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ພາກແນະນໍາ: ການກໍານົດຍຸດທະສາດການເງິນ ເພືອ
ື່ ຈດຕງັ້ ປະຕິບດ
ແຜນພດທະນາເສດຖະກິດ-ສງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄງັ້ ທີ IX (2021-2025)
ຄວາມເປັນມາ
ສປປ

ລາວ

ສງຄົມແຫ່ງຊາດ

ກໍາລງກ້າວເຂົັ້າສູ່ໄລຍະສໍາຄນຂອງການພດທະນາປະເທດ
5

ປີ

ຄງັ້ ທີ

IX

ໃນການຈດຕັ້ງປະຕິບດແຜນພດທະນາເສດຖະກິດ(2021-2025)

ເຊິື່ງຈະນໍາປະເທດຍບເຂົາັ້ ໃກ້ກາໍ ນົດເວລາການບນລຸເປາົ້ ໝາຍການພດທະນາແບບຍືນຍົງ

(ປພຍ)

ການຫຸດພົັ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພດທະນາຕາມທີວ
ື່ າງແຜນໄວ້ໃນປີ
ການເຂົາັ້ ເຖິງແຫງ່ ທຶນທີຈ
ື່ າໍ ເປັນ

ທີື່ໄດ້ຜ່ານການຮບຮອງແລ້ວ
ໃນປີ

2026.

ເພືອ
ື່ ເລງັ່ ລດຄວາມຄືບໜ້າດ້ານການພດທະນາ

2030

ແລະ

ພ້ອມດຽວກນນັ້ນ,

ເປັນສິງື່ ທ້າທາຍທີນ
ື່ ບມືນ
ັ້ ບສູງຂຶນ
ັ້

ເນືື່ອງຈາກລະດບໜີັ້ສິນທີື່ສູງ,

ການເກບລາຍຮບໄດ້ຕໍ່າກວ່າຄາດໝາຍ,

ການປະກອບສ່ວນຈາກພາກເອກະຊົນເຂົັ້າໃນວຽກງານການພດທະນາທີື່ຈໍາກດ,
ທ່າອ່ຽງຂອງການຊ່ວຍເຫືອທາງການເພືື່ອການພດທະນາ

(ODA)

ເຊີື່ງໄດ້ເພີື່ມທະວີພາລະໃຫ້ແກ່ຂີດຄວາມສາມາດໃນການຮບມື.

ທີື່ຫຸດລົງ

ແລະ

ຜົນກະທົບຕ່າງໆທີື່ເກີດຂຶັ້ນຢ່າງຕໍ່ເນືື່ອງ

ດ້ວຍເຫດນີັ້,

ລດຖະບານ

ໂດຍໄດ້ຮບການສະໜບສະໜູນທາງດ້ານວິຊາການຈາກ

ສປປ

ລາວ

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ,

ໄດ້ເລີມ
ື່ ດໍາເນີນການກໍານົດຍຸດທະສາດການເງິນທີສ
ື່ າມາດຈດຕງັ້ ປະຕິບດໄດ້ ແລະ ມີຄວາມສອດຄ່ອງກບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ
ເພືອ
ື່ ຮບປະກນການເຂົາັ້ ເຖິງແຫງ່ ທຶນການພດທະນາ ເພືອ
ື່ ຮບໃຊ້ເຂົາັ້ ໃນແຜນພດທະນາເສດຖະກິດ-ສງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄງັ້ ທີ IX.
ສິງື່ ສໍາຄນແມ່ນ ຈຸດປະສົງຂອງການກໍານົດຍຸດທະສາດການເງິນດງັ່ ກ່າວ ບມ
ໍ່ ຈ
ີ ດ
ຸ ປະສົງເພືອ
ື່ ປ່ຽນແທນຂອບວຽກ, ນະໂຍບາຍ ແລະ
ໂຄງການທີມ
ື່ ຢ
ີ ໃູ່ ນປັດຈຸບນ ໃນການແກ້ໄຂຂຈ
ໍ້ າໍ ກດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານທຶນຮອນ ເພືອ
ື່ ການພດທະນາແບບຍືນຍົງ.
ການກໍານົດຍຸດທະສາດການເງິນດງັ່ ກ່າວ
ສະເໜີວິີການແບບເຊືື່ອມສານ

ຈະເປັນການເສີມສ້າງໃຫ້ແກ່ຄວາມພະຍາຍາມເຫົັ່ານີັ້

ແລະ

ກວມລວມ

ໂດຍການ

(1)

ດ້ວຍການພິຈາລະນາທຸກແຫ່ງທຶນເພືື່ອການພດທະນາ,

ນອກເໜືອຈາກງົບປະມານແຫ່ງລດ ແລະ ODA ເພືື່ອຮບໃຊ້ເຂົັ້າໃນການຈດຕັ້ງປະຕິບດບຸລິມະສິດດ້ານການພດທະນາແຫ່ງຊາດ
ແລະ

(2)

ວິທກ
ີ ານເຮດວຽກແບບມີສ່ວນຮ່ວມຈາກທຸກພາກສ່ວນທີກ
ື່ ່ຽວຂ້ອງ

ໃນຫົວຂໍ້ສໍາຄນຂອງການສະໜອງທຶນເຂົັ້າໃນການພດທະນາ.
ການສ້າງຍຸດທະສາດການເງິນ

ແມ່ນນໍາພາໂດຍກະຊວງແຜນການ

ໂດຍໄດ້ຮບການສະໜບສະໜູນດ້ານວິຊາການ
ວ່າດ້ວຍການເພີມ
ື່ ປະສິດທິພາບການເງິນ

ແລະ

ການປະສານງານຈາກ

ແລະ

ການລົງທຶນ

ແຜນງານຮ່ວມມືອງົ ການສະຫະປະຊາຊາດ

ພ້ອມດ້ວຍການປະສານສົມທົບຢ່າງປກກະຕິກບພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຕົັ້ນຕ

ກະຊວງການເງິນ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ບນດາສະຖາບນການເງິນສາກົນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພດທະນາອືື່ນໆ.

ພາບລວມຂອງຂະບວນການກໍານົດຍຸດທະສາດການເງິນ
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(ກຜທ),
ເຊັ່ນ:

ແຜນວາດລຸມນີັ້ສະແດງໃຫ້ເຫນເຖິງພາບລວມຂອງຂະບວນການທງໝົດ ແລະ ກໍານົດເວລາ ໃນການກໍານົດຍຸດທະສາດການເງິນ
ເພືື່ອຮບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ແຜນພດທະນາເສດຖະກິດ-ສງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX ເຊີື່ງມີຄວາມສອດຄ່ອງກບສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງ ສປປ
ລາວ ແລະ ສອດຄ່ອງກບ 4 ໄລຍະຂອງ ຂອບວຽກການເງິນແຫ່ງຊາດແບບເຊືອ
ື່ ມສານ (INFF).
ໄລຍະເລີມ
ື່ ຕົັ້ນ

(ໄລຍະ

0)

ໄດ້ສະໜບສະໜູນການເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກບແນວຄວາມຄິດ

ພ້ອມທງການພດທະນາກົນໄກການປະສານງານທີື່ເໝາະສົມ.
ໄດ້ສະໜບສະໜູນການວິເຄາະ

ແລະ

ໄລຍະການກໍານົດນະໂຍບາຍ

(ໄລຍະທີ

ໂດຍພິຈາລະນາບນດານະໂຍບາຍ

ແລະ

ເນັ້ນໃສ່ການສຶກສາ

(ໄລຍະທີ

1)

ເພືື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການກໍານົດຍຸດທະສາດການເງິນ.
ແລະ

ໂຄງການທີື່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບນ

ພາຍຫງສໍາເລດການສ້າງຍຸດທະສາດການເງິນແລ້ວ,

ວິທີການຕ່າງໆທີື່ສາໍ ຄນ

ໄລຍະການວິເຄາະດ້ານການເງິນ

ຜົນການຄົັ້ນຄວ້າທີື່ເຂມ
ັ້ ແຂງ
2)

ແລະ

ການປັບປຸງທາງເລືອກດ້ານການເງິນທີື່ເປັນໄປໄດ້
ແລະ

ອີງໃສ່ຜົນ

ແມ່ນໄລຍະຂອງການຈດຕັ້ງປະຕິບດ,

ການວິເຄາະດ້ານການເງິນ.

ແລະ

ການຕິດຕາມ

ແລະ

ການປະເມີນຜົນ.

ກອງປະຊຸມປິກສາຫາລືລະດ

ກອງປະຊຸມປິກສາຫາລືເລີື່ມ

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຄັ້ງ

ບສູງ ວນທີ 10 ທນວາ

ຕົັ້ນ ວນທີ 6-7 ເມສາ

ທີ 3

2021

2021

tbd

ການຈດຕັ້ງປະຕິບດ ໄຕມາດທີ 2

ການວິເຄາະ ໄຕມາດທີ 2

ປີ 2022 ເປັນຕົັ້ນໄປ

ແລະ 3 ປີ 2021

• ວິທິການ
• ແນວຄວາມຄິດ
• ກົນໄກການປະສານງານ

• ການສຶກສາຂອບເຂດດ້ານນະໂຍບ
າຍທີື່ມີຢູ່ແລ້ວ

• ຄວາມເຂົັ້າໃຈຮ່ວມກນກ່ຽວ

• ການສະໜບສະໜູນດ້ານວິຊາການຕໍ່

• ການຄດເລືອກເອົາທາງເລືອກດ້ານ

ແຕ່ລະທາງເລືອກດ້ານການເງິນ

ການເງິນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງທີື່ສດ
ຸ

ກບສະພາບແຫ່ງທຶນເພືື່ອການ

• ການຕິດຕາມ ແລະ

ພດທະນາ
ໄລຍະເລີື່ມຕົັ້ນ ໄຕມາດ 4 ປີ
2020 - ໄຕມາດ 2 ປີ 2021

ການປະເມີນຜົນຄວາມຄືບໜ້າ

• ການປັບປຸງກົນໄກການປະສາ

ການກໍານົດຍຸດທະສາດການເງິນ

ນງານ

ໄຕມາດ 4 ປີ 2021 - ໄຕມາດ
1 ປີ 2022

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຄັ້

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຄັ້

ງທີ 1

ງທີ 2

14-15 ຕຸລາ 2021

10 ພະຈິກ 2021

ຮູບທີ 1 – ການກໍານົດຍຸດທະສາດການເງິນ ເພືອ
ື່ ຮບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ແຜນການ 5 ປີຄງັ້ ທີ IX

ການກໍານົດຍຸດທະສາດການເງິນແມ່ນໄດ້ອີງໃສ່ແນວທາງພາຍໃຕ້ ຂອບວຽກການເງິນແຫ່ງຊາດແບບເຊືື່ອມສານ (INFF). INFF
ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶັ້ນ ໃນປີ 2015 ແລະ ແລະ ຮບຮອງໂດຍບນດາປະເທດສະມາຊິກ ໃນກອງປະຊຸມອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
ວ່າດ້ວຍການສະໜອງທຶນເພືື່ອການພດທະນາ ເພືື່ອເປັນເຄືື່ອງມືໃນການແກ້ໄຂ 2 ບນຫາຕົັ້ນຕຄື:
1. ການຂາດການເຊືອ
ື່ ມໂຍງລະຫວ່າງການວາງແຜນ

ແລະ

ການສະໜອງທຶນເພືອ
ື່ ການພດທະນາ:

ແຜນການແຫ່ງຊາດສ່ວນໃຫຍ່ຂາດຍຸດທະສາດໃນການສະໜອງທຶນເພືື່ອຮບໃຊ້ເຂົັ້າໃນບູລິມະສິດດ້ານການພດທະນາ,
ເຊິື່ງສະແດງໃຫ້ເຫນວ່າ

ຈໍາເປັນຕ້ອງມີຍຸດທະສາດການເງິນທີື່ຜ່ານການປຶກສາຫາລືຢ່າງຮອບດ້ານ

ເພືື່ອສະໜບສະໜູນໃຫ້ແກ່ແຜນການແຫ່ງຊາດ.
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2. ຊ່ອງວ່າງດ້ານການສະໜອງທຶນເພືອ
ື່ ບນລຸເປາົ້ ໝາຍການພດທະນາແບບຍືນຍົງ
ບຸລິມະສິດດ້ານການພດທະນາແຫ່ງຊາດ

ທີື່ສອດຄ່ອງກບ

ປພຍ,

(ປພຍ)

ແລະ

ເຊິື່ງສະແດງໃຫ້ເຫນວ່າທຸກແຫ່ງທຶນ

ແລະ

ພາກສ່ວນທີື່ກຽ່ ວຂ້ອງສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການບນລຸ ປພຍ ໄດ້ດີຂຶັ້ນ.

ໄລຍະເລີື່ມPhase
ຕົັ້ນ
Inception

Assessments
ໄລຍະການປະເມີນ ແລະ &
Diagnostics
ການວິເຄາະ

Implementation,
ໄລຍະການຈດຕັ້ງປະຕິບດ,
Monitoring &
ຕີດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ
Evaluation

ໄລຍະການກໍ
Policyານົດ
Formulation
ນະໂຍບາຍ

ຮູບທີ 2 – ຂະບວນການຂອງ INFF

ຂະບວນການຂອງ INFF ເລີມ
ື່ ຈາກ ໄລຍະເລີື່ມຕົັ້ນ ໄປສູ່ການວິເຄາະດ້ານການເງິນທີື່ເຂັ້ມແຂງກ່ຽວກບຄວາມຕ້ອງການ ແລະ
ກາລະໂອກາດຕ່າງໆທາງດ້ານການເງິນ,

ການກໍານົດນະໂຍບາຍ,

ແລະ

ການຈດຕັ້ງປະຕິບດ

(ເບິື່ງຂ້າງເທິງ).

ນອກນັ້ນ,

ຍງໄດ້ກາໍ ນົດກ່ຽວກບວິທີການເຮດວຽກ ເຊິື່ງສງລວມໃນແຜນວາດດັ່ງລຸ່ມນີ:ັ້
•

ຄວາມເຂມ
ັ້ ແຂງຂອງວຽກງານການວິເຄາະດ້ານການເງິນ ເຊິື່ງນໍາພາຕົັ້ນຕໂດຍບນດາກະຊວງ ແລະ ອົງການຂອງສະຫະປະຊາຊາດ
ແລະ ມີການປະສານສົມທົບຢ່າງເໝາະສົມກບພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງອືື່ນໆ.

•

ວິທກ
ີ ານທີເື່ ຊືອ
ື່ ມສານ ແລະ ກວມລວມ ກ່ຽວກບວຽກງານການເງິນເພືອ
ື່ ການພດທະນາ: ໂດຍການພິຈາລະນາທຸກແຫ່ງທຶນ
ເຊັ່ນ:

ງົບປະມານພາກລດ,

ແຫ່ງທຶນພາກລດຈາກຕ່າງປະເທດ

(ODA

ແລະ

ແຫ່ງທຶນທາງການອືື່ນໆ),

ແຫ່ງທຶນພາກເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ແຫ່ງທຶນພາກເອກະຊົນຈາກຕ່າງປະເທດ (FDI ແລະ ເງິນໂອນຈາກຕ່າງປະເທດ).
•

ການມີສວ
່ ນຮ່ວມໃນຂະບວນການ:

ສົັ່ງເສີມການປຶກສາຫາລືກບທຸກພາກສ່ວນທີື່ກຽ່ ວຂ້ອງ

ໃນແຕ່ລະແຫ່ງທຶນ.

ຂະບວນການດັ່ງກ່າວແມ່ນປະຕິບດຕາມວິທີການເຮດວຽກທີປ
ື່ ະກອບດ້ວຍ 3 ຂັ້ນຕອນ ແລະ ການປະກອບຄໍາຄິດເຫນ 2 ຄັ້ງ,
ໂດຍເລີື່ມຈາກ

ໜ່ວຍງານດ້ານວິຊາການ

ດໍາເນີນການກະກຽມວຽກງານດ້ານວິຊາການ
ແລະ

ເປັນກຸ່ມ

(ເຊນ
ັ່ :

(ເຊັ່ນ:

ກົມແຜນການ
MoF,

ເປັນໂອກາດໃຫ້ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ປະກອບຄໍາຄິດເຫນໃນຮອບວຽນທໍາອິດ
ກຈ
ໍ່ ະໄດ້ຈດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື

ແລະ

UNDP)

ເຊິື່ງຈະຖືກນໍາໄປປຶກສາຫາລືກບພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງທີື່ສຸດແບບສອງຝ່າຍ

ສະຖາບນການເງິນສາກົນ,

ເຊິື່ງຈະຖືກນໍາເອົາໄປປັບປຸງເຂົາັ້ ໃນເອກະສານ.

(DoP)
BoL).

ໂດຍການສະໜອງຂມ
ໍ້ ູນດ້ານວິຊາການ

ຫງຈາກທີື່ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕົັ້ນຕ

(structured

dialogue)
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ກອງປະຊຸມເຫາົັ່ ນີັ້

ເຫນດີກບຜົນການຄົັ້ນຄວ້າແລ້ວ

ກບບນດາພາກສ່ວນທີື່ກຽ່ ວຂ້ອງໃນວົງກວ້າງຫາຍຂຶນ
ື່ັ້

ເພືື່ອລະດົມຄວາມຄິດ, ປຶກສາຫາລື ແລະ ເຫນດີເປັນເອກະພາບກ່ຽວກບຜົນການຄົັ້ນຄວ້າ. ການຈດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື
ເປັນໂອກາດໃນການປະກອບຄໍາຄິດເຫນໃນຮອບວຽນທີ

2,

ເຫນດີເປັນເອກະພາບ

ສະຫຸບສງລວມກ່ຽວກບຜົນການຄົັ້ນຄວ້າຂອງໄລຍະໃດໜຶື່ງ (ເບິງື່ ຕາຕະລາງທີ 1)
ການປະກອບຄໍາຄິດເຫນ

ຮອບວຽນທີ

2

ໜ່ວຍງານດ້ານວິຊາການສງລວມຄໍາຄິດເຫນຄັ້ງສຸດທ້າຍ

ພາກສ່ວນທີກ
ື່ ຽ່ ວຂ້ອງທງ
ໝົດຖືກເຊີນເຂົັ້າຮ່ວມກອງ
ພາກສ່ວນທີກ
ື່ ຽ່ ວ
ຂ້ອງຕົນ
ັ້ ຕ
ປຶກສາຫາລືແບບສ
ອງຝ່າຍ

ປະຊຸມປຶກສາຫາລື
ເພືື່ອສົນທະນາ

ແລະ

ເຫນດີເປັນເອກະພາບຕໍ່ຜົນ
ການຄົັ້ນຄວ້າ

ໜ່ວຍງານນໍາພາດ້ານ
ວິຊາການເຮດວຽກຮ່
ວມກນ

ການປະກອບຄໍາເຫນ ຮອບວຽນທີ 1 - ໜ່ວຍງານດ້ານວິຊາການ
ສງລວມຄໍາຄິດເຫນຈາກການປຶກສາຫາລືແບບສອງຝ່າຍ

ຮູບທີ 2 – ວິທກ
ີ ານເຮດວຽກ

6

-

ແລະ

ຕາຕະລາງທີ 1 –ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື
ວນທີ
ວນທີ
ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ເລີມ
ື່ ຕົນ
ັ້

6-7
ເມສາ
2021

•
•

ວິທີການ ແລະ ແນວຄວາມຄິດ (ຂອບ

ການວິເຄາະດ້ານການເງິນ

14-

•

15
ຕຸລາ

•

•
•

ວ່າງ MPI ແລະ ສປຊ

ກົນໄກການປະສານງານ

ກ່ຽວກບວິທີການ ແລະ
ແນວຄວາມຄິດ

ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການລົງທຶນ
ບນດາເປົ້າໝາຍ ແຜນການ 5 ປີ
ແຫ່ງຊບພະຍາກອນ

•
•

ການກໍານົດ
ນະໂຍບາຍດ້ານການເງິນ

MoF, BoL
ກ່ອນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື
•
•

ວນທີ
10
ພະຈິກ

ສໍາເລດແລ້ວ
ການປຶກສາຫາລືແບບສອງຝ່າຍ ແລະ
ຫາຍຝ່າຍ ຮ່ວມກບ ສປຊ, MPI,

2021

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາຄັ້ງທີ 2:

ສໍາເລດແລ້ວ
ການປຶກສາຫາລືແບບສອງຝ່າຍລະຫ

INFF)

ວນທີ
ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຄງັ້ ທີ 1:

ສະຖານະ ແລະ ໝາຍເຫດ

ຫົວຂປ
ໍ້ ຶກສາຫາລື

•

ຂົງເຂດນະໂຍບາຍດ້ານການເງິນ

•

ກໍາລງດໍາເນີນການ
ການປຶກສາຫາລືຮ່ວມກບພາກລດໃ
ນຕອນເຊົັ້າຂອງວນທີ 28 ຕຸລາ
ການປຶກສາຫາລືຮ່ວມກບ
ທະນາຄານໂລກ, EU, IMF,

2021

ADB, UN
ໃນຕອນບ່າຍຂອງວນທີ 28 ຕຸລາ

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຄງັ້ ທີ 3:
ສະຫບ
ຸ ສງລວມການກໍານົດນະໂຍ
ບາຍດ້ານການເງິນ

ໄຕມາ
ດທີ 1
ປີ
2022

•
•

ທາງເລືອກນະໂຍບາຍດ້ານການເງິນທີື່ໄ
ດ້ຜ່ານການປຶກສາຫາລື

ໄລຍະເລີມ
ື່ ຕົນ
ັ້ : ການຕົກລົງເຫນດີກຽ່ ວກບ ວິທກ
ີ ານເຮດວຽກ ແລະ ການອອກແບບການຄົນ
ັ້ ຄວ້າ
ຈຸດປະສົງຂອງໄລຍະເລີມ
ື່ ຕົັ້ນແມ່ນເພືື່ອສ້າງເງືອ
ື່ ນໄຂໃຫ້ແກ່ການສ້າງຍຸດທະສາດການເງິນໄດ້ຢາ່ ງມີຜນ
ົ ສໍາເລດ

ເຊນ
ັ່ :

ສ້າງກົນໄກການປະສານງານ, ເຫນດີເປັນເອກະພາບກ່ຽວກບຂນ
ັ້ ຕອນ ແລະ ກໍານົດເວລາ ແລະ ພິຈາລະນາກ່ຽວກບວິທກ
ີ ານ ແລະ
ແນວຄວາມຄິດຕົນ
ັ້ ຕ.
ກອງປະຊຸມເລີື່ມຕົັ້ນ ໄດ້ຈດຂຶັ້ນທີື່ ວງວຽງ ໃນເດືອນເມສາ 2021 ເພືື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກບວິທກ
ີ ານ ແລະ ແນວຄວາມຄິດຕົັ້ນຕ,
ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ແນວຄວາມຄິດ, ວິທີການທີື່ກວມລວມ ແລະ 4 ໄລຍະຂອງຂອບ INFF, ພ້ອມທງວິທີການປະເມີນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ແລະ ບນຫາສິື່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ. ກ່ອນການຈດກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ອີງຕາມການສະເໜີຂອງ ຮອງລດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ
ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ການເຫນດີຂອງ ຮອງນາຍົກລດຖະມົນຕີ, ໜ່ວຍງານດ້ານວິຊາການໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶັ້ນໃນຕົັ້ນປີນີັ້
ໂດຍການເຂົັ້າຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ນອກນີັ້,

ຄະນະກໍາມະການຊີັ້ນໍາແຜນງານຮ່ວມອົງການສະຫະປະຊາຊາດ

7

ພ້ອມດ້ວຍຄະນະບລິຫານ ປະກອບມີ MPI, MoF ແລະ MoH ໂດຍການເຂົາັ້ ຮ່ວມເພີື່ມເຕີມຈາກ MoFA ແລະ LSB,
ກໍ່ໄດ້ຈດກອງປະຊຸມ ໃນເດືອນກລະກົດ 2021 ເພືື່ອປະສານງານວຽກງານການສະໜບສະໜຸນດ້ານວິຊາການຂອງ ສປຊ ແລະ
ເຫນດີເປັນເອກະພາບກ່ຽວກບແຜນວຽກໃນການສ້າງຍຸດທະສາດການເງິນ.

ໄລຍະການວິເຄາະດ້ານການເງິນ:
ຄວາມຕ້ອງການດ້ານທຶນຮອນ

ການສ້າງຄວາມເຂົາັ້ ໃຈກ່ຽວກບຂຈ
ໍ້ າໍ ກດດ້ານແຫງ່ ທຶນ

ແລະ

ໄລຍະນີັ້ແມ່ນແນໃສ່ສະໜອງຜົນການຄົນ
ັ້ ຄວ້າທີສ
ື່ າໍ ຄນ
ເພືອ
ື່ ເປັນພືນ
ັ້ ຖານທາງດ້ານການວິເຄາະໃຫ້ແກ່ການກໍານົດຍຸດທະສາດການເງິນ
ທີື່ທກ
ຸ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງສາມາດເຫນດີເປັນເອກະພາບນໍາກນ,
ພ້ອມທງເຫນດີເປັນເອກະພາບກ່ຽວກບວິທກ
ີ ານເຮດວຽກຮ່ວມກນ.
ການວິເຄາະດ້ານການເງິນ

ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ

2

ປະເພດ

ທີື່ສະໜບສະໜູນເຊິື່ງກນ

ແລະ

ກນ

ເພືື່ອໃຫ້ເຫນພາບລວມທີື່ຊດເຈນສະພາບແຫ່ງທຶນເພືື່ອຮບໃຊ້ເຂົາັ້ ໃນການບນລຸແຜນການ 5 ປີຄງັ້ ທີ IX ດັ່ງນີັ້:
•

ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການລົງທຶນ

ຫື

ເອີນ
ັ້ ວ່າ

“ການປະເມີນຄ່າໃຊ້ຈາ່ ຍ”

ແມ່ນໄດ້ຄາດຄະເນຄິດໄລ່ແບບສົມທຽບໃສ່ກບບົດຮຽນວິທີການຈາກສາກົນ ຜ່ານເອກະສານການປະເມີນ 6 ສະບບ
ສໍາລບການຄາດຄະເນຄ່າໃຊ້ຈາ່ ຍບນດາ

6

ເປາົ້ ໝາຍຂອງແຜນການ

ຍງມີການລົງເລິກການລົງທຶນຕົວແບບສໍາລບຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ.

5

ປີຄງັ້ ທີ

IX,

ເນືື່ອງຈາກຂໍ້ຈໍາກດ

ໃນເວລາດໍາເນິນການຈໍາລອງການຄິດໄລ່ຄາ່ ໃຊ້ຈ່າຍສໍາລບແຕ່ລະເປາົ້ ໝາຍຂອງແຜນການ

ແລະ

ນອກນັ້ນ

ແລະ

ຄວາມຫຍຸງ້ ຍາກ

5

ປີຄງັ້ ທີ

IX,

ຈຶື່ງໄດ້ມີການສ້າງບົດລາຍງານ ກ່ຽວກບ ຊ່ອງຫວ່າງ ແລະ ບນຫາສິື່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ ລວມທງວິທແ
ີ ກ້ໄຂທີື່ເປັນໄປໄດ້
ເພືື່ອຮບປະກນໃຫ້ສາມາດດໍາເນີນການປະເມີນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ແກ່ບລ
ຸ ິມະສິດດ້ານນະໂຍບາຍໃນອະນາຄົດໄດ້.
•

ສະພາບແຫງ່ ຊບພະຍາກອນ

ຫື

ການປະເມີນດ້ານການເງິນເພືື່ອການພດທະນາ

ເອີນ
ັ້ ວ່າ

“ແຫງ່ ທຶນ”,

(DFA)

ແມ່ນໄດ້ປະເມີນຜ່ານ

ເຊິື່ງໄດ້ວິເຄາະ

4

ແຫ່ງທຶນ,

ຕາມວິທີການຂອງວາລະການປະຕິບດງານ Addis Ababa, ຄື: ງົບປະມານແຫ່ງລດ, ແຫ່ງທຶນພາກເອກະຊົນພາຍໃນ,
ແຫ່ງທຶນພາກເອກະຊົນຈາກຕ່າງປະເທດ, ແລະ ການຊ່ວຍເຫືອທາງການເພືື່ອການພດທະນາ (ODA). ນອກນັ້ນ,
ຍງໄດ້ມີການປະເມີນເພີື່ມເຕີມໃນ

2

ເອກະສານ

ກ່ຽວກບ

ພນທະບດລດຖະບານ

ແລະ

ການເງິນສໍາລບວຽກງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເພືື່ອເປັນຂມ
ໍ້ ູນທີື່ສະໜບສະໜູນໃຫ້ແກ່ການເປະເມີນ DFA.
ການປະເມີນທງສອງນີັ້ - ການປະເມີນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ແຫ່ງທຶນ - ເມືື່ອລວມກນແລ້ວ, ຊ່ວຍໃຫ້ເຫນເຖິງ ຊ່ອງຫວ່າງດ້ານການເງິນ
ຫື ເວົັ້າອີກຢ່າງໜຶງື່ ແມ່ນຊບພະຍາກອນທີຂ
ື່ າດແຄນ ເພືື່ອຮບໃຊ້ເຂົາັ້ ໃນການບນລຸບລ
ຸ ມ
ິ ະສິດດ້ານການພດທະນາແຫ່ງຊາດ.
ຜົນການຄົັ້ນຄວ້າຈາກບນດາການປະເມີນເຫົັ່ານີັ້ ໄດ້ນໍາສະເໜີ ແລະ ເຫນດີເປັນເອກະພາບ (ໂດຍມີການປັບປຸງບາງຂໍ້ມູນທີື່ຈໍາເປັນ)
ໃນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຄງັ້ ທີ

1

ຈດຂຶັ້ນໃນວນທີ

14-15

ຕຸລາ

2021

ທີື່

ນະຄອນຫວງວຽງຈນ

ໂດຍການເຂົັ້າຮ່ວມຂອງຕາງໜ້າຈາກ MPI, MoF, MoH, BoL ແລະ ບນດາກະຊວງທີື່ກຽ່ ວຂ້ອງ, ທະນາຄານໂລກ, IMF, EU,
ບນດາສະຖານທູດ ແລະ ອົງການ ສປຊ.

