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ການປຶກສາຫາລືືືກ່ຽວກບັ SCD ແລະ CEM ຈດັຂຶ ູ້ນໃນວນັທີ 22-24 ກນັຍາ 2021

ຂະ ບວນການປຶກສາຫາລື-ຮ່ວມມືກບັປະເທດຂອງ ກ ່ ມທະນາຄານໂລກ



• 1 ກ ລະ ກດົ 2021- 30 ມິຖ ນາ 2026 (FY22-26). 
• ສະ ໜບັສະ ໜ ນ:

• ແຜນພດັທະ ນາ ເສດຖະ ກດິສງັຄມົ ແຫ່ງຊາດ 2021-26.
• ວາ ລະ ແຫ່ງຊາດ ເພື່ ອແກ ູ້ໄຂຄວາມ ຫຍ ູ້ງຍາກ ດ ູ້ານເສດຖະ ກດິ ແລະ ສງັຄມົ

• ການ ສະ ໜອງທນຶ ບ ່ ຮ ູ້ເທື່ ອ - ອາດ ເທົ່ າ ກບັ $90 ລ ູ້ານ/ປີ.
• ຈະ ປັບປ ງ (ອບັເດດ) ແຜນງານໃນໄລຍະ  2 ປີຜ່ານມາ ອງີຕາມ ການ ທບົທວນຜນົການ ປະ ຕິບດັງານ
ແລະ ການ ຖອດຖອນບດົຮຽນ (Performance and Learning Review ຫ ື PLR).

• ປັບປ ງ (ອບັເດດ) ອງີຕາມ ການ ວິເຄາະ ບນັຫາ ຂອງປະ ເທດຢ່າງເປັນລະ ບບົປີ 2021 ແລະ ບດົຮຽນທີ່ 
ຖອດຖອນໄດ ູ້ຈາກ ຂອບການ ເປັນຄ ່ ຮ່ວມ ມືກບັປະ ເທດ (CPF) ໄລຍະ ຜ່ານມາ.

• ອງີຕາມ  ແຜນດ າ ເນນີງານດ ູ້ານບດົບາດຍງິຊາຍປີ 2017 & 2021,  ບດົບນັທກຶ ເສດຖະ ກດິຂອງປະ 
ເທດ ແລະ ການ ວິເຄາະ ຄວາມ ຍນືຍງົຂອງໜີູ້ສນິ.

ພື ູ້ນຖານຂອງ ຂອບການເປັນຄ ່ ຮ່ວມມືກບັປະເທດ



ສ ູ້າງສ ະ ເຖຍລະ
ພາບ

ແບ່ງ ປັນ

ຮກັ ສາໃຫ ູ້
ຍນື ຍງົ

ໜີູ້ສນິ ລດັ ເພີ່ ມ ຂຶ ູ້ນ ແລະຂະແໜງ
ການ ເງນິ ບ ່ ມີສະເຖຍ ລະພາບ

ການເຕບີ ໂຕ ໃນ ຂະ ນະ ທີ່ ຄນົ 
ຕກົ ວຽກ ແລະ ຄວາມ ບ ່ ສະ

ເໝີພາບ
ຄວາມບອບບາງ-ອ່ອນແອ ຕ ່ ການ ປ່ຽນແປງ
ດນິຟູ້າ ອາ ກາດ ແລະ ວິກດິ ການ ດ ູ້ານສິ່ ງແວດ
ລ ູ້ອມ, ເສດຖະ ກດິ ແລະ ສ ຂະ ພາບ ທີ່ ເພີ່ ມ 

ຂຶ ູ້ນ

ຈາກການວິເຄາະ ສ ່ ຍ ດທະສາດ



ການເພີ່ ມສະເຖຍລະ
ພາບຂອງ ເສດຖະກດິມະ

ຫາ ພາກ

ການປັບປ ງ ສກັກະຍະ
ພາບ ຂອງ ມະນ ດຢ່າງ

ກວ ູ້າງ ຂວາງ

ການປັບປ ງ ຄວາມ ທນົ
ທານ ຕ ່ ວິກດິການ

ຮກັ ສາ ລະ ດບັ ໜີູ້ສນິ ທີ່ ໝັູ້ນ ຄງົ
ເພີ່ ມກ າ ລງັແຮງດ ູ້ານ ການ ເງນິ

ຂະ ແໜງການ ເງນິ ທີ່ ມີສ ະ ເຖຍ ລະ ພາບ

ພາກ ເອກະຊນົທີ່ ມີຄວາມຫ າກຫ າຍ <> ປັງປ ງພື ູ້ນຖານ 
ໂຄງລ່າງການ ເຊື່ ອມ ໂຍງ <> ຕະຫ າດ ແຮງງານທີ່ ມີການ ເຄື່ ອນ
ໄຫວທີ່ ດີ <> ເດກັ ເຕ ູ້ຍກວ່າ ມາດຕະ ຖານ ຫລ ດ ລງົ <> ຍກົ ລະ 
ດບັໝາກ ຜນົດ ູ້ານການ ຮຽນ <> ການ ເຂົ ູ້າ ເຖງິການ ບ ລິການ ດ ູ້ານ

ສາ ທາ ລະ ນະ ສ ກ ທີ່ ມີຄ ນນະ ພາບຢ່າງເທົ່ າ ທຽມ

ປັບປ ງການຄ ູ້ມ ຄອງຊບັພະ ຍາກອນທ າມະ ຊາດ <> ການລງົມືແກ ູ້ໄຂ
ຄວາມ ສ່ຽງເກີດວິກດິການ ແລະ ການປ່ຽນແປງດນິຟູ້າອາກາດ <> 

ການຫນັເປັນຕວົເມອືງທີ່ ມີການຄ ູ້ມ ຄອງເປັນຢ່າງດີ <> ການປະ ກນັສງັ
ຄມົ ທີ່ ຄບົຖູ້ວນກະ ທດັຮດັ<> ປັບປ ງການມີສ່ວນຮ່ວມ ດູ້ານການເງນິ

