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I. ທີ່ ຕັງ້ ແລະ ພາລະບດົບາດ

ກມົການເງນິຕ່າງປະເທດ ແມ່ນກງົຈກັໜ ່ ງຂອງກະຊວງການເງນິ, 
ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫແ້ກ່ ລັດຖະມົນຕີ ໃນ
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແນວທາງແຜນນະໂຍບາຍ, ກດົໝາຍ ແລະ 
ນຕິກິ າໃຕກ້ດົໝາຍ ກ່ຽວກບັວຽກງານຮ່ວມມທືາງດາ້ນການເງນິ ກບັ 
ຕ່າງປະເທດ.
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ກມົການເງນິຕ່າງປະເທດ ຂຽນເປັນຕວົອກັສອນຫຍ ວ່້າ “ກງຕ” 
ເປນັພາສາອງັກດິວ່າ: External Finance Department 
(EFD)

(ຂ ຕ້ກົລງົຂອງລດັຖະມນົຕກີະຊວງການເງນິ ສະບບັເລກທ ີ1666/ກງ, ລງົວນັທ ີ1 ມຖຸິນາ 2022)



II. ໜາ້ທີ່  ແລະ ຂອບເຂດສດິ
1. ໜາ້ທີ່
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1) ເປນັຈດຸປະສານງານ ໃນວຽກງານຮ່ວມມດືາ້ນຍຸດທະສາດການເງນິ ກບັ 
ບນັດາປະເທດ, ສະຖາບນັການເງນິ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົຕ່າງໆ, 
ວຽກການຮ່ວມມເືສດຖະກດິ-ການເງນິ ລະດບັພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ 
ໂດຍສະເພາະ ການຮ່ວມມ ືແລະ ເຊື່ ອມໂຍງເສດຖະກດິ-ການເງນິ
ອາຊຽນ, ອາຊຽນ+3, ບນັດາປະເທດຄ ່ ເຈລະຈາ ແລະ ຂອບການຮ່ວມ
ມແືມ່ນ າ້ຕ່າງ ໃໆນພາກພືນ້, ຂອບການຮ່ວມມໃືນລຸ່ມແມ່ນ າ້ຂອງ;

2) ສງັລວມ ແລະ ກ ານດົ ແຜນງານ/ໂຄງການ ເຂົາ້ໃນແຜນການກ ຢ້ືມ
ປະຈ າປ,ີ ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ; 

3) ເກບັກ າ, ວໄິຈ ຂ ມ້ ນ ແລະປະເມນີປະສດິທຜິນົທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-
ການເງນິ ແລະ ສງັຄມົໃນແຜນງານ/ໂຄງການ ກ່ອນການກ ຢ້ມືຕາມກດົ
ໝາຍວ່າດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງໜີສ້ິນສາທາລະນະ ແລະ ນຕິິກ າອື່ ນທີ່
ກ່ຽວຂອ້ງ; 



4) ປະສານສມົທບົກບັພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ ເພື່ ອທາບທາມ, ລະດມົທ ນ 
ຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງານ/ໂຄງການ;

5) ພຈິາລະນາການຕ ່ ອາຍຸ, ດດັແກຮ່້ວງລາຍຈ່າຍ ແລະເນືອ້ໃນສນັຍາການ
ສະໜອງທ ນກ ຢ້ມື ແລະສນັຍາຊ່ວຍເຫ ອືລາ້ຈາກຕ່າງປະເທດ ກ່ອນວນັ
ສນັຍາມຜີນົສກັສດິ;

6) ຄົນ້ຄວາ້ ດ າເນນີຂັນ້ຕອນການກ ຢ້ມື ແລະ ຊ່ວຍເຫ ອືລາ້, ການເຈລະຈາ 
ແລະ ການເຮັດໃຫສ້ັນຍາດັ່ ງກ່າວ ມຜີົນສັກສິດ, ການບັນທ ກຂ ມ້ ນ
ສນັຍາເຂົາ້ໃນລະບບົຄຸມ້ຄອງໜີສ້ນິ ແລະ ວໄິຈການເງນິ (DMFAS), 
ເພື່ ອເກບັກ າເປນັຖານຂ ມ້ ນ ເກບັກ າຂ ມ້ ນທີ່ ທນັສະໄໝ;

7) ຄຸມ້ຄອງ, ຕດິຕາມ ແລະປະເມນີຜນົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ການສິນ້
ສຸດສນັຍາຂອງແຜນງານ/ໂຄງການທີ່ ນ າໃຊທ້ ນກ ຢ້ມື ແລະຊ່ວຍເຫ ອືລາ້ 
ຕາມກດົໝາຍ ແລະນຕິກິ າໃຕກ້ດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ;
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8)  ດ າເນນີຂັນ້ຕອນການປະຕບິດັນະໂຍບາຍພາສ-ີອາກອນ ແລະຄ່າທ ານຽມຕ່າງໆ ຂອງ
ບນັດາແຜນງານ/ໂຄງການທີ່ ນ າໃຊເ້ງນິກ ຢ້ືມ ແລະເງນິຊ່ວຍເຫ ອືລາ້ຕາມກດົໝາຍ 
ແລະນຕິກິ າທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ;

