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ພາກແນະນາໍ: ການກໍານດົຍດຸທະສາດການເງນິ ເພືື່ອຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ  

ແຜນພ ດທະນາເສດຖະກດິ-ສ ງຄມົ ແຫງ່ຊາດ 5 ປ ີຄ ັ້ງທ ີIX (2021-2025) 
 

ຄວາມເປນັມາ 
 

ສປປ ລາວ ກາໍລ ງກາ້ວເຂົັ້າສູ່ໄລຍະສາໍຄ ນຂອງການພ ດທະນາປະເທດ ໃນການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດແຜນພ ດທະນາເສດຖະກິດ-
ສ ງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປ ີ ຄ ັ້ງທ ີ IX (2021-2025) ທີື່ໄດ້ຜ່ານການຮ ບຮອງແລ້ວ 

ເຊິື່ງຈະນໍາປະເທດຍ ບເຂົັ້າໃກ້ກາໍນົດເວລາການບ ນລຸເປ ົ້າໝາຍການພ ດທະນາແບບຍືນຍົງ (ປພຍ) ໃນປີ 2030 ແລະ 
ການຫ ຸດພົັ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພ ດທະນາຕາມທີື່ວາງແຜນໄວ້ໃນປີ 2026. ພ້ອມດຽວກ ນນ ັ້ນ, 
ການເຂົັ້າເຖງິແຫ ງ່ທນຶທີື່ຈາໍເປນັ ເພືື່ອເລ ັ່ງລ ດຄວາມຄບືໜາ້ດາ້ນການພ ດທະນາ ເປນັສິື່ງທາ້ທາຍທີື່ນ ບມືັ້ນ ບສງູຂຶັ້ນ 
ເນືື່ອງຈາກລະດ ບໜີັ້ສິນທີື່ສູງ, ການເກ ບລາຍຮ ບໄດ້ຕ່ໍາກວາ່ຄາດໝາຍ, 
ການປະກອບສ່ວນຈາກພາກເອກະຊົນເຂົັ້າໃນວຽກງານການພ ດທະນາທີື່ຈໍາກ ດ, 
ທ່າອ່ຽງຂອງການຊ່ວຍເຫ ືອທາງການເພືື່ອການພ ດທະນາ (ODA) ທີື່ຫ ຸດລົງ ແລະ ຜົນກະທບົຕ່າງໆທີື່ເກີດຂຶັ້ນຢ່າງຕ ໍ່ເນືື່ອງ 

ເຊີື່ງໄດ້ເພີື່ມທະວີພາລະໃຫ້ແກ່ຂີດຄວາມສາມາດໃນການຮ ບມ.ື ດ້ວຍເຫດນີັ້, ລ ດຖະບານ ສປປ ລາວ 
ໂດຍໄດຮ້ ບການສະໜ ບສະໜນູທາງດາ້ນວຊິາການຈາກ ອງົການສະຫະປະຊາຊາດ, 
ໄດເ້ລີື່ມດາໍເນນີການກາໍນດົຍດຸທະສາດການເງນິທີື່ສາມາດຈ ດຕ ັ້ງປະຕບິ ດໄດ ້ ແລະ ມຄີວາມສອດຄອ່ງກ ບສະພາບຄວາມເປນັຈງິ 
ເພືື່ອຮ ບປະກ ນການເຂົັ້າເຖງິແຫ ງ່ທນຶການພ ດທະນາ ເພືື່ອຮ ບໃຊເ້ຂົັ້າໃນແຜນພ ດທະນາເສດຖະກດິ-ສ ງຄມົແຫງ່ຊາດ 5 ປ ີຄ ັ້ງທ ີIX.  

 

ສິື່ງສາໍຄ ນແມນ່ ຈດຸປະສງົຂອງການກາໍນດົຍດຸທະສາດການເງນິດ ັ່ງກາ່ວ ບ ໍ່ມຈີດຸປະສງົເພືື່ອປຽ່ນແທນຂອບວຽກ, ນະໂຍບາຍ ແລະ 
ໂຄງການທີື່ມຢີູໃ່ນປດັຈບຸ ນ ໃນການແກໄ້ຂຂ ໍ້ຈາໍກ ດ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການດາ້ນທນຶຮອນ ເພືື່ອການພ ດທະນາແບບຍນືຍງົ. 
ການກໍານົດຍຸດທະສາດການເງິນດ ັ່ງກ່າວ ຈະເປັນການເສີມສ້າງໃຫ້ແກ່ຄວາມພະຍາຍາມເຫ ົັ່ານີັ້ ໂດຍການ (1) 
ສະເໜີວິີການແບບເຊືື່ອມສານ ແລະ ກວມລວມ ດ້ວຍການພິຈາລະນາທຸກແຫ ່ງທຶນເພືື່ອການພ ດທະນາ, 
ນອກເໜືອຈາກງົບປະມານແຫ່ງລ ດ ແລະ ODA ເພືື່ອຮ ບໃຊເ້ຂົັ້າໃນການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດບລຸິມະສິດດ້ານການພ ດທະນາແຫ່ງຊາດ 

ແລະ (2) ວທິກີານເຮ ດວຽກແບບມີສ່ວນຮ່ວມຈາກທຸກພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ 

ໃນຫົວຂ ໍ້ສໍາຄ ນຂອງການສະໜອງທຶນເຂົັ້າໃນການພ ດທະນາ. 
 

ການສາ້ງຍດຸທະສາດການເງນິ ແມນ່ນາໍພາໂດຍກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ (ກຜທ), 

ໂດຍໄດ້ຮ ບການສະໜ ບສະໜູນດ້ານວິຊາການ ແລະ ການປະສານງານຈາກ ແຜນງານຮວ່ມມອືງົການສະຫະປະຊາຊາດ 
ວາ່ດວ້ຍການເພີື່ມປະສດິທພິາບການເງນິ ພ້ອມດ້ວຍການປະສານສົມທົບຢ່າງປ ກກະຕິກ ບພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂອ້ງຕົັ້ນຕ  ເຊ ັ່ນ: 
ກະຊວງການເງິນ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ບ ນດາສະຖາບ ນການເງິນສາກົນ ແລະ ຄ ູ່ຮ່ວມພ ດທະນາອືື່ນໆ. 
 

ພາບລວມຂອງຂະບວນການກາໍນດົຍດຸທະສາດການເງນິ 
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ແຜນວາດລຸມນີັ້ສະແດງໃຫ້ເຫ ນເຖິງພາບລວມຂອງຂະບວນການທ ງໝົດ ແລະ ກາໍນົດເວລາ ໃນການກໍານົດຍຸດທະສາດການເງິນ 
ເພືື່ອຮ ບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ແຜນພ ດທະນາເສດຖະກິດ-ສ ງຄົມ 5 ປີ ຄ ັ້ງທີ IX ເຊີື່ງມີຄວາມສອດຄ່ອງກ ບສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງ ສປປ 

ລາວ ແລະ ສອດຄອ່ງກ ບ 4 ໄລຍະຂອງ ຂອບວຽກການເງນິແຫງ່ຊາດແບບເຊືື່ອມສານ (INFF). 

 

ໄລຍະເລີື່ມຕົັ້ນ (ໄລຍະ 0) ໄດ້ສະໜ ບສະໜູນການເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກ ບແນວຄວາມຄິດ ແລະ ວິທີການຕ່າງໆທີື່ສາໍຄ ນ 
ພ້ອມທ ງການພ ດທະນາກົນໄກການປະສານງານທີື່ເໝາະສົມ. ໄລຍະການວິເຄາະດ້ານການເງິນ (ໄລຍະທີ 1) 
ໄດ້ສະໜ ບສະໜູນການວິເຄາະ ແລະ ຜົນການຄົັ້ນຄວາ້ທີື່ເຂ ັ້ມແຂງ ເພືື່ອເປັນບອ່ນອີງໃຫ້ແກ່ການກໍານົດຍຸດທະສາດການເງິນ. 
ໄລຍະການກໍານົດນະໂຍບາຍ (ໄລຍະທີ 2) ເນ ັ້ນໃສ່ການສຶກສາ ແລະ ການປັບປຸງທາງເລອືກດ້ານການເງິນທີື່ເປັນໄປໄດ ້
ໂດຍພິຈາລະນາບ ນດານະໂຍບາຍ ແລະ ໂຄງການທີື່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບ ນ ແລະ ອີງໃສ່ຜົນ ການວິເຄາະດ້ານການເງິນ. 
ພາຍຫ  ງສໍາເລ ດການສ້າງຍຸດທະສາດການເງິນແລ້ວ, ແມ່ນໄລຍະຂອງການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ, ແລະ ການຕິດຕາມ ແລະ 
ການປະເມີນຜົນ. 

 

 
 

ຮບູທ ີ1 – ການກາໍນດົຍດຸທະສາດການເງນິ ເພືື່ອຮ ບໃຊໃ້ຫແ້ກແ່ຜນການ 5 ປຄີ ັ້ງທ ີIX 

 

ການກໍານົດຍຸດທະສາດການເງິນແມ່ນໄດ້ອີງໃສ່ແນວທາງພາຍໃຕ້ ຂອບວຽກການເງິນແຫ່ງຊາດແບບເຊືື່ອມສານ (INFF). INFF 

ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶັ້ນ ໃນປີ 2015 ແລະ ແລະ ຮ ບຮອງໂດຍບ ນດາປະເທດສະມາຊກິ ໃນກອງປະຊຸມອງົການສະຫະປະຊາຊາດ 
ວ່າດ້ວຍການສະໜອງທຶນເພືື່ອການພ ດທະນາ ເພືື່ອເປັນເຄືື່ອງມໃືນການແກ້ໄຂ 2 ບ ນຫາຕົັ້ນຕ ຄ:ື 

1. ການຂາດການເຊືື່ອມໂຍງລະຫວາ່ງການວາງແຜນ ແລະ ການສະໜອງທນຶເພືື່ອການພ ດທະນາ: 
ແຜນການແຫ່ງຊາດສ່ວນໃຫຍ່ຂາດຍຸດທະສາດໃນການສະໜອງທນຶເພືື່ອຮ ບໃຊ້ເຂົັ້າໃນບລູິມະສິດດ້ານການພ ດທະນາ, 
ເຊິື່ງສະແດງໃຫ້ເຫ ນວ່າ ຈໍາເປັນຕ້ອງມຍີຸດທະສາດການເງິນທີື່ຜ່ານການປຶກສາຫາລືຢ່າງຮອບດ້ານ 
ເພືື່ອສະໜ ບສະໜູນໃຫ້ແກ່ແຜນການແຫ່ງຊາດ. 

ກອງປະຊຸມປິກສາຫາລືລະດ 
ບສູງ ວ ນທີ 10 ທ ນວາ 

2021 

ກອງປະຊຸມປິກສາຫາລືເລີື່ມ
ຕົັ້ນ ວ ນທີ 6-7 ເມສາ 

2021 

• ວິທິການ 
• ແນວຄວາມຄິດ 
• ກົນໄກການປະສານງານ 

 

 

 
ໄລຍະເລີື່ມຕົັ້ນ ໄຕມາດ 4 ປ ີ
2020 - ໄຕມາດ 2 ປ ີ2021 

 

• ຄວາມເຂົັ້າໃຈຮ່ວມກ ນກ່ຽວ
ກ ບສະພາບແຫ ່ງທຶນເພືື່ອການ
ພ ດທະນາ 

• ການປັບປຸງກົນໄກການປະສາ
ນງານ 
 

 

 

ການວິເຄາະ ໄຕມາດທີ 2 
ແລະ 3 ປີ 2021 

• ການສຶກສາຂອບເຂດດາ້ນນະໂຍບ
າຍທີື່ມີຢູ່ແລ້ວ 

• ການຄ ດເລອືກເອາົທາງເລືອກດ້ານ
ການເງິນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງທີື່ສດຸ 
 

 

 

ການກໍານດົຍຸດທະສາດການເງິນ 
ໄຕມາດ 4 ປ ີ2021 - ໄຕມາດ 

1 ປີ 2022 

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຄ ັ້
ງທີ 1 

14-15 ຕຸລາ 2021 

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຄ ັ້
ງທີ 2 

10 ພະຈິກ 2021 

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຄ ັ້ງ
ທີ 3 
tbd 

 

• ການສະໜ ບສະໜູນດ້ານວິຊາການຕ ໍ່
ແຕ່ລະທາງເລືອກດ້ານການເງິນ 

• ການຕິດຕາມ ແລະ 
ການປະເມີນຜົນຄວາມຄືບໜ້າ 
 

 

 

ການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ ໄຕມາດທີ 2 
ປີ 2022 ເປັນຕົັ້ນໄປ 
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2. ຊອ່ງວາ່ງດາ້ນການສະໜອງທນຶເພືື່ອບ ນລເຸປ ົ້າໝາຍການພ ດທະນາແບບຍນືຍງົ (ປພຍ) ແລະ 
ບຸລິມະສິດດ້ານການພ ດທະນາແຫ່ງຊາດ ທີື່ສອດຄ່ອງກ ບ ປພຍ, ເຊິື່ງສະແດງໃຫ້ເຫ ນວ່າທກຸແຫ ່ງທຶນ ແລະ 
ພາກສ່ວນທີື່ກຽ່ວຂອ້ງສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການບ ນລ ຸປພຍ ໄດ້ດີຂຶັ້ນ. 

 
ຮບູທ ີ2 – ຂະບວນການຂອງ INFF 

 

ຂະບວນການຂອງ INFF ເລີື່ມຈາກ ໄລຍະເລີື່ມຕົັ້ນ ໄປສູ່ການວິເຄາະດ້ານການເງິນທີື່ເຂ ັ້ມແຂງກຽ່ວກ ບຄວາມຕ້ອງການ ແລະ 

ກາລະໂອກາດຕ່າງໆທາງດ້ານການເງິນ, ການກໍານົດນະໂຍບາຍ, ແລະ ການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ (ເບິື່ງຂາ້ງເທິງ). ນອກນ ັ້ນ, 
ຍ ງໄດ້ກາໍນົດກ່ຽວກ ບວທິີການເຮ ດວຽກ ເຊິື່ງສ ງລວມໃນແຜນວາດດ ັ່ງລຸ່ມນີັ້: 
• ຄວາມເຂ ັ້ມແຂງຂອງວຽກງານການວິເຄາະດາ້ນການເງນິ ເຊິື່ງນໍາພາຕົັ້ນຕ ໂດຍບ ນດາກະຊວງ ແລະ ອົງການຂອງສະຫະປະຊາຊາດ 

ແລະ ມີການປະສານສົມທົບຢ່າງເໝາະສົມກ ບພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງອືື່ນໆ. 
• ວທິກີານທີື່ເຊືື່ອມສານ ແລະ ກວມລວມ ກຽ່ວກ ບວຽກງານການເງນິເພືື່ອການພ ດທະນາ: ໂດຍການພິຈາລະນາທຸກແຫ ່ງທຶນ 

ເຊ ັ່ນ: ງົບປະມານພາກລ ດ, ແຫ ່ງທຶນພາກລ ດຈາກຕ່າງປະເທດ (ODA ແລະ ແຫ ່ງທຶນທາງການອືື່ນໆ), 

ແຫ ່ງທຶນພາກເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ແຫ ່ງທຶນພາກເອກະຊົນຈາກຕ່າງປະເທດ (FDI ແລະ ເງິນໂອນຈາກຕ່າງປະເທດ). 

• ການມສີວ່ນຮວ່ມໃນຂະບວນການ: ສົັ່ງເສີມການປຶກສາຫາລືກ ບທຸກພາກສ່ວນທີື່ກຽ່ວຂອ້ງ ໃນແຕ່ລະແຫ ່ງທຶນ. 
ຂະບວນການດ ັ່ງກາ່ວແມ່ນປະຕິບ ດຕາມວທິີການເຮ ດວຽກທີື່ປະກອບດ້ວຍ 3 ຂ ັ້ນຕອນ ແລະ ການປະກອບຄາໍຄິດເຫ ນ 2 ຄ ັ້ງ, 
ໂດຍເລີື່ມຈາກ ໜ່ວຍງານດ້ານວິຊາການ (ເຊ ັ່ນ: ກົມແຜນການ (DoP) ແລະ UNDP) 

ດໍາເນີນການກະກຽມວຽກງານດ້ານວິຊາການ ເຊິື່ງຈະຖືກນໍາໄປປຶກສາຫາລືກ ບພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງທີື່ສຸດແບບສອງຝ່າຍ 
ແລະ ເປັນກຸ່ມ (ເຊ ັ່ນ: ສະຖາບ ນການເງິນສາກນົ, MoF, BoL). ກອງປະຊຸມເຫ ົັ່ານີັ້ 

ເປັນໂອກາດໃຫ້ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ປະກອບຄາໍຄິດເຫ ນໃນຮອບວຽນທໍາອິດ ໂດຍການສະໜອງຂ ໍ້ມູນດ້ານວິຊາການ 
ເຊິື່ງຈະຖືກນໍາເອົາໄປປັບປຸງເຂົັ້າໃນເອກະສານ. ຫ  ງຈາກທີື່ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕົັ້ນຕ  ເຫ ນດີກ ບຜົນການຄົັ້ນຄວ້າແລ້ວ 
ກ ໍ່ຈະໄດຈ້ ດກອງປະຊຸມປກຶສາຫາລື (structured dialogue) ກ ບບ ນດາພາກສ່ວນທີື່ກຽ່ວຂ້ອງໃນວງົກວາ້ງຫ າຍຂຶື່ັ້ນ 

Assessments & 
Diagnostics

Policy 
Formulation

Implementation, 
Monitoring & 

Evaluation

Inception Phaseໄລຍະເລີື່ມຕົັ້ນ ໄລຍະການປະເມີນ ແລະ 
ການວິເຄາະ 

ໄລຍະການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ, 
ຕີດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ 

ໄລຍະການກໍານົດ
ນະໂຍບາຍ 
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ເພືື່ອລະດົມຄວາມຄິດ, ປຶກສາຫາລື ແລະ ເຫ ນດີເປັນເອກະພາບກຽ່ວກ ບຜົນການຄົັ້ນຄວາ້. ການຈ ດກອງປະຊຸມປກຶສາຫາລ ື
ເປັນໂອກາດໃນການປະກອບຄາໍຄດິເຫ ນໃນຮອບວຽນທ ີ 2, ເຫ ນດີເປັນເອກະພາບ ແລະ 
ສະຫ ຸບສ ງລວມກ່ຽວກ ບຜົນການຄົັ້ນຄວ້າຂອງໄລຍະໃດໜຶື່ງ (ເບິື່ງຕາຕະລາງທີ 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

ຮບູທ ີ2 – ວທິກີານເຮ ດວຽກ 

ການປະກອບຄາໍຄດິເຫ ນ ຮອບວຽນທ ີ 2 - 
ໜ່ວຍງານດ້ານວິຊາການສ ງລວມຄໍາຄດິເຫ ນຄ ັ້ງສຸດທາ້ຍ 

ໜວ່ຍງານນາໍພາດາ້ນ
ວຊິາການເຮ ດວຽກຮ່
ວມກ ນ 

ພາກສ່ວນທີື່ກຽ່ວ
ຂອ້ງຕົັ້ນຕ  
ປຶກສາຫາລືແບບສ
ອງຝ່າຍ 

ພາກສ່ວນທີື່ກຽ່ວຂອ້ງທ ງ
ໝດົຖືກເຊີນເຂົັ້າຮ່ວມກອງ
ປະຊຸມປຶກສາຫາລື 
ເພືື່ອສົນທະນາ ແລະ 
ເຫ ນດີເປັນເອກະພາບຕ ໍ່ຜົນ
ການຄົັ້ນຄວ້າ 

ການປະກອບຄາໍເຫ ນ ຮອບວຽນທ ີ1 - ໜ່ວຍງານດ້ານວິຊາການ 
ສ ງລວມຄໍາຄິດເຫ ນຈາກການປກຶສາຫາລືແບບສອງຝ່າຍ 
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ຕາຕະລາງທ ີ1 –ກອງປະຊມຸປກຶສາຫາລ ື

 ວ ນທ ີ ຫົວຂ ໍ້ປຶກສາຫາລ ື ສະຖານະ ແລະ ໝາຍເຫດ 

ກອງປະຊມຸປຶກສາຫາລ ືເລີື່ມຕົັ້ນ 

ວ ນທ ີ
6-7 
ເມສາ 
2021 

• ວິທີການ ແລະ ແນວຄວາມຄິດ (ຂອບ 

INFF) 
• ກົນໄກການປະສານງານ 

• ສໍາເລ ດແລ້ວ 
• ການປຶກສາຫາລືແບບສອງຝ່າຍລະຫ

ວ່າງ MPI ແລະ ສປຊ 
ກ່ຽວກ ບວິທີການ ແລະ 
ແນວຄວາມຄິດ 

ກອງປະຊມຸປຶກສາຫາລຄື ັ້ງທ ີ1: 
ການວເິຄາະດາ້ນການເງນິ 

ວ ນທ ີ
14-

15 
ຕຸລາ 
2021 

• ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການລົງທຶນ 
ບ ນດາເປ ົ້າໝາຍ ແຜນການ 5 ປີ 

• ແຫ ່ງຊ ບພະຍາກອນ 

• ສໍາເລ ດແລ້ວ 
• ການປຶກສາຫາລືແບບສອງຝ່າຍ ແລະ 

ຫ າຍຝ່າຍ ຮ່ວມກ ບ ສປຊ, MPI, 

MoF, BoL 
ກ່ອນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື 

ກອງປະຊມຸປຶກສາຫາຄ ັ້ງທ ີ2: 
ການກາໍນົດ 
ນະໂຍບາຍດ້ານການເງນິ 

ວ ນທ ີ
10 
ພະຈິກ 
2021 

• ຂົງເຂດນະໂຍບາຍດ້ານການເງິນ 

• ກໍາລ ງດໍາເນີນການ 
• ການປຶກສາຫາລືຮ່ວມກ ບພາກລ ດໃ

ນຕອນເຊົັ້າຂອງວ ນທີ 28 ຕຸລາ 
• ການປຶກສາຫາລືຮ່ວມກ ບ 

ທະນາຄານໂລກ, EU, IMF, 

ADB, UN 
ໃນຕອນບ່າຍຂອງວ ນທີ 28 ຕຸລາ 

ກອງປະຊມຸປຶກສາຫາລຄື ັ້ງທ ີ3: 
ສະຫ ບຸສ ງລວມການກາໍນົດນະໂຍ
ບາຍດາ້ນການເງນິ 

ໄຕມາ
ດທີ 1 
ປີ 
2022  

• ທາງເລືອກນະໂຍບາຍດ້ານການເງິນທີື່ໄ
ດ້ຜ່ານການປຶກສາຫາລື 

•  

 

 

ໄລຍະເລີື່ມຕົັ້ນ: ການຕກົລງົເຫ ນດີກຽ່ວກ ບ ວທິກີານເຮ ດວຽກ ແລະ ການອອກແບບການຄົັ້ນຄວາ້ 
 

ຈຸດປະສົງຂອງໄລຍະເລີື່ມຕົັ້ນແມ່ນເພືື່ອສາ້ງເງືື່ອນໄຂໃຫແ້ກກ່ານສາ້ງຍດຸທະສາດການເງນິໄດຢ້າ່ງມຜີນົສາໍເລ ດ ເຊ ັ່ນ: 
ສາ້ງກນົໄກການປະສານງານ, ເຫ ນດີເປນັເອກະພາບກຽ່ວກ ບຂ ັ້ນຕອນ ແລະ ກາໍນດົເວລາ ແລະ ພຈິາລະນາກຽ່ວກ ບວທິກີານ ແລະ 
ແນວຄວາມຄດິຕົັ້ນຕ . 
 

ກອງປະຊຸມເລີື່ມຕົັ້ນ ໄດ້ຈ ດຂຶັ້ນທີື່ ວ ງວຽງ ໃນເດືອນເມສາ 2021 ເພືື່ອປຶກສາຫາລກື່ຽວກ ບວິທກີານ ແລະ ແນວຄວາມຄິດຕົັ້ນຕ , 
ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ແນວຄວາມຄດິ, ວທິີການທີື່ກວມລວມ ແລະ 4 ໄລຍະຂອງຂອບ INFF, ພ້ອມທ ງວທິີການປະເມີນຄາ່ໃຊ້ຈ່າຍ 

ແລະ ບ ນຫາສິື່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ. ກ່ອນການຈ ດກອງປະຊຸມດ ັ່ງກາ່ວ, ອງີຕາມການສະເໜີຂອງ ຮອງລ ດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ 
ແລະ ການລງົທຶນ ແລະ ການເຫ ນດີຂອງ ຮອງນາຍົກລ ດຖະມົນຕີ, ໜ່ວຍງານດ້ານວິຊາການໄດ້ຖືກສ້າງຕ ັ້ງຂຶັ້ນໃນຕົັ້ນປີນີັ້ 
ໂດຍການເຂົັ້າຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ. ນອກນີັ້, ຄະນະກໍາມະການຊີັ້ນໍາແຜນງານຮ່ວມອົງການສະຫະປະຊາຊາດ 
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ພ້ອມດ້ວຍຄະນະບ ລິຫານ ປະກອບມີ MPI, MoF ແລະ MoH ໂດຍການເຂົັ້າຮ່ວມເພີື່ມເຕີມຈາກ MoFA ແລະ LSB, 

ກ ໍ່ໄດ້ຈ ດກອງປະຊຸມ ໃນເດືອນກ ລະກົດ 2021 ເພືື່ອປະສານງານວຽກງານການສະໜ ບສະໜຸນດ້ານວິຊາການຂອງ ສປຊ ແລະ 
ເຫ ນດີເປັນເອກະພາບກ່ຽວກ ບແຜນວຽກໃນການສ້າງຍຸດທະສາດການເງິນ. 
 

ໄລຍະການວເິຄາະດາ້ນການເງນິ: ການສາ້ງຄວາມເຂົັ້າໃຈກຽ່ວກ ບຂ ໍ້ຈາໍກ ດດາ້ນແຫ ງ່ທນຶ ແລະ 
ຄວາມຕອ້ງການດາ້ນທນຶຮອນ 
 
ໄລຍະນີັ້ແມ່ນແນໃສ່ສະໜອງຜນົການຄົັ້ນຄວາ້ທີື່ສາໍຄ ນ 
ເພືື່ອເປນັພືັ້ນຖານທາງດາ້ນການວເິຄາະໃຫແ້ກກ່ານກາໍນດົຍດຸທະສາດການເງນິ 
ທີື່ທກຸພາກສ່ວນກຽ່ວຂອ້ງສາມາດເຫ ນດີເປັນເອກະພາບນໍາກ ນ, 
ພ້ອມທ ງເຫ ນດີເປັນເອກະພາບກ່ຽວກ ບວທິກີານເຮ ດວຽກຮວ່ມກ ນ. 
 
ການວິເຄາະດ້ານການເງິນ ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 2 ປະເພດ ທີື່ສະໜ ບສະໜູນເຊິື່ງກ ນ ແລະ ກ ນ 
ເພືື່ອໃຫ້ເຫ ນພາບລວມທີື່ຊ ດເຈນສະພາບແຫ ່ງທຶນເພືື່ອຮ ບໃຊ້ເຂົັ້າໃນການບ ນລຸແຜນການ 5 ປີຄ ັ້ງທ ີIX ດ ັ່ງນີັ້:  

• ຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການລງົທນຶ ຫ  ື ເອີັ້ນວາ່ “ການປະເມນີຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍ” 
ແມ່ນໄດຄ້າດຄະເນຄິດໄລ່ແບບສມົທຽບໃສ່ກ ບບົດຮຽນວິທີການຈາກສາກົນ ຜ່ານເອກະສານການປະເມີນ 6 ສະບ ບ 
ສໍາລ ບການຄາດຄະເນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບ ນດາ 6 ເປ ົ້າໝາຍຂອງແຜນການ 5 ປີຄ ັ້ງທ ີ IX, ແລະ ນອກນ ັ້ນ 
ຍ ງມີການລງົເລິກການລົງທຶນຕົວແບບສໍາລ ບຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ. ເນືື່ອງຈາກຂ ໍ້ຈໍາກ ດ ແລະ ຄວາມຫຍຸງ້ຍາກ 
ໃນເວລາດໍາເນິນການຈໍາລອງການຄິດໄລ່ຄາ່ໃຊ້ຈ່າຍສໍາລ ບແຕ່ລະເປ ົ້າໝາຍຂອງແຜນການ 5 ປີຄ ັ້ງທີ IX, 
ຈຶື່ງໄດ້ມີການສ້າງບົດລາຍງານ ກຽ່ວກ ບ ຊ່ອງຫວ່າງ ແລະ ບ ນຫາສິື່ງທາ້ທາຍຕ່າງໆ ລວມທ ງວທິແີກ້ໄຂທີື່ເປັນໄປໄດ້ 
ເພືື່ອຮ ບປະກ ນໃຫ້ສາມາດດໍາເນີນການປະເມີນຄາ່ໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ແກບ່ລຸິມະສິດດ້ານນະໂຍບາຍໃນອະນາຄົດໄດ້. 

• ສະພາບແຫ ງ່ຊ ບພະຍາກອນ  ຫ  ື ເອີັ້ນວາ່ “ແຫ ງ່ທນຶ”, ແມ່ນໄດປ້ະເມີນຜ່ານ 

ການປະເມີນດ້ານການເງິນເພືື່ອການພ ດທະນາ (DFA) ເຊິື່ງໄດ້ວິເຄາະ 4 ແຫ ່ງທຶນ, 

ຕາມວທິີການຂອງວາລະການປະຕິບ ດງານ Addis Ababa, ຄື: ງບົປະມານແຫ່ງລ ດ, ແຫ ່ງທຶນພາກເອກະຊົນພາຍໃນ, 

ແຫ ່ງທຶນພາກເອກະຊົນຈາກຕ່າງປະເທດ, ແລະ ການຊ່ວຍເຫ ືອທາງການເພືື່ອການພ ດທະນາ (ODA). ນອກນ ັ້ນ, 
ຍ ງໄດ້ມີການປະເມີນເພີື່ມເຕີມໃນ 2 ເອກະສານ ກ່ຽວກ ບ ພ ນທະບ ດລ ດຖະບານ ແລະ 
ການເງິນສໍາລ ບວຽກງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເພືື່ອເປັນຂ ໍ້ມູນທີື່ສະໜ ບສະໜູນໃຫ້ແກ່ການເປະເມີນ DFA. 

 
ການປະເມີນທ ງສອງນີັ້ - ການປະເມີນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ແຫ ່ງທຶນ - ເມືື່ອລວມກ ນແລ້ວ, ຊ່ວຍໃຫ້ເຫ ນເຖິງ ຊ່ອງຫວ່າງດ້ານການເງິນ 
ຫ  ືເວົັ້າອີກຢ່າງໜຶື່ງແມ່ນຊ ບພະຍາກອນທີື່ຂາດແຄນ ເພືື່ອຮ ບໃຊ້ເຂົັ້າໃນການບ ນລຸບລຸມິະສິດດ້ານການພ ດທະນາແຫ່ງຊາດ. 
 
ຜົນການຄົັ້ນຄວ້າຈາກບ ນດາການປະເມີນເຫ ົັ່ານີັ້ ໄດ້ນໍາສະເໜີ ແລະ ເຫ ນດີເປັນເອກະພາບ (ໂດຍມີການປັບປຸງບາງຂ ໍ້ມູນທີື່ຈໍາເປັນ) 
ໃນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຄ ັ້ງທ ີ 1 ຈ ດຂຶັ້ນໃນວ ນທ ີ 14-15 ຕຸລາ 2021 ທີື່ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈ ນ 

ໂດຍການເຂົັ້າຮ່ວມຂອງຕາງໜ້າຈາກ MPI, MoF, MoH, BoL ແລະ ບ ນດາກະຊວງທີື່ກຽ່ວຂອ້ງ, ທະນາຄານໂລກ, IMF, EU, 

ບ ນດາສະຖານທູດ ແລະ ອງົການ ສປຊ. 



