຄ່າໂຄງການຄວນ ລວມເອາົມູນຄ່າຂອງການກວດສອບພາຍນອກທີ່ ເປນັເອກະ
 

ລາດ, ຊຶ່ ງອາດຈະໄດຮ້ບັການສະໜອງທນືສໍາລບັການກວດສອບດັ່ ງກ່າວຈາກຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ຊຶ່ ງ
 

ມນູຄ່າການກວດສອບແມ່ນຕອ້ງໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນເອກະສານໂຄງການ ຫຼ ືສນັຍາທາງດາ້ນການເງນິຂອງ 

ໂຄງການ.ໃນກລໍະນທີີ່ ບ່ໍມກີານໃຫທ້ນຶຂອງຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາສໍາລບັການກວດສອບບນັຊ ີແລະ ໄດ ້
 

ມກີານຕກົລງົຮ່ວມກນັລະຫວ່າງເຈົາ້ຂອງໂຄງການ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ, ມນູຄ່າຂອງການກວດສອບ 

ພາຍນອກສໍາລບັບນັດາໂຄງການທີ່ ບ່ໍສາ້ງລາຍຮບັ ເຈ ົາ້ຂອງໂຄງການຈະເປນັຜູຮ້ບັຜດິຊອບ ແລະ ສໍາ
ລບັບນັດາໂຄງການທີ່ ສາ້ງລາຍຮບັແມ່ນຮບັຜດິຊອບໂດຍອງົການໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ. 

• ຂໍຕ້ກົລງົການປະຕບິດັການຈດັຊືລ່້ວງໜາ້ ແລະ ການໃຫທ້ນຶຍອ້ນຫຼງັ 

ການດໍາເນນີການຈດັຊືລ່້ວງໜາ້ ຄວນຈະໄດຮ້ບັການປະຕບິດັທຸກສນັຍາສໍາຄນັສໍາລບັສນິຄາ້, ການ
 

ເຮດັວຽກ ແລະ ການບໍລກິານທີ່ ປກຶສາ ເພື່ ອໃຫມ້ກີານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢ່າງມປີະສດິທພິາບ ແລະ ຮບັປະ
 

ກນັການດໍາເນນີກດິຈະກາໍການປະຕບິດັໂຄງການໃຫທ້ນັເວລາຕາມແຜນການທີ່ ວາງໄວໃ້ນການຈດັຕັງ້
 

ປະຕບິດັໂຄງການພາຍໃນໄລຍະ 18 ເດອືນທາໍອດິ. ເຊິ່ ງໄດລ້ວມມ ີຕວົຢ່າງ: (1). ການຈດັຊືພ້າຫະນະ ຫຼ ື
 

ຄອມພວີເຕ,ີ ໂຮງງານ, ເຄື່ ອງກນົຈກັ ແລະ ອຸປະກອນອື່ ນໆທີ່ ຈາໍເປນັສໍາລບັໂຄງການ; (2). ການວາງ
 

ຄຸນນະພາບກ່ອນສໍາລບັຜູຮ້ບັເໝາົ  ແລະ ຜູສ້ະໜອງທີ່ ຕອ້ງການສໍາລບັໂຄງການ ແລະ (3). ວຽກກໍ່ ສາ້ງ
 

ສອ້ມແປງທີ່ ຈະດໍາເນນີການປະຕບິດັພາຍໃຕໂ້ຄງການ. ກລໍະນສ່ີວນຫຼາຍທີ່ ພບົເຫນັແມ່ນການປະຕິ
 

ບດັວຽກທີ່ ດຕີອ້ງມກີານລງົມຈືດັຊືທຸ້ກຢ່າງທີ່ ຕອ້ງການລ່ວງໜາ້ (ເຊັ່ ນ: ວຽກການປະມູນທຸກຢ່າງໃຫສໍ້າ

 

ເລດັ, ຍກົເວັນ້ການມອບສນັຍາຕວົຈງິ) ເພື່ ອ ໃຫສ້າມາດມອບສນັຍາໄດໂ້ດຍທນັທ ີທີ່ ໂຄງການໄດຮ້ບັ
 

ການອະນຸມດັ ແລະມຜີນົສກັສດິ.

ການໃຫທ້ນຶຍອ້ນຫຼງັອາດຈະໄດຮ້ບັອະນຸມດັຈາກຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາພາຍໃຕໂ້ຄງການໄດ ້ຖາ້ຫາກວ່າໄດ ້

ລະບຸໄວໃ້ນໜງັສສືນັຍາການເງນິ. ເພື່ ອຮບັປະກນັຄຸນນະພາບຂອງບນັດາໂຄງການໃຫທ້ນຶມຜີນົຍອ້ນ 

ຫຼງັສໍາລບັໂຄງການທີ່ ໄດຮ້ບັທນຶຈາກຕ່າງປະເທດ, ການດໍາເນນີການຈດັຊືລ່້ວງໜາ້ທຸກຢ່າງຈະຕອ້ງ

 

ປະຕບິດັ ໂດຍເຈົາ້ຂອງໂຄງການຕອ້ງປະຕບິດັຕາມຢ່າງເຄັ່ ງຄດັຕາມບດົບນັຍດັຂອງສນັຍາລະບຽບການ 
 

ແລະ ກດົໝາຍຂອງການຈດັຊ ້ຂືອງໂຄງການ ແລະ ຂັນ້ຕອນການຈດັຊື ້ທີ່ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນຄໍາແນະນາໍຂອງ

 

ທີ່ ປກຶສາຂອງຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ. ເຊິ່ ງໃນນ ້ລີວມມ:ີ (1). ການກະກຽມຕາຕະລາງເວລາ ແລະ ບນັຊກີານ
 

ຈດັຊຶືຢ່້າງລະອຽດ; (2). ການກາໍນດົການດໍາເນນີງານ ແລະ ການຕດັສນິໃຈທີ່ ຈະດໍາເນນີການຈດັຊືລ່້ວງ

 

ໜາ້; (3). ການກາໍນດົຂັນ້ຕອນດາ້ນເງນິ ແລະ ແຫຼ່ ງທນຶທີ່ ຕອ້ງການ ແລະ (4).ກາໍນດົຄວາມຮບັຜດິ 
ຊອບສະເພາະຂອງບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ ແລະ ພະນກັງານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. ຄວາມຮບັຜດິຊອບສໍາລບັທຸກ 
ຄ່າໃຊຈ່້າຍທີ່ ເກດີຂ ້ນຶ ຈະຍງັແມ່ນຂອງລດັຖະບານ ແລະເຈົາ້ຂອງໂຄງການໃນກລໍະນທີີ່ ວ່າ:

    - ການຕກົລງົເຫນັດກ່ີຽວກບັການໃຫທ້ນຶຍອ້ນຫຼງັພາຍໃຕໂ້ຄງການ ແຕ່ພາຍຫຼງັມາໂຄງການນັນ້
 

 ບ່ໍໄດຮ້ບັການອະນຸມດັຈາກຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ.
    - ຄູ່ຮ່ວມງານພດັທະນາກາໍນດົວ່າການຈດັຊືບ່ໍ້ປະຕບິດັຢ່າງເຄັ່ ງຄດັ ຕາມການແນະນາໍຂອງການ

 

 ຈດັຊື/້ທີ່ ປກຶສາລະບບົ ແລະ ຂັນ້ຕອນຂອງຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ.
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• ຂໍຕ້ກົລງົກ່ຽວກບັ ການດໍາເນນີການຄດັເລອືກເອາົທີ່ ປກຶສາລ່ວງໜາ້ 

ເຈົາ້ຂອງໂຄງການຕອ້ງປະເມນີຄວາມຈາໍເປນັສໍາລບັການຊ່ວຍເຫຼອືຈາກຕ່າງປະເທດເຊັ່ ນ: ທີ່ ປກຶສາ
 

ເພື່ ອປະກອບເຂົາ້ໃຫຄ້ບົຖວ້ນ ໃນເມື່ ອຢູ່ພາຍໃນອງົການຂອງຕນົບ່ໍມ.ີ ການຮວມກຸ່ມ ແລະ ຕາຕະລາງ

 

ເວລາຂອງການບໍລກິານທ່ປີກຶສາຕອ້ງໄດຖ້ກືປະຕບິດັ. ທງັນ ້ເີພື່ ອຫຼກີຫ່ຼຽງຄວາມຊກັຊາ້ໃນການຄດັ 
 

ເລອືກຂອງໂຄງການພດັທະນາທີ່ ແນະນາໍໃຫດໍ້າເນນີກ່ອນລ່ວງໜາ້ ສໍາລບັການຄດັເລອືກເອາົທ່ປີກຶສາ 
ສໍາລບັບນັດາກດິຈະກາໍທງັໝດົຂອງໂຄງການ. ການຄດັເລອືກເອາົທ່ປີກຶສາລ່ວງໜາ້ສໍາລບັການອອກ
ແບບ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການພດັທະນາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄວາມຊ່ວຍເຫຼອືໃນການຈດັ 
ຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການໃຫທ້ນັເວລາຫຼາຍຂ ້ນຶ.  
ສະນັນ້, ໃນຄວາມໝາຍນີ ້ເຈ ົາ້ຂອງໂຄງການທຸກຄນົຕອ້ງດໍາເນນີການລ່ວງໜາ້ ເພື່ ອຄດັເລອືກເອາົທີ່

 

ປກຶສາໃນການອອກແບບ ແລະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການກບັບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາທີ່ ເປນັຜູດໍ້າເນນີ
ທຸກຂັນ້ຕອນອະນຸຍາດສໍາລບັວຽກນີ.້

• ການສາ້ງຕາຕະລາງຂັນ້ຕອນຂອງໂຄງການ

ຄະນະວຊິາການສາ້ງສາ້ງໂຄງການ ຮ່ວມກບັຄະນະວຊິາການຂອງຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາຕອ້ງໄດສ້າ້ງຕາຕະ 

ລາງຂັນ້ຕອນຂອງໂຄງການທີ່ ແທດເໝາະກບັຄວາມເປນັຈງິ ສໍາລບັຕະຫຼອດໄລຍະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ

 

ກດິຈະກໍາຂອງໂຄງການ. ພວກເຂາົເຈ ົາ້ຍງັຕອ້ງໄດປ້ະກອບເຂົາ້ໃນເອກະສານໂຄງການພດັທະນາ, 
 

ສະເໜບີນັດາວທິກີານ ແລະ ຍຸດທະສາດ ເພື່ ອຮບັປະກນັການມສ່ີວນຮ່ວມຢ່າງຕັງ້ໜາ້ຂອງເຈົາ້ຂອງໂຄງ 
ການຕະຫຼອດໄລຍະເວລາການຈດັ ຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ແລະ ຄວາມຍນືຍງົໄລຍະກາງຫາໄລຍະຍາວ 
ຂອງບນັດາກດິຈະກາໍທີ່ ໄດລ້ເິລີ່ ມພາຍໃຕກ້ດິຈະກາໍໃດໜ່ງຶ.
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 2 ກ: ການກະກຽມການຄຸມ້ຄອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ

• ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົໄດຮ້ບັ

ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົໄດຮ້ບັ ແມ່ນເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າໄດມ້ກີານກວດກາ ແລະ ປະເມນີຄວາມ 

ຄບືໜາ້ຂອງບນັດາຈດຸປະສງົການພດັທະນາໂຄງການ. ໃນທາງປະຕບິດັການດໍາເນນີການແບບນີຈ້ະ 

ເຮດັໃຫຄ້ະນະຄຸມ້ຄອງສາມາດຕດັສນິໃຈໄດກ່້ອນ ຖາ້ຫາກການຄາດຄະເນບ່ໍສາມາດປະຕບິດັໄດຕ້າມ
 

ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການ ຫຼ ືຖາ້ສມົມຸດຖານພາຍໃຕບ້ນັດາໂຄງການບ່ໍສມົເຫດສມົຜນົ.

ໂດຍຜ່ານຄະນະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ, ເຈ ົາ້ຂອງໂຄງການມຄີວາມຮບັຜດິຊອບໃນການກວດກາ, 
ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຄວາມຄບືໜາ້ໃນການກະຈາຍຜນົໄດຮ້ບັ ແລະ ຜນົຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 
ໂຄງການທີ່ ສາ້ງຂຶນ້ ຕາມເປົາ້ໝາຍທີ່ ໄດຕ້ກົລງົເຫນັດນີາໍກນັໃນໄລຍະສາ້ງໂຄງການໃນຮູບແບບຂອບ

 

ຂອງຜນົໄດຮ້ບັ. ໃນການດໍາເນນີການພາຍໃຕຄ້ວາມຮບັຜດິຊອບດັ່ ງກ່າວ, ເຈ ົາ້ຂອງໂຄງການຕອ້ງ: 
     1). ກ່ອນການເລີ່ ມຕົນ້ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ, ການສາ້ງຕັງ້ ແລະ ໄດມ້ກີານຕກົລງົເປນັເອກະ

 

 ພາບກບັຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ກ່ຽວກບັມາດຖານຕວົຊີວ້ດັ ແລະ ການກວດກາຈດຸປະສງົຂອງ  

 ໂຄງການພດັທະນາ.

    2). ຕກົລງົກ່ຽວກບັຜນົໄດຮ້ບັຂອງການພດັທະນາ ແລະ ການດໍາເນນີງານ (ໃນຮູບແບບຂອບຂອງ 

 ຜນົໄດຮ້ບັ).

