
ທະນາຄານສາກົນ ເພື່ອການ 
ກໍ່ສ້າງ ແລະ ການພັດທະນາ  

(International Bank for Recon-
struction and Development  

(IBRD)) ທີ່ໃຫ້ທຶນກູ້ຢືມແກ່ລັດຖະ 
ບານຂອງບັນດາປະເທດ ທີ່ມີລາຍໄດ້ 

ລະດັບປານກາງ ແລະ ບັນດາປະ 
ເທດທີ່ມີລາຍໄດ້ລະດັບຕໍ່າທີ່ສົມ 

ຄວນໄດ້ຮັບສິນເຊື່ອ.

ອົງການການເງິນສາກົນ (Interna-
tional Finance Corporation 
(IFC)) ແມ່ນສະຖາບັນພັດທະນາ 

ຂອງໂລກທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ທີ່ມີເປົ້າໝາຍ 
ສະເພາະ ເລັງໃສ່ໃຫ້ການສະໜັບສະ 
ໜູນ ແກ່ການພັດທະນາພາກສ່ວນ 
ເອກະຊົນຢູ່ບັນດາປະເທດກໍາລັງ 

ພັດທະນາ.

ສະມາຄົມເພື່ອການພັດທະນາສາກົນ 
(International Development As-
sociation (IDA)) ສະໜອງເງິນກູ້ທີ່ມີ 

ເງື່ອນໄຂຜ່ອນຜັນ ແລະ ທຶນ 
ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ໃຫ້ແກ່ລັດ 

ຖະບານ ຂອງບັນດາປະເທດ 
ທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດ.

ສະຖາບັນຄໍ້າປະກັນການລົງທຶນແບບ 
ຫຼາຍຝ່າຍ (Multilateral Investment 
Guarantee Agency (MIGA)) ສົ່ງເສີ

ມການລົງທຶນໂດຍກົງຂອງຕ່າງປະ 
ເທດ ຢູ່ບັນດາປະເທດກໍາລັງພັດທະນາ 
ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການເຕີບໂຕທາງ 

ດ້ານເສດຖະກິດ, ຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກ 
ຍາກ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນ 

ຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ.

ສູນກາງສາກົນເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ 
ດ້ານການລົງທຶນ (International 

Centre for Settlement of Invest-
ment Disputes (ICSID)) ສະ 

ໜອງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນ 
ລະດັບສາກົນ ສໍາລັບການໄກ່ເກ່ຍ 

ແລະ ການຕັດສິນ ໂດຍກໍາມະການຂໍ້ 
ຂັດແຍ່ງທີ່ພົວພັນກັບການລົງທຶນ.

ຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບພາກພື້ນ: ເສີມຂະຫຍາຍຂີດຄວາມສາມາດຂອງລັດຖະ 
ບານ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງການເຕີບໂຕ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ເພີ່ມຄວາມ 
ສາມາດໃນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານການຂົນສົ່ງ ແລະ ພະລັງງານທີ່ດີກວ່າເກົ່າ.

ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຍືນຍົງ: ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການບໍລິຫານລັດ ແລະ ການຄຸ້ມ 
ຄອງຂະແໜງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ລວມທັງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 2 ຢ່າງໝັ້ນຄົງ; 
ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍ້າແບບຍືນຍົງ; ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ 
ແລະ ຊີວະນາໆພັນແບບຍືນຍົງ. 

ການພັດທະນາແບບທົ່ວເຖິງ: ເພີ່ມການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງການບໍລິການສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ ທີ່ຈໍາ 
ເປັນ, ຂະຫຍາຍການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາຂັ້ນປະຖົມ ຢູ່ບັນດາເມືອງເປົ້າໝາຍ ແລະ ດ້ອຍ 
ໂອກາດ, ປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການພື້ນຖານ ແລະ ຕະຫຼາດ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດ.

ວຽກງານທີ່ກວມລວມກັບຫຼາຍຂະແໜງການ: ການຄຸ້ມຄອງຂອງພາກລັດທີ່ເຂັ້ມແຂງ: ເສີມຂະຫຍາຍຂີດຄວາມສາ 
ມາດຂອງລັດຖະບານ ໃນການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ການປະສານງານດ້ານນະໂຍບາຍ, ການຕິດພັນ 
ຢ່າງສະໜິດແໜ້ນ ລະຫວ່າງ ການວາງແຜນ, ຍຸດທະສາດດ້ານການເງິນ, ການກູ້ຢືມ ແລະ ການສ້າງແຜນງົບປະມານ 
ປະຈໍາປີ ລວມທັງການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງດ້ານການເງິນ ເພື່ອຮັບປະກັນການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບຢ່າງເໝາະສົມ.

ການສຸມໃສ່ຄວາມທຸກຍາກ: ກຸ່ມທະນາຄານໂລກ (WBG) ກໍາລັງກະກຽມການວິເຄາະບັນຫາຂອງປະເທດຢ່າງເປັນ
ລະບົບ (SCD) ເພື່ອກໍານົດສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ກາລະໂອກາດຕົ້ນຕໍໃນການພັດທະນາ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ 
ແລະ ຊຸກຍູ້ຄວາມອຸດົມຮັ່ງມີຢ່າງທົ່ວເຖິງຢູ່ ສປປ ລາວ. ການວິເຄາະບັນຫາຂອງປະເທດຢ່າງເປັນລະບົບ (SCD) ຍັງ 
ຈະສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ການສ້າງຂອບການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບປະເທດ (CPF) ໄລຍະ 2017-2020 ຂອງກຸ່ມທະນາ 
ຄານໂລກ. ຂອບການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບປະເທດດັ່ງກ່າວ ຈະກໍານົດຂົງເຂດ ຊຶ່ງກຸ່ມທະນາຄານໂລກສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ ເພື່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແກ່ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ VIII (2016-2020) 
ຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ.  

ຫ້ອງການທະນາຄານໂລກ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ
ປະຕູໄຊ, ຖະໜົນເນຣູ, ຕູ້ໄປສະນີ 345
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
Tel: (856-21) 266 200
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ທະນາຄານສາກົນເພື່ອ 
ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການພັດ 

ທະນາ (IBRD) ແລະ  
ສະມາຄົມພັດທະນາສາກົນ 
(IDA)  ລວມກັນ ປະກອບ 

ເປັນທະນາຄານໂລກ  
(World Bank)

ທະນາຄານໂລກ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມທະນາຄານໂລກປະກອບມີຫ້າອົງການ ຄື:

ກຸ່ມທະນາຄານໂລກແມ່ນຫຍັງ ?
ກຸ່ມທະນາຄານໂລກ (World Bank Group (WBG)) ແມ່ນສະຖາບັນການພັດທະນາທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ ທີ່ ສະໜອງ 
ເງິນກູ້, ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ, ຄໍາປຶກສາ ແລະ ຄວາມຮູ້ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາປະເທດໃນການຫລຸດຜ່ອນ ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ສົ່ງ 
ເສີມຄວາມອຸດົມຮັ່ງມີຢ່າງທົ່ວເຖິງ.

ທະນາຄານໂລກ (World Bank) ແມ່ນແຫຼ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ເຕັກນິກທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ ສໍາລັບປະເທດ
ກໍາລັງພັດທະນາໃນທົ່ວໂລກ. ມັນບໍ່ແມ່ນທະນາຄານໃນຄວາມໝາຍທົ່ວໄປ, ແຕ່ຫາກແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມື ທີ່ມີລັກສະນະສະເພາະ 
ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາ.

ກຸ່ມທະນາຄານໂລກ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1944 ແລະ ມີສໍານັກງານໃຫ່ຍຕັ້ງຢູ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ດີຊີ, ສະຫະລັດອາເມລິກາ. 
ມັນປະກອບມີສະມາຊິກ ຈໍານວນ 188 ປະເທດ ແລະ ມີຫ້ອງການປະຈໍາຢູ່ 120 ກວ່າປະເທດໃນທົ່ວໂລກ. ສປປ ລາວ ໄດ ້
ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງທະນາຄານໂລກໃນປີ 1961.

ເປົ້າໝາຍຂອງກຸ່ມທະນາຄານໂລກແມ່ນເພື່ອບັນລຸສອງເປົ້າໝາຍ: ຢຸດຕິຄວາມທຸກຍາກທີ່ຮ້າຍແຮງໃຫ້ໄດ້ໃນປີ 2030 ແລະ 
ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຄວາມອຸດົມຮັ່ງມີຢ່າງທົ່ວເຖິງ ຂອງກຸ່ມປະຊາກອນ 40 ສ່ວນຮ້ອຍທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດ ໃນທຸກໆປະເທດ ທີ່ກໍາລັງພັດທະນາ.

ສປປ ລາວ: ຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຂອງປະເທດ 
ສປປ ລາວ, ຊຶ່ງແມ່ນປະເທດທີ່ມີລາຍໄດ້ປານກາງລະດັບຕໍ່າ ແລະ ມີລາຍໄດ້ແຫ່ງຊາດ (GNI) ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນເທົ່າກັບ 
1.600 ໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີ 2014, ເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດເຕີບໂຕໄວທີ່ສຸດໃນເຂດ ອາຊີຕາເວັນອອກ 
ແລະ ປາຊີຟິກ. ໃນໄລຍະທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ, ການເຕີບໂຕຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ໂດຍສະເລ່ຍ 
ໄດ້ບັນລຸເກືອບ 8% ໂດຍມີການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຂອງປະເທດເພີ່ມຂຶ້ນ - ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ນໍ້າ, ແຮ່ທາດ ແລະ 
ປ່າໄມ້ - ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນ ໜຶ່ງສ່ວນສາມ ຂອງການເຕີບໂຕຂອງຜົນຜະລິດ. ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການບໍລິການກໍ່ໄດ້ຂະຫຍາຍ 
ຕົວເນື່ອງຈາກມູນຄ່າຂອງຊັບພະຍາກອນໄດ້ກະຈາຍໄປສູ່ຂະແໜງການອື່ນໆຂອງ ເສດຖະກິດ ແລະ ການເປີດກວ້າງການ 
ເຊື່ອມໂຍງ ກັບພາກພື້ນ ກໍໄດ້ຊຸກຍູ້ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ດຶງດູດການລົງທຶນຕ່າງປະເທດຫຼາຍຂຶ້ນ. ການເຕີບໂຕ ໄດ້ປະກອບ 
ສ່ວນ ໃນການຫລຸດຜ່ອນຈໍານວນປະຊາຊົນທຸກຍາກ ຈາກລະດັບ 33,5% ໃນທົດສະວັດກ່ອນ ລົງສູ່ລະດັບປະມານ 23,2% 
ຂອງພົນລະເມືອງທັງໝົດ ໃນປີ 2012-2013.  

ດ້ວຍບາດກ້າວການພັດທະນາໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ການປັບປຸງໝາກຜົນດ້ານການພັດທະນາມະນຸດ ແລະ ເສດຖະກິດ, ຄາດ 
ວ່າ ສປປ ລາວ ຈະສາມາດບັນລຸເງື່ອນໄຂການຫລຸດພົ້ນຈາກສະຖານະພາບຂອງ “ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ” ໃນປີ 2020.

ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ - ປ່າໄມ້, ທີ່ດິນກະສິກໍາ, ນໍ້າ ແລະ ແຮ່ທາດ - ກວມເອົາຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງ ຄວາມຮັ່ງມີທັງໝົດ 
ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ເພື່ອບັນລຸການພັດທະນາໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງ 
ແມ່ນຈຸດສຸມຕົ້ນຕໍຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ VIII (2016-2020) ຂອງລັດຖະບານ, ຊຶ່ງຂອບ 
ການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບປະເທດ (2017-2020) ຂອງກຸ່ມທະນາຄານໂລກ ຈະໄດ້ກໍານົດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັນ.

ໃນຖານະທີ່ເປັນສະມາຊິກ ຂອງສະມາຄົມບັນດາປະຊາຊາດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ອາຊຽນ), ສປປ ລາວ ໄດ້ເພີ່ມທະ 
ວີການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບເສດຖະກິດພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. ການສ້າງຕັ້ງປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນໃນຕົ້ນປີ 2016 
ຈະເຮັດໃຫ້ມີການໄຫຼວຽນຂອງສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ, ທຶນ ແລະ ແຮງງານທີ່ມີສີມືສູງ ຢ່າງເສລີຫຼາຍຂຶ້ນຢູ່ໃນພາກພື້ນ. 
ໃນວັນທີ 2 ກຸມພາ 2013, ສປປ ລາວ ໄດ້ເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການການຄ້າໂລກ (WTO) ຢ່າງເປັນທາງການ, ຊຶ່ງແມ່ນ 
ການບັນລຸຜົນສໍາເລັດ ຂອງຂະບວນການປະຕິຮູບ ແລະ ການເຈລະຈາທີ່ໄດ້ດໍາເນີນມາເປັນເວລາ 15 ປີ. 

ສິ່ງທ້າທາຍຕົ້ນຕໍຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນການເສີມຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນ ລະຫວ່າງ ການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ 
ການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງ ຂອງການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ. ອັນນີ້ ຮຽກ
ຮ້ອງໃຫ້ຕ້ອງມີການເອົາໃຈໃສ່ໃນການສ້າງທຶນມະນຸດ ລວມທັງການແກ້ໄຂບັນຫາການຂາດໂພຊະນາການ ທີ່ຍັງສືບຕໍ່ 
ມີອັດຕາສ່ວນສູງ (ໃນປີ 2012,  ອັດຕາສ່ວນຂອງເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ ທີ່ມີຄວາມສູງຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານແມ່ນ 44%) 
ແລະ ການປັບປຸງໝາກຜົນດ້ານການສຶກສາ (32% ຂອງຈໍານວນນັກຮຽນຊັ້ນ ປໍ 2 ບໍ່ສາມາດອ່ານໜັງສືໄດ້ ໃນປີ 2012). 
ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ການສ້າງກາລະໂອກາດໃຫ້ແກ່ກໍາລັງແຮງງານທີ່ມີສີມືດີ ກໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີສະພາບແວດລ້ອມ ທາງດ້ານ 
ທຸລະກິດ ທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ໂປ່ງໃສ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ປັບປຸງຄວາມສະດວກໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ຈາກ 
ອັນດັບທີ 134 (ໃນຈໍານວນ 189 ປະເທດ) ໃນປັດຈຸບັນ ໃຫ້ດີຂຶ້ນໃນການຈັດອັນດັບການດໍາເນີນທຸລະກິດ ປີ 2016 (Doing 
Business 2016). ນອກຈາກນັ້ນ, ການດໍາເນີນນະໂຍບາຍເສດຖະກິດມະຫາພາກແບບລະມັດລະວັງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ 
ແລະ ອະນຸລັກ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຢ່າງມີຍຸດທະສາດ ກໍແມ່ນສິ່ງຈໍາເປັນເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ອັດຕາການເຕີບໂຕໃນ 
ປັດຈຸບັນ ບໍ່ເປັນພາລະທີ່ໜັກໜ່ວງເກີນໄປສໍາລັບຮຸ້ນຄົນໃນອານາຄົດ.

ການເປັນຄູ່ຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ກຸ່ມທະນາຄານໂລກ
ໂຄງການທໍາອິດຢູ່ ສປປ ລາວ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກກຸ່ມທະນາຄານໂລກ ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນປີ 1977 ໃນຂະແໜງ 
ກະສິກໍາ. ຕະຫຼອດໄລຍະຫ້າສິບກວ່າປີຂອງການເປັນຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ການສະໜອງທຶນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງທະນາ 
ຄານໂລກ ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອ ສປປ ລາວ ໃນການພັດທະນາການເຂົ້າເຖິງໄຟຟ້າ, ການສະໜັບສະໜູນແກ່ການເຊື່ອມຕໍ່ເສັ້ນທາງ, 
ການໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ການພັດທະນາພາກສ່ວນເອກະຊົນ ແລະ ການລິເລີ່ມ 
ການພັດທະນາມະນຸດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການສະໜັບສະໜູນການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການສຶກສາ. ຍຸດທະ 
ສາດການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບປະເທດ (CPS) ສໍາລັບ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະ 2012-2016 ປະກອບມີ ສາມຈຸດປະສົງຍຸດທະ 
ສາດ ແລະ ໜຶ່ງບັນຫາສໍາຄັນທີ່ພົວພັນກັບຫຼາຍຂະແໜງການ. 



ທະນາຄານສາກົນ ເພື່ອການ 
ກໍ່ສ້າງ ແລະ ການພັດທະນາ  

(International Bank for Recon-
struction and Development  

(IBRD)) ທີ່ໃຫ້ທຶນກູ້ຢືມແກ່ລັດຖະ 
ບານຂອງບັນດາປະເທດ ທີ່ມີລາຍໄດ້ 

ລະດັບປານກາງ ແລະ ບັນດາປະ 
ເທດທີ່ມີລາຍໄດ້ລະດັບຕໍ່າທີ່ສົມ 

ຄວນໄດ້ຮັບສິນເຊື່ອ.

