
ພະນະທາ່ນນາງ ພອນວນັ ອຸທະວງົ
ຮອງລັດຖະມນົຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທນຶ

ແຜນການ 5 ປີຄັັ້ງທີ 9: 
ບຸລິມະສິດດ້ານການພັດທະນາແຫ່ງຊາດ,

ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນ, ແລະ ການສະໜອງທຶນ
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0
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ສາລະບານ

ບຸລິມະສດິຂອງ ແຜນການ 5 ປີຄັັ້ງທີ IX

ການສະໜອງທຶນເພ ື່ອຈດັຕັັ້ງປະຕິບດັ ແຜນການ 5 ປີຄັັ້ງທີ IX

ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນ ແຜນການ 5 ປີຄັັ້ງທີ IX
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ແຜນການ 5 ປີຄັັ້ງທີ IX: 
ບຸລິມະສິດດ້ານການພັດທະນາແຫ່ງຊາດຂອງ 
ສປປ ລາວ ສ າລັບໄລຍະ 2021-2025



• ເປັນຂະບວນການວາງແຜນທີື່ອີງໃສ່ການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ
ຫ ັກຖານວິທະຍາສາດ

• ການແຜ່ລະບາດຂອງ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ຮຽກຮ້ອງໃຫ້
ມີການປັບປຸງແຜນເລ ັ້ອຍໆ

• ອີງໃສ່ຜົນສ າເລັດ ແລະ ຈຸດອ່ອນຂອງ ຮອບວຽນ 
ແຜນການ 5 ປີຄັັ້ງທີ 8

• ປຶກສາຫາລ ກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂອ້ງ, ອົງການ
ປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນ, ຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ພາກເອກະຊົນ 
ແລະ ສັງຄົມ

• ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ລະດັບສ ງກ່ຽວກບັ ແຜນການ 
5 ປີຄັັ້ງທີ IX ໃນເດ ອນທັນວາ 2020

ຂະບວນການສ້າງ ແຜນພັດທະນາ
ການທົບທວນແຜນ
ແຫ່ງຊາດສະບບັ
ກ່ອນຄັັ້ງສຸດທາ້ຍ
ປະເມີນຜົນສ າເລັດ 
ແລະ ຈຸດອ່ອນ

ວິໄສທດັລວມ
ແຫ່ງຊາດ

ເປົົ້າໝາຍ ແລະ 
ບຸລິມະສິດການ
ພັດທະນາ

ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງ

2
ຂອບວຽກການ
ຕິດຕາມ ແລະ 
ປະເມີນຜນົ

ສະຫ ຸບການປະ
ເມີນຄ່າໃຊຈ້າ່ຍຕ ໍ່
ວຽກຈຸດສຸມ 
ແລະ ໝາກ
ຜົນຕ່ື່າງໆ

ຍຸດທະສາດການ
ສະໜອງທນຶ

ແຜນປະຂ າປີ

ຜັນຂະຫຍາຍ
ບຸລິມະສິດແຫ່ງຊາດ
ເຂົັ້າໃນແຜນງານ
ຂອງຂະແໜງການ

ຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາຜັນ
ຂະຫຍາຍບຸລິມະສິດ
ແຫ່ງຊາດເຂົັ້າໃນຍຸດ
ທະສາດແຫ່ງຊາດຂອງ

ພວກເຂາົ

ຍຸດທະສາດການສະ
ໜອງທນຶໄດ້ຮັບ

ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ

ການທົບທວນຄ ນປະຈ າ
ປີ ແລະ ກາງສະໄໝ

ການສຶກສາຄວາມ
ເປັນໄປໄດ ້ ເພ ື່ອ
ຄົັ້ນຄວ້າແນວໂນ້ມ, 
ບັນຫາທ້າທາຍ, ແລະ 
ຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ

7

ການປະເມີນແຫ່ງຊາດ
ແບບສະໝກັໃຈ

ການຄົັ້ນຄວາ້ຂອງ
ຂະແໜງການ ບຸ

ບຸລິມະສິດໄລຍະສັັ້ນ 
ແລະ ໄລຍະກາງ

ລິເລີມກ ານົດຄ່າໃຊ້
ຈ່າຍໃຫ້ແກ່ບຸລິມະສິດ
ດ້ານນະໂຍບາຍທີື່ເປັນ

ໄປໄດ້

ການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັ, 
ການຕດິຕາມ ແລະ 
ການປະເມນີຜນົ

ຮອບວຽນການ
ວາງແຜນຂອງ 
ສປປ ລາວ



ຜົນສ າເລດັ
❑ ສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມ ອງ
❑ ບັນລຸການຫ ຸດພົັ້ນອອກຈາກ ສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາ, 

ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ປພຍ ແລະ ການເຕີບໂຕສີຂຽວມີຄວາມຄ ບໜ້າ
ເປັນຢ່າງດີ

❑ ປັບປຸງການພັດທະນາພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງ, ເພີື່ມທະວີຄວາມສາມາດໃນ
ການດຶງດ ດການລົງທຶນເຂົັ້າມາໃນ ສປປ ລາວ

❑ ການຫ ຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ
❑ ປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງການບ ລິຫານລັດ
❑ ການຫັນເປັນດິຈິຕອລ
❑ ການຮ່ວມມ ກັບພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກົນ

ຈຸດອ່ອນ
❑ ການເຕີບໂຕທີື່ມີຄຸນນະພາບ, ທົົ່ວເຖິງ, ແລະ ຍ ນຍົງ
❑ ການປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລ້ອມ
❑ ຄວາມບອບບາງທາງເສດຖະກິດ, ການເງິນ ແລະ ເງິນຕາ
❑ ສະພາບແວດລ້ອມການດ າເນີນທຸລະກິດ ແລະ ການພັດທະນາພາກ

ເອກະຊົນ
❑ ການຫັນເປັນທັນສະໄໝ ແລະ ປະສິດທິພາບການຜະລິດຂອງແຕ່ພາກ
❑ ກ າລັງແຮງງານທີື່ມີທັກສະຕ ່າ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງແຮງງານຢ ່

ຕ່າງປະເທດ
❑ ຄຸນນະພາບຂອງການຮຽນຮ ້ ແລະ ການປ ິ່ນປົວ
❑ ຄວາມບ ໍ່ສະເໝີພາບ, ຄວາມແຕກໂຕນໃນສັງຄົມ ແລະ ເຂດແຄວ້ນ
❑ ການປົກຄອງລັດດ້ວຍກົດໝາຍ, ການແບ່ງຂັັ້ນການປົກຄອງ

