ບົດຂ່າວ
ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ບັນດາຄ່ຮ່ວມພັດທະນາ ປຶກສາຫາລືຄວາມຄືບ
ໜ້າກ່ຽວກັບການຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນ ເພືື່ອສ້າງຍຸດທະສາດ
ການຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນໃຫ້ແກ່
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຄັັ້ງທີ IX
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 14 ຕຸລາ 2021: ໄດ້ມກ
ີ ານຈັດປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ “ການວິເຄາະການ
ເງິນ ຄັັ້ງທີ 1” ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ການພັດທະນາຍຸດທະສາດການຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນ ໃຫ້ແກ່ແຜນພັດທະນາເສດຖະ
ກິດ - ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຄັງັ້ ທີ IX ແຕ່ປີ 2021-2025, ເຊິຼ່ງໃຫ້ກຽດເປັນປະທານກອງປະຊຸມໂດຍ ພະນະ ທ່ານ ນາງ
ພອນວັນ ອຸທາວົງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ພ້ອມດ້ວຍ ທ່ານນາງ ຊາຣາ ເຊັກເກນີ ຜູປ
້ ະ
ສານງານອົງການ ສປຊ ປະຈາ ສປປ ລາວ. ການຄົັ້ນຄວ້າວິເຄາະການເງິນດ້ານວິຊາການນີັ້ ໄດ້ດາເນີນມາເປັນເວລາຫາຍ
ກວ່າຫົກ ເດືອນ ແລະ ກອງປະຊຸມໃນຄັັ້ງນີັ້ ກຼ່ເປັນການສະຫຼຸບປະເມີນຜົນ ແລະ ການວິເຄາະ ໂດຍຜ່ານການນາສະເໜີ
ຜົນຂອງການຄົັ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບຮູບແບບການຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນໃນປະຈຸບນ
ັ ແລະ ຂະແໜງການລົງທຶນທີຼ່ຈາເປັນ.
ພະນະທ່ານ ນາງ ພອນວັນ ອຸທາວົງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນໄດ້ກ່າວໃນພິທີເປີດກອງ
ປະຊຸມວ່າ “ຂ້າພະເຈົັ້າຮູສ
້ ຶກຂອບໃຈຕຼ່ການຮ່ວມມກັບອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ທຸກພາກສ່ວນ ແລະ ຄູ່ຮວ
່ ມງານທີື່
ກ່ຽວ ຂ້ອງໃນການວາງແຜນລະດັບຊາດເຊັຼ່ນ: ການຄົນ
ັ້ ຄວ້າການຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນ ແລະ ວາງເປົັ້າໝາຍການພັດທະນາ
ໄລຍະຍາວຮ່ວມກັນ.
ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຂອງທຸກພາກສ່ວນ
ເຮັດໃຫ້ວຽກງານສາມາດກ້າວໄປສູ່ການສ້າງ
ແຜນການທີື່ລະ ອຽດຈະແຈ້ງ ແລະ ເປັນແຜນທີຼ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕົວຈິງ ໃນແກ້ໄຂຂັ້ຈາກັດທາງການເງິນ ແລະ
ຊອກຫາການລົງທຶນທີຼ່ຈາເປັນ
ເພອ
ື່ ໃຫ້ບັນລຸການພັດທະນາທີຼ່ຈັດເປັນບູລມ
ິ ະສິດແຫ່ງຊາດທີວ
ຼ່ າງໄວ້ຢູ່ໃນແຜນ
NSEDP

ຄັັ້ງທີ

IX.

ການຄົນ
ັ້ ຄວ້ານີັ້

ມີຄວາມສາຄັນເປັນພິເສດ

ໂດຍສະເພາະແມ່ນສະພາບແຫຼ່ງທຶນ

ເພືຼ່ອການພັດທະນາທີຼ່ຍັງມີຈາກັດ, ຄວາມຫຍຸ້ງ ຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດທີື່ເກີດມາຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ
ໂຄວິດ 19, ການລົງທຶນໃນຂະແໜງການອືຼ່ນໆທີຼ່ ຈາເປັນ ເພອ
ື່ ມາແກ້ໄຂວາລະແຫ່ງຊາດຂອງພວກເຮົາ ລວມໄປເຖິງວິ
ກິດການດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ອື່ນໆ. ພວກເຮົາທັງ ໝົດ ຕ່າງກຼ່ເຫັນວ່າແຫຼ່ງທຶນທີື່ຍນຍົງ ເພືອ
ຼ່ ການພັດທະນາຈະບສ
ື່ າມາດ
ບັນລຸໄດ້ ຖ້າບື່ມຍ
ີ ຸດທະສາດການຊອກຫາແຫຼ່ງ ທຶນ ແລະ ສິື່ງທີື່ສາຄັນທີື່ສດ
ຸ ແມ່ນການມີສ່ວນຮ່ວມກັບທຸກພາກສ່ວນທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງ ເພືອ
ຼ່ ແລກປ່ຽນຄາຄິດຄາເຫັນຢ່າງມີຄວາມໝາຍຄວາມສາຄັນ”
ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລໄດ້ດາເນີນເປັນເວລາໜຶື່ງມັ້ເຄິງື່ ແລະ ເປັນກອງປະຊຸມໜຶຼ່ງໃນສາມກອງປະຊຸມວິຊາການວ່າດ້ວຍ
ການສ້າງຍຸດທະສາດການຊອກຫາຫາທຶນ ເຊິຼ່ງໄດ້ເປັນກອງປະຊຸມນາສະເໜີຜົນຂອງການຄົນ
ັ້ ພົບຈາກການວິເຄາະການ
ຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນ ແລະ ເພືຼ່ອຢັັ້ງຢືນຜົນຂອງການຄົນ
ັ້ ພົບທີື່ສາຄັນຈາກການປະເມີນຕ່າງໆທີຈ
ຼ່ ະເປັນບ່ອນອີງຕົັ້ນຕ ໃນ
ການສ້າງຍຸດທະສາດການຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນ ກ່ອນທີື່ຈະກ້າວໄປສູ່ການສ້າງທາງເລອກການຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນທີື່ສາມາດ
ປະຕິບັດໃດ້ ແລະ ສ້າງທາງເລືອກໃນການຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນທີຼ່ແທດເໝາະກັບ ຕົວຈິງໃນຕຼ່ໜ້າ.