   

9 
 

 
ໄລຍະການກາໍນດົຍດຸທະສາດການເງນິ 
 
ການກໍານົດຍຸດທະສາດການເງິນແມ່ນໄລຍະທີື່ສໍາຄ ນທີື່ສຸດຂອງຂະບວນການເຮ ດວຽກດ ັ່ງກາ່ວ. ມ ີ 2 ຈຸດປະສົງຕົັ້ນຕ  ຄ:ື 
ເພືື່ອກໍານົດ (1) ທາງເລອືກນະໂຍບາຍດາ້ນການເງນິທີື່ມຄີວາມກຽ່ວຂອ້ງທີື່ສດຸ ແລະ ຮ ບປະກ ນໃຫ້ບ ນດານະໂຍບາຍ, ເຄືື່ອງມ ື

ແລະ ຂອບລະບຽບການຕ່າງໆ ມຄີວາມສອດຄອ່ງ, ຍືນຍົງ ແລະ ຮ ບຮູ້ເຖິງຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ, ແລະ (2) ຄວາມຕອ້ງການ ແລະ 
ກາລະໂອກາດດາ້ນການຊວ່ຍເຫ ອືທາງວຊິາການ ແລະ ການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດ 
ທີື່ຈໍາເປັນເພືື່ອສະໜ ບສະໜູນການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດຍຸດທະສາດການເງິນໃຫມ້ີປະສິດທິພາບ. 
 

ການກາໍນດົຍດຸທະສາດການເງນິ (ໄລຍະທ ີ 2) ຈະໄດດໍ້າເນີນລະຫວ່າງໄຕມາດທີ 4 ປີ 2021 ໄປຈົນເຖິງໄຕມາດທີ 1 ຂອງປ ີ
2022 ແລະ ປະກອບມີ 3 ຂ ັ້ນຕອນທີື່ຊ ດເຈນ ດ ັ່ງລຸມ່ນີັ້ (ເບິື່ງຮູບທີ 3): 
• ຂ ັ້ນຕອນການສກຶສາທາງເລອືກທີື່ເປນັໄປໄດ້ ເພືື່ອກາໍນົດ ແລະ ປກຶສາຫາລືກຽ່ວກ ບຮາ່ງຂົງເຂດນະໂຍບາຍດ້ານການເງິນ 

ໂດຍອີງໃສ່ຜົນການວິເຄາະດ້ານການເງິນ ທີື່ໄດ້ຮ ບຈາກໄລຍະທີ 1. ຂ ັ້ນຕອນນີັ້ຈະ ດ າເນີນ ໃນລະຫວ່າງເດືອນຕຸລາ ແລະ 

ພະຈິກ 2021, ເຊິື່ງໃນນີັ້ໄດ້ຈ ດກອງປະຊຸມປກຶສາຫາລືໃນຂ ັ້ນວຊິາການ ກຽ່ວກ ບຂງົເຂດນະໂຍບາຍດ້ານການເງິນ ແລະ 
ນະໂຍບາຍ ແລະ ການປັບປຸງຕ່າງໆທີື່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບ ນ, ແລະ ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ື ຄ ັ້ງທີ 2 ທີື່ຈ ດຂຶັ້ນກ່ອນ 
ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດ ບສູງ, ເພືື່ອເຫ ນດີເປັນເອກະພາບກ ບບ ນດາພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂອ້ງ 
ກ່ຽວກ ບໂຄງຮາ່ງຂອງຍຸດທະສາດການເງິນ. ຈຸດປະສົງຮອງລົງມາຂອງຂ ັ້ນຕອນນີັ້ ແມ່ນເພືື່ອເພີື່ມທະວີການປະສານງານ ແລະ 
ວິທີການເຮ ດວຽກລະຫວາ່ງບ ນດາພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຕົັ້ນຕ  ໃນຊ່ວງເລີື່ມຕົັ້ນຂອງໄລຍະການກາໍນົດນະໂຍບາຍ. 

• ຂ ັ້ນຕອນການກາໍນດົນະໂຍບາຍ, ເພືື່ອປັບປຸງບ ນດາທາງເລືອກດ້ານນະໂຍບາຍທີື່ກ່ຽວຂອ້ງ. ຂ ັ້ນຕອນນີັ້ 
ປະກອບມີການປຶກສາຫາລືເພີື່ມເຕີມເປັນກຸ່ມນ້ອຍ ພາຍໃຕ້ແຕ່ລະຂົງເຂດນະໂຍບາຍດ້ານການເງິນ 
ເພືື່ອກໍານົດທາງເລືອກນະໂຍບາຍທີື່ສາມາດຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດໄດ.້ ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຄ ັ້ງທີ 3 

(ເບິື່ງຂາ້ງເທິງ)ເຊີື່ງຈະລງົເລິກຢ່າງຮອບດ້ານຂຶັ້ນຕືື່ມ  ຈະໄດຈ້ ດຂຶັ້ນເພືື່ອເຫ ນດີເປັນເອກະພາບ ໃນລະດ ບວິຊາການ 
ກ່ຽວກ ບຍຸດທະສາດການເງິນ. 

• ຂ ັ້ນຕອນການຕກົລງົເຫ ນດີເປນັເອກະພາບ ເພືື່ອປບັປງຸເອກະສານອີງໃສ່ຄໍາເຫ ນໃນລະດ ບວິຊາການຄ ັ້ງສຸດທາ້ຍ ແລະ 
ກ້າວໄປສູ່ການຮ ບຮອງເອົາຍຸດທະສາດການເງິນໃນລະດ ບສູງ. 

 

 

 
ຮບູທ ີ3 – ໄລຍະການກາໍນດົນະໂຍບາຍ (ສຂີຽວ) 
 
 



   

10 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



   

11 
 

ການປບັປຸງຜນົການຄນົຄວ້າຈາກການວເິຄາະດາ້ນການເງນິ 
ໂດຍອງີໃສຜ່ົນຂອງກອງປະຊມຸປກຶສາຫາລຄື ັ້ງທ ີ1 
 

ໃນຕົັ້ນເດືອນພະຈິກ 2021, ບ ນດາພາກສ່ວນທີື່ກຽ່ວຂ້ອງໄດ້ມີຄວາມເຂົັ້າໃຈຮ່ວມກ ນກ່ຽວກ ບຂ ໍ້ຈໍາກ ດ ແລະ 

ຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານການເງນິເພືື່ອການພ ດທະນາ. ໃນພາກນີັ້ໄດສ້ະຫ ຸບຜົນການຄົັ້ນຄວ້າຕົັ້ນຕ ຈາກການວິເຄາະດ້ານການເງິນ, 
ເຊີື່ງໄດຮ້ ບການປັບປຸງ ໂດຍອີງໃສ່ຄໍາຄິດເຫ ນຈາກບ ນດາຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຄ ັ້ງທີ 1, ແລະ 

ກໍານົດກ່ຽວກ ບຂ ັ້ນຕອນຕ ໍ່ໄປໃນການປັບປງຸຄຸນນະພາບຂອງຜົນການວິເຄາະເຫ ົັ່ານີັ້. 

 
ການສະໜອງແຫ ງ່ທນຶເພືື່ອຈ ດຕ ັ້ງປະຕບິ ດບລູມິະສດິການພ ດທະນາແຫງ່ຊາດ 

 
ເອກະສານບດົສະຫ ບຸຫຍ ໍ້ 
• ການປະເມີນດ້ານການເງິນເພືື່ອການພ ດທະນາ (DFA) 
1. ແຫ ່ງທຶນງົບປະມານພາກລ ດ 
2. ແຫ ່ງທຶນຈາກການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ (FDI) 
3. ແຫ ່ງທຶນຈາກການຊ່ວຍເຫ ືອທາງການເພືື່ອການພ ດທະນາ (ODA) 
4. ແຫ ່ງທຶນຈາກການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນອືື່ນໆ  
• ການວິເຄາະກ່ຽວກ ບພ ນທະບ ດທີື່ອອກໂດຍລ ດຖະບານ ແລະ ລ ດວິສາຫະກິດຂອງ ສປປ ລາວ 

• ບົດສະຫ ຸບການວິເຄາະການເງິນສໍາລ ບວຽກງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ 

 

A. ການປະເມນີດາ້ນການເງນິເພືື່ອການພ ດທະນາ (DFA) 
 

• ຈຸດປະສງົ 
 

ປຶົ້ມຄູມ່ືກ່ຽວກ ບການປະເມີນດ້ານການເງິນເພືື່ອການພ ດທະນາ (DFA), ພ ດທະນາໂດຍ UNDP, 

ໃຫລ້າຍລະອຽດກ່ຽວກ ບບົດບາດຂອງເຄືື່ອງມືໃນການວິເຄາະດ ັ່ງກາ່ວ ແລະ ຂອບວຽກການເງິນແຫ່ງຊາດແບບເຊ ື່ອມສານ (INFF, 

ເບິື່ງຂ ໍ້ມລູຸ່ມນ ີ້). ວິທ ການດ ັ່ງກ່າວ, ເຊ ື່ງກໍາລ ງຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດໃນເກືອບ 50 ປະເທດ, 

ສະໜ ບສະໜູນໃຫ້ແກໄ່ລຍະການດໍາເນ ນການວິເຄາະດ້ານການເງິນ. ໃນຄວາມຈິງແລ້ວ, 

ວິທີການດ ັ່ງກ່າວເປັນພືັ້ນຖານທາງດ້ານການວິເຄາະໃຫ້ແກຍຸ່ດທະສາດການເງິນ. DFA ນໍາສະເໜ ຜົນການຄ ີ້ນຄວ້າທ ື່ສໍາຄັນ ແລະ 

ທິດທາງໃຫ້ແກ່ບ ນດາຜູ້ກໍານົດນະໂຍບາຍ ໃນການກໍານົດຍຸດທະສາດການເງນິ 

ໂດຍການຄ ີ້ນຄວ້າທາ່ອ່ຽງຂອງສະພາບແຫ ່ງທຶນຈາກ 4 ແຫ ງ່ທຶນຕົັ້ນຕ  ຄື: ງບົປະມານພາກລ ດ, ແຫ ່ງທຶນພາກເອກະຊົນພາຍໃນ, 

ແຫ ່ງທຶນພາກເອກະຊົນຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຊ່ວຍເຫ ືອທາງການເພືື່ອການພ ດທະນາ (ODA), ແລະ 
ມູນຄ່າຂອງແຫ ່ງທຶນເຫ ົັ່ານີັ້ໃນລະບົບເສດຖະກິດ.  

https://sdgfinance.undp.org/sites/default/files/UNDP-DFA%20Guidebook-D4-HighResolution%20%28002%29.pdf
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• ວທິກີານ, ຂອບເຂດ ແລະ ຂ ໍ້ຈາໍກ ດ 

 

INFF ນໍາໃຊວ້ທິີການຈ ດປະເພດແຫ ່ງທຶນເພືື່ອການພ ດທະນາເຂົັ້າເປັນກຸມ່ຕ່າງໆດ ັ່ງນີັ້: ແຫ ່ງທຶນພາກລ ດພາຍໃນ, 
ແຫ ່ງທຶນພາກລ ດຕ່າງປະເທດ, ແຫ ່ງທຶນພາກເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ແຫ ່ງທຶນພາກເອກະຊົນຕ່າງປະເທດ (ເບິື່ງຕາຕະລາງລຸມ່ນີັ້). 
 

ເຫດຜນົໃນການນາໍໃຊວ້ທິກີານດ ັ່ງກາ່ວຂອງຂອບ INFF ມີຢູ່ 3 ປະການ. ອ ນທີໜຶື່ງ, ການຮ ບຮອງເອົາວທິີການຂອງຂອບ INFF 
ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ສ້າງນະໂຍບາຍຕົັ້ນຕ  ສາມາດພິຈາລະນາໄດຢ່້າງຮອບດ້ານກ່ຽວກ ບແຫ ່ງທຶນເພືື່ອການພ ດທະນາ (4 
ແຫ ່ງທຶນທີື່ກວມເອາົລະບົບເສດຖະກິດທ ງໝົດ), ໂດຍອງີຕາມປະເພດແຫ ່ງທຶນທີື່ກາໍນົດແບບງ່າຍດາຍ (ພາຍໃນ/ສາກົນ ແລະ 
ລ ດ/ເອກະຊົນ), ເພືື່ອກາໍນດົນະໂຍບາຍດາ້ນການເງນິຢາ່ງຮອບດາ້ນທີື່ສດຸ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ນະໂຍບາຍເພືື່ອສະໜ ບສະໜຸນ FDI 
ໃນການສົັ່ງເສີມການເຕີບໂຕສີຂຽວ (ຕົວຢ່າງ: ສິື່ງຈູງໃຈທາງດ້ານງົບປະມານ) 
ແມ່ນແຕກຕ່າງຈາກນະໂຍບາຍເພືື່ອສະໜ ບສະໜູນການລງົທຶນຂອງລ ດ (ຕົວຢ່າງ: ການປັບປຸງການຈ ດສ ນງົບປະມານ), ODA 
(ຕົວຢ່າງ: ສ້າງຄວາມເຂ ັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການປະສານງານ ແລະ ການວາງແຜນຍຸດທະສາດຮ່ວມກ ບຄູ່ຮ່ວມພ ດທະນາ) ຫ  ື
ການລງົທຶນຂອງພາກເອກະຊົນພາຍໃນ (ຕົວຢ່າງ: ທຶນກູ້ຢືມສໍາລ ບ SME) ເພືື່ອສົັ່ງເສີມການເຕີບໂຕສີຂຽວ. ອ ນທີສອງ, 
ໃນພາກປະຕິບ ດ, ການຈ ດປະເພດຂອງສາກົນນີັ້ໄດ້ຮ ບການຕົກລົງເຫ ນດີໃນກອງປະຊຸມອົງການສະຫະປະຊາຊາດ 
ວ່າດ້ວຍການເງິນເພືື່ອການພ ດທະນາ ປ ີ 2015, ໃນເວລາດຽວກ ນກ ບການຮ ບຮອງເອາົ ວາລະການປະຕິບ ດງານອາດີສອາບາບາ 
(AAAA). ການຮ ບຮອງເອົາວທິກີານດາ້ນການເງນິເພືື່ອການພ ດທະນານີັ້ 

ຈະຊວ່ຍໃຫສ້າມາດດາໍເນນີການສມົທຽບລະຫວາ່ງປະເທດກ ບຫ າຍໆປະເທດທີື່ໄດ້ຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ ຫ ື ກໍາລ ງຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ DFA. 
ອ ນທີສາມ, ການຮ ບຮອງເອົາວິທີການນີັ້ໃຫຜົ້ນປະໂຫຍດທີື່ກາ່ວມາຂາ້ງເທິງ, 
ໃນເວລາດຽວກ ນກ ໍ່ສອດຄອ່ງກ ບຮບູແບບການຈ ດປະເພດແຫ ງ່ທນຶໃນປດັຈບຸ ນຂອງລ ດຖະບານ ດ ັ່ງທີື່ກໍານົດໄວ້ໃນ 
ແຜນພ ດທະນາເສດຖະກິດ-ສ ງຄົມແຫ່ງຊາດຄ ັ້ງທີ IX. ຕາຕະລາງລຸ່ມນີັ້ ສະແດງໃຫເ້ຫ ນເຖິງການສົມທຽບແຫ ່ງທຶນ 

ລະຫວ່າງວິທກີານຕາມຂອບວຽກ INFF ແລະ ການກາໍນົດໃນແຜນພ ດທະນາເສດຖະກິດ-ສ ງຄົມແຫ່ງຊາດຄ ັ້ງທີ IX. 

INFF ແຜນພ ດທະນາເສດຖະກດິ-ສ ງຄມົແຫ່ງຊາດຄ ັ້ງທ ີIX 

1. ແຫ ງ່ທນຶພາກລ ດພາຍໃນ 1. ງບົປະມານພາກລ ດ 
• ລາຍຮ ບຈາກອາກອນ (ໂດຍກົງ, ທາງອ້ອມ) 
• ລາຍຮ ບທີື່ບ ໍ່ແມ່ນອາກອນ 
• ການກູ້ຢືມຂອງລ ດຖະບານ (ເງິນກູ້, ພ ນທະບ ດ) 
• ລາຍຮ ບຂອງລ ດວິສາຫະກິດ 

• ລາຍຈ່າຍປ ກກະຕິຂອງກະຊວງ ແລະ ແຂວງ 
• ລາຍຈ່າຍລົງທຶນຂອງກະຊວງ ແລະ ແຂວງ 
• ລາຍຈ່າຍຊໍາລະໜີັ້ຂອງລ ດຖະບານ 

2. ແຫ ງ່ທນຶພາກເອກະຊນົພາຍໃນ 2. ການລງົທນຶຂອງພາກເອກະຊນົພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ 

• ທຶນຂອງພາກເອກະຊົນ - ການສະສົມທຶນຄົງທີື່ລວມຍອດ 
• ການກູ້ຢືມພາຍໃນ 
• ອົງການຈ ດຕ ັ້ງທີື່ບ ໍ່ສ ງກ ດລ ດຖະບານ, ມູນນິທິ, ແລະ 

ອົງການຈ ດຕ ັ້ງກ່ຽວກ ບຄວາມເຊືື່ອແຫ່ງຊາດ 

• ທຶນພາກເອກະຊົນ - ການສະສົມທຶນຄົງທີື່ລວມຍອດ 
• ການກູ້ຢືມຈາກຕ່າງປະເທດຂອງພາກເອກະຊົນ 
• ການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ (FDI) 

o ກະແສເງິນ  
o ການນໍາເຂົັ້າສິນຄ້າທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ 

• ການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດໃນຫ  ກຊ ບ (FPI) - immaterial 

3. ແຫ ງ່ທນຶພາກລ ດຕ່າງປະເທດ 3. ການຊວ່ຍເຫ ອືທາງການເພືື່ອການພ ດທະນາ 
• ທຶນຊ່ວຍເຫ ືອລ້າ ODA • ທຶນຊ່ວຍເຫ ືອລ້າ ODA 
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ຂ ໍ້ຈໍາກ ດສ່ວນໃຫຍ່ໃນການດໍາເນີນ DFA ແມ່ນຕິດພ ນກ ບບ ນຫາຄວາມພ້ອມທາງດ້ານຂ ໍ້ມູນ: ຊຸດຂ ໍ້ມູນຕົັ້ນຕ ຈໍານວນໜຶື່ງ 

ບ ໍ່ສາມາດເຂົັ້າເຖິງໄດ້ ເຊ ັ່ນ: ລາຍລະອຽດກຽ່ວກ ບການຈ ດສ ນງົບປະມານພາກລ ດ ຫ ື ທຶນ ODA.  

 
ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ຜົນການຄົັ້ນຄວ້າຕົັ້ນຕ ຕາມລາຍລະອຽດລຸ່ມນີັ້ ແມ່ນຖືວ່າເປັນຂ ໍ້ມູນທີື່ເຂ ັ້ມແຂງ ໂດຍຄໍານງຶເຖິງຂ ໍ້ຜິດພາດ ຫ  ື
ຂ ໍ້ມູນທີື່ຂາດຫາຍໃນການປັບປງຸຂ ໍ້ມູນ. ຂ ໍ້ມູນເຫ ົັ່ານີັ້ໄດ້ຜ່ານການປຶກສາຫາລືກ ບບ ນດາກະຊວງທີື່ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ 
ຄູ່ຮ່ວມພ ດທະນາແບບສອງຝ່າຍ ແລະ ໄດ້ເຫ ນດີເປັນເອກະພາບໃນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຄ ັ້ງທີ 1. 

 

• ຜນົການຄົັ້ນຄວາ້ຕົັ້ນຕ  

ງບົປະ 
ມານພາກລ ດພາຍໃນ 

1. ຈໍາເປັນຕ້ອງເພີື່ມລາຍຮ ບພາກລ ດໃນລະດ ບທີື່ສູງເພືື່ອສາມາດບ ນລຸບູລມິະສິດຂອງແຜນ
ການ 5 ປີຄ ັ້ງທີ 9  

 

2. ດ້ານລາຍຈ່າຍ ເຫ ນວ່າການຈ ດສ ນງົບປະມານໃນປັດຈຸບ ນ ແລະ 
ບູລິມະສິດຂອງແຜນການ 5 ປີຄ ັ້ງທີ 9 ແມ່ນບ ໍ່ສອດຄ່ອງກ ນ 
ເຊີື່ງຈະຕ້ອງໄດ້ຮ ບການແກ້ໄຂ. 

ແຫ ງ່ທນຶພາກລ ດຕາ່ງປະເທດ 

1. ODA ປະກອບສ່ວນຢ່າງຫ ວງຫ າຍເຂົັ້າໃນຂະແໜງສ ງຄົມ ແລະ ຄວນສືບຕ ໍ່ເປັນ

ຕົວຂ ບເຂືື່ອນໃຫ້ແກ່ການພ ດທະນາໃນໄລຍະແຜນການ 5 ປີຄ ັ້ງທີ IX.  

 

2. ກະດານລາຍງານ (Dashboard) ຂອງລະບົບຂ ໍ້ມູນການຄຸ້ມຄອງ ODA (ODA-

MIS) ຕ້ອງໄດ້ຮ ບການປັບປຸງຢ່າງເປັນປ ກກະຕິ ເພືື່ອສະໜອງຂ ໍ້ມູນໃຫ້ລ ດຖະບານ 

ກ່ຽວກ ບ ຂອບເຂດ, ກໍານົດເວລາ ແລະ ຈຸດສຸມຂອງການລົງທຶນ ODA.  

 

3. ຂີດຄວາມສາມາດຈໍາກ ດໃນການຄຸ້ມຄອງ ODA 

ຂອງຂະແໜງການອາດທ່ວງດຶງການເພີື່ມທະວີ ODA, 
ເຊິື່ງເປັນໜຶື່ງໃນເງືື່ອນໄຂສໍາຄ ນທີື່ຄູ່ຮ່ວມພ ດທະນາ 
ພິຈາລະນາໃນເວລາອານຸມ ດການຊ່ວຍເຫ ືອ.  

• ທຶນກູ້ຢືມ ODA 
• ທຶນຊ່ວຍເຫ ືອອືື່ນໆພາຍໃຕ້ ຂອບການຮ່ວມມືໃຕ້-ໃຕ້ 

• ທຶນກູ້ຢືມ ODA 
• ທຶນຊ່ວຍເຫ ືອອືື່ນໆພາຍໃຕ້ ຂອບການຮ່ວມມືໃຕ້-ໃຕ້ 

4. ແຫ ງ່ທນຶພາກເອກະຊນົຕາ່ງປະເທດ 4. ການລງົທນຶອືື່ນໆ 
• ການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ (FDI) 

• ການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດໃນຫ  ກຊ ບ (FPI) – immaterial 
• ການກູ້ຢືມຈາກຕ່າງປະເທດ 
• ເງິນໂອນຈາກຕ່າງປະເທດ 
• ອົງການ NGO ສາກົນ, ມູນນິິທິ, ແລະ ອົງການຈ ດຕ ັ້ງທີື່ມີສ ດທາ 

• ເງິນໂອນຈາກຕ່າງປະເທດ 
• ສິນເຊືື່ອຈາກສະຖາບ ນການເງິນຈຸນລະພາກ ແລະ 

ສະຖາບ ນການເງິນຂອງຊຸມຊົນ (ຂະແໜງການເງິນ, 

ຂະແໜງທີື່ບ ໍ່ແມ່ນທະນາຄານ) 
• ການປະກອບສ່ວນຂອງຊຸມຊົນ 
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4. ການພິຈາລະນາກ່ຽວກ ບການອອກຈາກສະຖານະພາບ LDC 

ເຊິື່ງອາດມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ຄວາມສາມາດໃນການເຂົັ້າເຖິງ ODA ໃນຕ ໍ່ໜ້າ, ແລະ 

ການເຊືື່ອມໂຍງລະຫວ່າງຍຸດທະສາດການຂາ້ມຜ່ານການອອກຈາກ LDC ແລະ 
ຍຸດທະສາດການເງິນ ແມ່ນສິື່ງສໍາຄ ນ. 

ແຫ ງ່ທນຶພາກເອກະຊນົຕາ່ງ 
ປະເທດ 

1. ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການປະຕິຮູບນະໂຍບາຍທີື່ສໍາຄ ນເພືື່ອຄຸ້ມຄອງ FDI ໃນ

ອະນາຄົດເພືື່ອສະໜ ບສະໜູນຂະແໜງສ ງຄົມຫ າຍຂຶັ້ນ ໃນໄລຍະແຜນການ 5 ປີຄ ັ້ງທ ີ

IX. 

 

2. ການໄຫ ເຂົັ້າຂອງທຶນ FDI 
ມທີ່າອ່ຽງຈະສືບຕ ໍ່ໂດຍສອດຄ່ອງກ ບສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດໃນພາກ
ພືັ້ນ ເຊີື່ງໄດ້ຮ ບການສະໜ ບສະໜູນຈາກການລົງທຶນຂອງ ຈີນ.  

 

3. ການເອືື່ອຍອີງໃສ່ແຫ ່ງການລົງທຶນສ່ວນໃຫຍ່ທີື່ມາຈາກປະເທດດຽວ, 
ໂດຍບ ໍ່ມີກົນໄກການປະສານງານ ແລະ ການຮ ບປະກ ນຄວາມໂປ່ງໄສທີື່ຊ ດເຈນ, ເຮ ດໃຫ້ 
ສປປ ລາວ ມີຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານເສດຖະກິດ 
ຖ້າຫາກເສດຖະກິດຂອງປະເທດຕົັ້ນທາງແຫ ່ງທຶນດ ັ່ງກ່າວ ສະລ ຕົວ ຫ  ື
ການພົວພ ນລະຫວ່າງສອງປະເທດມີການປ່ຽນແປງ.  

 

4. ການລົງທຶນໃນຫ  ກຊ ບຂອງນ ກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ (FPI) ມີການເໜ ງຕີງ 

ຫ າຍພ ສົມຄວນໃນໄລຍະແຜນການ 5 ປີຄ ັ້ງທ ີ VIII (2016-2020). FPI 
ມີການເໜ ງຕີງໃນລະດ ບສູງ, ສະນ ັ້ນ ຈຶື່ງມີຄວາມຕ້ອງການຕະຫ າດທຶນທີື່ໝ ັ້ນຄົງ 
ເພືື່ອທີື່ຈະເປັນແຫ ່ງການເງິນເພືື່ອການພ ດທະນາທີື່ມປີະສິດທິພາບ. FPI 

ອາດດໍາເນີນໃນຮູບແບບການຂາຍຫຸ້ນໃນລ ດວິສາຫະກິດ (SOEs) 
ເຊິື່ງສະໜ ບສະໜູນໃຫ້ແກນ່ະໂຍບາຍຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການປະຕິຮູບ ແລະ 
ການປັບປງຸ/ການຮ່ວມທຶນໃນລ ດວິສາຫະກິດ; ແລະ/ຫ  ື ການຊໍາລະໜີັ້ສິນຂອງລ ດ. 

ການຂາຍຊ ບສິນ SOE ຍ ງສະໜ ນສະໜູນການຊໍາລະໜີັ້ສິນ. 

 

5. ການໂອນເງິນຈາກຕ່າງປະເທດ ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນເງິນໃຊ້ຈ່າຍໃນຄົວເຮືອນ ແລະ 
ສະໜ ບສະໜູນໃຫ້ແກ່ການບ ນລຸຄາດໝາຍທີື່ຕິດພ ນກ ບການຫ ຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ 
ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນ ທີື່ກໍານົດໃນແຜນການ 5 ປີ ຄ ັ້ງທີ IX. ເນືື່ອງຈາກເງິນ
ໂອນຈາກຕ່າງປະເທດ ສະໜ ບສະໜູນໃຫ້ແກ່ການບ ລິໂພກໃນຄົວເຮືອນ, ສະນ ັ້ນ 
ອາດສົັ່ງເສີມນະໂຍບາຍເພືື່ອການບ ລິໂພກແບບມີຄວາມຮ ບຜິດຊອບ ແລະ ຍືນຍົງ 
ໂດຍສອດຄ່ອງກ ບແຜນການ 5 ປີ ຄ ັ້ງທີ IX. 
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6. ການຄົັ້ນຄວ້າເພີື່ມເຕີມກ່ຽວກ ບວທິີການກາໍຈ ດການເງີນທີື່ຜິດກົດໝາຍ 
ເປັນສິື່ງສໍາຄ ນ 
ເພືື່ອສະໜ ບສະໜູນການປັບປຸງຄນຸນະພາບຂອງສະພາບແວດລອ້ມການດໍາເນີນທລຸະ
ກິດ ແລະ ສ້າງຄວາມດຶງດູດທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ. 

ການລງົທນຶຂອງພາກເອກະຊນົພາ
ຍໃນ 

1. ການລງົທຶນພາກເອກະຊົນພາຍໃນ ເປັນແຫ ່ງທຶນເພືື່ອການພ ດທະນາທີື່ສໍາຄ ນ 
ແຕ່ສ່ວນໃຫ່ຍຍ ງບ ໍ່ຖືກນໍາໃຊ.້  
 

2. ນະໂຍບາຍສົັ່ງເສີມການລົງທຶນປັດຈຸບ ນຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນເນ ັ້ນໃສ່ການດຶງດູດ ແລະ 
ສົັ່ງເສີມນ ກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ.  

 

3. ຈໍາເປັນຕ້ອງຊກຸຍູ້ການລົງທຶນພາກເອກະຊົນພາຍໃນ 
ໂດຍຜ່ານນະໂຍບາຍສົັ່ງເສີມການພ ດທະນາ SME, ທລຸະກິດເລີື່ມຕົັ້ນ (start-up) 
ແລະ ການເຂົັ້າເຖິງສິນເຊືື່ອທີື່ມປີະສິດທິພາບກວ່າເກົັ່າ ເພືື່ອສົັ່ງເສີມການລງົທຶນ. 
ນະໂຍບາຍການປອ່ຍສິນເຊືື່ອເພືື່ອສົັ່ງເສີມການລງົທຶນພາກເອກະຊົນພາຍໃນ 
ຈະຕ້ອງພິຈາລະນາບລູິມະສິດໃນການຮ ບປະກ ນສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດ
ມະຫາພາກ.  
 

4. ຈະມີການກໍານົດຂ ໍ້ມູນຕົວແທນ (proxy) ທີື່ດີກວ່າ 

ອ ດຕາການສະສົມທຶນຄົງທີື່ລວມຍອດ (GFCF) 
ສໍາລ ບການຄາດຄະເນລະດ ບການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນພາຍໃນ.  