<> ສະ ມດັຖະ ພາບການຜະ ລດິກະສິກ າປັບປ ງດີຂຶ ູ້ນ

ໝາກຜນົຂັ ູ້ນສ ງ (HLOs)                                           ສ ່ ຈ ດປະສງົຂອງ SCD



ບ ລິມະສດິສ ງ ສ ດ ແລະ ສ ງ ຂອງ SCD ຈ ດປະສງົ ຂອງ CPF
ຮກັສາລະ ດບັ ໜີ ູ້ສນິ ລດັ ທີ່ ໝັ ູ້ນຄງົ ບ ່ມ ີ
ຂະ ແໜງ ການ ເງນິ ມີສະ ເຖຍລະ ພາບ ບ ່ ມີ
ກ າລງັ ແຮງ ດ ູ້ານ ການ ເງນິ ເພີ່ມຂຶ ູ້ນ ຈ ດ ປະສງົ 1: ປັບ ປ ງການ ຄ ູ້ມຄອງລາຍຈ່າຍ ງບົປະ ມານ, ລະ ດມົລາຍ ຮບັ ງບົ ປະ ມານເພີ່ມ.

ຈ ດ ປະສງົ 2: ປັບ ປ ງສ ະ ເຖຍ ລະ ພາບ ດ ູ້ານ ການ ເງນິ ໃນຂະ ແໜງ ພະ ລງັ ງານ.
ພາກ ເອ ກະ ຊນົ ມີຄວາມຫ າກຫ າຍ ຈ ດ ປະສງົ 3: ຍກົ ລະ ດບັຄວາມອາດ ສາມາດ ແຂ່ງ ຂນັ ຂອງ ຫວົໜ່ວຍທ ລະກດິ .
ພື ູ້ນ ຖານ ໂຄງ ລ່າງ ການ ເຊື່ອມໂຍງ ຈ ດ ປະສງົ 4:  ເພີ່ມການ ເຊື່ອມໂຍງ ດ ູ້ວຍ ພື ູ້ນ ຖານ ໂຄງ ລ່າງທີ່ ທນົ ທານ ຕ ່ ສະ ພາບ ອາກາດ.

ເດກັ ນ ູ້ອຍ ເຕ ູ້ຍກວ່າມາດ ຕະ ຖານ ຫລ ດ ລງົ ຈ ດ ປະສງົ 5: ຂະ ຫຍາຍ ການ ປະ ຕິບດັພດຶ ຕິກ າ ແລະ ການ ບ ລິການທີ່ ມີຜນົ ປະ ໂຫຍດຕ ່ ໂພຊະ ນາການ ໃນ 
ແມ່ຍງິ ແລະ ເດກັນ ູ້ອຍ.

ຍກົ ລະ ດບັ ໝາກ ຜນົ ດ ູ້ານ ການ ຮຽນ ຈ ດ ປະສງົ 6: ປັບ ປ ງ ລະ ດບັ ໝາກ ຜນົ ດ ູ້ານ ການ ຮຽນ ສ າລບັນກັຮຽນຊັ ູ້ນ ປະ ຖມົສກຶ ສາ ແລະ ປັບ ປ ງ ການ 
ຝຶກ-ຍກົ ລະ ດບັ ທກັ ສະ ທີ່ ຕະຫ າດ ແຮງ ງານ ຕ ູ້ອງ ການ.

ການ ເຂົ ູ້າເຖງິ ການ ບ ລິການ ດ ູ້ານ ສາທາລະ ນະສ ກ ທີ່ ມີຄ ນນະ 
ພາບ ຢ່າງ ເທົ່ າທຽມ ຈ ດ ປະສງົ 7: ປັບ ປ ງ ການ ເຂົ ູ້າເຖງິ ການ ບ ລິການ ດ ູ້ານ ສາທາລະ ນະ ສ ກທີ່ ມີຄ ນ ນະພາບ ຢ່າງ ທົ່ວ ເຖງິ.
ປັບ ປ ງ ການ ຄ ູ້ມຄອງ ຊບັພະ ຍາກອນ ທ າມະ ຊາດ ຈ ດ ປະສງົ 8: ປັງ ປ ງ ການ ຄ ູ້ມຄອງ ຊບັພະ ຍາກອນ ທ າມະ ຊາດ.
ການ ລງົ ມືແກ ູ້ໄຂ ຄວາມສ່ຽງ ເກດີ ວິກດິການ ແລະ ການ ປ່ຽນ 
ແປງ ດນິ ຟູ້າອາກາດ

ຈ ດ ປະສງົ 9: ເພີ່ມຄວາມທນົ ທານ ຂອງຊ ມຊນົ ບອບບາງ ໃຫ ູ້ເຂັ ູ້ມແຂງ ຂຶ ູ້ນ ຕ ່ ວິກດິ ການໆ ປ່ຽນ ແປງ ດນິ ຟູ້າ
ອາກາດ ແລະ ວິກດິ ການ ໄພພິບດັ ທ າມະ ຊາດ

ສະ ມດັ ຖະ ພາບ ການ ຜະ ລດິ ກະ ສິກ າສ ງ ຂຶ ູ້ນ ຈ ດ ປະສງົ 10: ເພີ່ມສະ ມດັ ຖະ ພາບ ການ ຜະ ລດິ ກະ ສິກ າໃຫ ູ້ສ ງຂຶ ູ້ນ.
ການ ປະ ກນັ ສງັ ຄມົທີ່ ຄບົຖູ້ວນກະ ທດັຮດັ ຈ ດ ປະສງົ 11: ເພີ່ມຄວາມທນົ ທານ ຂອງປະຊາກອນໃຫ ູ້ເຂັ ູ້ມແຂງ ຂຶ ູ້ນ ຕ ່ ວ ິກດິ ການ ຕ່າງໆ. 

