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ອດັຕາແລກປ່ຽນ 

(ວນັທີ່  29 ສງິຫາ 2017) 

 

ຫວົໜ່ວຍສະກຸນເງນິ – ກບີ 

1,00 ກບີ = $0,00012  

$1,00 = 8.296 ກບີ  

 

ຕວົອກັສອນຫຍໍ ້

 

 ADB – ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ

 ADF – ກອງທນຶພດັທະນາອາຊ ີ

 AEC – ປະຊາຄມົເສດຖະກດິອາຊຽນ 

 ASEAN – ສະມາຄມົປະຊາຊາດແຫ່ງອາຊຕີາເວນັອອກສຽງ ໃຕ ້

 CKP – ແຜນການສາ້ງ, ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ນໍາໃຊຄ້ວາມຮູຂ້ອງປະເທດ 

 COL – ເງນິກູຢ້ມືຈາກແຫຼ່ ງທນຶທົ່ ວໄປແບບຜ່ອນຜນັ 

 CPS – ຍຸດທະສາດການຮ່ວມມ ື

 FDI – ການລງົທນຶໂດຍກງົຈາກຕ່າງປະເທດ 

 GDP – ລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນປະເທດ 

 GMS – ອະນຸພາກພືນ້ແມ່ນໍາ້ຂອງ 

 IMF – ກອງທນຶການເງນິສາກນົ 

 KPS – ຜະລດິຕະພນັ ແລະ ການບໍລກິານທາງດາ້ນຄວາມຮູ ້

 Lao PDR – ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

 LDC – ປະເທດດອ້ຍພດັທະນາ 

 MSMEs – ວສິາຫະກດິຈລຸະພາກ, ຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ 

 NSEDP – ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ 

 PPP – ການຮ່ວມມລືະຫວ່າງພາກລດັ-ເອກະຊນົ 

 PRI – ພືນ້ຖານໂຄງລ່າງໃນເຂດຊນົນະບດົທີ່ ມປີະສດິທຜິນົ 

 RCI – ການຮ່ວມມ ືແລະ ການເຊື່ ອມໂຍງກບັພາກພືນ້ 

 SDGs – ເປົາ້ໝາຍການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ 

 TA – ຊ່ວຍເຫຼອືທາງດາ້ນວຊິາການ 

 TVET – ອາຊວີະສກຶສາ 

 VDPEDC – ຖະແຫຼງການວຽງຈນັວ່າດວ້ຍການເປນັຄູ່ຮ່ວມງານເພື່ ອການພດັທະນາທີ່ ມປີະ 

ສດິທຜິນົ 

 WSS – ນໍາ້ປະປາ ແລະ ສຸຂາພບິານ 

 

 

 

 



 
 

ໝາຍເຫດ 

 

(i) ມາຮອດປ ີ 2016 ປງີບົປະມານຂອງສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ສິນ້ສຸດໃນວນັທີ່  30 

ກນັຍາ. “ປງີບົປະມານ” ກ່ອນປປີະຕທິນິ ແມ່ນໃຫລ້ະບຸປທີີ່ ປງີບົປະມານສິນ້ສຸດລງົ, ຕວົຢ່າງ: ປງີບົປະມານ

ຂອງ 2015 ຈະສິນ້ສຸດລງົໃນວນັທ ີ30 ກນັຍາ 2015. ນບັຕັງ້ແຕ່ປ ີ2017 ເປນັຕົນ້ໄປ, ປງີບົປະມານ ຈະ

ຖກືປ່ຽນໄປຕາມປປີະຕທິນິ. 

 

(ii) ໃນບດົລາຍງານສະບບັນີ,້ "$" ໝາຍເຖງິ ສະກຸນເງນິໂດລາສະຫະລດັ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ຮອງປະທານ S. Groff, ປະຕບິດັງານ 2 

ຜູອ້າໍນວຍການໃຫຍ່ R. Subramaniam, ກມົອາຊຕີາເວນັອອກສຽງໃຕ ້(SERD) 

ຜູອ້າໍນວຍການ 

 

Y. Negishi, ຜູຕ້າງໜາ້ທະນາຄານພດັທະນາອາຊປີະຈາໍສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ, ກມົອາຊຕີາເວນັ

ອອກສຽງໃຕ ້

 

ຫວົໜາ້ທມີງານ S. Bando, ຜູຊ່້ຽວຊານອາວຸໂສ ສໍານກັງານເອດບີປີະຈາໍ ສປປ ລາວ, ກມົອາຊຕີາເວນັອອກສຽງໃຕ ້

ສະມາຊກິຂອງທມີງານ A. Bernardo, ຜູຊ່້ຽວຊານດາ້ນການຮ່ວມມໃືນການຈດັຫາແຫຼ່ ງທນຶ, ກມົອາຊຕີາເວນັອອກສຽງໃຕ ້

K. Chanthy, ພະນກັງານອາວຸໂສດາ້ນ ໂຄງການ (ການພດັທະນາສງັຄມົ), ສໍານກັງານເອດບີປີະຈາໍ ສປປ ລາວ, ກມົອາຊີ

ຕາເວນັອອກສຽງໃຕ ້

B. Clochard, ຜູຊ່້ຽວຊານດາ້ນການພດັທະນາຕວົເມອືງ (ນໍາ້ປະປາ ແລະ ສຸຂາພບິານ), ກມົອາຊຕີາເວນັອອກສຽງໃຕ ້

B. J. Coloma, ຊ່ຽວຊານດາ້ນການພດັທະນາຕວົເມອືງ (ນໍາ້ປະປາ ແລະ ສຸຂາພບິານ), ກມົອາຊຕີາເວນັອອກສຽງໃຕ ້

R. Elfving, ຜູຊ່້ຽວຊານອາວຸໂສດາ້ນການຮ່ວມມໃືນການຈດັຫາແຫ່ຼງທນຶ, ສໍານກັງານປະຕບິດັການຈດັຫາແຫຼ່ ງທນຶ

ສມົທບົ 

P. R. Flegler, ຜູຊ່້ຽວຊານອາວຸໂສການລງົທນຶ, ກມົປະຕບິດັການພາກເອກະຊນົ (PSOD) 

K. Hattel, ຜູຊ່້ຽວຊານດາ້ນຂະແໜງການເງນິ, ກມົອາຊຕີາເວນັອອກສຽງໃຕ ້

U. Hoque, ຜູຊ່້ຽວຊານອາວຸໂສດາ້ນຂະແໜງສງັຄມົ, ກມົອາຊຕີາເວນັອອກສຽງໃຕ ້

S. Ishii, ຜູຊ່້ຽວຊານອາວຸໂສດາ້ນການພດັທະນາຕວົເມອືງ, ກມົອາຊຕີາເວນັອອກສຽງໃຕ ້

M. S. M. Ismail, ຜູຊ່້ຽວຊານດາ້ນຂະແໜງການເງນິ (ຕະຫຼາດເງນິທນຶ), ກມົອາຊຕີາເວນັອອກສຽງໃຕ ້

R. Kausar, ຜູຊ່້ຽວຊານດາ້ນການຄຸມ້ຄອງໂຄງການ, ກມົອາຊຕີາເວນັອອກສຽງໃຕ ້

K. Koiso, ຜູຊ່້ຽວຊານດາ້ນການຈດັຊື-້ຈດັຈາ້ງ, ກມົບໍລຫິານການເງນິ ແລະ ການບໍລກິານດາ້ນປະຕບິດັງານ 

W. Kubitzki, ຜູຊ່້ຽວຊານດາ້ນຂະແໜງສງັຄມົ, ກມົອາຊຕີາເວນັອອກສຽງໃຕ ້

S. Leuangkhamsing, ພະນກັງານອາວຸໂສດາ້ນເສດຖະສາດ, ສໍານກັງານເອດບີປີະຈາໍ ສປປ ລາວ, ກມົອາຊຕີາເວນັ

ອອກສຽງໃຕ ້

L. S. Levaque, ຜູຊ່້ຽວຊານດາ້ນການພດັທະນາສງັຄມົ (ເພດແລະການພດັທະນາ), ກມົອາຊຕີາເວນັອອກສຽງໃຕ ້

R. Lockhart, ຜູຊ່້ຽວຊານທາງດາ້ນການລງົທນຶ, ກມົປະຕບິດັການພາກເອກະຊນົ 

P. Louangraj, ພະນກັງານອາວຸໂສດາ້ນເສດຖະສາດ, ສໍານກັງານເອດບີປີະຈາໍ ສປປ ລາວ, ກມົອາຊຕີາເວນັອອກສຽງໃຕ ້

R. Luanglatbandith, ຜູຊ່້ຽວຊານດາ້ນການບໍລຫິານພາກລດັ, ສໍານກັງານເອດບີປີະຈໍາ ສປປ ລາວ, ກມົອາຊຕີາເວນັ

ອອກສຽງໃຕ ້

J. Mangahas, ຜູຊ່້ຽວຊານອາວຸໂສດາ້ນຂະແໜງສງັຄມົ, ກມົອາຊຕີາເວນັອອກສຽງໃຕ ້

J. Miller, ຜູຊ່້ຽວຊານທາງດາ້ນການຂນົສົ່ ງ, ກມົອາຊຕີາເວນັອອກສຽງໃຕ ້

A. Musa, ຜູຊ່້ຽວຊານອາວຸໂສດາ້ນການບໍລຫິານການເງນິ, ກມົອາຊຕີາເວນັອອກສ່ຽງໃຕ ້

K. H. Naqvi, ນກັເສດຖະສາດ, ກມົຮ່ວມມໃືນພາກພືນ້ ແລະ ຄົນ້ຄວາ້ທາງດາ້ນເສດຖະສາດ (ERCD) 

C. M. Nguyen, ຜູຊ່້ຽວຊານດາ້ນການຮ່ວມມໃືນພາກພືນ້, ກມົອາຊຕີາເວນັອອກສຽງໃຕ ້

S. Phanouvong, ພະນກັງານອາວຸໂສ ໂຄງການ, ສໍານກັງານເອດບີປີະຈາໍ ສປປ ລາວ, ພະແນກຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 

ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ກມົອາຊຕີາເວນັອອກສຽງໃຕ ້

P. Ramachandran, ຜູຊ່້ຽວຊານອາວຸໂສດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ, ກມົອາຊຕີາເວນັອອກສຽງໃຕ ້

C. D. Salter, ຜູຊ່້ຽວຊານອາວຸໂສດາ້ນກະສກໍິາ ແລະ ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ກມົອາຊຕີາເວນັອອກ ສຽງໃຕ ້



 
 

T. Saphakdy, ພະນກັງານພດັທະນາທາງດາ້ນສງັຄມົ (ບດົບາດຍງີ-ຊາຍ), ສໍານກັງານເອດບີ ີສປປ ລາວ, ກມົອາຊີ

ຕາເວນັອອກສຽງໃຕ ້

A. Sato, ຜູຊ່້ຽວຊານທາງດາ້ນສຸຂະພາບ, ກມົອາຊຕີາເວນັອອກສຽງໃຕ ້

S. Schipani, ຜູຊ່້ຽວຊານອາວຸໂສດາ້ນຄຸມ້ຄອງໂຄງການ,ສໍານກັງານເອດບີປີະຈາໍ ສປປ ລາວ, ກມົອາຊຕີາເວນັອອກສຽງ

ໃຕ ້

G. Servais, ຜູຊ່້ຽວຊານອາວຸໂສດາ້ນສຸຂະພາບ, ກມົອາຊຕີາເວນັອອກສຽງໃຕ ້
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ສະພາບລວມຂອງປະເທດ 
 

ເສດຖະກດິ 2012 2013 2014 2015 2016a 

ລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນປະເທດ (GDP) ($ ຕື,້ ຕາມຕວົເລກປະຈບຸນັ) 9,45 10,81 11,74 12,56 13,72 

GDP ຕ່ໍ ຫວົຄນົ ($, ຕາມຕວົເລກປະຈບຸນັ) 1.445 1.713 1.835 1.912 2.027 

ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງ GDP (%, ໃນອດັຕາຄງົທີ່ ) 7,9 7,9 7,4 6,7 6,8 

   ກະສກິາໍ 3,3 3,5 2,9 2,0 2,5 

   ອຸດສະຫະກາໍ 11,4 9,7 8,5 8,0 8,0 

   ການບໍລກິານ 9,3 9,7 9,0 8,5 9,0 

ລວມຍອດມູນຄ່າລງົທນຶພາຍໃນປະເທດ (% ຂອງ ຈດີພີ)ີ … … … … … 

ລວມຍອດມູນຄ່າເງນິສະສມົພາຍໃນປະເທດ (% ຂອງ ຈດີພີ)ີ … … … … … 

ດດັສະນລີາຄາຜູບໍ້ລໂິພກ (ການປ່ຽນແປງເປນັ % ຕ່ໍປີ) 4,3 6,4 4,2 1,3 1,6 

ປະລມິານເງນິ (M2) (ການປ່ຽນແປງເປນັ % ຕ່ໍປີ) 31,0 18,8 23,4 14,7 10,9 

ການເກນີດຸນງບົປະມາລວມ (ການຂາດດຸນ) (% ຂອງ ຈດີພີ)ີb 
(0,5) (5,6) (4,5) (2,7) (5,9) 

ດຸນການຄາ້ (% ຂອງ ຈດີພີ)ີ (32,5) (32,1) (27,8) (27,2) (18,0) 

ດຸນບນັຊເີດນີສະພດັ (% ຂອງ ຈດີພີ)ີ (29,9) (29,6) (20,7) (16,8) (14,1) 

ການຊໍາລະໜີສ້ນິທີ່ ເປນັເງນິກູຕ່້າງປະເທດ (% ຂອງ ການສົ່ ງອອກສນິຄາ້ ແລະ ການ

ບໍລກິານ) 9,3 13,6 12,8 12,3 20,6 

ໜີສ້ນິທີ່ ເປນັເງນິກູຕ່້າງປະເທດ (% ຂອງ GDP) (Nominal) 79,8 86,9 92,7 95,5 98,1 

      

ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ສງັຄມົ Earlier Year  Latest Year   

ປະຊາກອນ (ລາ້ນຄນົ) 5,6 [2005]  6,49 [2015]   

ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງປະຊາກອນ (ການປ່ຽນແປງເປນັ % ຕ່ໍປີ) 2,08 [2005]c  1,45 [2015]c   

ອດັຕາການຕາຍຂອງແມ່ (ຕ່ໍ 100.000 ຄນົທີ່ ໃຫກ້າໍເນດີລູກ) 405,0 [2005]  197,0 [2015]   

ອດັຕາການຕາຍຂອງເດກັ (ຕ່ໍາກວ່າ 1 ປີ/ຕ່ໍເດກັນອ້ຍ 1,000 ຄນົ)  70,0 [2005]  57,0 [2015]   

ອາຍຸຄາດໝາຍສະເລ່ຍ (ປີ) 61,0 [2005]  63,5 [2015]   

ອດັຕາການຮູໜ້ງັສຂືອງຜູໃ້ຫຍ່ (%) 72,7 [2005]  84,7 [2015]   

ອດັຕາການເຂົາ້ຮຽນຊັນ້ປະຖມົ (%) 94,1 [2010]  97,9 [2016]   

ອດັຕາເດກັທີ່ ຂາດສານອາຫານ (% ເດກັອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 5 ປີ, ຢຸດຢັງ້ການຈະເລນີເຕບີ

ໂຕ) 40,0 [2006]  44,0 [2012]   

ປະຊາກອນທີ່ ທຸກຍາກ (%) 27,6 [2008]  23,2 [2013]   

ປະຊາກອນທີ່ ເຂົາ້ເຖງິນໍາ້ສະອາດໃນເຂດຕວົເມອືງ (%) 69,6 [2011]  86,0 [2015]   

ປະຊາກອນທີ່ ເຂົາ້ເຖງິສຸຂາພບິານໃນເຂດຕວົເມອືງ (%) 61,5 [2011]  71,0 [2015]   

      

ສິ່ ງແວດລອ້ມ      

ການປ່ອຍອາຍກາກໂບນກິ (‘000 ໂຕນ) 2.174  [2013]    

ອດັຕາການປ່ອຍອາຍກາກໂບນກິຕໍ່ ຫວົຄນົ 

(ໂຕນຕ່ໍຫວົຄນົ) 0,33  [2013]    

ພືນ້ທີ່ ປ່າໄມ ້(ລາ້ນເຮກັຕາ້) 9,5  [2010]    

ປະຊາກອນໃນຕວົເມອືງ (% ຂອງຈາໍນວນປະຊາກອນທງັໝດົ) 33   [2015]    

 
ຂໍມູ້ນກການດໍາເນນີານຂອງ ເອດບີ ີ(ເງນິກູຢ້ມື ແລະ ເງນິຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ຈາກກອງທນຶພດັທະນາອາຊ)ີd  ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 

ຈາໍນວນໂຄງການເງນິກູຢື້ມ ແລະ ໂຄງການເງນິຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ຈາກກອງທນຶພດັທະນາອາຊ ີ

  

32 

ລດັຖະບານ 30 

ເງນິກູທ້ີ່ ບ່ໍແມ່ນຂອງລດັຖະບານ 2 



 

ຈາໍນວນເງນິກູຢື້ມ ແລະ ເງນິຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ທງັໝດົຈາກກອງທນຶພດັທະນາອາຊ ີ($ ລາ້ນ, ສະສມົລວມ)e 

  

853,36 

ລດັຖະບານ 709,36 

ເງນິກູທ້ີ່ ບ່ໍແມ່ນຂອງລດັຖະບານ 144,00 

ການເບກີຈ່າຍ    

ຈາໍນວນທີ່ ເບກີຈ່າຍ ($ ລາ້ນ, 2016)   56,12 

ອດັຕາການເບກີຈ່າຍ (%)   13,73 

… = ບ່ໍມ,ີ ( ) = ຜນົລບົ, [ ] = ຂໍມ້ນູປີຫຼາ້ສຸດ, ADB = ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ,ີ ADF = ກອງທນຶພດັທະນາອາຊ,ີ GDP = ລວມຍອດ

ຜະລດິຕະພນັພາຍໃນປະເທດ, M2 = ປະລມິານເງນິ. 
a ຄາດຄະເນ. 
b ຄາດຄະເນ. 
c ສະເລ່ຍ 10 ປີ ກ່ອນ ປີທີ່ ໄດກ້າໍນດົ. 
d ລວມທງັການສະໜອງເງນິຈາກແຫລ່ງທນຶທົ່ ວໄປ ແລະ ແຫລ່ງທນຶພດັທະນາອາຊສໍີາລບັໂຄງການ ແລະ ແຜນງານຕ່າງໆ ເຊິ່ ງລວມທງັເງນິກູຢ້ມືແບບອງີໃສ່

ນະໂຍບາຍ. 
e ຈາໍນວນເງນິທີ່ ມກີານຍກົເລກີກ່ອນການເຊນັສນັຍາ ແລະ ຫຼງັສນັຍາ. 

ແຫຼ່ ງຂໍມ້ນູ: ກອງທນຶການເງນິສາກນົ, ປີ 2017. ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ, ບດົລາຍງານຂອງເຈົາ້ໜາ້ທ ີຂອງກອງທນຶສາກນົຕາມມາດຕາ 

IV ວ່າດວ້ຍການປກຶສາຫາລ ື-ການວເິຄາະຄວາມຍນືຍງົຂອງໜີສ້ນິ ໃນປ ີ2016. ນະຄອນຫຼວງ ວໍຊງິຕນັດຊີ;ີ ກະຊວງອຸດສະຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້, ຂໍ ້

ມນູກ່ຽວກບັການນາໍເຂົາ້ ແລະ ສົ່ ງອອກ; ສູນສະຖຕິແິຫ່ງຊາດ; ປຶມ້ຂໍມູ້ນສະຖຕິປິະຈາໍປີ 2015; ການຄາດຄະເນຂອງທະນາຄານໂລກ ແລະ ທະນາຄານ

ພດັທະນາອາຊ.ີ  
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I. ສງັລວມກ່ຽວກບັຍຸດທະສາດການຮ່ວມມ ື

 

1. ສິ່ ງທາ້ທາຍໃນການພດັທະນາ. ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ (ສປປ ລາວ) ໄດນ້ໍາໃຊແ້ຫຼ່ ງຊບັພະຍາ 

ກອນທໍາມະຊາດຂອງຕນົຢ່າງເປນັປະໂຫຍດ ເພື່ ອເຮດັໃຫເ້ສດຖະກດິມກີານຂະຫຍາຍຕວົສູງ ແລະ ເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນຄວາມ ທຸກຍາກ 

ແຕ່ໃນເມື່ ອປະເທດກາໍລງັກາ້ວໄປຂາ້ງໜາ້ ການຂະຫຍາຍຕວົທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ຈະຕອ້ງມຄີວາມສມົສ່ວນ ແລະ ມຄີວາມຍນືຍງົ

ຫລາຍຂຶນ້ກວ່າເກົ່ າ. ເພື່ ອບນັລຸເປົາ້ໝາຍດັ່ ງກ່າວ ສປປ ລາວ ຕອ້ງ (i) ຂະຫຍາຍຖານເສດຖະກດິ ທີ່ ອງີໃສ່ແຫຼ່ ງຊບັພະຍາກອນ

ຂອງຕນົ ໃຫມ້ຄີວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ສາ້ງເສດຖະກດິມະຫາພາກໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງ; (ii) ພດັທະນາພືນ້ຖານໂຄງລ່າງເພື່ ອ

ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກ່ການລງົທນຶຂອງພາກເອກະຊນົ; ປບັປຸງຜະລດິຕະພາບ ແລະ ເປດີກວາ້ງການເຂົາ້ເຖງິຕະຫຼາດ ແລະ 

ການບໍລກິານທາງສງັຄມົ; (iii) ເລັ່ ງການປະຕຮູິບລະບຽບ ແລະ ກດົໝາຍເພື່ ອປບັປຸງສະພາບແວດລອ້ມການລງົທນຶ ໃຫແ້ກ່ພາກ

ເອກະຊນົ; (iv) ປບັປຸງການບໍລຫິານລດັ ເພື່ ອຍກົລະດບັ ຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍຂອບເຂດການບໍລກິານສາທາລະນະໃຫທ້ົ່ ວ

ເຖງິ; (v) ພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸ ໃນແນວທາງທີ່ ມແີຮງງານທີ່ ມສຸີຂະພາບແຂງແຮງ ແລະ ມຜີະລດິຕະພາບ ໄປພອ້ມໆ

ກນັກບັແຮງງານທີ່ ມສີມີ ື ແລະ ຂດີຄວາມສາມາດທີ່ ຕອ້ງການ; ແລະ (vi) ແກໄ້ຂບນັຫາການເສື່ ອມໂຊມທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ 

ແລະ ການປ່ຽນແປງ ດນິຟາ້ອາກາດ. 

 

2. ການປະກອບສ່ວນທີ່ ສອດຄ່ອງໃນການເຂົາ້ມາມສ່ີວນຮ່ວມຂອງທະນາຄານພດັທະນາອາຊ.ີ ເປົາ້ໝາຍ ໂດຍລວມຂອງແຜນ

ພດັທະນາເສດ ຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ 5 ປ ີຄັງ້ທ ີVIII ຂອງ ສປປ ລາວ (NSEDP) (2016-2020) ທີ່ ມເີປົາ້ໝາຍ ໃນ

ການຫລຸດພົນ້ອອກຈາກການເປນັປະເທດດອ້ຍພດັທະນາ ໃນປ ີ 2020 (ວກັທ ີ 18). ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງ

ຊາດ 5 ປ ີຄັງ້ທ ີVIII ຍງັລວມເອາົເປົາ້ໝາຍການພດັທະນາແບບຍນືຍງົຂອງອງົການສະຫະປະຊາຊາດ (SDGs) ແລະ ກວມເອາົ

ການກາໍນດົການປະກອບສ່ວນຂອງປະເທດຕ່ໍຂໍຕ້ກົລງົປາຣສິ ພາຍໃຕຂ້ອບວຽກສນົທສິນັຍາວ່າດວ້ຍການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ 

ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ. 1 ຍຸດທະສາດການຮ່ວມມ ືທີ່ ສະເໜຂີອງທະນາຄານພດັທະນາອາຊສໍີາລບັ ສປປ ລາວ, 2017-2020 

ແມ່ນສອດຄ່ອງກບັວາລະການຂະຫຍາຍໂຕແບບຍນືຍງົ ແລະ ສມົສມົສ່ວນຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ 5 

ປ ີຄັງ້ທ ີVIII ແລະ ແຜນປະຕບິດັຕາມການທບົທວນຍຸດທະສາດ 2020 ກາງສະໄໝ ຂອງ ເອດບີ.ີ2 ຍຸດທະສາດນີ ້ໄດລ້ວມເອາົ

ບດົຮຽນທີ່ ຖອດຖອນໄດຈ້າກຍຸດທະສາດການຮ່ວມມໃີນໄລຍະທີ່ ຜ່ານມາ ແລະ ການປະເມນີຜນົຕ່າງໆ.3 ຍງັໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ

ຈາກວຽກງານ ແລະ ການປກຶສາຫາລກ່ືຽວກບັຍຸດທະສາດ 2030 ຂອງ ເອດບີ ີທີ່ ກໍາລງັດໍາເນນີການຢູ່. 