    3). ນບັຕັງ້ແຕ່ການເລີ່ ມຕົນ້ໂຄງການ, ຕອ້ງໄດມ້ລີະບບົການບນັທກຶທີ່ ກາໍນດົໃຫເ້ປນັລກັສະນະ

 

 ຕ່ໍເນື່ ອງ ແລະ ເປນັປກົກະຕ ິສໍາລບັທຸກຕວົເລກ ແລະ ຂໍມ້ນູຂ່າວສານທງັໝດົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັ

 

 ໂຄງການ. 
    4). ຕາມເວລາປກົກະຕ ິໃນໄລຍະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ຕອ້ງໄດດໍ້າເນນີການສໍາຫຼວດເປົາ້   

 

 ໝາຍ ແລະ ວທິກີານຢນືຢນັອື່ ນໆ ເພື່ ອກວດກາຄນືຄວາມຄບືໜາ້ຂອງມາດຕະຖານທີ່ ສາ້ງ

 

 ຂຶນ້.

    5). ປະເມນີ ແລະ ກວດສອບຄນືກ່ຽວກບັຂໍມ້ນູຄວາມຈງິທີ່ ພບົເຫນັ, ແລວ້ລາຍງານຕ່ໍກະຊວງ

 

 ແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ຫຼ ື ກະຊວງການເງນິ (ສະເພາະໂຄງການທີ່ ກ່ຽວກບັທນຶກູ ້
 

 ຢມື) ແລະຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາໂດຍຜ່ານບດົລາຍງານຄວາມຄບືໜາ້ປະຈາໍໄຕມາດ.

• ການຕດິຕາມການປະຕບິດັງານຂອງໂຄງການ

ການຕດິຕາມ ການດໍາເນນີງານຂອງໂຄງການ ແມ່ນເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫແ້ກ່ແຜນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ
 

ໂຄງການໃຫຖ້ກືກບັສະພາບການໃນປດັຈບຸນັ ແລະ ສ່ອງແສງໃຫເ້ຫນັເຖງິລກັສະນະກດິຈະກາໍທີ່ ສາ 

ມາດກວດສອບ ແລະ ຢືນຢັນໄດ.້ ເຈ ົາ້ຂອງໂຄງການມຄີວາມຮບັຜດິຊອບໃນການກວດສອບ  

ແລະ ລາຍງານຄວາມຄບືໜາ້ຕວົຈງິ ກ່ຽວກບັເປົາ້ໝາຍ ແລະ ຕາມວາລະທີ່ ໄດສ້າ້ງຂຶນ້. ໃນການ
 

ດໍາເນນີການພາຍໃຕຄ້ວາມຮບັຜດິຊອບເຈົາ້ຂອງໂຄງການຕອ້ງ:

     1). ການສາ້ງ ແລະ ຮກັສາລາຍລະອຽດຄູ່ມກືານບໍລຫິານໂຄງການ ເພື່ ອເປນັຂອບສໍາລບັການ 
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 ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ.

    2). ທບົທວນ ແລະ ປບັປຸງປຶມ້ຄູ່ມກືານບໍລຫິານໂຄງການຢ່າງເປນັປກົກະຕ ິລວມທງັການປຽບ
 

 ທຽບຜນົສໍາເລດັຕວົຈງິກບັເປົາ້ໝາຍຕາມແຜນການທີ່ ວາງໄວ.້ ຂອບເຂດ ແລະ ລະດບັຂອງ
 

 ການທບົທວນ ແລະ ປບັປຸງຕອ້ງສອດຄ່ອງກບັບນັດາກດິຈະກາໍຂອງໂຄງການ ແລະໄລຍະເວ 

 ລາໂດຍລວມຂອງໂຄງການ ເຊັ່ ນ: (1). ສໍາລບັບນັດາໂຄງການທນຶກູຢ້ມື ທີ່ ມໄີລຍະເວລາ 5 
 

 ຫາ 6 ປ,ີ ປຶມ້ຄູ່ມກືານບໍລຫິານໂຄງການຕອ້ງໄດຮ້ບັການປບັປຸງເປນັແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ (2).ສໍາ
 

 ລບັບນັດາໂຄງການທີ່ ມໄີລຍະເວລາສັນ້ ແລະ ທນຶຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ດາ້ນວຊິາການ ຄວນປບັປຸງ
 

 ປຶມ້ຄູ່ມກືານບໍລຫິານໂຄງການທຸກໆເຄິ່ ງປ ີຈະມຄີວາມເໝາະສມົກວ່າ.

    3). ລາຍງານການດໍາເນນີໂຄງການຢ່າງເປນັປກົກະຕ,ິ ດວ້ຍການກາໍນດົບນັດາຂງົເຂດທີ່ ກ່ຽວ
 

 ຂອ້ງ ແລະ ແນະນາໍໃຫມ້ມີາດຕະການປບັປຸງແກໄ້ຂ, ເພື່ ອໃຫສ້າມາດດໍາເນນີການຄຸມ້ຄອງຢ່າງ
 

 ທນັການ ເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນບນັຫາ ແລະ ຮບັປະກນັວ່າໂຄງການຍງັມຄີວາມສອດຄ່ອງກບັງບົປະ 

 ມານ ແລະເວ ລາທີ່ ຄາດຄະເນໄວ.້ ການວາງແຜນດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ, ແຜນການຍກົຍາ້ຍຖິ່ ນ
 

 ຖານ, ການວາງແຜນ, ການສມົທບົກບັປະຊາຊນົທີ່ ມພີືນ້ຖານ ແລະ ແຜນປະຕບິດັການອື່ ນໆ 
 

 ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງມຄີວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການສະເພາະກ່ຽວກບັການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ການ 

 ລາຍງານ. ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງອງົການໃນການຈດັຕັງ້ 
 ປະຕບິດັ ຊຶ່ ງໄດກ່້າວໄວຢູ່້ໃນປຶ ້ມຄູ່ມກືານບໍລຫິານໂຄງການ.

• ໂຄງສາ້ງຄູ່ມກືານບໍລຫິານໂຄງການ 

ຕາຕະລາງທີ່ ສະແດງໃຫເ້ຫນັເນຶອ້ໃນຂອງປຶມ້ຄູ່ມກືານບໍລຫິານໂຄງການຂອງໂຄງການພດັທະນາ ໃນ

 

ປດັຈບຸນັ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ສະແດງໃຫເ້ຫນັຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການພ ້ນືຖານຂອງປ້ມືຄູ່ມກືານບໍ
ລຫິານໂຄງການຄວນປະກອບມຄີ:ື 

• ໂຄງຮ່າງໂດຍຫຍໍຂ້ອງປຶ ້ມຄູ່ມກືານບໍລຫິານໂຄງການ/ ສາລະບານ
 ເນືອ້ໃນ
 ບນັດາຄໍາຫຍໍ ້

1.  ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການ
     - ການໃຫເ້ຫດຜນົ, ສະຖານທີ່ , ບນັດາຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຂອງໂຄງການ 

2.  ແຜນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ

2.1.    ບນັດາກດິຈະກາໍຄວາມພອ້ມຂອງໂຄງການ
2.2.    ແຜນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການໂດຍລວມ

3.  ການກະກຽມການຄຸມ້ຄອງໂຄງການ

3.1.    ບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ - ພາລະບດົບາດ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບ
3.2.    ບຸກຄນົສໍາຄນັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ
3.3.    ໂຄງຮ່າງການຈດັຕັງ້ຂອງໂຄງການ
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4.  ບນັດາມູນຄ່າ ແລະ ການໃຫທ້ນຶ

4.1.    ຄາດຄະເນມູນຄ່າຢ່າງລະອຽດຕາມປະເພດຂອງການໃຊຈ່້າຍ
4.2.    ຂັນ້ຕອນການຈດັສນັທນຶ ແລະ ການຖອນຂອງປະເພດທນຶກູຢ້ມື ແລະ ຊ່ວຍເຫຼອືລາ້
4.3     ຄາດຄະເນມູນຄ່າຢ່າງລະອຽດໂດຍຜູສ້ະໜອງທນຶ
4.4.    ຄາດຄະເນມູນຄ່າຢ່າງລະອຽດ ຕາມອງົປະກອບ/ຜນົໄດຮ້ບັ
4.5.    ຄາດຄະເນມູນຄ່າຢ່າງລະອຽດ ເປນັແຕ່ລະປີ

4.6.    ຮູບສະແດງຂອງສນັຍາ ແລະ ການເບກີຈ່າຍຕາມເສັນ້ສະແດງຕວົ S
4.7.    ຮູບສະແດງການໄຫຼວຽນຂອງທນຶ

5.  ການຄຸມ້ຄອງດາ້ນການເງນິ

5.1.    ການປະເມນີການຄຸມ້ຄອງດາ້ນການເງນິ
5.2.    ການເບກີຈ່າຍທນຶ
5.3.    ການດໍາເນນີການດາ້ນບນັຊີ
5.4.     ການກວດສອບ

6.  ການຈດັຊື ້ແລະ ການບໍລກິານທີ່ ປກຶສາ 
6.1.    ພາກທົ່ ວໄປ
6.2.    ການທບົທວນ ແລະ ຂໍຈ້າໍກດັຂອງການຈດັຊື ້

6.3.    ແຜນການຈດັຊື-້ຈດັຈາ້ງ
6.4.    ການເຮດັສນັຍາລ່ວງໜາ້
6.5.    ການຈດັຊືສ້ນິຄາ້, ວຽກງານຕ່າງໆ ແລະ ການບໍລກິານທີ່ ປກຶສາ

7.  ການປກົປອ້ງ

8.  ຂອບເຂດດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ບດົບາດຍງິຊາຍ

9.  ການຕດິຕາມ, ການປະເມນີຜນົ, ລາຍງານ ແລະ ການສື່ ສານກ່ຽວກບັການດໍາເນນີງານ

9.1.    ຂອບການອອກແບບໂຄງການແລະ ຕດິຕາມກວດກາ
9.2.    ການຕດິຕາມ 
9.3.    ການປະເມນີຜນົ 
9.4.    ການລາຍງານ
9.4.   ການປະສານກບັຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມ ແລະ ຍຸດທະສາດການແກໄ້ຂຂໍຂ້ອ້ງໃຈ

10.   ແຜນການ / ກດິຈະກາໍການພດັທະນາຂດີຄວາມສາມາດ

11.   ນະໂຍບາຍການຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫຼວງ

12.  ກນົໄກການສາ້ງຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖື 
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13.  ບນັທກຶການປບັປ່ຽນຂອງປຶ ້ມຄູ່ມກືານບໍລຫິານໂຄງການ

14.  ລາຍການຂອງເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ

• ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົວຽກງານຈດັຊື-້ຈດັຈາ້ງ ແລະ ການເງນິ.
ເຈ ົາ້ຂອງໂຄງການ ແລະ ກະຊວງການເງນິຮບັຜດິຊອບໂດຍການແຍກການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີ  

ຜົນົການຈດັຊື ້ແລະ ການຕດິຕາມ ແລະ ການປະເມຜີນົການຄຸມ້ຄອງດາ້ນການເງນິອອກຈາກກນັ, ແຕ່  

ຕອ້ງໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັທດິທາງ, ລະບບົ ແລະ ຂັນ້ຕອນທີ່ ກາໍນດົໄວໃ້ນປຶ ້ມຄູ່ມກືານຈດັຊືຂ້ອງກະ 
ຊວງການເງນິ (ລະບຸໄວໃ້ນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 4). 

• ການຕດິຕາມ ການດໍາເນນີງານຂອງໂຄງການ.
ການຕດິຕາມຜນົການປະຕບິດັການດໍາເນນີງານ ແມ່ນເພື່ ອເປນັການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງດາ້ນການບໍ

 

ລຫິານຂອງບນັດາໂຄງການ. ຕວົຊ ້ວີດັຂັນ້ພ ້ນືຖານແມ່ນເພື່ ອຊຸກຍູຄ້ວາມຮບັຜດິຊອບ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຮບັ

 

ຜດິຊອບໃນການເຮດັໃຫວ້ຽກໄດຮ້ບັການປະຕບິດັຈນົສໍາເລດັ ເພື່ ອສະໜອງດາ້ນເອກະສານສໍາລບັ 
ວຽກທີ່ ສໍາເລດັ ແລະ ເພື່ ອກາໍນດົອຸປະສກັອນັຫຍຸງ້ຍາກທີ່ ອາດຈະເກດີຂ ້ນຶ.

ເຈ ົາ້ຂອງໂຄງການມໜີາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບການຕດິຕາມການດໍາເນນີງານ ເຊັ່ ນ: ຈະຕອ້ງໄດສ້າ້ງ ແລະ 
ຮກັສາໄວ:້ 

     1). ມາດຖານການບໍລກິານ ບນັດາກດິຈະກາໍສໍາຄນັຂອງໂຄງການຕ່ໍການດໍາເນນີງານຂອງບນັດາ
 

 ກດິຈະກາໍສະເພາະ ທີ່ ສາມາດກວດສອບໄດ.້ ມາດຖານເຫຼົ່ ານີລ້ວມມມີາດຖານສໍາລບັການ
 

 ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົບນັດາກດິຈະກາໍປະຈາໍວນັ, ລວມທງັຂັນ້ຕອນການຊໍາລະ, ການອະ 

 ນຸມດັ, ການຄຸມ້ຄອງສນັຍາ ແລະເວລາໃນການຕອບ - ຮບັ ທາງໄປສະນປີະຈາໍວນັຕາມປກົະຕ ິ 

 ແລະ ໄປສະນບ່ໍີປະຈາໍ.  
    2). ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ ລະບບົ ແລະ ຂັນ້ຕອນ ແມ່ນເພື່ ອວດັແທດການຈດັຕັງ້ປະຕິ

 

 ບັດວຽກງານໃຫເ້ປັນໄປຕາມມາດຕະຖານ ທີ່ ໄດກ້ໍານດົໄວແ້ຕ່ຕອນເລີ່ ມຕົນ້ໂຄງການ 
 

 ໂດຍອງີໃສ່ຂອບຂອງຜນົໄດຮ້ບັ.

