ການສະຫຼຸບກາງສະໄໝ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ
VIII(2016-2020)
ກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ປະຈໍາປີ 2018
ທ່ານ ນາງ ພອນວັນ ອຸທະວົງ
ຫົວໜ້າກົມແຜນການ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
1

ເນັ້ອໃນການສະເໜີ
1. ຂະບວນການສະຫຼຸບກາງສະໄໝ ແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII;
2. ຄວາມຄບໜ້າໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາເປົາັ້ ໝາຍ;

3.ຈຸດອ່ອນ, ຂໍັ້ຄົງຄ້າງ, ສິິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ບົດຮຽນທີິ່ຖອດຖອນໄດ້;
4. ທິດທາງໃນຕໍິ່ໜ້າ.

ກອງປະຊຸມໂຕະມົນ 2018

2

1. ຂະບວນການສະຫຼຸບຕີລາຄາ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບດ
ັ
ກາງສະໄໝ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງ
ຊາດ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII

2018 Round Table Implementation Meeting

3

1.) ດ້ານນິຕກ
ິ ໍາ
• ຂໍັ້ຕ ົ ກ ລົງ ຂອງນາຍົກ ລັດ ຖະມົນ ຕີ ແ ຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບ ເລກທີ 22/ນຍ ລົ ງວັນ ທີ 9 ເມສາ 2018
ວ່ າ ດ້ ວ ຍການແຕ່ ງ ຕັ ັ້ ງ ຄະນະຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບຊີ ັ້ ນ ໍ າ ລວມການສະຫຼຸ ບ ກາງສະໄໝ, ການສະຫຼຸ ບ ຂາດຕົ ວ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII (2016-2020) ແລະ ສ້າງແຜນການ 5 ປີ
ຄັັ້ງທີ IX (2021-2025).
• ຂໍັ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ສະບັບເລກທີ 0956/ກຜທ, ລົງວັນທີ
2 ພຶດສະພາ 2018 ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັັ້ງ ຄະນະຮັບຜິດຊອບການສະຫຼຸບກາງສະໄໝ, ການສະຫຼຸບຂາດ
ຕົວ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII (2016-2020) ແລະ ສ້າງແຜນການ
5 ປີ ຄັັ້ງທີ IX (2021-2025).
• ບົດແນະນໍາຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກ່ຽວກັບການສະຫຼຸບກາງສະໄໝ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ -ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII (2016-2020) ,
ສະບັບເລກທີິ່ 1174/ກຜທ.ກຜ2, ລົງວັນທີ 22 ພຶດສະພາ 2018.

• ຂໍັ້ຕົກລົງ ຂອງກົມແຜນການ ກະຊວງ ຜທ ກ່ຽວກັບ ຄະນະຮັບຜິດຊອບການສະຫຼຸບກາງສະໄໝ, ການ
ສະຫຼຸບຂາດຕົວແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII (2016-2020) ແລະ ສ້າງ
ແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ IX (2021-2025) ເພິ່ອສົມທົບເຮັດວຽກກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ສະບັບເລກທີິ່
1181/ກຜທ.ກຜ1, ລົງວັນທີິ່ 18 ພຶດສະພາ 2018.
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2.) ຂະບວນການປຶກສາຫາລ
• ກົມແຜນການ ກະຊວງ ຜທ ເປັນກອງເລຂາ ໃນການປະສານງານກັບຂະເເໜງການ ແລະ
ທ້ອງຖີິ່ນ ສະຫຼຸບສັງລວມ ແລະ ຕີລາຄາ ຄວາມຄບໜ້າໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII.
• ສໍາເລັດຮ່າງບົດສະຫຼຸບກາງສະໄໝການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII (ສະບັບທີ 4).
• ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລຫຼາຍຄັັ້ງຮ່ວມກັບຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິິ່ນ ແລະ ໜ່ວຍງານ
ສະເພາະກິດ.
• ໄດ້ປຶກສາຫາລ ແລະ ໄດ້ຮັບຄໍາເຫັນດ້ານວິຊາການຈາກຊ່ຽວຊານ ອົງການ UNDP ແລະ
ບັນດາຄ່ຮ່ວມພັດທະນາ (ຂັັ້ນວິຊາການ ແລະ ລະດັບສງ).
• ລາຍງານຄວາມຄບໜ້າ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກາງສະໄໝແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII ຕໍິ່ກອງປະຊຸມລັດຖະບານເປີດກ້ວາງ, ກອງປະຊຸມຂັັ້ນ
ສງຕ່າງໆ ແລະ ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ.
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5