 

 

 

1. ແຫ ງ່ທນຶພາກລ ດພາຍໃນ 15.7% 1. ງບົປະມານພາກລ ດ 15.7% 

2. ແຫ ງ່ທນຶພາກເອກະຊນົພາຍໃນ 21.0% 2. ການລງົທນຶຂອງພາກເອກະຊນົພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດ 

27.1% 

3. ແຫ ງ່ທນຶພາກລ ດສາກນົ 3.1% 3. ການຊ່ວຍເຫ ອືທາງການເພືື່ອການພ ດທະນາ 3.1% 

4. ແຫ ງ່ທນຶພາກເອກະຊນົສາກົນ 7.5% 4. ການລງົທນຶອືື່ນໆ 1.4% 

ລວມທ ງໝດົຕາມປະເພດແຫ ງ່ທນຶຂອງ INFF 47.30% 
ລວມທ ງໝດົຕາມປະເພດແຫ ງ່ທນຶໃນ NSEDP 

ຄ ັ້ງທ ີ9 
47.30% 
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B. ການວເິຄາະພ ນທະບ ດທີື່ອອກໂດຍລ ດຖະບານ ແລະ ລ ດວສິາຫະກິດ (UNCDF) 
 
• ຈຸດປະສງົ 
 
ການທົບທວນກຽ່ວກ ບພ ນທະບ ດຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ວິເຄາະພ ນທະບ ດຕ່າງໆທີື່ອອກໂດຍລ ດຖະບານ ແລະ ລ ດວິສາຫະກິດ ໃນປ ີ
2020. ບົດລາຍງານດ ັ່ງກ່າວ ສະໜອງຂ ໍ້ມູນພາບລວມໂດຍຫຍ ໍ້ກຽ່ວກ ບໜີັ້ສາທາລະນະສະສົມ ແລະ 
ສຶກສາຄວາມສົນໃຈຂອງບ ນດານ ກລົງທຶນ ຕ ໍ່ໜີັ້ສິນຂອງລ ດຖະບານລາວ. 
ບົດທົບທວນນີັ້ເປັນສ່ວນເສີມໃຫ້ແກ່ການວິເຄາະພາຍໃຕ້ DFA ກຽ່ວກ ບການເງິນພາກລ ດພາຍໃນ (ງົບປະມານແຫ່ງລ ດ). 

 
• ວທິກີານ, ຂອບເຂດ, ແລະ ຂ ໍ້ຈາໍກ ດ 

 

ບົດລາຍງານນີັ້ໄດອ້ີງໃສ່ການນໍາໃຊ້ຂ ໍ້ມູນຈາກຫ າຍແຫ ່ງຂອງພາກລ ດຖະບານ ແລະ ພາຍນອກ, ເຊີື່ງລວມທ ງຂ ໍ້ມູນຈາກ MoF, 

BoL, ສະມາຄມົຕະຫ າດພ ນທະບ ດແຫ່ງປະເທດໄທ (TBMA), ຕະຫ າດຫ  ກຊ ບລາວ (LSX), ຕະຫ າດຫ  ກຊ ບສິງກະໂປ (SGX) 
ແລະ ບ ນດາອງົກອນຈ ດອ ນດ ບຄວາມໜ້າເຊືື່ອຖື. ຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ຄວາມບ ໍ່ພອ້ມທາງດ້ານຂ ໍ້ມູນ ແລະ 
ຄວາມບ ໍ່ສອງຄອ່ງຂອງຂ ໍ້ມູນລະຫວ່າງຫ າຍແຫ ່ງຂ ໍ້ມູນ ຖືວ່າເປັນຂ ໍ້ຈາໍກ ດທີື່ສໍາຄ ນ. ການວິເຄາະດ ັ່ງກ່າວ 
ໄດ້ອີງໃສ່ຂ ໍ້ສມົມຸດຖານຈໍານວນໜຶື່ງ, ໂດຍສະເພາະ: ສປປ ລາວ ຈະສາມາດຕອບສະໜອງພ ນທະການຊໍາລະໜີັ້ສິນຂອງຕົນ, 
ແຜນພ ດທະນາເສດຖະກິດ-ສ ງຄົມແຫ່ງຊາດຄ ັ້ງທ ີ IX ຈໍາເປັນຕ້ອງມກີານລົງທຶນໃນລະດ ບສູງ, ແລະ ລ ດຖະບານ ສປປ ລາວ 
ຈະສາມາດຫ ີກລ້ຽງການຖືກຫ ຸດອ ນດ ບຄວາມໜ້າເຊືື່ອຖືລງົຕືື່ມອີກ. 
 
• ຜນົການຄົັ້ນຄວາ້ຕົັ້ນຕ  

 

ຜນົການຄົັ້ນຄວາ້ທ ີ 1: ການຊໍາລະຕົັ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍພ ນທະບ ດຕ່າງໆ ມີຜົນກະທົບທີື່ສໍາຄ ນ ໂດຍສະເພາະ 

ພ ນທະບ ດທີື່ຈະຄົບກາໍນົດຊໍາລະໃນໄລຍະແຜນພ ດທະນາເສດຖະກິດ-ສ ງຄົມແຫ່ງຊາດຄ ັ້ງທີ IX ຈໍານວນຫ າຍກວ່າ 1,700 
ລ້ານໂດລາສະຫະລ ດ ທີື່ລ ດຖະບານຈະຕ້ອງໄດ້ຊາໍລະ 
(ຕົວເລກນີັ້ບ ໍ່ໄດ້ລວມພ ນທະບ ດທີື່ບ ໍ່ຢູ່ໃນບ ນຊີພ ດທະບ ດອອກໂດຍລ ດຖະບານ ແລະ ລ ດວິສາຫະກດິອືື່ນໆ ນອກເໜືອຈາກ EDL-

Gen). ນອກນີັ້, ຄວາມກົດດ ນດ້ານລາຍຮ ບທີື່ເພີື່ມຂຶັ້ນ ເຮ ດໃຫມ້ຄີວາມກົດດ ນຈາກການຊໍາລະໜີັ້ສິນເພີື່ມຂຶັ້ນ. 

 

ຜນົການຄົັ້ນຄວາ້ທ ີ 2: ການຈ ດລໍາດ ບຄວາມໜ້າເຊືື່ອຖືໃນການອອກພ ນທະບ ດຂອງສປປ ລາວ ຫ ດຸລົງຈາກ B3 ເປັນ Caa2 

ໂດຍ Moody ໃນເດືອນສິງຫາ 2020 ເຮ ດໃຫ້ປັດຈຸບ ນ ສປປ ລາວ ມອີ ນດ ບຄວາມໜ້າເຊືື່ອຖືຕ່ໍາທີື່ສຸດໃນຂງົເຂດອາຊ ີ

ໂດຍທີື່ຍ ງບ ໍ່ໄດ້ມກີານຜິດຜິດນ ດຊໍາລະໜີັ້. ພ ນທະບ ດທີື່ຖກືຈ ດ ເປັນປະເພດ Caa2 ໃນລະດ ບອາຊ ີ

ຖືວ່າບ ໍ່ເປັນທີື່ຕ້ອງການຂອງຕະຫ າດ ໃນປະເທດໄທ, ສິງກະໂປ ແລະ ຮ່ອງກງົ, ເຊີື່ງຈະຈໍາກ ດການກູ້ຢືມຕືື່ມອກີໃນຕ ໍ່ໜ້າ.  
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ຜນົການຄົັ້ນຄວາ້ທ ີ 3: ຄວາມເຊືື່ອໝ ັ້ນຕ ໍ່ໜີັ້ສິນຂອງ ສປປ ລາວ ໃນຕະຫ າດທຶນແມ່ນມີໜ້ອຍ 
ເຊີື່ງຕິດພ ນກ ບການຈ ດອ ນດ ບຄວາມໜ້າເຊືື່ອຖືໃນປັດຈຸບ ນ ແລະ ການຜິດນ ດຊໍາລະທີື່ມຄີວາມເປັນໄປໄດ້ສູງ. ໜີັ້ສິນ ແລະ 
ຕົັ້ນທຶນການຊໍາລະທີື່ຢູ່ໃນລະດ ບທີື່ສູງ ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການຄຸ້ມຄອງບົນພືັ້ນຖານຂອງຄວາມຍືນຍົງ. 
 

 

C. ການເງນິສາໍລ ບວຽກງານການປຽ່ນແປງດນິຟາ້ອາກາດ (UNDESA) 
 
• ຈຸດປະສງົ 

 
ການວິເຄາະສະພາບການເງິນສໍາລ ບວຽກງານການປຽ່ນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃນ ສປປ ລາວ ໄດຄ້ົັ້ນຄວ້າກ່ຽວກ ບແຫ ່ງທຶນ ແລະ 
ກໍານົດ ກ່ຽວກ ບ ບ ນຫາສິື່ງທ້າທາຍ ແລະ ກາລະໂອກາດຕ່າງໆໃນການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດຂ ໍ້ລິເລີື່ມດ້ານການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ 
ເພືື່ອການລະດົມແຫ ງ່ທຶນສໍາລ ບການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດວຽກງານການປຽ່ນແປງດິນຟ້າອາກາດໄດ້ດີຂຶັ້ນ. 
ບົດວິເຄາະນີັ້ເປັນສ່ວນເສີມໃຫ້ແກ່ການວິເຄາະພາຍໃຕ້ DFA.  

 
• ວທິກີານ, ຂອບເຂດ, ແລະ ຂ ໍ້ຈາໍກ ດ 
 
ບົດວິເຄາະນີັ້ ໄດ້ອີງໃສ່ຂ ໍ້ມູນທີື່ໄດ້ຮ ບຈາກການສໍາພາດບ ນດາພາກທີື່ສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ 
ຂ ໍ້ມູນຈາກການທບົທວນບ ນດາເອກະສານຕ່າງໆ. ເນືື່ອງຈາກວ່າ ສປປ ລາວ ຍ ງບ ໍ່ທ ນມີຖານຂ ໍ້ມູນລວມສູນ 
ກ່ຽວກ ບການເງິນສໍາລ ບວຽກງານການປຽ່ນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ດ ັ່ງນ ັ້ນ ຂ ໍ້ມນູດ້ານປະລມິານຂອງບົດສຶກສານີັ້ 
ຈຶື່ງຕ້ອງໄດອ້ີງໃສ່ແຫ ່ງຂ ໍ້ມູນຈາກສາກົນ ເປັນສ່ວນໃຫ່ຍ. 
 
• ຜນົການຄົັ້ນຄວາ້ຕົັ້ນຕ  

 

ຜນົການຄນົຄວາ້ທ ີ 1: ການເງິນສໍາລ ບວຽກງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໃນ ສປປ ລາວ 

ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນທຶນສໍາລ ບການປບັຕົວ (71%) ແລະ ເປັນທຶນຊ່ວຍເຫ ືອລາ້. 
ສະພາບດ ັ່ງກ່າວແມ່ນສອດຄ່ອງກ ບທ່າອ່ຽງໂດຍລວມຂອງບ ນດາປະເທດດ້ອຍພ ດທະນາ 
ເຊິື່ງໄດ້ຮ ບທຶນການຊ່ວຍເຫ ືອສໍາລ ບການປຽ່ນແປງດິນຟ້າອາກາດ ທີື່ເນ ັ້ນໃສ່ຂົງເຂດການປັບຕົວ. 
ສ່ວນປະເທດທີື່ມີລາຍຮ ບປານກາງ ແມ່ນເນ ັ້ນໃສ່ ການລງົທຶນດ້ານການຫ ຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮອືນແກ້ວ (mitigation finance). 

ສໍາລ ບ ສປປ ລາວ, ເນືື່ອງຈາກອ ດຕາສ່ວນໜີັ້ສິນຕ ໍ່ GDP ຢູ່ໃນລະດ ບທີື່ສູງ, ທຶນຊ່ວຍເຫ ືອລ້າ 
ຈະສືບຕ ໍ່ເປັນບູລິມະສິດສໍາລ ບການລະດົມທຶນໃນເຂດຂງົການເງິນສໍາລ ບວຽກງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. 
ຕ ໍ່ສະພາບການດ ັ່ງກາ່ວນີັ້, ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຊອກຫາກົນໄກແບບໃໝ່ ເພືື່ອສ້າງຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຈາກທຶນຊ່ວຍເຫ ືອລ້າ 
ເຊີື່ງໜຶື່ງໃນທາງເລືອກທີື່ເປັນໄປໄດ້ ແມ່ນພິຈາລະນາການນໍາໃຊທ້ຶນຊ່ວຍເຫ ືອລາ້ 
ເພືື່ອສະໜ ບສະໜູນການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນ ໃນບ ນດາຂະແໜງການທີື່ເປັນບລຸມິະສິດທີື່ກໍານົດໄວ້ໃນເອກະສານ 
ແຜນງານແຫ່ງຊາດການປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂບ ນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (NDC). 
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ຜນົການຄນົຄວາ້ທ ີ 2: ບົດສຶກສານີັ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໂຄງການປຽ່ນແປງດິນຟ້າອາກາດສ່ວນໃຫຍ່ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດ້ຮ ບທຶນຈາກ 

ກອງທຶນຫ າຍຝ່າຍ - ທ ງກອງທຶນພາຍໃຕ້ ຂອບສົນທິສ ນຍາວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (UNFCCC) ແລະ 

ກອງທຶນທີື່ບ ໍ່ນອນໃນຂອບສົນທສິ ນຍາດ ັ່ງກ່າວ (non UNFCCC) 
ເຊິື່ງແນໃສ່ສະໜ ບສະໜູນບ ນດາປະເທດດ້ອຍພ ດທະນາໃນການກາ້ວໄປສູ່ການພ ດທະນາແບບທົນທານ ແລະ 
ຫ ຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດ. ກອງທຶນທີື່ ສປປ ລາວ ຍ ງບ ໍ່ໄດ້ເຂົັ້າເຖງິ 
ສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນກອງທຶນທີື່ບ ໍ່ໄດ້ແນໃສ່ປະເທດດ້ອຍພ ດທະນາ ແລະ/ຫ  ື
ກອງທຶນທີື່ບ ໍ່ມີຊອ່ງທາງການເຂົັ້າເຖິງຢູ່ນອກປະເທດເຈົັ້າພາບ. 
 

ຜນົການຄນົຄວາ້ທ ີ 3: ໃນການເຂົັ້າເຖິງກອງທຶນຫ າຍຝ່າຍ, ສປປ ລາວ ອິງໃສ່ຄູ່ຮ່ວມພ ດທະນາ ທີື່ໄດ້ຮ ບການຮ ບຮອງຈາກ 

ບ ນດາກອງທຶນ ເຊ ັ່ນ: ກອງທຶນສີຂຽວດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (GCF), ກອງທຶນສ  າລ ບການປັບຕົວ (AF)  ແລະ 

ກອງທຶນສິື່ງແວດລອ້ມໂລກ/ກອງທຶນສໍາລ ບປະເທດດ້ອຍພ ດທະນາ. ໃນນີັ້, ບາງກອງທນຶ 
ໄດ້ກໍານົດເງືື່ອນໄຂໃຫ້ລ ດຖະບານຕ້ອງໄດ້ຮ່ວມເຮ ດວຽກກ ບຄູ່ຮ່ວມງານຂອງກອງທຶນ ເນືື່ອງຈາກຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ 
ຊ ບພະຍາກອນທີື່ຈໍາກ ດຂອງລ ດຖະບານ ໃນການຕອບສະໜອງໃຫ້ໄດ້ຕາມເງືືື່ອນໄຂທີື່ກາໍນົດໄວ້. ການສ້າງບົດສະເໜີໂຄງການ 
ຫາບ ນດາກອງທຶນຂອງ UNFCCC ແມ່ນຕ້ອງໃຊ້ເວລາ ແລະ ຊ ບພະຍາກອນຈ ານວນຫ າຍ. 

 

ຜນົການຄນົຄວາ້ທ ີ 4: ການຕິດຕາມ ແລະ ການລາຍງານ ກຽ່ວກ ບການເງນິວຽກງານການປຽ່ນແປງດນິຟາ້ອາກາດ 
ຄວນເປັນໜຶື່ງໃນວຽກບຸລມິະສິດທີື່ຕ້ອງໄດ້ຮ ບການເອົາໃຈໃສ່. ຂ ໍ້ມູນຂອງການໄດ້ຮ ບ ແລະ ການນໍາໃຊ້ທຶນ 
ສໍາລ ບວຽກງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດທີື່ຊ ດເຈນ ຈະຊ່ວຍໃນການຈ ດສ ນຊ ບພະຍາກອນ ແລະ 
ການວາງແຜນກິດຈະກໍາຢ່າງເໜາະສົມ ເພືື່ອບ ນລຸແຜນງານ NDC. 

 

ຜນົການຄນົຄວາ້ທ ີ 5: ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ລ ດຖະບານ 
ໃນການລະດົມທຶນສໍາລ ບວຽກງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໂດຍການສະໜ ບສະໜູນກິດຈະກໍາ ໄລຍະຍາວ, ເປັນລະບົບ, 
ມີການວາງແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ມີລ ກສະນະຕ ໍ່ເນືື່ອງ. 
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ການປະເມນີຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍດາ້ນການເງນິໃຫແ້ກບ່ລູມິະສດິການພ ດທະນາແຫງ່ຊາດ 
 

ເອກະສານບດົສະຫ ບຸຫຍ ໍ້ 
• ການປະເມີນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແຜນການແຫ່ງຊາດ: ວິທີການ, ບ ນຫາສິື່ງທ້າທາຍ ແລະ ກາລະໂອກາດ 

• ບົດຄົັ້ນຄວ້າການປະເມີນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 6 ສະບ ບ ກ່ຽວກ ບຄວາມຕ້ອງການດ້ານທຶນຮອນເພືື່ອຈ ດຕ ງປະຕິບ ດ 

ເປ ົ້າໝາຍຂອງແຜນພ ດທະນາເສດຖະກິດ-ສ ງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄ ັ້ງທີ IX  

1. ເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕ ໍ່ເນືື່ອງ, ມີຄຸນນະພາບ, ໜ ັ້ນທ່ຽງ ແລະ ຍືນຍົງ 

2. ຊ ບພະຍາກອນມະນຸດມີຄຸນນະພາບສູງຂຶັ້ນ ທີື່ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງການພ ດທະນາ, 

ມີຄວາມສາມາດຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ນໍາໃຊ້ວິທະຍາສາດ-ເຕ ກໂນໂລຊີ ເພືື່ອຍົກສູງປະສິດທະພາບ ແລະ ສ້າງມູນຄ່າເພີື່ມການຜະລິດ 
ແລະ ການບ ລິການ  

3. ຊີວິດການເປັນຢູ່ທາງດ້ານວ ດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈຂອງປະຊາຊົນໄດ້ຮ ບການຍົກລະດ ບໃຫ້ດີຂຶັ້ນເທືື່ອລະກ້າວ 
4. ປ ກປັກຮ ກສາສິື່ງແວດລ້ອມໃຫ້ມີຄວາມສົມດຸນ ແລະ ຫ ຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບ ດຕ່າງໆ 
5. ການສ້າງໂຄງລ່າງພືັ້ນຖານທີື່ມີຄວາມເຂ ັ້ມແຂງ, ນໍາໃຊ້ທ່າແຮງ, ກາລະໂອກາດທີື່ຕ ັ້ງ, ເຂົັ້າຮ່ວມຂະບວນການຮ່ວມມື ແລະ 

ການເຊືື່ອມໂຍງກ ບພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ ຢ່າງເປັນເຈົັ້າການ 
6. ການຄຸ້ມຄອງ-ບ ລິຫານລ ດມີປະສິດທິພາບ, ສ ງຄົມມີຄວາມສະເໝີພາບ, ຍຸຕິທໍາ ແລະ 

ໄດ້ຮ ບການປ ກປ້ອງຕາມທິດການປ ກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍທີື່ສ ກສິດ ແລະ ເຂ ັ້ມງວດ 
• ກ ລະນີຕົວແບບການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການລົງທຶນຂອງຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ (ພາກທີ 1 

ກ່ຽວກ ບຄວາມຕ້ອງການດ້ານການລົງທຶນ) 

 

 

A. ວທິກີານປະເມີນຄາ່ໃຊ້ຈາ່ຍດາ້ນການເງນິບລູິມະສິດການພ ດທະນາແຫງ່ຊາດ (UNDP-DOP) 
 

▪ ຈຸດປະສງົ 
 

ໃນເບືັ້ອງຕົັ້ນແມ່ນມີເປ ົ້າໝາຍໃນການປະເມິນຄາ່ໃຊ້ຈ່າຍດ້ານການເງິນ ເພືື່ອຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ ແຜນພ ດທະນາເສດຖະກິດ-
ສ ງຄົມແຫ່ງຊາດຄ ັ້ງທີ IX (ຕ້ອງໃຊ້ທຶນຈໍານວນເທົັ່າໃດເພືື່ອບ ນລຸບລູິມະສິດດ້ານການພ ດທະນາແຫ່ງຊາດ?) 

ເຊີື່ງວິທີນີັ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ບ ນດາພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂອ້ງສາມາດສົມທຽບຕົວເລກຄາ່ໃຊ້ຈ່າຍ 
ກ ບຈໍານວນແຫ ່ງທຶນເພືື່ອການພ ດທະນາທ ງໝົດທີື່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບ ນ, ເພືື່ອກໍານົດຊ່ອງຫວາ່ງດ້ານທຶນຮອນ 
ເປັນຂ ໍ້ມູນໃຫ້ແກກ່ານກໍານົດຍຸດທະສາດການເງິນ. 
 

ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ເນືື່ອງຈາກຂ ໍ້ຈໍາກ ດທາງດ້ານຂ ໍ້ມູນ ແລະ ເວລາໃນການສໍາເລ ດ ຂອບວຽກດ້ານການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ 
ຂອງແຜນພ ດທະນາເສດຖະກິດ-ສ ງຄົມແຫ່ງຊາດຄ ັ້ງທີ IX, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ ແລະ 

ບ ນດາໜ່ວຍງານດ້ານເຕ ກນິກຈຶື່ງຮ ບຮູ້ໄດ້ເຖິງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການປະເມີນຜົນ ແລະ 
ການຄາດຄະເນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານການເງິນທີື່ເຂ ັ້ມແຂງພຽງພ .  
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ດ ັ່ງນ ັ້ນ, ເພືື່ອເຮ ດໃຫ້ເປ ົ້າໝາຍໃນການສະໜອງຂ ໍ້ມູນໃຫ້ແກກ່ານກໍານົດຍຸດທະສາດການເງິນດໍາເນີນຕ ໍ່ໄປໄດ,້ 
ຈຶື່ງໄດ້ຕ ດສິນໃຈເພືື່ອສະໜ ນສະໜູນຄວາມພະຍາຍາມໃນການຈໍາລອງການປະເມີນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານການເງິນ 
ດ້ວຍການເຮ ດບົດຄົັ້ນຄວ້າການປະເມີນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (literature reviews) ແບບວທິີສົມທຽບໃສ່ກ ບບົດຮຽນຈາກສາກົນ, 

ພາກພືັ້ນ ແລະ ພາກປະຕິບ ດທີື່ດີຕ່າງໆ ແຍກຕາມແຕ່ລະຂະແໜງການຕິດພ ນກ ບ 6 ເປ ົ້າໝາຍຂອງແຜນພ ດທະນາເສດຖະກິດ-
ສ ງຄົມແຫ່ງຊາດຄ ັ້ງທີ IX (ເບິື່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີັ້). 

 

ເພືື່ອແກ້ໄຂບ ນຫາສິື່ງທາ້ທາຍທີື່ພົບພ ໍ້ໃນເວລາສ້າງແບບຈໍາລອງການປະເມີນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ 
ເພືື່ອພ ດທະນາຂີດຄວາມສາມາດແຫ່ງຊາດໃນການກາໍນົດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານການເງິນ 
ເພືື່ອຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດບູລມິະສິດດ້ານການພ ດທະນາແຫ່ງຊາດໃນຮອບວຽນການວາງແຜນຄ ັ້ງຕ ໍ່ໄປ, 
ບົດລາຍງານສະບ ບນີັ້ຈຶື່ງໄດ້ກໍານົດ (1) ພາກປະຕິບ ດ ແລະ ວິທີການທີື່ດີຕ່າງໆ ໃນການປະເມີນຄາ່ໃຊ້ຈ່າຍແຜນງານແຫ່ງຊາດ (2) 
ບ ນຫາສິື່ງທາ້ທາຍ ແລະ ຂ ໍ້ຈໍາກ ດດ້ານຂ ໍ້ມູນ ແລະ ຂີດຄວາມສາມາດໃນປັດຈຸບ ນ, ແລະ (3) ວທິີແກ້ໄຂບ້ ນຫາໃນທາງປະຕິບ ດ 
ເພືື່ອປັບປຸງຂີດຄວາມສາມາດ. 
 

▪ ວທິກີານ, ຂອບເຂດ, ແລະ ຂ ໍ້ຈາໍກ ດ 
 

ບົດລາຍງານສະບ ບນີັ້ປະກອບມ ີ 3 ພາກ. ພາກທໍາອິດເວົັ້າກ່ຽວກ ບ ພາກປະຕິບ ດ ແລະ ວິທກີານທີື່ດີ, 
ໂດຍອີງຕາມວທິີການຕ່າງໆທີື່ມີການເຫ ນດີ ແລະ ຮ ບຮູ້ໃນລະດ ບສາກົນ ແລະ 
ໄດ້ຮ ບການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດໃນບ ນດາປະເທດກາໍລ ງພ ດທະນາອືື່ນໆ. ພາກທີ 2 ເວົັ້າເຖິງບ ນຫາສິື່ງທ້າທາຍ ແລະ ຂ ໍ້ຈໍາກ ດ, 
ໂດຍສະທ້ອນໃຫ້ເຫ ນເຖິງວຽກງານການຮ່ວມມືດ້ານວິຊາການລະຫວ່າງ UNDP ແລະ ກົມແຜນການ (DoP) 

ໃນຊ່ວງຫົກເດືອນທາໍອິດຂອງປີ 2021. ພາກທີ 3 ເວົັ້າກຽ່ວກ ບການສົມທຽບຊອ່ງຫວາ່ງລະຫວາ່ງ ພາກປະຕິບ ດທີື່ດີ ແລະ 
ຂີດຄວາມ ສາມາດໃນປັດຈຸບ ນ ແລະ ບ ນຫາສິື່ງທາ້ທາຍ ເພືື່ອກໍານົດວິທີການທີື່ປະຕິບ ດໄດ້ໃນຕ ໍ່ໜ້າ. 

 

▪ ຜນົການຄົັ້ນຄວາ້ຕົັ້ນຕ  
 

ຜນົການຄົັ້ນຄວາ້ທ ີ 1: ບ ນດາວິທີການເຕ ກນິກທີື່ກ່ຽວຂ້ອງທີື່ສຸດ ສໍາລ ບການປະເມີນຄາ່ໃຊ້ຈ່າຍ 

ແຜນພ ດທະນາແຫ່ງຊາດແມ່ນບ ໍ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ໃນກ ລະນີຂອງ ສປປ ລາວ, ເນືື່ອງຈາກບ ນຫາດ້ານຄວາມພ້ອມຂອງຂ ໍ້ມູນ. 
ການຄາດຄະເນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕົວຈິງ ໄດ້ອີງໃສ່ບາງກິດຈະກໍາດ້ານການພ ດທະນາເທົັ່ານ ັ້ນ ເຊິື່ງບ ໍ່ໄດ້ກວມເອົາບລູມິະສິດດ້ານເປ ົ້າໝາຍ 
ແລະ ແຜນວຽກຈຸດສຸມຂອງແຜນການແຫ່ງຊາດຢ່າງຄົບຖ້ວນ. 

 

ຜນົການຄົັ້ນຄວາ້ທ ີ 2: 

ສິື່ງສໍາຄ ນແມ່ນຕ້ອງໄດ້ເລີື່ມການດໍາເນີນການກ່ຽວກ ບການກາໍນົດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງຮອບຄອບໃນຮອບວຽນການວາງແຜນ, 
ໂດຍສະເພາະໃຫ້ເລີື່ມໃນໄລຍະ ກ່ອນ ແລະ ຕະຫ ອດໄລຍະຂອງການກໍານົດນະໂຍບາຍ, ແລະ 
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ສ້າງຄວາມເປັນເອກະພາບກຽ່ວກ ບຄວາມສໍາຄ ນຂອງການກໍານົດຄາ່ໃຊ້ຈ່າຍ 
ເພືື່ອຮ ບປະກ ນເປັນຂ ໍ້ມູນທີື່ສໍາຄ ນໃຫແ້ກ່ການຈ ດລຽງບລູິມະສິດໃນການຈ ດສ ນຊ ບພະຍາກອນ. 

 

ຜນົການຄົັ້ນຄວາ້ທ ີ 3: ສິື່ງສໍາຄ ນແມ່ນຕ້ອງກໍານົດ, ກ່ອນເລີື່ມວຽກງານການປະເມີນຄາ່ໃຊ້ຈ່າຍ, ດ້ານຂອບເຂດ 

(ບູລມິະສິດໃດທີື່ຈໍາເປັນຕ້ອງກາໍນົດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ໃນລະດ ບຊາດ ແລະ ລະດ ບທອ້ງຖິື່ນ, ຫ ື ທ ງສອງ) ແລະ 
ລະບຸຕົວກາໍນົດທີື່ສໍາຄ ນຢ່າງຊ ດເຈນ (ເຊ ັ່ນວ່າ: ຄໍານິຍາມຂອງ ຄາ່ໃຊ້ຈ່າຍ). 

 

ຜນົການຄົັ້ນຄວາ້ທ ີ4: ການທບົທວນແຜນງານ ແລະ ການປະເມນີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີື່ຜ່ານມາ ສາມາດຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ 

ຄວາມໜ້າເຊືື່ອຖືໃຫ້ແກ່ການກໍານົດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. 

 

ຜນົການຄົັ້ນຄວາ້ທ ີ 5: ສິື່ງສໍາຄ ນແມ່ນຕ້ອງໃຫຜູ້້ຊ່ຽວຊານ ແລະ ບ ນດາພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ 

ມີສ່ວນຮ່ວມຕ ັ້ງແຕ່ຫົວທີໃນວຽກງານການປະເມີນຄາ່ໃຊ້ຈ່າຍ ເພືື່ອເກ ບກໍາຂ ໍ້ມູນທີື່ກ່ຽວຂອ້ງ, 
ປຶກສາຫາລືກຽ່ວກ ບຜົນການຄົັ້ນຄວ້າ, ແລະ ກາໍນົດກ່ຽວກ ບບ ນອງົປະກອບທີື່ມີຄວາມສອດຄ່ອງກ ນ ແລະ ທົດແທນກ ນ. 

 

 

B. ການປະເມນີຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການເງນິ ເພືື່ອຈ ດຕ ັ້ງປະຕບິ ດແຜນພ ດທະນາເສດຖະກດິ-

ສ ງຄງົແຫງ່ຊາດຄ ັ້ງທ ີIX (UNDP-DOP) 
 

▪ ຈຸດປະສງົ 
 

ໂດຍຮ ບຮູ້ເຖິງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຈໍາລອງການປະເມີນຄ່າໃຊຈ່້າຍ ແຜນພ ດທະນາເສດຖະກິດ-ສ ງຄົມແຫ່ງຊາດຄ ັ້ງທີ IX, 

UNDP ແລະ UNRCO, ພາຍໃຕ້ການຊີັ້ນໍາຂອງ MPI, 

ໄດດໍ້າເນີນການຄົັ້ນຄວ້າໂດຍວທິສົີມທຽບໃສ່ກ ບບົດຮຽນວທິີການຈາກສາກົນ, ພາກພືັ້ນ ແລະ ລະດ ບຊາດ ໃນຊ່ວງລະດູຮ້ອນປ ີ
2021 ໃນການປະເມີນຜົນ, ທ ງໃນຮູບແບບປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ, ເພືື່ອຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການລງົທຶນພາຍໃຕ້ 
ແຜນພ ດທະນາເສດຖະກິດ-ສ ງຄົມແຫ່ງຊາດຄ ັ້ງທ ີ IX. 