    3). ລະບບົເພື່ ອປະກອບຄໍາຄດິເຫນັກ່ຽວກບັການບນັລຸຜນົສໍາເລດັຂອງການດໍາເນນີງານ ແລະ  

 ລະດບັການຄຸມ້ຄອງ ຢູ່ພາຍໃນອງົການ ໃຫດ້ຂີືນ້ກວ່າເກົ່ າ ເພື່ ອການສະໜອງຂໍມ້ນູຂ່າວສານ 
 

 ແລະ ການດໍາເນນີການຄຸມ້ຄອງທີ່ ເໝາະສມົ.

    4). ລະບບົເພື່ ອສະໜອງຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັການດໍາເນນີງານທີ່ ສໍາຄນັ ອນັເປນັພືນ້ຖານໃຫແ້ກ່ກະ

 

 ຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ແລະ ກະຊວງການເງນິ.

ທຸກໆມາດຖານການບໍລກິານທີ່ ໄດຮ້ບັການພດັທະນາ ຄວນໄດຮ້ບັການບນັຈເຸຂົາ້ໃນປຶ ້ມຄູ່ມກືານບໍລິ
ຫານໂຄງການ. ຕອ້ງມກີານທບົທວນຄນືຕາມຄວາມຈາໍເປນັ ເພື່ ອໃຫສ່້ອງແສງສະພາບການທີ່ ປ່ຽນ 
ແປງ. ວທິກີານນາໍໃຊ ້ແລະ ສມົມຸດຖານທີ່ ນາໍໃຊເ້ພື່ ອພດັທະນາມາດຖານ ຈະຕອ້ງໄດລ້ະບຸໄວຢ່້າງ
ຈະແຈງ້ໃນປຶ ້ມຄູ່ມກືານຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານໂຄງການ.



ຄູ່ມກືານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລຫິານໂຄງການສໍາລບັທນຶການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ

ກມົຮ່ວມມສືາກນົ, ກະຊວງແຜນການ ແລະການລງົທນຶ64

• ການປະເມນີຜນົໂຄງການ, ໄລຍະກາງສະໄໝ ແລະ ໄລຍະສຸດທາ້ຍ.

ໂດຍປກົກະຕກິານປະເມນີຈະໄດໄ້ດມ້ກີາໍນດົໃນໄລຍະກາງຂອງກດິຈະກາໍໂຄງການ (ການປະເມນີ 

ໄລຍະກາງ) ແລະໃນຕອນທາ້ຍ (ການປະເມນີໄລຍະທາ້ຍ) ແມ່ນຢ່າງໜອ້ຍສອງ (2) ປ/ີໜຶ່ ງ(1) ຄັງ້.
 

ໂດຍປກົກະຕຂິອບການປະເມນີຈະໄດມ້ກີານກາໍນດົໄວໃ້ນໂຄງການເພື່ ອທີ່ ສາມາດເປນັທດິທາງທີ່ ເປນັ

 

ປະໂຫຍດຕ່ໍການປະເມນີ ເຊິ່ ງໄດລ້ະບຸຢ່າງແຈງ້ຢູ່ໃນຈດຸປະສງົ, ຕວົຊີວ້ດັ ແລະ ຜນົດຮ້ບັທີ່ ຕອ້ງບນັ

 

ລຸຢ່າງຊດັເຈນ ແລະ ຕ່ໍເນື່ ອງ. ຈດຸປະສງົລວມຂອງການປະເມນີຜນົ ແມ່ນເພື່ ອປະເມນີຄວາມຄບືໜາ້ຂອງ
 

ໂຄງການທີ່ ສອດຄ່ອງກບັກາໍນດົເວລາ, ເປົາ້ໝາຍ ແລະ ຈດຸປະສງົ ທີ່ໄດກ້າໍນດົໄວຢ່້າງຊດັເຈນ ຢູ່ໃນຂອບ

 

ໜາ້ວຽກຕະຫຼອດຮອດຄວາມເປນັໄປໄດໃ້ນການປ່ຽນແປງການປະຕບິດັໂຄງການ ແລະ ບຸກຄະລາ 
ກອນເຊິ່ ງເປນັການຍກົສູງໂອກາດທີ່ ຈະເຮດັໂຄງ ການປະສບົຜນົສໍາເລດັ ກໍ່ ຄກືານໃຫທ້ດິທາງແກ່ບນັ 
ດາໂຄງການໃນອະນາຄດົ. 
ໂດຍທົ່ ວໄປ, ການປະເມນີຜນົຈະກວມເອາົ:

    1). ຄວາມຄບືໜາ້ຜນົສໍາເລດັຂອງໂຄງການ ໂດຍສະເພາະຕ່ໍກບັຈດຸປະສງົ ແລະເປົາ້ໝາຍທີ່ ກາໍນດົໄວ;້
   2). ຄຸນນະພາບຂອງກດິຈະກາໍ ແລະ ການບໍລກິານ ທີ່ ສະໜອງໃຫແ້ກ່ບນັດາຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົປະ 

 ໂຫຍດຈາກໂຄງການ.
   3). ປະສດິທຜິນົຂອງໂຄງການນບັແຕ່ມືເ້ລີ່ ມຕົນ້ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ.
   4). ຄວາມຄບືໜາ້ໃນການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດຂອງບຸກຄະລາກອນ, ຜູສ້ະໜອງການໃຫບໍ້ 

 ລກິານ ແລະ ບນັດາອງົການຈດັຕັງ້.
   5). ການສະໜອງການຝກຶອບົຮມົ ທີ່ ມທີງັປະລມິານ ແລະ ຄຸນະພາບພາຍໃຕໂ້ຄງການ.
   6). ຜນົກະທບົຂອງໂຄງການ ຕ່ໍຊຸມຊນົ.
   7). ຜນົກະທບົຂອງໂຄງການ ໃສ່ຈດຸປະສງົທີ່ ໄດກ້າໍນດົໃນນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ.
   8). ການຄຸມ້ຄອງໂຄງການລວມທງັການພດັທະນາບຸກຄະລາກອນ, ການບໍລຫິານ, ລະບບົ 
 ການຄຸມ້ຄອງບນັຊ ີແລະ ການເງນິ, ການເບກີຈ່າຍຕ່ໍງບົປະມານ ແລະ ອື່ ນໆ.

ການປະເມນີຜນົກະທບົຄວບຄຸມເຖງິ ແລະ ກວມເອາົລາຍລະອຽດຂອງບດົລາຍງານໂຄງການ ເຊິ່ ງ 

ກວດສອບຜນົໄດຮ້ບັ ແລະ ຜນົສໍາເລດັທຽບໃສ່ແຜນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ. ການປະເມນີຜນົຄວນ 

ກວມເອາົທຸກໆດາ້ນຂອງການດໍາເນນີໂຄງການລວມທງັການຄຸມ້ຄອງ, ຜນົກະທບົດາ້ນການເງນິ, 
ຊບັພະຍາກອນມະນຸດ, ຜນົກະທບົຕ່ໍບນັດາຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ ແລະ ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ. ສິ່ ງ

 

ສໍາຄນັແມ່ນການປະເມນີຜນົຕອ້ງປະຕບິດັໂດຍທີ່ ປກຶສາທີ່ ເປນັເອກະລາດ, ມຈີດຸປະສງົ ແລະ ມປີະ
 

ສບົການພອ້ມທງັມຄີວາມເປນັກາງ. ໂດຍທົ່ ວໄປ, ການປະກາດຮບັເອາົບນັດາທີ່ ປກຶສາຈາກສາກນົ 
 

ແມ່ນຕອ້ງໄດດໍ້າເນນີປະມານ 03 ເດອືນກ່ອນເລີ່ ມການການປະເມນີ. ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ 

ລງົທນຶ, ກະຊວງ / ຂະແໜງການ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາທງັໝດົ ຄວນມສ່ີວນ ຮ່ວມໃນການຮບັເອາົ 

ຄະນະຫປະເມນີຜນົ.

ງບົປະມານທີ່ ໃຊເ້ຂົາ້ ໃນການປະເມນີຜນົ,ຈະຕອ້ງໄດມ້ກີານກາໍນດົຢູ່ໃນແຜນງບົປະມານຂອງການດໍາ 
 

ເນນີງານຢ່າງໜອ້ຍຕອ້ງກວມເອາົ 2 ຫາ 3 ປ ີຂອງໂຄງການ. ໂດຍທົ່ ວໄປການຂຽນບດົລາຍງານການ 

ປະເມນີຜນົໂຄງການຄວນມກີານປກຶສາຫາລ ືຄະນະຜູຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ແລະ ເຈົາ້ຂອງໂຄງ
 



ຄູ່ມກືານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລຫິານໂຄງການສໍາລບັທນຶການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ

ກມົຮ່ວມມສືາກນົ, ກະຊວງແຜນການ ແລະການລງົທນຶ 65

ການກ່ອນການຂຽນ ແລະ ຍື່ ນບດົລາຍງານສຸດທາ້ຍ. ສິ່ ງສໍາຄນັ, ແມ່ນຄໍາຄດິເຫນັ ແລະ ຄໍາແນະນາໍຂອງ
 

ຄະນະຜູຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ແມ່ນພຈິາລະນາໂດຍບນັດາຄະນະປະເມນີ ແລະ ຕອ້ງມກີານຮບັ 

ຮອງຈາກເຈົາ້ຂອງໂຄງການ.ໃນກລໍະນ ີທີ່ ມຂໍີຂ້ດັແຍ່ງເຈົາ້ຂອງໂຄງການມສີດິໄກ່ເກັ່ ຍ. ບດົລາຍງານການ

 

ປະເມນີຜນົຕອ້ງຍື່ ນຫາເຈົາ້ຂອງໂຄງການເພື່ ອສົ່ ງຕ່ໍຫາກະຊວງ/ຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ, ພອ້ມ

 

ທງັສໍາເນາົສົ່ ງໃຫກ້ະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ແລະ ບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ.

• ການປ່ຽນແປງຂອບເຂດວຽກຂອງໂຄງການ

ໃນໄລຍະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການພດັທະນາ, ຖາ້ຫາກມກີານປ່ຽນແປງດາ້ນບຸລມິະສດິ ຫຼ ືສະ 
 

ພາບການອອ້ມຂາ້ງໂຄງການ, ອາດຈະຕອ້ງໄດມ້ກີານນາໍສະເໜກ່ີຽວກບັການປ່ຽນແປງ ເພື່ ອໃຫສ້ອດ 

ຄ່ອງກບັກດິຈະກາໍ, ການອອກແບບ ຫຼ ືການກະກຽມການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ (ຕວົຢ່າງ: ການຄຸມ້ຄອງການ 

ບໍລຫິານ, ການຈດັຕັງ້, ການຈດັຊື,້ ດາ້ນການເງນິ, ດາ້ນການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມ ຫຼ ືການກະກຽມການ
 

ຍກົຍາ້ຍຖິ່ ນຖານ ຫຼກືານວາງ ກາໍນດົເວລາທີ່ ຕອ້ງໄດມ້ກີານຕກົລງົເຫນັດຮ່ີວມກນັ). ເຈ ົາ້ຂອງໂຄງການ

 

ຈະຕອ້ງໄດສ້ະເໜປີກຶສາຫາລກ່ືຽວກບັການປ່ຽນແປງ ຮ່ວມກບັຄະນະວຊິາການຂອງຄູ່ຮ່ວມພດັທະ
ນາ ເພື່ ອຕກົລງົກນັກ່ຽວກບັຄວາມຈາໍເປນັຂອງການປ່ຽນແປງ ແລະ ຜນົກະທບົຕ່ໍການປ່ຽນແປງ, ລວມ

 

ທງັການດດັແປງແກໄ້ຂທີ່ ຕອ້ງການຄວາມເປນັເອກະພາບທາງດາ້ນກດົໝາຍ.

ການປກຶສາຫາລກ່ືຽວກບັປ່ຽນແປງຂອບເຂດຂອງໂຄງການພດັທະນາສາມາດດໍາເນນີໃນລະຫວ່າງການ 

ປະຕບິດັງານຂອງຄະນະວຊິາການຂອງຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ຫຼໃືນລະຫວ່າງການດໍາເນນີການທບົທວນ 

ໂຄງການກາງສະໄໝ. ບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາໄດມ້ລີະບຽບການຂອງຕນົເອງກ່ຽວກບັການປ່ຽນແປງ 

ຕ່ໍຂອບເຂດຂອງໂຄງການ ໂດຍທົ່ ວໄປການປ່ຽນແປງໄດແ້ບ່ງອອກເປນັປະເພດຕາມຂອບເຂດວ່າ 
 

“ໜອ້ຍ” ຫຼ ື “ຫຼາຍ”.ເຈ ົາ້ຂອງໂຄງການຕອ້ງໄດສ້ະເໜທຸີກຂອບເຂດການປ່ຽນແປງຫາກະຊວງແຜນ 

ການ ແລະ ການລງົທນຶ ຫຼ ືກະຊວງການເງນິຢ່າງເປນັທາງການ (ສໍາລບັບນັດາກດິຈະກາໍທີ່ ກ່ຽວກບັທນຶ
 

ກູຢ້ມື) ເພື່ ອພຈິາລະນາ ແລະຍື່ ນຕ່ໍຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາສໍາລບັ “ການເຫນັດ ີຫຼ ືບ່ໍຄດັຄາ້ນ”. ເມື່ ອໄດຮ້ບັ 

 

“ການເຫນັດ ີຫຼ ືບ່ໍຄດັຄາ້ນ” ຂອງຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາແລວ້, ຄະນະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຕອ້ງເຮດັການ
 

ປບັປ່ຽນທີ່ ເໝາະສມົຕ່ໍປຶ ້ມຄູ່ມກືານບໍລຫິານໂຄງການເພື່ ອສ່ອງແສງໃຫເ້ຫນັຂອບເຂດການປ່ຽນແປງ

 

