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ບົດອອກຂ່າວ 
ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ 

ການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນທີີ່ມີຄຸນນະພາບເພືີ່ອການພັດທະນາ  
 
 

“ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ 
ການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນທີີ່ມີຄຸນນະພາບເພືີ່ອການພັດທະນາ” 
 
ໃນຕອນເຊົົ້າຂອງວັນສຸກ, ວັນທ ີ 27 ຕຸລາ 2017: ກະຊວງແຜນການ ແລະ 

ການລົງທຶນໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ຄ ູ່ຮ່ວມພັດທະນາ 
ກ່ຽວກັບການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນທີີ່ມີຄຸນນະພາບສໍາລັບການພັດທະນາ 
ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມກັນລະຫວ່າງ ທ່ານ ປອ ຄໍາລຽນ ພົນເສນາ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ, 
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ແລະ ທ່ານທ ດ ລີອົງ ພໍລ໌ ຟາເບີ, 
ຫົວໜ້າຫ້ອງການສະຫະພາບເອີຣົບປະຈໍາ ສປປ ລາວ. ມ ີ ພະນັກງານຂັົ້ນສ ງ ຈາກກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງ, 
ບັນດາຄ ູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ຜ ້ຕາງໜ້າຈາກສະຖານທ ດ, ຜ ້ຕາງໜ້າຈາກອົງການຈັດຕັົ້ງສາກົນ ແລະ 
ຜ ້ຕາງໜ້າຈາກພາກເອກະຊົນ ເຂົົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 70 ກວ່າທາ່ນ. 
 

ທ່ານ ປອ ຄາໍລຽນ ພົນເສນາ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 
ໄດ້ກ່າວເປີດ ກອງປະຊຸມ ໂດຍໄດ້ກ່າວວ່າ: “ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມມືົ້ນີົ້ກໍີ່ເພືີ່ອປຶກສາຫາລ ື
ລະຫວ່າງພາກລັດກັບ ຄ ູ່ຮ່ວມພັດທະນາໃນການຫັນການລົງທຶນໄປສ ູ່ຄຸນນະພາບ 
ລວມທັງການປັບປຸງຂັົ້ນຕອນການອະນຸຍາດການລົງທຶນໃຫ້ກະທັດລັດ-ວ່ອງໄວ-ທັນການ ແລະ ໂປູ່ງໃສ 
ລວມທັງການຕິດຕາມເບິີ່ງແຍງສະພາບການລົງທຶນຂອງຜ ້ປະກອບການ. ລັດຖະບານມີໜ້າທີີ່ 
ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຊ່ອຍຜ ້ປະກອບການບໍີ່ວ່າພາຍໃນ ກໍີ່ຄືຕ່າງປະເທດ. 
ທັງໝົດນີົ້ ກໍີ່ເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ບັນຫາກາດການລົງທຶນດີຂຶົ້ນເລືົ້ອຍໆ, ເຮດັໃຫ້ການຈັດ ສປປ ລາວ 
ເປັນອັນດັບທີ 139 ໃນຈໍານວນ 190 
ປະເທດທີີ່ມີຄວາມສະດວກທາງດ້ານການດໍາເນີນທຸລະກິດໃຫ້ຫຼຸດລົງເຫ ືອອັນດັບທີຕໍີ່າກວ່າ 100 
ໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີົ້. ສິີ່ງດັີ່ງກ່າວເປັນສິີ່ງທີີ່ທ້າທາຍ ແລະ 
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຫ າຍຂະແໜງການຈະຕ້ອງໄດ້ປະສານງານກັນ ແລະ 
ເອົາຈິງເອົາຈັງປັບປຸງກົນໄປການບໍລິຫານທີີ່ຢ ູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ...” 

ໃນກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການສະເໜີກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າກ່ຽວກັບການອະນຸມັດກົດໝາຍວ່າດ້
ວຍການ ສົີ່ງເສີມການລົງທຶນ ແລະ ຮ່າງຍຸດທະສາດການລົງທຶນແຫູ່ງຊາດ 
ລວມທັງບັນດາເຄືີ່ອງມືສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນທີີ່ມີຄຸນນະພາບ (ໂດຍ: ກົມສົີ່ງເສີມການລົງທຶນ). 
ແລະ ການສະເໜີກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າກ່ຽວກັບການຜັນຂະຫຍາຍຜົນຂອງກອງປະຊຸມ ທຸລະກິດລາວ 
ຄັົ້ງທີ 10 ໂດຍສະເພາະວຽກງານທີີ່ຄິດພັນກັບການສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ 
ການປະກອບສ່ວນຂອງພາກເອກະຊົນຢ ູ່ໃນການພັດທະນາປະເທດ ແລະ 
ພັນທະຕໍີ່ກັບການປະກອບການລົງທຶນທີີ່ມີຄຸນນະພາບ (ໂດຍ: ສະພາການຄ້າ ແລະ 
ອຸດສາຫະກໍາແຫູ່ງຊາດ). 

