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ບດົຄົ ົ້ນຄວ ົ້າດ ົ້ານເສດຖະກດິຂອງ ສປປ ລາວ 

ການເຊ ື່ອມໂຍງປະເທດ, ການປົດນະໂຍບາຍເສດຖະກດິທ ີ່ຍງັກ ດຂວາງອອກ1 

 

ຮູບແບບການເຕ ບໂຕທາງເສດຖະກດິຂອງ ສປປ ລາວ ຍງັມ ຂ ົ້ຈ າກດັທ ີ່ ເຫນັໄດຈ້ະແຈງ້ 

ຄຽງຄູີ່ ກບັການເຕ ບໂຕທາງດ ົ້ານເສດຖະກດິ ແລະ ການພດັທະນາທ ີ່ ພົ ົ້ນເດັີ່ ນຕະຫຼອດສອງທດົສະວດັຜີ່ ານມາ, ຮູບແບບການເຕ ບ
ໂຕຂອງ ສປປ ລາວ ຍງັມ ຂ ົ້ຈ າກດັຈ ານວນ ໜ ີ່ ງທ ີ່ ເຫນັໄດ ົ້ຢີ່ າງຊດັເຈນ ໃນປະຈບຸນັ. ນບັຕັ ົ້ງແຕີ່ ປ  2000 ເປັນຕົ ົ້ນມາ, ປະເທດລາວໄດົ້
ເປັນໜ ີ່ ງໃນບນັດາປະເທດທ ີ່ ມ ການເຕ ບໂຕທາງເສດຖະກດິທ ີ່ ໄວທ ີ່ ສຸດໃນໂລກ ໂດຍມ ອດັຕາການເຕ ບໂຕສະເລີ່ ຍ ປະມານ 7 ສີ່ ວນ
ຮົ້ອຍຕ ີ່ ປ  ເປັນຜນົ ຈາກການຂບັເຄ ີ່ ອນຕົ ົ້ນຕ ຂອງຂະແໜງການຊບັພະຍາກອນ (ບ ີ່ ແຮີ່ ແລະ ພະລງັງານໄຟຟົ້ານ ົ້າຕກົ) ທ ີ່  
ເນັ ົ້ນໃສີ່ ການ າໃຊ ົ້ທ ນຫລາຍ ແລະ ການກະຕຸ ົ້ນໂດຍການພດັທະນາພ ົ້ນຖານໂຄງລີ່ າງຂະໜາດໃຫຍີ່ . ແຕີ່ ວີ່ າ, ບນັດາຂະແໜງການທ ີ່ ຂບັ
ເຄ ີ່ ອນດັີ່ ງກີ່ າວບ ີ່ ໄດເ້ຮດັໃຫມ້ຜີນົການພດັທະນາທີື່ ຮອບດົ້ານ. ການເຕ ບໂຕທ ີ່ ເຂັ ົ້ມແຂງຂອງລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນ (GDP) 
ຍງັບ ີ່ ທນັເຮດັໃຫົ້ເກດີມ ການສ ົ້າງວຽກເຮດັງານທ າທ ີ່ ກວ ົ້າງຂວາງ. ອດັຕາຄວາມທຸກຍາກຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ ົ້ຫຸຼດລງົ ແຕີ່ ຈງັ
ຫວະການຫຸຼດລງົຍງັຊ ົ້າກວີ່ າຈງັຫວະການຫຸຼດລງົຂອງບນັດາປະເທດເສດຖະກດິຕີ່ າງໆໃນພາກພ ົ້ນທ ີ່ ມ  ເສດຖະກດິຂະຫຍາຍຕວົໄວ. 
ຄຽງຄູີ່ ກນັນັ ົ້ນ, ການເຕ ບໂຕດັີ່ ງກີ່ າວຂອງ ສປປ ລາວ ຍງັບ ີ່ ມ ຄວາມຍ ນຍງົຕ ື່ ສິີ່ ງແວດລົ້ອມ. ແຫຼີ່ ງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດກ າລງັຫລຸດ
ໜົ້ອຍຖອຍລງົ ເຖງິແມີ່ ນວີ່ າໄດ ົ້ຫລຸດລງົໃນອດັຕາທ ີ່ ຊ ົ້າກວື່ າເກົື່ າ ນບັຕັ ົ້ງແຕີ່ ປ  2015 ເປັນຕົ ົ້ນມາ, ໃນນັນ້ ຊບັພະຍາກອນປີ່ າໄມ ົ້ ແລະ 
ແຫຼີ່ ງນ ົ້າສີ່ ວນໃຫຍີ່ ຂອງປະເທດຍງັມ ຄວາມບອບບາງ.  

ການເພ ື່ ງພາຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດຢື່ າງຕ ື່ ເນ ື່ ອງໄດເ້ຮດັໃຫເ້ສດຖະກດິມະຫາພາກມຄີວາມບອບບາງຢີ່ າງໃຫຍີ່ ຫຼວງ.  ນບັແຕື່ ປີ 
2017 ການສົື່ ງອອກຊບັພະຍາກອນ ແລະ ການນ າໃຂແ້ຫ ື່ ງທນຶຕີ່ າງປະເທດ ໄດເ້ຮດັ ໃຫເ້ງ  ນກບີແຂງຄື່ າຂຶນ້ ແລະ ຄື່ າແຮງງານທີື່ ສູງຂຶນ້ 
ໄດບ້ນັທອນຄວາມສາມາດໃນການແຂື່ ງຂນັການສົື່ ງອອກສ ນຄາ້ທີື່ ບ ື່ ແມື່ ນຊບັພະຍາກອນ ແລະ ໄດ ົ້ເຮດັໃຫກ້ານເຕບີໂຕໃນຂະແໜງ
ດັື່ ງກື່ າວຊາ້ລງົ.  ໃນຂະນະດຽວກນັ, ໜ ົ້ສນິ ພາກລດັໄດ ົ້ເພ ີ່ ມສູງຂ ົ້ນໃນລະດບັທີື່ມ ຄວາມສື່ ຽງສູງ ເນ ີ່ ອງຈາກອດັຕາການເກບັລາຍຮບັທ ີ່
ຕ ີ່ າ, ການກູຢ້ ມເພ ື່ ອລງົທ ນໃສີ່ ຂະແໜງການໄຟຟົ້າ, ການສະສມົ ແລະ ເງ  ນທີື່ ຕອ້ງຈື່ າຍຄ ນທີື່ ຕາມມາ, ແລະ ຜນົກະທບົໃນການປະເມນີ
ມູນຄື່ າທີື່ ຕ ດພນັກບັການອອນຄື່ າຂອງເງ  ນກບີ. ການລງົທ ນເຫຼົີ່ ານ ົ້ ແລະ ການແບກຫາບພາລະໜ ົ້ສນິ  ໄດ ົ້ຫ ຼຸດສະພາບຄື່ ອງດົ້ານການເງນິ
ຂອງພາກລດັ ຊຶື່ ງເຮດັໃຫມ້ກີານລງົທ ນຂອງລດັ ທີື່ ຫ ຼຸດລງົໃສີ່ ຂະແໜງການກະສກິ າ, ການສ ກສາ, ການບ ລກິານສຸຂະພາບ, ແລະ ການ
ບ ລກິານຂອງພາກລດັສ າຄນັອ ີ່ ນໆ ເຊິີ່ ງຄາດວີ່ າຈະສ ົ້າງຜນົຕອບແທນໃນໄລຍະຍາວໃຫມ້ ກ າລງັແຮງງານມ ສກັກະຍາພາບເພ ີ່ ມສູງຂ ົ້ນ. 
ການແຜລະ ບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ໄດ ົ້ເພ ີ່ ມຄວາມກດົດນັຕ ື່ ເສດຖະກດິ-ການເງນິໃຫົ້ໜກັໜື່ ວງກວີ່ າເກົີ່ າ. ໃນປ  2020 ສປປ 
ລາວ ໄດ ົ້ມ ການເຕ ບໂຕຂອງ GDP ທ ີ່ ຕ ີ່ າທ ີ່ ສຸດ ເປັນຄັ ົ້ງທ າອດິໃນຮອບສາມທດົສະວດັຜີ່ ານມາ ແລະ ພບົກບັຄວາມສີ່ ຽງທີື່ ຈະຫວນ
ຄ ນໄປສູີ່ ຄວາມທຼຸກຍາກ ໂດຍສະເພາະແມື່ ຍ ງ ແລະ ຄວົເຮ ອນທີື່ ທຼຸກຍາກໃນເຂດຊນົນະບດົຊ ີ່ ງໄລຍະຜື່ ານມາໄດບ້ນັ ລຼຸຄວາມຄ ບໜົ້າ
ໃນການຫລຸດຜີ່ ອນຄວາມທຸກຍາກແລວ້. 

