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ນິຍາມ:
• ຄວາມທຸກຍາກທີ່ ຮ ົ້າຍແຮງ:  ຜ ົ້ທີ່ ດໍາລງົຊວີດິດ ົ້ວຍລາຍ

ຮບັ  ຕ່ໍາກວ່າ 7.500 ກບີ ຕ່ໍຄນົ ຕ່ໍມື ົ້.
• ຄວາມອຸດມົຮັ່ ງມຢ່ີາງທົ່ ວເຖງິ: ການເອາົໃຈໃສ່ຕ່ໍການເຕບີ

ໂຕຂອງລາຍໄດ ົ້/ການຊມົໃຊ ົ້ ຂອງກຸ່ມປະຊາກອນ 40%
ທີ່ ທຸກຍາກທີ່ ສຸດ.

ຈດຸປະສງົຂອງການເຂົ ົ້າຮ່ວມ

ກາໍນດົ ກາລະໂອກາດການພດັທະນາທີ່ ສໍາຄນັ
ຕົ ົ້ນຕໍ, ບນັດາຂໍ ົ້ຫຍຸ ົ້ງຍາກ ແລະ ສິ່ ງທ ົ້າທາຍ
ສໍາລບັ ສປປ ລາວ

ກາໍນດົວທິທີາງເພື່ ອແກ ົ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກທີ່ 
ຮ ົ້າຍແຮງ ແລະ ສົ່ ງເສມີຄວາມອຸດມົຮັ່ ງມຢ່ີາງ
ທົ່ ວເຖງິ - ການຊ່ວຍເຫ ອືທີ່ ສໍາຄນັທີ່ ສຸດ
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ການຮ່ວມມກືບັປະເທດ
ຂອງ ກຸ່ມທະນາຄານໂລກ
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ການວເິຄາະບນັຫາຂອງ
ປະເທດຢ່າງເປັນລະບບົ

(SCD)

ແຜນພດັທະນາ ຂອງ
ສປປ ລາວ

(ແຜນພດັທະນາ
ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ
ແຫ່ງຊາດ ຄັ ົ້ງທີ VIII)

ແຜນງານຂອງບນັດາ

ຄ ່ ຮ່ວມພດັທະນາ

ຂອບການເປັນຄ ່ ຮ່ວມມກືບັປະເທດ (CPF)
ຂອງກຸ່ມທະນາຄານໂລກ

ກອບການຮ່ວມມກືບັປະເທດ
ຂອງກຸ່ມທະນາຄານໂລກ
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ການວເິຄາະບນັຫາຂອງປະເທດ
ຢ່າງເປັນລະບບົ (SCD)
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ການວເິຄາະບນັຫາຂອງປະເທດ ຢ່າງເປັນລະບບົ (SCD)

ກຸ່ມທະນາຄານໂລກ (WBG)  ກາໍລງັດໍາເນນີການວເິຄາະບນັຫາ
ຂອງປະເທດຢ່າງເປັນລະບບົ (SCD) ສໍາລບັ ສປປ ລາວ ເພື່ ອ
ກາໍນດົບນັດາບຸລມິະສດິ ແນໃສ່ບນັລຸສອງເປົົ້າໝາຍຂອງກຸ່ມ
ທະນາຄານໂລກທີ່ ວາງອອກ:

• ຢຸດຕຄິວາມທຸກຍາກທີ່ ຮ ົ້າຍແຮງ
• ສົ່ ງເສມີຄວາມຮັ່ ງມີຜາສຸກຢ່າງທົ່ ວເຖງິ

ການວເິຄາະບນັຫາຂອງປະເທດຢ່າງເປັນລະບບົ (SCD) ແມ່ນ
ການວໄິຈຢ່າງເປັນລະບບົ ແລະ ອງີໃສ່ຂໍ ົ້ມ ນຫ ກັຖານ ທີ່ ຈະ
ວເິຄາະວໄິຈບນັດາ ກາລະໂອກາດ ແລະ ຂໍ ົ້ຫຍຸ ົ້ງຍາກ ຢ່າງລະອຽດ
ເພື່ ອຢຸດຕຄິວາມທຸກຍາກທີ່ ຮ ົ້າຍແຮງ ແລະ ສົ່ ງເສມີຄວາມອຸດມົ
ຮັ່ ງມຜີາສຸກຢ່າງທົ່ ວເຖງິ ຢ ່ ສປປ ລາວ (ບ່ໍແມ່ນສະເພາະແຕ່ໃນ
ຂງົເຂດ ວຽກ ງານ ທີ່ ກຸ່ມທະນາຄານໂລກໄດ ົ້ເຂົ ົ້າຮ່ວມໃນ ການ ພດັ 
ທະ ນາ).6



ກຸ່ມທະນາຄານໂລກ ໃນ ສປປ ລາວ
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ກຸ່ມທະນາຄານໂລກ ໃນ ສປປ ລາວ

ນບັແຕ່ເວລາເລີ່ ມຕົ ົ້ນຂອງການເປັນຄ ່ ຮ່ວມພດັ ທະ ນາກບັ ສປປ ລາວ 50 ປີ ທີ່ ຜ່ານມາ,            
ກຸ່ມທະນາຄານໂລກ (WBG) ໄດ ົ້ສະໜອງທນຶ ຈາໍນວນ 1,2 ຕື ົ້ ໂດລາສະຫະລດັ ສໍາລບັໂຄງການ
ພດັທະນາໃນປະເທດ. 

ການສະໜອງທນຶສໍາລບັໂຄງການ
ຂອງທະນາຄານໂລກ (WB) ໃນປັດຈບຸນັ: ທນຶຈາກ IFC ໃນປັດຈບຸນັ:

440 ລ ົ້ານໂດລາ
ງບົປະມານສໍາລບັໂຄງການ
ທງັໝດົ (21 ໂຄງການ)

359 ລ ົ້ານໂດລາ
ຈາກທນຶຂອງ WB/IDA 

81 ລ ົ້ານໂດລາ
ທນຶຂອງຄ ່ ຮ່ວມພດັທະນາ
ຜ່ານກອງທນຶ Trust Funds

42,5 ລ ົ້ານໂດລາ
ງບົປະມານສໍາລບັ ໂຄງການທງັ
ໝດົ

30,8 ລ ົ້ານໂດລາ
ການລງົທນຶ (4 ໂຄງການທີ່ ດໍາເນນີຢ ່ )

11,7 ລ ົ້ານໂດລາ
ການໃຫ ົ້ຄໍາປຶກສາ (7 ໂຄງການທີ່ ດໍາ
ເນນີຢ ່ )
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ກຸ່ມທະນາຄານໂລກ ໃນ ສປປ ລາວ

ການສະໜບັສະໜ ນ ຂອງກຸ່ມທະນາຄານໂລກ (WBG) ຢ ່ ສປປ ລາວ ໃນປັດຈບຸນັ ແມ່ນ ຢ ່ ພາຍໃຕ ົ້
ກອບ ຍຸດທະສາດຮ່ວມພດັ ທະ ນາປະເທດ (CPS) ສໍາລບັໄລຍະ 2012-2016.

