ສປປ ລາວ
ການວິເຄາະບ ັນຫາຂອງປະເທດຢາ່ ງເປັນລະບ ົບ

ຍຸ ດທະສາດຂອງກຸຸ່ ມທະນາຄານໂລກແມຸ່ ນຫຍັງ?

້
ັ ຮອງເອົາຍຸ ດທະສາດໃໝຸ່ ໃນປີ 2013 ທີຸ່ສຸ ມໃສຸ່ ສອງເປົາໝາຍໃຫຍຸ່
ກຸຸ່ ມທະນາຄານໂລກ (WBG) ໄດ້ຮບ
ຄື:
ິ ດ້ວຍເງ ິນຈໍານວນ ຕໍຸ່າກວຸ່ າ 1,25 ໂດລາ ຕໍຸ່ມື ້
• ຢຸ ດຕິຄວາມທຸກຍາກທີຸ່ຮ້າຍແຮງ: ຫລຸ ດຜຸ່ອນອັດຕາສຸ່ ວນຂອງປະຊາຊົນ ທີຸ່ດໍາລົງຊີວດ
ື 3 ສຸ່ ວນຮ້ອຍ ໃນປີ 2030.
ໃຫ້ຍງັ ເຫອ
້ ານເຕີບໂຕຂອງລາຍໄດ້ ສໍາລັບກຸຸ່ ມປະຊາກອນ 40 ສຸ່ ວນຮ້ອຍທີຸ່ມີລາຍຮັບ
 ສົຸ່ງເສີມຄວາມຮັຸ່ງມີຜາສຸ ກຢຸ່າງທົຸ່ວເຖິງ: ຊຸກຍກ
ຢຸ່ ແຕຸ່ ລະປະເທດກໍາລັງພັດທະນາ.
້
້
ຸ່ ງກຸ່ າວ ຢຸ່າງໝັນຄົ
້ ງ.
ື ບັນດາປະເທດ ໃຫ້ບນ
ັ ລຸ ບນ
ັ ດາເປົາໝາຍດັ
ກຸຸ່ ມທະນາຄານໂລກ (WBG) ມີຄວາມມຸຸ່ ງໝັນໃນການຊຸ່
ວຍເຫອ

ຕໍຸ່າສຸ ດ

ການວິເຄາະບັນຫາຂອງປະເທດຢຸ່າງເປັນລະບົບແມຸ່ ນຫຍັງ?

ື ດໍາເນີນໂດຍກຸຸ່ ມທະນາຄານໂລກ ເພື່ ອ
ການວິເຄາະບັນຫາຂອງປະເທດຢຸ່າງເປັນລະບົບ (Systematic Country Diagnostic ຫ ື SCD) ໄດ້ຖກ
້
ັ ການຈັດຕັງປະຕິ
ັ . SCD ຈະດໍາເນນຢື່ ສປປ ລາວ ໂດຍມການປຶກສາຫາລ
ເຮັດໃຫ້ຍຸດທະສາດຂອງກຸື່ ມທະນາຄານໂລກທື່ ວາງອອກນັນ້ ໄດ້ຮບ
ບດ
ັ ຖານໃນ
ຢຸ່າງມີສຸ່ວນຮຸ່ ວມກັບບັນດາອົງການລັດ ແລະ ພາກສື່ ວນທື່ ກື່ ຽວຂ້ອງອື່ ນໆ. SCD ຈະເປັນການວິໄຈຢື່າງເປັນລະບົບ ແລະ ອງໃສື່ ຫກ
ື່
ື່
ການກໍານົດບລິມະສິດຂອງ ສປປ ລາວ ເພອລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກທຮ້າຍແຮງ ແລະ ສົື່ງເສມຄວາມຮັື່ງມຜາສຸ ກຢື່າງທົື່ວເຖິງ. ໂດຍສະເພາະແລ້ວ,
້ ງ້ ຍາກ, ສິື່ງທ້າທາຍ ແລະ ຄວາມສື່ ຽງ ໃນການບັນລຸ ບນ
ັ ດາເປົາ້
ມັນຈະເລັງໃສື່ ການວິໄຈ ແລະ ການກໍານົດບລິມະສິດ ກື່ ຽວກັບກາລະໂອກາດ, ຂໍຫຍຸ

