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ທຶນ ການຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງການເພຼືື່ອການ
ພັດທະນາ ຮອດປີ 2030 ແລະ ການຫັນ
ການຄຸຸ້ມຄອງເປັນທັນສະໄໝ

ໂດຍ: ປອ ອາລຸນຍາເດດ ຣາຊະພົນ
ຮອງຫົວໜ້າກົມຮ່ວມມຼືສາກົນ



ຫົວຂໍໍ້ນໍາສະເໜີ
I. ການເຊຼືື່ອມສານ ເປົໍ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍຼືນຍົງ ເຂົໍ້າ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັໍ້ງທີື່ 
IX (2021-2025)

II. ຍຸດທະສາດ ຊກພ ຮອດ ປີ 2030 ແລະ ແຜນດ າເນີນງານ
III. ແຜນດໍາເນີນງານຫັນວຽກງານຄຸຸ້ມຄອງ ຊກພ ເປັນທັນ
ສະໄໝ 2025
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I. ການເຊຼືື່ອມສານ ເປົໍ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍຼືນຍົງ

3

• ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັໍ້ງທີື່ IX
ປະກອບມ ີ6 ແຜນງານໃຫ່ຍ:

• ເສດຖະກດິ (4 ແຜນງານຍ່ອຍ)
• ຊບັພະຍາກອນມະນຸດ (4 ແຜນງານຍ່ອຍ)
• ສ ່ ງເສມີຊວີດິການເປັນຢ ່ (3 ແຜນງານຍ່ອຍ)
• ປ ກປັກຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ຫ ຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພບິດັ (4 ແຜນ
ງານຍ່ອຍ)

• ໂຄງລ່າງທີ່ ມຄີວາມທ ນທານ, ສ ່ ງເສມີການເຊ ່ ອມຕໂຍງ-ເຊ ່ ອມຈອດ (3 
ແຜນງານຍ່ອຍ)

• ການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານພາກລດັ (4 ແຜນງານຍ່ອຍ)



ການເຊ ່ ອມສານ SDG ແລະ LDC ໃນ ແຜນ IX
ເປົໍ້າໝາຍໃຫຍ່ ຂອງແຜນການ 

5 ປີ ຄັໍ້ງທີ IX
ໜ້າວຽກຈຸດສຸມ (ວຽກບູລິມະສິດ) SDG SDGi ເບຼືໍ້ອງຕົໍ້ນ ເງຼືື່ອນໄຂ LDC

1. ເສດຖະກດິ a. ສະເຖຍລະພາບເສດຖະກດິມະຫາພາກ ເປັນຕ ນ້ການເງນິພາກລດັ
b. ຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງເສດຖະກດິ ລວມທງັເສດຖະກດິ ດຈິຕິອນ
c. ພາກເອກະຊ ນ, ບນັຍາກາດການລ ງທນຶ ແລະ ການຄາ້ ເພ ່ ອສ ່ ງເສມີ
ການສາ້ງອາຊບີແບບຍ ນຍ ງ
d. ຄວາມສາມາດແຂ່ງຂນັພາກເອກະຊ ນ 

23 ຕົວຊີໍ້ວັດ 
(8.1.1; 17.1.1; 17.1.2;

17.4.1; 8.3.1; 8.5.1; 8.10.1a; 

8.10.1b; 8.10.2; 9.2.1; 9.2.2; 

9.3.1; 9.3.2; 12.7.1…) 

GNI ຕໍ່ ຫ ວຄ ນ [1/1]
ຄວາມບ່ໍສະເຖຍລະພາບຂອງການສ ່ ງອອກ [1/4]
ຄວາມບ່ໍສະເຖຍລະພາບຂອງການຜະລດິກະສກິາໍ
[1/8]
ອດັຕາຄວາມສຸມໃສ່ບາງຂະແໜງຂອງການສ ່ ງອອກ
[1/16]
ສດັສ່ວນກະສກິາໍ/ປ່າໄມ ້ໃນ GDP [1/16]

