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ຮູບແບບການເຕີ ບໂຕທາງເສດຖະກິດ
ຂອງ ສປປ ລາວ ມີ ຂີ ດຈ າກັດ

ການ ເຕບີ ໂຕ ທີື່  ຂ ບ ເຄ ື່ ອນ ໂດຍ ຊ ບ ພະ ຍາ 
ກອນ ທ າ ມະ ຊາດ ໄດ ັ້ ສ ັ້າງວຽກ ເຮ ດ ງານ

ທ າ ຈ າ ນວນບ ື່ ຫລາຍ ແຕື່ ເຮ ດໃຫ ັ້ ມີ
ຄວາມກດົດ ນຕ ື່ ດ ັ້ານເສດ ຖະ ກດິ ມະ ຫາ 

ພາກ ແລະສງິ ແວດ ລ ັ້ອມ.



ຊ ບພະຍາກອນທ າມະຊາດໄດ ັ້ຂ ບເຄ ື່ ອນການເຕບີໂຕທາງເສດຖະກດີຢື່ າງວື່ ອງໄວ …

ຊ ບ ພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ການ ລງົທນຶທີື່ ກື່ ຽວຂັ້ອງໄດ ັ້
ເປ ນຕວົຂ ບເຄ ື່ ອນຫ  ກຂອງການເຕບີໂຕ

ການ ເຕບີ ໂຕຂອງ ຈດີພີ ີແລະ ການປະກອບສື່ ວນຂອງ
ຂະແໜງການຕື່ າງໆ 

ການ ປະ ກອບສື່ ວນຂອງຂະແໜງຊ ບພະຍາກອນຕ ື່ GDP (ລາ ຄາຄງົທີື່ ປີ 2012) 

ອາກອນ
ຂະແໜງກ ື່ ສ ັ້າງ
ບ ື່ ແຮື່  ແລະ ຂຸດຄົ ັ້ນຫນີແຮື່
ກະສກິ າ

ການບ ລກິານ
ພະລ ງງານໄຟຟັ້າ ແລະ ນ ັ້າ
ອຸດສາຫະກ າອຶື່ ນໆ
ອ ດຕາການເຕບີໂຕຂອງ ຈດີພີີ

ຂະແໜງບ ື່ ແຮື່

ຂະແໜງພະລ ງງານໄຟຟັ້າ

ຂະແໜງກ ື່ ສ ັ້າງ
ຂະແໜງປື່ າໄມ ັ້



… ແຕື່  ວື່ າ ການ ເຕບີ ໂຕ ນີ ັ້ ບ ື່  ຮອບ ດ ັ້ານ ຫ   ບ ື່ ສ ັ້າງວຽກ ເຮ ດ ງານ ທ າ 

  ຮູບ ແບບ ການ ເຕບີ ໂຕ ບ ື່  ຮອບ ດ ັ້ານ ການ ເຕບີໂຕສູງ ແຕື່ ມກີານສັ້າງວຽກເຮ ດງານທ າຕ ື່ າ ຢູື່ ສ ປ ປ ລາວ



ການເຕບີໂຕຍ ງໄດ ັ້ນ າສູື່ ຄວາມກດົດ ນຕ ື່ ສິື່ ງ ແວດລັ້ອມ …

ການ ບກົແຫັ້ງຂອງຊ ບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ກ າ ລ ງການຜະລດິພະລ ງ ງານ: ໄລ ຍະຜື່ ານມາແລະການຄາດຄະເນ



… ແຕ່ບ ່  ໄດ້ ເພ່ີມ ລາຍ ຮັບ ຂອງ ລັດ ຖະ ບານ ເທ ່ າທີ່ ຄວນ

ລາຍ ຮ ບທົື່ ວໄປຂອງລ ດຖະບານສມົທຽບໃສື່ ປະເທດເພ ື່ ອນ
ບັ້ານ

ລາຍ ຮ ບຈາກຊ ບພະຍາກອນ ແລະ ທີື່ ບ ື່ ແມື່ ນຊ ບພະຍາກອນ



ຂະແໜງໄຟຟັ້າມີຄວາມສື່ ຽງດັ້ານການເງນິງບົປະມານຫລາຍ

ລາຍ ຈື່ າຍປ ດຈຸບ ນ ແລະ ທນຶ ລາ ຄາໄຟ ຟັ້າສະເລື່ ຍພາຍໃນ ແລະ ສົື່ ງ ອອກ



ຄວາມບອບບາງດ ັ້ານການເງນິງບົປະມານ, ໜີັ້ສນິຕື່ າງປະເທດ ແລະ ການເງນິທະນາຄານ ອາດເປ ນໄພ
ຕ ື່ ສະເຖຍລະພາບຂອງເສດຖະກດິມະຫາພາກ

ຄາດ ຄະ ເນ PPG ໜີັ້ສນິ ຕື່ າງປະເທດລວມ ອ ດ ຕາແລກປື່ ຽນເງນິຕາ ແລະ ອ ດ ຕາແລກປື່ ຽນຕວົຈງິ



ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທີ່ ບ ່ ມີ ຊາຍແດນ
ຕິດກັບທະເລ ແຕ່ມີ ທ່າແຮງ

ສປປ ລາວ ເປັນປະ ເທດ ທີ່ ມີ  ຄວາມ 
ໄດ້ ປຽບ ດ້ານທ າ ມະ ຊາດ ທີ່  ອຸ ດ ມ ສ ມ 
ບູນ, ປະ ຊາ ກອນ ໜຸ່ ມ ນ້ອຍ ແລະ ທີ່

ຕ້ັງ ພູມ ສັນ ຖານ



ພູມສ ນຖານເປ ນຊ ບສນິຫ າຍກວື່ າເປ ນອຸປະສ ກ

ຄື່ າ ການຄັ້າສອງຝື່ າຍ, 2015-18



ສ ປ ປ ລາວ  ເປ ນ ສື່ ວນ ໜຶື່ ງ ຂອງ ຕື່ ອງ ໂສ ັ້ ມນູ ຄື່ າ ໂລກ ສນິ ຄ ັ້າ  ວ ດ ຖຸ ດບິ, ແຕື່  ການ ສົື່ ງ ອອກ ໄດ ັ້ ເລີື່ ມຫ ນ ສູື່  
ຄວາມຫ າກຫ າຍ  

ໂຄງ ສັ້າງການນ າເຂົ ັ້າ ແລະ ສົື່ ງ ອອກສິນຄັ້າຂອງ ລາວ, 2000 ເຖງິ 2019

ການເຊ ່ ອມໂຍງຕ ່ າ

ວັດຖຸດິ ບຈ າກັດ

ວັດຖຸດິ ບຫລາຍ

ອຸດສາຫະກ າເບ າ

ອຸດສາຫະກ າທັນສະໄໝ ແລະ ບ ລິ ການ

ກິດຈະກ າປະດິ ດສ້າງ



ການລງົທນຶໂດຍກງົຂອງຕື່ າງປະເທດ (FDI) ໃນຂະແໜງປຸງ ແຕື່ ງເພ ື່ ອສົື່ ງອອກຕດິພ ນກ ບ
ການ ພ ດທະນາທັ້ອງຖິື່ ນ

ການ ພ ດທະນາເສດຖະກດິລາວ ແມື່ ນ ໄດ ັ້ຕດິພ ນກ ບ FDI ໃນ ຂະແໜງປຸງແຕື່ ງ ເພ ື່ ອສົື່ ງອອກ, 2003-20



ການສົື່ ງ ອອກ ກະສິກ າທີື່ ເປ ນອາຫານ ມທີື່ າແຮງ ເຕບີໂຕຢູື່ ພາຍໃນ ແລະ ຕື່ າງ ປະເທດ

ຜົນ ງານຂອງ ສ ປ ປ ລາວ ໃນການເອ ັ້ອອ ານວຍສະພາບແວດລ ັ້ອມການດ າເນນີທຸລະ
ກດິ ສ າລ ບຂະແໜງກະສິກ າ

ການຕດິຕາມຜນົກະທບົຂອງໂຄວດິ-19 ຕ ື່ ການຄ ັ້າປະຈ າເດ ອນຂອງ ສ ປ ປ ລາວ

ການສະໜອງແນວພັນ

ການເຂ ້ າເຖິງ
ແຫລ່ງທຶ ນ

ການຄ້າດ້ານ
ອາຫານ

ການປ້ອງກັນ
ສຸຂະພາບພ ດ

ການລ້ຽງສັດທີ່ ຍຶ ນ
ຍ ງ

ການຂຶ ້ ນທະບຽນ
ກ ນຈັກ

ການເຂ ້ າເຖິງ
ແຫລ່ງນ ້ າ

ການຂຶ ້ ນທະບຽນ
ປຸ່ຍ ແລະຝຸ່ນ

ສປປ ລາວ

ຫວຽດນາມ

ໄທ

ເນປານ

ກະສິ ກ າອາຫານ

ແຮ່ທອງ

ຜະລິ ດຕະພັນໄມ້

ອຸປະກອນໄຟຟ້າ

ຜະລິ ດຕະພັນແຮ່

ອ ່ ນໆ

ຕັດຫຍິ ບແລະເກີ ບ

ໂຫຼຫະ

ທັງໝ ດ



ການສົື່ ງ ອອກ ກະສິກ າທີື່ ເປ ນອາຫານ ມທີື່ າແຮງ ເຕບີໂຕຢູື່ ພາຍໃນ ແລະ ຕື່ າງ ປະເທດ

ທຸ ລະ ກດິນ າເຂົ ັ້າ ແລະ ສົື່ ງ ອອກເປ ນພາກສື່ ວນຫ  ກໆ ທີື່ ເປ ນສື່ ວນໜຶື່ ງ ຂອງ GVC ທື່ າ ອື່ ຽງຂອງຂະແໜງປຸງ ແຕື່ ງ, 2009-18



