
ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນາຖາວອນ

------------------------

ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫງ່ຊາດ

5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VII (2011-2015)
(ສະບັບຍາວ)

(ຜາ່ນກອງປະຊຸມສະພາແຫງ່ຊາດ ສະໄໝສາມນັເທ່ືອທີ 1, ຊຸດທີ VII

ໃນລະຫວາ່ງ ວນັທີ 15 ມຖິນຸາ ຫາ ວນັທີ 24 ມຖີນຸາ 2011,

ທ່ີສະພາແຫງ່ຊາດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ )

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ

ວຽງຈນັ, ວນັທີ 7 ຕລຸາ 2011





i

ສາລະບານ

ພາກທີໜ່ຶງ: ການສະຫຸຼບຕີລາຄາການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັແຜນພດັທະນາ ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VI

(2006-2010) 10

I. ສະພາບແວດລອ້ມສາກນົ, ພາກພ້ືນ ແລະ ພາຍໃນ ............................................................ 10

1. ສະພາບແວດລອ້ມສາກນົ ແລະ ພາກພ້ືນ................................................................... 10

[1]. ຂໍສ້ະດວກ ..................................................................................................................10

[2]. ຂໍຫ້ຍຸງ້ຍາກ ................................................................................................................11

2. ສະພາບແວດລອ້ມພາຍໃນປະເທດ............................................................................ 11

[1]. ຂໍສ້ະດວກ ..................................................................................................................11

[2]. ຂໍຫ້ຍຸງ້ຍາກ ................................................................................................................11

II. ຜນົສາໍເລັດຂອງການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນການ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VI............................................... 13

1. ການຂະຫຍາຍຕວົດາ້ນເສດຖະກດິມະຫາພາກ ........................................................... 13

1.1. ການເຕບີໂຕທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ........................................................................ 13

1.2. ການປ່ຽນແປງໂຄງປະກອບທາງດາ້ນເສດຖະກດິ. .................................................... 14

1.3. ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງຂະແໜງເງນິຕາ ................................................................. 15

2. ການດຸນ່ດຽ່ງພ້ືນຖານເສດຖະກດິ .............................................................................. 17

2.1. ການດຸນ່ດຽ່ງແຮງງານ ແລະ ສາ້ງວຽກເຮັດງານທາໍ.................................................. 17

2.2. ການດຸນ່ດຽ່ງແຫລງ່ທຶນເພ່ືອການພດັທະນາ ............................................................ 19

2.3. ການດຸນ່ດຽ່ງງບົປະມານແຫງ່ລດັ ......................................................................... 21

2.4. ການດຸນ່ດຽ່ງຂາເຂ້ົາ-ຂາອອກ ............................................................................. 21

3. ການພດັທະນາຕາມຂະແໜງການຕ ົນ້ຕໍ, ຂງົເຂດ ແລະ ເຂດແຄວນ້ ................................. 24

3.1. ການພດັທະນາຂະແໜງການ.............................................................................. 24

3.1.1. ດາ້ນກະສກິາໍ-ປ່າໄມ ້...................................................................................................24

3.1.3. ດາ້ນການບໍລິການ ......................................................................................................33

3.1.4. ການເຊື່ ອມໂຍງເສດຖະກດິ ເຂ້ົາກບັພາກພ້ືນ ແລະ ສາກນົ ..........................................40

3.1.5. ການກໍ່ສາ້ງພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ: .....................................................................................44

3.2. ການພດັທະນາພາກ ແລະ ເຂດແຄວນ້................................................................. 45

[1]. ອດັຕາສວ່ນເສດຖະກດິ ຂອງພາກເໜືອ, ກາງ ແລະ ໃຕ້ ...........................................46

[2]. ການຫນັປ່ຽນໂຄງປະກອບເສດຖະກດິຂອງເຂດແຄວ້ນ..................................................46

[3]. ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັບນັດາໂຄງການ ແລະ ກດິຈະກາໍທ່ີພ ົນ້ເດ່ັນ ...................................48

3.3. ການພດັທະນາຂງົເຂດສງັຄມົ ............................................................................. 51



ii

3.3.1. ການພດັທະນາຊນົນະບດົ-ລຶບລາ້ງຄວາມທກຸຍາກ ແລະ ການພດັທະນາເຂດຈດຸສມຸ ......52

3.3.2. ດາ້ນການສກຶສາ ແລະ ພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸ ..............................................59

3.3.3. ດາ້ນສາທາລະນະສກຸ..................................................................................................60

3.3.4. ດາ້ນວິທະຍາສາດ ແລະເຕັກໂນໂລຊີ...........................................................................61

3.3.5. ດາ້ນຊບັພະຍາກອນ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ....................................................................62

3.3.6. ດາ້ນແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ.................................................................63

3.3.7. ດາ້ນຖະແຫຼງ່ຂາ່ວ ແລະ ວດັທະນະທາໍ........................................................................65

3.3.8. ດາ້ນວຽກງານຍຕຸທິາໍ...................................................................................................68

3.3.9. ດາ້ນກລິາກາຍຍະກາໍ ..................................................................................................69

3.4. ການສມົທບົລະຫວາ່ງການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົກບັການປ້ອງກນັຊາດ-ປ້ອງກນັຄວາມ

ສະຫງບົ........................................................................................................ 70

4.1. ອງົການນຕິບິນັຍດັ........................................................................................... 71

4.2. ການພດັທະນາອງົການບໍລິຫານແຫງ່ລດັ .............................................................. 72

4.3. ພດັທະນາວຽກງານຕລຸາການ.............................................................................. 72

5. ການພດັທະນາພາກເອກະຊນົ .................................................................................. 73

6. ການປະຕບິດັ 11 ແຜນງານ ແລະ 111 ໂຄງການ ..................................................... 77

7. ສງັລວມຜນົສາໍເລັດທ່ີພ ົນ້ເດ່ັນ ແລະ ສາຍເຫດພາໃຫບ້ນັລຜຸນົ ......................................... 80

7.1. ຜນົສາໍເລັດທ່ີພ ົນ້ເດ່ັນ:....................................................................................... 80

7.2. ສາເຫດທ່ີພາໃຫໄ້ດຮ້ບັຜນົສາໍເລັດ:....................................................................... 81

III. ຈດຸອອ່ນ, ຂໍຄ້ງົຄາ້ງ ໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 2006-2010

ແລະ ສາເຫດ ........................................................................................................... 81

1. ຈດຸອອ່ນ ແລະ ຂໍຄ້ງົຄາ້ງ....................................................................................... 81

1.1. ຂໍຄ້ງົຄາ້ງທ່ີຕດິພນັກບັບາງຄາດໝາຍມະຫາພາກ ..................................................... 81

1.2. ຂໍຄ້ງົຄາ້ງທ່ີຕດິພນັກບັບນັດາຂະແໜງການ ແລະ ການພດັທະນາທອ້ງຖິ່ ນ..................... 82

1.3. ຂໍຄ້ງົຄາ້ງການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ 11 ແຜນງານ ແລະ 111 ໂຄງການ ............................ 84

1.4. ຂໍຄ້ງົຄາ້ງໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັການແກໄ້ຂອທຸກົກະໄພ ໃນປີ 2009.......................... 84

1.5. ສງັລວມຈດຸອອ່ນ - ຂໍຄ້ງົຄາ້ງໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະ ກດິ-ສງັຄມົ 5

ປີຄ ັງ້ທີ VI..................................................................................................... 84

2. ສາເຫດທ່ີພາໃຫມ້ຂໍີຄ້ງົຄາ້ງ: .................................................................................... 85

IV. ບດົຮຽນທ່ີຖອດຖອນໄດ້............................................................................................... 85

ພາກທີ ສອງ: ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VII (2011-2015) ............................ 90

I. ທິດທາງລວມຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VII (2011-2015) ................. 90



iii

1. ຄາດຄະເນສະພາບແວດລອ້ມທ່ີອາໍນວຍ ແລະ ສິ່ ງທາ້ທາຍ ............................................. 90

1.1. ສະພາບແວດລອ້ມທ່ີອາໍນວຍ (ຂໍສ້ະດວກ): ............................................................ 90

1.2. ສິ່ ງທາ້ທາຍ(ຂໍຫ້ຍຸງ້ຍາກ)................................................................................... 92

2. ຈດຸໝາຍລວມຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VII .............................. 93

3. ທິດທາງໜາ້ທ່ີລວມຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VII........................ 94

4. ຄາດໝາຍສູຊ້ນົຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5ປີຄ ັງ້ທີVII ................................. 96

4.1. ຄາດໝາຍສູຊ້ນົດາ້ນເສດຖະກດິມະຫາພາກ ........................................................... 96

4.2. ຄາດໝາຍສູຊ້ນົດາ້ນຂະແໜງການເສດຖະກດິ ........................................................ 97

4.3. ຄາດໝາຍສູຊ້ນົດາ້ນສງັຄມົ ................................................................................ 98

4.4. ຄາດໝາຍສູຊ້ນົດາ້ນຂະແໜງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ................ 99

4.5. ຄາດໝາຍສູຊ້ນົການເຊື່ ອມໂຍງສາກນົ ................................................................ 100

5. ຄາດຄະເນການດຸນ່ດຽ່ງມະຫາພາກ ......................................................................... 100

5.1. ການດຸນ່ດຽ່ງການລງົທຶນ.................................................................................. 100

5.2. ການດຸນ່ດຽ່ງງບົປະມານແຫງ່ລດັ ....................................................................... 102

5.3. ການດຸນ່ດຽ່ງການໃຊຈ້າ່ຍ ແລະ ການສະສມົ........................................................ 103

5.4. ການດຸນ່ດຽ່ງຂາອອກ-ຂາເຂ້ົາ ........................................................................... 103

5.5. ການດຸນ່ດຽ່ງແຮງງານ .................................................................................... 103

II. ທິດທາງໜາ້ທ່ີຕ ົນ້ຕໍ ຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VII........................... 104

1. ການພດັທະນາຊນົນະບດົ, ແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກ ແລະ ຫລດຸຜອ່ນ ຄວາມດອ້ຍພດັທະນາ .. 104

2. ການພດັທະນາຂະແໜງການ ................................................................................. 108

2.1. ການພດັທະນາຂງົເຂດເສດຖະກດິ ..................................................................... 108

2.1.1. ກະສິກາໍ-ປ່າໄມ ້........................................................................................................108

2.1.2. ອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້.....................................................................................113

2.1.3. ພະລງັງານ-ບ່ໍແຮ.່.....................................................................................................116

2.1.4. ໂຍທາທິການ-ຂນົສ ົ່ງ ................................................................................................119

2.1.5. ໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄມົມະນາຄມົ ..........................................................................123

2.1.6. ການເງນິ-ການທະນາຄານ ແລະ ຕະຫຼາດທຶນ............................................................124

2.2. ການພດັທະນາຂງົເຂດສງັຄມົ ........................................................................... 127

2.2.1. ການສກຶສາ ແລະ ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸ ແລະ ກລິາ..........................127

2.2.2. ສາທາລະນະສກຸ ແລະ ໂພຊະນາການ ......................................................................132

2.2.3. ແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ ......................................................................136

2.2.4. ຖະແຫຼງ່ຂາ່ວ - ວດັທະນະທາໍ - ທອ່ງທຽ່ວ...............................................................139

2.2.5. ຂະແໜງການຍຕຸທິາໍ: ................................................................................................144



iv

2.2.6. ການພດັທະນາປະຊາກອນ, ການສ ົ່ງເສມີຄວາມສະເໝີພາບລະຫວາ່ງຍງິ-ຊາຍ ແລະ

ຄວາມກາ້ວໜາ້ຂອງແມຍ່ງິ ແລະ ວຽກງານແມ ່ ແລະ ເດັກ ........................................145

2.2.7. ການພດັທະນາເຍົາວະຊນົ ແລະ ຊາວໜຸມ່ ................................................................151

2.2.8. ວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ..............................................................................153

2.2.9. ການເສມີສາ້ງຄວາມສາມກັຄທີ ົ່ວປວງຊນົ ....................................................................155

2.2.10.ການແກໄ້ຂປະກດົການຫຍໍທໍ້້ທາງສງັຄມົ ແລະ ການແກໄ້ຂບນັຫາຢາເສບຕດິ ..............156

2.3. ການພດັທະນາແບບຍືນຍງົ, ການປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອມ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາ

ກອນທາໍມະຊາດ-ການຄຸມ້ຄອງ ພດັທະນາທ່ີດນິ.................................................... 158

2.3.1. ການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ, ການປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງ

ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ..............................................................................158

2.3.2. ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ພດັທະນາທ່ີດນິ .......................................................................163

3. ການພດັທະນາວສິາຫະກດິ.................................................................................... 165

3.1. ວສິາຫະກດິຂອງລດັ....................................................................................... 165

3.2. ວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ກາງ (SMEs):.................................................. 167

3.3. ວສິາຫະກດິປະຊາຊນົ, ວສິາຫະກດິປະສມົ ແລະ ຫຸນ້ສວ່ນ...................................... 169

4. ການພດັທະນາເຂດແຄວນ້ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນ ............................................................... 170

4.1. ການພດັທະນາຕາມພາກ ................................................................................. 170

4.1.1. ເຂດພາກເໜືອ .........................................................................................................171

4.1.2. ເຂດພາກກາງ ..........................................................................................................178

4.1.3. ເຂດພາກໃຕ.້............................................................................................................181

4.2. ການພດັທະນາຕາມພມູສນັຖານ ........................................................................ 185

4.3. ການພດັທະນາຕວົເມອືງ ................................................................................. 187

4.4. ການສາ້ງບາ້ນພດັທະນາ ແລະ ເຂດຈດຸສມຸ ......................................................... 189

4.4.1. ການສາ້ງບາ້ນພດັທະນາ ...........................................................................................189

4.4.2. ການພດັທະນາເຂດຈດຸສມຸ ........................................................................................190

4.5. ການພດັທະນາເຂດເສດຖະກດິພິເສດ ................................................................. 191

5. ການພດັທະນາຂງົເຂດລດັ .................................................................................... 193

5.1. ອງົການນຕິບິນັຍດັ:........................................................................................ 194

5.2. ອງົການບໍລິຫານ: .......................................................................................... 195

5.3. ອງົການຕລຸາການ:......................................................................................... 196

6. ການປ້ອງກນັຊາດ-ປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ................................................................ 198

6.1. ການປ້ອງກນັຊາດ ......................................................................................... 198

6.2. ການປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ............................................................................. 200



v

7. ການຮວ່ມມກືບັສາກນົ ແລະ ພາກພ້ືນ ..................................................................... 201

7.1. ການຮວ່ມມກືບັບນັດາຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາ: .............................................................. 201

7.2. ການຮວ່ມມໃືນຂອບອາຊຽນ: ............................................................................ 202

7.3. ການຮວ່ມມໃືນຂອບຂອງການພດັທະນາອະນພຸາກພ້ືນແມນ່ ໍາ້ຂອງ ( GMS ) .............. 203

7.4. ການຮວ່ມມໃືນຂອບສນັຍາແມນ່ ໍາ້ຂອງ ວາ່ດວ້ຍການພດັທະນາແບບຍືນຍງົໃນອາ່ງ

ແມນ່ ໍາ້ຂອງ .................................................................................................. 204

7.5. ການກະກຽມເຂ້ົາເປັນສະມາຊກິຂອງອງົການການຄາ້ໂລກ ........................................ 205

8. ການຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝ............................................................. 205

III. ມາດຕະການ ແລະ ກນົໄກການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ

VII .............................................................................................................. 209

1. ຊຸກຍູກ້ານເຕີບໂຕດາ້ນເສດຖະກດິມະຫາພາກ .......................................................... 209

2. ມາດຕະການບນັລເຸປ້ົາໝາຍສະຫດັສະຫວດັດາ້ນການພດັທະນາ ..................................... 211

3. ມາດຕະການພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ລຶບລາ້ງຄວາມທກຸຍາກ ແລະ ປກົປກັຮກັສາສິ່ ງ

ແວດລອ້ມ ເພ່ືອໃຫກ້ານພດັທະນາມຄີວາມຍນຶຍງົ ....................................................... 213

4. ມາດຕະການຜະລິດເປັນສນິຄາ້ .............................................................................. 213

5. ເອົາໃຈໃສຈ່ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຍດຸທະສາດການຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝ, ສ ົ່ງເສມີ

ການນາໍໃຊວ້ທິະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ....................................................................... 214

6. ເພ່ີມທະວຄີວາມຮບັຜິດຊອບໃນການບາໍລງຸສາ້ງ ແລະ ນາໍໃຊພ້ະນກັງານບກຸຄະລາກອນ ...... 215

7. ບນັຫາການປະສານງານ ແລະ ການແກໄ້ຂບນັຫາທ່ີພວົພນັກບັຫຼາຍຂະແໜງການ .............. 216

8. ເພ່ີມທະວີຄວາມສກັສິດໃນການຄຸມ້ຄອງລດັ ແລະ ຄຸມ້ຄອງສງັຄມົ ແລະ ການແບງ່ຂ ັນ້

ຄຸມ້ຄອງ ........................................................................................................... 217

9. ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VII ແລະ ການແບງ່ຂ ັນ້

ຄຸມ້ຄອງ ........................................................................................................... 218

9.1. ການແບງ່ຂ ັນ້ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງແຕລ່ະຂ ັນ້ ................................ 218

9.2. ການປະສານງານລະຫວາ່ງສາຍຕ ັງ້-ສາຍຂວາງໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັແຜນງານ ແລະ

ໂຄງການ .................................................................................................... 219

9.3. ຜນັຂະຫຍາຍແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VII ໃຫເ້ຂ້ົາສູ່

ພາກຕວົຈງິຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນ-ຮາກຖານ........................................ 221

9.4. ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມນີຜນົການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-

ສງັຄມົ ຄ ັງ້ທີ VII.......................................................................................... 221



vi

ຕາຕະລາງ, ຮບູສະແດງ, ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ

- ຕາຕະລາງ

ຕາຕະລາງ 1: ສມົທຽບອດັຕາການເຕບີໂຕຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພນັພາຍໃນລະຫວາ່ງການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ

ແລະ ຄາດໝາຍຂອງແຜນການ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VI (2006-2010) ...........................................14

ຕາຕະລາງ 2: ລວມຍອດຜະລິດຕະພນັພາຍໃນສະເລຍ່ຕ່ໍຫວົຄນົ (ສມົທຽບແຜນ ແລະ ປະຕິບດັ) ................14

ຕາຕະລາງ 3: ອດັຕາສວ່ນແຮງງານຕາມຂະແໜງການ ............................................................................19

ຕາຕະລາງ 4: ການລງົທຶນຂອງເອກະຊນົພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ແຕ່ 2006-2010 ............................20

ຕາຕະລາງ 5: ໂຄງປະກອບການສ ົ່ງອອກ ຂອງ ສປປ ລາວ ແບງ່ຕາມຜະລິດຕະພນັ..................................22

ແຕປີ່ 2005Œ2009 (%)...................................................................................................22

ຕາຕະລາງ 6: ໂຄງປະກອບການນາໍເຂ້ົາ ຂອງ ສປປ ລາວ ແບງ່ຕາມຜະລິດຕະພນັ ...................................23

ແຕປີ່ 2005Œ2009 (%) ...................................................................................................23

ຕາຕະລາງ 7: ສມົທຽບການເປີດປະເທດທາງດາ້ນການຄາ້ (ການເຊື່ ອມໂຍງ) ໃນໄລຍະ 2006-10.............42

ຕາຕະລາງ 8: ໂຄງປະກອບຂອງຕະຫຼາດສ ົ່ງອອກ ກບັປະເທດຄູຄ່າ້ຫລກັ ປີ 2008 ...................................43

ຕາຕະລາງ 9: ໂຄງປະກອບເສດຖະກດິ ແລະ ລວມຍອດຜະລິດຕະພນັພາຍໃນຕ່ໍຫວົຄນົ ຕາມພາກ ສະເລຍ່

ແຕ່ 2006-2010 .............................................................................................................47

ຕາຕະລາງ10: ອດັຕາຄວາມທກຸຍາກຂອງບນັດາແຂວງ ໃນທົ່ວປະເທດເປັນ (%) ......................................55

- ຮບູສະແດງ

ຮບູສະແດງ 1: ຮບູທາດອາຍຂຸອງພນົລະເມອືງລາວ ປີ 2010...................................................................12

ຮບູສະແດງ 2: ໂຄງປະກອບທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ແຕ່ 2006-2010 .........................................................15

ຮບູສະແດງ 3: ມນູຄາ່ການສ ົ່ງອອກ ແລະ ນາໍເຂ້ົາສນິຄາ້ ແຕປີ່ 2005-2009............................................24

ຮບູສະແດງ 4: ຂະຫນາດສະເລຍ່ຂອງເນືອ້ທ່ີກະສກິາໍ ຕ່ໍຄວົເຮອືນ .............................................................25

ຮບູສະແດງ 5: ໂຄງປະກອບມນູຄາ່ເພ່ີມຂອງຂະແໜງອດຸສາຫະກາໍ ສະເລຍ່ ແຕ່ 2006-2010..................28

ຮບູສະແດງ 6: ໂຄງປະກອບການຜະລິດຂງົເຂດຂະແໜງບໍລິການ ແຕ່ 2006-2010...................................33

ຮບູສະແດງ 7: ອດັຕາສວ່ນຄວາມທກຸຍາກ ແຕປີ່ 1992-1993 ຫາ 2007-2008 .....................................54

ຮບູສະແດງ 8: ຮບູທາດອາຍຸ ພນົລະເມອືງໃນປິ 2015 ............................................................................92



vii

- ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ

ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 1: ຄາດໝາຍຕ ົນ້ຕໍຂອງແຜນການ ແລະ ຜນົການຈດັຕ ັງ້ ..................................224

ປະຕິບດັແຜນການ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VI (ສງັລວມ 5ປີ) .....................................224

ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 2: ຮບູທາດອາຍພຸນົລະເມອືງ ປີ 2010 ແລະ 2015 ............................................226

ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 3: ຄາດໝາຍຕ ົນ້ຕໍຂອງແຜນການ ແລະ ຜນົການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ..........................227

ແຜນການ 5ປິ ຄ ັງ້ທີ VI (ສງັລວມແຕລ່ະປີ) ....................................................227

ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 4: ຕາຕະລາງສງັລວມຄວາມທກຸຍາກ, ຊອ່ງວາ່ງ, ຄວາມຮນຸແຮງຂອງຄວາມທກຸ

ຍາກ ແລະ ຄວາມແຕກໂຕນຂອງສງັຄມົ .........................................................230

ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 5: ຄາດໝາຍຕ ົນ້ຕໍຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VII

(2011-2015) ..............................................................................................232

ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 6: ບນັດາເປ້ົາໝາຍ, ຄາດໝາຍ ແລະ ຕວົຊີວ້ດັໃນ MDGS .................................235

ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 7: ອະທິບາຍຄາໍສບັ ............................................................................................246



viii

ອະລາໍພະບດົ

ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫງ່ຊາດ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VI (2006-2010) ສາ້ງຂຶນ້ບນົເປ້ົາໝາຍ

ລວມ ຂອງຍດຸທະສາດການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຮອດປີ 2020 ແລະ ມະຕ ິ8 ຂອງພກັ, ໂດຍໄດ້

ຖກືຮບັຮອງເອົາໂດຍກອງປະຊຸມຄ ັງ້ປະຖມົມະລຶກ ຂອງສະພາແຫງ່ຊາດຊຸດທີ VI ໃນເດອືນ ກລໍະກດົ 2006;

ແຜນດ ັງ່ກາ່ວຖໄືດວ້າ່ເປັນແຜນບກຸທະລ ຸ ແລະ ຕອບສະໜອງທດັສະນະຂອງພກັທ່ີຍດືໝ ັນ້ໃນການພດັທະນາ,

ຖເືອົາເສດຖະກດິເປັນໃຈກາງ ແລະ ຍູກ້ານເຕບີໂຕຂອງເສດຖະກດິ ໃຫບ້ນັລສຸະເລຍ່ 7,5% ຕ່ໍປີ; ຈາກນ ັນ້,

ລດັຖະບານກໍ່ໄດຜ້ນັຂະຫຍາຍອອກເປັນແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດເພ່ືອຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໃນແຕລ່ະສກົປີ.

ພາຍໃຕກ້ານຊີນ້າໍນາໍພາຂອງພກັ ແລະ ລດັຖະບານ, ເຖງິແມນ່ວາ່ຈະມສີິ່ ງທາ້ທາຍທດົສອບຫຼາຍປະການ

ກໍ່ຕາມ, ດວ້ຍຄວາມບກຸບືນພະຍາຍາມສງູຂອງບນັດາຂະແໜງການ, ທອ້ງຖິ່ນ ແລະ ປະຊາຊນົທົ່ວປະເທດ

ເຮັດໃຫແ້ຜນດ ັງ່ກາ່ວ ໄດຮ້ບັການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ແລະ ສາມາດບນັລຜຸນົຕາມຄາດໝາຍໃຫຍທ່ີ່ກາໍນດົໄວ.້

ຄຽງຄູກ່ນັນ ັນ້, ກໍ່ຍງັມບີາງບນັຫາທ່ີຍງັຄງົຄາ້ງ ເຊິ່ ງຈະຕອ້ງສບືຕ່ໍແກໄ້ຂໃນຕ່ໍໜາ້. ບດົຮຽນໃນການຈດັຕ ັງ້

ປະຕິບດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VI ຈະເປັນພ້ືນຖານທ່ີດໃີຫແ້ກກ່ານພດັທະນາເສດຖະ

ກດິ-ສງັຄມົ ໃນໄລຍະ 5 ປີຕ່ໍໜາ້ (2011-2015).

ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫງ່ຊາດ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VII (2011-2015) ເປັນແຜນສືບຕ່ໍໝາກ

ຜນົທ່ີຍາດມາໄດໃ້ນແຜນການ 6 ຄ ັງ້ຜາ່ນມາ, ມບີດົບາດສາໍຄນັ ແລະ ເປັນມາດຕະການໃນການຈດັຕ ັງ້

ປະຕິບດັມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍຄ່ ັງ້ທີ IX ຂອງພກັ, ຍດຸທະສາດພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຮອດປີ 2020

ແລະ ຍດຸທະສາດການຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝ, ສາ້ງໃຫມ້ກີານຫນັປ່ຽນໃໝຢ່າ່ງໜກັແໜນ້ໃນ

ການນາໍພາປະເທດຊາດຫຸຼດພ ົນ້ອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດອ້ຍພດັທະນາໃນປີ 2020, ເປີດກວາ້ງການ

ເຊື່ ອມໂຍງກບັພາກພ້ືນ-ສາກນົ. ຄນຸລກັສະນະຂອງແຜນການ 5 ປີຄ ັງ້ນີ້ ຍງັເປັນແຜນສບືຕ່ໍ “ ບກຸທະລຸ ”,

ໂດຍມີ 4 ບກຸທະລຸ ຄື: (1). ບກຸທະລດຸາ້ນຈນີຕະນາການ, (2). ບກຸທະລດຸາ້ນການພດັທະນາຊບັພະຍາ

ກອນມະນດຸ, (3). ບກຸທະລລຸະບບົກນົໄກ, ລະບອບ, ລະບຽບການບໍລິຫານ ແລະ (4). ບກຸທະລດຸາ້ນການ

ແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກຂອງປະຊາຊນົ ດວ້ຍການຂດຸຄ ົນ້ແຫລງ່ທຶນຕາ່ງໆ ແລະ ດວ້ຍນະໂຍບາຍສ ົ່ງເສີມ

ພິເສດ, ສາ້ງພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຢາ່ງມຈີດຸສມຸ. ຊຶ່ ງມເີປ້ົາໝາຍສາ້ງໃຫໄ້ດ້ ອດັຕາ

ການເຕບີໂຕຂອງເສດຖະກດິແຫງ່ຊາດທ່ີໄວ ແລະ ໝັນ້ທຽ່ງ, ຮກັສາສະຖຽນລະພາບຄວາມໝັນ້ຄງົ ຂອງ

ປະເທດ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອ້ຍໃນສງັຄມົ, ເປັນການພດັທະນາທ່ີເນັນ້ຫນກັຄນຸນະພາບ ແລະ

ຄວາມຍນືຍງົ, ບນັລໃຸຫໄ້ດເ້ປ້ົາຫມາຍສະຫດັສະຫວດັດາ້ນການພດັທະນາ (MDGs) ໃນປີ 2015 ແລະ ສາ້ງ

ປະຖມົປດັໄຈເບື້ອງຕ ົນ້ໃຫກ້ານຫນັປະເທດເປັນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝໃນອານາຄດົ. ໂຄງປະກອບ

ຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VII (2011-2015) ປະກອບດວ້ຍ: ພາກສະຫລບຸ

ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VI (2006-2010), ແລະ ພາກແຜນ

ພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VII (2011-2015), ເຊິ່ ງປະກອບດວ້ຍການຄາດຄະເນສະພາບ

ແວດລອ້ມພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ, ກາໍນດົຈດຸໝາຍ ແລະ ໜາ້ທ່ີລວມ, ຄາດໝາຍດາ້ນມະຫາພາກ,

ໜາ້ທ່ີການພດັທະນາຂະແໜງການ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ, ມາດຕະການ ແລະ ກນົໄກຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ.
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ເບິ່ ງລວມແລວ້ ແຜນດ ັງ່ກາ່ວສວ່ນໃຫຍແ່ມນ່ຍງັຮກັສາຕາມປະເພນທ່ີີເຄຍີເຮັດຜາ່ນມາ. ສາໍລບັບນັຫາ

ໃໝໃ່ນແຜນ ຄ ັງ້ທີ VII ໄດກ້າໍນດົແຈງ້ຕື່ ມ ທຽບໃສແ່ຜນ ຄ ັງ້ທີ VI ແມນ່: ການດຸນ່ດຽ່ງຕາ່ງໆ, ການ

ພດັທະນາວສິາຫະກດິ, ການພດັທະນາເຂດເສດຖະກດິພິເສດ, ການພດັທະນາເຂດຈດຸສມຸ; ໄດເ້ພ່ີມຄາດໝາຍ

ການເຊື່ ອມໂຍງກບັສາກນົ, ການຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝ; ຈະໄດຫ້ລດຸຜອ່ນບນັດາແຜນງານທ່ີ

ກວມເອົາຫຼາຍຂະແຫນງການມາເປັນແຜນງານ ຫລື ໂຄງການຂອງຂະແໜງການ ຕາມກດົໝາຍການ

ລງົທຶນຂອງລດັເປັນຫລກັ; ໃນວທີິການຂຽນແຜນພດັທະນາຂະແໜງການ ແລະ ທອ້ງຖີ່ນໄດໃ້ຊຄ້ວາມ

ພະຍາຍາມໃຫຕ້ດິພນັກບັ ແຜນວຽກ, ແຜນທຶນ ແລະ ຄວາມຮບັຜິດຊອບໄປພອ້ມໆກນັ (ການພດັທະນາຂະ

ແໜງການມທິີດທາງ, ຄາດໝາຍ, ແຜນງານ-ໂຄງການ ແລະ ມາດຕາການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ)...

ໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັແຜນ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VII ຄາດວາ່ຈະມເີງ ື່ອນໄຂຂໍສ້ະດວກດຂີຶນ້ກວາ່ເກົ່ າ ແລະ

ຈະພບົກບັສີ່ ງທາ້ທາຍທດົສອບຂໍຫ້ຍຸງ້ຍາກຫລາຍປະການ, ແຕຈ່າກບດົຮຽນ ປະສບົການທ່ີສະສມົໄດສ້ມົທບົ

ກບັຄວາມບກຸບນືກະຕລືືລ ົນ້ຂອງທົ່ວສງັຄມົ, ແສງສະຫວາ່ງຂອງມະຕິ 9 ຂອງພກັ, ການຊີນ້າໍນາໍພາຂອງພກັ,

ອງົການປກົຄອງທກຸຂ ັນ້, ການປະກອບສວ່ນຂອງທກຸຊ ັນ້ຄນົ, ການສະໜບັສະໜນູຂອງເພ່ືອນມດິ, ສາກນົ

ການປະຕບິດັແຜນພດັທະນາຈະສາໍເລັດຕາມຄາດໝາຍບນັລໄຸວ້ ໄດເ້ປັນຢາ່ງດ.ີ
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ພາກທີໜ່ຶງ: ການສະຫຸຼບຕລີາຄາການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາ

ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VI (2006-2010)

ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫງ່ຊາດ ຄ ັງ້ທີ VI ແມນ່ສາ້ງຂຶນ້ບນົເປ້ົາໝາຍລວມ ຂອງຍດຸທະ

ສາດ ການພດັທະນາເສດຖະກດິ -Œສງັຄມົຮອດປີ 2020 Áì½ ´½ªò 8 ຂອງພກັ, ໂດຍໄດຖ້ກືຮບັ»ອງເອົາ

ໂດຍກອງປະຊຸມ ຄ ັງ້ປະຖມົມະລຶກຂອງສະພາແຫງ່ຊາດ ຊຸດທີ VI ໃນ ເດອືນກລໍະກດົ 2006; ແຜນການ

ດ ັງ່ກາ່ວຖໄືດວ້າ່ເປັນແຜນບກຸທະລຸ ແລະ ສະໜອງຕອບທດັສະນະຂອງພກັທ່ີຢຶດໝັນ້ໃນການພດັທະນາ, ໂດຍ

ຖເືອົາເສດຖະກດິເປັນໃຈກາງ, ຄາຍໜາຍຕ ົນ້ຕໍ ແມນ່ເຮັດໃຫເ້ສດຖະກດິຂອງປະເທດເຕບີໂຕສະເລຍ່ 7,5-

8,0% ຕ່ໍປີ, ໃນນ ັນ້ ກະສິກາໍ-ປ່າໄມ ້ 3,0-3,4%, ອດຸສາຫະກາໍ 13,0-14,0% ແລະ ການບໍລິການ 7,5-

8,0%; ອດັຕາການສ ົ່ງອອກໃຫເ້ພ່ີມຂືນ້ 18,1% ຕ່ໍປີ ແລະ ນາໍເຂ້ົາ 8,8% ຕ່ໍປີ; ລາຍຮບັງບົປະມານ

ສະເລຽ່ໃຫໄ້ດ້ 14,8% ຕ່ໍ GDP, ການລງົທຶນທງັໜດົ ກວມ 32% ຂອງ GDP, ໃນນ ັນ້ ການລງົທຶນຂອງ

ລດັກວມ 10% ແລະ ການລງົທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ກວມ 22%; ຈາໍນວນພນົລະເມອືງ 6,17

ລາ້ນຄນົ ໃນປີ 2010; ຫລດຸອດັຕາສວ່ນຄວົເຮອືນທກຸຍາກລງົໃຫຍ້ງັເຫລືອ ຕ ໍາ່ກວາ່ 15%ຂອງຄວົເຮອືນທງັ

ໝດົໃນທົ່ວປະເທດ, ຍດຸຕິການຖາງປ່າເຮັດໄຮເ່ລ່ືອນລອຍຢາ່ງສິນ້ເຊງິ ໃນປີ 2007, ສາ້ງວຽກເຮັດງານທາໍໃຫ້

ໄດປ້ະມານ 652.000 ຄນົ, ອດັຕາເຂ້ົາຮຽນຊ ັນ້ປະຖມົ ອາຍຸ 6-10 ປີ ໃຫໄ້ດ້ 90,6%, ຫລດຸອດັຕາສວ່ນ

ການຕາຍຂອງເດັກອາຍຕຸ ໍາ່ກວາ່ 1ປີ ໃຫໄ້ດ້ 55 ຕ່ໍເດັກເກດີມຊີວີດິ 1.000 ຄນົ, ຫລດຸອດັຕາສວ່ນການຕາຍ

ຂອງແມ ່ ໃນລະດບັ 300 ຕ່ໍເດັກເກດີມຊີວີດິ 100.000 ຄນົ. ດວ້ຍຄວາມບກຸບນືພະຍາຍາມ ສງູຂອງບນັ

ດາຂະແໜງການ, ທອ້ງຖິ່ນ ແລະ ປະຊາຊນົທົ່ວປະເທດ, ໃນໄລຍະ 5 ປີຜາ່ນມາ ພວກເຮົາສາມາດ ບນັລຜຸນົ

ຕາມຄາດໝາຍໃຫຍ່ ທ່ີກາໍນດົໄວ,້ ແຕກ່ຍໍງັມບີາງບນັຫາທ່ີຍງັຄງົຄາ້ງ ແລະ ບດົຮຽນສາໍຄນັຈາໍນວນໜ່ຶງ.

I. ສະພາບແວດລອ້ມສາກນົ, ພາກພ້ືນ ແລະ ພາຍໃນ

1. ສະພາບແວດລອ້ມສາກນົ ແລະ ພາກພ້ືນ

[1]. ຂໍສ້ະດວກ

(1) ການຮວ່ມມກືບັສາກນົຂອງ ສປປ ລາວ ເຮົາຍງັຢູໃ່ນສະພາບ ແລະ ທວ່ງທາ່ທ່ີດ ີໂດຍສະເພາະ

ແມນ່ການເຊື່ ອມໂຍງເສດຖະກດິກບັອາຊຽນ.

(2) ປະເທດເຮົາມຕີະຫຼາດສາກນົກວາ້ງກວາ່ເກົ່ າ, ການຊວ່ຍເຫລືອລາ້ ແລະ ກູຢື້ມດວ້ຍອດັຕາດອກ

ເບຍ້ຜອ່ນຜນັມຫີລາຍຂຶນ້ ແລະ ການລງົທຶນໂດຍກງົຂອງຕາ່ງປະເທດກໍ່ ເພ່ີມຂຶນ້ທຽບໃສໄ່ລຍະຜາ່ນມາ.

(3) ຂະບວນການວວິດັທາງດາ້ນວທິະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ ໂດຍສະເພາະແມນ່ ດາ້ນຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ

ແລະ ຊວີະພາບວດັສະດໃຸໝ່ ໄດມ້ກີານຂະຫຍາຍຕວົຢາ່ງແຂງແຮງ, ຂະບວນການຫນັໄປສູເ່ສດຖະກດິພມູ

ປນັຍາມທີາ່ອຽ່ງຂະຫຍາຍຕວົຢາ່ງກວາ້ງຂວາງໃນທົ່ວໂລກ.

(4) ບນັດາປະເທດເພ່ືອນມດິຍດຸທະສາດມພ້ືີນຖານເສດຖະກດິຂະຫຍາຍຕວົແຮງ ແລະ ໄດສ້ບືຕ່ໍໃຫ້

ການສະໜບັສະໜນູປະເທດເຮົາໃນຫຼາຍດາ້ນຂຶນ້ກວາ່ເກົ່ າ.
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[2]. ຂໍຫ້ຍຸງ້ຍາກ

(1) ຄວາມຂດັແຍງ່ດາ້ນການເມອືງຢູໃ່ນໂລກ ແລະ ສງົຄາມຢູບ່າງພມູພີາກ ໄດສ້ ົ່ງຜນົກະທບົຕ່ໍການ

ພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຂອງບນັດາປະເທດຕາ່ງໆໃນໂລກ ລວມທງັ ສປປ ລາວ.

(2) ພ້ືນຖານເສດຖະກດິຂອງປະເທດເຮົາຍງັອອ່ນນອ້ຍ ແຕຢູ່ໃ່ນທາ່ມກາງການແຂງ່ຂນັສງູໃນເວທີ

ເສດຖະກດິໂລກ ເຮັດໃຫກ້ານເຊື່ ອມໂຍງເຂ້ົາກບັພາກພ້ືນ ແລະ ສາກນົ ມຫີລາຍອນັຫຍຸງ້ຍາກ.

(3) ໃນໄລຍະ 5 ປີຜາ່ນມານີ້ ໂລກໄດປ້ະສບົກບັພາວະເສດຖະກດິຖດົຖອຍ ແລະ ວກິດິການ ການ

ເງນິໂລກທ່ີເປັນປະຫວດັການ ຊຶ່ ງສ ົ່ງຜນົກະທບົໜກັໜວ່ງຕ່ໍປະເທດຕາ່ງໆ ລວມທງັ ສປປລາວ ໂດຍສະເພາະ

ຂະແໜງການສ ົ່ງອອກ ແລະ ໂຄງການລງົທຶນໃຫຍຈ່າໍນວນໜ່ຶງ.

(4) ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການທາງດາ້ນແຫລງ່ວດັຖດຸບິຂອງພາກພ້ືນ ແລະ ບນັດາປະເທດໃກຄ້ຽງຢູ່

ໃນລະດບັສງູ ເຮັດໃຫກ້ານຊອກຄ ົນ້ ແລະ ນາໍໃຊແ້ຫຼງ່ຊບັພະຍາກອນຢູ່ ສປປ ລາວ ມຄີວາມເຄ່ັງຕງຶຂຶນ້ ທງັ

ສ ົ່ງຜນົກະທບົຕ່ໍສະພາບແວດລອ້ມ.

2. ສະພາບແວດລອ້ມພາຍໃນປະເທດ

[1]. ຂໍສ້ະດວກ

(1) ແນວທາງນະໂຍບາຍພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ທ່ີກາໍນດົຢູໃ່ນມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄ ັງ້ທີ

VIII ຂອງພກັ ແມນ່ຖກືຕອ້ງ ແລະ ແທດເໝາະກບັສະພາບຕວົຈງິ.

(2) ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VI (2006-2010) ໄດຖ້ກືຮບັຮອງໂດຍສະພາ

ແຫງ່ຊາດຢາ່ງເປັນທາງການ ໃນປີ 2006.

(3) ຂະແຫນງການຂ ັນ້ສນູກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນ ໄດຫ້ນັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 ປີ ຄ ັງ້

ທີ VI ເປັນແຜນງານ, ໂຄງການລະອຽດ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ນາໍພາປະຕິບດັແຜນງານ ແລະ ໂຄງການດ ັງ່ກາ່ວເປັນ

ຢາ່ງດ.ີ

(4) ແຜນພດັທະນາໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ຢາ່ງສະເຫມຕີ ົນ້ສະ

ເຫມປີາຍ.

(5) ປະເທດເຮົາມສີະເຖຍລະພາບທາງດາ້ນການເມອືງຢາ່ງຫນກັແຫນນ້ ແລະ ມຄີວາມສະຫງບົຮຽບ

ຮອ້ຍທາງສງັຄມົ ເຮັດໃຫກ້ານຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນການໄດຮ້ບັຜນົດພໍີສມົຄວນ.

(6) ສນູກາງພກັ, ລດັຖະບານ ແລະ ສະພາແຫງ່ຊາດ ມຄີວາມເປັນເອກະພາບສງູໃນການພິຈາລະນາ

ແຜນທ່ີເຫມາະສມົ ແລະ ແທດເຫມາະກບັສະພາບການຕວົຈງິຂອງປະເທດ.