ວຽກງານນີັ້ແນໃສ່ສະໜອງຂ ໍ້ມູນພືັ້ນຖານທີື່ເໝາະສົມກ່ຽວກ ບການກໍານົດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານການເງິນ 
ໃຫ້ແກບ່ ນດາພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂອ້ງ ລວມທ ງປະເພດຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີື່ໄດ້ກໍານົດໃນແຜນພ ດທະນາເສດຖະກິດ-
ສ ງຄົມແຫ່ງຊາດຄ ັ້ງທ ີ IX, ເພືື່ອເປັນຂ ໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ການສ້າງຍຸດທະສາດການເງນິ ແລະ 

ສົັ່ງເສີມການສົນທະນາກຽ່ວກ ບຂງົເຂດທີື່ຕ້ອງການທຶນຮອນຫ າຍທີື່ສຸດ, ແລະ ຍອ້ນຫຍ ງ. 
 

▪ ວທິກີານ, ຂອບເຂດ, ແລະ ຂ ໍ້ຈາໍກ ດ 
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ຄວາມໝາຍຂອງຄໍາວາ່ “ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ”: ບົດສ ງລວມກຽ່ວກ ບການປະເມີນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໄດ້ທບົທວນ 2 ອງົປະກອບຄ:ື 

ອົງປະກອບທາໍອິດແມ່ນການກໍານົດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານການເງິນ, ຫ  ື ທີື່ເອີັ້ນວ່າຄວາມຕ້ອງການດ້ານທຶນຮອນ. ເວົັ້າອີກວິໜຶີື່ງກ ໍ່ຄ ື
ມູນຄ່າດ້ານການເງິນຂອງຄາ່ໃຊ້ຈ່າຍ ເພືື່ອບ ນລຸບລູມິະສິດດ້ານນະໂຍບາຍອ ນສະເພາະ (ຍົກຕົວຢ່າງ: 
ການບ ນລຸບ ນດາຄາດໝາຍການຫ ຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວຂອງປະເທດ ຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຢູ່ 2% ຂອງ GDP). 

ບົດຄົັ້ນຄວ້າດ ັ່ງກາ່ວນີັ້ ບ ໍ່ໄດທ້ົບທວນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ຍົກຕົວຢ່າງ: 
ການປຽ່ນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດເຮ ດໃຫ້ທຸກປີ ສປປ ລາວ ມີຄາ່ໃຊ້ຈ່າຍຢູ່ X% ຂອງ GDP), ຄາ່ເສຍໂອກາດ, 

ຄ່າເສຍຫາຍຈາກການບ ໍ່ໄດ້ປະຕິບ ດ (ຍົກຕົວຢ່າງ: 
ການບ ໍ່ລງົທຶນໃນການຫ ຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດເຮ ດໃຫ້ໃນອີກ 10 ປີ ສປປ ລາວ ຈະມີຄາ່ໃຊ້ຈ່າຍຢູ່ 
X% ຂອງ GDP), ຫ  ື ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສ ງຄົມ (ຍົກຕົວຢ່າງ: 

ການປຽ່ນແປງດິນຟ້າອາກາດກ ໍ່ໃຫ້ເກີດມີຈໍານວນຜູ້ເສຍຊີວິດເພີື່ມຂຶັ້ນຈໍານວນ X ຄນົ 

ອ ນເນືື່ອງມາຈາກສະພາບອາກາດທີື່ຮ້າຍແຮງ).  
 

ຄວາມໝາຍຄາໍວາ່ ລ ກສະນະຂອງ “ຄາ່ໃຊ້ຈ່າຍ”: ບົດຄົັ້ນຄວ້າການປະເມີນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 

ຊ່ວຍໃນການສົມທຽບຄາ່ໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆຂອງແຜນພ ດທະນາເສດຖະກິດ-ສ ງຄົມແຫ່ງຊາດຄ ັ້ງທ ີ IX. 

ບົດຄົັ້ນຄວ້າເຫ ົັ່ານີັ້ໄດກ້າໍນົດບ ນດາແຜນວຽກຈຸດສຸມ ແລະ ຂະແໜງການ 
ທີື່ມີບລູມິະສິດດ້ານນະໂຍບາຍສະເພາະທີື່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານການເງິນໃນລະດ ບທີື່ຕ່ໍາ ເນືື່ອງຈາກຕິດພ ນກ ບ, ຍົກຕົວຢ່າງ, 
ການປຽ່ນແປງດ້ານລະບຽບການ ຫ ື ກົດໝາຍ ຫ າຍກວາ່ການປ່ຽນແປງດ້ານອືື່ນໆ ເຊ ັ່ນ: ການກ ໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງພືັ້ນຖານ. 
ນອກຈາກນ ັ້ນ, ຄາ່ໃຊ້ຈ່າຍບາງອ ນ ໂດຍລ ກສະນະຕົວຈິງແລ້ວ ແມ່ນຮ ບຜິດຊອບໂດຍພາກສ່ວນທີື່ກຽ່ວຂອ້ງໃດໜຶື່ງ. 
ການຄຸ້ມຄອງ-ບ ລິຫານລ ດ, ຍກົຕົວຢ່າງ, ແມ່ນຕິດພ ນກ ບວຽກງານການປງັປງຸການປ ກຄອງຫ າຍກວາ່. 

 

ວິທີສະແດງ “ຄາ່ໃຊ້ຈ່າຍ”: ໃນກ ລະນີທີື່ເປັນໄປໄດ້, ບົດຄົັ້ນຄວ້າການປະເມີນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໄດ້ສະແດງຕົວເລກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເປັນ % ຂອງ 

GDP ຕ ໍ່ປ ີໃນໄລຍະແຜນພ ດທະນາເສດຖະກິດ-ສ ງຄົມແຫ່ງຊາດຄ ັ້ງທ ີIX, ເພືື່ອໃຫງ້່າຍໃນການສົມທຽບ. 

 

ແຫ ່ງຂ ໍ້ມູນ: ບົດຄົັ້ນຄວ້າກຽ່ວກ ບ ສປປ ລາວ ແບບສະເພາະ ມີຂ ໍ້ມູນໃນບາງຂົງເຂດຫ າຍກວ່າຂງົເຂດອືື່ນໆ. 
ມີບົດຄົັ້ນຄວ້າຈໍານວນໜ້ອຍທີື່ສາມາດຄາດຄະເນລະດ ບຄວາມຕ້ອງການລງົທຶນຂອງບາງຂະແໜງການ ເຊ ັ່ນ: ຂະແໜງສຶກສາ ຫ  ື
ສາທາລະນະສຸກ, ຫ  ື ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຫ ຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, 
ສໍາລ ບຂະແໜງການທີື່ມຂີ ໍ້ມູນຈໍາກ ດກ່ຽວກ ບ ສປປ ລາວ, ແມ່ນໄດ້ນໍາໃຊ້ວິທີສົມທຽບໃສ່ກ ບການປະເມີນຂອງສາກົນ ຫ  ືພາກພືັ້ນ 
ໃນການປະເມີນ. 
 

ວິທີການທີື່ໄດ້ນໍາໃຊ້ - ບົດຄົັ້ນຄວ້າການປະເມນີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (literature reviews) - 
ໃນການປະເມີນຄາ່ໃຊ້ຈ່າຍໄດ້ສ້າງຂ ໍ້ຈໍາກ ດໃຫ້ແກ່ຂອບເຂດ ແລະ ເປ ົ້າໝາຍຂອງການກໍານົດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານການເງິນ, 
ໂດຍສະເພາະ: 
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ການປະເມີນຈາກສາກົນ: ການປະເມີນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຈາກສາກົນ ຫ ື ຈາກປະເທດອືື່ນ 
ມີປະໂຫຍດໃນການເປັນຂ ໍ້ມູນໃຫແ້ກ່ການປະເມີນຄາ່ໃຊ້ຈ່າຍໂດຍປະມານໃນລະດ ບປະເທດ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, 
ຜົນການປະເມີນດ ັ່ງກາ່ວເປັນພຽງຂ ໍ້ມູນໂດຍສະເຫ ່ຍເທົັ່ານ ັ້ນ. ຕົວຢ່າງ, ຄາ່ໃຊ້ຈ່າຍໃນການບ ນລບຸຸລິມະສິດດ້ານການປ່ຽນແປງ 
ດິນຟ້າອາກາດໃນຂອບເຂດທົັ່ວໂລກ ແມ່ນແຕກຕ່າງກ ນສໍາລ ບແຕ່ລະປະເທດ ອ ນເນືື່ອງມາຈາກລະດ ບຄວາມບອບບາງ ແລະ 
ຄວາມສ່ຽງ, ມົນລະພິດ ແລະ ອືື່ນໆ ພ້ອມທ ງປະສິດທິພາບໃນການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດງບົປະມານດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ 
ແມ່ນແຕກຕ່າງກ ນ. 
 
ການລວມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ: ເນືື່ອງຈາກຂ ໍ້ຈາໍກ ດທາງດ້ານຂ ໍ້ມູນ ແລະ 
ວິທີການນໍາໃຊທ້ີື່ແຕກຕາ່ງກ ນສໍາລ ບການປະເມີນຄາ່ໃຊ້ຈ່າຍແຕ່ລະເປ ົ້າໝາຍຂອງແຜນການ 5 ປ ີ ຄ ັ້ງທ ີ IX, 
ຈຶື່ງເປັນສິື່ງທາ້ທາຍທາງດ້ານເຕ ກນິກ ໃນການລວມຕົວເລກຄາ່ໃຊ້ຈ່າຍຂອງຂະແໜງການຕ່າງໆເຂົັ້າກ ນ 
ໃຫ້ໄດ້ຕົວເລກດຽວສໍາລ ບແຕ່ລະເປ ົ້າໝາຍຂອງແຜນການ ແລະ ຈະເປັນຂ ໍ້ມູນທີື່ບ ໍ່ໜ້າເຊືື່ອຖື. ບ ນຫາທີໜຶື່ງ, 
ສໍາລ ບແຕ່ລະເປ ົ້າໝາຍ, ໄດ້ນໍາໃຊກ້ານປະເມີນຈາກລະດ ບປະເທດ ແລະ ສາກົນ. ບ ນຫາທີສອງ, 
ໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມທີື່ຈະສະແດງຕົວເລກເປັນ ອ ດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງ GDP, ແຕ່ໃນບາງກ ລະນີແມ່ນ ຕົວຫານ 

(denominator) ອາດແຕກຕ່າງກ ນ. 

 
ຊ່ອງຫວາ່ງດ້ານການເງິນ/ທຶນຮອນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການເງິນ/ທຶນຮອນທ ງໝົດ: ຊ່ອງຫວ່າງດ້ານການເງິນ 
ໝາຍເຖິງຈໍານວນດ້ານການເງິນທີື່ຕ້ອງການເພີື່ມເຕີມ ເພືື່ອບ ນລຸຄາດໝາຍໃດໜຶື່ງທີື່ກໍານົດໄວ້, 
ນອກເໜືອຈາກຄາດຄະເນລະດ ບການລງົທຶນໃນປັດຈຸບ ນ. ສ່ວນຄວາມຕ້ອງການດ້ານທຶນຮອນ 
ທ ງໝົດໝາຍເຖິງການລວມຈໍານວນຄາດຄະເນລະດ ບການລົງທຶນໃນປັດຈຸບ ນ ແລະ ການລງົທຶນເພີື່ມເຕີມທີື່ຕ້ອງການເຂົັ້າກ ນ. 

 

▪ ຜນົການຄົັ້ນຄວາ້ຕົັ້ນຕ  

ເປ ົ້າໝາຍທ ີ
1 

• ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພືື່ອບ ນລຸບ ນດາແຜນວຽກຈຸກສຸມຂອງເປ ົ້າໝາຍທີ 1 
ແມ່ນຕິດພ ນກ ບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປະຕິຮູບດ້ານການບ ລິຫານ, ການປັບປຸງລະບົບຕ່າງໆ ແລະ ການລົງທຶນ, 
ພ້ອມທ ງບົດບາດຂອງ SOEs. ເມືື່ອສົມທຽບກ ບຄ່າໃຊຈ້່າຍດາ້ນການເງນິໂດຍລວມຂອງ ແຜນພ ດທະນາເສດຖະກິດ-
ສ ງຄມົແຫງ່ຊາດຄ ັ້ງທີ 9, ຄາ່ໃຊຈ້່າຍໃນການປະຕຮິບູນະໂຍບາຍຕາ່ງໆແມນ່ຍ ງຢູໃ່ນລະດ ບຕໍ່າ ຫາປານກາງ, 
ການປະຕຮິບູ SOEs ອາດມຄີາ່ໃຊຈ້່າຍສງູ, ຕວົຢ່າງ ຂະແໜງພະລ ງງານ, ແລະ ມສີິື່ງທາ້ທາຍທາງດາ້ນເຕ ກນກິ.  

 

• ການບ ນລເຸປ ົ້າໝາຍທ ີ 1 ຈະຕອ້ງໃຊ້ທນຶຈາໍນວນຫ າຍກວາ່ງບົປະມານ ລ ດສາມາດສະໜອງໄດ້, ແລະ 
ການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນມີບົດບາດສໍາຄ ນໃນການຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕ. ມາດຕະການທີື່ເປັນໄປໄດ້ 
ເພືື່ອຊຸກຍູ້ການລົງທຶນ ອາດສະໜ ບສະໜູນການເພີື່ມແຫ ່ງທຶນໃຫ້ແກ່ງົບປະມານແຫ່ງລ ດ. 

 
• ຈໍາເປນັຕອ້ງມຂີ ໍ້ມນູການປະເມນີທີື່ອ ບເດດໃໝ ່ ແລະ ຊ ດເຈນກຽ່ວກ ບຈາໍນວນການລງົທນຶລວມ 

ເພືື່ອການຈໍາລອງສາຍພວົພ ນລະຫວາ່ງອ ດຕາການລງົທນຶລວມ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕວົຜ່ານມາ ແລະ 
ຄວາມຕອ້ງການດ້ານທນຶຮອນໂດຍປະມານ. ໄດ້ມກີານເວົັ້າເຖິງສິື່ງທ້າທາຍໃນການນໍາໃຊ້ 
ອ ດຕາການສະສົມທຶນຄົງທີື່ລວມຍອດ (GFCF) ເພືື່ອຄາດຄະເນລະດ ບການລົງທຶນ (ເຊິື່ງໄດ້ຢຸດນໍາໃຊ້ແລ້ວ).  
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• ສໍາລ ບ ສປປ ລາວ, ແຜນຂອງຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການສຶກສາ, ເຊິື່ງສອດຄ່ອງກ ບ 
ແຜນພ ດທະນາເສດຖະກິດ-ສ ງຄົມແຫ່ງຊາດຄ ັ້ງທີ IX, ໄດ້ສະໜອງຂ ໍ້ມູນການປະເມີນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີື່ຄາດຄະເນໄວ້ 
ເພືື່ອຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດບ ນດາຂ ໍ້ລິເລີື່ມ ເພືື່ອບ ນລຸວຽກຈຸດສຸມທີື່ເປັນບຸລິມະສິດ. ຄວາມຕອ້ງການລງົທນຶດ້ານສາທາລະນະ
ສຸກ ແລະ ການສກຶສາ ທ ງໝົດແມນ່ປະມານ 4,4% ຂອງ GDP ຕ ໍ່ປີ ເຊີື່ງຕໍາ່ກວາ່ວິທກີານຄາດຄະເນຂອງສາກົນ 

ເພືື່ອບ ນລ ຸSDGs ທີື່ກຽ່ວຂອ້ງ. ສ າລ ບບ ນດາປະເທດໃນອາຊີ-ປາຊີຟິກ, ຄາດວ່າຈະຕ້ອງໃຊ້ຈ່າຍດ້ານສຸຂະພາບໂດຍ

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

ອ ນ ເຊິື່ງລ ດຖະບານຕ້ອງ ຈ ດສ ນງົບປະມານ 4-6% ຂອງ GDP ໃຫແ້ກ່ ສຶກສາ ແລະ/ຫ ື ຈ ດສ ນ 15-20% ຂອງລາຍ
ຈ່າຍສາທາລະນະ ເຂົັ້າໃນຂະແໜງສຶກສາ. 
 

• ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພືື່ອບ ນລຸ ແຜນວຽກຈຸດສຸມທີື່ຕິດພ ນກ ບການພ ດທະນາສີມືແຮງງານ, ແລະ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕ ກໂນໂລ

ຊີ ແມ່ນຕໍ່າກວ່າຫ າຍ. 
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• ຜົນການຄົັ້ນຄວ້າຂອງ UNFPA (ເບີື່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີັ້) ພົບວ່າການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດເຕ ມຮູບແບບວຽກງານ 

ສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພ ນ, ໂພຊະນາການ, ແມ່, ເດ ກເກີດໃໝ່, ເດ ກນ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມ 

(SRHNMNACH) ອາດຕ້ອງການຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີື່ມເຕີມໃນລະດ ບ 109 ລ້ານໂດລາສະຫະລ ດ 

ເຊິື່ງຫ າຍກ່ວາລາຍຈ່າຍປ ກກະຕິ (ສະຖານະການພືັ້ນຖານ) ໃນໄລຍະປີ 2021-2030. 

 
• ຍຸດທະສາດສ່ວນໃຫຍ່ເພືື່ອບ ນລຸຄວາມສະເໝີພາບ ຍິງ-ຊາຍ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການລົງທຶນທາງດ້ານການເງິນ ແລະ 

ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານນິຕິກໍາ, ລະບຽບການຕ່າງໆດ້ານການບ ລິຫານ ແລະ ການເມືອງ, ທ ດສະນະຄະຕິຂອງສ ງຄົມ 
ແລະມາດຕະຖານ. 

 

• ILO ໄດດ້ໍາເນນີການປະເມນີຄາ່ໃຊຈ້່າຍດ້ານການປ ກປອ້ງທາງສ ງຄມົ, ເຊິື່ງໄດພ້ບົວ່າແຜນການຈ ດຕ ັ້ງປະຕບິ ດ 

ຈະໃຊ້ຈາ່ຍປະມານ 0.1-0.15 ສວ່ນຮອ້ຍຂອງ GDP ຕ ໍ່ປ.ີ 

 

• ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີື່ຕິດພ ນກ ບ UXO ມີມູນຄ່າ 525 ລ້ານໂດລາສະຫະລ ດໃນໄລຍະ 5 ປີຕ ໍ່ໜ້າ, ຫ ື 105 

ລ້ານໂດລາສະຫະລ ດ ຕ ໍ່ປີ, ປະມານ 0.5 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງ GDP ຕ ໍ່ປີ. 

 

ເປ ົ້າໝາຍທ ີ
4 

• ອີງຕາມການປະເມີນຈາກສາກົນ, ລ່າງພືັ້ນຖານສີຂຽວ ແລະ ທົນທານ ອາດໃຊ້ທຶນສະເລ່ຍ 4-5% ຂອງ GDP ຕ ໍ່ປີ 

ສໍາລ ບປະເທດ LMIC. ສໍາລ ບ ສປປ ລາວ, ຄິດໄລ່ເປັນມູນຄ່າປະມານ 1 ຕືັ້ໂດລາສະຫະລ ດ ຕ ໍ່ປີ. 

 

• ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປ ກປ້ອງຊີວະນາໆພ ນ ຕາມວິທີການສາກົນເທົັ່າກ ບ 0.3% ຂອງ GDP ຕ ໍ່ປີ. ສໍາລ ບສປປ ລາວ 

ແມ່ນເທົັ່າກ ບ 60 ລ້ານໂດລາສະຫະລ ດ ຕ ໍ່ປີ ໃນປີ 2020. 
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• ແຜນງານ NDC 2021 ຂອງ ສປປ ລາວ 
ຄາດຄະເນວາ່ການລງົທນຶດາ້ນການຫ ດຸຜອ່ນຜນົກະທບົຈາກການປຽ່ນແປງດິນຟາ້ອາກາດ ແມນ່ປະມານ 500 
ລ້ານໂດລາສະຫະລ ດຕ ໍ່ປ ີ(2.5% GDP ຕ ໍ່ປ)ີ. 

 
• ເປ ົ້າໝາຍທ ີ4 ລວມທ ງການປບັປຸງດ້ານການປ ກ ຄອງ ລວມທ ງ ດ້ານນຕິິກາໍ ແລະ ລະບຽບການ ແລະ ການລງົທນຶ 

ເພືື່ອສົັ່ງເສມີການຫ ນປຽ່ນຮບູແບບການຜະລິດ ແລະ ການບ ລໂິພກ ເພືື່ອຫ ດຸຜອ່ນມົນລະພິດສິື່ງແວດລອ້ມ 
ເຊິື່ງອາດມຄີາ່ໃຊຈ້າ່ຍໜອ້ຍກວ່າ. ວຽກງານເຫ ົັ່ານີັ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລ ດຖະບານຕ້ອງມີການລົງທຶນຢ່າງຮີບດ່ວນ 
ພ້ອມທ ງອອກມາດຕະການຕ່າງໆ ເພືື່ອ (1) ຮອງຮ ບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆທີື່ຕິດພ ນກ ບມົນລະພິດ ແລະ (2) 
ເປີດໂອກາດໃຫ້ແກ່ແຫ ່ງທຶນພາກເອກະຊົນ ແລະ 
ສົັ່ງເສີມໃຫ້ພາກເອກະຊົນສະໜ ບສະໜູນບ ນດາເປ ົ້າໝາຍດ້ານຄວາມຍືນຍົງ. ການຊ່ວຍເຫ ືອທາງວິຊາການ ແລະ 
ການຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ແມ່ນສໍາຄ ນໃນການສະໜ ບສະໜູນແຫ ່ງຊ ບພະຍາກອນດ້ານການເງິນ, 
ເຊິື່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາຈາກພາກລ ດ (ທ ງຈາກງົບປະມານລ ດ ແລະ ODA). 

 

ເປ ົ້າໝາຍທ ີ
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• ຄ່າໃຊຈ້າ່ຍບຸຸູລມິະສິດການຫ ນປຽ່ນ ພາຍໃຕເ້ປ ົ້າໝາຍນີັ້ແມນ່ມຄີ່າໃຊຈ້່າຍສງູທີື່ສດຸໃນແຜນການ 5 ປຄີ ັ້ງທ ີ 9. 
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີື່ເປັນໄປໄດ້ຂອງສະເພາະ ເປ ົ້າໝາຍທີ 5 ແມ່ນມີມູນຄ່າສູງເກີນກວ່າລາຍຈ່າຍງົບປະມານແຫ່ງລ ດ ແລະ 
ODA ທີື່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບ ນ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, 
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເຫ ົັ່ານີັ້ສາມາດກໍານົດຂອບເຂດສ ລ ບການປະກອບສ່ວນຫ າຍຂຶັ້ນຈາກແຫ ່ງທຶນພາກເອກະຊົນ. ດ ັ່ງນ ັ້ນ, 
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທ ງໝົດຈຶື່ງຈະບ ໍ່ຕົກເປັນພາລະໂດຍກົງຂອງງົບປະມານພາກລ ດພຽງຝ່າຍດຽວ. 
ສິື່ງສໍາຄ ນຕອ້ງຮ ບຮູກ້ານທົດແທນກ ນ (trade-offs) ລະຫວ່າງການໃຫ້ສາໍປະທານເພືື່ອດງຶດດູການລງົທນຶຂອງພາກ

ເອກະຊົນ, ແລະ ຄວາມຈາໍເປັນໃນການຮ ກສາສະຖຽນລະພາບຂອງເສດຖະກິດມະຫາພາກທີື່ກາໍນົດໄວໃ້ນເປ ົ້າໝາຍທ ີ
1. 

 
• ສາກົນຄາດຄະເນ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການລົງທຶນ  ໂຄງລ່າງພືັ້ນຖານໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນຢູ່ລະຫວ່າງ 1 ຕືັ້ໂດລາ

ສະຫະລ ດ ຫ ື 5% ຂອງ GDP ປີ 2020 (ການຄາດຄະເນຂອງທະນາຄານໂລກ) ຫາ 2 ຕືັ້ໂດລາ ຫ ື 10% ຂອງ GDP 

ຕ ໍ່ປີ (ການຄາດຄະເນຂອງ IMF) ໃນໄລຍະ ແຜນການ ຄ ັ້ງທີ 9. 

 

ເປ ົ້າໝາຍທ ີ
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• ບລຸິມະສດິຂອງ ຂອງເປ ົ້າໝາຍທ ີ 6 ສວ່ນຫ າຍແມນ່ກຽ່ວຂອ້ງກ ບການປບັປງຸປະສິດທິ ພາບ ແລະ 
ປະສດິທຜິົນຂອງພາກລ ດ, ສະນ ັ້ນ ຈຶື່ງ ໃຫເ້ຫ ນເຖງິການອງີໃສ່ການລງົທຶນຂອງພາກລ ດ (ທ ງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ 
ປະເທດ) ຢ່າງປ ກກະຕິ. 

 

• ເພືື່ອບ ນລຸບູລິມະສິດດ້ານການຄຸ້ມຄອງ-ບ ລິຫານລ ດ ຂອງແຜນການ 5 ປີຄ ັ້ງທີ 9 ຄາດຄະເນວ່າຕ້ອງການ ການລົງທຶນ 

6% ຂອງ GDP ຕ ໍ່ປີ ຫ ື ເທົັ່າກ ບ 1,2 ຕືັ້ໂດລາສະຫະລ ດ ໃນປີ 2020 ໃນ ສປປ ລາວ. 

 

• ສໍາລ ບບ ນດາປະເທດທີື່ມລີາຍຮ ບຕໍ່າ, ການບ ນລຸຄາດໝາຍຄວາມຍຸຕິທໍາ ຈະໃຊ້ຈ່າຍ 20 USD/ຕ ໍ່ຄົນ ເພືື່ອສະໜອງ

ການບ ລິການດ້ານຍຸຕິທໍາຂ ັ້ນພືັ້ນຖານ, ສໍາລ ບບ ນດາປະເທດທີື່ມີລາຍຮ ບປານກາງຈະເພີື່ມຂຶັ້ນເປັນ 64 USD/ຄົນ. 

ສໍາລ ບ ສປປ ລາວ, ຈະເປັນມູນຄ່າ 146-467 ລ້ານ USD/ປີ, ເຊີື່ງກວມເອົາປະມານ 0.7-2.5% ຂອງ GDP. 
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• ບຸລິມະສິດດ້ານນະໂຍບາຍຫ າຍອ ນ ແມ່ນຖືວ່າມີຄວາມຕ້ອງການດ້ານການລົງທຶນໃນລະດ ບທີື່ຕໍ່າ 
ຍ້ອນວ່າບຸລິມະສິດເຫ ົັ່ານີັ້ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນວຽກງານການປັບປຸງດ້ານນິຕິກໍາ ແລະ ລະບຽບການ, 
ແຕ່ມີຄວາມທ້າທາຍທາງດ້ານວິຊາການ. 

 

C. ກ ລະນກີານລງົທນຶຕວົແບບສາໍລ ບຂະແໜງສາທາລະນະສກຸ (UNFPA-MOH) 
 

▪ ຈຸດປະສງົ 
 

ຂ ັ້ນຕອນການດໍາເນີນວຽກນີັ້ປະກອບມ ີ 2 ເປ ົ້າໝາຍຫ  ກຄ:ື 
ບ ໍ່ພຽງແຕ່ລະບຸມາດຕະການແຊກແຊງທີື່ກຽ່ວຂ້ອງທີື່ສຸດໃນຂະແໜງການທີື່ສໍາຄ ນສໍາລ ບ ສປປ ລາວ, 
ແຕ່ຍ ງແນໃສ່ສ້າງໂຕແບບໃຫ້ແກກ່ານສ້າງນະໂຍບາຍທີື່ອງີໃສ່ຫ  ກຖານ, ໃນກ ລະນີທີື່ການວິເຄາະທີື່ເຂ ັ້ມແຂງ, 
ການປະເມີນຄາ່ໃຊ້ຈ່າຍຂອງມາດຕະການແຊກແຊງໃນຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຜົນຕອບແທນດ້ານການພ ດທະນາ, 
ເປັນໂຕກໍານົດບຸລມິະສິດ. ໂດຍສະເພາະ, ໂຄງການນີັ້ແນໃສ່ປະເມນີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ຜົນກະທົບຕ ໍ່ຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ, ແລະ 
ຜົນກະທົບທາງເສດຖະກິດຂອງການເສີມຂະຫຍາຍມາດຕະການແຊກແຊງໃນຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ (ການວິເຄາະ), 
ກ່ອນຈະສ້າງຍຸດທະສາດການກາໍນົດບູລິມະສິດຂຶັ້ນມາ, ທ ງໃນລະດ ບຊາດ ແລະ ຂ ັ້ນແຂວງ. ມາຮອດເດືອນກ ນຍາ 2021, 
ໄດ້ສໍາເລ ດໄລຍະການວິເຄາະແລ້ວ ແລະ 
ມີແຜນທີື່ຈະສະໜອງຂ ໍ້ມູນເຂົັ້າໃນການປຶກສາຫາລືໃນວົງກວ້າງກ່ຽວກ ບຍຸດທະສາດການເງິນ, 
ໂດຍສະເພາະການສະໜອງທຶນໃຫແ້ກ່ແນວໜ້າຂອງຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ. 

 

▪ ວທິກີານ, ຂອບເຂດ, ແລະ ຂ ໍ້ຈາໍກ ດ 

 

ກ ລະນີການລົງທຶນມີເປ ົ້າໝາຍທີື່ຈະຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການດ້ານການເງິນ, ຜົນປະໂຫຍດດ້ານສຸຂະພາບ, ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ 

ອ ດຕາສ່ວນຜົນປະໂຫຍດດ້ານການລົງທຶນໃນຂອບເຂດຂອງສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພ ນ (SRH), 

ພ້ອມທ ງປະຕິບ ດການຕ່າງໆດ້ານໂພຊະນາການ, ແມ,່ ເດ ກເກດີໃໝ່, ເດ ກນ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມ  (NMNCAH). 

ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຢູ່ນອກເໜືອຂອບເຂດຂອງກ ລະນີການລົງທຶນນີັ້, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີື່ສະເໜີໃນບົດສະຫ ຸບຫຍ ໍ້ນີັ້ກ ໍ່ລວມເຖິງ 
ການໃຫ້ວ ກຊີນກ ນພະຍາດ, ພະຍາດບ ໍ່ຕິດຕ ໍ່ (NCD) ແລະ ພະຍາດຕິດຕ ໍ່ (CD) ໄດ້ມາໂດຍກົງຈາກການຄິດໄລ່ລາຄາ 

ບົດລາຍງານຊຸດບ ລິການສຸຂະພາບທີື່ຈໍາເປັນ. ບົດຄົັ້ນຄວ້າດ ັ່ງກ່າວໄດ້ນໍາໃຊ້ວິທກີານທ ງທາງດ້ານຄນຸນະພາບ ແລະ ປະລມິານ 
ເພືື່ອລະບຸຄາ່ໃຊ້ຈ່າຍຂອງປະຕິບ ດການຕ່າງໆໃນຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກທີື່ຖືກຄ ດເລອືກມາ. 
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ ໍ່ຫົວໜ່ວຍໄດ້ຖືກຄິດໄລ ່ ໂດຍນໍາໃຊ້ວິທກີານທີື່ອງີໃສ່ອົງປະກອບຕ່າງໆ, 
ໃນຂະນະທີື່ຂະໜາດຂອງຜົນກະທບົຂອງປະຕິບ ດການຕ່າງໆແມ່ນອງີໃສ່ບົດວິໄຈຂອງທົັ່ວໂລກ. 
ບົດສ ງລວມຂ ໍ້ມູນນີັ້ໄດ້ພິຈາລະນາຜົນໄດ້ ແລະ ຜົນເສຍຕະຫ ອດຮອດປີ 2030, ເຊິື່ງເປນັກໍານົດການສໍາລ ບ ປພຍ, 
ຫ າຍກວາ່ຈະແນໃສ່ພຽງແຕ່ ແຜນພ ດທະນາເສດຖະກິດສ ງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີຄ ັ້ງທີ 9 ເທົັ່ານ ັ້ນ. 
 

ຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາຂ ໍ້ຈາໍກ ດຫ າຍອ ນດ ັ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້: 
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ບ ນຫາດ້ານຂ ໍ້ມູນ: ຂ ໍ້ມູນສໍາລ ບບາງໂຕຊີັ້ວ ດດ້ານສຸຂະພາບ, ຄວາມປ ກຫຸມ້, ແລະ 
ຜົນປະໂຫຍດທາງເສດຖະກິດແມ່ນມີພ້ອມສະໜອງໃຫ້ໃນລະດ ບຊາດເທົັ່ານ ັ້ນ. ຍິື່ງໄປກວາ່ນ ັ້ນ, 
ຂະໜາດຂອງຜົນກະທົບຂອງມາດຕະການແຊກແຊງແມ່ນອີງໃສ່ບົດວິໄຈຂອງທົັ່ວໂລກ, 
ໃນຂະນະທີື່ຜົນກະທົບໂຕຈິງຂອງມາດຕະການແຊກແຊງແມ່ນຈະຂຶັ້ນກ ບຄຸນນະພາບຂອງການເອົາໃຈໃສ່, 
ເຊິື່ງຍາກທີື່ຈະວ ດແທກໄດ້. 
 

ການສະໜອງທຶນໃນຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ: ໃຫ້ສ ງເກດວ່າແຫ ງ່ທຶນພາຍນອກໄດ້ສະໜອງທຶນຈໍານວນຫ າຍ 
ເພືື່ອຮ ບຮອງຄາ່ໃຊ້ຈ່າຍຂອງແຜນງານສາທາລະນະສຸກ, 
ການວິເຄາະພືັ້ນທີື່ງົບປະມານຢ່າງຮອບດ້ານສໍາລ ບຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກແມ່ນຢູ່ນອກເໜືອຂອບເຂດຂອງກ ລະນີການລົງທຶ
ນ ແລະ ບົດສ ງລວມຂ ໍ້ມູນນີັ້. ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນການວິເຄາະດ ັ່ງກາ່ວ ໂດຍພິຈາລະນານໍາໃຊ້ທຶນຈາກ ODA ແລະ 
ການລງົທຶນພາກເອກະຊົນ. 
ຜົນກະທົບຂອງ ພະຍາດໂຄວິດ-19: ຜົນກະທບົທີື່ມີຕ ໍ່ຄວາມປ ກຫຸ້ມຂອງການບ ລິການແມ່ນຍ ງບ ໍ່ທ ນເປັນທີື່ແນ່ນອນເທືື່ອ, ແລະ 
ຫ  ກຖານທີື່ເກ ບກໍາໄດ້ໃໝ່, ໃນທາ້ຍທີື່ສຸດແລ້ວ, ກ ໍ່ອາດປ່ຽນແປງການຄາດຄະເນກ່ຽວກ ບຜົນກະທົບດ ັ່ງກ່າວໄດ້. 
 
 

▪ ຜນົການຄົັ້ນພບົຕົັ້ນຕ  
 

ຜນົການຄົັ້ນພບົທ ີ 1: ການຜ ນຂະຫຍາຍເຕ ມຮູບແບບຂອງປະຕິບ ດການດ້ານ ສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພ ນ, 

ໂພຊະນາການ, ແມ່, ເດ ກເກີດໃໝ່, ເດ ກນ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸມ່ (SRHNMNACH) ອາດມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີື່ມຕືື່ມ 109.0 

ລ້ານໂດລາສະຫະລ ດ ຫ າຍກ່ວາທລຸະກິດປ ກກະຕິ (ສະຖານະການພືັ້ນຖານ) ໃນໄລຍະປີ 2021-2030. 

 

ຜນົການຄົັ້ນພບົທ ີ2: ມາດຕະການດ ັ່ງກ່າວຈະຊ່ວຍ ປອ້ງກ ນການຖພືາໂດຍບ ໍ່ຕ ັ້ງໃຈ 1,044,000 ຄນົ, ປ້ອງກ ນການຕາຍຂອງແມ ່

286 ຄົນ, ການຕາຍຂອງເດ ກ 6,866 ຄນົ ແລະ ການຕາຍເກດີ 5,070 ຄົນ, 

ຫ ຸດຜ່ອນອ ດຕາການຂາດສານອາຫານຊໍາເຮືັ້ອໃນເດ ກຕໍ່າກວາ່ 5 ປີລງົໂດຍ 5,6 ຈຸດສ່ວນຮ້ອຍ, ແລະ 

ສ້າງຜົນປະໂຫຍດທາງເສດຖະກິດ 661.5 ລ້ານໂດລາສະຫະລ ດ ພາຍໃນປ ີ2030. ອ ດຕາສວ່ນຜນົປະໂຫຍດຕ ໍ່ຕົັ້ນທນຶ = 6.0. 

 

ຜນົການຄົັ້ນພບົທ ີ 3: ຜນົຕອບແທນອ ນໃຫຍຫ່ ວງທີື່ສດຸຈາກການລງົທນຶ, ໃນບ ນດາປະຕິບ ດການ  SRHNMNACH, 

ຈະມາຈາກການລງົທນຶໃສກ່ານວາງແຜນຄອບຄວົ. ຜົນກະທົບທີື່ເປັນເອກະພາບກ ນ 

ອາດຈະບ ນລໄຸດ້ໂດຍການປັບປງຸອ ດຕາການປ ກຄມຸປະຕິບ ດການຂອງ NMNMACH 

ຄຽງຄູ່ກ ບອ ດຕາການຄຸມກໍາເນີດທີື່ເພີື່ມຂຶັ້ນ, ເພາະວາ່ການຫ ຸດຜ່ອນການຖືພາທີື່ບ ໍ່ຕ ັ້ງໃຈ ສາມາດຕ ດຄວາມຕ້ອງການ ແລະ 

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງການບ ລິການສຸຂະພາບອືື່ນໄດ.້ 
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ຜນົການຄົັ້ນພບົທ ີ 4: ການລງົທນຶໃສສ່ຂຸະພາບແມ ່ ສາມາດເຮ ດໃຫເ້ກດີຜນົປະໂຫຍດທີື່ສາໍຄ ນຫ າຍກວາ່ 

ການຫ ດຸລງົຂອງອ ດຕາການຕາຍ ພຽງຢາ່ງດຽວ, ເຊິື່ງນາໍໄປສູກ່ານຫ ດຸລງົຂອງອ ດຕາການເຈ ບເປນັ ແລະ 

ອາການແຊກຊອ້ນດາ້ນສຂຸະພາບທີື່ຕດິພ ນກ ບ ການເກດີລກູ. ພ້ອມດຽວກ ນນ ັ້ນ 

ຍ ງສາມາດຫ ຸດຕົັ້ນທຶນທີື່ກ່ຽວຂອ້ງກ ບສະພາບການດ້ານສຸຂະພາບເຫ ົັ່ານີັ້ ແລະ ຫ ກີລ່ຽງອາການແຊກຊ້ອນເຊ ັ່ນ: 

ການສູນເສຍລາຍຮ ບ, ເຖິງແມ່ນວ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ ັ່ງກາ່ວອາດມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີື່ຈະຄິດໄລໄ່ດ້. 

 

ຜນົການຄົັ້ນພບົທ ີ 5: ບລູິມະສິດຄວນແມ່ນການຮ ບປະກ ນການເຂົັ້າເຖິງການບ ລກິານວາງແຜນຄອບຄົວໃນແຕ່ລະແຂວງ. ນອກ 

ເໜືອ ຈາກການວາງແຜນຄອບຄົວ, ການຂະຫຍາຍການໃຫ້ວ ກຊີນ, ການສົັ່ງເສີມການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ ແລະ 

ປະຕິບ ດການສໍາລ ບ HIV ໃນແຕ່ລະແຂວງ ຈະມີຜົນກະທບົທີື່ຍິື່ງໃຫຍ່ທີື່ສຸດ. 

ຜົນຕອບແທນສູງສຸດແມ່ນມາຈາກການລງົທຶນຢູ່ໃນແຂວງ ທີື່ມອີ ດຕາການຕາຍສູງສຸດ.  
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ຂອບເຂດຂອງຍດຸທະສາດການເງນິ ແລະ ຂງົເຂດນະໂຍບາຍດາ້ນການເງນິທີື່ເປນັໄປໄດ ້
 

ຂ ັ້ນຕອນການສຶກສາທາງເລອືກດ້ານການເງິນ ຂອງໄລຍະການກາໍນົດນະໂຍບາຍ 
ແມ່ນເພືື່ອຮ ບປະກ ນໃຫ້ມກີານປຽ່ນຜາ່ນຢາ່ງມຜີນົສາໍເລ ດ ລະຫວາ່ງໄລຍະທ ີ 1 (ການວເິຄາະດາ້ນການເງນິ) ແລະ ໄລຍະທ ີ 2 
(ການກ ານດົນະໂຍບາຍ) ໂດຍການ: 

• ກໍານົດ ແລະ ປຶກສາຫາລືກ ບພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂອ້ງທ ງໝົດ ກ່ຽວກ ບຮາ່ງຂງົເຂດນະໂຍບາຍດາ້ນການເງນິ ໂດຍອງີໃສ ່2 
ອງົປະກອບສາໍຄ ນຄ:ື ຜົນການວິເຄາະດ້ານການເງິນ ຈາກໄລຍະທີ 1 ແລະ ນະໂຍບາຍ ແລະ ໂຄງການທີື່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບ ນ. 
ໝາຍເຖິງວາ່ ໃນຕອນທາ້ຍຂອງຂ ັ້ນຕອນນີັ້ ບ ນດາພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂອ້ງໄດ້ເຫ ນດີຮ່ວມກ ນກ່ຽວກ ບ 
ໂຄງຮ່າງຂອງຍູດທະສາດການເງິນ. 

• ເພີື່ມທະວກີານປະສານງານ ແລະ ວທິີການເຮ ດວຽກລະຫວາ່ງບ ນດາພາກສວ່ນທີື່ກຽ່ວຂອ້ງຕົັ້ນຕ  
ໃນໄລຍະເລີື່ມຕົັ້ນຂອງການກາໍນດົນະໂຍບາຍ 
ເຊິື່ງເປັນສິື່ງສໍາຄ ນທີື່ຈະຕ້ອງຮ ບປະກ ນໃຫ້ກົນໄກການປະສານງານມີປະສິດທິພາບ ແລະ ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງທ ງໝົດ 
ມີໂອກາດໃນການແລກປຽ່ນຄວາມຊ່ຽວຊານ ແລະ ຄາໍຄິດເຫ ນ ໃນຂະບວນການປຶກສາຫາລືດ ັ່ງກ່າວ 
ໂດຍການພິຈາລະນາທກຸແຫ ່ງທຶນເພືື່ອການພ ດທະນາ. 

 

 
ຮບູທ ີ4 - ຂ ັ້ນຕອນການສກຶສາທາງເລອືກດາ້ນການເງນິ 
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A. ການປກຶສາຫາລ ືເພືື່ອກາໍນດົຍດຸທະສາດການເງນິ 
 

ຂ ັ້ນຕອນການກາໍນົດທາງເລອືດດ້ານການເງິນ ໄດ້ດໍາເນີນການໃນ 3 ລະດ ບ ຄ:ື 
 

1. ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ໂດຍໄດຮ້ ບການສະໜ ບສະໜນູດາ້ນວຊິາການຈາກອງົການ ສປຊ, 
ໄດກ້າໍນດົຮາ່ງເບືັ້ອງຕົັ້ນກຽ່ວກ ບຂງົເຂດນະໂຍບາຍດາ້ນການເງນິ, ຫ ື ເວົັ້າອີກຢ່າງໜຶື່ງວາ່ ໂຄງຮ່າງຂອງຍຸດທະສາດການເງິນ 
ໂດຍອີງໃສ່ຜົນການວິເຄາະດ້ານການເງິນທີື່ໄດນໍ້າສະເໜີກ່ອນໜ້ານີັ້. ຜົນການຄົນຄວ້າ ກ່ຽວກ ບແຕ່ລະແຫ ່ງທນຶ 
ແມ່ນໄດ້ນໍາສະເໜີໃນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຄ ັ້ງທີ 1. 

 

2. ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ແລະ ອງົການ ສປຊ ໄດຈ້ ດກອງຊມຸປກຶສາຫາລຂື ັ້ນວຊິາການ ໃນວ ນທ ີ28 ຕລຸາ 2021 

ເພືື່ອນໍາສະເໜີຮ່າງຂງົເຂດນະໂຍບາຍດ້ານການເງິນດ ັ່ງກ່າວ ຕ ໍ່ບ ນດາພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂອ້ງເພືື່ອປະກອບຄໍາຄິດເຫ ນ 
ໂດຍການເຂົັ້າຮ່ວມຈາກພາກລ ດຖະບານ ໃນພາກເຊົັ້າ ເຊ ັ່ນ: MPI, MoF, MoNRE, MoES, MoH, MoIC ແລະ ອືື່ນໆ, 

ແລະ ໃນພາກບາ່ຍ ໄດປ້ຶກສາຫາລືແບບສອງຝາ່ຍຮ່ວມກ ບ ທະນາຄານໂລກ, IMF, ADB, EU ແລະ ບ ນດາອງົການຂອງ 

ສປຊ (WHO, UNFPA, UNCDF, UNODC). ໂດຍອີງໃສ່ບ ນດາຄ າເຫ ນທີື່ໄດ້ຮ ບຈາກການປກຶສາຫາລືຄ ັ້ງນີັ້, 

ໄດ້ມີການປັບປຸງຮາ່ງຂງົເຂດນະໂຍບາຍດ້ານການເງິນດ ັ່ງກາ່ວ. 
 

3. ກອງປະຊຸູມປກຶສາຫາລ ື ຄ ັ້ງທ ີ 2 ຈະຈ ດຂຶັ້ນໃນວ ນທີ 10 ພະຈິກ 2021 ແນໃສ່ເພືື່ອໃຫ້ບ ນດາພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂອ້ງ 

ມີຄວາມເຫ ນດີເປັນເອກະພາບ ກ່ຽວກ ບຮາ່ງເບືັ້ອງຕົັ້ນຂອງຂົງເຂດນະໂຍບາຍດ້ານການເງິນ 
ເພືື່ອສືບຕ ໍ່ການຄົັ້ນຄວ້າພິຈາລະນາເພີື່ມເຕີມ ໂດຍອງີໃສ່ຜົນການວິເຄາະດ້ານການເງິນ ຈາກໄລຍະທ ີ 1 ແລະ 
ຮ ບປະກ ນຄວາມສອດຄ່ອງກ ບບ ນດານະໂຍບາຍ ແລະ ໂຄງການທີື່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບ ນ. 

 

B. ຈດຸປະສງົ ແລະ ຂອບເຂດຂອງຍດຸທະສາດການເງນິ 
 

ຈຸດປະສົງຫ  ກຂອງຍຸດທະສາດການເງິນ ແມ່ນເພືື່ອຮ ບປະກ ນການສະໜອງແຫ ່ງທຶນ 
ເພືື່ອຮ ບໃຊ້ເຂົັ້າໃນການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດບຸລິມະສິດດ້ານການພ ດທະນາແຫ່ງຊາດ 
ພາຍໃນໄລຍະເວລາຂອງແຜນພ ດທະນາເສດຖະກິດ-ສ ງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີຄ ັ້ງທ ີ IX (2021-2025). 

ບົນພືັ້ນຖານຄວາມເຂົັ້າໃຈຮ່ວມກ ນ ໃນໄລຍະທີ 1 ຜ່ານມາ, ບ ນດາພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ແນໃສ່: 

1. ການກໍານົດຂງົເຂດນະໂຍບາຍດ້ານການເງິນ ແລະ ທາງເລອືກດ້ານການເງິນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງທີື່ສຸດ, ແລະ ຮ ບປະກ ນວາ່ 
ບ ນດານະໂຍບາຍດ້ານການເງິນ, ເຄືື່ອງມື ແລະ ຂອບລະບຽບການ ມີຄວາມສອດຄ່ອງກ ນ, ຍືນຍົງ ແລະ 
ຮ ບຮູ້ເຖິງຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ; 
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2. ກໍານົດກ່ຽວກ ບໂອກາດຕ່າງໆໃນການເຂົັ້າເຖິງການຊ່ວຍເຫ ືອດ້ານວິຊາການ ແລະ 
ການສະໜ ບສະໜູນການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ຈາກຄູ່ຮ່ວມພ ດທະນາ. 

 

ບ ນດາຈຸດປະສົງທີື່ເຫ ນດີຮ່ວມກ ນເຫ ົັ່ານີັ້ ມີຫ າຍຄວາມໝາຍ ດ ັ່ງນີັ້: 
 

ຍດຸທະສາດການເງນິດ ັ່ງກາ່ວ ບ ໍ່ມຈີດຸປະສງົເພືື່ອປຽ່ນແທນຂອບວຽກ, ນະໂຍບາຍ, ແລະ 
ໂຄງການຕາ່ງໆທີື່ມຢີູໃ່ນປດັຈບຸ ນ: ດ ັ່ງທີື່ໄດ້ກາ່ວໄວ້ໃນພາກແນະນໍາຂອງເອກະສານສະບ ບນີັ້, ຍຸດທະສາດການເງິນ 
ແມ່ນອີງໃສ່ບ ນດານະໂຍບາຍ, ໂຄງການ ແລະ ຂ ໍ້ລິເລີື່ມຕ່າງໆທີື່ຕິດພ ນກ ບການເງິນເພືື່ອການພ ດທະນາທີື່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບ ນ 
ທີື່ນໍາພາໂດຍພາກສ່ວນກຽ່ວຂອ້ງທີື່ສໍາຄ ນ ເພືື່ອກໍານົດຊ່ອງຫວ່າງດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ບ ນຫາສິື່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ ແລະ 
ເພືື່ອຮ ບປະກ ນຄວາມສອດຄອ່ງລະຫວ່າງນະໂຍບາຍດ້ານການເງິນຕ່າງໆ 
ເພືື່ອບ ນລຸບລູິມະສິດດ້ານການພ ດທະນາແຫ່ງຊາດ ພາຍໃນຂອບເຂດໄລຍະເວລາທີື່ຄາດໝາຍໄວ.້ 
 

ຍດຸທະສາດການເງນິ ແນໃສສ່ະໜ ບສະໜນູການຈ ດຕ ັ້ງປະຕບິ ດແຜນພ ດທະນາເສດຖະກດິ-ສ ງຄມົແຫງ່ຊາດ 5 ປີ ຄ ັ້ງທ ີ
IX: ຍຸດທະສາດນີັ້ໄດ້ພິຈາລະນາຂົງເຂດນະໂຍບາຍດ້ານການເງິນ ແລະ ທາງເລືອກຕາ່ງໆທີື່ສາມາດຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດໄດ ້

ແລະ ມີຄວາມສອດຄອ່ງກ ບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ເພືື່ອບ  ນລຸບ ນດາບູລມິະສິດດ້ານນະໂຍບາຍທີື່ກາໍນົດໃນແຜນການ 5 
ປີຄ ັ້ງທີ IX. ປີ 2021 ເປັນປທີາໍອິດຂອງການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດແຜນການ 5 ປີຄ ັ້ງທ ີ IX ແລະ 

ອີງໃສ່ແຜນທີື່ຈະສໍາເລ ດການສ້າງຍຸດທະສາດການເງິນໃນຊ່ວງກາງປີ 2022, ສປປ ລາວ ກ ໍ່ຈະຍ ງເຫ ືອເວລາອກີ 3 
ປີເຄິື່ງໃນການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດແຜນການ 5 ປີຄ ັ້ງທີ IX. 

 

ຍດຸທະສາດການເງນິຈະຕອ້ງກາໍນດົທາງເລອືກດາ້ນການເງນິທີື່ສາມາດຈ ດຕ ັ້ງປະຕບິ ດໄດງ້າ່ຍ ແລະ ໄວ: 
ອີງໃສ່ຈຸດປະສົງຂອງຍຸດທະສາດການເງິນໃນການຮ ບປະກ ນການບ ນລຸບລູິມະສິດດ້ານນະໂຍບາຍຂອງແຜນການ 5 ປ ີ
ຄ ັ້ງທ ີ IX, 

ສິື່ງສໍາຄ ນແມ່ນຕ້ອງສຸມໃສ່ຄວາມພະຍາຍາມເພືື່ອຮ ບໃຊ້ເຂົັ້າໃນການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດວິທີແກ້ໄຂບ ນຫາຕ່າງໆຢ່າງຮບີດ່ວນ 
ໂດຍບ ໍ່ມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ແຜນການສົັ່ງເສີມຄວາມຍືນຍົງດ້ານການເງິນໃນໄລຍະຍາວ, 
ແຕ່ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດເພີື່ມຈໍານວນແຫ ່ງທຶນຮອນທີື່ມ ີ ແລະ/ຫ  ື
ນໍາໃຊ້ຊ ບພະຍາກອນທີື່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບ ນໄດມ້ີປະສິດທິຜົນຂຶັ້ນກວາ່ເກົັ່າ. 
 

ຍດຸທະສາດການເ ິນແມນ່ຄວາມພະຍາຍາມຮວ່ມກ ນ: 
ພາກສ່ວນທີື່ກຽ່ວຂອ້ງໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຂອງໜ່ວຍງານວິຊາການ 
ທີື່ຈ ດຂຶັ້ນກ່ອນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືເລີື່ມຕົັ້ນຢູ່ ວ ງວຽງ ໃນເດືອນເມສາ 2021. 
ໜ່ວຍງານວິຊາການດ ັ່ງກ່າວປະກອບມີບ ນດາກະຊວງທີື່ກຽ່ວຂ້ອງ (ເຊ ັ່ນ: ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ 
ລາວ) ພ້ອມທ ງບ ນດາສະຖາບ ນການເງິນສາກົນ (ເຊ ັ່ນ: ທະນາຄານໂລກ, ADB) ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພ ດທະນຕົັ້ນຕ  (ອີຢູ, 

ບ ນດາອົງການຂອງ ສປຊ). ເຖງິຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ອງີໃສ່ແນວທາງວິທີການແບບກວມລວມທີື່ ກະຊວງແຜນການ ແລະ 
ການລງົທຶນ ແລະ ອງົການ ສປຊ ນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການກາໍນົດຍຸດທະສາດການເງິນ, 
ຈຶື່ງມີຄວາມຈໍາເປັນໃນການຮ ບປະກ ນໃຫ້ບ ນດາພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂອ້ງທ ງໝົດເຂົັ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມ. ມາຮອດປັດຈຸບ ນ, 
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ໄດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າຫ າຍຢ່າງ ໂດຍສະເພາະການເຂົັ້າຮ່ວມຂອງກະຊວງອືື່ນໆ (ເຊ ັ່ນ: MoES, MoH, MoNRE, 

MoIC) ແລະ ກົມກອງໃໝ່ຂອງບ ນດາກະຊວງຫ  ກ (ເຊ ັ່ນ: ກົມສ່ວຍສາອາກອນ ຂອງ MoF). 

ການມີສ່ວນຮ່ວມເພີື່ມເຕີມຄວນສືບຕ ໍ່ 
ໂດຍສະເພາະອີງໃສ່ຄວາມສໍາຄ ນທີື່ເພີື່ມຂຶັ້ນຂອງບົດບາດຂອງແຫ ່ງທຶນຈາກພາກເອກະຊົນ 
ໃນຍຸດທະສາດການເງິນດ ັ່ງກ່າວ ແລະ ການເຂົັ້າຮ່ວມຂອງພາກເອກະຊົນໃນຂະບວນການ ໂດຍຜ່ານສະພາອຸດສາຫະກໍາ 
ແລະ ການຄາ້ເປັນຕົັ້ນ ເຊີື່ງເປນັສິື່ງທີື່ຈໍາເປັນເພືື່ອຮ ບປະກ ນວາ່ໄດ້ພິຈາລະນາທຸກໆຄໍາຄິດເຫ ນ ແລະ ຂ ໍ້ສະເໜີແນະ 
ພ້ອມທ ງຮ ບປະກ ນວ່ານະໂຍບາຍທີື່ນໍາສະເໜີ ແມ່ນມີຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ສາມາດຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ. 
 

ຍດຸທະສາດການເງນິຈະພຈິາລະນາເບີື່ງວາ່ແຕລ່ະແຫ ງ່ທນຶ 
ຈະສາມາດປະກອບສວ່ນເຂົັ້າໃນການຈ ດຕ ັ້ງປະຕບິ ດບລຸມິະສດິດາ້ນການພ ດທະນາແຫງ່ຊາດໄດຄ້ແືນວໃດ: 
ການກໍານົດທາງເລືອກດ້ານການເງິນ ຈະສືບຕ ໍ່ດໍາເນີນຕາມວິທີການຂອງຂອບວຽກ INFF ແລະ 

ລ ກສະນະທີື່ມີຄວາມກວມລວມ, ເຊືື່ອມສານ ແລະ ຄວາມເປັນເຈົັ້າການແຫ່ງຊາດ. 
ລ ກສະນະກວມລວມສະແດງໃຫ້ເຫ ນວ່າແຫ ່ງທຶນທ ງໝົດ - ພາກລ ດພາຍໃນ, ພາກລ ດຕ່າງປະເທດ, 
ພາກເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ພາກເອກະຊົນຕ່າງປະເທດ - ແມ່ນໄດ້ຮ ບການພິຈາລະນາ. 4 ແຫ ່ງທຶນຕົັ້ນຕ ນີັ້ 
ຈະຖືກກໍານົດເປັນ 4 ພາກທາໍອິດໃນເອກະສານຍຸດທະສາດການເງນິ. 

 

3 ອົງປະກອບເພີື່ມເຕີມລຸ່ມນີັ້ ໄດມ້ີການປຶກສາຫາລ ືແລະ ປະກອບຄໍາຄິດເຫ ນຈາກພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຕົັ້ນຕ : 
 

ຍດຸທະສາດການເງນິຈະຕອ້ງພະຍາຍາມຈ ດລຽງບູລມິະສດິ ໃນບ ນດານະໂຍບາຍທີື່ສາມາດຈ ດຕ ັ້ງປະຕບິ ດໄດງ້າ່ຍ 
ໂດຍສມຸໃສກ່າໍນດົນະໂຍບາຍທີື່ມຈີາໍເປນັອ ນຮບີດວ່ນ: ເນືື່ອງຈາກວ່າຍຸດທະສາດການເງິນດ ັ່ງກາ່ວ 
ແມ່ນພະຍາຍາມຮ ບປະກ ນຄວາມຮອບດ້ານ ແລະ ກວມເອົາທຸກແຫ ່ງທຶນເພືື່ອການພ ດທະນາ, ສະນ ັ້ນ 
ຈະຕ້ອງໄດ້ປກຶສາຫາລືກຽ່ວກ ບຫ າຍຂົງເຂດນະໂຍບາຍ ແລະ ທາງເລອືກດ້ານນະໂຍບາຍຕ່າງໆ. ດ ັ່ງທີື່ໄດ້ກາ່ວມາ, 
ຍຸດທະສາດການເງິນນີັ້ ຈະຕ້ອງກໍານົດພຽງແຕ່ບ ນດາທາງເລອືກທີື່ສາມາດປະຕິບ ດໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ 
ແນໃສ່ສະໜ ບສະໜຸນການບ ນລຸແຜນການ 5 ປີ ຄ ັ້ງທ ີIX. ເຖິງຢາ່ງໃດກ ໍ່ຕາມ, ໃນຊ່ວງທາ້ຍຂອງໄຕມາດທ ີ1 ປ ີ2022, 

ສິື່ງສໍາຄ ນຈະຕ້ອງມີການກາໍນົດທາງເລອືກນະໂຍບາຍທີື່ໄດ້ຮ ບການປັບປງຸຕືື່ມ, 
ໂດຍຈ ດລຽງຕາມລໍາດ ບຄວາມຮີບດ່ວນທີື່ສຸດ ແລະ ມປີະສິດທິພາບທີື່ສຸດ ໃນການສະໜອງແຫ ່ງທນຶເພືື່ອການພ ດທະນາ 
ເພືື່ອຮ ບໃຊ້ເຂົັ້າໃນແຜນການ 5 ປ ີຄ ັ້ງທີ IX. 

 

ບາງຂະແໜງການຕົັ້ນຕ  ຕອ້ງມກີານເອາົໃຈໃສສ່ະເພາະ ແລະ ເລກິເຊິື່ງຂຶັ້ນຕືື່ມ: 
ເປັນທີື່ຮ ບຮູ້ໃນບ ນດາພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງວ່າ ບາງຂະແໜງການສະເພາະ ເຊ ັ່ນ: ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ, ສຶກສາ, ແລະ 
ການຄຸ້ມຄອງສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, 
ຕ້ອງມຄີວາມເຂົັ້າໃຈຂ ໍ້ມູນຂະແໜງການທີື່ເລິກເຊິື່ງຂຶັ້ນຕືື່ມ 
ເນືື່ອງຈາກວາ່ຂະແໜງການເຫ ົັ່ານີັ້ກໍາລ ງປະເຊີນກ ບບ ນຫາສິື່ງທ້າທາຍ ສະເພາະ ທີື່ຕ້ອງໄດ້ຮ ບການແກ້ໄຂ (ຕົວຢ່າງ: 
ການເຂົັ້າເຖິງແຫ ່ງທຶນສໍາລ ບວຽກງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ 
ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນ ກງານກ່ຽວຂ້ອງ), ແລະ 
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ການບ ນລຸບລູມິະສິດດ້ານການສ້າງທຶນມະນຸດ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມທີື່ກໍານົດໃນແຜນການ 5 ປ ີ ຄ ັ້ງທ ີ IX 

ເປັນໜ້າວຽກທີື່ສໍາຄ ນ ໃນການບ ນລຸບູລມິະສິດດ້ານການພ ດທະນາແຫ່ງຊາດ. ໄດ້ມີການແນະນໍາໃຫ້ມີພາກສະເພາະ 
ໃນຍຸດທະສາດການເງິນ ກ່ຽວກ ບບ ນດາຂະແໜງການທີື່ສໍາຄ ນ. 
 

ບາງບ ນຫາສິື່ງທາ້ທາຍແມນ່ພວົພ ນກ ບຫ າຍຂະແໜງການ ເຊ ັ່ນ: ການຄຸມ້ຄອງຂ ໍ້ມນູ, ຂາ່ວສານ ແລະ ການປະສານງານ: 
ເຖິງແມ່ນວ່າຍຸດທະສາດການເງິນຈະມີໂຄງສ້າງທີື່ສອດຄ່ອງກ ບ 4 ແຫ ງ່ທຶນຕົັ້ນຕ ເພືື່ອການພ ດທະນາກ ໍ່ຕາມ, 
ບາງບ ນຫາສໍາຄ ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມກີານພິຈາລະນາໂດຍທກຸພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊ ັ່ນ: ການເກ ບກໍາຂ ໍ້ມູນ (ຕົວຢ່າງ: 
ການຕິດຕາມສະພາບແຫ ງ່ທຶນຕ່າງໆໃນລະບົບເສດຖະກິດ), ການປະສານງານ (ຕົວຢ່າງ: 
ຈະມີວິທີການຄືແນວໃດເພືື່ອຮ ກສາກົນໄກການປະສານງານທີື່ມປີະສິດທິພາບລະຫວ່າງພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງທ ງໝົດ 
ໃນທົັ່ວລະບົບການເງິນເພືື່ອການພ ດທະນາທ ງໝົດ ໃນໄລຍະການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ) ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຂ ໍ້ມູນຂາ່ວສານ 
(ຕົວຢ່າງ: ຂ ໍ້ມູນຂອງກະຊວງໃດໜຶື່ງ 
ຈະປະກອບເປັນຂ ໍ້ມູນເພືື່ອພິຈາລະນາເຂົັ້າໃນການກໍານົດນະໂຍບາຍໂດຍອີກກະຊວງໜຶື່ງ ໄດ້ຄືແນວໃດ). 
ບ ນຫາເຫ ົັ່ານີັ້ຄວນມີການກໍານົດໃນພາກສຸດທ້າຍຂອງຍຸດທະສາດການເງິນ. 