8

ໄລຍະການກໍານົດຍຸດທະສາດການເງິນ
ການກໍານົດຍຸດທະສາດການເງິນແມ່ນໄລຍະທີື່ສໍາຄນທີື່ສຸດຂອງຂະບວນການເຮດວຽກດັ່ງກ່າວ.

ມີ

2

ຈຸດປະສົງຕົັ້ນຕ

ຄື:

ເພືື່ອກໍານົດ (1) ທາງເລືອກນະໂຍບາຍດ້ານການເງິນທີມ
ື່ ຄ
ີ ວາມກ່ຽວຂ້ອງທີສ
ື່ ດ
ຸ ແລະ ຮບປະກນໃຫ້ບນດານະໂຍບາຍ, ເຄືອ
ື່ ງມື
ແລະ ຂອບລະບຽບການຕ່າງໆ ມີຄວາມສອດຄ່ອງ, ຍືນຍົງ ແລະ ຮບຮູ້ເຖິງຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ, ແລະ (2) ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ
ກາລະໂອກາດດ້ານການຊ່ວຍເຫອ
ື ທາງວິຊາການ

ແລະ

ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ

ທີື່ຈໍາເປັນເພືື່ອສະໜບສະໜູນການຈດຕັ້ງປະຕິບດຍຸດທະສາດການເງິນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ.
ການກໍານົດຍຸດທະສາດການເງິນ (ໄລຍະທີ 2) ຈະໄດ້ດໍາເນີນລະຫວ່າງໄຕມາດທີ 4 ປີ 2021 ໄປຈົນເຖິງໄຕມາດທີ 1 ຂອງປີ
2022 ແລະ ປະກອບມີ 3 ຂັ້ນຕອນທີື່ຊດເຈນ ດັ່ງລຸມ
່ ນີັ້ (ເບິງື່ ຮູບທີ 3):
•

ຂນ
ັ້ ຕອນການສຶກສາທາງເລືອກທີເື່ ປັນໄປໄດ້ ເພືື່ອກໍານົດ ແລະ ປຶກສາຫາລືກຽ່ ວກບຮ່າງຂົງເຂດນະໂຍບາຍດ້ານການເງິນ
ໂດຍອີງໃສ່ຜົນການວິເຄາະດ້ານການເງິນ ທີໄື່ ດ້ຮບຈາກໄລຍະທີ 1. ຂັ້ນຕອນນີັ້ຈະ ດາເນີນ ໃນລະຫວ່າງເດືອນຕຸລາ ແລະ
ພະຈິກ 2021, ເຊິື່ງໃນນີັ້ໄດ້ຈດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືໃນຂັ້ນວິຊາການ ກ່ຽວກບຂົງເຂດນະໂຍບາຍດ້ານການເງິນ ແລະ
ນະໂຍບາຍ

ແລະ

ການປັບປຸງຕ່າງໆທີື່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບນ,

ແລະ

ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດບສູງ,

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື

ຄງັ້ ທີ

2

ທີື່ຈດຂຶັ້ນກ່ອນ

ເພືື່ອເຫນດີເປັນເອກະພາບກບບນດາພາກສ່ວນທີກ
ື່ ່ຽວຂ້ອງ

ກ່ຽວກບໂຄງຮ່າງຂອງຍຸດທະສາດການເງິນ. ຈຸດປະສົງຮອງລົງມາຂອງຂັ້ນຕອນນີັ້ ແມ່ນເພືື່ອເພີື່ມທະວີການປະສານງານ ແລະ
ວິທີການເຮດວຽກລະຫວ່າງບນດາພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຕົັ້ນຕ ໃນຊ່ວງເລີື່ມຕົັ້ນຂອງໄລຍະການກໍານົດນະໂຍບາຍ.
•

ຂນ
ັ້ ຕອນການກໍານົດນະໂຍບາຍ,

ເພືື່ອປັບປຸງບນດາທາງເລືອກດ້ານນະໂຍບາຍທີກ
ື່ ່ຽວຂ້ອງ.

ຂັ້ນຕອນນີັ້

ປະກອບມີການປຶກສາຫາລືເພີື່ມເຕີມເປັນກຸ່ມນ້ອຍ

ພາຍໃຕ້ແຕ່ລະຂົງເຂດນະໂຍບາຍດ້ານການເງິນ

ເພືື່ອກໍານົດທາງເລືອກນະໂຍບາຍທີື່ສາມາດຈດຕັ້ງປະຕິບດໄດ້.

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຄັ້ງທີ

(ເບິື່ງຂ້າງເທິງ)ເຊີື່ງຈະລົງເລິກຢ່າງຮອບດ້ານຂຶັ້ນຕືື່ມ

ຈະໄດ້ຈດຂຶັ້ນເພືື່ອເຫນດີເປັນເອກະພາບ

3

ໃນລະດບວິຊາການ

ກ່ຽວກບຍຸດທະສາດການເງິນ.
•

ຂນ
ັ້ ຕອນການຕົກລົງເຫນດີເປັນເອກະພາບ

ເພືອ
ື່ ປັບປຸງເອກະສານອີງໃສ່ຄໍາເຫນໃນລະດບວິຊາການຄັ້ງສຸດທ້າຍ

ກ້າວໄປສູ່ການຮບຮອງເອົາຍຸດທະສາດການເງິນໃນລະດບສູງ.

ຮູບທີ 3 – ໄລຍະການກໍານົດນະໂຍບາຍ (ສີຂຽວ)

9

ແລະ

10

ການປັບປຸງຜົນການຄົນຄວ້າຈາກການວິເຄາະດ້ານການເງິນ
ໂດຍອີງໃສ່ຜົນຂອງກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຄງັ້ ທີ 1
ໃນຕົັ້ນເດືອນພະຈິກ

2021,

ບນດາພາກສ່ວນທີື່ກຽ່ ວຂ້ອງໄດ້ມີຄວາມເຂົາັ້ ໃຈຮ່ວມກນກ່ຽວກບຂໍ້ຈາໍ ກດ

ແລະ

ຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານການເງິນເພືື່ອການພດທະນາ. ໃນພາກນີໄັ້ ດ້ສະຫຸບຜົນການຄົັ້ນຄວ້າຕົັ້ນຕຈາກການວິເຄາະດ້ານການເງິນ,
ເຊີື່ງໄດ້ຮບການປັບປຸງ

ໂດຍອີງໃສ່ຄໍາຄິດເຫນຈາກບນດາຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຄັ້ງທີ

1,

ແລະ

ກໍານົດກ່ຽວກບຂັ້ນຕອນຕໄໍ່ ປໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງຜົນການວິເຄາະເຫົັ່ານີັ້.

ການສະໜອງແຫງ່ ທຶນເພືອ
ື່ ຈດຕງັ້ ປະຕິບດບູລມ
ິ ະສິດການພດທະນາແຫ່ງຊາດ
ເອກະສານບົດສະຫບ
ຸ ຫຍໍ້
•

ການປະເມີນດ້ານການເງິນເພືື່ອການພດທະນາ (DFA)

1. ແຫ່ງທຶນງົບປະມານພາກລດ
2. ແຫ່ງທຶນຈາກການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ (FDI)
3. ແຫ່ງທຶນຈາກການຊ່ວຍເຫືອທາງການເພືື່ອການພດທະນາ (ODA)
4. ແຫ່ງທຶນຈາກການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນອືື່ນໆ
•

ການວິເຄາະກ່ຽວກບພນທະບດທີື່ອອກໂດຍລດຖະບານ ແລະ ລດວິສາຫະກິດຂອງ ສປປ ລາວ

•

ບົດສະຫຸບການວິເຄາະການເງິນສໍາລບວຽກງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

A. ການປະເມີນດ້ານການເງິນເພືອ
ື່ ການພດທະນາ (DFA)
•

ຈຸດປະສົງ

ປຶົ້ມຄູມ
່ ືກ່ຽວກບການປະເມີນດ້ານການເງິນເພືື່ອການພດທະນາ

(DFA),

ພດທະນາໂດຍ

UNDP,

ໃຫ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກບບົດບາດຂອງເຄືອ
ື່ ງມືໃນການວິເຄາະດັ່ງກ່າວ ແລະ ຂອບວຽກການເງິນແຫ່ງຊາດແບບເຊອ
ື່ ມສານ (INFF,
ເບິື່ງຂໍ້ມລ
ູ ຸ່ມນ)ີ້ .

ວິທການດັ່ງກ່າວ,

ເຊື່ງກໍາລງຈດຕັ້ງປະຕິບດໃນເກືອບ

50

ສະໜບສະໜູນໃຫ້ແກ່ໄລຍະການດໍາເນນການວິເຄາະດ້ານການເງິນ.

ປະເທດ,
ໃນຄວາມຈິງແລ້ວ,

ວິທີການດັ່ງກ່າວເປັນພືັ້ນຖານທາງດ້ານການວິເຄາະໃຫ້ແກ່ຍຸດທະສາດການເງິນ. DFA ນໍາສະເໜຜົນການຄີ້ນຄວ້າທື່ສໍາຄັນ ແລະ
ທິດທາງໃຫ້ແກ່ບນດາຜູ້ກໍານົດນະໂຍບາຍ

ໃນການກໍານົດຍຸດທະສາດການເງິນ

ໂດຍການຄີ້ນຄວ້າທ່າອ່ຽງຂອງສະພາບແຫ່ງທຶນຈາກ 4 ແຫງ່ ທຶນຕົນ
ັ້ ຕ ຄື: ງົບປະມານພາກລດ, ແຫ່ງທຶນພາກເອກະຊົນພາຍໃນ,
ແຫ່ງທຶນພາກເອກະຊົນຕ່າງປະເທດ

ແລະ

ການຊ່ວຍເຫືອທາງການເພືື່ອການພດທະນາ

ມູນຄ່າຂອງແຫ່ງທຶນເຫົັ່ານີັ້ໃນລະບົບເສດຖະກິດ.

11

(ODA),

ແລະ

ວິທກ
ີ ານ, ຂອບເຂດ ແລະ ຂຈ
ໍ້ າໍ ກດ

•

INFF

ນໍາໃຊ້ວທ
ິ ີການຈດປະເພດແຫ່ງທຶນເພືື່ອການພດທະນາເຂົັ້າເປັນກຸມ
່ ຕ່າງໆດັ່ງນີັ້:

ແຫ່ງທຶນພາກລດພາຍໃນ,

ແຫ່ງທຶນພາກລດຕ່າງປະເທດ, ແຫ່ງທຶນພາກເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ແຫ່ງທຶນພາກເອກະຊົນຕ່າງປະເທດ (ເບິງື່ ຕາຕະລາງລຸມ
່ ນີ)ັ້ .
ເຫດຜົນໃນການນໍາໃຊ້ວທ
ິ ກ
ີ ານດງັ່ ກ່າວຂອງຂອບ INFF ມີຢູ່ 3 ປະການ. ອນທີໜງຶື່ , ການຮບຮອງເອົາວິທີການຂອງຂອບ INFF
ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ສ້າງນະໂຍບາຍຕົັ້ນຕ
ສາມາດພິຈາລະນາໄດ້ຢ່າງຮອບດ້ານກ່ຽວກບແຫ່ງທຶນເພືື່ອການພດທະນາ
(4
ແຫ່ງທຶນທີກ
ື່ ວມເອົາລະບົບເສດຖະກິດທງໝົດ), ໂດຍອີງຕາມປະເພດແຫ່ງທຶນທີື່ກາໍ ນົດແບບງ່າຍດາຍ (ພາຍໃນ/ສາກົນ ແລະ
ລດ/ເອກະຊົນ), ເພືື່ອກໍານົດນະໂຍບາຍດ້ານການເງິນຢ່າງຮອບດ້ານທີສ
ື່ ດ
ຸ . ຍົກຕົວຢ່າງ, ນະໂຍບາຍເພືື່ອສະໜບສະໜຸນ FDI
ໃນການສົັ່ງເສີມການເຕີບໂຕສີຂຽວ

(ຕົວຢ່າງ:

ສິງື່ ຈູງໃຈທາງດ້ານງົບປະມານ)

ແມ່ນແຕກຕ່າງຈາກນະໂຍບາຍເພືອ
ື່ ສະໜບສະໜູນການລົງທຶນຂອງລດ (ຕົວຢ່າງ: ການປັບປຸງການຈດສນງົບປະມານ), ODA
(ຕົວຢ່າງ:

ສ້າງຄວາມເຂມ
ັ້ ແຂງໃຫ້ແກ່ການປະສານງານ

ແລະ

ການວາງແຜນຍຸດທະສາດຮ່ວມກບຄູ່ຮ່ວມພດທະນາ)

ຫື

ການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນພາຍໃນ (ຕົວຢ່າງ: ທຶນກູ້ຢມ
ື ສໍາລບ SME) ເພືອ
ື່ ສົັ່ງເສີມການເຕີບໂຕສີຂຽວ. ອນທີສອງ,
ໃນພາກປະຕິບດ,
ການຈດປະເພດຂອງສາກົນນີັ້ໄດ້ຮບການຕົກລົງເຫນດີໃນກອງປະຊຸມອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
ວ່າດ້ວຍການເງິນເພືື່ອການພດທະນາ ປີ 2015, ໃນເວລາດຽວກນກບການຮບຮອງເອົາ ວາລະການປະຕິບດງານອາດີສອາບາບາ
(AAAA).

ການຮບຮອງເອົາວິທກ
ີ ານດ້ານການເງິນເພືອ
ື່ ການພດທະນານີັ້

ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດດໍາເນີນການສົມທຽບລະຫວ່າງປະເທດກບຫາຍໆປະເທດທີໄື່ ດ້ຈດຕັ້ງປະຕິບດ ຫື ກໍາລງຈດຕັ້ງປະຕິບດ DFA.
ອນທີສາມ,
ການຮບຮອງເອົາວິທີການນີໃັ້ ຫ້ຜົນປະໂຫຍດທີື່ກາ່ ວມາຂ້າງເທິງ,
ໃນເວລາດຽວກນກສ
ໍ່ ອດຄ່ອງກບຮູບແບບການຈດປະເພດແຫງ່ ທຶນໃນປັດຈຸບນຂອງລດຖະບານ
ດງັ່ ທີື່ກໍານົດໄວ້ໃນ
ແຜນພດທະນາເສດຖະກິດ-ສງຄົມແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ

IX.

ຕາຕະລາງລຸ່ມນີັ້

ສະແດງໃຫ້ເຫນເຖິງການສົມທຽບແຫ່ງທຶນ

ລະຫວ່າງວິທກ
ີ ານຕາມຂອບວຽກ INFF ແລະ ການກໍານົດໃນແຜນພດທະນາເສດຖະກິດ-ສງຄົມແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ IX.
INFF
1.

ແຫງ່ ທຶນພາກລດພາຍໃນ

•
•
•
•

ລາຍຮບຈາກອາກອນ (ໂດຍກົງ, ທາງອ້ອມ)
ລາຍຮບທີື່ບໍ່ແມ່ນອາກອນ
ການກູ້ຢືມຂອງລດຖະບານ (ເງິນກູ້, ພນທະບດ)
ລາຍຮບຂອງລດວິສາຫະກິດ

2.

ແຫງ່ ທຶນພາກເອກະຊົນພາຍໃນ

•
•
•

ທຶນຂອງພາກເອກະຊົນ - ການສະສົມທຶນຄົງທີື່ລວມຍອດ
ການກູ້ຢືມພາຍໃນ
ອົງການຈດຕັ້ງທີື່ບໍ່ສງກດລດຖະບານ, ມູນນິທິ, ແລະ
ອົງການຈດຕັ້ງກ່ຽວກບຄວາມເຊືື່ອແຫ່ງຊາດ

ແຜນພດທະນາເສດຖະກິດ-ສງຄົມແຫ່ງຊາດຄງັ້ ທີ IX
1.

ລາຍຈ່າຍປກກະຕິຂອງກະຊວງ ແລະ ແຂວງ
ລາຍຈ່າຍລົງທຶນຂອງກະຊວງ ແລະ ແຂວງ
ລາຍຈ່າຍຊໍາລະໜີັ້ຂອງລດຖະບານ

•
•
•
2.

ແຫງ່ ທຶນພາກລດຕ່າງປະເທດ

•

ທຶນຊ່ວຍເຫືອລ້າ ODA

ການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ

•
•

ທຶນພາກເອກະຊົນ - ການສະສົມທຶນຄົງທີື່ລວມຍອດ
ການກູ້ຢືມຈາກຕ່າງປະເທດຂອງພາກເອກະຊົນ

•

ການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ (FDI)
o
o
3.

•
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ກະແສເງິນ
ການນໍາເຂົັ້າສິນຄ້າທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ

ການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດໃນຫກຊບ (FPI) - immaterial

•
3.

ງົບປະມານພາກລດ

ການຊ່ວຍເຫອ
ື ທາງການເພືອ
ື່ ການພດທະນາ
ທຶນຊ່ວຍເຫືອລ້າ ODA

•

ທຶນກູ້ຢືມ ODA

•

ທຶນກູ້ຢືມ ODA

•

ທຶນຊ່ວຍເຫືອອືື່ນໆພາຍໃຕ້ ຂອບການຮ່ວມມືໃຕ້-ໃຕ້

•

ທຶນຊ່ວຍເຫືອອືື່ນໆພາຍໃຕ້ ຂອບການຮ່ວມມືໃຕ້-ໃຕ້

4.

ແຫງ່ ທຶນພາກເອກະຊົນຕ່າງປະເທດ

•

ການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ (FDI)

•

ການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດໃນຫກຊບ (FPI) – immaterial

•
•

ການກູ້ຢືມຈາກຕ່າງປະເທດ
ເງິນໂອນຈາກຕ່າງປະເທດ

•

ອົງການ NGO ສາກົນ, ມູນນິິທິ, ແລະ ອົງການຈດຕັ້ງທີື່ມີສດທາ

ຂໍ້ຈໍາກດສ່ວນໃຫຍ່ໃນການດໍາເນີນ

4.
•
•

ການລົງທຶນອືນ
ື່ ໆ
ເງິນໂອນຈາກຕ່າງປະເທດ
ສິນເຊືື່ອຈາກສະຖາບນການເງິນຈຸນລະພາກ ແລະ
ສະຖາບນການເງິນຂອງຊຸມຊົນ (ຂະແໜງການເງິນ,
ຂະແໜງທີື່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານ)

DFA

•

ການປະກອບສ່ວນຂອງຊຸມຊົນ

ແມ່ນຕິດພນກບບນຫາຄວາມພ້ອມທາງດ້ານຂໍ້ມູນ:

ຊຸດຂໍ້ມູນຕົັ້ນຕຈໍານວນໜຶງື່

ບໍ່ສາມາດເຂົັ້າເຖິງໄດ້ ເຊັ່ນ: ລາຍລະອຽດກ່ຽວກບການຈດສນງົບປະມານພາກລດ ຫື ທຶນ ODA.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຜົນການຄົັ້ນຄວ້າຕົັ້ນຕຕາມລາຍລະອຽດລຸ່ມນີັ້ ແມ່ນຖືວ່າເປັນຂໍ້ມູນທີື່ເຂັ້ມແຂງ ໂດຍຄໍານຶງເຖິງຂໍ້ຜິດພາດ ຫື
ຂໍ້ມູນທີຂ
ື່ າດຫາຍໃນການປັບປຸງຂມ
ໍ້ ູນ.
ຂມ
ໍ້ ູນເຫົັ່ານີັ້ໄດ້ຜ່ານການປຶກສາຫາລືກບບນດາກະຊວງທີກ
ື່ ່ຽວຂ້ອງ
ແລະ
ຄູ່ຮ່ວມພດທະນາແບບສອງຝ່າຍ ແລະ ໄດ້ເຫນດີເປັນເອກະພາບໃນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຄງັ້ ທີ 1.
•

ຜົນການຄົນ
ັ້ ຄວ້າຕົນ
ັ້ ຕ
1. ຈໍາເປັນຕ້ອງເພີື່ມລາຍຮບພາກລດໃນລະດບທີື່ສູງເພືື່ອສາມາດບນລຸບູລມ
ິ ະສິດຂອງແຜນ
ການ 5 ປີຄັ້ງທີ 9
ງົບປະ
ມານພາກລດພາຍໃນ

2. ດ້ານລາຍຈ່າຍ

ເຫນວ່າການຈດສນງົບປະມານໃນປັດຈຸບນ

ບູລິມະສິດຂອງແຜນການ

5

ປີຄັ້ງທີ

9

ແລະ

ແມ່ນບໍ່ສອດຄ່ອງກນ

ເຊີື່ງຈະຕ້ອງໄດ້ຮບການແກ້ໄຂ.
1. ODA

ປະກອບສ່ວນຢ່າງຫວງຫາຍເຂົັ້າໃນຂະແໜງສງຄົມ

ແລະ

ຄວນສືບຕໍ່ເປັນ

ຕົວຂບເຂືື່ອນໃຫ້ແກ່ການພດທະນາໃນໄລຍະແຜນການ 5 ປີຄັ້ງທີ IX.
2. ກະດານລາຍງານ (Dashboard) ຂອງລະບົບຂໍ້ມູນການຄຸ້ມຄອງ ODA (ODAMIS)
ແຫງ່ ທຶນພາກລດຕ່າງປະເທດ

ຕ້ອງໄດ້ຮບການປັບປຸງຢ່າງເປັນປກກະຕິ

ເພືື່ອສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ລດຖະບານ

ກ່ຽວກບ ຂອບເຂດ, ກໍານົດເວລາ ແລະ ຈຸດສຸມຂອງການລົງທຶນ ODA.
3. ຂີດຄວາມສາມາດຈໍາກດໃນການຄຸ້ມຄອງ
ຂອງຂະແໜງການອາດທ່ວງດຶງການເພີື່ມທະວີ
ເຊິື່ງເປັນໜຶື່ງໃນເງືື່ອນໄຂສໍາຄນທີື່ຄູ່ຮ່ວມພດທະນາ
ພິຈາລະນາໃນເວລາອານຸມດການຊ່ວຍເຫືອ.
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ODA
ODA,

4. ການພິຈາລະນາກ່ຽວກບການອອກຈາກສະຖານະພາບ

LDC

ເຊິື່ງອາດມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມສາມາດໃນການເຂົາັ້ ເຖິງ

ODA

ການເຊືື່ອມໂຍງລະຫວ່າງຍຸດທະສາດການຂ້າມຜ່ານການອອກຈາກ

ໃນຕໍ່ໜ້າ,

ແລະ

LDC

ແລະ

ຍຸດທະສາດການເງິນ ແມ່ນສິື່ງສໍາຄນ.
1. ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການປະຕິຮູບນະໂຍບາຍທີື່ສໍາຄນເພືື່ອຄຸ້ມຄອງ

FDI

ໃນ

ອະນາຄົດເພືື່ອສະໜບສະໜູນຂະແໜງສງຄົມຫາຍຂຶັ້ນ ໃນໄລຍະແຜນການ 5 ປີຄັ້ງທີ
IX.
2. ການໄຫເຂົັ້າຂອງທຶນ

FDI

ມີທ່າອ່ຽງຈະສືບຕໍ່ໂດຍສອດຄ່ອງກບສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດໃນພາກ
ພືັ້ນ ເຊີື່ງໄດ້ຮບການສະໜບສະໜູນຈາກການລົງທຶນຂອງ ຈີນ.
3. ການເອືື່ອຍອີງໃສ່ແຫ່ງການລົງທຶນສ່ວນໃຫຍ່ທີື່ມາຈາກປະເທດດຽວ,
ໂດຍບໍ່ມີກົນໄກການປະສານງານ ແລະ ການຮບປະກນຄວາມໂປ່ງໄສທີື່ຊດເຈນ, ເຮດໃຫ້
ສປປ
ລາວ
ມີຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານເສດຖະກິດ
ຖ້າຫາກເສດຖະກິດຂອງປະເທດຕົັ້ນທາງແຫ່ງທຶນດັ່ງກ່າວ
ສະລຕົວ
ຫື
ການພົວພນລະຫວ່າງສອງປະເທດມີການປ່ຽນແປງ.
ແຫງ່ ທຶນພາກເອກະຊົນຕ່າງ
ປະເທດ

4. ການລົງທຶນໃນຫກຊບຂອງນກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ
ຫາຍພສົມຄວນໃນໄລຍະແຜນການ

5

ປີຄັ້ງທີ

(FPI)
VIII

ມີການເໜງຕີງ

(2016-2020).

FPI

ມີການເໜງຕີງໃນລະດບສູງ, ສະນັ້ນ ຈຶື່ງມີຄວາມຕ້ອງການຕະຫາດທຶນທີໝ
ື່ ນ
ັ້ ຄົງ
ເພືື່ອທີື່ຈະເປັນແຫ່ງການເງິນເພືື່ອການພດທະນາທີື່ມປ
ີ ະສິດທິພາບ.
ອາດດໍາເນີນໃນຮູບແບບການຂາຍຫຸ້ນໃນລດວິສາຫະກິດ

FPI
(SOEs)

ເຊິື່ງສະໜບສະໜູນໃຫ້ແກ່ນະໂຍບາຍຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການປະຕິຮູບ ແລະ
ການປັບປຸງ/ການຮ່ວມທຶນໃນລດວິສາຫະກິດ; ແລະ/ຫື ການຊໍາລະໜີັ້ສິນຂອງລດ.
ການຂາຍຊບສິນ SOE ຍງສະໜນສະໜູນການຊໍາລະໜີັ້ສິນ.
5. ການໂອນເງິນຈາກຕ່າງປະເທດ
ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນເງິນໃຊ້ຈ່າຍໃນຄົວເຮືອນ
ແລະ
ສະໜບສະໜູນໃຫ້ແກ່ການບນລຸຄາດໝາຍທີື່ຕິດພນກບການຫຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ
ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນ ທີື່ກໍານົດໃນແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX. ເນືື່ອງຈາກເງິນ
ໂອນຈາກຕ່າງປະເທດ ສະໜບສະໜູນໃຫ້ແກ່ການບລິໂພກໃນຄົວເຮືອນ,
ອາດສົັ່ງເສີມນະໂຍບາຍເພືື່ອການບລິໂພກແບບມີຄວາມຮບຜິດຊອບ ແລະ
ໂດຍສອດຄ່ອງກບແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX.
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ສະນັ້ນ
ຍືນຍົງ

6. ການຄົັ້ນຄວ້າເພີື່ມເຕີມກ່ຽວກບວິທີການກໍາຈດການເງີນທີື່ຜິດກົດໝາຍ
ເປັນສິື່ງສໍາຄນ
ເພືື່ອສະໜບສະໜູນການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງສະພາບແວດລ້ອມການດໍາເນີນທຸລະ
ກິດ ແລະ ສ້າງຄວາມດຶງດູດທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ.
1. ການລົງທຶນພາກເອກະຊົນພາຍໃນ
ແຕ່ສ່ວນໃຫ່ຍຍງບໍ່ຖືກນໍາໃຊ້.

ເປັນແຫ່ງທຶນເພືື່ອການພດທະນາທີື່ສາໍ ຄນ

2. ນະໂຍບາຍສົັ່ງເສີມການລົງທຶນປັດຈຸບນຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ການດຶງດູດ ແລະ
ສົັ່ງເສີມນກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ.
3. ຈໍາເປັນຕ້ອງຊຸກຍູ້ການລົງທຶນພາກເອກະຊົນພາຍໃນ
ການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນພາ
ຍໃນ

ໂດຍຜ່ານນະໂຍບາຍສົັ່ງເສີມການພດທະນາ SME, ທຸລະກິດເລີມ
ື່ ຕົັ້ນ (start-up)
ແລະ ການເຂົັ້າເຖິງສິນເຊືື່ອທີື່ມປ
ີ ະສິດທິພາບກວ່າເກົາັ່
ເພືອ
ື່ ສົັ່ງເສີມການລົງທຶນ.
ນະໂຍບາຍການປ່ອຍສິນເຊືື່ອເພືື່ອສົັ່ງເສີມການລົງທຶນພາກເອກະຊົນພາຍໃນ
ຈະຕ້ອງພິຈາລະນາບູລິມະສິດໃນການຮບປະກນສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດ
ມະຫາພາກ.
4. ຈະມີການກໍານົດຂມ
ໍ້ ູນຕົວແທນ

(proxy)

ອດຕາການສະສົມທຶນຄົງທີລ
ື່ ວມຍອດ

ທີື່ດີກວ່າ
(GFCF)

ສໍາລບການຄາດຄະເນລະດບການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນພາຍໃນ.

