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ການວິເຄາະບັນຫາຂອງປະເທດຢ່າງເປັນລະບົບ
ສໍາລັບ ສປປ ລາວ



ສາລະບານ

1. ການວິເຄາະບັນຫາຂອງປະເທດຢ່າງເປັນລະບົບ (SCD)
2. ຄວາມເປັນມາຂອງການເຕີບໂຕ
3. ຄວາມເປັນມາຂອງຄວາມທຸກຍາກ
4. ທາອ່ຽງໃນປັດຈຸບັນ ຈະສາມາດຮັບປະກັນຄວາມຕ ໍ່ເນ ື່ອງ-ໝັັ້ນທ່ຽງ

ໄດ້ບ  ?
5. ການກ້າວໄປ ແລະ ວາລະການພັດທະນາ ເພ ື່ອບັນລຸສອງເປ ົ້າໝາຍ
6. ວາລະການພັດທະນາທີື່ເປັນບູລິມະສິດ

ຮູບພາບທັງໝົດແມ່ນລິຂະສິດຂອງກ ່ມທະນາຄານໂລກ ປະຈ າສປປ ລາວ.



ການວິເຄາະບັນຫາຂອງປະເທດຢ່າງເປັນລະບົບ - ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

ການວິເຄາະບັນຫາຂອງປະເທດຢ່າງເປັນລະບົບ (SCD) ແມ່ນການວິໄຈຢ່າງເປັນລະບົບ ທີື່ອີງໃສ່  ຂ ໍ້
ມູນຫ ັກຖານ ທີື່ວິເຄາະວິໄຈກາລະໂອກາດ ແລະ ຂ ໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ 
ແລະ ການສົົ່ງເສີມການແຈກຢາຍຄວາມອຸດົມຮັົ່ງມີຢ່າງທົົ່ວເຖິງ.

ຢຸດຕິຄວາມທກຸ
ຍາກທີື່ຮາ້ຍແຮງ
…

ຫລຸດຜ່ອນອັດຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງປະຊາກອນທີື່ດໍາລົງຊີວິດ ໂດຍ
ອີງໃສ່ລາຍໄດ້ທີື່ຕໍໍ່າກວ່າ 1,9 ໂດລາສະຫະລັດ ຕ ໍ່ມ ັ້, ຕາມອໍາ
ນາດຊ ັ້ທຽບເທົົ່າ (PPP) ປີ 2011.

… ສົົ່ງເສມີການ
ແຈກຢ່າຍຄວາມ
ອດຸມົຮັົ່ງມຢ່ີາງທົົ່ວ
ເຖິງ …

ສົົ່ງເສີມການເຕບີໂຕຂອງລາຍໄດ້ຂອງປະຊາກອນ 40 ສ່ວນ
ຮ້ອຍທີື່ມີລາຍໄດ້ຕໍໍ່າທີື່ສຸດຢູ່ທຸກປະເທດ.

… ຢ່າງມີຄວາມ
ຍ ນຍົງ

ການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ຈະຕ້ອງບ ໍ່ສ້າງອຸບປະສັກໃຫ້ລຸ້ນຄນົ
ອະນາຄົດ ໃນການບັນລຸຄວາມຢູ່ດີກິນດີໃນລະດັບສູງ ຢ່າງໜ້ອຍ
ແມ່ນບ ໍ່ຫລຸດລະດັບ ຊ ື່ງລຸ້ນຄົນປັດຈບຸັນໄດບ້ັນລຸ. 

ເປ ົ້າໝາຍຂອງກຸ່ມທະນາຄານໂລກ



ຄວາມເປັນມາຂອງການເຕີບໂຕ

ການເຕີບໂຕມີຄວາມເຂັັ້ມແຂງຫ າຍ, ຊ ື່ງຕົັ້ນຕ ແມ່ນຖ ກຂັບເຄ ື່ອນໂດຍຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ

ແຫ ່ງຂ ໍ້ມູນ : United Nations (UN) National Accounts dataset.
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ສປປ ລາວ 15,7 7,8
ຫວຽດນາມ 207,0 6,0
ກໍາປູເຈຍ 20,0 6,6
ມຽນມາ 67,5 8,6
ໄທ 407,8 3,2



ຄວາມເປັນມາຂອງການເຕີບໂຕ

ການລົງທ ນໃນຂະແໜງຊັບພະຍາກອນໄດ້ຂັບເຄ ື່ອນການເຕີບ
ໂຕ; ແຕ່ ຜົນໄດ້ຮັບດ້ານສະມັດຕະພາບການຜະລິດ ຍັງຕໍໍ່າ

Lao PDR Cambodia Botswana Bolivia 

    
    

Thailand Vietnam Nepal Zambia 

    
 ແຫ ່ງຂ ໍ້ມູນ: World Bank Macro-fiscal Model.

