
ກຸ່ມທະນາຄານໂລກ 
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ສໍາລັບ ສປປ ລາວ 2017-2021
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ສະໜັບສະໜູນການ ເຕີບໂຕທ່ີສົມດູນ 

ລົງທຶນໃສ່ການ ພັດທະນາຄົນ 

ປົກປັກຮັກສາສ່ິງ ແວດລ້ອມ

ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນ  
ເພ່ືອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທ່ີອີງໃສ່ 
ລະບຽບການ

ບັນຫາທ່ີພົວພັນກັບຫຼາຍຂະແໜງການ:

ຂົງເຂດຈຸດສຸມ ແລະ ຈຸດປະສົງ:



ກຸ່ມທະນາຄານໂລກ 
ຂອບການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບປະເທດ 
ສໍາລັບ ສປປ ລາວ 2017-2021



1 ຂອບການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບປະເທດ ສໍາລັບ ສປປ ລາວ 2017 - 2021

ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ
ອັດຕາແລກປ່ຽນໃນວັນທີ 1 ມີນາ 2017

1 ໂດລາສະຫະລັດ = 8.200 ກີບ 

ປີງົບປະມານ: ມັງກອນ ຫາ ທັນວາ

ຄໍາສັບຫຍໍ້
ADB ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ
AML ໜ່ວຍງານຕ້ານການຟອກເງິນ
ASA ການຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ຄໍາປຶກສາວິຊາການ ແລະ ການວິໄຈ
 
ASEAN ສະມາຄົມປະຊາຊາດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ອາຊຽນ)
BOL ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ)
CGAP ແຜນດຳເນີນງານດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ
CLR ບົດລາຍງານຜົນສຳເລັດແລະຖອດຖອນບົດຮຽນ
COS ການສຳຫຼວດຄວາມຄິດເຫັນຂອງປະເທດ
CPF ຂອບການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບປະເທດ
CPS  ຍຸດທະສາດການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບປະເທດ
CPIA ການປະເມີນດ້ານນະໂຍບາຍແລະສະຖາບັນຂອງປະເທດ
CRVS  ການຂຶ້ນທະບຽນພົນລະເມືອງ ແລະ ສະຖິຕິ    
  ການຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງ 
DPF ການສະໜັບສະໜູນທຶນ ສໍາລັບນະໂຍບາຍການພັດທະນາ
EAP  ພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກ ແລະ ປາຊີຟິກ
ECD ການສຶກສາຂອງເດັກກ່ອນໄວຮຽນ
EdL ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ
EU ສະຫະພາບເອີລົບ 
FCPF ກອງທຶນຮ່ວມເພື່ອກາກບອນປ່າໄມ້
FIP ແຜນງານລົງທຶນໃສ່ ປ່າໄມ້
FY ປີງົບປະມານ 
GDP ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ
GNI ລາຍໄດ້ແຫ່ງຊາດ
GOL ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
HGNDP ແຜນງານພັດທະນາລະບົບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານສາທາລະນະສຸກ  
 ແລະ ພັດທະນາໂພຊະນາການ
HMTA ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການ ສໍາລັບການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມ 
 າດໃນຂະແໜງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ແລະ ບໍ່ແຮ່
ICA  ການປະເມີນບັນຍາກາດການລົງທຶນ
IDA ສະມາຄົມພັດທະນາສາກົນ
IEG ກຸ່ມກວດສອບທີ່ເປັນເອກະລາດ
IFC ອົງການການເງິນສາກົນ
IMF ກອງທຶນການເງິນສາກົນ
Lao PDR   ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (ສປປ ລາວ)

LECS      ການສໍາຫຼວດການໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ການຊົມໃຊ້ຂອງ  
                ຄົວເຮືອນຂອງ ສປປ ລາວ
LENS 2      ໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຢູ່ ສປປລາວ ໄລຍະ 2
LSIS      ການສໍາຫຼວດດັດຊະນີສັງຄົມຂອງ ສປປ ລາວ
 
MDG      ເປົ້າໝາຍສະຫັດສະວັດດ້ານການພັດທະນາ
MDTF 
MEM      ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ (ພບ)
MIGA       ອົງການຄໍ້າປະກັນການລົງທຶນຫຼາຍຝ່າຍ
MIWRM     ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າແບບປະສົມປະສານ  
                ສໍາລັບແມ່ນໍ້າຂອງ 
MMR      ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່
MOF      ກະຊວງການເງິນ (ກງ)
 
MONRE    ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ  
                (ກຊສ)
MW      ເມກາວັດ
NSEDP      ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ
NT2      ໂຄງການນ້ຳເທີນ 2
PFM      ການຄຸ້ມຄອງວຽກງານການເງິນຂອງລັດ
PLR      ການທົບທວນຜົນການປະຕິບັດງານ ແລະ ການຖອດຖອນ    
                ບົດຮຽນ
PPP      ຄວາມສາມາດຊື້ທຽບເທົ່າ
PRF       ກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ)
SCD      ການວິເຄາະບັນຫາຂອງປະເທດຢ່າງເປັນລະບົບ
SDG      ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
SDR       ສະກຸນເງິນ ເອສດີອາຣ໌ 
SEEDTA    ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການ ສໍາລັບການພັດ  
                ທະນາພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແບບຍືນຍົງ 
SME      ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ
SOB      ທະນາຄານທຸລະກິດຂອງລັດ
UN      ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (ອົງການ ສປຊ)
UNFPA      ກອງທຶນປະຊາກອນຂອງອົງການ ສປຊ
UNICEF     ກອງທຶນເພື່ອເດັກຂອງອົງການ ສປຊ      (ອົງການຢູນິເຊັບ)
WBG      ກຸ່ມທະນາຄານໂລກ
WHO      ອົງການອະນາໄມໂລກ



ສາລະບານ

I. ພາກສະຫລຸບ         
II. ການພັດທະນາເສດຖະກິດໃນຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາ    
III. ຂອບການເປັນຄູ່ຮ່ວມມື ຂອງກຸ່ມທະນາຄານໂລກ
IV. ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 
ຕາຕະລາງ 1: ຕາຕະລາງ Matrix ຕິດຕາມຜົນໄດ້ຮັບ ຂອງຂອບການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບປະເທດ

ຕາຕະລາງ
ຕາຕະລາງ 1: ຂົງເຂດຈຸດສຸມ ແລະ ຈຸດປະສົງ ຂອງຂອບການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບປະເທດ (CPF)
ຕາຕະລາງ 2: ບູລິມະສິດຂອງການວິເຄາະບັນຫາຂອງປະເທດຢ່າງເປັນລະບົບ ສໍາລັບ ສປປ ລາວ
ຕາຕະລາງ 3: ແຜນງານຂອງກຸ່ມທະນາຄານໂລກ ປີງົບປະມານ 2017-2021

ຮູບສະແດງ
ຮູບສະແດງ 1: ທ່າອ່ຽງຂອງຄວາມທຸກຍາກຢູ່ ສປປ ລາວ 
ຮູບສະແດງ 2: ຄ່າສະເລ່ຍຂອງການຊົມໃຊ້, ຈັດແບ່ງເປັນສິບສ່ວນ 
ຮູບສະແດງ 3: ການຊົມໃຊ້, ໂດຍສະເພາະຂອງຜູ້ທຸກຍາກ, ເພີ່ມຂຶ້ນຊ້າກວ່າການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ 
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I. ພາກສະຫລຸບ

1. ເອກະສານສະບັບນ້ີ ແມ່ນໄດ້ສະຫຼຸບຂອບການເປັນຄູ່ຮ່ວມມື (CPF) ລະຫວ່າງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 
(ສປປ ລາວ) ແລະ ກຸ່ມທະນາຄານໂລກ (WBG) ສໍາລັບໄລຍະ 2017-2021. ຂອບການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືດ່ັງກ່າວຂອງກຸ່ມທະນາຄານໂລກ 
ເລັງໃສ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ການເຂ້ົາເຖິງກາລະໂອກາດຢ່າງຖາວອນສໍາລັບທຸກຄົນ, ລວມທັງການເຕີບໂຕສີຂຽວຢ່າງຍືນຍົງ, ການປັບປຸງການ 
ເຂ້ົາເຖິງການບໍລິການດ້ານການພັດທະນາມະນຸດ ແລະ ພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ກາລະໂອກາດສໍາລັບທຸກຄົນ. ຍຸດທະສາດການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບ 
ປະເທດ (CPS) ໄລຍະ 2012-2016 ທ່ີຜ່ານມາ ໄດ້ສ້າງພ້ືນຖານທ່ີໜັກແໜ້ນ ແລະ ການພົວພັນທ່ີແໜ້ນແຟ້ນກັບລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

2. ຂອບການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບ ສປປ ລາວ (CPF) ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແກ່ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 
5 ປີ ຄ້ັງທີ VIII (2016-2020). ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄ້ັງທີ VIII ໄດ້ມີນະໂຍບາຍທ່ີມຸ້ງໝາຍນໍາເອົາ ສປປ ລາວ 
ເຂ້ົາສູ່ເສ້ັນທາງເພ່ືອຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ສ່ົງເສີມຄວາມອຸດົມຮ່ັງມີ ຢ່າງທ່ົວເຖິງຕາມທິດຍືນຍົງ ບົນພ້ືນຖານຫັຼກການຂອງການເຕີບໂຕ 
ສີຂຽວ. ການພັດທະນາຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃນໄລຍະສອງທົດສະວັດທ່ີຜ່ານມາ, ເຖິງແມ່ນວ່າຍັງມີສ່ິງທ້າທາຍ 
ທ່ີສໍາຄັນ. ລາຍຮັບໄດ້ເພ່ີມຂ້ຶນ, ຄວາມທຸກຍາກໄດ້ຫລຸດລົງ, ການເຂ້ົາເຖິງການບໍລິການຂອງລັດຫຼາຍດ້ານທ່ີສໍາຄັນ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂ້ຶນ 
ແລະ ຍ້ອນແນວນ້ັນ ສປປ ລາວ ຈ່ຶງໄດ້ບັນລຸເປ້ົາໝາຍສະຫັດສະຫວັດດ້ານການພັດທະນາ (MDGs) ຂອງຕົນຈໍານວນໜ່ຶງ. ດ້ວຍ 
ການເຕີບໂຕຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນໃນ (GDP) ສະເລ່ຍ 8 ສ່ວນຮ້ອຍຕ່ໍປີ ນັບແຕ່ປີ 2000 ເປັນຕ້ົນມາ, ສປປ ລາວ ໃນປັດຈຸບັນ ໄດ້ 
ເປັນປະເທດທ່ີມີລາຍຮັບປານກາງລະດັບຕ່ໍາ ທ່ີມີລາຍໄດ້ແຫ່ງຊາດ (GNI) ສະເລ່ຍຕ່ໍຫົວຄົນເທ່ົາກັບປະມານ 1.740 ໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີ 2015. 
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການເຕີບໂຕດ່ັງກ່າວ ຍັງຖືກຂັບເຄ່ືອນໂດຍການຂຸດຄ້ົນຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດທ່ີອຸດົມສົມບູນຂອງປະເທດເປັນອັນຕ້ົນຕໍ 
ແຕ່ລະດັບຄວາມສົມດູນ, ຄວາມສາມາດປັບຕົວໄດ້ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງກໍຍັງຕ່ໍາ ຖ້າສົມທຽບໃສ່ປະເທດອ່ືນໃນພາກພ້ືນ. ການແຜ່ຫຼາຍຂອງບັນຫາການ 
ຂາດໂພຊະນາການ ແລະ ລະດັບການຊົມໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນທ່ີຍັງຕ່ໍາໂດຍລວມ ເປັນສ່ິງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຍັງມີສ່ິງທ້າທາຍຕ່ໍຊີວິດການເປັນຢູ່ພ້ືນຖານ
ຂອງປະຊາຊົນໃນປະເທດຢູ່. 

3.ໂດຍອີງໃສ່ສະພາບເງ່ືອນໄຂທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມຂອງປະເທດ ແລະ ບົດຮຽນຈາກປະສົບປະການ, 
ຂອບການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືນ້ີ (CPF) ໄດ້ນໍາໃຊ້ສາມມາດຖານໃນການຄັດເລືອກບູລິມະສິດເພ່ືອສຸມໃສ່ສ້າງແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມ
ຂອງກຸ່ມທະນາຄານໂລກສໍາລັບໄລຍະ 2017-2021. ມາດຖານການຄັດເລືອກທຳອິດແມ່ນ CPF ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແກ່ບູລິມະສິດ 
ຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ທ່ີໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄ້ັງທີ VIII. ມາດຖານອັນທີສອງແມ່ນສຸມ 
ໃສ່ບູລິມະສິດ ທ່ີໄດ້ກໍານົດຢູ່ໃນການວິເຄາະບັນຫາຂອງປະເທດຢ່າງເປັນລະບົບ (SCD). ອັນທີສາມແມ່ນອີງໃສ່ຂົງເຂດທ່ີທະນາຄານໂລກມີ 
ຄວາມລົງເລິກໄດ້ປຽບ ລວມທັງການສົມທຽບໃສ່ແຜນງານຂອງຄູ່ຮ່ວມ ພັດທະນາອ່ືນໆ. ຂອບການເປັນຄູ່ຮ່ວມມື (CPF) ຍັງສ່ອງແສງບົດຮຽນ 
ທ່ີໄດ້ຮັບຈາກການທົບທວນຜົນສໍາເລັດ ແລະ ບົດຮຽນຂອງຍຸດທະສາດການ ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບສປປ ລາວ (CPS) ສໍາລັບໄລຍະ 2012-
2016 ທ່ີຜ່ານມາ. ແຜນງານຂອງກຸ່ມທະນາຄານໂລກທ່ີວາງອອກ ຍັງສ່ອງແສງເຖິງການປຶກສາຫາລືຢ່າງກວ້າງຂວາງ ກັບພາກເອກະຊົນ, 
ຄູ່ຮ່ວມການພັດທະນາ, ອົງການຈັດຕ້ັງທາງສັງຄົມ, ສະຖາບັນຄ້ົນຄວ້າ ແລະ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

4. ການວິເຄາະບັນຫາຂອງປະເທດຢ່າງເປັນລະບົບ (SCD) ສໍາລັບ ສປປ ລາວ, ຊ່ຶງໄດ້ປະຕິບັດສໍາເລັດໃນເດືອນກຸມພາ 2017, 
ໄດ້ກໍານົດບູລິມະສິດທ່ີເປັນອັນລວມ ໃນການສ້າງສະຖາບັນໃຫ້ມີຄວາມເຂ້ັມແຂງ  ແລະ ສາມເສ້ັນທາງການພັດທະນາດ່ັງນ້ີ: (i) ການຄຸ້ມຄອງ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຍືນຍົງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ; (ii) ການສ່ົງເສີມທ່າແຮງບ່ົມຊ້ອນຂອງຂະແໜງການທ່ີບ່ໍແມ່ນຊັບພະຍາກອນ 
ເພ່ືອສ້າງກາລະໂອກາດ; ແລະ (iii) ການສ້າງຊັບສິນດ້ານການພັດທະນາມະນຸດ ໃຫ້ສາມາດຮັບໂອກາດດ່ັງກ່າວ ແລະ ເພ່ືອຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ 
ແລະ ປົກປ້ອງໝາກຜົນທ່ີໄດ້ຮັບຈາກການພັດທະນາ. ຂອບການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບປະເທດ (CPF) ໄດ້ອີງໃສ່ການວິໄຈຜົນການວິເຄາະບັນຫາຂອງ
ປະເທດຢ່າງ ເປັນລະບົບ (SCD) ແລະ ຂ້ໍແນະນຳກ່ຽວກັບເສ້ັນທາງການພັດທະນາດ່ັງກ່າວ.

3 ຂອບການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບປະເທດ ສໍາລັບ ສປປ ລາວ 2017 - 2021



5.ຂອບການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບປະເທດ (CPF) ເລັງໃສ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແກ່ ສປປ ລາວ ເພ່ືອ ກ້າວໄປສູ່ການບັນລຸສອງ
ເປ້ົາໝາຍຂອງກຸ່ມທະນາຄານໂລກໄດ້ໄວຂ້ຶນ ຄື: ຢຸດຕິຄວາມທຸກຍາກທ່ີຮ້າຍແຮງ ແລະ ສ່ົງເສີມການແບ່ງປັນຄວາມອຸດົມຮ່ັງມີ
ຢ່າງທ່ົວເຖິງ¹. ຄວາມຄືບໜ້າໄປສູ່ການບັນລຸສອງເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ ຈະຕິດພັນກັບການຮັກສາອັດຕາການເຕີບໂຕສູງໃນປັດຈຸບັນ ພ້ອມທັງເພີ່ມ
ທະວີຄວາມສາມາດແຈກຢາຍຜົນປະໂຫຍດຢ່າງທົ່ວເຖິງ, ຫລຸດຜ່ອນຄວາມບອບບາງຕໍ່ຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ ແລະ ຫັນປ່ຽນໄປສູ່ຮູບແບບການເຕີບໂຕ
ສີຂຽວ ແລະ ມີຄວາມສາມາດປັບຕົວໄດ້.

6. ຂອບການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບປະເທດ (CPF) ແນໃສ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແກ່ 10 ເປ້ົາໝາຍ ໃນ ບັນດາ 20 ເປ້ົາໝາຍ 
ຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄ້ັງທີ VIII, ຊ່ຶງຖືກຄັດເລືອກໂດຍອີງໃສ່ຂົງເຂດທ່ີກຸ່ມທະນາ 
ຄານໂລກມີຄວາມລົງເລິກໄດ້ປຽບ, ຄວາມຕ້ອງການຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ອຸປະສັກຕ້ົນຕໍຕ່ໍການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ 
ແລະ ການແບ່ງປັນຄວາມອຸດົມຮ່ັງມີຢ່າງທ່ົວເຖິງ ທ່ີໄດ້ກໍານົດໃນບົດວິເຄາະບັນຫາຂອງປະເທດຢ່າງເປັນລະບົບ (SCD). 
ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຄາດໝາຍໄວ້ ມີຄວາມສອດຄ່ອງຢ່າງສະໜິດແໜ້ນກັບບັນດາຄາດໝາຍຂອງເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs). 

 

7. ການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານການເງິນ ຂອງຂອບການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບປະເທດ (CPF). ການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານການເງິນຂອງ CPF 
ຈະສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍຜ່ານບ້ວງທຶນຂອງສະມາຄົມການພັດທະນາສາກົນ (IDA) 18 ທ່ີຈັດສັນໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ 
ສໍາລັບປີງົບປະມານ 2018-2020 ໃນມູນຄ່າລະຫວ່າງ 242 ລ້ານ  ຫາ 272 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ. ບ້ວງທຶນ IDA18 ໄດ້ເພ່ີມຂ້ຶນປະມານ 60 
ສ່ວນຮ້ອຍ ທຽບໃສ່ ທຶນຊ່ວຍເຫືຼອຂອງບ້ວງທຶນ IDA17 ສໍາລັບປີງົບປະມານ 2015-2017 ທ່ີມີມູນຄ່າປະມານ 173 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ. 
ການສະໜອງທຶນ IDA ໃໝ່ດ່ັງກ່າວ ຈະເປັນການເພ່ີມເຕີມຈາກບັນດາໂຄງການທ່ີໄດ້ຮັບທຶນຈາກ IDA ທ່ີຍັງດໍາເນີນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ຊ່ຶງມີມູນຄ່າທັງໝົດ 

1. ສອງເປົ້າໝາຍຂອງກຸ່ມທະນາຄານໂລກແມ່ນ: (1) ຫລຸດຜ່ອນອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາຊົນທີ່ດໍາລົງຊີວິດໂດຍອີງໃສ່ລາຍຮັບຕໍ່າກວ່າ 1,25 ໂດລາສະຫະລັດ ຕໍ່ມື້ ໃຫ້ຍັງເຫຼືອ 3 ສ່ວນຮ້ອຍ 
ໃນທົ່ວໂລກໃນປີ 2030, ແລະ (2) ປັບປຸງມາດຕະຖານຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາກອນ 40 ສ່ວນຮ້ອຍທີ່ມີລາຍຮັບຕໍ່າທີ່ສຸດ . ເບິ່ງ World Bank Group Strategy 2013.

I. ພາກສະຫລຸບ 4

ຕາຕະລາງ 1: ຂົງເຂດຈຸດສຸມ ແລະ ຈຸດປະສົງ ຂອງຂອບການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບ ສປປ ລາວ (CPF)

�ປັບປຸງວຽກງານການເງິນຂອງລັດ 
ໃຫ້ກ້າວ ເຂົ້າສູ່ເສັ້ນທາງທີ່ໝັ້ນຄົງຍືນຍົງ 
ແລະ ສະໜັບສະໜູນສະເຖຍລະພາບຂອງ 
ຂະແໜງການເງິນ

�ສ້າງຄວາມສະດວກສະບາຍໃຫ້ແກ່ການ
ດຳເນີນທຸລະກິດ

�ລົງທຶນໃສ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ 
ເພື່ອການເຕີບໂຕ ແລະ ຄວາມສົມດູນ

�ຫລຸດຜ່ອນການແຜ່ຫຼາຍຂອງການຂາດ 
ສານອາຫານ

�ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາຂ້ັນປະ
ຖົມ ແລະ ອະນຸບານ ແລະ ສ້າງຄວາມຈູງໃຈ 
ໃຫ້ເດັກຍິງມາໂຮງຮຽນ 

�ປັບປຸງການເຂ້ົາເຖິງການບໍລິການດ້ານສາທາ 
ລະນະສຸກທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ

�ຫລຸດຜ່ອນຄວາມບອບບາງ-ອ່ອນແອ 
ແລະ ເພີ່ມການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານສັງ
ຄົມຢ່າງທົ່ວເຖິງ

�ສົ່ງເສີມການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ 
ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະ
ຊາດຢ່າງຍືນຍົງ

�ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິ
ບັດໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ
ທົນທານຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ 
ແລະ ໄພພິບັດ

ສະໜັບສະໜູນການ 
ເຕີບໂຕທ່ີສົມດູນ 

ບັນຫາທ່ີພົວພັນກັບຫຼາຍຂະແໜງການ: ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນ  
ເພ່ືອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທ່ີອີງໃສ່ລະບຽບການ

ລົງທຶນໃສ່ການ 
ພັດທະນາຄົນ 

ປົກປັກຮັກສາສ່ິງ
ແວດລ້ອມ

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/16095/32824_ebook.pdf


347,5 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ ໃນເດືອນກຸມພາ 2017 ບວກກັບກອງທຶນຮ່ວມຈາກບາງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ຈໍານວນ 60 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ. 
ນອກຈາກນ້ັນ, ຍັງຈະມີການສຶກສາ ກ່ຽວກັບວິທີທາງເລືອກເພ່ືອນໍາໃຊ້ທຶນຂອງ IDA ທ່ີສະໜອງໃຫ້ແກ່ພາກພ້ືນ ເປັນຕ້ົນສໍາລັບຂະແໜງພະລັງງານ.  
ອົງການການເງິນສາກົນ (IFC) ໄດ້ມີການສະໜອງທຶນທັງໝົດໃນປັດຈຸ ບັນ ຈໍານວນ 35 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ. ການສະໜອງທຶນຂອງກຸ່ມທະ
ນາຄານໂລກທ່ີຄາດວ່າຈະເພ່ີມຂ້ຶນ ໄດ້ສ້າງກາລະໂອກາດໃນການຂະຫຍາຍໝາກຜົນທ່ີຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບຈາກການພັດທະນາ ຕ່ໍຂົງເຂດສໍາຄັນຕິດ 
ພັນກັບການເຕີບໂຕສີຂຽວ ແລະ ບັນຫາການຂາດໂພຊະນາການ ໂດຍຜ່ານໂຄງການທ່ີສໍາຄັນໃນດ້ານສາທາລະນະສຸກ, ການສຶກສາ, ກະສິກໍາ ແລະ 
ການສະໜອງນ້ໍາ ສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ, ຊ່ຶງຂົງເຂດທ່ີກ່າວມາສຸດທ້າຍນ້ີແມ່ນສາເຫດທ່ີພ້ົນເດ່ັນອັນດັບທີສອງ ຂອງບັນຫາ 
ເດັກທ່ີມີລວງສູງຫລຸດມາດຕະຖານໃນທ່ົວໂລກ.

8. ກົນໄກການປະສານງານ ແລະ ການຮ່ວມມື ໃນຮູບແບບ “ກຸ່ມທະນາຄານໂລກອັນດຽວ“  ລວມມີ ທະນາຄານໂລກ 
(WB), ອົງການການເງິນສາກົນ (IFC) ແລະ ອົງການຄ້ໍາປະກັນການລົງທຶນແບບຫຼາຍຝ່າຍ (MIGA) ມີຄວາມເຂ້ັມແຂງ 
ແລະ ຈະສືບຕ່ໍເພ່ີມທະວີຂ້ຶນ. ສໍາລັບແຕ່ລະຜົນໄດ້ຮັບທ່ີຄາດໝາຍໄວ້, ຂອບການເປັນຄູ່ຮ່ວມມື (CPF) ຄາດວ່າຈະນໍາໃຊ້ທາງເລືອກວິ
ທີການທ່ີດັດປັບໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບ ໂດຍນຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ໃນອົງກອນກຸ່ມທະນາຄານໂລກ, ຄວາມສາມາດເຕ້ົາໂຮມຜູ້ທ່ີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ 
ການລົງທຶນທາງດ້ານການເງິນ ຂອງກຸ່ມທະນາຄານໂລກ. 

9. ຄວາມສ່ຽງລວມ ຕ່ໍການບັນລຸຈຸດປະສົງ ໃນຂອບການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບປະເທດ (CPF)  ໄດ້ຖືກປະເມີນຢູ່ໃນ ລະດັບສູງສົມຄວນ.  
ສປປ ລາວໄດ້ປະເຊີນກັບຄວາມສ່ຽງຈໍານວນໜ່ຶງ ແລະ ຄວາມບອບບາງ ທ່ີສາມາດເປັນອຸປະສັກ ຕ່ໍການບັນລຸເປ້ົາໝາຍທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ 
ສັງຄົມຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ຕ່ໍຜົນໄດ້ຮັບທ່ີຄາດໝາຍໄວ້ ຂອງບັນດາໂຄງການທ່ີໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກກຸ່ມທະນາຄານໂລກ ພາຍໃຕ້ຂອບ 
CPF. ຄວາມສ່ຽງຕ້ົນຕໍແມ່ນພົວພັນກັບການບໍລິຫານລັດທ່ີບ່ໍເຂ້ັມແຂງ; ສະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກມີຄວາມບອບບາງ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງສູງ 
ຈາກບັນຫາເຄ່ັງຕຶງດ້ານໜ້ີສີນ; ແລະ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຍັງບ່ໍທັນເຂ້ັມແຂງ. ການມີຄວາມມຸ່ງໝ້ັນ 
ທາງດ້ານການເມືອງທ່ີໜັກແໜ້ນ ຈະເປັນກະແຈເພ່ືອແກ້ໄຂສ່ິງທ້າທາຍທາງດ້ານການບໍລິຫານລັດຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ລັດຖະບານຊຸດໃໝ່ກ່ໍໄດ້ສະແດງ 
ເຖິງຄວາມມຸ້ງໝ້ັນດ່ັງກ່າວ.

5 ຂອບການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບປະເທດ ສໍາລັບ ສປປ ລາວ 2017 - 2021



II. ສະພາບເງ່ືອນໄຂ ແລະ ວາລະການພັດທະນາຂອງ ສປປ ລາວ

ການພັດທະນາເສດຖະກິດໃນຊຸມປີທ່ີຜ່ານມາ

10.ການຫັນປ່ຽນທ່ີຈະແຈ້ງພາຍໃຕ້ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຊຸດໃໝ່ທ່ີໄດ້ຮັບການ ແຕ່ງຕ້ັງໃນເດືອນເມສາ 
2016 ແມ່ນຄວາມມຸ່ງໝ້ັນທ່ີຈະແຈ້ງ ແລະ ເປັນຮູບປະທໍາຫຼາຍກວ່າເກ່ົາ ຕ່ໍຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ການເຕີບໂຕສີຂຽວ².  
ເຖິງແມ່ນວ່າການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນ ທໍາມະຊາດ ຍັງຈະສືບຕ່ໍເປັນປັດໄຈຂັບເຄ່ືອນຕ້ົນຕໍຂອງການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ແຕ່ຖ້າຫາກ
ບ່ໍມີການປັບປຸງລະບົບເພ່ືອຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຍືນຍົງແລ້ວ, ຜົນກະທົບທາງລົບຕ່ໍສັງຄົມ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມຈະບ່ໍສາມາດປົວ 
ແປງຄືນໄດ້ ແລະ ພາຍໃນເວລາອີກບ່ໍດົນ ຜົນກະທົບດ້ານລົບດ່ັງກ່າວອາດຈະສູງລ່ືນຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດຈາກການຂຸດຄ້ົນ ແລະ ຈະ
ຫລຸດຜ່ອນກາລະໂອກາດໃນອະນາຄົດໄດ້. ວິໄສທັດ ໄລຍະ 15 ປີ, ຍຸດທະສາດ ໄລຍະ 10 ປີ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 
5 ປີ ຄ້ັງທີ VIII ທ່ີຖືກຮັບຮອງເອົາໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດທ່ີໄດ້ຮັບການເລືອກຕ້ັງໃໝ່, ທັງໝົດນ້ີໄດ້ເປັນກໍາລັງໜູນໃຫ້ແກ່ຄວາມມຸ້ງໝ້ັນໃນການຫັນ
ປ່ຽນກອບຄວາມຄິດໄປສູ່ການເຕີບໂຕສີຂຽວ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງ ຊ່ຶງເປັນທິດທາງເພ່ືອແນະນໍາລັດຖະບານໃຫ້ກ້າວໄປສູ່ການບັນລຸເປ້ົາໝາຍຂອງຕົນ 
ໃນການເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ກາຍເປັນປະເທດທ່ີມີລາຍຮັບປານກາງລະດັບສູງ ໃນປີ 2030. 
 