ອົງການການເງິນສາກົນ (Interna-
tional Finance Corporation 
(IFC)) ແມ່ນສະຖາບັນພັດທະນາ 

ຂອງໂລກທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ທີ່ມີເປົ້າໝາຍ 
ສະເພາະ ເລັງໃສ່ໃຫ້ການສະໜັບສະ 
ໜູນ ແກ່ການພັດທະນາພາກສ່ວນ 
ເອກະຊົນຢູ່ບັນດາປະເທດກໍາລັງ 

ພັດທະນາ.

ສະມາຄົມເພື່ອການພັດທະນາສາກົນ 
(International Development  

Association (IDA))  
ສະໜອງເງິນກູ້ທີ່ມີເງື່ອນໄຂຜ່ອນຜັນ 
ແລະ ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ໃຫ້ແກ່ລັດ 

ຖະບານ ຂອງບັນດາປະເທດ 
ທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດ.

ສະຖາບັນຄໍ້າປະກັນການລົງທຶນແບບ 
ຫຼາຍຝ່າຍ (Multilateral Investment 

Guarantee Agency (MIGA))  
ສົ່ງເສີມການລົງທຶນໂດຍກົງຂອງຕ່າງ 

ປະເທດຢູ່ບັນດາປະເທດກໍາລັງພັດທະນາ 
ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການເຕີບໂຕທາງ 

ດ້ານເສດຖະກິດ, ຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກ 
ຍາກ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນ 

ຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ.

ສູນກາງສາກົນເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ 
ດ້ານການລົງທຶນ (International 

Centre for Settlement of Invest-
ment Disputes (ICSID)) ສະ 

ໜອງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນ 
ລະດັບສາກົນ ສໍາລັບການໄກ່ເກ່ຍ 

ແລະ ການຕັດສິນ ໂດຍກໍາມະການຂໍ້ 
ຂັດແຍ່ງທີ່ພົວພັນກັບການລົງທຶນ.

ຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບພາກພື້ນ: ເສີມຂະຫຍາຍຂີດຄວາມສາມາດຂອງລັດຖະ 
ບານ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງການເຕີບໂຕ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ເພີ່ມຄວາມ 
ສາມາດໃນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານການຂົນສົ່ງ ແລະ ພະລັງງານທີ່ດີກວ່າເກົ່າ.

ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຍືນຍົງ: ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການບໍລິຫານລັດ ແລະ ການຄຸ້ມ 
ຄອງຂະແໜງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ລວມທັງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 2 ຢ່າງໝັ້ນຄົງ; 
ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍ້າແບບຍືນຍົງ; ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ 
ແລະ ຊີວະນາໆພັນແບບຍືນຍົງ. 

ການພັດທະນາແບບທົ່ວເຖິງ: ເພີ່ມການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງການບໍລິການສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ ທີ່ຈໍາ 
ເປັນ, ຂະຫຍາຍການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາຂັ້ນປະຖົມ ຢູ່ບັນດາເມືອງເປົ້າໝາຍ ແລະ ດ້ອຍ 
ໂອກາດ, ປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການພື້ນຖານ ແລະ ຕະຫຼາດ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດ.

ວຽກງານທີ່ກວມລວມກັບຫຼາຍຂະແໜງການ: ການຄຸ້ມຄອງຂອງພາກລັດທີ່ເຂັ້ມແຂງ: ເສີມຂະຫຍາຍຂີດຄວາມສາ 
ມາດຂອງລັດຖະບານ ໃນການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ການປະສານງານດ້ານນະໂຍບາຍ, ການຕິດພັນ 
ຢ່າງສະໜິດແໜ້ນ ລະຫວ່າງ ການວາງແຜນ, ຍຸດທະສາດດ້ານການເງິນ, ການກູ້ຢືມ ແລະ ການສ້າງແຜນງົບປະມານ 
ປະຈໍາປີ ລວມທັງການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງດ້ານການເງິນ ເພື່ອຮັບປະກັນການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບຢ່າງເໝາະສົມ.

ການສຸມໃສ່ຄວາມທຸກຍາກ: ກຸ່ມທະນາຄານໂລກ (WBG) ກໍາລັງກະກຽມການວິເຄາະບັນຫາຂອງປະເທດຢ່າງເປັນ
ລະບົບ (SCD) ເພື່ອກໍານົດສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ກາລະໂອກາດຕົ້ນຕໍໃນການພັດທະນາ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ 
ແລະ ຊຸກຍູ້ຄວາມອຸດົມຮັ່ງມີຢ່າງທົ່ວເຖິງຢູ່ ສປປ ລາວ. ການວິເຄາະບັນຫາຂອງປະເທດຢ່າງເປັນລະບົບ (SCD) ຍັງ 
ຈະສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ການສ້າງຂອບການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບປະເທດ (CPF) ໄລຍະ 2017-2020 ຂອງກຸ່ມທະນາ 
ຄານໂລກ. ຂອບການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບປະເທດດັ່ງກ່າວ ຈະກໍານົດຂົງເຂດ ຊຶ່ງກຸ່ມທະນາຄານໂລກສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ ເພື່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແກ່ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ VIII (2016-2020) 
ຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ.  

ຫ້ອງການທະນາຄານໂລກ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ
ປະຕູໄຊ, ຖະໜົນເນຣູ, ຕູ້ໄປສະນີ 345
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
Tel: (856-21) 266 200
Fax: (856-21) 266 299
Email: worldbanklaos@worldbank.org
Website: www.worldbank.org/lao
Facebook: www.facebook.com/worldbanklaos

ທະນາຄານສາກົນເພື່ອ 
ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການພັດ 

ທະນາ (IBRD) ແລະ  
ສະມາຄົມພັດທະນາສາກົນ 
(IDA)  ລວມກັນ ປະກອບ 

ເປັນທະນາຄານໂລກ  
(World Bank)

ທະນາຄານໂລກ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມທະນາຄານໂລກປະກອບມີຫ້າອົງການ ຄື:

ກຸ່ມທະນາຄານໂລກແມ່ນຫຍັງ ?
ກຸ່ມທະນາຄານໂລກ (World Bank Group (WBG)) ແມ່ນສະຖາບັນການພັດທະນາທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ ທີ່ ສະໜອງ 
ເງິນກູ້, ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ, ຄໍາປຶກສາ ແລະ ຄວາມຮູ້ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາປະເທດໃນການຫລຸດຜ່ອນ ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ສົ່ງ 
ເສີມຄວາມອຸດົມຮັ່ງມີຢ່າງທົ່ວເຖິງ.

ທະນາຄານໂລກ (World Bank) ແມ່ນແຫຼ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ເຕັກນິກທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ ສໍາລັບປະເທດ
ກໍາລັງພັດທະນາໃນທົ່ວໂລກ. ມັນບໍ່ແມ່ນທະນາຄານໃນຄວາມໝາຍທົ່ວໄປ, ແຕ່ຫາກແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມື ທີ່ມີລັກສະນະສະເພາະ 
ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາ.

ກຸ່ມທະນາຄານໂລກ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1944 ແລະ ມີສໍານັກງານໃຫ່ຍຕັ້ງຢູ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ດີຊີ, ສະຫະລັດອາເມລິກາ. 
ມັນປະກອບມີສະມາຊິກ ຈໍານວນ 188 ປະເທດ ແລະ ມີຫ້ອງການປະຈໍາຢູ່ 120 ກວ່າປະເທດໃນທົ່ວໂລກ. ສປປ ລາວ ໄດ ້
ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງທະນາຄານໂລກໃນປີ 1961.

ເປົ້າໝາຍຂອງກຸ່ມທະນາຄານໂລກແມ່ນເພື່ອບັນລຸສອງເປົ້າໝາຍ: ຢຸດຕິຄວາມທຸກຍາກທີ່ຮ້າຍແຮງໃຫ້ໄດ້ໃນປີ 2030 ແລະ 
ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຄວາມອຸດົມຮັ່ງມີຢ່າງທົ່ວເຖິງ ຂອງກຸ່ມປະຊາກອນ 40 ສ່ວນຮ້ອຍທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດ ໃນທຸກໆປະເທດ ທີ່ກໍາລັງພັດທະນາ.

ສປປ ລາວ: ຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຂອງປະເທດ 
ສປປ ລາວ, ຊຶ່ງແມ່ນປະເທດທີ່ມີລາຍໄດ້ປານກາງລະດັບຕໍ່າ ແລະ ມີລາຍໄດ້ແຫ່ງຊາດ (GNI) ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນເທົ່າກັບ 
1.600 ໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີ 2014, ເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດເຕີບໂຕໄວທີ່ສຸດໃນເຂດ ອາຊີຕາເວັນອອກ 
ແລະ ປາຊີຟິກ. ໃນໄລຍະທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ, ການເຕີບໂຕຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ໂດຍສະເລ່ຍ 
ໄດ້ບັນລຸເກືອບ 8% ໂດຍມີການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຂອງປະເທດເພີ່ມຂຶ້ນ - ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ນໍ້າ, ແຮ່ທາດ ແລະ 
ປ່າໄມ້ - ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນ ໜຶ່ງສ່ວນສາມ ຂອງການເຕີບໂຕຂອງຜົນຜະລິດ. ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການບໍລິການກໍ່ໄດ້ຂະຫຍາຍ 
ຕົວເນື່ອງຈາກມູນຄ່າຂອງຊັບພະຍາກອນໄດ້ກະຈາຍໄປສູ່ຂະແໜງການອື່ນໆຂອງ ເສດຖະກິດ ແລະ ການເປີດກວ້າງການ 
ເຊື່ອມໂຍງ ກັບພາກພື້ນ ກໍໄດ້ຊຸກຍູ້ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ດຶງດູດການລົງທຶນຕ່າງປະເທດຫຼາຍຂຶ້ນ. ການເຕີບໂຕ ໄດ້ປະກອບ 
ສ່ວນ ໃນການຫລຸດຜ່ອນຈໍານວນປະຊາຊົນທຸກຍາກ ຈາກລະດັບ 33,5% ໃນທົດສະວັດກ່ອນ ລົງສູ່ລະດັບປະມານ 23,2% 
ຂອງພົນລະເມືອງທັງໝົດ ໃນປີ 2012-2013.  

ດ້ວຍບາດກ້າວການພັດທະນາໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ການປັບປຸງໝາກຜົນດ້ານການພັດທະນາມະນຸດ ແລະ ເສດຖະກິດ, ຄາດ 
ວ່າ ສປປ ລາວ ຈະສາມາດບັນລຸເງື່ອນໄຂການຫລຸດພົ້ນຈາກສະຖານະພາບຂອງ “ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ” ໃນປີ 2020.

ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ - ປ່າໄມ້, ທີ່ດິນກະສິກໍາ, ນໍ້າ ແລະ ແຮ່ທາດ - ກວມເອົາຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງ ຄວາມຮັ່ງມີທັງໝົດ 
ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ເພື່ອບັນລຸການພັດທະນາໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງ 
ແມ່ນຈຸດສຸມຕົ້ນຕໍຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ VIII (2016-2020) ຂອງລັດຖະບານ, ຊຶ່ງຂອບ 
ການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບປະເທດ (2017-2020) ຂອງກຸ່ມທະນາຄານໂລກ ຈະໄດ້ກໍານົດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັນ.

ໃນຖານະທີ່ເປັນສະມາຊິກ ຂອງສະມາຄົມບັນດາປະຊາຊາດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ອາຊຽນ), ສປປ ລາວ ໄດ້ເພີ່ມທະ 
ວີການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບເສດຖະກິດພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. ການສ້າງຕັ້ງປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນໃນຕົ້ນປີ 2016 
ຈະເຮັດໃຫ້ມີການໄຫຼວຽນຂອງສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ, ທຶນ ແລະ ແຮງງານທີ່ມີສີມືສູງ ຢ່າງເສລີຫຼາຍຂຶ້ນຢູ່ໃນພາກພື້ນ. 
ໃນວັນທີ 2 ກຸມພາ 2013, ສປປ ລາວ ໄດ້ເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການການຄ້າໂລກ (WTO) ຢ່າງເປັນທາງການ, ຊຶ່ງແມ່ນ 
ການບັນລຸຜົນສໍາເລັດ ຂອງຂະບວນການປະຕິຮູບ ແລະ ການເຈລະຈາທີ່ໄດ້ດໍາເນີນມາເປັນເວລາ 15 ປີ. 

ສິ່ງທ້າທາຍຕົ້ນຕໍຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນການເສີມຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນ ລະຫວ່າງ ການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ 
ການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງ ຂອງການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ. ອັນນີ້ ຮຽກ
ຮ້ອງໃຫ້ຕ້ອງມີການເອົາໃຈໃສ່ໃນການສ້າງທຶນມະນຸດ ລວມທັງການແກ້ໄຂບັນຫາການຂາດໂພຊະນາການ ທີ່ຍັງສືບຕໍ່ 
ມີອັດຕາສ່ວນສູງ (ໃນປີ 2012,  ອັດຕາສ່ວນຂອງເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ ທີ່ມີຄວາມສູງຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານແມ່ນ 44%) 
ແລະ ການປັບປຸງໝາກຜົນດ້ານການສຶກສາ (32% ຂອງຈໍານວນນັກຮຽນຊັ້ນ ປໍ 2 ບໍ່ສາມາດອ່ານໜັງສືໄດ້ ໃນປີ 2012). 
ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ການສ້າງກາລະໂອກາດໃຫ້ແກ່ກໍາລັງແຮງງານທີ່ມີສີມືດີ ກໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີສະພາບແວດລ້ອມ ທາງດ້ານ 
ທຸລະກິດ ທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ໂປ່ງໃສ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ປັບປຸງຄວາມສະດວກໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ຈາກ 
ອັນດັບທີ 134 (ໃນຈໍານວນ 189 ປະເທດ) ໃນປັດຈຸບັນ ໃຫ້ດີຂຶ້ນໃນການຈັດອັນດັບການດໍາເນີນທຸລະກິດ ປີ 2016 (Doing 
Business 2016). ນອກຈາກນັ້ນ, ການດໍາເນີນນະໂຍບາຍເສດຖະກິດມະຫາພາກແບບລະມັດລະວັງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ 
ແລະ ອະນຸລັກ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຢ່າງມີຍຸດທະສາດ ກໍແມ່ນສິ່ງຈໍາເປັນເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ອັດຕາການເຕີບໂຕໃນ 
ປັດຈຸບັນ ບໍ່ເປັນພາລະທີ່ໜັກໜ່ວງເກີນໄປສໍາລັບຮຸ້ນຄົນໃນອານາຄົດ.

ການເປັນຄູ່ຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ກຸ່ມທະນາຄານໂລກ
ໂຄງການທໍາອິດຢູ່ ສປປ ລາວ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກກຸ່ມທະນາຄານໂລກ ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນປີ 1977 ໃນຂະແໜງ 
ກະສິກໍາ. ຕະຫຼອດໄລຍະຫ້າສິບກວ່າປີຂອງການເປັນຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ການສະໜອງທຶນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງທະນາ 
ຄານໂລກ ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອ ສປປ ລາວ ໃນການພັດທະນາການເຂົ້າເຖິງໄຟຟ້າ, ການສະໜັບສະໜູນແກ່ການເຊື່ອມຕໍ່ເສັ້ນທາງ, 
ການໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ການພັດທະນາພາກສ່ວນເອກະຊົນ ແລະ ການລິເລີ່ມ 
ການພັດທະນາມະນຸດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການສະໜັບສະໜູນການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການສຶກສາ. ຍຸດທະ 
ສາດການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບປະເທດ (CPS) ສໍາລັບ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະ 2012-2016 ປະກອບມີ ສາມຈຸດປະສົງຍຸດທະ 
ສາດ ແລະ ໜຶ່ງບັນຫາສໍາຄັນທີ່ພົວພັນກັບຫຼາຍຂະແໜງການ. 



ທະນາຄານສາກົນ ເພື່ອການ 
ກໍ່ສ້າງ ແລະ ການພັດທະນາ  

(International Bank for Recon-
struction and Development  

(IBRD)) ທີ່ໃຫ້ທຶນກູ້ຢືມແກ່ລັດຖະ 
ບານຂອງບັນດາປະເທດ ທີ່ມີລາຍໄດ້ 

ລະດັບປານກາງ ແລະ ບັນດາປະ 
ເທດທີ່ມີລາຍໄດ້ລະດັບຕໍ່າທີ່ສົມ 

ຄວນໄດ້ຮັບສິນເຊື່ອ.

ອົງການການເງິນສາກົນ (Interna-
tional Finance Corporation 
(IFC)) ແມ່ນສະຖາບັນພັດທະນາ 

ຂອງໂລກທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ທີ່ມີເປົ້າໝາຍ 
ສະເພາະ ເລັງໃສ່ໃຫ້ການສະໜັບສະ 
ໜູນ ແກ່ການພັດທະນາພາກສ່ວນ 
ເອກະຊົນຢູ່ບັນດາປະເທດກໍາລັງ 

ພັດທະນາ.

