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ອາລາພະບົດ
ວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄລຍະ 10 ປີ (20162025) ແມນແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາທີ່ສືບຕ່ຈາກຍຸດທະສາດພັດທະນາຮອດປີ 2020 ເຊິ່ງໄດຮັບຮອງເອົາຢູໃນ
ກອງປະຊຸມໃຫຍ ຄັ້ງທີ VII ຂອງພັກ (2001), ເປັນການສືບຕ່ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ ຄັ້ງທີ IX,
ແລະ ເພື່ອກະກຽມເນື້ອໃນໃຫແກກອງປະຊຸມໃຫຍ ຄັ້ງທີ X ແລະ XI ຂອງພັກໃນຕ່ໜ າ, ທັງເປັນແຜນຍຸດທະ
ສາດບຸກທະລຸ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢາງຕ່ເນື່ອງ, ມີຄວາມ
ໝັນ
້ ຄົງ ຕາມທິດຍືນຍົງ ແລະ ສີຂຽວ, ແນໃສພັດທະນາປະເທດຊາດໃຫບັນລຸເງື່ອນໄຂຫດພົ້ນອອກຈາກຄວາມ
ດອຍພັດທະນາໃນປີ 2020 ແລະ ສືບຕ່ໃຫຫດພົ້ນອອກຈາກຄວາມດອຍພັດທະນາຢາງສົມບູນໃນປີ 2025, ສາງ
ພື້ນຖານຫັນເປັນອຸດສາຫະກາ ແລະ ທັນສະໄໝອີກກາວໜຶ່ງ ເພື່ອກາວໄປສູປະເທດກາລັງພັດທະນາທີມ
່ ີລາຍຮັບ
ປານກາງສູງໃນປີ 2030. ແນໃສຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູຂອງປະຊາຊົນໃຫສູງຂຶ້ນເທື່ອລະກາວ, ຮັບປະກັນສະ
ຖຽນລະພາບທາງດານການເມືອງໃຫມີຄວາມໝັ້ນຄົງ, ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງບສຸກ ແລະ ເປັນລະບຽບຮຽບຮອຍດີ,
ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າມີຄວາມສາມັກຄີເປັນປຶກແຜນແໜນໜາ, ປະເທດຊາດເຂັ້ມແຂງ, ປະຊາຊົນຮັ່ງມີຜາສຸກ, ສັງ
ຄົມມີຄວາມຍຸດຕິທາ ແລະ ສິວໄິ ລ ຕາມທິດກາວຂຶ້ນສັງຄົມນິຍົມເທື່ອລະກາວ.
ຜານການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນໄລຍະ 15 ປີ ຜານມາ (2001-2015) ພວກເຮົາໄດມີຜົນສາ
ເລັດເປັນທີ່ໜາເພິ່ງພໃຈໃນຫຼາຍດານ. ແຕຄຽງຄູກັນນັ້ນ, ກຍັງມີສິ່ງຄົງຄາງຈານວນໜຶ່ງທີຍ
່ ັງຈະຕອງໄດສືບຕ່ປັບ
ປຸງແກໄຂ. ຜົນສາເລັດ ແລະ ສິ່ງຄົງຄາງນັ້ນ ໄດກາຍເປັນບົດຮຽນອັນຄ້າຄາ ແລະ ເປັນບອນອີງພື້ນຖານໃຫແກການ
ສາງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດພັດທະນາ (2016-2025) ໃຫມີຜົນສາເລັດທີ່ຍິ່ງໃຫຍກວາເກົ່າ. ດັ່ງນັ້ນ, ຍຸດ
ທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025) ນີ້ຈຶ່ງເປັນແຜນສືບຕ່ຜັນຂະຫຍາຍໝາກ
ຜົນທີຍ
່ າດມາໄດ ແລະ ປັບປຸງແກໄຂສິ່ງທີຄ
່ ົງຄາງ ໃນໄລຍະ 15 ປີ ຜານມາ, ມີບົດບາດສາຄັນໃນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະ
ຫຍາຍແນວທາງຂອງພັກໃຫເປັນແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ, ເປັນບອນອີງໃຫແກການຜັນຂະ
ຫຍາຍເປັນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII ແລະ IX ໃຫມີການຫັນປຽນໃໝທັງ
ທາງປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບຕາມທິດ 4 ບຸກທະລຸທກ
ີ່ ອງປະຊຸມໃຫຍ ຄັ້ງທີ IX ຂອງພັກໄດການົດໄວ, ແນໃສ
ສາງບາດກາວ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລາງທາງດານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມທີໜ
່ ັກແໜນ ເພື່ອບັນລຸໃຫໄດບັນດາຄາດໝາຍສູ
ຊົນ ສາລັບໄລຍະ 2016-2020, 2021-2025 ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2030.
ຄຸນລັກສະນະສະເພາະຂອງວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄລ
ຍະ 10 ປີ (2016-2025) ແມນເອກະສານການົດເປົ້າໝາຍໃຫຍໆຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຮອດປີ
2030, ການົດທິດທາງ, ຄາດໝາຍສູຊົນ ແລະ ຍຸດທະສາດບຸລິມະສິດແຫງຊາດຮອດປີ 2025 ເພື່ອເປັນບອນອີງ
ສາລັບການສາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII ແລະ IX, ກ່ຄືຍຸດທະສາດ ແລະ
ແຜນພັດທະນາຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທອງຖິ່ນ.
ການການົດວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄລຍະ 10 ປີ
(2016-2025) ໄດອີງໃສຜົນຂອງການສະຫບຕີລາຄາວຽກງານທີໄ່ ດປະຕິບັດໃນໄລຍະຜານມາ, ຜົນການສຶກສາຄົ້ນ
ຄວາກຽວກັບຈຸດພິເສດ, ສະພາວະຄວາມເປັນຈິງ, ທາແຮງບົ່ມຊອນທີໄ່ ດປຽບ, ກາລະໂອກາດ, ສິ່ງທາທາຍ, ຂ້ຈາ
ກັດ, ທາອຽງຂອງຍຸກສະໄໝຢູພາຍໃນປະເທດ, ຂົງເຂດ ແລະ ສາກົນ, ທາອຽງລວມຂອງຂະບວນການໂລກາພິວັດ,
ການຫັນເປັນພາກພື້ນ ແລະ ຫັນເປັນສາກົນ ໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດ ໂດຍສະເພາະແມນທາອຽງຂອງການ
ປຽນແປງ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດານການເມືອງ, ສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ, ການຄາ, ການລົງທຶນ, ວິທະຍາ
ສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີ ຢູໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ການປຽນແປງສິ່ງແວດລອມທາມະຊາດຂອງໂລກ, ບົດຮຽນຕົວ
ຈິງຂອງການພັດທະນາປະເທດ ໃນໄລຍະຜານມາ, ບົດຮຽນຂອງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ເຊິ່ງລວມທັງບົດຮຽນທີມ
່ ີ
i

ຜົນສາເລັດ ແລະ ບົດຮຽນທີລ
່ ົ້ມເຫຼວ, ຄວາມຮຽກຮອງຕອງການພັດທະນາຂອງປະເທດເຮົາໃນໄລຍະໃໝ, ຄວາມ
ເປັນໄປໄດ ແລະ ບັນດາທາງເລືອກທີດ
່ ທ
ີ ີ່ສຸດຂອງການພັດທະນາ, ຜົນຂອງກອງປະຊຸມສາມະນາວິທະຍາສາດ, ຄາ
ຄິດເຫັນຂອງພາກລັດ, ພາກເອກະຊົນ, ຄູຮວມພັດທະນາ ແລະ ທິດຊີ້ນາຂອງລັດຖະບານ ແລະ ກົມການເມືອງສູນ
ກາງພັກ ເປັນຂ້ມູນ ແລະ ແນວຄວາມຄິດ ສາລັບການສາງວິໄສທັດ ແລະ ຍຸດທະສາດສະບັບນີ.້
ຍຸດທະສາດພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025) ໄດການົດທາງເລືອກ ແລະ ທິດ
ທາງໃນການພັດທະນາແບບມີຄວາມສົມດຸນລະຫວາງການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ການພັດທະນາວັດທະນະທາ-ສັງ
ຄົມ, ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຟື້ນຟູສະພາບແວດລອມໃຫມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ເປັນສີຂຽວ ໂດຍຖືເອົາການພັດ
ທະນາເສດຖະກິດເປັນໃຈກາງ, ວັດທະນາທາສັງຄົມເປັນເປົ້າໝາຍສູງສຸດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມເປັນສິ່ງຈາເປັນ; ສາງ
ແລະ ບູລະນະລະບອບການປົກຄອງຕາມທິດສາງລັດທີ່ມີການຄຸມຄອງດວຍກົດໝາຍໃຫເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນເທື່ອລະກາວ,
ເປັນເຈົ້າການຮັບມືກັບການປຽນແປງຂອງດິນຟາອາກາດ, ການເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ຮັກສາສະ
ຖຽນລະພາບທາງດານການເມືອງ, ຄວາມສະຫງບທາງດານສັງຄົມ, ເພີ່ມທະວີວຽກງານປອງກັນຊາດ-ປອງກັນ
ຄວາມສະຫງບ, ຮັກສາເອກະລາດ, ອະທິປະໄຕ ແລະ ຜືນແຜນດິນອັນຄົບຖວນຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫໜັກແໜນ
ແລະ ໜັ້ນຄົງ, ໂດຍສຸມໃສປະຕິບັດ 7 ຍຸດທະສາດບຸລິມະສິດແຫງຊາດ ຄື:
1. ຍຸດທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດຕາມທິດທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ສົມດຸນ, ຕ່ເນື່ອງ, ຍືນຍົງ ແລະ ເປັນ
ສີຂຽວ,
2. ຍຸດທະສາດເພື່ອເປົ້າໝາຍຫດພົ້ນຈາກສະຖານະພາບດອຍພັດທະນາ (LDCs) ໃນປີ 2020 ແລະ
ປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs),
3. ຍຸດທະສາດວາດວຍການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ,
4. ຍຸດທະສາດການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນາໃຊຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດແບບຍືນຍົງ, ມີປະສິດທິຜົນ
ແລະ ຕາມທິດຫັນເປັນສີຂຽວ,
5. ຍຸດທະສາດວາດວຍການເພີ່ມທະວີຄວາມສັກສິດຂອງລະບົບການປົກຄອງປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ
ແລະ ເພີ່ມຄວາມສັກສິດໃນການປົກຄອງຕາມກົດໝາຍ,
6. ຍຸດທະສາດການເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ເຊື່ອມຕິດກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ,
7. ຍຸດທະສາດຫັນເປັນອຸດສາຫະກາ ແລະ ທັນສະໄໝ.
ຈຸດພິເສດ ແລະ ບັນຫາໃໝຂອງວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025) ໄດຍົກໃຫເຫັນແຈງກຽວກັບຍຸດທະສາດ ເພື່ອບັນລຸເງື່ອນໄຂຫດພົ້ນຈາກສະຖານະ
ພາບດອຍພັດທະນາໃນປີ 2020 ແລະ ຂາມຜານຈາກປະເທດດອຍພັດທະນາໃຫໄດສົມບູນໃນປີ 2025 ຕາມທິດ
ສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ. ອັນໃໝພິເສດຢູໃນຍຸດທະສາດນີ້ ແມນໄດຍົກໃຫເຫັນແຈງກຽວກັບມາດຕະຖານ ແລະ
ເງື່ອນໄຂ ເພື່ອຫດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມດອຍພັດທະນາໃນປີ 2020 ເປັນຕົ້ນແມນມາດຕະຖານລາຍ
ໄດແຫງຊາດຕ່ຫົວຄົນ (Gross National Income: GNI), ດັດຊະນີຊັບສິນມະນຸດ (Human Asset Index:
HAI), ດັດຊະນີຄວາມບອບບາງ ຫຼື ຄວາມສຽງທາງດານເສດຖະກິດ (Economic Vulnerability Index: EVI)
ແລະ ໄດຍົກໃຫເຫັນບັນດາທັດສະນະການພັດທະນາສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ (SDGs) ເປັນມາດຖານການພັດທະນາ
ສາລັບບັນດາປະເທດຕາງໆໃນໂລກທີສ
່ າກົນໄດການົດ ເຊິ່ງປະເທດພວກເຮົາຈະຕອງໄດສາງຍຸດທະສາດ ແລະ ກາ
ນົດມາດຕະການໃຫສອດຄອງ ເພື່ອໃຫບັນລຸໄດມາດຖານດັ່ງກາວ. ສາລັບມາດຕະການ ແລະ ກົນໄກຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດ ນັ້ນແມນໄດເນັ້ນໃສການເພີ່ມທະວີການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ 4 ບຸກທະລຸທກ
ີ່ ອງປະຊຸມໃຫຍ ຄັ້ງທີ IX ຂອງພັກ ໄດ
ການົດໄວໃຫເປັນຮູບປະທາ, ສືບຕ່ປຽນແປງໃໝທາງດານເສດຖະກິດຢາງຮອບດານ ແລະ ຄົບຊຸດ, ເຂັ້ມງວດໃນ
ການປະຕິບັດນິຕກ
ິ າຕາງໆທີ່ມີຢແລວ
ູ
ແລະ ເອົາໃຈໃສສືບຕ່ສາງຕື່ມໃຫຄົບຖວນສົມບູນ ເພື່ອອານວຍຄວາມສະ
ດວກ ແລະ ຊຸກຍູການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດນີ້ໃຫເປັນຮູບປະທາ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ ເປັນຕົ້ນແມນເນັ້ນໃສ
ii

iii

ຄາຂວັນຂອງວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດ
ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025)

“ສູຊົນພັດທະນາປະເທດໃຫຫດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບ
ຄວາມດອຍພັດທະນາໃນປີ 2020 ກາວໄປສູປະເທດ
ກາລັງພັດທະນາທີ່ມີລາຍຮັບປານກາງສູງ
ຕາມທິດການພັດທະນາສີຂຽວ
ແລະ ຍືນຍົງໃນປີ 2030”.

iv

ພາກທີ I: ສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄລຍະ 15 ປີຜານ
ມາ (2001-2015)
1.1

ທົບທວນຄືນຍຸດທະສາດພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ ຄົມ ໄລຍະຜານມາ

ກອງປະຊຸມໃຫຍ ຄັ້ງທີ VII ຂອງພັກໄດການົດທິດທາງ ແລະ ຄາດໝາຍສູຊົນຂອງ ສປປ ລາວ ແຕປີ
2001 ເຖິງ 2020 ໄວດັ່ງລຸມນີ້:
ຮອດປີ 2005:
- ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວຢາງຕ່ເນື່ອງ ໃນລະດັບສະເລຍ 7-7,5% ຕ່ປີ;
- ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຕ່ຫົວຄົນ 500-550 ໂດລາ;
- ແກໄຂຄວາມທຸກຍາກໃຫໄດເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຈານວນ 39,1% (ໃນສົກປີ 1997/1998);
- ຢຸດຕິການຖາງປາເຮັດໄຮແບບເລື່ອນລອຍໃຫໄດໂດຍພື້ນຖານ ແລະ ຢຸດຕິການປູກຝິ່ນຢາງຂາດຕົວ;
- ທຸກຮູບ ການຈັດຕັ້ງທຸລ ະກິດໄດຮັບການປັບປຸງ;
- ສາງໃຫມີຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນຂະແໜງວິຊາ ແລະ ຊັ້ນຕາງໆທີ່ຈາເປັນ.
ຮອດປີ 2010:
- ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວໂດຍສະເລຍໃນລະດັບ 7% ຕ່ປີ;
- ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຕ່ຫົວຄົນ 700-750 ໂດລາ;
- ແກໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນໃຫໄດໂດຍພື້ນຖານ;
- ຢຸດຕິການຖາງປາເຮັດໄຮແບບເລື່ອນລອຍໃຫໄດຢາງຂາດຕົວ;
- ສາງໃຫມີໜ່ແໜງອຸດສາຫະກາອັນພື້ນຖານ ແລະ ມີຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນຈານວນ ແລະ ຄຸນນະພາບ
ພຽງພເພື່ອກາວໄປສູການພັດທະນາອຸດສາຫະກາ ແລະ ຫັນເປັນທັນສະໄໝ;
- ສາງປະເທດເປັນ ໃຈກາງການບລິການທາງຜານໃຫໄດໂດຍພື້ນຖານ.
ຮອດປີ 2020:
- ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂະຫຍາຍຕົວດວຍຈັງຫວະປານກາງ;
- ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຕ່ຫົວຄົນ 1.200-1.500 ໂດລາ;
- ການຜະລິດກະສິກາ ແລະ ບລິການມີການຂະຫຍາຍຕົວໜັກແໜນ ແລະ ມີດານທັນສະໄໝ;
- ການສຶກສາ ແລະ ການບລິການສາທາລະນະສຸກ ໄດຮັບການພັດທະນາຢາງທົ່ວເຖິງ;
- ຫດພົ້ນອອກຈາກສະພາວະເປັນປະເທດດອຍພັດທະນາ;
- ຄວາມທຸກຍາກໄດຮັບການແກໄຂຢາງສິ້ນເຊີງ;
- ມີບຸກຄະລາກອນ ແລະ ກາລັງແຮງງານທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການພັດທະນາ;
- ມີການຮວມມືກັບສາກົນຢາງກວາງຂວາງ ແລະ ສາມາດເຂົ້າຮວມກັບທາອຽງລວມຂອງຍຸກສະໄໝຢາງ
ເປັນ ເຈົ້າການ.
ກອງປະຊຸມໃຫຍ ຄັ້ງທີ VIII ຂອງພັກ ໄດມີການທົບທວນຄືນ ແລະ ປັບປຸງບາງຄາດໝາຍທີບ
່ ່ສອດ
ຄອງຕື່ມ ດັ່ງນີ້:
ຮອດປີ 2010:
- ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວໂດຍສະເລັ່ຍ 7,5% ຕ່ປ;ີ
- ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຕ່ຫົວຄົນ 800 ໂດລາ;
- ເສີມຂະຫຍາຍກາລັງແຮງຂອງທຸກພາກສວນເສດຖະກິດ ແລະ ການພົວພັນຮວມມືກັບຕາງປະທດ;
- ການຖາງປາເຮັດໄຮແບບເລື່ອນລອຍຕອງຢຸດຕິຢາງສີ້ນເຊີງ ໂດຍມີອາຊີບໃໝປຽນແທນທີ່ໝັ້ນຄົງ;
- ຄອບຄົວທຸກຍາກໄດຮັບການແກໄຂໂດຍພື້ນຖານ;
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-

ປະເທດມີໂຄງລາງພື້ນຖານເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ, ວັດທະນາທາ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ບຸກຄະລາກອນທີມ
່ ີ
ຄຸນນະພາບຈານວນໜຶ່ງ ເພື່ອຮອງຮັບການຫັນເປັນອຸດສາຫະກາ ແລະ ທັນ ສະໄໝ.
ກອງປະຊຸມໃຫຍ ຄັ້ັງທີ IX ຂອງພັກ ໄດການົດເອົາເປົ້າໝາຍການນາພາປະເທດຫດພົ້ນອອກຈາກສະ
ຖານະພາບຄວາມດອຍພັດທະນາໃນປີ 2020. ພອມກັນນັ້ນ, ກສູຊົນເພື່ອໃຫບັນລຸເປົ້າໝາຍສະຫະສະ
ວັດ (MDGs) ໃນປີ 2015 ເຊິ່ງກອງປະຊຸມໄດການົດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໄວດັ່ງ
ນີ້:
ຮອດປີ 2015:

- ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວຢາງຕ່ເນື່ອງ ແລະ ໝັ້ນທຽງ ດວຍຈັງຫວະ 8% ຕ່ປີຂຶ້ນໄປ;
-

ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຕ່ຫົວຄົນ 1.700 ໂດລາ;
ດາເນີນຍຸດທະສາດຫັນເປັນອຸດສາຫະກາ ແລະ ທັນສະໄໝ;
ອັດຕາສວນຄວາມທຸກຍາກໃຫຍັງເຫຼືອ 10% ຂອງຈານວນຄອບຄົວທັງໝົດໃນທົ່ວປະເທດ;
ປະຕິບັດລະບອບການສຶກສາພາກບັງຄັບໃຫເປັນຈິງ ແລະ ພົນລະເມືອງສວນໃຫຍຕອງຈົບມັດທະຍົມ
ຕອນຕົ້ນ;
- ບັນລຸເປົ້າໝາຍ MDGs;
ສປປ ລາວ ມີເພື່ອນມິດສາກົນຢາງກວາງຂວາງ, ສາມາດເຂົ້າຮວມໃນຂະບວນວິວັດແຫງການເຊື່ອມໂຍງ
ກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນຢາງເປັນເຈົ້າການ.
ຮອດປີ 2020:
- ປະເທດຊາດຫດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມດອຍພັດທະນາ.

1.2

ຜົນສາເລັດຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນໄລຍະ 15 ປີ ຜານມາ

ກອງປະຊຸມໃຫຍ ຄັ້ງທີ VII ຂອງພັກ (ໃນປີ 2001) ໄດການົດທິດທາງຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ສາ
ລັບໄລຍະ 2001-2005, 2006-2010 ແລະ ຮອດປີ 2020. ມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້, ພວກເຮົາສາມາດສະຫບຕີ
ລາຄາໄດບາງຜົນສາເລັດຕົ້ນຕດັ່ງລຸມນີ:້
1.2.1 ດານການເມືອງ ແລະ ຄວາມສະຫງບທາງດານສັງຄົມ:
ຜົນສາເລັດອັນສາຄັນແມນພວກເຮົາສາມາດປົກປັກຮັກສາຄວາມເປັນເອກະລາດ, ອະທິປະໄຕ ແລະ ຜືນ
ແຜນດິນອັນ ຄົບຖວນຂອງປະເທດຊາດໄວໄດຢາງໝັ້ນຄົງ, ລະບອບການເມືອງມີສະຖຽນລະພາບຢາງໜັກແໜນ,
ສັງຄົມມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອຍໂດຍພື້ນຖານ, ກາລັງປະກອບອາວຸດຂອງປະຊາຊົນ
ໄດຮັບການປັບປຸງໃຫເຂັ້ມແຂງໄປຕາມທິດທີມ
່ ີແບບແຜນ ແລະ ທັນສະໄໝ, ເປັນກາລັງຫຼັກແຫຼ່ງໃນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດແນວທາງປອງກັນຊາດ-ປອງກັນຄວາມສະຫງບທົ່ວປວງຊົນຮອບດານຂອງພັກ, ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງ
ຂອງຊາດ, ສາງສະພາບແວດລອມທີ່ເອື້ອອານວຍໃຫແກການສາງສາພັດທະນາປະເທດໄດຢາງໜັກແໜນ.
1.2.2 ດານເສດຖະກິດ:
ໃນໄລຍະ 15 ປີຜານມາ (2001-2015), ໂດຍລວມແລວເສດຖະກິດແຫງຊາດ (GDP) ໄດມີການຂະ
ຫຍາຍຕົວດວຍຈັງຫວະທີ່ໄວ ແລະ ຕ່ເນື່ອງ, ເສດຖະກິດມະຫາພາກມີຄວາມໝັ້ນທຽງໂດຍພື້ນຖານ ເຊິ່ງສະແດງ
ອອກດັ່ງນີ:້
- ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ (GDP) ໃນໄລຍະປີ 2001-2015 ໂດຍສະເລຍ ແມນບັນລຸ
ໄດ 7,4% ຕ່ປີ. GDP ສະເລຍຕ່ຫົວຄົນ ໄດເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 319 ໂດລາ ໃນສົກປີ 2000-2001 ມາເປັນ 1.970
ໂດລາ ໃນສົກປີ 2014-2015 (ຕາຕະລາງ 1 ໃນເອກະສານຊອນທາຍ). ໃນປີ 2011, ທະນາຄານໂລກ ໄດເລື່ອນ
ສປປ ລາວ ຈາກກຸມປະເທດທີມ
່ ີລາຍໄດຕ່າ (Low Income Countries) ຂຶ້ນມາສູກຸມປະເທດທີ່ມີລາຍໄດປານ
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ກາງໃນລະດັບຕ່າ (Lower-Middle Income Countries) ແລະ ຢັ້ງຢືນວາ ສປປ ລາວ ແມນ 1 ໃນ 10
ປະເທດ ໃນໂລກທີ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວດານເສດຖະກິດໄວ. ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດທີໄ່ ວຄືດັ່ງກາວນັ້ນແມນ
ເປັນ ການຢັ້ງ ຢືນເຖິງການບັນລຸບາດກາວການພັດທະນາ ແລະ ການສາງໄດພື້ນຖານ ເພື່ອກາວໄປສູການບັນລຸຄາດ
ໝາຍຫດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມດອຍພັດທະນາຂອງປະເທດເຮົາໃນປີ 2020 ທີພ
່ ັກເຮົາໄດການົດໄວ.
- ສປປ ລາວ ມີຄວາມຄືບໜາໃນການກະກຽມຄວາມພອມ ເພື່ອນາປະເທດໃຫຫດພົ້ນອອກຈາກສະຖາ
ນະພາບຄວາມດອຍພັດທະນາ (LDCs). ອີງຕາມການປະເມີນຄັ້ງຫຼ້າສຸດຂອງຄະນະກາມາທິການເສດຖະກິດ-ສັງ
ຄົມຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (CDP) ໃນເດືອນ ມີນາ ປີ 2015 ເຫັນວາລາຍໄດສະເລຍ (GNI) ແມນມີ
ຄວາມຄືບໜາດີ, ປະຕິບັດໄດ 1.232 ໂດລາສະຫະລັດ1ເທົ່າກັບ 99% ຂອງມາດຖານ (ມາດຖານຂອງປີ 2015
ແມນ 1.242 ໂດລາ), ດັດຊະນີຊັບສິນມະນຸດ (HAI) ປະຕິບັດໄດ 60,8 ເທົ່າກັບ 92% ຂອງມາດຖານ (ມາດ
ຖານຕອງສູງກວາ 66). ເຖິງຢາງໃດກ່ຕາມ, ດັດຊະນີຄວາມບອບບາງທາງເສດຖະກິດ (EVI) ຍັງເປັນສິ່ງທາທາຍ
ສາລັບປະເທດເຮົາ, ຕົວເລກປັດຈຸບັນ ຢູໃນລະດັບ 36,2 ເທົ່າກັບ 88% ຂອງມາດຖານ (ມາດຖານຕອງຕ່າກວາ
32). ສະນັ້ນ, ຕາມການປະເມີນດັ່ງກາວ, ປະເທດເຮົາ ຍັງບ່ສາມາດບັນລຸໄດຈັກເງື່ອນໄຂເລີຍໃນປີ 2015 ເຊິ່ງຕອງ
ບັນລຸໄດຢາງໜອຍ 2 ໃນ 3 ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຕອງບັນລຸ 2 ຄັ້ງໃນຮອບ 3 ປີຕິດຕ່ກັນ. ເຖິງແນວໃດກ່ຕາມ, ຄາດ
ວາໃນປີ 2018 ທີ່ CDP ຈະມີການປະເມີນຄັ້ງຕ່ໄປ, ພວກເຮົາຈະສາມາດບັນລຸໄດ 2 ຕົວຊີບ
້ ອກ ຄື GNI ແລະ
2
HAI ຫຼື ສາມາດບັນລຸເງື່ອນໄຂຫດພົ້ນຈາກປະເທດດອຍພັດທະນາ ຄັ້ງທາອິດ .
- ໂຄງປະກອບເສດຖະກິດຫັນປຽນຕາມທິດຫັນເປັນອຸດສາຫະກາ ແລະ ທັນສະໄໝ ເຊິ່ງອັດຕາສວນ
ຂອງຂະແໜງກະສິກາ-ປາໄມ ໄດຫດລົງຈາກ 46,2% ໃນສົກປີ 1999-2000 ມາເປັນ 23,7% ໃນສົກປີ 20142015; ຂະແໜງອຸດສາຫະກາ ໄດເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 17,9% ມາເປັນ 29,1% ແລະ ຂະແໜງການບລິການ3ໄດເພີ່ມ
ຂຶ້ນຈາກ 35,9% ມາເປັນ 47,2% ໃນສົກປີ 2014-2015 (ຕາຕະລາງ 2 ໃນເອກະສານຊອນທາຍ).
- ໂຄງປະກອບແຮງງານໄດມີການຫັນປຽນ ຄື: ແຮງງານໃນຂະແໜງກະສິກາ-ປາໄມ ໄດຫດລົງຈາກ 78,5%
ໃນປີ 2005 ມາເປັນ 71,3% ໃນປີ 2010 ແລະ ຫດລົງຮອດ 65,3% ໃນປີ 2015; ແຮງງານໃນຂະແໜງອຸດ
ສາຫະກາໄດ ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 4,8% ໃນປີ 2005 ມາເປັນ 8,3% ໃນປີ 2010 ແລະ ຄາດວາຈະເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 11,51%
ໃນປີ 2015 ແລະ ຂະແໜງບລິການ ໄດເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 16,7% ໃນປີ 2005 ເປັນ 20,4% ໃນປີ 2010 ແລະ ຄາດ
ວາຈະເປັນ 23,45% ຂອງແຮງງານລວມ4ໃນປີ 2015 (ຕາຕະລາງ 3 ໃນເອກະສານຊອນທາຍ).
- ການຄາຕາງປະເທດ: ສປປ ລາວ ໄດມີການພົວພັນການຄາກັບຫຼາຍກວາ 80 ປະເທດໃນໂລກ, ເຊິ່ງໃນ
ໄລຍະປີ 2011-2015 ການສົ່ງອອກທັງໝົດ ປະຕິບັດໄດ 21,6 ຕື້ໂດລາ ເທົ່າກັບ 25% ຂອງ GDP; ການນາເຂົ້າ
ປະຕິບັດໄດ 27,3 ຕືໂ້ ດລາ ເທົ່າກັບ 32% ຂອງ GDP; ການຂາດດຸນການຄາສະເລຍ ແມນເທົ່າກັບ 7,2% ຂອງ
GDP. ອັດຕາການການເປີດກວາງການຄາລະຫວາງປະເທດ (ການສົ່ງອອກ+ການນາເຂົ້າ) ສະເລຍໃນລະຫວາງປີ
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ຕົວເລກດັ່ງກາວ ແມນປະເມີນໂດຍຄະນະກາມາທິການເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເຊິງ່ ວິທກ
ີ ານປະເມີນ ແມນນາ
ໃຊຄາສະເລຍ 3 ປີຂອງ GNI ຕ່ຫົວຄົນ ຍອນຫຼັງໄປອີກ 2 ປີ ເພື່ອໃຫສາມາດປຽບທຽບກັບປະເທດອື່ນໆທີ່ອາດຈະບ່ມີຂ້ມູນຫຼ້າສຸດໃນ
ການຈັດກຸມປະເທດດອຍພັດທະນາ. ຕົວຢາງ: ໃນກລະນີນ,ີ້ GNI ຕ່ຫົວຄົນ 1.232 ໂດລາສະຫະລັດ ແມນຄາສະເລຍ 3 ປີ ຂອງປີ
2011, 2012 ແລະ 2013. ດັງ່ ນັ້ນ, ຕົວເລກດັ່ງກາວ ຈຶ່ງຕ່າກວາຕົວເລກຕົວຈິງ ຫຼື ຕົວເລກທາງການໃນປີ 2015, ເຊິງ່ GDP ຕ່ຫົວຄົນ
ໄດປະມານ 1.857 ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ GNI ຕ່ຫົວຄົນ ປະມານ 1.460 ໂດລາສະຫະລັດ.
2
ຖາສາມາດຮັກສາການບັນລຸເງື່ອນໄຂຫດພົ້ນໄດອີກໃນປີ 2021, ສປປ ລາວ ຈະສາມາດອອກຈາກບັນຊີປະເທດດອຍພັດທະນາບົນພື້ນ
ຖານການສະເໜີຂອງລັດຖະບານລາວ.
3
ຂະແໜງບລິກ ານ ແມນລວມທັງພາສີອາກອນຜະລິດຕະພັນ ແລະ ພາສີຂາເຂົ້າ.
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ຂ້ມູນໂຄງປະກອບແຮງງານ ປີ 2005 ແມນອີງໃສການຜົນຂອງການສາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູອາໄສ, ຂ້ມູນປີ 2010 ແມນໃຊຂ້
ມູນຈາກການສາຫຼວດການນາໃຊແຮງງານເດັກ ແລະ ສະພາບແຮງງານປີ 2010. ສວນປີ 2015 ແມນອີງໃສການຄາດຄະເນຈາກຂ້ມູນ
ດິບຈາກການສາຫຼວດການຊົມໃຊ ແລະ ການໃຊຈາຍຂອງຄົວເຮືອນ ປີ 2013 (LECS 5).