2. ກຸ່ມທະນາຄານໂລກໃຫ້ຄໍານີຍາມການເຕີບໂຕສີຂຽວວ່າເປັນ “ການເຕີບໂຕທີ່ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ສະອາດ ເນື່ອງຈາກມັນຫລຸດຜ່ອນມົນລະພິດ ແລະ 
ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ເຂັ້ມແຂງທົນທານ ເພາະມັນຮັບຜິດຊອບຕໍໄ່ພອັນຕະລາຍທາງທໍາມະຊາດ ແລະ ບົດບາດຂອງການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ທຶນທໍາມະຊາດ ໃນການສະກັດກັ້ນໄພພິບັດ
ທີ່ເກີດຂຶ້ນຕົວຈິງ“ (ທະນາຄານໂລກ 2012. Inclusive Green Growth: The Pathway to Sustainable Development).

6 ສະພາບເງື່ອນໄຂ ແລະ ວາລະການພັດທະນາຂອງ ສປປ ລາວ

http://siteresources.worldbank.org/EXTSDNET/Resources/Inclusive_Green_Growth_May_2012.pdf


11. ເສດຖະກິດລາວ ຍັງສືບຕ່ໍຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງແຂງແຮງ; ເຖິງແມ່ນວ່າ ອັດຕາການເຕີບໂຕໃນຊຸມປີທ່ີຜ່ານມາມ່ໍໆນ້ີ  
ໄດ້ມີລະດັບຕ່ໍາກວ່າອັດຕາສະເລ່ຍຜ່ານມາ. ໃນປີ 2016, ການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ ມີລະດັບປະມານ 7 ສ່ວນຮ້ອຍ, 
ທຽບໃສ່ 7,4 ສ່ວນຮ້ອຍໃນປີ 2015 ແລະ ສະເລ່ຍປະມານ 8 ສ່ວນຮ້ອຍແຕ່ປີ 2000 ເປັນຕ້ົນມາ, ຊ່ຶງສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນວ່າຜົນຜະລິດດ້ານ 
ບ່ໍແຮ່ໂດຍລວມບ່ໍເພ່ີມຂ້ຶນ, ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງສິນເຊ່ືອ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງພາກລັດມີຈັງຫວະທ່ີຊ້າລົງ. ລາຍໄດ້ແຫ່ງຊາດ (GNI) 
ສະເລ່ຍຕ່ໍຫົວຄົນ ໄດ້ບັນລຸ 1.740 ໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີ 2015, ຊ່ຶງເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ໄດ້ເປັນປະເທດທ່ີມີລາຍຮັບປານກາງລະດັບຕ່ໍາ. 
ຍ້ອນທຶນທໍາມະຊາດກວມອັດຕາສ່ວນ 45 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຄວາມຮ່ັງມີຂອງຊາດ (2013), ການເພ່ີມຂ້ຶນຂອງການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 
ໄດ້ປະກອບ ສ່ວນສະເລ່ຍ 3 ຈຸດສ່ວນຮ້ອຍຂອງການເຕີບໂຕທັງໝົດ ໃນໄລຍະດ່ັງກ່າວ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ຄວາມເສຍຫາຍດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມຢູ່ 
ສປປ ລາວ ກໍມີທ່າອ່ຽງເພ່ີມຂ້ຶນ ໂດຍຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດສະເລ່ຍຕ່ໍຫົວຄົນ ໄດ້ຫລຸດລົງແບບກ້າວກະໂດດເຖິງຫົກທົບ ໃນລະຫວ່າງປີ 2000 
ຫາ 2013. ການເຕີບໂຕໃນຊຸມປີ 2000 ໄດ້ຖືກຂັບເຄ່ືອນໂດຍບ່ໍແຮ່; ແຕ່ ການປະ ກອບສ່ວນຂອງຂະແໜງດ່ັງກ່າວໄດ້ມີທ່າອ່ຽງຫລຸດລົງໃນຊຸມ
ປີ ຜ່ານມາ, ຊ່ຶງສະແດງເຖິງການຫລຸດລົງຂອງລາຄາ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມດ້ານລະບຽບການບ່ໍທັນເຂ້ັມແຂງ. ຫັຼງຈາກນ້ັນ, ໂຄງການເຂ່ືອນໄຟຟ້າ, 
ຊ່ຶງຄາດວ່າຈະຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງ ການຂອງບັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງເປັນສ່ວນໃຫຍ່, ໄດ້ເປັນແຫ່ຼງຕ້ົນຕໍຂອງການເຕີບໂຕ ແລະ ສປປ ລາວ ໄດ້
ເພ່ີມຄວາມສາມາດຕິດຕ້ັງຂ້ຶນສິບທົບ ໃນລະຫວ່າງປີ 2000 ຫາ 2016 ເຖິງລະດັບສູງກວ່າ 6.000 ເມກາວັດ, ຊ່ຶງສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຜ່ານການເຮັດສັນ
ຍາກັບພາກເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

12. ຫວ່າງມ່ໍໆມານ້ີ, ການເຕີບໂຕໄດ້ມີພ້ືນຖານທ່ີກວ້າງຂວາງຫຼາຍຂ້ຶນ. ການບໍລິການໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວ ລວມທັງການ ຄ້າຍົກ 
ແລະ ການຄ້າຍ່ອຍ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການຂົນສ່ົງ ສ່ວນໜ່ຶງຍ້ອນການກະຈາຍຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 
ການເປີດກວ້າງເສດຖະກິດ (ຂະແໜງທະນາຄານ, ການຂົນສ່ົງ ແລະ ອ່ືນໆ) ລວມທັງການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານການເງິນ-ງົບປະມານ. 
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການບໍລິການຍັງສຸມໃສ່ແຕ່ຂະແໜງການ ທ່ີມີມູນຄ່າເພ່ີມຕ່ໍາ. ກະສິກໍາທ່ີສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ແກ່ສອງສ່ວນສາມຂອງກໍາລັງ 
ແຮງງານໃນປີ 2012 (ຕາມຂ້ໍມູນຫ້ຼາສຸດທ່ີມີ) ຍັງມີລັກສະນະການຜະລິດແບບກຸ້ມຢູ່ກຸ້ມກິນ ທ່ີມີສະມັດຕະພາບການຜະລິດຕ່ໍາ. ແຕ່ກໍມີສ່ິງສະແດງ
ເຖິງການເລ່ີມການຜະລິດເຂ້ົາເປັນສິນຄ້າ ແລະ ພືດຊະນິດອ່ືນກ່ໍມີຄວາມສຳຄັນເພ່ີມຂ້ຶນ, ເຊ່ັນ: ຜັກຕ່າງໆ, ສາລີ, ໝາກຖ່ົວ, ກາເຟ, ກ້ວຍ, ຢາງພາລາ 
ແລະ ອ່ືນໆ. ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວ, ນອກຈາກການຜະລິດເຄ່ືອງນຸ່ງຫ່ົມທ່ີເຄີຍມີມາແລ້ວ, ໄດ້ມີອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງປະເພດອ່ືນ 
ທ່ີເລ່ີມຂະຫຍາຍຕົວ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນມາຈາກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຊ່ຶງ ກໍສະແດງວ່າ ບໍລິສັດຂອງ ສປປ ລາວ ສາມາດເຂ້ົາຮ່ວມໃນຕ່ອງໂສ້ການສະ
ໜອງຂອງພາກພ້ືນໄດ້ຫຼາຍຂ້ຶນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ນອກຈາກນ້ັນ, ການເຕີບໂຕຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພ້ືນຖານຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ ກໍໄດ້ 
ຊຸກຍູ້ກິດຈະກໍາກ່ໍສ້າງໃນອະສັງລິຫະມະຊັບ ເພ່ືອເປັນທຸລະກິດ ແລະ ທ່ີຢູ່ອາໄສ.

13. ແນວໂນ້ມທາງດ້ານເສດຖະກິດ ສໍາລັບໄລຍະກາງ ໂດຍລວມຍັງມີລັກສະນະທາງບວກ ຖ້າຫາກມີການປັບປຸງການ
ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ການເພ່ີມທະວີວຽກງານວາງແຜນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໃນຂະແໜງໄຟຟ້າ ແລະ ກາ
ນປະຕິຮູບທ່ີປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດທຸລະກິດໃຫ້ດີຂ້ຶນ. ອີງໃສ່ສະພາບຂ້ໍມູນພ້ືນຖານ, ການເຕີບໂຕຄາດວ່າຈະມີລະ
ດັບສະເລ່ຍປະມານ 7 ສ່ວນຮ້ອຍຕ່ໍປີ  ເນ່ືອງຈາກສະພາບເສດຖະກິດຂອງພາກພ້ືນມີທ່າອ່ຽງທ່ີເອ້ືອອໍານວຍ ໄດ້ເປັນປັດໄຈຕົວດຶງທ່ີສໍາຄັນ 
ສໍາລັບເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ. ຫັຼງຈາກໄດ້ມີການຫລຸດລົງໃນຊຸມປີທ່ີຜ່ານ ມາ, ລາຄາທອງຄາດວ່າຈະເພ່ີມຂ້ຶນຄືນ. ການະລິດໄຟຟ້າປະມານ 
500-1.000 ເມກາວັດ ຕ່ໍປີ ຄາດວ່າຈະເພ່ີມຕ່ືມໃຫ້ແກ່ຄວາມສາມາດຜະລິດຂອງລະບົບໄຟຟ້າ ໃນໄລຍະກາງ ເນ່ືອງຈາກຫຼາຍໂຄງ
ການໄຟຟ້າໄດ້ນໍາເຂ້ົາສູ່ ການດໍາເນີນງານ. ສະພາບດ່ັງກ່າວ ຈະຮັບປະກັນການເພ່ີມຂ້ຶນຂອງມູນຄ່າການສ່ົງອອກຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ 
ການລົງທຶນໂດຍກົງຂອງຕ່າງປະເທດ. ຂະແໜງການທ່ີບ່ໍແມ່ນຊັບພະຍາກອນ ຄາດວ່າຈະສາມາດສືບຕ່ໍຂະຫຍາຍຕົວຖ້າວ່າ ລາຍຮັບ ຈາກຂະແໜງ 
ຊັບພະຍາກອນໄດ້ກະຈາຍໄປເຖິງ ຂະແໜງການອ່ືນ ຊ່ຶງຈະຊ່ວຍກະຕຸ້ນຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຍ້ອນວ່າການເຊ່ືອມໂຍງຢ່າງສະໜິດແໜ້ນພາຍ
ໃຕ້ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ (AEC) ໄດ້ເປີດກາລະໂອກາດໃຫ້ແກ່ພາກເອກະຊົນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າຂາດການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງ 
ເສດຖະກິດ, ຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບທາງລົບຕ່ໍການເຕີບໂຕ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ 
ຍັງຈະຢູ່ໃນລະດັບສູງ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ລັດຖະບານໄດ້ສະເໜີການປະຕິຮູບຈໍານວນໜ່ຶງ, ແຕ່ຜົນການປະຕິບັດຕົວຈິງຍັງມີລັກສະນະຄ່ອຍເປັນຄ່ອຍ
ໄປຢູ່. ເຊ່ັນດຽວກັນ, ເພ່ືອສ້າງກາລະໂອກາດສໍາລັບພາກເອກະຊົນ, ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະຕິຮູບໃນຫຼາຍຂົງເຂດທ່ີຈະຊ່ວຍ ສປປ ລາວ ປັບ  
ປຸງດີຂ້ຶນຈາກອັນດັບທ່ີຕ່ໍາຫຼາຍໃນການຈັດອັນດັບຂອງສາກົນ ໃນດ້ານຄວາມສາມາດແຂ່ງຂັນ, ລວມທັງການປັບປຸງດ້ານການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ  

7 ຂອບການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບປະເທດ ສໍາລັບ ສປປ ລາວ 2017 - 2021



ຊ່ຶງມີຄວາມສໍາຄັນທ່ີສຸດເພ່ືອເຮັດໃຫ້ການເຕີບໂຕຂອງພາກເອກະຊົນມີຄວາມຟົດຟ້ືນ, ເຊ່ັນ: ການແກ້ໄຂບັນຫາຜົນປະໂຫຍດສະເພາະກຸ່ມຄົນ ແລະ 
ການໄດ້ຮັບການປະຕິບັດທ່ີເທ່ົາທຽມກັນ. ການປະຕິຮູບທ່ີສໍາຄັນຂອງຂະແໜງ ພະລັງານ ລວມເອົາມາດຕະການເພ່ືອກໍານົດຕະຫຼາດເພ່ືອຮອງຮັບການ 
ຜະລິດໄຟຟ້າທ່ີເພ່ີມຂ້ຶນໄວ, ວາງແຜນຂະຫຍາຍການຜະລິດໃນອະນາຄົດ ເພ່ືອປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ໍາ ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຕ່າງໆ, 
ເພ່ີມປະສິດທິພາບ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ມີຄວາມສົມຄູ່ ລະຫວ່າງໜ້ີສີນ ແລະ ການຂາຍ. ຖ້າຫາກມີການຫລຸດລົງຕ່ືມຂອງລາຄາທອງ, ຄໍາ, ກາເຟ ແລະ 
ຢາງພາລາ, ມັນສາ ມາດນໍາໄປສູ່ການຫລຸດຜ່ອນຜົນຜະລິດຂອງບ່ໍແຮ່ ແລະ ກະສິກໍາ, ສ້າງຜົນກະທົບທາງລົບຕ່ໍຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ສ້າງຄວາມ 
ກົດດັນເພ່ີມຂ້ຶນຕ່ືມຕ່ໍງົບ ປະມານຂອງລັດ.

14. ນະໂຍບາຍງົບປະມານໃນໄລຍະປານກາງ ຈະເລັງໃສ່ປັບປຸງຄວາມຍືນຍົງຂອງບັນຊີການເງິນຂອງລັດ; ແຕ່ ແຜນ 
ການລົງທຶນຂອງລັດໃນປັດຈຸບັນ ທ່ີມີຄາດໝາຍສູງ ຄາດວ່າຈະເຮັດໃຫ້ການຂາດດູນ ແລະ ໜ້ີສີນ ຢູ່ໃນລະດັບສູງ. ໃນເບ້ືອງລາຍຮັບ, 
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ ໄດ້ຖືກດັດແກ້ເພ່ືອຍົກອັດຕາອາກອນຊົມໃຊ້ ຂ້ຶນສໍາລັບສິນຄ້າບາງປະເພດ (ຊ່ຶງຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ແຕ່ປີ 2018 
ເປັນຕ້ົນໄປ ແລະ ຄາດວ່າຈະສ້າງລາຍຮັບເພ່ີມປະມານ 0,3 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງ GDP) ແລະ ໄດ້ມີການພິຈາລະນານໍາໃຊ້ອາກອນໃໝ່ຈໍານວນໜ່ຶງ 
(ອາກອນທ່ີດິນ, ສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ຊັບສິນ). ເພ່ືອປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງອາກອນ, ລັດຖະບານໄດ້ປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພ່ີມ ເພ່ືອ 
ເຮັດໃຫ້ການຍ່ືນຟອມເສຍອາກອນມີຄວາມກະທັດຮັດກວ່າເກ່ົາ ແລະ ໄດ້ດັດແກ້ບົດແນະນໍາການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດເພ່ືອຮັບ ປະກັນໃຫ້ການບັງຄັບ
ປະຕິບັດມີປະສິດທິຜົນດີກວ່າເກ່ົາ. ລາຍຮັບຈາກອຸດສາຫະກໍາບ່ໍແຮ່ (129 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີ 2015-2016) ຈະຫລຸດລົງເປັນລໍາດັບ 
ເນ່ືອງຈາກສອງກິດຈະການທ່ີນໍາໜ້າ ຈະຫລຸດຜ່ອນການເຄ່ືອນໄຫວລົງເປັນກ້າວໆພາຍໃນຫ້າປີຂ້າງໜ້າ.  ລາຍຮັບດ່ັງກ່າວຈະຖືກທົດແທນ ໂດຍ 
ລາຍຮັບຈາກຂະແໜງໄຟຟ້າທ່ີຈະເພ່ີມຂ້ຶນ (151 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີ 2015-2016) ເປັນລໍາດັບໃນໄລຍະຍາວ. ໃນເວລາດຽວກັນ,  
ລັດຖະບານກໍມີເຈດຈໍານົງໃນການຄວບຄຸມຢ່າງຮັດກຸມ ຕ່ໍການຮັບລັດຖະກອນໃໝ່ ແລະ ລາຍຈ່າຍເງິນເດືອນ, ຍົກລະດັບລະບຽບການຈັດຊ້ືຂອງລັດ 
ແລະ ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດໃຫ້ດີຂ້ຶນ. ມາດຕະການຄວບຄຸມທ່ີເຂ້ັມງວດ, ການເຈລະຈາເງ່ືອນໄຂຂອງໜ້ີສີນຄືນໃໝ່ ແລະ 
ການກໍານົດການຈັດສັນທຶນຈໍານວນ 30 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງລາຍຈ່າຍລົງທຶນ ເພ່ືອຊໍາລະໜ້ີສີນຄົງຄ້າງ ຄາດວ່າຈະສາມາດແກ້ໄຂໜ້ີສີນຄ້າງຈ່າຍໃຫ້ 
ຫລຸດລົງຢ່າງເປັນລໍາດັບ. ບັນດາມາດຕະການດ່ັງກ່າວ ຄາດວ່າຈະຊ່ວຍສ້າງກຳລັງແຮງດ້ານການເງິນຂອງລັດຖະບານ (fiscal space). ແຕ່ຖ້າ 
ຫາກບ່ໍມີມາດຕະການເພ່ີມເຕີມ, ກຳລັງແຮງທາງດ້ານການເງິນຂອງລັດຖະບານ (fiscal space) ດ່ັງກ່າວ ຄາດວ່າຈະຖືກນຳໃຊ້ເຂ້ົາໃນການປະກອບ
ສ່ວນຂອງລັດຖະບານ ໃນໂຄງການສ້າງທາງລົດໄຟສ່ວນທ່ີຜ່ານປະເທດລາວຂອງສາຍ ຄຸນໝິງ-ສິງກະໂປ, ຊ່ຶງຈະເຮັດໃຫ້ການຂາດດູນງົບປະມານ 
ແລະ ໜ້ີສີນລັດຍັງມີລະດັບສູງ.

15. ເມ່ືອ ສປປ ລາວ ກ້າວໄປສູ່ການມີຄວາມສ່ຽງສູງ ດ້ານພາລະໜ້ີສີນ, ໂອກາດສໍາລັບການກູ້ຢືມໃນອະນາຄົດໄດ້ຫຼຸດລົງ
ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບຄວາມຍືນຍົງຂອງໜ້ີສີນໄດ້ເພ່ີມຂ້ຶນ. ໃນປີ 2016, ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍຄາດວ່າ
ມີມູນຄ່າປະມານ 1,5 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງ GDP, ຊ່ຶງລ່ືນມູນຄ່າງົບປະມານທ່ີຈັດສັນໃຫ້ແກ່ຂະແໜງກະສິກໍາ. ຄວາມຕ້ອງການໃນການຊໍາລະໜ້ີ 
(ຕ້ົນທຶນແລະດອກເບ້ຍ) ຄາດວ່າຈະເພ່ີມຂ້ຶນຈາກ 7 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງ GDP ໃນໄລຍະທົດສະວັດທ່ີຜ່ານມາ ເປັນ 12 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນໄລຍະ 
2016 ຫາ 2020. ການຄາດເຄ່ືອນທາງດ້ານງົບປະມານ ຕົວຢ່າງ ກໍລະນີທ່ີມູນຄ່າກ່ໍສ້າງຂອງໂຄງການທາງລົດໄຟເພ່ີມຂ້ຶນ ຫືຼ ກໍລະນີມີຄວາມຫຍຸ້ງ 
ຍາກຫຼາຍຂ້ຶນໃນການເຂ້ົາເຖິງຕະຫຼາດເງິນທຶນ ເນ່ືອງຈາກສະພາບຕະຫລາດທຶນຢູ່ຕ່າງປະເທດມີຄວາມຮັດກຸມ ອາດຈະມີຜົນເຮັດໃຫ້ການຊໍາລະໜ້ີບ່ໍມີ 
ຄວາມຍືນຍົງ. ເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫ້ພາລະແບກຫາບໜ້ີສີນມີຄວາມຍືນຍົງ ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປັບປຸງງົບປະມານໃຫ້ມີຄວາມເຂ້ັມແຂງຢ່າງເປັນລໍາ
ດັບ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການຂາດດຸນ ພ້ອມທັງ ການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງໜ້ີສິນພາກລັດ, ຊ່ຶງຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຮັບຮູ້ເພ່ີມຂ້ຶນ ກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງຂອງ
ການກູ້ຢືມທຶນທ່ີບ່ໍມີເງ່ືອນໄຂຜ່ອນຜັນ ແລະ ການຈັດລຽງບູລິມະສິດ ເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫ້ມີການກູ້ຢືມ ສະເພາະແຕ່ສໍາລັບໂຄງການທ່ີເປັນບູລິມະສິດ, 
ເລືອກໂຄງການທ່ີເປັນໜ້າເຊ່ືອຖື ແລະ ມີອັດຕາສ່ວນຜົນຕອບແທນສູງທ່ີສຸດ.

3. ມາເຖິງປັດຈຸບັນ, ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ສະແດງການສະຫງວນສິດ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດ ຂໍ້ລິເລີ່ມຄວາມໂປ່ງໃສຂອງອຸດສາຫະກໍາບໍ່ແຮ່ (EITI), ແຕ່ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ກ່ຽວກັບນະໂຍ
ບາຍທາງດ້ານການເງິນທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາບໍ່ແຮ່.

8 ສະພາບເງື່ອນໄຂ ແລະ ວາລະການພັດທະນາຂອງ ສປປ ລາວ



ສະພາບຄວາມທຸກຍາກ

16. ເຖິງແມ່ນວ່າສະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກໄດ້ມີການປັບປຸງດີຂ້ຶນທຽບໃສ່ຊຸມປີຜ່ານມາ,ແຕ່ສະພາບເສດຖະກິດມະຫາ
ພາກຍັງເປັນສ່ິງທ້າທາຍ ແລະ ຄວາມມຸ່ງໝ້ັນໃນການຄຸ້ມຄອງໃຫ້ກັບຄືນມະຫາພາກໃຫ້ກັບຄືນມາເຂ້ັມແຂງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມ
ເຂ້ັມແຂງ ຍັງບ່ໍທັນຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ໃນດ້ານໜ່ຶງ, ການຂາດດູນງົບປະມານ ແລະ ການຂາດດູນຂອງບັນຊີຊຳລະປົກກະຕິກັບ 
ຕ່າງປະເທດ ແລະ ໜ້ີສີນ ຍັງມີລະດັບສູງ ແລະ ອາດສາມາດເພ່ີມຂ້ຶນຕ່ືມໃນໄລຍະໃກ້ໆນ້ີ. ອີກດ້ານໜ່ຶງ, ມາດຕະການທາງດ້ານງົບປະມານທ່ີວາງ 
ອອກ (ການລົບລ້າງການຍົກເວ້ັນພາສີ-ອາກອນຕ່ໍການນຳເຂ້ົາສິນຄ້າບາງປະເພດ, ການຂະຫຍາຍຖານອາກອນ, ການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງອາກອນໃຫ້
ເຂ້ັມແຂງ) ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງຂະແໜງການເງິນການທະນາຄານ (ການປັບປຸງໂຄງສ້າງຂອງທະນາຄານທ່ີອ່ອນແອ) ເຫັນວ່າມີຄວາມສອດຄ່ອງ 
ເໝາະສົມກັບແຜນການທ່ີຈະເຮັດໃຫ້ສະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກມີຄວາມໝ້ັນທ່ຽງ. ມາດຕະການດ່ັງກ່າວ ສົມທົບກັບການຄຸ້ມຄອງໜ້ີສີນທ່ີ
ເຂ້ັມແຂງຂ້ຶນ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງແລະ ຂະແໜງທະນາຄານແລະປັບປຸງກົດລະບຽບ ສາມາດເຮັດ
ໃຫ້ລະດັບໜ້ີສີນມີຄວາມໝ້ັນທ່ຽງ ແລະ ສ້າງຄວາມຍືນຍົງດີຂ້ຶນ, ເຖິງແມ່ນວ່າອາດຈະຈຳເປັນດັດປັບມາດຕະການຫືຼເພ່ີມເຕີມ ໂດຍຂ້ຶນກັບຜົນ
ການປະຕິບັດງົບປະມານໃນໄລຍະຕ່ໍໜ້າ.  ເຖິງແມ່ນວ່າ ໄດ້ມີຫຼາຍຢ່າງທ່ີຊ້ີບອກເຖິງຂອງຄວາມໜ້າເຊ່ືອຖືຂອງໂຄງສ້າງເສດຖະກິດມະຫາພາກ, 
ແຕ່ກ່ໍຂ້ຶນກັບຄວາມມຸ່ງໝ້ັນ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງພາກລັດໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ.

17. ຄວາມທຸກຍາກຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ຫລຸດລົງ. ປະເທດໄດ້ບັນລຸຄາດໝາຍຂອງເປ້ົາໝາຍສະຫັດສະວັດດ້ານການພັດທະ 
ນາຂອງຕົນທ່ີວາງອອກ ສໍາລັບການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໃຫ້ມີລະດັບຕ່ໍາກວ່າ 24 ສ່ວນຮ້ອຍໃນປີ 2015 ແລະ ຊີວິດ 
ການເປັນຢູ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂ້ຶນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ການຄາດຄະເນ ຈາກການສໍາຫຼວດການໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ການຊົມໃຊ້ຂອງຄົວເຮືອນຢູ່ ສປປ 
ລາວ ຄ້ັງຫ້ຼາສຸດ (LECS 5) ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ອັດຕາສ່ວນຄວາມທຸກຍາກ - ອີງໃສ່ເສ້ັນຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດ - ໄດ້ຫລຸດລົງຈາກ 34 
ສ່ວນຮ້ອຍໃນສົກປີ 2002/03 ເປັນ 23 ສ່ວນຮ້ອຍໃນສົກປີ 2012/13 (ຊ່ຶງລວມຈໍານວນມີປະມານ 1,5 ລ້ານຄົນ). ຜ່ານການວັດແທກໂດຍນໍາ
ໃຊ້ເສ້ັນຄວາມທຸກຍາກທ່ີສາມາດສົມທຽບໃນລະດັບສາກົນ ຄື 1,90 ໂດລາສະຫະລັດ  (2011 PPP) ຕ່ໍມ້ື, ຄວາມທຸກຍາກໄດ້ຫລຸດລົງຈາກ 24 
ສ່ວນຮ້ອຍໃນສົກປີ 2002/03 ເປັນ 15 ສ່ວນຮ້ອຍໃນສົກປີ 2012/13 (ຮູບສະແດງ 1)⁴.  ການບັນລຸເປ້ົາ  ໝາຍຂອງກຸ່ມທະນາຄານໂລກໃນ 
ການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກທ່ີສຸດໃຫ້ມີລະດັບຕ່ໍາກວ່າ 3 ສ່ວນຮ້ອຍ ຈະໝາຍເຖິງການຫລຸດຈໍານວນຄົນທຸກຍາກຢູ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 
800.000 ຄົນ.

