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ການກະກຽມໃຫ້ແກ່ການຫ ຼຸດພ ົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບ
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ຄວາມຄືບໜ້າໃນຂະບວນການຫ ຼຸດພ ົ້ນອອກ
ຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ
ຂອງ ສປປ ລາວ
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ຂະບວນການ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າ

ອ ງການ ສປຊ ກ ານ ດລາຍຊືິ່
ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ
ລວມທັງ ສປປ ລາວ

ສປປ ລາວ ໄດ້ວາງເປ ົ້າໝາຍໃນການຫ ຼຸດ
ພ ົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍ

ພັດທະນາ

ສປປ ລາວ ສາມາດຜ່ານເງືິ່ອນໄຂການປະ
ເມີນ 2 ໃນ 3 ເງືິ່ອນໄຂ

ສປປ ລາວ ສາມາດຜ່ານທັງໝ ດ 
3 ເງືິ່ອນໄຂການປະເມີນ ແລະ 
ໄດ້ຖືກສະເໜີແນະໃຫຫ້ ຼຸດພ ົ້ນໃນ
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ຜ ນການປະເມີນໃນປີ 2021
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ຄາດຄະເນຜ ນກະທ ບ ແລະ ສິິ່ງທ້າທາຍຂອງ
ການຫ ຼຸດພ ົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດ
ດ້ອຍພັດທະນາ ຂອງ ສປປ ລາວ
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• ການສູນເສຍບັນດາສິດທິ
ພິເສດທາງການຄ້າ;

• ການສູນເສຍ ຫ ື ຫ ຼຸດລ ງ ໃນ
ການໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ
ແບບພິເສດ ແລະ ແຕກຕ່າງ
ໃນຂອບ ອ ງການການຄ້າ
ໂລກ.

ດ້ານການຄາ້

• ເງືິ່ອນໄຂ ແລະ ຂ ໍ້ກ ານ ດ ໃນ
ການເຂ ົ້າເຖິງແຫ ່ງທຶນກູ້ຢືມ;

• ຂ ໍ້ຈ າກັດສ າລັບ ການເຂ ົ້າເຖິງ
ກອງທຶນສາກ ນ ເພືິ່ອການ
ພັດທະນາ ແລະ 
ສິິ່ງແວດລ້ອມ.

ດ້ານການຊ່ວຍເຫ ອື 
ເພືິ່ອການພັດທະນາ

• ການເພີິ່ມຂຶົ້ນຂອງການຈ່າຍ
ເງິນພັນທະປະກອບສ່ວນ;

• ການຫ ຼຸດລ ງຂອງ ການສະ
ໜັບສະໜູນທຶນໃຫ້ເຂ ົ້າຮວ່ມ
ກອງປະຊຼຸມສາກ ນ.

ດ້ານປ ິ່ນອ້ອມອືິ່ນໆ

ຜ ນກະທ ບ ແລະ ສິິ່ງທ້າທາຍ
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ການກະກຽມໃຫ້ແກ່ການຫ ຼຸດພ ົ້ນອອກຈາກ
ສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ຂອງ 
ສປປ ລາວ

ໜ້າທີ 8



ກ ານ ດແນວທາງຂອງ
ການຫ ຼຸດພ ົ້ນ

ກ ານ ດຕ ວວັດແທກ 
ທີິ່ຕ້ອງໄດ້ມີການ
ບ ລິຫານຈັດການ

ກ ານ ດຂ ງເຂດວຽກ
ງານທີິ່ເປັນບຸລິມະສິດ, 
ຂອບເວລາ ແລະ ໜ້າ
ທີິ່ຮັບຜິດຊອບຂອງ
ແຕ່ລະຂະແໜງການ

ສັງລວມບັນດາຂ ໍ້ມູນ
ກ່ຽວກັບ ຜ ນກະທ ບ
ຈາກການສູນເສຍ 
ມາດຕະການສະໜັບ
ສະໜູນ ພ້ອມທັງ
ກ ານ ດວິທີ ແລະ 

ແນວທາງໃນການແກ້
ໄຂບັນຫາຊ່ອງຫວ່າງ
ທາງດ້ານຂ ໍ້ມູນ

ກ ານ ດມາດຕະການ
ຜ່ອນຜັນ ສ າລັບບາງ
ຜ ນກະທ ບສະເພາະ ທີິ່
ເກີດຈາກການຫ ຼຸດພ ົ້ນ

ຈຸດປະສ ງຂອງຍຸດທະສາດຂ້າມຜ່ານ
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ພາລະບ ດບາດຂອງບັນດາກະຊວງຂະແໜງການ