ຕື່ ອງໂສ ັ້ມນູຄື່ າໂລກຈະຂະຫຍາຍໂຕເມ ື່ ອ ສະພາບແວດລ ັ້ອມການດ າເນນີທຸລະກດິຄາດການລື່ ວງໜັ້າ
ໄດ ັ້

GVCs ຈະເລນີເຕບີໂຕຖັ້າມສີະພາບການດ າເນນີທຸລະກດິທີື່ ໂປື່ ງໃສ

ກ) ໂລຈສິຕກິ ແລະ ການເຊ ື່ ອມຈອດສ າຄ ນຕ ື່ ການເຊ ື່ ອມໂຍງ
ອຸດສາຫະກ າປຸື່ ງແຕື່ ງໃນຕື່ ອງໂສ ັ້ມູນຄື່ າໂລກ (GVCs)

ຂ) ແລະ ການຈ ດຕ ັ້ງປະຕບິ ດນະໂຍບາຍ



ວິໄສທ ດທີື່ ຖ ກຕ ັ້ອງ, ແຕື່ ຈ າເປ ນຕ ັ້ອງປື່ ຽນແປງນະໂຍບາຍໃນລວງ
ເລກິ ເພ ື່ ອບ ນລຸທື່ າແຮງ

▪ ເປີດ ໃນ ວ ນ ທີ 2 ທ ນ ວາ 2021
▪ ເສ ັ້ນ ທາງລດົ ໄຟຍາວ 414 ກິໂລ ແມ ດ (10 ສະ 

ຖານ)ີ ຈາກ ນະ ຄອນຫ ວງ ເຖງິ ຄຸນ ໝງິ, ສ ປ
ຈນີ

▪ ເຊ ື່ ອມຕ ື່ ກ  ບ ເສ ັ້ນ ທາງ ໄທ-ຈນີ ຫາ ບາງກອກ 
ພາຍ ໃນ ປີ 2025

ຄາດຄະເນຜນົກະ ທບົ:
▪ < 4 ຊົື່ ວ ໂມແຕື່ ວຽງ ຈ ນ ຫາ ສ ປ ຈນີ (ຂ ບ ລດົ ໄປ 15ຊົື່ ວ 

ໂມງ)
▪ ຄື່ າຂນົ ສົື່ ງ ສ າລ ບ ສິນ ຄ ັ້າຜື່ ານ ແດນ ຫລຸດ ລງົ 30-40 ສື່ ວນ 

ຮ ັ້ອຍ
▪ ການ ຄ ັ້າລະ ຫວື່ າງ ສ ປ ຈນີ ແລະ ອາຊຽນ ເຖງິ 1.5 ລ ັ້ານ 

ໂຕນ; ການ ຄ ັ້າລະ ຫວື່ າງ ສ ປ ຈນີ ແລະ ລາວ 2.0 ລ ັ້ານ ໂຕນ
ເຊິື່ ງ ຫ ນ ຈາກ ເສ ັ້ນ ທາງເຮ ອ ສູື່ ເສ ັ້ນ ທາງລດົ ໄຟ

▪ ໂອ ກາດ ສ າລ ບ ການ ທື່ ອງ ທື່ ຽວ
 ແຫ ື່ ງ ຂ ັ້ ມູນ: ທະ ນາ ຄານ ໂລກ 2020.  ຈາກ ປະ ເທດ ທີື່  ບ ື່  ມ ີເສ ັ້ນ ທາງ ສູື່  ທະ ເລ ສູື່  ປະ ເທດ ທີື່  ເຊ ື່ ອມ ຈອດ ກ ບ ທະ ເລ



ທິ ດ ທາງ ຕ ່  ໜ້າ: 

 ບູ ລິ  ມະ ສິ ດ ແລະ 

ການ ຈັດ ຕ້ັງ ປະ ຕິ ບັດ

ການ ປ່ຽນ ແປງ ນະ ໂຍ ບາຍ ເພ ່ ອ ການ 
ເຕີ ບ ໂຕ ທີ່  ຮອບ ດ້ານ ແລະ ຍ ນ ຍ ງ



I. ການສ ັ້າງຄ ນສະຖຽນລະພາບດ ັ້ານເສດຖະກດິມະຫາພາກ-ການເງນິ
ຈດຸ ປະສງົ ຂອບເວລາ ໃນ ການ ຈ ດ

ຕ ັ້ງ ປະຕິບ ດ
ກະ ຊວງ ຫ  ພາກສື່ ວນທີື່  ຮ ບຜດິ 
ຊອບ

ຕດິ ພ ນ ກ ບ NSEDP 9 (ໝາກຜນົ ໄດ ັ້ວງົ ເລ ບ)

1. ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າແຫ ື່ ງ ສະໜອງ ທນຶ ພາຍນອກ ແຕື່ ໃຫ ັ້ຈ າ ກ ດ ການ ກູ ັ້ຢ ມ ໃໝື່ ໃນອ ດຕາຕະຫ າດໃຫ ັ້ເທົື່ າກ ບ
ຈ ານວນທີື່ ຈະຖມົຂຸມຈ ານວນເງນິກູ ັ້ຢ ມເກົື່ າເພ ື່ ອແບກຫາບການຈື່ າຍເງນິທີື່ ໄດ ັ້ກູ ັ້ມາແລ ັ້ວໃນອ ດຕາ
ຕະຫ າດ .