ເມ ີ່ ອປຽບທຽບໃສີ່ ບນັດາປະເທດອ ີ່ ນໆທ ີ່ ບ ີ່ ມຊີາຍແດນຕດິກບັທະເລ, ສປປ ລາວ ມ ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ພູມສນັຖານທ ີ່ ມ 
ທີ່ າແຮງສ າຄນັຫລາຍ ພ ົ້ອມເພ ີ່ ອໃຫ ົ້ບນັລຸຮູບແບບການເຕ ບໂຕ ຮອບດ ົ້ານ ແລະ ມ ຄວາມຍ ນຍງົກວີ່ າເກົີ່ າ. 

ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ຊາຍແດນຕດິຈອດກບັທະເລ ແລະ ມ ຄີ່ າຂນົສົີ່ ງສູງ ແຕີ່ ຄີ່ າຂນົສົີ່ ງສູງດັື່ ງກື່ າວອາດຈະປີ່ ຽນແປງໃນໄວໆນ ົ້ 
ເນ ື່ ອງຈາກມ ການພດັທະນາພ ົ້ນຖານໂຄງລີ່ າງ ໃນການຂນົສົີ່ ງລະດບັ ພາກພ ົ້ນຫລາຍຂ ົ້ນ. ສປປ ລາວ ມ ຄວາມໄດ ົ້ປຽບ
ຢື່ າງຫ ວງຫລາຍເຊນັ ຄວາມອຸດມົຮັີ່ ງມ ທາງທ າມະຊາດ, ມ ປະຊາກອນໜຸີ່ ມ ແລະ ເປັນທ ີ່ ຕັ ົ້ງທາງຍຸດທະສາດ. ສປປ ລາວ ມ 
ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດມະຫາສານ ລວມທງັ ຄວາມອຸດມົສມົບູນຂອງປີ່ າໄມ ົ້, ຊ ວະນາໆພນັ, ແຮີ່ ທາດ ແລະ ປະເພດດນິຕີ່ າງໆ 
ແລະ ການເຂົ ົ້າເຖງິນ ົ້າ. ລດັຖະບານນບັມ ນ້ບັເຫນັໄດເ້ຖງິການປົກປັກຮກັສາສິີ່ ງແວດລົ້ອມ ນັ ົ້ນມຄີຼຸນຄື່ າສູງກວື່ າ ເງນີທີື່ ໄດຈ້າກການຂຸດ
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ຄົົ້ນຊບັພະຍາກອນທີື່ ຄວບຄຸມບ ື່ ໄດ ້ ແລະ ຍງັຮບັຮູໄ້ດເ້ຖ ງການເຕບີໂຕຢື່ າງຮອບດາ້ນໃນໄລຍະຍາວ ນັນ້ສ າຄັນັແມື່ ນ ຕອ້ງນ າໃຊຊ້ບັ
ພະຍາກອນທ າມະຊາດດັື່ ງກື່ າວຢື່ າງຍ ນຍງົກວື່ າເກົື່ າ. ສປປ ລາວ ເປັນໜ ີ່ ງໃນບນັດາປະເທດທ ີ່ ມ ປະຊາກອນໜຸີ່ ມທ ີ່ ສຸດໃນພາກພ ົ້ນ 
ຊ ີ່ ງຈະເປັນທີ່ າແຮງດ ົ້ານປະຊາກອນທ ີ່ມຄີຼຸນຄື່ າສູງຂ ົ້ນໃນ ຫລາຍສ ບປີຕ ີ່ ໜ ົ້າ. 

ການທ ີ່  ສປປ ລາວ ມ ທ ີ່ ຕັ ົ້ງທາງພູມສາດຢູີ່ ໃຈກາງຂອງບນັດາປະເທດເພ ີ່ ອນບ ົ້ານທ ີ່ ມ ການເຕ ບໂຕທາງເສດຖະກດິໄວທ ີ່ ສຸດໃນໂລກ 
ກາຍເປັນກ າລງັແຮງທ ີ່ ສ າຄນັ. ສປປ ລາວ ມ ຊາຍແດນຕດິກບັຫົ້າປະເທດ ທ ີ່ມ ີລາຍຮບັກວມເອາົ 17 ສີ່ ວນຮົ້ອຍຂອງ GDP ໂລກ 
ແລະ ມ ປະຊາກອນຫຼາຍກວີ່ າໜ ີ່ ງສີ່ ວນຫົ້າຂອງປະຊາກອນໂລກ. ສີ່ ວນໃຫຍີ່ ແມີ່ ນປະເທດທ ີ່ ຮັີ່ ງມ , ມ ລະບບົການຄົ້າເປ ດ, ຕະຫຼາດຂະ
ຫຍາຍໂຕ ແລະ ຕົ້ອງການແຮງງານ ແລະ ສນິຄ ົ້າ ພ ົ້ອມນ ົ້ຍງັໄດ ົ້ເຂົ ົ້າຮີ່ ວມໃນຕີ່ ອງໂສ ົ້ມູນຄີ່ າໂລກ (global value chains ຫຼ  
GVCs) ໝາຍຄວາມວີ່ າ ປະເທດເຫຼົີ່ ານ ົ້ສາມາດເປັນຕະຫລາດທ ີ່ ຄວາມຕົ້ອງການສ ນຄາ້ສົື່ ງອອກ ຂອງ ສປປ ລາວ, ແລະ ເປັນແຫຼີ່ ງນ າ
ເຂົ ົ້າທ ີ່ ລາຄາຖ ກ ຄວບຄູີ່ ກບັໂອກາດໃນການ ດງຶດູດການລງົທນຶຈາກຕື່ າງປະເທດ ແລະ ການເຂົ ົ້າເຖ ງຕີ່ ອງໂສ ົ້ມູນຄີ່ າຂອງໂລກ 
ທີື່ ຢູີ່ ໃກທ້ີື່ ສຼຸດ ແລົ້ວ. ສ ື່ ງເຫ ົື່ ານີຈ້ະຊື່ ວຍໃຫ ້ສປປ ລາວ ເຕບີໂຕ ແລະ ສາ້ງເສດຖະກ ດທີື່ ຫ າກຫ າຍ ຫນັຈາກຂະແໜງການຂຼຸດຄົນ້ບ ື່ ແຮື່  
ແລະ ພະລງັງານໄຟຟາ້ນ າ້ຕກົ. 