ສ ູ້າງສະເຖຍ
ລະພາບ

ແບ່ງປັນ
ຮ ັກສາໃຫ

ູ້ຍນືຍງົ

ບນັ ຫາທີ່ ພວົພນັກບັຫ າຍຂະ ແໜງ ການ: ສ ູ້າງ ຄວາມເຂັ ູ້ມແຂງດ ູ້ານການບ ລິຫານລດັ ແລະ ສະ ຖາບນັ

ຈາກ ຈ ດປະສງົບ ລິມະສດິຂອງ SCD ສ ່ ຈ ດປະສງົຂອງ CPF



ເຮດັ ໃຫ ູ້ງ່າຍໆ

ກະທດັ ຮດັ
ວດັ ແທກຜນົ ກະ 

ທບົ

ຄາດ ຫວງັຕາມ
ຄວາມ ເປັນ ຈງິໃນ 
ທາງການ ເມອືງ

ຢ່າ ສນັ ຍາ ເກນີ 
ຄວາມ ສາ ມາດ

ບດົຮຽນຈາກປີ 2017-21



ຫ ກັການ ຄ ູ້ມ ຄອງ
• ຄວາມ ຫຍ ູ້ງ ຍາກດ ູ້ານຄວາມ ອາດສາມາດທງັ ສອງ ກ ູ້າສອງ ຝ່າຍ -> 3 IPFs ໃໝ່ຕ ່ ປີ
• ການພດັທະ ນາໃຊ ູ້ເວລາ -> ໂຄງ ການສານຕ ່ ຈາກໂຄງ ການເກົ່ າ/ໂຄງ ການທີ່ ມີຢ ່

ຄວາມ ເປັນ ໄປ ໄດ ູ້ໃນ ການ ປັບ ປ່ຽນ
• ແຜນງານປັບໂຄງສ ູ້າງ ມະ ຫາພາກທີ່ ໜູ້າເຊື່ ອຖືສ າລບັສະ ຖາບນັ ແບຣເຕນີວ ດສ໌ (Bretton 

Woods) -> ຖກືານດດັປັບໂຄງ ສ ູ້າງ ໜີູ້ສນິ ແລະ ຂະ ແໜງ ການເງນິ ເປັນຈ ດປະ ສງົ ຂອງ CPF

ການຈດັຕັ ູ້ງປະຕິບດັ ແຜນງານ CPF



ຈ ດ ປະສງົ  1 ຂອງ CPF
ປັບປ ງ ການຄ ູ້ມຄອງ ລາຍຈ່າຍງບົປະ ມານ

ແລະ ລະ ດມົລາຍຮບັງບົປະ ມານ

ໂຄງ ການສ ູ້າງ ຄວາມເຂັ ູ້ມແຂງ ໃນ
ການຄ ູ້ມຄອງ ລາຍຮບັ ແລະ ລາຍ

ຈ່າຍ

(FY25, MOF)

IFC ທ່າ ບກົທ່າ ນາ ແລູ້ງ (ເຂດ ໂລ ຊິດ ສະ 
ຕກິ ນະ ຄອນຫ ວງວຽງຈນັ - VLP)

(FY22, MOIC)

ຈ ດ ປະສງົ 2 CPF
ປັບປ ງ ສະ ເຖຍລະ ພາບດ ູ້ານການເງນິໃນຂະ 

ແໜງ ພະ ລງັ ງານ

ໂຄງ ການເພີ່ ມປະ ສດິທິພາບຕາ   
ໜ່າງ ໄຟຟູ້າພາຍໃນ

(FY23, MEM)

ຈ ດປະສງົຂອງ CPF ແລະ ໂຄງການທີ່ ສະເໜີ FY22-26
“ການເພີ່ ມສະເຖຍລະພາບຂອງເສດຖະກດິມະຫາພາກ”



ຈ ດ ປະສງົ 3 ຂອງ CPF 
ຍກົລະ ດບັ ຄວາມສາມາດ 
ແຂ່ງ ຂນັ ຂອງ ຫວົໜ່ວຍທ 

ລະ ກດິ

ສີມທືກັສະບ ລິມະສດິເພື່ ອ ການ ເຕບີ ໂຕ
(FY22, MOES)

ການລງົ ທນຶຂອງ IFC (ສະ
ຖາບນັການເງນິ)

CPF Objective 4
ເພີ່ ມການ ເຊື່ ອມໂຍງ ດ ູ້ວຍ ພືູ້ນ 
ຖານ ໂຄງ ລ່າງ ທີ່ ທນົທານຕ ່ ສະ 

ພາບ ອາກາດ

ແລວ ທາງ ເສດ ຖະກດິ ແລະ ການ ເຊື່ ອມ ໂຍງ 
ພາກພື ູ້ນ

(FY22, MPWT)

IFC ທ່າ ບກົທ່າ ນາ ແລ ູ້ງ (ເຂດ ໂລ ຊິດ ສະຕກິ
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ - VLP) (FY22, 

MOIC)

ການ ປັບ ປ ງ ການ ເຊື່ ອມ ໂຍງ ເສັ ູ້ນ ທາງທີ່ ທນົ ທານ
ຕ ່ ສະພາບ ອາ ກາດ

(FY25, MPWT) 

ຈ ດ ປະສງົ 5 ຂອງ CPF 
ຂະ ຫຍາຍ ການ ປະ ຕິບດັພດຶ ຕິກ າ
ແລະ ການ ນ າໃຊ ູ້ການ ບ ລິການທີ່ 
ມີຜນົ ປະ ໂຫຍດ ຕ ່ ໂພຊະ ນາການ
ໃນ ແມ່ຍງິ ແລະ ເດກັ ນ ູ້ອຍ

ໂຄງ ການ ສານ ຕ ່ ໂຄງ ການ 
ເຂົ ູ້າເຖງິ ການ ບ ລິການ ສ ຂະ
ພາບ  ແລະ ໂພຊະ ນາການ

(FY24, MOH)

ໄລ ຍະ 2 ຂອງ ໂຄງ ການ 
ຫລ ດ ຜ່ອນ ຄວາມທ ກຍາກ  
ແລະ ການ ຂາດ ໂພຊະ ນາ
ການ ຢ ່ ຊນົ ນະ ບດົ (FY24, 

MAF)

ຈ ດ ປະສງົ 6 ຂອງ CPF
ປັບ ປ ງ ລະ ດບັໝາກ ຜນົດ ູ້ານການ 
ຮຽນ ສ າລບັ ນກັຮຽນ ຊັ ູ້ນປະ ຖມົສກຶ
ສາ ແລະ ປັບ ປ ງ ການ ຝຶກ-ຍກົ ລະ 
ດບັ ສີມືທກັ ສະ ທີ່ ຕະຫ າດແຮງ ງານ 