 

3. ຍຸດທະສາດ. ຍຸດທະສາດເພື່ ອການຮ່ວມມ ືໄດປ້ະສມົປະສານຄວາມຮູກ້ບັການເງນິ ເພື່ ອຊ່ວຍລດັຖະບານ ໃຫບ້ນັລຸໝາກ

ຜນົຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ 5 ປ ີຄັງ້ທ ີVIII ຕາມຈດຸໝາຍລວມຂອງການຂະຫຍາຍຕວົທາງເສດຖະກດິ

ເສດຖະກດິແບບສມົສ່ວນ ແລະ ຍນືຍງົຂຶນ້ກວ່າເກົ່ າ. ພາຍໃຕຍຸ້ດທະສາດການຮ່ວມມ ືການດໍາເນນີງານຂອງເອດບີ ີຈະສຸມໃສ່ (i) 

ປບັປຸງການເຊື່ ອມໂຍງທາງກາຍຍະພາບ ເພື່ ອສົ່ ງເສມີການລງົທນຶຂອງພາກເອກະຊນົ ໃນເສດຖະກດິ ເພື່ ອສາ້ງວຽກເຮດັງານທໍາ 

ແລະ ສາ້ງລາຍ ໄດ,້ (ii) ພດັທະນາສມີແືຮງງານ ທີ່ ຈະສະໜບັສະໜນູການເຕບີ ໂຕຂອງຂະແໜງການທີ່ ບໍ່ ຂຶນ້ກບັ

ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ປບັປຸງການເຂົາ້ເຖງິການບໍລກິານສາທາລະນະສຸກ ເພື່ ອຍກົລະດບັຜະລດິຕະພາບຂອງແຮງງານ

                                                           
1 ລດັຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ, 2016. ແຜນພດັທະນາ ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັງ້ທ ີVIII, 2016-

2020. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. 
2 ເອດບີ.ີ 2014. ແຜນປະຕບິດັງານຍຸດທະສາດ2020ທບົທວນກາງສະໄໝ ຂອງ ເອດບີ ີ2020. ນະຄອນຫຼວງ ມະນລິາ. 
3 ເອດບີ.ີ 2010. ການປະເມນີແຜນງານຊ່ວຍເຫຼອືປະເທດ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ: ການເຕບີໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕວົແບບຍນືຍງົ ແລະ 

ການເຊື່ ອມໂຍງ. ນະຄອນຫຼວງມະນລິາ; ເອດບີ.ີ 2015. ສປປ ລາວ: ຍຸດທະສາດເພື່ ອການຮ່ວມມກືບັປະເທດ, 2012–2016 ການທບົທວນຄັງ້ສຸດທາ້ຍ. 

ນະຄອນຫຼວງມະນລິາ; ແລະ ກມົປະເມນີຜນົອດິສະຫຼະ. 2016. ສປປ ລາວ: ການຮບັຮອງການທບົທວນຍຸດທະສາດເພື່ ອການຮ່ວມມກືບັປະເທດ ຄັງ້ສຸດ

ທາ້ຍ, 2012–2016. ນະຄອນຫຼວງມະນລິາ: ເອດບີ.ີ  
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ແລະ (iii) ຮບັປະກນັການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃຫມ້ຄີວາມຍນືຍງົ ແລະ ການປບັຕວົກບັສະພາບດນິຟາ້ອາກາດ. 

ຄວາມສະເໝພີາບ ບດົບາດ ຍງິ-ຊາຍ ແລະ ການປກົຄອງ ແມ່ນວຽກງານທີ່ ຕດິພນັກບັຫລາຍຂະແໜງການ. ຍຸດທະສາດການຮ່ວມ

ມ ືຈະຕອບສະໜອງຢ່າງຢດືຢຸ່ນຕ່ໍກບັບູລມິະສດິຕ່າງໆ ຂອງລດັຖະບານ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ. ຕາຕະລາງ ໃນພາກທ ີIII ສະແດງ

ໃຫເ້ຫນັເຖງິ ການກໍານດົບູລມິະສດິ ຂອງຍຸດທະສາດເພື່ ອການຮ່ວມມວ່ືາ (i) ສອດຄ່ອງກບັບູລມິະສດິຂອງແຜນພດັທະນາ

ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ 5 ປ ີຄັງ້ທ ີVIII ແນວໃດ, (ii) ຊ່ວຍແກໄ້ຂບນັດາສິ່ ງທາ້ທາຍດາ້ນການພດັທະນາທີ່ ສໍາຄນັໆແນວ

ໃດ, ແລະ (iii) ລວບລວມເອາົບດົຮຽນຕ່າງໆ ທີ່ ຖອດຖອນໄດຈ້າກການດ າເນນີງານຂອງເອດບີທີີ່ ຜ່ານມາໄດຄ້ແືນວໃດ. ການ

ປະຕບິດັຕາມຂັນ້ຕອນກະກຽມຄວາມພອ້ມຂອງໂຄງການ ຢ່າງເຄັ່ ງຄດັ ຈະຊ່ວຍເລັ່ ງໃຫກ້ານລເິລີ່ ມໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ

ໂຄງການ ແລະ ເພີ່ ມທະວປີະສດິທພິາບໃນການດໍາເນນີງານ. 

 

4. ການເພີ່ ມມູນຄ່າຂອງເອດບີ.ີ ການຊ່ວຍເຫລອືຂອງເອດບີ ີຈະສບືຕ່ໍດໍາເນນີໄປໂດຍອງີໃສ່ການສະໜບັສະໜນູດາ້ນສະຖາ

ບນັຂອງຕນົທີ່ ຍາວນານຜ່ານແຜນງານການຮ່ວມມດືາ້ນເສດຖະກດິຂອງອະນຸພາກພືນ້ແມ່ນໍາ້ຂອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສົ່ ງເສມີ

ການຄາ້ ແລະ ການລງົທນຶ, ຄວາມປອດໄພດາ້ນສຸຂະພາບ ແລະ ການປກຶສາຫາລດືາ້ນນະໂຍບາຍ ເພື່ ອການບໍລຫິານຄຸມ້ຄອງ

ສິ່ ງແວດລອ້ມ ຢ່າງມປີະສດິທພິາບ. ຈດຸສຸມທາງດາ້ນພູມສາດຕາມແລວທາງເສດຖະກດິອະນຸພາກພືນ້ແມ່ນໍາ້ຂອງ ຂອງຍຸດທະສາດ 

ເພື່ ອການຮ່ວມມ ື ຈະຊ່ວຍເລັ່ ງການເຊື່ ອມໂຍງກບັພາກພືນ້ ແລະ ຊ່ວຍຫລຸດຊ່ອງວ່າງການພດັທະນາ ຢູ່ບາງເຂດຂອງແຂວງທີ່ ທຸກ

ຍາກ. ເອດບີ ີ ຈະຮ່ວມມກືນັລະຫວ່າງການດໍາເນນີງານຂອງຕນົ ແລະ ປະກອບກບັການຊ່ວຍເຫລອືຂອງບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ

ອື່ ນໆ. 

 

II. ສະພາບການພດັທະນາຂອງປະເທດ 

ກ. ສະພາບເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົ 

5. ປດັໃຈຂບັເຄື່ ອນການຂະຫຍາຍຕວົທາງດາ້ນເສດຖະກດິ. ການຂະຫຍາຍຕວົທາງດາ້ນເສດຖະກດິຢ່າງໝັນ້ທ່ຽງ ໄດເ້ພີ່ ມ 

ລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນປະເທດ (GDP) ຕ່ໍຫວົຄນົຈາກ 621 ໂດລາສະຫະລດັ ໃນປ ີ 2006 ເປນັ 2.027 ໂດລາ

ສະຫະລດັ ໃນປ ີ2016. ປດັໃຈຂບັເຄື່ ອນຫລກັຂອງການຂະຫຍາຍຕວົທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ແມ່ນມາຈາກຂະແໜງການທີ່ ຕດິພນັ

ກບັຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂະແໜງການບ່ໍແຮ່, ການຂຸດຄົນ້ໄມ ້ແລະ ຂະແໜງພະລງັງານໄຟຟາ້ນໍາ້ຕກົ. ໃນ

ຂະນະທີ່ ພືນ້ຖານເສດກດິ ໄດມ້ກີານຫນັປ່ຽນໃຫມ້ຄີວາມຫຼາກຫຼາຍຢ່າງຊາ້ໆ ໄປສູ່ຂະແໜງການບໍລກິານຂາຍຍກົ-ຂາຍຍ່ອຍ, ຂະ 

ແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຂະແໜງການກໍ່ ສາ້ງ ເຖງິແມ່ນວ່າ ປະເທດຍງັບ່ໍທນັ ໄດມ້ກີານພດັທະນາທ່າແຮງດາ້ນພະລງັງານໄຟຟາ້

ນໍາ້ຕກົ ແລະ ຊບັພະຍາກອນບ່ໍແຮ່ ທີ່ ມຢູ່ີຢ່າງຫຼວງຫຼາຍກໍ່ ຕາມ ແຕ່ມກີານຄາດຄະເນວ່າ ຂະແໜງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ຈະຍງັ

ສບືຕ່ໍ ເປນັ ໂຕຂບັເຄື່ ອນ ໃຫແ້ກ່ການຂະຫຍາຍຕວົທາງດາ້ນເສດຖະກດິຈນົຮອດຊຸມປ ີ2030. ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ ຕະຫຼາດພາຍໃນ 

ຈະມຂີະໜາດນອ້ຍ (ເຊິ່ ງມປີະຊາກອນພຽງແຕ່ 6,5 ລາ້ນຄນົ ແລະ ມຄີວາມໜາແໜນ້ຂອງປະຊາກອນຕ່ໍາ) ແຕ່ສປປ ລາວ ແມ່ນ

ມໂີອກາດສູງທີ່ ຈະຂະຫຍາຍພືນ້ຖານເສດຖະກດິຂອງຕນົ ໂດຍການຂະຫຍາຍການຄາ້ກບັບນັດາປະເທດເພື່ ອນບາ້ນ ໃນອະນຸພາກ

ພືນ້ແມ່ນໍາ້ຂອງ ທີ່ ມປີະຊາກອນທີ່ ໜາແໜນ້ ແລະ ສົ່ ງເສມີການລງົທນຶຂອງພາກເອກະຊນົ ໂດຍສະເພາະວສິາຫະກດິ ຈລຸະພາກ, 

ຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ. 

 

6. ສະພາບເສດຖະກດິມະຫາພາກ. ສປປ ລາວ ມ ີສະຖຕິທິີ່ ພ ົນ້ເດັ່ ນໃນການຮກັສາສະເຖຍລະພາບການເຕບີໂຕ ທາງດາ້ນ

ເສດຖະກດິໃຫຢູ່້ໃນລະດບັສູງ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງອດັຕາເງນິເຟີ.້ ໃນລະຫວ່າງປ ີ2011-2016, ອດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົ ຂອງ 

GDP ສະເລ່ຍແມ່ນ 7,5% ແລະ ອດັຕາເງນິເຟີສ້ະເລ່ຍແມ່ນຢູ່ 4,0%. ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ ສປປ ລາວ ຍງັປະເຊນີກບັ 3 ສິ່ ງທາ້

ທາຍຫຼກັດັ່ ງລຸ່ມນີ:້
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  ມກີານສະສມົການຂາດດຸນງບົປະມານ ແລະ ໃນບນັຊເີດນີສະພດັສູງ. ການຂາດດຸນງບົປະມານ ແມ່ນເພີ່ ມຂຶນ້ຈາກ 0,5% ຂອງ 

GDP ໃນປ ີ2012 ເປນັ 5,9% ໃນປີ 2016. ລດັຖະບານພະຍາຍາມປບັປຸງຖານະທາງການເງນິງບົປະມານຂອງຕນົ ໂດຍການ

ຫລຸດຂັນ້ຕອນພາຍໃນ ເພື່ ອເພີມ້ປະສດິທພິາບໃນການເກບັລາຍຮບັ ແລະ ປບັປຸງການບໍລຫິານລາຍຈ່າຍຂອງລດັ. ການຂາດດຸນບນັ

ຊເີດນີສະພດັ ໃນອດັຕາ 14,1% ຂອງ GDP ໃນປ ີ2016 ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຍອ້ນການນໍາເຂົາ້ອຸປະກອນການກໍ່ ສາ້ງ ເພື່ ອຮບັໃຊ ້

ໂຄງການເຂື່ ອນໄຟຟາ້ນໍາ້ຕກົທີ່ ມາຈາກ ການລງົທນຶໂດຍກງົຈາກຕ່າງປະເທດ. 

(i) ຂະຫນາດຂອງໜີສ້ນິຂອງພາກລດັ ແລະ ໜີສ້ນິຈາກການຄໍາ້ປະກນັຂອງພາກລດັ ແມ່ນເພີ່ ມຈາກ 56,0% ຂອງ 

GDP ໃນປ ີ 2012 ເປນັ 67,8% ໃນປ ີ2016.4 ການວເິຄາະຄວາມຍນືຍງົທາງດາ້ນໜີສ້ນິໃນປ ີ2016 ຂອງ

ກອງທນຶການເງນິສາກນົ - ທະນາຄານໂລກ ໄດຈ້ດັລະດບັຄວາມຫຍຸງ້ຫຍາກທາງດາ້ນ ໜີສ້ນິຈາກຕ່າງປະເທດ ຂອງ 

ສປປ ລາວ ຈາກລະດບັຄວາມສ່ຽງປານກາງເປນັລະດບັທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງສູງ.5 

(ii) ສປປ ລາວ ຈາໍເປນັຕອ້ງສຸມຄວາມພະຍາຍາມ ເພື່ ອຈະຂະຫຍາຍພືນ້ຖານເສດຖະກດິຂອງຕນົ ໃຫມ້ຄີວາມຫຼາກ

ຫຼາຍ ເນື່ ອງຈາກ ການຂະຫຍາຍໂຕທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ການປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນການສາ້ງວຽກເຮດັງານທໍາ 

ແລະ ການສົ່ ງອອກ ແມ່ນກະຈກຸຢູ່ໃນບາງຂະແໜງການສະເພາະເທົ່ ານັນ້ (ວກັ 5). ຂະແໜງການກະສກິາໍ ເຊິ່ ງມີ

ອດັຕາສ່ວນ 23,5% ຂອງ GDP ໄດສ້າ້ງວຽກເຮດັງານທ າ ໃຫແ້ຮງງານຈ ານວນ 70% ຂອງແຮງງານທງັໝດົ ໃນ

ລະຫວ່າງປ ີ2011-2016. ໃນການສມົທຽບຂະແໜງຊບັພະຍາກອນ ແລະ ຂະແໜງທີ່ ບໍ່ ກ່ຽວພນັກບັຊບັພະຍາ 

ກອນ, ຂະແໜງບໍລກິານມອີດັຕາສ່ວນ 39,3% ຂອງ GDP (ເຊິ່ ງສາ້ງວຽກເຮດັງານທໍາໃຫແ້ກ່ແຮງງານ 20,6% 

ຂອງແຮງງານທງັໝດົ) ແລະ ຂະແໜງອຸດສະຫະກາໍ ເຊີ່ ງມອີດັຕາສ່ວນ 31,3% ຂອງ GDP (ສາ້ງວຽກເຮດັງານທໍາ

ໃຫແ້ກ່ແຮງງານພຽງແຕ່ 6,1%6 ຂອງແຮງງານທງັໝດົ). 

 

7. ຄວາມທຸກຍາກ. ເຖງິແມ່ນວ່າເສດຖະກດິມກີານຂະຫຍາຍຕວົສູງ ໄດປ້ະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນການຫລຸດຜ່ອນອດັຕາ

ຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດຢ່າງສະໝ່ໍາສະເໝກີໍ່ ຕາມ ແຕ່ຄວາມທຸກຍາກ ກໍ່ ຍງັມຄີວາມແຕກໂຕນກນັລະຫວ່າງຊນົເຜົ່ າ ແລະ ທີ່ ຕັງ້

ທາງພູມສາດ ແລະ ຄວາມຄວາມແຕກໂຕນ ແມ່ນມກີານຂະຫຍາຍຕວົກວ້າງອອກ. ອງີຕາມການສໍາຫຼວດການໃຊຈ່້າຍ ແລະ ການ

ຊມົໃຊ ້ລາ້ສຸດຂອງ ສປປ ລາວ ໄດຊ້ີໃ້ຫເ້ຫນັວ່າ ຄວາມທຸກຍາກແມ່ນຫຸຼດລງົຈາກ 33,5% ໃນປ ີ2003 ເປນັ 23,2% ໃນປ ີ

2013. ເຖງິຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, ຕວົຊີວ້ດັ  Gini ໄດເ້ພີ່ ມຂຶນ້ຈາກ 0,31 ເປນັ 0,36 ໃນໄລຍະດຽວກນັ.7 ຍງັມ ີຫຼາຍໆຄວົເຮອືນ ທີ່

ຍງັຢູ່ໃກເ້ສັນ້ຄວາມທຸກຍາກ; ເຄິ່ ງໜຶ່ ງຂອງຜູທຸ້ກຍາກໃນປ ີ2013 ແມ່ນບໍ່ ທຸກຍາກ ໃນປ ີ2008.8 ໃນພືນ້ທີ່  ທີ່ ມຊີນົເຜົ່ າ ນອກເ

ໜອືຈາກຊນົເຜົ່ າລາວ-ໄຕ ອາໄສຢູ່ຢ່າງເປນັຈາໍນວນຫຼາຍ ແມ່ນມອີດັຕາຄວາມທຸກຍາກສູງກວ່າ 40% ເມື່ ອສມົທຽບກບັອດັຕາ

ຄວາມທຸກຍາກທີ່ ຕ່ໍາກວ່າ 20% ລະຫວ່າງກຸ່ມຊນົເຜົ່ າລາວ-ໄຕ ອາໄສຢູ່. ເຊັ່ ນຕວົຢ່າງ, ອດັຕາຄວາມທຸກຍາກ ທີ່ ເກດີຂຶນ້ໃນ 

                                                           
4 ມໂີຄງການກໍ່ ສາ້ງພືນ້ຖານໂຄງລ່າງຂະໜາດໃຫຍ່ຈາໍນວນໜຶ່ ງທີ່ ລດັຖະບານ ຈະສະເໜຂີໍເງນິກູຢ້ມືເພີ່ ມເຕມີ. 
5 IMF. 2017. ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ, ບດົລາຍງານຂອງເຈົາ້ໜາ້ທ ີຂອງກອງທນຶສາກນົຕາມມາດຕາ IV ວ່າດວ້ຍການປກຶສາຫາລ ື-

ການວເິຄາະຄວາມຍນືຍງົຂອງໜີສ້ນິ ໃນປີ 2016. ນະຄອນຫຼວງ ວໍຊງິຕນັດຊີ.ີ 
6 ຕວົເລກການຈາ້ງງານ ໃນປີ 2012. 
7 P. Warr, S. Rasphone, ແລະ J. Menon. 2015. ສອງທດົສະວດັການເພີ່ ມຂຶນ້ຂອງຄວາມບ່ໍສະເໝພີາບ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໃນ 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ. ເອກະສານວຽກງານດາ້ນເສດຖະກດິຂອງເອດບີ.ີ ສະບບັເລກທ ີ461. ນະຄອນຫຼວງມະນລິາ: ເອດບີ.ີ ບດົ

ລາຍງານ ໄດປ້ະເມນີວ່າຄວາມແຕກໂຕນ ໄດຫ້ລຸດຈາໍນວນຄວາມທຸກຍາກລງົປະມານ 6% ຂອງ ປະຊາກອນ ໃນລະຫວ່າງ ປີ 1993-2013, ໂດຍ

ປຽບທຽບກບັສມົມຸດນຖິານວ່າ ຖາ້ຄວາມບໍ່ ເທົ່ າທຽມ ບ່ໍໄດມ້ກີານເພີມ້ຂຶນ້. 
8 ລດັຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ; ແລະ ລດັຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ສູນສະຖຕິແິຫ່ງຊາດ. 2014. ການສໍາຫຼວດການ 

ບໍລໂິພກ ແລະ ຄ່າໃຊຈ່້າຍຂອງ ສປປ ລາວ 2012/13 (LECS 5). ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. 
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ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັແມ່ນ 5,9% ໃນປ ີ2013 ແຕ່ໃນເຂດຊນົນະບດົແລວ້ ອດັຕາຄວາມທຸກຍາກແມ່ນຢູ່ລະຫວ່າງ 39,2% ຫາ 

44,4% ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ແຂວງບ່ໍແກວ້ ແລະ ແຂວງຫວົພນັ ທີ່ ມຄີວາມຫລາກຫລາຍໃນຊນົເຜົ່ າ. 

 

8. ຄວາມບ່ໍສະເໝພີາບລະຫວ່າງ ຍງິ-ຊາຍ. ຄວາມບໍ່ ສະເໝພີາບລະຫວ່າງ ຍງິ-ຊາຍ ຍງັຄງົມຢູ່ີ ລະຫວ່າງ ປະຊາຊນົທີ່ ອາໄສ

ໃນເຂດຕວົເມອືງ ແລະ ຊນົນະບດົ ແລະ ລະຫວ່າງບນັດາຊນົເຜົ່ າ. ແມ່ຍງິຫຼາຍຄນົ ຍງັບ່ໍຄວາມເທົ່ າທຽມໃນການເຂົາ້ເຖງິໂອກາດ

ທາງດາ້ນເສດຖະກດິ, ຊບັພະຍາກອນ ແລະ ສະຖາບນັຕ່າງໆທີ່ ຕດັສນິບນັຫາ. ໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້ແມ່ຍງິ ແມ່ນເຮດັວຽກທີ່ ໄດຮ້ບັຄ່າ

ແຮງງານຕໍ່ າ, ວຽກທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງ ແລະ ການຄາດຫວງັຕາມວດັທະນະທໍາແລວ້ ແມ່ນແມ່ຍງິເຮດັວຽກບາ້ນທີ່ ບໍ່ ໄດຮ້ບັຄ່າແຮງງານ 

ເຊິ່ ງໄປຈາໍກດັທ່າແຮງຂອງເຂາົເຈ ົາ້ໃນການສາ້ງລາຍຮບັ. ບນັຫາຫລກັໆ ແມ່ນລວມທງັຄວາມບ່ໍສະເໝພີາບ ລະຫວ່າງ ຍງິ-ຊາຍ ໃນ

ການສກຶສາໃນຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນປາຍ ແລະ ວທິະຍາໄລ; ຈາໍກດັການເຂົາ້ເຖງິອາຊວີະສກຶສາ, ການບໍລກິານຈດັຫາງານ ແລະ 

ແຫຼ່ ງເງນິທນຶທີ່ ສາມາດຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໄດ;້ ແລະ ມອີດັຕາການເສຍຊວີດິ ຂອງແມ່ຍງິສູງ. ໃນຂະນະທກີານລງົທະບຽນສຸດທຂິອງ

ນກັຮຽນຍງິ ໃນການສກຶສາໃນຊັນ້ປະຖມົ ແລະ ຊັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາ ຕອນຕົນ້ ແມ່ນເທົ່ າກນັກບັຈາໍນວນນກັຮຽນຊາຍໃນປ ີ

2016, ແຕ່ຈາໍນວນລວມທງັໝດົຂອງນກັຮຽນຍງິ ທີ່ ເຂົາ້ຮຽນ ໃນຊັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາຕອນປາຍ ແມ່ນມພີຽງແຕ່ 45,2% ໃນ

ຂະນະທີ່ ຈາໍນວນນກັຮຽນຊາຍແມ່ນມ ີ 50,4%. ຈາໍນວນແມ່ຍງິທີ່ ເຂົາ້ຮຽນໃນຊັນ້ອະຊວີະສກຶສາ ມຄີວາມແຕກໂຕນກນັຢ່າງ

ຫຼວງຫຼາຍໃນແຕ່ລະລະດບັ ແລະ ວຊິາຮຽນ.  

 

9. ໂອກາດການຮ່ວມມ ືແລະ ບນັດາສິ່ ງທາ້ທາຍ ໃນພາກພືນ້. ການເປນັສະມາຊກິຂອງ ສປປ ລາວ ໃນແຜນງານການຮ່ວມມື

ທາງດາ້ນເສດຖະກດິ, ຍຸດທະສາດການຮ່ວມມທືາງດາ້ນເສດຖະກດິ ອຣິະວະດ-ີເຈ ົາ້ພະຍາ-ແມ່ນໍາ້ຂອງ, ສະມາຄມົປະຊາຊາດ

ອາຊຕີາເວນັອອກສຽງ ໃຕ ້ແລະ ອງົການການຄາ້ໂລກເຮດັໃຫ ້ສປປ ລາວ ມໂີອກາດສູງ ໃນການເພີມ້ການຄາ້, ດງຶດູດເອາົການລງົທນຶ

ຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ໃຫມ້ກີານບໍລຫິານຄຸມ້ຄອງສາທາລະນະປະໂຫຍດຂອງພາກພືນ້ຫລາຍຂຶນ້ກວ່າເກົ່ າ. ໂດຍສອດຄ່ອງກບັ

ຄວາມພະຍາຍາມຂອງປະເທດ ໃນການຫນັປ່ຽນປະເທດໃຫເ້ປນັບ່ອນເຊື່ ອມໂຍງທາງບກົເພື່ ອການຄາ້ ແລະ ສູນກາງການຂນົສົ່ ງໃນ

ພາກພືນ້, ສປປ ລາວ ຮ່ວມມຢ່ືາງໃກຊ້ດິກບັບນັດາປະເທດໃນອະນຸພາກພືນ້ແມ່ນໍາ້ຂອງກ່ຽວກບັ ການພດັທະນາແລວທາງ

ເສດຖະກດິລະຫວ່າງປະເທດ. ບນັດາບຸລມິະສດິ ແມ່ນປບັປຸງການເຊື່ ອມໂຍງທາງກາຍຍະພາບ, ການຂນົສົ່ ງ ແລະ ອໍານວຍຄວາມ

ສະດວກໃຫແ້ກ່ການຄາ້ (ລວມເຖງິການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດໃນການຮບັຮອງອາຫານ ແລະ ຜະລດິຕະພນັກະສກິາໍ), ການ

ພດັທະນາຕວົເມອືງ, ການພດັທະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ສົ່ ງເສມີການລງົທນຶຂອງພາກເອກະຊນົ ແລະ ການພດັທະນາວສິາຫະກດິ, 

ຄວາມໄພທາງດາ້ນສຸຂະພາບ ແລະ ການອານຸລກັຊວີະນາໆພນັ. 