ສປປ ລາວ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດເຫ ົື່ ານີໃ້ນບາງສື່ ວນແລວ້. ການລງົທນຶໃນຂະແໜງການປຼຸງແຕື່ ງເພ ື່ ອສົື່ ງອອກຢູື່ ເຂດເສດຖະກ ດພ ເສດ 
ໃນຊື່ ວງບ ື່ ດນົມານີ ້ໄດເ້ອ ອ້ອ ານວຍໃຫແ້ກື່ ການສົື່ ງອອກອຼຸປະກອນອເີລກັໂຕ ນ ກ, ອຼຸປະ ກອນໂທລະຄມົມະນາຄມົ, ອຼຸປະກອນໄຟຟາ້ 
ແລະ ເຄ ື່ ອງຮບັໃຊອ້ຼຸດສາຫະກ າອາຫານ. ເຖ ງຢື່ າງໃດກ ຕາມ, ເຂດເສດຖະກ ດພ ເສດ ໄດມ້ບີດົບາດທາງບວກຕ ື່ ການພດັທະນາເສດຖະ
ກ ດ, ແຕື່ ການຂາດຂ ມູ້ນລະອຽດບ ື່ ເອ ອ້ອ ານວຍຕ ື່ ການປະເມນີ ທາງວ ຊາການຢື່ າງຮອບດາ້ນກື່ ຽວກບັຜນົກະທບົຂອງການລງົທນຶດັື່ ງ
ກື່ າວ ຫ   ກື່ ຽວກບັນະໂຍບາຍສົື່ ງເສມີການລງົທນຶ ທີື່ ເນັນ້ໃສື່  ການສາ້ງວຽກເຮດັງານທ າ, ສກັກະຍະພາບແຮງງານ ແລະ ການສົື່ ງອອກ. 
ການປະເມນີຜນົໃນລກັສະນະນີແ້ມື່ ນມຄີວາມຈ າເປັນ ຖາ້ລດັຖະບານຍງັຈະສ ບຕ ື່ ໝູນໃຊເ້ຂດເສດຖະກ ດພ ເສດເຫ ົື່ ານີ ້ ໃຫເ້ປັນປະ
ໂຫຍດເພ ື່ ອຂບັເຄ ື່ ອນການສົື່ ງອອກທີື່ ມຄີວາມຫ າກຫ າຍ ແລະ ການສາ້ງວຽກເຮດັງານທ າ ໂດຍສະເພາະ ໃນຊື່ ວງທີື່ ສະພາບຄື່ ອງດາ້ນ
ການເງ  ນຍງັຟ ດເຄ ອງ.  

ສປປ ລາວ ມ ນະໂຍບາຍທ ີ່ ກດີຂວາງຊຶື່ ງເປັນບນັຫາຫຼາຍກວີ່ າການເປັນປະເທດທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ຊາຍແດນຕດິກບັທະເລ: ຊຶື່ ງຕ ົ້ອງມກີານປີ່ ຽນ
ແປງນະໂຍບາຍເພ ື່ ອນ າໃຊທ້ື່ າແຮງຂອງຕນົໃຫເ້ກດີຜນົປະໂຫຍດສູງສຸດແກື່ ປະເທດຊາດ. 

ລດັຖະບານມ ວໄິສທດັທ ີ່ ສອດຄື່ ອງເພ ີ່ ອຫນັປະເທດໃຫ ົ້ມ ເສັ ົ້ນທາງເຊ ີ່ ອມຕ ື່  ແຕີ່ ຂາດຄວາມຄ ບໜາ້ ໃນການປະຕຮູິບນະໂຍບາຍ
ຕື່ າງໆໄດຖ້ີ່ ວງດ ງການນ າໃຊທ້ີ່ າແຮງຂອງປະເທດ. ລດັຖະບານ ແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ ມ ຄວາມເຂົ ົ້າໃຈກີ່ ຽວກບັ ຜນົປະໂຫຍດຂອງສະຖານ
ທ ີ່ ຕັ ົ້ງຍຸດທະສາດຂອງປະເທດ ໂດຍມ ຍຸດທະສາດການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົທ ີ່ ສຸມໃສີ່  ການຄົ້າ, ການລງົທ ນ ແລະ ການສົ້າງ ສ
ປປ ລາວ ໃຫົ້ເປັນປະເທດເຊ ື່ ອມໂຍງ (ວໄິສທດັໃນການຫນັປະເທດໃຫົ້ມ ເສັ ົ້ນທາງເຊ ີ່ ອມຕ ື່ ) ພາຍໃນພາກພ ົ້ນ. ເພ ີ່ ອໃຫົ້ບນັລຸວໄິສທດັ
ນ ົ້ ຈ ີ່ ງໄດ ົ້ມ ການລງົທ ນມະຫາສານໃສີ່ ພ ົ້ນຖານໂຄງລີ່ າງເສັ ົ້ນທາງລດົໄຟ ແລະ ເສັ ົ້ນທາງບກົອ ີ່ ນໆ. ແຕີ່ ວີ່ າ ການປະຕຮູິບດ ົ້ານ
ລະບຽບການລຼຸື່ ມກດົໝາຍ ຕົ້ອງດ າເນ ນຄູື່ ຂະໜານກບັການພດັທະນາພ ນ້ຖານໂຄງລື່ າງ. ການປະຕ ຮູບເພ ື່ ອປັບປຼຸງການຂນົສົື່ ງ, ໂລຊ ສ
ຕ ກ ແລະ ສະພາບແວດລອ້ມການດ າເນນີທຼຸລະກ ດທງັໝດົແມື່ ນເປັນໃຈກາງເພ ື່ ອຮບັປະກນັໃຫກ້ານລງົທນຶໃສື່ ການເຊ ື່ ອມຕ ື່ ເພ ື່ ອຊື່ ວຍ
ໃຫປ້ະເທດໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຂອງໂອກາດທາງດາ້ນການຄາ້ໃໝື່ ໆ ແລະ ຫນັໃຫເ້ສດຖະກດີມຄີວາມຫ າກ ຫ າຍ ປື່ ຽນແທນ 
ການເພ ງພາຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ. ນອກຈາກນັນ້, ໂຄງການແລວທາງເສດຖະກດິທ ີ່ ສ ົ້າງເຄ ອຄີ່ າຍເສັ ົ້ນທາງສ າຮອງ ພ ົ້ອມກບັການ
ອ ານວຍຄວາມສະດວກດົ້ານການຄົ້າ ແລະ ການບ ລກິານຂນົສົີ່ ງ ສາມາດກະຈາຍກດິຈະກ າດ ົ້ານເສດຖະກດິ ເຂົາ້ສູີ່ ຂງົເຂດຊນົນະບດົ 
ເຊິີ່ ງຈະນ າຜນົປະໂຫດຍສ າຄນັໃນການຫລຸດຜີ່ ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຫລຸດຜີ່ ອນຊື່ ອງຫວີ່ າງຄວາມບ ີ່ ສະເໝ 
ພາບໃນແຕື່ ລະຂງົເຂດ.  