 

C. ຮາ່ງຂງົເຂດນະໂຍບາຍດາ້ນການເງນິ 
 

ຂົງເຂດນະໂຍບາຍດ້ານການເງິນ ໝາຍເຖິງຫວົຂ ໍ້ຂອງນະໂຍບາຍດ້ານການເງິນທີື່ບ ນດາພາກສ່ວນທີື່ກຽ່ວຂອ້ງ 
ໄດ້ກໍານົດໄວ້ວາ່ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງເອາົໃຈໃສ່ເພີື່ມຕືື່ມໃນໄລຍະການກໍານົດນະໂຍບາຍ. 
ພາຍໃຕ້ຂົງເຂດນະໂຍບາຍດ້ານການເງິນເຫ ັ່ົັ່ານີັ້, 
ໂດຍອີງໃສ່ຈຸດປະສົງໃນການບ ນລຸບລູິມະສິດດ້ານການພ ດທະນາແຫ່ງຊາດທີື່ກໍານົດໄວ້ພາຍໃນປ ີ 2025, 
ບ ນດາພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂອ້ງ ຈະຕ້ອງໄດ້ກາໍນົດທາງເລອືກດ້ານການເງິນ ທີື່ສາມາດຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດໄດ້ໃນໄລຍະສ ັ້ນ 
ເພືື່ອຮ ບປະກ ນການເຂົັ້າເຖິງ ແລະ ຄວາມພ້ອມທາງດ້ານແຫ ່ງທຶນເພືື່ອການພ ດທະນາເພີື່ມຂຶັ້ນ ຫ ື 
ການນໍາໃຊ້ຊ ບພະຍາກອນທີື່ມີຢູ່ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງຂຶັ້ນ. 
 

ໂດຍສອດຄ່ອງກ ບວິທກີານຂອງຂະບວນການ ໃນການກາໍນົດຂົງເຂດນະໂຍບາຍດ້ານການເງນິ, ຕາຕະລາງລຸ່ມນີັ້ 
ໄດ້ສ ງລວມໂຄງຮາ່ງທີື່ເປັນໄປໄດ້ຂອງຍຸດທະສາດການເງິນ ເຊີື່ງໄດ້ກໍານົດຮ່າງຂງົເຂດນະໂຍບາຍດ້ານການເງິນ 
ອີງໃສ່ຜົນການວິເຄາະທີື່ກຽ່ວຂອ້ງ ພາຍໃຕ້ແຕ່ລະແຫ ່ງທຶນ 
ພ້ອມດ້ວຍຄາໍອະທິບາຍໂດຍຫຍ ໍ້ກ່ຽວກ ບເຫດຜົນໃນການກໍານົດແຕ່ລະຂົງເຂດນະໂຍບາຍດ້ານການເງິນເຂົັ້າໃນຍຸດທະສາດ. 
ຂ ໍ້ມູນທີື່ປະກອບໃນຕາຕະລາງລຸມ່ນີັ້ແມ່ນຜົນຂອງການເຮ ດວຽກເປນັເວລາເກືອບ 1 ປີ ເຊິື່ງໄດ້ສ ງລວມເອົາຜົນການຄົນຄວ້າ ແລະ 
ການວິເຄາະ, ການປຶກສາຫາລືແບບສອງຝ່າຍ ແລະ ຫ າຍຝາ່ຍ, ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ ບທຸກພາກສ່ວນທີື່ກຽ່ວຂອ້ງ, ແລະ 
ການປຶກສາຫາລືຂ ັ້ນວິຊາການ ໃນວ ນທີ 28 ຕຸລາ 2021 ແລະ ການປັບປງຸຕາມຄໍາເຫ ນທີື່ໄດ້ຮ ບຈາການປຶກສາຫາລ,ື ກ່ອນ ແລະ 

ຫ  ງ ການປຶກສາຫາລຂື ັ້ນວິຊາການ, ໂດຍກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ. 
ບ ນດາຜົນການວິເຄາະທີື່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີັ້ ແມ່ນໄດ້ດ ດປັບໃຫ້ມີເນືັ້ອໃນສ ັ້ນລົງ 
(ສໍາລ ບເນືັ້ອໃນລະອຽດຂອງຜົນການວິເຄາະ 
ສາມາດເບີື່ງໃນພາກສະເພາະກ່ຽວກ ບຜົນການວິເຄາະດ້ານການເງິນຂອງເອກະສານສະບ ບນີັ້). 
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ຂງົເຂດນະໂຍບາຍດາ້ນການ
ເງນິ 

ຜນົການວເິຄາະທີື່ກຽ່ວຂອ້ງ 
ເຫດຜນົໃນການກາໍນດົເຂົັ້າໃນ 
ໂຄງຮາ່ງຍດຸທະສາດການເງນິ 

1. ງບົປະມານພາກລ ດພາຍໃນ 

ເພີື່ມທະວກີານລະດມົທຶນພາຍໃ
ນຢາ່ງຮບີດວ່ນ 

▪ ຈໍາເປັນຕ້ອງເພີື່ມລາຍຮ ບພາກລ ດ  
▪ ການກູ້ຢືມເພີື່ມເຕີມໃນຕ ໍ່ໜ້າຖືກຈໍາກ ດ 

ການຊອກຫາວິທີ 
ເພືື່ອເພີື່ມອ ດຕາສ່ວນຂອງລາຍຮ ບຕ ໍ່ GDP 

(ໂດຍສະເພາະ, ອ ດຕາສ່ວນອາກອນ ຕ ໍ່ GDP) 
ຢ່າງຮີບດ່ວນ 
ຈະຊ່ວຍສ້າງສະພາບຄ່ອງໃຫ້ແກ່ການເງິນພາກລ ດ 
ແລະ 
ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການລົງທຶນຂອງພາກລ ດໃນຂ
ະ ແໜງການບຸລິມະສິດ. ນອກນ ັ້ນ, ແຜນການ 5 
ປີຄ ັ້ງທີ IX 
ໄດ້ເນ ັ້ນໜ ກການດຸ່ນດ່ຽງງົບປະມານພາກລ ດ 
ເປັນໜ້າວຽກບຸລິມະສິດທີື່ຈະຕ້ອງບ ນລຸໃຫ້ໄດ້ພາຍ
ໃນຮອບວຽນຂອງແຜນການດ ັ່ງກ່າວ. 
ລາຍຮ ບຈາກຂະແໜງພະລ ງງານ ແລະ ບ ໍ່ແຮ ່
(ລາຍຮ ບທີື່ບ ໍ່ແມນ່ອາກອນ) 
ບ ໍ່ແມນ່ທາງເລອືກທີື່ມຄີວາມຍືນຍງົ 
ເນືື່ອງຈາກວ່າບ ໍ່ສອດຄອ່ງກ ບບລຸມິະສິດແຫງ່ຊາດ 
ແລະ ພ ນທະຕ ໍ່ສາກນົ 
ທີື່ຕດິພ ນກ ບການຄຸ້ມຄອງສິື່ງແວດລອ້ມ ແລະ 
ການປຽ່ນແປງດນິຟ້າອາກາດ. 
ການປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍການເງິນ, 
ໂດຍທົັ່ວໄປແລ້ວຈະໃຊ້ເວລາຍາວນານ, 
ດ ັ່ງນ ັ້ນຈະຕ້ອງໄດ້ກໍານົດນະໂຍບາຍທີື່ສາມາດຈ ດຕ ັ້
ງປະຕິບ ດໄດ້ງ່າຍ 
ດ້ານການຄຸ້ມຄອງລາຍຮ ບອາກອນ, 
ການປະຕິຮູບການບ ລິຫານການເກ ບອາກອນ, 
ແລະ ການຄຸ້ມຄອງລາຍຮ ບທີື່ບ ໍ່ແມ່ນອາກອນ. 

ປັບປງຸການຄຸມ້ຄອງລາຍຈ່າຍ: 
ປັບປງຸການຄຸມ້ຄອງການລງົທນຶ
ຂອງລ ດ 
ໃຫ້ສອດຄອ່ງກ ບບລຸມິະສິດຂອ
ງແຜນການ 5 ປຄີ ັ້ງທ ີIX ແລະ 
ສ້າງຄວາມເຂ ັ້ມແຂງໃນການເຊືື່
ອມໂຍງການວາງແຜນ ແລະ 
ການຈ ດສ ນງບົປະມານ 

▪ ຄວາມບ ໍ່ສອດຄ່ອງກ ນລະຫວ່າງການຈ ດສ ນ
ງົບປະມານໃນປັດຈຸບ ນ ແລະ 
ບູລິມະສິດດ້ານນະໂຍບາຍຂອງ ແຜນການ 
5 ປີ 

ການລົງທຶນໃນໄລຍະ ແຜນການ 5 ປີຄ ັ້ງທີ IX 
ຈະຕ້ອງໄດ້ 
ຈ ດບູລິມະສິດໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການສະເພາະ 
(ການສ້າງທຶນມະນຸດ, ສິື່ງແວດລ້ອມ) ແລະ 
ກິດຈະກໍາສະເພາະ ທີື່ຂາດ 
ແຄນຊ ບພະຍາກອນໃນປັດຈຸບ ນ 
ໂດຍສອດຄ່ອງກ ບຍຸດທະສາດການຟືົ້ນຕົວຈາກຜົນ
ກະທົບພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີື່ລ ດຖະບານ ແລະ 
ຄູ່ຮວມພ ດທະນາກໍາລ ງສ້າງຂຶັ້ນ. 
ການສ້າງຄວາມເຂ ັ້ມແຂງໃນການເຊືື່ອມໂຍງລະຫວ່
າງການວາງແຜນ ແລະ ການຈ ດສ ນງົບປະມານ 
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ດ້ວຍການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງຂ ໍ້ມູນ, 
ກົນໄກການປະສານງານ ແລະ ເຄືື່ອງມື ສະເພາະ 
(IFMIS, ການຕິດຕາມການຈ່າຍງົບປະມານ) 
ຈະສະໜ ບສະໜຸນການຈ ດສ ນງົບປະມານ 
ທີື່ອີງໃສ່ຫ  ກຖານ ແລະ 
ຜ່ານການປຶກສາຫາລືກ ນຢ່າງຮອບຄອບ. 
ຂະແໜງສ ງຄົມໄດ້ລະບຸບ ນຫາສິື່ງທ້າທາຍດ້ານກາ
ນຈ ດສ ນງົບປະມານ, 
ເຊິື່ງໃນປັດຈຸບ ນແມ່ນຕໍ່າກວ່າຄາດໝາຍ. 
ນອກນ ັ້ນ, ແຜນການ 5 ປີຄ ັ້ງທີ IX 
ຍ ງໄດ້ເນ ັ້ນການດຸ່ນດ່ຽງງົບປະມານ 
ເປັນໜ້າວຽກບູລິມະສິດທີື່ຕ້ອງບ ນລຸພາຍໃນຮອບ
ວຽນຂອງແຜນການ 5 ປີດ ັ່ງກ່າວ. 

ການຄຸມ້ຄອງໜີັ້ສນິ ແລະ 
ການກູຢ້ມື, ລວມທ ງສາໍລ ບ 
SOE 

▪ ການກູ້ຢືມເພີື່ມເຕີມໃນຕ ໍ່ໜ້າຖືກຈໍາກ ດ 
▪ ຄວາມບ ໍ່ສອດຄ່ອງລະຫວ່າງການຈ ດສ ນງົບ

ປະມານ ແລະ ບູລິມະສິດດ້ານນະໂຍບາຍ 
▪ ການລົງທຶນໃນຫ  ກຊ ບຂອງນ ກລົງທຶນຕ່າງປະເ

ທດ (FPI) ສາມາດຊ່ວຍໃນການຄຸ້ມຄອງ 

SOE 

ການຊໍາລະໜີັ້ສິນໄດ້ກາຍເປັນອ ດຕາສ່ວນທີື່ສູງຂອ
ງລາຍຈ່າຍງົບປະມານພາກລ ດ. 
ຄວາມສາມາດໃນການກູ້ຢືມເພີື່ມເຕີມໃນຕ ໍ່ໜ້າໄດ້
ຖືກຈໍາກ ດ ແຕ່ສາມາດເບີື່ງຄວາມເປັນໄປໄດ້ 
ແຫ ່ງທຶນໂດຍຜ່ານພ ນທະບ ດສະເພາະ. 
ອໍານວຍຄວາມສະ 
ດວກໃຫ້ແກ່ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກເອກະຊົນ
ໃນ SOE ຈໍານວນໜຶື່ງ ແລະ 
ການຫ ນໄປສູ່ລ ດຮ່ວມທຶນກ ບເອກະຊົນສໍາລ ບລ ດ
ວິສາຫະກິດຈໍານວນໜຶື່ງ ແລະ 
ສ້າງຄວາມເຂ ັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງ SOE 
ເພືື່ອສົັ່ງເສີມປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ 
ເຊິື່ງໄດ້ກໍານົດເປັນບຸລິມະສິດດ້ານນະໂຍບາຍໃນແ
ຜນການ 5 ປີຄ ັ້ງທີ IX. 

2. ແຫ ງ່ທນຶພາກລ ດຕ່າງປະເທດ 

ປັບປງຸຄວາມສາມາດໃນການຄ
າດການ, ປະສິດ ທິພາບ ແລະ 
ປະສດິທຜິົນຂອງ ODA 

▪ ODA 
ປະກອບສ່ວນຢ່າງຫ ວງຫ າຍເຂົັ້າໃນຂະແໜງ
ສ ງຄົມ 

▪ ການປັບປຸງຂ ໍ້ມູນ ODA ໃຫ້ດີຂຶັ້ນ ຈະ 

ສະໜ ບສະໜຸນການຄຸ້ມຄອງ ODA 
ມປີະສິດທິພາບດີຂຶັ້ນ 

▪ ຂີດຄວາມສາມາດໃນຄຸ້ມຄອງ ODA ໄດ້ 
ຈໍາກ ດປະສິດ ທິພາບ ແລະ 
ປະສິດທິຜົນຂອງ ODA 

ODA 
ປະກອບສ່ວນຢ່າງຫ ວງຫ າຍເຂົັ້າໃນການພ ດທະນາ
ແບບຍືນຍົງ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, 
ຍ ງສາມາດປັບປຸງ ປະສິດທິພາບ ແລະ 
ປະສິດທິຜົນຂອງ ODA 
ໃຫ້ດີຂຶັ້ນຕືື່ມໂດຍການປະສານງານທີື່ດີຂຶັ້ນ ແລະ 
ການຈ ດບຸລິມະສິດຂະແໜງການໃນການລົງທຶນແ
ບບມີຍຸດທະສາດ 
ໂດຍອີງໃສທ່່າແຮງຂອງແຕ່ລະຄູ່ຮ່ວມພ ດທະນາ. 
ການພິຈາລະນາຂີດຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງ 
ODA ໃນການຈ ດບູລິມະສິດຂະແໜງການ 
ຈະຊ່ວຍຮ ບປະກ ນໃຫ້ຜົນຂອງການພ ດທະນາມີຄວ
າມຍືນຍົງ. 
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ລ ດຖະບານຍ ງໄດ້ເນ ັ້ນໜ ກວ່າການປັບປຸງຄວາມສາ
ມາດໃນການຄາດຄະເນທ່າອ່ຽງທຶນ ODA ແລະ 
ຂົງເຂດຈຸດສຸມຂອງການລົງທຶນ 
ຈະຊ່ວຍໃນການຈ ດບຸລິມະສິດດ້ານຍຸດທະສາດ. 

ນໍາໃຊປ້ະໂຫຍດຈາກ 
ສະຖານະພາບດອ້ຍພ ດທະນາ 
(LDC) ແລະ 

ຄຸມ້ຄອງຜນົກະທບົຕ ໍ່ ODA 

ທີື່ເກດີຈາກການອອກຈາກLD

C 

▪ ຕ້ອງມີການຄຸ້ມຄອງຜົນກະທົບທີື່ອາດເກີດຂຶັ້
ນຈາກການອອກຈາກ LDC ຕ ໍ່ ODA  

ສປປ ລາວ ຍ ງສືບຕ ໍ່ເປັນປະເທດ LDC 
ໄປຈົນເຖິງການສິັ້ນສຸດການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດແຜນກ
ານ 5 ປີຄ ັ້ງທີ IX, 
ເຊິື່ງແນະນໍາໃຫ້ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກແຫ ່ງກູ້ຢືມແບບຜ່
ອນຜ ນທີື່ສະໜອງໃຫ້ສະເພາະປະເທດ LDC, 

ໄປພ້ອມກ ນກ ບການກະກຽມແຜນການ 5 
ປີຮອບວຽນຕ ໍ່ໄປ ແລະ 
ການຄຸ້ມຄອງທ່າອ່ຽງຫ ຸດລົງຂອງ ODA 

ທີື່ອາດເກີດຂຶັ້ນພາຍຫ  ງການອອກຈາກ LDC. 

3. ແຫ ງ່ທນຶພາກເອກະຊົນພາຍໃນ 

ປັບປງຸສະພາບແວດລອ້ມການດໍາເນີ
ນທລຸະກດິ 
ເພືື່ອເປີດໂອກາດແຫ ງ່ທນຶພາກເອກະ
ຊົນ ເຂົັ້າໃນຂະແໜງ ສຂີຽວ ແລະ 
ຂະແໜງສ ງຄມົ 

▪ ການລົງທຶນພາກເອກະຊົນພາຍໃນສາມາດ
ເປັນແຫ ່ງທຶນເພືື່ອການພ ດທະນາທີື່ສໍາຄ ນ 
ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ຍ ງບ ໍ່ທ ນໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເທືື່ອ 

ການຮ ບຮູ້ເຖິງບົດບາດທີື່ສໍາຄ ນຂອງພາກເອກະ
ຊົນພາຍໃນ 
ໃນການສະໜ ບສະໜຸນບຸລິມະສິດດ້ານນະໂຍບາ
ຍຂອງແຜນການ 5 ປີຄ ັ້ງທີ IX, 
ການປັບປຸງກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ 
ສາມາດສົັ່ງເສີມການລົງທຶນໃນຂະແໜງການຕົັ້ນ
ຕ ໄດ້. ການລະດົມການລົງທຶນພາກເອກະຊົນ 
ເພືື່ອສະໜ ບສະໜູນການພ ດທະນາປະເທດ 
ແມ່ນຂະບວນການໄລຍະຍາວ 
ແຕ່ການກໍານົດທາງເລືອກນະໂຍບາຍທີື່ປະຕິບ ດ
ໄດ້ໃນໄລຍະສ ັ້ນ 
ບ ໍ່ພຽງແຕ່ຈະເປີດໂອກາດດ້ານແຫ ່ງການເງິນທີື່ເ
ປັນໄປໄດ້ເທົັ່ານ ັ້ນ 
ແຕ່ຍ ງເປັນການສະໜ ບສະໜູນບູລິມະສິດດ້ານນ
ະໂຍບາຍຂອງ ແຜນການ 5 ປີຄ ັ້ງທີ IX 
ທີື່ຕິດພ ນກ ບການພ ດທະນາພາກເອກະຊົນ, 
ການເຕີບໂຕ, ແລະ 
ການຫ ຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ. 

ສະໜ ບສະໜນຸຂະແໜງ 
ການເງນິຂອງພາກເອກະຊນົທີື່ມຄີວາ
ມຍນືຍົງ ເພືື່ອຊກຸຍູເ້ສດຖະກດິ 

▪ ນະໂຍບາຍສິນເຊືື່ອຈະຕ້ອງພິຈາລະນາ 
ຄວາມຈໍາເປັນຮ ບປະກ ນສະຖຽນລະພາບ
ທາງດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ 

ຂະແໜງການເງິນມີບົດບາດທີື່ສໍາຄ ນຫ າຍ, 
ແຕ່ຍ ງມີຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກ ບການຮ ບປະກ 
ນສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາ
ກ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຂອງຂະແໜງການເງິນ. 
ການກໍານົດນະໂຍບາຍການເງິນໃນໄລຍະສ ັ້ນ 
ທີື່ສະໜ ບສະໜູນການລົງທຶນໃນຂະແໜງການທີື່
ສໍາຄ ນ 
ໄປຄຽງຄູ່ກ ບການຮ ບປະກ ນຄວາມຍືນຍົງ ແລະ 
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ຄວາມໝ ັ້ນຄົງໃນໄລຍະຍາວໃຫ້ແກ່ຂະແໜງກາ
ນເງິນ ແມ່ນສິື່ງສໍາຄ ນ. 

4. ແຫ ງ່ທນຶພາກເອກະຊົນຕາ່ງປະເທດ 

ຂະຫຍາຍແຫ ງ່ການລງົທນຶ 
FDI ທີື່ມາຈາກຫ າຍປະເທດ 

ແລະ ປບັປຸງການຄຸມ້ຄອງ FDI 
ເພືື່ອສະໜ ບສະໜນູຂະແໜງກາ
ນຕົັ້ນຕ  

▪ ຕ້ອງປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງ FDI 
ເພືື່ອສະໜ ບສະໜູນຂະແໜງສ ງຄົມ 

▪ ຕ້ອງຂະຫຍາຍແຫ ່ງການລົງທຶນທີື່ມາຈາກຫ 
າຍປະເທດ 

ການຮ ບຮູ້ເຖິງການປະກອບສ່ວນທີື່ຈໍາກ ດຂອງ 
FDI ຕ ໍ່ບູລິມະສິດດ້ານນະໂຍບາຍຂອງແຜນການ 
5 ປີ, ແລະ 
ໂດຍສະເພາະການປະກອບສ່ວນທີື່ຈໍາກ ດໃນຂະແ
ໜງສ ງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດສິຂຽວ, 
ສະແດງໃຫ້ເຫ ນເຖິງຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງປະຕິຮູບດ້າ
ນນະໂຍບາຍ. ນອກນີັ້, ການປັບປຸງລະບຽບການ 
ແລະ ນິຕິກໍາ 
ຈະຊ່ວຍຊຸກຍູ້ການລົງທຶນໃນຂະແໜງການຕົັ້ນຕ . 

ຄຸມ້ຄອງເຂດເສດຖະກິດພເິສດ 
(SEZ) 
ເພືື່ອໃຫຜ້ົນປະໂຫຍດຈາກການ
ດຶງດດູການລງົທນຶ 
ດຸ່ນດຽ່ງກ ບການສນູເສຍລາຍຮ 
ບງບົປະມານ 

▪ ຈໍາເປັນຕ້ອງເພີື່ມລາຍຮ ບງົບປະມານ 
▪ ຕ້ອງປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງ FDI 

ເພືື່ອສະໜ ບສະໜູນຂະແໜງສ ງຄົມ 
▪ ຕ້ອງຂະຫຍາຍແຫ ່ງການລົງທຶນທີື່ມາຈາກຫ 

າຍປະເທດ 

SEZ ຊ່ວຍດຶງດູດການລົງທຶນໃຫແ້ກ່ ສປປ ລາວ 

ແຕ່ເພືື່ອ ສະໜ ບສະໜຸນແຜນການ 5 ປີຄ ັ້ງທີ IX 
ໄດ້ດີຂຶັ້ນ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮ ບປະກ ນການຄຸ້ມຄອງ 
FDI 
ເພືື່ອສະໜ ບສະໜູນການເຕີບໂຕທີື່ກວມລວມຫ າຍ
ຂຶັ້ນ 
ເພືື່ອສ້າງວຽກເຮ ດງານທໍາໃຫ້ແກ່ພົນລະເມືອງລາວ. 
ນອກຈາກນ ັ້ນ, SEZ 
ຍ ງໄດ້ສ້າງການສູນເສຍລາຍຮ ບງົບປະມານ 
ຈາກນະໂຍບາຍການຍົກເວ ັ້ນອາກອນຕ່າງໆ. 
ການທົບທວນການຄຸ້ມຄອງ SEZ 
ລວມທ ງການຍົກເວ ັ້ນອາກອນ 
ສາມາດນໍາໄປສູ່ການສ້າງຄວາມດຸ່ນດ່ຽງທີື່ດີຂຶັ້ນ 
ໂດຍສອດຄ່ອງກ ບຈຸດປະສົງຂອງ ແຜນການ 5 
ປີຄ ັ້ງທີ IX, 
ລະຫວ່າງຄວາມຈໍາເປັນໃນການເພີື່ມລາຍຮ ບ, 
ການລົງທຶນຂອງພາກລ ດໃນຂະແໜງທີື່ສໍາຄ ນ, 
ແລະ ການດຶງດູດນ ກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ. 

ການແກໄ້ຂການເງິນທີື່ຜດິກດົ
ໝາຍ 
ເພືື່ອປບັປງຸຄວາມໜ້າເຊືື່ອຖດືາ້
ນການລງົທນຶຂອງ ສປປ ລາວ 
ໃນສາກົນ 

▪ ການແກ້ໄຂການເງິນທີື່ຜິດກົດໝາຍສາມາດ
ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມແລະ 
ການດຶງດູດດ້ານການດໍາເນີນທຸລະກິດ  

ການເງິນທີື່ຜິດກົດໝາຍ 
ໄດ້ຖືກລະບຸເປັນຂົງເຂດໜຶື່ງທີື່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮ ບກ
ານເອົາໃຈໃສ່ຕືື່ມ ໃນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຄ ັ້ງທີ 
1. ໂດຍອີງໃສຄ່ວາມຄາດຫວ ງຂອງ ສປປ ລາວ 

ໃນການຮ ກສາລະດ ບຂອງ FDI 
ໃຫ້ມີແນວໂນ້ມສູງຄືເກົັ່າ, 
ການແກ້ໄຂການເງິນທີື່ຜິດກົດໝາຍສາມາດປັບປຸງ
ພາບພົດດ້ານການລົງທຶນຂອງ ສປປ ລາວ 
ໂດຍການສ້າງຄວາມໝ ັ້ນໃຈໃຫ້ແກ່ນ ກລົງທຶນກ່ຽ
ວກ ບຄວາມໜ້າເຊືື່ອຖືຂອງ ສປປ ລາວ 
ເປັນປະເທດເປ ົ້າໝາຍໃນການລົງທຶນ. 
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ອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກ່
ການໂອນເງິນຈາກຕາ່ງປະເທດ 
ເພືື່ອສະໜ ບສະໜນູການຫ ດຸຜ່
ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ 
ການບ ລໂິພກແບບຍນືຍງົ 

▪ ການໂອນເງິນຈາກຕ່າງປະເທດມີບົດບາດສໍາ
ຄ ນຕ ໍ່ຊຸມຊົນ 

ເງິນໂອນຈາກຕ່າງປະເທດ 
ເປັນແຫ ່ງທຶນທີື່ສໍາຄ ນສໍາລ ບເປ ົ້າ 
ໝາຍການຫ ຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງ ສປປ 
ລາວ. ອີງໃສ່ທ່າອ່ຽງໃນໄລຍະການຟືົ້ນຟູ 
ທີື່ຈະເຮ ດໃຫ້ການເດີນທາງສະດວກຂຶັ້ນ ແລະ 
ການຟືົ້ນຟູຂອງການໂອນເງິນຈາກຕ່າງປະເທດ, 
ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການຄົັ້ນຄວ້າການປັບປຸງລະບຽບ
ການ ແລະ ນິຕິກໍາ 
ເພືື່ອຊ່ວຍອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການໂອນ
ເງິນ ແລະ 
ສົັ່ງເສີມການບ ລິໂພກໃນຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ, 
ການສຶກສາ ແລະ ການຂະຫຍາຍໂຕສີຂຽວ. 

5. ການເງນິຂອງຂະແໜງການ 

ປັບປງຸຄວາມຍນືຍງົໃນການຈ ດ
ສ ນທຶນໃຫແ້ກຂ່ະແໜງສຶກສາ 
ແລະ ສາທາ 

▪ ການຈ ດສ ນງົບປະມານພາກລ ດ 
ເຂົັ້າໃນຂະແໜງການຕົັ້ນຕ  
ແມ່ນຕໍ່າກວ່າຄາດໝາຍ 

▪ ຄວາມສໍາຄ ນຂອງ ODA 
ໃນຂະແໜງສ ງຄົມ 

ຂະແໜງສ ງຄົມ 
ໄດ້ຢ ໍ້າຄືນກ່ຽວກ ບການຈ ດສ ນງົບປະມານໃຫ້ຂະແ
ໜງສ ງຄົມທີື່ຕໍ່າກວ່າຄາດໝາຍຢ່າງຫ ວງຫ າຍ 
ເຮ ດໃຫ້ບ ໍ່ສາມາດຮ ບປະກ ນການບ ນລຸບູລິມະສິດດ້
ານການພ ດທະນາແຫ່ງຊາດໄດ້. ສະນ ັ້ນ, 
ການກໍານົດໂອກາດຕ່າງໆໃນການບ ນລຸບູລິມະສິດ
ດ້ານການພ ດທະນາແຫ່ງຊາດ 
ໃນຮອບວຽນການວາງແຜນຕ ໍ່ໄປ, 
ໄປຄຽງຄູ່ກ ບການປັບປຸງຄວາມຍືນຍົງໃນການຈ ດ
ສ ນທຶນໃຫ້ແກ່ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ແລະ 
ສຶກສາ, ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໃນແຜນການ 5 ປີຄ ັ້ງທີ 
IX ກ່ຽວກ ບການພ ດທະນາທຶນມະນຸດ, 
ແມ່ນສໍາຄ ນຫ າຍ. 

ການອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃ
ຫແ້ກກ່ານລົງທຶນໃນການພ ດທ
ະນາສຂີຽວ ແລະ 
ການພ ດທະນາທີື່ມກີານປອ່ຍທ
າດອາຍເຮອືນແກ້ວໃນລະດ ບ
ຕໍ່າ 

▪ ການເງິນສີຂຽວ ແລະ 
ການເງິນສໍາລ ບວຽກງານການປ່ຽນແປງດິນ
ຟ້າອາກາດສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມີທ່າແຮງທີື່ຍ ງບ ໍ່
ທ ນໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ 
ເຖິງແມ່ນວ່າຖືກກໍານົດເປັນວຽກບູລິມະສິດ
ໃນແຜນການ 5 ປີຄ ັ້ງທີ IX 

ບົດຄົັ້ນຄວ້າໄດ້ລະບຸວ່າ ສປປ ລາວ 
ບ ໍ່ສາມາດເຂົັ້າເຖິງແຫ ່ງທຶນສີຂຽວ ແລະ 
ການເງິນສໍາລ ບວຽກງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກ
າດໄດ້ເທົັ່າທີື່ຄວນ 
ຈຶື່ງເຮ ດໃຫ້ແຫ ່ງທຶນທີື່ມີທ່າແຮງແຕ່ຍ ງບ ໍ່ໄດ້ຖືກນໍາ
ໃຊ້. 
ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການຄົັ້ນຄວ້າວິທີແກ້ໄຂບ ນຫາສິື່ງທ້
າທາຍຈໍານວນໜຶື່ງ 
ທີື່ຕິດພ ນກ ບຂີດຄວາມສາມາດແຫ່ງຊາດໃນການເ
ຂົັ້າເຖິງແຫ ່ງທຶນສໍາລ ບວຽກງານການປ່ຽນແປງດິນ
ຟ້າອາກາດ, ຫ ື 
ການຄົັ້ນຄວ້າກ່ຽວກ ບການເຂົັ້າເຖິງການເງິນ 
ໃນວຽກງານຊີວະນາໆພ ນ, 
ການຄຸ້ມຄອງສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ 
ການປັບຕົວດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ 
ໂດຍຜ່ານແຫ ່ງທຶນແບບດ ັ້ງເດີມ ແລະ ແບບໃໝ່. 

