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ຂ້ໍມູນທົ່ວໄປກ່ຽວກັບ ສປປ ລາວ 
 º¾§óª¾ ®ñ−©¾

ªö¸¸ñ©Áê¡©É¾−¡¾−²ñ©ê½−¾ ¦¯¯ À¸ñ−ºº¡Œ ¯½Àê©

ì¾¸ ¯¾§ò³ò¡ ì¾¨»ñ®ªÔ
2008
¯½§¾¡º−, ¡¾¤¯ó (ìÉ¾−£ö−) 6.0 1,912 1,296

¨º©°½ìò©ª½²ñ−²¾¨Ã−ŒGNI (Atlas method, ªœໂດລາ) 4.7 4,173 744

ì¾¨»ñ® GNI ªÒ¹ö¸£ö− (Atlas method, ໂດລາ) 740 2,182 574

ì¾¨»ñ® GNI ªÒ¹ö¸£ö− (PPP, ¦¾¡ö− Œ ໂດລາ) 2,080 4,969 1,489

¡¾−Àªó®Âª¢º¤ GDP (%) 7.3 11.4 6.4

¡¾−Àªó®Âª¢º¤ GDP ªÒ¹ö¸£ö− (%) 4.7 10.5 4.2

ì¾£¾²¾¨Ã− 2006 2007 2008

ì¾£¾§ö´Ã§É (¡¾−¯È¼−Á¯¤ªÒ¯ó, %) 6.8 4.5 7.6

ì¾£¾ GDP (deflator) 13.3 6.6 8.4

ºñ©ª¾Áì¡¯È¼− (¦½ÀìÈ¨êÉ¾¨À©õº−, ¡ó®ªÒÂ©ì¾) 10,160 9,603 8,635

GDP (ìÉ¾− US$) 3,522 4,287 5,543

©÷−©È¼¤¡¾−§¿ì½¡ñ®ªÈ¾¤¯½Àê© (BoP) Áì½ ¡¾−£É¾ (ìÉ¾− US$)
¡¾−¦‰¤ºº¡¦ò−£É¾ (fob) 1,080 1,188 1,422

¡¾−−¿À¢öí¾¦ò−£É¾ (cif) 1,506 1,923 2,337

¡¾−¦‰¤ºº¡¦ò−£É¾ Áì½ ®ðìò¡¾− 1,295 1,510 1,814

¡¾−−¿À¢öí¾¦ò−£É¾ Áì½ ®ðìò¡¾− 1,568 1,989 2,377

©÷−¡¾−£É¾ (¦ò−£É¾ Áì½ ®ðìò¡¾−) -273 -479 -563

©÷−®ñ−§óÀ©ó−¦½²ñ© Œ CAB (% ¢º¤ GDP) -9.9 -12.4 -12.7

©÷−®ñ−§óÀ©ó−¦½²ñ©®Òì¸´§ñ®²½¨¾¡º− (% ¢º¤ GDP) -13.1 -11.7 -13.7

êô−¦¿»º¤À¤ò−ª¾ªÈ¾¤¯½Àê©, ì¸´êñ¤£¿ 335 531 636

¡¾−À¤ò−¢º¤ìñ© (¦ö¡¯ó¤ö®¯½´¾−) (% ¢º¤ GDP)
¨º©ì¾¨»ñ® (ì¸´êñ¤À¤ò−§È¸¨À¹ùõº¹ìÉ¾) 14.6 15.1 15.2

ì¾¨»ñ® 12.5 13.4 13.9

   ì¾¨»ñ®º¾¡º− 10.7 11.9 12.1

ì¾¨¥È¾¨¯½¥¿ (®ðìò¹¾−) 9.2 9.1 10.0

¡¾−¢¾©¹ìõÀ¡ó−©÷−¤ö®¯½´¾− -3.8 -3.1 -1.8

Îš¦ò−ªÈ¾¤¯½Àê© Áì½ ¡¾−¹ì„¤Ä¹ì¢º¤êô−
Îš¦ò−ì¸´ (% ¢º¤ GDP) 63.1 59.1 53.1

¡¾−§¿ì½©º¡À®˜¨ (% ¢º¤¡¾−¦‰¤ºº¡) 5.7 12.5 10.3

¡¾−ìö¤êô−ªÈ¾¤¯½Àê© (ìÉ¾− US$) 625 617 771

ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນ: ລດັຖະບານລາວ, ຕົວວດັແທກດ້ານການພັດທະນາຂອງໂລກ (2009) ແລະ ການຄິດໄລ່ຂອງທະນາຄານໂລກປະຈໍາ ສປປ ລາວ
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ການປະຕິບັດແຜນງົບປະມານ  (% ຂອງ GDP) 

ຍອດລາຍຮັບ
ຍອດລາຍຈ່າຍ
ການຂາດດຸນ/ເກີນດຸນລວມ
ການຊາໍລະດອກເບ້ັຍ (% ຂອງລາຍຮັບລວມ)
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ສະຫຼຸບຫຍໍ້ 
 

 ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນຖືວ່າເຕີບໂຕໄດ້ດີໃນທ່າມກາງວກິິດການເງິນໂລກ ຍ້ອນໄດ້ຮັບການເອ້ືອອໍາ 
ນວຍຈາກລາຄາຜະລິດຕະພັນບ່ໍແຮທ່ີ່ເພີ່ມສູງຂ້ຶນກ່ວາທ່ີຄາດເອົາໄວໃ້ນເບ້ືອງຕ້ົນ ແລະ ການເພີ່ມຂ້ຶນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງ 
ລາຍຈ່າຍພາກລັດຊ່ຶງຖືວ່າເປັນມາດຕະການກະຕຸ້ນເສດຖະກິດຂອງລັດຖະບານ. ວິກິດການເສດຖະກິດໂລກໄດ້ສົ່ງຜົນ
ກະທົບເຮັດໃຫລ້າຍຮັບຂອງລັດຈາກການສ່ົງອອກຜະລິດຕະພັນບ່ໍແຮຫ່ລຸດລົງ, ການໄຫຼເຂ້ົາປະເທດຂອງການລົງທຶນ 
ຕ່າງປະເທດ (FDI) ພ້ອມທັງເງິນລາຍໄດ້ທີໂ່ອນເຂ້ົາປະເທດກໍຕົກຕ່ໍາ. ພອ້ມນ້ັນ ການສ່ົງອອກຂອງບັນດາຂະແໜງທີ່ບ່ໍ 
ແມ່ນຊັບພະຍາກອນ ກໍຫລຸດລົງໂດຍສະເພາະແມ່ນກະສິກ ໍາ. ການເຕີບໂຕຕົວຈິງຂອງ GDP ໃນປີ 2009 ຄາດວ່າຈະ
ຊ້າລົງພຽງເລັກໜ້ອຍໃນລະດັບປະມານ 6,4 ເປີເຊັນ ຍ້ອນຜົນກະທົບຂອງວກິິດການເງນິໂລກທີ່ມຕ່ໍີເສດຖະກິດພາຍໃນ. 
ອັດຕາການເຕີບໂຕທີ່ໜ້າປະທັບໃຈດ່ັງກ່າວ (ຖືວ່າຢູ່ໃນອັນດັບທີສອງພາຍໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກ ຮອງຈາກຈີນ) ມີ
ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຍ້ອນເຫດຜົນດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ: 1) ເສດຖະກິດລາວ ໂດຍລວມແລ້ວແມ່ນຍັງບ່ໍທັນໄດ້ເຊ່ືອມໂຍງກັບລະບົບ 
ການເງິນສາກົນຫຼາຍປານໃດ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຂອງເສດຖະກິດຕ່ໍການຖືກກະທົບຈາກການຄ້າໂລກກໍມີລັກສະນະຈໍາກັດ. 
ສະນ້ັນ ປັດໄຈເຫຼົ່ານ້ີໄດ້ຊ່ວຍບັນເທົາຜົນກະທົບໂດຍກົງຈາກພາຍນອກ. 2) ເສດຖະກິດລາວ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກ
ຄວາມຕ້ອງການຜະລິດຕະພັນສົ່ງອອກຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງ ເຊ່ນ: ຄວາມຕ້ອງການແຮທ່າດຈາກຈີນ, ຜະລິດຕະພັນຕັດຫຍິບຈາກ
ເອີຣົບ, ໄຟ ຟ້າຈາກໄທ ແລະ ຂະແໜງບໍລິການທ່ອງທ່ຽວ, ຕະຫຼອດເຖິງລາຄາພະລັງງານ (ນ້ໍາມັນເຊ້ືອໄຟ) ທີ່ຕ ່ ໍາຖືກລົງ. 
3) ການເພີ່ມຂ້ຶນຢ່າງຫລວງຫລາຍດ້ານລາຍຈ່າຍພາກລັດ (ມາດຕະການກະຕຸ້ນດ້ານການເງິນ) ໄດ້ຊ່ວຍຊຸກຍູ້ການເຕີບ
ໂຕຂອງເສດຖະກິດໃນປີ 2009 ແລະ ທົດແທນການຫຼຸດລົງຂອງການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ. ມາດຕະການກະຕຸ້ນດ່ັງ 
ກ່າວແມ່ນມາຈາກລາຍຈ່າຍໃນລະບົບງົບປະມານ (ເງິນເດືອນ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍເພື່ອລົງທຶນພາຍໃນ) ແລະ ການໃຊ້
ຈ່າຍນອກລະບົບງົບປະມານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສະໜອງເງນິກູ້ໃຫ້ແກ່ບັນດາໂຄງການກ່ໍສ້າງໂຄງລ່າງຂອງລັດ
ໃນຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນ ໂດຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.  

ການປະກອບສ່ວນຕ່ໍການເຕີບໂຕຂອງ GDP ຈາກຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດໄດ້ເພີ່ມຂ້ຶນຢ່າງໜ້າສັງ
ເກດໄດ້. ຂະແໜງບ່ໍແຮ ່ (ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນທອງແລະຄໍາ) ໄດ້ປະກອບສ່ວນ 2,5 ຈຸດສ່ວນຮ້ອຍໃຫ້ແກ່ການເຕີບໂຕໃນປີນ້ີ; 
ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາແລະການກ່ໍສ້າງລວມກັນ ແລະ ຂະແໜງກະສິກໍາ ປະກອບສ່ວນໃນລະດັບດຽວກັນຄືປະມານ 1 ຈຸດ
ສ່ວນຮ້ອຍ, ແລະ ຂະແໜງບໍລິການແມ່ນກວມເອົາສ່ວນທີ່ເຫຼອື. 

ໂດຍສົມມຸດຖານວ່າເສດຖະກິດໂລກຈະຟື້ນຕົວໄວ, ການເຕີບໂຕຕົວຈິງຂອງ GDP  ຢູ່ ສປປ ລາວ ຄາດວ່າຈະ
ໄວຂ້ຶນໃນໄລຍະກາງ ເຖິງວ່າການຟື້ນຕົວຍັງຄົງຂ້ຶນກັບການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາຜະລິດຕະພັນໃນຕະຫຼາດໂລກກ່ໍຕາມ 
(ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນລາຄາໂລຫະແລະຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ). ຄາດວ່າ: ເສດຖະກິດລາວ ຄົງຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກ
ການຟື້ນຕົວໃນ: ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ, ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການໄຟຟ້ານ້ໍາຕົກຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ກໍາລັງກ່ໍສ້າງ ແລະ 
ທີ່ມີແຜນຈະສ້າງ, ແລະ ຈາກຄວາມຕ້ອງການຜະລິດຕະພັນສົ່ງອອກທີ່ຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂ້ຶນຈາກບັນດາປະເທດບ້ານໃກ້
ເຮືອນຄຽງ (ໂດຍສະເພາະໄທ, ຈີນ, ແລະ ຫຽດນາມ) ແລະ ຈາກສະຫະພາບເອີຣົບ. 
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ລາຄາສິນຄ້າໄດ້ເລ່ີມເພີ່ມສູງຂ້ຶນພາຍຫຼັງທ່ີຕົກຕ່ໍາໃນຫຼາຍເດືອນທ່ີຜ່ານມາ. ອັດຕາເງິນເຟີ ້ ໄດ້ປັບຕົວຂ້ຶນ 1,5 
ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນເດືອນພະຈິກ 2009 ໂດຍທຽບປີຕ່ໍປີ ພາຍຫຼັງທີ່ຕິດລົບໃນຊຸມເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, ຍ້ອນລາຄາອາຫານ ແລະ 
ພະລັງງານ ໄດ້ປັບຕົວສູງຂ້ຶນ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ເງິນເຟີຫ້ຼັກທີ່ບ່ໍລວມລາຄາອາຫານແລະພະລັງງານ ກ່ໍໄດ້ຄ່ອຍໆເພີ່ມ
ຂ້ຶນຈາກ 0,4 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນເດືອນມິຖຸນາ ມາເປັນ 1,1 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນເດືອນກັນຍາ ແລະ ເປັນ 2,4 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນເດືອນ
ພະຈິກ. ເງິນເຟີສ້ະເລ່ຍແມ່ນຄາດວ່າຈະຫຼຸດລົງຈາກ 7,6 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປີ 2008 ສູ່ລະດັບທີ່ຕ່ໍາກ່ວາ 1 ສ່ວນຮ້ອຍໃນປີ 
2009, ແຕ່ຄາດວ່າຈະຄ່ອຍໆເພີ່ມສູງຂ້ຶນໃນໄລຍະກາງ ເນ່ືອງຈາກລາຄານ້ໍາມັນ ແລະ ລາຄາອາຫານ ທີ່ແພງຂ້ຶນ. 

ຄວາມກົດດັນຈາກວິກິດການໂລກປະກອບກັບການຮັບເປັນເຈ້ົາພາບງານສໍາຄັນຫຼາຍງານ ໄດ້ນໍາໄປສູ່ການ
ເພີ່ມຂ້ຶນຢ່າງຫວຼງຫຼາຍຂອງລາຍຈ່າຍພາກລັດໃນປີ 2009. ຍ້ອນສາເຫດດ່ັງກ່າວ ການຂາດດຸນງົບປະມານຄາດວ່າ
ຈະເພີ່ມຂ້ຶນໄວວາຈາກ 1,8 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນສົກປີ 2008 ມາເປັນ 6,8 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນສົກປີ 2009. ນອກນ້ັນຍັງສັງເກດ
ເຫັນໄດ້ວ່າ ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງລັດໄດ້ເພີ່ມຂ້ຶນໃນບ້ວງລາຍຈ່າຍລົງທຶນ ແລະ ເງິນເດືອນ (ການເພີ່ມເງິນເດືອນແລະເງິນອຸດ
ໜູນລັດຖະກອນ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດກ່ອນເກີດວກິິດການ). ນອກນ້ັນ, ລາຍຈ່າຍນອກແຜນງົບປະມານກໍ 
ເພີ່ມຂ້ຶນ ໂດຍຜ່ານທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ບັນດາໂຄງການກ່ໍສ້າງໂຄງລ່າງຂອງທ້ອງ
ຖ່ິນຕ່າງໆ ແລະ ອີກສອງເຫດການສໍາຄັນກໍຄື: ມະຫາກໍາກິລາຊີເກມສ໌ ແລະ ການສະເລີມສະຫລອງງານວາລະຄົບຮອບ 
450 ປີແຫ່ງການສະຖາປະນານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍດີ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ປະກາດຢ່າງເປັນ
ທາງການວ່າ ຈະຍຸຕິການໃຫ້ການກູ້ຢືມໂດຍກົງໃນລັກສະນະດ່ັງກ່າວພາຍໃນທ້າຍປີ 2009 ເຊ່ິງການຕັດສິນໃຈດ່ັງກ່າວ 
ຈະຊ່ວຍແກ້ໄຂຄວາມກັງວົນດ້ານບັນຫາໜ້ີເສຍທີ່ອາດເພີ່ມສູງຂ້ຶນໃນອະນາຄົດ. ການເກັບລາຍຮັບ ແມ່ນຄາດວ່າຈະຕ່ໍາ 
ກ່ວາເປ້ົາທີ່ຕ້ັງໄວ້ປະມານ 8 ສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ ຕົກເປັນ 13,8 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງ GDP ໃນສົກປີ 2009 ຊ່ຶງຕ້ົນຕໍແມ່ນ ຍ້ອນ
ການຫຼຸດລົງຂອງລາຍຮັບຈາກຂະແໜງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ລາຍຮັບທີ່ບ່ໍແມ່ນອາກອນ (ໂດຍສະເພາະແມ່ນເງິນປັນຜົນ).  

 ໃນຂະນະທ່ີ ສປປ ລາວ ມີຄວາມຄືບໜ້າໃນການຫຼຸດຜ່ອນພາລະໜ້ີສິນຕ່າງປະເທດ ແລະ ໜ້ີສິນຂອງລັດ, ແຕ່ 
ຍັງຄົງປະເຊີນຄວາມສ່ຽງທ່ີສູງ ແລະ ມຄີວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຊໍາລະໜ້ີ ຍ້ອນໜ້ີສິນມີມູນຄ່າຫຼວງຫຼາຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍດີ, 
ການຊໍາລະໜ້ີຂອງລັດ ຍັງຄົງເປັນເລ່ືອງທີ່ຄຸ້ມຄອງໄດ້ຢູ່ ຍ້ອນໜ້ີສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເປັນເງນິກູ້ໄລຍະຍາວແບບຜ່ອນຜັນ. 
ຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, ຄາດວ່າໜ້ີສິນດັ່ງກ່າວຈະເພີມ່ຂ້ຶນເລັກນ້ອຍໃນໄລຍະກາງເນ່ືອງຈາກເຫັນວ່າລັດຖະບານອາດມີຄວາມ
ຕ້ອງການທຶນສໍາລັບການຖືຫ ຸ້ນໃນໂຄງການລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ຕ່າງໆ.  

ຕົວເລກການຄ້າກັບຕ່າງປະເທດຂອງ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2009 ຄາດວ່າຈະຫລຸດລົງພໍສົມຄວນຍ້ອນຜົນກະທົບ
ຮອບສອງຈາກວິກິດເສດຖະກິດໂລກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຫຼຸດລົງຂອງລາຄາຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໃນ
ຕະຫຼາດໂລກ. ການສົ່ງອອກຂອງລາວຄາວວ່າຈະຫຼຸດລົງ 7,2 ສ່ວນຮ້ອຍ ເມື່ອທຽບໃສ່ຕ ົວເລກປີກາຍ ແລະ ໃນຂະນະທີ່ 
ການນໍາເຂ້ົາອາດຈະຫຼຸດລົງ 9,6 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນໄລຍະເວລາດຽວກັນຍ້ອນການຫຸຼດລົງຂອງລາຄາສິນຄ້າລົງທຶນ ແລະ 
ນ້ໍາມັນເຊ້ືອໄຟທີ່ນໍາເຂ້ົາ. ດ້ວຍເຫດນ້ັນ, ການຂາດດຸນບັນຊີເດີນສະພັດຈ່ິງຫຼຸດລົງຢູ່ທີ່ 7,9 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງ GDP ປີ 
2009 ຈາກ 12,5 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປີ 2008. ສະພາບເກີນດຸນໃນບັນຊີທຶນຫຼຸດລົງເກືອບເຄ່ິງໃນປີ 2009 ຈຸດໜັກແລ້ວ ແມ່ນ
ເປັນຍ້ອນການຫຼຸດລົງຂອງການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ. 
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ຄຽງຄູ່ກັບບັນຫາການຫຼຸດລົງຂອງກະແສທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ, ນະໂນບາຍເງິນຕາທ່ີເພີ່ມການສະໜອງເງິນໄດ້ 
ເຮັດໃຫ້ຄັງແຮເງິນຕາຕ່າງປະເທດຫຼຸດລົງ. ການປ່ອຍກູ້ໂດຍກົງຂອງທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ, ການນໍາໃຊ້ມາດຕະ 
ການເພື່ອຮັກສາອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງເງິນກີບໃຫ້ມີຄວາມໝັນ້ທ່ຽງ, ແລະ ການລົງທຶນຕ່າງປະເທດທີຕົ່ກຕ່ໍາ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄັງ
ແຮເງິນຕາຕ່າງປະເທດຫຼຸດລົງເກືອບ 16 ສ່ວນຮ້ອຍ (ມາຢູ່ໃນລະດັບ 583 ລ້ານໂດລາ ໃນເດືອນມິຖຸນາ 2009) ເມື່ອສົມ
ທຽບໃສ່ໄລຍະເວລາດຽວກັນຂອງປີ 2008. ລະດັບຄັງແຮດັ່ງກ່າວແມ່ນເທົ່າກັບ 4,9 ເດືອນຂອງການເຂ້ົາສິນຄ້າທີ່ບ່ໍລວມ
ຂະແໜງຊັບພະຍາກອນ. ເຖິງວ່າຄັງແຮຈະຫຼຸດລົງກ່ໍຕາມ, ແຕ່ຕ ົວເລກດ່ັງກ່າວເຫັນວ່າມີສະເຖຍລະພາບພໍສົມຄວນເມືອ່
ເບ່ິງຈາກໄລຍະສາມປີທີ່ຜ່ານມາ ຍ້ອນການນໍາເຂ້ົາກ ໍຫລຸດລົງເຊ່ັນກັນ. ໃນໄລຍະຫົກເດືອນທ້າຍປີ (ມິຖຸນາ - ພະຈິກ)  
ເຫັນວ່າອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນກີບໄດ້ແຂງຄ່າຂ້ຶນເລັກນ້ອຍຄືປະມານ 0.5 ສ່ວນຮ້ອຍ ເມື່ອທຽບກັບໂດລາສະຫະລັດ ແຕ່
ພັດອ່ອນຄ່າລົງ 3,1 ສ່ວນຮ້ອຍ ເມື່ອທຽບໃສ່ເງິນບາດໄທ. 

ສິນເຊ່ືອໄດ້ເພີ່ມຂ້ຶນຢ່າງໄວວາ. ການເຕີບໂຕຂອງສິນເຊ່ືອເຫັນວ່າເພີ່ມຂ້ຶນ 98 ສ່ວນຮ້ອຍ ເມື່ອສົມທຽບປີຕ່ໍປີ, 
ໃນນ້ັນ 30 ຈຸດສ່ວນຮ້ອຍ ແມ່ນມາຈາກການປ່ອຍກູ້ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທີ່ປ່ອຍໃຫ້ບັນດາໂຄງການສ້າງ
ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນ. ເປັນທີຈ່ະແຈ້ງວ່າ: ການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວຂອງສິນເຊ່ືອ ໄດ້ສະ
ແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມພະຍາຍາມກະຕຸ້ນເສດຖະກິດໃນທ່າມກາງວກິິດການ ແລະ ມລັີກສະນະບ່ໍຍືນຍົງໃນໄລຍະກາງ 
ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມສ່ຽງດ້ານສະເຖຍລະພາບທາງມະຫາພາກຈະຫຼຸດລົງຍ້ອນຖານການປ່ອຍສິນເຊ່ືອເບ້ືອງຕ້ົນທີ່ຕ່ໍາກ່ໍຕາມ 
(ຖານຢູ່ທີ່ 12 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງ GDP ໃນທ້າຍປີ 2008). ລັດຖະບານລາວຮູດີ້ຕ່ໍຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ ແລະ ຫວ່າງບ່ໍດົນມານ້ີ 
ກໍໄດ້ຖະແຫລງວ່າຈະຄວບຄຸມສິນເຊ່ືອໃຫ້ມກີານຂະຫຍາຍຕົວໃນລັກສະນະທ່ີຍືນຍົງກ່ວາທີ່ເປັນຢູ່. 

ການປະຕິຮູບນະໂຍບາຍຕ່າງໆໄດ້ມຄີວາມຄືບໜ້າຈໍານວນໜ່ຶງ. ສ່ິງສໍາຄັນກ່ວາໝູແ່ມ່ນການຕັດສິນໃຈຂອງ 
ລັດຖະບານໃນການກັບຄືນສູ່ກອບນະໂຍບາຍເສດຖະກິດມະຫາພາກແບບຍືນຍົງ ແລະ ຍຸດຕິການໃຊ້ຈ່າຍນອກແຜນ 
ງົບປະມານ. ຜົນຄືບໜ້າດ້ານການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງການເງິນພາກລັດລວມມີ: ການສໍາເລັດການຫັນເປັນສາຍຕ້ັງຂອງ 
ວຽກງານຄັງເງິນ, ພາສີ ແລະ ອາກອນໃຫ້ແລ້ວພາຍໃນປີ 2009. ສະເພາະໜ້າວຽກທີ່ກໍາລັງຖືກຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແມ່ນປະ 
ກອບດ້ວຍ: ການສັງລວມບັນຊີລາຍຮັບຕ່າງໆໃຫ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ, ການດັດແກ້ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກົດໝາຍ 
ແລະ ດໍາລັດຕ່າງໆເຊ່ິງໃນນ້ັນລວມທັງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ (VAT), ກົດໝາຍອາກອນ, ລັດຖະບັນຍັດ 
ວ່າດ້ວຍແຮ່ທາດ ແລະ ຄ່າ ພາກຫຼວງ, ແລະ ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ. ລັດຖະບານ ຍັງເດີນໜ້າລ ືບລ້າງ 
ການຍົກເວັ້ນອາກອນຕ່ໍການນໍາເຂ້ົາຍານພາຫານະ. ດໍາລັດສະບັບໃໝ່ວ່າດ້ວຍຂ້ັນຕອນອອກໃບອະນຸຍາດນໍາເຂ້ົາ-ສົ່ງ 
ອອກ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງເຊ່ັນດຽວກັບກົດໝາຍບ່ໍແຮ ່ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສ່ົງເສີມການລົງທຶນສະບັບໃໝ.່ ແຕ່ເຖິງຢ່າງ 
ໃດກ່ໍດີ, ກົດໝາຍເຫລ່ົານ້ີຍັງບ່ໍທັນໄດ້ປະກາດນໍາໃຊ້ ແລະ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດເທື່ອ. 
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ພາກ I – ການພັດທະນາເສດຖະກິດໃນໄລຍະບໍ່ດົນມານີ້ 
ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ ຄາດວ່າຈະຫຼຸດລົງເລັກໜ້ອຍໃນປີ 2009 ໂດຍຢູ່ທີ່ 6,4% ຍ້ອນການເພີ່ມຂ້ຶນ

ຂອງການຜະລິດແລະລາຄາໃນຂະແໜງບ່ໍແຮ່ທີ່ສູງກ່ວາຄາດຄະເນໃນເບ້ືອງຕ້ົນ ລວມທັງການເຕີບໂຕທີ່ຍືດຍຸ່ນໃນຂະແໜງທີ່ບ່ໍແມ່ນ
ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ມາດຕະການກະຕຸ້ນທາງການເງິນທີ່ຫລວງຫຼາຍຂອງລັດຖະບານ. ໃນອາດີດ, ສປປ ລາວ ປະສົບຜົນສໍາເລັດ
ໃນການຮັກສາການເຕີບໂຕທີ່ເຂ້ັມແຂງຂອງເສດຖະກິດ ດ້ວຍການເຕີບໂຕຕົວຈິງຂອງ GDP ມີອັດຕາສະເລ່ຍຢູ່ທີ່ 7,2% ຕ່ໍປີ
ລະຫວ່າງ 2003-2008 ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນຂັບເຄ່ືອນໂດຍຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະບໍລິການ (ຈຸດໜັກແມ່ນ
ການຄ້າແລະການທ່ອງທ່ຽວ). ຜົນກະທົບຕ້ົນຕໍຂອງວິກິດທີ່ມີຕ່ໍ ສປປ ລາວ ແມ່ນ: ການຫຼຸດລົງຂອງ FDI, ການຕົກຕ່ໍາຂອງລາຄາ 
ແລະ ຄວາມຕ້ອງການສິນຄ້າສົ່ງອອກ (ໂດຍສະເພາະໃນທ້າຍປີ 2008 ຫາຕ້ົນປີ 2009), ສ່ວນລາຍຮັບຂອງລັດກ່ໍຫຼຸດລົງຈາກເປ້ົາທີ່
ຕ້ັງໄວ້. ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາການຜະລິດ (ຕັດຫຍິບ) ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກວິກິດການຄ້ັງນ້ີໜ້ອຍກ່ວາທ່ີຄາດໄວ້
ເບ້ືອງຕ້ົນ. ເງິນເຟີ້ລວມໄດ້ຫຼຸດລົງຫຼາຍນັບແຕ່ທ້າຍປີ 2008 ຍ້ອນລາຄານ້ໍາມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ອາຫານທີ່ຕົກຕ່ໍາ.  
 

ເສດຖະກິດຂອງລາວໄດ້ຟື້ນຕົວໄວຈາກສະພາບ
ເສດຖະກິດໂລກທ່ີຖົດຖອຍ ຍ້ອນການເຕີບໂຕໄວວາໃນ
ຂະແໜງບ່ໍແຮ ່ (ທອງແລະຄໍາ) ແລະ ການຟື້ນຕົວຂອງ
ສິນຄ້າສົ່ງອອກໃນຫວ່າງບ່ໍດົນມານ້ີຍ້ອນການປັບຕົວສູງ 
ຂ້ຶນຂອງລາຄາຜະລິດຕະພັນຫຼັກ (ໃນໄຕມາດທີສອງແລະ
ທີສາມຂອງປີ 2009). ນອກຈາກນ້ັນ, ມະຫາກໍາກິລາຊີ
ເກມສ໌ ຍັງໄດ້ຊ່ວຍກະຕຸ້ນເສດຖະກິດໄດ້ຢ່າງທັນການ 
ດ້ວຍການດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກຕ່າງປະເທດຫຼາຍສິບ
ພັນຄົນຊ່ຶງໄດ້ສະໜັບສະໜູນການທ່ອງທ່ຽວໃນປະເທດ, 
ການຊ້ື-ຂາຍຍ່ອຍ, ການກ່ໍສ້າງ, ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ
ບໍລິການອ່ືນໆ. ສຸດທ້າຍ, ນະໂຍບາຍການເງິນເພ ື ່ອກະ 
ຕ້ ຸນເສດຖະກິດໃນປີ 2009 ໄດ້ຊ່ວຍຮັກສາສະພາບການ
ເຕີບໂຕທີໄ່ວຂອງເສດຖະກິດໂດຍການເພີ່ມລາຍຈ່າຍ
ດ້ານເງິນເດືອນ ແລະ ການລົງທຶນຂອງລັດໃນຈໍານວນທີ່ 
ຫຼວງຫຼາຍ. ດ້ວຍເຫດຜົນດ່ັງກ່າວຈ່ິງໄດ້ມກີານປັບອັດຕາ
ການເຕີບໂຕຂອງ GDP ໃນປີ 2009 ຂ້ຶນເປັນ 6,4 ສ່ວນ 
ຮ້ອຍ. ຫຼັງຈາກຕິດຄ່າລົບຢູ່ຫຼາຍເດືອນ ອັດຕາເງິນເຟີ້
ລວມໄດ້ເລ່ີມປັບຕົວສູງຂ້ຶນ ປະມານ 1,5 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນ 
ເດືອນ ພະຈິກ 2009 ຍ້ອນລາຄານ້ໍາມັນເຊ້ືອໄຟ ແລະ 
ອາຫານທີ່ປັບຕົວສູງຂ້ຶນ. ໃນເວລາດຽວກັນ ອັດຕາເງິນ 
ເຟີ້ຫຼັກ (ຊ່ຶງບ່ໍລວມອາຫານແລະພະລັງງານ) ກ່ໍໄດ້ຖີບຕົວ 
ສູງຂ້ຶນຢູ່ທີ່ 2,4 ສ່ວນຮ້ອຍ ຈາກປະມານ 1,1 ສ່ວນຮ້ອຍ 

 ໃນເດືອນກັນຍາ. ໃນຊຸມເດືອນຜ່ານມາ, ເງິນກີບຍັງຄົງມີ
ສະເຖຍ ລະພາບສົມຄວນເມືອ່ທຽບໃສ່ໂດລາສະຫະລັດ 
ແຕ່ໄດ້ອ່ອນຄ່າເມື່ອທຽບໃສ່ເງນິບາດໄທ ຍ້ອນການຜູກ 
ມັດອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນກີບໃສ່ກັບເງິນໂດລາສະຫະລັດ. 
ການເກັບລາຍຮັບພາຍໃນເຫັນວ່າໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີ
ຂ້ຶນຫຼາຍໃນໄລຍະຫົກເດືອນທາ້ຍປີຂອງສົກປີງົບປະມານ 
2008/09 (ເພີ່ມຂ້ຶນ 59,7 ສ່ວນຮ້ອຍ ເມື່ອສົມທຽບໃສ່
ໄລຍະດຽວກັນໃນສົກປີ 2007/08) ເນ່ືອງຈາກອາກອນບ່ໍ
ແຮທ່ີ່ເລ່ືອນການຊໍາລະກ່ອນໜ້ານ້ັນໄດ້ ຮັບການຊໍາລະ
ແກ່ລັດຖະບານລາວ ໂດຍບັນດາໂຄງການຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ່
ໃຫຍ່ຕ່າງໆ ແລະ ໄດ້ມີການກໍານົດບັນດາມາດຕະການ 
ຮັບປະກັນລາຍຮັບຫຼາຍຢ່າງ. ການຂາດດຸນງົບປະມານ
ໄດ້ເພີ່ມຂ້ຶນຫຼາຍໃນສົກປີ 2008/09 ແຕ່ຄາດວ່າຈະຫຼຸດ 
ລົງໃນສົກປີ 2009/10 ຍ້ອນການຫຼຸດຜ່ອນລາຍຈ່າຍທີ່
ເກີດຈາກການຈັດງານໃຫຍ່ສໍາຄັນຕ່າງໆທີ່ປະເທດລາວ 
ເປັນເຈ້ົາພາບ (ມະຫາກໍາກິລາຊີເກມສ໌, ງານສະຫຼອງຄົບ 
ຮອບ 450 ປີ ຂອງການສະຖາປະນານະຄອນຫຼວງວຽງ
ຈັນ). ຍອດລວມຂອງດຸນການຊໍາລະກັບຕ່າງປະເທດຄາດ
ວ່າຈະຫຼຸດລົງເລັກນ້ອຍ ຍ້ອນສະພາບເກີນດຸນຂອງບັນຊີ
ທຶນທີ່ຕ່ໍາລົງ ແລະ ການຂາດດຸນຂອງບັນຊີເດີນ ສະພັດທີ່
ຫຼຸດລົງ. ທັງໝົດນ້ີ ຈະເຮັດໃຫ້ຊັບສິນຕ່າງປະເທດສຸດທິ
ທາງການຫຼຸດລົງພຽງເລັກໜ້ອຍ.  
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1.1 ການເຕີບໂຕແລະອັດຕາເງິນເຟີ້ 

ແຜນວາດ 1. ການເຕີບໂຕຂອງ GDP ແລະ ອັດຕາເງິນ
ເຟີ,້ (ການປ່ຽນແປງເປັນເປີເຊັນ) 
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ແຫ ່ຼງຂ້ໍມູນ: ລັດຖະບານ (ກຜທ), ການປະເມີນຂອງທະນາຄານໂລກ.  

* ອັດຕາສະເລ່ຍຕ່ໍປີສໍາລັບໄລຍະ 2011-15 

 ການຟື້ນຕົວຂອງລາຄາຜະລິດຕະພັນແຮທ່າດໃນຫວ່າງ 
ບ່ໍດົນມານ້ີ (ທອງແລະຄໍາ), ການເພີ່ມຂ້ຶນຂອງລາຍຈ່າຍ
ພາກລັດ ແລະ ການຟື້ນຕົວຂອງຄວາມຕ້ອງການໃນຂົງ 
ເຂດພາກພື້ນ (ໂດຍສະເພາະຈາກຈີນ). 

ຂະແໜງຊັບພະຍາກອນໄດ້ມບົີດບາດຫຼາຍຂ້ຶນໃນ
ການປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການເຕີບໂຕຂອງ GDP. ຂະ
ແໜງບ່ໍແຮແ່ລະພະລັງງານ ລວມກັນແລ້ວປະກອບສ່ວນ 
ປະມານ 3,3 ຈຸດສ່ວນຮ້ອຍເຂ້ົາໃນການເຕີບໂຕທັງໝົດ
ຂອງ GDP 6,4 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປີນ້ີ (ລວມເອົາທັງການ
ປະກອບສ່ວນທາງກົງແລະທາງອ້ອມ)1 ເມື່ອສົມທຽບກັບ 
2 ຈຸດສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປີ 2008 (ຮູບສະແດງ 2); ສໍາລັບປີ 
2009 ຂະແໜງຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ ່ (ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນທອງແລະ
ຄໍາ) ປະກອບສ່ວນປະມານ 2,5 ຈຸດສ່ວນຮ້ອຍ; ຂະແໜງ
ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງກັບກ່ໍສ້າງລວມກັນ ແລະ ຂະແໜງ 

ສປປ ລາວ ເປັນໜຶ່ງໃນບາງປະເທດໃນພາກພື້ນທ່ີ
ເສດຖະກິດມີການຂະຫຍາຍຕົວໄດ້ດີ ໂດຍ GDP ຕົວ
ຈິງຄາດຄະເນວ່າຈະເຕີບໂຕໃນອັດຕາ 6,4 ສ່ວນຮ້ອຍ 
ໃນປີ 2009 (ເຖິງວ່າຈະຕໍາ ່ກວ່າ 7,3 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປີ 
2008), ເບ່ິງຮູບສະແດງ 1. ການຄາດຄະເນດ່ັງກ່າວໄດ້ 
ຖືກປັບຂ້ຶນຈາກການຄາດຄະເນເບ້ືອງຕ້ົນທີ່ 5 ສ່ວນຮ້ອຍ 
ໃນຕ້ົນປີ ຍ້ອນຫຼາຍຂະແໜງການ ເຊ່ິງໃນນ້ັນລວມທັງຂະ
ແໜງບ່ໍແຮ,່ ຂະແໜງການອຸດສາຫະກໍາ (ຕັດຫຍິບ, ອາ 
ຫານແລະເຄ່ືອງດ່ືມ, ອຸດສາຫະກໍາຊີມັງ ແລະ ໂລຫະ), 
ການກ່ໍສ້າງ, ກະສິກໍາ ແລະ ຂະແໜງບໍລິການໄດ້ມີສະ 
ພາບດີຂ້ຶນກ່ວາທີ່ຄາດເອົາໄວ້. ນອກຈາກນ້ີ ກໍເປັນຍ້ອນ  

 ກະສິກໍາ ຕ່າງກ່ໍປະກອບສ່ວນ 1 ຈຸດສ່ວນຮ້ອຍ, ສ່ວນຂະ
ແໜງບໍລິການແມ່ນກວມເອົາສ່ວນທີເ່ຫຼືອ (ແຜນວາດ 3). 
ອຸດສາຫະກໍາກ່ໍສ້າງມີການເຕີບໃຫຍ່ໄວວາໃນປີນ້ີເນ່ືອງ 
ຈາກມະຫາກໍາກິລາຊີເກມສ໌ ແລະ ງານສະຫລອງຄົບ 
ຮອບ 450 ປີ ແຫ່ງການສະຖາປະນານະຄອນຫຼວງວຽງ
ຈັນ ກ່ໍຄືການກ່ໍສ້າງໂຮງແຮມ ແລະ ສ່ິງອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກໃຫ້ແກ່ການທ່ອງທ່ຽວ, ເຮອືນສ່ວນບຸກຄົນ, ແລະ 
ການພັດທະນາຕ່ໍເນ່ືອງຂອງບັນດາໂຄງການໄຟຟ້ານ້ໍາຕົກ 
ຫຼາຍແຫງ່. ເຫດຜົນດ່ັງກ່າວ ໄດ້ເຮັດໃຫກ້ານຜະລິດຊີມັງ
ແລະວັດສະດຸກ່ໍສ້າງອ່ືນໆພາຍໃນປະເທດເພີ່ມຂ້ຶນ. 

                                                           
1 ຂະແໜງຊັບພະຍາກອນ ປະກອບສ່ວນທັງທາງກົງແລະທາງອ້ອມໃຫ້ແກ່ການເຕີບໂຕຂອງ GDP. ການປະກອບສ່ວນທາງກົງ ແມ່ນຜົນຜະລິດຂອງ
ຂະແໜງການດ່ັງກ່າວທ່ີໄດ້ຮັບຈາກໄລຍະການຜະລິດ ເຊິ່ງລວມທັງຜະລິດຕະພັນແຮ່ທາດຈາກການຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ່ (ທອງ, ຄໍາ, ເງິນ ແລະ ອ່ືນໆ) ແລະ 
ໄຟຟ້າຈາກຂະແໜງໄຟຟ້າ ໃນຂະນະທ່ີການປະກອບສ່ວນທາງອ້ອມຈຸດໜັກຜ່ານການກະຕຸ້ນຂະແໜງກ່ໍສ້າງ. ການຜະລິດແລະບໍລິການ (ຂົນສົ່ງ
ແລະການ ຄ້າ) ໃນໄລຍະການກ່ໍສ້າງ.  
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ແຜນວາດ 2. ການປະກອບສ່ວນຂອງຂະແໜງຊັບພະຍາກອນ
ຕໍ່ການເຕີບໂຕຂອງ GDP, (ຈຸດສ່ວນຮ້ອຍ) 
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ແຫ ່ຼງຂ້ໍມນູ: ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ການຄາດຄະເນຂອງ

ທະນາຄານໂລກ.  
* ສະເລ່ຍເປັນປີສໍາລັບໄລຍະ 2011-15 

 
 

ແຜນວາດ 3. ການເຕີບໂຕຂອງ GDP ຕົວຈິງ (ຕາມມູນຄ່າ
ປັດໄຈການຜະລິດ): ການປະກອບສ່ວນໂດຍຂະແໜງການ 

(ຈຸດສ່ວນຮ້ອຍ) 
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ແຫ ່ຼງຂ້ໍມູນ: ການປະເມີນແລະຄາດຄະເນຂອງທະນາຄານໂລກ.  