ສະມາຄົມເພື່ອການພັດທະນາສາກົນ 
(International Development As-
sociation (IDA)) ສະໜອງເງິນກູ້ທີ່ມີ 

ເງື່ອນໄຂຜ່ອນຜັນ ແລະ ທຶນ 
ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ໃຫ້ແກ່ລັດ 

ຖະບານ ຂອງບັນດາປະເທດ 
ທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດ.

ສະຖາບັນຄໍ້າປະກັນການລົງທຶນແບບ 
ຫຼາຍຝ່າຍ (Multilateral Investment 
Guarantee Agency (MIGA)) ສົ່ງເສີ

ມການລົງທຶນໂດຍກົງຂອງຕ່າງປະ 
ເທດ ຢູ່ບັນດາປະເທດກໍາລັງພັດທະນາ 
ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການເຕີບໂຕທາງ 

ດ້ານເສດຖະກິດ, ຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກ 
ຍາກ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນ 

ຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ.

ສູນກາງສາກົນເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ 
ດ້ານການລົງທຶນ (International 

Centre for Settlement of Invest-
ment Disputes (ICSID)) ສະ 

ໜອງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນ 
ລະດັບສາກົນ ສໍາລັບການໄກ່ເກ່ຍ 

ແລະ ການຕັດສິນ ໂດຍກໍາມະການຂໍ້ 
ຂັດແຍ່ງທີ່ພົວພັນກັບການລົງທຶນ.

ຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບພາກພື້ນ: ເສີມຂະຫຍາຍຂີດຄວາມສາມາດຂອງລັດຖະ 
ບານ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງການເຕີບໂຕ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ເພີ່ມຄວາມ 
ສາມາດໃນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານການຂົນສົ່ງ ແລະ ພະລັງງານທີ່ດີກວ່າເກົ່າ.

ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຍືນຍົງ: ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການບໍລິຫານລັດ ແລະ ການຄຸ້ມ 
ຄອງຂະແໜງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ລວມທັງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 2 ຢ່າງໝັ້ນຄົງ; 
ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍ້າແບບຍືນຍົງ; ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ 
ແລະ ຊີວະນາໆພັນແບບຍືນຍົງ. 

ການພັດທະນາແບບທົ່ວເຖິງ: ເພີ່ມການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງການບໍລິການສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ ທີ່ຈໍາ 
ເປັນ, ຂະຫຍາຍການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາຂັ້ນປະຖົມ ຢູ່ບັນດາເມືອງເປົ້າໝາຍ ແລະ ດ້ອຍ 
ໂອກາດ, ປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການພື້ນຖານ ແລະ ຕະຫຼາດ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດ.

ວຽກງານທີ່ກວມລວມກັບຫຼາຍຂະແໜງການ: ການຄຸ້ມຄອງຂອງພາກລັດທີ່ເຂັ້ມແຂງ: ເສີມຂະຫຍາຍຂີດຄວາມສາ 
ມາດຂອງລັດຖະບານ ໃນການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ການປະສານງານດ້ານນະໂຍບາຍ, ການຕິດພັນ 
ຢ່າງສະໜິດແໜ້ນ ລະຫວ່າງ ການວາງແຜນ, ຍຸດທະສາດດ້ານການເງິນ, ການກູ້ຢືມ ແລະ ການສ້າງແຜນງົບປະມານ 
ປະຈໍາປີ ລວມທັງການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງດ້ານການເງິນ ເພື່ອຮັບປະກັນການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບຢ່າງເໝາະສົມ.

ການສຸມໃສ່ຄວາມທຸກຍາກ: ກຸ່ມທະນາຄານໂລກ (WBG) ກໍາລັງກະກຽມການວິເຄາະບັນຫາຂອງປະເທດຢ່າງເປັນ
ລະບົບ (SCD) ເພື່ອກໍານົດສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ກາລະໂອກາດຕົ້ນຕໍໃນການພັດທະນາ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ 
ແລະ ຊຸກຍູ້ຄວາມອຸດົມຮັ່ງມີຢ່າງທົ່ວເຖິງຢູ່ ສປປ ລາວ. ການວິເຄາະບັນຫາຂອງປະເທດຢ່າງເປັນລະບົບ (SCD) ຍັງ 
ຈະສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ການສ້າງຂອບການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບປະເທດ (CPF) ໄລຍະ 2017-2020 ຂອງກຸ່ມທະນາ 
ຄານໂລກ. ຂອບການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບປະເທດດັ່ງກ່າວ ຈະກໍານົດຂົງເຂດ ຊຶ່ງກຸ່ມທະນາຄານໂລກສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ ເພື່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແກ່ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ VIII (2016-2020) 
ຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ.  

ຫ້ອງການທະນາຄານໂລກ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ
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ທະນາຄານສາກົນເພື່ອ 
ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການພັດ 

ທະນາ (IBRD) ແລະ  
ສະມາຄົມພັດທະນາສາກົນ 
(IDA)  ລວມກັນ ປະກອບ 

ເປັນທະນາຄານໂລກ  
(World Bank)

ທະນາຄານໂລກ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມທະນາຄານໂລກປະກອບມີຫ້າອົງການ ຄື:

ກຸ່ມທະນາຄານໂລກແມ່ນຫຍັງ ?
ກຸ່ມທະນາຄານໂລກ (World Bank Group (WBG)) ແມ່ນສະຖາບັນການພັດທະນາທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ ທີ່ ສະໜອງ 
ເງິນກູ້, ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ, ຄໍາປຶກສາ ແລະ ຄວາມຮູ້ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາປະເທດໃນການຫລຸດຜ່ອນ ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ສົ່ງ 
ເສີມຄວາມອຸດົມຮັ່ງມີຢ່າງທົ່ວເຖິງ.

ທະນາຄານໂລກ (World Bank) ແມ່ນແຫຼ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ເຕັກນິກທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ ສໍາລັບປະເທດ
ກໍາລັງພັດທະນາໃນທົ່ວໂລກ. ມັນບໍ່ແມ່ນທະນາຄານໃນຄວາມໝາຍທົ່ວໄປ, ແຕ່ຫາກແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມື ທີ່ມີລັກສະນະສະເພາະ 
ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາ.

ກຸ່ມທະນາຄານໂລກ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1944 ແລະ ມີສໍານັກງານໃຫ່ຍຕັ້ງຢູ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ດີຊີ, ສະຫະລັດອາເມລິກາ. 
ມັນປະກອບມີສະມາຊິກ ຈໍານວນ 188 ປະເທດ ແລະ ມີຫ້ອງການປະຈໍາຢູ່ 120 ກວ່າປະເທດໃນທົ່ວໂລກ. ສປປ ລາວ ໄດ ້
ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງທະນາຄານໂລກໃນປີ 1961.

ເປົ້າໝາຍຂອງກຸ່ມທະນາຄານໂລກແມ່ນເພື່ອບັນລຸສອງເປົ້າໝາຍ: ຢຸດຕິຄວາມທຸກຍາກທີ່ຮ້າຍແຮງໃຫ້ໄດ້ໃນປີ 2030 ແລະ 
ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຄວາມອຸດົມຮັ່ງມີຢ່າງທົ່ວເຖິງ ຂອງກຸ່ມປະຊາກອນ 40 ສ່ວນຮ້ອຍທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດ ໃນທຸກໆປະເທດ ທີ່ກໍາລັງພັດທະນາ.

ສປປ ລາວ: ຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຂອງປະເທດ 
ສປປ ລາວ, ຊຶ່ງແມ່ນປະເທດທີ່ມີລາຍໄດ້ປານກາງລະດັບຕໍ່າ ແລະ ມີລາຍໄດ້ແຫ່ງຊາດ (GNI) ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນເທົ່າກັບ 
1.600 ໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີ 2014, ເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດເຕີບໂຕໄວທີ່ສຸດໃນເຂດ ອາຊີຕາເວັນອອກ 
ແລະ ປາຊີຟິກ. ໃນໄລຍະທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ, ການເຕີບໂຕຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ໂດຍສະເລ່ຍ 
ໄດ້ບັນລຸເກືອບ 8% ໂດຍມີການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຂອງປະເທດເພີ່ມຂຶ້ນ - ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ນໍ້າ, ແຮ່ທາດ ແລະ 
ປ່າໄມ້ - ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນ ໜຶ່ງສ່ວນສາມ ຂອງການເຕີບໂຕຂອງຜົນຜະລິດ. ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການບໍລິການກໍ່ໄດ້ຂະຫຍາຍ 
ຕົວເນື່ອງຈາກມູນຄ່າຂອງຊັບພະຍາກອນໄດ້ກະຈາຍໄປສູ່ຂະແໜງການອື່ນໆຂອງ ເສດຖະກິດ ແລະ ການເປີດກວ້າງການ 
ເຊື່ອມໂຍງ ກັບພາກພື້ນ ກໍໄດ້ຊຸກຍູ້ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ດຶງດູດການລົງທຶນຕ່າງປະເທດຫຼາຍຂຶ້ນ. ການເຕີບໂຕ ໄດ້ປະກອບ 
ສ່ວນ ໃນການຫລຸດຜ່ອນຈໍານວນປະຊາຊົນທຸກຍາກ ຈາກລະດັບ 33,5% ໃນທົດສະວັດກ່ອນ ລົງສູ່ລະດັບປະມານ 23,2% 
ຂອງພົນລະເມືອງທັງໝົດ ໃນປີ 2012-2013.  

ດ້ວຍບາດກ້າວການພັດທະນາໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ການປັບປຸງໝາກຜົນດ້ານການພັດທະນາມະນຸດ ແລະ ເສດຖະກິດ, ຄາດ 
ວ່າ ສປປ ລາວ ຈະສາມາດບັນລຸເງື່ອນໄຂການຫລຸດພົ້ນຈາກສະຖານະພາບຂອງ “ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ” ໃນປີ 2020.

ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ - ປ່າໄມ້, ທີ່ດິນກະສິກໍາ, ນໍ້າ ແລະ ແຮ່ທາດ - ກວມເອົາຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງ ຄວາມຮັ່ງມີທັງໝົດ 
ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ເພື່ອບັນລຸການພັດທະນາໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງ 
ແມ່ນຈຸດສຸມຕົ້ນຕໍຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ VIII (2016-2020) ຂອງລັດຖະບານ, ຊຶ່ງຂອບ 
ການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບປະເທດ (2017-2020) ຂອງກຸ່ມທະນາຄານໂລກ ຈະໄດ້ກໍານົດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັນ.

ໃນຖານະທີ່ເປັນສະມາຊິກ ຂອງສະມາຄົມບັນດາປະຊາຊາດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ອາຊຽນ), ສປປ ລາວ ໄດ້ເພີ່ມທະ 
ວີການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບເສດຖະກິດພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. ການສ້າງຕັ້ງປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນໃນຕົ້ນປີ 2016 
ຈະເຮັດໃຫ້ມີການໄຫຼວຽນຂອງສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ, ທຶນ ແລະ ແຮງງານທີ່ມີສີມືສູງ ຢ່າງເສລີຫຼາຍຂຶ້ນຢູ່ໃນພາກພື້ນ. 
ໃນວັນທີ 2 ກຸມພາ 2013, ສປປ ລາວ ໄດ້ເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການການຄ້າໂລກ (WTO) ຢ່າງເປັນທາງການ, ຊຶ່ງແມ່ນ 
ການບັນລຸຜົນສໍາເລັດ ຂອງຂະບວນການປະຕິຮູບ ແລະ ການເຈລະຈາທີ່ໄດ້ດໍາເນີນມາເປັນເວລາ 15 ປີ. 

ສິ່ງທ້າທາຍຕົ້ນຕໍຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນການເສີມຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນ ລະຫວ່າງ ການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ 
ການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງ ຂອງການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ. ອັນນີ້ ຮຽກ
ຮ້ອງໃຫ້ຕ້ອງມີການເອົາໃຈໃສ່ໃນການສ້າງທຶນມະນຸດ ລວມທັງການແກ້ໄຂບັນຫາການຂາດໂພຊະນາການ ທີ່ຍັງສືບຕໍ່ 
ມີອັດຕາສ່ວນສູງ (ໃນປີ 2012,  ອັດຕາສ່ວນຂອງເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ ທີ່ມີຄວາມສູງຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານແມ່ນ 44%) 
ແລະ ການປັບປຸງໝາກຜົນດ້ານການສຶກສາ (32% ຂອງຈໍານວນນັກຮຽນຊັ້ນ ປໍ 2 ບໍ່ສາມາດອ່ານໜັງສືໄດ້ ໃນປີ 2012). 
ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ການສ້າງກາລະໂອກາດໃຫ້ແກ່ກໍາລັງແຮງງານທີ່ມີສີມືດີ ກໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີສະພາບແວດລ້ອມ ທາງດ້ານ 
ທຸລະກິດ ທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ໂປ່ງໃສ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ປັບປຸງຄວາມສະດວກໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ຈາກ 
ອັນດັບທີ 134 (ໃນຈໍານວນ 189 ປະເທດ) ໃນປັດຈຸບັນ ໃຫ້ດີຂຶ້ນໃນການຈັດອັນດັບການດໍາເນີນທຸລະກິດ ປີ 2016 (Doing 
Business 2016). ນອກຈາກນັ້ນ, ການດໍາເນີນນະໂຍບາຍເສດຖະກິດມະຫາພາກແບບລະມັດລະວັງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ 
ແລະ ອະນຸລັກ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຢ່າງມີຍຸດທະສາດ ກໍແມ່ນສິ່ງຈໍາເປັນເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ອັດຕາການເຕີບໂຕໃນ 
ປັດຈຸບັນ ບໍ່ເປັນພາລະທີ່ໜັກໜ່ວງເກີນໄປສໍາລັບຮຸ້ນຄົນໃນອານາຄົດ.

ການເປັນຄູ່ຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ກຸ່ມທະນາຄານໂລກ
ໂຄງການທໍາອິດຢູ່ ສປປ ລາວ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກກຸ່ມທະນາຄານໂລກ ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນປີ 1977 ໃນຂະແໜງ 
ກະສິກໍາ. ຕະຫຼອດໄລຍະຫ້າສິບກວ່າປີຂອງການເປັນຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ການສະໜອງທຶນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງທະນາ 
ຄານໂລກ ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອ ສປປ ລາວ ໃນການພັດທະນາການເຂົ້າເຖິງໄຟຟ້າ, ການສະໜັບສະໜູນແກ່ການເຊື່ອມຕໍ່ເສັ້ນທາງ, 
ການໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ການພັດທະນາພາກສ່ວນເອກະຊົນ ແລະ ການລິເລີ່ມ 
ການພັດທະນາມະນຸດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການສະໜັບສະໜູນການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການສຶກສາ. ຍຸດທະ 
ສາດການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບປະເທດ (CPS) ສໍາລັບ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະ 2012-2016 ປະກອບມີ ສາມຈຸດປະສົງຍຸດທະ 
ສາດ ແລະ ໜຶ່ງບັນຫາສໍາຄັນທີ່ພົວພັນກັບຫຼາຍຂະແໜງການ. 



ທະນາຄານສາກົນ ເພື່ອການ 
ກໍ່ສ້າງ ແລະ ການພັດທະນາ  

(International Bank for Recon-
struction and Development  

(IBRD)) ທີ່ໃຫ້ທຶນກູ້ຢືມແກ່ລັດຖະ 
ບານຂອງບັນດາປະເທດ ທີ່ມີລາຍໄດ້ 

ລະດັບປານກາງ ແລະ ບັນດາປະ 
ເທດທີ່ມີລາຍໄດ້ລະດັບຕໍ່າທີ່ສົມ 

ຄວນໄດ້ຮັບສິນເຊື່ອ.

ອົງການການເງິນສາກົນ (Interna-
tional Finance Corporation 
(IFC)) ແມ່ນສະຖາບັນພັດທະນາ 

ຂອງໂລກທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ທີ່ມີເປົ້າໝາຍ 
ສະເພາະ ເລັງໃສ່ໃຫ້ການສະໜັບສະ 
ໜູນ ແກ່ການພັດທະນາພາກສ່ວນ 
ເອກະຊົນຢູ່ບັນດາປະເທດກໍາລັງ 

ພັດທະນາ.

ສະມາຄົມເພື່ອການພັດທະນາສາກົນ 
(International Development As-
sociation (IDA)) ສະໜອງເງິນກູ້ທີ່ມີ 

ເງື່ອນໄຂຜ່ອນຜັນ ແລະ ທຶນ 
ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ໃຫ້ແກ່ລັດ 

ຖະບານ ຂອງບັນດາປະເທດ 
ທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດ.