18. ລະດັບການຊົມໃຊ້ຂອງພົນລະເມືອງສ່ວນຫຼາຍຍັງຕ່ໍາ  ທຽບໃສ່ມາດຕະຖານຂອງສາກົນ. ເກືອບ 80 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງພົນລະເມືອງ 
ຍັງດໍາລົງຊີວິດດ້ວຍລະດັບລາຍຮັບທ່ີຕ່ໍາກວ່າ 5,5 ໂດລາສະຫະລັດ ຕ່ໍມ້ື  (2011 PPP), ຊ່ຶງການມີລາຍຮັບທ່ີຕ່ໍາກວ່າລະດັບດ່ັງກ່າວ 
ຖືວ່າຄົົວເຮືອນ ບ່ໍມີຄວາມໝ້ັນຄົງທາງດ້ານເສດຖະກິດ. ອັດຕາດ່ັງກ່າວແມ່ນສູງ ທຽບໃສ່ຢູ່ຫວຽດນາມ ຊ່ຶງມີອັດຕາຕ່ໍາກວ່າ 40 ສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ 
ຢູ່ໄທ ຊ່ຶງມີອັດຕາຕ່ໍາກວ່າ 20 ສ່ວນຮ້ອຍ (ຮູບສະແດງ 2). ຢູ່ ສປປ ລາວ, ແມ່ນແຕ່ພົນລະເມືອງ 10 ສ່ວນຮ້ອຍທ່ີຮ່ັງມີທ່ີສຸດ (ບ່ໍລວມເອົາຜູ້ທ່ີມີ 
ຄວາມຮ່ັງມີຫຼາຍ ຊ່ຶງໂດຍທ່ົວໄປ ບ່ໍໄດ້ລວມເຂ້ົາໃນການສໍາຫຼວດ) ໂດຍສະເລ່ຍ ກໍຍັງດໍາລົງຊີວິດດ້ວຍລາຍຮັບທ່ີຕ່ໍາກວ່າລະດັບມາດຕະຖານ ທຽບໃສ່ 
ສະເລ່ຍຊົນຊ້ັນປານກາງຂອງໂລກ ຈໍານວນ 15 ໂດລາສະຫະລັດ ຕ່ໍມ້ື (2011 PPP). ສະພາບດ່ັງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ນະໂຍບາຍການແບ່ງປັນຄວາມອຸ 
ດົມຮ່ັງມີຢ່າງທ່ົວເຖິງ ມີຄວາມສໍາຄັນ ສໍາລັບປະຊາກອນສ່ວນຫຼາຍ.

4.  ອໍານາດຊື້ທຽບເທົ່າ (PPP) ແມ່ນການວັດແທກທີ່ນໍາໃຊ້ ເພື່ອສົມທຽບລາຍຮັບ ຫຼື ຕົວປ່ຽນທາງດ້ານເສດຖະກິດອື່ນໆໃນຕົວຈິງ, ໂດຍຄໍານຶງເຖີງຄວາມແຕກຕ່າງຂອງລະດັບລາຄາຢູ່ປະເທດຕ່າງໆ.  

9 ຂອບການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບປະເທດ ສໍາລັບ ສປປ ລາວ 2017 - 2021



ຮູບສະແດງ 1: ທ່າອ່ຽງຂອງຄວາມທຸກຍາກຢູ່ ສປປ ລາວ

ຮູບສະແດງ 2: ຄ່າສະເລ່ຍຂອງການຊົມໃຊ້, ແຍກເປັນສິບສ່ວນ

ແຫ່ຼງຂ້ໍມູນ:  ການສໍາຫຼວດການໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ການຊົມໃຊ້ ການຊົມໃຊ້ຂອງຄົວເຮືອນ ຂອງຄົວເຮືອນຢູ່  
ສປປ ລາວ ຄ້ັງທີ 5 (LECS 5)                         
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10 ສະພາບເງື່ອນໄຂ ແລະ ວາລະການພັດທະນາຂອງ ສປປ ລາວ



19. ຊີວິດການເປັນຢູ່ທ່ີໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂ້ຶນໂດຍລວມ ແມ່ນໄດ້ບ່ໍໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມແຕກໂຕນກັນຫຼາຍ 
ລະຫວ່າງພາກ ແລະ ກຸ່ມປະຊາກອນທ່ີມີເງ່ືອນໄຂເສດຖະກິດ-ສັງຄົມທ່ີຕ່າງກັນ. ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກຢູ່ເຂດຊົນນະບົດແມ່ນ 29 
ສ່ວນຮ້ອຍ ຊ່ຶງສູງກວ່າອັດຕາ 10 ສ່ວນຮ້ອຍຢູ່ເຂດຕົວເມືອງ ແລະ ຄວາມແຕກໂຕນດ່ັງກ່າວ ໄດ້ຫຍັບກວ້າງອອກ ໃນລະຫວ່າງ ສົກປີ 2007/08 ຫາ 
2012/13. ຄວາມທຸກຍາກຍັງມີລັກສະນະລວມສູນຢູ່ເຂດພູດອຍ ແລະ ໃນກຸ່ມປະຊາຊົນທ່ີໄດ້ຮັບການສຶກສາໜ້ອຍ ແລະ ຜູ້ທ່ີເອ່ືອຍອີງໃສ່ການຜະ 
ລິດກະສິກໍາແບບກຸ້ມຕົນເອງເປັນ ຕ້ົນຕໍ. ໂດຍສະເພາະແລ້ວ, ຄວາມທຸກຍາກມັກເກີດຂ້ຶນໃນກຸ່ມບັນດາຊົນເຜ່ົາ. ປະມານສອງສ່ວນສາມຂອງຜູ້ທຸກຍາກຢູ່ 
ສປປ ລາວ ແມ່ນບັນດາຊົນເຜ່ົາ ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາກວມພຽງແຕ່ໜ່ຶງສ່ວນສາມຂອງພົນລະເມືອງໃນປະເທດ.

20. ການເພ່ີມຂ້ຶນໜ່ຶງສ່ວນຮ້ອຍຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ສະເລ່ຍຕ່ໍຫົວຄົນ (GDP per capita)ເຮັດໃຫ້ຄວາມທຸກ 
ຍາກຫລຸດລົງ 0,4 ສ່ວນຮ້ອຍ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ທຽບໃສ່ຄວາມທຸກຍາກທີ່ຫລຸດລົງ 1,2 ສ່ວນຮ້ອຍ ຢູ່ກໍາປູເຈຍ⁵. ການເຕີບໂຕທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດໃນໄລຍະຜ່ານມາຍັງບໍ່ທັນສາມາດເຮັດ ໃຫ້ການຊົມ ໃຊ້ສະເລ່ຍຂອງຄົວເຮືອນເພີ່ມຂຶ້ນ ຢ່າງສົມສ່ວນກັບການ ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ
ມັນຍັງມີລັກສະນະເອ້ືອອໍານວຍແກ່ຄົວເຮືອນທ່ີບ່ໍທຸກຍາກ ຫຼາຍກວ່າຄົວເຮືອນທ່ີທຸກຍາກ.ການຊົມໃຊ້ສະເລ່ຍຕ່ໍຫົວຄົນໄດ້ເພ່ີມຂ້ຶນໃນລະດັບ 2,2 
ສ່ວນຮ້ອຍຕ່ໍປີ - ຕ່ໍາກວ່າການເພ່ີມຂ້ຶນຂອງ GDP ສະເລ່ຍຕ່ໍຫົວຄົນປະມານ 3,5 ຈຸດສ່ວນຮ້ອຍ ໃນລະຫວ່າງສົກປີ 2002/03 ຫາ 2012/13.  
ການເພ່ີມຂ້ຶນຂອງການຊົມໃຊ້ໃນກຸ່ມປະຊາກອນ 40 ສ່ວນຮ້ອຍ ທ່ີທຸກຍາກທ່ີສຸດ ມີພຽງແຕ່ 1,3 ສ່ວນຮ້ອຍເທ່ົານ້ັນ (ຮູບສະແດງ 3)ຊ່ຶງໄດ້ເຮັດໃຫ້
ຄວາມບ່ໍສະເໝີພາບເພ່ີມຂ້ຶນ.   

21. ຄວາມແຕກໂຕນກັນລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ໄດ້ຫລຸດລົງຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງ  ສໍາລັບການສຶກສາຂ້ັນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ, 
ແຕ່ຍັງຄົງມີຄວາມແຕກໂຕນຢູ່ໃນຂົງເຂດສາທາລະນະສຸກ, ໂດຍສະເພາະໄດ້ສະ ແດງອອກໃນການຕາຍຂອງແມ່ທ່ີຍັງສືບຕ່ໍມີອັ
ດຕາສູງ, ການແຕ່ງດອງໄວ ແລະ ການຖືພາຂອງເດັກໄວໜຸ່ມ. ການແຕ່ງດອງໄວ ແລະ ການຖືພາຄ້ັງທໍາອິດໃນຕອນອາຍຸຍັງຕ່ໍາ ໄດ້ເພ່ີມ 
ຄວາມສ່ຽງຂອງບັນຫາສັບສົນທາງດ້ານສຸຂະພາບ, ໂດຍສະເພາະສໍາລັບແມ່ຍິງໄວໜຸ່ມ.

ຮູບສະແດງ 3: ການຊົມໃຊ້, ໂດຍສະເພາະຂອງຜູ້ທຸກຍາກ, ເພ່ີມຂ້ຶນຊ້າກວ່າການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ

5. World Bank 2012. Poverty profile in Lao PDR: poverty report for the Lao consumption and expenditure survey 2012“-2013  (Report No. 100120).  
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22.ການເພ່ີມຂ້ຶນຂອງລາຍໄດ້ຂອງແຮງງານຂອງຄົວເຮືອນໄດ້ເປັນປັດໄຈສໍາຄັນທ່ີປະກອບສ່ວນແກ່ການຫລຸລົງຂອງຄວາມ
ທຸກຍາກ. ປັດໄຈທ່ີເຮັດໃຫ້ລາຍໄດ້ເພ່ີມຂ້ຶນແມ່ນການເພ່ີມຂ້ຶນຂອງຄວາມສາມາດ ແລະ ກາລະໂອກາດທາງດ້ານເສດ ຖະກິດຂອງຄົວເຮືອນ. 
ອັນພິເສດແມ່ນ: (i) ທຶນມະນຸດໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂ້ຶນ ແລະ ຄວາມສໍາເລັດດ້ານການສຶກສາໄດ້ເພ່ີມຂ້ຶນ; (ii) ການເຂ້ົາເຖິງທ່ີດິນໄດ້ເພ່ີມຂ້ຶນ (ລວມທັງ 
ທ່ີດິນກະສິກໍາຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ); ແລະ (iii) ໂອກາດດ້ານວຽກເຮັດງານທໍາໃນຂະແໜງອ່ືນທ່ີບ່ໍແມ່ນກະສິກໍາໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວ, ຊ່ຶງເຮັດໃຫ້ສັດສ່ວນຂອງ 
ກະສິກໍາໃນການສະໜອງວຽກເຮັດງານທໍາ ໄດ້ຫລຸດລົງຈາກ 73 ສ່ວນຮ້ອຍໃນປີ 2002/03 ເປັນ 64 ສ່ວນຮ້ອຍໃນປີ 2012/13.

23. ກະສິກໍາເປັນຂະແໜງທ່ີສ້າງລາຍຮັບສ່ວນໃຫຍ່ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທຸກຍາກ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ. ການຊົມ 
ໃຊ້ຂອງຄົວເຮືອນທ່ີທຸກຍາກໄດ້ ເພ່ີມຂ້ຶນ ຍ້ອນການເຕີບໂຕຂອງກະສິກໍາ ຊ່ຶງໄດ້ກວມ 44 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ 
ໃນລະຫວ່າງປີ 2002/03 ຫາ 2012/13. ຂະແໜງທ່ີປະກອບສ່ວນຫຼາຍແກ່ການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ເປັນອັນດັບທີສອງ ແລະ ທີສາມ 
ແມ່ນອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ (14 ສ່ວນຮ້ອຍ) ແລະ ກິດຈະກໍາໂຮງແຮມ ແລະ ການຄ້າ (ຂະແໜງລະ 7 ສ່ວນຮ້ອຍ). ການເຕີບໂຕຂອງກະສິກໍາ 
ສະເລ່ຍແມ່ນ 4 ສ່ວນຮ້ອຍ, ຊ່ຶງຍັງຕ່ໍາຫຼາຍ ທຽບໃສ່ລະດັບຄວາມອາດສາມາດຂອງປະເທດ ກະສິກໍາ; ສະນ້ັນ, ຈ່ຶງບ່ໍສາມາດສ້າງຜົນກະທົບແຮງຕ່ໍການ
ຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຫລາຍເທ່ົາທ່ີຄວນ.

24. ການມີລະດັບການສຶກສາທ່ີສູງຂ້ຶນ ຊ່ວຍໃຫ້ແຮງງານສາມາດຫັນປ່ຽນໄປສູ່ການຈ້າງງານຢູ່ຂະແໜງການອ່ືນທ່ີບ່ໍແມ່ນກະ
ສິກໍາ ຊ່ຶງມີລາຍຮັບສູງກວ່າ ແລະ ມັນຍັງຊ່ວຍເພ່ີມສະມັດຕະພາບຂອງການຜະລິດກະສິກໍາໃຫ້ສູງຂ້ຶນຊ່ຶງປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່
ການເພ່ີມລາຍຮັບຈາກກະສິກໍາ. ໂດຍລວມ, ຄົວເຮືອນທ່ີມີການສຶກສາດີ ມີຄວາມສາມາດດີກວ່າ ໃນການຫລຸດພ້ົນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ 
ບ່ໍວ່າຢູ່ໃນຂະແໜງກະສິກໍາ ຫືຼ ຂະແໜງທ່ີບ່ໍແມ່ນກະສິກໍາ. ການສຶກສາແມ່ນກໍາລັງສໍາຄັນທ່ີເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສາມາດ ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນບືນຕົວຂ້ຶນ 
ແລະ ຫລຸດພ້ົນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ. ຄວາມແຕກໂຕນກັນຂອງຄວາມສາມາດຫລຸດພ້ົນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ ລະຫວ່າງ ບັນດາຊົນເຜ່ົາ ແລະ 
ກຸ່ມລາວລຸ່ມ ໄດ້ຫຼຸດລົງ ເມ່ືອຄໍານຶງເຖິງລະດັບການສຶກສາ ແລະ ການດໍາລົງຊີວິດ, ເຖິງແມ່ນວ່າຍັງບ່ໍທັນສາມາດລົບລ້າງໄດ້ໝົດຢ່າງຂາດຕົວ.

25. ຍ້ອນຂາດລະບົບຕາໜ່າງປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພຢ່າງພຽງພໍ, ຄົວເຮືອນຍັງປະເຊີນກັບຄວາມອ່ອນໄຫວຕ່ໍຄວາມສ່ຽງງໆ  
ຊ່ຶງໄດ້ເປັນສ່ິງກົດໜ່ວງຕ່ໍການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ. ປະຊາຊົນຈໍານວນຫຼາຍທ່ີໄດ້ຫລຸດພ້ົນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກໄປແລ້ວໄດ້ກັບຄືນ 
ໄປທຸກຍາກອີກ, ຊ່ຶງເຮັດໃຫ້ບາດກ້າວການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຊ້າລົງ. ເຄ່ິງໜ່ຶງຂອງຈໍານວນຄົນທຸກຍາກໃນປີ 2012/13 ບ່ໍໄດ້ເປັນຄົນທຸກຍາກໃນ 
ໄລຍະກ່ອນນ້ັນ. ໂດຍທ່ົວໄປ, ຄົວເຮືອນມີເງ່ືອນໄຂໜ້ອຍຫລືບ່ໍພຽງພໍ ໃນການຮັບມືກັບ ວິກິດການທາງດ້ານການເງິນຫລືການໃຊ້ຈ່າຍທ່ີສູງບາດດຽວ 
ທ່ີມັກເກີດຂ້ຶນເລ້ືອຍໆ. ຄົວເຮືອນທ່ີເອ່ືອຍອີງໃສ່ກະສິກໍາ ແລະ ການປະມົງ ເປັນຜູ້ທ່ີມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕ່ໍຄວາມສ່ຽງກວ່າໝູ່, ດ້ານໜ່ຶງແມ່ນຍ້ອນເຫດ
ການຮ້າຍແຮງທາງດ້ານສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ອີກດ້ານໜ່ຶງ ແມ່ນຍ້ອນການເໜັງຕີງແຮງຂອງລາຄາ.

 

26. ນອກຈາກຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແລ້ວ, ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງການກ່ໍສ້າງ ແລະ ການບໍລິການ 
ກໍໄດ້ເຕີບໂຕຢ່າງແຂງແຮງ, ແຕ່ຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ.  ໃນດ້ານໜ່ຶງ, ການເພ່ີມຂ້ຶນຊ້າຂອງສະມັດຕະພາບ 
ການຜະລິດ ແລະ ຜົນກຳໄລຈາກຂະແໜງກະສິກໍາ ໄດ້ຈໍາກັດການປະກອບສ່ວນຂອງຂະແໜງດ່ັງກ່າວໃນການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ. ອີກດ້ານໜ່ຶງ, 
ການບໍລິການໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວສູງ, ແຕ່ຍັງບ່ໍທັນມີການພັດທະນາໃນລະດັບສູງ ແລະ ສ່ວນຫລາຍຍັງແມ່ນກິດຈະກໍາທ່ີມີມູນຄ່າເພ່ີມຕ່່ໍາ. ການເຕີບໂຕ 
ຂອງຂະແໜງອ່ືນນອກຈາກກະສິກໍາສ່ວນໃຫຍ່ກ່ໍແມ່ນມາຈາກຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ຊ່ຶງບ່ໍໄດ້ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາຂ້ຶນຫລາຍຢ່າງສົມ 
ສ່ວນກັບການເຕີບໂຕ, ຄືຕ່ໍາກວ່າ 20.000 ຕໍາແໜ່ງງານ ໄດ້ຖືກສ້າງຂ້ຶນຈາກຂະແໜງນ້ີ ໃນຈໍານວນວຽກເຮັດງານທໍາ 400.000 ຕໍາແໜ່ງງານທ່ີເກີດຂ້ຶນ 
(ບ່ໍລວມຕຳແໜ່ງງານໃນຂະແໜງກະສິກຳ) ໃນໄລຍະແຕ່ປີ 2002/03 ຫາ 2012/13. ນອກຈາກນ້ັນ, ວຽກເຮັດງານທໍາທ່ີມີຜົນຕອບແທນສູງ ສ່ວນ 
ຫຼາຍແມ່ນຕ້ອງການໃຫ້ມີລະດັບການສຶກສາສູງ, ຊ່ຶງຂ້ໍຈຳກັດຂອງຜູ້ທຸກຍາກ ແລະ ອັນນ້ີໄດ້ຈໍາກັດການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພວກເຂົາໃນຂະບວນການເຕີບໂຕ. 
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27. ການແກ້ໄຂບັນຫາຄົງຄ້າງໃນການການພັດທະນາມະນຸດ (ເປັນຕ້ົນແມ່ນການສານອາຫານ) ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີວິທີການ 
ແກ້ໄຂທ່ີຫຼາຍຂະແໜງການມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນຂົງເຂດບູລິມະສິດ. ນອກຈາກນ້ັນ, ຜົນໄດ້ຮັບທ່ີຍັງບ່ໍທັນໄດ້ດີເທ່ົາທ່ີຄວນໂດຍສະເພາະ 
ໃນບັນດາກຸ່ມຊົນເຜ່ົາ ເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໄດ້ເພ່ີມຄວາມສໍາຄັນຂອງວິທີການກຳນົດເປ້ົາໝາຍຈຸດສຸມ ແລະ ເຮັດວຽກງານເຜີຍແຜ່ຂົນຂວາຍຢ່າງກວ້າງຂວາງ 
ເພ່ືອກະຕຸ້ນໃຫ້ປະຊາຊົນ ຕ້ອງການມາໃຊ້ການບໍລິການ. ອັນສຸດທ້າຍ, ການວາງນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການແມ່ນຕ້ອງສ້າງຂ້ຶນບົນພ້ືນຖານ 
ຄວາມຮັບຮູ້ແລະເຂ້ົາໃຈຢ່າງເລິກເຊ່ິງວ່າ ໃນໄລຍະຍາວ, ການເຄ່ືອນຍ້າຍຂອງປະຊາກອນອາດຈະເປັນທາງເລືອກໄປສູ່ການເຊ່ືອມໂຍງທາງດ້ານເສດ 
ຖະກິດ ສໍາລັບປະຊາກອນສ່ວນໃຫຍ່ ໂດຍສະເພາະປະຊາຊົນຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຫ່າງໃກສອກຫີຼກ ຍ້ອນເຂດດ່ັງກ່າວມີຄວາມຈຳກັດດ້ານໂອກາດ
ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ດ້ານການສະໜອງການບໍລິການຂອງລັດ.

28. ການເຂ້ົາເຖິງການບໍລິການຂ້ັນພ້ືນຖານໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂ້ຶນເປັນກ້າວໆ, ແຕ່ສ່ິງທ້າທາຍຍັງມີຢູ່.  ແຜນງານຂະຫຍາຍໄຟຟ້າຢູ່ 
ສປປ ລາວ, ຊ່ຶງເປັນໜ່ຶງໃນບັນດາແຜນງານທ່ີມີຄວາມສໍາເລັດດີທ່ີສຸດໃນໂລກ, ໄດ້ກ້າວເຂ້ົາສູ່ໄລຍະສຸດທ້າຍ ແລະ ອັດຕາສ່ວນການຊົມໃຊ້
ໄຟຟ້າໃນປັດຈຸບັນ ໄດ້ກວມສູງກວ່າ 90 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຄົວເຮືອນ. ສ່ິງທ້າທາຍແມ່ນການບັນລຸ 10 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຄົວເຮືອນທ່ີຍັງເຫືຼອ. 
ການເຂ້ົາເຖິງການສະໜອງນ້ໍາສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມທ່ີດີ ໄດ້ເພ່ີມຂ້ຶນ ແຕ່ກ່ໍຍັງມີຄວາມແຕກໂຕນກັນ ແລະ ຍັງມີຜົນກະທົບຢ່າງບ່ໍສົມສ່ວນຕ່ໍ
ຜູ້ທຸກຍາກ. ຕົວຢ່າງ: ມີພຽງແຕ່ 60 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຈໍານວນໂຮງຮຽນປະຖົມເທ່ົານ້ັນທ່ີໄດ້ຮັບການສະໜອງນ້ໍາ ແລະ ວິດຖ່າຍ. ຄວາມຍາວຂອງຕາ 
ໜ່າງເສ້ັນທາງໄດ້ເພ່ີມຂ້ຶນ ປະມານ 50 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນໄລຍະທົດສະວັດທ່ີຜ່ານມາ ແລະ ໃນປັດຈຸບັນ ປະມານ 56 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງພົນລະເມືອງຢູ່ເຂດ
ຊົນນະບົດ ສາມາດເຂ້ົາເຖິງເສ້ັນທາງທ່ີນໍາໃຊ້ໄດ້ໃນທຸກລະດູການ; ແຕ່ບາງເຂດ ໂດຍສະເພາະຢູ່ຊົນນະບົດ ກ່ໍບ່ໍທັນມີເສ້ັນທາງເຊ່ືອມຕ່ໍເທ່ືອ.

29. ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ ໄດ້ສ້າງຜົນກະທົບຫຼາຍສົມຄວນຕ່ໍສ່ິງແວດລ້ອມຂອງ ສປປ ລາວ 
ຍ້ອນການເພ່ີມຂ້ຶນຂອງມົນລະພິດ  ແລະ ການຫລຸດນ້ອຍຖອຍລົງຂອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ.  ເຊ່ັນດຽວກັນກັບຢູ່ປະ 
ເທດອ່ືນທ່ີມີຄວາມຮ່ັງມີທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນ, ການເຕີບໂຕຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຖືກຂັບ 
ເຄ່ືອນໂດຍການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ກິດຈະກຳເສດຖະກິດທ່ີເຮັດໃຫ້ມົນລະພິດເພ່ີມຂ້ຶນ. ຄ່າສ້ິນເປືອງຂອງການເຊ່ືອມໂຊມຂອງ 
ສ່ິງແວດລ້ອມໄດ້ເພ່ີມຂ້ຶນເຖິງລະດັບສູງກວ່າ 7 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງ GDP ໃນປີ 2013, ຊ່ຶງສູງກວ່າລະດັບຂອງປະເທດອ່ືນໆໃນຂົງເຂດອາຊີຕາ
ເວັນອອກ ແລະ ປາຊີຟິກ (EAP), ແລະ ຕ້ົນຕໍແມ່ນຍ້ອນການຫລຸດນ້ອຍຖອຍລົງຂອງປ່າໄມ້. ສປປ ລາວ ມີອັດຕາການປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ 
ສູງກວ່າໝູ່ ໃນອາຊີຕາເວັນອອກໃຕ້ ແລະ ເປັນໜ່ຶງໃນເຂດທ່ີມີອັດຕາສ່ວນຊະນິດພັນຕ້ົນໄມ້ສູງທ່ີສຸດໃນໂລກ ຊ່ຶງເຮັດໃຫ້ເປັນບູລິມະສິດຂອງໂລກ 
ສໍາລັບການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ. ແຕ່ການຕັດໄມ້ທໍາລາຍປ່າ ແລະ ການເຊ່ືອມໂຊມຂອງປ່າໄມ້ ໄດ້ເພ່ີມຂ້ຶນໄວ ຊ່ຶງຄາດຄະເນການປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ 
ໄດ້ຫລຸດລົງເປັນປະມານ 40 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງເນ້ືອທ່ີດິນຂອງປະເທດ ໃນປີ 2010 (ຈາກ 70 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປີ 1940 ແລະ 47 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປີ 
1992). ສັດປ່າຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງສູງຂ້ຶນ ຈາກການລ່າສັດຜິດກົດໝາຍ ແລະ ການສູນເສຍທ່ີຢູ່ອາໄສ (ລວມທັງລະບົບນິເວດທາງນ້ໍາ) ແລະ ອັດ 
ຕາສ່ວນຂອງການສູນພັນໄດ້ເພ່ີມຂ້ຶນ ເຊ່ັນ: ເສືອ ແລະ ປາຂ່າ. ນອກຈາກການຫລຸດນ້ອຍຖອຍລົງດ່ັງກ່າວ, ບາງການຂຸດຄ້ົນຊັບພະຍາກອນທ່ີສາມາດ
ທົດແທນໄດ້ ຍັງມີລັກສະນະອີງໃສ່ຕາມກາລະໂອກາດ ແລະ ຂາດການວາງແຜນຕິດພັນກັບຂະແໜງການທ່ີປ່ິນອ້ອມ ຊ່ຶງເຮັດໃຫ້ການເຕີບໂຕທາງ 
ດ້ານເສດຖະກິດ ທ່ີເກີດຂ້ຶນນ້ັນ ບ່ໍມີປະສິດທິພາບເທ່ົາທ່ີຄວນ. ໂດຍສະເພາະ, ຂະແໜງໄຟຟ້ານ້ໍາຕົກ ອາດກ້າວໄປເຖິງຈຸດຈໍາກັດ ຖ້າຫາກບ່ໍມີການຄຸ້ມ
ຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ໍາ ແລະການວາງແຜນການນຳໃຊ້ນ້ຳເພ່ືອຜະລິດໄຟຟ້າ (“ຄວາມດຸ່ນດ່ຽງການນໍາໃຊ້ພະລັງງານນ້ໍາ“) ແລະ ການນໍາໃຊ້ນ້ໍາເພ່ືອຈຸດປະ
ສົງອ່ືນໆ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ກິດຈະກໍາທາງດ້ານເສດຖະກິດ ມີຄວາມສ່ຽງເພ່ີມຂ້ຶນຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ. 
ໄພນ້ໍາຖ້ວມ ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງ ສາມາດມີຜົນກະທົບທາງລົບຢ່າງຮ້າຍແຮງຕ່ໍກິດຈະກໍາຕ່າງໆທາງດ້ານເສດຖະກິດ.

13 ຂອບການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບປະເທດ ສໍາລັບ ສປປ ລາວ 2017 - 2021



14

30. ການເອ່ືອຍອີງໃສ່ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ສະພາບທາງດ້ານພູມສັນຖານ, ມູນເຊ້ືຶອທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ 
ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ກຳນົດເສ້ັນທາງການພັດທະນາ ທ່ີປະກອບມີການເຕີບໂຕທ່ີແຂງແຮງ ແຕ່ມີຄວາມສົມດູນຈໍາກັດ ແລະ 
ຄວາມສ່ຽງສູງຕ່ໍຄວາມຍືນຍົງ. ສ່ິງທ້າທາຍຕ້ົນຕໍຂອງການພັດທະນາຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນການຮັກສາການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດໃຫ້ແຂງ
ແຮງ ພ້ອມ ກັບ ແກ້ໄຂບັນຫາການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງດ້ານສະຖາບັນ, ການພັດທະນາມະນຸດ ລວມທັງບັນ ຫາການເຊ່ືອມໂຊມຂອງສ່ິງແວດລ້ອມ ທ່ີ 
ສປປ ລາວ ກຳລັງປະເຊີນ.