ຈດຸປະສງົຂອງຍຸດທະສາດຮ່ວມພດັທະນາປະເທດ (CPS) ມຄີ:ື

ບນັຫາທີ່ ພວົພນັ ກບັ
ຫ າຍຂະແໜງການ
ການຄຸ ົ້ມຄອງພາກລດັ
ທີ່ ເຂັ ົ້ມແຂງ

ຈດຸປະສງົທີ 1 
ຄວາມສາມາດໃນການ
ແຂ່ງຂນັ ແລະ ການ
ເຊື່ ອມໂຍງ

ຈດຸປະສງົທີ 2 
ການຄຸ ົ້ມຄອງ
ຊບັພະຍາກອນທໍາມະ
ຊາດແບບຍນືຍງົ

ຈດຸປະສງົທີ 3
ການພດັທະນາ
ແບບ ທົ່ ວ ເຖງິ
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ສະພາບພາຍໃນປະເທດ
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ສະພາບພາຍໃນປະເທດ

ສະພາບລວມຂອງ ສປປ ລາວ ໃນທດົສະວດັທີ່ ຜ່ານມາ:

ເປົົ້າ ໝາຍ
ການເຕບີໂຕທີ່ ເຂັ ົ້ມແຂງ

ສະຖານະ ພາບ
ຂະຫຍາຍຕວົໄວຫ າຍ

ຂໍ ົ້ມ ນຫ ກັຖານ
ປະ ເທດ ທີ່ ມີເສດຖະກດິ ຂະຫຍາຍຕວົໄວທີ່ ສຸດ ໃນ
ເຂດອາຊີຕາ ເວນັອອກ ແລະ ປາຊີຟິກໃນທດົ ສະ ວດັທີ່ 
ຜ່ານມາ (8% ຕໍ່ ປີ)

ເປົົ້າ ໝາຍ
ຜນົປະໂຫຍດຢ່າງທົ່ ວເຖງິ

ສະຖານະ ພາບ
ບ່ໍດີປານໃດ

ຫ ກັຖານ
ຄວາມທຸກ ຍາກ ໄດ ົ້ຫລຸດ
ລງົ, ແຕ່ ດ ົ້ວຍຈງັຫວະ ຊ ົ້າ
ຖ ົ້າທຽບ ກບັການ ຂະ ຫຍາຍຕວົ
ຂອງເສດຖະ ກດິ, 
ເນື່ ອງຈາກ ວ່າ ການສ ົ້າງ
ວຽກ ເຮດັ ງານທໍາ ຍງັຈາໍກດັ, 
ການ ເພີ່ ມ ຂຶ ົ້ນຂອງລາຍໄດ ົ້
ຍງັຊ ົ້າ ແລະ ຄວາມ ສ່ຽງ
ຍງັສ ງ (ໃນປັດຈບຸນັ, 
ຄວາມທຸກ ຍາກ ຢ ່ ໃນລະດບັ
23,2%)

ເປົົ້າ ໝາຍ
ການເຕບີໂຕແບບຍນືຍງົ

ສະຖານະ ພາບ
ບ່ໍຈະແຈ ົ້ງ

ຫ ກັຖານ
• ຄວາມສ່ຽງທາງດ ົ້ານເສດຖະກດິ
ມະຫາ ພາກ ຍງັສ ງ
• ຄວາມ ເຊື່ ອມ ໂຊມຂອງສິ່ ງແວດລ ົ້ອມ 
ມີຈງັຫວະ ໄວ
• ຄວາມ ສ່ຽງທາງດ ົ້ານສງັຄມົປະກດົວ່າ ຍງັຕ່ໍາ, 
ແຕ່ອາດຈະ ເພີ່ ມ ຂຶ ົ້ນ
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ສະພາບພາຍໃນປະເທດ

ຈະເຮດັແນວໃດເພື່ ອເຮດັໃຫ ົ້ ສປປ ລາວ ກ ົ້າວໄປຕາມເສັ ົ້ນທາງການເຕບີໂຕທີ່ ໝັ ົ້ນທ່ຽງ, ຮອບດ ົ້ານ
ແລະ ຍນືຍງົ? 

• ອດັຕາເຕບີໂຕຂອງ GDP ໃນປັດຈບຸນັ ສາມາດຮກັສາໃຫ ົ້ຕ່ໍເນື່ ອງ-ໝັົ້ນ
ທ່ຽງໄດ ົ້ບໍ ? 

• ສະພາບແວດລ ົ້ອມພາຍນອກໃນ ທດິທາງໃໝ່
• ການນໍາໃຊ ົ້ຊບັພະຍາກອນຢ່າງໄວວາ
• ການສ ົ້າງວຽກເຮດັງານທໍາທີ່ ດີ ຍງັມີຄວາມຈາໍກດັ ແລະ ບນັດາ

ຄວົເຮອືນຍງັມຄີວາມບອບບາງ ຕ່ໍຄວາມ ສ່ຽງສ ງ
• ການແຂ່ງຂນັເພີ່ ມຂຶ ົ້ນ ຍ ົ້ອນການເຊື່ ອມໂຍງໃນພາກພື ົ້ນ ມກີານ

ເປີດກວ ົ້າງຫ າຍຂຶ ົ້ນ.
• ຈະປະຕຮິ ບ ດ ົ້ານໃດ ຈຶ່ ງຈະສາມາດຍກົຜະລດິຕະພາບການຜະລດິໃຫ ົ້ສ ງຂຶ ົ້ນ ແລະ

ສ ົ້າງວຽກເຮດັງານທໍາໃຫ ົ້ໄດ ົ້ຫ າຍ ?

• ຖົ້າຫາກມວີຽກເຮດັງານທໍາ,  ກາໍລງັແຮງງານ ຈະສາມາດຮບັຜດິຊອບ ປະຕບິດັວຽກ
ງານດັ່ ງກ່າວໄດ ົ້ບໍ ? 

• ເຮດັແນວໃດ ຈຶ່ ງຈະຮບັປະກນັໃຫ ົ້ໝາກຜນົຂອງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ
ຖກືປົກປັກຮກັສາໄວ ົ້ໄດ ົ້? 

