
ກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ປະຈໍາປີ 2022
26 ມັງກອນ 2023

ຍຸດທະສາດການເງິນ (2023-2025) 
ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX (2021-2025)

ສະເໜີໂດຍ 

ທ່ານ ນາງ ພອນວັນ ອຸທະວົງ
ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ



ເນື້ອໃນບົດນໍາສະເໜີ
1. ຈຸດປະສົງຍຸດທະສາດການເງິນ
2. ຂະບວນການສ້າງຍຸດທະສາດ
3. ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ພາກທີ 1: ການເງິນສາທາລະນະພາຍໃນ

ພາກທີ 2: ການເງິນສາທາລະນະສາກົນ

ພາກທີ 3: ການເງິນພາກເອກະຊົນພາຍໃນ

ພາກທີ 4: ການເງິນພາກເອກະຊົນສາກົນ

ພາກທີ 5: ຂະແໜງບູລິມະສິດ (ສາທາ, ສຶກສາ, ການເຕີບໂຕສີຂຽວ)

4. ມາດຕະການການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ



1. ຈຸດປະສົງຍຸດທະສາດການເງິນ

ການສະໜອງການເງິນ
ສໍາລັບ ແຜນການ 5 ປີ 
ຄັ້ງທີ IX ດ້ວຍການ: 
ກໍານົດນະໂຍບາຍ 

ແລະ 
ມາດຕະການເລັ່ງການ
ພັດທະນາຕາມທິດຄຸນ
ນະພາບ, ມີຈຸດສຸມ, 
ສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍໄວ
ໃຫ້ສໍາເລັດໃນໄລຍະ 
ແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 

IX, 
ດ້ວຍການແບ່ງຄວາມ

ຮັບຜິດຊອບ, 
ກໍານົດເວລາ, 

ກົນໄກປະສາງານ, 
ການກວດກາຄວາມຖື

ກຕ້ອງຂໍ້ມູນ 
ຢ່າງຊັດເຈນ

ເປັນການສື່ສານການປ່
ຽນແປງດ້ານນະໂຍບາ
ຍ ກັບພາກພື້ນ ແລະ 
ສາກົນ (ພາກທຸລະກິດ, 
ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ) 
ກ່ຽວກັບພັນທະຂອງ 

ສປປ ລາວ

ປັບປຸງການປະສານງາ
ນລະຫວ່າງກະຊວງ 
ແລະພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້

ອງ, 
ເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແ
ກ່ຂະບວນການສ້າງຍຸ
ດທະສາດ ແລະ 

ເປົ້າໝາຍ/ຈຸດປະສົງຂ
ອງຍຸດທະສາດ

ເພີ່ມທະວີຄວາມສອດ
ຄ່ອງລະຫວ່າງນະໂຍບ

າຍ, 
ແກ້ໄຂບັນຫາຂໍ້ເສຍປຽ

ບ ແລະ 
ຈັດລຽງບູລິມະສິດຄືນ  

ໃໝ່ (ຕົວຢ່າງ 
ຜົນໄດ້ຜົນເສຍຈາກກາ
ນຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອ
ນທໍາມະຊາດ ແລະ 
ຄວາມຍືນຍົງ)



2. ຂະບວນການສ້າງຍຸດທະສາດ

ລະຫວ່າງເດືອນ 
ທັນວາ 2020 ແລະ 
ເດືອນ ກັນຍາ 2022, 
ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສໍາ

ມະນາ ແລະ 
ປຶກສາຫາລືກັບພາກສ່
ວນກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ
ຫຼາຍກວ່າ 15 ວັນ,

ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມ
ຂອງຜູ້ຕາງໜ້າຈາກຂະ  
ແໜງການຫຼາຍກວ່າ 

70 ທ່ານ

ກະຊວງເຂົ້້າຮ່ວມມີ 
10 ພາກສ່ວນ: MPI, 

MoF, BoL, 
MoNRE, MEM, 

MAF, MoES, MoH, 
MoIC, MoFA

ກົມກອງຂະແໜງການ
ຫຼາຍກວ່າ 20 

ພາກສ່ວນ, LASES, 
ນັກຄົ້ນຄວ້າ ແລະ 

ພາກເອກະຊົນກໍ່ມີສ່ວ
ນຮ່ວມ

ການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງ
ກວ້າງຂວາງຂອງຄູ່ຮ່ວ
ມພັດທະນາໃນການສ
ະໜັບສະໜູນດ້ານວິຊາ

ການ ແລະ 
ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ: 

ລວມທັງUN 
Country Team, 
World Bank, 

GGGI, DFAT, EU.