[2]. ຂໍຫ້ຍຸງ້ຍາກ

(1) ໄພທາໍມະຊາດເກດີຂຶນ້ຮາ້ຍແຮງ 2 ຄ ັງ້ (ປີ 2008 ແລະ 2009) ແລະ ມພີະຍາດລະບາດ

ເຊ່ັນ: ໄຂຫ້ວດັສດັປີກ ແລະ ໄຂຫ້ວດັສາຍພນັໃໝ່ H1N1 ເຊິ່ ງໄດສ້ ົ່ງຜນົກະທບົຫລາຍສມົຄວນຕ່ໍການພດັທະ

ນາປະເທດ.
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(2) ວກິດິການການເງນິໂລກ ໄດສ້ ົ່ງຜນົກະທບົຕ່ໍພາກທລຸະກດິ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ ລາຄາສ ົ່ງອອກ, ການ

ລງົທຶນໃສໂ່ຄງການໃຫຍຈ່າໍນວນໜ່ຶງ, ໃນນ ັນ້ ວິກດິການທາງດາ້ນວດັຖດຸບິ ໂດຍສະເພາະແມນ່ ເຊືອ້ເພີງ ໄດ້

ສ ົ່ງຜນົກະທບົໂດຍກງົຕ່ໍການດາໍເນນີງານຂອງຫວົໜວ່ຍທລຸະກດິ.

(3) ການຮບັຮອງເອົາແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VI (2006-2010) ຊາ້ກວາ່

1 ປີ ດ ັງ່ນ ັນ້ຈຶ່ງເຣັດການຜນັຂະຫຍາຍເປັນແຜນງານ ແລະ ໂຄງການແມນ່ຊາ້ເຊ່ັນດຽວກນັ ຈຶ່ງເຮັດໃຫກ້ານ

ປະຕິບດັຕວົຈງິພບົຄວາມຫຍຸງ້ຍາກ.

(4) ຫລາຍແຜນງານ ແລະ ຫລາຍໂຄງການຂາດແຫລງ່ທຶນໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ, ມຫີລາຍ

ໂຄງການໄດມ້ກີານດດັແກໄ້ປສູໂ່ຄງການຟ້ືນຟຜູນົກະທບົຈາກໄພພິບດັທາໍມະຊາດ ຈຶ່ງເຮັດໃຫຂ້າດທຶນຮອນໃນ

ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັແຜນ; ນອກຈາກນ ັນ້, ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລິຫານເສດຖະກດິມະຫາພາກຂອງອງົການ

ລດັຍງັຈາໍກດັ, ຍງັມກີານລະເມດີວໄິນແຜນການ ແລະ ການເງນິ ຢູບ່າງພາກສວ່ນ.

(5) ພນົລະເມອືງຈຶ່ງເປັນປດັໄຈໜ່ຶງໃນການກະຕຸນ້ເສດຖະກດິ ແລະ ເຮັດໃຫເ້ສດຖະກດິມກີານເຕບີ

ໂຕ, ແຕກ່ານເພ່ີມຂຶນ້ຂອງກາໍລງັແຮງງານ ແລະ ຜູອ້າຍສຸງູກໍ່ ເປັນສິ່ ງທາ້ທາຍ ເຊິ່ ງມນັຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ນີະໂຍ

ບາຍ ແລະ ມາດຕະການທ່ີເໝາະສມົ ເພ່ືອຮບັປະກນັການສາ້ງສມີແືຮງງານ ແລະ ນະໂຍບາຍສະຫວດັດກີານ

ສງັຄມົທ່ີດ,ີ ໃນການປບັປງຸທກັສະຄວາມຊາໍນານງານຂອງແຮງງານທ່ີມໃີນປະຈບຸນັ ແລະ ແຮງງານໃຫມ ່ ເພ່ືອ

ຮບັປະກນັການກະຈາຍຜນົປະໂຫຍດແບບຍນືຍງົ ( ກອ່ງ1).

ກອ່ງ 1: ການຂະຫຍາຍຕວົ ແລະ ໂຄງປະກອບຂອງພນົລະເມອືງ

---- ໃນປີ 2005 ພນົລະເມອືງເພ່ີມຂຶນ້ 1.047.000 ຄນົ ເທ່ົາກບັ 2,1% ຕ່ໍປີ ຖາ້ທຽບກບັການສາໍຫລວດ ຄ ັງ້

ກອ່ນປີ 1995, ແລະ ອດັຕາການເພ່ີມແບບທາໍມະຊາດ ປະມານ 2,5% ຕ່ໍປີ. ໂຄງສາ້ງຂອງອາຍ ຸ ແລະ ເພດຂອງ

ພນົລະເມອືງສະແດງໃຫເ້ຫັນດວ້ຍຮບູທາດຂອງພນົລະເມອືງ, ຊຶ່ ງໃນປີ 2010 ມປີະຊາກອນທງັໜດົປະມານ

6.256.197 ຄນົ ຊຶ່ ງໃນນ ັນ້ເຫັນວາ່ອດັຕາການເກດີຂອງເດັກນອ້ຍແມນ່ຍງັສບືຕ່ໍສງູ ຈຶ່ງເຮັດໃຫຖ້ານລຸມ່ສດຸຍງັສບືຕ່ໍ

ກວາ້ງ ແລະ ຖາ້ສງັເກດເບິ່ ງຖານເທິງສດຸຂອງຮບູທາດອາຍ ຸ ກໍ່ເຫັນວາ່ມຖີານທ່ີຄອ່ຍໆກວາ້ງອອກຖາ້ທຽບໃສປີ່ 2005,

ເຊິ່ ງສະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່ໃນຕ່ໍຫນາ້ບນັຫາກຽ່ວກບັຜູສ້ງູອາຍໃຸນສງັຄມົຈະມຫີລາຍຂຶນ້. ດ ັງ່ນ ັນ້, ສງັຄມົຕອ້ງໄດມ້ນີະໂຍ

ບາຍຮອງຮບັທາງດາ້ນການດແູລ, ສະຫວດັດກິານ ແລະ ປ່ິນປວົຜູສ້ງູອາຍ.ຸ

ຮບູສະແດງ 1: ຮບູທາດອາຍຂຸອງພນົລະເມອືງລາວ ປີ 2010

ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ກມົສະຖຕິ ິກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ (ການຄາດຄະເນ ໂດຍອງີໃສຂໍ່ມ້ນູການສາໍຫຼວດພນົລະເມອືງ 1995

ແລະ 2005)
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(6) ຂາດການຕດິຕາມປະເມນີຜນົທ່ີທນັເວລາ ແລະ ເປັນລະບບົແຕສ່ນູກາງລງົຮອດທອ້ງຖິ່ນ

ແລະ ບ່ໍມປີະສິດທິຜນົ. ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານສະຖຕິິຍງັຈາໍກດັ ແລະ ບ່ໍພຽງພໍ.

II. ຜນົສາໍເລັດຂອງການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນການ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VI

ຜາ່ນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໃນໄລຍະ 5 ປີຜາ່ນມາ, ເຫັນວາ່ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງ ສປປ 

ລາວ ໄດມ້ກີານເຕບີໂຕຢາ່ງຕ່ໍເນື່ອງ ແລະ ມຈີງັຫວະໝັນ້ທຽ່ງ, ອດັຕາເງນິເຟ້ີຢູໃ່ນລະດບັຕ ໍາ່, ຄງັເງນິ

ແຮສາໍຮອງຂອງປະເທດໄດເ້ພ່ີມຂຶນ້, ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັງບົປະມານບນັລຄຸາດໝາຍຊຶ່ ງເປັນຄ ັງ້ທາໍອດິ

ໃນປະຫວດັສາດຂອງຊາດເຮົາ. ລະດບັຄວາມທກຸຍາກຂອງປະຊາຊນົໄດຫຸຼ້ດລງົຈາກ 33,5% ໃນປີ 

2003 ມາເປັນ ປະມານ 26% ໃນສກົປີ 2009-2010. ລາຍຮບັ ແລະ ລະດບັຊວີດິການເປັນຢູຂ່ອງ

ພນົລະເມອືງໄດຮ້ບັການປວົແປງ ແລະ ຍກົສງູຂຶນ້ຢາ່ງຈະແຈງ້. ດດັຊະນພີດັທະນາມະນດຸຂອງ ສປປ

ລາວ (HDI) ໄດເ້ພ່ີມສງູຂຶນ້ຈາກລະດບັ 137 ໃນປີ 2007 ມາຢູລ່າໍດບັ 130 ໃນສກົປີ 2008. ຜນົ

ສາໍເລັດພ້ືນຖານ ແລະ ລະອຽດໃນແຕລ່ະດາ້ນ ດ ັງ່ນີ:້

1. ການຂະຫຍາຍຕວົດາ້ນເສດຖະກດິມະຫາພາກ

1.1. ການເຕບີໂຕທາງດາ້ນເສດຖະກດິ

 ລວມຍອດຜະລິດຕະພນັພາຍໃນ ເທ່ົາກບັ 219.853 ຕືກ້ບີ, ສະເລຍ່ 43.970 ຕືກ້ບີຕ່ໍປີ

ດວ້ຍອດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົເພ່ີມຂຶນ້ສະເລຍ່ປະມານ 7,9% (ແຜນ ການ 7,5%), ມນູຄາ່ຂອງ

GDP ໃນສກົປີ 2009-2010 ບນັລໄຸດ້ 54.282 ຕື້ກບີ ສມົທຽບໃສ່ ສກົປີ 2004-2005 ເຫັນວາ່

ເພ່ີມຂືນ້ 1,89 ເທ່ືອ. ໂຄງປະກອບຂອງ GDP ສະເລຍ່ 5 ປີ (2006-2010) ເຫັນວາ່ປະຕບິດັໄດ້

ດກີວາ່ເກົ່ າຫລາຍ, ໃນນ ັນ້ ຂະແໜງກະສິກາໍ ປະມານ 4,0%, ຂະແໜງອດຸສາຫະກາໍ 12,6% ແລະ 

ບໍລິການ 8,4% (ການເພ່ີມຂຶນ້ນີເ້ປັນຜນົເນື່ ອງມາຈາກເສດຖະກດິຂອງປະເທດໄດຂ້ະຫຍາຍຕວົຢາ່ງ

ຕ່ໍເນື່ອງ ດ ັງ່ສະແດງຢູຕ່າຕະລາງ 1). ສາເຫດທ່ີພາໃຫເ້ສດຖະກດິມກີານເຕບີໂຕໃນຈງັຫວະທ່ີໜາ້ເພ່ິງ

ພໍໃຈຍອ້ນ: ແນວທາງລວມກໍ່ຄແືນວທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ທ່ີຖກືຕອ້ງຂອງພກັ; ຄວາມສະຫງບົ ແລະ 

ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອ້ຍທາງດາ້ນສງັຄມົ, ສະຖຽນລະພາບທາງການເມອືງ ແລະ ເສດຖະກດິ;

ການເຊື່ ອມໂຍງເຂ້ົາສູສ່າກນົ ແລະ ພາກພ້ືນຫຼາຍຂຶນ້, ຄຽງຄູກ່ນັນ ັນ້, ກດົໝາຍຕາ່ງໆ ເປັນຕ ົນ້

ກດົໝາຍສ ົ່ງເສມີການລງົທຶນຂອງເອກະຊນົພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ກໍ່ໄດຮ້ບັການປບັປງຸເປັນ

ກດົໝາຍສ ົ່ງເສມີການລງົທຶນ ເພ່ືອສ ົ່ງເສມີໃຫມ້ກີານລງົທຶນຫຼາຍຂຶນ້ ເຊິ່ ງຖາ້ທຽບໃສບ່ນັດາປະເທດໃນ

ຂງົເຂດ ກໍ່ ເຫັນວາ່ ສປປ ລາວ ມກີານຂະຫຍາຍຕວົໃນຈງັຫວະທ່ີສງູພໍສມົຄວນ.
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ຕາຕະລາງ 1: ສມົທຽບອດັຕາການເຕບີໂຕຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພນັພາຍໃນລະຫວາ່ງການຈດັ

ຕ ັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ຄາດໝາຍຂອງແຜນການ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VI (2006-2010)

ຂງົເຂດ ຄາດໝາຍສູຊ້ນົ(2006-2010) ຄາດໝາຍ(ສະເລຍ່ຕ່ໍປີ) ປະຕິບດັ(ສະເລຍ່ຕ່ໍປີ)1

ກະສິກາໍ-ປ່າໄມ ້ 3~3,4% 3,2% 4,0%

ອດຸສາຫະກາໍ 13~14,0% 13,7% 12,6%

ການບໍລິການ 7,5~8,0% 7,3% 8,4%

ລວມ 7,5~8,0% 7,6% 7,9%

ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ ສງັຄມົ 2006-2010 ແລະ ວາລະສານສະຖຕິປິະຈາໍປີ 2005-2008.

 ລວມຍອດຜະລິດຕະພນັພາຍໃນຕ່ໍຫວົຄນົບ່ໍວາ່ຈະຄດິໄລເ່ປັນເງນິກບີ ຫລື ເງນິໂດລາສະ 

ຫະລດັ ເຫັນວາ່ ໄດເ້ພ່ີມຂຶນ້ລ່ືນຄາດໝາຍຂອງແຜນການ 5 ປີ(2006-2010), ຊຶ່ ງສະແດງອອກ ຄື:

ໃນສກົປີ 2007-2008 ລວມຍອດຜະລິດຕະພນັພາຍໃນສະເລຍ່ຕ່ໍຫວົຄນົບນັລໄຸດ ້818 ໂດລາສະຫະ

ລດັ, ສກົປີ 2008-2009 ບນັລໄຸດ້ 906 ໂດລາສະຫະລດັ. ໃນສກົປີ 2009-2010 ບນັລໄຸດ້ 1.069

ໂດລາສະຫະລດັ, ເພ່ີມຂຶນ້ປະມານ 18% ທຽບໃສ່ ສກົປີ 2008-2009. ການເພ່ີມຂຶນ້

ດ ັງ່ກາ່ວສາມາດຢັງ້ຢືນໄດຈ້າກການເພ່ີມຂຶນ້ຂອງດດັຊະນກີານຊມົໃຊຕ່ໍ້ເດອືນຂອງຄວົເຮອືນ ເຊິ່ ງເພ່ີມ

ຂຶນ້ ຈາກ 1,1 ລາ້ນກບີ ໃນສກົປີ 2002-2003 ມາເປັນ 2,2 ລາ້ນກບີ ໃນສກົປີ 2007-2008

(ເພ່ີມຂຶນ້ປະມານ 2 ເທ່ົາຕວົ). ໃນນ ັນ້: ການຊມົໃຊໃ້ນເຂດຕວົເມອືງ ເພ່ີມຈາກ 1,7 ລາ້ນກບີ ເປັນ

2,9 ລາ້ນກບີ ແລະ ຊນົນະບດົ ເພ່ີມຈາກ 9 ແສນກບີ ເປັນ 1,8 ລາ້ນກບີ, ສະເລຍ່ແລວ້ການຊມົ

ໃຊຂ້ອງຄວົເຮອືນຕ່ໍເດອືນ ເພ່ີມຂຶນ້ 14,8% ຕ່ໍປີ.

ຕາຕະລາງ 2: ລວມຍອດຜະລິດຕະພນັພາຍໃນສະເລຍ່ຕ່ໍຫວົຄນົ (ສມົທຽບແຜນ ແລະ ປະຕິບດັ)

ສກົປີ ແຜນການ

(ໂດລາ/ຄນົ/ປີ)

ປະຕິບດັ

(ໂດລາ/ຄນົ/ປີ)

ສມົທຽບປະຕບິດັໃສ່

ແຜນການ (%)

2005/2006 556 573 3,1

2006/2007 619 687 11,0

2007/2008 682 818 19,9

2008/2009 752 906 20,5

2009/2010 823 1.069 29,8

ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ກມົສະຖຕິິ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ

1.2. ການປຽ່ນແປງໂຄງປະກອບທາງດາ້ນເສດຖະກດິ.

ໂຄງປະກອບເສດຖະກດິ ໄດປ່້ຽນແປງຕາມທາ່ອຽ່ງ ການຫນັປ່ຽນເສດຖະກດິຈາກທາໍມະຊາດ

ໄປສູເ່ສດຖະກດິຜະລິດສນິຄາ້, ເສດຖະກດິຕະຫລາດ, ພ້ືນຖານທາ່ແຮງພາຍໃນ ແລະ ກະແສກະທບົ

ຂອງປະເທດອອ້ມຂາ້ງ:

1 ສາໍລບັສກົປີ 2005/2006 ເຖງິ 2007/2008 ປະຕິບດັ, ສວ່ນສກົປີ 2008/2009 ແລະ 2009/2010 ແມນ່ຄາດຄະເນເບ້ືອງຕ ົນ້
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ໂຄງປະກອບເສດຖະກດິຕາມຂະແໜງການ ແລະ ການສາ້ງມນູຄາ່ເພ່ີມຂອງບນັດາຂະແໜງ

ການ ໄດມ້ກີານເໜັງຕງີໃນລະດບັທ່ີດ ີ ແລະ ຖກືຕາມທິດທ່ີກາໍນດົໄວພໍ້ສມົຄວນ ເຊ່ັນ: ໃນສກົປີ

2008-2009 ຂະແໜງກະສກິາໍ-ປ່າໄມ ້ ກວມເອົາ 30,4% ຂອງເສດຖະກດິລວມ ແລະ ມມີນູຄາ່ເພ່ີມ

14,36 ພນັຕື້ກບີ; ຂະແໜງອດຸສາຫະກາໍ ກວມເອົາ 24,9% ຂອງເສດຖະກດິລວມ ແລະ ມມີນູຄາ່

ເພ່ີມ 11,74 ພນັຕືກ້ບີ ແລະ ຂະແໜງບໍລິການ ກວມເອົາ 38,4% ຂອງເສດຖະກດິລວມ ແລະ ມີ

ມນູຄາ່ເພ່ີມ 18,14 ພນັຕືກ້ບີ ແລະ ຄາດວາ່ໃນສກົປີ 2009-2010 ໂຄງປະກອບດ ັງ່ກາ່ວປ່ຽນແປງ

ເລັກໜອ້ຍ ຄື: ກະສິກາໍ-ປ່າໄມ ້ ກວມ 29,0%, ອດຸສາຫະກາໍກວມ 26,0% ແລະ ການບໍລິການ

ກວມ 39,0% ຂອງເສດຖະກດິລວມ. (ການວໄິຈລງົເລິກການຂະຫຍາຍຕວົຂອງຂະແໜງການ ແມນ່

ຈະສະເໜີໃນຂໍ້ 3 ຂອງພາກທີໜ່ຶງນີ)້.

ໂດຍລວມແລວ້ ໃນໄລຍະ 5 ປີຜາ່ນມາ ໂຄງປະກອບເສດຖະກດິຂອງຂະແໜງກະສິກາໍ-ປ່າ

ໄມ ້ ສະເລຍ່ ກວມເອົາ 30,4%, ອດຸສາຫະກາໍ ກວມເອົາ 26,1% ແລະ ບໍລິການກວມເອົາ 37,2%.

ຮບູສະແດງ 2: ໂຄງປະກອບທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ແຕ່ 2006-2010

ແຫລງ່ຂໍມ້ນູ: ກມົສະຖຕິ ິກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ

- ສາໍລບັສກົປີ 2005-2006 ເຖງິ ສກົປີ 2007-2008 ແມນ່ຂໍມ້ນູປະຕບິດັ, ສວ່ນສກົປີ 2008-

2009 ແມນ່ການຄາດຄະເນປະຕບິດັ ແລະ 2009-2010 ແມນ່ການຄາດຄະເນເບືອ້ງຕ ົນ້.

1.3. ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງຂະແໜງເງນິຕາ

[1]. ຖານະການເງນິຂອງລະບບົທະນາຄານ

ໃນໄລຍະ 5 ປີຜາ່ນມາຂະແໜງທະນາຄານ ໄດປ້ະກອບສວ່ນຮກັສາສະຖຽນລະພາບເງນິຕາ

ແຫງ່ຊາດໄດຢ້າ່ງໝ ັນ້ທຽ່ງ; ຕະຫຼາດເງນິຕາຕາ່ງປະເທດໄດມ້ຄີວາມຄອ່ງຕວົຫຼາຍຂຶນ້ ສະແດງອອກ

ຄ:ື ປະລິມານເງນິເພ່ີມຂຶນ້ປະມານ 23% ຕ່ໍປີ, ກວມເອົາປະມານ 19,6% ຂອງ GDP ແລະ ໃນປີ

2009-2010 ກວມເອົາປະມານ 35% ຂອງ GDP. ປະລິມານການສະໜອງເງນິລວມ ຫືຼ M2 ໄດ້

ເພ່ີມຂຶນ້ຍອ້ນການເພ່ີມຂຶນ້ຂອງນກັລງົທຶນຕາ່ງປະເທດ. ປະລິມານເງນິຕາມຄວາມໝາຍແຄບ (ເງນິ

ຢູນ່ອກລະບບົທະນາຄານ ແລະ ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັໃນສະກນຸເງນິກບີ) ກວມເອົາປະມານ 30%,
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ໃນຂະນະທ່ີປະລິມານເງນິປະເພດອື່ ນໆ ກວມເອົາປະມານ 70%, ໃນນ ັນ້, ອດັຕາສວ່ນເງນິຝາກເປັນ

ເງນິຕາຕາ່ງປະເທດແມນ່ ກວມເອົາປະມານ 80% ຂອງປະລິມານເງນິປະເພດອື່ ນໆ ໃນໄລຍະ

2006-2008 (ເຫັນວາ່ເພ່ີມຂຶນ້ຈາກ ປີ 2005 ປະມານ 3%); ຊບັສິນຕາ່ງປະເທດ ແລະ ພາຍໃນ

ສດຸທິໄດມ້ກີານເພ່ີມຂຶນ້, ຄຽງຄູກ່ນັນ ັນ້, ຄງັເງນິແຮສາໍຮອງເປັນເງນິຕາຕາ່ງປະເທດກໍ່ໄດເ້ພ່ີມຂຶນ້

ແລະ ມເີງນິຕາຕາ່ງປະເທດທ່ີສາມາດນາໍໄປຊາໍລະການນາໍເຂ້ົາສນິຄາ້ ແລະ ການບໍລິການຈາກຕາ່ງ

ປະເທດກຸມ້ໄດປ້ະມານ 6 ເດອືນ. ໂດຍລວມແລວ້ ຖານະການເງນິຂອງລະບບົທະນາຄານມຄີວາມ

ໝັນ້ຄງົໂດຍພ້ືນຖານ, ຕະຫຼາດເງນິຕາເພ່ີມຄວາມຄອ່ງຕວົຫຼາຍຂຶນ້.

[2]. ການພດັທະນາຂອງຂະແໜງທະນາຄານ

ຂະແໜງທະນາຄານ ແມນ່ຂະແໜງການໜ່ຶງທ່ີມກີານຂະຫຍາຍຕວົແຮງ ແລະ ພ ົນ້ເດ່ັນທ່ີ

ສດຸໃນແຜນການ 5 ປີ ຄ ັງ້ນີ້ ຍອ້ນໄດມ້ກີານສາ້ງເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ສິ່ ງອາໍນວຍທ່ີຈາໍເປັນໃຫແ້ກກ່ານດາໍ

ເນນີທລຸະກດິ ເປັນຕ ົນ້ ແມນ່ການປບັປງຸກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕາ່ງໆເພ່ືອໃຫສ້າມາດແຂງ່ຂນັ

ກບັສາກນົ ແລະ ຮອງຮບັຄວາມຕອ້ງການພດັທະນາທາງດາ້ນເສດຖະກດິໃຫໄ້ວຂຶນ້. ໃນໄລຍະເວລາ

ພຽງສ ັນ້ໆ ໄດມ້ຈີາໍນວນທະນາຄານທລຸະກດິກໍ່ຕ ັງ້ໃໝຂ່ຶນ້ເປັນຈາໍນວນບ່ໍໜອ້ຍ ຊຶ່ ງເປັນຜນົດໃີຫແ້ກ່

ສງັຄມົ ກໍ່ຄືພາກທລຸະກດິມທີາງເລືອກໃນການເຂ້ົາເຖງິ ແລະ ນາໍໃຊກ້ານບໍລິການທ່ີມຄີນຸນະພາບ,

ທນັສະໄໝຍິ່ ງຂຶນ້ ແລະ ມລີາຄາການບໍລິການທ່ີຖກືລງົ; ນອກຈາກນ ັນ້, ການກະກຽມກໍ່ຕ ັງ້ຕະຫຼາດຮຸນ້

ແຫງ່ທາໍອດິຂອງປະເທດກໍ່ພວມດາໍເນນີໄປຢາ່ງເຄ່ັງຮອ້ນ ຄາດວາ່ຈະໄດເ້ປີດໃນຕ ົນ້ປີ 2011 ນີ.້

ການປ່ອຍສິນເຊື່ ອຂອງທະນາຄານໃຫແ້ກພ່າກສວ່ນເສດຖະກດິໄດເ້ພ່ີມຂຶນ້ປະມານ 85% ໃນທາ້ຍປີ

2008 ແລະ ໃນເດອືນ 3 ປີ 2009 ປະມານ 82,3% ເມ ື່ອທຽບໃສ່ ເດອືນ 3 ປີ 2008. ຜນົສາໍ

ເລັດ ດ ັງ່ກາ່ວຊີໃ້ຫເ້ຫັນວາ່ທະນາຄານໄດສ້າ້ງຄວາມເຊື່ ອຫມ ັນ້ໃຫແ້ກສ່ງັຄມົຫລາຍຂຶນ້; ພອ້ມດຽວກນັ

ນ ັນ້, ການປ່ອຍກູທ່ີ້ບ່ໍເກດີດອກອອກຜນົ ຫລື ໜ້ີເສຍ (NPL) ໄດຫຸຼ້ດລງົ ຊຶ່ ງອດັຕາສວ່ນຫນີບ່ໍ້ເກດີ 

ດອກອອກຜນົຕ່ໍຍອດສນິເຊື່ ອຫລດຸລງົຢາ່ງຕ່ໍເນື່ອງຈາກ 10,52% ໃນປີ 2006 ມາເປັນ 3,84% ໃນ

ເດອືນ 7/2009 ຊຶ່ ງຕ ໍາ່ກວາ່ເປ້ົາຫມາຍທ່ີວາງໄວບ່ໍ້ເກນີ 5% ຂອງລວມຍອດສິນເຊື່ ອທງັຫມດົ, ເຖງິ

ຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມ, ການເຂ້ົາເຖງິສນິເຊື່ ອຢູເ່ຂດຊນົນະບດົນ ັນ້ກໍ່ຍງັຈາໍກດັຢູ.່ ໂດຍລວມແລວ້ເຫັນວາ່ຄນຸ

ນະພາບການບໍລິການ, ການເຂ້ົາເຖງິສນິເຊື່ ອໄດຮ້ບັການປນັປງຸ ແລະລະບບົທະນາຄານເພ່ີມຄວາມທນັ

ສະໄໝ.

[3]. ອດັຕາເງນິເຟ້ີ

ໃນໄລຍະຜາ່ນມາ ເຫັນວາ່ອດັຕາເງນິເຟ້ີໄດມ້ກີານເໜັງຕງີໄປໃນທາງບວກດພໍີສມົຄວນ, ຊຶ່ ງ

ອດັຕາເງນິເຟ້ີໄດຫຸຼ້ດລງົຈາກ 8% ໃນສກົປີ 2005-2006 ມາເປັນ 4,1% ໃນສກົປີ 2006-2007,

ເພ່ີມເປັນ 7,9% ໃນສກົປີ 2007-2008 ແລະ ຫລດຸລງົມາເປັນ 0,74% ໃນສກົປີ 2008-2009

(ໃນໄລຍະ 6 ເດອືນທາ້ຍປີ ອດັຕາເງນິເຟ້ີ ໄດຕ້ິດລບົຕດິຕ່ໍກນັ ເຊິ່ ງເຫັນວາ່ ຕ ໍາ່ທ່ີສດຸນບັແຕເ່ລ່ີມມ ີ

ການເກບັກາໍຂໍມ້ນູຕວົເລກດ ັງ່ກາ່ວຕ ັງ້ແຕປີ່ 1990 ເປັນຕ ົນ້ມາ) ແລະ ໃນສກົປີ 2009-2010 ອດັຕາ

ເງນິເຟ້ີ ໄດມ້ທີາ່ອຽ່ງເພ່ີມຂຶນ້ ໝດົສກົປີ ເທ່ົາກບັ 4,71%, ແຕເ່ຖງິຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມ ໂດຍລວມ

ແລວ້ເຫັນວາ່ ລາຄາສນິຄາ້ອປຸະໂພກມສີະຖຽນລະພາບ ແລະ ອດັຕາເງນິເຟ້ີສະເລຽ່ 5 ປີ 5,09%

ຍງັຈະຢູໃ່ນລະດບັ 1 ຕວົເລກ ແລະ ຕ ໍາ່ກວາ່ອດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກດິ.



17

[4]. ອດັຕາແລກປ່ຽນເງນິຕາຕາ່ງປະເທດ

ອດັຕາແລກປ່ຽນມຄີວາມສະຫງບົ ແລະ ເງນິກບີ ມຄີາ່ສງູຂຶນ້ຢາ່ງຕ່ໍເນື່ອງ, ໃນສກົປີ 2005-

2006 ອດັຕາແລກປ່ຽນ (ສະເລຍ່) ເທ່ົາກບັ 10.411 ກບີ/ໂດລາສະຫະລດັ ມາເປັນ 9.679 ກບີ/

ໂດລາສະຫະລດັ ໃນສກົປີ 2006-07; ສກົປີ 2007-2008 ເທ່ົາກບັ 8.980 ກບີ/ໂດລາສະຫະລດັ,

ສກົປີ 2008-2009 ແມນ່ 8.532 ກບີ/ໂດລາສະຫະລດັ ແລະ ສກົປີ 2009-2010 ອດັຕາແລກປ່ຽນ

ແມນ່ເທ່ົາກບັ 8.372 ກບີ/ໂດລາສະຫະລດັ. ສວ່ນຕາ່ງຂອງອດັຕາແລກປ່ຽນ ລະຫວາ່ງທະນາຄານ 

ແລະ ຕະຫລາດນອກລະບບົ ໄດຫ້ຍບັເຂ້ົາໃກກ້ນັ ຈາກ 0,25% ໃນເດອືນ 12/2005 ມາເປັນ 

0,01% ໃນເດອືນ 11/2009 ແລະ ສາໍລບັເງນິບາດ ໃນໄລຍະເວລາດຽວກນັແມນ່ ຈາກ 0,14%

ມາເປັນ 0,15%. ການແຂງຄາ່ຂຶນ້ຂອງເງນິກບີ ແມນ່ສອດຄອ່ງກບັການອອ່ນຄາ່ຂອງເງນິໂດລາ

ສະຫະລດັໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການເງນິກບີທ່ີເພ່ີມສງູຂຶນ້ ຈາກການເຂ້ົາມາລງົທຶນໂດຍກງົ

ຂອງຕາ່ງປະເທດທ່ີເພ່ີມຂຶນ້. ການແຂງຄາ່ຂອງເງນິກບີ ແມນ່ໄດສ້ ົ່ງຜນົກະທບົຕ່ໍການສ ົ່ງອອກຂອງປະ

ເທດໜອ້ຍ ເນື່ອງຈາກວາ່ ບໍລິມາດຂອງການສ ົ່ງອອກສວ່ນໜ່ຶງ ແມນ່ມາຈາກການຂດຸຄ ົນ້ ແລະ ສ ົ່ງ

ອອກຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ເຊິ່ ງບ່ໍໄດຕ້ດິພນັກບັອດັຕາແລກປ່ຽນ. ກງົກນັຂາ້ມເມ ື່ອສມົທຽບເງນິ

ກບີໃສສ່ະກນຸເງນິຕາຕາ່ງປະເທດອື່ ນໆ ໂດຍສະເພາະເງນິກບີຕ່ໍເງນິບາດມຄີາ່ອອ່ນລງົ; ການອອ່ນຄາ່

ນີ້ ສວ່ນໜ່ຶງແມນ່ຍອ້ນ ສປປ ລາວ ຍງັມກີານຄາ້ຂາຍກບັປະເທດໄທໃນອດັຕາທ່ີສງູ.

2. ການດຸນ່ດຽ່ງພ້ືນຖານເສດຖະກດິ

2.1. ການດຸນ່ດຽ່ງແຮງງານ ແລະ ສາ້ງວຽກເຮັດງານທາໍ

ໂຄງປະກອບຂອງແຮງງານຕາມຂະແໜງເສດຖະກດິ ໄດມ້ກີານຫນັປ່ຽນຕາມທິດຢາ່ງຕ ັງ້ໜາ້ 

ຕາມການຫນັປ່ຽນໂຄງປະກອບເສດຖະກດິ ແລະ ການຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝ ການ

ສາ້ງຄວາມອາດສາມາດໃຫກ້າໍລງັແຮງງານ, ການປບັປງຸຫຼກັສດູວຊິາຊບີ, ກນົໄກປະສານງານ ແລະ

ການຈດັຫາວຽກເຮັດງານທາໍທງັພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ໄດຮ້ບັການປບັປງຸຢາ່ງຕ ັງ້ໜາ້.

ຂະແໜງແຮງງານໄດເ້ອົາໃຈໃສສ່ບືຕ່ໍຊຸກຍູ້ ແລະ ປະສານສມົທບົກບັບນັດາສນູຝຶກວຊິາຊບີທງັ

ຂອງລດັ ແລະ ເອກະຊນົ ຈດັຕ ັງ້ຝຶກສມີແືຮງງານລາວ ຜູທ່ີ້ບ່ໍທນັມສີມີ ື ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ ນກັຮຽນທ່ີຮຽນ

ຈບົມຕໍ ົນ້ ແລະ ມປໍາຍ ຕາມສາຂາວຊິາຊບີຕາ່ງໆ ເພ່ືອໃຫແ້ທດເໝາະກບັວຽກຕວົຈງິ. ຜາ່ນການ

ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັຕວົເລກຄາດໝາຍສູຊ້ນົ ເຫັນວາ່ຕວົເລກການຝຶກວຊິາຊບີ ແລະ ການພດັທະນາສີ

ມແືຮງງານ ໄດເ້ພ່ີມຂຶນ້ຈາກ 5.070 ຄນົ ໃນປີ 2006 ມາເປັນ 5.374 ຄນົ ໃນປີ 2007 ມາເປັນ

16.158 ຄນົ ໃນປີ 2008 ແລະ ມາເປັນ 29.766 ຄນົ ໃນປີ 2009. ສງັລວມແລວ້ໄລຍະ 4 ປີ

ຜາ່ນມາ, ສາມາດຝືກສມີແືຮງງານ ໄດທ້ງັໝດົ 56.368 ຄນົ, ທຽບໃສແ່ຜນການ 5 ປີ ເທ່ົາກບັ

81,33%. ຖາ້ນບັທງັຕວົເລກຄາດໝາຍສູຊ້ນົປີ 2010 ທ່ີກາໍລງັຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັຢູຈ່ະສາມາດຝຶກສີ

ມແືຮງງານໄດທ້ງັໝດົ 74.069 ຄນົ, ທຽບໃສແ່ຜນການ 5 ປີ ລ່ືນຄາດໝາຍ 6,88% (ຕວົເລກ

ຄາດໝາຍສູຊ້ນົແຜນການ 5 ປີ ແມນ່ 69.300 ຄນົ), ຖາ້ແຍກອອກ ເປັນແຕລ່ະຂງົເຂດ: ຂງົເຂດ

ກະສິກາໍ-ປ່າໄມ ້ 16.152 ຄນົ, ຂງົເຂດອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ກໍ່ສາ້ງ 27.856 ຄນົ, ຂງົເຂດບໍລິການ

30.061 ຄນົ.
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ການຈດັຫາວຽກເຮັດງານທາໍ ກໍ່ໄດປ້ບັປງຸກນົໄກປະສານງານ ເພ່ືອໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັສະພາບ

ຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ. ນອກນີຍ້ງັໄດປ້ະສານສມົທບົກບັທກຸພາກສວ່ນທງັພາກລດັ

ແລະ ເອກະຊນົໃຫມ້ສີວ່ນຮວ່ມການສະໜອງຂໍມ້ນູຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ການສະໜອງ, ການຈດັ

ຫາງານຄອ່ຍເຂ້ົາສູລ່ະບບົເທ່ືອລະກາ້ວ, ບໍລິສດັຈດັຫາງານ ແລະ ສາຂາໄດມ້ກີານຂະຫຍາຍຕວົຈາກ

3 ບໍລິສດັ ໃນປີ 2005 ມາເປັນ 9 ບໍລິສດັ, ໃນປີ 2006 ສາມາດຈດັຫາວຽກເຮັດງານທາໍໄດ້ 6.404

ຄນົ, ປີ 2007 ໄດ້ 21.099 ຄນົ, ປີ 2008 ໄດ້ 74.992 ຄນົ ແລະ ໃນປີ 2009 ເພ່ີມຂຶນ້ເປັນ

241.949 ຄນົ.

ສງັລວມແລວ້, ສາມາດຈດັຫາວຽກເຮັດງານທາໍໃຫກ້າໍລງັແຮງງານລາວໄດ້ ທງັໝດົ

317.444 ຄນົ, ເທ່ົາກບັ 58,35% ຂອງແຜນ 5 ປີ (544.000 ຄນົ ຫລື 108.800 ຄນົ ຕ່ໍປີ).

ຖາ້ນບັທງັຕວົເລກທ່ີກາໍລງັຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໃນປີ 2010, ເມ ື່ອຮອດທາ້ຍປີຄາດວາ່ຈະສາມາດປະຕບິດັ

ໄດຕ້ື່ ມອກີ 325.440 ຄນົ, ລວມເປັນ 642.884 ຄນົ, ລ່ືນແຜນການ 18,2% ທຽບໃສແ່ຜນການ

5 ປີ. ໃນນີ,້ ຈດັຫາວຽກເຮັດງານທາໍຢູພ່າຍໃນໄດ້ 626.691 ຄນົ ໃນຂງົເຂດກະສກິາໍ-ປ່າໄມ ້

584.589 ຄນົ, ຂງົເຂດອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ກໍ່ສາ້ງ 38.435 ຄນົ ແລະ ຂງົເຂດບໍລິການ

3.667 ຄນົ. ສາມາດຈດັສ ົ່ງແຮງງານໄປຕາ່ງປະເທດໄດ້ 16.193 ຄນົ: ຂງົເຂດກະສກິາໍ-ປ່າໄມ ້

1.042 ຄນົ, ຂງົເຂດອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ກໍ່ສາ້ງ 13.396 ຄນົ ແລະ ຂງົເຂດ ບໍລິການ 1.755 ຄນົ.

ໄດເ້ອົາ ໃຈໃສເ່ກບັກາໍ ແລະ ຂຶນ້ທະບຽນຜູຕ້ອ້ງການມວີຽກເຮັດງານທາໍໄດທ້ງັໝດົ 298.775 ຄນົ,

ໃນນີ້ ຂງົເຂດກະສິກາໍ-ປ່າໄມ ້ 192.904 ຄນົ, ຂງົເຂດອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ກໍ່ສາ້ງ 74.194 ຄນົ

ແລະ ຂງົເຂດບໍລິການ 29.677 ຄນົ, ຖາ້ທຽບໃສແ່ຜນ 5 ປີ ທ່ີວາງໄວ້ 390.000 ຄນົ ແມນ່

ປະຕິບດັໄດແ້ຕ່ 76,6%. ພອ້ມກນັນີ,້ ຍງັໄດປ້ະສານກບັອງົການຄຸມ້ຄອງແຮງງານຂອງປະເທດຕາ່ງໆ

ໂດຍສະເພາະ ແມນ່ປະເທດໄທທ່ີມຄີວາມຕອ້ງການແຮງງານລາວ ຈາໍນວນ 10.434 ຕາໍແໜງ່, ຍງິ

152 ຕາໍແໜງ່, ຍີ່ ປຸ່ນຕອ້ງການ 300 ຕາໍແໜງ່/ປີ, ມາເລເຊຍ ຕອ້ງການ 1.000 ຕາໍແໜງ່/ປີ ແລະ

ຍງັໄດຮ້ວ່ມມກືບັກະຊວງແຮງງານ ສ.ເກາົຫລີ ເພ່ືອກະກຽມຄວາມພອ້ມໃນການສ ົ່ງແຮງງານລາວ ໄປ

ເຮັດວຽກຢູປ່ະເທດດ ັງ່ກາ່ວ.

ດາ້ນໂຄງປະກອບຂອງແຮງງານຕາມຂະແໜງການເສດຖະກດິ ເຖງິແມນ່ວາ່ຈະຊກັຊາ້ ແຕ່

ກໍ່ໄດມ້ກີານຫນັປ່ຽນຕາມທິດຢາ່ງຕ ັງ້ໜາ້ ຕາມການຫນັປ່ຽນໂຄງປະກອບເສດຖະກດິ ແລະ ການຫນັ

ເປັນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝ. ອດັຕາສວ່ນແຮງງານໃນຂະແໜງກະສິກາໍ-ປ່າໄມ ້ ໄດຄ້ອ່ຍໆ

ຫຸຼດລງົ ຈາກ 78,5% ໃນປີ 2005 ເປັນ 75,1% ໃນປີ 2010, ອດັຕາສວ່ນແຮງງານໃນຂະແໜງ

ອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ກໍ່ສາ້ງ ກໍ່ມທີາ່ອຽ່ງເພ່ີມຂຶນ້ຈາກ 4,8% ມາເປັນ 5,5%, ແລະ ຂະແໜງ

ບໍລິການຈາກ 16,7% ໃນປີ 2005 ເປັນ 19,5% ໃນປີ 2010 (ຕາຕະລາງ 3). ອດັຕາການເຄື່ ອນ

ຍາ້ຍແຮງງານຈາກຂະແໜງກະສກິາໍໄປສູຂ່ະແໜງ ທ່ີບ່ໍແມນ່ກະສກິາໍ ແມນ່ຢູໃ່ນລະດບັປະມານ 0,7%

ຕ່ໍປີ, ໃນນ ັນ້ ຂະແໜງບໍລິການຈະເປັນຂະແໜງທ່ີຮບັຮອງແຮງງານຈາກກະສິກາໍຫຼາຍກວາ່ຂະແໜງ

ອດຸສາຫະກາໍ.
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ຕາຕະລາງ 3: ອດັຕາສວ່ນແຮງງານຕາມຂະແໜງການ

ລ/ດ ລາຍການ
ປີ ຄາດໝາຍ

2006-201020052 2010

1 ຂງົເຂດກະສກິາໍ-ປ່າໄມ ້ 78,5% 75,1% 73,9%

2 ຂງົເຂດອດຸສາຫະກາໍ 4,8% 5,5% 9,3%

3 ຂງົເຂດບໍລິການ 16,7% 19,5% 16,9%

ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ຄດິໄລໂ່ດຍອງີໃສຜ່ນົການສາໍຫຼວດພນົລະເມອືງປີ 2005 ແລະ ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ

5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VI (2006-2010)

2.2. ການດຸນ່ດຽ່ງແຫລງ່ທຶນເພ່ືອການພດັທະນາ

[1]. ການລງົທຶນຂອງລດັ

ການປະຕບິດັແຜນການລງົທຶນຂອງລດັໃນໄລຍະ 5 ປີຜາ່ນມາ ເຫັນວາ່ການຈດັສນັທຶນເຂ້ົາໃສ່

ບນັດາໂຄງການຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນຕາ່ງໆແມນ່ມປີະສິດທິຜນົພໍສມົຄວນ ແລະ ໂດຍ

ລວມແມນ່ໄປຕາມ 11 ແຜນງານ 111 ໂຄງການຈດຸສມຸຂອງລດັຖະບານ. ປະຕບິດັການລງົທຶນໄດ້

24.747 ຕືກ້ບີ; ໃນນ ັນ້ ສະເພາະທຶນພາຍໃນ ປະຕິບດັໄດ້ 3.982 ຕື້ກບີ ເທ່ົາກບັ 98,7% ຂອງ

ແຜນການອະນມຸດັໃນ 5 ປີ ເຊີ່ ງໄດລ້ງົທຶນໃສໃ່ນຂງົເຂດເສດຖະກດິ 2.150 ຕືກ້ບີ, ຂງົເຂດສງັຄມົ

956 ຕືກ້ບີ ແລະ ຂງົເຂດອື່ ນໆ 876 ຕືກ້ບີ ແລະ ທຶນຕາ່ງປະເທດ 20.765 ຕື້ກບີ.