12



ຍຸດທະສາດການພດັທະນາຂອງລດັຖະບານ: 
ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ ຄັ ົ້ງທີ VIII 
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ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ ຄັ ົ້ງທີ VIII  

“ກະກຽມໃຫ ົ້ ສປປ ລາວ ບນັລຸເງ ື່ອນໄຂ ການຫລຸດພົ ົ້ນອອກຈາກ
ສະຖານະພາບຄວາມດ ົ້ອຍພດັທະນາ ດ ົ້ວຍການເພີ່ ມຜະລດິຕະ
ພາບການຜະລດິໃຫ ົ້ສ ງຂຶ ົ້ນ, ການຍກົລະດບັຄວາມຮ ົ້ ແລະ

ຄວາມສາມາດ, ການນໍາໃຊ ົ້ທ່າແຮງທີ່ ໄດ ົ້ປຽບ ໃຫ ົ້ມປີະສດິທຜິນົ, 
ການນໍາເຂົ ົ້າ ແລະ ນໍາໃຊ ົ້ວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ,ີ ແລະ

ເຮດັ ໃຫ ົ້ເສດ ຖະ ກດິ ມີຄວາມຫ າກຫ າຍຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງ” 
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ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ ຄັ ົ້ງທີ VIII  
ໝາກຜນົ (Outcomes)

ຜນົໄດ ົ້ຮບັ (Outputs)
• ເສດຖະກດິມີການເຕບີໂຕຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງ-ໝັົ້ນທ່ຽງ 
ແລະ ຮອບດົ້ານ;
• ເສດຖະກດິມະຫາ ພາກ ມີສະຖຽນລະພາບ;
• ການວາງແຜນພດັທະນາ ແລະ ແຜນງບົປະ ມານ ມີ
ການປະສມົ ປະສານກນັ;
• ການພດັທະນາເຂດ ແລະ ທ ົ້ອງຖິ່ ນມີຄວາມ 
ສມົສ່ວນ;
• ຂດີຄວາມ ສາມາດຂອງກໍາລງັແຮງງານ ຂອງພາກ ລດັ/
ເອກະ ຊນົໄດ ົ້ຮບັການຍກົ ລະດບັສ ງຂຶ ົ້ນ;
• ບນັດາຜ ົ້ປະກອບການພາຍໃນ ມີຄວາມ ສາມາດໃນ
ການແຂ່ງຂນັ;
• ການເຊື່ ອມ ໂຍງເຂົ ົ້າ ກບັພາກ ພື ົ້ນ ແລະ ສາກນົ.

• ຊວີດິການເປັນຢ ່ ດີຂຶ ົ້ນ/ການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກ 
ຍາກ;
• ໂພຊະ ນາການໄດ ົ້ຮບັການປັບປຸງດີຂຶ ົ້ນ;
• ການເຂົ ົ້າເຖງິການສກຶສາທີ່ ມີຄຸນນະພາບສ ງ;
• ການເຂົ ົ້າເຖງິການບໍລກິານຮກັສາ ສຸຂະພາບ ແລະ
ການປົ້ອງກນັພະຍາດ;
• ລະບບົປົ້ອງກນັສງັຄມົ ມີຄວາມ ເຂັ ົ້ມ ແຂງ;
• ການປົກ ປົ້ອງວດັທະນະ ທໍາ ແລະ ຮດີຄອງປະ ເພນ;ີ
• ສະຖຽນລະ ພາບທາງດົ້ານການເມອືງ, ຄວາມ ເປັນ
ລະບຽບຮຽບຮົ້ອຍ ແລະ ຄວາມ ຍຸຕິທໍາ.

• ການປົ້ອງກນັສິ່ ງແວດລົ້ອມ ແລະ ການຄຸ ົ້ມ ຄອງ
ຊບັພະຍາກອນທໍາມະ ຊາດ ຢ່າງຍນືຍງົ;
• ການກະກຽມ ຮບັມືກບັໄພພບິດັທາງທໍາມະ ຊາດ 
ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຄວາມ ສ່ຽງ;
• ການຫລຸດຜ່ອນຄວາມ ບ່ໍໝັົ້ນຄງົຂອງການຜະລດິ
ກະສກິໍາ.

ຈດຸປະສງົລວມ: ຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຫລຸດພົ ົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມດ ົ້ອຍພດັທະນາ

ເສດຖະກດິມກີານເຕບີໂຕຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງ ໝັ ົ້ນທ່ຽງ ແລະ ຮອບດ ົ້ານ ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດໄດ ົ້ຮບັການເສມີຂະຫຍາຍ ແລະ
ເປົົ້າໝາຍການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ (SDGs) ໄດ ົ້ບນັລຸຄາດໝາຍ

ຜນົກະທບົຈາກໄພພບິດັທາງທາໍມະຊາດ ແລະ ການປ່ຽນແປງ
ຂອງດນິຟົ້າອາກາດໄດ ົ້ຫລຸດຜ່ອນລງົ
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ການເຕບີໂຕ
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ບນັລຸການເຕບີໂຕຂອງລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນ (GDP)    
ຢ່າງແຂງແຮງ…

• GDP ສະເລ່ຍຕ່ໍຫວົຄນົຂອງ
ສປປລາວ ໃນປັດຈບຸນັແມ່ນ
1.600 ໂດລາ (ຕາມລາຄາປັດຈບຸນັ)

• ສປປ ລາວ ເປັນໜຶ່ ງໃນບນັດາປະເທດ
ທີ່ ມເີສດຖະກດິຂະຫຍາຍຕວົໄວ ໃນ
ເຂດອາຊຕີາເວນັອອກ ແລະ ໃນໂລກ
• ໃນທດົສະວດັທີ່ ຜ່ານມາ, ອດັຕາການເຕບີ

ໂຕສະເລ່ຍຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນ 8% ຕ່ໍ
ປີ, ສມົທຽບໃສ່ ອດັຕາການເຕບີໂຕ
ສະເລ່ຍ 4,5% ຂອງເຂດອາຊຕີາເວນັ
ອອກ ແລະ ປາຊຟິີກ (EAP)

ຍ ົ້ອນຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ
ແລະ ການເຕບີໂຕຂອງການບໍລກິານ
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ແຫ ່ ງຂໍ ົ້ມ ນ: World Development Indicators

17



ການລງົທນຶໃນຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ໄດ ົ້ຊຸກຍ ົ້ການເຕບີໂຕ, ແຕ່ ການປະກອບສ່ວນຈາກ
ຜະລດິຕະພາບການຜະລດິ (productivity) ຍງັຢ ່ ໃນລະດບັຕ່ໍາ

… ສ່ວນໃຫຍ່ ຖກືຂບັເຄື່ ອນໂດຍຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ…

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

Lao PDR Cambodia Vietnam Thailand

ກາ
ນປ

ະກ
ອບ

ສ່ວ
ນ
ໃນ
ກາ
ນເ
ຕບີ
ໂຕ

, ຄ
ດິໃ
ລ່ເ
ປັນ

ອດັ
ຕາ

ສ່ວ
ນຮ

ົ້ ອຍ
,  
ສໍາ
ລບັ

ໄລ
ຍະ

19
91

-2
01

3

Productivity

Labor

Capital

ແຫ ່ ງຂໍ ົ້ມ ນ: World Bank Macro Fiscal Model
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… ການປ່ຽນແປງຂອງເສດຖະກດິ ແລະ ການສ ົ້າງວຽກເຮດັ
ງານທໍາ ຍງັມລີກັສະນະຈາໍກດັ

