ແຜນການ 5 ປີຄງັັ້ ທີ 9:
ບຸລິມະສິດດ້ານການພັດທະນາແຫ່ງຊາດ,
ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນ, ແລະ ການສະໜອງທຶນ
ພະນະທ່ານນາງ ພອນວັນ ອຸທະວົງ
ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

ສາລະບານ

01

ບຸລມ
ິ ະສິດຂອງ ແຜນການ 5 ປີຄັັ້ງທີ IX

02

ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນ ແຜນການ 5 ປີຄັັ້ງທີ IX

03

ການສະໜອງທຶນເພອ
ື່ ຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ ແຜນການ 5 ປີຄັັ້ງທີ IX

0

0

01

ແຜນການ 5 ປີຄັັ້ງທີ IX:
ບຸລິມະສິດດ້ານການພັດທະນາແຫ່ງຊາດຂອງ
ສປປ ລາວ ສາລັບໄລຍະ 2021-2025

ຂະບວນການສ້າງ ແຜນພັດທະນາ
• ເປັນຂະບວນການວາງແຜນທີື່ອີງໃສ່ການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ
ຫັກຖານວິທະຍາສາດ

ລິເລີມການົດຄ່າໃຊ້
ຈ່າຍໃຫ້ແກ່ບຸລິມະສິດ
ດ້ານນະໂຍບາຍທີື່ເປັນ
ໄປໄດ້

ການທົບທວນແຜນ
ແຫ່ງຊາດສະບັບ
ກ່ອນຄັັ້ງສຸດທ້າຍ
ປະເມີນຜົນສາເລັດ
ແລະ ຈຸດອ່ອນ

ວິໄສທັດລວມ
ແຫ່ງຊາດ
ເປົົ້າໝາຍ ແລະ
ບຸລິມະສິດການ
ພັດທະນາ

ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງ

• ການແຜ່ລະບາດຂອງ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ຮຽກຮ້ອງໃຫ້
ມີການປັບປຸງແຜນເລັ້ອຍໆ
• ອີງໃສ່ຜົນສາເລັດ ແລະ ຈຸດອ່ອນຂອງ ຮອບວຽນ
ແຜນການ 5 ປີຄັັ້ງທີ 8
• ປຶກສາຫາລກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ, ອົງການ
ປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນ, ຄ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ພາກເອກະຊົນ
ແລະ ສັງຄົມ
• ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລລະດັບສງກ່ຽວກັບ ແຜນການ
5 ປີຄັັ້ງທີ IX ໃນເດອນທັນວາ 2020

ການຄົັ້ນຄວ້າຂອງ
ຂະແໜງການ ບຸ
ບຸລິມະສິດໄລຍະສັັ້ນ
ແລະ ໄລຍະກາງ

2
ຂອບວຽກການ
ຕິດຕາມ ແລະ
ປະເມີນຜົນ

ການປະເມີນແຫ່ງຊາດ
ແບບສະໝັກໃຈ

ການສຶກສາຄວາມ
ເປັນໄປໄດ້ ເພື່ອ
ຄົັ້ນຄວ້າແນວໂນ້ມ,
ບັນຫາທ້າທາຍ, ແລະ
ຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ

ສະຫຸບການປະ
ເມີນຄ່າໃຊ້ຈາ່ ຍຕໍ່
ວຽກຈຸດສຸມ
ແລະ ໝາກ
ຜົນຕ່ື່າງໆ

ຮອບວຽນການ
ວາງແຜນຂອງ
ສປປ ລາວ

7

ຍຸດທະສາດການ
ສະໜອງທຶນ

ການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ ,
ການຕິດຕາມ ແລະ
ການປະເມີນຜົນ

ການທົບທວນຄນປະຈາ
ປີ ແລະ ກາງສະໄໝ

ຍຸດທະສາດການສະ
ໜອງທຶນໄດ້ຮັບ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ

ຄ່ຮ່ວມພັດທະນາຜັນ
ຂະຫຍາຍບຸລິມະສິດ
ແຫ່ງຊາດເຂົັ້າໃນຍຸດ
ທະສາດແຫ່ງຊາດຂອງ
ພວກເຂົາ

ແຜນປະຂາປີ

ຜັນຂະຫຍາຍ
ບຸລິມະສິດແຫ່ງຊາດ
ເຂົັ້າໃນແຜນງານ
ຂອງຂະແໜງການ

ຜົນສາເລັດ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງ

ຜົນສາເລັດ
❑ ສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມອງ
❑ ບັນລຸການຫຸດພົັ້ນອອກຈາກ ສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາ,

❑
❑
❑
❑
❑

ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ປພຍ ແລະ ການເຕີບໂຕສີຂຽວມີຄວາມຄບໜ້າ
ເປັນຢ່າງດີ
ປັບປຸງການພັດທະນາພັ້ນຖານໂຄງລ່າງ, ເພີື່ມທະວີຄວາມສາມາດໃນ
ການດຶງດດການລົງທຶນເຂົັ້າມາໃນ ສປປ ລາວ
ການຫຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ
ປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງການບລິຫານລັດ
ການຫັນເປັນດິຈິຕອລ
ການຮ່ວມມກັບພາກພັ້ນ ແລະ ສາກົນ

ຈຸດອ່ອນ
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

ການເຕີບໂຕທີື່ມີຄຸນນະພາບ, ທົົ່ວເຖິງ, ແລະ ຍນຍົງ
ການປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລ້ອມ
ຄວາມບອບບາງທາງເສດຖະກິດ, ການເງິນ ແລະ ເງິນຕາ
ສະພາບແວດລ້ອມການດາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ການພັດທະນາພາກ
ເອກະຊົນ
ການຫັນເປັນທັນສະໄໝ ແລະ ປະສິດທິພາບການຜະລິດຂອງແຕ່ພາກ
ກາລັງແຮງງານທີື່ມີທັກສະຕ່າ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງແຮງງານຢ່
ຕ່າງປະເທດ
ຄຸນນະພາບຂອງການຮຽນຮ້ ແລະ ການປິ່ນປົວ
ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບ, ຄວາມແຕກໂຕນໃນສັງຄົມ ແລະ ເຂດແຄວ້ນ
ການປົກຄອງລັດດ້ວຍກົດໝາຍ, ການແບ່ງຂັັ້ນການປົກຄອງ