1. ແຫງ່ ທຶນພາກລດພາຍໃນ

15.7%

1. ງົບປະມານພາກລດ

15.7%

2. ແຫງ່ ທຶນພາກເອກະຊົນພາຍໃນ

21.0%

2. ການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ
ຕ່າງປະເທດ

27.1%

3. ແຫງ່ ທຶນພາກລດສາກົນ

3.1%

3. ການຊ່ວຍເຫອ
ື ທາງການເພືອ
ື່ ການພດທະນາ

3.1%

4. ແຫງ່ ທຶນພາກເອກະຊົນສາກົນ

7.5%

4. ການລົງທຶນອືນ
ື່ ໆ

1.4%

ລວມທງໝົດຕາມປະເພດແຫງ່ ທຶນຂອງ INFF

ລວມທງໝົດຕາມປະເພດແຫງ່ ທຶນໃນ NSEDP

47.30%

ຄງັ້ ທີ 9
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47.30%

B. ການວິເຄາະພນທະບດທີອື່ ອກໂດຍລດຖະບານ ແລະ ລດວິສາຫະກິດ (UNCDF)
•

ຈຸດປະສົງ

ການທົບທວນກ່ຽວກບພນທະບດຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ວິເຄາະພນທະບດຕ່າງໆທີື່ອອກໂດຍລດຖະບານ ແລະ ລດວິສາຫະກິດ ໃນປີ
2020.
ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວ
ສະໜອງຂມ
ໍ້ ູນພາບລວມໂດຍຫຍໍ້ກຽ່ ວກບໜີັ້ສາທາລະນະສະສົມ
ແລະ
ສຶກສາຄວາມສົນໃຈຂອງບນດານກລົງທຶນ
ຕໜ
ໍ່ ສ
ີັ້ ິນຂອງລດຖະບານລາວ.
ບົດທົບທວນນີັ້ເປັນສ່ວນເສີມໃຫ້ແກ່ການວິເຄາະພາຍໃຕ້ DFA ກ່ຽວກບການເງິນພາກລດພາຍໃນ (ງົບປະມານແຫ່ງລດ).
•

ວິທກ
ີ ານ, ຂອບເຂດ, ແລະ ຂຈ
ໍ້ າໍ ກດ

ບົດລາຍງານນີໄັ້ ດ້ອີງໃສ່ການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນຈາກຫາຍແຫ່ງຂອງພາກລດຖະບານ ແລະ ພາຍນອກ, ເຊີງື່ ລວມທງຂມ
ໍ້ ູນຈາກ MoF,
BoL, ສະມາຄົມຕະຫາດພນທະບດແຫ່ງປະເທດໄທ (TBMA), ຕະຫາດຫກຊບລາວ (LSX), ຕະຫາດຫກຊບສິງກະໂປ (SGX)
ແລະ
ບນດາອົງກອນຈດອນດບຄວາມໜ້າເຊືື່ອຖື.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ,
ຄວາມບໍ່ພອ
້ ມທາງດ້ານຂໍ້ມູນ
ແລະ
ຄວາມບໍ່ສອງຄ່ອງຂອງຂໍ້ມູນລະຫວ່າງຫາຍແຫ່ງຂມ
ໍ້ ູນ
ຖືວ່າເປັນຂໍ້ຈາໍ ກດທີື່ສໍາຄນ.
ການວິເຄາະດັ່ງກ່າວ
ໄດ້ອີງໃສ່ຂໍ້ສມ
ົ ມຸດຖານຈໍານວນໜຶື່ງ, ໂດຍສະເພາະ: ສປປ ລາວ ຈະສາມາດຕອບສະໜອງພນທະການຊໍາລະໜີັ້ສິນຂອງຕົນ,
ແຜນພດທະນາເສດຖະກິດ-ສງຄົມແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ IX ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການລົງທຶນໃນລະດບສູງ, ແລະ ລດຖະບານ ສປປ ລາວ
ຈະສາມາດຫີກລ້ຽງການຖືກຫຸດອນດບຄວາມໜ້າເຊືື່ອຖືລງົ ຕືື່ມອີກ.
•

ຜົນການຄົນ
ັ້ ຄວ້າຕົນ
ັ້ ຕ

ຜົນການຄົນ
ັ້ ຄວ້າທີ

1:

ການຊໍາລະຕົັ້ນທຶນ

ແລະ

ດອກເບ້ຍພນທະບດຕ່າງໆ

ພນທະບດທີື່ຈະຄົບກໍານົດຊໍາລະໃນໄລຍະແຜນພດທະນາເສດຖະກິດ-ສງຄົມແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ
ລ້ານໂດລາສະຫະລດ

ມີຜົນກະທົບທີື່ສໍາຄນ
IX

ໂດຍສະເພາະ

ຈໍານວນຫາຍກວ່າ

1,700

ທີື່ລດຖະບານຈະຕ້ອງໄດ້ຊາໍ ລະ

(ຕົວເລກນີັ້ບໄໍ່ ດ້ລວມພນທະບດທີື່ບໍ່ຢູ່ໃນບນຊີພດທະບດອອກໂດຍລດຖະບານ ແລະ ລດວິສາຫະກິດອືື່ນໆ ນອກເໜືອຈາກ EDLGen). ນອກນີັ້, ຄວາມກົດດນດ້ານລາຍຮບທີື່ເພີມ
ື່ ຂຶັ້ນ ເຮດໃຫ້ມຄ
ີ ວາມກົດດນຈາກການຊໍາລະໜີສ
ັ້ ິນເພີື່ມຂຶັ້ນ.
ຜົນການຄົນ
ັ້ ຄວ້າທີ 2: ການຈດລໍາດບຄວາມໜ້າເຊືື່ອຖືໃນການອອກພນທະບດຂອງສປປ ລາວ ຫດ
ຸ ລົງຈາກ B3 ເປັນ Caa2
ໂດຍ Moody ໃນເດືອນສິງຫາ 2020 ເຮດໃຫ້ປັດຈຸບນ ສປປ ລາວ ມີອນດບຄວາມໜ້າເຊືື່ອຖືຕໍ່າທີື່ສຸດໃນຂົງເຂດອາຊີ
ໂດຍທີື່ຍງບໍ່ໄດ້ມກ
ີ ານຜິດຜິດນດຊໍາລະໜີ.ັ້

ພນທະບດທີື່ຖກ
ື ຈດ

ເປັນປະເພດ

Caa2

ໃນລະດບອາຊີ

ຖືວ່າບໍ່ເປັນທີື່ຕ້ອງການຂອງຕະຫາດ ໃນປະເທດໄທ, ສິງກະໂປ ແລະ ຮ່ອງກົງ, ເຊີື່ງຈະຈໍາກດການກູ້ຢມ
ື ຕືື່ມອີກໃນຕໍ່ໜ້າ.
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ຜົນການຄົນ
ັ້ ຄວ້າທີ

3:

ຄວາມເຊືື່ອໝັ້ນຕໍ່ໜີັ້ສິນຂອງ

ສປປ

ລາວ

ໃນຕະຫາດທຶນແມ່ນມີໜອ
້ ຍ

ເຊີື່ງຕິດພນກບການຈດອນດບຄວາມໜ້າເຊືື່ອຖືໃນປັດຈຸບນ ແລະ ການຜິດນດຊໍາລະທີື່ມຄ
ີ ວາມເປັນໄປໄດ້ສູງ. ໜີັ້ສິນ ແລະ
ຕົັ້ນທຶນການຊໍາລະທີື່ຢູ່ໃນລະດບທີື່ສູງ ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການຄຸ້ມຄອງບົນພືັ້ນຖານຂອງຄວາມຍືນຍົງ.

C. ການເງິນສໍາລບວຽກງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (UNDESA)
•

ຈຸດປະສົງ

ການວິເຄາະສະພາບການເງິນສໍາລບວຽກງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ຄົັ້ນຄວ້າກ່ຽວກບແຫ່ງທຶນ ແລະ
ກໍານົດ ກ່ຽວກບ ບນຫາສິື່ງທ້າທາຍ ແລະ ກາລະໂອກາດຕ່າງໆໃນການຈດຕັ້ງປະຕິບດຂລ
ໍ້ ິເລີມ
ື່ ດ້ານການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ
ເພືື່ອການລະດົມແຫງ່ ທຶນສໍາລບການຈດຕັ້ງປະຕິບດວຽກງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໄດ້ດີຂຶັ້ນ.
ບົດວິເຄາະນີັ້ເປັນສ່ວນເສີມໃຫ້ແກ່ການວິເຄາະພາຍໃຕ້ DFA.
•

ວິທກ
ີ ານ, ຂອບເຂດ, ແລະ ຂຈ
ໍ້ າໍ ກດ

ບົດວິເຄາະນີັ້
ໄດ້ອີງໃສ່ຂມ
ໍ້ ູນທີໄື່ ດ້ຮບຈາກການສໍາພາດບນດາພາກທີື່ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ
ແລະ
ຂໍ້ມູນຈາກການທົບທວນບນດາເອກະສານຕ່າງໆ.
ເນືື່ອງຈາກວ່າ
ສປປ
ລາວ
ຍງບທ
ໍ່ ນມີຖານຂມ
ໍ້ ູນລວມສູນ
ກ່ຽວກບການເງິນສໍາລບວຽກງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ,
ດັ່ງນັ້ນ
ຂໍ້ມນ
ູ ດ້ານປະລິມານຂອງບົດສຶກສານີັ້
ຈຶື່ງຕ້ອງໄດ້ອີງໃສ່ແຫ່ງຂໍ້ມູນຈາກສາກົນ ເປັນສ່ວນໃຫ່ຍ.
•

ຜົນການຄົນ
ັ້ ຄວ້າຕົນ
ັ້ ຕ

ຜົນການຄົນຄວ້າທີ

1:

ການເງິນສໍາລບວຽກງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໃນ

ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນທຶນສໍາລບການປັບຕົວ

(71%)

ສປປ

ແລະ

ສະພາບດັ່ງກ່າວແມ່ນສອດຄ່ອງກບທ່າອ່ຽງໂດຍລວມຂອງບນດາປະເທດດ້ອຍພດທະນາ
ເຊິື່ງໄດ້ຮບທຶນການຊ່ວຍເຫືອສໍາລບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

ລາວ

ເປັນທຶນຊ່ວຍເຫືອລ້າ.
ທີື່ເນັ້ນໃສ່ຂົງເຂດການປັບຕົວ.

ສ່ວນປະເທດທີມ
ື່ ີລາຍຮບປານກາງ ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ ການລົງທຶນດ້ານການຫຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ (mitigation finance).
ສໍາລບ

ສປປ

ລາວ,

ເນືື່ອງຈາກອດຕາສ່ວນໜີັ້ສນ
ິ ຕໍ່

GDP

ຢູ່ໃນລະດບທີື່ສູງ,

ທຶນຊ່ວຍເຫືອລ້າ

ຈະສືບຕໍ່ເປັນບູລິມະສິດສໍາລບການລະດົມທຶນໃນເຂດຂົງການເງິນສໍາລບວຽກງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.
ຕສ
ໍ່ ະພາບການດັ່ງກ່າວນີັ້,
ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຊອກຫາກົນໄກແບບໃໝ່
ເພືື່ອສ້າງຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຈາກທຶນຊ່ວຍເຫືອລ້າ
ເຊີື່ງໜຶື່ງໃນທາງເລືອກທີື່ເປັນໄປໄດ້
ແມ່ນພິຈາລະນາການນໍາໃຊ້ທຶນຊ່ວຍເຫືອລ້າ
ເພືື່ອສະໜບສະໜູນການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນ
ໃນບນດາຂະແໜງການທີື່ເປັນບຸລມ
ິ ະສິດທີື່ກໍານົດໄວ້ໃນເອກະສານ
ແຜນງານແຫ່ງຊາດການປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂບນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (NDC).
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ຜົນການຄົນຄວ້າທີ 2: ບົດສຶກສານີັ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໂຄງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດສ່ວນໃຫຍ່ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດ້ຮບທຶນຈາກ
ກອງທຶນຫາຍຝ່າຍ

-

ທງກອງທຶນພາຍໃຕ້

ຂອບສົນທິສນຍາວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

ກອງທຶນທີບ
ື່ ໍ່ນອນໃນຂອບສົນທິສນຍາດັ່ງກ່າວ

(UNFCCC)

(non

ແລະ

UNFCCC)

ເຊິື່ງແນໃສ່ສະໜບສະໜູນບນດາປະເທດດ້ອຍພດທະນາໃນການກ້າວໄປສູ່ການພດທະນາແບບທົນທານ
ຫຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດ.
ກອງທຶນທີື່
ສປປ
ລາວ
ສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນກອງທຶນທີບ
ື່ ໍ່ໄດ້ແນໃສ່ປະເທດດ້ອຍພດທະນາ
ກອງທຶນທີບ
ື່ ໍ່ມີຊອ
່ ງທາງການເຂົັ້າເຖິງຢູ່ນອກປະເທດເຈົັ້າພາບ.

ແລະ
ຍງບໄໍ່ ດ້ເຂົັ້າເຖິງ
ແລະ/ຫື

ຜົນການຄົນຄວ້າທີ 3: ໃນການເຂົັ້າເຖິງກອງທຶນຫາຍຝ່າຍ, ສປປ ລາວ ອິງໃສ່ຄູ່ຮ່ວມພດທະນາ ທີໄື່ ດ້ຮບການຮບຮອງຈາກ
ບນດາກອງທຶນ ເຊັ່ນ: ກອງທຶນສີຂຽວດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (GCF), ກອງທຶນສາລບການປັບຕົວ (AF)
ກອງທຶນສິື່ງແວດລ້ອມໂລກ/ກອງທຶນສໍາລບປະເທດດ້ອຍພດທະນາ.

ໃນນີັ້,

ແລະ

ບາງກອງທຶນ

ໄດ້ກໍານົດເງືື່ອນໄຂໃຫ້ລດຖະບານຕ້ອງໄດ້ຮ່ວມເຮດວຽກກບຄູ່ຮ່ວມງານຂອງກອງທຶນ
ເນືື່ອງຈາກຂີດຄວາມສາມາດ
ແລະ
ຊບພະຍາກອນທີື່ຈໍາກດຂອງລດຖະບານ ໃນການຕອບສະໜອງໃຫ້ໄດ້ຕາມເງືອ
ືື່ ນໄຂທີື່ກາໍ ນົດໄວ້. ການສ້າງບົດສະເໜີໂຄງການ
ຫາບນດາກອງທຶນຂອງ UNFCCC ແມ່ນຕ້ອງໃຊ້ເວລາ ແລະ ຊບພະຍາກອນຈານວນຫາຍ.
ຜົນການຄົນຄວ້າທີ

4:

ການຕິດຕາມ

ແລະ

ການລາຍງານ

ຄວນເປັນໜຶື່ງໃນວຽກບຸລມ
ິ ະສິດທີື່ຕ້ອງໄດ້ຮບການເອົາໃຈໃສ່.
ສໍາລບວຽກງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດທີື່ຊດເຈນ

ກ່ຽວກບການເງິນວຽກງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
ຂໍ້ມູນຂອງການໄດ້ຮບ
ແລະ
ຈະຊ່ວຍໃນການຈດສນຊບພະຍາກອນ

ການນໍາໃຊ້ທຶນ
ແລະ

ການວາງແຜນກິດຈະກໍາຢ່າງເໜາະສົມ ເພືື່ອບນລຸແຜນງານ NDC.
ຜົນການຄົນຄວ້າທີ

5:

ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ລດຖະບານ

ໃນການລະດົມທຶນສໍາລບວຽກງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໂດຍການສະໜບສະໜູນກິດຈະກໍາ ໄລຍະຍາວ, ເປັນລະບົບ,
ມີການວາງແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ມີລກສະນະຕໍ່ເນືື່ອງ.
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ການປະເມີນຄ່າໃຊ້ຈາ່ ຍດ້ານການເງິນໃຫ້ແກ່ບລ
ູ ມ
ິ ະສິດການພດທະນາແຫ່ງຊາດ
ເອກະສານບົດສະຫບ
ຸ ຫຍໍ້
•

ການປະເມີນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແຜນການແຫ່ງຊາດ: ວິທີການ, ບນຫາສິື່ງທ້າທາຍ ແລະ ກາລະໂອກາດ

•

ບົດຄົັ້ນຄວ້າການປະເມີນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

6

ສະບບ

ກ່ຽວກບຄວາມຕ້ອງການດ້ານທຶນຮອນເພືື່ອຈດຕງປະຕິບດ

ເປົ້າໝາຍຂອງແຜນພດທະນາເສດຖະກິດ-ສງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ IX

1. ເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນືື່ອງ, ມີຄຸນນະພາບ, ໜັ້ນທ່ຽງ ແລະ ຍືນຍົງ
2. ຊບພະຍາກອນມະນຸດມີຄຸນນະພາບສູງຂຶັ້ນ

ທີື່ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງການພດທະນາ,

ມີຄວາມສາມາດຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ນໍາໃຊ້ວິທະຍາສາດ-ເຕກໂນໂລຊີ ເພືື່ອຍົກສູງປະສິດທະພາບ ແລະ ສ້າງມູນຄ່າເພີື່ມການຜະລິດ
ແລະ ການບລິການ
3. ຊີວິດການເປັນຢູ່ທາງດ້ານວດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈຂອງປະຊາຊົນໄດ້ຮບການຍົກລະດບໃຫ້ດີຂຶັ້ນເທືື່ອລະກ້າວ
4. ປກປັກຮກສາສິື່ງແວດລ້ອມໃຫ້ມີຄວາມສົມດຸນ ແລະ ຫຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບດຕ່າງໆ
5. ການສ້າງໂຄງລ່າງພືັ້ນຖານທີື່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ນໍາໃຊ້ທ່າແຮງ, ກາລະໂອກາດທີື່ຕັ້ງ, ເຂົັ້າຮ່ວມຂະບວນການຮ່ວມມື ແລະ
ການເຊືື່ອມໂຍງກບພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ ຢ່າງເປັນເຈົັ້າການ
6. ການຄຸ້ມຄອງ-ບລິຫານລດມີປະສິດທິພາບ,

ສງຄົມມີຄວາມສະເໝີພາບ,

ຍຸຕິທໍາ

ແລະ

(ພາກທີ

1

ໄດ້ຮບການປກປ້ອງຕາມທິດການປກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍທີື່ສກສິດ ແລະ ເຂັ້ມງວດ
•

ກລະນີຕົວແບບການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການລົງທຶນຂອງຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ
ກ່ຽວກບຄວາມຕ້ອງການດ້ານການລົງທຶນ)

A. ວິທກ
ີ ານປະເມີນຄ່າໃຊ້ຈາ່ ຍດ້ານການເງິນບູລິມະສິດການພດທະນາແຫ່ງຊາດ (UNDP-DOP)
▪

ຈຸດປະສົງ

ໃນເບືັ້ອງຕົັ້ນແມ່ນມີເປົ້າໝາຍໃນການປະເມິນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານການເງິນ
ສງຄົມແຫ່ງຊາດຄງັ້ ທີ

IX

ເພືື່ອຈດຕັ້ງປະຕິບດ

ແຜນພດທະນາເສດຖະກິດ-

(ຕ້ອງໃຊ້ທຶນຈໍານວນເທົັ່າໃດເພືື່ອບນລຸບລ
ູ ິມະສິດດ້ານການພດທະນາແຫ່ງຊາດ?)

ເຊີື່ງວິທີນີັ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ບນດາພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງສາມາດສົມທຽບຕົວເລກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ກບຈໍານວນແຫ່ງທຶນເພືື່ອການພດທະນາທງໝົດທີື່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບນ,

ເພືື່ອກໍານົດຊ່ອງຫວ່າງດ້ານທຶນຮອນ

ເປັນຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ການກໍານົດຍຸດທະສາດການເງິນ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເນືື່ອງຈາກຂຈ
ໍ້ ໍາກດທາງດ້ານຂມ
ໍ້ ູນ ແລະ ເວລາໃນການສໍາເລດ ຂອບວຽກດ້ານການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ
ຂອງແຜນພດທະນາເສດຖະກິດ-ສງຄົມແຫ່ງຊາດຄງັ້ ທີ

IX,

ກະຊວງແຜນການ

ບນດາໜ່ວຍງານດ້ານເຕກນິກຈຶື່ງຮບຮູ້ໄດ້ເຖິງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການປະເມີນຜົນ
ການຄາດຄະເນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານການເງິນທີື່ເຂມ
ັ້ ແຂງພຽງພ.
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ແລະ

ການລົງທຶນ

ແລະ
ແລະ

ດັ່ງນັ້ນ,

ເພືື່ອເຮດໃຫ້ເປົ້າໝາຍໃນການສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ການກໍານົດຍຸດທະສາດການເງິນດໍາເນີນຕໍ່ໄປໄດ້,

ຈຶື່ງໄດ້ຕດສິນໃຈເພືື່ອສະໜນສະໜູນຄວາມພະຍາຍາມໃນການຈໍາລອງການປະເມີນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານການເງິນ
ດ້ວຍການເຮດບົດຄົັ້ນຄວ້າການປະເມີນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

(literature reviews)

ແບບວິທີສົມທຽບໃສ່ກບບົດຮຽນຈາກສາກົນ,

ພາກພືັ້ນ ແລະ ພາກປະຕິບດທີື່ດີຕ່າງໆ ແຍກຕາມແຕ່ລະຂະແໜງການຕິດພນກບ 6 ເປາົ້ ໝາຍຂອງແຜນພດທະນາເສດຖະກິດສງຄົມແຫ່ງຊາດຄງັ້ ທີ IX (ເບິງື່ ລາຍລະອຽດລຸ່ມນີັ້).
ເພືື່ອແກ້ໄຂບນຫາສິງື່ ທ້າທາຍທີື່ພບ
ົ ພໍ້ໃນເວລາສ້າງແບບຈໍາລອງການປະເມີນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ແລະ

ເພືື່ອພດທະນາຂີດຄວາມສາມາດແຫ່ງຊາດໃນການກໍານົດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານການເງິນ
ເພືື່ອຈດຕັ້ງປະຕິບດບູລມ
ິ ະສິດດ້ານການພດທະນາແຫ່ງຊາດໃນຮອບວຽນການວາງແຜນຄັ້ງຕໄໍ່ ປ,
ບົດລາຍງານສະບບນີັ້ຈຶື່ງໄດ້ກໍານົດ (1) ພາກປະຕິບດ ແລະ ວິທີການທີື່ດີຕ່າງໆ ໃນການປະເມີນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແຜນງານແຫ່ງຊາດ (2)
ບນຫາສິື່ງທ້າທາຍ ແລະ ຂໍ້ຈໍາກດດ້ານຂໍ້ມູນ ແລະ ຂີດຄວາມສາມາດໃນປັດຈຸບນ, ແລະ (3) ວິທີແກ້ໄຂ້ບນຫາໃນທາງປະຕິບດ
ເພືື່ອປັບປຸງຂີດຄວາມສາມາດ.
▪

ວິທກ
ີ ານ, ຂອບເຂດ, ແລະ ຂຈ
ໍ້ າໍ ກດ

ບົດລາຍງານສະບບນີປ
ັ້ ະກອບມີ

3

ພາກ.

ໂດຍອີງຕາມວິທີການຕ່າງໆທີມ
ື່ ີການເຫນດີ

ພາກທໍາອິດເວົັ້າກ່ຽວກບ
ແລະ

ພາກປະຕິບດ

ແລະ

ວິທກ
ີ ານທີື່ດີ,

ຮບຮູ້ໃນລະດບສາກົນ

ແລະ

ໄດ້ຮບການຈດຕັ້ງປະຕິບດໃນບນດາປະເທດກໍາລງພດທະນາອືື່ນໆ. ພາກທີ 2 ເວົາັ້ ເຖິງບນຫາສິື່ງທ້າທາຍ ແລະ ຂໍ້ຈໍາກດ,
ໂດຍສະທ້ອນໃຫ້ເຫນເຖິງວຽກງານການຮ່ວມມືດາ້ ນວິຊາການລະຫວ່າງ

UNDP

ແລະ

ກົມແຜນການ

(DoP)

ໃນຊ່ວງຫົກເດືອນທໍາອິດຂອງປີ 2021. ພາກທີ 3 ເວົັ້າກ່ຽວກບການສົມທຽບຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງ ພາກປະຕິບດທີື່ດີ ແລະ
ຂີດຄວາມ ສາມາດໃນປັດຈຸບນ ແລະ ບນຫາສິື່ງທ້າທາຍ ເພືື່ອກໍານົດວິທີການທີື່ປະຕິບດໄດ້ໃນຕໍ່ໜ້າ.

▪

ຜົນການຄົນ
ັ້ ຄວ້າຕົນ
ັ້ ຕ

ຜົນການຄົນ
ັ້ ຄວ້າທີ

1:

ບນດາວິທີການເຕກນິກທີື່ກ່ຽວຂ້ອງທີື່ສຸດ

ສໍາລບການປະເມີນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ແຜນພດທະນາແຫ່ງຊາດແມ່ນບໍ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ໃນກລະນີຂອງ ສປປ ລາວ, ເນືື່ອງຈາກບນຫາດ້ານຄວາມພ້ອມຂອງຂມ
ໍ້ ູນ.
ການຄາດຄະເນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕົວຈິງ ໄດ້ອີງໃສ່ບາງກິດຈະກໍາດ້ານການພດທະນາເທົັ່ານັ້ນ ເຊິື່ງບໍ່ໄດ້ກວມເອົາບູລມ
ິ ະສິດດ້ານເປົ້າໝາຍ
ແລະ ແຜນວຽກຈຸດສຸມຂອງແຜນການແຫ່ງຊາດຢ່າງຄົບຖ້ວນ.

ຜົນການຄົນ
ັ້ ຄວ້າທີ

2:

ສິື່ງສໍາຄນແມ່ນຕ້ອງໄດ້ເລີື່ມການດໍາເນີນການກ່ຽວກບການກໍານົດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງຮອບຄອບໃນຮອບວຽນການວາງແຜນ,
ໂດຍສະເພາະໃຫ້ເລີື່ມໃນໄລຍະ

ກ່ອນ

ແລະ

ຕະຫອດໄລຍະຂອງການກໍານົດນະໂຍບາຍ,
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ແລະ

ສ້າງຄວາມເປັນເອກະພາບກ່ຽວກບຄວາມສໍາຄນຂອງການກໍານົດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ເພືື່ອຮບປະກນເປັນຂມ
ໍ້ ູນທີື່ສາໍ ຄນໃຫ້ແກ່ການຈດລຽງບູລິມະສິດໃນການຈດສນຊບພະຍາກອນ.

ຜົນການຄົນ
ັ້ ຄວ້າທີ

3:

ສິື່ງສໍາຄນແມ່ນຕ້ອງກໍານົດ,

(ບູລມ
ິ ະສິດໃດທີື່ຈາໍ ເປັນຕ້ອງກໍານົດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ,

ກ່ອນເລີື່ມວຽກງານການປະເມີນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ,

ໃນລະດບຊາດ

ແລະ

ລະດບທ້ອງຖິື່ນ,

ຫື

ດ້ານຂອບເຂດ
ທງສອງ)

ແລະ

ລະບຸຕົວກໍານົດທີື່ສໍາຄນຢ່າງຊດເຈນ (ເຊັ່ນວ່າ: ຄໍານິຍາມຂອງ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ).

ຜົນການຄົນ
ັ້ ຄວ້າທີ 4: ການທົບທວນແຜນງານ ແລະ ການປະເມີນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີື່ຜ່ານມາ ສາມາດຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ
ຄວາມໜ້າເຊືື່ອຖືໃຫ້ແກ່ການກໍານົດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.

ຜົນການຄົນ
ັ້ ຄວ້າທີ

5:

ສິື່ງສໍາຄນແມ່ນຕ້ອງໃຫ້ຜູ້ຊ່ຽວຊານ

ແລະ

ມີສ່ວນຮ່ວມຕັ້ງແຕ່ຫົວທີໃນວຽກງານການປະເມີນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ບນດາພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ
ເພືື່ອເກບກໍາຂມ
ໍ້ ູນທີກ
ື່ ່ຽວຂ້ອງ,

ປຶກສາຫາລືກຽ່ ວກບຜົນການຄົັ້ນຄວ້າ, ແລະ ກໍານົດກ່ຽວກບບນອົງປະກອບທີື່ມີຄວາມສອດຄ່ອງກນ ແລະ ທົດແທນກນ.

B. ການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການດ້ານການເງິນ

ເພືອ
ື່ ຈດຕງັ້ ປະຕິບດແຜນພດທະນາເສດຖະກິດ-

ສງຄົງແຫ່ງຊາດຄງັ້ ທີ IX (UNDP-DOP)
▪

ຈຸດປະສົງ

ໂດຍຮບຮູ້ເຖິງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຈໍາລອງການປະເມີນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
UNDP

ແລະ

UNRCO,

ແຜນພດທະນາເສດຖະກິດ-ສງຄົມແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ
ພາຍໃຕ້ການຊີນ
ັ້ ໍາຂອງ

IX,
MPI,

ໄດ້ດໍາເນີນການຄົັ້ນຄວ້າໂດຍວິທສ
ີ ົມທຽບໃສ່ກບບົດຮຽນວິທີການຈາກສາກົນ, ພາກພືັ້ນ ແລະ ລະດບຊາດ ໃນຊ່ວງລະດູຮ້ອນປີ
2021 ໃນການປະເມີນຜົນ, ທງໃນຮູບແບບປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ, ເພືື່ອຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການລົງທຶນພາຍໃຕ້
ແຜນພດທະນາເສດຖະກິດ-ສງຄົມແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ

IX.