ແຕ່, ມີພຽງແຕ່ 38% ຂອງໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງຢູ່ ສປປ ລາວ 
ໄດ້ລົງທ ນໃນຊັບສິນຄົງທີື່ ໃນປີ 2015 (ສົມທຽບໃສ່ 52% ຢູ່ກໍາປູເຈຍ 
ແລະ 72% ຢູ່ຫວຽດນາມ)



ຄວາມເປັນມາຂອງການເຕີບໂຕ

ກະສິກໍາໄດ້ເຕີບໂຕໃນລະດັບທີື່ຕໍໍ່າກວ່າທ່າແຮງບົົ່ມຊ້ອນ

ຜົນສະທ້ອນ:
• ຜູ້ອອກແຮງງານແຕ່ລະຄົນ  ລວມ 2 ລ້ານຄົນ ຜະລິດໄດ້ໜ້ອຍຫ າຍ ແລະ 

ມີລາຍຮັບໜ້ອຍຫ າຍ
• ຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິື່ງແວດລ້ອມຂອງກະສິກໍາ ມີທ່າອ່ຽງເພີື່ມຂ ັ້ນໄວ

ການສຸມໃສ່ການຜະລິດເຂົັ້າ
ຫ າຍເກີນໄປ.

ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າຍັງບ ໍ່
ທັນຂະຫຍາຍຕົວ

ຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດ   
ຕະພັນຍັງຕໍໍ່າ.

ແຫ ່ງຂ ໍ້ມູນ: World Development Indicators.
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ຄວາມເປັນມາຂອງການເຕີບໂຕ

ການເຕີບໂຕຂອງອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງຍັງອ່ອນນ້ອຍ
ສະພາບແວດລ້ອມດ້ານທຸລະກິດມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ມີລັກສະນະເລ ອກ
ປະຕິບັດ:
• 139 : ອັນດັບຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ (Doing

Business
• 67  : ຈໍານວນມ ັ້ທີື່ຕ້ອງການເພ ື່ອໃຫ້ໄດ້ເລີື່ມຕົັ້ນທຸລະກິດ
• 36 : ການຊໍາລະອາກອນໃນໜ ື່ງປີ

ເມ ື່ອວຽກເຮັດງານທໍາຖ ກສ້າງຂ ັ້ນ, ບ ລິສັດ/ໂຮງງານມັກສະແດງຄວາມບ ໍ່
ພ ໃຈກ່ຽວກັບທັກສະຄວາມສາມາດຂອງແຮງງານ

ພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ເປັນອຸບປະສັກໜ້ອຍລົງ; ແຕ່:
• ດັດຊະນີຜົນງານດ້ານໂລຈິສຕິກ (Logistics Performance 

Index) ຂອງ ສປປ ລາວ ຍັງຢູ່ໃນລະດັບທີື່ຕໍໍ່າທີື່ສຸດໃນພາກພ ັ້ນ

ການເຂົັ້າເຖິງແຫ ່ງທ ນໄດ້ຖ ກປັບປຸງດີຂ ັ້ນ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ທຸລະກິດຂະໜາດ 
ນ້ອຍຍັງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການໄດ້ຮັບການສະໜອງທ ນ ເພ ື່ອໃຫ້      
ສາມາດເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວໄດ້



ຄວາມເປັນມາຂອງການເຕີບໂຕ

ຜົນສະທ້ອນ: ພາກເອກະຊົນຍັງອ່ອນແອ, ການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາຍັງມີໜ້ອຍ 
ແລະ ລາຍຮັບຍັງຢູ່ໃນລະດັບຕໍໍ່າ
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ແຫ ່ງຂ ໍ້ມູນ: World Development Report 2013. ແຫ ່ງຂ ໍ່ັ້ມູນ: ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແລະ ການສໍາຫ ວດລາຍຈ່າຍ ແລະ ການຊົມໃຊ້      
ຂອງຄົວເຮ ອນຢູ່ ສປປລາວ.
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ຄວາມເປັນມາຂອງຄວາມທຸກຍາກ