ນອກຈາກນີົ້ ທ່ານ ຍັງໄດ້ໃຫ້ຮ ້ອີກວ່າ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ລັດຖະບານແຫູ່ງ ສປປ ລາວ 
ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົີ່ງເສີມການລົງທຶນ ສະບັບປັບປຸງ ເລກທີ 14/ສພຊ ຄັົ້ງວັນທ ີ17 
ພະຈິກ 2016, ແລະ ໄດ້ແຕູ່ງຕັົ້ງຄະນະຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນແຫູ່ງຊາດ ໂດຍມີ 
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເປັນປະທານ. ພ້ອມນີົ້, ກໍີ່ໄດ້ມີການສ້າງຕັົ້ງຫ້ອງການບໍລິການປະຕ ດຽວ 
ຢ ູ່ພາຍໃຕ້ ກົມສົີ່ງເສີມການລົງທຶນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, 
ມີການຄົົ້ນຄວ້າສ້າງຍຸດທະສາດການສົີ່ງເສີມການລົງທຶນແຫູ່ງຊາດ ທີີ່ສັງລວມເອົາວຽກງານດ້ານຕ່າງໆ 
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ທີີ່ິຕິດພັນກັບວຽກງານການພັດທະນາການລົງທຶນພາກເອກະຊົນ ແລະ ການລົງທຶນເພືີ່ອການພັດທະນາ. 
ອີກດ້ານໜຶີ່ງ, ກໍີ່ໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມທຸລະກິດລາວຄັົ້ງທີ 10 ເຊິີ່ງໄດ້ 
ສໍາເລັດການປຶກສາຫາລືວຽກງານຫ າຍດ້ານ ເປັນຕົົ້ນແມູ່ນແວດລ້ອມທາງດ້ານກົດໝາຍ (ເປັນຕົົ້ນ 
ໄດ້ມີການທົບທວນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງລັດຖະບານ ແລະ ເອກະຊົນ (public-

private partnership); ວຽກງານການສ່ວຍສາອາກອນ (ເປັນຕົົ້ນ 
ການປະຕິຮ ບການບໍລິຫານດ້ານການສ່ວຍສາອາກອນ), ຂັົ້ນຕອນໃນການຂົນສົີ່ງ ແລະ 
ການນໍາເຂົົ້າ/ສົີ່ງອອກ; ການຈົດທະບຽນ/ອອກທະບຽນດໍາເນີນທຸລະກິດ; ການເຂົົ້າເຖິງແຫ ີ່ງທນຶ 
(ການເງິນຈຸລະພາກ); ແລະ ການພັດທະນາຕະຫ າດແຮງງານ. 

 
ນອກນັົ້ນ, ກອງປະຊຸມດັີ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ຮັບຮ ້ເຖິງຄວາມສໍາຄັນທາງດ້ານການພັດທະນາຄວາມຮ ້ 

