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ການຢນືຢນັ
(ຄວາມກົມກຽວ ແລະ ປະສິທິຜົນຂອງການຈັດຕັັ້ງແຜນດ າເນີນງານຖະແຫ ຼ່ງການວຽງຈັນວຼ່າດ້ວຍ
ການເປັນຄ ຼ່ຮຼ່ວມເພ ື່ອການພັດທະນາທີື່ມີປະສິດທິຜົນ) 

ບ ລິມະສດິຂອງການຈດັຕັັ້ງປະຕິບດັແຜນດ າເນນີງານຖະແຫ ຼ່ງການວຽງຈນັວຼ່າດ້ວຍການເປນັຄ ຼ່ຮຼ່ວມ
ເພ ື່ອການພັດທະນາທີື່ມີປະສດິທິຜົນ(2021-2025) 
(ເພ ື່ອສະໜັບສະໜຸນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫຼ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ 9 
ເຊິື່ງລວມທັງ SDGs, ການຫ ຼຸດພົັ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບ LDC, ແລະ ການເຕີບໂຕສີຂຽວ)

ຄວາມຄ ບໜ້າທີື່ພົັ້ນເດັັ່ນຂອງການຮຼ່ວມມ ເພ ື່ອການພັດທະນາ
1) ຜົນການທົບທວນຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນດ າເນີນງານຖະແຫ ຼ່ງການວຽງຈັນວຼ່າດ້ວຍການ

ເປັນຄ ຼ່ຮຼ່ວມເພ ື່ອການພັດທະນາທີື່ມີປະສິດທິຜົນ
2) ບົດລາຍງານຂອງບັນດາກະຊະແໜງການ 
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01
ການຢືນຢັນ
(ຄວາມກົມກຽວ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນ
ດ າເນີນງານຖະແຫ ຼ່ງການວຽງຈັນວຼ່າດ້ວຍການເປັນຄ ຼ່ຮຼ່ວມເພ ື່ອການ
ພັດທະນາທີື່ມີປະສິດທິຜົນ) 
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ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນດ າເນີນງານຖະແຫ ຼ່ງການວຽງຈັນວຼ່າດ້ວຍ
ການເປັນຄ ຼ່ຮຼ່ວມເພ ື່ອການພັດທະນາທີື່ມີປະສິດທິຜົນ 
ຄວາມກົມກຽວ
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ລັດຖະບານ ແລະ ຄ ຼ່ຮຼ່ວມພັດທະນາຢນືຢນັ :
• VDCAP - ຄວາມເຂົັ້າໃຈເຊິື່ງກັນ ແລະ ກັນ, ຄວາມໂປງ່ໃສ ແລະ ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ຂອງທຸກພາກສຼ່ວນ
ທີື່ກຼ່ຽວຂ້ອງ

• 8 ຫ ັກການ - ຂອບຄ າແນະນ າ ຢັັ້ງຢືນວຼ່າພວກເຮົາ (ລັດຖະບານ, ຄ ຼ່ຮຼ່ວມພັດທະນາ, ພາກເອກະຊົນ, 
ອົງການທີື່ບ ໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ, ແລະ ພາກສຼ່ວນທີື່ກຼ່ຽວຂ້ອງອ ື່ນໆ) ຈະເຮັດວຽກຮຼ່ວມກັນ

• ການເພີື່ມການສະໜອງທຶນ ເພ ື່ອການພັດທະນາ - ລັດຖະບານຕ້ອງເພີັ້ມແຫລຼ່ງທຶນພາຍໃນໃຫ້ຫ າຍຂ ັ້ນ
ເຂົັ້າໃນວຽກແຜນງານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຖະແຫ ງການວຽງຈັນ, ເຊິື່ງຈະມີສຼ່ວນຊູກຍຸ້ຄາດໝາຍຕຼ່າງໆ
ບັນລຸເປ ັ້າໝາຍໄດ້ດັັ່ງທີື່ກ ານົດໄວ້ໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫຼ່ງຊາດ 5 ປີຄັັ້ງທີ 8 (2016-
2020) ແລະ ແຜນ 5ປີຄັັ້ງທີ 9 (2021-2025) ລວມເຖິງເປ ັ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ ແລະ
ແຜນການໃນຕ ໍ່ໜ້າ.



ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນດ າເນີນງານຖະແຫ ຼ່ງການວຽງຈັນວຼ່າດ້ວຍ
ການເປັນຄ ຼ່ຮຼ່ວມເພ ື່ອການພັດທະນາທີື່ມີປະສິດທິຜົນ 
ປະສິດທິຜົນ
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ລັດຖະບານ ແລະ ຄ ຼ່ຮຼ່ວມພັດທະນາ ໄດ້ປະເມີນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບດັ ແລະ ຢືນຢນັຄ ນ:
• 14 ກິດຈະກ າ – ລະດັບຄວາມຄ ບໜ້າແມຼ່ນຢ ່ໃນລະດັບກາງ – ບາງກິດຈະກ າມີຄວາມຄ ບໜ້າດີ ແລະ ມີບາງ
ກິດຈະກ າຕ້ອງການເອົາໃຈໃສຼ່ຕ ື່ມ. 

• ຄວາມຮັບຜິດຊອບຮຼ່ວມລະຫວຼ່າງລັດຖະບານ ແລະ ຄ ຼ່ຮຼ່ວມພັດທະນາ - ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ VDCAP ຈະຕ້ອງ
ເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຮຼ່ວມກັນລະຫວຼ່າງລັດຖະບານ ແລະ ຄ ຼ່ຮຼ່ວມພັດທະນາທີື່ໄດ້ລົງນາມ ແລະ ຍຶດໝັັ້ນຮຼ່ວມກັນ. 

• ການຕິດຕາມ ແລະ ການລາຍງານ – ຕ້ອງເປັນລະບົບ, ເປັນປ ກກະຕິ & ເຂັັ້ມງວດໃຫ້ຫ າຍຂຶັ້ນ
• ຄວາມຍ ດຫຍຼ່ ຸນ ແລະ ການດັດປັບ ຍັງເປັນສິື່ງທີື່ຈ າເປັນ – VDCAP ບ ໍ່ໄດ້ຖ ກກ ານົດໄວ້ຢ່າງຕາຍຕົວ – ຊຶື່ງເປັນ 
ເຄ ື່ອງ ມ  ໜຶື່ງໃນ ຂະ ບວນ ການ ຮຽນ ຮ ້ ທີື່ ຕ້ອງ ການ ປັບ ປຸງ , ການດັດປັບ, ຄວາມຍ ດຫຍຼ່ ຸນເນ ື່ອງຈາກຄວາມບ ໍ່ແນຼ່ນອນ 
ແລະ ເຫດການທີື່ຄາດບ ໍ່ເຖິງ.  

• ການເພີື່ມການສະໜອງທນຶ ເພ ື່ອການພັດທະນາ - ໃນການຕິດຕາມ ແລະ ລັດຖະບານຕ້ອງເພີັ້ມແຫລຼ່ງທຶນພາຍໃນ
ໃຫ້ຫ າຍຂ ັ້ນເຂົັ້າໃນວຽກແຜນງານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຖະແຫ ງການວຽງຈັນ, ເຊິື່ງຈະມີສຼ່ວນຊູກຍຸ້ຄາດໝາຍຕຼ່າງໆ
ບັນລຸເປ ັ້າໝາຍໄດ້ດັັ່ງທີື່ກ ານົດໄວ້ໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫຼ່ງຊາດ 5 ປີຄັັ້ງທີ 8 ແລະ ແຜນ 5ປີຄັັ້ງທີ 
9 (2021-2025) ລວມເຖິງເປ ັ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ ແລ ະແຜນການໃນຕ ໍ່ໜ້າ.



ການທົບທວນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນດ າເນີນງານຖະແຫ ຼ່ງການວຽງ
ຈັນວຼ່າດ້ວຍການເປັນຄ ຼ່ຮຼ່ວມເພ ື່ອການພັດທະນາທີື່ມີປະສິດທິຜົນ
ຂະບວນການ ແລະ ການປະກອບສຼ່ວນຈາກຄ ຼ່ຮຼ່ວມພັດທະນາພາຍໃນ ແລະ ຄ ຼ່ຮຼ່ວມພັດທະນາ
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1. ກອງເລຂາ VDCAP ນ າພາ ໂດຍ DIC/MPI, NA, ບນັດາກະຊວງທີື່ກຼ່ຽວຂອ້ງ, ADB, EU, 
WB, Korea, UNDP, ແລະ UNRCO) – ເປັນຜ ້ຕາງໜ້າຂອງຄ ຼ່ຮຼ່ວມພັດທະນາ ໃນການ
ຕິດຕາມ ແລະ ການລາຍງານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ VDCAP