ສະພາບຢຸດຈຶ ົ້ງຂອງຂະ ແໜງ
ກະສກິາໍ ແລະ ອຸດສາຫະກາໍ
ປຸງແຕ່ງ ໄດ ົ້ປະກອບ ສ່ວນ
ຢ່າງຈາໍກດັ ໃນການເຕບີໂຕ
ຂອງ GDP 
(ຊຶ່ ງແຕກຕ່າງກບັຢ ່ ປະເທດ
ອາຊຽນອື່ ນໆທີ່ ຢ ່ ໃກ ົ້ຄຽງ)
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ຄວາມທຸກຍາກ
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ຄວາມທຸກຍາກໄດ ົ້ຫລຸດລງົ,  ແຕ່ດ ົ້ວຍບາດກ ົ້າວຊ ົ້າ
ທຽບໃສ່ປະເທດອື່ ນໆ…
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… ການຊມົໃຊ ົ້ເພີ່ ມຂຶ ົ້ນ ດ ົ້ວຍອດັຕາທີ່ ຕ່ໍາກວ່າ GDP, 
ໂດຍສະເພາະ ສໍາລບັຜ ົ້ທຸກຍາກ

ຜນົຕາມມາແມ່ນ ຄວາມບ່ໍສະເໝພີາບ ເພີ່ ມຂຶ ົ້ນ
ຢ່າງເປັນລໍາດບັ*:

• ຄວາມແຕກໂຕນ ລະຫວ່າງ ຊນົນະບດົ -
ຕວົເມອືງ ກວ ົ້າງອອກ: ອດັຕາຄວາມທຸກ
ຍາກ ໃນຕວົເມອືງແມ່ນ 10% , ສ່ວນຢ ່
ເຂດຊນົນະບດົແມ່ນ 29% 

• ຄວາມບ່ໍສະເໝພີາບຢ ່ ພາຍໃນເຂດຕວົເມອືງ
ແລະ ລະຫວ່າງ ເຂດຕວົເມອືງ ມທ່ີາອ່ຽງ
ເພີ່ ມຂຶ ົ້ນ

* ດດັຊະນຈີນີີ (Gini coefficient) ໄດ ົ້ເພີ່ ມຂຶ ົ້ນຈາກ 32,5  ໃນປີ
2002-2003  ເປັນ 36,2  ໃນປີ 2012-2013
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ການເຕີ ບໂຕຂອງການຊົມໃຊ້ຂອງກ ່ ມປະຊາກອນ 40% ທີ່ ທ ກຍາກທີ່ ສ ດ

ຄ່າສະເລ່ຍຂອງການເຕີ ບໂຕຂອງການຊົມໃຊ້ຕ ່ ຫົວຄົນ

ການເຕີ ບໂຕຂອງ GDP ສະເລ່ຍຕ ່ ຫົວຄົນ
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ຜ ົ້ທຸກຍາກ ແມ່ນໃຜ ແລະ ຢ ່ ໃສ ?

ຄວາມທຸກຍາກມລີະດບັສ ງ:

• ຢ ່ ເຂດຊນົນະບດົ
• ຢ ່ ເຂດພ ດອຍ
• ໃນບນັດາກຸ່ມຊນົເຜົ່ າສ່ວນນ ົ້ອຍ
• ໃນບນັດາຜ ົ້ມລີະດບັການສກຶສາຕ່ໍາ
• ໃນຄວົເຮອືນໃຫຍ່
• ໃນປະຊາຊນົທີ່ ເຮດັວຽກໃນຂະແໜງກະສກິາໍ
• ໃນປະຊາຊນົທີ່ ມຄີວາມສາມາດນ ົ້ອຍໃນການ

ເຂົ ົ້າເຖງິສາທາລະນະປະໂຫຍດພື ົ້ນຖານ

ຂໍ ົ້ສງັເກດ: ຜ ົ້ທຸກຍາກສ່ວນຫ າຍ ບ່ໍໄດ ົ້ຢ ່ ບ່ອນທີ່ ມອີດັຕາ
ຄວາມທຸກຍາກສ ງທີ່ ສຸດ : ແຂວງສາລະວນັ ມອີດັຕາ
ຄວາມທຸກຍາກສ ງທີ່ ສຸດ, ແຕ່ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ

ມຈີາໍນວນຄນົທຸກຍາກຫ າຍທີ່ ສຸດ
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ແມ່ນຫຍງັເຮດັໃຫ ົ້ປະຊາຊນົພົ ົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກໄດ ົ້ ?

1 ການໄດ ົ້ຮບັການສກຶສາຫ າຍຂຶ ົ້ນ
(ນບັທງັຊາວກະສກິອນ) 2

ກາລະໂອກາດໃນຂະແໜງການ ທີ່
ບ່ໍແມ່ນກະສກິາໍ ມຫີ າຍຂຶ ົ້ນ (ຜ ົ້
ອອກແຮງງານທີ່ ໄດ ົ້ຮບັຄ່າຈ ົ້າງ ຫ ື
ຜ ົ້ອອກແຮງງານໃຫ ົ້ຕນົເອງ ໃນ
ຂະແໜງການທີ່ ບ່ໍແມ່ນກະສກິາໍ)

3 ການເຂົ ົ້າເຖງິ ການບໍລກິານ ແລະ
ຕາໜ່າງປົ້ອງກນັສງັຄມົ
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ປະຊາຊນົຍງັມຄີວາມສ່ຽງ ເຖງິແມ່ນວ່າພວກເຂາົໄດ ົ້ຫລຸດພົ ົ້ນ
ອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກແລ ົ້ວກຕໍາມ

ບນັດາຄວົເຮອືນ ຍງັມຄີວາມສ່ຽງທີ່ ຈະກບັຄນືໄປສ ່ ຄວາມທຸກຍາກ:

• 50% ຂອງຈາໍນວນປະຊາຊນົທຸກຍາກໃນປີ 2012 ບ່ໍໄດ ົ້ເປັນຜ ົ້
ທຸກຍາກໃນປີ 2007

• ເຖງິແມ່ນວ່າປະຊາຊນົ ໄດ ົ້ພົ ົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກແລ ົ້ວ, 
ແຕ່ພວກເຂາົຍງັອ່ອນແອ ຫ ື ມຄີວາມສ່ຽງຢ ່ (ເຊັ່ ນ: ພວກເຂາົຍງັ
ມລີະດບັການຊມົໃຊ ົ້ ພຽງແຕ່ຢ ່ ເທງິຕດິກບັເສັ ົ້ນຄວາມທຸກຍາກ
ເທົ່ ານັ ົ້ນ)

25



ຄວາມສ່ຽງຂອງຮ ບແບບ
ການເຕບີໂຕໃນປັດຈບຸນັ
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ຄວາມສ່ຽງທາງດ ົ້ານເສດຖະກດິມະຫາພາກ