ມາດຕະຖານຊີວິດການເປັນຢູ່ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂ ັ້ນ
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ແຫ ່ງຂ ໍ້ມູນ: ການສໍາຫ ວດລາຍຈ່າຍ ແລະ ການຊົມໃຊ້ຂອງຄົວເຮ ອນຢູ່ ສປປ ລາວ.

 ຄວາມທຸກຍາກໄດ້ຫລຸດລົງ ຈາກ 33,5% ໃນປີ 2003 ມາເປັນ
23,2% ໃນປີ 2013

 ການເຂົັ້າເຖິງການບ ລິການຂອງລັດໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂ ັ້ນ -
ເຊັົ່ນ: ການເຂົັ້າເຖິງໄຟຟ້າໄດ້ເພີື່ມຂ ັ້ນເປັນ 90% ໃນປີ 2015



ຄວາມເປັນມາຂອງຄວາມທຸກຍາກ

ແຕ່, ກ ຍັງຕໍໍ່າ ແລະ ມີຄວາມແຕກໂຕນກັນຫລາຍ
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80% ຂອງພົນລະເມ ອງ ຍັງດໍາລົງຊີວິດ 
ດ້ວຍລາຍຮັບຕໍໍ່າກວ່າ 5,5 ໂດລາ ຕ ໍ່ມ ັ້, 
ຊ ື່ງຖ ກຖ ວ່າ ບ ໍ່ມີຄວາມໝັັ້ນຄົງທາງດ້ານ 
ເສດຖະກິດ

44% ຂອງເດັກອາຍຸຕໍໍ່າກວ່າ 5 ປີ ມີ
ລວງສູງຫລຸດມາດຕະຖານ (ເຕ້ຍ)

ຄວາມທຸກຍາກມີລະດັບສູງ ໃນກຸ່ມຊົນ 
ເຜົົ່າທີື່ບ ໍ່ແມ່ນກຸ່ມໝວດພາສາລາວ-ໄຕ

ຄວາມແຕກໂຕນກັນ ໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວ 
ກວ້າງອອກ



ຄວາມເປັນມາຂອງຄວາມທຸກຍາກ

ບັນດາປັດໄຈທ ່ ເຮັດໃຫ້ຄວາມທ ກ

ຍາກຫລ ດລົງ

 ວຽກເຮັດງານທ າຢູ່ນອກກະສິກ າ

 ການສຶກສາ

 ຄົວເຮືອນນ້ອຍລົງ

 2003: ອັດຕາການເພ່ິງພາ ອາ

ໃສ: 2,7

 2013: ອັດຕາການເພິງພາ ອາ

ໃສ : 1,9

 ການເຂ້ົາເຖິງທ ່ ດິນ

 2003: 2,3 ເຮັກຕາ/ຄົວເຮືອນ; 

 2013: 2,9 ເຮັກຕາ/ຄົວເຮືອນ
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ແຫ ່ງຂ ໍ້ມູນ: ການສໍາຫ ວດລາຍຈ່າຍ ແລະ ການຊົມໃຊ້ຂອງຄົວເຮ ອນຢູ່ ສປປ ລາວ.
.



ຄວາມເປັນມາຂອງຄວາມທຸກຍາກ

ຄວາມບອບບາງສູງຕ ໍ່ວິກິດການ/ເຫດກະທັນຫັນ
 ຄົວເຮ ອນກະສິກອນມີຄວາມບອບບາງສູງ 
ທີື່ສຸດ. ຄວາມສ່ຽງໃນການຕົກສູ່ຄວາມທຸກ
ຍາກ ແມ່ນເປັນບັນຫາຕົວຈິງ ສໍາລັບ
ພົນລະເມ ອງສ່ວນໃຫຍ່
 50% ຂອງຄົນທຸກຍາກໃນປີ 2012 
ບ ໍ່ໄດ້ເປັນຜູ້ທຸກຍາກໃນປີ 2007