ສິື່ງທ້າທາຍໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ປັດຈຸບນ
ັ

ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ
ອາກາດ ແລະ ການສນ
ເສຍທາງທາມະຊາດ
ຈາກັດຜົນກະທົບຂອງຂະແໜງ
ເສດຖະກິດຕໍ່ສິື່ງແວດລ້ອມ,
ການຫັນໄປສ່ການພັດທະນາທີື່
ສ້າງກາກບອນຕ່າ, ການປັບໂຕ
ຕໍ່ ແລະ ການຫຸດຜ່ອນຜົນ
ກະທົບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ
ອາກາດ

ການຟນ
ົ້ ຟຄນຈາກ
ພະຍາດໂຄວິດ-19
ການບັນລຸ ປພຍ ໃຫ້ໄດ້ຕາມ
ຄາດໝາຍ, ແລະ ຄຸ້ມຄອງ
ແລະ ຫຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງ
ດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມທີື່ມາ
ຈາກການແຜ່ລະບາດ

ຄວາມບອບບາງດ້ານ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ຄວາມພ້ອມ ແລະ ຄວາມ
ສາມາດໃນການເຂົັ້າເຖິງແຫ່ງ
ທຶນເພື່ອການພັດທະນາ, ການ
ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນ
ມະນຸດ, ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບ
ແລະ ຄວາມແຕກໂຕນ

ການຫດ
ຸ ພົນ
ັ້ ອອກຈາກ
ສະຖານະພາບດ້ອຍ
ພັດທະນາ
ການຄຸ້ມຄອງການຂ້າມຜ່ານ
ແລະ ຄວາມບອບບາງໃນ
ໄລຍະຍາວ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດ
ຫຸດພົັ້ນອອກຈາກ ສະຖານະ
ພາບດ້ອຍພັດທະນາ ໄດ້ຢ່າງ
ຍນຍົງ

4 ທິດທາງລວມຂອງການພັດທະນາ ສປປ ລາວ

01

02

03

04

ມີຄນ
ຸ ນະພາບ

ມີຈດ
ຸ ສຸມ

ສີຂຽວ

ຍນຍົງ

ປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ
ຂອງການລົງທຶນເພື່ອການ
ພັດທະນາ, ການຮ່ວມມກັບ
ຫາຍພາກສ່ວນ, ເພີື່ມທະວີ
ຄວາມສາມາດໃນການ
ແຂ່ງຂັນ, ການພັດທະນາທັກ
ສະ, ນະວັດຕະກາ

ສຸມການລົງທຶນໃສ່ຂະແໜງການ
ແລະ ທ້ອງຖິື່ນໂດຍອີງຕາມ
ສະພາບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ
ທ່າແຮງສະເພາະ, ນາໃຊ້ຜົນ
ປະໂຫຍດຈາກການເຊື່ອມຈອດ
ທີື່ເພີື່ມຂຶັ້ນ, ຊຸກຍ້ການຜະລິດ
ພາຍໃນ ໃນຂະແໜງການທີື່ເປັນ
ບຸລິມະສິດ

ປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລ້ອມ,
ນາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ທາມະ
ຊາດໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສງສຸດ
, ຫຸດຜ່ອນມົນລະພິດ ແລະ
ການປ່ອຍອາຍພິດເຮອນແກ້ວ
, ຫຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງດ້ານ
ສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ໄພພິບັດ

ເສດຖະກິດມີຄວາມຫາກຫາຍ,
ຫຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່
ສິື່ງແວດລ້ອມທີື່ເກີດຈາກຂະແ
ໜງເສດຖະກິດ, ສົົ່ງເສີມການ
ເຕີບໂຕແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ
ຫຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ໃນ
ຂະແໜງສີຂຽວ ແລະ ຂົງເຂດ
ສັງຄົມ

6 ເປົົ້າໝາຍໃຫຍ່ທສ
ີື່ ະໜັບສະໜຸນເຊິງື່ ກັນ ແລະ ກັນ

1. ເສດຖະກິດ ເຕີບໂຕຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ມີ
ຄຸນນະພາບ, ມີສະຖຽຍລະພາບ ແລະ ຍນ
ຍົງ

2. ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໄດ້ຮັບການຍົກ
ລະດັບ

3. ຊີວດ
ິ ການເປັນຢທ
່ ດ
ີື່ ຂ
ີ ອງປະຊາຊົນໄດ້
ຮັບການປັບປຸງ

4. ຍົກສງການປົກປັກຮັກສາ
ສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຫຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ
ຈາກໄພພິບດ
ັ

5. ເພີື່ມທະວີການຮ່ວມມ ແລະ ການ
ເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພນ
ັ້ ແລະ ສາກົນ

6. ການປົກຄອງ ແລະ ການບລິຫານລັດ
ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, ແລະ ສັງຄົມມີຄວາມ
ເທົົ່າທຽມ, ຍຸຕິທາ, ແລະ ປົກປ້ອງດ້ວຍ
ກົດໝາຍ

25 ໜ້າວຽກຈຸດສຸມ (1/2)

1. ການເຕີບໂຕທີື່ມີຄຸນນະພາບ
ແລະ ຍນຍົງ
2. ສະຖຽນລະພາບດ້ານ
ເສດຖະກິດມະຫາພາກ
3. ຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິພາບ
ຂອງການລົງທຶນ
4. ການພັດທະນາພາກເອກະຊົນ
5. ການດາເນີນຂອງລັດວິສາຫະ
ກິດ

1. ການປິ່ນປົວ ແລະ ໂພສະນາ
ການແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ມີ
ຄຸນນະພາບສງຂຶັ້ນ
2. ຄຸນນະພາບ ແລະ ການເຂົັ້າເຖິງ
ການສຶກສາ
3. ການພັດທະນາສີມແຮງງານ
4. ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລ
ຊີ

1. ການຫຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ
2. ພັ້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງລັດທີື່ທົົ່ວ
ເຖິງ
3. ການພັດທະນາເດັກ ແລະ
ແມ່ຍິງ
4. ການພັດທະນາໄວໜຸ່ມ
5. ການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ
6. ການເກັບກ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ

25 ໜ້າວຽກຈຸດສຸມ (2/2)

1. ການຄຸ້ມຄອງ
ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
2. ການເຕີບໂຕສີຂຽວ ແລະ ການ
ຫຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກການ
ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
3. ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການປັບໂຕ
ຕໍ່ຄວາມສ່ຽງທີື່ເກີດຈາກ
ໄພພິບັດ

1. ພັ້ນຖານໂຄງລ່າງການເຊື່ອມ
ຈອດ
2. ການຄ້າໃນພາກພນ
ັ້ ແລະ
ສາກົນ
3. ການພັດທະນາທີື່ເຂັັ້ມແຂງໃນ
ພາກພັ້ນ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ
4. ການພັດທະນາຕົວເມອງ

1. ປະສິດທິພາບຂອງການບລິຫານ
ລັດ ແລະ ການແບ່ງຂັັ້ນການ
ປົກຄອງ
2. ປັບປຸງຂອດການປະສານງານ
ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆໃນ
ພາກລັດ
3. ສະຖຽນລະພາບທາງການເມອງ
ແລະ ຄວາມກົມກຽວກັນໃນ
ສັງຄົມ

02

ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຄວາມຂອງ
ແຜນການ 5 ປີຄັັ້ງທີ 9

ຂອບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ
ທີື່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບດ
ັ ໄດ້ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດ

01

02

03

04

ການສະຫບ
ຸ ແຜນການ
5 ປີ ຄັັ້ງທີ IX ສະບັບ
ສຸດທ້າຍ.

ແຜນການ 5 ປີຄັັ້ງທີ
IX ນາໃຊ້ວທ
ິ ກ
ີ ານ
ວາງແຜນແບບອີງໃສ່
ຜົນໄດ້ຮບ
ັ .

ການຄຸມ
້ ຄອງຂມ
ໍ້ ນ
ແລະ ຂ່າວສານແມ່ນ
ສິື່ງທ້າທາຍຕົນ
ັ້ ຕ.

ຜົນກະທົບຂອງ
ພະຍາດໂຄວິດ-19.

ພາຍຫັງມີການຕົກລົງເຫັນດີ
ກັນກ່ຽວກັບບຸລິມະສິດດ້ານ
ນະໂຍບາຍແລ້ວ, ໄດ້ສຸມໃສ່
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນ ເຊິື່ງ
ຢ່ໃນໄລຍະທີື່ສະດວກ ແລະ
ທ້າທາຍການພັດທະນາ ສປປ
ລາວ.

ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະ
ເມີນຄວາມຄບໜ້າຢ່າງ
ໃກ້ຊິດແມ່ນສິື່ງທີື່ສາຄັນ ເພື່ອ
ຮັບປະກັນການບັນລຸເປົົ້າ
ໝາຍຕ່າງໆອີງຕາມຫັກການ
ວາງແຜນການທີື່ອີງໃສ່ຜົນໄດ້
ຮັບ.

ບັນຫາທ້າທາຍເຫົົ່ານີັ້ສົ່ົງຜົນ
ກະທົບຕໍ່ ການສ້າງນະໂຍບາຍ
ທີື່ອີງໃສ່ຫັກຖານ ແລະ ການ
ປະເມີນຄວາມຄບໜ້າທີື່ສະ
ສົມຜ່ານມາ.

ການແຜ່ລະບາດໄດ້ເພີື່ມທະວີ
ຄວາມບອບບາງ ແລະ ນາບຂ່ື່
ຄວາມຄບໜ້າຂອງການ
ພັດທະນາ. ການຕິດຕາມຢ່າງ
ໃກ້ຊິດດ້ານຄວາມຄບໜ້າ ຫ
ຄວາມຖົດຖອຍມີຄວາມ
ສາຄັນຕໍ່ການບັນລຸ ປພຍ.

ຂັັ້ນຕອນການການົດຂອບການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນ
ທັນວາ 2020:

ກຸມພາ 2021:

ກອງປະຊຸມດ້ານ RBM
ແລະ ກອງປະຊຸມດ້ານວິຊາ
ການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມ
ດ້ວຍ ກອງປະຊຸມປຶກສາ
ຫາລລະດັບສງກ່ຽວກັບ
ແຜນການ 5 ປີຄັັ້ງທີ 9

ຂັັ້ນຕອນການປັບປຸງ
ໂດຍຮ່ວມມໃກ້ຊິກກັບ
LSB ແລະ ສປຊ - ກອງ
ປະຊຸມສະຫຸບວຽກງານ
ການຕິດຕາມ ແລະ ການ
ປະເມິນຜົນ

ທ້າຍເດອນມີນາ 2021:
ສະເໜີຕໍ່ ສະພາແຫ່ງຊາດ

ມັງກອນ 2021:

ມີນາ 2021:

ມີຕົວຊີັ້ບອກ 617
ອີງຕາມການປຶກສາ
ຫາລກັບກະຊວງທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງ

ຫຸດຕົວຊີັ້ບອກລົງ
ເຫອພຽງແຕ່ 147
ຕົວ

ເມສາ-ພຶດສະພາ
2021:
ປັງປຸງຕາມຄາເຫັນ
ສະພາແຫ່ງຊາດ:
168 ໂຕຊີັ້ວັດ

ຈຸດພິເສດຕົນ
ັ້ ຕຂອງຂອບການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນ
ມີຄວາມກົມກຽວຫາຍຂຶນ
ັ້

ມີຄວາມຮອບດ້ານຫາຍຂຶນ
ັ້

ແຕກຕ່າງຈາກ M&E ຄັັ້ງຜ່ານມາ, ກຜທ ສົມທົບ
ກັບ ສປຊ ປຶກສາຫາລກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຫຸດ
ຈານວນຕົວຊີັ້ບອກລົງໃຫ້ເຫອຈານວນທີື່ສາມາດ
ຄຸ້ມຄອງໄດ້ດີຂຶັ້ນ.