 ດ້ວຍຄວາມຫວັງວ່າເສດຖະກິດໂລກຈະຟື້ນຕົວ, 
ການເຕີບໂຕຂອງ GDP ຕົວຈິງ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຄາດວ່າ
ວ່ອງໄວຂ້ຶນໃນໄລຍະກາງ ເຖິງວ່າການຟື້ນຕົວຍັງຄົງ
ຂ້ຶນກັບການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາສິນຄ້າໃນຕະຫຼາດໂລກ
ກ່ໍຕາມ (ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນລາຄາໂລຫະແລະຜະລິດຕະພັນ
ກະສິກໍາ). ເສດຖະກິດລາວຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບປະໂຫຽດ 
ຈາກການຟື້ນຕົວໃນຂະແໜງທ່ອງທຽ່ວ, ການຈັດຕ້ັງປະ 
ຕິບັດບັນດາໂຄງການໄຟຟ້ານ້ໍາຕົກຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ກໍາລັງ
ກ່ໍສ້າງ ແລະ ທີ່ມີແຜນຈະສ້າງ, ແລະ ການຂະຫຍາຍ 
ກິດຈະການໃນຂະແໜງບ່ໍແຮ2່. ມູນຄ່າທັງໝົດຂອງການ
ສົ່ງອອກໄຟຟ້າ ຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂ້ຶນເກືອບສອງທົບຈາກປີ 
2009, ໂດຍຈະເພີ່ມຂ້ຶນປະມານ 300 ລ້ານ ໂດລາ ໃນປີ 
2010 ໂດຍຊຸກຍູ້ຈາກໂຄງການນ້ໍາເທີນ 2. 

ນອກຈາກນ້ັນ, ການເຕີບໂຕຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບປະ
ໂຫຍດຈາກຄວາມຕ້ອງການໃນພາກພື້ນທ່ີຄາດວ່າຈະ
ເພີ່ມຂ້ຶນແລະການຟື້ນຕົວຂອງຂະແໜງການບໍລິການ. 
ຄວາມຕ້ອງການສິນຄ້າສົ່ງອອກຂອງລາວ ຈາກບັນດາປະ
ເທດອ້ອມຂ້າງ ແລະ ຈາກສະຫະພາບເອີຣົບ ຄາດວ່າ
ຈະເພີ່ມຂ້ຶນຍ້ອນເສດຖະກິດຂອງປະເທດເຫຼົ່ານ້ັນເລ່ີມທີ່
ຈະຟື້ນຕົວຈາກວກິິດການເງິນໂລກແລ້ວ. ຂະແໜງບໍລິ 
ການຍັງມີທ່າກ້າວທີ່ຈະຟື້ນຕົວຍ້ອນການຂາຍສົ່ງ ແລະ 
ຂາຍຍ່ອຍທີ່ເພີ່ມສູງຂ້ຶນ. ພ້ອມນ້ັນຍັງມໂີຮງແຮມແລະ
ຮ້ານອາຫານຕ່າງໆທີເ່ພີ່ມຂ້ຶນເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ. 
ຂະແໜງການຂົນສົ່ງແລະໂທລະຄົມມະນາຄົມກໍມີແນວ 
ໂນ້ມທີຈ່ະເຕີບໂຕຍ້ອນການລົງທຶນຕ່າງປະເທດຊ່ຶງຄາດ 
ວ່າຈະເພີມ່ຂ້ຶນ ແລະ ການປັບໂຄງສ້າງແລະຍຸດທະສາດ 
ການຕະຫຼາດຂອງບາງບໍລິສັດເຊ່ັນ: ການລວມຕົວແລະ
ການຊ້ືບໍລິສັດທີ່ເກີດຂ້ຶນຫວ່າງບ່ໍດົນມານ້ີຊ່ຶງຄາດວ່າຈະ
ເປັນປັດໄຈຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການເຕີບໂຕ. 

                                                           
2 ບັນດາໂຄງການໄຟຟ້ານ້ໍາຕົກຂະໜາດໃຫຍ່ທ່ີຍັງຢູ່ພາຍໃຕ້ການກ່ໍສ້າງ ລວມມີ: ນ້ໍາເທີນ 2 (NT2), ເຊເຊັດ2, ນ້ໍາງ່ືມ 2, ເຊກະໝານ3, ການ
ຂະຫຍາຍເຂ່ືອນ ເທີນຫີນບູນ, ນ້ໍາລີກ 1-2 ແລະ ນ້ໍາງ່ືມ 5; ບັນດາໂຄງການໄຟຟ້າສໍາຄັນທ່ີກຽມກ່ໍສ້າງ ລວມມີ: ໂຮງໄຟຟ້າຖ່ານຫີນຫົງສາລິກໄນ 
(ສັນຍາຊືໄ້ຟ (PPA) ໄດ້ເຊັນກັນແລ້ວ ແລະ ຄາດວ່າການກ່ໍສ້າງໂຮງໄຟຟ້າດ່ັງກ່າວຈະເລ່ີມຂ້ຶນໃນ 2010 ແລະ ຈະສໍາເລັດລົງພາຍໃນ 2015), 
ໂຄງການເຂ່ືອນໄຟຟ້ານ້ໍາຕົກ ນ້ໍາງ່ືມ 3, ນ້ໍາເທີນ 1, ນ້ໍາງຽບ 1 ແລະ ນ້ໍາອູ (ການກ່ໍສ້າງເຂ່ືອນເຫ່ົຼານ້ີ ໜ້າຈະເລ່ີມຂ້ຶນໃນປີ 2011 ແລະ 2012). ການ
ລົງທຶນໃສ່ໃນຂະແໜງຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ່ ຄາດວ່າ: ຈະເລ່ີມແຕ່ 2010 ໂດຍການຂະຫຍາຍໂຄງການເຊໂປນ (ຫວ່າງບ່ໍດົນມານ້ີ, ແຜນຂະຫຍາຍໄດ້ຖືກ
ຮັບຮອງແລ້ວ ໂດຍມີມູນຄ່າທັງໝົດ US$ 64 ລ້ານ). 
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4. ອັດຕາເງິນເຟີ້ປະຈໍາເດືອນ (ເປີເຊັນການປ່ຽນແປງປີຕໍປ່ີ) 
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ອດັຕາເງິນເຟ້ີິລວມ 
ອດັຕາເງິນເຟ້ີິຕ ັົນ້ຕໍ (ບ່ໍລວມອາຫານແລະພະລງັງານ) 
ອດັຕາເງິນເຟ້ີິສະບຽງອາຫານ 
ອດັຕາເງິນເຟ້ີິພະລງັງານ 

 
ແຫ ່ຼງຂ້ໍມູນ: ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະການຄິດໄລ່

ຂອງທະນາຄານໂລກ. 
 
 
 

 
ແຜນວາດ 5. ລາຄາອາຫານ (ເປີເຊັນການປ່ຽນແປງປຕີໍ່ປີ) 

 
ແຫ ່ຼງຂ້ໍມູນ: ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະການຄິດໄລ່

ຂອງທະນາຄານໂລກ. 

 ພາຍຫຼັງຕິດຄ່າລົບໃນຫຼາຍເດືອນຜ່ານມາຂອງປີ 
2009, ອັດຕາເງິນເຟີ້ລວມ (ປີຕ່ໍປີ) ໄດ້ເລ່ີມປັບຕົວສູງຂ້ຶນ 
ທ່ີ 1,5 ສ່ວນຮ້ອຍໃນເດືອນພະຈິກ ຍ້ອນລາຄາອາຫານ 
ແລະ ພະລັງງານໄດ້ຖີບສູງຕົວຂ້ຶນ (4). ອັດຕາເງິນເຟີ້
ຫຼັກທີ່ບ່ໍລວມເອົາລາຄາອາຫານແລະພະລັງງານ ກ່ໍໄດ້
ຄ່ອຍໆເພີ່ມຂ້ຶນໃນຊຸມເດືອນຜ່ານມາໂດຍເພີ່ມຈາກ 0,4 
ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນເດືອນມິຖຸນາ ມາເປັນ 1,1 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນ
ເດືອນກັນຍາ ແລະ ເປັນ 2,4 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນເດືອນ
ພະຈິກ. ເງິນເຟີສ້ະເລ່ຍ ຖືກປະເມີນວ່າ: ຈະຫຼຸດລົງຕ່ໍາ
ກວ່າ 1 ສ່ວນຮ້ອຍໃນປີນ້ີໂດຍຫຼຸດຈາກ 7,6 ສ່ວນຮ້ອຍ 
ໃນປີ 2008, ແຕ່ໜ້າຈະຄ່ອຍໆເພີ່ມສູງຂ້ຶນໃນໄລຍະກາງ 
ເນ່ືອງຈາກລາຄານ້ໍາມັນແລະລາຄາອາຫານທີ່ແພງ
ຂ້ຶນປະກອບກັບການໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງ ພາກລັດ 
ແລະ ເອກະຊົນ ໃນຫວ່າງບ່ໍດົນມານ້ີ.  
 

 ໃນເດືອນແລ້ວນ້ີ, ລາຄາເຂ້ົາ, ປາ, ແລະ ຊ້ິນ ກ່ໍໄດ້
ຟື້ນຕົວຫຼັງຈາກທ່ີຕົກຕ່ໍາມາເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນ ເນ່ືອງ
ຈາກການສະໜອງທີ່ເພີ່ມຂ້ຶນແລະຕ້ົນທຶນຕ່ໍາລົງ ອັນເປັນ
ຜົນມາຈາກລາຄານ້ໍາມັນເຊ້ືອໄຟແລະລາຄາສິນຄ້າອ່ືນໆ 
ທີ່ຖືກລົງ. ພ້ອມນ້ັນ ກ່ໍເປັນຍ້ອນມາດຕະການສ່ົງເສີມ
ການຜະລິດສະບຽງອາຫານພາຍໃນປະເທດຂອງລັດຖະ 
ບານລາວ. ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍດີ, ນ້ີເປັນຄ້ັງທໍາອິດໃນສອງສາມ
ປີຫຼັງທີລ່າຄາສພບຽງອາຫານໄດ້ຫຼຸດລົງຕິດຄ່າລົບເຊ່ິງ 
ປົກກະຕິແລ້ວລາຄາສະບຽງອາຫານຈະເພີ່ມຂ້ຶນສູງສົມ 
ຄວນໃນແຕ່ລະປີເກີນ 10 ສ່ວນຮ້ອຍ (ແຜນວາດ 5). 
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1.2 ລາຍຮັບແລະລາຍຈ່າຍພາກລັດ 
ແຜນວາດ 6. ລາຍຮັບປະຈໍາໄຕມາດ (ຕືກ້ີບ) 
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ແຫ ່ຼງຂ້ໍມູນ: ກະຊວງການເງິນ ແລະການຄິດໄລ່ຂອງທະນາຄານໂລກ. 

ແຜນວາດ 7. ລາຍຮັບພາຍໃນ (ເປີເຊັນຂອງ GDP) 
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ລາຍຮບັພາຍໃນ ອາກອນ 
ລາຍຮບັບ່ໍແມ່ນອາກອນ ລາຍຮບັຈາກຊບັພະຍາກອນ  

ແຫ ່ຼງຂ້ໍມູນ: ກະຊວງການເງິນ ແລະການຄິດໄລ່ຂອງທະນາຄານໂລກ. 

ແຜນວາດ 8. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບດັແຜນງົບປະມານຂອງລດັ 
(ເປີເຊັນຂອງ GDP) 

 
ແຫ ່ຼງຂ້ໍມູນ: ກະຊວງການເງິນ ແລະ ການຄິດໄລ່ແລະຄາດຄະເນ 

ຂອງທະນາຄານໂລກ (ສົກປີ 2010). 

 ພາຍຫຼັງການເກັບລາຍຮັບງົບປະມານໄດ້ລ່ືນເປ້ົາ 
ໃນສາມປີຕ່ໍກັນ, ການປະຕິບັດແຜນລາຍຮັບໃນສົກປີ 
2008/09 ຄາດວ່າຈະຫຼຸດເປ້ົາປະມານ 8 ສ່ວນຮ້ອຍ
ເນ່ືອງຈາກລາຍຮັບຈາກຂະແໜງຊັບພະຍາກອນແລະ 
ລາຍຮັບທ່ີບ່ໍແມ່ນອາກອນໄດ້ຫຼຸດລົງ. ເຖິງວ່າການເກັບ
ອາກອນໄດ້ເພີ່ມຂ້ຶນຫຼາຍໃນ 2 ໄຕມາດທ້າຍສົກປີ 
2008/09 (ແຜນວາດ 6) - ຊ່ຶງໂດຍລວມເພີ່ມຂ້ຶນຮອດ 
12,4 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງ GDP ໃນສົກປີ2008/09 ຈາກ 
12,1 ສ່ວນຮ້ອຍໃນສົກປີ 2007/08 - ລາຍຮັບພາຍໃນ
ທັງໝົດຄາດວ່າຈະຫຼຸດລົງທີ່ 13,8 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງ GDP 
ໃນສົກປີ 2008/09 ເມື່ອສົມທຽບໃສ່ 13,9 ສ່ວນຮ້ອຍ 
ໃນສົກປີ 2007/08 (ແຜນວາດ 7). ໃນເວລາດຽວກັນ, 
ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າໄດ້ເພີມ່ຂ້ຶນທີ່ລະດັບ 1,7 ສ່ວນຮ້ອຍ 
ຂອງ GDP ຈາກ 1,3 ສ່ວນຮອ້ຍ ໃນສົກປີ 2007/08. 

ຜົນກະທົບຈາກວກິິດໂລກປະກອບກັບການເປັນ 
ເຈ້ົາພາບຈັດງານສໍາຄັນຕ່າງໆ ໄດ້ນໍາໄປສູ່ການເພີ່ມລາຍ
ຈ່າຍພາກລັດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນປີ 2009.  ລາຍຈ່າຍ
ຂອງລັດຖະບານລາວຄາດວ່າໄດ້ເພີ່ມຂ້ຶນຢ່າງໄວວາເຖິງ 
22,3 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງ GDP ໃນສົກປີ 2008/09 ຈາກ 
17 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນສົກປີ 2007/08 (ຮູບສະແດງ 8). ການ
ເພີ່ມຂ້ຶນສູງຂອງບ້ວງລາຍຈ່າຍເງິນເດືອນຂອງພາກລັດ 
ກ່ອນເກີດວກິິດ ປະກອບກັບນະໂຍບາຍລາຍຈ່າຍກະຕຸ້ນ 
ເສດຖະກິດໃນຊ່ວງວິກິດການ (ໃນນ້ັນລວມທັງການໃຊ້
ຈ່າຍນອກແຜນງົບປະມານ) ໄດ້ເຮັດໃຫ້ລາຍຈ່າຍພາກ
ລັດມີການເຕີບໂຕຢ່າງໄວວາ ແລະ ການຂາດດຸນງົບປະ 
ມານຖີບສູງເຖິງ 6,8 ສ່ວນຮອ້ຍຂອງ GDP ໃນສົກປີ 
2008/09. ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍດີ, ການຂາດດຸນດ່ັງກ່າວຄາດ
ວ່າຈະຫຼຸດລົງໃນໄລຍະສ້ັນເຖິງໄລຍະກາງເນ່ືອງຈາກການ
ຟື້ນຕົວຂອງລາຄາຜະລິດຕະພນັ, ລາຍຮັບເພີ່ມເຕີມຈາກ 
ເຂ່ືອນນ້ໍາເທີນ 2, ການຫຼຸດລາຍຈ່າຍພາກລັດ ຫຼັງຈາກສ້ິນ
ສຸດງານສໍາຄັນຕ່າງໆ ແລະ ການຍຸດຕິການໃຊ້ຈ່າຍນອກ 
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ແຜນວາດ 9. ລາຍຈ່າຍພາກລັດທີ່ສໍາຄັນ 
(ເປີເຊັນຂອງ  GDP) 
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ແຫ ່ຼງຂ້ໍມູນ: ກະຊວງການເງິນ ແລະການຄິດໄລ່ຂອງທະນາຄານໂລກ. 
 

 
 

 ແຜນງົບປະມານພາຍໃນປີ 2009 ຕາມການປະກາດຂອງ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.  

ພາຍຫຼັງທີ່ສະພາແຫງ່ຊາດໄດ້ຮັບຮອງເອົາການຂ້ຶນ 
ດັດຊະນີເງິນເດືອນໃນເດືອນມິຖຸນາ 2008, ເງິນເດືອນ
ແລະອຸດໜູນຂອງພາກລັດໄດ້ເພີ່ມຂ້ຶນເຖິງປະມານ 5,6 
ສ່ວນຮ້ອຍຂອງ GDP ໃນສົກປີ 2008/09 ຈາກ 4,5 
ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນສົກປີ 2007/08. ໃນເວລາດຽວກັນ, ລາຍ
ຈ່າຍເພື່ອການລົງທຶນແລະການປ່ອຍສິນເຊ່ືອກ ໍໄດ້ເພີ່ມ
ຂ້ຶນຮອດ 8,7 ເປີເຊັນຂອງ GDP ຈາກ 7,1 ສ່ວນຮ້ອຍ 
ໃນສົກປີ 2007/08 ເນ່ືອງຈາກການເພີ່ມລາຍຈ່າຍໃສ່
ການສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ (ແຜນວາດ 9). ເປັນທີ່ໜ້າສົນ
ໃຈວ່າ: ລາຍຈ່າຍທີ່ມາຈາກແຫຼ່ງທຶນພາຍໃນຍັງເພີ່ມຂ້ຶນ 
ຢ່າງໄວວາຈາກ 1,6 ສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງ GDP ໃນສົກປີ 
2007/08 ມາເປັນ 3,5 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນສົກປີ 2008/09 
ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນເປັນຍ້ອນການນໍາໃຊ້ແຫຼ່ງທຶນພາຍ 
ໃນທີ່ບ່ໍນອນໃນແຜນງົບປະມານເຊ່ິງກວມເອົາປະມານ 
2,7 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງ GDP. 

ໜີ້ສິນພາກລັດ 

ແຜນວາດ 10. ສປປ ລາວ: ໂຕຊີ້ວັດໜ້ີຕ່າງປະເທດຂອງພາກ
ລັດໃນທ້າຍປີ 2008 (ເປີເຊັນ)  
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ແຫ ່ຼງຂ້ໍມູນ: ການປະເມນີຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານໜີສິ້ນ, 2009. 

 ໃນຂະນະທ່ີ ສປປ ລາວ ມຄີວາມຄືບໜ້າໃນດ້ານ
ການຫຼຸດພາລະແບກຫາບໜ້ີສິນຕ່າງປະເທດແລະໜ້ີສິນ 
ຂອງລັດ, ປະເທດເຮົາ ຍັງຄົງຜະເຊີນຄວາມສ່ຽງສູງດ້ານ
ການຊໍາລະໜ້ີ ຍ້ອນຈໍານວນໜ້ີທ່ີມີຢູ່ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງ
ປະເທດ.3 ໜ້ີສິນທັງໝົດຂອງພາກລັດ (ທັງໜ້ີພາຍໃນ
ແລະຕ່າງປະເທດ) ແມ່ນປະມານ 55,2 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງ 
GDP ໃນທ້າຍປີ 2008. ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍດີ, ການຊໍາລະໜ້ີ
ຂອງລັດຍັງຄົງເປັນເລ່ືອງທີ່ຈັດການໄດ້ຢູ່ຍ້ອນໜ້ີສ່ວນ
ຫຼາຍແມ່ນຢືມຕາມເງື່ອນໄຂນະໂຍບາຍ (ແຜນວາດ 10). 
ມູນຄ່າປະຈຸບັນ (NPV) ຂອງໜ້ີສິນຕ່າງປະເທດ ແລະໜ້ີ
ສິນທີ່ລັດຄ້ໍາປະກັນຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂ້ຶນໜ້ອຍໜ່ຶງຈາກ 
34,9 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງ GDP ໃນ 2008 ມາເປັນປະມານ 
35 ສ່ວນຮ້ອຍພາຍໃນທ້າຍປີ 2009, ເກີນ 26 ສ່ວນຮ້ອຍ 
ຂອງ GDP ພຽງເລັກນ້ອຍໃນໄລຍະກາງເນ່ືອງຈາກມີ
ການຄາດວ່າ: ລັດຖະບານອາດມີຄວາມຕ້ອງການທຶນ 
ສໍາລັບການຖືຫ ຸ້ນໃນໂຄງການລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ຕ່າງໆ. 

                                                           
3  ການສຶກສາຄວາມຍືນຍົງໃນການຊໍາລະໜ້ີສິນ (DSA) ແມ່ນດໍາເນີນຮ່ວມກັນລະຫວ່າງອົງການ IMF ແລະທະນາຄານໂລກ ໂດຍມີ
ການປຶກສາຫາລືກັບທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB). ຂ້ໍມູນໜ້ີສິນຊຶ່ງເປັນສ່ວນສໍາຄັນຂອງວຽກງານດ່ັງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະ 
ໜອງຈາກບັນດາອົງການລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນ ສປປ ລາວ. 
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1.3 ດຸນການຊໍາລະກັບຕ່າງປະເທດ 
 

ການສ່ົງອອກ ແລະ ນໍາເຂົ້າຂອງລາວ 

ແຜນວາດ 11. ການສ່ົງອອກແລະການນໍາເຂົ້າ (US$ ລ້ານ) 
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ລວມຍອດການສົງ່ອອກ ລວມຍອດການນາໍເຂົາ້
ດຸນການຄາ້ ດຸນການຄາ້ (ບໍ່ລວມຊັບພະຍາກອນ)

 
 ແຫ ່ຼງຂ້ໍມູນ: ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແລະການຄິດໄລ່

ແລະ ຄາດຄະເນຂອງທະນາຄານໂລກ. 
 

 ບ່ໍດົນມານ້ີ; ແລະຍັງມີການເພີ່ມຂ້ຶນໃນຂອດການຜະລິດ 
ອີກດ້ວຍ. ຄວາມຕ້ອງການໃນເສດຖະກິດໂລກແລະພາກ
ພື້ນຄາດ ວ່າຈະຟື້ນຕົວ - ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1, ເຊ່ິງ 
ຄາດວ່າຈະເຮັດໃຫກ້ານສົ່ງອອກຂອງລາວເພີ່ມຂ້ຶນຢ່າງ 
ສະໝໍ່າສະເໝໃີນໄລຍະກາງ. ການຂາຍພະລັງງານ 
ໄຟຟ້າໂດຍສະເພາະຈາກນ້ໍາເທີນ 2 ແລະ ເຂ ື ່ອນອ່ືນໆ 
ຄາດວ່າຈະເປັນປັດໄຈຫຼັກທີ່ຜັກດັນການເຕີບໂຕດ້ານ
ການສົ່ງອອກໂດຍລວມນັບແຕ່ປີ 2010 ເປັນຕ້ົນໄປ. ມູນ
ຄ່າການສົ່ງອອກໄຟຟ້າຄາດວ່າຈະເພ່ີມຂ້ຶນເປັນສອງ
ເທົ່ານັບຈາກປີ 2009, ເປັນປະມານ 340 ລ້ານ ໂດລາ 
ໃນປີ 2010.  
 

ການນໍາເຂ້ົາໄດ້ຫຼຸດລົງໃນອັດຕາທ່ີໄວກ່ວາການ
ສ່ົງອອກ. ໃນປີ 2009, ການນໍາເຂ້ົາທັງໝົດຄາດວ່າ ຈະ 

ມູນຄ່າການສົ່ງອອກແລະນໍາເຂ້ົາຂອງລາວຄາດວ່າ
ຈະຫຼຸດລົງໃນປີນ້ີຍ້ອນບັນຫາການຫຼຸດລົງຂອງລາຄາຜະ 
ລິດຕະພັນ (ໂດຍສະເພາະໃນຫົກເດືອນຕ້ົນປີ 2009), 
ການນໍາເຂ້ົາທ່ີມີໜ້ອຍລົງ ຍ້ອນບັນດາໂຄງການສ້າງພື້ນ 
ຖານໂຄງລ່າງຂະໜາດໃຫຍ່ຖືກເລ່ືອນເວລາ ແລະ ຄວາມ
ຕ້ອງການໃນຕະຫຼາດໂລກທ່ີຫຼຸດລົງ.  ການສົ່ງອອກຄາດ
ວ່າຈະຫຼຸດລົງປະມານ 7,2 ສ່ວນຮ້ອຍໃນປີ 2009 
(ຢູ່ປະມານ 1.325 ລ້ານໂດລາ), ເຊ່ິງຈະສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້
ອັດຕາສ່ວນຂອງການສົ່ງອອກຕ່ໍ GDP ຫຼຸດລົງຈາກປະ 
ມານ 26 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປີ 2008 ມາເປັນປະມານ 22 
ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປີ 2009. ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍດີ, ການສ່ົງອອກ
ຂອງຂະແໜງບ່ໍແຮເ່ຊ່ິງກວມເອົາຫຼາຍກ່ວາ50 ສ່ວນຮ້ອຍ 
ຂອງການສ່ົງອອກທັງໝົດເບ່ິງຄືວ່າຈະຟື້ນຕົວໃນໄຕມາດ 
ທີສາມຂອງປີນ້ີ, ເຊ່ິງມີການເພີ່ມຂ້ຶນເກືອບ 10 ສ່ວນ 
ຮ້ອຍເມື່ອທຽບໃສ່ໄຕມາດດຽວກັນຂອງປີກາຍໂດຍ 
ເປັນຍ້ອນ ການຟື້ນຕົວຂອງລາຄາທອງແລະຄໍາໃນຫວ່າງ  

 ຫຼຸດລົງ 9,6 ສ່ວນຮ້ອຍ ເມ່ືອສົມທຽບໃສ່ປີກາຍ (ເປັນປະ 
ມານ US$ 2.078 ລ້ານ) ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນຍ້ອນລາຄາ
ຂອງສິນຄ້າທຶນແລະນ້ໍາມັນເຊ້ືອໄຟທີຫ່ຼຸດລົງ. ເຖິງຢ່າງໃດ
ກ່ໍດີ, ບໍລິມາດ ການນໍາເຂ້ົາໜ້າຈະເພີ່ມຂ້ຶນໃນປີນ້ີ ຍ້ອນ
ການລົງທຶນຂອງລັດຖະບານລາວ ແລະ ການປ່ອຍສິນ
ເຊ່ືອຂອງທະນາຄານທີ່ເພີມ່ຂ້ຶນຫລາຍຫວ່າງບ່ໍດົນມານ້ີ. 
ການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ (FDI) ຄາດ ວ່າຈະຟື້ນຕົວໂດຍ
ສະເພາະໃນຂະແໜງຊັບພະຍາກອນ ແລະຄາດວ່າລາຄາ
ຂອງນ້ໍາມັນເຊ້ືອໄຟແລະສິນຄ້າທຶນອ່ືນໆຈະເພີ່ມສູງຂ້ຶນ 
ເຊ່ິງເປັນປັດໄຈສາໍລັບການຄາດຄະເນວ່າການນໍາເຂ້ົາ 
ຂອງລາວຈະເພີ່ມຕົວຂ້ຶນໃນໄລຍະກາງ. ດ້ວຍເຫດນ້ັນ, 
ການຂາດດຸນທາງການຄ້າໂດຍລວມໜ້າຈະເພີມ່ຂ້ຶນໃນ
ຊຸມປີຕ່ໍໜ້າ. 
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ແຫ ່ຼງຂ້ໍມູນ: BOL, ແລະການປະເມີນຂອງທະນາຄານໂລກ 

 

 

ແຜນວາດ 13. ການລົງທຶນໂດຍກົງຂອງຕ່າງປະເທດ (FDI) ຢູ່ 
ສປປ ລາວ, 2006-12 (US$ ລ້ານ) 
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ແຫຼ່ງຂ້ໍມູນ: ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ການປະເມນີ

ຂອງທະນາຄານໂລກ. 

 ການຂາດດຸນບັນຊີເດີນສະພັດ ຄາດວ່າ: ຈະຫຼຸດລົງ
ທ່ີປະ ມານ 7,9% ຂອງ GDP ໃນປີ 2009 ຈາກ 12,7% 
ໃນປີ 2008 (ແຜນວາດ 12). ການຫຼຸດລົງດ່ັງກ່າວນ້ີ ຈຸດ
ໜັກແລ້ວຍ້ອນເປັນຜົນມາຈາກມູນຄ່າການນໍາເຂ້ົາທີ ່
ຕ່ໍາລົງຈາກ 41 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງ GDP ໃນປີ 2008 ມາ
ເປັນປະມານ 35 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປີນ້ີ,  ປະກອບກັບການ 
ຫຼຸດລົງທີ່ໜ້ອຍກວ່າຂອງການສ່ົງອອກ. ໃນປີ 2010, ຄາດ
ວ່າ: ການຂາດດຸນບັນຊີເດີນສະພັດໜ້າຈະຫຼຸດລົງຕ່ືມອີກ
ເຖິງ 6 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງ GDP ເນ່ືອງຈາກມູນຄ່າການສົ່ງ
ອອກຄາດວ່າ: ຈະເພີ່ມຂ້ຶນໄວກ່ວາມູນຄ່າການນໍາເຂ້ົາ. 
ການດໍາເນີນງານຂອງບັນດາໂຄງການໄຟຟ້ານ້ໍາຕົກຂະ 
ໜາດໃຫຍ່ໂດຍສະເພາະນ້ໍາເທີນ 2 ຄາດວ່າຈະຊ່ວຍເພີ່ມ 
ລາຍຮັບຈາກການສົ່ງອອກ. ຖ້າສົມມຸດຖານວ່າບັນດາ
ໂຄງການຂຸດຄ້ົນຊັບພະຍາກອນແລະໂຄງການຂະໜາດ 
ໃຫຍ່ອ່ືນໆທີ່ບ່ໍແມ່ນຊັບພະຍາກອນ4 ດໍາເນີນໄປຕາມ 
ແຜນແລະການນໍາເຂ້ົາສິນຄ້າທຶນຟື້ນຕົວຄືນ, ຄາດວ່າ 
ການຂາດດຸນບັນຊີເດີນສະພັດຈະເພີ່ມຂ້ຶນໃນໄລຍະກາງ.  

ດຸນບັນຊີທຶນຄາດວ່າ ຈະເກີນດຸນເກືອບເທ່ົາກັບ 
8,1 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງ GDP ໃນປີ 2009, ຫຼຸດລົງຈາກ   
ເກືອບ 16 ສ່ວນຮ້ອຍໃນປີກາຍ. ສາເຫດຫຼັກແມ່ນຍ້ອນ
ການຫຼຸດລົງຂອງ FDI ທີ່ໄຫຼເຂ້ົາມາໃນປີນ້ີ ເຊ່ິງຢູ່ທີ່ $614 
ລ້ານ ຫຼຸດຈາກ $771 ລ້ານໃນປີ 2008 (ຮູບສະແດງ 13). 
ດ້ວຍເຫດນ້ັນ, ຊັບສິນຕ່າງປະເທດສຸດທິ ຈ່ິງຄາດວ່າຈະ
ຫຼຸດລົງຈໍານວນ $175 ລ້ານ ລະຫວ່າງເດືອນມິຖຸນາ 
2008 ຫາ 2009, ແຕ່ຍັງຄົງຈະຢູ່ໃນລະດັບບ່ໍໜ້າກັງວົນ 
ທີ່ $805 ລ້ານ, ໃນຂະນະທີ່ຄັງແຮສໍາຮອງເງິນຕາຕ່າງ 

                                                           
4 ບັນດາໂຄງການຂຸດຄ້ົນຊັບພະຍາກອນຂະໜາດໃຫຍ່ຕ່າງໆ ເຊິ່ງໃນນ້ັນລວມທັງ: ບ່ໍແຮ່ຂະໜາດໃຫຍ່ (ເຊັ່ນ: ເຊໂປນ, ພູເບ້ຍ, ແລະ 
ບ່ໍແຮ່ຂະໜາດນ້ອຍແລະຂະໜາດກາງອ່ືນໆ) ແລະເຂ່ືອນໄຟຟ້ານ້ໍາຕົກທີ່ຂ້ຶນແຜນໄວ້ເຊັ່ນ: ໂຮງໄຟຟ້າຖ່ານຫີນຫົງສາເລັກໄນ, ເຂ່ືອນ
ໄຟຟ້ານ້ໍາງື່ມ 3, ນ້ໍາເທີນ 1, ນ້ໍາງຽບ 1 ແລະ ນ້ໍາອູ. ບັນດາໂຄງການທີ່ສໍາຄັນອ່ືນໆທີ່ບ່ໍແມ່ນຂະແໜງຊັບພະຍາກອນ ໝາຍເຖິງການ
ລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ໃນອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງກະສິກໍາ, ນິຄົມປູກຝັງ, ແລະ ບັນດາໂຄງການທີ່ພົວພັນກັບຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວແລະ
ບັນເທິງ.  
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ປະເທດຄາດວ່າຈະຫຼຸດລົງເລັກນ້ອຍທີ່ປະມານ $600 
ລ້ານ (ຫຼື 5 ເດືອນຂອງການນໍາເຂ້ົາທີ່ບ່ໍລວມຊັບພະຍາ 
ກອນ) ເມ ື່ອສົມທຽບ ໃສ່ $636 ລ້ານໃນທ້າຍປີ 2008. 

1.4 ຂະແໜງທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ 
ອັດຕາແລກປ່ຽນ 

ແຜນວາດ 14. ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນກີບ 
(ດັດຊະນ,ີ ທັນວາ -2006 =100) 

 
ແຫ ່ຼງຂ້ໍມູນ: BOL  ແລະການຄິດໄລ່ຂອງທະນາຄານໂລກ. 

 

 ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນກີບຕ່ໍເງິນໂດລາສະຫະລັດ 
ໂດຍລວມແລ້ວແມ່ນມີສະເຖຍລະພາບ. ສ່ິງໜ່ຶງອາດ
ຍ້ອນມີການຜູກມັດອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນກີບກັບເງິນໂດ
ລາ ແລະ ຍ້ອນແນວນ້ັນຈ່ິງເຮັດໃຫເ້ງິນກີບອ່ອນຄ່າເມື່ອ
ທຽບກັບເງິນບາດໄທ. ໃນໄລຍະຫົກເດືອນຫຼັງສຸດ (ມິຖຸນາ 
-ພະຈິກ, 2009) ເງິນກີບ ໄດ້ແຂງຄ່າຂ້ຶນເລັກນ້ອຍ 0,5 
ສ່ວນຮ້ອຍ ທຽບກັບໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ໄດ້ອ່ອນຄ່າ
ລົງ 3,1 ສ່ວນຮ້ອຍ ເມື່ອທຽບໃສ່ເງິນບາດໄທ, ເບ່ິງແຜນ
ວາດ 14. ຄ່າເງິນກີບທີ່ແຂງຂ້ຶນ ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້
ອັດຕາເງິນເຟີຫ້ຼຸດລົງ, ສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ
ຕ່ໍສະກຸນເງິນກີບ ແລະ ເຮັດໃຫ້ອັດຕາການໃຊ້ໂດລາໃນ
ເສດຖະກິດຫຼຸດລົງ, ແລະ ຫຼຸດພາລະແບກຫາບໜ້ີສິນຕ່າງ 
ປະເທດ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຄ່າເງິນກີບທີ່ແຂງຕົວໃນ
ໄລຍະຍາວ ອາດຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ຄວາມສາມາດແຂ່ງຂັນ 
ຂອງບັນດາອຸດສາຫະກໍາສົ່ງອອກຫຼຸດລົງ ໂດຍສະເພາະ
ຂະແໜງອຸດສະຫະປຸງແຕ່ງ (ຕັດຫຍິບ, ອຸດສາຫະກໍາປຸງ
ແຕ່ງ), ທຸລະກິດກະເສດ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາທີ່ຕິດພັນກັບ
ການທ່ອງທ່ຽວ. 
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ແຜນວາດ 15. ສປປ ລາວ: ລວມຍອດຄັງແຮທາງການ 
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ແຫ ່ຼງຂ້ໍມູນ: ການປະເມີນເບ້ືອງຕ້ົນຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 

ແລະ ການຄາດຄະເນຂອງທະນາຄານໂລກ. 

 ທ່າມກາງສະພາບເສດຖະກິດທ່ີຖົດຖອຍ, ສະເຖຍ 
ລະພາບຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນແມ່ນຕ້ອງແລກດ້ວຍການ 
ຫລຸດລົງຂອງຄັງແຮສໍາຮອງເງນິຕາຕ່າງປະເທດ. ໃນ
ໄລຍະ 6 ເດືອນຕ້ົນປີ 2009, ຄັງແຮສໍາຮອງມ ີUS$587 
ລ້ານ ເມື່ອທຽບໃສ່ US$636 ລ້ານໃນທ້າຍປີ 2008. ມີ
ການປະເມີນວ່າ: ໂຕເລກດ່ັງກ່າວຈະເພີ່ມຂ້ຶນທີ່ປະມານ 
US$ 636 ລ້ານພາຍໃນເດືອນກັນຍາ ແລະ ຄາດຄະເນ
ວ່າ: ໜ້າຈະຢູ່ທີ່ປະມານ US$600 ລ້ານພາຍໃນທ້າຍປີ 
2009, ເຊ່ິງເຫັນວ່າ: ຫຼຸດລົງໃນລະດັບປານກາງທີ່ປະມານ 
6 ສ່ວນຮ້ອຍ ເມື່ອທຽບໃສ່ທ້າຍປີ 2008, ກວມເອົາ 5 
ເດືອນຂອງການນໍາເຂ້ົາສິນຄ້າທີ່ບ່ໍແມ່ນຊັບພະຍາກອນ. 
ເຖິງແມ່ນວ່າຄັງແຮສໍາຮອງເງນິຕາຕ່າງປະເທດຈະຫຼຸດລົງ
ກ່ໍຕາມ, ແຕ່ໂຕເລກດ່ັງກ່າວເຫັນວ່າ: ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ມີສະ
ເຖຍລະພາບດີໃນໄລຍະສາມປີຜ່ານມາ (ແຜນວາດ 15). 
 

 

 
ການປ່ອຍສິນເຊ່ືອຈາກທະນາຄານ 
ແຜນວາດ 16. ການປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ສິນເຊື່ອທະນາຄານ

ເຕີບໂຕ (ຈຸດສ່ວນຮ້ອຍປຕີໍ່ປີ) 
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ສິນເຊ່ືອແກພ່າກເອກະຊນົ ສິນເຊ່ືອແກລ່ດັວິສະຫະກິດ 
ສິນເຊ່ືອສູ່ເສດຖະກິດໂດຍລວມ 

 
ແຫ ່ຼງຂ້ໍມູນ: BOL ແລະການຄາດຄະເນຂອງທະນາຄານໂລກ. 

 ການເຕີບໂຕຂອງສິນເຊ່ືອຢ່າງໄວວາໄດ້ສ້າງຄວາມ 
ກັງວົນກ່ຽວກັບສະເຖຍລະພາບຂອງເສດຖະກິດມະຫາ
ພາກ ແລະຂະແໜງທະນາຄານ. ການເຕີບໂຕຂອງສິນ
ເຊ່ືອໄດ້ເພີ່ມຂ້ຶນຈາກ 84 ສ່ວນຮ້ອຍ ຕ່ໍປີໃນປີ 2008 ມາ
ເປັນ 98 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນທ້າຍເດືອນມິຖຸນາປີ 2009, ເຊ່ິງ
ໃນນ້ັນສ່ວນໃຫຍ່ (30 ຈຸດສ່ວນຮ້ອຍ) ແມ່ນມາຈາກ ການ
ປ່ອຍສິນເຊ່ືອໂດຍກົງຂອງທະນາຄານກາງໃຫ້ແກ່ອໍານາດ 
ການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນເພື່ອສະໜອງທຶນເຂ້ົາໃນບັນດາ
ໂຄງການກ່ໍສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຢູ່ທ້ອງຖ່ິນ. ປະເດັນທີ່
ວ່າ: ການປ່ອຍກູ້ໂດຍກົງດ່ັງກ່າວຈະມກີານຊໍາລະຄືນຄື
ແນວໃດໃນອະນາຄົດນ້ັນແມ່ນຍັງບ່ໍທັນຮູ້ຈະແຈ້ງເທື່ອ. 
ການເຕີບໂຕຂອງສິນເຊ່ືອທີ່ໄວວານ້ີໄດ້ເຮັດໃຫ້ການເຕີບ



ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບສະພາບເສດຖະກດິຂອງ ສປປ ລາວ – ສະບບັທ້າຍປີ 2009 16 

 

 

 

 ໂຕຂອງປະລິມານເງິນ (M1) ເພີ່ມຂ້ຶນປະມານ 22 
ສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຊັບສິນຕ່າງປະເທດສຸດທິຫຼຸດລົງ 
20 ສ່ວນຮ້ອຍ. ການປ່ອຍກູ້ທັງໝົດທຽບເປັນເປີເຊັນຂອງ 
GDP ເທົ່າກັບ 16.3 ສ່ວນຮ້ອຍໃນກາງປີ 2009. 
ລັດຖະບານໄດ້ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາວ່າຈະຈໍາກັດການເຕີບ
ໂຕຂອງສິນເຊ່ືອໃຫໄ້ດ້ໃນທ້າຍປີ 2009, ເພື່ອແກ້ໄຂ
ຄວາມກັງວົນທີ່ເພີມ່ສູງຂ້ຶນຕ່ໍກັບສະເຖຍລະພາບຂອງ
ເສດຖະກິດມະຫາພາກແລະຂະແໜງທະນາຄານ. 