2. ຄວາມຄບໜ້າກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບດ
ັ ເປົາັ້ ໝາຍ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັັ້ງ
ທີ VIII
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ເປົັ້າໝາຍ 1: ເສດຖະກິດ
ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ
ລາຍການ

ການເຕີບໂຕຂອງ GDP
(%)
- ກະສິກໍາ (%)

ຄາດໝາຍ

ປະຕິບດ
ັ

ປະຕິບດ
ັ

ຄາດຄະເນ

ສະເລ່ຍ

(2016-2020)

2016

2017

2018

(3 ປີ)

>7,2

7,0

6,90

6,5

6,8

3,4

2,8

2,90

2,5

2,73

- ອຸດສາຫະກໍາ (%)

9,3

12,0

11,60

7,7

10,43

- ບໍລິການ (%)

8,1

4,7

4,50

7,6

5,60

- ອາກອນ (%)

5

7,8

7

3,7

6,17

7
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12.00%
11.60%

10.43%
9.30%

8.10%

7.70%
7.20%

7.02%6.90%

7.84%

7.60%

7.00%

6.80%

6.50%

6.17%
5.60%
5.00%
4.65%4.50%

3.70%

3.40%
2.76%2.90%

2.73%

2.50%

GDP

ກະສິກຳ
ຄຳດໝຳຍສະເລ່ ຍ (2016-20)

ປະຕິບັດ 2016

ອຸ ດສະຫະກຳ
ປະຕິບັດ 2017

ບລິກຳນ
ຄຳດຄະເນ 2018
ສະເລ່ ຍ 2016-18

ອຳກອນ
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ເປົັ້າໝາຍ 1: ເສດຖະກິດ
ໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ
ລາຍການ

- ກະສິກໍາ (%)

ຄາດໝາຍ

ປະຕິບດ
ັ

ປະຕິບດ
ັ

ຄາດຄະເນ

ສະເລ່ຍ

(2016-2020)

2016

2017

2018

(3 ປີ)

16,8

17,23

16,20

15,7

16,38

39

28,76

30,9

31,7

30,47

- ບໍລິການ (%)

35,4

42,48

41,5

41,7

41,90

- ອາກອນ (%)

8.8

11,53

11,4

10,9

11,27

- ອຸດສາຫະກໍາ (%)
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ໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ
ສະເລ່ ຍ

11.27
41.90

(3 ປີ)

30.47

ຄຳດຄະເນ 2018

16.38
10.90
41.70
31.70
15.70

ປະຕິບັດ

11.40
41.50

2017
30.90
16.20

ປະຕິບັດ

11.53
42.48

2016

28.76
17.23

ຄຳດໝຳຍ

5
35.40

(2016-2020)

39
16.80

-

5.00

10.00

15.00
ອຳກອນ

20.00
ບລິກຳນ

25.00
ອຸ ດສະຫະກຳ

30.00

35.00

40.00

45.00

ກະສິກຳ
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GDP ຕໍິ່ຫົວຄົນ
ລາຍການ
1

ປະຊາກອນ (ລ້ານຄົນ)

2

GDP ລາຄາປັດຈຸບັນ (ຕັ້ກີບ)

3

4

ຄາດໝາຍ
(2016-2020)

ປະຕິບດ
ັ
2016

ປະຕິບດ
ັ
2017

ຄາດຄະເນ
2018

6,60

6,92

7,04

173.329

129.279

140.749

152.425

GDP ຕໍິ່ຫົວຄົນ (USD)

2.978

2.408

2.468

2.599

GNI ຕໍິ່ຫົວຄົນ (USD)

2.354

2.209
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ສະຖຽນລະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກ
• ເງິນເຟິ:ັ້ 2 ປີ 8 ເດອນ 2018 ປະຕິບັດໄດ້ 1,66% (ຕໍິ່າກ່ອນອັດຕາການເຕີບໂຕ GDP)
• M2: ເພີິ່ມຂຶັ້ນໃນລະດັບ 10,9% ໃນປິ 2016 ແລະ 12,2% ໃນປີ 2017 (ຄາດໝາຍໃນຂອບບໍິ່ເກີນ 24%)
• ຄັງສໍາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ: 2016 ກຸ້ມ 5,26 ເດອນ, 2017 ກຸ້ມ 4,4 ເດອນ ແລະ ເດອນສິງຫາ 2018
ກຸ້ມ 3,3 ເດອນ.
• ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ
- ລາຍຮັບງົບປະມານ ປະຕິບັດໄດ້ 16,7% ຂອງ GDP (ຄາດໝາຍ 18,6% ຂອງ GDP)
- ລາຍຈ່າຍ ປະຕິບັດໄດ້ 22% ຂອງ GDP (ຄາດໝາຍ 23,3% ຂອງ GDP)
- ຂາດດຸນງົບປະມານ ສະເລ່ຍ 5,7% ຂອງ GDP (ຄາດໝາຍ 4,23% ຂອງ GDP)
• ການລົງທຶນລວມ: 30,4% ຂອງ GDP (ຄາດໝາຍ 29% ຂອງ GDP)