[2]. ການດງຶດດູແຫລງ່ທຶນຊວ່ຍເຫືຼອທາງການເພ່ືອການພດັທະນາ

ໃນໄລຍະ 5 ປີ ຜາ່ນມາ, ຍອ້ນສະພາບຄວາມຫຍຸງ້ຍາກທາງດາ້ນເສດຖະກດິຂອງໂລກ,

ແຫລງ່ທຶນຊວ່ຍເຫລືອທາງການເພ່ືອການພດັທະນາ (ODA) ຫືຼ ຊກພ ໃນສາກນົ ແລະ ບາງຂງົເຂດ 

ມທີາ່ອຽ່ງຫຸຼດລງົ; ແຕເ່ຖງິຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາ ແລະ ບນັດາປະເທດເພ່ືອນມດິທ່ີໄດໃ້ຫຄ້າໍ

ໝ ັນ້ສນັຍາໃນການຊວ່ຍເຫືຼອແກ່ ສປປ ລາວ ຍງັສບືຕ່ໍເພ່ີມຂຶນ້, ຍອ້ນວາ່ບນັດາປະເທດເຫ່ົຼານ ັນ້ ໄດ້

ສະໜບັສະໜນູຕ່ໍນະໂຍບາຍພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຂອງພກັ ແລະ ລດັຖະບານເຮົາ, ສະນ ັນ້ 

ໃນ 5 ປີ ຍອດທຶນ ຊກພ ປະຕິບດັຕວົຈງິທ່ີສະແດງອອກໃນບດົລາຍງານປະຈາໍປີ ຂອງການຈດັຕ ັງ້

ປະຕິບດັໂຄງການ ຊກພ ແມນ່ປະຕບິດັໄດ ້2.251 ໂຄງການ, ຊຶ່ ງມມີນູຄາ່ 2.443 ລາ້ນໂດລາສະ

ຫະລດັ, ສະເລຍ່ 488 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ/ປີ; ນອກຈາກນ ັນ້, ກໍ່ມທຶີນສມົທບົຈາກລດັຖະບານ

88,66 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ (ສະເລຍ່ປະມານ 17,73 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ/ປີ). ເມ ື່ອເບິ່ ງລວມ

ແລວ້ປະສດິທິຜນົໃນການນາໍໃຊທຶ້ນ ຊກພ ມທີວ່ງທາ່ເພ່ີມຂຶນ້; ການປະຕບິດັໂຄງການຊວ່ຍເຫືຼອລາ້

ຈາກຕາ່ງປະເທດໄດປ້ະກອບສວ່ນຢາ່ງຕ ັງ້ໜາ້ເຂ້ົາໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຂອງປະເທດ

ເຮົາ.

2 ຕົວເລກດ່ັງກ່າວແມ່ນອີງໃສ່ຜົນການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງຄ້ັງລ້າສຸດປີ 2005,

ຊຶ່ງອາດແຕກຕ່າງຈາກຕົວເລກຄາດຄະເນທີ່ລາຍງານ ໃນ ບົດສະຫຼຸບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຄ້ັງທີ VI (ແຮງງານທີ່

ມີວຽກເຮັດໃນຂະແໜງກະສິກໍາກວມ 76,6%, ອຸດສາຫະກໍາ 7,7% ແລະ ບໍລິການ 15,6% ໃນປີ 2005.
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[3]. ການດງຶດດູການລງົທຶນໂດຍກງົຂອງຕາ່ງປະເທດ

ໃນໄລຍະ 5 ປີ, ສາມາດດງຶດດູການລງົທຶນເອກະຊນົພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ໄດ້

1.022 ໂຄງການ, ມມີນູຄາ່ທຶນອະນມຸດັ 11,01 ຕືໂ້ດລາສະຫະລດັ; ເປັນການລງົທຶນຈາກນກັທລຸະ

ກດິພາຍໃນ ຈາໍນວນ 2,2 ຕືໂ້ດລາສະຫາລດັ. ໃນທຶນອະນມຸດັດ ັງ່ກາ່ວນ ັນ້ ການລງົທຶນໃສຂ່ະແໜງ 

ໄຟຟ້າ 3,44 ຕືໂ້ດລາສະຫະລດັ ກວມ 31,24%, ບ່ໍແຮ່ 2,88 ຕືໂ້ດລາສະຫະລດັ ກວມ 25,85%,

ບໍລິການ 1,48 ຕືໂ້ດລາສະຫະລດັ ກວມ 13,44% ແລະ ຂະແໜງການອື່ ນໆ 3,21 ຕືໂ້ດລາສະຫະ

ລດັ ກວມ 29,15% ຂອງທຶນອະນມຸດັທງັໝດົ. ສະເພາະສກົປີ 2008-2009 ໄດອ້ະນມຸດັການລງົທຶນ

ທງັໝດົມນູຄາ່ 4,3 ຕືໂ້ດລາສະຫະລດັ ແລະ ບນັດາປະເທດທ່ີເຂ້ົາມາລງົທຶນຫຼາຍກວາ່ໝູແ່ມນ່ ປະ 

ເທດ ສປ ຈນີ, ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ.

ຕາຕະລາງ 4: ການລງົທຶນຂອງເອກະຊນົພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ແຕ່ 2006-2010

ຫວົໜວ່ຍ: ຕືໂ້ດລາສະຫະລດັ

ສກົປີ/ການລງົທຶນ ການລງົທຶນທງັໝດົ ການລງົທຶນຈາກພາຍໃນ

ລວມທງັໝດົ 11,01 2,2

ສກົປີ 2005-2006 2,70 0,4

ສກົປີ 2006-2007 1,14 0,2

ສກົປີ 2007-2008 1,22 0,3

ສກົປີ 2008-2009 4,31 0,9

ສກົປີ 2009-2010 1,64 0,3

ແຫລງ່ຂໍມ້ນູ: ກມົສ ົ່ງເສມີການລງົທຶນ, ກະຊວງ ຜທ

ການລງົທຶນຕາ່ງປະເທດໄດປ້ະກອບສວ່ນສາໍຄນັເຂ້ົາໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ, ການຫນັ

ປ່ຽນໂຄງປະກອບເສດຖະກດິ, ການຜະລິດສິນຄາ້, ການສາ້ງວຽກເຮັດງານທາໍ ແລະ ການພດັທະນາ

ທອ້ງຖິ່ນ, ພອ້ມກນັນ ັນ້ ກໍ່ກະຕກຸຊຸກຍູໃ້ຫຂ້ງົເຂດເສດຖະກດິເອກະຊນົພາຍໃນໄດຮ້ບັການພດັທະນາດ ີ

ຂຶນ້ກວາ່ເກົ່ າ.

ໝາກຜນົທ່ີໄດຮ້ບັຂາ້ງເທິງນ ັນ້ ແມນ່ຍອ້ນລດັຖະບານໄດນ້າໍໃຊຫຼ້າຍມາດຕາການ ແລະ ນະ

ໂຍບາຍເພ່ືອສ ົ່ງເສມີ ແລະ ດງຶດດູການລງົທຶນເຊ່ັນ: ໄດປ້ບັປງຸກດົໝາຍສ ົ່ງເສມີການລງົທຶນ, ປບັປງຸ

ກນົໄກອະນມຸດັການລງົທຶນຜາ່ນປະຕດູຽວ, ການແບງ່ສດິໃຫທ້ອ້ງຖິ່ນສາມາດອະນມຸດັ ແລະ ຄຸມ້ຄອງ

ໂຄງການລງົທຶນຕາ່ງປະເທດ ໂດຍອງີຕາມປະເພດໂຄງການ ແລະ ມນູຄາ່ການລງົທຶນ, ໄດຈ້ດັຕ ັງ້ພບົ

ປະກບັນກັລງົທຶນ ແລະ ນກັທລຸະກດິທງັພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດປີລະຄ ັງ້ ເພ່ືອກາໍສະພາບຄວາມ

ຫຍຸງ້ຍາກ ແລະ ເພ່ືອຊອກຫາວທີິທາງແກໄ້ຂ. ນອກຈາກນ ັນ້, ຍງັໄດເ້ຄື່ ອນໄຫວໂຄສະນາດງຶດດູນກັ

ລງົທຶນຢູຕ່າ່ງປະເທດ.
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2.3. ການດຸນ່ດຽ່ງງບົປະມານແຫງ່ລດັ

ແຜນການ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VI ໄດກ້າໍນດົລາຍຮບັສະເລຍ່ເທ່ົາກບັ 14-16% ແລະ ລາຍຈາ່ຍ

20-22% ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພນັພາຍໃນ; ການຂາດດນຸງບົປະມານແມນ່ໃຫຢູ້ໃ່ນລະດບັ 6-

8% ຂອງ GDP.

ຜາ່ນການຈດັຕ ັງ້ໃນໄລຍະທ່ີຜາ່ນມາ ສາມາດເວ້ົາໄດວ້າ່ຖານະທາງດາ້ນງບົປະມານແຫງ່ລດັ

ໄດຮ້ບັການປບັປງຸໃຫເ້ຂັມ້ແຂງຂຶນ້ເທ່ືອລະກາ້ວ; ໃນນ ັນ້, ສາມາດປະຕິບດັການຈດັເກບັງບົປະມານລ່ືນ

ແຜນການສາມປີຕດິຕ່ໍກນັ. ການເພ່ີມຂຶນ້ຂອງລາຍຮບັງບົປະມານສວ່ນໃຫຍ່ ແມນ່ໄດມ້າຈາກການເກບັ

ພາສີ ແລະ ສວ່ຍສາອາກອນໂດຍກວມສະເລຽ່ປະມານ 70% ຂອງລາຍຮບັທງັຫມດົ. ໃນໄລຍະ

2006-2010 ຄາດວາ່ຈະສາມາດຈດັເກບັລາຍຮບັໄດທ້ງັຫມດົ 38,05 ພນັຕື້ກບີ ກວມ 17,31%

ຂອງ GDP, ເທ່ົາກບັ 105% ຂອງແຜນການ, ໃນນ ັນ້ ລາຍຮບັພາຍໃນ 32,31 ພນັຕື້ກບີ.

ສວ່ນລາຍຈາ່ຍງບົປະມານປະຕິບດັໄດທ້ງັຫມດົ 49 ພນັຕື້ກບີ ກວມ 22,29% ຂອງ GDP,

ເທ່ົາກບັ 103% ຂອງແຜນການ; ການຂາດດນຸງບົປະມານ ເທ່ົາກບັ 10,95 ພນັຕື້ກບີ (ລວມການ

ຊວ່ຍເຫລືອລາ້), ກວມ 4,98% ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພນັພາຍໃນ (ແຜນການວາງໄວ:້ 6,1%

ຂອງ GDP), ໂດຍລວມແລວ້ເຫັນວາ່ຈງັຫວະການຂາດດນຸມທີາ່ອຽ່ງຫລດຸລງົ. ໃນການປະຕິບດັລາຍ

ຈາ່ຍ ແມນ່ສມຸໃສປ່ະຕິບດັນະໂຍບາຍເງນິເດອືນພະນກັງານ, ລດັຖະກອນ ເຊິ່ ງເປັນບລິູມະສດິອນັດບັ

ຫນຶ່ ງຂອງລດັຖະບານ. ດດັຊະນເີງນິເດອືນໄດ້ ເພ່ີມຂຶນ້ 3 ປີຕດິຕ່ໍກນັໂດຍສະເລຍ່ເທ່ົາກບັ 18,66%

ຕ່ໍປີ.

ນອກຈາກນີ,້ ໃນຕ ົນ້ປີ 2007 ໄດປ້ະກາດນາໍໃຊກ້ດົໝາຍວາ່ດວ້ຍງບົປະມານແຫງ່ລດັສະບບັ

ປບັປງຸ. ຈດຸປະສງົຫຼກັຂອງການປບັປງຸກດົໝາຍສະບບັນີ້ ແມນ່ເພ່ືອປບັປງຸກນົໄກການຄຸມ້ຄອງງບົປະ

ມານໃຫມ້ຄີວາມສອດຄອ່ງຫຼາຍຍິ່ ງຂຶນ້ ໂດຍໄດຫ້ນັເອົາ 3 ຂະແຫນງ ຄ:ື ຄງັເງນິ, ພາສີ ແລະ

ອາກອນ ໃຫມ້າລວມສນູ ແລະ ຂຶນ້ກບັສາຍຕ ັງ້; ໃນກາງປີ 2007 ກໍ່ຍງັໄດປ້ະກາດໃຊກ້ດົໝາຍວາ່

ດວ້ຍການກວດສອບບນັຊີ ໂດຍໄດອ້ະນຍຸາດໃຫອ້ງົການກວດສອບແຫງ່ລດັ ສາມາດລາຍງານໂດຍ

ກງົຕ່ໍສະພາແຫງ່ຊາດໄດ.້ ໂດຍລວມແລວ້ເຫັນວາ່ ຖານະທາງດາ້ນງບົປະມານແຫງ່ລດັໄດຮ້ບັການ

ປບັປງຸໃຫເ້ຂັມ້ແຂງຂຶນ້ເທ່ືອລະກາ້ວ.

2.4. ການດຸນ່ດຽ່ງຂາເຂ້ົາ-ຂາອອກ

ແຜນການ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VI ໄດແ້ນໃສຂໍ່ໄ້ດປ້ຽບທາງດາ້ນການຄາ້ ເພ່ືອກະຕຸນ້ການເຕບີໂຕ

ທາງເສດຖະກດິ ໂດຍຜາ່ນການແຂງ່ຂນັທ່ີເພ່ີມສງູຂຶນ້ ແລະ ນາໍໃຊຂໍ້ໄ້ດປ້ຽບທາງດາ້ນເດັດຖານຂອງ

ປະເທດ ພອ້ມທງັປະຕບິດັບນັດາຄາໍໝ ັນ້ສນັຍາທາງດາ້ນເສດຖະກດິກບັສາກນົ ໃຫມ້ປີະສດິທິຜນົພາຍ

ໃຕຂ້ອບການຄາ້ເສລີອາຊຽນ ຫືຼ ອບັຕາ (AFTA), ຂອບການຄາ້ສອງຝາ່ຍ ແລະ ຫຼາຍຝາ່ຍ ນບັທງັ

ການກຽມເຂ້ົາເປັນສະມາຊກິຂອງອງົການການຄາ້ໂລກ (WTO). ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງການຄາ້ຕາ່ງ

ປະເທດໄດສ້ ົ່ງຜນົເຮັດໃຫກ້ານຄາ້ພາຍໃນ ມກີານຂະຫຍາຍຕວົ, ໂດຍການເປີດກວາ້ງການຈລໍະຈອນ

ສນິຄາ້ ລະຫວາ່ງຕວົເມອືງ ແລະ ຊນົນະບດົ; ຄຽງຄູກ່ນັນ ັນ້, ກໍ່ ເອົາໃຈໃສຊຸ່ກຍູກ້ານຜະລິດເປັນສນິຄາ້

ແລະ ພດັທະນາການສ ົ່ງອອກ, ຄຸມ້ຄອງການຄາ້ຊາຍແດນ ແລະ ຂະບວນການຜະລິດ ເພ່ືອຊມົໃຊ້
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ພາຍໃນ ແລະ ສ ົ່ງອອກ ໃຫມ້ກີານຂະຫຍາຍຕວົເພ່ີມຂຶນ້. ການຂະຫຍາຍຕວົທາງດາ້ນການຄາ້ແມນ່

ປດັໃຈທາງບວກຕ່ໍການພດັທະນາມະນດຸກໍ່ຄືການຍກົສງູຊວິດີການເປັນຢູຂ່ອງປະຊາຊນົບນັດາເຜ່ົາ ຊຶ່ ງ 

ເຫັນໄດໃ້ນຫຼາຍດາ້ນ ເຊ່ັນ: ການສາ້ງວຽກເຮັດງານທາໍ, ການເຄື່ ອນຍາ້ຍແຮງງານ, ການຄາ້ຊາຍ

ແດນ, ການຂະຫຍາຍໄຟຟ້າຊນົນະບດົ ແລະ ອື່ ນໆ.

ບລິູມະສດິໂດຍລວມຂອງລດັຖະບານໃນແຜນການ 5 ປີຄ ັງ້ທີ VI ແມນ່ເລ່ັງໃສກ່ານເພ່ີມສດັ 

ສວ່ນຂອງການສ ົ່ງອອກສນິຄາ້ທ່ີມມີນູຄາ່ເພ່ີມສງູ ເຂ້ົາໃນການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກດິໃຫຫຼ້າຍ

ຂຶນ້ ພອ້ມກນັນ ັນ້, ກໍ່ພະຍາຍາມເຊື່ ອມໂຍງການສ ົ່ງອອກເຂ້ົາສູຂ່ະແໜງການຕາ່ງໆ ເພ່ືອເພ່ີມການ

ຈາ້ງງານ ແລະ ສາ້ງລາຍໄດໃ້ຫແ້ກປ່ະຊາຊນົ ກໍ່ຄືປະເທດໃຫຫຼ້າຍຂຶນ້.

ໃນໄລຍະ 5 ປີ 2006-2010: ມນູຄາ່ການສ ົ່ງອອກ ເທ່ົາກບັ 5,69 ຕືໂ້ດລາສະຫະລດັ ກວມ

23,4% ຂອງ GDP ແລະ ມລີກັສະນະເພ່ີມຂຶນ້ໃນທກຸໆປີ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ການສ ົ່ງອອກ ໃນປີ 2009

ຄາດວາ່ຈະມມີນູຄາ່ເຖງິ 1.005,3 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ ຊຶ່ ງເຫັນວາ່ຫຸຼດລງົເລັກໜອ້ຍຖາ້ທຽບໃສ່ ປີ

2008 ແລະ ຄາດວາ່ຈະມມີນູຄາ່ເພ່ີມຂຶນ້ສງູເຖງິ 1.789 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ ໃນປີ 2010

ຖາ້ທຽບໃສໄ່ລຍະຕ ົນ້ຂອງແຜນການ ແມນ່ເພ່ີມຂຶນ້ສອງເທ່ົາໂຕ. ສນິຄາ້ທ່ີສ ົ່ງອອກສວ່ນໃຫຍ່ແມນ່ແຮ່

ທາດ (ເງນິ, ຄາໍ ແລະ ທອງແດງ), ໄຟຟ້າ, ເຄື່ ອງຕດັຫຍິບ, ຜະລິດຕະພນັກະສິກາໍ (ສາລີ, ຊາ,

ຖ ົ່ວດນິ, ເຂ້ົາ, ສດັລຽ້ງ... ), ກາເຟ, ໄມ ້ ແລະ ຜະລິດຕະພນັໄມ.້

ໂຄງປະກອບການສ ົ່ງອອກ ໃນປີ 2009 ໄດຊ້ີໃ້ຫເ້ຫັນວາ່ ອດັຕາສວ່ນການສ ົ່ງອອກແຮທ່າດ 

ແມນ່ກວມອດັຕາສວ່ນຫຼາຍກວາ່ໝູເ່ຖງິ 45%, ໃນນ ັນ້ ທອງແດງແມນ່ກວມອດັຕາສວ່ນຫຼາຍກວາ່ໝູ່

33% ຂອງສດັສວ່ນການສ ົ່ງອອກທງັໝດົ ແລະ ການສ ົ່ງອອກຄາໍ ແລະ ເງນິ ແມນ່ກວມ 9,28%.

ຮອງລງົມາແມນ່ເຄື່ ອງນຸງ່ຫ ົ່ມ ກວມເອົາ 12,7% ເຫັນວາ່ອດັຕາສວ່ນດ ັງ່ກາ່ວໄດຫຸຼ້ດລງົ ປະມານ 10-

11% ເມ ື່ອທຽບໃສ່ 2008. ສ ົ່ງອອກໄຟຟ້າ ກວມ 9,97% ຊຶ່ ງເພ່ີມຂຶນ້ພຽງເລັກໜອ້ຍເມ ື່ອທຽບໃສປີ່

2008. ນອກນ ັນ້ ກໍ່ຍງັມບີນັດາຜະລິດຕະພນັໄມກ້ວມ 4,90%, ກາເຟກວມ 2,25% ແລະ ອື່ ນໆ

ເຊິ່ ງລາຍລະອຽດສາມາດເບິ່ ງໄດ້ ໃນຕາຕະລາງຂາ້ງລຸມ່ນີ.້

ຕາຕະລາງ 5: ໂຄງປະກອບການສ ົ່ງອອກ ຂອງ ສປປ ລາວ ແບງ່ຕາມຜະລິດຕະພນັ

ແຕປີ່ 2005Œ2009 (%)

ລາຍການ 2005 2006 2007 2008 2009

-- ຜະລິດຕະພນັໄມ ້ 14.13 11.09 9.71 6.02 4.90

- ກາເຟ 1.35 1.11 3.13 1.69 2.25

- ຜະລິດຕະພນັກະສກິາໍ/ເຄື່ ອງປ່າ 3.65 2.52 1.80 4.82 9.06

- ຜະລິດຕະພນັອື່ ນໆ 3.74 2.72 2.52 2.60 15.43

- ເຄື່ ອງນຸງ່ຫ ົ່ມ 20.04 14.45 13.69 23.45 12.70

- ໄຟຟ້າ 17.81 11.47 9.13 9.89 9.97

- ບ່ໍແຮ່ ໃນນ ັນ້: 39.16 56.55 59.94 51.44 45.26

ຄາໍ ແລະ ເງນິ 15.69 12.47 10.06 7.38 9.28

ທອງແດງ 20.40 41.99 47.89 40.85 33.51
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ອື່ ນໆ 3.07 2.08 1.99 3.21 2.47

- ນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟທ່ີຕາ່ງປະເທດຊືໄ້ປ 0.13 0.09 0.09 0.09 0.44

ລວມສນິຄາ້ຂາອອກ FOB: 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ.

ມນູຄາ່ການນາໍເຂ້ົາຂອງ ສປປລາວ ໃນໄລຍະ 2006-2010 ເທ່ົາກບັ 6,61 ຕືໂ້ດລາສະຫະ

ລດັ, ກວມ 27,3% ຂອງ GDP, ສດັສວ່ນການນາໍເຂ້ົາເຫັນວາ່ມລີກັສະນະເພ່ີມຂຶນ້ໃນທກຸໆປີ ເຊ່ັນ:

ໃນປີ 2009 ການນາໍເຂ້ົາ ຄາດວາ່ຈະມມີນູຄາ່ເຖງິ 1.413,5 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ ເຊິ່ ງເພ່ີມຂຶນ້

ເລັກໜອ້ຍຖາ້ທຽບໃສປີ່ 2008 ແລະ ຄາດວາ່ຈະມມີນູຄາ່ເພ່ີມຂຶນ້ເຖງິ 1.670,97 ລາ້ນໂດລາສະ

ຫະລດັ ໃນປີ 2010. ໃນໄລຍະຜາ່ນມາ, ສນິຄາ້ທ່ີນາໍເຂ້ົາສວ່ນໃຫຍແ່ມນ່ ສິນຄາ້ເພ່ືອການລງົທຶນ

ປະກອບມ ີເຄື່ ອງຈກັ, ພາຫະນະການຜະລິດ ຕະຫຼອດຈນົເຖງິເຄື່ ອງກໍ່ສາ້ງ ແລະ ເຄື່ ອງໄຟ້ຟ້າ (ເຊ່ັນ:

ໃນປີ 2008 ສນິຄາ້ດ ັງ່ກາ່ວແມນ່ກວມອດັຕາສວ່ນປະມານ 40% ແລະ ໃນປີ 2009 ກໍ່ ເພ່ີມຂຶນ້ເປັນ

69,61%). ຖດັລງົມາ ແມນ່ສນິຄາ້ເພ່ືອການຊມົໃຊ້ ເຊ່ັນ: ອາຫານ, ຢາປວົພະຍາດ ແລະ ເສື້ອຜາ້

(ເຊ່ັນ: ໃນປີ 2009 ກວມອດັຕາສວ່ນເຖງິ 21,87% ແຕເ່ຫັນວາ່ສນິຄາ້ດ ັງ່ກາ່ວມອີດັຕາສວ່ນຫຸຼດ

ລງົເທ່ົາຕວົເມ ື່ອສມົທຽບໃສປີ່ 2008); ຮອງລງົມາແມນ່ວດັຖດຸບິ ແລະ ເຄື່ ອງທ່ີໃຊສ້າໍລບັຂະແໜງ

ຕດັຫຍບິ ກວມອດັຕາສວ່ນ 4,72% ຂອງການນາໍເຂ້ົາທງັໝດົ (ເຫັນວາ່ຫຸຼດລງົ ຈາກປີ 2008 ປະ

ມານສາມເທ່ົາຕວົ) ແລະ ອື່ ນໆ ເຊິ່ ງລາຍລະອຽດສາມາດ ເບິ່ ງໄດໃ້ນຕາຕະລາງຂາ້ງລຸມ່ນີ.້

ຕາຕະລາງ 6: ໂຄງປະກອບການນາໍເຂ້ົາ ຂອງ ສປປ ລາວ ແບງ່ຕາມຜະລິດຕະພນັ

ແຕປີ່ 2005Œ2009 (%)

ລາຍການ 2005 2006 2007 2008 2009

ສນິຄາ້ເພ່ືອການລງົທຶນ 44.14 46.75 55.69 40.45 69.61

ເຄື່ ອງຈກັ ແລະ ພາຫະນະການຜະລິດ 14.35 13.44 16.62 22.46 47.23

ພາຫະນະ (50% ຂອງມນູຄາ່ທງັໝດົ) 5.33 5.65 10.91 3.92 11.10

ນ ໍາ້ມນັ (50% ຂອງມນູຄາ່ທງັໝດົ) 9.75 9.16 16.31 10.65 6.28

ເຄື່ ອງກໍ່ສາ້ງ/ເຄື່ ອງໄຟຟ້າ 14.71 18.50 11.85 3.42 5.00

ສນິຄາ້ຊມົໃຊ້ 45.20 41.52 33.93 43.57 21.87

ວດັຖດຸບິ ແລະ ເຄື່ ອງຈກັຂະແໜງຕດັຫຍບິ 7.92 9.31 7.55 12.48 4.72

ວດັຖມຸຄີາ່ 1.14 0.99 0.95 1.44 1.20

ໄຟຟ້າ 1.38 1.23 1.66 1.92 2.45

ນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟ 0.23 0.21 0.22 0.13 0.14

ລວມສນິຄາ້ຂາເຂ້ົາ (CIF) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ
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ການຂາດດນຸການຄາ້: ການຄາ້ຕາ່ງປະເທດ ຂອງ ສປປ ລາວ ຍງັສືບຕ່ໍຂາດດນຸ ຊຶ່ ງໃນໄລ 

ຍະ 2006-2010 ມປີະມານ 0,92 ຕືໂ້ດລາສະຫະລດັ (ຂາດດນຸສະເລຍ່ເທ່ົາກບັ 184 ລາ້ນໂດລາ

ສະຫະລດັຕ່ໍປີ), ກວມ 16,17% ຂອງການສ ົ່ງອອກທງັໝດົ. ແຕເ່ຫັນວາ່ການພດັທະນາການຄາ້ 

ຕາ່ງປະເທດ ມທີາ່ອຽ່ງດຂີຶນ້ ເຊ່ັນ: ອດັຕາການຂາດດນຸການຄາ້ຕ່ໍເສດຖະກດິລວມ ໄດຫຸຼ້ດລງົຈາກ

10,79% ໃນໄລຍະປີ 2001-2005 ມາເປັນ 3,8% ໃນໄລຍະປີ 2006-2010 (ແຜນການ 2006-

2010 ໃຫຢູ້ໃ່ນລະດບັ 5% ຂອງ GDP).

ຮບູສະແດງ 3: ມນູຄາ່ການສ ົ່ງອອກ ແລະ ນາໍເຂ້ົາສນິຄາ້ ແຕປີ່ 2005-2009

ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ດນຸການຊາໍລະສະສາງກບັຕາ່ງປະເທດ, ທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ

3. ການພດັທະນາຕາມຂະແໜງການຕ ົນ້ຕໍ, ຂງົເຂດ ແລະ ເຂດແຄວນ້

3.1. ການພດັທະນາຂະແໜງການ

3.1.1. ດາ້ນກະສກິາໍ-ປ່າໄມ ້

- ໃນໄລຍະຜາ່ນມາຂະແໜງກະສິກາໍ-ປ່າໄມ ້ໄດຂ້ະຫຍາຍຕວົໂດຍສະເລຍ່ 4,0% ແລະ ກວມ

ເອົາປະມານ 30,4% ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພນັພາຍໃນ. ໃນນ ັນ້, ຂະແໜງປກູຝງັ-ລຽ້ງສດັ ແລະ 

ປ່າໄມ ້ ຂະຫຍາຍຕວົສະເລຍ່ 4,07% ແລະ ກວມເອົາປະມານ 88,6% ຂອງມນູຄາ່ເພ່ີມໃນ ຂະ

ແໜງກະສກິາໍ-ປ່າໄມ,້ ຂະແໜງການປະມງົຂະຫຍາຍຕວົສະເລຍ່ 4,03%, ກວມເອົາ 11,4% ຂອງ

ມນູຄາ່ເພ່ີມໃນຂະແໜງກະສກິາໍ-ປ່າໄມ.້ ໂດຍລວມແລວ້ ການຜະລິດຂອງຂະແໜງກະສກິາໍ-ປ່າໄມ ້

ໄດຮ້ບັການພດັທະນາ ແລະ ສາມາດຕອບສະໜອງສະບຽງອາຫານຕ່ໍຄວາມຕອ້ງການພາຍໃນໄດ້

ໂດຍພ້ືນຖານ.

ເນືອ້ທ່ີ ແລະ ຜນົຜະລິດກະສກິາໍ ໂດຍສະເພາະແມນ່ເຂ້ົາ ແລະ ພືດ ສວ່ນໃຫຍແ່ມນ່ຢູເ່ຂດ 

ພາກກາງ ເຊິ່ ງກວມປະມານ 55% ຂອງເນືອ້ທ່ີ ແລະ 57% ຂອງຜນົຜະລິດທງັຫມດົ, ຖດັລງົ

ມາແມນ່ ພາກໃຕ ້ກວມປະມານ 23% ແລະ ພາກເໜືອ ກວມປະມານ 22% (ເນືອ້ທ່ີ) ແລະ 20%

(ຜນົຜະລິດ), ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ເປັນແຂວງທ່ີມເີນືອ້ທ່ີປກູພືດ (ເຂ້ົາ) ຫລາຍກວາ່ຫມູກ່ວມເອົາ 
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22%, ຖດັຈາກນ ັນ້ ແມນ່ແຂວງຈາໍປາສກັ 12%, ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ 9% ແລະ ສາລະວນັ

9% ແລະ ແຂວງວຽງຈນັ ປະມານ 8% ຂອງເນືອ້ທ່ີປກູເຂ້ົາທງັຫມດົ ເຖງິຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມ, ໂດຍ 

ສະເລຍ່ແລວ້ ຄວົເຮອືນທ່ີເຮັດກະສິກາໍ ມເີນືອ້ທ່ີຜະລິດ ປະມານ 1,6 ເຮັກຕາ. ແຜນທ່ີສະແດງໃຫ້

ເຫັນ ເຖງິຄວາມແຕກຕາ່ງຂະຫນາດຂອງເນືອ້ທ່ີການຜະລິດກະສິກາໍຕ່ໍຄວົເຮອືນລະຫວາ່ງແຂວງ ໃນ

ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ຮບູສະແດງ 4 : ຂະຫນາດສະເລຍ່ຂອງເນືອ້ທ່ີກະສກິາໍ ຕ່ໍຄວົເຮອືນ

ແຫລງ່ຂໍມ້ນູ: ປ້ຶມແຜນທ່ີ ກຽ່ວກບັເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວ
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 ການສ ົ່ງເສມີການຜະລິດສະບຽງອາຫານ ແລະ ພືດຜກັ: ໄດມ້ກີານຊຸກຍູສ້ ົ່ງເສມີການຜະລິດ

ບາງຜະລິດຕະພນັ ທ່ີເປັນທາ່ແຮງເປັນຕ ົນ້: ການຜະລິດເຂ້ົາ, ສາລີ, ອອ້ຍ, ກາເຟ, ຊາ, ຢາສບູ,

ຖ ົ່ວດນິ, ຖ ົ່ວເຫືຼອງ, ຖ ົ່ວຂຽວ, ມນັຕ ົນ້, ຝາ້ຍ, ສດັລຽ້ງ. ການຜະລິດເຂ້ົາ ນບັແຕປີ່ 2006 ມາເຖງິປະ

ຈບຸນັສາມາດສືບຕ່ໍກຸມ້ຕນົເອງໄດ ້ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ຍງັມສີວ່ນແຮເພ່ືອເປັນສນິຄາ້ອີກ

ດວ້ຍ. ໂດຍສະເລຍ່ແລວ້ ຜນົຜະລິດເຂ້ົາລວມໃນແຕລ່ະປີ ປະມານ 2,9 ລາ້ນໂຕນ (ຜນົຜະລິດເຂ້ົາ

ໄດເ້ພ່ີມຂຶນ້ ຈາກ 2,56 ລາ້ນໂຕນ ໃນປີ 2005) ແລະ ປະຕິບດັໄດ້ ປະມານ 88% ຖາ້ທຽບກບັຄາດ

ໝາຍທ່ີວາງໄວໃ້ນແຜນ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VI (3,3 ລາ້ນໂຕນ) ຖາ້ທຽບສກົປີ 2009-2010 ໃສກ່ບັສກົປີ

2005-2006 ເຫັນວາ່ມກີານເພ່ີມຂຶນ້ປະມານ 26,4% ການຜະລິດເຂ້ົາເປືອກຕ່ໍຫວົຄນົ ໄດປ້ະມານ 

470 ກລ/ຄນົ/ປີ ເຊິ່ ງສາມາດຕອບສະໜອງໃຫແ້ກສ່ງັຄມົ ໄດໂ້ດຍພ້ືນຖານ ແຕບ່າງລະດກູານ

ລາຄາເຂ້ົາມກີານເໜັງຕງີສງູຂຶນ້ ເນື່ອງມາຈາກການຈລໍະຈອນແຈກຢາຍ ຍງັເຮັດບ່ໍທນັໄດດ້.ີ

ສະມດັຕະພາບການຜະລິດ ກໍ່ມກີານຂະຫຍາຍຕວົ, ຈາກ 3,49 ໂຕນ/ເຮັກຕາ ໃນປີ 2005

ມາເປັນ 3,54 ໂຕນ/ເຮັກຕາ ໃນປີ 2008. ໃນລະດກູານຜະລິດ ປີ 2009 ການຜະລິດເຂ້ົາໄດ້ 3,14

ລາ້ນໂຕນ, ໃນນ ັນ້ ອດັຕາສວ່ນຂອງຜນົຜະລິດເຂ້ົານາປີ ກວມເອົາ 78%, ຜນົຜະລິດເຂ້ົານາແຊງ 

ກວມອດັຕາສວ່ນ 14,4% ແລະ ຜນົຜະລິດເຂ້ົາເຂດເນນີສງູ ກວມອດັຕາສວ່ນ 7%.

ສະຫລບຸລວມແລວ້, ແຕປີ່ 2006-2010 ການຜະລິດເຂ້ົານາປີ ສາມາດບນັລໄຸດໃ້ນເນືອ້ທ່ີ

ສະເລຍ່ 631 ພນັເຮັກຕາ/ປີ ສະເລຍ່ຜນົຜະລິດໄດ້ 2,3 ລາ້ນໂຕນຕ່ໍປີ, ການຜະລິດເຂ້ົານາແຊງ ບນັ 

ລໄຸດໃ້ນເນືອ້ທ່ີສະເລຍ່ 89 ພນັກວາ່ເຮັກຕາ/ປີ ສະເລຍ່ຜນົຜະລິດໄດ້ 423 ພນັໂຕນ, ການຜະລິດ 

ເຂ້ົານາແຊງຍງັບ່ໍໄດຕ້າມແຜນການ ເຊິ່ ງສາເຫດມາຈາກປດັໄຈພາຍໃນ ແລະ ປດັໄຈພາຍນອກ ເຊ່ັນ:

ຜນົກະທບົທາງທາໍມະຊາດ, ສະພາບແວດລອ້ມ, ການເໜັງຕງີຂອງລາຄານ ໍາ້ມນັ, ຕ ົນ້ທຶນການຜະລິດ,

ກນົໄກຕະຫຼາດ ແລະ ອື່ ນໆ…, ການຜະລິດເຂ້ົາເຂດເນນີສງູ ສາມາດບນັລໄຸດໃ້ນເນືອ້ທ່ີສະເລຍ່ 

110 ພນັເຮັກຕາ/ປີ ແລະ ຜນົຜະລິດສະເລຍ່ 205 ພນັໂຕນ.

ນອກຈາກການຜະລິດເຂ້ົາແລວ້, ຍງັມກີານຜະລິດພືດສະບຽງອາຫານຕາ່ງໆ ເຊິ່ ງໄດເ້ພ່ີມຂຶນ້

ຢາ່ງຈະແຈງ້ທຽບໃສໄ່ລຍະຜາ່ນມາ ແລະ ສາມາດສະໜອງໃຫແ້ກກ່ານບໍລິໂພກຂອງສງັຄມົໄດ້ ໂດຍ

ພ້ືນຖານ, ສະພາບການຊື-້ຂາຍກໍ່ປກົກະຕິ, ມຜີນົຜະລິດພຽງພໍ ແລະ ລາຄາກໍ່ ບ່ໍເໜັງຕງີຫຼາຍ. ຜນົ

ຜະລິດພືດຜກັ, ເຜືອກມນັ ແລະ ໝາກໄມຊ້ະນດິຕາ່ງໆ ເພ່ືອທດົແທນການນາໍເຂ້ົາໄດສ້ບືຕ່ໍຂະຫຍາຍ

ຕວົ.

ໄປຄຽງຄູກ່ບັການສ ົ່ງເສມີການຜະລິດສະບຽງອາຫານສະໜອງໃຫແ້ກກ່ານບໍລິໂພກຂອງສງັຄມົ

ແລວ້ ຍງັໄດສ້ ົ່ງເສມີການຜະລິດເພ່ືອເປັນສິນຄາ້ປ້ອນໂຮງງານແປຮບູຕາ່ງໆ ເຊ່ັນ: ການຜະລິດສາລີ

ອາຫານສດັ ສາມາດປ້ອນໂຮງງານຜະລິດຫວົອາຫານສດັພາຍໃນຢາ່ງພຽງພໍ ແລະ ມສີວ່ນເຫືຼອສ ົ່ງ

ອອກໄປຕາ່ງປະເທດ. ຜນົຜະລິດປະຕບິດັໄດ້ ຄື: ເນືອ້ທ່ີປກູສາລີເພ່ີມຂຶນ້ 32.7% ຈາກ 

113,8 ພນັເຮັກຕາ ໃນປີ 2005 ມາເປັນ 151 ພນັເຮັກຕາ ໃນປີ 2010. ສວ່ນຜນົຜະລິດສາລີ 

ແມນ່ເພ່ີມຂຶນ້ 88,3% ຈາກ 403,5 ພນັໂຕນ ໃນປີ 2005 ມາເປັນ 760 ພນັໂຕນ ໃນປີ 2010,

ການຜະລິດ ສາລີສວ່ນຫລາຍ ແມນ່ຢູບ່ນັດາແຂວງພາກເຫນອື ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ ແຂວງໄຊຍະບລີູ,
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ບ່ໍແກວ້, ຫວົພນັ, ອດຸມົໄຊ, ຫລວງພະບາງ ແລະ ຊຽງຂວາງ. ການຜະລິດມນັຕ ົນ້ໄດມ້ກີານສ ົ່ງເສມີ

ໃຫປ້ະຊາຊນົຜະລິດເປັນຂະບວນຢາ່ງກວາ້ງຂວາງ ເພ່ືອສະຫນອງໃຫແ້ກໂ່ຮງງານຜະລິດແປ້ງມນັ

ຕ ົນ້ສ ົ່ງອອກ, ໃນນີ້ ຜນົຜະລິດເພ່ີມຂຶນ້ເຖງິ 3 ເທ່ືອ ຈາກ 51 ພນັໂຕນ ໃນປີ 2005 ມາເປັນ 

161 ພນັໂຕນ ໃນປີ 2010, ການຜະລິດອອ້ຍເພ່ືອສະຫນອງໃຫແ້ກໂ່ຮງງານຜະລິດນ ໍາ້ຕານ ເພ່ີມຂຶນ້

3 ເທ່ືອ ຈາກ 218 ພນັໂຕນ ໃນປີ 2005 ມາເປັນ 703 ພນັໂຕນ ໃນປີ 2010, ການຜະລິດກາເຟ

ສະເລຍ່ແຕລ່ະປີ ບນັລຸ 45.194 ໂຕນ ນອກຈາກນີ,້ ຍງັມກີານປກູພືດຜກັທົ່ວໄປ ແລະ ພືດຜກັ

ປອດສານເຄມຈີາໍນວນຫນຶ່ ງຢູເ່ຂດທ່ີມເີງ ື່ອນໄຂອາໍນວຍຄວາມສະດວກ (ເຂດປາກຊອ່ງ, ພພູຽງບໍລິ

ເວນ) ເພ່ືອສ ົ່ງອອກຂາຍຕາ່ງປະເທດເຊ່ັນ: ຜກັກະລ ໍາ່ປີ, ຫມາກຊູ, ຜກັຫອມ ແລະ ພືດອື່ ນໆ….