 
ແຜນວາດ 17. ການປ່ອຍສິນເຊື່ອໂດຍທະນາຄານ 

(ເປັນອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງ GDP)  
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ລວມຍອດສິນເຊ່ືອແກເ່ສດຖະກິດ (%ໃນ GDP)
ຍອດເງນິໝູນວຽນໃນເສດຖະກິດ (%ປຽ່ນແປງ) 
ລວມຍອດເງນິຝາກ (%ປຽ່ນແປງ) 
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ລວມຍອດສິນເຊ່ືອແກເ່ສດຖະກິດ (%ໃນ GDP)
ຍອດເງນິໝູນວຽນໃນເສດຖະກິດ (%ປຽ່ນແປງ) 
ລວມຍອດເງນິຝາກ (%ປຽ່ນແປງ) 

 
ແຫ ່ຼງຂ້ໍມູນ: BOL ແລະການຄາດຄະເນຂອງທະນາຄານໂລກ. 

 ການເຕີບໂຕຂອງປະລິມານເງນິເຫັນວ່າ: ຢູ່ໃນລະ 
ດັບເຂ້ັມແຂງຢູ່ເນ່ືອງຈາກເງິນຝາກທັງໝົດໄດ້ເພີ່ມຂ້ຶນ 24 
ສ່ວນຮ້ອຍໃນເດືອນມິຖຸນາ ແລະ ເກືອບຂ້ຶນຮອດເປ້ົາ 
ໝາຍຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (BOL) ທີ່ກໍານົດ
ໄວ້ສໍາລັບປີ 2009 ໃນຂະນະທີ່ປະລິມານເງິນໝູນວຽນ 
(M2) ໄດ້ເພີ່ມຂ້ຶນ 25  ສ່ວນຮ້ອຍ (ປີຕ່ໍປີ) ໃນເດືອນ
ມິຖຸນາ 2009 (ແຜນວາດ 17). ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, ການ
ເຕີບໂຕດ່ັງກ່າວຄາດວ່າຈະຊ້າລົງໃນຫົກເດືອນທ້າຍປີ.  
 

ມີການລາຍງານວ່າ: ໜ້ີເສຍໄດ້ຫຼຸດລົງໃນໄລຍະ
ສາມປີຜ່ານມາ. ໜ້ີເສຍໄດ້ຫຼຸດລົງຈາກປະມານ 10 ສ່ວນ 
ຮ້ອຍໃນທ້າຍປີ 2006 ມາຢູ່ທີ່ປະມານ 4.4 ສ່ວນຮ້ອຍໃນ
ເດືອນພຶດສະພາ 2009. ປະລິມານຂອງ ໜ້ີເສຍຕ່ໍເງິນກູ້
ທັງໝົດໃນບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດລັດ (SOCBs) ໄດ້
ຫຼຸດລົງ ຈາກ 13 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປີ 2006 ມາເປັນ 1.7 
ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປີ 2008. ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, ມັນຍັງບ່ໍທັນ
ຈະແຈ້ງວ່າ: ການຫຼຸດລົງຂອງໜ້ີເສຍນ້ີແມ່ນຍ້ອນການ 
ປັບປຸງການປ່ອຍສິນເຊ່ືອໃຫ້ກຸ່ມທຸລະກິດ ຫຼ ືເປັນຜົນຈາກ
ການເພີ່ມຂ້ຶນຢ່າງໄວວາຂອງການປ່ອຍກູ້ໃໝນັ່ບແຕ່
ເດືອນມິຖຸນາ 2008 ເປັນຕ້ົນມາ. 
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ພາກ II. ການປະຕິຮູບໂຄງສ້າງ ແລະ ນະໂຍບາຍ  
2.1 ນະໂຍບາຍແລະການຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍພາກລັດ 

ການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງການເງິນພາກລັດສືບຕ່ໍໄດ້ຮັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດພາຍໃຕ້ຂອບລວມຂອງແຜນງານເສີມສ້າງຄວາມ
ເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງການເງິນພາກລັດ (PFMSP). ນັບແຕ່ປີ 2008, PFMSP ໄດ້ກວມເອົາການປະຕິຮູບຕ່າງໆທັງໃນ
ດ້ານລາຍຮັບແລະລາຍຈ່າຍຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍງົບປະມານ 2007. ພາຍຫຼັງປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນສອງໄລຍະຂອງການ
ຫັນຄັງເງິນ, ພາສີ ແລະ ອາກອນເປັນສາຍຕ້ັງ, ໄລຍະທີສາມ ທີ່ກວມເອົາແປດແຂວງພາກເໜືອກ່ໍໄດ້ສໍາເລັດລົງດ້ວຍດີ. ຄາດວ່າ: ທັງ
ສາມຂະແໜງຈະຖືກຫັນເປັນສາຍຕ້ັງແລ້ວຢ່າງສົມບູນພາຍໃນທ້າຍປີ 2009. ພ້ອມນ້ັນ, ຍັງໄດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າໃນສ່ວນຂອງການພັດ 
ທະນາລະບົບໃໝ່ສໍາລັບການດຸ່ນດ່ຽງການເງິນງົບປະມານ, ປັບປຸງການຄວບຄຸມການເງິນຂອງລັດ ແລະ ການຈັດໃຫ້ບັນດານະໂຍ 
ບາຍຕ່າງໆສອດຄ່ອງກັບງົບປະມານ. ກົດໝາຍກວດສອບສະບັບໃໝ່ໄດ້ຮັບການປະກາດໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດ 
ໃນເດືອນກໍລະກົດ 2007. ກົດໝາຍສະບັບດ່ັງກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ (SAO) ສາມາດລາຍງານໂດຍກົງຕ່ໍສະພາ
ແຫ່ງຊາດແທນທີ່ຈະລາຍງານຕ່ໍອໍານາດບໍລິຫານຂອງລັດ; ອົງການ SAO ໄດ້ກວດສອບບົດລາຍງານການປະຕິບັດງົບປະມານສົກປີ 
2006/07 ແລະ 2007/08 ທີ່ໄດ້ສົ່ງໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດ. ບາງຂ້ໍສະເໜີແນະຈາກບົດລາຍງານການປະຕິບັດງົບປະມານສົກປີ 
2007/08 ແມ່ນໄດ້ຖືກລວມເອົາເຂ້ົາໃນມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດໃນເດືອນມິຖຸນາ 2009. ເພື່ອຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ PFMSP ໃຫ້
ໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່, ລັດຖະບານຈໍາເປັນຕ້ອງມີການສ້າງຄວາມສາມາດຢ່າງເປັນຂະບວນໃຫຍ່, ສືບຕ່ໍຄໍາໝ້ັນສັນຍາທາງການເມືອງ, ການ
ຊ່ວຍເຫຼືອທາງວິຊາການ, ສ້າງແຜນດໍາເນີນງານການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 3-5 ປີ, ແລະຕ້ອງມີຂອບການແບ່ງປັນລາຍຮັບ. ປະຈຸບັນ, ທາງ
ທະນາຄານໂລກໄດ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາແກ່ກະຊວງການເງິນກ່ຽວກັບການອອກແບບຂອບແບ່ງປັນລາຍຮັບ ແລະ ການກະກຽມຈັດຕ້ັງປະຕິ 
ບັດອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ (VAT), ເຊິ່ງມີແຜນຈະເລ່ີມປະຕິບັດໃນເດືອນມັງກອນ 2010, ການນໍາສະເໜີ VAT ໃຫ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດ 
ນ້ັນຈໍາເປັນຕ້ອງມີການປະສານງານຢ່າງໃກ້ຊິດລະຫວ່າງກົມອາກອນ, ພາສີ ແລະ ຄັງເງິນ.  

ຄວາມຄືບໜ້າຂອງວຽກງານການປະຕິຮູບທີສ່ໍາຄັນຕ່າງໆ 
ບາງມາດຕະການ ໄດ້ຮັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດເພື່ອ

ຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາການຮ່ົວໄຫຼຂອງລາຍຮັບຈາກອາກອນ, 
ປັບປຸງການເກັບລາຍຮັບ ແລະ ຕ້ານຜົນກະທົບຂອງວກິິດ
ເສດຖະກິດໂລກ. ຜູ້ປະກອບການຄ້າ-ຂາຍ ຈໍາເປັນຕ້ອງ
ແຈ້ງຂ້ໍມູນຂອງຜູ້ຊ້ື ແລະ ໄດ້ມີການນໍາໃຊ້ລະບົບສົ່ງຂ້ໍມູນ 
ການຂໍຄືນອາກອນແບບເອເລັກໂຕຣນິກສໍາລັບຜູ້ເສຍອາ 
ກອນລາຍໃຫຍ່. ການຕອບໂຕ້ເບ້ືອງຕ້ົນຂອງລັດຖະບານ 
ຕ່ໍວິກິດການເງິນ ແລະບັນຫາລາຍຮັບຫຼຸດຄາດຫມາຍ 
ແມ່ນດ້ວຍການດັດປັບລາຄານ້ໍາມັນເຊ້ືອໄຟໃຫ້ສອດຄ່ອງ 
ກັບລາຄາທີຫ່ຼຸດລົງໃນຕະຫຼາດໂລກ; ເພີ່ມອາກອນຊົມໃຊ້ 
ແລະ ອາກອນທີ່ເກັບນໍາສິນຄ້າຟຸມເຟືອຍຕ່າງໆເຊ່ັນ: 
ເຫຼົ້າ, ຢາສູບ, ແລະ ເບຍ; ປັບປຸງການເກັບລາຍຮັບຈາກ
ພາສີນໍາເຂ້ົາ; ແລະ ຈໍາກັດການຍົກເວັ້ນອາກອນເຊ່ິງໃນ  

 ນ້ັນລວມທັງການຍົກເວັ້ນອາກອນຕ່ໍຍານພາຫະນະປະ
ເພດຕ່າງໆ. 

ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກົດໝາຍງົບປະມານສະບັບ 
ໃໝ່ກໍາລັງດໍາເນີນຢູ່ ຜ່ານການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນວຽກ 
ສົກປີ 2008/09 ຂອງແຜນງານ PFMSP. ລັດຖະບານ
ລາວ ໄດ້ເຮັດສໍາເລັດການຫັນຄັງເງິນ, ພາສີ ແລະ 
ອາກອນ ເປັນສາຍຕ້ັງຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ຄໍາມ່ວນ, 
ບໍລິຄໍາໄຊ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ, 
ສ່ວນອີກ8 ແຂວງພາກເໜືອ ຄາດວ່າ: ຈະສໍາເລັດການ
ຫັນເປັນ ສາຍຕ້ັງຢ່າງສົມບູນພາຍໃນທ້າຍປີ 2009. ຂອບ
ການແບ່ງປັນແລະແຈກຢາຍລາຍຮັບໄດ້ຮັບການອອກ
ແບບ ແລະ ກໍາລັງຈະສໍາເລັັດຂ້ັນສຸດທ້າຍໃນຂະນະດຽວ
ກັນກ່ໍກໍາລັງມີການກະກຽມກໍານົດໝາຍງົບປະມານ.  
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ສ່ວນການມອບໝາຍລາຍຮັບແບບໃໝ່ ລະຫວ່າງສູນກາງ 
ກັບທ້ອງຖ່ິນ (ບົນພື້ນຖານການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດດໍາລັດ
ຂອງກົດໝາຍງົບປະມານ) ແມ່ນໄດ້ເລ່ີມປະຕິບັດໃນສົກ
ປີ 2008/09. ໃນເດືອນກຸມພາ 2009, ກອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ 
ລ້າຫຼາຍຝ່າຍ (MDTF)  ໄດ້ຮັບການເປີດໂຕເພື່ອເຮັດ
ໜ້າທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເງິນໃຫ້ແກ່ແຜນງານ PFMSP. 
ການປະເມີນຜົນການຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍພາກລັດ ແລະ 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງການເງິນ (PEFA) ກ່ໍໄດ້ເລ່ີມ 
ປະຕິບັດແຕ່ເດືອນເມສາ 2009, ສໍາລັບບົດລາຍງານຜົນ
ການປະເມີນຜົນດ່ັງກ່າວ ຈະແລ້ວສໍາເລັດພາຍໃນເດືອນ
ທັນວາ 2009. ການປະເມີນຜົນ PEFA ຈະ ຊ່ວຍກໍານົດ
ຂ້ໍມູນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການຕິດຕາມກວດກາຜົນການດໍາ
ເນີນງານຂອງລະບົບ PFMS ຕາມແຕ່ລະ ໄລຍະຢູ່ລາວ. 

ການນໍາໃຊ້ສາລະບານບັນຊີສະບັບດັດແກ້ໄດ້ເລ່ີມ 
ປະຕິບັດແລ້ວ ແລະ ການປັບປຸງການ ກວດສອບບັນ ຊີ ກ່ໍ
ກໍາລັງດໍາເນີນຢູ່. ບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າ ແລະ 
ແຂວງຕ່າງໆ ໄດ້ເລ່ີມນໍາໃຊ້ COA ສະບັບດັດແກ້ໃນສົກ
ປີ 2008/09 ເພື່ອສ້າງແຜນງົບປະມານຂອງຕົນ. ແຜນ
ພັດທະນາຄວາມສາມາດສໍາລັບອົງການກວດສອບແຫ່ງ
ລັດ (SAO) ໄດ້ຖືກສ້າງຂ້ຶນແລະຖືກຮັບຮອງ ເອົາໂດຍ
ປະທານ SAO ໃນເດືອນເມສາ 2009. ແຜນວຽກ
ດ່ັງກ່າວ ມີເປ້ົາໝາຍແນໃສ່ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫແ້ກ່
ຄວາມສາມາດຂອງອົງການ SAO ເພື່ອປະຕິບັດການ 
ກວດສອບພາຍນອກຂອງຕົນໃຫ້ມປີະສິດທິຜົນຫຼາຍຂ້ຶນ 
ກ່ວາເດີມ. ການກວດສອບບົດລາຍງານຜົນການປະຕິບັດ 
ງົບປະມານ ສົກປີ 2007/08 ໄດ້ສໍາເລັດລົງໃນເດືອນພຶດ 
ສະພາ ແລະ ຖືກຮັບຮອງເອົາໂດຍສະພາແຫງ່ຊາດໃນ 
ເດືອນມິຖຸນາ 2009. 

ຄວາມຄືບໜ້າໃນການນໍາສະເໜີກໍານົດໝາຍງົບ 
ປະມານສໍາລັບຂະແໜງສຶກສາ ແລະ ສາທາຍັງມີລັກສະ 
ນະຊັກຊ້າ, ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນເປັນຍ້ອນການຂາດການ
ມອບໝາຍລາຍຈ່າຍທີ່ຈະແຈ້ງໃນສອງຂະແໜງການ  

 ດ່ັງກ່າວລະຫວ່າງສູນກາງກັບທ້ອງຖ່ິນ, ການຂາດຂ້ໍມູນ
ພື້ນຖານທີ່ພຽງພ,ໍ ແລະ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການເຖິງ
ການປ່ຽນແປງໃນຂອດການຄຸ້ມຄອງຂະບວນການຂ້ຶນ 
ແຜນງົບປະມານທີ່ຈໍາເປັນເພືອ່ໃຫ້ການປະຕິຮູບດ່ັງກ່າວ 
ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດ. ບັນຫານ້ີຍັງພົວພັນໄປເຖິງການປະ 
ສານງານທີ່ມີປະສິດທິຜົນລະຫວ່າງ ກະຊວງການເງິນ, 
ກະຊວງແຜນການແລະການລົງທຶນ ແລະ ທະບວງການ
ປົກຄອງແລະຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ ຍ້ອນວ່າກໍານົດໝາຍ
ງົບປະມານກວມເອົາທັງລາຍຈ່າຍທີ່ບ່ໍແມ່ນເງິນເດືອນ 
ແລະ ທີ່ແມ່ນເງິນເດືອນ, ຕະຫຼອດເຖິງລາຍຈ່າຍເພື່ອການ
ລົງທຶນ ແລະ ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານປົກກະຕິ.  

ການກະກຽມການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ 
(VAT) ໃນເດືອນມັງກອນ 2010 ໄດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າ 
ຫຼຼາຍ. ພາຍຫຼັງເລ່ືອນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ VAT ຈາກປີ 
2009 ໄປເປັນປີ 2010 ເນ່ືອງຈາກສະພາບວກິິດເສດຖະ 
ກິດໂລກ, ລັດຖະບານລາວ ມີທີມງານ VAT ພາຍໃນກົມ 
ອາກອນເພື່ອເຮັດວຽກຢ່າງເຕັມທີ່ກັບທີ່ປຶກສາສາກົນດ້ານ 
VAT. ຫວ່າງບ່ໍດົນມານ້ີ, ດໍາລັດຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກົດໝາຍ
ວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາໂດຍ 
ນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີ.  ຄໍາສັ່ງແນະນໍາ ຫຼາຍສະບັບຂອງ
ລັດຖະມົນຕີເຊ່ັນ: ຄໍາສັ່ງແນະນໍາວ່າດ້ວຍການຈົດ
ທະບຽນແລະການຄືນອາກອນ ແລະ ແບບຟອມຕ່າງໆ 
ໄດ້ຖືກກະກຽມໃຫ້ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນຮັບຮອງ. 
ບັນດາກິດຈະກໍາສ້າງຄວາມສາມາດ (ການຝຶກອົບຮົມ
ລະດັບກວ້າງ) ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານອາກອນມູນຄ່າເພີມ່, ຜູ້
ເສຍອາກອນ, ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອ່ືນໆ ໄດ້ຖືກຈັດ 
ຕ້ັງໂດຍມກີານຊ່ວຍເຫຼືອທາງວິຊາການຈາກ ຄູ່ຮ່ວມພັດ 
ທະນາ. ການຝຶກອົບຮົມ, ການແລກປ່ຽນຂ້ໍມູນຂ່າວສານ 
ແລະ ການສ້າງຈິດສໍານຶກໃຫ້ແກ່ທຸກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ 
ແລະ ມະຫາຊົນທົ່ວໄປ ຖືເປັນເລ່ືອງສໍາຄັນຍ່ິງຕ່ໍຄວາມສໍາ
ເລັດໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ.  
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  ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກົດໝາຍພາສີສະບັບໃໝ ່ ໄດ້
ສະແດງໃຫເ້ຫັນຄວາມຄືບໜ້າ. ບັນດາຄໍາສັ່ງແນະນໍາທົ່ວ
ໄປ ສໍາລັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກົດໝາຍພາສີ ໄດ້ຖືກຮັບ 
ຮອງເອົາໂດຍລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການເງິນໃນ
ເດືອນຕຸລາ 2009 ສ່ວນການສ້າງຄູ່ມືແນະນໍາການຈັດຕ້ັງ 
ປະຕິບັດນ້ັນ ກ່ໍເກືອບຈະສໍາເລັດແລ້ວ. ບາດກ້າວຕ່ໍໄປ 
ແມ່ນເຮັດໃຫ້ຂ້ັນຕອນຄຸ້ມຄອງການນໍາເຂ້ົາແລະສົ່ງອອກ
ມີຄວາມກະທັດຮັດຂ້ຶນ ດ້ວຍການນໍາສະເໜີຂະບວນ 
ການນໍາເຂ້ົາແລະສົ່ງອອກແລະ ຜ່ານສິນຄ້າ ທີ່ມີລັກສະ 
ນະກະ ທັດຮັດ ເຊ່ິງໃນນ້ັນລວມທັງການນໍາໃຊ້ເອກະສານ
ບໍລິຫານດຽວທີ່ສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂຂອງອາຊຽນກ່ອນ
ການນໍາໃຊ້ລະບົບແຈ້ງແບບອັດຕະໂນມັດ.  

ການປັບປຸງການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນລັດຖະກອນ 
ໃຫ້ທັນເວລາ  ແລະ ການເສີມສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້
ການບໍລິຫານຂອງພາກລັດກໍໄດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າຫຼາຍ. 
ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ທົດລອງລະບົບຈ່າຍເງິນ ເດືອນແບບ
ເອເລັກໂຕຣນິກ (ESPS) ໃນປີ 2008 ເພື່ອແທນການ
ເບີກຈ່າຍເງິນສົດໂດຍກົງ. ມາຮອດປະຈຸບັນນ້ີ, ເງິນເດືອນ
ຂອງລັດຖະກອນໃນຂ້ັນສູນກາງ ແລະ ຫົກແຂວງ ແມ່ນ
ໄດ້ເບີກຈ່າຍຜ່ານການຝາກເຂ້ົາບັນຊີເງິນຝາກຂອງເຂົາ
ເຈ້ົາ ແລະ ສາມາດຖອນໄດ້ຜ່ານ ATMs. ການຂະຫຍາຍ 
ESPS ສູ່ອີກສາມແຂວງ ຄາດວ່າຈະສໍາເລັດພາຍໃນ
ທ້າຍປີນ້ີ, ສ່ວນແຂວງທີ່ເຫຼືອອ່ືນໆ ແມ່ນຈະໃຫ້ສໍາເລັດ 
ພາຍໃນປີ 2010. 

 

  ລາຍຈ່າຍເພື່ອການລົງທຶນຂອງສ່ີຂະແໜງການບູລິ
ມະສິດໄດ້ຫຼຸດລົງ ໃນໄລຍະສົກປີ 2006/07-2007/08 
ສ່ວນໜ່ຶງແມ່ນເປັນຍ້ອນການປະກອບທຶນຈາກຄູ່ຮ່ວມ 
ພັດທະນາ ແລະ ການຫຼຸດລົງຂອງແຜນງານລົງທນຶພາກ
ລັດ (PIP) ໃນພື້ນຖານໂຄງລ່າງແລະການກ່ໍສ້າງທີ່ຫຼຸດ 
ລົງ. ສ່ວນປະກອບທຶນຈາກຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາສໍາລັບທຸກ
ແຜນງານລົງທຶນແຫ່ງລັດໄດ້ຫຼດຸລົງທີ່ 76 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນ
ປີ 2007/08 ຈາກ 85 ສ່ວນຮອ້ຍໃນສົກປີ 2006/07. 
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ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງຂະແໜງການບູລມິະສິດ 
ຕາຕະລາງ 1.    ລາຍຈ່າຍຂອງລັດຖະບານໃນສີຂ່ະແໜງການບູລິມະສິດ 

  2005/06 2006/07 2007/08 

ການໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດ (ຕ້ືກີບ) 

ສ່ີຂະແໜງການ 3.279 3.329 3.066 

ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານປົກກະຕິ 564 649 812 

ລາຍຈ່າຍເພ່ືອການລົງທຶນ 2.715 2.679 2.254 

ກະສິກໍາ 477 365 471 

ພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ 1.551 1.561 1.236 

ສຶກສາ 1.026 1.173 1.067 

ສາທາ 226 229 293 

 (ເປີເຊັນຂອງລາຍຈ່າຍທັງໝົດ) 
ສ່ີຂະແໜງການ 52,4 45,8 39,1 

ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານປົກກະຕິ 9,0 8,9 10,4 

ລາຍຈ່າຍເພ່ືອການລົງທຶນ 43,4 36,9 28,8 

ກະສິກໍາ 7,6 5,0 6,0 

ພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ 24,8 21,5 15,8 

ສຶກສາ 16,4 16,1 13,6 

ສາທາ 3,6 3,2 3,7 

  (ເປີເຊັນຂອງ GDP) 
ສ່ີຂະແໜງການ 9,6 8,4 6,6 

ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານປົກກະຕິ 1,6 1,6 1,8 

ລາຍຈ່າຍເພ່ືອການລົງທຶນ 7,9 6,7 4,9 

ກະສິກໍາ 1,4 0,9 1,0 

ພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ 4,5 3,9 2,7 

ສຶກສາ 3,0 2,9 2,3 

ສາທາ 0,7 0,6 0,6 

ການໃຊ້ຈ່າຍບໍລິຫານປົກກະຕິ (ເປີເຊັນຂອງລາຍຈ່າຍທັງໝົດ) 

 ສ່ີຂະແໜງການ 9,0 8,9 10,4 

ກະສິກໍາ 1,0 0,9 1,0 

ພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ 0,5 0,4 0,5 

ສຶກສາ 6,0 6,1 7,0 

ສາທາ 1,5 1,5 1,9 

 (ເປີເຊັນຂອງລາຍຈ່າຍບໍລິຫານປົກກະຕິທັງໝົດ)* 
ສ່ີຂະແໜງການ 19,8 19,3 19,1 

ກະສິກໍາ 2,2 1,9 1,9 

ພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ 1,0 0,9 0,8 

ສຶກສາ 13,3 13,1 12,8 

ສາທາ 3,4 3,3 3,5  

 ການໃຊ້ຈ່າຍໃນຂະແໜງບູລິມະສິດ
ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນທ່າອ່ຽງທ່ີປະສົມປົນເປ 
ກັນ.  ລາຍຈ່າຍທັງໝດົໃນສ່ີຂະແໜງບູລິມະ
ສິດຂອງລັດຖະບານລາວໄດ້ຫຼຸດລົງໃນໄລ 
ຍະສອງເຖິງສາມປີຫຼັງເນ່ືອງຈາກການຫຼຸດ 
ລົງຂອງລາຍຈ່າຍເພື່ອການລົງທຶນໃນຂະນະ
ທີ່ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານປົກກະຕິລວມໄດ້ເພີ່ມ
ຂ້ຶນໂດຍໄລ່ເປັນສ່ວນຮ້ອຍຂອງການໃຊ້ຈ່າຍ 
ທັງໝົດແລະຂອງ GDP (ຕາຕະລາງ 1). 

ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານປົກກະຕິຂອງບັນ 
ດາຂະແໜງສັງຄົມ (ສຶກສາແລະສາທາ) 
ທຽບໃສ່ງົບປະມານທັງໝົດໄດ້ເພີ່ມຂ້ຶນໂດຍ
ສະເພາະໃນສົກປີ 2007/08: ຂະແໜງສຶກ 
ສາປະມານ 7 ສ່ວນຮ້ອຍ ເຊ່ິງເພີ່ມຈາກ 6,1 
ສ່ວນຮ້ອຍໃນສົກປີ 2006/07 ແລະ ຂະ 
ແໜງສາທາລະນະສຸກປະມານ 1,9 ສ່ວນ 
ຮ້ອຍ, ເພີມ່ຂ້ຶນເລັກນ້ອຍຈາກ 1,5 ສ່ວນ 
ຮ້ອຍໃນສົກປີ 2006/07. ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍດີ, 
ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານປົກກະຕິໃນຂະແໜງ
ສຶກສາທຽບໃສ່ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານປົກກະຕິ 
ທັງໝົດພັດເຫັນວ່າຫຼຸດລົງໃນລະດັບປານ
ກາງພາຍໃນໄລຍະດຽວກັນຄືຈາກ 13,1 
ສ່ວນຮ້ອຍໃນສົກປີ 2006/07 ມາເປັນ 12,8 
ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນສົກປີ 2007/08, ໃນຂະນະທີ່
ໃນຂະແໜງສາທາພັດເພີ່ມຈາກ 3,3 ສ່ວນ 
ຮ້ອຍ ມາເປັນ 3,5 ສ່ວນຮ້ອຍ. 
 
 
ແຫ ່ຼງຂ້ໍມູນ:  ລັດຖະບານລາວ (ກະຊວງການເງິນ) ແລະ ການ 
ຄາດຄະເນຂອງທະນາຄານໂລກ. 
* ຂ້ໍຄວນເອົາໃຈໃສ່: ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານປົກກະຕິທັງໝົດ
ແມ່ນລວມເງິນເດືອນ, ເງິນອຸດໜູນຕ່າງໆ, ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານ 
ແລະ ການໃຊຈ່້າຍບໍລິຫານປົກກະຕິອ່ືນໆ. 
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2.2 ການປັບປຸງຂະແໜງການເງິນ 
ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດຂອງລັດ (SOCBs) ຍັງຄົງກວມເອົາສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຂະແໜງການເງິນໃນລະບົບ, ແຕ່ກ່ໍເລ່ີມມີ 

ສັນຍານຂອງການແຂ່ງຂັນເກີດຂ້ຶນໃນຫວ່າງບ່ໍດົນມານ້ີ ຍ້ອນບົດບາດຂອງບັນດາທະນາຄານຮ່ວມທຶນທຸລະກິດ ແລະ ທະນາຄານ
ເອກະຊົນຕ່າງໆ. ບັນດາທະນາຄານກວມເອົາສ່ວນໃຫຍ່ຂອງລະບົບການເງິນໂດຍມີບັນດາສະຖາບັນການເງິນທີ່ບ່ໍແມ່ນທະນາຄານ 
(NBFI) ກວມເອົາພຽງແຕ່ 3 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຊັບສິນທັງໝົດໃນຂະແໜງການເງິນ. SOCBs ຍັງຄົງມີບົດບາດສູງໂດຍກວມເອົາປະ 
ມານ 60 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຊັບສິນທັງໝົດໃນຂະແໜງການເງິນ. ແຕ່ສ່ວນແບ່ງດ່ັງກ່າວກໍາລັງຫຼຸດລົງຍ້ອນວ່າຊັບສິນຂອງບັນດາທະນາ 
ຄານເອກະຊົນແລະທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດໄດ້ເພີ່ມຂ້ຶນເນ່ືອງຈາກບັນດາທະນາຄານເອກະຊົນແຫ່ງໃໝ່ໆໄດ້ປະກົດຕົວຂ້ຶນ. ໃນປີ 
2008, ມີທະນາຄານທຸລະກິດໃໝ່ 5 ແຫ່ງໄດ້ເລ່ີມການດໍາເນີນງານຢູ່ ສປປ ລາວ ເຮັດໃຫ້ຈໍານວນສະຖາບັນທະນາຄານທັງໝົດເພີ່ມ
ຂ້ຶນເປັນ 20 ແຫ່ງ ໃນນ້ັນປະກອບດ້ວຍທະນາຄານ SOCBs 4 ແຫ່ງ, ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດ 3 ແຫ່ງ, ທະນາຄານເອກະຊົນ 1 
ແຫ່ງ ແລະ ສາຂາທະນາຄານຕ່າງປະເທດ 12 ແຫ່ງ. ການແຂ່ງຂັນທີ່ເພີ່ມສູງຂ້ຶນຂອງບັນດາທະນາຄານເອກະຊົນທີ່ເຂ້ົາໃໝ່ໃນຫວ່າງ
ບ່ໍດົນມານ້ີໄດ້ສະໜອງສ່ິງຈູງໃຈໃຫ້ແກ່ SOCBs ຕ້ອງປັບປຸງການດໍາເນີນງານ, ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ, ການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ, 
ຜະລິດຕະພັນແລະບໍລິການຕ່າງໆຂອງເຂົາເຈົ້າ.  
 

ຂອບລະບຽບການຄຸ້ມຄອງສໍາລັບຂະແໜງການ
ເງິນໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂ້ຶນ. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະນາ 
ຄານທຸລະກິດທີ່ປະກາດໃຊ້ໃນປີ 2007 ໄດ້ຊ່ວຍສ້າງ 
ສະພາບແວດລ້ອມທີສ່ະເໝພີາບ ໃຫ້ແກ່ບັນດາທະນາ 
ຄານທຸລະກິດທຸກແຫ່ງໂດຍອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານ
ທຸລະກິດເຫຼົ່ານ້ັນສາມາດເປີດສາຂາຢູ່ນອກນະຄອນຫຼວງ 
ວຽງຈັນໄດ້. ດໍາລັດຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ທະນາຄານທຸລະກິດໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາໃນວັນທີ 25 
ກັນຍາ 2009.  ດໍາລັດດ່ັງກ່າວ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ
ຕ່ໍບັນຫາຕ່າງໆ ແລະ ຍັງເສີມສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫແ້ກ່
ລະບົບກົດໝາຍຂອງຂະແໜງການເງິນໂດຍລວມ. ຍຸດ
ທະສາດຂະແໜງການເງິນ (FSS) ສະບັບທໍາອິດ ໄດ້ຖືກ 
ກະກຽມພາຍໃຕ້ການຊ້ີນໍາຂອງທະນາຄານກາງ ແລະ 
ລັດຖະບານກ່ໍ ໄດ້ຮັບຮອງແຜນດ່ັງກ່າວໃນເດືອນກຸມພາ 
2009. ລັດຖະບານມີແຜນຈະຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຍຸດທະສາດ
ດ່ັງກ່າວໃນປີໜ້າ ພາຍຫຼັງສໍາເລັດການສ້າງແຜນດໍາເນີນ
ງານຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການຍ່ອຍ. ດໍາລັດຈັດຕ້ັງປະຕິ 
ບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງ
ທຸລະກໍາໄດ້ຖືກສົ່ງໃຫລັ້ດຖະບານພິຈາລະນາແລ້ວໃນ
ເດືອນຕຸລາ 2009. 

 ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບແຫ່ງທໍາອິດຂອງລາວກໍາລັງໄດ້ຮັບ
ການສ້າງຕ້ັງຂ້ຶນເຖິງແມ່ນວ່າຈະມສ່ິີງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງ
ກ່ໍຕາມ. ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼອືຈາກຕະຫຼາດຫຼັກຊັບເກົາຫຼີ
ແລະໄທ, ລັດຖະບານລາວມແີຜນທີຈ່ະເປີດຕະຫຼາດຫຼັກ 
ຊັບແຫ່ງທໍາອິດຂອງ ສປປ ລາວໃນວັນທີ 10 ເດືອນຕຸລາ 
2010.  ລັດຖະບານມກີານພດັທະນາຕະຫຼາດຫຼັກຊັບໃຫ້
ເປັນຊ່ອງທາງການລະດົມທຶນເພື່ອສະໜັບສະໜຸນການ 
ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງ່ 
ຊາດ, ແລະ ຫວັງວ່າຕະຫຼາດດ່ັງກ່າວຈະສາມາດອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການໝນູວຽນທຶນໃນໄລຍະຍາວໃຫ້
ແກ່ພາກທຸລະກິດ. ລັດວິສາຫະກິດຕ່າງໆເຊ່ັນ: ໄຟຟ້າ
ລາວ (EDL) ແລະ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ 
(BCEL) ຄາດວ່າຈະຖືກຄັດເລືອກເພື່ອທົດສອບຕະຫຼາດ 
ຫຼັກຊັບໃໝດ່ັ່ງກ່າວ. ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຕະຫຼາດ 
ຫຼັກຊັບລາວທີ່ຫາກ່ໍໄດ້ຮັບການແຕ່ງ ຕ້ັງຂ້ຶນເພື່ອປຶກສາຫາ 
ລື ແລະ ກໍານົດຂອບລະບຽບການຄຸ້ມຄອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ 
ດ່ັງກ່າວ. ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍດີ, ພືນ້ຖານໂຄງລ່າງທີ່ຍັງບ່ໍພຽງພໍ
ເພື່ອສະໜັບສະໜູນຕະຫຼາດດ່ັງກ່າວ ເຊັ່ນ: ລະບົບການ
ຊໍາລະສະສາງອາດຈະມີຜົນກະທົບໃນທາງລົບຕ່ໍຄວາມ
ສໍາເລັດຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບໃໝ່ນ້ີ. 

 



ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບສະພາບເສດຖະກດິຂອງ ສປປ ລາວ – ສະບບັທ້າຍປີ 2009 22 

 

 

 

ແຜນວາດ 18. ສິນເຊື່ອທີ່ປ່ອຍໃຫ້ເສດຖະກິດແລະລັດຖະບານ 
(ຕື້ກີບ) 

 
ແຫ ່ຼງຂ້ໍມູນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 

 

  ຍະທີ່ເກີດສະພາບຄວາມສັບສົນຂອງເສດຖະກິດໂລກ. 
ການປ່ອຍສິນເຊ່ືອແບບນະໂຍບາຍສ່ວນໃຫຍ່ຂອງລັດ ມີ
ເປ້ົາໝາຍເລັງໃສ່ບັນດາໂຄງການກ່ໍສ້າງຕ່າງໆເພື່ອຮັບໃຊ້
ມະຫາກໍາຊີເກມສ໌ຄ້ັງທີ 25 ແລະ ການສະເຫຼີມສະຫຼອງ 
ວັນຄົບຮອບ 450 ປີຂອງການສະຖາປະນານະຄອນວຽງ
ຈັນເປັນນະຄອນຫຼວງຂອງຊາດ. ຕ່ໍກັບຄວາມກັງວົນທີ່
ເພີ່ມຂ້ຶນກ່ຽວກັບການປ່ອຍສິນເຊ່ືອຂອງທະນາຄານກາງ 
ໄດ້ເຮັດໃຫລັ້ດຖະບານ ແລະ BOL ອອກມາປະກາດວ່າ 
ຈະຍຸຕິລາຍຈ່າຍນອກແຜນງົບປະມານດ່ັງກ່າວ.   

ປະລິມານສິນເຊ່ືອທ່ີສູງຂ້ຶນແລະໄວໃນຫວ່າງບ່ໍດົນ 
ມານ້ີ ໄດ້ສ້າງຄວາມກັງວົນຕ່ໍບັນຫາເງິນໜ້ີເສຍ (NPL) 
ທ່ີອາດຈະເກີດຂ້ຶນໃນອະນາຄົດ. ອັດຕາສ່ວນຂອງ NPLs 
ຕ່ໍເງິນກູ້ທັງໝົດໄດ້ຫຼຸດລົງຈາກ 10,5 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນທ້າຍ 

ການເຕີບໂຕຢ່າງໄວວາຂອງສິນເຊ່ືອໃນປີ 2008 
ແລະ 2009 ອາດຈະເພີມ່ຄວາມສ່ຽງໃຫ້ແກ່ຂະແໜງ
ທະນາຄານຈາກລະດັບທ່ີມີຢູ່ແລ້ວ. ໃນທ້າຍເດືອນມິຖຸນາ 
2009, ການປ່ອຍສິນເຊ່ືອໃຫ້ແກ່ເສດຖະກິດ ໂດຍລວມ 
ໄດ້ເພີ່ມຂ້ຶນ 98 ສ່ວນຮ້ອຍປີຕ່ໍປີ (ຫຼື ຂ້ຶນເຖິງ 8.242 ຕ້ື
ກີບ ຈາກ 4.158 ຕ້ືກີບໃນເດືອນມິຖຸນາ 2008 ເບ່ິງ 
ຮູບສະແດງ 18), ອັດຕາສ່ວນຂອງສິນເຊ່ືອພາກເອກະ
ຊົນ ຕ່ໍ GDP ຍັງເພີ່ມຂ້ຶນເຖິງ 15 ສ່ວນຮ້ອຍ ຈາກ 8 
ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນເດືອນມິຖຸນາ 2008. ຂະແໜງທະນາຄານ 
ໄດ້ເພີ່ມລາຍການເງິນກູ້ຂອງຕົນປະມານ 60 ສ່ວນຮ້ອຍ 
ແລະ ໄດ້ປະກອບສ່ວນ 62 ຈຸດສ່ວນຮ້ອຍໃຫ້ແກ່ການ
ເຕີບໂຕຂອງສິນເຊ່ືອທັງໝົດ. ຖ້າຂາດການປະເມີນ 
ຄວາມສ່ຽງຢ່າງຮອບຄອບສໍາລັບສິນເຊ່ືອອອກໃໝ່ທັງໝົດ 
ກ ໍ ໍອາດຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດມໜ້ີີສິນພາຍໃນນອກແຜນໃນ
ອະນາຄົດ.  ໃນຊ່ວງເວລາດຽວກັນນ້ັນ, BOL ຍັງໄດ້ເລັ່ງ 
ການປ່ອຍສິນເຊ່ືອແບບນະໂຍບາຍໃຫ້ແກ່ບັນດາໂຄງ 
ການສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງລັດຜ່ານທາງອົງການ 
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນລະດັບທ້ອງຖ່ິນປະມານ 184 ສ່ວນຮ້ອຍ, 
ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອກະຕຸ້ນເສດຖະກິດທ້ອງຖ່ິນໃນໄລ  

 ປີ 2006 ມາເປັນ 4,4 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນເດືອນພຶດສະພາ 
2009 ແຕ່ຍັງບ່ໍທັນຈະແຈ້ງວ່າການຫຼຸດລົງຂອງໜ້ີເສຍນ້ີ
ແມ່ນຍ້ອນການປັບປຸງລາຍການປ່ອຍສິນເຊ່ືອ ຫຼື ເປັນຜົນ
ຈາກການເພີ່ມຂ້ຶນຢ່າງໄວວາຂອງການປ່ອຍສິນເຊ່ືອໃໝ່
ນັບຕະຫຼອດໄລຍະ 12 ເດືອນຫຼັງສຸດ ແລະ ການລົບລ້າງ 
NPL ເກ່ົາ. ບັນຫາດ່ັງກ່າວຍ່ິງເປັນທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງຫຼາຍ 
ຂ້ຶນຍ້ອນຄວາມສາມາດຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຂອງຂະແໜງ
ທະນາຄານຍັງມລັີກສະນະຈໍາກັດ. ສະເຖຍລະພາບຂອງ 
ບັນຊີສະຫຼຸບຊັບສິນຂອງທະນາຄານຕ່າງໆອາດຈະຖືກ 
ກະທົບຖ້າວ ິກິດເສດຖະກິດໂລກຫາກບ່ໍຟື້ນຕົວຄືກັບທີ່
ຄາດໄວ້; ທ້າຍທີ່ສຸດອາດຈະສ່ົງຜົນກະທົບຕ່ໍຄວາມສາ 
ມາດສ້າງກໍາໄລຂອງຂະແໜງການຜະລິດໄດ້. ນອກຈາກ
ຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄຸນະພາບຂອງລາຍການສິນເຊ່ືອ
ຈາກບັນດາທະນາຄານຕ່າງໆແລ້ວ, BOL ພັດຍັງມີ 
ຄວາມສາມາດທີ່ຈໍາກັດໃນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງແລະ
ຄຸ້ມຄອງຂະແໜງທະນາຄານໃຫ້ໄດ້ຢ່າງພຽງພ.ໍ 
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2.3 ການປັບປຸງຂະແໜງການຄ້າ 
ສປປ ລາວ ໄດ້ຄ່ອຍເຊື່ອມໂຍງເຂ້ົາກັບເສດຖະກິດໂລກເທື່ອລະກ້າວ ຜ່ານການເຂ້ົາເປັນພາຄີໃນອົງການຈັດຕ້ັງການຄ້າລະດັບ

ພາກພື້ນແລະຫຼາຍຝ່າຍເຊັ່ນ: ASEAN ແລະ WTO. ເບ້ືອງຕ້ົນ, ລາວ ໄດ້ສະໝັກເຂ້ົາເປັນສາມະຊິກຂອງອົງການ WTO ໃນປີ 
1997, ແລະ ຫວ່າງບ່ໍດົນມານ້ີເຫັນວ່າມີຄວາມຄືບໜ້າຫຼາຍ. ຢ່າງໃດກ່ໍດີ, ຍ້ອນການເຊື່ອມໂຍງເຂ້ົາກັບເສດຖະກິດໂລກຂອງປະເທດ 
ຍັງຄົງຢູ່ໃນໄລຍະຕ້ົນ, ຈິ່ງມີຫຼັກຖານຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ: ການສົ່ງອອກຂອງລາວ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໜ້ອຍຈາກວິກິດການເງິນໂລກທຽບໃສ່ 
ການຄາດຄະເນໃນເບ້ືອງຕ້ົນ. GOL ກໍາລັງຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວິທີການດໍາເນີນງານຮ່ວມທົ່ວທຸກຂະແໜງການໃນການປະຕິຮູບ ຕ່າງໆທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄ້າບົນພື້ນຖານຕາຕະລາງແຜນດໍາເນີນງານ5 DTIS/IF 2006 ເພື່ອຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນດາຂ້ໍຈໍາກັດໃນເບ້ືອງການສະ 
ໜອງທີ່ຈ່ອງດຶງຄວາມສາມາດແຂ່ງຂັນດ້ານການສົ່ງອອກຂອງປະເທດ.  
 