ໄລ ຍະສ ັ້ນ ກະຊວງການເງນີ ໝາກຜນົ 1 (2)

2. ສະ ຫລຸບ ບດົລາຍງາານການ ເຈ ລະ ຈາຄ ນປ ບໂຄງສ ັ້າງໜີັ້ສນິ ກ ບ ເຈ ົ ັ້າໜີັ້ລາຍ ໃຫຍື່ , ໃຫ ັ້ມຄີວາມ
ຍ ນ ຍງົ ແລະ ໂປື່ ງ ໃສ

ໄລ ຍະສ ັ້ນ ກະຊວງການເງນີ ໝາກຜນົ 1 (2)

3. ປ ບ ປຸງຂ ັ້ນຕອນການພຈິະລະນາຢື່ າງຮອບຄອບ ແລະ ການອະນຸມ ດໂຄງການໃຫ ັ້ເຂ ັ້ມແຂງ ຂຶ ັ້ນ
ສ າລ ບໂຄງການລງົທນຶ ຂອງລ ດໃໝື່ , ການ ຈ ດການການ ກູ ັ້ຢ ມ, ການ ອອກໃບ ຄ ັ້າປະກ ນ ຂອງລ ດ
ແລະ ການ ຮື່ ວມ ລງົ ທນຶລະຫວື່ າງ ລ ດ-ເອ ກະຊນົ (PPP).

ໄລ ຍະກາງ ກະຊວງການເງນີ ກະຊວງແຜນການ
ແລະ ການລງົທນຶ

ໝາກຜນົ 1 (2,3,5)

4. ລະດມົ ລາຍ ຮ ບພາຍ ໃນ ດ ັ້ວຍການ ປ ບປຸງການ ຄຸ ັ້ມຄອງຜູ ັ້ເສຍອາກອນ ລາຍໃຫຍື່ , ການ ທບົ 
ທວນນະໂຍ ບາຍກະ ຕຸກຊຸກຍູ ັ້ດ ັ້ານ ອາກອນ ແລະ ການ ສ າປະທານ (ໂດຍສະເພາະໂຄງການ ໃນ ຂະແ
ໜງ ຊ ບພະ ຍາກອນ) ແລະ ການ ຫລຸດ ຜື່ ອນຂອບເຂດການນ າໃຊ ັ້ດຸນພິນດິໃນ ການເສຍອາກອນ
ແລະ ແບື່ ງ ປ ນ ລາຍ ຮ ບ.

ໄລ ຍະກາງ ກະຊວງການເງນີ ໝາກຜນົ 1 (2)

5. ພິຈາລະ ນາຮ ບ ຮອງນ າໃຊ ັ້ກອບຄຸ ັ້ມຄອງດ ັ້ານ ການ ເງນິໄລ ຍກາງ ເພ ື່ ອ ຮ ບປະກ ນ ຕ ື່ ການ ວາງ ແຜນ 
ງບົປະ ມານ ແລະ ແຜນ ການ ກູ ັ້ຢ ມທີື່ ລ ດ ຄ ັ້າ ປະ ກ ນ (PPG) (ລວມທ ງ ການ ກູ ັ້ຢ ມຂອງ ລ ດ ວ ິສາ ຫະ 
ກດິ) ໃຫ ັ້ສອດ ຄື່ ອງ ກ ບຄວາມ ຍ ນ ຍງົ ຂອງໜີັ້ສນິ ຂອງລ ດ.

ໄລ ຍະກາງ ກະຊວງການເງນີ ໝາກຜນົ 1 (2)

6. ແກ ັ້ໄຂ ຄວາມບອບບາງດ ັ້ານຖາ ນະການ ເງນິຂອງ ທະນາຄານ ລ ດ ແລະ ປະເມນີຄ ນ ບດົບາດ 
ຂອງພາກ ສື່ ວນ ກື່ ຽວ ຂ ັ້ອງໃນ ການ ສະໜອງ ທນຶ ກູ ັ້ຢ ມ ໃຫ ັ້ແກື່ ລ ດຖະ ບານ ແລະ ລ ດ ວິສາຫະ ກດິ
(SOEs).

