ື້ ການປັບປຸ ງຂ ື້
ສົ່ ງເສີມການເຕີບໂຕແບບມີສົ່ວນຮົ່ ວມ ໂດຍຜົ່ ານການເຊົ່ ອມໂຍງເສດຖະກິດພາກພນ,
ື້ ວມໃນລະບບຕົ່ ອງໂສື້ສາກນ
ມູນການຄື້າ ແລະ ເພີົ່ມທະວີການເຂາຮົ່
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ຄູ່ ຮູ່ ວມງຳນຫກ
ັ : ກະຊວງອຸ ດສາຫະກາ ແລະ ການຄື້າ
ຜໃໍ້ ຫໍ້ທນ: ສະຫະພາບເອີຣບ
ໄລຍະເວລຳ: 2019-2023
ກຸູ່ ມເປໍ້ຳໝຳຍ: ຜູ ຜື້ ະລິດ, ຜູ ສື້ ົ່ ງອອກຂະໜາດນ ື້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ; ໜົ່ ວຍງານລັດຖະບານ ຂອງ ສປປ ລາວ

ສັງລວມໂຄງກຳນໂດຍຫຍ ໍ້
ໂຄງການນີ ື້ ແມົ່ ນການຊົ່ວຍເຫອທາງດື້ານການຄື້າຂອງສະຫະພາບເອີຣບ
ື້
ແກົ່ ສປປ ລາວ ພາຍໃຕື້ແຜນງາານເຊົ່ ອມໂຍງພາກພນອາຊຽນ
(ARISE

ເພົ່ ອສົ່ ງເສີົ່ມການຂະຫຍາຍຕວທາງດື້ານເສດຖະກິດທີົ່ສມດຸນ,
ການປັບຕວເຂາື້ ກັບການປົ່ຽນແປງຂອງດິນຟື້າອາກາດ, ຫຸດຜົ່ ອນຄວາມ
ສົ່ຽງ ຈາກໄພທາມະຊາດ ແລະ ສົ່ ງເສີມການສື້າງວຽກເຮັດງານທາ ຢູ່
Plus)

ໍ້ ການ
ສປປ ລຳວ. ໂດຍມີ 3 ເປໍ້ຳໝຳຍຫກ
ັ ຄື: ກຳນເຊືູ່ອມໂຍງພຳກພືນ,
ສື້າງຜນປະໂຫຍດ ຈາກໂອກາດທາງການຄື້າ ແລະ ກຳນເຊົ່ ອມໂຍງ
ຕະຫາດ, ແລະ ກຳນພັດທະນຳ ລະບບຕູ່ອງໂສໍ້ມນຄູ່ຳ.
ໂຄງກຳນ ARISE Plus ປະຈຳ ສປປ ລາວ ເປັນໜູ່ ງໃນໂຄງກຳນ ຂອງ
ື້ ປະກອບສົ່ວນເຂາໃນການເຊ
ົ່ ອມໂຍງ
ື້
ARISE Plus ລະດັບພາກພນ.
ື້ ຕົ່ອງໂສື້ການຜະລິດໂລກ
ຂອງເສດຖະກິດລາວເຂາສູົ່

ໂດຍໃຫື້ການສະ

ການ ແລະ ທຸລະກິດຂະຫນາດນື້ອຍ. ມີຈດ
ຸ ປະສງແນໃສົ່ປັບປຸ ງສະພາບ
ແວດລື້ອມຂອງການດາເນີນທຸລະກິດໃນຂະແໜງການເປື້າໝາຍໂດຍ

ໍ້ (ອາຊຽນ); ແລະ ເພີົ່ມທະວີການຄື້າ
ການເຊົ່ ອມໂຍງເສດຖະກິດພາກພືນ
ື້
ແລະ ການເຂາຮົ່ວມໃນຕົ່ອງໂສື້ມູນຄົ່າໃນສຳກນຂອງຂະແໜງການເປື້າ
ໝາຍ ເພົ່ ອອານວຍຄວາມສະດວກໃຫື້ແກົ່ ການຫັນປົ່ຽນເສດຖະກິດ.
ື້
ຄູ່ ຮູ່ວມງຳນຕນຕ