ນອກຈາກມກີານປະຕຮູິບນະໂຍບາຍໃຫມີ່  ເພ ື່ ອເລງັລດັການປີ່ ຽນແປງ ລດັຖະບານຄວນກ ານດົບູລມິະສດິໃນປະຕຮູິບນະໂຍບາຍ
ຕື່ າງໆໃນປະຈຼຸບນັ ແລະ ສບຶຕ ື່ ເນັ ົ້ນໃສີ່ ການຈດັຕັ ົ້ງປະຕບິດັນະໂຍບາຍ. ໃນປ  2019, ສປປ ລາວ ໄດ ົ້ຖ ກຈດັໃນອນັດບັ 20 ສີ່ ວນ
ຮົ້ອຍສຸດທົ້າຍຂອງທຼຸກຕວົຊ ົ້ວດັດ ົ້ານການປົກຄອງໂລກ ຍກົເວັ ົ້ນສະຖຽນລະພາບດົ້ານການເມ ອງ. ສະພາບແວດລົ້ອມການດ າເນ ນທຸ
ລະກດິພາຍໃນ ຍງັຄາດຄະເນບ ີ່ ໄດ ົ້ ແລະ ມຂີ ຈ້ າກດັ ຫລາຍ ຊ ີ່ ງເພີື່ ມອຼຸປະສກັຂອງການເປັນປະເທດມ ຕະຫຼາດພາຍໃນຂະໜາດນົ້ອຍ 
ແລະ ຍງມັ ຂ ົ້ຈ າກດັດາ້ນຕະຫຼາດ ແຮງງານ. ບນັຫາທງັໝດົລວມກນັໄດ ້ ເຮດັໃຫົ້ສະພາບແວດລົ້ອມ ຍິີ່ ງເປັນອຸປະສກັທ ີ່ ທ ົ້າທາຍຫຼາຍ
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ປະການໃຫແ້ກື່  ທຼຸລະກ ດ ຕື່ າງໆຂອງ ສປປ ລາວ ທີື່ ພະຍາຍາມແຂີ່ ງຂນັໃນຕະຫ າດພາກພ ົ້ນ ແລະ ສາກນົ. ລດັຖະບານຈ າເປັນ
ຕ ົ້ອງມບີາດກາ້ວ ໃຫຍື່ ເພ ື່ ອປັບປຸງສະພາບແວດລົ້ອມການດ າເນ ນທຸລະກດິ ເພ ີ່ ອໃຫົ້ບນັດາທຸລະກດິທ ີ່ ມ ສກັກະຍະພາບ ສາມາດລງົທ ນ 
ແລະ ຂະຫຍາຍຕວົໄດ ົ້ ນັ ົ້ນກ ຄ  ສົ້າງໂອກາດໃຫົ້ທຸລະກ ດໃໝີ່ ໆທ ີ່ ມ ສກັກະຍະພາບ ສາມາດເຂົ ົ້າຫາເຖ ງຕະຫຼາດ ແລະ ເຕ ບໂຕໄດ ົ້. ການ
ເຊ ີ່ ອມໂຍງເສດຖະກດິກບັພາກພ ົ້ນໃນລວງເລກິກວີ່ າເກົີ່ າ ເຊນັຂອບການຮື່ ວມມ ດາ້ນເສດຖະກ ດ ພາກພ ົ້ນຮອບດາ້ນ ຂອງພາກພ ນ້ 
(Regional Comprehensive Economic Partnership ຫລ  RCEP) ສາມາດ ເປັນກນົໄກຜກັດນັການປະຕຮູິບ
ດ ົ້ານການຈດັຕັງ້ ແລະ ນະໂຍບາຍເພ ີ່ ອປັບປຸງລະບບົລະບຽບການໃນການຄຼຸມ້ຄອງທຸລະກດິ ແລະ ການລງົທ ນ.   

ລດັຖະບານລາວສາມາດປະຕບິດັຫຍງັໄດ ົ້ແດີ່ ? 

ບດົຄົນ້ຄວາ້ເສດຖະກດິຂອງປະເທດ (Country Economic Memorandum ຫຼ  CEM) ສະບບັນ ົ້ ໄດກ້ ານດົທດິທາງດ ົ້ານນະ
ໂຍບາຍ ທ ີ່ ຈະສາມາດຊີ່ ວຍໃຫ ົ້ ສປປ ລາວ ສາມາດໝູນໃຊ ົ້ ທ ີ່ ຕັ ົ້ງຍຸດທະສາດ ແລະ ຄວາມອຼຸດມົຮັື່ ງມທີາງທ າມະຊາດຂອງຕນົ ໃຫ ົ້
ເກ ດຜນົປະໂຫຍດສູງທ ີ່ ສຸດ ເພ ີ່ ອບນັລຸການເຕ ບໂຕ ແບບ ຮອບດາ້ນ ແລະ ຍ ນຍງົ (ເບິີ່ ງການສງັລວມໃນ ຕາຕະລາງ 1). ບູລມິະສດິ
ອນັຮ ບດີ່ ວນ ແມີ່ ນການຟ ນ້ຟູ ສະຖຽນລະພາບດົ້ານເສດຖະກດິມະຫາພາກຂອງປະເທດ ຍອ້ນວື່ າສະຖຽນລະພາບດາ້ນເສດຖະກ ດ
ມະຫາພາກ ເປັນເງ  ື່ອນໄຂຕົົ້ນ ຕ ໃຫແ້ກື່ການປະຕຮູິບໂຄງສ ົ້າງເສດຖະກດິໃນອະນາຄດົ. ບດົລາຍງານສ ບຕ ີ່ ສະເໜ ວທິ ການທີື່ ລດັຖະ
ບານສາມາດໝູນໃຊົ້ ທີື່ ຕັົ້ງຍຸດທະສາດ ແລະ ຄວາມອຸດມົຮັີ່ ງມ ທາງທ າມະຊາດ ເພ ີ່ ອປັບປຸງເງ  ອນໄຂດາ້ນເສດຖະກດິສງັຄມົທີື່ ມປີະຊາ
ກອນໜຸີ່ ມນ ົ້ອຍ ແລະ ພວມເຕ ບໂຕ.  ສປປ ລາວ ສາມາດສ ບຕ ີ່ ກາຍເປັນປະເທດທ ີ່ ລາຍຮບັສູງປານກາງໄດ ົ້ ໂດຍມ  ໝູນໃຊ ົ້ຊບັພະຍາ
ກອນທ າມະຊາດຢື່ າງຍ ນຍງົ ແລະ ຫນັເສດຖະກດິໃຫົ້ມ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ໄປສູື່ ການສົ້າງວຽກເຮດັງານທ າ, ຂະແໜງການສົີ່ ງອອກ 
(ລວມມ ີ ກະສກິ າ-ອາຫານ, ການປຸງແຕີ່ ງເບາົ ແລະ ການບ ລກິານ), ກ ຄ  ຮບັປະກນັວີ່ າ ຜນົປະໂຫຍດຂອງການເຕ ບ
ໂຕທາງດາ້ນເສດຖະກ ດມ ການກະຈາຍແບີ່ ງປັນຢີ່ າງທົື່ ວເຖ ງ. 