ວຽກງານນີັ້ແນໃສ່ສະໜອງຂໍ້ມູນພືັ້ນຖານທີື່ເໝາະສົມກ່ຽວກບການກໍານົດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານການເງິນ
ໃຫ້ແກ່ບນດາພາກສ່ວນທີກ
ື່ ່ຽວຂ້ອງ
ສງຄົມແຫ່ງຊາດຄງັ້ ທີ

ລວມທງປະເພດຂອງຄ່າໃຊ້ຈາ່ ຍທີື່ໄດ້ກໍານົດໃນແຜນພດທະນາເສດຖະກິດIX,

ເພືື່ອເປັນຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ການສ້າງຍຸດທະສາດການເງິນ

ສົັ່ງເສີມການສົນທະນາກ່ຽວກບຂົງເຂດທີື່ຕ້ອງການທຶນຮອນຫາຍທີສ
ື່ ຸດ, ແລະ ຍ້ອນຫຍງ.
▪

ວິທກ
ີ ານ, ຂອບເຂດ, ແລະ ຂຈ
ໍ້ າໍ ກດ
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ແລະ

ຄວາມໝາຍຂອງຄໍາວ່າ

“ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ”:

ບົດສງລວມກ່ຽວກບການປະເມີນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໄດ້ທບ
ົ ທວນ

ອົງປະກອບທໍາອິດແມ່ນການກໍານົດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານການເງິນ,
ມູນຄ່າດ້ານການເງິນຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ຫື

2

ທີື່ເອີັ້ນວ່າຄວາມຕ້ອງການດ້ານທຶນຮອນ.

ເວົາັ້ ອີກວິໜ
ີ ຶື່ງກໍ່ຄື

ເພືື່ອບນລຸບລ
ູ ມ
ິ ະສິດດ້ານນະໂຍບາຍອນສະເພາະ

ການບນລຸບນດາຄາດໝາຍການຫຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວຂອງປະເທດ
ບົດຄົັ້ນຄວ້າດັ່ງກ່າວນີັ້

ອົງປະກອບຄື:
(ຍົກຕົວຢ່າງ:

ຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຢູ່

2%

ຂອງ

ບໍ່ໄດ້ທົບທວນຄ່າໃຊ້ຈາ່ ຍທາງດ້ານເສດຖະກິດ

GDP).

(ຍົກຕົວຢ່າງ:

ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດເຮດໃຫ້ທຸກປີ ສປປ ລາວ ມີຄາ່ ໃຊ້ຈ່າຍຢູ່ X% ຂອງ GDP), ຄ່າເສຍໂອກາດ,
ຄ່າເສຍຫາຍຈາກການບໄໍ່ ດ້ປະຕິບດ

(ຍົກຕົວຢ່າງ:

ການບໍ່ລງົ ທຶນໃນການຫຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດເຮດໃຫ້ໃນອີກ 10 ປີ ສປປ ລາວ ຈະມີຄາ່ ໃຊ້ຈ່າຍຢູ່
X%

ຂອງ

GDP),

ຫື

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສງຄົມ

ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດກໃໍ່ ຫ້ເກີດມີຈໍານວນຜູ້ເສຍຊີວິດເພີື່ມຂຶັ້ນຈໍານວນ

(ຍົກຕົວຢ່າງ:

X

ຄົນ

ອນເນືື່ອງມາຈາກສະພາບອາກາດທີື່ຮ້າຍແຮງ).
ຄວາມໝາຍຄໍາວ່າ

ລກສະນະຂອງ

“ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ”:

ບົດຄົັ້ນຄວ້າການປະເມີນຄ່າໃຊ້ຈາ່ ຍ

ຊ່ວຍໃນການສົມທຽບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆຂອງແຜນພດທະນາເສດຖະກິດ-ສງຄົມແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ
ບົດຄົັ້ນຄວ້າເຫົັ່ານີັ້ໄດ້ກາໍ ນົດບນດາແຜນວຽກຈຸດສຸມ

ແລະ

ທີື່ມີບລ
ູ ມ
ິ ະສິດດ້ານນະໂຍບາຍສະເພາະທີມ
ື່ ີຄ່າໃຊ້ຈາ່ ຍດ້ານການເງິນໃນລະດບທີື່ຕາໍ່
ການປ່ຽນແປງດ້ານລະບຽບການ
ນອກຈາກນັ້ນ,

ຫື

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບາງອນ

ກົດໝາຍ

IX.
ຂະແໜງການ

ເນືື່ອງຈາກຕິດພນກບ,

ຫາຍກວ່າການປ່ຽນແປງດ້ານອືື່ນໆ

ໂດຍລກສະນະຕົວຈິງແລ້ວ

ເຊັ່ນ:

ຍົກຕົວຢ່າງ,

ການກໍ່ສາ້ ງໂຄງລ່າງພືັ້ນຖານ.

ແມ່ນຮບຜິດຊອບໂດຍພາກສ່ວນທີື່ກຽ່ ວຂ້ອງໃດໜຶງື່ .

ການຄຸ້ມຄອງ-ບລິຫານລດ, ຍົກຕົວຢ່າງ, ແມ່ນຕິດພນກບວຽກງານການປັງປຸງການປກຄອງຫາຍກວ່າ.
ວິທີສະແດງ “ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ”: ໃນກລະນີທີື່ເປັນໄປໄດ້, ບົດຄົັ້ນຄວ້າການປະເມີນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໄດ້ສະແດງຕົວເລກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເປັນ % ຂອງ
GDP ຕໍ່ປີ ໃນໄລຍະແຜນພດທະນາເສດຖະກິດ-ສງຄົມແຫ່ງຊາດຄງັ້ ທີ IX, ເພືື່ອໃຫ້ງ່າຍໃນການສົມທຽບ.
ແຫ່ງຂໍ້ມູນ:

ບົດຄົັ້ນຄວ້າກ່ຽວກບ

ສປປ

ລາວ

ແບບສະເພາະ

ມີຂມ
ໍ້ ູນໃນບາງຂົງເຂດຫາຍກວ່າຂົງເຂດອືື່ນໆ.

ມີບົດຄົັ້ນຄວ້າຈໍານວນໜ້ອຍທີື່ສາມາດຄາດຄະເນລະດບຄວາມຕ້ອງການລົງທຶນຂອງບາງຂະແໜງການ ເຊັ່ນ: ຂະແໜງສຶກສາ ຫື
ສາທາລະນະສຸກ,

ຫື

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຫຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ,

ສໍາລບຂະແໜງການທີື່ມຂ
ີ ໍ້ມູນຈໍາກດກ່ຽວກບ ສປປ ລາວ, ແມ່ນໄດ້ນໍາໃຊ້ວິທີສົມທຽບໃສ່ກບການປະເມີນຂອງສາກົນ ຫື ພາກພືນ
ັ້
ໃນການປະເມີນ.
ວິທີການທີື່ໄດ້ນາໍ ໃຊ້

-

ບົດຄົັ້ນຄວ້າການປະເມີນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ໃນການປະເມີນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໄດ້ສ້າງຂໍ້ຈໍາກດໃຫ້ແກ່ຂອບເຂດ
ໂດຍສະເພາະ:

ແລະ

22

(literature

reviews)

-

ເປາົ້ ໝາຍຂອງການກໍານົດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານການເງິນ,

ການປະເມີນຈາກສາກົນ:
ການປະເມີນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຈາກສາກົນ
ຫື
ຈາກປະເທດອືື່ນ
ມີປະໂຫຍດໃນການເປັນຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ການປະເມີນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໂດຍປະມານໃນລະດບປະເທດ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ,
ຜົນການປະເມີນດັ່ງກ່າວເປັນພຽງຂໍ້ມູນໂດຍສະເຫ່ຍເທົັ່ານັ້ນ. ຕົວຢ່າງ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບນລຸບຸລິມະສິດດ້ານການປ່ຽນແປງ
ດິນຟ້າອາກາດໃນຂອບເຂດທົັ່ວໂລກ ແມ່ນແຕກຕ່າງກນສໍາລບແຕ່ລະປະເທດ ອນເນືື່ອງມາຈາກລະດບຄວາມບອບບາງ ແລະ
ຄວາມສ່ຽງ, ມົນລະພິດ ແລະ ອືື່ນໆ ພ້ອມທງປະສິດທິພາບໃນການຈດຕັ້ງປະຕິບດງົບປະມານດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
ແມ່ນແຕກຕ່າງກນ.
ການລວມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ:

ເນືື່ອງຈາກຂໍ້ຈາໍ ກດທາງດ້ານຂໍ້ມູນ

ວິທີການນໍາໃຊ້ທີື່ແຕກຕ່າງກນສໍາລບການປະເມີນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແຕ່ລະເປົ້າໝາຍຂອງແຜນການ

ແລະ
5

ປີ

ຄງັ້ ທີ

IX,

ຈຶື່ງເປັນສິື່ງທ້າທາຍທາງດ້ານເຕກນິກ
ໃນການລວມຕົວເລກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຂະແໜງການຕ່າງໆເຂົາັ້ ກນ
ໃຫ້ໄດ້ຕວ
ົ ເລກດຽວສໍາລບແຕ່ລະເປົ້າໝາຍຂອງແຜນການ
ແລະ
ຈະເປັນຂມ
ໍ້ ູນທີບ
ື່ ໍ່ໜ້າເຊືື່ອຖື.
ບນຫາທີໜຶື່ງ,
ສໍາລບແຕ່ລະເປົ້າໝາຍ,
ໄດ້ນໍາໃຊ້ການປະເມີນຈາກລະດບປະເທດ
ແລະ
ສາກົນ.
ບນຫາທີສອງ,
ໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມທີື່ຈະສະແດງຕົວເລກເປັນ

ອດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງ

GDP,

ແຕ່ໃນບາງກລະນີແມ່ນ

ຕົວຫານ

(denominator) ອາດແຕກຕ່າງກນ.
ຊ່ອງຫວ່າງດ້ານການເງິນ/ທຶນຮອນ

ແລະ

ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການເງິນ/ທຶນຮອນທງໝົດ:

ໝາຍເຖິງຈໍານວນດ້ານການເງິນທີຕ
ື່ ້ອງການເພີື່ມເຕີມ

ຊ່ອງຫວ່າງດ້ານການເງິນ

ເພືື່ອບນລຸຄາດໝາຍໃດໜຶງື່ ທີກ
ື່ ໍານົດໄວ້,

ນອກເໜືອຈາກຄາດຄະເນລະດບການລົງທຶນໃນປັດຈຸບນ.

ສ່ວນຄວາມຕ້ອງການດ້ານທຶນຮອນ

ທງໝົດໝາຍເຖິງການລວມຈໍານວນຄາດຄະເນລະດບການລົງທຶນໃນປັດຈຸບນ ແລະ ການລົງທຶນເພີື່ມເຕີມທີື່ຕ້ອງການເຂົັ້າກນ.

▪

ຜົນການຄົນ
ັ້ ຄວ້າຕົນ
ັ້ ຕ
•

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພືື່ອບນລຸບນດາແຜນວຽກຈຸກສຸມຂອງເປົ້າໝາຍທີ
ແມ່ນຕິດພນກບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປະຕິຮູບດ້ານການບລິຫານ,

1
ການປັບປຸງລະບົບຕ່າງໆ

ແລະ

ການລົງທຶນ,

ພ້ອມທງບົດບາດຂອງ SOEs. ເມືອ
ື່ ສົມທຽບກບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານການເງິນໂດຍລວມຂອງ ແຜນພດທະນາເສດຖະກິດ ສງຄົມແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ

9,

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປະຕິຮບ
ູ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆແມ່ນຍງຢູໃ່ ນລະດບຕໍ່າ

ຫາປານກາງ,

ການປະຕິຮບ
ູ SOEs ອາດມີຄາ່ ໃຊ້ຈ່າຍສູງ, ຕົວຢ່າງ ຂະແໜງພະລງງານ, ແລະ ມີສງິື່ ທ້າທາຍທາງດ້ານເຕກນິກ .

ເປົ້າໝາຍທີ

•

ການບນລຸເປົ້າໝາຍທີ

1

ຈະຕ້ອງໃຊ້ທນ
ຶ ຈໍານວນຫາຍກວ່າງົບປະມານ

ລດສາມາດສະໜອງໄດ້,

ການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນມີບົດບາດສໍາຄນໃນການຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕ.
ເພືື່ອຊຸກຍູ້ການລົງທຶນ ອາດສະໜບສະໜູນການເພີື່ມແຫ່ງທຶນໃຫ້ແກ່ງົບປະມານແຫ່ງລດ.

1

•

ຈໍາເປັນຕ້ອງມີຂມ
ໍ້ ນ
ູ ການປະເມີນທີອ
ື່ ບເດດໃໝ່
ແລະ
ເພືອ
ື່ ການຈໍາລອງສາຍພົວພນລະຫວ່າງອດຕາການລົງທຶນລວມ
ຄວາມຕ້ອງການດ້ານທຶນຮອນໂດຍປະມານ.

ແລະ

ມາດຕະການທີື່ເປັນໄປໄດ້

ຊດເຈນກ່ຽວກບຈໍານວນການລົງທຶນລວມ
ການຂະຫຍາຍຕົວຜ່ານມາ
ແລະ
ໄດ້ມກ
ີ ານເວົັ້າເຖິງສິື່ງທ້າທາຍໃນການນໍາໃຊ້

ອດຕາການສະສົມທຶນຄົງທີື່ລວມຍອດ (GFCF) ເພືື່ອຄາດຄະເນລະດບການລົງທຶນ (ເຊິື່ງໄດ້ຢຸດນໍາໃຊ້ແລ້ວ).

23

ແລະ

•

ສໍາລບ

ສປປ

ລາວ,

ແຜນຂອງຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ

ແຜນພດທະນາເສດຖະກິດ-ສງຄົມແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ

IX,

ແລະ

ການສຶກສາ,

ເຊິື່ງສອດຄ່ອງກບ

ໄດ້ສະໜອງຂໍ້ມູນການປະເມີນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີື່ຄາດຄະເນໄວ້

ເພືື່ອຈດຕັ້ງປະຕິບດບນດາຂໍ້ລິເລີື່ມ ເພືື່ອບນລຸວຽກຈຸດສຸມທີື່ເປັນບຸລິມະສິດ. ຄວາມຕ້ອງການລົງທຶນດ້ານສາທາລະນະ
ສຸກ ແລະ ການສຶກສາ ທງໝົດແມ່ນປະມານ 4,4% ຂອງ GDP ຕປ
ໍ່ ີ ເຊີງື່ ຕໍາ່ ກວ່າວິທກ
ີ ານຄາດຄະເນຂອງສາກົນ
ເພືອ
ື່ ບນລຸ SDGs ທີື່ກຽ່ ວຂ້ອງ. ສາລບບນດາປະເທດໃນອາຊີ-ປາຊີຟິກ, ຄາດວ່າຈະຕ້ອງໃຊ້ຈ່າຍດ້ານສຸຂະພາບໂດຍ
ເປົ້າໝາຍທີ

ສະເລ່ຍ 4,7% ຂອງ GDP. ຂອບແຜນງານການສຶກສາປີ 2030 ໄດ້ກໍານົດມາດຕະຖານການເງິນດ້ານການສຶກສາ 2

2

ອນ ເຊິື່ງລດຖະບານຕ້ອງ ຈດສນງົບປະມານ 4-6% ຂອງ GDP ໃຫ້ແກ່ ສຶກສາ ແລະ/ຫື ຈດສນ 15-20% ຂອງລາຍ
ຈ່າຍສາທາລະນະ ເຂົັ້າໃນຂະແໜງສຶກສາ.
•

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພືື່ອບນລຸ ແຜນວຽກຈຸດສຸມທີື່ຕິດພນກບການພດທະນາສີມືແຮງງານ, ແລະ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕກໂນໂລ
ຊີ ແມ່ນຕໍ່າກວ່າຫາຍ.

•

ຜົນການຄົັ້ນຄວ້າຂອງ

UNFPA

(ເບີື່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີັ້)

ພົບວ່າການຈດຕັ້ງປະຕິບດເຕມຮູບແບບວຽກງານ

ສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພນ, ໂພຊະນາການ, ແມ່, ເດກເກີດໃໝ່, ເດກນ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມ
(SRHNMNACH)

ອາດຕ້ອງການຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີື່ມເຕີມໃນລະດບ

109

ລ້ານໂດລາສະຫະລດ

ເຊິື່ງຫາຍກ່ວາລາຍຈ່າຍປກກະຕິ (ສະຖານະການພືັ້ນຖານ) ໃນໄລຍະປີ 2021-2030.
•

ຍຸດທະສາດສ່ວນໃຫຍ່ເພືື່ອບນລຸຄວາມສະເໝີພາບ

ຍິງ-ຊາຍ

ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການລົງທຶນທາງດ້ານການເງິນ

ແລະ

ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານນິຕິກໍາ, ລະບຽບການຕ່າງໆດ້ານການບລິຫານ ແລະ ການເມືອງ, ທດສະນະຄະຕິຂອງສງຄົມ

ເປົ້າໝາຍທີ
3

ແລະມາດຕະຖານ.
•

ILO

ໄດ້ດໍາເນີນການປະເມີນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານການປກປ້ອງທາງສງຄົມ,

ເຊິງື່ ໄດ້ພບ
ົ ວ່າແຜນການຈດຕງັ້ ປະຕິບດ

ຈະໃຊ້ຈາ່ ຍປະມານ 0.1-0.15 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງ GDP ຕໍ່ປ.ີ
•

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີື່ຕິດພນກບ

UXO

ມີມູນຄ່າ

525

ລ້ານໂດລາສະຫະລດໃນໄລຍະ

5

ປີຕໍ່ໜ້າ,

ຫື

105

ລ້ານໂດລາສະຫະລດ ຕໍ່ປີ, ປະມານ 0.5 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງ GDP ຕໍ່ປີ.
•

ອີງຕາມການປະເມີນຈາກສາກົນ, ລ່າງພືັ້ນຖານສີຂຽວ ແລະ ທົນທານ ອາດໃຊ້ທຶນສະເລ່ຍ 4-5% ຂອງ GDP ຕປ
ໍ່ ີ
ສໍາລບປະເທດ LMIC. ສໍາລບ ສປປ ລາວ, ຄິດໄລ່ເປັນມູນຄ່າປະມານ 1 ຕືັ້ໂດລາສະຫະລດ ຕໍ່ປີ.

ເປົ້າໝາຍທີ
4

•

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປກປ້ອງຊີວະນາໆພນ ຕາມວິທີການສາກົນເທົັ່າກບ 0.3% ຂອງ GDP ຕໍ່ປີ. ສໍາລບສປປ ລາວ
ແມ່ນເທົັ່າກບ 60 ລ້ານໂດລາສະຫະລດ ຕໍ່ປີ ໃນປີ 2020.
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•

ແຜນງານ

NDC

2021

ຂອງ

ຄາດຄະເນວ່າການລົງທຶນດ້ານການຫດ
ຸ ຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

ສປປ

ລາວ

ແມ່ນປະມານ

500

ລ້ານໂດລາສະຫະລດຕໍ່ປີ (2.5% GDP ຕໍ່ປ)ີ .
•

ເປົ້າໝາຍທີ 4 ລວມທງການປັບປຸງດ້ານການປກ ຄອງ ລວມທງ ດ້ານນິຕິກາໍ ແລະ ລະບຽບການ ແລະ ການລົງທຶນ
ເພືອ
ື່ ສົງັ່ ເສີມການຫນປ່ຽນຮູບແບບການຜະລິດ
ແລະ
ການບລິໂພກ
ເພືອ
ື່ ຫດ
ຸ ຜ່ອນມົນລະພິດສິງື່ ແວດລ້ອມ
ເຊິງື່ ອາດມີຄາ່ ໃຊ້ຈາ່ ຍໜ້ອຍກວ່າ.
ວຽກງານເຫົັ່ານີັ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລດຖະບານຕ້ອງມີການລົງທຶນຢ່າງຮີບດ່ວນ
ພ້ອມທງອອກມາດຕະການຕ່າງໆ ເພືື່ອ (1) ຮອງຮບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆທີື່ຕິດພນກບມົນລະພິດ ແລະ (2)
ເປີດໂອກາດໃຫ້ແກ່ແຫ່ງທຶນພາກເອກະຊົນ
ແລະ
ສົັ່ງເສີມໃຫ້ພາກເອກະຊົນສະໜບສະໜູນບນດາເປົ້າໝາຍດ້ານຄວາມຍືນຍົງ. ການຊ່ວຍເຫືອທາງວິຊາການ ແລະ
ການຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ແມ່ນສໍາຄນໃນການສະໜບສະໜູນແຫ່ງຊບພະຍາກອນດ້ານການເງິນ,
ເຊິື່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາຈາກພາກລດ (ທງຈາກງົບປະມານລດ ແລະ ODA).

•

ຄ່າໃຊ້ຈາ່ ຍບຸຸູລມ
ິ ະສິດການຫນປ່ຽນ

ພາຍໃຕ້ເປາົ້ ໝາຍນີແ
ັ້ ມ່ນມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງທີື່ສດ
ຸ ໃນແຜນການ

5

ປີຄັ້ງທີ

9.

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີື່ເປັນໄປໄດ້ຂອງສະເພາະ ເປົ້າໝາຍທີ 5 ແມ່ນມີມູນຄ່າສູງເກີນກວ່າລາຍຈ່າຍງົບປະມານແຫ່ງລດ ແລະ
ODA

ທີື່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບນ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ,

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເຫົັ່ານີັ້ສາມາດກໍານົດຂອບເຂດສລບການປະກອບສ່ວນຫາຍຂຶັ້ນຈາກແຫ່ງທຶນພາກເອກະຊົນ.
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທງໝົດຈຶື່ງຈະບໍ່ຕົກເປັນພາລະໂດຍກົງຂອງງົບປະມານພາກລດພຽງຝ່າຍດຽວ.

ດັ່ງນັ້ນ,

ສິື່ງສໍາຄນຕ້ອງຮບຮູກ
້ ານທົດແທນກນ (trade-offs) ລະຫວ່າງການໃຫ້ສາໍ ປະທານເພືອ
ື່ ດຶງດູດການລົງທຶນຂອງພາກ

ເປົ້າໝາຍທີ

ເອກະຊົນ, ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນໃນການຮກສາສະຖຽນລະພາບຂອງເສດຖະກິດມະຫາພາກທີື່ກາໍ ນົດໄວ້ໃນເປົ້າໝາຍທີ

5

1.
•

ສາກົນຄາດຄະເນ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການລົງທຶນ ໂຄງລ່າງພືັ້ນຖານໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນຢູ່ລະຫວ່າງ 1 ຕືັ້ໂດລາ
ສະຫະລດ ຫື 5% ຂອງ GDP ປີ 2020 (ການຄາດຄະເນຂອງທະນາຄານໂລກ) ຫາ 2 ຕືັ້ໂດລາ ຫື 10% ຂອງ GDP
ຕປ
ໍ່ ີ (ການຄາດຄະເນຂອງ IMF) ໃນໄລຍະ ແຜນການ ຄັ້ງທີ 9.

•

ບຸລິມະສິດຂອງ

ຂອງເປາົ້ ໝາຍທີ

6

ສ່ວນຫາຍແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກບການປັບປຸງປະສິດທິ

ພາບ

ແລະ

ປະສິດທິຜົນຂອງພາກລດ, ສະນນ
ັ້ ຈຶື່ງ ໃຫ້ເຫນເຖິງການອີງໃສ່ການລົງທຶນຂອງພາກລດ (ທງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ
ປະເທດ) ຢ່າງປກກະຕິ.
•
ເປົ້າໝາຍທີ

ເພືື່ອບນລຸບູລິມະສິດດ້ານການຄຸ້ມຄອງ-ບລິຫານລດ ຂອງແຜນການ 5 ປີຄັ້ງທີ 9 ຄາດຄະເນວ່າຕ້ອງການ ການລົງທຶນ
6% ຂອງ GDP ຕໍ່ປີ ຫື ເທົັ່າກບ 1,2 ຕືັ້ໂດລາສະຫະລດ ໃນປີ 2020 ໃນ ສປປ ລາວ.

6
•

ສໍາລບບນດາປະເທດທີມ
ື່ ີລາຍຮບຕໍ່າ, ການບນລຸຄາດໝາຍຄວາມຍຸຕິທໍາ ຈະໃຊ້ຈ່າຍ 20 USD/ຕຄ
ໍ່ ົນ ເພືື່ອສະໜອງ
ການບລິການດ້ານຍຸຕິທໍາຂັ້ນພືັ້ນຖານ, ສໍາລບບນດາປະເທດທີື່ມີລາຍຮບປານກາງຈະເພີື່ມຂຶັ້ນເປັນ 64 USD/ຄົນ.
ສໍາລບ ສປປ ລາວ, ຈະເປັນມູນຄ່າ 146-467 ລ້ານ USD/ປີ, ເຊີື່ງກວມເອົາປະມານ 0.7-2.5% ຂອງ GDP.
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•

ບຸລິມະສິດດ້ານນະໂຍບາຍຫາຍອນ
ແມ່ນຖືວ່າມີຄວາມຕ້ອງການດ້ານການລົງທຶນໃນລະດບທີື່ຕໍ່າ
ຍ້ອນວ່າບຸລິມະສິດເຫົັ່ານີັ້ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນວຽກງານການປັບປຸງດ້ານນິຕິກໍາ
ແລະ
ລະບຽບການ,
ແຕ່ມີຄວາມທ້າທາຍທາງດ້ານວິຊາການ.

C. ກລະນີການລົງທຶນຕົວແບບສໍາລບຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ (UNFPA-MOH)
▪

ຈຸດປະສົງ

ຂັ້ນຕອນການດໍາເນີນວຽກນີປ
ັ້ ະກອບມີ

2

ເປົ້າໝາຍຫກຄື:

ບໍ່ພຽງແຕ່ລະບຸມາດຕະການແຊກແຊງທີື່ກຽ່ ວຂ້ອງທີື່ສຸດໃນຂະແໜງການທີື່ສໍາຄນສໍາລບ

ສປປ

ແຕ່ຍງແນໃສ່ສ້າງໂຕແບບໃຫ້ແກ່ການສ້າງນະໂຍບາຍທີື່ອງີ ໃສ່ຫກຖານ,

ລາວ,

ໃນກລະນີທີື່ການວິເຄາະທີື່ເຂັ້ມແຂງ,

ການປະເມີນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງມາດຕະການແຊກແຊງໃນຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ

ແລະ

ຜົນຕອບແທນດ້ານການພດທະນາ,

ເປັນໂຕກໍານົດບຸລມ
ິ ະສິດ. ໂດຍສະເພາະ, ໂຄງການນີັ້ແນໃສ່ປະເມີນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ຜົນກະທົບຕໍ່ຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ, ແລະ
ຜົນກະທົບທາງເສດຖະກິດຂອງການເສີມຂະຫຍາຍມາດຕະການແຊກແຊງໃນຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ

(ການວິເຄາະ),

ກ່ອນຈະສ້າງຍຸດທະສາດການກໍານົດບູລິມະສິດຂຶັ້ນມາ, ທງໃນລະດບຊາດ ແລະ ຂັ້ນແຂວງ. ມາຮອດເດືອນກນຍາ 2021,
ໄດ້ສໍາເລດໄລຍະການວິເຄາະແລ້ວ

ແລະ

ມີແຜນທີື່ຈະສະໜອງຂມ
ໍ້ ູນເຂົັ້າໃນການປຶກສາຫາລືໃນວົງກວ້າງກ່ຽວກບຍຸດທະສາດການເງິນ,
ໂດຍສະເພາະການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ແນວໜ້າຂອງຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ.

▪

ວິທກ
ີ ານ, ຂອບເຂດ, ແລະ ຂຈ
ໍ້ າໍ ກດ

ກລະນີການລົງທຶນມີເປົ້າໝາຍທີື່ຈະຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການດ້ານການເງິນ, ຜົນປະໂຫຍດດ້ານສຸຂະພາບ, ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ
ອດຕາສ່ວນຜົນປະໂຫຍດດ້ານການລົງທຶນໃນຂອບເຂດຂອງສຸຂະພາບທາງເພດ
ພ້ອມທງປະຕິບດການຕ່າງໆດ້ານໂພຊະນາການ,

ແມ່,

ເດກເກີດໃໝ່,

ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຢູ່ນອກເໜືອຂອບເຂດຂອງກລະນີການລົງທຶນນີັ້,

ແລະ

ເດກນ້ອຍ

ສຸຂະພາບຈະເລີນພນ
ແລະ

ໄວໜຸ່ມ

(SRH),

(NMNCAH).

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີື່ສະເໜີໃນບົດສະຫຸບຫຍໍ້ນີັ້ກໍ່ລວມເຖິງ

ການໃຫ້ວກຊີນກນພະຍາດ, ພະຍາດບໍ່ຕິດຕໍ່ (NCD) ແລະ ພະຍາດຕິດຕໍ່ (CD) ໄດ້ມາໂດຍກົງຈາກການຄິດໄລ່ລາຄາ
ບົດລາຍງານຊຸດບລິການສຸຂະພາບທີື່ຈໍາເປັນ.

ບົດຄົັ້ນຄວ້າດງັ່ ກ່າວໄດ້ນໍາໃຊ້ວິທກ
ີ ານທງທາງດ້ານຄຸນນະພາບ

ແລະ

ປະລິມານ

ເພືື່ອລະບຸຄາ່ ໃຊ້ຈ່າຍຂອງປະຕິບດການຕ່າງໆໃນຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກທີື່ຖືກຄດເລືອກມາ.
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ຫົວໜ່ວຍໄດ້ຖືກຄິດໄລ່

ໂດຍນໍາໃຊ້ວິທກ
ີ ານທີື່ອງີ ໃສ່ອົງປະກອບຕ່າງໆ,

ໃນຂະນະທີື່ຂະໜາດຂອງຜົນກະທົບຂອງປະຕິບດການຕ່າງໆແມ່ນອີງໃສ່ບົດວິໄຈຂອງທົັ່ວໂລກ.
ບົດສງລວມຂໍ້ມູນນີັ້ໄດ້ພິຈາລະນາຜົນໄດ້

ແລະ

ຜົນເສຍຕະຫອດຮອດປີ

2030,

ເຊິື່ງເປັນກໍານົດການສໍາລບ

ຫາຍກວ່າຈະແນໃສ່ພຽງແຕ່ ແຜນພດທະນາເສດຖະກິດສງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີຄັ້ງທີ 9 ເທົາັ່ ນັ້ນ.
ຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາຂໍ້ຈາໍ ກດຫາຍອນດັ່ງຕໍ່ໄປນີັ້:
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ປພຍ,

ບນຫາດ້ານຂໍ້ມູນ:

ຂໍ້ມູນສໍາລບບາງໂຕຊີັ້ວດດ້ານສຸຂະພາບ,

ຄວາມປກຫຸມ
້ ,

ແລະ

ຜົນປະໂຫຍດທາງເສດຖະກິດແມ່ນມີພ້ອມສະໜອງໃຫ້ໃນລະດບຊາດເທົັ່ານັ້ນ.

