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ການເຂົ້າເຖິງກາລະໂອກາດຢ່າງຖາວອນ
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ຂອບການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບປະເທດ (CPF) ຂອງກຸ່ມທະນາຄານໂລກ ເລັງໃສ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແກ່

ການເຂົ້າເຖິງກາລະໂອກາດຢ່າງຖາວອນ ລວມທັງການເຕີບໂຕສີຂຽວທີ່ຍືນຍົງ, ການປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງ

ການບໍລິການດ້ານການພັດທະນາມະນຸດ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ກາລະໂອກາດ ສໍາລັບທຸກຄົນ.

ສະພາບການ
ໃນໄລຍະສອງທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ, ການພັດທະນາຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ: ລາຍຮັບ ໄດ້ເພີ່ມຂື້ນ, ຄວາມທຸກ 
ຍາກໄດ້ຫລຸດລົງ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງການ ບໍລິການທີ່ສໍາຄັນຂອງລັດ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ດ້ວຍການບັນລຸການເຕີບໂຕຂອງລວມຍອດຜະ
ລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ໂດຍສະເລ່ຍ 8 ສ່ວນຮ້ອຍຕໍ່ປີ ນັບແຕ່ປີ 2000 ເປັນຕົ້ນມາ, ສປປ ລາວ ໄດ້ກາຍເປັນປະເທດທີ່ມີລາຍຮັບປານກາງ
ລະດັບຕໍ່າ ໃນປະຈຸບັນ ແລະ ມີລາຍໄດ້ແຫ່ງຊາດ (GNI) ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນ ປະມານ 1.740 ໂດລາ ສະຫະລັດ ໃນປີ 2015.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການເຕີບໂຕດັ່ງກ່າວ ຕົ້ນຕໍແມ່ນຖືກຂັບເຄື່ອນໂດຍການຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ຄວາມສົມດູນ, ຄວາມເຂັ້ມ 
ແຂງທົນທານ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງ ຍັງມີລະດັບຕໍ່າ ທຽບໃສ່ປະເທດອື່ນໆໃນພາກພື້ນ. ການມີລະດັບການຊົມໃຊ້ລວມທີ່ຕໍ່າ ໄດ້ຊີ້ບອກວ່າ ຄວາມຢູ່
ດີກິນດີຂອງປະຊາຊົນລາວຍັງມີສິ່ງທ້າທາຍຢູ.່

ຂອບການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບປະເທດ (CPF) ຂອງກຸ່ມທະນາຄານໂລກ 
ຂອບການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບປະເທດ (CPF) ໄລຍະ 2017-2021 ທ່ີສ້າງຂ້ຶນໃໝ່ນ້ີ ເລ່ັງໃສ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແກ່ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ
ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄ້ັງທີ VIII ຂອງ ສປປ ລາວ ທ່ີມີຄວາມສອດຄ່ອງຢ່າງສະໜິດແໜ້ນກັບ ຄາດໝາຍຂອງ ເປ້ົາໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 
(SDGs). ຄາດໝາຍໝາກຜົນຂອງການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບປະເທດ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມກ້າວໜ້າມີບາດກ້າວໄວຂ້ຶນ ໄປສູ່ການບັນລຸສອງເປ້ົາໝາຍ
ຂອງທະນາຄານໂລກ ຄື: ຢຸດຕິຄວາມທຸກຍາກທ່ີຮ້າຍແຮງ ແລະ ສ່ົງເສີມການແບ່ງປັນຄວາມອຸດົມຮ່ັງມີ ໃຫ້ທ່ົວເຖິງກຸ່ມພົນລະເມືອງ 40 ສ່ວນຮ້ອຍ 
ທ່ີທຸກຍາກທ່ີສຸດ. 