ເຖິງຈະມີຄວາມທ້າທາຍດ້ານຂໍ້ມນກໍ່ຕາມ, ຕົວຊີັ້
ບອກ M&E ແມ່ນກວມເອົາ 6 ເປົົ້າໝາຍໃຫຍ່
ແລະ ໄດ້ມີການຖກຄັດເລອກຢ່າງລະອຽດເພື່ອໃຫ້
ຕົວຊີັ້ບອກສາມາດສ່ອງແສງເຖິງບລິມະສິດຂອງ
ນະໂຍບາຍຂອງ ແຜນການ 5 ປີຄັັ້ງທີ IX.

ມີຄວາມສອດຄ່ອງຫາຍຂຶນ
ັ້

ມີຄວາມສົມບນຍິື່ງຂຶນ
ັ້

ຂອບວຽກ M&E ໄດ້ຄັດເລອກເອົາຕົວຊີັ້ບອກຈາກ
ຕົວຊີັ້ບອກຂອງ ປພຍ ແລະ ທັງເປັນຕົວຊີັ້ບອກທີື່ມີ
ຂໍ້ມນ, ແລະ ຂອບວຽກສາກົນຕ່າງໆ, ເຊັົ່ນ: ຂອບ
ວຽກເຊັນໄດ ແລະ ການທົບທວນປະຈາໄລຍະ
ລະດັບສາກົນ (UPR).

ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຕົວຊີັ້ບອ
ກ່ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມີຂໍ້ມນທຽບຖານ ແລະ ຄາດໝ
າຍ, ແລະ ແຜນວຽກຈຸດສຸມສ່ວນຫາຍກໍ່ຕ້ອງມີຕົວ
ຊີັ້ບອກທີື່ເໝາະສົມເຊັົ່ນດຽວກັນ.

ບົດຮຽນທີຖ
ື່ ອດຖອນໄດ້ເພອ
ື່ ປັບປຸງ M&E ຢ່າງຕໍ່ເນອ
ື່ ງ

ການເຂົາັ້ ເຖິງ ແລະ
ຄວາມພ້ອມຂອງຂມ
ໍ້ ນ
ການຫຸດຜ່ອນຈານວນຕົວຊີັ້
ບອກ ທີື່ບໍ່ມີຂໍ້ມນທຽບຖານ
ແລະ ຄາດໝາຍ ແລະ ການ
ອານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້
ສາມາດເຂົັ້າເຖິງຂໍ້ມນໄດ້
ແມ່ນສິື່ງທີື່ສາຄັນ.

ຂັນ
ັ້ ຕອນຕ່າງໆ
ການຮັບປະກັນຄວາມ
ສອດຄ່ອງກັບຫັກການ
RBM ແຕ່ຫົວທີ ໃນການ
ການົດເປົົ້າໝາຍ, ໜ້າວຽກ
ຈຸດສຸມ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບໃຫ້
ແກ່ຂອບວຽກ, ແມ່ນສິື່ງທີື່
ສາຄັນ.

ການຄຸມ
້ ຄອງການ
ປະສານງານ
ຕ້ອງອາໄສຄວາມອາດສາມາດ
ໃນລະດັບແນ່ນອນເພື່ອ
ຮັບປະກັນຂອດການປະສານ
ງານໂລ່ງລ່ຽນ ຍ້ອນການສະ
ໜັບສະໜຸນຂອງພວກເຂົາ
ປະກອບສ່ວນສາຄັນຕໍ່
ຜົນສາເລັດຂອງການການົດ
M&E.

ຄວາມສອດຄ່ອງ
ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເຕີມຕໍ່ການ
ຜະລິດຂອງ ປພຍ ແຫ່ງຊາດ,
ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ
ລະຫວ່າງແຜນງານຂອງຂະແ
ໜງການ, ຂອບວຽກສາກົນ,
ແລະ ຂອບວຽກ M&E ພາຍ
ໃຕ້ແຜນແຫ່ງຊາດ.

03

ການສະໜອງທຶນເພອ
ື່ ບັນລຸ
ແຜນການ 5 ປີຄັັ້ງທີ 9

ສະພາບການ: ຍຸດທະສາດການສະໜອງທຶນເພອ
ື່ ຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ ແຜນແຫ່ງ
ພັດທະນາຊາດ

01

02

03

04

ການປັງປຸງ ແຜນການ
5 ປີຄັັ້ງທີ IX ສະບັບ
ສຸດທ້າຍ

ສະພາບຄ່ອງດ້ານ
ງົບປະມານທີມ
ື່ ຄ
ີ ວາມ
ຈາກັດຢ່າງຕເໍ່ ນອ
ື່ ງ

ຜົນກະທົບຂອງ
ພະຍາດໂຄວິດ-19

ການປະກອບສ່ວນ
ຈາກພາກເອກະຊົນຍັງ
ຈາກັດ

ພາຍຫັງທີື່ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີ
ກ່ຽວກັບບຸລິມະສິດດ້ານ
ນະໂຍບາຍແລ້ວ ໄດ້ຫົນມາ
ສຸມໃສ່ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ຕົວຈິງ.

ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ
ແມ່ນຖກຈາກັດ ໂດຍສິື່ງທ້າ
ທາຍຫາຍຢ່າງເຊິື່ງເປັນ
ການທ່ວງດຶງການລົງທຶນເຂົັ້າ
ໃນການພັດທະນາ.

ການແຜ່ລະບາດຍິື່ງເຮັດໃຫ້
ບັນຫາຄວາມບອບບາງທີື່ມີຢ່
ແລ້ວນັັ້ນໜັກໜ່ວງຂຶັ້ນ ແລະ
ຈະທ່ວງດຶງຄວາມຄບໜ້າຂອງ
ການພັດທະນາ. ສະນັັ້ນ ຈຶື່ງ
ຕ້ອງການຊັບພະຍາກອນຫາຍ
ກວ່າເກົົ່າ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດບັນລຸ
ປພຍ ແລະ ການຫຸດພົັ້ນອອກ
ຈາກສະຖານະພາບດ້ອຍ
ພັດທະນາໄດ້ຢ່າງຍນຍົງ.