ໄລ ຍະກາງ ກະຊວງການເງນີ,
ທະນາຄານແຫື່ ງ ສປປ ລາວ

ໝາກຜນົ 1 (2)
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II. ຮ ບປະກ ນໃຫ ັ້ການນ າໃຊ ັ້ຊ ບພະຍາກອນທ າມະຊາດມຄີວາມຍ ນຍງົດ ັ້ານສ ງຄມົ ແລະ 
ສິື່ ງແວດລ ັ້ອມ

ຈດຸ ປະສງົ ຂອບເວລາ ໃນ ການ ຈ ດຕ ັ້ງ 
ປະຕິບ ດ

ກະ ຊວງ ຫ  ພາກສື່ ວນທີື່  ຮ ບ ຜດິ 
ຊອບ

ຕດິພ ນ ກ ບ NSEDP 9 (ໝາກ ຜນົໄດ ັ້ວງົ
ເລ ບ)

7. ທບົ ທວນທາງ ເລ ອກເພ ື່ ອຮ ບ ປະກ ນ ຄວາມຍ ນ ຍງົທາງ ດ ັ້ານ ການ ເງນິຂອງ ຟ ຟລ ໃນ ການ 
ຈື່ າຍ ຄື່ າໄຟ ຟັ້ໃຫ ັ້ແກື່ ຜູ ັ້ຜະ ລດິພະ ລ ງງານ ໄຟຟັ້າເອ ກະລາດ (IPPs) ແລະ ປ ບ ຄື່ າໄຟຟັ້າເພ ື່ ອ ຮ ບ
ປະກ ນ ການ ຫລຸດ ຜື່ ອນ ຄື່ າໃຊ ັ້ຈື່ າຍຂອງ ຟຟລ ຄຽງ ຄູື່ ກ ບ ການ ປົກປັ້ອງລູກຄ ັ້າທີື່ ມີກ າລ ງ ການ 
ຈື່ າຍ ຄື່ າໄຟຟັ້າທີື່ ຕ ື່ າກວື່ າ.

ໄລ ຍະສ ັ້ນ ຟ ຟລ, ກະຊວງພະລ ງງານ ແລະ
ບ ື່ ແຮື່ , ກະຊວງ ການ ເງນິ

ໝາກຜນົ 1 (5)

8. ປ ບ ປຸງການ ວາງ ແຜນ ລະ ບບົໄຟຟັ້ານ ັ້າຕກົໃຫ ັ້ມີປະສດິ ທິຜນົ ທີື່ ສຸດ ແລະ ຫ ນການ ລງົທນຶ 
ໃສື່ ການ ປ ບ ປຸງ ລະບບົ ສາຍ ສົື່ ງ ແລະ ເຊ ື່ ອມ ຕ ື່ ກ ບ ປະເທດ ເພ ື່ ອນ ບ ັ້ານ.

ໄລ ຍະກາງ ຟຟລ, ກະຊວງພະລ ງງານ ແລະ
ບ ແຮື່ , ກະຊວງແຜນການ ແລະ
ການລງົທນຶ

ໝາກຜນົ 1 (5) ແລະ ໝາກຜນົ 5 (1)

9. ພ ດ ທະ ນາ ການ ສະ ໜອງໄຟຟັ້າພະລ ງງານ ທດົແທນ ທີື່ ເປ ນ ທື່ າແຮງ ແຕື່ ບ ື່ ແມື່ ນພະລ ງງານ
ຖື່ ານຫນີ ໃຫ ັ້ ປະກດົ ຜນົເປ ນຈງິ.

ໄລ ຍະກາງ ກະຊວງພະລ ງງານ ແລະ ບ ແຮື່ ໝາກຜນົ 4 (2) ແລະ ໝາກຜນົ 5 (2)

10. ແກ ັ້ໄຂ ອຸປະ ສ ກທີື່ ຈ າກ ດື່ ການ ລງົທນຶ ບ ື່ ແຮື່ ໃໝື່ ໆ ລວມ ທ ງ ການ ຈ ດ ຕ ັ້ງປະຕິບ ດ ລະບບົ ການ
ອອກໃບ ອະນຸ ຍາດບ ື່ ແຮື່ ແລະ ການທບົ ທວນນະ ໂຍບາຍກື່ ຽວ ກ ບ ຜນົປະ ໂຫຍດ ຄຽງຄູື່ ກ ບ
ການ ຖ ເປ ນ ບູ ລິມະສດິ ການ ຫລຸດ ຜື່ ອນ ຜນົ ກະທບົ ຕ ື່ ສິື່ ແວດ ລັ້ອມ.

ໄລ ຍະກາງ ກະຊວງພະລ ງງານ ແລະ ບ ແຮື່ ,
ກະ ຊວງຊ ບພະ ຍາກອນ ທ າມະ
ຊາດ ແລະ ສິື່ ງ ແວດ ລັ້ອມ

ໝາກຜນົ 1 (1,3)

11. ສ ັ້າງຂະບວນ ການ ອອກໃບ ອະ ນຸຍາດ ແລະ ຈ ດສ ນ ທີື່ ດນິ ກ ຄ ຂອບດ ັ້ານກດົ ໝາຍ ໃຫ ັ້
ຈະແຈ ັ້ງ ແລະ ມມີາດຕະຖານ ເພ ື່ ອ ປ ບປຸງຄວາມ ແນື່ ນອນໃຫ ັ້ແກື່ ນ ກລງົ ທນຶ ໃນ ຂະແໜງ ການ
ປູກຕົ ັ້ນ ໄມ ັ້ຍ ນ ຍງົ ແລະ ການ ທື່ ອງ ທື່ ຽວ ທ າມະຊາດ.