 ການລຽ້ງສດັ ແລະ ການປະມງົ: ເພ່ືອຄ ໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານ ກໍ່ໄດລິ້ເລ່ີມຫນັປ່ຽນລະບບົ

ການຜະລິດຂຶນ້ເທ່ືອລະກາ້ວ ໂດຍໄດມ້ກີານປບັປງຸການລຽ້ງສດັແບບທາໍມະຊາດ ແລະ ການລຽ້ງ

ໃສຄ່ງັ ແລະ ຄອກ ພອ້ມທງັມກີານຄຸມ້ຄອງຫລາຍຂຶນ້, ໄດສ້ ົ່ງເສມີການລຽ້ງແບບທົ່ວປວງຊນົ, ໄດ້

ຄວບຄມຸການເຄື່ ອນຍາ້ຍສດັ ແລະ ສະຫນອງຢາກນັພະຍາດ, ໄດຂ້ະຫຍາຍສດັຕະວະແພດບາ້ນ,

ສາມາດສກັຢາກນັພະຍາດສດັໃຫຍໄ່ດ ້ 36%, ຫມ ູ 26% ແລະ ສດັປີກ 24%, ສະພາບການລະ 

ບາດຂອງໄຂຫ້ວດັສດັປີກແມນ່ສາມາດຄວບຄມຸໄດຢ້າ່ງທນັການ, ການລຽ້ງສດັ ແລະ ການລຽ້ງປາ

ແບບອດຸສາຫະກາໍ ໄດມ້ທີວ່ງທາ່ຂະຫຍາຍຕວົໃນຮບູແບບເປັນຟາມຫລາຍສມົຄວນ ຕາມຊານເມອືງ

ໃຫຍ ່ ແລະ ຢູຕ່າມເຂດພດູອຍ ເພ່ືອເປັນສິນຄາ້ແລກປ່ຽນຕາມຊາຍແດນ ເປັນຕ ົນ້ ແມນ່ການລຽ້ງ

ສດັໃຫຍ,່ ລຽ້ງຫມ,ູ ສດັປີກ ແລະ ປາ ສງັລວມມນູຄາ່ສະຫນອງພາຍໃນປະມານ 102,4 ລາ້ນໂດລາ 

(ສນິຄາ້ຕ ົນ້ຕໍແມນ່ ງວົ ປະມານ 40 ພນັໂຕ, ຄວາຍ ປະມານ 45 ພນັໂຕ). ຂະຫຍາຍຕາຫນາ່ງ 

ການຜະລິດລກູປາ ລງົສູ່ 32 ສະຖານຂີອງລດັ ແລະ ປບັປງຸຄຸມ້ຄອງການຜະລິດ ເພ່ືອສະຫນອງ

ລກູປາໃຫສ້ງັຄມົ ເຊິ່ ງຜາ່ນມາສະຫນອງລກູປາໄດໃ້ນລະດບັ 46% ຂອງຄວາມຕອ້ງການໃນທົ່ວປະ

ເທດ ຫລື ປະມານ 300 ລາ້ນໂຕ.

 ການຜະລິດສນິຄາ້ດາ້ນປ່າໄມ:້ ສາມາດສະຫນອງພາຍໃນປະເທດ ປະມານ 31,4 ລາ້ນໂດ

ລາ, ເປັນສນິຄາ້ສ ົ່ງອອກປະມານ 74,4 ລາ້ນໂດລາ. ການປກູໄມ ້ ປະຈບຸນັ ໄດມ້ຂີະບວນແຜຫ່ລາຍ

ຢູທ່ ົ່ວສງັຄມົ ແລະ ເຫັນວາ່ພາກລດັ, ເອກະຊນົ, ບນັດາອງົການຈດັຕ ັງ້, ພ່ໍແມປ່ະຊາຊນົບນັດາເຜ່ົາ,

ກໄໍດຕ້ ັງ້ຫນາ້ ແລະ ເອົາໃຈໃສປ່ກູໄມເ້ປັນທລຸະກດິຫລາຍຂຶນ້ ເປັນຕ ົນ້ ການປກູໄມວ້ກິ, ການປກູ

ໄມສ້ກັ, ການປກູໄມເ້ກດສະຫນາ ແລະ ການປກູຢາງພາລາ. ການລງົທຶນຈາກຕາ່ງປະເທດ ໃສກ່ານ

ປກູໄມກ້ໍ່ມທີາ່ອຽ່ງເພ່ີມຂຶນ້ເປັນລາໍດບັ ເຊ່ັນ: ສສ.ຫວຽດນາມ, ໄທ ແລະ ສປ.ຈນີ, ລງົທຶນໃສ:່ ປກູ

ຢາງພາລາ ຢູແ່ຂວງພາກເຫນອື, ພາກກາງ, ພາກໃຕ,້ ປກູໄມວ້ກິ ຢູພ່າກກາງ. ເຖງິວາ່ການປກູໄມ ້

ໄດກ້າຍເປັນຂະບວນ, ແຕກ່ານບວົລະບດັຮກັສາຍງັບ່ໍທນັໄດເ້ອົາໃຈໃສເ່ທ່ົາທ່ີຄວນ ແລະ ຍງັຂາດ

ທຶນຮອນຈາໍນວນຫນຶ່ ງ ທ່ີເປັນໄມງ້ດັທາງດາ້ນວຊິາການ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ການສ ົ່ງເສມີການລງົສູຮ່າກ

ຖານຍງັບ່ໍທນັແຂງແຮງເທ່ົາທ່ີຄວນ.

 ການຜະລິດສິນຄາ້ການຂດຸຄ ົນ້ໄມ ້ ແລະ ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ: ໃນໄລຍະຜາ່ນມາໄດຮ້ບັການ 

ເອົາໃຈໃສ່ ຫນັເຂ້ົາສູກ່ານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຂດຸຄ ົນ້ຢາ່ງມແີຜນການ, ພອ້ມທງັມບີນັດານະໂຍບາຍ ແລະ

ຂໍກ້າໍນດົ, ລະບຽບການ, ຄາໍສ ັ່ງແນະນາໍສະເພາະເປັນບອ່ນອງີໃຫແ້ກກ່ານຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຜາ່ນມາ.



28

ການຂດຸຄ ົນ້ໄມຈ້າກປ່າທາໍມະຊາດ ແມນ່ຫລດຸລງົເປັນກາ້ວໆໃນແຕລ່ະປີ, ດ ັງ່ນ ັນ້ຈຶ່ງເກດີມຂີະບວນ 

ການຊຸກຍູໃ້ຫພ້າກສວ່ນທ່ີດາໍເນນີທລຸະກດິໄມ ້ ເອົາໃຈໃສກ່ານປງຸແຕງ່ໄມເ້ພ່ືອການສ ົ່ງອອກຕາ່ງປະ 

ເທດ ເພ່ືອສາ້ງມນູຄາ່ເພ່ີມໃຫແ້ກສ່ນິຄາ້, ປກູໄມທ້ດົແທນເພ່ືອກາ້ວໄປສູກ່ານຂດຸຄ ົນ້ ແລະ ປງຸແຕງ່

ໄມປ້ກູໃນຕ່ໍຫນາ້. ການຂດຸຄ ົນ້ໄມສ້ວ່ນຫລາຍ ແມນ່ເລ່ັງໃສ່ ເຂດກໍ່ສາ້ງພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງຂອງລດັ

ຖະບານ ແລະ ເຂດທ່ີໄດຜ້າ່ນການສາໍຫລວດຈດັສນັປ່າຜະລິດແບບຍນືນານ.

ສາໍລບັເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົທ່ີມກີານເກບັກູ ້ ແລະ ສາມາດເປັນສນິຄາ້ຕ ົນ້ຕໍ ມຄີ:ື ຫວາຍ 

8,1 ລາ້ນເສ້ັນ, ໄມປ່້ອງ 5,1 ລາ້ນລາໍ, ຫລກັຮ ົວ້ 38 ພນັຫລກັ, ຟືນ 178 ພນັຫລາ, ໄມເ້ກດ

ສະຫນາ 180 ໂຕນ ແລະ ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົປະເພດ (ຢາງ, ເປືອກ, ເຄອື, ດອກ, ຮາກ, ຫວົ ແລະ

ອື່ ນໆ) ໄດທ້ງັຫມດົ 64.667 ໂຕນ. ການປກູໄມ ້ ແລະ ການພດັທະນາປ່າໄມ ້ ປະຈບຸນັ ໄດມ້ ີ

ຂະບວນການ ແຜຫ່ລາຍຢູທ່ ົ່ວສງັຄມົ ຄ:ື ປີ 2008 ການກາ້ເບຍ້ໄມເ້ພ່ີມຂຶນ້ເຖງິ 219% ຈາກ

36 ລາ້ນເບຍ້ ໃນປີ 2005 ມາເປັນ 113 ລາ້ນເບຍ້ ໃນປີ 2008, ປກູໄມໄ້ດ້ 40 ພນັເຮັກຕາ

ທຽບກບັ 14 ພນັເຮັກຕາ ໃນປີ 2005 ເຫັນວາ່ເພ່ີມຂຶນ້ 191%, ສວ່ນການຟ້ືນຟປູ່າ ຮອດປະຈບຸນັ

ສາມາດປະຕິບດັໄດ້ 127 ພນັເຮັກຕາ ທຽບກບັ 57 ພນັເຮັກຕາ ໃນປີ 2005 ເພ່ີມຂຶນ້ 124%.

3.1.2. ດາ້ນອດຸສາຫະກາໍ

ໃນໄລຍະຜາ່ນມາຂະແຫນງອດຸສາຫະກາໍ ໄດມ້ກີານຂະຫຍາຍຕວົ ໂດຍສະເລຍ່ 12,6% ຕ່ໍປີ,

ໃນນ ັນ້ ການຂດຸຄ ົນ້ແຮທ່າດກວມເອົາ 35,4% ຂອງລວມຍອດມນູຄາ່ເພ່ີມຂອງຂະແຫນງການອດຸ

ສາຫະກາໍ, ອດຸສາຫະກາໍປງຸແຕງ່ ກວມເອົາປະມານ 34,3% ແລະ ສວ່ນເຫລືອແມນ່ການກໍ່ສາ້ງໄຟ

ຟ້າ ແລະ ນ ໍາ້ປະປາ. ລະອຽດເບິ່ ງຮບູສະແດງ 5 ຂາ້ງລຸມ່ນີ.້

ຮບູສະແດງ 5: ໂຄງປະກອບມນູຄາ່ເພ່ີມຂອງຂະແໜງອດຸສາຫະກາໍ ສະເລຍ່ ແຕ ່2006-

2010

ແຫລງ່ຂໍມ້ນູ: ກມົສະຖຕິ,ິ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ
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[1]. ຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ບ່ໍແຮ:່

ກ. ອດຸສາຫະກາໍໄຟຟ້າ:

 ການຜະລິດໄຟຟ້າ ໃນໄລຍະ (2006-2010) ສະເລຍ່ເພ່ີມຂຶນ້ 21,12% (ຕາມລາຄາ

ປະຈບຸນັ) ແລະ ເພ່ີມຂຶນ້ 9,3% (ຕາມລາຄາຄງົທ່ີ) ກວມເອົາ 3,1% ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພນັ

ພາຍໃນ ແລະ ເທ່ົາກບັ 97% ຂອງແຜນການ. ການກໍ່ສາ້ງເຂື່ ອນໄຟຟ້ານບັແຕປີ່ 2005 ເປັນຕ ົນ້ມາ

ສາໍເລັດ 5 ເຂື່ ອນ ຄ:ື ເຂື່ ອນນ ໍາ້ມງັ 3 (40 MW), ນ ໍາ້ເທີນ 2 (1.088MW), ເຂື່ ອນເຊເສັດ 2

(76MW), ເຂື່ ອນນ ໍາ້ລີກ 1/2 (100MW) ແລະ ເຂື່ ອນນ ໍາ້ງ ື່ມ 2 (615MW), ຊື່ ງລວມກາໍລງັຕດິຕ ັງ້

ທງັໝດົ 1.919 ເມກາວດັ ແລະ ມຄີວາມສາມາດຜະລິດພະລງັງານໄດ້ ປະມານ 8.022 GWH ຕ່ໍປີ

ເຫັນວາ່ເພ່ີມຂຶນ້ເກອືບ 3 ເທ່ົາຕວົ ທຽບໃສປີ່ 2005, ໃນນີ້ ເປັນໂຄງການເອກະຊນົລງົທຶນ(IPP) 3

ແຫງ່. ມາຮອດປະຈບຸນັ ເຂື່ ອນໄຟຟ້າທ່ີມກີາໍລງັຕດິຕ ັງ້ 1 ເມກາວດັ ຂຶນ້ໄປມ ີ 14 ແຫງ່, ຖາ້ລວມ

ເຂື່ ອນຂະໜາດນອ້ຍທົ່ວປະເທດມ ີ29 ແຫງ່ ກາໍລງັຕດິຕ ັງ້ 2.583,72 ເມກາວດັ ສາມາດຜະລິດພະ

ລງັງານໄດປີ້ໜ່ຶງປະມານ 11.514 GWH. ສາໍລບັໂຄງການ ທ່ີໄດລ້ງົມກືໍ່ສາ້ງໃນໄລຍະແຜນການ 5

ປີ ຄ ັງ້ທີ VI ນີ້ ມທີງັໝດົ 6 ໂຄງການ (ເຂື່ ອນ) ລວມກາໍລງັຕດິຕ ັງ້ 662,2 ເມກາວດັ, ໃນນີ ້ຈະສາໍ

ເລັດໃນປີ 2011 ມ:ີ ເຊຂະໝານ 3, ນ ໍາ້ງ ື່ມ 5, ນ ໍາ້ຍອນ ແລະ ຕາດສະແລນ; ຈະສາໍເລັດປີ 2012

ມ:ີ ເທີນຫີນບນູພາກຂະຫຍາຍ ແລະ ເຂື່ ອນນ ໍາ້ຊອງ. ສາໍລບັໂຄງການໄຟຟ້າພະລງັຄວາມຮອ້ນຫງົ

ສາ(1.878MW) ກາໍລງັດາໍເນນີການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັປະຊາຊນົ ແລະ ວຽກງານສິ່ ງແວດລອ້ມ; ຈະເປີດ

ພິທີການກໍ່ສາ້ງເປັນທາງການປີ 2011.

ປະຈບຸນັທ ົ່ວປະເທດມສີາຍສ ົ່ງໄຟຟ້າທງັໝດົຍາວ 29.601km, ໃນນ ັນ້ ເປັນສາຍສ ົ່ງແຮງດນັ

ສງູລະບບົ 500kv ຈາໍນວນ 138km, ລະບບົ 230 kv ຈາໍນວນ 406km (ໃຊເ້ພ່ືອການສ ົ່ງອອກ

ຕາ່ງປະເທດ), ແຮງດນັສງູລະບບົ 115kv ໃຊເ້ພ່ືອເຊື່ ອມຕ່ໍພາຍໃນທົ່ວປະເທດ ມີ 2.060,9km. ຕາ

ຂາ່ຍແຮງດນັກາງ (35kv, 34kv, 22kv) ມີ 14.577,2km ແລະ ແຮງດນັຕ ໍາ່ 0,4kv ຈາໍນວນ 

12.419km. ຮອດເດອືນ 8 ປີ 2010 ອດັຕາການຊມົໃຊໄ້ຟຟ້າ ປະຕບິດັໄດ້ 98% ຂອງເມອືງທງັ

ໝດົ, 60,48% ຂອງບນັດາບາ້ນ ແລະ 72% ຂອງຈາໍນວນຄອບຄວົໃນທົ່ວປະເທດ.

ສາຍສ ົ່ງທ່ີກາໍລງັກໍ່ສາ້ງ ມ:ີ ໂຄງການ NARPD ຢູພ່າກເໜືອຍາວ 1.627km ສາໍເລັດ

98%; ໂຄງການ REP1 ຢູເ່ຂດພາກໃຕຍ້າວ 2.472 km ສາໍເລັດ 93%, ໂຄງການ GMS ປາກ

ຊອ່ງ-ຈຽງໄຊ-ບງັເຍາະ ປະຕບິດັໄດ ້ 64%; ປາກຊນັ-ທາ່ແຂກ-ສະຫວັນນະເຂດ ຍາວ 285km

ປະຕິບດັໄດ ້18%, ສາຍສ ົ່ງ 115kv ນ ໍາ້ງ ື່ມ5 ຍາວ 142m, ສາຍສ ົ່ງ 230kv ນ ໍາ້ລີກ-ຫີນເຫີບ-ທາ່

ລາດ-ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ສາຍສ ົ່ງ 500kv ນາບງົ-ຊາຍແດນໄທ. ສາຍສ ົ່ງແຮງກາງ-ຕ ໍາ່ ເຂດ

ເມອືງສຂຸມຸາ, ເມອືງມນຸລະປະໂມກ, ເມອືງພີນ-ຕາດໄຮ.

ມນູຄາ່ການລງົທຶນຂອງພາກເອກະຊນົເຂ້ົາໃນຂະແໜງໄຟຟ້າໄລຍະແຕປີ່ 2006-2009 ມີ

2.995,5 ລາ້ນໂດລາ ເພ່ີມຂຶນ້ 88,5% ທຽບໃສ່ 5 ປີ ຜາ່ນມາ 2001-2005.

ສະຫລບຸແລວ້, ການຜະລິດໄຟຟ້າ ສະເລຽ່ເພ່ີມຂຶນ້ 9,3% ຕ່ໍປີ; ລວມຍອດມນູຄາ່ເພ່ີມ ຂອງ

ຂະແຫນງໄຟຟ້າ ກວມເອົາປະມານ 15% ຂອງຂະແຫນງອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ປະມານ 3% ຂອງ

GDP
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ຂ. ອດຸສາຫະກາໍບ່ໍແຮ:່

 ການຂດຸຄ ົນ້ບ່ໍແຮ:່ ຍອດມນູຄາ່ການຜະລິດບ່ໍແຮ່ ໃນໄລຍະ 5 ປີ 2006-2010 ເທ່ົາກບັ 

16.772,47 ຕືກ້ບີ ມກີານຂະຫຍາຍຕວົສະເລ່ັຽເພ່ີມຂຶນ້ 19,91% ຕ່ໍປີ (ຕາມລາຄາປະຈບຸນັ), ທຽບ

ໃສ ່5 ປີຜາ່ນມາ (2001-2005) ແມນ່ເພ້ີມຂືນ້ 5 ເທ່ືອ, ກວມເອົາ 9,5% ຂອງລວມຍອດຜະລິດ

ຕະພນັພາຍໃນ; ການຂດຸຄ ົນ້ ແລະ ຫຼອມຄາໍແທງ່ 4ປີ (2006-2009) ບນັລຸ 33,13 ໂຕນ (ປີ

2006 ໄດ້ 12,65 ໂຕນ, ປີ 2007 ໄດ້ 9,2 ໂຕນ, ປີ 2008 ໄດ້ 5,81 ໂຕນ, ປີ 2009 ໄດ້

5,47 ໂຕນ) ແລະ ແຜນການ 2010 ໃຫໄ້ດ້ 5 ໂຕນ (ການຜະລິດຄາໍຫຸຼດລງົໃນແຕລ່ະປີ ຍອ້ນປະ

ລິມານແຮຄ່າໍໃນດນິແຮທ່ີ່ຂດຸຄ ົນ້ນ ັນ້ ມກີານປ່ຽນແປງ). ຜະລິດທອງແຜນ່ 321.487 ໂຕນ ແລະ

ທອງຝຸນ່ 585.607 ໂຕນ, ມນູຄາ່ຈາໍໜາ່ຍ 3.274 ລາ້ນໂດລາ, ສະເພາະບ່ໍຄາໍເຊໂປນ ປີ 2006-

2009 ມອບພນັທະເຂ້ົາລດັໄດ້ 445 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ ແລະ ປີ 2010 ຄາດວາ່ຈະສາມາດມອບ

ພນັທະ 148 ລາ້ນໂດລາ, ນອກນ ັນ້ ມອບທຶນພດັທະນາທອ້ງຖິ່ນປີລະ 5 ແສນໂດລາ. ສວ່ນບໍລິສດັ

ພເູບຍ້ ໃນປີ 2010 ໄດມ້ອບພນັທະ 18 ລາ້ນໂດລາ ແລະ ຈະສບືຕ່ໍມອບຕື່ ມອກີ, ສວ່ນ

ທຶນພດັທະນາທອ້ງຖິ່ນໄດມ້ອບປີລະ 2 ແສນໂດລາ. ມນູຄາ່ການລງົທຶນໃນຂະແໜງບ່ໍແຮ່ ທງັໝດົ

5 ປີ 2.545,3 ລາ້ນໂດລາ ເພ່ີມຂຶນ້ 5 ເທ່ົາຕວົ ເມ ື່ອທຽບກບັ 5 ປີຜາ່ນມາ (2001-2005). ປະຈຸ

ບນັມນີກັລງົທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ໄດຮ້ບັອະນຍຸາດໃຫດ້າໍເນນີກດິຈະການບ່ໍແຮທ່ງັໝດົ

154 ບໍລິສດັ ມ ີ 269 ໂຄງການ; ໃນນ ັນ້, ເປັນໂຄງການຂດຸຄ ົນ້ແລວ້ 49 ໂຄງການ ແລະ ກາໍລງັ

ສາໍຫລວດ 220 ໂຄງການ. ສາໍເລັດໂຮງງານປງຸແຕງ່ເກອືກາລີຢູທ່ ົ່ງມງັເມອືງໄຊທານີ (ນະຄອນຫຼວງ

ວຽງຈນັ) ຂະໜາດ 50 ພນັໂຕນຕ່ໍປີ ແລະ ຈະສບືຕ່ໍຂະຫຍາຍເປັນ 1 ລາ້ນໂຕນຕ່ໍປີ, ກາໍລງັກໍ່ສາ້ງ

ແຫງ່ທີ 2 ຢູເ່ມອືງທາ່ແຂກ (ແຂວງຄາໍມວ່ນ) ແລະ ກາໍລງັກະກຽມເພ່ືອຈະກໍ່ສາ້ງໂຮງງານປງຸແຕງ່

ເຫລັກຢູແ່ຂວງວຽງຈນັ.

 ດາ້ນທໍລະນສີາດ: ການສາ້ງແຜນທ່ີທໍລະນສີາດ-ແຮທ່າດ ແມນ່ສາໍຄນັທ່ີສດຸ, ແຜນທ່ີມາດ

ຕາສວ່ນໃຫຍ່ເທ່ົາໃດ ຍິ່ ງຈະຮູລ້ະອຽດ ກຽ່ວກບັຈາໍນວນແຮທ່າດໃນພ້ືນດນິ. ຮອດປະຈບຸນັ ໄດສ້າໍເລັດ

ການສາ້ງແຜນທ່ີມາດຕາສວ່ນ 1/1.000.000 ທົ່ວປະເທດແລວ້, ມາດຕາດສວ່ນ 1/200.000 ໄດ້

54,86% ຂອງເນືອ້ທ່ີທ ົ່ວປະເທດ ແລະ ແຜນທ່ີມາດຕາສວ່ນ 1/50.000 ແມນ່ສາໍເລັດຢູບ່າງເຂດ

ເທ່ົານ ັນ້ ເຊ່ັນ: ເຂດເຊໂປນ, ຊະນະຄາມ, ລຽບຕາມແຄມແມນ່ ໍາ້ຂອງເຂດພາກເໜືອ ແລະ ເຂດທ່ີມ ີ

ເປ້ົາໝາຍຂດຸຄ ົນ້ຂອງບໍລິສດັ.

ສະຫລບຸແລວ້, ລວມຍອດມນູຄາ່ເພ່ີມ ຂອງຂະແຫນງການບ່ໍແຮ່ ຂະຫຍາຍຕວົສງູ, ການ

ເພ່ີມຂຶນ້ໂດຍສະເລຍ່ໃນໄລຍະ 2006-2010 ແມນ່ປະມານ 19,91% ແລະ ປະກອບສວ່ນຂອງຂະ

ແຫນງການນີ້ ຕ່ໍລວມຍອດຜະລິດຕະພນັພາຍໃນ ແມນ່ປະມານ 9,5%.

[2]. ອດຸສາຫະກາໍປງຸແຕງ່:

– ອດຸສາຫະກາໍປງຸແຕງ່ ເປັນຂະແຫນງການຫນຶ່ ງທ່ີສາໍຄນັ ໃນຂງົເຂດວຽກງານອດຸສາຫະກາໍ 

ແລະ ຫດັຖະກາໍກໍ່ຄໃືນໂຄງປະກອບເສດຖະກດິໂດຍລວມ ເພາະເປັນຂະແຫນງທ່ີປະກອບສວ່ນຫຼາຍ

ພໍສມົຄວນ ບ່ໍວາ່ຈະເປັນການສາ້ງມນູຄາ່ເພ່ີມກໍ່ຄກືານສາ້ງວຽກເຮັດງານທາໍ ພອ້ມທງັມອີດັຕາການຂະ
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ຫຍາຍຕວົໄວ ຊຶ່ ງເຫັນໄດ້ ຈາກລວມຍອດມນູຄາ່ເພ່ີມຜນົຜະລິດຂອງຂະແຫນງອດຸສາຫະກາໍປງຸແຕງ່

ໄດຂ້ະຫຍາຍຕວົໃນອດັຕາສະເລຍ່ປະມານ 9,4% ຕ່ໍປີ ໃນໄລຍະ 2006-2010. ອດຸສາຫະກາໍປະ

ເພດນີ້ ເປັນຂະແຫນງທ່ີໃຊທຶ້ນຫນອ້ຍກວາ່ ເມ ື່ອທຽບໃສ່ ຂະແຫນງອດຸສາຫະກາໍອື່ ນໆ ແຕມ່ກີານຈາ້ງ

ງານທ່ີສງູ. ບາງຂະແຫນງການຕ ົນ້ຕໍຂອງອດຸສາຫະກາໍປງຸແຕງ່ທ່ີມກີານຂະຫຍາຍຕວົດີ ເຊ່ັນ: ການ

ຜະລິດແຜນ່ແພ, ຕດັຫຍິບ, ການປງຸແຕງ່ໄມ ້ ແລະ ອາຫານ. ຈາໍນວນຫວົໜວ່ຍວສິາຫະກດິ ກຽ່ວກບັ

ອດຸສາຫະກາໍປງຸແຕງ່ ມ ີ 24.331 ຫວົໜວ່ຍ, ກວມ 19,2% ຂອງຈາໍນວນວສິາຫະກດິທງັໝດົ

(ຜນົການສາໍຫລວດເສດຖະກດິທົ່ວປະເທດ ໃນປີ 2006).

ຂະແໜງຕດັຫຍບິ: ເປັນຂະແໜງທ່ີມກີານຂະຫຍາຍຕວົດ ີ ສາມາດສາ້ງລາຍຮບັ, ສາ້ງວຽກ

ເຮັດງານທາໍ ໃຫແ້ກສ່ງັຄມົໄດຫ້ລາຍພໍສມົຄວນ. ປດັຈບຸນັມໂີຮງງານ 463 ແຫງ່, ໃນນ ັນ້ ເປັນໂຮງ

ງານຂະຫນາດໃຫຍ ່39 ແຫງ່, ຂະຫນາດກາງ 18 ແຫງ່ ແລະ ຂະຫນາດນອ້ຍ 406 ແຫງ່, ອດຸສາ

ຫະກາໍທ່ີກຽ່ວຂອ້ງອື່ ນໆ ເຊ່ັນ: ໂຮງງານຊກັຟອກ ມ ີ 5 ແຫງ່, ໂຮງງານປກັກາ ມ ີ 12 ແຫງ່,

ໂຮງງານພິມກາ ມ ີ 10 ແຫງ່, ໂຮງງານຜະລິດແກດັເຈຍ້ ມ ີ 3 ແຫງ່, ມນູຄາ່ການລງົທຶນ ພາກ

ເອກະຊນົຂະແໜງຕດັຫຍິບ ໄລຍະ 2006-2009 ແມນ່ 15.715 ພນັໂດລາ ແມນ່ເພ່ີມຂຶນ້ 84,9%

ເມ ື່ອທຽບກບັ 5 ຜາ່ນມາ (2001-2005). ເຖງິຢາ່ງໃດກຕໍາມ, ການພດັທະນາຂະແໜງການຕດັຫຍິບ

ຍງັໄດຮ້ບັຄວາມກດົດນັບາງບນັຫາ ເຊ່ັນ: ການຂາດເຂນີການສະຫນບັສະຫນນູການເງນິ, ຂາດການ

ເຊື່ ອມຕ່ໍທາງການຜະລິດ ເພ່ືອຮອງຮບັ ແລະ ສະຫນບັສະຫນນູການຜະລິດທ່ີຕ່ໍເນື່ອງ, ຄາ່ຂນົສ ົ່ງແພງ

ແລະ ອດັຕາພາສີການຜະລິດ.

ຂະແຫນງຫດັຖະກາໍ: ໃນໄລຍະຜາ່ນມາ, ສິນຄາ້ຫດັຖະກາໍໄດຮ້ບັການພດັທະນາທາງດາ້ນ

ລວດລາຍ ແລະ ສີໄມລ້າຍມຂືຶນ້ເປັນກາ້ວໆ ເຮັດໃຫສ້າມາດຂະຫຍາຍຕະຫລາດຈາໍຫນາ່ຍຢູພ່າຍໃນ 

ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ແລະ ກໍ່ຍງັໄດຮ້ບັລາງວນັຈາກການເຂ້ົາປະກວດຜະລິດຕະພນັຫດັຖະກາໍໃນລະ

ດບັພາກພ້ືນ ຊຶ່ ງປະຈບຸນັໄດມ້ ີ ການສາ້ງຕ ັງ້ເປັນຫວົຫນວ່ຍທລຸະກດິ ທງັສວ່ນບກຸຄນົ ແລະ ລວມຫມູ,່

ໂດຍສະເພາະຢູເ່ຂດຊນົນະບດົຫາ່ງໄກສອກຫລີກ ໄດກ້າໍນດົເອົາການຜະລິດຫດັຖະກາໍເປັນຫນາ້

ວຽກຫນຶ່ ງໃນການສາ້ງວຽກເຮັດງານທາໍ ແລະ ສາ້ງລາຍຮບັເພ່ີມ ເພ່ືອປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນການຫລດຸ

ຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກຕາມນະໂຍບາຍຂອງລດັຖະບານ; ນອກນ ັນ້, ລດັຖະບານ ຍງັມກີານສ ົ່ງເສມີການ

ຜະລິດສິນຄາ້ຫດັຖະກາໍໂດຍການສາ້ງຕ ັງ້ກຸມ່ວຊິາຊບີຫດັຖະກາໍ.

ປະຈບຸນັ, ການລງົທຶນຂອງເອກະຊນົລາວ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ໃນຂະແຫນງຫດັຖະກາໍ ມທີງັ

ຫມດົ 40 ຫວົຫນວ່ຍ, ສາມາດຈາໍຫນາ່ຍຜະລິດຕະພນັຫດັຖະກາໍໄດເ້ພ່ີມຂຶນ້ປີລະປະມານ 7-8%

ແລະ ສາ້ງຕ ັງ້ ວສິາຫະກດິສ ົ່ງເສມີຫດັຖະກາໍຂຶນ້ 18 ຈດຸ.

ການຜະລິດວດັສະດກຸໍ່ສາ້ງ: ແມນ່ໄດຮ້ບັການຂະຫຍາຍຕວົຢາ່ງວອ່ງໄວຕາມສະພາບຄວາມ

ຕອ້ງການຂອງຕະຫລາດ ໂດຍສະເພາະແມນ່ ການຜະລິດຊມິງັສາມາດຕອບສະໜອງໄດ ້80% ຂອງ

ຄວາມຕອ້ງການໃນທົ່ວປະເທດ, ຜະລິດຕະພນັແມນ່ໄດມ້າດຕະຖານສາກນົ ແລະ ເປັນທ່ີຍອມຮບັ

ຂອງຕະຫລາດພາຍໃນ; ການລງົທຶນໃນຂະແໜງນີມ້ທີາ່ອຽ່ງເພ່ີມຂຶນ້. ປະຈບຸນັມໂີຮງງານຜະລິດຊມິງັ 

6 ແຫງ່, ໃນນີ້ ໂຮງງານທ່ີໃຫຍກ່ວ່າໝູແ່ມນ່ ໂຮງງານຊມິງັ ຢູແ່ຂວງຄາໍມວ່ນ (ໃນແຜນການ 5 ປີ

ຄ ັງ້ກອ່ນມພີຽງ 2 ແຫງ່ ຄ:ື ໂຮງງານຊມິງັວງັວຽງ ຫລງັ 1 ແລະ 2) ລວມກາໍລງັການຜະລິດທງັ
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ຫມດົ ປະມານ 1,2 ລາ້ນ ໂຕນ/ປີ. (ແຜນການວາງໄວຮ້ອດປີ 2010 ໃຫບ້ນັລຸ 1,3 ລາ້ນໂຕນ)

ເພ່ີມຂຶນ້ສະເລຍ່ 44% ຕ່ໍປີ; ນອກຈາກນີ,້ ກໍ່ຍງັມບີນັດາໂຮງງານທ່ີສະຫນອງວດັສະດກຸໍ່ສາ້ງ ຊຶ່ ງໃນ

ໄລຍະຜາ່ນມາ ເຫັນວາ່ ຜະລິດຕະພນັດ ັງ່ກາ່ວສາມາດກຸມ້ຕນົເອງໄດໃ້ນລະດບັໃດຫນຶ່ ງແລວ້, ໃນນ ັນ້

ມໂີຮງງານຜະລິດ ແລະ ສະໜອງເຫລັກກໍ່ສາ້ງ (ເຫລັກເສ້ັນ ແລະ ເຫລັກຮບູປະພນັ) ຈາໍນວນ

24 ແຫງ່, ໂຮງງານກະເບືອ້ງ ມງຸຫລງັຄາ ແລະ ຊແີພັກ ຈາໍນວນ 10 ແຫງ່, ໂຮງງານຜະລິດ

ເບຕງົ ແລະ ຄອນກຣດີ ຈາໍນວນ 308 ແຫງ່.

ການປງຸແຕງ່ອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງດື່ ມ: ການຜະລິດເບຍ, ເຫລ້ົາ, ນ ໍາ້ຫວານ ແລະ ຢາສບູ

ເປັນຂະແໜງການໜ່ຶງທ່ີໄດຮ້ບັການຂະຫຍາຍຕວົຕະຫລອດມາ, ສາມາດສະໜອງພາຍໃນໄດ້ 100%

ແລະ ສວ່ນໜ່ຶງໄດສ້ ົ່ງອອກຕາ່ງປະເທດ. ການຜະລິດເບຍ ໃນໄລຍະປີ 2006-2009 ຜາ່ນມາບນັລຸ

ໄດ້ 5.180.179 ເຮັກໂຕລິດ, ເພ່ີມຂຶນ້ສະເລຍ່ 14% ຕ່ໍປີ, ໃນນີ້ ໂຮງງານຜະລິດເບຍແຫງ່ທີ 2

ທ່ີແຂວງຈາໍປາສກັ ແລະ ໂຮງງານເບຍໄທເກີ ຢູນ່ະຄອນຫລວງວຽງຈນັ ແລະ ເບຍສະຫວັນນະເຂດ 

ກໍ່ໄດສ້າໍເລັດການກໍ່ສາ້ງ ແລະ ໄດເ້ປີດການຜະລິດ ແລະ ຈາໍໜາ່ຍແລວ້. ຜນົການສາໍຫຼວດເສດ

ຖະກດິ ປີ 2006 ໄດລ້ະບໄຸວວ້າ່ ຂະແຫນງປງຸແຕງ່ອາຫານ ມຫີວົຫນວ່ຍທລຸະກດິ ໄດຮ້ບັການສາ້ງ

ຕ ັງ້ທງັຫມດົ 15.804 ແຫງ່, ໃນນ ັນ້ 28 ແຫງ່ ແມນ່ໂຮງງານຂະຫນາດໃຫຍ່ ທ່ີມກີານຈາ້ງງານ

ຫລາຍກວາ່ 100 ຄນົ ຂຶນ້ໄປ ແລະ 171 ແມນ່ມແີຮງງານ 10-99 ຄນົ ຊຶ່ ງຖວືາ່ເປັນຫວົຫນວ່ຍ

ການຜະລິດຂະຫນາດກາງ ແລະ ສວ່ນທ່ີເຫືຼອອກີ 15.625 ແຫງ່ ແມນ່ຫວົຫນວ່ຍການຜະລິດ

ຂະຫນາດນອ້ຍ ຊຶ່ ງມແີຮງງານຫນອ້ຍກວາ່ 10 ຄນົ ຕ່ໍຫວົຫນວ່ຍ. ສະຫລບຸແລວ້ ຂະແຫນງນີ້ ມທີາ່

ແຮງບ ົ່ມຊອ້ນໃນການຂະຫຍາຍຕວົສງູ ເນື່ອງຈາກວາ່ ສປປ ລາວ ມຄີວາມອດຸມົສມົບນູໄປດວ້ຍດນິ

ທ່ີສາມາດສາ້ງຜນົຜະລິດພືດອື່ ນໆ ເປັນສນິຄາ້ລວມທງັລຽ້ງສດັ. ເຖງິຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມ ເນື່ອງຈາກວາ່

ຊາວກະສກິອນສວ່ນໃຫຍ່ ຍງັບ່ໍທນັສມຸການຜະລິດ ເພ່ືອເປັນສນິຄາ້ເທ່ືອ ຈຶ່ງເຮັດໃຫອ້ດຸສາຫະກາໍປງຸ

ແຕງ່ອາຫານພບົກບັຄວາມຫຍຸງ້ຍາກ. ນອກນ ັນ້ ກໍ່ຍງັມບີນັຫາ ກຽ່ວກບັລະດກູານ ຊຶ່ ງວດັຖດຸບິພາຍ

ໃນສາມາດຜະລິດໄດໃ້ນບາງລະດກູານເທ່ົານ ັນ້ ແລະ ລະບບົການຂນົສ ົ່ງໃນປະຈບຸນັກໍ່ຍງັບ່ໍທນັ

ສາມາດຂນົສ ົ່ງວດັຖດຸບິໃນໄລຍະທາງໄກໄດຢ້າ່ງມປີະສດິທິຜນົ. ນອກນ ັນ້, ຊາວກະສິກອນ ສວ່ນໃຫຍ່

ຍງັໄດນ້າໍເອົາຜະລິດຕະພນັຂອງຕນົໄປຂາຍຕາມແຂວງຊາຍແດນເພາະຈະໄດລ້າຄາດກີວາ່. ສະນ ັນ້

ຖາ້ຈະເພ່ີມການສ ົ່ງອອກຂະແຫນງການນີ້ ຈາໍເປັນຕອ້ງມຄີວາມສາມາດແຂງ່ຂນັກບັສາກນົທາງດາ້ນ

ມາດຖານ ແລະ ຄນຸນະພາບສນິຄາ້.

ສະຫລບຸແລວ້, ຂະແໜງອດຸສາຫະກາໍປງຸແຕງ່ຂອງປະເທດເຮົາ ໄດຄ້ອ່ຍໆເກດີມໜ່ໍີແໜງ

ແລະ ພ້ືນຖານການຜະລິດຈາໍນວນໜ່ຶງ ສາມາດຕອບສະໜອງໃຫສ້ງັຄມົໃນລະດບັດພໍີສມົຄວນ ເປັນ

ຕ ົນ້: ຊມີງັ, ເຫລັກເສ້ັນ ແລະ ເຫລັກຮບູປະພນັ, ຝຸນ່ຊວີະພາບ, ອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງດື່ ມ ແລະ

ອື່ ນໆ. ໃນນີ້ ພາກສວ່ນວິສາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ກາງ ໄດປ້ະກອບສວ່ນອນັສາໍຄນັເຂ້ົາໃນ

ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງຂະແໜງອດຸສາຫະກາໍປງຸແຕງ່ ໂດຍເຫັນວາ່ຈາໍນວນຫວົໜວ່ຍວສິາຫະກດິທ່ີ

ດາໍເນນີກດິຈະການເຄື່ ອນໄຫວທາງອດຸສາຫະກາໍປງຸແຕງ່ໄດມ້ກີານຂະຫຍາຍຕວົ ເຊິ່ ງຜາ່ນການສາໍ

ຫລວດເສດຖະກດິທົ່ວປະເທດ ໃນປີ 2006 ມ ີຈາໍນວນ 24.331 ຫວົໜວ່ຍ, ກວມ 19,2% ຂອງ

ຈາໍນວນວສິາຫະກດິທງັໝດົ.
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3.1.3. ດາ້ນການບໍລິການ

ຂະແຫນງການບໍລິການຂະຫຍາຍໂຕໃນລະດບັທ່ີຊາ້ກວາ່ ຂະແຫນງອດຸສາຫະກາໍ ເຊິ່ ງມອີດັ

ຕາຂະຫຍາຍຕວົ ໂດຍສະເລຍ່ 8,4% ຕ່ໍປີ ໃນໄລຍະ 2006-2010. ການບໍລິການເປັນຂງົເຂດ

ໜ່ຶງທ່ີສາໍຄນັໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຊຶ່ ງຜາ່ນມາການບໍລິການສາມາດປະກອບສວ່ນ

ເຂ້ົາໃນເສດຖະກດິ ປະມານ 37,2% ຂອງ GDP; ໃນນ ັນ້, ສວ່ນໃຫຍແ່ມນ່ການຄາ້ຂາຍຍກົ-ຍອ່ຍ 

ແລະ ສອ້ມແປງ ກວມເອົາອດັຕາສວ່ນ ປະມານ 51%, ການບໍລິການຂອງລດັ ກວມ 17,3%, ການ

ຂນົສ ົ່ງ-ສາງ-ໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄມົ ກວມ 12,5% ແລະ ທ່ີເຫືຼອແມນ່ການບໍລິການດາ້ນການ

ເງນິ, ການເຊ່ົາຊື,້ ບໍລິການທລຸະກດິ, ການບໍລິການມວນຊນົ, ສງັຄມົ ແລະ ສວ່ນບກຸຄນົ, ໂຮງແຮມ,

ຮາ້ນອາຫານ ແລະ ອື່ ນໆ.

ຮບູສະແດງ 6: ໂຄງປະກອບການຜະລິດຂງົເຂດຂະແໜງບໍລິການ ແຕ່ 2006-2010

ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ກມົສະຖຕິິ, ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ

[1]. ດາ້ນການຄາ້ພາຍໃນ:

ໃນໄລຍະ 2006-2010, ການພດັທະນາຂະແຫນງການຄາ້ ໄດເ້ລ່ັງໃສກ່ານພດັທະນາຕະ

ຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ໄດນ້າໍໃຊຫ້ລາຍມາດຕະການ ເພ່ືອຊຸກຍູສ້ ົ່ງເສມີການເຄື່ ອນໄຫວດາ້ນການຄາ້ໃນ

ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເພ່ືອເຮັດໃຫສ້າມາດຈາໍໜາ່ຍບນັດາສິນຄາ້ທ່ີໄດຜ້ະລິດອອກໃຫສ້ງັຄມົ ລວມທງັ

ຕວົເມອືງ ແລະ ຊນົນະບດົ ແລະ ສາມາດສາ້ງພ້ືນຖານໃຫຕ້ະຫຼາດຈາໍໜາ່ຍຜະລິດຕະພນັ. ການ

ພດັທະນາໂຄງລາ່ງພ້ືນຖານການຄາ້ ເຊ່ັນ: ລະບບົຕະຫຼາດ (ລວມທງັຕະຫຼາດຊາຍແດນ), ເຂດການ

ຄາ້ຊາຍແດນ, ສນູການຄາ້, ລະບບົການຈາໍໜາ່ຍ (ຂາຍຍກົ-ຂາຍຍອ່ຍ), ຮາ້ນຈາໍໜາ່ຍ, ລະບບົ

ສາງ, ສະຖານຈີອດລດົ, ທາ່ເຮອືໄດຮ້ບັການປບັປງຸ. ສບືຕ່ໍປບັປງຸຄນຸນະພາບຂອງການຕອບສະ

ຫນອງການບໍລິການ ສາໍລບັລະບບົການຈດົທະບຽນວິສາຫະກດິມຄີວາມສະດວກກວາ່ເກົ່ າ, ຫຸຼດຜອ່ນ

ບນັດາຂ ັນ້ຕອນຕາ່ງໆທ່ີບ່ໍຈາໍເປັນ, ເພ່ີມຄວາມສະດວກໃຫແ້ກນ່ກັທລຸະກດິ. ສ ົ່ງເສມີພາກເອກະຊນົ

ໃຫມ້ສີວ່ນຮວ່ມຫຼາຍຂຶນ້ ແລະ ຫາ້ວຫນັຂຶນ້ໃນຂງົເຂດການບໍລິການ; ໄດຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕິບດັສ ົ່ງເສມີການ

ແລກປ່ຽນ, ຈລໍະຈອນສນິຄາ້ໃຫສ້ະດວກວອ່ງໄວ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ; ມກີານຈດັຕ ັງ້ການວາງ
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ສະແດງສນິຄາ້ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ການຈາໍໜາ່ຍສນິຄາ້ກະສກິາໍໃຫປ້ະຊາຊນົຢູເ່ຂດພດູອຍ. ທງັຫມດົນີໄ້ດ້

ເຮັດໃຫຕ້ະຫລາດພາຍໃນຮບັການເປີດກວ້າງ ແລະ ພດັທະນາດຂີຶນ້ເປັນກາ້ວໆ, ປະລິມານ ແລະ

ອດັຕາເພ່ີມຂອງການຈລໍະຈອນສນິຄາ້ແຕລ່ະປີເພ່ີມຂຶນ້ເລ້ືອຍໆ ລວມມນູຄາ່ຈລໍະຈອນສນິຄາ້ພາຍໃນ

ໄລຍະ 5 ປີ 2006-2010 ບນັລໄຸດ້ 29,395 ຕືກ້ບີ, ເພ່ີມຂຶນ້ສະເລຍ່ 11% ຕ່ໍປີ.

– ການກໍ່ສາ້ງພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງການຄາ້ ໄດມ້ກີານຂະຫຍາຍຕວົຢາ່ງກວ້າງຂວາງ, ມາເຖງິ

ປະຈບຸນັ ທ ົ່ວປະເທດ ນບັທງັຕວົເມອືງໃຫຍຈ່ນົເຖງິເຂດຊນົນະບດົຫາ່ງໄກສອກຫລີກ ມຕີະຫລາດທງັ

ຫມດົ 628 ແຫງ່. ໃນນີຕ້ະຫລາດໃຫຍ່ 73 ແຫງ່, ລະດບັກາງ 156 ແຫງ່, ລະດບັນອ້ຍ ແລະ

ຕະຫລາດນດັ 429 ແຫງ່; ນອກຈາກນ ັນ້, ຍງັມສີນູການຄາ້, ຮາ້ນສບັພະສນິຄາ້, ຕະຫລາດກາງຄນື

ໄດມ້ກີານພດັທະນາຢາ່ງເປັນລະບບົຄບົຊຸດຢູໃ່ນ 4 ແຂວງໃຫຍ່ ເຊ່ັນ: ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ,

ແຂວງຫລວງພະບາງ, ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ແລະ ແຂວງຈາໍປາສກັ; ການລງົທຶນກໍ່ສາ້ງຕະຫລາດ

ແລະ ສນູການຄາ້ ສວ່ນໃຫຍແ່ມນ່ຫນັໄປໃນຮບູແບບໃຫພ້າກສວ່ນເອກະຊນົພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະ

ເທດ ເປັນຜູລ້ງົທຶນກໍ່ສາ້ງ ແລະ ຈດັສນັເອງ ດວ້ຍຮບູການສາໍປະທານຕາມອາຍກຸານສນັຍາກບັລດັ

ຖະບານ ແລະ ບນັດາແຂວງຕາ່ງໆຕາມລະບຽບການ; ເວ້ົາລວມແລວ້ ຕະຫລາດຢູບ່ນັດາຕວົເມອືງ

ໃຫຍຕ່າ່ງໆ ໃນທົ່ວປະເທດໄດຮ້ບັການຂະຫຍາຍ ເຮັດໃຫກ້ານແລກປ່ຽນຊື-້ຂາຍ ແລະ ຈລໍະຈອນ

ແຈກຢາຍສນິຄາ້ສາມາດລງົສູຊ່ນົນະບດົ ແລະ ບອ່ນຫາ່ງໄກສອກຫລີກ. ນອກນີ້ ຍງັມດີາ່ນຊາຍແດນ

ສາກນົ 17 ແຫງ່, ດາ່ນທອ້ງຖິ່ນ 43 ແຫງ່, ຈດຸຊາຍແດນຊື-້ຂາຍແລກປ່ຽນຂອງປະຊາຊນົ

63 ແຫງ່. ມາຮອດທາ້ຍປີ 2009 ຫວົໜວ່ຍວສິາຫະກດິ, ທລຸະກດິ, ຜູປ້ະກອບການ ທ່ີຂືນ້ທະບຽນ

ແລະ ສາມາດເຄື່ ອນໄຫວຢາ່ງເປັນປກົກະຕິ ມ ີ 122.182 ຫວົໜວ່ຍ.

ການເພ່ີມຂຶນ້ດ ັງ່ກາ່ວໄດເ້ຮັດໃຫມ້ນູຄາ່ເພ່ີມຂອງຂະແຫນງການຄາ້ມກີານເພ່ີມຂຶນ້ເຊ່ັນດຽວກນັ

ແລະ ມກີານຂະຫຍາຍຕວົ ໂດຍສະເລຍ່ 7,6% ຕ່ໍປີໃນໄລຍະ 2006-2010 ໄດປ້ະກອບສວ່ນເຂ້ົາ

ໃນລວມຍອດມນູຄາ່ເພ່ີມໃນຂະແໜງບໍລິການ ປະມານ 51%.

[2]. ດາ້ນຄມົມະນາຄມົ-ຂນົສ ົ່ງ, ໄປສະນ,ີ ໂທລະຄມົມະນາຄມົ:

ກ. ການຄມົມະນາຄມົ-ຂນົສ ົ່ງ:

ໃນໄລຍະປີ 2006-2010 ວຽກງານດາ້ນໂຍທາທິການ ແລະ ຂນົສ ົ່ງ ໄດສ້ມຸໃສປ່ະຕິບດັ

25 ໂຄງການ ທ່ີເປັນຕວົຍູດ້ນັບນັດາໂຄງການຕາ່ງໆທ່ີນອນໃນ 11 ແຜນງານໃຫຍ່ 111 ໂຄງການ

ໂດຍ ສະເພາະແມນ່ແຜນງານໃຫຍທີ່ 8 ດາ້ນຄມົມະນາຄມົ-ຂນົສ ົ່ງ ໄດສ້ມຸໃສ່ 2 ໂຄງການ ຄ:ື

(1) ໂຄງການກໍ່ສາ້ງ-ປບັປງຸດາ້ນຄມົມະນາຄມົ, ຂນົສ ົ່ງ ແລະ ຕດິຕ່ໍສື່ ສານໃນອະນພຸາກພ້ືນ ແລະ

ຂງົເຂດ; (2) ໂຄງການກໍ່ສາ້ງ-ປບັປງຸດາ້ນຄມົມະນາຄມົຂນົສ ົ່ງ ແລະ ຕດິຕ່ໍສື່ ສານພາຍໃນປະເທດ.

ການຂນົສ ົ່ງໃນປະຈບຸນັປະກອບມີ 4 ຮບູແບບ ຄ:ື (1) ການຂນົສ ົ່ງທາງລດົໂອໂຕ ມເີສ້ັນ

ທາງທງັໝດົ 37.768 ກມ (ກວມ 80% ຂອງບໍລິມາດການຂນົສ ົ່ງທງັໝດົ) ເຊິ່ ງໃນໄລຍະ 2006-

2008 ການຂນົສ ົ່ງສິນຄາ້ ແລະ ໂດຍສານໄດຂ້ະຫຍາຍຕວົຢາ່ງຕ່ໍເນື່ອງ, ໃນນ ັນ້ ການຂນົສ ົ່ງສິນ

ຄາ້ເພ່ີມຂຶນ້ປີລະ 5-8% ແລະ ສາໍລບັການຂນົສ ົ່ງໂດຍສານ ເພ່ີມຂຶນ້ປີລະປະມານ 8-10% ແລະ 

ສາມາດຂນົສ ົ່ງໂດຍສານໄປເຖງິທກຸໆເມອືງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, (2) ການຂນົສ ົ່ງທາງນ ໍາ້ຫຼາຍ
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ກວາ່ 3.000ກມ (ກວມ 18% ຂອງການຂນົສ ົ່ງທງັໝດົ), (3) ການຂນົສ ົ່ງທາງອາກາດ ທົ່ວປະເທດ

ມສີະໜາມບນິ ທງັໝດົ 11 ແຫງ່ (ກວມ 2%) ແລະ (4) ການຂນົສ ົ່ງທາງລດົໄຟ.

ວຽກງານຂວົ-ທາງໄດມ້ກີານພດັທະນາຫຼາຍກວາ່ດາ້ນອື່ ນໆ ໂດຍສະເພາະຕາໜາ່ງເສ້ັນທາງ 

ໄດເ້ພ່ີມຂຶນ້ 17% ໃນໄລຍະ 5 ປີ (2005-2009) ຈາກ 33.803 ກມ ມາເປັນ 39.568 ກມ.

ໂດຍສະເລຍ່ ເພ່ີມຂຶນ້ 4,6% ຕ່ໍປີ ຫືຼ ປະມານ 1.824 ກມ ຕ່ໍປີ; ໃນນ ັນ້, ທາງປຢູາງເພ່ີມຂຶນ້

ປະມານ 7% ຕ່ໍປີ ຈາກ 4.582 ກມ ມາເປັນ 4.882 ກມ; ໄດສ້າໍເລັດການກໍ່ສາ້ງຂວົນ ໍາ້ຂອງ ສະ

ຫວນັນະເຂດ-ມກຸດາຫານ, ທາງເລກ 1 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ທາງ R3 (ບ່ໍເຕັນ-ຫວ້ຍຊາຍ),

ໂຄງການປບັປງຸທາງເລກ 9 (ສະຫວນັນະເຂດ-ເຊໂນ), ທາງເລກ 12 (ຊວ່ງທາ່ແຂກ-ຍມົມະລາດ)

ແລະ ກາໍລງັກໍ່ສາ້ງມ:ີ ຂວົຂາ້ມນ ໍາ້ຂອງທາ່ແຂກ-ນະຄອນພະນມົ ສາໍເລັດ 40%, ທາງເລກ 2E

(ເມອືງຂວາ-ໄຕຈາງ) ສາໍເລັດ 31%, ທາງເລກ 14A; ສາໍເລັດກໍ່ສາ້ງສະຖານລີດົໄຟດງົໂພສີ-ທາ່

ນາແລງ້ 3 ກມ; ສາໍເລັດໂຄງການຮວ່ມມ ື ADB ເພ່ືອພດັທະນາຕວົເມອືງນອ້ຍ ຈາໍນວນ 12 ຕວົ

ເມອືງ; ໂຄງການນ ໍາ້ປະປາສຂຸາພິບານພາກເໜືອ-ພາກກາງ ສາໍເລັດ 69%. ເຖງິວາ່ຈະມກີານປບັ

ປງຸ ແລະ ພດັທະນາລະບບົເສ້ັນທາງຢາ່ງຫຼວງຫຼາຍກໍ່ຕາມ, ແຕຈ່າກຂໍມ້ນູຂາ້ງເທິງ ກໍ່ ເຫັນວາ່ ຄວາມ

ຕອ້ງການໃນການພດັທະນາເສ້ັນທາງແມນ່ຍງັມສີງູ ເນື່ອງຈາກຈາໍນວນເສ້ັນທາງທ່ີໄດຮ້ບັການປຢູາງ

ແມນ່ມໜີອ້ຍ, ແຕເ່ສ້ັນທາງສວ່ນຫຼາຍເປັນເສ້ັນທາງດນິປະສມົຫີນ, ທາງດນິທາໍມະຊາດ ໂດຍສະ

ເພາະ ກໍ່ແມນ່ທາງຫຼວງຂອງແຂວງ, ເມອືງ ແລະ ທາງຊນົນະບດົ ເຊິ່ ງມຄີວາມສຽ່ງສງູຫຼາຍ ໃນການ

ເດນີທາງໃນໄລຍະລະດຝູນົ; ນອກນ ັນ້, ເສ້ັນທາງແຕເ່ທດສະບານແຂວງໄປຫາເມອືງຈາໍນວນໜ່ຶງ

ໃນທົ່ວປະເທດ ຍງັບ່ໍສາມາດໄປໄດຕ້ະຫຼອດປີ, ບນັດາເສ້ັນທາງຫຼວງແຫງ່ຊາດສາຍຫຼກັທ່ີເປັນທາງ 

ພາກພ້ືນ ແລະ ຂງົເຂດ ຍງັມມີາດຖານເຕັກນກິຕ ໍາ່ກວາ່ບນັດາປະເທດອອ້ມຂາ້ງ ເຊິ່ ງເປັນອປຸະສກັ

ໃນການຫນັປະເທດລາວເຮົາ ໃຫເ້ປັນປະເທດບໍລິການທາງຜາ່ນດາ້ນຄມົມະນາຄມົ-ຂນົສ ົ່ງ. ພ້ືນຖານ

ເຕັກນກິ, ວດັຖ,ຸ ອປຸະກອນ, ພາຫະນະການຂນົສ ົ່ງ ຍງັບ່ໍທນັສາມາດແຂງ່ຂນັກບັບນັດາປະເທດອອ້ມ

ຂາ້ງໄດເ້ຮັດໃຫກ້ານປະສານລະຫວາ່ງຮບູແບບການຂນົສ ົ່ງຢູພ່າຍໃນ ແລະ ຜາ່ນແດນຍງັບ່ໍທນັສອດ

ຄອ່ງກມົກຽວກນັ. ສະນ ັນ້, ໂດຍລວມແລວ້ພ້ືນຖານໂຄງ່ລາ່ງດາ້ນຄມົມະນາຄມົ-ຂນົສ ົ່ງ ກໍ່ຄກືານບໍ

ລິການດ ັງ່ກາ່ວນີ້ ເຫັນວາ່ຍງັອອ່ນນອ້ຍ ທງັທາງດາ້ນປະລິມານ ແລະ ຄນຸນະພາບ.

ໄດຍ້ກົລະດບັ ແລະ ສອ້ມແປງສະໜາມບິນປາກເຊ ສາໍເລັດ 81%. ເປີດນາໍໃຊສ້ະໜາມ

ບນິສະຫວນັນະເຂດຄືນໃໝ່ ແລະ ອື່ ນໆ.

ດາ້ນການບໍລິການການຂນົສ ົ່ງ ໃນໄລຍະປີ 2006-2010 ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໄດ້ 111,9 ລາ້ນ

ໂຕນ, ຕ ໍາ່ກວາ່ແຜນການທ່ີຄາດໄວ້ 1%, ສວ່ນບໍລິມາດການຂນົສ ົ່ງໂດຍສານ ປະຕິບດັໄດ ້ 210

ລາ້ນເທ່ືອຄນົ ແລະ ຫລດຸແຜນການ 2%.

ຂ. ໄປສະນ ີແລະ ໂທລະຄມົມະນາຄມົ:

ບນັດາຕາຫນາ່ງໄປສະນ-ີໂທລະຄມົມະນາຄມົ ໄດຮ້ບັການປບັປງຸ ແລະ ຂະຫຍາຍຕວົດພໍີ

ສມົຄວນ. ໄດຂ້ະຫຍາຍການບໍລິການໄປສະນກີໍ່ຄືໂທລະຄມົມະນາຄມົ, ຕອບສະຫນອງການບໍລິການ

ສ ົ່ງໄປສະນພີນັພາຍໃນ-ຕາ່ງປະເທດ, ໃບຝາກເງນິພາຍໃນແລະຕາ່ງປະເທດ, ເມດວ່ນ EMS/Fedex
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ພາຍໃນ-ຕາ່ງປະເທດ, ຈດົຫມາຍພາຍໃນ-ຕາ່ງປະເທດ, ການສະສມົສະແຕມພາຍໃນ-ຕາ່ງປະເທດ,

ຕູໄ້ປສະນໃີຫກ້ວາ້ງຂວາງລວມທງັການພດັທະນາລງົສູຊ່ນົນະບດົເທ່ືອລະກາ້ວ.

ຫອ້ງການໄປສະນີ ລວມທງັຫມດົທົ່ວປະເທດ ມີ 119 ແຫງ່ ເພ່ີມຂຶນ້ 1 ແຫງ່, ຈາ່ມໄປສະນີ

108 ແຫງ່. ນອກຈາກນ ັນ້, ຍງັສາມາດຄາດຄະເນວາ່ ໃນສກົປີ 2009-2010 ນີ້ ຈະສາມາດ

ຂະຫຍາຍຕາຫນາ່ງໄປສະນຂີ ັນ້ເມອືງ ເພ່ີມອກີ 3 ແຫງ່ ລວມທງັຫມດົເປັນ 117 ແຫງ່. ຂະຫຍາຍ

ສາຍກາບໄຍແກວ້ທົ່ວປະເທດໄດທ້ງັຫມດົ 11.500 ກໂິລແມດັ, ສນູກາງໂທລະສບັລວມທງັຫມດົມ ີ

99 ແຫງ່ ເຊິ່ ງໃນນີ້ ລດັວສິາຫະກດິໂທລະຄມົລາວມີ 38 ແຫງ່, ລດັວສິາຫະກດິປະສມົລາວໂທລະ

ຄມົ 58 ແຫງ່, ບໍລິສດັສະຕາເທເລຄອມ 2 ແຫງ່ ແລະ ບໍລິສດັ ມລິິຄອມ ລາວ 1 ແຫງ່.

ຄວາມສາມາດຂອງສນູກາງໂທລະສບັທງັຫມດົ ມປີະມານ 3,6 ລາ້ນເລກຫມາຍ ເຊິ່ ງໃນນີ້

ໂທລະສບັຕ ັງ້ໂຕະມປີະມານ 149,3 ພນັເລກຫມາຍ (ນາໍໃຊແ້ລວ້ ປະມານ 99,4 ພນັເລກຫມາຍ

ທຽບໃສປີ່ຜາ່ນມາເພ່ີມຂຶນ້ 2,7%), ໂທລະສບັມຖືມື ີ ປະມານ 3,39 ລາ້ນເລກຫມາຍ ນາໍໃຊແ້ລວ້

ປະມານ 2,59 ລາ້ນເລກຫມາຍ ທຽບໃສປີ່ຜາ່ນມາເພ່ີມຂຶນ້ 53%, ໂທລະສບັວນິໂຟນ (ຕ ັງ້ໂຕະບ່ໍມ ີ

ສາຍ) ມີ 50 ພນັເລກຫມາຍ ນາໍໃຊແ້ລວ້ 29,57 ພນັເລກຫມາຍ ທຽບໃສປີ່ຜາ່ນມາເພ່ີມຂຶນ້ 5%.

ໃນປີ 2009-2010 ຈະສູຊ້ນົຊຸກຍູໃ້ຫບ້ນັດາບໍລິສດັຜູໃ້ຫກ້ານບໍລິການດາ້ນໂທລະຄມົຂະຫຍາຍຕາ

ຫນາ່ງໂທລະຄມົອອກສູຊ່ນົນະບດົໃຫກ້ວາ້ງອອກຕື່ ມ, ຍກົສງູຄນຸນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍການ

ບໍລິການໂທລະສບັທ່ີມຢີູໃ່ນຕວົເມອືງລງົສູຂ່ ັນ້ບາ້ນໃຫໄ້ດ້ 80% ຂອງຈາໍນວນບາ້ນທງັຫມດົ.

ສບືຕ່ໍຂະຫຍາຍເຄອືຂາ່ຍໂທລະຄມົມະນາຄມົສູຊ່ນົນະບດົໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ກໍ່ສາ້ງສາຍໄຍ

ແກວ້ໃຫໄ້ດ້ 13,2 ພນັ ທຽບໃສປີ່ຜາ່ນມາເພ່ີມຂຶນ້ 15% ເຊິ່ ງກວມເອົາບນັດາແຂວງ 90% ແລະ

ບນັດາເມອືງ 80%. ຕດິຕ ັງ້ສະຖານຮີບັ-ສ ົ່ງສນັຍານມຖີື (BTS) ໃຫໄ້ດທ້ງັຫມດົ 2.000 ແຫງ່, ຄາດ

ຄະເນຫມດົສກົປີ 2009-2010 ການນາໍໃຊໂ້ທລະສບັໃນທົ່ວປະເທດ 3 ລາ້ນເລກຫມາຍ ທຽບໃສ່

ປີຜາ່ນມາເພ່ີມຂຶນ້ 10%, ລະດບັຄວາມຫນາແຫນນ້ຂອງໂທລະສບັ 48 ຫນວ່ຍ/100 ຄນົ. ຄາດຄະ

ເນຫມດົສກົປີ 2009-2010 ລາຍຮບັໄປສະນຈີະໄດ້ 40,11 ຕືກ້ບີ ທຽບໃສປີ່ຜາ່ນມາ ເພ່ີມຂືນ້ 2%

ແລະ ຈະມອບພນັທະໃຫງ້ບົປະມານໄດ້ 4,4 ຕືກ້ບີ ທຽບໃສປີ່ຜາ່ນມາ ເພ່ີມຂຶນ້ 2% ແລະ ລາຍຮບັ

ຂອງຂະແຫນງໂທລະຄມົມະນາຄມົຈະໄດ້ 2.127 ຕືກ້ວາ່ກບີ ທຽບໃສແ່ຜນປີຜາ່ນມາ ເພ່ີມຂຶນ້ 32%

ແລະ ຈະສາມາດມອບພນັທະໃຫງ້ບົປະມານໄດ້ 600 ຕືກ້ວາ່ກບີ ທຽບໃສປີ່ຜາ່ນມາເພ່ີມຂຶນ້ 7%.

ບນັດາພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ ໃນຂງົເຂດການບໍລິການໄດຮ້ບັການປງັປງຸ ແລະ ນບັມ ືນ້ບັຂະຫຍາຍ

ຕວົ, ເສ້ັນທາງລະດບັຕາ່ງໆ, ຕາຄາ່ຍໄຟຟ້າ, ລະບບົຊນົລະປະທານ, ສະຫນາມບນິ ແລະ ອື່ ນໆ ໄດ້

ກາຍເປັນແຮງສະຫນບັສະຫນນູທາງກງົ ແລະ ທາງອອ້ມ ໃຫແ້ກກ່ານຜະລິດ, ການຂນົສ ົ່ງ, ການ

ຄາ້-ການລງົທຶນ, ການດາໍລງົຊວີດິຂອງປະຊາຊນົ ແລະ ຮບັປະກນັວຽກງານປ້ອງກນັຊາດ-ປ້ອງກນັ

ຄວາມສະຫງບົ. ໄດຂ້ະຫຍາຍການເຊື່ ອມໂຍງເສ້ັນທາງບກົ ແລະ ອາກາດກບັອານພຸາກພ້ືນເພ່ີມຂຶນ້,

ໄດກ້ໍ່ສາ້ງສິ່ ງຮອງຮບັທາງດາ້ນການທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ຕາຫນາ່ງໂທລະຄມົມະນາຄມົ.

ສະຫລບຸລວມແລວ້ ຂະແຫນງຄມົມະນາຄມົ-ຂນົສ ົ່ງ, ສາງ, ໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄມົມະ

ນາຄມົມບີດົບາດ ແລະ ຜນົໄດຮ້ບັແບບທະວຄີນູໄດຊຸ້ກຍູໃ້ຫຂ້ະແຫນງການອື່ ນມກີານຂະຫຍາຍຕວົ
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ໂດຍສະເລຍ່ມນູຄາ່ເພ່ີມ ຂອງຂະແໜງການຈະມກີານຂະຫຍາຍຕວົ ໃນລະດບັ 7,8% ຕ່ໍປີ ແລະ

ປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນໂຄງປະກອບເສດຖະກດິແຫງ່ຊາດ ໂດຍສະເລຍ່ 4,6%.

[3]. ດາ້ນການທອ່ງທຽ່ວ:

ຂະແຫນງທອ່ງທຽ່ວ ເປັນຂະແໜງໜ່ຶງທ່ີສາໍຄນັທ່ີສາ້ງຜນົປະໂຫຍດແບບທະວຄີນູ ແລະ

ສາມາດນາໍລາຍໄດໃ້ຫປ້ະຊາຊນົບນັດາເຜ່ົາ ທງັເຂດຕວົເມອືງ ແລະ ຊນົນະບດົ, ມກີານພວົພນັທາງ

ກງົ ແລະ ທາງອອ້ມກບັບນັດາຂະແໜງການອື່ ນໆໃນລະບບົເສດຖະກດິ. ມາຮອດປະຈບຸນັການທອ່ງ

ທຽ່ວໃນ ສປປ ລາວ ແມນ່ມກີານຂະຫຍາຍຕວົໄວຖາ້ທຽບໃສຂ່ະແໜງການອື່ ນ ເຊິ່ ງຈະເຫັນໄດຈ້າກ

ອດັຕາການເພ່ີມຂອງນກັທ່ອງທຽ່ວເຂ້ົາມາໃນປະເທດ ໃນປີ 2009 ມຈີາໍນວນ 2.008.363 ຄນົ

ເພ່ີມຂຶນ້ 15,55% ຖາ້ທຽບ ໃສປີ່ 2008 ແລະ ຄາດວາ່ໃນປີ 2010 3 ຈະເພ່ີມຂຶນ້ເປັນ

2.216.986 ຄນົ ຫືຼ ເພ່ີມຂຶນ້ປະມານ 10,39%. ຖາ້ນບັແຕປີ່ 2006-2010 ຈາໍນວນນກັທອ່ງທຽ່ວ

ທ່ີເຂ້ົາມາໃນ ສປປ ລາວ ມທີງັໝດົ 8,79 ລາ້ນເທ່ືອຄນົ ຫືຼ ສະເລຍ່ 1,76 ລາ້ນເທ່ືອຄນົຕ່ໍປີ,

ເພ່ີມຂຶນ້ສະເລຍ່ 15,8% ຕ່ໍປີ ແລະ ສາ້ງລາຍຮບັສະເລຍ່ຕ່ໍປີໄດ້ 258,04 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ

ສມົທຽບການ ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ໃນ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VI (2006-2010) ໃສກ່ານຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ 5 ປີ

ຄ ັງ້ທີ V (2001-2005) ເຫັນວາ່ ນກັທອ່ງທຽ່ວທ່ີເຂ້ົາມາ ສປປ ລາວ ເພ່ີມຂຶນ້ 44,45% ແລະ

ລາຍຮບັ ຈາກການທອ່ງທຽ່ວ ແມນ່ເພ່ີມຂຶນ້ເທ່ົາຕວົ.

ຈາໍນວນນກັທອ່ງທຽ່ວ ເມ ື່ອສງັເກດເບິ່ ງເປັນພາກ ແລະ ແຂວງ 4 ແລວ້ ເຫັນວາ່ພາກທ່ີມ ີ

ຈາໍນວນນກັທອ່ງທຽ່ວເຂ້ົາໄປທອ່ງທຽ່ວຫຼາຍກວາ່ໝູໃ່ນປີ 2006-2008 ແມນ່ພາກກາງ ກວມ 62,4%

ຂອງຈາໍນວນນກັທອ່ງທຽ່ວທງັໝດົ ເຊິ່ ງໃນແຕລ່ະປີເພ່ີມຂຶນ້ ປະມານ 22,7%, ຮອງລງົມາແມນ່

ພາກເໜືອ 28,2% ແຕລ່ະປີເພ່ີມຂຶນ້ 37,5% ແລະ ພາກໃຕ ້ 9,4% ແຕລ່ະປີເພ່ີມຂຶນ້ປະມານ 

31,9%. ສາໍລບັແຂວງທ່ີມ ີ ນກັທອ່ງທຽ່ວເຂ້ົາໄປທອ່ງທຽ່ວຫຼາຍກວາ່ໝູ່ ແມນ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 

ກວມ 28,7% ຂອງຈາໍນວນນກັທອ່ງທຽ່ວທງັໝດົ ຂອງປະເທດ ຫືຼ ກວມ 46,1% ຂອງຈາໍນວນ

ນກັທອ່ງທຽ່ວ ໃນພາກກາງ, ເຊິ່ ງເປັນຈດຸທາໍອິດທ່ີນກັທອ່ງທຽ່ວເຂ້ົາມາພກັ ແລະ ເປັນຈດຸເລ່ີມຕ ົນ້

ສາໍລບັການເດນີທາງເພ່ືອໄປທຽ່ວຢູແ່ຂວງອື່ ນໆຕ່ໍໄປ ເນື່ອງຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັເປັນສນູກາງຂອງ

ການຄມົມະນາຄມົ, ຮອງລງົມາກໍ່ແມນ່ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ກວມ 15,5% ຂອງ ຈາໍນວນ

ນກັທອ່ງທຽ່ວທງັໝດົ ຂອງປະເທດ ຫືຼ ກວມ 24,9% ຂອງຈາໍນວນ ນກັທອ່ງທຽ່ວໃນພາກກາງ ຊຶ່ ງ

ເຫດຜນົນກັທອ່ງທຽ່ວສາມາດເຂ້ົາມາໄດສ້ະດວກຫຼາຍຂຶນ້ ພາຍຫຼງັມດີາ່ນຂວົມດິຕະພາບ ແຫງ່ທີ 2

ລະຫວາ່ງ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ-ມກຸດາຫານ (ປະເທດ ໄທ) ແລະ ຫຼວງພະບາງ ກວມ 11,3%

ຈາໍນວນນກັທອ່ງທຽ່ວທງັໝດົຂອງປະເທດ ຫືຼ ກວມປະມານ 40% ຂອງຈາໍນວນນກັທອ່ງທຽ່ວໃນ

ພາກເໜືອ ເນື່ ອງຈາກຫຼວງພະບາງເປັນເມອືງ ມລໍະດກົໂລກທ່ີມຊີື່ ສຽງ ທງັຍງັເປັນແຫຼງ່ທອ່ງທຽ່ວ

ທາງທາໍມະຊາດ ແລະ ວດັທະນະ ທາໍທ່ີສາໍຄນັແຫງ່ໜ່ຶງຂອງ ສປປ ລາວ.

3 ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ປ້ຶມວາລະສານຂອງອງົການທ່ອງທຽ່ງແຫງ່ຊາດປີ 2008

4 ຈາໍນວນນກັທອ່ງທ່ຽວຕາມແຂວງ ແລະ ພາກ ແມນ່ເກບັໄດຈ້າກບນັດາດາ່ນ, ໂຮງແຮມ ແລະ ເຮອືນພກັ 

ຊຶ່ ງລວມເອົາຈາໍນວນ ນກັທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນເຂົາ້ນາໍ(ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ປ້ຶມວາລະສານຂອງອງົການທ່ອງທ່ຽວແຫງ່ຊາດ 2008)
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ສາໍລບັລາຍຮບັຈາກການທ່ອງທຽ່ວ, ພາກທ່ີມລີາຍຮບັຈາກການທອ່ງທຽ່ວຫຼາຍກວາ່ໝູແ່ມນ່

ພາກກາງ ກວມ 62,39% ຫືຼ ເທ່ົາກບັ 160.653.188 ລາ້ນໂດລາ ໃນໄລຍະ 2006-2010

ລາຍຮບັດ ັງ່ກາ່ວ ເພ່ີມຂຶນ້ປະມານ 15%; ພາກກາງ 28,2% ຫືຼ ເທ່ົາກບັ 72.609.457 ລາ້ນໂດລາ

ເພ່ີມຂຶນ້ແຕລ່ະປີ ປະມານ 22,5% ແລະ ພາກໃຕ້ 9,42% ຫືຼ ເທ່ົາກບັ 24.523.113 ລາ້ນໂດລາ

ແຕລ່ະປີເພ່ີມຂຶນ້ 19,75%. ແຂວງທ່ີສາ້ງລາຍຮບັຈາກການທອ່ງທຽ່ວຫຼາຍກວາ່ໝູແ່ມນ່ ນະຄອນຫຼວງ

ວຽງຈນັ ກວມ 28,7% ຂອງລາຍຮບັທງັໝດົ ຫືຼ ເພ່ີມຂຶນ້ແຕລ່ະປີປະມານ 8%, ຮອງລງົມາ

ແມນ່ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ກວມ 15,53% ເພ່ີມຂຶນ້ແຕລ່ະປີປະມານ 27% ແລະ ຫຼວງພະບາງ

11,26% ເພ່ີມຂຶນ້ແຕລ່ະປີ ປະມານ 24,15% .

ຈາໍນວນໂຮງແຮມ ແລະ ເຮອືນພກັ ໃນປີ 2008 ມທີງັໝດົ 1.385 ແຫງ່ ເພ່ີມຂຶນ້ 4,1%

ເມ ື່ອ ທຽບໃສປີ່ 2007, ໃນນ ັນ້ ເປັນໂຮງແຮມ 265 ແຫງ່ ເພ່ີມຂຶນ້ 25,6% Áì½ À»õº²ñ¡ 1.120

Á¹È¤ ເຊິ່ ງ ເຫັນວາ່ ຢູໃ່ນລະດບັເທ່ົາເດມີ«É¾ê¼®Ã¦È ó̄ 2007; ໃນປີ 2009 ຈາໍນວນໂຮງແຮມ ແລະ

ເຮອືນພກັ ມ ີ ທງັໝດົ 1,484 ແຫງ່ ເພ່ີມຂຶນ້ 7,2% ຖາ້ທຽບໃສປີ 2008, ໃນນ ັນ້ ເປັນໂຮງແຮມ

357 ແຫງ່ ເພ່ີມຂຶນ້ 34,7% ແລະ ເຮອືນພກັ 1,127 ແຫງ່ ເພ່ີມຂຶນ້ 0,6% ເມ ື່ອທຽບໃສປີ່

2008 ; ໃນປີ 2010 ຈາໍນວນໂຮງແຮມ 383ແຫງ່, ເຮອືນພກັ ແລະ ລີສອດ ມີ 1,379 ແຫງ່,

ຮາ້ນອາຫານ 1,389 ແຫງ່ ໂດຍສະເລຍ່ແລວ້ (2006-2010) ແຕລ່ະປີຈາໍນວນໂຮງແຮມ ຈະເພ່ີມ

ຂຶນ້ປະມານ 21% ແລະ ເຮອືນພກັ 5%.

ແຂວງທ່ີມໂີຮງແຮມຫຼາຍກວາ່ໝູແ່ມນ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ກວມ 43% ຂອງຈາໍນວນທງັ

ໝດົ, ຮອງລງົມາແມນ່ ແຂວງຈາໍປາສກັ ກວມ 13,2% ແລະ ຫຼວງພະບາງ ກວມ 11,7% ຂອງຈາໍ

ນວນໂຮງແຮມທງັໝດົໃນປີ 2008. ເຮອືນພກັ ແລະ ລີສອດ ມຫຼີາຍກວາ່ໝູແ່ມນ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງ

ຈນັ ກວມ16,5%, ແຂວງວຽງຈນັ ກວມ 16% ແລະ ຫຼວງພະບາງ ກວມ 14,4% ຂອງຈາໍນວນ

ເຮອືນພກັທງັໝດົ ໃນປີ 2008.

ຈາໍນວນຮາ້ນອາຫານ ໃນປີ 2008 ມຈີາໍນວນ 742 ແຫງ່, ປີ 2009 ມີ 1148 ແຫງ່

ເພ່ີມຂຶນ້ປະມານ 55% ເມ ື່ອທຽບໃສປີ່ 2008 ແລະ ພາກທ່ີມຈີາໍນວນຮາ້ນອາຫານ ຫຼາຍກວາ່

ໝູແ່ມນ່ພາກເໜືອ ແລະ ພາກກາງ, ເຊິ່ ງພາກເໜືອ ກວມ 45,3% ສວ່ນພາກກາງ ກວມ 44,5%

ສາໍລບັພາກໃຕກ້ວມພຽງແຕ່ 10,2% ຂອງຈາໍນວນຮາ້ນອາຫານທງັໝດົ. ສາໍລບັແຂວງທ່ີມຮີາ້ນອາ

ຫານຫຼາຍກວາ່ໝູແ່ມນ່ ແຂວງ ວຽງຈນັ 16,4%, ບໍລິຄາໍໄຊ 13,5% ແລະ ອດຸມົໄຊ 11,6%

ສວ່ນນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ກວມພຽງ 9,3% ຂອງຈາໍນວນ ຮາ້ນອາຫານທງັໝດົ.

ຈາໍນວນສະຖານທ່ີບນັເທີງ ໃນປີ 2008 ມຈີາໍນວນ 164 ແຫງ່ ເພ່ີມຂຶນ້ປະມານ 20% ເມ ື່ອ

ທຽບໃສປີ່ 2005 ແລະ ເພ່ີມຂຶນ້ 7,2% ເມ ື່ອທຽບໃສປີ່ 2007. ສາໍລບັພາກທ່ີມຈີາໍນວນສະຖານທ່ີບນັ

ເທີງຫຼາຍກວາ່ໝູແ່ມນ່ ພາກກາງ ກວມ 70%, ສາໍລບັພາກເໜືອ ແລະ ພາກໃຕກ້ວມພຽງແຕ່

17,1% ແລະ 12,8% ຂອງຈາໍນວນສະຖານທ່ີບນັເທີງທງັໝດົຕາມລາໍດບັ. ສາໍລບັແຂວງທ່ີມສີະຖານ

ທ່ີບນັເທີງຫຼາຍກວາ່ໝູແ່ມນ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ກວມ 56%, ຈາໍປາສກັ ກວມ 9,1% ແລະ

ແຂວງ ຫວົພນັ ກວມ 4,9% ຂອງຈາໍນວນສະຖານທ່ີບນັເທີງທງັໝດົ.
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ຈາໍນວນບໍລິສດັນາໍທຽ່ວ ກໍ່ມຈີາໍນວນເພ່ີມຂຶນ້ເທ່ົາຕວົ ຈາກ 64 ບໍລິສດັ ໃນປີ 2005 ມາເປັນ

93 ບໍລິສດັ ໃນປີ 2006, 113 ບໍລິສດັ ໃນປີ 2007 ແລະ 143 ບໍລິສດັໃນປີ 2008 ແລະ

169 ບໍລິສດັໃນປີ 2010 ເຫັນວາ່ຈາກ 2005 ເຖງິ 2010 ຈາໍນວນບໍລິສດັນາໍທຽ່ວໄດເ້ພ່ີມຂຶນ້

ຈາໍນວນ 105 ບໍລິສດັ ຫືຼ ເທ່ົາຕວົ (ທຽບໃສ່ 2005); ນອກຈາກນ ັນ້, ກໍ່ຍງັມບີນັດາສາຂາບໍລິສດັອກີ

ເຊິ່ ງໄດເ້ປີດບໍລິການພາຍໃນປະເທດ ເຊິ່ ງ ໃນປີ 2005 ບໍລິສດັສາຂາ ມຈີາໍນວນ 36 ແຫງ່, ປີ

2006 ມີ 44 ແຫງ່, ປີ 2007 ມີ 49 ແຫງ່, 2008 ມຈີາໍນວນ 65 ແຫງ່ ແລະ ປີ 2010 ມີ

ຈາໍນວນ 77 ສາຂາບໍລິສດັ, ເຫັນວາ່ນບັແຕປີ່ 2005 ຮອດ 2010 ຈາໍນວນສາຂາບໍລິສດັໄດເ້ພ່ີມຂຶນ້

ເຖງິ 41 ແຫງ່ ຫືຼ ເພ່ີມຂຶນ້ 2 ເທ່ົາຕວົ.

ປະຈບຸນັທ ົ່ວປະເທດມແີຫຼງ່ທອ່ງທຽ່ວທງັໝດົ 1.493 ແຫງ່, ໃນນີ້ ມແີຫຼງ່ທອ່ງທຽ່ວທາໍມະ

ຊາດ 849 ແຫງ່, ແຫຼງ່ທອ່ງທຽ່ວວດັທະນະທາໍ 435 ແຫງ່ ແລະ ແຫຼງ່ທອ່ງທຽ່ວປະຫວດັສາດ

209 ແຫງ່ ຊຶ່ ງ ແຫຼງ່ທອ່ງທຽ່ວທ່ີໄດຮ້ບັການພດັທະນາແລວ້ ແລະ ເປີດບໍລິການໃຫນ້ກັທອ່ງທຽ່ວເຂ້ົາ

ຊມົ ມຈີາໍນວນ 626 ແຫງ່, ແຫຼງ່ທອ່ງທຽ່ວທ່ີໄດຮ້ບັການສາໍຫຼວດແລວ້ແຕບ່ໍ່ທນັໄດຮ້ບັການພດັທະນາມີ

141 ແຫງ່, ແຫຼງ່ທອ່ງທຽ່ວທ່ີກາໍລງັດາໍເນນີການສາໍຫຼວດມີ 230 ແຫງ່ ແລະ ແຫຼງ່ທອ່ງທຽ່ວ ທ່ີບ່ໍທນັ

ໄດຮ້ບັການສາໍຫຼວດມີ 496 ແຫງ່. ແຫຼງ່ທອ່ງທຽ່ວທ່ີໄດກ້າ່ວມານ ັນ້, ແມນ່ໄດຮ້ບັການຈດັບລິູມະ

ສດິໃນການພດັທະນາໃຫເ້ປັນລະບບົ, ເໝາະສມົກບັເງ ື່ອນໄຂຂອງທອ້ງຖິ່ນ ແລະ ສອດຄອ່ງກບັ

ຄວາມຕອ້ງການຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວພາຍໃຕກ້ານຮວ່ມມຂືອງ ອງົການທອ່ງທຽ່ວແຫງ່ຊາດ ແລະ ບນັດາ

ແຂວງຂອງ ສປປ ລາວ.

ຜນົໄດຮ້ບັດ ັງ່ກາ່ວນີ້ ແມນ່ຜນົຂອງການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັແນວທາງນະໂຍບາຍເປີດກວາ້ງ ແລະ

ສ ົ່ງເສມີການທອ່ງທຽ່ວຢາ່ງຈງິຈງັຂອງລດັຖະບານ ເຊິ່ ງສະແດງອອກໃນແຕລ່ະດາ້ນ ຄ:ື

 ອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃນການເຂ້ົາ-ອອກ ຄື: ເປີດດາ່ນສາກນົໃຫມ ່ 1 ແຫງ່ ຄ:ື ດາ່ນບາ້ນ

ເມອືງມອ້ມ, ເມອືງຕ ົນ້ເຜ້ິງ ແຂວງບ່ໍແກວ້ ເຮັດໃຫປ້ະຈບຸນັມດີາ່ນສາກນົໃນທົ່ວປະເທດ 22 ແຫງ່

ສາມາດວຊີາກບັດາ່ນໄດ້ 18 ແຫງ່ ແລະ ອອກອະນຍຸາດຢູໄ່ດ້ 30 ວນັ ເທ່ົາກບັວຊີາຢູສ່ະຖານທດູ

ແລະ ກງົສນຸລາວຢູຕ່າ່ງປະເທດ. ພອ້ມດຽວກນັນ ັນ້ ກໍ່ຍງັອະນຍຸາດຕ່ໍໄລຍະເວລາ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້

ທກຸແຂວງເຊິ່ ງແຕກ່ອ່ນແມນ່ສາມາດປະຕິບດັໄດແ້ຕຢູ່ນ່ະຄອນຫລວງວຽງຈນັບອ່ນດຽວ.

 ຍກົເວັ້ນວຊີາໃຫແ້ກພ່ນົລະເມອືງຂອງ ບນັດາປະເທດອາຊຽນ ແລະ ປະເທດອື່ ນໆ ເຊ່ັນ:

ຍີ່ ປຸ່ນ, ລດັເຊຍ, ມງົໂກລີ, ອະນຍຸາດໃຫວ້ຊີາສາໍລບັຄນົເຊືອ້ຊາດລາວ 3 ເດອືນ ຖາ້ເອົາວຊີາຢູ່

ສະຖານທດູລາວ ແມນ່ຕ່ໍໄດອ້ກີ 3 ເດອືນ, ຖາ້ຕ່ໍກບັດາ່ນໄດ້ 2 ເດອືນ ແລະ ຕ່ໍໄດອ້ກີ 2 ເດອືນ.

 ປະຕບິດັການໂຄສະນາ ແລະ ສ ົ່ງເສມີການຕະຫລາດ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ ປບັປງຸ ແລະ ສາ້ງສນູຂໍ້

ມນູຂາ່ວສານທາງການທອ່ງທຽ່ວຢູອ່ງົການທອ່ງທຽ່ວແຫງ່ຊາດ ແລະ ທກຸແຂວງໃນທົ່ວປະເທດ, ສາ້ງ

ເວັບໄຊທອ່ງທຽ່ວ, ເຂ້ົາຮວ່ມງານວາງສະແດງທອ່ງທຽ່ວສາກນົຫລາຍຄ ັງ້ ເຊ່ັນ: ITB ທ່ີ ແບັກແລັງ

ປະເທດເຢຍລະມນັ, TTM ທ່ີ ບາງກອກ ປະເທດໄທ, CITM ທ່ີ ຊຽງໄຮ ປະເທດຈນີ, ງານວາງສະ

ແດງການຄາ້ ແລະ ການທອ່ງທຽ່ວ ທ່ີນານຫນງີ ສປ.ຈນີ, ງານວາງສະແດງ ການທອ່ງທຽ່ວອາຊຽນ

(ATF) ທ່ີ ສງິກະໂປ, JATA ທ່ີປະເທດ ຍີ່ ປຸ່ນ, ITE ທ່ີ ໂຮຈ່ມິນິ ສສ. ຫວຽດນາມ. ນອກຈາກນ ັນ້,
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ຍງັໄດຮ້ບັກຽດເປັນເຈົາ້ພາບຈດັກອງປະຊຸມການທອ່ງທຽ່ວໂລກ(World Ecotourism Conference)

ທ່ີນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ ສປປ ລາວ ໃນສກົປີ 2008-2009.

 ປະສານ ແລະ ສມົທບົກບັຂະແຫນງວດັທະນະທາໍ ແລະ ບນັດາທອ້ງຖິ່ນ ຈດັເທດສະການ

ແລະ ບນຸປະເພນເີພ່ືອການໂຄສະນາ ແລະ ສ ົ່ງເສມີການທອ່ງທຽ່ວໃນເວທີສາກນົກໍ່ຄືພາຍໃນປະເທດ

ຢາ່ງກວາ້ງຂວາງ ເຊ່ັນ: ບນຸວດັພູ ແຂວງຈາໍປາສກັ, ບນຸພະທາດສີໂຄດຕະບອງ ແຂວງຄາໍມວ່ນ, ບນຸ

ຊາ້ງ ແຂວງໄຊຍະບລີູ, ບນຸພະທາດອງີຮງັ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ, ບນຸຊນົເຜ່ົາໄຕດາໍ ແຂວງຫລວງ

ນ ໍາ້ທາ, ບນຸຊນົເຜ່ົາຕວງ ແຂວງອດຸມົໄຊ, ບນຸດອກງິວ້ບານ ແຂວງບ່ໍແກວ້.

ນອກຈາກສິ່ ງທ່ີກາ່ວມານີ້ ພາກສວ່ນທລຸະກດິ ກໍ່ ເປັນພາກສວ່ນສາໍຄນັໃນການພດັທະນາ ໂດຍ

ສະເພາະແມນ່ການຍກົລະດບັຄນຸນະພາບຂອງການບໍລິການໃຫດ້ຂີຶນ້ ຈື່ງເຮັດໃຫນ້ກັທອ່ງທຽ່ວທ່ີມ ີ

ຄນຸນະພາບ ແລະ ມກີານໃຊຈ້າ່ຍສງູມາໃຊຈ້າ່ຍຢູປ່ະເທດເຮົາເພ່ີມຂຶນ້ ເຊິ່ ງໃນນ ັນ້ ປະເທດທ່ີໃຊຈ້າ່ຍ

ຫລາຍ 10 ອນັດບັຕ ົນ້ຕໍແມນ່ ໄທ, ຫວຽດນາມ, ຈນີ, ອາເມລິກາ, ຝຣ ັງ່, ອງັກດິ, ຍີ່ ປຸ່ນ, ອດົສະຕາ

ລີ, ເຢຍລະມນັ ແລະ ການາດາ.

3.1.4. ການເຊື່ ອມໂຍງເສດຖະກດິ ເຂ້ົາກບັພາກພ້ືນ ແລະ ສາກນົ

ການເຊື່ ອມໂຍງເສດຖະກດິ ຂອງ ສປປ ລາວ ເຂ້ົາກບັພາກພ້ືນ ແລະ ສາກນົ ໂດຍຜາ່ນ

ການປະຕບິດັນະໂຍບາຍເປີດກວາ້ງການຮວ່ມມເືສດຖະກດິກບັຕາ່ງປະເທດ ບນົພ້ືນຖານຫລກັການ

ຄວາມເປັນເອກະລາດ ຕາ່ງຝາ່ຍຕາ່ງມປີະໂຫຍດ, ໄດເ້ພ່ີມທະວກີານພວົພນັຮວ່ມມເືສດຖະກດິ-ການ

ຄາ້ ການເຈລະຈາວຽກງານການຄາ້ຕາ່ງປະເທດໃນຂອບສອງຝາ່ຍ, ພາກພ້ືນ, ອະນພຸາກພ້ືນ ແລະ

ຫລາຍຝາ່ຍ ນບັມ ືນ້ບັກວາ້ງຂວາງ ແລະແຫນນ້ແຟ້ນ. ສິ່ ງທ່ີພ ົນ້ເດ່ັນແມນ່ ວຽກງານການຮວ່ມມກືານ

ຄາ້ຫລາຍຝາ່ຍ, ການຮວ່ມມເືສດຖະກດິອາຊຽນ ແລະ ພາກພ້ືນ, ການຮວ່ມມໃືນຂອບເຈລະຈາ

ລະຫວາ່ງ ອາຊຽນກບັປະເທດຄູເ່ຈລະຈາ, ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັສນັຍາການຄາ້ອາຊ-ີປາຊຟິີກ (APTA)

ເຊິ່ ງໄດສ້ະແດງອອກດ ັງ່ນີ:້

ການຮວ່ມມກືານຄາ້ຫຼາຍຝາ່ຍ: ເຖງິແມນ່ວາ່ ຍງັບ່ໍທນັສາມາດເຂ້ົາເປັນສະມາຊກິການຄາ້ໂລກ

ຕາມຄາດຫມາຍທ່ີກາໍນດົໄວໃ້ນແຜນການ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VI ກໍ່ຕາມ ແຕໄ່ດມ້ຄີວາມພະຍາຍາມຊຸກຍູຈ້ນົ

ເຮັດໃຫກ້ານເຈລະຈາເຂ້ົາເປັນສະມາຊກິອງົການການຄາ້ໂລກ (WTO) ໄດຮ້ບັຜນົສາໍເລັດເປັນກາ້ວໆ.

ສາໍເລັດການຕອບຄາໍຖາມຂອງບນັດາປະເທດສະມາຊກິອງົການການຄາ້ໂລກ ຈາໍນວນ 700 ກວາ່ຂໍ້

ແລະ ໄດສ້າໍເລັດການຈດັກອງປະຊຸມຫນວ່ຍປະຕິບດັງານການເຂ້ົາເປັນສະມາຊກິອງົການການຄາ້ໂລກ

5 ຄ ັງ້. ນອກນ ັນ້, ກໍ່ໄດມ້ກີານຖອດຖອນບດົຮຽນກຽ່ວກບັວຽກງານການເຂ້ົາເປັນສະມາຊກິອງົການ

ການຄາ້ໂລກຢູ່ ສປ.ຈນີ ແລະ ສສ.ຫວຽດນາມ ກຽ່ວກບັປະສບົການການເຈລະຈາເຂ້ົາເປັນສະມາຊກິ

ອງົການການຄາ້ໂລກ. ການກະກຽມເຂ້ົາເປັນສະມາຊກິອງົການການຄາ້ໂລກ (WTO) ໄດຊ້ວ່ຍຊຸກຍູ້

ຂະແຫນງການກຽ່ວຂອ້ງ ເພ່ືອໃຫສ້າໍເລັດການປບັປງຸບນັດາລະບຽບກດົຫມາຍ ຄື: ກດົຫມາຍວາ່ດວ້ຍ

ອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ, ກດົຫມາຍວາ່ດວ້ຍວສິາຫະກດິ, ກດົຫມາຍວາ່ດວ້ຍຊບັສນິທາງປນັຍາ, ກດົ

ຫມາຍວາ່ດວ້ຍມາດຖານ, ກດົຫມາຍວາ່ດວ້ຍປ່າໄມ,້ ດາໍລດັຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັກດົຫມາຍພາສີ, ກດົຫມາຍ

ວາ່ດວ້ຍການລຽ້ງສດັ ແລະ ການສດັຕະວະແພດ, ກດົຫມາຍວາ່ດວ້ຍການປ້ອງກນັພືດ, ກດົຫມາຍວາ່

ດວ້ຍການສ ົ່ງເສມີການລງົທຶນ, ນະໂຍບາຍແຫງ່ຊາດ ວາ່ດວ້ຍຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ, ດາໍລດັວາ່
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ດວ້ຍຂ ັນ້ຕອນການອອກໃບອະນຍຸາດນາໍເຂ້ົາ, ກດົຫມາຍວາ່ດວ້ຍການປະມງົ, ລດັຖະບນັຍດັການ

ປະມງົ, ລດັຖະບນັຍດັປະທານປະເທດວາ່ດວ້ຍການເກບັຄາ່ທາໍນຽມ ແລະ ຄາ່ບໍລິການ ແລະ ດາໍລດັ

ວາ່ດວ້ຍ ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ.

ການຮວ່ມມເືສດຖະກດິກບັອາຊຽນ ແລະ ພາກພ້ືນ: ເແມນ່ການສາ້ງປະຊາຄມົເສດຖະກດິ

ອາຊຽນ ຫືຼ ການເຂ້ົາຮວ່ມເຂດການຄາ້ເສລີອາຊຽນ ສາໍເລັດການຮວ່ມລງົນາມໃນສນັຍາການຄາ້ດາ້ນ

ຜະລິດຕະພນັອາຊຽນ (ATIGA) ແລະ ການຮວ່ມລງົນາມໃນສນັຍາການລງົທຶນອາຊຽນ ASEAN

(ACIA) ເຊິ່ ງໃນປະຈບຸນັ ກາໍລງັຢູໃ່ນຂ ັນ້ຕອນຂໍສນັຕະຍາບນັຈາກສະພາແຫງ່ຊາດ; ສາໍເລັດການ

ເຈລະຈາ ແລະ ໄດລ້ງົນາມໃນສນັຍາການຄາ້ດາ້ນການບໍລິການອາຊຽນ ພາຍໃຕສ້ນັຍາອາຊຽນ

ວາ່ດວ້ຍການບໍລິການ ຈາໍນວນ 7 ພດູ ແລະ ກາໍລງັເຈລະຈາພດູທີ 8.

ການຮວ່ມມໃືນຂອບເຈລະຈາລະຫວາ່ງ ອາຊຽນກບັຄູເ່ຈລະຈາ: ກຽ່ວກບັຂງົເຂດການຄາ້ເສລີ

ມາ ຮອດປະຈບຸນັນີ້ ໄດສ້າໍເລັດການເຈລະຈາເຂດການຄາ້ເສລີ ອາຊຽນ-ສປ.ຈນີ ເຊິ່ ງມຜີນົບງັຄບັໃຊ້

ໃນວນັທີ 1 ມງັກອນ 2010 ລະຫວາ່ງ ອາຊຽນ+6 ແລະ ສປ.ຈນີ. ສາໍເລັດການຮວ່ມລງົນາມໃນ

ສນັຍາການຮວ່ມມເືສດຖະກດິຮອບດາ້ນ ລະຫວາ່ງ ອາຊຽນ-ຍີ່ ປຸ່ນ, ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຕວ່ນັທີ 01 ທນັ

ວາ 2008 ເປັນຕ ົນ້ມາໂດຍນາໍໃຊແ້ບບຟອມນາໍເຂ້ົາ-ສ ົ່ງອອກສນິຄາ້ ອາຊຽນ-ຍີ່ ປຸ່ນ (AJ), ໃນປີ

2009, ສາໍເລັດການຮວ່ມລງົນາມໃນສນັຍາ ວາ່ດວ້ຍການສາ້ງຕ ັງ້ເຂດການຄາ້ເສລີ ລະຫວາ່ງ ອາ

ຊຽນ-ອດົສຕາລີ ແລະ ນວິຊແີລນ, ແລະ ດາ້ນຜະລິດຕະພນັ ອາຊຽນ-ອນິເດຍ, ສາໍເລັດການຮວ່ມລງົ

ນາມໃນສນັຍາການລງົທຶນ ລະຫວາ່ງ ອາຊຽນ-ສ.ເກາົຫລີ. ສາໍເລັດການສາ້ງບດົສກຶສາຄວາມເປັນໄປ

ໄດຂ້ອງການສາ້ງເຂດການຄາ້ເສລີ ລະຫວາ່ງອາຊຽນ+3 (EAFTA) ແລະ ອາຊຽນ+6 (CEPEA),

ເຊິ່ ງຈະເປັນພ້ືນຖານໃນການສ ົ່ງເສມີດາ້ນການຄາ້ ແລະ ການລງົທຶນ ໃນພມູພີາກນີ,້ ແລະ ປະສານ

ຮວ່ມມໃືນຂະແຫນງການເສດຖະກດິຕາ່ງໆ ໃນຂອບການຮວ່ມມເືສດຖະກດິອາຊຽນໃນລະດບັຕາ່ງໆ

ເພ່ືອຍາດແຍງ່ຜນົປະໂຫຍດ ແລະ ປະຕບິດັພນັທະຂອງຕນົທ່ີໄດກ້າໍນດົ.

ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັສນັຍາການຄາ້ອາຊ-ີປາຊຟີີກ (APTA): ສປປ ລາວ ໄດເ້ຂ້ົາເປັນ

ສະມາຊກິ ແລະ ເຄື່ ອນໄຫວຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ເຂ້ົາຮວ່ມເຈລະຈາສນັຍາການຄາ້, ແຜນຫລດຸ

ຜອ່ນມາດຕະການພາສ ີ ແລະ ບ່ໍແມນ່ພາສີ (ອດັຕາພາສີ), ການອາໍນວຍຄວາມສະດວກທາງດາ້ນ

ການຄາ້ ແລະ ການບໍລິການອາຊ-ີປາຊຟິີກ ຢາ່ງຕ່ໍເນື່ອງ.

ການຮວ່ມມກືານຄາ້ສອງຝາ່ຍ: ໄດມ້ກີານຂະຫຍາຍຕວົກວາ້ງເພ່ີມຂຶນ້ ໂດຍສະເພາະແມນ່ກບັ

ບນັດາປະເທດໃກຄ້ຽງໃນພາກພ້ືນອາຊີ ຄ:ື ການພວົພນັການຄາ້ ລາວ-ຫວຽດ, ການພວົພນັການຄາ້

ລາວ-ຈນີ ແລະ ການພວົພນັການຄາ້ລາວ-ໄທ. ປະຈບຸນັໄດເ້ຊັນສນັຍາສອງຝາ່ຍ ກຽ່ວກບັເສດຖະກດິ

ແລະ ການຄາ້ ກບັ 18 ປະເທດ ຄ:ື ສ.ບນູກາລີ, ໄທ, ມຽນມາ, ເກາົຫລີເຫນອື, ສປ ຈນີ, ຫວຽດ

ນາມ, ກາໍປເູຈຍ, ມາເລເຊຍ, ອິນເດຍ, ສ.ລດັເຊຍ, ສ.ແບນລາຣສຸ, ອາກຊງັຕນິ, ອາເມລິກາ,

ຕວກກີ ແລະ ກເູວດ.

ສະຫລບຸແລວ້, ວຽກງານການກະກຽມເຂ້ົາເປັນສະມາຊກິອງົການການຄາ້ໂລກ ກໍ່ຄຄືວາມ

ພະຍາຍາມຂອງຄະນະເຈລະຈາ ໃນການຂນົຂວາຍສະມາຊກິອງົການການຄາ້ໂລກ ເພ່ືອສະຫນບັສະ

ຫນນູ ສປປ ລາວເຂ້ົາເປັນສະມາຊກິໂດຍໄວ ໄດມ້ບີາດກາ້ວທ່ີຈະແຈງ້ ແລະ ດຂີືນ້. ການປະຕບິດັ
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ວຽກງານຮວ່ມມເືສດຖະກດິອາຊຽນໃນໄລຍະ 5 ປີຜາ່ນມາ ເຫັນໄດວ້າ່ ປະສບົຜນົສາໍເລັດເປັນຢາ່ງດີ

ແລະ ສະແດງອອກໃຫເ້ຫັນຢາ່ງພ ົນ້ເດ່ັນ ຜນົສາໍເລັດຂອງການເຈລະຈາ ແລະ ໄດລ້ງົນາມໃນສນັຍາ

ດ ັງ່ກາ່ວມາຂາ້ງເທິງ. ພອ້ມທງັໄດເ້ຂ້ົາຮວ່ມລງົນາມໃນສນັຍາການຮວ່ມມດືາ້ນເສດຖະກດິ ລະຫວາ່ງ

ອາຊຽນ-ສ.ເກາົຫລີ, ລງົນາມ 7 ສນັຍາ ການຮວ່ມມເືສດຖະກດິອາຊຽນ ແລະ ອາຊຽນ-ສປ.ຈນີ ເຊິ່ ງ

ເປັນການສ ົ່ງເສມີຂະຫຍາຍຂອບເຂດການຮວ່ມມທືາງເສດຖະກດິພາຍໃນອາຊຽນ ພອ້ມກບັປະເທດຄູ່

ເຈລະຈາຂອງອາຊຽນ ໃຫນ້ບັມ ືນ້ບັກວາ້ງຂວາງ ເພ່ືອກາ້ວໄປສູເ່ປ້ົາຫມາຍໃນການເປັນປະຊາຄມົເສດ

ຖະກດິອາຊຽນ ແລະ ເປັນຕະຫລາດອນັຫນຶ່ ງອນັດຽວໃນອານາຄດົ. ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັພນັທະພາຍ

ໃຕສ້ນັຍາ APTA ກໍ່ໄດສ້າໍເລັດການສາ້ງບນັຊຫີລດຸຜອ່ນອດັຕາພາສີນາໍເຂ້ົາ ສປປ ລາວ ໃນຂອບ

APTA ເຖງິ 1.803 ລາຍການ. ຈາກຜນົງານດ ັງ່ກາ່ວ, ເຮັດໃຫປ້ະເທດສະມາຊກິໄດສ້ະແດງ ທາ່

ອຽ່ງອນັດ ີ ໃນການສບືຕ່ໍຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັພນັທະຂອງຕນົ ແລະ ສະຫນບັສະຫນນູໃຫເ້ສມີຂະຫຍາຍ

ການເປີດເສລີທາງດາ້ນການຄາ້ໃນຂອບ APTA.

ການເປີດກວາ້ງການຄາ້ກບັສາກນົ: ການພວົພນັຮວ່ມມກືານຄາ້ໄດຊຸ້ກຍູສ້ ົ່ງເສມີເປີດກວາ້ງ

ແລະ ພດັທະນາຕະຫລາດໃຫມ້ຫີລາຍຮບູແບບການເຂ້ົາເຖງິຕະຫລາດໃນຂງົເຂດ ແລະ ພາກພ້ືນ

ເຫັນໄດວ້າ່ມກີານຂະຫຍາຍຕວົຢາ່ງຕ່ໍເນື່ອງ. ມນູຄາ່ການສ ົ່ງອອກ ແລະ ການນາໍເຂ້ົາ ມກີານເພ່ີມຂຶນ້

ແລະ ສ ົ່ງຜນົເຮັດໃຫລ້ະດບັການເປີດກວາ້ງທາງການຄາ້ ໃນໄລຍະ 2006-2010 ຢູໃ່ນລະດບັ 83%

ໃນປີ 2010 ຊຶ່ ງເພ່ີມຈາກ 41,5% ໃນປີ 2005. ເຖງິຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມອດັຕາສວ່ນການຄາ້ສາກນົຕ່ໍ

ລວມຍອດຜະລິດຕະພນັພາຍໃນ(GDP) ແມນ່ຍງັຕ ໍາ່ຫລາຍ ເມ ື່ອທຽບໃສບ່ນັດາປະເທດສະມາຊກິອາ

ຊຽນອື່ ນໆ ຍກົເວັ້ນປະເທດມຽນມາ (ເບິ່ ງຕາຕະລາງ 7).

ຕາຕະລາງ 7: ສມົທຽບການເປີດປະເທດທາງດາ້ນການຄາ້ (ການເຊື່ ອມໂຍງ) ໃນໄລຍະ 2006-10

ປະເທດ ອດັຕາສວ່ນ ການຄາ້ສາກນົ

(ການສ ົ່ງອອກ+ການນາໍເຂ້ົາ) ຕ່ໍ

ລວມຍອດຜະລິດຕະພນັພາຍໃນ(GDP)

ສປປ ລາວ 83,2

ຫວຽດນາມ 159,1

ກາໍປເູຈຍ 105,6

ໄທ 151,1

ຟີລິປິນ 85,1

ຮງົກງົ 406,5

ມາເລເຊຍ 205,9

ສງິກະໂປ 443,2

ພະມາ້ 52,8

ແຫລງ່ຂໍມ້ນູ: ກມົສະຖຕິ,ິ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ ແລະ ອງົການການຄາ້ໂລກ.
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ຕະຫຼາດສ ົ່ງອອກ ແລະ ໂຄງປະກອບຂອງຕະຫຼາດສ ົ່ງອອກ: ໃນປີ 2010 ມູນຄ່າການສ່ົງອອກ

ປະຕິບັດໄດ້ 1.789 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ນໍາເຂ້ົາມີ 1.670 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນນ້ີ ສ່ົງອອກ

ແຮທ່າດຕ່າງໆກວມເອົາ 58%, ພະລັງງານສ່ົງອອກ ກວມ 16% ຂອງການສ່ົງອອກທັງໝົດ, ສິນຄ້າທີນໍ່າ

ເຂ້ົາເພ່ືອຮັບໃຊ້ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດກວມເຖິງ 40% ຂອງການນໍາເຂ້ົາທັງໝົດ; ສໍາລັບປີ 2008

ສປປ ລາວ ໄດເ້ຮັດການຄາ້ກບັບນັດາປະເທດຄູຄ່າ້ທ່ີຢູໃ່ນເຂດພາກພ້ືນ ແລະ ສາກນົ ຫຼາຍກວາ່

90 ປະເທດ ໃນໂລກ ເຊິ່ ງມມີນູຄາ່ການຄາ້ທງັໝດົປະມານ 2.495 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ (ນາໍເຂ້ົາ

ແລະ ສ ົ່ງອອກ) ຫືຼ ເທ່ົາກບັ 47,28% ຂອງ GDP, ໂດຍສະເພາະຢາ່ງຍິ່ ງ ສປປ ລາວ ໄດສ້ ົ່ງ

ສນິຄາ້ ອອກໄປຕະຫຼາດໂລກ ປະມານ 48 ປະເທດ (ພາກພ້ືນ ແລະ ສາກນົ) ຊຶ່ ງລວມມນູຄາ່ການ

ສ ົ່ງອອກໃນປີດ ັງ່ກາ່ວ ປະມານ 1.091,91 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ ຫືຼ ເທ່ົາກບັ 20,69% ຂອງ GDP

ໃນປີ; ໃນນ ັນ້, ຕະຫຼາດສ ົ່ງອອກຕ ົນ້ຕໍ ແມນ່ປະເທດໄທ ກວມອດັຕາສວ່ນການສ ົ່ງອອກ ທງັໝດົແມນ່

59,60% ຫືຼ ເທ່ົາກບັ 650,78 ລາ້ນໂດລາ; ຮອງລງົມາແມນ່ ຫວຽດນາມ 13,37%, ອດົສະຕຣາລີ

6,19%, ຈນີ 1,85% (ລະອຽດເບິ່ ງຕາຕະລາງ 8 ຂາ້ງລຸມ່).

ຕາຕະລາງ 8: ໂຄງປະກອບຂອງຕະຫຼາດສ ົ່ງອອກ ກບັປະເທດຄູຄ່າ້ຫລກັ ປີ 2008

ລາໍດບັ ປະເທດ ມນູຄາ່

(ລາ້ນໂດລາ)

ສດັສວ່ນ

(%)

1 ໄທ 650.78 59.60

2 ຫວຽດນາມ 145.99 13.37

3 ອດົສະຕຣາລີ 67.59 6.19

4 ຈນີ 20.20 1.85

5 ສະວດິເຊແິລນ 10.05 0.92

6 ໂປແລນ 9.61 0.88

7 ສາທາລະນະລດັເກາົຫລີ 9.50 0.87

8 ສະຫະລດັດອາເມລິກາ 4.04 0.37

9 ເຢຍລະມນັ 5.13 0.47

10 ເນເທີແລນ 4.37 0.40

11 ອື່ ນໆ 164.66 15.08

ລວມ 1,091.91 100.00

ແຫລງ່ຂໍມ້ນູ: ການຄດິໄລຂ່ອງກມົສະຖຕິິ ໂດຍອງີໃສຂໍ່ມ້ນູຈາກ ກມົພາສ,ີ ກະຊວງການເງນິ ແລະ

ທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ

ສະຫລບຸລວມແລວ້, ໂຄງປະກອບຕະຫລາດສ ົ່ງອອກຂອງ ສປປ ລາວ ໃນ 5ປີ ຜາ່ນມາ ໄດ້

ແກຕ່ະຫລາດອາຊີ ກວມອດັຕາສວ່ນແບງ່ 67,54%, ອຢີູ ກວມ 20,40%, ໂອເຊອານີ (ອດົ
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ສະຕຣາລີ) 10,4% ແລະ ອາເມລິກາເຫນອື 2,02%. ໃນນ ັນ້ ອາຊຽນ (10ປະເທດ) ກວມ

53,55%, ອາຊຽນ+3 ກວມ 63,03%. ສະເພາະໃນຕະຫລາດອາຊ,ີ ອາຊຽນ 10 ປະເທດ ກວມ

79,29%, ໃນນ ັນ້ ໄທ ມສີວ່ນແບງ່ 36,09%, ຫວຽດນາມ 11,37%, ມາເລເຊຍ 5,97%. ສມົທຽບ

ພາຍໃນອາຊຽນ+3, ຈນີ ກວມອດັຕາສວ່ນ 6,03%, ຍີ່ ປຸ່ນກວມ 1,07% ແລະ ເກາົຫລີໃຕ້ 7,93%.

ພາຍໃນຕະຫລາດອີຢ,ູ ອງັກດິ ມສີວ່ນແບງ່ 5,34%, ຝຣ ັງ່ 2,30%, ເຢຍລະມນັ 3,34%. ສາໍລບັ

ໂຄງປະກອບຕະຫລາດນາໍເຂ້ົາ 5 ປີຜາ່ນມາ ເຫັນວາ່ ຕະຫລາດກຸມ່ປະເທດອາຊກີວມເອົາ 96,00%,

ອຢີູ 2,3%, ເຫລືອນ ັນ້ແມນ່ການນາໍເຂ້ົາຈາກທະວບີອາເມລິກາເຫນອື (ການາດາ ແລະ ສະຫະລດັອາ

ເມລິກາ) ແລະ ທະວບີໂອເຊອານີ (ນວີຊແີລນ ແລະ ອດົສະຕຣາລີ). ສາໍລບັຕະຫລາດອາຊ,ີ ສປປ

ລາວ ນາໍເຂ້ົາຈາກບນັດາປະເທດອາຊຽນ 10 ກວມອດັຕາສວ່ນ 81,34% ຫລາຍກວ່າຫມູແ່ມນ່ນາໍ

ເຂ້ົາຈາກໄທ 67,26%, ຫວຽດນາມ 12,25%, ຈນີ 8,3%, ຍີ່ ປຸ່ນ 2,60%, ເກາົຫລີໃຕ້ 1,88%

ແລະ ມາເລເຊຍ 0,6%. ສາໍລບັຕະຫລາດອີຢ,ູ ນາໍເຂ້ົາຈາກເຢຍລະມນັ 1,04%, ຝຣ ັງ່ 0,70%

ແລະ ບນັດາປະເທດອື່ ນໆ ຊຶ່ ງເປັນມນູຄາ່ບ່ໍຫລາຍປານໃດ.

3.1.5. ການກໍ່ສາ້ງພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ:

ໃນໄລຍະຜາ່ນມາການກໍ່ສາ້ງໄດມ້ກີານຂະຫຍາຍຕວົສງູສມົຄວນ, ໂດຍສະເພາະໃນແຜນການ

5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VI (2006-2010) ຂະຫຍາຍຕວົໂດຍສະເລຍ່ 11,26% ແລະ ກວມເອົາ 4,8% ຂອງ

ລວມຍອດມນູຄາ່ຜະລິດຕະພນັພາຍໃນ. ການກໍ່ສາ້ງພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງເປັນການສະໜບັສະໜນູທາງກງົ

ແລະ ທາງອອ້ມ ໃຫແ້ກຂ່ະແໜງການຄາ້-ການລງົທຶນໃຫຂ້ະຫຍາຍຕວົ, ການຂນົສ ົ່ງທງັໂດຍສານ-

ສນິຄາ້ເພ່ີມຂຶນ້, ການຜະລິດກະສກິາໍ-ປ່າໄມ ້ ເພ່ີມຂຶນ້, ການປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົມສີະຖຽນລະພາບ

ແລະ ຮບັປະກນັການຈລໍະຈອນໄປມາຫາສູກ່ນັໄດທ້ ົ່ວປະເທດໃນຕະຫລອດປີ. ວຽກງານການເຊື່ ອມ

ໂຍງເສ້ັນທາງ ບກົ ແລະ ອາກາດກບັອະນພຸາກພ້ືນກໍ່ມທີາ່ກາ້ວສາໍຄນັປະກດົຂຶນ້.

ສາໍເລັດໂຄງການປ້ອງກນັຕະຝ ັ່ງເຈື່ອນຕາມລາໍນ ໍາ້ຂອງ ເຊ່ັນ: ເຂດເມອືງຕ ົນ້ເຜ້ິງ, ເຂດເມອືງ

ຫາດຊາຍຟອງ ແລະ ກຸມ່ອື່ ນໆຈາໍນວນໜ່ຶງ, ສາໍເລັດໂຄງການກໍ່ສາ້ງນ ໍາ້ປະປາເຂດດງົໝາກຄາຍ,

ກາໍລງັຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການພດັທະນາຕວົເມອືງນອ້ຍ ໄລຍະ1, ໂຄງການນ ໍາ້ປະປາ ແລະ ສຂຸາພິ

ບານເມອືງນອ້ຍ ໄລຍະ1, ໂຄງການນ ໍາ້ປະປາ ແລະ ສຂຸາພິບານພາກເໜືອ-ພາກກາງ ແລະ ໂຄງ

ການປບັປງຸນ ໍາ້ປະປາເກົາ້ລຽ້ວ, ຈີ່ນາຍໂມ.້ ໄດສ້າໍເລັດກໍ່ສາ້ງເຂື່ ອນນ ໍາ້ມງັ 3 ໃນປີ 2005; ສາໍເລັດ

ການກໍ່ສາ້ງເຂື່ ອນນ ໍາ້ລິກ1/2; ໂຄງການທີ່ຈະສໍາເລັດໃນປີ 2011 ມີ: ໂຄງການເຂ່ືອນນ້ໍາງ່ືມ2, ເຊຂະ

ໝານ 3, ໂຄງການນ້ໍາງ່ືມ 5 ແລະ ຕາດສະແລນ, ແລະ ໂຄງການທີ່ຈະ ສໍາເລັດໃນປີ 2012 ມີ:

ເທີນຫີນບູນພາກຂະຫຍາຍ ແລະ ເຂື່ ອນນ ໍາ້ຊອງ; ໂຄງການສາຍສ ົ່ງພາກເໜືອ, ສາຍສ ົ່ງພາກກາງ-

ໃຕ,້ ສາໍເລັດໂຄງການສາຍສ ົ່ງແຮງກາງໄປສູ ່ 7 ເມອືງ ແຂວງອດຸມົໄຊ, ສາຍສ ົ່ງແຮງກາງໄປເມອືງ

ນາແລ. ສາໍລບັວຽກງານກໍ່ສາ້ງຊນົລະປະທານ(ຊປທ) ໄດສ້າໍເລັດໂຄງການກໍ່ສາ້ງຊນົລະປະທານ ນ ໍາ້

ຕນິ ແຂວງໄຊຍະບລີູ, ໂຄງການກໍ່ສາ້ງລະບບົ ຊລປທ ດງົໂພສ ີ(ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ) ແລະ ໄດ້

ສບືຕ່ໍສອ້ມແປງບນັດາ ຊລປທ ທ່ີເປ່ເພຈາກໄພທາໍມະຊາດ ແລະ ທ່ີເກົ່ າແກຈ່າໍນວນໜ່ຶງ.

ພອ້ມນ ັນ້, ການລງົທຶນເຂ້ົາໃນການກໍ່ສາ້ງສິ່ ງຮອງຮບັທາງດາ້ນການທອ່ງທຽ່ວ ໂດຍສະເພາະ

ແມນ່ທ່ີພກັ (ໂຮງແຮມ ແລະ ເຮອືນພກັ) ແມນ່ເພ່ີມຂຶນ້ຫລາຍພໍສມົຄວນ ແລະ ຖາ້ເບິ່ ງຈາກຂໍມ້ນູ



45

ທາງດາ້ນການລງົທຶນ ໃນໄລຍະປີ 2006-2010 ໃຫຮູ້ວ້າ່ການລງົທຶນ (ສະເພາະ FDI) ໃສ່

ການທອ່ງທຽ່ວທງັໝດົແມນ່ 166 ລາ້ນໂດລາ, ສະເລຍ່ໃນແຕລ່ະປີແມນ່ປະມານ 33 ລາ້ນໂດລາ

ສະຫະລດັ ເປັນການລງົທຶນໃສກ່ານສາ້ງທ່ີພກັ (ໂຮງແຮມ ແລະ ຮາ້ນອາຫານ); ນອກນ ັນ້, ກໍ່ຍງັມ ີ

ການລງົທຶນໃສຂ່ະແໜງການ ທ່ີຊວ່ຍສະໜບັສະໜນູທາງດາ້ນການທອ່ງທຽ່ວ ໂດຍສະເພາະແມນ່

ການສາ້ງໂຄງລາ່ງພ້ືນຖານໂທລະຄມົມະນາຄມົ ເຊິ່ ງມມີນູຄາ່ ໃນປີ 2008 ແມນ່ 32,45 ລາ້ນໂດລາ

ແລະ ປີ 2009 ມມີນູຄາ່ 83,77 ລາ້ນໂດລາ ເພ່ີມຂຶນ້ ກວ່າເທ່ົາຕວົຂອງປີ 2008.

ສາໍລບັການລງົທຶນດາ້ນການທອ່ງທຽ່ວຂອງພາກລດັຖະບານ ແມນ່ສມຸໃສກ່ານລງົທຶນທາງດາ້ນ

ພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ ເຊ່ັນ: ການປບັປງຸເສ້ັນທາງເຊື່ ອມຕ່ໍຫາແຂວງ, ປບັປງຸການຂນົສ ົ່ງທາງນ ໍາ້, ທາງ

ອາກາດ ແລະ ທາງບກົ, ເພ່ີມພາຫະນະການຂນົສ ົ່ງທ່ີທນັສະໄໝໃສລ່ະບບົຂນົສ ົ່ງ, ເພ່ີມຖຽ້ວບນິ,

ຂະຫຍາຍເສ້ັນທາງການບິນລະຫວາ່ງແຂວງ, ເພ່ີມຖຽ້ວລດົໂດຍສານ ແລະ ມຫີລາຍລະດບັການບໍລິ

ການ ເຊິ່ ງການລງົທຶນໃສດ່າ້ນນີ້ ໃນໄລຍະປີ 2006-2010 ມມີນູຄາ່ທງັໝດົແມນ່ 2.060 ຕືກ້ບີ ທຽບ

ໃສໄ່ລຍະປີ 2001-2005 ເພ່ີມຂຶນ້ 7,3%, ໃນນ ັນ້ ເປັນທຶນພາຍໃນ 272 ຕືກ້ບີ ເພ່ີມຂຶນ້ 12%

ແລະ ທຶນຕາ່ງປະເທດ 1.788 ຕືກ້ບີ ເພ່ີມຂຶນ້ 20%.

ໄດປ້ບັປງຸສະໜາມບນິຫລວງນ ໍາ້ທາ, ກໍ່ສາ້ງເສ້ັນທາງ R3 ເຊິ່ ງເປັນເສ້ັນທາງທ່ີເຊື່ ອມຕ່ໍກບັປະ

ເທດໃນອານພຸາກພ້ືນ, ທາງເລກທີ 12, ການເປີດນາໍໃຊຂ້ວົມດິຕະພາບລາວ-ໄທ ແຫງ່ທີ 2 ສະຫວນັ

ນະເຂດ-ມກຸດາຫານ ແລະ ເສ້ັນທາງອື່ ນໆ ເພ່ືອເຊື່ ອມຕ່ໍກບັປະເທດເພ່ືອນບາ້ນ, ສາ້ງເສ້ັນທາງເຂ້ົາ

ຫາແຫລງ່ທອ່ງທຽ່ວ ເປັນຕ ົນ້: ຖ ໍາ້ກອງລໍ, ຕາດກວາງຊ,ີ ໄດປ້ບັປງຸສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກຢູ່

ແຫຼງ່ທອ່ງທຽ່ວ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ ຫອ້ງນ ໍາ້ສາທາລະນະ, ຈດຸຊມົທິວທດັ, ບອ່ນຈອດລດົ ແລະ ອື່ ນໆ; ຂະ

ຫຍາຍເຄອືຄາ່ຍຕາໜາ່ງໄຟຟ້າ, ນ ໍາ້ປະປາແລະ ສາທາລະນປູະໂພກອື່ ນໆ.

ການພດັທະນາກໍ່ສາ້ງໂຄງລາ່ງພ້ືນຖານ, ໄດເ້ສມີສາ້ງໂອກາດໃຫປ້ະຊາຊນົບນັດາເຜ່ົາ ເຂ້ົາ

ເຖງິການຜະລິດ, ການສກຶສາ, ສາທາລະນະສກຸ ແລະ ຕະຫລາດນບັມ ືນ້ບັດຂີຶນ້, ຂະແໜງອດຸສາຫະ

ກາໍ-ການຄາ້, ການລງົທຶນ (ທງັພາກລດັ ແລະ ພາກເອກະຊນົ), ການກໍ່ສາ້ງໂຄງລາ່ງ ແລະ ໄຟຟ້າ

ຊນົນະບດົ ໄດຮ້ບັການພດັທະນາຫລາຍຂຶນ້ ແລະ ການເພ່ີມຂຶນ້ຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວທງັພາຍໃນ ແລະ

ຕາ່ງປະເທດ, ການສອ້ມແປງ, ການຂນົສ ົ່ງ, ສາງ, ໄປສະນ,ີ ໂທລະຄມົມະນາຄມົ, ໂຮງແຮມ ແລະ

ຮາ້ນອາຫານກຄໍກືານບໍລິການອື່ ນໆມກີານຂະຫຍາຍຕວົດສີມົຄວນ.

3.2. ການພດັທະນາພາກ ແລະ ເຂດແຄວນ້

ການຕີລາຄາການພດັທະນາເຂດແຄວນ້ ແມນ່ເນັນ້ໃສກ່ານປ່ຽນແປງທາງດາ້ນໂຄງປະກອບ 

ເຊິ່ ງຕດິພນັກບັການເຕບີໂຕຂອງເສດຖະກດິ 3 ຂະແຫນງການຫລກັ ຄ:ື ກະສກິາໍ, ອດຸສາຫະກາໍ

ແລະ ການບໍລິການ ແລະ ສະພາບຄວາມທກຸຍາກ. ເນື່ອງຈາກກນົໄກການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີ

ຜນົ ບນັດາແຜນງານ ແລະໂຄງການບ່ໍທນັເປັນລະບບົ ສມົທບົໃສຄ່ວາມຂາດແຄນຂໍມ້ນູສະຖຕິິ ການຕີ

ລາຄາຈຶ່ງມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກ, ໂດຍສະເພາະ ການຕີລາຄາບນັດາຄາດຫມາຍ ເຊ່ັນ: ງບົປະມານ, ການ

ລງົທຶນ, ຜນົໄດຮ້ບັກໍ່ຄືປະສດິທິຜນົຂອງການລງົທຶນ ຂອງບນັດາໂຄງການບລິູມະສດິ ທ່ີນອນໃນ

11 ແຜນງານ ແລະ 111 ໂຄງການ ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງໃນແຕລ່ະພາກ. ເຖງິຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມ, ການຕີລາຄາ
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ພະຍາຍາມນາໍສະເຫນບີນັດາກດິຈະກາໍ ຫລື ໂຄງການພດັທະນາຕາ່ງໆທ່ີຖກືຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ໃນ

ໄລຍະ 2006-2010.

[1]. ອດັຕາສວ່ນເສດຖະກດິ ຂອງພາກເໜືອ, ກາງ ແລະ ໃຕ້
5

ເສດຖະກດິຂອງບນັດາພາກມກີານເຕບີໂຕທ່ີບ່ໍສະເຫມກີນັ, ພາກກາງ ເປັນພາກທ່ີມກີານພດັ

ທະນາສງູກວາ່ພາກເຫນອື ແລະ ພາກໃຕ ້ ເນື່ອງຈາກວາ່ມທີາ່ແຮງທາງດາ້ນຊບັພະຍາກອນທາໍມະ

ຊາດ ແລະ ຊບັພະຍາກອນມະນດຸ ເປັນສນູລວມຂອງປະຊາກອນ, ມໂີຄງລາ່ງພ້ືນຖານທ່ີດກີວາ່.