ເປັນຂະບວນການສ້າງ
ຍຸດທະສາດທີ່ນໍາໃຊ້ຫຼັ

ກການ 
ຂອບການເງິນແຫ່ງຊາ
ດແບບເຊື່ອມສານ



•ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບວິທີກາ
ນ, ແນວຄວາມຄິດ ແລະ 
ຂະບວນການ

•ກໍານົດກົນໄກການບໍລິຫານຄຸ້
ມຄອງ

0. ໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນ
12/2020 – 04/2021

•ການປະເມີນສະພາບດ້ານກາ
ນເງິນ
ປັບປຸງກົນ ໄກ ການບໍລິຫານ
ຄຸ້ມ ຄອງ

1. ການຄົ້ນຄວ້າ  
05-10/2021

•ກໍານົດນະໂຍບາຍ ແລະ 
ມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ກ່ຽ
ວຂ້ອງເພື່ອສະ 
ໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ
ກໍານົດຄວາມຕ້ອງການກາຊ່ວຍເຫຼື
ອດ້ານວິຊາການ

2. 
ການກໍານົດຍຸດທະສາດ

ການເງິນ
11/2021 – 09/2022

•ການສະໜັບສະໜູນດ້ານວິຊ
າການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັ
ດຍຸດທະສາດການເງິນ
ການ ຕິດ ຕາມ  ແລະ  
ປະ ເມີນ ຜົນ 

3. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
2023-2025

ກອງປະຊຸມເລີ່ມຕົ້ນ
6-7 ເມສາ 2021

ກອງປະຊຸມປຶກສາ
ຫາລືລະດັບສູງ 

ຄັ້ງທ ີ1
14-15 ຕຸລາ 2021

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາ
ລືລະດັບສູງກ່ຽວກັບ 

NSEDP
10 ທັນວາ 2020

ກອງປະຊຸມປຶກສາ
ຫາລືລະດັບສູງ 

ຄັ້ງທີ 3
28 ກັນຍາ 2022

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືລະດັບສູງ 
ຄັງທ ີ2 & 

ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ
10 ພະຈິກ 2021

ກອງປະຊຸມຜ່ານຮ່
າງຍຸດທະສາດ

1-2 ກັນຍາ 2022

ກອງປະຊຸມສໍາມະນາ
ລະດັບວິຊາການ

ມິຖຸນາ-ສິງຫາ 2022

ກອງປະຊຸມປຶກສາ
ຫາລືລະດັບສູງ 
16 ກັນຍາ 2022

ກອງປະຊຸມໂຕະມົ
ນ

26 ມັງກອນ 2023



ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ການເງິນພາກລັດພາຍໃນ

ຈຸດປະສົງນະໂຍບ
າຍ 1.3.2: 

ຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນຢ່າງໂ
ປ່ງໃສ ແລະ 

ອີງໃສ່ຫຼັກຖານ 
ເພື່ອສ້າງໄຂໃນການ
ອອກໜີ້ຢ່າງຍືນຍົງ

ຈຸດປະສົງນະໂຍບ
າຍ 1.1.1: 

ເພີ່ມລາຍຮັບພາກລັ
ດໂດຍການປັບປຸງນ
ະໂຍບາຍການເງິນເ
ພື່ອຂະຫຍາຍຖານເ
ກັບລາຍຮັບອາກອ

ນ 
ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບບູ
ລິມະສິດການເຕີບໂ

ຕ

ຈຸດປະສົງນະໂຍບ
າຍ 1.1.2: 

ສ້າງລາຍຮັບທີ່ບໍ່ກະ
ທົບຕໍ່ທິດທາງ ແລະ 
ບູລິມະສິດການສ້າງ
ຄວາມຍືນຍົງດ້ານສິ່

ງແວດລ້ອມ 
ທີ່ໄດ້ກໍານົດໃນແຜນ
ການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX

ຈຸດປະສົງນະໂຍບ
າຍ 1.2.1: 

ຈັດສັນງົບປະມານ 
ແລະ 

ການລົງທຶນຂອງລັດ 
ຕ້ອງສະໜັບສະໜູ
ນການບັນລຸເປົ້າໝາ
ຍຂອງແຜນການ 5 

ປີ ຄັ້ງທີ IX

ຈຸດປະສົງນະໂຍບ
າຍ 1.2.2: 

ຄຸ້ມຄອງການເງິນພ
າກລັດຢ່າງໂປ່ງໃສ 
ແລະ ທັນສະໄໝ 

ເພື່ອປັບປຸງປະສິດທິ
ພາບການຈັດສັນງົບ

ປະມານ 
ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແ
ຜນການ 5 ປີຄັ້ງທີ 

IX

ຈຸດປະສົງນະໂຍບ
າຍ 1.3.1: 