ຜົນສ າເລັດ ແລະ ຂ ໍ້ຄົງຄ້າງ



ການປ່ຽນແປງດິນຟາ້
ອາກາດ ແລະ ການສ ນ
ເສຍທາງທ າມະຊາດ

ຈ າກັດຜົນກະທົບຂອງຂະແໜງ 
ເສດຖະກິດຕ ໍ່ສິື່ງແວດລ້ອມ, 
ການຫັນໄປສ ່ການພັດທະນາທີື່
ສ້າງກາກບອນຕ ່າ, ການປັບໂຕ
ຕ ໍ່ ແລະ ການຫ ຸດຜ່ອນຜົນ
ກະທົບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ

ອາກາດ

ການຟ ົ້ນຟ ຄ ນຈາກ 
ພະຍາດໂຄວດິ-19

ການບັນລຸ ປພຍ ໃຫ້ໄດ້ຕາມ
ຄາດໝາຍ, ແລະ ຄຸ້ມຄອງ 

ແລະ ຫ ຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງ
ດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມທີື່ມາ

ຈາກການແຜ່ລະບາດ

ຄວາມບອບບາງດ້ານ
ເສດຖະກິດ-ສງັຄມົ
ຄວາມພ້ອມ ແລະ ຄວາມ
ສາມາດໃນການເຂົັ້າເຖິງແຫ ່ງ
ທຶນເພ ື່ອການພັດທະນາ, ການ
ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນ

ມະນຸດ, ຄວາມບ ໍ່ສະເໝີພາບ 
ແລະ ຄວາມແຕກໂຕນ

ການຫ ດຸພົັ້ນອອກຈາກ 
ສະຖານະພາບດ້ອຍ

ພັດທະນາ
ການຄຸ້ມຄອງການຂ້າມຜ່ານ 
ແລະ ຄວາມບອບບາງໃນ
ໄລຍະຍາວ ເພ ື່ອໃຫ້ສາມາດ
ຫ ຸດພົັ້ນອອກຈາກ ສະຖານະ
ພາບດ້ອຍພັດທະນາ ໄດ້ຢ່າງ

ຍ ນຍົງ

ສິື່ງທ້າທາຍໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ປັດຈຸບັນ



ມີຄນຸນະພາບ
ປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ
ຂອງການລົງທຶນເພ ື່ອການ
ພັດທະນາ, ການຮ່ວມມ ກັບ
ຫ າຍພາກສ່ວນ, ເພີື່ມທະວີ
ຄວາມສາມາດໃນການ

ແຂ່ງຂັນ, ການພັດທະນາທັກ
ສະ, ນະວັດຕະກ າ

ມີຈດຸສມຸ
ສຸມການລົງທຶນໃສ່ຂະແໜງການ 
ແລະ ທ້ອງຖິື່ນໂດຍອີງຕາມ
ສະພາບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ 
ທ່າແຮງສະເພາະ, ນ າໃຊ້ຜົນ

ປະໂຫຍດຈາກການເຊ ື່ອມຈອດ
ທີື່ເພີື່ມຂຶັ້ນ, ຊຸກຍ ້ການຜະລິດ
ພາຍໃນ ໃນຂະແໜງການທີື່ເປັນ

ບຸລິມະສິດ

ສຂີຽວ
ປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລ້ອມ, 
ນ າໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ທ າມະ
ຊາດໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສ ງສຸດ
, ຫ ຸດຜ່ອນມົນລະພິດ ແລະ 
ການປ່ອຍອາຍພິດເຮ ອນແກ້ວ
, ຫ ຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງດ້ານ
ສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ໄພພິບັດ

01 02 03

ຍ ນຍົງ
ເສດຖະກິດມີຄວາມຫ າກຫ າຍ, 

ຫ ຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕ ໍ່
ສິື່ງແວດລ້ອມທີື່ເກີດຈາກຂະແ
ໜງເສດຖະກິດ, ສົົ່ງເສີມການ
ເຕີບໂຕແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ
ຫ ຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ໃນ
ຂະແໜງສີຂຽວ ແລະ ຂົງເຂດ

ສັງຄົມ 
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4 ທິດທາງລວມຂອງການພັດທະນາ ສປປ ລາວ



1. ເສດຖະກິດ ເຕີບໂຕຢ່າງຕ ໍ່ເນ ື່ອງ, ມີ
ຄຸນນະພາບ, ມີສະຖຽຍລະພາບ ແລະ ຍ ນ

ຍົງ
2. ຊັບພະຍາກອນມະນດຸ ໄດ້ຮັບການຍົກ

ລະດັບ
3. ຊີວດິການເປນັຢ ທ່ີື່ດີຂອງປະຊາຊົນໄດ້

ຮັບການປັບປຸງ

4. ຍົກສ ງການປົກປັກຮັກສາ
ສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຫ ຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ

ຈາກໄພພິບດັ
5. ເພີື່ມທະວີການຮ່ວມມ  ແລະ ການ
ເຊ ື່ອມໂຍງກັບພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກົນ

6. ການປກົຄອງ ແລະ ການບ ລິຫານລັດ
ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, ແລະ ສັງຄົມມີຄວາມ
ເທົົ່າທຽມ, ຍຸຕິທ າ, ແລະ ປົກປ້ອງດ້ວຍ

ກົດໝາຍ

6 ເປົົ້າໝາຍໃຫຍ່ທີື່ສະໜັບສະໜຸນເຊິື່ງກັນ ແລະ ກັນ



25 ໜ້າວຽກຈຸດສຸມ (1/2)

1. ການເຕີບໂຕທີື່ມີຄຸນນະພາບ 
ແລະ ຍ ນຍົງ

2. ສະຖຽນລະພາບດ້ານ
ເສດຖະກິດມະຫາພາກ

3. ຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິພາບ
ຂອງການລົງທຶນ

4. ການພັດທະນາພາກເອກະຊົນ
5. ການດ າເນີນຂອງລັດວິສາຫະ

ກິດ

1. ການປ ິ່ນປົວ ແລະ ໂພສະນາ
ການແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ມີ
ຄຸນນະພາບສ ງຂຶັ້ນ

2. ຄຸນນະພາບ ແລະ ການເຂົັ້າເຖິງ
ການສຶກສາ

3. ການພັດທະນາສີມ ແຮງງານ
4. ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລ

ຊີ

1. ການຫ ຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ
2. ພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງລັດທີື່ທົົ່ວ

ເຖິງ
3. ການພັດທະນາເດັກ ແລະ 

ແມ່ຍິງ
4. ການພັດທະນາໄວໜຸ່ມ
5. ການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ 
6. ການເກັບກ ້ລະເບີດບ ໍ່ທັນແຕກ



25 ໜ້າວຽກຈຸດສຸມ (2/2)

1. ການຄຸ້ມຄອງ
ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ

2. ການເຕີບໂຕສີຂຽວ ແລະ ການ
ຫ ຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກການ
ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

3. ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການປັບໂຕ
ຕ ໍ່ຄວາມສ່ຽງທີື່ເກີດຈາກ
ໄພພິບັດ

1. ພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງການເຊ ື່ອມ
ຈອດ

2. ການຄ້າໃນພາກພ ັ້ນ ແລະ 
ສາກົນ

3. ການພັດທະນາທີື່ເຂັັ້ມແຂງໃນ
ພາກພ ັ້ນ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ

4. ການພັດທະນາຕົວເມ ອງ

1. ປະສິດທິພາບຂອງການບ ລິຫານ
ລັດ ແລະ ການແບ່ງຂັັ້ນການ
ປົກຄອງ

2. ປັບປຸງຂອດການປະສານງານ 
ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆໃນ
ພາກລັດ

3. ສະຖຽນລະພາບທາງການເມ ອງ 
ແລະ ຄວາມກົມກຽວກັນໃນ
ສັງຄົມ



02
ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຄວາມຂອງ
ແຜນການ 5 ປີຄັັ້ງທີ 9



ຂອບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ
ທີື່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໄດ້ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດ

ການສະຫ ບຸ ແຜນການ 
5 ປີ ຄັັ້ງທີ IX ສະບບັ

ສຸດທ້າຍ.
ພາຍຫ ັງມີການຕົກລົງເຫັນດີ
ກັນກ່ຽວກັບບຸລິມະສິດດ້ານ
ນະໂຍບາຍແລ້ວ, ໄດ້ສຸມໃສ່
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນ ເຊິື່ງ
ຢ ່ໃນໄລຍະທີື່ສະດວກ ແລະ 
ທ້າທາຍການພັດທະນາ ສປປ 

ລາວ.

ແຜນການ 5 ປີຄັັ້ງທີ 
IX ນ າໃຊ້ວທີິການ
ວາງແຜນແບບອີງໃສ່

ຜົນໄດ້ຮບັ.
ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະ
ເມີນຄວາມຄ ບໜ້າຢ່າງ

ໃກ້ຊິດແມ່ນສິື່ງທີື່ສ າຄັນ ເພ ື່ອ
ຮັບປະກັນການບັນລຸເປົົ້າ   

ໝາຍຕ່າງໆອີງຕາມຫ ັກການ
ວາງແຜນການທີື່ອີງໃສ່ຜົນໄດ້

ຮັບ.

ການຄຸມ້ຄອງຂ ໍ້ມ ນ 
ແລະ ຂ່າວສານແມ່ນ
ສິື່ງທ້າທາຍຕົັ້ນຕ .

ບັນຫາທ້າທາຍເຫ ົົ່ານີັ້ສົ່ົງຜົນ
ກະທົບຕ ໍ່ ການສ້າງນະໂຍບາຍ
ທີື່ອີງໃສ່ຫ ັກຖານ ແລະ ການ
ປະເມີນຄວາມຄ ບໜ້າທີື່ສະ

ສົມຜ່ານມາ.

01 02 03

ຜົນກະທົບຂອງ 
ພະຍາດໂຄວດິ-19.
ການແຜ່ລະບາດໄດ້ເພີື່ມທະວີ
ຄວາມບອບບາງ ແລະ ນາບຂ ່ື່
ຄວາມຄ ບໜ້າຂອງການ

ພັດທະນາ. ການຕິດຕາມຢ່າງ
ໃກ້ຊິດດ້ານຄວາມຄ ບໜ້າ ຫ   
ຄວາມຖົດຖອຍມີຄວາມ
ສ າຄັນຕ ໍ່ການບັນລຸ ປພຍ.
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ຂັັ້ນຕອນການກ ານົດຂອບການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນ

ທັນວາ 2020:

ກອງປະຊຸມດ້ານ RBM 
ແລະ ກອງປະຊຸມດ້ານວິຊາ
ການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມ
ດ້ວຍ ກອງປະຊຸມປຶກສາ
ຫາລ ລະດັບສ ງກ່ຽວກັບ
ແຜນການ 5 ປີຄັັ້ງທີ 9

ມັງກອນ 2021:

ມີຕົວຊີັ້ບອກ 617
ອີງຕາມການປຶກສາ
ຫາລ ກັບກະຊວງທີື່

ກ່ຽວຂ້ອງ

ກຸມພາ 2021:

ຂັັ້ນຕອນການປັບປຸງ 
ໂດຍຮ່ວມມ ໃກ້ຊິກກັບ 

LSB ແລະ ສປຊ - ກອງ
ປະຊຸມສະຫ ຸບວຽກງານ
ການຕິດຕາມ ແລະ ການ

ປະເມິນຜົນ

ມີນາ 2021:

ຫ ຸດຕົວຊີັ້ບອກລົງ
ເຫ  ອພຽງແຕ່ 147

ຕົວ

ທ້າຍເດ ອນມີນາ 2021:

ສະເໜີຕ ໍ່ ສະພາແຫ່ງຊາດ

ເມສາ-ພຶດສະພາ 
2021:

ປັງປຸງຕາມຄ າເຫັນ
ສະພາແຫ່ງຊາດ: 
168 ໂຕຊີັ້ວັດ



ຈຸດພິເສດຕົັ້ນຕ ຂອງຂອບການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນ

ມີຄວາມກົມກຽວຫ າຍຂຶັ້ນ
ແຕກຕ່າງຈາກ M&E ຄັັ້ງຜ່ານມາ, ກຜທ ສົມທົບ
ກັບ ສປຊ ປຶກສາຫາລ ກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຫ ຸດ
ຈ ານວນຕົວຊີັ້ບອກລົງໃຫ້ເຫ  ອຈ ານວນທີື່ສາມາດ
ຄຸ້ມຄອງໄດ້ດີຂຶັ້ນ.