ຕ ູ້ອງ ການ

ສີມທືກັສະ ບ ລິມະສດິເພື່ ອການ
ເຕບີ ໂຕ (FY22, MOES)

ການ ຫນັ ເປັນ ທນັ ສະ ໄໝ
ການ ຄ ູ້ມຄອງ ຊບັພະ ຍາກອນ
ມະ ນ ດ ໃນ ຂະ ແໜງ ສກຶ ສາ
ແລະ ສາທາລະ ນະ ສ ກ ເພື່ ອ 
ໝາກ ຜນົ ທີ່ ປັບ ປ ງ ດີຂຶ ູ້ນ
(FY26, MOES) 

ຈ ດ ປະສງົ 7 ຂອງ CPF 
ປັບ ປ ງ ການ ເຂົ ູ້າເຖງິ ການ ບ ລິ
ການ ດ ູ້ານ ສາທາລະ ນະ ສ ກ ທີ່ ມີ
ຄ ນ ນະ ພາບ ຢ່າງ ທົ່ ວ ເຖງິ

ໂຄງ ການສານຕ ່ ການເຂົ ູ້າເຖງິ 
ການບ ລິການສ ຂະພາບ ແລະ
ໂພ ຊະນາການ (FY24, 

MOH)

ໄລ ຍະ 2 ຂອງໂຄງການ 
ຫລ ດ ຜ່ອນ ຄວາມ ທ ກ
ຍາກ ແລະ ການ ຂາດ ໂພ 
ຊະ ນາ ການ ຢ ່ ຊນົ ນະ ບດົ

(FY24, MAF)

ຈ ດປະສງົຂອງ CPF ແລະ ໂຄງການທີ່ ສະເໜີ FY22-26
““ການປັບປ ງສກັກະຍະພາບຂອງມະນ ດຢ່າງກວ ູ້າງຂວາງ””



ຈ ດປະສງົຂອງ CPF ແລະ ໂຄງການທີ່ ສະເໜີ FY22-26
““ການປັບປ ງຄວາມທນົທານຕ ່ ວກິດິການ””

ຈ ດ ປະສງົ 8 ຂອງ CPF
ປັງ ປ ງ ການ ຄ ູ້ມຄອງ ຊບັພະ ຍາກອນທ າມະ 

ຊາດ

ໂຄງການ ຄ ູ້ມ ຄອງສິ່ ງແວດ 
ລູ້ອມ ແລະ ສິ່ ງເສດ ເຫ ອື  ໃນ

ສ ປ ປ ລາວ (FY23, 
MONRE)

ການ ລງົທນຶຂອງ IFC ໃນ ພະ 
ລງັງານ ລມົ, ພະ ລງັງານໄຟ ຟູ້າ 
ແສງຕາ ເວນັແບບປະ ສມົ ປະ 
ສານ, ແລະ ສະ ກິສ າ-ປ່າ ໄມ ູ້

ຈ ດ ປະສງົ 9 ຂອງ CPF
ເພີ່ ມຄວາມທນົ ທານ ຂອງຊ ມຊນົ
ບອບ ບາງ ໃຫ ູ້ເຂັ ູ້ມແຂງ ຂຶ ູ້ນ ຕ ່ ວິກດິ 
ການໆ ປ່ຽນ ແປງ ດນິຟູ້າອາກາດ
ແລະ ວິກດິ ການ ໄພພິບດັ ທ າມະ 

ຊາດ

ຄວາມ ປອດ ໄພ ແລະ ການ 
ຄ ູ້ມ ຄອງເຂື່ ອນ (FY26, 

MEM)

ຈ ດ ປະສງົ 10 ຂອງ CPF
ເພີ່ ມສະ ມດັ ຖະ ພາບ ການຜະ ລດິກະສິ

ກ າຂຶ ູ້ນ

ໂຄງການ ພດັ ທະ ນາ ຄວາມ ອາດ
ສາ ມາດແຂ່ງຂນັ ແລະ ຕ່ອງໂສ ູ້
ຄ ນ ຄ່າ ຂອງກະ ສິກ າຂຽວ

(FY25, MAF)

ຈ ດ ປະສງົ 11 ຂອງ CPF
ເພີ່ ມຄວາມທນົ ທານ ຂອງປະຊາ

ກອນ ໃຫ ູ້ເຂັ ູ້ມແຂງຂຶ ູ້ນ ຕ ່ ວິກດິ ການ 
ຕ່າງໆ

ສານ ຕ ່ ກອງທນຶຫລ ດ ຜ່ອນ
ຄວາມ ທ ກຍາກ

(FY24, MAF)  



ຈ ດປະສງົຂອງ CPF ແລະ ໂຄງການທີ່ ສະເໜີ FY22-26
“ບນັຫາທີ່ ພວົພນັກບັຫ າຍຂະແໜງການ: ສູ້າງ ຄວາມເຂັ ູ້ມແຂງດູ້ານການບ ລິຫານລດັ

ແລະ ສະຖາບນັ”
ບນັ ຫາທີ່ ພວົພນັກບັຫ າຍຂະແໜງການຂອງ CPF:ສ ູ້າງຄວາມ

ເຂັ ູ້ມແຂງດ ູ້ານການບ ລິຫານລດັ ແລະ ສະຖາບນັ

ໂຄງການ ຫນັ ເປັນທນັ ສະ ໄໝ ວຽກງານ ສະ ຖິຕິ
(FY23, MPI)

ການ ຫນັ ເປັນ ທນັ ສະ ໄໝ ການ ຄ ູ້ມ ຄອງຊບັ ພະ ຍາ ກອນ 
ມະ ນ ດ ໃນຂະ ແໜງສກຶສາ ແລະ ສາ ທາ ລະ ນະ ສ ກ ເພື່ ອ
ໝາກຜນົ ທີ່ ປັບ ປ ງດີຂຶູ້ນ (FY26, MOH, MOES)



