
 

 

  
ສປປ ລາວ                         
 

ການວເິຄາະບນັຫາຂອງປະເທດຢາ່ງເປັນລະບບົ 

 

ຍຸດທະສາດຂອງກຸຸ່ ມທະນາຄານໂລກແມຸ່ ນຫຍງັ? 
ກຸຸ່ ມທະນາຄານໂລກ (WBG) ໄດຮ້ບັຮອງເອາົຍຸດທະສາດໃໝຸ່  ໃນປີ 2013 ທີຸ່ ສຸມໃສຸ່ ສອງເປົາ້ໝາຍໃຫຍຸ່  ຄ:ື  

• ຢຸດຕຄິວາມທຸກຍາກທີຸ່ ຮາ້ຍແຮງ: ຫລຸດຜຸ່ ອນອດັຕາສຸ່ ວນຂອງປະຊາຊນົ ທີຸ່ ດໍາລງົຊວີດິດວ້ຍເງນິຈາໍນວນ ຕໍຸ່ າກວຸ່ າ 1,25 ໂດລາ ຕໍຸ່ ມ ື ້
ໃຫຍ້ງັເຫ ອື 3 ສຸ່ ວນຮອ້ຍ ໃນປີ 2030. 

 ສົຸ່ ງເສມີຄວາມຮັຸ່ ງມຜີາສຸກຢຸ່ າງທົຸ່ ວເຖງິ: ຊຸກຍ ກ້ານເຕບີໂຕຂອງລາຍໄດ ້ ສໍາລບັກຸຸ່ ມປະຊາກອນ 40 ສຸ່ ວນຮອ້ຍທີຸ່ ມລີາຍຮບັ ຕໍຸ່ າສຸດ 
ຢ ຸ່ ແຕຸ່ ລະປະເທດກໍາລງັພດັທະນາ. 

ກຸຸ່ ມທະນາຄານໂລກ (WBG) ມຄີວາມມຸຸ່ ງໝັນ້ໃນການຊຸ່ ວຍເຫ ອືບນັດາປະເທດ ໃຫບ້ນັລຸບນັດາເປົາ້ໝາຍດັຸ່ ງກຸ່ າວ ຢຸ່ າງໝັນ້ຄງົ. 
 
ການວເິຄາະບນັຫາຂອງປະເທດຢຸ່ າງເປັນລະບບົແມຸ່ ນຫຍງັ? 
ການວເິຄາະບນັຫາຂອງປະເທດຢຸ່ າງເປັນລະບບົ (Systematic Country Diagnostic ຫ  ືSCD) ໄດຖ້ກືດໍາເນນີໂດຍກຸຸ່ ມທະນາຄານໂລກ ເພ ື່ ອ
ເຮດັໃຫຍຸ້ດທະສາດຂອງກຸື່ ມທະນາຄານໂລກທ ື່ ວາງອອກນັນ້ ໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ. SCD ຈະດໍາເນ ນຢ ື່    ສປປ ລາວ ໂດຍມ ການປຶກສາຫາລ 
ຢຸ່ າງມສີຸ່ ວນຮຸ່ ວມກບັບນັດາອງົການລດັ ແລະ ພາກສື່ ວນທ ື່ ກື່ ຽວຂອ້ງອ ື່ ນໆ. SCD ຈະເປັນການວໄິຈຢື່ າງເປັນລະບບົ ແລະ ອ ງໃສື່ ຫ ກັຖານໃນ
ການກໍານດົບ ລມິະສດິຂອງ ສປປ ລາວ ເພ ື່ ອລບົລາ້ງຄວາມທຸກຍາກທ ື່ ຮາ້ຍແຮງ ແລະ ສົື່ ງເສ ມຄວາມຮັື່ ງມ ຜາສຸກຢື່ າງທົື່ ວເຖງິ. ໂດຍສະເພາະແລວ້, 
ມນັຈະເລງັໃສື່ ການວໄິຈ ແລະ ການກໍານດົບ ລມິະສດິ ກື່ ຽວກບັກາລະໂອກາດ, ຂໍຫ້ຍຸງ້ຍາກ, ສິື່ ງທາ້ທາຍ ແລະ ຄວາມສື່ ຽງ ໃນການບນັລຸບນັດາເປົາ້
ໝາຍດັື່ ງກື່ າວ. ຕາມຫ ກັການທົື່ ວໄປ, SCD ຈະບໍື່ ຈາໍກດັຢ ຸ່ ພຽງແຕື່ ຂງົເຂດ ຫ   ຂະແໜງການ ເຊິື່ ງກຸື່ ມທະນາຄານໂລກມ ການເຄ ື່ ອນໄຫວໃນປັດຈບຸນັ
ເທົື່ ານັນ້. SCD ຈະຖກືດໍາເນນີກຸ່ ອນການສາ້ງ ຂອບການເປັນຄ ຸ່ ຮຸ່ ວມມຂືອງປະເທດ (Country Partnership Framework) ເພ ື່ ອເປັນຂໍມ້ ນ
ພ ນ້ຖານໃຫແ້ກື່ ການປຶກສາຫາລ ທ ື່ ມ  ລກັສະນະຍຸດທະສາດ ກື່ ຽວກບັຂງົເຂດບ ລມິະສດິຂອງການຊື່ ວຍເຫ  ອຂອງກຸື່ ມທະນາຄານໂລກ ຢ ື່  ສປປ ລາວ 
ໃນອະນາຄດົ. 
 