 ສະພາບເງື່ອນໄຂ ແລະ ວາລະການພັດທະນາຂອງ ສປປ ລາວ



III. ຂອບການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບ ສປປ ລາວ ຂອງກຸ່ມທະນາຄານໂລກ

31. ຂອບການເປັນຄູ່ຮ່ວມມື (CPF) ຂອງກຸ່ມທະນາຄານໂລກ (WBG) ແນໃສ່ສະໜັບສະໜູນການເຂ້ົາເຖິງກາລະໂອ 
ກາດ  ຢ່າງຖາວອນສໍາລັບທຸກຄົນ.  ໂດຍອີງໃສ່ສະພາບເງ່ືອນໄຂທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ 
ບົດຮຽນຈາກປະສົບປະການ, ຂອບການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບປະເທດ (CPF) ໄດ້ນໍາໃຊ້ສາມເງ່ືອນໄຂເພ່ືອ ຄັດເລືອກ ຂົງເຂດຈຸດສຸມ 
ສຳລັບຂອບຮ່ວມມືດ່ັງກ່າວນ້ີ ຂອງກຸ່ມທະນາຄານໂລກ ສໍາລັບໄລຍະແຕ່ 2017-2021.  ເງ່ືອນໄຂ ກ່ັນຕອງທີໜ່ຶງແມ່ນ CPF ໃຫ້ການ 
ສະໜັບສະໜູນແກ່ບູລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ທ່ີໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄ້ັງທີ VIII. ອັນທີ 
ສອງແມ່ນສຸມໃສ່ບູລິມະສິດທ່ີໄດ້ກໍານົດຢູ່ໃນການວິເຄາະບັນຫາຂອງປະເທດຢ່າງເປັນລະບົບ (SCD). ອັນທີສາມແມ່ນພົວພັນກັບຂົງເຂດທ່ີທະນາ 
ຄານໂລກສາມາດປະກອບສ່ວນໄດ້ຫລາຍທ່ີສຸດ ລວມທັງການສົມທຽບໃສ່ແຜນງານຂອງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາອ່ືນໆ. ແຜນງານຂອງກຸ່ມທະນາຄານໂລກທ່ີ
ວາງອອກ ສ່ອງແສງການປຶກສາຫາລືຢ່າງກວ້າງຂວາງ ກັບພາກເອກະຊົນ, ຄູ່ຮ່ວມການພັດທະນາ, ອົງການຈັດຕ້ັງທາງສັງຄົມ, ສະຖາບັນຄ້ົນຄວ້າ ແລະ 
ລັດຖະບານຂອງ ສປປ ລາວ.
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6.  ທະນາຄານໂລກ 2017. ການວິເຄາະບັນຫາຂອງປະເທດຢ່າງເປັນລະບົບ (ບົດລາຍງານ ສະບັບເລກທີ 112241-LA)

ຕາຕະລາງ 2: ບູລິມະສິດຂອງການວິເຄາະບັນຫາຂອງປະເທດຢ່າງເປັນລະບົບ ສໍາລັບ ສປປ ລາວ

ບູລິມະສິດສູງສຸດ

ບູລິມະສິດສູງ

ບູລິມະສິດປານກາງ

ສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ 
ທໍາມະຊາດຢ່າງມີຍຸດທະສາດ 
ແລະ ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ
ຢ່າງມີຄວາມຮັບ ຜິດຊອບ

ສ້າງຄວາມສະດວກສະບາຍໃຫ້ແກ່ການ 
ດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ 
ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາທີ່ດີ

ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ນໍາໃຊ້ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຄວາມ
ສ່ຽງຈາກໄພພິບັດທີ່ເຂັ້ມແຂງ

ລົງທຶນໃສ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ 
ເພື່ອການເຕີບໂຕ ແລະ ຄວາມສົມດູນ

ປະຕິບັດອົງປະກອບຂອງລະບົບປະກັນສັງຄົມ 
ຂັ້ນພື້ນຖານ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຄວາມອ່ອນແອ

ປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງ ການບໍ
ລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນ
ມີກໍາລັງແຮງຜະລິດໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ

ປັບປຸງຄວາມສົມດູນຂອງຂະແໜງການເງິນ 
ເພື່ອປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງສິນເຊື່ອ ແລະ 
ຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ

ຍົກສະມັດຕະພາບການຜະລິດກະສິກໍາ 
ເພື່ອສະໜັບສະໜູນລາຍຮັບໃຫ້ສູງຂຶ້ນ

ລົງທຶນໃສ່ການປັບປຸງໂພຊະນາການ 
ເພື່ອບັນລຸຄວາມເຕີບໃຫຍ ່
ຂະຫຍາຍຕົວຂອງເດັກຢ່າງ 
ເຕັມສ່ວນ 

ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການ 
ສຶກສາ ແລະ ສົ່ງເສີມການມາ 
ໂຮງຮຽນຂອງເດັກຍິງ

ເຮັດໃຫ້ໜີ້ສີນຂອງລັດກ້າວສູ່ເສັ້ນ
ທາງທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຂະ 
ແໜງການເງິນມີສະຖຽນລະພາບ 

 < ເພ່ີມທະວີການບໍລິຫານລັດ ແລະ ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທ່ີອີງໃສ່ລະບຽບການ >

32. ຂອບການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບ ສປປ ລາວ (CPF) ຂອງກຸ່ມທະນາຄານໂລກ (WBG) ຖືກສ້າງຂ້ຶນໂດຍອີງໃສ່ຜົນຂອງການ 
ວິເຄາະບັນຫາຂອງປະເທດຢ່າງເປັນລະບົບ (SCD)  ທ່ີໄດ້ປະຕິບັດສໍາເລັດຫວ່າງມ່ໍໆມານ້ີ⁶. ການວິເຄາະບັນຫາຂອງປະເທດຢ່າງເປັນ 
ລະບົບ (SCD) ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ, ເຊ່ັນດຽວກັນກັບຢູ່ປະເທດອ່ືນໆທ່ີມີຄວາມຮ່ັງມີທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນ, ການເຕີບໂຕຂອງລວມຍອດຜະ
ລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຖືກຂັບເຄ່ືອນໂດຍການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ທ່ີເຮັດໃຫ້ຊັບພະຍາກອນດ່ັງກ່າວຫຼຸດລົງ. 
ນອກຈາກນ້ັນ, ການເຕີບໂຕດ່ັງກ່າວ ຍັງບ່ໍທັນສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ຫືຼ ທຶນມະນຸດ ແລະ ທຶນທາງດ້ານວັດຖຸເທ່ົາທ່ີຄວນ ເພ່ືອ
ສະໜັບສະໜູນການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ ຫືຼ ສ້າງຂະແໜງທ່ີມີຄວາມສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້. ບົດ SCD ໄດ້ແນະນໍາສາມເສ້ັນທາງເພ່ືອບັນລຸສອງເປ້ົາໝາຍ 
ຂອງກຸ່ມທະນາຄານໂລກ: (i) ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຍືນຍົງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ; (ii) ການສ່ົງເສີມທ່າແຮງບ່ົມຊ້ອນຂອງ 
ຂະແໜງທ່ີບ່ໍແມ່ນຊັບພະຍາກອນ ເພ່ືອສ້າງກາລະໂອກາດ; ແລະ (iii) ການສ້າງຄວາມສາມາດຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ສາມາດຮັບກາລະໂອກາດດ່ັງກ່າວ ແລະ 
ເພ່ືອຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປົກປ້ອງຜົນໄດ້ຮັບຈາກການພັດທະນາ. ສາມເສ້ັນທາງດ່ັງກ່າວແມ່ນເພ່ືອບັນລຸເປ້ົາຫມາຍລວມໃນການສ້າງຄວາມ 
ເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນ. ຈາກຂ້ໍແນະນຳເຫລ່ົານ້ີ, ໄດ້ມີສິບສອງຂົງເຂດບູລິມະສິດ ຊ່ຶງສະແດງຢູ່ໃນຕາຕະລາງ 2 ຂ້າງລຸ່ມນ້ີ.
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33. ຂອບການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບ ສປປ ລາວ (CPF)  ແນໃສ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແກ່ 10 ເປ້ົາໝາຍ ໃນ 20 
ເປ້ົາໝາຍຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄ້ັງທີ VIII, ຊ່ຶງຖືກຄັດເລືອກໂດຍອີງໃສ່ເງ່ືອນໄຂຂົງເຂດ
ທ່ີ ກຸ່ມທະນາຄານໂລກສາມາດປະກອບສ່ວນໄດ້ສູງສຸດ, ຄວາມຕ້ອງການຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຂ້ໍຫຍຸ້ງ 
ຍາກຕ່ໍການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການແບ່ງປັນຄວາມອຸດົມຮ່ັງມີຢ່າງທ່ົວເຖິງ ທ່ີໄດ້ປະກົດໃນບົດວິເຄາະບັນຫ
າຂອງປະເທດຢ່າງເປັນລະບົບ (SCD). ເປ້ົາຫມາຍຂອງຂອບການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືນ້ີ ມີຄວາມສອດຄ່ອງຢ່າງສະໜິດແໜ້ນກັບບັນດາຄາດ 
ໝາຍ ຂອງເປ້ົາໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs). ການສືບຕ່ໍຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການທ່ີມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນ ແລະ ການກຳນົດໂຄງການ 
ໃຫມ່ທ່ີສ້າງຂ້ຶນບົນພ້ືນຖານ ການຖອດຖອນບົດຮຽນຈາກໄລຍະທ່ີຜ່ານມາແລະການເລັງ ໃສ່ປະກອບສ່ວນຕ່ໍການບັນລຸເປ້ົາຫມາຍ SDGs 
ແມ່ນຈະຊ່ວຍບັນລຸເປ້ົາຫມາຍຂອງ CPF.

34. ຂອບການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບປະເທດ (CPF) ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແກ່ວາລະຂອງໂລກ ທ່ີ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາຜ່ານເປ້ົາໝາຍການ
ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs) ທ່ີໄດ້ເຊ່ືອມສານຢ່າງລະອຽດເຂ້ົາໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄ້ັງທີ VIII ແລະ ສັນຍາປາຣີ 
ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຊ່ຶງ ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນໃນເດືອນກັນຍາ 2016. ກຸ່ມທະນາຄານໂລກ ຈະສືບຕ່ໍຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ 
ສິດກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ບັນດາອົງການຂອງອົງການ ສປຊ. CPF ຍັງມີຄວາມສອດຄ່ອງຢ່າງສະໜິດແໜ້ນ ກັບຍຸດທະສາດຂອງກຸ່ມທະນາ 
ຄານໂລກຢູ່ພາກພ້ືນອາຊີຕາເວັນອອກ ແລະ ປາຊີຟິກ (EAP) ທ່ີສຸມໃສ່ຫ້າຂົງເຂດບູລິມະສິດ: (i) ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ; 
(ii) ວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ການເຕີບໂຕທ່ີນໍາໜ້າໂດຍພາກເອກະຊົນ; (iii) ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສະຖາບັນ; (iv) ພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ 
ການຫັນເປັນຕົວເມືອງ; ແລະ (v) ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດ; ແລະ ພິເສດແມ່ນສຸມໃສ່ບົດບາດຍິງ-
ຊາຍ ແລະ ໂພຊະນາການ.

35.ການເສ່ືອມສານບົດບາດຍິງຊາຍເຂ້ົາ ໃນບັນດາໂຄງການທ່ີກຸ່ມທະນາຄານໂລກສະໜັບສະໜຸນ. ການແກ້ໄຂບັນຫາ 
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໄດ້ຖືກເຊ່ືອມສານຢ່າງຄົບຖ້ວນເຂ້ົາໃນໂຄງການຂອງກຸ່ມທະນາຄານໂລກ. ໃນປັດຈຸບັນ (ຕ້ົນປີ 2017), 
ປະມານ 80 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງໂຄງການທ່ີດໍາເນີນຢູ່ ໄດ້ຮັບຮູ້ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ນ້ັນຄື ໂຄງການໄດ້ເຊ່ືອມສານການວິເຄາະບົດບາດຍິງ-ຊາຍ 
ເຂ້ົາໃນວຽກງານວິເຄາະໂຄງການ, ກຳນົດກິດຈະກຳໃນໂຄງການບົນພ້ືນຖານການວິເຄາະດ່ັງກ່າວ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາຕົວຊ້ີວັດທ່ີແຍກເພດ.
ອັດຕາສ່ວນດ່ັງກ່າວແມ່ນສູງສົມຄວນ ທຽບໃສ່ອັດຕາສ່ວນສະເລ່ຍ ຂອງບັນດາໂຄງການທ່ີທະນາຄານໂລກສະໜັບສະໜູນຢູ່ພາກພ້ືນອາຊີຕາເວັນ 
ອອກ ແລະ ປາຊີຟິກ. ເປ້ົາໝາຍແມ່ນຮັກສາລະດັບດ່ັງກ່າວໄວ້. ນອກນ້ັນ, ໂດຍຮ່ວມກັບພາກເອກະຊົນ, ການລົງທຶນ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ
ດ້ານວິຊາການ ຂອງອົງການການເງິນສາກົນ (IFC) ຍັງໄດ້ເລັງໃສ່ສ່ົງເສີມບົດບາດຂອງແມ່ຍິງໃນການເຄ່ືອນໄຫວທຸລະກິດ.

36. ຍຸດທະສາດການ “ການປະສານຂອງກຸ່ມທະນາຄານໂລກອັນດຽວ“  ແລະ ການຮ່ວມມື  ລະຫວ່າງ ທະນາຄານໂລກ 
(WB), ອົງການການເງິນສາກົນ (IFC) ແລະ ອົງການຄ້ໍາປະກັນການລົງທຶນແບບຫຼາຍຝ່າຍ (MIGA) ມີຄວາມເຂ້ັມແຂງ ແລະ 
ຍັງຈະສືບຕ່ໍເພ່ີມທະວີຂ້ຶນ. ການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ທະນາຄານໂລກ (WB) ແລະ ອົງການການເງິນສາກົນ (IFC) ໄດ້ເພ່ີມຂ້ຶນຫຼາຍໃນຊຸມປີທ່ີ 
ຜ່ານມາ, ເປັນຕ້ົນໃນຂະແໜງນ້ໍາ, ປ່າໄມ້, ການຄ້າ ແລະ ການເງິນ.

37. ແຜນງານ ຂອງຂອບການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບປະເທດ (CPF)  ໄດ້ສຸມໃສ່ການເຂົ້າເຖິງ ກາລະໂອກາດຢ່າງຖາວອນ 
ສໍາລັບທຸກຄົນ  ແລະ ມີເປົ້າໝາຍເລັ່ງໃສ່ສາມຂົງເຂດຈຸດສຸມ ສໍາລັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງກຸ່ມທະນາຄານໂລກ ຢູ່ ສປປ  
ລາວ, ຄື: (i) ສະໜັບສະໜູນການເຕີບໂຕທີ່ສົມດູນ, (ii) ລົງທຶນໃສ່ການພັດທະນາຄົນ, ແລະ (iii) ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ. 
ຂົງເຂດຈຸດສຸມດັ່ງກ່າວແມ່ນ ສອດຄ່ອງກັບຈຸດສຸມລວມ ທີ່ພົວພັນກັບທຸກຂະແໜງການຄື: ສ້າງຄວາມເຂັ້ມ ແຂງໃຫ້ແກ່ສະຖານບັນ ເພື່ອສ້າງສະ
ພາບແວດລ້ອມທີ່ອີງໃສ່ລະບຽບການ.
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ຂົງເຂດຈຸດສຸມທີ 1: ສະໜັບສະໜູນການເຕີບໂຕທີ່ສົມດູນ

ຈຸດປະສົງ 1.1 -“ ສ່ົງເສີມວຽກງານການເງິນຂອງລັດເຂ້ົາສູ່ເສ້ັນທາງທ່ີຍືນຍົງ ແລະ 
ສະໜັບສະໜູນຄວາມໝ້ັນຄົງຂອງ ຂະແໜງການເງິນ

38. ກຸ່ມທະນາຄານໂລກມີ ຫຼາຍວິທີທາງ ເພື່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແກ່ການປັບປຸງ ການຄຸ້ມຄອງວຽກງານ 
ການເງິນຂອງລັດ ແລະ ສະຖຽນລະພາບດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ໂດຍຮັບຮູ້ຄວາມສໍາຄັນທີ່ສຸດ ຂອງຄວາມເປັນເຈົ້າການ 
ແລະ ການນໍາພາທີ່ແທດຖິງ ແລະ ເຂັ້ມແຂງຂອງລັດຖະບານ ໃນການດໍາເນີນນະໂຍບາຍດ້ານງົບປະມານ, ເງິນຕາ, ການເງິນ 
ແລະ ອັດຕາແລກປ່ຽນຢ່າງລະມັດລະວັງ. ການຕິດຕາມສະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກທີ່ດໍາເນີນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ລວມທັງຊຸດບົດລາຍງານສະ 
ພາບເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ (Lao Economic Monitor) ຈະສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ກຸ່ມທະນາຄານໂລກ ສາມາດສະໜອງຄໍາແນະນໍາຢ່າງທັນການ 
ໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບບັນຫາເສດຖະກິດມະຫາພາກ.  ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານວິຊາການ ແລະ ວິໄຈ (ASA) ດ້ານການພັດທະນາຂະແໜງ
ການເງິນການທະນາຄານ ຄາດວ່າຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແກ່ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (BOL) ໃນການປັບປຸງວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ 
ແລະ ການປະຕິບັດໃຫ້ສອດຄ່ອງ ກັບອັດຕາສ່ວນຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນ ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດຂອງລັດຕາມຫລັກການ Basel. 
ການໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທຶນ ສໍາລັບແຜນງານດຸ່ນດ່ຽງງົບປະມານ (DPF) ຈະສືບຕໍ່ເປັນກົນໄກທີ່ສໍາຄັນ ສໍາລັບການປຶກສາຫາລືດ້ານນະໂຍບາຍ 
 ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກດິມະຫາພາກ, ໂດຍລວມເອົາມາດຕະການ ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກດິ ເຂ້ົາໃນແຜນງານດ່ັງກາ່ວ. ໂຄງການວຽກງານສະຖິຕິ 
ແລະ ການຂຶ້ນທະບຽນພົນລະເມືອງ ແລະ ສະຖິຕິການຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງ (CRVS) ທີ່ຢູ່ໃນແຜນ ຈະເລັງໃສ່ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດຂອງ 
ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເພື່ອສ້າງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ສະຖິຕິ ກ່ຽວກັບເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ສັງຄົມ-ຄວາມທຸກຍາກ ທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື 
ແລະ ທັນເວລາ ສໍາລັບການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຄາດໝາຍຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII 
ແລະ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs) ແລະ ເພື່ອປະມີນ ເສດຖະກິດມະຫາພາກຢ່າງເປັນປົກກະຕິ. ກຸ່ມທະນາຄານໂລກ 
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ຈະສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການສ້າງແຜນງົບປະມານ, ຂະບວນການກະກຽມ ແລະ 
ການປະຕິບັດ ໂດຍຜ່ານໂຄງການຫັນວຽກງານຄຸ້ມຄອງການເງິນຂອງລັດ (PFM) ໄປສູ່ທັນສະໄໝ ທີ່ດໍາເນີນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ. ການສະໜັບສະໜູນ 
ການຫັນວຽກງານຄຸ້ມຄອງການເງິນຂອງລັດໄປສູ່ທັນສະໄໝ ຍັງຄາດວ່າຈະຊ່ວຍປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມທາງດ້ານທຸລະກິດ ດ້ວຍວຽກງານທີ່ພົວ
ພັນກັບການຄຸ້ມຄອງອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ (VAT) ທີ່ເປັນຂໍ້ຈໍາກັດຕົ້ນຕໍຕໍ່ທຸລະກິດ ແລະ ອາກກອນດັ່ງກ່າວ ຈະຊ່ວຍຂະຫຍາຍຖານອາກອນ ແລະ 
ເພີ່ມລາຍຮັບ. ທະນາຄານໂລກໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ຕໍ່ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງການເງິນຂອງລັດເພື່ອປັບປຸງການບໍລິການໃນທົ່ວທຸກຂະແໜງການ 
ໂດຍຜ່ານການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານວິຊາການ ແລະ ອາດຈະຜ່ານໂຄງການໂດຍຂຶ້ນກັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງການປະຕິຮູບການຄຸ້ມຄອງການເງິນຂອງລັດ 
ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງລັດຖະບານ. ການສະໜັບສະໜູນຂອງທະນາຄານໂລກ ໃຫ້ແກ່ຂະແໜງໄຟຟ້າ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໃນປັດຈຸບັນ ແມ່ນໄດ້ສະ
ໜອງຜ່ານໂຄງການການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການ ສໍາລັບການພັດທະນາຄວາມຂີດສາມາດ ໃນຂະແໜງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ແລະ ບໍ່ແຮ່ (HMTA). ໂດຍ
ຂຶ້ນກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ, ອັນນີ້ສາມາດລວມເອົາຕື່ມ ວຽກທີ່ພົວພັນກັບຄໍາໝັ້ນສັນຍາຂອງ ສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບຂ້ໍລິ 
ເລີ່ມຄວາມໂປ່ງໄສຂອງອຸດສາຫະກໍາບໍ່ແຮ່ (Extractive Industries Transparency Initiative).

ຈຸດປະສົງ 1.2 “ ອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານການດໍາເນີນທຸລະກິດ

39. ເຖິງແມ່ນວ່າ ສະພາບແວດລ້ອມດ້ານການຄ້າ ແລະ ການດຳເນີນທຸລະກິດ ໄດ້ມີການປັບປຸງດີຂຶ້ນໃນຫຼາຍດ້ານ, ແຕ່ 
ສປປ ລາວ ກໍຍັງຕ້ອງການປັບປຸງຕື່ມອີກ  ເພື່ອສ້າງຄວາມສະດວກ ແກ່ການເຮັດທຸລະກິດ, ປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ 
ແລະ ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາທີ່ດີ. ກຸ່ມທະນາຄານໂລກຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແກ່ແຜນງານພັດທະນາດ້ານການຄ້າ ແລະ 
ຄວາມສາມາດແຂ່ງຂັນ ຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ທີ່ດໍາເນີນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ຈະສືບຕໍ່ປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນ ກ່ຽວກັບສະ 
ພາບແວດລ້ອມການລົງທຶນຂອງລາວ. ການແກ້ໄຂມາດຕະການທີ່ບໍ່ແມ່ນພາສີ ແລະ ລະບຽບຂັ້ນຕອນທີ່ບໍ່ສະດວກຄວນໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ 
ເປັນພິເສດ. ວຽກງານນີ້ສາມາດສືບຕໍ່ຈາກ ຜົນສໍາເລັດຈາກໂຄງການອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານພາສີ ແລະ ການຄ້າ (ທີ່ສິ້ນສຸດໃນເດືອນ ມິຖຸນາ 
2017), ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ເວລາ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງຂັ້ນຕອນການແຈ້ງເສຍພາສີ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂຶ້ນ. ທະນາຄານໂລກສະໜັບສະໜູນ
ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ ໂດຍຜ່ານໂຄງການສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ ສໍາລັບວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ທີ່ດໍາເນີນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ 
ແລະ ອົງການການເງິນສາກົນ (IFC) ໄດ້ຮ່ວມເຮັດວຽກກັບບາງທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນໃນການເປັນອົງກອນສື່ກາງໃນການສະ 
ຫນອງແຫລ່ງທຶນ. ໃນປັດຈຸບັນ, ກຸ່ມທະນາຄານໂລກຍັງໄດ້ສະໜັບສະໜູນສະຖຽນລະພາບ ແລະ ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງຂະແຫນງການການເງິນ 
ໂດຍຜ່ານໂຄງການທີ່ແນໃສ່ ປັບປຸງການກວດກາຕາມລະບຽບການ, ສິດຂອງເຈົ້າໜີ້, ການປະກັນໄພເງິນຝາກ, ມາດຕະຖານການບັນຊີ ແລະ 
ພື້ນຖານໂຄງລ່າງທາງດ້ານການເງິນ. 

40. ໂດຍສອດຄ່ອງກັບແນວທາງ ເສດຖະກິດສີຂຽວ, ສປປ ລາວ ມີເງື່ອນໄຂດີໃນການພັດທະນາ ກະສິກໍາສະອາດ ແລະ 
ມີມູນຄ່າສູງຂຶ້ນ ເພື່ອສະຫນອງໃຫ້ຕະຫຼາດຂອງປະເທດໃກ້ຄຽງທີ່ມີຄວາມຮັ່ງມີເພີ່ມຂຶ້ນ. ກຸ່ມທະນາຄານໂລກຈະສະໜັບສະ 
ໜູນຈຸດປະສົງດ່ັງກ່າວ ໂດຍຜ່ານການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ໂຄງການໃຫມ່ກ່ຽວກັບການຫັນເປັນການຄ້າໃນຂະແຫນງກະສິກຳ ແລະ ຈະສືບຕ່ໍ
ສະໜັບສະໜູນການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມດ້ານທຸລະກິດ ແລະ ການຄ້າ ທ່ີເປັນສ່ິງທ້າທາຍຢູ່ ສປປ ລາວ, ຊ່ຶງມີຜົນກະທົບໂດຍສະເພາະ 
ຕ່ໍຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ ແລະ ການພັດທະນາຂະແໜງທຸລະກິດການກະເສດ ທ່ີແນໃສ່ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດປະເທດໃກ້ຄຽງ.

41. ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດ ໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວຂືຶ້ນ ແລະ ສະໜອງໂອກາດ 
ເພື່ອສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ພ້ອມດຽວກັນກໍເນັ້ນໃສ່ການເຕີບໂຕສີຂຽວ.  ຜ່ານການປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຂອບນະໂຍບາຍການ
ພັດທະນາການເຕີບໂຕສີຂຽວ (Green Growth DPF) ແລະ ບົດສຶກສາວິເຄາະຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ທະນາຄານໂລກມີແຜນທ່ີຈະສະຫນັບສະ
ຫນູນ ການຄ້ົນຄວ້າທິດທາງເສີມຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດເພ່ືອດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວທ່ີໃຊ້ຈ່າຍສູງ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ເປັນຈຸດໝາຍປາຍທາງ 
ແລະ ເພ່ືອສະໜັບສະໜູນວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໃຫ້ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດທ່ອງທ່ຽວດ່ັງກ່າວ. 
ອົງການການເງິນສາກົນ (IFC) ວາງແຜນສືບຕ່ໍຫາໂອກາດເຮັດວຽກກັບພາກເອກະຊົນ ເພ່ືອສະໜັບສະໜູນເຂົາເຈ້ົາໃນການຍົກລະດັບການບໍລິການ
ໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ສູງຂ້ຶນ.
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ຈຸດປະສົງ  1.3  “ ລົງທຶນໃສ່ພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ ເພ່ືອການເຕີບໂຕ ແລະ ຄວາມສົມດູນ

42. ລັດຖະບານມີວາລະການພັດທະນາຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເພ່ືອຂະຫຍາຍການບໍລິກາ ນດ້ານພ້ືນຖານໂຄງລ່າ ໂດຍມີຈຸດສຸມ 
ສະເພາະ ໃສ່ຄວາມສົມດູນ ແລະ ການບັນລຸ 10 ສ່ວນຮ້ອຍທີ່ຍັງເຫຼືອຂອງຄົວເຮືອນທີ່ຍັງບໍ່ທັນຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ.  
ການສະໜັບສະໜູນຂອງກຸ່ມທະນາຄານໂລກ ໄດ້ມີຄວາມສໍາເລັດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນໃນຂະແໜງຂົວ-ທາງ ແລະ ພະລັງງານ ແລະ ຈະສືບຕໍ່. 
ໂຄງການພັດທະນາຂະແໜງຂົວ-ທາງ ຢູ່ ສປປ ລາວ (Lao Road Sector Projects) ທີ່ດໍາເນີນຢູໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ທີ່ຖືກອະນຸມັດໃໝ່ 
ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແກ່ການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນເສັ້ນທາງ ແລະ ການປັບປຸງຄວາມທົນທານຕໍ່ສະພາບດິນຟ້າອາກາດຂອງຕາໜ່າງເສັ້ນທາງ. ຕາ
ໜ່າງເສັ້ນທາງແຫ່ງຊາດຊຶ່ງຮັບໃຊ້ບໍລິມາດການຈະລາຈອນທີ່ມີທາອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່ໃນຕົວເມືອງໃຫຍ່ ລວມທັງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ 
ການສັນຈອນທາງຜ່ານແດນ ມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ສຸດສໍາລັບ ສປປ ລາວ ເພື່ອເຮັດບົດບາດເປັນໃຈກາງຂອງພາກພື້ນ ແລະ ເພື່ອຂຸດຄົ້ນທ່າແຮງບ່ົມ
ຊ້ອນທາງດ້ານເສດຖະກິດຈາກການເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ. ແຜນການລົງທຶນ, ເປັນຕົ້ນໃນເສັ້ນທາງແຫ່ງຊາດ ເລກ 13 ທີ່ເປັນກະດູກສັນຫຼັງສໍາ
ຄັນຂອງປະເທດ ໄດ້ຖືກວາງອອກ. ແຜນງານຂອງລັດຖະບານ ເພື່ອປັບປຸງປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມສະຫມ່ຳສະເຫມີຂອງການແຈກຢາຍໄຟຟ້າ 
ໃນບາງເຂດທີ່ນໍາໃຊ້ໄຟຟ້າຫຼາຍ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກໍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍໂຄງການປັບປຸງຕາໜ່າງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ (Power Grid 
Improvement program) ທ່ີດໍາເນີນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ຊຶ່ງເລັງໃສ່ຫລຸດຜ່ອນການສູນເສຍກະແສໄຟຟ້າ ເພື່ອປັບປຸງປະສິດທິພາບລວມຂອງ 
ຂະແໜງໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

43. ລັດຖະບານໄດ້ມີຄວາມສໍາເລັດໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນນ້ໍາ  ແລະ ການສ່ົງອອກໄຟຟ້າໄປປະເທດໃກ້ຄຽງ ໄດ້
ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ລາຍຮັບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ໃນປັດຈຸບັນ, ກຸ່ມທະນາຄານໂລກ ກໍາລັງໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແກ່ການວິໄຈຄວາມອາດ
ສາມາດເປັນໄປໄດ້ ຂອງການເຊ່ືອມຕ່ໍໄຟຟ້າກັບຫວຽດນາມ ແລະ ພິຈາລະນາເພ່ືອສ້າງໂຄງການພະລັງງານທົດແທນ (ສໍາລັບພະລັງງານນ້ໍາ, ລົມ ຫືຼ 
ແສງຕາເວັນ).  ອົງການການເງິນສາກົນ (IFC) ແລະ ອົງການຄ້ໍາປະກັນການລົງທຶນແບບຫຼາຍຝ່າຍ (MIGA) ກໍາລັງດໍາເນີນການປະເມີນໂຄງການ
ບາງເຂ່ືອນໄຟຟ້າເອກະລາດ ເພ່ືອຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການລົງທຶນໃນໄລຍະອັນໃກ້ນ້ີ ແລະ ເພ່ືອໃຫ້ການຄ້ໍາປະກັນຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານການເມືອງ 
ສໍາລັບໂຄງການດ່ັງກ່າວ. ເພ່ືອປັບປຸງການປະຕິບັດງານຂອງອົງການຂອງລັດຖະບານທ່ີເຮັດວຽກຄຸ້ມຄອງກວດກາໃນຂະແໜງໄຟຟ້ານ້ໍາຕົກ ແລະ ບ່ໍແຮ່, 
ທະນາຄານໂລກໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການວິໄຈຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແກ່ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບ່ໍແຮ່  ໂດຍຜ່ານໂຄງການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານວິຊາ
ການ ສໍາລັບການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ໃນຂະແໜງເຂ່ືອນໄຟຟ້າ ແລະ ບ່ໍແຮ່ (HMTA) ທ່ີດໍາເນີນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ. ຍ້ອນຄວາມສໍາຄັນຂອງຂະ
ແໜງການດ່ັງກ່າວຕ່ໍເສດຖະກິດ, ກະຊວງໄດ້ສະເໜີໃຫ້ມີແຜນງານຕິດຕາມຄື: ໂຄງການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານວິຊາການ ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາພະລັງງານ 
ແລະ ບ່ໍແຮ່ແບບຍືນຍົງ (SEEDTA). ອົງການການເງິນສາກົນ (IFC) ກໍໄດ້ມີ ໂຄງການຊ່ວຍເຫລືອວິຊາການດ້ານນ້ໍາ (Hydro Advisory 
Program) ໃນປີ 2012 ທ່ີສຸມໃສ່ປັບປຸງມາດຕະຖານດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງຂະແໜງ ເຂ່ືອນໄຟຟ້າ. ເປ້ົາໝາຍແມ່ນເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫ້
ໂຄງການເຂ່ືອນໄຟຟ້າໃໝ່ ທ່ີດຳເນີນໂດຍພາກເອກະຊົນ ປະຕິບັດຕາມຕົວຢ່າງທ່ີດີຂອງສາກົນ ດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ.