ມີຄວາມສອດຄອ່ງຫ າຍຂຶັ້ນ
ຂອບວຽກ M&E ໄດ້ຄັດເລ ອກເອົາຕົວຊີັ້ບອກຈາກ
ຕົວຊີັ້ບອກຂອງ ປພຍ ແລະ ທັງເປັນຕົວຊີັ້ບອກທີື່ມີ
ຂ ໍ້ມ ນ, ແລະ ຂອບວຽກສາກົນຕ່າງໆ, ເຊັົ່ນ: ຂອບ
ວຽກເຊັນໄດ ແລະ ການທົບທວນປະຈ າໄລຍະ
ລະດັບສາກົນ (UPR).

ມີຄວາມຮອບດ້ານຫ າຍຂຶັ້ນ
ເຖິງຈະມີຄວາມທ້າທາຍດ້ານຂ ໍ້ມ ນກ ໍ່ຕາມ, ຕົວຊີັ້
ບອກ M&E ແມ່ນກວມເອົາ 6 ເປົົ້າໝາຍໃຫຍ່ 
ແລະ ໄດ້ມີການຖ ກຄັດເລ ອກຢ່າງລະອຽດເພ ື່ອໃຫ້
ຕົວຊີັ້ບອກສາມາດສ່ອງແສງເຖິງບ ລິມະສິດຂອງ
ນະໂຍບາຍຂອງ ແຜນການ 5 ປີຄັັ້ງທີ IX.

ມີຄວາມສມົບ ນຍິື່ງຂຶັ້ນ
ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ ເພ ື່ອຮັບປະກັນວ່າຕົວຊີັ້ບອ
ກ່ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມີຂ ໍ້ມ ນທຽບຖານ ແລະ ຄາດໝ
າຍ, ແລະ ແຜນວຽກຈຸດສຸມສ່ວນຫ າຍກ ໍ່ຕ້ອງມີຕົວ
ຊີັ້ບອກທີື່ເໝາະສົມເຊັົ່ນດຽວກັນ.



ບົດຮຽນທີື່ຖອດຖອນໄດ້ເພ ື່ອປັບປຸງ M&E ຢ່າງຕ ໍ່ເນ ື່ອງ

ການເຂົັ້າເຖງິ ແລະ 
ຄວາມພ້ອມຂອງຂ ໍ້ມ ນ
ການຫ ຸດຜ່ອນຈ ານວນຕົວຊີັ້
ບອກ ທີື່ບ ໍ່ມີຂ ໍ້ມ ນທຽບຖານ 
ແລະ ຄາດໝາຍ ແລະ ການ
ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້
ສາມາດເຂົັ້າເຖິງຂ ໍ້ມ ນໄດ້ 
ແມ່ນສິື່ງທີື່ສ າຄັນ.

ຂັັ້ນຕອນຕ່າງໆ
ການຮັບປະກັນຄວາມ
ສອດຄ່ອງກັບຫ ັກການ 

RBM ແຕ່ຫົວທີ ໃນການ
ກ ານົດເປົົ້າໝາຍ, ໜ້າວຽກ
ຈຸດສຸມ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບໃຫ້
ແກ່ຂອບວຽກ, ແມ່ນສິື່ງທີື່

ສ າຄັນ.

ການຄຸມ້ຄອງການ
ປະສານງານ

ຕ້ອງອາໄສຄວາມອາດສາມາດ
ໃນລະດັບແນ່ນອນເພ ື່ອ

ຮັບປະກັນຂອດການປະສານ
ງານໂລ່ງລ່ຽນ ຍ້ອນການສະ
ໜັບສະໜຸນຂອງພວກເຂົາ
ປະກອບສ່ວນສ າຄັນຕ ໍ່

ຜົນສ າເລັດຂອງການກ ານົດ
M&E.

ຄວາມສອດຄອ່ງ
ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເຕີມຕ ໍ່ການ
ຜະລິດຂອງ ປພຍ ແຫ່ງຊາດ, 
ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ

ລະຫວ່າງແຜນງານຂອງຂະແ
ໜງການ, ຂອບວຽກສາກົນ, 
ແລະ ຂອບວຽກ M&E ພາຍ

ໃຕ້ແຜນແຫ່ງຊາດ.
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ສະພາບການ: ຍຸດທະສາດການສະໜອງທຶນເພ ື່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນແຫ່ງ
ພັດທະນາຊາດ

ການປງັປງຸ ແຜນການ 
5 ປີຄັັ້ງທີ IX ສະບບັ

ສຸດທ້າຍ
ພາຍຫ ັງທີື່ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີ
ກ່ຽວກັບບຸລິມະສິດດ້ານ
ນະໂຍບາຍແລ້ວ ໄດ້ຫົນມາ
ສຸມໃສ່ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 

ຕົວຈິງ.

ສະພາບຄອ່ງດ້ານ
ງ ົບປະມານທີື່ມີຄວາມ
ຈ າກັດຢາ່ງຕ ໍ່ເນ ື່ອງ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ
ແມ່ນຖ ກຈ າກັດ ໂດຍສິື່ງທ້າ
ທາຍຫ າຍຢ່າງເຊິື່ງເປັນ

ການທ່ວງດຶງການລົງທຶນເຂົັ້າ
ໃນການພັດທະນາ.

ຜົນກະທົບຂອງ 
ພະຍາດໂຄວດິ-19
ການແຜ່ລະບາດຍິື່ງເຮັດໃຫ້
ບັນຫາຄວາມບອບບາງທີື່ມີຢ ່
ແລ້ວນັັ້ນໜັກໜ່ວງຂຶັ້ນ ແລະ 
ຈະທ່ວງດຶງຄວາມຄ ບໜ້າຂອງ
ການພັດທະນາ. ສະນັັ້ນ ຈຶື່ງ
ຕ້ອງການຊັບພະຍາກອນຫ າຍ
ກວ່າເກົົ່າ ເພ ື່ອໃຫ້ສາມາດບັນລຸ 
ປພຍ ແລະ ການຫ ຸດພົັ້ນອອກ
ຈາກສະຖານະພາບດ້ອຍ
ພັດທະນາໄດ້ຢ່າງຍ ນຍົງ.