ຂ. ສິ່ ງທາ້ທາຍໃນການພດັທະນາ 

 

10. ການຜະລດິທີ່ ຈາໍກດັຫລາຍ ແລະ ໂຄງສາ້ງການສົ່ ງອອກ. ຈ ານວນມອຸີດສະຫະກໍາທີ່ ໃຊເ້ງນິລງົທນຶສູງມໜີອ້ຍ ເຊັ່ ນອຸດ

ສະຫະກໍາບໍ່ ແຮ່ ແລະ ພະລງັງານ ເປນັອຸດສະຫະກາໍທີ່ ຂບັເຄື່ ອນການຂະຫຍາຍຕວົ ໃຫແ້ກ່ເສດຖະກດິ. ໃນປ ີ2016 ອຸດສະຫະກໍາ

ບ່ໍແຮ່ກວມເອາົ 34% ແລະ ໄຟຟາ້ກວມເອາົ 21% ຂອງຜະລດິຕະພນັສົ່ ງອອກທງັໝດົ. ປະເທດໄທ ແລະ ສາທາລະນະລດັ

ປະຊາຊນົຈນີ ແມ່ນຄູ່ຄາ້ຫຼກັຂອງສປປ ລາວ ແລະ ສນິຄາ້ສົ່ ງອອກໄປຍງັສອງປະເທດດັ່ ງກ່າວ ກວມເອາົເກນີກວ່າເຄິ່ ງໜຶ່ ງຂອງສນິຄາ້

ສົ່ ງອອກທງັໝດົ. ເຖງິແມ່ນວ່າ ຂະແໜງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດທີ່ ໃຊເ້ງນິລງົທນຶ ຈາໍນວນຫຼາຍ ປະກອບສ່ວນປະມານ 20% 

ຂອງ ມູນຄ່າ GDP ທງັໝດົ ແລະ 50% ຂອງມູນຄ່າການສົ່ ງອອກທງັໝດົກໍ່ ຕາມ ແຕ່ຂະແໜງການດັ່ ງກ່າວສາ້ງວຽກເຮດັງານທໍາ

ພຽງແຕ່ 1% ຂອງການຈາ້ງງານທງັໝດົ ແລະ ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູເ້ຂົາ້ໃນຂະແໜງເສດຖະກດິອື່ ນໆບ່ໍຫລາຍເທົ່ າທຄີວນ. ດັ່ ງນັນ້

ຈ ຶ່ ງຈາໍເປນັຕອ້ງມກີານລງົທນຶ ຈາກພາກເອກະຊນົ ເຂົາ້ໃນຂະແໜງການທີ່ ບ່ໍແມ່ນຂະແໜງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ເພື່ ອເລັ່ ງໃສ່

ການພດັທະນາ ທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ໃຫມ້ຄີວາມຫຼາກຫຼາຍຂຶນ້ ແລະ ສະໜບັສະໜນູການຂະຫຍາຍໂຕທາງດາ້ນເສດຖະກດິແບບ

ສມົສ່ວນ ແລະຍນືຍງົຂຶນ້.  ການພດັທະນາເສດຖະກດິໃຫມ້ຄີວາມຫຼາກຫຼາຍຂຶນ້ ແມ່ນຈາໍເປນັເພື່ ອຮອງຮບັການເພີ່ ມຂຶນ້
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 ຂອງປະຊາກອນໃນ ໄວເຮດັວຽກ ທີ່ ຄາດວ່າຈະມສູີງເຖງິ 69% ຂອງປະຊາກອນທງັໝດົພາຍ ໃນປ ີ2050. ນອກຈາກນັນ້, ຍງັມີ

ການຄາດການວ່າ ສປປ ລາວ ຈະນາໍໃຊທ່້າແຮງທາງດາ້ນພະລງັງານໄຟຟາ້ນໍາ້ຕກົທງັໝດົຂອງຕນົ ພາຍໃນປ ີ2030. ອງີຕາມຜນົຂອງ

ການສກຶສາທ່າແຮງຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ ດໍາເນນີຢູ່ ເຫນັວ່າທ່າແຮງຂອງບນັດາຂະແໜງການທີ່ ບ່ໍແມ່ນຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ທີ່

ຈະສາ້ງຄວາມສມົດຸນ ແລະ ໃຫຄ່້າແຮງສູງກວ່າ ປະກອບມ ີ ຂະແໜງກະສກໍິາ ແລະ ປຸງແຕ່ງອາຫານ (ໂດຍສະເພາະແມ່ນພດື

ເສດຖະກດິເຊັ່ ນ: ກາເຟ, ອອ້ຍ ແລະ ຜະລດິຕະພນັກະສະກາໍປອດສານພດິ), ການຜະລດິເຄື່ ອນຸ່ງຫົ່ ມ ແລະ ສິ່ ງທໍທີ່ ມຄຸີນນະພາບ

ສູງ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ. ການເຊື່ ອມຕ່ໍສາຍການຜະລດິໃນຂະແໜງຊບັພະຍາກອນ ຄວນໄດຮ້ບັການປບັປຸງ ແລະ ສົ່ ງເສມີ ໂດຍ

ເພີ່ ມການລງົທນຶເຂົາ້ໃນອຸດສະຫະກາໍພາຍໃນ ໃຫມ້ກີານປຸງແຕ່ງ ແລະ ເພີ່ ມມູນຄ່າ ນອກເໜອືຈາກການສົ່ ງອອກວດັຖຸດບິ.   

 

11. ຊ່ອງວ່າງທາງດາ້ນພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ. ພືນ້ຖານໂຄງລ່າງທີ່ ບ່ໍພຽງພໍ ແມ່ນອຸປະສກັສໍາຄນັ ໃນການດໍາເນນີທຸລະກດິ ໃນສປປ 

ລາວ.9 ຄຸນນະພາບ ແລະ ການຄອບຄຸມຂອງພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ ເຊິ່ ງລວມທງັການບໍລກິານຕ່າງໆ ໃນຕວົເມອືງ, ຊນົລະປະທານ ແລະ 

ປະສດິທຜິນົຂອງພືນ້ຖານໂຄງລ່າງໃນຊນົນະບດົ, ການສະໜອງກະແສໄຟຟາ້ ໃນເຂດຊນົນະບດົ ແລະ ການຂນົສົ່ ງທາງບກົ ຕອ້ງໄດ ້

ຮບັການປບັປຸງ ເພື່ ອກະຕຸນ້ການລງົທນຶຂອງພາກເອກະຊນົ ແລະ ເຮດັໃຫກ້ານເຂົາ້ເຖງິຕະຫຼາດ ແລະ ການບໍລກິານທາງສງັຄມົກວາ້ງ

ຂຶນ້. ໃນປ ີ2012 ການເຂົາ້ເຖງິໄຟຟາ້ໃນເຂດຕວົເມອືງ ແມ່ນກວມເອາົ 97,8% ແຕ່ວ່າເຂດພູດອຍ ແມ່ນມພີຽງ 54,7% ເທົ່ າ

ນັນ້. ຕາຂ່າຍໄຟຟາ້ແຫ່ງຊາດ ບໍ່ ສາມາດຕອບສະໜອງໄດໃ້ນຊ່ວງເວລາທີ່ ມຄີວາມຕອ້ງການໄຟຟາ້ສູງ ເຊິ່ ງເປນັອຸປະສກັຕ່ໍການ

ລງົທນຶຈາກພາກເອກະຊນົ ແລະ ການເຊື່ ອມໂຍງຕາຂາຍ ໄຟຟາ້ກບັພາກພືນ້. ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກີ ແມ່ນຍງັບໍ່ ມຖີະ

ໜນົຫນົທາງເຂົາ້ເຖງິ. ພືນ້ຖານໂຄງລ່າງການຂນົສົ່ ງທີ່ ບ່ໍມປີະສດິທພິາບ ເປນັອຸປະສກັ ໃຫແ້ກ່ການເຂົາ້ເຖງິການບໍລກິານສາທາລະນະ

ສຸກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ໃນເຂດຊນົນະບດົ. ການຂາດແຄນຊນົລະປະທານ ເພື່ ອສົ່ ງເສມີຜະລດິຕະພາບການຜະລດິກະສກິໍາ ແລະ 

ການປູກພດືຫລາຍໆປະເພດ, ຮາ້ຍແຮງກວ່ານັນ້ ແມ່ນສະພາບຖະໜນົ ຫນົທາງໃນຊນົນະບດົທີ່ ບໍ່ ສະດວກເຊິ່ ງຈາໍກດັໃຫແ້ກ່ການ

ເຂົາ້ເຖງິຕະຫຼາດ ຍງັຄງົເປນັອຸປະສກັໃນການປບັປຸງຊວີດິການເປນັຢູ່ ຂອງຊາວກະສກິອນ. ໃນເຂດຕວົເມອືງ ພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ 

ແລະ ການບໍລກິານສາທາລະນະຂັນ້ພືນ້ຖານ ກໍ່ ຍງັຂາດແຄນ ເຖງິແມ່ນວ່າປະຊາກອນໃນເຂດຕວົເມອືງຈະເພີ່ ມຂຶນ້ຈາກ 17,0% 

ຫາ 33,0% ຂອງປະຊາກອນທງັໝດົໃນໄລຍະແຕ່ປ ີ1995 ຫາ 2015. ການບໍລກິານໃນຕວົເມອືງ ເປນັຕົນ້ການບໍລກິານເກບັສິ່ ງ

ເສດເຫຼອື ແລະ ການລະບາຍນໍາ້ເປືອ້ນ ແລະ ຫ່ອງລະບາຍນໍາ້ ແມ່ນມຄີວາມຄບືໜາ້ໜອ້ຍຫລາຍ ເຊິ່ ງເປນັຜນົໃຫສ້ິ່ ງແວດລອ້ມ ມີ

ການເສື່ ອມໂຊມລງົ. 

 

12. ການປກົຄອງທີ່ ຍງັຂາດປະສດິທພິາບ. ການປກົຄອງ ແລະ ສະພາບແວດລອ້ມທີ່ ເອືອ້ອໍານວຍໃຫແ້ກ່ການດໍາເນນີ ທຸລະ

ກດິ ຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັການປບັປຸງ ເພື່ ອດງຶດູດການລງົທນຶຈາກພາກເອກະຊນົໃຫຫ້ລາຍຂຶນ້. ຕາມການຈດັອນັອນັດບັໂດຍລວມຂອງ 

ສປປ ລາວ ວ່າດວ້ຍຄວາມສະດວກໃນການເລີ່ ມທຸລະກດິແມ່ນຢູ່ອນັດບັທີ່  160 ຈາກ 190 ປະເທດ10 ໃນປ ີ2016. ນອກຈາກ

ນັນ້ ສປປ ລາວ ຍງັຖກືຈດັຢູ່ອນັດບັທ ີ112 ຈາກ 138 ປະເທດ ໃນການປະເມນີສດິຕ່ໍຊບັສນິ ຂອງພນົລະເມອືງ ແລະ ຖກືຈດັ

ອນັດບັທີ່  95 ສໍາລບັຄວາມໂປ່ງໃສໃນການສາ້ງນະໂຍບາຍຂອງລດັຖະບານ (ຄໍາອະທບິາຍ ເພີ່ ມເຕມີ 9).  

 

13. ການບໍລຫິານພາກລດັທີ່ ຍງັຂາດປະສດິທພິາບ. ນະໂຍບາຍທາງດາ້ນການເງນິ-ງບົປະມານ ຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັການບໍລຫິານ

ຢ່າງລະມດັລະວງັ ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ຈະຖກືໝນູໃຊຢ່້າງມປີະສດິທພິາບ ເຂົາ້ໃນການລງົທນຶຂອງລດັ 

ແລະ ການບໍລກິານທາງສງັຄມົ. ລດັຖະບານ ໄດເ້ລີ່ ມລວບລວມຖານະທາງການເງນິຂອງຕນົ ໂດຍການເພີ່ ມທະວກີານເກບັລາຍຮບັ 

ແລະ ຫລຸດລາຍຈ່າຍ ແຕ່ວ່າການມອບໝາຍໜາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບ ແລະ ງບົປະມານ ໃຫຂ້ັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ ຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັການປບັປຸງ. 

ການຂະຫຍາຍການເຂົາ້ເຖງິການບໍລກິານດາ້ນສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການສກຶສາ ຍງັຄງົຊກັຊາ້ຢູ່ ເຊິ່ ງກໍ່ ໃຫເ້ກດີຜນົກະທບົທີ່ ບ່ໍສມົ

                                                           
9  ກອງປະຊູມເສດຖະກດິໂລກ. 2016. ບດົລາຍງານ ກ່ຽວກບັ ຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂນັໃນລະດບັໂລກ 2016–2017. ນະຄອນເຈນວີາ. 
10 ທະນາຄານໂລກ. 2016. ການດໍາເນນີທຸລະກດິ 2017: ໂອກາດເທົ່ າທຽມກນັສໍາລບັທຸກຄນົ. ນະຄອນຫຼວງວໍຊງິຕນັດຊີ.ີ 
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ສ່ວນຕ່ໍປະຊາຊນົຜູທຸ້ກຍາກທີ່ ອາໄສຢູ່ເຂດຊນົນະບດົ ແລະ ເຂດພູດອຍ.  ຍງັມປີະຊາຊນົອກີຈາໍນວນຫຼາຍ ທີ່ ບ່ໍສາມາດເຂົາ້ເຖງິ

ການບໍລກິານສາທາລະນະສຸກທີ່ ມຄຸີນນະພາບ ເຊິ່ ງມພີຽງແຕ່ 33% ຂອງປະຊາກອນທງັໝດົ ທີ່ ໄດຮ້ບັການຄຸມ້ຄອງຈາກປະກນັ

ສຸຂະພາບໃນປ ີ2016. ການບໍລຫິານດາ້ນການເງນິທີ່ ບໍ່ ເຂັມ້ແຂງ ແລະ ການຈດັສນັງບົປະມານ ໃຫແ້ກ່ວຽກງານສາທາລະນະສຸກທີ່

ຍງັບ່ໍພຽງພໍ ເປນັອຸປະສກັອນັສໍາຄນັໃນການບນັລຸເປົາ້ໝາຍ ໃຫມ້ກີານປະກນັສຸຂະພາບຢ່າງທົ່ ວໜາ້ໃນປ ີ2025.11 

 

14. ຊບັພະຍາກອນມະນດຸທີ່ ຍງັມຂໍີຈ້າໍກດັ. ຊບັພະຍາກອນມະນດຸທີ່ ຍງັບ່ໍໄດຮ້ບັການພດັທະນາ ຈາໍກດັການຂະຫຍາຍ ທຸລະ

ກດິ ແລະ ຜະລດິຕະພາບ. ໄດມ້ກີານລະບຸວ່າ ແຮງງານທີ່  ບ່ໍມສີມີ ືແລະ ບ່ໍໄດຮ້ບັການສກຶສາພຽງພໍ ແມ່ນອຸປະສກັອນັໜຶ່ ງທີ່ ສໍາຄນັ

ຕ່ໍການດໍາເນນີທຸລະກດິ (ຄໍາອະທບິາຍເພີ່ ມເຕມີ 9). ຄຸນນະພາບຂອງແຮງງານ ໂດຍລວມ ແລະ ອດັຕາການຮຽນຈບົຊັນ້ຂອງ

ນກັຮຽນໃນຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນປາຍ, ຊັນ້ສູງ ແລະ  ອາຊວີະສກຶສາ ຈາໍເປນັ ຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັການປບັປຸງ ເພື່ ອຕອບສະໜອງຕາມ

ຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ. ນອກນັນ້ ການທີ່ ບ່ໍສາມາດເຂົາ້ເຖງິ ການບໍລກິານດາ້ນສາທາລະນະສຸກທີ່ ມຄຸີນນະພາບ ຍງັ

ສົ່ ງຜນົກະທບົຕ່ໍຜະລດິຕະພາບຂອງແຮງງານນາໍອກີ. 

 

15. ການເສື່ ອມໂຊມທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ. ເນື່ ອງຈາກປະຊາກອນຫຼາຍກວ່າ 60% ແມ່ນອາໄສຢູ່ເຂດຊນົນະບດົ ແລະ ເພີ່ ງ

ພາຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດເພື່ ອການດໍາລງົຊວີດິ ການຫລຸດລງົຂອງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ລະບບົນເິວດ ຕອ້ງໄດຮ້ບັ

ການແກໄ້ຂ. ຮບັປະກນັການຖຄືອງທີ່ ດນິ ແມ່ນເປນັສິ່ ງຈາໍເປນັ ເພື່ ອເຮດັ ໃຫມ້ກີານເພີມ້ການລງົທນຶເຂົາ້ໃນກະສກໍິາ ແລະ ການ

ອະນຸລກັຮກັສາຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ. ໃນຂະນະທີ່  ລດັຖະບານໄດອ້ອກຄໍາສັ່ ງຢຸດການສົ່ ງອອກໄມທ່້ອນຊົ່ ວຄາວ ໃນເດອືນ 

ເມສາ 2016 ກໍ່ ຕາມ ແຕ່ຈະຕອ້ງມກີານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢ່າງເຄັ່ ງຄດັກວ່າເກົ່ າ ເພື່ ອສະກດັກັນ້ການລກັລອບ ຕດັໄມທ້ໍາລາຍປ່າທີ່ ຜດິ

ກດົໝາຍ ແລະ ການເຊື່ ອມໂຊມຂອງປ່າ. ສາເຫດອື່ ນໆທີ່ ພາໃຫເ້ກດີການເສື່ ອມໂຊມ ທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແມ່ນການວາງແຜນ

ນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ ທບ່ໍີມປີະສດິທພິາບ, ໄພພບິດັທີ່ ເກດີຈາກໄພທໍາມະຊາດ, ບ່ໍມຂີອບວຽກດາ້ນນຕິກໍິາ ແລະ ນະໂຍບາຍສໍາລບັການຄຸມ້

ຄອງສງິແວດລອ້ມທີ່ ບໍ່ ພຽງພໍ ແລະ ຈາໍກດັຂດີຄວາມສາມາດ ໃນການຄຸມ້ຄອງ ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ.  

 

16. ການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທາງດາ້ນໄພພບິດັ. ການຂະຫຍາຍຕວົທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ທີ່ ຂຶນ້ກບັຂະ ແ

ໜງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດເປນັຫຼກັ ແລະ ມຂໍີຈ້າໍກດັດາ້ນຂດີຄວາມສາມາດໃນການປບັຕວົ ພາໃຫສ້ປປ ລາວ ມຄີວາມສ່ຽງຕ່ໍ

ການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ ແລະ ໄພພບິດັທາງທໍາມະຊາດ. ຄາດວ່າຜນົກະທບົຈາກການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ ລວມມເີຊັ່ ນ: 

ອຸນນະພູມທີ່ ສູງຂຶນ້, ລະດູແລງ້ດນົຂຶນ້ກວ່າເກົ່ າ, ມຝີນົຕກົແຮງ ແລະ ຖີ່ ຂຶນ້, ໄພແຫງ້ແລງ້ ແລະ ນໍາ້ຖວ້ມ. ໄດມ້ກີານຄາດການວ່າ 

ໄພແຫງ້ແລງ້ ຈະສົ່ ງຜນົກະທບົໃນທາງລບົຢ່າງຮາ້ຍແຮງຕ່ໍການຜະລດິກະສກິາໍ ແລະ ເພີ່ ມຄວາມສ່ຽງໃຫຄ້ວາມບ່ໍໝັນ້ຄງົທາງດາ້ນ

ສະບຽງອາຫານ ແລະ ການສູນເສຍທາງດາ້ນກະສກິໍາ. ເກດີ ໄພນໍາ້ຖວ້ມຖີ່ ຂຶນ້ ຈະທໍາລາຍນາເຂົາ້, ລະບບົຊນົລະປະທານ, ຖະໜນົ

ຫນົທາງ ແລະ ຂວົຕ່າງໆ. ນອກຈາກຄວາມຈາໍເປນັ ໃນການປບັປຸງຄວາມພອ້ມຕ່ໍຄວາມສ່ຽງທາງດາ້ນໄພພບິດັ ແລະ ການຮບັມກືບັ

ໄພນໍາ້ຖວ້ມ ແລະ ໄພແຫງ້ແລງ້ແລວ້ ເຂດພາກເໜອືຂອງສປປ ລາວ ຍງັອາດຈະເກດີມແີຜ່ນດນິໄຫວນໍາອກີ. ການຮ່ວມມກືບັພາກ

ພືນ້ລະຫວ່າງປະເທດໄກຄ້ຽງ ແມ່ນມຄີວາມຈາໍເປນັໃນການແກໄ້ຂບັນັຫາຄວາມເສື່ ອມໂຊມທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ການ

ປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ. 

 

III. ຂອບເຂດວຽກງານຍຸດທະສາດ 

 

ກ. ບດົຮຽນທີ່ ຖອດຖອນໄດຈ້າກຍຸດທະສາດສະບບັກ່ອນ 

                                                           
11 ເປົາ້ໝາຍ 2020 ສໍາລບັການເຮດັ ໃຫປ້ະຊາຊນົມປີະກນັສຸຂະພາບແມ່ນ 80%. 
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17. ຈດຸປະສງົລວມຂອງຍຸດທະສາດການຮ່ວມມຂືອງເອດບີ ີ 2012-2016 ແມ່ນເພື່ ອການຂະຫຍາຍຕວົ ທາງດາ້ນ

ເສດຖະກດິສມົສ່ວນ ແລະ ແບບຍນືຍງົແລະ ເພື່ ອການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ໂດຍເນັນ້ໜກັໃສ່ (i) ຂະແໜງກະສກິາໍ, 

ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ການພດັທະນາຊນົນະບດົ; (ii) ການສກຶສາ; (iii) ພະລງັງານ; ແລະ (iv) ນໍາ້ປາປາ ແລະ ການ

ພດັທະນາພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການບໍລກິານໃນເຂດເທດສະບານອື່ ນໆ. ການບໍລຫິານຂອງພາກລດັ ແມ່ນວຽກທີ່ ກ່ຽວພນັກນັ

ກບັຫລາຍຂະແໜງການ. ສີ່ ຂງົເຂດໜາ້ວຽກທີ່ ພວົພນັກນັ ແມ່ນມບີດົບາດຕ່ໍການອອກແບບກດິຈະກາໍ ແລະ ຈດຸສຸມຂອງໂຄງການ 

ເຊັ່ ນ: ການພດັທະນາພາກເອກະຊນົ, ການປກົຄອງ, ຄວາມສະເໝພີາບລະຫວ່າງ ຍງິ-ຊາຍ ແລະ ການຮ່ວມມ ືແລະ ການເຊື່ ອມ

ໂຍງກບັພາກພືນ້. ບດົສະຫລຸບການທບົທວນຜນົການດໍາເນນີງານຂອງຍຸດທະສາດເພື່ ອການຮ່ວມມ ື2012-2016 ໄດກ້ໍານດົວ່າ 

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຍຸດທະສາດດັ່ ງກ່າວ ໂດຍລວມແມ່ນປະສບົຜນົສໍາເລດັ, ໂດຍແນະນໍາໃຫມ້ສີບືຕ່ໍ (i) ເພີມ້ການການມສ່ີວນ

ຮ່ວມກບັພາກເອກະຊນົໃຫຫ້ລາຍຂຶນ້ເພື່ ອໃຫມ້ກີານເຕບີ ໂຕຢ່າງສມົສ່ວນ; (ii) ສບືຕ່ໍໃຫກ້ານສະໜບັສະໜ◌ຸນການສກຶສາຊັນ້ສູງ 

ແລະ ອາຊວີະສກຶສາ; (iii) ສບືຕ່ໍການຊ່ວຍເຫລອືຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ເພື່ ອໃຫບ້ນັລຸເປົາ້ໝາຍ ການພດັທະນາທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັ

ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ; ແລະ (iv) ສບືຕ່ໍໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູການພດັທະນາ ວສິາຫະກດິຈລຸະພາກ, ຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ 

ຂະໜາດກາງ ແລະ ການເຊື່ ອມໂຍງເຂົາ້ໃນປະຊາຄມົເສດຖະກດິອາຊຽນ (AEC) (ເບິ່ ງຄໍາອະທບິາຍ 3). 

 

ຂ. ຍຸດທະສາດການພດັທະນາແຫ່ງຊາດ 

 

18. ເປົາ້ໝາຍລວມຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ 5 ປ ີຕັງ້ທີ່  VIII, 2016-2020, ທີ່  ໄດຮ້ບັຮອງໂດຍ

ສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນເດອືນເມສາ 2016 ແມ່ນການຫຼຸດພົນ້ອອກຈາກສະຖານະພາບການເປນັປະເທດ ດອ້ຍພດັທະນາພາຍໃນປ ີ

2020. ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດດັ່ ງກ່າວ ປະກອບດວ້ຍສາມໝາກຜນົຄ:ື (i) ການຂະຫຍາຍຕວົທາງດາ້ນ

ເສດຖະກດິຢ່າງສມົສ່ວນ, ໝັນ້ຄງົ ແລະ ຕໍ່ ເນື່ ອງ; (ii) ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸ ແລະ ການເສມີສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດ

ຂອງພາກລດັ ແລະ ພາກເອກະຊນົ, ຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໃນທຸກກຸ່ມຊນົເຜົ່ າ, ການເຂົາ້ເຖງິການສກຶສາ ແລະ ການບໍລກິານ

ສາທາລະນະສຸກ ທີ່ ມຄຸີນນະພາບສໍາລບັທຸກກຸ່ມຊນົເຜົ່ າ ແລະ ທຸກເພດທຸກໄວ, ພອ້ມດວ້ຍຄວາມຍຸຕທິໍາ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສ; ແລະ 

(iii) ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມຢ່າງມປີະສດິທຜິນົຕາມຫຼກັການຍນືຍງົ ແລະ ການ

ພດັທະນາຕາມທດິສຂີຽວ ແລະ ຄວາມພອ້ມ ໃນການຮບັມກືບັໄພພບິດັ ແລະ ຜນົກະທບົຈາກການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ. 

ລດັຖະບານໄດແ້ນ່ໃສ່ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດຢ່າງຮອບດາ້ນ ເພື່ ອບນັລຸເປົາ້ໝາຍສະຫະ

ສະວດັແຫ່ງການພດັທະນາທີ່ ຍງັຄງົຄາ້ງຢູ່ ແລະ ເພື່ ອຄວາມຄບືໜາ້ໃນເປົາ້ໝາຍການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ. ສປປ ລາວ ແມ່ນໜຶ່ ງ

ໃນຫກົປະເທດ ທີ່  ໄດມ້ກີານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງານ ທີ່ ໄດຮ້ບັການດດັປບັເປົາ້ໝາຍພດັທະນາແບບຍນືຍງົ ໃຫແ້ທດເໝາະກບັ

ປະເທດ. 