ເອກະຊົນຍັງບໍ່ທັນຊ່ວຍແບກ
ຫາບພາລະໄດ້ເຕັມທີື່, ຈຶື່ງ
ເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດປະກອບສ່ວ
ນໍ່ການບັນ ແຜນການ 5 ປີຄັັ້ງ
ທີ IX ໄດ້ຫາຍເທົົ່າທີື່ຄວນ.

A structured process
ກອງປະຊຸ
ມປຶກສາຫາລດ້ານ
Structured
ໂຄງສ້Dialogue
າງຄັັ້ງທີ 3 ຈະຢັ
3ົ້ງຢນ
ໃນພາຍຫ
ງ
ັ
tbd

Inception

ກອງປະຊຸ
ມປຶກສາຫາລລະດັບສງ
HL consultation
ວັນ
ທີ
10
ທັນວາ
2021ແ
10 Dec
2021

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລເບອ
ັ້ ງຕົນ
ັ້
dialogue
ວັນທີ 6-7 ເມສາ 2021

6-7 Apr 2021

1. ໄລຍະການວິເຄາະ

- ວິທີການ
• Methodologies
-•ແນວຄວາມຄິ
Concepts ດ
• Governance
-ກົ
ນໄກການຄຸ້ມຄອງ
mechanisms
ບລິຫານ
ໄລຍະເບັ້ອງຕົັ້ນ

Inception phase
ໄຕມາທີ
4 ປີ 2020
- ໄຕມາດທີ
Q4 2020
– Q2
20212

1. Diagnostics
ໄຕມາດທີ
2 - ໄຕມາດທີ
Q2-Q3
2021 3 ປີ
2021

• Shared understanding
of the financing
- ຄວາມເຂົ
ັ້າໃຈຮ່ວມກັນກ່ຽວ
landscape
ກັ•ບStrengthening
ຂອບເຂດການສະໜອງທຶນ
governance
- ການສ້
າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້
mechanisms

ແກ່ກົນໄກການປົກຄອງ

ປີ 2021

ກອງປະຊຸ
ມປຶກສາຫາລດ້ານ
Structured
ໂຄງສ້Dialogue
າງຄັັ້ງທີ 1 ວັນທີ
1 1415 ຕຸລ
າ 2021
14-15
Oct
2021

- ການຄັດເລອກເອົາທາງເລອກ
• Selection of most
ດ້າrelevant
ນນະໂຍບາຍການສະໜອງ
financing
options
ທຶນpolicy
ທີື່ເໝາະສົ
ມທີື່ສຸດ
• Technical assistance
- ລະບຸ
ການຊ່ວຍເຫອດ້ານວິຊາ
required identified
ການທີື່ຈາເປັນ
2.
ານົດຍຸດທະສາດການສະໜອງທຶ
2.ການກ
Financing
strategyນ
ໄຕມາດທີformulation
4 ປີ 2021 - ໄຕມາດທີ 1 ປີ
Q4 2021-Q1
2022 2022

ກອງປະຊຸ
ມປຶກສາຫາລດ້ານ
Structured
ໂຄງສ້Dialogue
າງຄັັ້ງທີ 2 ວັນ2ທີ 10
ກ 2021
10ພະຈິ
Nov
2021

ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
3.3.Implementation
Q2
20222and
after
ໄຕມາດທີ
ແລະ ຕ
ໍ່ໜ້າ
Technical
support
- •ການສະໜັ
ບສະໜຸ
ນດ້ານວິຊາການ
across selected
ເຂົັ້າfinancing
ໃນທຸກໂຕເລpolicy
ອກດ້ານນະໂຍບາຍ
options
ການສະໜອງທຶ
ນ
ທີ
ຖ
ື່
ກຄັ
• Monitoring and ດເລອກ
- ການຕິ
ດຕາມ ແລະ
ການປະເມີນ
evaluation
of progress
ຄວາມຄບໜ້າ

ຍຸດທະສາດການເງິນ: ເປັນຂະບວນການທີມ
ື່ ກ
ີ ານປະສານສົມທົບ ແລະ ມີ
ຄວາມຄວາມເປັນເອກະພາບ
ການປະກອບຄາເຫັນໃນຮອບວຽນທີ
2 - ຂໍ້ມນສຸດທ້າຍທີື່ໄດ້ຮັບ ແມ່ນ
ຖກລວບລວມເອົາໂດຍຜ້ນາພາ

ລັດຖະບານ

• ກອງເລຂານາພາໂດຍ ກົມແຜນການ, MPI
• ການສະໜັບສະໜຸນວິຊາການທີື່ຫ້າວຫັບທີື່ໄດ້ຮັບ
ຈາກ MoF, BoL, MoH
• ການປຶກສາຫາລຢ່າງກວ້າງຂວາງຮ່ວມກັບ MPI,
MoNRE, MoES, MoLSW…

ຄ່ຮວ
່ ມພັດທະນາ

• ແຜນງານຮ່ວມຂອງ ສປຊ
• ແຫ່ງທຶນຂອງ UNDESA ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ
ສະພາບອາກາດ
• ການປຶກສາຫາລຮ່ວມກັບ WB, IMF, ອີຢ,
ADB, ສປຊ

ໜ່ວຍງານນາພາ
ດ້ານວິຊາການ
ເຮັດວຽກຮ່ວມ
ກັນ

ສົົ່ງເສີມການມີ
ສ່ວນຮ່ວມຂອງຄ່
ຮ່ວມງານຫກ
ັ ໂດຍ
ຜ່ານການພົບປະ
ສອງຝ່າຍ

ຄ່ຮ່ວມງານທີກ
ື່ ຽ່ ວຂ້ອງ
ທັງໝົດຖກເຊີນໃຫ້ເຂົາັ້
ຮ່ວມກອງປະຊຸມປຶກສາ
ຫາລດ້ານໂຄງສ້າງ ເພື່ອ
ປຶກສາຫາລກ່ຽວກັບ
ວຽກງານການຢັົ້ງຢນ
ຄວາມຖກຕ້ອງ

ການປະກອບຄາເຫັນໃນຮອບວທີ 1 ລວບລວມເອົາຄາຄິດເຫັນທີື່ໄດ້ຮັບໃນ
ລະຫວ່າງການພົບປະສອງຝ່າຍ

ຂອບວຽກການສະໜອງທຶນແຫ່ງຊາດແບບກວມລວມ (INFF)