ໃດໆ ຕ່ໍການກະກຽມການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັທີ່ ກາໍລງັດໍາເນນີຢູ່. ໃນກລໍະນຂໍີຕ້ກົລງົທາງດາ້ນກດົໝາຍ

 

ໄດຮ້ຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານດດັແກ,້ ການດດັແປງແກໄ້ຂເຫຼົ່ ານີຈ້ະຕອ້ງໄດຮ້ບັການຕກົລງົເຫນັດ ີ ແລະ
 

ລງົລາຍເຊນັໂດຍຜູຕ້າງໜາ້ ທີ່ໄດຮ້ບັການມອບສດິຈາກກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ຫຼ ືກະຊວງ 

ການເງນິທີ່ ມສີດິອໍານາດ (ສໍາລບັບນັດາໂຄງການກູຢ້ມື) ໃນນາມຂອງລດັຖະບານ (ຜູກູ້ຢ້ມື), ລດັຖະບານ
 

ຈະສະເໜໃີຫກ້ະຊວງຍຸຕທິໍາມຄໍີາເຫນັທາງກດົໝາຍກ່ຽວກບັການດດັແປງແກໄ້ຂດັ່ ງກ່າວ. ຂັນ້ 
 

ຕອນນ ້ຈີະສະແດງຢູ່ໃນແຜນວາດດ່ງັລຸ່ມນ ້:ີ  



ຄູ່ມກືານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລຫິານໂຄງການສໍາລບັທນຶການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ

ກມົຮ່ວມມສືາກນົ, ກະຊວງແຜນການ ແລະການລງົທນຶ66

ແຜນວາດ 5: ການປ່ຽນແປງຕ່ໍຂອບເຂດໂຄງການ ແລະ ບນັດາກດິຈະກາໍ

ຄູ່ມກືານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລຫິານໂຄງການສໍາລບັທນຶການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ   

 

ກມົຮ່ວມມສືາກນົ, ກະຊວງແຜນການ ແລະການລງົທນຶ 60 
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 2ຂ: ການຄຸມ້ຄອງດາ້ນການເງນິ 
• ການນໍາໃຊແ້ຫ່ຼງທນຶ 

ແຫຼ່ ງທນຶເພື່ ອການພດັທະນາ, ບ່ໍວ່າຈະມາຈາກແຫຼ່ ງພາຍໃນ ຫຼ ືຕ່າງປະເທດສາມາດນໍາໃຊໄ້ດສ້ະເພາະຈດຸ ປະສງົທີ່

ກາໍນດົໄວ ້ເພື່ ອໃຫສ້ອດຄ່ອງ ແລະ ເປນັໄປຕາມຂໍກ້າໍນດົດາ້ນກດົໝາຍຢ່າງເຄັ່ ງຄດັ, ລະບບົ ແລະ ຂັນ້ຕອນທີ່ ຄຸມ້

ຄອງການນໍາໃຊຂ້ອງແຫ່ຼງທນຶກາໍນດົໄວໃ້ນຄູ່ມແືນະນໍາຂອງຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ແລະ ລະບຽບການດາ້ນການເງນິຂອງ

ກະຊວງການເງນິ ແຫຼ່ ງທນຶເຫຼ ົ່ ານີ ້ຈະສາມາດນໍາໃຊໄ້ດກ້ໍ່ ຕ່ໍເມ ື່ ອໂຄງການມຜີນົບງັຄບັໃຊ.້ ນອກຈາກວ່າ,ການນໍາໃຊ ້

ແຫຼ່ ງທນຶຂອງໂຄງການໄດຮ້ບັການອະນຸຍາດລ່ວງໜາ້ ແລະ ອະນຸມດັໂດຍຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ/ຜູໃ້ຫທ້ນຶ ແລະ 

ກະຊວງການເງນິ ໃນໄລຍະການກະກຽມ/ສາ້ງໂຄງການ ແລະ ການເຈລະຈາທນຶກູຢ້ມື. ນອກຈາກນັນ້, ແຫຼ່ ງທນຶ

ເຫຼ ົ່ ານີ ້ສາມາດນາໍໃຊໄ້ດພ້ຽງແຕ່ສໍາລບັການຈດັຊືວ້ດັຖຸ - ອຸປະກອນຈາກແຫຼ່ ງພາຍໃນປະເທດທີ່ ເໝາະສມົຕາມໄດທ້ີ່

ກາໍນດົໄວໃ້ນຄູ່ມແືນະນາໍ ສໍາລບັການຈດັຊື ້ແລະ ການສະໜອງດາ້ນທີ່ ປກຶສາຂອງຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ.  

• ການເປດີບນັຊຂີອງໂຄງການພດັທະນາ  

• ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ພຈິາ 

ລະນາ ແລະປະສານງານກບັ ກະຊວງການ

ເງນິ ເພື່ ອຂໍອະນຸມດັຈາກລດັຖະບານ ແລະ 

ດດັແປງແກໄ້ຂ ກບັຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ 

• ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ/ກະ 

ຊວງການເງນິ/ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ພຈິາລະ 

ນາ ແລວ້ສະເໜຕ່ໍີ ລດັຖະບານ ເພື່ ອຂໍ

ອະນຸມດັ ແລະ ດດັແປງແກໄ້ຂ/ຕກົລງົ 

ກ່ຽວກບັການໃຫທ້ນຶເພີ່ ມເຕມີ. 

• ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ພຈິາລະນາ ແລວ້ແຈງ້ຕ່ໍ

ກະຊວງແຜນການ  ແລະການລົງທຶນ /

ກະຊວງການເງນິ ເພື່ ອຂໍມູ້ນ, ບນັທກຶ ແລະ 

ຕດິຕາມ 

• ຜູຄຸ້ມ້ຄອງ/ຈດັຕັງ້ປະຕິບັດໂຄງການ ກະກຽມເອກະສານສະເໜີຂໍການ

ຢນືຢນັເຫດຜນົ ເຖງິກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ເພື່ ອການປະສານ

ງານ ແລະການອະນຸມດັເພີ່ ມຕື່ ມ (ໃນກໍລະນມີກີານດດັປບັດາ້ນມູນຄ່າຂອງ

ໂຄງການທີ່ ເພີ່ ມເຕມີ) 

 

• ຜູຄຸ້ມ້ຄອງ/ຜູຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໂຄງການ ກະກຽມເອກະສານສະເໜເີຖງິຄູ່ຮ່ວມ

ງານພດັທະນາ ເພື່ ອດດັແປງແກໄ້ຂ ໃນລະຫວ່າງການປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ຂອງ

ຄະນະປະເມນີຂອງຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາແລວ້ ແຈງ້ຂໍມູ້ນໃຫກ້ະຊວງແຜນການ 

ແລະການລງົທນຶ/ກະຊວງການເງນິ ແລະຕດິຕາມ (ໃນກໍລະນມີກີານປ່ຽນ 

ແປງ ຕ່ໍບນັດາກດິຈະກາໍ ແຕ່ບ່ໍມຜີນົກະທບົຕ່ໍມູນຄ່າເດມີຂອງໂຄງການ) 

 

• ຜູຄຸ້ມ້ຄອງ/ຜູຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໂຄງການ ກະກຽມເອກະສານສະເໜຂໍີຢືນຢັນ

ເຫດຜນົເຖງິ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ແລະລດັຖະບານ (ກະຊວງແຜນການ  ແລະ

ການລງົທນຶ/ກະຊວງການເງນິ) ເພື່ ອປະສານງານ ແລະອະນຸມດັ (ໃນກໍລະນີ

ມກີານປ່ຽນແປງ ຕ່ໍບນັດາກດິຈະກໍາ ແຕ່ບ່ໍມຜີນົກະທບົຕ່ໍມູນຄ່າເດມີຂອງ

ໂ )   



ຄູ່ມກືານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລຫິານໂຄງການສໍາລບັທນຶການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 2ຂ: ການຄຸມ້ຄອງດາ້ນການເງນິ
• ການນາໍໃຊແ້ຫຼ່ ງທນຶ
ແຫ່ຼງທນຶເພື່ ອການພດັທະນາ, ບ່ໍວ່າຈະມາຈາກແຫ່ຼງພາຍໃນ ຫຼ ືຕ່າງປະເທດສາມາດນາໍໃຊໄ້ດສ້ະເພາະ

 

ຈດຸປະສງົທີ່ ກໍານດົໄວ ້ ເພື່ ອໃຫສ້ອດຄ່ອງ ແລະ ເປນັໄປຕາມຂໍກ້ໍານດົດາ້ນກດົໝາຍຢ່າງເຄັ່ ງຄດັ, 
 

ລະບບົ ແລະ ຂັນ້ຕອນທີ່ ຄຸມ້ຄອງການນາໍໃຊຂ້ອງແຫຼ່ ງທນຶກາໍນດົໄວໃ້ນຄູ່ມແືນະນາໍຂອງຄູ່ຮ່ວມພດັ 
 

ທະນາ ແລະ ລະບຽບການດາ້ນການເງນິຂອງກະຊວງການເງນິແຫຼ່ ງທນຶເຫຼ ົ່ ານີ ້ ຈະສາມາດນາໍໃຊໄ້ດ ້
 

ກໍ່ ຕ່ໍເມື່ ອໂຄງການມຜີນົບງັຄບັໃຊ.້ ນອກຈາກວ່າ, ການນໍາໃຊແ້ຫ່ຼງທນຶຂອງໂຄງການໄດຮ້ບັການ
 

ອະນຸຍາດລ່ວງໜາ້ ແລະ ອະນຸມດັໂດຍຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ/ຜູໃ້ຫທ້ນຶ ແລະ ກະຊວງການເງນິ ໃນໄລຍະການ 

ກະກຽມ/ສາ້ງໂຄງການ ແລະ ການເຈລະຈາທນຶກູຢ້ມື. ນອກຈາກນັນ້, ແຫ່ຼງທນຶເຫຼົ່ ານີ ້ສາມາດນາໍໃຊໄ້ດ ້

 

ພຽງແຕ່ສໍາລບັການຈດັຊືວ້ດັຖຸ - ອຸປະກອນຈາກແຫຼ່ ງພາຍໃນປະເທດທີ່ ເໝາະສມົຕາມໄດທ້ີ່ ກາໍນດົ 
 

ໄວໃ້ນຄູ່ມແືນະນາໍສໍາລບັການຈດັຊື ້ແລະ ການສະໜອງດາ້ນທີ່ ປກຶສາຂອງຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ. 

• ການເປດີບນັຊຂີອງໂຄງການພດັທະນາ 

ການເປີດບນັຊໂີຄງການຕອ້ງປະຕບິດັຕາມຫຼກັການ ແລະ ຂັນ້ຕອນຂອງກະຊວງການເງນິ. ຂັນ້
 

ຕອນສໍາລບັການເປດີບນັຊໂີຄງການມລີາຍລະອຽດຢູ່ໃນແຜນວາດດັ່ ງລຸ່ມນີ:້

ເຈ ົາ້ຂອງໂຄງການ ຕອ້ງປະຕບິດັຕາມກດົໝາຍໃນການລາຍງານທຸກໆໄຕມາດຕໍ່ ກະຊວງການເງນິກ່ຽວ
 

ກບັສະຖານະພາບຂອງແຕ່ລະບນັຊ ີ ແລະທຸກໂຄງການພດັທະນາ. ການສະເໜຂໍີຄ່ຽນເງນິຕອ້ງໄດ ້

ສະເໜເີຖງິກະຊວງການເງນິ ເຊີ່ ງກະຊວງການເງນິເປນັຜູຄຸ້ມ້ຄອງດາ້ນການເງນິໃນນາມຂອງບນັດາຄູ່ 

ຮ່ວມພດັທະນາ.

ແຜນວາດ 6: ການຂໍເປດີ ແລະ ປດິບນັຊໂີຄງການ

(ບນັຊທີີ່ ກາໍນດົ ແລະ ດໍາເນນີການສໍາລບັທນຶກູຢ້ມື ແລະ ທນຶຊ່ວຍເຫຼອືລາ້)

ຄູ່ມກືານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລຫິານໂຄງການສໍາລບັທນຶການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ   
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ການເປດີບນັຊໂີຄງການ ຕອ້ງປະຕບິດັຕາມຫຼກັການ ແລະ ຂັນ້ຕອນຂອງກະຊວງການເງນິ. ຂັນ້ຕອນສໍາລບັການ

ເປດີບນັຊໂີຄງການມລີາຍ ລະອຽດຢູ່ໃນແຜນວາດດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

ເຈ ົາ້ຂອງໂຄງການ ຕອ້ງປະຕບິດັຕາມກດົໝາຍ ໃນການລາຍງານທຸກໆໄຕມາດ ຕ່ໍກະຊວງການເງນິ ກ່ຽວກບັ

ສະຖານະພາບຂອງແຕ່ລະບນັຊ ີແລະທຸກໂຄງການພດັທະນາ. ການສະເໜຂໍີຄ່ຽນເງນິ ຕອ້ງໄດສ້ະເໜເີຖງິກະຊວງ

ການເງນິ ເຊີ່ ງກະຊວງການເງນິ ເປນັຜູຄຸ້ມ້ຄອງດາ້ນການເງນິ ໃນນາມຂອງບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ. 