ການຈັດຕັງ້ປະຕບິັດມາດຕະການປະຕິຮູບຕ່າງໆທີ່ສໍາຄນັ 
ຄວາມຄືບໜ້າໃນຂະບວນການເຂ້ົາເປັນສາມະ 

ຊິກຂອງອົງການການຄ້າໂລກ (WTO) ມີຈັງວະເລັ່ງລັດ 
ໄວຂ້ຶນ. ກອງປະຊຸມຄ້ັງທຫີ້າຂອງຄະນະກະກຽມເຂ້ົາເປັນ
ສາມະຊິກອົງການການຄ້າໂລກຂອງລາວ (WP) ໄດ້
ຈັດຂ້ຶນໃນວັນທີ 14 ກໍລະກົດ 2009 ເຊ່ິງໃນກອງປະຊຸມ
ດ່ັງກ່າວ ຄະນະຜູ້ແທນລາວໄດ້ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ
ກ່ຽວກັບການປັບປຸງກົດໝາຍຫຼາຍສະບັບເຊ່ິງລວມມ:ີ 
ການຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍສະບັບໃໝວ່່າດ້ວຍສັດລ້ຽງ, 
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັດຕະວະແພດ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການ
ປູກຝັງ ທີ່ຖືກຮັບຮອງເອົາໃນປີ 2008, ແລະນະໂຍບາຍ
ແຫ່ງຊາດສະບັບໃໝວ່່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພຂອງອາ 
ຫານ. ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການອອກໃບອະນຸຍາດນໍາເຂ້ົາ-ສ່ົງ
ອອກທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກແກ່ການນໍາໃຊ້ຂ້ັນຕອນ
ອອກໃບອະນຸຍາດນໍາເຂ້ົາແບບອັດຕະໂນມັດກ່ໍໄດ້ຖືກ
ຮັບຮອງເອົາ. ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການນໍາເຂ້ົາ-
ສ່ົງອອກ ທີ່ຈະນໍາໃຊ້ແນວຄວາມຄິດ “ການປະຕິບັດຄືກັນ
ກັບຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ” ເຂ້ົາໃນລະບົບກົດໝາຍຂອງ
ລາວ ເຊ່ິງບ່ໍເຄີຍມີມາກ່ອນນ້ັນກໍາລັງໄດ້ຮັບການທົບທວນ
ດັດແກ້. ໃນເວລາດຽວກັນ, ຮ່າງດໍາລັດວ່າດ້ວຍແຫ ່ຼງທີ່
ມາຂອງສິນຄ້າກ່ໍກໍາລັງໄດ້ຮັບການທົບທວນໃນຂ້ັນສຸດ 

 ທ້າຍ. ບົດລາຍງານສະບັບສຸດທ້າຍ ແມ່ນຈະສົ່ງໃຫກ້ອງ
ປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ WTO ຫຼື ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ 
ຂອງ WP. ບົດລາຍງານສະບັບດ່ັງກ່າວຈະມີຂ້ໍແນະນໍາ
ວ່າ: ໃຫ້ຮັບເອົາລາວເຂ້ົາເປັນສາມະຊິກ. ກອງປະຊຸມຄ້ັງຕ່ໍ
ໄປຂອງຄະນະກະກຽມເຂ້ົາເປັນສາມະຊິກອົງການການ
ຄ້າໂລກມີແຜນຈະຈັດຂ້ຶນໃນຕ້ົນປີ 2010.  

ສປປ ລາວ ກໍາລັງມຄີວາມຄືບໜ້າໃນການປະຕິ 
ບັດຕາມບັນດາເງື່ອນໄຂໃຫ້ຫຼຸດພາສີນໍາເຂ້ົາພາຍໃຕ້ລະ 
ບອບພາສີເອ້ືອອໍານວຍທ່ີມີປະສິດທິຜົນເອກະພາບຂອງ 
AFTA. ຕາມຂ້ໍມູນເດືອນສິງຫາ 2009, ທຸກຜະລິດຕະ 
ພັນທີ່ຍັງເຫຼືອໃນບັນຊີຜະລິດຕະພັນລະອຽດອ່ອນ (ບັນຊີ
ຂໍຍົກເວັ້ນ) ແມ່ນໄດ້ຖືກລວມເອົາເຂ້ົາໃນບັນຊີຕ້ອງຫຼຸດ 
ພາສີນ້ໍາເຂ້ົາແລ້ວ ເຊ່ິງໃນນ້ັນ 71 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຜະລິດ
ຕະພັນມພີາສີນໍາເຂ້ົາເທົ່າກັບສູນ. ສປປ ລາວ ຈໍາເປັນ
ຕ້ອງຫຼຸດພາສີນໍາເຂ້ົາໃຫ້ເຫຼືອສູນສໍາລັບທຸກລາຍການໃນ
ບັນຊີຜະລິດຕະພັນທີ່ນໍາເຂ້ົາຈາກບັນດາປະເທດອາຊຽນ
ໃຫ້ໄດ້ພາຍໃນປີ 2015. ທ້າຍທີ່ສຸດແລ້ວ, ການເຂ້ົາເປັນ
ພາຄີອົງການການຄ້າໂລກຂອງລາວ ແມ່ນຂ້ຶນກັບຂ້ໍຕົກລົງ
ວ່າດ້ວຍສິນຄ້າແລະບໍລິການລະຫວ່າງລາວກັບທຸກສາມະ
ຊິກຂອງ WP. ລັດຖະບານລາວໄດ້ເລ່ີມຮ່າງບັນດາອົງ 

 

                                                           
5 ຕາຕະລາງປະຕິບັດງານດ່ັງກ່າວໄດ້ຖືກສ້າງຂ້ຶນບົນພື້ນຖານຂ້ໍສະເໜີແນະຈາກການສຶກສາວິເຄາະການເຊື່ອມໂຍງທາງການຄ້າ 

(DTIS) ແລະ ໄດ້ຮັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດພາຍໃຕ້ໂຄງສ້າງການປົກຄອງແບບປະສົມປະສານແຫ່ງຊາດ. 
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ປະກອບຕ່າງໆໃນບົດລາຍງານ ຂອງ WP.  

ວຽກສໍາຄັນກ່ຽວກັບການອໍານວຍຄວາມສະດວກ
ທາງການຄ້າກໍາລັງມີຄວາມຄືບໜ້າແຕ່ກ່ໍຍັງຄົງມສ່ິີງທ້າ 
ທາຍຫຼາຍຢ່າງ. ຫຼັງສໍາເລັດແຜນແມບົ່ດວ່າດ້ວຍການອໍາ 
ນວຍຄວາມສະດວກທາງການຄ້າ, ປະຈຸບັນນ້ີ ແຜນດໍາ
ເນີນງານວ່າດ້ວຍການອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງການ
ຄ້າກໍາລັງຢູ່ໃນຂ້ັນຕອນການກະກຽມ ແລະ ຜ່ານຂະ
ບວນການປຶກສາຫາລື, ຄາດວ່າຈະເຮັດສໍາເລັດພາຍໃນ
ທ້າຍປີ 2009. ແຜນດ່ັງກ່າວ ຈະກໍານົດວາລະຍຸດທະ
ສາດເພື່ອປັບປຸງການອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງການ 

 ຄ້າໂດຍອີງໃສ່ໂຄງສ້າງການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດທີນໍ່າສະເໜີ 
ແລະ ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ຈະແຈ້ງສໍາລັບບັນ 
ດາອົງການຕ່າງໆກ່ໍຄືບັນດາໂຕຊ້ີວັດຜົນງານທີ່ໄດ້ກໍານົດ
ລ່ວງໜ້າ. ຄຽງຄູ່ກັບການເລ່ີມນໍາໃຊ້ລະບົບ IT ໃໝຂ່ອງ
ກົມພາສີ (ASYCUDA) ເພື່ອຫັນລະບົບພາສີໃຫທ້ັນສະ
ໄໝແລະກະທັດຮັດນ້ີກ່ໍມກີານສຶກສາເວລາປ່ອຍສິນຄ້າ 
ທີ່ກໍາລັງໄດ້ຮັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຢູ່ເຊ່ິງແມ່ນຄວາມ
ພະຍາຍາມເພື່ອກໍານົດແລະປະເມີນຂ້ໍມູນພື້ນຖານຂອງ 
ຕ້ົນທຶນສໍາລັບອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງການຄ້າ. 

 

2.4 ການພັດທະນາພາກເອກະຊົນ 
ລັດຖະທໍາມະນູນຂອງ ສປປ ລາວ ສະບັບປີ 1991 ປົກປ້ອງສິດເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍລັດ, ລວມໝູ່ ແລະ ເອກະຊົນ. ໃນໄລຍະຊຸມ

ປີ 90, ແຜນງານກົດໝາຍທີ່ນໍາໃຊ້ໃນຂະນະນ້ັນ ໄດ້ວາງພື້ນຖານຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ແກ່ການສ້າງກົດລະບຽບແລະສະຖາບັນແບບເນ້ັນໃສ່
ກົດເກນ ຕະຫຼາດ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາພາກເອກະຊົນ. ປະຈຸບັນນ້ີ, ການຜະລິດກະສິກໍາ ແລະ ການຜະລິດບັນດາ
ຜະລິດຕະພັນອ່ືນໆສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນຢູ່ໃນມືຂອງພາກເອກະຊົນ, ສ່ວນ SOEs ກວມເອົາພຽງແຕ່ປະມານ 1% ຂອງການຈ້າງງານ. 
ເກືອບ 97% ຂອງຫົວໜ່ວຍການຜະລິດ ຍັງມີຂະໜາດນ້ອຍ (ມີພະນັກງານຕໍາ ່ກ່ວາ 10 ຄົນ). ສ່ວນຫົວໜ່ວຍການຜະລິດຂະໜາດ
ກາງແລະໃຫຍ່, 35% ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍເອກະຊົນທີເ່ປັນພົນລະເມືອງລາວ ແລະ ອີກ 55% ເປັນຮຸ້ນສ່ວນກັບຄົນ
ຕ່າງປະເທດ. ຈໍານວນທີ່ເຫຼືອ ແມ່ນລັດເປ ັນເຈົ້າຂອງ. ກະແສໄຫຼເຂ້ົາຂອງການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດໄດ້ເພີ່ມຂ້ຶນຢ່າງໄວວາ ທັງໃນ
ຂະແໜງຊັບພະ ຍາກອນແລະຂະແໜງທີ່ບ່ໍແມ່ນຊັບພະຍາກອນ (ຈຸດໜັກແລ້ວແມ່ນໄຟຟ້ານ້ໍາຕົກ, ຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ່, ກະສິກໍາ, ອຸດສາ 
ຫະກໍາປຸງແຕ່ງ, ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ). ລະຫວ່າງ 2003-2008, ການລົງທຶນຕົວຈິງ ໄດ້ເພີ່ມຂ້ຶນຈາກ US$110 ລ້ານ ໄປສູ່ປະມານ 
US$770 ລ້ານ. ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດຫຼັກໆ ແມ່ນມາຈາກໄທ, ຈີນ, ຫວຽດນາມ, ອົດສະຕາລີ, ມະເລເຊຍ, ສິງກະໂປ, ເກົາຫຼີໃຕ້, 
ໃຕ້ຫວັນ, ອິນເດຍ, ຝຣັ່ງ,   ໂຮນລັງ, ແລະ ສະຫະລັດອາເມລິກາ. ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮັບຮູ້ຄວາມ  
ຈໍາເປ ັນຕ້ອງປັບປຸງແວດລ້ອມທຸລະກິດ ແລະ ສົ່ງເສີມການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍ
ການເຕີບໂຕ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ແລະ ບັນລຸບັນດາເປ້ົາໝາຍພັດທະນາສະຫະສະວັດ.  

ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການປະຕິຮູບທີສ່ໍາຄັນ 

ເພື່ອສືບຕ່ໍປັບປຸງບັນຍາກາດການລົງທຶນພາຍໃນ
ປະເທດ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນສະບັບໃໝ ່ ເຊ່ິງໄດ້ລວມ
ເອົາກົດໝາຍສະບັບເກ່ົາສອງສະບັບເຂ້ົາກັນໃນເດືອນ
ກໍລະກົດ 2009 ເພື່ອປ່ຽນແທນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການ
ລົງທຶນສອງສະບັບທ່ີໃຊ້ຢູ່ໃນປະຈຸບັນ. ໃນຈໍານວນມາດ
ຕະການຕ່າງໆທີມ່ີ, ກົດໝາຍສະບັບໃໝ ່ໄດ້ລົບລ້າງຂ້ັນ 

 ຕອນອະນຸມັດໃບອະ ນຸຍາດກິດຈະກໍາລົງທຶນທົ່ວໄປທີ່ມີ
ລັກສະນະຍືດຍາວແລະຫຼາຍຂ້ັນຫຼາຍຂອດ, ພ້ອມທັງ
ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີສ່ະເໝພີາບໃຫ້ແກ່ທັງນັກລົງ 
ທຶນທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດດ້ວຍການນໍາໃຊ້ຂ້ັນ 
ຕອນການສ້າງຕ້ັງທຸລະກິດ ແລະ ສ່ິງຈູງໃຈດ້ານການລົງ 
ທຶນຕ່າງໆໃຫ້ເປັນເອກະພາບກັນ. ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍດີ, ກົດ 
ໝາຍສະບັບນ້ີກ່ໍຄືກົດໝາຍບ່ໍແຮ່ສະບັບໃໝ່ (ທີ່ຖືກຮັບ  
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ຮອງໂດຍສະພາແຫງ່ຊາດໃນເດືອນທັນວາ 2008) ແມ່ນ
ຍັງບ່ໍທັນໄດ້ຮັບການປະກາດໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການເທື່ອ. 

ບັນດາກົນໄກທ່ີຫຼາກຫຼາຍທ່ີເປີດໂອກາດໃຫ້ມີການ
ສົນທະນາປຶກສາຫາລືລະຫວ່າງພາກລັດກັບພາກເອກະ
ຊົນ ເພື່ອແກ້ໄຂຂ້ໍຈໍາກັດທາງທຸລະກິດ ແມ່ນໄດ້ຮັບການ
ສ້າງຕ້ັງຂ້ຶນ ແລະ ໄດ້ດໍາເນີນງານທັງໃນຂ້ັນສູນກາງແລະ
ຂ້ັນແຂວງ ເຊ່ັນ: ກອງປະຊຸມທຸລະກິດລາວ, ການສົນ 
ທະນາຄ້ົນຄ້ວາລະຫວ່າງພາກລັດກັບເອກະຊົນຂ້ັນແຂວງ, 
ແລະ ການສົນທະນາຄ້ົນຄ້ວາໂດຍກົງລະຫວ່າງ LNCCI 
ກັບ ບັນດາສະມາຄົມທຸລະກິດຕ່າງໆ ແລະ ກັບລັດຖະ 
ບານລາວ. ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍດີ, ປະສິດທິພາບແລະປະສິດທິ
ຜົນຂອງການສົນທະນາຄ້ົນຄ້ວາເຫຼົ່ານ້ັນຍັງຈໍາເປັນຕ້ອງມີ
ການປັບປຸງຂ້ຶນຕ່ືມເນ່ືອງຈາກຫຼາຍບັນຫາທີ່ຍົກຂ້ຶນໃນ
ການສົນທະນາຄ້ົນຄ້ວາທີ່ຜ່ານມາຍັງບ່ໍທັນໄດ້ຮັບການແກ້
ໄຂເຊ່ັນ: ຄ່າທໍານຽມເດີນທາງເຂ້ົາຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ, ສ່ິງ
ຈູງໃຈການລົງທຶນ, ຂ້ັນຕອນສໍາລັບການນໍາເຂ້ົາສິນຄ້າ
ຊ່ວຍເຫຼືອທີໄ່ດ້ຮັບທຶນຈາກ ODA ແລະ ບັນຫາອ່ືນໆ. 

 ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກົດໝາຍທຸລະກິດແລະກົດ 
ໝາຍວ່າດ້ວຍອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ແມ່ນກໍາລັງດໍາເນີນ
ຢູ່. ຫວ່າງບ່ໍດົນມານ້ີ, ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ດໍາເນີນ
ຫຼາຍບາດກ້າວສໍາຄັນເພື່ອເຮັດໃຫ້ການເຂ້ົາທຸລະກິດມີ
ລັກສະນະກະທັດຮັດຂ້ຶນເຊ່ັນ: ການລົບລ້າງເງື່ອນໄຂທຶນ
ຕໍາ ່ສຸດສໍາລັບ ການເລ່ີມຕ້ົນທຸລະກິດ, ການນໍາສະເໜີ
ລະບົບຂ້ຶນທະບຽນທຸລະກິດແບບກະທັດຮັດໃນບັນດາ
ແຂວງໃຫຍ່ໆ ເຊ່ິງເປັນສ່ວນໜ່ຶງຂອງການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ
ກົດໝາຍວສິາຫະກິດ ຫຼື ກົດໝາຍທຸລະກິດ, ແລະ ການ
ລົບລ້າງໃບອະນຸຍາດຂໍ ສ້າງຕ້ັງບໍລິສັດຜະລິດທົ່ວໄປ ອີງ
ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ. 

 

ການປະເມີນບັນຍາກາດການລົງທຶນ (ICA 2009) 

ແຜນວາດ 19. ສປປ ລາວ – ຂໍ້ຈໍາກັດຫຼັກຕໍ່ການລົງທຶນ (ICA 2009) 

 
ແຫ ່ຼງຂ້ໍມູນ: ທະນາຄານໂລກ (ICA 2009) 

 

 

ຜົນເບ້ືອງຕ້ົນຈາກການປະເມີນບັນຍາ 

ກາດການລົງທຶນຄ້ັງໃໝ່ (ICA 2009) ໄດ້ສະ 

ແດງໃຫ້ເຫັນ: ຂ້ໍຈໍາກັດຫ້າອັນດັບຕ້ົນທ່ີມີຕ່ໍພາກ

ເອກະຊົນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຄື: ການເກັບອາກອນ, 

ການເຂ້ົາເຖິງແຫ່ ຼງທຶນ, ກໍາລັງແຮງງານທ່ີມີສີມືຍັງ

ມີຈໍານວນບ່ໍພຽງພໍ, ໄຟຟ້າ, ແລະ ການເຂ້ົາເຖິງທ່ີ

ດິນ (ແຜນວາດ 19). ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຜົນສໍາ

ເລັດຫວ່າງບ່ໍດົນມານ້ີໃນຂອດການປັບປຸງບັນຍາ 

ກາດການລົງ ທຶນພາຍໃນປະເທດ, ຂໍ ້ຈໍາກັດໃຫຍ່

ຕ່ໍການດ ໍາເນີນທຸລະກິດຍັງຄົງມີຢູ່, ແລະ ຈໍາເປັນ

ຕ້ອງມີຄວາມພະຍາຍາມປະສານງານກັນຫຼາຍຂ້ຶນ 

ກ່ວາເກົ່າລະຫວ່າງບັນດາອົງການໃນຂະແໜງ 

ການຕ່າງໆ ເພ່ືອສົ່ງເສີມການລົງທຶນໃນຂະແໜງ

ການທ່ີບ່ໍແມ່ນຊັບພະຍາກອນ. 
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ການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ (FDI) 
ແຜນວາດ 20. FDI ຕົວຈິງຢູ່ ສປປ ລາວ (US$ ລ້ານ) 
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ແຫ ່ຼງຂ້ໍມູນ: ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ການປະເມີນ

ຂອງທະນາຄານໂລກ. 
 

 
 
 
 

ແຜນວາດ 21. ສ່ວນແບ່ງຂອງການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ 
ແບບສະສົມໂດຍຈັດຕາມປະເທດ 

(% ຂອງຈໍານວນທັງໝົດ, ຂໍ້ມູນໃນທ້າຍເດືອນສິງຫາ 2009) 

 
ແຫ ່ຼງຂ້ໍມູນ:  ລັດຖະບານລາວ (ກຜທ) ແລະ ການຄິດໄລ່ຂອງທະນາຄານໂລກ. 
ສ່ິງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່: FDI ສະສົມ ແມ່ນຢູ່ບົນພື້ນຖານຂ້ໍມູນ FDI ທີ່ຜ່ານການ

ອະນຸມັດໂດຍ MPI. 

 FDI ທ່ີໄຫຼເຂ້ົາມາສູ່ ສປປ ລາວ ຄາດວ່າ: ຈະ
ຫຼຸດລົງຫຼາຍໃນປີ 2009 ອັນເນ່ືອງມາຈາກຜົນກະທົບຈາກ
ວິກິດເສດຖະກິດໂລກ. ຄືດ່ັງທີ່ໄດ້ສົນທະນາມາຂ້າງເທິງ
ນ້ັນ,  ມູນຄ່າ FDI ຈໍານວນລວມຄາດວ່າຈະຫຼຸດລົງຈາກ
ປະມານ $771 ລ້ານໃນປີ 2008 ລົງມາທີ່ $614 ລ້ານ
ໃນປີ 2009 (ຫຼື ຫຼຸດລົງປະມານ 20 ສ່ວນຮ້ອຍ) ເນ່ືອງ
ຈາກຄວາມຫຼ້າຊ້າຂອງການປະຕິບັດບັນດາໂຄງການ
ໄຟຟ້ານ້ໍາຕົກແລະບ່ໍແຮໃ່ໝ່ໆກ່ໍຄືການເຕີບໂຕທີ່ຊ້າໃນ
ບັນດາຂະແໜງການທີບ່ໍ່ແມ່ນຊັບພະຍາກອນ (ແຜນວາດ 
20). ສົມມຸດຖານວ່າເສດຖະກິດໂລກສືບຕ່ໍຟື້ນຕົວ (ເອ 
ກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1), FDI ໃນ ສປປ ລາວ ຄາດວ່າຈະ
ເພີ່ມຂ້ຶນຫຼາຍໃນໄລຍະກາງຍ້ອນຈະມີການສືບຕ່ໍຈັດຕ້ັງ 
ປະຕິບັດບັນດາໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ທັງໃນຂະແໜງ
ຊັບພະຍາກອນແລະຂະແໜງອ່ືນໆ ປະກອບກັບກໍາລັງຊ້ື
ໃນລະດັບພາກພື້ນແລະລະດັບໂລກທີ່ຄາດວ່າຈະຟື້ນຕົວ. 

FDI ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນລົງທຶນໄປທ່ີຂະແໜງຊັບພະ 
ຍາກອນທໍາມະຊາດ. ການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດໃນຂະ
ແໜງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດກວມເອົາຫຼາຍກ່ວາ 80 
ສ່ວນຮ້ອຍຂອງ FDI ທັງໝົດໃນໄລຍະສອງສາມປີຜ່ານ 
ມາ ເຖິງແມ່ນວ່າການລົງທຶນໃນຂະແໜງທີ່ບ່ໍແມ່ນຊັບພະ 
ຍາກອນໄດ້ເພີ່ມຂ້ຶນຫຼາຍກ່ໍຕາມ ແຕ່ກ່ໍຍັງຢູ່ໃນລະດັບ
ຕໍາ ່ຢູ່. ການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນໃນຂະແໜງທະນາຄານ 
ຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂ້ຶນຫຼວງຫຼາຍໃນປີ 2009. ເປັນທີ່ໜ້າສົນ
ໃຈວ່າ: ໃນຂະນະທີ່ຂະແໜງທະນາຄານໃນປະເທດອ່ືນ 
ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກຈາກວກິິດເສດຖະກິດໂລກ, 
ທະນາຄານເອກະຊົນໃໝຫ່ຼາຍແຫ່ງພັດໄດ້ຮັບການສ້າງ 
ຕ້ັງຂ້ຶນຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນປີນ້ີ (ເຊ່ັນ: ທະນາຄານບູຢົງ, 
ທະນາຄານອິນດູຈີນ, ແລະ ທະນາຄານ ST).  FDI 
ຫຼັກທີ່ໄຫເຼຂ້ົາສູ່ ສປປ ລາວ ໃນຊຸມປີຜ່ານມາແມ່ນມາ
ຈາກພາຍໃນພາກພື້ນ ເຊັ່ນ: ໄທ, ຈີນ, ຫວຽດນາມ, ອົດ
ສະຕາລີ, ອິນເດຍ, ຍ່ີປ່ ຸນ ແລະ ເກົາຫຼີ.  
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ພາກ III. ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຕໍ່ການປະຕິຮູບຕ່າງໆ  
 

ສປປ ລາວ ອາໄສການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຕ່າງປະເທດ
ຫຼາຍ, ເຊ່ິງສ່ວນໜ່ຶງ ແມ່ນໃນຮູບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານ 
ວິຊາການ. ພາກນ້ີ ຈະສຶກສາເບ່ິງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານ
ວິຊາການ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼອືອ່ືນໆທີ່ໄດ້ຈາກຄູ່ຮ່ວມ  

 ພັດທະນາເພື່ອສະໜັບສະໜຸນການປະຕິຮູບນະໂຍບາຍ
ຂອງລັດຖະບານ. ຂ້ໍມູນຂ່າວສານດ່ັງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ມາ
ຈາກບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ສັງລວມເຂ້ົາກັນໂດຍ 
ບົດລາຍງານສະບັບນ້ີ.  

3.1 ສັງລວມການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນຕໍ່ວາລະການປະຕິຮູບຕົ້ນຕໍຢູ່ ສປປ ລາວ 
 

ການປົກຄອງພາກລັດ. ການປົກຄອງ ໄດ້ດຶງດູດ
ເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາເຂ້ົາໃນຂົງເຂດ
ການປັບປຸງການບໍລິຫານພາກລັດ, ການແບ່ງຂ້ັນຄຸ້ມ 
ຄອງ, ການພັດທະນາຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງ
ລັດຖະກອນ,  ການຄຸ້ມຄອງການເງິນແຫງ່ລັດ, ການປັບ 
ປຸງກົດໝາຍແລະຕຸລາການ. ໃນປີ 2009, ລັດຖະບານ
ລາວ ໄດ້ທົບທວນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດດໍາລັດວ່າດ້ວຍ
ການປັບໂຄງສ້າງເມືອງ, ໂດຍມີຄໍາສັ່ງແນະນໍາເພີ່ມເຕີມ
ກ່ຽວກັບການ ຈັດປະເພດເມືອງອອກເປັນສາມປະເພດ 
(ຕົວເມືອງ, ຊົນນະບົດ, ແລະ ຊົນນະບົດທຸກຍາກ). ການ
ປັບໂຄງສ້າງດ່ັງກ່າວຄາດວ່າ ຈະເພີ່ມປະສິດທິພາບດ້ວຍ
ການປັບໂຄງສ້າງຂອງບັນດາຫ້ອງ ການຕ່າງໆ. ສໍານັກ
ງານນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີ (ສນຍ) ໄດ້ຊ້ີນໍາການປະເມີນ
ຕົວແບບສູນບໍລິການຜ່ານປະຕູດຽວ (ODSC) ທີໄ່ດ້
ຈັດຕ້ັງປະບັດພາຍໃຕ້ອົງການປົກຄອງແລະຄຸ້ມຄອງ
ລັດຖະກອນ (ທປຄ) ແລະ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ
ໂຄງການ ປັບປຸງບູລະນະ¡¾−ປົກ-£º¤ເພື່ອສ່ົງເສີມການ 
ບໍລິການທີ່ດີ  (GPAR). ໃນດ້ານການແບ່ງຂ້ັນຄຸ້ມຄອງ 
ທາງການເງິນ, ກອງທຶນພັດທະນາເມືອງ (DDF) ຂ້ັນທົດ
ລອງທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການ 
UNCDF/ UNDP ປະຈຸບັນນ້ີແມ່ນກໍາລັງຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 
ຢູ່ 18 ເມືອງ ແລະ 5 ແຂວງ (ຫົວພັນ, ອຸດົມໄຊ, ຊຽງ
ຂວາງ, ສາລະວັນ, ແລະ ເຊກອງ). ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນ 

 ຄວາມທຸກຍາກ (PRF) ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກອົງ 
ການຮ່ວມພັດທະນາສະວິດສ໌ (SDC) ແລະທະນາຄານ
ໂລກ ໄດ້ສໍາເລັດການດໍາເນີນງານຮອບວຽກທເີຈັດແລ້ວ 
ແລະ ຂະຫຍາຍກວມເອົາ 21 ເມືອງໃນໄລຍະປີ 2009. 
ປະຈຸບັນ, ກອງທຶນດ່ັງກ່າວ ດໍາເນີນງານຢູ່ 7 ແຂວງ. ໄດ້
ມີການສົນທະນາຄ້ົນຄ້ວາທີ່ຈະພັດທະນາກອງທຶນດ່ັງກ່າວ 
ເປັນແຜນງານແຫ່ງຊາດ. ການສະໜອງຄໍາຄິດເຫັນຈາກ
ຜ້ ູຊົມໃຊ້ບໍລິການ ເຖິງໃຫກັ້ບລັດຖະບານ ຜ່ານບັດລາຍ
ງານຂອງພົນລະເມືອງກ່ໍກໍາລັງຖືກຈັດຕ້ັງ ປະຕິບັດ.  

ການພັດທະນາລະບົບຄຸ້ມຄອງຂ້ໍມູນຂ່າວສານ
ພະນັກງານ (PIMS) ທີ່ຄາດວ່າຈະເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່
ຂະບວນ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີເ່ປັນ
ເອກະພາບທົ່ວປະເທດ ນ້ັນຍັງສືບຕ່ໍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ 
ຈາກໂຄງການ GPAR. ນະໂຍບາຍແຫງ່ຊາດວ່າດ້ວຍ 
ICT ຖືກຮັບ ຮອງເອົາໂດຍລັດຖະບານໃນປີນ້ີ ແລະ ປະຈຸ
ບັນ ເຫັນວ່າ: ໄດ້ເຊ່ືອມໂຍງຫຼາຍກ່ວາຮ້ອຍຫ້ອງການເຂ້ົາ 
ກັນຜ່ານທາງລະບົບເຄືອຂ່າຍເນັດເວີກພາຍໃນຂອງ 
ລັດຖະບານ; ພື້ນຖານໂຄງລ່າງໄຍແກ້ວທີເ່ປັນກະດູກ
ສັນຫຼັງຂອງການເຊ່ືອມໂຍງບັນດາແຂວງເຂ້ົາກັນນ້ັນ ກ່ໍ
ໄດ້ເຮັດສໍາເລັດແລ້ວ. ບົດສຶກສາກ່ຽວກັບເງິນເດືອນແລະ
ເງິນອຸດໜູນຕ່າງໆຂອງລັດຖະກອນທີ່ມີ ທປຄ ນໍາພາ 
ແລະ ເປັນເຈ້ົາການໂດຍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ
ທະນາຄານໂລກ ກ່ໍສໍາເລັດແລ້ວເຊ່ັນກັນ ແລະ ກໍາລັງຢູ່ 

 



ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບສະພາບເສດຖະກດິຂອງ ສປປ ລາວ – ສະບບັທ້າຍປີ 2009 28 

 

 

 

 ໃນຂ້ັນຕອນການກະກຽມບົດລາຍງານ. ພ້ອມນ້ັນ, ຍັງໄດ້
ມີການຮ່າງບົດສຶກສາກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນການ 
ປົກຄອງ ເຊ່ິງເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກອົງການ UNDP 
ໂດຍປະສານສົມທົບກັບ ທປຄ ແລະ ຄະນະກໍາມາທິການ
ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ.  ນອກຈາກນ້ັນ, ທາງ  

 ທປຄ ຍັງໄດ້ຮັບຮອງການສ້າງຕ້ັງສູນຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມ
ຄອງລັດຖະກອນຂອງ ທປຄ ເຊ່ິງຈະເຮັດໜ້າທີ່ເສີມວຽກ
ງານຂອງສະຖາບັນການເມືອງການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ 
(NAPPA). 

 

ໃນປີ 2009, ສປປ ລາວ ໄດຮ້ບັຮອງເອົາແຜນແມບ່ດົຂະແໜງກດົໝາຍຮອດປີ 2020 ເຊິ່ ງໄດກ້າໍນດົແຜນງານ 
ປບັປງຸຂະແໜງກດົໝາຍແລະຕລຸາການ. ໄດຈ້ດັຕ ັງ້ໃຫມ້ກີານສກຶສາຂຶນ້ສອງຄ ັງ້ ໂດຍພາຍໃຕກ້ານນາໍພາຂອງກະຊວງ 
ຍຕຸິທາໍ ແລະສະພາທະນາຍຄວາມລາວ ພາຍໃຕກ້ານຊວ່ຍເຫືຼອຂອງອງົການ UNDP: ຄ ັງ້ທີໜ່ຶງ, ການສາໍຫຼວດການເຂົາ້ 
ເຖງິຄວາມຍຕຸິທາໍໃນທ ົ່ວປະເທດ, ແລະ ຄ ັງ້ທີສອງ, ການສາໍຫຼວດກຽ່ວກບັກດົລະບຽບ ແລະວທີິປະຕິບດັຕາມປະເພນກີດົ 
ໝາຍ. ໃນປີ 2009, ສະພາແຫງ່ຊາດ ໄດຮ້ບັຮອງເອົາກດົໝາຍສະບບັໃໝຫ່າ້ສະບບັ: ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການສ່ງົເສມີການ 
ລງົທຶນສະບບັໃໝທ່ີ່ເປັນການສງັລວມສອງສະບບັເກ ່າົເຂົ້າກນັ, ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍສື່ ມວນຊນົ, ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍແນວລາວ 
ສາ້ງຊາດ, ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍນ ໍາ້ປະປາ; ແລະກດົ ໝາຍວາ່ດວ້ຍການປະມງົ. ສວ່ນ ສນຍ ໄດອ້ອກດາໍລດັ 14 ສະບບັ 
ເຊິ່ ງໃນນ ັນ້ລວມທງັດາໍລດັວາ່ດວ້ຍຕາໍແໜງ່ບໍລຫິານຂ ັນ້ສງູຂອງລະບບົຄຸມ້ຄອງລດັຖະກອນລາວ, ດາໍລດັວາ່ດວ້ຍຄະນະກາໍ 
ມະການສ ົ່ງເສມີທລຸະກດິແຫງ່ຊາດ, ດາໍລດັວາ່ດວ້ຍສະມາຄມົ, ແລະ ດາໍລດັວາ່ດວ້ຍຄະນະກາໍມະການສິ່ ງແວດລອ້ມແຫງ່ 
ຊາດ. ພອ້ມນ ັນ້, ກາໍລງັມກີານທບົທວນດດັແກດ້າໍລດັວາ່ດວ້ຍການຮບັແລະຮກັສາລດັຖະກອນໃນບນັດາເຂດຫາ່ງໄກສອກ 
ຫີຼກ, ສາໍລບັດາໍລດັວາ່ດວ້ຍການປກົຄອງທາງເອເລັກໂຕຣນກິ, ການແຈງ້ຊບັສນິ, ແລະ ມນູລະນທິິ ກາໍລງັຢູໃ່ນຂ ັນ້ຕອນ 
ການຮາ່ງ. ໃນປີ 2009, ຍງັເປັນປີທ່ີ ສປປ ລາວ ໄດໃ້ຫສ້ດັຕະຍາບນັແກສ່ນົທິສນັຍາສາກນົຈາໍນວນໜ່ຶງຄ:ື ສນົທິສນັຍາ 
ອງົການ ສປຊ ວາ່ດວ້ຍການຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫຼວງ, ສນົທິສນັຍາສາກນົວາ່ດວ້ຍສດິທິຂອງພນົລະເມອືງແລະສດິທິທາງ 
ການເມອືງ, ແລະ ສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍສດິທິຂອງຄນົພິການ. 
 