3

2001-2010 ແມນເທົ່າກັບ 48% ຂອງ GDP ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 63,4% ໃນປີ 2011-2015 ເຊິ່ງສະແດງໃຫເຫັນໄດ
ວາການພັດທະນາການຄາລະຫວາງປະເທດໄດມີການຂະຫຍາຍຕົວດີຂຶ້ນ.
- ການລົງທຶນ: ໃນໄລຍະ 15 ປີຜານມາ, ການລົງທຶນລວມທົ່ວສັງຄົມໂດຍສະເລຍແມນເທົ່າກັບ 44,8%
ຂອງ GDP ຫຼື 330,1 ພັນຕືກ
້ ີບ; ໃນນັ້ນ: ມີທຶນຂອງເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດກວມເອົາ 28%; ທຶນ
ຂອງລັດກວມເອົາ 3,3%; ທຶນຊວຍເຫຼືອ ແລະ ກູຢືມຈາກຕາງປະເທດ (ODA) ກວມເອົາ 7,7%; ແລະ ສິນເຊື່ອ
ທະນາຄານກວມ 5,8%. ການລົງທຶນ ໃນໄລຍະແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VII ໄດເພີ່ມຂຶ້ນ 6,7% ເທົ່າທຽບກັບ
ແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ V (2001-2005) ຄື: ຈາກ 30,6 ພັນຕືກ
້ ີບມາເປັນ 236,7 ພັນຕືກ
້ ີບ.
- ການລະດົມການລົງທຶນຈາກຕາງປະເທດ ໃນໄລຍະປີ 2001-2015 ແມນໄດທັງໝົດ 20,1 ຕື້ໂດລາ5
ເຊິ່ງສວນໃຫຍແມນລົງທຶນໃນຂະແໜງໄຟຟາກວມເອົາ 31%, ບ່ແຮກວມເອົາ 25%, ບລິການ 21%, ສວນຂະ
ແໜງກະສິກາ ແລະ ອຸດສາຫະກາປຸງແຕງແມນກວມເອົາ 13% ແລະ 10% ຕາມລາດັບ. ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ໄດມີ
ນັກລົງທຶນຈາກ 41 ປະເທດຢູທົ່ວໂລກທີເ່ ຂົ້າມາລົງທຶນໃນ ສປປ ລາວ; ປະເທດທີນ
່ າໜາໃນການລົງທຶນໂດຍກົງຢູ
ສປປ ລາວ ໃນ 10 ອັນດັບທາອິດ; ໃນນັ້ນ 6 ປະເທດທີມ
່ າຈາກທະວີບອາຊີ ຄື: ສປຈີນ, ໄທ, ສສຫວຽດນາມ,
ສເກົາຫຼ,ີ ມາເລເຊຍ, ຝະລັ່ງ, ໂຮນລັງ, ຢີ່ປຸນ, ນອກແວ ແລະ ອັງກິດ.
- ການຊວຍເຫຼືອ ແລະ ກູຢືມຈາກຕາງປະເທດ (ODA) ແຕປີ 2001-2015 ແມນສາມາດລະດົມທຶນໄດ
ທັງໝົດ 6,9 ຕືໂ້ ດລາ. ທຶນດັ່ງກາວ ແມນໄດສຸມໃສການພັດທະນາໂຄງລາງພື້ນ ຖານທາງເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ,
ພິເສດແມນເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມ, ພະລັງງານໄຟຟາ ແລະ ໂຄງລາງພື້ນຖານຂະແໜງສັງຄົມ ເປັນຕົ້ນແມນຂະ
ແໜງການສຶກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ ເພື່ອສາງຄວາມຄືບໜາໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍ MDGs.
- ເສດຖະກິດມະຫາພາກມີສະຖຽນລະພາບດີ ເຊິ່ງສະແດງອອກຄື: ອັດຕາເງິນເຟີ້ສະເລຍໃນໄລຍະ 15
ປີຜານມາ ແມນປະຕິບັດໄດຕ່າກວາສອງຕົວເລກ (6,8%) ຕາມແຜນການທີໄ່ ດການົດໄວ. ສາເຫດທີ່ສາມາດ
ຮັກສາສະຖຽນລະພາບໃຫອັດຕາເງິນເຟີ້ຢໃນລະດັ
ູ
ບໜຶ່ງຕົວເລກນັ້ນ ແມນຜົນເນື່ອ ງມາຈາກການປະຕິບັດນະໂຍ
ບາຍຄຸມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກທີເ່ ຂັ້ມແຂງຢູພາຍໃນປະເທດບວກກັບສະພາບແວດລອມຂອງສາກົນເປັນຕົ້ນ
ແມນວິກິດການການເງິນ-ເສດຖະກິດໂລກໃນສົກປີ 2008-2009 ເຮັດໃຫລະດັບລາຄາສິນຄາໃນທົ່ວໂລກ ໂດຍ
ສະເພາະແມນລາຄານ້າມັນເຊື້ອໄຟຫດລົງຫຼາຍ ໄດສົ່ງຜົນດີຕກ
່ ານຮັກສາສະຖຽນລະພາບທາງດານເສດຖະກິດຂອງ
ປະເທດເຮົາໃຫມີຄວາມໝັ້ນທຽງ. ພອມກັນນັ້ນ, ອັດຕາແລກປຽນລະຫວາງສະກຸນເງິນກີບທຽບກັບສະກຸນເງິນຕາ
ສາກົນກ່ມີສະຖຽນລະພາບດີພສົມຄວນ ເຊິ່ງເຄື່ອນເໜັງຂຶ້ນລົງປີຕ່ປີຢໃນລະດັ
ູ
ບບ່ເກີນ 5% ຕາມຄາດໝາຍທີ່ໄດ
ການົດໄວ; ໃນນັ້ນ: ອັດຕາແລກປຽນລະຫວາງເງິນກີບ ທຽບກັບເງິນບາດ ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 203 ກີບ/ບາດ ໃນປີ 2001
ມາເປັນ 245 ກີບ/ບາດ ໃນສົກປີ 2014-2015 ແລະ ອັດຕາແລກປຽນລະຫວາງເງິນກີບທຽບກັບເງິນໂດລາ ແມນ
ຫດລົງຈາກ 8.049 ກີບ/ໂດລາ ມາເປັນ 8.123 ກີບ/ໂດລາໃນໄລຍະດຽວກັນນັ້ນ. ສວນການຂະຫຍາຍ ຕົວຂອງ
ປະລິມານເງິນ M2 ໃນໄລຍະປີ 2001-2015 ສະເລຍແມນຢູທີ່ລະດັບ 28,9% ຕ່ປີ; ໃນນັ້ນ: ເງິນຝາກທີ່ເປັນ
ເງິນຕາຕາງປະເທດຕ່ປະລິມານເງິນ M2 ສະເລຍແມນຢູໃນລະດັບ 58% ຕ່ປີ ແລະ ມີທາອຽງຫດລົງ ຄື: ຫດລົງ
ຈາກ 75% ໃນປີ 2001 ມາເປັນ 53,8% ໃນປີ 2010 ແລະ 50% ໃນປີ 2014 ເຊິ່ງສະແດງເຖິງສະຖຽນລະພາບ
ແລະ ການນາໃຊເງິນກີບລາວໄດຮັບການພັດທະນາດີຂຶ້ນ.
1.2.3 ດານສັງຄົມ:
ໃນປີ 2015, ພົນລະເມືອງລາວມີທັງໝົດປະມານ 6,5 ລານຄົນ ເພີ່ມຂຶ້ນ 0,9 ລານຄົນຈາກປີ 2005,
ເຊິ່ງມີອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພົນລະເມືອງລາວໂດຍສະເລຍແມນ 1,8% ຕ່ປ.ີ ພົນລະເມືອງລາວແມນຂະ
ຫຍາຍຕົວຕາມຮູບທາດ ເຊິ່ງພົນລະເມືອງໃນໄວອາຍຸໜຸມແມນມີຖານລຸມກວາງ, ໄວອາຍຸກາງຄົນ ແລະ ແກແມນ
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ຫດລົງຕາມລາດັບ. ສັງເກດເຫັນໄດວາຈານວນປະຊາກອນໃນໄວອາຍຸກາງຄົນ ແລະ ແກແມນມີທາອຽງເພີ່ມຂຶ້ນໃນ
ແຕລະປີ.
ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ ໄດຫດລົງຈາກ 33,5% ໃນປີ 2003 ມາເປັນ 27,6% ໃນປີ 2008
ແລະ ສືບຕ່ຫດລົງມາເປັນ 23,2% ໃນປີ 2013; ອາຍຸຍືນສະເລຍບັນລຸໄດ 69,41 ປີ (ໃນປີ 2015) ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ
66 ປີໃນປີ 2010, ອັດຕາການຮູໜັງສືຂອງປະຊາກອນອາຍຸ 15 ປີ ຂຶ້ນໄປ ບັນລຸໄດ 81,3%, ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 68%
ໃນປີ 2000 ແລະ ສປປ ລາວ ສາມາດປະກາດຜົນສາເລັດການຮຽນປະຖົມບາລຸງທົ່ວປະເທດໃນປີ 2015. ນອກ
ຈາກນີ,້ ໃນປີ 2014, ປະຊາຊົນສາມາດເຂົ້າເຖິງການຊົມໃຊນ້າສະອາດໄດ 84% ແລະ ເຂົ້າເຖິງການຊົມໃຊຫອງ
ນ້າໄດ 65% ຂອງຈານວນປະຊາກອນທັງໝົດ. ໃນປີ 2012, ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກອາຍຸຕ່າກວາ 1 ປີ ແມນ
ຫດລົງເປັນ 32,62 ຄົນຕ່ຈານວນເດັກເກີດໃໝມີຊີວິດ 1.000 ຄົນ (ໃນປີ 2015).
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ ໄດຈັດອັນດັບດັດຊະນີການພັດທະນາມະນຸດ (Human
Development Index: HDI) ໃນປີ 2011, ເຊິ່ງ ສປປ ລາວ ຖືກຈັດຢູອັນດັບທີ 138 ໃນຈານວນ 187 ປະ
ເທດທີ່ມີຂ້ມູນ (ປີ 2001 ແມນຢູໃນອັນດັບທີ 131 ໃນຈານວນ 162 ປະເທດທີ່ມີຂ້ມູນ) .
ອີງຕາມການປະເມີນຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍສະຫະສະວັດເພື່ອການພັດທະນາ (MDGs)
ຮວມກັນລະຫວາງລັດຖະບານລາວ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນປີ 2013 ເຫັນວາ: ສປປ ລາວ ມີຄວາມ
ເປັນໄປໄດທີຈ
່ ະບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກາວ, ແຕກ່ມີບາງເປົ້າໝາຍຍັງເປັນສິ່ງທີທ
່ າທາຍ ແລະ ຈະບ່ສາມາດບັນລຸໄດ
ຕາມແຜນການທີ່ການົດໄວ ໂດຍສະເພາະແມນເປົ້າໝາຍທີ 1 (ອັດຕາສວນຂອງເດັກນອຍອາຍຸຕ່າກວາ 5 ປີທີ່ມີ
ລວງສູງ ແລະ ນ້າໜັກຕ່າກວາມາດຕະຖານ), ເປົ້າໝາຍທີ 2 (ອັດຕາການເຂົ້າໂຮງຮຽນ ແລະ ສືບຕ່ຮຽນຮອດຊັ້ນປ
5 ຂອງເດັກນອຍ), ເປົ້າໝາຍທີ 4 (ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກອາຍຸຕ່າກວາ 1 ປີ), ເປົ້າໝາຍ 7 (ໂດຍສະເພາະອັດ
ຕາການປົກຫຸມຂອງປາໄມ ເຫັນວາຍັງຕ່າກວາເປົ້າໝາຍຫຼາຍ) ແລະ ເປົ້າໝາຍທີ 9 (ເນື້ອທີໄ່ ດຮັບການເກັບກູລະ
ເບີດຕ່ປີຍັງຕ່າກວາເປົ້າໝາຍຫຼາຍ ແລະ ຈານວນຜູບາດເຈັບ, ເສຍຊີວິດຍອນລະເບີດບ່ທັນແຕກຍັງສູງຢູ) (ລາຍລະ
ອຽດແມນຢູໃນຕາຕະລາງ 4 ເອກະສານຊອນທາຍ).
1.2.4 ດານຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ:
ການປົກປັກຮັກສາ, ນາໃຊຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມເປັນວຽກງານໜຶ່ງທີສ
່ າຄັນໃນ
ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດເຮົາ, ເຊິ່ງໃນໄລຍະ 15 ປີທີ່ຜານມາ, ພັກ ແລະ ລັດຖະບານແຫງ
ສປປ ລາວ ໄດປະສົບຜົນສາເລັດໃນຫຼາຍດານດັ່ງລຸມນີ້:
+ ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ, ອົງກອນ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາ ແລະ ວິໄຈດານສິ່ງແວດລອມ:
- ໄດຍົກລະດັບອົງການໃຫເປັນກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ;
- ສາງຕັ້ງຄະນະວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລອມຂຶ້ນໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫງຊາດ;
- ສາງຕັ້ງ ແລະ ປັບປຸງສະຖາບັນສິ່ງແວດລອມໃຫເຕີບໃຫຍຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນເລືອ
້ ຍໆ;
- ສາງຕັ້ງ, ປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມຂີດຄວາມສາມາດໃຫແກຄະນະກາມະການຄຸມຄອງໄພພິບັດແຫງຊາດ;
- ສາງຕັ້ງສູນຂ້ມູນຂາວສານ ແລະ ປັບປຸງລະບົບເຕືອນໄພລວງໜາ;
+ ການພັດທະນານິຕິກາທີກ
່ ຽວຂອງກັບການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ:
- ໄດອອກກົດໝາຍວາດວຍສິ່ງແວດລອມ;
- ກົດໝາຍວາດວຍປາໄມ;
- ກົດໝາຍວາດວຍນ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນແຫຼ່ງນ້າ;
- ກົດລະບຽບກຽວກັບການປະເມີນຜົນກະທົບທາງດານສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ (ESIA);
- ກົດລະບຽບກຽວກັບການນາເຂົ້າ, ຜະລິດ ແລະ ນາໃຊຝຸນເຄມີໃນການຜະລິດກະສິກາ;
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ກົດລະບຽບກຽວກັບການນາເຂົ້າ, ຜະລິດ ແລະ ນາໃຊຢາຂາຫຍາ ແລະ ຢາປາບສັດຕູພືດໃນການຜະລິດ
ກະສິກາ.
+ ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸມຄອງປາສະຫງວນ, ເຂດດິນຊຸມນ້າ ແລະ ເຂດຊີວະນາໆພັນ:
- ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດມີປາສະຫງວນທັງໝົດ 243 ແຫງ, ເຊິ່ງກວມເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 4.777.680 ເຮັກ
ຕາ; ໃນນັ້ນ: ມີປາສະຫງວນແຫງຊາດ 24 ແຫງ ມີເນືອ
້ ທີ່ 3.768.550 ເຮັກຕາ ແລະ ປາສະຫງວນຂອງ
ແຂວງ 66 ແຫງ ມີເນື້ອທີ່ 600.000 ເຮັກຕາ ແລະ ສວນທີ່ເຫຼືອແມນປາສະຫງວນຂອງເມືອງ;
- ມີເຂດດິນຊຸມນ້າທີໄ່ ດຂຶ້ນທະບຽນຕາມສົນທິສັນຍາລາຊາແລວ ຈານວນ 2 ແຫງ ຄື: ເຊຈາພອນ ແລະ ບຶງ
ຂຽດໂງງ.
1.2.5 ການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ:
ດານການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ແມນນັບມື້ເຂົ້າສູລວງເລິກ, ເຊິ່ງ ສປປ ລາວ
ໄດເຊັນສັນຍາຮວມມືສອງຝາຍກຽວກັບເສດຖະກິດ ແລະ ການຄາກັບ 15 ປະເທດ ແລະ ການຮວມມືການຄາໃນ
ຂອບຫຼາຍຝາຍ, ຫຼາຍຂອບ ເຊັ່ນ: ໄດກະກຽມເຂົ້າຮວມປະຊາຄົມອາຊຽນ, ສາເລັດການຮວມລົງນາມໃນສັນຍາ
ຫຼາຍດານຄື: ການຄາດານຜະລິດຕະພັນອາຊຽນ (ATIGA), ການລົງທຶນອາຊຽນ ASEAN (ACIA) ແລະ ການ
ບລິການອາຊຽນພາຍໃຕສັນຍາອາຊຽນວາດວຍການບລິການຈານວນ 7 ພູດ; ສາເລັດການເຈລະຈາເຂດການຄາເສ
ລີອາຊຽນ-ສປຈີນ, ອາຊຽນ+6 ແລະ ອາຊຽນ-ຍີ່ປຸນ; ສາເລັດການຮວມລົງນາມໃນສັນຍາວາດວຍການສາງຕັ້ງເຂດ
ການຄາເສລີລະຫວາງ ອາຊຽນ-ອົດສະຕາລີ ແລະ ນິວຊີແລນ ແລະ ດານຜະລິດຕະພັນອາຊຽນ-ອິນເດຍ; ສາເລັດ
ການຮວມລົງນາມໃນສັນຍາການລົງທຶນລະຫວາງ ອາຊຽນ-ສເກົາຫຼ;ີ ສາເລັດການສາງບົດສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ
ໃນການສາງເຂດການຄາເສລີອາຊຽນ+3 (EAFTA) ແລະ ອາຊຽນ+6 (CEPEA). ສິ່ງທີ່ພົ້ນເດັ່ນແມນການເຂົ້າ
ເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການການຄາໂລກ ໃນຕົ້ນປີ 2013; ນອກນັ້ນກ ແມນຜົນສາເລັດໃນການເປັນເຈົ້າພາບຈັດ
ກອງປະຊຸມລັດຖະສະພາອາຊີ-ເອີຣົບ ຄັ້ງທີ VII ແລະ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊີ-ເອີຣົບ ຄັ້ງທີ IX ໃນທາຍປີ
2012, ກອງປະຊຸມສຸດຍອດລະຫວາງກາປູເຈຍ-ລາວ-ມຽນມາ-ຫວຽດນາມ (CLMV) ຄັ້ງທີ VI ແລະ ກອງ
ປະຊຸມສຸດຍອດກຽວກັບການຮວມມືດານເສດຖະກິດລະຫວາງແມນ້າອີຣາວາດີ-ເຈົ້າພະຍາ-ນ້າຂອງ
(ACMECS) ຄັ້ງທີ IV ໃນຕົ້ນປີ 2013.

1.3 ບັນຫາຄົງຄາງ
(1) ການປະຕິບັດບາດກາວບຸກທະລຸ ແລະ ຄາດໝາຍສູຊົນທີ່ກອງປະຊຸມໃຫຍຂອງພັກວາງອອກຍັງບ່ທັນເລິກ
ເຊິ່ງ. ວຽກງານສຶກສາອົບຮົມການເມືອງ-ແນວຄິດ ເພື່ອສາງຄວາມຮັບຮູ ແລະ ເຂົ້າໃຈຕ່ແນວທາງປຽນແປງ
ໃໝຂອງພັກຕາມທິດສາງບາດກາວບຸກທະລຸຍັງບ່ທັນເລິກເຊິ່ງ; ການຫັນມະຕິຕາງໆເປັນແຜນການ, ແຜນ
ງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດໃຫແທດເໝາະກັບທອງຖິ່ນ ຍັງບ່ເປັນ ຈຸດສຸມ ແລະ ຊັກຊາ; ຫຼາຍຄາດໝາຍ
ທາງດານສັງຄົມຍັງບ່ທັນສາມາດບັນລຸໄດຕາມແຜນການ.
(2) ການເຕີບໂຕທາງດານເສດຖະກິດຍັງບ່ຮັບປະກັນດານຄຸນນະພາບເທົ່າທີ່ຄວນ;
ເສດຖະກິດເຕີບໂຕໄວ
ໂດຍອີງໃສການຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດສູງ, ການສະສົມພາຍໃນຍັງຈາກັດ, ສິນຄາສົ່ງອອກມີ
ມູນຄາເພີ່ມຕ່າ, ການຜະລິດກະສິກາຍັງກະແຈກກະຈາຍ ບ່ຕິດພັນສະໜິດແໜນກັບອຸດສາຫະກາປຸງແຕງ
ແລະ ການຕະຫຼາດ. ການລົງທຶນລັດຍັງບ່ມີຈຸດສຸມ, ບ່ມີປະສິດທິຜົນເທົ່າທີ່ີຄວນ, ການປະຕິບັດວິໄນ
ແຜນການ-ການເງິນຍັງເຮັດບ່ທັນ ເຂັ້ມງວດ. ວິສາຫະກິດເອກະຊົນ ໄດຮັບການສົ່ງເສີມຫຼາຍຂຶ້ນ ແຕ
ຄວາມສາມາດແຂງຂັນຍັງບ່ສູງ, ສະພາບແວດລອມດານການລົງທຶນ ຍັງບ່ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມ
ຕອງການຂອງການລົງທຶນເທົ່າທີ່ຄວນ.
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(3) ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ຍັງບ່ທັນສົມຄູກັບການພັດທະນາວັດທະນະທາ-ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ;
ການກະຈາຍລາຍໄດຍັງບ່ທົ່ວເຖິງ, ຍັງມີຄວາມແຕກໂຕນກັນລະຫວາງເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຕົວເມືອງ,
ລະຫວາງເຂດແຄວນ ແລະ ພາຍໃນເຂດແຄວນດວຍກັນ; ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍ MDGs ມີ
ຄວາມຄືບໜາ ແຕກຍັງມີບາງຄາດໝາຍຍັງເປັນສິ່ງທາທາຍໃນການບັນລຸຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ; ວັດທະ
ນະທາອັນດີງາມຂອງຊາດນັບມື້ຖືກເຊືອ
່ ມຖອຍ; ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດທັງດານຈານວນ
ແລະ ຄຸນນະພາບຍັງບ່ທັນສົມຄູກັບຄວາມຕອງການຂອງການພັດທະນາ, ການຄຸມຄອງ ແລະ ນາໃຊຊັບ
ພະຍາກອນທາມະຊາດໃນຫຼາຍກລະນີຍັງມີລັກສະນະບ່ຍືນຍົງ, ນາໃຊແບບຟູມເຟືອຍ ແລະ ບ່ເປັນມິດຕ່
ສິ່ງແວດລອມ.
(4) ປະຕິບັດການປົກຄອງ ແລະ ການບລິຫານລັດດວຍກົດໝາຍ ຍັງບ່ທັນເຂັ້ມງວດ ແລະ ສັກສິດ ເຮັດໃຫ
ການດາເນີນກົນໄກເສດຖະກິດຕະຫຼາດຍັງບ່ທັນໄດດີເທົ່າທີ່ຄວນ; ເກີດມີຊອງຫວາງຂອງການສ້ລາດບັງ
ຫຼວງເພີ່ມຂຶ້ນໃນຫຼາຍຮູບການ ແລະ ລະດັບຕາງໆ ເຊິ່ງໄດສົ່ງຜົນກະທົບຕ່ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ຄວາມ
ສັດທາຂອງປະຊາຊົນຕ່ລະບອບການປົກຄອງຂອງພັກ ແລະ ລັດເຮົາ. ສະຕິການເຄົາລົບກົດໝາຍໃນສັງ
ຄົມລວມທັງການປະຕິບັດຂອງເຈົ້າໜາທີ່ລັດນັ້ນຍັງເຮັດບ່ໄດດີເທົ່າທີຄ
່ ວນ.
(5) ການກະກຽມຄວາມພອມ ເພື່ອເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ຍັງເຮັດບ່ໄດດີ; ການໂຄ
ສະນາເຜີຍແຜນະໂຍບາຍການເຊື່ອມໂຍງດານການຄາຍັງບ່ທັນກວາງຂວາງເທົ່າທີ່ຄວນເຮັດໃຫຜູປະກອບ
ການຍັງບ່ທັນເຂົ້າໃຈຢາງເລິກເຊິ່ງຕ່ກັບການເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ກົນໄກໃນການຮັບມືທີ່ເໝາະສົມກັບການ
ເປີດ ກວາງທີເ່ ພີ່ມຂຶ້ນ; ການນາໃຊກາລະໂອກາດຈາກສິດທິພິເສດທາງດານການຄາຂອງປະເທດຄູເຈລະຈາ
ແລະ ການນາໃຊໂອກາດຈາກທີ່ຕັ້ງເປັນໃຈກາງຂອງອະນຸພາກພື້ນແມນ້າຂອງຍັງຈາກັດ.