ກະຊວງແຜນການ       
ແລະ ການລ ງທຶນ

ກະຊວງການເງິນ ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ          
ແລະ ການຄ້າ

ກະຊວງກະສິກ າ        
ແລະ ປ່າໄມ້

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ກະຊວງສຶກສາທິການ      
ແລະ ກິລາ

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ 
ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ

ກະຊວງໂຍທາທິການ   
ແລະ ຂ ນສ ົ່ງ
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ອ ງປະກອບຂອງຍຸດທະສາດຂ້າມຜ່ານ

• ວິເຄາະ ແລະ ຊອກຫາ
ຕະຫ າດໃໝ່ ເພືິ່ອຂະຫຍາຍ
ສິນຄ້າສ ົ່ງອອກ;

• ຄ ົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບ ນະໂຍບາຍ
ແບບພິເສດ ແລະ ແຕກຕ່າງ
ທີິ່ ສປປ ລາວ ຄວນສືບຕ ໍ່
ເຈລະຈາ;

• ການສ້າງຄວາມຫ າກຫ າຍ
ໃຫ້ແກ່ເສດຖະກິດ;

• ການສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໃຫ້
ແກ່ພາກເອກະຊ ນ.

ດ້ານການຄາ້

• ເຊືິ່ອມສານຍຸດທະສາດ ເຂ ົ້າ
ກັບການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ 9th

NSEDP ປະຈ າປ;ີ
• ແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ສ້າງ

ຄວາມເຂັົ້ມແຂງທາງດ້ານ
ເງິນຕາ;

• ສ້າງນະໂຍບາຍແກ້ໄຂວຽກ
ງານໜີົ້ສິນ ແລະ ຄວາມບ ໍ່
ສະຖຽນລະພາບຂອງ
ເສດຖະກິດມະຫາພາກ.

ດ້ານການຊ່ວຍເຫ ອື 
ເພືິ່ອການພັດທະນາ

• ເຊືິ່ອມສານແຜນຟືົ້ນຟູຜ ນ
ກະທ ບຈາກການລະບາດ
ຂອງ ພະຍາດໂຄວິດ-19;

• ສຸມໃສການປ ກປັກຮັກສາ
ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ວຽກ
ງານສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງ
ການແກ້ໄຂຜ ນກະທ ບຈາກ
ໄພພິບັດ; 

• ເຊືິ່ອມສານ ແລະ ສ ົ່ງເສີມ
ວຽກງານບ ດບາດຍິງ-ຊາຍ, 
ການປ ກປ້ອງແມ່ຍິງ ແລະ 
ເດັກ.

ດ້ານປ ິ່ນອ້ອມອືິ່ນໆ
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ນັບແຕ່ປັດຈຸບັນ ຈ ນຮອດຕະຫ ອດປີ 2022

ລ າດັບ ການດ າເນີນການ ກ ານ ດເວລາ

1 ກອງປະຊຼຸມປຶກສາຫາລື ຮ່ວມກັບທຸກພາກສ່ວນຂະແໜງການ ກ່ຽວກັບຂ ໍ້ສະເໜີແນະອັນສ າຄັນ ທັນວາ 2022

2 ສ າເລັດການສ້າງຍຸດທະສາດຂ້າມຜ່ານ ຮ່າງສະບັບທີ 1 ກຸມພາ 2022

3 ກອງປະຊຼຸມປຶກສາຫາລື ເພືິ່ອຜ່ານຍຸດທະສາດຂ້າມຜ່ານ ຮ່າງສະບັບທີ 1 ມີນາ 2022

4 ກອງປະຊຼຸມຜ່ານຍຸດທະສາດຂ້າມຜ່ານ ເມສາ 2022

5 ການຮັບຮອງຍຸດທະສາດຂ້າມຜ່ານ ພຶດສະພາ 2022

6 ການລາຍງານກ່ຽວກັບ ຍຸດທະສາດຂ້າມຜ່ານ ໃນໄລຍະກອງປະຊຼຸມໂຕະມ ນ ປະຈ າປີ 2022 ພະຈິກ 2022

ຂອບເວລາຂອງຂະບວນການສ້າງຍຸດທະສາດຂ້າມຜ່ານ
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ຂ ຂອບໃຈ !
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