2. ຊບັພະຍາກອນມະນຸດ a. ການສກຶສາທີ່ ມຄຸີນນະພາບ ແລະ ການຮຽນຕະຫ ອດຊບີ
b. ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ໂພສະນາການ 
c. ຄວາມສາມາດຂອງແຮງງານ, ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍງິ
d. ຄວາມສາມາດໃນການນໍາໃຊເ້ຕກັໂນໂລຢີ, ການຄ ນ້ຄວາ້ ແລະ ນະ
ວດັຕະກາໍໃໝ່ໆ

38 ຕົວຊີໍ້ວັດ 
(4.1.1; 4.1.2; 4.2.1; 4.6.1; 
8.6.1; 2.1.1; 2.1.2; 6.1.1; 
6.2.1; 9.5.1…)

ອດັຕາການຕາຍລຸ່ມ 5 ປີ [1/6]
MMR [1/6]
ອດັຕາຂາດສານອາຫານ [1/6]
ອດັຕາເຂ າ້ຮຽນຊັນ້ມດັທະຍ ມ [1/4]
ອດັຕາຮ ໜ້ງັສ ຜ ໃ້ຫຍ່ [1/4]

3. ສ ່ ງເສມີຊວີດິການເປັນຢ ່ a. ຫ ຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຄວາມບອບບາງທີ່ ເກດີຈາກ
ຄວາມທຸກຍາກ
b. ຫ ຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ
c. ການປອ້ງກນັສງັຄ ມ ແລະ ປະກນັໄພ

38 ຕົວຊີໍ້ວັດ 
(1.1.1; 1.2.1; 1.4.1; 1.4.2; 

2.5.1; 2.5.2; 8.7.1; 16.2.1; 

16.2.2; 10.1.1; 18.1.2;…)

4. ປ ກປັກຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ
ຫ ຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພບິດັ

a. ການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ
b. ການຄຸມ້ຄອງເນ ອ້ທີ່ ດນິ
c. ຍຸດທະສາດການເຕບີໂຕສຂີຽວ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງດນິຟາ້
ອາກາດ
d.  ຄວາມພອ້ມໃນການຮບັມ ກບັໄພພບິດັ 

37 ຕົວຊີໍ້ວັດ 
(6.5.1; 12.2.2; 15.1.1; 

15.2.1; 6.4.1; 6.4.2; 9.4.1; 

12.5.1; 13.1.1; 11.5.1;…)

ຜ ໄ້ດຮ້ບັຜ ນກະທ ບຈາກໄພທໍາມະຊາດ [1/8] 
ສດັສ່ວນປະຊາກອນທີ່ ຢ ່ ແຄມຝ່ັງ [1/8]

5. ໂຄງລ່າງທີ່ ມຄີວາມທ ນທານ, ສ ່ ງເສມີ
ການເຊ ່ ອມຕໂຍງ-ເຊ ່ ອມຈອດ

a. ການເຊ ່ ອມຈອດທາງ ອາກາດ, ທາງບ ກ ແລະ ນໍາ້
b. ການເຂ າ້ເຖງິພະລງັງານທີ່ ສະອາດ
c. ການຮ່ວມມ ພາກພ ນ້ ແລະ ສາກ ນ

20 ຕົວຊີໍ້ວັດ 
(9.1.2; 11.2.1; 7.3.1; 17.1.1;

11.6.1;…)

ຂະໜາດປະຊາກອນ [1/8]
ຄວາມທຸລະກນັດານ [1/8]

6. ການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານພາກລດັ a. ການສະໜອງບໍລກິານທີ່ ມຄຸີນນະພາບ
b. ການປັບປຸງນຕິກິາໍ
c. ການປະສານງານລະຫວ່າງພາກລດັ
d. ສະຖຽນລະພາບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອ້ຍ, ກ ດໝາຍ 

25 ຕົວຊີໍ້ວັດ 
(16.4.1; 16.5.1; 16.7.1; 

10.6.1; 17.2.1; 17.15.1; 

17.18.2;…)
4



ຈຸດປະສົງ
• ການລະດົມທຶນ: ເພ ່ ອລຸດພ ນ້ອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດອ້ຍພດັທະນາ ໃນປີ

2021 ແລະສ ບຕ່ໍສ ຊ້  ນຂາ້ມຜ່ານຈາກສະຖານະພາບດັ່ ງກ່າວໃຫໄ້ດຢ່້າງຂາດຕ ວ ໃນປີ 
2024.