ຂະແໜງທະນາຄານ ແລະ SOEs. ບັນດາຜູ້ໃຫ້
ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຫຼັກທີໃ່ຫ້ການຊ່ວຍເຫຼອືການປັບປຸງຂະ
ແໜງທະນາຄານ ລວມມ:ີ ADB, IMF, ແລະ WB/IFC. 
ຫວ່າງບ່ໍດົນມານ້ີ, ລັດຖະບານ ໄດ້ດໍາເນີນຫຼາຍມາດຕະ 
ການທີ່ສໍາຄັນເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫແ້ກ່ຂອບ
ລະບຽບກົດ ໝາຍສໍາລັບການທະນາຄານ ແລະ ການເງິນ
ຈຸລະພາກ. ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍດີ, ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຫັນ 
SOCBs ຍັງມລັີກສະນະຊ້າຢູ່. ໃນໄລຍະສ້ັນເຖິງໄລຍະ
ກາງ, ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຕ່າງປະເທດ
ຫຼາຍຂ້ຶນກ່ວາເດີມເພື່ອສືບຕ່ໍສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫແ້ກ່
ລະບຽບການ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຂະແໜງທະນາຄານ,  

 ສືບຕ່ໍຄວາມພະຍາຍາມຕ່ໍເນ່ືອງໃນການປັບໂຄງສ້າງຂອງ 
SOCBs, ແລະປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທາງການເງິນ 
ເຊ່ິງລວມທງັ: ການສ້າງຕ້ັງກົມຂ້ໍມູນຂ່າວສານສິນເຊ່ືອ, 
ລະບົບຂ້ຶນທະບຽນຫຼັກຊັບຄ້ໍາປະກັນ, ລະບົບການຊໍາລະ 
ແລະ ອ່ືນໆ. ການປັບປຸງ SOE ທີ່ບ່ໍນອນຢູ່ໃນຂະແໜງ 
ທະນາຄານ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ 
ຈາກ WB ແລະ JBIC. ຄວາມຄືບໜ້າໃນດ້ານນ້ີຈະສາ 
ມາດສໍາເລັດ ໄດ້ກ່ໍຕ່ໍເມືອມີການຮັບຮອງຍຸດທະສາດ
ປັບປຸງ SOE ທີ່ມີລັກສະນະຈະແຈ້ງ ເຊ່ິງມີການກໍານົດ
ບົດບາດແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບັນດາອົງການ
ຕ່າງໆ ທີກ່່ຽວຂ້ອງຢ່າງຈະແຈ້ງ. 
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ການພັດທະນາການຄ້າ. ລັດຖະບານລາວ ເລັງ 
ເຫັນຄວາມສໍາຄັນ ຂອງການພັດທະນາການຄ້າ ເປັນ
ປັດໄຈຂັບເຄ່ືອນການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດ ແລະ ການ 
ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ໃນຂະນະທີ ່ ການເຊ່ືອມໂຍງ
ເຂ້ົາກັບພາກພື້ນ ແລະ ການເຂ້ົາເປັນພາຄີອົງການ WTO 
ຖືກເບ່ິງວ່າເປັນປັດໄຈກະຕຸກຊຸກຍູ້ທີ່ສໍາຄັນຂອງການປັບ 
ປຸງໃນຂົງເຂດຕ່າງໆເຊ່ັນ: ສິດທິທາງ ການຄ້າ, ການຕີມູນ
ຄ່າພາສີ, ແຫ ່ຼງທີ່ມາຂອງສິນຄ້າ, ເງິນຍູ້ໜູນ, ມາດຕະ 
ການອະນາໄມພືດແລະສັດ (ໝາຍເຖິງ: ຄວາມປອດໄພ
ຂອງອາຫານ, ສຸຂະພາບຂອງສັດແລະພືດ), ອຸປະສັກ
ກີດຂວາງທາງເຕັກນິກຕ່ໍການຄ້າ (ໝາຍເຖິງມາດຕະຖານ
ຜະລິດຕະພັນ, ການຕິດສະຫາຼກ, ແລະ ອ່ືນໆ), ມາດຕະ 
ການລົງທຶນ, ແລະ ຊັບສິນທາງປັນຍາ. ການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່
ພົວພັນກັບການຄ້າ ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການປະສານງານ
ຂອງໂຄງສ້າງການປົກຄອງແບບປະສົມປະສານແຫງ່
ຊາດຂອງລັດຖະບານ ໂດຍມີບູລິມະສິດທີ່ກໍານົດຕາມ
ຕາຕະລາງແຜນດໍາເນີນງານ DTIS. ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ຫຼາຍພາກ 
ສ່ວນໄດ້ໃຫສັ້ນຍາວ່າຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ ການຈັດ 
ຕ້ັງປະຕິບັດຕາຕະລາງດ່ັງກ່າວດ້ວຍການສ້າງຕ້ັງກອງທຶນ
ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຫຼາຍຝ່າຍ ເອ້ີນວ່າ ກອງທຶນອໍານວຍຄວາມ 
ສະດວກໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາການຄ້າ - ໂດຍ ໃຫ້ຢູ່ພາຍ 
ໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງທະນາຄານໂລກ ແລະ ປະຈຸບັນນ້ີ 
ກອງທຶນດ່ັງກ່າວ ຖືວ່າມາຮອດທ້າຍປີ ທໍາອິດ ຂອງການ 
ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ. ຜູ້ໃຫ້ທຶນອ່ືນໆທີ່ມີບົດບາດ ໃຫ້ການ 
ຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄ້າ ລວມມ:ີ ADB, 
ອົດສະຕາລີ, EC, ເຍຍລະມນັ, ITC, ຍ່ີປຸ່ນ, SECO, 
UNCTAD, UNDP, UNIDO, US, ແລະ WB. 

ການພັດທະນາພາກເອກະຊົນ. ຜູ້ໃຫ້ທຶນຫຼັກທີ່ມ ີ
ບົດບາດ ໃນການພັດທະນາພາກເອກະຊົນ ລວມມ:ີ  

 ADB, EC, ເຍຍລະມັນ, ຍ່ີປ່ ຸນ, ILO, ອິນເດຍ, SNV, 
UNIDO, ກ່ ຸມທະນາຄານໂລກ (IFC ແລະ WB) ແລະ 
ພາກສ່ວນ ອ່ືນໆ. ລັດຖະບານ ມີຄວາມຄືບ ໜ້າໃນການ 
ເຮັດໃຫ້ລະບຽບການສ້າງຕ້ັງທລຸະກິດມີຄວາມກະທັດຮັດ 
ຂ້ຶນສໍາລັບ ນັກລົງທຶນພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ ຜ່ານ 
ທາງການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກົດໝາຍທຸລະກິດ, ກົດໝາຍວ່າ 
ດ້ວຍອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ, ແລະ ການກະກຽມກົດ 
ໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນສະບັບໃໝ່ທີຮ່ວມ 
ເອົາສອງກົດໝາຍເກ່ົາເຂ້ົາກັນ.  ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍດີ, ເພື່ອ 
ສ້າງຄວາມດຶງດູດໃນການເຮັດທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ, 
ມັນຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ມີການຮວ່ມມືກັນຂ້ຶນກ່ວາເດີມ ໃນການ 
ເຮັດໃຫ້ຂ້ັນຕອນອອກໃບອະນຸຍາດທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມ
ຄອງຂອງອົງການວິຊາການຕ່າງໆ ນ້ັນມີລັກສະນະກະທັດ
ຮັດຂ້ຶນ, ເຮັດໃຫ້ສ່ິງດຶງດູດໃຈໃນການລົງທຶນງ່າຍດາຍຂ້ຶນ, 
ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງອາກອນ (ໂດຍສະເພາະສໍາລັບ 
SMEs), ປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັນຍາ ແລະ ການປະຕິ 
ບັດທີ່ຮັບຮອງ, ປັບປຸງນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການແຂ່ງຂັນ, 
ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກ່ການໄກ່ເກ່ຍຂ້ໍຂັດ
ແຍ່ງທາງທຸລະກິດ.  

ການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ. ການທ່ອງທ່ຽວ 
ເປັນອີກຂົງເຂດໜ່ຶງທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຫຼາຍ. ຜູ້ໃຫ້
ທຶນຫຼັກ ລວມມ:ີ ADB, EC, ເຍຍລະມັນ, IFC, ຍ່ີປ່ ຸນ, 
ລຸກຊໍາບວກ, ນິວຊີແລນ, ແລະ SNV. ການຊ່ວຍເຫຼືອ 
ຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ ຖືກເລັງເປ້ົາໝາຍໃສ່ຂົງເຂດທີ່ກ້ວາງຂວາງ 
ເຊ່ິງໃນນ້ັນລວມທັງ: ການພັດທະນາຍຸດທະສາດ, ພື້ນ 
ຖານໂຄງລ່າງຕົວຈິງ, ການຕະຫຼາດ ແລະ ການສ້າງຊ່ື 
ສຽງ, ການທ່ອງທ່ຽວແບບທໍາມະຊາດ, ການທ່ອງທ່ຽວ 
ແບບເນ້ັນໃສ່ຊຸມຊົນ, ການຍົກລະດັບທັກສະໃຫ້ແກ່ຜູ້ສະ 
ໜອງບໍລິການ, ແລະ ອ່ືນໆ.  

 

ຄໍາອະທິບາຍກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫຼືອທ່ີກ່າວມານ້ັນ ແລະ ບັນດາໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອອ່ືນໆ ມີເນ້ືອລະອຽດຢ່ ູ
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2. 
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ເອກະສານຄດັຕິດເອກະສານຄດັຕິດເອກະສານຄດັຕິດເອກະສານຄດັຕິດ::::    AAAANNEX NNEX NNEX NNEX 1111     - - - -    ສະພາບເສດຖະກດິໂລກສະພາບເສດຖະກດິໂລກສະພາບເສດຖະກດິໂລກສະພາບເສດຖະກດິໂລກ 
ຫວ່າງບ່ໍດົນມານ້ີ ໄດ້ມີການການປ່ຽນແປງໃນດ້ານດີເກີດຂ້ຶນໃນເສດຖະກິດໂລກ ເຊິ່ງສະແດງອອກໃນທ່າທີການຟື້ນຕົວຄ້ັງ 

ທໍາອິດ ຂອງເສດຖະກິດໃນພາກພື້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂດອາຊີຕາເວັນອອກແລະປາຊີຟິກ (ນໍາໂດຍ ສປ ຈີນ). ປັດໃຈທີ່ພາໃຫ້ມີ 
ການຟື້ນຕົວດ່ັງກ່າວແມ່ນລວມມີການສ່ັງຊື້ສິນຄ້າໄລຍະຍາວ ແລະ ສິນຄ້າຮັບໃຊ້ການຜະລິດໃນເດືອນຜ່ານມາ, ການຫັນກັບມາລົງ 
ທຶນໃນຕະຫຼາດຫຸ້ນ ແລະ ການຟື້ນຕົວຂອງລາຄາສິນຄ້າ. ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, ສະພາບເສດຖະກິດໂລກໃນຕ່ໍໜ້າ ແລະ ໄລຍະເວລາ 
ທີ່ຈະຕ້ອງປະເຊີນກັບເສດຖະກິດຕົກຕ່ໍາແມ່ນຍັງບ່ໍແນ່ນອນ. ຜົນການຄາດຄະເນເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ສະເໜີໃນບົດລາຍ 
ງານສະບັບນ້ີ ໄດ້ອີງໃສ່ຂ້ໍມູນການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຕ່ໍສິນຄ້າສ່ົງອອກຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ໄດ້ມາ 
ຈາກ IMF (ບົດລາຍງານສະພາບເສດຖະກິດໂລກ, ຕຸລາ 2009) ແລະ ຂ້ໍມູນສະພາບເສດຖະກິດພາກພື້ນແລະໂລກ ແລະ ລາຄາສິນ 
ຄ້າຈາກການຄາດຄະເນຂອງທະນາຄານໂລກ (ບົດລາຍງານອັບເດດຂອງເສດຖະກິດເຂດອາຊີຕາເວັນອອກ ແລະ ປາຊີຟິກ ພະຈິກ 
2009) ເຊິ່ງສະແດງໃນຕາຕະລາງ 1 ລຸ່ມນ້ີ: 

 

2007 2008 2009e 2010f 2014f

ເງ່ືອນໄຂໂລກ
ຜົນຜະລິດຈາກທ່ົວໂລກ 5.2 3 -1.1 3.1 4.5

ບໍລິມາດການຄ້າໂລກ 7.3 3.0 -11.9 2.5 6.4*

ລາຄາຜູ້ຊົມໃຊ້
ປະເທດທ່ີພັດທະນາແລ້ວ 2.2 3.4 0.1 1.1 1.9

ສະຫະລັດອາເມລິກາ 2.9 3.8 -0.4 1.7 2.2

ປະເທດກໍາ ລັງພັດທະນາ 6.4 9.3 5.5 4.9 4

ປະເທດກໍາ ລັງພັດທະນາໃນທະວີບອາຊີ 5.4 7.5 3.0 3.4 2.8

ລາຄາສິນຄ້າ (ການປ່ຽນແປງເປັນສ່ວນຮ້ອຍຂອງລາຄາຫົວຫນ່ວຍ USD ຈາກປີກາຍ)

ຜະລິດຕະພັນທ່ີບ່ໍແມ່ນນ້ໍາ ມັນ 14.1 7.5 -20.3 2.4 0.9*

ກະສິກໍາ 20.1 27.2 -14.8 -6.1 0.2

ສະບຽງອາຫານ 25.7 33.9 -17.6 -5.0 0.4

ໂລຫະ ແລະແຮ່ທາດ 6.2 -2.1 -24.9 16.0 -6.5

ທອງ 5.9 -2.3 -28.1 10.0 -10.0

ລາຄານ້ໍາ ມັນ 10.7 36.4 -36.6 24.3 2.6*
5.5 7.5 1.9 1.0

ອັດຕາດອກເບ້ຍ
Real six-month LIBOR 2/ 2.4 0.9 -0.4 -0.1 2.7*

World real long-term interest rate 3/ 2.0 0.4 2.9 2.5 3.4*

ອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງ  GDP ຕາມລາຄາຄົງທ່ີ
ໂລກ 5.2 3.0 -1.1 3.1 4.4*

ປະເທດທ່ີພັດທະນາແລ້ວ 2.7 0.6 -3.4 1.3 2.4

ສະຫະລັດອາເມລິກາ 2.1 0.4 -2.7 1.5 2.1

ປະເທດເຂດເອີຣົບ 2.7 0.7 -4.2 0.3 2.1

ຍ່ີປຸ່ນ 2.3 -0.7 -5.4 1.7 1.8

ອັງກິດ 2.6 0.7 -4.4 0.9 2.9

ເອີຣົບກາງ ແລະ ຕາເວັນອອກ 5.5 3.0 -5.0 1.8 4

ປະເທດກໍາ ລັງພັດທະນາ 8.3 6.0 1.7 5.1 6.4*

ປະເທດກໍາ ລັງພັດທະນາໃນທະວີບອາຊີ 10.6 7.6 6.2 7.3 8.5

ຈີນ 13.0 9.0 8.5 9.0 9.5

ອິນເດຍ 9.4 7.3 5.4 6.4 8.1

ອິນໂດເນເຊຍ 6.3 6.1 4.0 4.8 6.3

ໄທ 4.9 2.6 -3.5 3.7 6

ອາຟຣິກກາ 6.3 5.2 1.7 4.0 5.3

ແຫ່ ຼງຂ້ໍມູນ: IMF (ບົດລາຍງານສະພາບເສດຖະກິດໂລກ, ຕຸລາ 2009)
ຫມາຍເຫດ:

* ຕົວເລກນ້ີແມ່ນສະເລ່ຍ 4 ປີ ແຕ່ 2011-14

ຕາຕະລາງ 1: ສະຫລຸບສະພາບເສດຖະກິດໂລກ
(ການປ່ຽນແປງເປັນສ່ວນຮ້ອຍຈາກປີກາຍ, ເວ້ັນເສຍແຕ່ລະບຸເປັນຢ່າງອ່ືນ)

1/ ສະຫະລັດອາເມລິກາ, ປະເທດເຂດເອີຣົບ, ຍ່ີປຸ່ນ, ອັງກິດ, ການາດາ, ເກົາຫລີໄຕ້, ອົດສະຕາລີ, ແຂວງໄຕ້ຫວັນຂອງ ສປ ຈີນ, ສະວີເດັນ, ສະວິດເຊີແລນ, ຮົງກົງ, ສາທາລະນະລັດ

ເຊັກ, ນໍເວ, ສິງກະໂປ, ເດັນຫມາກ, ອິດສະລາແອນ, ນິວຊີແລນ ແລະ ໄອສແລນ
2/ ອັດຕາດອກເບ້ຍຈາກທະນາຄານ London Interbank ສໍາ ລັບເງິນຝາກສະກຸນເງິນ USD ລົບ (-) ອັດຕາການປ່ຽນແປງຂອງ  U.S. GDP deflator.
3/ ສະເລ່ຍນ້ໍາ ຫນັກ GDP ຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍຂອງພັນທະບັດລັດຖະບານໃນໄລຍະ 10 ປີ (or nearest maturity) ຂອງປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ, ຍ່ີປຸ່ນ, ເຢຍລະມັນ, ຝລ່ັງ,

 ອິຕາລີ, ອັງກິດ ແລະ ການາດາ.
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ANNEX 2 - ໂຄງການຊວ່ຍເຫືຼອຂອງຜູໃ້ຫທຶ້ນໃນວຽກງານການປະຕິຮບູໃນ ສປປ ລາວ 
 

111---    ¡¾−-£÷É -́£º¤-²¾¡ìñ© 
 
 

ºö©¦½ª¾ìó/Âº¦Àº© 
 

 Â£¤¡¾−ªÉ¾−¡¾−£É¾´½− ÷©Ã−¢ö¤À¢©º¾§ó –ARTIP (21 ìÉ¾− A$ ¦¿ìñ® ¦¯¯ ì¾¸, ¡¿ ø̄À¥ñ¼, ´¼−´¾, Äê Áì½ ºò−Â©À−À§¨, 2006Œ-2011).  
À¯í¾Ï¾¨¢º¤Â£¤¡¾−Á´È−À²ˆº¯½¡ºບ¦È¸−À¢í¾Ã−¡¾−ªÉ¾−¡¾−£É¾´½− ÷©¢É¾´Á©−Ã−¢ö¤À¢© º¾§ó. ¥÷©¯½¦ö¤¢º¤Â£¤¡¾−Á´È−Á−Ã¦È¦É¾¤ì½®ö® 
¡¾−ªÉ¾−ການຄ້າ´½− ÷©¢É¾´§¾©ê†´ó¡¾−¯½¦¾−¤¾− Áì½ ó́¯½¦ò©êò²¾® Á¡È®ñ−©¾ ìñ©«½®¾−Ã−¢ö¤À¢©º¾§ó. 

 ¡¾−¦½Îñ®¦½Îø− -¡º¤-êô− -Í¾¨-¦¿ìñ®-Â£¤¡¾− PFMSP (A$2 ìÉ¾−, 2008-Œ2011).  ¡º¤-êô− -¹ù¾¨±È¾¨¥½¦½Îñ®¦½Îø−®ñ−©¾-ÎÉ¾¸¼¡--¦¿£ñ− -¢º¤-
¡¾− -¦É¾¤-£¸¾´-À¢˜´-Á¢¤--Á¡È-ì½®ö®-¡¾− -£÷É´-£º¤-¡¾− -À¤ò− -²¾¡-ìñ© -Áì½ ¡¾− -¨ö¡-ì½©ñ®¢ó©-£¸¾´-¦¾´¾©-Ã−¢˜−¦ø− -¡¾¤ -Áì½ êÉº¤-«…−. 

 -Â£¤¡¾− -¦½Îñ®¦½Îø− -¡¾− -¹ì÷©°Èº− -£¸¾´ê÷¡-¨¾¡  PRSO (-À®…¤-ì¾¨-ì½º¼©-Ã− -²¾¡-¢º¤-ê½−¾£¾− -Âì¡).  
¡¾-−¾-©¾ 
 -Â£¤¡¾− -ªÉ¾-−²½¨¾©-ì½®¾©¡¾-−¾-©¾¦¿ìñ®-¢ö¤-À¢©-º¾§ó- (CAREID) (CDN$15 ìÉ¾− -Â©-ì¾¡¾-−¾-©¾ ¦¿ìñ® ºò−Â©À−À§¨, ¡¿ ø̄À¥¨, ¦¯¯ ì¾¸, 

´¾ÀìÀ§¨, ³òìò®¯ò−, Äê, ªò´ðìò¦Àª Áì½ ¹¸¼©−¾´, 2005-Œ2011). ºö¤¯½¡º®À§̂º´¢º¤Â£¤¡¾−μ øÈº¾§óª¾À ņ̃−ºº¡¦È¼¤ÃªÉ Áì½ ¥ó− Á´È−¡È¼¸¡ñ® 
£¸¾´¯º©Ä²©É¾−¦¾ê¾ì½−½¦÷¡Â©¨¦½À²¾½Á È́−²½¨¾©Á§¡§Éº−ê†À¡ó©ÃÏÈ Áì½ ¦É¾¤¡¾−»È¸´´õÃ−²¾¡²œ− £¼¤£øÈ¡ñ®¡¾−¨ö¡¢ó©£¸¾´ ¦¾´¾© 
¢º¤ì½®ö®¦¾ê¾Ã−²¾¡²œ−À²ˆº¯Éº¤¡ñ− Áì½ ªÉ¾−¡ñ®²½¨¾©ªÈ¾¤Åê†ì½®¾©.  

 ¡¾−»È¸´´õ²¾¡²œ−º¾§ó©É¾−¡¾−²ñ©ê½−¾´½− ÷© (SEARCH)  (CDN$9.25 ìÉ¾− -Â©-ì¾¡¾-−¾-©¾ ¦¿ìñ® ºò−Â©À−À§¨, ¡¿ ø̄À¥¨, ¦¯¯ ì¾¸, ´¾Àì 
À§¨, ³òìò®¯ò−, Äê, ªò´ðìò¦Àª Áì½ ¹¸¼©−¾´, 2004-Œ2010). Â£¤¡¾−Á´È−Á−Ã¦È²ñ©ê½−¾¢ó©£¸¾´¦¾´¾©¢º¤ºö¤¡¾−ìñ© Áì½ ºö¤¡¾−ºˆ−Å 
Ã−¡¾−¯½ªò®ñ©ì½®¼®¡ö©Ï¾¨ Áì½ §È¸¨°øÉ¸¾¤−½Â¨®¾¨Ã−©É¾−ªÈ¾¤Å.  

 ¡¾−¦½Îñ®¦½Îø−¡¾−¥ñ©ª˜¤¯½ªò®ñ©¦ñ−¨¾-ªÉ¾− -¡¾− -¥¿-Á− -¡ê÷¡-»ø®-Á®®-ê†-´ó-ªÒ-Á´È¨ò¤ (CEDAW) (CDN$10.5 ìÉ¾− -Â©-ì¾¡¾-−¾-©¾ ¦¿ìñ®-Äê ºò−Â© 
À−À§¨, ¡¿ ø̄À¥¨, ¦¯¯ ì¾¸, ´¾ÀìÀ§¨, ³òìò®¯ò−, ªò´ðìò¦Àª Áì½ ¹¸¼©−¾´, 2003Œ-2009). -Â£¤¡¾− -´ó-À¯í¾-Ï¾¨-¯½ªò®ñ©-¡¾− -¯È¼− -Á¯¤ -Ã−ì½©ñ®¡ö© 
Ï¾¨ -Áì½ −½-Â¨®¾¨.  

ສະຫະພາບÀºó-ìö® (EU) 
 -ສະໜັບສະໜຸນທຶນໃຫ້ ສປປ ລາວ ຄັ້ງທີ 2 (PRSO 4-7) (13 ìÉ¾− -Àºó-Âë, 2008-2011). À¯í¾-Ï¾¨-Â£¤¡¾− -Á´È− -ການຊ່ວຍເຫືຼອ 4 ປີ ສໍາລັບການຈັດຕັ້ງ 

ປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ¡¾− -¯½ªò-»ø®-−½-Â¨®¾¨-ªÈ¾¤Å ພາຍໃຕ້ແຜນງານ PRSO ຈໍານວນ 12 ລ້ານເອີໂຣ ໃນຮູບແບບຂອງການສະ 
ໜັບສະໜຸນງົບປະມານ ແລະ 1 ລ້ານເອີໂຣສໍາລັບການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ໃຫ້ຂະແໜງສຶກສາ ແລະ ສາທາ. ແຜນງານຮ່ວມກັບ ທະນາຄານໂລກ, 
ອົດສະຕາລີ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ.  

 ¡¾−¦½Îñ®¦½Îø− -¡º¤-êô− -Í¾¨-¦¿ìñ®-Â£¤¡¾− (PFMSP) (3 ìÉ¾− -Àºó-Âë, 2008Œ-2011). ¡º¤-êô− -¹ù¾¨±È¾¨ (êô− -¯½-¡º®-¥¾¡ EU, ºö©-¦½-ª¾-ìó, ¦½-¸ò¦-
ເຊີÁì−, §ø-Áº© -Áì½ ®ðìò¹¾− -Â©¨-ê½−¾£¾− -Âì¡) ¥½§È¸¨¸¼¡--¤¾− -¡¾−¯½ªò-»ø® -Áì½ ¨ö¡-ì½©ñ®-¢ó©-£¸¾´-¦¾´¾©¢º¤¡½§¸¤ ¡¾− -À¤ò−. 

 ສະໜບັສະໜນຸການເກບັກູລ້ະເບດີ: 5 ໂຄງການສະໜບັສະໜນຸການດາໍເນນີງານຂອງ ºö¤¡¾− -£÷É´-£º¤¡¾− -À¡ñ®-¡øÉ-ì½-À®ó©-Á¹È¤-§¾© (NRA) ແລະ ອງົການ 
ເກບັກູລ້ະເບດີລາວ (1,4 ລາ້ນເອໂີຣ, 2008-2011). ທຶນສະໜອງໂດຍກງົໃຫ ້ ºö¤¡¾− -£÷É´-£º¤¡¾− -À¡ñ®-¡øÉ-ì½-À®ó©-Á¹È¤-§¾© ແລະ ອງົການເກບັກູລ້ະເບດີ 
ລາວ ແລະ ບນັດາອງົການທ່ີບ່ໍແມນ່ລດັຖະບານ ເພ່ືອວຽກງານການເກບັກູລ້ະເບດີ ແລະ ການສາ້ງຄວາມສາມາດໃຫ ້ ºö¤¡¾− -ດັ່ງກ່າວໃນຂ ັນ້ສນູກາງ ແລະ 
ທອ້ງຖິ່ນ. 

±½ì„¤ 
 ¦É¾¤£¸¾´À¢̃´Á¢¤©É¾−£¸¾´¦¾´¾©Á¡È £½−½¡¿´½¡¾−Á´È−Õ¢º¤ŒMRC (0,975 ìÉ¾− US$, 2007–2011). Â£¤¡¾−Ä©É¯½¡º®¦È¸− ê†¯ô¡¦¾ 2 

£ö− Á¡È¡º¤Àì¢¾¢º¤ MRC À²̂ºÃ¹É£¿¯ô¡¦¾Á¡ÈÀ¢ö¾À¥í¾Ã−¡¾−¯½ªò®ñ©Â£¤¡¾−ªÈ¾¤Å¢º¤ªö−. 
-Àμ¨ì½-´ñ− (GTZ) 
 ¡¾− -²ñ©ê½−¾--§ö−−½®ö©-À¢©-²ø©-º¨ (2008Œ-2011; US$9,7 ìÉ¾− -Â©-ì¾), -Â£¤¡¾− RDMA -Ã¹É¡¾− -§È¸¨-À¹ìõº¡¾− -¯½ªò®ñ©-Á°−¡¾− -¹É¾-¯ó NSEDP -

Ã− 10 -À´õº¤ -Áì½ -Ã− -− ˜− 8 -À´õº-¤-Á´È− -»È¸´-¡ñ® IFAD. ¡¾− -²ñ©ê½−¾-¢ó©-£¸¾ -́¦¾´¾©-¢º¤-ºö¤-¡º− -Ã− -ì½©ñ®-¦ø− -¡¾¤, -Á¢¸¤ -Áì½ -À´õº¤-Ã− -©É¾− -¡¾− 

¸¾¤-Á°− -À¢©-²ñ©ê½−¾-£ö®-¸ö¤-¥º− -Ä©É-§È¸¨-ìñ©«½®¾− -Ã− -¡¾− -¯ñ®¯÷¤-¡¾− -£÷É´-£º¤-¡¾− -²ñ©ê½−¾-À¦©«½¡ò©. 
 -Â£¤¡¾− -²¾¡-²œ− -ì÷È´-Á´È-−Õ¢º¤ '¡¾− -²ñ©ê½−¾-À¢©-ªí− -−Õì÷È´-Á´È-−Õ¢º¤-Á®®-¨õ− -¨ö¤' (US$26,8 ìÉ¾−, 2002Œ-2013). -Â£¤¡¾− --Ã¹É¡¾− -¦½Îñ®-¦½-Îø− -

¡¾− -²ñ©ê½−¾¡¾− -£÷É´-£º¤-¨º©-−Õ -Áì½ §È¸¨-êò´¤¾− -êÉº¤-«…− -¢º¤-¯½-Àê©-¦½´¾§ò¡ -Áì½ ¡º¤-Àì¢¾-¢º¤ºö¤¡¾− -Á´È-−Õ¢º¤-Ã− -©-û¾− -Àªñ¡− ò¡, ¡¾−¥ñ©ª˜¤ 
-Áì½ ¸¼¡-¤¾− -¡¾−¥ñ©-§œ. 

 -Â£¤¡¾− -§È¼¸§¾− -£ö®-¸ö¤-¥º− -¦¿ìñ® ¦¯¯ ì¾¸ (2009: US$0.5 ìÉ¾−). -Â£¤¡¾− CIM -Ã¹É¡¾− -§È¸¨-À¹ìõº-Á¡È-ພະແນກÁ°−¡¾− -Áì½ ການìö¤êô−ແຂວງ 
ຈໍາປາສັກ ແລະ ຫຼວງນໍ້າທາ -Áì½ ¡ö´-êðì½− ó-¦¾©- ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດ Â©¨-¦½Îº¤ ”-§ú¼¸§¾−£ö®-¸ö¤¥º−“ -À²ˆº-§È¸¨¦É¾¤-´¾©-ª½¡¾− -¨ö¡-ì½©ñ®-£¸¾´-
¦¾´¾©¢º¤-ºö¤-¡ºນ ເຊ່ິງສົມທົບກັບວິທ່ີການຂອງແຜນງານ  GTZ-RDMA.  
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¨†¯÷È− 
 Â£¤¡¾−¨ö¡ì½©ñ®£¸¾´¦¾´¾©£÷É´£º¤Á°−¤¾−ìö¤êô−¢º¤ìñ© (US$6 ìÉ¾− -, JICA – TCP 2004Œ2011). Â£¤¡¾−Á−Ã¦È¯ñ®¯÷¤¡¾− £÷É´£º¤¡¾− -

ìö¤êô− -¢º¤-ìñ© (PIP) Â©¨»È¸´´õ¡ñ®¡½§¸¤Á°−¡¾− Áì½ ¡¾−ìö¤êô− (MPI). 
 ¡¾−¦½Îñ®¦½Îø−¨ö¡ì½©ñ®£¸¾´¦¾´¾© ȫ¡£º¤-¢º¤êÉº¤-«…−Á¡È PACSA (0,6 ìÉ¾− US$, JICA – ê†¯ô¡¦¾ Áì½ ¡¾−±ô¡ºö®»ö´ (2007Œ2010). 

Â£¤¡¾−− šÁ´È−Á−Ã¦È§È¸¨¡¾−êö®-ê¸− -¡¾− -²ö¸²ñ− -ì½¹ Ȩ̀¾¤-¦ø− -¡¾¤ -Áì½ êÉº¤-«…− -À²ˆº-¯ñ®¯÷¤-©É¾− -Â£¤-¦É¾¤-¡¾− -¯ö¡£º¤-êÉº¤-«…−. 
− ò¸§óÁì− 
 Â£¤¡¾−±ô¡ºö®»ö´²¾¦¾ºñ¤¡ò©Ã¹ÉÀ¥í¾ÎÉ¾ê†ìñ© (2.74 ìÉ¾− US$, -Àì†-´-ÁªÈ-¯ó 199----5).  ELTO À¯ñ−Â£¤¡¾−Äì¨½¨¾¸ê†Ã¹É¡¾−±ô¡ºö®»ö´Á¡ÈÀ¥í¾ÎÉ¾ 

ê†ì½©ñ®¡¾¤©É¾−²¾¦¾ºñ¤¡ò©.  
 -êô− -¡¾−¦ô¡¦¾− ò¸§ó-Áì− (US$0.83 ìÉ¾− -Â©-ì¾, -Àì†-´-ÁªÈ-¯ó 2006). -Â£¤¡¾− -Ã¹É-êô− -¡¾− -¦ô¡¦¾-Á¡È-°øÉ-¦½ ñ́¡¥¾¡-²¾¡-ìñ© -Áì½ ²¾¡-ê‰¸-Ä¯ ¦¿ìñ®-¡¾− -

¦ô¡¦¾-¢ñû−¯½ìò−¨¾-Âê-ê†-¯½-Àê©-− ò¸§ó-Áì−.  
 ¦½-«¾-®ñ− -Á´È-¢º¤ (US$13.9 ìÉ¾−, -Àì†-´-ÁªÈ-¯ó 1997) -Ã¹É¡¾− -¦½Îñ®¦½Îø− -¡¾− -²ñ©ê½−¾§ñ®²½¨¾¡º− -´½− ÷© -Áì½ ¡¾− -À§̂º -́¨ö¤-À¦©«½¡ò©-Ã− -²¾¡ 

²œ−ì÷È´-Á´È− -−Õ¢º¤ -Â©¨-¡¸´-Àºö¾-¢ö¤-À¢©: ¡¾− -êÈº¤-êÈ¼¸, ¡¾− -¯½ªò-»ø®²¾¡-ìñ©, ¡¾− -²ñ©ê½−¾-§ö−−½-®ö©, ¡¾− -£÷É´-£º¤-Â£¤¡¾− -Áì½ ¡¾− -²ñ©ê½−¾-
¡¾−¸ò-Ä¥ -Áì½ ò̧-´ó-¡¾− -¯½-¥¿-²¾¡²œ−.  

ì÷¡-Á§´-®¸¡  
 ໂຄງການປັບປຸງການປົກຄອງ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ (US$8.4 ລ້ານ, 2009-2012). ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການແມ່ນເພ່ືອປັບປຸງ ຊີວິດການເປັນ 

ຢູ່ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ອີງຕາມຂະບວນການສ້າງແຜນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ຕາມການລົງທຶນໃນພ້ືນຖານໂຄງລ່າງຂອງຂະແໜງສັງຄົມ ແລະ ຂະແໜງການ 
ຜະລິດ ແລະ ຕາມກິດຈະກໍາສ້າງລາຍຮັບ. 

 ແຜນງານການສະໜັບສະໜຸນຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ລາວ-ລຸກຊໍາບວກ (ລຸກຊໍາບວກປະກອບສ່ວນ US$20.2 ລາ້ນ, ເບວຢຽມ ປະກອບ US$3.1 ລ້ານ, 
2009--2013) ເພື່ອຊ່ວຍກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ດໍາເນີນຍຸດທະສາດຂອງຂະແໜງສາທາ 2000-2020, ຍຸດທະສາດສາທາລະ 
ນະສຸກຂັ້ນພ້ືນຖານ ແລະ ແຜນການພັດທະນາຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ໂດຍອີງໃສ່ 8 ແຜນງານບູລິມະສິດ ເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບການບໍລິການສາທາລະນະ 
ສຸກໃຫ້ກວ້າງຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະກຸ່ມຄົນທຸກຍາກ, ກຸ່ມທ່ີມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ໃນເຂດກັນດານ.    

¦ò¤¡½-Â¯ 
 Â£¤¡¾−¦É¾¤£¸¾´¦¾´¾©©É¾−§ñ®²½¨¾¡º−´½− ÷© (10,9 ìÉ¾− US$, ¦õ®ªÒ´¾ÁªÈ¯ó 1992).  ¦¯¯ ì¾¸ Á È́−¯½Àê©Î‡¤ê†À¢í¾»È¸´Â£¤¡¾− »È¸´´õ 

¦ò¤¡½Â¯ (SCP).  »º©À©õº− ¡ñ−¨¾ 2008, ó́²½− ñ¡¤¾−¢º¤ì¾¸¥¿−¸− 5.800 £ö− Ä©É»ñ®¡¾−±ô¡ ºö®»ö´°È¾−Â£¤¡¾−©„¤¡È¾¸Ã− ¢ö¤À¢©ªÈ¾¤Å 
À§„−: ²¾¦¾ºö¤¡ò©, IT, ¡¾−¦‰¤À¦ó´©É¾−£É¾ Áì½ ¡¾−»ñ®ªÉº−. ¯½-Àê©-¦ò¤¡½-Â¯¨ñ¤-Ä©É¥ñ©¡¾− -±ô¡-ºö®»ö´²¾¨-ÃªÉ-Â£¤¡¾− -À²ˆº§È¸¨ ¦¯¯ ì¾¸ -Ã− -¡¾− -
¡½¡¼ -́¡¾− -¥ñ©-¡òì¾-§ó-À¡-´ 2009 -Áì½ ¢½¹¨¾ -̈¡¾− -¦º− -²¾¦¾-Á¡È-À¥í¾-ÎÉ¾-ê†-¦½²¾-Á¹È¤-§¾© -Áì½ -Á¢¸¤-ªÈ¾¤-Å. 

 Â£¤¡¾−»È¸´´õ ¦ò¤¡½Â¯ (¦õ®ªÒ´¾ÁªÈ¯ó 1992).  ²¾¨ÃªÉÂ£¤¡¾−§È¸¨-À¹ìõ-º©É¾− -Àªñ¡− ò¡-− š Ä©É-´óÀ¥í¾ÎÉ¾ê†ìñ©«½®¾−¹ì¾¨-¡È¸¾ 57 ²ñ− -£ö− ¥¾¡ 169 
¯½Àê©¡¿ìñ¤²ñ©ê½−¾ -Ä©ÉÀ¢í¾»ú¸´¹ìñ¡¦ø©ªÈ¾¤Å¢º¤-Â£¤¡¾−Ã−¹ì¾¨¢ö¤À¢© À§ ່ ັ−: IT, ¡¾− -º¿−¸¨-£¸¾´-¦½©¸¡-©É¾− -¡¾− -£É¾-, ¦¾ê¾ì½−½¦÷¡, 
¡¾−£÷É´£º¤êÈ¾À»õº, ¡¾−®ò−²ö−ì½À»õº−, ¡¾−£÷É´£º¤Ä²¹¾¨½−½ªÈ¾¤Å. 

§ø-Áº©/§ó-©¾ 
 Â£¤¡¾−¸òê½¨÷¢˜−Á¢¸¤  (1,6 ìÉ¾− US$, 2005-Œ2009). À¯í¾Ï¾¨-Â£¤¡¾−ì¸´ ó́: 1) ¨ö¡¦ø¤£¸¾´¦¾´¾©¢º¤°øÉ®ðìò¹¾− Áì½ ²½− ñ¡¤¾− ¢º¤ ò̧ê½ 

¨÷¡½¥¾¨¦¼¤Á¹È¤§¾© Áì½ ¦½«¾− ó¸òê½¨÷¢˜−Á¢¸¤ 5 Á¹È¤ À²̂ºÃ¹É¡¾−®ðìò¡¾−¸òê½¨÷¡½¥¾¨¦¼¤ê†´ó£÷−−½²¾®Á¡È¯½§¾§ö−, 2) ¦É¾¤£¸¾´ ¦¾´¾© 
±ô¡ºö®»ö´Á®®¨¾¸−¾−Á¡È¸òê½¨÷¡½¥¾¨¦¼¤Á¹È¤§¾© Áì½ ¦½«¾− óÁ¢¸¤À²̂º¦¾´¾©¦õ®ªÒÃ¹É¡¾−®ðìò¡¾−¡½¥¾¨¦¼¤ μ È¾¤ªÒÀ− ˆº¤, Áì½ 3) ñ̄®¯÷¤ 
ºö¤¡º−¦¿ìñ®¢½ÁÎ¤¢È¾¸¦¾− Ã− ¦¯¯ ì¾¸ Â©¨°È¾−¡¾−Áì¡ È̄¼−êñ©¦½−½¡È¼¸¡ñ®®ö©®¾©¢º¤¦̂Ã−¦ñ¤£ö´ ì½¹ Ȩ̀¾¤ ¦¯¯ ì¾¸ ¡ñ® §øÁº©. 

 -£½−½− òªò¡¿ (4,5 ìÉ¾− US$, 2003-Œ2009). ºö¤¡¾−§ó©¾ Ä©ÉÃ¹É¡¾−§È¸¨À¹ìõºÁ¡È£½−½− òªò¡¿¢º¤´½¹¾ ò̧ê½¨¾ÄìÁ¹È¤ §¾© Àì†´¯ó 2000 À¯ñ−ªí− 
´¾. À¯í¾Ï¾¨ì¸´¢º¤¡¾−§È¸¨À¹ìõº Á È́−À²ˆº¨ö¡ì½©ñ®£÷−−½²¾®¢º¤− ñ¡»¼−.  À¯í¾Ï¾¨Á È́−À²ˆº¯ñ®¯÷¤£¸¾´»øÉ©É¾−Àªñ¡−ò¡ Áì½ ¡¾−¦ò©¦º− 

Á¡È®ñ−©¾£øº¾¥¾−¢º¤£½−½©„¤¡È¾¸, ¨ö¡¦ø¤£¸¾´¦¾´¾©Ã−¡¾−£÷É´£º¤®ðìò¹¾− Áì½ ¦É¾¤¦…¤¥ø¤Ã¥Á¡È− ñ¡»¼−. 
 -¦½«¾®ñ−£í−£É¸¾¡½¦ò¡¿ Áì½ ¯È¾Ä´É Á¹È¤§¾© Œ NAFRI - (12 ìÉ¾− US$, 2007-Œ2012).  À¯í¾Ï¾¨Á´È−À²ˆº²ñ©ê½−¾Àªñ¡− ò¡ê†´ó°½ìò© ª½²¾® 

Áì½ ¨õ−¨ö¤ Áì½ ¢ÓÁ−½−¿©É¾−¡¾−£÷É´£º¤ê†©ò−À²ˆº¹ì÷©°Èº−£¸¾´ê÷¡¥ö− Áì½ ¦É¾¤£¸¾´»øÉ©É¾−À¦©«½¡ò©¦ñ¤£ö´¦¿ìñ®¡¾−¸¾¤ −½Â¨®¾¨ 

ì½©ñ®§¾©; À¦ó´£¸¾´¦¾´¾©Á¡È NAFRI À²ˆº¦¾´¾©¯½ªò®ñ©²¾ì½®ö©®¾©¢º¤ªö−Â©¨²ñ©ê½−¾£¸¾´¾¦¾´¾© Áì½ ºö¤¡º−; ¯ñ®¯÷¤¡¾−£÷É´ 

£º¤, Áì¡ È̄¼− Áì½ À°ó¨Á°È¢Ó´ø−Á¡È°øÉ£í−£É¸¾ Áì½ ²¾¡¦È¸−ºˆ−ê†¡È¼¸¢Éº¤ Â©¨¦½À²¾½Ã¹ÉÁ¡È¡¾− ®ðìò¡¾−©É¾−¡½¦ò¡¿ Áì½ ¯È¾Ä´ÉÁ¹È¤§¾© 
(NAFES). 