 

ແຜນວາດ 6: ການຂໍເປດີ ແລະ ປດິບນັຊໂີຄງການ 

(ບນັຊທີີ່ ກາໍນດົ ແລະ ດໍາເນນີການສໍາລບັທນຶກູຢ້ມື ແລະ ທນຶຊ່ວຍເຫຼອືລາ້) 

 
 

ໄລຍະ 

 

 

ເຈ ົາ້ຂອງໂຄງການ/ ຜູຄຸ້ມ້ຄອງ/ ຜູ ້

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ 
ຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ 

(ກະຊວງການເງນິ) 
ທະນາຄານແຫ່ງ 
ສປປ ລາວ 

ທະນາຄານທຸລະກດິ ຂອງ

ລດັໃນ     ສປປ ລາວ 

 

ຄໍາຮອ້ງຂໍເປດີ 

ບນັຊ ີ

 

ຂໍເປດີບນັຊທີີ່ ກາໍນດົໃຊ ້

 

ເອກະສານຄດັຕດິ: 
1. ໜງັສສືະເໜ ີ

2. ສນັຍາດາ້ນການເງນິ 

 

 

 

ຂໍ ເ ປີ ດ ບັ ນ ຊີ ທີ່ ກໍ າ ລັ ງ 

ດໍາເນນີການຢູ່: 

 

ເອກະສານ ຄດັຕດິ: 

1. ໜງັສສືະເໜ ີ

2. ສນັຍາດາ້ນການເງນິ 

 

 

 

ຂໍເປດີບນັຊຄຸີມ້ຄອງໃນແຕ່

ລະສະກຸນເງນິຕາ 

 

 

 

(ແຈງ້ເລກບນັຊ)ີ 
 

 

 

ຂໍເປດີບນັຊນີໍາໃຊ ້

 

 

 

       (ແຈງ້ເລກບນັຊ)ີ 

 

 

ໃຫເ້ລກບນັຊີຕາມ

ແຕ່ລະສະກຸນ

ເງນິຕາ 

 

 

 

 

 

ຂໍເປີດບນັຊນີໍາໃຊຢູ່້ 

ທະນາຄານ ທຸລະ

ກດິຂອງລດັ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ສະໜອງເລກ

ບນັຊ ີ

 

 

 

 

 

ຄໍ າ ຮ ້ອ ງ ຂໍ ປິ ດ

ບນັຊ ີ

 

ຂໍປດິບນັຊ ີ (ທງັແບບ ຄຸມ້

ຄອງ & ນໍາໃຊ)້ 

 

ເອກະສານ ຄດັຕດິ: 
1. ໜງັສສືະເໜ ີ

2. ໜງັສຂໍືການຊໍາລະ 

3. ໃບແຈງ້ຍອດເງນິ 

 
 

 

ຂໍປິດບນັຊຄຸີມ້ຄອງ & 

ບນັຊນີໍາໃຊຂ້ອງໂຄງການ

ໃນແຕ່ລະສະກຸນເງນິຕາ 

 

 

ປດິບນັຊນີໍາໃຊ ້ ໃນ

ແ ຕ່ ລ ະ ສ ະ ກຸ ນ 

ເງນິຕາ 

 

 

(ແຈງ້ການປດິບນັຊ)ີ 
 

 

 

 

 

 

ປິດບັນຊີນໍ າ

ໃຊຢູ່້   

 



ຄູ່ມກືານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລຫິານໂຄງການສໍາລບັທນຶການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ

ກມົຮ່ວມມສືາກນົ, ກະຊວງແຜນການ ແລະການລງົທນຶ68

ເຈົາ້ຂອງໂຄງການຮບັຜດິຊອບໃນການຮບັປະກນັທຸກບນັຊ ີທີ່ ຕກົລງົກນັໃນໄລຍະຂັນ້ຕອນການສາ້ງ
 

ໂຄງການວ່າ ໄດມ້ກີານສາ້ງ ແລະຮກັສາລະດບັການປກຶສາຫາລກືບັກະຊວງການເງນິກ່ຽວກບັທຸກ 

ໂຄງການພດັທະນາ (ທນຶກູຢ້ມື ຫຼ ືທນຶຊ່ວຍເຫຼອືລາ້).

ທຸກການເຄື່ ອນໄຫວ ກ່ຽວກບັບນັຊຂີອງໂຄງການ ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕກ້ານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລຫິານໂດຍ 

ຜູທ້ີ່ ໄດຮ້ບັການມອບສດິຈາກເຈົາ້ຂອງໂຄງການ. ມແີຕ່ຜູທ້ີ່ ໄດຮ້ບັການມອບສດິຈາກເຈົາ້ຂອງໂຄງການ 

 

ຫຼ ື ກະຊວງການເງນິເທົ່ ານັນ້ ຈ ຶ່ ງມສີດິໃນການສັ່ ງເບກີຈ່າຍຈາກບນັຊເີງນິກູ ້ ຫຼ ື ທນຶຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ 
ເຊິ່ ງກາໍນດົໂດຍຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ.

ຄວາມຮບັຜດິຊອບຕ່ໍການຮບັປະກນັດາ້ນຄວາມປອດໄພ ໃນການເກບັມຽ້ນບນັທກຶດາ້ນການເງນິຂອງ 
 

ໂຄງການພດັທະນາລວມທງັບນັທກຶຕ່າງໆທາງດາ້ນສນັຍາທຸກຢ່າງ ແມ່ນຂຶນ້ກບັພະນກັງານການເງນິ 
ແລະຜູຈ້ດັການໂຄງການ. ສິ່ ງສໍາຄນັແມ່ນບນັທກຶທຸກຢ່າງທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັໂຄງການ ຕອ້ງຮກັສາມຽ້ນ

 

ຢ່າງໜອ້ຍເປນັໄລຍະເວລາ 02 ປ ີ ພາຍຫຼງັສໍາເລດັໂຄງການຢູ່ສະຖານທີ່ ປອດໄພໂດຍເຈົາ້ຂອງໂຄງ 
ການທີ່ ຢູ່ສູນກາງ.

• ການຊໍາລະໂດຍຄູ່ຮ່ວມງານພດັທະນາ

ບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ນາໍໃຊຫຼ້າຍວທິໃີນການຊໍາລະໃຫແ້ກ່ບນັດາຜູຮ້ບັເໝາົ, ທີ່ ປກຶສາ ແລະ ຜູສ້ະ
 

ໜອງ. ວທິກີານຊໍາລະເຫຼົ່ ານິໄ້ດອ້ະທບິາຍໄວຢ່້າງລະອຽດໃນປຶ ້ມຄູ່ມກືານເບກີເງນິ ຂອງບນັດາຄູ່ຮ່ວມ

 

ພດັທະນາ. ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ນອກຈາກບນັຊທີີ່ ກາໍນດົການໃຊເ້ຊິ່ ງບອກຮູບແບບຂອງການຊໍາລະ
ແລວ້, ບນັດາວທິກີານຊໍາລະເຫຼົ່ ານ ້ ີ ໄດນ້ໍາໃຊຫຼ້າຍທີ່ ສຸດສໍາລບັໂຄງການທີ່ ໄດຮ້ບັທນຶຈາກບນັດາຄູ່ 
ຮ່ວມພດັທະນາສ່ວນໃຫຍ່:

   (1). ການຊໍາລະໂດຍກງົ:

ເຈ ົາ້ຂອງໂຄງການສາມາດ ຫຼ ືອາດໄດຮ້ບັການສະເໜ ີຈາກຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ໃຫນ້າໍໃຊວ້ທິກີານຊໍາລະ 

ໂດຍກງົຂອງຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາເພື່ ອດໍາເນນີການຊໍາລະໃຫແ້ກ່ການສະໜອງ ແລະ ສນັຍາໃຫຍ່ໆທງັ 

ໝດົ. ການນາໍໃຊຂ້ັນ້ຕອນການຊໍາລະໂດຍກງົຕອ້ງຢູ່ພາຍໃຕລ້ະບບົການຄຸມ້ຄອງ, ຄູ່ມແືນະນາໍ ແລະ  

ຂັນ້ຕອນສະເພາະຂອງຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ. ທຸກການຊໍາລະໂດຍກງົ ຈະຕອ້ງປະຕບິດັບນົພືນ້ຖານສນັ
 

ຍາທີ່ ໄດຮ້ບັການອະນຸມດັແລວ້ ເຊິ່ ງຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາໄດອ້ອກໜງັສ ື“ເຫນັດ ີຫຼ ືບ່ໍຄດັຄາ້ນ” ຕ່ໍການ
 

ຊໍາລະດັ່ ງກ່າວ. ນອກຈາກນັນ້, ກະຊວງການເງນິຍງັຕອ້ງມທີດິທາງກ່ຽວກບັການນາໍໃຊວ້ທິກີານຊໍາລະ
 

ໂດຍກງົ, ເຊິ່ ງຕອ້ງໄດຮ້ບັການຕດິຕາມບນັດາກດິຈະກາໍ ແລະ ການການຈດັຊ ້ທືີ່ ເປນັທນຶຂອງລດັ 
ຖະບານ.

   (2). ໜງັສຮືບັຮອງການໃຫທ້ນຶ:

ເຈ ົາ້ຂອງໂຄງການມໜີາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບກະກຽມໜງັສຮືບັຮອງການໃຫທ້ນຶຈາກຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ເມື່ ອ 
 

ໜງັສຮືບັຮອງການໃຫສ້ນິເຊື່ ອໄດກ້ໍານດົໂດຍທະນາຄານທຸລະກດິ ເພື່ ອດໍາເນນີການຊໍາລະໃຫແ້ກ່
 

ບນັດາຜູສ້ະໜອງສນິຄາ້ ແລະ ການບໍລກິານ. ການນາໍໃຊຂ້ັນ້ຕອນຂອງໜງັສກືານຮບັຮອງໃຫທ້ນຶ, 
ສ່ວນຫຼາຍແລວ້ແມ່ນຈາໍກດັ ສະເພາະແຕ່ບນັດາສນັຍາກບັຜູສ້ະໜອງລາຍໃຫຍ່ໆ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພດັ
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ທະນາຈະແຈງ້ໃຫເ້ຈົາ້ຂອງໂຄງການຮູກ່້ຽວກບັການດໍາເນນີແບບປກົກະຕ ິສໍາລບັຂໍກ້າໍນດົຂອງໜງັສື
ຮບັຮອງການໃຫທ້ນຶ. ການຊໍາລະພາຍໃຕໜ້ງັສຮືບັຮອງການໃຫທ້ນຶມຄີວາມຄາ້ຍຄກືນັດາ້ນຫຼກັການ  

ພືນ້ຖານ ແລະ ຂັນ້ຕອນສໍາລບັການຊໍາລະໂດຍກງົ, ແຕ່ຍກົເວັນ້:

       1). ເມື່ ອອອກໜງັສຮືບັປະກນັສນິເຊື່ ອແລວ້, ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ຈະອອກໜງັສຮືບັຮອງການໃຫ ້
 

 ທນຶສະເພາະ.

       2). ການອອກໜງັສຮືບັປະກນັສນິເຊື່ ອໃຫແ້ກ່ບນັດາຜູຮ້ບັເໝາົ ຫຼ ືຜູສ້ະໜອງໂດຍສອດຄ່ອງກບັ 

 ຂໍກ້າໍນດົ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂຂອງສນັຍາ ແລະ ດໍາເນນີການຊໍາລະໃຫແ້ກ່ຜູຮ້ບັເໝາົ ຫຼ ືຜູສ້ະໜອງ 
 

 ຈນົກວ່າຈະມກີານດໍາເນນີການດາ້ນເອກະສານ ແລະ ຫຼກັຖານດາ້ນສນັຍາອື່ ນໆຕ່ໍທະນາຄານ 
 

 ເພື່ ອອອກໜງັຮບັປະກນັສນິເຊື່ ອ.

• ອດັຕາເບັຍ້ລຽ້ງລາຍວນັ
ບນັດາໂຄງການທີ່ ໄດຮ້ບັທນຶ ຕອ້ງໄດນ້າໍໃຊຕ້າມມາດຕະຖານ ແລະ ຂັນ້ຕອນຂອງລດັຖະບານ. ບນັດາ

 

ໂຄງການທີ່ ໄດຮ້ບັທນຶໃນເວລາກໍານດົອດັຕາເບັຍ້ລຽ້ງລາຍວນັ ໃຫແ້ກ່ພະນກັງານໂຄງການທີ່ ເປນັ

 

ຄນົພາຍໃນ, ພະນກັງານຕ່າງປະເທດ ຫຼພືະນກັງານຂອງຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ຄວນມກີານກາໍນດົ ແລະ  

ນໍາໃຊຢ່້າງເໝາະສມົໂດຍສອດຄ່ອງກບັອດັຕາຂອງລດັຖະບານ ຄດືັ່ ງໄດກ້ໍານດົລະອຽດໄວໃ້ນ ຂໍ
 ້

ຕກົລງົຂອງກະຊວງການເງນິ (ຂໍຕ້ກົລງົເລກທ ີ2066/ກງ).
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 2 ຄ: ການບໍລກິານທີ່ ປກຶສາ ແລະກາໍນດົພະນກັງານ

• ການຄດັເລອືກເອາົທ່ປີກຶສາ

ເຈົາ້ຂອງໂຄງການ ມໜີາ້ຮບັຜດິຊອບໃນການຮບັສະໝກັເອາົທີ່ ປກຶສາ ແລະ ຕອ້ງຮບັປະກນັວ່າການ
 

ຄດັເລອືກ ແລະ ການຮບັສະໝກັເອາົທີ່ ປກຶສາໄດປ້ະຕບິດັບນົພືນ້ຖານການແຂ່ງຂນັຢ່າງສະເໝພີາບ 
ແລະ ຄວາມເປນັທໍາໃນແຕ່ກລໍະນ ີແລະ ມນູຄ່າຂອງການວ່າຈາ້ງ. ບນັຊລີາຍຊື່ ຂອງຊ່ຽວຊານທີ່ ປກຶສາທີ່

ຜ່ານການຄດັເລອືກຈະຕອ້ງເປນັຜູທ້ີ່ ມຄຸີນວຸດທ ິແລະ ປະສບົການ ບ່ໍວ່າຈະເປນັບຸກຄນົ ຫຼ ືບໍລສິດັ. ຂັນ້
 

ຕອນການປະກາດຮບັສະໝກັ ຈະຕອ້ງປະຕບິດັຕາມຂໍກ້າໍນດົໃນຄູ່ມກືານຈດັຈາ້ງທີ່ ປກຶສາ. ເຈ ົາ້ຂອງ
ໂຄງການຄວນສະເໜໃີຫຄູ່້ຮ່ວມງານພດັທະນາ ຊ່ວຍສະໜບັສະໜນູ ເພື່ ອດໍາເນນີການປະກາດຮບັ
ສະໝກັເອາົທີ່ ປກຶສາໃນນາມຂອງເຈົາ້ຂອງໂຄງການ.