• ລດັຖະບານກາໍນ ດ 7 ຍຸດທະສາດ ເພ ່ ອບນັລຸ SDG
• ເພ ່ ອໃຫຜ້ ຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໄດເ້ຂ າ້ໃຈຍຸດທະສາດຂອງຜ ໃ້ຫທ້ນຶ ແລະ ກ ນໄກການປະສານ

ງານ
• ສາ້ງຄວາມຮບັຮ  ້ແລະ ເຂ າ້ໃຈໃຫບ້ນັດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນທີ່ ໃຫໄ້ປ

ຕາມທດິທາງດຽວກນັ
• ເພ ່ ອໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄ ມຂອງ ລດັຖະບານ ສປປ ລາວ.

II. ຍຸດທະສາດການລະດົມທຶນ ຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງການ
ເພຼືື່ອການພັດທະນາ 2030 ແລະ ແຜນດໍາເນີນງານ



• ຫ ັກການ: ການພ້ອມກັນມີຜົນປະໂຫຍດ, ຄວາມສະເໝີພາບ, ການເຄົາລົບ
ອະທິປະໄຕ ແລະ ບໍື່ ແຊກແຊງກິດຈະການພາຍໃນຂອງກັນ ແລະ ກັນ

• ວິໄສທັດ: ຄຸຸ້ມຄອງ ແລະນໍາໃຊຸ້ ທຶນຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງການເພຼືື່ອການພັດທະນາ
ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ເພຼືື່ອຮັບປະກັນ ການສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີື່ມີຄຸນ
ນະພາບ ແລະ ໂຄງລ່າງພຼືໍ້ນຖານ ທີື່ເອຼືໍ້ອຍອໍານວຍໃຫຸ້ແກ່ການພັດທະນາທີື່ຍຼືນ
ຍົງ.

• ຍຸດທະສາດ:
• ລະດົມທຶນເຂົໍ້າໃສ່ 7 ຍຸດທະສາດ ເພຼືື່ອບັນລຸ ການພັດທະນາແບບຍຼືນຍົງ 
ເປັນກໍາລັງແຮງຍູຸ້ດັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ-ສີື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການ
ຜະລິດ;

• ຫຼຸດຜ່ອນການເອຼືື່ອຍອີງໃສ່ ຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງການເພຼືື່ື່ອການພັດທະນາ ແລະ 
ກ້າວເປັນສະມັກຊິກຂອງບັນດາກຸ່ມປະເທດ-ສັງຄົມແລະສິື່ງແວດລ້ອມ ໃຫຸ້ມີ
ຄວາມຍຼືນຍົງ;

• ເສີມຂະຫຍາຍການກໍື່ສ້າງ ‘‘ໜຶື່ງແລວໜຶື່ງເສັໍ້ນທາງ’’ ໃຫຸ້ສອດຄ່ອງ 
• 4 ແຜນງານ: ດ້ານເສດຖະກິດ, ດ້ານສັງຄົມ, ສີື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ປີື່ນອ້ອມ



ແຜນງານດ້ານເສດຖະກິດ : 
- ການສະໜັບສະໜູນແຜນງານ ແລະ ວຽກງານ ເພຼືື່ອຮັບປະກັນໃຫຸ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວ

ຢ່າງຕໍື່ເນຼືື່ອງ ແລະ   ໝັໍ້ນທ່ຽງ (ຂົງເຂດສະບຽງອາຫານ - ທີື່ປອດໄພ ສາມາດຕອບສະໜອງ
ຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນ ແລະ ການຜະລິດໃຫຸ້ເປັນສິນຄ້າສົື່ງອອກທີື່ຫ າກຫ າຍ; 