ການ ວິໃຈ ແລະ ຂ ູ້ແນະນ າ ກ່ຽວ ກບັ ການ ແກ ູ້ໄຂ ຄວາມ ຫຍ ູ້ງ ຍາກ
ດ ູ້ານ ເສ ດ ຖະ ກດິ ແລະ ການ ເງນິ (ວາລະ ແຫ່ງ ຊາດ) - ຮ່ວມ ກບັ
ADB, ລດັ ຖະ ບານ ອົສ ຕຣາລ,ີ EU, JICA ແລະ ອື່ ນໆ

ເສດຖະກດິມະຫາພາກ, ການ ຄູ້າ
ແລະ ສະ ພາບແວດລູ້ອມການ

ເຮດັທ ລະກດິ

ແຜນ ງານຟືູ້ນຟ ດູ້ານການເງນິ 
ຂອງ ຂະ ແໜງພະລງັງານ

ຄວາມ ຍນືຍງົຂອງ 

ຂະ ແໜງພະລງັ ງານ

ປັບ ປ ງ ລະບບົການວິເຄາະດູ້ານ
ການ ເງນິເພື່ ອຄ ູ້ມຄອງໜີູ້ສນິ

(ເປັນ DAMFAS 6)

ປະ ເມນີການປົກຄອງອງົ ກອນຂອງ
EDL

ການ ພດັທະນາຂະແໜງການເງນິ
ສະ ໜບັສະໜ ນລດັຖະບານກ່ຽວ
ກບັ ນະ ໂຍບາຍ ແລະ ການ ປະຕິ

ບດັ ງານ (IDA SDPF)

ການປະຕິຮ ບPFM

ການ ທບົທວນລາຍຈ່າຍຂອງລດັ
(PER)

ການ ທບົທວນລາຍຈ່າຍຂອງລດັ
ແລະ ສະ ຖາບນັ ແລະ ການວິເຄາະ
ການ ຄ ູ້ມຄອງການເງນິຂອງ ຂະແໜ

ງ ສກຶ ສາ



ການ ປັບປ ງສກັ ກະ ຍະ ພາບ 
ຂອງມະ ນ ດຢ່າງກວ ູ້າງຂວາງ

ການ ປັບປ ງຄວາມ ທນົທານ ຕ ່ 
ວິກດິການ

ເສດຖະ ກດິມະ ຫາ ພາກ, ການ ຄ ູ້າ ແລະ ສະ ພາບແວດລ ູ້ອມ ການ ເຮດັທ ລະ 
ກດິ<> ໂຄງການໃຫ ູ້ຄ າ ປຶກສາ ວິຊາ ການ ດ ູ້ານການຫນັປ່ຽນເປັນດີຈີຕອນ
ຂອງ IFC <> ການ ພດັທະ ນາ ແລວເສດຖະ ກດິ <> ການ ເຄື່ ອນໄຫວ ໃນ 
ຕວົເມອືງ ສີຂຽວ <> ການຮ່ວມ ມືລດັ-ເອກະຊນົ <> ການ ສະໜອງທນຶ
ແລະ ການ ທບົທວນການ ສະ ໜອງ ທນຶໃນຂະ ແໜງ ຂນົສົ່ ງ ໃນ ຕວົເມອືງ <> 
ຄວາມຮ ູ້, ນະ ວດັຕະ ກ າ ແລະ ສີມທືກັ ສະ ເພື່ ອການເຕບີໂຕທີ່ ສມົດ ນ <> ວຽກ 

ງານວິໃຈ ຂະແໜງ ສາ ທາ ລະນະສ ກ
ບດົລາຍ ງານການ ພດັທະ ນາ ວຽກ ງານ ສະພາບດນິຟູ້າ ອາ ກາດ ຂອງ ປະ ເທດ

(CCDR) <> ການປ່ຽນ ແປງ ດນິຟູ້າ ອາ ກາດ ແລະ ການເຕບີໂຕສີຂຽວ <> 
ວຽກ ງານ ໃຫ ູ້ຄ າ ປຶກ ສາ ວິຊາ ການ ຂອງ IFC ກ່ຽວກບັ ໂຄງ ການ ສາຍ ສົ່ ງ ຂອງ
ສປປ ລາວ <> ໂອກາດ ແລະ ການ ມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງ ສງັ ຄມົ ແລະ ການຄ ູ້ມ 
ຄອງ ຄວາມ ສ່ຽງ ດ ູ້ານສງັ ຄມົ ໃນຊນົນະ ບດົ <> ການປົກ ປູ້ອງ ສງັ ຄມົ ແລະ 

ວຽກ ເຮດັ ງານທ າ

ການ ຊ່ວຍ ເຫ ອື ໃຫ ູ້ຄ າປຶກສາວິຊາການ ແລະ ການ ວິໄຈ (ASA) ທີ່ ຄດັ ເລອືກເພື່ ອ
ສະໜບັ ສະໜ ນ ຂງົເຂດ ວຽກງານຈ ດ ສ ມ ອື່ ນໆ ຂອງ CPF



ສ ມ ໃສ່ ຄວາມ ແຕກ ໂຕນກນັ ລະ ຫວ່າງ ຍງິ-ຊາຍ 4 ດ ູ້ານ ທີ່ ມີຢ່າງ ຕ ່ ເນື່ ອງ

Country Gender Action Plan to be aligned with five-year National Plan on Promoting 
Gender Equality and the 9th National Socio-Economic Development Plan 

•

✓Early marriage, adolescent pregnancy and high maternal mortality rate
✓Skills gap with a focus on technical and vocational education 
✓Equal opportunities in livelihood activities and wage jobs 
✓Participation in local decision making

ແຜນ ການ ດ າ ເນນີ ງານ ດ ູ້ານ ບດົ ບາດ ຍງິຊາຍ ສອດ ຄ່ອງກບັ ແຜນ ສົ່ ງເສມີຄວາມສະ ເໝີພາບ ຍງິຊາຍ 
ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ແລະ ແຜນ ພດັ ທະ ນາ ເສດ ຖະ ກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ ຄັ ູ້ງທີ 9