ໄລ ຍະກາງ ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປື່ າໄມ ັ້,
ກະຊວງ
ຊ ບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ
ສິື່ ງແວດລ ັ້ອມ,ກະຊວງຖະແຫລງ
ຂື່ າວ ວ ດທະນາທ າ ແລະ ທື່ ອງ
ທື່ ຽວ

ໝາກຜນົ 4 (1,2)

12. ກະ ກຽມ ການ ປະເມນີ ຍຸດທະ ສາດດ ັ້ານ ສິື່ ງແວດ ລ ັ້ອມ ເພ ື່ ອລະບຸ ຜນົ ກະ ທບົ ສະສມົ ຂອງ
ໂຄງການ ໃນ ຂະແໜງ ການ ຊ ບພະ ຍາກອນ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງຜນົ ໄດ ັ້-ຜນົ ເສຍ ລະຫວື່ າງ ການນ າ
ໃຊ ັ້ດນິ ໃນ ຮູບ ແບບ ຕື່ າງໆ.

ໄລ ຍະກາງ/ຍາວ ກະຊວງ
ຊ ບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ
ສິື່ ງແວດລ ັ້ອມ

ໝາກຜນົ 4 (1)



III. ການສ ັ້າງຕະຫ າດພາຍໃນ ທີື່  ເອ ັ້ອອ ານວຍໃຫ ັ້ແກື່ ການສ ັ້າງວຽກເຮ ດງານທ າ
ຈດຸ ປະສງົ ຂອບ ເວລາ ໃນ ການ ຈ ດ ຕ ັ້ງ ປະຕິບ ດ ກະຊວງ ຫ  ພາກສື່ ວນທີື່  ຮ ບຜດິ

ຊອບ
ຕດິພ ນກ ບ NSEDP 9 (ໝາກຜນົໄດ ັ້ວງົ
ເລ ບ)

13. ປະ ຕິຮູບ ສະພາບ ແວດ ລ ັ້ອມການ ດ າເນນີທຸລະ ກດິໃນລວງ ເລກິ ເພ ື່ ອເອ ັ້ອອ ານວຍໃຫ ັ້ແກື່ 
ການ ເຂົ ັ້າມາສ ັ້າງຕ ັ້ງ ແລະ ຂະຫຍາຍ ທຸລະກດິຂອງທ ງທຸລະກດິ ພາຍ ໃນ ແລະ ຕື່ າງ ປະເທດ.

ໄລ ຍະສ ັ້ນ ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ
ການຄ ັ້າ, ກະຊວງແຜນການ
ແລະ ການລງົທນຶ

ໝາກຜນົ 1 (3,4)

14. ປະ ຕິບ ດ ການ ບ ລິການ ຂຶ ັ້ນ ທະ ບຽນທຸລະ ກດິປະ ຕູດຽວ ເພ ື່ ອ ຕ ດຮອນຂະ ບວນການ ທີື່ ສະ 
ຫ  ບ ຊ ບຊ ັ້ອນ ແລະ ສົື່ ງເສມີການ ດ າເນນີທຸ ລະກດິ ຖ ກ ຕ ັ້ອງເປ ນທາງ ການ. ລບົລ ັ້າງ ແລະ
ກະທ ດຮ ດດ ັ້ານ ລະບຽບ ການເພ ື່ ອຄວາມໂປື່ ງໃສ ແລະ ສອດຄື່ ອງ ໃນລະບບົອາກອນ ແລະ
ລະບຽບ ການຕື່ າງໆ ເພ ື່ ອຢຸດ ຢ ັ້ງ ການ ປະຕິບ ດ ນອກລະບບົ/ບ ື່ ເປ ນ ທາງ ການ.

ໄລ ຍະສ ັ້ນ ກະຊວງການເງນີ, ກະຊວງ
ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ ັ້າ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ
ລງົທນຶ

ໝາກຜນົ 1 (3,4)

15. ໝນູ ໃຊ ັ້ເງນິໂອນ ເຂົ ັ້າປະເທດ ຈາກແຮງ ງານ ລາວ ເພ ື່ ອ ສະໜ ບ ສະ ໜນູ ການ ລງົທນຶ ໃນ ຂະ
ແໜງ ການ ກະ ສິກ າ ແລະ ປຸງແຕື່ ງ.  ອະ ນຸຍາດ ໃຫ ັ້ນ າໃຊ ັ້ເງນິ ໂອນ ເຂົ ັ້າປະເທດ ຈາກແຮງ ງານ ລາວ
ເຂົ ັ້າໃສື່ ໂຄງການ ລງົ ທນຶ ທັ້ອງຖິື່ ນ ຂອງ ລ ດ ໂດຍໃຫ ັ້ ແຮງ ງານ ລາວ ເປ ນຜູ ັ້ຕ ດສນິ ໃຈ ສ າລ ບບ ັ້ານ 
ເກດີ ຂອງ ຕນົ ເອງ.