 

ຄ. ພາລະບດົບາດຂອງຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ 

 

19. ການໄຫລເຂົາ້ທນຶຊ່ວຍເຫລອືທາງການສຸດທເິພື່ ອການພດັທະນາ ໄດເ້ພີ່ ມຂຶນ້ຈາກ 297 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ ໃນປ ີ

2005 ເປນັ 471 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ ໃນປ ີ2015 ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູເຂົາ້ໃນການກໍ່ ສາ້ງ ພືນ້ຖານໂຄງ

ລ່າງ, ການສກຶສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ການບໍລຫິານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຊຸມຊນົ (civil society). ໄດມ້ກີານຄາດໝາຍວ່າ 
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ສະມາຄມົທີ່ ບ່ໍຫວງັຜນົກາໍໄລ ໃນປະເທດ ຊ່ວຍລດັຖະບານໃນຂງົເຂດດັ່ ງຕ່ໍໄປນີ ້(i) ແກໄ້ຂບນັຫາທາງສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ

ສໍາຄນັໆ ທີ່ ສົ່ ງຜນົກະທບົຕ່ໍປະຊາຊນົທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງ, (ii) ສາ້ງເຄື່ ອຄ່າຍກບັຊຸມຊນົ ແລະ ໝນູ ໃຊປ້ະສບົການຈາກທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ 

(iii) ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກ່ການສນົທະນາ-ປກຶສາຫາລ ື ຂອງຫລາຍພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ການສາ້ງຄວາມເປນັ

ເອກະພາບກນັກ່ຽວກບັບນັຫາດາ້ນນະໂຍບາຍ. ຖະແຫຼງການວຽງຈນັວ່າດວ້ຍການພດັທະນາທີ່ ມປີະສດິທຜິນົ ທີ່ ໄດຮ້ບັຮອງໃນປ ີ

2006 ໄດ ້ຖກືຜນັຂະຫຍາຍໃນປ ີ2015 ມາເປນັຖະແຫລງການວຽງຈນັວ່າດວ້ຍການເປນັຄູ່ຮ່ວມງານເພື່ ອການພດັທະນາ ແລະ 

ຮ່ວມມທືີ່ ມປີະສດິທຜິນົ ເຊິ່ ງເນັນ້ໜກັໃສ່ການເປນັຄູ່ຮ່ວມງານເພື່ ອການຮ່ວມມໃືນການພດັທະນາທີ່ ມປີະສດິທຜິນົຫລາຍຂຶນ້ກວ່າ

ເກົ່ າ.12 ດັ່ ງນ ັນ້, ການສາ້ງຍຸດທະສາດ ເພື່ ອການຮ່ວມມ ືແມ່ນໄດມ້ກີານປະສານສມົທບົຢ່າງໃກຊ້ດິກບັລດັຖະບານ ແລະ ບນັດາຄູ່

ຮ່ວມພດັທະນາ ພາຍໃຕຂ້ອບວຽກ ຂອງຖະແຫລງການວຽງຈນັວ່າດວ້ຍການເປນັຄູ່ ຮ່ວມງານເພື່ ອການພດັທະນາ ຮ່ວມມທືີ່ ມປີະ

ສດິທຜິນົ. 

 

ງ. ຈດຸປະສງົດາ້ນຍຸດທະສາດ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ ສໍາຄນັ ແລະ ບູລມິະສດິຂອງການດໍາເນນີງານຂອງເອດບີ ີ 

 

20. ບູລມິະສດິທາງດາ້ນຍຸດທະສາດ. ເພື່ ອໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັເປົາ້ໝາຍຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ 5 ປ ີ

ຄັງ້ທີ່  VIII, ຈດຸປະສງົຂອງຍຸດທະສາດເພື່ ອການຮ່ວມມ ືແມ່ນເພື່ ອການຂະຫຍາຍຕວົທາງດາ້ນເສດຖະກດິແບບສມົສ່ວນ ແລະຍນື

ຍງົໃຫຫ້ລາຍຂຶນ້ກວ່າເກົ່ າ. ບູລມິະສດິທາງດາ້ນຍຸດທະສາດຂອງເອດບີ ີຄ:ື (i) ການພດັທະນາພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ພາກເອກະ

ຊນົ ເພື່ ອໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູການສາ້ງວຽກເຮດັງານທໍາ ແລະ ສາ້ງລາຍໄດ,້ (ii) ການພດັທະນາ ຊບັພະຍາກອນມະນຸດ, ແລະ 

(iii) ການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຍນືຍງົ ແລະ ການປບັຕວົເພື່ ອຮບັມກືບັ ການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ. ຄວາມ

ສະເໝພີາບລະຫວ່າງ ຍງິ-ຊາຍ ແລະ ການປກົຄອງ ແມ່ນວຽກຕດິພນັກບັຫລາຍຂະແໜງການ. ຕາຕະລາງຂາ້ງລຸ່ມນີໄ້ດສ້ະແດງໃຫ ້

ເຫນັເຖງິຄວາມສອດຄ່ອງ ລະຫວ່າງ ບຸລມິະສດິ ຂອງຍຸດທະສາດການຮ່ວມ ແລະ ໝາກຜນົຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-

ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ 5 ປ ີ ຄັງ້ທີ່  VIII. ບຸລມິະສດິດາ້ນຍຸດທະສາດທີ່ ໜຶ່ ງ ແມ່ນຈະຊ່ວຍ ໃນການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກ່ການ

ພດັທະນາພາກເອກະຊນົ ເຊິ່ ງເອາົວສິາຫະກດິຈລຸະພາກ, ຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ຂະໜາດກາງເປນັຕວົນໍາ. ບຸລມິະສດິດາ້ນຍຸດທະ

ສາດທີ່ ສອງ ແມ່ນຈະປບັປຸງການສກຶສາ ແລະ ການບໍລກິານສາທາລະນະສຸກ ຕາມຄໍາແນະນໍາບດົຫລຸບຂອງການທບົທວນຍຸດທະ

ສາດເພື່ ອການຮ່ວມມ ື (ຄໍາອະທບິາຍ ທີ່  3). ບຸລມິະສດິດາ້ນຍຸດທະສາດທີ່ ສາມ ແມ່ນສອດຄ່ອງກບັພນັທະຂອງເອດບີ ີ ໃນການ

ເພີ່ ມທນຶສະໜບັສະໜນູການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ ແລະ ພນັທະຂອງລດັຖະບານຕ່ໍຂໍຕ້ກົລງົປາຣສິ. ເອດບີ ີ ຈະຮ່ວມມກືບັຄູ່

ຮ່ວມພດັທະນາ, ພາກເອກະຊນົ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົ ລວມທງັອງົການບ່ໍສງັກດັລດັຖະບານ ໂດຍຜ່ານຂອບເຂດວຽກ

ຂອງຖະແຫລງການວຽງຈນັ ວ່າດວ້ຍການເປນັຄູ່ຮ່ວມງານ ເພື່ ອການພດັທະນາ ແລະ ຮ່ວມມທືີ່ ມປີະສດິທຜິນົ. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 ລດັຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາສໍາຄນັໆ ລວມທງັເອດບີ ີໄດຮ້ບັຮອງເອາົຖະແຫລງການວຽງຈນັວ່າດວ້ຍການເປນັຄູ່ຮ່ວມງານ ເພື່ ອການພດັທະນາ ແລະ 

ຮ່ວມມທືີ່ ມປີະສດິທຜິນົ ໃນເດອືນພະຈກິ 2015 ຢູ່ກອງປະຊຸມໂຕະມນົຂັນ້ສູງ ຄັງ້ທີ່  12. ເຊິ່ ງຖະແຫລງການດັ່ ງກ່າວໄດຖ້ກືປະກາດໃຊຢູ່້ກອງປະຊຸມ

ໂຕະມນົປະຈາໍປີ ໃນເດອືນພະຈກິ 2016. 
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ຍຸດທະສາດການຮ່ວມມ ື2017-2020 ຂອງ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

 
ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັງ້ທ ີVIII (2016-2020) 

ເປົາ້ໝາຍ: ສາມາດຫລຸດພົນ້ອອກຈາກສະຖານະພາບການເປັນປະເທດດອ້ຍພດັທະນາໃນປີ 2020 ໂດຍຜ່ານການຂະຫຍາຍຕວົແບບສມົສ່ວນ, ຍນືຍງົ 

ແລະ ຕ່ໍເນື່ ອງ 

ໝາກຜນົທີ່  1: ການຂະຫຍາຍຕວົສມົສມົສ່ວນ, 

ໝັນ້ຄງົ ແລະ ຕ່ໍເນື່ ອງ 

ໝາກຜນົທີ່  2: ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນ 

ມະນຸດ ແລະ ຂດີຄວາມສາມາດຂອງລດັ ແລະ 

ເອກະຊນົ 

ໝາກຜນົທີ່  3: ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ນາໍໃຊ ້

ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ 

ຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ 

 

ຍຸດທະສາດການຮ່ວມມຂືອງເອດບີ ີ2017-2020 

ເປົາ້ໝາຍ: ການຂະຫຍາຍຕວົທາງດາ້ນເສດຖະກດິແບບຍນືຍງົ ແລະ ສມົດຸນຍິ່ ງຂຶນ້ 

ບຸລມິະສດິດາ້ນຍຸດທະສາດທີ່  1: ການ

ພດັທະນາພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ພາກ

ເອກະຊນົ ເພື່ ອສະໜບັສະໜນູ ການສາ້ງ

ວຽກເຮດັງານທໍາ ແລະ ສາ້ງລາຍໄດ ້

1) ການພດັທະນາພືນ້ຖານໂຄງ ລ່າງ 

ແລະ ພອ້ມທງັການຮ່ວມມ ືແລະ 

ການເຊື່ ອມໂຍງກບັພາກພືນ້ 

2) ເສມີສາ້ງການພດັທະນາວສິາ ຫະກດິ

ເອກະຊນົ 

3) ເພີ່ ມທະວຜີະລດິຕະພາບ ແລະ ການ

ສົ່ ງເສມີການຜະລດິກະສກິໍາໃຫ ້ເປນັ

ສນິຄາ້ 

4) ປບັປຸງການເຂົາ້ເຖງິນໍາ້ປະປາ ແລະ 

ສຸຂາພບິານທີ່ ຍນືຍງົ 

ບຸລມິະສດິດາ້ນຍຸດທະສາດທີ່  2: ການ

ພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ 

1) ສາ້ງຄວາມສາມາດຂອງຊບັພະຍາ 

ກອນມະນຸດທີ່ ມສີມີອືນັແທດເໜາະ 

2) ປບັປຸງການບລໍກິານດາ້ນສາທາລະນະ

ສຸກ 

ບຸລມິະສດິດາ້ນຍຸດທະສາດທີ່  3: ການຄຸມ້ຄອງ

ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຍນືຍງົ ແລະ ການປບັຕວົຕ່ໍກບັການ

ປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ 

1) ກາປະເມນີ ແລະ ຕອບໂຕຕ່ໍ້ການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ ແລະ 

ໄພພບິດັ  

2) ປບັປຸງສະພາບແວດລອ້ມໃນຕວົເມອືງ 

3) ຮກັສາໝາກຜນົຈາກການຜະລດິກະສກິາໍໂດຍບ່ໍທໍາລາຍ

ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 

ວຽກງານຕດິພວົພນັຫລາຍຂະແໜງການ: ການປົກຄອງ ແລະ ຄວາມສະເໝພີາບບ◌ົດບາດ ຍງິ-ຊາຍ 

 

ສີ່ ງທາ້ທາຍໃນການພດັທະນາ 

 ໂຄງສາ້ງການສົ່ ງອອກ ແລະ ການຜະລດິທີ່

ຈາໍກດັຫລາຍ 

 ຊ່ອງວ່າງທາງດາ້ນພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ 

 ຈາໍກດັດາ້ນຊບັພະຍາກອນມະນຸດ  ການເສື່ ອມໂຊມທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ 

 ການປກົຄອງ ແລະ ການບໍລຫິານຂອງພາກລດັທີ່ ຂາດປະສດິທພິາບ 

 

ຄໍາແນະນາໍຜ່ານການຮບັຮອງຜນົການທບົທວນຄນືຍຸດທະສາດເພື່ ອການຮ່ວມມ ື

 ເພີ່ ມທະວກີານເຮດັວຽກກບັພາກເອກະຊນົ 

 ແກໄ້ຂອຸປະສກັການພດັທະນາວສິາຫະກດິ ຈຸ

ລະພາກ, ຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ 

ພາຍໃຕກ້ານແຂ່ງຂນັໃນປະຊາຄມົເສດຖະກດິ

ອາຊຽນ 

 ສບືຕ່ໍການສະໜບັສະໜນູການສກຶສາຊັນ້ສູງ 

ແລະ ອາຊິວີະສກຶສາ 

 ມສ່ີວນຮ່ວມໃນຂະແໜງສາທາ ລະນະສຸກ

ຫລາຍຂຶນ້ 

 

ເອດບີ ີ= ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ;ີ ເອອຊີ ີ= ປະຊາຄມົເສດຖະກດິອາຊຽນ; ອາຊຽນ = ສະມາຄມົປະຊາຊາດແຫ່ງອາຊຕີາເວນັອອກສຽງ ໃຕ;້ CPS = ຍຸດ

ທະສາດເພື່ ອການຮ່ວມມ;ື ສປປ ລາວ = ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ; MSMEs = ວສິາຫະກດິຈລຸະພາກ, ຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ຂະໜ

າດກາງ; NSEDP = ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັງ້ທີ່  VIII; TVET = ອາຊວີະສກຶສາ. 

ແຫລ່ງຂໍມູ້ນ: ເອດບີ.ີ
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21. ການເພີ່ ມມູນຄ່າຂອງເອດບີ.ີ ຍຸດທະສາດເພື່ ອການຮ່ວມມ ື ໄດນ້ໍາເອາົປະສບົການທາງດາ້ນສະຖາບນັຂອງເອດບີພໍີສມົ

ຄວນ ແລະ ການສະໜບັສະໜນູ ເຂົາ້ໃສ່ແຜນງານການຮ່ວມມທືາງດາ້ນເສດຖະກດິ ໃນອະນພຸາກພືນ້ແມ່ນໍາ້ຂອງ. ຈດຸສຸມທາງດາ້ນ

ພູມສາດຂອງແຂວງທີ່ ທຸກຍາກຢູ່ຕາມແລວທາງເສດຖະກດິຂອງອະນຸພາກພືນ້ແມ່ນໍາ້ຂອງ ຈະເພີ່ ມທະວຜີນົ ປະໂຫຍດຈາກການ

ຮ່ວມມ ືແລະ ການເຊື່ ອມໂຍງກບັພາກພືນ້ ແລະ ຊ່ວຍສົ່ ງເສມີໃຫມ້ກີານຂະຫຍາຍຕວົ ທີ່ ມຄີວາມດຸ່ນດ່ຽງຫຼາຍຂຶນ້. ເອດບີ ີຈະເຮດັ

ວຽກຮ່ວມກນັຢ່າງກມົກຽວຕະຫລອດຮອດການດໍາເນນີງານ ແລະ ເສມີກບັການຊ່ວຍເຫລອືຂອງຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາອື່ ນໆ ໂດຍ

ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູການປກຶສາຫາລທືາງດາ້ນນະໂຍບາຍລະຫວ່າງກນັພາຍໃນ ແລະ ຈດັລໍາດບັການລງົທນຶໃຫເ້ໝາະສມົ ເພື່ ອ

ປບັປຸງພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ, ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸ, ການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງ ແວດລອ້ມ ແລະ ການປບັຕວົຕ່ໍການປ່ຽນແປງ

ດນິຟາ້ອາກາດ. ເຊິ່ ງວຽກດັ່ ງກ່າວ ຈະຊ່ວຍແກໄ້ຂຂໍຈ້າໍກດັ ທີ່ ມຕີໍ່ ສະພາບແວດລອ້ມທີ່ ເອືອ້ອໍານວຍໃນການດໍາເນນີທຸລະກດິ ໂດຍ

ການຂະຫຍາຍການເຂົາ້ເຖງິຕະຫຼາດ ທງັພາຍໃນ ແລະ ພາກພືນ້ ແລະ ພອ້ມທງັສະໜບັສະໜນູການພດັທະນາສມີແືຮງງານທີ່ ແທດ

ເໝາະກບັການຜະລດິອຸດສະຫະກາໍ. ວທິກີານແບບປະສມົປະສານ ຈະຊ່ວຍສາ້ງຄວາມຫລາກຫລາຍໃຫແ້ກ່ເສດຖະກດິ ແລະ ແກ ້

ໄຂຜນົກະທບົທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ຈາກການພດັທະນາພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການລງົທນຶຂອງພາກເອກະຊນົ. ການເຮດັວຽກ

ຮ່ວມກນັ ຈະໄດຮ້ບັການຕດິຕາມກວດກາ ໃນລະຫວ່າງການປກຶສາຫາລແືຜນງານການຊ່ວຍເຫລອື ແລະ ການທບົທວນຄນືການ

ດໍາເນນີງານ ຂອງ ໂຄງການຕ່າງໆປະຈາໍປ ີແລະ ຈະໄດສ້ະທອ້ນເຂົາ້ໃນການອອກແບບແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ. ແຜນຍຸດທະສາດ

ການຮ່ວມມ ືຈະຕອບສະໜອງຕ່ໍບຸລມິະສດິຕ່າງໆຂອງລດັຖະບານຕາມການປ່ຽນແປງທີ່ ເກດີຂຶນ້. 

 

1. ບຸລມິະສດິດາ້ນຍຸດທະສາດທີ່  1: ການພດັທະນາພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ພາກເອກະຊນົ ເພື່ ອສະນບັສະໜຸນການ

ສາ້ງວຽກເຮດັງານທໍາ ແລະ ສາ້ງລາຍໄດ ້

 

22. ການດໍາເນນີງານຂອງເອດບີ ີຈະປບັປຸງການເຊື່ ອມຈອດດາ້ນໂຄງລ່າງ ແລະ ສົ່ ງເສມີການລງົທນຶຂອງພາກເອກະຊນົ ທີ່ ສາ້ງ

ວຽກເຮດັງານທໍາ ແລະ ສາ້ງລາຍໄດ ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນຂະແໜງການທີ່ ບໍ່ ຂຶນ້ກບັຂະແໜງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ. ເອດບີ ີ

ຈະສບືຕ່ໍໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູຂະແໜງກະສກິາໍເພື່ ອການຄາ້   ໂດຍການສະໜອງທນຶໃຫແ້ກ່ການສາ້ງພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ ໃນເຂດ

ຊນົນະບດົທີ່ ມປີະສດິທຜິນົ ເພື່ ອນາໍໃຊທ່້າແຮງທາງດາ້ນກະສກິາໍຂອງປະເທດ ໃຫໄ້ດຮ້ບັໝາກຜນົຫຼາຍຂຶນ້ກວ່າເກົ່ າ. ການສະໜບັ

ສະໜນູການພດັທະນາຕວົເມອືງຕາມທດິສຂີຽວ ຈະຍກົລະດບັມາດຕະຖານຊວີດິການເປນັຢູ່ ແລະ ພອ້ມທງັສົ່ ງເສມີ ເສດຖະກດິຢູ່

ພາຍ ໃນທອ້ງຖິ່ ນ. ບຸລມິະສດິດາ້ນຍຸດທະສາດທີ່  1 ຈະຊ່ວຍໃຫລ້ດັຖະບານ ບນັລຸເປົາ້ໝາຍ ການພດັທະນາແບບຍນືຍງົທີ່  1, 2 

ແລະ 6-11. 

 

23. ການພດັທະນາພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການຮ່ວມມ ືແລະ ການເຊື່ ອມໂຍງກບັພາກພືນ້. ການລງົທນຶກໍ່ ສາ້ງພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ

ຂອງເອດບີ ີຈະເປນັການເປດີກວາ້ງການເຂົາ້ເຖງິຕະຫຼາດ, ການບໍລກິານທາງດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ໂອກາດທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ໃນຂະ

ນະດຽວກນັ ມກີານຫລຸດຜ່ອນຕົນ້ທນຶການຂນົສົ່ ງ. ການພດັທະນາເຫລົ່ ານີ ້ຈະສົ່ ງເສມີການຄາ້ ແລະ ການລງົທນຶພາຍໃນພາກພືນ້ 

ໂດຍການສະໜບັສະໜນູຂອງ ໂຄງການຊ່ວຍເຫລອືທາງດາ້ນວຊິາການ ວ່າດວ້ຍການອໍານວຍ ຄວາມສະດວກທາງດາ້ນການຄາ້ 

ແລະ ການຂນົສົ່ ງໃນພາກພືນ້. ການສະໜບັສະໜນູຂະແໜງພະລງັງານ ແມ່ນຈະສຸມໃສ່ການຕດິຕັງ້ໄຟຟາ້ໃນເຂດຊນົນະບດົໃນ

ບນັດາແຂວງພາກເໜອືທີ່ ທຸກຍາກ ເພື່ ອສົ່ ງເສມີມູນຄ່າເພີ່ ມເຂົາ້ໃນການຜະລດິກະສກິາໍ, ຂະຫຍາຍການບໍລກິານທາງດາ້ນສງັຄມົ 

ແລະ ຊ່ວຍເພີ່ ມທະວກີານສົ່ ງອອກໄຟຟາ້ໃຫກ້ບັບນັດາປະເທດອອ້ມຂາ້ງ. ການດໍາເນນີງານໃນຂະແໜງຂນົສົ່ ງ ຈະປບັປຸງການ

ບໍາລຸງຮກັສາຖະໜນົຫນົທາງ ແລະ ລງົເລກິຕາໜ່າງເສັນ້ທາງຊນົນະບດົ ຕາມແລວທາງເສດຖະກດິ. ການສະໜບັສະໜນູການ

ພດັທະນາຕວົເມອືງຕາມແລວທາງເສດຖະກດິ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ແບບຍນືຍງົ ຈະເພີ່ ມທະວໃີຫແ້ກ່ການເຂົາ້ເຖງິລະຫວ່າງເຂດ

ຕວົເມອືງ ແລະ ເຂດຊນົນະບດົ, ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການລງົທນຶເຂົາ້ໃນທຸລະກດິກະສກິາໍ ແລະ ເຮດັໃຫຊ້າວກະສກິອນ
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 ແລະ ວສິາຫະກດິຈລຸະພາກ, ຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ໃນການເຂົາ້ເຖງິຕ່ອງໂສກ້ານສາ້ງມູນຄ່າເພີ່ ມໃນລະດບັແຫ່ງຊາດ 

ແລະ ພາກພືນ້ ໂດຍຜ່ານການໂຄສະນາເຜຍີແຜ່ໂອກາດ ການພດັທະນາທຸລະກດິ ແລະ ຄວາມຮູ.້ 

 

24. ການສົ່ ງເສມີການພດັທະນາວສິາຫະກດິເອກະຊນົ.  ເອດບີ ີ  ຈະຊ່ວຍລດັຖະບານໃນການນາໍໃຊທ່້າແຮງຂອງພາກເອກະ

ຊນົເປນັເຄື່ ອງຈກັ ໃນການສາ້ງວຽກເຮດັງານທໍາ ແລະ ສາ້ງລາຍໄດໃ້ຫແ້ກ່ປະຊາຊນົ. ການດໍາເນນີການ ເພີ່ ມເຕມີລວມມ ີ(i) ສົ່ ງເສມີ

ການພດັທະນາວສິາຫະກດິຈລຸະພາກ, ຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ໂດຍການປບັປຸງຂອບວຽກນະໂຍບາຍເພື່ ອການລງົທນຶ

ຂອງພາກເອກະຊນົ, ການພດັທະນາສມີແືຮງງານ ແລະ ການບໍລກິານຈດັຫາງານ; (ii) ສບືຕ່ໍການສະໜບັສະໜນູຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນວຊິາ

ການເພື່ ອຂະຫຍາຍການເຂົາ້ເຖງິແຫ່ຼງທນຶ ແລະ ການບໍລກິານການເງນິທີ່ ສາມາດຈ່າຍໄດ ້ແລະ ເໝາະສມົຂອງວສິາຫະກດິຈລຸະພາກ

, ຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ; ແລະ (iii) ສະໜບັສະໜນູຄວາມພະຍາຍາມຂອງລດັຖະບານໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ບນັດາ

ພນັທະຂອງປະຊາຄມົເສດຖະກດິອາຊຽນ ແລະອື່ ນເຊັ່ ນ: ການເພີ່ ມທະວກີານເຊື່ ອມໂຍງທາງດາ້ນການຄາ້, ການສົ່ ງເສມີການລງົທນຶ

ໂດຍກງົຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ການປບັປຸງແບບວທິກີານດໍາເນນີການດາ້ນລະບຽບການ. ກມົດໍາເນນີງານພາກເອກະຊນົຂອງເອດບີ ີ

ຈະຊອກຫາ ໂອກາດ ໃນຂະແໜງໃດກໍ່ ໄດທ້ີ່ ມທ່ີາແຮງ ລວມເຖງິໂຄງການພະລງັງານລມົທີ່ ໄດມ້ກີານນໍາສະເໜ.ີ ໂຄງການພະລງັງານ

ຂອງພາກເອກະຊນົ ເຊິ່ ງລວມ ເຖງິໂຄງການພະລງັງານທດົແທນ ຈະໄດຮ້ບັການສາ້ງໂຄງສາ້ງເພື່ ອຂາຍໄຟຟາ້ໃຫແ້ກ່ຜູຊ້ ືທ້ ີ່ ມຄີວາມ

ໜາ້ເຊື່ ອຖໃືນບນັດາ ປະເທດໃກຄ້ຽງ. ກມົອາຊຕີາເວນັອອກສຽງ ໃຕຂ້ອງເອດບີ,ີ ຫອ້ງການຮ່ວມມ ືລະຫວ່າງ ພາກລດັ-ເອກະຊນົ 

ແລະ ກມົດໍາເນນີງານພາກເອກະຊນົ ຈະຊ່ວຍລດັຖະບານໃນການກະກຽມກອບລະບຽບການຕ່າງໆ ສໍາລບັການຮ່ວມມພືາກລດັ-

ເອກະຊນົ ແລະ ຊອກຫາໂອກາດສໍາລບັການຮ່ວມມລືະຫວ່າງພາກລດັ-ເອກະຊນົ ໃນຂະແໜງກະສກິໍາ, ຂະແໜງສກຶສາ, ການ

ພດັທະນາຕວົເມອືງ, ນໍາ້ປະປາ ແລະ ສຸຂາພບິານ, ສາທາລະນະສຸກ, ພະລງັງານ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ. 