12

ສັງລວມການຈັດຕັັ້ງປະຕິບດ
ັ ແຜນ ແບ່ງຕາມແຫຼິ່ງທຶນ
ຄາດໝາຍ
ລາຍການ

1

2

ຄາດໝາຍ
2016-2020

%

3

4

2,5 ປີ (2016-2018)
ແຜນປີ

ປະຕິບັດຕົວຈິງ

5

6

%
ແຜນປີ
ທຽບໃສ່
ຄາດໝາຍ
ລວມ
7=5/3

%
%
ປະຕິບັດ ສົມທຽບການ
ຕົວຈິງ ປະຕິບັດ 2.5
ທຽບໃສ່ ປີໃສ່ຄາດໝາຍ
ແຜນປີ
8=6/5
9=6/3

1 ລົງທຶນລວມ

173,329,000.00

100%

2 ທຶນພາຍໃນ

20,799,480.00

12%

13,763,000.00

10,249,878.31

66.17%

74.47%

49.28%

3 ODA

31,199,220.00

18%

22,744,000.00

18,090,010.00

72.90%

79.54%

57.98%

4 ເອກະຊົນ

84,931,210.00

49%

50,184,000.00

81,561,820.00

59.09% 162.53%

96.03%

5 ຂະແໜງການເງິນ

36,399,090.00

21%

23,263,000.00

18,498,390.00

63.91%

50.82%

109,954,000.00 128,400,098.31 63.44% 116.78%

79.52%

74.08%
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ເປົັ້າໝາຍ 2: ສັງຄົມ
ວຽກງານລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ເກັບກລ
້ ກລະເບີດທີບ
ິ່ ທ
ໍິ່ ນ
ັ ແຕກ :
ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 92 ຈຸດສຸມ ຈໍານວນ 272 ໂຄງການ ເປັນມນຄ່າ 165,32 ຕັ້ກີບ; ທຶນປ່ອຍຜ່ານທະນາຄານນະໂຍ
ບາຍ 2.343,2 ຕັ້ກີບ. ມີຄອບຄົວປະມານ 11.359 ຄອບຄົວໃນຈໍານວນ 206 ບ້ານ ຂອງ 7 ເມອງ ທີິ່ໄດ້ຫຼຸດພົັ້ນອອກຈາກ
ບັນຊີທຸກຍາກ ຂອງກົມພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ສະຫະກອນ. ສາມາດທໍາລາຍລກລະເບີດທີິ່ບໍິ່ທັນແຕກໄດ້ໃນເນັ້ອທີິ່
53,000 ເຮັກຕາ ເຮັດຜ້ມີຄວາມສ່ຽງໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍຫຼຸດລົງຈາກ 302 (2008) ມາເປັນ 41 (2017) ແລະ ເຮັດໃຫ້ພວກ
ເຂົາມີໂອກາດການສ້າງເສດຖະກິດຫຼາຍຂຶັ້ນ.
•

ການສຶກສາ ແລະ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ:
ສບຕໍິ່ປະຕິຮບການສຶກສາ, ປັບປຸງຫຼັກສດການຮຽນ-ການສອນຢ່ທຸກຂັັ້ນ ເປັນຕົັ້ນ ປັບປຸງ ແລະ ກໍິ່ສ້າງ ໂຄງລ່າງພັ້ນ
ຖານທີິ່ຈໍາເປັນ, ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນ ຂອງເດັກ 3-5 ປີ ເພີິ່ມຈາກ 43% (2015) ມາເປັນ 56% (2018); ອັດຕາການເຂົັ້າ
ຮຽນສຸດທິບັນລຸ 98,8%; ການເຂົັ້າຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນບັນລຸ 83,1%; ປະເມີນການຮຽນຮ້ຂອງນັກຮຽນເພິ່ອຢັິ່ງຄຸນ
ນະພາບກ່ຽວກັບລະດັບການຮ້ໜັງສ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຄິດໄລ່ ແລະ ອິ່ນໆ.
•