 ຄົວເຮ ອນບ ໍ່ມີເງ ື່ອນໄຂດີ ເພ ື່ອຮັບມ  ແລະ 
ຕອບໂຕ້ກັບວິກິດການ
 ລະບົບປ້ອງກັນສັງຄົມຍັງອ່ອນແອ
 ຄວາມສົມດູນດ້ານການເງິນຍັງຕໍໍ່າ
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ສະພາບການປ່ຽນແປງໃນກຸ່ມພົນລະເມ ອງ

ແຫ ່ງຂ ໍ້ມູນ: ການສໍາຫ ວດລາຍຈ່າຍ ແລະ ການຊົມໃຊ້ຂອງຄົວເຮ ອນຢູ່ ສປປ ລາວ.



ຄວາມເປັນມາຂອງຄວາມທຸກຍາກ

ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຕ່າງໆ ໄດ້ມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ກຸ່ມຕ່າງໆ

ແຫ ່ງຂ ໍ້ມູນ: ການສໍາຫ ວດລາຍຈ່າຍ ແລະ ການຊົມໃຊ້ຂອງຄົວເຮ ອນຢູ່ ສປປ ລາວ.
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ທ່າອ່ຽງໃນປັດຈຸບັນ ຈະຮັບປະກັນຄວາມຕ ໍ່ເນ ື່ອງ-ໝັັ້ນທ່ຽງໄດ້ບ  ?

ຄວາມສ່ຽງດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກມີລະດັບສູງ
 ລາຍຈ່າຍຂອງລັດຖະບານມີລະດັບສູງ    ເຮັດ
ໃຫ້ໜີັ້ສີນພາກລັດເພີື່ມຂ ັ້ນສງູ

 ອັດຕາແລກປ່ຽນ ຂອງເງິນກີບທີື່ແຂງຕົວ
 ບາງສ່ວນຂອງຂະແໜງການເງິນ ມີຄວາມ 
ບອບບາງສູງ

 ການຂາດສະຖຽນລະພາບດ້ານເສດຖະກິດ 
ມະຫາພາກ ຈະມີຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງຕ ໍ່ຜູ້ທຸກ
ຍາກ ແລະ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍແກ່ຄາດໝາຍ
ຂອງການເຕີບໂຕ

ແຫ ່ງຂ ໍ້ມູນ: IMF World Economic Outlook.
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ດູນງ ົບປະມານ, ເປັນ % ຂອງ GDP, ສະເລ່ຍ 2013-2016.
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ການຂາດດູນງ ົບປະມານ ແລະ ໜີັ້ສີນພາກລັດ



ທ່າອ່ຽງໃນປັດຈຸບັນ ຈະຮັບປະກັນຄວາມຕ ໍ່ເນ ື່ອງ-ໝັັ້ນທ່ຽງໄດ້ບ  ?

ການຂຸດຄົັ້ນຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຢ່າງໄວວາ

 ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຂອງການເຊ ື່ອມໂຊມຂອງ
ສິື່ງແວດລ້ອມ ຄາດຄະເນຢູ່ໃນລະດັບ 7% 
ຂອງ GDP ໃນປີ 2013

 ບວກກັບການປະເຊີນກັບຄວາມສ່ຽງຈາກ
ໄພພິບັດໃນລະດັບສຸງ ແລະ ຜົນກະທົບທີື່ເພີື່ມ
ຂ ັ້ນຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

 ກະທົບຕ ໍ່ຜູ້ທີື່ທຸກຍາກ-ອ່ອນແອ ກວ່າໝູ່;
 ຖ່ວງດ ງປັດໄຈສໍາຄັນທີື່ຂັບເຄ ື່ອນການເຕີບໂຕ
ໃຫ້ຊ້າລົງ;

 ນາບຂູ່ຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງຊີວະນາໆພັນ.
ແຫ ່ງຂ ໍ້ມູນ: IMF World Economic Outlook.
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ການກ້າວໄປ ແລະ ວາລະການພັດທະນາ ເພ ື່ອບັນລຸສອງເປ ົ້າໝາຍ