ດັ່ ງທີ່ ຮບັຊາບນາໍກນັແລວ້ວ່າ ບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ໄດພ້ຈີາລະນາອດັຕາການວ່າຈາ້ງເປນັໜຶ່ ງໃນປດັ

 

ໃຈຕດັ ສນິໃນການຄດັເລອືກເອາົທີ່ ປກຶສາ. ໃນເມື່ ອເຫນັວ່າມຄີວາມເໝາະສມົ ແລະ ເຫນັດເີປນັເອກະ
 

ພາບກບັຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ, ເຈ ົາ້ຂອງໂຄງການ ແລະ ຄະນະກາໍມະການປະເມນີຜນົຄດັເລອືກທີ່ ປກຶສາ 
 

ຄວນບນັຈລຸາຄາວ່າຈາ້ງເຂົາ້ເປນັໜຶ່ ງໃນມາດຕະຖານການຈດັອນັດບັ ແລະ ການຄດັເລອືກ.  
ສໍາລບັບນັດາໂຄງການທີ່ ໄດຕ້ກົລງົກນັໃນໄລຍະການກະກຽມໂຄງການວ່າ ບນັດາທີ່ ປກຶສາຈະໄດຮ້ບັ

 

ການວ່າຈາ້ງເພື່ ອຊ່ວຍໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການນັນ້ ເຈ ົາ້ຂອງໂຄງການເຊິ່ ງເປນັຜູຈ້ດັຕັງ້ປະຕິ
ບດັໂຄງການມໜີາ້ທ່ຮີບັຜດິຊອບ:

     1). ການຄດັເລອືກ ແລະຄຸມ້ຄອງ ບນັດາທີ່ ປກຶສາ ທງັສ່ວນບຸກຄນົ ຫຼ ືບໍລສິດັ ແລະບ່ໍວ່າຈະເປນັ 
 

 ທີ່ ປກຶສາພາຍໃນ ຫຼ ືຕ່າງປະເທດ.
    2). ຄຸມ້ຄອງ ແລະບໍລຫິານຂັນ້ຕອນການໄຈແ້ຍກ, ຄດັເລອືກ ແລະ ຂັນ້ຕອນການປະກາດຮບັ

 

 ສະໝກັເອາົການໃຫບໍ້ລກິານທີ່ ປກຶສາ.
    3). ຮບັປະກນັວ່າມກີານປະຕບິດັຕາມຄູ່ມແືນະນາໍ, ບນັດາລະບບົ ແລະ ຂັນ້ຕອນຂອງຄູ່ຮ່ວມ  

 ພດັທະນາ ແລະ ຄູ່ມກືານຈດັຈດັຊືຢ່້າງເຂັມ້ງວດໃນການໄຈແ້ຍກ, ຮບັເອາົ ແລະ ຄຸມ້ຄອງທ່ີ
 

 ປກຶສາ.

ເຈົາ້ຂອງໂຄງການ ຕອ້ງໄດມ້ກີານແຕ່ງຕັງ້ຄະນະຄດັເລອືກເອາົທີ່ ປກືສາ, ໃນການດໍາເນນີການຄະນະຄດັ

 

ເລອືກເອາົທີ່ ປກືສາ ຊຶ່ ງມໜີາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບກ່ຽວກບັການຄດັເລອືກ ແລະ ຮບັເອາົທີ່ ປກຶສາຕະຫຼອດ

 

ຮອດການແນະນາໍ ແລະ ການເຮດັສນັຍາ. ເຖງິແນວໃດກໍ່ ຕາມ, ຄະນະກາໍມະການທບົທວນການຈດັຊື ້
ມໜີາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບໃນການອະນຸມດັການເຮດັສນັຍາ ບນົພືນ້ຖານການປະເມນີການຍື່ ນເອກະສານສະ

 

ເໜ ີຂອງບນັດາທີ່ ປກຶສາ. ຄະນະຮບັຜດິຊອບຄດັເລອືກທີ່ ປກຶສາ ຄວນປະກອບມສີະມາຊກິ 3 ຫາ 5 
 

ຄນົ ເຊິ່ ງຂຶນ້ກບັມນູຄ່າຂອງສນັຍາທີ່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນຄູ່ມກືານຈດັຊື,້ ຄະນະຮບັຜດີຊອບຄດັເລອືກອາດ

 

ຈະເປນັພະນກັງານວຊິາການ ທີ່ ມຄຸີນວຸດທ ິທີ່ ມາຈາກກະຊວງການເງນິ ແລະ ໂຄງການກາໍລງັຈດັຕັງ້ປະຕິ
 

ບດັຢູ່ນັນ້ (ຖາ້ຫາກວ່າໜ່ວຍງານຄຸມ້ຄອງໂຄງການມພີະນກັງານທີ່ ມຄຸີນວຸດທດີັ່ ງກ່າວ). ຂໍຮ້ຽກຮອ້ງ

 

ຕອ້ງການສໍາຄນັຂອງສະມາສະມາຊກິຄະນະຮບັຜດິຊອບການຄດັເລອືກທີ່ ປກຶສາ ແມ່ນພວກເຂາົເຈ ົາ້ 
ຕອ້ງເນັນ້ໃສ່ຄວາມເປນັມອືາຊບີໃນການຮບັເອາົຜູທ້ີ່ ຈະມາໃຫຄໍ້າປກຶສາ. ອງົປະກອບ, ຄວາມຮບັຜດິ

 



ຄູ່ມກືານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລຫິານໂຄງການສໍາລບັທນຶການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ

ກມົຮ່ວມມສືາກນົ, ກະຊວງແຜນການ ແລະການລງົທນຶ 71

ຊອບ, ໜາ້ທີ່  ແລະກນົໄກຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖຂືອງຄະນະຮບັຜດິຊອບຄດັເລອືກເອາົທີ່ ປກຶສາ ແລະ ຄະ

 

ນະກາໍມະການທບົທວນການການຄດັເລອືກ ແລະ ພຈິາລະນາຮບັອາົທີ່ ປກຶສາແມ່ນ ໄດກ້າໍນດົໄວຢ່້າງລະ
 

ອຽດໃນປ້ມຶຄູ່ມກືານຈດັຫາບຸກຄະລາກອນ.

• ການກະກຽມຮ່າງກາໍນດົຂອບໜາ້ວຽກ ແລະ ສນັຍາ

ເຈົາ້ຂອງໂຄງການມໜີາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບກະກຽມການເຮດັສນັຍາກບັທີ່ ປຶກສາ, ຂໍກ້ໍານດົຂອບໜາ້

 

ວຽກໂດຍລະອຽດ ແລະ ແຜນວຽກສໍາລບັທີ່ ປກຶສາແຕ່ລະຄນົ ທີ່ ໂຄງການຮບັເອາົ. ເຈ ົາ້ຂອງໂຄງການ 
ຄວນມມີາດຕະຖານຂອງສນັຍາ ແລະ ອງີໃສ່ການຕກົລງົກບັຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ, ຫຼງັຈາກນັນ້ ເອກະ 
ສານສນັຍາທີ່ ໄດມ້າດຕະຖານຂອງຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາຈະຖກືຮບັໃຊໄ້ດຕ້າມຈດຸປະສງົ.

ໃນແຜນວຽກ ແລະ ສນັຍາຂອງທີ່ ປກຶສາ, ເຈ ົາ້ຂອງໂຄງການຈະຕອ້ງໄດກ້ໍານດົຜູທ້ີ່ ຈະຮ່ວມເຮດັ
 

ວຽກ ແລະ ຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານ ການໃຫຄໍ້າແນະນາໍສະເພາະໜາ້ວຽກທີ່ ຈາໍເປນັໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງ
 

ການຢ່າງມປີະສດິທພິາບ ແລະປະສດິທຜິນົເຊັ່ ນ:

     1). ຈດັສນັສິ່ ງເອືອ້ອໍານວຍ ແລະການບໍລກິານສະໜບັສະໜນູ ທີ່ ຈະສະໜອງໂດຍເຈົາ້ຂອງ
 

 ໂຄງການ; 
    2). ແຕ່ງຕັງ້ພະນກັງານ ທີ່ ມຄຸີນວຸດທ ິເພື່ ອຮ່ວມເຮດັວຽກ ແລະ ເປນັຜູຮ່້ວມງານ.  
    3). ຂັນ້ຕອນ ແລະ ລະບບົເພື່ ອຮບັປະກນັ ການສະໜອງຂໍມູ້ນຂ່າວສານ. 
    4). ການພດັທະນາຂດີຄວາມສາມາດຂັນ້ພືນ້ຖານ ແລະ ການຝກຶອບົຮມົຄູ່ຮ່ວມງານ ຈະຕອ້ງ

 

 ໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ເຊີ່ ງເປນັສ່ວນໜຶ່ ງຂອງການບໍລກິານ.
    5). ແຜນດໍາເນນີງານ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການປະຕບິດັ ເພື່ ອຮບັປະກນັຜນົປະໂຫຍດສູງສຸດ ຈາກການ 

 ໃຫບໍ້ລກິານທີ່ ປກຶສາ.

• ການຄຸມ້ຄອງທີ່ ປກຶສາ

ເຈົາ້ຂອງໂຄງການມໜີາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບ: 

    1). ນາໍເອາົຜນົປະໂຫຍດສູງສຸດ ຈາກການບໍລກິານທີ່ ປກຶສາ ມາສູ່ໂຄງການ. 

    2). ການຄຸມ້ຄອງທີ່ ປກຶສາ ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າ ທີ່ ປກຶສາໄດປ້ະຕບິດັຜນົໄດຮ້ບັຕາມທີ່ ຕອ້ງການ

 

 ໃຫໄ້ດ ້ຕາມຄາດໝາຍ ແລະ ຖາ້ຫາກບ່ໍໄດຕ້າມຄາດໝາຍ ທີ່ ປກຶສາຈະຕອ້ງຖກືປ່ຽນແທນ 
 

 ດວ້ຍທີ່ ປກຶສາຜູທ້ີ່ ມຄີວາມສາມາດປະຕບິດັໄດ.້

    3). ຮບັປະກນັເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ພນັທະພືນ້ຖານກ່ຽວກບັຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງລດັ
 

 ຖະບານເພື່ ອການດໍາເນນີງານ ແລະ ບນັດາພນັທະດາ້ນສນັຍາຂອງພະນກັງານຄູ່ຮ່ວມງານ  

 ແລະພະນກັງານປະກອບເຂົາ້ໃນວຽກງານດັ່ ງກ່າວ.

ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໜາ້ຮບັຜດິຊອບນີ,້ ເຈ ົາ້ຂອງໂຄງການຈະຕອ້ງ:

    1). ຕດິຕາມການປະຕບິດັງານຂອງທີ່ ປກຶສາ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕາມຂອບໜາ້ວຽກທີ່ ກາໍ
 

ນດົໃນສນັຍາ ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າບນັດາຜນົໄດຮ້ບັ ໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢ່າງທນັເວລາ.



ຄູ່ມກືານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລຫິານໂຄງການສໍາລບັທນຶການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ

ກມົຮ່ວມມສືາກນົ, ກະຊວງແຜນການ ແລະການລງົທນຶ72

    2). ຢນືຢນັຄວາມຕ່ໍເນື່ ອງຂອງຂອບໜາ້ວຽກທີ່ ໄດຮ້ບັການຍອມຮບັ ແລະ ອອກບນັດາເອກະສານ
 

 ຕ່າງໆທີ່ ຕອ້ງການຂອງຄະນະຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຄະນະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ຢ່າງມປີະສດິ
 

 ທພິາບ ແລະປະສດິທຜິນົ. 
    3). ທບົທວນວທິກີານທີ່ ເຈ ົາ້ຂອງໂຄງການນາໍໃຊ ້ ແລະ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດສູງສຸດຈາກການ

 

 ນາໍໃຊທ້ີ່ ປກຶສາ, ລວມທງັການຖ່າຍໂອນຄວາມຮູຈ້າກທີ່ ປກຶສາໃຫແ້ກ່ເຈົາ້ຂອງໂຄງການ.

    4). ເກບັກາໍ ແລະ ຕດິຕາມທີ່ ປກຶສາຕາມເອກະຕດິຕາມຊ່ຽວຊານ.

• ການສາ້ງສນັຍາລະຫວ່າງຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ແລະ ທີ່ ປກຶສາ.

ອງີຕາມການສະເໜຂີອງເຈົາ້ຂອງໂຄງການ ແລະ/ຫຼ ືຄະນະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ, ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ 
 

ສາມາດເຮດັສນັຍາໂດຍກງົກບັທີ່ ປກຶສາພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເພື່ ອສະໜບັສະໜນູການຈດັຕັງ້ປະ
 

ຕບິດັໂຄງການພດັທະນາ. ໃນກລໍະນດີັ່ ງກ່າວຈະດໍາເນນີການປະກາດຮບັສະໝກັ ແລະ ປະຕບິດັຕາມ
 

ເງ ື່ອນໄຂຂອງຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ. ເຈົາ້ຂອງໂຄງການຕອ້ງຮບັປະກນັວ່າ ເຂາົເຈ ົາ້ໄດມ້ສ່ີວນຮ່ວມໃນຂັນ້
 

ຕອນການປະກາດຮບັສະໝກັຂອງຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາຢ່າງເຕມັສ່ວນ ຕາມການກາໍນດົອອກແບບຂອບ 

ໜາ້ວຽກ, ຄດັເລອືກເອາົຜູສ້ະໝກັເຂົາ້ໃນບນັຊຄີດັຈອ້ນ, ການສໍາພາດ ແລະ ຄະນະກາໍມະການຄດັ 

ເລອືກຂັນ້ສຸດທາ້ຍ (ຕາມທໍາມະດາ ເຈົາ້ຂອງໂຄງການຈະເຮດັໜາ້ທີ່ ເປນັປະທານຄະນະກາໍມະການ).