9)  ຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແຜນຍຸດທະສາດການຮ່ວມມ ືລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ 
ກບັບນັດາປະເທດ ທີ່ ຕດິພນັກບັວຽກງານການເງນິ;

10) ເປັນຈດຸປະສານງານ ວຽກງານ ຕດິຕາມ ແລະ ສງັລວມ ການປະຕບິດັເງ ື່ອນໄຂ 
ແຜນງານດດັແກມ້ະຫາພາກ; 

11) ເປັນເສນາທກິານໃຫຄ້ະນະນ າກະຊວງການເງນິ ແລະ ເຂົາ້ຮ່ວມຕດິຕາມ ວຽກງານ
ຂະບວນການກອງປະຊຸມໂຕະມນົ (Roundtable Meeting), ຂະແໜງການ 
(Sector Working Group), ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ບນັດາເປົາ້ໝາຍການພດັທະນາ
ແບບຍນືຍງົ (SDG) ແລະ ວຽກງານອື່ ນໆ;

12) ຄົນ້ຄວາ້ເປົາ້ໝາຍບຸກຄະລາກອນທີ່ ມເີງ ື່ອນໄຂ ຮ່ວມກບັ ກມົອອ້ມຂາ້ງກະຊວງ ເປັນ
ຕວົແທນ ຂອງກະຊວງການເງນິ ໄປປະຈ າການ ຢ ່ ຫອ້ງການກຸ່ມ ໃນສະຖາບນັການ
ເງນິ, ອງົການຈດັຕັງ້ ແລະ ກອງທ ນສາກນົຕ່າງໆ.
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2.ຂອບເຂດສດິ
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1) ສະເໜີສາ້ງ ແລະ ປັບປຸງ ນະໂຍບາຍ, ກດົໝາຍ, ນຕິກິ າ ແລະ ມາດ
ຕະການຕ່າງໆ ກ່ຽວກບັວຽກງານຮ່ວມມກືານເງນິຕ່າງປະເທດ; 

2) ຕດິຕາມ ແລະ ຄົນ້ຄວ້ານະໂຍບາຍເສດຖະກດິ-ການເງນິຂອງພາກພືນ້, 
ສາກນົ ແລະປະເມນີປະສດິທຜິນົທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ການເງນິ ແລະ 
ສງັຄມົ ຂອງບນັດາແຜນງານ/ໂຄງການ ກ່ອນການກ ຢ້ືມ ແລະ ການ
ຊ່ວຍເຫ ອືລາ້ ເພື່ ອສະເໜລີດັຖະມນົຕ ີພຈິາລະນາ; 

3) ເຂົາ້ຮ່ວມໃນການຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜົນການຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັ ແລະການສິນ້ສຸດສນັຍາຂອງແຜນງານ / ໂຄງການທີ່ ນ າໃຊທ້ ນ
ກ ຢ້ມື ແລະຊ່ວຍເຫ ອືລາ້ ໃນຂອບການຮ່ວມມກືານເງນິຫ າຍຝ່າຍ ແລະ 
ສອງຝ່າຍ. (ສະເໜເີພີມ້ໃໝ່)

4) ສະເໜລີດັຖະມນົຕ ີໂຈະຊົ່ ວຄາວ ແລະ ຢຸດຕ ິບນັດາແຜນງານ/ໂຄງການ
ທີ່ ສະເໜນີ າໃຊເ້ງນິກ ຢ້ມື ແລະ ຊ່ວຍເຫ ອືລາ້ ທີ່ ບ ່ ປະຕບິດັສນັຍາ, ບ ່ ມີ
ປະສດິທພິາບ ຕາມຜນົການປະເມນີທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົ;



Project Cycle
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Country 
Partnership 
Strategy
ຍຸດທະສາດການຮ່ວມມ ືລະຫວ່າງ 
ສປປ ລາວ ກບັ ຜ ໃ້ຫ ້ທ ນ 

(Identification 
and Feasibility)
ການຄົນ້ຄວາ້-ກ ານດົຮ ບແບບ
ໂຄງການ

Appraisal
ການປະເມນີຂັນ້ສຸດທາ້ຍ
ກະກຽມໂຄງການ

Project 
Implementation
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ

Effectiveness
ຜນົສກັສດິຂອງສນັຍາ

Negotiation and 
Signing

ການເຈລະຈາໂຄງການ ແລະ 
ເຊນັສນັຍາ

ຮອບວຽນໂຄງການ 

1

25

6

4

7

3

Evaluation 
ການປະເມນີຜນົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ

Public Debts
ການຊ າລະໜີສ້ນິຈາກການກ ຢ້ມື

ກມົການເງນິຕ່າງປະເທດ
External Finance Department 
ກມົຄຸມ້ຄອງໜີສ້ນິສາທາລະນະ
Public Debt Management Department 