ສິື່ງທ້າທາຍຕ ໍ່ການພັດທະນາຂອງ ສປປ ລາວ

ຮູບແບບການພດັທະນາໃນປັດຈບັຸນ

• ການເຕີບໂຕຂອງ GDP ທີື່ແຂງແຮງ

• ຄວາມທົົ່ວເຖິງ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ມີ
ລັກສະນະອ່ອນແອ

• ຄວາມຍ ນຍົງມີຄວາມສ່ຽງສຸງ

ຮູບແບບການພັດທະນາໃນອະນາຄດົ

• ການເຕີບໂຕຂອງ GDP ທີື່ແຂງແຮງ

• ຄວາມທົົ່ວເຖິງ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ  
ມີຄວາມເຂັັ້ມແຂງ

• ຄວາມຍ ນຍົງມີຄວາມສ່ຽງຕໍໍ່າ



ການກ້າວໄປ ແລະ ວາລະການພັດທະນາ ເພ ື່ອບັນລຸສອງເປ ົ້າໝາຍ

ສິື່ງທ້າທາຍຕ ໍ່ການພັດທະນາຂອງ ສປປ ລາວ

ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະ   
ຍາກອນທໍາມະຊາດ
ຢ່າງຍ ນຍົງ ແລະ ມີ
ປະສິດທິພາບ

ສົົ່ງເສີມທ່າແຮງບົົ່ມຊ້ອນ
ໃນຂະແໜງການທີື່ບ ໍ່ແມ່ນ
ຊັບພະຍາກອນ ເພ ື່ອສ້າງ
ກາລະໂອກາດ

ສ້າງຄຸນວຸດທິຂອງປະຊາຊົນ
ເພ ື່ອໃຫ້ສາມາດນໍາໃຊ້ກາລະ
ໂອກາດດັົ່ງກ່າວ ແລະ 
ຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ 
ປ ກປ້ອງໝາກຜົນທີື່ໄດ້ຮັບ.

ບັນຫາທີື່ພົວພັນກັບຫ າຍຂະແໜງການ:  ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ     
ໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນ



ວາລະການພັດທະນາທີື່ເປັນບູລິມະສິດ

ເສັັ້ນທາງ ຂ ໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ
ຮັບປະກນັໃຫ້ຊັບພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ສ ບຕ ໍ່ຂບັເຄ ື່ອນການເຕບີໂຕ...
… ຜ່ານການ
ຄຸ້ມຄອງຢ່າງຍ ນ
ຍົງ ແລະ ມິ
ປະສິດ ທິພາບ

• ການຂາດວິທີການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ
ຢ່າງປະສົມປະສານ

• ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍບ ໍ່ເຂັັ້ມງວດ
• ຂອບລະບຽບການຄຸ້ມຄອງບ ໍ່ແຮ່ຍັງບ ໍ່ທັນຄົບຊຸດ

• ການເກັບກູ້ຊັບພະຍາກອນປະຕິບັດບ ໍ່ທັນໄດ້ດີ
• ການຂາດຕະຫ າດໄຟຟ້າໃນລະດັບພາກພ ັ້ນ

ສົົ່ງເສມີການຂຸດຄົັ້ນທາ່ແຮງບົົ່ມຊອ້ນໃນຂະແໜງການທີື່ບ ໍ່ແມ່ນຊັບພະຍາກອນ …
… ໂດຍການ
ຍົກສະມັດຕະ
ພາບການຜະລດິ
ກະສິກໍາໃຫ້ສງູ
ຂ ັ້ນ …

• ການສຸມໃສ່ການຜະລິດເຂົັ້າໃຫ້ກຸ້ມຕົນເອງຫ າຍເກີນ
ໄປ

• ໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂ ັ້ນ, ແຕ່ການເຊ ື່ອມໂຍງກັບ
ຕະຫ າດຍັງຈໍາກັດ

• ລະບົບຊົນລະປະທານ ແລະ ການລະບາຍນໍໍ້າຍັງບ ໍ່ທັນມີ
ຢ່າງພຽງພ 

• ການເຂົັ້າເຖິງແນວພັນທີື່ມີຄຸນນະພາບ, ປັດໄຈການ
ຜະລິດ ແລະ ການບ ລິການສົົ່ງເສີມ ຍັງຈໍາກັດ

• ການຂາດຄວາມສາມາດໃນການປະຕິບັດເງ ື່ອນໄຂ
ດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ການພົວພັນກັບທຸລະກິດການ
ກະເສດຍັງບ ໍ່ທັນດີ