44. ວາລະການພດັທະນາທ່ີກວ້າງຂວາງ ເພືອ່ປບັປງຸຄວາມສາມາດຂອງຜູທ້ກຸຍາກໃນເຂດຊົນນະບດົ ໃຫເ້ຂ້ົາເຖງິການບລິໍການ 
ຂັ້ນພື້ນຖານ  ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພວກເຂົາ ໃນຂະບວນການພັດທະນາ. ໂຄງການກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ 
(ທລຍ) ໄລຍະ III (PRF III)  ທ່ີໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຫວ່າງມ່ໍໆນ້ີ ຈະສືບຕ່ໍສະໜັບສະໜູນການປັບປຸງພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ ໂດຍຄວາມເປັນເຈ້ົາການ
ຂອງຊຸມຊົນຢູ່ບ້ານຕ່າງໆ ໃນເຂດຊົນນະບົດ. ໂຄງການ ທລຍ ໄລຍະ III ແລະ ໂຄງການພັດທະນາຂະແໜງຂົວ-ທາງ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄລຍະ II ຈະ
ສືບຕ່ໍສະໜັບສະໜູນການປັບປຸງເສ້ັນທາງຊົນນະບົດ ເພ່ືອເພ່ີມອັດຕາສ່ວນຂອງພົນລະເມືອງ ທ່ີເຂ້ົາເຖິງເສ້ັນທາງທ່ີສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ທຸກລະດູການ 
ໃຫ້ສູງຂ້ຶນ.
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ຂົງເຂດຈຸດສຸມທີ 2: ການລົງທຶນໃສ່ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ 

ຈຸດປະສົງ 2.1 “- ຫລຸດຜ່ອນອັດຕາສ່ວນການຂາດໂພຊະນາການ/ ຂາດສານອາຫານ

45. ການຂາດໂພຊະນາການແມ່ນບັນຫາຕົ້ນຕໍທີ່ພາໃຫ້ ສປປ ລາວ ບໍ່ສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍ ສະຫັດສະວັດດ້ານການ 
ພັດທະນາ (MDGs) ໄດ້. ອັດຕາສ່ວນເດັກລຸ່ມ 5 ປີທ່ີເຕ້ຍກ່ວາມາດຕະຖານຈາກການຂາດໂພຊະນາການຊ່ຳເຮ້ືອ ແມ່ນຍັງສູງທ່ີ 44  
ສ່ວນຮ້ອຍ. ການເພ່ີມຂ້ຶນຂອງການສະໜອງທຶນ IDA ຄາດໝາຍໄວ້ວ່າ ຈະຖືກນໍາໄປໃຊ້ເພ່ືອຂະຫຍາຍການສະໜັບສະໜູນຂອງທະນາ 
ຄານໂລກທ່ີມີຕ່ໍ ຍຸດທະສາດໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ (National Nutrition Strategy) ໃຫ້ເພ່ີມຂ້ືນໃນຂົງເຂດທ່ີທະນາຄານໂລກມີຄວາມ 
ຊຳນານ. ໃນປັດຈຸບັນ, ທະນາຄານໂລກໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຫຼາຍດ້ານ ໂດຍຜ່ານໂຄງການແຜນງານບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງສາທາລະນະ
ສຸກ ແລະ ໂພຊະນາການ (HGNDP) ທ່ີໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນວຽກງານການປ່ຽນແປງພຶດຕິການດ້ານໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ (5 ລ້ານ 
ໂດລາສະຫະລັດ) ພ້ອມທັງກິດຈະກໍາການວາງແຜນຄອບຄົວ, ສ່ົງເສີມວຽກງານສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ສຸຂາພິບານ, ແລະ ຜ່ານກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນ
ຄວາມທຸກຍາກທ່ີຍັງດໍາເນີນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ, ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ການເຂ້ົາເຖິງນ້ໍາສະອາດ, ສ້າງຄວາມຕ້ອງການດ້ານສຸຂາພິບານ ແລະ 
ສ່ົງເສີມການສ້າງຈິດສໍານຶກ ກ່ຽວກັບໂພຊະນາການ. ຂອບການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບປະເທດ (CPF) ໃນຮອບນ້ີ ມີຄວາມມຸ້ງໝາຍຢາກສ່ົງເສີມໂຄງການ 
ໃໝ່ ທ່ີສະໜັບສະໜູນການສະໜອງນ້ໍາ ແລະ ສຸຂາພິບານ, ເຊ່ິງເປັນສາເຫດຕ້ົນຕໍອັນດັບທີສອງ ທ່ີພາໃຫ້ເດັກເຕ້ຍກ່ວາມາດຕະຖານໃນທ່ົວໂລກ. 
ນອກຈາກນ້ັນ, CPF ໃນຮອບນ້ີ ຍັງມີຄວາມຄາດໝາຍທ່ີຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໂຄງການປະກັນສັງຄົມ ໂດຍການສ່ົງເສີມໃຫ້ຄົນມານໍາໃຊ້ການ 
ບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການສຶກສາ, ໂດຍສຸມໃສ່ເດັກຍິງໜຸ່ມ, ໂດຍມີເປ້ົາໝາຍສຸດທ້າຍເພ່ືອແກ້ໄຂບັນຫາເດັກເຕ້ຍຫຼຸດມາດຕະຖານ 
ຈາກການຂາດໂພຊະນາການຊ່ຳເຮ້ືອ. ໂຄງການທຸລະກິດການກະເສດທ່ີກຳລັງກະກຽມນ້ັນ ຄາດວ່າຈະສາມາດເພ່ີມລາຍຮັບຂ້ຶນ ແລະ ຊ່ວຍແກ້ໄຂ 
ບັນຫາການຂາດອາຫານທ່ີມີໂພຊະນາການໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຢູ່ເຂດຊົນນະບົດທ່ີມີລາຍໄດ້ຕ່ໍາ. ກຸ່ມທະນາຄານໂລກຍັງຈະເພ່ີມທະວີການສຸມໃສ່ບັນ 
ຫາການຂາດໂພຊະນາການ ໂດຍປຸກລະດົມການສະໜັບສະໜູນ, ສ່ົງເສີມການປຶກສາຫາລືຕ່ໍນະໂຍບາຍ ແລະ ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ 
ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຂາດໂພຊະນາການ.

ຈຸດປະສົງ  2.2  -“ ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາຂັ້ນປະຖົມ ແລະ ອະນຸບານ ແລະ 
ສົ່ງເສີມໃຫ້ເດັກຍິງມາໂຮງຮຽນ

46. ການປັບປຸງຜົນໄດ້ຮັບດ້ານການສຶກສາ ມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ວາລະການພັດທະນາຂອງ ສປປ ລາວ; ຄວາມຕ້ອງການລວມ 
ຂອງການສຶກສາຂອງເດັກກ່ອນໄວຮຽນ ມີຫຼາຍເປັນພິເສດ. ການສະໜັບສະໜູນຂອງກຸ່ມທະນາຄານໂລກໄດ້ສຸມໃສ່ການສຶກສາຂ້ັນອະນຸ 
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ບານ  ແລະ ປະຖົມ ໂດຍຜ່ານໂຄງການກອງທຶນຮ່ວມສາກົນເພ່ືອການສຶກສາ (GPE) ໄລຍະ 2 ແລະ ໂຄງການການສຶກສາຂອງເດັກກ່ອນໄວຮຽນ 
(ECE) ທ່ີດໍາເນີນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ, ຊ່ຶງທັງສອງໂຄງການນ້ີຈະສືບຕ່ໍດໍາເນີນ ໃນຕະຫຼອດໄລຍະຂອງ CPF ເຖິງເດືອນກໍລະກົດ 2019. CPF ມຸ້ງໝາຍສືບ
ຕ່ໍໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແກ່ຂະແໜງການສຶກສາ ໂດຍສືບຕ່ໍສຸມໃສ່ການລົງທຶນໃນການສຶກສາກ່ນໄວຮຽນ. ທະນາຄານໂລກຍັງໃຫ້ການສະໜັບສະ 
ໜູນແກ່ແຜນງານແຫ່ງຊາດເພ່ືອສະໜອງອາຫານໃນໂຮງຮຽນ (National School Feeding program) ໂດຍສົມທົບກັບອົງການອາຫານໂລກ 
(World Food Program) ເພ່ືອເປັນວິທີການຈູງໃຈໃຫ້ເດັກມາໂຮງຮຽນ ແລະ ສະໜອງສານອາຫານເສີມໃຫ້ແກ່ເດັກ. ລວມຢູ່ໃນນ້ີ 
ແມ່ນການສະໜອງເຕົາໄຟຄົວກິນສະອາດ ແລະ ປັດໄຈການປ່ຽນແປງການປະພຶດເພ່ືອສະໜັບສະໜູນໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີຂ້ຶນໃນດ້ານໂພຊະນາການ. 
ຫຼາຍຄູ່ຮ່ວມການພັດ ທະນາໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຫ້າວຫັນ ໃນການສະໜັບສະໜູນແຜນງານການສຶກສາຂອງລັດຖະບານ (ເຊ່ັນ: ສະຫະພາບເອີລົບ, 
GIZ, ອົດສະຕຣາລີ ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ) ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຂອງທະນາຄານໂລກ ແມ່ນເປັນການເພ່ີມເສີມໃຫ້ແກ່ການສະໜັບ 
ສະໜູນດ່ັງກ່າວ.

ຈຸດປະສົງ 2.3 “- ປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກ

47. ໂດຍສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ 2016-2020 ຂອງລັດຖະບານ, ສປປ ລາວ ມີເປົ້າໝາຍ
ເລັງໃສ່ສະໜອງການຮັກສາສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກໂດຍບ່ໍເສຍຄ່າ ແລະ ໄດ້ສຸມໃສ່ການບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບຂັ້ນພ້ືນ 
ຖານ, ການສົ່ງເສີມສຸຂະອະນາໄມ, ຮັບປະກັນລະບົບການເງິນສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການປັບປຸງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ 
ພ້ອມທັງສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານວຽກງານສາທາລະນະສຸກ. ເຊ່ັນດຽວກັບຂະແໜງການສຶກສາ, ໄດ້ມີຄູ່ 
ຮ່ວມພັດທະນາຈໍານວນໜ່ຶງທ່ີເຄ່ືອນໄຫວຢ່າງຫ້າວຫັນໃນຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ, ເຊ່ັນ: GAVI, WHO, UNICEF ແລະ UNFPA.  ບັນ 
ຫາທ່ີໜ້າເປັນຫ່ວງໃນຄະນະນ້ີແມ່ນ ການສະໜອງທຶນສ່ວນໃຫຍ່ທ່ີໃຫ້ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນ ຄາດວ່າຈະຫຼຸດລົງ ແລະ 
ເລ້ີມມີການຖອນໂຕອອກເລ້ີມທ້າຍປີ 2017 ເປັນຕ້ົນໄປ ເນ່ືອງຈາກ ສປປ ລາວ ໄດ້ເລ້ີມຫຼຸດພ້ົນຈາກເງ່ືອນໄຂການຊ່ວຍເຫືຼອເງິນທຶນດ່ັງກ່າວ. 
ການສະໜັບສະໜູນຂອງ ທະນາຄານໂລກໃຫ້ແກ່ແຜນງານສາທາລະນະສຸກຂອງລັດຖະບານ ແມ່ນຜ່ານ ໂຄງການແຜນງານບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງສາທາ
ລະນະສຸກ ແລະ ໂພຊະນາການ (HGNDP) ທ່ີກຳລັງດໍາເນີນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ (ສືບຕ່ໍຮອດເດືອນທັນວາປີ 2020), ຊ່ຶງສຸມໃສ່ວຽກງານສຸຂະພາບແມ່ 
ແລະ ເດັກ, ການວາງແຜນຄອບຄົວ, ໂພຊະນາການ ແລະ ການຈົດທະບຽບການເກີດ. ໂຄງການແຜນງານບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງສາທາລະນະສຸກ ແລະ 
ໂພຊະນາການ (HGNDP) ໄດ້ເບີກຈ່າຍທຶນໄປແລ້ວປະມານ 50 ສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ ຄາດວ່າຈະຕ້ອງການເພ້ີມການສະໜອງທຶນຕ່ືມ.  ແຜນ CPF 
ຍັງຈະມີໂຄງການໃໝ່ ທ່ີສຸມໃສ່ການສ້າງຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ແກ່ການບໍລິການສາທາລະນະສຸກ, ເປັນຕ້ົນແມ່ນການເຂ້ົາເຖິງການຮັກສາສຸຂະພາບເພ່ືອ 
ທຸກຄົນ ຫືຼ ການປົກຄຸມສຸຂະພາບທຸກຖ້ວນໜ້າ (Universal Health Care). ການຂະຫຍາຍອັດຕາປົກຄຸມຢ່າງເຕັມສ່ວນຂອງການວາງແຜນ 
ຄອບຄົວ, ລວມທັງການບັນລຸ 20 ສ່ວນຮ້ອຍ ທ່ີມີຄວາມຕ້ອງການແຕ່ຍັງບ່ໍສາມາດເຂ້ົາເຖິງການບໍລິການ ແມ່ນໄດ້ຖືກກໍານົດເຂ້ົາຢູ່ໃນແຜນສະໜອງ
ທຶນຂອງ IDA ໂດຍທ່ີອົງການ UNFPA ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໃນການການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ. ລະບົບຖານຂ້ໍມູນຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງ, ຊ່ຶງຈະ
ໄດ້ຮັບການສ່ົງເສີມພັດທະນາຂ້ຶນ ເປັນສ່ວນໜ່ຶງຂອງໂຄງການໃໝ່ທ່ີຈະສະໜັບສະໜຸນວຽກງານສະຖິຕິ ແລະ ການຂ້ຶນທະບຽນການເກີດການຕາຍ 
ແລະ ສະຖິຕິຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງ (CRVS), ທ່ີມີເປ້ົາໝາຍສະໜັບສະໜູນລະບົບໃຫ້ເຂ້ັມແຂງ ເພ່ືອສາມາດຂະຫຍາຍໃຫ້ກວມເອົາການຄຸ້ມຄອງ
ການປົກຄຸມສຸຂະພາບທຸກຖ້ວນໜ້າ (Universal Health Care). 

ຈຸດປະສົງ 2.4 “- ການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການເຂົ້່່າເຖິງການບໍລິການທາງສັງຄົມ 
ຢ່າງທົ່ວເຖິງ

47. ກນົໄກປະກນັສັງຄມົຢ່າງເປນັທາງການ ເພືອ່ປບັປງຸຄວາມສາມາດຟືນ້ຕົວຄນື ຕ້ອງຄຽງຄໄູປກບັການລົງທນຶໃນວຽກງານສາ 
ທາລະນະສຸກ ແລະ ການສຶກສາ.  ປະຊານຊົນຍັງມີຄວາມອ່ອນແອ ຕ່ໍວິກິດການ, ການເຂ້ົາເຖິງ ແລະ ການຊົມໃຊ້ການບໍລິການສາທາລະນະສຸກ 
ແລະ ການສຶກສາທ່ີຍັງຕ່ໍາ, ໂດຍສະເພາະຢູ່ເຂດຫ່າງໃກສອກຫີຼກ ແລະ ໃນບາງກຸ່ມຄົນ. ໃນໄລຍະຂອງ CPF, ກຸ່ມທະນາຄານໂລກ ມີເປ້ົາ 
ໝາຍໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແກ່ສ່ວນປະກອບພ້ືນຖານຂອງລະບົບປະກັນສັງຄົມ, ຊ່ຶງຕ້ົນຕໍແມ່ນແນໃສ່ ຫລຸດຜ່ອນລະດັບຄວາມສ່ຽງຢູ່
ເຂດຊົນນະບົດ, ສ່ົງເສີມຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການນໍາໃຊ້ການບໍລິການທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ປັບປຸງສຸຂະພາບຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ ແລະ 
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ຂົງເຂດຈຸດສຸມທີ 3: ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ 

ຈຸດປະສົງ 3.1 -“ ສ່ົງເສີມການປົກປັກຮັກສາສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ
ທໍາມະຊາດຢ່າງຍືນຍົງ

49. ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄ້ັງທີ VIII ແລະ ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງ 
ດິນຟ້າອາກາດໄດ້ເລັງໃສ່ເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ເຂ້ົາສູ່ເສ້ັນທາງການພັດທະນາ ການເຕີບໂຕສີຂຽວ ແບບຢືນຍົງ.  
ຮູບແບບຂອງກຸ່ມທະນາຄານໂລກ ໃນການສະໜອງທຶນແກ່ນະໂຍບາຍ ການພັັດທະນາການເຕີບໂຕສີຂຽວແບບຢືນຍົງ ໄດ້ສຸມໃສ່ຮັບຮູ້ສ່ິງທ້າ
ທາຍທ່ີພົບເຫັນໃນປັດຈຸບັນ ຕ່ໍຄວາມຍືນຍົງຂອງການເຕີບໂຕ, ແຕ່ພ້ອມດຽວກັນ ກໍຫວັງໃຫ້ມີຜົນປະໂຫຍດຈາກກາລະໂອກາດ. ໃນຕົວຈິງ, 
ຮູບແບບທ່ີໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ລວມເອົາການປັບປຸງລະບອບລະບຽບການໃຫ້ມີຄວາມເຂ້ັມແຂງ ດ້ວຍເຄ່ືອງມື ແລະ ກົນໄກການປະສານງານ ເພ່ືອ 
ບັນຈຸເອົາການພິຈາລະນາດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ເຂ້ົາໃນການວາງແຜນ ແລະ ການຕົກລົງ ກ່ຽວກັບການລົງທຶນ, ຊ່ຶງແມ່ນການປ່ຽນແປງ ຈາກ 
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ໂພຊະນາການ. ໂດຍສຸມສະເພາະໃສ່ເດັກຍິງໄວໜຸ່ມ. ກົນໄກທ່ີມຸ້ງໝາຍດ່ັງກ່າວລວມມີ ແຜນໃຫ້ເງິນອຸດໜູນ, ການສະໜອງອາຫານໃນໂຮງຮຽນ 
ແລະ ເງິນສະໜັບສະໜຸນ. ມາດຕະການນ້ີຈະສົມທົບກັບກິດຈະກໍາການປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳ. ບັນຫາຫັຼກແມ່ນຄວາມສ່ຽງສູງຕ່ໍວິກິດການ, 
ໂດຍສະເພາະສໍາລັບຜູ້ທຸກຍາກ ແລະ ຜູ້ໄກ້ທຸກ, ຊ່ຶງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງມີການສະໜັບສະໜູນ ຫຼາຍຂ້ຶນເພ່ຶືອຫລຸດຜ່ອນຄວາມ 
ທຸກຍາກ ແລະ ກຸ່ມທ່ີມີຄວາມສ່ຽງສູງທ່ີໃກ້ກັບເສ້ັນທຸກຍາກ. ໂຄງການໃໝ່ນ້ີຈະຄ້ົນຄວ້າຫາວິທີການເພ່ືອຫລຸດຜ່ອນສ່ິງດ່ັງກ່າວ, ໂດຍຈະສ່ົງເສີມໂ
ຄງການທ່ີກຳລັງດໍາເນີນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນໃນຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ, ສຶກສາ ແລະ ການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ.

ຂອບການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບປະເທດ ສໍາລັບ ສປປ ລາວ 2017 - 2021



ຮູບແບບກິດຈະກໍາພັດທະນາເພ່ືອຂຸດຄ້ົນຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ທ່ີມີລັກສະນະຊ່ົວຄາວ. ວັດທະນະທໍາການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການວາງແຜນ 
ແບບເປັນເຈ້ົາການ ຈະປະຕິບັດຢ່າງຄຽງຄູ່ກັບການປັບປຸງຄວາມສາມາດທາງດ້ານ “ການຄວບຄຸມດູແລ“ ເພ່ືອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທ່ີອີງໃສ່ລະບຽບການ. 

49. ກຸ່ມທະນາຄານໂລກຈະສືບຕ່ໍ ແລະ ເພ່ີມການສະໜັບສະໜູນ ໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ ສໍາລັບການປົກປັກຮັກສາສ່ິງແວດລ້ອມ 
ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ ທໍາມະຊາດຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ລວມທັງ ໂດຍຜ່ານໂຄງການສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ 
ສັງຄົມຂອງ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 2 (LENS 2) ທ່ີດໍາເນີນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ທ່ີສະໜັບສະໜູນພາຫະນະການສະໜອງທຶນແບບສະເພາະ ຄື: 
ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສ່ິງແວດລ້ອມ (Environment Protection Fund) ເພ່ືອສ້າງຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊ່ືອຖືໃຫ້ສົມຖານະ
ເປັນກອງທຶນ. ກຸ່ມທະນາຄານໂລກຍັງຈະສືບຕ່ໍສະໜັບສະໜູນຄວາມພະຍາຍາມຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການຕ້ານການລັກລອບຄ້າຂາຍສັດນ້ໍາ-
ສັດປ່າທ່ີຜິດກົດໝາຍ, ຊ່ຶງເປັນບັນຫາເປັນຫ່ວງຂອງສາກົນ, ເນ່ືອງຈາກ ສປປ ລາວ ເປັນທາງຜ່ານທ່ີສໍາຄັນ ໄປສູ່ຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນ. ໂຄງການຂະ 
ຫຍາຍການຄຸ້ມຄອງຈັດສັນປ່າໄມ້ແບບຍືນນານ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມທ່ີດໍາເນີນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ, ຊ່ຶງໄດ້ຮັບການສະໜອງທຶນສ່ວນໜ່ຶງຈາກແຜນງານລົງທຶນ 
ໃນປ່າໄມ້ ໄດ້ປະຕິບັດວຽກງານຜ່ານກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເພ່ືອສະໜັບສະໜູນການຄຸ້ມຄອງແບບຍືນຍົງ ຂອງປ່າຜະລິດຈໍານວນ 40 ແຫ່ງ 
ແລະ ບ້ານຈໍານວນຫຼາຍກວ່າ 900 ບ້ານ ໃນການດໍາລົງຊີວິດແບບຍືນຍົງ, ໂດຍທັງໝົດໜ້ີແມ່ນເລັງໃສ່ການຫລຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. 
ພາຍໃຕ້ກອງທຶນຮ່ວມ ສໍາລັບກາກບອນຈາກປ່າໄມ້ (FCPF), ການຊ່ວຍເຫືຼອໄດ້ສະໜອງໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ເພ່ືອພັດທະນາຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ 
ແລະ ຄວາມສາມາດ ສໍາລັບການຫລຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໂດຍຜ່ານການຫລຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດຈາກການຕັດໄມ້ທໍາລາຍປ່າ
ແລະ ການເຊ່ືອມໂຊມຂອງປ່າໄມ້ (REDD+). ເຊ່ັນດຽວກັນກັບ FCPF, ກິດຈະການໃໝ່ ກ່ຽວກັບທຶນກາກບອນ (Carbon Finance 
operation) ໄດ້ຖືກກະກຽມ ແລະ ມີເປ້ົາໝາຍເພ່ືອປັບປຸງການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ຢູ່ 6 ແຂວງ ເພ່ືອຫລຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ.

51. ຊັບສິນທ່ີສໍາຄັນຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນແມ່ນ້ໍາຂອງ  ແລະ ສາຂາຕ່າງໆຂອງແມ່ນ້ໍາຂອງ. ການຄຸ້ມຄອງອ່າງແມ່ນ້ໍາຢ່າງຍືນຍົງໃນ 
ທ່ົວຂະແໜງການ, ລວມທັງໄຟຟ້ານ້ໍາຕົກ, ມີຄວາມສໍາຄັນທ່ີສຸດ. ການສະໜັບສະໜູນຂອງທະນາຄານໂລກ ໄດ້ສະໜອງ ໂດຍຜ່ານໂຄງການ 
ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ໍາແບບປະສົມປະສານ ສໍາລັບແມ່ນ້ໍາຂອງ (MIWRM program) ທ່ີດໍາເນີນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ທ່ີມີລັກສະນະຄືກັນກັບໂຄງ
ການຢູ່ກໍາປູເຈຍ, ຫວຽດນາມ, ແລະ ການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ຄະນະກໍາມາທິການແມ່ນ້ໍາຂອງ (Mekong River Commission). ອັນນ້ີໄດ້ 
ຖືກເພ່ີມເສີມໂດຍວຽກງານຢູ່ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບ່ໍແຮ່ ໂດຍຜ່ານໂຄງການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານວິຊາການ ສໍາລັບການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ 
ໃນຂະແໜງເຂ່ືອນໄຟຟ້າ ແລະ ບ່ໍແຮ່ (HMTA). ການສະໜອງທຶນເພ່ີມເຕີມໃຫ້ແກ່ໂຄງການ MIWRM ມີຈຸດປະສົງເພ່ືອສືບຕ່ໍສະໜັບສະໜູນ 
ການພັດທະນາສະພາບແວດລ້ອມທ່ີອີງໃສ່ລະບຽບການ ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ນ້ໍາໃນທຸກຂະ-ແໜງ ການ ແລະ ໂຄງການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານວິຊາການ 
ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາພະລັງງານ ແລະ ບ່ໍແຮ່ແບບຍືນຍົງ (SEEDTA) ທ່ີກໍານົດໃຫ້ມີການສຸມໃສ່ການເຊ່ືອມສານການຄຸ້ມຄອງນ້ໍາ ແລະ ການປະ
ຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນ້ໍາທ່ີມີຜົນນໍາໃຊ້ ໃນຂະແໜງເຂ່ືອນໄຟຟ້ານ້ໍາຕົກ. 

ຈຸດປະສົງ 3.2 “- ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດໃຫ້ຂ້ັມແຂງ ແລະ ສ້າງຄວາມ 
ເຂ້ັມແຂງທົນທານຕ່ໍການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດ

52. ກຸ່ມທະນາຄານໂລກຈະສະໜັບສະໜູນເປ້ົາໝາຍຂອງລັດຖະບານ ເພ່ືອບັນລຸການເຕີບໂຕສີຂຽວແບບຍືນຍົງ ໂດຍຜ່ານ
ການເສີມຂະຫຍາຍຄວາມເຂ້ັມແຂງທົນທານຕ່ໍໄພທໍາມະຊາດ. ຈະສະໜອງທຶນເພ່ືອຊ່ວຍຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພນ້ໍາຖ້ວມ ແລະ 
ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດສະໜອງທຶນ ເພ່ືອຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດຂອງ ສປປ ລາວ. ໂຄງການຈະເສີມຂະຫຍາຍຄວາມເຂ້ັມແຂງທົນທານຕ່ໍໄພ 
ນ້ໍາຖ້ວມ ຢູ່ແຂວງອຸດົມໃຊ ທ່ີມີຄວາມບອບບາງເປັນພິ ເສດຕ່ໍໄພນ້ໍາຖ້ວມ. ໂຄງການຍັງຈະຍົກລະດັບຂີດຄວາມສາມາດຂອງກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ 
ອຸທົກກະສາດ ເພ່ືອພະຍາກອນ ໄພນ້ໍາຖ້ວມແບບກະທັນຫັນ ແລະ ແຈກຢາຍລະບົບສ່ືສານເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າ. ທະນາຄານໂລກຍັງຈະໃຫ້ການສະ 
ໜັບສະໜູນແກ່ກະຊວງການເງິນ ເພ່ືອເພ່ີມຄວາມເຂ້ັມແຂງທາງດ້ານການເງິນຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການຕ້ານກັບໄພພິບັດຈາກທໍາມະຊາດ ແລະ 
ຄວາມສາມາດຂອງລັດຖະບານ ເພ່ືອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທຶນ ສໍາລັບໄລຍະຫັຼງໄພພິບັດ. ອັນສຸດທ້າຍ, ຂະແໜງການຂົນສ່ົງຈະຖືກປັບປຸງໃຫ້
ເຂ້ັມແຂງ ໂດຍລວມເອົາຄວາມເຂ້ັມແຂງທົນທານຕ່ໍໄພພິບັດ ເຂ້ົາໃນວຽກງານຟ້ືນຟູບູລະນະເສ້ັນທາງ. ບັນດາໂຄງການທ່ີໄດ້ຮັບທຶນຈາກທະນາຄານໂລກ 
ໄດ້ລວມເອົາອົງປະກອບສຸກເສີນສໍາລັບການຕອບໂຕ້ໂດຍໄວ. 

24ຂອບການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບ ສປປ ລາວ ຂອງກຸ່ມທະນາຄານໂລກ



ບັນຫາທ່ີພົວພັນກັບຫຼາຍຂະແໜງການ: ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນ ເພື່ອສ້າງສ
ະພາບແວດລ້ອມທີ່ອີງໃສ່ລະບຽບການ

53. ສະຖາບັນທ່ີເຂ້ັມແຂງ ແມ່ນພ້ືນຖານສໍາລັບຜົນສຳເລັດ ໃນທຸກແຜນງານຂອງລັດຖະບານ ແລະ ແຜນງານ      ສະໜອງທຶນ 
ແລະ ຊ່ວຍເຫລືອວິຊາການ ຂອງຂອບການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບ ສປປ ລາວ (CPF) ຂອງກຸ່ມທະນາຄານໂລກ ກໍໄດ້ ເນ້ັນຫນັກ 
ໃສ່ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ສະຖາບັນ. ຢູ່ກະຊວງການເງິນ, ການຕິດຕາມສະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ໂຄງການຫັນວຽກງານ
ຄຸ້ມຄອງການເງິນຂອງລັດໄປສູ່ທັນສະໄໝ ທ່ີດໍາເນີນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ແມ່ນເລັງໃສ່ເພ່ືອສະໜອງຄໍາແນະນໍາຢ່າງທັນການ ຕາມຄວາມຕ້ອງການ. 
ການສະຫນັບສະຫນູນຕ່ໍຂະແໜງການເງິນ ກໍຄື ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ຄຸນນະພາບຂອງສະຖາບັນ ແລະ ສະພາບ 
ແວດລ້ອມທ່ີອີງໃສ່ລະບຽບການໃນຂະແໜງການເງິນ ຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອ ດ້ວຍການເສີມຂະຫຍາຍຂອບກົດ   ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ, ໂດຍ 
ສະເພາະທ່ີພົວພັນກັບການຄຸ້ມຄອງຂະແຫນງການ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆຢ່າງຖືກຂ້ັນຕອນຂອງທະນາຄານໃຫ້ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ.  
ພ້ອມດຽວກັນ ກໍສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ພາກສ່ວນຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ເພ່ືອຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດ ປະຕິບັດໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບກົົດໝາຍ. 
ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ  ທ່ີດໍາເນີນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ມີຄວາມຈໍາເປັນແກ່ການວິໄຈຂ້ໍມູນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ 
ສະໜັບສະໜູນການເກັບກໍາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ບັນດາຕົວຊ້ີບອກແບບແຍກເພດຍິງ-ຊາຍ. ໄດ້ມີແຜນສືບຕ່ໍໂຄງການສະຖິຕິດັງກ່າວ ໂດຍຈະລວມເອົາ 
ວຽກງານສະຖິຕິ ການຂ້ຶນທະບຽນພົນລະເມືອງ ແລະ ສະຖິຕິການຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງ, ຊ່ຶງເປັນພ້ືນຖານສໍາຄັນໃຫ້ແກ່ການປະຕິບັດແຜນງານປະກັນສັງ 
ຄົມຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ໃນຂະແໜງທາງ, ໂຄງການພັດທະນາຂະແໜງຂົວ-ທາງ ໄລຍະ 2 ທ່ີໄດ້ຮັບອະນຸມັດຫວ່າງມ່ໍໆມານ້ີ ລວມເອົາການສະໜັບສະ
ໜູນຢ່າງກວ້າງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາລະບົບການສ້າງແຜນການ ແລະ ແຜນງົບປະມານ ສໍາລັບການບູລະນະຮັກສາເສ້ັນທາງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ສະ
ໜັບສະໜູນການພັດທະນາການຈັດຊ້ືແບບເອເລັກໂຕຣນິກ (e-procurement) ຢູ່ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສ່ົງ ເພ່ືອຄຸ້ມຄອງຂະບວນການເຮັດ 
ສັນຍາມອບເໝົາຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໄສເພ່ີມຂ້ຶນ.

25 ຂອບການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບປະເທດ ສໍາລັບ ສປປ ລາວ 2017 - 2021



54. ແຜນງານຂອງຂອບການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບປະເທດ (CPF)  ຍັງມີແຜນ ສະໜັບສະໜູນແຜນງານດຸ່ນດ່ຽງງົບປະມານ (DPF), 
ໂດຍທ່ີມີເງ່ືອນໄຂວ່າເສດຖະກິດມະຫາພາກມີຄວາມຫມ້ັນທ່ຽງ. ບັນດາແຜນງານດຸ່ນດ່ຽງງົບປະມານ ຊ່ຶງຢູ່ໃນຂ້ັນກະກຽມໃນປັດຈຸບັນ  
ຈະສະໜັບສະໜູນການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ການເຕີບໂຕສີຂຽວຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດປັບຕົວໄດ້ ໂດຍຜ່ານການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງ 
ເສດຖະກິດມະຫາພາກ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນງານດ່ັງກ່າວຈະເລັງໂດຍກົງ ໃສ່ການປົກປັກຮັກສາສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຊັບ 
ພະຍາກອນທໍາມະຊາດຢ່າງຍືນຍົງ, ແຕ່ວາລະການປະຕິຮູບນະໂຍບາຍລວມ ແມ່ນເພ່ືອເລັງໃສ່ການປັບປຸງການບໍລິຫານລັດ ແລະ ການສ້າງສະພາບ 
ແວດລ້ອມທ່ີອີງໃສ່ລະບຽບການ. ສ່ິງທ້າທາຍພ້ືນຖານຂອງການປ່ຽນແປງໄປສູ່ການເຕີບໂຕທ່ີຍືນຍົງ ແລະ ທ່ົວເຖິງ ມີສາເຫດຕ້ົນຕໍມາຈາກຄວາມບ່ໍເຂ້ັມ 
ແຂງຂອງລະບົບການຄຸ້ມຄອງແລະນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ. ການປຶກສາຫາລືກັບລັດຖະບານ ໃນການກະກຽມແຜນງານດຸ່ນດ່ຽງງົບປະມານ 
DPF series ໄດ້ສຸມໃສ່ກຳນົດການປະຕິຮູບນະໂຍບາຍໃນບາງຂະແໜງການສະເພາະ, ເປັນຕ້ົນແມ່ນຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບ່ໍແຮ່, ນ້ໍາ, ປ່າໄມ້ 
ແລະ ກະສິກໍາ,  ທ່ີພົວພັນກັບການວາງແຜນແບບຄຳນຶງເຖິງອະນາຄົດໄລຍະຍາວ ແລະ ການວາງແຜນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງແບບປະສົມປະສານ. 

55. ສໍາລັບແຕ່ລະໝາກຜົນທ່ີຄາດໝາຍໄວ້ໃນຂອບການເປັນຄູ່ຮ່ວມມື (CPF) ແມ່ນມີການອອກແບບປະສົມປະສານຮູບແບບ 
ຂອງການຊ່ວຍເຫລືອ ໃຫ້ສອດຄ່ອງ ໂດຍລວມມີກົນໄກການເຮັດບົດສຶກສາແລະໃຫ້ຄວາມຮູ້, ການລະດົມການຮ່ວມມື 
ຈາກຫລາຍພາກສ່ວນ ແລະ ການສະຫນັບສະຫນູນດ້ານການເງິນຈາກກຸ່ມທະນາຄານໂລກ.

ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຂອບການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບ ສປປ ລາວ (CPF)  

56. ຂອບ CPF ຈະໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍຜ່ານການນຳໃຊ້ບ້ວງທຶນ IDA18 
ສໍາລັບປີງົບປະມານ 2018-2020 ໃນມູນຄ່າ ລະຫວ່າງ 242 ລ້ານ ຫາ 272 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ. ການຈັດສັນທຶນຂອງ IDA18 
ດ່ັງກ່າວ ໄດ້ເພ່ີມຂ້ຶນປະມານ    60 ສ່ວນຮ້ອຍ ທຽບໃສ່ການຈັດສັນທຶນຂອງ IDA17 ສໍາລັບ ປີງົບປະມານ 2015-2017 ຊ່ຶງມີຈໍານວນປະມານ 173 
ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ. ການສະໜອງທຶນໃໝ່ດ່ັງກ່າວ ຈະເພ່ີມເຕີມໃຫ້ແກ່ໂຄງການທ່ີໄດ້ຮັບທຶນຈາກ IDA ທ່ີດໍາເນີນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ສໍາລັບ ສປປ ລາວ 
ທ່ີມີມູນຄ່າທັງໝົດ 347,5 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ ຮອດເດືອນກຸມພາ 2017 ບວກກັບຈໍານວນ 60 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ ຈາກກອງທຶນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ. 
ການເພ່ີມຂ້ຶນຂອງທຶນ IDA ຈະສ້າງໂອກາດເພ່ືອຂະຫຍາຍຜົນກະທົບ ໃນຂົງເຂດຕ້ົນຕໍຂອງການເຕີບໂຕສີຂຽວ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການ 
ໂດຍຜ່ານໂຄງການສໍາຄັນ ກ່ຽວກັບການສະໜອງນ້ໍາ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ.

57. ຮອດປະຈຸບັນ ອົງການການເງິນສາກົນ  (IFC) ໄດ້ລົງທຶນຈໍານວນ 35 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ ໃນຂະແໜງໄຟຟ້າ, 
ທະນາຄານ, ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ.  ໂຄງການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານວິຊາການຂອງ  IFC ໃນປັດຈຸບັນ ມີຈໍານວນ 13 ລ້ານ 
ໂດລາສະຫະລັດ. ໃນໄລຍະການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຂອບການເປັນຄູ່ຮ່ວມມື, IFC ຈະສືບຕ່ໍແຜນງານໃຫ້ຄໍາປຶກສາວິຊາການ ໃນຂະແໜງຍຸດທະສາດ 
ລວມທັງຂະແໜງໄຟຟ້ານ້ໍາຕົກ, ປ່າໄມ້ ແລະ ການເງິນ ພ້ອມທັງຊອກຫາໂອກາດການລົງທຶນໃນບາງຂະແໜງການ, ເຊ່ັນ: ພະລັງງານ 
(ໂດຍສະເພາະແມ່ນໂຄງການເຂ່ືອນໄຟຟ້າ ແລະ ໂຄງການພະລັງງານທົດແທນອ່ືນໆ), ການບໍລິການດ້ານການເງິນ (ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການ 
ເງິນທ່ີບ່ໍແມ່ນທະນາຄານ), ການກະສິກໍາ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ. 

26ຂອບການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບ ສປປ ລາວ ຂອງກຸ່ມທະນາຄານໂລກ
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�ການຕິດຕາມສະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກ 
�ລວມບົດລາຍງານເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ 
ແລະ ການວິໄຈລາຍຈ່າຍ ຂອງລັດ
�ການວິໄຈຄວາມທຸກຍາກ
�ແຜນງານວິໄຈການຫັນການຄຸ້ມຄອງການເງິນ 
ຂອງລັດໄປສູ່ ທັນສະໄໜ 
�ແຜນງານວິໄຈການພັດທະນາຂະແໜງການເງິນ 
�ແຜນງານວິໄຈການຄ້າ ແລະ 
ຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ  

�ການຂຶ້ນທະບຽນພົນລະເມືອງ ແລະ 
ສະຖິຕິການຄຸ້ມຄອງ ພົນລະເມືອງ
�ການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ແລະ 
ການຂາດສານອາຫານ 
�ການສະໜອງນໍ້າ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ 
ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ທີ່ແນໃສ່ຜູ້ທຸກຍາກ 
�ໂຄງການວິໄຈຂະແໜງການສຶກສາ

�ຍຸດທະສາດດ້ານບໍ່ແຮ່ ແລະ ນໍ້າ
�ແຜນງານວິໄຈພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່
�ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ 
(IFC)

�ວຽກງານວິເຄາະການເຕີບໂຕສີຂຽວ 
�ວຽກງານຄວາມຮູ້ເພື່ອປະກອບສ່ວນໃນການສ້າງ
ຄວາມ ເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນ

�ໂຄງການພັດທະນາຂະແໜງຂົວທາງ ໄລຍະ II 
�ເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ Banque Franco Lao “ IFC 
�ເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ທະນາຄານ ACLEDA “ IFC 
�ເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ທະນາຄານທຸລະກິດ “ IFC 
�ວຽກງານສະຖິຕິ ແລະ ການຂຶ້ນທະບຽນພົນລະເມືອງ ແລະ 
ສະຖິຕິການຄຸ້ມຄອງ ພົນລະເມືອງ 
�ທຸລະກິດການກະເສດ
�ການລົງທຶນໃນໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ IFC 
�ການຄຸ້ມຄອງການເງິນພາກລັດ
�ການພັດທະນາຄວາມສາມາດແຂ່ງຂັນ ແລະ ພາກສ່ວນເອກະຊົນ 
�ທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ເລກ 13 ເໜືອ
�ການພັດທະນາຊົນນະບົດ / ການຂະຫຍາຍຕາໜ່າງໄຟຟ້າ
�ໂຄງການການເຊື່ອມຕໍ່ດ້ານພະລັງງານ

�ການສະໜອງທຶນເພີ່ມ ໃຫ້ແກ່ໂຄງການພັດທະນາລະບົບຄຸ້ມຄອງບໍລ ິ
ຫານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ພັດທະນາໂພຊະນາການ
�ລະບົບປະກັນສັງຄົມ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຄວາມອ່ອນແອ ແລະ 
ການຂາດສານອາຫານ 
�ການຄຸ້ມຄອງຮັກສາສຸຂະພາບເພື່ອທຸກຄົນ 
�ການສະໜອງນໍ້າ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ເພື່ອສຸຂະພາບ
�ການສຶກສາຂອງເດັກກ່ອນໄວຮຽນ

�ການສະໜອງທຶນເພີ່ມເຕີມ ໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າ 
ແບບປະສົມປະສານ ສໍາລັບແມ່ນໍ້າຂອງ
�ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ
�ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການ ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາພະລັງງານ ແລະ 
ບໍ່ແຮ່ ແບບຍືນຍົງ
�ການຫລຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຍ້ອນການທໍາລາຍປ່າໄມ້ 
(ກອງທຶນກາກບອນ)
�ການປູກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ການປຸງແຕ່ງໄມ້ “ IFC
�ໂຄງການພະລັງງານທົດແທນ (ພະລັງງານຈາກນໍ້າ, ແສງຕາເວັນ ຫຼື 
ລົມ) “ IFC 

�ການສະໜັບສະໜູນງົບປະມານສໍາລັບການເຕີບໂຕສີຂຽວ 
(ສະໜອງທຶນໃນປີ 2017, 2019 ແລະ 2021)

ສະໜັບສະ
ໜູນການເຕີບໂຕ 
ທີ່ສົມດູນ

ລົງທຶນໃນການພັດ 
ທະນາຄົນ

ປົກປັກຮັກສາສິ່ງ
ແວດລ້ອມ

ບັນຫາທີ່ພົວພັນກັບ 
ຫຼາຍຂະແໜງການ: 
ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ 
ໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນ

ເຄື່ອງມືຕົ້ນຕໍ ຂົງເຂດຈຸດສຸມ

ຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດ ການສະໜອງທຶນ

ຂອບການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບປະເທດ ສໍາລັບ ສປປ ລາວ 2017 - 2021



58. ຂອບການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບປະເທດ (CPF)  ຈະກວມໄລຍະຫ້າປີ ເພ່ືອໃຫ້ສົມຄູ່ກັບເວລາຂອງແຜນພັດທະ ນາເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄ້ັງທີ VIII ແລະ ຈະມີການທົບທວນຜົນການປະຕິບັດງານ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນ (PLR) ສໍາລັບເຄ່ິງໄລຍະ.  
ແຜນງານຈະສາມາດປ່ຽນແປງຕາມສະພາບຂອງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງຫນ້າວຽກ. ການທົບທວນຜົນການປະຕິບັດງານ ແລະ 
ຖອດຖອນບົດຮຽນ (PLR) ຈະປະເມີນຄວາມຄືບຫນ້າໃນການພັດທະນາ ແລະ ມີໂອກາດດັດປັບຕາມຄວາມຕ້ອງການ.

59. ຜົນການປະຕິບັດງານ ຂອງແຜນງານຂອງລັດຖະບານ ທ່ີໄດ້ຮັບທຶນຈາກທະນາຄານໂລກ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນມີຄວາມເຂ້ັມແຂງ.
ການເບີກຈ່າຍສູງຢ່າງສະຫມ່ຳສະເຫມີ ສະແດງເຖິງຄວາມສາມາດໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ. ບັນດາແຜນ ງານທ່ີໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກທະ
ນາຄານໂລກ ໄດ້ຖືກຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ໂດຍຜ່ານກົນໄກຂອງກະຊວງ ໂດຍແມ່ນພະນັກງານຂອງລັດຖະບານເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ມີການຊ່ວຍ
ເຫືຼອຈາກທະນາຄານໂລກໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ. ແຜນງານໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ຂ້ຶນຈາກ 12 ໂຄງການທ່ີໄດ້ຮັບທຶນຈາກ IDA ລວມມູນຄ່າ 233 ລ້ານ 
ໂດລາສະຫະລັດ ໃນເວລາເລ່ີມຕ້ົນຍຸດທະສາດການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບປະເທດ (CPS) ທ່ີຜ່ານມາ (ມີນາ 2012) ເປັນແຜນງານທ່ີມີ 18 ໂຄງການ 
(ໃນນ້ັນ, ໂຄງການທ່ີໄດ້ຮັບທຶນຈາກ IDA ມີ 14 ໂຄງການ) ທ່ີຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ລວມມູນຄ່າ 408 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ (ໃນນ້ັນ, 
ທຶນ  IDA ມີຈໍານວນ 347,5 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ). ມູນຄ່າສະເລ່ຍຂອງໂຄງການໄດ້ເພ່ີມຂ້ຶນເປັນ 25 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ.  ໃນປັດຈຸບັນ, 
ບັນດາໂຄງການໄດ້ຖືກຈັດອັນດັບ ມີຄວາມເພ່ິງພໍໃຈໃນລະດັບ 80 ສ່ວນຮ້ອຍ (ໃນຈໍານວນ 18 ໂຄງການ, ມີພຽງ 2 ໂຄງການທ່ີມີບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກ). 
ໂຄງການທ່ີໄດ້ຮັບທຶນຈາກກອງທຶນຮ່ວມ (trust funds) ໄດ້ຖືກຄຸ້ມຄອງຢ່າງມີຍຸດທະສາດ, ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໂດຍກົງແກ່ຈຸດ ປະສົງຂອງ 
CPF ແລະ ຖືກເຊ່ືອມໂຍງກັບບັນດາໂຄງການທ່ີໄດ້ຮັບທຶນຈາກ IDA.  ແຜນງານໄດ້ຖືກຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແບບເປັນ ກຸ່ມທະນາຄານໂລກອັນດຽວ (one 
WBG) ແລະ ການຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ສິດກັບ IFC ໄດ້ສະແດງອອກໃນຫຼາຍຂະແໜງການ. ນອກຈາກໄດ້ມີການທົບທວນໂຄງການຮ່ວມກັນປະຈໍາປີ 
ລະຫວ່າງ ທະນາຄານໂລກ ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (annual WB-ADB joint portfolio reviews) ທ່ີຈັດຂ້ຶນໂດຍກະຊວງແຜນການ 
ແລະ ການລົງທຶນແລ້ວ, ຍັງໄດ້ມີການທົບທວນໂຄງການທ່ີຈັດຂ້ຶນສອງຄ້ັງຕ່ໍປີ ສະເພາະໂຄງການທ່ີທະນາຄານໂລກສະຫນັບສະຫນູນ ຊ່ຶງໄດ້ເລ່ີມ 
ປະຕິບັດມາແຕ່ຕ້ົນປີ 2016 ແລະ ຈະສືບຕ່ໍໄປ.

60. ກຸ່ມທະນາຄານໂລກ (WBG) ໄດ້ສ້າງສາຍສຳພັນການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືທ່ີເຂ້ັມແຂງ ກັບລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
ແລະ  ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາອ່ືນໆ. ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາທ່ີເຄ່ືອນໄຫວຢູ່ ສປປ ລາວ ມີຈໍານວນຫຼາຍສົມຄວນ. ລັດຖະບານໄດ້ພະຍາຍາມເຮັດ
ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຂອງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາມີຄວາມສອດຄ່ອງກົມກຽວກັນ ໂດຍຜ່ານຂະບວນການກອງປະຊຸມໂຕະມົນ (Roundtable 
Process) ໂດຍການເປັນປະທານຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ໂດຍຜ່ານຖະແຫຼງການວຽງຈັນ (Vientiane Declaration) ທ່ີໄດ້ປະຕິ
ບັດຕາມຫັຼກການຂອງຖະແຫຼງການປາຣີ (Paris Declaration). ໂຄງການທ່ີໄດ້ຮັບທຶນຈາກກຸ່ມທະນາຄານໂລກ ບ່ໍໄດ້ປະຕິບັດວຽກງານຕາມລໍາພັງ 
ໂດຍບ່ໍເຊ່ືອມໂຍງກັບພາກສ່ວນອ່ືນ; ແຜນງານຂອງກຸ່ມທະນາຄານໂລກ ພະຍາຍາມໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແກ່ແຜນງານຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ ໂດຍມີ
ການປະສານສົມທົບກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາອ່ືນໆ.   
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IV. ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ

61. ຄວາມສ່ຽງລວມ ຕ່ໍການບັນລຸຈຸດປະສົງການພັດທະນາ ຂອງຂອບການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບປະເທດ (CPF) ໄດ້ຖືກປະເມີນ 
ຢູ່ໃນລະດັບສູງສົມຄວນ (Substantial). ສປປ ລາວ ໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວາມບອບບາງໃນບາງດ້ານ ທ່ີສາມາດກະທົບແຮງ 
ຕ່ໍການບັນລຸເປ້ົາໝາຍທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມຂອງປະເທດ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບທ່ີຄາດໝາຍໄວ້ ຂອງບັນດາໂຄງການທ່ີໄດ້ຮັບການສະໜັບ 
ສະໜູນຈາກກຸ່ມທະນາຄານໂລກ ພາຍໃຕ້ຂອບການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືນ້ີ. ຄວາມສ່ຽງຕ້ົນຕໍແມ່ນພົວພັນກັບການບໍລິຫານລັດທ່ີຍັງບ່ໍທັນເຂ້ັມແຂງ; 
ສະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກທ່ີບອບບາງ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງຂອງຄວາມເຄ່ັງຕຶງດ້ານໜ້ີສີນ; ແລະ ການຈັດ ຕ້ັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍການຄຸ້ມຄອງຊັບ 
ພະຍາກອນທໍາມະຊາດທ່ີຍັງບ່ໍທັນເຂ້ັມແຂງ. ການມີຄວາມມຸ່ງໝ້ັນແລະໃຫ້ຄຳຫມ້ັນສັນຍາຢ່າງຫນັກແຫນ້ນ ຈະເປັນກຸນແຈເພ່ືອເອົາຊະນະສ່ິງທ້າທາຍຕ່ໍ
ການບໍລິຫານລັດຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ໃນປັດຈຸບັນ, ໄດ້ມີສ່ິງຊ້ີບອກເຖິງການມີຄວາມມຸ່ງໝ້ັນດ່ັງກ່າວ ໂດຍລັດຖະບານຊຸດໃໝ່.
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ຂົງເຂດຈຸດສຸມ ທີ 1:  ສະໜັບສະໜູນການເຕີບໂຕທ່ີສົມດູນ

ດ່ັງທ່ີໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນການວິເຄາະບັນຫາຂອງປະເທດຢ່າງເປັນລະບົບ (SCD), ການເຕີບໂຕ, ການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການແຈກ 
ຢາຍຄວາມອຸດົມຮ່ັງມີຢ່າງທ່ົວເຖິງ ຈະຂ້ຶນກັບຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕ ທ່ີສະໜັບສະໜູນໂດຍພາກເອກະຊົນທ່ີເປັນຫົວຈັກຂອງການເຕີບໂຕ. 
ການສະໜັບສະໜູນຂອງກຸ່ມທະນາຄານໂລກ ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ພາກເອກະຊົນມີຄວາມສາມາດຜະລິດໄດ້ຫຼາຍຂ້ຶນ ເພ່ືອສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ໄດ້ 
ຫຼາຍ ແລະ ດີຂ້ຶນ ຈະສຸມໃສ່ (i) ພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການເຊ່ືອມໂຍງທ່ີດີ; (ii) ການເພ່ີມສະມັດຕະພາບການຜະລິດກະສິກໍາ; ແລະ (iii) 
ການຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງດ້ານການເງິນ-ງົບປະມານ ໂດຍການລະດົມລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍທ່ີມີຄຸນນະພາບ ເພ່ືອປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງໜ້ີສີນ 
ແລະ ສະຖຽນລະພາບຂອງຂະແໜງການເງິນໃຫ້ດີຂ້ຶນ. ຂົງເຂດບູລິມະສິດນ້ີ ຍັງຈະສະໜັບສະໜູນໝາກຜົນທີ 1 ຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄ້ັງທີ VIII ທ່ີສຸມໃສ່ການເຕີບໂຕຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງ-ໝ້ັນທ່ຽງ ແລະ ສົມດູນ ໂດຍຜ່ານການຫັນກະສິກໍາໄປສູທັນສະໄໝ, 
ການພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ, ການປັບປຸງຄວາມສາມາດແຂ່ງຂັນ ແລະ ສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ.
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ຂອງຂອບການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບປະເທດ (CPF)

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ



ຈຸດປະສົງ 1.2:  ສ້າງຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ການດໍາເນີນທຸລະກິດ 

ເຫດຜົນຂອງການສະໜັບສະໜູນ: ສະພາບແວດລ້ອມທາງດ້ານທຸລະກິດທີ່ອ່ອນແອ ແລະ ການສະໜອງທຶນທີ່ບໍ່ທັນກວ້າງຂວາງ ໄດ້ສະແດງອອກໂດຍລະບຽບການ 
ກ່ຽວກັບການລົງທຶນ ແລະ ການຄ້າທີ່ຍັງມີລັກສະນະຈໍາກັດໂດຍທົ່ວໄປ ແລະ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນບໍ່ສອດຄ່ອງ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມແນ່ນອນ. ການປັບປຸງບັນຍາກາດທຸລະກິດ ແລະ ຕະຫຼາດ 
ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາບູລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ ເພື່ອດຶງດູດທຶນຂອງພາກເອກະຊົນທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນ ສໍາລັບການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ. ການ
ສະໜັບສະໜູນຂອງກຸ່ມທະນາຄານໂລກຈະສຸມໃສ່ (i) ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ຄວາມສາມາດແຂ່ງຂັນຂອງພາກເອກະຊົນລາວ, ແລະ (ii) ເພີ່ມສະ
ມັດຕະພາບຂອງການຜະລິດກະສິກໍາ ດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນການຫັນປ່ຽນຈາກການຜະລິດເຂົ້າເພື່ອກຸ້ມຕົນເອງ ໄປສູ່ລະບົບການກະສິກໍາທີ່ອີງໃສ່ການຜະລິດເຂົ້າທີ່ສາມາດແຂ່ງ
ຂັນໄດ້ດີ ແລະ ຜະລິດຕະພັນອື່ນທີ່ມີມູນຄ່າສູງ ຊຶ່ງມີຕະຫຼາດຮອງຮັບ.
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1. ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 
ປະຈໍາປີ ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນບົນພື້ນຖານ 
ໂຄງສ້າງເສດຖະກິດມະຫາພາກ 
ທີ່ມີຄາດໝາຍການຂາດດູນທີ່ຮອບຄອບ ເພື່ອຮັກ
ສາໜີ້ສີນໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ສາມາດຮັກສາຄວາມ 
ຍືນຍົງ.
• ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ: ໜີ້ພາກລັດ ກວມ 68% ຂອງ 
GDP ໃນທ້າຍປີ2016
• ຄາດໝາຍ: ໜີ້ພາກລັດ ກວມ 65% ຂອງ 
GDP ຫຼື ຕໍ່າກວ່າ ໃນປີ 2020 