- ພັດທະນາໂຄງລ່າງພຼືໍ້ນຖານ ຕ້ອງຮອງຮັບ ແລະ ເອຼືໍ້ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫຸ້ແກ່ຂົງເຂດ
ການຜະລິດ ໂດຍສະເພາະການຕອບສະໜອງດ້ານແຫ ື່ງພະລັງງານ, ລະບົບສາຍສົື່ງໄຟຟຸ້າ 
ແລະ ຄົມມະນາຄົມຂົນສົື່ງ;

- ຕ້ອງໄດຸ້ລະດົມການສະໜັບສະໜູນເຂົໍ້າໃນການສ້າງເງຼືື່ອນໄຂເອຼືໍ້ອອໍານວຍທາງດ້ານນິຕິກໍາ, 
ລະບຽບຫ ັກການ, ກົນໄກ ແລະ ຂັໍ້ນຕອນຂອງການເຂົໍ້າຫາແຫ ື່ງທຶນ ໃຫຸ້ມີຄວາມສະດວກ,
ວ່ອງໄວ, ທັນສະໄໝ ແລະ ໂປ່ງໃສ່;

- ພະລັງງານທໍາມະຊາດ ແລະການນໍາໃຊຸ້ພະລັງງານທົດແທນ - ຕ້ອງການຄວາມຮູຸ້ ແລະເຕັກ
ໂນໂລຊີ;

- ຫັນຈາການຜະລິດຂະໜາດນ້ອຍ, ກະແຈກກະຈາຍ ຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາຂະໜາດ
ໃຫຍ່ທີື່ມີຈຸດສຸມ (ຮັບປະກັນປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານ) ການຜະລິດສິນຄ້າກະສິກໍາ 
ເພຼືື່ອການສົື່ງອອກ ໂດຍມີການສ້າງມູນຄ່າເພີື່ມເຂົໍ້າໃນແຕ່ລະຕ້ອງໂສຸ້ການຜະລິດ; 

ແຜນງານບຸລິມະສິດ



ແຜນງານດ້ານເສດຖະກິດ (ຕໍື່): 
– ພັດທະນາໂຄງລ່າງພຼືໍ້ນຖານໂຄງລ່າງ ດ້ານການຜະລິດ ຊົນນະບົດ (ສ້າງທັກສະວິຊາຊິບ 
ແລະສົື່ງເສີມກຸ່ມຜະລິດ);

– ວຽກງານການຄ້າ ໃນການເປີດກ້ວາງຕະຫ າດ ຂອງ ສປປ ລາວ ອອກສູ່ສາກົນ 
ປັບປຸງກົນໄກ ແລະນະໂຍບາຍ, ສ້າງຂິດຄວາມສາມາດ ໃນການຄຸຸ້ມຄອງ ແລະບໍລິການ
ທາງດ້ານການຄ້າ

– ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວການທ່ອງທ່ຽວແບບຄົບວົງຈອນ ແລະຍຼືນຍົງ: ແບບ
ອະນຸລັກທໍາມະຊາດ ແລະວັດທະນາທໍາ, ສິື່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ການບໍລິການ ທີື່
ໄດຸ້ມາດຕະຖານ ແລະຕ້ອງເຊຼືື່ອມສານກັບຂະແໜງການປີື່ນອ້ອມ.

ແຜນງານດ້ານສັງຄົມ: 
– ຮັບປະກັນດ້ານການສຶກສາ: ບັນລຸເປົໍ້າໝາຍອັດຕາລອດເຫ ຼືອ ແລະ ບໍື່ຈົບປະຖົມ  ສຸມ
ໃສ່: ຄຸນນະພາບ ການສຶກສາຂັໍ້ນພຼືໍ້ນຖານ, ພຼືໍ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະການສຶກສາຊັໍ້ນສູງ 
(ຫ ັກສູດຕ້ອງແທດເໝາະ ແລະທັນກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ).