2. ກອງປະຊຼຸມຂອງກອງເລຂາ VDCAP (ປະຈ າໄຕມາດ ແລະ ປະຈ າປີ ) – ກວມເອົາທຸກໆດ້ານຂອງ
ການທົບທວນ VDCAP

3. ການທົບທວນເອກະສານ ແລະ ການສນົທະນາ ຮຼ່ວມກັບ 10 ຂະແໜງການ

4. ໃນວນັທີ 12 ພະຈກິ 2021 (ໄດ້ຈດັກອງປະຊຼຸມປກຶສາຫາລ ກຼ່ຽວກັບການທົບທວນ VDCAP ເພ ື່ອ
ກະກຽມໃສຼ່ກອງປະຊຼຸມໂຕະມົນລະດັບສ ງ (HL RTM)) – ນ າສະເໜີຮຼ່າງສະບັບທີ 2 ແລະ ການນ າ
ສະເໜີປະເດັນທີື່ສ າຄັນ ໃນກອງປະຊຼຸມໂຕະມົນລະດັບສ ງ ຄັັ້ງທີ 13 



• ຜົນການສ າຫ ວດການ
ຮຼ່ວມມ ໃນລະດັບ
ສາກົນໄດ້ຖ ກເຜີຍແຜຼ່

• 10 ກິດຈະກ າສ າຄນັ
• ກອງປະຊຼຸມເວທີ
ສາກົນລະດັບສ ງ

2019
• ການດັດແກ້ຂອບວຽກການ
ຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມນີ
ຜົນ VDCAP 

• 14 ກິດຈະກ າສ າຄນັ
2020

• ການທບົທວນ
VDCAP

• HL RTM 
• ຂອບວຽກການ
ຕິດຕາມ ແລະ ການ
ປະເມນີຜົນການຮຼ່ວມ
ມ ໃນລະດັບສາກົນໄດ້
ຖ ກດັດແກ້

• ກອງປະຊຼຸມສົນທະນາ
ກຼ່ຽວກັບກິດຈະກ າ

2021

• ຂອບການຕິດຕາມ ແລະ 
ການປະເມນີຜົນການຮຼ່ວມ
ມ ໃນລະດັບສາກົນສະບບັ  
ໃໝຼ່ຈະໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ

• ກອງປະຊຼຸມເວທລີະດັບສ ງ
ລະດັບສາກົນ

2022

ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນດ າເນີນງານຖະແຫ ຼ່ງການວຽງຈັນວຼ່າດ້ວຍການເປັນຄ ຼ່ຮຼ່ວມເພ ື່ອ
ການພັດທະນາທີື່ມີປະສິດທິຜົນ /ໃນເວທີສາກົນ
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ຄວາມຄ ບໜ້າທີື່ພົັ້ນເດັັ່ນຂອງການຮຼ່ວມມ ເພ ື່ອການພັດທະນາ ເພ ື່ອ
ເພີື່ມທະວີການຮຼ່ວມມ ເພ ື່ອການພັດທະນາທີື່ມີປະສິດທິຜົນ

1. ການທົບທວນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນດ າເນີນງານຖະ
ແຫ ຼ່ງການວຽງຈັນວຼ່າດ້ວຍການເປັນຄ ຼ່ຮຼ່ວມເພ ື່ອການພັດທະນາ
ທີື່ມີປະສິດທິຜົນ
2. ບົດລາຍງານຈາກກະຊວງຂະແໜງການຕຼ່າງໆ



ຄວາມຄ ບໜ້າທີື່ພົັ້ນເດັັ່ນ
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ຫ ັກການ ຄວາມຄ ບໜ້າຂອງກິດຈະກ າທີື່ສ າຄນັ
I. ຄວາມເປັນເຈົັ້າການ • ຂອບວຽກການວາງແຜນແຫຼ່ງຊາດ – ມີຄວາມຄ ບໜ້າດີ

• ຂະບວນການວາງແຜນ ແລະ ຂຶັ້ນງ ົບປະມານແຫຼ່ງຊາດ – ຕ້ອງເພີື່ມຄວາມພະຍາຍາມຂຶັ້ນຕ ື່ມ
II. ຄວາມສອດຄຼ່ອງ • ການຮຼ່ວມມ ເພ ື່ອການພັດທະນາດ້ານງ ົບປະມານ – ຕ້ອງເພີື່ມຄວາມພະຍາຍາມຂຶັ້ນຕ ື່ມ