 -¦É¾¤£¸¾´À¢̃´Á¢¤©É¾−¡¾−£÷É´£º¤¦…¤Á¸©ìÉº´ (SEM)  (8,7 ìÉ¾− US$, Äì¨½ II: 2005-Œ2010). À¯í¾Ï¾¨¡¾−§È¸¨À¹ùõºÁ È́−À²ˆº¦É¾¤ £¸¾´À¢̃´ 
Á¢¤Á¡Èºö¤¡¾− STEA Ã−¡¾−¯½ªò®ñ©²¾ì½®ö©®¾©¢º¤ªö−Ã−¡¾−¥ñ©ª˜¤¯½ªò®ñ©¡ö©Ï¾¨ Áì½ ì½®¼®¡¾−ªÈ¾¤Å Â©¨¦½À²¾½Á ú́− ¡¾−¯½À ó́− 
°ö−¡½êö®©É¾−¦…¤Á¸©ìÉº´ Áì½ ¦ñ¤£ö´. Â£¤¡¾−¨ñ¤Ä©Éìö¤Àìò¡¡È¼¸¡ñ®¡¾−¯½ªò®ñ© Áì½ ¡¾−®ñ¤£ñ®Ã§ÉÃ−¢˜−¦ø−¡¾¤ Áì½ Á¢¸¤ ¡È¼¸¡ñ®¡¾−¯½ 
À´ó−°ö−¡½êö®©É¾−¦…¤Á¸©ìÉº´ Áì½ ¡ò©¥½¡¿¡¾−¦ô¡¦¾ Áì½ ¦É¾¤¥ò©¦¿− ô¡¡È¼¸¡ñ®¦…¤Á¸©ìÉº´. 
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 Â£¤¡¾−¦‰¤À¦ó´¡¾−¥ñ©ª˜¤¯½ªò®ñ©Á°−¨÷©ê½¦¾©©É¾−¯È¾Ä´É 2020, FSIP  (§È¸¨À¹ìõºÂ©¨ ºö¤¡¾− Sida Áì½ JICA, 2006-Œ2011. êô− SIDA: 1,2 
ìÉ¾− US$).  ¡¾−§È¸¨À¹ìõºÁ È́−Á−Ã¦È¨ö¡¦ø¤£¸¾´¦¾´¾©¢º¤¡½§¸¤¡½¦ò¡¿Œ¯È¾Ä´É Ã−¡¾−©¿À− ó− Áì½ ¯½¦¾−¡¾−¥ñ©ª˜¤ ¯½ªò®ñ©¨÷©ê½¦¾© 
2020 ¡ñ®®ñ−©¾²¾¡¦È¸−ªÈ¾¤Åê†¡È¼¸¢Éº¤ (¡½§¸¤ªÈ¾¤Å, ®ñ−©¾°øÉÃ¹Éêô−, °øÉìö¤êô−, º¿−¾©¡¾−¯ö¡£º¤¢̃−Á¢¸¤ Áì½ À ṍº¤ Áì½ ºö¤¡¾−¥ñ©ª˜¤ 

´½¹¾§ö−ºˆ−Å). 
ºö¤¡¾− -²ñ©ê½−¾Á-− -Àêó-Áì− (SNV) 
 SNV Ã¹É¡¾−¦½-− ñ®-¦½-Îø− -Â£¤¡¾− ” À²†´-®ö©®¾©-Á´È¨ò¤-Ã− -¸¼¡-¤¾− -¡¾− -¹ì÷©°Èº− -£¸¾´ê÷¡-¨¾¡” ¢º¤ UNDP Ã− -¡¾− -¨ö¡-ì½©ñ®---À²ˆº-¯½ªò®ñ©-−½Â¨ 

®¾¨. Â£¤¡¾− -´ó-À¯í¾-Ï¾¨Äì¨½-¡¾¤-Ã− -¡¾−¦‰¤-À¦ó´©É¾− -®ö©®¾©-¨ò¤Œ§¾¨ -Áì½ §È¸¨-À¹ìõº-°øÉ-ê÷¡-¥ö−, ¨ö¡-¦ø¤-£¸¾´-»øÉ-©É¾− -¡¾−¸¾¤-Á°− Áì½ ¡¾−¥ñ©-Á¥¤-
§ñ®-²½-ຍາ¡º−²¾¨-Ã− -ìñ©«½®¾− À²ˆº§È¸¨-¢½-®¸−¡¾− -ªñ©¦ò− Áì½ ¡¾−¸¾¤-−½-Â¨®¾¨ -Áì½ ¡¾−¸¾¤-Á°−. 

¦½-¸ò©À§ó-Áì− (SDC) 
 ¦½Îñ®¦½Îø− -¡¾− -¡Òª˜¤ºö¤¡¾− -£÷É´-£º¤¡¾− -À¡ñ®-¡øÉ-ì½-À®ó©-Á¹È¤-§¾© (NRA) -Áì½ ¡¾−¥ñ©ª˜¤¯½ªò®ñ©-Á°− -¤¾− -À¡ñ®-¡øÉ-ì½-À®ó©-Ã− ¦¯¯ ì¾¸ (3,9 ìÉ¾− 

US$, 2006-Œ2009). -Ã¹É¡¾− -§È¸¨-À¹ìõº-ºö¤¡¾− NRA -Ã− -¡¾− -¯ñ®¯÷¤-¡¾− -¯½¦¾− -¤¾− -Áì½ £÷É´-£º¤-¸¼¡-¤¾− -¡¾− -À¡ñ®-¡øÉ-ì½-À®ó© -Áì½ -Àºõ-ûºº¿−¸¨-°øÉ-À¡ñ®-
¡øÉ-ì½-À®ó©-¢º¤ ¦¯¯ ì¾¸ -Ã− -¡¾− -¢½¹¨¾ -̈¡ò©¥½-¡¿ -Áì½ ¨ö¡-¦ø¤-¯½¦ò©êò-°ö− -Áì½ °½ìò©-ª½²¾®-¢º¤-ºö¤-¡º−. 

 ກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (PRF) (ລວມ US$6.22 ລ້ານ, 2008-2011). ຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງຄວາມສາມາດ ໃນທ້ອງຖິ່ນສໍາລັບການພັດທະນາຂ້ັນ 
ບ້ານ ໂດຍການສະຫນອງທຶນສໍາລັບໂຄງການລົງທຶນຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ການບໍລິການ. 

 ໂຄງການຂໍ້ມູນ, ເຄືອຂ່າຍ ແລະ ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສິດການນາໍໃຊ້ທ່ີດິນ (Rights-LINKS) (ທຶນທັງໝົດ 1,5 ລ້ານໂດລາ, 2008-2012). ຈຸດປະສົງ ແມ່ນເພ່ືອ 
ສ້າງຄວາມສາມາດ, ຄວາມຮູ້ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງບັນດາກຸ່ມທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ (ລັດຖະບານ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ເອກະຊົນ, ຊຸມຊົນ ທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍສະ 
ເພາະແມ່ຍິງ ແລະ ຊົນເຜົ່າ) ໃນການຕັດສິນບັນຫາກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ ທ່ີຊ່ວຍໃຫ້ຊຸມຂົນທ້ອງຖິ່ນສາມາດຄຸ້ມຄອງການ ນໍາໃຊ້ ທ່ີດິນຢ່າງຍືນຍົງ ແລະ 
ສະເໝີພາບກັນ. 

UNDP - 
 Â£¤¡¾−ປບັປງຸບລູະນະ¡¾−ປກົ -£º¤ເພ່ືອສ ົ່ງເສມີການບໍລກິານທ່ີດ ີ (GPAR) (´ø−£È¾ປະມານ US$ 20 ìÉ¾− ສໍາລັບ 2005-2011. UNDP/UNV: 

US$4 ລາ້ນ, UNCDF: US$2.6 ລາ້ນ, SDC: US$5 ລາ້ນ, Luxembourg:  US$4 ລາ້ນ, Sida: US$2.5 ລາ້ນ, EU: US$0.6 ລາ້ນ). ຈດຸປະ 
ສງົແມນ່ເພ່ືອສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ແລະ ຄວາມສາມາດໃຫແ້ກລ່ດັຖະບານໃນຂ ັນ້ສນູກາງ ແລະ ພະແນກທ່ີຢູ່ທອ້ງຖິ່ນ ໃນ ການສາ້ງແຜນຍດຸທະສາດ, ການ 
ເງນິ, ການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນມະນດຸ ແລະ ການຕດິຕາມການປກົຄອງ ແລະ ການປະຕຮິບູການບໍລິຫານພາກລດັເພ່ືອໃຫກ້ານບໍລິການຂອງພາກລດັ 
ມປີະສດິທິພາບ, ຄວາມເປັນເຈົາ້ການ ແລະ ໂປ່ງໃສຂຶນ້. ໂຄງການຕວົແບບໄດຖ້ກືຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ (ສະໜອງການບໍລິການພ້ືນຖານ 
ໃຫຄ້ວົເຣອືນໃນຊນົນະບດົໃນຂະແໜງສກຶສາ ແລະ ສາທາລະນະສກຸ ແລະ ການພດັທະນາທລຸະກດິທ່ີຊວ່ຍຫຸຼດຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກ), ຊຽງຂວາງ (ການບໍລິ 
ການທ່ີມສີວ່ນຮວ່ມ ແລະ ປະສດິທິພາບໃນຂະແໜງກະສກິາໍ ແລະ ສະໜບັສະໜນຸ ການຄຸມ້ຄອງການເງນິ), ສາລະວນັ (ສະໜບັສະໜນຸການສາ້ງແຜນ 
ແລະ ງບົປະມານແບບມສີວ່ນຮວ່ມ ເພ່ືອຫຸຼດຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກໃນຂ ັນ້ທອ້ງຖິ່ນ, ປບັປງຸປະສດິທິພາບ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສໃນການສະໜອງການບໍລິການ 
ແລະ ພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ, ການຄຸມ້ຄອງການເງນິໃນຫນວ່ຍງານສະໜອງການບໍລິການຂອງລດັ, ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງດາ້ນການຈດັຕ ັງ້ໃນຂ ັນ້ແຂວງ, ເມອືງ 
ແລະ ຂ ັນ້ທອ້ງຖິ່ນ, ການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນມະນດຸ ແລະ ສາ້ງຄວາມສາມາດ), ເຊກອງ (ປບັປງຸການເຂ້ົາເຖງິການບໍລິການໂດຍການປບັປງຸຄວາມ 
ສາມາດໃນການກວດກາ, ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການສາ້ງແຜນໃນຂ ັນ້ເມອືງ, ອາໍນາດການປກົຄອງຂ ັນ້ບາ້ນ ແລະ ກຸມ່ບາ້ນ).     

 ແຜນງານສະໜບັສະໜນຸປະສດິຕຜິນົຂອງສະພາແຫງ່ຊາດ SELNA (Total US$ 4.13 ລາ້ນ. UNDP: US$ 0.75 ລາ້ນ, EC: US$ 1.375 ລາ້ນ, 
UNODC: US$ 0.01 ລາ້ນ, UNFPA: US$ 0.05 ລາ້ນ, UNICEF: US$ 0.09 ລາ້ນ, UNIFEM: US$ 0.1 ລາ້ນ, 2009-2012).  SELNA 
ແມນ່ແຜນງານຮວ່ມກນັລະຫວາ່ງ 6 ອງົການຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ການປະກອບສວ່ນທຶນຈາກສະຫະພາບເອຣີບົ (EC) ແລະ ວດັຖອຸື່ ນໆຈາກ 
ລດັຖະບານເຢຍລະມນັ ແລະ ສງິກະໂປ. ແຜນງານນີມ້ຂີອງເຂດກວາ້ງ ເຊິ່ ງສມຸໃສກ່ານສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງດາ້ນນຕິກິາໍ, ການກວດກາ ແລະ ການເປັນຕວົ 
ແທນໂດຍແນໃສກ່ານສາ້ງຄວາມສາມາດໃຫສ້ະມາຊກິສະພາ, ຄະນະກາໍມະການ, ພະນກັງານຊວ່ຍ ແລະ ກອງເລຂາຂອງສະພາແຫງ່ຊາດ.   

 ໂຄງການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃນຂະແໜງກດົໝາຍ (Total US$5 ລາ້ນ, 2008-2012. Á³¤ìñ¤: US$2.250 ລາ້ນ, EC: US$0.625 ລາ້ນ, France: 
US$0.046 ລາ້ນ, UNDP: US$1.6 ລາ້ນ). ສະໜບັສະໜນຸກະຊວງຍດຸຕທິ ໍາ ແລະ ຜູທ່ີ້ມສີວ່ນກຽ່ວຂອ້ງໃນການສາ້ງຕ ັງ້ກນົໄກປະສານງານສ ໍາລບັການ 
ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນແມບ່ດົຂອງຂະແໜງນຕິກິາໍ. ການຍກົລະດບັຄວາມສາມາດຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການເຂ້ົາຮວ່ມກບັລະບບົນຕິກິາໍສາກນົ ໂດຍການປບັ 
ປງຸຄວາມສາມາດຢາ່ງຮອບດາ້ນໃນການເຂ້ົາຮ່ວ່ມເປັນພາຄໃີນສນົທິສນັຍາສາກນົ ແລະ ກດົຫມາຍສາກນົໂດຍລວມ. ການພດັທະນາຄວາມສາມາດຂອງ 
¦½´¾£ö´-ê½−¾¨£¸¾ -́ì¾¸ (LBA), ການສກຶສາກຽ່ວກບັກດົໝາຍລດັ ແລະ ການຊວ່ຍເຫືຼອດາ້ນກດົໝາຍ. ບນັທຶກການປະຕບິດັຕາມປະເພນກີດົໝາຍ 
ສາກນົໃນ ສປປ ລາວ ເພ່ືອໃຫລ້ດັຖະບານລາວ ສາມາດພດັທະນາຍດຸທະສາດແຫງ່ຊາດ ກຽ່ວກບັປະເພນ ີກດົໝາຍສາກນົໄດ.້  

 -À²†´-ê½ ó̧-¡¾− -»È¸´-´õ-¢º¤-®ñ©-«½®¾− -¡ñ®-ºö¤¡¾− -¥ñ©ª˜¤¦ñ¤£ö´-ªÈ¾¤Å-À²ˆº-¹ì÷©°Èº− -£¸¾´ê÷¡-¨¾¡ (UNDP: 0,4 ìÉ¾− US$).  - -Â£¤¡¾− -´ó-¥÷©¯½¦ö¤-§÷¡¨øÉ-
Ã¹É-¯½§¾§ö− -´ó-¦È¸− -»È¸´-Ã− -©É¾− -−½-Â¨®¾¨-¢º¤-ìñ©, ¡¾− -²ñ©ê½−¾-êÉº¤-«…− -Áì½ ¯½-Àê©-§¾© -Â©¨-¦É¾¤-£¸¾´-À¢˜´-Á¢¤-©É¾− -¡¾− -»È¸´-´õ-ì½¹ Ȩ̀¾¤-ìñ© -
Áì½ ºö¤¡¾− -¦ñ¤£ö´-Ã− -¡¾− -Ã¹É¡¾− -®ðìò¡¾− -À²ˆº-°ö− -¯½-Â¹¨-©¢º¤-´½¹¾§ö− -Áì½ ¡¾− -¹ì÷©°Èº− -£¸¾´ê÷¡-¨¾¡.  

 -À²†´-¯½¦ò©êò-°ö− -¢º¤-¡º¤-¯½§÷´-Âª½´ö− -À²ˆº-¨ö¡-¦ø¤-¯½¦ò©êò²¾®-¢º¤-¡¾− -§È¸¨-À¹ìõº -Áì½ Ï¾¡°ö− -¢º¤-¡¾− -²ñ©ê½−¾ (ì¸´ 2,5 ìÉ¾− US$: ADB Œ 
0,5 ìÉ¾− US$; ì÷¡-Á§´-®¸¡ Œ 0,5 ìÉ¾− US$; UNDP Œ 1,5 ìÉ¾− US$). -Â£¤¡¾− -´ó-¥÷©¯½¦ö¤-§È¸¨-À¹ìõº-ìñ©«½®¾− -Ã− -¡¾−§š-−¿ -Áì½ ¯½¦¾−¤¾− -
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©É¾−¡¾− -§È¸¨-À¹ìõº-Ã¹É-´ó-¯½¦ò©êò²¾®-Â©¨-¦½-À²¾½-Ã− -ì½©ñ®´½¹¾-²¾¡, ¢½-ÁÎ¤-¡¾− -ªÈ¾¤Å -Áì½ -À²ˆº-Ã¹É¡¾− -§È¸¨-À¹ìõº-´ó-£¸¾´-Â¯È-¤-Ã¦ -Áì½ £¾©-
£½-À− -Ä©É; -À§̂º´ໂ-¨¤-À¢í¾-¡ñ®-¢½-®¸−¡¾−¸¾¤-Á°− -Á¹È¤-§¾© -Áì½ ¡¾−¦É¾¤-Á°− -¤ö®¯½´¾−; ¯½¡º®¦È¸− -μ È¾¤-´ó-¯½¦ò©êò²¾®-ªð-ú ¡¾− -®ñ−ì÷-Ï¾¡°ö− -¢º¤-
¡¾− -²ñ©ê½−¾. 

 ¡¾−¦½Îñ®¦½Îø−¡¾−¥ñ©ª˜¤¯½ªò®ñ©Á°−¡¾− 5 ¯ó £˜¤êó 6 (2006Œ2010) (2.4 ìÉ¾− US$: UNDP: 0,8 ìÉ¾− US$, 2006–2010). Â£¤¡¾− ´ó¥÷© 

¯½¦ö¤¦½Îñ®¦½Îø−¡¾−¯½ªò®ñ©Á°−²ñ©ê½−¾À¦©«½¡ò©Œ¦ñ¤£ö´ £˜¤êó 6 (2006–2010) ì¸´êñ¤¨÷©ê½¦¾©¡¾−¹ì÷©°Èº−£¸¾´ê÷¡¨¾¡ Áì½ -À¯í¾-
¦½¹½-¦½-¸ñ© (MDGs) Áì½ ¡¾−ªò©ª¾´ -Áì½ ¯½À ó́−°ö−. 

 ¦½Îñ®¦½Îø− -¡¾− -¡Òª˜¤ºö¤¡¾− -£÷É´-£º¤¡¾− -À¡ñ®-¡øÉ-ì½-À®ó©-Á¹È¤-§¾© (NRA) -Áì½ ¡¾−¥ñ©ª˜¤¯½ªò®ñ©-Á°− -¤¾− -À¡ñ®-¡øÉ-ì½-À®ó©-Ã− ¦¯¯ ì¾¸ 
(ອງົການພດັທະນາປະເທດສະວດິສ: US$3.9 ລາ້ນ, 2006-2009; ອດົສເອດສ: US$2.1 ລາ້ນ, ແບນຊກິ: US$ 0.5 ລາ້ນ, ການາດາ: US$ 1.2 
ລາ້ນ, ເດັນມາກ: US$5.5 ລາ້ນ, ຟິນລງັ: US$1.6 ລາ້ນ, ເຢຍລະມນັ: US$2 ລາ້ນ, ໄອແລນ: US$1.3 ລາ້ນ, ອຕິາລ:ີ US$.16 ລາ້ນ, ຍີ່ ປຸ່ນ: 
US$5.7 ລາ້ນ, ລກຸຊາໍບວກ: US$2.7 ລາ້ນ, ໂຮນລງັ: US$2.9 ລາ້ນ, ນວິຊແີລນ: US$1.7 ລາ້ນ, ນເໍວ: US$2.9 ລາ້ນ, ໂປແລນ: US$0.1ລາ້ນ, 
ເກາົຫີຼໄຕ:້ US$0.14 ລາ້ນ, UNDP: US$2.9 ລາ້ນ, ອງັກດິ: US$1.4 ລາ້ນ, ອາເມລິກາ: US$3.2 ລາ້ນ, 2006-2008). Ã¹É¡¾− -§È¸¨-À¹ìõº-ºö¤¡¾− 
NRA -Ã− -¡¾− -¯ñ®¯÷¤-¡¾− -¯½¦¾− -¤¾− -Áì½ £÷É´-£º¤-¸¼¡-¤¾− -¡¾− -À¡ñ®-¡øÉ-ì½-À®ó© -Áì½ -Àºõ-ûº º¿−¸¨-°øÉ-À¡ñ®-¡øÉ-ì½-À®ó©-¢º¤ ¦¯¯ ì¾¸ -Ã− -¡¾− -¢½¹¨¾ -̈
¡ò©¥½-¡¿ -Áì½ ¨ö¡-¦ø¤-¯½¦ò©êò-°ö− -Áì½ °½ìò©-ª½²¾®-¢º¤-ºö¤-¡º−. 

 ສະໜບັສະໜນຸການຄຸມ້ຄອງຄວາມສຽ່ງຈາກໄພທາໍມະຊາດ. ການຊວ່ຍເຫືຼອໃນຍາມສກຸເສນີ ແລະ ການຟ້ືນຟຈູາກຜນົກະທບົ ໃນ ສປປ ລາວ (UNDP: 
US$1.5 ລາ້ນ, 2008-2010). ຊວ່ຍຍກົລະດບັຄວາມສາມາດຂອງລດັຖະບານໃນການຄຸມ້ຄອງຄວາມສຽ່ງຈາກໄພທາໍມະຊາດ ແລະ ການປະຕິ 
ບ ັດັກດິຈະກາໍຟ້ືນຟຈູາກຜນົກະທບົຂອງໄພນ ໍາ້ຖວ້ມໂດຍເຊື່ອມເຂ້ົາກບັຂະບວນການພດັທະນາໃນໄລຍະຍາວ.  

ê½−¾£¾−Âì¡ (WB) 
 ¡¾−¦½Îñ®¦½Îø−Â£¤¡¾− PFMSP Áì½ ¡¾−¥ñ©ª˜¤¯½ªò®ñ©¡ö©Ï¾¨¤ö®¯½´¾− (Â©¨°È¾−Â£¤¡¾−¦É¾¤¢ó©£¸¾´¦¾´¾©©É¾−¡¾−£÷É´£º¤ 

¡¾−À¤ò− FMCBP, ì¸´ 11 ìÉ¾− US$, 2002Œ-2011).  Â£¤¡¾−©„¤¡È¾¸-Á´È−¦½Îñ®¦½Îø−¡¾−¯½ªò»ø®Ã−¦¾´¢ö¤À¢©Ã¹¨È: ¢½ÁÎ¤ê½−¾£¾− 

Œ¡¾−À¤ò−, ²¾¡ìñ©¸ò¦¾¹½¡ò© Áì½ ¡¾−¦É¾¤¢ó©£¸¾´¦¾´¾©©É¾−¡¾−£÷É´£º¤¡¾−À¤ò−²¾¡ìñ©. Â£¤¡¾−Ä©É-Ã¹É¡¾−§È¸¨À¹ìõº-Ã−¡¾−¥ñ©-ª˜¤¯½ªò®ñ© 

¡ö©Ï¾¨¤ö®¯½´¾−ÃÏÈ-Ã−¢ö¤À¢©: 1) ¡¾−¦É¾¤¡º®¡ö−Ä¡¡¾−Á®È¤ì¾¨»ñ®; 2) ¡¾−¥ñ© ª˜¤¯½ªò®ñ© ¦¾ì½®¾−®ñ−§ó Áì½ ¦¾ì½®¾−¤ö®¯½´¾−; 3) 
¡¾−ì¸´¦ø−£ñ¤À¤ò−; 4) ¡¾−¦É¾¤£¸¾´À¢̃´Á¢¤¢º¤¡¾−¡¸©¦º® ²¾¨−º¡. 

 Â£¤¡¾−¦½Îñ®¦½Îø−¡¾−¹ì÷©°Èº−£¸¾´ê÷¡¥ö− PRSO (-Â£¤¡¾− -Äì¨½-¦º¤ ¦¿ìñ®¯ó 2008-Œ2011 (PRSO4, 5, 6 -Áì½ 7) -Â©¨-´ó-êô− -§È¸¨-À¹ìõº-
¥¾¡-ê½−¾£¾− -Âì¡-¯½´¾− -¯ó-ì½ 10 ìÉ¾− US$ Áì½ °øÉÃ¹Éêô−ºˆ−Å À§È−:  EC, ¨†¯÷È− Áì½ ºö©¦½ª¾ìó ì¸´¡ñ− -êñ¤-Ïö©-¯½´¾− 20 ìÉ¾− -Â©-ì¾. À í̄¾ 

Ï¾¨¹ìñ¡¢º¤Â£¤ ¡¾−Á´È−À²ˆº¦½Îñ®¦½Îø−¡¾−¥ñ©ª˜¤¯½ªò®ñ©Á°− NGPES/NSEDP Áì½ ¯½¡º®¦È¸−êô−»º−À²†´Àªó´À¢í¾¤ö®¯½´¾−¢º¤ 

ìñ© Áì½ ¡¾−¯½ªò»ø®©É¾−−½Â¨®¾¨Ã−¢ö¤À¢©: ¡¾−£÷É´£º¤¡¾−À¤ò−²¾¡ìñ©, ¢½ÁÎ¤ê½−¾£¾− Áì½ ¡¾−À¤ò−, ¡¾−¯½ªò»ø®²¾¡ìñ©¸ò¦¾¹½¡ò©, 
¦¾ê¾, ¦ô¡¦¾, Â£¤ìÈ¾¤ Áì½ ¡¾−£÷É´£º¤ì¾¨»ñ®.  

 ສະໜັບສະໜຸນການສ້າງຄວາມສາມາດໃນການພັດທະນາຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ບໍ່ແຮ່ (ຜ່ານການຊ່ວຍເຫືຼອວິຊາການ US$10.45 ລາ້ນ, 2010-
2013). ຈດຸປະສງົເພ່ືອປບັປງຸຄວາມສາມາດໃຫສ້ະຖາບນັກວດກາຂອງລດັຖະບານໃນ 2 ຂະແໜງ ໃນ 3 ອງົປະກອບຫຼກັຄ:ື (i) ລະບບົຝຶກ ອບົຮມົການ 
ສກຶສາສາ ແລະອາຊບີຊ ັນ້ສງູ (ii)ການວາງແຜນການພດັທະນາ, ການຄຸມ້ຄອງສດິ ແລະ ການປະຕບິດັກດົລະບຽບ ໃນຂະແໜງພະລງັ ງານ (iii) ປບັປງຸ 
ການປກົຄອງໃນຂະແໜງບ່ໍແຮ.່  

 

2-  ¡¾−¯½ªò»ø®²¾¡ìñ©¸ò¦¾¹½¡ò© Áì½ ê½−¾£¾−Œ¡¾−À¤ò−  
 

ADB 
 Â£¤¡¾−²ñ©ê½−¾¢½ÁÎ¤¡¾−À¤ò−§ö−−½®ö© (7.7 ìÉ¾− US$, 2006-Œ2009).  Â£¤¡¾−Á´È−¦½Îñ®¦½Îø−: (i) ¦É¾¤¡º® −½Â¨®¾¨ê†Àºœº º¿−¸¨ 

Á¡È¡¾−®ðìò¡¾−©É¾−¡¾−À¤ò−§ö−−½®ö© Áì½ ¥÷−ì½²¾¡ Â©¨²¾¡ìñ© Áì½ Àº¡½§ö−; (ii) ¦É¾¤¦½²¾®Á¸©ìÉº´©É¾−¡¾−£÷É´£º¤ Áì½ §š−¿Á¡È®ñ−©¾ 

¦½«¾®ñ−¡¾−À¤ò−§ö−−½®ö© Áì½ ¥÷ì½²¾¡ êñ¤²¾¡ìñ© Áì½ Àº¡½§ö−; (iii) ¹ñ−ê½−¾£¾−¦‰¤À¦ó´¡½¦ò¡¿Ã¹ÉÀ¯ñ−¦½«¾®ñ− ¡¾−À¤ò−§ö−−½®ö©ê†¦¾ 

´¾©¡÷É´ªö−Àº¤©É¾−¡¾−À¤ò− Áì½ À£ˆº−Ä¹¸ ê÷ì½¡ò©Â©¨ºó¤Ã¦Èª½¹ì¾©; (iv) ¦É¾¤¦½²¾®Á¸©ìÉº´ê†Àºœºº¿−¸¨ Á¡È¢½ÁÎ¤¡¾−À¤ò−§ö−−½®ö© 
Áì½ ¥÷ì½²¾¡. 

 Â£¤¡¾−¡¾−²ñ©ê½−¾¢½-ÁÎ¤¡¾−À¤ò−§ö−−½®ö© (-2,3 ìÉ¾− US$, 2006Œ-2009). ¥÷©¯½¦ö¤ £õ: (i) ¨ö¡ì½©ñ®£¸¾´¦¾´¾©£÷É´-£º¤¦½-«¾-®ñ− -¡¾− -À¤ò− -¥÷-
ì½-²¾¡¢º¤ê½−¾£¾− ¦¯¯ ì¾¸; (ii) §È¸¨ê½−¾£¾− APB -Ã− -¡¾−¥ñ©ª˜¤ ¯½ªò®ñ© ¡¾− -£÷É´-£º¤-£¸¾´¦ú¼¤, ¡¾− -®ñ−§ó- -Áì½ ¸¼¡-¤¾− MIS ª¾ -́Á°− -
¯ñ®-Â£¤-¦É¾¤; -Áì½ (iii) ö̈¡-ì½©ñ®-ì½®ö® ICT ¢º¤ ê½−¾£¾−¦‰¤À¦ó´¡½¦ò¡¿. 

 ¡¾−¦É¾¤£¸¾´À¢̃´Á¢¤©É¾−ºö¤¡º−Á¡È¢½ÁÎ¤¡¾−À¤ò−§ö−−½®ö© (Â£¤¡¾− TA: 0.7 ìÉ¾− Â©ì¾, 2007-Œ2009). À í̄¾Ï¾¨¢º¤Â£¤¡¾− Á È́−À²ˆº 

§È¸¨ À¹ìõºìñ©«½®¾−Ã−¡¾− (i) ¯½¦¾− Áì½ À§̂º´¡¾−¯½ªò»ø®−½Â¨®¾¨©É¾−¡¾−À¤ò−§ö−−½®ö© Áì½ ¥÷ì½²¾¡ Áì½ ¡¾− ¯½ªò®ñ©Â£¤¡¾−, (ii) 
¯½ªò®ñ©Á°−¢É¾´°È¾−¡¾−¯Èº¨À¤ò−¡øÉ−½Â¨®¾¨ Áì½ ¡¾−À²†´êô−Â©¨ºó¤Ã¦È°ö−¡¾−À£̂º−Ä¹¸¢º¤ê½−¾£¾− APB À²ˆº»ñ®¯½¡ñ−¡¾−¢É¾´°È¾− 
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Ä¯¦øÈ¡ö−Ä¡ê÷ì½¡ò©²¾¨Ã− ¦¾´¯ó; (iii) ¸¾¤¡ö−Ä¡ê†¤È¾¨©¾¨, −½Â¨®¾¨ Áì½ ì½®¼®¡¾−ªÈ¾¤Å ¦¿ìñ®¡¾−¯Èº¨ À¤ò−¡øÉ−½Â¨®¾¨ê†¨ñ¤À¹ìõº; Áì½ 
(iv) §È¸¨ APB Ã−¡¾−¦É¾¤¢ó©£¸¾´¦¾´¾©Ã−¡¾−£÷É´£º¤ §ñ®²½¨¾¡º−´½− ÷©. 

 -¨ö¡ì½©ñ®ì½®ö® ICT Áì½ MIS ¢º¤ê½−¾£¾− APB (0,472 ìÉ¾− US$, 2007Œ2009). Â£¤¡¾−¥½§È¸¨ê½−¾£¾− APB Ã−¡¾−: 1) ¸¾¤ Á°− 
Áì½ ¥ñ©ª˜¤¯½ªò®ñ©¡¾−¯½ ǿ−, ¡¾−¢ñ©Àìõº¡ Áì½ ¡¾−À»ñ©¦ñ−¨¾¡ñ®°øÉ»ñ®ÀÏö¾ Áì½ °øÉÃ¹É®ðìò¡¾−©É¾−Â£¤ìÈ¾¤¡¾−¦ˆ¦¾−ê†¥È¾¨Â©¨ Â£¤¡¾−;  2)  
¨ö¡ì½©ñ®¢ó©£¸¾´¦¾´¾©Á¡È²½− ñ¡¤¾−©É¾− ICT À²̂ºÃ¹É¦¾´¾©®ðìò¹¾−¡¾−¨ö¡ì½©ñ®ì½®ö® ICT; Áì½ 3) ¸¾¤Á°− Áì½ ¯½ªò®ñ©¡¾−−¿Ã§É 
ì½®ö®©„¤¡È¾¸Ã−ê÷¡¦¾¢¾¢º¤ APB. 

  -¦½Îñ®¦½Îø−¡¾−À¤ò−¥÷ì½²¾¡À²̂º£ö−ê÷¡¨¾¡ (1,98 ìÉ¾− US$, 2007Œ-2010). Â£¤¡¾− JFPR TA ¥½§È¸¨²ñ©ê½−¾À£ˆº£È¾¨¦½«¾®ñ− ¡¾−À¤ò− 

¥÷ì½²¾¡Ã− ¦¯¯ ì¾¸. Â£¤¡¾−¥½ (1) ¦É¾¤¡º¤êô−¡¾−À¤ò−¥÷ì½²¾¡ (MFF) À²̂ºÃ¹É¯½¡º®¦È¸−êô−§È¸¨À¹ìõº¹ìÉ¾Á¡È¦½«¾®ñ− ¡¾−À¤ò−¥÷ì½ 

²¾¡ (MFI) ê†Àºö¾Ã¥Ã¦È©É¾−¡¾−−¿Ã§É¯½¦ö®¡¾−ê†©ó, £¸¾´ ô̈−¨ö¤ Áì½ ¡¾−¹ì÷©°Èº−£¸¾´ê÷¡¨¾¡ §‡¤«É¾¯¾¦½¥¾¡¡¾−§È¸¨ À¹ìõº¢º¤¡º¤êô− 

Á´È−®Òº¾©¦¿Àìñ©°ö−; §È¸¨ê½−¾£¾−Á¹È¤ ¦¯¯ ì¾¸ Ã−¡¾−¨ö¡ì½©ñ®¢ó©£¸¾´¦¾´¾©©É¾−¡¾−§š−¿¡¸©¡¾¡¾−À£ˆº− Ä¹¸¢º¤ MFI, 3) À°õ¨Á°È 
¯½¦ö®¡¾−ªÈ¾¤Åê†©óÁ¡È®ñ−©¾°øÉ¯½¡º®¡¾−©É¾−¡¾−À¤ò−¥÷ì½²¾¡ Áì½ À¥í¾ÎÉ¾ìñ©«½¡¾−. 

-Àμ¨ì½-´ñ− (GTZ, DED, KfW) 
 -ປບັປງຸການເຂ້ົາເຖງິທຶນສາໍລບັຄວົເຮອືນທກຸຍາກ ແລະ ທລຸະກດິຂະໜາດນອ້ຍ (AFP) (2009-2011; US$8.2 ລາ້ນ). ມ ີ2 ອງົປະກອບ: 1) ສາ້ງຄວາມ 

ສາມາດຢາ່ງເປັນລະບບົໃຫໜ້ວ່ຍບໍລິການການເງນິຈລຸະພາກໃນຂ ັນ້ສນູກາງ, ແຂວງ ແລະ ບາ້ນ ໂດຍ GTZ ແລະ DED ແລະ ສມົທບົ ທຶນຊວ່ຍເຫືຼອລາ້ 
US$ 4 ລາ້ນ ຈາກ KfW 

ºö¤¡¾−¡º¤êô−¦¾¡ö− (IMF) 
 £½−½ªò©ª¾´¡¸©¡¾¯½¥¿ ó̄ (Article IV) Áì½ ¡¾−¯½À ó́−¦½²¾®À¦©«½¡ò©´½¹¾²¾¡¯½¥¿¹ö¡À©õº− (Îñ¤¦õ¡¾−¯½À ó́−). 
 ສະໜອງສດິໃນການຖອນ SDR ທົ່ວໄປ ສໍາລບັ 2009 (39.2 ລາ້ນ ຫວົໜວ່ຍ SDR) ສດິໃນການຖອນ SDR ພິເສດ (2.1 ລາ້ນ ຫວົໜວ່ຍ SDR), 

ລວມທງັໝດົ US$ 61.95 ລາ້ນ ສໍາລບັທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ 
 ¡¾−§È¸¨À¹ìõº©É¾−Àªñ¡− ò¡©É¾−¡¾−£÷É´£º¤¡¾−À¤ò− (Â©¨¦½À²¾½©É¾−¸¼¡¤¾−²¾¦ó) Áì½ ¢Ó´ø−¦½«òªòªÈ¾¤Å. 
 ¡¾−±ô¡ºö®»ö´. ¡¾−¥ñ©¹ìñ¡¦ø©Äì¨½¦˜−¦¿ìñ®²½− ñ¡¤¾−ìñ©Ã−©É¾−À¦©«½¡ò© Áì½ ¡¾−À¤ò− ê†¦½«¾®ñ− IMF (μ øÈ¸ð§ò¤ªñ−©ó§ó) Áì½ ¦½«¾®ñ−±ô¡ºö® 

»ö´Ã−²ø´ó²¾¡ªÈ¾¤Å (¦ò¤¡½Â¯, ¸¼−−¾), Áì½ êô−¡¾−¦ô¡¦¾ ê† ¨†¯÷È−. 
¨†¯÷È− 
 -ໂຄງການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດສາໍລບັການຄຸມ້ຄອງການເງນິພາກລດັ (US$2 ລາ້ນ, JICA: 2009-2011). ຈດຸປະສງົເພ່ືອສາ້ງກນົໄກປບັປງຸ ຄວາມສາ 

ມາດຂອງກະຊວງການເງນິໃນຂ ັນ້ສນູກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນ ໃນວຽກງານຄງັເງນິ ແລະ ບນັຊ ີຜາ່ນການວາງແຜນ ແລະ ຍດຸທະສາດຊບັ ພະຍາກອນມະນດຸ 
ì÷¡Á§´®¸¡ 
 ¡¾−±ô¡ºö®»ö´©É¾−¡¾−ê½−¾£¾− Áì½ ¡¾−À¤ò− (2 ìÉ¾−ÀºóÂë, 2008–2010). Â£¤¡¾−´ó¥÷©¯½¦ö¤¨ö¡ì½©ñ®¯½¦ò©êò°ö−Â©¨ì¸´¢º¤²¾¡ê½−¾ 

£¾− Ã− ¦¯¯ ì¾¸ Â©¨¦º©£Èº¤¡ñ®À¯í¾Ï¾¨ê†ª˜¤Ä¸ÉÃ−Á°−²ñ©ê½−¾À¦©«½¡ò©Œ¦ñ¤£ö´ (2006 – 2010). Ã−− ˜−´ó¡¾−¨ö¡ì½©ñ® £¸¾´¦¾´¾© 
©É¾−Â£¤ìÈ¾¤, ¡¾−®ðìò¹¾− Áì½ ¡¾−¦ò©¦º−¢º¤Â»¤»¼−¦½«¾®ñ−ê½−¾£¾−. ¹ìñ¡¦ø©¡¾−ê½−¾£¾−§̃−¦ø¤¥½Ä©É»ñ®¡¾− ²ñ©ê½−¾À²ˆº¨ö¡¦ø¤ 
£¸¾´¦¾´¾©¢º¤²½− ñ¡¤¾−©É¾−¡¾−ê½−¾£¾−.  

UNDP 
 ສ້າງຄວາມສາມາດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຂອງ UNDP (NIM) (USD$ 2.0 ລາ້ນ, 2009-2011. UNDP: US$ 1.5 ລາ້ນ, ຫຸຼດ 

USD$0.5m). ສ້າງຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງທ່ີເອົາຜົນໄດ້ຮັບວັດແທກ, ຄຸ້ມຄອງການເງິນ ແລະຊັບສິນ, ສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ. ໂຄງການແນ່ໃສ່ປັບ 
ປຸງຄວາມເປັນເອກະພາບກັນລະຫວ່າງການຊ່ວຍເຫືຼອຈາກຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ເພີ່ມທະວີຄວາມເປັນເຈ້ົາການຂອງລັດຖະບານ.   