ຍິື່ງໄປກວ່ານັ້ນ,

ຂະໜາດຂອງຜົນກະທົບຂອງມາດຕະການແຊກແຊງແມ່ນອີງໃສ່ບົດວິໄຈຂອງທົັ່ວໂລກ,
ໃນຂະນະທີື່ຜົນກະທົບໂຕຈິງຂອງມາດຕະການແຊກແຊງແມ່ນຈະຂຶນ
ັ້ ກບຄຸນນະພາບຂອງການເອົາໃຈໃສ່,
ເຊິື່ງຍາກທີື່ຈະວດແທກໄດ້.
ການສະໜອງທຶນໃນຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ:
ໃຫ້ສງເກດວ່າແຫງ່ ທຶນພາຍນອກໄດ້ສະໜອງທຶນຈໍານວນຫາຍ
ເພືື່ອຮບຮອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງແຜນງານສາທາລະນະສຸກ,
ການວິເຄາະພືັ້ນທີງື່ ົບປະມານຢ່າງຮອບດ້ານສໍາລບຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກແມ່ນຢູ່ນອກເໜືອຂອບເຂດຂອງກລະນີການລົງທຶ
ນ

ແລະ

ບົດສງລວມຂມ
ໍ້ ູນນີັ້.

ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນການວິເຄາະດັ່ງກ່າວ

ໂດຍພິຈາລະນານໍາໃຊ້ທຶນຈາກ

ODA

ແລະ

ການລົງທຶນພາກເອກະຊົນ.
ຜົນກະທົບຂອງ ພະຍາດໂຄວິດ-19: ຜົນກະທົບທີມ
ື່ ີຕໍ່ຄວາມປກຫຸ້ມຂອງການບລິການແມ່ນຍງບທ
ໍ່ ນເປັນທີື່ແນ່ນອນເທືອ
ື່ , ແລະ
ຫກຖານທີື່ເກບກໍາໄດ້ໃໝ່, ໃນທ້າຍທີື່ສຸດແລ້ວ, ກອ
ໍ່ າດປ່ຽນແປງການຄາດຄະເນກ່ຽວກບຜົນກະທົບດັ່ງກ່າວໄດ້.

▪

ຜົນການຄົນ
ັ້ ພົບຕົນ
ັ້ ຕ

ຜົນການຄົນ
ັ້ ພົບທີ 1: ການຜນຂະຫຍາຍເຕມຮູບແບບຂອງປະຕິບດການດ້ານ ສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພນ,
ໂພຊະນາການ, ແມ່, ເດກເກີດໃໝ່, ເດກນ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸມ
່ (SRHNMNACH) ອາດມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີື່ມຕືື່ມ 109.0
ລ້ານໂດລາສະຫະລດ ຫາຍກ່ວາທຸລະກິດປກກະຕິ (ສະຖານະການພືັ້ນຖານ) ໃນໄລຍະປີ 2021-2030.

ຜົນການຄົນ
ັ້ ພົບທີ 2: ມາດຕະການດັ່ງກ່າວຈະຊ່ວຍ ປ້ອງກນການຖືພາໂດຍບໍ່ຕັ້ງໃຈ 1,044,000 ຄົນ, ປ້ອງກນການຕາຍຂອງແມ່
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ຄົນ,

ການຕາຍຂອງເດກ

6,866

ຄົນ

ຫຸດຜ່ອນອດຕາການຂາດສານອາຫານຊໍາເຮືັ້ອໃນເດກຕໍ່າກວ່າ

5

ແລະ

ການຕາຍເກີດ

ປີລງົ ໂດຍ

5,6

5,070

ຄົນ,

ຈຸດສ່ວນຮ້ອຍ,

ແລະ

ສ້າງຜົນປະໂຫຍດທາງເສດຖະກິດ 661.5 ລ້ານໂດລາສະຫະລດ ພາຍໃນປີ 2030. ອດຕາສ່ວນຜົນປະໂຫຍດຕຕ
ໍ່ ນ
ົັ້ ທຶນ = 6.0.

ຜົນການຄົນ
ັ້ ພົບທີ 3: ຜົນຕອບແທນອນໃຫຍ່ຫວງທີສ
ື່ ດ
ຸ ຈາກການລົງທຶນ, ໃນບນດາປະຕິບດການ
ຈະມາຈາກການລົງທຶນໃສ່ການວາງແຜນຄອບຄົວ.

ຜົນກະທົບທີື່ເປັນເອກະພາບກນ

ອາດຈະບນລຸໄດ້ໂດຍການປັບປຸງອດຕາການປກຄຸມປະຕິບດການຂອງ
ຄຽງຄູ່ກບອດຕາການຄຸມກໍາເນີດທີື່ເພີື່ມຂຶັ້ນ,

SRHNMNACH,

ເພາະວ່າການຫຸດຜ່ອນການຖືພາທີື່ບໍ່ຕງັ້ ໃຈ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງການບລິການສຸຂະພາບອືື່ນໄດ້.
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NMNMACH
ສາມາດຕດຄວາມຕ້ອງການ

ແລະ

ຜົນການຄົນ
ັ້ ພົບທີ

4:

ການລົງທຶນໃສ່ສຂ
ຸ ະພາບແມ່

ການຫດ
ຸ ລົງຂອງອດຕາການຕາຍ

ພຽງຢ່າງດຽວ,

ສາມາດເຮດໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດທີສ
ື່ າໍ ຄນຫາຍກວ່າ

ເຊິງື່ ນໍາໄປສູກ
່ ານຫດ
ຸ ລົງຂອງອດຕາການເຈບເປັນ

ອາການແຊກຊ້ອນດ້ານສຸຂະພາບທີຕ
ື່ ດ
ິ ພນກບ

ແລະ

ການເກີດລູກ.

ພ້ອມດຽວກນນັ້ນ

ແລະ

ຫກ
ີ ລ່ຽງອາການແຊກຊ້ອນເຊັ່ນ:

ຍງສາມາດຫຸດຕົັ້ນທຶນທີກ
ື່ ່ຽວຂ້ອງກບສະພາບການດ້ານສຸຂະພາບເຫົັ່ານີັ້

ການສູນເສຍລາຍຮບ, ເຖິງແມ່ນວ່າຄ່າໃຊ້ຈາ່ ຍດັ່ງກ່າວອາດມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີື່ຈະຄິດໄລ່ໄດ້.

ຜົນການຄົນ
ັ້ ພົບທີ 5: ບູລິມະສິດຄວນແມ່ນການຮບປະກນການເຂົັ້າເຖິງການບລິການວາງແຜນຄອບຄົວໃນແຕ່ລະແຂວງ. ນອກ
ເໜືອ

ຈາກການວາງແຜນຄອບຄົວ,

ປະຕິບດການສໍາລບ

HIV

ການຂະຫຍາຍການໃຫ້ວກຊີນ,

ການສົັ່ງເສີມການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່

ໃນແຕ່ລະແຂວງ

ຜົນຕອບແທນສູງສຸດແມ່ນມາຈາກການລົງທຶນຢູ່ໃນແຂວງ ທີື່ມອ
ີ ດຕາການຕາຍສູງສຸດ.
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ແລະ

ຈະມີຜົນກະທົບທີື່ຍງິື່ ໃຫຍ່ທີື່ສຸດ.

ຂອບເຂດຂອງຍຸດທະສາດການເງິນ ແລະ ຂົງເຂດນະໂຍບາຍດ້ານການເງິນທີເື່ ປັນໄປໄດ້
ຂັ້ນຕອນການສຶກສາທາງເລືອກດ້ານການເງິນ

ຂອງໄລຍະການກໍານົດນະໂຍບາຍ

ແມ່ນເພືື່ອຮບປະກນໃຫ້ມກ
ີ ານປ່ຽນຜ່ານຢ່າງມີຜນ
ົ ສໍາເລດ ລະຫວ່າງໄລຍະທີ 1 (ການວິເຄາະດ້ານການເງິນ) ແລະ ໄລຍະທີ 2
(ການການົດນະໂຍບາຍ) ໂດຍການ:
•

ກໍານົດ ແລະ ປຶກສາຫາລືກບພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງທງໝົດ ກ່ຽວກບຮ່າງຂົງເຂດນະໂຍບາຍດ້ານການເງິນ ໂດຍອີງໃສ່ 2
ອົງປະກອບສໍາຄນຄື: ຜົນການວິເຄາະດ້ານການເງິນ ຈາກໄລຍະທີ 1 ແລະ ນະໂຍບາຍ ແລະ ໂຄງການທີື່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບນ.
ໝາຍເຖິງວ່າ

ໃນຕອນທ້າຍຂອງຂັ້ນຕອນນີັ້

ບນດາພາກສ່ວນທີກ
ື່ ່ຽວຂ້ອງໄດ້ເຫນດີຮ່ວມກນກ່ຽວກບ

ໂຄງຮ່າງຂອງຍູດທະສາດການເງິນ.
•

ເພີມ
ື່ ທະວີການປະສານງານ

ແລະ

ວິທີການເຮດວຽກລະຫວ່າງບນດາພາກສ່ວນທີກ
ື່ ຽ່ ວຂ້ອງຕົນ
ັ້ ຕ

ໃນໄລຍະເລີມ
ື່ ຕົນ
ັ້ ຂອງການກໍານົດນະໂຍບາຍ
ເຊິື່ງເປັນສິື່ງສໍາຄນທີື່ຈະຕ້ອງຮບປະກນໃຫ້ກົນໄກການປະສານງານມີປະສິດທິພາບ ແລະ ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງທງໝົດ
ມີໂອກາດໃນການແລກປ່ຽນຄວາມຊ່ຽວຊານ

ແລະ

ຄໍາຄິດເຫນ

ໂດຍການພິຈາລະນາທຸກແຫ່ງທຶນເພືື່ອການພດທະນາ.

ຮູບທີ 4 - ຂນ
ັ້ ຕອນການສຶກສາທາງເລືອກດ້ານການເງິນ
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ໃນຂະບວນການປຶກສາຫາລືດງັ່ ກ່າວ

A. ການປຶກສາຫາລື ເພືອື່ ກໍານົດຍຸດທະສາດການເງິນ
ຂັ້ນຕອນການກໍານົດທາງເລືອດດ້ານການເງິນ ໄດ້ດໍາເນີນການໃນ 3 ລະດບ ຄື:
1. ກະຊວງແຜນການ

ແລະ

ການລົງທຶນ

ໂດຍໄດ້ຮບການສະໜບສະໜູນດ້ານວິຊາການຈາກອົງການ

ສປຊ,

ໄດ້ກາໍ ນົດຮ່າງເບືອ
ັ້ ງຕົນ
ັ້ ກ່ຽວກບຂົງເຂດນະໂຍບາຍດ້ານການເງິນ, ຫື ເວົັ້າອີກຢ່າງໜຶງື່ ວ່າ ໂຄງຮ່າງຂອງຍຸດທະສາດການເງິນ
ໂດຍອີງໃສ່ຜົນການວິເຄາະດ້ານການເງິນທີື່ໄດ້ນາໍ ສະເໜີກ່ອນໜ້ານີັ້.

ຜົນການຄົນຄວ້າ

ກ່ຽວກບແຕ່ລະແຫ່ງທຶນ

ແມ່ນໄດ້ນໍາສະເໜີໃນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຄງັ້ ທີ 1.

2. ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ອົງການ ສປຊ ໄດ້ຈດກອງຊຸມປຶກສາຫາລືຂນ
ັ້ ວິຊາການ ໃນວນທີ 28 ຕຸລາ 2021
ເພືື່ອນໍາສະເໜີຮ່າງຂົງເຂດນະໂຍບາຍດ້ານການເງິນດັ່ງກ່າວ

ຕໍ່ບນດາພາກສ່ວນທີກ
ື່ ່ຽວຂ້ອງເພືື່ອປະກອບຄໍາຄິດເຫນ

ໂດຍການເຂົັ້າຮ່ວມຈາກພາກລດຖະບານ ໃນພາກເຊົັ້າ ເຊັ່ນ: MPI, MoF, MoNRE, MoES, MoH, MoIC ແລະ ອືື່ນໆ,
ແລະ ໃນພາກບ່າຍ ໄດ້ປຶກສາຫາລືແບບສອງຝ່າຍຮ່ວມກບ ທະນາຄານໂລກ, IMF, ADB, EU ແລະ ບນດາອົງການຂອງ
ສປຊ (WHO, UNFPA, UNCDF, UNODC). ໂດຍອີງໃສ່ບນດາຄາເຫນທີໄື່ ດ້ຮບຈາກການປຶກສາຫາລືຄງັ້ ນີ,ັ້
ໄດ້ມີການປັບປຸງຮ່າງຂົງເຂດນະໂຍບາຍດ້ານການເງິນດັ່ງກ່າວ.
3. ກອງປະຊຸູມປຶກສາຫາລື ຄງັ້ ທີ 2 ຈະຈດຂຶັ້ນໃນວນທີ 10 ພະຈິກ 2021 ແນໃສ່ເພືື່ອໃຫ້ບນດາພາກສ່ວນທີກ
ື່ ່ຽວຂ້ອງ
ມີຄວາມເຫນດີເປັນເອກະພາບ

ກ່ຽວກບຮ່າງເບືອ
ັ້ ງຕົັ້ນຂອງຂົງເຂດນະໂຍບາຍດ້ານການເງິນ

ເພືື່ອສືບຕກ
ໍ່ ານຄົັ້ນຄວ້າພິຈາລະນາເພີື່ມເຕີມ

ໂດຍອີງໃສ່ຜົນການວິເຄາະດ້ານການເງິນ

ຈາກໄລຍະທີ

1

ແລະ

ຮບປະກນຄວາມສອດຄ່ອງກບບນດານະໂຍບາຍ ແລະ ໂຄງການທີມ
ື່ ີຢູ່ໃນປັດຈຸບນ.

B. ຈຸດປະສົງ ແລະ ຂອບເຂດຂອງຍຸດທະສາດການເງິນ
ຈຸດປະສົງຫກຂອງຍຸດທະສາດການເງິນ

ແມ່ນເພືື່ອຮບປະກນການສະໜອງແຫ່ງທຶນ

ເພືື່ອຮບໃຊ້ເຂົັ້າໃນການຈດຕັ້ງປະຕິບດບຸລິມະສິດດ້ານການພດທະນາແຫ່ງຊາດ
ພາຍໃນໄລຍະເວລາຂອງແຜນພດທະນາເສດຖະກິດ-ສງຄົມແຫ່ງຊາດ

5

ປີຄັ້ງທີ

IX

(2021-2025).

ບົນພືັ້ນຖານຄວາມເຂົາັ້ ໃຈຮ່ວມກນ ໃນໄລຍະທີ 1 ຜ່ານມາ, ບນດາພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ແນໃສ່:
1. ການກໍານົດຂົງເຂດນະໂຍບາຍດ້ານການເງິນ ແລະ ທາງເລືອກດ້ານການເງິນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງທີື່ສຸດ, ແລະ ຮບປະກນວ່າ
ບນດານະໂຍບາຍດ້ານການເງິນ,

ເຄືື່ອງມື

ແລະ

ຂອບລະບຽບການ

ຮບຮູ້ເຖິງຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ;
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ມີຄວາມສອດຄ່ອງກນ,

ຍືນຍົງ

ແລະ

2. ກໍານົດກ່ຽວກບໂອກາດຕ່າງໆໃນການເຂົັ້າເຖິງການຊ່ວຍເຫືອດ້ານວິຊາການ

ແລະ

ການສະໜບສະໜູນການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ຈາກຄູ່ຮ່ວມພດທະນາ.
ບນດາຈຸດປະສົງທີື່ເຫນດີຮ່ວມກນເຫົັ່ານີັ້ ມີຫາຍຄວາມໝາຍ ດັ່ງນີ:ັ້
ຍຸດທະສາດການເງິນດງັ່ ກ່າວ
ໂຄງການຕ່າງໆທີມ
ື່ ຢ
ີ ໃູ່ ນປັດຈຸບນ:

ບມ
ໍ່ ຈ
ີ ດ
ຸ ປະສົງເພືອ
ື່ ປ່ຽນແທນຂອບວຽກ,

ນະໂຍບາຍ,

ດງັ່ ທີື່ໄດ້ກາ່ ວໄວ້ໃນພາກແນະນໍາຂອງເອກະສານສະບບນີັ້,

ແລະ

ຍຸດທະສາດການເງິນ

ແມ່ນອີງໃສ່ບນດານະໂຍບາຍ, ໂຄງການ ແລະ ຂລ
ໍ້ ິເລີມ
ື່ ຕ່າງໆທີື່ຕິດພນກບການເງິນເພືື່ອການພດທະນາທີມ
ື່ ີຢູ່ໃນປັດຈຸບນ
ທີື່ນໍາພາໂດຍພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທີື່ສໍາຄນ ເພືອ
ື່ ກໍານົດຊ່ອງຫວ່າງດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ບນຫາສິື່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ ແລະ
ເພືື່ອຮບປະກນຄວາມສອດຄ່ອງລະຫວ່າງນະໂຍບາຍດ້ານການເງິນຕ່າງໆ
ເພືື່ອບນລຸບລ
ູ ິມະສິດດ້ານການພດທະນາແຫ່ງຊາດ ພາຍໃນຂອບເຂດໄລຍະເວລາທີື່ຄາດໝາຍໄວ້.
ຍຸດທະສາດການເງິນ ແນໃສ່ສະໜບສະໜູນການຈດຕງັ້ ປະຕິບດແຜນພດທະນາເສດຖະກິດ-ສງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄງັ້ ທີ
IX: ຍຸດທະສາດນີັ້ໄດ້ພິຈາລະນາຂົງເຂດນະໂຍບາຍດ້ານການເງິນ ແລະ ທາງເລືອກຕ່າງໆທີື່ສາມາດຈດຕັ້ງປະຕິບດໄດ້
ແລະ ມີຄວາມສອດຄ່ອງກບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ເພືື່ອບນລຸບນດາບູລມ
ິ ະສິດດ້ານນະໂຍບາຍທີື່ກາໍ ນົດໃນແຜນການ 5
ປີຄັ້ງທີ

IX.

ປີ

2021

ເປັນປີທາໍ ອິດຂອງການຈດຕັ້ງປະຕິບດແຜນການ
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ປີຄງັ້ ທີ

IX

ແລະ

ອີງໃສ່ແຜນທີື່ຈະສໍາເລດການສ້າງຍຸດທະສາດການເງິນໃນຊ່ວງກາງປີ 2022, ສປປ ລາວ ກໍ່ຈະຍງເຫືອເວລາອີກ 3
ປີເຄິື່ງໃນການຈດຕັ້ງປະຕິບດແຜນການ 5 ປີຄັ້ງທີ IX.
ຍຸດທະສາດການເງິນຈະຕ້ອງກໍານົດທາງເລືອກດ້ານການເງິນທີສ
ື່ າມາດຈດຕງັ້ ປະຕິບດໄດ້ງາ່ ຍ

ແລະ

ໄວ:

ອີງໃສ່ຈຸດປະສົງຂອງຍຸດທະສາດການເງິນໃນການຮບປະກນການບນລຸບລ
ູ ິມະສິດດ້ານນະໂຍບາຍຂອງແຜນການ 5 ປີ
ຄັ້ງທີ

IX,

ສິື່ງສໍາຄນແມ່ນຕ້ອງສຸມໃສ່ຄວາມພະຍາຍາມເພືື່ອຮບໃຊ້ເຂົາັ້ ໃນການຈດຕັ້ງປະຕິບດວິທີແກ້ໄຂບນຫາຕ່າງໆຢ່າງຮີບດ່ວນ
ໂດຍບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ແຜນການສົງັ່ ເສີມຄວາມຍືນຍົງດ້ານການເງິນໃນໄລຍະຍາວ,
ແຕ່ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດເພີື່ມຈໍານວນແຫ່ງທຶນຮອນທີື່ມີ

ແລະ/ຫື

ນໍາໃຊ້ຊບພະຍາກອນທີມ
ື່ ີຢູ່ໃນປັດຈຸບນໄດ້ມີປະສິດທິຜົນຂຶັ້ນກວ່າເກົັ່າ.
ຍຸດທະສາດການເິນແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມກນ:
ພາກສ່ວນທີື່ກຽ່ ວຂ້ອງໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຂອງໜ່ວຍງານວິຊາການ
ທີື່ຈດຂຶັ້ນກ່ອນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືເລີື່ມຕົັ້ນຢູ່

ວງວຽງ

ໃນເດືອນເມສາ

2021.

ໜ່ວຍງານວິຊາການດງັ່ ກ່າວປະກອບມີບນດາກະຊວງທີື່ກຽ່ ວຂ້ອງ (ເຊັ່ນ: ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ
ລາວ) ພ້ອມທງບນດາສະຖາບນການເງິນສາກົນ (ເຊັ່ນ: ທະນາຄານໂລກ, ADB) ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພດທະນຕົັ້ນຕ (ອີຢ,ູ
ບນດາອົງການຂອງ ສປຊ). ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ອີງໃສ່ແນວທາງວິທີການແບບກວມລວມທີື່ ກະຊວງແຜນການ ແລະ
ການລົງທຶນ

ແລະ

ອົງການ

ສປຊ

ນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການກໍານົດຍຸດທະສາດການເງິນ,

ຈຶື່ງມີຄວາມຈໍາເປັນໃນການຮບປະກນໃຫ້ບນດາພາກສ່ວນທີກ
ື່ ່ຽວຂ້ອງທງໝົດເຂົັ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມ. ມາຮອດປັດຈຸບນ,
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ໄດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າຫາຍຢ່າງ ໂດຍສະເພາະການເຂົັ້າຮ່ວມຂອງກະຊວງອືື່ນໆ (ເຊັ່ນ: MoES, MoH, MoNRE,
MoIC)

ແລະ

ກົມກອງໃໝ່ຂອງບນດາກະຊວງຫກ

(ເຊັ່ນ:

ກົມສ່ວຍສາອາກອນ

ຂອງ

MoF).

ການມີສ່ວນຮ່ວມເພີື່ມເຕີມຄວນສືບຕໍ່
ໂດຍສະເພາະອີງໃສ່ຄວາມສໍາຄນທີື່ເພີື່ມຂຶັ້ນຂອງບົດບາດຂອງແຫ່ງທຶນຈາກພາກເອກະຊົນ
ໃນຍຸດທະສາດການເງິນດັ່ງກ່າວ ແລະ ການເຂົາັ້ ຮ່ວມຂອງພາກເອກະຊົນໃນຂະບວນການ ໂດຍຜ່ານສະພາອຸດສາຫະກໍາ
ແລະ ການຄ້າເປັນຕົັ້ນ ເຊີື່ງເປັນສິື່ງທີື່ຈໍາເປັນເພືື່ອຮບປະກນວ່າໄດ້ພິຈາລະນາທຸກໆຄໍາຄິດເຫນ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີແນະ
ພ້ອມທງຮບປະກນວ່ານະໂຍບາຍທີື່ນໍາສະເໜີ ແມ່ນມີຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ສາມາດຈດຕັ້ງປະຕິບດໄດ້ຢ່າງແທ້ຈງິ .
ຍຸດທະສາດການເງິນຈະພິຈາລະນາເບີງື່ ວ່າແຕ່ລະແຫງ່ ທຶນ
ຈະສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົາັ້ ໃນການຈດຕງັ້ ປະຕິບດບຸລມ
ິ ະສິດດ້ານການພດທະນາແຫ່ງຊາດໄດ້ຄແ
ື ນວໃດ:
ການກໍານົດທາງເລືອກດ້ານການເງິນ

ຈະສືບຕໍ່ດໍາເນີນຕາມວິທີການຂອງຂອບວຽກ

ລກສະນະທີື່ມີຄວາມກວມລວມ,

ເຊືື່ອມສານ

ແລະ

ລກສະນະກວມລວມສະແດງໃຫ້ເຫນວ່າແຫ່ງທຶນທງໝົດ
ພາກເອກະຊົນພາຍໃນ

ແລະ

-

ພາກເອກະຊົນຕ່າງປະເທດ

ແລະ

ຄວາມເປັນເຈົັ້າການແຫ່ງຊາດ.

ພາກລດພາຍໃນ,

-

INFF

ແມ່ນໄດ້ຮບການພິຈາລະນາ.

ພາກລດຕ່າງປະເທດ,
4

ແຫ່ງທຶນຕົັ້ນຕນີັ້

ຈະຖືກກໍານົດເປັນ 4 ພາກທໍາອິດໃນເອກະສານຍຸດທະສາດການເງິນ.
3 ອົງປະກອບເພີື່ມເຕີມລຸ່ມນີັ້ ໄດ້ມີການປຶກສາຫາລື ແລະ ປະກອບຄໍາຄິດເຫນຈາກພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຕົັ້ນຕ:
ຍຸດທະສາດການເງິນຈະຕ້ອງພະຍາຍາມຈດລຽງບູລມ
ິ ະສິດ

ໃນບນດານະໂຍບາຍທີສ
ື່ າມາດຈດຕງັ້ ປະຕິບດໄດ້ງາ່ ຍ

ໂດຍສຸມໃສ່ກາໍ ນົດນະໂຍບາຍທີມ
ື່ ຈ
ີ າໍ ເປັນອນຮີບດ່ວນ:
ແມ່ນພະຍາຍາມຮບປະກນຄວາມຮອບດ້ານ

ເນືື່ອງຈາກວ່າຍຸດທະສາດການເງິນດັ່ງກ່າວ

ແລະ

ກວມເອົາທຸກແຫ່ງທຶນເພືື່ອການພດທະນາ,

ຈະຕ້ອງໄດ້ປກ
ຶ ສາຫາລືກຽ່ ວກບຫາຍຂົງເຂດນະໂຍບາຍ
ຍຸດທະສາດການເງິນນີັ້

ແລະ

ທາງເລືອກດ້ານນະໂຍບາຍຕ່າງໆ.

ສະນັ້ນ

ດັ່ງທີື່ໄດ້ກາ່ ວມາ,

ຈະຕ້ອງກໍານົດພຽງແຕ່ບນດາທາງເລືອກທີື່ສາມາດປະຕິບດໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ

ແນໃສ່ສະໜບສະໜຸນການບນລຸແຜນການ 5 ປີ ຄງັ້ ທີ IX. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໃນຊ່ວງທ້າຍຂອງໄຕມາດທີ 1 ປີ 2022,
ສິື່ງສໍາຄນຈະຕ້ອງມີການກໍານົດທາງເລືອກນະໂຍບາຍທີື່ໄດ້ຮບການປັບປຸງຕືື່ມ,
ໂດຍຈດລຽງຕາມລໍາດບຄວາມຮີບດ່ວນທີື່ສຸດ ແລະ ມີປະສິດທິພາບທີື່ສຸດ ໃນການສະໜອງແຫ່ງທຶນເພືື່ອການພດທະນາ
ເພືື່ອຮບໃຊ້ເຂົັ້າໃນແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX.
ບາງຂະແໜງການຕົນ
ັ້ ຕ

ຕ້ອງມີການເອົາໃຈໃສ່ສະເພາະ

ແລະ

ເລິກເຊິງື່ ຂຶນ
ັ້ ຕືມ
ື່ :

ເປັນທີື່ຮບຮູ້ໃນບນດາພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງວ່າ ບາງຂະແໜງການສະເພາະ ເຊັ່ນ: ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ, ສຶກສາ, ແລະ
ການຄຸ້ມຄອງສິື່ງແວດລ້ອມ

ແລະ

ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ,

ຕ້ອງມີຄວາມເຂົັ້າໃຈຂມ
ໍ້ ູນຂະແໜງການທີື່ເລິກເຊິງື່ ຂຶັ້ນຕືື່ມ
ເນືື່ອງຈາກວ່າຂະແໜງການເຫົັ່ານີກ
ັ້ ໍາລງປະເຊີນກບບນຫາສິື່ງທ້າທາຍ ສະເພາະ ທີື່ຕ້ອງໄດ້ຮບການແກ້ໄຂ (ຕົວຢ່າງ:
ການເຂົັ້າເຖິງແຫ່ງທຶນສໍາລບວຽກງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນກງານກ່ຽວຂ້ອງ),
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ແລະ

ການບນລຸບລ
ູ ມ
ິ ະສິດດ້ານການສ້າງທຶນມະນຸດ
ເປັນໜ້າວຽກທີື່ສໍາຄນ

ແລະ

ສິື່ງແວດລ້ອມທີກ
ື່ ໍານົດໃນແຜນການ

ໃນການບນລຸບູລມ
ິ ະສິດດ້ານການພດທະນາແຫ່ງຊາດ.