01 02 03

ການປະກອບສວ່ນ
ຈາກພາກເອກະຊົນຍັງ

ຈ າກັດ
ເອກະຊົນຍັງບ ໍ່ທັນຊ່ວຍແບກ
ຫາບພາລະໄດ້ເຕັມທີື່, ຈຶື່ງ

ເຮັດໃຫ້ບ ໍ່ສາມາດປະກອບສ່ວ
ນ ໍ່ການບັນ ແຜນການ 5 ປີຄັັ້ງ
ທີ IX ໄດ້ຫ າຍເທົົ່າທີື່ຄວນ.
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• Methodologies

• Concepts

• Governance 
mechanisms

Inception phase 
Q4 2020 – Q2 2021

• Shared understanding 
of the financing 
landscape

• Strengthening 
governance 
mechanisms

1. Diagnostics 
Q2-Q3 2021

• Selection of most 
relevant financing 
policy options

• Technical assistance 
required identified

2. Financing strategy 
formulation 

Q4 2021-Q1 2022

• Technical support 
across selected 
financing policy options

• Monitoring and 
evaluation of progress

3. Implementation
Q2 2022 and after

Inception 

dialogue

6-7 Apr 2021

Structured 

Dialogue 1

14-15 Oct 2021

HL consultation

10 Dec 2021

Structured 

Dialogue 2

10 Nov 2021

Structured 

Dialogue 3

tbd

A structured process

ກອງປະຊມຸປຶກສາຫາລ ລະດບັສ ງ
ວັນທີ 10 ທັນວາ 2021ແ

ກອງປະຊມຸປຶກສາຫາລ ເບ ັ້ອງຕົັ້ນ 
ວັນທີ 6-7 ເມສາ 2021

- ວິທີການ
- ແນວຄວາມຄິດ
-ກົນໄກການຄຸ້ມຄອງ
ບ ລິຫານ

ໄລຍະເບ ັ້ອງຕົັ້ນ

ໄຕມາທີ 4 ປີ 2020 - ໄຕມາດທີ 2 
ປີ 2021

- ຄວາມເຂົັ້າໃຈຮ່ວມກັນກ່ຽວ
ກັບຂອບເຂດການສະໜອງທຶນ
- ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້
ແກ່ກົນໄກການປົກຄອງ

1. ໄລຍະການວິເຄາະ

ໄຕມາດທີ 2 - ໄຕມາດທີ 3 ປີ 
2021

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ດ້ານ
ໂຄງສ້າງຄັັ້ງທີ 1 ວັນທີ 14-

15 ຕຸລາ 2021

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ດ້ານ
ໂຄງສ້າງຄັັ້ງທີ 2 ວັນທີ 10 

ພະຈິກ 2021

- ການຄັດເລ ອກເອົາທາງເລ ອກ
ດ້ານນະໂຍບາຍການສະໜອງ
ທຶນທີື່ເໝາະສົມທີື່ສຸດ
- ລະບຸການຊ່ວຍເຫ  ອດ້ານວິຊາ
ການທີື່ຈ າເປັນ

2. ການກ ານົດຍຸດທະສາດການສະໜອງທຶນ

ໄຕມາດທີ 4 ປີ 2021 - ໄຕມາດທີ 1 ປີ 
2022

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ດ້ານ
ໂຄງສ້າງຄັັ້ງທີ 3 ຈະຢັົ້ງຢ ນ

ໃນພາຍຫ ັງ

- ການສະໜັບສະໜຸນດາ້ນວິຊາການ
ເຂົັ້າໃນທຸກໂຕເລ ອກດ້ານນະໂຍບາຍ
ການສະໜອງທຶນທີື່ຖ ກຄັດເລ ອກ
- ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນ
ຄວາມຄ ບໜ້າ

3. ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ

ໄຕມາດທີ 2 ແລະ ຕ ໍ່ໜ້າ



ໜ່ວຍງານນ າພາ
ດ້ານວິຊາການ
ເຮັດວຽກຮ່ວມ
ກັນ

ສົົ່ງເສີມການມີ
ສ່ວນຮ່ວມຂອງຄ ່
ຮ່ວມງານຫ ກັ ໂດຍ
ຜ່ານການພົບປະ
ສອງຝ່າຍ

ຄ ່ຮ່ວມງານທີື່ກ່ຽວຂອ້ງ
ທັງໝົດຖ ກເຊີນໃຫ້ເຂົັ້າ
ຮ່ວມກອງປະຊຸມປຶກສາ
ຫາລ ດ້ານໂຄງສ້າງ ເພ ື່ອ
ປຶກສາຫາລ ກ່ຽວກັບ
ວຽກງານການຢັົ້ງຢ ນ
ຄວາມຖ ກຕ້ອງ

ການປະກອບຄ າເຫນັໃນຮອບວທ ີ1 -
ລວບລວມເອົາຄ າຄິດເຫັນທີື່ໄດ້ຮັບໃນ
ລະຫວ່າງການພົບປະສອງຝ່າຍ

ການປະກອບຄ າເຫນັໃນຮອບວຽນທ ີ
2 - ຂ ໍ້ມ ນສຸດທ້າຍທີື່ໄດ້ຮັບ ແມ່ນ
ຖ ກລວບລວມເອົາໂດຍຜ ້ນ າພາ

ຍຸດທະສາດການເງນິ: ເປັນຂະບວນການທີື່ມີການປະສານສົມທົບ ແລະ ມີ
ຄວາມຄວາມເປັນເອກະພາບ

ລັດຖະບານ
• ກອງເລຂານ າພາໂດຍ ກົມແຜນການ, MPI
• ການສະໜັບສະໜຸນວິຊາການທີື່ຫ້າວຫັບທີື່ໄດ້ຮັບ
ຈາກ MoF, BoL, MoH

• ການປຶກສາຫາລ ຢ່າງກວ້າງຂວາງຮ່ວມກັບ MPI, 
MoNRE, MoES, MoLSW…

ຄ ່ຮວ່ມພັດທະນາ
• ແຜນງານຮ່ວມຂອງ ສປຊ
• ແຫ ່ງທຶນຂອງ UNDESA ເພ ື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ
ສະພາບອາກາດ

• ການປຶກສາຫາລ ຮ່ວມກັບ WB, IMF, ອີຢ , 
ADB, ສປຊ



ແນວທາງສາກົນ
ຮັບຮອງໃນປີ 2015 ທີື່ເມ ອງ Addis-Ababa 
ໂດຍບັນດາລັດສະມາຊິກ, ເພ ື່ອແກ້ໄຂບັນ ຊ່ອງ
ຫວ່າງລະຫວ່າງການວາງແຜນ ແລະ ການສະໜອງ
ທຶນ, ແລະ ແກ້ໄຂຊ່ອງຫວ່າງດ້ານການສະໜອງທຶນ
ເຂົັ້າໃນການບັນລຸ ປພຍ.
, 

ກວມລວມ ແລະ ຮອບດ້ານ
INFF ພິຈາລະນາທຸກແຫ ່ງທຶນ (ພາຍໃນ/
ຕ່າງປະເທດ - ເອກະຊົນ/ລັດ), ທຸກຄ ່ຮ່ວມງານທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງ, ແລະ ບັນຫາທ້າທາຍເພີື່ມເຕີມກ່ຽວກັບ
ຂ ໍ້ມ ນ, ການຄຸ້ມຄອງຂ່າວສານ, ແລະ ການປະສານ
ງານ.