ດ້ານສາທາລະນະສຸກ:
ສຸມໃສ່ພັດທະນາດ້ານສາທາລະນະສຸກທັງຄຸນນະພາບ ແລະ ປະລິມານຂອງການບໍລິການ ເປັນຕົັ້ນ: ການເພີິ່ມຂຶັ້ນຂອງ
ສຸກສາລາຂັັ້ນບ້ານ ເຮັດໃຫ້ອັດຕາການປົກຫຸມ
້ ການບໍລິການສາທາບັນລຸຂະຫຍາຍຕົວ 98%, ອັດຕາສ່ວນຂອງແມ່ຍິງທີິ່ກວດ
ສຸຂະພາບເປັນປະຈໍາ ເພີິ່ມຈາກ 50,6% ປີ 2016 ມາເປັນ 52,2% ປີ 2017, ອັດຕາເກີດລກມີແພດຊ່ວຍບັນລຸ 56,4%
ໃນປີ (2017), ສຸມໃສ່ວຽກງານໂພຊະນາການ ເຮັດໃຫ້ອັດຕາການຂາດໂພຊະນາການຫຼຸດລົງຈາກ 42,6% ໃນປີ 1990 ມາ
ເປັນ 18,5% ໃນປີ 2015, ອັດຕານໍາັ້ໜັກບໍິ່ໄດ້ມາດຕະຖານໃນກຸ່ມ 5 ປີ ລົງມາ ຫຼຸດລົງຈາກ 32% ມາເປັນ 20%, ອາຍຸ
ຍນສະເລ່ຍ 71 ປີ ແລະ ອິ່ນໆ.
•
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ເປົັ້າໝາຍ 2: ສັງຄົມ
• ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ:
 ັບປຸງເງິນເດອນຂັັ້ນຕໍິ່າຈາກ 620.000 ກີບ/ເດອນ ມາເປັນ 900.000 ກີບ/ເດອນ; ອັດຕາການປ້ອງກັນສັງຄົມ
ປ
ປະຕິບັດໄດ້ 996,000 ຄົນ ຫຼ 14% ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ (LFS 2017); ປັບປຸງຍຸດທະສາດການປ້ອງກັນສັງຄົມ
ແຫ່ງຊາດ; ອັດຕາການຫວ່າງງານ 2%; ແຮງງານໃນຂະແໜງກະສິກໍາກວມ 35,8%, ຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍ 21,4%, ປຸງ
ແຕ່ງອຸດສະຫະກໍາ 9%, ໄຟຟ້າ 0,7% ແລະ ບໍິ່ແຮ່ 0,5%.

• ການປົກປັກຮັກສາຮີດຄອງປະເພນີ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ສົິ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ:
ໂຄສະນາຢ່າງກວ້າງຂວາງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເປັນຕົັ້ນ: Biz News ແລະ CNN ກ່ຽວກັບປີທ່ອງທ່ຽວລາວ
2018, ສ້າງບ້ານວັດທະນະທໍາໄດ້ 61% ຂອງບ້ານທັງໝົດ, ຄອບຄົວວັດທະນະທໍາ 68% ຂອງຄອບຄົວທັງໝົດ, ນັກ
ທ່ອງທ່ຽວເຂົັ້າມາສະເລ່ຍ 4 ລ້ານເທິ່ອຄົນ ປີ 2016-2017 (ຄາດໝາຍ ຮອດປິ 2020 ແມ່ນ 6 ລ້ານເທິ່ອຄົນ) ແລະ ລາຍ
ຮັບສະເລ່ຍໃນໄລຍະດຽວກັນແມ່ນ 686 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ (ຄາດໝາຍ 953 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ).

• ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ:
ຕັັ້ງໜ້າສຶກສາອົບຮົມປະຊາຊົນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຢາເສບຕິດ , ການປຸ້ນຈີັ້, ການພະນັນ, ການບໍລິການທາງເພດ,
HIV/AIDS ເພິ່ອຫຼຸດຜ່ອນປະກົດການຫຍໍັ້ທໍັ້ໃນສັງຄົມ ເພິ່ອເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນສາມາດຮັບຮ້ເຖິງກົດໝາຍ ແລະ ບັນດາ
ນະໂຍບາຍ ໄດ້ມີການເຜີຍແຜ່ຜ່ານຫຼາຍຊ່ອງທາງ ເປັນຕົັ້ນ: ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ, ໂທລະພາບ, ໂທລະໂຄ່ງແຂວງ, ຂ່າວ,
ໜັງສພິມ ແລະ ອິ່ນໆ.
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• ດ້ານນຕ
ິ ກ
ິ າໍ ໄດ້ມກ
ີ ານປບ
ັ ປຸງກດ
ົ ໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ບົດແນະນາໍ ຫາຼ ຍສະບັບຄ:
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນໍັ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນແຫຼິ່ງນໍັ້າ ສະບັບປັບປຸງປີ 2017 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸ
ທົກກະສາດ, ຂໍັ້ຕົກລົງ ມາດຕະຖານຄວບຄຸມມົນລະພິດແຫ່ງຊາດ ແລະ ຮັບຮອງ ດໍາລັດວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານ
ສິິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ, ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ຈັດສັນຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນຈາກໂຄງການພັດ
ທະນາ, ຂໍັ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການປະເມີນສິິ່ງແວດລ້ອມແບບຍຸດທະສາດ, ດໍາລັດວ່າດ້ວຍກອງທຶນປົກປັກຮັກສາ
ສິິ່ງແວດລ້ອມ.