5

ປີ

ຄງັ້ ທີ

IX

ໄດ້ມີການແນະນໍາໃຫ້ມີພາກສະເພາະ

ໃນຍຸດທະສາດການເງິນ ກ່ຽວກບບນດາຂະແໜງການທີື່ສໍາຄນ.
ບາງບນຫາສິງື່ ທ້າທາຍແມ່ນພົວພນກບຫາຍຂະແໜງການ ເຊນ
ັ່ : ການຄຸມ
້ ຄອງຂມ
ໍ້ ນ
ູ , ຂ່າວສານ ແລະ ການປະສານງານ:
ເຖິງແມ່ນວ່າຍຸດທະສາດການເງິນຈະມີໂຄງສ້າງທີື່ສອດຄ່ອງກບ

4

ແຫງ່ ທຶນຕົັ້ນຕເພືອ
ື່ ການພດທະນາກໍ່ຕາມ,

ບາງບນຫາສໍາຄນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມກ
ີ ານພິຈາລະນາໂດຍທຸກພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັ່ນ: ການເກບກໍາຂມ
ໍ້ ູນ (ຕົວຢ່າງ:
ການຕິດຕາມສະພາບແຫງ່ ທຶນຕ່າງໆໃນລະບົບເສດຖະກິດ),

ການປະສານງານ

(ຕົວຢ່າງ:

ຈະມີວິທີການຄືແນວໃດເພືື່ອຮກສາກົນໄກການປະສານງານທີື່ມປ
ີ ະສິດທິພາບລະຫວ່າງພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງທງໝົດ
ໃນທົັ່ວລະບົບການເງິນເພືື່ອການພດທະນາທງໝົດ ໃນໄລຍະການຈດຕັ້ງປະຕິບດ) ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຂມ
ໍ້ ູນຂ່າວສານ
(ຕົວຢ່າງ:

ຂໍ້ມູນຂອງກະຊວງໃດໜຶື່ງ

ຈະປະກອບເປັນຂໍ້ມູນເພືື່ອພິຈາລະນາເຂົັ້າໃນການກໍານົດນະໂຍບາຍໂດຍອີກກະຊວງໜຶງື່

ໄດ້ຄືແນວໃດ).

ບນຫາເຫົັ່ານີັ້ຄວນມີການກໍານົດໃນພາກສຸດທ້າຍຂອງຍຸດທະສາດການເງິນ.

C. ຮ່າງຂົງເຂດນະໂຍບາຍດ້ານການເງິນ
ຂົງເຂດນະໂຍບາຍດ້ານການເງິນ

ໝາຍເຖິງຫົວຂໍ້ຂອງນະໂຍບາຍດ້ານການເງິນທີື່ບນດາພາກສ່ວນທີື່ກຽ່ ວຂ້ອງ

ໄດ້ກໍານົດໄວ້ວາ່ ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ເພີື່ມຕືື່ມໃນໄລຍະການກໍານົດນະໂຍບາຍ.
ພາຍໃຕ້ຂົງເຂດນະໂຍບາຍດ້ານການເງິນເຫັ່ົານີັ້,
ໂດຍອີງໃສ່ຈຸດປະສົງໃນການບນລຸບລ
ູ ິມະສິດດ້ານການພດທະນາແຫ່ງຊາດທີກ
ື່ ໍານົດໄວ້ພາຍໃນປີ
ບນດາພາກສ່ວນທີກ
ື່ ່ຽວຂ້ອງ

ຈະຕ້ອງໄດ້ກາໍ ນົດທາງເລືອກດ້ານການເງິນ

ເພືື່ອຮບປະກນການເຂົັ້າເຖິງ

ແລະ

2025,

ທີື່ສາມາດຈດຕັ້ງປະຕິບດໄດ້ໃນໄລຍະສນ
ັ້

ຄວາມພ້ອມທາງດ້ານແຫ່ງທຶນເພືື່ອການພດທະນາເພີື່ມຂຶັ້ນ

ຫື

ການນໍາໃຊ້ຊບພະຍາກອນທີື່ມີຢູ່ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງຂຶັ້ນ.
ໂດຍສອດຄ່ອງກບວິທກ
ີ ານຂອງຂະບວນການ

ໃນການກໍານົດຂົງເຂດນະໂຍບາຍດ້ານການເງິນ,

ໄດ້ສງລວມໂຄງຮ່າງທີື່ເປັນໄປໄດ້ຂອງຍຸດທະສາດການເງິນ

ຕາຕະລາງລຸ່ມນີັ້

ເຊີື່ງໄດ້ກໍານົດຮ່າງຂົງເຂດນະໂຍບາຍດ້ານການເງິນ

ອີງໃສ່ຜົນການວິເຄາະທີື່ກຽ່ ວຂ້ອງ

ພາຍໃຕ້ແຕ່ລະແຫ່ງທຶນ

ພ້ອມດ້ວຍຄໍາອະທິບາຍໂດຍຫຍກ
ໍ້ ່ຽວກບເຫດຜົນໃນການກໍານົດແຕ່ລະຂົງເຂດນະໂຍບາຍດ້ານການເງິນເຂົັ້າໃນຍຸດທະສາດ.
ຂໍ້ມູນທີປ
ື່ ະກອບໃນຕາຕະລາງລຸມ
່ ນີັ້ແມ່ນຜົນຂອງການເຮດວຽກເປັນເວລາເກືອບ 1 ປີ ເຊິື່ງໄດ້ສງລວມເອົາຜົນການຄົນຄວ້າ ແລະ
ການວິເຄາະ, ການປຶກສາຫາລືແບບສອງຝ່າຍ ແລະ ຫາຍຝ່າຍ, ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກບທຸກພາກສ່ວນທີື່ກຽ່ ວຂ້ອງ, ແລະ
ການປຶກສາຫາລືຂັ້ນວິຊາການ ໃນວນທີ 28 ຕຸລາ 2021 ແລະ ການປັບປຸງຕາມຄໍາເຫນທີໄື່ ດ້ຮບຈາການປຶກສາຫາລື, ກ່ອນ ແລະ
ຫງ

ການປຶກສາຫາລືຂັ້ນວິຊາການ,

ໂດຍກະຊວງແຜນການ

ແລະ

ການລົງທຶນ

ບນດາຜົນການວິເຄາະທີກ
ື່ ່ຽວຂ້ອງໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີັ້

ແລະ

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.

ແມ່ນໄດ້ດດປັບໃຫ້ມີເນືັ້ອໃນສັ້ນລົງ

(ສໍາລບເນືອ
ັ້ ໃນລະອຽດຂອງຜົນການວິເຄາະ
ສາມາດເບີງື່ ໃນພາກສະເພາະກ່ຽວກບຜົນການວິເຄາະດ້ານການເງິນຂອງເອກະສານສະບບນີັ້).
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ຂົງເຂດນະໂຍບາຍດ້ານການ
ເງິນ

ຜົນການວິເຄາະທີກ
ື່ ຽ່ ວຂ້ອງ

ເຫດຜົນໃນການກໍານົດເຂົາັ້ ໃນ
ໂຄງຮ່າງຍຸດທະສາດການເງິນ

1. ງົບປະມານພາກລດພາຍໃນ
ການຊອກຫາວິທີ
ເພືື່ອເພີື່ມອດຕາສ່ວນຂອງລາຍຮບຕໍ່ GDP
(ໂດຍສະເພາະ, ອດຕາສ່ວນອາກອນ ຕໍ່ GDP)
ຢ່າງຮີບດ່ວນ
ຈະຊ່ວຍສ້າງສະພາບຄ່ອງໃຫ້ແກ່ການເງິນພາກລດ
ແລະ
ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການລົງທຶນຂອງພາກລດໃນຂ
ະ ແໜງການບຸລິມະສິດ. ນອກນັ້ນ, ແຜນການ 5
ປີຄັ້ງທີ IX

ເພີມ
ື່ ທະວີການລະດົມທຶນພາຍໃ
ນຢ່າງຮີບດ່ວນ

▪
▪

ຈໍາເປັນຕ້ອງເພີື່ມລາຍຮບພາກລດ
ການກູ້ຢືມເພີື່ມເຕີມໃນຕໍ່ໜ້າຖືກຈໍາກດ

ໄດ້ເນັ້ນໜກການດຸ່ນດ່ຽງງົບປະມານພາກລດ
ເປັນໜ້າວຽກບຸລິມະສິດທີື່ຈະຕ້ອງບນລຸໃຫ້ໄດ້ພາຍ
ໃນຮອບວຽນຂອງແຜນການດັ່ງກ່າວ.
ລາຍຮບຈາກຂະແໜງພະລງງານ ແລະ ບແ
ໍ່ ຮ່
(ລາຍຮບທີບ
ື່ ແ
ໍ່ ມ່ນອາກອນ)
ບແ
ໍ່ ມ່ນທາງເລືອກທີມ
ື່ ຄ
ີ ວາມຍືນຍົງ
ເນືອ
ື່ ງຈາກວ່າບສ
ໍ່ ອດຄ່ອງກບບຸລມ
ິ ະສິດແຫ່ງຊາດ
ແລະ ພນທະຕໍ່ສາກົນ
ທີື່ຕດ
ິ ພນກບການຄຸ້ມຄອງສິງື່ ແວດລ້ອມ ແລະ
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.
ການປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍການເງິນ,
ໂດຍທົັ່ວໄປແລ້ວຈະໃຊ້ເວລາຍາວນານ,
ດັ່ງນັ້ນຈະຕ້ອງໄດ້ກໍານົດນະໂຍບາຍທີື່ສາມາດຈດຕັ້
ງປະຕິບດໄດ້ງ່າຍ
ດ້ານການຄຸ້ມຄອງລາຍຮບອາກອນ,
ການປະຕິຮູບການບລິຫານການເກບອາກອນ,
ແລະ ການຄຸ້ມຄອງລາຍຮບທີື່ບໍ່ແມ່ນອາກອນ.
ການລົງທຶນໃນໄລຍະ ແຜນການ 5 ປີຄັ້ງທີ IX

ປັບປຸງການຄຸມ
້ ຄອງລາຍຈ່າຍ:
ປັບປຸງການຄຸມ
້ ຄອງການລົງທຶນ
ຂອງລດ
ໃຫ້ສອດຄ່ອງກບບຸລມ
ິ ະສິດຂອ
ງແຜນການ 5 ປີຄງັ້ ທີ IX ແລະ
ສ້າງຄວາມເຂມ
ັ້ ແຂງໃນການເຊືື່
ອມໂຍງການວາງແຜນ ແລະ
ການຈດສນງົບປະມານ

▪

ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງກນລະຫວ່າງການຈດສນ
ງົບປະມານໃນປັດຈຸບນ ແລະ
ບູລິມະສິດດ້ານນະໂຍບາຍຂອງ ແຜນການ
5 ປີ
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ຈະຕ້ອງໄດ້
ຈດບູລິມະສິດໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການສະເພາະ
(ການສ້າງທຶນມະນຸດ, ສິື່ງແວດລ້ອມ) ແລະ
ກິດຈະກໍາສະເພາະ ທີື່ຂາດ
ແຄນຊບພະຍາກອນໃນປັດຈຸບນ
ໂດຍສອດຄ່ອງກບຍຸດທະສາດການຟືົ້ນຕົວຈາກຜົນ
ກະທົບພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີື່ລດຖະບານ ແລະ
ຄູ່ຮວມພດທະນາກໍາລງສ້າງຂຶັ້ນ.
ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການເຊືື່ອມໂຍງລະຫວ່
າງການວາງແຜນ ແລະ ການຈດສນງົບປະມານ

ດ້ວຍການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ,
ກົນໄກການປະສານງານ ແລະ ເຄືື່ອງມື ສະເພາະ
(IFMIS, ການຕິດຕາມການຈ່າຍງົບປະມານ)
ຈະສະໜບສະໜຸນການຈດສນງົບປະມານ
ທີື່ອີງໃສ່ຫກຖານ ແລະ
ຜ່ານການປຶກສາຫາລືກນຢ່າງຮອບຄອບ.
ຂະແໜງສງຄົມໄດ້ລະບຸບນຫາສິື່ງທ້າທາຍດ້ານກາ
ນຈດສນງົບປະມານ,
ເຊິື່ງໃນປັດຈຸບນແມ່ນຕໍ່າກວ່າຄາດໝາຍ.
ນອກນັ້ນ, ແຜນການ 5 ປີຄັ້ງທີ IX
ຍງໄດ້ເນັ້ນການດຸ່ນດ່ຽງງົບປະມານ
ເປັນໜ້າວຽກບູລິມະສິດທີື່ຕ້ອງບນລຸພາຍໃນຮອບ
ວຽນຂອງແຜນການ 5 ປີດັ່ງກ່າວ.

ການຄຸມ
້ ຄອງໜີສ
ັ້ ນ
ິ ແລະ
ການກູຢ
້ ມ
ື , ລວມທງສໍາລບ
SOE

▪
▪
▪

ການກູ້ຢືມເພີື່ມເຕີມໃນຕໍ່ໜ້າຖືກຈໍາກດ
ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງລະຫວ່າງການຈດສນງົບ
ປະມານ ແລະ ບູລິມະສິດດ້ານນະໂຍບາຍ
ການລົງທຶນໃນຫກຊບຂອງນກລົງທຶນຕ່າງປະເ
ທດ (FPI) ສາມາດຊ່ວຍໃນການຄຸ້ມຄອງ
SOE

ການຊໍາລະໜີັ້ສິນໄດ້ກາຍເປັນອດຕາສ່ວນທີື່ສູງຂອ
ງລາຍຈ່າຍງົບປະມານພາກລດ.
ຄວາມສາມາດໃນການກູ້ຢືມເພີື່ມເຕີມໃນຕໍ່ໜ້າໄດ້
ຖືກຈໍາກດ ແຕ່ສາມາດເບີື່ງຄວາມເປັນໄປໄດ້
ແຫ່ງທຶນໂດຍຜ່ານພນທະບດສະເພາະ.
ອໍານວຍຄວາມສະ
ດວກໃຫ້ແກ່ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກເອກະຊົນ
ໃນ SOE ຈໍານວນໜຶື່ງ ແລະ
ການຫນໄປສູ່ລດຮ່ວມທຶນກບເອກະຊົນສໍາລບລດ
ວິສາຫະກິດຈໍານວນໜຶື່ງ ແລະ
ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງ SOE
ເພືື່ອສົັ່ງເສີມປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ
ເຊິື່ງໄດ້ກໍານົດເປັນບຸລິມະສິດດ້ານນະໂຍບາຍໃນແ
ຜນການ 5 ປີຄັ້ງທີ IX.

2. ແຫງ່ ທຶນພາກລດຕ່າງປະເທດ
ODA
▪

ODA
ປະກອບສ່ວນຢ່າງຫວງຫາຍເຂົັ້າໃນຂະແໜງ
ສງຄົມ

ປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການຄ
າດການ, ປະສິດ ທິພາບ ແລະ

▪

ການປັບປຸງຂໍ້ມູນ ODA ໃຫ້ດີຂຶັ້ນ ຈະ
ສະໜບສະໜຸນການຄຸ້ມຄອງ ODA

ປະສິດທິຜົນຂອງ ODA

ມີປະສິດທິພາບດີຂຶັ້ນ
▪

ຂີດຄວາມສາມາດໃນຄຸ້ມຄອງ ODA ໄດ້
ຈໍາກດປະສິດ ທິພາບ ແລະ

ປະກອບສ່ວນຢ່າງຫວງຫາຍເຂົັ້າໃນການພດທະນາ
ແບບຍືນຍົງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ,
ຍງສາມາດປັບປຸງ ປະສິດທິພາບ ແລະ
ປະສິດທິຜົນຂອງ ODA
ໃຫ້ດີຂຶັ້ນຕືື່ມໂດຍການປະສານງານທີື່ດີຂຶັ້ນ ແລະ
ການຈດບຸລິມະສິດຂະແໜງການໃນການລົງທຶນແ
ບບມີຍຸດທະສາດ
ໂດຍອີງໃສ່ທ່າແຮງຂອງແຕ່ລະຄູ່ຮ່ວມພດທະນາ.
ການພິຈາລະນາຂີດຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງ
ODA ໃນການຈດບູລິມະສິດຂະແໜງການ

ປະສິດທິຜົນຂອງ ODA

ຈະຊ່ວຍຮບປະກນໃຫ້ຜົນຂອງການພດທະນາມີຄວ
າມຍືນຍົງ.
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ລດຖະບານຍງໄດ້ເນັ້ນໜກວ່າການປັບປຸງຄວາມສາ
ມາດໃນການຄາດຄະເນທ່າອ່ຽງທຶນ ODA ແລະ
ຂົງເຂດຈຸດສຸມຂອງການລົງທຶນ
ຈະຊ່ວຍໃນການຈດບຸລິມະສິດດ້ານຍຸດທະສາດ.
ສປປ ລາວ ຍງສືບຕໍ່ເປັນປະເທດ LDC
ໄປຈົນເຖິງການສິັ້ນສຸດການຈດຕັ້ງປະຕິບດແຜນກ

ນໍາໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກ
ສະຖານະພາບດ້ອຍພດທະນາ
(LDC) ແລະ

ານ 5 ປີຄັ້ງທີ IX,
▪

ຄຸມ
້ ຄອງຜົນກະທົບຕໍ່ ODA

ຕ້ອງມີການຄຸ້ມຄອງຜົນກະທົບທີື່ອາດເກີດຂຶັ້
ນຈາກການອອກຈາກ LDC ຕໍ່ ODA

ທີື່ເກີດຈາກການອອກຈາກLD

ເຊິື່ງແນະນໍາໃຫ້ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກແຫ່ງກູ້ຢືມແບບຜ່
ອນຜນທີື່ສະໜອງໃຫ້ສະເພາະປະເທດ LDC,
ໄປພ້ອມກນກບການກະກຽມແຜນການ 5
ປີຮອບວຽນຕໍ່ໄປ ແລະ

C

ການຄຸ້ມຄອງທ່າອ່ຽງຫຸດລົງຂອງ ODA
ທີື່ອາດເກີດຂຶັ້ນພາຍຫງການອອກຈາກ LDC.
3. ແຫງ່ ທຶນພາກເອກະຊົນພາຍໃນ
ການຮບຮູ້ເຖິງບົດບາດທີື່ສໍາຄນຂອງພາກເອກະ
ຊົນພາຍໃນ
ໃນການສະໜບສະໜຸນບຸລິມະສິດດ້ານນະໂຍບາ
ຍຂອງແຜນການ 5 ປີຄັ້ງທີ IX,

ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມການດໍາເນີ
ນທຸລະກິດ
ເພືອ
ື່ ເປີດໂອກາດແຫງ່ ທຶນພາກເອກະ
ຊົນ ເຂົາັ້ ໃນຂະແໜງ ສີຂຽວ ແລະ
ຂະແໜງສງຄົມ

▪

ການລົງທຶນພາກເອກະຊົນພາຍໃນສາມາດ
ເປັນແຫ່ງທຶນເພືື່ອການພດທະນາທີື່ສໍາຄນ
ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ຍງບໍ່ທນໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເທືື່ອ

ການປັບປຸງກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ
ສາມາດສົັ່ງເສີມການລົງທຶນໃນຂະແໜງການຕົັ້ນ
ຕໄດ້. ການລະດົມການລົງທຶນພາກເອກະຊົນ
ເພືື່ອສະໜບສະໜູນການພດທະນາປະເທດ
ແມ່ນຂະບວນການໄລຍະຍາວ
ແຕ່ການກໍານົດທາງເລືອກນະໂຍບາຍທີື່ປະຕິບດ
ໄດ້ໃນໄລຍະສັ້ນ
ບໍ່ພຽງແຕ່ຈະເປີດໂອກາດດ້ານແຫ່ງການເງິນທີື່ເ
ປັນໄປໄດ້ເທົັ່ານັ້ນ
ແຕ່ຍງເປັນການສະໜບສະໜູນບູລິມະສິດດ້ານນ
ະໂຍບາຍຂອງ ແຜນການ 5 ປີຄັ້ງທີ IX
ທີຕ
ື່ ິດພນກບການພດທະນາພາກເອກະຊົນ,
ການເຕີບໂຕ, ແລະ
ການຫຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ.

ສະໜບສະໜຸນຂະແໜງ
ການເງິນຂອງພາກເອກະຊົນທີມ
ື່ ຄ
ີ ວາ
ມຍືນຍົງ ເພືອ
ື່ ຊຸກຍູເ້ ສດຖະກິດ

▪

ນະໂຍບາຍສິນເຊືື່ອຈະຕ້ອງພິຈາລະນາ
ຄວາມຈໍາເປັນຮບປະກນສະຖຽນລະພາບ
ທາງດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ
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ຂະແໜງການເງິນມີບົດບາດທີື່ສໍາຄນຫາຍ,
ແຕ່ຍງມີຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກບການຮບປະກ
ນສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາ
ກ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຂອງຂະແໜງການເງິນ.
ການກໍານົດນະໂຍບາຍການເງິນໃນໄລຍະສັ້ນ
ທີື່ສະໜບສະໜູນການລົງທຶນໃນຂະແໜງການທີື່
ສໍາຄນ
ໄປຄຽງຄູ່ກບການຮບປະກນຄວາມຍືນຍົງ ແລະ

ຄວາມໝັ້ນຄົງໃນໄລຍະຍາວໃຫ້ແກ່ຂະແໜງກາ
ນເງິນ ແມ່ນສິື່ງສໍາຄນ.
4. ແຫງ່ ທຶນພາກເອກະຊົນຕ່າງປະເທດ
ການຮບຮູ້ເຖິງການປະກອບສ່ວນທີຈ
ື່ ໍາກດຂອງ
ຂະຫຍາຍແຫງ່ ການລົງທຶນ
FDI ທີມ
ື່ າຈາກຫາຍປະເທດ
ແລະ ປັບປຸງການຄຸມ
້ ຄອງ FDI
ເພືອ
ື່ ສະໜບສະໜູນຂະແໜງກາ
ນຕົັ້ນຕ

FDI ຕໍ່ບູລິມະສິດດ້ານນະໂຍບາຍຂອງແຜນການ
▪

ຕ້ອງປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງ FDI

▪

ເພືື່ອສະໜບສະໜູນຂະແໜງສງຄົມ
ຕ້ອງຂະຫຍາຍແຫ່ງການລົງທຶນທີື່ມາຈາກຫ
າຍປະເທດ

5 ປີ, ແລະ
ໂດຍສະເພາະການປະກອບສ່ວນທີຈ
ື່ ໍາກດໃນຂະແ
ໜງສງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດສິຂຽວ,
ສະແດງໃຫ້ເຫນເຖິງຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງປະຕິຮູບດ້າ
ນນະໂຍບາຍ. ນອກນີັ້, ການປັບປຸງລະບຽບການ
ແລະ ນິຕິກໍາ
ຈະຊ່ວຍຊຸກຍູ້ການລົງທຶນໃນຂະແໜງການຕົັ້ນຕ.
SEZ ຊ່ວຍດຶງດູດການລົງທຶນໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ
ແຕ່ເພືື່ອ ສະໜບສະໜຸນແຜນການ 5 ປີຄັ້ງທີ IX
ໄດ້ດີຂຶັ້ນ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮບປະກນການຄຸ້ມຄອງ
FDI

ຄຸມ
້ ຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ
(SEZ)
ເພືອ
ື່ ໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດຈາກການ
ດຶງດູດການລົງທຶນ
ດຸ່ນດ່ຽງກບການສູນເສຍລາຍຮ
ບງົບປະມານ

▪

ຈໍາເປັນຕ້ອງເພີື່ມລາຍຮບງົບປະມານ

▪

ຕ້ອງປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງ FDI

▪

ເພືື່ອສະໜບສະໜູນຂະແໜງສງຄົມ
ຕ້ອງຂະຫຍາຍແຫ່ງການລົງທຶນທີື່ມາຈາກຫ
າຍປະເທດ

ເພືື່ອສະໜບສະໜູນການເຕີບໂຕທີກ
ື່ ວມລວມຫາຍ
ຂຶັ້ນ
ເພືື່ອສ້າງວຽກເຮດງານທໍາໃຫ້ແກ່ພົນລະເມືອງລາວ.
ນອກຈາກນັ້ນ, SEZ
ຍງໄດ້ສ້າງການສູນເສຍລາຍຮບງົບປະມານ
ຈາກນະໂຍບາຍການຍົກເວັ້ນອາກອນຕ່າງໆ.
ການທົບທວນການຄຸ້ມຄອງ SEZ
ລວມທງການຍົກເວັ້ນອາກອນ
ສາມາດນໍາໄປສູ່ການສ້າງຄວາມດຸ່ນດ່ຽງທີື່ດຂ
ີ ຶັ້ນ
ໂດຍສອດຄ່ອງກບຈຸດປະສົງຂອງ ແຜນການ 5
ປີຄັ້ງທີ IX,
ລະຫວ່າງຄວາມຈໍາເປັນໃນການເພີື່ມລາຍຮບ,
ການລົງທຶນຂອງພາກລດໃນຂະແໜງທີື່ສໍາຄນ,
ແລະ ການດຶງດູດນກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ.
ການເງິນທີື່ຜິດກົດໝາຍ
ໄດ້ຖືກລະບຸເປັນຂົງເຂດໜຶື່ງທີື່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮບກ
ານເອົາໃຈໃສ່ຕືື່ມ ໃນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຄັ້ງທີ

ການແກ້ໄຂການເງິນທີື່ຜດ
ິ ກົດ
ໝາຍ
ເພືອ
ື່ ປັບປຸງຄວາມໜ້າເຊືອ
ື່ ຖືດາ້
ນການລົງທຶນຂອງ ສປປ ລາວ
ໃນສາກົນ

1. ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຄາດຫວງຂອງ ສປປ ລາວ
▪

ການແກ້ໄຂການເງິນທີື່ຜິດກົດໝາຍສາມາດ
ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມແລະ
ການດຶງດູດດ້ານການດໍາເນີນທຸລະກິດ
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ໃນການຮກສາລະດບຂອງ FDI
ໃຫ້ມີແນວໂນ້ມສູງຄືເກົັ່າ,
ການແກ້ໄຂການເງິນທີື່ຜິດກົດໝາຍສາມາດປັບປຸງ
ພາບພົດດ້ານການລົງທຶນຂອງ ສປປ ລາວ
ໂດຍການສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ແກ່ນກລົງທຶນກ່ຽ
ວກບຄວາມໜ້າເຊືື່ອຖືຂອງ ສປປ ລາວ
ເປັນປະເທດເປົ້າໝາຍໃນການລົງທຶນ.

ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່
ການໂອນເງິນຈາກຕ່າງປະເທດ
ເພືອ
ື່ ສະໜບສະໜູນການຫດ
ຸ ຜ່
ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ
ການບລິໂພກແບບຍືນຍົງ

▪

ການໂອນເງິນຈາກຕ່າງປະເທດມີບົດບາດສໍາ
ຄນຕໍ່ຊຸມຊົນ

ເງິນໂອນຈາກຕ່າງປະເທດ
ເປັນແຫ່ງທຶນທີື່ສໍາຄນສໍາລບເປົ້າ
ໝາຍການຫຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງ ສປປ
ລາວ. ອີງໃສ່ທ່າອ່ຽງໃນໄລຍະການຟືົ້ນຟູ
ທີື່ຈະເຮດໃຫ້ການເດີນທາງສະດວກຂຶັ້ນ ແລະ
ການຟືົ້ນຟູຂອງການໂອນເງິນຈາກຕ່າງປະເທດ,
ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການຄົັ້ນຄວ້າການປັບປຸງລະບຽບ
ການ ແລະ ນິຕິກໍາ
ເພືື່ອຊ່ວຍອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການໂອນ
ເງິນ ແລະ
ສົັ່ງເສີມການບລິໂພກໃນຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ,
ການສຶກສາ ແລະ ການຂະຫຍາຍໂຕສີຂຽວ.

5. ການເງິນຂອງຂະແໜງການ

ປັບປຸງຄວາມຍືນຍົງໃນການຈດ
ສນທຶນໃຫ້ແກ່ຂະແໜງສຶກສາ
ແລະ ສາທາ

▪

ການຈດສນງົບປະມານພາກລດ
ເຂົັ້າໃນຂະແໜງການຕົັ້ນຕ
ແມ່ນຕໍ່າກວ່າຄາດໝາຍ

▪

ຄວາມສໍາຄນຂອງ ODA
ໃນຂະແໜງສງຄົມ

ຂະແໜງສງຄົມ
ໄດ້ຢໍ້າຄືນກ່ຽວກບການຈດສນງົບປະມານໃຫ້ຂະແ
ໜງສງຄົມທີື່ຕໍ່າກວ່າຄາດໝາຍຢ່າງຫວງຫາຍ
ເຮດໃຫ້ບໍ່ສາມາດຮບປະກນການບນລຸບູລິມະສິດດ້
ານການພດທະນາແຫ່ງຊາດໄດ້. ສະນັ້ນ,
ການກໍານົດໂອກາດຕ່າງໆໃນການບນລຸບູລິມະສິດ
ດ້ານການພດທະນາແຫ່ງຊາດ
ໃນຮອບວຽນການວາງແຜນຕໍ່ໄປ,
ໄປຄຽງຄູ່ກບການປັບປຸງຄວາມຍືນຍົງໃນການຈດ
ສນທຶນໃຫ້ແກ່ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ແລະ
ສຶກສາ, ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໃນແຜນການ 5 ປີຄັ້ງທີ
IX ກ່ຽວກບການພດທະນາທຶນມະນຸດ,
ແມ່ນສໍາຄນຫາຍ.

ການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃ
ຫ້ແກ່ການລົງທຶນໃນການພດທ
ະນາສີຂຽວ ແລະ
ການພດທະນາທີມ
ື່ ກ
ີ ານປ່ອຍທ
າດອາຍເຮືອນແກ້ວໃນລະດບ
ຕໍ່າ

▪

ການເງິນສີຂຽວ ແລະ
ການເງິນສໍາລບວຽກງານການປ່ຽນແປງດິນ
ຟ້າອາກາດສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມີທ່າແຮງທີື່ຍງບໍ່
ທນໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້
ເຖິງແມ່ນວ່າຖືກກໍານົດເປັນວຽກບູລິມະສິດ
ໃນແຜນການ 5 ປີຄັ້ງທີ IX

ບົດຄົັ້ນຄວ້າໄດ້ລະບຸວ່າ ສປປ ລາວ
ບໍ່ສາມາດເຂົັ້າເຖິງແຫ່ງທຶນສີຂຽວ ແລະ
ການເງິນສໍາລບວຽກງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກ
າດໄດ້ເທົັ່າທີື່ຄວນ
ຈຶື່ງເຮດໃຫ້ແຫ່ງທຶນທີື່ມີທ່າແຮງແຕ່ຍງບໍ່ໄດ້ຖືກນໍາ
ໃຊ້.
ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການຄົັ້ນຄວ້າວິທີແກ້ໄຂບນຫາສິື່ງທ້
າທາຍຈໍານວນໜຶື່ງ
ທີື່ຕິດພນກບຂີດຄວາມສາມາດແຫ່ງຊາດໃນການເ
ຂົັ້າເຖິງແຫ່ງທຶນສໍາລບວຽກງານການປ່ຽນແປງດິນ
ຟ້າອາກາດ, ຫື
ການຄົັ້ນຄວ້າກ່ຽວກບການເຂົັ້າເຖິງການເງິນ
ໃນວຽກງານຊີວະນາໆພນ,
ການຄຸ້ມຄອງສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ
ການປັບຕົວດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
ໂດຍຜ່ານແຫ່ງທຶນແບບດັ້ງເດີມ ແລະ ແບບໃໝ່.

6. ບນຫາສິງື່ ທ້າທາຍທີພ
ື່ ວ
ົ ພນກບຫາຍຂະແໜງການ
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ການແກ້ໄຂບນຫາຊ່ອງຫວ່າງດ້
ານຂມ
ໍ້ ນ
ູ ທີື່ສາໍ ຄນ
ເພືອ
ື່ ຈດຕງັ້ ປະຕິບດ, ຕິດຕາມ
ແລະ
ປະເມີນຜົນຍຸດທະສາດການເງິນ

▪

ບນຫາດ້ານຂໍ້ມູນ
ໄດ້ຖືກລະບຸເປັນສິື່ງທ້າທາຍໃນທຸກແຫ່ງທຶນ
ແລະ
ໃນທົັ່ວຂົງເຂດນະໂຍບາຍດ້ານການເງິນ

ໄລຍະການວິເຄາະໄດ້ເນັ້ນໜກເຖິງຊ່ອງຫວ່າງດ້ານ
ຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ທີື່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮບການປັບປຸງ
ເພືື່ອຮບປະກນໃຫ້ຍຸດທະສາດການເງິນ
ໄດ້ອີງໃສ່ພືັ້ນຖານການວິເຄາະທີື່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ
ເພືື່ອກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ສາມາດຈດຕັ້ງປະຕິບດວ
ຽກງານຕ່າງໆໄດ້ຢ່າງມີຜົນສໍາເລດ (ເຊັ່ນ: ຂໍ້ມູນ
ODA, ສະພາບແຫ່ງທຶນພາກເອກະຊົນ,
ການຄາດຄະເນ).

ການສ້າງຄວາມເຂມ
ັ້ ແຂງໃຫ້ແ
ກ່ການປະສານງານ ແລະ
ການແລກປ່ຽນຂມ
ໍ້ ນ
ູ ລະຫວ່າງ
ບນດາພາກສ່ວນທີື່ກຽ່ ວຂ້ອງທ
ງໝົດ, ລວມທງພາກເອກະຊົນ

▪

ການປະສານງານ ແລະ ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ
ເປັນບນຫາໜຶື່ງທີື່ຖືກຍົກຂຶັ້ນໂດຍບນດາພາ
ກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງໃນທຸກແຫ່ງທຶນ.
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ໄລຍະການວິເຄາະດ້ານການເງິນ ແລະ
ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຂັ້ນວິຊາການໄດ້ເນັ້ນກ່ຽວ
ກບຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງປັບປຸງກົນໄກການປະສານງ
ານ ແລະ ເຄືື່ອງມືໃນການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ
ເພືື່ອຊ່ວຍປັບປຸງການຈດສນງົບປະມານ ແລະ
ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຕດສິນໃຈກ່ຽ
ວກບບນຫາຕ່າງໆໃນໄລຍະສັ້ນ
ທີື່ອີງໃສ່ຂໍ້ມູນຮອບດ້ານ ແລະ
ອີງໃສ່ຫກຖານຫາຍຂຶັ້ນ.

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1 – ຖາມ ແລະ ຕອບ
ບລິບດ
ົ

D. ການເງິນເພືອື່ ການພດທະນາ ແມ່ນຫຍງ ແລະ ເປັນຫຍງພວກເຮົາຈຶື່ງຄວນໃສ່ໃຈ?
ການເງິນເພືື່ອການພດທະນາ

ແມ່ນການຮບປະກນໃຫ້ມີຊບພະຍາກອນດ້ານການເງິນ

ເພືື່ອສະໜບສະໜຸນຄວາມປາຖະໜາລວມເພືື່ອກ້າວໄປສູ່ອະນາຄົດທີື່ມີຄວາມທົນທານ, ກວມລວມ, ສະເໝີພາບ ແລະ ຍືນຍົງ.
ການເງິນເພືື່ອການພດທະນາ

ແມ່ນສຸມໃສ່ການລະດົມທຶນ

ເພືື່ອສະໜບສະໜູນການຈດຕັ້ງປະຕິບດ

ແລະ

ການນໍາໃຊ້ຊບພະຍາກອນຢ່າງມີປະສິດ

ເປົ້າໝາຍການພດທະນາແບບຍືນຍົງ

ຍງເປັນຂົງເຂດໜຶື່ງທີື່ສໍາຄນທີື່ຈະຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ພາຍໃຕ້

ເປົ້າໝາຍທີ

(SDGs)
17

ທິພາບ
ແລະ

ກ່ຽວກບການເປັນຄູ່ຮ່ວມມື

ເພືື່ອການພດທະນາແບບຍືນຍົງ. ການລົງທຶນໃນຫາຍຂົງເຂດທີື່ມີຄວາມສໍາຄນ ເປັນສິື່ງທີື່ຈໍາເປັນ ເພືື່ອຮບປະກນວ່າ ທົັ່ວໂລກ ແລະ
ໂດຍສະເພາະບນດາປະເທດສະມາຊິກອົງການສະຫະປະຊາຊາດ

ສາມາດບນລຸ

ວາລະ

2030

ເພືື່ອການພດທະນາແບບຍືນຍົງ

ທີື່ໄດ້ຖືກຮບຮອງໃນປີ 2015.

ມາຮອດກາງປີ 2021, ດງັ່ ທີໄື່ ດ້ຮບຊາບໃນ ກອງປະຊຸມສະພາເສດຖະກິດ ແລະ ສງຄົມ ວ່າດ້ວຍການເງິນເພືື່ອການພດທະນາ ປີ
2021,

ສະຖານະການແມ່ນຢູ່ໃນຂັ້ນທີມ
ື່ ີຄວາມສ່ຽງ:

ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

ໄດ້ເຮດໃຫ້ສະພາບການສະໜອງທຶນໃນການຈດຕງປະຕິບດ SDGs ທີບ
ື່ ໍ່ພຽງພແບບຊໍໍ້າເຮືັ້ອນັ້ນ ເພີື່ມຄວາມຮຸນແຮງຫາຍຂຶັ້ນ
ເຊິື່ງອາດຈະເຮດໃຫ້ບນດາເປົ້າໝາຍທີື່ມີຜົນຕໍ່ຫາຍຮຸ້ນຄົນ

ດງັ່ ກ່າວ

ເຊັ່ນ:

ການປກປ້ອງໂລກຂອງພວກເຮົາ,

ການລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ໄພອຶດຫິວ ແລະ ການປັບປຸງຊີວດ
ິ ການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ບໍ່ສາມາດບນລຸໄດ້.

E. ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ສົັ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການສະໜອງທຶນເພືອື່ ການພດທະນາ ຄືແນວໃດ?
ພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ສົັ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການເງິນພາກລດ ທີື່ມີຄາ່ ໃຊ້ຈ່າຍເພີື່ມເຕີມດ້ານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການຟືົ້ນຕົວ ແລະ
ການຫຸດລົງຂອງລາຍຮບ;

ພາກເອກະຊົນ

ໂດຍຜ່ານມາດຕະການລ໋ອກດາວ

ແລະ

ການຢຸດສະຫງກດ້ານການຄ້າ;

ແລະ

ຄູ່ຮ່ວມພດທະນາ ໂດຍມີທ່າອ່ຽງຫຸດລົງຂອງການຊ່ວຍເຫືອທາງການເພືື່ອການພດທະນາ.
ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເດືອດຮ້ອນຢ່າງໃຫຍ່ຫວງໃນ ທົັ່ວໂລກ, ພາກພືັ້ນ, ແລະ ສປປ ລາວ.
ຂອບເຂດຂອງຜົນກະທົບຕໍ່

ຊີວິດການເປັນຢູ່

ການປ່ຽນແປງຂອງຮູບແບບການຈະເລີນພນ,

ຂອງປະຊາຊົນ

ແມ່ນກວ້າງ

ຜົນສະທ້ອນຕໍ່ສຸຂະພາບທາງດ້ານຮ່າງກາຍ
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ເຊິື່ງມີທງການສູນເສຍຊີວິດ,
ແລະ

ຈິດໃຈ

ແລະ

ຈິດຕະວິທະຍາໃນໄລຍະຍາວ

ໂດຍສະເພາະໃນກຸ່ມຄົນທີື່ມຄ
ີ ວາມສ່ຽງທີື່ສຸດ,

ການເຂົັ້າເຖິງການບລິການສຸຂະພາບຂັ້ນພືັ້ນຖານຖືກຢຸດສະຫງກ,

ແລະ

ໃນດ້ານເສດຖະກິດ-ສງຄົມ,

ການຢຸດສະຫງກດ້ານການຄ້າ

ມາດຕະການລ໋ອກດາວເພືື່ອປ້ອງກນ,

ເຖິງແມ່ນວ່າເປັນສິື່ງຈໍາເປັນ

ລະບົບການປກປ້ອງທາງສງຄົມອ່ອນແອລົງ.
ແລະ

ການເດີນທາງ,

ເພືື່ອຫຸດຜ່ອນການລະບາດຂອງພະຍາດ-19,

ແຕ່ກໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດການເພີື່ມຂຶັ້ນຢ່າງບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນຂອງອດຕາຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ເພີື່ມຄວາມບອບບາງໃຫ້ສູງຂຶັ້ນ. ໃນເວລາທີື່
ການຈດບູລິມະສິດຄືນໃໝ່

ແລະ

ການເພີື່ມຂຶັ້ນຂອງການໃຊ້ຈ່າຍສໍາລບການພດທະນາເພືື່ອຮອງຮບຜົນກະທົບເຫົັ່ານີັ້

ແລະ

ການຟືົ້ນຕົວເທືື່ອລະກ້າວຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19
ຄຽງຄູໄ່ ປພ້ອມກບການສ້າງຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈດຕັ້ງປະຕິບດເປົ້າໝາຍ

SDGs

ເຊີື່ງເປັນສິື່ງທີື່ຫກ
ີ ລ່ຽງບໄໍ່ ດ້,

ການສະໜອງທຶນໃນທົັ່ວໂລກ ເພືອ
ື່ ສະໜບສະໜູນເປົ້າໝາຍການພດທະນາແບບຍືນຍົງ ແມ່ນໄດ້ຫຸດນ້ອຍຖອຍລົງ.
ຊ່ອງຫວ່າງທາງດ້ານການເງິນກໍາລງເພີື່ມຂຶັ້ນ,

ພາກລດຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍເພີື່ມຂຶັ້ນ

ໃນຂະນະດຽວກນກໍ່ຕ້ອງຄຸ້ມຄອງບນຫາການຫຸດລົງຂອງລາຍຮບຈາກອາກອນ, ພາກເອກະຊົນມີຄວາມກົດດນໃນລະດບສູງ, ແລະ
ທ່າອ່ຽງຫຸດລົງຂອງການຊ່ວຍເຫືອທາງການເພືື່ອການພດທະນາ (ODA) ແລະ ປະຊາຊົນມີເງິນໃຊ້ໜ້ອຍລົງ. ພະຍາດໂຄວິດ-19
ໄດ້ສົັ່ງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ໂອກາດຂອງພວກເຮົາໃນການບນລຸບູລິມະສິດຂອງການພດທະນາ.
ເງິນໂອນຈາກຕ່າງປະເທດ
ເຖິງແມ່ນວ່າເປັນການສົັ່ງເງິນແບບສ່ວນບຸກຄົນ
ກເປັນຮູບແບບໜຶື່ງຂອງການສະໜອງທຶນເພືື່ອການພດທະນາ ທີື່ສະໜບສະໜຸນກິດຈະກໍາທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ກະຕຸ້ນການຜະລິດ
ແລະ ການຄ້າ ແລະ ເຮດໃຫ້ເກີດການຈ້າງງານທງແບບຢູ່ໃນລະບົບ ແລະ ນອກລະບົບ. ເນືື່ອງຈາກມີພະຍາດໂຄວິດ-19,
ແຮງງານເຄືື່ອນຍ້າຍຫາຍຄົນ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາທີື່ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ເຊິື່ງມີເງິນໂອນຈາກຕ່າງປະເທດທີກ
ື່ ວມເອົາປະມານ
1-2%

ຂອງ

GDP

ໃນແຕ່ລະປີ

ໃນໄລຍະກ່ອນການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

ກໄດ້ຮບຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວ. ເງິນໂອນຈາກຕ່າງປະເທດໄດ້ຫຸດລົງຢ່າງຫວງຫາຍໃນປີ 2020 (0.7% ຂອງ GDP).

F. ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ

ໄດ້ສາ້ ງມູນຄ່າເພີມ
ື່ ຄືແນວໃດ

ສໍາລບການເງິນເພືອ
ື່ ການພດທະນາ

ແລະ

ຂອບວຽກການເງິນແຫ່ງຊາດແບບເຊືອ
ື່ ມສານ?
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ

ໃຫ້ຄວາມຊດເຈນຕໍ່ກບຈຸດປະສົງຂອງເປົ້າໝາຍການພດທະນາແບບຍືນຍົງ

ໃນຮູບແບບຂອບວຽກລວມ,

ໃນຂະນະດຽວກນ

ກສະໜບສະໜູນວິທີການແບບກວມລວມ

ໃນການສະໜອງທຶນເພືື່ອສ້າງຄວາມຄືບໜ້າຂອງການບນລຸຈຸດປະສົງດັ່ງກ່າວ,

ເຊືື່ອມສານ

ໂດຍການສົັ່ງເສີມການລະດົມທຸກແຫ່ງທຶນ

ລວມມີພາກລດ ແລະ ເອກະຊົນ, ພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ແລະ ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງທງໝົດ.
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ແລະ

(SDGs)

ດັ່ງທີື່ເລຂາທິການໃຫຍ່ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
2030

ໄດ້ກໍານົດໄວ້ຢູ່ໃນຍຸດທະສາດວ່າດ້ວຍການສະໜອງທຶນ

ເພືື່ອການພດທະນາແບບຍືນຍົງ,

ມີເປົ້າໝາຍໃນການຫນປ່ຽນພືັ້ນຖານຂອງສງຄົມ

ວາລະປີ
ແລະ

2030

ຮູບແບບການຜະລິດ

ແລະ

ສໍາລບວາລະປີ

ເພືື່ອການພດທະນາແບບຍືນຍົງ
ການຊົມໃຊ້ຂອງສງຄົມ.

ດັ່ງນັ້ນ,

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
ຈຶງື່ ໄດ້ກໍານົດຂອບເຂດລວມສໍາລບທຸກພາກສ່ວນທີື່ກຽ່ ວຂ້ອງໃຫ້ສອດຄ່ອງກບບນດາຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ
ຂະແໜງການສະເພາະ.

ນອກຈາກນີ,ັ້

ເພືື່ອສະໜບສະໜູນຈຸດປະສົງຮ່ວມກນນີັ້,

ອົງການ

ແລະ

ໂດຍການສະໜອງການອະທິບາຍກ່ຽວກບບົດບາດຂອງການເງິນ
ສປຊ

ໄດ້ໃຫ້ແນວທາງລວມ

ແລະ

ແບບເຊືື່ອມສານ

ເຊິື່ງເອີັ້ນວ່າ

ຂອບວຽກການເງິນແຫ່ງຊາດແບບເຊືື່ອມສານ (INFF), ເຊິງື່ ພິຈາລະນະເຖິງ:
•

4

ແຫ່ງທຶນ

(ພາກລດ/ເອກະຊົນ

ແລະ

ພາຍໃນ/ສາກົນ)

ແລະ

ການປະກອບສ່ວນຂອງແຫງ່ ທຶນເຫົັ່ານີັ້

ເຂົັ້າໃນການພດທະນາແບບຍືນຍົງ ພ້ອມກບການຊຸກຍູທ
້ ີື່ສໍາຄນ ເພືື່ອໃຫ້ມີການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກເອກະຊົນ;
•

ຄວາມຫາກຫາຍຂອງເຄືື່ອງມື: ການປະຕິຮູບອາກອນ ລວມທງການຮບຮອງເອົາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕົວຈິງສໍາລບການຜະລິດ ແລະ
ການຊົມໃຊ້,

ການລະດົມຊບພະຍາກອນ,

ການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມຂອງການດໍາເນີນທຸລະກິດ,

ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານລະບຽບການ

ແລະ

ກົດໝາຍ

ເພືື່ອເປັນການສ້າງສິື່ງຈູງໃຈໃຫ້ເກີດການລົງທຶນໃນຂະແໜງການສະເພາະ

ແລະ

ແກ້ໄຂບນຫາກະແສການເງິນທີື່ຜດ
ິ ກົດໝາຍ ແລະ ການສລ
ໍ້ າດບງຫວງ;
•

ການປັບປຸງເພີື່ມເຕີມທີື່ຈໍາເປັນທາງດ້ານຄຸນນະພາບຂອງຂໍ້ມູນ,

ຄວາມໂປ່ງໃສ,

ສະຖິຕິ,

ແລະ

ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງພາກສ່ວນທີື່ກຽ່ ວຂ້ອງທີື່ສໍາຄນ.
ນອກຈາກນີັ້, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໂດຍການນໍາໃຊ້ໜາ້ ທີື່ຂອງຕົນໃນການເປັນຜູ້ປະສານງານ ແລະ ຜູ້ອາໍ ນວຍຄວາມສະດວກ
ສໍາລບການປ່ຽນແປງຢ່າງເປັນລະບົບ ພ້ອມທງສະໜບສະໜູນການປຶກສາຫາລືທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ການເມືອງທີື່ຈາໍ ເປັນ
ເພືື່ອໃຫ້ເກີດການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປ່ຽນແປງຢ່າງມີຄວາມໝາຍກ້າວໄປສູ່ການສົັ່ງເສີມກະແສການເງິນ
ເພືື່ອສະໜບສະໜຸນ
SDGs.

ແຜນຍຸດທະສາດການເງິນ ສໍາລບ ສປປ ລາວ

A. ເປັນຫຍງຈຶງື່ ສ້າງແຜນຍຸດທະສາດດ້ານການເງິນເພືອື່ ສະໜບສະໜຸນແຜນພດທະນາແຫ່ງຊາດ ຢູ່ ສປປ ລາວ?
ຖ້າຫາກບມ
ໍ່ ີແຜນທີື່ຊດເຈນ,
ປະຕີບດໄດ້
ແລະ
ແທດເໝາະກບຄວາມເປັນຈິງ
ເພືື່ອແກ້ໄຂບນຫາຂໍ້ຈໍາກດທາງດ້ານການເງິນຢ່າງຮີບດ່ວນ ແລະ ການຈດສນຊບພະຍາກອນໃຫ້ສອດຄ່ອງກບຈຸດປະສົງເປາົ້ ໝາຍ
ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄູຮ
່ ່ວມ ແລະ ຂະແໜງການທີກ
ື່ ່ຽວຂ້ອງ, ສປປ ລາວ ຈະປະເຊີນກບຄວາມຫຍຸງ້ ຍາກ
ໃນການບນລຸບລ
ູ ມ
ິ ະສິດຂອງການພດທະນາແຫ່ງຊາດ ທີື່ກາໍ ນົດໄວ້ໃນແຜນພດທະນາເສດຖະກິດ-ສງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄງັ້ ທີ 9 ແລະ
ເປົ້າໝາຍການພດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs).
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ສປປ ລາວ ກໍາລງຢູ່ໃນໄລຍະຂ້າມຜ່ານ. ແຜນພດທະນາເສດຖະກິດ-ສງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ 9 (9th NSEDP) ໄດ້ກໍານົດເປາົ້ ໝາຍ
ແລະ

ແຜນວຽກຈຸດສຸມທີື່ຕອ
້ ງໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມສູງ

ແຜນດັ່ງກ່າວໄດ້ສ້າງສໍາເລດແລ້ວ

ແລະ

ແລະ

ຈະເປັນທິດທາງໃນ

ຂອງວາລະສາກົນ

ມີຄວາມຊດເຈນ
5

ປີຕໍ່ໜາ້

ທີື່ສອດຄ່ອງກບ

SDGs.

ກ່ອນການສິັ້ນສຸດກໍານົດເວລາໃນ

ວ່າດ້ວຍການພດທະນາແບບຍືນຍົງ

ປັດຈຸບນນີັ້
ປີ

2030
ແລະ

ຍບເຂົັ້າໄກ້ກໍານົດເວລາທີື່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຫຸດພົັ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພດທະນາ (LDC) ໃນປີ 2026.
ອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການລົງທຶນເພີື່ມເຕີມທີື່ຈໍາເປັນ

ເພືື່ອໃຫ້ໄດ້ຮບຜົນປະໂຫຍດຈາກ

ທ່າແຮງໄດ້ປຽບດ້ານປະຊາກອນໜຸ່ມ, ແກ້ໄຂບນຫາການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການເສືື່ອມໂຊມຂອງສິື່ງແວດລ້ອມ
ແລະ

ການຟືົ້ນຕົວຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19,

ວາລະແຫ່ງຊາດແມ່ນເຕມໄປດ້ວຍບນດາວຽກງານບູລິມະສິດທີື່ມີຜນ
ົ ຕໍ່ຫາຍຮຸ້ນຄົນ

ປັດຈຸບນ
ແລະ

ກໍ່ໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງ.

ພ້ອມດຽວກນນັ້ນ, ການເຂົັ້າເຖິງ ແລະ ຄວາມພ້ອມຂອງແຫ່ງທຶນເພືື່ອການພດທະນາ ແມ່ນຖືກຈໍາກດ, ມີໜີັ້ສິນໃນລະດບສູງ,
ການເກບລາຍຮບບໄໍ່ ດ້ຕາມຄາດໝາຍທີື່ກໍານົດໄວ້,

ແລະ

ການປະກອບສ່ວນຈາກພາກເອກະຊົນ

ຕໍ່ກບບູລມ
ິ ະສິດຂອງການພດທະນາແຫ່ງຊາດ ທີື່ຈໍາກດ.
ມີຄວາມຈໍາເປັນຢ່າງຮີບດ່ວນ
ເຊີື່ງເປັນໄພຂົັ່ມຂູ່ຕໍ່ການຈດຕັ້ງປະຕິບດເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ
ການຕດສິນໃຈດ້ານນະໂຍບາຍທີຈ
ື່ ໍາເປັນ.

ທີື່ຈະຕ້ອງແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸງ້ ຍາກທາງດ້ານການເງິນໃນປັດຈຸບນ
ດ້ວຍການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດທີື່ເນັ້ນທິດທາງ
ແລະ

ການດໍາເນີນວຽກງານດັ່ງກ່າວຈະຕ້ອງຮບປະກນວ່າ

ສປປ

ລາວ

ສາມາດນໍາໃຊ້ທຶນສໍາລບການພດທະນາທີື່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບນໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດສູດສຸງ
ແລະ
ສາມາດມາດລະດົມຊບພະຍາກອນເພີື່ມເຕີມ
ພ້ອມທງແກ້ໄຂບນຫາສິງື່ ທ້າທາຍຕ່າງໆຢ່າງຍືນຍົງ
ເພືື່ອໃຫ້ເສດຖະກິດມະຫາພາກມີຄວາມໝັ້ນຄົງຫາຍຂຶັ້ນ.
ນີັ້ແມ່ນເງືື່ອນໄຂເບືັ້ອງຕົັ້ນ
ທີື່ຈະສ້າງຄວາມຄືບໜ້າ
ເພືື່ອກ້າວໄປສູ່ຄວາມຍືນຍົງ, ຄວາມສົມບູນພູນສຸກ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ທີື່ດີຂອງທຸກຄົນ.

B. ສປປ ລາວ ຈະສ້າງແຜນຍຸດທະສາດການເງິນ ຄືແນວໃດ? ມີພາກສ່ວນໃດແດ່ເຂົາັ້ ຮ່ວມ?
ການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດການເງິນ
ທາງເລືອກດ້ານນະໂຍບາຍ
ຕ້ອງອີງໃສ່ຫກຖານ,

ແມ່ນການປະຕິບດວຽກງານທາງດ້ານວິຊາການ

ກຄື

ດ້ານການຄຸ້ມຄອງ:

ເພືື່ອສະໜບສະໜຸນການເງິນທີື່ຍືນຍົງໃຫ້ແກ່ການຈດຕັ້ງປະຕິບດເປາົ້ ໝາຍການພດທະນາ
ຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານເຕກນິກ
ແລະ
ການວິເຄາະທີື່ເຊືື່ອຖືໄດ້

ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທຸກພາກສ່ວນທີື່ກຽ່ ວຂ້ອງ ໃນການປຶກສາຫາລືດາ້ ນນະໂຍບາຍທີມ
ື່ ີຄວາມໝາຍສໍາຄນ.
ການສ້າງແຜນຍຸດທະສາການເງິນ

ແມ່ນອີງໃສ່

3

ໄລຍະຕົັ້ນຕ

ຫງຈາກການເຮດວຽກເປັນເວລາ 1 ປີ:
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ແລະ

ຄາດວ່າຈະສໍາເລດໃນທ້າຍປີ

2021,

•

ໄລຍະເລີມ
ື່ ຕົັ້ນ ແມ່ນນໍາສະເໜີແນວທາງ INFF (ເບິື່ງຂ້າງເທິງ): ກອງປະຊຸມເລີື່ມຕົັ້ນໄດ້ຈດຂຶັ້ນໃນຕົັ້ນເດືອນເມສາ ທີື່
ວງວຽງ.

•

ໄລຍະທີ

2

ແນໃສ່ການໄດ້ຮບຄວາມເຫນດີເປັນເອກະພາບກ່ຽວກບສະພາບແຫງ່ ທຶນໃນປະຈຸບນ

ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການລົງທຶນ

ເພືື່ອບນລຸບລ
ູ ິມະສິດຂອງການພດທະນາ.

ແມ່ນການເຮດວຽກໃນລະດບວິຊາການ

ແລະ

ການປຶກສາຫາລີ,

ແລະ

ແລະ

ໄລຍະວິເຄາະນີັ້

ມີການຕົກລົງກ່ຽວກບຂໍ້ສະຫຸບທີື່ສາໍ ຄນ

ເຊິື່ງຈະເປັນພືັ້ນຖານສໍາຄນໃນການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດການເງິນ.
•

ໄລຍະທີ 3
ແມ່ນໄລຍະການຈດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືທາງດ້ານຍຸດທະສາດ
ຜນຂະຫຍາຍການວິເຄາະເບືັ້ອງຕົນ
ັ້ ໃຫ້ເປັນທາງເລືອກນະໂຍບາຍທີສ
ື່ າມາດປະຕິບດໄດ້

ເພືື່ອຕີຄວາມໝາຍ

ແລະ
ແລະ

ເໝາະສົມກບຄວາມເປັນຈິງ.
ໂດຍຜ່ານ 2 ໄລຍະທີື່ຜ່ານມາ, ການສ້າງຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ເຮດແບບກວມລວມ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ
ແນໃສ່ເພືື່ອຮບປະກນວ່າ

ທຸກພາກສ່ວນທີື່ກຽ່ ວຂ້ອງ

ສາມາດປະກອບສ່ວນ

ເພືື່ອເປັນຄໍາແນະນໍາທາງນະໂຍບາຍ.

ແລະ

ສະແດງຄວາມຄິດເຫນ

ໜ່ວຍງານວິຊາການກ່ຽວກບວຽກງານນີັ້

ໄດ້ຮບການສ້າງຕັ້ງຂຶັ້ນໂດຍການເຫນດີຂອງຮອງນາຍົກລດຖະມົນຕີ ຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງຮອງລດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ
ການລົງທຶນ ໃນຕົັ້ນປີ 2021 ເພືື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການລະດົມພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ມາຮອດທ້າຍເດືອນສິງຫາ

ປີ

2021,

ໄລຍະການວິເຄາະ

ແມ່ນໃກ້ຈະສໍາເລດແລ້ວ

ແລະ

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື

ເພືື່ອກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການປະເມີນຕົັ້ນຕ
ແມ່ນຕາມແຜນເບືັ້ອງຕົັ້ນຈະໄດ້ຈດຂຶັ້ນໃນເດືອນກນຍາ.
ການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດການເງິນ
ແມ່ນດໍາເນີນການພາຍໃຕ້ການນໍາພາໂດຍກະຊວງແຜນການ
ແລະ
ການລົງທຶນ
(ກົມແຜນການ) ໂດຍການສະໜບສະໜຸນຈາກ ແລະ ການປຶກສາຫາລືກບກະຊວງການເງິນ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ແລະ
ບນດາກະຊວງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ, ແລະ ການສະໜບສະໜຸນຈາກອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (ໂດຍຜ່ານແຜນງານຮ່ວມສໍາລບວຽກງານນີ,ັ້
ເບີື່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ)ັ້

ແລະ

ສະຖາບນການເງິນສາກົນ

(IFIs)

ແລະ

ຄູ່ຮ່ວມມືອືື່ນໆ.