• ຄວາມບ ໍ່ສົມບູນຂອງຕະຫ າດ

… ແລະ ຜ່ານ
ການສ້າງກາລະ
ໂອກາດດາ້ນ
ວຽກເຮດັງານທາໍ
ຢູ່ນອກກະສກິໍາ
ໃຫ້ຫ າຍຂ ັ້ນ

• ການເຄ ື່ອນໄຫວນອກລະບົບ/ບ ໍ່ເປັນທາງການ
• ລະບຽບຂັັ້ນຕອນດ້ານການຄ້າ ແລະ ທຸລະກິດ ຍັງມີ

ລັກສະນະຫຍຸ້ງຍາກສັບສົນ
• ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຂອບລະບຽບການຍັງບ ໍ່ທັນເຂັັ້ມ 

ງວດ, ແລະ ໃນຫ າຍກ ລະນີ ຍັງມີລັກສະນະຈໍາແນກ
• ສາຍພົວພັນທີື່ແໜ້ນແຟ້ນ ລະຫວ່າງ ພະນັກງານຂອງ

ລັດ ກັບຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດການຄ້າ
• ລະບອບລະຽບການທີື່ຢັບຢັົ້ງການແຂ່ງຂັນ
• ກໍາລັງແຮງງານທີື່ມີການສ ກສາ ຍັງມີຈໍານວບ ໍ່ພຽງພ 

• ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການສະໜອງໄຟຟ້າ
• ດີຂ ັ້ນ, ແຕ່ການເຊ ື່ອມຕ ໍ່ຍັງຈໍາກັດ
• ຄຸນຄ່າຂອງການນໍາໃຊ້ເງິນໃນການລົງທ ນຂອງພາກ

ລັດຍັງຕໍໍ່າ
• ໜີັ້ສີນຄ້າງຄາຂອງພາກລັດ ມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ກໍາໄລຂອງ

ທຸລະກິດ
• ລະບົບການເງິນຍັງບ ໍ່ທັນເຂັັ້ມແຂງ
• ຄວາມກົດດັນຕ ໍ່ອັດຕາແລກປ່ຽນ

ສ້າງຄຸນວດຸທຂິອງປະຊາຊນົໃຫ້ສູງຂ ັ້ນ ເພ ື່ອໃຫ້ພວກເຂາົສາມາດນໍາໃຊ້ກາລະໂອກາດ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຄວາມບອບບາງ-ອ່ອນແອ …
… ໂດຍການ 
ປັບປຸງຄນຸນະ 
ພາບຂອງກໍາລັງ
ແຮງງານ …

• ອັດຕາສ່ວນການຂາດໂພຊະນາການຍັງສູງ
• ການສະໜອງທ ນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ໃນຂະແໜງສັງ

ຄົມທີື່ສໍາຄັນ ຍັງປະຕິບັດບ ໍ່ທັນດີ
• ການເຂົັ້າເຖິງການບ ລິການສາທາລະນະຂັັ້ນພ ັ້ນຖານ ຍັງ

ບ ໍ່ເທົົ່າທຽມກັນ
• ການຄ້າງຈ່າຍເງິນເດ ອນ ມີຜົນກະທົບກະເທ ອນຕ ໍ່

ຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະກອນ

• ຄວາມອ່ອນແອຕ ໍ່ການເໜັງແຮງຂອງລາຄາ
• ໝາກຜົນຂອງວຽກງານສ ກສາຍັງບ ໍ່ທັນດີ
• ຄວາມຕ້ອງການການບ ລິການຍັງບ ໍ່ທັນມີພຽງພ 

… ແລະ ການ
ຫລຸດຜ່ອນ
ຄວາມບອບບາງ-
ອ່ອນແອ

• ແຜນງານດ້ານສັງຄົມຍັງມີຈໍາກັດ ແລະ ການກໍານົດ 
ເປ ົ້າໝາຍຍັງເຮັດບ ໍ່ທັນໄດ້ດີ

• ການປ ກຄຸມຂອງການປະກັນໄພສຸຂະພາບຍັງຈໍາກັດ

• ຄວາມສົມດູນດ້ານການເງິນຍັງມີລະດັບອ່ອນແອ
• ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດຍັງບ ໍ່ທັນໄດ້ຮັບ