• ຊັບພະຍາກອນນໍາັ້ :
ໄດ້ປັບປຸງ ແລະ ຮັບຮອງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນໍັ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍັ້າ ໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດໃນປີ 2017 ເພິ່ອ
ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍັ້າໃຫ້ມີຄວາມຍນຍົງ . ນອກຈາກນີັ້ ຍັງໄດ້ມີການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການອິ່ນໆ ກ່ຽວກັບ
ສິດທິ ແລະ ການນໍາໃຊ້ນໍັ້າ ເປັນຕົັ້ນ: ການອະນຸຍາດການປ່ອຍນໍັ້າເສຍ, ການປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນນໍັ້າ ແລະ ດິນ
ທາມ, ການຄຸ້ມຄອງນໍັ້າໄຕ້ດິນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງອ່າງຮັບນໍັ້າ.
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• ອັດຕາການປົກຫຸ້ມປ່າໄມ້ບັນລຸ 58% (ຄາດໝາຍ 70%); ທົິ່ວປະເທດ ມີປ່າປ້ອງກັນທັງໝົດ 139 ແຫ່ງ
ກວມເອົາເນັ້ອທີິ່ 7,9 ລ້ານເຮັກຕາ. ໃນນີັ້, ປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດ 49 ແຫ່ງ ກວມເນັ້ອທີິ່ 7,4 ລ້ານເຮັກຕາ.

• ລັດຖະບານໄດ້ສຸມໃສ່ການສົິ່ງເສີມການເຮັດກະສິກໍາທີິ່ມີສາມາດຮັບມການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ ອາກາດ ເພິ່ອ
ຮັບປະກັນການຜະລິດສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ. ໄດ້ປະເມີນຄວາມຕ້ອງການພາຍຫຼັງເກີດ
ໄພພິບັດ ເພິ່ອລະດົມການຊ່ວຍເຫຼອ ແລະ ຟັ້ນຟຄນຈາກສາກົນ. ສໍາເລັດການສ້າງສະຖານີອຸຕຸນິຍົມໃໝ່
ໄດ້ 5 ສະຖານີ ເທົິ່າກັບ 33% ຂອງ ແຜນການ 5 ປີ ແລະ ສໍາເລັດ ການສ້າງສະຖານີ ອຸທົກກະສາດໃໝ່
ໄດ້ 20 ສະຖານີ ເທົິ່າກັບ 56% ຂອງແຜນການ 5 ປີ.
• ຖະແຫຼງການປາຣີ: ໃນວັນທີ 7 ກັນຍາ 2016, ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທໍາອິດໃນອາຊຽນ ແລະ ເປັນ
ປະເທດທີ 26 ໃນໂລກ ທີິ່ໄດ້ເຮັດສັດຕະຍາບັນຖະແຫຼງການປາຣີ ວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າ
ອາກາດ.
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ວຽກງານປິິ່ນອ້ອມທີຕ
ິ່ ິດພັນກັບຫຼາຍຂະແໜງການ
• ລັດຖະບານໄດ້ສຸມໃສ່ການອອກມາດຕະການໃນການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມເເຂງຂັັ້ນທ້ອງຖິິ່ນ ໂດຍສະເພາະ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ 3 ສ້າງ ໃນ 148 ເມອງ.
• ກະຊວງພາຍໃນ ໄດ້ເຮັດການປະເມີນກ່ຽວກັບໂຄງຮ່າງການຈັດຕັງັ້ ແລະ ໜ້າທີິ່ຢ່ທຸກຂັັ້ນ, ເພິ່ອປັບປຸງ
ຄວາມມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມມີປະສິດທະຜົນ ຂອງວຽກງານບໍລິຫານລັດ.
• ສປປ ລາວ ໄດ້ປັບປຸງນິຕິກໍາທີິ່ສໍາຄັນ ແລະ ຈໍາເປັນ (ປັບປຸງລັດຖະທໍາມະນນ…)