ື້
ໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ບັດໂຄງກຳນລວມມີ

ກະຊວງ

ອຸ ດສາຫະກາ ແລະ ການຄື້າ, ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປົ່າໄມ ື້ ແລະ
ໜູ່ ວຍງຳນທີູ່ກູ່ ຽວຂໍ້ອງອືູ່ນໆ, ລວມທັງຜສ
ໍ້ ູ່ ງອອກລຳວ ທີູ່ຕໍ້ອງກຳນຂະ
ຫຍຳຍຕະຫຳດໃນເຂດອຳຊີ ແລະ ເອີຣບ, ພື້ອມທັງບັນດາສະຖາບັນສະ
ໜັບສະໜຸນດື້ານການຄື້າ ແລະ ການລງທຶນ ເຊັົ່ນ: ສະພາການຄື້າ ແລະ
ອຸ ດສາຫະກາແຫົ່ ງຊາດລາວ.

ໜັບສະໜູນທັງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊນ, ໂດຍສຸ ມໃສົ່ຜູປ
ື້ ະກອບ
ື້
ື້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍນຍງຂອງສະຫະປະຊາຊາດດັົ່ງຕົ່ ໄປນີ:ື້
ໂຄງການດັົ່ງກົ່ າວສຳມຳດປະກອບສົ່ວນເຂາໃນເປ
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ຈຸດປະສງຂອງໂຄງກຳນ:
1.
2.

3.

ົ່ ອຫຸດຜົ່ ອນຂຈ
ື້ ຳກັດຂອງຂະແໜງກຳນ; ຈັດຕັງປະຕິ
ໍ້
ເພີົ່ມທະວີການເຊົ່ ອມໂຍງເສດຖະກິດພາກພນື້ ໂດຍປັບປຸ ງເງົ່ ອນໄຂເພ
ຶ
ບັດສັນຍາການຄື້າດື້ານສິນຄື້າ
ອາຊຽນ (ASEAN Trade in Goods Agreement) ແລະ ບັນດາພັນທະບູລມ
ິ ະສິດຕາມແຜນຂອງປະຊາຄມເສດຖະກິດອາຊຽນ ປີ 2025.
ື້ ົ່ ຽວກັບສິດທິພເິ ສດທາງດື້ານການຄື້າສາລັບການສົ່ ງອອກ ໄປສະຫະພາບເອີຣບ (ເພືູ່ອໃຫໍ້ໄດື້ຮບ
ເພີົ່ມທະວີຄວຳມຮັບຮູກ
ັ ຜນປະໂຫຍດຈຳກສິດທິພເິ ສດ

ື້ າລັບທຸກສິນຄື້າຍກເວັນອາວຸ
ື້
ທາງດື້ານອັດຕາພາສີນາເຂາສ
ດ (EBA) ແລະ ສັນຍາການຄື້າອົ່ ນໆ); ຊົ່ວຍ ສປປ ລາວ ກະກຽມເພົ່ ອຫັນໄປສູົ່ ລະບອບການ
ໍ້
ຄື້າແບບໃໝົ່ ພາຍຫງັ ຫຸດພນອອກຈຳກສະຖຳນະພຳບປະເທດດື້
ອຍພັດທະນາ.
ປັບປຸ ງການບລິການສະໜັບສະໜູນຫວໜົ່ ວຍທຸລະກິດ, ໂດຍສຸ ມໃສູ່ຊົ່ວຍເຫອຜູປ
ື້ ະກອບການ ແລະ ທຸລະກິດຂະໜຳດນໍ້ອຍ (ໂດຍສະເພຳະແມູ່ ນ
ື້ າກັດດື້ານການສະໜອງ ແລະ ການສົ່ ງເສີມການຄື້າ ແລະ ການລງທຶນໃນຂະແໜງການເປື້າໝາຍ (ຂະແໜງການປຸ ງແຕົ່ງໄມ ື້ ແລະ
ແມູ່ ຍິງ), ຫຸດຜົ່ ອນຂຈ
ຜະລິດຕະພັນກະສິກາ).