– ສາທາລະນະສຸກ: ພັດທະນາດ້ານໂພສະນາການ -ສຸຂະອະນາໄມ, ສານອາຫານ, 
ສຸຂະພາບ, ຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈຂອງປະຊາຊົນ ເປັນຕົໍ້ນແມ່ນສຸມໃສ່ຜູຸ້ດ້ອຍໂອກາດ, 
ເດັກນ້ອຍ ແລະ ແມ່ຍິງໄວຈະເລີນພັນ ພ້ອມທັງຕ້ອງມີບັນດາໂຄງລ່າງ (ອຸປະກອນທີື່
ທັນສະໄໝ ແລະເໝາະສົມ) ແລະຍົກລະດັບພະນັກງານ ໃຫຸ້ພຽງພໍ ແລະມີຄຸນ
ນະພາບ.



ແຜນງານດ້ານສີື່ງແວດລ້ອມ: 
– ສົື່ງເສີມການອະນຸລັກ ແລະ ປົກປຸ້ອງສິື່ງແວດລ້ອມ ການປ່ຽນແປງ
ສະພາບດິນຟຸ້າອາກາດ; ການຄຸຸ້ມຄອງທີື່ດິນແບບຍຼືນຍົງ; ການຄຸຸ້ມຄອງ
ໄພພິບັດ; ການຄຸຸ້ມຄອງແຫ ື່ງນໍໍ້າ ທີື່ດິນ; ການປູກຈິດສໍານຶກດ້ານ
ສິື່ງແວດລ້ອມ, ສ້າງຄວາມເຂັໍ້ມແຂງດ້ານການປະເມີນ ສີື່ງແວດລ້ອມ; 
ການເຕີບໂຕສີຂຽວ ທີື່ເຊຼືື່ອມສານເຂົໍ້າໃນວຽກງານຄຸຸ້ມຄອງປ່າໄມຸ້, 
ພັດທະນາຕົວເມຼືອງ ແລະຮັກສາສີື່ງແວດລ້ອມ; ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາ
ສິື່ງແວດລ້ອມ; ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພນໍໍ້າຖ້ວມ ແລະ ໄພ
ແຫຸ້ງແລຸ້ງ; 

ແຜນງານປີື່ນອອ້ມ: 
– ສະຫນັບສະຫນູນບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ແມ່ ແລະເດັກນ້ອຍ; ແຮງງານ
ເຄຼືື່ອນຍ້າຍ; ການເກັບກູຸ້ລະເບີດ (UXO); ການຄວບຄຸມ ແລະປາບປາມ
ຢາເສບຕິດ; ການຄຸຸ້ມຄອງບໍລິຫານລັດທີື່ດີ ແລະ ການນໍາໃຊຸ້ລັດແຫ່ງ
ກົດໝາຍ; ການເຊຼືື່ອມສານວຽກງານໄອຊີທີເຂົໍ້າທຸກຂົງເຂດ (ການຫັນ
ເປັນທັນສະໄໝ)



ເພຼືື່ອບັນລຸການພັດທະນາ 4 ແຜນງານ:

– ຕ້ອງເພີື່ມທະວີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງກົນໄກການຄຸຸ້ມ
ຄອງ ດ້ວຍການສົື່ງເສີມສ້າງຄວາມເຂັໍ້ມແຂງໃຫຸ້ແກ່ການບໍລິຫານພາກ
ລັດ, ຍົກສູງປະສິດທິພາບຂອງອົງການນິຕິບັນຍັດ ແລະ ອົງການ
ຕຸລາການ, ເນັໍ້ນໃສ່ການສົື່ງເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການແບ່ງຂັໍ້ນ
ຄຸຸ້ມຄອງ ລະຫວ່າງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ ຕາມທິດ 3 ສ້າງ. 

– ການສົື່ງເສີມວຽກງານຄົໍ້ນຄ້ວາວິໄຈ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດທາງການ
ດ້ານເຕັກນິກ-ວິຊາການ ທີື່ປິື່ນອ້ອມໃນຂົງເຂດຕ່າງໆ.