1.4

ບາງບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ

(1) ການມີສະຖຽນລະພາບທາງດານການເມືອງ, ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອຍຂອງສັງຄົມ ແລະ ຄວາມສາ
ມັກຄີປອງດອງຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າພາຍໃນຊາດ ແມນເປັນພື້ນຖານສາຄັນໃຫແກການພັດທະນາເສດ
ຖະກິດ-ສັງຄົມໃຫມີການຂະຫຍາຍຕົວຢາງຕ່ເນື່ອງ ແລະ ເຂັ້ມແຂງ.
(2) ການຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ມະຕິຂອງພັກ-ລັດ ອອກເປັນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຢາງລະອຽດພອມທັງມີຄວາມກົມກຽວລະຫວາງແຜນພັດ ທະນາເສດ
ຖະກິດ-ສັງ ຄົມ ແຫງຊາດ, ແຜນພັດ ທະນາຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທອງຖິ່ ນເປັນ ກຸ ນແຈສາຄັນ ໃນ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ ແລະ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາໃຫປະສົບຜົນສາເລັດເປັນຢາງດີ.
(3) ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໂດຍອີງຕາມກົນໄກເສດຖະກິດຕະຫຼາດທີ່ມີການຄຸ ມຄອງ ແລະ ດັດ
ສົມຈາກພາກລັດຢາງເປັນລະບົບຄົບຊຸດແມນເປັນປັດໄຈສາຄັນໃຫແກການພັດທະນາຕາມທິດສັງຄົມ
ນິຍົມ.
(4) ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດໂດຍອີງໃສຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດແມນມີລັກສະນະບ່ຍືນຍົງ .
ສະນັ້ນ, ການພັດທະນາເສດຖະກິດໃນຕ່ໜາ ຄວນໃຫຄວາມສາຄັນຫຼາຍຂຶ້ນຕ່ກັບຂະແໜງທີ່ບ ່ນ າໃຊຊັບ
ພະຍາກອນທາມະຊາດໂດຍສະເພາະແມນເລັ່ງໃສພັດທະນາທຸລະກິດຂະໜາດນອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ
ໂດຍເອົາໃຈໃສສາງສະພາບແວດລອມທາງທຸລະກິດ ແລະ ສາງເງື່ອນໄຂໃນການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ, ເລັ່ງ
ພັດທະນາດານກະສິກາສະອາດ ເພື່ອຕອບສະໜອງໃນການຜະລິດສິນຄາອຸດສາຫະກາ.
(5) ການລົງທຶນຂອງລັດ ແລະ ການສົ່ງເສີມການລົງທຶນຈາກເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຈາກຕາງປະເທດຄວນມີ
ການຄຸມຄອງ ແລະ ນາໃຊທຶນດັ່ງກາວຢາງມີຈຸດສຸມ ເຊັ່ນ: ການລົງທຶນຂອງລັດຄວນສຸມເຂົ້າໃນການກ່ສ າງ
ພື້ນຖານໂຄງລາງທີ່ຈາເປັນໃຫແກການພັດທະນາ, ເອົາໃຈໃສໃນການລະດົມທຶນຈາກການຊວຍເຫຼືອ ແລະ ກູ
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ຢືມຈາກຕາງປະເທດ (ODA) ແລະ ນາໃຊທຶນຢາງເປັນເຈົ້າການທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ, ມີຄວາມ
ໂປງໃສ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ສູງ. ສາລັບວຽກງານສົ່ງເສີມການລົງທຶນຈາກເອກະຊົນພາຍ
ໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ ຕອງໄດປັບປຸງສະພາບແວດລອມທີ່ເອື້ອອານວຍໃນການເປັນເຈົ້າການ ແລະ ມີ
ຄວາມຮັບຜິດ ຊອບສູງ, ມີການກະກຽມນິຕ ິກ າຢາງລະອຽດຮອບຄອບ ແລະ ຄົບ ຊຸດ, ມີການຕິດຕາມ
ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ມີການສະຫບ, ລາຍງານການຖອດຖອນບົດຮຽນຢາງເປັນລະ
ບົບປົກກະຕິ.
(6) ການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລາງຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ຕອງຕິດພັນກັບການກ່
ສາງຮາກຖານການເມືອງ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດທີເ່ ຮັດຢາງຮອບດານຕາມ 4 ເນື້ອໃນ ແລະ 4 ຄາດ
ໝາຍ ເປັນລະບົບຕ່ເນື່ອງ, ມີຈຸດສຸມ, ຂຸດຄົ້ນ, ນາໃຊທາແຮງ ແລະ ຈຸດພິເສດຂອງແຕລະທອງຖິ່ນ ແລະ
ການມີສວນຮວມຂອງທຸກຊັ້ນຄົນ, ພອມທັງຖືເອົາວຽກງານກ່ສາງຮາກຖານການເມືອງ ແລະ ພັດທະນາ
ຊົນນະບົດກາຍເປັນສະໜາມຮົບອັນດັບໜຶ່ງຂອງການພັດທະນາປະເທດ, ເປັນປັດໄຈພື້ນຖານໃນການພັດ
ທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກໄຂຄວາມທຸກຍາກຕາມທິດ 3 ສາງ.
(7) ການຜະລິດເປັນສິນຄາທີ່ຕິດພັນກັບການຜະລິດ, ການປຸງແຕງ ແລະ ການຕະຫຼາດ, ຄຽງຄູກັບ ການນາໃຊ
ເຕັກນິກທັນສະໄໝທີ່ເໝາະສົມເປັນປັດໄຈສາຄັນທີ່ຊຸກຍູໃນການຜະລິດສິນ ຄາ. ການສາງຕອງໂສການ
ຜະລິດ ແລະ ສາພັນກັບເສດຖະກິດລະຫວາງທອງຖິ່ນເຂົ້ານາກັນເປັນສິ່ງທີ່ຈາເປັນໃນການຂະຫຍາຍການ
ຜະລິດເປັນສິນຄາໃນເງື່ອນໄຂການເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.
(8) ການຄຸມຄອງລັດແຫງກົດໝາຍ ແມນການປັບປຸງ ແລະ ສາງນິຕ ິກາໃຫມີຄວາມສອດຄອງກັບສະພາບການ
ປັດຈຸບັນເພື່ອເປັນການປົກປອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງປະເທດແມນມີຄ ວາມຈາເປັນ , ການປັບປຸງ
ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງໃຫກະທັດຮັດ ແລະ ສອດຄອງກັບເງື່ອນໄຂຕົວຈິງເປັນສິ່ງທີ່ຈ າເປັນ ຢາງຍິ່ງ. ພອມທັງ
ການົດພາລະບົດບາດ ແລະ ໜາທີ່ຂອງແຕລະຂັ້ນຢາງຈະແຈງ.
(9) ການຮວມມື ແລະ ເຊື່ອມໂຍງດານເສດຖະກິດກັບປະເທດເພື່ອນມິດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນຢາງເປັນເຈົ້າ
ການ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງບົນພື້ນຖານຕາງຝາຍຕາງມີຜົນປະໂຫຍດ.
(10) ການບຸກທະລຸທາງດານຈິນຕະນາການແມນມີຄວາມຈາເປັນທີ່ສຸດ ແລະ ຈະຕອງໄດສຶບຕ່ປະຕິບັດ ໃຫ
ສາເລັດ. ການປະສານງານທີ່ສອດຄອງ, ກົມກຽວ ແລະ ເປັນລະບົບລະຫວາງຂະແໜງການຂັ້ນສູນກາງ,
ລະຫວາງຂະແໜງການ ແລະ ທອງຖິ່ນ ແລະ ແຂວງກັບແຂວງ, ຂະແໜງການຕາມສາຍຕັ້ງແມນມີ
ຄວາມຈາເປັນຕ່ການບັນລຸເປົ້າໝາຍລວມຂອງປະເທດ.
(11) ການປັບປຸງລະບົບການຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫບລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດ
ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃຫສອດຄອງກັບສະພາບການຕົວຈິງໃນແຕລະໄລຍະ.
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ພາກທີ II: ວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາເສດ
ຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025)
2.1

ສະພາບແວດລອມສາກົນ, ຈຸດພິເສດ ແລະ ສະພາວະຄວາມເປັນຈິງພາຍໃນ
ປະເທດ

2.1.1 ສະພາບແວດລອມສາກົນ
ກ) ຂ້ສະດວກ/ກາລະໂອກາດ:
ໃນໄລຍະ 15 ປີ (2016-2030) ຂາງໜານີ້, ຄາດຄະເນວາສະພາບແວດລອມສາກົນ ຈະເປັນກາລະໂອ
ກາດ ແລະ ຂ້ສະດວກໃຫແກການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດເຮົາດັ່ງນີ້:
- ເສດຖະກິດຂອງໂລກໃນຕ່ໜາ ຈະມີທາອຽງຂະຫຍາຍຕົວຄອຍໆດີຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກຄວາມພະຍາຍາມແກ
ໄຂບັນຫາເສດຖະກິດໂລກໃນປັດຈຸບັນຂອງປະເທດຕາງໆ ແລະ ສາກົນ ; ດັ່ງນັ້ນ , ການຮວມມືສອງຝາຍ ແລະ
ຫຼາຍຝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ເຮົາໃນຕ່ໜ າ ກຈະເພີ່ມຂຶ້ນ ໄວເມື່ອ ທຽບໃສຊຸມປີຜານມາ ໂດຍສະເພາະແມນການ
ຮວມມືໃນລະດັບພາກພື້ນ.
- ຕະຫຼາດສາກົນ ສາລັບປະເທດເຮົາຈະຂະຫຍາຍກວາງອອກເປັນຕົ້ນແມນຕະຫຼາດໃນເຂດການຄາເສລີ
ອາ ຊຽນ, ອາຊຽນ+1 (ສປຈີນ), +2 (ສເກົາຫຼີ), +3 (ຍີ່ປຸນ), +6 (ອິນເດຍ, ອົດສະຕຼາລີ, ນິວຊີແລນ).
- ການເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການການຄາໂລກ ແລະ ເປັນສວນໜຶ່ງຂອງສະມາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນໃນ
ຕ່ໜ າ ຈະຊວຍສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫແກ ສປປ ລາວ ໃນດານການເປັນຖານການຜະລິດຮັບໃຊຕະຫຼາດອາຊຽນ
ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫການລົງທຶນໂດຍກົງຂອງຕາງປະເທດມີທາອຽງເພີ່ມຂຶ້ນ.
- ຂະບວນການປະຕິວັດດານວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີ ໂດຍສະເພາະແມນເຕັກໂນໂລຊີຂມ
້ ູນຂາວສານ
ຈະສືບຕ່ຂະຫຍາຍຕົວຢາງແຂງແຮງ ແລະ ການຫັນໄປສູເສດຖະກິດສັງຄົມພູມປັນຍາຈະມີທາອຽງກວາງຂວາງໃນ
ຂອບເຂດທົ່ວໂລກຫຼາຍຂຶ້ນເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ ສປປ ລາວ ສາມາດຍາດແຍງເອົາມານາໃຊເຂົ້າໃນການພັດທະນາປະ
ເທດໃຫເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດໄດ.
- ການເຊື່ອມໂຍງດານເສດຖະກິດສາກົນ ໄດເປີດໂອກາດໃຫປະເທດເຮົາສະແດງບົດບາດຂອງຕົນໃນເວທີ
ສາກົນນັບມື້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ສາງເງື່ອນໄຂໃຫ ສປປ ລາວ ສາມາດເຂົ້າຫາກົນໄກການແກໄຂຂ້ຂັດແຍງຂອງສາກົນ, ປະ
ກອບສວນເຂົ້າໃນການການົດລະບຽບການຄາ ແລະ ການລົງທຶນ ທັງເປັນການປັບປຸງລະບຽບກົດໝາຍພາຍໃນໃຫ
ສອດຄອງກັບມາດຕະຖານຂອງສາກົນ ເພື່ອເປັນປັດໄຈຕົ້ນຕໃນການຊວຍດຶງດູດການລົງທຶນຈາກຕາງປະເທດ.
ຂ) ສິ່ງທາທາຍ:
- ສະພາບການຂອງໂລກ ຍັງສືບຕ່ຜັນແປຢາງສັບສົນ, ການປະທະກັນດວຍກາລັງອາວຸດ, ການກ່ການຮາຍ
ທີເກີດຂຶ້ນຢູໃນບາງປະເທດໃນໂລກ ຈະສົ່ງຜົນກະທົບເຖິງເສດຖະກິດຂອງພາກພື້ນ ແລະ ປະເທດເຮົານັ້ນ ແມນ
ເປັນ ສິ່ງທີ່ຫຼີກລຽງໄດຍາກ.
- ຂະບວນການເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ຫັນເປັນສາກົນຕາງໆ ເຊິ່ງຮຽກຮອງໃຫພວກເຮົາຕອງໄດມີການຫັນປຽນ
ຢາງຕັ້ງໜາ ເພື່ອຍາດແຍງໃຫໄດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ, ຕານ ແລະ ຮັບມືກັບດານຫຍ້ທຕ
້ າງໆຈາກການເຊື່ອມໂຍງ
ເປັນຕົ້ນແມນຜົນກະທົບຕ່ຄວາມສາມາດການຍາດແຍງແຂງຂັນຂອງທຸລະກິດພາຍໃນປະເທດ,
ຜົນກະທົບຕ່ສິ່ງ
ແວດລອມທາມະຊາດ, ຜົນກະທົບຕ່ວັດທະນະທາ-ສັງຄົມ, ຄວາມສຽງສາລັບກຸມທີບ
່ ອບບາງກວາໝູ (ໂດຍສະ
ເພາະແມຍິງ ແລະ ໄວໜຸມ) ຈາກການໃຊຄວາມຮຸນແຮງ, ການຄາມະນຸດ, ການຂູດຮີດທາງເພດ ແລະ ປະກົດການ
ຫຍ້ທ້ອື່ນ ໆທີຕ
່ າມມາຈາກຂະບວນການເຊື່ອ ມໂຍງດັ່ງກາວ.
- ການຍາດແຍງແຂງຂັນກັນພັດທະນາ ໂດຍສະເພາະແມນການດຶງດູດການລົງທຶນຂອງຕາງປະເທດ, ການ
ຄາເສລີຢູໃນຂົງເຂດນີ້ ແລະ ຂົງເຂດອື່ນໆຂອງໂລກ ຈະມີລັກສະນະຂຽວຂາດ ແລະ ຊີງດີຊີງເດັ່ນກັນຫຼາຍຂຶ້ນ
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ກວາເກົ່າ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງແຕລະກຸມ ແລະ ພັກຝາຍ ໂດຍອີງໃສອານາດຕ່ລອງທີຕ
່ ົນເອງມີຢ.ູ
- ການປຽນແປງນະໂຍບາຍທາງເສດຖະກິດ-ການເມືອງຂອງປະເທດມະຫາອານາດ ແລະ ວິກິດການທາງ
ດານເສດຖະກິດ-ການເງິນມັກຈະເກີດຂຶ້ນ ຍອນຄວາມບ່ສົມດຸນຂອງລະບົບເສດຖະກິດ-ການເງິນໂລກໃນແຕລະ
ໄລຍະ ຈະສົ່ງຜົນກະທົບ ແລະ ສາງຄວາມກົດດັນຕ່ເສດຖະກິດຂອງປະເທດເຮົາ (ຕົວຢາງ: ລາຄານ້າມັນ, ຄາເງິນ,
ການອຸດໜູນລາຄາ ແລະ ກາແພງກີດຂວາງທີ່ບ່ແມນພາສີຕາງໆຕ່ສິນຄາຂອງປະເທດເຮົາ).
- ການປຽນແປງຂອງດິນຟາອາກາດ ເປັນຕົ້ນແມນອາກາດໂລກຮອນຂຶ້ນ, ອາກາດປົນເປື້ອນດວຍສານພິດ,
ໄພນ້າຖວມ, ໄພແຫງແລງ, ແຜນດິນໄຫວ, ລົມພະຍຸຮາຍແຮງມັກເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆຢູຫຼາຍປະເທດໃນໂລກ ແລະ ຢູ
ປະເທດເຮົາ ຈະເປັນສິ່ງທາທາຍບ່ໜ ອຍຕ່ກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງ ສປປ ລາວ ໃນຕ່ໜ າ.
2.1.2 ຈຸດພິເສດ ແລະ ສະພາວະຄວາມເປັນຈິງຢູພາຍໃນປະເທດ
2.1.2.1 ທາແຮງບົ່ມຊອນ/ຂ້ສະດວກ:
1) ສະຖຽນລະພາບທາງດານການເມືອງ ແລະ ຄວາມສະຫງບທາງດານສັງຄົມ
ປະເທດເຮົາເປັນປະເທດທີມ
່ ີພັກການເມືອງດຽວຄື: ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ມີບົດຮຽນຕົວຈິງໃນການ
ນາພາປະເທດຊາດປະຕິບັດພາລະກິດຕ່ສປົ
ູ ດປອຍປະເທດຊາດໃນໄລຍະກອນ ແລະ ພາລະກິດປົກປັກຮັກສາ
ແລະ ສາງສາພັດທະນາປະເທດຊາດດວຍໄຊຊະນະທີ່ຍິ່ງໃຫຍຈົນມາຮອດປັດຈຸບັນ, ສະພາບການເມືອງຂອງປະ
ເທດເຮົາມີສະຖຽນລະພາບຢາງໝັ້ນຄົງ, ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງບສຸກ, ປະຊາຊົນມີຄວາມສາມັກຄີປອງດອງກັນເປັນ
ປຶກແຜນ, ມີຄວາມຍຸຕທ
ິ າ ແລະ ເປັນເອກະພາບກັນ.
2) ພື້ນຖານທາງດານເສດຖະກິດ
ເສດຖະກິດແຫງຊາດ ໄດຮັບການພັດທະນາຢາງຕ່ເນື່ອງ, ໂຄງປະກອບເສດຖະກິດແຫງຊາດໄດຫັນປຽນ
ໄປຕາມທິດຫັນເປັນອຸດສາຫະກາ ແລະ ທັນສະໄໝ. ດານກະສິກາ: ກສາມາດຜະລິດໄດ ແລະ ຮັບປະກັນໄດທາງ
ດານສະບຽງອາຫານຢາງພຽງພກັບຄວາມຕອງການພາຍໃນ ແລະ ເລີ່ມມີສວນເຫຼືອໄວເປັນສິນຄາສົ່ງອອກຈານວນ
ໜຶ່ງ. ດານການຜະລິດອຸດສາຫະກາ: ກສາມາດສາງໄດອຸດສາຫະກາປຸງແຕງຈານວນໜຶ່ງ ເຊັ່ນ: ໂຮງງານຊີມັງ, ໂຮງ
ງານຜະລິດເຫຼັກກ່ສາງ, ໂຮງງານເບຍ, ໂຮງງານນ້າອັດລົມ, ໂຮງງານປຸງແຕງຜະລິດຕະພັນກະສິກາຈານວນໜຶ່ງ...
ແລະ ຂະແໜງອຸດສາຫະກາພະລັງງານ ແລະ ບ່ແ ຮກເຊັ່ນກັນ ຄື: ມີໂຮງງານໄຟຟາພະລັງນ້າ, ໂຮງງານໄຟຟາຖານ
ຫີນ ແລະ ລະບົບສາຍສົ່ງໄຟຟາທີກ
່ ວາງຂວາງສົມຄວນ, ມີໂຮງງານປຸງແຕງແຮຄາ, ທອງແດງ ແລະ ເກືອໂປຕາສ...
ແລະ ດານການບລິການ: ກໄດຮັບການພັດທະນາຢາງວອງໄວຄື: ມີທະນາຄານທຸລະກິດທີທ
່ ັນສະໄໝ, ມີລະບົບຕາ
ໜາງການຄາພາຍໃນ ແລະ ການຄາສາກົນກັບຫຼາຍປະເທດໃນໂລກ, ມີແຫຼ່ງທອງທຽວທີເ່ ປັນມລະດົກໂລກ ແລະ
ເປັນເອກະລັກຂອງຊາດທີ່ມີຊສ
ື່ ຽງລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນຫຼາຍແຫງ.
ເສດຖະກິດມະຫາພາກມີສະຖຽນລະພາບທີ່ໜັກແໜນ, ສາມາດຜານຜາວິກິດການທາງດານເສດຖະກິດການເງິນໃນຂົງເຂດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນປີ 2007-2008 ແລະ ໄພນ້າຖວມທີ່ຮາຍແຮງໃນແຕລະປີ, ອັດຕາເງິນເຟີ້ກສາ
ມາດຮັກສາໄດໃນລະດັບໜຶ່ງຕົວເລກຕາມແຜນການທີ່ໄດການົດໄວ, ອັດຕາແລກປຽນລະຫວາງເງິນກີບທຽບກັບ
ເງິນບາດ ແລະ ເງິນໂດລາໃນໄລຍະ 5 ປີຜານມາກມີສະຖຽນລະພາບດີ (ເໜັງຕີງຢູລະຫວາງ +5% ແລະ -5%.
ດານພື້ນຖານໂຄງລາງ (ເປັນ ຕົ້ນແມນຂົວທາງ) ໃນປັດຈຸບັນ (2015) ແມນພວກເຮົາມີເສັ້ນທາງໃນທົ່ວ
ປະເທດຍາວ ທັງໝົດ 36.831 ກິໂລແມັດ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 320,27% ທຽບກັບປີ 1976; ມີເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມທີ່
ເຊື່ອ ມຕ່ລະຫວາງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຫາທຸກໆແຂວງໃນທົ່ວປະເທດ, ພິເສດແມນມີເສັ້ນທາງສາຍຂວາງເຊື່ອມຕ່
ກັບ ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ ທີເ່ ປັນເສັ້ນທາງຜານຂອງພາກພື້ນ GMS, ເປັນຕົ້ນແມນເສັ້ນທາງເລກ 9 ແລະ
ທາງເລກ 3; ມີບັນດາເສັ້ນທາງຫຼວງແຫງຊາດ ຕາມແລວທາງຕາເວັນອອກ-ຕາເວັນຕົກ ຄື: ທາງເລກ 8, ເລກ 12,
ເລກ 6, ເລກ 7, ເລກ 15, ເລກ 16 ແລະ ເລກ 18 ເຊື່ອມຕັດກັບເສັ້ນທາງເໜືອ-ໃຕ ຄື: ເລກທີ 13 ແລະ ເລກ
1, ແລະ ກາລັງກ່ສາງເສັ້ນທາງລົດໄຟອາຊີລະຫວາງຄຸນໝິງ-ສິງກະໂປຜານ ສປປ ລາວ (ລະຫວາງນະຄອນຫຼວງ
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ວຽງຈັນ-ບ່ເຕັນ); ໂຄງການກ່ສາງເສັ້ນທາງລົດໄຟລະຫວາງຂົວມິດຕະພາບແຫງທີ 2 (ເມືອງໄກສອນພົມວິຫານ)ບານແດນສະຫວັນ (ຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມ), ເສັ້ນ ທາງລົດໄຟດັ່ງກາວນີ້ ເປັນໂຄງລາງພື້ນຖານທີ່ສາຄັນຢາງຍິ່ງ
ສາລັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ ໂດຍສະເພາະແມນເພື່ອເຊື່ອມຕ່ ສປປ ລາວ ກັບບັນດາປະເທດ
ອອມຂາງ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ແນໃສການຫັນປະເທດຈາກທີ່ຕັ້ງທີ່ບ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບທະເລມາເປັນປະເທດ
ທີມ
່ ີເສັ້ນ ທາງເຊື່ອມຕ່ກັບທະເລ ແລະ ບັນດາປະເທດຕາງໆໃນພາກພື້ນ.
3) ທາແຮງໄດປຽບດານທີ່ຕັ້ງຍຸດທະສາດຂອງປະເທດ
ປະເທດເຮົາມີທຕ
ີ່ ັ້ງຢູໃຈກາງຂອງອະນຸພາກພື້ນແມນ້າຂອງຕອນລຸມ (GMS), ມີຊາຍແດນຕິດຈອດກັບ 5
ປະເທດຄື: ສສຫວຽດນາມ, ສປຈີນ, ໄທ, ກາປູເຈຍ ແລະ ມຽນມາ; ໃນນັ້ນ: ໄທ ແມນຄູການຄາຕົ້ນຕຂອງ
ປະເທດເຮົາ, ຮອງລົງມາແມນ ສສຫວຽດນາມ ແລະ ສປຈີນ. ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດເຊື່ອມຕ່ທາງບົກທີ່ມີໄລຍະ
ທາງສັ້ນທີສ
່ ຸດລະຫວາງ ສປຈີນ ແລະ ບັນດາປະເທດອາຊຽນ ເປັນຕົ້ນແມນປະເທດໄທ, ກາປູເຈຍ, ມາເລເຊຍ, ສິງ
ກະໂປ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ. ພວກເຮົາສາມາດພັດທະນາຈຸດພິເສດທາງດານທີ່ຕັ້ງຂອງປະເທດໃຫເປັນປະເທດ
ບລິການຜານດານການຄົມມະນາຄົມ-ຂົນສົ່ງທີສ
່ ະດວກ, ວອງໄວ ແລະ ປອດໄພລະຫວາງບັນດາປະເທດອອມຂາງ
ແລະ ໄປຍັງປະເທດທີສ
່ າມ, ສາງໃຫເປັນສູນກາງເສດຖະກິດ ແລະ ເປັນໃຈກາງການບລິການຂອງພາກພື້ນໄດ.
4) ທາແຮງບົ່ມຊອນທີໄ່ ດປຽບດານຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
ຊັບພະຍາກອນທີ່ດິນ:
ສປປ ລາວ ຍັງມີເນື້ອທີ່ດິນກວາງຂວາງພສົມຄວນທີ່ຍັງບ່ທັນໄດຂຸດຄົ້ນ ແລະ ນາໃຊໃຫເປັນປະໂຫຍດ
ທາງດານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ເຊິ່ງຍັງສາມາດຮອງຮັບການພັດທະນາຂະແໜງການເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຕາງໆໄດຫຼາຍ
ຕື່ມອີກ. ຈຸດພິເສດຂອງດິນໃນປະເທດເຮົາ, ສວນຫຼາຍແມນຍັງເປັນ ທີ່ດິນທີ່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ ແລະ ມີຄຸນ
ນະພາບຕາມທາມະຊາດ, ຍັງບ່ທັນຖືກທາລາຍຈາກການນາໃຊເຄມີ ແລະ ການຊະລາງຂອງໜາດິນຫຼາຍປານໃດ.
ຊັບພະຍາກອນປາໄມ:
ປະເທດເຮົາມີເນື້ອທີ່ປາດົງດິບປົກຫຸມກວມປະມານ 40%6 ຂອງເນື້ອທີ່ທົ່ວປະເທດ (2010), ເນື້ອທີ່ປາ
ໄມສະເລຍຕ່ຫົວຄົນແມນໄດປະມານ 2,65 ເຮັກຕາ ເຊິ່ງຖືວາສູງກວາໝູຢູໃນຂົງເຂດພາກພື້ນນີ້ (ສສ ຫວຽດນາມ
1,57 ເຮັກຕາ; ກາປູເຈຍ 0,77 ເຮັກຕາ; ອິນໂດເນເຊຍ 0,41 ເຮັກຕາ, ປະເທດໄທ 0,23 ເຮັກຕາ ແລະ ສປຈີນ
0,15 ເຮັກຕາຕ່ຄົນ). ນອກນັ້ນ, ສປປ ລາວ ຍັງມີເຂດທີ່ມີທາແຮງຟື້ນຟູເປັນປາຄືນໄດ 34,75% ຂອງເນື້ອທີ່ທົ່ວ
ປະເທດ.
ຊັບພະຍາກອນນ້າ ແລະ ແຫຼ່ງນ້າ:
ປະເທດເຮົາມີທາແຮງບົ່ມຊອນທາງດານຊັບພະຍາກອນນ້າຢາງຫຼວງຫຼາຍ, ໃນນັ້ນ: 32% ຂອງປະລິມານ
ນ້າໃນແມນ້າຂອງທັງໝົດແມນນ້າທີ່ໄຫຼມາຈາກ ສປປ ລາວ. ໃນແຕລະປີແຫຼ່ງນ້າທັງໝົດມີ 190 ກິໂລແມັດກອນ
(ເທົ່າກັບ 1,7% ຂອງປະລິມານລວມຂອງທະວີບອາຊີທບ
ີ່ ນ
່ ັບລວມເອົາບັນດາປະເທດຕາເວັນອອກກາງ); ສະເລຍ
ຕ່ຫົວຄົນແມນເທົ່າກັບ 34.435 ແມັດກອນ (ເກືອບເທົ່າ 10,6 ເທື່ອຂອງລະດັບສະເລຍໃນທະວີບອາຊີ, 10,5
ເທື່ອຂອງປະເທດໄທ, 7,5 ເທື່ອຂອງ ສສ ຫວຽດນາມ, 3,9 ເທື່ອຂອງກາປູເຈຍ). ສັງລວມແລວ, ໃນແຕລະປີ
ຊັບພະຍາກອນນ້າທີໄ່ ດເກີດຂຶ້ນເອງຈາກທາມະຊາດຢູພາຍໃນປະເທດເຮົາລວມກັບສາຍນ້າຈາກປະເທດໃກຄຽງທີ່
ໄຫຼເຂົ້າສູປະເທດລາວ ແມນ 334 ກິໂລແມັດກອນ; ສະເລຍໃສຫົວຄົນແມນ 60.318 ແມັດກອນ (ເກືອບເທົ່າ
9,5 ເທື່ອຂອງປະເທດໄທ, 5,4 ເທື່ອຂອງປະເທດສສຫວຽດນາມ, 1,7 ເທື່ອຂອງປະເທດກາປູເຈຍ).

