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ບົດຂ່າວ 
 

ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ບັນດາຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ ປຶກສາຫາລືຄວາມຄືບ
ໜ້າກ່ຽວກັບການຊອກຫາແຫ ຼ່ງທຶນ ເພືື່ອສ້າງຍຸດທະສາດ

ການຊອກຫາແຫ ຼ່ງທຶນໃຫ້ແກ່  
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຄັັ້ງທີ IX 

 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 14 ຕຸລາ 2021: ໄດ້ມກີານຈັດປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ “ການວິເຄາະການ 
ເງິນ ຄັັ້ງທີ 1” ເພ ື່ອສະໜັບສະໜູນ ການພັດທະນາຍດຸທະສາດການຊອກຫາແຫ ຼ່ງທຶນ ໃຫ້ແກ່ແຜນພັດທະນາເສດຖະ 
ກິດ - ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຄັັ້ງທີ IX ແຕ່ປີ 2021-2025, ເຊິຼ່ງໃຫ້ກຽດເປັນປະທານກອງປະຊຸມໂດຍ ພະນະ ທ່ານ ນາງ 
ພອນວນັ ອຸທາວົງ, ຮອງລດັຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ພ້ອມດ້ວຍ ທ່ານນາງ ຊາຣາ ເຊັກເກນີ ຜູປ້ະ 
ສານງານອງົການ ສປຊ ປະຈ າ ສປປ ລາວ. ການຄົັ້ນຄວ້າວິເຄາະການເງິນດ້ານວຊິາການນີັ້ ໄດ້ດ າເນີນມາເປນັເວລາຫ າຍ 
ກວ່າຫົກ ເດືອນ ແລະ ກອງປະຊຸມໃນຄັັ້ງນີັ້ ກ ຼ່ເປນັການສະຫຼຸບປະເມີນຜນົ ແລະ ການວິເຄາະ ໂດຍຜ່ານການນ າສະເໜີ
ຜົນຂອງການຄົັ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບຮູບແບບການຊອກຫາແຫ ຼ່ງທຶນໃນປະຈຸບນັ ແລະ ຂະແໜງການລງົທຶນທີຼ່ຈ າເປນັ. 

ພະນະທ່ານ ນາງ ພອນວັນ ອຸທາວງົ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນໄດ້ກ່າວໃນພິທີເປດີກອງ 
ປະຊຸມວ່າ “ຂ້າພະເຈົັ້າຮູສ້ຶກຂອບໃຈຕ ຼ່ການຮ່ວມມ ກັບອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ທຸກພາກສ່ວນ ແລະ ຄູ່ຮວ່ມງານທີື່
ກ່ຽວ ຂອ້ງໃນການວາງແຜນລະດບັຊາດເຊັຼ່ນ: ການຄົັ້ນຄວ້າການຊອກຫາແຫ ຼ່ງທຶນ ແລະ ວາງເປົັ້າໝາຍການພັດທະນາ
ໄລຍະຍາວຮ່ວມກັນ. ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຂອງທຸກພາກສ່ວນ ເຮດັໃຫ້ວຽກງານສາມາດກ້າວໄປສູ່ການສ້າງ
ແຜນການທີື່ລະ ອຽດຈະແຈ້ງ ແລະ ເປນັແຜນທີຼ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕົວຈງິ ໃນແກ້ໄຂຂ ັ້ຈ າກັດທາງການເງນິ ແລະ 
ຊອກຫາການລົງທຶນທີຼ່ຈ າເປັນ ເພ ື່ອໃຫ້ບັນລຸການພັດທະນາທີຼ່ຈັດເປນັບູລມິະສິດແຫ່ງຊາດທີຼ່ວາງໄວຢູ້່ໃນແຜນ 
NSEDP ຄັັ້ງທີ IX. ການຄົັ້ນຄວ້ານີັ້ ມຄີວາມສ າຄັນເປັນພິເສດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສະພາບແຫ ຼ່ງທຶນ 
ເພືຼ່ອການພັດທະນາທີຼ່ຍັງມຈີ າກັດ, ຄວາມຫຍຸ້ງ ຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດທີື່ເກີດມາຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ
ໂຄວດິ 19, ການລົງທຶນໃນຂະແໜງການອືຼ່ນໆທີຼ່ ຈ າເປນັ ເພ ື່ອມາແກ້ໄຂວາລະແຫ່ງຊາດຂອງພວກເຮົາ ລວມໄປເຖິງວິ
ກິດການດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ອ ື່ນໆ. ພວກເຮົາທັງ ໝົດ ຕ່າງກ ຼ່ເຫັນວ່າແຫ ຼ່ງທຶນທີື່ຍ ນຍົງ ເພືຼ່ອການພັດທະນາຈະບ ື່ສາມາດ
ບັນລໄຸດ້ ຖ້າບ ື່ມຍີຸດທະສາດການຊອກຫາແຫ ຼ່ງ ທຶນ ແລະ ສິື່ງທີື່ສ າຄັນທີື່ສດຸແມ່ນການມີສ່ວນຮວ່ມກັບທຸກພາກສ່ວນທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງ ເພືຼ່ອແລກປ່ຽນຄ າຄດິຄ າເຫັນຢ່າງມີຄວາມໝາຍຄວາມສ າຄັນ” 

