
 

 

ບດົບນັທກຶເສດຖະກດິຂອງປະເທດ ສປປ ລາວ 

ການໝູນໃຊ ້ທ ີ່ຕັງ້ທາງຍຸດທະສາດ ແລະ ຄວາມອຸດມົຮັີ່ ງມ ທາງທ າມະຊາດ ໃຫເ້ກ ດປະໂຫຍດສູງທ ີ່ ສຸດ ເພ ີ່ ອການເຕ ບໂຕ
ແບບສມົບູນ ແລະ ຍ ນຍງົ 

ຂ ຈ້ າກດັຂອງຮູບແບບການເຕ ບໂຕ ຂອງ ສປປ ລາວ ເຫນັໄດຊ້ດັເຈນຂຶນ້ 

1. ພາຍຫ ງັການເຕ ບໂຕດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ການພດັທະນາໃນລະດບັສູງຕະຫ ອດສອງທດົສະຫວດັຜີ່ ານມາ, 
ຂ ຈ້ າກດັຈ ານວນໜຶີ່ ງ ຂອງຮູບແບບການເຕ ບໂຕຂອງ ສປປ ລາວ ໄດສ້ະແດງອອກຢີ່ າງຊດັເຈນຂຶນ້. ນບັຕັງ້ແຕີ່ ປ  2000 ເປັນຕ ົ້ນ
ມາ, ປະເທດລາວໄດເ້ປັນໜຶີ່ ງໃນປະເທດທ ີ່ ມ ການເຕ ບໂຕທາງເສດຖະກດິທ ີ່ ໄວທ ີ່ ສຸດໃນໂລກ ໂດຍມ ອດັຕາການເຕ ບໂຕສະເລີ່ ຍ
ຕ ີ່ ປ ປະມານ 7 ສີ່ ວນຮອ້ຍ ເຊິີ່ ງຂບັເຄ ີ່ ອນຫ ກັໆໂດຍຂະແໜງການຊບັພະຍາກອນທ ີ່ ເນັນ້ໃສີ່ ການນ າໃຊທ້ນຶສູງ (ບ ີ່ ແຮີ່  ແລະ ພະ
ລງັງານໄຟຟາ້ນ າ້ຕກົ) ແລະ ໄດຮ້ບັສະໜບັສະໜູນຈາກການພດັທະນາພ ນ້ຖານໂຄງລີ່ າງ. ແຕີ່ ວີ່ າ, ປັດໄຈຂບັເຄ ີ່ ອນຂອງການເຕ ບ
ໂຕນັນ້ ຍງັບ ີ່ ສມົບູນພ . ການເຕ ບໂຕຂອງລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນ (GDP) ທ ີ່ ເຂັມ້ແຂງ ບ ີ່ ໄດສ້າ້ງວຽກເຮດັງານ
ທ າໄດຫ້ າຍເທົີ່ າທ ີ່ ຄາດການໄວ.້ ລະດບັຄວາມທຸກຍາກໄດຫ້ ຸດລງົ ແຕີ່ ຈງັຫວະການຫ ຸດລງົ ພດັຊກັຊາ້ກວີ່ າປະເທດເສດຖະກດິ
ອ ີ່ ນໆໃນພາກພ ນ້ທ ີ່ ມ ການຂະຫຍາຍໂຕໄວ. ຍິີ່ ງໄປກວີ່ ານັນ້, ການເຕ ບໂຕນ  ້ ແມີ່ ນບ ີ່ ມ ຄວາມຍ ນຍງົໃນດາ້ນສິີ່ ງແວດລອ້ມ. 
ທນຶຮອນທາງດາ້ນທ າມະຊາດທ ີ່ ມ ຢູີ່  ໄດຫ້ລຸດໜອ້ຍຖອຍລງົ ເຖງິແມີ່ ນວີ່ າຈະຢູີ່ ໃນອດັຕາທ ີ່ ຊາ້ລງົຕັງ້ແຕີ່ ປ  2015 ເປັນຕົນ້
ມາກ ີ່ ຕາມ, ແຕີ່  ປີ່ າໄມກ້ ຄ ຊບັພະຍາກອນນ າ້ຂອງປະເທດ ກ ຍງັມ ຄວາມສີ່ ຽງຢູີ່ .  