6

ຂ້ມູນຈາກ ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປາໄມ. 2012. ບົດລາຍງານ ການສາຫລວດອັດຕາປົກ ຫຸມປາໄມ 2010.
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ທາແຮງດານແຫຼ່ງນ້າດັ່ງກາວນີ້ ເປັນເງືອ
່ ນໄຂອັນດີ ສາລັບການກ່ສາງເຂື່ອນໄຟຟານ້າຕົກຢູຫຼາຍແຫງ, ເຮັດ
ໃຫ ສປປ ລາວ ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊອນໃນການກ່ສາງແຫຼ່ງກາເນີດໄຟຟາພະລັງນ້າທັງໝົດໄດປະມານ 23.000
ເມກາວັດ; ໃນປັດຈຸບັນພວກເຮົາຫາກ່ໄດນາໃຊພຽງປະມານ 11% ຂອງທາແຮງບົ່ມຊອນທັງໝົດທີ່ມີຢູ (ບ່ນັບ
ໄຟຟາຄວາມຮອນຈາກຖານຫີນ, ໄຟຟາພະລັງງານລົມ, ໄຟຟາແສງຕາເວັນ ແລະ ອື່ນໆ).
ນອກຈາກນັ້ນ, ແຫຼ່ງນ້າຍັງມີຄວາມສາຄັນຫຼາຍ ສາລັບການບລິໂພກ, ການໃຊສອຍໃນຊີວິດປະຈາວັນ,
ການລຽງສັດ, ການປະມົງ, ການເດີນເຮືອ, ການທອງທຽວ (ແມນ້າລາເຊ, ນ້າຕົກຕາດ, ແກງ, ໜອງ, ຄອງ, ບຶງ...)
ແລະ ອື່ນໆ.
ຊັບພະຍາກອນແຮທາດ:
ປັດຈຸບັນ, ການສາຫຼວດແຮທາດຂັ້ນພື້ນຖານຂອງພວກເຮົາແມນຍັງບ່ທັນສາເລັດທົ່ວປະເທດເທື່ອ, ສວນ
ການສາຫຼວດລະອຽດກມີພຽງບາງກິດຈະການແຮທາດທີ່ບລິສັດລົງທຶນເປັນຜູສາຫຼວດເອງເທົ່ານັ້ນ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງຍັງ
ບ່ທັນສາມາດການົດໄດຢາງຄົບຖວນເທື່ອວາມີແຫຼ່ງແຮທາດຊະນິດໃດແດຢູໃນພື້ນດິນຂອງປະເທດເຮົາ ແລະ ມີປະ
ລິມານສະສົມຫຼາຍປານໃດ. ຕາມຂ້ມູນການສາຫຼວດທີຜ
່ ານມາ ໄດພົບເຫັນແຮທາດຈານວນໜຶ່ງ ເຊັ່ນ: ຄາ, ທອງ,
ເງິນ, ກົ່ວ, ຊືນ, ສັງກະສີ, ຫີນກາວ, ບົກຊິດ, ໂປຕາສ, ຖານຫີນ, ແກວປະເສີດ, ອັງຕີມອນ, ແຮເຫຼັກ, ເລຕາລິດ
ແລະ ອື່ນໆ... ເຊິ່ງໃນປັດຈຸບັນໄດຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕງບາງແຮທາດທີສ
່ າຄັນຈານວນໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ.
ຮອດທາຍປີ 2011, ໄດມີບັນດາບລິສັດລົງທຶນດານບ່ແຮຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດທີ່ມີສັນຍາຂຸດ
ຄົ້ນແຮທາດທີສ
່ າຄັນຕ່ເສດຖະກິດແຫງຊາດ ຈານວນ 97 ກິດຈະການ (ໂຄງການ), ມີເນື້ອທີ່ຂຸດຄົ້ນທັງໝົດ
2.749 ກິໂລຕາແມັດ, ກວມເອົາ 1,16% ຂອງເນື້ອທີ່ທົ່ວປະເທດ. ບັນດາໂຄງການດັ່ງກາວ ໄດກາຍເປັນແຫຼ່ງການ
ຂະຫຍາຍຕົວທີສ
່ າຄັນຂອງເສດຖະກິດແຫງຊາດ, ເປັນການສາງລາຍຮັບເຂົ້າງບປະມານຂອງລັດຢູໃນອັນດັບ ຕົ້ນໆ
ແລະ ເປັນການສາງວຽກເຮັດງານທາໃຫແກປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ. ສວນເນື້ອທີ່ຊອກຄົ້ນ, ສາຫຼວດ ແລະ ຂຸດຄົ້ນທີ່
ລັດຖະບານໄດອະນຸມັດແລວນັ້ນມາຮອດປັດຈຸບັນແມນກວມເອົາປະມານ 28% ຂອງເນື້ອທີ່ທົ່ວປະເທດໂດຍ
ສວນໃຫຍແມນຍັງຢູໃນຂັ້ນຕອນການຊອກຄົ້ນ ແລະ ສາຫຼວດ.
5) ທາແຮງບົ່ມຊອນດານແຫຼ່ງທອງທຽວ
ປະເທດເຮົາມີທາແຮງບົ່ມຊອນທາງຊັບພະຍາກອນທອງທຽວດານທາມະຊາດ, ວັດທະນະທາ ແລະ ປະ
ຫວັດສາດ ເຊັ່ນ: ມລະດົກໂລກຫຼວງພະບາງ ເຊິ່ງໄດຮັບການຍອງຍຈາກນັກທອງທຽວຫຼາຍປະເທດໃນໂລກວາເປັນ
ປະເທດທີ່ໜາທອງທຽວທີສ
່ ຸດໃນໂລກ, ມລະດົກໂລກວັດພູຈາປາສັກ, ທົ່ງໄຫຫີນຊຽງຂວາງ, ວັດວາອາຮາມ, ວັດ
ທະນາທາຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ວິຖີຊີວິດຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ, ນ້າຕົກຕາດ, ຖ້າ, ປາສະຫງວນ, ພູຜາ,
ປາໄມຂຽວງາມຕະຫຼອດປີ, ອາກາດສົດ ແລະ ອື່ນໆ.
ປັດຈຸບັນ, ຊັບພະຍາກອນທອງທຽວຢູປະເທດເຮົາ ຍັງບ່ທັນໄດຮັບການພັດທະນາໃຫເປັນລະບົບຄົບຊຸດ
ເທື່ອເປັນຕົ້ນແມນການສາງສິ່ງອານວຍຄວາມສະດວກ, ການບລິການທີໄ່ ດມາດຕະຖານ ແລະ ການໂຄສະນາ.
ການພັດທະນາຂະແໜງປີ່ນອອມການທອງທຽວ ກ່ຍັງບ່ທັນເປັນລະບົບຄົບຊຸດ, ຍັງມີຊັບພະຍາກອນທອງທຽວ
ຫຼາຍແຫງຢູເຂດຫາງໄກສອກຫຼີກ ທີຍ
່ ັງບ່ທັນໄດຮັບການສາຫຼວດ ແລະ ບຸກເບີກເສັ້ນທາງໄປເຖິງ. ສະນັ້ນ, ຈິ່ງເຫັນ
ວາໂອກາດ ແລະ ທາແຮງບົ່ມຊອນໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນທອງທຽວຂອງລາວເຮົາແມນຍັງມີຫຼວງຫຼາຍ.
6) ທາແຮງດານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ
ໃນປີ 2015, ພົນລະເມືອງລາວມີປະມານ 6,5 ລານຄົນ ໂດຍສວນໃຫຍແມນເປັນພົນລະເມືອງໜຸມທີ່ມີ
ອາຍຸຕ່າກວາ 20 ປີ ກວມເອົາຫຼາຍກວາ 48% ຂອງຈານວນພົນລະເມືອງທັງໝົດ; ໃນນັ້ນ, ພົນລະເມືອງໃນກຸມ
ອາຍຸ 0-14 ປີ ມີປະມານ 2,34 ລານຄົນ (ຍິງ 1,1 ລານຄົນ), ກຸມອາຍຸ 15-64 ປີ ປະມານ 4,04 ລານຄົນ (ຍິງ
2,03 ລານຄົນ) ແລະ ຮອດປີ 2015, ພວກເຮົາຈະມີພົນລະເມືອງໃນກຸມອາຍຸ 0-14 ປີ ຫດລົງເປັນ 2,32 ລານ
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ຄົນ (ຍິງ 1,15 ລານຄົນ), ກຸມອາຍຸ 15-64 ປີ ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 4,16 ລານຄົນ (ຍິງ 2,09 ລານຄົນ), ກຸມອາຍຸ 65
ປີ ຂຶ້ນໄປ ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 253 ພັນຄົນ (ຍິງ 137 ພັນຄົນ).
ສາລັບປະຊາກອນໃນເກນອາຍຸອອກແຮງງານ (15-64 ປີ) ມີທາອຽງເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 57% ໃນປີ 2005
ແລະ ຈະເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 62% ໃນປີ 2015; ສວນປະຊາກອນອາຍຸ 65 ປີ ຂຶ້ນໄປ ມີປະມານ 4%. ຈາກຕົວເລກ
ດັ່ງກາວສະແດງໃຫເຫັນວາປະຊາກອນລາວໃນເກນອາຍຸອອກແຮງງານ (15-64 ປີ) ຈະເປັນກາລັງແຮງງານທີເ່ ຂັ້ມ
ແຂງສາລັບການພັດທະນາເສດຖະກິດໃນອະນາຄົດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ປະຊາກອນໃນປະເທດເຮົາແມນປະກອບ
ດວຍຫຼາຍຊົນເຜົ່າທີມ
່ ີວັດທະນະທາຮີດຄອງປະເພນີທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ແຕກຕາງກັນ ເຊິ່ງອັນນີ້ກຈະເປັນທາແຮງທີ່
ສາຄັນໜຶ່ງຂອງການພັດທະນາປະເທດໃນຕ່ໜາ.
2.1.2.2 ສິ່ງທາທາຍ ແລະ ຂ້ຈາກັດ:
ໄປພອມກັບບັນດາທາແຮງບົ່ມຊອນທີພ
່ ວກເຮົາມີຄດ
ື ັ່ງກາວມານັ້ນ, ພວກເຮົາກຍັງມີບັນດາຂ້ຈາກັດ ແລະ
ສິ່ງທາທາຍຕ່ການພັດທະນາຈານວນໜຶ່ງຄືດັ່ງນີ້:
1) ຄຸນນະພາບ ແລະ ປະລິມານທາງດານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮອງຕອງ
ການຂອງການພັດທະນາຍັງຈາກັດ ຢູ ເຊັ່ນ: ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫພຽງພທັງດານປະລິມານ ແລະ
ຄຸນນະພາບ, ແຕແຮງງານລາວສວນໃຫຍ (70% ຂອງແຮງງານທັງໝົດ) ແມນຍັງເຮັດວຽກຢູໃນຂະແໜງກະສິກາ
ແບບແຮງງານຄອບຄົວກະແຈກກະຈາຍຢູຕາມເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຫາງໄກສອກຫຼີກ, ເຮັດໃຫການສະໜອງແຮງ
ງານ ສາລັບໂຄງການພັດທະນາຕາງໆຍັງຂາດແຄນຫຼາຍ ເຊິ່ງຈາເປັນຕອງໄດນາເຂົ້າແຮງງານຈາກຕາງປະເທດເປັນຈາ
ນວນບ່ໜອຍ ໂດຍສະເພາະແມນຈາກ ສສຫວຽດນາມ. ປະເທດເຮົາຍັງບ່ທັນມີນັກບລິຫານ, ນັກວິທະຍາສາດ,
ນັກຊຽວຊານ, ກາມະກອນທີ່ມສ
ີ ີມື ແລະ ວິຊາການທີ່ເກັ່ງພຽງພ ໂດຍສະເພາະໃນຂົງເຂດການຜະລິດ, ເຊິ່ງໃນຕົວ
ຈິງແລວແມນຍັງອີງໃສຊຽວຊານຈາກຕາງປະເທດຫຼາຍ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕອງການຂອງໂຄງການພັດທະນາ
ຕາງໆ.
2) ແຫຼ່ງທຶນເພື່ອການພັດທະນາຂອງພວກເຮົາຍັງຈາກັດ ເຊິ່ງທຶນສວນໃຫຍແມນຍັງອີງໃສທຶນມາຈາກຕາງ
ປະເທດເປັນຕົ້ນຕ ໂດຍສະເພາະແມນການລົງທຶນໂດຍກົງ, ການກູຢືມ ແລະ ການຊວຍເຫຼືອ ລາຈາກຕາງປະເທດ.
ການອີງໃສແຫຼ່ງທຶນມາຈາກຕາງປະເທດຄືດັ່ງກາວນັ້ນ ໄດກາຍເປັນ ສິ່ງທາທາຍຕ່ພ າຍໃນຂອງພວກເຮົາ ເປັນ ຕົ້ນ
ແມນບັນຫາຄວາມເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ບັນ ຫາການຂຶ້ນກັບປັດໄຈພາຍນອກ, ບັນຫາສັງຄົມ, ບັນຫາການຄຸ ມຄອງ,
ບັນຫາຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ອື່ນໆ. ພາຍຫຼັງປະເທດເຮົາສາມາດບັນລຸໄດມາດຖານຫດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບ
ຄວາມດອຍພັດທະນາໃນປີ 2020 ແລະ ຂາມຜານຈາກປະເທດດອຍພັດທະນາຢາງຂາດຕົວ ໃນປີ 2025 ແລວ,
ບາງສິດທິພິເສດຂອງຄູຮວມພັດທະນາສາກົນ ທີ່ໃຫແກປະເທດດອຍພັດທະນາສາລັບປະເທດເຮົາກຈະຄອຍຫດ
ໜອຍຖອຍລົງເປັນກາວໆ.
3) ການພັດທະນາເສດຖະກິດທີ່ຂະຫຍາຍຕົວສູງ ແລະ ລາຍຮັບຂອງລັດຖະບານໃນໄລຍະຜານມາ ຕົ້ນຕ
ແມນມາຈາກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດເປັນຫຼັກ ໂດຍສະເພາະແມນການຂຸດຄົ້ນບ່ແຮ ແລະ ໄຟຟາພະລັງນ້າ, ແຕ
ລາຍຮັບຕົວຈິງຂອງປະຊາຊົນສວນຫຼາຍພັດຍັງຕ່າ ເຊິ່ງສະແດງອອກຄືປະຊາຊົນຫຼາຍກວາ 70% ເອື່ອ ຍອີງໃສຂະ
ແໜງກະສິກາ ເພື່ອການທາມາຫາກິນລຽງຊີບ. ແຕໄລຍະ 15 ປີຜານມານີ້, ຂະແໜງກະສິກາຂະຫຍາຍຕົວສະເລຍ
ພຽງແຕ 2,8% ຕ່ປີເທົ່ານັ້ນ, ໃນຂະນະທີພ
່ ົນລະເມືອງລາວເຮົາ ພັດເພີ່ມຂຶ້ນ 2,2% ຕ່ປີ ນັ້ນໄດສະແດງໃຫເຮົາ
ເຫັນວາລາຍໄດຂອງປະຊາຊົນທີ່ເອື່ອຍອີງນາຂະແໜງກະສິກ າແມນເພີ່ມຂຶ້ນໃນລະດັບ ຕ່າຫຼາຍ. ການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດທີ່ຍັງອາໃສຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດເປັນ ຫຼັກນັ້ນຍັງຈະພົບ ກັບບັນຫາທີ່ຕ ິດພັນກັບການ
ພັດທະນາໃຫມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ສີຂຽວອີກດວຍ.
4) ສະພາບການໄຫຼເຂົ້າຂອງທຶນ ໂດຍສະເພາະແມນຈາກການສົ່ງອອກສິນຄາໃນຂະແໜງຊັບພະຍາກອນ
ທາມະຊາດ, ການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕາງປະເທດ ແລະ ເງິນຊວຍເຫຼືອເພື່ອການພັດທະນາເປັນຈານວນຫຼວງຫຼາຍ
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ອາດຈະມີທາອຽງເຮັດໃຫອັດຕາແລກປຽນຕົວຈິງຂອງເງິນກີບແຂງຄາຂຶ້ນ, ກົດດັນໃຫມີໄພເງິນເຟີ້ພາຍໃນ ແລະ
ເຮັດ ໃຫຄວາມສາມາດແຂງຂັນຂອງອຸດສາຫະກາປຸງແຕງເພື່ອສົ່ງອອກຫດລົງ. ສະພາບດັ່ງກາວນີ້, ອາດຈະເປັນສິ່ງ
ທາທາຍທີ່ຈາກັດອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວທາງດານເສດຖະກິດຂອງປະເທດໃນອະນາຄົດກເປັນໄດ7.
5) ຂ້ຈາກັດ ແລະ ສິ່ງທາທາຍອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ໂຄງລາງພື້ນຖານຍັງບ່ທັນພຽງພ ແລະ ສະດວກສະບາຍເທື່ອ,
ຄາຂົນສົ່ງສິນຄາອອກ ແລະ ນາເຂົ້າ ຈາກປະເທດທີ່ສາມ ແມນສູງຫຼາຍ ເມື່ອທຽບກັບ ປະເທດຕາງໆໃນພາກພື້ນ ,
ການເຊື່ອມຕ່ດ ານຄົມມະນາຄົມ ທາງອາກາດໂດຍກົງກັບ ປະເທດທີ່ ສາມຍັງບ່ຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະແມນຕອງຜານ
ປະເທດໄທ ຫຼື ສສຫວຽດນາມ ເປັນສວນໃຫຍ. ກົນໄກການບລິຫານຄຸມຄອງຍັງບ່ທັນລົ່ງລຽນເທົ່າທີ່ຄ ວນ, ການ
ກຽມພອມ ເພື່ອເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ຍັງມີຂ້ຈາກັດ, ຄວາມສາມາດແກງແຍງແຂງຂັນທາງດານການ
ຄາກັບບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນຍັງຈາກັດຫຼາຍ, ສະຕິເຄົາລົບລະບຽບກົດໝາຍຂອງພະນັກງານ ແລະ
ປະຊາຊົນເຮົາຍັງບ່ເຂັ້ມງວດເທົ່າທີ່ຄວນ, ປະກົດການຫຍ້ທດ
້ ານສັງຄົມຍັງແຜຫຼາຍ, ຄວາມຍຸຕິທ າທາງສັງຄົມຍັງບ່
ທັນຮັບປະກັນໄດຢາງທົ່ວເຖິງເທົ່າທີຄ
່ ວນ ຄືຍັງມີກລະນີແມຍິງ ແລະ ເດັກຍິງຖືກຕົວະຍົວະຫຼອກລວງໄປເຮັດວຽກ
ຢູຕາງປະເທດແບບຜິດກົດໝາຍ, ພວກເຂົາເຫຼົ່ານັ້ນ ຈຶ່ງຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການໃຊຄວາມຮຸນແຮງ, ການຄາມະນຸດ,
ການຂູດຮີດທາງເພດ ແລະ ອື່ນໆ.

2.2

ວິໄສທັດຮອດປີ 2030

ໂດຍອີງໃສສະພາບແວດລອມສາກົນ, ຈຸດພິເສດ, ສະພາວະຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ແນວທາງຍຸດທະສາດ
ຂອງການພັດທະນາ ສປປ ລາວ ເຮົາ. ລັດຖະບານແຫງ ສປປ ລາວ ຈຶ່ງໄດວາງວິໄສທັດຂອງການພັດທະນາປະເທດ
ຮອດປີ 2030 ໄວດັ່ງນີ້:
ຮອດປີ 2030, ສປປ ລາວ ສາງໄດບາດລຽວໃໝໃນການພັດທະນາໃຫກາຍເປັນປະເທດກາລັງພັດທະນາ
ທີ່ມລ
ີ າຍຮັບປານກາງສູງຕາມທິດເສດຖະກິດ-ສັງຄົມພູມປັນຍາ, ສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ,8ລາຍໄດແຫງຊາດສະເລຍຕ່
ຫົວຄົນເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວາ 4 ເທົ່າຂອງປີ 2015, ມີອຸດສາຫະກາເສົາຄ້າ ແລະ ໂຄງລາງພື້ນຖານເສດຖະກິດທີເ່ ຂັ້ມ
ແຂງ ສາລັບການຫັນເປັນອຸດສາຫະກາ ແລະ ທັນສະໄໝ, ເສດຖະກິດຕະຫຼາດຕາມທິດສັງຄົມນິຍົມ ໄດຮັບການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢາງເປັນລະບົບຫຼາຍຂຶ້ນ; ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງບສຸກ, ຍຸຕທ
ິ າ, ມີປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ສີວໄິ ລ, ປະ
ຊາຊົນບັນດາເຜົ່າມີຄວາມສາມັກຄີເປັນປຶກແຜນ, ຄວາມແຕກໂຕນກັນດານການພັດທະນາລະຫວາງຕົວເມືອງ ແລະ
ຊົນນະບົດ, ຊັ້ນຄົນຕາງໆໃນສັງຄົມຖືກຫຍັບໃກເຂົ້າຫາກັນ, ຄຸນນະພາບຊີວິດການເປັນຢູຂອງປະຊາຊົນໄດຮັບ
ການຍົກລະດັບສູງຂຶ້ນ, ຊັບພະຍາກອນມະນຸດໄດຮັບການພັດທະນາມີຄຸນນະພາບດີຂຶ້ນ, ປະຊາຊົນສາມາດເຂົ້າເຖິງ
ການບລິການສັງຄົມທີ່ມີຄຸນນະພາບຢາງທົ່ວເຖິງ, ສິດທິຂອງພົນລະເມືອງມີການຮັບປະກັນດວຍການຄຸມຄອງລັດ
ຕາມກົດໝາຍທີສ
່ ັກສິດ, ລະບອບການປົກຄອງຕາມທິດ 3 ສາງມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ; ສິ່ງແວດລອມທາມະຊາດໄດ
ຮັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນາໃຊຢາງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຍືນຍົງ; ລະບົບການເມືອງການປົກຄອງມີສະຖຽນ
ລະພາບ ແລະ ເຂັ້ມແຂງ; ມີຄວາມສາມາດເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ເຊື່ອມຈອດຢາງກວາງຂວາງ ແລະ ເລິກເຊິ່ງກັບພາກ
ພື້ນ ແລະ ສາກົນ.
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ຖາຫາກມູນຄາການລົງທຶນຂອງຕາງປະເທດ ແລະ ເງິນຊວຍເຫຼືອເພື່ອການພັດທະນາຫາກຫດລົງ 10% ຕ່ປີ ຕະຫຼອດໄລຍະແຕສົກ ປີ
2015 ຫາ 2020 ຈະເຮັດໃຫອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດໂດຍລວມໃນແຕລະປີຫດລົງສະເລຍ 0,5%.
8
ລວມຍອດລາຍຮັບປະຊາຊາດຕ່ຫົວຄົນ (GNI ຄິດໄລແບບ Atlas) ຕອງຢູໃນລະຫວາງ 5.800-18.000 ໂດລາ ຕາມມາດຖານຂອງ
ປະເທດລາຍຮັບປານກາງສູງ ຊຶ່ງຄາດຄະເນແລວ ຮອດປີ 2030 GNI ຂອງປະເທດເຮົາ ສະເລຍຕ່ຫົວຄົນຢາງໜອຍຕອງບັນລຸໄດ
ປະມານ 7.000 ໂດລາສະຫະລັດ, ເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 4,5 ເທົ່າ GNI ໃນປີ 2015.
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2.3

ຍຸດທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດ -ສັງຄົມ ໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025)

ຍຸດທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025) ແມນຍຸດທະສາດບຸກທະລຸ
ເພື່ອພັດທະນາປະເທດໃຫຫດພົ້ນຈາກສະຖານະພາບຄວາມດອຍພັດທະນາໃນປີ 2020 ແລະ ສືບຕ່ສູຊົນຂາມ
ຜານຈາກສະຖານະພາບດັ່ງກາວໃຫໄດຢາງຂາດຕົວໃນປີ 2025 ເຊິ່ງຍຸດທະສາດນີໄ້ ດການົດທິດທາງລວມ, ເປົ້າ
ໝາຍ ແລະ ຄາດໝາຍລວມ ແລະ ບັນດາຍຸດທະສາດລະດັບຊາດທີເ່ ປັນບຸລມ
ິ ະສິດໄວດັ່ງຕ່ໄປນີ້:

2.3.1 ທິດທາງລວມ
1) ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ ຄັ້ງທີ X ແລະ XI ຂອງພັກ ໃຫເປັນແຜນຍຸດທະສາດພັດ
ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຕາມທິດສາງບາດກາວບຸກທະລຸທັງ 4 ດານໃຫເຂັ້ມແຂງ, ຮັບປະກັນສະຖຽນ
ລະພາບທາງດານການເມືອງໃຫມີຄວາມໝັ້ນຄົງໜັກແໜນ, ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງບສຸກ, ມີປະຊາທິປະ
ໄຕ, ສີວິໄລ ແລະ ຍຸຕິທາ.
2) ຕັ້ງໜາ ແລະ ສູຊົນປະຕິບັດບັນດາຄາດໝາຍຫດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມດອຍພັດທະນາ ໃນປີ
2020 (LDCs), ສາງພື້ນ ຖານໃຫແກການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຢາງຕ່ເນື່ອງ ແລະ ໝັ້ນທຽງ ເພື່ອ
ຫຼີກລຽງຂຸມປະເທດທີ່ມີລາຍຮັບປານກາງ, ປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍການພັດທະນາ ຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ
ຍືນຍົງ (SDGs).
3) ພັດທະນາຢາງສົມສວນລະຫວາງການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ວັດທະນາທາ-ສັງຄົມ, ພັດທະນາຊັບພະ
ຍາກອນມະນຸດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ, ໂດຍຖືເອົາ:
 ການພັດທະນາເສດຖະກິດເປັນໃຈກາງ: ໂດຍຊຸກຍູໃຫເສດຖະກິດມີການຂະຫຍາຍຕົວຢາງຕ່ເນື່ອງ,
ໝັ້ນທຽງ, ມີຄຸນນະພາບຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ; ຫັນປຽນໂຄງປະກອບເສດຖະກິດໃຫໄປ
ຕາມທິດຫັນເປັນອຸດສາຫະກາ ແລະ ທັນສະໄໝ ໂດຍເນັ້ນໃສການຜະລິດກະສິກາ ເພື່ອຄ້າປະກັນສະ
ບຽງອາຫານ, ການພັດທະນາຂະແໜງການ ແລະ ການຜະລິດທີ່ມີມູນຄາເພີ່ມສູງຂຶ້ນຕິດພັນກັບອຸດ
ສາຫະກາ ແລະ ການບລິການ ໂດຍສະເພາະອຸດສາຫະກາໄຟຟາ ແລະ ປຸງແຕງ, ບລິການທີ່ປິ່ນອອມ
ການທອງທຽວ, ຫັນເປັນເສດຖະກິດສັງຄົມພູມປັນຍາ; ຊຸກຍູການພັດທະນາ ແລະ ນາໃຊວິທະຍາ
ສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີທກ
ີ່ າວໜາ ແລະ ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລອມເຂົ້າສູການຜະລິດ; ນາໃຊທາແຮງບົ່ມ
ຊອນທີໄ່ ດປຽບຂອງປະເທດ, ຂະແໜງການ ແລະ ເຂດແຄວນຕິດພັນກັບກາລະໂອກາດຂອງພາກພື້ນ
ແລະ ສາກົນ ໃຫມີປະສິດທິຜົນສູງສຸດ; ຕິດຕາມ ແລະ ຄຸມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫມີສະ
ຖຽນລະພາບ, ເພີມ
່ ທະວີຄວາມສາມາດແຂງຂັນຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນອຍ-ກາງ ແລະ ສົ່ງເສີມ
ການສາງ ແລະ ພັດທະນາຜູປະກອບການໃໝ; ສົ່ງເສີມການລະດົມແຫຼ່ງທຶນຈາກທຸກພາກສວນເສດ
ຖະກິດເຂົ້າສູການພັດທະນາ.
 ການພັດທະນາວັດທະນາທາ-ສັງຄົມເປັນເປົ້າໝາຍຂອງການພັດທະນາ: ໂດຍສຸມໃສແກໄຂຄວາມທຸກ
ຍາກຂອງປະຊາຊົນໃຫດີຂຶ້ນເທື່ອລະກາວ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສົ່ງເສີມວັດທະນະທາອັນດີງາມຂອງ
ຊາດສົມທົບກັບວັດທະນາທາອັນຍອດຍິ່ງຂອງສາກົນ;
ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫໄດທັງ
ດານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ໂດຍສຸມໃສພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ
ແຮງງານ ເພື່ອແນໃສສາງນັກວິທະຍາສາດ, ນັກຄົ້ນຄວາ, ນັກຊຽວຊານ, ນັກວິຊາການ ແລະ ແຮງ
ງານທີມ
່ ີສີມໃື ນດານຕາງໆ; ຫດຜອນອັດຕາການຕາຍຂອງແມ ແລະ ເດັກນອຍ, ຍົກລະດັບອາຍຸຍືນ
ສະເລຍຂອງປະຊາຊົນໃຫສູງຂຶ້ນ ດວຍການພັດທະນາຂະແໜງສະຫວັດດີການສັງຄົມໃຫດີຂຶ້ນ, ຂະ
ຫຍາຍລະບົບປົກປອງທາງສັງຄົມໃຫກວາງຂວາງກວາເກົ່າ,
ເພີ່ມທະວີຄວາມຍຸຕິທາຂອງສັງຄົມ,
ຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໃຫສູງຂຶ້ນ.
15

ການປົກປັກຮັກສາສະພາບແວດລອມເປັນສິ່ງຈາເປັນ: ໂດຍສຸມໃສປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຟື້ນຟູສະພາບ
ແວດລອມທາມະຊາດໃຫມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ເປັນສີຂຽວ, ພັດທະນາກົນໄກຮັບມືກັບການປຽນ
ແປງຂອງດິນຟາອາກາດ, ຮັບປະກັນການນາໃຊຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດໃຫເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ,
ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ-ຍືນຍົງ.
4) ຮັບປະກັນຄວາມສະຫງບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອຍຂອງສັງຄົມ, ພັດທະນາການປົກຄອງ ແລະ
ລະບອບລະບຽບການບລິຫານລັດດວຍກົດໝາຍໃຫມີຄວາມສັກສິດ; ຫັນບັນດາກະຊວງ-ອົງການຂັ້ນສູນ
ກາງ ໃຫປະຕິບັດພາລະບົດບາດຄຸມຄອງມະຫາພາກເປັນຕົ້ນຕ ແລະ ເພີ່ມຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫອົງການ
ປົກຄອງທອງຖິ່ນຫຼາຍຂຶ້ນຕາມທິດ 3 ສາງ ໃຫມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ໜັກແໜນ ແລະ ຍືນຍົງ-ຕ່ເນື່ອງ.
5) ເພີ່ມທະວີການຮວມມື, ການເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ເຊື່ອມຈອດກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ຫັນປະເທດໃຫ
ເປັນ ໃຈກາງເຊື່ອມຕ່ ແລະ ການບລິການຜານຂອງພາກພື້ນໃຫມີປະສິດທິຜົນສູງສຸດ, ເຂົ້າຮວມຂະບວນ
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສາກົນຢາງເປັນເຈົ້າການຕາມແນວທາງການຕາງປະເທດຂອງພັກ ແລະ ນະໂຍບາຍ
ຂອງລັດຖະບານ, ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມາດແກງແຍງແຂງຂັນ, ໝູນໃຊກາລະໂອກາດຂອງຕະຫຼາດປະເທດ
ອອມຂາງ.


2.3.2 ເປົ້າໝາຍ ແລະ ຄາດໝາຍລວມຂອງຍຸດທະສາດຮອດປີ 2025

1) ຮັກສາສະຖຽນລະພາບທາງດານການເມືອງໃຫໜັກແໜນບົນພື້ນຖານການສືບຕ່ປັບປຸງບູລະນະລະບອບ
ປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນທີມ
່ ີພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວເປັນແກນນາໃຫມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ,
ໝັ້ນຄົງ
ແລະ ມີປະຊາທິປະໄຕ; ມີຄວາມສາມັກຄີປອງດອງເປັນປຶກແຜນພາຍໃນຊາດຢາງໜັກແໜນ; ສັງຄົມມີ
ຄວາມສະຫງບ, ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອຍ ແລະ ຍຸຕິທາ;
2) ພັດທະນາປະເທດສາລັບໄລຍະຂາມຜານການຫດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມດອຍພັດທະນາໃຫ
ໄດຢາງໜັກແໜນໃນປີ 2025 (LDCs); ສູຊົນປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
(SDGs) ໃຫມີຄວາມຄືບໜາ ເພື່ອສາມາດບັນລຸໄດໃນປີ 2030;
3) ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຂະຫຍາຍຕົວສະເລຍບ່ຫດ 7,5% ຕ່ປີ, ຮອດປີ 2025 ລວມຍອດຜະ
ລິດຕະພັນພາຍໃນຕ່ຫົວຄົນໃຫບັນລຸໄດຫຼາຍກວາ 2 ເທົ່າຕົວທຽບກັບປີ 2015;
4) ຫດຜອນອັດຕາຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນໃຫຢູໃນລະດັບບ່ເກີນ 5%; ສາງຄອບຄົວພັດທະນາໃຫ
ໄດຫຼາຍກວາ 60% ຂອງຈານວນຄອບຄົວທັງໝົດ; ສາງບານພັດທະນາໃຫໄດຫຼາຍກວາ 70% ຂອງຈາ
ນວນບານທັງໝົດໃນທົ່ວປະເທດ;
5) ຊັບພະຍາກອນມະນຸດໄດຮັບການພັດທະນາດີຂຶ້ນ 9
ພົນລະເມືອງລາວໃນເກນອາຍຸໄດຮັບການສຶກສາ
ພື້ນຖານຂັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນ. ປະຊາຊົນໄດຮັບການບລິການດານສາທາລະນະສຸກທີ່ມີຄຸນນະພາບຢາງທົ່ວ
ເຖີງ ແລະ ມີອາຍຸຍືນສະເລຍສູງກວາ 73 ປີ. ວຽກງານກິລາ ໄດຮັບການພັດທະນາກາວສູລະດັບສາກົນ
ແລະ ຫັນບາງປະເພດກິລາທີ່ມີທາແຮງໃຫເປັນກິລາອາຊີບ. ພົນລະເມືອງລາວໄດເຂົ້າຮວມໃນລະບົບ
ການປົກປອງທາງສັງຄົມຢາງກວາງຂວາງ, ກາລັງແຮງງານໄດຮັບການພັດທະນາທັງດານປະລິມານ ແລະ
ຄຸນນະພາບ ສາມາດຕອບສະໜອງໄດຕາມຄວາມຕອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ. ສາງນັກຄົ້ນຄວາວິ
ທະຍາສາດໃຫໄດຫຼາຍກວາ 11 ຄົນຕ່ປະຊາກອນ 10 ພັນຄົນ, ສາງໃຫໄດບັນດາສະຖາບັນຄົ້ນຄວາ,
ສູນຝຶກອົບຮົມ, ສູນຖາຍຖອດເຕັກໂນໂລຊີ, ສູນບລິການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຫອງ
ທົດລອງທີ່ເຫັນວາມີຄວາມຈາເປັນ;
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ຮອດປີ 2025 ຄາດວາພົນລະເມືອລາວຈະມີປະມານ 7,67 ລານຄົນ ແລະ ມີກ າລັງແຮງງານທັງໝົດປະມານ 4,7 ລານຄົນ (ອີງຕາມທາ
ອຽງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງກາລັງແຮງງານໃນເກນອາຍຸເຮັດວຽກ (15-60 ປີ).
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6) ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຟື້ນຟູເນື້ອທີ່ປາໄມປົກຫຸມໃຫຢູໃນລະດັບບ່ຫດ 70% ຂອງເນື້ອທີທ
່ ົ່ວປະເທດ
(ນັບທັງພື້ນທີ່ປູກຕົ້ນໄມອຸດສາຫະກາຍາວນານ);
7) ສປປ ລາວ ມີເພື່ອ ນມິດສາກົນຢາງກວາງຂວາງ, ມີຄວາມສາມາດແກງແຍງແຂງຂັນ ໃນເຄືອຂາຍການ
ຜະລິດ ແລະ ສາມາດເຂົ້າຮວມໃນຂະບວນວິວັດແຫງການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດຂອງພາກພື້ນ ແລະ ສາ
ກົນຢາງຕັ້ງໜາ; ເປັນເຈົ້າການການປະກອບສວນໃນພາລະກິດສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບ ແລະ ການຮວມ
ມືພັດທະນາໃນພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ.