1

ການສ້າງຍຸດທະສາດການຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນ ໄດ້ຈັດຕັັ້ງນາພາໂດຍກົມແຜນການ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ພ້ອມດ້ວຍການໃຫ້ຄາປຶກສາຫາລຈາກກະຊວງການເງິນ, ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ບັນດາກະຊວງທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງ. ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນການລິເລີື່ມນີັ້ໂດຍຜ່ານໂຄງການຮ່ວມ ສປຊ ວ່າດ້ວຍ
ການເພີື່ມຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງການຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນ ເຊິຼ່ງໄດ້ເລີຼ່ມຢ່າງເປັນທາງການໃນເດືອນມີນນາ
2021 ທີຼ່ຜ່ານມາ ເພື່ອແນໃສ່ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງການເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງການວາງແຜນ, ການຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນ ແລະ
ການ

ສ້າງງົບປະມານເພື່ອບັນລຸເປົັ້າໝາຍບູລິມະສິດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ

-

ສັງຄົມ

ຄັງັ້ ທີ

IX ແລະ

ເປົັ້າໝາຍການພັດທະ ນາທີຼ່ຍືນຍົງ. ໂຄງການນີັ້ ໄດ້ລວມເອົາກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງສາທາລະນະ
ສຸກ ແລະ ກະຊວງການເງິນ ເຂົັ້າມາເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບອົງການ UNDP, UNFPA, ແລະ UNCDF ທີຼ່ການ
ຊ່ວຍເຫືອດ້ານວິຊາການ ແລະ ການປະສານງານ ໃນຕະຫອດສາມໄລຍະຂອງຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕາມ Integrated
National Financing Framework ຄື: ການວິເຄາະຂັ້ຈາກັດດ້ານການເງິນຂອງປະເທດ, ການສ້າງນະໂຍບາຍ
ທາງເລືອກທີື່ໜ້າເຊື່ອຖ ແລະ ເປັນຈິງ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາປະເມີນຄວາມຄບໜ້າ ໄປສູ່ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບດ
ັ ຕາມ
ວິທີການລວມໄປສູ່ການຊອກ ຫາແຫຼ່ງທຶນເພອ
ື່ ການພັດທະນາ. ການທົບທວນກ່ຽວກັບບັນຍາກາດທາງດ້ານການເງິນ
ຍັງຖືກນາຂຶັ້ນສະເໜີໃນກອງປະ ຊຸມໂດຍ UNDESA.
ທ່ານ ນາງ ຊາຣາ ເຊັກເກນີ, ຜູ້ປະສານງານອົງການ ສປຊ ປະຈາ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ່າວເພີຼ່ມອີກວ່າ: “ການປຶກສາຫາລຄັັ້ງ
ນີັ້ເປັນບາດກ້າວທີຼ່ສາຄັນຕຼ່ກັບຄວາມຄບໜ້າ ໃນການສະຫຼຸບຂັັ້ນຕອນທາທີື່ສາຄັນຂອງການສ້າງ the Integrated
National Financing Framework ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ເພືຼ່ອຊ່ວຍເພີຼ່ມປະສິດທິຜົນ, ການນາໃຊ້ທີຼ່ມີປະສິດທິພາບ
ພ້ອມທັງການລະດົມທຶນຈາກແຫຼ່ງອື່ນໆ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນບຸລິມະສິດແຫ່ງຊາດ ແລະ ວາລະ 2030. ທ່າແຮງໃນການ
ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຄວາມສາມາດແຫ່ງຊາດຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການຄຸ້ມຄອງທີື່ມປ
ີ ະສິດທິພາບ ແລະ ການຈັດ
ສັນການທຶນເພືອ
ຼ່ ການພັດທະນາ ຈະການເປັນນິມດ
ິ ໝາຍທີື່ດີໃນການຟັ້ນຟູ ແລະ ການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງ
ປະເທດ. ຂະນະດຽວກັນ ກຼ່ຍັງເປັນການບັນລຸເປົັ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍນຍົງ.”
ກອງປະຊຸມຫຶກສາຫາລືຄງັັ້ ທີສອງ ວ່າດ້ວຍການສ້າງດ້ານນະໂຍບາຍທາງເລືອກທີື່ເປັນໄປໄດ້ ທີື່ເປັນພາກສ່ວນໜຶື່ງຂອງ
ຍຸດທະສາດການຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນ ຄາດວ່າຈະຈັດຂຶນ
ັ້ ໃນເດອນພະຈິກ 2021 ກ່ອນກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງຄັງັ້ ທີ
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