• ການຂາດດ ນງບົປະມານມລີະດບັສ ງ (5% ຂອງ
GDP)

• ກອງທນຶສາກນົ (IMF) ແລະ ທະນາຄານໂລກ
(WB) ໄດ ົ້ຈດັ ສປປ ລາວ ໃນປະເພດປະເທດທີ່
ມບີນັຫາຫຍຸ ົ້ງຍາກດ ົ້ານໜີ ົ້ສນິ ໃນລະດບັປານກາງ, 
ຕດິກບັລະດບັສ ງ (ມ ນຄ່າໜີ ົ້ຂອງລດັຖະບານ ເທົ່ າ
ກບັ 60% ຂອງ GDP)

• ການແຂງຄ່າຂອງເງນິກບີ ມຜີນົກະທບົທາງລບົຕ່ໍ
ຄວາມສາມາດແຂ່ງຂນັ ແລະ ເຮດັໃຫ ົ້ຄງັແຮເງນິຕາ
ຢ ່ ໃນລະດບັຕ່ໍາ

• ເງນິກ ົ້ທີ່ ບ່ໍເກດີດອກອອກຜນົເພີ່ ມຂຶ ົ້ນ ແລະ ທນຶ
ຂອງທະນາຄານຫ ກັ ຍງັມມີ ນຄ່າຕ່ໍາ
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ຄວາມສ່ຽງທາງດ ົ້ານສິ່ ງແວດລ ົ້ອມ

• ການຕດັໄມ ົ້ທໍາລາຍປ່າ ແລະ ການເຊື່ ອມ
ໂຊມຂອງປ່າໄມ ົ້

• ວທິກີານດໍາເນນີງານທີ່ ເປັນອນັຕະລາຍ ໃນ
ບາງອຸດສາຫະກາໍຂຸດຄົ ົ້ນ

• ຜນົກະທບົຈາກການພດັທະນາທ່າແຮງ
ດ ົ້ານຊບັພະຍາກອນນໍ ົ້າ

• ການໃຊ ົ້ຈ່າຍທີ່ ຫ ວງຫ າຍ ຍ ົ້ອນໄພພບິດັ
ທາງທໍາມະຊາດ ທີ່ ໄດ ົ້ເພີ່ ມທະວຄີວາມຮ ົ້າຍ
ແຮງຍ ົ້ອນການປ່ຽນແປງຂອງດນິຟົ້າອາກາດ

ແຫ ່ ງຂໍ ົ້ມ ນ : World Development Indicators

ການນາໍໃຊ ົ້ຊບັພະຍາກອນ ມຜີນົກະທບົຕ່ໍ
ການດໍາລງົຊວີດິ
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ການຫລຸດລງົ ຂອງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ,  ເປັນ %  
ຂອງລວມຍອດລາຍໄດ ົ້ແຫ່ງຊາດ (GNI)
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ຄວາມສ່ຽງທາງດ ົ້ານຄວາມສາມກັຄີ ໃນສງັຄມົ

ປະຊາກອນທີ່ ມກີານປະສມົປະສານກນັຫ າຍຂຶ ົ້ນ ມກັຈະ
ຮຽກຮ ົ້ອງໃຫ ົ້ມກີາລະໂອກາດຫ າຍຂຶ ົ້ນ.

• ເຖງິແມ່ນ ອດັຕາການເຕບີໂຕບນັລຸ 8% ຕ່ໍປີ, ແຕ່ ກຍໍງັມີ
ບນັຫາ ການວ່າງງານ ຢ ່ ສປປ ລາວ.

• ແຕ່ປີ 2003 ຫາ 2013, ໄດ ົ້ມກີານສ ົ້າງວຽກເຮດັງານທໍາ ຈາໍ
ນວນ 500.000 ຕໍາແໜ່ງງານ (ໃນນັ ົ້ນ, 4/5 ແມ່ນວຽກຢ ່
ນອກຂະແໜງກະສກິາໍ). ໃນໄລຍະທດົສະວດັຕ່ໍໜ ົ້າ, ຈະມຜີ ົ້
ອອກແຮງງານໄວໜຸ່ມ ຈາໍນວນ 900.000 ຄນົ ເຂົ ົ້າສ ່
ຕະຫລາດແຮງງານ.  

ການສ ົ້າງກາລະໂອກາດ ສໍາລບັປະຊາຊນົໄວໜຸ່ມທີ່ ມຄີວາມ
ປຸົ້ມລຸມ ປະສມົປະສານ ແລະ ເຊື່ ອມໂຍງກນັ ແມ່ນສິ່ ງສໍາ
ຄນັທີ່ ສຸດ ສໍາລບັຄວາມສາມກັຄໃີນສງັຄມົ.
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ການວເິຄາະບນັຫາຂອງປະເທດ
ຢ່າງເປັນລະບບົ
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ໂຄງປະກອບ ສໍາລບັ
ການວເິຄາະບນັຫາຂອງປະເທດຢ່າງເປັນລະບບົ

ການຄຸ ົ້ມຄອງຊບັພະຍາກອນ
ທໍາມະຊາດ ແບບຍນືຍງົ

ພດັທະນາ ຂະແໜງການ
ທີ່ ບ່ໍແມ່ນຊບັພະຍາກອນ
ທໍາມະຊາດ

ປະຊາຊນົມກີານສກຶສາດີ
ແລະ ສຸຂະພາບແຂງແຮງ

ຮ ບແບບການເຕບີໂຕ ໃນ
ອະນາຄດົ
• ການເຕບີໂຕຂອງ GDP 

ທີ່ ແຂງແຮງ
• ການມສ່ີວນຮ່ວມທີ່

ເຂັ ົ້ມແຂງ
• ຄວາມຍນືຍງົມຄີວາມ

ສ່ຽງຕ່ໍາ

ການມສີະຖາບນັທີ່ ເຂັ ົ້ມແຂງ

ຮ ບແບບການເຕບີໂຕໃນປັດຈບຸນັ
• ການເຕບີໂຕຂອງ GDP ທີ່ ເຂັ ົ້ມແຂງ
• ການມສ່ີວນຮ່ວມ ມລີກັສະນະ ຈາໍກດັ
• ຄວາມຍນືຍງົ ມຄີວາມສ່ຽງສ ງ

ພວກເຮາົຍງັຂາດອນັໃດອກີ ?
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ບນັຫາກວມລວມ: 
ການມສີະຖາບນັທີ່ ເຂັ ົ້ມແຂງ

ເຫດຜນົ: ສະຖາບນັ ແລະ ການບໍລຫິານລດັທີ່ ເຂັ ົ້ມແຂງ ເຮດັໃຫ ົ້ໝາກຜນົຂອງການພດັທະນາດຂີຶ ົ້ນ

ສະຖາບນັສາມາດສະໜອງການບໍລກິານ ໄດ ົ້
ຫ າຍ ແລະ ດຂີຶ ົ້ນ ຍ ົ້ອນ:

1. ມຄີວາມໂປ່ງໃສຫ າຍຂຶ ົ້ນ

2. ການເຂົ ົ້າຮ່ວມຢ່າງຕັ ົ້ງໜ ົ້າຂອງ ບນັດາຜ ົ້ທີ່
ມສ່ີວນກ່ຽວຂ ົ້ອງ

3. ການນໍາໃຊ ົ້ເຕກັໂນໂລຊທີນັສະໃໝ ຢ່າງມີ
ປະສດິທພິາບ

4. ຄວາມສາມາດໃນການຄຸ ົ້ມຄອງ
ລດັຖະກອນສ ງຂຶ ົ້ນ

ແຫ ່ ງຂໍ ົ້ມ ນ: Worldwide Governance Indicators

0 20 40 60 80

ການສະແດງຄໍາຄດິເຫນັ ແລະ ຄວາມ
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ປະສດິທພິາບຂອງລດັຖະບານ

ຄຸນນະພາບຂອງລະບຽບການ

ການຄຸ ົ້ມຄອງລດັດ ົ້ວຍກດົໝາຍ

ການຄວບຄຸມການສໍ ົ້ລາດບງັຫ ວງ
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ບນັຫາກວມລວມ: 
ການມສີະຖາບນັທີ່ ເຂັ ົ້ມແຂງ

ຟືົ້ນຟ ສະຖຽນລະພາບ ຂອງເສດຖະກດິ
ມະຫາພາກ

1. ຫລຸດຜ່ອນການຂາດດ ນງບົປະມານລງົ
ເປັນກ ົ້າວໆ

2. ແກ ົ້ໄຂຄວາມສ່ຽງ ກ່ຽວກບັລະບບົ
ໃນຂະແໜງທະນາຄານ

3. ດດັປັບນະໂຍບາຍເງນິຕາ ແລະ ອດັຕາ
ແລກປ່ຽນ ເພື່ ອຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ
ແລະ ເສມີຂະຫຍາຍລະບບົປົ້ອງກນັ
ຄວາມສ່ຽງ

ປົກປົ້ອງສດິ ກ່ຽວກບັຊບັສມົບດັ ແລະ
ຮບັປະກນັການປະຕບິດັຢ່າງຍຸຕທໍິາ

ສດິກ່ຽວກບັຊບັສມົບດັ ມຂໍີ ົ້ຂດັແຍ່ງເກດີຂຶ ົ້ນຢ່າງແຜ່
ຫ າຍ ຢ ່ ສປປ ລາວ,  ບ່ໍວ່າໃນບນັຫາທີ່ ດນິ ກຄໍື ໃນ
ບນັຫາທຸລະກາໍທາງດ ົ້ານການຄ ົ້າ.  
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ແຫ ່ ງຂໍ ົ້ມ ນ: The Heritage Foundation

• ຖານລາຍຮບັທີ່ ເຂັ ົ້ມແຂງ
• ການຈດັສນັລາຍຈ່າຍຄນືໃໝ່
• ປະສດິທພິາບໃນການໃຊ ົ້ຈ່າຍ
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ວທິທີາງທີ 1: ການຄຸ ົ້ມຄອງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ
ແບບຍນືຍງົ

ເຫດຜນົ : ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ໄດ ົ້ຖກືນໍາໃຊ ົ້ຢ່າງກວ ົ້າງຂວາງ ຢ ່ ສປປ ລາວ, 
ແຕ່ ມນັສາມາດໄດ ົ້ຮບັການຄຸ ົ້ມຄອງດກີວ່າເກົ່ າ

ເພື່ ອຄຸ ົ້ມຄອງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດຢ່າງມຍຸີດທະສາດ, ສປປ ລາວ ສາມາດ:

1. ຄຸ ົ້ມຄອງ, ຂຸດຄົ ົ້ນ ຫ ື ອະນຸລກັ
ຊບັພະຍາກອນຢ່າງມປີະສດິທພິາບ
ຈາໍເປັນ ຕ ົ້ອງມີຄວາມ ພະ ຍາຍາມ ໃນການ 
ອະ ນຸ ລກັ ຊບັ ພະ ຍາກອນ ເພີ່ ມ.

2. ເກບັລາຍຮບັ ໃນສດັສ່ວນ
ທີ່ ເໝາະສມົ
ຜນົໄດ ົ້ຮບັໃນການເກບັລາຍຮບັ ມີ
ລກັສະນະປະປົນກນັ. ລາຍຮບັຈາກ
ເຂື່ ອນໄຟຟົ້າໄດ ົ້ເພີ່ ມຂຶ ົ້ນ, ສ່ວນລາຍຮບັ
ຈາກໄມ ົ້ ແລະ ບ່ໍແຮ່ ແມ່ນເກບັໄດ ົ້     
ໜົ້ອຍຫ າຍ. 

3. ລງົທນຶຢ່າງຮອບຄອບ
ການຄຸ ົ້ມຄອງການເງນິຂອງລດັ ທີ່
ເຂັ ົ້ມແຂງ ມຄີວາມຈາໍເປັນ ເພື່ ອ
ແຈກຢາຍຜນົປະໂຫຍດຄນືໃໝ່
ໃຫ ົ້ກວ ົ້າງຂວາງກວ່າເກົ່ າ.
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ວທິທີາງທີ 2: ພດັທະນາບນັດາຂະແໜງການອື່ ນ
ທີ່ ບ່ໍແມ່ນຂະແໜງຊບັພະຍາກອນ

ເຫດຜນົ: ສະມດັຕະພາບການຜະລດິໃນຂະແໜງກະສກິາໍຍງັຕ່ໍາ, 
ຊຶ່ ງພາໃຫ ົ້ມລີາຍໄດ ົ້ຕ່ໍາ ສໍາລບັປະຊາຊນົສ່ວນຫ າຍ

• ການເພີ່ ມຂຶ ົ້ນຂອງຜນົຜະລດິກະສກິາໍ
(ປະມານ 3,7% ຕ່ໍປີ) ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ
ເນື່ ອງມາຈາກການເພີ່ ມເນື ົ້ອທີ່ ດນິປ ກຝັງ,  
ບ່ໍແມ່ນຍ ົ້ອນສະມດັຕະພາບການຜະລດິ
ສ ງຂຶ ົ້ນ. 

• ກະສກິາໍ ກວມເອາົ 44% ຂອງການ
ຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທຽບ ໃສ່
65% ຢ ່ ກາໍປ ເຈຍ.)