¡÷È´ê½−¾£¾−Âì¡ Œ -WBG (WB, IFCŒ-MPDF) 
 Â£¤¡¾−¦½Îñ®¦½Îø−¡¾−¹ì÷©°Èº−£¸¾´ê÷¡¨¾¡ PRSO (ì¾¨ì½º¼©¢º¤Â£¤¡¾−Ã−¢Ó 3.1 ¢É¾¤Àêò¤¡È¼¸¡ñ®ê½−¾£¾−Âì¡).  
 Â£¤¡¾−¦É¾¤¢ó©£¸¾´¾¦¾´¾©©É¾−¡¾−£÷É´£º¤¡¾−À¤ò− – FMCBP (ì¾¨ì½º¼©¢º¤Â£¤¡¾−Ã−¢Ó 3.1 ¢É¾¤Àêò¤¡È¼¸¡ñ®ê½−¾£¾−Âì¡)  
 Â£¤¡¾−¨ö¡ì½©ñ®£¸¾´»ñ®°ò©§º®©É¾−¡¾−À¤ò− (êô−§È¸¨À¹ìõºìÉ¾ IDF 0,30 ìÉ¾− US$). Â£¤¡¾−− šÁ´È−Á−Ã¦È¨ö¡¦ø¤£¸¾´»ñ®°ò©§º®©É¾−®ñ−§ó 

¡¾−À¤ò−¢º¤ìñ©¸ò¦¾¹½¡ò© Áì½ ²¾¡Àº¡½§ö− Â©¨¡¾−¨ö¡ì½©ñ®£¸¾´¦¾´¾© Áì½ −¿Ã§É´¾©«¾−¡¾−®ñ−§ó Áì½ ¡¾−¡¸©¦º® ®ñ−§ó¦¾¡ö− 
²Éº´êñ¤¥ñ©¡¾−±ô¡ºö®»ö´ªÈ¾¤Åê†¡È¼¸¢Éº¤. Â£¤¡¾−¨ñ¤§È¸¨¦É¾¤£¸¾´À¢̃´Á¢¤Ã¹É LICPA Áì½ ñ̄®¯÷¤ì¡ö©Ï¾¨¡¾−®ñ−§ó Áì½ ¡¸©¦º®®ñ−§ó. 

 IFCŒ-MPDF: ¡¾−²ñ©ê½−¾²¾¡ê½−¾£¾− (0,8 ìÉ¾− US$, 2008-Œ2010). Â£¤¡¾−¢º¤ IFC-ŒMPDF ´ó¥÷©¯½¦ö¤Ã−¡¾− (1) ¦É¾¤ª½¹ì¾©ê½−¾ 
£¾−ê†À¢˜´Á¢¤ Áì½ ó́£¸¾´¹ì¾¡¹ì¾¨Â©¨ ó́¦½«¾®ñ−¡¾−À¤ò−¯½À²©ªÈ¾¤Å, Áì½ (2) ¦É¾¤Â£¤ìÈ¾¤©É¾−¡ö©Ï¾¨ ê†¥¿À¯ñ−À²ˆº»ñ® ¯½¡ñ−£¸¾´ 
¦¿Àìñ©¢º¤¦½«¾®ñ−¡¾−À¤ò−. Â£¤¡¾−− š¨ñ¤§È¸¨ìñ©«½®¾−Ã−¡¾−»È¾¤ (1) ©¿ìñ©¡¾−¥ñ©ª˜¤¯½ªò®ñ©¡ö©Ï¾¨ê½−¾£¾−¦½®ñ® ÃÏÈ -Áì½ (2) -¡ö© 
Ï¾¨-¡¾− -£Õ¯½¡ñ− -¦ñ−¨¾ -Áì½ ¡¾− -¦É¾¤ª˜¤ì½®ö®-¡¾− -¥ö©-ê½®¼− -¡¾− -¯½¡ñ− -¦ñ−¨¾ (3) ຮ່ວມກັບແຜນງານການພັດທະນາ SME ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ 
ຊ່ວຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສ້າງແຜນວຽກ ແລະ ສຶກສາ ເພື່ອອໍານວຍການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ລະຫວ່າງ ທະນາຄານ ທຸລະ ກິດ, ທະນາຄານກາງ 
ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນໆ.   
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333---       ¡¾−¯½ªò»ø®©É¾−¡¾−£É¾ 
 

ºö©¦½ª¾ìó/Âº¦Àº© 

 ¡¾−¦½Îñ®¦½Îø−²¾ì½®ö©®¾©¢º¤-°øÉ-¯½¦¾− -ºö¤¡¾− -°øÉ-Ã¹É-êô− -²¾¨-ÃªÉ-Â£¤¡¾− IF (1,1 ìÉ¾− A$, 2008-Œ20011-). ºö©¦½ª¾ìó Ä©ÉÃ¹Éêô− Ã−¡¾−¥É¾¤ 

§È¼¸§¾−À²ˆº§È¸¨ìñ©«½®¾−Ã−¡¾−¥ñ©ª˜¤¯½ªò®ñ©Á°−¤¾− -¡¾− -¯½-ªò»ø®-¡¾− -£É¾¢º¤ ¦¯¯ ì¾¸ (IF/DTIS Action Matrix) Áì½ ¦õ®ªÒÀ»ñ©¸¼¡¡ñ® 

¡º¤Àì¢¾ Áì½ ÎÈ¸¨¤¾− IF ¢º¤ìñ©«½®¾− Áì½ ºö¤¡¾−°øÉÃ¹Éêô−ºˆ−Å (ê½−¾£¾−Âì¡, EC, UNDP) ²¾¨-ÃªÉ-¡º® IF.  
 ¡º¤êô−²ñ©ê½−¾¡¾−£É¾ TDF (3,05 ìÉ¾− A$,  2008Œ2011) Á´È−¡º¤êô−¹ì¾¨±È¾¨ê†¦÷´Ã¦È§È¸¨À¹ìõº¡¾−¥ñ©ª˜¤¯½ªò®ñ©¸¼¡¤¾−¡¾− ¯½ªò»ø® 

©É¾−ªÈ¾¤Åê†¡È¼¸²ñ−¡ñ®¡¾−£É¾²¾¨ÃªÉÁ°−¤¾−¡¾−¯½ªò»ø®©É¾−¡¾−£É¾ DTIS/AM. ¡º¤êô−©„¤¡È¾¸Á´È−®ðìò¹¾−Â©¨ê½−¾£¾−Âì¡ Áì½ ¯½¡º® 

êô−»È¸´¥¾¡ EU Áì½ ºö©¦½ª¾ìó.   
¡¾−¾©¾ 
 Â£¤¡¾−»È¸´´õÀ¦©«½¡ò©º¾§ó¯¾¦³ò¡ APEC/EIP (CDN$9.95 ìÉ¾−Â©ì¾¡¾−¾©¾ ¦¿ìñ® ºò−Â©À−À§¨, ³òìò®¯ò−, Äê, ¹¸¼©−¾´, ¡¿¯øÀ¥¨ Áì½ 

¦¯¯ ì¾¸, 2003Œ-2010). ¥÷©¯½¦ö¤¢º¤Â£¤¡¾−Á´È−§È¸¨¹ö¡¯½Àê©©„¤¡È¾¸Ã−¡¾−¯½ªò®ñ©ì½®¼®À¤̂º−Ä¢¢º¤ºö¤¡¾− WTO Áì½ À¤̂º−Ä¢¡¾− 

À¢í¾À¯ñ−¦½´¾§ò¡ Áì½ À¦ó´¦É¾¤£¸¾´¦¾´¾©Ã−¡¾−−¿Ã§É¦ò©êò¢º¤¡¾−À¯ñ−¦½´¾§ò¡ºö¤¡¾−©„¤¡È¾¸.  

¦½¹½²¾®-Àºóìö® (EU) 
 -Â£¤¡¾−§È¸¨À¹ìõº©É¾−¡¾−À§̂º´¨ö¤²¾¡²œ− -º¾§È¼−Œºóμ ø  II (APRIS II) (7,8 ìÉ¾− -ÀºóÂë, 2007Œ-2009).  Â£¤¡¾−Á´È−§È¸¨¯½Àê©¦½´¾§ò¡ Áì½ 

ºö¤¡¾−»È¸´´õ¾§ú¼−©É¾−¡¾−À§̂º´¨ö¤©É¾−À¦©«½¡ò©Â©¨¦½À²¾½Ã−©É¾−´¾©«¾−, ¡¾−£÷É´£º¤©É¾−²¾¦ó, ¡¾−ìö¤êô− Áì½®ñ−¹¾©É¾− ¡ö©Ï¾¨ 

ªÈ¾¤Åê†¡È¼¸²ñ−¡ñ®¢Óªö¡ìö¤º¾§È¼−. ¯½´¾− 80% ¢º¤êô−Á´È−§È¸¨©É¾−´¾©«¾− Áì½ ¡¾−¯½ªò®ñ©´¾©«¾− Áì½ ¢ö¤À¢©¡¾−Àºœºº¿−¸¨©É¾− 

¡¾−£É¾ Áì½ ²¾¦ó.  
 -Â£¤¡¾− ORCATAD ¡È¼¸-¡ñ®-¡¾− -º¾− ÷ìñ¡-¡½¦ò¡¿-À²ˆº-¡¾− -²ñ©ê½−¾-¡¾− -£É¾ (-0,3 ìÉ¾− Àºó-Âë, 2007-Œ2009). -Â£¤¡¾− -´ó-¥÷©¯½¦ö¤-§÷¡¨øÉ-¡¾− -À§̂º -́¨ö¤--

À¢í¾-¦øÈ-ì½®ö®-¢Ó-´ø− -¦¾¡ö− -¢º¤- ¦¯¯ ì¾¸ -Â©¨-¡¾− --À²†´-ê½ ó̧£¸¾´¦¾-´¾©--¦‰¤-ºº¡©É¾− -²õ©-¡½¦ò¡¿-ê†-¯º©-¦¾− -À£´ó, ¦‰¤-À¦ó´-¯½¦ö®-¡¾− -ê†-©ó-Ã− -¡¾− -
º¾− ÷ìñ¡-¡½¦ò¡¿-Â©¨-−¿-Ã§É-ì½®ö® ICT ê†-êñ− -¦½-ÃÏ. −º¡-− ˜− -Â£¤¡¾− -¨ñ¤-´ó-¡¾− -¦É¾¤-¢ó©-£¸¾-´-¦¾´¾©-Á¡È-ºö¤-¡º− -ê÷ì½-¡ò©-¦ˆ-¡¾¤-ªÈ¾¤Å -À§È−: ¦½²¾-¡¾− -
£É¾ -Áì½ º÷©¦¾¹½¡¿ -Â©¨-ìö¤-Àìò¡-ª½¹ì¾©-§Èº¤-¹¸È¾¤ -Áì½ -Âº¡¾©-©É¾− -ê÷ì½-¡ò-©¦ð¾-ìñ®-°½ìò©-ª½²ñ− -¡½¦ò¡¿-ê†-¯º©-¦¾− -À£ ó́-Ã− -ª½¹ì¾©-Âì¡. 

 ¡º¤-êô− -²ñ©ê½−¾-¡¾− -£É¾ Œ TDF  (4,2 ìÉ¾− -Àºó-Âë, 2007Œ-2010) -Â©¨-¡¾− -¯½¡º®êô−¥¾¡ EU -Áì½ ºö©-¦½-ª¾-ìó- Áì½ ®ðìò¹¾−Â©¨ ê½−¾£¾−Âì¡ 
Á´È− -À²ˆº¦½Îñ®¦½Îø− -¡¾−¥ñ©ª˜¤¯½ªò®ñ©-Á°− -¤¾−¯½ªò»ø®©É¾−¡¾− -£É¾ (DTIS Action Matrix). ¡º¤êô− -¥½-Ä©É-«õ¡¥ñ©ª˜¤¯½ªò ®ñ©Â©¨-ìñ©«½®¾− 
(¡½§¸¤º÷©¦¾¹½¡¿ Áì½ ¡¾−£É¾,  ¡º¤Àì¢¾ IF). −º¡− ˜− EC ¨ñ¤-Ã¹É-êô− -¦¿ìñ®¡¾− -¦ô¡¦¾-¦º¤£˜¤¡È¼¸-¡ñ®- (1) ¡¾− -êö®-ê¸−ì½®¼®-¡¾− -−¿À¢í¾Œ ¦‰¤-
ºº¡ -Áì½ (2) ¡¾− -¯½-À´ó− -£¸¾´-ªÉº¤¡¾− -©É¾− -¡¾− -¨ö¡-ì½©ñ®-À²ˆº-¥ñ©ª˜¤¯½ªò®ñ©-Á°− -¤¾− DTIS/AM. 

Àμ¨ì½ ñ́− 
 ¡¾−±ô¡ºö®»ö´Á¡È²½− ñ¡ ¤¾−ìñ©Â©¨ INWent Â©¨¡¾−¥ñ©¦¿´½−¾ªÈ¾¤Åμ øÈì¾¸ Áì½ Àμ¨ì½ ñ́−. »È¸´´õ©É¾−¡¾−¦ô¡¦¾°ö−¡½êö® ¢º¤¡¾− 

À¢í¾À¯ñ−¦½´¾§ò¡¢º¤ WTO ¦¿ìñ®¢½ÁÎ¤¡½¦ò¡¿¢º¤ì¾¸. 

 ສນູພດັທະນາເຢຍລະມນັ (US$0,2 ìÉ¾−Â©ì¾) ການສກຶສາໂອກາດສາໍລບັຜະລິດຕະພນັກະສກິາໍສ ົ່ງອອກທ່ີມມີນູຄາ່ເພ່ີມຫຼາຍ.  

¨†¯÷È− 
 ¡¾− -¦½Îñ®¦½Îø− -¡¾− -¦‰¤-À¦ó´-¡¾− -ìö¤êô− -Á¡È-¡½§¸¤-Á°−¡¾− -Áì½ ¡¾− -ìö¤êô− (0,9 ìÉ¾− US$, 2007Œ-2008/2009-2011). -Â£¤¡¾− -Á´È− -À²ˆº-¦‰¤-

À¦ó´¡¾− -ìö¤êô− -Áì½ -Ã¹É-£¿-¯ô¡¦¾-ê†-ÀÏ¾½-¦ö´-¡È¼¸-¡ñ®-¦½²¾®-¡¾− -ìö¤êô− -Ã− ¦¯¯ ì¾¸. 
 ໂຄງການສະໜບັສະໜນຸການຄາ້ (US$1.5 ລາ້ນ, JICA, 2009-2012) ແມນ່ການຊວ່ຍເຫືຼອວຊິາການໃຫແ້ກກ່ມົສ ົ່ງເສມີການຜະລິດ ແລະ ການຄາ້ໃນ 

ການສະໜອງຂໍມ້ນູ ແລະ ມສີວ່ນຮວ່ມໃນງານສະແດງການຄາ້ຢາ່ງມປີະສດິທິພາບ. 

− ò¸§óÁì− (NZAID)  
 Â£¤¡¾−¡¾−£É¾ Áì½ ¡¾−²ñ©ê½−¾ (US$3,4 ìÉ¾−, Àì†´ÁªÈ¯ó 2000/01) Ã¹É¡¾−§È¸¨À¹ìõºÁ¡È®ñ−©¾¯½Àê© GMS Ã−¡¾−¨ö¡ì½©ñ®©É¾− 

¦÷¢½º¾−¾Ä´²õ©, £¸¾´¯º©Ä²/£÷−−½²¾®¢º¤º¾¹¾−, ¨ö¡ì½©ñ®£¸¾´»øÉ©É¾−−ÕÁì½¡¾−²ñ©ê½−¾ SME Ã−À¢©Á È́−Õ¢º¤ Â©¨°È¾− MPDF. 
¦ò¤¡½-Â¯ 
 ¹ìñ¡¦ø©-©É¾− -¡¾− -£É¾ (1,8 ìÉ¾− US$, ¦õ®ªÒ-ÁªÈ-¯ó 1992). -Ã− -Äì¨½-°È¾− -´¾-Ä©É-¥ñ©¹ìñ¡¦ø©-©É¾− -¡¾− -£É¾ -Áì½ -À¦©«½¡ò©-ê†-¦ø− -±ô¡-ºö®»ö´ ì¾¸Œ¦ò¤¡½-Â¯ -

Ã− -¹ö¸-¢Ó¡¾− -¦ˆ¦¾− -©É¾− -ê÷ì½-¡ò©, ¡¾− -¦½Îº¤-êô− -©É¾− -¡¾− -£É¾-¦¾¡ö−, ¡¾− - ȫ¡-¯Éº¤-°øÉ-§ö´-Ã§É -Áì½ ¨÷©-ê½-¦¾©--À²†´-£¸¾ -́¦¾´¾©-Á¢È¤¢ñ−. -À¥í¾-ÎÉ¾-ê†-ì¾¸-
Ä©É-À¢í¾-»È¸´-¹ìñ¡¦ø©-ªÈ¾¤Åê†-¡È¼¸-²ñ− -¡ñ®-¡¾− -£É¾-ê†-¥ñ©-¢›−ê†-¦ò¤¡½-Â¯-À§È−: ¡¾− -¦‰¤-À¦ó´-¡¾− -£É¾ -Áì½ ¡¾− -ìö¤êô−, ¡¾− -À¥ì½¥¾-©É¾− -¡¾− -£É¾, ì½®ö®-¡¾− -
§¿ì½ -Áì½ -Á¡É-Ä¢-¢Ó-¢ñ©-Á¨È¤--Ã− -¯½-Àê©, ¡¾− -®ñ−§ó-¢º¤ê½−¾£¾− -¡¾¤. 

¦½-¸ò©-À§ó-Áì− (SECO) 
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 Â£¤¡¾−¦½Îñ®¦½Îø−¡¾−¦‰¤À¦ó´¡¾−£É¾ Áì½ ²ñ©ê½−¾¡¾−¦‰¤ºº¡ (2,05 ìÉ¾− US$, 2004-Œ2009. ¥ñ©ª˜¤¯½ªò®ñ©-Â©¨ ITC). ¥÷©¯½ ¦ö¤¢º¤ 

Â£¤¡¾− -Á´È−¨ö¡ì½©ñ®£¸¾´¦¾´¾©¦‰¤À¦ó´¡¾− -¦‰¤ºº¡¢º¤ìñ©«½®¾−, ¦½«¾®ñ−¡¾−£É¾ Áì½ ¸ò¦¾¹½¡ò©ªÈ¾¤ÅÂ©¨¦É¾¤: 1) ¨÷©ê½¦¾©¡¾− 

¦‰¤ºº¡; 2) -À£õº-£È¾-¨¦½Îñ®¦½Îø÷−¡¾−£É¾ ; 3) ¦½-«¾-®ñ−ªÈ¾¤Å-À²ˆº±ô¡ºö®»ö´¸ò¦¾¹½¡ò©ê†¦‰¤ºº¡¦ò−£É¾; 4) ¦ø−¢Ó´ø−¡¾−£É¾-Á¹È¤-§¾©. ¥÷©-¦÷´-Ã− -¯ó 
2008 -Á´È− -ÀÎ˜−°ö−°½ìò©-¡½-¦ò-¡¿ê†-¯º©-¦¾− -À£ ó́, ¡¾−êÈº¤êÈ¼¸-ê†-§¾¸®É¾− -´ó-¦È¸− -»È¸´ -Áì½ ¡¾− -±ô¡-ºö®»ö´-°øÉ-Ã¹É-£¿-¯ô¡¦¾. 

 -Â£¤¡¾− -¦½Îñ®¦½Îø− -¡¾− -À¢í¾ WTO ¢º¤ ¦¯¯ ì¾¸ (0,37 ìÉ¾− US$, 2007Œ-2010) -Á´È− -À²ˆº-Àºœºº¿−¸¨-¡¾− -À¢í¾-À¯ñ− -¦½´¾§ò¡- WTO -Ã¹É-êñ−ª¾-
´¡¿− ö©-À¸ì¾-Â©¨-Ã¹É-£¿-¯ô¡¦¾-ì½©ñ®-¦¾¡ö− -©É¾− -−½-Â¨®¾¨-§‡¤-¦º©£Èº¤-¡ñ®-−½-Â¨®¾¨-²ñ©ê½−¾-¢º¤-¯½-Àê© -Áì½ ¦ñ−¨¾°Èº−°ñ− -©É¾− -¡¾− -£É¾. 

 ເຊື່ອມໂຍງຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການຄາ້ ແລະການຄຸມ້ຄອງປ່າຢາ່ງຍນືຍງົ (US$0.2 ລາ້ນ, 2007-2010, ປະຕບິດັໂດຍ WWF) ຈດຸປະສງົເພ່ືອຫລດຸ 
ການຕດັໄມທ້າໍລາຍປ່າທ່ີຜິດກດົໝາຍສາໍລບັສ ົ່ງອອກໂດຍສາ້ງສິ່ ງຈງູໃຈດາ້ນຜນົຕອບແທນຈາກການສ ົ່ງອອກທ່ີເລືອກເຟ້ັນແລະເຊື່ອມໂຍງຜູຜ້ະລິດແລະຜູຊ້ື ້

UNDP  
 - ¡¾− -Àºœºº¿-−¸¨-¡¾− -À§̂º -́¨ö¤-μ È¾¤-´ó-¯ò-¦ò©êò-²¾®-¢º¤ ¦--¯¯ ì¾¸ -À¢í¾-Ã−º¾-§¼− -Œ Äì¨½-¦º¤ (UNDP: 0.57 ìÉ¾− US$, 2006–2009). -Â£¤¡¾−´ó-À¯í¾-

Ï¾¨: 1) -À²†´-£¸¾´-Àºö¾-Ã¥-Ã¦È-Ã− -¢½-®¸−¡¾− -À§̂º -́¨ö¤-À¢í¾-Ã− -º¾-§È¼−; 2) ¨ö¡-ì½©ñ®-¢ó©-£¸¾´-¦¾´¾©-Ã− -¡¾− -¯½¦¾−¸¼¡¤¾− -©É¾− -º¾-§È¼−²¾¨-Ã− -
ìñ©«½®¾−ì¾¸; -Áì½ 3) ¨ö¡-¦ø¤-£¸¾´-¦¾´¾©-¢º¤-¯½-Àê©-Ã− -¡¾− -¸ò-À£¾½-°ö− -¡½êö®-¥¾¡-¡¾− -À§̂º -́¨ö¤¡ñ®-²¾¡²œ−.  

 ¡¾− -¦É¾¤-¢ó©-£¸¾´-¦¾´¾© -Áì½ ¡¾− -§È¸¨-À¹ìõº©É¾− -Àªñ¡− ò¡-Á¡È ¦¯¯ ì¾¸ -¦¿ìñ®-¡¾− -À¥ì½¥¾-À¢í¾-À¯ñ− -¦½´¾§ò¡-¢º¤ WTO (êô− IF Window II: 0,3 
ìÉ¾− US$, 2007-Œ2009). -À¯í¾-Ï¾¨-Â£¤¡¾− -Á´È−: 1) ¨ö¡-ì½©ñ®-£¸¾´-¦¾´¾©-¢º¤-ìñ©«½®¾− -Ã− -¡¾− -¡½¡¼´ -Áì½ -À¥ì½¥¾¢Ó-ªö¡ìö¤-¡¾− -À¢í¾ WTO ê†--
Àºœºº¿−¸¨-Á¡È-¡¾− -¹ì÷©°Èº− -£¸¾´ê÷¡-¨¾¡ -Áì½ §÷¡¨øÉ-¡¾− -Àªó®-Âª; 2) ì¸´êñ¤£¸¾ -́¦¾-´¾©-Ã− -¡¾− -À¥ì½¥¾-©É¾− -ª½¹ù¾©-¦ò−£É¾ -Áì½ ¡¾− -®ðìò¡¾−; -
Áì½ 3) -À°ó¨-Á°È-¸¼¡-¤¾− -¡¾− -À¥ì½¥¾¡¾− -À¢í¾ WTO -Ã¹É-ê‰¤-À«ò¤-Ã− -ì½©ñ®-¦ø− -¡¾¤ -Áì½ êÉº¤-«…−. 

 ¡¾− -¦É¾¤-£¸¾´-À¢˜´-Á¢¤-©É¾− -Â£¤-¦É¾¤-¡¾− -¯½¦¾− -¤¾− -Áì½ ¥ñ©ª˜¤¯½ªò®ñ©¸¼¡-¤¾−¢º¤ IF (êô− IF Window II: 0,22 ìÉ¾− US$, 2007-Œ2008). À í̄¾-
Ï¾¨-Â£¤¡¾− -Á´È− -À²ˆº¨ö¡-¦ø¤: 1) -¢ó©-£¸¾´-¦¾´¾©-¢º¤-ºö¤-¡º− -Ã− -¡¾− -¯½¦¾− -¤¾− -Áì½ ¥ñ©ª˜¤¯½ªò®ñ©-−½-Â¨®¾¨ -Áì½ -Â£-¤¡¾− -ªÈ¾¤Å-©É¾− -¡¾− -£É¾; 
2) £¸¾ -́¦¾´¾©-Ã− -¡¾− -£÷É´-£º¤-¡¾− -¯½¦¾− -¤¾− -¡ñ®-®ñ−©¾-¡½§¸¤-ê†-¡È¼¸¢Éº¤¡ñ® IF; 3) £¸¾ -́¦¾´¾©-¢º¤-¯½-Àê©-Ã− -¡¾− -¯½-À´ó− °ö− -¡½êö®-©É¾− -−½-
Â¨®¾¨-¢º¤-¡¾− -£É¾-ªÒ-¡¾− -Àªó®-Âª, ¡¾− -²ñ©ê½−¾-À¦©«½¡ò© -Áì½ ¡¾− -ìõ®-ìÉ¾¤-£¸¾´ê÷¡-¨¾¡.  

 ¡¾− -¨ö¡-ì½©ñ®-¢ó©-£¸¾´-¦¾´¾©-Á¡È-¡ö´-−¿-À¢í¾ -Áì½ ¦‰¤-ºº¡ (DIMEX) ¢º¤-¡½§¸¤-º÷©¦¾¹½¡¿ -Áì½ ¡¾− -£É¾-Ã− -©É¾− -Á¹-ìÈ¤¦ò−£É¾ (ROO), ì½®¼®-¦½-
À²¾½-©É¾− -°½ìò©-ª½²ñ− (PSR) -Áì½ ì½®¼®-¡¾− -μ ˜¤μ õ− -¡¾− -©¿-À− ó− -¤¾− (OCP) (êô− IF Window II: 0,15 ìÉ¾− US$, 2007Œ09). -Â£¤¡¾− -Á´È− -
ÀÎ˜−¡¾− -¨ö¡-ì½©ñ®-¢º¤-¡ö´ DIMEX -Áì½ £¸¾´-¦¾´¾©-©É¾− -Àªñ¡− ò¡-©É¾− -ì½®¼®-¡¾− -¦‰¤-ºº¡-Â©¨-¦½-À²¾½-Á´È− -¡È¼¸-¡ñ® ROO, PSR and OCP.  

 ¦½Îñ®¦½Îø− -º÷©¦¾¹½¡¿-ªñ©¹¨ò®-Ã− -¡¾− -¢É¾´-°È¾− -¥¾¡-¡¾− -°½ìò©-Á®®-¦ñ−¨¾-¥É¾¤-´¾-À¯ñ− -°øÉ-¦‰¤-ºº¡-Â©¨-¡ö¤ (-Äì¨½ 1) (êô− IF Window II: - 0,32 
ìÉ¾− US$, 2007-Œ2008). -Â£¤¡¾− -Á´È− -§È¸¨-º÷©¦¾¹½¡¿-ªñ©¹¨ò®-Ã− -¡¾− -Á¡É-Ä¢-®ñ−¹¾-êÉ¾-ê¾¨-ê†-¯½-À§ó− -Ã− -ª½¹ì¾© -Áì½ ¢É¾´-°È¾− -¥¾¡-¡¾− -°½ìò©-
Á®®-¦ñ−¨¾-¥É¾¤-´¾-À¯ñ− -°øÉ-¦‰¤-ºº¡-Â©¨-¡ö¤.  

ê½−¾£¾− -Âì¡ (WB) 
 ¡º¤-êô− -²ñ©ê½−¾-¡¾− -£É¾ (TDF) (US$ 8.5 ລາ້ນ, 2008-12) -À²ˆº-¦½Îñ®¦½Îø− -¡¾−¥ñ©ª˜¤¯½ªò®ñ©-Á°− -¤¾−®øìò-´½-¦ò©-©É¾− -¡¾− -£É¾- (DTIS Action 

Matrix). − š-Á´È− -¡º¤-êô− -¹ì¾¨-±È¾¨-ê†-¡Òª˜¤¢›− -À²ˆº-¦½Îñ®¦½Îø− -¡¾−¥ñ©ª˜¤¯½ªò®ñ©-¸¼¡¤¾− -¯½ªò-»ø®ªÈ¾¤Å-Ã− -Äì¨½-¡¾¤-ê†-¡È¼¸-²ñ− -¡ñ®-¡¾− -£É¾²¾¨-ÃªÉ-
Á°− -¤¾− DTIS Action Matrix. ¡º¤-êô− TDF -Á´È− -®ðìò¹¾− -Â©¨ WB -Áì½ ºº¡êô− -»È¸´-¡ñ− -Â©¨ EC -Áì½ ºö©-¦½-ª¾-ìó. °øÉ-Ã¹É-êô− -ºˆ−Å-£¾©-¸È¾-¥½-À¢í¾-
»È¸´-À§È− -¡ñ−. ¡º¤-êô− -Ä©É-»ñ®-¡¾− -¡Òª˜¤ -Áì½ £½−½®ðìò¹¾− -Â£¤¡¾− -Á¹È¤-§¾©-Ä©É»ñ®»º¤-Á°− -¡¾−©¿À− ó−¤¾− -¦¿ìñ®-¯ó-ê¿-ºò©. 

 -Â£¤¡¾−Àºœºº¿−¸¨©É¾−²¾¦óÁì½¡¾−£É¾ (6 ìÉ¾− Â©ì¾, 2007-Œ2013). Â£¤¡¾−¡¿ìñ¤μ øÈÃ−Äì¨½¡¾−¡½¡¼´Áì½¥½¦½Îñ®¦½Îø−²¾¦ó 
Ã−¡¾−Àºœººð¾−¸¨£¸¾´¦½©¸¡Á¡È¡¾−£É¾ì½¹ Ȩ̀¾¤¯½Àê©, ¦É¾¤£¸¾´êñ−¦½ÃÏÁì½¹ì÷©°Èº−ì½®¼®¢̃−ªº−©É¾−²¾¦óÂ©¨¡¾−−¿Ã§Éì½®ö® 
£º´²ò¸Àªó ASYCUDA, ¡¾− -§È¸¨-À¹ìõº-©É¾− -Àªñ¡−ò¡-Äì¨½-¨¾¸, ¯È¼−ì½®ö®¡¾−£÷É´£º¤-Áì½§È¸¨-¸¼¡-²¾¦ó-ê†-¡È¼¸-²ñ− -¡ñ®-¡¾− -À¢í¾ WTO.  

 
 
 

444---    ¡¾−²ñ©ê½−¾²¾¡Àº¡½§ö−, ¡¾−êÈº¤êÈ¼¸ Áì½ ¡¾−¯½ªò»ø®ê†©ò− 
 

¦½¹½²¾®-Àºó-ìö® (EU) 
 ì½®¼®¡ö©-Ï¾¨ -Áì½ ¯½¦ö®-¡¾− -©É¾− -¡¾− --Á¡É-Ä¢¢Ó-¢ñ©-Á¨È¤-¢º¤-Àºó-ìö® (ADR) : £¸¾ -́À¯ñ− -Ä¯-Ä©É-Ã− -¡¾− -−¿-Ã§É-Ã− ¦¯¯ ì¾¸ -Áì½ ¡¿¯ø-À¥¨ (0,31 

ìÉ¾− -Àºó-Âë, 2007Œ-2009). ¡¾− -§È¸¨-À¹ìõº-− š-Á´È− -À²ˆº-²ñ©ê½−¾-£¸¾´-»øÉ -Áì½ ¡¾− -−¿-Ã§É-ê¾¤-Àìõº¡-ªÈ¾¤Å-©É¾−ì½®¼®-¡¾− -Á¡É-Ä¢-¢Ó-«ö¡-«¼¤ (Alternative 
Disputes Resolution) -Ã− ¦¯¯ ì¾¸ -Áì½ ¡¿¯ø-À¥ñ¨ -Â©-¨¦½-À²¾½-Á´È− -¡È¼¸-¡ñ® SME, -À²ˆº-Á¡É-Ä¢-¢Ó-¢ñ©-Á¨È¤-ªÈ¾¤Å©É¾− -ê÷ì½-¡ò©-ê†-º¾©-À¡ó©-¢›−-Ã− -
ì½©ñ®-¦¾¡ö− -Ã¹É-¸Èº¤-Ä¸ -Â©¨-Ä©É-´ó-¡¾−¥ñ©¡¾− -±ô¡-ºö®»ö´, ¦¿-´½-−¾ -Áì½ êñ©¦½−½-¦ô¡¦¾. 

 Â£¤¡¾− -²ñ©ê½−¾²ñ©ê½−¾- SME (3 ìÉ¾− -Àºó-Âë, 2007-Œ2010). -Â£¤¡¾− -´ó-¥÷©¯½¦ö¤-§È¸¨-¨ö¡-ì½©ñ®-£¸¾´-¦¾´¾©¢º¤-¯½-Àê©-Ã− -¡¾−¥ñ©ª˜¤ ¯½ªò®ñ© 
¨÷©-ê½-¦¾©-¡¾− -²ñ©ê½−¾ SME -Áì½ ¦½Îñ®¦½Îø−ìñ©«½®¾− -Ã− -¡¾−¥ñ©ª˜¤¯½ªò®ñ©-¸¼¡-¤¾− -¡¾− -¯½ªò-»ø®-²¾¨-ÃªÉ-Â£¤¡¾−  -²ñ©ê½−¾ ²ñ©ê½−¾-²¾¡-
Àº¡½-§ö− -Áì½ SME ¢º¤ ADB, -Â©¨-¦½-À²¾½-Á´È− -©É¾− -ì½®¼®-¡¾− -¥ö©-ê½®¼− -ê÷ì½-¡ò© -Áì½ ¡¾− -ºº¡-º¾− ÷¨¾©, ¡¾− -ìö¤êô−, ¡¾− -£É¾ -Áì½ ¡¾− -À¤ò−. 
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 ສ້າງລະບົບການຜະລິດຫັດຖະກໍາຫວາຍແບບຍືນຍົງໃນກໍາປູເຈຍ, ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ (Euro€2.4 ລາ້ນ; 2009-2011) ເຊິ່ ງໄດຮ້ບັທຶນສມົທບົຈາກ ແລະ 
ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂດຍ WWF. ຈດຸປະສງົເພ່ືອປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນຕອ່ງໂສກ້ານຜະລິດ ແລະ ເຕັກນກິທ່ີທນັສະໄໝ, ເຂ້ົາເຖງິທຶນຮອນ ແລະ ຕະຫຼາດເພ່ືອ 
ປບັປງຸຄວາມສາມາດໃນການແຂງ່ຂນັ ແລະ ໂອກາດທາງທລຸະກດິ. 

-Àμ¨ì½-´ñ− (GTZ) 
 -Â£¤¡¾− -²ñ©ê½−¾-§ñ®²½¨¾¡º− -´½− ÷©-¦¿ìñ®-À¦©«½¡ò©-ª½Í¾© (HRDME) Œ -Äì¨½ 2 (2007–2011: US$8.9 ລາ້ນ)  -Á´È− -§È¸¨- MPI, MoE, 

SMEPDO/MoIC -Áì½ LNCCI -Ã− -¡¾− -¯ñ®¯÷¤©É¾− -¡ö©-´¾¨, ºö¤-¡º−Áì½§ñ®²½¨¾¡º− -´½-− ÷©¦¿ìñ®-¡¾− -²ñ©ê½−¾-²¾¡-Àº¡½-§ö− -Â©¨-°È¾− -¡¾− -±ô¡-
ºö®»ö´-¸ò§¾-§ó®, ¡¾− -¦‰¤-À¦ó´ SME, ¡¾− -¦É¾¤-£¸¾´-À¯ñ− -Àº¡½-²¾®©É¾− -ì½®¼®-¡¾− -ìö¤êô−, ¡¾− -£ö− -£É¸¾-¸ò-Ä¥-Áì½¡¾− -²ö®-¯½-¯ô¡¦¾-¹¾ìõ-ì½-¹¸È¾¤-²¾¡-
ìñ©-Œ-Àº¡½-§ö− -Ã− 4 -Á¢¸¤-¢º¤-¯½-Àê©. 

 -Â£¤¡¾− -§È¼¸§¾− -£ö®-¸ö¤-¥º− -¦¿ìñ® ¦¯¯ ì¾¸ Œ CIM (2009: US$0.6 ລາ້ນ). -Â£¤¡¾− CIM -Ã¹É¡¾− -§È¸¨-À¹ìõº-Á¡È- SMEPDO, LNCCI, ´½¹¾¸òê½ 

¨¾ÄìÁ¹È¤§¾© (£½−½¯È¾Ä´É) Áì½ ²½Á−¡Á°−¡¾− Áì½ ìö¤êô− Á¢¸¤¥¿¯¾¦ñ¡ Â©¨¦½Îº¤§È¼¸§¾−ªÈ¾¤¯½Àê©´¾§È¸¨ ºö¤¡¾−À¹ì‰¾− ˜− 

Ã−¡¾−¨ö¡ì½©ñ®¢ó©£¸¾´¦¾´¾© Â©¨»È¸´¡ñ®Â£¤¡¾− GTZ-ŒHRDME.  
 KfW ແຜນງານໂຮງຮຽນວຊິາຊບີ (ໄລຍະ 1 ແລະ 2, US$12.7m): ສາ້ງ, ຂະຫຍາຍແລະປະກອບອປຸະກອນໃຫໂ້ຮງຮຽນວຊິາຊບີ 6 ແຫງ່ໃນພາກເໜືອ. 
 DED ຊຽ່ວຊານດາ້ນພດັທະນາການທອ່ງທຽ່ວແບບຍນືຍງົ ສໍາລບັ LNTA ແລະ ພະແນກທອ່ງທຽ່ວໃນ 4 ແຂວງຮອດ 2012 (US$0.28 ລາ້ນ ໃນ 

2009); ແຜນງານສະໜອງຊຽ່ວຊານ 2 ທາ່ນ ຫຼງັຈາກ 2010 (in 2009: US$ 0.2 ລາ້ນ for ສາໍລບັຈາ້ງຊຽ່ວຊານ, 0.16 ລາ້ນ ສາໍລບັໂຄງການ). 
¨†¯÷È− 
 ¦ø−¡¾− -»È¸´-´õ-©É¾−§ñ®²½¨¾¡º−´½− ÷© ì¾¸Œ¨†¯÷È− (4 ìÉ¾− US$, JICA-: 2000-Œ2010). Â©¨-»È¸´-´õ-¡ñ®´½¹¾ ò̧ê½¨¾-ÄìÁ¹È¤-§¾© -Â£¤¡¾− -Ä©É-Á− -Ã¦È-

ªº®-¦½Îº¤-§ñ®²½¨¾¡º− -´½− ÷©-¦¿ìñ®-À¦©«½¡ò©-ª½¹ì¾©. ¹ìñ¡¦ø© -Áì½ ¡ò©¥½-¡¿-ªí−ªð-¢º¤-¦ø− -ì¸´ ó́: 1) ¡¾− -®ðìò¹¾− -ê÷ì½-¡ò©; 2) ²¾¦¾-¨†-¯÷È−; 
3) ¡¾− -Áì¡ È̄¼− -¢Ó-´ø− Áì½ ¸ñ©ê½−½-ê¿ ì½¹ Ȩ̀¾¤ ì¾¸ -Áì½ ¨†¯÷È−; 4) ¹ìñ¡¦ø©-²œ−«¾− -©É¾−£º -́²ò¸-Àªó. 

 --Â£¤¡¾− ODOP (1 -À´õº¤ 1 °½ìò©-ª½²ñ−) ໂຄງການຕົວແບບໃນສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ສາລະວັນ (2,6 ìÉ¾−Â©ì¾ US$, JICA: 2009 -Œ2011). -Â©¨-
»È¸´-´õ-¡ñ®-¡½§¸¤-º÷©¦¾¹½¡¿ -Áì½ ¡¾− -£É¾, -Â£¤¡¾− -´ó-¥÷©¯½¦ö¤-Ã− -¡¾− -À°ó¨-Á°È-¦É¾¤£¸¾ -́À¢í¾-Ã¥ -Áì½ -À¹ñ− -Ä©É-À«ò¤-£¸¾´-¦ð¾-£ñ− -¢º¤-Á−¸-£¸¾´-£ò© 1 -
À´õº¤ 1 °½ìò©-ª½²ñ−  -Áì½ £ñ©-Àìõº¡-°½ìò©-ª½²ñ− -ê†-À©„− -À¯ñ− -ªö¸-Á®® -Áì½ ¦É¾¤-¸òêóŒ¯½¦ö®-¡¾− -ê†-©ó-Ã− -¡¾− -©¿-À− ó− -¸¼¡-¤¾− -©„¤¡È¾¸.  

 ການສາໍຫຼວດກະກຽມການພດັທະນາເຂດອດຸສາຫະກາໍ (US$3.3 ລາ້ນ, JICA: 2009-2010) ການສໍາຫຼວດນີຊ້ວ່ຍສາ້ງແຜນພ້ືນຖານໃນການ 
ພດັທະນາເຂດອດຸສາຫະກາໍໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະແຜນແນວຄວາມຄດິສາໍລບັນະຄອນຫຼວງ, ສະຫວນັນະເຂດ ແລະ ປາກເຊ ແລະ ສກຶສາຄວາມ 
ເປັນໄປໄດຂ້ອງການສາ້ງຕ ັງ້ຫອ້ງການເຂດອດຸສາຫະກາໍໃນ ນະຄອງຫຼວງ 

ºö¤¡¾−²ñ©ê½−¾-Á−ÀêóÁì− SNV 

 Á°−¤¾−¡¾−²ñ©ê½−¾²¾¡Àº¡½§ö−. SNV Á−Ã¦È¢½¹¨¾¨ª½¹ì¾©À²̂ºÀ¯ó©Âº¡¾©©É¾−À¦©«½¡ò©Á¡È°ûøê÷¡¨¾¡μ øÈÀ¢©§ö−−½®ö©. Â£¤¡¾−´ó¦¾´ 

ºö¤¯½¡º® £õ 1) ¢½¹¨¾¨¡¾−®ðìò¡¾−©É¾−¡¾−À¤ò−,  2) ²ñ©ê½−¾ªËº¤Â¦É£÷−£È¾ (À§„−¡¾− êÈº¤êÈ¼¸©É¾−− òÀ¸©, °½ìò©ª½²ñ−¯È¾Ä´É ê†®ÒÁ´È−Ä´É 
Áì½ ¹ñ©«½¡¿) Áì½ 3) ¦É¾¤¦½²¾®Á¸©ìÉº´ ê†Àºœºº¿−¸¨Á¡È¡¾−²ñ©ê½−¾ê÷ì½¡ò©.  