1. ການ ແຕ່ງດອງໄວ, ການ ຖືພາ ຂອງ ເດກັ ໄວໜ ່ ມ & ການຕາຍຂອງແມ່
2. ຄວາມ ແຕກ ໂຕນດ ູ້າ ນສີມືທກັ ສະ ໂດຍສ ມ ໃສ່ ອາ ຊີວະສກຶ ສາ ແລະ ເຕກັ ນກິ

ວີຊາ ຊບີ
3. ໂອກາດທີ່ ເທົ່ າ ທຽມກນັ ໃນກດິຈະກ າ ທ າ ມາ ຫາ ກນິ-ຊີວດິການ ເປັນຢ ແລະ

ວຽກ ໄດ ູ້ເງນິຄ່າ ຈ ູ້າງ/ຄ່າ ແຮງງານ
4. ການ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການ ຕດັສນິໃຈໃນທູ້ອງຖິ່ ນ



ເອກະ ສານ
ຊ ູ້ອ ນ ທູ້າຍ



From SCD Priorities to CPF Objectives and Program
ບ ລິມະສດິ (ຈາກ SCD) ຈ ດ ປະສງົຂອງ ແຜນງານຂອງ CPF

ຮກັສາລະດບັໜີ ູ້ສນິລດັທີ່ ໝ
ືັືູ້ນຄງົ

ບ ່ ມີ

ຂະແໜງການເງນິມີສະເຖຍ
ລະພາບ

ບ ່ ມີ

ເພີ່ ມ ກ າລງັ ແຮງດ ູ້ານການເງນິ ຈ ດປະສງົ 1: ປັບປ ງການຄ ູ້ມຄອງລາຍ
ຈ່າຍງບົປະມານ, ລະດມົລາຍຮບັງບົປະ
ມານເພີ່ ມ

ການສະໜອງທນຶ ທີ່ ມີໃນປັດຈ ບນັ:
• E-FITS (FY19-26)
• ໂຄງ ການປະ ຕິຮ ບ PFM ຂອງ ສປປ ລາວ RETF (FY19-22)
• ທນຶຄ ູ້າປະກນັ ໂຄງ ການນ ູ້າເທນີ 2 ຂອງ MIGA
ການສະໜອງທນຶ ທີ່ ມີໃນແຜນງານໃໝ່:
• ໂຄງ ການສູ້າງ ຄວາມເຂັ ູ້ມແຂງ ໃນການຄ ູ້ມຄອງ ລາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈ່າຍ (ສບືຕ ່ E-

FITS) (FY25)
• IFC ທ່າບກົ ທ່ານາແລ ູ້ງ (ເຂດໂລຊິດສະ ຕກິ ນະ ຄອນຫ ວງວຽງຈນັ - VLP) (IFC)

ຈ ດປະສງົ 2: ປັບປ ງ ສະ ເຖຍລະ ພາບດ ູ້ານ
ການເງນິໃນຂະແໜງ ພະ ລງັ ງານ

ການສະໜອງທນຶ ທີ່ ມີໃນແຜນງານໃໝ່: 
• ໂຄງ ການເພີ່ ມປະສດິທິພາບຕາໜ່າງໄຟຟູ້າພາຍໃນ (FY23)
• ທນຶຄ ູ້າປະ ກນັຂອງ MIGA ສ າລບັການກ ່ ສ ູ້າງ ແລະ ດ າເນນີກດິຈະ ການເຂື່ ອນພະ 

ລງັ ງານໄຟຟູ້າໜຶ່ ງ

ຈາກບ ລິມະສດິ SCD ສ ່ ຈ ດປະສງົ ແລະ ແຜນງານຂອງ CPF



ຈາກບ ລິມະສດິ SCD ສ ່ ຈ ດປະສງົ ແລະ ແຜນງານຂອງ CPF
ບ ລິມະສດິ (ຈາກ SCD) ຈ ດ ປະສງົຂອງ CPF ແຜນງານຂອງ CPF
ພາກເອກະຊນົທີ່ ມີຄວາມ
ຫ າກຫ າຍ

ຈ ດປະສງົ 3: ຍກົລະດບັຄວາມສາມາດແຂ່ງ ຂນັ
ຂອງ ຫວົໜ່ວຍທ ລະ ກດິ

ການສະໜອງທນຶ ທີ່ ມີໃນປັດຈ ບນັ:
• ໂຄງ ການ MSME A2F ເຫດສ ກ ເສນີ ແລະ ການຟືູ້ນຟ (FY21-26)
• ໂຄງ ການ ຄວາມສາມາດແຂ່ງ ຂນັ ແລະ ການຄ ູ້າຂອງ ສປປ ລາວ (FY19-

23)
• IFC Acleda (IS IFC) + SME A2F (WB)

ການສະ ໜອງ ທນຶ ທີ່ ມີໃນແຜນງານໃໝ່:
• ສືມືທກັ ສະ ບ ລິມະ ສດິເພື່ ອການເຕບີໂຕ (FY22)

ພື ູ້ນຖານໂຄງລ່າງການເຊື່ ອມ
ໂຍງ

ຈ ດປະສງົ 4: ເພີ່ ມການເຊື່ ອມໂຍງ ດ ູ້ວຍພື ູ້ນຖານ
ໂຄງ ລ່າງ ທີ່ ທນົທານຕ ່ ສະ ພາບອາກາດ

ການສະໜອງທນຶ ທີ່ ມີໃນປັດຈ ບນັ:
• ໂຄງ ການພດັທະ ນາຂະ ແໜງ ຂວົທາງຢ ່ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 2 (FY17-26)
• NR13 ລາວ (FY18-23)
• ກອງ ທນຶຫລ ດຜ່ອນຄວາມທ ກ ຍາກ (PRF) III (FY16-24)
• BETF ເຊື່ ອມໂຍງ ກບັ ໂຄງ ການພດັທະ ນາຂວົທາງ ທີ່ ສບືຕ ່ ປະ ຕິບດັ

(PPP). 