III. ຮອບວຽນໂຄງການ



ໂຄງການ
ໝາຍເຖງິ ແຜນງານ (Programmes) ແລະ
ໂຄງການ (Projects) ທີ່ໄດຮ້ບັ ທ ນຊ່ວຍເຫ ອື
ທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ (ທ ນ ຊກພ) ແມ່ນ
ການຊ່ວຍເຫ ອືທາງດາ້ນເຕກັນກິ ວຊິາການ
ແລະ ດາ້ນການເງນິ ລວມທງັວດັຖຸພນັ ຊ ່ ງ
ປະກອບມີ ການຊ່ວຍເຫ ອືລາ້ ແລະ ການກ ຢ້ມື
ໃນເງ ື່ອນໄຂ (Grants) ຫ ື ທ ນກ ຢ້ມືດອກເບຽ້
ຜ່ອນຜນັ (Concessional Loans) ເພື່ ອ
ການພດັທະນາໃນຂງົເຂດຕ່າງໆ ໃນຂອບແຜນ
ພດັທະນາເສດຖະກດິສງັຄມົແຫ່ງຊາດ
(NSEDP) ຂອງລດັຖະບານໃນແຕ່ລະໄລຍະ
ໂດຍມຈີດຸປະສງົຫ ກັແມ່ນເພື່ ອບນັລຸຄາດໝາຍ
ຊຸກຍ ກ້ານເຕບີໂຕດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ລບື
ລາ້ງຄວາມທຸກຍາກໃນ ສປປ. ລາວ.
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NSEDP
(ແຜນພດັທະນາ
ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ)

Project

Project

Project

Project

Programme

Programme

Programme

Programme

Economic 
Growth

Poverty 
Reduction 

Development

ODA : Grants and Loans (ເງນິກ ຢ້ມື 
ແລະ ຊ່ວຍເຫ ອືລາ້)Donors and

Development
Partners (ຜ ໃ້ຫ ້
ທ ນ ແລະ ຄ ່ ຮ່ວມ
ພດັທະນາ)

Government

Line Ministries

Official Development Assistances 

IV. ຄວາມໝາຍຄວາມສ າຄນັຂອງແຜນງານ/
ໂຄງການ

(ການເຕບີໂຕດາ້ນເສດຖະກດິ,    
ການຫ ຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ
ແລະ ການພດັທະນາໃນ
ຂງົເຂດຕ່າງໆ)

(ລດັຖະບານ ແລະ ບນັດາ
ກະຊວງ, ຂະແໜງການ)



ສະຫ ຸບການລະດມົທ ນຊ່ວຍເຫ ອື ຈາກບນັດາສະຖາບນັການເງນິສາກນົ
ແລະ ບນັດາປະເທດ 

ປະຈ າສກົປ ີ2022 ແລະ ທດິທາງແຜນການປ ີ2023
ຫວົໜ່ວຍ: ຕືກ້ບີ

ທ ນກ ຢ້ມື ແລະ ທ ນຊ່ວຍເຫ ອື ຈາກຕ່າງປະເທດ ທີ່ ໄດເ້ຊນັສນັຍາແລວ້ ປະຈ າປ ີ2022

ລ າດບັ ຊື່ ຜ ໃ້ຫ ້ແລະ ແຜນງານ/ໂຄງການ ຈ ານວນໂຄງການ ມ ນຄ່າກ ຢ້ມື ມ ນຄ່າຊ່ວຍເຫ ອືລາ້

1 ໂຄງການຈາກທະນາຄານໂລກ 02 ໂຄງການ 3.087,09 -

2 ໂຄງການຈາກສະຫະພາບເອລີບົ (EU)* 03 ໂຄງການ - 420,49

3 ໂອຕຣດິ 02 ໂຄງການ 344,04 250,75

ລວມມ ນຄ່າ 07 ໂຄງການ 3.431,13 671,24
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*ບວ້ງຂອງ EU ແມ່ນກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທ ນ ເປນັຜ ເ້ຊນັ, ແຕ່ກະຊວງການເງນິ ເປນັ
ຜ ຄ້ ຸ້ ຸມຄອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ການເບກີຖອນເງນິ

ຫວົໜ່ວຍ: ຕືກ້ບີ
ແຜນການກ ຢ້ມື ແລະ ຊ່ວຍເຫ ອືລາ້ຈາກຕ່າງປະເທດ ປະຈ າສກົປ ີ2023

ລ າດບັ ຊື່ ຜ ໃ້ຫ ້ແລະ ແຜນງານ/ໂຄງການ ຈ ານວນໂຄງການ ມ ນຄ່າກ ຢ້ມື ມ ນຄ່າຊ່ວຍເຫ ອືລາ້

1 ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີADB 05 ໂຄງການ 3.663 355
2 ທະນາຄານໂລກ WB 03 ໂຄງການ 2.035 -

3 ກອງທ ນສາກນົເພື່ ອການພດັທະນາກະສກິ າ IFAD 01 ໂຄງການ 254 230

4 ການຮ່ວມມສືອງຝ່າຍ 03 ໂຄງການ 1.481 -
ລວມມ ນຄ່າ 12 ໂຄງການ 7.434 585



ຂ ມ້ ນຕດິຕ ່

ເບໂີທ: 021 417459
Email: EFD@mof.gov.la
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ຂອບໃຈ
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