 °½ìò©ª½²ñ−À£ˆº¤¯È¾¢º¤©ö¤: ¡¾−®ðìò¡¾− Á−½−¿¡È¼¸¡ñ®À£ˆº¤¯È¾¢º¤©ö¤ (NTFP)  ¦÷´Ã¦È¡¾−¸¾¤¹ìñ¡¡¾−²¾¡¯½ªò®ñ©ªö¸¥ò¤À²ˆº»ñ®¯½¡ñ−¡¾− 

°½ìò© Áì½−¿Ã§ÉÀ£ˆº¤¯È¾¢º¤©ö¤Á®®¨õ−¨ö¤, ²ñ©ê½−¾ª½¹ì¾©¦¿ìñ®À£ˆº¤¯È¾¢º¤©ö¤ (ì¸´êñ¤ì½®ö®¢Ó´ø−ª½¹ì¾©), ²ñ©ê½−¾§ñ®²½¨¾¡º− 

´½− ÷© Áì½ ¦½Îñ®¦½Îø− Áì½ ¥ñ©ª˜¤ì½®ö®Áì¡ È̄¼−¢Ó´ø−¢È¾¸¦¾−. 
 

¦½ ò̧©À§óÁì− (SDC) 
 ¡¾− -º¾− ÷ìñ¡-§ó¸½-−¾Å-²ñ− -¡½¦ò¡¿-Ã− ¦¯¯ ì¾¸ (-Äì¨½ 2: 4,95 ìÉ¾− US$, 2009 -Œ2012). ¥÷©¯½¦ö¤-¢º¤-Â£¤¡¾− -Á´È− -À²ˆº-§È¸¨-ìñ©«½®¾− -Ã− -¡¾−ປະ 

ຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງº¾− ÷ìñ¡-§ñ®²½¨¾¡º−§ó¸½-−¾Å²ñ− -¡½¦ò¡¿ໃນຂັ້ນນະໂຍບາຍ ແລະ ຕົວຈິງ ກ່ຽວກັບອາຫານ, ລາຍຮັບ, ສານອາຫານ, ໄພອຶດຫິວ ແລະ ຄວາມ 
ທຸກຍາກ. ວຽກງານດ່ັງກ່າວແມ່ນເປັນເອກະພາບກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 2006-2010, ຍຸດທະສາດແລະແຜນປະຕິບັດ¡¾− -º¾− ÷ìñ¡-§ó¸½-−¾Å-
²ñ− -ແຫ່ງຊາດ 

 -Â£¤¡¾− -®ðìò¡¾− -©É¾− -¡½¦ò¡¿-Ã− ¦¯¯ ì¾¸ (ໄລຍະ 4, US$4.7 ລາ້ນ ແຕ ່07/2009-06/2012 ). -À¯í¾-Ï¾¨-ì¸´-Á´È− -À²ˆº-§È¸¨-¡½§¸¤-¡½¦ò¡¿ -Áì½ ¯È¾-
Ä´É (MAF) -Áì½ NAFES -Ã− -¡¾− -¦É¾¤-Á°− -¨÷©-ê½-¦¾©-¡¾− -®ðìò¡¾− -©É¾− -¡½-¦½-¡¿--Á¹È¤-§¾©Á®®-¨õ− -¨ö¤ -Áì½ §È¸¨-¨ö¡-ì½©ñ®-ºö¤-¡º− -Á¡È NAFES -Ã−-
ê÷¡Å-¢ñû−. “¸òêó-¡¾−®ðìò¡¾− -Á®®-ì¾¸” -Ä©É-«õ¡-−¿-Ã§É-Â©¨ MAF -Ã− 17 -Á¢¸¤-êñ¤-Ïö© (-Ã− 2 -À´õº¤). -Ã− 6 -À©õº− -ªö− -¯ó 2008, -Â£¤¡¾− -¥½-À§̂º -́¡¾− -§È¸¨-
À¹ìõº-¢º¤-ªö− -Ã¹É-À¢í¾-¡ñ®-Â£¤-¦É¾¤-¢º¤-¡½§¸¤¡½¦ò¡¿ -Áì½ ¯È¾-Ä´É. 

 ໂຄງການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າການປູກເຂົ້າໃນເຂດເນີນສູງ NURIFAR ຕ່ໍຈາກໂຄງການ Lao-IRRI (US$3.5 ລາ້ນ, 2008-2012). ຈດຸປະສງົເພ່ືອຊວ່ຍ 
ຊາວກະສກິອນຍງິແລະຊາຍຕວົແບບ (ຈາກຄອບຄວົທ່ີມລີາຍຮບັຕ ໍາ່-ກາງ)ແລະອາສາສະໝກັອື່ ນໆໃນການປບັປງຸການຜະລິດເຂ້ົາໃນເຂດເນນີສງູໃຫມ້ ີ
ຄວາມຍນືຍງົ. ໂຄງການນີສ້ະໜບັສະໜນຸຄວາມໝັນ້ຄງົດາ້ນສະບຽງອາຫານໃນເຂດເໜືອຕາມຍດຸທະສາດຫຸຼດຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກແລະແນວທາງຂອງ MAF. 

 ສະໜບັສະໜນຸການປະຕຮິບູວທິະຍາໄລກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້SURAFCO ຢູຫຼ່ວງພະບາງ (US$4.7 ລາ້ນ, 2009-2012) ເພ່ືອຍກົລະດບັທກັສະໃນການ 
ສາ້ງຫລກັສດູກຽ່ວກບັກະສກິາໍເຂດເນນີສງູ. ໂຄງການນີສ້ອດຄອ່ງກບັການປະຕຮິບູວຊິາຊບີກະສກິາໍໃນຍດຸທະສາດຂອງຂະແໜງການຮອດປີ 2020. 
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¦½ ò̧©À§óÁì− (SECO) 
 ¡¾− -¦‰¤-À¦ó´-¡¾− -°½-ìò©-º÷©¦¾¹½¡¿-ê†-¯º©-¦¾− -°ò©-Ã− ¦¯¯ ì¾¸ (0,72 ìÉ¾− US$, 2003-Œ2009). Â£¤¡¾− -´ó-¥÷©¯½¦ö¤-¦½Îñ®¦½-Îø− ìñ©«½®¾− -Ã−-

¡¾− -ìõ®-ìÉ¾¤-£¸¾´ê÷¡-¥ö− -Áì½ »ñ¡¦¾-¦…¤-Á¸©-ìÉº -́-Ã¹É-¨õ− -¨ö¤Â©¨-¯ñ®¯÷¤-°½ìò©-ª½²¾® -Áì½ £¸¾ -́¦¾´¾©-Á¢È¤¢ñ− -¢º¤-¢½-ÁÎ¤-º÷©¦¾¹½¡¿-¡¾− -°½ìò© 
ê†-¡¿ìñ¤-Àªó®-Âªì¸´êñ¤-¡¾− -À¢í¾-¹¾-ª½¹ì¾©-¦¾¡ö− -Áì½²¾¨-Ã− -Â©¨-¡¾− -−¿-Ã§É-Àªñ¡− ò¡ -Áì½ -Àªñ¡-Â− -Âì-§ó-ê†-¯º©-¦¾− -°ò©.  

 ຮວ່ມທຶນລະຫວາ່ງອງົການ IFC-MPDF ໃນການປບັປງຸເຂດແມນ່ ້ໍາຂອງ (US$ 4.0 ລາ້ນ, 2008-2013). ເພ່ືອປບັປງຸສະພາບການລງົທຶນ, ແລະ ຄວາມ 
ສາມາດ /ຂອງຫວົໜວ່ຍທລຸະກດິ ໂດຍ (1) ສາ້ງສະພາບແວດລອ້ມດາ້ນການລງົທຶນ; (2) ການເຂ້ົາເຖງິແຫຼງ່ທຶນ; (3) ການເຂ້ົາເຖງິ ພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ; 
(4) ຄວາມຍນືຍງົ; ແລະ (5) ການສາ້ງຄວາມເຊື່ອມໂຍງລະຫວາ່ງຕອ່ງໂສກ້ານສະໜອງສນິຄາ້ 

UNDP 
 ໂຄງການເຊື່ອມໂຍງການຫຸຼດຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ (PEF: USD$0.49 ລາ້ນ, UNDP 0.6 ລາ້ນ; 2009–2011). ຈດຸປະສງົຂອງ 

ໂຄງການແມນ່ເພ່ືອສາ້ງຄວາມສາມາດໃຫພ້ະນກັງານຂ ັນ້ສນູກາງແລະແຂວງສາມາດວາງແຜນແລະຄຸມ້ຄອງການລງົທຶນທ່ີໃຫຜ້ນົໃນການຊວ່ຍຫຸຼດຜອ່ນ 
ຄວາມທກຸຍາກແລະຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມສງູທ່ີສດຸ, ໂຄງການນີເ້ຮັດວຽກຮວ່ມກບັກມົສ ົ່ງເສມີການລງົທຶນ, ກຜທ ແລະ ຂ ັນ້ແຂວງໃນການປບັປງຸທກັສະໃນການ 
ອອກແບບ, ຕ່ໍລອງ ແລະ ກວດກາສນັຍາການລງົທືນ. 

 ໂຄງການເຊື່ອມໂຍງການຫຸຼດຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ (PEI): ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະສງັຄມົ, ເພ່ືອຫຸຼດຜອ່ນ 
ຜນົກະທບົດ ັງ່ກາ່ວຈາກການລງົທຶນໃນ ສປປ ລາວ. (UNDP: USD$0.3 ລາ້ນ, ຫຸຼດ USD$1.2 ລາ້ນ). ໂຄງການເຮັດວຽກຮວ່ມກບັກອງປະເມນີຜນົກະ 
ທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົໃນອງົການນ ໍາ້ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມໃນຂ ັນ້ສນູກາງແລະ ແຂວງ, ສມຸໃສຂ່ະແໜງການຕ ົນ້ຕໍ. 

 ໂຄງການສະໜບັສະໜນຸການຄຸມ້ຄອງພ້ືນທ່ີທ່ີມນີ ໍາ້ ໃນແຂວງອດັຕະປື  (ສະໜບັສະໜນຸນະໂຍບາຍການຄຸມ້ຄອງນ ໍາ້ ແລະ ພ້ືນທ່ີທ່ີມນີ ໍາ້) (UNDP: 
USDS1.7 ລາ້ນ). ໂຄງການສມຸໃສສ່າ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫຂ້ ັນ້ທອ້ງຖິ່ນໃນການວາງແຜນຄມຸຄອງເນືອ້ທ່ີດ ັງ່ກາ່ວໃນແຂວງອດັຕະປື. ໂຄງການຍງັຊວ່ຍປບັ 
ປງຸຊວີດິການເປັນຢູຂ່ອງປະຊາຊນົໂດຍການປະກອບສວ່ນເຂ້ົາກອງທຶນບາ້ນ, ຝຶກອບົຮມົກຽ່ວກບັການນາໍໃຊເ້ນືອ້ທ່ີດ ັງ່ກາ່ວແບບຍນືຍງົ, ສາ້ງການຕະຫຼາດ 
ໃຫກ້ານນາໍໃຊເ້ຂດດ ັງ່ກາ່ວແລະເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ ແລະ ປບັປງຸການສາ້ງລາຍຮບັໂດຍການພດັທະນາກະສກິາໍ.  

 ໂຄງການເສື່ ອມສານຄວາມສາໍຄນັຂອງຊວີະນາໆພນັເຂ້ົາໃນນະໂຍບາຍແລະແຜນງານກະສກິາໍ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິ, (USD$0.17 ລາ້ນ ສໍາລບັການ 
ສາ້ງໂຄງການ). UNDP, FAO ແລະ ອງົການສິ່ ງແວດລອ້ມໂລກ (GEF) ໄດຮ້ວ່ມທຶນສະໜບັສະໜນຸກະຊວງກະສກິ ໍາ ແລະ ປ່າໄມໃ້ນການອອກແບບ 
ໂຄງການນີ.້ ຈດຸປະສງົແມນ່ເພ່ືອສາ້ງສິ່ ງຈງູໃຈ, ຄວາມສາມາດ ແລະ ຊວ່ຍສະຖາບນັໃນການປກົປກັຮກັສາຊວີະນານາພນັໃນລະບບົກະສກິາໍ. ທຶນທງັໝດົ 
USD$7 ລາ້ນ ເຊິ່ ງການສາ້ງໂຄງການແມນ່ຈະຜາ່ນການປຶກສາຫາລືກບັໂຄງການ TABI (“ບາດກາ້ວລິເລີ່ ມກຽ່ວກບັ ຊວີະນາໆພນັໃນກະສກິາໍ) ຂອງ SDC.  

 ແຜນງານສະໜອງທຶນຊວ່ຍເຫືຼອລາ້ຂະໜາດນອ້ຍຈາກອງົການສິ່ ງແວດລອ້ມສາກນົ (GEF-SGP) (US$0.7 ລາ້ນ, 2009-2010). ສະໜອງທຶນໃຫອ້ງົ 
ການທ່ີເປັນລກັສະນະຊຸມຊນົ, ສະມາຄມົທ່ີບ່ໍເອົາກາໍໄລ ແລະ ອງົການຈດັຕ ັງ້ມະຫາຊນົຕາ່ງໆໃນການປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ຫຸຼດຜອ່ນຄວາມສຽ່ງ 
ໃນການປ່ຽນແປງດນິຟ້າອາກາດ ແລະ ມນົລະພິດ, ການເສື່ ອມສະພາບຂອງດນິ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງນ ໍາ້. 

UNDP – UNIDO 
 ¦‰¤-À¦ó´-¡¾− -²ñ©ê½−¾²¾¡-Àº¡½-§ö−Â©¨--¦É¾¤-£¸¾´-À¢˜´-Á¢¤-Ã¹É-Á¡È-¦½²¾-¡¾− -£É¾ -Áì½ -¡÷È´-ê÷ì½-¡ò© (2,33 ìÉ¾− US$, 2006Œ-2010). Â£¤¡¾− -´ó-¥÷©¯½ 

¦ö¤¦½-− ñ®-¦½-Îø− -¡¾− -²ñ©ê½−¾-²¾¡-Àº¡½-§ö−Ã− -ì¾¸Â©¨-¦½-À²¾½-Á´È−ê÷ì½¡ò©-¢½Î¾©-− Éº¨ -Áì½ ¡¾¤ (SMEs) Â©¨: 1) À²†´-ê½ ó̧-¡¾− -−¿-Ã§É°ö− -¡¾− -
¦ô¡¦¾-£í− -£É¸¾ -Áì½ ¢Ó-Á−½-−¿-ªÈ¾¤Å Ã− -¢ö¤-À¢© ¡¾−²ñ©ê½−¾-²¾¡-Àº¡½-§ö− -Áì½ ¯ñ®¯÷¤-¦½²¾®-Á¸©-ìÉº -́©É¾− -ê÷ì½-¡ò©; 2) ¨ö¡-ì½©ñ®-£¸¾´-¦¾ -́¾© 

¢º¤¦½²¾-¡¾− -£É¾ -Áì½ ¡÷È´-ê÷ì½-¡ò©-À²ˆº-Ã¹É-À¢ö¾-À¥í¾¦¾´¾©-À¯ñ− -Àº¡½ì¾©, º¾-Ã¦-ªö− -Àº¤ -Áì½ ¡÷È´-ªö− -Àº¤©É¾− -¡¾− -À¤ò−. 
¡÷ú´ê½−¾£¾−Âì¡ Œ WBG (WB, IFC-) 
 Â£¤¡¾−¦½Îñ®¦½Îø−¡¾−¹ì÷©°Èº−£¸¾´ê÷¡¨¾¡ - PRSO (ì¾¨ì½º¼©Ã−¢Ó 3.1 ¢É¾¤Àêò¤¡È¼¸¡ñ®ê½−¾£¾−Âì¡).  
 IFC: ¡ò©¥½¡¿¡¾−²ñ©ê½−¾²¾¡Àº¡½§ö−. (0,8 ìÉ¾− US$, 2005 -Œ2010). ¹ìñ¤¥¾¡¡¾−§È¸¨»È¾¤¡ö©Ï¾¨ ò̧¦¾¹½¡ò©ÃÏÈ, IFC Ä©É¦õ®ªÒ ¦½Îñ® 

¦½Îø−¡¾−¥ñ©ª˜¤¯½ªò®ñ©¡ö©Ï¾¨©„¤¡È¾¸ Â©¨¦½À²¾½Ã−©É¾−¡¾−¥ö©ê½®¼−¸ò¦¾¹½¡ò© Áì½ ¡¾−ºº¡º¾− ÷¨¾©, ¡¾−»È¾¤¡ö©Ï¾¨ ìö¤êô−¦½®ñ® 
ì¸´ (ເຊ່ິງໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກສະພາແຫ່ງຊາດໃນເດືອນ 7/2009) Áì½ ¥¾¡− ˜−Á´È−©¿ìñ©¡¾−¥ñ©ª˜¤¯½ªò®ñ©¡ö©Ï¾¨©„¤¡È¾¸ ì¸´êñ¤¡¾−¨ö¡ 
ì½©ñ®©É¾−¡¾−¦‰¤À¦ó´¡¾−ìö¤êô−.  

 IFC: ¡º¤¯½§÷´− ñ¡ê÷ì½¡ò©ì¾¸Œ-LBF (1 ìÉ¾− US$, 2005Œ-2010). ¡º¤¯½§÷´ LBF Á´È−¡ö−Ä¡ê†´ó¯½¦ò©êò²¾®Ã−¡¾−§È¸¨²¾¡Àº¡½§ö−¨ö¡ 
®ñ−¹¾ªÈ¾¤Å¢º¤ªö−ªÒ¡ñ®ìñ©«½®¾−. IFC- §È¸¨ìñ©«½®¾−Ã−¡¾−º¿−¸¨£¸¾´¦½©¸¡Ã−¡¾−¥ñ©¡º¤¯½§÷´Â©¨ ó́¡º¤Àì¢¾»ñ®Ã§É¡º¤¯½§÷´ Â©¨ 
¦½À²¾½. ²Éº´− ˜−¨ñ¤§È¸¨»È¾¤¡ö©Ï¾¨®ÒÁ»ÈÁì½©¿ìñ©¥ñ©ª˜¤¯½ªò®ñ©¡ö©Ï¾¨êúº¤êÈ¼¸. ¡º¤¯½§÷´ LBF £ûñ¤ຫຼ້າສຸດÄ©É¥ñ©¢›−Ã−À©õº− 2/2009  

¡¾−êÈº¤êÈ¼¸ 

ADB  
 GMS: Â£¤¡¾−²ñ©ê½−¾¡¾−êÈº¤êÈ¼¸À¢©ºÈ¾¤Á È́−Õ¢º¤ªº−ì÷È´ (10 ìÉ¾− US$, 2009 -Œ2014). Â£¤¡¾−Á´È−ຊ່ວຍເຫື ຼອ (1) ສ້າງໂຄງການ 

ທ່ອງທ່ຽວຕົວຢ່າງທ່ີປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ວັດທະນະທໍາ, (2) ສ້າງໂຄງການທ່ອງທ່ຽວທ່ີມີຊຸມຊົນເປັນເຈ້ົາການແລະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, 
(3) ²ñ©ê½−¾¡¾−êÈº¤êÈ¼¸μ øÈÀ¢© GMS (4) ສ້າງຄວາມສາມາດແກ່ພາກລັດແລະເອກະຊົນ. ໂຄງການຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນ 9 ແຂວງ. 
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ºö©¦½ª¾ìó/Âº¦Àº© 
 ¡¾−¯Éº¤¡ñ−À©ñ¡: ªÉ¾−¡¾−êÈº¤êÈ¼¸À©ñ¡ê¾¤À²©Ã−º¾§óª¾À ņ̃−ºº¡¦È¼¤ÃªÉ (0,5 ìÉ¾− A$, 2007Œ-2009). ¥÷©¯½¦ö¤Â£¤¡¾−− šÁ´È−À²ˆº¸¾¤ Á°− 

¡¾− -5 ¯ó Ã−¡¾−Á¡ÉÄ¢®ñ−¹¾¡¾−êÈº¤êÈ¼¸À©ñ¡ê¾¤À²©Á®® ṏ−¨ö¤Ã−À¢©º¾§óª¾À ņ̃−ºº¡¦È¼¤ÃªÉ. Á°−©„¤¡È¾¸¥½¡¿− ö©£¸¾´ªÉº¤¡¾− ©É¾−¡¾− 

±ô¡ºö®»ö´¦¿ìñ®ºö¤¡¾−êÈº¤êÈ¼¸Á¹È¤§¾© Áì½ ²¾¡Àº¡½§ö−¯½Àê©ªÈ¾¤Å, ¦É¾¤£¸¾´À¢̃´Á¢¤Á¡È£½−½¡¿´½¡¾−¡¾−êÈº¤êÈ¼¸ º¾§È¼−Ã−¡¾−À»ñ© 

ÎÉ¾ê†ªò©ª¾´§š−¿¡¾−ªÉ¾−¡¾−êÈº¤êÈ¼¸À©ñ¡ê¾¤À²© Áì½ ¦É¾¤¡ö−Ä¡¡¾−»È¸´´õì½¹ Ȩ̀¾¤²¾¡ìñ© Áì½ Àº¡½§ö−. 
£½−½¡¿´½êò¡¾−Àºóìö®- (EC) 
 -Â£¤¡¾− Asia Invest-ŒMarketing Responsible Tourism Ã− ¦¯¯ ì¾¸ (0.3 ìÉ¾− ÀºóÂë, 2006Œ2009; »È¸´êô−¡ñ® SNV).  Â£¤¡¾−Á´È− À²ˆº§÷¡ 

¨øÉ¦½´¾£ö´êÈº¤êÈ¼¸ì¾¸ Áì½ ®ñ−©¾¦½´¾§ò¡Ã−¡¾−²ñ©ê½−¾ Áì½ À²†´®ðìò´¾© Áì½ £÷−−½²¾®¢º¤¡¾−¢¾¨¦¿ìñ®ª½¹ì¾© Àºóìö® Áì½ ó́¦È¸− 

»È¸´Ã−¡¾−£÷É´£º¤−½Â¨®¾¨¡¾−êÈº¤êÈ¼¸Á®® ṏ−¨ö¤ Áì½ ¡¾−²ñ©ê½−¾ºö¤¡º−. 
Àμ¨ì½ ñ́− (GTZ – CIM)  
 Â£¤¡¾− -§È¼¸§¾− -£ö®-¸ö¤-¥º− -¦¿ìñ® ¦¯¯ ì¾¸ Œ CIM (2007Œ2010: US$0.43 ìÉ¾−Â©ì¾). -Â£¤¡¾− CIM -Ã¹É¡¾− -§È¸¨-À¹ìõº-Á¡È-ºö¤¡¾−êÈº¤êÈ¼¸ 

Á¹È¤§¾©Â©¨¦½Îº¤§È¼¸§¾−ªÈ¾¤¯½Àê©Î‡¤£ö−´¾§È¸¨ºö¤¡¾−êÈº¤êÈ¼¸Ã−¡¾−¦É¾¤¨÷©ê½¦¾©¡¾−êÈº¤êÈ¼¸©É¾−¡¾−êÈº¤êÈ¼¸ ê¿´½§¾© Áì½ 
¦É¾¤ª˜¤¦¾¨²ö¸²ñ−¡ñ®¦¾¡ö−Ã−¢ö¤À¢©¡¾−êÈº¤êÈ¼¸. 

ຍີ່ ປຸ່ນ 
 ໂຄງການທອ່ງທຽ່ວທາງເຊື່ອມຕ່ໍຕາເວັນອອກ ແລະ ຕກົ (US$1.5 ລາ້ນ, JICA: 2008-2011). ຮວ່ມກບັອງົການທອ່ງທຽ່ວແຫງ່ຊາດແລະແຂວງສະ 

ຫວນັນະເຂດ. ເປັນການຊວ່ຍເຫືຼອວຊິາການທ່ີສມຸໃສກ່ານສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດເພ່ືອປະກອບສວ່ນໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິໃນເຂດທາງເຊື່ອມຕ່ໍ 
ຕາເວັນອອກ-ຕກົທ່ີຍນືຍງົ.  

ì÷¡Á§´®¸¡ 
 À¦ó´¦É¾¤§ñ®²½¨¾¡º−´½− ÷©Ã−©É¾−¡¾−»ñ®ªÉº− Áì½ º÷©¦¾¹½¡¿¡¾−êÈº¤êÈ¼¸Ã− ¦¯¯ ì¾¸ (5,5 ìÉ¾−ÀºóÂë, 2009 – 2013). Â£¤¡¾− Á−Ã¦È 

¦É¾¤§ñ®²½¨¾¡º−´½− ÷©Ã−©É¾−¡¾−»ñ®ªÉº− Áì½ º÷©¦¾¹½¡¿¡¾−êÈº¤êÈ¼¸Ã−ì¾¸ Áì½ §È¸¨ºö¤¡¾−êÈº¤êÈ¼¸Ã−¡¾−²ñ©ê½−¾Á°−¨÷©ê½¦¾© 

¡¾−²ñ©ê½−¾§ñ®²½¨¾¡º−´½− ÷©Ã−Äì¨½¨¾¸À²̂º»º¤»ñ®£¸¾´ªÉº¤¡¾−©É¾− Á»¤¤¾−¢º¤¢½ÁÎ¤êÈº¤êÈ¼¸. 
 − ò¸§óÁì−/NZAID 
 Â£¤¡¾−¹ì÷©°Èº−£¸¾´ê÷¡¨¾¡Ã−À¢©ê‰¤Ä¹¹ó−, Á¢¸¤§¨¤¢¸¾¤ (US$1.197, 2006Œ-2011) Ä©Éö¤Àìò¡©É¾−¡¾−À¡ñ®¡øÉì½À®ó©, ¡¾−êÈº¤êÈ¼¸ §÷´§ö− 

Áì½ ¡¾−£÷É´£º¤§ñ®²½¨¾¡º−Á®®¨õ−¨ö¤Ã− 7 ®É¾−À¯í¾Ï¾¨. £½−½¡¿´½êò¡¾−Á¹È¤§¾©ì¾¸μ øÀ−¦Â¡Á È́−ºö¤¡¾−ªí−ªðê†À»ñ©¸¼¡ »È¸´¡ñ®ºö¤ 

¡¾−êÈº¤êÈ¼¸Á¹È¤§¾©, ¡½§¸¤«½Á¹ì¤¢È¾¸ Áì½ ¸ñ©ê½−¾ê¿ Áì½ ²½Á−¡êÈº¤êÈ¼¸Á¢¸¤, UNESCO Áì½ MAG.  
 Â£¤¡¾−¦½Îñ®¦½Îø−¡¾−¥ñ©ª˜¤¯½ªò®ñ©Á°−¨÷©ê½¦¾©êÈº¤êÈ¼¸Á¹È¤§¾© (NTSISP) Á È́−§È¸¨ºö¤¡¾−êÈº¤êÈ¼¸Ã−©É¾−¡¾−²ñ©ê½−¾¢ó©£¸¾´ 

¦¾´¾©¢º¤ºö¤¡º− Áì½ ¹Éº¤¡¾−êÈº¤êÈ¼¸Á¢¸¤ Áì½ ¡¾−¦É¾¤Á°−²ñ©ê½−¾êÈº¤êÈ¼¸¦¿ìñ® 4 Á¢¸¤êö©ìº¤.  
 ºö¤¡¾− -²ñ©ê½−¾-Á−ÀêóÁì− ( SNV) 
 -Ã− -¢ö¤-À¢©-¡¾−êÈº¤êÈ¼¸--Á®®-¨õ− -¨ö¤ -Áì½ -À²ˆº-°øÉ-ê÷¡-¨¾¡ -Ä©É-´ó ê†-¯ô¡¦¾ ¥¿−¸− 11 êÈ¾− £º¨-Ã¹É-£¿-¯ô¡¦¾-©É¾−−½-Â¨®¾¨, ÷̈©-ê½-¦¾©, ¡¾− -®ðìò¹¾− 

Áì½ ²ñ©ê½−¾-°½ìò©-ª½²ñ− Ã¹É-Á¡È-®ñ−©¾-ìø¡-£É¾-ªÈ¾¤Å. Ã− -ì½©ñ®-§¾© -Ä©É-Ã¹É-£¿-¯ô¡¦¾-Á¡È ºö¤¡¾− -êÈº¤-êÈ¼¸-Á¹È¤-§¾© (LNTA), ´½¹¾ ò̧ê½¨¾-Äì-Á¹È¤-
§¾© -Áì½ ¦½´¾£ö´¡¾−−¿-êÈ¼¸ (LATA). Ã− -¢˜− -êÉº¤-«…− -Ä©É-Ã¹É¡¾− -§È¸¨-À¹ìõº-Á¡È¹Éº¤¡¾− -êÈº¤-êÈ¼¸-Á¢¸¤Áì½ À ṍº¤ªÈ¾¤Å. À í̄¾-Ï¾¨-¦÷©-êÉ¾¨-Á´È− -
À²ˆº¦‰¤-À¦ó´-¡¾−êÈº¤êÈ¼¸-ê†-Ã¹É-¯½-Â¹¨-©©É¾− -§ó¸ò©-¡¾− -À¯ñ− -μ øÈ Áì½ §È¸¨-À¹ìõº-°øÉ-ê÷¡-¨¾¡.    

¡¾−¯½ªò»ø®ê†©ò−. 
 ê½−¾£¾−Âì¡ Áì½ ºö©¦½ª¾ìó 
 Â£¤¡¾−ºº¡Ã®ª¾©ò−Äì¨½¦º¤ Œ LTP (23,92 ìÉ¾− US$: WBŒ-14,82 ìÉ¾− US$, AusAIDŒ-8,85 ìÉ¾− US$ Áì½ ìñ©«½®¾−ì¾¸–2,27 ìÉ¾− 

US$, 2003-Œ2008). Â£¤¡¾− LTP Äì¨½¦º¤ Á È́−Á−Ã¦È²ñ©ê½−¾£¸¾´¦¾´¾©®ðìò¹¾−ê†©ò−À²ˆº¦½Îñ®¦½Îø−¡¾−²ñ©ê½−¾À¦© «½¡ò© Áì½ 
¹ì÷©°Èº−£¸¾´ê÷¡¨¾¡. ¥÷©¯½¦ö¤: 1) »ñ®¯½¡ñ−¡¾−£º®£º¤ê†©ò−μ È¾¤«õ¡ªÉº¤; 2) ¥ñ©ª˜¤¦½«¾®ñ−£÷É´-£º¤ê†©ò−ê†Â¯È¤Ã¦; 3) ¨ö¡ì½©ñ®£¸¾´ 

¦¾´¾©¢º¤ìñ©«½®¾−À²ˆº¦½Îº¤¡¾−®ðìò¡¾−©É¾−À¦©«½¡ò©Œ¦ñ¤£ö´Â©¨À²†´Á¹ìÈ¤ì¾¨»ñ®¥¾¡£È¾ê¿−¼´ Áì½ ²¾¦óê†©ò−. 
-Àμ¨-ì½-´ñ− (GTZ) 
 -Â£¤¡¾− -²ñ©ê½−¾-−½-Â¨®¾¨-ê†-©ò− Äì¨½ II  (3,7 ìÉ¾− US$, 2008-Œ2011). Â£¤¡¾−− š´ó-¥÷©¯½¦ö¤-Ã− -¡¾−¯ñ®¯÷¤-Á°− -−½-Â¨®¾¨ -Áì½ ¡ö©Ï¾¨ 

©É¾−¡¾− -£÷É´-£º¤ -Áì½ ¡¾− -À§‰¾-ê†-©ò− Ã− ¦-¯¯ ì¾¸. À í̄¾-Ï¾¨-ì¸´ -Á´È− -À²†´-£¸¾´-»ñ®¯½¡ñ− -©É¾− -¡¾− -À§‰¾ ¹ìõ §œê†-©ò−¢º¤-®÷¡£ö− -, ¡÷È´-£ö− ªÈ¾¤Å 
Áì½ º¿−¾©-¡¾− -¯ö¡£º¤-ìñ©. Â£¤¡¾− -− šÀ¯ñ− -¡¾− -¯½¡º®¦È¸−¢º¤¯½-Àê©-Àμ ñ¨-ì½-´ñ−À¢í¾-Ã− -Â£¤¡¾− -Ã®-ª¾©ò− Äì¨½ II (-¢É¾¤-Àêò¤).  
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ANNEX 3 - £¿-¦ñ®-¹ Ó̈ 
 

ADB ê½−¾£¾− -²ñ©ê½−¾-º¾§ó MOIC  ¡½§¸¤-º÷©¦¾¹½¡¿ -Áì½ ¡¾− -£É¾ 
AFTA ª½¹ì¾©-À¦ìó-º¾-§È¼− NA ¦½²¾-Á¹È¤-§¾© 
APB ê½−¾£¾− -¦‰¤-À¦ó´-¡½¦ò¡¿ NBFI ສະຖາບັນການເງິນທ່ີບໍ່ແມ່ນທະນາຄານ 
ASEAN º¾-§È¼− NPL Îš-À¦¨ (-À¤ò− -¡øÉ-ê†-®Ò-¡Ò-Ã¹É-À¡ó©-ì¾¨-Ä©É) 
ATM ªøÉ-«º− -À¤ò− ATM NPV ມູນຄ່າໃນປະຈຸບັນ 
AusAID -Â£¤¡¾− -§È¸¨-À¹ìõº-ªÈ¾-¤¯½-Àê©-¢º¤-ºö©-¦½-ª¾-ìó NSEDP -Á°− -²ñ©ê½−¾-À¦©«½¡ò© -Áì½ ¦ñ¤£ö´ 
BCEL ê½−¾£¾− -¡¾− -£É¾-ªÈ¾¤¯½-Àê© NT2  -Â£¤¡¾− -−Õ-Àêó− 2 
BOL ê½−¾£¾− -Á¹È¤ ¦¯¯ ì¾¸ ODA  ¡¾− -§È¸¨-À¹ìõº-ê¾¤-¡¾− -©É¾− -²ñ©ê½−¾ 
COA ¦¾ì½®¾− -®ñ−§ó  ODSC ການບໍລິການປະຕູດຽວ 
CPI ©ñ©-¦½-− óì¾£¾-¦ò−£É¾-§ö´-Ã§É PACSA ºö¤¡¾− -¯ö¡£º¤ -Áì½ £÷É´-£º¤-ìñ©«½¡º− 
DP ຄູ່-»È¸´-²ñ©ê½−¾ (°øÉ-Ã¹É-êô−) PEFA ການປະເມີນການຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍພາກລັດແລະຄວາມຮັບຜິດ 
DTIS ¡¾− -¦ô¡¦¾-¡¾− -À§̂º -́¨ö¤-©É¾− -¡¾− -£É¾ PFMSP  -Â£¤¡¾− -¦É¾¤-£¸¾ -́À¢˜´-Á¢¤-ການຄຸ້ມຄອງການເງິນພາກລັດ 
EAP º¾§ó-ª¾-À¸ñ− -ºº¡ -Áì½ ¯¾§ò-³ò¡ PIMS ລະບົບຄຸ້ມຄອງຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບພະນັກງານ 
EC £½−½-¡¿-´½-êò¡¾− -Àºó-ìö® PIP ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ 
EdL ®/¦ -Ä³³É¾ ì¾¸ PMO ສໍານັກງານ−¾¨ö¡-ìñ©«½ ö́−ªó 
ESPS ລະບົບການຈ່າຍເງິນເດືອນແບບອີເລັກໂຕຣນິກ PRF ກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ 
EU ¯½§¾-£ö´-Àºó-ìö® PSD ¡¾− -²ñ©ê½−¾-²¾¡-Àº¡½-§ö− 
FDI ¡¾− -ìö¤êô− -Â©¨-¡ö¤-¢º¤-ªÈ¾¤¯½-Àê© SAO  ºö¤¡¾− -¡¸©-¦º®-®ñ− -ຊີÁ¹È¤-ìñ© 
FM ¡¾− -£÷É´-£º¤-¡¾− -À¤ò− SDC ºö¤¡¾− -²ñ©ê½−¾ -Áì½ »È¸´-´õ ¦½-¸ò¦ 
FSS ຍຸດທະສາດຂະແຫນງການເງິນ SME ¸ò-¦¾-¹½¡ò©-¢½Î¾©-− Éº¨ -Áì½ ¡¾¤ 
FY ¦ö¡-¯ó-¤ö®¯½´¾− SNV ºö¤¡¾− -²ñ©ê½−¾-− ò-Àêó-Áì− 
GDP  ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ SOCBs ê½−¾£¾− -ê÷ì½-¡ò©-ìñ©  
GOL ìñ©«½®¾− -ì¾¸ SOE ìñ©-¸ò-¦¾-¹½¡ò© 
GPAR Â£¤¡¾−ປັບປຸງການບູລະນະສົ່ງເສີມການບໍລິການທ່ີດີ SPS º¾−¾-Ä´-²õ© -Áì½ ¦ñ© 
ICA ການປະເມີນສະພາບການລົງທຶນ UN ºö¤¡¾− -¦½¹½-¯½§¾-§¾© 
ICT -Àªñ¡-Â− -Âì-§ó-©É¾− -¢Ó-´ø− -Áì½ ¡¾−¦ˆ¦¾−  UNCDF ¡º¤-êô− -²ñ©ê½−¾-¡¾− -ìö¤êô− -¢º¤ UN 
IF -Â£-¤¡¾− -À§̂º -́¨ö¤-©É¾− -¡¾− -£É¾ UNCTAD ºö¤¡¾− UN -À²ˆº-¡¾− -£É¾ -Áì½ ¡¾− -²ñ©ê½−¾ 
IFC ºö¤-¡º− -¡¾− -À¤ò− -¦¾¡ö− UNDP ºö¤¡¾−¦½¹½-¯½§¾-§¾©-À²ˆº-¡¾− -²ñ©ê½−¾ 
ILO ºö¤¡¾− -Á»¤-¤¾− -¦¾¡ö− UNIDO ºö¤¡¾−¦½¹½-¯½§¾-§¾©-À²ˆº-¡¾− -²ñ©ê½−¾º÷©¦¾¹½¡¿ 
IMF ºö¤¡¾−¡º¤êô− -¦¾¡ö− UNODC ¹Éº¤¡¾− UN ¡È¼¸-¡ñ®-μ¾-À¦ñ®-ªò© -Áì½ ¡¾− -¡Ò-¡¾− -»É¾¨ 
LDB ê½−¾£¾− -²ñ©ê½−¾-ì¾¸ VAT º¾¡º− -´ø− -£È¾-À²†´ 
LNCCI ¦½²¾-¡¾− -£É¾ -Áì½ º÷©¦¾¹½¡¿ WB ê½−¾£¾− -Âì¡ 
LNTA ºö¤¡¾− -êÈº¤-êÈ¼¸-Á¹È¤-§¾©  WEO ບົດລາຍງານສະພາບເສດຖະກິດໂລກ  
MOE ¡½§¸¤-¦ô¡¦¾ WTO ºö¤¡¾− ¡¾− -£É¾-Âì¡ 
MOF ¡½§¸¤-¡¾− -À¤ò−   

 

 

ບົດລາຍງານສະພາບເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນຈັດພິມເຜຍີແພ່ປລີະສອງຄ້ັງ (ກາງປີ ແລະ ທ້າຍປີ) ເປັນພາສາລາວ ແລະ 
ອັງກດິ ໂດຍຫ້ອງການທະນາຄານໂລກປະຈໍາລາວ. ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ຂຽນໂດຍທ່ານ ສົມນກຶ ດາວວະດິງ (ນກັເສດຖະສາດ) ພາຍໃຕ້ 
ການຊ້ີນໍາຂອງ ຈິນິເວຍ ບອຍໂຣ (ນັກເສດຖະສາດອາວຸໂສ) ແລະ ແມັດທິວ ເວກສິ໌ (ຫົວໜ້ານັກເສດຖະສາດປະຈໍາພາກພ້ືນ). ການຂຽນ 
ໄດ້ຮັບການປະກອບສ່ວນດ້ານຂໍມູ້ນຈາກພະນັກງານທະນາຄານໂລກຄົນອື່ນໆ ລວມທັງອົງການຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ. 
ພ້ອມນີຂ້ໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງເພ່ືອນຮ່ວມງານທະນາຄານໂລກທ່ີຊ່ອຍອອກແບບ, ລຽບລຽງ ແລະ ຈດັພິມວາລະສານສະບັບນີ້. 
 

ທິມງານທະນາຄານໂລກ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈສໍາລັບຄໍາຄດິເຫັນຕໍໂ່ຄງຮາ່ງແລະເນືອ້ໃນຂອງບົດລາຍງານສະບັບນີ້. 
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