• ການນ າໃຊ້ລະບົບຕຼ່າງໆ ຂອງປະເທດ – ຕ້ອງເພີື່ມຄວາມພະຍາຍາມຂຶັ້ນຕ ື່ມ
III. ຄວາມປະສົມປະສານກັນ & 
ຄວາມລຽບງຼ່າຍ

• ວິທີການທີື່ອີງໃສຼ່ແຜນງານ / ວິທີການຂະແໜງການໃນວົງກວ້າງ – ຕ້ອງເພີື່ມຄວາມພະຍາຍາມຂຶັ້ນຕ ື່ມ
• ຄວາມພະຍາຍາມຮຼ່ວມຂອງຜ ້ໃຫ້ທຶນ – ມີຄວາມຄ ບໜ້າດີ

IV. ການຮຼ່ວມມ ແບບ
ກວມລວມເພ ື່ອຜົນໄດ້ຮັບຂອງ
ການພັດທະນາ

• ບົດບາດຂອງສະພາແຫຼ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັັ້ນແຂວງ – ມີຄວາມຄ ບໜ້າດີ
• ຂະບວນການການຮຼ່ວມມ ເພ ື່ອການພັດທະນາ (RTP and SWGs) – ຕ້ອງເພີື່ມຄວາມພະຍາຍາມຂຶັ້ນຕ ື່ມ
• ການມີສຼ່ວນຮຼ່ວມຂອງອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມ – ຕ້ອງເພີື່ມຄວາມພະຍາຍາມຂຶັ້ນຕ ື່ມ

V. ຄວາມໂປ່ງໃສ, ຄວາມຄາດ
ຄະເນໄດ້, …

• ງ ົບປະມານແຫຼ່ງຊາດ – ມີຄວາມຄ ບໜ້າດີ
• ຂ ໍ້ມ ນກຼ່ຽວກັບການຮຼ່ວມມ ເພ ື່ອການພັດທະນາ – ຕ້ອງເພີື່ມຄວາມພະຍາຍາມຂຶັ້ນຕ ື່ມ

VI. ການລະດົມຊັບພະຍາກອນ
ພາຍໃນ

• ແຜນການກຼ່ຽວກັບການປະກອບສຼ່ວນຂອງລັດຖະບານ– ຕ້ອງເພີື່ມຄວາມພະຍາຍາມຂຶັ້ນຕ ື່ມ

VII. ການຮຼ່ວມມ ໃຕ-້ໃຕ,້ .. • ກົນໄກການປະສານງານ ແລະ ການລາຍງານ - ຕ້ອງເພີື່ມຄວາມພະຍາຍາມຂຶັ້ນຕ ື່ມ
• ການປັບປຸງຄວາມເຂົັ້າໃຈກຼ່ຽວກັບສະພາບ ແລະ ຮ ບແບບ ໂດຍຜຼ່ານກົນໄກການປະສານງານ ແລະ ການລາຍງານທີື່ຊັດ

ເຈນ – ມີຄວາມຄ ບໜ້າດີ

VIII. ການດ າເນີນງານແບບເປັນ
ຄ ຼ່ຮຼ່ວມໃນການພັດທະນາ

• ກົນໄກການປະສານງານ ແລະ ການລາຍງານ – ຕ້ອງເພີື່ມຄວາມພະຍາຍາມຂຶັ້ນຕ ື່ມ
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ບົດລາຍງານຈາກກຸຼ່ມຂະແໜງການ
ຂອບເຂດທີື່ສ າຄນັ ທີື່ບົດລາຍງານຄວາມຄ ບໜ້າຂອງ 
SWG ໄດ້ກວມເອາົ

ຈຸດພົັ້ນເດັັ່ນ

ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຄ າແນະນ າທີື່ສ າຄັນຂອງRTIM ປີ 
2019 

• ທຸກກຸຼ່ມຂະແໜງການ (SWGs) ໄດ້ລາຍງານຄວາມຄ ບໜ້າ ຕ ໍ່ກັບການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດຄ າແນະນ າທີື່ສ າຄັນຂອງ RTIM – ການລາຍງານປະຈຸບັນແມຼ່ນໃນລະດັບ
ກິດຈະກ າ ຫ າຍກວຼ່າໃນລະດັບເຫດການສ າຄັນ ແລະ ແຜນວຽກຈຸດສຸມ. 