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ໄດ້ດ າເນີນເປັນເວລາໜຶື່ງມ ັ້ເຄິື່ງ ແລະ ເປັນກອງປະຊຸມໜຶຼ່ງໃນສາມກອງປະຊຸມວຊິາການວ່າດ້ວຍ 
ການສ້າງຍຸດທະສາດການຊອກຫາຫາທຶນ ເຊິຼ່ງໄດ້ເປັນກອງປະຊຸມນ າສະເໜີຜົນຂອງການຄົັ້ນພົບຈາກການວິເຄາະການ 
ຊອກຫາແຫ ຼ່ງທຶນ ແລະ ເພືຼ່ອຢັັ້ງຢືນຜນົຂອງການຄົັ້ນພົບທີື່ສ າຄັນຈາກການປະເມີນຕ່າງໆທີຼ່ຈະເປນັບອ່ນອີງຕົັ້ນຕ  ໃນ
ການສ້າງຍຸດທະສາດການຊອກຫາແຫ ຼ່ງທຶນ ກ່ອນທີື່ຈະກ້າວໄປສູ່ການສ້າງທາງເລ ອກການຊອກຫາແຫ ຼ່ງທຶນທີື່ສາມາດ
ປະຕິບັດໃດ້ ແລະ ສ້າງທາງເລອືກໃນການຊອກຫາແຫ ຼ່ງທຶນທີຼ່ແທດເໝາະກັບຕົວຈິງໃນຕ ຼ່ໜ້າ. 



 
 

2 
 

ການສ້າງຍຸດທະສາດການຊອກຫາແຫ ຼ່ງທຶນ ໄດຈ້ັດຕັັ້ງນ າພາໂດຍກົມແຜນການ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 
ພ້ອມດ້ວຍການໃຫ້ຄ າປຶກສາຫາລ ຈາກກະຊວງການເງນິ, ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ບັນດາກະຊວງທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງ. ອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນການລິເລີື່ມນີັ້ໂດຍຜ່ານໂຄງການຮ່ວມ ສປຊ ວ່າດວ້ຍ
ການເພີື່ມຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສດິທິພາບຂອງການຊອກຫາແຫ ຼ່ງທຶນ ເຊິຼ່ງໄດ້ເລີຼ່ມຢ່າງເປັນທາງການໃນເດອືນມນີນາ 
2021 ທີຼ່ຜ່ານມາ ເພ ື່ອແນໃສ່ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງການເຊ ື່ອມໂຍງລະຫວ່າງການວາງແຜນ, ການຊອກຫາແຫ ຼ່ງທຶນ ແລະ 
ການ ສ້າງງົບປະມານເພ ື່ອບັນລຸເປົັ້າໝາຍບລູິມະສິດແຜນພດັທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຄັັ້ງທີ IX ແລະ 
ເປົັ້າໝາຍການພັດທະ ນາທີຼ່ຍືນຍົງ. ໂຄງການນີັ້ ໄດ້ລວມເອົາກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ, ກະຊວງສາທາລະນະ
ສຸກ ແລະ ກະຊວງການເງິນ ເຂົັ້າມາເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບອງົການ UNDP, UNFPA, ແລະ UNCDF ທີຼ່ການ
ຊ່ວຍເຫ ືອດ້ານວິຊາການ ແລະ ການປະສານງານ ໃນຕະຫ ອດສາມໄລຍະຂອງຈດັຕັັ້ງປະຕິບັດຕາມ Integrated 
National Financing Framework ຄ:ື ການວເິຄາະຂ ັ້ຈ າກັດດ້ານການເງິນຂອງປະເທດ, ການສ້າງນະໂຍບາຍ
ທາງເລືອກທີື່ໜ້າເຊ ື່ອຖ  ແລະ ເປັນຈິງ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາປະເມີນຄວາມຄ ບໜ້າ ໄປສູ່ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບດັຕາມ
ວິທີການລວມໄປສູ່ການຊອກ ຫາແຫ ຼ່ງທຶນເພ ື່ອການພັດທະນາ. ການທົບທວນກ່ຽວກັບບນັຍາກາດທາງດ້ານການເງນິ 
ຍັງຖືກນ າຂຶັ້ນສະເໜີໃນກອງປະ ຊຸມໂດຍ UNDESA. 

ທ່ານ ນາງ ຊາຣາ ເຊັກເກນີ, ຜູ້ປະສານງານອງົການ ສປຊ ປະຈ າ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ່າວເພີຼ່ມອີກວ່າ: “ການປຶກສາຫາລ ຄັັ້ງ
ນີັ້ເປນັບາດກ້າວທີຼ່ສ າຄນັຕ ຼ່ກັບຄວາມຄ ບໜ້າ ໃນການສະຫຼຸບຂັັ້ນຕອນທ າທີື່ສ າຄນັຂອງການສ້າງ the Integrated 
National Financing Framework ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ  ເພືຼ່ອຊ່ວຍເພີຼ່ມປະສິດທິຜົນ, ການນ າໃຊ້ທີຼ່ມີປະສດິທິພາບ 
ພ້ອມທັງການລະດົມທຶນຈາກແຫ ຼ່ງອ ື່ນໆ ເພ ື່ອສະໜັບສະໜູນບຸລິມະສດິແຫ່ງຊາດ ແລະ ວາລະ 2030. ທ່າແຮງໃນການ
ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຄວາມສາມາດແຫ່ງຊາດຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການຄຸ້ມຄອງທີື່ມປີະສິດທິພາບ ແລະ ການຈດັ
ສັນການທຶນເພືຼ່ອການພັດທະນາ ຈະການເປນັນິມດິໝາຍທີື່ດີໃນການຟ ັ້ນຟູ ແລະ ການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງ
ປະເທດ. ຂະນະດຽວກັນ ກ ຼ່ຍັງເປນັການບັນລຸເປົັ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ.” 
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ຍຸດທະສາດການຊອກຫາແຫ ຼ່ງທຶນ ຄາດວ່າຈະຈດັຂຶັ້ນໃນເດ ອນພະຈິກ 2021 ກ່ອນກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດບັສງູຄັັ້ງທີ 
13. 

 