ຄ າແນະນ າແມື່ ນໄດຖ້ ກຈດັບູລ ມະສ ດ ເປັນ ໄລຍະສັນ້, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ. ຈ ານວນໜຶື່ ງຂອງຄ າແນະນ າເຫ ົື່ ານີ ້ແມື່ ນລດັຖະ
ບານໄດເ້ອາົໃຈໃສື່ ປະຕ ບດັແລວ້ ແລະ ຕ ດພນັກບັ ວາລະທາງດາ້ນນະໂຍບາຍຂອງລດັຖະບານ ຕາມທີື່ ກ ານດົໃນ ແຜນພດັທະນາເສດ
ຖະກ ດ-ສງັຄມົຄັງ້ທ ີ9 (NSEDP 2021-2025) ເຊ ື່ ງ ນ າສະເໜໃີນຕະຕະລາງ 1. 
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ຕາຕະລາງ 1 - ຄ າແນະນ າຫຼກັ ດ ົ້ານນະໂຍບາຍ ເພ ີ່ ອ ການເຕ ບໂຕທ ີ່ ຍ ນຍງົ ແລະ ສມົບູນ 

ຈດຸປະສງົ ຂອບເວລາ 
ໃນການ ຈດັ
ຕັ ົ້ງປະຕບິດັ 

ກະຊວງ ຫຼ  ພາກ
ສີ່ ວນທ ີ່ ຮບັຜດິຊອບ 

ຕ ດພນັກບັ 
NSEDP 9 
(ໝາກຜນົໄດ ້
ວງົເລບັ) 

I. ການສາ້ງຄ ນສະຖຽນລະພາບດາ້ນເສດຖະກ ດມະຫາພາກ-ການເງ  ນ  

1. ຄົົ້ນຄວ ົ້າແຫຼີ່ ງສະໜອງທ ນພາຍນອກ ແຕີ່ ໃຫົ້ຈ າກດັການກູ ົ້ຢ ມ
ໃໝີ່ ໃນອດັຕາຕະຫຼາດໃຫົ້ເທົີ່ າກບັຈ ານວນທ ີ່ ຈະຖມົຂຸມ
ຈ ານວນເງນິກູ ົ້ຢ ມເກົີ່ າເພ ີ່ ອແບກຫາບການຈີ່ າຍເງນິທ ີ່ ໄດ ົ້ກູ ົ້ມາແລ ົ້ວໃນອດັ
ຕາຕະຫຼາດ. 

ໄລຍະສັ ົ້ນ ກະຊວງການເງ  ນ ໝາກຜນົ 1 
(2) 

2. ສະຫລຸບບດົລາຍງາານການເຈລະຈາຄ ນປັບໂຄງສ ົ້າງໜ ົ້ສນິ ກບັເຈົາ້ໜີ ້
ລາຍໃຫຍື່ , ໃຫົ້ມ ຄວາມຍ ນຍງົ ແລະ ໂປີ່ ງໃສ  

ໄລຍະສັ ົ້ນ ກະຊວງການເງ  ນ ໝາກຜນົ 1 
(2) 

3. ປັບປຸງຂັ ົ້ນຕອນການພຈິະລະນາຢີ່ າງຮອບຄອບ ແລະ 
ການອະນຸມດັໂຄງການໃຫົ້ເຂັ ົ້ມແຂງຂ ົ້ນ ສ າລບັໂຄງການລງົທ ນຂອງລດັ
ໃໝີ່ , ການຈດັການການກູ ົ້ຢ ມ, ການອອກໃບຄ ົ້າປະກນັຂອງລດັ ແລະ 
ການຮີ່ ວມລງົທ ນລະຫວີ່ າງລດັ-ເອກະຊນົ (PPP). 

ໄລຍະກາງ ກະຊວງການເງນີ 
ກະຊວງແຜນການ 
ແລະ ການລງົທນຶ 

ໝາກຜນົ 1 
(2,3,5) 

ຈດຸປະສງົ ຂອບເວລາ 
ໃນການ ຈດັ
ຕັ ົ້ງປະຕບິດັ 

ກະຊວງ ຫຼ  ພາກ
ສີ່ ວນທ ີ່ ຮບັຜດິຊອບ 

ຕ ດພນັກບັ 
NSEDP 9 
(ໝາກຜນົໄດ ້
ວງົເລບັ) 

4. ລະດມົລາຍຮບັພາຍໃນ ດົ້ວຍການປັບປຸງການຄຸ ົ້ມຄອງຜູ ົ້ເສຍອາກອນ
ລາຍໃຫຍີ່ , ການທບົທວນນະໂຍບາຍກະຕຸກຊຸກຍູ ົ້ດ ົ້ານອາກອນ ແລະ 
ການສ າປະທານ (ໂດຍສະເພາະໂຄງການໃນຂະແໜງຊບັພະຍາກອນ) 
ແລະ ການຫລຸດຜີ່ ອນຂອບເຂດການນ າໃຊ ົ້ດຸນພນິດິໃນການເສຍອາກອນ 
ແລະ ແບີ່ ງປັນລາຍຮບັ. 

ໄລຍະກາງ ກະຊວງການເງນີ ໝາກຜນົ 1 
(2) 

5. ພຈິາລະນາຮບັຮອງນ າໃຊ ົ້ກອບຄຸ ົ້ມຄອງດ ົ້ານການເງນິໄລຍກາງ ເພ ີ່ ອ
ຮບັປະກນັຕ ີ່ ການວາງແຜນງບົປະມານ ແລະ ແຜນການກູ ົ້ຢ ມທ ີ່ ລດັຄ ົ້າປະ
ກນັ (PPG) (ລວມທງັການກູ ົ້ຢ ມຂອງ ລດັວສິາຫະກດິ) ໃຫົ້ສອດຄີ່ ອງ
ກບັຄວາມຍ ນຍງົຂອງໜ ົ້ສນິຂອງລດັ. 

ໄລຍະກາງ ກະຊວງການເງ  ນ ໝາກຜນົ 1 
(2) 

6. ແກ ົ້ໄຂຄວາມບອບບາງດ ົ້ານຖານະການເງນິຂອງ ທະນາຄານລດັ ແລະ 
ປະເມ ນຄ ນ ບດົບາດຂອງພາກສີ່ ວນກີ່ ຽວຂ ົ້ອງໃນການສະໜອງທ ນກູ ົ້ຢ ມ
ໃຫົ້ແກີ່  ລດັຖະບານ ແລະ ລດັວສິາຫະກດິ (SOEs). 