2. ການເອ ີ່ ອຍອ ງໃສີ່ ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດທ ີ່ ມ ມາເລ ອ້ຍໆ ໄດນ້ າໄປສູີ່ ຄວາມບອບບາງຂອງເສດຖະກດິມະຫາພາກຢີ່ າງມະ
ຫາສານ.  ໜ ສ້ນິລດັໄດເ້ພ ີ່ ມສູງຂຶນ້ໄປເຖງິລະດບັວກິດິ ເປັນ 20 ສີ່ ວນຮອ້ຍ ຂອງ GDP ນບັແຕີ່ ປ  2010 ເປັນຕົນ້ມາ, 
ເນ ີ່ ອງຈາກອດັຕາການເກບັລາຍຮບັທ ີ່ ຕ ີ່ າ ແລະ ການລງົທນຶໃສີ່ ຂະແໜງການໄຟຟາ້ຈາກເງນິກູຢ້ ມ. ມາຮອດປ  2017, ການສົີ່ ງ
ອອກຊບັພະຍາກອນ ແລະ ການນ າເຂົາ້ທນຶທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງນັນ້ ກ ໄດແ້ຂງຄີ່ າເງນິກ ບຂຶນ້ ບວກກບັຄີ່ າແຮງງານທ ີ່ ສູງຂຶນ້ ນັນ້ໄດບ້ນັ
ທອນການແຂີ່ ງຂນັຂອງຂະແໜງການສົີ່ ງອອກສນິຄາ້ທ ີ່ ບ ີ່ ແມີ່ ນຊບັພະຍາກອນ ກ ຄ  ເຮດັໃຫກ້ານເຕ ບໂຕໃນຂະແໜງດັີ່ ງກີ່ າວນັນ້
ຊາ້ລງົ. ການລງົທນຶຂອງລດັໃນຂະແໜງບ ີ່ ແຮີ່  ແລະ ພະລງັງານໄຟຟາ້ ນັນ້ໄດຫ້ລຸດຜີ່ ອນກ າລງັແຮງທາງດາ້ນການເງນິຂອງລດັ 
ແລະ ເຫ  ອໜອ້ຍສ າລບັການລງົທນຶໃສີ່ ຂະແໜງການກະສກິ າ, ການສກຶສາ, ການບ ລກິານສຸຂະພາບ, ແລະ ການບ ລກິານພາກລດັ
ອ ີ່ ນໆ ເຊິີ່ ງຄາດວີ່ າຈະໃຫຜ້ນົຕອບແທນໄລຍະຍາວຜີ່ ານສກັກະຍະພາບຂອງແຮງງານທ ີ່ ເພ ີ່ ມສູງຂຶນ້. 
ການແຜີ່ ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ໄດເ້ພ ີ່ ມຄວາມກດົດນັທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ການເງນິ ໃຫໜ້ກັຂຶນ້. ໃນປ  
2020 ປະເທດລາວໄດບ້ນັທກຶ ການເຕ ບໂຕຂອງ GDP ທ ີ່ ຕ ີ່ າທ ີ່ ສຸດ ເປັນຄັງ້ທ າອດິໃນຮອບສາມທດົສະຫວດັຜີ່ ານມາ ແລະ ຍງັ
ປະເຊ ນກບັຄວາມສີ່ ຽງ ທ ີ່ ວີ່ າຄວາມຄ ບໜາ້ໃນການຫລຸດຜີ່ ອນຄວາມທຸກຍາກທ ີ່ ບນັລຸໄດໃ້ນໄລຍະຜີ່ ານມາ ຈະປ ້ນກບັຄ ນ ໂດຍ
ສະເພາະສ າລບັແມີ່ ຍງິ ແລະ ຄວົເຮ ອນທຸກຍາກໃນຊນົນະບດົ. 

ສິີ່ ງທ ີ່ ແຕກຕີ່ າງຈາກປະເທດອ ີ່ ນໆທ ີ່ ບ ີ່ມ ຊາຍແດນຕດິກບັທະເລ ແມີ່ ນຊບັສນິທາງທ າມະຊາດ ແລະ ສະຖານທ ີ່ ຕັງ້ຂອງ ສປປ 
ລາວ ເປັນທີ່ າແຮງບົີ່ ມຊອ້ນທ ີ່ ສ າຄນັ ສ າລບັຮູບແບບຂອງການເຕ ບໂຕທ ີ່ ສມົບູນ ແລະ ຍ ນຍງົກວີ່ າເກົີ່ າ 

3. ໃນຂະນະທ ີ່  ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທ ີ່ ບ ີ່ ມ ຊາຍແດນຕດິກບັທະເລ ທ ີ່ ມ ຄີ່ າຂນົສົີ່ ງສູງ, ຈດຸນ ອ້າດປີ່ ຽນແປງໃນໄວໆນ  ້ຍອ້ນ
ໂຄງການທາງລດົໄຟ ແລະ ພ ນ້ຖານໂຄງລີ່ າງຕີ່ າງໆ. ສປປ ລາວ ມ ຄວາມໄດປ້ຽບທ ີ່ ເປັນຕາອດິສາ ຍອ້ນມ ຄວາມອຸດມົຮັີ່ ງມ ທາງ
ທ າມະຊາດ, ມ ປະຊາກອນໜຸີ່ ມນອ້ຍ ແລະ ມ ທ ີ່ ຕັງ້ທາງຍຸດທະສາດ. ສປປ ລາວ ມ ທນຶຮອນທາງທ າມະຊາດມະຫາສານ ລວມ
ທງັ ຄວາມອຸດມົສມົບູນຂອງປີ່ າໄມ,້ ຊ ວະນາໆພນັ, ແຮີ່ ທາດ ແລະ ປະເພດດນິດອນຕີ່ ອນຫຍາ້ຕີ່ າງໆ ກ ຄ  ການເຂົາ້ເຖງິນ າ້. ມນັ
ໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັຢີ່ າງຊດັເຈນວີ່ າ ມູນຄີ່ າປັດຈບຸນັຂອງຜນົປະໂຫຍດທ ີ່ ຈະໄດຮ້ບັໃນອະນາຄດົຈາກການປົກປັກຮກັສາສິີ່ ງແວດ



 

 