2.3.3 ບັນດາຍຸດທະສາດລະດັບຊາດຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄລຍະ
10 ປີ (2016-2025)
ເພື່ີອ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາທິດທາງ, ເປົ້າໝາຍ ແລະ ຄາດໝາຍສູຊົນຂາງເທິງນັ້ນ ພວກເຮົາຈະໄດສຸມໃສປະ
ຕິບັດ 7 ຍຸດທະສາດລະດັບຊາດດັ່ງນີ້:
2.3.3.1 ຍຸດທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດຢາງຕ່ເນື່ອງຕາມທິດທີມ
່ ີຄຸນນະພາບ, ສົມດຸນ,
ຍືນຍົງ ແລະ ສີຂຽວ
1. ເປົ້າໝາຍ:
1) ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວຕ່ເນື່ອງ ແລະ ໝັ້ນທຽງດວຍຈັງຫວະສະເລຍ 7,5% ຕ່ປີ;
2) ເສດຖະກິດມະຫາພາກມີສະຖຽນລະພາບ ແລະ ມີຄວາມໝັ້ນທຽງ;
3) ຄວາມທຸກຍາກສືບຕ່ຫດລົງ, ຊີວິດການເປັນຢູຂອງປະຊາຊົນໃຫດີຂຶ້ນ;
4) ສາມາດຮັບປະກັນການຜະລິດສະບຽງອາຫານໃຫພຽງພກັບຄວາມຕອງການພາຍໃນ ແລະ ເປັນສິນຄາ
ສົ່ງອອກຈານວນໜຶ່ງ;
5) ມີການຈັດສັນເຂດການພັດທະນາດານຕາງໆຢາງເປັນລະບົບ.
2. ວຽກງານຈຸດສຸມ:
1) ສຸມໃສການຄຸ ມຄອງ ແລະ ນາໃຊນະໂຍບາຍເສດຖະກິດ ມະຫາພາກຢາງເໝາະສົມ ເພື່ອ ຮັກສາສະ
ຖຽນລະພາບທາງດານເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ສາງສະພາບແວດລອມທີ່ດ ີຕ ່ການຜະລິດ ແລະ ດາ
ເນີນທຸລະກິດ;
2) ສຸມໃສພັດທະນາຂະແໜງທີມ
່ ີທາແຮງບົ່ມຊອນ ແລະ ກາລະໂອກາດໄດປຽບຢູພາຍໃນ, ພາກພື້ນ ແລະ
ສາກົນ ດວຍການຊຸກຍູການລົງທຶນຂອງທຸກພາກສວນເສດຖະກິດເຂົ້າໃນການກ່ສາງໂຄງການໃຫຍລະ
ດັບຊາດຈານວນໜຶ່ງ ເພື່ອເປັນເສົາຄ້າ ແລະ ເປັນຕົວຂັບເຄື່ອນເສດຖະກິດແຫງຊາດໃຫຂະຫຍາຍຕົວ
ໄວ, ໃຫສາມາດສາງລາຍຮັບງບປະມານພາຍໃນໄດຫຼາຍຂຶ້ນ ເປັນຕົ້ນແມນສຸມໃສພັດທະນາບັນດາ
ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟາ, ໂຄງການທາງລົດໄຟ, ໂຄງການພັດທະນາເຂດອຸດສາຫະກາ, ເຂດເສດຖະກິດ
ພິເສດ ແລະ ສະເພາະ. ພອມກັນນັ້ນ, ກຊຸກຍູສົ່ງເສີມການພັດທະນາຂະແໜງການທີຂ
່ ະຫຍາຍຕົວ
ປານກາງ ແລະ ຕ່າ ໃຫມີຄວາມຍືນຍົງໄປພອມໆກັນ ເປັນຕົ້ນແມນການບລິການທອງທຽວ, ການບລິ
ການຜານຂອງພາກພື້ນ ແລະ ການຜະລິດກະສິກາໃຫມີມູນຄາເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ໂດຍຜານການຊຸກຍູສົ່ງເສີມ
ທຸກພາກສວນເສດຖະກິດ ໂດຍສະເພາະບັນດາວິສາຫະກິດ ຂະໜາດນອຍ-ຂະໜາດກາງ ແລະ ການ
ຜະລິດຂອງປະຊາຊົນ. ຮັບປະກັນການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ນາໃຊຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດຢາງຮອບຄອບ,
ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ, ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ-ຍືນຍົງ ແລະ ຍຸຕິທາ ເພື່ອໃຫເກີດຜົນປະ
ໂຫຍດສູງສຸດແກປະເທດຊາດ;
3) ການົດໂຄງການຜະລິດທີ່ເປັນບູລິມະສິດ, ຈັດສັນເຂດການຜະລິດຕາມເຂດແຄວນຢາງຈະແຈງ, ມີຈຸດ
ສຸມ ແລະ ມີຄວາມສົມສວນ, ສອດຄອງກັບຈຸດພິເສດ ແລະ ທາແຮງຂອງແຕລະບອນ ເພື່ອເປັນບອນ
ທາມາຫາກິນ ແລະ ເປັນເຂດການຜະລິດທີ່ຍືນຍົງຂອງປະຊາຊົນ;
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4) ສຸມໃສການພັດທະນາຊົນນະບົດຮອບດານ ແລະ ສາງກົນໄກເຮັດໃຫປະຊາຊົນມີສວນຮວມຢາງທົ່ວ
ເຖິງໃນການພັດທະນາ
ເພື່ອຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດຂອງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດເຂົ້າສູ
ປະຊາຊົນຢາງທົ່ວເຖິງ.
5) ສຸມໃສລະດົມ ແລະ ພັດທະນາບັນດາປັດໄຈສະໜັບສະໜູນທີຈ
່ າເປັນ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕອງ
ການຂອງການພັດທະນາ ເປັນຕົ້ນແມນແຫຼ່ງທຶນ, ແຮງງານ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ; ຍົກສູງປະສິດທິພາບ
ຂອງການຜະລິດ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຜົນຜະລິດໃຫສູງຂຶ້ນ ເພື່ອຮັບປະກັນການຄ້າປະກັນສະບຽງ
ອາຫານໃຫພຽງພກັບ ຄວາມຕອງການ ແລະ ມີສວນເຫຼືອໄວເປັນສິນຄາ.
6) ສຸມໃສຈັດສັນເຂດການພັດທະນາໃຫມີຄວາມສົມສວນ ແລະ ເປັນລະບົບ ເປັນຕົ້ນແມນ: ເຂດກະສິ
ກາ, ເຂດປາໄມປະເພດຕາງໆ, ເຂດແຫຼ່ງນ້າ, ເຂດອຸດສາຫະກາ, ເຂດຕົວເມືອງທີພ
່ ັກອາໃສ, ໂຄງລາງ
ພື້ນຖານ ແລະ ເຂດອື່ນໆຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
ຍຸດທະສາດເພື່ອບັນລຸບັນດາເປົ້າໝາຍຫດພົ້ນຈາກສະຖານະພາບຄວາມດອຍພັດທະ
ນາ (LDCs) ໃນປີ 2020 ແລະ ປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs)
1. ເປົ້າໝາຍ:
1) ສຸມໃສປະຕິບັດເປົ້າໝາຍຫດພົ້ນຈາກສະຖານະພາບຄວາມດອຍພັດທະນາ (LDCs) ໂດຍສະເພາະ
ແມນເປົ້າໝາຍລາຍໄດແຫງຊາດຕ່ຫົວຄົນ (GNI), ດັດຊະນີຊັບສິນມະນຸດ (HAI) ແລະ ດັດຊະນີ
ຄວາມບອບບາງຂອງເສດຖະກິດ (EVI).
2) ສຸມໃສປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs)10 ໃຫມີຄວາມຄືບໜາ.

2.3.3.2

2. ວຽກງານຈຸດສຸມ:
1) ສຸມໃສປະຕິບັດບັນດາເງື່ອນໄຂເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍຫດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມດອຍພັດທະ
ນາ (LDCs) ໂດຍສຸມໃສຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ປະຕິບັດຖະແຫຼ່ງການ ແລະ ແຜນງານອິສແຕນ
ບູນ ສາລັບປະເທດດອຍພັດທະນາໃນໄລຍະ 2016-2020 ໂດຍສຸມໃສ 8 ວຽກບູລມ
ິ ະສິດ ຄື: 1)
ສຸມໃສພັດທະນາຄວາມສາມາດ ເພື່ອຍົກສູງສະມັດຕະພາບ ເປັນຕົ້ນແມນ ໂຄງລາງພື້ນຖານ, ພະລັງ
ງານ, ວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກາ, ການພັດທະນາພາກເອກະຊົນ; 2) ພັດທະນາ
ຂະແໜງກະສິກາ, ການຄ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ການພັດທະນາຊົນນະບົດ; 3) ພັດທະນາການ
ຄາຕາງປະເທດໃຫໄດຫຼາຍຂຶ້ນ; 4) ຜະລິດສິນຄາ ແລະ ການບລິການໃຫມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂຶ້ນ; 5)
ພັດທະນາຂະແໜງສັງຄົມ ແລະ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍສະເພາະການສຶກສາ, ການຝຶກອົບຮົມ,
ປະຊາກອນຊາວໜຸມ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ແມຍິງ, ການປະກັນສັງຄົມ ແລະ ການກິນດື່ມສະອາດ ໂດຍ
ສະເພະແມນນ້າກິນ-ນ້າໃຊຖືກຫຼັກອະນາໄມ; 6) ແກໄຂບັນຫາວິກິດການ ແລະ ສິ່ງທາທາຍຕາງໆ
ເປັນຕົ້ນແມນວິກິດການທາງດານເສດຖະກິດແບບກະທັນຫັນ, ການປຽນແປງດິນຟາອາກາດ ແລະ ໄພ
ພິບັດທາງທາມະຊາດ; 7) ການຈັດຫາແຫຼ່ງທຶນສາລັບການພັດທະນາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຍົກລະດັບ
ຂີດຄວາມສາມາດ; 8) ສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງລະບົບການບລິຫານ-ການປົກຄອງໃນທຸກລະດັບ.
2) ສຸມໃສ ແລະ ໃຫບູລິມະສິດແກວຽກງານການພັດທະນາຂອງຂະແໜງການຕາງໆທີ່ກຽວຂອງກັບການ
ປະຕິບັດທຸກເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs) ໂດຍສະເພາະແມນເປົ້າໝາຍທີ 2, 3 ແລະ
4 ທີ່ໄດເຊື່ອມສານເອົາເປົ້າໝາຍ MDGs ທີ່ເຮົາບ່ສາມາດບັນລຸໄດ ໃນປີ 2015 ເຂົ້າໄວນາ ເຊັ່ນ: ເປົ້າ
ໝາຍທີ່ກຽວຂອງກັບການຂາດສານອາຫານ, ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຸດທິ, ອັດຕາການຕາຍ
ຂອງແມ ແລະ ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກອາຍຸຕ່າກວາ 5 ປີ ເປັນຕົ້ນ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງສືບຕ່ປະຕິບັດ
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ຊຶ່ງລວມເຖິງບັນດາເປົ້າໝາຍ MDGs ທີ່ຍັງບ່ທັນບັນລຸໄດໃນປີ 2015 ທີ່ໄດເຊື່ອມສານເຂົ້າ ໃນເປົ້າໝາຍ SDGs ແລວ.

18

ເປົ້າໝາຍ MDGs ອື່ນໆທີ່ຍັງບ່ທັນບັນລຸ ເຊັ່ນ: ອັດຕາສວນເນື້ອທີ່ການເກັບກູລະເບີດທີ່ຍັງບ່ທັນແຕກ
ເປັນຕົ້ນ.
3) ສຸມໃສລະດົມບັນດາແຫຼ່ງທຶນ ແລະ ເພີ່ມທະວີການຮວມມືກັບຄູຮວມພັດທະນາ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ບັນດາໂຄງການບຸລິມະສິດທີ່ກຽວຂອງກັບການບັນລຸໄດບັນດາເປົ້າໝາຍດັ່ງກາວ.
2.3.3.3 ຍຸດທະສາດວາດວຍການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ
1. ເປົ ້າ ໝາຍ: ສຸມ ໃສພັດ ທະນາຊັບ ພະຍາກອນມະນຸ ດ ເພື່ ອ ຍົ ກ ສູງ ຄຸນ ນະພາບຊີ ວ ິດ ຂອງປະຊາຊົ ນ
ບັນດາເຜົ່າ ໂດຍເລັງໃສ 3 ດານຄື:
1) ດານຄຸນສົມບັດສິນທາປະຕິວັດ: ມີຄຸນທາດການເມືອງດີ, ເປັນຄົນຊືສ
່ ັດບລິສຸດ, ມີຄວາມມານະ
ອົດທົນສູງ, ມີກິລິຍາມາລະຍາດດີ, ມີຄວາມສາມັກຄີ, ມີນ້າໃຈເສຍສະຫຼະ, ມີແບບແຜນການດາລົງຊີ
ວິດຢາງປະຢດມັດທະຍັດ, ມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕ່ປະເທດຊາດບານເມືອງ ແລະ ມີອຸດົມການສັງຄົມ
ນິຍົມ.
2) ດານສະຕິປັນຍາ ແລະ ທັກສະ: ເປັນຄົນສະຫຼາດ, ຫຼັກແຫຼມ, ມີຫົວຄິດປະດິດສາງ ແລະ ວິທະ
ຍາສາດ, ມິພິກໄຫວດີ, ມີຄວາມຮູ, ຄວາມສາມາດ ແລະ ສີມແ
ື ຮງງານທີ່ສອດຄອງກັບການພັດທະນາ,
ຮັກການຮຽນຮູຕະຫຼອດຊີວິດ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ແລະ ລະບຽບວິໄນໃນການອອກແຮງງານ.
3) ດານສຸຂະພາບ ແລະ ຮາງກາຍ: ເປັນຄົນມີສຸຂະພາບ ແລະ ພະລານາໄມດີ, ມີໂພຊະນາການດີ,
ຮາງກາຍສົມບູນ ແລະ ອາຍຸຍືນຍາວ.
2. ວຽກງານຈຸດສຸມ:
ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກາວ ຍຸດທະສາດພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດສຸມໃສ: (1) ການສຶກສາ
ອົບຮົມດານການເມືອງ-ແນວຄິດ ແລະ ດານຄຸນສົມບັດສິນທາປະຕິວັດໃຫແກປະຊາຊົນຮັບ ຮູ , ເຂົ້າໃຈ
ແລະ ນາໄປປະຕິບັດໃນວິຖີການດາລົງຊີວິດຂອງຕົນຢາງເຄັ່ງຄັດ ເພື່ອໃຫເຂົາເຈົ້າກາຍເປັນ ຄົນດີ, ມີຄຸນ
ນະທາ, ຈົງຮັກພັກດີຕ ່ປ ະເທດຊາດບານເມືອງ, ມີອ ຸດົມການສັງຄົມນິຍົມ; (2) ເພີ່ມທະວີການກ່ສ າງ
ແລະ ຄຸ ມຄອງພະນັກ ງານ, ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດຂອງພະນັກ ງານນາພາຄຸ ມຄອງຕາມສາຍຕາແໜງ
ບລິຫານ ແລະ ພະນັກງານບລິຫານໃຫມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດ ທິຜ ົນສູງ ແລະ ປັບ ປຸງລະບົບຄາ
ຕອບແທນ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ສະຫວັ ດດີ ການຕາງໆຕ່ ພະນັ ກງານ-ລັດ ຖະກອນຢາງເໝາະສົມ; (3)
ປັບປຸງ ແລະ ປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາເນັ້ນໃສການປັບປຸງຫຼັກສູດການຮຽນການສອນ, ການພັດທະນາ
ສີມືແຮງງານທີ່ມີສວນຮວມຂອງຜູປະກອບການ, ຂະແໜງການເສດຖະກິດຕາງໆ ແລະ ສະຖາບັນການ
ສຶກສາໃນພາກພື້ນ, ສະໜອງພື້ນຖານໂຄງລາງທີ່ຈາເປັນ ເພື່ອ ຮັບໃຊການຮຽນ-ການສອນ; ຂະຫຍາຍ
ອັດ ຕາການປົກຄຸມ ຂອງຕາໜາງການສຶກ ສາ ແລະ ການພັດທະນາສີມ ືແຮງງານ ໂດຍເລັງໃສໄວໜຸ ມ,
ແມຍິງ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຜູດອຍໂອກາດ ແລະ ຂະຫຍາຍການສຶກສາຂອງເດັກກອນໄວຮຽນ ໃຫ
ກວາງຂວາງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສູງ; ເອົາໃຈໃສພິເສດການລົງທຶນໃສເດັກຜູ ດອຍໂອກາດຢູ ຊົນນະບົດ
ແລະ ເດັກນອຍທີ່ມີພອນສະຫວັນຈາກກຸມປະຊາກອນທີ່ດອຍໂອກາດ; (4) ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ແລະ ພະ
ລານາໄມສົມບູນ ໃຫທົ່ວປວງຊົນ ໂດຍສຸມໃສການປຸກລະດົມການເຂົ້າຮວມໃນວຽກງານຮັກສາສຸຂ ະພາບ
ເພື່ອເຮັດໃຫວຽກງານດັ່ງກາວເປັນ ວຽກງານຂອງປວງຊົນ , ເອົາໃຈໃສວຽກງານໂພຊະນາການທີ່ເພື່ອແກ
ບັ ນ ຫາການຂອດ ແລະ ການຂາດສານອາຫານຂອງເດັ ກ ນອຍ; ປັ ບ ປຸ ງ ໂຄງລາງດ ານການບ ລິ ກ ານ
ສາທາລະນະສຸກ; ສາງ ແລະ ຍົກລະດັບ ພະນັກງານ ແລະ ຊຽວຊານຂອງວຽກງານຮັກສາສຸຂະພາບ; ສົ່ງ
ເສີມການຫຼີ້ນກິລາເພື່ອສຸຂະພາບ; (5) ສາງສີມືແຮງງານ, ດຸນດຽງແຮງງານຕາມກົນໄກຕະຫຼາດ ແລະ ຍົກ
ປະສິດທິພາບຂອງແຮງງານໃຫມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ ແລະ ສອດຄອງກັບຄວາມຕອງການຂອງຜູ
ໃຊແຮງງານ; (6) ສຸມໃສເຜີຍແຜ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຍົກສູງຄຸນຄາທາງດານວັດທະນະທາໃຫແກປະຊາຊົນ.
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ນອກຈາກນີ້, ຕອງສຸມໃສພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນດານອື່ນໆທີ່ພົວພັນກັບຫຼາຍຂະແໜງການ
ເຊັ່ນ: ການປົກປອງປະຊາກອນຈາກຄວາມສຽງທີ່ຮາຍແຮງຕາງໆ, ການສາງຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງຊາຍ, ການປະຕິບັດພັນທະຕາງໆໃນກອບການຮວມມືກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.
2.3.3.4 ຍຸດທະສາດການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນາໃຊຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດແບບຍືນຍົງ, ມີປະ
ສິດທິຜົນ ແລະ ຕາມທິດຫັນເປັນສີຂຽວ
1. ເປົ້າໝາຍ:
1) ພັດທະນາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ເປັນຕົ້ນແມນ: ທີ່ດິນ, ປາໄມ, ແຮ
ທາດ, ແຫຼ່ງນ້າ, ອາກາດ ໃຫມີການນາໃຊໃຫເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ, ມີຄວາມຍືນຍົງ, ໝັ້ນ ຄົງ, ຍຸຕິທາ
ແລະໄປຕາມທິດສີຂຽວ;
2) ຮັບປະກັນການບັນເທົາ, ຮັບມື ແລະ ປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບການປຽນແປງຂອງດິນຟາອາກາດທີສ
່ ູງຂຶ້ນ.
2. ວຽກງານຈຸດສຸມ:
1) ສຸມໃສຄົ້ນຄວາບັນດານິຕິກາ ແລະ ແຜນແມບົດທີ່ຈາເປັນກຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນາໃຊຊັບ
ພະຍາກອນທາມະຊາດຂອງຊາດທີກ
່ ຽວຂອງກັບທີ່ດິນ, ປາໄມ, ແຮທາດ, ແຫຼ່ງນ້າ ແລະ ອາກາດ ເປັນ
ຕົ້ນແມນນິຕິກາ ແລະ ແຜນແມບົດກຽວກັບການນາໃຊທີ່ດິນກະສິກາ, ການນາໃຊແຫຼ່ງນ້າແບບປອດ
ສານພິດ, ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລອມ, ການຮັກສາອາກາດໃຫສົດຊື່ນ ແລະ ສະອາດ ເຫຼົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ;
2) ພັດທະນາອຸດສາຫະກາປຸງແຕງວັດຖຸດິບຈາກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ເພື່ອສາງມູນຄາເພີ່ມໃຫໄດ
ຫຼາຍຂຶ້ນ ເປັນຕົ້ນແມນອຸດສາຫະກາປຸງແຕງໄມ, ປຸງແຕງແຮທາດ, ປຸງແຕງນ້າສະອາດ ເພື່ອເປັນສິນຄາ
ສາລັບຊົມໃຊພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກ.
3) ພັດທະນາ ແລະ ນາໃຊພະລັງງານທົດແທນ, ສຸມໃສສາງຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃຫແກການພັດທະນາຂະ
ແໜງການເສດຖະກິດທີ່ນາໃຊຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດໜອຍທີ່ສຸດ ເພື່ອສາງແຫຼ່ງລາຍໄດທົດແທນ
ຈາກຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດທີ່ນັບມື້ຈະບົກແຫງໄປ ເປັນຕົ້ນແມນສົ່ງເສີມການປູກ ແລະ
ນາໃຊໄມປູກແທນໄມທາມະຊາດ, ພັດທະນາກະສິກາປອດສານພິດ, ພັດທະນາຂະແໜງບລິການ ເປັນ
ຕົ້ນແມນທອງທຽວ ແລະ ການບລິການປິ່ນອອມການທອງທຽວໃຫກວມອັດຕາສວນຢູໃນ ລວມ
ຍອດຜະລິດຕະພັນ ພາຍໃນຫຼາຍຂຶ້ນ.
4) ສາງລະບົບການຄຸມຄອງ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນກະທົບຕ່ສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມໃຫມີຄວາມ
ເຂັ້ມແຂງ;
5) ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ເຄືອຂາຍການປະສານງານ ແລະ ຂີດຄວາມສາມາດຂອງໜວຍງານຄຸມຄອງ
ໄພພິບັດແຫງຊາດ.
2.3.3.5 ຍຸດທະສາດວາດວຍການເພີ່ມທະວີຄວາມສັກສິດຂອງລະບົບການປົກຄອງດວຍກົດໝາຍ
ຂອງລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ
1. ເປົ້າໝາຍ:
1) ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບກົງຈັກການປົກຄອງ, ການບລິຫານລັດດວຍລັດຖະທາມະນູນ ແລະ
ກົດໝາຍ ເປັນຕົ້ນແມນອົງການນິຕິບັດຍັດ, ອົງການບລິຫານ, ອົງການຕຸລາການໃຫເຂັ້ມແຂງ ແລະ ມີ
ປະສິດທິພາບສູງຂຶ້ນ;
2) ປັບປຸງບັນດາອົງການໃນລະບົບອານາດລັດໃຫສົມບູນຕາມທິດ 3 ສາງ, ສອດຄອງກັບຍຸດທະສາດການ
ປົກຄອງຂອງປະເທດ;
3) ປັບປຸງບັນດານິຕິກາ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການຕາງໆໃຫຄົບຖວນ, ຮັດກຸມ ແລະ ຈະແຈງ;
4) ກົນໄກການປະສານງານລະຫວາງສາຍຂວາງ ແລະ ສາຍຕັ້ງໄດຮັບການປັບປຸງໃຫກົມກຽວກັນ.
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2. ວຽກງານຈຸດສຸມ:
1) ສຸມໃສຄົ້ນຄວາສາງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ ແລະ ນິຕກ
ິ າໃຫຄົບຖວນ, ສອດຄອງກັບສະພາບ ແລະ
ເງື່ອນໄຂຕົວຈິງຂອງປະເທດ ທັງສາມາດນາໃຊໄດຢາງມີຜົນສັກສິດສູງ, ສາງ ແລະ ປັບປຸງລະບອບລະ
ບຽບການບລິຫານລັດໃຫສະດວກ ເພື່ອອານວຍຄວາມສະດວກໃຫແກການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ
ຄົມ ແລະ ການດາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ;
2) ການົດພາລະບົດບາດຂອງແຕລະອົງການລັດໃຫຈະແຈງ ແລະ ຊັດເຈນໄປພອມກັບການເພີ່ມທະວີ
ຄວາມສັກສິດ, ຄວາມມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີຄວາມໂປງໃສໃນການຄຸມຄອງບລິຫານລັດ, ແບງຂັ້ນ
ຄຸມຄອງລະຫວາງສູນກາງກັບທອງຖິ່ນຕາມທິດ 3 ສາງໃຫເປັນລະບົບຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຄວາມຕັ້ງໜາເປັນເຈົ້າການຂອງທອງຖິ່ນ;
3) ເຊີດ ຊູບົດບາດຂອງສະພາແຫງຊາດ ໃນຖານະເປັນອົງການຕົວແທນແຫງສິດອານາດ ແລະ ຜົນປະ
ໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ, ຕົກລົງບັນດາບັນຫາພື້ນຖານຂອງປະເທດຊາດໃຫສູງຂຶ້ນຕື່ມ, ສາງ
ຕັ້ງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສະພາປະຊາຊົນທອງຖິ່ນໃຫສູງຂຶ້ນ,
ເພີ່ມຄວາມເອົາໃຈໃສຕ່ການແກໄຂຜົນຂອງການຕິດຕາມກວດກາໃນພາກຕົວຈິງຕື່ມ ອີກ; ປັບປຸງກົງ
ຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງສະພາແຫງຊາດໃຫສົມຄູກັບທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງຕົນຕື່ມອີກ;
4) ປັບປຸງວຽກງານຄຸມຄອງລັດຖະກອນໃຫສອດຄອງ; ສາງ ແລະ ປະຕິບັດຍຸດທະສາດພັດທະນາລັດຖະ
ກອນໃນທົ່ວປະເທດ;
5) ປັບປຸງອົງການຕຸລາການ ເປັນຕົ້ນແມນ ສານປະຊາຊົນ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ແລະ ກະຊວງ
ຍຸຕທ
ິ າ ແລະ ປັບປຸງອົງການກວດສອບແຫງລັດໃຫມີຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດານການຈັດຕັ້ງ, ໜັກແໜນ
ທາງດານບຸກຄະລາກອນ ແລະ ມີພື້ນຖານວັດຖຸເຕັກນິກທີ່ທັນສະໄໝ ເພື່ອສາມາດປະຕິບັດພາລະບົດ
ບາດໄດຢາງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສັກສິດ, ທັງສອດຄອງກັບລະດັບການຂະຫຍາຍຕົວ
ທາງດານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນໄລຍະໃໝ;
6) ກ່ສາງ, ບາລຸງຖັນແຖວພະນັກງານ-ລັດຖະກອນໃຫມີຄວາມຮູ-ຄວາມສາມາດສູງມີຄຸນສົມບັດ ແລະ
ຈັນຍາບັນໃນການປະຕິບັດໜາທີ່ຂອງລັດຖະກອນ ແລະ ປັບປຸງລະບົບລັດຖະກອນໃຫຄົບຖວນ;
7) ສາງ ແລະ ປັບປຸງການແບງງານ, ກົນໄກປະສານງານລະຫວາງສູນກາງກັບສູນກາງ, ສູນກາງກັບທອງ
ຖິ່ນຕາມທິດແບງວຽກ, ແບງສິດ ແລະ ແບງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫຈະແຈງ, ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມ
ເປັນເຈົ້າການ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທອງຖິ່ນໄປພອມກັບການເພີມ
່ ທະວີການກວດກາຂອງສູນກາງ
ແລະ ຂະແໜງການສາຍຕັ້ງໃຫຫຼາຍຂຶ້ນ.
2.3.3.6 ຍຸດທະສາດການເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ເຊື່ອມຈອດກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ
1. ເປົ້າໝາຍ:
1) ມີເພື່ອນມິດສາກົນຢາງກວາງຂວາງ, ການຮວມມືສອງຝາຍ ແລະ ຫຼາຍຝາຍນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ;
2) ສາມາດເຂົ້າຮວມໃນຂະບວນວິວັດແຫງການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດຂອງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ຢາງມີ
ປະສິດທິຜົນ ແລະ ເປັນເຈົ້າການຫຼາຍກວາເກົ່າ;
3) ມີຄວາມສາມາດແຂງຂັນ ແລະ ເຂົ້າຮວມໃນເຄືອຂາຍການຜະລິດຂອງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນຫຼາຍຂຶ້ ນ
ເພື່ອຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດໃຫແກປະເທດ.
2. ວຽກງານຈຸດສຸມ:
1) ສືບຕ່ຍຶດໝັ້ນໃນແນວທາງການຕາງປະເທດສັນຕິພາບ, ເອກະລາດ, ມິດຕະພາບ ແລະ ຮວມມືຢາງສະ
ເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ ແລະ ເປີດກວາງການພົວພັນກັບບັນດາປະເທດ, ເຂດແຄວນແບບຫຼາຍທິດ-ຫຼາຍ
ຝາຍ ແລະ ຫຼາຍລະດັບບົນພື້ນຖານຍຶດໝັ້ນຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາດ; ສືບຕ່ປັບປຸງ, ເພີ່ມທະວີການພົວ
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ພັນມິດຕະພາບ, ຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ການຮວມມືກັບບັນດາປະເທດສັງຄົມນິຍົມ, ໃນນັ້ນ: ສືບຕ່
ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮວມມືຮອບດານກັບ ສສ ຫວຽດນາມ, ເສີມຂະ
ຫຍາຍສາຍພົວພັນທີເ່ ປັນມູນເຊື້ອກັບ ສປຈີນ ບົນຈິດໃຈບານໃກເຮືອນຄຽງທີດ
່ ີ, ເປັນເພື່ອນມິດທີດ
່ ີ
ແລະ ເປັນຄູຮວມມືທໄີ່ ວໃຈໄດ; ເສີມຂະຫຍາຍການພົວພັນທີດ
່ ກ
ີ ັບປະເທດອາຍນອງອື່ນໆ, ຮັດ
ແໜນການພົວພັນຮວມມືກັບບັນດາປະເທດໃກຄຽງທີ່ມີຊາຍແດນຮວມກັນ, ສືບຕ່ພົວພັນກັບບັນດາ
ປະເທດພັດທະນາແລວ ແລະ ບັນດາປະເທດທີກ
່ າລັງພັດທະນາ, ຂະບວນການບ່ຮວມກຸມ, ກຸມ 77,
ກຸມປະເທດທີໃ່ ຊພາສາຝຣັ່ງ, ກຸມປະເທດກາລັງພັດທະນາທີບ
່ ຕ
່ ິດກັບທະເລ ແລະ ກັບບັນດາອົງການ
ຈັດຕັ້ງສາກົນອື່ນໆ ໂດຍແນໃສເຮັດໃຫບັນດາປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນກາຍເປັນຄູຮວມມື
ທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ໝັ້ນຄົງ ແລະ ຍາວນານ;
2) ຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປະຕິບັດບັນດາພັນທະຕາງໆຂອງສາກົນໃຫມີຜົນສັກສິດ ແລະ ເປັນ
ປະໂຫຍດຕ່ປະເທດຊາດ; ຍົກສູງບົດບາດທາງດານການເມືອງ ແລະ ເສດຖະກິດຂອງປະເທດໃນເວທີ
ສາກົນໃຫສູງຂຶ້ນ, ມີທາບຸກໃນການດຶງດູດການລົງທຶນຕາງປະເທດໂດຍກົງ ແລະ ຊຸກຍູສົ່ງເສີມການ
ພົວພັນຮວມມື, ຂົນຂວາຍ ແລະ ຍາດແຍງທຶນຊວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາໂດຍຜານຂະ
ບວນການໂຕະມົນຈາກບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ເພື່ອ
ປະກອບສວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ໂດຍສະເພາະແມນເລັ່ງລະດົມທຶນຈາກຄູ
ຮວມພັດທະນາທີ່ສາຄັນ;
3) ເປັນເຈົ້າການເຂົ້າຮວມໃນຂະບວນການເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນຢາງຕັ້ງໜາ ໂດຍສະເພາະ
ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ (AEC), ອາຊຽນ+6 (ຈີນ, ເກົາຫຼ,ີ ຍີ່ປຸນ, ນີວເຊແລນ, ອົດສຕຣາລີ,
ອິນເດຍ), ອະນຸພາກພື້ນແມນ້າຂອງ (GMS) ແລະ ອົງການການຄາໂລກ (WTO). ສືບຕ່ປັບປຸງສະ
ພາບແວດລອມການລົງທຶນ ແລະ ດາເນີນທຸລະກິດພາຍໃນໃຫເຂັ້ມແຂງ, ມີການເລືອກເຟັ້ນການດຶງ
ດູດໂຄງການລົງທຶນຕາງປະເທດທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ມີຄວາມຊຽວຊານ, ມີການຖາຍທອດ ແລະ ນາໃຊ
ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ມີຄວາມສາມາດຂະຫຍາຍຕະຫຼາດສົ່ງອອກໄດ. ພອມດຽວກັນ,
ຄວນເອົາໃຈໃສພັດທະນາວິສາຫະກິດພາຍໃນ ໃຫສາມາດເຂົ້າຮວມໃນເຄືອຂາຍການຜະລິດພາກພື້ນ
ແລະ ສາກົນຢາງຕັ້ງໜາ;
4) ສືບຕ່ຍົກລະດັບ ແລະ ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລາງທາງລົດ, ທາງລົດໄຟ, ທາງອາກາດ ເພື່ອເຊື່ອມຈອດ
ກັບບັນດາປະເທດອອມຂາງ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ; ປັບປຸງລະບົບບລິການຂົນສົ່ງ Logistics ໃຫມີ
ຄວາມສະດວກ, ປອດໄພ ແລະ ທັນສະໄໝຫຼາຍຂຶ້ນ.
2.3.3.7 ຍຸດທະສາດຫັນເປັນອຸດສາຫະກາ ແລະ ທັນສະໄໝ
1. ເປົ້າໝາຍ:
1) ຍົກສູງປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງການຜະລິດໃນໂຄງປະກອບເສດຖະກິດແຫງຊາດ;
2) ມີການນາໃຊ ແລະ ພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ, ສະອາດເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລອມ;
3) ມີໂຄງລາງພື້ນຖານທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ທັນສະໄໝ, ສາມາດຮອງຮັບການຫັນເປັນອຸດສາຫະກາ ແລະ ທັນ
ສະໄໝ ສາລັບຂະແໜງການຕາງໆ, ການເຊື່ອມຈອດກັບເຄື່ອຂາຍການຜະລິດທີ່ມີມູນຄາເພີ່ມສູງຂອງ
ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ;
4) ຫັນເປັນຕົວເມືອງ, ຫັນເປັນທັນສະໄໝດານຮູບແບບຂອງການດາລົງຊີວິດ ເພື່ອຊຸກຍູການເຕີບໂຕຂອງ
ເສດຖະກິດ ແລະ ຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູຂອງປະຊາຊົນໃຫດີຂຶ້ນ.
2. ວຽກງານຈຸດສຸມ:
1) ໃຫບູລິມະສິດແກການພັດທະນາ ແລະ ຍົກສູງປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນຂອງການຜະລິດທີ່ເປັນມິດ
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2)