ຄວາມເປັນເຈົັ້າການລະດັບຊາດ
INFF ເປັນເອກະສານແນະໃນການຄຸ້ມຄອງແຫ ່ງ
ທຶນເພ ື່ອການພັດທະນາໃນລະດັບຊາດ, ທີື່ເຊ ື່ອມ
ໂຍງກັບແຜນແຫ່ງຊາດ.

ຂອບວຽກດ້ານໂຄງສາ້ງ
INFF ກ ານົດຂະບວນການທີື່ເປັນລະບົບທີື່ສາມາດ
ດັດປັບໃຫ້ເຂົັ້າກັບສະພາບຂອງປະເທດ, ໂດຍແບ່ງ
ອອກເປັນ 4 ໄລຍະຄ : ໄລຍະເບ ັ້ອງຕົັ້ນ, ໄລຍະການ
ວິເຄາະ, ໄລຍະການກ ານົດນະໂຍບາຍການເງິນ, 
ແລະ ໄລຍະການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ.

ຂອບວຽກການສະໜອງທຶນແຫ່ງຊາດແບບກວມລວມ (INFF)
ພ ັ້ນຖານອັນສ າຄນັຂອງ ຍຸດທະສາດການເງນິເພ ື່ອຈດັຕັັ້ງປະຕິບດັ ແຜນການ 5 ປີຄັັ້ງທີ IX



ການສະໜອງທຶນ (ຂ ໍ້ຈ າກັດ)
ອີງຕາມບົດຄົັ້ນຄວ້າ - ຍົກຕົວຢ່າງ: Article IV, ບົດລາຍງານ
ສະພາບເສດຖະກິດຂອງທະນາຄານໂລກ - ບົດສ າພາດຄ ່ຮ່ວມ
ງານຕົັ້ນຕ , ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ຂອງຜ ້ຊ່ຽວຊານ, ແລະ ການ

ຄາດຄະເນຕ່າງໆ
ການປະເມນີແຫ ງ່ທນຶເພ ື່ອການພດັທະນາ (UNDP)
ການທບົທວນຄ ນແຫ ງ່ທນຶດ້ານສະພາບດິນຟາ້ອາກາດ

(UNDESA)
ພັນທະບດັລັດຖະບານ (UNCDF)

ການກ ານດົຄາ່ໃຊ້ຈາ່ຍ
(ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການລງົທຶນ)

ອີງຕາມບດົຄົັ້ນຄວາ້ - ຍົກຕົວຢາ່ງ: ແຜນຂອງຂະແໜງ ການ, ບົດ
ລາຍງານການກ ານດົຄາ່ໃຊຈ່້າຍຈອງ ປພຍ ຈາກ SDSN - ບົດ

ສ າພາດຄ ່ຮ່ວມງານຕົັ້ນຕ , ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ຂອງຜ ້ຊ່ຽວຊານ, 
ແລະ ການຄາດຄະເນ

ຄົັ້ນຄວາ້ກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານການລົງທນຶຂອງ ແຜນການ 
5 ປີຄັັ້ງທ ີIX (UN)

ກ ລະນສຶີກສາ ການລົງທນຶເຂົັ້າໃນຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ 
(UNFPA)

ການປະເມີນການເງນິເພ ື່ອການພັດທະນາ



ຜົນຂອງປະເມີນຕົັ້ນຕ (1/2)

• ຕ້ອງໄດ້ເພີື່ມລາຍຮັບ
• ມີຄວາມບ ໍ່ສອດຄ່ອງກັນ

ລະຫວ່າງການຈັດສັນ
ງ ົບປະມານໃນປັດຈຸບັນ ແລະ 
ບຸລິມະສິດດ້ານນະໂຍບາຍຂອງ 
ແຜນການ 5 ປີ

• ມີຄວາມຈ າກັດດ້ານການກ ້ຢ ມ
ເພີື່ມເຕີມ

ພາກລັດພາຍໃນ

• ODA ປະກອບສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່
ຫ ວງເຂົັ້າໃນຂະແໜງສັງຄົມ

• ການມີຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກັບ ODA ທີື່
ດີຂຶັ້ນຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ສາມາດ
ຄຸ້ມຄອງ ODA ໄດ້ດີຂຶັ້ນ

• ຂີດຄວາມສາມາດທີື່ຈ າກັດເປັນ
ການທ່ວງດຶງຄວາມມີ
ປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ
ຂອງ ODA

• ຕ້ອງມີການຄຸ້ມຄອງຜົນກະທົບ
ຂອງ ODA ທີື່ອາດເກີດຂຶັ້ນ
ພາຍຫ ັງຫ ຸດພົັ້ນອອກຈາກ 
ສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາ

ພາກລັດຕ່າງປະເທດ

• ແຫ ່ງທຶນພາກເອກະຊົນພາຍໃນ
ອາດເປັນແຫ ່ງທຶນດ້ານການ
ພັດທະນາທີື່ສ າຄັນ, ແຕ່ສ່ວນ
ໃຫຍ່ຍັງບ ໍ່ໄດ້ຖ ກນ າໃຊ້ທ ື່ອ.