ລອ້ມນັນ້ ແມີ່ ນສູງກວີ່ າຫ າຍ ຖາ້ສມົທຽບໃສີ່  ການຂຸດຄົນ້ຊບັພະຍາກອນແບບບ ີ່ ມ ການຄວບຄຸມ. ຖາ້ມ ການຂຸດຄົນ້ຢີ່ າງຍ ນຍງົ 
ແລະ ໃນຈງັຫວະທ ີ່ ຊາ້ລງົ, ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ກ ຍງັຈະສາມາດເປັນຕວົຂບັເຄ ີ່ ອນທ ີ່ ເຂັມ້ແຂງສ າລບັການເຕ ບໂຕແບບ
ສມົບູນໃນໄລຍະຍາວ. ສປປ ລາວ ເປັນໜຶີ່ ງໃນປະເທດທ ີ່ ມ ປະຊາກອນໜຸີ່ ມທ ີ່ ສຸດໃນພາກພ ນ້, ຊຶີ່ ງມ ທີ່ າແຮງ ທ ີ່ ຈະໄດຮ້ບັຄີ່ າປັນ
ຜນົດາ້ນປະຊາກອນທ ີ່ ສູງຂຶນ້ ໃນທດົສະຫວດັຕ ີ່ ໜາ້. 

4. ທ ີ່ ຕັງ້ທາງພູມສາດຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍມ ປະເທດເພ ີ່ ອນບາ້ນທ ີ່ ມ ການເຕ ບໂຕດາ້ນເສດຖະກດິໄວທ ີ່ ສຸດໃນໂລກ ກ ເປັນຊບັ
ສນິສ າຄນັ. ການຄາ້ກບັປະເທດເຫ ົີ່ ານ  ້ແລະ ການລງົທນຶຈາກປະເທດເຫ ົີ່ ານ ສ້າມາດຂບັເຄ ີ່ ອນການເຕ ບໂຕໂດຍລວມຂອງ ສປປ 
ລາວໄດ ້ໄປຄຽງຄູີ່ ກບັ ການຫນັປີ່ ຽນເສດຖະກດິຈາກການຂຸດຄົນ້ ແລະ ພະລງັງານໄຟຟາ້ ຫ   ພະລງັງານຖີ່ ານຫ ນ ໄປເປັນເສດຖະ
ກດິທ ີ່ ມ ຄວາມຫ າກຫ າຍຂຶນ້. ສປປ ລາວ ມ ຊາຍແດນຕດິກບັຫາ້ປະເທດ ທ ີ່ ກວມເອາົ 17 ສີ່ ວນຮອ້ຍຂອງ GDP ໂລກ ແລະ 
ມ ປະຊາກອນຫ າຍກວີ່ າໜຶີ່ ງສີ່ ວນຫາ້ຂອງປະຊາກອນໂລກ. ສີ່ ວນໃຫຍີ່ ແມີ່ ນປະເທດທ ີ່ ຮັີ່ ງມ , ມ ລະບບົການຄາ້ເປ ດ, ຕະຫ າດຂະ
ຫຍາຍໂຕ ແລະ ຕອ້ງການແຮງງານ ແລະ ສນິຄາ້ ພອ້ມນ ຍ້ງັໄດເ້ຂົາ້ຮີ່ ວມໃນຕີ່ ອງໂສມູ້ນຄີ່ າໂລກ (global value chains ຫ   
GVCs). ນັນ້ໝາຍຄວາມວີ່ າ ປະເທດເຫ ົີ່ ານ ມ້ ຄວາມຕອ້ງການຕ ີ່  ການສົີ່ ງອອກຂອງ ສປປ ລາວ, ບວກກບັເປັນແຫ ີ່ ງນ າເຂົາ້ທ ີ່

ຖ ກ ໄປຄຽງຄູີ່ ກບັ ໂອກາດເຂົາ້ຮີ່ ວມຕີ່ ອງໂສມູ້ນຄີ່ າໂລກ  ແລະ ດງຶດູດການລງົທນຶຈາກຕີ່ າງປະເທດ  ແມີ່ ນຢູີ່ ຕ ີ່ ໜາ້ບາ້ນແລວ້. 
ດວ້ຍເຫດຜນົເຫ ົີ່ ານັນ້ ສປປ ລາວ ຈຶີ່ ງສາມາດມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມໃນຕີ່ ອງໂສມູ້ນຄີ່ າກບັສາກນົ ໂດຍ ປີ່ ອຍໃຫຕ້ະຫ າດຕາມທ ີ່ ຕັງ້ເປັນ
ຕວົຂບັເຄ ີ່ ອນໃຫເ້ກ ດຂຶນ້. ມາຮອດປັດຈບຸນັ ໄດມ້ ຫ ກັຖານຊ ແ້ຈງວີ່ າ ຄວາມຄ ບໜາ້ພວມໄປໃນທດິທາງດັີ່ ງກີ່ າວນ .້ ຕວົຢີ່ າງ: 
ໃນບ ີ່ ດນົມານ  ້ການລງົທນຶ ໃນຂະແໜງການປຸງແຕີ່ ງເພ ີ່ ອສົີ່ ງອອກຢູີ່ ເຂດເສດຖະກດິພເິສດ ໄດເ້ອ ອ້ອ ານວຍໃຫແ້ກີ່ ການສົີ່ ງອອກ
ໃນຂະແໜງການໄຟຟາ້, ໂທລະຄມົມະນາຄມົ, ແລະ ອຸປະກອນໄຟຟາ້ ກ ຄ  ອຸດສາຫະກ າອາຫານ. 