3)

4)

5)

6)
7)
8)
9)

ກັບສິ່ງແວດລອມ ໃນບັນດາອຸດສາຫະກາເສົາຄ້າຕາງໆເຊັ່ນ: ອຸດສາຫະກາໄຟຟາ ເປັນເສົາຄ້າດານການ
ສະໜອງພະລັງງານຮັບໃຊການຜະລິດຂອງອຸດສາຫະກາພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກ; ອຸດສາຫະກາທອງ
ທຽວ ແລະ ປຸງແຕງກະສິກາ/ອາຫານ ເປັນເສົາຄ້າດານການສາງລາຍຮັບທີ່ຕິດພັນກັບປະຊາກອນເປັນ
ສວນໃຫຍ; ອຸດສາຫະກາປຸງແຕງອື່ນໆ (ເຊັ່ນ: ອີເລັກໂຕຣນິກ, ເຄື່ອງໄຟຟາ, ເຄື່ອງກ່ສາງ, ປຸງແຕງແຮ
ທາດ ແລະ ອື່ນໆ) ເປັນ ເສົາຄ້າດານການຜະລິດທີຕ
່ ິດພັນກັບເຄືອຂາຍການຜະລິດຂອງພາກພື້ນ ແລະ
ສາກົນ;
ເອົາໃຈໃສພັດທະນາ, ຍົກສູງປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ ແລະ ຫັນເປັນທັນສະໄໝໃນຂະແໜງການ
ຕາງໆ ເພື່ອສະໜອງວັດຖຸດິບ, ແຫຼ່ງທຶນ, ໂຄງລາງ ແລະ ການບລິການທີ່ຈາເປັນສາລັບການຫັນເປັນ
ອຸດສາຫະກາ ແລະ ທັນສະໄໝ ເປັນຕົ້ນແມນຂະແໜງກະສິກາ-ປາໄມ ໃຫສາມາດຮັບປະກັນທາງດານ
ສະບຽງອາຫານ ແລະ ສະໜອງໃຫແກການຜະລິດຂອງອຸດສາຫະກາປຸງແຕງກະສິກາ; ຂະແໜງທະ
ນາຄານໃຫສາມາດສະໜັບສະໜູນທາງດານແຫຼ່ງທຶນ ແລະ ເປັນຕົວກາງໃນການຊາລະສະສາງທຸລະ
ກິດເຊື່ອມຈອດການຜະລິດ ແລະ ການຕະຫຼາດທັງພາຍໃນ ແລະ ພາກພື້ນ; ຂະແໜງໂທລະຄົມ
ແລະ ການສື່ສານ ເພື່ອອານວຍຄວາມສະດວກດານການຕິດຕ່ສື່ສານ, ການດາເນີນທຸລະກິດ-ການຜະ
ລິດ ແລະ ຂະແໜງຂົນສົ່ງ ແລະ ບລິການຜານ ເພື່ອຮອງຮັບການບລິການຜານຂອງພາກພື້ນ;
ສືບຕ່ຫັນເປັນທັນສະໄໝໃນຂະແໜງບລິການຕາງໆ ເຊັ່ນ: ຂະແໜງການເງິນ-ງບປະມານ, ສຶກສາ, ສາ
ທາລະນະສຸກ, ຖະແຫຼງຂາວວັດທະນະທາ, ການປົກຄອງ-ການບລິຫານລັດ, ການບລິການສາທາລະ
ນະ ແລະ ອື່ນໆ ໃຫມີຄວາມສະດວກ, ທັນສະໄໝ ແນໃສເຮັດໃຫການເຄື່ອນໄຫວຂອງຂະແໜງການ
ດັ່ງກາວ ມີຄຸນນະພາບ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ແລະ ຊຸກຍູສົ່ງເສີມການຫັນເປັນອຸດ
ສາຫະກາ ແລະ ທັນສະໄໝໂດຍລວມ;
ພັດທະນາເຂດຈຸດສຸມຕາງໆໃນການຫັນເປັນອຸດສາຫະກາ ແລະ ທັນສະໄໝ ໂດຍການົດເປັນເຂດການ
ຜະລິດຕາມເຂດແຄວນ. ພາກເໜືອ ສຸມໃສອຸດສາຫະກາທອງທຽວ ແລະ ອຸດສາຫະກາໜັກ; ພາກ
ກາງ ສຸມໃສການບລິການ, ປຸງແຕງສະບຽງອາຫານ ແລະ ອຸດສາຫະກາເບົາອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ອຸດສາຫະກາ
ຜະລິດຊິ້ນສວນ ແລະ ປະກອບເຄື່ອ ງເອເລັກໂຕນິກ, ຍານພາຫະນະ ແລະ ອື່ນໆ; ສາລັບ ພາກໃຕ
ສຸມໃສການຜະລິດກະສິກາ ແລະ ອຸດສາຫະກາປຸງແຕງກະສິກາ ເຊັ່ນ: ອຸດສາຫະກາປຸງແຕງກາເຟ, ປຸງ
ແຕງໄມ, ປຸງແຕງຢາງພາລາ ແລະ ອື່ນໆ;
ປັບປຸງ ແລະ ລະດົມການລົງທຶນ ແລະ ການພັດທະນາເຂົ້າໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເຂດເສດ
ຖະກິດສະເພາະທີ່ລັດຖະບານ ໄດຮັບຮອງແລວ, ເລັ່ງໃສອຸດສາຫະກາຕາງໆທີ່ຕິດພັນກັບເຄືອຂາຍ
ການຜະລິດຂອງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ;
ສາງ ແລະ ພັດທະນາແຮງງານໃຫມີຄວາມຮູ, ຄວາມສາມາດ ແລະ ສີມສ
ື ອດຄອງກັບຄວາມຕອງການ
ຂອງຕະຫຼາດທັງພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ;
ນາໃຊ ແລະ ພັດທະນາວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກາທີ່ກາວໜາ, ທັນສະໄໝ ແລະ
ເປັນມິດຕ່ສິ່ງແວດລອມເຂົ້າໃນການຜະລິດ ແລະ ການດາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ;
ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລາງທີ່ຈາເປັນ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນດານການຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ ແລະ ການ
ບລິການຜານຂອງພາກພື້ນ;
ສຶກສາຄົ້ນຄວາ, ການົດເຂດ ແລະ ສາງແຜນພັດທະນາ ເພື່ອຫັນເປັນຕົວເມືອງນອຍ, ຕົວເມືອງໃຫຍ,
ນະຄອນ ແລະ ເຂດການຜະລິດຕາງໆ ເພື່ອສາງຄວາມໜາແໜນ ແລະ ຄວາມພຽງພທາງດານກາລັງ
ແຮງງານ, ໂຄງລາງພື້ນຖານ ແລະ ສິ່ງອານວຍຄວາມສະດວກຕາງໆ ສາລັບການຫັນເປັນອຸດສາຫະກາ
ແລະ ທັນສະໄໝ.
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ນອກຈາກນີ້, ຕອງເອົາໃຈໃສປະຕິບັດບັນດານະໂຍບາຍສະໜັບສະໜູນການຫັນເປັນອຸດສາຫະກາ ແລະ
ທັນສະໄໝຕາງໆ ເຊັ່ນ: ນະໂຍບາຍສາງສິ່ງອານວຍຄວາມສະດວກໃຫແກການດາເນີນທຸລະກິດຂອງວິສາຫະກິດ
ຕາງໆ ໂດຍສະເພາະວິສາຫະກິດຂະໜາດນອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ, ຄຸມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫມີສະຖຽນ
ລະພາບ, ສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງ, ການນາໃຊ ແລະ ພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີ (ນະວັດຕະກາ), ສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງ
ແຫຼ່ງທຶນ, ປະຕິບັດ ແລະ ບັງຄັບໃຊບັນດາກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກ າ, ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ຈັດສັນ
ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນ, ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການປະຢັດ ແລະ ການອອມ.

ພາກທີ III: ນະໂຍບາຍ, ກົນໄກ ແລະ ມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
3.1

ນະໂຍບາຍ:

ເພື່ອ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການບູລິມະສິດດັ່ງກາວໃຫມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ບັນລຸຜົນ
ຕາມເປົ້າໝາຍ ແລະ ຄາດໝາຍສູຊົນທີໄ່ ດການົດໄວນັ້ນ ແມນຕອງສຸມໃສຄົ້ນຄວາປະຕິບັດບັນດານະໂຍບາຍຕົ້ນຕ
ຈານວນໜຶ່ງຄື:
1) ຫັນປຽນຮູບແບບການພັດທະນາເສດຖະກິດຈາກທາງກວາງໄປສູທາງເລິກ, ຫັນຈາກການເນັ້ນໜັກແຕທາງ
ດານປະລິມານໄປສູການຍົກສູງສະມັດຕະພາບການຜະລິດ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນເປັນຕົ້ນຕ,
ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການລົງທຶນ, ການນາໃຊຊັບພະຍາກອນຢາງສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ຄຸມຄາລວມທັງ
ການປະຢັດວັດຖຸດິບ, ປະຢັດພະລັງງານ ແລະ ຫດຜອນມົນລະພິດ, ສົ່ງເສີມການປະດິດສາງໃໝ ແລະ
ການນາໃຊວິທະຍາການໃໝທີ່ເປັນມິດກັບສີ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ;
2) ເອົາໃຈໃສດຸນດຽງບັນຫາພື້ນ ຖານໃນລະບົບເສດຖະກິດແຫງຊາດ ເປັນຕົ້ນແມນການດຸນດຽງລະຫວາງ
ການລົງທຶນກັບການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ສະຖຽນລະພາບດານມະຫາພາກ, ການດຸນດຽງລະຫວາງເສດ
ຖະກິດກັບສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລອມກຄືລະຫວາງການຜະລິດກັບການນາໃຊແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນ, ລະ
ຫວາງການລົງທຶນກັບການສະໜອງ ແລະ ຄວາມຕອງການແຮງງານ, ລະຫວາງການໃຊສອຍກັບການສະ
ສົມ ແລະ ອື່ນໆ;
3) ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ 3 ສາງໃຫມີຜົນສາເລັດ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍໄປສູເຂດອື່ນໆທີມ
່ ີເງື່ອນໄຂໃນທົ່ວປະ
ເທດ, ສາງບັນ ດານະໂຍບາຍ ທີ່ມີລັກສະນະກະຕຸກຊຸກຍູການພັດທະນາ, ຮັບປະກັນການພັດທະນາທີ່ສະ
ເໝີພາບ, ມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ໄປຕາມທິດສີຂຽວໃຫຄົບຖວນຫຼາຍຂຶ້ນ ເປັນຕົ້ນແມນນະໂຍບາຍສົ່ງ
ເສີມການລົງທຶນ ແລະ ຊຸກຍູການຜະລິດ, ນະໂຍບາຍຄຸມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫມີຄວາມໝັ້ນ
ທຽງ, ນະໂຍບາຍພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ນະໂຍບາຍເຄື່ອນຍາຍແຮງງານພາຍໃນ ແລະ ລະ
ຫວາງປະເທດ, ນະໂຍບາຍພັດທະນາເຂດແຄວນ, ນະໂຍບາຍດານສິ່ງແວດລອມ, ນະໂຍບາຍຕາງໆທີ່
ກຽວຂອງກັບການຄາພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ, ນະໂຍບາຍດານການເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາ
ກົນ ແລະ ນະ ໂຍບາຍອື່ນໆທີເ່ ຫັນວາມີຄວາມຈາເປັນ;
4) ປະຕິບັດແຜນນະໂຍບາຍເປີດກວາງການຮວມມື ແລະ ເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນຢາງສະເໝີຕົ້ນ
ສະເໝີປາຍຕ່ໄປຢາງຍາວນານ, ສົ່ງເສີມການລົງທຶນໂດຍກົງຂອງຕາງປະເທດ ເພື່ອນາເອົາຄວາມຮູ, ວິທະ
ຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີເຂົ້າມານາໃຊ; ຍາດແຍງເອົາການຊວຍເຫຼືອເພື່ອການພັດທະນາຈາກເພື່ອນ
ມິດສາກົນຢາງຕັ້ງໜາ;
5) ສາງບັນດາປະຖົມປັດໄຈຮອງຮັບອັນຈາເປັນໃຫໄດໂດຍພື້ນຖານ ເປັນຕົ້ນແມນທຶນຮອນ, ວັດຖຸ-ເຕັກນິກ
ແລະ ວິທະຍາສາດ, ຂ້ມູນຂາວສານ, ບຸກຄະລາກອນ, ຜູປະກອບການ ແລະ ກາລັງແຮງງານ;
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5) ເລັ່ງລັດດາເນີນໂຄງການຂະໜາດໃຫຍດານພະລັງງານ, ທາງລົດໄຟ, ທາງດວນ, ສະໜາມບິນ, ລະບົບການ
ບລິການຂົນສົ່ງ ແລະ ຄຽນຖາຍສິນຄາ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອອານວຍຄວາມສະດວກໃຫແກການຫັນເປັນ
ອຸດສາຫະກາ ແລະ ທັນສະໄໝ.

3.2

ກົນໄກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ກົນໄກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນງານບຸລິມະສິດແມນສຸມໃສປະຕິບັດກົນໄກແຜນການຕິດ
ພັນກັບກົນໄກຕະຫຼາດ ແລະ ກົນໄກປະສານງານຢາງກົມກຽວກັນດັ່ງນີ້:
ກ. ນາໃຊກົນໄກແຜນການຢາງເປັນລະບົບ ແລະ ການົດບົດບາດຂອງລັດໃຫຈະແຈງ:
ລັດຖະບານຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດນີ້ໃຫເປັນແຜນງານ, ແຜນການ 5 ປີ, ແຜນການ ປະຈາປີ
ແລະ ໂຄງການຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທອງຖິ່ນໃຫເປັນລະອຽດ; ເພີ່ມຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສິດທິພາບ
ຂອງການຄຸມຄອງລັດຕ່ເສດຖະກິດ, ປັບປຸງລະບອບລະບຽບການ ແລະ ກົນໄກຄຸມຄອງເສດຖະກິດໃຫມີລັກສະ
ນະສົ່ງເສີມຢາງຕັ້ງໜາຄື:
1) ສຸມໃສປະຕິບັດບົດບາດຄຸມຄອງມະຫາພາກດວຍກົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການອື່ນໆ ເພື່ອອາ
ນວຍຄວບຄຸມເສດຖະກິດໃຫມີການຂະຫຍາຍຕົວຢາງໝັ້ນທຽງ;
2) ສຸມໃສດັດສົມ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມຄອງກົນໄກຕະຫຼາດ, ນາໃຊດານຕັ້ງໜາຂອງກົນໄກຕະຫຼາດໃຫເກີດປະ
ໂຫຍດສູງສຸດ; ເຮັດໃຫຕະຫຼາດມີບົດບາດເປັນຕົວ ການົດການນາໃຊທຶນຮອນ, ແຫຼ່ງວັດຖຸດິບໃຫເກີດປະ
ໂຫຍດສູງສຸດ, ທັງກະຕຸກຊຸກຍູຜູປະກອບການໃຫມີຄວາມຫາວຫັນປະດິດສາງ, ນາໃຊວິທະຍາສາດ-ວິ
ທະຍາການໃໝເຂົ້າສູການຜະລິດທຸລະກິດ ແລະ ການບລິການດວຍການປັບປຸງລະບອບລະບຽບຕາມການ
ກົນໄກໃຫເອື້ອອານວຍ ແລະ ຮັດກຸມຕື່ມອີກ; ເດັດດຽວແກໄຂຂອດທີ່ກົດໜວງ-ອັດຕັນໃຫທະລຸໂລງ
ໂປງໄສຍິ່ງຂຶ້ນ. ຄຽງຄູນັ້ນ, ຕອງເອົາໃຈໃສຈາກັດດານຫຍ້ທ້ຂອງຕະຫຼາດ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫເສດຖະກິດ
ຂະຫຍາຍຕົວໄປຢາງຖືກທິດຖືກທາງ ແລະ ມີຄວາມສົມດຸນໃນດານຕາງໆທັງສອດຄອງກັບຈຸດໝາຍແຫງ
ການພັດທະນາປະເທດຊາດ ທັງເສີມສາງໄດຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ຄວາມຍຸຕິທາໃນສັງຄົມ, ບ່ໃຫມີລະ
ດັບການພັດທະນາທີແ
່ ຕກໂຕນກັນຫຼາຍລະຫວາງບລິເວນເຂດແຄວນຕາງໆຂອງປະເທດ ແລະ ບ່ໃຫເກີດ
ມີການແຍກຂົ້ວທຸກ-ຂົ້ວຮັ່ງ ທີ່ແຕກໂຕນກັນເກີນໄປໃນສັງຄົມ;
3) ຄຸມຄອງເສດຖະກິດຕະຫຼາດຕາມທິດສັງຄົມນິຍົມໂດຍນາໃຊລະບົບການແຈກຢາຍລາຍໄດໃຫສົມເຫດ
ສົມຜົນຕາມທິດຕອບສະໜອງຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູອອກແຮງງານ, ຂອງຜູ ປະກອບການ, ຂອງລັດ ແລະ
ລວມໝູຢາງເປັນທາ ແລະ ກົມກຽວກັນ;
4) ເອົາໃຈໃສຈັດສັນລາຍຮັບທີ່ໄດຈາກການຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດໃຫສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ຍຸຕິ
ທາຕື່ມອີກ; ຈັດສັນຢາງເໝາະສົມໃຫແກທອງຖິ່ນ ແລະ ຮາກຖານຊຸມຊົນທີ່ຕິດພັນກັບໂຄງການ; ຈັດສັນ
ໃຫແກການຟື້ນຟູບູລະນະຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫຫຼາຍ
ຂຶ້ນກວາເກົ່າ;
5) ບັນດາກະຊວງອົງການລັດຂັ້ ນສູນກາງ ຕອງປະຕິ ບັດພາລະບົດບາດຄຸ ມຄອງມະຫາພາກຢາງຄົບຖວນ
ແລະ ຮັດກຸມໂດຍສຸມໃສການສາງແຜນການຜັນຂະຫຍາຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບ ັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ
ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດແຫງການພັດທະນາທີ່ຂຶ້ນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຂະແໜງການຕົນໃຫວອງໄວ
ທັນການ ແລະ ຊີ້ນາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫເປັນຈິງ; ສຸມໃສຄົ້ນ ຄວາປັບປຸງ ຫຼື ອອກນະໂຍບາຍ ແລະ
ກົດໝາຍ ສາລັບການຄຸມຄອງຂະແໜງການໃຫຄົບຖວນສົມບູນ ; ສຸມໃສຂຶ້ນແຜນການົດ ແລະ ຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດການກ່ສາງບາລຸງຍົກລະດັບພະນັກງານໃຫທົ່ວ ທຸກ ຂະແໜງການ; ສຸມໃສຄົ້ນຄວາວິທະຍາສາດ
ແລະ ເຜີຍແຜແນະນາການນາໃຊວິທະຍາສາດ ແລະ ວິທະຍາການໃໝ; ສຸມໃສຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະ
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7)

8)

9)

ຂ.
1)

2)

3)