ໄລ ຍະສ ັ້ນ ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປື່ າໄມ ັ້ ໝາກຜນົ 1 (3)

16. ເພີື່ ມຄວາມ ເຂ ັ້ມແຂງ ຂອງກດົ ໝາຍ ແຮງ ງານ ກ ຄ ການ ບ ງຄ ບໃຊ ັ້ກດົໝາຍ ກື່ ຽວ ຂ ັ້ອງ ເພ ື່ ອ
ປົກປັ້ອງແຮງ ງານ ທ ງ ຍງິ ແລະ ຊາຍ ໂດຍບ ື່ ສ ັ້າງຜນົ ເສຍຕ ື່ ການ ແຂື່ ງ ຂ ນຂອງຫວົ ໜື່ ວຍ ທຸ ລະ
ກດິ.

ໄລ ຍະກາງ ກະຊວງສກຶສາທິ ການ ແລະ
ກລິາ,
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ
ສະຫວ ດດກີານສ ງຄມົ

ໝາກຜນົ 2 (2,3)

17. ຍກົລະດ ບການ ຝຶກ ອບົຮມົວິຊາການ ແລະການ ບ ລິການ ແຮງ ງານ ໃຫ ັ້ມີຄວາມເຂ ັ້ມແຂງ
ເພ ື່ ອໃຫ ັ້ແຮງ ງານ ທີື່ ມີຄຸນ ນະພາບ ສາມາດຫາ ວຽກເຮ ດງານທ າ ທີື່ ເໝາະ ສມົ. ໃຫ ັ້ຂະ ແໜງ ເອກະ 
ຊນົ ມີສື່ ວນຮື່ ວມ ໂດຍສະເພາະ ບ ລິສ ດ ແຖວໜັ້າທີື່ ເຊ ື່ ອມໂຍງກ ບຕື່ ອງໂສ ັ້ມນູຄື່ າໂລກ
(GVC).

ໄລ ຍະກາງ ກະຊວງສກຶສາທິ ການ ແລະ
ກລິາ,
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ
ສະຫວ ດດກີານສ ງຄມົ

ໝາກຜນົ 2 (2,3)

18. ສົື່ ງເສມີການ ຝຶກອບົຮມົ-ບ າລຸງ ທ ກ ສະ ແລະ ເງນິອຸດໜນູ ແຮງ ງານຕາມ ເປົັ້າໝາຍ ດ ັ້ານພູມ 
ສ ນຖານ-ທີື່ ຕ ັ້ງ ເພ ື່ ອສົື່ ງເສມີ ການສ ັ້າງ/ຮ ບ ເອາົວຽກເຮ ດງານ ທ າ ຢູື່ ຂງົ ເຂດທີື່ ມີຄວາມສື່ ຽງຫ າຍ
ກວື່ າ.

ໄລ ຍະກາງ ກະຊວງສກຶສາທິ ການ ແລະ
ກລິາ,
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ
ສະຫວ ດດກີານສ ງຄມົ

ໝາກຜນົ 2 (2,3)



IV. ໝນູໃຊ ັ້ທີື່ ຕ ັ້ງທີື່ ເປ ນຍຸດທະສາດເພ ື່ ອຫ ນສູື່ ຄວາມຫ າກຫ າຍອອກຈາກ ຂະແໜງຊ ບ
ພະຍາກອນທ າມະຊາດ

ຈດຸ ປະສງົ ຂອບ ເວລາ ໃນ ການ ຈ ດ ຕ ັ້ງ ປະຕິບ ດ ກະຊວງ ຫ  ພາກສື່ ວນທີື່  ຮ ບຜດິ
ຊອບ

ຕດິພ ນກ ບ NSEDP 9 (ໝາກຜນົໄດ ັ້
ວງົ ເລ ບ)

19. ດ າເນນີການ ປະຕຮູິບນະ ໂຍບາຍ ການ ຄ ັ້າໃຫ ັ້ມີຄວາມ ຄ ບໜັ້າ ໂດຍ ສຸມ ໃສື່ ມາດ ຕະການ ທີື່ ບ ື່ 
ແມື່ ນ ດັ້ານ ລາຄາ (NTMs) ເພ ື່ ອ ສະໜ ບ ສະໜນູ ການ ປ ບ ປຸງ ຄຸນ ນະພາບ ໃນ ທຸລະກດິ.

ໄລ ຍະສ ັ້ນ ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ
ການຄ ັ້າ ກະຊວງການເງນີ,

ໝາກຜນົ 5 (2)

20. ປະເມນີປະສດິ ທິຜນົ ຂອງ ເຂດເສດຖະ ກດິພິເສດ ແລະ ນະໂຍ ບາຍກະ ຕຸ ກຊຸກຍູ ັ້ດ ັ້ານອາກອນ
ທີື່ ກື່ ຽວ ຂັ້ອງເພ ື່ ອ ດງຶດູດ FDI, ສົື່ ງເສມີການ ສົື່ ງອອກທີື່ ມີການ ເຕບີໂຕ ແລະ ຫ າກຫ າຍ ກ ຄ ສ ັ້າງ
ວຽກເຮ ດ ງານ ທ າ.