ທີີ່ຕິດພັນກັບການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນທີີ່ມີຄຸນນະພາບສໍາລັບການພັດທະນາ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, 
ລັດຖະບານໄດ້ເຜີຍແຜູ່ຍຸດທະສາດການພັດທະນາມະນຸດ 
ພ້ອມທັງໄດ້ເພີີ່ມທະວີການສະໜັບສະໜ ນໃຫ້ແກູ່ວຽກງານການສຶກສາ ແລະ ຊຸກຍ ້ການຮ່ວມມືເຊິີ່ງກັນ 
ແລະ ກັນລະຫວ່າງທຸກພາກສ່ວນ  ໂດຍສະເພາະພາກເອກະຊົນ. ທ່ານ ປອ ຄໍາລຽນ ພົນເສນາ 
“ພວກເຮົາໄດ້ພະຍາຍາມສົີ່ງເສີມການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບໍລິສດັເອກະຊົນຕ່າງປະເທດ ແລະ ບໍລິສັດລາວ, 
ພ້ອມທັງເພີີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະຖາບັນຄົົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະຖາບັນພັດທະນາຕ່າງໆ”. 
 ພ້ອມນັົ້ນ, ທ່ານທ ດ ລີອົງ ພໍລ໌ ຟາເບີ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການສະຫະພາບເອີຣົບປະຈໍາ ສປປ ລາວ 
ໄດ້ເນັົ້ນໜັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການປັບປຸງລະບຽບການໃຫ້ມີຄວາມກະທັດຮັດ 
ພ້ອມທັງສ້າງເງືີ່ອນໄຂເອືົ້ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກູ່ການເລີີ່ມດໍາເນີນທຸລະກິດ. 
ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວເຖິງການສ້າງຄວາມເຊືີ່ອໝັົ້ນທາງດ້ານລະບຽບການ ແລະ 
ສ້າງຄວາມເຂົົ້າໃຈກ່ຽວກັບລະບົບຍຸຕິທໍາໃຫ້ແກູ່ພາກທຸລະກິດ 
ເພືີ່ອສ້າງຄວາມເຊືີ່ອຖືທາງດ້ານລະບຽບການ ແລະ ດຶງດ ດການລົງທຶນ. ພະນະ ທ່ານທ ດ ລີອົງ ພໍລ໌ ຟາເບີ, 
ຫົວໜ້າຫ້ອງການສະຫະພາບເອີຣົບປະຈໍາ ສປປ ລາວ ກ່າວວ່າ: 
“ພວກເຮົາຂໍສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍໃຫ້ແກູ່ລັດຖະບານໃນຄວາມພະຍາຍາມປັບປຸງແວດລ້ອມທາງດ້ານກົ
ດໝາຍ ເຊິີ່ງເປັນບາດກ້າວ ທໍາອິດທີີ່ມີຄວາມສໍາຄັນຫ າຍ 
ແຕູ່ຕ້ອງຮັບປະກັນທາງດ້ານການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດລະບຽບການນໍາ. ເພືີ່ອປະຕິບັດໄດ້ດັີ່ງກ່າວ, 
ການຍົກລະດັບຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກູ່ລດັຖະບານ ເປັນຕົົ້ນແມູ່ນການເຂົົ້າເຖິງ ແລະ 
ການສືີ່ສານກັບບັນດາຜ ້ປະກອບການໃນ ສປປ ລາວ, 
ໂດຍສະເພາະແມູ່ນທີີ່ປຶກສາທາງດ້ານອາກອນຂອງບໍລິສັດຕ່າງໆ.” ນອກນັົ້ນ, ທາ່ນ 
ຍັງໄດ້ຊີົ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານຕ່າງໆຂອງບັນດາປະເທດອາຊຽນ 
ເຊິີ່ງເປັນສິີ່ງໜຶີ່ງທີີ່ຈະຊ່ວຍສ້າງຄວາມສາມາດໃນການແຂູ່ງຂັນຂອງລາວ. 
 

ຜ ້ເຂົົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໄດ້ປະກອບຄໍາເຫັນຢູ່າງຫ້າວຫັນ ແລະ ສ້າງສັນ ແລະ 
ກອງປະຊຸມຄັົ້ງນີົ້ໄດ້ດໍາເນີນໄປດ້ວຍຜົນສໍາເລັດ ແລະ 
ປິດລົງໃນຕອນທ່ຽງຂອງມືົ້ດຽວກັນດ້ວຍຢູ່າງຈົບງາມ. 
 
ຕິດຕໍີ່ຂໍົ້ມ ນໄດ້ທີີ່: 
ທ່ານ ບຸນຖະໜອມ 
ເມກດາລາ 
ພະແນກເອີຣົບ-
ອາເມລິກາ 
ກົມຮ່ວມມື, ກຜທ 

ທ່ານ ນ. ວີນາ ໂງູ່ນວໍຣະຣາດ 
ພະນັກງານດ້ານການສືີ່ສານ ແລະ 
ສະໜັບສະໜ ນດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກູ່ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັົ້ງທີ VIII 
ໜ່ວຍງານໂຄງການ, ກົມຮ່ວມມື, ກຜທ 
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ມືຖື: 020 2244 8892 
 

ມືຖື: 020 7786 3939, ອີເມວ: venang@gmail.com 
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