ແຜນດໍາເນີນງານການລະດົມທຶນ ຊກພ ຮອດປີ 2030
ໄລຍະທີ 1: 2021-2025

• ການສ້າງຄູ່ມຼືໍ້, ຄໍາແນະນໍາ, ແບບຟອມ ໃນການສ້າງບັນຊີຮຽກການຊ່ວຍເຫ ຼືອ
• ເຜີຍແຜ່ ຍຸດທະສາດ ແລະ ຄູ່ມຼືໍ້, ຄໍາແນະນໍາ, ແບບຟອມ ໃນການສ້າງບັນຊີຮຽກການຊ່ວຍເຫ ຼືອ
• ຈັດກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລຼືກັບ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ເພຼືື່ອເປັນເອກະພາບນໍາບັນຊີຮຽກການ

ຊ່ວຍເຫ ຼືອ
• ຊຸກຍູຸ້ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັໍ້ມແຂງ ໃຫຸ້ຂະແຫນງການ ແລະທ້ອງຖິື່ນໃນການສ້າງ ບັນຊີຮຽກການ

ຊ່ວຍເຫ ຼືອ
• ສັງລວມ ແລະ ຈັດລຽງໂຄງການບຸລິມະສິດ ເພຼືື່ອສະໜັບສະໜູນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ

ສັງຄົມ ຄັໍ້ງທີ IX ເພຼືື່ອຂໍອະນຸມັດຮັບຮອງຈາກລັດຖະບານ ແລະ ຂໍການຊ່ວຍເຫລຼືອ
• ຊຸກຍູຸ້ ແລະ ຮ່ວມເຮັດວຽກກັບ ຂະແຫນງການ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ ໃນການສ້າງເອກະສານເບຼືໍ້ອງ

ຕົໍ້ນ ຂອງໂຄງການ ຮຽກ ຊກພ ເປັນພາສາອັງກິດ ເພຼືື່ອລະດົມຈາກ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ
• ໄປລະດົມທຶນ ຢູ່ຫ້ອງການໃຫຍ່ DP ແລະ ມອບເອກະສານ ໃຫຸ້ ສະຖານທູດ ແລະ ກົງສູນ ລາວ 

ປະຈໍາ ປະເທດຕ່າງໆ ຊ່ວຍລະດົມ
• ຈັດກອງປະຊຸມຕີລາຄາຄຼືນ ການລະດົມການຊ່ວຍເຫ ຼືອ ຊກພ ກາງສະໄຫມ ຂອງ ແຜນ 9



ແຜນດໍາເນີນງານການລະດົມທຶນ ຊກພ ຮອດປີ 2030
ໄລຍະທີ 2:  2026-2030

• ສຼືບຕໍື່ຊຸກຍູຸ້ ແລະ ຮ່ວມເຮັດວຽກກັບ ຂະແຫນງການ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ ໃນການສ້າງເອກະສານ
ເບຼືໍ້ອງຕົໍ້ນ ຂອງໂຄງການ ຮຽກ ຊກພ ເປັນພາສາອັງກິດ ເພຼືື່ອລະດົມຈາກ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ

• ຈັດກອງປະຊຸມຕີລາຄາຄຼືນ ການລະດົມການຊ່ວຍເຫ ຼືອ ຊກພ ກາງສະໄຫມ ຂອງ ແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຄັໍ້ງທີ 10

• ທົບທວນ ແລະ ປັບປຸງບັນຊີຮຽກການຊ່ວຍເຫ ຼືອ ຊກພ 
• ສັງລວມ ແລະ ຈັດລຽງບູລິມະສິດໂຄງການ ຄຼືນໃໝ່ເພຼືື່ອຂໍອະນຸມັດຮັບຮອງຈາກລັດຖະບານ 

ແລະ ຂໍການຊ່ວຍເຫລຼືອ
• ໄປລະດົມທຶນ ຢູ່ຫ້ອງການໃຫຍ່ DP ແລະ ມອບເອກະສານ ໃຫຸ້ ສະຖານທູດ ແລະ ກົງສູນ ລາວ 