• ນະໂຍບາຍສິນເຊ ື່ອຈະຕ້ອງໄດ້
ພິຈາລະນາຄວາມຈ າເປັນໃນ
ການສ້າງສະຖຽນລະພາບທາງ
ເສດຖະກິດມະຫາພາກເຂົັ້ານ າ

ພາກເອກະຊົນພາຍໃນ



• ໄດ້ຫັນ FDI ໄປສ ່ຂະແໜງສັງຄົມ
• ສົົ່ງເສີມຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງ

ປະເທດຕົັ້ນທາງ
• FPI (ການລົງທຶນໃນຫ ັກຊັບຂອງ

ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ) ສາມາດ
ຊ່ວຍໃນການຄຸ້ມຄອງ SOE ໄດ້

• ການໂອນເງິນກັບຄ ນສ ່ປະເທດມີ
ບົດບາດທີື່ສ າຄັນຕ ໍ່ການພັດທະນາ
ຊຸມຊົນ

• ການສະກັດກັັ້ນແຫ ່ງທຶນຜິດກົດ
ໝາຍສາມາດຊ່ວຍປັບປຸງສະພາບ
ແວດລ້ອມການດ າເນີນທຸລະກິດ 
ແລະ ສ້າງຄວາມສາມາດດຶງດ ດ
ການລົງທຶນ

ພາກເອກະຊົນຕາ່ງປະເທດ

• ການຈັດສັນງ ົບປະມານລັດໃຫ້
ແກ່ຂະແໜງການຕົັ້ນຕ ແມ່ນຕ ່າ
ກວ່າຄາດໝາຍ

• ແຫ ່ງທຶນເພ ື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ
ສະພາບດິນຟ້າອາກາດສ່ວນ
ໃຫຍ່ຍັງບ ໄດ້ຖ ກນ າໃຊ້ເທ ື່ອ

• ຍັງມີຜົນການຄົັ້ນຄວ້າຫ າຍຢ່າງ
ຂອງຂະແໜງການສະເພາະ

ຂະແໜງການສະເພາະ

• ມີບັນຫາດ້ານຂ ໍ້ມ ນຫ າຍຢ່າງ 
(ຍົກຕົວຢ່າງ: ຕົວແທນໃນການ
ລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນພາຍ
ໃນ)

• ບັນຫາການຄຸ້ມຄອງຂ ໍ້ມ ນ (ຍົກ
ຕົວຢ່າງ: ຖານຂ ໍ້ມ ນ ODA)

• ບັນຫາດ້ານການປະສານງານ 
(ຍົກຕົວຢ່າງ: ວຽກງານການວາງ
ແຜນ ແລະ ການກ ານົດ
ງ ົບປະມານ)

ຕິດພັນຫ າຍຂະແໜງການ

ຜົນຂອງປະເມີນຕົັ້ນຕ (2/2)



ຈຸດປະສົງ ແລະ ຂອບເຂດຂອງຍຸດທະສາດການເງນິ

ຍຸດທະສາດການເງິນແນໃສ່ສະໜັບສະ
ໜຸນການບັນລຸ ແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ IX

ຍຸດທະສາດການເງິນນີັ້ບ ໍ່ແມ່ນເພ ື່ອທດົ
ແທນຂອບວຽກ, ນະໂຍບາຍ, ແລະ 

ໂຄງການທີື່ມຢີ ກ່່ອນແລ້ວ

ຍຸດທະສາດການເງິນຕ້ອງປະກອບມີທາງ
ເລ ອກດ້ານການເງິນທີື່ສາມາດປະຕິບດັໂຕ

ຈິງໄດ້ຢາ່ງໄວວາ

01 02 03

ຍຸດທະສາດການເງິນຊ່ວຍຈັດສັນບ ລິມະ
ສິດອັນຮີບດ່ວນ ດ້ວຍການກ ານົດທາງ

ອອກທີື່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຈິງ

ຍຸດທະສາດການເງິນແມ່ນຄວາມ
ພະຍາຍາມຮ່ວມກັນຂອງຄ ່ຮ່ວມງານທີື່

ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ

04 05



ການພິຈາລະນາເພີື່ມເຕີມກ່ຽວກັບຂອບເຂດການສະໜອງທຶນ

ຍຸດທະສາດການເງິນ
ພິຈາລະນາວິທີໃນການນ າໃຊ້

ທຸກແຫ ງ່ທຶນ ເພ ື່ອ
ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນ

ບຸລິມະສິດຂອງ ແຜນການ 5 
ປີຄັັ້ງທີ IX, ຫ ັງຈາກທີື່ມີການ
ຈັດແບງ່ກຸ່ມຂອງ INFF

ບາງຂະແໜງການຕົັ້ນຕ ທີື່ຕ້ອງ
ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງເລິກເຊິື່ງ,u: 
ຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ, 
ການສຶກສາ, ການພັດທະນາ
ແບບຍ ນຍົງ ທີື່ສ້າງກາກບອນ

ຕ ່າ

ບາງບນັຫາທ້າທາຍແມ່ນຕິດ
ພັນກັບຫ າຍຂະແໜງ ການ, 
ເຊັົ່ນ: ຂ ໍ້ມ ນ, ການຄຸ້ມຄອງ
ຂ່າວສານ ແລະ ການປະສານ

ງານ

01 02 03



ຂົງເຂດນະໂຍບາຍການສະໜອງທຶນ (1/2)

ແຫ ່ງທຶນພາກລດັພາຍໃນ

❑ການລະດມົລາຍຮບັພາຍໃນ
ຕ້ອງເພີື່ມລາຍຮັບ

❑ປັບປງຸການຄຸ້ມຄອງລາຍຈາ່ຍ ແລະ ການລງົທນຶ ໃຫ້
ສອດຄ່ອງກັບບ ລມິະສດິຂອງ ແຜນການ 5 ປີຄັັ້ງທ ີIX 
ຄວາມບ ໍ່ສອດຄ່ອງຂອງລາຍຈ່າຍ

❑ຄວາມຍ ນຍົງໜີັ້ສນິ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການ, ລວມທງັ 
SOE
ຂອບເຂດຂອງການກ ້ຢ ມເພີື່ມມີຄວາມຈ າກັດ
ຄວາມບ ໍ່ສອດຄ່ອງຂອງລາຍຈ່າຍ

ແຫ ່ງທຶນພາກລດັຕ່າງປະເທດ

❑ປັບປງຸຄວາມສາມາດໃນການຄາດຄະເນ, 
ປະສດິທພິາບ, ແລະ ປະສດິທຜົິນຂອງ ODA 
ODA ປະກອບສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່ຫ ວງເຂົັ້າໃນຂະແໜງ 
ການສັງຄົມ
ຂີດຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງໄດ້ສ້າງຂ ໍ້ຈ າກັດ
ດ້ານປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງ ODA