ັ ມຳຮອດປັ ດຈຸບນ
ັ
ຜນໄດໍ້ຮບ
1) ເພີົ່ມທະວີການເຊົ່ ອມໂຍງເສດຖະກິດພາກພນື້

2) ການສື້າງຜນປະໂຫຍດ ຈາກໂອກາດທາງການຄື້າ ແລະ
ການເຊົ່ ອມໂຍງຕະຫາດກັບສະຫະພາບເອີຣບ

ຍໍ້ອນກຳນຊູ່ວຍເຫອ
ື ຂອງໂຄງການ, ສປປ ລາວ ໄດື້ສາເລັດ:
▪

ການສື້າງແຜນພັດທະນຳການເຈລະຈາການຄື້າຕົ່າງປະເທດ
ສະບັບທາອິດ
ທີົ່ການດຍຸ ດທະສາດການເຈລະຈາດື້ານ

▪

ການຄື້າໃນອະນາຄດ, ແລະ ໄດື້ຝຶກອບຮມການເຈລະຈາ
ໃຫໍ້ແກູ່ ພະນັກງຳນການຄື້າ.
▪

ກຳນດ ຊົ່ອງຫວົ່າງຂອງສັນຍາການຄື້າ ດື້ານສິນຄື້າອາຊຽນ
18 ຫວຂ ື້ ແລະ ສະເໜີຄາແນະນາເພົ່ ອປັບປຸ ງ 24 ຫວຂ.ື້

, ເພົ່ ອເພີົ່ມທະວີການສົ່ ງອອກໄປຍັງ EU.
▪

ມູນລວມ ແລະ 5 ເຫມສ
ັ ໍ້ າລັບ ຂະແໜງກຳນສະເພຳະ,
ື້ ງໄດື້ທາງອອນລາຍ.
ສຳມຳດເຂາເຖິ

ດື້ານການຄື້າໃນອາຊຽນ ແລະ ທົ່ ວໂລກ.

ພັດທະນາດື້ານ ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ແລະ ມາດ
ຕະຖານດື້ານຄຸ ນນະພາບສາລັບການສົ່ ງອອກ, ລວມທັງ
ຈັດການປະເມີນໜົ່ ວຍງານປະເມີນຄວາມສອດຄົ່ອງ

▪

ື້ ົ່ ວມຫາຍກວົ່າ 500 ທູ່ ຳນ ມາຈາກພາກລັດ ແລະ
ມີຜູເື້ ຂາຮ
ພາກເອກະຊນໄດື້ຮບ
ັ ກຳນຝກອບຮມກົ່ ຽວກັບນະໂຍບາຍ
ການຄື້າ,

ການອານວຍຄວາມສະດວກທາງດື້ານການຄື້າ

ແລະ ດື້ານຄຸນນະພາບ.

▪

ວິຊາກຳນທຳງດໍ້ຳນນະໂຍບຳຍກຳນຄໍ້ຳ ໄດໍ້ຮບ
ັ ກຳນຝຶກອບ
ຮມໃນການສື້າງແບບຈາລອງນະໂຍບາຍການຄື້າລະດັບສູ ງ
ໍ້
ເພົ່ ອຄາດຄະເນຜນກະທບພາຍຫງັ ທີົ່ ສປປ ລາວ ຫຸດພນ

3

ຫວໜົ່ ວຍ, ປັບປຸ ງມາດຕະຖານແຫົ່ ງຊາດ ຂອງ 2 ຜະລິດ
ຕະພັນທີົ່ເປັນເປື້າໝາຍ.

ຄູຝຶກລາວ 15 ທົ່ ານ ແລະ ນັກວິຊາການຈາກພາກລັດ ແລະ
ໍ້ .ື້ ຄູົ່ ມ
ື້ ົ່ ຽວກັບຫວຂນີ
ພາກເອກະຊນ ໄດື້ຮບ
ັ ກຳນຮຽນຮູ ກ

ທຸລະກິດກູ່ ຽວກັບ ສິດທິພເິ ສດທາງດື້ານອັດຕາພາສີສາລັບ
ື້
ັ ໍ້ – 1 ເຫມສ
ທຸກສິນຄື້າຍກເວັນອາວຸ
ດ 6 ເຫມ
ັ ໍ້ າລັບຂ ື້

ເພົ່ ອຊົ່ວຍໃຫື້ ສປປ ລຳວ ສາມາດກະກຽມສັນຍຳການຄື້າ
ື້
ີ ວົ່າເກົ່ າ ແລະ ເພີົ່ມທະວີສາຍພວພັນ
ລະດັບພາກພນໄດື້
ດກ
▪

ື້ ງຕະຫາດ ພາຍໃຕື້ສດ
ໂອກາດການເຂາເຖິ
ິ ທິພເິ ສດທາງດື້ານ
ື້
ອັດຕາພາສີສາລັບທຸກສິນຄື້າຍກເວັນອາວຸ
ດ ແລະ ອົ່ ນໆອີກ

▪

ອອກຈຳກສະຖຳນະພຳບປະເທດທີູ່ດື້ອພັດທະນາ.
ໍ້
ເຮັດບດຄນຄວໍ້
ຳ ແລະ ເຜີຍແຜົ່ ຜນກະທບທຳງດື້ານການຄື້າ
ົ່
ໍ້
ຫງັ ຈາກທີ ສປປ ລາວ ຫຸດພນອອກຈຳກສະຖຳນະພຳບ
ປະເທດທີູ່ດື້ອຍພັດທະນາ. ຄາດວົ່າຈະນາສະເໜີຢົ່ ູໃນກອງ
ປະຊຸ ມ LDC 5.

▪

ສໍ້ຳງຈິດສານຶກກົ່ ຽວກັບຄວາມຕື້ອງການມາດຕະຖານດື້ານ

▪

ວິຊຳກຳນກູ່ ຽວກັບນະໂຍບາຍການຄື້າໄດື້ຮບ
ັ ການຝຶກອບຮມ
ື້ ນ, ເພົ່ ອປັບປຸ ງສະຖິຕກ
ກົ່ ຽວກັບການຄຸມ
ື້ ຄອງຂມູ
ິ ານຄື້າໃນ

ຄຸນນະພາບພາຍໃຕື້ໂຄງການ Quality Champions.
ຊົ່ຽວຊານດໍ້ຳນຄຸນນະພາບ 15 ທູ່ ຳນ ສາມາດປະເມີນ, ຝຶກ

ປະເທດ.

ສອນ ແລະ ແນະນາ ໃຫື້ບນ
ັ ດາບລິສດ
ັ ໃນການປັບປຸ ງດໍ້ຳນ
ື້ ນຈາກສາ
ຄຸນນະພາບ ແລະ ກະກຽມສະເໜີຂການຢັງຢ

▪

ກນ.

ມີຫາຍກວົ່າ 100 ທູ່ ຳນໄດື້ຮບ
ັ ກຳນຝຶກອບຮມກົ່ ຽວກັບການ
ເຮັດສວນກາເຟອິນຊີ, 24 ທູ່ ຳນໄດໍ້ຮບ
ັ ກຳນແນະນາພິເສດ

3) ຂະຫຍຳຍການມີສົ່ວນຮົ່ວມໃນລະບບຕົ່ອງໂສື້ສາກນ

ກົ່ ຽວກັບການປະຕິບດ
ັ ຫກ
ັ ການອິນຊີ. 50 ທູ່ ຳນ ມາຈຳກອຸ ດ

ື້ ຸ ງຍາກ
ໂຄງການຈະສະໜັບສະໜູນ ສປປ ລາວ ໃນການແກື້ໄຂຂຫຍູ

ສາຫະກາກາເຟ ໄດໍ້ຮບ
ັ ກຳນຝຶກອບຮມທັກສະດື້ານການວິໄຈ

ປຸ ງສະພາບການລງທຶນ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການສົ່ ງເສີົ່ມດື້ານການຄື້າ

ຄົ່າເພີົ່ມໃນກາເຟພິເສດ.