ໄລຍະກາງ ກະຊວງການເງ  ນ,  
ທະນາຄານແຫື່ ງ 
ສປປ ລາວ 
 
 
 

ໝາກຜນົ 1 
(2) 

http://www.bol.gov.la/index
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II. ຮບັປະກນັໃຫກ້ານນ າໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທ າມະຊາດມຄີວາມຍ ນຍງົດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ສ ື່ ງແວດລອ້ມ 

7. ທບົທວນທາງເລ ອກເພ ື່ ອຮບັປະກນັຄວາມຍ ນຍງົທາງດາ້ນການເງ  ນ
ຂອງ ຟຟລ ໃນການຈື່ າຍຄື່ າໄຟຟໃ້ຫແ້ກື່  ຜູຜ້ະລ ດພະລງັງານໄຟຟາ້ເອກະ
ລາດ (IPPs) ແລະ ປັບຄື່ າໄຟຟາ້ເພ ື່ ອຮບັປະກນັການຫລຼຸດຜື່ ອນຄື່ າໃຊ ້
ຈື່ າຍຂອງ ຟຟລ ຄຽງຄູື່ ກບັການປົກປ້ອງລູກຄາ້ທີື່ ມກີ າລງັການຈື່ າຍຄື່ າໄຟ
ຟາ້ທີື່ ຕ ື່ າກວື່ າ. 

ໄລຍະສັ ົ້ນ ຟຟລ, 
ກະຊວງພະລງັງານ 
ແລະ ບ ື່ ແຮື່ , ກະຊວງ
ການເງ  ນ 

ໝາກຜນົ 1 
(5) 

8. ປັບປຸງການວາງແຜນລະບບົໄຟຟົ້ານ ົ້າຕກົໃຫົ້ມ ປະສດິທຜິນົທ ີ່ ສຸດ 
ແລະ ຫນັການລງົທ ນ ໃສີ່  ການປັບປຸງລະບບົສາຍສົື່ ງ ແລະ ເຊ ີ່ ອມຕ ີ່ ກບັ 
ປະເທດເພ ີ່ ອນບ ົ້ານ. 

ໄລຍະກາງ ຟຟລ, 
ກະຊວງພະລງັງານ 
ແລະ ບ ແຮື່ , 
ກະຊວງແຜນການ 
ແລະ ການລງົທນຶ 

ໝາກຜນົ 1 
(5) ແລະ 
ໝາກຜນົ 5 
(1) 

9. ພດັທະນາ ການສະໜອງໄຟຟົ້າພະລງັງານ ທດົແທນ ທ ີ່ ເປັນທີ່ າແຮງ 
ແຕີ່ ບ ີ່ ແມີ່ ນພະລງັງານຖີ່ ານຫ ນ ໃຫ ້ປະກດົ ຜນົເປັນຈ ງ. 

ໄລຍະກາງ ກະຊວງພະລງັງານ 
ແລະ ບ ແຮື່  

ໝາກຜນົ 4 
(2) ແລະ 
ໝາກຜນົ 5 
(2) 

10. ແກ ົ້ໄຂອຸປະສກັທີື່ ຈ າກດັື່ ການລງົທ ນບ ີ່ ແຮີ່ ໃໝີ່ ໆ ລວມທງັການຈດັຕັ ົ້ງ
ປະຕບິດັ ລະບບົການອອກໃບອະນຸຍາດບ ີ່ ແຮີ່  ແລະ ການທບົທວນນະໂຍ
ບາຍກີ່ ຽວກບັຜນົປະໂຫຍດ ຄຽງຄູື່ ກບັການຖ ເປັນບູລ ມະສ ດ ການຫລຼຸດ
ຜື່ ອນຜນົກະທບົຕ ື່ ສ ື່ ແວດລອ້ມ. 

ໄລຍະກາງ ກະຊວງພະລງັງານ 
ແລະ ບ ແຮື່ , ກະຊວງ
ຊບັພະຍາກອນທ າ
ມະຊາດ ແລະ ສ ື່ ງ
ແວດລອ້ມ 

ໝາກຜນົ 1 
(1,3) 

    
ຈດຸປະສງົ ຂອບເວລາ 

ໃນການ ຈດັ
ຕັ ົ້ງປະຕບິດັ 

ກະຊວງ ຫຼ  ພາກ
ສີ່ ວນທ ີ່ ຮບັຜດິຊອບ 

ຕ ດພນັກບັ 
NSEDP 9 
(ໝາກຜນົໄດ ້
ວງົເລບັ) 

11. ສົ້າງຂະບວນການອອກໃບອະນຸຍາດ ແລະ ຈດັສນັທ ີ່ ດນິ ກ ຄ ຂອບ
ດາ້ນກດົໝາຍ ໃຫົ້ຈະແຈ ົ້ງ ແລະ ມ ມາດຕະຖານ ເພ ີ່ ອປັບປຸງຄວາມແນີ່  
ນອນໃຫົ້ແກີ່ ນກັລງົທ ນໃນຂະແໜງການປູກຕົ ົ້ນໄມຍ້ ນຍງົ ແລະ ການ
ທີ່ ອງທີ່ ຽວທ າມະຊາດ. 

ໄລຍະກາງ ກະຊວງກະສ ກ າ 
ແລະ 
ປື່ າໄມ,້ກະຊວງຊບັພ
ະຍາກອນທ າມະຊາ
ດ ແລະ 
ສ ື່ ງແວດລອ້ມ,ກະຊ
ວງຖະແຫລງຂື່ າວ 
ວດັທະນາທ າ ແລະ 
ທື່ ອງທື່ ຽວ 

ໝາກຜນົ 4 
(1,2) 

12. ກະກຽມການປະເມ ນຍຸດທະສາດດົ້ານສິີ່ ງແວດລົ້ອມເພ ີ່ ອລະບຸ ຜນົ
ກະທບົສະສມົ ຂອງໂຄງການໃນຂະແໜງການຊບັພະຍາກອນ ແລະ ຄຸ ົ້ມ
ຄອງຜນົໄດ ົ້-ຜນົເສຍ ລະຫວີ່ າງ ການນ າໃຊ ົ້ດນິໃນຮູບແບບຕີ່ າງໆ. 

ໄລຍະ
ກາງ/ຍາວ 

ກະຊວງຊບັພະຍາກ
ອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສ ື່ ງແວດລອ້ມ 

ໝາກຜນົ 4 
(1) 
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III. ການສ ົ້າງຕະຫຼາດພາຍໃນ ທ ີ່  ເອ ົ້ອອ ານວຍໃຫ ົ້ແກີ່ ການສ ົ້າງວຽກເຮດັງານທ າ 

13. ປະຕຮູິບສະພາບແວດລົ້ອມການດ າເນ ນທຸລະກດິໃນລວງເລກິ 
ເພ ີ່ ອເອ ົ້ອອ ານວຍໃຫົ້ແກີ່ ການ ເຂົ ົ້າມາສ ົ້າງຕັ ົ້ງ ແລະ ຂະຫຍາຍ 
ທຸລະກດິຂອງທງັທຸລະກດິພາຍໃນ ແລະ ຕີ່ າງປະເທດ.  