• ການປັບປຸງກົດໝາຍອາຍາ ແລະ ກົດໝາຍແພ່ງ ຈໍານວນໜຶິ່ງ
• ໄດ້ມີການສ້າງ ແລະ ລົງທະບຽນ ສະມາຄົມທີິ່ບໍິ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ 152 ແຫ່ງ ແລະ ມນລະນິທີ 11 ແຫ່ງ;
ແລະ ໄດ້ປັບປຸງຮ່າງດໍາລັດກ່ຽວກັບ ສະມາຄົມທີິ່ບໍິ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ ເລກທີ 238 ແລະ ເຊັນຮັບໃນປີ 2017.
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ວຽກງານປິິ່ນອ້ອມທີຕ
ິ່ ດ
ິ ພັນກັບຫຼາຍຂະແໜງການ
•

ໄດ້ກໍານົດນະໂຍບາຍ ແລະ ຂອບນິຕິກໍາ ເພິ່ອປັບປຸງວຽກງງານນະວັດຕະກໍາ ເປັນຕົັ້ນ: ກົດໝາຍກ່ຽວກັບຊັບສິນ
ທາງປັນຍາ, ການຂຶັ້ນເຄິ່ອງໝາຍການຄ້າ , ລິຂະສິດ ແລະ ສິດທິບັດອຸດສະຫະກໍາ. ນອກຈາກນີັ້ ຍັງໄດ້ຄົັ້ນຄວ້າ
ກ່ຽວກັບກົດໝາຍ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ ແລ້ວນໍາສະເໜີຕໍິ່ສະພາເພິ່ອຮັບຮອງ. ກະຊວງວິທະຍາສາດ
ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ ໄດ້ຕິດຕັັ້ງເຄິ່ອງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານ ICT ແລະ ອຸປະກອນເຕັກໂນໂລຢີໃນຫຼາຍໆ
ຂົງເຂດ ເປັນຕົັ້ນ ຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະ ຂະເເໜງການອິ່ນໆ.

•

ໄດ້ສົິ່ງບົດລາຍງານ CEDAW ໃຫ້ແກ່ຄະນະກໍາມະການ CEDAW ໃນປີ 2017. ຍຸດທະສາດບົດບາດຍິງຊາຍຢ່ທຸກຂົງເຂດ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢ່າງຕັັ້ງໜ້າການຮ່ວມມ ໃຕ້-ໃຕ້ ແລະ ແຜນງານການຮ່ວມມອິ່ນ
ກັບສາກົນ ກໍິ່ມີຫຼາຍໆກິດຈະກໍາທີິ່ສະໜັບສະໜຸນການພັດທະນາວຽກງານ ICT ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ.

•

ໄດ້ປຶກສາຫາລມີແບບສ່ວນຮ່ວມຂອງທຸກພາກສ່ວນຢ່າງກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບ ນະໂຍບາຍຜ້ໃຫຍ່ ແລະ ໄວໜຸ່ມ
ແຫ່ງຊາດ ດ້ວຍການເປັນເຈົັ້າການຂອງ ສນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ. ນະໂຍບາຍນີັ້ເປັນບາດກ້າວ
ສໍາຄັນໃນການກໍານົດ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາທີິ່ ຜ້ໃຫຍ່ ແລະ ໄວໜຸ່ມຜະເຊີນໜ້າ ເປັນຕົັ້ນ ອັດຕາການບໍິ່ຈົບຊັັ້ນ
ມັດທະຍົມ, ການແຕ່ງງານກ່ອນໄວ ແລະ ອັດຕາການເກີດລກໃນກຸ່ມອາຍຸສງ, ຈຸດປະສົງເພິ່ອຮັບປະກັນໃຫ້
ພວກເຂົາໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ.
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3.ຈຸດອ່ອນ, ຂໍັ້ຄົງຄ້າງ, ສິິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ບົດຮຽນ
ທີິ່ຖອດຖອນໄດ້
• ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII ມີຂໍັ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສິິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍພໍ
ສົມຄວນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ.
• ຄາດໝາຍດ້ານເສດຖະກິດມີຄວາມສ່ຽງທີິ່ຈະບໍິ່ບັນລຸ ໜຶິ່ງໃນສາເຫດແມ່ນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດທໍາມະຊາດ
ເປັນຕົັ້ນ ໄພນໍັ້າຖ້ວມໃນປີ 2018 ມີ 17 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທີິ່ຖກກະທົບຈາກໄພນໍັ້າຖ້ວມ, ພິເສດ
ແມ່ນແຂວງອັດຕະປ ທີິ່ຖກກະທົບໜັກກວ່າແຂວງອິ່ນ ໆ ຍ້ອນຄກັັ້ນນໍັ້າຂອງເຂິ່ອນໄຟຟ້າເຊປຽນ-ເຊນໍັ້ານ້ອຍແຕກ,
ໄດ້ສົິ່ງຜົນກະທົບເສຍຫາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍິ່ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII.
• ການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາຢ່ຂະແໜງອິ່ນ ນອກຂະແໜງການກະສິກໍາຍັງມີຈາໍ ກັດ.
• ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາສ່ວນໃຫຍ່ຍັງອີງໃສ່ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດເປັນຫຼັກ ແລະ ການສົິ່ງອອກແມ່ນຍັງມີຈໍາກັດ
ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜະລິດຕະພັນມີບໍິ່ຫຼາຍ, ຕະຫຼາດທີິ່ຈະສົິ່ງອອກ ແລະ ຄ່ຄ້າຂາຍຍັງມີຈໍາກັດ.
• ຍັງມີຂໍັ້ຈໍາກັດ ແລະ ຫຍຸ້ງຍາກ ໃນພາກທຸລະກິດ, SME ຍັງບໍິ່ສາມາດເຂົັ້າເຖິງແຫຼິ່ງທຶນໄດ້ຫາຼ ຍເທົິ່າທີິ່ຄວນ.
• ສະຖຽນລະພາບດ້ານເສດຖະກິດ: ການເກັບລາຍຮັບ, ການຄຸ້ມຄອງດ້ານການເງີນ ແລະ ງົບປະມານ, ການຄຸ້ມຄອງໜີັ້
ສິນ ຍັງພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.