ການສະໜອງທນຶ ທີ່ ມີໃນແຜນງານໃໝ່:
• ແລວທາງ ເສດຖະກດິ ແລະ ການເຊື່ ອມໂຍງພາກພື ູ້ນ (FY22)
• ການປັບປ ງ ການເຊື່ ອມໂຍງ ເສັ ູ້ນທາງ ທີ່ ທນົທານຕ ່ ສະ ພາບອາກາດ (FY25)
• IFC ທ່າບກົ ທ່ານາແລ ູ້ງ (ເຂດໂລຊິດສະ ຕກິ ນະ ຄອນຫ ວງວຽງ ຈນັ) (IS

IFC)



ຈາກບ ລິມະສດິ SCD ສ ່ ຈ ດປະສງົ ແລະ ແຜນງານຂອງ CPF
ບ ລິມະສດິ (ຈາກ SCD) ຈ ດ ປະສງົຂອງ CPF ແຜນງານຂອງ CPF
ເດກັນ ູ້ອຍເຕ ູ້ຍກວ່າມາດຕະຖານ
ຫລ ດລງົ

5: ຂະ ຫຍາຍ ການ ປະ ຕິບດັ ພດຶ ຕິກ າ
ແລະ ການ ບ ລິການທີ່ ມີຜນົປະ ໂຫຍດຕ ່ 
ໂພ ຊະ ນາ ການໃນ ແມ່ ຍງິ ແລະ ເດກັ
ນ ູ້ອຍ

ການ ສະໜອງທນຶ ທີ່ ມີໃນປັດຈ ບນັ:
• ການ ຫລ ດ ຜ່ອນ ຄວາມ ທ ກຍາກ & ການ ຂາດ ໂພ ຊະ ນາ ການ ຢ ່ ຊນົ ນ ະ ບດົ (RRPM) 

(FY19-24) 
• ກອງທນຶ ຫລ ດ ຜ່ອນຄວາມ ທ ກຍາກ (PRF) III (FY16-24) 
• ໂຄງການ HANSA (FY20-26)
• ໂຄງການ ຂະ ຫຍາຍ ການ ສະ ໜອງນ ູ້າ, ສ ຂະ ພິບານ ແລະ ສ ຂະ ອະ ນາ ໄມ (FY19-24) 
• ໂຄງການ ພດັ ທະ ນາ ລະ ບບົຄ ູ້ມ ຄອງບ ລິຫານ ສາ ທາ ລະ ນະ ສ ກ ແລະ ພດັ ທ ະ ນາ ໂພ ຊະ ນາການ
ໃນ ສປປ ລາວ (FY15-22) 

ການ ສະໜອງທນຶ ທີ່ ມີໃນແຜນງານໃໝ່:
• ໂຄ ງການ ສານ ຕ ່ ໂຄງການ HANSA (FY24)
• ໄລຍະ2 ຂອງໂຄງການຫລ ດຜ່ອນຄວາມທ ກຍາກແລະການຂາດໂພຊະນາການຢ ່ ຊນົນະ
ບດົ (RRPM) (FY24)

ຍກົລະດບັໝາກຜນົດ ູ້ານການຮຽນ 6: ປັບ ປ ງລະ ດບັ ໝາກຜນົ ດູ້ານ ການ
ຮຽນ ສ າ ລບັນກັຮຽນ ຊັ ູ້ນປະ ຖມົ ສກຶສາ
ແລະ ປັບ ປ ງການ ຝຶກ-ຍກົລະ ດບັ ທກັ
ສະ ທີ່ ຕະຫ າດ ແຮງງານ ຕູ້ອງການ

ການ ສະໜອງທນຶ ທີ່ ມີໃນປັດຈ ບນັ:
• ກອງທນຶ ຮ່ວມ ມືສາ ກນົ ເພື່ ອ ການສກຶສາໄລຍະ 2 RETF (FY15-22), LEAP FY15-

19 
ການ ສະໜອງທນຶ ທີ່ ມີໃນແຜນງານໃໝ່:
• ສີມືທກັສະ ບ ລິມະ ສດິ ເພື່ ອ ການ ເຕບີ ໂຕ (FY22)
• ການ ຫນັ ເປັນ ທນັ ສະ ໄໝ ການ ຄ ູ້ມ ຄອງຊບັ ພະ ຍາ ກອນ ມະ ນ ດໃນ ຂະ ແໜງສກຶສາ ແລະ ສາ 
ທາ ລະ ນະ ສ ກ ເພື່ ອໝາກຜນົທີ່ ປັບປ ງດີຂຶູ້ນ (FY26) 

ການເຂົ ູ້າເຖງິການບ ລກິານດ ູ້ານ
ສາທາລະນະສ ກທີ່ ມີຄ ນນະພາບ
ຢ່າງເທົ່ າທຽມ

7: ປັບປ ງການເຂົ ູ້າເຖງິການບ ລິການ
ດ ູ້ານສາທາລະນະສ ກທີ່ ມີຄ ນນະພາບ
ຢ່າງທົ່ ວເຖງິ

ການ ສະໜອງທນຶ ທີ່ ມີໃນປັດຈ ບນັ:
• ໂຄງການ ພດັ ທະ ນາ ລະ ບບົຄ ູ້ມ ຄອງບ ລິຫານ ສາ ທາ ລະ ນະ ສ ກ ແລະ ພດັ ທ ະ ນາ ໂພ ຊະ ນາການ 
ໃນ ສປປ ລາວ (FY15-22) ກອງທນຶຫລ ດ ຜ່ອນຄວາມທ ກຍາກ (PRF) III (FY16-
24)



ຈາກບ ລິມະສດິ SCD ສ ່ ຈ ດປະສງົ ແລະ ແຜນງານຂອງ CPF
ບ ລິມະສດິ (ຈາກ SCD) ຈ ດ ປະສງົຂອງ CPF ແຜນງານຂອງ CPF
ປັບປ ງການຄ ູ້ມຄອງຊບັພະຍາກອນ
ທ າມະຊາດ