ເມີ ນຜົ ນ ແລະ ຊວຍຍູ ໜູນ ທອງຖິ່ນ ແລະ ຫົວ ໜວຍຈຸນລະພາກໃນການຈັ ດຕັ້ງ ປະຕິບ ັດກົດໝາຍ,
ນະໂຍບາຍ ແລະ ວຽກງານຕາງໆຂອງຂະແໜງການຕົນໃຫຖືກຕອງ ແລະ ໄດຮັບຜົນດີ;
ການົດໃຫຈະແຈງກຽວກັບຂອບເຂດສິດ, ໜາທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບລະຫວາງອົງການຄຸມຄອງຂັ້ນ
ສູນກາງກັບທອງຖິ່ນ, ປັບປຸງກົນໄກການປະສານສົມທົບລະຫວາງສາຍຕັ້ງກັບສາຍຂວາງ, ລະຫວາງການ
ລວມສູນກັບການແບງຂັ້ນຄຸມຄອງ, ແບງຄວາມຮັບຜິດຊອບຄຸມຄອງໃຫມີຄວາມກົມກຽວ;
ເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການປະຕິບັດວິໄນແຜນການ ແລະ ວິໄນການເງິນ, ມີໄຫວພິບໃນການປະຕິ
ບັດນະໂຍບາຍການເງິນ-ເງິນຕາ, ເພີ່ມລັກສະນະຕັ້ງໜາໃນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍການເງິນ-ເງິນຕາ ເພື່ອ
ສົ່ງເສີມຢາງແຂງແຮງຂະແໜງການຜະລິດ ແລະ ການບລິການທີ່ພວກເຮົາມີທາແຮງ, ລວມທັງສົ່ງເສີມຫົວ
ໜວຍທຸລະກິດຂະໜາດນອຍ-ຂະໜາດກາງໄປຄວບຄູກັບໂຄງການລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍທີ່ເປັນບູລິມະສິດ
ເພື່ອ ສາງຖານການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ໝັ້ນຄົງ;
ປະຕິບັດບັນດາແຜນງານ, ໂຄງການຮວມມື ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງໃນອະນຸພ າກພື້ນແມນ້າຂອງ, ອາຊຽນ
ແລະ ສາກົນດວຍຄວາມເປັນເຈົ້າການສູງ; ຄົ້ນຄວາໃຫເລິກເຊິ່ງ ແລະ ສາງໂຄງການອັນຈະແຈງ ເພື່ອຂົນ
ຂວາຍ, ຍາດແຍງການສະໜັບສະໜູນຊວຍເຫຼືອຈາກຄູຮວມພັດທະນາເຂົ້າໃນການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ເສີມຂະ
ຫຍາຍທາແຮງຂອງປະເທດເຮົາ; ປັບປຸງແລະຍົກສູງຂີດຄວາມສາມາດຂອງປະເທດເຮົາໃນທຸກດານ, ຊວຍ
ຍູໜູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນລະຫວາງພາກລັດກັບພາກທຸລະກິດ ເພື່ອເປີດກວາງການຮວມມືໃນຫຼາຍລະດັບ,
ຫຼາຍທິດ, ຫຼາຍຮູບການທັງແບບສອງຝາຍ ແລະ ຫຼາຍຝາຍ ເພື່ອຕອບສະໜອງຜົນປະໂຫຍດຂອງກັນ
ແລະ ກັນຢາງເໝາະສົມ ທັງໃນສະເພາະໜາ ແລະ ຍາວນານ;
ເພີ່ມທະວີຄວາມສັກສິດໃນການຄຸມຄອງລັດ, ຄຸມຄອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຕາມກົດໝາຍ, ຮັບປະກັນໃຫ
ທົ່ວສັງຄົມ ດາລົງຊີວິດຢູພາຍໃຕລັດຖະທາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍຢາງເຂັ້ມງວດ ເປັນຕົ້ນແມນພະນັກງານ
ລັດຖະກອນທຸກຄົນຕອງເປັນແບບຢາງໃນການປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍ, ເປັນແບບຢາງໃນການພັດທະ
ນາ ແລະ ການດາລົງຊີວິດທີປ
່ ອດໃສຂາວສະອາດພາຍໃຕລັດຖະທາມະນູນ ແລະ ລະບົບກົດໝາຍຂອງ
ຊາດ; ເອົາໃຈໃສປົກປອງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍສິດປະຊາທິປະໄຕກຄືຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທາຂອງພົນ
ລະເມືອງຢາງແທຈິງ.
ນາໃຊກົນໄກຕະຫຼາດທີມ
່ ກ
ີ ານດັດສົມຂອງລັດ, ຊຸກຍູສົ່ງເສີມກາລັງແຮງສັງລວມຂອງຊາດ
ແລະ ຂອງທຸກພາກສວນເສດຖະກິດເຂົ້າໃນການພັດທະນາຢາງແຂງແຮງ:
ສາງເງື່ອນໄຂ ແລະ ກົນໄກເອື້ອອານວຍໃຫທຸກພາກສວນເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ປະກອບສວນ
ເຂົ້າໃນການພັດທະນາຢາງແຂງແຮງ ເພື່ອຫັນປຽນເສດຖະກິດທາມະຊາດໄປສູເສດຖະກິດສິນຄາ ແລະ
ສາງເສດຖະກິດຕະຫຼາດຕາມທິດສັງຄົມນິຍົມໃຫສົມບູນຍິ່ງໆຂຶ້ນ;
ປະຕິບັດນະໂຍບາຍສະເໝີພາບຕ່ບັນດາພາກສວນເສດຖະກິດຢາງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ, ປັບ ປຸງລະບົບ
ນິຕິກາໃຫສອດຄອງເໝາະສົມຕື່ມອີກ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫບັນດາພາກສວນເສດຖະກິດສາມາດເຄື່ອນໄຫວ
ຢາງມີຄວາມສະເໝີພາບຕ່ໜ າກົດໝາຍຢາງແທຈິງ, ທັງມີສະພາບແວດລອມທີເ່ ອື້ອອານວຍໃຫແກບັນດາ
ພາກສວນເສດຖະກິດເຫຼົ່ານັ້ນ ສາມາດເຄື່ອນໄຫວຕາມກົນໄກຕະຫຼາດໄດຢາງຄອງຕົວ ເພື່ອ ໃຫທຸກພາກ
ສວນເສດຖະກິດ ສາມາດປະກອບສວນເຂົ້າໃນການຂະຫຍາຍກາລັງການຜະລິດ, ສາງສາພັດທະນາປະ
ເທດຊາດໄດຢາງເໝາະສົມ, ທັງມີຄວາມສາມາດແຂງຂັນເພີ່ມຂຶ້ນໃນຂະບວນວິວັດແຫງການເຊື່ອ ມໂຍງ
ກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ;
ປັບປຸງກ່ສາງພາກສວນເສດຖະກິດຂອງລັດໃຫມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ເພື່ອເປັນກາລັງແຮງຮວມກັບພາກສວນ
ເສດຖະກິດອື່ນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດ; ປັບປຸງລັດວິສາຫະກິດໃຫມີປະສິດທິ
ຜົນ ແລະ ທັນສະໄໝດວຍມາດຕະການຕາງໆທີເ່ ໝາະສົມ ລວມທັງການຫັນໄປສູວິສ າຫະກິດປະສົມ ຫຼື
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ຮຸນສວນ; ຄົ້ນຄວາສາງຕັ້ງລັດວິສາຫະກິດໃໝຂຶ້ນໃນບາງຂະແໜງການທີເ່ ຫັນວາມີຄວາມຈາເປັນ ແລະ ມີ
ເງື່ອນໄຂຄວາມສາມາດດາເນີນງານຢາງມີປະສິດທິຜົນສູງ ເປັນຕົ້ນແມນໃນຂະແໜງການທີມ
່ ີຄວາມສາຄັນ
ສາລັບການປອງກັນຊາດ-ປອງກັນຄວາມສະຫງບ, ຂະແໜງການທີ່ຊ ວຍສາງການສົມທົບທຶນໄດ ແລະ
ຂະແໜງການທີຊ
່ ວຍໃຫລັດສາມາດສະໜອງການບລິການສາທາລະນະປະໂຫຍດໃຫແກປະຊາຊົນພົນລະ
ເມືອງໄດຢາງກວາງຂວາງ ແລະ ທົ່ວເຖິງກວາເກົ່າ ເຊິ່ງພາກສວນເສດຖະກິດອື່ນບ່ໃຫຄວາມສົນ ໃຈ ຫຼື ບ່
ສາມາດເຮັດໄດ;
4) ສົ່ງເສີມພາກສວນເສດຖະກິດຮວມມືຂອງປະຊາຊົນດວຍຫຼາຍຮູບການທີເ່ ໝາະສົມ ລວມທັງເສດຖະກິດ
ຄອບຄົວ , ເສດຖະກິ ດ ຄອບຄົວແບບເປີດ ກວາງ ແລະ ວິສາຫະກິ ດຂະໜາດນອຍ-ຂະໜາດກາງໃຫ
ເຂັ້ມແຂງກວາເກົ່າ; ວາງນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມທີ່ເປັນ ລະບົບຄົບຊຸດເປັນ ຕົ້ນ ແມນນະໂຍບາຍດານການສະ
ໜອງທຶນ, ຂ້ມູນຂາວສານ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ ລວມທັງດານວິຊາການ ແລະ ການຕະຫຼາດທີ່ໝ ັ້ນທຽງ
ເພື່ອສາງເງື່ອນໄຂອານວຍຄວາມສະດວກໃຫພາກສວນເສດຖະກິດ ດັ່ງກາວສາມາດເຄື່ອ ນໄຫວໄດຢາງມີ
ຊີວິດຊີວາຢູໃນພື້ນຖານເສດຖະກິດແຫງຊາດ;
5) ປະຕິບັດນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມພາກສວນເສດຖະກິດເອກະຊົນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດໃຫມີການປະ
ກອບສວນອັນສາຄັນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງຊາດ; ສືບຕ່ສົ່ງເສີມການລົງທຶນໂດຍ
ກົງຂອງເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດຢາງມີຈຸດສຸມ. ພອມກັນນັ້ນ , ກຕອງດາເນີນ ການປັບປຸງ
ສະພາບແວດລອມ ສາລັບການດາເນີນການທຸລະກິດຂອງພາກສວນເສດຖະກິດດັ່ງກາວໃນຂົງເຂດກະສິ
ກາ, ອຸດສາຫະກາໃຫດີຂຶ້ນຕື່ມອີກ ເປັນຕົ້ນແມນອຸດສາຫະກາປຸງແຕງກະສິກ າ ແລະ ການບລິການເພື່ອ
ເຮັດໃຫພື້ນຖານເສດຖະກິດແຫງຊາດຂອງພວກເຮົາມີກາລັງແຮງ ແລະ ມີຄວາມສາມາດແຂງຂັນສູງຂຶ້ນ.
ຄ. ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາກົນໄກປະສານງານລະຫວາງລັດກັບລັດ, ລັດກັບພາກທຸລະກິດ,
ລັດກັບເອກະຊົນໃຫເຂົ້າສູລະບົບທີມ
່ ີປະສິດທິພາບສູງ, ມີຄວາມໂລງລຽນ, ສະດວກສະ
ບາຍ ແລະ ວອງໄວ:
1) ປັບປຸງບັນດາອົງການໃນລະບົບອານາດລັດໃຫກະທັດຮັດ, ໜັກແໜນ, ເຂັ້ມແຂງ; ການົດພາລະບົດບາດ,
ຂອບເຂດສິດ, ໜາທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງອົງການລັດຕາງໆ ຢູໃນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທອງຖິ່ນ
ໃຫຈະແຈງ; ແບງຂັ້ນຄຸມຄອງລະຫວາງອົງການຂັ້ນສູນກາງກັບທອງຖິ່ນໃຫຊັດເຈນ;
2) ອອກນິຕກ
ິ າ ສາລັບການປະສານງານ ແລະ ການສະໜອງຂ້ມູນລະຫວາງສູນກາງກັບສູນກາງ, ສູນກາງກັບ
ທອງຖິ່ນ, ສາຍຕັ້ງກັບສາຍຂວາງ ພອມທັງແບງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸມຄອງ ແລະ ປະສານງານໃຫ
ມີຄວາມກົມກຽວກັນ.
3) ນາໃຊສື່ສານມວນຊົນ ແລະ ສື່ສັງຄົມອອນໄລຍ ເພື່ອໂຄສະນາເຜີຍແຜ ແລະ ສົນທະນາແລກປຽນຄາຄິດ
ຄາເຫັນສາທາລະນະ, ຈັດກອງປະຊຸມສາມະນາປຶກສາຫາລືຮວມລະຫວາງພາກລັດ ແລະ ທຸລະກິດເອກະ
ຊົນເປັນປະຈາ ເປັນຕົ້ນແມນເວທີນັກທຸລະກິດໜຸມ, ນັກທຸລະກິດຍິງ, ສະມາຄົມທຸລະກິດຕາງໆ ແລະ
ອື່ນໆ.

3.3

ມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025) ໃຫມີ
ຜົນສາເລັດດີນັ້ນແມນໜາທີ່ຂອງທົ່ວພັກ, ທົ່ວລັດ, ທົ່ວກອງທັບ ແລະ ທົ່ວປວງຊົນ; ແມນຂອງທຸກຂັ້ນ, ທຸກຂະ
ແໜງການນັບແຕສູນກາງລົງຮອດທອງຖິ່ນ.
ມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດນີ້ໃຫເປັນຮູບປະທາແມນ
ລວມມີກົນໄກໃນການສາງຄວາມເປັນເອກະພາບໃນການຮັບຮູເຊື່ອມຊຶມ, ການຫັນເປັນແຜນວຽກ, ແຜນຄົນ ແລະ
ແຜນເງິນດັ່ງຕ່ໄປນີ້:
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ກ. ມາດຕະການດານການຈັດຕັ້ງ:
1) ການນາຂັ້ນລັດຖະບານ, ກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ແຂວງຈັດຕັ້ງການເຊື່ອມຊຶມ
ເນື້ອ ໃນຍຸດທະສາດນີໃ້ ນຂະແໜງການ ແລະ ທອງຖິ່ນຂອງຕົນໃຫເລິກເຊິ່ງ ທັງຊີ້ນາການຈັດຕັ້ງຜັນຂະ
ຫຍາຍໃຫເປັນຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025) ຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທອງ
ຖິ່ນຂອງຕົນ ໂດຍຜັນຂະຫຍາຍອອກເປັນແຜນງານ, ແຜນການ ແລະ ໂຄງການທີ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິໄດ
ຕົວຈິງຢູໃນຂະແໜງການຕົນ; ສາງເປັນບົດສຶກສາຄົ້ນຄວາລົງເລິກລະອຽດ ສາລັບຂະແໜງການພອມທັງ
ການົດວຽກງານບຸລິມະສິດ ເພື່ອດຶງດູດການລົງທຶນຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ ເພື່ອຍາດແຍງເອົາການ
ຊວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາ.
2) ເສີມຂະຫຍາຍພາລະບົດບາດຂອງທຸກອົງການຈັດຕັ້ງທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ແນວໂຮມ, ບັນດາອົງ
ການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ປະຊາຊົນ, ບັນດາການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ພາກທຸລະກິດທັງພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະ
ເທດເຂົ້າຮວມໃນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດນີໃ້ ຫເປັນຮູບປະທາ.
3) ມອບໃຫຫອງວາການລັດຖະບານອອກດາລັດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ມອບໃຫກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງ
ທຶນເປັນໃຈກາງປະສານງານລະຫວາງບັນດາຂະແໜງການອອມຂາງຂັ້ນ ສູນກາງ ແລະ ທອງຖິ່ນ ໃນການ
ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດນີ້ໃຫເປັນອັນລະອຽດ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສູງສຸດ.
ຂ. ມາດຕະການດານການເງິນ ແລະ ແຫຼງ່ ທຶນພັດທະນາ:
1) ລະດົມ, ຂຸດຄົ້ນ ແລະ ນາໃຊແຫຼ່ງທຶນຈາກທຸກພາກສວນເສດຖະກິດເຂົ້າໃສການພັດທະນາຢາງມີຈຸດສຸມ
ເປັນຕົ້ນແມນ: ງບປະມານຂອງລັດ; ທຶນຊວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາ; ການລົງທຶນຂອງເອກະ
ຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ; ສິນເຊື່ອທະນາຄານ, ສະຫະກອນອອມຊັບ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈຸນ
ລະພາກ ແລະ ທຶນຂອງປະຊາຊົນເອງ,
2) ຍົກສູງປະສິດທິຜົນ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງທຶນ, ຫດຜອນການຮົ່ວໄຫຼ ແລະ ການຟູມເຟືອຍໃນການລົງ
ທຶນຂອງລັດ. ການລົງທຶນຂອງລັດ ຕອງຮັບໃຊເປົ້າໝາຍຍຸດທະສາດຂອງລັດ, ລົງທຶນເຂົ້າໃນອຸດສາຫະກາ
ແລະ ຂົງເຂດທີສ
່ າຄັນຕ່ຄວາມໝັ້ນ ຄົງຂອງຊາດ ແລະ ເປັນສາຍເລືອດຂອງເສດຖະກິດໃຫຫຼາຍຂຶ້ນ.
ຄ. ມາດຕະການດານການຕິດຕາມ ແລະ ຄຸມຄອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດ:
1) ສາງກົນໄກ ແລະ ແຜນການ ສາລັບການຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ຕີລາຄາສະພາບການຈັດ
ຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດນີໃ້ ຫເປັນປົກກະຕິ. ຖາຫາກມີບັນຫາໃໝເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບັດຍຸດທະສາດນີ້ແມນຕອງໄດມີການປັບປຸງໃຫສອດຄອງກັບສະພາບການໃໝພາຍໃຕທິດຊີນ
້ າຂອງກົມ
ການເມືອງສູນກາງພັກ.
2) ປັບປຸງລະບົບ ແລະ ເຄື່ອງມືໃນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດນີ້
ໃຫເປັນລະບົບຄົບຊຸດ.
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ເອກະສານຊອນທາຍ 1: ຕາຕະລາງສາຄັນທາງດານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ຕາຕະລາງ 1: ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ ແລະ ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນສະເລຍ
ຕ່ຫົວຄົນ:
ລ/ດ

ລາຍການ

2001-05

2006-10

2011-14

2014-15

1

ອັດຕາການຂະຫຍາຍໂຕຂອງ GDP

7-7,5%

6,3%

7,5-8%

7,9%

8,1%

ຄາດຄະເນ
7,5

2

GDP ຕ່ຫົວຄົນ*(ໂດລາສະຫະລັດ)

500-550

491

700-750

1.069

1.671

1.970

ແຜນ

ບັນລຸ

ແຜນ

ບັນລຸ

ບັນລຸ

ແຫຼ່ງຂ້ມູນ: ກົມແຜນການ, ສູນສະຖິຕິແຫງຊາດ, ຕົວເລກຄາດຄະເນຈາກສະຖາບັນຄົ້ນຄວາເສດຖະກິດແຫງຊາດ.
*ໝາຍເຫດ: ຕົວເລກທາຍໄລຍະ

ຕາຕະລາງ 2: ການປຽນແປງຂອງໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ:
ລດ

ລາຍການ

1999/00

2004/05

2009/10

2013/14

2014/15

1

ກະສິກາ-ປາໄມ

46,2%

34,9%

28,9%

24,8%

23,7%

2

ອຸດ ສາຫະກາ-ກ່ສ າງ

17,9%

21,4%

26,9%

27,5%

29,1%

3

ບລິການ

35,9%

43,7%

44,2%

47,7%

47,2%

ແຫຼ່ງຂ້ມູນ: ກົມແຜນການ, ສູນສະຖິຕິແຫງຊາດ, ຕົວເລກຄາດຄະເນຈາກສະຖາບັນຄົ້ນຄວາເສດຖະກິດແຫງຊາດ.

ຕາຕະລາງ 3: ການປຽນແປງຂອງໂຄງປະກອບແຮງງານ (2000-2015):
ລ/ດ

ລາຍການ

2005

2010

2015

1

ກະສິກາ-ປາໄມ

78,5%

71,3%

65,3%

2

ອຸດສາຫະກາ-ກ່ສາງ

4,8%

8,3%

11,4%

3

ບລິການ

16,7%

20,4%

23,3%

ແຫຼ່ງຂ້ມູນ: ກອງປະຊຸມພາຍໃນກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດິກ ານສັງຄົມ, ຄັ້ງວັນທີ 3 ມີນາ 2015.

29

ຕາຕະລາງ 4: ຄວາມຄືບໜາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍ MDGs ໃນປີ 2013:
ເປົ້າໝາຍສະຫະສະວັດ
ດານການພັດ ທະນາ

ເປົ້າໝາຍ 1:
ລຶບລາງຄວາມທຸກຍາກ
ແລະ ຄວາມອຶດ ຫິວ

ຕົວຊີ້ບອກ

46
(1992)

20,5
(2012/13)*

24

1.8

ອັດຕາສວນຂອງເດັກນອຍອາຍຸຕ່າ ກວາ 5 ປີທີ່ມີນ້າ
ໜັກ ຕ່າກວາມາດຕະຖານ (%)

44
(1993)

27
(2011/2012)

22

1.9

ອັດຕາສວນຂອງເດັກນອຍອາຍຸຕ່າ ກວາ 5 ປີທີ່ມີ
ຄວາມສູງຕ່າກວາມາດຕະຖານ (%)

48
(1993)

38
(2011/2012)

34

2.1

ອັດຕາການເຂົ້າໂຮງຮຽນປະຖົມສຸດທິ (%)

58,8
(1992)

95,2
(2012)

98

ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນ ແລະ ສືບຕ່ຮຽນຮອດຊັ້ນ ປ 5
ຂອງເດັກ (%)

47,7
(1992)

70
(2012)

95

ອັດຕາການຮູໜັງສືຂອງປະຊາກອນໜຸມ (15-24
ປີ) (%)

71,1
(1995)

73,1
(2011)

ເປົ້າໝາຍ 3:
ສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີ
ພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ
ເສີມ ສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງ
ໃຫແກແມຍິງ

ເປົ້າໝາຍ 6:
ຕານກັບເຊື້ອພະຍາດ

ເປົ້າໝາຍ
2015

ສັດສວນຂອງປະຊາກອນຢູລຸມເສັ້ນຄວາມທຸກ ຍາກ
ທາງການ (%)

3.1

ເປົ້າໝາຍ 5:
ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຂອງ
ແມ

ຄວາມຄືບໜາ

1.1

ເປົ້າໝາຍ 2:
ຮັບປະກັນໃຫທຸກຄົນໄດ 2.3
ຮັບການສຶກສາຂັ້ນ
ປະຖົມຢາງທົ່ວເຖິງ
2.4

ເປົ້າໝາຍ 4:
ຫດຜອນອັດຕາການ
ຕາຍຂອງເດັກ

ພື້ນຖານ

99

ຈານວນເດັກ ນອຍຍິງທີ່ເ ຂົ້າໂຮງຮຽນຕ່ກ ັບເດັກນອຍຊາຍຈານວນ100 ຄົນໃນແຕລະຊັ້ນຮຽນ
ຊັ້ນປະຖົມ

0,79
(1990)

0,91
(2012)

1

ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ

0,70
(1990)

0,89
(2012)

1

ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ

0,67
(1990)

0,83
(2012)

1

4.1

ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກ ນອຍອາຍຸຕ່າກວາ 5 ປີ
(1.000 ທີ່ເກີດມີຊີວິດ)

170
(1993)

79
(2011)

70

4.2

ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກ ນອຍອາຍຸຕ່າກວາ 1 ປີ
(1.000 ທີ່ເກີດມີຊີວິດ)

114
(1993)

68
(2011)

45

4.3

ອັດຕາການສັກຍາກັນໝາກແດງໃນເດັກນອຍ 1 ປີ
ລົງມາ (%)

67
(1995)

72
(2011)

90

5.1

ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ (ຕ່ 100.000 ຄົນ)

796
(1995)

357
(2009)

260

5.2

ອັດຕາຂອງການເກີດລູກທີ່ໄດຮັບການຊວຍເຫຼືອ
ຈາກຊຽວຊານ (%)

14
(2000)

42
(2011)

50

5.3

ອັດຕາການຄຸມກາເນີດ (%)

13
(1990)

50
(2011)

55

5.5

ອັດຕາການເຂົ້າເຖິງການເບິ່ງແຍງຄັນ (%)

21
(2000)

28,5
(2005)

60

6.1

ອັດຕາການຕິດເຊື້ອ HIV ໃນກຸມປະຊາກອນທົ່ວ
ໄປທີ່ມີອາຍຸແຕ 15-49 ປີ

0,1

0,28
(2012)

<1

30

HIV/AIDS, ມາລາເຣຍ
ແລະ ເຊື້ອພະຍາດອື່ນໆ 6.5

ເປົ້າໝາຍ 7:
ຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງ
ດານສິ່ງແວດລອມ

ເປົ້າໝາຍ 9:
ຫດຜອນຜົນກະທົບ
ຈາກລູກລະເບີດບ່ທັນ
ແຕກ ໃນ ສປປ ລາວ

ອັດຕາການຕາຍຍອນໄຂຍຸງ (ຕ່ 100.000 ຄົນ)

7,1
(2000)

0,3
(2011)

0,2

6.8

ອັດຕາການຕິດເຊື້ອວັນນະໂລກ (ຕ່ 100.000ຄົນ)

492
(1990)

213
(2011)

240

7.1

ອັດຕາສວນຂອງເນຶ້ອທີ່ປາໄມປົກຫຸມ (%)

49,1
(1982)

40,34
(2010)

65

7.8

ອັດຕາການດື່ມນ້າສະອາດ (%)

28
(1990)

70
(2011)

80

7.9

ອັດຕາການນາໃຊວິດຖາຍຂອງປະຊາຊົນ (%)

17
(1995)

57
(2011)

60

9.1

ເນື້ອທີ່ທີ່ໄດຮັບການເກັບກູລະເບີດ (ເຮັກ ຕາ/ປີ)

580,77
(1999)

6.034
(2011)

20.000

9.2

ຈານວນຜູບາດເຈັບ ແລະ ຕາຍຍອນອຸບັດຕິເຫດ
ຈາກລະເບີດບ່ທັນແຕກ (ກລະນີ/ປີ)

257
(1999)

99
(2011)

< 75

ແຫຼ່ງຂ້ມູນ: ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍສະຫະສະວັດດານການພັດທະນາຂອງ ສປປ ລາວ ປະຈາປີ 2013
* ບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VII (2011-2015) ກາງສະໄໝ, ກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ປີ 2013.
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ເອກະສານຊອນທາຍ 2: ບາງເປົ້າໝາຍສູຊົນຂອງຍຸດທະສາດຮອດ ປີ 2030
ເປົ້າໝາຍ
GDP ລາຄາໃນປີ (ຕື້ກີບ)

2014/15
102,320

2020
187,931

2025
344,339

2030
630,922

GDP ຕ່ຫົວຄົນ (USD)

1,970

3,197

5,257

8,922

GNI ຕ່ຫົວຄົນ (USD) (Atlas Method)
ປະຊາກອນ (ລານຄົນ)

1,554

2,522

4,146

7,037

6.49

7.08

7.67

8.15

72

≤5
> 73

ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ (% ຂອງປະຊາກອນ)

23.2 (2013)
66.9

ອາຍຸຍືນສະເລຍ (ປີ)
ຈານວນນັກວິທະຍາສາດ (ຕ່ປະຊາກອນ 10.000 ຄົນ)

1.1

11

ອັດຕາການປົກຫຸມຂອງປາ (%ຂອງເນື້ອທີ່ທັງໝົດ)

40.3 (2012)

≥70

ຈານວນບານພັດທະນາ (% ຂອງຈານວນບານທັງໝົດ )

27.7%(2014)

> 70

ອັດຕາການເຊື່ອມໂຍງທາງການຄາ (ມູນຄາການນາເຂົ້າ ແລະ
ສົ່ງອອກທຽບ GDP)
ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງປະລິມານເງິນ M2
ລາຍຮັບ(ຕື້ກີບ)
ລາຍຈາຍ

ບ່ຫ ດ 70%
23.25%
(2001-15)
24,6% GDP
(2011-15)
29,3% GDP
(2011-15)

ບ່ຫ ດ 95%

ຫຼາຍກວາ
100%

ບ່ເກີນ 24%
18-20%
GDP
ບ່ໃຫເກີນ
25% GDP

19-21%
GDP
ບ່ໃຫເກີນ
26% GDP

ໝາຍເຫດ:
1) ອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງ GDP ສະເລຍ 7.5% ຕ່ປ ີ (ສາລັບ ໄລຍະ 2016-2025). ຖາຍັງເຕີບໂຕໃນຈັງຫວະດັ່ງກາວຕ່
ໄປ ຈະສາມາດອອກຈາກ UM ຫຼື ກາຍເປັນປະເທດລາຍຮັບສູງ ໃນປີ 2041 ຊຶ່ງຈະຢູໃນ LM 17 ປີ ແລະ ຢູໃນ UM
13 ປີ. ຖາການເຕີບ ໂຕຊາລົງ (ຫຼັງປະຕິບັດຍຸດທະສາດ 10 ປີ) ແຕປີ 2026 ເປັນຕົ້ນ ໄປ ໃນລະດັບ 7% ຈະສາມາດ
ອອກຈາກ UM ໃນປີ 2042. ຖາຊາລົງໃນລະດັບ 6,5% ແຕປີ 2026 ເປັນຕົ້ນໄປ ຈະອອກຈາກ UM ໄດໃນປີ 2043.
2) ຕົວເລກຄາດຄະເນລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈາຍທັງໝົດ ໃນປີ 2016-2020 ແມນໄດຈາກແຜນພັດ ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ແຫງຊດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ສວນຕົວເລກລາຍຮັບ-ລາຍຈາຍໃນປີອື່ນໆແມນໄດ
ຈາກວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດພັດທະນາການເງິນແຫງລັດ ຮອດປີ 2025 ຂອງກະຊວງການເງິນ
3) ມາດຖານຈັດລະດັບລາຍຮັບຂອງທະນາຄານໂລກ ຄັ້ງລາສຸດແມນຕົວເລກປີ 2014 ຊຶ່ງປະກາດໃນປີ 2015. ສາລັບ
ມາດຖານຮອດປີ 2030 ແມນຄາດຄະເນໂດຍສະຖາບັນຄົ້ນຄວາເສດຖະກິດ ແຫງຊາດ ໂດຍອີງໃສອັດຕາການປັບຂຶ້ນຂອງ
ມາດຖານໃນແຕລະໄລຍະ ໂດຍເລືອກໄລຍະທີ່ແທດເໝາະກັບປັດຈຸບັນທີ່ສຸດ ເຊິງ່ ການົດສົມມຸດຖານໃຫມາດຖານດັ່ງ
ກາວ ເພີ່ມຂຶ້ນປີລ ະປະມານ 2% ດັ່ງຕາຕະລາງລຸມນີ:້

ການຈັດປະເພດລາຍຮັບ

2014

2015

2020

2025

2030

< 1.045

< 1.070

< 1.190

< 1.330

< 1.480

ລາຍຮັບປານກາງຕ່າ (LM)

1.045– 4125

1.070– 4200

1.190– 4.700

1.330– 5.200

1.480– 5.800

ລາຍຮັບປານກາງສູງ (UM)

4.126– 12.735

4.200– 13.000

4.700– 14.500

5.200– 16.200

5.800– 18.000

> 12.735

> 13.000

> 14.500

> 16.200

> 18.000

ລາຍຮັບຕ່າ (L)