• ຂັນ້ຕອນການຂໍວຊີາສໍາລບັພະນກັງານ ແລະທີ່ ປກຶສາຕ່າງປະເທດ

ບນັດາຊາວຕ່າງດາ້ວລວມທງັຜູຮ້ບັເໝາົຕ່າງປະເທດທຸກຄນົ ຕອ້ງຖວືຊີາທີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມລະບຽບ 

ກດົໝາຍ ເພື່ ອປະກອບອາຊບີໃນ ສປປ ລາວ. ໃນນີລ້ວມມ ີຊ່ຽວຊານ, ທີ່ ປກຶສາ ແລະ ອາສາສະໝກັ
 

ໄລຍະສັນ້/ໄລຍະຍາວ. ການນາໍໃຊວ້ຊີາທ່ອງທ່ຽວຖວ່ືາບ່ໍເໝາະສມົສໍາລບັການເປນັທີ່ ປກຶສາເຖງິແມ່ນ

 

ວ່າ ຈະເຮດັວຽກໄລຍະສັນ້ກໍ່ ຕາມ. ເຈ ົາ້ຂອງໂຄງການມໜີາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບ ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າພະນກັ

 

ງານຕ່າງປະເທດ ທີ່ໄດຮ້ບັການວ່າຈາ້ງໄດຖ້ວືຊີາທີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມລະບຽບກດົໝາຍໃນການມາປະຕບິດັ
 

ວຽກງານຂອງເຂາົເຈ ົາ້. 

ຂັນ້ຕອນການເຮດັວຊີາ ໃນເມື່ ອກ່ອນ ບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ແລະ ເຈົາ້ຂອງໂຄງການເຫນັວ່າມຄີວາມ
 

ຫຍຸງ້ຍາກ, ສະນັນ້, ແຜນວາດລຸ່ມນີສ້ະແດງຂັນ້ຕອນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການຂໍວຊີາສໍາລບັພະນກັງານ, 

 

ທີ່ ປກຶສາ, ຊ່ຽວຊານ ແລະອາສາສະໝກັທີ່ ເປນັຄນົຕ່າງປະເທດ ເຊີ່ ງໄດມ້ກີານກາໍນດົຄນືໃໝ່. ຂັນ້
ຕອນການດໍາເນນີການຂໍວຊີາຄວນຈະໃຊເ້ວລາປະມານ 2 ຫາ 3 ອາທດິ, ເຊີ່ ງການຂໍວຊີາ ຕອ້ງປະ 

ກອບມເີອກະສານດັ່ ງລຸ່ມນີ:້

     1. ເອກະສານຂໍວຊີາເຂົາ້ປະເທດ ທີ່ ເອາົກບັດ່ານ;

    2. ສໍາເນາົໜງັສຜ່ືານແດນ;

    3. ເອກະສານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ (ເອກະສານຮບັຮອງຈາກ ກະຊວງແຜນການ ແລະການລງົທນຶ)



ຄູ່ມກືານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລຫິານໂຄງການສໍາລບັທນຶການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ

ກມົຮ່ວມມສືາກນົ, ກະຊວງແຜນການ ແລະການລງົທນຶ 73

ແຜນວາດ 7: ຂັນ້ຕອນຂໍວຊີາເຂົາ້ ສປປ ລາວ ສໍາລບັຊ່ຽວຊານ/ອາສາສະໝກັ, ພະນກັງານຄູ່ຮ່ວມ
ພດັທະນາ ແລະຜູຕ້ດິຕາມ:

ຄູ່ມກືານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລຫິານໂຄງການສໍາລບັທນຶການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ   

 

ກມົຮ່ວມມສືາກນົ, ກະຊວງແຜນການ ແລະການລງົທນຶ 66 

 

 

ແຜນວາດ 7: ຂັນ້ຕອນຂໍວຊີາເຂົາ້ ສປປ ລາວ ສໍາລບັຊ່ຽວຊານ/ອາສາສະໝກັ, ພະນກັງານຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ແລະຜູ ້
ຕດິຕາມ:

ເຈ ົາ້ຂອງໂຄງການ/ຜູຄຸ້ມ້ຄອງ/ຜູຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັ  
ກະຊວງແຜນການ ແລະການລງົທນຶ 

(ກມົຮ່ວມມສືາກນົ) 
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ 

 

 

 

 

ຢື່ ນຄໍາຮອ້ງເຖີງກະຊວງການ

ຕ່າງປະເທດ 

(ສໍາລບັທນຶຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ /ກ◌ູ້
ຢືມ/ຄ.ຊ່ວຍເຫຼືອດາ້ນວິຊາ 
ການ/ອງົການຈດັຕັງ້ສາ ກນົທີ່

ບ່ໍສງັກດັລດັຖະບານ)  
ເອກະສານ ຄດັຕດິ: 
1.ໃບຄໍາຮອ້ງ 
2.ສໍາເນາົໜງັສຜ່ືານແດນ 

3.ເອກະສານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ທບົທວນ ແລະ ອະນຸມດັໂດຍ 

1. ກມົກ່ຽວຂອ້ງ (ກມົຈດັຕັງ້ສາກນົ ສໍາ

ລບັອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ ທີ່ ບ່ໍສງັ

ກດັລດັຖະບານ) 

2. ກມົກງົສຸນ 

 

 

 

 

 

 

 

ຢື່ ນຄໍາຮອ້ງເຖີງກະຊວງການ

ຕ່າງປະເທດ 

(ສໍາລັບຫອ້ງການຜູຕ້າງໜາ້
ປະຈາໍອງົການ)  
ເອກະສານ ຄດັຕດິ: 

1.ໃບຄໍາຮອ້ງ 

2.ສໍາເນາົໜງັສຜ່ືານແດນ 

3.ເອກະສານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ທບົທວນ ແລະ ອະນຸມດັໂດຍ 

1. ກມົຈດັຕັງ້ສາກນົ/ກມົອາຊີປາຊີຟິກ 

ແລະ ອາຟຮກິກາ 

2. ກມົກງົສຸນ 

 

 

 

 

 

 

• ພນັທະດາ້ນພາສ-ີອາກອນຂອງທີ່ ປກຶສາ ແລະ ພະນກັງານ 

ສໍາລບັຜູຮ້ບັເໝາົຕ່າງປະເທດທຸກຄນົ (ບຸກຄນົ ຫຼ ືບໍລສິດັ) ບ່ໍໄດຍ້ກົເວັນ້ໃນການເສຍັພນັທະດາ້ນພາສ-ີອາກອນ ຄື

ດັ່ ງທີ່ ລະບຸໄວໃ້ນພາກທ ີ3.6 ກດົໝາຍພາສ-ີອາກອນຂອງລາວ ກ່ຽວກບັພນັທະດາ້ນພາສ-ີອາກອນ. ນອກຈາກວ່າ

ຈະມກີານກໍານດົຢ່າງຈະແຈງ້ ໂດຍກະຊວງການເງນິ ແລະ ໄດມ້ກີານກໍານດົໄວໃ້ນຍຸດທະສາດການຮ່ວມມ,ື 

ເອກະສານຮບັຮອງພືນ້ຖານ ວ່າດວ້ຍການຕກົລງົໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫຼອື ຫຼ ື ເອກະສານອື່ ນໆ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ລະຫວ່າງ 

ລດັຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ກ່ຽວກບັພນັທະດາ້ນພາສ-ີອາກອນ ທີ່ ຕດິພນັກບັໂຄງການພດັທະນາ. ສິ່ ງ

ຢື່ ນຄໍາຮອງຂໍອະນຸມດັຮບັເອາົ

ຊ່ຽວຊ່ານ/ອາສາສະໝກັ 

ອອກໜງັສ ືອະນຸມດັຮບັຮອງ

ເອາົຊ່ຽວຊານ 

ຢື່ ນຄໍາຮອງຂໍອະນຸມດັຮບັເອາົ

ຊ່ຽວຊ່ານ/ອາສາສະໝກັ 

ອອກໜງັສ ືອະນຸມດັຮບັຮອງ

ເອາົຊ່ຽວຊານ 

(ແຈງ້ໃຫຊ້າບກ່ອນ) 

(ອອກໜງັສຮືບັຮອງ) 

(ອອກໜງັສຮືບັຮອງ) 

• ພນັທະດາ້ນພາສ-ີອາກອນຂອງທີ່ ປກຶສາ ແລະ ພະນກັງານ

ສໍາລບັຜູຮ້ບັເໝາົຕ່າງປະເທດທຸກຄນົ (ບຸກຄນົ ຫຼ ືບໍລສິດັ) ບ່ໍໄດຍ້ກົເວັນ້ໃນການເສຍັພນັທະດາ້ນພາສ-ີ
 

ອາກອນ ຄດືັ່ ງທີ່ ລະບຸໄວໃ້ນພາກທ ີ3.6 ກດົໝາຍພາສ-ີອາກອນຂອງລາວກ່ຽວກບັພນັທະດາ້ນພາສ-ີ
 

ອາກອນ.  ນອກຈາກວ່າຈະມກີານກາໍນດົຢ່າງຈະແຈງ້ ໂດຍກະຊວງການເງນິ ແລະ ໄດມ້ກີານກາໍນດົໄວໃ້ນ 

ຍຸດທະສາດການຮ່ວມມ,ື ເອກະສານຮບັຮອງພືນ້ຖານ ວ່າດວ້ຍການຕກົລງົໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫຼອື ຫຼ ື 

ເອກະສານອື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງລະຫວ່າງລດັຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ກ່ຽວກບັພນັທະດາ້ນພາສ-ີ
 

ອາກອນທີ່ ຕດິພນັກບັໂຄງການພດັທະນາ. ສິ່ ງສໍາຄນັ, ແມ່ນຕອ້ງຮບັຮູວ່້າການຍກົເວັນ້ພາສ-ີອາກອນ
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ແມ່ນມແີຕ່ກະຊວງການເງນິເທົ່ ານັນ້ທີ່ ເປນັຜູອ້ອກເອກະສານຍກົເວັນ້ໃຫໄ້ດ.້ ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 3 
 

ອະທບິາຍກ່ຽວກບັ ຂັນ້ຕອນການຍກົເວັນ້ພາສ-ີອາກອນສໍາລບັວດັຖຸອຸປະກອນສໍາລບັໂຄງການພດັທະ 

ນາ (ການອະນຸມດັແຜນນາໍເຂົາ້).

ພາຍໃຕກ້ດົໝາຍອາກອນ (ສະບບັປບັປຸງ) ເລກທ ີ21/ສພຊ, ລງົວນັທ ີ20 ທນັວາ 2011, ເຊິ່ ງມຜີນົບງັ 

ຄບັໃຊແ້ຕ່ວນັທ ີ01 ຕຸລາ 2012, ຊາວຕ່າງປະເທດທຸກຄນົທີ່ ເຮດັວຽກຢູ່ລາວຕອ້ງຈ່າຍອາກອນລາຍໄດ ້ 

ນອກຈາກກລໍະນມີກີານຍກົເວັນ້ສະເພາະໃດໜຶ່ ງ. ຊາວຕ່າງປະເທດທີ່ ອາໄສຢູ່ລາວຕອ້ງຈ່າຍອາກອນ
 

ລາຍໄດສ່້ວນບຸກຄນົທງັລາຍໄດທ້ີ່ ມາຈາກແຫ່ຼງລາຍຮບັພາຍໃນລາວ ແລະ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ.ຊາວຕ່າງ 
ປະເທດທີ່ ບ່ໍໄດອ້າໄສແບບຖາວອນຢູ່ລາວຕອ້ງຈ່າຍພາສ-ີອາກອນລາຍໄດສ່້ວນບຸກຄນົ ຈາກແຫ່ຼງລາຍ 
ຮບັຂອງຄນົລາວເທົ່ ານັນ້.

ອາກອນລາຍໄດຈ້າກການວ່າຈາ້ງ ລວມມ ີ: ລາຍຮບັຈາກເງນິເດອືນ, ຄ່າຈາ້ງແຮງງານທົ່ ວໄປ, ເງນິໄດ ້
 

ພເິສດ, ເງນິຕໍາແໜ່ງ ແລະ ເລື່ ອນຂັນ້ພເີສດ, ອດັຕາເບັຍ້ລຽ້ງປະຈາໍປ,ີ ອດັຕາເບັຍ້ລຽ້ງກ່ຽວກບັບນັດາ

 

ກອງປະຊຸມຄະນະອໍານວຍການຂອງບໍລສິດັ ແລະຜນົກາໍໄລອື່ ນໆທີ່ ໄດຮ້ບັເປນັເງນິສດົ ຫຼ ືບ່ໍເປນັເງນິ
 

ສດົ.

ລາຍຮບັເປນັສະກຸນເງນິຕາຕ່າງປະເທດທີ່ ມກີານແລກປ່ຽນເປນັເງນິກບີ ແລະຕອ້ງໄດຄ້ດິໄລ່ອາກອນ
 

ລາຍຮບັ. ອາກອນລາຍຮບັທີ່ ຕອ້ງໄດຄ້ດິໄລ່ໃນອດັຕາສູງສຸດເຖງີ 24%. 