ເມືື່ອແຜນຍຸດທະສາດການເງິນໄດ້ຮບການສ້າງສໍາເລດແລ້ວ, ການປະເມີນຜົນສໍາເລດຂອງການຈດຕງັ້ ປະຕິບດຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວ
ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄນ ເພືື່ອສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ການຕດສິນໃຈທາງດ້ານງົບປະມານ: ເຂົາັ້ ສູ່ ໄລຍະການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ.

C. ສິງື່ ທ້າທາຍຕົນ
ັ້ ຕໃນການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດການເງິນ ແມ່ນຫຍງ?
ສິື່ງທ້າທາຍລວມມີ

3

ດ້ານຄື:

ຄວາມເຂມ
ັ້ ແຂງຂອງການວິິເຄາະ,

ດ້ານວິຊາການ,
ແລະ

ເນືອ
ື່ ງຈາກມີຂມ
ໍ້ ູນທີື່ຈາໍ ກດ
ດ້ານການເມືອງ

ໂດຍພິຈາລະນາເຖິງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຕົັ້າໂຮມພາກສ່ວນທີກ
ື່ ່ຽວຂ້ອງ.

ແລະ
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ,

ສາມາດຜ່ານພົັ້ນໄປໄດ້ໂດຍຜ່ານການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຫ້າວຫນຂອງທຸກພາກສ່ວນທີື່ກຽ່ ວຂ້ອງ,
ການຊຸກຍູທ
້ າງດ້ານການເມືອງຈາກລດຖະບານ.
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ເຊິື່ງຈໍາກດການເຂົັ້າເຖິງ

ແລະ

ດ້ານສະຖາບນ,
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເຫາົັ່ ນີັ້

ການສືື່ສານທີື່ຊດເຈນ,

ແລະ

ການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດການເງິນທີື່ກວມລວມ

ໂດຍການພິຈາລະນາທຸກແຫ່ງທຶນ

ທີື່ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການພດທະນາແບບຍືນຍົງ
ຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານວິຊາການ,

ແມ່ນເຕມໄປດ້ວຍສິງື່ ທ້າທາຍ.

ການສະໜບສະໜຸນທາງດ້ານການເມືອງ,

ໃນຂະບວນການທີື່ມລ
ີ ກສະນະທາງດ້ານການເມືອງ

ແລະ

ດ້ານວິຊາການ

ແລະ

ຄວາມໜ້າເຊືື່ອຖື,
ການສືື່ສານ

ເປັນສິື່ງສໍາຄນ

ເຊີື່ງເປັນໜ້າວຽກທີຕ
ື່ ້ອງໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມສູງ.

ໃນທາງວິຊາການ, ສິື່ງທ້າທາຍທີື່ເກີດຂຶັ້ນ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢູ່ໃນໄລຍະການວິເຄາະ (ເບິື່ງຂ້າງເທິງ). ຂໍ້ຈໍາກດທາງດ້ານຂໍ້ມູນ ແລະ
ຄວາມຫຍຸງ້ ຍາກໃນການຕີຄວາມໝາຍຂມ
ໍ້ ູນທາງເສດຖະກິດ ແລະ ການເງິນ ພ້ອມກນກບ ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຂອງງົບປະມານ ແລະ
ການພະຍາກອນເສດຖະກິດມະຫາພາກ ໃນໄລຍະເວລາທີບ
ື່ ໍ່ແນ່ນອນ ໄດ້ເຮດໃຫ້ນກວິເຄາະຕ້ອງໄດ້ຮບຮອງເອົາວິທກ
ີ ານຄົັ້ນຄວ້າ
ຢ່າງລະມດລະວງ,

ແລະ

ກໍານົດຂໍ້ສົມມຸດຖານຢ່າງຈະແຈ້ງ

ສາມາດມີຫາຍຂໍ້ສມ
ົ ມຸດຖານກ່ຽວກບການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ

ໃນການຄາດຄະເນ)

ບາງຂໍ້ມູນກ່ຽວກບງົບປະມານແຫ່ງລດບໄໍ່ ດ້ເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາລະນະ).

ເປັນສິື່ງທີື່ສາໍ ຄນ

ແລະ

(ຕົວຢ່າງ:
ຂໍ້ຈາໍ ກດ

(ຕົວຢ່າງ:

ທີື່ຈະຕ້ອງຮບປະກນວ່າ

ການວິເຄາະ

ເຊິື່ງມີເປາົ້ ໝາຍເພືື່ອໃຫ້ເຫນພາບລວມທີື່ຊດເຈນກ່ຽວກບຂໍ້ຈາໍ ກດທາງດ້ານການເງິນຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮບການຈດຕັ້ງປະຕິບດ
ຢ່າງມີຄວາມຮອບຄອບທີື່ສຸດເທົັ່າທີື່ຈະເປັນໄປໄດ້

ເພືື່ອສ້າງຄວາມໜ້າເຊືອ
ື່ ຖືໃຫ້ໄດ້ສູງສຸດ.

ການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດການເງິນນີັ້ແມ່ນມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກບການຕດສິນໃຈທາງດ້ານນະໂຍບາຍທີື່ສໍາຄນຫາຍທຽບເທົາັ່ ກບ,
ຖ້າບໍ່ຫາຍກວ່າ,

ການປະຕິບດໃນທາງວິຊາການ.

ຄວາມຈິງແລ້ວ,

ການລະບຸທາງເລືອກຕ່າງໆທີື່ເປັນນະໂຍບາຍກ່ຽວກບ

4

ສະແດງເຖິງການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຫ້າວຫນຂອງບນດາພາກສ່ວນທີກ
ື່ ່ຽວຂ້ອງ:

ລດຖະບານ,

ດັ່ງທີກ
ື່ ່າວມາຂ້າງເທິງ,
ແຫ່ງທຶນ
ຄູ່ຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ,

ຄູ່ຮ່ວມພດທະນາດັ້ງເດີມ, ພາກເອກະຊົນ, ລວມທງຂະແໜງການເງິນ ແລະ ເພືື່ອໃຫ້ໄດ້ຮບຄວາມໄວ້ເນືັ້ອເຊືື່ອໃຈຈາກສງຄົມ
ພ້ອມທງຄວາມໂປ່ງໃສໃນການດໍາເນີນການ.

ໃນສະພາບການນີ,ັ້ ຄວາມຊດເຈນຂອງຂະບວນການ, ລວມທງລໍາດບຂອງການຈດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື, ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄນ.
ການສະໜບສະໜຸນທາງດ້ານການເມືອງຈາກຜູ້ຕດສິນໃຈໃນລະດບສູງສຸດໃນປະເທດ
ເພືື່ອເອົາບນຫາການສະໜອງທຶນ
ເພືື່ອການພດທະນາເປັນຫົວຂໍ້ສໍາຄນໜຶື່ງໃນວາລະແຫ່ງຊາດ ສາມາດຍົກລະດບຄວາມຮບຮູ້ ແລະ ສ້າງແຮງພກດນໃຫ້ແກ່
ວຽກງານການສະໜອງທຶນ
ເພືື່ອການພດທະນາ.
ນອກຈາກນີັ້,
ການສືື່ສານທີື່ພຽງພ,
ຄວາມສາມາດໃນການດດປັບເນືອ
ັ້ ໃນທາງວິຊາການໃຫ້ເປັນຂໍ້ມູນທີື່ເຂົັ້າໃຈງ່າຍ
ແລະ
ເຖິງຜູ້ຮບທີື່ຫາກຫາຍ,
ການສົັ່ງຕໍ່ຂມ
ໍ້ ູນທີທ
ື່ ນການ,
ແລະ
ຄຸນນະພາບຂອງການແປ
ແລະ
ແປລ່າມໃນກອງປະຊຸມ
ເພືື່ອຊ່ວຍຫຸດຜ່ອນຄວາມຫຍຸງ້ ຍາກໃນການເຕົັ້າໂຮມ
ແລະ
ການສ້າງການສົນທະນາຢ່າງມີຄວາມໝາຍ
ລະຫວ່າງພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ທງໝົດນັ້ນເປັນສິື່ງທີື່ສໍາຄນຫາຍຕໍ່ຂະບວນການສ້າງຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວ.

ແຜນງານຮ່ວມຂອງອົງການ ສປຊ ວ່າດ້ວຍການເພີມ
ື່ ທະວີປະສິດທິພາບດ້ານການເງິນ

A. ແຜນງານຮ່ວມຂອງອົງການ ສປຊ ວ່າດ້ວຍການເພີມ
ື່ ປະສິດທິພາບດ້ານການເງິນ ມີພາລະບົດບາດຄືແນວໃດ?
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ແຜນງານຮ່ວມຂອງອົງການ

ສປຊ

ມີຈຸດປະສົງເພືື່ອສະໜບສະໜູນທາງດ້ານວິຊາການ

ແລະ

ການປະສານງານ

ໃຫ້ແກ່ລດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນ 3 ໄລຍະວຽກສໍາຄນຂອງວິທີການຂອບວຽກການເງິນແຫ່ງຊາດແບບເຊືື່ອມສານ (INFF):
ການວິເຄາະຂໍ້ຈາໍ ກດທາງດ້ານການເງິນຂອງປະເທດ,
ການສ້າງທາງເລືອກທີື່ເປັນນະໂຍບາຍໃຫ້ມີຄວາມໜ້ເຊືື່ອຖື
ແທດເໝາະກບຄວາມເປັນຈິງ,
ແລະ
ການຕິດຕາມ
ປະເມີນຜົນຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈດຕັ້ງປະຕິບດວິທີການແບບກວມລວມ

ແລະ
ແລະ
ແລະ

ມີຄາດໝາຍສູງໃນການສະໜອງທຶນເພືື່ອການພດທະນາ.
ແຜນງານຮ່ວມ

ວ່າດ້ວຍການເພີື່ມທະວີປະສິດທິພາບ

ແລະ

ເພືື່ອບນລຸເປາົ້ ໝາຍການພດທະນາແບບຍືນຍົງ

ປະສິດທິຜົນຂອງງົບປະມານແຫ່ງລດ

ດ້ວຍການຈດຕັ້ງປະຕິບດແຜນພດທະນາແຫ່ງຊາດ

ເປັນແຜນງານທີື່ເຮດວຽກເພືື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງລະດບຊາດໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຈດສນງົບປະມານເພືື່ອການພດທະນາ
ເພືື່ອນໍາໃຊ້ຊບພະຍາກອນທີມ
ີື່ ີຢູ່ໃຫ້ມີປະສິດພາບ

ແລະ

ປະສິດທິຜົນສູງສຸດ

ແລະ

ການລະດົມທຶນຈາກແຫ່ງທຶນອືື່ນໆ

ເພືື່ອສະໜບສະໜູນການຈດຕັ້ງປະຕິບດບນດາບູລິມະສິດແຫ່ງຊາດ ແລະ ວາລະ ປີ 2030.
ໃນຖານະເປັນພາຫະນະທີື່ສໍາຄນໃນການສະໜບສະໜູນ

ການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດການເງິນ

ສໍາລບ

NSEDP

ຄັ້ງທີ 9, ແຜນງານດັ່ງກ່າວ ແມ່ນມີການປະສານງານໂດຍ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກົມຮ່ວມມືສາກົນ (DIC), ແລະ
ຫ້ອງການຜູ້ປະສານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (UNRCO), ແລະ ການປະສານສົມທົບລະຫວ່າງ ກະຊວງການເງິນ (MoF),
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (MPI), ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ (MoH), UNFPA, UNCDF, ແລະ UNDP
ເຊິື່ງເປັນອົງການນໍາພາທາງດ້ານວິຊາການຈາກທີມງານອົງການ ສປຊ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ.
ມີ 3 ຂະບວນການເຮດວຽກຕົັ້ນຕ ທີື່ດໍາເນີນການໄປແບບຄຽງຄູກ
່ ນ ແລະ ສອດຄ່ອງກບ 3 ໄລຍະສໍາຄນຂອງການສ້າງ INFF,
ເຊິື່ງມີການສະໜບສະໜຸນທາງດ້ານ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການປະສານງານ ຕະຫອດໄລຍະການເຮດວຽກ. ການປະເມີນ ແລະ
ການວິເຄາະ ເພືື່ອສະໜບສະໜຸນແຜນຍຸດທະສາດການເງິນ ແມ່ນໄດ້ຮບການນໍາພາໂດຍກົມແຜນການ ຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ
ການລົງທຶນ,

ດ້ວຍການສະໜບສະໜຸນທາງດ້ານວິຊາການຈາກ

ເພືື່ອສະໜອງທຶນສໍາລບການພດທະນາ

UNDP,

ແລະ

ມີການລະບຸແຫ່ງທຶນທີື່ມີຢທ
ູ່ ງໝົດ

ການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານການລົງທຶນ

ເພືື່ອໃຫ້ບນລຸຈຸດປະສົງຂອງການພດທະນາຮ່ວມກນ (ເບິື່ງ ຂໍ້ມູນລຸມ
່ ນີ)ັ້ . ການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດການເງິນ ສາລບການພດທະນາ
ແມ່ນໄດ້ຮບການສະໜບສະໜຸນຈາກ

UNDP

ການປະສານງານ

ເພືື່ອສ້າງແຜນຍຸດທະສາດການເງິນທີື່ປະຕິບດໄດ້

ໃຫ້ແກ່

MPI

ເປັນຫກ

ເຊິື່ງໄດ້ສະໜອງການສະໜບສະໜຸນທາງດ້ານວິຊາການ

ໂດຍຜ່ານການຈດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື

ສໍາລບ

NSEDP

ກບພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຄັ້ງທີ

ແລະ
9,

UNFPA

ໂດຍພາຍໃຕ້ການຊີັ້ນາໍ ທາງຍຸດທະສາດຂອງກະຊວງສາທາ
ແລະ
ການພິຈາລະນາເຖິງພາລະໜ້າທີື່
ແລະ
ຄວາມຊໍານິຊໍານານສະເພາະຂອງຕົນ
ໃນຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ
ໄດ້ປະກອບສ່ວນທີື່ສໍາຄນຕໍ່ກບການປະເມີນ,
ການກໍານົດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລບວຽກງານບູລມ
ິ ະສິດຂອງຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ,
ແລະ
ການສ້າງນະໂຍບາຍ,
ການລະບຸກິດຈະກໍາການຊ່ວຍເຫືອວຽກງານສາທາລະນະສຸກທີື່ໃຫ້ຜົນໄດ້ຮບສູງສຸດ
ໃນທ່າມກາງສະພາບແວດລ້ອມທີມ
ື່ ີຄວາມຈໍາກດທາງດ້ານຊບພະຍາກອນ.
ການທົບທວນການຈດຕັ້ງປະຕິບດແຜນຍຸດທະສາດການເງິນ,
ພາຍໃຕ້ການຊີັ້ນາໍ ທາງຍຸດທະສາດຈາກ

ສາລບການຕິດຕາມ

ແລະ

ແມ່ນໄດ້ຮບການສະໜບສະໜຸນຈາກ

UNCDF
ກະຊວງການເງິນ
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ເຊິື່ງໄດ້ໃຊ້ຄວາມຊໍານິຊໍານານຂອງຕົນໃນການສ້າງວິທີການແບບມີນະວດນະກໍາໃໝ່

ໃນການຕິດຕາມລາຍຈ່າຍ

ຂອງບນດາວຽກງານບູລມ
ິ ະສິດດ້ານການພດທະນາ.

B. ການປະເມີນດ້ານການເງິນເພືອື່ ການພດທະນາ ແມ່ນຫຍງ (DFA)?
DFA ເປັນພືັ້ນຖານສໍາຄນຂອງແຜນຍຸດທະສາດການເງິນ: ນໍາສະເໜີພາບລວມກ່ຽວກບຊບພະຍາກອນທາງການເງິນຂອງ ສປປ
ລາວ

ເພືື່ອເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກບ

ການປະກອບສ່ວນຂອງແຕ່ລະແຫ່ງທຶນທີຜ
ື່ ່ານມາ

ແລະ

ແຫ່ງທຶນດັ່ງກ່າວຈະສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການພດທະນາແບບຍືນຍົງຄືແນວໃດ.
ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກບ DFA ທີື່ສ້າງຂຶັ້ນໂດຍ UNDP ສະເໜີລາຍລະອຽດຢ່າງເລິກເຊີື່ງກ່ຽວກບບົດບາດຂອງເຄືື່ອງມືວິເຄາະນີັ້ ແລະ
ທີື່ຕັ້ງພາລະບົດບາດຂອງມນໃນຮອບວຽນຂອງ
ກໍາລງຈດຕັ້ງປະຕິບດຢູ່ເກືອບ
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INFF.

ປະເທດ

ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກບ

DFA

ເພືື່ອສະໜບສະໜູນໄລຍະການວິເຄາະ.

ນີັ້

ໄດ້ຮບການຈດຕັ້ງປະຕິບດ
ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ,

ຫື

DFA

ເປັນພືັ້ນຖານທາງດ້ານການວິເຄາະທີື່ສໍາຄນຂອງແຜນຍຸດທະສາດການເງິນ. ໂດຍການຄົັ້ນຄວ້າກ່ຽວກບການປະກອບສ່ວນຂອງ 4
ແຫ່ງທຶນ

ໃນດ້ານເສດຖະກິດ

–

ງົບປະມານພາກລດ,

ການຊ່ວຍເຫືອທາງການເພືື່ອການພດທະນາ

(ODA)

ພາກເອກະຊົນພາຍໃນ,

–

DFA

ພາກເອກະຊົນຕ່າງປະເທດ

ແລະ

ຈະສະໜອງຂມ
ໍ້ ູນກ່ຽວກບຜົນການຄົັ້ນພົບ

ແລະ

ທິດທາງໃຫ້ແກ່ຜູ້ວາງນະໂຍບາຍ ໃນໄລບະການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດການເງິນ.
ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ,

DFA

ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນບົດວິເຄາະເທົັ່ານັ້ນ.

ໃນ

ສປປ

ລາວ

ແລະ

ປະເທດອືື່ນໆ,

DFA

ຍງເປັນເຄືື່ອງມືສໍາລບການປະສານງານກບພາກສ່ວນທີື່ກຽ່ ວຂ້ອງທີສ
ື່ ຸດ
ແລະ
ສາມາດອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການສ້າງຄວາມເປັນເອກະພາບກ່ຽວກບສະພາບລວມຂອງແຫງ່ ທຶນສໍາລບການພດທະນາ.
ການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຫ້າວຫນຂອງພາກສ່ວນທີື່ກຽ່ ວຂ້ອງທງໝົດແຕ່ເລີື່ມຕົັ້ນຂະບວນການ
ລວມທງໃນໄລຍະການເຮດວຽກວິຊາການ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄນ. ຜົນການຄົັ້ນພົບທີື່ສໍາຄນຂອງ DFA ໂດຍການນໍາພາຂອງ MPI
ແລະ

ການສະໜບສະໜູນຈາກ

UNDP

ຈະຖືກນໍາສະເໜີໃນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື

ຄງັ້ ທີ

1

ເຊິື່ງຄາດວ່າຈະຈດຂືັ້ນໃນເດືອນກນຍາ 2021.

C. ເປັນຫຍງຈຶງື່ ສຸມໃສ່ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ

ພາຍໃຕ້ແຜນງານຮ່ວມ

ວ່າດ້ວຍການການເພີມ
ື່ ປະສິດທິພາບດ້ານການເງິນການພດທະນາ?
ການພດທະນາຕົວແບບທົດລອງການກໍານົດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນຂະແໜງສາທາ
ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນການສະໜບສະໜູນການລະບຸແຜນກິດຈະກໍາທີກ
ື່ ່ຽວຂ້ອງທີື່ສຸດສໍາລບຂະແໜງການທີມ
ື່ ີຄວາມສໍາຄນ ສໍາລບ ສປປ
ລາວ ເທົາັ່ ນັ້ນ ແຕ່ຍງສະແດງເຖິງຄວາມປາຖະໜາໃນການສ້າງມາດຕະຖານສໍາລບການວາງນະໂຍບາຍທີື່ອງີ ໃສ່ຂໍ້ມູນຫກຖານ
ໂດຍສົມທົບກບການວິເຄາະຄາດຄະເນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການພດທະນາຂະແໜງສາທາທີື່ເຂມ
ັ້ ແຂງ
ເພືື່ອຊ່ວຍໃນການຈດບູລມ
ິ ະສິດຂອງການພດທະນາ.
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ວຽກງານນີັ້,

ໂດຍພາຍໃຕ້ການນໍາພາຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ຈຸດປະສົງຄຽງຄູກນ

ຄື:

ແລະ

ເພືື່ອກໍານົດວຽກງານທີື່ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງ

ການສະໜບສະໜູນຈາກ

ແລະ

UNFPA,

ມີ

ມີປະສິດທິພາບທີື່ສດ
ຸ ໃນຂະແໜງສາທາ

ເພືື່ອສ້າງຕົວແບບດ້ານການວາງນະໂຍບາຍທີື່ອງີ ໃສ່ຂໍ້ມູນຫກຖານ.
ແມ່ນອີງໃສ່ບົດບາດການປັບປຸງໝາກຜົນຂອງການພດທະນາໃນຂະແໜງການສາທາ
ເຊີື່ງປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການບນລຸບລ
ູ ິມະສິດການພດທະນາແຫ່ງຊາດ

2
ແລະ

ການຄດເລືອກເອົາຂະແໜງສາທາ

(ອີງໃສ່ບູລມ
ິ ະສິດໃນການລົງທຶນເຂົັ້າໃນການພດທະນາທຶນມະນຸດທີກ
ື່ ໍານົດໄວ້ໃນແຜນ NSEDP ຄັ້ງທີ 9), ວາລະປີ 2030
ສໍາລບການພດທະນາແບບຍືນຍົງ, ແລະ ການຫຸດພົັ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພດທະນາ. ໃນດ້ານສາທາລະນະສຸກ,
ໂຄງການດັ່ງກ່າວມີ 2 ຈຸດປະສົງ ໃນລະດບຊາດ ແລະ ລະດບແຂວງ ເຊິື່ງປະກອບມີ (1) ເພືື່ອຄາດຄະເນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ,
ຜົນກະທົບດ້ານສຸຂະພາບ

ແລະ

ຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດ

ຂອງການຂະຫຍາຍມາດຕະການດ້ານສາທາ,

ເພືື່ອສ້າງຍຸດທະສາດການຈດບູລິມະສິດ.
ໃນການສ້າງມາດຕະຖານດ້ານການວາງນະໂຍບາຍທີື່ອງີ ໃສ່ຂໍ້ມູນຫກຖານ
ໂດຍສຸມໃສ່ຂະແໜງການສະເພາະ

ຕາມດ້ວຍໄລຍະການສ້າງເປັນນະໂຍບາຍ

ແລະ

INFF

ເຊັ່ນ

ການວິເຄາະເບືັ້ອງຕົັ້ນ

ວດແທກຜົນໄດ້ຮບຂອງການພດທະນາ,

ເຊິື່ງຈະມີການຈດບູລິມະສິດຂອງກິດຈະກໍາ.

ບົດຮຽນທີື່ຖອດຖອນໄດ້ຈາກໂຄງການນີັ້

(2)

ບົດບາດຂອງໂຄງການນີັ້
ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄນເຊັ່ນດຽວກນ. ໂຄງການດັ່ງກາວ

ແມ່ນໄດ້ດໍາເນີນຕາມຂັ້ນຕອນດຽວກນກບຂອບ

ໃນການຄິດໄລ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລບວຽກງານຂະແໜງສາທາ

ແລະ

ມີຄວາມຄາດຫວງວ່າ

ຈະຊ່ວຍສະໜບສະໜູນການປະຕິຮູບໃນຫາຍດ້ານທີື່ກໍາລງດໍາການເນີນຢູໃ່ ນປັດຈຸບນ

ພາຍໃຕ້ການສະໜບສະໜູນຂອງສາກົນ

ກ່ຽວກບການຄຸ້ມຄອງການເງິນພາກລດ

(PFM)

ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນພາກລດ
ເພືື່ອຮບປະກນການນໍາໃຊ້ທຶນສໍາລບການພດທະນາທີມ
ື່ ີຢູ່ໃນປັດຈຸບນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງສຸດ ແລະ ຖືກເປົ້າໝາຍທີື່ສຸດ.

D. ຈຸດປະສົງຂອງການຕິດຕາມການໃຊ້ຈາ່ ຍງົບປະມານແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກບບູລມ
ິ ະສິດແຫ່ງຊາດ ແລະ
ເປາົ້ ໝາຍ SDGs ແມ່ນຫຍງ?
ການຈດຕັ້ງລະບົບຕິດຕາມ

ແລະ

ປະເມີນຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈດຕັ້ງແຜນຍຸດທະສາດການເງິນ

ເພືື່ອຮບປະກນໃຫ້ພວກເຮົາຮູໄ້ ດ້ວ່າ,
ການລົງທຶນໃດໄດ້ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ແບບໃດ

ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄນ

ຄື:

ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີື່ຊບພະຍາກອນມີຈໍາກດ,
ເຊີື່ງຈະຊ່ວຍໃນການປັບປຸງການຈດສນງົບປະມານຄືນໃໝ່
ແລະ

ສ້າງຄວາມເຂມ
ັ້ ແຂງໃຫ້ແກ່ການເຊືື່ອມໂຍງລະຫວ່າງການວາງແຜນ ແລະ ການສະໜອງທຶນ.
ມີໜ້ອຍປະເທດທີື່ກໍາລງເຮດວຽກ ກ່ຽວກບການເສີມສ້າງການເຊືື່ອມໂຍງກນລະຫວ່າງຂະບວນການດ້ານຈດຕັ້ງປະຕິບດງົບປະມານ
ແລະ SDGs ແລະ ບູລມ
ິ ະສິດແຫ່ງຊາດ. ຢູ່ອາຊີ, ສປປ ລາວ ອາດຈະເປັນຜູ້ລິເລີື່ມ. ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ໂດຍພາຍໃຕ້ການນໍາພາຂອງ
ກະຊວງການເງິນ

ແລະ

ສະໜບສະໜຸນໂດຍ

ໃນການສ້າງລະບົບການຕິດຕາມ
ຕິດຕາມການໃຊ້ຈາ່ ຍທຶນ

ແລະ

ປະເມີນຜົນ.

UNCDF

ແມ່ນຢູ່ຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍຂອງຮອບວຽນ

ການພດທະນາວິທກ
ີ ານ

ໂດຍທຽບໃສ່ແຜນບູລມ
ິ ະສິດການພດທະນາແຫ່ງຊາດ
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ເພືື່ອຈດປະເພດການລົງທຶນພາກລດ
ແລະ

ຂອບວຽກ

INFF
ແລະ
SDG

ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມເຂົັ້າໃຈດີຂຶັ້ນວ່າ

ມີການນໍາໃຊ້ຊບພະຍາກອນຢູ່ບ່ອນໃດ

ແລະ

ສໍາລບຫຍງ,

ແລະ

ຍງຊ່ວຍສ້າງຄວາມເຂມ
ັ້ ແຂງຄວາມຮບຜິດຊອບຂອງລດຖະບານຕໍ່ກບພົນລະເມືອງຂອງຕົນ.
ການເຊືື່ອມສານຂັ້ນຕອນການຕິດຕາມດັ່ງກ່າວເຂົັ້າໃນລະບົບງົບປະມານແຫ່ງຊາດໂດຍກົງ
ໂດຍຜ່ານຕາຕະລາງບນຊີ
ແລະ
ລະບົບຂໍ້ມູນການຄຸ້ມຄອງການເງິນລວມ ຈະຊ່ວຍຮບປະກນວ່າ ຜູ້ວາງນະໂຍບາຍເສດຖະກິດສາມາດວາງແຜນການຈດສນງົບປະມານ
ໂດຍທີື່ຮໄູ້ ດ້ວ່າຂະແໜງການໃດ ແລະ ວຽກງານບູລິມະສິດໃດ ທີກ
ື່ ໍາລງຂາດທຶນ. ດັ່ງນັ້ນ, ການຕິດຕາມງົບປະມານສໍາລບ SDG
ຈະຊ່ວຍອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການສ້າງແຜນງົບປະມານພາກລດໃຫ້ມີຄວາມເໝາະສົມທີື່ສຸດ.
ຈະຊ່ວຍສະໜອງຂໍ້ມູນສໍາລບຜູ້ຕດສິນໃຈ
ແລະ
ສະໜບສະໜູນການປະສານງານຂອງບນດາກະຊວງ
ອີງຕາມຂອບວຽກທີມ
ື່ ີເອກະລກສະເພາະນີັ້.

ນອກຈາກນີ,ັ້

ຈຸດປະສົງແມ່ນເພືື່ອວດແທກຜົນສໍາເລດຂອງການຈດຕັ້ງປະຕິບດແຜນຍຸດທະສາດການເງິນ
ໂດຍສະເພາະງົບປະມານພາກລດພາຍໃນ.
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ແລະ
ຄູ່ຮ່ວມ
ລະບົບໃໝ່ນີັ້