ຫຼຸດຜ່ອນພາລະໜີ້ສິ
ນໂດຍໄວ 

ເພື່ອສ້າງສະພາບຄ່
ອງດ້ານງົບປະມານໃ
ຫ້ແກ່ການລົງທຶນເພື່
ອການພັດທະນາ

1.1 ການເກັບລາຍຮັບ 1.2 ການຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍ 1.3ການຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນ



ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ການເງິນພາກລັດສາກົນ

ຈຸດປະສົງນະໂຍບາຍ 2.1.1:
ເພີ່ມທະວີປະສິດທິພາບ ແລະ 
ປະສິດທິຜົນຂອງ ODA 

ດ້ວຍການປັບປຸງການວາງແຜ
ນ, ການຕິດຕາມ ແລະ 
ການປະສານງານ

ຈຸດປະສົງນະໂຍບາຍ 2.1.2: 
ເລັ່ງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງກ

ານ ODA 
ໂດຍການປັບປຸງລະບຽບການ

ໃຫ້ສອດຄ່ອງ ແລະ 
ກະທັດຮັດວ່ອງໄວ ແລະ 

ປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການ
ນໍາໃຊ້ ODA 

ຂອງຂະແໜງການ

ຈຸດປະສົງນະໂຍບາຍ 2.2.1: 
ລະດົມທຶນສະເພາະໃນຂອບ 

LDC 
ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບູລິມະສິ
ດການພັດທະນາແຫ່ງຊາດ

ຈຸດປະສົງນະໂຍບາຍ 2.2.2: 
ກໍານົດບູລິມະສິດຄວາມຍືນຍົ
ງດ້ານການເງິນໃນຍຸດທະສາດ

ການຂ້າມຜ່ານ LDC 
ທີ່ກໍາລັງກະກຽມ

2.1 ການຄາດຄະເນ, ປະສິດທິພາບ ແລະ 
ປະສິດທິຜົນຂອງ ODA 2.2 ການສະໜອງແຫຼ່ງທຶນສໍາລັບ LDC



ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ການເງິນພາກເອກະຊົນພາຍໃນ

ຈຸດປະສົງນະໂຍບາຍ 3.1.1: 
ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມການດໍາເນີນທຸລະກິດ 

ເພື່ອຊຸກຍູ້ການປະກອບສ່ວນເອກະຊົນພາຍໃນເຂົ້າໃນຂະແໜງກາ
ນບູລິມະສິດ

ຈຸດປະສົງນະໂຍບາຍ 3.2.1: 
ເພີ່ມທະວີການເຂົ້າເຖິງການເງິ
ນເພື່ອພັດທະນາ MSME

ຈຸດປະສົງນະໂຍບາຍ 3.2.2: 
ສ້າງຄວາມຍືນຍົງຂອງຂະແໜງ 

ການເງິນ ແລະ 
ນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອສໍາລັບການ
ລົງທຶນຂະແໜງບູລິມະສິດເພື່ອ
ໃຫ້ກົມກຽວກັບກັບບູລິມະສິດ
ການຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາ
ບເສດຖະກິດມະຫາພາກ

3.1 
ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມການດໍາເນີນທຸລະກິດເພື່ອການພັດ

ທະນາ MSME
3.2 ປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງດ້ານການເງິນຢ່າງທົ່ວເຖິງ



ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ການເງິນພາກເອກະຊົນສາກົນ

ຈຸດປະສົງນະໂຍບາຍ 4.1.1: 
ເພີ່ມທະວີ FDI ທີ່ມີຄຸນນະພາບ 

ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບູ
ລິມະສິດການພັດທະນາແຫ່ງຊາດ 

ດ້ວຍການກໍານົດຍຸດທະສາດສົ່ງເສີມການລົ
ງທຶນທີ່ມີຈຸດສຸມ 

ອີງໃສ່ແຮງຈູງໃຈທີ່ບໍ່ແມ່ນການເງິນ ແລະ 
ການປະຕິຮູບສະພາບແວດລ້ອມການດໍາເນີ

ນທຸລະກິດ

ຈຸດປະສົງນະໂຍບາຍ 4.2.1: 
ສໍາເລັດການປະເມີນຮອບດ້ານວຽກງານຕ້າ

ນສະກັດກັ້ນການຟອກເງິນ ແລະ 
ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍຂ
ອງອົງການຕ້ານການຟອກເງິນສາກົນ 

(FATF) ແລະ 
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການດໍາເນີນງານ

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ເປັນບາດກ້າວທໍາອິດເພື່ອສະກັດກັ້ນກະແສ
ເງິນຜິດກົດໝາຍ, ເພີ່ມລາຍຮັບຂອງລັດ 
ແລະ ປັບປຸງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຂອງສາກົນຕໍ່ 

ສປປ ລາວ

ຈຸດປະສົງນະໂຍບາຍ 4.3.1: 
ອີງໃສ່ການເປີດຊາຍແດນໃນພາກພື້ນ, 

ຕ້ອງມີການກໍານົດນະໂຍບາຍການໂອນເງິນ
ກັບຄືນປະເທດໂດຍໄວ 

ເພື່ອອອກມາດຕະການທີ່ຈໍາເປັນໃນການອໍາ
ນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການໂອນເງິນກັ

ບປະເທດ 
ປະກອບສ່ວນຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂ

ອງປະຊາຊົນ

4.1 
ການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ 

(FDI)
4.2 ກະແສເງິນຜິດກົດໝາຍ 4.3 ການໂອນເງິນ



ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ການເງິນຂອງຂະແໜງການບູລິມະສິດ

ຈຸດປະສົງນະໂຍບາຍ 5.1.1: 
ເພີ່ມງົບປະມານຢ່າງຍືນຍົງ 

ເພື່ອຮັບປະກັນການບໍລິການສຸຂະພາບທີ່ຈໍາ
ເປັນ ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ທົ່ວເຖິງ, 

ຍົກສູງປະສິດທິພາບການຈັດສັນງົບປະມານ
ພາກລັດ, ແລະ 

ການລະດົມທຶນຈາກພາກເອກະຊົນທີ່ອີງໃສ່
ລະບຽບການ

ຈຸດປະສົງນະໂຍບາຍ 5.2.1: 
ເພີ່ມງົບປະມານຢ່າງຍືນຍົງ, 

ຍົກສູງປະສິດທິພາບການຈັດສັນງົບປະມານ
ພາກລັດ, ແລະ 

ການລະດົມທຶນຈາກພາກເອກະຊົນທີ່ອີງໃສ່
ລະບຽບການ

ຈຸດປະສົງນະໂຍບາຍ 5.3.1: 
ເພີ່ມງົບປະມານໃຫ້ວຽກງານການເຕີບໂຕສີ
ຂຽວ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ 
ຢ່າງຍືນຍົງ, ປັບປຸງການເງິນສີຂຽວ, 

ການລະດົມ ODA ຢ່າງມີຍຸດທະສາດ ແລະ 
ເພີ່ມທະວີການລົງທຶນຈາກພາກເອກະຊົນ 
ດ້ວຍການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມການດໍາ

ເນີນທຸລະກິດທີ່ເອື້ອອໍານວຍ

4.1 ການເງິນຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ 4.2 ການເງິນຂະແໜງສຶກສາທິການ
4.3 

ການເງິນຂະແໜງການພັດທະນາສີຂຽ
ວ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ



4. ມາດຕະການການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ

ກໍານົດພາກສ່ວນນໍາພ
າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ທີ່ມາຈາກພາກລັດ, 
ລວມທັງຂັ້ນກົມ

ສົ່ງເສີມກົນໄກການປະ
ສານງານທີ່ມີໃນປະຈຸບັ

ນ 
ໃນການສືບຕໍ່ການຮ່ວ

ມມື ແລະ 
ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າ 

: ກອງປະຊຸມ 
MPI-MoF, 

ຂະບວນການໂຕະມົນ, 
ກອງປະຊຸມທຸລະກິດລາ
ວ, ໜ່ວຍງານSWGs, 
ໜ່ວຍງານ LDC ແລະ 

ອື່ນໆ.

ກໍານົດຂອບເວລາໃນກ
ານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່
ລະໜ້າວຽກ ແລະ 

ນະໂຍບາຍ

ເລີ່ມຕົ້ນການຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບັດໃນ ປີ 2023ແລະ 
ເປັນແນວທາງໃຫ້ແກ່ກາ
ນປະເມີນກາງສະໄໝຂອ
ງແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 

IX



ການສະເໜີຮັບຮອງຍຸ
ດທະສາດ - 

ກໍາຄົ້ນຄວ້າເພື່ອຂໍຄໍາເ
ຫັນຄະນະນໍາ

ຮຽກຮ້ອງການສະໜັບ
ສະໜູນຈາກຄູ່ຮ່ວມພັ
ດທະນາໃນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດ, ເຊິ່ງໃນນີ້ 
MPI ແລະUNRC 

ເປັນພາກສ່ວນຕົ້ນຕໍນໍາພ
າການສ້າງ 

ແຜນງານຮ່ວມໄລຍະໃ
ໝ່



ຂໍຂອບໃຈ