ແຕີ່ ວີ່ າ ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທ ີ່ ມ ນະໂຍບາຍປິດ ຫ າຍກວີ່ າ ເປັນປະເທດທ ີ່ ມ ແຜີ່ ນດນິປິດບ ີ່ ຕດິຈອດກບັທະເລ: ບນັຫານ ້

ຕອ້ງໄດຮ້ບັການປີ່ ຽນແປງ ເພ ີ່ ອໃຫປ້ະເທດຊາດໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດສູງທ ີ່ ສຸດຈາກການນ າໃຊທ້ີ່ າແຮງບົີ່ ມຊອ້ນດັີ່ ງກີ່ າວ. 

5. ວໄິສທດັຂອງລດັຖະບານໃນການຫນັປະເທດໃຫມ້ ເສັນ້ທາງເຊ ີ່ ອມຈອດນັນ້ໜກັແໜນ້ດ  ແຕີ່ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການປະຕິ
ຮູບຕີ່ າງໆທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ຄວາມຄ ບໜາ້ ແມີ່ ນຈ າກດັຖີ່ ວງດງຶທີ່ າແຮງບົີ່ ມຊອ້ນຂອງປະເທດ. ລດັຖະບານແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ ມ ຄວາມເຂົາ້ໃຈ
ຖ ກກີ່ ຽວກບັ ຜນົປະໂຫຍດຂອງສະຖານທ ີ່ ຕັງ້ຍຸດທະສາດຂອງປະເທດ ໂດຍມ ຍຸດທະສາດການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົທ ີ່

ສຸມໃສີ່  ການຄາ້, ການລງົທນຶ ແລະ ການສາ້ງ ສປປ ລາວ ໃຫເ້ປັນປະເທດຂວົຕ ີ່  (ວໄິສທດັໃນການຫນັປະເທດໃຫມ້ ເສັນ້ທາງ
ເຊ ີ່ ອມຈອດ) ພາຍໃນພາກພ ນ້. ເພ ີ່ ອໃຫບ້ນັລຸວໄິສທດັນ  ້ ຈຶີ່ ງໄດມ້ ການລງົທນຶມະຫາສານໃສີ່ ພ ນ້ຖານໂຄງລີ່ າງເສັນ້ທາງລດົໄຟ 
ແລະ ເສັນ້ທາງບກົອ ີ່ ນໆ. ແຕີ່ ວີ່ າ ການປະຕຮູິບດາ້ນຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດ (ເຊັີ່ ນຊບັພະຍາກອນມະນຸດ, ລະບບົ, ກນົໄກ) ຕອ້ງ 
ດ າເນ ນຄຽງຄ ີ່ ຂະໜານກບັ ການປະຕຮູິບດາ້ນວດັຖຸ. ໂຄງການແລວທາງເສດຖະກດິທ ີ່ ສະໜອງເຄ ອຄີ່ າຍເສັນ້ທາງສ າຮອງ ພອ້ມ
ກບັການອ ານວຍຄວາມສະດວກດາ້ນການຄາ້ ແລະ ການບ ລກິານຂນົສົີ່ ງ ສາມາດກະຈາຍກດິຈະກ າດາ້ນເສດຖະກດິ ອອກສູີ່ ຂງົ
ເຂດຊນົນະບດົ ເຊິີ່ ງຈະນ າ ຜນົປະໂຫດຍສ າຄນັໃນການລຸດຜີ່ ອນຄວາມທຸກຍາກ ຄຽງຄູີ່ ກບັ ການຫລຸດຜີ່ ອນຊີ່ ອງຫວີ່ າງຄວາມບ ີ່
ສະເໝ ພາບ.  

6. ສ າຄນັໄປກວີ່ າການສາ້ງການປະຕຮູິບນະໂຍບາຍໃຫມີ່ ຂຶນ້ມາ, ລດັຖະບານຈ າເປັນຕອ້ງຈດັບູລມິະສດິໃຫແ້ກີ່ ການປະຕຮູິບ
ນະໂຍບາຍທ ີ່ ກ ານດົໄວແ້ລວ້ນັນ້ ແລະ ຕດິຕາມດວ້ຍການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ເພ ີ່ ອເລັີ່ ງການປີ່ ຽນແປງໃຫເ້ປັນຮູບປະທ າ. ໃນປ  
2019, ສປປ ລາວ ໄດຖ້ ກຈດັໃນອນັດບັ 20 ສີ່ ວນຮອ້ຍສຸດທາ້ຍ ໃນທຸກໆດາ້ນຂອງ ຕວົຊ ວ້ດັດາ້ນການປົກຄອງໂລກ ຍກົເວັນ້
ສະເຖຍລະພາບດາ້ນການເມ ອງ. ສະພາບແວດລອ້ມການດ າເນ ນທຸລະກດິພາຍໃນ ຍງັຄາດຄະເນບ ີ່ ໄດ ້ ແລະ ຈ າກດັຫລາຍ 
ຊຶີ່ ງເພ ີ່ ມເປັນອຸປະສກັເຂົາ້ໄປອ ກ ນອກຈາກຂ ຈ້ າກດັຂອງການເປັນປະເທດມ ຕະຫ າດພາຍໃນນອ້ຍພອ້ມກບັ ມ ຂ ຈ້ າກດັໃນ
ຕະຫ າດແຮງງານຢູີ່ ກີ່ ອນໜາ້ນ ແ້ລວ້. ລວມບນັຫາດັີ່ ງກີ່ າວເຂົາ້ກນັ, ເຮດັໃຫສ້ະພາບແວດລອ້ມຍິີ່ ງເປັນອຸປະສກັທ ີ່ ທາ້ທາຍຫ າຍ
ປະການສ າລບັ ບ ລສິດັລາວໃນການແຂີ່ ງຂນັໃນຂັນ້ພາກພ ນ້ ແລະ ສາກນົ. ລດັຖະບານຈ າເປັນຕອ້ງປັບປຸງສະພາບແວດລອ້ມ