• ການຕິດຕາມ ແລະ ການລາຍງານຢາ່ງເປນັປ ກກະຕິ ແລະ ເປັນລະບບົ ຍັງເປນັສິື່ງທີື່
ຈ າເປນັແລະ ຕ້ອງໄດ້ອີງໃສຼ່ຄ າແນະນ າຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີກຼ່ຽວກັບການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດຜົນຂອງ RTIM 

• ມີຄວາມຈ າເປນັທີື່ຈະຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມເຂົັ້າໃຈອນັດຽວກັນລະຫວຼ່າງກອງເລຂາ 
RTP ແລະSWG ກຼ່ຽວກັບການລາຍງານ

ການປະສານງານຂອງຂະແໜງການ • SWGs ສຼ່ວນໃຫຍຼ່ປະເຊີນໜ້າກັບສິື່ງທາ້ທາຍກຼ່ຽວກັບການສ ື່ສານພາຍໃນ ແລະ 
ພາຍນອກ. 

• ຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ວທິກີານປະສານງານໃນການປະຕິບດັງານຂອງ SWG 
ເປັນສິື່ງທີື່ມີຄວາມຈ າເປັນຫ າຍ. 

ການພົວພັນຫ າຍຂະແໜງການ (ການຈັດຕັັ້ງແຜນ
ດ າເນີນງານຖະແຫ ຼ່ງການວຽງຈັນວຼ່າດ້ວຍການເປັນຄ ຼ່
ຮຼ່ວມເພ ື່ອການພັດທະນາທີື່ມີປະສິດທິຜົນ, ນະວັດຕະກ າ
, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ໄວໜຸຼ່ມ, ແລະ ຜົນກະທົບຂອງ 
Covid-19 ຕ ໍ່ການປະສານງານຂອງຂະແໜງການ) 

ການບນັລະຍາຍກຼ່ຽວກັບບນັຫາທີື່ພົວພັນກັບຫ າຍຂະແໜງການ ຍັງມຄີວາມຈ າກັດໂດຍ
ທົັ່ວໄປ. ຕ້ອງມີຄວາມພະຍາຍາມເພີື່ມຂຶັ້ນ ຈາກກອງເລຂາ RTP ເພ ື່ອອ ານວຍຄວາມ
ສະດວກໃນການເຊ ື່ອມສານບັນຫາເຫ ົັ່ານີັ້ ເຂົັ້າໃນໂຄງການລວມຂອງ SWG. 
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ບ ລິມະສິດຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນດ າເນີນງານຖະແຫ ຼ່ງການ
ວຽງຈັນວຼ່າດ້ວຍການເປັນຄ ຼ່ຮຼ່ວມເພ ື່ອການພັດທະນາທີື່ມີປະສິດທິຜົນ
(2021-2025) 
(ເພ ື່ອສະໜັບສະໜຸນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມ5 ປີ ຄັັ້ງທີ 9 ເຊິື່ງປະກອບມີ SDGs, ການຫ ຼຸດພົັ້ນອອກ
ຈາກສະຖານະພາບ LDC, ແລະ ການເຕີບໂຕສີຂຽວ)
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1. ການຕິດຕາມການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນ
NSEDP ຄັັ້ງທີ 9 ປະຈ າປ,ີ ກາງສະໄໝ, ແລະ 
ໄລຍະສຸດທ້າຍ ແມຼ່ນອີງໃສຼ່ຂອບວຽກ M&E 
ເຊິື່ງສາມາດເຮັດເປັນລະບົບດິຈິຕອນ ແລະ ສຸມ
ໃສຼ່ການປະຕິບັດໂດຍອີງໃສຼ່ຜົນໄດ້ຮັບ - MPI

2. ການຈັດສັນງ ົບປະມານໃຫ້ສອດຄຼ່ອງກັບບ ລິມະ
ສິດການພັດທະນາ ແລະ ໂຄງການທີື່ໄດ້ຮັບບ ລິ
ມະສິດ– MPI ແລະ MOF

3. ຄວາມສອດຄຼ່ອງກັນຂອງແຜນປະຈ າປີຂອງຂະ
ແໜງການ ແລະ ແຜນປະຈ າປີຂອງ NSEDP 
– MPI ແລະ ບນັດາກະຊວງທີື່ກຼ່ຽວຂອ້ງ