ການພັດທະນາ

ເປັນຫຍັງຈ ື່ງກໍານົດບູລິມະສິດ ? ເງ ື່ອນໄຂ
1. ຜົນກະທົບຕ ໍ່ສອງເປ ົ້າໝາຍທີື່ຄາດໝາຍໄວ້ 
2. ສຸມໃສ່ກຸ່ມຄົນທີື່ທຸກຍາກ-ອ່ອນແອ
3. ຄວາມຮີບດ່ວນຂອງການສະໜັບສະໜນູ
4. ການເພີື່ມເສີມໃຫ້ກັນ, ການຮ່ວມມ ປະສົມ
ປະສານກັນ ແລະ ການແລກປ່ຽນນໍາກັນ

ຂະບວນການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງກວ້າງຂວາງ



ວາລະການພັດທະນາທີື່ເປັນບູລິມະສິດ

ວາລະການພັດທະນາທີື່ເປັນບູລິມະສິດ ສໍາລັບການເຕີບໂຕທີື່ເຂັັ້ມແຂງ, ສົມດູນ ແລະ ຍ ນຍົງ 
ບູລິມະສິດສູງສຸດ ບູລິມະສິດສູງ ບູລິມະສິດປານກາງ

ສົົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຢ່າງ
ມີຍຸດທະສາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງສິື່ງແວດລ້ອມ
ຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ສ້າງຄວາມສະດວກສະບາຍໃຫ້ແກ່ 
ການດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ສ້າງ 
ວຽກເຮັດງານທໍາທີື່ດີ

ສ້າງຕັັ້ງລະບົບການຄຸ້ມຄອງ 
ຄວາມສ່ື່ຽງຈາກໄພພິບັດ ທີື່
ເຂັັ້ມແຂງ

ຍົກສະມັດຕະພາບການຜະລິດກະສິກໍາໃຫ້
ສູງຂ ັ້ນ ເພ ື່ອຊຸກຍູ້ລາຍຮັບໃຫ້ສູງຂ ັ້ນ

ລົງທ ນໃສ່ພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ເພ ື່ອ 
ຄວາມເຕີບໂຕ ແລະ ຄວາມສົມດູນ

ປະຕິບັດລະບອບປະກັນສັງຄົມ
ຂັັ້ນພ ັ້ນຖານ ເພ ື່ອຫລຸດຜ່ອນ
ຄວາມບອບບາງ-ອ່ອນແອ

ລົງທ ນໃສ່ການປັບປຸງໂພຊະນາການ ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້
ເດັກເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍໂຕຢ່າງເຕັມສ່ວນ

ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການສ ກສາ ແລະ ສົົ່ງເສີມ
ການມາໂຮງຮຽນຂອງເດັກຍິງ

ປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ການເຂົັ້າ 
ເຖິງການບ ລິການດ້ານສາທາລະນະ 
ສຸກ ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນມີສຸຂະ
ພາບແຂງແຮງ

ປັບປຸງຄວາມສົມດູນຂອງ ຂະແ
ໜງການເງິນ ເພ ື່ອປັບປຸງ ການ
ເຂົັ້າເຖິງແຫ ່ງສິນເຊ ື່ອ ແລະ 
ຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງແກ້ໄຂບັນຫາໜີັ້ລັດໃຫ້ເຂົັ້າສູ່ເສັັ້ນທາງທີື່ມີຄວາມ

ຍ ນຍົງ, ເສີມຂະຫຍາຍສະຖຽນລະພາບ-ຄວາມ
ໝັັ້ນຄົງຂອງຂະແໜງການເງິນ 

<   ເສີມຂະຫຍາຍການບ ລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີື່ອີງໃສ່ລະບຽບການ >



ວາລະການພັດທະນາທີື່ເປັນບູລິມະສິດ

ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການບ ລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມ       
ທີື່ອີງໃສ່ລະບຽບການ
1. ປ່ຽນແປງການພົວພັນ ລະຫວ່າງ ພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ
2. ກໍານົດ ແລະ ປ ກປ້ອງສິດ ກ່ຽວກັບຊັບສິນ ແລະ ສິດຂອງເຈົັ້າໜີັ້
3. ປັບປຸງສະຖາບັນໃຫ້ມີຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ໃນດ້ານການຄຸ້ມຄອງ-ກວດກາ

ສົົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຢ່າງມີຍຸດທະສາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ   
ສິື່ງແວດລ້ອມຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ

1. ລະບຽບການທີື່ຈະແຈ້ງ ແລະ ໂປ່ງໄສ ແລະ ກົນໄກການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ສໍາລັບ
ການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນ

2. ນໍາໃຊ້ວິທີການຄຸ້ມຄອງນໍໍ້າແບບປະສົມປະສານ
3. ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມ້



ວາລະການພັດທະນາທີື່ເປັນບູລິມະສິດ

ຍົກສະມັດຕະພາບການຜະລິດກະສິກໍາໃຫ້ສູງຂ ັ້ນ ເພ ື່ອຊຸກຍູ້ລາຍຮັບໃຫ້ສູງຂ ັ້ນ
1. ຫັນປ່ຽນຈາກການປູກເຂົັ້າເພ ື່ອກຸ້ມຕົນເອງ ໄປສູ່ການຜະລິດກະສິກໍາທີື່ອີງໃສ່

ການແຂ່ງຂັນ
2. ເພີື່ມການສະໜັບສະໜນູຂອງລັດຖະບານໃຫ້ຫ າຍຂ ັ້ນ ແລະ ມີໄຫວພິບ
3. ຕິດພັນຊາວກະສິກອນ ກັບຕະຫ າດໃຫ້ດີກວ່າເກົົ່າ (ພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການ

ສະໜອງຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານທີື່ສໍາຄັນ)

ປັບປຸງວຽກງານໂພຊະນາການ ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ເດັກເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍໂຕຢ່າງເຕັມສ່ວນ

1. ລົງທ ນໃສ່ການດູແລຮັກສາເດັກແຕ່ເຍົາໄວ (ການວາງແຜນຄອບຄົວ, ການ
ຮັກສາສຸຂະພາບແມ ່ແລະ ເດັກ, ການບ ລິການທີື່ພົວພັນກັບໂພຊະນາການ)

2. ສຸມໃສ່ບັນລຸ ການເຂົັ້າເຖິງນໍໍ້າສະອາດ ແລະ ສຸຂາອະນາໄມຢ່າງທົົ່ວເຖິງ



ວາລະການພັດທະນາທີື່ເປັນບູລິມະສິດ

ປັບປຸງຄຸນນະພາບການສ ກສາ ແລະ ສົົ່ງເສີມໃຫ້ເດັກຍິງມາໂຮງຮຽນ
1. ສຸມໃສ່ຮັບປະກັນການຮູ້ໜັງສ ຂັັ້ນພ ັ້ນຖານ
2. ກໍານົດເປ ົ້າໝາຍຂອງການສະໜັບສະໜູນໃສ່ກຸ່ມທີື່ອ່ອນແອ (ໂດຍສະເພາະ

ແມ່ນເດັກຍິງ)
3. ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມໃນວຽກຕົວຈິງ ແລະ ການສ ກສາວິຊາຊີບ ທີື່ມີ

ວຽກເຮັດງານທໍາຮອງຮັບ

ແກ້ໄຂບັນຫາໜີັ້ສີນພາກລັດ ໃຫ້ເຂົັ້າສູ່ເສັັ້ນທາງທີື່ມີຄວາມຍ ນຍົງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍ
ສະຖຽນລະພາບ-ຄວາມໝັັ້ນຄົງຂອງຂະແໜງການເງິນ
1. ຫລຸດຜ່ອນການຍົກເວັັ້ນພາສີ-ອາກອນ ແລະ ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານສ່ວຍສາອາກອນ
2. ຄວບຄຸມລາຍຈ່າຍເງິນເດ ອນ ແລະ ພິຈາລະນາຄ ນໃໝ່ ການລົງທ ນຈໍານວນໜ ື່ງ
3. ນໍາໃຊ້ຂອບລະບຽບການທີື່ເຂັັ້ມແຂງ ໃນການຄຸ້ມຄອງຂະແໜງການເງິນ ລວມທັງທະນາຄານ

ທຸລະກິດຂອງລັດ ແລະ ຮັບປະກັນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ


