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ອາລາພະບົດ
ວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ແລະຍຸດທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄລຍະ 10 ປີ (20162025) ແມນແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາທີ່ສືບຕ່ຈາກຍຸດທະສາດພັດທະນາຮອດປີ 2020 ຊຶ່ງໄດຮັບຮອງເອົາຢູໃນ
ກອງປະຊຸມໃຫຍຄັ້ງທີVIIຂອງພັກ(2001),

ເປັນການສືບຕ່ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍຄັ້ງທີIX,

ແລະ ເພື່ອກະກຽມເນື້ອໃນໃຫແກກອງປະຊຸມໃຫຍຄັ້ງທີ X ແລະ XI ຂອງພັກໃນຕ່ໜ າ, ທັງເປັນແຜນຍຸດທະສາດ
ບຸກທະລຸ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢາງຕ່ເນື່ອງ, ມີຄວາມໝັ່ນຄົງ
ຕາມທິດຍືນຍົງ ແລະ ສີຂຽວ, ແນໃສພັດທະນາປະເທດຊາດໃຫບັນລຸເງື່ອນໄຂຫດພົ້ນອອກຈາກຄວາມດອຍພັດ
ທະນາໃນປີ 2020 ແລະ ສືບຕ່ໃຫຫດພົ້ນອອກຈາກຄວາມດອຍພັດທະນາຢາງສົມບູນໃນປີ 2025, ສາງພື້ນຖານ
ຫັນເປັນອຸດສາຫະກາ ແລະ ທັນສະໄໝອີກກາວໜຶ່ງ ເພື່ອກາວໄປສູປະເທດກາລັງພັດທະນາທີມ
່ ີລາຍຮັບປານກາງ
ສູງໃນປີ 2030.ແນໃສຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູຂອງປະຊາຊົນໃຫສູງຂຶ້ນເທື່ອລະກາວ, ຮັບປະກັນສະຖຽນລະ
ພາບທາງດານການເມືອງໃຫມີຄວາມໝັ້ນຄົງ, ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງບສຸກ ແລະ ເປັນລະບຽບຮຽບຮອຍດີ, ປະຊາ
ຊົນບັນດາເຜົ່າມີຄວາມສາມັກຄີເປັນປຶກແຜນແໜນໜາ, ປະເທດຊາດເຂັ້ມແຂງ, ປະຊາຊົນຮັ່ງມີຜາສຸກ, ສັງຄົມມີ
ຄວາມຍຸດຕິທາ ແລະ ສິວໄິ ລ ຕາມທິດກາວຂຶ້ນສັງຄົມນິຍົມເທື່ອລະກາວ.
ຜານການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນໄລຍະ 15 ປີຜານມາ (2001-2015) ພວກເຮົາໄດມີຜົນສາ
ເລັດເປັນທີ່ໜາເພິ່ງພໃຈໃນຫຼາຍດານ. ແຕຄຽງຄູກັນນັ້ນ, ກຍັງມີສິ່ງຄົງຄາງຈານວນໜຶ່ງທີຍ
່ ັງຈະຕອງໄດສືບຕ່ປັບ
ປຸງແກໄຂ. ຜົນສາເລັດ ແລະສິ່ງຄົງຄາງນັ້ນໄດກາຍເປັນບົດຮຽນອັນຄ້າຄາ ແລະ ເປັນບອນອີງພື້ນຖານໃຫແກການ
ສາງ ແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດພັດທະນາ (2016-2025) ໃຫມີຜົນສາເລັດທີ່ຍິ່ງໃຫຍກວາເກົ່າ. ດັ່ງນັ້ນ,
ຍຸດທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025)ຈຶ່ງເປັນແຜນສືບຕ່ຜັນຂະຫຍາຍໝ
າກຜົນທີຍ
່ າດມາໄດ ແລະປັບປຸງແກໄຂສິ່ງທີຄ
່ ົງຄາງໃນໄລຍະ 15 ປີຜານມາ, ມີບົດບາດສາຄັນໃນການຈັດຕັ້ງຜັນ
ຂະຫຍາຍແນວທາງຂອງພັກໃຫເປັນແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ, ເປັນບອນອີງໃຫແກການຜັນ
ຂະຫຍາຍເປັນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫງຊາດ 5 ປີຄັ້ງທີ VIII ແລະ IX ໃຫມີການຫັນປຽນໃໝ
ທັງທາງດານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ຕາມທິດ 4 ບຸກທະລຸທກ
ີ່ ອງປະຊຸມໃຫຍ ຄັ້ງທີ IX ຂອງພັກໄດການົດໄວ,
ແນໃສສາງບາດກາວ ແລະພື້ນຖານໂຄງລາງທາງດານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມທີ່ໜ ັກແໜນ ເພື່ອບັນລຸໃຫໄດບັນດາຄາດ
ໝາຍສູຊົນ ສາລັບໄລຍະ 2016-2020, 2021-2025 ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2030.
ຄຸນລັກສະນະສະເພາະຂອງວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດພັດທະນາເສກຖະກິດ-ສັງຄົມ
ໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025) ແມນເອກະສານການົດເປົ້າໝາຍໃຫຍໆຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ຮອດປີ 2030, ການົດທິດທາງ, ຄາດໝາຍສູຊົນ ແລະ ຍຸດທະສາດບຸລິມະສິດແຫງຊາດຮອດປີ 2025 ເພື່ອເປັນ
ບອນອີງສາລັບການສາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII ແລະ IX, ກ່ຄືຍຸດທະສາດ
ແລະ ແຜນພັດທະນາຂອງຂະແໜງການ ແລະທອງຖິ່ນ.
ການການົດວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໄລຍະ 10 ປີ
(2016-2025) ໄດອີງໃສຜົນຂອງການສະຫບຕີລາຄາວຽກງານທີໄ່ ດປະຕິບັດໃນໄລຍະຜານມາ, ຜົນການສຶກສາ
ຄົ້ນຄວາກຽວກັບຈຸດພິເສດ, ສະພາວະຄວາມເປັນຈິງ, ທາແຮງບົ່ມຊອນທີໄ່ ດປຽບ, ກາລະໂອກາດ, ສິ່ງທາທາຍ, ຂ້
ຈາກັດ, ທາອຽງຂອງຍຸກສະໄໝຢູພາຍໃນປະເທດ, ຂົງເຂດ ແລະສາກົນ, ທາອຽງລວມຂອງຂະບວນການໂລກາພິ
ວັດ, ການຫັນເປັນພາກພື້ນ ແລະ ຫັນເປັນສາກົນໃນປັດຈຸບັນ ແລະອະນາຄົດ ໂດຍສະເພາະແມນທາອຽງຂອງການ
ປຽນແປງແລະການຂະຫຍາຍຕົວທາງດານການເມືອງ, ສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ, ການຄາ, ການລົງທຶນ, ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ ຢູໃນພາກພື້ນ ແລະສາກົນ, ການປຽນແປງສິ່ງແວດລອມທາມະຊາດຂອງໂລກ, ບົດຮຽນຕົວຈິງຂອງ
ການພັດທະນາປະເທດໃນໄລຍະຜານມາ, ບົດຮຽນຂອງພາກພື້ນ ແລະສາກົນ ຊຶ່ງລວມທັງບົດຮຽນທີມ
່ ີຜົນສາເລັດ
i

ແລະບົດຮຽນທີລ
່ ົ້ມເຫຼວ, ຄວາມຮຽກຮອງຕອງການພັດທະນາຂອງປະເທດເຮົາໃນໄລຍະໃໝ, ຄວາມເປັນໄປໄດ
ແລະບັນດາທາງເລືອກທີດ
່ ີທສ
ີ່ ຸດຂອງການພັດທະນາ, ຜົນຂອງກອງປະຊຸມສາມະນາວິທະຍາສາດ, ຄາຄິດເຫັນຂອງ
ພາກລັດ, ພາກເອກະຊົນ, ຄູຮວມພັດທະນາ ແລະທິດຊີ້ນາຂອງລັດຖະບານ ແລະ ກົມການເມືອງສູນກາງພັກເປັນຂ້
ມູນ ແລະ ແນວຄວາມຄິດສາລັບການສາງວິໄສທັດ ແລະ ຍຸດທະສາດສະບັບນີ.້
ຍຸດທະສາດພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025) ໄດການົດທາງເລືອກ ແລະ ທິດ
ທາງໃນການພັດທະນາແບບມີຄວາມສົມດຸນລະຫວາງການພັດທະນາເສດຖະກິດ,
ການພັດທະນາວັດທະນະທາສັງຄົມ, ການປົກປັກຮັກສາແລະຟື້ນຟູສະພາບແວດລອມໃຫມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ເປັນສີຂຽວ ໂດຍຖືເອົາການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດເປັນໃຈກາງ, ວັດທະນາທາສັງຄົມເປັນເປົ້າໝາຍສູງສຸດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມເປັນສິ່ງຈາເປັນ;
ສາງ ແລະ ບູລະນະລະບອບການປົກຄອງຕາມທິດສາງລັດທີ່ມີການຄຸມຄອງດວຍກົດໝາຍໃຫເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນເທື່ອລະ
ກາວ, ເປັນເຈົ້າການຮັບມືກັບການປຽນແປງຂອງດິນຟາອາກາດ, ການເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະສາກົນ, ຮັກສາ
ສະຖຽນລະພາບທາງດານການເມືອງ, ຄວາມສະຫງບທາງດານສັງຄົມ, ເພີ່ມທະວີວຽກງານປອງກັນຊາດ-ປອງກັນ
ຄວາມສະຫງບ, ຮັກສາເອກະລາດ, ອະທິປະໄຕ ແລະຜືນແຜນດິນອັນຄົບຖວນຂອງ ສປປລາວ ໃຫໜັກແໜນ
ແລະ ໜັ້ນຄົງ, ໂດຍສຸມໃສປະຕິບັດ 7 ຍຸດທະສາດບຸລິມະສິດແຫງຊາດຄື:
1. ຍຸດທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດຕາມທິດທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ສົມດຸນ, ຕ່ເນຶ່ອງ, ຍືນຍົງ ແລະ ເປັນ
ສີຂຽວ,
2. ຍຸດທະສາດເພື່ອ ເປົ້າໝາຍຫດພົ້ນຈາກສະຖານະພາບດອຍພັດທະນາ(LDCs)ໃນປີ 2020 ແລະ ປະຕິ
ບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ(SDGs),
3. ຍຸດທະສາດວາດວຍການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ,
4. ຍຸດທະສາດການປົກປັກຮັກສາແລະນາໃຊຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດແບບຍືນຍົງ,
ມີປະສິດທິຜົນແລະ
ຕາມທິດຫັນເປັນສີຂຽວ,
5. ຍຸດທະສາດວາດວຍການເພີ່ມທະວີຄວາມສັກສິດຂອງລະບົບການປົກຄອງປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນແລະ
ເພີ່ມຄວາມສັກສິດໃນການປົກຄອງຕາມກົດໝາຍ,
6. ຍຸດທະສາດການເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ເຊື່ອມຕິດກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ,
7. ຍຸດທະສາດຫັນເປັນອຸດສາຫະກາ ແລະທັນສະໄໝ.
ຈຸດພິເສດ ແລະ ບັນຫາໃໝຂອງວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025) ໄດຍົກໃຫເຫັນແຈງກຽວກັບຍຸດທະສາດເພື່ອບັນລຸເງື່ອນໄຂຫດພົ້ນຈາກສະຖານະ
ພາບດອຍພັດທະນາໃນປີ 2020 ແລະ ຂາມຜານຈາກປະເທດດອຍພັດທະນາໃຫໄດສົມບູນໃນປີ 2025ຕາມທິດ
ສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ. ອັນໃໝພິເສດຢູໃນຍຸດທະສາດນີ້ແມນໄດຍົກໃຫເຫັນແຈງກຽວກັບມາດຕະຖານ ແລະ ເງື່ອນ
ໄຂເພື່ອຫດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບທີເ່ ປັນປະເທດດອຍພັດທະນາໃນປີ 2020, ເປັນຕົ້ນແມນມາດຕະຖານ
ລາຍໄດແຫງຊາດຕ່ຫົວຄົນ(Gross National Income: GNI), ດັດຊະນີຊັບສິນມະນຸດ(Human Asset Index:
HAI), ດັດຊະນີຄວາມບອບບາງຫຼືຄວາມສຽງທາງດານເສດຖະກິດ(Economic Vulnerability Index: EVI)
ແລະ ໄດຍົກໃຫເຫັນບັນດາທັດສະນະການພັດທະນາສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ (SDGs)ຊຶ່ງເປັນມາດຖານການ
ພັດທະນາສາລັບບັນດາປະເທດຕາງໆໃນໂລກທີສ
່ າກົນໄດການົດ,ເຊິ່ງປະເທດພວກເຮົາຈະຕອງໄດສາງຍຸດທະສາດ
ແລະການົດມາດຕະການໃຫສອດຄອງ ເພື່ອໃຫບັນລຸໄດມາດຖານດັ່ງກາວ. ສາລັບມາດຕະການ ແລະກົນໄກຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດນັ້ນແມນໄດເນັ້ນໃສການເພີ່ມທະວີການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ 4 ບຸກທະລຸທກ
ີ່ ອງປະຊຸມໃຫຍຄັ້ງທີIXຂອງພັກ
ໄດການົດໄວໃຫເປັນຮູບປະທາ, ສືບຕ່ປຽນແປງໃໝທາງດານເສດຖະກິດຢາງຮອບດານ ແລະຄົບຊຸດ, ເຂັ້ມງວດໃນ
ການປະຕິບັດນິຕກ
ິ າຕາງໆທີ່ມີຢແລວ
ູ
ແລະ ເອົາໃຈໃສສືບຕ່ສາງຕື່ມໃຫຄົບຖວນສົມບູນ ເພື່ອອານວຍຄວາມ
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ສະດວກ ແລະຊຸກຍູການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດນີໃ້ ຫເປັນຮູບປະທາ ແລະມີຄຸນນະພາບເປັນຕົ້ນແມນເນັ້ນໃສ
ການການສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງກົນໄກແຜນການຕິດພັນກັບກົນໄກຕະຫຼາດ ແລະກົນໄກການປະສານງານໃຫມີ
ຄວາມກົມກຽວກັນຢາງເປັນລະບົບ.
ໂຄງປະກອບຂອງວິໄສທັດຮອດປີ2030 ແລະ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄລຍະ10
ປີ (2016-2025)ແມນປະກອບດວຍ 3 ພາກຕົ້ນຕ ຄື: ພາກທີI: ສະຫບຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄລຍະ 15 ປີ (2001-2015) ຜານມາຊຶ່ງປະກອບດວຍ4 ເນື້ອໃນຍອຍຄື: 1. ທົບ
ທວນຄືນຍຸດທະສາດການພັດທະນາໃນໄລຍະຜານມາ; 2.ຕີລາຄາບັນດາຜົນສາເລັດ; 3. ຕີລາຄາບັນດາຂ້ຄົງຄາງ;
ແລະ 4. ບາງບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ.ພາກທີII: ຍຸດທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄລຍະ 20162025 ແມນປະກອບດວຍ 4 ເນື້ອ ໃນຍອຍຄື: 1. ຄຸນລັກສະນະຂອງວິໄສທັດຮອດປີ2030 ແລະ ຍຸດທະສາດ
ພັດທະນາຮອດປີ2025; 2. ຈຸດພິເສດ ແລະສະພາວະຄວາມເປັນຈິງຢູພາຍໃນປະເທດ ແລະສະພາບແວດລອມ
ສາກົນ; 3.ວິໄສທັດ; 4. ຍຸດທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄລຍະ10 ປີ (2016-2025)ລວມມີທິດ
ທາງລວມ, ເປົ້າໝາຍ ແລະ ຄາດໝາຍສູຊົນ, ຈຸດສຸມຍຸດທະສາດການພັດທະນາ(7ຈຸດສຸມຍຸດທະສາດ); ພາກທີIII:
ແຜນງານບຸລິມະສິດແຫງຊາດ, ນະໂຍບາຍ, ກົນໄກ ແລະມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ...............
ລັດຖະມົນຕີວາການ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

iii

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

“ສູຊົນພັດທະນາປະເທດໃຫຫດພົ້ນຈາກສະຖານະພາບຄວາມ
ດອຍພັດທະນາໃນປີ 2020 ກາວໄປສູປະເທດກາລັງ
ພັດທະນາທີ່ມີລາຍຮັບປານກາງສູງຕາມທິດການ
ພັດທະນາສີຂຽວ ແລະຍືນຍົງ ໃນປີ 2030””.

iv

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

ທົບທວນຄືນຍຸດທະສາດພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ ຄົມໄລຍະຜານມາ:
ກອງປະຊຸມໃຫຍຄັ້ງທີ VII ຂອງພັກໄດການົດທິດທາງ ແລະ ຄາດໝາຍສູຊົນຂອງ ສປປລາວ ແຕປີ

2001 ເຖິງ 2020 ໄວດັ່ງລຸມນີ້:
ຮອດປີ 2005:
- ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວຢາງຕ່ເນື່ອງ ໃນລະດັບສະເລຍ 7-7,5% ຕ່ປີ;
- ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຕ່ຫົວຄົນ 500-550 ໂດລາ;
- ແກໄຂຄວາມທຸກຍາກໃຫໄດເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຈານວນ 39,1% (ໃນສົກປີ 1997/1998);
- ຢຸດຕິການຖາງປາເຮັດໄຮແບບເລື່ອນລອຍໃຫໄດໂດຍພື້ນຖານ ແລະ ຢຸດຕິການປູກຝິ່ນຢາງຂາດຕົວ;
- ທຸກຮູບ ການຈັດຕັ້ງທຸລ ະກິດໄດຮັບການປັບປຸງ;
- ສາງໃຫມີຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນຂະແໜງວິຊາ ແລະ ຊັ້ນຕາງໆທີ່ຈາເປັນ.
ຮອດປີ 2010:
- ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວໂດຍສະເລຍໃນລະດັບ 7% ຕ່ປີ;
- ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຕ່ຫົວຄົນ 700-750 ໂດລາ;
- ແກໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນໃຫໄດໂດຍພື້ນຖານ;
- ຢຸດຕິການຖາງປາເຮັດໄຮແບບເລື່ອນລອຍໃຫໄດຢາງຂາດຕົວ;
- ສາງໃຫມີໜ່ແໜງອຸດສາຫະກາອັນພື້ນຖານ ແລະ ມີຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນຈານວນ ແລະ ຄຸນນະພາບ
ພຽງພເພື່ອກາວໄປສູການພັດທະນາອຸດສາຫະກາ ແລະ ຫັນເປັນທັນສະໄໝ;
- ສາງປະເທດເປັນ ໃຈກາງການບລິການທາງຜານໃຫໄດໂດຍພື້ນຖານ.
ຮອດປີ
-

2020:
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂະຫຍາຍຕົວດວຍຈັງຫວະປານກາງ;
ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຕ່ຫົວຄົນ 1.200-1.500 ໂດລາ;
ການຜະລິດກະສິກາ ແລະ ບລິການມີການຂະຫຍາຍຕົວໜັກແໜນ ແລະ ມີດານທັນສະໄໝ;
ການສຶກສາ ແລະ ການບລິການສາທາລະນະສຸກ ໄດຮັບການພັດທະນາຢາງທົ່ວເຖິງ;
ຫດພົ້ນອອກຈາກສະພາວະເປັນປະເທດດອຍພັດທະນາ;
ຄວາມທຸກຍາກໄດຮັບການແກໄຂຢາງສິ້ນເຊີງ;
ມີບຸກຄະລາກອນ ແລະ ກາລັງແຮງງານທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການພັດທະນາ;
ມີການຮວມມືກັບສາກົນຢາງກວາງຂວາງ ແລະ ສາມາດເຂົ້າຮວມກັບທາອຽງລວມຂອງຍຸກສະໄໝຢາງ
ເປັນ ເຈົ້າການ.
ກອງປະຊຸມໃຫຍຄັ້ງທີ

VIII

ຂອງພັກໄດມີການທົບທວນຄືນ

ແລະ

ປັບປຸງບາງຄາດໝາຍທີບ
່ ່

ສອດຄອງຕື່ມ ດັ່ງນີ້:
ຮອດປີ 2010:
- ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວໂດຍສະເລັ່ຍ 7,5% ຕ່ປ;ີ
- ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຕ່ຫົວຄົນ 800 ໂດລາ;
- ເສີມຂະຫຍາຍກາລັງແຮງຂອງທຸກພາກສວນເສດຖະກິດ ແລະ ການພົວພັນຮວມມືກັບຕາງປະທດ;
- ການຖາງປາເຮັດໄຮແບບເລື່ອນລອຍຕອງຢຸດຕິຢາງສີ້ນເຊິງ ໂດຍມີອາຊີບໃໝປຽນແທນທີ່ໝັ້ນຄົງ;
- ຄອບຄົວທຸກຍາກໄດຮັບການແກໄຂໂດຍພື້ນຖານ;
1

-

ປະເທດມີໂຄງລາງພືນ
້ ຖານເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ, ວັດທະນາທາ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ບຸກຄະລາກອນທີມ
່ ີ
ຄຸນນະພາບຈານວນໜຶ່ງເພື່ອຮອງຮັບການຫັນເປັນອຸດສາຫະກາ ແລະ ທັນສະໄໝ.
ກອງປະຊຸມໃຫຍຄັ້ັງທີ

IX

ຂອງພັກໄດການົດເອົາເປົ້າໝາຍການນາພາປະເທດຫດພົ້ນອອກຈາກ

ສະຖານະພາບຄວາມດອຍພັດທະນາໃນປີ 2020. ພອມກັນນັ້ນ, ກສູຊົນເພື່ອໃຫບັນລຸເປົ້າໝາຍສະຫະ
ສະວັດ (MDGs) ໃນປີ 2015ຊຶ່ງກອງປະຊຸມໄດການົດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄວ
ດັ່ງນີ້:
ຮອດປີ 2015:

- ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວຢາງຕ່ເນື່ອງ ແລະ ໝັ້ນທຽງ ດວຍຈັງຫວະ 8% ຕ່ປີຂຶ້ນໄປ;
-

ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຕ່ຫົວຄົນ 1.700 ໂດລາ;
ດາເນີນຍຸດທະສາດຫັນເປັນອຸດສາຫະກາ ແລະ ທັນສະໄໝ;
ອັດຕາສວນຄວາມທຸກຍາກໃຫຍັງເຫຼືອ 10% ຂອງຈານວນຄອບຄົວທັງໝົດໃນທົ່ວປະເທດ;
ປະຕິບັດລະບອບການສຶກສາພາກບັງຄັບໃຫເປັນຈິງ ແລະ ພົນລະເມືອງສວນໃຫຍຕອງຈົບມັດທະຍົມ
ຕອນຕົ້ນ;
ບັນລຸເປົ້າໝາຍ MDGs;
ສປປລາວ ມີເພື່ອນມິດສາກົນຢາງກວາງຂວາງ, ສາມາດເຂົ້າຮວມໃນຂະບວນວິວັດແຫງການເຊື່ອມໂຍງ
ກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນຢາງເປັນເຈົ້າການ.

ຮອດປີ 2020:
- ປະເທດຊາດຫດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມດອຍພັດທະນາ.

1.2

ຜົນສາເລັດຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນໄລຍະ 15 ປີ ຜານມາ:
ກອງປະຊຸມໃຫຍຄັ້ງທີVIIຂອງພັກ

(ໃນປີ2001)ໄດການົດທິດທາງຍຸດທະສາດການພັດທະນາສາລັບ

ໄລຍະ2001-2005, 2006-2010 ແລະຮອດປີ2020.ມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້, ພວກເຮົາສາມາດສະຫບຕີລາຄາໄດ
ບາງຜົນສາເລັດຕົ້ນຕດັ່ງລຸມນີ້:
1.2.1 ດານການເມືອງ ແລະ ຄວາມສະຫງບທາງດານສັງຄົມ:
ຜົນສາເລັດອັນສາຄັນແມນພວກເຮົາສາມາດປົກປັກຮັກສາຄວາມເປັນເອກະລາດ, ອະທິປະໄຕ ແລະ ຜືນ
ແຜນດິນອັນ ຄົບຖວນຂອງປະເທດຊາດໄວໄດຢາງໝັ້ນຄົງ, ລະບອບການເມືອງມີສະຖຽນລະພາບຢາງໜັກແໜນ,
ສັງຄົມມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອຍໂດຍພື້ນຖານ, ກາລັງປະກອບອາວຸດຂອງປະຊາຊົນ
ໄດຮັບການປັບປຸງໃຫເຂັ້ມແຂງໄປຕາມທິດທີມ
່ ີແບບແຜນ ແລະ ທັນສະໄໝ, ເປັນກາລັງຫຼັກແຫຼ່ງໃນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດແນວທາງປອງກັນຊາດ-ປອງກັນຄວາມສະຫງບທົ່ວປວງຊົນຮອບດານຂອງພັກ, ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງ
ຂອງຊາດ, ສາງສະພາບແວດລອມທີ່ເອື້ອອານວຍໃຫແກການສາງສາພັດທະນາປະເທດໄດຢາງໜັກແໜນ.
1.2.2 ດານເສດຖະກິດ:
ໃນໄລຍະ 15ປີຜານມາ(2001-2015), ໂດຍລວມແລວເສດຖະກິດແຫງຊາດ(GDP) ໄດມີການ
ຂະຫຍາຍຕົວດວຍຈັງຫວະທີໄ່ ວແລະຕ່ເນື່ອງ, ເສດຖະກິດມະຫາພາກມີຄວາມໝັ້ນທຽງໂດຍພື້ນຖານ ຊຶ່ງສະແດງ
ອອກດັ່ງນີ:້
- ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ(GDP)ໃນໄລຍະປີ 2001-2015ໂດຍສະເລຍແມນບັນລຸ
ໄດ 7,4% ຕ່ປີ. GDP ສະເລຍຕ່ຫົວຄົນໄດເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ319 ໂດລາໃນສົກປີ2000-2001 ມາເປັນ1.970ໂດ
ລາໃນສົກປີ2014-2015(ຕາຕະລາງ 1 ໃນເອກະສານຊອນທາຍ). ໃນປີ 2011ທະນາຄານໂລກໄດ
ເລື່ອ ນສປປລາວຈາກກຸມປະເທດທີມ
່ ີລາຍໄດຕ່າ(Low Income Countries)ຂຶ້ນມາສູກຸມປະເທດທີ່ມີລາຍໄດ
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ປານກາງໃນລະດັບຕ່າ(Lower-Middle Income Countries)ແລະຢັ້ງຢືນວາສປປລາວແມນ 1 ໃນ 10 ປະເທດ
ໃນໂລກທີ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວ ດານເສດຖະກິດໄວ. ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດທີໄ່ ວຄືດັ່ງກາວນັ້ນແມນເປັນການ
ຢັ້ງຢືນເຖິງການບັນລຸບາດກາວການພັດທະນາແລະການສາງໄດພື້ນຖານເພື່ອກາວໄປສູການບັນລຸຄາດໝາຍຫດພົ້ນ
ອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມດອຍພັດທະນາຂອງປະເທດເຮົາໃນປີ 2020 ທີພ
່ ັກເຮົາໄດການົດໄວ.
- ສປປ ລາວ ມີຄວາມຄືບໜາໃນການກະກຽມຄວາມພອມເພື່ອນາປະເທດໃຫຫດພົ້ນອອກຈາກສະຖາ
ນະພາບຄວາມດອຍພັດທະນາ(LDCs). ອີງຕາມການປະເມີນຄັ້ງຫຼ້າສຸດຂອງຄະນະກາມາທິການເສດຖະກິດ-ສັງ
ຄົມຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (CDP) ໃນເດືອນມີນາປີ 2015 ເຫັນວາລາຍໄດສະເລຍ (GNI) ແມນມີ
ຄວາມຄືບໜາດີ, ປະຕິບັດໄດ 1.232 ໂດລາສະຫະລັດ1ເທົ່າກັບ 99% ຂອງມາດຖານ(ມາດຖານຂອງປີ 2015
ແມນ 1.242ໂດລາ), ດັດຊະນີຊັບສິນມະນຸດ (HAI) ປະຕິບັດໄດ 60,8 ເທົ່າກັບ 92% ຂອງມາດຖານ (ມາດ
ຖານຕອງສູງກວາ 66). ເຖິງຢາງໃດກ່ຕາມດັດຊະນີຄວາມບອບບາງທາງເສດຖະກິດ (EVI) ຍັງເປັນສິ່ງທາທາຍສາ
ລັບປະເທດເຮົາ, ຕົວເລກປະຈຸບັນ ຢູໃນລະດັບ 36,2 ເທົ່າກັບ 88% ຂອງມາດຖານ (ມາດຖານຕອງຕ່າກວາ
32).ສະນັ້ນ, ຕາມການປະເມີນດັ່ງກາວ, ປະເທດເຮົາຍັງບ່ສາມາດບັນລຸໄດຈັກເງື່ອນໄຂເລີຍໃນປີ 2015 ຊຶ່ງຕອງ
ບັນລຸໄດຢາງໜອຍ 2 ໃນ 3 ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຕອງບັນລຸ 2 ຄັ້ງໃນຮອບ 3 ປີຕິດຕ່ກັນ. ເຖິງແນວໃດກ່ຕາມ, ຄາດ
ວາໃນປີ 2018 ທີC
່ DP ຈະມີການປະເມີນຄັ້ງຕ່ໄປ,ພວກເຮົາຈະສາມາດບັນລຸໄດ 2 ຕົວຊີ້ບອກ ຄື GNI ແລະ
HAI ຫຼື ສາມາດບັນລຸເງື່ອນໄຂຫດພົ້ນຈາກປະເທດດອຍພັດທະນາ ຄັ້ງທາອິດ2.
- ໂຄງປະກອບເສດຖະກິດຫັນປຽນຕາມທິດຫັນເປັນອຸດສາຫະກາແລະທັນສະໄໝ ຊຶ່ງອັດຕາສວນຂອງ
ຂະແໜງກະສິກາ-ປາໄມ ໄດຫດລົງຈາກ 46,2%ໃນສົກປີ 1999-2000 ມາເປັນ23,7% ໃນສົກປີ 20142015;ຂະແໜງອຸດສາຫະກາໄດເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 17,9% ມາເປັນ 29,1% ແລະຂະແໜງການບລິການ3ໄດເພີ່ມຂຶ້ນ
ຈາກ35,9% ມາເປັນ 47,2% ໃນສົກປີ 2014-2015(ຕາຕະລາງ 2 ໃນເອກະສານຊອນທາຍ).
- ໂຄງປະກອບແຮງງານໄດມີການຫັນປຽນຄື: ແຮງງານໃນຂະແໜງກະສິກາ-ປາໄມ ໄດຫດລົງຈາກ 78,5%
ໃນປີ 2005 ມາເປັນ 71,3% ໃນປີ 2010 ແລະຫດລົງຮອດ 65,3% ໃນປີ 2015; ແຮງງານໃນຂະແໜງອຸດ
ສາຫະກາໄດເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 4,8%ໃນປີ 2005 ມາເປັນ 8,3% ໃນປີ 2010 ແລະຄາດວາຈະເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 11,51%
ໃນປີ 2015 ແລະ ຂະແໜງບລິການໄດເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 16,7% ໃນປີ 2005 ເປັນ 20,4%ໃນປີ 2010 ແລະ ຄາ
ດວາຈະເປັນ 23,45% ຂອງແຮງງານລວມ4ໃນປີ 2015 (ຕາຕະລາງ 3 ໃນເອກະສານຊອນທາຍ).
- ການຄາຕາງປະເທດ:ສປປ ລາວໄດມີການພົວພັນການຄາກັບຫຼາຍກວາ 80 ປະເທດໃນໂລກ, ຊຶ່ງໃນ
ໄລຍະປີ 2011-2015 ການສົ່ງອອກທັງໝົດປະຕິບັດໄດ 21,6 ຕື້ໂດລາເທົ່າກັບ25% ຂອງ GDP; ການນາເຂົ້າ
ປະຕິບັດໄດ 27,3 ຕື້ໂດລາເທົ່າກັບ32% ຂອງ GDP; ການຂາດດຸນການຄາສະເລຍແມນເທົ່າກັບ7,2% ຂອງ
GDP. ອັດຕາການການເປີດກວາງການຄາລະຫວາງປະເທດ (ການສົ່ງອອກ+ການນາເຂົ້າ) ສະເລຍໃນລະຫວາງປີ
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ຕົວເລກດັ່ງກາວ ແມນປະເມີນໂດຍຄະນະກາມາທິການເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຊຶ່ງວິທີການປະເມີ່ນ ແມນນາ
ໃຊຄາສະເລຍ 3 ປີຂອງ GNI ຕ່ຫົວຄົນ ຍອນຫຼັງໄປອີກ 2 ປີ ເພື່ອໃຫສາມາປຽບທຽບກັບປະເທດອື່ນໆທີ່ອາດຈະບ່ມີຂ້ມູນລາສຸດ ໃນ
ການຈັດກຸມປະເທດດອຍພັດທະນາ. ຕົວຢາງ: ໃນກລະນີນ,ີ້ GNI ຕ່ຫົວຄົນ 1.232 ໂດລາສະຫະລັດ ແມນຄາສະເລຍ 3 ປີ ຂອງປີ
2011, 2012 ແລະ 2013. ດັ່ງນັ້ນ, ຕົວເລກດັ່ງກາວ ຈຶ່ງຕ່າກວາຕົວເລກຕົວຈິງ ຫຼື ຕົວເລກທາງການໃນປີ 2015, ຊຶ່ງ GDP ຕ່ຫົວຄົນ
ໄດປະມານ 1.857 ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ GNI ຕ່ຫົວຄົນປະມານ 1.460 ໂດລາສະຫະລັດ.
2
ຖາສາມາດຮັກສາການບັນລຸເງື່ອນໄຂຫດພົ້ນໄດອີກໃນປີ 2021, ສປປ ລາວ ຈະສາມາດອອກຈາກບັນຊີປະເທດດອຍພັດທະນາ ບົນ
ພື້ນຖານການສະເໜີຂອງລັດຖະບານລາວ.
3
ຂະແໜງບລິກ ານ ແມນລວມທັງພາສີອາກອນຜະລິດຕະພັນ ແລະ ພາສີຂາເຂົ້າ.
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ຂ້ມູນໂຄງປະກອບແຮງງານ ປີ 2005 ແມນອີງໃສການຜົນຂອງການສາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູອາໄສ, ຂ້ມູນປີ 2010 ແມນໃຊຂ້
ມູນຈາກການສາຫຼວດການນາໃຊແຮງງານເດັກແລະສະພາບແຮງງານປີ 2010.ສວນປີ 2015ແມນອີງໃສການຄາດຄະເນຈາກຂ້ມູນດິບ
ຈາກການສາຫຼວດການຊົມໃຊ ແລະ ການໃຊຈາຍຂອງຄົວເຮືອນປີ 2013 (LECS 5).

3

2001-2010 ແມນເທົ່າກັບ 48% ຂອງ GDP ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ63,4% ໃນປີ 2011-2015ຊຶ່ງສະແດງໃຫເຫັນ
ໄດວາການພັດທະນາການຄາລະຫວາງປະເທດໄດມີການຂະຫຍາຍຕົວດີຂຶ້ນ.
- ການລົງທຶນ: ໃນໄລຍະ 15 ປີຜານມາ, ການລົງທຶນລວມທົ່ວສັງຄົມໂດຍສະເລຍແມນເທົ່າກັບ44,8%
ຂອງ GDP ຫຼ3
ື 30,1 ພັນຕືກ
້ ີບ;ໃນນັ້ນ: ມີທຶນຂອງເອກະຊົນພາຍໃນແລະຕາງປະເທດກວມເອົາ 28%;ທຶນຂອງ
ລັດກວມເອົາ3,3%; ທຶນຊວຍເຫຼືອແລະກູຢືມຈາກຕາງປະເທດ(ODA)ກວມເອົາ7,7%; ແລະ ສິນເຊື່ອ
ທະນາຄານກວມ 5,8%. ການລົງທຶນໃນໄລຍະແຜນການ5 ປີຄັ້ງທີ VII ໄດເພີ່ມຂຶ້ນ 6,7ເທົ່າທຽບກັບແຜນການ
5 ປີຄັ້ງທີV (2001-2005)ຄື: ຈາກ30,6 ພັນຕືກ
້ ີບມາເປັນ236,7ພັນຕືກ
້ ີບ.
- ການລະດົມການລົງທຶນຈາກຕາງປະເທດ ໃນໄລຍະປີ 2001-2015ແມນໄດທັງໝົດ20,1 ຕືໂ້ ດລາ5ຊຶ່ງ
ສວນໃຫຍແມນລົງທຶນໃນຂະແໜງໄຟຟາກວມເອົາ31%, ບ່ແຮກວມເອົາ25%, ບລິການ 21%,ສວນຂະແໜງ
ກະສິກາແລະອຸດສາຫະກາປຸງແຕງແມນກວມເອົາ13% ແລະ 10% ຕາມລາດັບ. ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ໄດມີນັກ
ລົງທຶນຈາກ 41 ປະເທດຢູທົ່ວໂລກທີ່ເຂົ້າມາລົງທຶນໃນ ສປປ ລາວ; ປະເທດທີນ
່ າໜາໃນການລົງທຶນໂດຍກົງຢູ
ສປປລາວ10 ອັນດັບທາອິດ ໃນນັ້ນ6 ປະເທດທີມ
່ າຈາກທະວີບອາຊີ ຄື: ສປຈີນ, ປະເທດໄທ,ສສຫວຽດນາມ,
ສເກົາຫຼ,ີ ມາເລເຊຍ,ຝະລັ່ງ, ໂຮນລັງ, ຢີ່ປຸນ, ນອກແວ ແລະ ອັງກິດ.
- ການຊວຍເຫຼືອແລະກູຢືມຈາກຕາງປະເທດ(ODA) ແຕປີ 2001-2015ແມນສາມາດລະດົມທຶນໄດ
ທັງໝົດ 6,9 ຕືໂ້ ດລາ. ທຶນດັ່ງກາວແມນໄດສຸມໃສການພັດທະນາໂຄງລາງພື້ນຖານທາງເສດຖະກິດແລະສັງຄົມ, ພິ
ເສດແມນເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມ,
ພະລັງງານໄຟຟາແລະໂຄງລາງພື້ນຖານຂະແໜງສັງຄົມເປັນຕົ້ນແມນຂະແໜງ
ການສຶກສາແລະສາທາລະນະສຸກ ເພື່ອສາງຄວາມຄືບໜາໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍ MDGs.
- ເສດຖະກິດມະຫາພາກມີສະຖຽນລະພາບດີຊຶ່ງສະແດງອອກຄື: ອັດຕາເງິນເຟີ້ສະເລຍໃນໄລຍະ15
ປີຜານມາ ແມນປະຕິບັດໄດຕ່າກວາສອງຕົວເລກ (6,8%) ຕາມແຜນການທີໄ່ ດການົດໄວ.ສາເຫດທີ່ສາມາດຮັກສາ
ສະຖຽນລະພາບໃຫອັດຕາເງິນເຟີ້ຢໃນລະດັ
ູ
ບໜຶ່ງຕົວເລກນັ້ນ ແມນຜົນເນື່ອງມາຈາກການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຄຸມ
ຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກທີ່ເຂັ້ມແຂງຢູພາຍໃນປະເທດບວກກັບສະພາບແວດລອມຂອງສາກົນເປັນຕົ້ນແມນວິ
ກິດການການເງິນ-ເສດຖະກິດໂລກໃນສົກປີ 2008-2009ເຮັດໃຫລະດັບລາຄາສິນຄາໃນທົ່ວໂລກໂດຍສະເພາະ
ແມນລາຄານ້າມັນເຊື້ອໄຟຫດລົງຫຼາຍ ໄດສົ່ງຜົນດີຕກ
່ ານຮັກສາສະຖຽນລະພາບທາງດານເສດຖະກິດຂອງປະເທດ
ເຮົາໃຫມີຄວາມໝັ້ນທຽງ. ພອມກັນນັ້ນ, ອັດຕາແລກປຽນລະຫວາງສະກຸນເງິນກີບທຽບກັບສະກຸນເງິນຕາສາກົນກ່
ມີສະຖຽນລະພາບດີພສົມຄວນຊຶ່ງເຄື່ອ ນເໜັງຂຶ້ນລົງປີຕ່ປີຢໃນລະດັ
ູ
ບບ່ເກີນ 5% ຕາມຄາດໝາຍທີໄ່ ດການົດໄວ;
ໃນນັ້ນ:ອັດຕາແລກປຽນລະຫວາງເງິນກີບ ທຽບກັບເງິນບາດ ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 203 ກີບ/ບາດ ໃນປີ 2001 ມາເປັ ນ
245ກີບ/ບາດໃນສົກປີ 2014-2015ແລະອັດຕາແລກປຽນລະຫວາງເງິນກີບທຽບກັບເງິນໂດລາແມນຫດລົງຈາກ
8.049ກີບ/ໂດລາ ມາເປັນ 8.123ກີບ/ໂດລາໃນໄລຍະດຽວກັນນັ້ນ. ສວນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງປະລິມານເງິນ
M2 ໃນໄລຍະປີ 2001-2015ສະເລຍແມນຢູທີ່ລະດັບ 28,9% ຕ່ປີ; ໃນນັ້ນ:ເງິນຝາກທີ່ເປັນເງິນຕາຕາງປະເທດ
ຕ່ປະລິມານເງິນ M2 ສະເລຍແມນຢູໃນລະດັບ 58% ຕ່ປີ ແລະ ມີທາອຽງຫດລົງຄື: ຫດລົງຈາກ 75%ໃນປີ
2001 ມາເປັນ 53,8% ໃນປີ 2010ແລະ 50% ໃນປີ 2014, ຊຶ່ງສະແດງເຖິງສະຖຽນລະພາບ ແລະ ການນາ
ໃຊເງິນກີບລາວໄດຮັບການພັດທະນາດີຂຶ້ນ.
1.2.3 ດານສັງຄົມ
ໃນປີ 2015,ຄາດວາພົນລະເມືອງລາວມີທັງໝົດປະມານ6,5ລານຄົນເພີ່ມຂຶ້ນ0,9ລານຄົນຈາກປີ2005,
ຊຶ່ງອັດ ຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພົນລະເມືອງລາວໂດຍສະເລຍແມນ1,8%ຕ່ປີ.ພົນລະເມືອງລາວແມນ
ຂະຫຍາຍຕົວຕາມຮູບທາດ ຊຶ່ງພົນລະເມືອງໃນໄວອາຍຸໜ ຸມແມນມີຖານລຸມກວາງ, ໄວອາຍຸກາງຄົນແລະແກແມນ
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ຫດລົງຕາມລາດັບ. ສັງເກດເຫັນໄດວາຈານວນປະຊາກອນໃນໄວອາຍຸກ າງຄົນແລະແກແມນມີທາອຽງເພີ່ມຂຶ້ນໃນ
ແຕລະປີ.
ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນໄດຫດລົງຈາກ 33,5%ໃນປີ 2003ມາເປັນ 27,6% ໃນປີ 2008
ແລະ ສືບຕ່ຫດລົງມາເປັນ 23,2% ໃນປີ 2013; ອາຍຸຍືນສະເລຍບັນລຸໄດ 69,41 ປີ (ໃນປີ 2015) ເພີ່ມຂຶ້ນ
ຈາກ 66 ປີໃນປີ 2010, ອັດຕາການຮູໜັງສືຂອງປະຊາກອນອາຍຸ 15 ປີ ຂຶ້ນໄປບັນລຸໄດ 81,3%, ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ
68% ໃນປີ 2000, ແລະ ສປປ ລາວ ສາມາດປະກາດຜົນສາເລັດການຮຽນປະຖົມບາລຸງທົ່ວປະເທດໃນປີ
2015. ນອກຈາກນີ້ ໃນປີ 2014, ປະຊາຊົນສາມາດເຂົ້າເຖິງການຊົມໃຊນ້າສະອາດໄດ 84% ແລະ ເຂົ້າເຖິງການ
ຊົມໃຊຫອງນ້າໄດ 65% ຂອງຈານວນປະຊາກອນທັງໝົດໃນປີ 2012, ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກອາຍຸຕ່າກວາ 1
ປີ ແມນຫດລົງເປັນ 32,62 ຄົນຕ່ຈານວນເດັກເກີດໃໝມີຊີວິດ 1.000 ຄົນ (ໃນປີ 2015).
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາໄດຈັດອັນດັບດັດຊະນີການພັດທະນາມະນຸດ(Human
Development Index: HDI)ໃນປີ 2011, ຊຶ່ງ ສປປລາວ ຖືກຈັດຢູອັນດັບທີ 138 ໃນຈານວນ 187 ປະເທດ
ທີ່ມີຂ້ມູນ (ປີ 2001 ແມນຢູໃນອັນດັບທີ 131 ໃນຈານວນ 162 ປະເທດທີ່ມີຂ້ມູນ) .
ອີງຕາມການປະເມີນຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍສະຫະສະວັດເພື່ອການພັດທະນາ (MDGs)
ຮວມກັນລະຫວາງລັດຖະບານລາວ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນປີ 2013ເຫັນວາ: ສປປລາວມີຄວາມເປັນ
ໄປໄດທີຈ
່ ະບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກາວ, ແຕກ່ມີບາງເປົ້າໝາຍຍັງເປັນສິ່ງທີທ
່ າທາຍ ແລະ ຈະບ່ສາມາດບັນລຸຕາມໄດ
ຕາມແຜນການທີ່ການົດໄວ ໂດຍສະເພາະແມນເປົ້າໝາຍທີ 1 (ອັດຕາສວນຂອງເດັກນອຍອາຍຸຕ່າກວາ 5 ປີທມ
ີ່ ີ
ລວງສູງ ແລະ ນ້າໜັກຕ່າກວາມາດຕະຖານ), ເປົ້າໝາຍທີ 2 (ອັດຕາການເຂົ້າໂຮງຮຽນ ແລະ ສືບຕ່ຮຽນຮອດຊັ້ນປ
5 ຂອງເດັກນອຍ), ເປົ້າໝາຍທີ 4 (ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກອາຍຸຕ່າກວາ 1 ປີ), , ເປົ້າໝາຍ 7 (ໂດຍສະເພາະ
ອັດຕາການປົກຫຸມຂອງປາໄມເຫັນວາຍັງຕ່າກວາເປົ້າໝາຍຫຼາຍ) ແລະ ເປົ້າໝາຍທີ 9 (ເນື້ອທີໄ່ ດຮັບການເກັບກູລະ
ເບີດຕ່ປີຍັງຕ່າກວາເປົ້າໝາຍຫຼາຍ ແລະ ຈານວນຜູບາດເຈັບ, ເສຍຊີວິດຍອນລະເບີດບ່ທັນແຕກຍັງສູງຢູ) (ລາຍ
ລະອຽດແມນຢູໃນຕາຕະລາງ 4 ໃນເອກະສານຊອນທາຍ).
1.2.4 ດານຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ:
ການປົກປັກຮັກສາ,
ນາໃຊຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດແລະສິ່ງແວດລອມເປັນວຽກງານໜຶ່ງທີສ
່ າຄັນໃນ
ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດເຮົາ,ຊຶ່ງໃນໄລຍະ15ປີທີ່ຜານມາ
ພັກແລະລັດຖະບານ
ແຫງສປປລາວໄດປະສົບຜົນສາເລັດໃນຫຼາຍດານດັ່ງລຸມນີ້:
+ ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ, ອົງກອນແລະສະຖາບັນການສຶກສາແລະວິໄຈດານສິ່ງແວດລອມ:
- ໄດຍົກລະດັບອົງການໃຫເປັນກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດແລະສິ່ງແວດລອມ;
- ສາງຕັ້ງຄະນະວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລອມຂຶ້ນໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫງຊາດ;
- ສາງຕັ້ງແລະປັບປຸງສະຖາບັນສິ່ງແວດລອມໃຫເຕີມໃຫຍຂະຫຍາຍຕົວແລະເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນເລືອ
້ ຍໆ;
- ສາງຕັ້ງ, ປັບປຸງແລະເພີມ
່ ຂີດຄວາມສາມາດໃຫແກຄະນະກາມະການຄຸມຄອງໄພພິບັດແຫງຊາດ;
- ສາງຕັ້ງສູນຂ້ມູນຂາວສານແລະປັບປຸງລະບົບເຕືອນໄພລວງໜາ;
+ ການພັດທະນານິຕິກາທີກ
່ ຽວຂອງກັບການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລອມແລະການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ:
- ໄດອອກກົດໝາຍວາດວຍສິ່ງແວດລອມ;
- ກົດໝາຍວາດວຍປາໄມ;
- ກົດໝາຍວາດວຍນ້າແລະຊັບພະຍາກອນແຫຼ່ງນ້າ;
- ກົດລະບຽບກຽວກັບການປະເມີນຜົນກະທົບທາງດານສັງຄົມແລະສິ່ງແວດລອມ (ESIA);
- ກົດລະບຽບກຽວກັບການນາເຂົ້າ, ຜະລິດແລະນາໃຊຝຸນເຄມີໃນການຜະລິດກະສິກາ;
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-

ກົດລະບຽບກຽວກັບການນາເຂົ້າ, ຜະລິດແລະນາໃຊຢາຂາຫຍາ ແລະ ຢາປາບສັດຕູພືດໃນການຜະລິດ
ກະສິກາ.
+ ການປົກປັກຮັກສາແລະຄຸມຄອງປາສະຫງວນ, ເຂດດິນຊຸມນ້າແລະເຂດຊີວະນາໆພັນ:
- ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດມີປາສະຫງວນທັງໝົດ 243 ແຫງ, ຊຶ່ງກວມເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 4.777.680
ເຮັກຕາ; ໃນນັ້ນ: ມີປາສະຫງວນແຫງຊາດ 24 ແຫງມີເນືອ
້ ທີ່3.768.550 ເຮັກຕາແລະປາສະຫງວນ
ຂອງແຂວງ 66 ແຫງມີເນື້ອທີ່ 600.000 ເຮັກຕາ; ແລະ ສວນທີ່ເຫຼືອແມນປາສະຫງວນຂອງເມືອງ;
- ມີເຂດດິນຊຸມນ້າທີໄ່ ດຂຶ້ນທະບຽນຕາມສົນທິສັນຍາລາຊາແລວ ຈານວນ 2 ແຫງຄື: ເຊຈາພອນແລະບຶງ
ຂຽດໂງງ.
1.2.5 ການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດກັບພາກພື້ນແລະສາກົນ
ດານການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດກັບພາກພື້ນ ແລະສາກົນແມນນັບມື້ເຂົ້າສູລວງເລິກ,ຊຶ່ງ ສປປລາວ ໄດ
ເຊັນສັນຍາຮວມມືສອງຝາຍກຽວກັບເສດຖະກິດ ແລະການຄາກັບ 15ປະເທດ ແລະການຮວມມືການຄາໃນຂອບ
ຫຼາຍຝາຍ, ຫຼາຍຂອບເຊັ່ນ: ໄດກະກຽມເຂົ້າຮວມປະຊາຄົມອາຊຽນ, ສາເລັດການຮວມລົງນາມໃນສັນຍາຫຼາຍດານ
ຄື: ການຄາດານຜະລິດຕະພັນອາຊຽນ(ATIGA),ການລົງທຶນອາຊຽນASEAN (ACIA) ແລະການບລິການ
ອາຊຽນພາຍໃຕສັນຍາອາຊຽນວາດວຍການບລິການຈານວນ7
ພູດ;
ສາເລັດການເຈລະຈາເຂດການຄາເສລີ
ອາຊຽນ-ສປຈີນ, ອາຊຽນ+6ແລະອາຊຽນ-ຍີ່ປຸນ; ສາເລັດການຮວມລົງນາມໃນສັນຍາວາດວຍການສາງຕັ້ງເຂດ
ການຄາເສລີລະຫວາງອາຊຽນ-ອົດສະຕາລີແລະນິວຊີແລນ ແລະດານຜະລິດຕະພັນອາຊຽນ-ອິນເດຍ;ສາເລັດການ
ຮວມລົງນາມໃນສັນຍາການລົງທຶນລະຫວາງອາຊຽນ-ສເກົາຫຼ;ີ ສາເລັດການສາງບົດສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດໃນການ
ສາງເຂດການຄາເສລີອາຊຽນ+3 (EAFTA) ແລະອາຊຽນ+6 (CEPEA). ສິ່ງທີ່ພົ້ນເດັ່ນແມນການເຂົ້າເປັນ
ສະມາຊິກຂອງອົງການການຄາໂລກ ໃນຕົ້ນປີ 2013;ນອກນັ້ນກ່ແມນຜົນສາເລັດໃນການເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງ
ປະຊຸມລັດຖະສະພາອາຊີ-ເອີຣົບ ຄັ້ງທີ VII ແລະ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊີ-ເອີຣົບ ຄັ້ງທີ IX ໃນທາຍປີ 2012,
ກອງປະຊຸມສຸດຍອດລະຫວາງ ກາປູເຈຍ-ລາວ-ມຽນມາ-ຫວຽດນາມ (CLMV) ຄັ້ງທີ VI ແລະ ກອງປະຊຸມສຸດ
ຍອດກຽວກັບການຮວມມືດານເສດຖະກິດລະຫວາງແມນ້າອີຣາວາດີ-ເຈົ້າພະຍາ-ແມນ້າຂອງ(ACMECS)ຄັ້ງທີ
IV ໃນຕົ້ນປີ 2013.

1.3

ບັນຫາຄົງຄາງ:

(1) ການປະຕິບັດບາດກາວບຸກທະລຸ
ແລະຄາດໝາຍສູຊົນທີ່ກອງປະຊຸມໃຫຍຂອງພັກວາງອອກຍັງບ່ທັນ
ເລິກເຊິ່ງ. ວຽກງານສຶກສາອົບຮົມການເມືອງ-ແນວຄິດ ເພື່ອສາງຄວາມຮັບຮູ ແລະ ເຂົ້າໃຈຕ່ແນວທາງ
ປຽນແປງໃໝຂອງພັກຕາມທິດສາງບາດກາວບຸກທະລຸຍັງບ່ທັນເລິກເຊິ່ງ;
ການຫັນມະຕິຕາງໆເປັນ
ແຜນການ, ແຜນງານ ແລະໂຄງການລະອຽດໃຫແທດເໝາະກັບທອງຖິ່ນ ຍັງບ່ເປັນຈຸດສຸມ ແລະຊັກຊາ;
ຫຼາຍຄາດໝາຍທາງດານສັງຄົມຍັງບ່ທັນສາມາດບັນລຸໄດຕາມແຜນການ.
(2) ການເຕີບໂຕທາງດານເສດຖະກິດຍັງບ່ຮັບປະກັນດານຄຸນນະພາບເທົ່າທີ່ຄວນ;ເສດຖະກິດເຕີບໂຕໄວ
ໂດຍອີງໃສການຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດສູງ, ການສະສົມພາຍໃນຍັງຈາກັດ, ສິນຄາສົ່ງອອກມີ
ມູນຄາເພີ່ມຕ່າ, ການຜະລິດກະສິກາຍັງກະແຈກກະຈາຍ ບ່ຕິດພັນສະໜິດແໜນກັບອຸດສາຫະກາປຸງແຕງ
ແລະການຕະຫຼາດ. ການລົງທຶນລັດຍັງບ່ມີຈຸດສຸມ, ບ່ມີປະສິດທິຜົນເທົ່າທີ່ີຄວນ, ການປະຕິບັດວິໄນ
ແຜນການ-ການເງິນຍັງເຮັດບ່ທັນ ເຂັ້ມງວດ.ວິສາຫະກິດເອກະຊົນ ໄດຮັບການສົ່ງເສີມຫຼາຍຂຶ້ນແຕຄວາມ
ສາມາດແຂງຂັນຍັງບ່ສູງ, ສະພາບແວດລອມດານການລົງທຶນ ຍັງບ່ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕອງການ
ຂອງການລົງທຶນເທົ່າທີ່ຄວນ.
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(3) ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ຍັງບ່ທັນສົມຄູກັບການພັດທະນາວັດທະນະທາ-ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ;
ການກະຈາຍລາຍໄດຍັງບ່ທົ່ວເຖິງ,
ຍັງມີຄວາມແຕກໂຕນກັນລະຫວາງເຂດຊົນນະບົດແລະຕົວເມືອງ,
ລະຫວາງເຂດແຄວນແລະພາຍໃນເຂດແຄວນດວຍກັນ; ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍ MDGs ມີຄວາມ
ຄືບໜາ ແຕກຍັງມີບາງຄາດໝາຍຍັງເປັນສິ່ງທາທາຍໃນການບັນລຸຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ; ວັດທະນະທາ
ອັນດີງາມຂອງຊາດນັບມື້ຖືກເຊືອ
່ ມຖອຍ; ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດທັງດານຈານວນ ແລະ
ຄຸນນະພາບຍັງບ່ທັນສົມຄູກັບຄວາມຕອງການຂອງການພັດທະນາ,
ການຄຸມຄອງແລະນາໃຊ
ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດໃນຫຼາຍກລະນີຍັງມີລັກສະນະບ່ຍືນຍົງ,ນາໃຊແບບຟຸມເຟືອຍແລະບ່ເປັນມິດຕ່
ສິ່ງແວດລອມ.
(4) ປະຕິບັດການປົກຄອງ ແລະ ການບລິຫານລັດດວຍກົດໝາຍ ຍັງບ່ທັນເຂັ້ມງວດ ແລະສັກສິດເຮັດ
ໃຫການດາເນີນກົນໄກເສດຖະກິດຕະຫຼາດຍັງບ່ທັນໄດດີເທົ່າທີ່ຄວນ; ເກີດມີຊອງຫວາງຂອງການສ້ລາດ
ບັງຫຼວງເພີ່ມຂຶ້ນໃນຫຼາຍຮູບການແລະລະດັບຕາງໆ, ຊຶ່ງໄດສົ່ງຜົນກະທົບຕ່ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ຄວາມ
ສັດທາຂອງປະຊາຊົນຕ່ລະບອບການປົກຄອງຂອງພັກ ແລະ ລັດເຮົາ. ສະຕິການເຄົາລົບກົດໝາຍໃນ
ສັງຄົມລວມທັງການປະຕິບັດຂອງເຈົ້າໜາທີ່ລັດນັ້ນຍັງເຮັດບ່ໄດດີເທົ່າທີ່ຄວນ.
(5) ການກະກຽມຄວາມພອມເພື່ອເຊື່ອ ມໂຍງເສດຖະກິດກັບພາກພື້ນແລະສາກົນຍັງເຮັດບ່ໄດດີ;
ການ
ໂຄສະນາເຜີຍແຜນະໂຍບາຍການເຊື່ອມໂຍງດານການຄາຍັງບ່ທັນກວາງຂວາງເທົ່າທີ່ຄວນເຮັດໃຫຜູ
ປະກອບການຍັງບ່ທັນເຂົ້າໃຈຢາງເລິກເຊິ່ງຕ່ກັບການເຊື່ອມໂຍງແລະກົນໄກໃນການຮັບມືທີ່ເໝາະສົມກັບ
ການເປີດກວາງທີເ່ ພີ່ມຂຶ້ນ;
ການນາໃຊກາລະໂອກາດຈາກສິດທິພິເສດທາງດານການຄາຂອງປະເທດຄູ
ເຈລະຈາແລະການນາໃຊໂອກາດຈາກທີຕ
່ ັ້ງເປັນໃຈກາງຂອງອະນຸພາກພື້ນແມນ້າຂອງຍັງຈາກັດ.

1.4

ບາງບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ:

(1) ການມີ ສະຖຽນລະພາບທາງດານການເມືອງ, ມີຄວາມເປັ ນລະບຽບຮຽບຮອຍຂອງສັງຄົ ມ ແລະຄວາມ
ສາມັກຄີ ປອງດອງຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າພາຍໃນຊາດແມນເປັນພື້ ນຖານສາຄັນໃຫແກການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃຫມີການຂະຫຍາຍຕົວຢາງຕ່ເນື່ອງແລະເຂັ້ມແຂງ.
(2) ການຜັ ນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍແລະມະຕິ ຂອງພັກ -ລັດອອກເປັນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິ ດ ສັ ງຄົ ມ , ແຜນງານແລະໂຄງການຢາງລະອຽດພອມທັ ງ ມີ ຄ ວາມກົມ ກຽວລະຫວ າງແຜນພັ ດ ທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງຊາດ, ແຜນພັດທະນາຂອງຂະແໜງການແລະທອງຖິ່ນເປັນກຸນແຈສາຄັນ ໃນ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນແລະເປົ້າໝາຍການພັດທະນາໃຫປະສົບຜົນສາເລັດເປັນຢາງດີ.
(3) ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໂດຍອີງຕາມກົນໄກເສດຖະກິດຕະຫຼາດທີ່ມີການຄຸມຄອງແລະດັດສົມ
ຈາກພາກລັດຢາງເປັນລະບົບຄົບຊຸດແມນເປັນປັດໄຈສາຄັນໃຫແກການພັດທະນາຕາມທິດສັງຄົມນິຍົມ.
(4) ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດໂດຍອີງໃສຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດແມນມີລັກສະນະບ່ຍືນຍົງ .
ສະນັ້ນ, ການພັດທະນາເສດຖະກິດໃນຕ່ໜ າຄວນໃຫຄວາມສາຄັນ ຫຼາຍຂຶ້ນຕ່ກັບຂະແໜງທີ່ບ ່ນ າໃຊ
ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດໂດຍສະເພາະແມນເລັ່ງໃສພັດທະນາທຸລະກິດຂະໜາດນອຍແລະຂະໜາດກາງ
ໂດຍເອົາໃຈໃສສາງສະພາບແວດລອມທາງທຸລະກິດ ແລະສາງເງື່ອນໄຂໃນການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ, ເລັ່ງ
ພັດທະນາດານກະສິກາສະອາດເພື່ອຕອບສະໜອງໃນການຜະລິດສິນຄາອຸດສາຫະກາ.
(5) ການລົງທຶນຂອງລັດແລະການສົ່ງເສີມການລົງທຶນຈາກເອກະຊົນພາຍໃນແລະຈາກຕາງປະເທດຄວນມີ
ການຄຸມຄອງແລະນາໃຊທຶນດັ່ງກາວຢາງມີຈ ຸດສຸມເຊັ່ນ: ການລົງທຶນຂອງລັດຄວນສຸມເຂົ້າໃນການກ່ສ າງ
ພື້ນຖານໂຄງລາງທີ່ຈາເປັນໃຫແກການພັດທະນາ, ເອົາໃຈໃສໃນການລະດົມທຶນຈາກການຊວຍເຫຼືອແລະ
ກູຍືມຈາກຕາງປະເທດ (ODA)ແລະນາໃຊທຶນຢາງເປັນເຈົ້າການທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດ ຊອບສູງ, ມີຄວາມ
ໂປງໃສ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ສູງ. ສາລັບວຽກງານສົ່ງເສີມການລົງທຶນຈາກເອກະຊົນພາຍ
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ໃນແລະຕາງປະເທດຕອງໄດປັບປຸງສະພາບແວດລອມທີ່ເອື້ອອານວຍໃນການເປັນເຈົ້າການແລະມີຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບສູງ , ມີການກະກຽມນິຕິກ າຢາງລະອຽດຮອບຄອບແລະຄົບຊຸດ , ມີກ ານຕິດຕາມກວດກາ
ການຈັ ດຕັ ້ ງ ປະຕິ ບ ັ ດ ຕົ ວຈິ ງ ແລະມີ ກ ານສະຫບ, ລາຍງານການຖອດຖອນບົ ດ ຮຽນຢາງເປັ ນ ລະບົ ບ
ປົກກະຕິ.
(6) ການພັດທະນາຊົນນະບົດແລະລຶບລາງຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຕອງຕິດພັນກັບການກ່ສາງ
ຮາກຖານການເມືອງແລະພັດທະນາຊົນນະບົດທີເ່ ຮັດຢາງຮອບດານຕາມ 4 ເນື້ອໃນແລະ 4 ຄາດໝາຍ,
ເປັນ ລະບົບຕ່ເນື່ອງ, ມີຈຸດສຸມ, ຂຸດຄົ້ນ,ນາໃຊທາແຮງແລະຈຸດພິເສດຂອງແຕລະທອງຖິ່ນແລະການມີ
ສວນຮວມຂອງທຸກຊັ້ນຄົນ,ພອມທັງຖືເອົາວຽກງານກ່ສາງຮາກຖານການເມືອງແລະພັດທະນາຊົນນະບົດ
ກາຍເປັນສະໜາມຮົບອັນດັບໜຶ່ງຂອງການພັດທະນາປະເທດ,
ເປັນປັດໄຈພື້ນຖານໃນການພັດທະນາ
ຊົນນະບົດແລະແກໄຂຄວາມທຸກຍາກຕາມທິດ 3 ສາງ.
(7) ການຜະລິດເປັນສິນຄາທີ່ຕິດພັນກັບການຜະລິດ , ການປຸງແຕງແລະການຕະຫຼາດ,ຄຽງຄູ ກັບ ການນາໃຊ
ເຕັກນິກທັນສະໄໝທີ່ເໝາະສົມເປັນປັດໄຈສາຄັນທີ່ຊຸກຍູໃນການຜະລິດສິນ ຄາ.ການສາງຕອງໂສການ
ຜະລິດແລະສາພັນ ກັບເສດຖະກິດລະຫວາງທອງຖິ່ນເຂົ້ານາກັນ ເປັນສິ່ງທີ່ຈ າເປັນໃນການຂະຫຍາຍການ
ຜະລິດເປັນສິນຄາໃນເງື່ອນໄຂການເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນແລະສາກົນ.
(8) ການຄຸມຄອງລັດແຫງກົດໝາຍ ແມນການປັບປຸງແລະສາງນິຕິກາໃຫມີຄວາມສອດຄອງກັບສະພາບການ
ປະຈຸບັນເພື່ອເປັນການປົກປອງສິດແລະຜົນປະໂຫຍດຂອງປະເທດແມນມີຄວາມຈາເປັນ ; ການປັບປຸງ
ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງໃຫກະທັດຮັດແລະ ສອດຄອງກັບເງື່ອນໄຂຕົວຈິງເປັນສິ່ງທີ່ຈ າເປັນ ຢາງຍິ່ງ.ພອມທັງ
ການົດພາລະບົດບາດແລະໜາທີ່ຂອງແຕລະຂັ້ນຢາງຈະແຈງ.
(9) ການຮວມມື ແລະ ເຊື່ອມໂຍງດານເສດຖະກິດກັບປະເທດເພື່ອນມິດ, ພາກພື້ນແລະສາກົນຢາງເປັນເຈົ້າ
ການແລະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງບົນພື້ນຖານຕາງຝາຍຕາງມີຜົນປະໂຫຍດ.
(10) ການບຸກທະລຸທາງດານຈິນຕະນາການແມນມີຄວາມຈາເປັນທີ່ສຸດແລະຈະຕອງໄດສຶບຕ່ປະຕິບັດ ໃຫສາ
ເລັດ . ການປະສານງານທີ່ສ ອດຄອງ, ກົມກຽວແລະເປັນລະບົບ ລະຫວາງຂະແໜງການຂັ້ນສູນກາງ,
ລະຫວາງຂະແໜງການແລະທອງຖິ່ນແລະແຂວງກັບແຂວງ, ຂະແໜງການຕາມສາຍຕັ້ງແມນມີຄວາມ
ຈາເປັນຕ່ການບັນລຸເປົ້າໝາຍລວມຂອງປະເທດ.
(11) ການປັບປຸງລະບົບການຕິດຕາມ,
ປະເມີນຜົນແລະສະຫບລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃຫສອດຄອງກັບສະພາບການຕົວຈິງໃນແຕລະໄລຍະ.
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ພາກທີII: ວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ແລະຍຸດທະສາດການພັດທະ
ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025)
2.1

ສະພາບແວດລອມສາກົນ, ຈຸດພິເສດ ແລະສະພາວະຄວາມເປັນຈິງພາຍໃນ
ປະເທດ:

2.1.1 ສະພາບແວດລອມສາກົນ
ກ) ຂ້ສະດວກ/ກາລະໂອກາດ
ໃນໄລຍະ15ປີ(2016-2030)ຂາງໜານີ້, ຄາດຄະເນວາສະພາບແວດລອມສາກົນ ຈະເປັນກາລະໂອກາດ
ແລະຂ້ສະດວກໃຫແກການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດເຮົາດັ່ງນີ້:
-ເສດຖະກິດຂອງໂລກໃນຕ່ໜາຈະມີທາອຽງຂະຫຍາຍຕົວຄອຍໆດີຂຶ້ນເນື່ອ ງຈາກຄວາມພະຍາຍາມແກ
ໄຂບັນຫາເສດຖະກິດໂລກໃນປະຈຸບັນ ຂອງປະເທດຕາງໆ ແລະ ສາກົນ;ດັ່ງນັ້ນ ,ການຮວມມືສ ອງຝາຍ ແລະຫຼາຍ
ຝາຍຂອງສປປລາວເຮົາໃນຕ່ໜາກຈະເພີ່ມຂຶ້ນໄວເມື່ອທຽບໃສຊຸມປີຜານມາ ໂດຍສະເພາະແມນການຮວມມືໃນ
ລະດັບພາກພື້ນ.
-ຕະຫຼາດສາກົນສາລັບປະເທດເຮົາຈະຂະຫຍາຍກວາງອອກເປັນຕົ້ນແມນຕະຫຼາດໃນເຂດການຄາເສລີ
ອາຊຽນ, ອາຊຽນ+1 (ສປຈີນ), +2 (ສເກົາຫຼ)ີ , +3 (ຍີ່ປຸນ), +6 (ອິນເດຍ, ອົດສະຕຼາລີ, ນິວຊີແລນ).
- ການເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການການຄາໂລກ ແລະ ເປັນສວນໜຶ່ງຂອງສະມາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນໃນ
ຕ່ໜ າ ຈະຊວຍສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫແກສປປລາວໃນດານການເປັນຖານການຜະລິດຮັບໃຊຕະຫຼາດອາຊຽນ ຊຶ່ງ
ຈະເຮັດໃຫການລົງທຶນໂດຍກົງຂອງຕາງປະເທດມີທາອຽງເພີ່ມຂຶ້ນ.
-ຂະບວນການປະຕິວັດດານວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີ ໂດຍສະເພາະແມນເຕັກໂນໂລຊີຂມ
້ ູນຂາວສານ
ຈະສືບຕ່ຂະຫຍາຍຕົວຢາງແຂງແຮງ ແລະ ການຫັນໄປສູເສດຖະກິດສັງຄົມພູມປັນຍາຈະມີທາອຽງກວາງຂວາງໃນ
ຂອບເຂດທົ່ວໂລກຫຼາຍຂຶ້ນຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫສປປລາວ ສາມາດຍາດແຍງເອົາມານາໃຊເຂົ້າໃນການພັດທະນາປະເທດ
ໃຫເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດໄດ.
-ການເຊື່ອມໂຍງດານເສດຖະກິດສາກົນໄດເປີດໂອກາດໃຫປະເທດເຮົາສະແດງບົດບາດຂອງຕົນໃນເວທີ
ສາກົນນັບມື້ຫຼາຍຂຶ້ນ,
ສາງເງື່ອນໄຂໃຫສປປລາວສາມາດເຂົ້າຫາກົນໄກການແກໄຂຂ້ຂັດແຍງຂອງສາກົນ,
ປະກອບສວນເຂົ້າໃນການການົດລະບຽບການຄາແລະການລົງທຶນທັງເປັນການປັບປຸງລະບຽບກົດໝາຍພາຍໃນໃຫ
ສອດຄອງກັບມາດຕະຖານຂອງສາກົນເພື່ອເປັນປັດໄຈຕົ້ນຕໃນການຊວຍດຶງດູດການລົງທຶນຈາກຕາງປະເທດ.
ຂ) ສິ່ງທາທາຍ:
- ສະພາບການຂອງໂລກຍັງສືບຕ່ຜັນແປຢາງຊັບສົນ, ການປະທະກັນດວຍກາລັງອາວຸດ, ການກ່ການຮາຍ
ທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູໃນບາງປະເທດໃນໂລກຈະສົ່ງຜົນກະທົບເຖິງເສດຖະກິດຂອງພາກພື້ນແລະປະເທດເຮົານັ້ນ ແມນເປັນ
ສິ່ງທີ່ຫຼີກລຽງໄດຍາກ.
-ຂະບວນການເຊື່ອມໂຍງແລະຫັນເປັນສາກົນຕາງໆ ຊຶ່ງຮຽກຮອງໃຫພວກເຮົາຕອງໄດມີການຫັນປຽນຢາງ
ຕັ້ງໜາ ເພື່ອຍາດແຍງໃຫໄດຜົນປະໂຫຽດສູງສຸດ, ຕານ ແລະຮັບມືກັບດານຫຍ້ທ້ຕາງໆຈາກການເຊື່ອມໂຍງ ເປັນ
ຕົ້ນແມນຜົນກະທົບຕ່ຄວາມສາມາດການຍາດແຍງແຂງຂັນຂອງທຸລະກິດພາຍໃນປະເທດ, ຜົນກະທົບຕ່ສິ່ງແວດ
ລອມທາມະຊາດ, ຜົນກະທົບຕ່ວັດທະນະທາ-ສັງຄົມ, ຄວາມສຽງສາລັບກຸມທີບ
່ ອບບາງກວາໝູ (ໂດຍສະເພາະ
ແມຍິງ ແລະ ໄວໜຸມ) ຈາກການໃຊຄວາມຮຸນແຮງ, ການຄາມະນຸດ, ການຂູດຮີດທາງເພດ ແລະ ປະກົດການ
ຫຍ້ທ້ອື່ນ ໆທີຕ
່ າມມາຈາກການຂະບວນການເຊື່ອມໂຍງດັ່ງກາວ.
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-ການຍາດແຍງແຂງຂັນກັນພັດທະນາໂດຍສະເພາະແມນການດຶງດູດການລົງທຶນຂອງຕາງປະເທດ, ການຄາ
ເສລີຢູໃນຂົງເຂດນີ້ແລະຂົງເຂດອື່ນໆຂອງໂລກຈະມີລັກສະນະຂຽວຂາດແລະຊີງດີຊີງເດັ່ນກັນຫຼາຍຂຶ້ນກວາເກົ່າເພື່ອ
ຜົນປະໂຫຍດຂອງແຕລະກຸມແລະພັກຝາຍ ໂດຍອີງໃສອານາດຕ່ລອງທີຕ
່ ົນເອງມີຢ.ູ
-ການປຽນແປງນະໂຍບາຍທາງເສດຖະກິດ-ການເມືອງຂອງປະເທດມະຫາອານາດ ແລະວິກິດການທາງ
ດານເສດຖະກິດ-ການເງິນມັກຈະເກີດຂຶ້ນ ຍອນຄວາມບ່ສົມດຸນຂອງລະບົບເສດຖະກິດ-ການເງິນໂລກໃນແຕລະ
ໄລຍະຈະສົ່ງຜົນກະທົບ ແລະສາງຄວາມກົດດັນຕ່ເສດຖະກິດຂອງປະເທດເຮົາ (ຕົວຢາງ: ລາຄານ້າມັນ, ຄາເງິນ
ສະກຸນແຂງ, ການອຸດໜູນລາຄາແລະກາແພງກີດຂວາງທີ່ບ່ແມນພາສີຕາງໆຕ່ສິນຄາຂອງປະເທດເຮົາ).
-ການປຽນແປງຂອງດິນຟາອາກາດເປັນຕົ້ນແມນອາກາດໂລກຮອນຂຶ້ນ, ອາກາດປົນເປື້ອນດວຍສານພິດ,
ໄພນ້າຖວມ, ໄພແຫງແລງ, ແຜນດິນໄຫວ,ລົມພະຍຸຮາຍແຮງມັກເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆຢູຫຼາຍປະເທດໃນໂລກແລະຢູ
ປະເທດເຮົາຈະເປັນສິ່ງທາທາຍບ່ໜອຍຕ່ກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງ ສປປລາວໃນຕ່ໜ າ.
2.1.2 ຈຸດພິເສດ ແລະ ສະພາວະຄວາມເປັນຈິງຢູພາຍໃນປະເທດ
2.1.2.1ທາແຮງບົ່ມຊອນ/ຂ້ສະດວກ
1) ສະຖຽນລະພາບທາງດານການເມືອງແລະຄວາມສະຫງບທາງດານສັງຄົມ
ປະເທດເຮົາເປັນປະເທດທີມ
່ ີພັກການເມືອງດຽວຄື: ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວມີບົດຮຽນຕົວຈິງໃນການ
ນາພາປະເທດຊາດປະຕິບັດພາລະກິດຕ່ສປົ
ູ ດປອຍປະເທດຊາດໃນໄລຍະກອນ ແລະ ພາລະກິດປົກປັກຮັກສາແລະ
ສາງສາພັດທະນາປະເທດຊາດດວຍໄຊຊະນະທີ່ຍິ່ງໃຫຍຈົນມາຮອດປັດຈຸບັນ,ສະພາບການເມືອງຂອງປະເທດເຮົາມີ
ສະຖຽນລະພາບຢາງໝັ້ນຄົງ, ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງບສຸກ, ປະຊາຊົນມີຄວາມສາມັກຄີປອງດອງກັນເປັນປຶກແຜນ,
ມີຄວາມຍຸຕທ
ິ າ ແລະ ເປັນເອກະພາບກັນ.
2) ພື້ນຖານທາງດານເສດຖະກິດ
ເສດຖະກິດແຫງຊາດໄດຮັບການພັດທະນາຢາງຕ່ເນືອ
່ ງ,ໂຄງປະກອບເສດຖະກິດແຫງຊາດໄດຫັນປຽນໄປ
ຕາມທິດຫັນ ເປັນອຸດສາຫະກາແລະທັນສະໄໝ. ດານກະສິກາ: ກສາມາດຜະລິດໄດແລະຮັບປະກັນໄດທາງດານ
ສະບຽງອາຫານຢາງພຽງພກັບຄວາມຕອງການພາຍໃນແລະເລີ່ມມີສວນເຫຼືອໄວເປັນສິນຄາສົ່ງອອກຈານວນໜຶ່ງ.
ດານການຜະລິດອຸດສາຫະກາ:ກ່ສາມາດສາງໄດອຸດສາຫະກາປຸງແຕງຈານວນໜຶ່ງເຊັ່ນ: ໂຮງງານຊີມັງ, ໂຮງງານ
ຜະລິດເຫຼັກກ່ສາງ, ໂຮງງານເບຍ, ໂຮງງານນ້າອັດລົມ, ໂຮງງານປຸງແຕງຜະລິດຕະພັນກະສິກາຈານວນໜຶ່ງ...ແລະ
ຂະແໜງອຸດສາຫະກາພະລັງງານແລະບ່ແຮກເຊັ່ນກັນ ຄື: ມີໂຮງງານໄຟຟາພະລັງນ້າ, ໂຮງງານໄຟຟາຖານຫີນ ແລະ
ລະບົບສາຍສົ່ງໄຟຟາທີກ
່ ວາງຂວາງສົມຄວນ, ມີໂຮງງານປຸງແຕງແຮຄາ, ທອງແດງ ແລະເກືອໂປຕາສ... ແລະ ດານ
ການບລິການ:ກໄດຮັບການພັດທະນາຢາງວອງໄວຄື: ມີທະນາຄານທຸລະກິດທີທ
່ ັນສະໄໝ, ມີລະບົບຕາໜາງການ
ຄາພາຍໃນແລະການຄາສາກົນກັບຫຼາຍປະເທດໃນໂລກ, ມີແຫຼ່ງທອງທຽວທີເ່ ປັນມລະດົກໂລກແລະເປັນເອກະລັກ
ຂອງຊາດທີມ
່ ີຊື່ສຽງລະດັບພາກພື້ນແລະສາກົນຫຼາຍແຫງ.
ເສດຖະກິດມະຫາພາກມີສະຖຽນລະພາບທີ່ໜັກແໜນ, ສາມາດຜານຜາວິກິດການທາງດານເສດຖະກິດການເງິນໃນຂົງເຂດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນປີ2007-2008
ແລະໄພນ້າຖວມທີ່ຮາຍແຮງໃນແຕລະປີ,
ອັດຕາເງິນເຟີ້ກ
ສາມາດຮັກສາໄດໃນລະດັບໜຶ່ງຕົວເລກຕາມແຜນການທີ່ໄດການົດໄວ, ອັດຕາແລກປຽນລະຫວາງເງິນກີບທຽບກັບ
ເງິນບາດແລະເງິນໂດລາໃນໄລຍະ 5 ປີຜານມາກມີສະຖຽນລະພາບດີ (ເໜັງຕີງຢູລະຫວາງ +5% ແລະ -5%.
ດານພື້ນຖານໂຄງລາງ (ເປັນຕົ້ນແມນຂົວທາງ)ໃນປັດຈຸບັນ(2015) ແມນພວກເຮົາມີເສັ້ນທາງໃນທົ່ວປະ
ເທດຍາວທັງໝົດ36.831 ກິໂລແມັດ,ເພີ່ມຂຶ້ນ 320,27% ທຽບກັບປີ 1976; ມີເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມທີເ່ ຊື່ອມ
ຕ່ລະຫວາງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຫາທຸກໆແຂວງໃນທົ່ວປະເທດ,
ພິເສດແມນມີເສັ້ນທາງສາຍຂວາງເຊື່ອມຕ່
ກັບສ.ສ.ຫວຽດນາມແລະໄທທີ່ເປັນເສັ້ນທາງຜານຂອງພາກພື້ນ GMS, ເປັນຕົ້ນແມນເສັ້ນທາງເລກ 9 ແລະທາງ
ເລກ 3; ມີບັນດາເສັ້ນທາງຫຼວງແຫງຊາດ ຕາມແລວທາງຕາເວັນອອກ-ຕາເວັນຕົກຄື: ທາງເລກ 8, ເລກ 12, ເລກ
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6, ເລກ 7, ເລກ 15, ເລກ 16 ແລະ ເລກ 18 ເຊື່ອມຕັດກັບເສັ້ນທາງເໜືອ-ໃຕຄື: ເລກທີ13ແລະ ເລກ 1,
ແລະກາລັງກ່ສາງເສັ້ນທາງລົດໄຟອາຊີລະຫວາງຄຸນໝິງ-ສິງກະໂປຜານ ສປປລາວ (ລະຫວາງ ນະຄອນຫຼວງວຽງ
ຈັນ-ບ່ເຕັນ); ໂຄງການກ່ສາງເສັ້ນທາງລົດໄຟລະຫວາງຂົວມິດຕະພາບແຫງທີ 2 (ເມືອງໄກສອນພົມວິຫານ)-ບານ
ແດນສະຫວັນ(ຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມ),ເສັ້ນທາງທັງໝົດດັ່ງກາວນີ້ເປັນໂຄງລາງພື້ນຖານທີ່ສາຄັນຢາງຍິ່ງສາລັບ
ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດໂດຍສະເພາະແມນເພື່ອເຊື່ອມຕ່ສປປລາວກັບບັນດາປະເທດອອມຂາງ,
ພາກພື້ນແລະສາກົນ, ແນໃສການຫັນປະເທດຈາກທີ່ຕັ້ງທີ່ບ່ມຊ
ີ າຍແດນຕິດກັບທະເລມາເປັນປະເທດທີມ
່ ີເສັ້ນທາງ
ເຊື່ອ ມຕ່ກັບທະເລ ແລະບັນດາປະເທດຕາງໆໃນພາກພື້ນ.
3) ທາແຮງໄດປຽບດານທີ່ຕັ້ງຍຸດທະສາດຂອງປະເທດ:
ປະເທດເຮົາມີທຕ
ີ່ ັ້ງຢູໃຈກາງຂອງອະນຸພາກພື້ນແມນ້າຂອງຕອນລຸມ(GMS),ມີຊາຍແດນຕິດຈອດກັບ5
ປະເທດຄື:ສສຫວຽດນາມ, ສປຈີນ, ໄທ, ກາປູເຈຍແລະມຽນມາ; ໃນນັ້ນ:ໄທແມນຄູການຄາຕົ້ນຕຂອງປະເທດ
ເຮົາ, ຮອງລົງມາແມນສສຫວຽດນາມແລະສປຈີນ. ສປປລາວເປັນປະເທດເຊື່ອ ມຕ່ທາງບົກທີ່ມີໄລຍະທາງສັ້ນທີສ
່ ຸດ
ລະຫວາງສປຈີນແລະບັນດາປະເທດອາຊຽນເປັນຕົ້ນແມນປະເທດໄທ, ກາປູເຈຍ, ມາເລເຊຍ, ສິງກະໂປແລະອິນ
ໂດເນເຊຍ.
ພວກເຮົາສາມາດພັດທະນາຈຸດພິເສດທາງດານທີ່ຕັ້ງຂອງປະເທດໃຫເປັນປະເທດບລິການຜານດານ
ການຄົມມະນາຄົມ-ຂົນສົ່ງທີສ
່ ະດວກ, ວອງໄວແລະປອດໄພລະຫວາງບັນດາປະເທດອອມຂາງແລະໄປຍັງປະເທດ
ທີສ
່ າມ, ສາງໃຫເປັນສູນກາງເສດຖະກິດແລະເປັນໃຈກາງການບລິການຂອງພາກພື້ນໄດ.
4) ທາແຮງບົ່ມຊອນທີໄ່ ດປຽບດານຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ:
ຊັບພະຍາກອນທີ່ດິນ:
ສປປລາວຍັງມີເນື້ອທີ່ດິນກວາງຂວາງພສົມຄວນທີ່ຍັງບ່ທັນໄດຂຸດຄົ້ນແລະນາໃຊໃຫເປັນປະໂຫຍດທາງ
ດານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຊຶ່ງຍັງສາມາດຮອງຮັບການພັດທະນາຂະແໜງການເສດຖະກິດ -ສັງຄົມຕາງໆໄດຫຼາ ຍຕື່ມ
ອີກ. ຈຸດພິເສດຂອງດິນໃນປະເທດເຮົາ, ສວນຫຼາຍແມນຍັງເປັນທີ່ດິນທີ່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ
ຕາມທາມະຊາດ, ຍັງບ່ທັນຖືກທາລາຍຈາກການນາໃຊເຄມີ ແລະ ການຊະລາງຂອງໜາດິນຫຼາຍປານໃດ.
ຊັບພະຍາກອນປາໄມ:
ປະເທດເຮົາມີເນື້ອທີ່ປາດົງດິບປົກຫຸມກວມປະມານ40% 6 ຂອງເນື້ອທີ່ທົ່ວປະເທດ (2010), ເນື້ອທີ່ປາ
ໄມສະເລຍຕ່ຫົວຄົນແມນໄດປະມານ2,65 ເຮັກຕາຊຶ່ງຖືວາສູງກວາໝູຢູໃນຂົງເຂດພາກພື້ນນີ້ (ສສຫວຽດນາມ
1,57 ເຮັກຕາ; ກາປູເຈຍ 0,77 ເຮັກຕາ; ອິນໂດເນເຊຍ 0,41 ເຮັກຕາ, ປະເທດໄທ 0,23 ເຮັກຕາ ແລະສປຈີນ
0,15 ເຮັກຕາຕ່ຄົນ). ນອກນັ້ນ, ສປປລາວ ຍັງມີເຂດທີ່ມີທາແຮງຟື້ນຟູເປັນປາຄືນໄດ 34,75%ຂອງເນື້ອທີ່ທົ່ວ
ປະເທດ.
ຊັບພະຍາກອນນ້າ ແລະ ແຫຼ່ງນ້າ:
ປະເທດເຮົາມີທາແຮງບົ່ມຊອນທາງດານຊັບພະຍາກອນນ້າຢາງຫຼວງຫຼາຍ, ໃນນັ້ນ 32% ຂອງປະລິມານ
ນ້າໃນແມນ້າຂອງທັງໝົດແມນນ້າທີ່ໄຫຼມາຈາກ ສປປລາວ. ໃນແຕລະປີແຫຼ່ງນ້າທັງໝົດມີ 190 ກິໂລແມັດກອນ
(ເທົ່າກັບ 1,7% ຂອງປະລິມານລວມຂອງທະວີບອາຊີທບ
ີ່ ນ
່ ັບລວມເອົາບັນດາປະເທດຕາເວັນອອກກາງ); ສະເລຍ
ຕ່ຫົວຄົນແມນເທົ່າກັບ 34.435 ແມັດກອນ (ເກືອບເທົ່າ 10,6 ເທື່ອຂອງລະດັບສະເລຍໃນທະວີບອາຊີ, 10,5
ເທື່ອຂອງປະເທດໄທ, 7,5 ເທື່ອຂອງ ສສຫວຽດນາມ, 3,9 ເທື່ອຂອງກາປູເຈຍ). ສັງລວມແລວ, ໃນແຕລະປີ
ຊັບພະຍາກອນນ້າທີໄ່ ດເກີດຂຶ້ນເອງຈາກທາມະຊາດຢູພາຍໃນປະເທດເຮົາລວມກັບສາຍນ້າຈາກປະເທດໃກຄຽງທີ່

6

ຂ້ມູນຈາກ ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປາໄມ. 2012. ບົດລາຍງານ ການສາຫລວດອັດຕາປົກຫຸມປາໄມ 2010.
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ໄຫຼເຂົ້າສູປະເທດລາວແມນ 334 ກິໂລແມັດກອນ; ສະເລຍໃສຫົວຄົນແມນ 60.318 ແມັດກອນ (ເກືອບເທົ່າ
9,5 ເທື່ອຂອງປະເທດໄທ, 5,4 ເທື່ອຂອງປະເທດຫວຽດນາມ, 1,7 ເທື່ອຂອງປະເທດກາປູເຈຍ).
ທາແຮງດານແຫຼ່ງນ້າດັ່ງກາວນີ້ເປັນເງືອ
່ ນໄຂອັນດີສາລັບການກ່ສາງເຂື່ອນໄຟຟານ້າຕົກຢູຫຼາຍແຫງ,ເຮັດໃຫ
ສປປລາວມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊອນໃນການກ່ສາງແຫຼ່ງກາເນີດໄຟຟາພະລັງນ້າທັງໝົດປະມານ 23.000 ເມກາ
ວັດ; ໃນປັດຈຸບັນພວກເຮົາຫາກ່ໄດນາໃຊພຽງປະມານ 11%ຂອງທາແຮງບົ່ມຊອນທັງໝົດທີ່ມີຢູ (ບ່ນັບໄຟຟາ
ຄວາມຮອນຈາກຖານຫີນ, ໄຟຟາພະລັງງານລົມ, ໄຟຟາແສງຕາເວັນແລະອື່ນໆ).
ນອກຈາກນັ້ນ,
ແຫຼ່ງນ້າຍັງມີຄວາມສາຄັນຫຼາຍສາລັບການບລິໂພກ,ການໃຊສອຍໃນຊີວິດປະຈາວັນ,
ການລຽງສັດ,ການປະມົງ, ການເດີນ ເຮືອ, ການທອງທຽວ (ແມນ້າລາເຊ, ນ້າຕົກຕາດ, ແກງ, ໜອງ, ຄອງ, ບຶງ...)
ແລະອື່ນໆ.
ຊັບພະຍາກອນແຮທາດ:
ປັດຈຸບັນ, ການສາຫຼວດແຮທາດຂັ້ນພື້ນຖານຂອງພວກເຮົາແມນຍັງບ່ທັນສາເລັດທົ່ວປະເທດເທື່ອ, ສວນ
ການສາຫຼວດລະອຽດກມີພຽງບາງກິດຈະການແຮທາດທີ່ບລິສັດລົງທຶນເປັນຜູສາຫຼວດເອງເທົ່ານັ້ນ.ສະນັ້ນ,ຈຶ່ງຍັງບ່
ທັນສາມາດການົດໄດຢາງຄົບຖວນເທື່ອວາມີແຫຼ່ງແຮທາດຊະນິດໃດແດຢູໃນພື້ນດິນຂອງປະເທດເຮົາແລະມີ
ປະລິມານສະສົມຫຼາຍປານໃດ. ຕາມຂ້ມູນການສາຫຼວດທີຜ
່ ານມາໄດພົບເຫັນແຮທາດຈານວນໜຶ່ງເຊັ່ນ:ຄາ,ທອງ,
ເງິນ,ກົ່ວ,ຊືນ,ສັງກະສີ,ຫີນກາວ,ບົກຊິດ,ໂປຕາສ,ຖານຫີນ, ແກວປະເສີດ, ອັງຕີມອນ, ແຮເຫຼັກ, ເລຕາລິດແລະ
ອື່ນໆ... ຊຶ່ງໃນປັດຈຸບັນໄດຂຸດຄົ້ນແລະປຸງແຕງບາງແຮທາດທີສ
່ າຄັນຈານວນໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ.
ຮອດທາຍປີ 2011,ໄດມີບັນດາບລິສັດລົງທຶນດານບ່ແຮຈາກພາຍໃນແລະຕາງປະເທດທີ່ມີສັນຍາຂຸດຄົ້ນ
ແຮທາດທີສ
່ າຄັນຕ່ເສດຖະກິດແຫງຊາດຈານວນ 97 ກິດຈະການ(ໂຄງການ), ມີເນື້ອທີ່ຂຸດຄົ້ນທັງໝົດ2.749 ກິ
ໂລຕາແມັດ, ກວມເອົາ 1,16% ຂອງເນື້ອທີທ
່ ົ່ວປະເທດ. ບັນດາໂຄງການດັ່ງກາວ ໄດກາຍເປັນແຫຼ່ງການ
ຂະຫຍາຍຕົວທີສ
່ າຄັນຂອງເສດຖະກິດແຫງຊາດ, ເປັນການສາງລາຍຮັບເຂົ້າງບປະມານຂອງລັດຢູໃນອັນດັບຕົ້ນໆ
ແລະເປັນການສາງວຽກເຮັດງານທາໃຫແກປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ. ສວນເນື້ອທີ່ຊອກຄົ້ນ, ສາຫຼວດແລະຂຸດຄົ້ນທີ່
ລັດຖະບານໄດອະນຸມັດແລວນັ້ນມາຮອດປັດຈຸບັນແມນກວມເອົາປະມານ 28% ຂອງເນື້ອທີ່ທົ່ວປະເທດໂດຍ
ສວນໃຫຍແມນຍັງຢູໃນຂັ້ນຕອນການຊອກຄົ້ນແລະສາຫຼວດ.
5) ທາແຮງບົ່ມຊອນດານແຫຼ່ງທອງທຽວ:
ປະເທດເຮົາມີທາແຮງບົ່ມຊອນທາງຊັບພະຍາກອນທອງທຽວດານທາມະຊາດ, ວັດທະນະທາ ແລະ
ປະຫວັດສາດເຊັ່ນ: ມລະດົກໂລກຫຼວງພະບາງ ເຊິ່ງໄດຮັບການຍອງຍຈາກນັກທອງທຽວຫຼາຍປະເທດໃນໂລກ ວາ
ເປັນ ປະເທດທີ່ໜາທອງທຽວທີສ
່ ຸດໃນໂລກ, ມລະດົກໂລກວັດພູຈາປາສັກ, ທົ່ງໄຫຫີນຊຽງຂວາງ, ວັດວາອາຮາມ,
ວັດທະນາທາຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ວິຖີຊີວິດຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ, ນ້າຕົກຕາດ, ຖ້າ, ປາສະຫງວນ, ພູຜາ
, ປາໄມຂຽວງາມຕະຫຼອດປີ, ອາກາດສົດ ແລະ ອື່ນໆ.
ປັດຈູບັນ, ຊັບພະຍາກອນທອງທຽວຢູປະເທດເຮົາ ຍັງບ່ທັນໄດຮັບການພັດທະນາໃຫເປັນລະບົບຄົບຊຸດ
ເທື່ອເປັນຕົ້ນແມນການສາງສິ່ງອານວຍຄວາມສະດວກ, ການບລິການທີໄ່ ດມາດຕະຖານ ແລະ ການໂຄສະນາ.
ການພັດທະນາຂະແໜງປີ່ນອອມການທອງທຽວ ກ່ຍັງບ່ທັນເປັນລະບົບຄົບຊຸດ, ຍັງມີຊັບພະຍາກອນທອງທຽວ
ຫຼາຍແຫງຢູເຂດຫາງໄກສອກຫຼີກ ທີຍ
່ ັງບ່ທັນໄດຮັບການສາຫຼວດ ແລະ ບຸກເບີກເສັ້ນທາງໄປເຖິງ. ສະນັ້ນ, ຈິ່ງເຫັນ
ວາໂອກາດ ແລະ ທາແຮງບົມຊອນໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນທອງທຽວຂອງລາວເຮົາແມນຍັງມີຫຼວງຫຼາຍ.
5) ທາແຮງດານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ:
ໃນປີ 2015, ພົນລະເມືອງລາວມີປະມານ 6,5ລານຄົນໂດຍສວນໃຫຍແມນເປັນພົນລະເມືອງໜຸມທີ່ມີ
ອາຍຸຕ່າກວາ 20ປີກວມເອົາຫຼາຍກວາ 48%ຂອງຈານວນພົນລະເມືອງທັງໝົດ.
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ໃນນັ້ນ, ພົນລະເມືອງໃນກຸມອາຍຸ 0-14 ປີມີປະມານ 2,34 ລານຄົນ (ຍິງ 1,1ລານຄົນ), ກຸມອາຍຸ 15-64 ປີ
ປະມານ 4,04 ລານຄົນ (ຍິງ 2,03 ລານຄົນ)ແລະ ຄາດວາຮອດປີ2015,ພວກເຮົາຈະມີພົນລະເມືອງໃນກຸມອາຍຸ
0-14 ປີຫດລົງເປັນ 2,32 ລານຄົນ (ຍິງ 1,15 ລານຄົນ),ກຸມອາຍຸ 15-64 ປີ ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 4,16 ລານຄົນ (ຍິງ
2,09 ລານຄົນ),ກຸມອາຍຸ 65 ປີຂຶ້ນໄປ ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 253 ພັນຄົນ (ຍິງ 137 ພັນຄົນ).
ສາລັບປະຊາກອນໃນເກນອາຍຸອອກແຮງງານ(15-64ປີ)ມີທາອຽງເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 57%ໃນປີ 2005 ແລະ
ຈະເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 62%ໃນປີ 2015;ສວນປະຊາກອນອາຍຸ 65 ປີຂຶ້ນໄປຈະມີປະມານ 4%. ຈາກຕົວເລກດັ່ງກາວ
ສະແດງໃຫເຫັນວາປະຊາກອນລາວໃນເກນອາຍຸອອກແຮງງານ(15-64
ປີ)ຈະເປັນກາລັງແຮງງານທີເ່ ຂັ້ມແຂງ
ສາລັບການພັດທະນາເສດຖະກິດໃນອະນາຄົດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ປະຊາກອນໃນປະເທດເຮົາແມນປະກອບດວຍ
ຫຼາຍຊົນເຜົ່າທີ່ມວ
ີ ັດທະນະທາຮີດຄອງປະເພນີທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ແຕກຕາງກັນຊຶ່ງອັນນີ້ກຈະເປັນທາແຮງທີ່ສາຄັນ
ໜຶ່ງຂອງການພັດທະນາປະເທດໃນຕ່ໜາ.

2.1.2.2 ສິ່ງທາທາຍ ແລະຂ້ຈາກັດ
ໄປພອມກັບບັນດາທາແຮງບົ່ມຊອນທີພ
່ ວກເຮົາມີຄດ
ື ັ່ງກາວມານັ້ນ, ພວກເຮົາກຍັງມີບັນດາຂ້ຈາກັດ ແລະ
ສິ່ງທາທາຍຕ່ການພັດທະນາຈານວນໜຶ່ງຄືດັ່ງນີ້:
1)ຄຸນນະພາບ
ແລະປະລິມານທາງດານຊັບພະຍາກອນມະນຸດເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮອງ
ຕອງການຂອງການພັດທະນາຍັງຈາກັດຢູເຊັ່ນ:ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ພຽງພທັງທັງດານປະລິມານ
ແລະຄຸນນະພາບ, ແຕແຮງງານລາວສວນໃຫຍ (70% ຂອງແຮງງານທັງໝົດ) ແມນຍັງເຮັດວຽກຢູໃນຂະແໜງກະ
ສິກາແບບແຮງງານຄອບຄົວກະແຈກກະຈາຍຢູຕາມເຂດຊົນນະບົດແລະຫາງໄກສອກຫຼີກ, ເຮັດໃຫການສະໜອງ
ແຮງງານສາລັບໂຄງການພັດທະນາຕາງໆຍັງຂາດແຄນຫຼາຍ, ຊຶ່ງຈາເປັນຕອງໄດນາເຂົ້າແຮງງານຈາກຕາງປະເທດເປັນ
ຈານວນບ່ໜອຍໂດຍສະເພາະແມນຈາກສສຫວຽດນາມ. ປະເທດເຮົາຍັງບ່ທັນມີນັກບລິຫານ, ນັກວິທະຍາສາດ,
ນັກຊຽວຊານ, ກາມະກອນທີ່ມສ
ີ ີມື ແລະວິຊາການທີ່ເກັ່ງພຽງພ ໂດຍສະເພາະໃນຂົງເຂດການຜະລິດ, ຊຶ່ງໃນຕົວຈິງ
ແລວແມນຍັງອີງໃສຊຽວຊານຈາກຕາງປະເທດຫຼາຍ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕອງການຂອງໂຄງການພັດທະນາ
ຕາງໆ.
2)ແຫຼ່ ງທຶນ ເພື ່ອ ການພັດ ທະນາຂອງພວກເຮົ າຍັງຈາກັດ ຊຶ່ງທຶນ ສວນໃຫຍແມນຍັງອີງ ໃສທຶ ນມາຈາກ
ຕາງປະເທດເປັນຕົ້ນຕ, ໂດຍສະເພາະແມນການລົງທຶນໂດຍກົງ, ການກູ ຢືມ ແລະການຊວຍເຫຼືອລາຈາກຕາງປະ
ເທດ. ການອີງໃສແຫຼ່ງທຶນ ມາຈາກຕາງປະເທດຄືດັ່ງກາວນັ້ນ ໄດກາຍເປັນ ສິ່ງທາທາຍຕ່ພາຍໃນຂອງພວກເຮົ າ
ເປັນຕົ້ນແມນບັນຫາຄວາມເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ບັນຫາການຂຶ້ນກັບປັດໃຈພາຍນອກ, ບັນຫາສັງຄົມ, ບັນຫາການຄຸ ມ
ຄອງ, ບັນຫາຜົນປະໂຫຍດ ແລະອື່ນໆ. ພາຍຫຼັງປະເທດເຮົາສາມາດບັນ ລຸໄດມາດຖານຫດພົ້ນ ອອກຈາກຄວາມ
ດອຍພັດທະນາໃນປີ 2020 ແລະ ຂາມຜານຈາກປະເທດດອຍພັດທະນາຢາງຂາດຕົວ ໃນປີ 2025 ແລວ, ບາງ
ສິດທິພິເສດຂອງຄູຮວມພັດທະນາສາກົນ ທີ່ໃຫແກປະເທດດອຍພັດທະນາສາລັບປະເທດເຮົາກຈະຄອຍຫດໜອຍ
ຖອຍລົງເປັນກາວໆ.
3)ການພັດທະນາເສດຖະກິດທີ່ຂະຫຍາຍຕົວສູງ ແລະລາຍຮັບຂອງລັດ ຖະບານໃນໄລຍະຜານມາຕົ້ນຕ
ແມນມາຈາກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດເປັນຫຼັກ ໂດຍສະເພາະແມນການຂຸດຄົ້ນບ່ແຮ ແລະ ໄຟຟາພະລັງນ້າ, ແຕ
ລາຍຮັບຕົວຈິງຂອງປະຊາຊົນສວນຫຼາຍພັດຍັງຕ່າ ຊຶ່ງສະແດງອອກຄືປະຊາຊົນຫຼາຍກວາ70% ເອື່ອຍອີງໃສຂະ ແ
ໜງກະສິກາເພື່ອ ການທາມາຫາກິນລຽງຊີບ. ແຕໄລຍະ15 ປີຜານມານີ້,ຂະແໜງກະສິກາຂະຫຍາຍຕົວສະເລຍພຽງ
ແຕ 2,8% ຕ່ປີເທົ່ານັ້ນ, ໃນຂະນະທີພ
່ ົນລະເມືອງລາວເຮົາ ພັດເພີ່ມຂຶ້ນ 2,2%ຕ່ປີ, ນັ້ນໄດສະແດງໃຫເຮົາເຫັນວາ
ລາຍໄດຂອງປະຊາຊົ ນ ທີ ່ເ ອື ່ອ ຍອີ ງນາຂະແໜງກະສິ ກ າແມນເພີ ່ມ ຂຶ ້ນ ໃນລະດັບ ຕ່ າຫຼາຍ.
ການພັດ ທະນາ
ເສດຖະກິດທີ່ຍັງອາໃສຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດເປັນ ຫຼັກນັ້ນຍັງຈະພົບ ກັບບັນຫາທີ່ຕ ິດພັນກັບການ
ພັດທະນາໃຫມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ສີຂຽວອີກດວຍ.
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4)ສະພາບການໄຫຼເຂົ້າຂອງທຶນໂດຍສະເພາະແມນຈາກການສົ່ງອອກສິນຄາໃນຂະແໜງຊັບພະຍາກອນ
ທາມະຊາດ,
ການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕາງປະເທດແລະເງິນຊວຍເຫຼືອເພື່ອການພັດທະນາເປັນຈານວນຫຼວງຫຼາຍ
ອາດຈະມີທາອຽງເຮັດໃຫອັດຕາແລກປຽນຕົວຈິງຂອງເງິນກີບລາວແຂງຄາຂຶ້ນ,ກົດດັນໃຫມີໄພເງິນເຟີ້ພາຍໃນແລະ
ເຮັດ ໃຫຄວາມສາມາດແຂງຂັນຂອງອຸດສາຫະກາປຸງແຕງເພື່ອສົ່ງອອກຫດລົງ. ສະພາບດັ່ງກາວນີ້, ອາດຈະເປັນສິ່ງ
ທາທາຍທີ່ຈາກັດອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວທາງດານເສດຖະກິດຂອງປະເທດໃນອະນາຄົດກ່ເປັນໄດ7.
5) ຂ້ຈາກັດແລະສິ່ງທາທາຍອື່ນໆເຊັ່ນ: ໂຄງລາງພື້ນຖານຍັງບ່ທັນພຽງພ ແລະ ສະດວກສະບາຍເທືອ
່ , ຄາ
ຂົນສົ່ງສິນຄາອອກແລະນາເຂົ້າຈາກປະເທດທີ່ສາມ ແມນສູງຫຼາຍເມື່ອ ທຽບກັບປະເທດຕາງໆໃນພາກພື້ນ , ການ
ເຊື່ອມຕ່ດານຄົມມະນາຄົມທາງອາກາດໂດຍກົງກັບປະເທດທີ່ສາມຍັງບ່ຫຼາຍໂດຍສະເພາະແມນຕອງຜານປະເທດ
ໄທຫຼືສສຫວຽດນາມເປັນສວນໃຫຍ.ກົນໄກການບລິຫານຄຸມຄອງຍັງບ່ທັນລົ່ງລຽນເທົ່າທີ່ຄວນ, ຄວາມກຽມພອມ
ເພື່ອເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນແລະສາກົນຍັງມີຂ້ຈາກັດ, ຄວາມສາມາດແກງແຍງແຂງຂັນທາງດານການຄາກັບ ບັນດາ
ປະເທດໃນພາກພື້ນແລະສາກົນຍັງຈາກັດຫຼາຍ, ສະຕິເຄົາລົບ ລະບຽບກົດໝາຍຂອງພະນັກງານ ແລະ ປະຊາຊົນເຮົາ
ຍັງບ່ເຂັ້ມງວດເທົ່າທີ່ຄວນ, ປະກົດການຫຍ້ທດ
້ ານສັງຄົມຍັງແຜຫຼາຍ, ຄວາມຍຸຕິທາທາງສັງຄົມຍັງບ່ທັນຮັບ ປະກັນ
ໄດຢາງທົ່ວເຖິງເທົ່າທີຄ
່ ວນ ຄືຍັງມີກລະນີແມຍິງ ແລະ ເດັກຍິງຖືກຕົວະຍົວະຫຼອກລວງໄປເຮັດວຽກຢູຕາງປະເທດ
ແບບຜິດກົດໝາຍ, ພວກເຂົາເຫຼົ່ານັ້ນ ຈຶ່ງຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການໃຊຄວາມຮຸນແຮງ, ການຄາມະນຸດ, ການຂູດຮີດ
ທາງເພດແລະອື່ນໆ.

2.2

ວິໄສທັດຮອດປີ2030:

ໂດຍອີງໃສສະພາບແວດລອມສາກົນ, ຈຸດພິເສດ, ສະພາວະຄວາມເປັນຈິງແລະແນວທາງຍຸດທະສາດຂອງ
ການພັດທະນາ ສປປ ລາວເຮົາ. ລັດຖະບານ ແຫງ ສປປລາວ, ຈຶ່ງໄດວາງວິໄສທັດຂອງການພັດທະນາປະເທດ
ຮອດປີ 2030 ໄວດັ່ງນີ້:
ຮອດປີ 2030, ສປປລາວສາງໄດບາດລຽວໃໝໃນການພັດທະນາໃຫກາຍເປັນປະເທດກາລັງພັດທະນາທີ່
ມີລາຍຮັບປານກາງສູງຕາມທິດເສດຖະກິດ-ສັງຄົມພູມປັນຍາ, ສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ, 8 ລາຍໄດແຫງຊາດສະເລຍຕ່
ຫົວຄົນເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວາ4 ເທົ່າຂອງປີ 2015,ມີອຸດສາຫະກາເສົາຄ້າ ແລະ ໂຄງລາງພື້ນຖານເສດຖະກິດທີເ່ ຂັ້ມ
ແຂງສາລັບການຫັນເປັນອຸດສາຫະກາ ແລະທັນສະໄໝ,ເສດຖະກິດຕະຫຼາດຕາມທິດສັງຄົມນິຍົມໄດຮັບການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດຢາງເປັນລະບົບຫຼາຍຂຶ້ນ; ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງບສຸກ, ຍຸຕທ
ິ າ, ມີປະຊາທິປະໄຕ ແລະສີວໄິ ລ, ປະຊາຊົນ
ບັນດາເຜົ່າມີຄວາມສາມັກຄີເປັນປຶກແຜນ, ຄວາມແຕກໂຕນກັນດານການພັດທະນາລະຫວາງຕົວເມືອງ ແລະ
ຊົນນະບົດ, ຊັ້ນຄົນຕາງໆໃນສັງຄົມຖືກຫຍັບໃກເຂົ້າຫາກັນ, ຄຸນນະພາບຊີວິດການເປັນຢູຂອງປະຊາຊົນໄດຮັບ
ການຍົກລະດັບສູງຂຶ້ນ,ຊັບພະຍາກອນມະນຸດໄດຮັບການພັດທະນາມີຄຸນນະພາບດີຂຶ້ນ, ປະຊາຊົນສາມາດເຂົ້າເຖິງ
ການບລິການສັງຄົມທີ່ມີຄຸນນະພາບຢາງທົ່ວເຖິງ, ສິດທິຂອງພົນລະເມືອງມີການຮັບປະກັນດວຍການຄຸມຄອງລັດ
ຕາມກົດໝາຍທີສ
່ ັກສິດ, ລະບອບການປົກຄອງຕາມທິດ 3 ສາງມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ; ສິ່ງແວດລອມທາມະຊາດໄດ
ຮັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະນາໃຊຢາງມີປະສິດທິພາບ ແລະຍືນຍົງ; ລະບົບການເມືອງການປົກຄອງມີສະຖຽນລະ
ພາບແລະເຂັ້ມແຂງ;ມີຄວາມສາມາດເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ເຊື່ອມຈອດຢາງກວາງຂວາງແລະເລິກເຊິ່ງກັບພາກພື້ນ ແລະ
ສາກົນ.
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ຖາຫາກມູນຄາການລົງທຶນຂອງຕາງປະເທດ ແລະ ເງິນຊວຍເຫຼືອເພື່ອການພັດທະນາຫາກຫດລົງ 10% ຕ່ປີ ຕະຫຼອດໄລຍະແຕສົກປີ
2015 ຫາ 2020 ຈະເຮັດໃຫອັດຕາການຂະຫຽາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດໂດຍລວມໃນແຕລະປີຫດລົງ ສະເລຍ 0,5%.
8
ລວມຍອດລາຍຮັບປະຊາຊາດຕ່ຫົວຄົນ (GNI ຄິດໄລແບບ Atlas) ຕອງຢູໃນລະຫວາງ 6.500-20.100 ໂດລາຕາມມາດຖານຂອງ
ປະເທດລາຍຮັບປານກາງສູງ ຊຶ່ງຄາດຄະເນແລວ ຮອດປີ 2030GNI ຂອງປະເທດເຮົາ ສະເລຍຕ່ຫົວຄົນຢາງໜອຍຕອງບັນລຸໄດ
7.350 ໂດລາສະຫະລັດ, ເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 4 ຫາ 5 ເທົ່າ GNI ໃນປີ 2015.
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2.3

ຍຸດທະສາດພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025):

ຍຸດທະສາດພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025) ແມນຍຸດທະສາດບຸກທະລຸ
ເພື່ອພັດທະນາປະເທດໃຫຫດພົ້ນຈາກສະຖານະພາບຄວາມດອຍພັດທະນາໃນປີ2020 ແລະສືບຕ່ສູຊົນຂາມຜານ
ຈາກສະຖານະພາບດັ່ງກາວໃຫໄດຢາງຂາດຕົວໃນປີ2025 ຊຶ່ງຍຸດທະສາດນີໄ້ ດການົດທິດທາງລວມ, ເປົ້າໝາຍ
ແລະ ຄາດໝາຍລວມ ແລະ ບັນດາຍຸດທະສາດລະດັບຊາດທີເ່ ປັນບຸລມ
ິ ະສິດໄວດັ່ງຕ່ໄປນີ້:

2.3.1 ທິດທາງລວມ:
1) ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ ຄັ້ງທີ X ແລະ XI ຂອງພັກ ໃຫເປັນແຜນຍຸດທະສາດ
ພັດທະນາເສດ ຖະກິດ-ສັງຄົມຕາມທິດສາງບາດກາວບຸກທະລຸທັງ 4 ດານໃຫເຂັ້ມແຂງ, ຮັບປະກັນສະ
ຖຽນລະພາບທາງດານການເມືອງໃຫມີຄວາມໝັ້ນຄົງໜັກແໜນ, ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງບສຸກ, ມີປະຊາ
ທິປະໄຕ, ສີວິໄລແລະ ຍຸດຕິທາ.
2) ຕັ້ງໜາ ແລະ ສູຊົນປະຕິບັດບັນດາຄາດໝາຍຫດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບດອຍພັດທະນາ ໃນປີ
2020 (LDCs), ສາງພື້ນຖານໃຫແກການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຢາງຕ່ເນື່ອງ ແລະ ໝັ້ນທຽງ
ເພື່ອ ຫຼີກລຽງຂຸມປະເທດທີ່ມີລາຍຮັບປານກາງ, ປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍການພັດທະນາ ຕາມທິດສີຂຽວ
ແລະ ຍືນຍົງ(SDGs).
3) ພັດທະນາຢາງສົມສວນລະຫວາງການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ວັດທະນາທາ-ສັງຄົມ, ພັດທະນາຊັບພະ
ຍາກອນມະນຸດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ, ໂດຍຖືເອົາ:
 ການພັດທະນາເສດຖະກິດເປັນໃຈກາງ: ໂດຍຊຸກຍູໃຫເສດຖະກິດມີການຂະຫຍາຍຕົວຢາງຕ່ເນື່ອງ,
ໝັ້ນທຽງ, ມີຄຸນນະພາບຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ; ຫັນປຽນໂຄງປະກອບເສດຖະກິດໃຫໄປ
ຕາມທິດຫັນເປັນອຸດສາຫະກາ ແລະ ທັນສະໄໝ, ໂດຍເນັ້ນໃສການຜະລິດກະສິກາເພື່ອຄ້າປະກັນ
ສະບຽງອາຫານ, ການພັດທະນາຂະແໜງການ ແລະ ການຜະລິດທີ່ມີມູນຄາເພີ່ມສູງຂຶ້ນຕິດພັນກັບ
ອຸດສາຫະກາ ແລະ ການບລິການໂດຍສະເພາະອຸດສາຫະກາໄຟຟາແລະປຸງແຕງ, ບລິການທີ່ປິ່ນອອມ
ການທອງທຽວ,
ຫັນເປັນເສດຖະກິດສັງຄົມພູມປັນຍາ;ຊຸກຍູການພັດທະນາແລະ
ນາໃຊ
ວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີທກ
ີ່ າວໜາ ແລະ ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລອມເຂົ້າສູການຜະລິດ; ນາໃຊທາ
ແຮງບົ່ມຊອນທີໄ່ ດປຽບຂອງປະເທດ, ຂະແໜງການ ແລະ ເຂດແຄວນຕິດພັນກັບກາລະໂອກາດຂອງ
ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ໃຫມີປະສິດທິຜົນສູງສຸດ; ຕິດຕາມ ແລະ ຄຸມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ
ມີສະຖຽນລະພາບ, ເພີມ
່ ທະວີຄວາມສາມາດແຂງຂັນຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນອຍ-ກາງ ແລະ ສົ່ງ
ເສີມການສາງ ແລະ ພັດທະນາຜູປະກອບການໃໝ; ສົ່ງເສີມການລະດົມແຫຼ່ງທຶນຈາກທຸກພາກສວນ
ເສດຖະກິດເຂົ້າສູການພັດທະນາ.
 ການພັດທະນາວັດທະນາທາ-ສັງຄົມເປັນເປົ້າໝາຍຂອງການພັດທະນາ: ໂດຍສຸມໃສແກໄຂຄວາມທຸກ
ຍາກຂອງປະຊາຊົນໃຫດີຂຶ້ນເທື່ອລະກາວ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສົ່ງເສີມວັດທະນະທາອັນດີງາມຂອງ
ຊາດ ສົມທົບກັບວັດທະນະທາອັນຍອດຍິ່ງຂອງສາກົນ; ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫໄດທັງ
ດານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ໂດຍສຸມໃສພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ
ແຮງງານ ເພື່ອແນໃສສາງນັກວິທະຍາສາດ, ນັກຄົ້ນຄວາ, ນັກຊຽວຊານ, ນັກວິຊາການ ແລະ ແຮງ
ງານສີມໃື ນດານຕາງໆ; ຫດຜອນອັດຕາການຕາຍຂອງແມ ແລະ ເດັກນອຍ, ຍົກລະດັບອາຍຸຍືນ
ສະເລຍຂອງປະຊາຊົນໃຫສູງຂຶ້ນ
ດວຍການພັດທະນາຂະແໜງສະຫວັດດີການສັງຄົມໃຫດີຂຶ້ນ,
ຂະຫຍາຍລະບົບປົກປອງທາງສັງຄົມໃຫກວາງຂວາງກວາເກົ່າ, ເພີ່ມທະວີຄວາມຍຸຕິທາຂອງສັງຄົມ,
ຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໃຫສູງຂຶ້ນ.
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ການປົກປັກຮັກສາສະພາບແວດລອມເປັນສິ່ງຈາເປັນ: ໂດຍສຸມໃສປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຟື້ນຟູສະພາບ
ແວດລອມທາມະຊາດໃຫມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ເປັນສີຂຽວ, ພັດທະນາກົນໄກຮັບມືກັບການ
ປຽນແປງຂອງດິນຟາອາກາດ, ຮັບປະກັນການນາໃຊຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດໃຫເກີດປະໂຫຍດສູງ
ສຸດ, ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ-ຍືນຍົງ.
4) ຮັບປະກັນຄວາມສະຫງບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອຍຂອງສັງຄົມ,ພັດທະນາການປົກຄອງ ແລະ
ລະບອບລະບຽບການບລິຫານລັດດວຍກົດໝາຍໃຫມີຄວາມສັກສິດ; ຫັນບັນດາກະຊວງ-ອົງການຂັ້ນສູນ
ກາງ ໃຫປະຕິບັດພາລະບົດບາດຄຸມຄອງມະຫາພາກເປັນຕົ້ນຕ ແລະ ເພີ່ມຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫອົງການ
ປົກຄອງທອງຖິ່ນຫຼາຍຂຶ້ນຕາມທິດ 3 ສາງ ໃຫມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ໜັກແໜນ ແລະ ຍືນຍົງ-ຕ່ເນື່ອງ.
5) ເພີ່ມທະວີການຮວມມື, ການເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ເຊື່ອມຈອດກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ຫັນປະເທດໃຫ
ເປັນ ໃຈກາງເຊື່ອມຕ່ ແລະ ການບລິການຜານຂອງພາກພື້ນໃຫມີປະສິດທິຜົນສູງສຸດ, ເຂົ້າຮວມຂະບວນ
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສາກົນຢາງເປັນເຈົ້າການຕາມແນວທາງການຕາງປະເທດຂອງພັກ ແລະ ນະໂຍບາຍ
ຂອງລັດຖະບານ, ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມາດແກງແຍງແຂງຂັນ, ໝູນໃຊກາລະໂອກາດຂອງຕະຫຼາດປະເທດ
ອອມຂາງ.


2.3.2 ເປົ້າໝາຍ ແລະ ຄາດໝາຍລວມຂອງຍຸດທະສາດຮອດປີ 2025:
1) ຮັກສາສະຖຽນລະພາບທາງດານການເມືອງໃຫໜັກແໜນບົນພື້ນຖານການສືບຕ່ປັບປຸງບູລະນະລະບອບ
ປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນທີມ
່ ີພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວເປັນແກນນາໃຫມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ,
ໝັ້ນຄົງ
ແລະມີປະຊາທິປະໄຕ; ມີຄວາມສາມັກຄີປອງດອງເປັນປຶກແຜນພາຍໃນຊາດຢາງໜັກແໜນ; ສັງຄົມມີ
ຄວາມສະຫງບ,ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອຍ ແລະ ຍຸຕິທາ;
2) ພັດທະນາປະເທດສາລັບໄລຍະຂາມຜານການຫດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມດອຍພັດທະນາໃຫ
ໄດຢາງໜັກແໜນໃນປີ 2025 (LDCs); ສູຊົນປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
(SDGs) ໃຫມີຄວາມຄືບໜາເພື່ອສາມາດບັນລຸໄດໃນປີ 2030.
3) ຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຂະຫຍາຍຕົວສະເລຍບ່ຫດ 7,5%ຕ່ປີ, ຮອດປີ 2025 ລວມຍອດຜະລິດ
ຕະພັນພາຍໃນຕ່ຫົວຄົນໃຫບັນລຸໄດຫຼາຍກວາ 2 ເທົ່າຕົວທຽບກັບປີ2015;
4) ຫດຜອນອັດຕາຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນໃຫຢູໃນລະດັບບ່ເກີນ 5%; ສາງຄອບຄົວພັດທະນາໃຫ
ໄດຫຼາຍກວາ 60%ຂອງຈານວນຄອບຄົວທັງໝົດ; ສາງບານພັດທະນາໃຫໄດຫຼາຍກວາ 70%ຂອງ
ຈານວນບານທັງໝົດໃນທົ່ວປະເທດ;
5) ຊັບພະຍາກອນມະນຸດໄດຮັບການພັດທະນາດີຂຶ້ນ 9 , ພົນລະເມືອງລາວໃນເກນອາຍຸໄດຮັບການສຶກສາ
ພື້ນຖານຂັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນ.ປະຊາຊົນໄດຮັບການບລິການດານສາທາລະນະສຸກທີ່ມີຄຸນນະພາບຢາງທົ່ວ
ເຖີງ ແລະ ມີອາຍຸຍືນສະເລຍສູງກວາ 73 ປີ. ວຽກງານງານກິລາໄດຮັບການພັດທະນາກາວສູລະດັບ
ສາກົນ ແລະ ຫັນບາງປະເພດກິລາທີ່ມີທາແຮງໃຫເປັນກິລາອາຊີບ.ພົນລະເມືອງໄດເຂົ້າຮວມໃນລະບົບ
ການປົກປອງທາງສັງຄົມຢາງກວາງຂວາງ, ກາລັງແຮງງານໄດຮັບການພັດທະນາທັງດານປະລິມານ ແລະ
ຄຸນນະພາບ ສາມາດຕອບສະໜອງໄດຕາມຄວາມຕອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ. ສາງນັກຄົ້ນຄວາ
ວິທະຍາສາດໃຫໄດຫຼາຍກວາ 11 ຄົນຕ່ປະຊາກອນ 10 ພັນຄົນ, ສາງໃຫໄດບັນດາສະຖາບັນຄົ້ນຄວາ,
ສູນຝຶກອົບຮົມ, ສູນຖາຍຖອດເຕັກໂນໂລຊີ, ສູນບລິການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຫອງ
ທົດລອງທີ່ເຫັນວາມີຄວາມຈາເປັນ.
9

ຮອດປີ 2025ຄາດວາພົນລະເມືອລາວຈະມີປະມານ 7,67 ລານຄົນ ແລະ ມີກ າລັງແຮງງານທັງໝົດປະມານ4,7 ລານຄົນ (ອີງຕາມທາ
ອຽງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງກາລັງແຮງງານໃນເກນອາຍຸເຮັດວຽກ(15-60 ປີ).
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6) ປົກປັກຮັກສາແລະຟື້ນຟູເນື້ອທີ່ປາໄມປົກຫຸມໃຫຢູໃນລະດັບບ່ຫດ 70% ຂອງເນື້ອທີທ
່ ົ່ວປະເທດ(ນັບ
ທັງພື້ນທີ່ປູກຕົ້ນໄມອຸດສາຫະກາຍາວນານ).
7) ສປປລາວມີເພື່ອ ນມິດສາກົນຢາງກວາງຂວາງ, ມີຄວາມສາມາດແກງແຍງແຂງຂັນ ໃນເຄືອຂາຍການ
ຜະລິດແລະ ສາມາດເຂົ້າຮວມໃນຂະບວນວິວັດແຫງການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດຂອງພາກພື້ນ ແລະ
ສາກົນຢາງຕັ້ງໜາ;ເປັນ ເຈົ້າການການປະກອບສວນໃນພາລະກິດສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບ ແລະການຮວມ
ມືພັດທະນາໃນພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ.

2.3.3 ບັນດາຍຸດທະສາດລະດັບຊາດຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໄລຍະ
10 ປີ (2016-2025):
ເພື່ີອ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາທິດທາງ, ເປົ້າໝາຍ ແລະຄາດໝາຍສູຊົນຂາງເທິງນັ້ນພວກເຮົາຈະໄດສຸມໃສ
ປະຕິບັດ 7 ຍຸດທະສາດລະດັບຊາດດັ່ງນີ້:
3.3.3.1 ຍຸດທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດຢາງຕ່ເນື່ອງຕາມທິດທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ສົມດຸນ,
ຍືນຍົງແລະ ສີຂຽວ
1. ເປົ້າໝາຍ:
1) ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວຕ່ເນື່ອງແລະໝັ້ນທຽງດວຍຈັງຫວະສະເລຍ 7,5%ຕ່ປີ;
2) ເສດຖະກິດມະຫາພາກມີສະຖຽນລະພາບ ແລະ ມີຄວາມໝັ້ນທຽງ;
3) ຄວາມທຸກຍາກສືບຕ່ຫດລົງ, ຊີວິດການເປັນຢູຂອງປະຊາຊົນໃຫດີຂຶ້ນ;
4) ສາມາດຮັບປະກັນການຜະລິດສະບຽງອາຫານໃຫພຽງພກັບຄວາມຕອງການພາຍໃນ ແລະ ເປັນສິນຄາ
ສົ່ງອອກຈານວນໜຶ່ງ;
5) ມີການຈັດສັນເຂດການພັດທະນາດານຕາງໆຢາງເປັນລະບົບ.
2. ວຽກງານຈຸດສຸມ:
1) ສຸມໃສການຄຸມຄອງແລະນາໃຊນະໂຍບາຍເສດຖະກິດມະຫາພາກຢາງເໝາະສົມເພື່ອຮັກສາສະຖຽນ
ລະພາບທາງດານເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ສາງສະພາບແວດລອມທີ່ດີຕ່ການຜະລິດແລະດາເນີນທຸລະ
ກິດ;
2) ສຸມໃສພັດທະນາຂະແໜງທີມ
່ ີທາແຮງບົ່ມຊອນ ແລະ ກາລະໂອກາດໄດປຽບຢູພາຍໃນ, ພາກພື້ນ ແລະ
ສາກົນ
ດວຍການຊຸກຍູການລົງທຶນຂອງທຸກພາກສວນເສດຖະກິດເຂົ້າໃນການກ່ສາງໂຄງການໃຫຍ
ລະດັບຊາດຈານວນໜຶ່ງ ເພື່ອເປັນເສົາຄ້າ ແລະ ເປັນຕົວຂັບເຄື່ອນເສດຖະກິດແຫງຊາດໃຫຂະຫຍາຍ
ໂຕໄວ, ໃຫສາມາດສາງລາຍຮັບງບປະມານພາຍໃນໄດຫຼາຍຂຶ້ນເປັນຕົ້ນແມນສຸມໃສພັດທະນາບັນດາ
ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟາ, ໂຄງການທາງລົດໄຟ, ໂຄງການພັດທະນາເຂດອຸດສາຫະກາ,ເຂດເສດຖະກິດ
ພິເສດ ແລະ ສະເພາະ. ພອມກັນນັ້ນ, ກຊຸກຍູສົ່ງເສີມການພັດທະນາຂະແໜງການທີຂ
່ ະຫຍາຍຕົວ
ປານກາງ ແລະ ຕ່າ ໃຫມີຄວາມຍືນຍົງໄປພອມໆກັນ ເປັນຕົ້ນແມນການບລິການທອງທຽວ, ການ
ບລິການຜານຂອງພາກພື້ນ; ແລະ ການຜະລິດກະສິກາໃຫມີມູນຄາເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ໂດຍຜານການຊຸກຍູ
ສົ່ງເສີມທຸກພາກສວນເສດຖະກິດ ໂດຍສະເພາະບັນດາວິສາຫະກິດຂະໜາດນອຍ-ຂະໜາດກາງ ແລະ
ການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນ.ຮັບປະກັນການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ນາໃຊຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດຢາງຮອບ
ຄອບ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ, ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ-ຍືນຍົງ ແລະ ຍຸຕິທາ ເພື່ອໃຫເກີດຜົນ
ປະໂຫຍດສູງສຸດແກປະເທດຊາດ;
3) ການົດໂຄງການຜະລິດທີ່ເປັນບູລິມະສິດ, ຈັດສັນເຂດການຜະລິດຕາມເຂດແຄວນຢາງຈະແຈງ, ມີຈຸດ
ສຸມ ແລະ ມີຄວາມສົມສວນ, ສອດຄອງກັບຈຸດພິເສດ ແລະ ທາແຮງຂອງແຕລະບອນ ເພື່ອເປັນບອນ
ທາມາຫາກິນ ແລະ ເປັນເຂດການຜະລິດທີ່ຍືນຍົງຂອງປະຊາຊົນ;
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4) ສຸມໃສການພັດທະນາຊົນນະບົດຮອບດານ ແລະ ສາງກົນໄກເຮັດໃຫປະຊາຊົນມີສວນຮວມຢາງທົ່ວ
ເຖິງໃນການພັດທະນາ ເພື່ອຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດຂອງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດເຂົ້າສູ
ປະຊາຊົນຢາງທົ່ວເຖິງ.
5)ສຸມໃສລະດົມ
ແລະ
ພັດທະນາບັນດາປັດໄຈສະໜັບສະໜູນທີຈ
່ າເປັນເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມ
ຕອງການຂອງການພັດທະນາເປັນຕົ້ນແມນແຫຼ່ງທຶນ, ແຮງງານ ແລະເຕັກໂນໂລຊີ;ຍົກສູງປະສິດທິພາບ
ຂອງການຜະລິດ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຜົນຜະລິດໃຫສູງຂຶ້ນ ເພື່ອຮັບປະກັນການຄ້າປະກັນສະບຽງ
ອາຫານໃຫພຽງພກັບ ຄວາມຕອງການ ແລະ ມີສວນເຫຼືອໄວເປັນສິນຄາ.
6) ສຸມໃສຈັດສັນເຂດການພັດທະນາໃຫມີຄວາມສົມສວນ ແລະ ເປັນລະບົບເປັນຕົ້ນແມນ: ເຂດກະສິກາ
, ເຂດປາໄມປະເພດຕາງໆ, ເຂດແຫຼ່ງນ້າ, ເຂດອຸດສາຫະກາ, ເຂດຕົວເມືອງທີພ
່ ັກອາໃສ, ໂຄງລາງ
ພື້ນຖານ, ອື່ນໆຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
2.3.3.2

ຍຸດທະສາດເພື່ອບັນລຸບັນດາເປົ້າໝາຍຫດພົ້ນຈາກສະຖານະພາບຄວາມດອຍພັດທະ
ນາ(LDCs) ໃນປີ 2020ແລະ ປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ(SDGs)
1. ເປົ້າໝາຍ:
1) ສຸມໃສປະຕິບັດເປົ້າໝາຍຫດພົ້ນຈາກສະຖານະພາບຄວາມດອຍພັດທະນາ (LDCs) ໂດຍສະເພາະ
ແມນເປົ້າໝາຍລາຍໄດແຫງຊາດຕ່ຫົວຄົນ(GNI), ດັດຊະນີຊັບສິນມະນຸດ(HAI)ແລະດັດຊະນີຄວາມ
ບອບບາງຂອງເສດຖະກິດ (EVI).
2) ສຸມໃສປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ(SDGs)10ໃຫມີຄວາມຄືບໜາ.
2. ວຽກງານຈຸດສຸມ:
1) ສຸມໃສປະຕິບັດບັນດາເງື່ອນໄຂເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍຫດພົ້ນ ຈາກສະຖານະພາບຄວາມດອຍພັດທະນາ
(LDCs)ໂດຍສຸມໃສຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແລະປະຕິບັດຖະແຫຼງການ ແລະ ແຜນງານອິສແຕນບູນ
ສາລັບປະເທດດອຍພັດທະນາໃນໄລຍະ2016-2020 ໂດຍສຸມໃສ 8 ວຽກບູລມ
ິ ະສິດຄື:1) ສຸມໃສ
ພັດທະນາຄວາມສາມາດ ເພື່ອຍົກສູງສະມັດຕະພາບເປັນຕົ້ນແມນ: ໂຄງລາງພື້ນຖານ,ພະລັງງານ,
ວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີແລະນະວັດຕະກາ,ການພັດທະນາພາກເອກະຊົນ; 2) ພັດທະນາຂະແໜ
ງກະສິກາ,ການຄ້າປະກັນສະບຽງອາຫານແລະການພັດທະນາຊົນນະບົດ;
3)
ພັດທະນາການຄາ
ຕາງປະເທດໃຫໄດຫຼາຍຂຶ້ນ; 4) ຜະລິດສິນຄາແລະການບລິການໃຫມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂຶ້ນ; 5)
ພັດທະນາຂະແໜງສັງຄົມແລະຊັບພະຍາກອນມະນຸດ,
ໂດຍສະເພາະການສຶກສາ,ການຝຶກອົບຮົມ,
ປະຊາກອນຊາວໜຸມ, ບົດບາດຍິງຊາຍ,ແມຍິງ,ການປະກັນສັງຄົມແລະການກິນດື່ມສະອາດໂດຍສະ
ເພະແມນນ້າກິນ-ນ້າໃຊຖືກຫຼັກອະນາໄມ, 6) ແກໄຂບັນຫາວິກິດການແລະສິ່ງທາທາຍຕາງໆເປັນຕົ້ນ
ແມນວິກິດການທາງດານເສດຖະກິດແບບກະທັນຫັນ,ການປຽນແປງດິນຟາອາກາດແລະໄພພິບັດທາງ
ທາມະຊາດ; 7) ການຈັດຫາແຫຼ່ງທຶນສາລັບການພັດທະນາແລະການຝຶກອົບຮົມຍົກລະດັບຂີດຄວາມ
ສາມາດ; 8) ສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງລະບົບການບລິຫານ-ການປົກຄອງໃນທຸກລະດັບ.
2) ສຸມໃສ ແລະ ໃຫບູລິມະສິດແກວຽກງານການພັດທະນາຂອງຂະແໜງການຕາງໆທີ່ກຽວຂອງກັບການ
ປະຕິບັດທຸກເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ(SDGs) ໂດຍສະເພາະແມນເປົ້າໝາຍທີ2, 3 ແລະ
4 ທີ່ໄດເຊື່ອມສານເອົາເປົ້າໝາຍ MDGs ທີ່ເຮົາບ່ສາມາດບັນລຸໄດໃນປີ 2015 ເຂົ້າໄວນາເຊັ່ນ: ເປົ້າ
ໝາຍທີ່ກຽວຂອງກັບການຂາດສານອາຫານ, ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຸດທິ, ອັດຕາການຕາຍ
ຂອງແມ ແລະ ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກອາຍຸຕ່າກວາ 5 ປີ ເປັນຕົ້ນ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງສືບຕ່ປະຕິບັດ
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ຊຶ່ງລວມເຖິງບັນດາເປົ້າໝາຍ MDGs ທີ່ຍັງບ່ທັນບັນລຸໄດໃນປີ 2015 ທີ່ໄດເຊື່ອມສານເຂົ້າໃນເປົ້າໝາຍ SDGs ແລວ.
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ເປົ້າໝາຍMDGs ອື່ນໆທີ່ຍັງບ່ທັນບັນລຸເຊັ່ນ: ອັດສວນເນື້ອທີ່ການເກັບກູລະເບີດທີ່ຍັງບ່ທັນແຕກ
ເປັນຕົ້ນ.
3) ສຸມໃສລະດົມບັນດາແຫຼ່ງທຶນ ແລະ ເພີ່ມທະວີການຮວມມືກັບຄູຮວມພັດທະນາ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ບັນດາໂຄງການບຸລິມະສິດທີ່ກຽວຂອງກັບການບັນລຸໄດບັນດາເປົ້າໝາຍດັ່ງກາວ.
2.3.3.3 ຍຸດທະສາດວາດວຍການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ
1. ເປົ້າໝາຍ:ໃສພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເພື່ອຍົກສູງຄຸນນະພາບຊີວ ິດຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ
ໂດຍເລັງໃສ 3 ດານຄື:
1) ດານຄຸນສົມບັດສິນທາປະຕິວັດ:ມີຄຸນທາດການເມືອງດີ, ເປັນຄົນຊືສັ່ ດບລິສຸດ, ມີຄວາມມານະ
ອົດທົນສູງ, ມີກິລິຍາມາລະຍາດດີ, ມີຄວາມສາມັກຄີ, ມີນ້າໃຈເສຍສະຫຼະ, ມີແບບແຜນການດາລົງ
ຊີວິດຢາງປະຫຍັດມັດທະຍັດ, ມີຄວາມຈົ່ງຮັກພັກດີຕປ
່ ະເທດຊາດບານເມືອງ ແລະມີອຸດົມການ
ສັງຄົມນິຍົມ.
2) ດານສະຕິປັນຍາແລະທັກສະ:ເປັນຄົນສະຫຼາດ,
ຫຼັກແຫຼມ,
ມີຫົວຄິດປະດິດສາງແລະ
ວິທະຍາສາດ, ມິພກ
ິ ໄຫວດີ, ມີຄວາມຮູ, ຄວາມສາມາດ ແລະ ສີມແ
ື ຮງງານທີ່ສອດຄອງກັບການ
ພັດທະນາ, ຮັກການຮຽນຮູຕະຫຼາດຊີວິດ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ແລະ ລະບຽບວິໄນໃນການອອກ
ແຮງງານ.
3) ດານສຸຂະພາບ ແລະຮາງກາຍ: ເປັນຄົນມີສຸຂະພາບ ແລະ ພາລານາໄມດີ, ມີໂພສະນາການດີ,
ຮາງກາຍສົມບູນ ແລະ ອາຍຸຍືນຍາວ.
2. ວຽກງານຈຸດສຸມ:
ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກາວ ຍຸດທະສາດພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດສຸມໃສ: (1) ການສຶກ
ສາອົບຮົມດານການເມືອງ-ແນວຄິດ ແລະ ດານຄຸນສົມບັດສິນທາປະວິວັດໃຫແກປະຊາຊົນຮັບຮັບຮູ, ເຂົ້າ
ໃຈແລະນາໄປປະຕິບັດໃນວິຖີການດາລົງຊີວິດຂອງຕົນຢາງເຄັ່ງຄັດ ເພື່ອໃຫເຂົາເຈົ້າກາຍເປັນຄົນດີ, ມີຄຸນ
ນະທາ, ຈົ່ງຮັກພັກ ດີຕ ່ປະເທດຊາດບານເມືອງ, ມີອຸດົມການສັງຄົມນິຍົມ; (2) ເພີ່ມທະວີການກ່ສ າງ
ແລະຄຸ ມຄອງພະນັກງານ, ຍົ ກລະດັບຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານນາພາຄຸ ມຄອງຕາມສາຍຕາແໜງ
ບລິຫານ ແລະ ພະນັກງານບລິຫານ ໃຫມີປ ະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜ ົນສູງ ແລະ ປັບ ປຸງ ລະບົບຄາ
ຕອບແທນ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ສະຫວັດດີການຕາງໆ ຕ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຢາງເໝາະສົ ມ; (3)
ປັບປຸງແລະປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາເນັ້ນໃສການປັບປຸງຫຼັກສູດການຮຽນການສອນ,ການພັດທະນາສີມື
ແຮງງານທີ່ມີສວນຮວມຂອງຜູປະກອບການ, ຂະແໜງການເສດຖະກິດຕາງໆ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາ
ໃນພາກພື້ນ, ສະໜອງພື້ນຖານໂຄງລາງທີ່ຈາເປັນເພື່ອຮັບໃຊການຮຽນ-ການສອນ; ຂະຫຍາຍອັດຕາການ
ປົ ກຄຸມ ຂອງຕາໜາງການສຶ ກສາແລະການພັ ດທະນາສີມ ືແ ຮງງານໂດຍເລັ ງໃສໄວໜຸ ມ, ແມຍິ ງແລະ
ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຜູດອຍໂອກາດ ແລະ ຂະຫຍາຍການສຶກສາຂອງເດັກກອນໄວຮຽນ ໃຫກວາງຂວາງ
ແລະມີປະສິດທິຜົນສູງ ເອົາໃຈໃສພິເສດການລົງທຶນໃສເດັກຜູດອຍໂອກາດຢູຊົນນະບົດ ແລະ ເດັກນອຍ
ທີ່ມີພອນສະຫວັນຈາກກຸມປະຊາກອນທີ່ດອຍໂອກາດ; (4) ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ແລະ ພາລານາໄມສົມບູນ
ໃຫທົ່ວປວງຊົນ ໂດຍສຸມໃສການປຸກລະດົມການເຂົ້າຮວມໃນວຽກງານຮັກສາສຸຂະພາບ ເພື່ອ ເຮັດໃຫ
ວຽກງານດັ່ງກາວເປັນວຽກງານຂອງປວງຊົນ , ເອົາໃຈໃສວຽກງານໂພສະນາການທີ່ເ ພື່ອແກບັນຫາການ
ຂອດແລະການຂາດສານອາຫານຂອງເດັກນອຍ; ປັບປຸງໂຄງລາງດານການບລິການສາທາລະນະສຸກ;ສາງ
ແລະ ຍົກລະດັບ ພະນັກງານແລະຊຽວຊານຂອງວຽກງານຮັກສາສຸຂະພາບ; ສົ່ງເສີມການຫຼີ້ນກິລ າເພື່ ອ
ສຸຂະພາບ; (5) ສາງສີມືແຮງງານ, ດຸນດຽງແຮງງານຕາມກົນໄກຕະຫຼາດ ແລະ ຍົກປະສິດທິພາບຂອງແຮງ
ງານໃຫມີປະສິດທະພາບ,ປະສິດທິຜົນ ແລະສອດຄອງກັບຄວາມຕອງການຂອງຜູ ໃຊແຮງງານ; (6) ສຸມ
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ໃສເຜີຍແຜ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຍົກສູງຄຸນຄາທາງດານວັດທະນະທາໃຫແກປະຊາຊົນ.ນອກຈາກນີ້, ຕອງສຸມ
ໃສພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນດານອື່ນໆທີ່ພົວພັນ ກັບຫຼາຍຂະແໜງການເຊັ່ນ : ການປົກປອງ
ປະຊາກອນຈາກຄວາມສຽງທີ່ຮາຍແຮງຕາງໆ, ການສາງຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງຊາຍ, ການປະຕິບັດ
ພັນທະຕາງໆໃນກອບການຮວມມືກັບພາກພື້ນແລະສາກົນ.
2.3.3.4 ຍຸດທະສາດການປົກປັກຮັກສາແລະນາໃຊຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດແບບຍືນຍົງ,ມີປະ
ສິດທິຜົນແລະຕາມທິດຫັນເປັນສີຂຽວ:
1. ເປົ້າໝາຍ:
1) ພັດທະນາແລະປົກປັກຮັກສາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດເປັນຕົ້ນແມນ: ທີ່ດິນ,ປາໄມ,ແຮທາດ,
ແຫຼ່ງນ້າ,ອາກາດ ໃຫມີການນາໃຊໃຫເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ, ມີຄວາມຍືນຍົງ, ໝັ້ນ ຄົງ, ຍຸຕິທາແລະໄປ
ຕາມທິດສີຂຽວ;
2) ຮັບປະກັນການບັນເທົາ,ຮັບມືແລະປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບການປຽນແປງຂອງດິນຟາອາກາດທີສ
່ ູງຂຶ້ນ.
2. ວຽກງານຈຸດສຸມ:
1) ສຸມໃສຄົ້ນຄວາບັນດານິຕິກາແລະແຜນແມບົດທີ່ຈາເປັນກຽວກັບການປົກປັກຮັກສາແລະນາໃຊ
ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດຂອງຊາດທີກ
່ ຽວຂອງກັບທີ່ດິນ, ປາໄມ, ແຮທາດ, ແຫຼ່ງນ້າ ແລະອາກາດ
ເປັນຕົ້ນແມນນິຕິກາແລະແຜນແມບົດກຽວກັບການນາໃຊທີ່ດິນກະສິກາ,
ການນາໃຊແຫຼ່ງນ້າແບບ
ປອດສານພິດ,ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລອມ, ການຮັກສາອາກາດໃຫສົດຊື່ນແລະສະອາດ ເປັນຕົ້ນ;
2) ພັດທະນາອຸດສາຫະກາປຸງແຕງວັດຖຸດິບຈາກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດເພື່ອສາງມູນຄາເພີ່ມໃຫໄດ
ຫຼາຍຂຶ້ນເປັນຕົ້ນແມນອຸດສາຫະກາປຸງແຕງໄມ,ປຸງແຕງແຮທາດ,ປຸງແຕນ້າສະອາດ...ເພື່ອ ເປັນສິນຄາ
ສາລັບຊົມໃຊພາຍໃນແລະສົ່ງອອກ.
3) ພັດທະນາແລະນາໃຊພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ສຸມໃສສາງຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃຫແກການພັດທະນາຂະ
ແໜງການເສດຖະກິດທີ່ນາໃຊຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດໜອຍທີ່ສຸດເພື່ອສາງແຫຼ່ງລາຍໄດທົດແທນ
ຈາກຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດທີ່ນັບມື້ຈະບົກແຫງໄປເປັນຕົ້ນແມນສົ່ງເສີມການປູກແລະນາ
ໃຊໄມປູກແທນໄມທາມະຊາດ,ພັດທະນາກະສິກາປອດສານພິດ,ພັດທະນາຂະແໜງບລິການ ເປັນຕົ້ນ
ແມນທອງທຽວແລະການບລິການປິ່ນອອມການທອງທຽວໃຫກວມອັດຕາສວນຢູໃນລວມຍອດ
ຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຫຼາຍຂຶ້ນ.
4) ສາງລະບົບການຄຸມຄອງ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນກະທົບຕ່ສິ່ງແວດລອມແລະສັງຄົມໃຫມີຄວາມ
ເຂັ້ມແຂງ;
5) ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ເຄືອຂາຍການປະສານງານ ແລະ ຂີດຄວາມສາມາດຂອງໜວຍງານຄຸມຄອງ
ໄພພິບັດແຫງຊາດ.
2.3.3.5ຍຸດທະສາດວາດວຍການເພີ່ມທະວີຄວາມສັກສິດຂອງລະບົບການປົກຄອງດວຍກົດໝາຍ
ຂອງລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ
1. ເປົ້າໝາຍ:
1) ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບກົງຈັກການປົກຄອງ, ການບລິຫານລັດດວຍລັດຖະທາມະນູນ ແລະ
ກົດໝາຍເປັນຕົ້ນແມນອົງການຕິບັດຍັດ, ອົງການບລິຫານ, ອົງການຕຸລາການໃຫເຂັ້ມແຂງ ແລະມີ
ປະສິດທິພາບສູງຂຶ້ນ;
2) ປັບປຸງບັນດາອົງການໃນລະບົບອານາດລັດໃຫສົມບູນຕາມທິດ 3 ສາງ, ສອດຄອງກັບຍຸດທະສາດການ
ປົກຄອງຂອງປະເທດ;
3) ປັບປຸງບັນດານິຕິກາ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການຕາງໆໃຫຄົບຖວນ, ຮັດກຸມແລະ ຈະແຈງ;
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4) ກົນໄກການປະສານງານລະຫວາງສາຍຂວາງ ແລະ ສາຍຕັ້ງໄດຮັບການປັບປຸງໃຫກົມກຽວກັນ.
2. ວຽກງານຈຸດສຸມ:
1) ສຸມໃສຄົ້ນຄວາສາງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍແລະນິຕກ
ິ າໃຫຄົບຖວນ, ສອດຄອງກັບສະພາບ ແລະ
ເງື່ອນໄຂຕົວຈິງຂອງປະເທດ ທັງສາມາດນາໃຊໄດຢາງມີຜົນສັກສິດສູງ, ສາງ ແລະ ປັບປຸງລະບອບ
ລະບຽບການບລິຫານລັດໃຫສະດວກ ເພື່ອອານວຍຄວາມສະດວກໃຫແກການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ ການດາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ;
2) ການົດພາລະບົດບາດຂອງແຕລະອົງການລັດໃຫຈະແຈງແລະ
ຊັດເຈນໄປພອມກັບການເພີ່ມທະວີ
ຄວາມສັກສິດ, ຄວາມມີປະສິດທິພາບແລະມີຄວາມໂປງໃສໃນການຄຸມຄອງບລິຫານລັດ,ແບງຂັ້ນຄຸມ
ຄອງລະຫວາງສູນກາງກັບທອງຖິ່ນຕາມທິດ 3 ສາງໃຫເປັນລະບບຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະເສີມຂະຫຍາຍຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບ, ຄວາມຕັ້ງໜາເປັນເຈົ້າການຂອງທອງຖິ່ນ;
6) ເຊີດຊູບົດບາດຂອງສະພາແຫງຊາດໃນຖານະເປັນອົງການຕົວແທນແຫງສິດອານາດແລະຜົນປະໂຫຽດ
ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ,ຕົກລົງບັນດາບັນຫາພື້ນຖານຂອງປະເທດຊາດໃຫສູງຂຶ້ນຕື່ມ, ສາງຕັ້ງ ແລະ
ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສະພາປະຊາຊົນທອງຖິ່ນໃຫສູງຂຶ້ນ, ເພີ່ມ
ຄວາມເອົາໃຈໃສຕ່ການແກໄຂຜົນຂອງການຕິດຕາມກວດກາໃນພາກຕົວຈິງຕື່ມອີກ;ປັບປຸງກົງຈັກ
ການຈັດຕັ້ງຂອງສະພາແຫງຊາດໃຫສົມຄູກັບທີ່ຕັ້ງແລະ ພາລະບົດບາດຂອງຕົນຕື່ມອີກ;;
7) ປັບປຸງວຽກງານຄຸມຄອງລັດຖະກອນໃຫສອດຄອງ;ສາງແລະປະຕິບັດຍຸດທະສາດພັດທະນາ
ລັດຖະກອນໃນທົ່ວປະເທດ;
8) ປັບປຸງອົງການຕຸລາການເປັນຕົ້ນແມນ ສານປະຊາຊົນ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ແລະ ກະຊວງຍຸຕິ
ທາ ແລະ ປັບປຸງອົງການກວດສອບແຫງລັດໃຫມີຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດານການຈັດຕັ້ງ, ໜັກແໜນ
ທາງດານບຸກຄະລາກອນແລະມີພື້ນຖານວັດຖຸເຕັກນິກທີ່ທັນສະໄໝ
ເພື່ອສາມາດປະຕິບັດພາລະ
ບົດບາດໄດຢາງມີປະສິດທິພາບ
ແລະ
ປະສິດທິຜົນສັກສິດ,
ທັງສອດຄອງກັບລະດັບການ
ຂະຫຍາຍຕົວທາງດານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນໄລະໃໝ.
9) ກ່ສາງ, ບາລຸງຖັນແຖວພະນັກງານ-ລັດຖະກອນໃຫມີຄວາມຮູ-ຄວາມສາມາດສູງຄຸນສົມບັດ ແລະ ຈັນ
ຍາບັນໃນການປະຕິບັດໜາທີ່ຂອງລັດຖະກອນແລະ ປັບປຸງລະບົບລັດຖະກອນໃຫຄົບຖວນ;
10)ສາງ ແລະ ປັບປຸງການແບງງານ, ກົນໄກປະສານງານລະຫວາງສູນກາງກັບສູນກາງ, ສູນກາງກັບ
ທອງຖິ່ນຕາມທິດແບງວຽກ, ແບງສິດແລະແບງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫຈະແຈງ, ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມ
ເປັນເຈົ້າການ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທອງຖິ່ນໄປພອມກັບການເພີມ
່ ທະວີການກວດກາຂອງສູນກາງ
ແລະຂະແໜງການສາຍຕັ້ງໃຫຫຼາຍຂຶ້ນ.
2.3.3.6 ຍຸດທະສາດການເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ເຊື່ອມຈອດກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ:
1. ເປົ້າໝາຍ:
1) ມີເພື່ອນມິດສາກົນຢາງກວາງຂວາງ, ການຮວມມືສອງຝາຍ ແລະ ຫຼາຍຝາຍນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ,
2) ສາມາດເຂົ້າຮວມໃນຂະບວນວິວັດແຫງການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດຂອງພາກພື້ນແລະສາກົນ ຢາງມີປະ
ສິດທິຜົນ ແລະ ເປັນເຈົ້າການຫຼາຍກວາເກົ່າ,
3) ມີຄວາມສາມາດແຂງຂັນ ແລະ ເຂົ້າຮວມໃນເຄືອຂາຍການຜະລິດຂອງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນຫຼາຍຂຶ້ ນ
ເພື່ອຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດໃຫແກປະເທດ.
2. ວຽກງານຈຸດສຸມ:
1) ສືບຕ່ຍຶດໝັ້ນໃນແນວທາງການຕາງປະເທດສັນຕິພາບ, ເອກະລາດ, ມິດຕະພາບ ແລະຮວມມືຢາງສະເ
ໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ ແລະ ເປີດກວາງການພົວພັນກັບບັນດາປະເທດ, ເຂດແຄວນແບບຫຼາຍທິດ-ຫຼາຍ
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ຝາຍແລະ ຫຼາຍລະດັບບົນພື້ນຖານຍຶດໝັ້ນຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາດ; ສືບຕ່ປັບປຸງ, ເພີ່ມທະວີການ
ພົວພັນມິດຕະພາບ, ຄວາມສາມັກຄີ ແລະການຮວມມືກັບບັນດາປະເທດສັງຄົມນິຍົມ, ໃນນັ້ນ: ສືບຕ່
ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະການຮວມມືຮອບດານກັບ ສສຫວຽດນາມ, ເສີມ
ຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນທີເ່ ປັນມູນເຊື້ອກັບສປຈີນບົນຈິດໃຈບານໃກເຮືອນຄຽງທີດ
່ ,ີ ເປັນເພື່ອ ນມິດທີດ
່ ີ
ແລະ ເປັນຄູຮວມມືທໄີ່ ວໃຈໄດ; ເສີມຂະຫຍາຍການພົວພັນທີດ
່ ກ
ີ ັບປະເທດອາຍນອງອື່ນໆ, ຮັດແ
ໜນການພົວພັນຮວມມືກັບບັນດາປະເທດໃກຄຽງທີມ
່ ີຊາຍແດນຮວມກັນ, ສືບຕ່ພົວພັນກັບບັນດາປະ
ເທດພັດທະນາແລວ ແລະບັນດາປະເທດທີກ
່ າລັງພັດທະນາ, ຂະບວນການບ່ຮວມກຸມ,ກຸມ 77, ກຸມ
ປະເທດທີໃ່ ຊພາສາຝຣັ່ງ, ກຸມປະເທດກາລັງພັດທະນາທີບ
່ ຕ
່ ິດກັບທະເລ ແລະກັບບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ
ສາກົນອື່ນໆ ໂດຍແນໃສເຮັດໃຫບັນດາປະເທດແລະອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນກາຍເປັນຄູຮວມທີ່ເຂັ້ມແຂງ,
ໝັ້ນຄົງແລະຍາວນານ.
2) ຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປະຕິບັດບັນດາພັນທະຕາງໆຂອງສາກົນໃຫມີຜົນສັກສິດ ແລະ ເປັນ
ປະໂຫຍດຕ່ປະເທດຊາດ;ຍົກສູງບົດບາດທາງດານການເມືອງ ແລະ ເສດຖະກິດຂອງປະເທດໃນເວທີ
ສາກົນໃຫສູງຂຶ້ນ, ມີທາບຸກໃນການດຶງດູດການລົງທຶນຕາງປະເທດໂດຍກົງ ແລະ ຊຸກຍູສົ່ງເສີມການ
ພົວພັນຮວມມື, ຂົນຂວາຍແລະຍາດແຍງທຶນຊວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາໂດຍຜານຂະບວນ
ການໂຕະມົນຈາກບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດ,
ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນແລະສະຖາບັນການເງິນເພື່ອ
ປະກອບສວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໂດຍສະເພາະແມນເລັ່ງລະດົມທຶນຈາກຄູຮວມ
ພັດທະນາທີ່ສາຄັນ.
3) ເປັນເຈົ້າການເຂົ້າຮວມໃນຂະບວນການເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນຢາງຕັ້ງໜາໂດຍສະເພາະ
ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ(AEC), ອາຊຽນ+6(ຈີນ, ເກົາຫຼ,ີ ຍີ່ປຸນ, ນີວເຊແລນ, ອົດສຕຣາລີ,
ອິນເດຍ), ອະນຸພາກພື້ນແມນ້າຂອງ (GMS) ແລະ ອົງການການຄາໂລກ (WTO). ສືບຕ່ປັບປຸງ
ສະພາບແວດລອມການລົງທຶນ ແລະ ດາເນີນທຸລະກິດພາຍໃນໃຫເຂັ້ມແຂງ, ມີການເລືອກເຟັ້ນການ
ດຶງດູດໂຄງການລົງທຶນຕາງປະເທດທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ມີຄວາມຊຽວຊານ, ມີການຖາຍທອດແລະນາໃຊ
ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ມີຄວາມສາມາດຂະຫຍາຍຕະຫຼາດສົ່ງອອກໄດ.ພອມດຽວກັນ, ຄວນ
ເອົາໃຈໃສພັດທະນາວິສາຫະກິດພາຍໃນໃຫສາມາດເຂົ້າຮວມໃນເຄືອຂາຍການຜະລິດພາກພື້ນ ແລະ
ສາກົນຢາງຕັ້ງໜາ.
4) ສືບຕ່ຍົກລະດັບແລະພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລາງທາງລົດ, ທາງລົດໄຟ, ທາງອາກາດເພື່ອເຊື່ອມຈອດ
ກັບບັນດາປະເທດອອມຂາງ, ພາກພື້ນແລະສາກົນ; ປັບປຸງລະບົບບລິການ Logisticsໃຫມີຄວາມ
ສະດວກ, ປອດໄພແລະທັນສະໄໝຫຼາຍຂຶ້ນ.
2.3.3.7 ຍຸດທະສາດຫັນເປັນອຸດສາຫະກາ ແລະ ທັນສະໄໝ
1. ເປົ້າໝາຍ:
1) ຍົກສູງປະສິດທິພາບແລະປະສິດທິີຜົນຂອງການຜະລິດໃນໂຄງປະກອບເສດຖະກິດແຫງຊາດ
2) ມີການນາໃຊແລະພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ, ສະອາດ ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລອມ
3) ມີໂຄງລາງພື້ນຖານທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ທັນສະໄໝ, ສາມາດຮອງຮັບການຫັນເປັນອຸດສາຫະກາແລະທັນສະໄ
ໝສາລັບຂະແໜງການຕາງ ການເຊື່ອມຈອດກັບເຄື່ອຂາຍການຜະລິດທີ່ມີມູນຄາເພີ່ມສູງຂອງພາກພື້ນ
ແລະສາກົນ.
4) ຫັນເປັນຕົວເມືອງ, ຫັນເປັນທັນສະໄໝດານຮູບແບບຂອງການດາລົງຊີວິດ ເພື່ອຊຸກຍູການເຕີບໂຕຂອງ
ເສດຖະກິດ ແລະ ຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູຂອງປະຊາຊົນໃຫດີຂຶ້ນ.
22

2. ວຽກງານຈຸດສຸມ:
1)
ໃຫບູລິມະສິດແກການພັດທະນາອຸດສາຫະກາເສົາຄ້າທີ່ມີທາແຮງຕາງໆໃຫມີປະສິດທິພາບແລະປະ
ສິດທິຜົນ ໂດຍສະເພາະແມນ (1) ອຸດສາຫະກາພະລັງງານ-ໄຟຟາ, (2) ອຸດສາຫະກາປຸງແຕງ (ລວມ
ທັງປຸງແຕງກະສິກາ, ປຸງແຕງແຮທາດ, ອຸດສາຫະກາປະກອບພາຫະນະ, ເຄື່ອງມືອຸປະກອນຕາງໆ
ແລະ ປຸງແຕງອື່ນໆ ທີຕ
່ ິດພັນກັບເຄືອຂາຍການຜະລິດຂອງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ) ແລະ(3) ອຸດ
ສາຫະກາທອງທຽວ. ເອົາໃຈໃສຍົກສູງປະສິດທິພ າບການຜະລິດແລະຫັນເປັນທັນສະໄໝໃນຂະແໜງ
ປິ່ນອອມຕາງໆ ເປັນຕົ້ນແມນ (1) ຂະແໜງກະສິກາ-ປາໄມ ໃຫສາມາດຮັບປະກັນທາງດານສະບຽງ
ອາຫານ ແລະ ສະໜອງໃຫແກການຜະລິດຂອງອຸດສາຫະກາປຸງແຕງກະສິກາ;(2) ຂະແໜງທະນາຄານ
ໃຫສາມາດສະໜັບສະໜູນທາງດານແຫຼ່ງທຶນແລະເປັນຕົວກາງໃນການຊາລະສະສາງທຸລະກິດ ເຊື່ອມ
ຈອດການຜະລິດແລະການຕະຫຼາດທັງພາຍໃນແລະພາກພື້ນ;(3) ຂະແໜງໂທລະຄົມແລະການສື່ສານ
ເພື່ອອານວຍຄວາມສະດວກດານການຕິດຕ່ສື່ສານ, ການດາເນີນທຸລະກິດ-ການຜະລິດ; ແລະ (4) ຂະ
ແໜງຂົນສົ່ງແລະບລິການຜານ ເພື່ອຮອງຮັບການບລິການຜານຂອງພາກພື້ນ.ພອມນີ້, ຫັນເປັນທັນສະ
ໄໝໃນຂະແໜງບລິການຕາງໆເຊັ່ນ: ຂະແໜງການເງິນ-ງບປະມານ,
ສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ,
ຖະແຫຼງຂາວວັດທະນະທາ, ການປົກຄອງ-ການບລິຫານລັດ, ການບລິການສາທາລະນະ ແລະ ອື່ນໆ
ໃຫມີຄວາມສະດວກ, ທັນສະໄໝ ແນໃສເຮັດໃຫການເຄື່ອນໄຫວຂອງຂະແໜງການດັ່ງກາວມີຄຸນ
ນະພາບ, ມີປະສິດທິພາບແລະປະສິດທິຜົນສູງຂຶ້ນຢາງຕ່ເນື່ອງ.
2) ພັດທະນາເຂດຈຸດສຸມຕາງໆໃນການຫັນເປັນອຸດສາຫະກາແລະທັນສະໄໝ ໂດຍການົດເປັນເຂດການ
ຜະລິດຕາມເຂດແຄວນ (ພາກເໜືອ, ພາກກາງ, ພາກໄຕ), ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເຂດ
ເສດຖະກິດສະເພາະ.
3) ປັບປຸງແລະພັດທະນາໂຄງລາງພື້ນຖານຕາງໆທີ່ຈາເປັນ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນດານການຄົມມະນາຄົມຂົນ
ສົ່ງ ແລະ ການບລິການຜານ ເປັນຕົ້ນແມນທາງລົດໄຟ, ທາງດວນ, ທາງເຊື່ອມຕ່ກັບປະເທດອອມຂາງ
ແລະ ເຂດແຄວນ, ສະໜາມບິນສາກົນ, ສາງພັກສິນຄາ ແລະອື່ນໆ.
4) ສຸມໃສພັດທະນາສີມືແຮງງານໃຫມີຄວາມຮູ, ຄວາມສາມາດ ແລະ ທັກສະທີ່ສອດຄອງກັບຄວາມ
ຕອງການຂອງການພັດທະນາໃນຂະແໜງການຜະລິດຕາງໆທັງພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຕາງປະເທດ.
5) ສຸມໃສສຶກສາຄົ້ນຄວາ, ການົດເຂດແລະສາງແຜນການພັດທະນາເພື່ອຫັນເປັນຕົວເມືອງນອຍ, ຕົວ
ເມືອງໃຫຍ, ນະຄອນແລະເຂດການຜະລິດຕາງໆ.
ນອກຈາກນີ້, ຕອງເອົາໃຈໃສປະຕິບັດບັນດານະໂຍບາຍສະໜັບສະໜູນການຫັນເປັນອຸດສາຫະກາແລະທັນ
ສະໄໝຕາງໆ ເຊັ່ນ: ນະໂຍບາຍຄຸມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫມີສະຖຽນລະພາບ, ສາງສິ່ງອານວຍຄວາມ
ສະດວກໃຫແກການດາເນີນທຸລະກິດ, ສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງ, ການນາໃຊ ແລະ ພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີ, ສົ່ງເສີມ
ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ,
ປະຕິບັດແລະບັງຄັບໃຊບັນດາກົດໝາຍແລະນິຕິກາຕາງໆຢາງເຂັ້ມງວດ,
ພັດທະນາ
ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ຈັດສັນພື້ນທີ່ພັດທະນາ.
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ພາກທີ III: ນະໂຍບາຍ, ກົນໄກ ແລະ ມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:
3.1

ນະໂຍບາຍ:

ເພື່ອ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດແລະແຜນການບູລມ
ິ ະສິດດັ່ງກາວໃຫມີປະສິດທິຜົນແລະບັນລຸຜົນຕາມ
ເປົ້າໝາຍແລະຄາດໝາຍສູຊົນທີ່ໄດການົດໄວນັ້ນແມນຕອງສຸມໃສຄົ້ນຄວາປະຕິບັດບັນດານະໂຍບາຍຕົ້ນຕຈານວນ
ໜຶ່ງຄື:
1) ຫັນປຽນຮູບແບບການພັດທະນາເສດຖະກິດຈາກທາງກວາງໄປສູທາງເລິກ, ຫັນຈາກການເນັ້ນໜັກແຕທາງ
ດານປະລິມານໄປສູການຍົກສູງສະມັດຕະພາບການຜະລິດແລະຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນເປັນຕົ້ນຕ,
ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການລົງທຶນ, ການນາໃຊຊັບພະຍາກອນຢາງສົມເຫດສົມຜົນແລະຄຸມຄາລວມທັງການ
ປະຢັດວັດຖຸດິບ, ປະຢັດພະລັງງານແລະຫດຜອນມົນລະພິດ, ສົ່ງເສີມການປະດິດສາງໃໝແລະການນາ
ໃຊວິທະຍາການໃໝທີ່ເປັນມິດກັບສີ່ງແວດລອມແລະສັງຄົມ;
2)ເອົາໃຈໃສດຸນດຽງບັນຫາພື້ນຖານໃນລະບົບເສດຖະກິດແຫງຊາດເປັນຕົ້ນແມນການດຸນດຽງລະຫວາງການ
ລົງທຶນກັບການຂະຫຍາຍຕົວແລະສະຖຽນລະພາບດານມະຫາພາກ, ການດຸນດຽງລະຫວາງເສດຖະກິດ
ກັບສັງຄົມ ແລະສິ່ງແວດລອມກຄືລະຫວາງການຜະລິດກັບການນາໃຊແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນ,ລະຫວາງການ
ລົງທຶນກັບການສະໜອງແລະຄວາມຕອງການແຮງງານ,
ລະຫວາງການໃຊສອຍກັບການສະສົມແລະ
ອື່ນໆ;
3) ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ 3ສາງໃຫມີຜົນສາເລັດແລະຜັນຂະຫຍາຍໄປສູເຂດອື່ນໆທີມ
່ ີເງື່ອນໄຂໃນທົ່ວປະເທດ,
ສາງບັນດານະໂຍບາຍທີ່ມີລັກສະນະກະຕຸກຊຸກຍູການພັດທະນາ, ຮັບປະກັນການພັດທະນາທີ່ສະເໝີພາບ
,ມີຄວາມຍືນຍົງແລະ
ໄປຕາມທິດສີຂຽວໃຫຄົບຖວນຫຼາຍຂຶ້ນເປັນຕົ້ນແມນນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການ
ລົງທຶນ ແລະ ຊຸກຍູການຜະລິດ, ນະໂຍບາຍຄຸມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫມີຄວາມໝັ້ນທຽງ,
ນະໂຍບາຍພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ນະໂຍບາຍເຄື່ອນຍາຍແຮງງານພາຍໃນແລະລະຫວາງປະ
ເທດ,ນະໂຍບາຍພັດທະນາເຂດແຄວນ, ນະໂຍບາຍດານສິ່ງແວດລອມ, ນະໂຍບາຍຕາງໆທີ່ກຽວຂອງກັບ
ການຄາພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ,ນະໂຍບາຍດານການເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ແລະ
ນະໂຍບາຍອື່ນໆທີເ່ ຫັນວາມີຄວາມຈາເປັນ;
4) ປະຕິບັດແຜນນະໂຍບາຍເປີດກວາງການຮວມມືແລະເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນແລະສາກົນຢາງສະເໝີຕົ້ນສະເ
ໝີປ າຍຕ່ໄປຢາງຍາວນານ,ສົ່ງເສີມການລົງທຶນໂດຍກົງຂອງຕາງປະເທດເພື່ອນາເອົາຄວາມຮູ,ວິທະຍາສາດ
ແລະເຕັກໂນໂລຊີເຂົ້າມານາໃຊ; ຍາດແຍງເອົາການຊວຍເຫຼືອເພື່ອການພັດທະນາຈາກເພື່ອນມິດສາກົນຢາງ
ຕັ້ງໜາ;
5)ສາງບັນດາປະຖົມປັດໄຈຮອງຮັບອັນຈາເປັນໃຫໄດໂດຍພື້ນຖານເປັນຕົ້ນແມນທຶນຮອນ,ວັດຖຸ-ເຕັກນິກ
ແລະວິທະຍາສາດ, ຂ້ມູນຂາວສານ, ບຸກຄະລາກອນ, ຜູປະກອບການແລະກາລັງແຮງງານ;
6) ເລັ່ງລັດດາເນີນໂຄງການຂະໜາດໃຫຍດານພະລັງງານ, ທາງລົດໄຟ, ທາງດວນ, ສະໜາມບິນ, ລະບົບການ
ບລິການຂົນສົ່ງແລະຄຽນຖາຍສິນຄາແລະອື່ນໆເພື່ອອານວຍຄວາມສະດວກໃຫແກການຫັນເປັນ
ອຸດສາຫະກາແລະທັນສະໄໝ.

3.2

ກົນໄກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:

ກົນໄກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນງານບຸລິມະສິດແມນສຸມໃສປະຕິບັດກົນໄກແຜນການຕິດ
ພັນກັບກົນໄກຕະຫຼາດແລະກົນໄກປະສານງານຢາງກົມກຽວກັນດັ່ງນີ້:
ກ. ນາໃຊກົນໄກແຜນການຢາງເປັນລະບົບ ແລະ ການົດບົດບາດຂອງລັດໃຫຈະແຈງ:
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ລັດຖະບານຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດນີ້ໃຫເປັນແຜນງານ, ແຜນການ5ປີ, ແຜນການປະຈາປີແລະ
ໂຄງການຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທອງຖິ່ນໃຫເປັນລະອຽດ;ເພີ່ມຂີດຄວາມສາມາດແລະປະສິດທິພາບຂອງການ
ຄຸມຄອງລັດຕ່ເສດຖະກິດ,ປັບປຸງລະບອບລະບຽບການແລະກົນໄກຄຸມຄອງເສດຖະກິດໃຫມີລັກສະນະສົ່ງເສີມ
ຢາງຕັ້ງໜາຄື:
1) ສຸມໃສປະຕິບັດບົດບາດຄຸມຄອງມະຫາພາກດວຍກົດໝາຍ,
ນະໂຍບາຍແລະມາດຕະການອື່ນໆເພື່ອ
ອານວຍຄວບຄຸມເສດຖະກິດໃຫມີການຂະຫຍາຍຕົວຢາງໝັ້ນທຽງ;
2) ສຸມໃສດັດສົມ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມຄອງກົນໄກຕະຫຼາດ, ນາໃຊດານຕັ້ງໜາຂອງກົນໄກຕະຫຼາດໃຫເກີດ
ປະໂຫຽດສູງສຸດ; ເຮັດໃຫຕະຫຼາດມີບົດບາດເປັນຕົວການົດການນາໃຊທຶນຮອນ,ແຫຼ່ງວັດຖຸດິບໃຫເກີດ
ປະໂຫຽດສູງສຸດ,ທັງກະຕຸກຊຸກຍູຜູປະກອບການໃຫມີຄວາມຫາວຫັນປະດິດສາງນາໃຊວິທະຍາສາດວິທະຍາການໃໝເຂົ້າສູການຜະລິດທຸລະກິດແລະການບລິການດວຍການປັບປຸງລະບອບລະບຽບຕາມການ
ກົນໄກໃຫເອື້ອອານວຍແລະຮັດກຸມຕື່ມອີກ;ເດັດດຽວແກໄຂຂອດທີ່ກົດໜວງ-ອັດຕັນໃຫທະລຸໂລງໂປງ
ໄສຍິ່ງຂຶ້ນ. ຄຽງຄູນັ້ນ, ຕອງເອົາໃຈໃສຈາກັດດານຫຍ້ທ້ຂອງຕະຫຼາດເພື່ອຮັບປະກັນໃຫເສດຖະກິດຂະ
ຫຍາຍຕົວໄປຢາງຖືກທິດຖືກທາງແລະມີຄວາມສົມດຸນໃນດານຕາງໆທັງສອດຄອງກັບຈຸດໝາຍແຫງການ
ພັດທະນາປະເທດຊາດທັງເສີມສາງໄດຄວາມສະເໝີພາບແລະຄວາມຍຸຕິທາໃນສັງຄົມ,ບ່ໃຫມີລະດັບການ
ພັດທະນາທີແ
່ ຕກໂຕນກັນຫຼາຍ
ລະຫວາງບລິເວນເຂດແຄວນຕາງໆຂອງປະເທດແລະບ່ໃຫເກີດມີການ
ແຍກຂົ້ວທຸກ-ຂົ້ວຮັ່ງທີ່ແຕກໂຕນກັນເກີນໄປໃນສັງຄົມ;
3) ຄຸມຄອງເສດຖະກິດຕະຫຼາດຕາມທິດສັງຄົມນິຍົມໂດຍນາໃຊລະບົບການແຈກຢາຍລາຍໄດໃຫສົມເຫດ
ສົມຜົນຕາມທິດຕອບສະໜອງຜົນປະໂຫຽດຂອງຜູ ອອກແຮງງານ, ຂອງຜູ ປະກອບການ, ຂອງລັດແລະ
ລວມໝູຢາງເປັນທາແລະກົມກຽວກັນ;
4) ເອົາໃຈໃສຈັດສັນລາຍຮັບທີ່ໄດຈາກການຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດໃຫສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ຍຸຕິ
ທາຕື່ມອີກ;ຈັດສັນຢາງເໝາະສົມໃຫແກທອງຖິ່ນແລະຮາກຖານຊຸມຊົນທີ່ຕິດພັນກັບໂຄງການ;ຈັດສັນໃຫ
ແກການຟື້ນຟູບູລະນະຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດແລະການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫຫຼາຍຂຶ້ນ
ກວາເກົ່າ;
5) ບັນດາກະຊວງອົງການລັດຂັ້ນສູນກາງ ຕອງປະຕິບັດພາລະບົດບາດຄຸມຄອງມະຫາພາກຢາງຄົບຖວນແລະ
ຮັດກຸມໂດຍສຸມໃສການສາງແຜນການຜັນຂະຫຍາຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍແລະແຜນ
ຍຸດທະສາດແຫງການພັດທະນາທີ່ຂຶ້ນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຂະແໜງການຕົນໃຫວອງໄວທັນການ
ແລະຊີ້ນາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫເປັນຈິງ; ສຸມໃສຄົ້ນຄວາປັບປຸງຫຼືອອກນະໂຍບາຍແລະກົດ ໝາຍສາລັບ
ການຄຸມຄອງຂະແໜງການໃຫຄົບຖວນສົມບູນ; ສຸມໃສຂຶ້ນແຜນການົດແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການກ່ສ າງ
ບາລຸງຍົກລະດັບພະນັກງານໃຫທົ່ວທຸກຂະແໜງການ;ສຸມໃສຄົ້ນຄວາວິທະຍາສາດແລະເຜີຍແຜແນະນາ
ການນາໃຊວິທະຍາສາດແລະວິທະຍາການໃໝ; ສຸມໃສຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນຜົນແລະຊວຍຍູ ໜູນ
ທອງຖິ່ນແລະຫົວໜວຍຈຸນລະພາກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ,ນະໂຍບາຍແລະວຽກງານຕາງໆຂອງ
ຂະແໜງການຕົນໃຫຖືກຕອງແລະໄດຮັບຜົນດີ;
6) ການົດໃຫຈະແຈງກຽວກັບຂອບເຂດສິດ, ໜາທີ່ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບລະຫວາງອົງການຄຸມຄອງຂັ້ນສູນ
ກາງກັບທອງຖິ່ນ, ປັບປຸງກົນໄກການປະສານສົມທົບສະຫວາງສາຍຕັ້ງກັບສາຍຂວາງ, ລະຫວາງການລວມ
ສູນກັບການແບງຂັ້ນຄຸມຄອງ, ແບງຄວາມຮັບຜິດຊອບຄຸມຄອງໃຫມີຄວາມກົມກຽວ;
7) ເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການປະຕິບັດວິໄນແຜນການແລະວິໄນການເງິນ,
ມີໄຫວພິບໃນການ
ປະຕິບັດນະໂຍບາຍການເງິນ-ເງິນຕາ, ເພີ່ມລັກສະນະຕັ້ງໜາໃນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍການເງິນ-ເງິນຕາ
ເພື່ອ ສົ່ງເສີມຢາງແຂງແຮງຂະແໜງການຜະລິດແລະການບລິການທີ່ພວກເຮົາມີທາແຮງ, ລວມທັງສົ່ງເສີມ
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ຫົວໜວຍທຸລະກິດຂະໜາດນອຍ-ຂະໜາດກາງໄປຄວບຄູກັບໂຄງການລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍທີ່ເປັນບູລິ
ມະສິດເພື່ອສາງຖານການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ໝັ້ນຄົງ;
8) ປະຕິບັດບັນດາແຜນງານ,ໂຄງການຮວມມືແລະການເຊື່ອມໂຍງໃນອະນຸພາກພື້ນແມນ້າຂອງ,ອາຊຽນແລະ
ສາກົນດວຍຄວາມເປັນເຈົ້າການສູງ;
ຄົ້ນຄວາໃຫເລິກເຊິ່ງແລະສາງໂຄງການອັນຈະແຈງເພື່ອຂົນຂວາຍ,
ຍາດແຍງການສະໜັບສະໜູນຊວຍເຫຼືອຈາກຄູຮວມພັດທະນາເຂົ້າໃນການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍ
ທາແຮງຂອງປະເທດເຮົາ; ປັບປຸງແລະຍົກສູງຂີດຄວາມສາມາດຂອງປະເທດເຮົາໃນທຸກດານ, ຊວຍຍູໜູນ
ຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນລະຫວາງພາກລັດກັບພາກທຸລະກິດເພື່ອເປີດກວາງການຮວມມືໃນຫຼາຍລະດັບ, ຫຼາຍ
ທິດ, ຫຼາຍຮູບການທັງແບບສອງຝາຍແລະຫຼາຍຝາຍ ເພື່ອຕອບສະໜອງຜົນປະໂຫຽດຂອງກັນແລະກັນ
ຢາງເໝາະສົມທັງໃນສະເພາະໜາແລະຍາວນານ;
9) ເພີ່ມທະວີຄວາມສັກສິດໃນການຄຸມຄອງລັດ, ຄຸມຄອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຕາມກົດໝາຍ, ຮັບປະກັນໃຫ
ທົ່ວສັງຄົມ ດາລົງຊີວິດຢູພາຍໃຕລັດຖະທາມະນູນແລະກົດໝາຍຢາງເຂັ້ມງວດ ເປັນຕົ້ນແມນພະນັກງານ
ລັດຖະກອນທຸກຄົນຕອງເປັນແບບຢາງໃນການປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍ,ເປັນແບບຢາງໃນການ
ພັດທະນາແລະການດາລົງຊິວິດທີປ
່ ອດໃສຂາວສະອາດພາຍໃຕລັດຖະທາມະນູນແລະລະບົບກົດໝາຍ
ຂອງຊາດ; ເອົາໃຈໃສປົກປອງແລະເສີມຂະຫຍາຍສິດປະຊາທິປະໄຕກຄືຜົນປະໂຫຽດອັນຊອບທາຂອງ
ພົນລະເມືອງຢາງແທຈິງ.

ຂ.ນາໃຊກົນໄກຕະຫຼາດທີມ
່ ກ
ີ ານດັດສົມຂອງລັດ, ຊຸກຍູສົ່ງເສີມກາລັງແຮງສັງລວມຂອງຊາດ
ແລະ ຂອງທຸກພາກສວນເສດຖະກິດເຂົ້າໃນການພັດທະນາຢາງແຂງແຮງ:
1) ສາງເງື່ອນໄຂແລະກົນໄກເອື້ອອານວຍໃຫທຸກພາກສວນເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວແລະປະກອບສວນເຂົ້າ
ໃນການພັດທະນາຢາງແຂງແຮງເພື່ອຫັນປຽນເສດຖະກິດທາມະຊາດໄປສູເສດຖະກິດສິນຄາ ແລະສາງເສ
ດຖະກິດຕະຫຼາດຕາມທິດສັງຄົມນິຍົມໃຫສົມບູນຍິ່ງໆຂຶ້ນ;
2) ປະຕິບັດນະໂຍບາຍສະເໝີພາບຕ່ບັນດາພາກສວນເສດຖະກິດຢາງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ, ປັບ ປຸງລະບົບ
ນິຕິກາໃຫສອດຄອງເໝາະສົມຕື່ມອີກເພື່ອຮັບປະກັນໃຫບັນດາພາກສວນເສດຖະກິດສາມາດເຄື່ອ ນໄຫວ
ຢາງມີຄວາມສະເໝີພາບຕ່ໜ າກົດໝາຍຢາງແທຈິງ, ທັງມີສະພາບແວດລອມທີເ່ ອື້ອອານວຍໃຫແກບັນດາ
ພາກສວນເສດຖະກິດເຫຼົ່ານັ້ນ ສາມາດເຄື່ອ ນໄຫວຕາມກົນໄກຕະຫຼາດໄດຢາງຄອງຕົວເພື່ອ ໃຫທຸກພາກ
ສວນເສດຖະກິດສາມາດປະກອບສວນເຂົ້າໃນການຂະຫຍາຍກາລັງການຜະລິດ,ສາງສາພັດທະນາປະເທດ
ຊາດໄດຢາງເໝາະສົມ, ທັງມີຄ ວາມສາມາດແຂງຂັນ ເພີ່ມຂຶ້ນໃນຂະບວນວິວັດແຫງການເຊື່ອ ມໂຍງກັບ
ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ;
3) ປັບປຸງກ່ສາງພາກສວນເສດຖະກິດຂອງລັດໃຫມີຄວາມເຂັ້ມແຂງເພື່ອເປັນກາລັງແຮງຮວມກັບພາກສວນ
ເສດຖະກິດອື່ນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດ;ປັບປຸງລັດວິສາຫະກິດໃຫມີປະສິດທິ
ຜົນແລະທັນສະໄໝດວຍມາດຕະການຕາງໆທີເ່ ໝາະສົມລວມທັງການຫັນໄປສູວິສາຫະກິດປະສົມຫຼືຮຸ ນ
ສວນ;ຄົ້ນຄວາສາງຕັ້ງລັດວິສາຫະກິດໃໝຂຶ້ນໃນບາງຂະແໜງການທີເ່ ຫັນວາມີຄວາມຈາເປັນແລະມີເງື່ອນ
ໄຂຄວາມສາມາດດາເນີນງານຢາງມີປະສິດທິຜົນສູງເປັນຕົ້ນແມນໃນຂະແໜງການທີມ
່ ີຄວາມສາຄັນສາລັບ
ການປອງກັນຊາດ-ປອງກັນຄວາມສະຫງບ, ຂະແໜງການທີ່ຊ ວຍສາງການສົມທົບທຶນໄດແລະຂະແໜ
ງການທີຊ
່ ວຍໃຫລັດສາມາດສະໜອງການບລິການສາທາລະນະປະໂຫຽດໃຫແກປະຊາຊົນ ພົນລະເມືອງ
ໄດຢາງກວາງຂວາງແລະ ທົ່ວເຖິງກວາເກົ່າຊຶ່ງພາກສວນເສດຖະກິດອື່ນບ່ໃຫຄວາມສົນໃຈຫຼບ
ື ່ສາມາດເຮັດ
ໄດ;
4) ສົ່ງເສີມພາກສວນເສດຖະກິດຮວມມືຂອງປະຊາຊົນດວຍຫຼາຍຮູບການທີ່ເໝາະສົມລວມທັງເສດຖະກິດ
ຄອບຄົ ວ , ເສດຖະກິດ ຄອບຄົວ ແບບເປີດ ກວາງແລະວິ ສາຫະກິ ດ ຂະໜາດນອຍ-ຂະໜາດກາງໃຫ
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ເຂັ້ມແຂງກວາເກົ່າ;ວາງນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມທີເ່ ປັນລະບົບຄົບຊຸດເປັນຕົ້ນແມນນະໂຍບາຍດານການສະໜອງ
ທຶນ,ຂ້ມູນຂາວສານແລະເຕັກໂນໂລຊີໃໝລວມທັງດານວິຊ າການແລະການຕະຫຼາດທີ່ໝ ັ້ນທຽງເພື່ອ ສາງ
ເງື່ອນໄຂອານວຍຄວາມສະດວກໃຫພາກສວນເສດຖະກິດດັ່ງກາວສາມາດເຄື່ອນໄຫວໄດຢາງມີຊີວິດຊີວາ
ຢູໃນພື້ນຖານເສດຖະກິດແຫງຊາດ;
5) ປະຕິບັດນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມພາກສວນເສດຖະກິດເອກະຊົນ ທັງພາຍໃນແລະຕາງປະເທດໃຫມີການປະ
ກອບສວນອັນສາຄັນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງຊາດ;ສືບຕ່ສົ່ງເສີມການລົງທຶນໂດຍ
ກົງຂອງເອກະຊົນພາຍໃນແລະຕາງປະເທດຢາງມີຈຸດສຸມ. ພອມກັນນັ້ນ,ກຕອງດາເນີນການປັບປຸງສະພາບ
ແວດລອມສາລັບ ການດາເນີນ ການທຸ ລະກິດ ຂອງພາກສວນເສດຖະກິດ ດັ່ ງກາວໃນຂົງ ເຂດກະສິ ກ າ,
ອຸດສາຫະກາໃຫດີຂຶ້ນຕື່ມອີກ ເປັນຕົ້ນແມນອຸດສາຫະກາປຸງແຕງກະສິກາແລະການບລິກ ານເພື່ອ ເຮັດ ໃຫ
ພື້ນຖານເສດຖະກິດແຫງຊາດຂອງພວກເຮົາມີກາລັງແຮງແລະມີຄວາມສາມາດແຂງຂັນສູງຂຶ້ນ.

ຄ. ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາກົນໄກປະສານງານລະຫວາງລັດກັບລັດ, ລັດກັບພາກທຸລະກິດ,
ລັດກັບເອກະຊົນ ໃຫເຂົ້າສູລະບົບທີມ
່ ປ
ີ ະສິດທິພາບສູງ, ມີຄວາມລົງ່ ລຽນ, ສະດວກ
ສະບາຍແລະວອງໄວ:
1) ປັບປຸງບັນດາອົງການໃນລະບົບອານາດລັດໃຫກະທັດຮັດ, ໜັກແໜນ, ເຂັ້ມແຂງ; ການົດພາລະບົດບາດ,
ຂອບເຂດສິດ, ໜາທີ່ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງອົງການລັດຕາງໆ ຢູໃນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທອງຖິ່ນໃຫ
ຈະແຈງ; ແບງຂັ້ນຄຸມຄອງລະຫວາງອົງການຂັ້ນສູນກາງກັບທອງຖິ່ນໃຫຊັດເຈນ;
2) ອອກນິຕກ
ິ າສາລັບການປະສານງານ ແລະ ການສະໜອງຂ້ມູນລະຫວາງສູນກາງກັບສູນກາງ, ສູນການກັບ
ທອງຖິ່ນ, ສາຍຕັ້ງກັບສາຍຂວາງພອມທັງແບງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸມຄອງ ແລະ ປະສານງານໃຫ
ມີຄວາມກົມກຽວກັນ.
3) ນາໃຊສື່ສານມວນຊົນ ແລະ ສືສ
່ ັງຄົມອອນໄລຍ ເພື່ອໂຄສະນາເຜີຍແຜແລະ ສົນທະນາແລກປຽນຄາຄິດ
ຄາເຫັນສາທາລະນະ, ຈັດກອງປະຊຸມສາມະນາປຶກສາຫາລືຮວມລະຫວາງພາກລັດ ແລະ ທຸລະກິດເອກະ
ຊົນເປັນປະຈາ ເປັນຕົ້ນແມນເວທີນັກທຸລະກິດໜຸມ, ນັກທຸລະກິດແມຍິງ, ສະມາຄົມທຸລະກິດຕາງ ແລະ
ອື່ນໆ.

3.3

ມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025) ໃຫມີຜົນ
ສາເລັດດີນັ້ນແມນໜາທີ່ຂອງທົ່ວພັກ, ທົ່ວລັດ, ທົ່ວກອງທັບ ແລະ ທົ່ວປວງຊົນ;ແມນຂອງທຸກຂັ້ນ, ທຸກຂະແໜ
ງການນັບແຕສູນກາງລົງຮອດທອງຖິ່ນ. ມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດນີ້ໃຫເປັນຮູບປະທາແມນລວມມີ
ກົນໄກໃນການສາງຄວາມເປັນເອກະພາບໃນການຮັບຮູເຊື່ອມຊຶມ, ການຫັນເປັນແຜນວຽກ, ແຜນຄົນ ແລະ ແຜນ
ເງິນດັ່ງຕ່ໄປນີ:້

ກ.

ມາດຕະການດານການຈັດຕັ້ງ:
1) ການນາຂັ້ນລັດຖະບານ, ກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ແຂວງຈັດຕັ້ງການເຊື່ອມຊຶມ
ເນື້ອ ໃນຍຸດທະສາດນີໃ້ ນຂະແໜງການ ແລະທອງຖິ່ນຂອງຕົນໃຫເລິກເຊິ່ງທັງຊີ້ນາການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາ
ຍໃຫເປັນຍຸດທະສາດພັດທະນາໄລຍະ10 ປີ (2016-2025) ຂອງຂະແໜງການ ແລະທອງຖິ່ນຂອງຕົນ
ໂດຍຜັນຂະຫຍາຍອອກເປັນແຜນງານ, ແຜນການ ແລະ ໂຄງການທີສ
່ າມາດຈັດຕັ້ງປະຕິໄດຕົວຈິງຢູໃນຂະ
ແໜງການຕົນ; ສາງເປັນບົດສຶກສາຄົ້ນຄວາລົງເລິກລະອຽດສາລັບຂະແໜງການພອມທັງການົດວຽກງານ
ບຸລິມະສິດເພື່ອດຶງດູດການລົງທຶນຈາກພາຍໃນ ແລະຕາງປະເທດ ແລະ ເພື່ອຍາດແຍງເອົາການຊວຍເຫຼືອ
ທາງການເພື່ອການພັດທະນາ.
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2) ເສີມຂະຫຍາຍພາລະບົດບາດຂອງທຸກອົງການຈັດຕັ້ງທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ແນວໂຮມ, ບັນດາ
ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ປະຊາຊົນ, ບັນດາການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ພາກທຸລະກິດທັງພາຍໃນ ແລະຕາງປະ
ເທດເຂົ້າຮວມໃນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດນີໃ້ ຫເປັນຮູບປະທາ.
3) ມອບໃຫຫອງວາການລັດຖະບານອອກດາລັດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ,
ມອບໃຫກະຊວງແຜນການແລະການ
ລົງທຶນເປັນໃຈກາງປະສານງານລະຫວາງບັນດາຂະແໜງການອອມຂາງຂັ້ນສູນກາງແລະທອງຖິ່ນ ໃນການ
ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດນີ້ໃຫເປັນອັນລະອຽດ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະມີປະສິດທິຜົນສູງສຸດ.

ຂ.

ມາດຕະການດານການເງິນ ແລະ ແຫຼງ່ ທຶນພັດທະນາ:
1) ລະດົມ, ຂຸດຄົ້ນ ແລະນາໃຊແຫຼ່ງທຶນຈາກທຸກພາກສວນເສດຖະກິດເຂົ້າໃສການພັດທະນາຢາງມີຈຸດສຸມ
ເປັນຕົ້ນແມນ: ງບປະມານຂອງລັດ;ທຶນຊວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາ;ການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນ
ພາຍໃນແລະຕາງປະເທດ;ສິນເຊື່ອທະນາຄານ, ສະຫະກອນອອມຊັບ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈຸນ ລະ
ພາກ ແລະທຶນຂອງປະຊາຊົນເອງ,
2) ຍົກສູງປະສິດທິຜົນແລະຄຸນນະພາບຂອງທຶນ, ຫດຜອນການຮົ່ວໄຫຼແລະການຟຸມເຟືອ ຍໃນການລົງທຶນ
ຂອງລັດ.ການລົງທຶນຂອງລັດຕອງຮັບໃຊເປົ້າໝາຍຍຸດທະສາດຂອງລັດ, ລົງທຶນເຂົ້າໃນອຸດສາຫະກາ ແລະ
ຂົງເຂດທີສ
່ າຄັນຕ່ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດ ແລະ ເປັນສາຍເລືອດຂອງເສດຖະກິດໃຫຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຄ.

ມາດຕະການດານການຕິດຕາມ ແລະ ຄຸມຄອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດ:
1) ສາງກົນໄກແລະແຜນການ ສາລັບການຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ຕີລາຄາສະພາບການຈັດຕັ້ງ
ຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດນີໃ້ ຫເປັນປົກກະຕິ. ຖາຫາກມີບັນຫາໃໝເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ຍຸດທະສາດນີ້ແມນຕອງໄດມີການປັບປຸງໃຫສອດຄອງກັບສະພາບການໃໝພາຍໃຕທິດຊີນ
້ າຂອງກົມ
ການເມືອງສູນກາງພັກ.
2) ປັບປຸງລະບົບ ແລະ ເຄື່ອງມືໃນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດນີ້
ໃຫເປັນລະບົບຄົບຊຸດ.
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ເອກະສານຊອນທາຍ 1: ຕາຕະລາງສາຄັນທາງດານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ຕາຕະລາງ 1: ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ ແລະລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນສະເລຍ
ຕ່ຫົວຄົນ:
ລ/ດ

ລາຍການ

2001-05

2006-10

2011-14

2014-15

ແຜນ

ບັນລຸ

ແຜນ

ບັນລຸ

ບັນລຸ

ຄາດຄະເນ

1

ອັດຕາການຂະຫຍາຍໂຕຂອງ GDP

7-7,5%

6,3%

7,5-8%

7,9%

8,1%

7,5

2

GDP ຕ່ຫົວຄົນ*(ໂດລາສະຫະລັດ)

500-550

491

700-750

1.069

1.671

1.970

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

ຕາຕະລາງ 2: ການປຽນແປງຂອງໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ:
ລດ

ລາຍການ

1999/00

2004/05

2009/10

2013/14

2014/15

1

ກະສິກາ-ປາໄມ

46,2%

34,9%

28,9%

24,8%

23,7%

2

ອຸດສາຫະກາ-ກ່ສາງ

17,9%

21,4%

26,9%

27,5%

29,1%

3

ບລິການ

35,9%

43,7%

44,2%

47,7%

47,2%

ແຫຼ່ງຂ້ມູນ: ກົມແຜນການ, ສູນສະຖິຕິແຫງຊາດ, ຕົວເລກຄາດຄະເນຈາກສະຖາບັນຄົ້ນຄວາເສດຖະກິດແຫງຊາດ.

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

ລາຍການ

2005

2010

2015

1

ກະສິກາ-ປາໄມ

78,5%

71,3%

65,3%

2

ອຸດສາຫະກາ-ກ່ສາງ

4,8%

8,3%

11,4%

3

ບລິການ

16,7%

20,4%

23,3%

ແຫຼ່ງຂ້ມູນ:ກອງປະຊຸມພາຍໃນກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດິການສັງຄົມ, ຄັ້ງວັນທີ 3 ມີນາ 2015.
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ຕາຕະລາງ 4: ຄວາມຄືບໜາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍMDGsໃນປີ2013:
ເປົ້າໝາຍສະຫະສະວັດ
ດານການພັດ ທະນາ

ເປົ້າໝາຍ 1: ລຶບລາງ
ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ
ຄວາມອຶດຫິວ

ຕົວຊີ້ບອກ
ສັດສວນຂອງປະຊາກອນຢູລຸມເສັ້ນຄວາມທຸກ ຍາກ
ທາງການ (%)

46
(1992)

20,5
(2012/13)*

24

1.8

ອັດຕາສວນຂອງເດັກນອຍອາຍຸຕ່າ ກວາ 5 ປີທີ່ມີນ້າ
ໜັກ ຕ່າກວາມາດຕະຖານ (%)

44
(1993)

27
(2011/2012)

22

1.9

ອັດຕາສວນຂອງເດັກນອຍອາຍຸຕ່າ ກວາ 5 ປີທີ່ມີ
ຄວາມສູງຕ່າກວາມາດຕະຖານ (%)

48
(1993)

38
(2011/2012)

34

ອັດຕາການເຂົ້າໂຮງຮຽນປະຖົມສຸດທິ (%)

58,8
(1992)

95,2
(2012)

98

ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນ ແລະ ສືບຕ່ຮຽນຮອດຊັ້ນ ປ 5
ຂອງເດັກ (%)

47,7
(1992)

70
(2012)

95

ອັດຕາການຮູໜັງສືຂອງປະຊາກອນໜຸມ (15-24
ປີ) (%)

71,1
(1995)

73,1
(2011)

2.4
3.1
ເປົ້າໝາຍ 3: ສົ່ງເສີມ
ຄວາມສະເໝີພາບຍິງຊາຍແລະເສີມສາງ
ຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫແກ
ແມຍິງ

ເປົ້າໝາຍ 5: ສົ່ງເສີມ
ສຸຂະພາບຂອງແມ

ຄວາມຄືບໜາ

1.1

ເປົ້າໝາຍ 2: ຮັບປະກັນ 2.1
ໃຫທຸກຄົນໄດຮັບການ
ສຶກ ສາຂັ້ນປະຖົມຢາງ
2.3
ທົ່ວເຖິງ

ເປົ້າໝາຍ 4: ຫດຜອນ
ອັດຕາການຕາຍຂອງ
ເດັກ

ພື້ນຖານ

ເປົ້າ
ໝາຍ
2015

99

ຈານວນເດັກ ນອຍຍິງທີ່ເ ຂົ້າໂຮງຮຽນຕ່ກ ັບເດັກນອຍຊາຍຈານວນ100 ຄົນໃນແຕລະຊັ້ນຮຽນ
ຊັ້ນປະຖົມ

0,79
(1990)

0,91
(2012)

1

ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ

0,70
(1990)

0,89
(2012)

1

ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ

0,67
(1990)

0,83
(2012)

1

4.1

ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກ ນອຍອາຍຸຕ່າກວາ 5 ປີ
(1.000 ທີ່ເກີດມີຊີວິດ)

170
(1993)

79
(2011)

70

4.2

ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກ ນອຍອາຍຸຕ່າກວາ 1 ປີ
(1.000 ທີ່ເກີດມີຊີວິດ)

114
(1993)

68
(2011)

45

4.3

ອັດຕາການສັກຍາກັນໝາກແດງໃນເດັກນອຍ 1 ປີ
ລົງມາ (%)

67
(1995)

72
(2011)

90

5.1

ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ (ຕ່ 100.000 ຄົນ)

796
(1995)

357
(2009)

260

5.2

ອັດຕາຂອງການເກີດລູກທີ່ໄດຮັບການຊວຍເຫຼືອ
ຈາກຊຽວຊານ (%)

14
(2000)

42
(2011)

50

5.3

ອັດຕາການຄຸມກາເນີດ (%)

13
(1990)

50
(2011)

55

5.5

ອັດຕາການເຂົ້າເຖິງການເບິ່ງແຍງຄັນ (%)

21
(2000)

28,5
(2005)

60

0,1

0,28
(2012)

<1

ເປົ້າໝາຍ 6: ຕານກັບ
6.1
ເຊື້ອພະຍາດ HIV/AIDS,

ອັດຕາການຕິດເຊື້ອ HIV ໃນກຸມປະຊາກອນທົ່ວ
ໄປທີ່ມີອາຍຸແຕ 15-49 ປີ
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ມາລາເຣຍ ແລະ ເຊື້ອ
ພະຍາດອື່ນໆ

6.5

ອັດຕາການຕາຍຍອນໄຂຍຸງ (ຕ່ 100.000 ຄົນ)

7,1
(2000)

0,3
(2011)

0,2

6.8

ອັດຕາການຕິດເຊື້ອວັນນະໂລກ (ຕ່ 100.000
ຄົນ)

492
(1990)

213
(2011)

240

7.1

ອັດຕາສວນຂອງເນຶ້ອທີ່ປາໄມປົກຫຸມ (%)

49,1
(1982)

40,34
(2010)

65

ອັດຕາການດື່ມນ້າສະອາດ(%)

28
(1990)

70
(2011)

80

7.9

ອັດຕາການນາໃຊວິດຖາຍຂອງປະຊາຊົນ (%)

17
(1995)

57
(2011)

60

9.1

ເນື້ອທີ່ທີ່ໄດຮັບການເກັບກູລະເບີດ (ເຮັກ ຕາ/ປີ)

580,77
(1999)

6.034
(2011)

20.000

9.2

ຈານວນຜູບາດເຈັບ ແລະ ຕາຍຍອນອຸບັດຕິເຫດ
ຈາກລະເບີດບ່ທັນແຕກ (ກລະນີ/ປີ)

257
(1999)

99
(2011)

< 75

ເປົ້າໝາຍ 7: ຮັບປະກັນ
ຄວາມຍືນຍົງດານ
7.8
ສິ່ງແວດລອມ

ເປົ້າໝາຍ 9: ຫດຜອນ
ຜົນກະທົບຈາກລູກ
ລະເບີດ ບ່ທັນແຕກ
ໃນສ.ປ.ປ.ລາວ

ແຫຼ່ງຂ້ມູນ:ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍສະຫະສະວັດດານການພັດທະນາຂອງ ສປປລາວ ປະຈາປີ 2013
* ບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VII (2011-2015) ກາງສະໄໝ, ກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ປີ 2013.
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ເອກະສານຊອນທາຍ 2: ບາງເປົ້າໝາຍສູຊົນຂອງຍຸດທະສາດຮອດ ປີ 2025
ເປົ້າ ໝາຍ

2014/15
(ຫຼື ປີຫຼ້າສຸດ)

2020

2025

GDP ລາຄາໃນປີ (ຕື້ກີບ)

102,320

187,931

344,340

GDP ຕ່ຫົວຄົນ (USD)

1,970

3,197

5,409

GNI ຕ່ຫົວຄົນ (USD)

1,554

2,522

4,266

ປະຊາກອນ (ລານຄົນ)

6.49

7.08

7.67

ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ (% ຂອງປະຊາກອນ)

23.2
(ປີ 2013)

≤5

ອາຍຸຍືນສະເຫຼ່ຍ (ປີ)

66.9

ຈານວນນັກວິທະຍາສາດ (ຕ່ປະຊາກອນ 10,000 ຄົນ)

1.1

11

40.3
(2012)

≥70

27.7%
(ປີ 2014)

> 70

ອັດຕາການປົກຫຸມຂອງປາ (%ຂອງເນື້ອທີ່ທັງໝົດ)
ຈານວນບານພັດທະນາ (% ຂອງຈານວນບານທັງໝົດ)
ໝາຍເຫດ:

1) ອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງ GDP ສະເລຍ 7.5% ຕ່ປີ (ສາລັບ ໄລຍະ 2016-2025)
2) ປະເທດລາຍຮັບປານກາງຕ່າ: GNI ສະເລຍຕ່ຫົວຄົນແຕ 1,675 ເຖິງ 6,506 $/ຄົນ
3) ປະເທດລາຍຮັບປານກາງສູງ: GNI ສະເລຍຕ່ຫົວ ຄົນແຕ 6,507 ເຖິງ 20,099$/ຄົນ
4) ປະເທດລາຍຮັບສູງ: GNI ສະເລຍຕ່ຫົວຄົນສູງກວາ 20,100$/ຄົນ
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72

> 73

ເອກະສານຊອນທາຍ 3: ແຜນວາດບັນດາຄາດໝາຍໃຫຍໆຮອດປີ 2040:
ແ ຜ ນ 7 th

2015
ແ ຜ ນ 8 th

2020
ແ ຜ ນ 9 th

2025
ແ ຜ ນ 1 0 th

2030
ແ ຜ ນ 1 1 th

2035
ແ ຜ ນ 1 2 th

2040
ແ ຜ ນ 1 3 th

ເຂົ້ າ L M I
( > 1 .0 53 $ )

ບັນລຸ
MDG
AE C
ອອກຈາກ LD C ,
ບັນລຸ M D G
-G N I = 1.810$
-H A I ສູງກວາ68
-E V I ຕ່າກວາ32

ອອກຈາກ L M I
( > 6.507$)

1 7 ປີ ຢູ ໃ ນ L M

ອອກຈາກ U M I
( > 25.834$)

1 0 ປີ ຢູ ໃ ນ U M I
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ເອກະສານຊອນທາຍ 4: ມາດຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງປະເທດດອຍພັດທະນາແລະຄວາມຄືບ
ໜາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:
I. ມາດຖານຂອງປະເທດດອຍພັດທະນາ:
ປະເທດດອຍພັດທະນາ ແມນປະເທດທີຖ
່ ືກປະເມີນວາສະຖານະພາບດານເສດຖະກິດ ແລະສັງຄົມຂອງ
ປະເທດມີຄວາມບອບບາງ, ບ່ເຂັ້ມແຂງ ເມື່ອທຽບກັບບັນດາປະເທດຕາງໆໃນໂລກ. ສະຖານະພາບດັ່ງກາວ ໄດ
ສາງຄວາມບອບບາງທີອ
່ ອນໄຫວທີ່ສຸດຕ່ບັນດາວິກິດການຕາງໆທີກ
່ ະທົບໃສນັບທັງວິກິດການເສດຖະກິດກຄືວກ
ິ ິດ
ການໄພທາມະຊາດທີນ
່ ັບມື້ເພີ່ນຂຶ້ນ.ສະພາບຄວາມບອບບາງດັ່ງກາວຖືກວັດແທກໂດຍ 1) ລະດັບລາຍໄດແຫງ
ຊາດສະເລຍຕ່ຄົນຕ່ປີ (GNI per capita) ຊຶ່ງແມນການວັດແທກການພັດທະນາດານເສດຖະກິດ; 2) ລະດັບ
ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍນາໃຊດັດສະນີຊັບສິນມະນຸດ (Human Asset Index – HAI)
ເປັນຕົວວັກແທກຊຶ່ງແມນການວັດແທກການພັດທະນາດານສັງຄົມ; ແລະ 3) ລະດັບຄວາມບອບບາງ ຫຼື ຄວາມ
ສຽງດານເສດຖະກິດຂອງປະເທດ
ໂດຍນາໃຊດັດສະນີຄວາມບອບບາງດານເສດຖະກິດ
(Economic
Vulnerability Index – EVI) ເປັນຕົວວັດແທກຊຶ່ງແມນການວັດແທກເຖິງໂຄງສາງດານເສດຖະກິດທີ່ມີ
ຄວາມບອບບາງຫລືສຽງຕ່ການກະທົບຈາກວິກິດການຈາກຂາງນອກ.
ແຕລະມາດຖານແມນຈະໄດຖືກປະເມີນທຸກໆ 3 ປີເຊິ່ງອາດຈະມີການປຽນແປງໂດຍອີງໃສສະພາບຕົວ
ຈິງທາງດານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງໂລກໃນໄລຍະ 3 ປີຜານມາ.
1) ສາລັບມາດຖານດານ
GNIຕ່ຄົນຕ່ປີແມນອີງໃສມາດຖານປະເທດລາຍຮັບຕ່າທີກ
່ ານົດໂດຍທະນາຄານ
ໂລກ.
2) ສາລັບມາດຖານດັດຊະນີໝ າຍຊັບສິນມະນຸດ
(HAI)
ແມນຄິດໄລມາຈາກການວັດແທກດານ
ສາທາລະນະສຸກ/ໂພຊະນາການແລະດານການສຶກສາ. ສາລັບຕົວຊີ້ວັດດານສາທາລະນະສຸກແລະໂພຊະນາ
ການປະກອບມີຄື: 1) ອັດຕາສວນປະຊາກອນທີຂ
່ າດສານອາຫານ; ແລະ 2) ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກ
ອາຍຸຕ່າກວາ 5 ປີ. ສາລັບຕົວຊີ້ວັດດານການສຶກສາປະກອບມີ: 1) ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມ
ຂອງເດັກ; ແລະ 2) ອັດຕາການຮູໜັງສືຂອງຜູໃຫຍ.
3) ສາລັບມາດຖານດັດຊະນີໝ າຍຄວາມບ່ໝ ັ້ນຄົງດານເສດຖະກິດ (EVI) ແມນປະເມີນໄດຈາກ 8 ຕົວຊີ້
ບອກຄື: 1) ຈານວນປະຊາກອນ; 2) ທີຕ
່ ັ້ງທີສ
່ ອກຫຼີກຂອງປະເທດ; 3) ການພົວພັນການຄາໃນໂລກ; 4)
ສັດສວນຂອງກະສິກາ-ປາໄມຕ່ GDP; 5) ຈານວນປະຊາກອນທີຂ
່ າດທີ່ຢອາໄສເນື
ູ
່ອງຈາກໄພທາມະ
ຊາດ; 6) ຄວາມບ່ມີສະຖຽນລະພາບຂອງການຜະລິດກະສິກາ; ແລະ 7) ຄວາມບ່ມີສະຖຽນລະພາບ
ຂອງການສົ່ງອອກສິນຄາອຸດສາຫະກາແລະບລິກ ານ ແລະ 8) ຈານວນປະຊາກອນທີຖ
່ ືກຜົນກະທົບຈາກ
ໄພທາມະຊາດ.
ສາລັບມາດຖານ ຫຼື ຕົວຊີ້ບອກກຽວກັບການຫດພົ້ນຈາກສະຖານະພາບດອຍພັດທະນາທີກ
່ ານົດຫຼ້າສຸດ
ໃນປີ 2015 ມີ ດັ່ງນີ້:
1. ລາຍໄດແຫງຊາດ (GNI) ສະເລຍຕ່ຫົວຄົນຕອງ ຫຼາຍກວາ 1,242 ໂດລາສະຫະລັດ/ຄົນ/ປີ.
2. ດັດຊະນີຊັບສິນມະນຸດ (Human Asset Index ຫຼື HAI)ຕອງສູງກວາ 66
3. ດັດຊະນີຄວາມບອບບາງຂອງເສດຖະກິດ (Economic Vulnerability Index ຫຼື EVI)
ຕອງຕ່າກວາ 32
ນອກຈາກນີ,້ ໃນປີ 1991 CDP ຍັງໄດມີການຕົກລົງຕື່ມໃສອີກ 3 ມາດຖານຄື:ຖາປະເທດໃດເຖິງມີ
ລາຍໄດຕ່າແລະໄດຕາມມາດຖານເພື່ອບັນຈຸເຂົ້າ LDCsກຕາມແຕມີຈານວນປະຊາກອນຫຼາຍກວາ 75 ລານຄົນ
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ແມນຈະບ່ຖືກຈັດເຂົ້າໃນ
LDCsເນື່ອງຈາກສະພາບປະຊາກອນທີຫ
່ ຼວງຫຼາຍແມນເງື່ອນໄຂພັດທະນາດານທຶນ
ມະນຸດ, ແຮງງານ, ຕະຫຼາດຂອງເສດຖະກິດ. ເຖິງຢາງໃດກຕາມ, ໃນຕົວຈິງກມີບາງປະເທດທີມ
່ ີປະຊາກອນຫຼາຍ
ກວາ 75 ລານຄົນ (ຕົວຢາງ: ປະເທດບັງກະລາເທດມີປະຊາກອນຫຼາຍກວາ 150 ລານຄົນ) ແຕກຍັງຖືກຈັດເຂົ້າ
ໃນບັນຊີປະເທດດອຍພັດທະນາຂອງໂລກ. ເນື່ອງຈາກຄວາມຕອງການຂອງປະເທດດັ່ງກາວເອງເຫັນວາປະເທດຕົນ
ຍັງມີຄວາມສຽງຫຼາຍທາງດານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຈຶ່ງຍັງສະໝັກໃຈເຂົ້າຢູໃນບັນຊີປະເທດດອຍພັດທະນາທີສ
່ ຸດ
ຂອງໂລກ ເພື່ອຈະໄດຮັບສິດທິພິເສດດານການຊວຍເຫຼອ
ື ແລະດານຕາງໆຈາກສາກົນ.
II. ເງື່ອນໄຂຫດພົ້ນຈາກສະຖານະພາບດອຍພັດທະນາ
ເງື່ອນໄຂຫດພົ້ນຈາກສະຖານະພາບ

ຫຼື

ອອກຈາກບັນຊີປະເທດດອຍພັດທະນາຕອງບັນລຸໜຶ່ງໃນສອງ

ກລະນີດັ່ງລຸມນີ້:
ກລະນີໜ ຶ່ງ: ບັນລຸເງື່ອນໄຂດຽວຄື ລາຍໄດແຫງຊາດ (GNI) ຫຼາຍກວາເງື່ອນໄຂຫດພົ້ນ 2 ເທົ່າຕົວ ຄື 2
ເທົ່າຕົວ ຂອງ 1,242 ໂດລາສະຫະລັດຫຼື GNI ຕອງໄດ 2,484 ໂດລາສະຫະລັດ/ຄົນ/ປີ
ຂຶ້ນໄປ.
ກລະນີສອງ: ຕອງບັນລຸ 2 ໃນ 3 ເງື່ອນໄຂດັ່ງກາວຂາງເທິງ. ຕອງໄດບັນລຸເງື່ອນໄຂດັ່ງກາວ ຕາມການປະ
ເມີນຂອງສາກົນ2 ຄັ້ງທຸກໆ 3 ປີຕິດຕກັນ.
ໃນກລະນີທີ່ບັນລຸບັນດາເງື່ອນໄຂເພື່ອຫດພົ້ນແລວ
ແຕຖາປະເທດກຽວຂອງບ່ຢາກອອກຈາກບັນຊີ
ປະເທດດອຍພັດທະນາກ່ສາມາດເຈລະຈາຕ່ລອງກັນໄດດວຍເຫດຜົນສາຄັນຕາງໆ.
III.

ຂັ້ນຕອນການປະເມີນແລະບັນຈຸເອົາປະເທດດອຍພັດທະນາ:

ພາຍຫຼັງການປະເມີນດານວິຊາການຂອງຄະນະວິຊາການຈາກ CDP ສາລັບຊວງໄລຍະ 3 ປີຜານມາ
ແລວລວມທັງມາດຖານແລະລາຍຊື່ປະເທດທີຈ
່ ະຖືກບັນຈຸເຂົ້າໃນບັນຊີປະເທດ LDCsສາເລັດແລວ, ກົມວຽກ
ງານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງສ.ປ.ຊ (UN Department of Economic and Social Affairs - DESA)
ຈະແຈງໃຫລັດຖະບານຂອງປະເທດທີໄ່ ດຮັບການປະເມີນວາຈະຖືກຈັດເຂົ້າໃນບັນຊີປະເທດດອຍພັດທະນາຂອງ
ໂລກໂດຍມີໃບປະເມີນດານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດຄັດຕິດ.
ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຖາປະເທດໃດຫາກມີໜັງສືຮັບຮອງຢາງເປັນທາງການກຽວກັບຜົນຂອງການປະເມີນຫຼືບ່ມີ
ໜັງສືປະຕິເສດຜົນການປະເມີນ, CDP ຈະເຮັດລາຍງານຜົນດັ່ງກາວລວມທັງບັນຊີລາຍຊືປ
່ ະເທດ LDCsຕາມ
ການເຫັນດີຫຼືບມ
່ ີການຄັດຄານໄປຍັງ ECOSOC ເພື່ອສືບຕ່ຂັ້ນຕອນຮັບຮອງຢາງເປັນທາງການຢູກອງປະຊຸມ
ສະມັດຊາໃຫຍຂອງສ.ປ.ຊ.
ແຕຖາຫາກມີປະເທດໃດໄດສົ່ງໜັງສືທເີ່ ປັນທາງການຕ່ການທີບ
່ ເ່ ຫັນດີກັບຜົນຂອງ
ການປະເມີນດັ່ງກາວFDESA
ຈະບັນທຶກໄວແລະຈະບ່ບັນຈຸປະເທດດັ່ງກາວເຂົ້າໃນບັນຊີທີ່ນາສະເໜີໃຫ
ECOSOC. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ECOSOC ກຈະນາສະເໜີຢໃນກອງປະຊຸ
ູ
ມສະມັດຊາໃຫຍຂອງສ.ປ.ຊເພື່ອອອກ
ມະຕິຮັບຮອງເອົາ.
ສາລັບປະເທດທີປ
່ ະຕິເສດຜົນການປະເມີນຢາງເປັນທາງການນັ້ນ, ກຈະບ່ຖືກຈັດເຂົ້າໃນບັນຊີດັ່ງກາວຕົວ
ຢາງ: ປະເທດການາ, ປາປົວນິວກີນີແລະຊິມບັບເວໄດປະຕິເສດຜົນການປະເມີນຂອງ CDP. ໃນໄລຍະຜານມາ
ຕົວເລກການປະເມີນຂອງຄະນະກາມະການດັ່ງກາວແມນບ່ຖືກຕອງຕາມສະພາບຕົວຈິງດານເສດຖະກິດແລະ
ສັງຄົມຂອງປະເທດດັ່ງກາວ. ໃນປັດຈຸບັນປະເທດດັ່ງກາວກບ່ໄດຖືກຈັດເຂົ້າໃນບັນຊີປະເທດດອຍພັດທະນາທີສ
່ ຸດ
ໃນໂລກຕາມການປະເມີນ.
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ສາລັບຂັ້ນຕອນການພິຈາລະນາຫດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມດອຍພັດທະນາ ຫຼື ອອກຈາກບັນຊີ
ປະເທດດອຍພັດທະນາມີຄື: ແຕລະ 3 ປີໃດຄະນະກາມະການດານນະໂຍບາຍການພັດທະນາ (CDP)ຂອງ
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (UN) ຈະມີການປະເມີນຄວາມຄືບໜາ ແລະ ພິຈາລະນາການອອກຈາກບັນຊີປະເທດ
ດອຍພັດທະນາເທື່ອໜຶ່ງ. ການຕີລາຄາຄັ້ງສຸດທາຍຂອງ CDP ແມນປີ 2015, ຄັ້ງຕ່ໄປແມນປີ 2018, 2021
ແລະ ແຕລະ 3 ປີ ຕ່ໆໄປ.
IV. ຄວາມຄືບໜາໃນການປະຕິບັດມາດຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂຫດພົ້ນອອກຈາກປະເທດດອຍ
ພັດທະນາສາລັບສປປ ລາວ
ອີງຕາມ ການປະເມີນຄວາມຄືບໜາການປະຕິບັດຄາດໝາຍຫດພົ້ນຈາກສະຖານະພາບປະເທດດອຍພັດທະນາຄັ້ງ
ຫຼ້າສຸດສາລັບ ສປປ ລາວ, ໃນປີ 2015ເຮົາສາມາດບັນລຸໄດຄື: GNIບັນລຸໄດ 1,232 ໂດລາ, ເທົ່າກັບ 99%
ຂອງເງື່ອນໄຂຫດພົ້ນ, HAI ບັນລຸໄດ 60.8 ເທົ່າກັບ 92% ແລະ EVI ບັນລຸໄດ 36.2 ເທົ່າກັບ 88% ຂອງ
ເງື່ອນໄຂຫດພົ້ນ. ສະນັ້ນປີ 2015 ປະເທດເຮົາຍັງບ່ສາມາດບັນລຸໄດຈັກເງື່ອນໄຂເລີຍ. (ລາຍລະອຽດຢູເອກະສານ
ຊອນທາຍ)
ເຖິງແນວໃດກ່ຕາມ, ຄາດວາພວກເຮົາສາມາດບັນລຸໄດ 2 ຕົວຊີ້ບອກ ຄື GNI ແລະ HAI ໃນປີ 2018,
ເຊິ່ງຖືວາສາມາດບັນລຸເງື່ອນໄຂຫດພົ້ນຈາກສະຖານະພາບຄວາມດອຍພັດທະນາຄັ້ງທາອິດຂອງ ສປປ ລາວ, ແຕ
CDP ຈະມີການປະເມີນອີກ ໃນປີ 2021, ຖາສາມາດບັນລຸເງື່ອນໄຂຫດພົ້ນໄດອີກCDP ຈະພິຈາລະນາການຫດ
ພົ້ນໃຫ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2024 ບົນພືນ
້ ຖານການສະເໜີຂອງລັດຖະບານລາວ.
ສະນັ້ນ, ຕາມການປະເມີນຂາງເທິງຮອດປີ 2020 ພວກເຮົາຈະສາມາດບັນລຸໄດພຽງແຕເງື່ອນໄຂຈານວນ
ໜຶ່ງຂອງການຫດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມດອຍພັດທະນາເທົ່ານັ້ນ,

ຍັງບ່ສາມາດຫດພົ້ນອອກຈາກ

ສະຖານະພາບ ຫຼື ຫດພົ້ນອອກຈາກບັນຊີປະເທດດອຍພັດທະນາໄດຢາງສົມບູນເທື່ອເນື່ອ ງຈາກມີຂັ້ນຕອນ ແລະ
ຂະບວນການສະເໜີຫດພົ້ນຢາງສົມບູນແກຍາວເປັນເວລາຫຼາຍກວາ 3 ປີ ພາຍຫຼັງບັນລຸໄດເງື່ອນໄຂຂອງການຫດ
ພົ້ນເທື່ອທາອິດ.
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ເອກະສານຊອນທາຍ 5: ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ(SDGs)
ໃນວັນທີ25 ເດືອນກັນຍາ 2015, ຜູຕາງໜາຈາກ 193 ປະເທດຂອງສະມັດຊາໃຫຍສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ
ຮັບຮອງເອົາວາລະການພັດທະນາຮອດປີ 2030 ເຊິ່ງມີຫົວຂ້ວາ –ປຽນແປງໂລກຂອງພວກເຮົາ: ວາລະປີ 2030
ເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ–. ວາລະເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງລວມມີທັງໝົດ 17 ເປົ້າໝາຍ ເຊິ່ງກວມ
ເອົາ 169 ຄາດໝາຍ. 17 ເປົ້າໝາຍດັ່ງກາວມີດັ່ງນີ້:
ເປົ້າໝາຍທີ 1: ລຶບລາງຄວາມທຸກຍາກທຸກຮູບແບບໃນທຸກໆບອນ
ເປົ້າໝາຍທີ 2: ລຶບລາງຄວາມອຶດຫິວ , ບັນລຸການຄ້າປະກັນ ສະບຽງອາຫານແລະການມີສ ານອາຫານທີ່ໄ ດ
ຮັບການປັບປຸງແລະສົ່ງເສີມກະສິກາແບບຍືນຍົງ
ເປົ້າໝາຍທີ 3: ຮັບປະກັນຊີວິດທີ່ມີສຸຂະພາບດີແລະສົ່ງເສີມການເປັນຢູທີ່ດີສາລັບຄົນທຸກເກນອາຍຸ
ເປົ້າໝາຍທີ 4: ຮັບປະກັນການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບທີ່ມີລັກສະນະມີສວນຮວມແລະມີຄວາມສະເໝີພາບ
ແລະສົ່ງເສີມໂອກາດການຮຽນຮູຕະຫຼອດໄລຍະຂອງຊີວິດສາລັບໝົດທຸກຄົນ
ເປົ້າໝາຍທີ 5: ບັນລຸຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍແລະໃຫອານາດແກແມຍິງແລະເດັກນອຍຍິງ
ເປົ້າໝາຍທີ 6: ຮັບປະກັນການສະໜອງແລະການບລິຫານນ້າແລະສຸຂະນາໄມແບບຍືນຍົງໃຫແກໝົດທຸກ
ຄົນ
ເປົ້າໝາຍທີ 7: ຮັບປະກັນການເຂົ້າເຖິງພະລັງງານທີ່ສາມາດຊື້ໄດ, ໄວໃຈໄດ, ຍືນຍົງແລະທັນສະໄໝສາລັບ
ໝົດທຸກຄົນ
ເປົ້າໝາຍທີ 8: ສົ່ງເສີມການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດທີ່ຕ່ເນື່ອງ, ມີສ ວນຮວມແລະຍືນຍົງ , ການຈາງ
ງານທີ່ເຕັມທີ່ແລະມີຜະລິດຕະພາບແລະວຽກທີ່ມີຄຸນຄາໃຫແກທຸກຄົນ
ເປົ້ າ ໝາຍທີ 9: ສາງພື ້ນ ຖານໂຄງຮາງທີ ່ສ າມາດຟື ້ນ ໂຕໄວເມື່ ອພົ ບ ພ້ວ ິ ກິ ດ , ສົ່ ງເສີມ ການຫັ ນ ເປັ ນ
ອຸດສາຫະກາແບບມີສວນຮວມແລະຍືນຍົງແລະສົ່ງເສີມການມີຫົວຄິດປະດິດສາງ
ເປົ້າໝາຍທີ 10: ຫດຜອນຄວາມບ່ເທົ່າທຽມກັນພາຍໃນແລະລະຫວາງປະເທດ
ເປົ້າໝາຍທີ 11: ສາງໃຫບັນດາເມືອງແລະການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງມະນຸດມີສວນຮວມ, ປອດໄພ, ສາມາດຟື້ນ
ໂຕໄວແລະຍືນຍົງ
ເປົ້າໝາຍທີ 12: ຮັບປະກັນຮູບແບບການຊົມໃຊແລະການຜະລິດທີ່ຍືນຍົງ
ເປົ້າໝາຍທີ 13: ປະຕິບ ັດມາດຕະການອັນ ຮີບດວນເພື່ອຕ່ສູກັບ ການປຽນແປງດິນຟາອາກາດແລະຜົນ
ກະທົບຂອງມັນ
ເປົ້າໝາຍທີ 14: ອະນຸລັກແລະນາໃຊມະຫາສະມຸດ, ທະເລແລະຊັບພະຍາກອນທາງທະເລແບບຍືນຍົງເພື່ອ
ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ເປົ້າໝາຍທີ 15: ປົກປອງ, ຟື້ນຟູແລະສົ່ງເສີມການນາໃຊລະບົບນິເວດເທິງໂລກແບບຍືນຍົງ,ຄຸ ມຄອງປາ
ແບບຍືນຍົງ, ຕ່ສ ູ ກັບການເຮັດໃຫທີ່ດິນກາຍເປັນທະເລຊາຍແລະຫດການເຮັດ ໃຫດິນ
ເຊື່ອມສະພາບລົງເຄິ່ງໜຶ່ງພອມທັງ ຟື້ນຟູສະພາບດິນຄືນແລະຫດການສູນເສຍຊີວ ະນາໆ
ພັນລົງເຄິ່ງໜຶ່ງ
ເປົ້າໝາຍທີ 16: ສົ່ງເສີມສັງຄົມທີ່ສະຫງບສຸກແລະມິສວນຮວມເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ສະໜອງ
ການເຂົ້າເຖິງຄວາມຍຸດຕິທາສາລັບທຸກຄົນແລະສາງສະຖາບັນທີ່ມີປະສິດທິຜົນ , ມີຄວາມ
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ດັດຊະນີທີ່ເປັນມາດຖານ
ລາຍໄດຕ່ຫົວ ຄົນ (ໂດລາ, ນາໃຊວິທີ
Atlas)
ປີ

ລ/ດ

ມາດຕະຖານ

2009

2012

ດັດຊະນີຄວາມບອບບາງທາງ
ເສດຖະກິດ

ດັດຊະນີຊັບສິນມະນຸດ

2015

2009

2012

2015

2009

2012

2015

66

66

66

38

32

32

672

15.22

22.54

43.12

39.52

38.83

35.11

3,747

4,518

26.01

31.60

41.91

49.77

51.29

39.73

1,086

1,190

1,242

301

357

1,963

ບັນລຸ
ເງື່ອ ນໄຂ
ຫລຸດພົ້ນ

ປະເທດ
1

Afghanistan

2

Angola

3

Bangladesh

453

637

926

53.34

54.68

63.80

23.21

32.41

25.11

4

Benin

537

763

753

41.15

41.11

50.13

42.50

36.16

31.19

5

Bhutan

1,487

1,700

2,277

58.64

59.05

67.86

52.93

44.19

40.19

6

Burkina Faso

417

507

666

33.24

29.18

36.53

43.81

37.55

39.46

7

Burundi

100

153

239

22.07

20.82

41.02

56.81

57.16

49.87

8

Cambodia

490

707

852

57.77

57.93

67.17

55.63

50.47

38.27

9

Central African Republic

363

447

439

27.24

21.55

22.92

45.06

35.65

33.52

10

Chad

463

593

444

20.00

18.06

24.39

53.53

52.82

45.95

11

Comoros

667

727

855

48.22

45.29

54.16

56.94

49.90

45.85

12

Democratic Republic of the Congo

130

170

386

22.63

21.69

29.89

49.27

35.39

30.29

13

Djibouti

1,050

1,235

1,629

44.51

42.43

54.56

51.20

46.30

37.69

38

ບັນລຸ

ບັນລຸ

14

Equatorial Guinea

8,957

15,090

16,089

49.49

43.03

54.81

60.54

43.69

39.34

15

Eritrea

197

293

444

36.21

35.61

41.16

55.46

58.99

56.75

16

Ethiopia

190

343

395

28.40

28.16

39.18

32.04

33.48

31.81

17

Gambia

287

433

509

42.59

49.23

62.11

56.27

67.79

70.66

18

Guinea

413

377

485

37.40

36.77

38.72

27.90

28.60

24.86

19

Guinea-Bissau

187

547

567

33.82

34.21

44.82

60.53

60.52

53.55

20

Haiti

490

645

696

39.79

35.57

39.32

52.19

47.31

34.12

21

Kiribati

1,048

1,937

2,489

87.62

86.88

86.25

75.25

81.99

71.53

22

Lao People's Democratic Republic

510

913

1,232

62.28

61.36

60.85

59.89

37.06

36.24

23

Lesotho

940

1,050

1,374

61.87

62.06

62.92

49.94

45.86

42.91

24

Liberia

133

190

340

30.61

38.55

46.24

65.46

60.97

57.92

25

Madagascar

297

417

430

45.54

52.49

53.45

37.17

38.04

36.71

26

Malawi

233

307

410

46.23

44.15

53.72

55.88

51.93

41.09

27

Mali

470

563

666

32.64

30.17

45.49

42.32

36.78

33.29

28

Mauritania

733

987

1,261

54.65

47.09

49.49

47.13

44.19

41.18

29

Mozambique

307

420

546

27.52

30.72

41.75

48.68

44.37

38.06

39

ບັນລຸ

ບັນລຸ

30

Myanmar

306

704

1,063

66.05

68.81

72.70

37.39

45.01

33.70

31

Nepal

320

420

659

58.34

59.83

68.68

33.65

27.77

26.80

32

Niger

267

347

389

22.84

24.28

34.75

45.84

38.63

37.63

33

Rwanda

283

477

592

33.03

42.20

51.52

55.05

47.26

40.73

34

Sao Tome and Principe

810

1,113

1,431

72.07

74.90

77.43

54.97

46.08

39.24

35

Senegal

773

1,063

1,006

40.74

47.04

55.89

37.58

36.14

32.99

36

Sierra Leone

237

333

567

20.42

24.79

34.76

50.67

48.50

48.93

37

Solomon Islands

683

1,013

1,402

64.11

65.07

71.71

57.98

55.25

50.79

38

Somalia

282

201

119

9.35

1.38

7.84

62.63

50.10

36.26

39

South Sudan

-

-

573

-

-

29.11

-

-

55.96

40

Sudan

787

1,213

1,511

51.41

52.64

56.55

52.86

44.44

49.94

41
42

Timor-Leste
Togo

1,070
350

2,233
460

3,767
491

53.95
42.56

48.14
45.49

57.38
58.68

56.70
42.79

53.35
35.36

54.98
33.55

ບັນລຸ

43

Tuvalu

2,544

4,993

5,788

88.36

88.05

88.82

79.69

63.93

53.98

ບັນລຸ

44

Uganda

303

463

663

51.28

45.78

53.63

51.91

36.23

31.77

45

United Republic of Tanzania

373

497

779

40.58

40.10

51.98

31.02

28.69

28.77

46
47

Vanuatu
Yemen

1,737
767

2,540
1,020

2,997

72.28

77.69
52.34

81.25
59.79

62.30
44.90

46.78
38.47

47.70
35.43

40

ບັນລຸ

ບັນລຸ

ບັນລຸ

ບັນລຸ

48

Zambia

647

1,010

1,234

52.13

1,327

40.68

ອະທິບາຍສັບ:
GNI: Gross National Income (ລາຍໄດແຫງຊາດຕ່ຫົວຄົນ);
EVI: Economic Vulneribility Index (ດັດຊະນີຄວາມບອບບາງທາງດານເສດຖະກິດ);
HAI: Human Asset Index (ດັດຊະນີຊັບສິນມະນຸດ);
HDI: Human Development Index (ດັດຊະນີການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ);
PI: Poverty Index (ດັດຊະນີຄວາມທຸກຍາກ).
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36.88

40.85

52.79

53.03

45.61