 

25. ເພີ່ ມຜະລດິຕະພາບ ແລະ ສົ່ ງເສມີການຜະລດິກະສກໍິາເພື່ ອການຄາ້. ເພີ່ ມຜະລດິຕະພາບດາ້ນກະສກິາໍ ແລະ ສົ່ ງເສມີກະສິ

ກາໍເພື່ ອການຄາ້ ຈະສາ້ງວຽກເຮດັງານທໍາໃຫແ້ກ່ປະຊາຊນົຜູທຸ້ກຍາກ, ແມ່ຍງິ ແລະ ບນັດາຊນົເຜົ່ າໃນເຂດຊນົນະບດົ. ໂຄງການທີ່ ເອ

ດບີໃີຫກ້ານສະໜບັສະໜນູ ຈະ (i) ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູການປບັປຸງພືນ້ຖານໂຄງລ່າງໃນເຂດຊນົນະບດົ ທີ່ ມປີະສດິທຜິນົ, (ii) 

ສົ່ ງເສມີການຂະຫຍາຍຕວົ ແລະ ການພດັທະນາທາງດາ້ນກະສກິໍາ ໃຫມ້ຄີວາມຫຼາກຫຼາຍຂຶນ້ ແລະ (iii) ປບັປຸງສະພາບແວດລອ້ມ

ທີ່ ເອືອ້ອໍານວຍໃຫແ້ກ່ການພດັທະນາທຸລະກດິດາ້ນກະສກິາໍ. ບນັດາໂຄງການຢູ່ທາງແຂວງພາກເໜອື ທີ່ ທຸກຍາກ ແລະ ຕາມແລວ

ທາງເສດຖະກດິຕາເວນັອອກ-ຕາເວນັຕກົຂອງອະນພຸາກພືນ້ແມ່ນໍາ້ຂອງ ຈະເພີ່ ມໃຫແ້ກ່ ຊາວກະສກິອນ ເຂົາ້ເຖງິພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ

ໃນເຂດຊນົນະບດົທີ່ ມປີະສດິທຜິນົ, ເພີ່ ມການສະໜອງອາຫານ ທີ່ ມຄຸີນຄ່າທາງ ໂພຊະນາການໃຫແ້ກ່ການບໍລໂິພກພາຍໃນ, 

ສົ່ ງເສມີການສົ່ ງອອກສນິຄາ້ປອດສານພດິ ແລະ ສົ່ ງເສມີວຽກເຮດັງານທໍາ ທີ່ ນໍາໂດຍແມ່ຍງິ ຕະຫຼອດຮອດຕ່ອງໂສກ້ານສາ້ງມູນຄ່າ

ເພີ່ ມໃນການຜະລດິອາຫານ ແລະ ກະສກິາໍ. ໂຄງການຂອງພາກພືນ້ວ່າດວ້ຍການປບັປຸງມາດຕະຖານທາງດາ້ນສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂາ

ນາໄມພດື ຈະຊ່ວຍເພີ່ ມທະວກີານສົ່ ງອອກຜະລດິຕະພນັກະສກິາໍ. 

 

26. ປບັປຸງການເຂົາ້ເຖງິນໍາ້ປະປາ ແລະ ສຸຂາພບິານ. ການປບັປຸງພືຶນ້ຖານໂຄງລ່າງໃນເທດສະບານ ແລະ ການບໍລ ິ ການທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງ ຈະຊ່ວຍການພດັທະນາອຸດສະຫະກາໍໃໝ່ ແລະ ຕອບໂຕກ້ບັບນັດາສິ່ ງທາ້ທາຍໃນການຂະຫຍາຍ ຕວົເມອືງຢ່າງໄວວາ. 

ການຊ່ວຍເຫຼອືຂອງເອດບີ ີຈະແນໃສ່ (i) ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງດາ້ນການປກົຄອງ, ການວາງຜງັເມອືງ ແລະ ຂດີຄວາມສາມາດຂອງ

ສະຖາບນັ; (ii) ປບັປຸງປະສດິທພິາບທາງດາ້ນການເງນິ ແລະ ການດໍາເນນີງານ ຂອງໜ່ວຍງານນໍາ້ປະປາຂັນ້ແຂວງ; (iii) ຍກົລະດບັ

ວຽກງານກດົໝາຍ ແລະ ສະຖາບນັ ເພື່ ອຄຸມ້ຄອງການພດັທະນາຕວົເມອືງ ຕາມທດິສຂີຽວ; (iv) ເພີ່ ມຄຸນນະພາບ ແລະ ເຄອືຂ່າຍ

ການບໍລກິານນໍາ້ປະປາ ແລະ ສຸຂາພບິານ; ແລະ (v) ສົ່ ງເສມີການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງພາກເອກະຊນົ. ນອກຈາກນັນ້ ໂຄງການການ

ປບັປຸງການເກບັສິ່ ງເສດເຫຼອື ແລະ ການເກບັນໍາ້ເສຍ, ກກັເກບັ ແລະ ບໍາບດັນໍາ້ເສຍໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ ຈະໄດມ້ກີານພຈິາລະນາ.  
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2. ບູລມິະສດິດາ້ນຍຸດທະສາດທີ່  2: ເພີ່ ມທະວກີານພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸ 

 

27. ເພື່ ອສາ້ງເສດຖະກດິ ໃຫມ້ຄີວາມຫລາກຫຼາຍດາ້ນ ແລະ ຊ່ວຍການຂະຫຍາຍຕວົທາງເສດຖະກດິແບບສມົສ່ວນ ເອດບີ ີ

ຈະສະໜບັສະໜນູໃນການສາ້ງສມີແືຮງງານ ແລະ ການພດັທະນາທາງດາ້ນຄວາມຮູ ້ ໃນຂະແໜງການທີ່ ບ່ໍແມ່ນຂະແໜງຊບັ

ພະຍາກອນທໍາມະຊາດ. ເຊິ່ ງປະກອບດວ້ຍການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດໃຫແ້ກ່ລດັຖະບານ ໃນການອອກແບບ ແລະ ການບໍລຫິານ 

ການສກຶສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ເພື່ ອສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງການປກົປອ້ງທາງດາ້ນສງັຄມົ. ປບັປຸງການເຂົາ້ເຖງິການບໍລກິານ 

ສາທາລະນະສຸກທີ່ ມຄຸີນນະພາບ ຈະສາມາດເຮດັ ໃຫກ້ານດໍາລງົຊວີດິດຂີຶນ້ ແລະ ປະສດິທພິາບຂອງແຮງງານສູງຂຶນ້. ບຸລມິະສດິ

ດາ້ນຍຸດທະສາດທີ່  2 ຈະຊ່ວຍລດັຖະບານ ບນັລຸເປົາ້ໝາຍການພດັທະນາແບບຍນືຍງົທ ີ3 ແລະ 4. 

 

28. ການສາ້ງຊບັພະຍາກອນມະນຸດທີ່ ສາມາດປບັໂຕ ໄວ ແລະ ມສີມີແືຮງງານທີ່ ແທດເໝາະ. ການສະໜອງແຮງງານທີ່ ຍກົລະ

ດບັສມີແືຮງງານ ແລະ ຄວາມຮູ ້ຕອ້ງການຄຸນນະພາບການສກຶສາຂັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາຕອນປາຍ, ການສກຶສາຊັນ້ສູງ ແລະ ອາຊວີະ

ສກຶສາ ທີ່ ເໝາະສມົກບັອຸດສາຫະກາໍ. ເອດບີ ີ ຈະຍງັສບືຕ່ໍໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູທງັສາມຂະແໜງການຍ່ອຍນີ ້ ໂດຍຈະສຸມໃສ່

ການປະຕຮູິບທີ່ ຕດິພນັກນັ ເຊິ່ ງຊ່ວຍໃຫບ້ນັດາ ໂຮງຮຽນ ຜະລດິນກັສກຶສາທີ່ ພອ້ມເຮດັວຽກ ແລະ ຕອບສະໜອງຕາມຄວາມ

ຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ. ການປະຕບິດັງານ ຈະແນ່ໃສ່ຄວາມສະເໝພີາບລະຫວ່າງ ຍງິ-ຊາຍ ແລະ ເສມີໃຫບ້ນັດາໂຄງການ

ທີ່ ບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາກາໍລງັດໍາເນນີຢູ່ໃນຊັນ້ປະຖມົ, ມດັທະຍມົຕອນຕົນ້ ແລະ ອາຊວີະສກຶສາ. ທນຶການສກຶສາສໍາລບັຜູທຸ້ກ

ຍາກ ແລະ ຜູດ້ອ້ຍໂອກາດ ຈະຍງັສບືຕ່ໍຢູ່ໃນການອອກແບບໂຄງການ ແລະ ແຜນງານ. 

 

29. ປບັປຸງການບລໍກິານສາທາລະນະສຸກ. ເພື່ ອໃຫກ້ານປກົປອ້ງດາ້ນສງັຄມົແກ່ປະຊາຊນົຜູທຸ້ກຍາກ, ຜູຍ້າ້ຍຖິ່ ນຖານ ແລະ 

ກຸ່ມຜູມ້ຄີວາມສ່ຽງອື່ ນໆ ແລະ ເພື່ ອຍກົລະດບັຄວາມສມົດຸນ ແລະ ຜະລດິຕະພາບ ເອດບີ ີຈະສບືຕ່ໍໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູວຽກ

ງານການປກົຄຸມສຸຂະພາບທຸກທົ່ ວໜາ້. ການຊ່ວຍເຫລອືໃນຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ຈະສຸມໃສ່ (i) ປບັປຸງສະຖາບນັຝກຶອບົຮມົ 

ທາງການແພດ; (ii) ປບັປຸງວຽກງານການເງນິ ແລະ ການປກົຄອງຂອງຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ເຊິ່ ງລວມເຖງິການປະກນັ

ສຸຂະພາບ; (iii) ເພີ່ ມຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ຄວາມປອດໄພດາ້ນສຸຂະພາບ ແລະ ພືນ້ຖານໂຄງລ່າງທາງດາ້ນສາທາລະນະສຸກໃນ

ພາກພືນ້ ໂດຍສະເພາະ ໃນເຂດຊາຍແດນ; ແລະ (v) ສົ່ ງເສມີ ການລງົທນຶຂອງພາກເອກະຊນົເຂົາ້ໃນພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການບໍ

ລກິານສາທາລະນາສຸກ.  

 

3. ບຸລມິະສດິດາ້ນຍຸດທະສາດທີ່  3: ການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດແບບຍນືຍງົ ແລະ ການປບັຕວົຕ່ໍການ

ປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ 

 

30. ການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຍນືຍງົ ແລະ ການປບັຕວົຕ່ໍການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ ຈະສົ່ ງເສມີການ

ຂະຫຍາຍຕວົທາງເສດກດິຕາມທດິສຂີຽວ ແລະ ເພີ່ ມຜນົຕອບແທນຈາກຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ. ການປະກອບສ່ວນແຫ່ງຊາດ

ຂອງປະເທດທີ່ ກາໍນດົໄວຂ້ອງ ສປປ ລາວ ໄດວ້າງກອບການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປນດນິຟາ້ອາກາດ ແລະ ການປບັຕວົຕ່ໍກບັການ

ປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ ໃນຂະແໜງກະສກິໍາ, ປ່າໄມ ້ແລະ ການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ, ຊບັພະຍາກອນນໍາ້, ພະລງັງານ, ການຂນົສົ່ ງ, ການ

ພດັທະນາຕວົເມອືງ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ. ມາດຕະການເຫລົ່ ານີ ້ຈະໄດລ້ວມເຂົາ້ແບບຄດັເລອືກຂອງການດໍາເນນີງານຂອງ ເອດີ

ບ.ີ ການບໍລຫິານຄວາມສ່ຽງດາ້ນໄພພບິດັກໍ່ ຈະຖກືລວມເຂົາ້ແບບຄດັເລອືກຂອງການດໍາເນນີງານຂອງເອດບີ ີ ຕາມຄວາມເໝາະ

ສມົ. ບຸລມິະສດິດາ້ນຍຸດທະສາດທີ່  3 ຈະຊ່ວຍລດັຖະບານ ບນັລຸເປົາ້ໝາຍພດັທະນາແບບຍນືຍງົທີ່  12, 13 ແລະ 15.  

 

31. ໂຄງການທີ່ ເອດບີ ີ ຈະຊ່ວຍຍກົລະດບັການຄຸມ້ຄອງຮກັສາແຫລ່ງນໍາ້ ຜ່ານການສົ່ ງເສມີການຄຸມ້ຄອງການນາໍໃຊທ້ີ່ ດນິ 

ແລະ ແນວທາງປະຕບິດັທາງດາ້ນກະສກິາໍທີ່ ດກີວ່າເກົ່ າ. ນອກນັນ້ ເອດບີ ີຈະເພີ່ ມຄວາມສາມາດໃນການປບັຕວົຕ່ໍການປ່ຽນແປງດນິ
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ຟາ້ອາກາດຂອງພືນ້ຖານໂຄງລ່າງໃນເຂດຊນົນະບດົທີ່ ມປີະສດິທຜິນົ ແລະ ການສາ້ງທາງຜ່ານຂອງປາເພື່ ອອານຸລກັພນັປາ, ການ

ຄອບຄອງທີ່ ດນິ, ການວາງແຜນທີ່ ດນິ, ການຄຸມ້ຄອງຄຸນນະພາບນໍາ້, ການອານຸລກັຮກັສາລະບບົນເິວດ, ວຖິ ີການຜະລດິກະສກິາໍທີ່

ປບັຕວົເຂົາ້ກບັສະພາບອາກາດ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງເສດເຫຼອື ຈາກເຂດຜະລດິກະສກິາໍ. ການສະໜບັສະໜນູການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນ

ວຊິາການ ຈະຊ່ວຍລດັຖະບານໃນການກະກຽມກດົໝາຍວ່າດວ້ຍ ການບໍລຫິານ ຄວາມສ່ຽງທາງໄພພບິດັ ແລະ ການປ່ຽນແປງດນິ

ຟາ້ອາກາດ. ຈະມກີານພຈິາລະນາໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫຼອືສໍາລບັການປບັຕວົຂອງລະບບົນເິວດ ແລະ ການປກົປກັຮກັສາຊບັພະຍາ ກອນ

ທໍາມະຊາດ ເຊິ່ ງລວມທງັປ່າໄມ.້ 

 

4. ຄວາມສະເໝພີາບ ບ◌ດົບາດ ຍງິ-ຊາຍ ແລະ ການປກົຄອງຖເືປນັວຽກປິ່ ນອອ້ມທີ່ ພວົພນັກນັ 

 

32. ຄວາມສະເໝພີາບ ບດົບາດ ຍງິ-ຊາຍ ຈະມກີານນໍາສະເໜຢູ່ີໃນ ໂຄງການ ແລະ ແຜນງານຢ່າງພົ່ ນເດັ່ ນ. ການຊ່ວຍເຫຼອືໃນ

ຂະແໜງການສກຶສາຂອງເອດບີ ີຈະໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູແມ່ຍງິ ໃຫໄ້ດເ້ຂົາ້ຢູ່ໃນແຮງງານປກົະຕ ິແລະ ການເຂົາ້ເຖງິການຝກຶອບົ

ໃນວຊິາທີ່ ບ່ໍແມ່ນຂອງຜູຍ້ງິ. ການເງນິຂອງຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ຈະຊ່ວຍໃຫແ້ມ່ຍງິ ແລະ ເດກັຍງິຈາກຊຸມຊນົຊນົເຜົ່ າໃນເຂດ

ຫ່າງໄກສອກຫລກີຕ່າງໆ ເຂົາ້ເຖງິ ການບໍລກິານສາທາລະນາສຸກທີ່ ມຄຸີນນະພາບຢ່າງເທົ່ າທຽມກນັ ເຊິ່ ງລວມທງັສຸຂະພາບທາງເພດ 

ແລະ ການຈະເລີນິພນັ. ໂຄງການທງັໝດົ ຈະສົ່ ງເສມີການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍງິ ໃນການຕດັສນິບນັຫາ ແລະ ມຄີວາມເທົ່ າທຽມ

ກນັໃນເຂົາ້ເຖງິວຽກເຮດັງານທໍາ ແລະ ຊບັພະຍາກອນອື່ ນໆ. ການເຂົາ້ໄປມສ່ີວນຮ່ວມໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ກະສກິາໍ 

ຈະເພີ່ ມໃຫແ້ມ່ຍງິ ເຂົາ້ເຖງິການຝກຶອບົຮມົດາ້ນວຊິາການ ແລະ ການພດັທະນາທາງທຸລະກດິ, ການຂະຫຍາຍວຽກງານສົ່ ງເສມີການ

ບໍລກິານ, ແຫລ່ງທນຶທີ່ ສາມາດຊໍາລະຄນືໄດແ້ລະ ເຂົາ້ເຖງິຕະຫລາດ. ການຈະຊ່ວຍເຫລອືນີ ້ຈະຊ່ວຍໃຫລ້ດັຖະບານບນັລຸເປົາ້ໝາຍ

ການພດັທະນາແບບຍນືຍງົທີ່  5 ແລະ 10. 

 

33. ການສະໜບັສະໜນູການເຂົາ້ຮ່ວມປະຊາຄມົເສດຖະກດິອາຊຽນ ໄປພອ້ມກນັກບັການສະໜບັສະໜນູເງນິກູທ້າງວຊິາ

ການ ວ່າດວ້ຍການປະເມນີຜນົກະທບົທາງດາ້ນນຕິກິາໍ ແລະ ລະບບົການຂຶນ້ທະບຽນວສິາຫະກດິແຫ່ງຊາດ ທີ່ ກາໍລງັດໍາເນນີຢູ່ ຈະ

ຊ່ວຍເຮດັໃຫສ້ະພາບແວດລອ້ມທີ່ ເອືອ້ອໍານວຍຫຼາຍຂຶນ້ແກ່ທຸລະກດິຂອງພາກເອກະຊນົ.  ຊບັພະຍາກອນທີ່ ບ່ໍພຽງພໍໃນລະດບັ

ຊາດ ແລະ ຄວາມບ່ໍເທົ່ າທຽມກນັ ໃນການບໍລກິານດາ້ນການສກຶສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ ຈະໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂ ໂດຍການປບັປຸງ

ການສາ້ງແຜນງບົປະມານໃນໄລຍະກາງ, ຂັນ້ຕອນ ໃນການຈດັສນັງບົປະມານ ແລະ ຍກົລະດບັຂດີຄວາມສາມາດໃນການບໍລຫິານ

ລາຍຈ່າຍ. ອງີ ໃສ່ຜນົໄດຮ້ບັໃນບນັດາຂະແໜງການເຫລົ່ ານີ ້ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼອື ຂອງບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາອື່ ນໆ ອາດຈະມກີານ

ເພີ່ ມການສະໜບັສະໜນູການຄຸມ້ຄອງລາຍຈ່າຍພາກລດັຫລາຍຂຶນ້.  

 

ຈ. ບນັດາບຸລມິະສດິໃນການສະໜບັສະໜນູດາ້ນຄວາມຮູ ້

 

34. ຄວາມຮູກ່້ຽວກບັປະເທດ, ຂະແໜງການ, ໂຄງການ ແລະ ພາກພືນ້ ຈະຖກືລວບລວມໄວຢ່້າງຕ່ໍເນື່ ອງ ແລະ ຖກືເຜຍີແຜ່ 

ຜ່ານກອງປະຊຸມສໍາມະນາ, ກອງປະຊຸມສນົທະນາ, ກອງປະຊຸມກບັພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ, ເອກະສານຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ສື່ ສງັຄມົອອນ

ລາຍ ເຊິ່ ງລວມທງັເວບໄຊສຂອງເອດບີ ີແລະ ເວບັໄຊສສາໍນກັງານປະຈາໍ ສປປ ລາວ. ຄວາມຮູໃ້ໝ່ໆ ແລະ ແນວຄດິປະດດິສາ້ງໃໝ່  

ຈະສອດຄ່ອງກບັບຸລມິະສດິດາ້ນຍຸດທະສາດຂອງຍຸດທະສາດການຮ່ວມມ.ື 13 ຈະໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫລອືດາ້ນຄວາມຮູ ້ ຂອງການຂະ 

ຫຍາຍການຜະລດິຂອງເສດຖະກດິ, ການບໍລຫິານຄຸມ້ຄອງຂະແໜງການ, ການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ, ການຂະຫຍາຍຕວົຕາມ

ທດິສຂີຽວ, ການຮ່ວມມ ືແລະ ການເຊື່ ອມໂຍງກບັພາກພືນ້, ຄວາມສະເໝພີາບ ບດົບາດ ຍງິ-ຊາຍ ແລະ ສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດໃນ

                                                           
13 ແຜນວຽກກ່ຽວກບັຄວາມຮູຂ້ອງປະເທດແມ່ນຢູ່ໃນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍທີ່  2. 
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ການປກົປອ້ງ. ເອດບີ ີຈະອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການຖ່າຍທອດຄວາມຮູ ້ແລະ ປະສບົການໃນພາກພືນ້ໃຫແ້ກ່ ສປປ ລາວ, ສາ້ງ

ຂວົຕ່ໍດາ້ນຄວາມຮູກ້ບັສະຖາບນັຕ່າງໆ ໃນພາກພືນ້ ແລະ ສົ່ ງເສມີການຮ່ວມມ ື ລະຫວ່າງ ບນັດາປະເທດກາໍລງັພດັທະນາ. 

 

IV. ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຍຸດທະສາດ 

 

ກ. ຂະຫນາດຂອງທນຶຊ່ວຍເຫລອື 

 

35. ການປ່ອຍກູຂ້ອງ ເອດບີ ີຈະສອດຄ່ອງກບັສະພາບໜີສ້ນິພາກລດັຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ຄູ່ ມແືນະນາໍການກູຢ້ມື. ເອດບີ ີ

ຈດັປະເພດໃຫ ້ສປປ ລາວ ຢູ່ໃນປະເທດກຸ່ມ A ເຊິ່ ງສາມາດເຂົາ້ເຖງິແຫລ່ງທນຶທົ່ ວໄປແບບຜ່ອນຜນັ ແລະ ທນຶຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ຈາກ

ກອງທນຶພດັທະນາອາຊ.ີ14 ການຈດັສນັແຫລ່ງທນຶກູຢ້ມືຈາກແຫລ່ງທນຶທົ່ ວໄປແບບຜ່ອນຜນັ ແລະ ປະລມິານທນຶຊ່ວຍເຫລອືຈາກ

ກອງທນຶພດັທະນາອາຊ ີໃຫແ້ກ່ ສປປ ລາວ ສໍາລບັ ປ ີ2017-2020 ແມ່ນມມີູນຄ່າປະມານ 421 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ ເຊິ່ ງລວມ

ທງັບນັດາໂຄງການຂອງພາກພືນ້.15 ເອດບີ ີ ຈະຊອກຫາທນຶສມົທບົ ແລະ ການສະໜອງທນຶຈາກແຫລ່ງທນຶອື່ ນໆ ໃນຊ່ວງໄລຍະ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຍຸດທະສາດເພື່ ອການຮ່ວມມ ື ເຊິ່ ງລວມທງັເງນິກູຢ້ມືຈາກແຫລ່ງທນຶທົ່ ວໄປແບບຜ່ອນຜນັ ແລະ ທນຶ

ຊ່ວຍເຫລອືລາ້ຈາກກອງທນຶພດັທະນາອາຊຂີອງອະນຸພາກພືນ້, ກອງທນຶໂລກ, ກອງທນຶພດັທະນາພືນ້ຖານໂຄງລ່າງອາຊຽນ ແລະ 

ກອງທນຶທີ່ ກ່ຽວກບັການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ. 16  ເອດບີ ີ ຈະເພີ່ ມການດໍາເນນີງານພາກເອກະຊນົຂອງຕນົ ແລະ ລະດມົ

ຊບັພະຍາກອນຕ່າງໆຈາກພາກເອກະຊນົ ເພື່ ອຊ່ວຍລດັຖະບານ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງ

ຊາດ 5 ປ ີຄັງ້ທີ່  VIII. ຄາດຄະເນວ່າການລງົທນຶໂດຍກງົຈາກຕ່າງປະເທດ ຈະກວມເອາົ 56% ຂອງຄວາມຕອ້ງການການລງົທນຶທງັ

ໝດົ ໃນລະຫວ່າງປ ີ2016-2020. 

 

36. ການປະກອບສ່ວນທນຶຮ່ວມ. ອງີໃສ່ຂໍຈ້າໍກດັທາງດາ້ນງບົປະມານ ແລະ ຂດີຄວາມສາມາດໃນການບລໍຫິານ ການເງນິພາກ

ລດັທີ່ ຈາໍກດັ, ເອດບີ ີ ແລະ ລດັຖະບານໄດຕ້ກົລງົເປນັເອກະພາບກນັວ່າ ເພດານການຮ່ວມທນຶຂອງປະເທດ ສໍາລບັການຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັໂຄງການທນຶກູຢ້ມື, ທນຶຊ່ວຍເຫລອືລາ້ ແລະ ທນຶຊ່ວຍເຫລອືທາງດາ້ນວຊິາການ ແມ່ນໄດຖ້ກືກາໍນດົຢູ່ທີ່  99% ຂອງມູນ

ຄ່າທງັໝດົຂອງໂຄງການ. ສໍາລບັບນັດາ ໂຄງການສະເພາະໃດໜຶ່ ງ ການສະໜອງທນຶຈະສູງເຖງິ 99% ຂອງມູນຄ່າທງັໝດົຂອງ

ໂຄງການ ເຊິ່ ງລວມທງັພນັທະພາສ ີແລະ ອາກອນຕ່າງໆ. 

 

37. ບຸກຄະລາກອນ. ຄວາມຕອ້ງການດາ້ນບຸກຄະລາກອນຂອງເອດບີ ີ ຈະຕອ້ງສະທອ້ນຕາມບຸລມິະສດິ ການທບົທວນກາງ

ສະໄໜຂອງຍຸດທະສາດ 2020. 17  ເນື່ ອງຈາກມກີານເພີ່ ມຂຶນ້ຂອງສດັສ່ວນໂຄງການ ແລະ ວຽກງານດາ້ນຄວາມຮູ ້ ທີ່ ຖກືມອບ      

ໝາຍໃຫສໍ້ານກັງານປະຈາໍ ສປປ ລາວ, ຈຶ່ ງຕອ້ງການພະນກັງານເພີ່ ມ ເພື່ ອຊ່ວຍສະໜບັສະໜນູການຂະຫຍາຍການດໍາເນນີງານໃນ

ຂະແໜງນໍາ້ ແລະ ພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການບໍລກິານອື່ ນໆ ໃນເຂດຕວົເມອືງ, ການບໍລຫິານພາກລດັ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ ລວມ

ທງັການຈດັຊື-້ຈດັຈາ້ງ ແລະ ການປະຕບິດັຕາມນະໂຍບາຍການປກົປອ້ງ. ຄວາມຕອ້ງການດາ້ນບຸກຄະລາກອນ ຈະໄດຮ້ບັການປະ

ເມນີເປນັປະຈາໍ ແລະ ດດັປບັຕາມຄວາມເໝາະສມົ.