ໄລຍະສັ ົ້ນ ກະຊວງອຼຸດສາຫະ
ກ າ ແລະ ການຄາ້, 
ກະຊວງແຜນການ 
ແລະ ການລງົທນຶ 

ໝາກຜນົ 1 
(3,4) 

14. ປະຕບິດັການບ ລກິານຂ ົ້ນທະບຽນທຸລະກດິປະຕູດຽວ ເພ ີ່ ອຕດັຮອນ
ຂະບວນການທ ີ່ ສະຫຼບັຊບັຊ ົ້ອນ ແລະ ສົີ່ ງເສ ມການດ າເນ ນທຸລະກດິຖ ກ
ຕ ົ້ອງເປັນທາງການ. ລບົລ ົ້າງ ແລະ ກະທດັຮດັດ ົ້ານ ລະບຽບ ການເພ ີ່ ອ
ຄວາມໂປີ່ ງໃສ ແລະ ສອດຄີ່ ອງ ໃນລະບບົອາກອນ ແລະ ລະບຽບ
ການຕີ່ າງໆ ເພ ີ່ ອຢຸດຢັົ້ງການປະຕບິດັນອກລະບບົ/ບ ີ່ ເປັນທາງການ.   

ໄລຍະສັ ົ້ນ ກະຊວງການເງ  ນ, 
ກະຊວງອຼຸດສາຫະ
ກ າ ແລະ ການຄາ້  
ກະຊວງແຜນການ 
ແລະ ການລງົທນຶ 

ໝາກຜນົ 1 
(3,4) 

15. ໝູນໃຊົ້ເງນິໂອນເຂົ ົ້າປະເທດຈາກແຮງງານລາວ ເພ ີ່ ອສະໜບັສະ ໜນູ 
ການລງົທ ນໃນຂະແໜງການກະສກິ າ ແລະ ປຸງແຕີ່ ງ. ອະນຸຍາດໃຫົ້ນ າ
ໃຊ ົ້ເງນິໂອນເຂົ ົ້າປະເທດຈາກແຮງງານລາວ ເຂົ ົ້າໃສີ່ ໂຄງການລງົທ ນທົ້ອງ
ຖິີ່ ນຂອງລດັ ໂດຍໃຫົ້ ແຮງງານລາວເປັນຜູ ົ້ຕດັສນິໃຈ ສ າລບັບ ົ້ານເກ ດ
ຂອງຕນົເອງ. 

ໄລຍະສັ ົ້ນ ກະຊວງກະສກິ າ 
ແລະ ປີ່ າໄມ ົ້ 

ໝາກຜນົ 1 
(3) 

16. ເພ ີ່ ມຄວາມເຂັ ົ້ມແຂງຂອງກດົໝາຍແຮງງານ ກ ຄ  ການບງັຄບັໃຊ ົ້ກດົ
ໝາຍກີ່ ຽວຂ ົ້ອງ ເພ ີ່ ອປົກປົ້ອງແຮງງານ ທງັຍງິ ແລະ ຊາຍ ໂດຍບ ີ່ ສ ົ້າງຜນົ
ເສຍຕ ີ່  ການແຂີ່ ງຂນັຂອງຫວົໜື່ ວຍທຼຸລະກ ດ.  

ໄລຍະກາງ ກະຊວງສກຶສາທ  
ການ ແລະ ກ ລາ,  
ກະຊວງແຮງງານ 
ແລະ 
ສະຫວດັດກີານສງັຄົ
ມ 

ໝາກຜນົ 2 
(2,3) 

ຈດຸປະສງົ ຂອບເວລາ 
ໃນການ ຈດັ
ຕັ ົ້ງປະຕບິດັ 

ກະຊວງ ຫຼ  ພາກ
ສີ່ ວນທ ີ່ ຮບັຜດິຊອບ 

ຕ ດພນັກບັ 
NSEDP 9 
(ໝາກຜນົໄດ ້
ວງົເລບັ) 

17. ຍກົລະດບັການຝ ກອບົຮມົວຊິາການ ແລະການບ ລກິານແຮງງານ ໃຫົ້
ມ ຄວາມເຂັ ົ້ມແຂງ ເພ ີ່ ອໃຫົ້ແຮງງານທ ີ່ ມ ຄຸນນະພາບສາມາດຫາວຽກເຮດັ
ງານທ າທ ີ່ ເໝາະສມົ. ໃຫົ້ຂະແໜງເອກະຊນົ ມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມໂດຍສະເພາະ ບ 
ລສິດັ ແຖວໜົ້າທ ີ່ ເຊ ີ່ ອມໂຍງກບັຕີ່ ອງໂສ ົ້ມູນຄີ່ າໂລກ (GVC). 

ໄລຍະກາງ ກະຊວງສກຶສາທ  
ການ ແລະ ກ ລາ,  
ກະຊວງແຮງງານ 
ແລະ 
ສະຫວດັດກີານສງັຄົ
ມ 

ໝາກຜນົ 2 
(2,3) 

18. ສົີ່ ງເສ ມການຝ ກອບົຮມົ-ບ າລຸງທກັສະ ແລະ ເງນິອຸດໜູນແຮງງານ
ຕາມເປົົ້າໝາຍດົ້ານພູມສນັຖານ-ທ ີ່ ຕັ ົ້ງ ເພ ີ່ ອສົີ່ ງເສ ມ ການສົ້າງ/ຮບັເອາົວຽກ
ເຮດັງານທ າຢູີ່ ຂງົເຂດທີື່ ມຄີວາມສີ່ ຽງຫ າຍກວື່ າ.  

ໄລຍະກາງ ກະຊວງສກຶສາທ  
ການ ແລະ ກ ລາ,  
ກະຊວງແຮງງານ 
ແລະ 
ສະຫວດັດກີານສງັຄົ
ມ 

ໝາກຜນົ 2 
(2,3) 
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IV. 4. ໝູນໃຊ ົ້ທ ີ່ ຕັ ົ້ງທີື່ ເປັນຍຸດທະສາດເພ ື່ ອຫນັສູື່ ຄວາມຫ າກຫ າຍອອກຈາກ ຂະແໜງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ 

19. ດ າເນ ນການປະຕຮູິບນະໂຍບາຍການຄົ້າໃຫົ້ມ ຄວາມຄ ບໜົ້າ ໂດຍສຸມ
ໃສີ່  ມາດຕະການທີື່ ບ ື່ ແມື່ ນດາ້ນລາຄາ (NTMs) ເພ ີ່ ອສະໜບັສະໜູນ 
ການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ໃນທຸລະກດິ. 

ໄລຍະສັ ົ້ນ ກະຊວງອຼຸດສາຫະ
ກ າ ແລະ ການຄາ້ 
ກະຊວງການເງ  ນ, 
 

ໝາກຜນົ 5 
(2) 

20. ປະເມນີປະສ ດທ ຜນົຂອງ ເຂດເສດຖະກ ດພ ເສດ ແລະ ນະໂຍບາຍ
ກະຕຼຸກຊຼຸກຍູດ້າ້ນອາກອນທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງເພ ື່ ອ ດງຶດູດ FDI, ສົື່ ງເສມີການສົື່ ງ
ອອກທີື່ ມກີານເຕບີໂຕ ແລະ ຫ າກຫ າຍ ກ ຄ  ສາ້ງວຽກເຮດັງານທ າ.  