ລດຊາດ, ເພືູ່ອສົ່ ງເສີມ ແລະ ສະຫນັບສະຫນູນ ການສື້າງມູນ

ຕົ່າງໆດື້ານການສະໜອງ, ເພີົ່ມທະວີການບລິການສະໜັບສະໜູນ, ປັບ

ແລະ ການລງທຶນ ໂດຍສຸ ມໃສົ່ຜະລິດຕະພັນໄມ ື້ແປຮູບ ແລະ ກາເຟລວມ
ມີກດ
ິ ຈະກາດັົ່ງລວມນີ:ື້
▪

ກິດຈະກາສະໜັບສະໜູນການນາໃຊື້ໄມ ື້ຈາກແຫົ່ ງທີົ່ມາທີົ່
ຍນຍງ

ແຜນພັດທະນຳການສົ່ ງອອກຜະລິດຕະພັນໄມ ື້ປຸ ງແຕົ່ງ ແລະ
ກາເຟ ໄດື້ຖກຮັບຮອງໂດຍ ລັດຖະມນຕີກະຊວງອຸ ດສາຫະ
ກາ ແລະ ການຄື້າ, ແລະ ລັດຖະມນຕີກະຊວງກະສິກາ ແລະ
ປົ່າໄມ ື້.

▪

ເພົ່ ອຕອບສະໜອງເງົ່ ອນໄຂການນ
ຶ
າໃຊື້ໄມ ື້ທີົ່ຖກ

ຕື້ອງຕາມກດໝາຍ

ຂອງບັນດາຕະຫາດທີົ່ມີທົ່າແຮງເຊັົ່ນ:

ສະຫະພາບເອີຣບ,

ແລະ

ເພົ່ ອສື້າງມູນຄົ່າເພີົ່ມໃຫື້ແກົ່

ຜະລິດຕະພັນໄມ ື້ຂອງລາວ.

ໍ້
ກຳນຕິດຕາມກຳນຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ ປະຕິບັດແຜນພັດ

ທະນຳທັງ 2 ຂະແໜງແມູ່ ນພວມດຳເນີນຢູົ່.

ທົ່ ານ ນາງ ໂສດາວັນ ສຸ ວນ
ັ ນະພູ ມ
ື້
ຜຸ ປ
ື້ ະສານງານໂຄງການ, ໜົ່ ວຍງານຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ ໂຄງການ
sodavanh.s@laomoic.org
+856 202 223 0123
ກະຊວງອຸ ດສາຫະກາ ແລະ ການຄື້າ, DPC / NIU,
ຖະໜນໂພນໄຊ, P.O. Box 4107, ວຽງຈັນ
www.t4dlaos.org/eu-ict-project/
ທົ່ ານ ນາງ ເອັມມີລ ີ ໄດລອນ

ທົ່ ານ ນາງ ຂັນແກ ໍ້ວ ມນວງ

ວິຊາການແຜນງານ ປະຈາຫື້ອງການອາຊີ ແລະ ປາຊີຟິກ, ITC
edairon@intracen.org
+41 22 730 0614
ITC, Palais des Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland
www.intracen.org

ຜປ
ໍ້ ະສຳນງຳນໂຄງກຳນ, ຫື້ອງການອາຊີ ແລະ ປາຊີຟິກ, ITC

Kmoonvong@intracen.org
+856 207 770 3011
ກະຊວງອຸ ດສາຫະກາ ແລະ ການຄື້າ, DPC / NIU,
ຖະໜນໂພນໄຊ, P.O. Box 4107, ວຽງຈັນ
ື້ ນເພີົ່ມເຕີມທີົ່:
ຂມູ

www.intracen.org/arise-plus-laos/
www.facebook.com/groups/ariseplus