ທະນາຄານໂລກຄາດວ່າ ຈະສະໜອງທຶນປະມານ 240 - 270 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນໄລຍະສາມປີຕ່ໍໜ້າ ສໍາລັບບັນດາແຜນງານໃໝ່ຢູ່ ສປປ 
ລາວ. ຈໍານວນທຶນດ່ັງກ່າວໄດ້ເພ່ີມ ຂ້ຶນປະມານ 60 ສ່ວນຮ້ອຍ ທຽບໃສ່ຈໍານວນທຶນທ່ີໄດ້ສະໜອງໃນໄລຍະສາມປີທ່ີຜ່ານມາ. ນອກຈາກນ້ັນ, 
ກຸ່ມທະນາຄານໂລກຍັງສືບຕ່ໍສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ຫຼາຍໂຄງການ ທ່ີດໍາເນີນຢູ່ໃນປະຈຸບັນ, ເຊ່ິງມີມູນຄ່າປະມານ 350 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. 
ອົງການການເງິນສາກົນ (IFC) - ສ່ວນໜ່ຶງຂອງທະນາຄານໂລກທ່ີສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນເອກະຊົນຊຶ  ່ງ - ໄດ້ສະໜອງທຶນ ແລ ວ້ປະມານ 48 
ລ້ານໂດລາ ໃຫ້ແກ່ບັນດາໂຄງການລົງ ທຶນ ແລະການ ສະໜອງ ຄຳ ປຶກ ສາດ້ານວິຊາການ ແລະ ຍັງຈະສືບຕ່ໍການສະໜອງທຶນໃຫ ກັ້ບພາກເອກະຊົນຕ ໍໄ່ປ.

ເງ່ືອນໄຂຂອງການສະໜອງທຶນຂອງພວກເຮົາແມ່ນ “ສິນເຊ່ືອຂອງສະມາຄົມພັດທະນາສາກົນ“ (IDA credits) “ ເຊ່ິງແມ່ນເງິນກູ້ທ່ີມີເງ່ືອນໄຂຜ່ອນ
ຜັນ, ໃນປະຈຸບັນ ມີອັດຕາ ດອກເບ້ຍຢູ່ທ່ີ 2%, ໄລຍະກູ້ຢືມ 25 ປີ ແລະ ໄລຍະປອດໜ້ີ 5 ປີ. 

ສໍາລັບແຕ່ລະເປ້ົາໝາຍຂອງຂອບການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບປະເທດ (CPF), ທະນາຄານໂລກຈະໜອງວິທີການພັດທະນາທ່ີແທດເໝາະ ໂດຍປະສົມ 
ປະສານຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ.

 

�ປັບປຸງວຽກງານການເງິນຂອງລັດ 
ໃຫ້ກ້າວ ເຂົ້າສູ່ເສັ້ນທາງທີ່ໝັ້ນຄົງຍືນຍົງ 
ແລະ ສະໜັບສະໜູນສະເຖຍລະພາບຂອງ 
ຂະແໜງການເງິນ

�ສ້າງຄວາມສະດວກສະບາຍໃຫ້ແກ່ການ
ດຳເນີນທຸລະກິດ

�ລົງທຶນໃສ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ 
ເພື່ອການເຕີບໂຕ ແລະ ຄວາມສົມດູນ

�ຫລຸດຜ່ອນການແຜ່ຫຼາຍຂອງການຂາດ 
ສານອາຫານ

�ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາຂ້ັນປະ
ຖົມ ແລະ ອະນຸບານ ແລະ ສ້າງຄວາມຈູງໃຈ 
ໃຫ້ເດັກຍິງມາໂຮງຮຽນ 

�ປັບປຸງການເຂ້ົາເຖິງການບໍລິການດ້ານສາທາ 
ລະນະສຸກທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ

�ຫລຸດຜ່ອນຄວາມບອບບາງ-ອ່ອນແອ 
ແລະ ເພີ່ມການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານສັງ
ຄົມຢ່າງທົ່ວເຖິງ

�ສົ່ງເສີມການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ 
ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະ
ຊາດຢ່າງຍືນຍົງ

�ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິ
ບັດໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ
ທົນທານຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ 
ແລະ ໄພພິບັດ

ສະໜັບສະໜູນການ 
ເຕີບໂຕທ່ີສົມດູນ 

ບັນຫາທ່ີພົວພັນກັບຫຼາຍຂະແໜງການ: ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນ  
ເພ່ືອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທ່ີອີງໃສ່ລະບຽບການ

ລົງທຶນໃສ່ການ 
ພັດທະນາຄົນ 

ປົກປັກຮັກສາສ່ິງ
ແວດລ້ອມ

ຂົງເຂດຈຸດສຸມ ແລະ ຈຸດປະສົງ 

ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ເຄ່ືອງມື ດ້ານການເງິນ



�ການຕິດຕາມສະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກ 
�ລວມບົດລາຍງານເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ 
ແລະ ການວິໄຈລາຍຈ່າຍ ຂອງລັດ
�ການວິໄຈຄວາມທຸກຍາກ
�ແຜນງານວິໄຈການຫັນການຄຸ້ມຄອງການເງິນ 
ຂອງລັດໄປສູ່ ທັນສະໄໜ 
�ແຜນງານວິໄຈການພັດທະນາຂະແໜງການເງິນ 
�ແຜນງານວິໄຈການຄ້າ ແລະ 
ຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ  