ພັ້ນຖານອັນສາຄັນຂອງ ຍຸດທະສາດການເງິນເພອ
ື່ ຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ ແຜນການ 5 ປີຄັັ້ງທີ IX
ແນວທາງສາກົນ

ຄວາມເປັນເຈົາັ້ ການລະດັບຊາດ

ຮັບຮອງໃນປີ 2015 ທີື່ເມອງ Addis-Ababa
ໂດຍບັນດາລັດສະມາຊິກ, ເພື່ອແກ້ໄຂບັນ ຊ່ອງ
ຫວ່າງລະຫວ່າງການວາງແຜນ ແລະ ການສະໜອງ
ທຶນ, ແລະ ແກ້ໄຂຊ່ອງຫວ່າງດ້ານການສະໜອງທຶນ
ເຂົັ້າໃນການບັນລຸ ປພຍ.
,

INFF ເປັນເອກະສານແນະໃນການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງ
ທຶນເພື່ອການພັດທະນາໃນລະດັບຊາດ, ທີື່ເຊື່ອມ
ໂຍງກັບແຜນແຫ່ງຊາດ.

ກວມລວມ ແລະ ຮອບດ້ານ

ຂອບວຽກດ້ານໂຄງສ້າງ

INFF ພິຈາລະນາທຸກແຫ່ງທຶນ (ພາຍໃນ/
ຕ່າງປະເທດ - ເອກະຊົນ/ລັດ), ທຸກຄ່ຮ່ວມງານທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງ, ແລະ ບັນຫາທ້າທາຍເພີື່ມເຕີມກ່ຽວກັບ
ຂໍ້ມນ, ການຄຸ້ມຄອງຂ່າວສານ, ແລະ ການປະສານ
ງານ.

INFF ການົດຂະບວນການທີື່ເປັນລະບົບທີື່ສາມາດ
ດັດປັບໃຫ້ເຂົັ້າກັບສະພາບຂອງປະເທດ, ໂດຍແບ່ງ
ອອກເປັນ 4 ໄລຍະຄ: ໄລຍະເບັ້ອງຕົັ້ນ, ໄລຍະການ
ວິເຄາະ, ໄລຍະການການົດນະໂຍບາຍການເງິນ,
ແລະ ໄລຍະການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ.

ການປະເມີນການເງິນເພອ
ື່ ການພັດທະນາ

ການສະໜອງທຶນ (ຂຈ
ໍ້ າກັດ)

ອີງຕາມບົດຄົັ້ນຄວ້າ - ຍົກຕົວຢ່າງ: Article IV, ບົດລາຍງານ
ສະພາບເສດຖະກິດຂອງທະນາຄານໂລກ - ບົດສາພາດຄ່ຮ່ວມ
ງານຕົັ້ນຕ, ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລຂອງຜ້ຊ່ຽວຊານ, ແລະ ການ
ຄາດຄະເນຕ່າງໆ
ການປະເມີນແຫງ່ ທຶນເພອ
ື່ ການພັດທະນາ (UNDP)
ການທົບທວນຄນແຫງ່ ທຶນດ້ານສະພາບດິນຟ້າອາກາດ
(UNDESA)
ພັນທະບັດລັດຖະບານ (UNCDF)

ການການົດຄ່າໃຊ້ຈາ່ ຍ
(ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການລົງທຶນ)

ອີງຕາມບົດຄົນ
ັ້ ຄວ້າ - ຍົກຕົວຢ່າງ: ແຜນຂອງຂະແໜງ ການ, ບົດ
ລາຍງານການການົດຄ່າໃຊ້ຈາ່ ຍຈອງ ປພຍ ຈາກ SDSN - ບົດ
ສາພາດຄ່ຮ່ວມງານຕົັ້ນຕ, ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລຂອງຜ້ຊ່ຽວຊານ,
ແລະ ການຄາດຄະເນ
ຄົັ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານການລົງທຶນຂອງ ແຜນການ
5 ປີຄງັັ້ ທີ IX (UN)
ກລະນີສກ
ຶ ສາ ການລົງທຶນເຂົາັ້ ໃນຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ
(UNFPA)

ຜົນຂອງປະເມີນຕົນ
ັ້ ຕ (1/2)
ພາກລັດພາຍໃນ
•
•

•

ຕ້ອງໄດ້ເພີື່ມລາຍຮັບ
ມີຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງກັນ
ລະຫວ່າງການຈັດສັນ
ງົບປະມານໃນປັດຈຸບັນ ແລະ
ບຸລິມະສິດດ້ານນະໂຍບາຍຂອງ
ແຜນການ 5 ປີ
ມີຄວາມຈາກັດດ້ານການກ້ຢມ
ເພີື່ມເຕີມ

ພາກລັດຕ່າງປະເທດ
• ODA ປະກອບສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່
ຫວງເຂົັ້າໃນຂະແໜງສັງຄົມ
• ການມີຂໍ້ມນກ່ຽວກັບ ODA ທີື່
ດີຂຶັ້ນຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ສາມາດ
ຄຸ້ມຄອງ ODA ໄດ້ດີຂຶັ້ນ
• ຂີດຄວາມສາມາດທີື່ຈາກັດເປັນ
ການທ່ວງດຶງຄວາມມີ
ປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ
ຂອງ ODA
• ຕ້ອງມີການຄຸ້ມຄອງຜົນກະທົບ
ຂອງ ODA ທີື່ອາດເກີດຂຶັ້ນ
ພາຍຫັງຫຸດພົັ້ນອອກຈາກ
ສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາ

ພາກເອກະຊົນພາຍໃນ
•

•

ແຫ່ງທຶນພາກເອກະຊົນພາຍໃນ
ອາດເປັນແຫ່ງທຶນດ້ານການ
ພັດທະນາທີື່ສາຄັນ, ແຕ່ສ່ວນ
ໃຫຍ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຖກນາໃຊ້ທື່ອ.
ນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອຈະຕ້ອງໄດ້
ພິຈາລະນາຄວາມຈາເປັນໃນ
ການສ້າງສະຖຽນລະພາບທາງ
ເສດຖະກິດມະຫາພາກເຂົັ້ານາ