ໄລ ຍະສ ັ້ນ ກະ ຊວງແຜນ ການ ແລະ ການ 
ລງົທນຶ, ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ
ແລະ ການຄ ັ້າ

ໝາກຜນົ 1 (5) ແລະ ໝາກຜນົ 5 (4)

21. ເອ ັ້ອອ ານວຍການ ເຊ ື່ ອມຕ ື່ ກ ບ ທຸ ລະກດິ ພາຍ ໃນ ຢູື່ ໃນ ເຂດ ເສດຖະ ກດິພິເສດ ເພ ື່ ອຍກົລະ ດ ບ
ສ ກກະ ຍະພາບ ແລະ ການແຂື່ ງ ຂ ນ. ພ ດ ທະ ນາຂ ັ້ຕກົລງົ ຕື່ າງຝື່ າຍ ຕື່ າງ ໄດ ັ້ ກ ບ ບ ລສິ ດ GVC ແນວ
ໜັ້າ ເພ ື່ ອ ຊຸກຍູ ັ້ສູນ ການ ບ ລິການ ຫ  ສູນຝຶກ ອບົຮມົ ທີື່ ສາມາດສ ັ້າງ ຜນົ ປະໂຫຍດໃຫ ັ້ແກື່ ຜູ ັ້ສົື່ ງອອກ
ຫ  ສນິ ຄັ້າອ ື່ ນໆ ນ າ.

ໄລ ຍະກາງ ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ
ການຄ ັ້າ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ
ລງົທນຶ

ໝາກຜນົ 1 (5) ແລະ ໝາກຜນົ 5 (4)

22. ປ ບປຸງ ແລະ ຊື່ ວຍທຸລະກດິ ໃຫ ັ້ ປະ ຕິບ ດຕາມ ມາດ ຕະຖານຫ  ກໆ ດັ້ານ ແຮງ ງານ, ສິື່ ງ ແວດ
ລ ັ້ອມ ແລະ ການ ປົກຄອງ ເພ ື່ ອຮອງຮ ບ ການ ເອາົໃຈ ໃສື່ /ເລ ື່ ງໃສື່ ບ ນຫາ ດ ັ້ານສ ງ ຄມົ ແລະ ສິື່ ງແວດ 
ລ ັ້ອມ ຂອງ ຜູ ັ້ຊ ັ້ໃນ ຕະຫ າດ ຕື່ າງ ປະເທດ.

ໄລ ຍະກາງ ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ
ການຄ ັ້າ, ກະ ຊວງກະ ສິກ າ ແລະ
ປື່ າໄມ ັ້

ໝາກຜນົ 5 (2)

23. ປ ບ ປຸງພ ັ້ນ ຖານ ໂຄງ ລື່ າງ ແລະ ການ ປົກຄອງ ກ ຄ ສົື່ ງເສມີການ ແຂື່ ງ ຂ ນ ໃນ ຂະແໜງ ການ ຂນົສົື່ ງ
ແລະ ໂລ ຊິສ ຕກິ.

ໄລ ຍະກາງ ກະຊວງໂຍທາທກິານ ແລະ
ຂນົສົື່ ງ

ໝາກຜນົ 5 (1,3)



V. ການສ ັ້າງທ ກສະ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດເພ ື່ ອ ການປະຕຮູິບທີື່ ມປີະສດິທຜິນົ

ຈດຸ ປະສງົ ຂອບ ເວລາ ໃນ ການ ຈ ດ ຕ ັ້ງ ປະຕິບ ດ ກະຊວງ ຫ  ພາກສື່ ວນທີື່  ຮ ບຜດິ
ຊອບ

ຕດິພ ນກ ບ NSEDP 9 (ໝາກ
ຜນົ ໄດ ັ້ວງົເລ ບ)

24. ປ ບປຸງ ຂ ັ້ມູນ ແລະ ຄວາມຮູ ັ້ ເພ ື່ ອ ສະໜ ບ ສະໜນູ ການ ພ ດ ທະ ນາ/ກ ານດົນະ ໂຍບາຍ ຢື່ າງມີປະ
ສດິ ທິຜນົ.

ໄລ ຍະສ ັ້ນ ທຸກໆ ກະຊວງ ໝາກຜນົ 6

25. ພ ດ ທະ ນາຍຸດທະ ສາດ ການ ສ ື່ ສານທີື່ ຮ ດ ກຸມ ແລະ ສມົ ບູນ ພາຍ ໃນ ກະ ຊວງຂະແໜງ ການຫ  ກ
ແລະ ນ າໃຊ ັ້ຄ າເຫ ນ-ຄ າຕ ານິຕິຊມົ ຈາກຜູ ັ້ມີສື່ ວນ ຮື່ ວມທີື່ ກື່ ຽວ ຂ ັ້ອງ.

ໄລ ຍະກາງ ທຸກໆ ກະຊວງ ໝາກຜນົ 6



ການເຊ ື່ ອມຕ ື່  ສປປ
ລາວ, ການປົດລ໋ອກ 
ນະໂຍບາຍປິດກ ັ້ນ
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