2. ການເຜີຍແຜ່ ແລະ ການປະຕິບັດ 
ທີ່ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການ ກ່ຽວກັບ 
ອັດຕາສ່ວນຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນ, 
ຈັດຕາມປະເພດທະນາຄານ: 
• ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ: ບໍ່ມີການລາຍງານ
• ຄາດໝາຍ: > ລະດັບຕໍ່າສຸດທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນ 
ລະບຽບການ

%  ເພີ່ມຂຶ້ນ 
ຂອງຈໍານວນຜູ້ລົງທະບຽນຈ່າຍອາກອນ 
ທີ່ເປັນຜູ້ຈ່າຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ.
• ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ: 75% 
(ຜູ້ຈ່າຍອາກອນທີ່ຈົດທະບຽນ: 2.777, ໃນນັ້ນ 
2.086  ເປັນຜູ້ຈ່າຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ.
• ຄາດໝາຍ: 85% (ເພີ່ມຂຶ້ນ 10 % ຫຼື 275) 

ການຫລຸດລົງຂອງລາຍຈ່າຍເງິນເດືອນ:
• ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ: 8,4% ຂອງ GDP ໃນສົກປີ 
2015/16
• ຄາດໝາຍ: 7,4% ຂອງ GDP ໃນປີ 2020 

ກົດໝາຍຂອງທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ 
ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຖືກປັບປຸງໃຫ້ສອດຄ່ອງ
ກັບມາດຕະຖານສາກົນ (ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາ 
ແບບຍືນຍົງ 10.5: ປັບປຸງລະບຽບການ ແລະ 
ການຕິດຕາມກວດກາ & ປະເມີນຜົນ ສະຖາບັນ 
-ຕະຫຼາດການເງິນ):
• ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ: 0 ກົດໝາຍ/ລະບຽບການ 
(2016)
• ຄາດໝາຍ: 5 ກົດໝາຍ/ລະບຽບການ (2021)

ຄວາມຮູ້ແລະການລະດົມການຮ່ວມມືຈາກຫລາຍ 
ພາກສ່ວນ 
• ການຕິດຕາມສະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກ 
“ ບົດລາຍງານເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ 
ການວິໄຈລາຍຈ່າຍຂອງລັດ (P148008)
• ການຫັນວຽກງານຄຸ້ມຄອງການເງິນຂອງລັດໄປສູ່
ທັນສະໄໝ (P158658) 
• ແຜນງານວິເຄາະການພັດທະນາຂະແໜງການເງິນ 
(P160715)

ການສະໜອງທຶນ
ໂຄງການທີ່ດໍາເນີນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ:
• ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ ່
ລະບົບສະຖິຕິ ແຫ່ງຊາດ (P129825) “ 
ສິ້ນສຸດໃນເດືອນມິຖຸນາ 2017
• ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການ 
ສໍາລັບການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ 
ຂອງຂະແໜງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ແລະ ບໍ່ແຮ່ 
(P109736) “ ຈະສິ້ນສຸດໃນເດືອນກັນຍາ 2018

ໂຄງການທີ່ມີໃນແຜນງານໃໝ່: 
• ແຜນງານດຸ່ນດ່ຽງງົບປະມານ  
ການພັດທະນາການເຕີບໂຕສີຂຽວ (IDA 17, 18 
ແລະ 19) (P159956)
• ວຽກງານສະຖິຕິ ແລະ 
ການຂຶ້ນທະບຽນພົນລະເມືອງ ແລະ 
ສະຖິຕິການຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງ (IDA 18)

7. ຄາດໝາຍອັດຕາສ່ວນໜີ້ສິນພາກລັດ ເທົ່າກັບ 65% ຂອງ GDP ຄາດວ່າຈະບັນລຸໄດ້ ດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍລາຍຮັບລາຍຈ່າຍທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນແຜນງານດຸ່ນດ່ຽງງົບປະມານ. 
ຖ້າຫາກບໍ່ມີນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ, ສະພາບຂໍ້ມູນພື້ນຖານໄດ້ຄາດຄະເນໜີ້ສິນຂອງລັດ ຈະຢູ່ໃນລະດັບ 69% ຂອງ GDP ໃນປີ 2020 ດັ່ງທີ່ໄດ້ສະແດງຢູ່ໃນຕາຕະລາງ 2 ຂອງ CPF.

ຈຸດປະສົງ 1.1:  ປັບປຸງວຽກງານການເງິນຂອງລັດ ໃຫ້ກ້າວໄປສູ່ເສັ້ນທາງທີ່ໝັ້ນຄົງຍືນຍົງ ແລະ ສະໜັບ
ສະໜູນສະຖຽນລະພາບຂອງຂະແໜງການເງິນ

ເຫດຜົນຂອງການສະໜັບສະໜູນ: ການຮັບປະກັນໃຫ້ການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ ມີຄວາມຕໍ່ເນື່ອງ-ໝັ້ນທ່ຽງ ໃນສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂລກທີ່ມີຄວາມທ້າທາຍຫຼາຍ 
ຂຶ້ນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານການເງິນ-ງົບປະມານ ແລະ ສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ. ດ້ວຍເຫດນີ້, ການຈໍາກັດການຂາດດູນງົບປະມານຈ່ຶງມີ 
ຄວາມສໍາຄັນ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ໜີ້ສີນຂອງລັດ ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງ.  ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຂະແໜງການເງິນຈະມີຄວາມສໍາຄັນ ສໍາລັບໂຄງສ້າງເສດຖະກິດ 
ມະຫາພາກທີ່ດີ ແລະ ເພື່ອສົ່ງເສີມສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຊີວິດຊີວາ ສໍາລັບທຸລະກິດ.

ຂອບການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບປະເທດ ສໍາລັບ ສປປ ລາວ 2017 - 2021



ຈຸດປະສົງ 1.3:  ລົງທຶນໃສ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ເພື່ອການເຕີບໂຕ ແລະ ຄວາມສົມດູນ

ເຫດຜົນຂອງການສະໜັບສະໜູນ: ການເຊື່ອມຈອດ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ດີ ມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ສຸດ ສໍາລັບຕະຫຼາດທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວດີ ແລະ ການແຂ່ງຂັນໃນລະດັບສາກົນ 
ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ສໍາລັບປະເທດທີ່ບໍ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບທະເລ ຄືດັ່ງ ສປປ ລາວ. ແຜນງານຂອງກຸ່ມທະນາຄານໂລກ ຈະສະໜັບສະໜູນການປັບປຸງລະບົບການຂົນ
ສົ່ງ ໂດຍຜ່ານການລົງທຶນໃສ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍລະບຽບການຂອງຂະແໜງດັ່ງກ່າວ, ເພີ່ມການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງ 
ໃຫ້ແກ່ບັນດາຊຸມຊົນຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ໂດຍຜ່ານການລົງທຶນທີ່ອີງໃສ່ຄວາມເປັນເຈົ້າການຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ການເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການນຳໃຊ້ ພະລັງງານ. 

ຕົວຊີ້ບອກຈຸດປະສົງຂອງ CPF ຕົວຊີ້ບອກຄວາມຄືບໜ້າເພີ່ມຕື່ມ ແຜນງານຂອງກຸ່ມທະນາຄານໂລກ

3. ປັບປຸງອັນດັບກ່ຽວກັບລະບົບການ 
ໃຫ້ສິນເຊື່ອ:
• ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ: 55 (Doing Business- 
2017 Distance to Frontier)
• ຄາດໝາຍ: ຫຼາຍກວ່າ 60 (DB-2021)

4. ຫລຸດຜ່ອນຈໍານວນມື້ສະເລ່ຍ 
ເພື່ອສໍາເລັດການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ 
(SDG 8.a: ຄໍາໝັ້ນສັນຍາໃນການໃຫ້ການ 
ຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການຄ້າ)
• ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ: 2,85 ມື້ (ສະເລ່ຍຈາກການ 
ປະເມີນບັນຍາກາດການລົງທຶນ 2 ຄັ້ງຫຼ້າສຸດ) 
• ຄາດໝາຍ: ບໍ່ເກີນ 2,5 ມື້

5. ການປ່ຽນແປງມູນຄ່າ 
ຂອງການຜະລິດກະສິກໍາ ຕໍ່ໜຶ່ງເຮັກຕາຂອງເນື້ອ
ທີ່ດິນກະສິກໍາ ໃນເຂດໂຄງການ
 (SDG 2.3)
• ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ: 715 ໂດລາ ສະຫະລັດ/
ເຮັກຕາ
• ຄາດໝາຍ:  820 ໂດລາ ສະຫະລັດ/ເຮັກຕາ

ມູນຄ່າຂອງການສະໜອງສິນເຊື່ອ ທີ່ອໍານວຍຄ
ວາມສະດວກໂດຍຫ້ອງການສິນເຊື່ອ (Credit 
Bureau)
• ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ: 1,27 
ລ້ານໂດລາສະຫະລັດທຽບເທົ່າ (10.344 
ລ້ານກີບ (2014)
• ຄາດໝາຍ: ຫຼາຍກວ່າ 1,33 
ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ທຽບເທົ່າ (10.843 
ລ້ານກີບ) (2022)

ຈໍານວນມື້ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນກິດ
ຈະການ (ICA-ES)
• ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ 16,3 ມື້
• ຄາດໝາຍ: ຕໍ່າກວ່າ 13 ມື້

ຄວາມຮູ້ແລະການລະດົມການຮ່ວມມືຈາກຫລາຍພາ
ກສ່ວນ 
• ແຜນງານວິໄຈການຄ້າ ແລະ ຄວາມສາມາດແຂ່ງຂັນ 
(P146216)
• ການວິໄຈຄວາມທຸກຍາກ (P156311)
• ແຜນງານວິໄຈການພັດທະນາຂະແໜງການເງິນ 
(P160715)
• ຫ້ອງການສິນເຊ່ືອຢູ່ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 2 (IFC - 
600450)
• ການຄ້ໍາປະກັນການດໍາເນີນທຸລະກໍາຢູ່ ສປປ ລາວ 
ໄລຍະ 2 (IFC - 6005235)
• ລະບົບການຊໍາລະຂອງ ສປປ ລາວ (IFC - 
579207)

ການສະໜອງທຶນ
ໂຄງການທ່ີດໍາເນີນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ:
• ໂຄງການເພ່ືອອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຄ້າ 
ແລະ ພາສີ (P101750) “ ສ້ິນສຸດໃນເດືອນມິຖຸນາ 
2017
• ໂຄງການເພ່ືອພັດທະນາການຄ້າ (TDF) ໄລຍະ 2  
(P130512) “ ຈະສ້ິນສຸດໃນເດືອນກັນຍາ 2018
• ໂຄງການສ່ົງເສີມການເຂ້ົາເຖິງແຫ່ຼງທຶນ 
ສໍາລັບວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ 
(P131201) “ ຈະສ້ິນສຸດໃນເດືອນມິຖຸນາ 2019
• ABL Lao Kip Loan (IFC - 631193)
• ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ (IFC - 28141)
• ເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ Banque Franco Lao (IFC - 
32726) 
• KS Resort “ Sofitel LPB (IFC - 27914)
Essilao (IFC - 32557)

ໂຄງການທ່ີມີໃນແຜນງານໃໝ່:
• ໂຄງການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ  (P161473)      
(IDA 18)
• ການພັດທະນາຄວາມສາມາດແຂ່ງຂັນ ແລະ 
ພາກສ່ວນເອກະຊົນ (IDA 18 ແລະ TF)

ແຜນກິດຈະການຂອງ IFC:
• ການລົງທຶນເພ່ີມເຕີມໃນທະນາຄານທຸລະກິດທ່ີຖືກ
ຄັດເລືອກ 
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ຂົງເຂດຈຸດສຸມ ທີ 2:  ລົງທຶນໃສ່ການພັດທະນາຄົນ 

ການລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກທີ່ຮ້າຍແຮງ ແລະ ການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການແຈກຢ່າຍຄວາມອຸດົມຮັ່ງມືຢ່າງທົ່ວເຖິງ ກ່ຽວພັນເຖິງຄວາມສາມາດເພີ່ມທຶນມະນຸດ, ໂດຍສະເພາະ 
ໃນຂົງເຂດສາທາລະນະສຸກ, ການສຶກສາ ແລະ ໂພຊະນາການ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ປະຊາກອນມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ແລະ ສາມາດຜະລິດໄດ້ຫຼາຍໃນອະນາຄົດ. ຂົງເຂດຈຸດສຸມນີ້  
ຈະລວມຢູ່ການປັບປຸງໂພຊະນາການໃນຊຸມປີທໍາອິດ ແລະ ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມທົ່ວເຖິງຂອງການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການສຶກສາ ໂດຍແນ 
ໃສ່ເຮັດໃຫ້ຄົນລຸ້ນອະນາຄົດ ສາມາດບັນລຸຄວາມອາດສາມາດບົ່ມຊ້ອນຂອງພວກເຂົາຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ຈຸດປະສົງນີ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງຢ່າງສະໜິດແໜ້ນ ກັບໝາກຜົນທີ 
2 ຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ຊຶ່ງຜົນຮັບທີ 2, 3, 4 ແລະ 5 ໄດ້ສຸມໃສ່ການປັບປຸງວຽກງານໂພຊະນາການ, ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ 
ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການປັບປຸງຊັບສິນມະນຸດ ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ປະເທດຫລຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບຂອງປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ, 
ຊຶ່ງເປັນເປົ້າໝາຍຫຼັກສໍາລັບ ສປປ ລາວ.
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6.ສັດສ່ວນຂອງປະຊາຊົນຢູ່ເຂດຊົນ
ນະບົດ ທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງເສັ້ນທາງ 
ທີ່ນໍາໃຊ້ໄດ້ໃນທຸກລະດູການ (SDG 9.1)
• ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ: 53%
• ຄາດໝາຍ: 57% 

7. ການສູນເສຍພະລັງໄຟຟ້າຕໍ່ປີໄດ້ຫລຸດລົງໃນເ
ຂດໂຄງການປັບປຸງ ຕາໜ່າງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ. 
• ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ: 22%
• ຄາດໝາຍ: ຕໍ່າກວ່າ ຫຼື ເທົ່າກັບ 14% 

8. ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງບ້ານທຸກຍາກ ໃນ 43 
ເມືອງທີ່ທຸກຍາກກວ່າໝູ່ ໄດ້ມ ີ
ການປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການຂັ້ນ
ພື້ນຖານ ຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງປະເພດ (ເຊັ່ນ: 
ການສະໜອງນໍ້າ, ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, 
ເສັ້ນທາງຊົນນະບົດ).
• ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ: 0%
• ຄາດໝາຍ: 75%

ອັດຕາສ່ວນຂອງເສັ້ນທາງທີ່ມີ
ສະພາບດີ ແລະ  ດີສົມຄວນ 
ໃນຈໍານວນເສັ້ນທາງທັງໝົດຂອງແຂວງ  ແລະ 
ເມືອງ ໃນເຂດໂຄງການ.
• ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ: 50%
• ຄາດໝາຍ 65%

ຄວາມຮູ້ແລະການລະດົມການຮ່ວມມືຈາກຫລາຍ 
ພາກສ່ວນ 
• ການເປັນຄູ່ຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ພາກລັດ-
ພາກເອກະຊົນ(PPP) ໃນຂະແໜງຂົວ-ທາງຂອງ 
ສປປ ລາວ (IFC - 600156)
• ການວິໄຈຄວາມທຸກຍາກ (P156311)
• ການສະໜອງນ້ໍາ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ 
ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດທ່ີແນໃສ່ຜູ້ທຸກຍາກ (P161074)

ການສະໜອງທຶນ
ໂຄງການທ່ີດໍາເນີນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ:
• ໂຄງການພັດທະນາຂະແໜງຂົວ-ທາງ (P102398) 
“ ຈະສ້ິນສຸດໃນເດືອນກັນຍາ 2017
• ໂຄງການພັດທະນາຂະແໜງຂົວ-ທາງ 
ໄລຍະ 2 (P158504) (IDA 17) 
“ ໄດ້ຮັບອະນຸມັດໃນເດືອນທັນວາ 2016 - 
ຈະສ້ິນສຸດໃນເດືອນສິງຫາ 2022
• ໂຄງການປັບປຸງຕາໜ່າງສາຍສ່ົງໄຟຟ້າ (P149599) 
“ ຈະສ້ິນສຸດໃນເດືອນມີນາ 2020
• ກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ໄລຍະ III 
(P157963) “ ໄດ້ຮັບອະນຸມັດໃນເດືອນພຶດສະພາ 
2016 - ຈະສ້ິນສຸດໃນເດືອນມິຖຸນາ 2020

ໂຄງການທ່ີມີໃນແຜນງານໃໝ່:
• ເສ້ັນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ເລກ 13 ເໜືອ (IDA 18)
• ໂຄງການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ການພັດ 
ທະນາພະລັງງານ ແລະ ບ່ໍແຮ່ ແບບຍືນຍົງ (IDA 18)
• ໂຄງການເຊ່ືອມຕ່ໍດ້ານພະລັງງານ (IDA 18)
• ການພັດທະນາຊົນນະບົດ /
ການຂະຫຍາຍຕາໜ່າງໄຟຟ້າ (IDA 18)
ແຜນກິດຈະການຂອງ IFC:
•ການລົງທຶນໃນໂຄງການເຂ່ືອນໄຟຟ້າ(FY18)

ຂອບການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບປະເທດ ສໍາລັບ ສປປ ລາວ 2017 - 2021
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9. ອັດຕາສ່ວນຂອງເດັກຕ່ໍາກວ່າ 5 ປີ ທ່ີມີລວງສູງ
ບ່ໍໄດ້ມາດຕະຖານຢູ່ເຂດເປ້ົາໝາຍ (SDG 2.2)
• ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ: 42%
• ຄາດໝາຍ: <33% 

10. ຈໍານວນບ້ານທີ່ປະກາດ 
ຢຸດຕິການຖ່າຍແບບຊະຊາຍ 
ໃນບັນດາເມືອງທີ່ເປັນ  ບູລິມະສິດເປົ້າໝາຍ
• ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ: 0
• ຄາດໝາຍ: 200

ຈໍານວນຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກຂ້ັນບ້ານ 
ເພດຍິງ ທ່ີໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃນດ້ານ SBCC 
ຢູ່ບັນດາເມືອງເປ້ົາ ໝາຍ (ຂ້ໍມູນການບໍລິຫານ):
• ຂ້ໍມູນພ້ືນຖານ: 0
• ເສ້ັນກາງ: 300
• ຄາດໝາຍ: 600

ຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດ
• ການຫຸຼດ ຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ 
ການຂາດສານອາຫານ (P160711)
• ການສະໜອງທຶນ

ໂຄງການທ່ີດໍາເນີນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ:
• ໂຄງການແຜນ ງານ ບໍ ລິ ຫານຄຸ້ມຄອງສາທາລະນະສຸກ 
ແລະ ໂພຊະນາການ  (P151425) “ 
ຈະສ້ິນສຸດໃນເດືອນທັນວາ 2020
• ກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ໄລຍະ III 
(P157963) “ ໄດ້ຮັບອະນຸມັດໃນເດືອນພຶດສະພາ 
2016 - ຈະສ້ິນສຸດໃນເດືອນມິຖຸນາ 2020
 
ໂຄງການທ່ີມີໃນແຜນງານໃໝ່:
• ລະບົບປະກັນສັງຄົມ ເພ່ືອຫລຸດຜ່ອນຄວາມອ່ອນແອ 
ແລະ ການຂາດສານອາຫານ (IDA18)
• ການສະໜອງທຶນເພ່ີມເຕີມໃຫ້ແກ່ໂຄງການຜນ   
ງານ ບໍ ລິ ຫານຄຸ້ມຄອງສາທາລະນະສຸກ ແລະ 
ໂພຊະນາການ (IDA 18 and TF)
• ການປົກ ຄຸມ ສຸ ຂະ ພາບ ທຸກ ຖ້ວນ ໜ້າ (UHC) 
(IDA 18)
• ການສະໜອງນ້ໍາ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ 
ເພ່ືອສຸຂະພາບ (IDA 18)
• ການທຸລະກິດດ້ານການກະເສດ (IDA 18)

ການລົງທຶນພັດທະນາເດັກກ່ອນໄວຮຽນ 
(ການສຶກສາຂອງເດັກກ່ອນໄວຮຽນ/ການອ່ານໜັງສືໃນ
ປີຕ້ົນຂອງຊ້ັນປະຖົມ) (IDA19)
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ຈຸດປະສົງ 2.1:  ຫລຸດຜ່ອນການແຜ່ຫຼາຍຂອງການຂາດໂພຊະນາການ

ເຫດຜົນຂອງການສະໜັບສະໜູນ: ການລົງທຶນໃນພັດທະນາຄົນ ເລ່ີມຕ້ົນດ້ວຍການຮັບປະກັນສະພາບໂພຊາການທ່ີດີ ໃນຊຸມປີທໍາອິດຂອງຊີວິດ, ຊ່ຶງໃນໄລຍະດ່ັງກ່າວ ແມ່ນມີຊ່ອງ
ທາງຈໍາກັດເພ່ືອເພ່ີມຄວາມສາມາດຂອງບຸກຄົນ ເພ່ືອບັນລຸຄວາມສາມາດບ່ົມຊ້ອນຂອງເຂົາຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ສປປ ລາວ ຍັງມີຫຼາຍກວ່າ 40 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງເດັກອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 5 ປີ ທ່ີປະສົບກັບ 
ພາວະຂາດທາດສານອາຫານຢ່າງຊໍາເຮ້ືອ (ເຊ່ັນ: ພວກເຂົາ “ເຕ້ຍ/ມີລວງສູງຫລຸດມາດຕະຖານ“). ສາຍເຫດຂອງຄວາມເຕ້ຍຢູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນມີຫຼາຍ ແລະ ກ່ຽວພັນກັບຫຼາຍຂະແໜງການ, 
ເຊ່ັນ: (i) ໂດຍທ່ົວໄປ, ວິທີການໃຫ້ອາຫານແກ່ເດັກນ້ອຍ ແລະ ເດັກໜຸ່ມທ່ີທຸກຍາກ ຍັງປະຕິບັດບ່ໍດີ; (ii) ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງອາຫານ ແລະ ສານອາຫານ ບ່ໍພຽງພໍ; (iii) 
ແມ່ຍິງຖືພາຈໍານວນຫຼາຍໄດ້ຮັບອາຫານ ແລະ ສານອາຫານບໍາລຸງບ່ໍພຽງພໍ; (iv) ພະຍາດມັກເກີດຂ້ຶນຫຼາຍໃນບັນດາເດັກໜຸ່ມ; (v) ສຸຂະອະນາໄມບ່ໍດີ ແລະ ນ້ໍາບ່ໍປອດໄພ; ແລະ (vi) ຄວາມ 
ເຊ່ືອດ້ານວັດທະນະທໍາທ່ີເປັນເອກະລັກຂອງລາວ ແລະ ການຄະລໍາອາຫານໃນບັນດາ 49 ກຸ່ມຊົນເຜ່ົາ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນບ່ໍສ່ົງເສີມໃຫ້ມີໂພຊະນາການທ່ີດີ. ດ່ັງນ້ັນ, ການເລ່ັງລັດຄວາມກ້າວ
ໜ້າໃນການຫລຸດຜ່ອນບັນຫາເດັກເຕ້ຍ ຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີວິທີການທ່ີມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຫຼາຍຂະແໜງການ ທ່ີຈະປະກອບມີການສະໜັບສະໜູນເພ່ືອປັບປຸງການເຂ້ົາເຖິງນ້ໍາສະອາດ ແລະ 
ສຸຂະອະນາໄມ, ການນໍາໃຊ້ວິດຖ່າຍໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນຢູ່ເຂດຫ່າງໃກສອກຫີຼກ, ການປັບປຸງສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ການດູແລເບ່ິງແຍງຜູ້ຖືພາ.

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ



ຈຸດປະສົງ 2.3:  ປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກ

ເຫດຜົນຂອງການສະໜັບສະໜູນ: ການແກ້ໄຂສິ່ງກີດກັ້ນທາງດ້ານສຸຂະພາບ ໃນການໄດ້ຮັບທັກສະສີມື ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມໃນຕະຫຼາດແຮງງານ ມີຄວາມຈໍາເປັນ ເພື່ອຮັບ 
ປະກັນໃຫ້ໝົດທຸກຄົນມີຄວາມສາມາດໃນປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ສະມັດຕະພາບ ແລະ ໄດ້ຮັບໝາກຜົນຂອງການພັດທະນາມະນຸດ. ການສະໜັບສະໜູນຂອງກຸ່ມທະນາຄານໂລກ 
ຈະລວມເອົາມາດຕະການທ່ີເລັງໃສ່ປັບປຸງການປ້ອງກັນສຸຂະພາບທາງດ້ານການເງິນ, ແກ້ໄຂປັດໄຈຫັຼກທ່ີເຮັດໃຫ້ມີຄວາມບອບບາງ ແລະ ຄວາມທຸກຍາກ - ລາຍຈ່າຍສຸຂະ 
ພາບທີ່ມີຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ກໍຈະສືບຕໍ່ພະຍາຍາມເພື່ອປັບປຸງຜົນໄດ້ຮັບຂອງສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງເດັກ ລວມທັງກະກຽມລະ 
ບົບສາທາລະນະສຸກ ເພື່ອການຫັນປ່ຽນພະຍາດລະບາດ ໄປສູ່ພະຍາດທີ່ບໍ່ຕິດຕໍ່.
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ຕົວຊີ້ບອກຈຸດປະສົງຂອງ CPF ຕົວຊີ້ບອກຄວາມຄືບໜ້າເພີ່ມຕື່ມ ແຜນງານຂອງກຸ່ມທະນາຄານໂລກ

15. ອັດຕາສ່ວນຂອງເດັກທີ່ມີອາຍ ຸ
ກ່ອນໄວຮຽນ (ອາຍຸ 3-5 ປີ) 
ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການພັດທະນາໄວເດັກ/
ການສຶກສາຂອງເດັກກ່ອນໄວຮຽນ/
ການຮຽນອະນຸບານ (ECD/ECE/preschool) 
ເພີ່ມຂຶ້ນໃນເຂດເປົ້າ  ໝາຍ (SDG 4.2.2)
• ຂ້ໍມູນພ້ືນຖານ (2015/16):  11% (ຍິງ: 11%)
• ຄາດໝາຍ: 48% (ຍິງ: 48%)

16. ຈໍານວນເດັກອາຍຸຮຽນຊັ້ນປະຖົມ 
ທີ່ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ (SDG 4.1.2)
• ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ (2015-16): 8.761 (ຍິງ: 
5.217) “ ປະມານ 1,2% ຂອງເດັກຊາຍທັງໝົດ 
ແລະ 1,5% ຂອງເດັກຍິງທັງໝົດ
• ຄາດໝາຍ: 6.500 (ຍິງ: 3.000)

ອັດຕາສ່ວນການປະລະການຮຽນຊັ້ນປະຖົມ 
(ແຍກເພດຍິງ-ຊາຍ)
• ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ (2015-16): 4,7% 
(ຍິງ:4,5%)
• ຄາດໝາຍ: 4 % (ຍິງ: 3,8%)

ຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດ
• ການປະເມີນຜົນການບໍລິການເພື່ອພັດ
ທະນາເດັກກ່ອນໄວຮຽນ (P156227) “  
ສິ້ນສຸດໃນເດືອນກຸມພາ 2017
• ຄຸນນະພາບການສຶກສາຢູ່ ສປປ ລາວ 
(P153341) “ ສິ້ນສຸດໃນເດືອນກຸມພາ 2017
 

ການສະໜອງທຶນ

ໂຄງການທີ່ດໍາເນີນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ:

• ໂຄງການການສຶກສາຂອງເດັກກ່ອນໄວຮຽນ 
(P145544) “ ຈະສິ້ນສຸດໃນເດືອນກໍລະກົດ 
2019

• ກອງທຶນຮ່ວມສາກົນເພື່ອການສຶກສາ 
(GPE) ເທື່ອທີສອງ (P149130) “ 
ຈະສິ້ນສຸດໃນເດືອນກໍລະກົດ 2019
 
ໂຄງການທີ່ມີໃນແຜນງານໃໝ່:

ການສຶກສາຂອງເດັກກ່ອນໄວຮຽນ (IDA)

ຂອບການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບປະເທດ ສໍາລັບ ສປປ ລາວ 2017 - 2021

ຈຸດປະສົງ 2.2.:  ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາຂັ້ນປະຖົມ ແລະ ອະນຸບານ ແລະ 
ສົ່ງເສີມໃຫ້ເດັກຍິງມາໂຮງຮຽນ

ເຫດຜົນຂອງການສະໜັບສະໜູນ: ໜຶ່ງສ່ວນສາມຂອງນັກຮຽນຫ້ອງ ປໍ 2 ຂອງລາວ ບໍ່ສາມາດອ່ານໜັງສືໄດ້, ຊຶ່ງຈໍາກັດຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົາໃນການສືບຕໍ່ 
ການຮຽນ (ແລະ ຈາກນັ້ນ ກໍກາຍເປັນກໍາມະກອນທີ່ສາມາດຜະລິດ). ໂດຍສະເພາະ ສໍາລັບເດັກຈາກຄອບຄົວທີ່ມີລາຍຮັບຕໍ່າ, ບັນຫາໄດ້ເລີ່ມເກີດຂຶ້ນແຕ່ຫົວທີ ໂດຍເດັກອາຍຸ 
6 ປີ ທີ່ບ່ໍມີການກະກຽມເພື່ອຮຽນໜັງສື ໄດ້ມີອັດຕາສ່ວນສູງ. ເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍດັ່ງກ່າວ, ກຸ່ມທະນາຄານໂລກຈະສຸມໃສ່ເສີມຂະຫຍາຍຜົນໄດ້ຮັບຂອງການຮູ້ໜັງສືໃນ 
ຊັ້ນເບືອງຕົ້ນ ດ້ວຍການເຮັດທົດລອງວິທີການສອນອ່ານໜັງສືແບບໃໝ່ ສໍາລັບຫ້ອງຕົ້ນຂອງຫ້ອງປະຖົມ ແລະ ສະໜອງຊັບພະຍາກອນຫຼາຍຂຶ້ນໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນປະຖົມ 
(ໂດຍຜ່ານທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ (block grants)) ເພື່ອປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມການຮຽນຂອງພວກເຂົາໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ນອກຈາກນັ້ນ, CPF ຍັງເລັງໃສ່ຂະຫຍາຍການເຂົ້າເຖິງ ແລະ 
ປັບປຸງຄຸນນະພາບ ຂອງແຜນງານການສຶກສາຂອງເດັກກ່ອນໄວຮຽນ ທັງແບບທາງການ ແລະ ບໍ່ເປັນທາງການ.