ຜົນຂອງປະເມີນຕົນ
ັ້ ຕ (2/2)
ພາກເອກະຊົນຕ່າງປະເທດ

ຂະແໜງການສະເພາະ

ຕິດພັນຫາຍຂະແໜງການ

• ໄດ້ຫັນ FDI ໄປສ່ຂະແໜງສັງຄົມ
• ສົົ່ງເສີມຄວາມຫາກຫາຍຂອງ
ປະເທດຕົັ້ນທາງ
• FPI (ການລົງທຶນໃນຫັກຊັບຂອງ
ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ) ສາມາດ
ຊ່ວຍໃນການຄຸ້ມຄອງ SOE ໄດ້
• ການໂອນເງິນກັບຄນສ່ປະເທດມີ
ບົດບາດທີື່ສາຄັນຕໍ່ການພັດທະນາ
ຊຸມຊົນ
• ການສະກັດກັັ້ນແຫ່ງທຶນຜິດກົດ
ໝາຍສາມາດຊ່ວຍປັບປຸງສະພາບ
ແວດລ້ອມການດາເນີນທຸລະກິດ
ແລະ ສ້າງຄວາມສາມາດດຶງດດ
ການລົງທຶນ

• ການຈັດສັນງົບປະມານລັດໃຫ້
ແກ່ຂະແໜງການຕົັ້ນຕແມ່ນຕ່າ
ກວ່າຄາດໝາຍ
• ແຫ່ງທຶນເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ
ສະພາບດິນຟ້າອາກາດສ່ວນ
ໃຫຍ່ຍັງບໄດ້ຖກນາໃຊ້ເທື່ອ
• ຍັງມີຜົນການຄົັ້ນຄວ້າຫາຍຢ່າງ
ຂອງຂະແໜງການສະເພາະ

• ມີບັນຫາດ້ານຂໍ້ມນຫາຍຢ່າງ
(ຍົກຕົວຢ່າງ: ຕົວແທນໃນການ
ລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນພາຍ
ໃນ)
• ບັນຫາການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມນ (ຍົກ
ຕົວຢ່າງ: ຖານຂໍ້ມນ ODA)
• ບັນຫາດ້ານການປະສານງານ
(ຍົກຕົວຢ່າງ: ວຽກງານການວາງ
ແຜນ ແລະ ການການົດ
ງົບປະມານ)

ຈຸດປະສົງ ແລະ ຂອບເຂດຂອງຍຸດທະສາດການເງິນ

01

02

03

ຍຸດທະສາດການເງິນແນໃສ່ສະໜັບສະ
ໜຸນການບັນລຸ ແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ IX

ຍຸດທະສາດການເງິນນີັ້ບໍ່ແມ່ນເພອ
ື່ ທົດ
ແທນຂອບວຽກ, ນະໂຍບາຍ, ແລະ
ໂຄງການທີມ
ື່ ຢ
ີ ກ
່ ອ
່ ນແລ້ວ

ຍຸດທະສາດການເງິນຕ້ອງປະກອບມີທາງ
ເລອກດ້ານການເງິນທີື່ສາມາດປະຕິບດ
ັ ໂຕ
ຈິງໄດ້ຢາ່ ງໄວວາ

04

05

ຍຸດທະສາດການເງິນຊ່ວຍຈັດສັນບລິມະ
ສິດອັນຮີບດ່ວນ ດ້ວຍການການົດທາງ
ອອກທີື່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຈິງ

ຍຸດທະສາດການເງິນແມ່ນຄວາມ
ພະຍາຍາມຮ່ວມກັນຂອງຄ່ຮ່ວມງານທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ

ການພິຈາລະນາເພີມ
ື່ ເຕີມກ່ຽວກັບຂອບເຂດການສະໜອງທຶນ

01

02

03

ຍຸດທະສາດການເງິນ
ພິຈາລະນາວິທີໃນການນາໃຊ້
ທຸກແຫງ່ ທຶນ ເພື່ອ
ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນ
ບຸລິມະສິດຂອງ ແຜນການ 5
ປີຄັັ້ງທີ IX, ຫັງຈາກທີື່ມີການ
ຈັດແບ່ງກຸມ
່ ຂອງ INFF

ບາງຂະແໜງການຕົນ
ັ້ ຕທີື່ຕ້ອງ
ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງເລິກເຊິື່ງ,u:
ຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ,
ການສຶກສາ, ການພັດທະນາ
ແບບຍນຍົງ ທີື່ສ້າງກາກບອນ
ຕ ່າ

ບາງບັນຫາທ້າທາຍແມ່ນຕິດ
ພັນກັບຫາຍຂະແໜງ ການ,
ເຊັົ່ນ: ຂໍ້ມນ, ການຄຸ້ມຄອງ
ຂ່າວສານ ແລະ ການປະສານ
ງານ

ຂົງເຂດນະໂຍບາຍການສະໜອງທຶນ (1/2)

ແຫ່ງທຶນພາກລັດພາຍໃນ
❑ການລະດົມລາຍຮັບພາຍໃນ

ຕ້ອງເພີື່ມລາຍຮັບ

❑ປັບປຸງການຄຸມ
້ ຄອງລາຍຈ່າຍ ແລະ ການລົງທຶນ ໃຫ້
ສອດຄ່ອງກັບບລິມະສິດຂອງ ແຜນການ 5 ປີຄັັ້ງທີ IX

ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງຂອງລາຍຈ່າຍ

❑ຄວາມຍນຍົງໜີສ
ັ້ ນ
ິ ແລະ ການຄຸມ
້ ຄອງການ, ລວມທັງ
SOE

ຂອບເຂດຂອງການກ້ຢມເພີື່ມມີຄວາມຈາກັດ
ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງຂອງລາຍຈ່າຍ

ແຫ່ງທຶນພາກລັດຕ່າງປະເທດ
❑ປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການຄາດຄະເນ,
ປະສິດທິພາບ, ແລະ ປະສິດທິຜນ
ົ ຂອງ ODA