ປະຈໍາ ປະເທດຕ່າງໆ ຊ່ວຍລະດົມ



Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

1

ການສາ້ງຄ ູ່ ມ  ,້ ຄໍາແນະນໍາ, ແບບຟອມ ໃນການ
ສາ້ງບນັຊຮີຽກການຊູ່ ວຍເຫ  ອ

2

ເຜຍີແຜູ່  ຍຸດທະສາດ ແລະ ຄ ູ່ ມ  ,້ ຄໍາແນະນໍາ, 
ແບບຟອມ ໃນການສາ້ງບນັຊຮີຽກການຊູ່ ວຍເຫ  ອ

4 7 10

3

ຈດັກອງປະຊຸມ ປຶກສານໍາ້ຄ ູ່ ຮູ່ ວມພດັທະນາ ເພ ູ່ ອ
ເອກະພາບນາໍບນັຊຮີຽກ

4

ຊຸກຍ  ້ແລະ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ໃຫຂ້ະແຫນງ 
ການ ແລະທອ້ງຖ ູ່ ນໃນການສາ້ງ ບນັຊຮີຽກການ
ຊູ່ ວຍເຫ  ອ

5

ສງັລວມ ແລະ ຈດັລຽງໂຄງການບ ລ ມະສ ດ  
ເພ ູ່ ອຂໍອະນຸມດັຈາກລດັຖະບານ ແລະ ຂໍການ
ຊູ່ ວຍເຫລ ອ

6

ຊຸກຍ  ້ແລະ ຮູ່ ວມກບັ ຂະແຫນງການ ແລະ 
ທອ້ງຖ ູ່ ນ ສາ້ງເອກະສານເບ ອ້ງຕ ນ້ ຂອງໂຄງການ
 ຮຽກ ຊກພ ເປັນພາສາອງັກ ດ ເພ ູ່ ອລະດ ມຈາກ 
ຄ ູ່ ຮູ່ ວມພດັທະນາ

7

ໄປລະດ ມທນຶ ຢ ູ່ ຫອ້ງການໃຫຍູ່  DP ແລະ ມອບ
ເອກະສານ ໃຫ ້ສະຖານທ ດ ແລະ ກ ງສ ນ ລາວ 
ປະຈາໍ ປະເທດຕູ່ າງໆ ຊູ່ ວຍລະດ ມ

8

ຈດັກອງປະຊຸມຕລີາຄາຄ ນ ການລະດ ມການ
ຊູ່ ວຍເຫ  ອ ຊກພ ກາງສະໄຫມ ຂອງ ແຜນ 9

9 ທ ບທວນ ແລະ ປັບປຸງບນັຊຮີຽກການຊູ່ ວຍເຫ  ອ

10

ສງັລວມ ແລະ ຈດັລຽງໂຄງການບ ລ ມະສ ດ 
ຄ ນໃໝູ່ ເພ ູ່ ອຂໍການຊູ່ ວຍເຫລ ອ ແລະ ຂໍອະນຸມດັ
ຈາກລດັຖະບານ

11

ຈດັກອງປະຊຸມຕລີາຄາຄ ນ ການລະດ ມການ
ຊູ່ ວຍເຫ  ອ ຊກພ ກາງສະໄຫມ ຂອງ ແຜນ 1 0

2021 2022 2023 2024 2025



Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

1

ການສາ້ງຄ ູ່ ມ  ,້ ຄໍາແນະນໍາ, ແບບຟອມ ໃນການ
ສາ້ງບນັຊຮີຽກການຊູ່ ວຍເຫ  ອ

2

ເຜຍີແຜູ່  ຍຸດທະສາດ ແລະ ຄ ູ່ ມ  ,້ ຄໍາແນະນໍາ, 
ແບບຟອມ ໃນການສາ້ງບນັຊຮີຽກການຊູ່ ວຍເຫ  ອ

3

ຈດັກອງປະຊຸມ ປຶກສານໍາ້ຄ ູ່ ຮູ່ ວມພດັທະນາ ເພ ູ່ ອ
ເອກະພາບນາໍບນັຊຮີຽກ

4

ຊຸກຍ  ້ແລະ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ໃຫຂ້ະແຫນງ 
ການ ແລະທອ້ງຖ ູ່ ນໃນການສາ້ງ ບນັຊຮີຽກການ
ຊູ່ ວຍເຫ  ອ