 

 

ການດ າເນ ນທຸລະກດິ ເປັນກາ້ວໃຫຍີ່ ໆ ເພ ີ່ ອໃຫບ້ ລສິດັທ ີ່ ມ ສກັກະຍະພາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົ ສາມາດລງົທນຶ ແລະ ຂະ
ຫຍາຍຕວົໄດ ້ນັນ້ກ ຄ  ສາ້ງໂອກາດໃຫທຸ້ລະກ ດໃໝີ່ ໆທ ີ່ ມ ປະສດິທພິາບ ສາມາດເຂົາ້ຫາຕະຫ າດ ແລະ ເຕ ບໂຕໄດ.້ ການເຊ ີ່ ອມ
ໂຍງກບັພາກພ ົ້ນທ ີ່ ເລກິເຊ ີ່ ງໜກັແໜນ້ກວີ່ າເກົີ່ າ ຍງັສາມາດ ຜກັດນັ ການປະຕຮູິບດາ້ນສະຖາບນັ ແລະ ນະໂຍບາຍ ເພ ີ່ ອປັບປຸງ 
ລະບບົການປົກຄອງທຸລະກດິ ແລະ ການລງົທນຶ.   

ລດັຖະບານລາວສາມາດປະຕບິດັຫຍງັໄດແ້ດີ່ ? 

7. ບດົບນັທກຶທາງເສດຖະກດິຂອງປະເທດ (Country Economic Memorandum ຫ   CEM) ສະບບັນ  ້ກ ານດົທດິທາງ
ດາ້ນນະໂຍບາຍ ທ ີ່ ຈະສາມາດຊີ່ ວຍໃຫ ້ສປປ ລາວ ໝູນໃຊ ້ທ ີ່ ຕັງ້ຍຸດທະສາດ ແລະ ທ າມະຊາດທ ີ່ ອຸດມົຮັີ່ ງມ ຂອງປະເທດ ໃຫ້
ເກ ດຜນົປະໂຫຍດສູງທ ີ່ ສຸດ ເພ ີ່ ອບນັລຸ ການເຕ ບໂຕທ ີ່ ຍ ນຍງົ ແລະ ສມົບູນ (ເບິີ່ ງການສງັລວມໃນ ຕາຕະລາງ 1). ບູລມິະສດິຮ ບ
ດີ່ ວນແມີ່ ນການແກໄ້ຂຄວາມບ ມ ສະເຖຍລະພາບດາ້ນເສດຖະກດິມະຫາພາກຂອງ ປະເທດ. ຖາ້ບ ີ່ ແກໄ້ຂ ຈະມ ຄວາມສີ່ ຽງສົີ່ ງ
ຜນົກະທບົຕ ີ່  ການປະຕຮູິບດາ້ນໂຄງສາ້ງ-ກນົໄກີ່ ໃນອະນາຄດົ.  ຫ ງັຈາກນັນ້ ບດົລາຍງານຈະສະເໜ ວທິ ການໝູນໃຊ ້
ທນຶຮອນທາງທ າມະຊາດທ ີ່ ອຸດມົຮັີ່ ງມ ໃຫມ້ ຄວາມຍ ນຍງົ. ບດົລາຍງານຈະສະແດງໃຫເ້ຫນັວີ່ າ ສປປ ລາວ ສາມາດສ ບຕ ີ່ ເຕ ບໂຕ
ເປັນ ປະເທດລາຍຮບັສູງປານກາງໄດ ້ ດວ້ຍການຫນັເສດຖະກດິໃຫມ້ ຄວາມຫ າກຫ າຍ ໂດຍສາ້ງວຽກເຮດັງານທ າ, ຂະແໜງ
ການສົີ່ ງອອກ (ລວມທງັ ກະສກິ າ-ອາຫານ, ການປຸງແຕີ່ ງເບາົ ແລະ ການບ ລກິານ), ຮບັປະກນັວີ່ າ ຜນົປະໂຫຍດທ ີ່ ໄດຈ້າກການ
ເຕ ບໂຕນັນ້ ຈະໄດຮ້ບັການແບີ່ ງປັນຢີ່ າງກວາ້ງຂວາງກວີ່ າເກົີ່ າ. 

 

 

 

  



 

 

ຕາຕະລາງ 1 - ຄ າແນະນ າຫ ກັ ດາ້ນນະໂຍບາຍ ເພ ີ່ ອ ການເຕ ບໂຕທ ີ່ ຍ ນຍງົ ແລະ ສມົບູນ 
ຈດຸປະສງົ ຂອບເວລາ ໃນ

ການຈດັຕັງ້ປະຕິ
ບດັ 

1. ການຫນັປີ່ ຽນ-ປະຕຮູິບເພ ີ່ ອກບັມາສູີ່  ຄວາມມ ສະເຖຍລະພາບດາ້ນການເງນິມະຫາພາກ   

1. ຄົນ້ຄວາ້ແຫ ີ່ ງສະໜອງທນຶພາຍນອກ ແຕີ່ ຈ າກດັການກູຢ້ ມທາງການຄາ້ໃໝີ່ ໆ ເທົີ່ າທ ີ່ ຈ າເປັນສ າລບັ 
ຮອງຮບັເງ  ີ່ອນໄຂການກູຢ້ ມໃນຕະຫ າດທ ີ່ ມ ຢູີ່ ແລວ້. 