ODA ປະກອບສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່ຫວງເຂົັ້າໃນຂະແໜງ
ການສັງຄົມ
ຂີດຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງໄດ້ສ້າງຂຈ
ໍ້ າກັດ
ດ້ານປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງ ODA
❑ນາໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກ ສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາ
ໃນປັດຈຸບນ
ັ ແລະ ເລີື່ມຕົນ
ັ້ ການຄຸມ
້ ຄອງຜົນກະທົບ
ໃນອະນາຄົດຈາກການຫດ
ຸ ພົນ
ັ້ ອອກຈາກສະຖານະພາບ
ດັົ່ງກ່າວ

ຜົນກະທົບທີື່ອາດເກີດຂຶນ
ັ້ ຈາກການຫຼູດພົັ້ນອອກຈາກ
ສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄຸ້ມ
ຄອງ

ແຫ່ງທຶນພາກເອກະຊົນພາຍໃນ
❑ປັບປຸງສິງື່ ແວດລ້ອມການດາເນີນທຸລະກິດ ເພື່ອ
ຂະຫຍາຍແຫງ່ ທຶນພາກເອກະຊົນ ເຂົັ້າໃນຂະແໜ
ງການສິຂຽວ ແລະ ຂະແໜງການສັງຄົມ

ແຫ່ງທຶນພາກເອກະຊົນພາຍໃນອາດເປັນແຫ່ງທຶນທີື່
ສາຄັນ, ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຖກນາໃຊ້ເທື່ອ
❑ສະໜັບສະໜຸນຂະແໜງການເງິນພາກເອກະຊົນທີື່
ມີຄວາມຍນຍົງ

ນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາຄວາມຈາເປັນ
ໃນການສ້າງສະຖຽນລະພາບທາງເສດຖະກິດມະຫາ
ພາກເຂົັ້ານາ

ຂົງເຂດນະໂຍບາຍການສະໜອງທຶນ (2/2)

ແຫ່ງທຶນພາກເອກະຊົນ
ຕ່າງປະເທດ
❑ສົົ່ງເສີມ FDI ທີື່ມີຄຸນນະພາບ ໃຫ້ມີຄວາມຫາກຫາຍ
❑ສັົ່ງຊາຜົນໄດ້ ແລະ ຜົນເສຍດ້ານງົບປະມານຂອງການ
ດຶງດດ SEZ

ຕ້ອງໄດ້ຫັນ FDI ໄປສ່ຂະແໜງການສັງຄົມ
ການເອື່ອຍອີງບາງປະເທດຫາຍຈົນເກີນໄປ
ຕ້ອງເພີື່ມລາຍຮັບຂຶັ້ນ

❑ສະກັດກັັ້ນແຫ່ງທຶນຜິດກົດໝາຍ ເພື່ອປັບປຸງພາບພົດ
ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນລະດັບສາກົນ

ສະກັດກັັ້ນແຫ່ງທຶນຜິດກົດໝາຍອາດຊ່ວຍປັບປຸງສະພາບ
ແວດລ້ອມການດາເນີນທຸລະກິດ
❑ອານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການໂອນເງິນກັບປະເທດ

ການໂອນເງິນກັບປະເທດແມ່ນມີຄວາມສາຄັນຕໍ່ຊຸມຊົນ

ຂະແໜງການສະເພາະ
❑ປັບປຸງຄວາມຍນຍົງຂອງການສະໜອງທຶນເຂົາັ້ ໃນ
ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ

ບັນຫາທີຕ
ື່ ດ
ິ ພັນ
ຫາຍຂະແໜງການ

ການຈັດສັນງົບປະມານລັດເຂົັ້າໃນຂະແໜງການຕົນ
ັ້ ຕ
ແມ່ນຕ່າກວ່າຄາດໝາຍ
ກລະນີສຶກສາການລົງທຶນເຂົັ້າໃນຂະແໜງການ
ສາທາລະນະສຸກຂອງ UNFPA
ຜົນການຄົັ້ນຄວ້າຈາກຫາຍເອກະສານຫາຍສະບັບ

❑ການແກ້ໄຂຊ່ອງຫວ່າງດ້ານຂມ
ໍ້ ນທີສ
ື່ າຄັນໃນ
ການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ ແລະ ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະ
ເມີນຜົນຍຸດທະສາດການເງິນ
ໄດ້ມີການການົດບັນຫາດ້ານຂໍ້ມນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ການສ້າງນະໂຍບາຍທີື່ອີງໃສ່ຫັກຖານ

❑ການອານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການລົງທຶນ
ເຂົັ້າໃນການພັດທະນາສີຂຽວ ທີື່ສ້າງກາກບອນຕາ່

❑ການສ້າງຄວາມເຂັມ
ັ້ ແຂງໃຫ້ແກ່ການປະສານງານ
ແລະ ການແບ່ງປັນຂມ
ໍ້ ນລະຫວ່າງຄຮ
່ ວ
່ ມງານທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ, ລວມທັງພາກເອກະຊົນ

ແຫ່ງທຶນສາລັບວຽກງານດີນຟ້າອາກາດສ່ວນໃຫຍ່
ຍັງບໍ່ໄດ້ຖກນາໃຊ້ເທື່ອ

ບັນຫາດ້ານການປະສານງານລະຫວ່າງວຽກງານການ
ວາງແຜນ ແລະ ການສະໜອງທຶນ/ການການົດ
ງົບປະມານ

ການົດແຕ່ນເີັ້ ຖິງການປັງປຸງສຸດທ້າຍ

17 ພະຈິກ, 2021:
ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບ
ສງ

21 ພະຈິກ-22 ມັງກອນ:
ການຄົັ້ນຄວ້າ, ການປັບປຸງ
ແລະ ການພົບປະສອງຝ່າຍ
ເພື່ອການົດທາງເລອກດ້ານ
ການເງິນ

ມັງກອນ-22 ກຸມພາ:
ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ

22 ມີນາ:
ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ
ລະດັບສງຄັັ້ງທີ 3 ຮ່ວມ
ກັບຄ່ຮ່ວມງານທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ

ມີນາ-22 ເມສາ:
ການສະຫຸບສະບັບສຸດ
ທ້າຍ ແລະ ການຮັບຮອງ

ຂຂອບໃຈ!