1. ສ ບຕ ໍ່ປະຕິຮ ບ PFM ໃຫ້ໄວຂຶັ້ນ - MOF
2. ເພ ື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ການຫັນເປັນ

ລະບົບດິຈິຕອນຂອງ ODA-MIS – MPI ແລະ 
DPs 

3. ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກຼ່ລະບົບແຫຼ່ງຊາດ
(ງ ົບປະມານ, ການລາຍງານການສະໜອງທຶນ, ການ
ກວດສອບ, ແລະ ການຈັດຊ ັ້) ເພ ື່ອເພີື່ມຄວາມໝັັ້ນ
ໃຈໃນການນ າໃຊ້ລະບົບແຫຼ່ງຊາດ – MPI ແລະ
MOF, BOL, Audit Office, NA ແລະ DPs  

ກິດຈະກ າທີື່ສ າຄນັ ແລະ ພາກສຼ່ວນທີື່ຮບັຜິດຊອບການຈດັຕັັ້ງແຜນດ າເນນີງານຖະແຫ ຼ່ງການວຽງຈນັວຼ່າດ້ວຍການ
ເປນັຄ ຼ່ຮຼ່ວມເພ ື່ອການພັດທະນາທີື່ມີປະສດິທິຜົນ (2021-2025)

II. ຄວາມສອດຄຼ່ອງI. ຄວາມເປັນເຈົັ້າການ



1. ຮັບປະກັນຄວາມເຂົັ້າໃຈໃຫ້ໄປທິດທາງດຽວກັນ
ຂອງ PBAs/SWAp ມີຄວາມຍ ດຫຍຸຼ່ນໃນ
ກ ລະນີເກີດມີຄວາມບ ໍ່ແນຼ່ນອນ ແລະ ເຫດການ
ທີື່ຄາດບ ໍ່ເຖິງ - MPI

2. ການປະກອບແຮງງານ ແລະ ການແບຼ່ງງານ –
MPI, ກະຊວງທີື່ກຼ່ຽວຂອ້ງ ແລະ DPs ໂດຍ
ການນ າໃຊ້ SWGs ແລະ RT(i)M ເປນັຊຼ່ອງ
ທາງ

3. ແຜນຮຼ່ວມກິດຈະກ າປະຈ າປີໃນລະດັບຊາດ 
ແລະ ລະດັບຂະແໜງການ– MPI, Line 
Ministries, ກະຊວງທີື່ກຼ່ຽວຂອ້ງ ແລະ DPs 
ໂດຍການນ າໃຊ້ SWGs ແລະ RT(i)M ເປນັ
ຊຼ່ອງທາງ

1. ການຈັດຕັັ້ງກົນໄກການປຶກສາຫາລ ໃນວົງກວ້າງ 
ແລະ ໜັກແໜ້ນ– MPI, ກະຊວງທີື່ກຼ່ຽວຂອ້ງ ແລະ 
ແຂວງ

2. ການປະເມີນຄວາມອາດສາມາດຂອງກອງເລຂາ
RTP ແລະ ກອງເລຂາ SWG ເພ ື່ອປັບປຸງໜ້າທີື່
ພາຍໃຕ້ກົນໄກ RTP ແລະ SWG – MPI, 
ກະຊວງທີື່ກຼ່ຽວຂອ້ງ ແລະ DPs 

3. ການສ້າງເຄ ື່ອງມ ລວມ ແລະ ຊຼ່ອງທາງທີື່ປະຕິບັດໄດ້ 
ສ າລັບການປະສານງານທົັ່ວຂະແໜງການ – MPI 
ກະຊວງທີື່ກຼ່ຽວຂອ້ງ ແລະ DPs.

III. ຄວາມກົມກຽວ.. IV. ການຮຼ່ວມມ ແບບກວມລວມ

ກິດຈະກ າທີື່ສ າຄນັ ແລະ ພາກສຼ່ວນທີື່ຮບັຜິດຊອບການຈດັຕັັ້ງແຜນດ າເນນີງານຖະແຫ ຼ່ງການວຽງຈນັວຼ່າດ້ວຍການ
ເປນັຄ ຼ່ຮຼ່ວມເພ ື່ອການພັດທະນາທີື່ມີປະສດິທິຜົນ (2021-2025)