ລາຍຮັບສູງ (H)
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ເອກະສານຊອນທາຍ 3: ມາດຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງປະເທດດອຍພັດທະນາ
ແລະ ຄວາມຄືບໜາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
I. ມາດຖານຂອງປະເທດດອຍພັດທະນາ:
ປະເທດດອຍພັດທະນາ ແມນປະເທດທີ່ຖືກປະເມີນວາສະຖານະພາບດານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມຂອງ
ປະເທດມີຄວາມບອບບາງ, ບ່ເຂັ້ມແຂງ ເມື່ອທຽບກັບບັນດາປະເທດຕາງໆໃນໂລກ. ສະຖານະພາບດັ່ງກາວ ໄດ
ສາງຄວາມບອບບາງທີອ
່ ອນໄຫວທີ່ສຸດຕ່ບັນດາວິກິດການຕາງໆທີກ
່ ະທົບໃສນັບທັງວິກິດການເສດຖະກິດ ກຄືວິກິດ
ການໄພທາມະຊາດທີນ
່ ັບມື້ເພີ່ມຂຶ້ນ. ສະພາບຄວາມບອບບາງດັ່ງກາວຖືກວັດແທກໂດຍ 1) ລະດັບລາຍໄດແຫງ
ຊາດສະເລຍຕ່ຄົນຕ່ປີ (GNI per capita) ເຊິ່ງແມນການວັດແທກການພັດທະນາດານເສດຖະກິດ; 2) ລະດັບ
ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍນາໃຊດັດຊະນີຊັບສິນມະນຸດ (Human Asset Index – HAI) ເປັນ
ຕົວວັກແທກ ເຊິ່ງແມນການວັດແທກການພັດທະນາດານສັງຄົມ; ແລະ 3) ລະດັບຄວາມບອບບາງ ຫຼື ຄວາມສຽງ
ດານເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ໂດຍນາໃຊດັດຊະນີຄວາມບອບບາງດານເສດຖະກິດ (Economic Vulnerability
Index–EVI) ເປັນຕົວວັດແທກ ເຊິ່ງແມນການວັດແທກເຖິງໂຄງສາງດານເສດຖະກິດທີມ
່ ີຄວາມບອບບາງ ຫຼື ສຽງ
ຕ່ການກະທົບຈາກວິກິດການຈາກຂາງນອກ.
ແຕລະມາດຖານແມນຈະໄດຖືກປະເມີນທຸກໆ 3 ປີ ເຊິ່ງອາດຈະມີການປຽນແປງໂດຍອີງໃສສະພາບຕົວ
ຈິງທາງດານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງໂລກໃນໄລຍະ 3 ປີຜານມາ.
1) ສາລັບມາດຖານດານລາຍໄດແຫງຊາດ (GNI) ຕ່ຄົນຕ່ປີ ແມນອີງໃສມາດຖານປະເທດລາຍຮັບຕ່າທີ່
ການົດໂດຍທະນາຄານໂລກ.
2) ສາລັບມາດຖານດັດຊະນີໝ າຍຊັບສິນມະນຸດ (HAI) ແມນຄິດໄລມາຈາກການວັດແທກດານສາທາລະ
ນະສຸກ/ໂພຊະນາການ ແລະ ດານການສຶກສາ. ສາລັບຕົວຊີ້ວັດດານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ໂພຊະນາການ
ປະກອບມີ ຄື: 1) ອັດຕາສວນປະຊາກອນທີ່ຂາດສານອາຫານ; ແລະ 2) ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກອາຍຸ
ຕ່າກວາ 5 ປີ. ສາລັບຕົວຊີ້ວັດດານການສຶກສາປະກອບມີ: 1) ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມຂອງ
ເດັກ; ແລະ 2) ອັດຕາການຮູໜັງສືຂອງຜູໃຫຍ.
3) ສາລັບມາດຖານດັດຊະນີໝ າຍຄວາມບ່ໝ ັ້ນຄົງດານເສດຖະກິດ (EVI) ແມນປະເມີນໄດຈາກ 8 ຕົວຊີ້
ບອກ ຄື: 1) ຈານວນປະຊາກອນ; 2) ທີຕ
່ ັ້ງທີ່ສອກຫຼີກຂອງປະເທດ; 3) ການພົວພັນການຄາໃນໂລກ; 4)
ສັດສວນຂອງກະສິກາ-ປາໄມຕ່ GDP; 5) ຈານວນປະຊາກອນທີຂ
່ າດທີຢ
່ ູອາໄສເນື່ອງຈາກໄພທາມະຊາດ;
6) ຄວາມບ່ມີສະຖຽນລະພາບຂອງການຜະລິດກະສິກາ; 7) ຄວາມບ່ມີສະຖຽນລະພາບຂອງການສົ່ງ
ອອກສິນຄາອຸດສາຫະກາ ແລະ ບລິການ ແລະ 8) ຈານວນປະຊາກອນທີຖ
່ ືກຜົນກະທົບຈາກໄພທາມະ
ຊາດ.
ສາລັບມາດຖານ ຫຼື ຕົວຊີ້ບອກກຽວກັບການຫດພົ້ນຈາກສະຖານະພາບດອຍພັດທະນາທີກ
່ ານົດຫຼ້າສຸດ
ໃນປີ 2015 ມີ ດັ່ງນີ້:
1. ລາຍໄດແຫງຊາດ (GNI) ສະເລຍຕ່ຫົວຄົນຕອງ ຫຼາຍກວາ 1.242 ໂດລາສະຫະລັດ/ຄົນ/ປີ.
2. ດັດຊະນີຊັບສິນມະນຸດ (Human Asset Index ຫຼື HAI) ຕອງສູງກວາ 66
3. ດັດຊະນີຄວາມບອບບາງຂອງເສດຖະກິດ (Economic Vulnerability Index ຫຼື EVI) ຕອງຕ່າ
ກວາ 32
ນອກຈາກນີ,້ ໃນປີ 1991 CDP ຍັງໄດມີການຕົກລົງຕື່ມໃສອີກ 3 ມາດຖານຄື:ຖາປະເທດໃດເຖິງມີລາຍ
ໄດຕ່າ ແລະ ໄດຕາມມາດຖານເພື່ອບັນຈຸເຂົ້າ LDCs ກຕາມແຕມີຈານວນປະຊາກອນຫຼາຍກວາ 75 ລານຄົນແມນ
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ຈະບ່ຖືກຈັດເຂົ້າໃນ LDCs ເນື່ອ ງຈາກສະພາບປະຊາກອນທີຫ
່ ຼວງຫຼາຍແມນເງື່ອນໄຂພັດທະນາດານທຶນມະນຸດ,
ແຮງງານ, ຕະຫຼາດຂອງເສດຖະກິດ. ເຖິງຢາງໃດກຕາມ, ໃນຕົວຈິງກມີບາງປະເທດທີມ
່ ີປະຊາກອນຫຼາຍກວາ 75
ລານຄົນ (ຕົວຢາງ: ປະເທດບັງກະລາເທດມີປະຊາກອນຫຼາຍກວາ 150 ລານຄົນ) ແຕກຍັງຖືກຈັດເຂົ້າໃນບັນຊີປະ
ເທດດອຍພັດທະນາຂອງໂລກ. ເນື່ອງຈາກຄວາມຕອງການຂອງປະເທດດັ່ງກາວເອງເຫັນວາປະເທດຕົນຍັງມີຄວາມ
ສຽງຫຼາຍທາງດານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຈຶ່ງຍັງສະໝັກໃຈເຂົ້າຢູໃນບັນຊີປະເທດດອຍພັດທະນາທີສ
່ ຸດຂອງໂລກ ເພື່ອ
ຈະໄດຮັບສິດທິພິເສດດານການຊວຍເຫຼອ
ື ແລະ ດານຕາງໆຈາກສາກົນ.
II. ເງື່ອນໄຂຫດພົ້ນຈາກສະຖານະພາບດອຍພັດທະນາ
ເງື່ອນໄຂຫດພົ້ນຈາກສະຖານະພາບ ຫຼື ອອກຈາກບັນຊີປະເທດດອຍພັດທະນາ ຕອງບັນລຸໜຶ່ງໃນສອງກ
ລະນີດັ່ງລຸມນີ້:
ກລະນີໜ ຶ່ງ: ບັນລຸເງື່ອນໄຂດຽວຄື ລາຍໄດແຫງຊາດ (GNI) ຫຼາຍກວາເງື່ອນໄຂຫດພົ້ນ 2 ເທົ່າຕົວ ຄື 2
ເທົ່າຕົວ ຂອງ 1.242 ໂດລາສະຫະລັດ ຫຼື GNI ຕອງໄດ 2.484 ໂດລາສະຫະລັດ/ຄົນ/ປີ
ຂຶ້ນໄປ.
ກລະນີສອງ: ຕອງບັນລຸ 2 ໃນ 3 ເງື່ອນໄຂດັ່ງກາວຂາງເທິງ. ຕອງໄດບັນລຸເງື່ອນໄຂດັ່ງກາວ ຕາມການປະ
ເມີນຂອງສາກົນ 2 ຄັ້ງທຸກໆ 3 ປີຕິດຕ່ກັນ.
ໃນກລະນີທີ່ບັນລຸບັນດາເງື່ອນໄຂ ເພື່ອຫດພົ້ນແລວ ແຕຖາປະເທດກຽວຂອງບ່ຢາກອອກຈາກບັນຊີປະ
ເທດດອຍພັດທະນາກ່ສາມາດເຈລະຈາຕ່ລອງກັນໄດດວຍເຫດຜົນສາຄັນຕາງໆ.
ຂັ້ນຕອນການປະເມີນ ແລະ ບັນຈຸເອົາປະເທດດອຍພັດທະນາ
ພາຍຫຼັງການປະເມີນດານວິຊາການຂອງຄະນະວິຊາການຈາກ CDP ສາລັບຊວງໄລຍະ 3 ປີ ຜານມາແລວ
ລວມທັງມາດຖານ ແລະ ລາຍຊື່ປະເທດທີຈ
່ ະຖືກບັນຈຸເຂົ້າໃນບັນຊີປະເທດ LDCs ສາເລັດແລວ, ກົມວຽກງານ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງ ສປຊ (UN Department of Economic and Social Affairs - DESA) ຈະແຈງ
ໃຫລັດຖະບານຂອງປະເທດທີໄ່ ດຮັບການປະເມີນວາຈະຖືກຈັດເຂົ້າໃນບັນຊີປະເທດດອຍພັດທະນາຂອງໂລກໂດຍ
ມີໃບປະເມີນດານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດຄັດຕິດ.
ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຖາປະເທດໃດຫາກມີໜ ັງສືຮັບຮອງຢາງເປັນທາງການກຽວກັບຜົນຂອງການປະເມີນ ຫຼື ບ່ມີ
ໜັງສືປະຕິເສດຜົນການປະເມີນ, CDP ຈະເຮັດລາຍງານຜົນດັ່ງກາວລວມທັງບັນຊີລາຍຊື່ປະເທດ LDCs ຕາມ
ການເຫັນດີຫຼືບມ
່ ີການຄັດຄານໄປຍັງ ECOSOC ເພື່ອສືບຕ່ຂັ້ນຕອນຮັບຮອງຢາງເປັນທາງການຢູກອງປະຊຸມສະ
ມັດຊາໃຫຍຂອງ ສປຊ. ແຕຖາຫາກມີປະເທດໃດໄດສົ່ງໜັງສືທເີ່ ປັນທາງການຕ່ການທີບ
່ ່ເຫັນດີກັບຜົນຂອງການ
ປະເມີນດັ່ງກາວ FDESA ຈະບັນທຶກໄວ ແລະ ຈະບ່ບັນຈຸປະເທດດັ່ງກາວເຂົ້າໃນບັນຊີທີ່ນາສະເໜີໃຫ
ECOSOC. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ECOSOC ກຈະນາສະເໜີຢໃນກອງປະຊຸ
ູ
ມສະມັດຊາໃຫຍຂອງ ສປຊ ເພື່ອອອກ
ມະຕິຮັບຮອງເອົາ.
ສາລັບປະເທດທີປ
່ ະຕິເສດຜົນການປະເມີນຢາງເປັນທາງການນັ້ນ, ກຈະບ່ຖືກຈັດເຂົ້າໃນບັນຊີດັ່ງກາວຕົວ
ຢາງ: ປະເທດການາ, ປາປົວນິວກີນີ ແລະ ຊິມບັບເວ ໄດປະຕິເສດຜົນການປະເມີນຂອງ CDP. ໃນໄລຍະຜານມາ
ຕົວເລກການປະເມີນຂອງຄະນະກາມະການດັ່ງກາວ ແມນບ່ຖືກຕອງຕາມສະພາບຕົວຈິງດານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງ
ຄົມຂອງປະເທດດັ່ງກາວ. ໃນປັດຈຸບັນ, ປະເທດດັ່ງກາວກບ່ໄດຖືກຈັດເຂົ້າໃນບັນຊີປະເທດດອຍພັດທະນາທີສ
່ ຸດ
ໃນໂລກຕາມການປະເມີນ.
III.
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ສາລັບຂັ້ນຕອນການພິຈາລະນາຫດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມດອຍພັດທະນາ ຫຼື ອອກຈາກບັນຊີ
ປະເທດດອຍພັດທະນາມີ ຄື: ແຕລະ 3 ປີໃດຄະນະກາມະການດານນະໂຍບາຍການພັດທະນາ (CDP) ຂອງ
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (UN) ຈະມີການປະເມີນຄວາມຄືບໜາ ແລະ ພິຈາລະນາການອອກຈາກບັນຊີປະເທດ
ດອຍພັດທະນາເທື່ອໜຶ່ງ. ການຕີລາຄາຄັ້ງສຸດທາຍຂອງ CDP ແມນປີ 2015, ຄັ້ງຕ່ໄປແມນປີ 2018, 2021 ແລະ
ແຕລະ 3 ປີ ຕ່ໆໄປ.
IV. ຄວາມຄືບໜາໃນການປະຕິບັດມາດຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂຫດພົ້ນອອກຈາກປະເທດດອຍພັດ
ທະນາ ສາລັບ ສປປ ລາວ
ອີງຕາມການປະເມີນຄວາມຄືບໜາການປະຕິບັດຄາດໝາຍຫດພົ້ນຈາກສະຖານະພາບປະເທດດອຍພັດທະນາ
ຄັ້ງຫຼ້າສຸດສາລັບ ສປປ ລາວ, ໃນປີ 2015 ເຮົາສາມາດບັນລຸໄດ ຄື: GNI ບັນລຸໄດ 1.232 ໂດລາ, ເທົ່າກັບ 99%
ຂອງເງື່ອນໄຂຫດພົ້ນ, HAI ບັນລຸໄດ 60,8 ເທົ່າກັບ 92% ແລະ EVI ບັນລຸໄດ 36,2 ເທົ່າກັບ 88% ຂອງ
ເງື່ອນໄຂຫດພົ້ນ. ສະນັ້ນປີ 2015 ປະເທດເຮົາຍັງບ່ສາມາດບັນລຸໄດຈັກເງື່ອນໄຂເລີຍ. (ລາຍລະອຽດຢູເອກະສານ
ຊອນທາຍ)
ເຖິງແນວໃດກ່ຕາມ, ຄາດວາພວກເຮົາສາມາດບັນລຸໄດ 2 ຕົວຊີ້ບອກ ຄື: GNI ແລະ HAI ໃນປີ 2018,
ເຊິ່ງຖືວາສາມາດບັນລຸເງື່ອນໄຂຫດພົ້ນຈາກສະຖານະພາບຄວາມດອຍພັດທະນາຄັ້ງທາອິດຂອງ ສປປ ລາວ, ແຕ
CDP ຈະມີການປະເມີນອີກ ໃນປີ 2021, ຖາສາມາດບັນລຸເງື່ອນໄຂຫດພົ້ນໄດອີກ CDP ຈະພິຈາລະນາການຫດ
ພົ້ນໃຫ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2024 ບົນພືນ
້ ຖານການສະເໜີຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ.
ສະນັ້ນ, ຕາມການປະເມີນຂາງເທິງຮອດປີ 2020 ພວກເຮົາຈະສາມາດບັນລຸໄດພຽງແຕເງື່ອນໄຂຈານວນ
ໜຶ່ງຂອງການຫດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມດອຍພັດທະນາເທົ່ານັ້ນ,

ຍັງບ່ສາມາດຫດພົ້ນອອກຈາກສະ

ຖານະພາບ ຫຼື ຫດພົ້ນອອກຈາກບັນຊີປະເທດດອຍພັດທະນາໄດຢາງສົມບູນເທື່ອ ເນື່ອງຈາກມີຂັ້ນຕອນ ແລະ ຂະ
ບວນການສະເໜີຫດພົ້ນຢາງສົມບູນແກຍາວເປັນເວລາຫຼາຍກວາ 3 ປີ ພາຍຫຼັງບັນລຸໄດເງື່ອນໄຂຂອງການຫດພົ້ນ
ເທື່ອທາອິດ.
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ເອກະສານຊອນທາຍ 4: ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs)
ໃນວັນ ທີ 25 ເດືອ ນກັນ ຍາ 2015, ຜູຕາງໜາຈາກ 193 ປະເທດຂອງສະມັດ ຊາໃຫຍສະຫະປະຊາຊາດ ລວມທັງ
ສປປ ລາວ ໄດຮັບ ຮອງເອົາ ວາລະການພັດທະນາຮອດປີ 2030 ເຊິ່ງ ມີຫ ົວ ຂ້ວ າ “ປຽນແປງໂລກຂອງພວກເຮົາ : ວາລະປີ
2030 ເພື່ອ ການພັດທະນາແບບຍືນ ຍົງ, ເຊິ່ງລວມມີ 17 ເປົ້າ ໝາຍ (169 ຄາດໝາຍຍອຍ) ສາລັບ ສປປ ລາວ ໄດສະເໜີເປົ້າ
ໝາຍ MDG 9 ທີ່ຍັງບ່ທັນ ສາມາດປະຕິບັດ ສາເລັດ ໃນປີ 2015 ເຂົ້າ ຕື່ມເປັນ ເປົ້າ ໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງທີ 18 ດັ່ງ
ນີ້:
ເປົ້າໝາຍທີ 1: ລຶບລາງຄວາມທຸກຍາກທຸກຮູບແບບໃນທຸກໆບອນ;
ເປົ້າໝາຍທີ 2: ລຶບລາງຄວາມອຶດຫິວ, ບັນລຸການຄ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ການມີສ ານອາຫານທີ່ໄດຮັບ ການ
ປັບປຸງ ແລະ ສົ່ງເສີມກະສິກາແບບຍືນຍົງ;
ເປົ້າໝາຍທີ 3: ຮັບປະກັນ ຊີວ ິດ ທີ່ມີສຸຂ ະພາບດີ ແລະ ສົ່ງເສີມ ການເປັນຢູທີ່ດ ີ ສາລັບຄົນ ທຸກເກນອາຍຸ;
ເປົ້າໝາຍທີ 4: ຮັບປະກັນ ການສຶກສາທີ່ມ ີຄຸນນະພາບທີ່ມີລັກສະນະມີສວນຮວມ ແລະ ມີຄ ວາມສະ
ເໝີພາບ
ແລະ ສົ່ງເສີມໂອກາດການຮຽນຮູຕະຫຼອດໄລຍະຂອງຊີວິດ ສາລັບໝົດທຸກຄົນ;
ເປົ້າໝາຍທີ 5: ບັນລຸຄ ວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ໃຫອານາດແກແມຍິງ ແລະ ເດັກນອຍຍິງ;
ເປົ້າໝາຍທີ 6: ຮັບປະກັນ ການສະໜອງ ແລະ ການບລິຫານນ້າ ແລະ ສຸຂະນາໄມແບບຍືນ ຍົງໃຫແກໝົດທຸກຄົນ;
ເປົ້າໝາຍທີ 7: ຮັບປະກັນ ການເຂົ້າເຖິງພະລັງງານທີ່ສ າມາດຊື້ໄດ, ໄວໃຈໄດ, ຍືນ ຍົງ ແລະ ທັນ ສະໄໝສາ ລັບ ໝົດ
ທຸກຄົນ;
ເປົ້າໝາຍທີ 8: ສົ່ງເສີມການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດທີ່ຕ ່ເນື່ອງ, ມີສວນຮວມ ແລະ ຍືນ ຍົງ, ການຈາງງານທີ່
ເຕັມ ທີ່ ແລະ ມີຜະລິດຕະພາບ ແລະ ວຽກທີ່ມີຄ ຸນ ຄາໃຫແກທຸກຄົນ ;
ເປົ້າໝາຍທີ 9: ສາງພື້ນຖານໂຄງລາງທີ່ສາມາດຟື້ນໂຕໄວເມື່ອພົບພ້ວິກິດ, ສົ່ງເສີມ ການຫັນ ເປັນອຸດສາຫະ ກາແບບມີ
ສວນຮວມ ແລະ ຍືນຍົງ ແລະ ສົ່ງເສີມການມີຫົວຄິດປະດິດ ສາງ;
ເປົ້າໝາຍທີ 10: ຫດຜອນຄວາມບ່ເທົ່າທຽມກັນພາຍໃນ ແລະ ລະຫວາງປະເທດ
ເປົ້າໝາຍທີ 11: ສາງໃຫບັນດາເມືອງ ແລະ ການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງມະນຸດ ມີສວນຮວມ, ປອດໄພ, ສາມາດຟື້ນ ໂຕໄວ
ແລະ ຍືນຍົງ;
ເປົ້າໝາຍທີ 12: ຮັບ ປະກັນຮູບ ແບບການຊົມໃຊ ແລະ ການຜະລິດທີ່ຍືນ ຍົງ;
ເປົ້າໝາຍທີ 13: ປະຕິບ ັດມາດຕະການອັນ ຮີບດວນເພື່ອຕ່ສ ູກັບການປຽນແປງດິນ ຟາອາກາດ ແລະ ຜົນກະທົບ ຂອງ
ມັນ ;
ເປົ້າໝາຍທີ 14: ອະນຸລ ັກ ແລະ ນາໃຊມະຫາສະມຸດ, ທະເລ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທາງທະເລແບບຍືນຍົງເພື່ອ ການ
ພັດທະນາແບບຍືນ ຍົງ;
ເປົ້າໝາຍທີ 15: ປົກປອງ, ຟື້ນຟູ ແລະ ສົ່ງເສີມການນາໃຊລະບົບນິເວດເທິງໂລກແບບຍືນຍົງ, ຄຸມຄອງປາແບບຍືນ
ຍົງ, ຕ່ສ ູກັບການເຮັດ ໃຫທີ່ດ ິນກາຍເປັນທະເລຊາຍ ແລະ ຫດການເຮັດໃຫດິນເຊື່ອມສະພາບລົງ
ເຄິ່ງໜຶ່ງພອມທັງຟື້ນ ຟູສະພາບດິນຄືນ ແລະ ຫດການສູນເສຍຊີວ ະນາໆພັນ ລົງເຄິ່ງໜຶ່ງ;
ເປົ້າໝາຍທີ 16: ສົ່ງເສີມສັງຄົມທີ່ສະຫງບສຸກ ແລະ ມີສວນຮວມເພື່ອການພັດ ທະນາແບບຍືນຍົງ, ສະ ໜອງການ
ເຂົ້າ ເຖິງຄວາມຍຸຕິທ າສາລັບ ທຸກຄົນ ແລະ ສາງສະຖາບັນ ທີ່ມີປະສິດທິຜົນ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ສູງ ແລະ ມີສ ວນຮວມໃນທຸກໆຂັ້ນ;
ເປົ້າໝາຍທີ 17: ສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫແກວິທີທາງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຄືນ ຊີວິດ ໃຫແກການຮວມມືລະດັບ
ສາກົນເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ;
ເປົ້າໝາຍທີ 18: ຫດຜອນຜົນກະທົບຈາກລະເບີດທີ່ບ່ທັນແຕກ ໃນ ສປປ ລາວ.
o

ສາລັບລາຍລະອຽດກຽວກັບບັນດາຄາດໝາຍຍອຍຂອງແຕລະເປົ້າໝາຍໃຫຍນັ້ນຍັງຈະໄດການົດຕື່ມ.
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ເອກະສານຊອນທາຍ 5: ດັດຊະນີໝາຍການພັດທະນາຂອງປະເທດດອຍພັດທະນາ ໃນປີ 2015
ດັດ ຊະນີທີ່ເປັນມາດຖານ
ລາຍໄດຕ່ຫົວຄົນ (ໂດລາ, ນາໃຊວິທີ
Atlas)
ປີ

ລ/ດ

ມາດຕະຖານ

2009
1,086

2012

2015

ດັດ ຊະນີຄວາມບອບບາງທາງ
ເສດຖະກິດ

ດັດ ຊະນີຊັບສິນມະນຸດ
2009

2012

2015

2009

2012

2015

66

66

66

38

32

32

672

15.22

22.54

43.12

39.52

38.83

35.11

3,747

4,518

26.01

31.60

41.91

49.77

51.29

39.73

1,190

1,242

301

357

1,963

ບັນລຸ
ເງື່ອນໄຂຫ
ຫດພົ້ນ

ປະເທດ
1

Afghanistan

2

Angola

3

Bangladesh

453

637

926

53.34

54.68

63.80

23.21

32.41

25.11

4

Benin

537

763

753

41.15

41.11

50.13

42.50

36.16

31.19

5

Bhutan

1,487

1,700

2,277

58.64

59.05

67.86

52.93

44.19

40.19

6

Burkina Faso

417

507

666

33.24

29.18

36.53

43.81

37.55

39.46

7

Burundi

100

153

239

22.07

20.82

41.02

56.81

57.16

49.87

8

Cambodia

490

707

852

57.77

57.93

67.17

55.63

50.47

38.27

9

Central African Republic

363

447

439

27.24

21.55

22.92

45.06

35.65

33.52

10

Chad

463

593

444

20.00

18.06

24.39

53.53

52.82

45.95

11

667

727

855

48.22

45.29

54.16

56.94

49.90

45.85

12

Comoros
Democratic Republic of the
Congo

130

170

386

22.63

21.69

29.89

49.27

35.39

30.29

13

Djibouti

1,050

1,235

1,629

44.51

42.43

54.56

51.20

46.30

37.69

14

Equatorial Guinea

8,957

15,090

16,089

49.49

43.03

54.81

60.54

43.69

39.34

15

Eritrea

197

293

444 37 36.21

35.61

41.16

55.46

58.99

56.75

ບັນລຸ

ບັນລຸ

ບັນລຸ

16

Ethiopia

190

343

395

28.40

28.16

39.18

32.04

33.48

31.81

17

Gambia

287

433

509

42.59

49.23

62.11

56.27

67.79

70.66

18

Guinea

413

377

485

37.40

36.77

38.72

27.90

28.60

24.86

19

Guinea-Bissau

187

547

567

33.82

34.21

44.82

60.53

60.52

53.55

20

Haiti

490

645

696

39.79

35.57

39.32

52.19

47.31

34.12

21

1,048

1,937

2,489

87.62

86.88

86.25

75.25

81.99

71.53

22

Kiribati
Lao People's Democratic
Republic

510

913

1,232

62.28

61.36

60.85

59.89

37.06

36.24

23

Lesotho

940

1,050

1,374

61.87

62.06

62.92

49.94

45.86

42.91

24

Liberia

133

190

340

30.61

38.55

46.24

65.46

60.97

57.92

25

Madagascar

297

417

430

45.54

52.49

53.45

37.17

38.04

36.71

26

Malawi

233

307

410

46.23

44.15

53.72

55.88

51.93

41.09

27

Mali

470

563

666

32.64

30.17

45.49

42.32

36.78

33.29

28

Mauritania

733

987

1,261

54.65

47.09

49.49

47.13

44.19

41.18

29

Mozambique

307

420

546

27.52

30.72

41.75

48.68

44.37

38.06

30

Myanmar

306

704

1,063

66.05

68.81

72.70

37.39

45.01

33.70

31

Nepal

320

420

659

58.34

59.83

68.68

33.65

27.77

26.80

32

Niger

267

347

389

22.84

24.28

34.75

45.84

38.63

37.63

33

Rwanda

283

477

592

33.03

42.20

51.52

55.05

47.26

40.73

34

Sao Tome and Principe

810

1,113

1,431

72.07

74.90

77.43

54.97

46.08

39.24

35

Senegal

773

1,063

1,006

40.74

47.04

55.89

37.58

36.14

32.99

36

Sierra Leone

237

333

567

20.42

24.79

34.76

50.67

48.50

48.93

37

Solomon Islands

683

1,013

1,402

64.11

65.07

71.71

57.98

55.25

50.79

38

ບັນລຸ

ບັນລຸ

ບັນລຸ

ບັນລຸ

38

Somalia

282

201

119

9.35

1.38

7.84

62.63

50.10

36.26

39

South Sudan

-

-

573

-

-

29.11

-

-

55.96

40

Sudan

41
42

Timor-Leste
Togo

787

1,213

1,511

51.41

52.64

56.55

52.86

44.44

49.94

1,070
350

2,233
460

3,767
491

53.95
42.56

48.14
45.49

57.38
58.68

56.70
42.79

53.35
35.36

54.98
33.55

ບັນລຸ

43

Tuvalu

2,544

4,993

5,788

88.36

88.05

88.82

79.69

63.93

53.98

ບັນລຸ

44

Uganda

303

463

663

51.28

45.78

53.63

51.91

36.23

31.77

45

United Republic of Tanzania

373

497

779

40.58

40.10

51.98

31.02

28.69

28.77

46
47

Vanuatu
Yemen

1,737
767

2,540
1,020

2,997
1,234

72.28
52.13

77.69
52.34

81.25
59.79

62.30
44.90

46.78
38.47

47.70
35.43

48

Zambia

647

1,010

1,327

40.68

36.88

40.85

52.79

53.03

45.61

ອະທິບາຍສັບ:
GNI: Gross National Income (ລາຍໄດແຫງຊາດ);
EVI: Economic Vulneribility Index (ດັດຊະນີຄວາມບອບບາງທາງດານເສດຖະກິດ);
HAI: Human Asset Index (ດັດຊະນີຊັບສິນມະນຸດ);
HDI: Human Development Index (ດັດຊະນີການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ);
PI: Poverty Index (ດັດຊະນີຄວາມທຸກ ຍາກ).
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ບັນລຸ

ເອກະສານຊອນທາຍ 6: ບັນຊີປະເທດຕາມການແບງຂອງທະນາຄານໂລກຕາມລາຍຮັບ
Low-income economies ($1,045 or less)

31 countries

Afghanistan

Gambia, The

Niger

Benin

Guinea

Rwanda

Burkina Faso

Guinea-Bisau

Sierra Leone

Burundi

Haiti

Somalia

Cambodia

Korea, Dem. People's Rep.

South Sudan

Central African Republic

Liberia

Tanzania

Chad

Madagascar

Togo

Comoros

Malawi

Uganda

Congo, Dem. Rep

Mali

Zimbabwe

Eritrea

Mozambique

Ethiopia

Nepal

Lower-middle-income economies ($1,046 to $4,125)

51 countries

Armenia

Indonesia

Samoa

Bangladesh

Kenya

São Tomé and Principe

Bhutan

Kiribati

Senegal

Bolivia

Kosovo

Solomon Islands

Cabo Verde

Kyrgyz Republic

Sri Lanka

Cameroon

Lao PDR

Sudan

Congo, Rep.

Lesotho

Swaziland

Côte d'Ivoire

Mauritania

Syrian Arab Republic

Djibouti

Micronesia, Fed. Sts.

Tajikistan

Egypt, Arab Rep.

Moldova

Timor-Leste

El Salvador

Morocco

Ukraine

Georgia

Myanmar

Uzbekistan

Ghana

Nicaragua

Vanuatu

Guatemala

Nigeria

Vietnam

Guyana

Pakistan

West Bank and Gaza

Honduras

Papua New Guinea

Yemen, Rep.

40

India

Philippines

Upper-middle-income economies ($4,126 to $12,735)

Zambia

53 countries

Albania

Fiji

Namibia

Algeria

Gabon

Palau

American Samoa

Grenada

Panama

Angola

Iran, Islamic Rep.

Paraguay

Azerbaijan

Iraq

Peru

Belarus

Jamaica

Romania

Belize

Jordan

Serbia

Bosnia and Herzegovina

Kazakhstan

South Africa

Botswana

Lebanon

St. Lucia

Brazil

Libya

St. Vincent and the Grenadines

Bulgaria

Macedonia, FYR

Suriname

China

Malaysia

Thailand

Colombia

Maldives

Tonga

Costa Rica

Marshall Islands

Tunisia

Cuba

Mauritius

Turkey

Dominica

Mexico

Turkmenistan

Dominican Republic

Mongolia

Tuvalu

Ecuador

Montenegro

High-income economies ($12,736 or more)

80 countries

Andorra

Germany

Poland

Antigua and Barbuda

Greece

Portugal

Argentina

Greenland

Puerto Rico

Aruba

Guam

Qatar

Australia

Hong Kong SAR, China

Russian Federation

Austria

Hungary

San Marino

Bahamas, The

Iceland

Saudi Arabia

Bahrain

Ireland

Seychelles
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Barbados

Isle of Man

Singapore

Belgium

Israel

Sint Maarten (Dutch part)

Bermuda

Italy

Slovak Republic

Brunei Darussalam

Japan

Slovenia

Canada

Korea, Rep.

Spain

Cayman Islands

Kuwait

St. Kitts and Nevis

Channel Islands

Latvia

St. Martin (French part)

Chile

Liechtenstein

Sweden

Croatia

Lithuania

Switzerland

Curaçao

Luxembourg

Taiwan, China

Cyprus

Macao SAR, China

Trinidad and Tobago

Czech Republic

Malta

Turks and Caicos Islands

Denmark

Monaco

United Arab Emirates

Estonia

Netherlands

United Kingdom

Equatorial Guinea

New Caledonia

United States

Faroe Islands

New Zealand

Uruguay

Finland

Northern Mariana Islands

Venezuela, RB

France

Norway

Virgin Islands (U.S.)

French Polynesia

Oman
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ຄະນະຮັບຜິດຊອບຄົ້ນຄວາ ແລະ ສາງວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025)
1.

ຄະນະຮັບຜິດຊອບຊີນ
້ າລວມ:
ທານ ສົມສະຫວາດ ເລັ່ງສະຫວັດ
ທານ ສົມດີ ດວງດີ
ທານ ດຣ. ບຸນທະວີ ສີສຸພັນທອງ

2.

ຄະນະຮັບບັນນາທິການ:
ທານ ດຣ. ລີເບີ ລີບົວປາວ
ທານ ສຸຜິດ ດາລາຈັນທຣາ
ທານ ດຣ. ສະຖາບັນດິດ ອິນສີຊຽງໃໝ

3.

ຄະນະທິມງານວິຊາການດານເນື້ອໃນ:
ທານ
ທານ
ທານ
ທານ
ທານ
ທານ
ທານ
ທານ

4.

ດຣ. ລີເບີ ລີບົວປາວ
ດຣ. ສະຖາບັນດິດ ອິນສີຊຽງໃໝ
ດຣ. ສິດທິຣົດ ຣາຊະພົນ
ດຣ. ສາຍຄາ ວລະເດດ
ດຣ. ວັນທະນາ ນລິນທາ
ດຣ. ທະນົງຊາຍ ສຸກຄາທັດ
ນ. ລັດດາວັນ ຊົງວິໄລ
ດຣ. ນ. ຈັນສະຖິດ ຈະເລີນສິນ

ຄະນະກອງເລຂາ:
ທານ
ທານ
ທານ
ທານ
ທານ
ທານ
ທານ
ທານ

ແສງດາວ ຢາໜາວຕູ
ນ. ຄາເມິງ ບັນນະລາດ
ນ. ພອນສະຫວັນ ສິດທິເດດ
ຈັນສະໝອນ ວົງໄພສິດ
ນ. ອາພາພອນ ໄຊຍະເສນ
ນ. ດອກຟາ ສີໂຍທາ
ວັນໄຊ ໄຊຍະວົງ
ສຸລະໄຊ ບຸນທິເດດ
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ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ສະຖາບັນຄົ້ນຄວາເສດຖະກິດແຫງຊາດ
ຊັ້ນ 5 ຕຶກໃໝ ຜທ
ຖະໜົນສຸພານຸວົງ , ບານສີຖານເໜືອ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ
ໂທລະສັບ & ແຟັກ: +856 21 245826
ອີເມວສ: info@neri.gov.la
ເວບໄຊ: www.neri.gov.la
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