ບນັດາລາຍຮບັຈາກການວ່າຈາ້ງລຸ່ມນີໄ້ດຮ້ບັການຍກົເວັນ້ອາກອນລາຍຮບັ:

    1. ເງນິເດອືນຂອງຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດາໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອືໃນ
 

 ລາວຕາມການຕກົລງົເຫນັດ ີລະຫວ່າງ ລດັຖະບານ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ.
    2. ບນັດາເງນິເດອືນຂອງນກັການທດູ ແລະລູກຈາ້ງຂອງອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົທີ່ ຕັງ້ຢູ່ລາວ.
    3. ເບຍ້ລຽ້ງປະເພດໃດໜຶ່ ງທີ່ ແນ່ນອນທີ່ ຕອ້ງການເບກີຈ່າຍພາຍໃຕກ້ດົໝາຍແຮງງານ.
    4. ອດັຕາເບັຍ້ລຽ້ງໜຶ່ ງຄັງ້ ສໍາລບັການເດນີທາງ, ເງນິບໍານານ ແລະ ເງນິເບັຍ້ລຽ້ງຕ່ໍມື.້
    5. ລາຍຮບັຈາກກດິຈະກາໍສລິະປະ, ກດິຈະກາໍກລິາ, ກດິຈະກາໍການກຸສນົ ຫຼ ືກດິຈະກາໍສາທາ 

 ລະນະອື່ ນໆທີ່ ໄດຮ້ບັມອບໝາຍຈດັຕັງ້ຂຶນ້ຢ່າງເໝາະສມົ.



ຄູ່ມກືານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລຫິານໂຄງການສໍາລບັທນຶການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 2ງ: ການປດິບນັຊໂີຄງການ

ບນັຊໂີຄງການຈະສາມາດປດິໄດ ້ ເມື່ ອໂຄງການໄດຖ້ກືປດິລງົ ຊຶ່ ງໝາຍເຖງິການສໍາເລດັບນັດາວຽກ
 

ງານທີ່ ສໍາຄນັ ແລະ ວຽກງານບໍລຫິານຕ່າງໆ. ການປດິບນັຊໂີຄງການຈະຕອ້ງໄດແ້ຈງ້ໃຫກ້ະຊວງການ
 

ເງນິຊາບ.ເຈົາ້ຂອງໂຄງການຈະຕອ້ງໄດປ້ດິບນັຊຕ່ີາງໆຂອງໂຄງການ ແລະ ຮບັປະກນັວ່າ ໄດຊໍ້າລະສະ 

ສາງດາ້ນການເງນິຍງັຄາ້ງຄາ ໃຫແ້ກ່ທີ່ ປກຶສາ,ບໍລສິດັຮບັເໝາົກໍ່ ສາ້ງ ແລະ ຄ່າໃຊຈ່້າຍອື່ ນໆ ກໍ່ໄດຮ້ບັການ

 

ຊໍາລະ.ໃນກລໍະນຂີອງບໍລສິດັຮບັເໝາົກໍ່ ສາ້ງ, ເຈ ົາ້ຂອງໂຄງການຈະຕອ້ງຮບັປະກນັວ່າໄດຮ້ບັເງນິຄໍາ້
 

ປະກນັການກໍ່ ສາ້ງຕາມສນັຍາທີ່ ໄດເ້ຊນັກນັໄວ ້ຫຼໄືດຮ້ບັການຄໍາ້ປະກນັທາງດາ້ນການເງນິ ຈາກທະນາ
 

ຄານທີ່ ເຊື່ ອຖໄືດ ້ຊຶ່ ງກວມເອາົໄລຍະຄໍາ້ປະກນັ. ເຈ ົາ້ຂອງໂຄງການຈະຕອ້ງດໍາເນນີການປດິບນັຊຕ່ີາງໆຂອງ

 

ໂຄງການທີ່ ໄດເ້ປດີນາໍໃຊເ້ຂົາ້ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍຂອງໂຄງການ. ກ່ອນການປດິບນັຊ,ີຈະ

 

ຕອ້ງສໍາເລດັການຊໍາລະສະສາງດາ້ນການບນັຊທີີ່ ຖກຶຕອ້ງ ແລະ ໄດປ້ບັປຸການບນັທກຶດາ້ນການບນັ
 

ຊ.ີ ບນັດາເງນິທີ່ ມກີານຂໍເບກີຈ່າຍລ່ວງໜາ້ຈາກຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາຈະຕອ້ງໄດໃ້ຊແ້ທນຄນື ແລະ ທນຶ 
ທີ່ ບ່ໍໄດນ້ໍາໃຊໝ້ດົນັນ້ຕອ້ງໄດສ້ົ່ ງຄນືໃຫກ້ບັຄູ່ຮວມພດັທະນາ. ບນັຊໂີຄງການທງັໝດົຈະຕອ້ງຖກື 

 

ປດິ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາໄດຮ້ບັການແຈງ້ກ່ຽວກບັການປດິບນັຊດີັ່ ງກ່າວ. ເມື່ ອການຊໍາລະສະສາງ 
ເງນິທີ່ ຄາ້ງຈ່າຍໃຫແ້ກ່ຜູຮ້ບັເໝາົກໍ່ ສາ້ງ, ທີ່ ປກຶສາ ແລະ ຜູສ້ະໜອງຕ່າງ ໄໆດຮ້ບັການອະນຸມດັແລວ້ 
ແລະ ການສັ່ ງຈ່າຍ ໄດສ້ົ່ ງໃຫຄູ່້ຮວມພດັທະນາແລວ້, ເຈ ົາ້ຂອງໂຄງການຈະຕອ້ງສົ່ ງໜງັສຢ່ືາງທາງການ 

 

ຫາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາເພື່ ອຮອ້ງຂໍໃຫປ້ດິບນັຊໂີຄງການ. ຂະບວນການໃນການປດິບນັຊໂີຄງການໄດອ້ະ
 

ທບິາຍໄວຢູ່້ໃນແຜນວາດຂາ້ງເທງິຂອງເອກະສານຊອນທາ້ຍ 2 ຂ.
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 3: ຂັນ້ຕອນໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ

    1). ສງັລວມການເກບັພາສອີາກອນພືນ້ຖານ ຢູ່ ສປປ ລາວ.
    2). ການສະເໜຮີບັເອາົພະນກັງານຕ່າງປະເທດ.
    3). ການຍກົເວັນ້ພາສ-ີອາກອນ, ການສາ້ງບນັຊແີມ່ ສໍາລບັອຸປະກອນຮບັໃຊ.້
    4). ຂັນ້ຕອນການຂໍວຊີາ.
    5). ຂັນ້ຕອນການຂໍອະນຸມດັໂຄງການ.
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 4: ດໍາລດັຂອງລດັຖະບານ, ບດົແນະນາໍ ແລະ ຂໍຕ້ກົລງົ

    1). ກດົໝາຍສ່ວຍສາອາກອນ ໄດຮ້ບັຮອງຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບບັເລກທ ີ05/ສພຊ, ລງົ 

 ວນັທ ີ20 ທນັວາ 2011. 
    2). ລດັຖະບນັຍດັ ປະທານປະເທດ ສະບບັເລກທ ີ03/ປປທ, ລງົວນັທ ີ19 ພະຈກິ 2008 ວ່າ 

 ດວ້ຍຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລກິານ.( ສະບບັປບັປຸງ )
    3). ດໍາລດັນາຍກົລດັຖະມນົຕວ່ີາດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ນາໍໃຊກ້ານຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອ 

 ການພດັທະນາສະບບັເລກທ ີ75/ນຍ, ລງົວນັທ ີ20 ມນິາ 2009.
    4). ດໍາລດັຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີວ່າດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງພະນກັງານທອ້ງຖິ່ ນ ທີ່ ເຂົາ້ເຮດັວຽກ

 

 ນາໍອງົການຕ່າງປະເທດທີ່ ປະຈາໍຢູ່ ສ.ປ.ປ. ລາວ ສະບບັເລກທ ີ456/ນຍ, ລງົວນັທ ີ1 ພະ 

 ຈກິ 2010.
   5). ດໍາລດັ ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີວ່າດວ້ຍການການປະມນູຈດັຊືສ້ນິຄາ້, ການກໍ່ ສາ້ງ, ສອ້ມແປງ ແລະ 

 

 ການບໍລກິານດວ້ຍທນຶຂອງລດັ ສະບບັເລກທ ີ03/ນຍ, ລງົວນັທ ີ9 ມງັກອນ 2004.
   6). ດໍາລດັ ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີວ່າດວ້ຍມນູນທິ ິສະບບັເລກທ ີ149/ນຍ,ລງົວນັທ ີ19 ພດຶສະພາ  

 2011.
    7). ດໍາລດັ ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີວ່າດວ້ຍອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ ທີ່ ບ່ໍສງັກດັລດັຖະບານ ສະບບັເລກ

 

 ທ ີ013/ນຍ, ລງົວນັທ ີ8 ມງັກອນ 2010.
    8). ຂໍຕ້ກົລງົ ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີວ່າດວ້ຍການກາໍນດົຄວາມຮບັຜດິຊອບເພີ່ ມເຕມີ ລະຫວ່າງກະ

 

 ຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ  

 ດໍາລດັ ເລກທ ີ75/ນຍ, ລງົວນັທ ີ20 ມນີາ 2009 ກ່ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງ ແລະນາໍໃຊກ້ານ 

 ຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ ສະບບັເລກທ ີ92/ນຍ, ລງົວນັທ ີ13 ສງິຫາ 2012  

 (ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫບ້ນັດາກະຊວງ/ຂະແໜງການ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນສາມາດຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ
 

 ດໍາລດັ ເລກທ ີ75/ນຍ ຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ).
    9). ຄໍາແນະນາໍ ສະບບັເລກທ ີ2503/ຜທ.ຮມສ, ລງົວນັທ ີ11 ກນັຍາ 2013 ຂອງກະຊວງແຜນ 

 ການ ແລະການລງົທນຶ ວ່າດວ້ຍການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັດໍາລດັ 75/ນຍ. ກ່ຽວກບັການ
 

 ຄຸມ້ຄອງ ແລະນາໍໃຊກ້ານຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ.  
  10). ຂໍຕ້ກົລງົ ຂອງລດັຖະມນົຕກີະຊວງການເງນິ ວ່າດວ້ຍກາໍນດົໝາຍການໃຊຈ່້າຍງບົປະມານ  

 ບໍລຫິານຂອງລດັ (ສະບບັປບັປຸງໃໝ່) ສະບບັເລກທ ີ0008/ກງ, ລງົວນັທ ີ5 ມງັກອນ 2010.
   11). ຂໍຕ້ກົລງົ ຂອງລດັຖະມນົຕກີະຊວງການເງນິ ວ່າດວ້ຍ ລະບຽບການຄຸມ້ຄອງການເງນິ ສໍາ 

 ລບັທນຶຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ ສະບບັເລກທ ີ2695/ກງ, ລງົວນັທ ີ1 ພະ 

 ຈກິ 2010.
  12). ຂໍຕ້ກົລງົ ຂອງລດັຖະມນົຕກີະຊວງການເງນິ ວ່າດວ້ຍ ກາໍນດົໝາຍການໃຊຈ່້າຍງບົປະມານ 

 ບໍລຫິານຂອງລດັ (ສະບບັປບັປຸງໃໝ່) ສະບບັເລກທ ີ 123/ກງ, ລງົວນັທ ີ 20 ມງັກອນ  

 2015.
  13). ລະບຽບການຂອງກະຊວງການເງນິ (ສະບບັປບັປຸງ ສະບບັເລກທ ີ0861/ກງ ລງົວນັທ ີ5  

 ພດຶສະພາ 2009) ວ່າດວ້ຍການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັດໍາລດັນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີວ່າດວ້ຍການ
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 ການປະມູນຈດັຊືສ້ນິຄາ້, ການກໍ່ ສາ້ງ, ສອ້ມແປງ ແລະ ການບໍລກິານ ດວ້ຍທນຶຂອງລດັ 
 

 ສະບບັເລກທ ີ03 ມງັກອນ 2004.
   14). ຄໍາແນະນໍາຂອງລດັຖະມນົຕກີະຊວງການຕ່າງປະເທດ ວ່າດວ້ຍການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັດໍາ

 

 ລດັ ວ່າດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງພະນກັງານທອ້ງຖິ່ ນທີ່ ເຂົາ້ເຮດັວຽກນາໍອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ ທີ່
 

 ປະຈາໍຢູ່ ສ.ປ.ປ. ລາວ ສະບບັເລກທ ີ480/ຕປທ, ລງົວນັທ ີ1 ກຸມພາ 2011.
  15). ຄໍາແນະນາໍ ສະບບັເລກທ ີ1064/ຕປທ.ຈສກ.3, ລງົວນັທ ີ17 ກຸມພາ 2015 ຂອງລດັຖະ 

 ມນົຕກີະຊວງການຕ່າງປະເທດ ວ່າດວ້ຍການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັດໍາລດັຂອງນາຍກົລດັຖະມນົ
 

 ຕ ີ013/ນຍ ວ່າດວ້ຍອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົທີ່ ບ່ໍສງັກດັລດັຖະບານ. 
  16). ຄໍາແນະນາໍ ຂອງກະຊວງພາຍໃນ ວ່າດວ້ຍການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ດໍາລດັຂອງນາຍກົລດັຖະ

 

 ມນົຕ ີວ່າດວ້ຍມູນນທິ ິສະບບັເລກທ ີ02/, ລງົວນັທ ີ27 ເມສາ 2012.
  17). ດໍາລດັ ວ່າດວ້ຍສະມາຄມົສໍານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ເລກທ ີ 115/ນຍ ລງົວນັທ ີ29  

 ເມສາ 2019.
 18). ກດົໝາຍການຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫຼວງ ຖກືຮບັຮອງຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບບັເລກ 

 ທ ີ03/ສພຊ, ລງົວນັທ ີ19 ພດຶສະພາ 2005.
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