ັ ການທົື່ວໄປ, SCD ຈະບໍື່ຈໍາກັດຢຸ່ ພຽງແຕື່ ຂົງເຂດ ຫ ຂະແໜງການ ເຊິື່ງກຸື່ ມທະນາຄານໂລກມການເຄື່ ອນໄຫວໃນປັດຈຸບນ
ັ
ໝາຍດັື່ງກື່ າວ. ຕາມຫກ
ື່
້ SCD ຈະຖືກດໍາເນີນກຸ່ ອນການສ້າງ ຂອບການເປັນຄຸ່ ຮຸ່ ວມມືຂອງປະເທດ (Country Partnership Framework) ເພອເປັນຂໍມ
້ ນ
ເທົື່ານັນ.
້
ພນຖານໃຫ້
ແກື່ ການປຶກສາຫາລທື່ ມລັກສະນະຍຸ ດທະສາດ ກື່ ຽວກັບຂົງເຂດບລິມະສິດຂອງການຊື່ ວຍເຫອຂອງກຸື່ ມທະນາຄານໂລກ ຢື່ ສປປ ລາວ
ໃນອະນາຄົດ.

ຂອບການເປັນຄຸ່ ຮຸ່ ວມມືຂອງປະເທດແມຸ່ ນຫຍັງ?

້
ຂອບການເປັນຄຸ່ ຮຸ່ ວມມືຂອງປະເທດ (Country Partnership Framework ຫ ື CPF) ຈະກໍານົດຂົງເຂດບລິມະສິດ ແລະ ຊີແນະແນວທາງ
້ ນຍາຂອງກຸຸ່ ມທະນາຄານໂລກ ຢຸ່ ສປປ ລາວ ສໍາລັບໄລຍະ 4 ຫາ 6 ປີ ຕໍຸ່ໜ້າ. ມັນຈະປື່ຽນແທນຍຸ ດທະສາດການເປັນຄື່ ຮື່ ວມມ ຂອງ
ແລະ ຄໍາໝັນສັ

ັ . ຂະບວນດັື່ງກື່ າວ ຈະອງໃສື່ ຂັນ້ ຕອນ
ປະເທດ (Country Partnership Strategy) ໄລຍະ 2012-2016 ຂອງກຸື່ ມທະນາໂລກ ໃນປັ ດຈຸບນ
້
ການວິເຄາະບັນຫາ, ເປັນຕົນແມື່
ນອງໃສື່ ການວິເຄາະບັນຫາຂອງປະເທດຢື່າງເປັນລະບົບ (SCD) ແລະ ຈະຈັດໃຫ້ມການປຶກສາຫາລຢື່າງມສື່ ວນຮື່ ວມ
ກັບພາກສື່ ວນທື່ ກື່ ຽວຂ້ອງຢື່າງກວ້າງ ຂວາງ. ບລິມະສິດຂອງ CPF ຈະຖືກກໍານົດ ໂດຍສອດຄື່ ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ- ສັງຄົມແຫື່ ງຊາດ
້ 8 (2016-2020).
5 ປ ຄັງທ
ື ດໍາເນີນຢຸ່ ໃສອີກແດຸ່ ?
SCD ແລະ CPF ໄດ້ຖກ

ການວິເຄາະບັນຫາຂອງປະເທດຢື່າງເປັນລະບົບ (SCD) ແລະ ຂອບການເປັນຄື່ ຮື່ ວມມຂອງປະເທດ (CPF) ແມື່ ນເຄື່ ອງມທົື່ວໄປ ທື່ ນໍາໃຊ້
ິ ານ ຂອງກຸື່ ມ
ເພື່ ອແນະນໍາ ແລະ ທົບທວນແຜນງານຂອງປະເທດ ຂອງກຸື່ ມທະນາຄານໂລກ. ເຄື່ ອງມດັຸ່ງກຸ່ າວ ໄດ້ຖກຮັບຮອງເອົາໂດຍຄະນະບໍລຫ
້ ນຍາໃໝື່ຕໍື່ປະເທດ ຂອງກຸື່ ມທະນາຄານໂລກ. ຮອດເດອນທັນວາ 2015, 51 ປະ
ທະນາຄານໂລກ ໃນເດອນກໍລະກົດ 2014 ເພື່ ອກໍານົດຄໍາໝັນສັ
ເທດໃນທົື່ວໂລກ ໄດ້ເລື່ ມດໍາເນນ ຫ ໄດ້ສໍາເລັດການວິເຄາະບັນຫາຂອງປະເທດຢື່າງເປັນລະບົບ (SCD) ຂອງພວກເຂົາ ແລະ 12 ປະເທດ
້
ັ ຂອບການເປັນຄື່ ຮື່ ວມມຂອງປະເທດ (CPF) ຂອງພວກເຂົາ.
ໄດ້ເລື່ ມຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ກໍານົດເວລາ ສໍາລັບ ສປປ ລາວ ເປັນຄືແນວໃດ?