ໂດຍສະເລຍ່ ແຕໄ່ລຍະປີ 2006-2010 ເສດຖະກດິພາກກາງ ກວມເອົາປະມານ 70,7% ຂອງ

ລວມຍອດຜະລິດຕະພນັພາຍໃນທົ່ວປະເທດ, ສວ່ນພາກເຫນອື ກວມເອົາ 15,3% ແລະ ພາກໃຕ້

ກວມເອົາພຽງແຕ່ 14,1% ເທ່ົານ ັນ້. ຄວາມແຕກຕາ່ງດ ັງ່ກາ່ວແມນ່ຍອ້ນເຂດພາກເຫນອືຂອງລາວເປັນ

ເຂດທ່ີມເີງ ື່ອນໄຂຫຍຸງ້ຍາກ ເຊ່ັນ: ພມູສນັຖານເປັນເຂດພສູງູ ແລະ ຜາຫີນ,ໂຄງລາ່ງພ້ືນຖານຍງັບ່ໍ

ທນັພດັທະນາຢາ່ງພຽງພໍ, ການຜະລິດກະສກິາໍຕ ົນ້ຕໍແມນ່ອງີໃສນ່າໍຟ້ານາໍຝນົ. ເຖງິຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມ

ພາກເຫນອືມທີາ່ແຮງທາງດາ້ນພະລງັງານໄຟຟ້າ, ບ່ໍແຮ່ ແລະ ການທອ່ງທຽ່ວກໍ່ຄກືານພດັທະນາເຂດ

ຊາຍແດນ.

[2]. ການຫນັປ່ຽນໂຄງປະກອບເສດຖະກດິຂອງເຂດແຄວ້ນ

ການຫນັປ່ຽນໂຄງປະກອບເສດຖະກດິ ຢູເ່ຂດພາກເໜືອ: ຂະແຫນງກະສກິາໍ-ປ່າໄມ ້ ກວມເອົາ

ອດັຕາສວ່ນສງູ ແຕກ່ໍ່ມທີາ່ອຽ່ງຫລດຸລງົ, ໃນຂະນະທ່ີໂຄງປະກອບຂອງຂະແຫນງການອດຸສາຫະກາໍ

ແລະ ບໍລິການເພ່ີມຂຶນ້ເມ ື່ອທຽບໃສ່ ປີ 2005. ເຂດພາກເໜືອມທີາ່ແຮງ ແຕກ່ານພດັທະນາອດຸສາຫະ

ກາໍແມນ່ຍງັບ່ໍທນັພດັທະນາເທ່ືອ, ປະຈບຸນັມພີຽງແຕເ່ຂື່ ອນໄຟຟ້າຈາໍນວນຫນຶ່ ງ, ການຂດຸຄ ົນ້ບ່ໍແຮຂ່ະ

ຫນາດນອ້ຍ ແລະ ບາງອາຊບີຫດັຖະກາໍ ແລະ ການປງຸແຕງ່ອາຫານແບບຄອບຄວົຍງັມບ່ໍີຫຼາຍ.

ການຫນັປ່ຽນໂຄງປະກອບເສດຖະກດິ ຢູເ່ຂດພາກກາງ: ການປ່ຽນແປງທາງດາ້ນໂຄງປະກອບ

ແມນ່ມທີາ່ອຽ່ງໄປໃນທິດທາງອນັດຽວກນັ ອດັຕາສວ່ນກະສກິາໍຫລດຸລງົ ແລະ ຂະແຫນງການອດຸສາ

ຫະກາໍ ແລະ ບໍລິການເພ່ີມຂຶນ້. ສະເພາະເຂດພາກກາງຂະແຫນງບໍລິການ ຈະກວມເອົາອດັຕາສວ່ນ

ຫລາຍກວາ່. ເຖງິຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມ ການຜະລິດຢູພ່າກກາງ ຍງັສມຸຢູເ່ຂດທົ່ງພຽງລຽບຕາມແມນ່ ໍາ້ຂອງ 

ແລະ ຂະແຫນງການບໍລິການແມນ່ການຄາ້ລວມທງັການຄາ້ຊາຍແດນ, ການທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ການຂນົ

ສ ົ່ງ.

ການຫນັປ່ຽນໂຄງປະກອບເສດຖະກດິ ຢູເ່ຂດພາກໃຕ:້ ເຂດພາກໃຕຂ້ອງລາວມທ່ີີຕ ັງ້ສາໍຄນັໃນ

ສາມລຽ່ມເສດຖະກດິສາກນົ ແລະ ມທີາ່ແຮງໃນການຂະຫຍາຍຕວົພໍສມົຄວນ. ກະສກິາໍເປັນຂະແຫນງ

ການທ່ີກວມເອົາຫລາຍກວາ່ 50% ຂອງເສດຖະກດິຂອງພາກແຕກ່ໍ່ມທີາ່ອຽ່ງຫລດຸລງົເຊ່ັນກນັ.

5
ເພ່ືອສາມາດ ເຫັນໄດສ້ະພາບເສດຖະກດິ ຂອງພາກ ກມົສະຖຕິິໄດນ້າໍໃຊ ້ ວທີິການ ການຄາດຄະເນ ໂດຍອງີໃສລ່ວມຍອດ ຜະລິດຕະພນັ ຂອງ 

ສປປ ລາວ ແລະ ໂຄງປະກອບ ຂອງ ເນືອ້ທ່ີ ການຜະລິດກະສກິາໍ , ບນັດາຫວົຫນວ່ຍ ວສິາຫະກດິ ແລະ ຜນົຜະລິດ ແບງ່ຕາມ ຂະແຫນງການ 

ເພ່ືອຈດັແບງ່ ໂຄງປະກອບ ລວມຍອດຜະລິດຕະພນັພາຍໃນໃນຂງົເຂດ. ເຖງິຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມ ຕວົເລກດ ັງ່ກາ່ວຈະຊີໃ້ຫ ້ ເຫັນພາບລວມ ແລະ 

ໃນຕ່ໍຫນາ້ວຽກການການສາ້ງລະບບົການຄດິໄລ ່ເສດຖະກດິ ແລະ ຂໍມ້ນູ ຕາມ ພາກ ແມນ່ຈາໍເປັນທ່ີສດຸ.
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ສະຫລບຸແລວ້ເຫັນວາ່ ໂຄງປະກອບເສດຖະກດິຂອງ 3 ພາກ ແມນ່ມຄີວາມແທດເຫມາະກບັ

ທາ່ອຽ່ງພາວະວໄິສ ເຊິ່ ງແມນ່ກດົເກນຂອງປະເທດກໍ່ຄື ພາກທ່ີຢູໃ່ນໄລຍະຕ ົນ້ຂອງຂະບວນການຫນັ

ເປັນອດຸສາຫະກາໍ, ເຊິ່ ງເຫັນວາ່ການຜະລິດສນິຄາ້ຂະຫນາດນອ້ຍ ເພ່ືອການຊມົໃຊຂ້ອງຕນົເອງຫລາຍ

ກວາ່ ການຜະລິດທ່ີເປັນສນິຄາ້ຂະຫນາດໃຫຍ.່ ເຖງິຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມ, ການປ່ຽນແປງຍງັຊີໃ້ຫເ້ຫັນເຖງິ

ການບກຸເບກີທາ່ແຮງຂອງທອ້ງຖິ່ນ. ລວມຍອດຜະລິດຕະພນັພາຍໃນຢູເ່ຂດພາກກາງ ໃນສກົປີ

2009-2010 ປະມານ 1.142 ໂດລາ, ໃນຂະນະທ່ີພາກເຫນອື ປະມານ 771 ໂດລາ ແລະ

ພາກໃຕ້ ປະມານ 718 ໂດລາ ໃນປີ 2009-2010 ຄາດວາ່ລວມຍອດຜະລິດຕະພນັພາຍໃນ

ໂດຍສະເລຍ່ ຈະສບືຕ່ໍເພ່ີມຂຶນ້ ເມ ື່ອທຽບໃສ່ 2008-2009, ພາກກາງຈະຢູໃ່ນລະດບັ ປະມານ

1.400 ໂດລາ, ພາກເຫນອື ປະມານ 500 ໂດລາ ແລະ ພາກໃຕ້ ປະມານ 783 ໂດລາ. ເຫັນວາ່

ລວມຍອດຜະລິດຕະພນັພາຍໃນຕ່ໍຫວົຄນົ ແມນ່ມຄີວາມແຕກຕາ່ງກນັພໍສມົຄວນ ລະຫວາ່ງແຂວງ 

ໂດຍສະເພາະບນັດາແຂວງທ່ີມອີດັຕາສວ່ນຄວາມທກຸຍາກສງູ, ມເີນືອ້ທ່ີການຜະລິດຫນອ້ຍ ແລະ 

ຈາໍນວນຫວົຫນວ່ຍວສິາຫະກດິ ແລະ ຫາ້ງຮາ້ນຫນອ້ຍ. ການຜະລິດໃນຂງົເຂດອດຸສາຫະກາໍ ແລະ

ການບໍລິການ ເຫັນວາ່ສມຸຢູໃ່ນເຂດຕວົເມອືງໃຫຍ່ເທ່ົານ ັນ້.

ຕາຕະລາງ 9: ໂຄງປະກອບເສດຖະກດິ ແລະ ລວມຍອດຜະລິດຕະພນັພາຍໃນຕ່ໍຫວົຄນົ

ຕາມພາກ ສະເລຍ່ ແຕ່ 2006-2010

ອດັຕາການເຕີບໂຕ 

GDP (%)

ໂຄງປະກອບເສດຖະກດິ ລາຍໄດສ້ະເລຍ່ຕ່ໍຫວົຄນົ 

(ໂດລາສະຫະລດັ)ກະສິກາໍ (%) ອດຸສາຫະກາໍ (%) ບໍລິການ (%)

ພາກເຫນອື : 8,45 55,63 21,20 23,07 771

ແຂວງ ຜ ົງ້ສາລີ 6,72 53,44 25,77 20,78 720

ແຂວງ ຫຼວງນ ໍາ້ທາ 7,81 69,74 14,52 15,73 668

ແຂວງ ບ່ໍແກວ້ 7,65 49,04 19,07 31,92 1.004

ແຂວງ ອດຸມົໄຊ 10,86 58,34 20,54 21,10 651

ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ 9,36 47,00 18,00 35,00 821

ແຂວງ ໄຊຍະບລີູ 8,41 48,83 25,1 25,36 1.057

ແຂວງ ຫວົພນັ 8,97 65,6 14,14 20,24 397

ແຂວງ ຊຽງຂວາງ 7,78 53,08 32,46 14,43 852

ພາກກາງ : 9,94 40,67 34,03 22,81 1.142

ແຂວງ ວຽງຈນັ 8,69 48,55 39,54 11,91 751

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 11,85 19,64 44,67 35.55 2.148

ແຂວງ ບໍລິຄາໍໄຊ 7,8 38,03 27,27 34,19 1.029

ແຂວງ ຄາໍມວ່ນ 10,84 44,81 36,28 17,14 887

ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ 10,5 52,33 22,4 25,27 897

ພາກໃຕ້ : 10,65 46,87 24,04 29,09 718

ແຂວງ ຈາໍປາສກັ 9,76 45 26,3 28,7 1.097

ແຂວງ ສາລະວນັ 10,14 56,86 18,41 24,73 710

ແຂວງ ອດັຕະປື 12,28 36,01 36,36 27,6 654

ແຂວງ ເຊກອງ 10,43 49,6 15,08 35,31 412



48

[3]. ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັບນັດາໂຄງການ ແລະ ກດິຈະກາໍທ່ີພ ົນ້ເດ່ັນ

ກ. ເຂດພາກເໜືອ:

ການພດັທະນາໄດສ້ມຸໃສກ່ານພດັທະນາກະສກິາໍ ແລະ ພດັທະນາຊນົນະບດົ, ການພດັທະນາ

ຕວົເມອືງໂດຍຕດິພນັກບັການກໍ່ສາ້ງພ້ືນຖານອດຸສາຫະກາໍ, ການບໍລິການ ແລະ ພດັທະນາທາງດາ້ນ

ສງັຄມົ ເພ່ືອແນໃສກ່ານຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກ ແລະ ຄວາມແຕກໂຕນ ລະຫວາ່ງແຂວງ ແລະ

ພາກ. ການພດັທະນາໄດສ້ມຸໃສໂ່ຄງລາ່ງພ້ືນຖານ ເຊ່ັນ:

- ໄດສ້ບືຕ່ໍກໍ່ສາ້ງ ແລະ ສອ້ມແປງບນັດາລະບບົຊນົລະປະທານ, ເສ້ັນທາງ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງ

ຫມ ໍແລະ ອື່ ນໆ ເຊ່ັນ: ລະບບົຊນົລະປະທານນ ໍາ້ແສງ, ນ ໍາ້ແທ,້ ນ ໍາ້ມາ້ວ-ນ ໍາ້ແຫນນ້;

- ສາໍເລັດການກໍ່ສາ້ງເສ້ັນທາງ R3 (ບ່ໍເຕັນ-ຫວ້ຍຊາຍ), ສາໍເລັດການກໍ່ສາ້ງ ແລະ ຍກົລະດບັ

ທາງຫລວງນ ໍາ້ທາ-ນາແລ; -ກາໍລງັດາໍເນນີການກໍ່ສາ້ງເສ້ັນທາງ 2W (ເມອືເງນິ-ປາກແບງ່), ທາງເລກ

2E (ເມອືງຂວາ-ໄຕຈາງ), ທາງ1D (ທາງຍດຸທະສາດປ້ອງກນັຊາດ-ປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ ຊຽງ

ຂວາງ-ບໍລິຄາໍໄຊ); ສາໍເລັດການກໍ່ສາ້ງຕາ້ນເຈື່ອນຕາມລາໍນ ໍາ້ຂອງເຂດເມອືງຕ ົນ້ເຜ້ີງ.

- ໄດສ້າໍເລັດໂຄງການສາຍສ ົ່ງໄຟຟ້າເມອືງງອຍ-ເມອືງວຽງຄາໍ ແຂວງຫລວງພະບາງ, ສາຍສ ົ່ງ

ໄຟຟ້າແຮງກາງ 7 ເມອືງ (ເມອືງໄຊ-ເມອືງງາ-ເມອືງແບງ-ເມອືງຮນຸ-ເມອືງປາກແບງ, ເມອືງນາໝ້ໍ

ແລະ ເມອືງຫຼາ) ແຂວງອດຸມົໄຊ ແລະ ສາຍສ ົ່ງແຮງກາງ ແຕເ່ມອືງນ ໍາ້ທາ-ເມອືງນາແລ ແຂວງ 

ຫລວງນ ໍາ້ທາ. ສາໍເລັດການກໍ່ສາ້ງ ສະຖານໄີຟຟ້າ ຢູເ່ມອືງໄຊ ແລະ ເມອືງນາໝ້ໍ, ສາໍເລັດການກໍ່ສາ້ງ 

ສາຍສ ົ່ງໄຟຟ້າແຮງສງູ 115 KV ຈາກ ສປ.ຈນີ ຫາເມອືງນາໝ້ໍ ແຂວງອດຸມົໄຊ. ຟ້ືນຟ ູແລະ ສອ້ມ

ແປງພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງທ່ີໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ ໃນປີ 2008 ສາໍເລັດເປັນຢາ່ງດ.ີ

- ໄດກ້ໍ່ສາ້ງ ແລະ ສອ້ມແປງບນັດາລະບບົຊນົລະປະທານ ເຊ່ັນ: ຊນົລະປະທານນ ໍາ້ແສງ,

ນ ໍາ້ແທ,້ ນ ໍາ້ມາ້ວ-ນ ໍາ້ແໜນ້ ແລະ ອື່ ນໆ.

- ໄດສ້ ົ່ງເສມີໃຫປ້ະຊາຊນົປກູພືດເປັນສນິຄາ້ ເປັນຕ ົນ້ ແມນ່ຂະບວນການປກູສາລີ ຢູ່ ແຂວງ

ໄຊຍະບລີູ ຈາກ 95.000 ໂຕນໃນປີ 2005 ມາເປັນ 328.196 ໂຕນ ໃນປີ 2010 ແລະ ຍງັມ ີ

ແຂວງອດຸມົໄຊ, ບ່ໍແກວ້, ຫວົພນັ ແລະ ຊຽງຂວາງ ເພ່ືອຕອບສະຫນອງໃຫຕ້ະຫລາດ ເຊ່ັນ: ໄທ,

ສປ.ຈນີ ແລະ ສສ.ຫວຽດນາມ. ຄຽງຄູກ່ນັນ ັນ້, ກໍ່ໄດມ້ກີານສ ົ່ງເສມີພາກເອກະຊນົພາຍໃນ ແລະ

ຕາ່ງປະເທດລງົທຶນປກູພືດອດຸສາຫະກາໍເປັນຕ ົນ້ແມນ່ ຢາງພາລາ.

- ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ພດັທະນາແຫລງ່ທອ່ງທຽ່ວແບບທາໍມະຊາດ, ວດັທະນະທາໍ ເຊ່ັນ: ໂຄງການ

ທອ່ງທຽ່ວຊຸມຊນົ, ໂຄງການຈດັສນັເທດສະການ ເພ່ືອດງຶດດູນກັທອ່ງທຽ່ວ ຢູສ່ະຖານທ່ີທ່ີມຊີື່ ສຽງ

ເຊ່ັນ: ຫລວງພະບາງ, ວງັວຽງ, ເມອືງສງິ, ຊຽງຂວາງ,…. ປບັປງຸພ້ືນຖານບໍລິການການທອ່ງທຽ່ວ,

ຍກົລະດບັການບໍລິການ, ການທອ່ງທຽ່ວ, ການຄາ້ຂາຍຕາມຊາຍແດນ ກໍ່ໄດຮ້ບັການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ

ເປັນຢາ່ງດ.ີ

- ວຽກງານການສກຶສາ ໄດມ້ກີານສບືຕ່ໍປບັປງຸ ແລະ ສະຫນອງອປຸະກອນການສກຶສາຕາມເຂດ

ກຸມ່ບາ້ນພດັທະນາ ແລະ ການສກຶສາຊ ັນ້ສງູ, ສາໍເລັດການສາ້ງຕ ັງ້ມະຫາວທິະຍາໄລ ສພຸາ ນວຸງົ ຢູ່

ແຂວງຫລວງພະບາງ.

- ດາ້ນສາທາລະນະສກຸ ກໍ່ມກີານສາ້ງຕ ັງ້ກອງທຶນປະກນັສຂຸະພາບຂອງຊຸມຊນົ ເພ່ືອສາ້ງເງ ື່ອນ

ໄຂສະດວກໃນການເຂ້ົາປ່ິນປວົ.
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ຄຽງຄູກ່ບັການພດັທະນາພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ ແລະ ການພດັທະນາຕວົເມອືງ ພວກເຮົາສາ

ມາດສະຫລບຸຜນົໄດຮ້ບັຂອງ ການຜະລິດ ກໍ່ຄກືານພດັທະນາອນັພ ົນ້ເດ່ັນຢູເ່ຂດພາກເຫນອື ຄ:ື ການ

ຜະລິດເຂ້ົາ ແລະ ພືດເປັນສນິຄາ້ ຢູແ່ຂວງໄຊຍະບລີູ, ບ່ໍແກວ້; ການລຽ້ງງວົ ຢູໄ່ຊຍະບລີູ ແລະ

ລຽ້ງຫມູ ຢູແ່ຂວງຫວົພນັ; ການປກູຕ ົນ້ໄມອ້ດຸສາຫະກາໍ ເຊ່ັນ: ຢາງພາລາ, ຊາ, ອອ້ຍ ຢູ່

ແຂວງຜ ົງ້ສາລີ, ຫລວງນ ໍາ້ທາ, ອດຸມົໄຊ; ການພດັທະນາການຄາ້ຊາຍແດນລາວ-ຈນີ ຢູແ່ຂວງ

ຫລວງນ ໍາ້ທາ, ແລະ ລາວ-ໄທ ຢູແ່ຂວງບ່ໍແກວ້ ແລະ ໄຊຍະບລີູ, ລາວ-ຫວຽດນາມ ຢູແ່ຂວງຫວົພນັ;

ການພດັທະນາການທອ່ງທຽ່ວໃນຫລາຍຮບູແບບຢູ່ ແຂວງ ຫລວງພະບາງ; ການພດັທະນາຫດັ

ຖະກາໍ, ຕ ໍາ່ຫກູ, ທໍໄຫມ, ຈກັສານ ຢູບ່ນັດາແຂວງພາກເຫນອື; ການຂດຸຄ ົນ້ຄາໍ ຢູເ່ມອືງລອງ ແຂວງ

ຫລວງນ ໍາ້ທາ. ເຖງິແມນ່ວາ່, ການຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກຈະຫລດຸລງົດ ັງ່ທ່ີໄດສ້ະເຫນີ ລະອຽດໃນຂໍ້

3.3.1 ແລະ ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 2 ແຕແ່ຂວງຫວົພນັ ກໍ່ຍງັເປັນແຂວງທ່ີມອີດັຕາ ສວ່ນຄວາມທກຸ

ຍາກທ່ີສງູທ່ີສດຸ ຖາ້ທຽບໃສບ່ນັດາແຂວງພາກເຫນອື, ໃນຂະນະທ່ີ ແຂວງໄຊຍະບລີູ ເປັນແຂວງທ່ີມ ີ

ອດັຕາສວ່ນຄວາມທກຸຍາກຕ ໍາ່ທ່ີສດຸ.

ຂ. ເຂດພາກກາງ:

ເຂດພາກກາງ ເປັນເຂດທ່ີມທີາ່ແຮງທາງດາ້ນທ່ີຕ ັງ້, ການຜະລິດ, ພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ, ການ

ຕດິຕ່ໍພາຍໃນ ແລະ ສາກນົ. ບນັດາທົ່ງພຽງໄດຖ້ກືນາໍໃຊເ້ຂ້ົາໃນການຜະລິດເປັນສນິຄາ້ ແລະ ສາ

ມາດສ ົ່ງອອກໄປຕາ່ງປະເທດ. ແຂວງທ່ີມກີານຜະລິດເຂ້ົາ ແລະ ພືດສງູກວາ່ຫມູແ່ມນ່ ແຂວງສະ

ຫວນັນະເຂດ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ, ວຽງຈນັ, ຄາໍມວ່ນ; ການລຽ້ງສດັໃຫຍ່ ຢູ່ ແຂວງຊຽງຂວາງ,

ສະຫວນັນະເຂດ, ວຽງຈນັ ສະເພາະການລຽ້ງຫມແູມນ່ຢູ່ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ແລະ ບໍລິຄາໍໄຊ;

ການລຽ້ງປາກະຊງັ ພ ົນ້ເດ່ັນທ່ີສດຸ ແມນ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ, ວຽງຈນັ ແລະ ຄາໍມວ່ນ; ການຂດຸ

ຄ ົນ້ໄຟຟ້າ ຢູແ່ຂວງຄາໍມວ່ນ, ວຽງຈນັ ແລະ ແຮທ່າດ ເພ່ືອການສ ົ່ງອອກ ຢູແ່ຂວງສະຫວນັນະເຂດ,

ຊຽງຂວາງ; ການຜະລິດຊມິງັ ຢູແ່ຂວງ ວຽງຈນັ, ສະຫວນັນະເຂດ; ສາ້ງນຄິມົອດຸສາຫະກາໍ ຢູນ່ະ

ຄອນຫລວງວຽງຈນັ 2 ບອ່ນ ຄ:ື ນຄິມົອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ຫລກັ 21 ມເີນືອ້ທ່ີ 110 ເຮັກຕາ

ແລະ ນຄິມົອດຸສາຫະກາໍນະຄອນຫລວງ (VIP); ການພດັທະນາພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງຂອງ ຕວົເມອືງ

ຄນັທະບລີູ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ ແລະ ປາກເຊ; ການພດັທະນາເຂດອດຸສາຫະກາໍ ຢູແ່ຂວງ

ສະຫວນັນະເຂດ.

ອນັທ່ີພ ົນ້ເດ່ັນທ່ີສດຸແມນ່ໄດສ້ມຸໃສກ່ານສາ້ງນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ ຊຶ່ ງໄດດ້າໍເນນີກດິຈະກາໍ

ການກໍ່ສາ້ງ ຕ ົນ້ຕໍ:

- ໄດກ້ະກຽມສະເຫລີມສະຫລອງການສາ້ງຕ ັງ້ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ ຄບົຮອບ 450 ປີ ຢາ່ງ

ເປັນຂະບວນຟດົຟ້ືນທົ່ວປວງຊນົ ເປັນຕ ົນ້: ໄດປ້ບັປງຸເສ້ັນທາງຕາ່ງໆພາຍໃນນະຄອນຫລວງ, ປບັປງຸ

ເດີ່ ນທາດຫລວງ, ສວນໄຊເສດຖາ.

- ໄດດ້າໍເນນີການສາ້ງເສ້ັນທາງດງົໂດກ-ດງົໂພສີ (ທາງ 450 ປີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ),

ປບັປງຸ ທາງເລກ 9 (ສະຫວນັນະເຂດ-ເຊໂນ), ທາງເລກ 12 (ທາ່ແຂກ-ຍມົມະລາດ), ກໍ່ສາ້ງທາງ 

ກາສີ-ເມອືງນານ, ໄດເ້ປີດນາໍໃຊເ້ສ້ັນທາງລດົໄຟວຽງຈນັ-ຫນອງຄາຍ, ສາໍເລັດການກໍ່ສາ້ງຂວົຂາ້ມນ ໍາ້ 

ຂອງສະຫວນັນະເຂດ-ມກຸດາຫານ ແລະ ວາງສລີາລຶກໂຄງການກໍ່ສາ້ງຂວົຂາ້ມນ ໍາ້ຂອງ ແຂວງຄາໍ

ມວ່ນ-ນະຄອນພະນມົ, ສາໍເລັດການກໍ່ສາ້ງທາງເລກ 1 ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ. ເປີດນາໍໃຊສ້ະໜາມ
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ບນິສະຫວນັນະເຂດຄືນໃໝ່ ແລະ ດາໍເນນີການກໍ່ສາ້ງຕາ້ນເຈື່ອນແຄມຂອງຢູນ່ະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 

ແລະ ສວນເຈົາ້ອະນວຸງົ.

- ສາໍເລັດການກໍ່ສາ້ງເຂື່ ອນໄຟຟ້າ ນ ໍາ້ລິກ ½, ນ ໍາ້ເທີນ 2 ແລະ ກາໍລງັທດົລອງດາໍເນນີການ

ຜະລິດ, ກາໍລງັກໍ່ສາ້ງໂຄງການເຂື່ ອນໄຟຟ້າເທີນຫີນບນູພາກຂະຫຍາຍ, ເປີດນາໍໃຊໂ້ຮງງານຊມີງັ

ວງັວຽງແຫງ່ທີ 2, ໂຮງງານຊມີງັ ແຂວງຄາໍມວ່ນ; ເປີດໂຮງງານຜະລິດນ ໍາ້ຕານ, ກໍ່ສາ້ງ ໂຮງງານປງຸ

ແຕງ່ທອງແດງ, ປງຸແຕງ່ກ ົ່ວທ່ີ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ, ດາໍເນນີການກໍ່ສາ້ງສາຍສ ົ່ງໄຟຟ້າແຮງກາງ-

ຕ ໍາ່ ໄປສູ່ 8 ບາ້ນຂອງນະຄອນຫລວງ (ບາ້ນຫມາກນາວດງົ, ດງົບອງ, ພດັທະນາ, ໂພໄຊ, ທາ່ເດື່ ອ,

ຈດັສນັ, ຫວ້ຍສະກນັ ແລະ ດອນຫມາກໂມ) ແລະ 12ເຂດຈດຸສມຸເມອືງພີນຕາດໄຮ.

- ສາໍເລັດການສາ້ງສະຫນາມກລິາ ແລະ ເປັນເຈົາ້ພາບ ການແຂງ່ຂນັຊເີກມ ຄ ັງ້ທີ 25.

ນອກນ ັນ້, ກໍ່ໄດສ້າໍເລັດໂຄງການກໍ່ສາ້ງອານສຸອນສະຖານປະທານສພຸານວຸງົ (ໂຄງການກໍ່ສາ້ງ

ສວນ 21 ມນີາ) ທ່ີ ແຂວງຄາໍມວ່ນ; ໄດເ້ອົາໃຈໃສບ່ລູະນະສອ້ມແປງ ແລະ ຟ້ືນຟບູນັດາໂຄງການທ່ີ

ເສຍຫາຍຈາກໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ ໃນປີ 2008. ການລຽ້ງງວົ, ຄວາຍ, ຫມູ (ແບບເປັນຟາມ), ໄກ່ (ແບບ

ເປັນຟາມ), ລຽ້ງແບ,້ ລຽ້ງປາກະຊງັ ແລະ ປາຫນອງທາໍມະຊາດ ມກີານຂະຫຍາຍຕວົ; ສາໍລບັການ

ພດັທະນາວຽກການບໍລິການ, ວຽກການທ່ອງທຽ່ວ, ສກຶສາ, ສາທາລະນະສກຸ, ການພດັທະນາສມີແືຮງ

ງານ ແລະ ວຽກຮວ່ມມກືບັຕາ່ງປະເທດ. ບນັດາແຂວງກໍ່ໄດເ້ອົາໃຈໃສຈ່ດັຕ ັງ້ປະຕິບດັດຂີຶນ້ກວາ່ເກົ່ າ;

ແຂວງທ່ີມອີດັຕາສວ່ນຄວາມທກຸຍາກຕ ໍາ່ກວາ່ຫມູ ່ ຢູເ່ຂດພາກກາງ ແມນ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ.

ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ແລະ ບໍລິຄາໍໄຊ ເປັນແຂວງທ່ີມ ີ ອດັຕາສວ່ນຄວາມທກຸຍາກຫລດຸລງົຫລາຍ

ທ່ີສດຸທຽບໃສບ່ນັດາແຂວງອື່ ນໆ. ເຖງິຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມ ໃນພາກກາງ ອດັຕາສວ່ນຄວາມທກຸຍາກແມນ່

ຫລດຸລງົຕ ໍາ່ກວາ່ໃນລະດບັຊາດ (ລະອຽດເບິ່ ງເອກະສານຊອ້ນ 2).

ຄ. ເຂດພາກໃຕ:້

ຄຽງຄູກ່ບັການພດັທະນາການກໍ່ ພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ ທ່ີໄດສ້ະເຫນໃີນການຕລີາຄາຂະແຫນງການ

ຂໍ້ 3.1.5 ຂາ້ງເທີງນ ັນ້ ຍງັມບີາງໂຄງການສະເພາະທ່ີສມຸໃສກ່ານພດັທະນາການຜະລິດເຂດພາກໃຕ້

ຄ:ື

- ໄດເ້ອົາໃຈໃສກ່ໍ່ສາ້ງ ແລະ ສອ້ມແປງລະບບົຊນົລະປະທານ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ສ ົ່ງເສມີປະຊາຊນົ

ປກູເຂ້ົານາແຊງ ແລະ ການປກູພືດຕາ່ງໆ ເຊ່ັນ: ປກູກະລ ໍາ່ປີ, ຜກັກາດ, ຫມາກແຫນງ່.

- ການລຽ້ງສດັ ເຊ່ັນ: ລຽ້ງງວົ, ຄວາຍ, ຫມ,ູ ໄກ,່ ການລຽ້ງປາກະຊງັ, ແບ້ ກໍ່ໄດຂ້ະຫຍາຍຕວົ

ຂຶນ້ຕື່ ມ. ສບືຕ່ໍພດັທະນາຕາມແຜນແມບ່ດົການເຊື່ ອມໂຍງເຂດ 3 ຫລຽ່ມເສດຖະກດິ ເຊ່ັນ: ໂຄງການ

ກໍ່ສາ້ງທາງແຕເ່ມອືງທາ່ແຕງ-ບາ້ນແບງ່ (ທຶນຊວ່ຍເຫລືອໃນໂຄງການພດັທະນາເຂດ 3 ຫລຽ່ມ),

ການກໍ່ສາ້ງທາງ 15A ແລະ ກໍ່ສາ້ງຂວົຂາ້ມນ ໍາ້ເຊໂດນ. ກໍ່ສາ້ງທາງເລກ 14A (ຂວົຂາ້ມປາກເຊ-

ຊາຍແດນລາວ-ກາໍປເູຈຍ); ກໍ່ສາ້ງເສ້ັນທາງເຊກອງ-ດກັຈງຶ-ຊາຍແດນຫວຽດນາມ; ຍກົລະດບັ ແລະ

ສອ້ມແປງສະຫນາມບິນປາກເຊ. ນອກຈາກນ ັນ້, ຍງັໄດເ້ອົາໃຈໃສກ່ໍ່ສາ້ງ ແລະ ສອ້ມແປງລະບບົຊນົ

ລະປະທານ, ຊຸກຍູສ້ ົ່ງເສມີປະຊາຊນົປກູເຂ້ົາ ແລະ ປກູພືດຕາ່ງໆເຊ່ັນ: ກະລ ໍາ່ປີ, ຜກັກາດ, ຫມາກ

ແຫນງ່; ລຽ້ງສດັ ເຊ່ັນ: ງວົ, ຄວາຍ, ຫມ,ູ ໄກ່ ແລະ ອື່ ນໆ.
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- ໄດສ້ືບຕ່ໍກໍ່ສາ້ງສາຍສ ົ່ງໄຟຟ້າແຮງກາງ-ຕ ໍາ່ ໄປສູ່ 6 ບາ້ນເຂດຊາຍແດນລາວ-ໄທ ເມອືງ

ສຂຸມຸມາ (ສາໍເລັດແລວ້ 4 ບາ້ນ) ແລະ ເລ່ີມດາໍເນນີການກໍ່ສາ້ງສາຍສ ົ່ງ ໄປ 26 ບາ້ນຊາຍແດນ

ລາວ-ກາໍປເູຈຍ ເມອືງມນຸລະປະໂມກ ແຂວງຈາໍປາສກັ.

- ສມົທບົກບັຂະແຫນງການສບືຕ່ໍ ປບັປງຸຂອດການບໍລິການ ການຄາ້ຜາ່ນແດນຕາມເຂດດາ່ນ

ຕາ່ງໆ; ພດັທະນາສະຖານທ່ີທອ່ງທຽ່ວ ເພ່ືອດງຶດດູນກັທອ່ງທຽ່ວ, ສບືຕ່ໍເອົາໃຈໃສພ່ດັທະນາວຽກງານ

ການສກຶສາ ແລະ ສະຫນອງອປຸະກອນການສກຶສາ.

- ຕດິຕາມ ແລະ ເຝ້ົາລະວງັການລະບາດຂອງພະຍາດໄຂຫ້ວດັສດັປີກ.

- ໄດສ້າໍເລັດການຈດັຕ ັງ້ແຂງ່ຂນັກລິາແຫງ່ຊາດ ທ່ີແຂວງຈາໍປາສກັ; ການພດັທະນາສມີແືຮງ

ງານ ແລະ ວຽກງານອື່ ນໆ ກໍ່ໄດຮ້ບັການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັດຂີຶນ້ກວາ່ເກົ່ າ.

ຈາກການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັດ ັງ່ກາ່ວ ໄດເ້ຮັດໃຫບ້ນັດາແຂວງທ່ີຢູເ່ຂດພາກໃຕໄ້ດຮ້ບັການພດັ

ທະນາ ບ່ໍວາ່ຈະເປັນການຜະລິດກະສິກາໍ, ອດຸສາຫະກາໍ ກໍ່ຄກືານບໍລິການ ຊຶ່ ງສະແດງອອກ ຄ:ື

ແຂວງຈາໍປາສກັ ເປັນແຂວງທ່ີມອີດັຕາສວ່ນຄວາມທກຸຍາກຕ ໍາ່ກວາ່ຫມູໃ່ນເຂດພາກໃຕ ້ ແລະ ຂອບ

ເຂດທົ່ວປະເທດ, ສວ່ນແຂວງອດັຕະປື ແມນ່ມອີດັຕາສວ່ນຄວາມທກຸຍາກຕ ໍາ່ກວາ່ອດັຕາຄວາມທກຸ

ຍາກສະເລຍ່ລະດບັຊາດ (ລາຍລະອຽດເບິ່ ງເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 2). ຜນົຜະລິດທ່ີພ ົນ້ເດ່ັນທ່ີສດຸໃນ

ຂງົເຂດກະສກິາໍແມນ່ກາເຟ, ຫມາກຖ ົ່ວ, ມນັຝຣ ັງ່, ຢາສບູ ແລະ ຜກັ ຊຶ່ ງແຂວງຈາໍປາສກັ ເປັນ

ແຂວງທ່ີມກີານຜະລິດສງູທ່ີສດຸ.ສວ່ນການປກູຢາງພາລາແມນ່ໄດປ້ກູຢູທ່ກຸໆແຂວງຂອງພາກໃຕ.້ ນອກ

ຈາກນ ັນ້, ການພດັທະນາຕວົເມອືງທ່ີສາໍຄນັຂອງພາກເຊ່ັນ: ເມອືງປາກເຊ, ເມອືງໄຊເສດຖາ, ເມອືງ

ລະນາມ ແລະ ເມອືງສາລະວນັ ກໍ່ໄດຮ້ບັການປບັປງຸ ຊຶ່ ງເຮັດໃຫກ້ານຄມົມະນາຄມົຂນົສ ົ່ງສິນຄາ້ 

ແລະ ໂດຍສານມຄີວາມຄອ່ງຕວົ. ບນັດາຕວົເມອືງທ່ີມບີດົບາດເປັນເສ້ັນທາງເຊື່ ອມຕ່ໍລະຫວາ່ງສນູກາງ

ກບັ ເຂດຜະລິດສິນຄາ້ ແລະ ບນັດາຕະຫລາດບໍລິໂພກພາຍໃນຂງົເຂດເຊ່ັນ: ສາມກັຄໄີຊ, ທາ່ໂທມ 

(ອດັຕະປື), ຄງົເຊໂດນ (ສາລະວນັ), ທາ່ແຕງ (ເຊກອງ), ປາກຊອ່ງ, ປະທມຸພອນ (ຈາໍປາສກັ)

ກໍ່ໄດຮ້ບັການເອົາໃຈໃສກ່ໍ່ສາ້ງ, ປບັປງຸ ແລະ ຈະສບືຕ່ໍບລູະນະຮກັສາ. ຂະແຫນງອດຸສາຫະກາໍ

ປງຸແຕງ່ອາຫານເຊ່ັນ: ການປງຸແຕງ່ກາເຟ, ຊາ, ປງຸແຕງ່ໄມໄ້ດມ້ກີານຂະຫຍາຍຕວົດ;ີ ຕະຫລາດ

ຊາຍແດນໄດຮ້ບັການພດັທະນາຢາ່ງຈະແຈງ້ ແລະ ຕດິພນັກບັການພດັທະນາ ແລະ ສ ົ່ງເສມີການ

ທອ່ງທຽ່ວ (ລາຍລະອຽດດາ້ນການທອ່ງທຽ່ວ ແມນ່ສະເໜີ ໃນຂໍ ້3.1.3).

3.3. ການພດັທະນາຂງົເຂດສງັຄມົ

ຄຽງຄູ່ກັບການພັດທະນາດ້ານເສດຖະກິດຢ່າງແຂງແຮງນ້ັນພັກ ແລະ ລັດຖະບານເຮົາກ່ໍໄດ້ເອົາ

ໃຈໃສ່ພັດທະນາຂົງເຂດວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ເພ່ືອປັບປຸງຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ

ບັນດາເຜ່ົາ ໃຫ້ນັບມ້ືນັບດີຂ້ຶນ; ພ້ອມກັນນ້ັນ, ກ່ໍໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມສູງ ເພ່ືອຍົກດັດສະນີຫມາຍດ້ານ

ສັງຄົມໃຫ້ສູງຂ້ຶນແລະຫຍັບເຂ້ົາໃກ້ກັບບັນດາປະເທດອ້ອມຂ້າງ ແລະພາກພ້ືນ, ໃນແຕ່ລະປີ ໄດ້ເພ່ີມ

ອັດຕາສ່ວນການລົງທຶນຂອງລັດໃນຂົງເຂດສັງຄົມໃຫ້ສູງຂ້ຶນຕາມລໍາດັບ ເຊ່ິງສະແດງອອກໃນບາງວຽກ

ງານພ້ົນເດ່ັນດ່ັງນ້ີ:
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3.3.1. ການພດັທະນາຊນົນະບດົ-ລຶບລາ້ງຄວາມທກຸຍາກ ແລະ ການພດັທະນາເຂດຈດຸສມຸ

[1]. ການພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ລຶບລາ້ງຄວາມທກຸຍາກ

ສປປ ລາວ ແມນ່ປະເທດໜ່ຶງທ່ີນອນຢູໃ່ນບນັດາປະເທດ ທ່ີມອີດັຕາຄວາມທກຸຍາກສງູ ໃນຂງົ

ເຂດປະເທດອາຊຕີາເວັນອອກ ແລະ ປາຊຟິີກ. ຈາກການສາໍຫລວດການຊມົໃຊ້ ແລະ ການໃຊຈ້າ່ຍ

ຂອງຄວົເຮອືນສກົປີ 2007-2008 ອດັຕາຄວາມທກຸຍາກແມນ່ 27,6% 6 . ຕວົເລກດ ັງ່ກາ່ວໂດຍສມົ

ທຽບກບັບນັດາປະເທດເພ່ືອນບາ້ນ ໂດຍສະເພາະແມນ່ຫວຽດນາມ, ກາໍປເູຈຍ ແລະ ໄທ ເຫັນວາ່ຍງັ

ຂອ້ນຂາ້ງສງູສມົຄວນ; ສະພາບຄວາມທກຸຍາກດ ັງ່ກາ່ວມລີກັສະນະໜກັໜວ່ງຫຼາຍໃນເຂດຊນົນະບດົ 

ແລະ ຫາ່ງໄກສອກຫລີກ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ຢູໃ່ນເຂດເມອືງຈດຸສມຸບລິູມະສດິທາງພາກເໜືອ ແລະ ພາກ

ໃຕ.້ ໃນຂະນະດຽວກນັ, ບນັຫາຄວາມບ່ໍເທ່ົາທຽມກນັລະຫວາ່ງຜູທ້ກຸ ແລະ ຜູຮ້ ັງ່ ກໍ່ ເປັນອກີບນັຫາ

ໜ່ຶງທ່ີກດົໜວ່ງຕ່ໍການຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກ.