ໄລຍະສັນ້ ກະຊວງແຜນການ 
ແລະ ການລງົທນຶ, 
ກະຊວງອຼຸດສາຫະ
ກ າ ແລະ ການຄາ້ 

ໝາກຜນົ 1 
(5) ແລະ 
ໝາກຜນົ 5 
(4) 

21. ເອ ົ້ອອ ານວຍການເຊ ື່ອມຕ ີ່ ກບັທຸລະກດິພາຍໃນ ຢູີ່ ໃນເຂດເສດຖະກດິ
ພເິສດ ເພ ີ່ ອຍກົລະດບັສກັກະຍະພາບ ແລະ ການແຂີ່ ງຂນັ. ພດັທະນາຂ ົ້
ຕກົລງົຕີ່ າງຝີ່ າຍຕີ່ າງໄດ ົ້ ກບັ ບ ລສິດັ GVC ແນວໜົ້າ ເພ ີ່ ອຊຸກຍູ ົ້ສູນການບ 
ລກິານ ຫຼ  ສູນຝ ກອບົຮມົ ທ ີ່ ສາມາດສົ້າງຜນົປະໂຫຍດໃຫົ້ແກີ່  ຜູ ົ້ສົີ່ ງອອກ 
ຫຼ  ສນິຄ ົ້າອ ີ່ ນໆນ າ. 

ໄລຍະກາງ ກະຊວງອຼຸດສາຫະ
ກ າ ແລະ ການຄາ້ 
ກະຊວງແຜນການ 
ແລະ ການລງົທນຶ 
 

ໝາກຜນົ 1 
(5) ແລະ 
ໝາກຜນົ 5 
(4) 

22. ປັບປຸງ ແລະ ຊີ່ ວຍທຸລະກດິໃຫົ້ ປະຕບິດັຕາມ ມາດຕະຖານຫຼກັໆ
ດ ົ້ານແຮງງານ, ສິີ່ ງແວດລົ້ອມ ແລະ ການປົກຄອງ ເພ ີ່ ອຮອງຮບັການເອາົ
ໃຈໃສີ່ /ເລັີ່ ງໃສີ່  ບນັຫາດ ົ້ານສງັຄມົ ແລະ ສິີ່ ງແວດລອ້ມ ຂອງຜູ ົ້ຊ ົ້ໃນ
ຕະຫຼາດຕີ່ າງປະເທດ. 

ໄລຍະກາງ ກະຊວງອຼຸດສາຫະ
ກ າ ແລະ ການຄາ້, 
ກະຊວງກະສ ກ າ 
ແລະ ປື່ າໄມ ້

ໝາກຜນົ 5 
(2)  

23. ປັບປຸງພ ົ້ນຖານໂຄງລີ່ າງ ແລະ ການປົກຄອງ ກ ຄ  ສົີ່ ງເສ ມການແຂີ່ ງຂນັ
ໃນຂະແໜງການຂນົສົີ່ ງ ແລະ ໂລຊ ສຕ ກ. 

ໄລຍະກາງ ກະຊວງໂຍທາທ ກາ
ນ ແລະຂນົສົື່ ງ 

ໝາກຜນົ 5 
(1,3) 

ຈດຸປະສງົ ຂອບເວລາ 
ໃນການ ຈດັ
ຕັ ົ້ງປະຕບິດັ 

ກະຊວງ ຫຼ  ພາກ
ສີ່ ວນທ ີ່ ຮບັຜດິຊອບ 

ຕ ດພນັກບັ 
NSEDP 9 
(ໝາກຜນົໄດ ້
ວງົເລບັ) 

V. 5. ການສ ົ້າງທກັສະ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດເພ ີ່ ອ ການປະຕຮູິບທ ີ່ ມ ປະສດິທຜິນົ 

24. ປັບປຸງຂ ົ້ມູນ ແລະ ຄວາມຮູ ົ້ ເພ ີ່ ອສະໜບັສະໜູນການພດັທະນາ/ກ າ
ນດົນະໂຍບາຍຢີ່ າງມ ປະສດິທຜິນົ. 

ໄລຍະສັ ົ້ນ ທຼຸກໆກະຊວງ ໝາກຜນົ 6 

25. ພດັທະນາຍຸດທະສາດການສ ີ່ ສານທ ີ່ ຮດັກຸມ ແລະ ສມົບູນ ພາຍໃນກະ
ຊວງຂະແໜງການຫຼກັ ແລະ ນ າໃຊ ົ້ຄ າເຫນັ-ຄ າຕ ານຕິຊິມົຈາກຜູ ົ້ມ ສີ່ ວນ
ຮີ່ ວມທ ີ່ ກີ່ ຽວຂ ົ້ອງ. 

ໄລຍະກາງ ທຼຸກໆກະຊວງ ໝາກຜນົ 6 

ໝາຍເຫດ: ໝາກຜນົຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກ ດ-ສງັຄມົແຫື່ ງຊາດຄັງ້ທ ີ 9 ມຄີ : ໝາກຜນົ 1: ບນັລຼຸການເຕບີໂຕດາ້ນທາງເສດຖະກ ດທີື່ ມຄີຼຸນນະພາບ, ໝັງ້ຄນົ 
ແລະ ຍ ນຍງົຢື່ າງຕ ື່ ເນ ື່ ອງ; ໝາກຜນົ 2: ປັບປຼຸງຄຼຸນນະພາບຂອງຊບັພະຍາກອນມະນຼຸດ ເພ ື່ ອບນັລຼຸຄວາມຕອ້ງການຂອງການພດັທະນາ, ຄວາມອາດສາມາດດາ້ນການຄົນ້
ຄວາ້ ແລະ ດາ້ນເຕກັໂນໂລຊ ີແລະ ສງ້ການຜະລ ດ ແລະ ການບ ລ ການທີື່ ເພີື່ ມຄຼຸນຄື່ າ; ໝາກຜນົ 3: ຍກົລະດບັຊວີ ດການເປັນຢູື່ ຂອງປະຊາຊນົ; ໝາກຜນົທ ີ4: ຍກົລະ
ດບັການປົກປັກຮກັສາສ ື່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ຫລຼຸດຜື່ ອນຄວາມສື່ ຽງໄພພ ບດັ; ໝາກຜນົ 5: ຍກົລະດບັການຮື່ ວມມ  ແລະ ເຊ ື່ ອມໂຍງສາກນົ ແລະ ພາກພ ນ້ ດວ້ຍໂຄງລື່ າງ
ພ ນ້ຖານທີື່ ເຂັມ້ແຂງ ແລະ ໝູນໃຊ ້ທື່ າແຮງແຫື່ ງຊາດ ແລະ ຄວາມໄດປ້ຽບດາ້ນພູມສນັຖານຢື່ າງມປີະສ ດທ ຜນົ; ໝາກຜນົທ ີ6: ປັບປຼຸງການບ ລ ຫານ ແລະ ປົກຄອງ
ຂອງລດັ ແລະ ສງັຄມົມຄີວາມເທົື່ າທຽມ ແລະ ໄດຮ້ບັການປົກປ້ອງ ດວ້ຍລະບຽບກດົໝາຍ.  