• ແຮງງານທີິ່ມີຄຸນນະພາບຍັງຈໍາກັດ ແລະ ແຮງງານນອກລະບົບຍັງກວມອັດຕາສ່ວນສງ.
• ແຫຼິ່ງທຶນເພິ່ອແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຍັງຈໍາກັດຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະ ການສ້າງພັ້ນຖານໂຄ່ງລ່າງທີຈ
ິ່ ໍາເປັນ ແລະ ການເກັບ
ກ້ລກລະເບີດທີິ່ບທ
ໍິ່ ນ
ັ ແຕກ ລວມທັງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼອຜ້ໄດ້ຮບ
ັ ເຄາະຮ້າຍ.
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3.ຈຸດອ່ອນ, ຂໍັ້ຄົງຄ້າງ, ສິິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ບົດຮຽນ
ທີິ່ຖອດຖອນໄດ້ (ຕ່ໍ)
•

ການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ໂຄງການພັດທະນາໂຄງລ່າງຂະໜາດໃຫຍ່ ຍັງບໍິ່ມີຄວາມຄບໜ້າເທົິ່ທີິ່ຄວນ ເປັນຕົັ້ນ ຂະແໜງໄຟ
ຟ້າ, ບໍິ່ແຮ່; ແຕ່ຂະແໜງບໍລິການຍັງບໍິ່ປະກອບສ່ວນຫຼາຍເທົິ່າທີິ່ຄວນ.

•

ເຖິງວ່າການເຂົັ້າເຖິງການສຶກສາຂັັ້ນປະຖົມ ເພີິ່ມຂຶັ້ນຫຼາຍ, ແຕ່ອັດຕາການຈົບ ຫຼ ອັດຕາການລອດເຫຼອຍັງຕໍິ່າ, ຍ້ອນອັດຕາ
ການອອກໂຮງຮຽນຂອງ ປ 1 ແລະ ອັດຕາການຄ້າງຫ້ອງຍັງສງ.

•

ໃນກຸ່ມທີິ່ມີອາຍຸ 15-24 ປີ, ອັດຕາການຮ້ຫນັງສສໍາລັບນັກຮຽນຊາຍແລະນັກຮຽນຍິງໄດ້ຮັບການປັບປຸງແຕ່ຍັງມີຄວາມ
ແຕກໂຕນກັນຫຼາຍ, ນັກຮຽນຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມ ທີິ່ເຂົັ້າສ່ຕະຫຼາດແຮງງານ ມີທັກສະການແກ້ໄຂບັນຫາບໍິ່ພຽງພໍ ແລະ ຂາດ
ທັກສະດ້ານວິຊາຊີບ.

•

ການເຂົັ້າເຖິງແຫຼງິ່ ນ້ໍາ ແລະ ສະຖານທີສ
ິ່ ຸຂາພິບານເພີິ່ມຂນ
ັ້ ແຕ່ການຖ່າຍຊະຊາຍຍັງມີຫຼາຍ 26,2% (LSIS II, ປີ 2017)

•

ການເຂົັ້າເຖິງສະຫວັດດີການສັງຄົມຍັງມີຈໍາກັດ.

•

ລາຍຮັບການທ່ອງທ່ຽວຂອງ ສປປ ລາວ ຍັງຕໍິ່າກ່ວາປະເທດອິ່ນໆໃນອາຊຽນ, ນັກທ່ອງທ່ຽວສ່ວນຫຼາຍມາຢ້ຽມຢາມລາວ
ເພາະເປັນທາງຜ່ານ ຫຼ ເປັນປະເທດໃກ້ຄຽງເທົິ່ານັັ້ນ ບໍິ່ແມ່ນຍ້ອນເປັນຈຸດຫມາຍປາຍທາງຕົັ້ນຕໍ.