�ການຂຶ້ນທະບຽນພົນລະເມືອງ ແລະ 
ສະຖິຕິການຄຸ້ມຄອງ ພົນລະເມືອງ
�ການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ແລະ 
ການຂາດສານອາຫານ 
�ການສະໜອງນໍ້າ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ 
ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ທີ່ແນໃສ່ຜູ້ທຸກຍາກ 
�ໂຄງການວິໄຈຂະແໜງການສຶກສາ

�ຍຸດທະສາດດ້ານບໍ່ແຮ່ ແລະ ນໍ້າ
�ແຜນງານວິໄຈພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່
�ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ 
(IFC)

�ວຽກງານວິເຄາະການເຕີບໂຕສີຂຽວ 
�ວຽກງານຄວາມຮູ້ເພື່ອປະກອບສ່ວນໃນການສ້າງ
ຄວາມ ເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນ

�ໂຄງການພັດທະນາຂະແໜງຂົວທາງ ໄລຍະ II 
�ເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ Banque Franco Lao “ IFC 
�ເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ທະນາຄານ ACLEDA “ IFC 
�ເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ທະນາຄານທຸລະກິດ “ IFC 
�ວຽກງານສະຖິຕິ ແລະ ການຂຶ້ນທະບຽນພົນລະເມືອງ ແລະ 
ສະຖິຕິການຄຸ້ມຄອງ ພົນລະເມືອງ 
�ທຸລະກິດການກະເສດ
�ການລົງທຶນໃນໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ (ເຊກະຕໍາ) “ IFC 
�ການຄຸ້ມຄອງການເງິນພາກລັດ
�ການພັດທະນາຄວາມສາມາດແຂ່ງຂັນ ແລະ ພາກສ່ວນເອກະຊົນ 
�ທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ເລກ 13 ເໜືອ
�ການພັດທະນາຊົນນະບົດ / ການຂະຫຍາຍຕາໜ່າງໄຟຟ້າ
�ໂຄງການການເຊື່ອມຕໍ່ດ້ານພະລັງງານ

�ການສະໜອງທຶນເພີ່ມ ໃຫ້ແກ່ໂຄງການພັດທະນາລະບົບຄຸ້ມຄອງບໍລ ິ
ຫານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ພັດທະນາໂພຊະນາການ
�ລະບົບປະກັນສັງຄົມ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຄວາມອ່ອນແອ ແລະ 
ການຂາດສານອາຫານ 
�ການຄຸ້ມຄອງຮັກສາສຸຂະພາບເພື່ອທຸກຄົນ 
�ການສະໜອງນໍ້າ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ເພື່ອສຸຂະພາບ
�ການສຶກສາຂອງເດັກກ່ອນໄວຮຽນ

�ການສະໜອງທຶນເພີ່ມເຕີມ ໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າ 
ແບບປະສົມປະສານ ສໍາລັບແມ່ນໍ້າຂອງ
�ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ
�ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການ ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາພະລັງງານ ແລະ 
ບໍ່ແຮ່ ແບບຍືນຍົງ
�ການຫລຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຍ້ອນການທໍາລາຍປ່າໄມ້ 
(ກອງທຶນກາກບອນ)
�ການປູກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ການປຸງແຕ່ງໄມ້ “ IFC
�ໂຄງການພະລັງງານທົດແທນ (ພະລັງງານຈາກນໍ້າ, ແສງຕາເວັນ ຫຼື 
ລົມ) “ IFC 

�ການສະໜັບສະໜູນງົບປະມານສໍາລັບການເຕີບໂຕສີຂຽວ 
(ສະໜອງທຶນໃນປີ 2017, 2019 ແລະ 2021)

ແຜນງານຂອງກຸ່ມທະນາຄານໂລກ ໄລຍະ 2017-2021

ສະໜັບສະ
ໜູນການເຕີບໂຕ 
ທີ່ສົມດູນ

ລົງທຶນໃນການພັດ 
ທະນາຄົນ

ປົກປັກຮັກສາສິ່ງ
ແວດລ້ອມ

ບັນຫາທີ່ພົວພັນກັບ 
ຫຼາຍຂະແໜງການ: 
ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ 
ໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນ

ເຄື່ອງມືຕົ້ນຕໍ ຂົງເຂດຈຸດສຸມ

ຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດ ການສະໜອງທຶນ
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