6. ບ ນຫາສິື່ງທາ້ທາຍທີື່ພວົພ ນກ ບຫ າຍຂະແໜງການ 
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ການແກໄ້ຂບ ນຫາຊອ່ງຫວາ່ງດ້
ານຂ ໍ້ມນູທີື່ສາໍຄ ນ 
ເພືື່ອຈ ດຕ ັ້ງປະຕບິ ດ, ຕິດຕາມ 
ແລະ 
ປະເມນີຜນົຍຸດທະສາດການເງນິ 

▪ ບ ນຫາດ້ານຂ ໍ້ມູນ 
ໄດ້ຖືກລະບຸເປັນສິື່ງທ້າທາຍໃນທຸກແຫ ່ງທຶນ 
ແລະ 
ໃນທົັ່ວຂົງເຂດນະໂຍບາຍດ້ານການເງິນ 

ໄລຍະການວິເຄາະໄດ້ເນ ັ້ນໜ ກເຖິງຊ່ອງຫວ່າງດ້ານ
ຂ ໍ້ມູນຕ່າງໆ ທີື່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮ ບການປັບປຸງ 
ເພືື່ອຮ ບປະກ ນໃຫ້ຍຸດທະສາດການເງິນ 
ໄດ້ອີງໃສ່ພືັ້ນຖານການວິເຄາະທີື່ເຂ ັ້ມແຂງ ແລະ 
ເພືື່ອກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ສາມາດຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດວ
ຽກງານຕ່າງໆໄດ້ຢ່າງມີຜົນສໍາເລ ດ (ເຊ ັ່ນ: ຂ ໍ້ມູນ 
ODA, ສະພາບແຫ ່ງທຶນພາກເອກະຊົນ, 
ການຄາດຄະເນ). 

ການສາ້ງຄວາມເຂ ັ້ມແຂງໃຫແ້
ກ່ການປະສານງານ ແລະ 
ການແລກປຽ່ນຂ ໍ້ມນູລະຫວາ່ງ
ບ ນດາພາກສ່ວນທີື່ກຽ່ວຂອ້ງທ 
ງໝົດ, ລວມທ ງພາກເອກະຊນົ 

▪ ການປະສານງານ ແລະ ການແລກປ່ຽນຂ ໍ້ມູນ 
ເປັນບ ນຫາໜຶື່ງທີື່ຖືກຍົກຂຶັ້ນໂດຍບ ນດາພາ
ກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງໃນທຸກແຫ ່ງທຶນ. 

ໄລຍະການວິເຄາະດ້ານການເງິນ ແລະ 
ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຂ ັ້ນວິຊາການໄດ້ເນ ັ້ນກ່ຽວ
ກ ບຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງປັບປຸງກົນໄກການປະສານງ
ານ ແລະ ເຄືື່ອງມືໃນການແລກປ່ຽນຂ ໍ້ມູນ 
ເພືື່ອຊ່ວຍປັບປຸງການຈ ດສ ນງົບປະມານ ແລະ 
ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຕ ດສິນໃຈກ່ຽ
ວກ ບບ ນຫາຕ່າງໆໃນໄລຍະສ ັ້ນ 
ທີື່ອີງໃສ່ຂ ໍ້ມູນຮອບດ້ານ ແລະ 
ອີງໃສ່ຫ  ກຖານຫ າຍຂຶັ້ນ.  
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ເອກະສານຊ້ອນທາ້ຍ 1 – ຖາມ ແລະ ຕອບ 
 

ບ ລບິດົ 
 

D. ການເງນິເພືື່ອການພ ດທະນາ ແມນ່ຫຍ ງ ແລະ ເປນັຫຍ ງພວກເຮາົຈຶື່ງຄວນໃສໃ່ຈ? 
 
ການເງິນເພືື່ອການພ ດທະນາ ແມ່ນການຮ ບປະກ ນໃຫມ້ີຊ ບພະຍາກອນດ້ານການເງິນ 
ເພືື່ອສະໜ ບສະໜຸນຄວາມປາຖະໜາລວມເພືື່ອກາ້ວໄປສູ່ອະນາຄົດທີື່ມີຄວາມທົນທານ, ກວມລວມ, ສະເໝີພາບ ແລະ ຍືນຍົງ. 

 
ການເງິນເພືື່ອການພ ດທະນາ ແມ່ນສຸມໃສ່ການລະດົມທຶນ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຊ ບພະຍາກອນຢ່າງມີປະສິດ ທິພາບ 
ເພືື່ອສະໜ ບສະໜູນການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ ເປ ົ້າໝາຍການພ ດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs) ແລະ 

ຍ ງເປັນຂົງເຂດໜຶື່ງທີື່ສໍາຄ ນທີື່ຈະຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ພາຍໃຕ້ ເປ ົ້າໝາຍທີ 17 ກ່ຽວກ ບການເປັນຄູ່ຮ່ວມມ ື

ເພືື່ອການພ ດທະນາແບບຍືນຍົງ. ການລົງທຶນໃນຫ າຍຂົງເຂດທີື່ມີຄວາມສໍາຄ ນ ເປັນສິື່ງທີື່ຈໍາເປັນ ເພືື່ອຮ ບປະກ ນວ່າ ທົັ່ວໂລກ ແລະ 
ໂດຍສະເພາະບ ນດາປະເທດສະມາຊິກອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ສາມາດບ ນລຸ ວາລະ 2030 ເພືື່ອການພ ດທະນາແບບຍືນຍົງ  

ທີື່ໄດ້ຖືກຮ ບຮອງໃນປີ 2015.  

 

ມາຮອດກາງປີ 2021, ດ ັ່ງທີື່ໄດຮ້ ບຊາບໃນ ກອງປະຊຸມສະພາເສດຖະກິດ ແລະ ສ ງຄົມ ວ່າດ້ວຍການເງິນເພືື່ອການພ ດທະນາ ປ ີ

2021, ສະຖານະການແມ່ນຢູ່ໃນຂ ັ້ນທີື່ມີຄວາມສ່ຽງ: ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 

ໄດ້ເຮ ດໃຫ້ສະພາບການສະໜອງທຶນໃນການຈ ດຕ ງປະຕິບ ດ SDGs ທີື່ບ ໍ່ພຽງພ ແບບຊໍໍ້າເຮືັ້ອນ ັ້ນ ເພີື່ມຄວາມຮຸນແຮງຫ າຍຂຶັ້ນ 
ເຊິື່ງອາດຈະເຮ ດໃຫບ້ ນດາເປ ົ້າໝາຍທີື່ມີຜົນຕ ໍ່ຫ າຍຮຸ້ນຄົນ ດ ັ່ງກ່າວ ເຊ ັ່ນ: ການປ ກປອ້ງໂລກຂອງພວກເຮົາ, 
ການລຶບລາ້ງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ໄພອຶດຫິວ ແລະ ການປັບປງຸຊີວດິການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ບ ໍ່ສາມາດບ ນລໄຸດ້. 

 

 

E. ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19 ໄດສ້ົັ່ງຜົນກະທບົຕ ໍ່ການສະໜອງທຶນເພືື່ອການພ ດທະນາ ຄແືນວໃດ? 
 
ພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ສົັ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ການເງິນພາກລ ດ ທີື່ມີຄາ່ໃຊ້ຈ່າຍເພີື່ມເຕີມດ້ານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການຟືົ້ນຕົວ ແລະ 
ການຫ ຸດລົງຂອງລາຍຮ ບ; ພາກເອກະຊົນ ໂດຍຜ່ານມາດຕະການລ໋ອກດາວ ແລະ ການຢຸດສະຫງ ກດ້ານການຄາ້; ແລະ 

ຄູ່ຮ່ວມພ ດທະນາ ໂດຍມທີ່າອ່ຽງຫ ຸດລົງຂອງການຊ່ວຍເຫ ືອທາງການເພືື່ອການພ ດທະນາ. 

 

ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ກ ໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເດືອດຮ້ອນຢ່າງໃຫຍ່ຫ ວງໃນ ທົັ່ວໂລກ, ພາກພືັ້ນ, ແລະ ສປປ ລາວ. 

ຂອບເຂດຂອງຜົນກະທບົຕ ໍ່ ຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນ ແມ່ນກວາ້ງ ເຊິື່ງມີທ ງການສູນເສຍຊີວິດ, 
ການປຽ່ນແປງຂອງຮູບແບບການຈະເລີນພ ນ, ຜົນສະທ້ອນຕ ໍ່ສຸຂະພາບທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ  ຈິດໃຈ ແລະ 

https://sdgs.un.org/fr/goals
https://sdgs.un.org/fr/goals
https://www.un.org/sustainabledevelopment/globalpartnerships/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/globalpartnerships/
https://sdgs.un.org/2030agenda
https://www.un.org/development/desa/financing/sites/www.un.org.development.desa.financing/files/2021-04/E-FFDF-2021-L1_0.pdf
https://www.un.org/development/desa/financing/sites/www.un.org.development.desa.financing/files/2021-04/E-FFDF-2021-L1_0.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-04/UN-framework-for-the-immediate-socio-economic-response-to-COVID-19.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_covid_south-east_asia_30_july_2020.pdf
https://laomfa.org/wp-content/uploads/2020/10/Socioeconomic-Impact-Assessment-of-COVID-19-in-Lao-PDR-31-AUGUST-2020.pdf
https://www.who.int/news-room/spotlight/the-impact-of-covid-19-on-global-health-goals
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_policy_brief-covid_and_mental_health_final.pdf
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ຈິດຕະວິທະຍາໃນໄລຍະຍາວ ໂດຍສະເພາະໃນກຸ່ມຄົນທີື່ມຄີວາມສ່ຽງທີື່ສຸດ, 
ການເຂົັ້າເຖິງການບ ລິການສຸຂະພາບຂ ັ້ນພືັ້ນຖານຖືກຢຸດສະຫງ ກ, ແລະ ລະບົບການປ ກປອ້ງທາງສ ງຄົມອ່ອນແອລົງ. 
ໃນດ້ານເສດຖະກິດ-ສ ງຄົມ, ມາດຕະການລ໋ອກດາວເພືື່ອປ້ອງກ ນ, ການຢຸດສະຫງ ກດ້ານການຄ້າ ແລະ ການເດີນທາງ, 

ເຖິງແມ່ນວ່າເປັນສິື່ງຈໍາເປັນ ເພືື່ອຫ ຸດຜ່ອນການລະບາດຂອງພະຍາດ-19, 
ແຕ່ກ ໄດ້ກ ໍ່ໃຫ້ເກີດການເພີື່ມຂຶັ້ນຢ່າງບ ໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນຂອງອ ດຕາຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ເພີື່ມຄວາມບອບບາງໃຫ້ສູງຂຶັ້ນ. ໃນເວລາທີື່ 
ການຈ ດບູລິມະສິດຄືນໃໝ່ ແລະ ການເພີື່ມຂຶັ້ນຂອງການໃຊຈ່້າຍສໍາລ ບການພ ດທະນາເພືື່ອຮອງຮ ບຜົນກະທົບເຫ ົັ່ານີັ້ ແລະ 
ການຟືົ້ນຕົວເທືື່ອລະກ້າວຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 
ຄຽງຄູໄ່ປພ້ອມກ ບການສ້າງຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດເປ ົ້າໝາຍ SDGs ເຊີື່ງເປັນສິື່ງທີື່ຫ ກີລຽ່ງບ ໍ່ໄດ້, 

ການສະໜອງທຶນໃນທົັ່ວໂລກ ເພືື່ອສະໜ ບສະໜູນເປ ົ້າໝາຍການພ ດທະນາແບບຍືນຍົງ ແມ່ນໄດ້ຫ ຸດນ້ອຍຖອຍລົງ.  

 

ຊ່ອງຫວ່າງທາງດ້ານການເງິນກໍາລ ງເພີື່ມຂຶັ້ນ, ພາກລ ດຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍເພີື່ມຂຶັ້ນ 
ໃນຂະນະດຽວກ ນກ ໍ່ຕ້ອງຄຸ້ມຄອງບ ນຫາການຫ ຸດລົງຂອງລາຍຮ ບຈາກອາກອນ, ພາກເອກະຊົນມີຄວາມກົດດ ນໃນລະດ ບສູງ, ແລະ 
ທ່າອ່ຽງຫ ຸດລົງຂອງການຊ່ວຍເຫ ືອທາງການເພືື່ອການພ ດທະນາ (ODA) ແລະ ປະຊາຊົນມີເງິນໃຊ້ໜ້ອຍລົງ. ພະຍາດໂຄວິດ-19 

ໄດ້ສົັ່ງຜົນກະທົບທາງລົບຕ ໍ່ໂອກາດຂອງພວກເຮົາໃນການບ ນລຸບູລິມະສິດຂອງການພ ດທະນາ. 
 

ເງິນໂອນຈາກຕາ່ງປະເທດ ເຖິງແມ່ນວ່າເປັນການສົັ່ງເງິນແບບສ່ວນບຸກຄົນ 
ກ ເປັນຮູບແບບໜຶື່ງຂອງການສະໜອງທຶນເພືື່ອການພ ດທະນາ ທີື່ສະໜ ບສະໜຸນກິດຈະກໍາທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ກະຕຸ້ນການຜະລິດ 
ແລະ ການຄ້າ ແລະ ເຮ ດໃຫ້ເກີດການຈ້າງງານທ ງແບບຢູ່ໃນລະບົບ ແລະ ນອກລະບົບ. ເນືື່ອງຈາກມີພະຍາດໂຄວິດ-19, 
ແຮງງານເຄືື່ອນຍາ້ຍຫ າຍຄົນ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂາົທີື່ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ເຊິື່ງມີເງິນໂອນຈາກຕາ່ງປະເທດທີື່ກວມເອາົປະມານ 
1-2% ຂອງ GDP ໃນແຕ່ລະປີ ໃນໄລຍະກອ່ນການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19 

ກ ໄດ້ຮ ບຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດດ ັ່ງກາ່ວ. ເງິນໂອນຈາກຕ່າງປະເທດໄດ້ຫ ຸດລົງຢ່າງຫ ວງຫ າຍໃນປີ 2020 (-

0.7% ຂອງ GDP). 

 

 

F. ອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດສ້າ້ງມນູຄາ່ເພີື່ມຄແືນວໃດ ສາໍລ ບການເງນິເພືື່ອການພ ດທະນາ ແລະ 

ຂອບວຽກການເງນິແຫງ່ຊາດແບບເຊືື່ອມສານ? 
 

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃຫ້ຄວາມຊ ດເຈນຕ ໍ່ກ ບຈຸດປະສົງຂອງເປ ົ້າໝາຍການພ ດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs) 

ໃນຮູບແບບຂອບວຽກລວມ, ໃນຂະນະດຽວກ ນ ກ ສະໜ ບສະໜູນວິທີການແບບກວມລວມ ແລະ ເຊືື່ອມສານ 
ໃນການສະໜອງທຶນເພືື່ອສ້າງຄວາມຄືບໜ້າຂອງການບ ນລຸຈຸດປະສົງດ ັ່ງກ່າວ, ໂດຍການສົັ່ງເສີມການລະດົມທຸກແຫ ່ງທຶນ 
ລວມມີພາກລ ດ ແລະ ເອກະຊົນ, ພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ແລະ  ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງທ ງໝົດ. 

 

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_report_socio-economic_impact_of_covid19.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_framework_report_on_covid-19.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_framework_report_on_covid-19.pdf
https://www.un.org/development/desa/financing/sites/www.un.org.development.desa.financing/files/2021-04/E-FFDF-2021-L1_0.pdf
https://www.un.org/development/desa/financing/sites/www.un.org.development.desa.financing/files/2021-04/E-FFDF-2021-L1_0.pdf
https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS?locations=LA
https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS?locations=LA
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-10/LAO_Socioeconomic-Response-Plan_2020.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-10/LAO_Socioeconomic-Response-Plan_2020.pdf
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ດ ັ່ງທີື່ເລຂາທິການໃຫຍ່ຂອງອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ຢູ່ໃນຍຸດທະສາດວ່າດ້ວຍການສະໜອງທຶນ ສໍາລ ບວາລະປ ີ
2030 ເພືື່ອການພ ດທະນາແບບຍືນຍົງ, ວາລະປີ 2030 ເພືື່ອການພ ດທະນາແບບຍືນຍົງ 

ມີເປ ົ້າໝາຍໃນການຫ ນປຽ່ນພືັ້ນຖານຂອງສ ງຄົມ ແລະ ຮູບແບບການຜະລິດ ແລະ ການຊົມໃຊ້ຂອງສ ງຄົມ. ດ ັ່ງນ ັ້ນ, 

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ 
ຈຶື່ງໄດ້ກໍານົດຂອບເຂດລວມສໍາລ ບທຸກພາກສ່ວນທີື່ກຽ່ວຂອ້ງໃຫ້ສອດຄ່ອງກ ບບ ນດາຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ແລະ 
ຂະແໜງການສະເພາະ. ນອກຈາກນີັ້, ໂດຍການສະໜອງການອະທິບາຍກ່ຽວກ ບບົດບາດຂອງການເງິນ 

ເພືື່ອສະໜ ບສະໜູນຈຸດປະສົງຮ່ວມກ ນນີັ້, ອົງການ ສປຊ ໄດ້ໃຫ້ແນວທາງລວມ ແລະ ແບບເຊືື່ອມສານ ເຊິື່ງເອີັ້ນວ່າ  

ຂອບວຽກການເງິນແຫ່ງຊາດແບບເຊືື່ອມສານ (INFF), ເຊິື່ງພິຈາລະນະເຖິງ: 

• 4 ແຫ ່ງທຶນ (ພາກລ ດ/ເອກະຊົນ ແລະ ພາຍໃນ/ສາກົນ) ແລະ ການປະກອບສ່ວນຂອງແຫ ງ່ທຶນເຫ ົັ່ານີັ້ 

ເຂົັ້າໃນການພ ດທະນາແບບຍືນຍົງ ພ້ອມກ ບການຊຸກຍູທ້ີື່ສໍາຄ ນ ເພືື່ອໃຫ້ມີການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກເອກະຊົນ; 

• ຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງເຄືື່ອງມ:ື ການປະຕິຮູບອາກອນ ລວມທ ງການຮ ບຮອງເອາົຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕົວຈິງສໍາລ ບການຜະລິດ ແລະ 

ການຊົມໃຊ,້ ການລະດົມຊ ບພະຍາກອນ, ການປັບປງຸສະພາບແວດລອ້ມຂອງການດໍາເນີນທຸລະກິດ, 
ການປຽ່ນແປງທາງດ້ານລະບຽບການ ແລະ ກົດໝາຍ 
ເພືື່ອເປັນການສ້າງສິື່ງຈູງໃຈໃຫ້ເກດີການລົງທຶນໃນຂະແໜງການສະເພາະ ແລະ 
ແກ້ໄຂບ ນຫາກະແສການເງິນທີື່ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ການສ ໍ້ລາດບ ງຫ ວງ; 

• ການປັບປງຸເພີື່ມເຕີມທີື່ຈໍາເປັນທາງດ້ານຄຸນນະພາບຂອງຂ ໍ້ມູນ, ຄວາມໂປ່ງໃສ, ສະຖິຕິ, ແລະ 
ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງພາກສ່ວນທີື່ກຽ່ວຂອ້ງທີື່ສໍາຄ ນ. 

ນອກຈາກນີັ້, ອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ໂດຍການນໍາໃຊ້ໜ້າທີື່ຂອງຕົນໃນການເປັນຜູ້ປະສານງານ ແລະ ຜູ້ອາໍນວຍຄວາມສະດວກ 
ສໍາລ ບການປຽ່ນແປງຢ່າງເປັນລະບົບ ພ້ອມທ ງສະໜ ບສະໜູນການປຶກສາຫາລທືາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ການເມືອງທີື່ຈໍາເປັນ 
ເພືື່ອໃຫ້ເກີດການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປຽ່ນແປງຢ່າງມີຄວາມໝາຍກ້າວໄປສູ່ການສົັ່ງເສີມກະແສການເງິນ ເພືື່ອສະໜ ບສະໜຸນ 
SDGs. 

 

 
ແຜນຍດຸທະສາດການເງນິ ສາໍລ ບ ສປປ ລາວ 
 

 

A. ເປນັຫຍ ງຈຶື່ງສາ້ງແຜນຍດຸທະສາດດາ້ນການເງນິເພືື່ອສະໜ ບສະໜນຸແຜນພ ດທະນາແຫງ່ຊາດ ຢູ່ ສປປ ລາວ? 
 
ຖ້າຫາກບ ໍ່ມີແຜນທີື່ຊ ດເຈນ, ປະຕີບ ດໄດ ້ ແລະ ແທດເໝາະກ ບຄວາມເປັນຈິງ 
ເພືື່ອແກ້ໄຂບ ນຫາຂ ໍ້ຈໍາກ ດທາງດ້ານການເງິນຢ່າງຮີບດ່ວນ ແລະ ການຈ ດສ ນຊ ບພະຍາກອນໃຫສ້ອດຄ່ອງກ ບຈຸດປະສົງເປ ົ້າໝາຍ 
ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄູຮ່່ວມ ແລະ ຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂອ້ງ, ສປປ ລາວ ຈະປະເຊີນກ ບຄວາມຫຍຸງ້ຍາກ 
ໃນການບ ນລຸບລູມິະສິດຂອງການພ ດທະນາແຫ່ງຊາດ ທີື່ກາໍນົດໄວໃ້ນແຜນພ ດທະນາເສດຖະກິດ-ສ ງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄ ັ້ງທີ 9 ແລະ 
ເປ ົ້າໝາຍການພ ດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs). 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2018/09/SG-Financing-Strategy_Sep2018.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2018/09/SG-Financing-Strategy_Sep2018.pdf
https://inff.org/assets/resource/inff-overview-brochure.pdf
https://inff.org/assets/resource/inff-overview-brochure.pdf
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ສປປ ລາວ ກາໍລ ງຢູ່ໃນໄລຍະຂາ້ມຜ່ານ. ແຜນພ ດທະນາເສດຖະກິດ-ສ ງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄ ັ້ງທີ 9 (9th NSEDP) ໄດ້ກໍານົດເປ ົ້າໝາຍ 

ແລະ ແຜນວຽກຈຸດສຸມທີື່ຕ້ອງໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມສູງ ແລະ ມີຄວາມຊ ດເຈນ ທີື່ສອດຄອ່ງກ ບ SDGs. ປັດຈຸບ ນນີັ້ 

ແຜນດ ັ່ງກ່າວໄດ້ສ້າງສໍາເລ ດແລ້ວ ແລະ ຈະເປັນທິດທາງໃນ 5 ປີຕ ໍ່ໜ້າ ກ່ອນການສິັ້ນສຸດກໍານົດເວລາໃນ ປີ 2030 
ຂອງວາລະສາກົນ ວ່າດ້ວຍການພ ດທະນາແບບຍືນຍງົ ແລະ 
ຍ ບເຂົັ້າໄກ້ກໍານົດເວລາທີື່ຄາດວາ່ຈະໄດ້ຫ ຸດພົັ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພ ດທະນາ (LDC) ໃນປ ີ2026. 

 

ອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການລງົທຶນເພີື່ມເຕີມທີື່ຈໍາເປັນ ເພືື່ອໃຫ້ໄດ້ຮ ບຜົນປະໂຫຍດຈາກ 
ທ່າແຮງໄດ້ປຽບດ້ານປະຊາກອນໜຸ່ມ, ແກ້ໄຂບ ນຫາການປຽ່ນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການເສືື່ອມໂຊມຂອງສິື່ງແວດລ້ອມ 

ແລະ ການຟືົ້ນຕົວຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ປດັຈຸບ ນ 
ວາລະແຫ່ງຊາດແມ່ນເຕ ມໄປດ້ວຍບ ນດາວຽກງານບລູິມະສິດທີື່ມີຜົນຕ ໍ່ຫ າຍຮຸ້ນຄົນ ແລະ ກ ໍ່ໃຫ້ເກີດການປຽ່ນແປງ. 

ພ້ອມດຽວກ ນນ ັ້ນ, ການເຂົັ້າເຖິງ ແລະ ຄວາມພ້ອມຂອງແຫ ່ງທນຶເພືື່ອການພ ດທະນາ ແມ່ນຖືກຈໍາກ ດ, ມີໜີັ້ສິນໃນລະດ ບສູງ, 
ການເກ ບລາຍຮ ບບ ໍ່ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍທີື່ກໍານົດໄວ້, ແລະ ການປະກອບສວ່ນຈາກພາກເອກະຊົນ 
ຕ ໍ່ກ ບບູລມິະສິດຂອງການພ ດທະນາແຫ່ງຊາດ ທີື່ຈໍາກ ດ.  

 

ມີຄວາມຈໍາເປັນຢ່າງຮີບດ່ວນ ທີື່ຈະຕ້ອງແກໄ້ຂຄວາມຫຍຸງ້ຍາກທາງດ້ານການເງິນໃນປັດຈຸບ ນ 
ເຊີື່ງເປັນໄພຂົັ່ມຂູ່ຕ ໍ່ການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດເປ ົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ ດ້ວຍການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດທີື່ເນ ັ້ນທິດທາງ ແລະ 
ການຕ ດສິນໃຈດ້ານນະໂຍບາຍທີື່ຈໍາເປັນ. ການດໍາເນີນວຽກງານດ ັ່ງກ່າວຈະຕ້ອງຮ ບປະກ ນວາ່ ສປປ ລາວ 
ສາມາດນໍາໃຊ້ທຶນສໍາລ ບການພ ດທະນາທີື່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບ ນໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດສູດສຸງ ແລະ 
ສາມາດມາດລະດົມຊ ບພະຍາກອນເພີື່ມເຕີມ ພ້ອມທ ງແກ້ໄຂບ ນຫາສິື່ງທາ້ທາຍຕ່າງໆຢ່າງຍືນຍົງ 
ເພືື່ອໃຫ້ເສດຖະກິດມະຫາພາກມຄີວາມໝ ັ້ນຄົງຫ າຍຂຶັ້ນ. ນີັ້ແມ່ນເງືື່ອນໄຂເບືັ້ອງຕົັ້ນ ທີື່ຈະສ້າງຄວາມຄືບໜ້າ 
ເພືື່ອກ້າວໄປສູ່ຄວາມຍືນຍງົ, ຄວາມສົມບູນພູນສຸກ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ທີື່ດີຂອງທກຸຄົນ. 

 

 

B. ສປປ ລາວ ຈະສາ້ງແຜນຍດຸທະສາດການເງນິ ຄແືນວໃດ? ມພີາກສວ່ນໃດແດເ່ຂົັ້າຮວ່ມ? 
 

ການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດການເງນິ ແມ່ນການປະຕິບ ດວຽກງານທາງດ້ານວິຊາການ ກ ຄ ື ດ້ານການຄຸ້ມຄອງ: 
ທາງເລອືກດ້ານນະໂຍບາຍ ເພືື່ອສະໜ ບສະໜຸນການເງິນທີື່ຍືນຍງົໃຫ້ແກ່ການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດເປ ົ້າໝາຍການພ ດທະນາ 
ຕ້ອງອງີໃສ່ຫ  ກຖານ, ຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານເຕ ກນິກ ແລະ ການວິເຄາະທີື່ເຊືື່ອຖືໄດ້ 
ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທກຸພາກສ່ວນທີື່ກຽ່ວຂອ້ງ ໃນການປຶກສາຫາລືດ້ານນະໂຍບາຍທີື່ມີຄວາມໝາຍສໍາຄ ນ. 

 

ການສ້າງແຜນຍຸດທະສາການເງິນ ແມ່ນອີງໃສ່ 3 ໄລຍະຕົັ້ນຕ  ແລະ ຄາດວາ່ຈະສໍາເລ ດໃນທ້າຍປ ີ 2021, 

ຫ  ງຈາກການເຮ ດວຽກເປັນເວລາ 1 ປ:ີ 

https://lao.unfpa.org/en/news/demographic-dividend-lao-pdr#:~:text=Demographic%20Dividend%20is%20the%20economic,%2C%20and%2065%20and%20older
https://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeConten_Govt_58.php
https://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeConten_Govt_58.php
https://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeConten_Govt_58.php
https://inff.org/
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• ໄລຍະເລີື່ມຕົັ້ນ ແມ່ນນໍາສະເໜີແນວທາງ INFF (ເບິື່ງຂາ້ງເທິງ): ກອງປະຊຸມເລີື່ມຕົັ້ນໄດ້ຈ ດຂຶັ້ນໃນຕົັ້ນເດືອນເມສາ ທີື່ 

ວ ງວຽງ.  

• ໄລຍະທີ 2 ແນໃສ່ການໄດ້ຮ ບຄວາມເຫ ນດີເປັນເອກະພາບກ່ຽວກ ບສະພາບແຫ ງ່ທຶນໃນປະຈຸບ ນ ແລະ 
ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການລງົທຶນ ເພືື່ອບ ນລຸບລູິມະສິດຂອງການພ ດທະນາ. ໄລຍະວິເຄາະນີັ້ 
ແມ່ນການເຮ ດວຽກໃນລະດ ບວິຊາການ ແລະ ການປຶກສາຫາລີ, ແລະ ມກີານຕົກລົງກຽ່ວກ ບຂ ໍ້ສະຫ ຸບທີື່ສໍາຄ ນ 
ເຊິື່ງຈະເປັນພືັ້ນຖານສໍາຄ ນໃນການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດການເງິນ.  

• ໄລຍະທີ 3  ແມ່ນໄລຍະການຈ ດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລທືາງດ້ານຍຸດທະສາດ ເພືື່ອຕີຄວາມໝາຍ ແລະ 
ຜ ນຂະຫຍາຍການວິເຄາະເບືັ້ອງຕົັ້ນໃຫ້ເປັນທາງເລອືກນະໂຍບາຍທີື່ສາມາດປະຕິບ ດໄດ ້ ແລະ 
ເໝາະສົມກ ບຄວາມເປັນຈິງ.  

 
ໂດຍຜ່ານ 2 ໄລຍະທີື່ຜ່ານມາ, ການສ້າງຍຸດທະສາດດ ັ່ງກາ່ວ ແມ່ນໄດເ້ຮ ດແບບກວມລວມ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ 
ແນໃສ່ເພືື່ອຮ ບປະກ ນວ່າ ທກຸພາກສ່ວນທີື່ກຽ່ວຂອ້ງ ສາມາດປະກອບສ່ວນ ແລະ ສະແດງຄວາມຄິດເຫ ນ 
ເພືື່ອເປັນຄໍາແນະນໍາທາງນະໂຍບາຍ. ໜ່ວຍງານວິຊາການກ່ຽວກ ບວຽກງານນີັ້ 

ໄດ້ຮ ບການສ້າງຕ ັ້ງຂຶັ້ນໂດຍການເຫ ນດີຂອງຮອງນາຍົກລ ດຖະມົນຕີ ຕາມຄາໍແນະນໍາຂອງຮອງລ ດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ 
ການລງົທຶນ ໃນຕົັ້ນປີ 2021 ເພືື່ອອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃນການລະດົມພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.  