8: ປັງປ ງການຄ ູ້ມຄອງຊບັພະຍາ
ກອນທ າມະຊາດ

ການ ສະໜອງທນຶ ທີ່ ມີໃນປັດຈ ບນັ:
• ໂຄງການ ສິ່ ງແວດ ລູ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ ຢ ່ ສ ປ ປ ລາວ (FY14-22)
• ໂຄງການ ທີ່ ດນິ ຢ ່ ສປປ ລາວ (FY21-26) – IDA19
• ພ ມີພາກ ແລະ ຊີວດິ ການ ເປັນ ຢ ່ GEF (FY21-28)
• ໂຄງການ ຂະ ຫຍາຍ ການ ຄ ູ້ມ ຄອງຈດັສນັ ປ່າ ໄມ ູ້ແບບ ຍນືຍງົ ແລະ ມີສ່ວນ ຮ່ວມ (FY13-23)
• FCPF ກອງທນຶກາກບອນ: ແຜນ ງານ Lao PDR ER (FY21-26) 
• 4M ການ ຄ ູ້ມ ຄອງຊບັ ພະ ຍາ ກອນ ນ ູ້າແບບປະ ສມົ ປະ ສານ ສ າລບັແມ່ ນ ູ້າ ຂອງ (FY12-22)
• ການ ບ ລິການ ແລະ ເຜຍີແຜ່ ຂ ູ້ມ ນຂ່າວສານ ສ າ ລບັຊ ມ ຊນົບອບ ບາງ TF (FY21-25) 
• ແຜນ ງານ ລິເ ລີ່ ມ  ສະ ໜອງເຕາົໄຟ ຄວົ ກນິ ສະ ອາດຢ ່ ສ ປ ປ ລາວ TF (FY20-26)
• ທນຶ ຄ ູ້າ ປະ ກນັ ໂຄງການ ນ ູ້າ ເທນີ 2 ຂອງ MIGA
ການ ສະໜອງທນຶ ທີ່ ມີໃນແຜນງານໃໝ່:
• ໂຄງການ ຄ ູ້ມ ຄອງສິ່ ງແວດ ລູ້ອມ ແລະ ສິ່ ງເສດ ເຫ ອື  ໃນ ສ ປ ປ ລາວ (FY23)
• ການ ລງົທນຶ ຂອງ IFC ໃນ ພະ ລງັງານ ລມົ, ພະ ລງັງານ ໄຟ ຟູ້າ ແສງຕາ ເວນັ ແບບ ປະ ສມົ ປະ ສານ, 
ກະ ສິກ າ-ປ່າ ໄມ ູ້

ການລງົມແືກ ູ້ໄຂຄວາມສ່ຽງເກດີວິ
ກດິການແລະການປ່ຽນແປງດນິ
ຟູ້າອາກາດ

9: ເພີ່ ມ ຄວາມທນົ ທານຂອງຊ ມ ຊນົ
ບອບບາງໃຫ ູ້ເຂັ ູ້ມ ແຂງຂຶູ້ນ ຕ ່ ວິກດິ
ການ ໆປ່ຽນ ແປງດນິ ຟູ້າ ອາ ກາດ
ແລະ ວິກດິ ການ ໄພ ພິບດັ ທ າ ມະ 
ຊາດ

ການ ສະໜອງທນຶ ທີ່ ມີໃນປັດຈ ບນັ:
• P160930 ໂຄງການ DRM ສ ປ ປ ລາວ ພາກພືູ້ນ ອາ ຊີຕາ ເວນັ ອອກສ່ຽງໃຕ ູ້ (FY18-25)
ການ ສະໜອງທນຶ ທີ່ ມີໃນແຜນງານໃໝ່:
• ຄວາມປອດໄພແລະການຄ ູ້ມຄອງເຂື່ ອນ (FY26)



ຈາກບ ລິມະສດິ SCD ສ ່ ຈ ດປະສງົ ແລະ ແຜນງານຂອງ CPF
ບ ລິມະສດິ (ຈາກ SCD) ຈ ດ ປະສງົຂອງ CPF ແຜນງານຂອງ CPF
ເພີ່ ມສະມດັຖະພາບການຜະລດິ
ກະສກິ າຂຶ ູ້ນ ແລະ ຄວາມທນົ
ທານ

10: ເພີ່ ມສະມດັຖະພາບການ
ຜະລດິກະສກິ າຂຶ ູ້ນ

ການສະໜອງທນຶ ທີ່ ມີໃນປັດຈ ບນັ:
• ໂຄງການ ພດັ ທະ ນາ ຄວາມ ອາດ ສາ ມາດແຂ່ງຂນັ ແລະ ຕ່ອງໂສ ູ້ຄ ນ ຄ່າ ຂອງກະ ສິກ າຂຽວ

(FY18-24)
• ໂຄງການ ຍກົລະ ດບັ ວຽກງານ ຂຶູ້ນ ທະບຽນ ໃບຕາດນິ ຢ່າງເປັນ ລະ ບບົ (FY22-26) 

ການສະໜອງທນຶ ທີ່ ມີໃນແຜນງານໃໝ່:
• ໂຄງ ການພດັທະ ນາຄວາມອາດສາມາດແຂ່ງ ຂນັ ແລະ ຕ່ອງ ໂສ ູ້ຄ ນຄ່າຂອງກະ ສິກ າຂຽວ

(FY24)

ການປະກນັສງັຄມົທີ່ ຄບົຖ ູ້ວນ
ກະທດັຮດັ

11: ເພີ່ ມຄວາມທນົທານຂອງປະ
ຊາກອນໃຫ ູ້ເຂັ ູ້ມແຂງຂຶ ູ້ນຕ ່ ວິ
ກດິການຕ່າງໆ.

ການສະໜອງທນຶ ທີ່ ມີໃນປັດຈ ບນັ:
• ຕາ ໜ່າງປົກປູ້ອງຂະ ແໜງການ ເງນິ (FY20-25)
• ພ ມີພາກ ແລະ ຊີວດິການ ເປັນຢ ່ GEF (FY21-28)
• ໂຄງການ ຫລ ດ ຜ່ອນ ຄວາມ ທ ກຍາກ ແລະ ການ ຂາດ ໂພ ຊະ ນາ ການຢ ່ ຊນົນະ ບດົ (FY19-24)

ການສະໜອງທນຶ ທີ່ ມີໃນແຜນງານໃໝ່:
• ສານ ຕ ່ ກອງທນຶ ຫລ ດ ຜ່ອນ ຄວາມທ ກຍາກ (PRF) (FY24)