ໄລຍະສັນ້ 

2. ເຈລະຈາ ການປັບໂຄງສາ້ງໜ ສ້ນິ ທ ີ່ ໜາ້ເຊ ີ່ອຖ  ແລະ ໂປີ່ ງໃສ ກບັ ເຈົາ້ໜ ົ້ລາຍໃຫຍີ່  ເພ ີ່ ອຫລຸດຜີ່ ອນ 
ການແບກຫາບຈາກຄີ່ າບ ລກິານໜ ສ້ນິ ໃນໄລຍະກາງ. 

ໄລຍະສັນ້ 

3. ປັບປຸງຂອດການລະມດັລະວງັ ແລະ ຂະບວນການອະນຸມດັໃຫເ້ຂັມ້ແຂງຂຶນ້ ສ າລບັ ການລງົທນຶ
ຂອງລດັໃໝີ່ ໆ, ການຈດັການ ການກູຢ້ ມ, ການອອກໃບຄ າ້ປະກນັຂອງລດັ ແລະ ການສະເໜ ການລງົ
ທນຶລດັ-ເອກະຊນົ (PPP). 

ໄລຍະກາງ 

4. ຂນົຂວາຍລາຍຮບັພາຍໃນ ດວ້ຍການປັບປຸງ ການຄຸມ້ຄອງ ຜູມ້ອບພນັທະອາກອນລາຍໃຫຍີ່ , ການ
ທບົທວນນະໂຍບາຍກະຕຸກຊຸກຍູດ້າ້ນອາກອນ ແລະ ການສ າປະທານ (ໂດຍສະເພາະໂຄງການໃນຂະ 
ແໜງຊບັພະຍາກອນ) ແລະ ການຫລຸດຜີ່ ອນຂອບເຂດດຸນພນິດິໃນການຈດັການແບີ່ ງປັນອາກອນ ແລະ 
ລາຍຮບັ. 

ໄລຍະກາງ 

5. ພຈິາລະນາຮບັຮອງ ຂອບດາ້ນການເງນິໄລຍະສັນ້ ເພ ີ່ ອຮບັປະກນັໃຫກ້ານວາງແຜນງບົປະມານ 
ແລະ ແຜນການກູຢ້ ມ PPG (ລວມທງັການກູຢ້ ມຂອງ SOE) ແມີ່ ນມ ຄວາມສອດຄີ່ ອງກບັ ຄວາມຍ ນ
ຍງົຂອງໜ ສ້ນິຂອງລດັ. 

ໄລຍະກາງ 

6. ແກໄ້ຂຄວາມບອບບາງດາ້ນຖານະການເງນິຂອງ ທະນາຄານລດັ ແລະ ປະເມ ນຄ ນ ບດົບາດຂອງ
ພາກສີ່ ວນກີ່ ຽວຂອ້ງໃນການສະໜອງທນຶກູຢ້ ມໃຫແ້ກີ່  ລດັຖະບານ ແລະ ລດັວສິາຫະກດິ (SOEs). 

ໄລຍະກາງ 

2. ໝູນໃຊທ້ນຶຮອນທາງທ າມະຊາດໃຫເ້ກ ດປະໂຫຍດສູງສຸດ ຄຽງຄູີ່ ກບັການຮບັປະກນັຄວາມຍ ນຍງົ
ທາງສງັຄມົ ແລະ ສິີ່ ງແວດລອ້ມ  

 

7. ເຈລະຈາຄ ນໃໝີ່  ສນັຍາຊ ຂ້າຍໄຟຟາ້ ເພ ີ່ ອຫລຸດຜີ່ ອນຄີ່ າໄຟຟາ້ທ ີ່ ຈີ່ າຍໃຫ ້IPPs ແລະ ປັບຂ ຕ້ກົລງົ
ໃນສນັຍາກີ່ ຽວກບັ ເອາົ-ຫ  -ຈີ່ າຍ ກ ຄ  ປັບຄີ່ າໄຟຟາ້ພາຍໃນເພ ີ່ ອໃຫສ້ອດຄີ່ ອງກບັຕົນ້ທນຶ. 

ໄລຍະສັນ້ 

8. ປັບປຸງການວາງແຜນລະບບົໄຟຟາ້ນ າ້ຕກົໃຫມ້ ປະສດິທຜິນົທ ີ່ ສຸດ ແລະ ຫນັການລງົທນຶໃໝີ່ ໆ ໃສີ່  
ການປັບປຸງລະບບົສາຍສ ີ່ ງ ແລະ ເຊ ີ່ ອມຕ ີ່ ກບັ ປະເທດເພ ີ່ ອນບາ້ນ. 

 

9. ພດັທະນາ ການສະໜອງໄຟຟາ້ຈາກທ ີ່ ມ ທີ່ າແຮງ ສູີ່ ທ ີ່ ໝັນ້ຄງົ ຜີ່ ານພະລງັງານທດົແທນ ແທນ ພະລງັ
ງານຖີ່ ານຫ ນ. 