ສະຖາບັນຄໍ້າປະກັນການລົງທຶນແບບ 
ຫຼາຍຝ່າຍ (Multilateral Investment 
Guarantee Agency (MIGA)) ສົ່ງເສີ

ມການລົງທຶນໂດຍກົງຂອງຕ່າງປະ 
ເທດ ຢູ່ບັນດາປະເທດກໍາລັງພັດທະນາ 
ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການເຕີບໂຕທາງ 

ດ້ານເສດຖະກິດ, ຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກ 
ຍາກ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນ 

ຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ.

ສູນກາງສາກົນເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ 
ດ້ານການລົງທຶນ (International 

Centre for Settlement of Invest-
ment Disputes (ICSID)) ສະ 

ໜອງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນ 
ລະດັບສາກົນ ສໍາລັບການໄກ່ເກ່ຍ 

ແລະ ການຕັດສິນ ໂດຍກໍາມະການຂໍ້ 
ຂັດແຍ່ງທີ່ພົວພັນກັບການລົງທຶນ.

ຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບພາກພື້ນ: ເສີມຂະຫຍາຍຂີດຄວາມສາມາດຂອງລັດຖະ 
ບານ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງການເຕີບໂຕ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ເພີ່ມຄວາມ 
ສາມາດໃນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານການຂົນສົ່ງ ແລະ ພະລັງງານທີ່ດີກວ່າເກົ່າ.

ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຍືນຍົງ: ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການບໍລິຫານລັດ ແລະ ການຄຸ້ມ 
ຄອງຂະແໜງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ລວມທັງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 2 ຢ່າງໝັ້ນຄົງ; 
ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍ້າແບບຍືນຍົງ; ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ 
ແລະ ຊີວະນາໆພັນແບບຍືນຍົງ. 

ການພັດທະນາແບບທົ່ວເຖິງ: ເພີ່ມການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງການບໍລິການສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ ທີ່ຈໍາ 
ເປັນ, ຂະຫຍາຍການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາຂັ້ນປະຖົມ ຢູ່ບັນດາເມືອງເປົ້າໝາຍ ແລະ ດ້ອຍ 
ໂອກາດ, ປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການພື້ນຖານ ແລະ ຕະຫຼາດ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດ.

ວຽກງານທີ່ກວມລວມກັບຫຼາຍຂະແໜງການ: ການຄຸ້ມຄອງຂອງພາກລັດທີ່ເຂັ້ມແຂງ: ເສີມຂະຫຍາຍຂີດຄວາມສາ 
ມາດຂອງລັດຖະບານ ໃນການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ການປະສານງານດ້ານນະໂຍບາຍ, ການຕິດພັນ 
ຢ່າງສະໜິດແໜ້ນ ລະຫວ່າງ ການວາງແຜນ, ຍຸດທະສາດດ້ານການເງິນ, ການກູ້ຢືມ ແລະ ການສ້າງແຜນງົບປະມານ 
ປະຈໍາປີ ລວມທັງການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງດ້ານການເງິນ ເພື່ອຮັບປະກັນການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບຢ່າງເໝາະສົມ.

ການສຸມໃສ່ຄວາມທຸກຍາກ: ກຸ່ມທະນາຄານໂລກ (WBG) ກໍາລັງກະກຽມການວິເຄາະບັນຫາຂອງປະເທດຢ່າງເປັນ
ລະບົບ (SCD) ເພື່ອກໍານົດສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ກາລະໂອກາດຕົ້ນຕໍໃນການພັດທະນາ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ 
ແລະ ຊຸກຍູ້ຄວາມອຸດົມຮັ່ງມີຢ່າງທົ່ວເຖິງຢູ່ ສປປ ລາວ. ການວິເຄາະບັນຫາຂອງປະເທດຢ່າງເປັນລະບົບ (SCD) ຍັງ 
ຈະສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ການສ້າງຂອບການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບປະເທດ (CPF) ໄລຍະ 2017-2020 ຂອງກຸ່ມທະນາ 
ຄານໂລກ. ຂອບການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບປະເທດດັ່ງກ່າວ ຈະກໍານົດຂົງເຂດ ຊຶ່ງກຸ່ມທະນາຄານໂລກສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ ເພື່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແກ່ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ VIII (2016-2020) 
ຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ.  
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ທະນາຄານສາກົນເພື່ອ 
ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການພັດ 

ທະນາ (IBRD) ແລະ  
ສະມາຄົມພັດທະນາສາກົນ 
(IDA)  ລວມກັນ ປະກອບ 

ເປັນທະນາຄານໂລກ  
(World Bank)

ທະນາຄານໂລກ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມທະນາຄານໂລກປະກອບມີຫ້າອົງການ ຄື:

ກຸ່ມທະນາຄານໂລກແມ່ນຫຍັງ ?
ກຸ່ມທະນາຄານໂລກ (World Bank Group (WBG)) ແມ່ນສະຖາບັນການພັດທະນາທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ ທີ່ ສະໜອງ 
ເງິນກູ້, ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ, ຄໍາປຶກສາ ແລະ ຄວາມຮູ້ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາປະເທດໃນການຫລຸດຜ່ອນ ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ສົ່ງ 
ເສີມຄວາມອຸດົມຮັ່ງມີຢ່າງທົ່ວເຖິງ.

ທະນາຄານໂລກ (World Bank) ແມ່ນແຫຼ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ເຕັກນິກທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ ສໍາລັບປະເທດ
ກໍາລັງພັດທະນາໃນທົ່ວໂລກ. ມັນບໍ່ແມ່ນທະນາຄານໃນຄວາມໝາຍທົ່ວໄປ, ແຕ່ຫາກແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມື ທີ່ມີລັກສະນະສະເພາະ 
ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາ.

ກຸ່ມທະນາຄານໂລກ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1944 ແລະ ມີສໍານັກງານໃຫ່ຍຕັ້ງຢູ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ດີຊີ, ສະຫະລັດອາເມລິກາ. 
ມັນປະກອບມີສະມາຊິກ ຈໍານວນ 188 ປະເທດ ແລະ ມີຫ້ອງການປະຈໍາຢູ່ 120 ກວ່າປະເທດໃນທົ່ວໂລກ. ສປປ ລາວ ໄດ ້
ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງທະນາຄານໂລກໃນປີ 1961.

ເປົ້າໝາຍຂອງກຸ່ມທະນາຄານໂລກແມ່ນເພື່ອບັນລຸສອງເປົ້າໝາຍ: ຢຸດຕິຄວາມທຸກຍາກທີ່ຮ້າຍແຮງໃຫ້ໄດ້ໃນປີ 2030 ແລະ 
ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຄວາມອຸດົມຮັ່ງມີຢ່າງທົ່ວເຖິງ ຂອງກຸ່ມປະຊາກອນ 40 ສ່ວນຮ້ອຍທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດ ໃນທຸກໆປະເທດ ທີ່ກໍາລັງພັດທະນາ.

ສປປ ລາວ: ຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຂອງປະເທດ 
ສປປ ລາວ, ຊຶ່ງແມ່ນປະເທດທີ່ມີລາຍໄດ້ປານກາງລະດັບຕໍ່າ ແລະ ມີລາຍໄດ້ແຫ່ງຊາດ (GNI) ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນເທົ່າກັບ 
1.600 ໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີ 2014, ເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດເຕີບໂຕໄວທີ່ສຸດໃນເຂດ ອາຊີຕາເວັນອອກ 
ແລະ ປາຊີຟິກ. ໃນໄລຍະທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ, ການເຕີບໂຕຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ໂດຍສະເລ່ຍ 
ໄດ້ບັນລຸເກືອບ 8% ໂດຍມີການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຂອງປະເທດເພີ່ມຂຶ້ນ - ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ນໍ້າ, ແຮ່ທາດ ແລະ 
ປ່າໄມ້ - ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນ ໜຶ່ງສ່ວນສາມ ຂອງການເຕີບໂຕຂອງຜົນຜະລິດ. ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການບໍລິການກໍ່ໄດ້ຂະຫຍາຍ 
ຕົວເນື່ອງຈາກມູນຄ່າຂອງຊັບພະຍາກອນໄດ້ກະຈາຍໄປສູ່ຂະແໜງການອື່ນໆຂອງ ເສດຖະກິດ ແລະ ການເປີດກວ້າງການ 
ເຊື່ອມໂຍງ ກັບພາກພື້ນ ກໍໄດ້ຊຸກຍູ້ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ດຶງດູດການລົງທຶນຕ່າງປະເທດຫຼາຍຂຶ້ນ. ການເຕີບໂຕ ໄດ້ປະກອບ 
ສ່ວນ ໃນການຫລຸດຜ່ອນຈໍານວນປະຊາຊົນທຸກຍາກ ຈາກລະດັບ 33,5% ໃນທົດສະວັດກ່ອນ ລົງສູ່ລະດັບປະມານ 23,2% 
ຂອງພົນລະເມືອງທັງໝົດ ໃນປີ 2012-2013.  

ດ້ວຍບາດກ້າວການພັດທະນາໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ການປັບປຸງໝາກຜົນດ້ານການພັດທະນາມະນຸດ ແລະ ເສດຖະກິດ, ຄາດ 
ວ່າ ສປປ ລາວ ຈະສາມາດບັນລຸເງື່ອນໄຂການຫລຸດພົ້ນຈາກສະຖານະພາບຂອງ “ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ” ໃນປີ 2020.

ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ - ປ່າໄມ້, ທີ່ດິນກະສິກໍາ, ນໍ້າ ແລະ ແຮ່ທາດ - ກວມເອົາຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງ ຄວາມຮັ່ງມີທັງໝົດ 
ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ເພື່ອບັນລຸການພັດທະນາໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງ 
ແມ່ນຈຸດສຸມຕົ້ນຕໍຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ VIII (2016-2020) ຂອງລັດຖະບານ, ຊຶ່ງຂອບ 
ການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບປະເທດ (2017-2020) ຂອງກຸ່ມທະນາຄານໂລກ ຈະໄດ້ກໍານົດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັນ.

ໃນຖານະທີ່ເປັນສະມາຊິກ ຂອງສະມາຄົມບັນດາປະຊາຊາດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ອາຊຽນ), ສປປ ລາວ ໄດ້ເພີ່ມທະ 
ວີການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບເສດຖະກິດພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. ການສ້າງຕັ້ງປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນໃນຕົ້ນປີ 2016 
ຈະເຮັດໃຫ້ມີການໄຫຼວຽນຂອງສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ, ທຶນ ແລະ ແຮງງານທີ່ມີສີມືສູງ ຢ່າງເສລີຫຼາຍຂຶ້ນຢູ່ໃນພາກພື້ນ. 
ໃນວັນທີ 2 ກຸມພາ 2013, ສປປ ລາວ ໄດ້ເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການການຄ້າໂລກ (WTO) ຢ່າງເປັນທາງການ, ຊຶ່ງແມ່ນ 
ການບັນລຸຜົນສໍາເລັດ ຂອງຂະບວນການປະຕິຮູບ ແລະ ການເຈລະຈາທີ່ໄດ້ດໍາເນີນມາເປັນເວລາ 15 ປີ. 

ສິ່ງທ້າທາຍຕົ້ນຕໍຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນການເສີມຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນ ລະຫວ່າງ ການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ 
ການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງ ຂອງການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ. ອັນນີ້ ຮຽກ
ຮ້ອງໃຫ້ຕ້ອງມີການເອົາໃຈໃສ່ໃນການສ້າງທຶນມະນຸດ ລວມທັງການແກ້ໄຂບັນຫາການຂາດໂພຊະນາການ ທີ່ຍັງສືບຕໍ່ 
ມີອັດຕາສ່ວນສູງ (ໃນປີ 2012,  ອັດຕາສ່ວນຂອງເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ ທີ່ມີຄວາມສູງຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານແມ່ນ 44%) 
ແລະ ການປັບປຸງໝາກຜົນດ້ານການສຶກສາ (32% ຂອງຈໍານວນນັກຮຽນຊັ້ນ ປໍ 2 ບໍ່ສາມາດອ່ານໜັງສືໄດ້ ໃນປີ 2012). 
ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ການສ້າງກາລະໂອກາດໃຫ້ແກ່ກໍາລັງແຮງງານທີ່ມີສີມືດີ ກໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີສະພາບແວດລ້ອມ ທາງດ້ານ 
ທຸລະກິດ ທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ໂປ່ງໃສ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ປັບປຸງຄວາມສະດວກໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ຈາກ 
ອັນດັບທີ 134 (ໃນຈໍານວນ 189 ປະເທດ) ໃນປັດຈຸບັນ ໃຫ້ດີຂຶ້ນໃນການຈັດອັນດັບການດໍາເນີນທຸລະກິດ ປີ 2016 (Doing 
Business 2016). ນອກຈາກນັ້ນ, ການດໍາເນີນນະໂຍບາຍເສດຖະກິດມະຫາພາກແບບລະມັດລະວັງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ 
ແລະ ອະນຸລັກ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຢ່າງມີຍຸດທະສາດ ກໍແມ່ນສິ່ງຈໍາເປັນເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ອັດຕາການເຕີບໂຕໃນ 
ປັດຈຸບັນ ບໍ່ເປັນພາລະທີ່ໜັກໜ່ວງເກີນໄປສໍາລັບຮຸ້ນຄົນໃນອານາຄົດ.

ການເປັນຄູ່ຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ກຸ່ມທະນາຄານໂລກ
ໂຄງການທໍາອິດຢູ່ ສປປ ລາວ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກກຸ່ມທະນາຄານໂລກ ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນປີ 1977 ໃນຂະແໜງ 
ກະສິກໍາ. ຕະຫຼອດໄລຍະຫ້າສິບກວ່າປີຂອງການເປັນຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ການສະໜອງທຶນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງທະນາ 
ຄານໂລກ ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອ ສປປ ລາວ ໃນການພັດທະນາການເຂົ້າເຖິງໄຟຟ້າ, ການສະໜັບສະໜູນແກ່ການເຊື່ອມຕໍ່ເສັ້ນທາງ, 
ການໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ການພັດທະນາພາກສ່ວນເອກະຊົນ ແລະ ການລິເລີ່ມ 
ການພັດທະນາມະນຸດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການສະໜັບສະໜູນການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການສຶກສາ. ຍຸດທະ 
ສາດການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບປະເທດ (CPS) ສໍາລັບ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະ 2012-2016 ປະກອບມີ ສາມຈຸດປະສົງຍຸດທະ 
ສາດ ແລະ ໜຶ່ງບັນຫາສໍາຄັນທີ່ພົວພັນກັບຫຼາຍຂະແໜງການ. 



ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ປະຊາຊົນຂອງ ສປປ ລາວ: ສະພາບລວມຂອງຜົນ
ໄດ້ຮັບຈາກການສະໜັບສະໜູນຂອງທະນາຄານໂລກ  

ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າເທີນ 2: ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າອະເນກປະສົງ ນໍ້າເທີນ 2 (NT2 Multi-purpose Hy-
droelectric Project) ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮ່ວມກັນ ໂດຍລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າ ນໍ້າເທີນ 2. 
ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ໂດຍການສະໜອງທຶນຈາກ 27 ພາກສ່ວນ ລວມທັງທະນາຄານໂລກ ແລະ 
ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ. ຮອດປີ 2035, ຄາດວ່າໂຄງການນີ້ຈະສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ປະມານ 2 ຕື້ US$ 
ສໍາລັບການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ດ້ວຍການຂາຍພະລັງໄຟຟ້າໃຫ້ແກ່ປະເທດ 
ໄທ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າຂອງລາວ. ລາຍຮັບຈາກການຂາຍໄຟຟ້າໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອສະໜອງທຶນ ໃຫ້ແກ່ 
ຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານ ເພື່ອຂະຫຍາຍວຽກງານຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ການສຶກສາໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ແລະ ແຜນ 
ງານຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ມີເງື່ອນໄຂໄດ້ຮັບທຶນ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຍືນຍົງ: 
ການຂະຫຍາຍໂຄງການຈັດສັນປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ 
(SUFORD SU) (ມູນຄ່າ 31,8 ລ້ານ US$)ໄດ້ສົ່ງເສີມການຄຸ້ມ 
ຄອງ-ຈັດສັນປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ທົດລອງການ 
ຄຸ້ມຄອງທິວວະທັດປ່າໄມ້. ໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຢູ່ລາວ 
ໄລຍະ 2 (LENS2) ໄດ້ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງຈັດສັນເຂດປ່າສະຫງວນ 
ແຫ່ງຊາດ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນການຊື້ຂາຍສັດນໍ້າສັດປ່າຢ່າງຜິດກົດໝາຍ. 
ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການສະໜອງທຶນເພີ່ມ ຈາກສະມາຄົມພັດ 
ທະນາສາກົນ   (IDA) ຈໍານວນ 15 ລ້ານ US$ ໃນເດືອນເມສາ 2015 
ແລະ ຂອບເຂດຂອງໂຄງການໄດ້ຂະຫຍາຍອອກຕື່ມ ເພື່ອກວມເອົາ 
ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ສໍາລັບການປ້ອງກັນເຂດແບ່ງນໍ້າທີ່ມີປ່າ 
ໄມ້ ແລະ ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ.  