• ຊາວກະສກິອນ ຜ ົ້ທີ່ ມກີານສກຶສາດີ ເປັນ
ຜ ົ້ບ່ໍທຸກຍາກຫ າຍ. 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

Lao PDR Thailand Vietnam

ມ ນຄ່າເພີ່ ມ ຕ່ໍ 1 ເຮກັຕາ, 
ຕາມລາຄາປີ 2005 ເປັນເງນິ US$ 
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ວທິທີາງທີ 2: ພດັທະນາບນັດາຂະແໜງການອື່ ນ
ທີ່ ບ່ໍແມ່ນ ຂະແໜງຊບັພະຍາກອນ

ເຫດຜນົ : ສະພາບແວດລ ົ້ອມທຸລະກດິມຄີວາມຫຍຸ ົ້ງຍາກ ເຮດັໃຫ ົ້ວສິາຫະກດິມຂີະໜາດ
ນ ົ້ອຍ ແລະ ເຄື່ ອນໄຫວຢ ່ ພາຍໃນ; ໃຫ ົ້ຄ່າແຮງງານຕ່ໍາ ຊຶ່ ງບ່ໍດງຶດ ດຜ ົ້ອອກແຮງງານ

1. ຈາໍນວນວສິາຫະກດິຍງັມນີ ົ້ອຍຫ າຍ:

2. ຫ າຍວສິາຫະກດິສບືຕ່ໍມຂີະໜາດນ ົ້ອຍ ແລະ ບ່ໍສາມາດເຕບີ
ໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕວົ: 

• 19 ວນກ /1.000 ຄນົ (ຫວຽດນາມ: 30)

• ຍ ົ້ອນການລງົທນຶຕ່ໍາໃນວສິາຫະກດິ, ສະມດັຕະພາບ
ການຜະລດິຈຶ່ ງຕ່ໍາ ແລະ ຈາໍກດັ ຄວາມສາມາດຈ່າຍ
ຄ່າແຮງງານສ ງ ແລະ ການດງຶດ ດແຮງງານຈາກ
ຂະແໜງກະສກິາໍ

ສະພາບແວດລົ້ອມທຸລະກດິ ຍງັປະເຊນີກບັບນັຫາລະບຽບການ ແລະ ຂັ ົ້ນ
ຕອນທີ່ ສບັສນົ, ຄວາມໂປ່ງໃສຕ່ໍາ ແລະ ການປະຕບິດັບ່ໍເປັນເອກະພາບກນັ.
(ຄວາມສະດວກໃນການດໍາເນນີທຸລະກດິ (Ease of Doing Business) ຢ ່
ສປປ ລາວ ຖກືຈດັຢ ່ ໃນອນັດບັທີ 134 ໃນຈາໍນວນ 189 ປະເທດ)
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ວທິທີາງທີ 3: ປະຊາຊນົມກີານສກຶສາດີ ແລະ ສຸຂະພາບແຂງແຮງ

ເຫດຜນົ : ຢ ່ ບ່ອນທີ່ ວຽກເຮດັງານທໍາດີ ມີຈາໍນວນໜົ້ອຍ,  ບນັດາວສິາຫະກດິມກັຈມົວ່າ
ຈາໍນວນກາໍລງັແຮງງານບ່ໍພຽງພໍ

1. ການຂາດທກັສະພື ົ້ນຖານ ໃນ
ການສກຶສາ

2. ການຂາດສານອາຫານ ແລະ
ການເຕບີໂຕຫລຸດມາດຕະຖານ
ຍງັມຢີ ່ ທົ່ ວໄປ

3. ປັດໄຈອື່ ນໆທີ່ ທໍາລາຍຄວາມອາດສາມາດ
ທາງດ ົ້ານເສດຖະກດິຂອງຜ ົ້ອອກແຮງງານ

• 32% ຂອງນກັຮຽນຊັ ົ້ນປໍ 2
ບ່ໍສາມາດອ່ານໜງັສໄືດ ົ້

• ອດັຕາສ່ວນຄວາມບ່ໍຮ ົ້ໜງັສື
ຂອງຜ ົ້ໃຫຍ່ແມ່ນ 27%

• ປະຊາກອນຈາໍນວນຫ າຍມສຸີຂະພາບ
ອ່ອນເພຍ

• ການສະໜອງນໍ ົ້າສະອາດ ແລະ ການ
ອະນາໄມ ບ່ໍທນັພຽງພໍ (ເຖງິແມ່ນໄດ ົ້
ມກີານປັບປຸງດຂີຶ ົ້ນ)

• ປະຊາຊນົຢ ່ ບາງບ່ອນ ຍງັບ່ໍທນັ
ສາມາດເຂົ ົ້າເຖງິເສັ ົ້ນທາງ ແລະ
ໄຟຟົ້າ

• ອດັຕາສ່ວນເດກັນ ົ້ອຍລຸ່ມ 5 
ປີ ທີ່ ມຄີວາມສ ງຫລຸດ
ມາດຕະຖານ ແມ່ນ 44%
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1. 50% ຂອງຈາໍນວນປະຊາຊນົ
ທຸກຍາກໃນປີ 2012 ບ່ໍໄດ ົ້ເປັນຜ ົ້ທຸກ
ຍາກໃນປີ 2007
ຄວາມອ່ອນແອ-ບອບບາງ, ໂດຍສະເພາະ
ໃນຂະແໜງກະສກິາໍ, ເຮດັໃຫ ົ້ປະເຊນີກບັ
ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພບິດັ ແລະ ການປ່ຽນແປງ
ຂອງດນິຟົ້າອາກາດ.

ວທິທີາງທີ 3: ປະຊາຊນົມກີານສກຶສາດີ ແລະ ສຸຂະພາບແຂງແຮງ

ເຫດຜນົ: ເຖງິແມ່ນວ່າ ປະຊາຊນົໄດ ົ້ຫລຸດພົ ົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ,  ແຕ່ ໝາກຜນົ
ດັ່ ງກ່າວຍງັມຄີວາມສ່ຽງ ຍ ົ້ອນສະພາບຄວາມອ່ອນແອຍງັສ ງ, ການຂາດຕາໜ່າງ
ປົ້ອງກນັສງັຄມົ ແລະ ມາດຕະການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ

3. ຍ ົ້ອນບ່ໍມລີະບອບຕາໜ່າງປົ້ອງກນັ
ສງັຄມົ ທີ່ ມີປະ ສດິ ທິພາບ, ບນັດາ
ຄວົເຮອືນ ຈຶ່ ງບ່ໍມເີຄື່ ອງມເືພື່ ອຮບັມກືບັ
ໄພພບິດັ

16% ຂອງປະຊາຊນົທຸກຍາກສ ົ້າງ “ພາລະ
ແບກຫາບດ ົ້ານສຸຂະພາບ”, ແລະ ມພີຽງແຕ່
12% ເທົ່ ານັ ົ້ນ ທີ່ ມກີານປະກນັໄພສຸຂະພາບ.