ໄລຍະກາງ 

10. ແກໄ້ຂອຸປະສກັທ ີ່ ຕ ີ່ ເນ ີ່ ອງຄຸມເຄ ອ ຕ ີ່ ການລງົທນຶບ ີ່ ແຮີ່ ໃໝີ່ ໆ ລວມທງັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ລະບບົ
ການອອກໃບອະນຸຍາດບ ີ່ ແຮີ່  ແລະ ການທບົທວນນະໂຍບາຍກີ່ ຽວກບັຜນົປະໂຫຍດ. 

ໄລຍະກາງ 



 

 

11. ໃຫຄ້ວາມກະຈີ່ າງແຈງ້ ແລະ ຫນັເປັນມາດຕະຖານ ຂະບວນການອອກໃບອະນຸຍາດ ແລະ ຈດັສນັ
ທ ີ່ ດນິ ເພ ີ່ ອປັບປຸງຄວາມແນີ່ ນອນສ າລບັນກັລງົທນຶໃນຂະແໜງການປູກຕົນ້ໄມ ົ້ຍ ນຍງົ ແລະ ການທີ່ ອງ
ທີ່ ຽວທ າມະຊາດ. 

ໄລຍະກາງ 

12. ກະກຽມການປະເມ ນຍຸດທະສາດດາ້ນສິີ່ ງແວດລອ້ມເພ ີ່ ອລະບຸ ຜນົກະທບົສະສມົ ຂອງໂຄງການໃນ
ຂະແໜງການຊບັພະຍາກອນ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຜນົໄດ-້ຜນົເສຍ ລະຫວີ່ າງ ການນ າໃຊດ້ນິໃນຮູບແບບ
ຕີ່ າງໆ. 

ໄລຍະກາງ/ຍາວ 

  



 

 

3. ການສາ້ງຕະຫ າດພາຍໃນ ທ ີ່  ເອ ອ້ອ ານວຍໃຫແ້ກີ່ ການສາ້ງວຽກເຮດັງານທ າ   

13. ປະຕຮູິບສະພາບແວດລອ້ມການດ າເນ ນທຸລະກດິໃຫຫ້ າຍເລກິເຊິີ່ ງກວີ່ າເກົີ່ າ ເພ ີ່ ອ ເອ ອ້ອ ານວຍໃຫ້
ແກີ່ ການ ເຂົາ້ມາສາ້ງຕັງ້ ແລະ ຂະຫຍາຍທຸລະກດິຂອງທຸລະກດິພາຍໃນ ແລະ ຕີ່ າງປະເທດ.  

ໄລຍະສັນ້ 

14. ປະຕບິດັການບ ລກິານຂຶນ້ທະບຽນທຸລະກດິປະຕູດຽວ ເພ ີ່ ອຕດັຮອນຂະບວນການ-ຂອດທ ີ່ ສະຫ ບັ
ຊບັຊອ້ນ ແລະ ສົີ່ ງເສ ມການດ າເນ ນທຸລະກດິຖ ກຕອ້ງເປັນທາງການ. ລບົລາ້ງ ແລະ 
ກະທດັຫດັດາ້ນລະບຽບການເພ ີ່ ອຄວາມໂປີ່ ງໃສ ແລະ ສອດຄີ່ ອງ ໃນລະບບົອາກອນ ແລະ ລະບຽບການ
ເພ ີ່ ອຢຸດຢັງ້ການປະຕບິດັນອກລະບບົ/ບ ີ່ ເປັນທາງການ.   

ໄລຍະສັນ້ 

15. ໝູນໃຊຜ້ນົປະໂຫຍດຈາກ ເງນິໂອນເຂົາ້ປະເທດຈາກແຮງງານລາວຢູີ່ ຕີ່ າງປະເທດ ເພ ີ່ ອສະໜບັສະ
ໜູນການລງົທນຶໃນຂະແໜງການກະສກິ າ ແລະ ປຸງແຕີ່ ງ. ອະນຸຍາດໃຫ ້ນ າໃຊ ້ເງນິໂອນເຂົາ້ປະເທດຈາກ
ແຮງງານລາວຢູີ່ ຕີ່ າງປະເທດທ ີ່ ໂອນເງນິກບັສູີ່ ປະເທດ ເຂົາ້ໃສີ່ ໂຄງການລງົທນຶທອ້ງຖິີ່ ນຂອງລດັ ໂດຍໃຫ ້
ແຮງງານລາວເປັນຜູຕ້ດັສນິໃຈ ສ າລບັບາ້ນເກ ດຂອງຕນົເອງ. 

ໄລຍະສັນ້ 

16. ເພ ີ່ ມຄວາມເຂັມ້ແຂງຂອງກດົໝາຍແຮງງານ ກ ຄ  ການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍກີ່ ຽວຂອ້ງ ເພ ີ່ ອປົກປ້ອງ
ແຮງງານ ທງັຍງິ ແລະ ຊາຍ ໂດຍບ ີ່ ສາ້ງຜນົເສຍຕ ີ່  ການແຂີ່ ງຂນັ.  