ການສຶກສາ: ໂຄງການພດັທະນາການສກຶສາ ໄລຍະສອງ  ໄດຊ້ວ່ຍເພີ່ມ 
ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນ ແລະ ການຮຽນຈົບຊັ້ນຂອງນັກຮຽນ ແລະ ປັບປຸງຄຸນ 
ນະພາບຂອງການສຶກສາຢູ່ 6 ແຂວງທີ່ທຸກຍາກກວ່າໝູ່ຂອງ ສປປ ລາວ. 
ພາຍໃຕ້ໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ໂຮງຮຽນປະຖົມ 781 ແຫ່ງໄດ້ຮັບການ 
ກໍ່ສ້າງຂຶ້ນ, ຊຶ່ງແຕ່ລະແຫ່ງແມ່ນໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນ; ຄູສອນ ປະມານ 
4.000 ຄົນໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ, ອຸປະກອນການສອນ-ການຮຽນຈໍາ 
ນວນຫຼາຍໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ປຶ້ມແບບຮຽນຈໍານວນ 3 ລ້ານ 
ກວ່າເຫຼັ້ມໄດ້ນໍາໄປແຈກຢາຍ. ໂຄງການພັດທະນາເດັກກ່ອນໄວຮຽນ 
(ມູນຄ່າ 28 ລ້ານ US$) ທີ່ດໍາເນີນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ມີເປົ້າໝາຍເລັງໃສ່ 
ຂະຫຍາຍການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາເດັກ
ກ່ອນໄວຮຽນ; ສ່ວນໂຄງການຮ່ວມມືສາກົນເພື່ອການສຶກສາ ໄລຍະສອງ 

ການຄ້າ: ໂຄງການອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານ ພາສີ ແລະ ການຄ້າ (Customs and Trade Facilitation 
Project) ໄດ້ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ການແຈ້ງພາສີຢູ່ດ່ານພາສີຊາຍແດນ ມີຄວາມວ່ອງໄວ ແລະ ມີປະສິດທິພາບດີຂຶ້ນ. ລະບົບແຈ້ງ 
ພາສີດ້ວຍຄອມພິວເຕີ, ຊຶ່ງໃນປັດຈຸບັນ ໄດ້ນໍາໃຊ້ຢູ່ 21 ດ່ານພາສີທາງການ, ໄດ້ຮັບເອົາການຊໍາລະພາສີແບບອີເລັກ 
ໂຕຣນິກ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານດັ່ງກ່າວ ໃນເວລາຕົວຈິງ ໃຫ້ແກ່ລະບົບການຄຸ້ມຄອງການເງິນຂອງລັດຖະບານ. 
ໂຄງການພັດທະນາການຄ້າ ໄລຍະສອງ (TDF-2) ໄດ້ຊ່ວຍ ສປປ ລາວ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາແຜນບູລິມະສິດ 
ດ້ານການຄ້າ ແລະ ການແຂ່ງຂັນ ພາຍຫຼັງທີ່ປະເທດໄດ້ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການການຄ້າໂລກ (WTO) ຢ່າງເປັນ 
ທາງການໃນເດືອນກຸມພາ 2013. ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ຖືກສ້າງຂຶ້ນຈາກຜົນສໍາເລັດຂອງໂຄງການ TDF-1 ທີ່ໄດ້ສ້າງຕັ້ງສູນຂໍ້ມູນ 
ຂ່າວສານດ້ານການຄ້າທາງອີເລັກໂຕຼນິກ (Electronic Trade Portal) ຂຶ້ນເປັນເທື່ອທໍາອິດໃນປະເທດ ທີ່ສະໜອງທຸກຂໍ້ 
ມູນຂ່າວສານທີ່ພົວພັນກັບການຄ້າໃຫ້ແກ່ມວນຊົນໂດຍທົ່ວໄປ. ພາຍໃຕ້ໂຄງການ TDF-2, ບັນດາມາດຕະການທີ່ບໍ່ແມ່ນ 
ພາສີ ທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຄ້າ ໄດ້ຖືກຈັດເປັນບັນຊີ ແລະ ຈັດພິມເຜີຍແຜ່ທາງອອນລາຍ ແລະ ການປະເມີນຜົນກະທົບຂອງລະ 
ບຽບ ຕໍ່ການຄ້າດ້ານການບໍລິການ ແລະ ການລົງທຶນລວມທັງລະບຽບການສະເພາະຂອງ   ຂະແໜງການໂທລະຄົມມະນາຄົມ,  
ການປະກັນໄພ ແລະ ການບໍລິການດ້ານວິຊາຊີບ ກໍໄດ້ຮັບການປະຕິບັດສໍາເລັດ.

ອົງການການເງິນສາກົນ (IFC) ສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາເສດຖະກິດແບບຍືນຍົງຢູ່ ສປປ ລາວ ດ້ວຍການ 
ລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດການຄ້າ ແລະ ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແກ່ລັດຖະບານ ແລະ ບໍລິສັດຕ່າງໆ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ບັນດາໂຄງການ 
ຂອງພາກສ່ວນເອກະຊົນ ໄດ້ນໍາຜົນຕອບແທນມາສູ່ບັນດາຜູ້ລົງທຶນ, ສ້າງລາຍໄດ້ແກ່ຜູ້ທຸກຍາກ ແລະ ກໍານົດມາດຕະຖານທີ່ດີ 
ສໍາລັບວິທີການປະຕິບັດທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. ອົງການການເງິນສາກົນ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຢູ່ ສປປລ ໃນຫຼາຍຂົງເຂດ: 

ສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນຢ່າງສະເໝີພາບ: ອົງການ 
ການເງິນສາກົນ (IFC) ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນ 
ການເງິນອື່ນໆ ລວມທັງບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດຖະບານເພື່ອ 
ປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ ແກ່ບັນດາທຸລະກິດ. ນອກຈາກນັ້ນ, 
ອົງການການເງິນສາກົນຍັງຊຸກຍູ້ການສະໜອງເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ບັນດາວິ 
ສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ຊຶ່ງກວມຫຼາຍກວ່າ 90% ຂອງຈໍາ 
ນວນວິສາຫະກິດທັງໝົດໃນພາກສ່ວນເອກະຊົນຂອງ ສປປ ລາວ,ໂດຍຊ່ວຍ 
ສ້າງຕັ້ງລະບົບຈົດທະບຽນຊັບສິນເຄື່ອນທີ່ຄໍ້າປະກັນທາງອອນໄລ. 
ການຈົດທະບຽນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຜູ້ກູ້ຢືມໃນ 
ການໄດ້ຮັບເງິນກູ້ ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງມືອຸປະກອນ ແລະ ສິນຄ້າໃນສາງ ເປັນຊັບ 
ສິນຄໍ້າປະກັນ ແທນທີ່ຈະເອົາໃບຕາດິນ ຫຼື ອາຄານເປັນສິ່ງຄໍ້າປະກັນ.

ສົ່ງເສີມການພັດທະນາເຂື່ອນໄຟຟ້າແບບຍືນຍົງ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງອື່ນໆ: (i) ອົງການການເງິນ 
ສາກົນ (IFC)  ປຸກລະດົມພາກສ່ວນເອກະຊົນ ໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນແຜນງານການຜະລິດ ແລະ ແຈກຢາຍໄຟຟ້າຢູ່ ສປປ ລາວເພື່ອ 
ພັດທະນາເຂື່ອນໄຟຟ້າໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງຫຼາຍຂຶ້ນ, (ii) ອົງການການເງິນສາກົນໄດ້ສະໜອງທຶນເງິນກູ້ ຈໍານວນ 15 ລ້ານUS$ 
ໃຫ້ແກ່ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ (EDL) ແລະ ໄດ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ 
ແກ່ ບໍລິສັດຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວມະຫາຊົນ ກ່ຽວກັບການປັບປຸງການ
ຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງບໍລິສັດ, 
(iii) ອົງການການເງິນສາກົນຊ່ວຍບັນດາທະນາຄານ ໃນການຄຸ້ມຄອງ 
ຄວາມສ່ຽງດ້ານການລົງທຶນໃນໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ 
ແລະ ໃຫ້ຄໍາປຶກສາແກ່ບັນດາບໍລິສັດໄຟຟ້າ ກ່ຽວກັບວິທີການເພື່ອປັບ
ປຸງການດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ມາດຕະຖານທຸລະກິດຂອງພວກເຂົາ, 
ແລະ (iv) ອົງການການເງິນສາກົນສົ່ງເສີມການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ 
ພາກລັດ-ພາກເອກະຊົນ (public-private partnerships) ເພື່ອຊຸກຍູ້
ໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດເອກະຊົນ ລົງທຶນ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລັດຖະບານ 
ເພື່ອກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ. 

ປັບປຸງບັນຍາກາດການລົງທຶນ: ອົງການການເງິນສາກົນ 
(IFC) ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແກ່ລັດຖະບານລາວ ໃນການພັດທະ 
ນາກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ເປັນມິດກັບທຸລະກິດ ທີ່ພົວພັນກັບ 
ການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ, ການລົງທຶນ ແລະ ເຂື່ອນໄຟຟ້າທີ່ຍືນຍົງ. ອົງ 
ການການເງິນສາກົນໃຫ້ຄໍາແນະນໍາແກ່ລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການປັບ 
ປຸງຂັ້ນຕອນການຍື່ນເອກະສານເພື່ອເສຍອາກອນໃຫ້ກະທັດຮັດ 
ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຄ່າສິ້ນເປືອງໃນການປະຕິບັດລະບຽບຂັ້ນຕອນ 
ສໍາລັບບັນດາທຸລະກິດ ແລະ ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງອາກອນ ແລະ 
ການເກັບລາຍຮັບໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ອົງການການເງິນສາກົນໄດ້ຈັດໃຫ້ພາກ
ລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນໄດ້ພົບປະກັນ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບນະ
ໂຍບາຍທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ທຸລະກິດ ໂດຍຜ່ານກອງປະຊຸມທຸລະກິດລາວ 
(Lao Business Forum). 

ການບໍລິການດ້ານການລົງທຶນ: ອົງການການເງິນສາກົນ (IFC) ມີຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການດ້ານການ 
ເງິນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ເພື່ອສາມາດຕອບສະຫນອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງຂອງລູກຄ້າ. ບາງຕົວຢ່າງຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ 
ການບໍລິການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ແກ່ ການໃຫ້ເງິນກູ້ທົ່ວໄປ, ເງິນກູ້ຮ່ວມ, ການລົງທຶນໃນຮຸ້ນ, ຜະລິດຕະພັນຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ 
ການສະໜອງທຶນເພື່ອການຄ້າສາກົນ ເປັນຕົ້ນ.

(Second Global Partnership for Education Project) (ມູນຄ່າ 16,8 ລ້ານ US$) ໄດ້ສະໜັບສະໜູນຄວາມພະຍາຍາມ
ໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງອະນຸບານສຶກສາ ແລະ ປະຖົມສຶກສາ.

ສາທາລະນະສຸກ: ທະນາຄານໂລກຍັງໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ 
ແກ່ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໂດຍຜ່ານໂຄງການປັບປຸງການບໍລິການ 
ດ້ານສາທາລະນະສຸກ (Health Services Improvement Project). 
ໂຄງການດັ່ງກ່າວຊ່ວຍລັດຖະບານ ໃນການເພີ່ມການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄຸນນະ 
ພາບຂອງການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ ສໍາລັບແມ່ຍິງທີ່ທຸກຍາກ ແລະ 
ເດັກນ້ອຍ, ເປັນຕົ້ນຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ. ຜົນໄດ້ຮັບໃນເບື້ອງຕົ້ນສະແດງ 
ໃຫ້ເຫັນວ່າ ໃນປັດຈຸບັນ, ປະຊາຊົນທຸກຍາກຈໍານວນ 0,78 ລ້ານຄົນ 
ສາມາດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກຂັ້ນພື້ນຖານ, 
ໂພຊະນາການ ຫຼື ການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ; ເກືອບ 0,9 
ລ້ານກໍລະນີຂອງການບໍລິການທຶນດ້ານສຸຂະພາບໄດ້ສະໜອງໃຫ້ແກ່ 
ປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກ; ສະຖານທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານສຸຂະພາບ 

ຈໍານວນ 424 ແຫ່ງ ໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງຂຶ້ນ ຫຼື ການບູລະນະຄືນໃໝ່ ແລະ ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກຫຼາຍກວ່າ 3.350 ຄົນ 
ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ. ໂຄງການ ພັດທະນາລະບົບຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ໂພຊະນາການ (Health Gov-
ernance and Nutrition Development Project) ທີ່ດໍາເນີນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ (ມູນຄ່າ 26,4 ລ້ານ US$) ສະໜັບສະໜູນການ
ຂະຫຍາຍການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ ໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ລວມທັງຂະບວນການປ່ຽນ
ແປງການປະພຶດທາງດ້ານໂພຊະນາການ ໃນລະດັບຊາດ. 

ການຢຸດຕິຄວາມທຸກຍາກ: ກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ 
(PRF) ແມ່ນໂຄງການພັດທະນາຊຸມຊົນແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຫຼາຍ 
ພາກສ່ວນ ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະເທດ. ໂຄງການກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມ 
ທຸກຍາກ ໄລຍະສອງ ທີ່ດໍາເນີນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ (PRF II project), 
ຊຶ່ງມີທຶນທັງໝົດປະມານ 63 ລ້ານ US$ ຈາກບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, 
ໃນນັ້ນ 25 ລ້ານ US$ ແມ່ນທຶນຈາກສະມາຄົມພັດທະນາສາກົນ (IDA) 
ແລະ 10 ລ້ານ US$ ແມ່ນທຶນຂອງລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, 
ໄດ້ສ້າງຜົນປະໂຫຍດ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທຸກຍາກໃນເຂດຊົນນະບົດ ຫຼາຍ 
ກວ່າ 450.000 ຄົນ ໃນປະມານ 850 ບ້ານ. ໃນບັນດາບ້ານເປົ້າໝາຍ, 
ໝາກຜົນທີ່ໄດ້ຮັບມີຄື: ການນໍາໃຊ້ການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກ 
ເພີ່ມຂຶ້ນ 37%, ການເຂົ້າເຖິງນໍ້າສະອາດເພີ່ມຂຶ້ນ 76% ແລະ ການ 

ເຂົ້າຫາເສັ້ນທາງທີ່ໃຊ້ໄດ້ໃນທຸກລະດູການເພີ່ມຂຶ້ນ 30%. ການສະໜອງທຶນເພີ່ມເຕີມໃຫ້ແກ່ກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ 
ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໃນເດືອນມິຖຸນາ 2015 ເພື່ອໃຫ້ສາມາດດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ຈໍາເປັນ, ເຊັ່ນ: ໂຮງຮຽນ, 
ສຸກສາລາ, ເສັ້ນທາງ ແລະ ລະບົບນໍ້າສະອາດ ສໍາລັບຊຸມຊົນທີ່ທຸກຍາກໃນທົ່ວປະເທດລາວ.    



ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ປະຊາຊົນຂອງ ສປປ ລາວ: ສະພາບລວມຂອງຜົນ
ໄດ້ຮັບຈາກການສະໜັບສະໜູນຂອງທະນາຄານໂລກ  

ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າເທີນ 2: ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າອະເນກປະສົງ ນໍ້າເທີນ 2 (NT2 Multi-purpose Hy-
droelectric Project) ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮ່ວມກັນ ໂດຍລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າ ນໍ້າເທີນ 2. 
ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ໂດຍການສະໜອງທຶນຈາກ 27 ພາກສ່ວນ ລວມທັງທະນາຄານໂລກ ແລະ 
ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ. ຮອດປີ 2035, ຄາດວ່າໂຄງການນີ້ຈະສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ປະມານ 2 ຕື້ US$ 
ສໍາລັບການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ດ້ວຍການຂາຍພະລັງໄຟຟ້າໃຫ້ແກ່ປະເທດ 
ໄທ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າຂອງລາວ. ລາຍຮັບຈາກການຂາຍໄຟຟ້າໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອສະໜອງທຶນ ໃຫ້ແກ່ 
ຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານ ເພື່ອຂະຫຍາຍວຽກງານຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ການສຶກສາໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ແລະ ແຜນ 
ງານຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ມີເງື່ອນໄຂໄດ້ຮັບທຶນ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຍືນຍົງ: 
ການຂະຫຍາຍໂຄງການຈັດສັນປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ 
(SUFORD SU) (ມູນຄ່າ 31,8 ລ້ານ US$)ໄດ້ສົ່ງເສີມການຄຸ້ມ 
ຄອງ-ຈັດສັນປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ທົດລອງການ 
ຄຸ້ມຄອງທິວວະທັດປ່າໄມ້. ໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຢູ່ລາວ 
ໄລຍະ 2 (LENS2) ໄດ້ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງຈັດສັນເຂດປ່າສະຫງວນ 
ແຫ່ງຊາດ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນການຊື້ຂາຍສັດນໍ້າສັດປ່າຢ່າງຜິດກົດໝາຍ. 
ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການສະໜອງທຶນເພີ່ມ ຈາກສະມາຄົມພັດ 
ທະນາສາກົນ   (IDA) ຈໍານວນ 15 ລ້ານ US$ ໃນເດືອນເມສາ 2015 
ແລະ ຂອບເຂດຂອງໂຄງການໄດ້ຂະຫຍາຍອອກຕື່ມ ເພື່ອກວມເອົາ 
ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ສໍາລັບການປ້ອງກັນເຂດແບ່ງນໍ້າທີ່ມີປ່າ 
ໄມ້ ແລະ ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ.  