5

ສງັລວມ ແລະ ຈດັລຽງໂຄງການບ ລ ມະສ ດ  
ເພ ູ່ ອຂໍອະນຸມດັຈາກລດັຖະບານ ແລະ ຂໍການ
ຊູ່ ວຍເຫລ ອ

6

ຊຸກຍ  ້ແລະ ຮູ່ ວມກບັ ຂະແຫນງການ ແລະ 
ທອ້ງຖ ູ່ ນ ສາ້ງເອກະສານເບ ອ້ງຕ ນ້ ຂອງໂຄງການ
 ຮຽກ ຊກພ ເປັນພາສາອງັກ ດ ເພ ູ່ ອລະດ ມຈາກ 
ຄ ູ່ ຮູ່ ວມພດັທະນາ

7

ໄປລະດ ມທນຶ ຢ ູ່ ຫອ້ງການໃຫຍູ່  DP ແລະ ມອບ
ເອກະສານ ໃຫ ້ສະຖານທ ດ ແລະ ກ ງສ ນ ລາວ 
ປະຈາໍ ປະເທດຕູ່ າງໆ ຊູ່ ວຍລະດ ມ

8

ຈດັກອງປະຊຸມຕລີາຄາຄ ນ ການລະດ ມການ
ຊູ່ ວຍເຫ  ອ ຊກພ ກາງສະໄຫມ ຂອງ ແຜນ 9

9 ທ ບທວນ ແລະ ປັບປຸງບນັຊຮີຽກການຊູ່ ວຍເຫ  ອ

10

ສງັລວມ ແລະ ຈດັລຽງໂຄງການບ ລ ມະສ ດ 
ຄ ນໃໝູ່ ເພ ູ່ ອຂໍການຊູ່ ວຍເຫລ ອ ແລະ ຂໍອະນຸມດັ
ຈາກລດັຖະບານ

11

ຈດັກອງປະຊຸມຕລີາຄາຄ ນ ການລະດ ມການ
ຊູ່ ວຍເຫ  ອ ຊກພ ກາງສະໄຫມ ຂອງ ແຜນ 1 0

2029 2030

ໄລຍະທ ີ2: 2026-2030
2026 2027 2028



2020
ປະເມີນລະບົບ

ODA-MIS 

2021
ປັບປຸງລະບົບ, ພັດທະນາລະບົບຕິດຕາມ 

ໂຄງການ ຊກພ ອອນລາຍ  ODAPMA ລະບົບ
ປະເມີນ ໂຄງການ ຊກພ ອອນລາຍ  ODAPEA

06/2021
ປະກາດນໍາໃຊຸ້ ເປັນລະບົບ ແຫ່ງຊາດ

09/2021
ເຜີຍແຜ່ ແລະ ສ້າງຕົໍ້ນແບບ ກຊ 
ແລະ ທ້ອງຖີື່ນ

2022 
ເຊຼືື່ອມຈອດກັບລະບົບຄຸຸ້ມຄອງ INGO,

ພັດທະນາລະບົບ ຄຸຸ້ມຄອງ ຊ່ຽວຊານ ໂຄງການ ຊກພ ແລະ 
ເຊຼືື່ອມຈອດລະບົບ ກັບ ກຊ ການເງີນ

2023
ເຊຼືື່ອມຈອດລະບົບ ຄຸຸ້ມຄອງ 
ຊກພ ແລະ ລະບົບຕ່າງໆ 
ທາງການ : ທະນາຄານ 
ແລະ ໂຄງການ PIP

2024
ປະເມີນຄຼືນ ເພຼືື່ອປັບປຸງ

2025
ປັປປຸງລະບົບ ແລະ ໂອນໃຫຸ້ 
ຫ້ອງການຄຸຸ້ມຄອງລັດດ້ວຍເອ
ເລກໂທນິກ ຄຸຸ້ມຄອງ

III. ແຜນດໍາເນີນງານຫັນວຽກງານຄຸຸ້ມຄອງ ຊກພ ເປັນທັນສະໄໝ 2025



ຂໍຂອບໃຈ