•

ການຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມຍັງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເປັນຕົັ້ນ ຈໍານວນຂອງຊີວະນາໆພັນທີິ່ຖກຄຸກຄາມຈົນສນພັນໄດ້ເພີິ່ມຂຶັ້ນ
ຈາກ 115 ຊະນິດ ໃນປີ 2008 ເປັນ 210 ຊະນິດ ໃນປີ 2017; ລະບົບເຕອນໄພລ່ວງໜ້າຍັງຈໍາກັດ.
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• ສ້າງຄວາມສອດຄ່ອງລະຫວ່າງການວາງແຜນ ແລະ ງົບປະມານ
- ມີລະບົບຕິດຕາມກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານການເງິນຂອງຂະແໜງການ, ແຜນງົບປະມານ ແລະ ງົບປະມານທີິ່
ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຕົວຈິງ.
- ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງດ້ານການເງິນ, ກໍານົດການເງິນໄລຍະຍາວ ຈົນຮອດປີ 2030 ເປັນຕົັ້ນການຄາດຄະເນການ
ໃຊ້ຈ່າຍ ເພິ່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການກໍານົດຍຸດທະສາດການເງິນ.
- ສ້າງຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ເປັນເອກະພາບລະຫວ່າງແຜນພັດທະນາຂອງບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ຮັບປະກັນ
ໃຫ້ເຊິ່ອມໂຍງກັບ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ເປັນຕົັ້ນການສ້າງມາດຖານການວາງແຜນ
ກິດຈະກໍາໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນການເງິນ.
• ຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງບັນດາຍຸດທະສາດກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ການຫຼຸດພົັ້ນອອກ
ຈາກປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ, ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເປົັ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍນຍົງ ແລະ ການເຕີບໂຕສີຂຽວ
- ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ກອງເລຂາແຫ່ງຊາດເພິ່ອການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ SDG ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສງ, ສບຕໍິ່ເຊິ່ອມ
ໂຍງ SDG ເຂົັ້າໃນແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ IX (2021-2025) ແລະ ຄັັ້ງທີິ່ X (2026-2030).

- ປັບປຸງຂອດການປະສານງານທຸກຂັັ້ນໃຫ້ມີຄວາມເຂັັ້ມແຂງ, ນໍາໃຊ້ເຄ ິ່ອງມ ໃນການກໍານົດບ ລິມະສິດຫຼາຍມິຕິ
ແລະ ເຄິ່ອງມຊ່ວຍໃນການຕັດສິນໃຈ ເພິ່ອສາມາດຕິດຕາມຄວາມຄບໜ້າໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ SDG ຢ່າງມີ
ປະສິດທິຜົນ.

- ສບຕໍປ
ິ່ ັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຍຸດທະສາດໃນການອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ.
- ສ ບຕໍິ່ກໍານົດບ ລິມະສິດ ແລະ ຄາດໝາຍຂອງ ການເຕີບໂຕສີຂຽວເຂົັ້າໃນຍຸດທະສາດການພັດທະນາແຫ່ງຊາດ,
ຂະແໜງການ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ IX (2021-2025).
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ທິດທາງໃນຕໍິ່ໜ້າ (ຕໍິ່)
• ປັບປຸງຂອບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ
- ສໍາລັບໄລຍະທ້າຍຂອງ ແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII ແມ່ນສຸມໃສ່ການທົບທວນຄນເປົັ້າໝາຍ ແລະ
ດັດປັບບາງຄາດໝາຍ ແລະ ຂອບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ທີິ່ຍັງມີຂໍັ້ຈໍາກັດ.
- ກະກຽມສ້າງແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ IX ເຮັດຄຽງຄ່ກັບການກໍານົດຂອບຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ
ແຜນດັິ່ງກ່າວ.
• ກໍານົດບລິມະສິດອັນໃໝ່ຂອງວຽກງານທີິ່ຕິດພັນກັບຫຼາຍຂະແໜງການໃນໄລຍະແຜນການ 5 ປີ
ຄັັ້ງທີ IX ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາໃນໄລຍະໃໝ່.
• ສບຕໍິ່ສ້ຊົນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາເປົັ້າໝາຍ, ຄາດໝາຍ ແລະ ວຽກງານຈຸດສຸມ ທີິ່ໄດ້ກໍານົດຢ່ໃນ
ແຜນ 5 ປິ ຄັັ້ງທີ VIII (2016-2020) ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສງ.
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