ການປຶກສາຫາລືຢຸ່າງມີສຸ່ວນຮຸ່ ວມ ຈະດໍາເນີນກັບໃຜແດຸ່ ?

້ ື່ ແຕຸ່ ລະພາກ ຄືຢຸ່ ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ,
ັ , ການປຶ ກສາຫາລຢື່າງມສື່ ວນຮື່ ວມສໍາລັບ SCD ແລະ CPF ຈະຈັດຂຶນຢ
ຕາມແຜນການປັດຈຸບນ
ແຂວງຫວງພະບາງ ແລະ ແຂວງຈໍາປາສັກ. ການປຶກສາຫາລຢື່າງມສື່ ວນຮື່ ວມ ຈະດໍາເນນຮື່ ວມກັບຫາຍພາກສື່ ວນທື່ ກື່ ຽວຂ້ອງ ເຊັື່ນ: ລັດຖະບານ (ສນ
້ ງຄົມ, ພາກສື່ ວນເອກະຊົນ, ສະຖາບັນການສຶກສາ, ນັກຄົນຄວ້
້
ກາງ ແລະ ແຂວງ), ສະພາແຫື່ ງຊາດ, ຄື່ ຮື່ ວມພັດທະນາ, ອົງການຈັດຕັງສັ
າ ແລະ ສື່
ມວນຊົນ.
້ ນທີຸ່ໄດ້ຮບ
້
ັ ຈາກການປຶກສາຫາລືຢຸ່າງມີສຸ່ວນຮຸ່ ວມ ຈະເອົາບັນຈຸເຂົາໃນເອກະສານ
ຂໍມ
SCD ແລະ CPF ແນວໃດ?
້
ັ ດາພາກສື່ ວນທື່ ກື່ ຽວຂ້ອງຄົນຄວ້
ການປຶກສາຫາລຢື່າງມສື່ ວນຮື່ ວມ ສໍາລັບ SCD ແລະ CPF ຈະສະເໜີໃຫ້ບນ
າ-ປະກອບຄໍາຄິດເຫັນ ຕໍື່ບັນຫາສະ
້
ເພາະທື່ ພົວພັນກັບບລິມະສິດການພັດທະນາຂອງ ສປປ ລາວ. ບົດສະຫລຸ ບຂອງກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລຢື່າງມສື່ ວນຮື່ ວມນີ ້ ຈະ ຖືກບັນຈຸເຂົາໃນ

ເອກະສານ SCD ແລະ CPF ສະບັບສຸ ດທ້າຍ. ບົດສະຫລຸ ບດັື່ງກື່ າວ ຈະເຜຍແຜື່ຕໍື່ມວນຊົນຜຸ່ານ webpage ຂອງຫ້ອງການທະນາຄານໂລກ
ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ຫງັ ຈາກກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລຢື່າງມສື່ ວນຮື່ ວມ.

້ ງ SCD ແລະ CPF?
ມີໃຜແດຸ່ ສາມາດເຂົາເຖິ
້ ດທ້າຍ, ເອກະສານ SCD ແລະ CPF ຄາດວື່ າຈະຈັດໃຫ້ມໄີ ວ້ເພືຸ່ອສະໜອງແກຸ່ ມວນຊົນ ແລະ ເອົາເຜຍແຜື່ຜື່ານ
ພາຍຫງັ ຖືກຮັບຮອງຄັງສຸ
້ ກໍຫວັງວື່ າ ການວິໄຈຂອງ SCD ຍັງຈະເປັນປະໂຫຍດແກື່
webpage ຂອງຫ້ອງການທະນາຄານໂລກ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ. ນອກຈາກນັນ,
ລັດຖະບານລາວ ແລະ ບັນດາພາກສື່ ວນທື່ ກື່ ຽວຂ້ອງອື່ ນໆ.