ການສຶກສາ: ໂຄງການພດັທະນາການສກຶສາ ໄລຍະສອງ  ໄດຊ້ວ່ຍເພີ່ມ 
ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນ ແລະ ການຮຽນຈົບຊັ້ນຂອງນັກຮຽນ ແລະ ປັບປຸງຄຸນ 
ນະພາບຂອງການສຶກສາຢູ່ 6 ແຂວງທີ່ທຸກຍາກກວ່າໝູ່ຂອງ ສປປ ລາວ. 
ພາຍໃຕ້ໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ໂຮງຮຽນປະຖົມ 781 ແຫ່ງໄດ້ຮັບການ 
ກໍ່ສ້າງຂຶ້ນ, ຊຶ່ງແຕ່ລະແຫ່ງແມ່ນໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນ; ຄູສອນ ປະມານ 
4.000 ຄົນໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ, ອຸປະກອນການສອນ-ການຮຽນຈໍາ 
ນວນຫຼາຍໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ປຶ້ມແບບຮຽນຈໍານວນ 3 ລ້ານ 
ກວ່າເຫຼັ້ມໄດ້ນໍາໄປແຈກຢາຍ. ໂຄງການພັດທະນາເດັກກ່ອນໄວຮຽນ 
(ມູນຄ່າ 28 ລ້ານ US$) ທີ່ດໍາເນີນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ມີເປົ້າໝາຍເລັງໃສ່ 
ຂະຫຍາຍການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາເດັກ
ກ່ອນໄວຮຽນ; ສ່ວນໂຄງການຮ່ວມມືສາກົນເພື່ອການສຶກສາ ໄລຍະສອງ 

ການຄ້າ: ໂຄງການອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານ ພາສີ ແລະ ການຄ້າ (Customs and Trade Facilitation 
Project) ໄດ້ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ການແຈ້ງພາສີຢູ່ດ່ານພາສີຊາຍແດນ ມີຄວາມວ່ອງໄວ ແລະ ມີປະສິດທິພາບດີຂຶ້ນ. ລະບົບແຈ້ງ 
ພາສີດ້ວຍຄອມພິວເຕີ, ຊຶ່ງໃນປັດຈຸບັນ ໄດ້ນໍາໃຊ້ຢູ່ 21 ດ່ານພາສີທາງການ, ໄດ້ຮັບເອົາການຊໍາລະພາສີແບບອີເລັກ 
ໂຕຣນິກ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານດັ່ງກ່າວ ໃນເວລາຕົວຈິງ ໃຫ້ແກ່ລະບົບການຄຸ້ມຄອງການເງິນຂອງລັດຖະບານ. 
ໂຄງການພັດທະນາການຄ້າ ໄລຍະສອງ (TDF-2) ໄດ້ຊ່ວຍ ສປປ ລາວ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາແຜນບູລິມະສິດ 
ດ້ານການຄ້າ ແລະ ການແຂ່ງຂັນ ພາຍຫຼັງທີ່ປະເທດໄດ້ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການການຄ້າໂລກ (WTO) ຢ່າງເປັນ 
ທາງການໃນເດືອນກຸມພາ 2013. ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ຖືກສ້າງຂຶ້ນຈາກຜົນສໍາເລັດຂອງໂຄງການ TDF-1 ທີ່ໄດ້ສ້າງຕັ້ງສູນຂໍ້ມູນ 
ຂ່າວສານດ້ານການຄ້າທາງອີເລັກໂຕຼນິກ (Electronic Trade Portal) ຂຶ້ນເປັນເທື່ອທໍາອິດໃນປະເທດ ທີ່ສະໜອງທຸກຂໍ້ 
ມູນຂ່າວສານທີ່ພົວພັນກັບການຄ້າໃຫ້ແກ່ມວນຊົນໂດຍທົ່ວໄປ. ພາຍໃຕ້ໂຄງການ TDF-2, ບັນດາມາດຕະການທີ່ບໍ່ແມ່ນ 
ພາສີ ທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຄ້າ ໄດ້ຖືກຈັດເປັນບັນຊີ ແລະ ຈັດພິມເຜີຍແຜ່ທາງອອນລາຍ ແລະ ການປະເມີນຜົນກະທົບຂອງລະ 
ບຽບ ຕໍ່ການຄ້າດ້ານການບໍລິການ ແລະ ການລົງທຶນລວມທັງລະບຽບການສະເພາະຂອງ   ຂະແໜງການໂທລະຄົມມະນາຄົມ,  
ການປະກັນໄພ ແລະ ການບໍລິການດ້ານວິຊາຊີບ ກໍໄດ້ຮັບການປະຕິບັດສໍາເລັດ.

ອົງການການເງິນສາກົນ (IFC) ສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາເສດຖະກິດແບບຍືນຍົງຢູ່ ສປປ ລາວ ດ້ວຍການ 
ລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດການຄ້າ ແລະ ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແກ່ລັດຖະບານ ແລະ ບໍລິສັດຕ່າງໆ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ບັນດາໂຄງການ 
ຂອງພາກສ່ວນເອກະຊົນ ໄດ້ນໍາຜົນຕອບແທນມາສູ່ບັນດາຜູ້ລົງທຶນ, ສ້າງລາຍໄດ້ແກ່ຜູ້ທຸກຍາກ ແລະ ກໍານົດມາດຕະຖານທີ່ດີ 
ສໍາລັບວິທີການປະຕິບັດທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. ອົງການການເງິນສາກົນ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຢູ່ ສປປລ ໃນຫຼາຍຂົງເຂດ: 

ສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນຢ່າງສະເໝີພາບ: ອົງການ 
ການເງິນສາກົນ (IFC) ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນ 
ການເງິນອື່ນໆ ລວມທັງບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດຖະບານເພື່ອ 
ປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ ແກ່ບັນດາທຸລະກິດ. ນອກຈາກນັ້ນ, 
ອົງການການເງິນສາກົນຍັງຊຸກຍູ້ການສະໜອງເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ບັນດາວິ 
ສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ຊຶ່ງກວມຫຼາຍກວ່າ 90% ຂອງຈໍາ 
ນວນວິສາຫະກິດທັງໝົດໃນພາກສ່ວນເອກະຊົນຂອງ ສປປ ລາວ,ໂດຍຊ່ວຍ 
ສ້າງຕັ້ງລະບົບຈົດທະບຽນຊັບສິນເຄື່ອນທີ່ຄໍ້າປະກັນທາງອອນໄລ. 
ການຈົດທະບຽນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຜູ້ກູ້ຢືມໃນ 
ການໄດ້ຮັບເງິນກູ້ ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງມືອຸປະກອນ ແລະ ສິນຄ້າໃນສາງ ເປັນຊັບ 
ສິນຄໍ້າປະກັນ ແທນທີ່ຈະເອົາໃບຕາດິນ ຫຼື ອາຄານເປັນສິ່ງຄໍ້າປະກັນ.

ສົ່ງເສີມການພັດທະນາເຂື່ອນໄຟຟ້າແບບຍືນຍົງ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງອື່ນໆ: (i) ອົງການການເງິນ 
ສາກົນ (IFC)  ປຸກລະດົມພາກສ່ວນເອກະຊົນ ໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນແຜນງານການຜະລິດ ແລະ ແຈກຢາຍໄຟຟ້າຢູ່ ສປປ ລາວເພື່ອ 
ພັດທະນາເຂື່ອນໄຟຟ້າໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງຫຼາຍຂຶ້ນ, (ii) ອົງການການເງິນສາກົນໄດ້ສະໜອງທຶນເງິນກູ້ ຈໍານວນ 15 ລ້ານUS$ 
ໃຫ້ແກ່ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ (EDL) ແລະ ໄດ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ 
ແກ່ ບໍລິສັດຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວມະຫາຊົນ ກ່ຽວກັບການປັບປຸງການ
ຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງບໍລິສັດ, 
(iii) ອົງການການເງິນສາກົນຊ່ວຍບັນດາທະນາຄານ ໃນການຄຸ້ມຄອງ 
ຄວາມສ່ຽງດ້ານການລົງທຶນໃນໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ 
ແລະ ໃຫ້ຄໍາປຶກສາແກ່ບັນດາບໍລິສັດໄຟຟ້າ ກ່ຽວກັບວິທີການເພື່ອປັບ
ປຸງການດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ມາດຕະຖານທຸລະກິດຂອງພວກເຂົາ, 
ແລະ (iv) ອົງການການເງິນສາກົນສົ່ງເສີມການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ 
ພາກລັດ-ພາກເອກະຊົນ (public-private partnerships) ເພື່ອຊຸກຍູ້
ໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດເອກະຊົນ ລົງທຶນ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລັດຖະບານ 
ເພື່ອກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ. 

ປັບປຸງບັນຍາກາດການລົງທຶນ: ອົງການການເງິນສາກົນ 
(IFC) ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແກ່ລັດຖະບານລາວ ໃນການພັດທະ 
ນາກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ເປັນມິດກັບທຸລະກິດ ທີ່ພົວພັນກັບ 
ການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ, ການລົງທຶນ ແລະ ເຂື່ອນໄຟຟ້າທີ່ຍືນຍົງ. ອົງ 
ການການເງິນສາກົນໃຫ້ຄໍາແນະນໍາແກ່ລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການປັບ 
ປຸງຂັ້ນຕອນການຍື່ນເອກະສານເພື່ອເສຍອາກອນໃຫ້ກະທັດຮັດ 
ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຄ່າສິ້ນເປືອງໃນການປະຕິບັດລະບຽບຂັ້ນຕອນ 
ສໍາລັບບັນດາທຸລະກິດ ແລະ ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງອາກອນ ແລະ 
ການເກັບລາຍຮັບໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ອົງການການເງິນສາກົນໄດ້ຈັດໃຫ້ພາກ
ລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນໄດ້ພົບປະກັນ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບນະ
ໂຍບາຍທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ທຸລະກິດ ໂດຍຜ່ານກອງປະຊຸມທຸລະກິດລາວ 
(Lao Business Forum). 

ການບໍລິການດ້ານການລົງທຶນ: ອົງການການເງິນສາກົນ (IFC) ມີຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການດ້ານການ 
ເງິນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ເພື່ອສາມາດຕອບສະຫນອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງຂອງລູກຄ້າ. ບາງຕົວຢ່າງຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ 
ການບໍລິການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ແກ່ ການໃຫ້ເງິນກູ້ທົ່ວໄປ, ເງິນກູ້ຮ່ວມ, ການລົງທຶນໃນຮຸ້ນ, ຜະລິດຕະພັນຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ 
ການສະໜອງທຶນເພື່ອການຄ້າສາກົນ ເປັນຕົ້ນ.

(Second Global Partnership for Education Project) (ມູນຄ່າ 16,8 ລ້ານ US$) ໄດ້ສະໜັບສະໜູນຄວາມພະຍາຍາມ
ໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງອະນຸບານສຶກສາ ແລະ ປະຖົມສຶກສາ.

ສາທາລະນະສຸກ: ທະນາຄານໂລກຍັງໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ 
ແກ່ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໂດຍຜ່ານໂຄງການປັບປຸງການບໍລິການ 
ດ້ານສາທາລະນະສຸກ (Health Services Improvement Project). 
ໂຄງການດັ່ງກ່າວຊ່ວຍລັດຖະບານ ໃນການເພີ່ມການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄຸນນະ 
ພາບຂອງການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ ສໍາລັບແມ່ຍິງທີ່ທຸກຍາກ ແລະ 
ເດັກນ້ອຍ, ເປັນຕົ້ນຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ. ຜົນໄດ້ຮັບໃນເບື້ອງຕົ້ນສະແດງ 
ໃຫ້ເຫັນວ່າ ໃນປັດຈຸບັນ, ປະຊາຊົນທຸກຍາກຈໍານວນ 0,78 ລ້ານຄົນ 
ສາມາດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກຂັ້ນພື້ນຖານ, 
ໂພຊະນາການ ຫຼື ການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ; ເກືອບ 0,9 
ລ້ານກໍລະນີຂອງການບໍລິການທຶນດ້ານສຸຂະພາບໄດ້ສະໜອງໃຫ້ແກ່ 
ປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກ; ສະຖານທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານສຸຂະພາບ 

ຈໍານວນ 424 ແຫ່ງ ໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງຂຶ້ນ ຫຼື ການບູລະນະຄືນໃໝ່ ແລະ ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກຫຼາຍກວ່າ 3.350 ຄົນ 
ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ. ໂຄງການ ພັດທະນາລະບົບຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ໂພຊະນາການ (Health Gov-
ernance and Nutrition Development Project) ທີ່ດໍາເນີນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ (ມູນຄ່າ 26,4 ລ້ານ US$) ສະໜັບສະໜູນການ
ຂະຫຍາຍການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ ໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ລວມທັງຂະບວນການປ່ຽນ
ແປງການປະພຶດທາງດ້ານໂພຊະນາການ ໃນລະດັບຊາດ. 

ການຢຸດຕິຄວາມທຸກຍາກ: ກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ 
(PRF) ແມ່ນໂຄງການພັດທະນາຊຸມຊົນແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຫຼາຍ 
ພາກສ່ວນ ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະເທດ. ໂຄງການກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມ 
ທຸກຍາກ ໄລຍະສອງ ທີ່ດໍາເນີນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ (PRF II project), 
ຊຶ່ງມີທຶນທັງໝົດປະມານ 63 ລ້ານ US$ ຈາກບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, 
ໃນນັ້ນ 25 ລ້ານ US$ ແມ່ນທຶນຈາກສະມາຄົມພັດທະນາສາກົນ (IDA) 
ແລະ 10 ລ້ານ US$ ແມ່ນທຶນຂອງລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, 
ໄດ້ສ້າງຜົນປະໂຫຍດ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທຸກຍາກໃນເຂດຊົນນະບົດ ຫຼາຍ 
ກວ່າ 450.000 ຄົນ ໃນປະມານ 850 ບ້ານ. ໃນບັນດາບ້ານເປົ້າໝາຍ, 
ໝາກຜົນທີ່ໄດ້ຮັບມີຄື: ການນໍາໃຊ້ການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກ 
ເພີ່ມຂຶ້ນ 37%, ການເຂົ້າເຖິງນໍ້າສະອາດເພີ່ມຂຶ້ນ 76% ແລະ ການ 

ເຂົ້າຫາເສັ້ນທາງທີ່ໃຊ້ໄດ້ໃນທຸກລະດູການເພີ່ມຂຶ້ນ 30%. ການສະໜອງທຶນເພີ່ມເຕີມໃຫ້ແກ່ກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ 
ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໃນເດືອນມິຖຸນາ 2015 ເພື່ອໃຫ້ສາມາດດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ຈໍາເປັນ, ເຊັ່ນ: ໂຮງຮຽນ, 
ສຸກສາລາ, ເສັ້ນທາງ ແລະ ລະບົບນໍ້າສະອາດ ສໍາລັບຊຸມຊົນທີ່ທຸກຍາກໃນທົ່ວປະເທດລາວ.    



ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ປະຊາຊົນຂອງ ສປປ ລາວ: ສະພາບລວມຂອງຜົນ
ໄດ້ຮັບຈາກການສະໜັບສະໜູນຂອງທະນາຄານໂລກ  

ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າເທີນ 2: ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າອະເນກປະສົງ ນໍ້າເທີນ 2 (NT2 Multi-purpose Hy-
droelectric Project) ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮ່ວມກັນ ໂດຍລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າ ນໍ້າເທີນ 2. 
ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ໂດຍການສະໜອງທຶນຈາກ 27 ພາກສ່ວນ ລວມທັງທະນາຄານໂລກ ແລະ 
ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ. ຮອດປີ 2035, ຄາດວ່າໂຄງການນີ້ຈະສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ປະມານ 2 ຕື້ US$ 
ສໍາລັບການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ດ້ວຍການຂາຍພະລັງໄຟຟ້າໃຫ້ແກ່ປະເທດ 
ໄທ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າຂອງລາວ. ລາຍຮັບຈາກການຂາຍໄຟຟ້າໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອສະໜອງທຶນ ໃຫ້ແກ່ 
ຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານ ເພື່ອຂະຫຍາຍວຽກງານຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ການສຶກສາໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ແລະ ແຜນ 
ງານຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ມີເງື່ອນໄຂໄດ້ຮັບທຶນ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຍືນຍົງ: 
ການຂະຫຍາຍໂຄງການຈັດສັນປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ 
(SUFORD SU) (ມູນຄ່າ 31,8 ລ້ານ US$)ໄດ້ສົ່ງເສີມການຄຸ້ມ 
ຄອງ-ຈັດສັນປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ທົດລອງການ 
ຄຸ້ມຄອງທິວວະທັດປ່າໄມ້. ໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຢູ່ລາວ 
ໄລຍະ 2 (LENS2) ໄດ້ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງຈັດສັນເຂດປ່າສະຫງວນ 
ແຫ່ງຊາດ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນການຊື້ຂາຍສັດນໍ້າສັດປ່າຢ່າງຜິດກົດໝາຍ. 
ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການສະໜອງທຶນເພີ່ມ ຈາກສະມາຄົມພັດ 
ທະນາສາກົນ   (IDA) ຈໍານວນ 15 ລ້ານ US$ ໃນເດືອນເມສາ 2015 
ແລະ ຂອບເຂດຂອງໂຄງການໄດ້ຂະຫຍາຍອອກຕື່ມ ເພື່ອກວມເອົາ 
ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ສໍາລັບການປ້ອງກັນເຂດແບ່ງນໍ້າທີ່ມີປ່າ 
ໄມ້ ແລະ ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ.  

ການສຶກສາ: ໂຄງການພດັທະນາການສກຶສາ ໄລຍະສອງ  ໄດຊ້ວ່ຍເພີ່ມ 
ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນ ແລະ ການຮຽນຈົບຊັ້ນຂອງນັກຮຽນ ແລະ ປັບປຸງຄຸນ 
ນະພາບຂອງການສຶກສາຢູ່ 6 ແຂວງທີ່ທຸກຍາກກວ່າໝູ່ຂອງ ສປປ ລາວ. 
ພາຍໃຕ້ໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ໂຮງຮຽນປະຖົມ 781 ແຫ່ງໄດ້ຮັບການ 
ກໍ່ສ້າງຂຶ້ນ, ຊຶ່ງແຕ່ລະແຫ່ງແມ່ນໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນ; ຄູສອນ ປະມານ 
4.000 ຄົນໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ, ອຸປະກອນການສອນ-ການຮຽນຈໍາ 
ນວນຫຼາຍໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ປຶ້ມແບບຮຽນຈໍານວນ 3 ລ້ານ 
ກວ່າເຫຼັ້ມໄດ້ນໍາໄປແຈກຢາຍ. ໂຄງການພັດທະນາເດັກກ່ອນໄວຮຽນ 
(ມູນຄ່າ 28 ລ້ານ US$) ທີ່ດໍາເນີນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ມີເປົ້າໝາຍເລັງໃສ່ 
ຂະຫຍາຍການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາເດັກ
ກ່ອນໄວຮຽນ; ສ່ວນໂຄງການຮ່ວມມືສາກົນເພື່ອການສຶກສາ ໄລຍະສອງ 

ການຄ້າ: ໂຄງການອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານ ພາສີ ແລະ ການຄ້າ (Customs and Trade Facilitation 
Project) ໄດ້ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ການແຈ້ງພາສີຢູ່ດ່ານພາສີຊາຍແດນ ມີຄວາມວ່ອງໄວ ແລະ ມີປະສິດທິພາບດີຂຶ້ນ. ລະບົບແຈ້ງ 
ພາສີດ້ວຍຄອມພິວເຕີ, ຊຶ່ງໃນປັດຈຸບັນ ໄດ້ນໍາໃຊ້ຢູ່ 21 ດ່ານພາສີທາງການ, ໄດ້ຮັບເອົາການຊໍາລະພາສີແບບອີເລັກ 
ໂຕຣນິກ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານດັ່ງກ່າວ ໃນເວລາຕົວຈິງ ໃຫ້ແກ່ລະບົບການຄຸ້ມຄອງການເງິນຂອງລັດຖະບານ. 
ໂຄງການພັດທະນາການຄ້າ ໄລຍະສອງ (TDF-2) ໄດ້ຊ່ວຍ ສປປ ລາວ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາແຜນບູລິມະສິດ 
ດ້ານການຄ້າ ແລະ ການແຂ່ງຂັນ ພາຍຫຼັງທີ່ປະເທດໄດ້ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການການຄ້າໂລກ (WTO) ຢ່າງເປັນ 
ທາງການໃນເດືອນກຸມພາ 2013. ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ຖືກສ້າງຂຶ້ນຈາກຜົນສໍາເລັດຂອງໂຄງການ TDF-1 ທີ່ໄດ້ສ້າງຕັ້ງສູນຂໍ້ມູນ 
ຂ່າວສານດ້ານການຄ້າທາງອີເລັກໂຕຼນິກ (Electronic Trade Portal) ຂຶ້ນເປັນເທື່ອທໍາອິດໃນປະເທດ ທີ່ສະໜອງທຸກຂໍ້ 
ມູນຂ່າວສານທີ່ພົວພັນກັບການຄ້າໃຫ້ແກ່ມວນຊົນໂດຍທົ່ວໄປ. ພາຍໃຕ້ໂຄງການ TDF-2, ບັນດາມາດຕະການທີ່ບໍ່ແມ່ນ 
ພາສີ ທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຄ້າ ໄດ້ຖືກຈັດເປັນບັນຊີ ແລະ ຈັດພິມເຜີຍແຜ່ທາງອອນລາຍ ແລະ ການປະເມີນຜົນກະທົບຂອງລະ 
ບຽບ ຕໍ່ການຄ້າດ້ານການບໍລິການ ແລະ ການລົງທຶນລວມທັງລະບຽບການສະເພາະຂອງ   ຂະແໜງການໂທລະຄົມມະນາຄົມ,  
ການປະກັນໄພ ແລະ ການບໍລິການດ້ານວິຊາຊີບ ກໍໄດ້ຮັບການປະຕິບັດສໍາເລັດ.

ອົງການການເງິນສາກົນ (IFC) ສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາເສດຖະກິດແບບຍືນຍົງຢູ່ ສປປ ລາວ ດ້ວຍການ 
ລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດການຄ້າ ແລະ ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແກ່ລັດຖະບານ ແລະ ບໍລິສັດຕ່າງໆ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ບັນດາໂຄງການ 
ຂອງພາກສ່ວນເອກະຊົນ ໄດ້ນໍາຜົນຕອບແທນມາສູ່ບັນດາຜູ້ລົງທຶນ, ສ້າງລາຍໄດ້ແກ່ຜູ້ທຸກຍາກ ແລະ ກໍານົດມາດຕະຖານທີ່ດີ 
ສໍາລັບວິທີການປະຕິບັດທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. ອົງການການເງິນສາກົນ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຢູ່ ສປປລ ໃນຫຼາຍຂົງເຂດ: 

ສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນຢ່າງສະເໝີພາບ: ອົງການ 
ການເງິນສາກົນ (IFC) ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນ 
ການເງິນອື່ນໆ ລວມທັງບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດຖະບານເພື່ອ 
ປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ ແກ່ບັນດາທຸລະກິດ. ນອກຈາກນັ້ນ, 
ອົງການການເງິນສາກົນຍັງຊຸກຍູ້ການສະໜອງເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ບັນດາວິ 
ສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ຊຶ່ງກວມຫຼາຍກວ່າ 90% ຂອງຈໍາ 
ນວນວິສາຫະກິດທັງໝົດໃນພາກສ່ວນເອກະຊົນຂອງ ສປປ ລາວ,ໂດຍຊ່ວຍ 
ສ້າງຕັ້ງລະບົບຈົດທະບຽນຊັບສິນເຄື່ອນທີ່ຄໍ້າປະກັນທາງອອນໄລ. 
ການຈົດທະບຽນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຜູ້ກູ້ຢືມໃນ 
ການໄດ້ຮັບເງິນກູ້ ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງມືອຸປະກອນ ແລະ ສິນຄ້າໃນສາງ ເປັນຊັບ 
ສິນຄໍ້າປະກັນ ແທນທີ່ຈະເອົາໃບຕາດິນ ຫຼື ອາຄານເປັນສິ່ງຄໍ້າປະກັນ.

ສົ່ງເສີມການພັດທະນາເຂື່ອນໄຟຟ້າແບບຍືນຍົງ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງອື່ນໆ: (i) ອົງການການເງິນ 
ສາກົນ (IFC)  ປຸກລະດົມພາກສ່ວນເອກະຊົນ ໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນແຜນງານການຜະລິດ ແລະ ແຈກຢາຍໄຟຟ້າຢູ່ ສປປ ລາວເພື່ອ 
ພັດທະນາເຂື່ອນໄຟຟ້າໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງຫຼາຍຂຶ້ນ, (ii) ອົງການການເງິນສາກົນໄດ້ສະໜອງທຶນເງິນກູ້ ຈໍານວນ 15 ລ້ານUS$ 
ໃຫ້ແກ່ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ (EDL) ແລະ ໄດ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ 
ແກ່ ບໍລິສັດຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວມະຫາຊົນ ກ່ຽວກັບການປັບປຸງການ
ຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງບໍລິສັດ, 
(iii) ອົງການການເງິນສາກົນຊ່ວຍບັນດາທະນາຄານ ໃນການຄຸ້ມຄອງ 
ຄວາມສ່ຽງດ້ານການລົງທຶນໃນໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ 
ແລະ ໃຫ້ຄໍາປຶກສາແກ່ບັນດາບໍລິສັດໄຟຟ້າ ກ່ຽວກັບວິທີການເພື່ອປັບ
ປຸງການດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ມາດຕະຖານທຸລະກິດຂອງພວກເຂົາ, 
ແລະ (iv) ອົງການການເງິນສາກົນສົ່ງເສີມການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ 
ພາກລັດ-ພາກເອກະຊົນ (public-private partnerships) ເພື່ອຊຸກຍູ້
ໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດເອກະຊົນ ລົງທຶນ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລັດຖະບານ 
ເພື່ອກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ. 

ປັບປຸງບັນຍາກາດການລົງທຶນ: ອົງການການເງິນສາກົນ 
(IFC) ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແກ່ລັດຖະບານລາວ ໃນການພັດທະ 
ນາກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ເປັນມິດກັບທຸລະກິດ ທີ່ພົວພັນກັບ 
ການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ, ການລົງທຶນ ແລະ ເຂື່ອນໄຟຟ້າທີ່ຍືນຍົງ. ອົງ 
ການການເງິນສາກົນໃຫ້ຄໍາແນະນໍາແກ່ລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການປັບ 
ປຸງຂັ້ນຕອນການຍື່ນເອກະສານເພື່ອເສຍອາກອນໃຫ້ກະທັດຮັດ 
ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຄ່າສິ້ນເປືອງໃນການປະຕິບັດລະບຽບຂັ້ນຕອນ 
ສໍາລັບບັນດາທຸລະກິດ ແລະ ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງອາກອນ ແລະ 
ການເກັບລາຍຮັບໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ອົງການການເງິນສາກົນໄດ້ຈັດໃຫ້ພາກ
ລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນໄດ້ພົບປະກັນ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບນະ
ໂຍບາຍທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ທຸລະກິດ ໂດຍຜ່ານກອງປະຊຸມທຸລະກິດລາວ 
(Lao Business Forum). 

ການບໍລິການດ້ານການລົງທຶນ: ອົງການການເງິນສາກົນ (IFC) ມີຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການດ້ານການ 
ເງິນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ເພື່ອສາມາດຕອບສະຫນອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງຂອງລູກຄ້າ. ບາງຕົວຢ່າງຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ 
ການບໍລິການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ແກ່ ການໃຫ້ເງິນກູ້ທົ່ວໄປ, ເງິນກູ້ຮ່ວມ, ການລົງທຶນໃນຮຸ້ນ, ຜະລິດຕະພັນຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ 
ການສະໜອງທຶນເພື່ອການຄ້າສາກົນ ເປັນຕົ້ນ.

(Second Global Partnership for Education Project) (ມູນຄ່າ 16,8 ລ້ານ US$) ໄດ້ສະໜັບສະໜູນຄວາມພະຍາຍາມ
ໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງອະນຸບານສຶກສາ ແລະ ປະຖົມສຶກສາ.

ສາທາລະນະສຸກ: ທະນາຄານໂລກຍັງໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ 
ແກ່ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໂດຍຜ່ານໂຄງການປັບປຸງການບໍລິການ 
ດ້ານສາທາລະນະສຸກ (Health Services Improvement Project). 
ໂຄງການດັ່ງກ່າວຊ່ວຍລັດຖະບານ ໃນການເພີ່ມການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄຸນນະ 
ພາບຂອງການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ ສໍາລັບແມ່ຍິງທີ່ທຸກຍາກ ແລະ 
ເດັກນ້ອຍ, ເປັນຕົ້ນຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ. ຜົນໄດ້ຮັບໃນເບື້ອງຕົ້ນສະແດງ 
ໃຫ້ເຫັນວ່າ ໃນປັດຈຸບັນ, ປະຊາຊົນທຸກຍາກຈໍານວນ 0,78 ລ້ານຄົນ 
ສາມາດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກຂັ້ນພື້ນຖານ, 
ໂພຊະນາການ ຫຼື ການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ; ເກືອບ 0,9 
ລ້ານກໍລະນີຂອງການບໍລິການທຶນດ້ານສຸຂະພາບໄດ້ສະໜອງໃຫ້ແກ່ 
ປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກ; ສະຖານທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານສຸຂະພາບ 

ຈໍານວນ 424 ແຫ່ງ ໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງຂຶ້ນ ຫຼື ການບູລະນະຄືນໃໝ່ ແລະ ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກຫຼາຍກວ່າ 3.350 ຄົນ 
ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ. ໂຄງການ ພັດທະນາລະບົບຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ໂພຊະນາການ (Health Gov-
ernance and Nutrition Development Project) ທີ່ດໍາເນີນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ (ມູນຄ່າ 26,4 ລ້ານ US$) ສະໜັບສະໜູນການ
ຂະຫຍາຍການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ ໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ລວມທັງຂະບວນການປ່ຽນ
ແປງການປະພຶດທາງດ້ານໂພຊະນາການ ໃນລະດັບຊາດ. 

ການຢຸດຕິຄວາມທຸກຍາກ: ກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ 
(PRF) ແມ່ນໂຄງການພັດທະນາຊຸມຊົນແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຫຼາຍ 
ພາກສ່ວນ ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະເທດ. ໂຄງການກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມ 
ທຸກຍາກ ໄລຍະສອງ ທີ່ດໍາເນີນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ (PRF II project), 
ຊຶ່ງມີທຶນທັງໝົດປະມານ 63 ລ້ານ US$ ຈາກບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, 
ໃນນັ້ນ 25 ລ້ານ US$ ແມ່ນທຶນຈາກສະມາຄົມພັດທະນາສາກົນ (IDA) 
ແລະ 10 ລ້ານ US$ ແມ່ນທຶນຂອງລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, 
ໄດ້ສ້າງຜົນປະໂຫຍດ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທຸກຍາກໃນເຂດຊົນນະບົດ ຫຼາຍ 
ກວ່າ 450.000 ຄົນ ໃນປະມານ 850 ບ້ານ. ໃນບັນດາບ້ານເປົ້າໝາຍ, 
ໝາກຜົນທີ່ໄດ້ຮັບມີຄື: ການນໍາໃຊ້ການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກ 
ເພີ່ມຂຶ້ນ 37%, ການເຂົ້າເຖິງນໍ້າສະອາດເພີ່ມຂຶ້ນ 76% ແລະ ການ 

ເຂົ້າຫາເສັ້ນທາງທີ່ໃຊ້ໄດ້ໃນທຸກລະດູການເພີ່ມຂຶ້ນ 30%. ການສະໜອງທຶນເພີ່ມເຕີມໃຫ້ແກ່ກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ 
ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໃນເດືອນມິຖຸນາ 2015 ເພື່ອໃຫ້ສາມາດດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ຈໍາເປັນ, ເຊັ່ນ: ໂຮງຮຽນ, 
ສຸກສາລາ, ເສັ້ນທາງ ແລະ ລະບົບນໍ້າສະອາດ ສໍາລັບຊຸມຊົນທີ່ທຸກຍາກໃນທົ່ວປະເທດລາວ.    



ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ປະຊາຊົນຂອງ ສປປ ລາວ: ສະພາບລວມຂອງຜົນ
ໄດ້ຮັບຈາກການສະໜັບສະໜູນຂອງທະນາຄານໂລກ  

ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າເທີນ 2: ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າອະເນກປະສົງ ນໍ້າເທີນ 2 (NT2 Multi-purpose Hy-
droelectric Project) ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮ່ວມກັນ ໂດຍລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າ ນໍ້າເທີນ 2. 
ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ໂດຍການສະໜອງທຶນຈາກ 27 ພາກສ່ວນ ລວມທັງທະນາຄານໂລກ ແລະ 
ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ. ຮອດປີ 2035, ຄາດວ່າໂຄງການນີ້ຈະສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ປະມານ 2 ຕື້ US$ 
ສໍາລັບການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ດ້ວຍການຂາຍພະລັງໄຟຟ້າໃຫ້ແກ່ປະເທດ 
ໄທ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າຂອງລາວ. ລາຍຮັບຈາກການຂາຍໄຟຟ້າໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອສະໜອງທຶນ ໃຫ້ແກ່ 
ຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານ ເພື່ອຂະຫຍາຍວຽກງານຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ການສຶກສາໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ແລະ ແຜນ 
ງານຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ມີເງື່ອນໄຂໄດ້ຮັບທຶນ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຍືນຍົງ: 
ການຂະຫຍາຍໂຄງການຈັດສັນປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ 
(SUFORD SU) (ມູນຄ່າ 31,8 ລ້ານ US$)ໄດ້ສົ່ງເສີມການຄຸ້ມ 
ຄອງ-ຈັດສັນປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ທົດລອງການ 
ຄຸ້ມຄອງທິວວະທັດປ່າໄມ້. ໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຢູ່ລາວ 
ໄລຍະ 2 (LENS2) ໄດ້ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງຈັດສັນເຂດປ່າສະຫງວນ 
ແຫ່ງຊາດ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນການຊື້ຂາຍສັດນໍ້າສັດປ່າຢ່າງຜິດກົດໝາຍ. 
ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການສະໜອງທຶນເພີ່ມ ຈາກສະມາຄົມພັດ 
ທະນາສາກົນ   (IDA) ຈໍານວນ 15 ລ້ານ US$ ໃນເດືອນເມສາ 2015 
ແລະ ຂອບເຂດຂອງໂຄງການໄດ້ຂະຫຍາຍອອກຕື່ມ ເພື່ອກວມເອົາ 
ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ສໍາລັບການປ້ອງກັນເຂດແບ່ງນໍ້າທີ່ມີປ່າ 
ໄມ້ ແລະ ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ.  

ການສຶກສາ: ໂຄງການພດັທະນາການສກຶສາ ໄລຍະສອງ  ໄດຊ້ວ່ຍເພີ່ມ 
ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນ ແລະ ການຮຽນຈົບຊັ້ນຂອງນັກຮຽນ ແລະ ປັບປຸງຄຸນ 
ນະພາບຂອງການສຶກສາຢູ່ 6 ແຂວງທີ່ທຸກຍາກກວ່າໝູ່ຂອງ ສປປ ລາວ. 
ພາຍໃຕ້ໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ໂຮງຮຽນປະຖົມ 781 ແຫ່ງໄດ້ຮັບການ 
ກໍ່ສ້າງຂຶ້ນ, ຊຶ່ງແຕ່ລະແຫ່ງແມ່ນໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນ; ຄູສອນ ປະມານ 
4.000 ຄົນໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ, ອຸປະກອນການສອນ-ການຮຽນຈໍາ 
ນວນຫຼາຍໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ປຶ້ມແບບຮຽນຈໍານວນ 3 ລ້ານ 
ກວ່າເຫຼັ້ມໄດ້ນໍາໄປແຈກຢາຍ. ໂຄງການພັດທະນາເດັກກ່ອນໄວຮຽນ 
(ມູນຄ່າ 28 ລ້ານ US$) ທີ່ດໍາເນີນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ມີເປົ້າໝາຍເລັງໃສ່ 
ຂະຫຍາຍການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາເດັກ
ກ່ອນໄວຮຽນ; ສ່ວນໂຄງການຮ່ວມມືສາກົນເພື່ອການສຶກສາ ໄລຍະສອງ 

ການຄ້າ: ໂຄງການອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານ ພາສີ ແລະ ການຄ້າ (Customs and Trade Facilitation 
Project) ໄດ້ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ການແຈ້ງພາສີຢູ່ດ່ານພາສີຊາຍແດນ ມີຄວາມວ່ອງໄວ ແລະ ມີປະສິດທິພາບດີຂຶ້ນ. ລະບົບແຈ້ງ 
ພາສີດ້ວຍຄອມພິວເຕີ, ຊຶ່ງໃນປັດຈຸບັນ ໄດ້ນໍາໃຊ້ຢູ່ 21 ດ່ານພາສີທາງການ, ໄດ້ຮັບເອົາການຊໍາລະພາສີແບບອີເລັກ 
ໂຕຣນິກ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານດັ່ງກ່າວ ໃນເວລາຕົວຈິງ ໃຫ້ແກ່ລະບົບການຄຸ້ມຄອງການເງິນຂອງລັດຖະບານ. 
ໂຄງການພັດທະນາການຄ້າ ໄລຍະສອງ (TDF-2) ໄດ້ຊ່ວຍ ສປປ ລາວ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາແຜນບູລິມະສິດ 
ດ້ານການຄ້າ ແລະ ການແຂ່ງຂັນ ພາຍຫຼັງທີ່ປະເທດໄດ້ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການການຄ້າໂລກ (WTO) ຢ່າງເປັນ 
ທາງການໃນເດືອນກຸມພາ 2013. ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ຖືກສ້າງຂຶ້ນຈາກຜົນສໍາເລັດຂອງໂຄງການ TDF-1 ທີ່ໄດ້ສ້າງຕັ້ງສູນຂໍ້ມູນ 
ຂ່າວສານດ້ານການຄ້າທາງອີເລັກໂຕຼນິກ (Electronic Trade Portal) ຂຶ້ນເປັນເທື່ອທໍາອິດໃນປະເທດ ທີ່ສະໜອງທຸກຂໍ້ 
ມູນຂ່າວສານທີ່ພົວພັນກັບການຄ້າໃຫ້ແກ່ມວນຊົນໂດຍທົ່ວໄປ. ພາຍໃຕ້ໂຄງການ TDF-2, ບັນດາມາດຕະການທີ່ບໍ່ແມ່ນ 
ພາສີ ທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຄ້າ ໄດ້ຖືກຈັດເປັນບັນຊີ ແລະ ຈັດພິມເຜີຍແຜ່ທາງອອນລາຍ ແລະ ການປະເມີນຜົນກະທົບຂອງລະ 
ບຽບ ຕໍ່ການຄ້າດ້ານການບໍລິການ ແລະ ການລົງທຶນລວມທັງລະບຽບການສະເພາະຂອງ   ຂະແໜງການໂທລະຄົມມະນາຄົມ,  
ການປະກັນໄພ ແລະ ການບໍລິການດ້ານວິຊາຊີບ ກໍໄດ້ຮັບການປະຕິບັດສໍາເລັດ.

ອົງການການເງິນສາກົນ (IFC) ສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາເສດຖະກິດແບບຍືນຍົງຢູ່ ສປປ ລາວ ດ້ວຍການ 
ລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດການຄ້າ ແລະ ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແກ່ລັດຖະບານ ແລະ ບໍລິສັດຕ່າງໆ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ບັນດາໂຄງການ 
ຂອງພາກສ່ວນເອກະຊົນ ໄດ້ນໍາຜົນຕອບແທນມາສູ່ບັນດາຜູ້ລົງທຶນ, ສ້າງລາຍໄດ້ແກ່ຜູ້ທຸກຍາກ ແລະ ກໍານົດມາດຕະຖານທີ່ດີ 
ສໍາລັບວິທີການປະຕິບັດທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. ອົງການການເງິນສາກົນ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຢູ່ ສປປລ ໃນຫຼາຍຂົງເຂດ: 

ສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນຢ່າງສະເໝີພາບ: ອົງການ 
ການເງິນສາກົນ (IFC) ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນ 
ການເງິນອື່ນໆ ລວມທັງບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດຖະບານເພື່ອ 
ປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ ແກ່ບັນດາທຸລະກິດ. ນອກຈາກນັ້ນ, 
ອົງການການເງິນສາກົນຍັງຊຸກຍູ້ການສະໜອງເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ບັນດາວິ 
ສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ຊຶ່ງກວມຫຼາຍກວ່າ 90% ຂອງຈໍາ 
ນວນວິສາຫະກິດທັງໝົດໃນພາກສ່ວນເອກະຊົນຂອງ ສປປ ລາວ,ໂດຍຊ່ວຍ 
ສ້າງຕັ້ງລະບົບຈົດທະບຽນຊັບສິນເຄື່ອນທີ່ຄໍ້າປະກັນທາງອອນໄລ. 
ການຈົດທະບຽນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຜູ້ກູ້ຢືມໃນ 
ການໄດ້ຮັບເງິນກູ້ ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງມືອຸປະກອນ ແລະ ສິນຄ້າໃນສາງ ເປັນຊັບ 
ສິນຄໍ້າປະກັນ ແທນທີ່ຈະເອົາໃບຕາດິນ ຫຼື ອາຄານເປັນສິ່ງຄໍ້າປະກັນ.

ສົ່ງເສີມການພັດທະນາເຂື່ອນໄຟຟ້າແບບຍືນຍົງ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງອື່ນໆ: (i) ອົງການການເງິນ 
ສາກົນ (IFC)  ປຸກລະດົມພາກສ່ວນເອກະຊົນ ໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນແຜນງານການຜະລິດ ແລະ ແຈກຢາຍໄຟຟ້າຢູ່ ສປປ ລາວເພື່ອ 
ພັດທະນາເຂື່ອນໄຟຟ້າໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງຫຼາຍຂຶ້ນ, (ii) ອົງການການເງິນສາກົນໄດ້ສະໜອງທຶນເງິນກູ້ ຈໍານວນ 15 ລ້ານUS$ 
ໃຫ້ແກ່ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ (EDL) ແລະ ໄດ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ 
ແກ່ ບໍລິສັດຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວມະຫາຊົນ ກ່ຽວກັບການປັບປຸງການ
ຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງບໍລິສັດ, 
(iii) ອົງການການເງິນສາກົນຊ່ວຍບັນດາທະນາຄານ ໃນການຄຸ້ມຄອງ 
ຄວາມສ່ຽງດ້ານການລົງທຶນໃນໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ 
ແລະ ໃຫ້ຄໍາປຶກສາແກ່ບັນດາບໍລິສັດໄຟຟ້າ ກ່ຽວກັບວິທີການເພື່ອປັບ
ປຸງການດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ມາດຕະຖານທຸລະກິດຂອງພວກເຂົາ, 
ແລະ (iv) ອົງການການເງິນສາກົນສົ່ງເສີມການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ 
ພາກລັດ-ພາກເອກະຊົນ (public-private partnerships) ເພື່ອຊຸກຍູ້
ໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດເອກະຊົນ ລົງທຶນ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລັດຖະບານ 
ເພື່ອກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ. 

ປັບປຸງບັນຍາກາດການລົງທຶນ: ອົງການການເງິນສາກົນ 
(IFC) ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແກ່ລັດຖະບານລາວ ໃນການພັດທະ 
ນາກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ເປັນມິດກັບທຸລະກິດ ທີ່ພົວພັນກັບ 
ການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ, ການລົງທຶນ ແລະ ເຂື່ອນໄຟຟ້າທີ່ຍືນຍົງ. ອົງ 
ການການເງິນສາກົນໃຫ້ຄໍາແນະນໍາແກ່ລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການປັບ 
ປຸງຂັ້ນຕອນການຍື່ນເອກະສານເພື່ອເສຍອາກອນໃຫ້ກະທັດຮັດ 
ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຄ່າສິ້ນເປືອງໃນການປະຕິບັດລະບຽບຂັ້ນຕອນ 
ສໍາລັບບັນດາທຸລະກິດ ແລະ ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງອາກອນ ແລະ 
ການເກັບລາຍຮັບໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ອົງການການເງິນສາກົນໄດ້ຈັດໃຫ້ພາກ
ລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນໄດ້ພົບປະກັນ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບນະ
ໂຍບາຍທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ທຸລະກິດ ໂດຍຜ່ານກອງປະຊຸມທຸລະກິດລາວ 
(Lao Business Forum). 

ການບໍລິການດ້ານການລົງທຶນ: ອົງການການເງິນສາກົນ (IFC) ມີຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການດ້ານການ 
ເງິນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ເພື່ອສາມາດຕອບສະຫນອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງຂອງລູກຄ້າ. ບາງຕົວຢ່າງຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ 
ການບໍລິການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ແກ່ ການໃຫ້ເງິນກູ້ທົ່ວໄປ, ເງິນກູ້ຮ່ວມ, ການລົງທຶນໃນຮຸ້ນ, ຜະລິດຕະພັນຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ 
ການສະໜອງທຶນເພື່ອການຄ້າສາກົນ ເປັນຕົ້ນ.

(Second Global Partnership for Education Project) (ມູນຄ່າ 16,8 ລ້ານ US$) ໄດ້ສະໜັບສະໜູນຄວາມພະຍາຍາມ
ໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງອະນຸບານສຶກສາ ແລະ ປະຖົມສຶກສາ.

ສາທາລະນະສຸກ: ທະນາຄານໂລກຍັງໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ 
ແກ່ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໂດຍຜ່ານໂຄງການປັບປຸງການບໍລິການ 
ດ້ານສາທາລະນະສຸກ (Health Services Improvement Project). 
ໂຄງການດັ່ງກ່າວຊ່ວຍລັດຖະບານ ໃນການເພີ່ມການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄຸນນະ 
ພາບຂອງການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ ສໍາລັບແມ່ຍິງທີ່ທຸກຍາກ ແລະ 
ເດັກນ້ອຍ, ເປັນຕົ້ນຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ. ຜົນໄດ້ຮັບໃນເບື້ອງຕົ້ນສະແດງ 
ໃຫ້ເຫັນວ່າ ໃນປັດຈຸບັນ, ປະຊາຊົນທຸກຍາກຈໍານວນ 0,78 ລ້ານຄົນ 
ສາມາດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກຂັ້ນພື້ນຖານ, 
ໂພຊະນາການ ຫຼື ການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ; ເກືອບ 0,9 
ລ້ານກໍລະນີຂອງການບໍລິການທຶນດ້ານສຸຂະພາບໄດ້ສະໜອງໃຫ້ແກ່ 
ປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກ; ສະຖານທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານສຸຂະພາບ 

ຈໍານວນ 424 ແຫ່ງ ໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງຂຶ້ນ ຫຼື ການບູລະນະຄືນໃໝ່ ແລະ ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກຫຼາຍກວ່າ 3.350 ຄົນ 
ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ. ໂຄງການ ພັດທະນາລະບົບຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ໂພຊະນາການ (Health Gov-
ernance and Nutrition Development Project) ທີ່ດໍາເນີນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ (ມູນຄ່າ 26,4 ລ້ານ US$) ສະໜັບສະໜູນການ
ຂະຫຍາຍການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ ໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ລວມທັງຂະບວນການປ່ຽນ
ແປງການປະພຶດທາງດ້ານໂພຊະນາການ ໃນລະດັບຊາດ. 

ການຢຸດຕິຄວາມທຸກຍາກ: ກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ 
(PRF) ແມ່ນໂຄງການພັດທະນາຊຸມຊົນແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຫຼາຍ 
ພາກສ່ວນ ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະເທດ. ໂຄງການກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມ 
ທຸກຍາກ ໄລຍະສອງ ທີ່ດໍາເນີນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ (PRF II project), 
ຊຶ່ງມີທຶນທັງໝົດປະມານ 63 ລ້ານ US$ ຈາກບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, 
ໃນນັ້ນ 25 ລ້ານ US$ ແມ່ນທຶນຈາກສະມາຄົມພັດທະນາສາກົນ (IDA) 
ແລະ 10 ລ້ານ US$ ແມ່ນທຶນຂອງລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, 
ໄດ້ສ້າງຜົນປະໂຫຍດ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທຸກຍາກໃນເຂດຊົນນະບົດ ຫຼາຍ 
ກວ່າ 450.000 ຄົນ ໃນປະມານ 850 ບ້ານ. ໃນບັນດາບ້ານເປົ້າໝາຍ, 
ໝາກຜົນທີ່ໄດ້ຮັບມີຄື: ການນໍາໃຊ້ການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກ 
ເພີ່ມຂຶ້ນ 37%, ການເຂົ້າເຖິງນໍ້າສະອາດເພີ່ມຂຶ້ນ 76% ແລະ ການ 

ເຂົ້າຫາເສັ້ນທາງທີ່ໃຊ້ໄດ້ໃນທຸກລະດູການເພີ່ມຂຶ້ນ 30%. ການສະໜອງທຶນເພີ່ມເຕີມໃຫ້ແກ່ກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ 
ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໃນເດືອນມິຖຸນາ 2015 ເພື່ອໃຫ້ສາມາດດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ຈໍາເປັນ, ເຊັ່ນ: ໂຮງຮຽນ, 
ສຸກສາລາ, ເສັ້ນທາງ ແລະ ລະບົບນໍ້າສະອາດ ສໍາລັບຊຸມຊົນທີ່ທຸກຍາກໃນທົ່ວປະເທດລາວ.    