         
         ກາໍນດົເວລາ ສໍາລບັ ສປປ ລາວ ເປັນຄແືນວໃດ? 
      
            

ການປຶກສາຫາລຢືຸ່ າງມສີຸ່ ວນຮຸ່ ວມ ຈະດໍາເນນີກບັໃຜແດຸ່ ? 
ຕາມແຜນການປັດຈບຸນັ, ການປຶກສາຫາລ ຢື່ າງມ ສື່ ວນຮື່ ວມສໍາລບັ SCD ແລະ CPF ຈະຈດັຂຶນ້ຢ ື່ ແຕຸ່ ລະພາກ ຄຢື ຸ່  ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, 
ແຂວງຫ ວງພະບາງ ແລະ ແຂວງຈາໍປາສກັ. ການປຶກສາຫາລ ຢື່ າງມ ສື່ ວນຮື່ ວມ ຈະດໍາເນ ນຮື່ ວມກບັຫ າຍພາກສື່ ວນທ ື່ ກື່ ຽວຂອ້ງ ເຊັື່ ນ: ລດັຖະບານ (ສ ນ
ກາງ ແລະ ແຂວງ), ສະພາແຫື່ ງຊາດ, ຄ ື່ ຮື່ ວມພດັທະນາ, ອງົການຈດັຕັງ້ສງັຄມົ, ພາກສື່ ວນເອກະຊນົ, ສະຖາບນັການສກຶສາ, ນກັຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ສ ື່
ມວນຊນົ. 
 
ຂໍມ້ ນທີຸ່ ໄດຮ້ບັຈາກການປຶກສາຫາລຢືຸ່ າງມສີຸ່ ວນຮຸ່ ວມ ຈະເອາົບນັຈເຸຂົາ້ໃນເອກະສານ SCD ແລະ CPF ແນວໃດ? 
ການປຶກສາຫາລ ຢື່ າງມ ສື່ ວນຮື່ ວມ ສໍາລບັ SCD ແລະ CPF ຈະສະເໜໃີຫບ້ນັດາພາກສື່ ວນທ ື່ ກື່ ຽວຂອ້ງຄົນ້ຄວາ້-ປະກອບຄໍາຄດິເຫນັ ຕໍື່ ບນັຫາສະ
ເພາະທ ື່ ພວົພນັກບັບ ລມິະສດິການພດັທະນາຂອງ ສປປ ລາວ. ບດົສະຫລຸບຂອງກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ຢື່ າງມ ສື່ ວນຮື່ ວມນີ ້ ຈະ ຖກືບນັຈເຸຂົາ້ໃນ
ເອກະສານ SCD ແລະ CPF ສະບບັສຸດທາ້ຍ. ບດົສະຫລຸບດັື່ ງກື່ າວ ຈະເຜ ຍແຜື່ ຕໍື່ ມວນຊນົຜຸ່ ານ webpage ຂອງຫອ້ງການທະນາຄານໂລກ 
ປະຈາໍ ສປປ ລາວ ຫ ງັຈາກກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ຢື່ າງມ ສື່ ວນຮື່ ວມ.  
 