❑ນ າໃຊປ້ະໂຫຍດຈາກ ສະຖານະພາບດອ້ຍພດັທະນາ 
ໃນປດັຈບຸນັ ແລະ ເລີື່ມຕົັ້ນການຄຸ້ມຄອງຜົນກະທບົ
ໃນອະນາຄົດຈາກການຫ ດຸພົັ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບ
ດັົ່ງກ່າວ
ຜົນກະທົບທີື່ອາດເກີດຂຶັ້ນຈາກການຫ ຼູດພົັ້ນອອກຈາກ 
ສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄຸ້ມ
ຄອງ

ແຫ ່ງທຶນພາກເອກະຊົນພາຍໃນ

❑ປັບປງຸສິື່ງແວດລອ້ມການດ າເນນີທລຸະກິດ ເພ ື່ອ
ຂະຫຍາຍແຫ ງ່ທນຶພາກເອກະຊນົ ເຂົັ້າໃນຂະແໜ
ງການສຂິຽວ ແລະ ຂະແໜງການສງັຄົມ
ແຫ ່ງທຶນພາກເອກະຊນົພາຍໃນອາດເປັນແຫ ່ງທຶນທີື່
ສ າຄັນ, ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ຍັງບ ໍ່ໄດ້ຖ ກນ າໃຊ້ເທ ື່ອ

❑ສະໜັບສະໜຸນຂະແໜງການເງິນພາກເອກະຊົນທີື່
ມີຄວາມຍ ນຍົງ
ນະໂຍບາຍສິນເຊ ື່ອຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາຄວາມຈ າເປັນ
ໃນການສ້າງສະຖຽນລະພາບທາງເສດຖະກິດມະຫາ
ພາກເຂົັ້ານ າ



ຂົງເຂດນະໂຍບາຍການສະໜອງທຶນ (2/2)

ແຫ ່ງທຶນພາກເອກະຊົນ
ຕ່າງປະເທດ

❑ສົົ່ງເສີມ FDI ທີື່ມີຄຸນນະພາບ ໃຫ້ມີຄວາມຫ າກຫ າຍ
❑ສັົ່ງຊາຜນົໄດ້ ແລະ ຜົນເສຍດ້ານງບົປະມານຂອງການ
ດຶງດ ດ SEZ
ຕ້ອງໄດ້ຫັນ FDI ໄປສ ່ຂະແໜງການສັງຄົມ
ການເອ ື່ອຍອີງບາງປະເທດຫ າຍຈົນເກີນໄປ
ຕ້ອງເພີື່ມລາຍຮັບຂຶັ້ນ

❑ສະກັດກັັ້ນແຫ ່ງທຶນຜດິກົດໝາຍ ເພ ື່ອປັບປຸງພາບພົດ
ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນລະດັບສາກົນ
ສະກັດກັັ້ນແຫ ່ງທຶນຜິດກົດໝາຍອາດຊ່ວຍປັບປຸງສະພາບ
ແວດລ້ອມການດ າເນີນທຸລະກິດ

❑ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການໂອນເງິນກັບປະເທດ
ການໂອນເງິນກັບປະເທດແມ່ນມີຄວາມສ າຄັນຕ ໍ່ຊຸມຊົນ

ຂະແໜງການສະເພາະ

❑ປັບປງຸຄວາມຍ ນຍົງຂອງການສະໜອງທນຶເຂົັ້າໃນ
ຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ສາທາລະນະສກຸ
ການຈັດສນັງ ົບປະມານລດັເຂົັ້າໃນຂະແໜງການຕົັ້ນຕ 
ແມ່ນຕ ່າກວ່າຄາດໝາຍ
ກ ລະນີສຶກສາການລົງທຶນເຂົັ້າໃນຂະແໜງການ
ສາທາລະນະສຸກຂອງ UNFPA 
ຜົນການຄົັ້ນຄວ້າຈາກຫ າຍເອກະສານຫ າຍສະບັບ

❑ການອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການລົງທຶນ
ເຂົັ້າໃນການພັດທະນາສີຂຽວ ທີື່ສ້າງກາກບອນຕ າ່
ແຫ ່ງທຶນສ າລັບວຽກງານດີນຟ້າອາກາດສ່ວນໃຫຍ່
ຍັງບ ໍ່ໄດ້ຖ ກນ າໃຊ້ເທ ື່ອ

ບນັຫາທີື່ຕິດພັນ
ຫ າຍຂະແໜງການ

❑ການແກ້ໄຂຊອ່ງຫວ່າງດາ້ນຂ ໍ້ມ ນທີື່ສ າຄັນໃນ
ການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັ ແລະ ການຕດິຕາມ ແລະ ການປະ
ເມີນຜົນຍຸດທະສາດການເງນິ
ໄດ້ມີການກ ານົດບນັຫາດ້ານຂ ໍ້ມ ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ການສ້າງນະໂຍບາຍທີື່ອີງໃສ່ຫ ັກຖານ

❑ການສາ້ງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫແ້ກ່ການປະສານງານ 
ແລະ ການແບງ່ປນັຂ ໍ້ມ ນລະຫວ່າງຄ ຮ່ວ່ມງານທີື່
ກ່ຽວຂອ້ງທງັໝົດ, ລວມທງັພາກເອກະຊນົ
ບັນຫາດ້ານການປະສານງານລະຫວ່າງວຽກງານການ
ວາງແຜນ ແລະ ການສະໜອງທຶນ/ການກ ານດົ
ງ ົບປະມານ



ກ ານົດແຕ່ນີັ້ເຖິງການປັງປຸງສຸດທ້າຍ

17 ພະຈິກ, 2021:

ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບ
ສ ງ

21 ພະຈິກ-22 ມັງກອນ:

ການຄົັ້ນຄວ້າ, ການປັບປຸງ 
ແລະ ການພົບປະສອງຝ່າຍ 
ເພ ື່ອກ ານົດທາງເລ ອກດ້ານ

ການເງິນ

ມັງກອນ-22 ກຸມພາ:
ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ 

22 ມີນາ:
ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ 
ລະດັບສ ງຄັັ້ງທີ 3 ຮ່ວມ
ກັບຄ ່ຮ່ວມງານທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ

ມີນາ-22 ເມສາ:

ການສະຫ ຸບສະບັບສຸດ
ທ້າຍ ແລະ ການຮັບຮອງ



ຂ ຂອບໃຈ!