ໄລຍະກາງ 

17. ຍກົລະດບັການຝຶກອບົຮມົວຊິາການ ແລະ ການບ ລກິານແຮງງານ ໃຫມ້ ຄວາມເຂັມ້ແຂງ ເພ ີ່ ອໃຫ້
ແຮງງານທ ີ່ ມ ຄຸນວຸທ-ິຄຸນນະພາບ-ເງ  ີ່ອນໄຂໃຫສ້າມາດຫາວຽກເຮດັງານທ າທ ີ່ ເໝາະສມົ. ໃຫຂ້ະແໜງເອ
ກະຊນົມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມໂດຍສະເພາະ ບ ລສິດັທ ີ່ ເຊ ີ່ ອມໂຍງກບັຕີ່ ອງໂສມູ້ນຄີ່ າໂລກ (GVC) ໃນແຖວໜາ້. 

ໄລຍະກາງ 

18. ສົີ່ ງເສ ມການຝຶກອບົຮມົ-ບ າລຸງທກັສະ ແລະ ເງນິອຸດໜູນແຮງງານຕາມເປ້ົາໝາຍດາ້ນພູມສນັຖານ-ທ ີ່
ຕັງ້ ເພ ີ່ ອສົີ່ ງເສ ມ ການສາ້ງ/ຮບັເອາົວຽກເຮດັງານທ າຢູີ່ ຂງົເຂດສີ່ ຽງ.  

ໄລຍະກາງ 

4. ໝູນໃຊທ້ ີ່ ຕັງ້ຍຸດທະສາດໃຫເ້ກ ດປະໂຫຍດສູງສຸດ ເພ ີ່ ອ ຫນັສູີ່  ການປຸງແຕີ່ ງເພ ີ່ ອສົີ່ ງອອກ ແລະ 
ການ ບ ລກິານ ກະສກິ າ-ອາຫານ  

 

19. ດ າເນ ນການປະຕູຮູບນະໂຍບາຍການຄາ້ໃຫມ້ ຄວາມຄ ບໜາ້ ໂດຍສຸມໃສີ່  NTMs ເພ ີ່ ອສະໜບັສະ
ໜູນ ການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ໃນທຸລະກດິ. 

ໄລຍະສັນ້ 

20. ເອ ອ້ອ ານວຍການເຊ ີ່ອມຕ ີ່ ກບັທຸລະກດິພາຍໃນ ຢູີ່ ໃນເຂດເສດຖະກດິພເິສດ ເພ ີ່ ອຍກົລະດບັສກັກະ
ຍະພາບ ແລະ ການແຂີ່ ງຂນັ. ພດັທະນາຂ ຕ້ກົລງົຕີ່ າງຝີ່ າຍຕີ່ າງໄດ ້ກບັ ບ ລສິດັ GVC ແນວໜາ້ ເພ ີ່ ອຊຸກ
ຍູສູ້ນການບ ລກິານ ຫ   ສູນຝຶກອບົຮມົ ທ ີ່ ສາມາດສາ້ງຜນົປະໂຫຍດໃຫແ້ກີ່  ຜູສ້ົີ່ ງອອກ ຫ   ສນິຄາ້ອ ີ່ ນໆ
ນ າ.  

ໄລຍະກາງ 

21. ປັບປຸງ ແລະ ຊີ່ ວຍທຸລະກດິໃຫ ້ປະຕບິດັຕາມ ມາດຕະຖານຫ ກັໆດາ້ນແຮງງານ, ສິີ່ ງແວດລອ້ມ 
ແລະ ການປົກຄອງ ເພ ີ່ ອຮອງຮບັການເອາົໃຈໃສີ່ /ເລັີ່ ງໃສີ່  ບນັຫາດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ສິີ່ ງແວດລົ້ອມ ຂອງຜູ ້
ຊ ໃ້ນຕະຫ າດຕີ່ າງປະເທດ. 

ໄລຍະກາງ 

22. ປັບປຸງພ ນ້ຖານໂຄງລີ່ າງ ແລະ ກ າມະພບິານ ກ ຄ  ສົີ່ ງເສ ມການແຂີ່ ງຂນັໃນຂະແໜງການຂນົສົີ່ ງ. ໄລຍະກາງ 

23. ປັບປຸງຄວາມທນົທານໄປຕາມ ຕີ່ ອງໂສມູ້ນຄີ່ າໂລກ ດວ້ຍການ ດງຶດູດການຜະລດິແບບກວມລວມ
ໃນກດິຈະການຕດັຫຍບິ ແລະ ອງົປະກອບການຜະລດິອ ີ່ ນໆ 

ໄລຍະຍາວ 



 

 

5. ການສາ້ງທກັສະ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດເພ ີ່ ອ ການປະຕຮູິບທ ີ່ ມ ປະສດິທຜິນົ  

24. ປັບປຸງຂ ມູ້ນ ແລະ ຄວາມຮູ ້ເພ ີ່ ອສະໜບັສະໜູນການພດັທະນາ/ກ ານດົນະໂຍບາຍຢີ່ າງມ ປະສດິທິ
ຜນົ. 

ໄລຍະສັນ້ 

25. ພດັທະນາຍຸດທະສາດການສ ີ່ ສານທ ີ່ ຮດັກຸມ ແລະ ສມົບູນ ພາຍໃນກະຊວງຂະແໜງການຫ ກັ ແລະ 
ນ າໃຊຄ້ າເຫນັ-ຄ າຕ ານຕິຊິມົຈາກຜູມ້ ສີ່ ວນຮີ່ ວມທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງ. 

ໄລຍະກາງ 

 