2. ປະຊາຊນົຈາໍນວນ
350.000 ຄນົ ໄດ ົ້ຖກືກະທບົ
ຈາກໄພນໍ ົ້າຖ ົ້ວມ ໃນປີ 2013 ຊຶ່ ງ
ຜນົເສຍຫາຍມມີ ນຄ່າ 270 ລ ົ້ານ
ໂດລາ
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ບາດກ ົ້າວຕ່ໍໄປ
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ບາດກ ົ້າວໃນຕ່ໍໜົ້າ

ຜນົໄດ ົ້ຮບັ ຂອງການວເິຄາະບນັຫາຂອງປະເທດຢ່າງເປັນລະບບົ (SCD) 
ຈະສະໜອງຂໍ ົ້ມ ນຂ່າວສານ ແກ່ວຽກງານຂອງກຸ່ມທະນາຄານໂລກ (WBG):

• SCD ຈະເປັນແຫ ່ ງຂໍ ົ້ມ ນຫ ກັ ສໍາລບັການ ກາໍ ນດົ ກອບການເປັນຄ ່ ຮ່ວມ ມກືບັປະເທດ ຂອງ 
ກຸ່ມທະ ນາຄານ ໂລກ (CPF), ຊຶ່ ງກຸ່ມທະນາຄານໂລກ ມແີຜນທີ່ ຈະສ ົ້າງຂຶ ົ້ນໃນທ ົ້າຍປີນີ ົ້ ໂດຍ
ສມົທບົກບັລດັຖະບານລາວ ແລະ ບນັດາຄ ່ ຮ່ວມພດັທະນາ. 

• ເອກະສານ SCD, ຍຸດທະສາດການພດັທະນາຂອງ ສປປ ລາວ (ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-
ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ ຄັ ົ້ງທີ VIII) ແລະ ແຜນງານຂອງບນັດາຄ ່ ຮ່ວມພດັທະນາ ຈະເປັນພື ົ້ນຖານ
ສໍາລບັການກາໍນດົຂງົເຂດບຸລມິະສດິ ໃນຂອບການເປັນຄ ່ ຮ່ວມມກືບັປະເທດ (CPF) ຂອງ
ກຸ່ມທະນາຄານໂລກ ສໍາລບັໄລຍະ 2017-2020.
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ບດົສະຫລຸບ ກ່ຽວກບັຂໍ ົ້ສະເໜແີນະ ແລະ ລາຍຊື່ ບນັດາຜ ົ້
ເຂົ ົ້າຮ່ວມ ຈາກກອງປະຊຸມນີ ົ້ ຈະຈດັສົ່ ງໄປໃຫ ົ້ທ່ານ ແລະ
ເຜຍີແຜ່ໃນເວບັໄຊ ຂອງກຸ່ມທະນາຄານໂລກ. 

ຂໍໃຫ ົ້ທ່ານສົ່ ງຄໍາແນະນໍາ ຫ ື ຄໍາເຫນັຂອງທ່ານ ເຖງິ: 
worldbanklaos@worldbank.org ຫ ື
www.facebook.com/worldbanklaos

ການສໍາຫ ວດທາງອອນໄລນ໌ ໄດ ົ້ມຢີ ່ ເວບັໄຊຂອງ
World Bank Lao:
www.worldbank.org/en/country/lao

ຂອບໃຈ !
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ຄວາມໝາຍຂອງບາງຄໍາສບັທີ່ ນາໍໃຊ ົ້ໃນບດົສະເໜນີີ ົ້

CPF/CPS: Country Partnership Framework (ຂອບການເປັນຄ ່ ຮ່ວມມກືບັປະເທດ) / Country Partnership Strategy 
(ຍຸດທະສາດການເປັນຄ ່ ຮ່ວມມກືບັປະເທດ) - ແມ່ນເອກະສານທີ່ ກາໍນດົຈດຸປະສງົຫ ກັ ແລະ ຜນົໄດ ົ້ຮບັຂອງການພດັທະນາ ຊຶ່ ງກຸ່ມທະນາຄານ
ໂລກ ມີຈດຸປະສງົໃຫ ົ້ການສະໜບັສະໜ ນ ແກ່ປະເທດສະມາຊກິ ໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ ອຢຸດຕຄິວາມທຸກຍາກທີ່ ຮ ົ້າຍແຮງ ແລະ ສົ່ ງເສມີ
ຄວາມອຸດມົຮັ່ ງມຢ່ີາງທົ່ ວເຖງິ ແບບຍນືຍງົ. 

GDP: Gross Domestic Product (ລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນ) - ແມ່ນມ ນຄ່າຂອງສນິຄ ົ້າ ແລະ ການບໍລກິານທງັໝດົ ທີ່ ຜະລດິຢ ່
ໃນປະເທດ. 

Gini coefficient (ດດັຊະນຈີນີ)ີ: ວດັແທກລະດບັ ຊຶ່ ງການແຈກຢາຍການຊມົໃຊ ົ້ ໃນບນັດາ ຄວົເຮອືນ ຜກີອອກຈາກການແຈກຢາຍທີ່
ສະເໝພີາບຢ່າງສມົບ ນ. ດດັຊະນຈີນີີ ລະດບັ 0 ແມ່ນສະແດງເຖງິຄວາມສະເໝພີາບຢ່າງສມົບ ນ, ສ່ວນດດັຊະນີ ລະດບັ 100 ແມ່ນໝາຍເຖງິ
ຄວາມບ່ໍສະເໝພີາບຢ່າງສມົບ ນ. 

TFP: Total Factor Productivity (ສະມດັຕະພາບຂອງປັດໄຈການຜະລດິລວມ) – ແມ່ນສ່ວນຂອງຜນົຜະລດິ ທີ່ ບ່ໍໄດ ົ້ອະທບິາຍ
ດ ົ້ວຍຈາໍນວນຂອງປັດໄຈການຜະລດິທີ່ ນາໍໃຊ ົ້ເຂົ ົ້າໃນການຜະລດິ. ສະນັ ົ້ນ, ລະດບັຂອງມນັ ຈຶ່ ງຖກືກາໍນດົ ໂດຍລະດບັປະສດິທພິາບ ແລະ
ຄວາມເຂັ ົ້ມຂຸ ົ້ນ ຂອງການນາໍໃຊ ົ້ບນັດາປັດໄຈການຜະລດິເຂົ ົ້າໃນການຜະລດິ.

WBG: World Bank Group (ກຸ່ມທະນາຄານໂລກ) – ແມ່ນສະຖາບນັການເງນິສາກນົ, ຊຶ່ ງເປັນອງົການວຊິາສະເພາະຂອງອງົການສະຫະ
ປະຊາຊາດ, ປະກອບດ ົ້ວຍຫ ົ້າອງົການ ( (IDA, IBRD, IFC, MIGA ແລະ ICSID)  ທີ່ ສະໜອງການຊ່ວຍເຫ ອືໃຫ ົ້ແກ່ບນັດາ ປະເທດ
ກາໍລງັພດັທະນາ ເພື່ ອຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ສົ່ ງເສມີຄວາມອຸດມົຮັ່ ງມຢ່ີາງທົ່ ວເຖງິ. 
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