ມໃີຜແດຸ່  ສາມາດເຂົາ້ເຖງິ SCD ແລະ CPF? 
ພາຍຫ ງັຖກືຮບັຮອງຄັງ້ສຸດທາ້ຍ, ເອກະສານ SCD ແລະ CPF ຄາດວື່ າຈະຈດັໃຫມ້ໄີວເ້ພືຸ່ ອສະໜອງແກຸ່ມວນຊນົ ແລະ ເອາົເຜ ຍແຜື່ ຜື່ ານ 
webpage ຂອງຫອ້ງການທະນາຄານໂລກ ປະຈາໍ ສປປ ລາວ. ນອກຈາກນັນ້, ກໍຫວງັວື່ າ ການວໄິຈຂອງ SCD ຍງັຈະເປັນປະໂຫຍດແກື່
ລດັຖະບານລາວ ແລະ ບນັດາພາກສື່ ວນທ ື່ ກື່ ຽວຂອ້ງອ ື່ ນໆ.  

 

ຂອບການເປັນຄ ຸ່ ຮຸ່ ວມມຂືອງປະເທດແມຸ່ ນຫຍງັ? 
ຂອບການເປັນຄ ຸ່ ຮຸ່ ວມມຂືອງປະເທດ (Country Partnership Framework ຫ  ືCPF) ຈະກາໍນດົຂງົເຂດບ ລມິະສດິ ແລະ ຊີແ້ນະແນວທາງ  
ແລະ ຄໍາໝັນ້ສນັຍາຂອງກຸຸ່ ມທະນາຄານໂລກ ຢ ຸ່  ສປປ ລາວ ສໍາລບັໄລຍະ 4 ຫາ 6 ປີ ຕໍຸ່ ໜາ້. ມນັຈະປື່ ຽນແທນຍຸດທະສາດການເປັນຄ ື່ ຮື່ ວມມ    ຂອງ
ປະເທດ (Country Partnership Strategy) ໄລຍະ 2012-2016 ຂອງກຸື່ ມທະນາໂລກ ໃນປັດຈບຸນັ. ຂະບວນດັື່ ງກື່ າວ ຈະອ ງໃສື່ ຂັນ້  ຕອນ
ການວເິຄາະບນັຫາ, ເປັນຕົນ້ແມື່ ນອ ງໃສື່ ການວເິຄາະບນັຫາຂອງປະເທດຢື່ າງເປັນລະບບົ (SCD) ແລະ ຈະຈດັໃຫມ້  ການປຶກສາຫາລ ຢື່ າງມ ສື່ ວນຮື່ ວມ
ກບັພາກສື່ ວນທ ື່ ກື່ ຽວຂອ້ງຢື່ າງກວາ້ງ ຂວາງ. ບ ລມິະສດິຂອງ CPF ຈະຖກືກໍານດົ ໂດຍສອດຄື່ ອງກບັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ- ສງັຄມົແຫື່ ງຊາດ 
5 ປ  ຄັງ້ທ  8 (2016-2020). 
 
SCD ແລະ CPF ໄດຖ້ກືດໍາເນນີຢ ຸ່ ໃສອກີແດຸ່ ? 
ການວເິຄາະບນັຫາຂອງປະເທດຢື່ າງເປັນລະບບົ (SCD) ແລະ ຂອບການເປັນຄ ື່ ຮື່ ວມມ ຂອງປະເທດ (CPF) ແມື່ ນເຄ ື່ ອງມ ທົື່ ວໄປ ທ ື່ ນໍາໃຊ ້ 
ເພ ື່ ອແນະນໍາ ແລະ ທບົທວນແຜນງານຂອງປະເທດ ຂອງກຸື່ ມທະນາຄານໂລກ. ເຄ ື່ ອງມ ດັຸ່ ງກຸ່ າວ ໄດຖ້ ກຮບັຮອງເອາົໂດຍຄະນະບໍລຫິານ ຂອງກຸື່ ມ
ທະນາຄານໂລກ ໃນເດ ອນກໍລະກດົ 2014 ເພ ື່ ອກໍານດົຄໍາໝັນ້ສນັຍາໃໝື່ ຕໍື່ ປະເທດ ຂອງກຸື່ ມທະນາຄານໂລກ. ຮອດເດ ອນທນັວາ 2015, 51 ປະ
ເທດໃນທົື່ ວໂລກ ໄດເ້ລ ື່ ມດໍາເນ ນ ຫ   ໄດສໍ້າເລດັການວເິຄາະບນັຫາຂອງປະເທດຢື່ າງເປັນລະບບົ (SCD) ຂອງພວກເຂາົ ແລະ 12 ປະເທດ 
ໄດເ້ລ ື່ ມຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂອບການເປັນຄ ື່ ຮື່ ວມມ ຂອງປະເທດ (CPF) ຂອງພວກເຂາົ. 
 