                                                           
14 ເນື່ ອງຈາກ ການປກຶສາຫາລ ືຕາມມາດຕາ IV ຂອງ IMF ກ່ຽວກບັການຈດັລໍາດບັຄວາມສ່ຽງຂອງໜີສ້ນິຕ່າງປະເທດຂອງ ສປປ ລາວ; ການດໍາເນນີງານໃນປີ 

2017 ແລະ 2018 ແມ່ນເງນິຊ່ວຍເຫລອືລາ້ເທົ່ ານັນ້. ສປປ ລາວ ຈະບ່ໍໄດຮ້ບັເງນິຊ່ວຍເຫລອືລາ້ໃນປີ 2019 ເນື່ ອງຈາກລາຍໄດລ້ວມແຫ່ງຊາດ ກາຍລະດບັ

ຕ່ໍາສຸດໃນການກາໍນດົຂອງສະມາຄມົພດັທະນາສາກນົ. 
15 ການຈດັສນັທນຶຊ່ວຍເຫລອືໃຫປ້ະເທດ ຈະຂຶນ້ກບັເງນິກູຢ້ມືຈາກແຫລ່ງທນຶທົ່ ວໄປແບບຜ່ອນຜນັ ແລະ ກອງທນຶພດັທະນາອາຊ ີແລະ ຜນົໄດຮ້ບັຈາກການ

ປະເມນີຜນົການປະຕບິດັງານຂອງປະເທດ.  
16 ສປປ ລາວ ມສີດິໄດຮ້ບັເງນິຊ່ວຍເຫລອື ພາຍໃຕກ້ນົໄກການສະໜອງທນຶເພື່ ອຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທາງດາ້ນໄພພບິດັແບບໃໝ່ ສໍາລບັ 2017-2019. 
17 ເອດບີ.ີ 2014. ການທບົທວນຄນືຍຸດທະສາດ 2020 ໃນໄລຍະກາງ: ການປະເຊນີກບັບນັດາສິ່ ງທາ້ທາຍໃນການປະຕຮູິບອາຊ ີແລະ ປາຊຟີກິ. ມະນລິາ. 
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ຂ. ບຸລມິະສດິໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

 

38. ຈດຸສຸມການດໍາເນນີງານ. ຈະຍງັສບືຕ່ໍແນວໂນມ້ທີ່  ໄປສູ່ການມຈີາໍນວນໂຄງການ ແລະ ແຜນງານໜອ້ຍລງົ ແຕ່ ມຂີະໜາດ

ໃຫຍ່ຂຶນ້ກວ່າເກົ່ າ. ໂດຍສະເລ່ຍຈະມກີານຮບັຮອງສາມໂຄງການ ໃນແຕ່ລະປ ີແລະ ການດໍາເນນີງານຈະໃຫຍ່ພຽງພ ໍທີ່ ຈະເຮດັໃຫ ້

ການປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນຈດຸປະສງົການພດັທະນາ ແລະ ວາລະການປະຕຮູິບຂອງລດັຖະບານ.18 ການອອກແບບໂຄງການ ຈະມີ

ການພຈິາລະນາຢ່າງລະອຽດເຖງິຂດີຄວາມສາມາດຂອງໜ່ວຍງານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ໜ່ວຍງານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໂຄງການຕາມແຜນງານ

ການກະຈາຍອໍານາດຈາກສູນກາງຫາທອ້ງຖິ່ ນຂອງລດັຖະບານ. ການສະໜອງເງນິກູ ້ ອງີໃສ່ໂນຍະບາຍເປນັຫຼກັ ຈະຖກືນາໍໃຊຢ່້າງ

ຮອບຄອບ ເພື່ ອແກໄ້ຂຂໍຈ້າໍກດັທາງດາ້ນນະໂຍບາຍ ແລະ ສະຖາບນັທີ່ ມມີາຍາວນານ. 

 

39. ຜນົການປະຕບິດັງານດາ້ນການຄຸມ້ຄອງໂຄງການ. ຍຸດທະສາດການຮ່ວມມ ື ຈະຊ່ວຍເສມີສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່

ລະບບົຂອງປະເທດ ເພື່ ອຍກົລະດບັການປະຕບິດັງານ ເຊິ່ ງລວມທງັຄວາມພອ້ມໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໂຄງການ ແລະ ການຈດັຊື-້

ຈດັຈາ້ງ. ເອດບີ ີຈະ (i) ເພີ່ ມໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູທາງດາ້ນວຊິາການ ເພື່ ອສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ໃຫແ້ກ່ຂອບວຽກນຕິກໍິາສໍາລບັ

ການຄຸມ້ຄອງການຈດັຊື-້ຈດັຈາ້ງ ແລະ ການເງນິ, (ii) ສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດໃນການຕດິຕາມການຈດັຊື-້ຈດັຈາ້ງ ແລະ ການ

ບໍລຫິານການເງນິ, (iii) ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູການສາ້ງຕັງ້ລະບບົການຈດັຊື-້ຈດັຈາ້ງແຫ່ງຊາດທີ່ ເປນັທາງການ ແລະ (iv) ໃຫ ້

ການສະໜບັສະໜນູການເຜຍີແຜ່ ແລະ ນໍາໃຊມ້າດຕະຖານຂັນ້ຕອນ ການດໍາເນນີງານຂອງລດັສໍາລບັໂຄງການທີ່ ໄດຮ້ບັທນຶຊ່ວຍ

ເຫລອືຈາກພາຍນອກ. ຮບັປະກນັການອອກແບບໂຄງການທີ່ ສາມາດ ປະຕບິດັໄດ ້ແລະ າຂັນ້ຕອນຄວາມພອ້ມຂອງການຈດັຕັງ້ປະ

ຕບິດັໂຄງການ ໂຄງການ ຈະເລັ່ ງໃຫກ້ານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໂຄງການ ໄປຕາມກອບເວລາ ແລະ ເພີ່ ມປະສດິທຜິນົ. ເອດບີ ີຈະສບືຕ່ໍທບົ

ທວນຜນົການດໍາເນນີງານຂອງ ໂຄງການໃນແຕ່ລະໄຕມາດ ແລະ ຮ່ວມກນັທບົທວນຜນົການດໍາເນນີງານໂຄງການປະຈາໍປກີບັຄູ່

ຮ່ວມພດັທະນາອື່ ນໆ ເພື່ ອຈາໍແນກບນັຫາ ແລະ ຫາວທິແີກໄ້ຂບນັຫາດັ່ ງກ່າວຢ່າງເປນັລະບບົ. ເອດບີ ີຈະນໍາສະເໜນີະໂຍບາຍການ

ຈດັຊື-້ຈດັຈາ້ງ 2017 ໃຫມ່ ແລະ ຄູ່ມແືນະນ າການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂອງຕນົ ເພື່ ອເພີ່ ມຄວາມມປີະສດິທພິາບໃນການນໍາໃຊທ້ນຶ ໃນ

ບນັດາ ໂຄງການ ທີ່ ເອດບີ ີໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູທນຶ. 

 

ຄ. ການຕດິຕາມຜນົໄດຮ້ບັ 

 

40. ການຕດິຕາມການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຍຸດທະສາດເພື່ ອການຮ່ວມມ ື ແລະ ຜນົໄດຮ້ບັ ຈະໄດດໍ້າເນນີການຮ່ວມກນັ ກບັ

ລດັຖະບານ ຕາມກອບວຽກຂອງຍຸດທະສາດການຮ່ວມມ ືແລະ ຜນົໄດຮ້ບັຂອງຂະແໜງການ ໄປພອ້ມກນັກບັກອບວຽກຂອງການ

ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ 5 ປ ີຄັງ້ທີ່  VIII. ກອງປະຊຸມທບົທວນການດໍາເນນີ

ງານຂອງໂຄງການ ປະຈາໍ ໄຕມາດ, ການທບົທວນການດໍາເນນີງານໂຄງການຮ່ວມ ປະຈາໍປ ີ ແລະ ການປກຶສາຫາລແືຜນງານຂອງ

ປະເທດ ແມ່ນກນົໄກການຕດິຕາມອນັສໍາຄນັ. 

 

ງ. ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ມາດຕະການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ 

 

41. ຄວາມສ່ຽງຄວາມຄາດເຄື່ ອນ. ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍວ່າດວ້ຍງບົປະມານ (2016) ຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ ແມ່ນຍງັ

ເປນັບນັຫາ. ຂໍກ້າໍນດົທີ່ ສໍາຄນັສ່ວນໃຫຍ່ຂອງກດົໝາຍດັ່ ງກ່າວ ໂດຍສະເພາະຂໍຮ້ຽກຮອ້ງໃຫສ້ະພາປະຊາຊນົຂັນ້ແຂວງ ຮບັຮອງ 

ແລະ ຄວບຄຸມຄ່າໃຊຈ່້າຍຂອງທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ການສາ້ງແຜນງບົປະມານໄລຍະກາງ ແມ່ນຫຍງັບ່ໍໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ. ການ

ຂາດຍຸດທະສາດການເງນິໄລຍະກາງ ເຮດັໃຫບ່ໍ້ສາມາດຄາດຄະເນງບົປະມານ ແລະ ການຈດັສນັງບົປະມານຢ່າງມຍຸີດທະສາດ ໂດຍ

                                                           
18 ການສະໜອງທນຶເພີ່ ມເຕມີຈະໄດຮ້ບັການພຈິາລະນາ ສໍາລບັການໃຫເ້ງນິກູຢ້ມືທີ່ ມກີານບໍລຫິານຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ ແລະ ມຜີນົ ໄດຮ້ບັທີ່ ດ.ີ 
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ຜ່ານກອບວຽກງບົປະມານລາຍຈ່າຍໄລຍະກາງ. ການຄາດຄະເນທາງດາ້ນງບົປະມານທີ່ ບ່ໍສມົເຫດສມົຜນົ ແລະ ຂັນ້ຕອນການຂຶນ້

ແຜນງບົປະມານທີ່ ກະແຈກກະຈາຍ ລະຫວ່າງ ໂຄງການການລງົທນຶ ແລະ ລາຍຈ່າຍປະຈາໍ ເປນັອຸປະສກັໃນການບນັລຸເປົາ້ໝາຍຈດຸ

ປະສງົຂອງງບົປະມານ. ການຂາດບດົລາຍງານການເງນິທີ່ ເຊື່ ອຖໄືດ ້ ແລະ ຖກືຕອ້ງຕາມເວລາ ຍງັສາ້ງຄວາມຫຍຸງ້ຫຍາກ ໃນການ

ຕດິຕາມກວດກາການນາໍໃຊງ້ບົປະມານ ແລະ ເພີ່ ມຄວາມສ່ຽງວ່າເງນິງບົປະມານ ບ່ໍໄດຖ້ກືນໍາໃຊຕ້າມຈດຸປະສງົທີ່ ໄດວ້າງໄວ.້ ການ

ສະໜບັສະໜນູຂອງ ເອດບີ ີ(ວກັ 33) ສຸມ ໃສ່ຂງົເຂດການຄຸມ້ຄອງການເງນິ ແລະ ພາກລດັ ໂດຍເສມີໃສ່ການສະໜບັສະໜນູທາງ

ດາ້ນວຊິາການຈາກຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາອື່ ນ ເຊິ່ ງລວມທງັກອງທນຶ ການເງນິສາກນົ (IMF). 

 

42. ຄວາມສ່ຽງດາ້ນການຈດັຊື-້ຈດັຈາ້ງ. ປະຈບຸນັ ສປປ ລາວ ຍງັບ່ໍທນັມກີດົໝາຍຄຸມ້ຄອງການຈດັຊື-້ຈດັຈາ້ງເທື່ ອ. ການຈດັ

ຊື-້ຈດັຈາ້ງ ແມ່ນ ໄດຮ້ບັການຄຸມ້ຄອງໂດຍດໍາລດັ ແລະ ລະບຽບການ ພາຍໃຕກ້ານຄຸມ້ຄອງ ຂອງຫອ້ງການຕດິຕາມການຈດັຊື-້ຈດັ

ຈາ້ງຂອງກະຊວງການເງນິ. ຄວາມສ່ຽງດາ້ນການຈດັຊື-້ຈດັຈາ້ງໃນລະດບັປະເທດ ແລະ ລະດບັໜ່ວຍງານ ແມ່ນຖກືປະເມນີວ່າມີ

ສູງຫຼາຍ ຍອ້ນການຂາດເຂນີກອບວຽກນຕິກິາໍ ແລະ ລະບຽບການຄຸມ້ຄອງ, ການຕດິຕາມກວາດກາທບ່ໍີພຽງພໍ, ການບນັທກຶຂໍມູ້ນ

ທີ່ ບ່ໍມປີະສດິທພິາບ ແລະ ການຂາດແຜນງານຄວາມເປນັມອືາຊບີ ດາ້ນການຈດັຊື-້ຈດັຈາ້ງ. ຂໍຈ້າໍກດັຈາໍນວນຜູຊ່້ຽວຊານການຈດັຊື-້

ຈດັຈາ້ງພາຍໃນ, ຂາດການມຄີະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງການຈດັຊື-້ຈດັຈາ້ງຖາວອນ ແລະ ການຕດິຕາມກວດກາການຈດັຊື-້ຈດັຈາ້ງ

ທີ່ ບ່ໍພຽງພໍ ແມ່ນເປນັບນັຫາຫຼກັ. ເອດບີ ີຈະສບືຕໍ່ ດໍາເນນີການຝກຶອບົຮມົໄລຍະສັນ້ກ່ຽວກບັວຽກງານການຈດັຊື-້ຈດັຈາ້ງ ພອ້ມທງັ

ໃຫທ້ປີກຶສາ ເພື່ ອມາແກໄ້ຂບນັຫາຄວາມຊກັຊາ້ດາ້ນການຈດັຊື-້ຈດັຈາ້ງ ແລະ ຮ່ວມມກືບັຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາອື່ ນໆ ເພື່ ອສະໜບັສະ

ໜນູການປະຕຮູິບກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ໄປພອ້ມໆກນັກບັການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດຢ່າງເປນັລະບບົໃນ ໄລຍະຍາວ. 

 

43. ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍການສໍລ້າດບງັຫວຼງ. ລດັຖະບານໄດອ້ອກດໍາລດັວ່າດວ້ຍການຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫລວງ ໃນເດອືນພະຈກິ ປ ີ

1999, ແຕ່ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍການສໍລ້າດບງັຫລວງ ຍງັຄງົມຢູ່ີ. ໃນປ ີ 2016 ສປປ ລາວ ໄດຖ້ກືຈດັອນັດບັທ ີ 123 ຈາກ 176 

ປະເທດ ວ່າດວ້ຍທດັສະນະຕ່ໍການສໍລ້າດບງັຫລວງ.19 ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍການສໍລ້າດບງັຫຼວງ ໃນການດໍາເນນີງານຂອງເອດບີ ີ ຈະໄດຮ້ບັ

ການປະເມນີຢ່າງໃກຊ້ດິ ໂດຍຜ່ານການລງົກວດການດໍາເນນີງານ, ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ແລະ ກວດກາເອກະສານການຈດັ

ຊື-້ຈດັຈາ້ງ ແລະ ບດົລາຍງານການກວດສອບ. 

                                                           
19 ອງົການເພື່ ອຄວາມໂປ່ງໃສສາກນົ. 2017. ດດັສະນວີດັແທກທດັສະນະຕ່ໍການສໍລ້າດບງັຫວຼງ 2016. ນະຄອນຫຼວງ ເບລີນິ. 



17 ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 1 

ຂອບຜນົໄດຮ້ບັຂອງຍຸດທະສາດເພື່ ອການຮ່ວມມ,ື 2017–2020 

 ຕວົຊີບ້ອກຜນົຕ່ໍການພດັທະນາປະເທດ ຕາມແນວທາງຂອງຍຸດທະສາດການຮ່ວມມ ື 

1. ສດັສ່ວນປະຊາກອນທີ່ ຢູ່ຕ່ໍາກວ່າເສັນ້ແບ່ງຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດ ແມ່ນຈະ ໃຫຫ້ລຸດລງົຈາກ 23,2% ໃນປີ 2013 ເປນັ 10% ໃນປີ 2021 

2. ການຫລຸດພົນ້ອອກຈາກການເປນັປະເທດດອ້ຍພດັທະນາໃນປີ 2020: ເພີ່ ມຈາກຍອດລວມລາຍຮບັແຫ່ງຊາດຕ່ໍຫວົຄນົ $1.232, ດດັສະນຊີບັສນິດາ້ນບຸກຄະລາກອນ 60,8, ແລະ ດດັສະນຄີວາມສ່ຽງທາງ

ດາ້ນ ເສດຖະກດິ 36,2 ໃນປີ 2015 ເປນັ ຍອດລວມລາຍຮບັແຫ່ງຊາດຕ່ໍຫວົຄນົ $1.242, ດດັສະນຊີບັສນິດາ້ນບຸກຄະລາກອນ 66,0 ແລະ ດດັສະນຄີວາມສ່ຽງທາງດາ້ນເສດຖະກດິ 32,0 ໃນປີ 2020 
 

ເປົາ້ໝາຍຂອງຍຸດທະສາດການຮ່ວມ 

ແລະ ຜນົກະທບົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

ຂງົເຂດບຸລມິະສດິຂອງຍຸດທະສາດເພຶ່ ອການ 

ຮ່ວມມ ື

ບນັດາຫມາກຜນົທີ່ ເອດບີ ີ

ປະກອບສ່ວນ 
ຕວົຊີວ້ດັຫມາກຜນົ 

ປະລມິານທນຶຂອງຍຸດທະສາດ 

ເພື່ ອການຮ່ວມມ ື

(i) ການພດັທະນາພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ ແລະ 

ພາກເອກະຊນົ ເພື່ ອສະໜບັສະໜນູ 

ການສາ້ງວຽກເຮດັງານທໍາ ແລະ ສາ້ງ

ລາຍໄດ ້

 

ການພດັທະນາພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການຮ່ວມ

ມ ືແລະ ການເຊື່ ອມໂຍງກບັພາກພືນ້ 

 

ການຂະຫຍາຍໄຟຟາ້ໃນເຂດຊນົນະບດົ 

ໄດຮ້ບັການປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ ມການຄາ້ 

ພະລງັງານໄຟຟາ້ 

 

ໄຟຟາ້ຄວົເຮອືນຈະເພີ່ ມຂຶນ້ເຖງິ 100% ໃນ

ປີ 2020 (2016 ຕາມຂໍມ້ນູແມ່ນ ກວມ

ເອາົ: 91%) 

ໂຄງການທີ່ ພວມດໍາເນນີ 

ໂຄງການເງນິກູຢ້ມືຂອງ

ລດັຖະບານ (ຄັງ້ວນັທ ີ31 

ທນັວາ 2016): 

ຈາໍນວນ: 16  

ມນູຄ່າ: $339 ລາ້ນ 

 

ການດໍາເນນີງານ ແລະ ການປະ 

ກອບສ່ວນຕາມແຜນທີ່ ວາງໄວ:້ 

  

ສໍາລບັລດັຖະບານ 

ການສະໜອງທນຶ: ທນືກູຢ້ມື

ຈາກແຫຼ່ ງທນຶທົ່ ວໄປແບບມີ

ເງ ື່ອນໄຂຜ່ອນຜນັ ແລະທນື

ຊ່ວຍເຫຼອືຈາກກອງທນຶ

ພດັທະນາອາຊມີູນຄ່າ $421 

ລາ້ນ ແລະ ທນຶສມົທບົມູນຄ່າ 

$40 ລາ້ນ ສໍາລບັ 2017-

2020 

 

ການຊ່ວຍເຫຼອືທາງດາ້ນວຊິາ

ການ 

 

ການສະໜອງທນຶຊ່ວຍເຫຼອື: 

$6,5 ລາ້ນ ຈາກກອງທນຶ

ພເິສດເພື່ ອການ ຊ່ວຍເຫຼອືທາງ

ດາ້ນວຊິາການ ສໍາລບັ 2017-

2020 

 

ການຮ່ວມມ ືແລະ ການເຊື່ ອມໂຍງກບັ 

ພາກພືນ້ໄດຮ້ບັການສົ່ ງເສມີໂດຍຜ່ານ 

ການທ່ອງທ່ຽວ 

ຈາໍນວນນກັທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດເພີ່ ມຂຶນ້ 

ຮອດ 6,8 ລາ້ນຄນົໃນປີ 2020 (2015 

ຕາມຂໍມ້ນູ ແມ່ນມ ີ4,7 ລາ້ນຄນົ) 

 

ຕວົເມອືງຕາມແລວທາງເສດຖະກດິ ໄດ ້

ຮບັການພດັທະນາ 

ການບໍລກິານຕວົເມອືງໄດຮ້ບັການປັບປຸງ 

ເຊິ່ ງລວມທງັຄວາມປອດໄພ ແລະ ການ 

ເຄື່ ອນສນັຈອນ 

ສົ່ ງເສມີການພດັທະນາວສິາຫະກດິເອກະຊນົ ນະໂຍບາຍສົ່ ງເສມີການຂະຫຍາຍຕວົ 

ຂອງວສິາຫະກດິຈລຸະພາກ, ຂະໜາດ

ນອ້ຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ໄດຮ້ບັການ

ປບັປຸງ 

 

ຈາໍນວນມືທ້ງັໝດົທີ່ ຕອ້ງການ ໃນການເລີ່ ມທຸ 

ລະກດິຈະຫຸຼດລງົເຫລອື 62 ມື ້ໃນປີ 2020 

(ຈາກ 72 ມື ້ຕາມຂໍມ້ນູປີ 2015) 

 

ເພີ່ ມຜະລດິຕະພາບ ແລະ ສົ່ ງເສມີການຜະລດິ

ກະສກິາໍເປັນສນິຄາ້ 

ພືນ້ຖານໂຄງລ່າງໃນເຂດຊນົນະບດົທີ່ ມ ີ

ປະສດິທຜິນົ ແລະ ການຂະຫຍາຍ ການ

ຜະລດິກະສກິາໍເປນັສນິຄາ້ ໄດຮ້ບັການ

ຍກົລະດບັ 

ການຂະຫຍາຍຊນົລະປະທານເພື່ ອການຜະ

ລດິໃນລະດູແລງ້ ໃຫຮ້ອດ 315.000 ເຮກັ

ຕາ້ໃນປີ 2020 (ຈາກ 103.000 ເຮກັຕາ້

ຕາມຂໍມ້ນູໃນປີ 2015) 

ການສົ່ ງອອກເຂົາ້ຈະເພີ່ ມຂຶນ້ 0,60 ລາ້ນ

ໂຕນ ໃນປີ 2020 (ຈາກ 0,45 ລາ້ນໂຕນ້

ຕາມຂໍ ້ມູນໃນປີ 2012)  

ປັບປຸງການເຂົາ້ເຖງິນໍາ້ປະປາ ແລະ ສຸຂາພບິານ 

ແບບຍນືຍງົ 

 

ການເຂົາ້ເຖງິນໍາ້ປະປາ ແລະ ການບໍລ ິ

ການສຸຂາພບິານໄດຮ້ບັການປັບປຸງ 

ປະຊາກອນ 90% ຈະໄດນ້າໍໃຊນໍ້າ້ສະອາດ

ໃນປີ 2020 (ຈາກ 84% ຕາມຂໍມູ້ນໃນປີ 

2014) 

ປະຊາກອນ 75% ໄດນໍ້າໃຊສຸ້ຂາພບິານທີ່ ໄດ ້

ຮບັການປບັປຸງໃນປີ 2020 (ຈາກ 67% 

ຕາມຂໍມ້ນູໃນປີ 2012) 
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ເປົາ້ໝາຍຂອງຍຸດທະສາດການຮ່ວມ 

ແລະ ຜນົກະທບົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

ຂງົເຂດບຸລມິະສດິຂອງຍຸດທະສາດເພຶ່ ອການ 

ຮ່ວມມ ື

ບນັດາຫມາກຜນົທີ່ ເອດບີ ີ

ປະກອບສ່ວນ 
ຕວົຊີວ້ດັຫມາກຜນົ 

ປະລມິານທນຶຂອງຍຸດທະສາດ 

ເພື່ ອການຮ່ວມມ ື

    

(ii) ເພີ່ ມການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນ 

ມະນຸດ  

ສາ້ງຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ໃຫມ້ສີມີ ື ເລັ່ ງການເຄື່ ອນຍາ້ຍຕະຫລາດແຮງງານ 

ໄປຫາ ອຸດສະຫະກາໍ ແລະ ການ

ບໍລກິານ ທີ່ ຕອ້ງການແຮງງານຈາໍນວນ

ຫລາຍທີ່ ມສີມີ ືແລະ ຄວາມຮູ ້

 

ນກັຮຽນ 60% ທີ່ ຈບົຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນ 

ປາຍ ຈະສະໝກັເຂົາ້ຮຽນຢູ່ໃນອະຊວີະສກິ

ສາ ໃນປີ 2020 (ຈາກ 56% ຕາມຂໍມ້ນູໃນ

ປີ 2015) 

ການສະໝກັເຂົາ້ຮຽນຢູ່ໃນຂະແໜງອະຊວີະ

ສກິສາ ຈະເພີ່ ມຂຶນ້ເກນີ 105.000 ຄນົໃນປີ 

2020 (ຈາກ 65.000 ຄນົຕາມຂໍມູ້ນໃນປີ 

2015) 

ດດັສະນຄີວາມສະເໝພີາບ ລະຫວ່າງ ຍງິ-

ຊາຍ ຂອງການສະໝກັເຂົາ້ຮຽນທງັໝດົ ໃນ 

ມດັທະຍມົຕອນປາຍ ເພີ່ ມຂຶນ້ເປນັ 0,97 

ແລະ ສດັສ່ວນການຈບົຊັນ້ເພີ່ ມຂຶນ້ ເປນັ 

1,03  

ໃນປີ 2020 (ຈາກ 0,87 ສໍາລບັ ນກັຮຽນ

ທີ່ ເຂົາ້ຮຽນ ແລະ 0,84 ສໍາລບັ ນກັຮຽນທີ່

ຈບົຊັນ້ ຕາມຂໍມ້ນູໃນປີ 2015) 

ປັບປຸງການບລໍກິານດາ້ນສາທາລະນະສຸກ ການປກົຄຸມສຸຂະພພາບທຸກທົ່ ວໜາ້ 

ແລະ ການສະໜອງເງນິ ແລະ ການປະຕິ

ຮູບການຄຸມ້ຄອງ ໄດຮ້ບັການສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ 

ໃນປີ 2020, 80% ຂອງປະຊາກອນ ໄດ ້

ຮບັ ການຄຸມ້ຄອງພາຍໃຕແ້ຜນງານການຄຸມ້

ຄອງສຸຂະພາບຂອງສງັຄມົ (ຈາກ 30,36% 

ຕາມຂໍມ້ນູໃນປີ 2015) 