ຈຸດປະສົງ 2.4:  ຫລຸດຜ່ອນຄວາມບອບບາງ  ແລະ ເພ່ີມການເຂ້ົາເຖິງການບໍລິການດ້ານສັງຄົມຢ່າງທ່ົວເຖິງ

ເຫດຜົນຂອງການສະໜັບສະໜູນ: ດ່ັງທ່ີໄດ້ລະບຸຢູ່ໃນການວິເຄາະບັນຫາຂອງປະເທດຢ່າງເປັນລະບົບ (SCD), ຈັງຫວະຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກ 
ຍາກຢູ່ ສປປ ລາວ ຍັງບ່ໍໄວເທ່ົາທ່ີຄວນ ທຽບໃສ່ປະເທດອ່ືນໃນພາກພ້ືນ ແລະ ຄວາມບ່ໍຄວາມສະເໝີພາບໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວເພ່ີມຂ້ຶນ. ຄວາມບອບບາງມີລະດັບສູງ - ເຖິງແມ່ນວ່າ ປະ
ຊາຊົນໄດ້ຫລຸດພ້ົນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກໄປແລ້ວ, ແຕ່ຜົນສໍາເລັດດ່ັງກ່າວໄດ້ຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ ຍ້ອນວິກິດການທ່ີມັກເກີດຂ້ຶນເລ້ືອຍໆ - ໂດຍສະເພາະໃນບັນດາກຸ່ມຊົນເຜ່ົາ 
ສ່ວນນ້ອຍ ແລະ ປະຊາຊົນຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດພູດອຍ. ສະນ້ັນ, ຈ່ຶງມີຄວາມຈໍາເປັນທ່ີສຸດຕ້ອງມີການປະຕິບັດແຜນງານປະກັນສັງຄົມ ໂດຍການນໍາພາຂອງລັດຖະບານ 
ເພ່ືອຫລຸດຜ່ອນຄວາມບອບບາງ ແລະ ການຂາດສານອາຫານ ໃນໄລຍະສ້ັນ; ພ້ອມດຽວກັນ ກໍສ້າງພ້ືນຖານໃຫ້ແກ່ລະບົບການສະໜອງການປະກັນສັງຄົມທ່ີມີປະສິດທິຜົນ ເພ່ືອຮັບໃຊ້ 
ແຜນງານຂອງຫຼາຍຂະແໜງການ ໃນໄລຍະຍາວ.

ຕົວຊີ້ບອກຈຸດປະສົງຂອງ CPF ຕົວຊີ້ບອກຄວາມຄືບໜ້າເພີ່ມຕື່ມ ແຜນງານຂອງກຸ່ມທະນາຄານໂລກ

ຈໍານວນແມ່ຍິງຖືພາທີ່ໄດ້ຮັບກວດທ້ອງກ່ອນການ
ເກີດຄັ້ງທີ 4
• ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ: 94.511 (18 ແຂວງ, 
2016, ອີງໃສ່ DHIS2) “ ປະມານ 53% 
ຂອງເດັກເກີດທັງໝົດ

ຄາດໝາຍ: ເພີ່ມຂຶ້ນ 10% 
ທຽບໃສ່ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
• ຈໍານວນເດັກອາຍຸ age 12-
23 ເດືອນທີ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາ-
ຢອດຢາກັນພະຍາດເທື່ອທີສາມ (DPT3) ໃນຄົ
ບຮອບວັນເກີດເທື່ອທໍາອິດຂອງເດັກ
• ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ: 74,6% (ອີງຕາມ  DHIS 2)
• ຄາດໝາຍ: ກວມສູງກວ່າ 85%

ຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດ
• ການແກ້ໄຂຄວາມອ່ອນແອ ແລະ 
ການຂາດສານອາຫານ(P160711)
• ການສະໜອງນໍ້າ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ 
ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ທີ່ແນໃສ່ຜູ້ທຸກຍາກ 
(P161074)
 
ການສະໜອງທຶນ

ໂຄງການທີ່ດໍາເນີນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ:

• ໂຄງການພັດທະນາລະບົບຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ
ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ພັດທະນາໂພຊະນາການ 
(P151425) “ຈະສິ້ນສຸດໃນເດືອນທັນວາ 2020
 
 
ໂຄງການທີ່ມີໃນແຜນງານໃໝ່:

• ການສະໜອງທຶນເພີ່ມເຕີມໃຫ້ແກ່ ໂຄງການພັ
ດທະນາລະບົບຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານສາທາລະນະສຸກ 
ແລະ ພັດທະນາໂພຊະນາການ (IDA 18 and 
TF)
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21. ອັດຕາສ່ວນການຕາຍຂອງແມ່ (SDG 
3.1.1)
• ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ: 197 (2015 - WHO,  
UNICEF, UNFPA, WBG ແລະ United  
Nations Population Division Maternal 
Mortality Estimation Inter-Agency 
Group, ການຕາຍຂອງແມ່ ໃນໄລຍະ 1990 - 
2015)
• ຄາດໝາຍ: 180

22. ຈໍານວນແມ່ຍິງທີ່ເກີດລູກ ໂດຍ
ມີຜູ້ຊໍານານຊ່ວຍເກີດລູກຢູ່ເຮືອນ ຫຼື 
ສະຖານທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານສາທາ 
ລະນະສຸກ (SDG 3.1)
• ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ: 95.528 (18 ແຂວງ, 
2016, ອີງໃສ່ DHIS2) ປະມານ 53% 
ຂອງເດັກເກີດທັງໝົດ
• ຄາດໝາຍ: ເພີ່ມຂຶ້ນ 10% 
ທຽບໃສ່ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ  

23. ຈໍານວນແມ່ຍິງອາຍຸ 15-49 ປີ 
ທີ່ນໍາໃຊ້ວິີທີການວາງແຜນຄອບຄົວ ການເກີດລູກ
ຫ່າງຢູ່ບັນດາແຂວງເປົ້າໝາຍ (ຂໍ້ມູນຈະຖືກແຍກ 
ສໍາລັບແມ່ຍິງໄວໜຸ່ມທີ່ມີອາຍຸ 15-19 ປີ):
• ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ: ແມ່ຍິງ 45.746 ຄົນ (14 
ແຂວງ, 2016, ອີງໃສ່ HGNDP DLIs/ 
DHIS2)
• ຄາດໝາຍ: ເພີ່ມຂຶ້ນ 10% 
ທຽບໃສ່ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ
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ຕົວຊ້ີບອກຈຸດປະສົງຂອງ CPF ຕົວຊ້ີບອກຄວາມຄືບໜ້າເພ່ີມຕ່ືມ ແຜນງານຂອງກຸ່ມທະນາຄານໂລກ

30. ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກແຜນງານ ເປັນ
ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງພົນລະເມືອງຢູ່ເຂດຊົນນະ
ບົດ ໃນບັນດາເມືອງທີ່ຖືກຄັດເລືອກ 
• ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ: 0%
• ຄາດໝາຍ: 50%

ຕົວຊີ້ບອກເພີ່ມເຕີມທີ່ເປັນໄປໄດ້ 
ຈະນໍາປຶກສາຫາລືກັບລັດຖະບານ ແລະ 
ເອົາບັນຈຸເຂົ້າ ໃນເວລາດໍາເນີນການ
ທົບທວນຜົນການປະຕິບັດງານ ແລະ 
ການຖອດຖອນບົດຮຽນຂອງ CPF.

ລະບົບການກໍານົດເປົ້າໝາຍໃນລະດັ
ບຊາດ ໄດ້ຖືກພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊ້ 
ໃນຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງແຜນງານ.
• ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ: 0
• ຄາດໝາຍ: >1

ຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດ
• ການແກ້ໄຂຄວາມອ່ອນແອ ແລະ 
ການຂາດສານອາຫານ (P160711)
 
ການສະໜອງທຶນ

ໂຄງການທີ່ດໍາເນີນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ:
• ກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ໄລຍະ  III 
(P157963) “ ໄດ້ຮັບອະນຸມັດໃນເດືອນພຶດສະພາ 
2016 - ຈະສິ້ນສຸດໃນເດືອນມິຖຸນາ 2020

ໂຄງການທີ່ມີໃນແຜນງານໃໝ່:
• ການປະກັນສັງຄົມເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຄວາມອ່ອນ
ແອ ແລະ ການຂາດສານອາຫານ (IDA 18)

ຂົງເຂດຈຸດສຸມ ທີ 3: ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດໄດ້ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ມີການເຕີບໂຕ ແລະ ສາມາດສືບຕໍ່ຊ່ວຍໄດ້ ຖ້າຫາກໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ສະນັ້ນ, ການສ້າງຕັ້ງລະບົບທີ່ມີປະສິດທິຜົນ 
ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຈະມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ສຸດ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງຂອງການເຕີບໂຕ ແລະ ຜົນສໍາເລັດທາງດ້ານສັງຄົມ 
ໃນໄລຍະກາງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ເນື່ອງຈາກວ່າ ຄວາມບອບບາງຢູ່ ສປປ ລາວ ມີລະດັບສູງ, ການເສີມຂະຫຍາຍການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມແຂງທົນ
ທານຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ກໍມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ສຸດ ເພື່ອປົກປ້ອງລາຍຮັບ ແລະ ຊີວິັດການເປັນຢູ່ຂອງຜູ້ທຸກຍາກ ແລະ ປະຊາຊົນ 40 ສ່ວນຮ້ອຍທີ່ມີລາຍຮັບຕໍ່າທີ່ສຸດ. 
ຂົງເຂດຈຸດສຸມນີ້ສະໜັບສະໜູນໝາກຜົນທີ 3 ຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, 
ແລະ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ສອງໝາກຜົນທໍາອິດທີ່ກວມເອົາການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ການກະກຽມເພື່ອຮັບມືກັບໄພພິບັດຈາກທໍາມະຊາດ ແລະ 
ການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ.

ຈຸດປະສົງ 3.1:  ສ່ົງເສີມການປົກປັກຮັກສາສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 
ຢ່າງຍືນຍົງ 

ເຫດຜົນຂອງການສະໜັບສະໜູນ: ຊີວະນາໆພັນດ້ານປ່າໄມ້ທີ່ອຸດົມຮັ່ງມີໄດ້ຫລຸດລົງຢ່າງໄວວາ ຊຶ່ງເກີດມາຈາກຫລາຍປັດໄຈ ລວມທັງການພັດທະນາອຸດສາຫະກໍາ ແລະ 
ກິດຈະກໍາເພື່ອການດໍາລົງຊີວິດ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນສະທ້ອນຈາກການຂາດລະບົບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ. ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ເຊັ່ນ: ນໍ້າ ແລະ ແຮ່ທາດ ທີ່ໄດ້ຂັບ 
ເຄື່ອນການເຕີບໂຕຂອງປະເທດໃນທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ຕົກຢູ່ໃນສະພາບຫລຸດນ້ອຍຖອຍລົງ ໂດຍບໍ່ມີລະບອບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຢ່າງເປັນລະບົບ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມ 
ຍືນຍົງຂອງຊັບສິນດັ່ງກ່າວ  ຫຼື ເພື່ອບໍາລຸງຂະແໜງດັ່ງກ່າວໃຫ້ຈະເລີນເຕີບໂຕຢ່າງຮອບດ້ານ. ບັນຫາທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່ ແມ່ນບັນຫາມົນລະພິດ, ຊຶ່ງແມ່ນຜົນສະທ້ອນ
ຂອງການເຄື່ອນໄຫວດ້ານອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້. ສະນັ້ນ, ການສະໜັບສະໜູນຂອງກຸ່ມທະນາຄານໂລກຈະສຸມໃສ່ສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານ ໃນ 
ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບອບການການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານລັດ ໃນດ້ານສະຖາບັນ, ເຕັກນິກວິຊາການ ແລະ ນະໂຍບາຍ. 

ຂອບການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບປະເທດ ສໍາລັບ ສປປ ລາວ 2017 - 2021



ຕົວຊ້ີບອກຈຸດປະສົງຂອງ CPF ຕົວຊ້ີບອກຄວາມຄືບໜ້າເພ່ີມຕ່ືມ ແຜນງານຂອງກຸ່ມທະນາຄານໂລກ

33. ເນື້ອທີ່ທີ່ຖືກນໍາເຂົ້າສູ່ການເພີ່ມທະວີປົກປັກ
ຮັກສາຊີວະນາໆພັນ ຊຶ່ງວັດແທກໂດຍຄະແນນ 
ປະສິດທິຜົນຂອງການຄຸ້ມຄອງ (SDG 15.1)
• ຂໍ້ມູນພື້ຖານ: 0
• ຄາດໝາຍ: 1,2 ລ້ານເຮັກຕາ 
(ເນື້ອທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ເມື່ອຄະແນນ 
ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກລະດັບໜຶ່ງ ຫາ ອີກລະດັບໜຶ່ງ)

34. ເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ທີ່ກໍານົດເອົາເຂົ້າໃນແຜນ 
ການຄຸ້ມຄອງພື້ນທີ່ທິວວະທັດປ່າໄມ້ (ເຮັກຕາ) 
(SDG 15.2)
• ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ: 0
• ຄາດໝາຍ: 750.000 ເຮັກຕາ

35. ຢ່າງນ້ອຍ ສາມແຜນຄຸ້ມຄອງອ່າງນໍ້າ ໄດ້ຮັບ
ອະນຸມັດຈາກກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 
ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.
• ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ: 0
• ຄາດໝາຍ: 3 ແຜນຄຸ້ມຄອງ 

36. ຈໍານວນບົດລາຍງານປະຈໍາປີ ກ່ຽວ 
ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ 
ການພັດທະນາເຂື່ອນໄຟຟ້າແບບຍືນຍົງ 
ໄດ້ມີສໍາລັບເຜີຍແຜ່ແກ່ມວນຊົນ (2016-
2021). 
• ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ: 1
• ຄາດໝາຍ: 5 

37. ຈໍານວນເຂດບູລິມະສິດ 
ສໍາລັບການຕິດຕາມມົນລະພິດ 
ຊຶ່ງບົດລາຍງານການຕິດຕາມກວດກາ ໄດ້ມີການ
ປັບປຸງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບ 
ການໃນປັດຈຸບັນ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ 
ເປີດເຜີຍແກ່ມວນຊົນ.
• ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ: 0 
• ຄາດໝາຍ: 3 ເຂດບູລິມະສິດ 
ສໍາລັບການຕິດຕາມມົນລະພິດ

ຍຸດທະສາດດ້ານພະລັງງານໄຟຟ້າໄດ້ຮັບການປັບ
ປຸງ/ບົດລາຍງານທາງການ (White paper)
• ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ: ຍຸດທະສາດທີ່ມີໃນປັດຈຸບັນ 
(2016)

• ຄາດໝາຍ: ບົດລາຍງານທາງການ (White 
paper) ໄດ້ເຮັດອອກໂດຍ ກະຊວງພະລັງງານ 
ແລະ ບໍ່ແຮ່ (2018); ບົດລາຍງານທາງການ 
(White paper) ໄດ້ນໍາສະເໜີຕໍ່ລັດຖະບານເພື່
ອຮັບຮອງ (2019)

ຍຸດທະສາດຂອງຂະແໜງບໍ່ແຮ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ
• ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ: ຍຸດທະສາດທີ່ມີໃນປັດຈຸບັນ 
(2016)

ຄາດໝາຍ: ການດັດແກ້/
ປັບປຸງຍຸດທະສາດຂອງຂະແໜງບໍ່ແຮ່ 
ໄດ້ປະຕິບັດໂດຍກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ 
(2018); ຍຸດທະສາດທີ່ດັດແກ້/ປັບປຸງໃໝ່ 
ໄດ້ນໍາສະເໜີຕໍ່ລັດຖະບານ ເພື່ອຮັບຮອງ (2019)

ຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດ
• ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານວຽກງານປ່າໄມ້ (IFC - 
594367)
• ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານການຄຸ້ມຄອງນໍ້າຢູ່ ສປປ 
ລາວ (IFC - 589087)
• ການວິເຄາະການເຕີບໂຕສີຂຽວ (P162394)
 
ການສະໜອງທຶນ

ໂຄງການທີ່ດໍາເນີນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ:
• ໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຢູ່ 
ສປປ ລາວ ໄລຍະ 2 (P149130) “ 
ຈະສິ້ນສຸດໃນເດືອນມິຖຸນາ 2021
• ການຂະຫຍາຍການຄຸ້ມຄອງ-
ຈັດສັນປ່າໄມ້ແບບຍືນນານ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ 
(P130222) “ ຈະສິ້ນສຸດໃນເດືອນສິງຫາ 2018
• ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການ 
ສໍາລັບການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ 
ໃນຂະແໜງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ແລະ ບໍ່ແຮ່ (P109736) 
“ ຈະສິ້ນສຸດໃນເດືອນກັນຍາ 2018
• ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າແບບປະສົ
ມປະສານ  ສໍາລັບແມ່ນໍ້າຂອງ (P104806) “ 
ຈະສິ້ນສຸດໃນເດືອນມີນາ 2018
• ໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢູ່ນໍ້າເທີນ 2 
(049290) “ ຈະສິ້ນສຸດໃນເດືອນທັນວາ 2017

 ໂຄງການທີ່ມີໃນແຜນງານໃໝ່:
• ການຫລຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ 
ຍ້ອນການທໍາລາຍປ່າໄມ້ (ກອງທຶນກາກບອນ) 
(P125082)
• ການສະໜອງທຶນເພີ່ມເຕີມໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມ
ຄອງຊັບ   ພະຍາກອນນໍ້າແບບປະສົມປະສານ  
ສໍາລັບແມ່ນໍ້າຂອງ  (IDA 18) (P159447)
• ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການ 
ສໍາລັບການພັດທະນາພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ 
ຢ່າງຍືນຍົງ (IDA 18)

 ແຜນກິດຈະການຂອງ IFC:
• ການປູກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ການປຸງແຕ່ງໄມ້
ໂຄງການພະລັງງານທົດແທນ (ພະລັງານຈາກນໍ້າ, 
ແສງຕາເວັນ ຫຼື ລົມ)

ຈຸດປະສົງ 3.2:  ສ້າງຕ້ັງລະບົບການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດໃຫ້ເຂ້ັມແຂງ ແລະ 
ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ ທົນທານຕ່ໍການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດ

ເຫດຜົນຂອງການສະໜັບສະໜູນ: ການສູນເສຍທາງດ້ານເສດຖະກິດຈາກໄພພິບັດ ເປັນສ່ິງນາບຂູ່ເພ່ີມຂ້ຶນຕ່ໍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ຂັດຂວາງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ 
ແລະ ການເຕີບໂຕຢ່າງກວ້າງຂວາງຢູ່ ສປປ ລາວ. ຍ້ອນມີຄວາມສ່ຽງສູງຈາກໄພພິບັດ, ສປປ ລາວ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ລົງທຶນໃສ່ວຽກງານຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ ເພ່ືອປ້ອງກັນ 
ໝາກຜົນຂອງການພັດທະນາຂອງຕົນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ມັນນໍາໄປສູ່ການເພ່ີມຂ້ຶນຂອງການໃຊ້ຈ່າຍລ່ວງໜ້າ, ແຕ່ປະສົບປະການຂອງໂລກໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຜົນປະໂຫຍດທາງກົງ ແລະ 
ທາງອ້ອມທ່ີໄດ້ຮັບ ແມ່ນລ່ືນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ່ັງກ່າວ. ການລົງທຶນເພ່ືອສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງທົນທານ ສາມາດຊ່ວຍຊີວິດ, ຫລຸດຜ່ອນຄວາມການສູນເສຍ ແລະ ປົກປ້ອງການເຕີບໂຕໃນອະນາຄົດ. 

38ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ
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ຕົວຊ້ີບອກຈຸດປະສົງຂອງ CPF 

ຕົວຊ້ີບອກຈຸດປະສົງຂອງ CPF 

ຕົວຊ້ີບອກຄວາມຄືບໜ້າເພ່ີມຕ່ືມ 

ຕົວຊ້ີບອກຄວາມຄືບໜ້າເພ່ີມຕ່ືມ 

ແຜນງານຂອງກຸ່ມທະນາຄານໂລກ

ແຜນງານຂອງກຸ່ມທະນາຄານໂລກ

48. ຄວາມຍາວຂອງເສ້ັນທາງ ທ່ີໄດ້ຮັບການບູລະ 
ນະຮັກສາເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້
ມແຂງທົນທານຕໍ່ການປ່ຽນແປງ ດິນຟ້າອາກາດ 
• ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ: 0 ກີໂລແມັດ
• ຄາດໝາຍ: 687 ກີໂລແມັດ

49. ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ 
ຂອງກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະ 
ຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ 
ໄດ້ປັບປຸງລະບົບການເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າ ແລະ 
ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ 
ໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ (SDG 1.5 & SDG 
13.1).
• ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ: ບໍ່ມີ
• ຄາດໝາຍ: ມີ 

50. ສປປ ລາວສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນໄດ້ໂດຍ
ໄວ ເພື່ອຮັບມືກັບ-ຕອບໂຕ້ເຫດສຸກເສີນທີ່ມ ີ
ເງື່ອນໄຂໄດ້ຮັບທຶນ
• ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ: ບໍ່ມີ
• ຄາດໝາຍ: ມີ

57. ອັດຕາສ່ວນຂອງໂຄງການລົງທຶນປະເພດ 
2 ທີ່ໄດ້ສໍາເລັດການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ຜ່ານຖານຂໍ້ມູນແບບປະສົມປະສານ 
ແລະ ເວທີເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານສາທາ 
ລະນະ ແລະ ມີໃບຢັ້ງຢືນການສຶກສາດ້ານ 
ສິ່ງແວດລ້ອມ (ECC) ທີ່ຖືກຕ້ອງ 
ກ່ອນການອະນຸມັດສັນຍາສໍາປະທານ 
(ກ່ຽວພັນກັບຕົວຊີ້ບອກ 
ຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ)⁸. 

ການສະໜອງທຶນ

ໂຄງການທີ່ດໍາເນີນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ:
• ໂຄງການພັດທະນາຂະແໜງຂົວ-ທາງ ໄລຍະ 2 
(P158504)  “ ອະນຸມັດໃນເດືອນທັນວາ 2016 
-  ສິ້ນສຸດໃນເດືອນສິງຫາ 2022
 
ໂຄງການທີ່ມີໃນແຜນງານໃໝ່:
• ໂຄງການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ (IDA 
18) (P160930

ຄວາມຮູ້ແລະການລະດົມການຮ່ວມມືຈາກຫລາຍ 
ພາກສ່ວນ 
• ການວິເຄາະການເຕີບໂຕສີຂຽວ (P162394)

ການສະໜອງທຶນ
ໂຄງການທີ່ດໍາເນີນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ:
• ໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢູ່ນໍ້າເທີນ 2 
(P049290) “  ຈະສິ້ນສຸດໃນເດືອນທັນວາ 2017
• ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການ 
ສໍາລັບການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ 

ບັນຫາທ່ີພົວພັນກັບຫຼາຍຂະແໜງການ:  ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນ ເພື່ອສ້າງ 
ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ອີງໃສ່ລະບຽບການ 

ເຖິງແມ່ນວ່າ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບເອົາແນວຄວາມຄິດເສດຖະກິດຕະຫຼາດ, ແຕ່ລະບຽບຫຼັກການດ້ານການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງລັດ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການການຫັນປ່ຽນໃໝ່ 
ໄດ້ດໍາເນີນຢ່າງເປັນແຕ່ລະກ້າວ. ລະບຽບຫຼັກການເຮັດໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບ, ແຕ່ການຄຸ້ມຄອງລັດດ້ວຍກົດໝາຍຍັງມີລັກສະນະອ່ອນແອ, ຄວາມຕ້ອງການຢາກປັບ
ປຸງຄຸນນະພາບຂອງລະບຽບການໄດ້ຫລຸດລົງ ແລະ ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງໄດ້ແຜ່ຂະຫຍາຍ. ສະນັ້ນ, ການປັບປຸງສະຖາບັນໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຈຶ່ງມີຄວາມສໍາຄັນທ່ີສຸດ 
ເພື່ອບັນລຸຄາດຫມາຍຜົນໄດ້ຮັບໃນ ສາມຂົງເຂດບູລິມະສິດທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ຂ້າງເທິງ ແລະ ກໍມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບຫນຶ່ງໃນສາມຂອງເປົ້າຫມາຍທີ່ພົວພັນກັບຫລາຍຂະແຫນງການ
ໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII ທີ່ເລັງໃສ່ເສີມຂະຫຍາຍປະສິດທິພາບຂອງການປົກຄອງ ແລະ ການບໍລິຫານລັດ.

8. ນີ້ແມ່ນຕົວຊີ້ບອກ ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນໂດຍສອງຕົວຊີ້ບອກຜົນໄດ້ຮັບ (ຂອບນະໂຍບາຍການພັດທະນາການເຕີບໂຕສີຂຽວ (Green Growth DPF) ແລະ ການສໍາຫຼວດການໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ 
ການຊົມໃຊ້ ຂອງຄົວເຮືອນຢູ່ ສປປ ລາວ ຄັ້ງທີ 2 (LENS2)

ຂອບການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບປະເທດ ສໍາລັບ ສປປ ລາວ 2017 - 2021



ຕົວຊ້ີບອກຈຸດປະສົງຂອງ CPF ຕົວຊ້ີບອກຄວາມຄືບໜ້າເພ່ີມຕ່ືມ ແຜນງານຂອງກຸ່ມທະນາຄານໂລກ

• ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ: 0%
ຄາດໝາຍ: 50%

58. ການສ້າງຄູ່ມືການດໍາເນີນງານທີ່ມ ີ
ມາດຕະຖານ (SOP) ສໍາລັບການພັດທະນາ 
ເຂື່ອນໄຟຟ້າ.
• ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ: ບໍ່ມີວິທີການດໍາເນີນງານທີ່ມ ີ
ມາດຕະຖານ (SOP) 
• ຄາດໝາຍ: ມີການນໍາໃຊ້ວິທີການດໍາເນີນງານ
ທີ່ມີມາດຕະຖານ (SOP) 

ໃນຂະແໜງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ແລະ ບໍແຮ່ 
(P109736) “ ຈະສິ້ນສຸດໃນເດືອນກັນຍາ 
2018
• ໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຢູ່ 
ສປປ ລາວ ໄລຍະ 2 (P149130) “ 
ຈະສິ້ນສຸດໃນເດືອນມິຖຸນາ 2021

ໂຄງການທີ່ມີໃນແຜນງານໃໝ່:
• ແຜນດຸ່ນດ່ຽງງົບປະມານ 
ການພັດທະນາການເຕີບໂຕສີຂຽວ (IDA 17, 
18 and 19) (P159956)

40ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ
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