1. ສ້າງກົດລະບຽບການມີສຼ່ວນຮຼ່ວມໂດຍອີງໃສຼ່
ດ າລັດ ODA – MPI

2. ເຜີຍແຜຼ່ບົດລາຍງານງ ົບປະມານ ແລະ ການ
ດ າເນີນງ ົບປະມານປະຈ າປີຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ 
ເປັນລະບົບດິຈິຕອນ ດ້ວຍຂ ໍ້ມ ນທີື່ບ ໍ່ແຍກ
ປະເພດ - MOF

3. ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ປ້ອນຂ ໍ້ມ ນໃສຼ່ໃນ
ລະບົບ “ODA-MIS” ຢ່າງເປັນປ ກກະຕິ ແລະ 
ເຜີຍແຜຼ່ບົດລາຍງານການຊຼ່ວຍເຫ  ອທີື່ມີຄຸນ
ນະພາບສ ງຈາກຕຼ່າງປະເທດປະຈ າປີ– MPI 
and DPs 

1. ຕົກລົງວິທີການຊອກຫາຈ ານວນການປະກອບສຼ່ວນ
ຂອງໂຄງການ ແລະ ແຜນງານການຮຼ່ວມມ ເພ ື່ອການ
ພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ – MPI, MOF, 
MOFS ແລະ ກະຊວງທີື່ກຼ່ຽວຂອ້ງ

VI. ການລະດົມທຶນພາຍໃນ V. ການຄາດຄະເນໄດ້, ມີຄວາມໂປ່ງໃສ..

ກິດຈະກ າທີື່ສ າຄນັ ແລະ ພາກສຼ່ວນທີື່ຮບັຜິດຊອບການຈດັຕັັ້ງແຜນດ າເນນີງານຖະແຫ ຼ່ງການວຽງຈນັວຼ່າດ້ວຍການ
ເປນັຄ ຼ່ຮຼ່ວມເພ ື່ອການພັດທະນາທີື່ມີປະສດິທິຜົນ (2021-2025)



1. ການປະເມີນຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ແຜນ
ພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດ - MPI

2. ການສ້າງກົນໄກການປະສານງານ ແລະ ຕົກລົງ
ເຫັນດີກຼ່ຽວກັບເງ ື່ອນໄຂການລາຍງານ – MPI 
ແລະ MOFA 

3. ການມີສຼ່ວນຮຼ່ວມຂອງຄ ຼ່ຮຼ່ວມມ ໃຕ-້ໃຕ້ ເຂົັ້າ
ໃນ RT(i)M ແລະ SWGs – MPI, ກະຊວງ
ທີື່ກຼ່ຽວຂອ້ງ ແລະ DPs 

1. ການຕິດຕາມ ແລະ ການລາຍງງານກຼ່ຽວກັບ
ບັນຫາທີື່ຖ ກຍົກຂຶັ້ນໃນເວທີສົນຖະນາຂອງພາກ 
ພາກເອກະຊົນ ແລະ RT(i)M ແລະ SWGs –
MPI, MOIC, ກະຊວງທີື່ກຼ່ຽວຂອ້ງ 

2. ຮັບປະກັນການມີສຼ່ວນຮຼ່ວມຂອງຜ ້ປະຕິບັດງານ
ພາກເອກະຊົນ ເຂົັ້າໃນ RT(i)M ແລະ SWGs 
– MPI ແລະ ກະຊວງທີື່ກຼ່ຽວຂອ້ງ 

3. ຕົກລົງເຫັນດີກຼ່ຽວກັບການມີສຼ່ວນຮຼ່ວມຂອງ
ພາກເອກະຊົນ ທີື່ນອກເໜ ອຈາກກອງປະຊຼຸມ
ສົນທະນາລະຫວຼ່າງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ 
– ຄວາມເປັນໄປໃນການສ້າງເວທີການສົນທະນາ
ລະຫວຼ່າງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ – MPI, 
MOIC, NA 

VIII. ການດ າເນນີງານແບບເປນັຄ ຼ່ຮຼ່ວມໃນການ
ພັດທະນາVII. ການຮຼ່ວມມ ໃຕ້-ໃຕ້.

ກິດຈະກ າທີື່ສ າຄນັ ແລະ ພາກສຼ່ວນທີື່ຮບັຜິດຊອບການຈດັຕັັ້ງແຜນດ າເນນີງານຖະແຫ ຼ່ງການວຽງຈນັວຼ່າດ້ວຍການ
ເປນັຄ ຼ່ຮຼ່ວມເພ ື່ອການພັດທະນາທີື່ມີປະສດິທິຜົນ (2021-2025)



ຂ ຂອບໃຈ!