  ອດັຕາສ່ວນການເສຍຊວີດິຂອງແມ່ ຕ່ໍ 

100.000 ຄນົຫຼຸດລງົເຫຼອື 200 ຄນົ ໃນປີ 

2020 (ຫຸຼດ ຈາກ 357 ຄນົຕາມຂໍມ້ນູໃນປີ 

2011) 

  ອດັຕາສ່ວນການເກດີທີ່ ມໝີໍປະສູດ ໄດຮ້ບັ 

ການຝກຶອບົຮມົເຂົາ້ຮ່ວມ ເພີ່ ມ ຂຶນ້ເປນັ 

70% ໃນປີ 2020 (ຈາກ 58% ຕາມຂໍ ້

ມູນໃນປີ 2011) 
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(iii) ການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທໍາມະ 

ຊາດແບບຍນືຍງົ ແລະ ການປັບຕວົໃຫ ້

ເຂົາ້ກບັການປ່ຽນແປງ ດນິຟາ້ອາກາດ 

 

ປັບປຸງສະພາບຂອງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 

ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ 

ການອະນຸລກັແຫລ່ງນໍາ້ ໄດຮ້ບັ ການ

ປບັປຸງ ເຊິ່ ງ ລວມທງັ ການຄຸມ້ຄອງການ

ນາໍໃຊທ້ີ່ ດນິ ກໍໍ່ ໄດຮ້ບັການປັບປຸງ 

 

ອອກໃບຕາດນິ 400.000 ສະບບັ ໃນເຂດ

ຊນົນະບດົ ແລະ ຕວົເມອືງ ລະຫວ່າງ ປີ 

2016-2020 

ເຂດປ່າໄມປ້ກົຄຸມຈະເພີ່ ມຂຶນ້ເປັນ 70% ໃນ

ປີ 2020 (ຈາກ 42% ຕາມຂໍມ້ນູໃນປີ 

2010) 

 

ຮກັສາຜນົຮບັຈາກຈະແໜງກະສກິາໍໂດຍປັດສະ

ຈາກການລາຍຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ 

ການປບັຕວົໃຫເ້ຂົາ້ກບັການປ່ຽນແປງ 

ດນິຟາ້ອາກາດ ຂອງພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ 

ໃນເຂດຊນົນະບດົທີ່ ມປີະສດິທຜິນົ, 

ການຄຸມ້ຄອງຄຸນນະພາບນໍາ້ ແລະ ແບບ

ວທິປີະຕບິດັທາງດາ້ນການຜະລດິ

ກະສກິາໍທີ່ ສາມາດປັບຕວົໃຫເ້ຂົາ້ກບັການ

ປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ ໄດຮ້ບັການ

ປບັປຸງ 

ຮບັຮອງເອາົຍຸດທະສາດທຸລະກດິກະສກິາໍ 

ແລະ ກະສກິາໍແບບຮບັມກືບັການປ່ຽນແປງ 

ສະພາບອາກາດ ໃນປີ 2020 (ຍງັບ່ໍທນັມ ີ

ໃນປີ 2016) 

 

ພືນ້ທີ່ ທີ່ ສາມາດປບັຕວົໃຫເ້ຂົາ້ກບັການປ່ຽນ 

ແປງດນິຟາ້ອາກາດໃນການປູກເຂົາ້ ແລະ ພດື

ຜກັເພີ່ ມຂຶນ້ 5.000 ເຮກັຕາ້ໃນປີ 2023 

 ປັບປຸງການປບັຕວົໃຫເ້ຂົາ້ກບັການປ່ຽນແປງດນິ 

ຟາ້ອາກາດ ແລະ ການບໍລຫິານຄວາມສ່ຽງທາງ

ດາ້ນໄພພບິດັ 

ປ່າໄມ ້ແລະ ລະບບົນເິວດອື່ ນໆ ໄດຮ້ບັ

ການເພີ່ ມທະວ ີໂດຍເຮດັ ໃຫປ້ະຊາຊນົ

ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກ ໄພພບິດັ ແລະ 

ເຫດການທີ່ ກ່ຽວກບັສະພາບການປ່ຽນ 

ແປງດນິຟາ້ອາກາດໜອ້ຍລງົ 

ແຜນງານການພືນ້ຖານໂຄງລ່າງໃນເຂດ

ຊນົນະບດົທີ່  ມປີະສດິທຜິນົ ໄດຮ້ບັການຍກົ

ລະດບັໃຫທ້ນັສະໄໝ ເພື່ ອປບັປຸງ ການປັບ

ຕວົໃຫເ້ຂົາ້ກບັ ການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ 

(ຂໍມູ້ນສໍາລບັປີ 2017 ແມ່ນຍງັບ່ໍມ ີ) 

ການສງັລວມຂໍມູ້ນທີ່ ແຍກຕາມເພດ ໄດຮ້ບັ

ການກະກຽມໃນປີ 2020 (ບ່ໍມຂໍີມູ້ນໃນປີ 

2015) 

 

ADB = ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ,ີ CPS = ຍຸດທະສາດເພື່ ອການຮ່ວມມ,ື EVI = ດດັສະນຄີວາມສ່ຽງທາງດາ້ນເສດຖະກດິ, GNI = ຍອດລວມລາຍຮບັແຫ່ງຊາດ, HAI = ດດັສະນຊີບັສນິດາ້ນບຸກຄະລາກອນ, PRI = 

ພືນ້ຖານໂຄງລ່າງໃນເຂດຊນົນະບດົທີ່ ມປີະສດິທຜິນົ, TVET = ອາຊວີະສກຶສາ. 

ແຫ່ຼງຂໍມ້ນູ: ເອດບີ;ີ ແລະ ລດັຖະບານ ແຫ່ງສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ. 2016. ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັງ້ທ ີVIII, 2016-2020. 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. 
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ແຜນການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ນໍາໃຊຄ້ວາມຮູຂ້ອງປະເທດ 

 

ກ. ຄວາມຕອ້ງການດາ້ນຄວາມຮູ ້

 

1. ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົ ລາວ (ສປປ ລາວ) ຕອ້ງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼອືໃນການພດັທະນາຂດີຄວາມ 

ສາມາດ ແລະ ຄໍາປກຶສາເພື່ ອກໍານດົນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ, ປບັປຸງການບໍລຫິານຄຸມ້ຄອງເສດຖະກດິມະຫາພາກ ແລະ ຂະ 

ແໜງການ ໂດຍອງີໃສ່ຄວາມຮູເ້ປນັຫລກັ ແລະ ເພີ່ ມຂດີຄວາມສາມາດໃຫແ້ກ່ພາກລດັ ໃນການສະໜບັສະໜນູ ການຂະຫຍາຍ

ຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງຂະແໜງການຜະລດິ. ຍງັຕອ້ງການຜະລດິຕະພນັທາງດາ້ນຄວາມຮູ ້ແລະ ການບໍລກິານ ເພື່ ອແກໄ້ຂບນັຫາ

ການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ ແລະ ຊ່ວຍການຂະຫຍາຍຕວົທາງດາ້ນເສດຖະກດິຕາມທດິສຂີຽວ, ຄວາມສະເໝພີາບບດົບາດຍງິ-

ຊາຍ, ການຮ່ວມມພືາກລດັ-ເອກະຊນົ ແລະ ການຮ່ວມມ ືແລະ ການເຊື່ ອມໂຍງກບັພາກພືນ້ - ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັພນັທະຕ່ໍປະຊາຄມົເສດຖະກດິອາຊຽນ ແລະ ການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກ່ການຂນົສົ່ ງ ແລະ ການຄາ້. 

 

2. ລໍາດບັຄວາມສໍາຄນັຂອງຂະແໜງການ ແລະ ເນືອ້ໃນວຽກທີ່ ສໍາຄນັ. ຍຸດທະສາດເພື່ ອການຮ່ວມມ,ື 2017-2020 ຂອງ

ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ(ເອດບີ)ີ ສໍາລບັ ສປປ ລາວ ຈະສົ່ ງເສມີການລງົທນຶ, ການປະຕຮູິບດາ້ນນະໂຍບາຍ ແລະ ການພດັທະນາ

ຂດີຄວາມສາມາດ ເພື່ ອສົ່ ງເສມີການຂະຫຍາຍຕວົທາງດາ້ນເສດຖະກດິແບບສມົສ່ວນ ແລະ ຍນືຍງົ ຫລາຍຂຶນ້. ການດໍາເນນີງານ

ແມ່ນ ໄປຕາມຫມາກຜນົຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ 5 ປຄີັງ້ທ ີVIII, 2016-2020 ແລະ ບຸລມິະສດິຂອງ

ຍຸດທະສາດເພື່ ອການຮ່ວມມ:ື (i) ການພດັທະນາພາກເອກະຊນົ ແລະ ພືນ້ຖານໂຄງລ່າງເພື່ ອສາ້ງວຽກເຮດັງານທໍາ ແລະ ສາ້ງລາຍ

ໄດ;້ (ii) ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸ; ແລະ (iii) ການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຍນືຍງົ ແລະ ການປບັ

ຕວົເຂົາ້ກບັການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ ໂດຍຖເືອາົວຽກຄວາມສະເໝພີາບ ລະຫວ່າງ ຍງິ-ຊາຍ ແລະ ການປກົຄອງເປນັວຽກປິ່ ນ

ອອ້ມທີ່ ພວົພນັກບັຂະແໜງການອື່ ນ.  

 

3. ຂໍຈ້າໍກດັທາງດາ້ນຄວາມຮູຕ່ໍ້ກບັການຂະຫຍາຍຕວົເສດຖະກດິແບບສມົສ່ວນ ແລະ ຍນືຍງົ. ສປປ ລາວ ຈາໍເປນັຕອ້ງຂະຫ

ຍາຍຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງຂະແໜງການຜະລດິທາງດາ້ນເສດຖະກດິຂອງຕນົ ຈາກການເອື່ ອຍອງີສູງ ຕ່ໍຂະແໜງຊບັພະຍາ ກອນ

ທໍາມະຊາດ ແລະ ການຂະຫຍາຍຜະລດິຕະພນັ ແລະ ແລະຕະຫລາດເພື່ ອການສົ່ ງອອກ. ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸທີ່ ບ່ໍ

ພຽງພໍ ພາໃຫເ້ກດີມຜີະລດິຕະພາບແຮງງານຕ່ໍາ ແລະ ບ່ໍສອດຄ່ອງກນັ ລະຫວ່າງ ຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ການສະໜອງແຮງງານ. ຈາໍ

ກດັຂດີຄວາມສາມາດໃນການບໍລຫິານຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແມ່ນຂໍຈ້າໍກດັຫຼກັ ໃນການຍກົລະດບັຜະລດິຕະພາບການຜະລດິ

ກະສກິາໍ, ການປບັຕວົໃຫເ້ຂົາ້ກບັການປ່ຽນແປງດນີຟາ້ອາກາດ ແລະ ການກະກຽມຄວາມພອ້ມໃນການຮບັມກືບັໄພພບິດັທາງທໍາ

ມະຊາດ. ການປກົຄອງ ແລະ ການບໍລຫິານລດັ ແມ່ນຍງັບ່ໍພຽງພໍ ເຊິ່ ງພາໃຫເ້ກດີມສີະພາບແວດລອ້ມ ທີ່ ບ່ໍເອືອ້ອໍານວຍໃຫແ້ກ່ການ

ລງົທນຶຂອງພາກເອກະຊນົ ແລະ ເພີ່ ມຄວາມບໍ່ ເທົ່ າທຽມກນັຫລາຍຂຶນ້.  

 

4. ບດົຮຽນທີ່ ຖອດຖອນໄດຈ້າກປະສບົການທີ່ ຜ່ານມາ. ຜະລດິຕະພນັທາງດາ້ນຄວາມຮູ ້ແລະ ການບໍລກິານ ຂອງ ເອດບີ ີໃນ 

ສປປ ລາວ ບາງຄັງ້ແມ່ນຂຶນ້ກບັການສະໜອງ ໂດຍການປະສານງານ ລະຫວ່າງ ພະແນກການຕ່າງໆ ແລະ ບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ

ອື່ ນໆຍງັມຂໍີຈ້າໍກດັ. ຈາໍເປນັຕອ້ງມວີທີກີານຢ່າງມຍຸີດທະສາດ ເພື່ ອຮບັປະກນັການຮ່ວມມປືະສານງານກນັລະຫວ່າງການປະຕບິດັ

ງານຕ່າງໆ, ແຜນງານດາ້ນຄວາມຮູທ້ີ່ ແນໃສ່ການເພີ່ ມມູນຄ່າ, ການລວບລວມຄວາມຮູຢ່້າງເປນັລະບບົຕະຫຼອດວງົຈອນຂອງການ

ດໍາເນນີງານ ແລະ ການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດທີ່ ອງີ ໃສ່ການປະເມນີສະຖາບນັທີ່ ເປນັເປົາ້ໝາຍຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ. 
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ຂ. ຂອບເຂດຂອງການດໍາເນນີວຽກງານຄວາມຮູຕ້າມແຜນທີ່ ໄດກ້າໍໜດົຂອງ ເອດບີ ີ

 

5. ແຜນການຄຸມ້ຄອງແລະນໍາໃຊຄ້ວາມຮູຂ້ອງປະເທດ ສປປ ລາວ ກໍານດົບຸລມິະສດິສໍາລບັຜະລດິຕະພນັ ແລະ ການ

ບໍລກິານທາງດາ້ນຄວາມຮູ ້ ໂດຍອງີຕາມສາມລມິະສດິຍຸດທະສາດຂອງຍຸດທະສາດເພື່ ອການຮ່ວມມກືບັ ປະເທດ ພອ້ມດວ້ຍສອງ

ວຽກຫຼກັທີ່ ກ່ຽວພນັເຖງິວຽກຂະແໜງອື່ ນ. ໂດຍມກີານຮບັຮູວ່້າ ຜະລດິຕະພນັແລະ ການບໍລກິານທາງດາ້ນຄວາມຮູທ້ີ່ ເກດີຈາກວງົ

ຈອນການດໍາເນນີງານໃນແຕ່ລະຂັນ້, ຄວາມຮູທ້ີ່ ໄດຮ້ບັຈະສບືຕໍ່  ໄດຮ້ບັການກັ່ ນຕອງແລະເຮດັໃຫເ້ປນັລະບບົເພື່ ອເຜຍີແຜ່ຢ່າງທນັ

ການ ໂດຍມຈີດຸສຸມໃສ່ວທິກີານໃນການບນັລຸການຂະຫຍາຍຕວົທາງດາ້ນເສດຖະກດິແບບສມົສ່ວນ ແລະ ຍນືຍງົ ພອ້ມທງັການ

ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ. ຄວາມຕອ້ງການເຖງິຜະລດິຕະພນັ ແລະ ການບໍລກິານທາງດາ້ນຄວາມຮູ ້ຈະຖກືກາໍນດົໂດຍຜ່ານການລງົ

ທບົທວນແຜນງານ ແລະ ທບົທວນການດໍາເນນີງານໂຄງການຂອງປະເທດ; ການປະເມນີຂະແໜງການ, ຍຸດທະສາດ ແລະ 

ແຜນການດໍາເນນີງານຕ່າງໆ; ການທບົທວນບດົລາຍງານການເຮດັສໍາເລດັ ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອືທາງດາ້ນວຊິາການ ແລະ ໂຄງການ; 

ແລະ ເປນັສ່ວນໜຶ່ ງຂອງການທບົທວນຍຸດທະສາດເພື່ ອການຮ່ວມມກືບັປະເທດກາງສະໄໝ ແລະ ໄລຍະສຸດທາ້ຍ. ຜະລດິຕະພນັ

ແລະການບໍລກິານທາງດາ້ນຄວາມຮູຈ້ະໄດຮ້ບັການສາ້ງຂຶນ້ໂດຍຜ່ານບນັດາ ໂຄງການຕ່າງໆ ແລະ ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອືທາງດາ້ນວຊິາ

ການ, ລວມທງັບນັດາຜະລດິຕະພນັແລະການບໍລກິານທາງດາ້ນຄວາມຮູຕ່້າງໆທີ່ ໄດຮ້ບັການຜະລດິແລະເຜຍີແຜ່ໂດຍບນັດາກມົ

ຄຸມ້ຄອງຄວາມຮູຂ້ອງ ເອດບີ ີແລະ ສະຖາບນັຂອງເອດບີີ1. 

 

6. ຄວາມສ່ຽງພາຍນອກ, ເປນັຕົນ້ແມ່ນເຫດການກະທບົຢ່າງກະທນັຫນັໃນພາກພືນ້ຫຼໃືນ ໂລກ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງ

ຕະຫຼາດການສົ່ ງອອກ ແລະ ວາລະບຸລມິະສດິຂອງລດັຖະບານ, ອາດຈະເປນັສິ່ ງທີ່ ກະຕຸນ້ຄວາມຕອ້ງການອນັຮບີດ່ວນ ໃນການ

ປບັປຸງຄວາມຮູຢ່້າງທນັການ. ຜະລດິຕະພນັແລະການບໍລກິານທາງດາ້ນຄວາມຮູແ້ມ່ນທີ່ ບ່ໍໄດລ້ະບຸໄວຢ່້າງລະອຽດ ໃນບນັຊລີາຍຊື່ ສິ່ ງ

ພມິແລະງານຫລເືຫດການກ່ຽວກບັຄວາມຮູທ້ີ່ ລະບຸປະຈາໍປ ີ ອາດຈະຕອ້ງການໃຫລ້ະບຸໃນບນັຊລີາຍຊື່ ດັ່ ງກ່າວກໍ່ ໄດ.້ ບນັດາຜູ ້

ຊ່ຽວຊານໃນກມົອາຊຕີາເວນັອອກສ່ຽງໃຕ ້ ແລະ ກມົຄຸມ້ຄອງຄວາມຮູຂ້ອງ ເອດບີ ີ ຈະໄດຮ້ບັການຮອ້ງຂໍເພື່ ອໃຫຊ່້ວຍແກໄ້ຂ

ບນັຫາຄວາມຕອ້ງການທາງດາ້ນຄວາມຮູທ້ີ່ ລະອຽດອ່ອນຕ່ໍເວລາແລະບໍ່ ສາມາດຄາດການໄດ,້ ແລະ ສະໜອງຜະລດິຕະພນັແລະ

ການບໍລກິານທາງດາ້ນຄວາມຮູໃ້ຫໄ້ດທ້ນັກບັເວລາ. ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອືທາງດາ້ນວຊິາການພາກພືນ້ຂອງ ເອດບີ ີ ທີ່ ພວມດໍາເນນີ

ການຢູ່ ແມ່ນສາມາດດດັປບັໃຫເ້ໝາະສມົກບັຄວາມຕອ້ງການສະເພາະ, ໂດຍມກີານສະໜອງຊບັພະຍາກອນຕ່າງໆເພື່ ອຊ່ວຍໃນ

ການແຈງ້ຕອບຕ່ໍຄໍາສະເໜຢ່ີາງທນັການ 2 . ການບໍລກິານ “myQuery” ທີ່ ໄດເ້ປດີໂຕໃນເດອືນ  ເມສາ 2017 ໂດຍກມົການ

ພດັທະນາແບບຍນືຍງົແລະການປ່ຽນແປງດນີຟາ້ອາກາດ ສາມາດສະໜອງຂໍມູ້ນ, ຂ່າວສານ ແລະ ການວເິຄາະທີ່ ໜາ້ເຊື່ ອຖໄືດຢ່້າງ

ໄວວາ ເພື່ ອແຈງ້ຕອບຂໍສ້ອບຖາມ ເພື່ ອສະໜບັສະໜນູໃຫແ້ກ່ວຽກເສດຖະກດິ, ຂະແໜງການ ແລະ ຄວາມຮູໃ້ນວຽກສະເພາະ

ຂະແໜງການ.3 

 

7. ຜະລດິຕະພນັແລະການບໍລກິານທາງດາ້ນຄວາມຮູຈ້ະປະກອບດວ້ຍດາ້ນ (i) ເສດຖະກດິ, ຂະແໜງການ ແລະ ວຽກ

ສະເພາະຂະແໜງການ; (ii) ການບໍລກິານໃຫຄ້ໍາປກຶສາທາງດາ້ນນະໂຍບາຍ; (iii) ການຊ່ວຍເຫລອືທາງດາ້ນວິຊີາການສໍາລບັ ການ

ຖ່າຍໂອນ ແລະ ການສົ່ ງເສມີຄວາມຮູ;້ (iv) ການບໍລກິານສົ່ ງເສມີການພດັທະນາຂດີຄວາມສາມາດ; (v) ການລວບລວມວທິີ

                                                           
1 ກມົຄຸມ້ຄອງຄວາມຮູ ້ ໂດຍຫຼກັແລວ້ປະກອບດວ້ຍ ກມົ ການພດັທະນາແບບຍນືຍງົແລະການປ່ຽນແປງດນີຟາ້ອາກາດ, ກມົຄົນ້ຄວາ້ເສດຖະກດິແລະການ

ຮ່ວມມພືາກພືນ້ ແລະ ກມົປະເມນີຜນົອດິສະຫຼະ. 
2  ເອດບີ.ີ 2015. ຄວາມຊ່ວຍເຫຼອືທາງດາ້ນວຊິາການໃນພາກພືນ້ ສໍາລບັ ການສົ່ ງເສມີການພດັທະນາຄວາມຮູໃ້ນອາຊຕີາເວນັອອກສຽງໃຕ.້ ນະຄອນຫຼວງ 

ມະນລິາ. 
3 ເຖງິແມ່ນວ່າ ສາທາລະນະຊນົຈະສາມາດເຂົາ້ເຖງິການບໍລກິານດັ່ ງກ່າວກໍ່ ຕາມ, ແຕ່ການບໍລກິານແມ່ນພວມໄດຮ້ບັການສາ້ງຂຶນ້ເພື່ ອແຈງ້ຕອບຕ່ໍຂໍສ້ອບຖາມທີ່

ຍກົຂືນ້ໂດຍພະນກັງານຂອງ ເອດບີ.ີ 
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8. ປະຕບິດັທີ່ ດທີີ່ ສຸດ, ການສກຶສາທດົລອງ, ເທກັ ໂນໂລຊ ີແລະ ນະວດັຕະກາໍ ແລະພອ້ມດວ້ຍ ນະໂຍບາຍໃໝ່ທີ່ ຈະປບັປຸງ

ຂອດບໍລກິານຂອງພາກລດັ; (vi) ບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົ; ແລະ (vii) ການພດັທະນາເຄອືຂ່າຍການແບ່ງປນັຄວາມຮູ.້ 

ຜະລດິຕະພນັແລະການບໍລກິານທາງດາ້ນຄວາມຮູຈ້ະໄດຮ້ບັການເຜຍີແຜ່ໂດຍຜ່ານແຜນງານການຝກຶອບົຮມົ, ການສໍາມະນາ, 

ກອງປະຊຸມປະຕບິດັການ ແລະ ສື່ ສງັຄມົອອນລາຍ; ແລະ ໂດຍຜ່ານເວບໄຊສຂອງ ເອດບີ ີແລະ ສໍານກັງານປະຈາໍປະເທດ, ຫອ້ງ

ສະມຸດ ແລະພອ້ມທງັ ບດົລາຍງານຂອງສື່ ມວນຊນົ. 1   ຜະລດິຕະພນັແລະການບໍລກິານທາງດາ້ນຄວາມຮູຈ້ະຖກືແປເປນັພາສາ

ລາວ. ເອດບີ ີຈະສົ່ ງເສມີການນໍາໃຊຄ້ວາມຮູໃ້ນພາກພືນ້ ຕ່ໍກບັບນັຫາທາງດາ້ນການພດັທະນາໃນ ສປປ ລາວ, ເສມີສາ້ງຈດຸເຊື່ ອມ

ໂຍງກບັສະຖາບນັຄວາມຮູໃ້ນພາກພືນ້ ແລະ ສົ່ ງເສມີການຮ່ວມມ ື - ເຊິ່ ງລວມເຖງິການຮ່ວມມ ື ລະຫວ່າງ ບນັດາປະເທດກໍາລງັ

ພດັທະນາພາຍໃຕແ້ຜນງານການຮ່ວມມທືາງດາ້ນເສດຖະກດິອະນພຸາກພືນ້ແມ່ນໍາ້ຂອງ ແລະ ປະຊາຄມົເສດຖະກດິອາຊຽນ. 

ແຜນການເສມີສາ້ງຄວາມຮູຂ້ັນ້ປະເທດຈະຖກືດດັປບັໃຫໃ້ຊງ້ານໄດໃ້ນຂະແໜງການດັ່ ງຕ່ໍໄປນີ ້ ໂດຍສອດຄ່ອງກບັບູລມິະສດິຍຸດ

ທະສາດຂອງ ຍຸດທະສາດເພື່ ອການຮ່ວມກບັປະເທດ. 

 

1. ການພດັທະນາພາກເອກະຊນົ ແລະ ພືນ້ຖານໂຄງລ່າງເພື່ ອສົ່ ງເສມີການສາ້ງວຽກເຮດັງານທໍາແລະສາ້ງລາຍໄດ ້

 

9. ການພດັທະນາພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການຮ່ວມມແືລະເຊື່ ອມໂຍງກບັພາກພືນ້. ຜະລດິຕະພນັແລະການບໍລກິານທາງດາ້ນ

ຄວາມຮູຈ້ະຊ່ວຍ ສປປ ລາວ ໃນການສົ່ ງເສມີການພດັທະນາພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ ໂດຍສຸມໃສ່ຂະແໜງພະລງັງານ, ນໍາ້ປະປາ ແລະ 

ສຸຂາພບິານ, ການບໍລກິານໃນຕວົເມອືງ, ກະສກິາໍ, ສາທາລະນະສຸກ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການຂນົສົ່ ງ. ກ່ຽວກບັນໍາ້ປະປາ ແລະ

ສຸຂາພບິານ, ເອດບີ ີຈະສບືຕ່ໍດໍາເນນີແຜນງານການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດໃນການອອກແບບໂຄງການ ໃຫແ້ກ່ອງົການກໍ່ ຄໜ່ືວຍງານ

ທີ່ ດໍາເນນີການແລະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ, ການບໍລຫິານ, ການດໍາເນນີການ ແລະ ການບໍາລຸງຮກັສາ, ການຕດິຕາມກວດກາແລະ

ການປະເມນີຜນົ ແລະ ບນັຫາຕ່າງໆກ່ຽວກບັຄວາມປອດໄພ. ໃນຂະແໜງຂນົສົ່ ງ, ເອດບີ ີຈະສຸມໃສ່ວຽກງານການປກົຄອງ, ການ

ບໍລຫິານທາງດາ້ນການເງນິ, ແບບວທິປີະຕບິດັທີ່ ດເີພື່ ອສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃນການດໍາເນນີງານແລະການບໍາລຸງຮກັສາ, ໂຄງສາ້ງ

ທາງດາ້ນການບໍລຫິານເພື່ ອສົ່ ງເສມີການພດັທະນາລະບບົຂນົສົ່ ງໃນຕວົເມອືງໃຫຍ້ນືຍງົ ແລະ ມຄີວາມປອດໄພທາງດາ້ນການຈາລະ

ຈອນ. 

 

10. ຜະລດິຕະພນັແລະການບໍລກິານທາງດາ້ນຄວາມຮູຈ້ະແນໃສ່ຄວາມຮູກ່້ຽວກບັ ການເຊື່ ອມໂຍງ ແລະ ການຮ່ວມມກືບັ 

ພາກພືນ້ ເພື່ ອໃຫໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກແບບວທິປີະຕບິດັທີ່ ດໃີນພາກພືນ້. ຜະລດິຕະພນັແລະການບໍລກິານທາງດາ້ນຄວາມຮູ ້

ກ່ຽວກບັການອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດາ້ນການຄາ້ ແລະ ການຂນົສົ່ ງ; ເຂດເສດຖະກດິພເິສດ; ການພດັທະນາ ຕວົເມອືງຕາມ

ແລວເສດຖະກດິ; ແລະ ການເຊື່ ອມໂຍງຂອງວສິາຫະກດິຈລຸະພາກ, ຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ກບັເຄອືຂ່າຍການຜະລດິ

ໃນພາກພືນ້ແລະທົ່ ວໂລກ ຈະເພີ່ ມຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃຫແ້ກ່ເສດຖະກດິ, ການຄາ້ ແລະ ທຸລະກດິທາງດາ້ນກະສກິາໍລະຫວ່າງ

ປະເທດ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ. ການສົ່ ງເສມີການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັພນັທະສນັຍາຂອງປະຊາຄມົເສດຖະກດິອາຊຽນໃນຂງົເຂດ

ບຸລມິະສດິຈະສົ່ ງເສມີ ໃຫພ້າກພືນ້ເປນັເຂດທີ່ ມກີານແຂ່ງຂນັ ແລະ ມຄີວາມຕື່ ນຕວົຫຼາຍຂຶນ້ ໂດຍມຕີະຫຼາດແລະຖານການຜະລດິ

                                                           
1 ສໍາລບັການເຜຍີແຜ່ ແລະ ແບ່ງປນັຄວາມຮູ,້ ຊບັພະຍາກອນປະກອບດວ້ຍ: (i) K-Nexus, ເຊິ່ ງເປນັຖານຂໍມ້ນູອອນລາຍຂອງຜະລດິຕະພນັ ແລະ ການ

ບໍລກິານທາງດາ້ນຄວາມຮູທ້ີ່ ສາ້ງຂຶນ້ແລະກະກຽມໂດຍທຸກພະແນກ; (ii) ເອດບີ.ີ 2016. ການເລີ່ ມນາໍໃຊຄ້ວາມຮູດ້າ້ນການດໍາເນນີງານຢ່າງເປນັປະໂຫຍດ: 

ຊ່ອງຫວ່າງ, ໂອກາດ ແລະ ທາງເລອືກ ເພື່ ອຍກົລະດບັການຮຽນຮູຂ້າ້ມໂຄງການຢູ່ ເອດບີ.ີ ນະຄອນຫຼວງ ມະນລິາ; ແລະ (iii) ການພດັທະນາອາຊ,ີ ຊຸມຊນົ

ຊ່ຽວຊານດາ້ນ ການພດັທະນາທີ່ ເອດບີໃີຫກ້ານສະໜບັສະໜນູ, ລດັຖະກອນ, ອງົການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົ, ນກັຄົນ້ຄວາ້, ນກັສກຶສາ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ ນທີ່

ໃຫຄ້ວາມສນົໃຈໃນການພດັທະນາສາກນົ ທີ່ ໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູຈາກ ເອດບີ.ີ ເອດບີ,ີ ໂດຍຜ່ານວທິກີານ “ຍຸກດຈີຕີອນ” (ເປັນຕົນ້ແມ່ນແບບຟອມ

ສັນ້ກະທດັຮດັ, ເນືອ້ໃນອອນລາຍທີ່ ສາມາດເຜຍີແຜ່ໄດທຸ້ກຊ່ອງທາງ, ເປນັຕົນ້ມຖື,ື ສື່ ສງັຄມົອອນລາຍ ແລະ ເວບໄຊ ້ແລະ ບ່ໍໄດຢູ່້ໃນຮູບແບບເອກະສານ 

PDF) ເພື່ ອແບ່ງປນັຄວາມຮູ,້ ໄດສ້ະໜອງຊ່ອງທາງໃນການຄົນ້ຫາ ແລະ ແບ່ງປັນເນືອ້ໃນໄດຢ່້າງງ່າຍດາຍ ແລະ ເຮດັໃຫສ້າມາດຕດັສນິໃຈໄດຢ່້າງໄວວາ. 
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11. ອນັດຽວ. ການສກຶສາຈະແນະນໍາກ່ຽວກບັວທິກີານທີ່ ຈະເຮດັໃຫ ້ສປປ ລາວ ສາມາດໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດເພີ່ ມເຕມີຈາກ

ແຜນງານອະນພຸາກພືນ້ແມ່ນໍາ້ຂອງ. 

 

12. ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃນການພດັທະນາພາກເອກະຊນົ. ເອດບີ ີ ຈະສບືຕໍ່ ສະໜບັສະໜນູການປກຶສາຫາລທືາງດາ້ນ

ນະໂຍບາຍກບັລດັຖະບານກ່ຽວກບັການບໍລຫິານເສດຖະກດິມະຫາພາກ ແລະ ພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ. ຜະລດິຕະພນັແລະ ການ

ບໍລກິານທາງດາ້ນຄວາມຮູ ້ ຈະຊ່ວຍສົ່ ງເສມີຄວາມມສີະຖຽນລະພາບທາງດາ້ນເສດຖະກດິມະຫາພາກ ແລະ ການເງນິ ແລະພອ້ມ

ທງັການພດັທະນາພາກເອກະຊນົ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນວສິາຫະກດິຈລຸະພາກ, ຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ. ຜະລດິຕະພນັ

ແລະການບໍລກິານທາງດາ້ນຄວາມຮູຈ້ະປບັປຸງສະພາບທີ່ ເອືອ້ອໍານວຍໃຫແ້ກ່ການດໍາເນນີທຸລະກດິ ແລະ ຈະໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫຼອືທາງ

ດາ້ນຄວາມຮູສໍ້າລບັການຮ່ວມມລືະຫວ່າງພາກລດັແລະເອກະຊນົ ເພື່ ອເພີ່ ມການລງົທນຶ ໃຫແ້ກ່ຂະແໜງກະສກິໍາ, ສກຶສາ, 

ສາທາລະນະສຸກ, ນໍາ້ປະປາແລະສຸຂາພບິານ, ພະລງັງານ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ. 

 

13. ການພດັທະນາກະສກິາໍ. ແຜນງານການສກຶສາແລະການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດກ່ຽວກບັເຕກັນກິວທິກີານທາງດາ້ນກະ ສິ

ກາໍ, ຕ່ອງໂສມູ້ນຄ່າຂອງທຸລະກດິທາງດາ້ນກະສກິາໍ, ຊ່ອງຫວ່າງ ລະຫວ່າງ ສກັກະຍະພາບຕວົຈງິ ແລະ ສກັກະຍະພາບທີ່ ເປນັ

ປະໂຫຍດ, ປດັໄຈພືນ້ຖານຂອງປະເທດ ແລະ ການພດັທະນາຕະຫຼາດ ໂດຍຄໍານງຶເຖງິຄວາມສະເໝພີາບບດົບາດ ຍງິ-ຊາຍ ຈະເປນັ

ສິ່ ງທີ່ ສົ່ ງເສມີຜະລດິຕະພາບທາງດາ້ນກະສກິາໍ ແລະ ການຫນັປ່ຽນໃຫເ້ປນັການຄາ້. ຜະລດິຕະພນັທາງດາ້ນການເງນິແບບໃໝ່ ຈະ

ຖກືສາ້ງຂຶນ້ເພື່ ອສົ່ ງເສມີການພດັທະນາວສິາຫະກດິຈລຸະພາກ, ຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼອືເງນິກູຢ້ມື

ແກ່ທຸລະກດິທາງດາ້ນກະສກິໍາ. ຜະລດິຕະພນັທີ່ ບ່ໍແມ່ນການກູຢ້ມືເພື່ ອເພີ່ ມອດັຕາຜນົຜະລດິ ແລະ ສົ່ ງເສມີການຜະລດິ ໃຫເ້ປນັ

ການຄາ້ ແລະ ການລງົທນຶກໍ່ ຈະໄດຮ້ບັການພຈິາລະນາເຊັ່ ນດຽວກນັ. 

 

2. ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ 

 

14. ການພດັທະນາທກັສະ. ສປປ ລາວ ໄດຖ້ກືຈດັອນັດບັທ ີ138 ຈາກ 188 ປະເທດ ໃນດດັສະນກີານພດັທະນາຊບັພະຍາ 

ກອນມະນດຸ.1 ເອດບີ ີ ຈະຊ່ວຍສະຖາບນັການສກຶສາຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນປາຍ, ການສກຶສາຊັນ້ສູງ ແລະ ການຝກຶອບົຮມົ ແລະ 

ການສກຶສາທາງດາ້ນວຊິາຊບີໃຫມ້ປີະສດິທຜິນົຍິ່ ງຂຶນ້ ແລະ ສ່ອດຄ່ອງກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງພາກອຸດສະຫະກໍາໃຫຫ້ຼາຍຂຶນ້ 

ໂດຍມຈີດຸເຊື່ ອມຈອດທີ່ ເຂັມ້ແຂງຂຶນ້ ລະຫວ່າງ ການສກຶສາ ແລະ ການຈາ້ງງານເຊິ່ ງອງີຕາມຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດ

ແຮງງານ. ເພື່ ອດດັປບັແລະປບັປຸງຄຸນນະພາບຂອງຂະແໜງການຍ່ອຍດັ່ ງກ່າວ, ຜະລດິຕະພນັແລະການບໍລກິານທາງດາ້ນຄວາມຮູ ້

ຈະສົ່ ງເສມີແຜນງານການຝກຶອບົຮມົ ແລະ ການສໍາມະນາ, ການກະກຽມຫຼກັສູດ, ເຄື່ ອງມກືານສດິສອນ ແລະ ປຶມ້ຄູ່ມທືີ່ ທນັສະ     

ໄໝ ແລະ ການບໍລກິານຈດັຫາງານ. 

 

15. ການປິ່ ນປວົທີ່ ມຄຸີນນະພາບ. ການຊ່ວຍເຫຼອືຂອງ ເອດບີ ີ ຈະປບັປຸງສະຖາບນັການຝກຶອບົຮມົທາງດາ້ນການແພດແລະ

ໃຫຄ້ວາມຮູທ້ີ່ ຈາໍເປນັໃນການຂະຫຍາຍລະບບົປະກນັສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ. ການປະເມນີຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ, ຍຸດທະສາດ

ແລະທດິທາງແຜນການຈະໄດຮ້ບັການປບັປຸງເພື່ ອເປນັທດິຊີນ້ໍາໃຫແ້ກ່ວຽກງານດັ່ ງກ່າວ ແລະ ການລງົທນຶໃນຂະແໜງການອື່ ນໆ. 

 

 

3. ການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດແບບຍນືຍງົ ແລະ ການປບັຕວົໃຫເ້ຂົາ້ກບັການປ່ຽນແປງດນີຟາ້ອາກາດ 

                                                           
1 ໂຄງການພດັທະນາຂອງສະຫະປະຊາຊາດ. 2016. ບດົລາຍງານການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ 2016. ນະຄອນນວິຢອກ. 
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16. ເອດບີ ີຈະຊ່ວຍສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດໃນການວາງແຜນ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງຂອງ ສປປ ລາວ ສໍາລບັການປບັຕວົໃຫເ້ຂົາ້

ກບັການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ ເພື່ ອໃຫບ້ນັລຸການຂະຫຍາຍຕວົຕາມທດິສຂີຽວ. ແຜນງານການສກຶສາ ແລະ ການສາ້ງຂດີຄວາມ

ສາມາດຈະຖກືສາ້ງຂຶນ້ສໍາລບັ ການບໍລຫິານພອ້ມທງັການວາງແຜນນາໍໃຊແ້ລະການຄອບຄອງທີ່ ດນິ, ການຄຸມ້ຄອງແລະການຟືນ້ຟູ

ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ການປບັຕວົໂດຍອງີຕາມລະບບົນເິວດແລະການເສມີສາ້ງຄວາມສາມາດໃນການປບັຕວົ, ຄວາມປອດ

ໄພກ່ຽວກບັນໍາ້ ແລະ ການນໍາໃຊຂໍ້ມູ້ນຈາກການສໍາຫຼວດໄລຍະໄກ ເພື່ ອເພີິ່ ມ ຄວາມເຂົາ້ໃຈໃນການໃຊຊ້ບັພະຍາກອນ. ຜະລດິຕະ

ພນັແລະການບໍລກິານທາງດາ້ນຄວາມຮູຈ້ະສົ່ ງເສມີການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບນໍາ້, ການຈດັການສິ່ ງເສດເຫຼອື, ການຄວບຄຸມມນົລະ

ພດິ, ການສົ່ ງເສມີວຽກງານທາງດາ້ນລະບຽບການ ແລະ ການຮກັສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ການເສມີສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດ ສໍາລບັ 

ການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດເພື່ ອການຄຸມ້ຄອງດາ້ນການເງນິເພື່ ອການປ່ຽນແປງດີນິຟາ້ອາກາດ. 

 

4. ຄວາມສະເໝພີາບບດົບາດ ຍງິ-ຊາຍ ແລະ ການປກົຄອງ 

 

17. ຜະລດິຕະພນັແລະການບໍລກິານທາງດາ້ນຄວາມຮູທ້ງັໝດົຈະສອດແຊກວຽກດາ້ນຄວາມສະເໝພີາບ ບດົບາດ ຍງິ-ຊາຍ. 

ຜະລດິຕະພນັແລະການບໍລກິານດັ່ ງກ່າວຈະສົ່ ງເສມີທຸລະກດິຮອບດາ້ນສໍາລບັ ນກັທຸລະກດິຍງິ, ລວມເຖງິການປະເມນີທາງດາ້ນ

ບດົບາດຍງີ-ຊາຍ ແລະ ການລງົທນຶທີ່ ປະສບົຜນົສໍາເລດັທາງດາ້ນການຄາ້ ໂດຍມຫີຼກັການການປະຕບິດັທາງສງັຄມົ. ການສາ້ງຄວາມ

ສາມາດໃນການປບັຕວົຂອງແມ່ຍງິ ໃຫເ້ຂົາ້ກບັການປ່ຽນແປງດນີຟາ້ອາກາດ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທາງດາ້ນໄພພບິດັຈະສາ້ງຜນົປະ 

ໂຫຍດໃຫແ້ກ່ແມ່ຍງິ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູທ້ີ່ ດໍາເນນີທຸລະກດິກ່ຽວກບັກະສກິໍາ. 

 

ຄ. ຂງົເຂດການຮ່ວມມກືບັຄູ່ ຮ່ວມງານ 

 

18. ສໍານກັງານປະຈາໍປະເທດຈະຮ່ວມມກືບັສະຖາບນັການສກຶສາທງັ ໃນທອ້ງຖິ່ ນແລະພາກພືນ້ເພື່ ອສາ້ງ ແລະ ເຜຍີແຜ່ 

ຜະລດິຕະພນັແລະການບໍລກິານທາງດາ້ນຄວາມຮູ.້ ສະຖາບນັດັ່ ງກ່າວປະກອບດວ້ຍ ສະຖາບນັຄົນ້ຄວາ້ເສດຖະກດິແຫ່ງຊາດ; 

ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ; ບນັດາກະຊວງທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ, ຄະນະເຮດັວຽກ ແລະ ສະຖາບນັທາງດາ້ນນະໂຍບາຍ; ສະມາຄມົ

ເອກະຊນົ; ອງົການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົລວມທງັອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ບ່ໍສງັກດັລດັຖະບານ; ແລະ ສະຖາບນັຄົນ້ຄວາ້ອດິສະລະ. 

ນອກຈາກການເສມີສາ້ງຄວາມຮ່ວມມກືບັກມົຄວາມຮູ ້ຂອງ ເອດບີ ີແລະ ສະຖາບນັຂອງເອດບີ,ີ ສໍານກັງານປະຈາໍປະເທດຈະຊອກ

ຫາໂອກາດເພື່ ອເຮດັວຽກຢ່າງໃກຊ້ດິຂຶນ້ກບັບນັດາຄູ່ ຮ່ວມພດັທະນາອື່ ນເພື່ ອປະສານສມົທບົ ໃນການສາ້ງ, ການເຜຍີແຜ່ ແລະ ການ

ນໍາໃຊຜ້ະລດິຕະພນັແລະການບໍລກິານທາງດາ້ນຄວາມຮູ ້ ທີ່ ກ່ຽວພນັເຖງິດາ້ນນະໂຍບາຍໃຫຫ້ຼາຍຂຶນ້. ການຜະລດິຜະລດິຕະພນັ

ຄວາມຮູ ້ຈະໄດເ້ອາົເພີ່ ມເຂົາ້ເປນັວຽກໃໝ່ໃນ ກຸ່ມປະຕບິດັງານກ່ຽວກບັພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ເສດຖະກດິມະຫາພາກ ຊຶ່ ງຮ່ວມ

ນໍາພາໂດຍ ເອດບີ.ີ1 

 

19. ການປະເມນີຜນົແລະຕດິຕາມກວດກາການສົ່ ງເສມີຄວາມຮູ.້ ການເພີ່ ມມູນຄ່າຂອງຜະລດິຕະພນັແລະການບໍລກິານ ທາງ

ດາ້ນຄວາມຮູຈ້ະໄດຮ້ບັການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົໂດຍຜ່ານການນໍາໃຊທ້ງັພາຍໃນແລະພາຍນອກ. ແຜນການເສມີ

ສາ້ງຄວາມຮູຂ້ັນ້ປະເທດຈະໄດຮ້ບັການຕດິຕາມກວດກາໂດຍຜ່ານ (i) ການທບົທວນແຜນຄຸມ້ຄອງແລະນໍາໃຊຄ້ວາມຮູ ້ ຂອງ

ປະເທດປະຈາໍປ ີເຊິ່ ງເປນັສ່ວນໜຶ່ ງຂອງວຽກ ໃນການລງົວາງແຜນງານຂອງປະເທດ, ວຽກການຮ່ວມທບົທວນການດໍາເນນີງານ

                                                           
1 ມກຸ່ີມເຮດັວຽກສບິກຸ່ມເປັນເວທປີະສານສມົທບົທີ່ ສໍາຄນັ ສໍາລບັ ແຕ່ລະຂງົເຂດພດັທະນາ ໃນຂັນ້ຕອນຂອງກອງປະຊຸມໂຕະມນົ ຂອງ ສປປ ລາວ. 

ລດັຖະບານເປນັຜູນ້າໍພາກຸ່ມເຮດັວຽກດັ່ ງກ່າວ ເຊິ່ ງປະກອບມຄູ່ີຮ່ວມພດັທະນາ, ອງົການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົລວມທງັອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ບ່ໍສງັກດັລດັຖະບານ 

ແລະ ຜູຕ້າງໜາ້ຈາກພາກເອກະຊນົ. ກຸ່ມເຮດັວຽກກ່ຽວກບັເສດຖະກດິມະຫາພາກ ໄດຈ້ດັກອງປະຊຸມປະຕບິດັການຂຶນ້ໃນວນັທ ີ5 ກລໍະກດົ 2017 ເພື່ ອ

ປກຶສາຫາລ ືກ່ຽວກບັ ຮ່າງ ບດົສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ປະເທດຂອງ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ທີ່  ໄດຖ້ືກຶກະກຽມໂດຍກມົຮ່ວມມ ືເສດຖະກດິ 

ແລະ ພາກພືນ້. 
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20. ໂຄງການຂອງປະເທດ ແລະ ປບັປຸງໃຫແ້ກ່ການປະເມນີຂະແໜງການ, ຍຸດທະສາດແລະທດິທາງແຜນການຕ່າງໆ; (ii) 

ບດົລາຍງານການເຮດັສໍາເລດັໂຄງການ ແລະ ການປະເມນີບດົລາຍງານການເຮດັສໍາເລດັ; (iii) ການທບົທວນ ໂຄງການທນີອນໃນ

ແຜນຊ່ວຍເຫຼອື ແລະ ການເກບັກໍາຂໍມູ້ນຜະລດິຕະພນັແລະການບໍລກິານທາງດາ້ນຄວາມຮູທ້ີ່ ພວມດໍາເນນີ ຂອງກມົ

ອາຊຕີາເວນັອອກສ່ຽງໃຕຢ່້າງເປນັປະຈາໍ; ແລະ (iv) ການທບົທວນຍຸດທະສາດການເພື່ ອການຮ່ວມມກືບັປະເທດກາງສະໄໝ ແລະ 

ໄລຍະສຸດທາ້ຍ. 

 

ງ. ການຈດັສນັທນຶ 

 

21. ຜູຕ້າງໜາ້ສໍານກັງານປະຈາໍປະເທດສປປ ລາວຈະເປນັຜູຮ້ບັຜດິຊອບ ໃນການຄຸມ້ຄອງຄວາມຮູຂ້ອງປະເທດ. ເອດບີ ີ ມີ

ແຜນທີ່ ຈະສະໜອງທນຶມູນຄ່າປະມານ 2 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັຕ່ໍປ ີສໍາລບັ ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອືທາງດາ້ນວຊິາການ, ໃນນັນ້ລວມມີ

ອງົປະກອບໃນການສົ່ ງເສມີການສາ້ງຜະລດິຕະພນັ ແລະການບໍລກິານທາງດາ້ນຄວາມຮູ.້ ຈາໍນວນມູນຄ່າດັ່ ງກ່າວແມ່ນຈະ

ປະກອບສ່ວນເພີ່ ມເຕມີ ໂດຍໂຄງການພາກພືນ້, ກອງທນຶ, ການສມົທບົທນຶ ແລະ ກອງທນຶທີ່ ສໍາຮອງ ເພື່ ອຕອບສະໜອງຄວາມ

ຕອ້ງການທາງດາ້ນຄວາມຮູຢ່້າງທນັການ. ໂຄງການລງົທນຶຈະມອີງົປະກອບຜະລດິຕະພນັ ແລະ ການບໍລກິານທາງດາ້ນຄວາມຮູ ້

ເຊັ່ ນດຽວກນັ. ນອກຈາກການຊ່ວຍເຫຼອືສະເພາະປະເທດແລວ້, ສປປ ລາວ ຈະໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກຜະລດິຕະພນັແລະການ

ບໍລກິານທາງດາ້ນຄວາມຮູທ້ີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການດໍາເນນີງານຂັນ້ປະເທດຈາກພະແນກການຕ່າງໆແລະສະຖາບນັຂອງ ເອດບີ.ີ ເອດບີ ີ

ຈະສະໜອງຜູຊ່້ຽວຊານເພື່ ອນໍາໃຊປ້ະສບົການດາ້ນການພດັທະນາທີ່ ສໍາຄນັຂອງ ເອດບີ ີ(ວກັ 6-7). 

 

ຈ. ຄວາມຮູສ້ະເພາະ ຫຼ ືຄວາມຊ່ຽວຊານສະເພາະ 

 

22. ສປປ ລາວ ໄດສ້ະສມົປະສບົການ ແລະ ບດົຮຽນ ເພື່ ອຈະແບ່ງປນັກບັປະເທດກໍາລງັພດັທະນາອື່ ນໆກ່ຽວກບັ ການ

ບໍລຫິານເສດຖະກດິມະຫາພາກ, ການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນໍາ້, ການພດັທະນາຕວົເມອືງ ແລະ ການປະຕຮູິບຂະແໜງພະລງັ

ງານ. ສະມາຊກິສະພາຂອງປະເທດເນປານໄດມ້າຢຽ້ມຢາມ ສປປ ລາວ ໃນເດອືນກນັຍາ 2016 ເພື່ ອແລກປ່ຽນບດົຮຽນກ່ຽວກບັ

ການດໍາເນນີງານພດັທະນາແລະການຮ່ວມມພືາກລດັ-ເອກະຊນົ ໃນຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ນໍາ້ປະປາ ແລະ ສຸຂາພບິານ. ການ

ແບ່ງປນັແລະເຜຍີແຜ່ຄວາມຮູກ້ບັພາກພືນ້ຈະສບືຕ່ໍນບັມືນ້ບັເພີ່ ມຂຶນ້ພາຍໃຕແ້ຜນງານອະນພຸາກພືນ້ແມ່ນໍາ້ຂອງ, ສະມາຄມົປະຊາ

ຊາດແຫ່ງອາຊຕີາເວນັອອກສ່ຽງໃຕ ້ ແລະ ເວທອີື່ ນໆ. ລດັຖະກອນ ແລະ ສະຖາບນັຕ່າງໆຂອງ ສປປ ລາວ ຈະເຊື່ ອມໂຍງກບັ

ພາກສ່ວນອື່ ນໃນພາກພືນ້ ເພື່ ອສົ່ ງເສມີການຮ່ວມມ ືລະຫວ່າງ ປະເທດກໍາລງັພດັທະນາ ກ່ຽວກບັ ການແບ່ງປນັຄວາມຮູ ້ແລະ ການ

ໂອນຖ່າຍເທກັ ໂນໂລຊນີະວດັຕະກາໍໃໝ່ຕາມແຕ່ລະກາລະແລະໂອກາດທີ່ ເໝາະສມົ. 



26 ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 3 

 
 

ເອກະສານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 
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