 

ມາຮອດທ້າຍເດືອນສິງຫາ ປ ີ 2021, ໄລຍະການວິເຄາະ ແມ່ນໃກ້ຈະສໍາເລ ດແລ້ວ ແລະ ກອງປະຊຸມປກຶສາຫາລ ື
ເພືື່ອກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການປະເມີນຕົັ້ນຕ  ແມ່ນຕາມແຜນເບືັ້ອງຕົັ້ນຈະໄດ້ຈ ດຂຶັ້ນໃນເດືອນກ ນຍາ. 
ການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດການເງນິ ແມ່ນດໍາເນີນການພາຍໃຕ້ການນໍາພາໂດຍກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ 
(ກົມແຜນການ) ໂດຍການສະໜ ບສະໜຸນຈາກ ແລະ ການປຶກສາຫາລືກ ບກະຊວງການເງິນ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ແລະ 
ບ ນດາກະຊວງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ, ແລະ ການສະໜ ບສະໜຸນຈາກອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (ໂດຍຜ່ານແຜນງານຮ່ວມສໍາລ ບວຽກງານນີັ້, 

ເບີື່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີັ້) ແລະ ສະຖາບ ນການເງິນສາກົນ (IFIs) ແລະ ຄູ່ຮ່ວມມອືືື່ນໆ. 
ເມືື່ອແຜນຍຸດທະສາດການເງິນໄດຮ້ ບການສ້າງສໍາເລ ດແລ້ວ, ການປະເມີນຜົນສໍາເລ ດຂອງການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດຍຸດທະສາດດ ັ່ງກ່າວ 
ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄ ນ ເພືື່ອສະໜອງຂ ໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ການຕ ດສິນໃຈທາງດ້ານງົບປະມານ:  ເຂົັ້າສູ່ ໄລຍະການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ.  

 

 

C. ສິື່ງທາ້ທາຍຕົັ້ນຕ ໃນການສາ້ງແຜນຍດຸທະສາດການເງນິ ແມນ່ຫຍ ງ? 
 

ສິື່ງທ້າທາຍລວມມີ 3 ດ້ານຄື: ດ້ານວິຊາການ, ເນືື່ອງຈາກມີຂ ໍ້ມູນທີື່ຈໍາກ ດ ເຊິື່ງຈໍາກ ດການເຂົັ້າເຖງິ ແລະ 

ຄວາມເຂ ັ້ມແຂງຂອງການວິິເຄາະ, ແລະ ດ້ານການເມືອງ ແລະ ດ້ານສະຖາບ ນ, 

ໂດຍພິຈາລະນາເຖິງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຕົັ້າໂຮມພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂອ້ງ. ເຖິງຢາ່ງໃດກ ໍ່ຕາມ, ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເຫ ົັ່ານີັ້ 
ສາມາດຜ່ານພົັ້ນໄປໄດ້ໂດຍຜ່ານການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຫ້າວຫ ນຂອງທຸກພາກສ່ວນທີື່ກຽ່ວຂອ້ງ, ການສືື່ສານທີື່ຊ ດເຈນ, ແລະ 
ການຊຸກຍູ້ທາງດ້ານການເມອືງຈາກລ ດຖະບານ. 

https://inff.org/inff-building-blocks/inception-phase
https://inff.org/inff-building-blocks/assessment-and-diagnostics
https://inff.org/inff-building-blocks/financing-strategy
https://inff.org/inff-building-blocks/financing-strategy
https://inff.org/inff-building-blocks/monitoring-and-review
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ການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດການເງນິທີື່ກວມລວມ ໂດຍການພິຈາລະນາທກຸແຫ ່ງທຶນ 
ທີື່ື່ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການພ ດທະນາແບບຍືນຍົງ ແມ່ນເຕ ມໄປດ້ວຍສິື່ງທາ້ທາຍ. ຄວາມໜ້າເຊືື່ອຖື, 
ຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານວິຊາການ, ການສະໜ ບສະໜຸນທາງດ້ານການເມືອງ, ແລະ ການສືື່ສານ ເປັນສິື່ງສໍາຄ ນ 
ໃນຂະບວນການທີື່ມລີ ກສະນະທາງດ້ານການເມອືງ ແລະ ດ້ານວິຊາການ ເຊີື່ງເປັນໜ້າວຽກທີື່ຕ້ອງໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມສູງ. 
ໃນທາງວິຊາການ, ສິື່ງທ້າທາຍທີື່ເກີດຂຶັ້ນ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢູ່ໃນໄລຍະການວິເຄາະ (ເບິື່ງຂ້າງເທງິ). ຂ ໍ້ຈໍາກ ດທາງດ້ານຂ ໍ້ມູນ ແລະ 

ຄວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການຕີຄວາມໝາຍຂ ໍ້ມູນທາງເສດຖະກິດ ແລະ ການເງິນ ພ້ອມກ ນກ ບ ຄວາມບ ໍ່ແນ່ນອນຂອງງົບປະມານ ແລະ 
ການພະຍາກອນເສດຖະກິດມະຫາພາກ ໃນໄລຍະເວລາທີື່ບ ໍ່ແນ່ນອນ ໄດ້ເຮ ດໃຫ້ນ ກວິເຄາະຕ້ອງໄດ້ຮ ບຮອງເອາົວິທກີານຄົັ້ນຄວາ້ 
ຢ່າງລະມ ດລະວ ງ, ແລະ ກໍານົດຂ ໍ້ສົມມຸດຖານຢ່າງຈະແຈ້ງ (ຕົວຢ່າງ: 

ສາມາດມີຫ າຍຂ ໍ້ສົມມຸດຖານກຽ່ວກ ບການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກດິ ໃນການຄາດຄະເນ) ແລະ ຂ ໍ້ຈາໍກ ດ (ຕົວຢ່າງ: 

ບາງຂ ໍ້ມູນກຽ່ວກ ບງົບປະມານແຫ່ງລ ດບ ໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍຕ ໍ່ສາທາລະນະ). ເປັນສິື່ງທີື່ສໍາຄ ນ ທີື່ຈະຕ້ອງຮ ບປະກ ນວາ່ ການວິເຄາະ 

ເຊິື່ງມີເປ ົ້າໝາຍເພືື່ອໃຫ້ເຫ ນພາບລວມທີື່ຊ ດເຈນກ່ຽວກ ບຂ ໍ້ຈາໍກ ດທາງດ້ານການເງິນຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮ ບການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ 
ຢ່າງມີຄວາມຮອບຄອບທີື່ສຸດເທົັ່າທີື່ຈະເປັນໄປໄດ ້ ເພືື່ອສ້າງຄວາມໜ້າເຊືື່ອຖໃືຫ້ໄດ້ສູງສຸດ. 
ການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດການເງນິນີັ້ແມ່ນມີຄວາມກ່ຽວຂອ້ງກ ບການຕ ດສິນໃຈທາງດ້ານນະໂຍບາຍທີື່ສໍາຄ ນຫ າຍທຽບເທົັ່າກ ບ, 
ຖ້າບ ໍ່ຫ າຍກວ່າ, ການປະຕິບ ດໃນທາງວິຊາການ. ຄວາມຈິງແລວ້, ດ ັ່ງທີື່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ, 
ການລະບທຸາງເລອືກຕາ່ງໆທີື່ເປັນນະໂຍບາຍກຽ່ວກ ບ 4 ແຫ ່ງທຶນ 
ສະແດງເຖິງການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຫ້າວຫ ນຂອງບ ນດາພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂອ້ງ: ລ ດຖະບານ, ຄູ່ຮ່ວມມືສອງຝາ່ຍ, 

ຄູ່ຮ່ວມພ ດທະນາດ ັ້ງເດີມ, ພາກເອກະຊົນ, ລວມທ ງຂະແໜງການເງິນ ແລະ ເພືື່ອໃຫ້ໄດ້ຮ ບຄວາມໄວ້ເນືັ້ອເຊືື່ອໃຈຈາກສ ງຄມົ 

ພ້ອມທ ງຄວາມໂປງ່ໃສໃນການດໍາເນີນການ.  

 

ໃນສະພາບການນີັ້, ຄວາມຊ ດເຈນຂອງຂະບວນການ, ລວມທ ງລາໍດ ບຂອງການຈ ດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື, ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄ ນ. 
ການສະໜ ບສະໜຸນທາງດ້ານການເມືອງຈາກຜູ້ຕ ດສິນໃຈໃນລະດ ບສູງສຸດໃນປະເທດ ເພືື່ອເອົາບ ນຫາການສະໜອງທຶນ 
ເພືື່ອການພ ດທະນາເປັນຫົວຂ ໍ້ສໍາຄ ນໜຶື່ງໃນວາລະແຫ່ງຊາດ ສາມາດຍົກລະດ ບຄວາມຮ ບຮູ້ ແລະ ສ້າງແຮງພ ກດ ນໃຫ້ແກ ່
ວຽກງານການສະໜອງທຶນ ເພືື່ອການພ ດທະນາ. ນອກຈາກນີັ້, ການສືື່ສານທີື່ພຽງພ , 
ຄວາມສາມາດໃນການດ ດປັບເນືັ້ອໃນທາງວິຊາການໃຫ້ເປັນຂ ໍ້ມູນທີື່ເຂົັ້າໃຈງ່າຍ ແລະ ເຖິງຜູ້ຮ ບທີື່ຫ າກຫ າຍ, 
ການສົັ່ງຕ ໍ່ຂ ໍ້ມູນທີື່ທ ນການ, ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງການແປ ແລະ ແປລາ່ມໃນກອງປະຊຸມ 
ເພືື່ອຊ່ວຍຫ ຸດຜ່ອນຄວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການເຕົັ້າໂຮມ ແລະ ການສ້າງການສົນທະນາຢ່າງມີຄວາມໝາຍ 
ລະຫວ່າງພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ທ ງໝົດນ ັ້ນເປັນສິື່ງທີື່ສໍາຄ ນຫ າຍຕ ໍ່ຂະບວນການສ້າງຍຸດທະສາດດ ັ່ງກ່າວ. 

 

 
ແຜນງານຮວ່ມຂອງອງົການ ສປຊ ວາ່ດວ້ຍການເພີື່ມທະວປີະສດິທພິາບດາ້ນການເງນິ 
 

 

A. ແຜນງານຮວ່ມຂອງອງົການ ສປຊ ວາ່ດວ້ຍການເພີື່ມປະສດິທພິາບດາ້ນການເງນິ ມພີາລະບດົບາດຄແືນວໃດ? 
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ແຜນງານຮ່ວມຂອງອງົການ ສປຊ ມີຈຸດປະສົງເພືື່ອສະໜ ບສະໜູນທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ການປະສານງານ 
ໃຫ້ແກ່ລ ດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນ 3 ໄລຍະວຽກສໍາຄ ນຂອງວທິີການຂອບວຽກການເງິນແຫ່ງຊາດແບບເຊືື່ອມສານ (INFF): 
ການວິເຄາະຂ ໍ້ຈໍາກ ດທາງດ້ານການເງິນຂອງປະເທດ, ການສ້າງທາງເລອືກທີື່ເປັນນະໂຍບາຍໃຫ້ມີຄວາມໜ້ເຊືື່ອຖື ແລະ 
ແທດເໝາະກ ບຄວາມເປັນຈິງ, ແລະ ການຕິດຕາມ ແລະ 
ປະເມີນຜົນຄວາມຄບືໜ້າໃນການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດວິທີການແບບກວມລວມ ແລະ 
ມີຄາດໝາຍສູງໃນການສະໜອງທຶນເພືື່ອການພ ດທະນາ. 

 
ແຜນງານຮ່ວມ ວາ່ດ້ວຍການເພີື່ມທະວປີະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງງົບປະມານແຫ່ງລ ດ 
ເພືື່ອບ ນລຸເປ ົ້າໝາຍການພ ດທະນາແບບຍືນຍົງ ດ້ວຍການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດແຜນພ ດທະນາແຫ່ງຊາດ 
ເປັນແຜນງານທີື່ເຮ ດວຽກເພືື່ອສ້າງຄວາມເຂ ັ້ມແຂງລະດ ບຊາດໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຈ ດສ ນງບົປະມານເພືື່ອການພ ດທະນາ 
ເພືື່ອນໍາໃຊ້ຊ ບພະຍາກອນທີີື່ມີຢູ່ໃຫ້ມີປະສິດພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງສຸດ ແລະ ການລະດົມທຶນຈາກແຫ ່ງທຶນອືື່ນໆ 
ເພືື່ອສະໜ ບສະໜູນການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດບ ນດາບູລິມະສິດແຫ່ງຊາດ ແລະ ວາລະ ປີ 2030. 

ໃນຖານະເປັນພາຫະນະທີື່ສໍາຄ ນໃນການສະໜ ບສະໜູນ ການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດການເງິນ ສໍາລ ບ NSEDP  

ຄ ັ້ງທີ 9, ແຜນງານດ ັ່ງກ່າວ ແມ່ນມີການປະສານງານໂດຍ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ, ກມົຮ່ວມມືສາກົນ (DIC), ແລະ 

ຫ້ອງການຜູ້ປະສານງານອງົການສະຫະປະຊາຊາດ (UNRCO), ແລະ ການປະສານສົມທົບລະຫວ່າງ ກະຊວງການເງິນ (MoF), 

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ (MPI), ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ (MoH), UNFPA, UNCDF, ແລະ UNDP 

ເຊິື່ງເປັນອົງການນໍາພາທາງດ້ານວຊິາການຈາກທມີງານອງົການ ສປຊ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ. 

ມີ 3 ຂະບວນການເຮ ດວຽກຕົັ້ນຕ  ທີື່ດໍາເນີນການໄປແບບຄຽງຄູກ່ ນ ແລະ ສອດຄ່ອງກ    ບ 3 ໄລຍະສໍາຄ ນຂອງການສ້າງ INFF, 
ເຊິື່ງມີການສະໜ ບສະໜຸນທາງດ້ານ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການປະສານງານ ຕະຫ ອດໄລຍະການເຮ ດວຽກ.  ການປະເມີນ ແລະ 
ການວິເຄາະ  ເພືື່ອສະໜ ບສະໜຸນແຜນຍຸດທະສາດການເງິນ ແມ່ນໄດ້ຮ ບການນໍາພາໂດຍກົມແຜນການ ຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ 
ການລົງທຶນ, ດ້ວຍການສະໜ ບສະໜຸນທາງດ້ານວິຊາການຈາກ UNDP, ມີການລະບຸແຫ ່ງທຶນທີື່ມີຢູ່ທ ງໝົດ 
ເພືື່ອສະໜອງທຶນສໍາລ ບການພ ດທະນາ ແລະ ການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານການລົງທນຶ 
ເພືື່ອໃຫ້ບ ນລຸຈຸດປະສົງຂອງການພ ດທະນາຮ່ວມກ ນ (ເບິື່ງ ຂ ໍ້ມູນລຸມ່ນີັ້). ການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດການເງິນ ສ າລ ບການພ ດທະນາ 

ແມ່ນໄດ້ຮ ບການສະໜ ບສະໜຸນຈາກ UNDP ເປັນຫ  ກ ເຊິື່ງໄດ້ສະໜອງການສະໜ ບສະໜຸນທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ 

ການປະສານງານ ໃຫ້ແກ່ MPI ເພືື່ອສ້າງແຜນຍຸດທະສາດການເງິນທີື່ປະຕິບ ດໄດ້ ສໍາລ ບ NSEDP ຄ ັ້ງທ ີ 9, 

ໂດຍຜ່ານການຈ ດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ ບພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂອ້ງ. UNFPA 
ໂດຍພາຍໃຕ້ການຊີັ້ນໍາທາງຍຸດທະສາດຂອງກະຊວງສາທາ ແລະ ການພິຈາລະນາເຖິງພາລະໜ້າທີື່ ແລະ 
ຄວາມຊໍານິຊໍານານສະເພາະຂອງຕົນ ໃນຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ປະກອບສ່ວນທີື່ສໍາຄ ນຕ ໍ່ກ ບການປະເມີນ, 
ການກໍານົດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລ ບວຽກງານບູລມິະສິດຂອງຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ, ແລະ ການສ້າງນະໂຍບາຍ, 
ການລະບຸກິດຈະກໍາການຊ່ວຍເຫ ືອວຽກງານສາທາລະນະສຸກທີື່ໃຫ້ຜົນໄດ້ຮ ບສູງສຸດ 
ໃນທ່າມກາງສະພາບແວດລ້ອມທີື່ມີຄວາມຈໍາກ ດທາງດ້ານຊ ບພະຍາກອນ. ສ າລ ບການຕິດຕາມ ແລະ 

ການທົບທວນການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດແຜນຍຸດທະສາດການເງິນ, ແມ່ນໄດ້ຮ ບການສະໜ ບສະໜຸນຈາກ UNCDF 
ພາຍໃຕ້ການຊີັ້ນໍາທາງຍຸດທະສາດຈາກ ກະຊວງການເງິນ 

https://inff.org/inff-building-blocks/governance-and-coordination
https://inff.org/inff-building-blocks/assessment-and-diagnostics
https://inff.org/inff-building-blocks/assessment-and-diagnostics
https://inff.org/inff-building-blocks/financing-strategy
https://inff.org/inff-building-blocks/monitoring-and-review
https://inff.org/inff-building-blocks/monitoring-and-review


   

47 
 

ເຊິື່ງໄດ້ໃຊ້ຄວາມຊໍານິຊໍານານຂອງຕົນໃນການສ້າງວິທີການແບບມີນະວ ດນະກໍາໃໝ່ ໃນການຕິດຕາມລາຍຈ່າຍ 
ຂອງບ ນດາວຽກງານບູລມິະສິດດ້ານການພ ດທະນາ. 

 

B. ການປະເມນີດາ້ນການເງນິເພືື່ອການພ ດທະນາ ແມນ່ຫຍ ງ (DFA)? 
 

DFA ເປັນພືັ້ນຖານສໍາຄ ນຂອງແຜນຍຸດທະສາດການເງິນ: ນໍາສະເໜີພາບລວມກຽ່ວກ ບຊ ບພະຍາກອນທາງການເງິນຂອງ ສປປ 
ລາວ ເພືື່ອເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກ ບ ການປະກອບສ່ວນຂອງແຕ່ລະແຫ ່ງທຶນທີື່ຜ່ານມາ ແລະ 
ແຫ ່ງທຶນດ ັ່ງກາ່ວຈະສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການພ ດທະນາແບບຍືນຍົງຄືແນວໃດ. 

 

ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກ ບ DFA  ທີື່ສ້າງຂຶັ້ນໂດຍ UNDP ສະເໜີລາຍລະອຽດຢ່າງເລິກເຊີື່ງກຽ່ວກ ບບົດບາດຂອງເຄືື່ອງມືວິເຄາະນີັ້ ແລະ 

ທີື່ຕ ັ້ງພາລະບົດບາດຂອງມ ນໃນຮອບວຽນຂອງ INFF. ຄາໍແນະນໍາກ່ຽວກ ບ DFA ນີັ້ ໄດຮ້ ບການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ ຫ  ື

ກໍາລ ງຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດຢູ່ເກືອບ 50 ປະເທດ ເພືື່ອສະໜ ບສະໜູນໄລຍະການວິເຄາະ. ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ, DFA 

ເປັນພືັ້ນຖານທາງດ້ານການວິເຄາະທີື່ສໍາຄ ນຂອງແຜນຍຸດທະສາດການເງິນ. ໂດຍການຄົັ້ນຄວ້າກ່ຽວກ ບການປະກອບສ່ວນຂອງ 4 
ແຫ ່ງທຶນ ໃນດ້ານເສດຖະກິດ – ງົບປະມານພາກລ ດ, ພາກເອກະຊົນພາຍໃນ, ພາກເອກະຊົນຕ່າງປະເທດ ແລະ 

ການຊ່ວຍເຫ ືອທາງການເພືື່ອການພ ດທະນາ (ODA) – DFA ຈະສະໜອງຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກ ບຜົນການຄົັ້ນພົບ ແລະ 

ທິດທາງໃຫ້ແກ່ຜູ້ວາງນະໂຍບາຍ ໃນໄລບະການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດການເງິນ. 
 

ເຖິງຢ່າງໃດກ ຕາມ, DFA ບ ໍ່ພຽງແຕ່ເປັນບົດວິເຄາະເທົັ່ານ ັ້ນ. ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ປະເທດອືື່ນໆ, DFA 
ຍ ງເປັນເຄືື່ອງມືສໍາລ ບການປະສານງານກ ບພາກສ່ວນທີື່ກຽ່ວຂອ້ງທີື່ສຸດ ແລະ 
ສາມາດອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການສ້າງຄວາມເປັນເອກະພາບກ່ຽວກ ບສະພາບລວມຂອງແຫ ງ່ທຶນສໍາລ ບການພ ດທະນາ. 
ການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຫ້າວຫ ນຂອງພາກສ່ວນທີື່ກຽ່ວຂອ້ງທ ງໝົດແຕ່ເລີື່ມຕົັ້ນຂະບວນການ 
ລວມທ ງໃນໄລຍະການເຮ ດວຽກວິຊາການ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄ ນ. ຜົນການຄົັ້ນພົບທີື່ສໍາຄ ນຂອງ DFA ໂດຍການນໍາພາຂອງ MPI 

ແລະ ການສະໜ ບສະໜູນຈາກ UNDP ຈະຖືກນໍາສະເໜີໃນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ຄ ັ້ງທ ີ 1 

ເຊິື່ງຄາດວ່າຈະຈ ດຂືັ້ນໃນເດືອນກ ນຍາ 2021. 

 

C. ເປນັຫຍ ງຈຶື່ງສມຸໃສຂ່ະແໜງສາທາລະນະສກຸ ພາຍໃຕແ້ຜນງານຮວ່ມ 

ວາ່ດວ້ຍການການເພີື່ມປະສດິທພິາບດາ້ນການເງນິການພ ດທະນາ? 
 
ການພ ດທະນາຕົວແບບທົດລອງການກໍານົດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນຂະແໜງສາທາ 
ບ ໍ່ພຽງແຕ່ເປັນການສະໜ ບສະໜູນການລະບຸແຜນກິດຈະກໍາທີື່ກ່ຽວຂ້ອງທີື່ສຸດສໍາລ ບຂະແໜງການທີື່ມີຄວາມສໍາຄ ນ ສໍາລ ບ ສປປ 
ລາວ ເທົັ່ານ ັ້ນ ແຕ່ຍ ງສະແດງເຖິງຄວາມປາຖະໜາໃນການສ້າງມາດຕະຖານສໍາລ ບການວາງນະໂຍບາຍທີື່ອງີໃສ່ຂ ໍ້ມູນຫ  ກຖານ 
ໂດຍສົມທົບກ ບການວິເຄາະຄາດຄະເນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການພ ດທະນາຂະແໜງສາທາທີື່ເຂ ັ້ມແຂງ 
ເພືື່ອຊ່ວຍໃນການຈ ດບູລມິະສິດຂອງການພ ດທະນາ. 

https://sdgfinance.undp.org/sites/default/files/UNDP-DFA%20Guidebook-D4-HighResolution%20%28002%29.pdf
https://sdgfinance.undp.org/sites/default/files/UNDP-DFA%20Guidebook-D4-HighResolution%20%28002%29.pdf
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ວຽກງານນີັ້, ໂດຍພາຍໃຕ້ການນໍາພາຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການສະໜ ບສະໜູນຈາກ UNFPA, ມີ 2 

ຈຸດປະສົງຄຽງຄກູ ນ ຄ:ື ເພືື່ອກໍານົດວຽກງານທີື່ມີຄວາມກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ມປີະສິດທິພາບທີື່ສຸດໃນຂະແໜງສາທາ ແລະ 
ເພືື່ອສ້າງຕົວແບບດ້ານການວາງນະໂຍບາຍທີື່ອງີໃສ່ຂ ໍ້ມູນຫ  ກຖານ. ການຄ ດເລືອກເອົາຂະແໜງສາທາ 
ແມ່ນອີງໃສ່ບົດບາດການປັບປງຸໝາກຜົນຂອງການພ ດທະນາໃນຂະແໜງການສາທາ 
ເຊີື່ງປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການບ ນລຸບລູິມະສິດການພ ດທະນາແຫ່ງຊາດ  
(ອີງໃສ່ບູລມິະສິດໃນການລງົທຶນເຂົັ້າໃນການພ ດທະນາທຶນມະນຸດທີື່ກໍານົດໄວ້ໃນແຜນ NSEDP ຄ ັ້ງທ ີ 9), ວາລະປ ີ 2030 

ສໍາລ ບການພ ດທະນາແບບຍືນຍົງ, ແລະ ການຫ ຸດພົັ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພ ດທະນາ. ໃນດ້ານສາທາລະນະສຸກ, 

ໂຄງການດ ັ່ງກ່າວມີ 2 ຈຸດປະສົງ ໃນລະດ ບຊາດ ແລະ ລະດ ບແຂວງ ເຊິື່ງປະກອບມີ (1) ເພືື່ອຄາດຄະເນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, 

ຜົນກະທົບດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຂອງການຂະຫຍາຍມາດຕະການດ້ານສາທາ, ແລະ (2) 
ເພືື່ອສ້າງຍຸດທະສາດການຈ ດບູລິມະສິດ. ບົດບາດຂອງໂຄງການນີັ້ 
ໃນການສ້າງມາດຕະຖານດ້ານການວາງນະໂຍບາຍທີື່ອງີໃສ່ຂ ໍ້ມູນຫ  ກຖານ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄ ນເຊ ັ່ນດຽວກ ນ. ໂຄງການດ ັ່ງກາວ 
ໂດຍສຸມໃສ່ຂະແໜງການສະເພາະ ແມ່ນໄດ້ດໍາເນີນຕາມຂ ັ້ນຕອນດຽວກ ນກ ບຂອບ INFF ເຊ ັ່ນ ການວິເຄາະເບືັ້ອງຕົັ້ນ 
ໃນການຄິດໄລ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລ ບວຽກງານຂະແໜງສາທາ ແລະ ວ ດແທກຜົນໄດ້ຮ ບຂອງການພ ດທະນາ, 
ຕາມດ້ວຍໄລຍະການສ້າງເປັນນະໂຍບາຍ ເຊິື່ງຈະມີການຈ ດບູລິມະສິດຂອງກິດຈະກໍາ. ມີຄວາມຄາດຫວ ງວາ່ 
ບົດຮຽນທີື່ຖອດຖອນໄດ້ຈາກໂຄງການນີັ້ ຈະຊ່ວຍສະໜ ບສະໜູນການປະຕິຮູບໃນຫ າຍດ້ານທີື່ກໍາລ ງດໍາການເນີນຢູ່ໃນປັດຈຸບ ນ 
ພາຍໃຕ້ການສະໜ ບສະໜູນຂອງສາກົນ ກ່ຽວກ ບການຄຸ້ມຄອງການເງິນພາກລ ດ (PFM) 
ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນພາກລ ດ 
ເພືື່ອຮ ບປະກ ນການນໍາໃຊ້ທຶນສໍາລ ບການພ ດທະນາທີື່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບ ນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງສຸດ ແລະ ຖືກເປ ົ້າໝາຍທີື່ສຸດ. 

 

 

D. ຈດຸປະສງົຂອງການຕດິຕາມການໃຊຈ້າ່ຍງບົປະມານແຫງ່ຊາດ ໃຫສ້ອດຄອ່ງກ ບບລູມິະສິດແຫງ່ຊາດ ແລະ 

ເປ ົ້າໝາຍ SDGs ແມນ່ຫຍ ງ? 
 

ການຈ ດຕ ັ້ງລະບບົຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈ ດຕ ັ້ງແຜນຍຸດທະສາດການເງິນ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄ ນ ຄື: 
ເພືື່ອຮ ບປະກ ນໃຫ້ພວກເຮົາຮູໄ້ດ້ວ່າ, ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີື່ຊ ບພະຍາກອນມີຈໍາກ ດ, 
ການລງົທຶນໃດໄດ້ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ແບບໃດ ເຊີື່ງຈະຊ່ວຍໃນການປບັປງຸການຈ ດສ ນງົບປະມານຄືນໃໝ ່ ແລະ 
ສ້າງຄວາມເຂ ັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການເຊືື່ອມໂຍງລະຫວາ່ງການວາງແຜນ ແລະ ການສະໜອງທຶນ. 

 
ມີໜ້ອຍປະເທດທີື່ກໍາລ ງເຮ ດວຽກ ກ່ຽວກ ບການເສີມສ້າງການເຊືື່ອມໂຍງກ ນລະຫວາ່ງຂະບວນການດ້ານຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດງົບປະມານ 
ແລະ SDGs ແລະ ບູລມິະສິດແຫ່ງຊາດ. ຢູ່ອາຊ,ີ ສປປ ລາວ ອາດຈະເປັນຜູ້ລິເລີື່ມ. ວຽກງານດ ັ່ງກ່າວ ໂດຍພາຍໃຕ້ການນໍາພາຂອງ 

ກະຊວງການເງິນ ແລະ ສະໜ ບສະໜຸນໂດຍ UNCDF ແມ່ນຢູ່ຂ ັ້ນຕອນສຸດທ້າຍຂອງຮອບວຽນ INFF 

ໃນການສ້າງລະບົບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ. ການພ ດທະນາວິທກີານ ເພືື່ອຈ ດປະເພດການລົງທຶນພາກລ ດ ແລະ 

ຕິດຕາມການໃຊ້ຈ່າຍທຶນ ໂດຍທຽບໃສ່ແຜນບູລມິະສິດການພ ດທະນາແຫ່ງຊາດ ແລະ  ຂອບວຽກ SDG 
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ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມເຂົັ້າໃຈດີຂຶັ້ນວ່າ ມີການນໍາໃຊຊ້ ບພະຍາກອນຢູ່ບ່ອນໃດ ແລະ ສໍາລ ບຫຍ ງ, ແລະ 
ຍ ງຊ່ວຍສ້າງຄວາມເຂ ັ້ມແຂງຄວາມຮ ບຜິດຊອບຂອງລ ດຖະບານຕ ໍ່ກ ບພົນລະເມືອງຂອງຕົນ. 
ການເຊືື່ອມສານຂ ັ້ນຕອນການຕິດຕາມດ ັ່ງກ່າວເຂົັ້າໃນລະບົບງົບປະມານແຫ່ງຊາດໂດຍກົງ ໂດຍຜ່ານຕາຕະລາງບ ນຊີ ແລະ 
ລະບົບຂ ໍ້ມູນການຄຸ້ມຄອງການເງິນລວມ ຈະຊ່ວຍຮ ບປະກ ນວ່າ ຜູ້ວາງນະໂຍບາຍເສດຖະກິດສາມາດວາງແຜນການຈ ດສ ນງົບປະມານ 
ໂດຍທີື່ຮູໄ້ດ້ວ່າຂະແໜງການໃດ ແລະ ວຽກງານບລູິມະສິດໃດ ທີື່ກໍາລ ງຂາດທຶນ. ດ ັ່ງນ ັ້ນ, ການຕິດຕາມງົບປະມານສໍາລ ບ SDG 
ຈະຊ່ວຍອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການສ້າງແຜນງົບປະມານພາກລ ດໃຫ້ມີຄວາມເໝາະສົມທີື່ສຸດ. ເຄືື່ອງມືນີັ້ 
ຈະຊ່ວຍສະໜອງຂ ໍ້ມູນສໍາລ ບຜູ້ຕ ດສິນໃຈ ແລະ ສະໜ ບສະໜູນການປະສານງານຂອງບ ນດາກະຊວງ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມ 
ອີງຕາມຂອບວຽກທີື່ມີເອກະລ ກສະເພາະນີັ້. ນອກຈາກນີັ້, ລະບົບໃໝ່ນີັ້ 
ຈຸດປະສົງແມ່ນເພືື່ອວ ດແທກຜົນສໍາເລ ດຂອງການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດແຜນຍຸດທະສາດການເງິນ 
ໂດຍສະເພາະງົບປະມານພາກລ ດພາຍໃນ. 