-ໂດຍຍດຶໝັນ້ໃນອດຸມົການ ແລະ ຄາດໝາຍສູຊ້ນົຂອງພກັ-ລດັ ທ່ີພະຍາຍາມລຶບລາ້ງຄວາມ

ທກຸຍາກຂອງປະຊາຊນົໃຫໄ້ດໂ້ດຍພ້ືນຖານພາຍໃນປີ 2010, ບນັລເຸປ້ົາໝາຍສະຫດັສະຫວດັດາ້ນ

ການພດັທະນາໃນປີ 2015 ແລະ ນາໍພາປະເທດຊາດຫລດຸພ ົນ້ອອກຈາກປະເທດດອ້ຍພດັທະນາໃນປີ

2020 ນ ັນ້, ວຽກງານແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກໄດກ້າຍເປັນພາລະກດິ ແລະເປັນວຽກງານບລິູມະສດິໜ່ຶງທ່ີ

ສາໍຄນັຂອງລດັຖະບານໃນຂງົເຂດວຽກງານພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງປະເທດ. ໃນໄລຍະຜາ່ນ

ມາ, ລດັຖະບານໄດມ້ມີາດຕະການ, ແຜນງານ, ສມຸທຶນຮອນ ແລະ ບກຸຄະລາກອນ ໃສກ່ານແກໄ້ຂ

ຄວາມທກຸຍາກ ໂດຍຕດິພນັກບັວຽກງານພດັທະນາຊນົນະບດົ ກໍ່ຄືການສາ້ງບາ້ນ ແລະ ກຸມ່ບາ້ນພດັ

ທະນາໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ໂດຍໄດກ້າໍນດົເຂດຈດຸສມຸບລິູມະສດິໃນການແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກ

ແລະ ນະໂຍບາຍພິເສດຕ່ໍເຂດຫາ່ງໄກສອກຫີຼກທ່ີມເີງ ື່ອນໄຂຫຍຸງ້ຍາກ ແລະ ເຂດທ່ີໝ ັນ້ການປະຕວິດັ

ເກົ່ າ.

ຜາ່ນການປະຕບິດັຕວົຈງິກໍ່ໄດມ້ຄີວາມຄບືໜາ້ ແລະ ສາມາດບນັລຜຸນົສາໍເລັດທ່ີເປັນໜາ້ເພ່ິງພໍ

ໃຈຈາໍນວນໜ່ຶງ ເປັນຕ ົນ້ໄດສ້ມຸໃສກ່ານສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດ ໃນການວາງແຜນພດັທະນາກຸມ່ບາ້ນ

ໃຫແ້ກພ່ະນກັງານວາງແຜນຂ ັນ້ທອ້ງຖິ່ນໄດທ້ງັໝດົ 2.760 ຄນົ, ສາໍເລັດການສາ້ງແຜນພດັທະນາກຸມ່

ບາ້ນແບບມສີວ່ນຮວ່ມທງັໝດົ 133 ກຸມ່ບາ້ນໃນ 69 ເມອືງທກຸຍາກ, ລວມມ ີ 1.620 ໂຄງການ.

ເຊີ່ ງໄລຍະຜາ່ນມາລດັຖະບານໄດອ້ະນມຸດັງບົປະມານ ເພ່ືອສມຸໃສໂ່ຄງການພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ

ແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກມທີງັໝດົ 491 ໂຄງການ, ມນູຄາ່ 124 ຕືກ້ບີ. ກອງທຶນພດັທະນາບາ້ນໄດຮ້ບັ

ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັຢູ່ 528 ບາ້ນ, ມສີະມາຊກິ 34.856 ຄອບຄວົ, ໃນ 54 ເມອືງ, ໃນນີມ້ ີ

46 ເມອືງທກຸຍາກທ່ີສດຸ, 4 ເມອືງທກຸຍາກ ແລະ 4 ເມອືງທ່ີບ່ໍທກຸຍາກ, ມທຶີນໝນູວຽນທງັໝດົ

42,53 ຕືກ້ບີ, ທຶນສະສມົຂອງປະຊາຊນົ 6,78 ຕືກ້ບີ, ມທີງັໝດົ 1664 ໂຄງການ; ທະນາຄານສ ົ່ງ

ເສມີກະສກິາໍ ໄດປ່້ອຍສນິເຊື່ ອໃຫຊ້າວກະສິກອນເພ່ືອນາໍໄປປກູຝງັ, ລຽ້ງສດັ ແລະ ເຮັດທລຸະກດິຂະ

ໜາດນອ້ຍໃນ 140 ເມອືງ, ມີ 4.152 ບາ້ນ ແລະ 130.000 ຄອບຄວົເປັນຈາໍນວນເງນິສິນເຊື່ ອທງັ

6
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ໝດົ 1.284 ຕືກ້ບີ. ທະນາຄານນະໂຍບາຍສາມາດປ່ອຍສນິເຊື່ ອທງັໝດົ 805,55 ຕືກ້ບີ, ໃນ

46ເມອືງ, 1.171 ບາ້ນ, 65.431 ຄອບຄວົ. ສາມາດຂະຫຍາຍໜວ່ຍບໍລິການໄດ້ 33 ແຫງ່ ໃນທົ່ວ

ປະເທດ. ກອງທຶນຫຸຼດຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກ (ທລຍ) ໄດດ້າໍເນນີການເຄື່ ອນໄຫວຢາ່ງຕ ັງ້ໜາ້ຢູ່

5 ແຂວງ ເປ້ົາໝາຍ ຊຶ່ ງມ ີ 21 ເມອືງທກຸຍາກ, 161 ກຸມ່ບາ້ນ, 1.900 ບາ້ນມງີບົປະມານເຂ້ົາ ໃນ 

ການປະຕບິດັໂຄງການຕວົຈງິ 203 ຕືກ້ບີ, ມີ 1.673 ໂຄງການ (ໄລຍະ 2006-2010). ນອກຈາກ

ນີ,້ ກໍ່ຍງັມກີອງທຶນພດັທະນາບາ້ນ ແລະ ກຸມ່ທອ້ນເງນິຕາ່ງໆຕື່ ມອກີເຊ່ັນ: ກອງທຶນພດັທະນາຂອງ

ຊາວບາ້ນເອງ, ກອງທຶນ ແລະ ກຸມ່ທອ້ນເງນິຂອງສະຫະພນັແມຍ່ງິ, ຊາວໜຸມ່, ສະຫະພນັ

ກາໍມະບານ, ແນວລາວສາ້ງຊາດ, ກອງທຶນນ ໍາ້ລິນ, ທະນາຄານເຂ້ົາ, ທະນາຄານສດັ, ສະຫະກອນ

ສນິເຊື່ ອ, ເງນິຝາກປະຢດັ ແລະ ກອງທຶນອື່ ນໆຊຶ່ ງອງົການແນວລາວສາ້ງຊາດ, ບນັດາອງົການຈດັຕ ັງ້

ມະຫາຊນົ, ອງົການຈດັຕ ັງ້ສາກນົສະຖາບນັການເງນິອື່ ນໆໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູດາ້ນທຶນຮອນ ແລະ

ໄດນ້າໍພາຈດັຕ ັງ້ຂຶນ້ຢູບ່າ້ນຕາ່ງໆໃນທົ່ວປະເທດ.

ບນົພ້ືນຖານດ ັງ່ກາ່ວ ໄດເ້ຮັດໃຫອ້ດັຕາຄວາມທກຸຍາກຫລດຸລງົໃນລະດບັທ່ີໜາ້ພໍໃຈ ຄວາມ

ທກຸຍາກໃນແງກ່ານຊມົໃຊໄ້ດຫ້ລດຸລງົ, ການຄ ໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານໄດຮ້ບັການປບັປງຸ ແລະ ສດິ

ໃນການຄອບຄອງຊບັສນິໄດເ້ພ່ີມຂຶນ້. ອງີໃສຜ່ນົການສາໍຫລວດການຊມົໃຊ້ ແລະ ການໃຊຈ້າ່ຍທ່ີໄດ້

ເກບັກາໍໃນທກຸໆ 5 ປີ ເລ່ີມແຕສ່ກົປີ 1992-1993 ຫາສກົປີ 2007-2008 ສາມາດເຫັນໄດຢ້າ່ງຊດັ

ເຈນວາ່ທາ່ອຽ່ງຄວາມທກຸຍາກຂອງ ສປປ ລາວ ໃນລະດບັແຂວງ, ພາກ ແລະ ລະດບັຊາດແມນ່

ຫລດຸລງົຕາມລາໍດບັ. ແຕປີ່ 1992-1993 ອດັຕາຄວາມທກຸຍາກແມນ່ 46% ຫລດຸລງົເປັນ 39,1%

ໃນປີ 1997-1998, 33,5% ໃນປີ 2002-20037ແລະ 27,6% ໃນປີ 2007-2008 ແລະ ສກົປີ

2009-2010 ຍງັເຫືຼອປະມານ 26%. ຈາກຕວົເລກດ ັງ່ກາ່ວສງັເກດໄດວ້າ່ ໃນຊວ່ງໄລ ຍະແຕສ່ກົປີ

1992-1993 ຫາສກົປີ 1997-1998 ການຫລດຸລງົຂອງອດັ ຕາຄວາມທກຸຍາກໃນລະດບັຊາດແມນ່

ຫລດຸລງົຫລາຍໃນໄລຍະ 10 ປີ. ໃນຂະນະດຽວກນັນ ັນ້, ໃນເຂດຈດຸສມຸບລິູມະສດິ (ໝາຍເຖງີເມອືງ

ທກຸຍາກທ່ີສດຸ) ຄວາມທກຸຍາກໄດຫຸຼ້ດລງົໃນອດັຕາສວ່ນທ່ີຫຼາຍກວາ່ເມອືງອື່ ນ. ນອກຈາກນ ັນ້, ພ້ືນ

ຖານໂຄງລາ່ງຈາໍນວນໜ່ຶງເປັນຕ ົນ້ແມນ່ຖະໜນົຫນົທາງ,ໄຟຟ້າ, ນ ໍາ້ປະປາ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ ຫລື

ສກຸສາລາທ່ີຮບັໃຊໃ້ຫຫ້ລາຍໆບາ້ນ ແລະ ກຸມ່ບາ້ນໃນ 47ເມອືງທກຸຍາກ ໄດຮ້ບັການພດັທະນາ ແລະ 

ປບັປງຸດຂີຶນ້ເປັນກາ້ວໆ.

ຄວາມທກຸຍາກໃນແຕລ່ະພາກ: ພາກເໜືອ, ພາກກາງ, ແລະ ພາກໃຕ້ ແມນ່ຫລດຸລງົເປັນ

ລາໍດບັ. ເຊິ່ ງສະແດງໃຫເ້ຫັນດ ັງ່ນີ:້

ພາກເໜືອ: ອດັຕາຄວາມທກຸຍາກໃນເຂດຕວົເມອືງແມນ່ຫລດຸລງົຈາກ 30,6% ໃນສກົປີ 

2002-2003 ເປັນ 14,6% ໃນສກົປີ 2007-2008 ແລະ ໃນເຂດຊນົນະບດົຫລດຸລງົຈາກ 39,1%

ໃນສກົປີ 2002-2003 ເປັນ 36,5% ໃນສກົປີ 2007-2008. ໃນນ ັນ້, ອດັຕາສວ່ນຄວາມທກຸຍາກ

ຕ ໍາ່ກວ່າໝູຢູ່ເ່ຂດພາກເໜືອ ແມນ່ແຂວງໄຊຍະບລີູ ເຊິ່ ງຫລດຸລງົຈາກ 25,0%, ໃນສກົປີ 2002-03

7ທາ່ອຽ່ງຄວາມທກຸຍາກໃນ ສປປ ລາວ ສກົປີ 1992-03 ຫາ 2002-03 ສນູສະຖຕິິແຫງ່ຊາດ, ຄະນະກາໍມະການແຜນການ ແລະ 

ການລງົທຶນ.
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ເປັນ 15,7% ໃນສກົປີ 2007-2008, ຖດັມາແມນ່ ແຂວງຫລວງພະບາງ ອດັຕາສວ່ນຄວາມທກຸ

ຍາກຫລດຸລງົຈາກ 39,5% ໃນສກົປີ 2002-2003 ເປັນ 27,2% ໃນສກົປີ 2007-2008, ໃນຂະນະທ່ີ

ແຂວງຫວົພນັ ຊ ໍາ້ພດັມອີດັຕາສວ່ນຄວາມທກຸຍາກສງູເຖງິ 50,5%.

ພາກກາງ: ອດັຕາຄວາມທກຸຍາກໃນເຂດຕວົເມອືງແມນ່ 20,1% ໃນສກົປີ 2002-2003 ເປັນ

22,2% ໃນສກົປີ 2007-2008, ໃນເຂດຊນົນະບດົແມນ່ຫລດຸລງົຈາກ 39,0% ໃນສກົປີ 2002-2003

ມາເປັນ 33,5% ໃນສກົປີ 2007-2008. ໃນນ ັນ້, ແຂວງທ່ີມອີດັຕາສວ່ນຄວາມທກຸຍາກຕ ໍາ່ກວາ່ໝູຢູ່່

ເຂດພາກກາງ ແມນ່ແຂວງບໍລິຄາໍໄຊ ເຊິ່ ງຫລດຸລງົຈາກ 28,7% ໃນສກົປີ 2002-2003 ເປັນ 21,5%

ໃນສກົປີ 2007-2008 ແລະ ແຂວງທ່ີມອີດັຕາຄວາມທກຸຍາກສງູກວາ່ໝູໃ່ນເຂດພາກກາງ ແມນ່

ແຂວງຊຽງຂວາງ ມເີຖງິ 42% ໃນສກົປີ 2007-2008.

ພາກໃຕ:້ ໃນເຂດຕວົເມອືງແມນ່ຫລດຸລງົຈາກ 12,8% ໃນສກົປີ 2002-2003 ມາເປັນ

11,3% ໃນສກົປີ 2007-2008 ແລະ ໃນເຂດຊນົນະບດົ ແມນ່ຫລດຸລງົຈາກ 35,5% ໃນສກົປີ

2002-2003 ມາເປັນ 25,5% ໃນສກົປີ 2007-2008 ໃນນ ັນ້, ຢູພ່າກໃຕແ້ຂວງທ່ີມອີດັຕາຄວາມທກຸ

ຍາກຕ ໍາ່ກວາ່ໝູແ່ມນ່ແຂວງຈາໍປາສກັ ຄືຫລດຸລງົຈາກ 18,4% ໃນສກົປີ 2002-2003 ມາເປັນ 10%

ໃນສກົປີ 2007-2008, ກງົກນັຂາ້ມແຂວງເຊກອງ ມີ 51,8% ໃນສກົປີ 2007-2008 ເຊິ່ ງເປັນແຂວງ

ທ່ີທກຸຍາກກວາ່ໝູໃ່ນພາກໃຕ.້ (ລາຍລະອຽດເບິ່ ງຕາຕະລາງຊອ້ນທາ້ຍ2).

ຮບູສະແດງ 7: ອດັຕາສວ່ນຄວາມທກຸຍາກ ແຕປີ່ 1992-1993 ຫາ 2007-2008
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ເຖງິຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມ, ອດັຕາຄວາມທກຸຍາກຂອງ ສປປ ລາວ ແມນ່ຍງັຂອ້ນຂາ້ງສງູຖາ້ສມົທຽບ

ໃສບ່ນັດາປະເທດໃນພາກພ້ືນ ເຊິ່ ງບນັຫາດ ັງ່ກາ່ວເຫັນວາ່ຍງັຮນຸແຮງຫລາຍໃນເຂດພາກເໜືອທຽບໃສ່

ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້
8 ; ພອ້ມກນັນ ັນ້, ຈາກການວໄິຈຍງັຊີໃ້ຫເ້ຫັນວາ່ການຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸ

ຍາກ ແມນ່ຍງັຂຶນ້ກບັທ່ີຕ ັງ້ພມູສນັຖານເຊ່ັນ: ເຂດຊາຍແດນຕິດກບັຫວຽດນາມ ຍງັເປັນເຂດທ່ີມຄີວາມ

8ບົດລາຍງານ ສະພາບຄວາມທຸກຍາກ ຂອງ ສ ປ ປ ລາວ ແຕ່ປີ 2002/03-2007/08, ກົມສະຖິຕິ
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ທກຸຍາກຫຼາຍປະມານ 54,5%, ເຂດຊາຍແດນຕດິກບັພະມາ້ ແມນ່ 28,2% ແລະ ກາໍປເູຈັຍ ແມນ່ 

23,1%; ໃນຂະນະທ່ີເຂດລຽບຕາມແມນ່ ໍາ້ຂອງ ເຊິ່ ງສວ່ນໃຫຍ່ແມນ່ຊາຍແດນຕິດກບັໄທ ຄວາມທກຸ

ຍາກ ໃນປີ 2007-2008 ແມນ່ 16,1%. ເຖງີວາ່ອດັຕາສວ່ນຄວາມທກຸຍາກ ຫລດຸລງົ 3,8% ຕ່ໍປີ 

ແຕຄ່ວາມບ່ໍສະເຫມພີາບພດັເພ່ີມຂຶນ້ຈາກ 32,6% ເປັນ 35,4% ຫລື ເພ່ີມຂຶນ້ 1,7% ຕ່ໍປີ. (ລາຍ

ລະອຽດສະເຫນເີບິ່ ງຕາຕະລາງຊອ້ນທາ້ຍ 2). ເຖງິແມນ່ວາ່ອດັຕາຄວາມບ່ໍສະເໝີພາບຈະຢູໃ່ນລະ

ດບັຕ ໍາ່ກວາ່ບນັດາປະເທດໃນຂງົເຂດກໍ່ຕາມ, ແຕທ່າ່ອຽ່ງ ດ ັງ່ກາ່ວກໍ່ຍງັຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີນົໄກກະຈາຍ

ລາຍໄດ ້ ແລະ ການສາ້ງວຽກເຮັດງານທາໍ ລວມທງັການແກໄ້ຂການເຮັດວຽກນອກລະດກູານກະສກິາໍ

ໃຫທ້ ົ່ວເຖງິ ແລະ ເຫມາະສມົ.

ຕາຕະລາງ10:ອດັຕາຄວາມທກຸຍາກຂອງບນັດາແຂວງ ໃນທົ່ວປະເທດເປັນ (%)

ລ/ດ ຊື່ ແຂວງ 2002-2003

(Lecs III)

2007-2008

(Lecs IV)

I ພາກເໜືອ

ແຂວງຫວົພນັ 51.5 50.5

ແຂວງຜ ົງ້ສາລີ 50.8 46.0

ແຂວງຊຽງຂວາງ 41.6 42.0

ແຂວງອດຸມົໄຊ 45.1 33.7

ແຂວງບ່ໍແກວ້ 21.1 32.6

ແຂວງຫລວງນ ໍາ້ທາ 22.8 30.5

ແຂວງຫລວງພະບາງ 39.5 27.2

ແຂວງໄຊຍະບລີູ 25.0 15.7

II ພາກກາງ

ແຂວງຄາໍມວ່ນ 33.7 31.4

ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ 43.1 28.5

ແຂວງວຽງຈນັ 19.0 28.0

ແຂວງບໍລິຄາໍໄຊ 28.7 21.5

ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ 16.7 15.2

III ພາກໃຕ້

ແຂວງເຊກອງ 41.8 51.8

ແຂວງສາລະວນັ 54.3 36.3

ແຂວງອດັຕະປື 44.0 24.6

ແຂວງຈາໍປາສກັ 18.4 10.0

ຕີລາຄາບນັດາປດັໄຈທ່ີເປັນທາ່ແຮງ ແລະ ເອືອ້ອາໍນວຍ ໃຫແ້ກກ່ານຫຸຼດຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກ

ໃນໄລຍະຜາ່ນມາ:

 ການເຕບີໂຕທາງດາ້ນເສດຖະກດິທ່ີເຂັມ້ແຂງ ແລະ ຕ່ໍເນື່ອງ: ໃນໄລຍະຜາ່ນມາເສດຖະກດິ

ໂດຍລວມຂອງ ສປປ ລາວ ແມນ່ມກີານຂະຫຍາຍຕວົ ເລ່ີມແຕມ່ກີານຫນັປ່ຽນນະໂຍບາຍເສດຖະກດິ
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ແບບລວມສນູມາເປັນເສດຖະກດິຕະຫລາດ, ເຫັນໄດວ້າ່ລວມຍອດຜະລິດຕະພນັພາຍໃນຕ່ໍຫວົຄນົເພ່ີມ

ຂຶນ້ຕາມລາໍດບັ. ການຂະຫຍາຍຕວົທ່ີສາມາດເຫັນໄດຢ້າ່ງຊດັເຈນ ແມນ່ໃນພາກການຜະລິດອດຸສາຫະ

ກາໍ ແລະ ກະສກິາໍຂອງປະຊາຊນົ ແມນ່ມກີານເພ່ີມຂຶນ້ຕະຫລອດ, ຈາໍນວນໂຮງຈກັໂຮງງານຂະໜາດ

ໃຫຍ ່ ແລະ ຂະໜາດນອ້ຍກໍ່ມກີານຂະຫຍາຍຕວົຢາ່ງກວ້າງຂວາງ. ໃນພາກການຜະລິດສິນຄາ້

ກະສິກາໍຂອງປະຊາຊນົ ກໍ່ມກີານຂະຫຍາຍຕວົຢາ່ງເປັນຂະບວນ ແລະ ມໜ່ໍີແໜງໃໝເ່ກດີຂຶນ້ໃນ

ຫລາຍໆທອ້ງຖິ່ນ, ເຊິ່ ງການຜະລິດທ່ີພ ົນ້ເດ່ັນແມນ່: ສາລີ, ອອ້ຍ, ຖ ົ່ວເຫືຼອງ, ຊາ, ກາເຟ ແລະ ອື່ ນໆ

ລວມທງັຂະບວນການປກູພືດ, ຕ ົນ້ໄມອ້ດຸສາຫະກາໍ ເພ່ືອສ ົ່ງອອກ, ການລຽ້ງສດັປະເພດຕາ່ງໆທ່ີເປັນລກັ

ສະນະຟາມແມນ່ເກດີຂຶນ້ຫຼາຍໃນທອ້ງຖິ່ນ
9.

 ການເຕບີໂຕທາງດາ້ນການຊມົໃຊຕ່ໍ້ຫວົຄນົ: ລະດບັການຊມົໃຊຕ່ໍ້ຫວົຄນົຂອງປະຊາຊນົລາວ

ແມນ່ມກີານເຕບີໂຕເປັນລາໍດບັ ເລ່ີມແຕສ່ກົປີ 1992-1993 ເປັນຕ ົນ້ມາ. ອດັຕາການເຕບີໂຕຂອງຄວົ

ເຮອືນທ່ີມລີະດບັການຊມົໃຊສ້ງູກວາ່ເສ້ັນຄວາມທກຸຍາກ ແມນ່ສງູກວາ່ອດັຕາການເຕບີໂຕຂອງຄວົ

ເຮອືນທ່ີມລີະດບັການຊມົໃຊຕ້ ໍາ່ກວາ່ເສ້ັນຄວາມທກຸຍາກ. ຈາກທາ່ແຮງເສດຖະກດິທ່ີມກີານຂະຫຍາຍ

ຕວົຕະຫລອດໄລຍະທີຜາ່ນມາສ ົ່ງຜນົໃຫປ້ະຊາຊນົມລີາຍໄດທ່ີ້ດຂີຶນ້ເປັນກາ້ວໆ. ສິ່ ງດ ັງ່ກາ່ວນີ,້ ກາຍ

ເປັນປດັໄຈໜ່ຶງທ່ີສາໍຄນັເຮັດໃຫອ້ດັຕາຄວາມທກຸຍາກ ໂດຍລວມຫລດຸລງົ. ການຊມົໃຊສ້ະເລຍ່

ຕ່ໍເດອືນຂອງຄວົເຮອືນແມນ່ເພ່ີມຂຶນ້ໂດຍສະເລຍ່ 14,8% ຕ່ໍປີ, ໃນນ ັນ້ຕວົເມອືງ ເພ່ີມຂຶນ້ປະມານ

12% ແລະ ຊນົນະບດົແມນ່ 16,4%. ແຂວງທ່ີມກີານຊມົໃຊຂ້ອງຄວົເຮອືນເພ່ີມຂຶນ້ສງູສດຸແມນ່ແຂວງ

ໄຊຍະບລີູ ເພ່ີມຂຶນ້ເຖງິ 22.5% ຕ່ໍປີ (ຫລື 2,8 ເທ່ືອ ໃນປີ 2007-2008 ເມ ື່ອທຽບໃສປີ່ 2002-

2003), ເຊິ່ ງເພ່ີມຂຶນ້ສງູກວາ່ລະດບັສະເລຍ່ຂອງທົ່ວປະເທດ.

 ການສມຸໃສໃ່ນການແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກຢູທ່ອ້ງຖິ່ ນ: ການຈດັສນັງບົປະມານ ແລະ ບນັດາ

ໂຄງການທ່ີສມຸໃສວ່ຽກງານພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກໃນລະດບັແຂວງ ໂດຍ

ສະເພາະແມນ່ເຂດຈດຸສມຸບລິູມະສດິ ໃນໄລຍະຜາ່ນມາເຫັນວາ່ມກີານເຕບີໂຕຫລາຍ. ບນັດາຂະແໜງ

ການ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນໄດອ້ະນມຸດັທຶນເຂ້ົາໃນວຽກງານພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ແກໄ້ຂຄວາມທກຸ

ຍາກກໍ່ຄກືານສາ້ງບາ້ນ ແລະ ກຸມ່ບາ້ນພດັທະນາໃນແຕລ່ະປີປະມານ 300-350 ກວາ່ຕືກ້ບີ, ສະ

ເພາະສກົປີ 2008-2009 ມເີຖງິ 296 ຕື້ກບີ, ລວມມີ 440 ໂຄງການ, ໃນນ ັນ້ລດັຖະບານຈດັສນັສະ

ເພາະມີ 36 ຕື້ກບີ ແລະ 164 ໂຄງການ10. ຈາກທາ່ແຮງດ ັງ່ກາ່ວນີ ້ໄດເ້ຮັດໃຫອ້ດັຕາຄວາມທກຸຍາກ

ໃນແຕລ່ະແຂວງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດມກີານຫລດຸລງົຢາ່ງຕ່ໍເນື່ອງ.

 ການພດັທະນາຊນົນະບດົ: ແມນ່ວຽກທ່ີສາໍຄນັ ແລະ ເປັນວຽກບລິູມະສດິຈດຸສມຸໃນການພດັ 

ທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ລະດບັພາກພ້ືນ. ໃນໄລຍະຜາ່ນມາລດັຖະບານໄດເ້ອົາໃຈໃສສ່ະໜບັສະໜນູ 

ອດຸສາຫະກາໍຂະໜາດນອ້ຍ ໄປຄຽງຄູກ່ບັການສາ້ງວຽກເຮັດງານທາໍ, ປບັປງຸ ແລະ ສ ົ່ງເສມີລະບບົ 

ເຄອືຂາ່ຍການຂນົສ ົ່ງ ແລະ ສື່ ສານ  ແລະ ປບັປງຸເງ ື່ອນໄຂການດາໍລງົຊວີດິຂອງປະຊາຊນົ ໃນເຂດ
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ຊນົນະບດົ ໂດຍຜາ່ນການຊຸກຍູກ້ານຜະລິດແບບຄອບຄວົຫນັໄປສູກ່ານຜະລິດແບບສນິຄາ້ ແລະ ຕະ

ຫຼາດ, ການສາ້ງເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ອາໍນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫແ້ກປ່ະຊາຊນົຜູທ່ີ້ບ່ໍມຄີວາມສາມາດໃນ

ການປະກອບອາຊບີ ແລະ ດາໍເນນີທລຸະກດິ ແມນ່ໄດຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຢາ່ງກວາ້ງຂວາງລວມທງັການ

ຕອບສະໜອງສນິເຊື່ ອ ແລະ ການເຂ້ົາເຖງິຕະຫຼາດ. ໃນສກົປີ 2007-2008 ອດັຕາສວ່ນຂອງບາ້ນ

ທ່ີມຕີະຫຼາດ 51%. ນອກຈາກນີ,້ ກໍ່ໄດມ້ກີານຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັນະໂຍບາຍທ່ີດນິ, ການມອບກາໍມະສດິ

ນາໍໃຊທ່ີ້ດນິທ່ີຍາວນານໃຫແ້ກປ່ະຊາຊນົຜູເ້ຮັດການຜະລິດ ເພ່ືອພດັທະນາປ່າແລະປກູໄມໄ້ລຍະຍາວ.

ໃນສກົປີ 2007-2008 ສະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່ 95% ຂອງຄວົເຮອືນທງັໝດົແມນ່ເປັນເຈົາ້ຂອງທ່ີດນິ.

ທງັໝດົນ ັນ້ໄດເ້ຮັດໃຫຄ້ວາມທກຸຍາກຢູເ່ຂດຊນົນະບດົແມນ່ຫຸຼດລງົຈາກ 37,6% ໃນສກົປີ 2002-03

ມາເປັນ 31,7% ໃນສກົປີ 2007-2008. ການເຂ້ົາເຖງິລະບບົພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງທ່ີຈາໍເປັນກໍ່ໄດຮ້ບັ

ການປບັປງຸດຂີຶນ້ເປັນກາ້ວໆ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ຈາໍນວນບາ້ນທ່ີມໂີຮງຮຽນປະຖມົໃນບາ້ນ ແມນ່ເພ່ີມຂຶນ້

ຈາກ 79% ໃນສກົປີ 2002-2003 ມາເປັນ 89% ໃນສກົປີ 2007-2008, ສະເພາະບາ້ນໃນເຂດ

ຊນົນະບດົແມນ່ເພ່ີມຂຶນ້ຈາກ 80% ໃນສກົປີ 2002-2003 ມາເປັນ 91% ໃນສກົປີ 2007-2008,

ສິ່ ງດ ັງ່ກາ່ວນີ້ ເຮັດໃຫອ້ດັຕາການຮູໜ້ງັສໂືດຍລວມແມນ່ເພ່ີມຂຶນ້ຈາກ 85% ໃນສກົປີ 2002-2003

ມາເປັນ 87% ໃນສກົປີ 2007-2008. ຄຽງຄູກ່ບັການສກຶສາ, ການເຂ້ົາເຖງິການບໍລິການດາ້ນສາ

ທາລະນະສກຸກໍ່ ເພ່ີມຂຶນ້ເຊ່ັນກນັ ໂດຍສະເພາະແມນ່ຢູເ່ຂດຫາ່ງໄກສອກຫີຼກ. ຈາກຕວົເລກໃນສກົປີ

2007-2008 ຊີໃ້ຫເ້ຫັນວາ່ 66% ຂອງບາ້ນແມນ່ມຖີງົຢາ ຫືຼ ຊຸດເຄື່ ອງມປືະຈາໍບາ້ນ ທຽບໃສ່ ສກົປີ

2002-2003 ມພີຽງແຕ່ 36%. ນອກຈາກນີກ້ານເຂ້ົາເຖງິພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງອື່ ນໆ ໃນເຂດຊນົນະບດົ

ໂດຍສະເພາະ ແມນ່ການນາໍໃຊໄ້ຟຟ້າແມນ່ມກີານເພ່ີມຂຶນ້ຫຼາຍທຽບໃສສ່ກົປີ 2002-2003 ແມນ່ລ່ືນ

ຄາດໝາຍປະມານ 50%. ທາງດາ້ນສຂຸະອານາໄມກໍ່ ເຫັນໄດຊ້ດັເຈນວາ່ 78% ຂອງຄວົເຮອືນທງັ

ໝດົແມນ່ສາມາດເຂ້ົາເຖງິນ ໍາ້ສະອາດ.

ຈາກຜນົການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໂຄງການຍດຸຕິການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ ແລະ ຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸ

ຍາກ ຕອ້ງການຫນັໃຫປ້ະຊາຊນົໄປເຮັດອາຊບີຄງົທ່ີອື່ ນໆແທນ ເຊິ່ ງມາຮອດປະຈບຸນັນີ້ ເນືອ້ທ່ີໄຮ່

ໝນູວຽນຍງັເຫລືອຢູ່ 76 ພນັເຮັກຕາ ແລະ ໄຮເ່ລ່ືອນລອຍແມນ່ 3,8 ພນັເຮັກຕາ (ຫລດຸລງົຈາກ

4,6 ພນັເຮັກຕາ) ໃນສກົປີ 2008-2009, ຖາ້ທຽບໃສໄ່ລຍະ 5 ປີທ່ີຜາ່ນມາແມນ່ຫລດຸລງົປະມານ

33%. ໄປຄຽງຄູກ່ບັການພດັທະນາເສດຖະກດິ, ການປບັປງຸລະບບົການປກົຄອງ ໃນຂ ັນ້ຮາກຖານກໍ່ມ ີ

ການປບັປງຸຢາ່ງໜກັແໜນ້ຂຶນ້ຕື່ ມ. ຖນັແຖວພະນກັງານໄດຮ້ບັການອບົຮມົຢາ່ງເຂັມ້ແຂງ ກາຍເປັນພະ 

ນກັງານຫຼກັແຫຼງ່ປະກອບເຂ້ົາໃນການຈດັຕ ັງ້ຂອງພກັ ແລະ ລດັຫຼາຍສມົຄວນ. ສິ່ ງດ ັງ່ກາ່ວນີແ້ມນ່ຜນົ

ສາໍເລັດໜ່ຶງທ່ີຢ ັງ້ຢືນໃຫເ້ຫັນ ເຖງິແນວທາງໃນການພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກ 

ຢາ່ງຮອບດາ້ນຂອງພກັ ໂດຍຖກືຕອ້ງ ແລະ ສອດຄອ່ງຕາມຍກຸສະໃໝ.

 ການຫນັຈາກການຜະລິດກະສິກາໍໄປສູອ່ດຸສາຫະກາໍ: ການປ່ຽນແປງຂອງໂຄງປະກອບເສດ

ຖະກດິໂດຍສະເພາະແມນ່ເລ່ັງໃສ່ 3 ຂະແໜງການຄື: ກະສກິາໍ-ປ່າໄມ,້ ອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ການ

ບໍລິການ ແມນ່ສ ົ່ງຜນົໂດຍກງົໃຫມ້ກີານປ່ຽນແປງອດັຕາສວ່ນຂອງຜນົຜະລິດ. ຈາກບດົລາຍງານການ

ຕລີາຄາຄວາມທກຸຍາກໃນ ສປປ ລາວ ປີ 2006 ຊີໃ້ຫເ້ຫັນວາ່ການເຕບີໂຕຂອງຂະແໜງອດຸສາ
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ຫະກາໍນບັແຕປີ່ 2000 ເປັນຕ ົນ້ມາ ແມນ່ມກີານຂະຫຍາຍຕວົເພ່ີມຂຶນ້ເຖງິ 12%11 . ຈາກປະກດົການ

ດ ັງ່ກາ່ວສາມາດອະທິບາຍໄດວ້າ່ ການເຕບີໂຕທາງດາ້ນຂະແໜງອດຸສາຫະກາໍ ຈະສ ົ່ງຜນົເຮັດໃຫ້

ປະຊາຊນົມລີະດບັລາຍໄດທ່ີ້ດຂີຶນ້ ແລະ ເຮັດໃຫລ້ະດບັຄວາມທກຸຍາກໂດຍລວມຫລດຸລງົເທ່ືອລະ

ກາ້ວ.

 ການພດັທະນາທາງດາ້ນຂະແໜງສຶກສາ ແລະ ສາທາລະນະສກຸເພ່ືອແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກ:

ການປບັປງຸວຽກງານດາ້ນການສກຶສາ ແລະ ສາທາລະນະສກຸຂອງລດັຖະບານໃນໄລຍະຜາ່ນມາ ເລ່ີມ

ແຕປີ່ 2001 ມກີານຂະຫຍາຍຕວົສງູ. ໃນປີ 2005 ການລງົທຶນດາ້ນຂະແໜງການສກຶສາທງັໝດົມ ີ

1.025,64 ຕື້ກບີ. ຈາກບດົລາຍງານສະຖຕິິປະຈາໍປີ 2008 ຊີໃ້ຫເ້ຫັນວາ່ດາ້ນການສກຶສາ, ຈາໍນວນ

ໂຮງຮຽນທງັພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ (ອະນບຸານ, ປະຖມົ, ມດັທະຍມົ, ວທິະຍາໄລ), ຈາໍນວນຄູ

ອາຈານ ແລະ ນກັຮຽນ ແມນ່ເພ່ີມຂຶນ້ຢາ່ງຕ່ໍເນື່ອງນບັແຕປີ່ 1990 ເປັນຕ ົນ້ມາ. ສິ່ ງດ ັງ່ກາ່ວນີແ້ມນ່ສ ົ່ງ

ຜນົເຮັດໃຫຈ້າໍນວນນກັຮຽນລງົທະບຽນຮຽນ, ອດັຕາການເຂ້ົາໂຮງຮຽນສດຸທິ ແລະ ອດັຕາການຮູໜ້ງັສື

ເພ່ີມຂຶນ້ໃນແຕລ່ະປີ. ສາໍລບັວຽກງານສາທາລະນະສກຸກໍ່ແມນ່ອກີຂະແໜງການໜ່ຶງທ່ີລດັຖະບານໄດໃ້ຫ້

ຄວາມສາໍຄນັ ແລະ ຖເືປັນວຽກບລິູມະສດິໃນໄລຍະຜາ່ນມາ. ສະເພາະໄລຍະປີ 2001-2005 ໄດ້

ອະນມຸດັທຶນທງັໝດົເຂ້ົາໃນຂະແໜງການສາທາລະນະສກຸ 96 ຕືກ້ບີລວມມີ 15 ໂຄງການ, ໃນນ ັນ້

12 ໂຄງການ ແມນ່ກຽ່ວກບັການພດັທະນາດາ້ນສຂຸະພາບ ແລະ ຄນຸນະພາບຊວີດິຂອງປະຊາຊນົ,

3 ໂຄງການ ແມນ່ກຽ່ວກບັການກໍ່ສາ້ງລະບບົການເງນິທ່ີຍນືຍງົ, ໂຄງການປບັປງຸກນົໄກ, ສາ້ງກດົລະ

ບຽບ ແລະ ກດົໝາຍເພ່ືອສຂຸະພາບ 12 . ຈາກບດົລາຍງານສະຖຕິປິະຈາໍປີ 2008 ສະແດງໃຫເ້ຫັນ

ອກີວາ່ຈາໍນວນໂຮງໝໍ, ສກຸສາລາ, ຈາໍນວນແພດ ແລະ ພະຍາບານແມນ່ມກີານເພ່ີມຂຶນ້ໃນແຕລ່ະປີ

ເຊິ່ ງສ ົ່ງຜນົເຮັດໃຫອ້ດັຕາການຕາຍລວມ, ອດັຕາການຕາຍຂອງແມ,່ ອດັຕາການຕາຍຂອງເດັກຫລດຸ

ລງົຕາມລາໍດບັ. ຈາກບນັດາປດັໄຈເຫລ່ົານີ ້ ເຮັດໃຫມ້າດຖານຊວີດິການເປັນຢູຂ່ອງປະຊາຊນົໄດຮ້ບັ

ການປບັປງຸດຂີຶນ້.

 ການພດັທະນາພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງເພ່ືອແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກ: ພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງທ່ີຈາໍເປັນຢູ່

ຊນົນະບດົ ເພ່ືອບໍລິການຮບັໃຊສ້ງັຄມົ ແລະ ການຜະລິດຂອງປະຊາຊນົເປັນຕ ົນ້ແມນ່ເສ້ັນທາງ,

ລະບບົໂທລະຄມົມະນາຄມົ, ໄຟຟ້າ ແລະ ອື່ ນໆໄດຮ້ບັການພດັທະນາຂຶນ້. ໃນປີ 2008 4.923

ບາ້ນ ແມນ່ມເີສ້ັນທາງທຽວໄດ້ 2 ລະດ,ູ ໃນທກຸໆເມອືງ ແລະ ປະມານ 60% ຂອງບາ້ນທງັໝດົ

ແມນ່ສາມາດຕດິຕ່ໍທາງໂທລະສບັໄດ້ ແລະ ປະມານ 49% ຂອງບາ້ນທງັໝດົສາມາດຊມົໃຊໄ້ຟຟ້າ13.

ນອກຈາກນີ,້ ຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ບ່ໍແຮ ່ ກໍ່ມຜີນົກະທບົທາງກງົ ແລະ ທາງອອ້ມຕ່ໍການ

ພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ແກໄ້ຂລຶບລາ້ງຄວາມທກຸຍາກ ຂອງປະຊາຊນົຢູບໍ່ລິເວນເຂດສາໍປະທານ 

ແລະ ບໍລິເວນເຂດພດັທະນາຂອງໂຄງການຕາ່ງໆເປັນຕ ົນ້ແມນ່ການຈດັສນັອາຊບີ ແລະ ການຕ ັງ້ຖິ່ນ

11
®ö©-ì¾ -̈¤¾ ¡¾-ªó-ì¾£¾-£¸¾´ê÷¡-¨¾¡-Ã ¦¯¯ ì¾¸, ñ®-ÁªÈ-À¢©-ê‰¤²¼¤ ¹¾-À¢©-²ø-¦ø¤Œ¡¾-ÍÐ©°Èº-£¸¾´ê÷¡-¨¾¡-Ã 15 ó̄

°È¾-´¾. ¦ø-¦½«òªò-Á¹È¤-§¾©, £½½-¡¿´½-¡¾-Á°¡¾ Áì½ ¡¾-ìö¤êô-.

12®ö©-ì¾ -̈¤¾-¡¾¥ñ©ª̃¤¯½ªò®ñ©-Á°-²ñ©ê½¾¸¼¡-¤¾-¦¾ê¾ì½½-¦÷¡ ó̄ 2001-2005-. ¡½§¸¤-¦¾ê¾ì½½-¦÷¡

13
®ö©-ì¾ -̈¤¾-°ö¦¿-Àìñ© ¢º¤-¡º¤-¯½§÷´ £½½-§ š¿ ²ñ©ê½¾-§ö½®ö© -Áì½ ìô®ìÉ¾¤-£¸¾´ê÷¡-¨¾¡-Á¹È¤-§¾©, ó̄ 2008
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ຖານຄງົທ່ີ, ການສາ້ງວຽກເຮັດງານທາໍ, ກດິຈະກາໍສາ້ງລາຍຮບັຂອງປະຊາຊນົ, ກໍ່ຄກືານພດັທະນາ

ພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ວດັທະນະທາໍ-ສງັຄມົອື່ ນໆເຊ່ັນ: ໂຄງການກໍ່ສາ້ງເຂື່ ອນ

ໄຟຟ້ານ ໍາ້ເທີນ 2, ໂຄງການນ ໍາ້ງ ື່ມ 2, ໂຄງການຂດຸຄ ົນ້ບ່ໍຄາໍເຊໂປນ ແລະ ໂຄງການອື່ ນໆ. ທງັໝດົ

ເຫລ່ົານີລ້ວ້ນແລວ້ແຕເ່ປັນເງ ື່ອນໄຂທ່ີເອືອ້ອາໍນວຍໃຫແ້ກກ່ານແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກ.

 ການເຕບີໂຕຂອງປະຊາກອນທ່ີກຽ່ວພນັກບັຄວາມທກຸຍາກ: ຂະໜາດຂອງພນົລະເມອືງ

ແລະ ການເຕບີໂຕຂອງພນົລະເມອືງ ແມນ່ຕດິພນັຢາ່ງສະໜິດແໜນ້ກບັການພດັທະນາ. ຈາກຜນົການ

ສາໍຫລວດການຊມົໃຊ ້ ແລະ ການໃຊຈ້າ່ຍຂອງຄວົເຮອືນໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່ຄນົທກຸສວ່ນຫລາຍ

ແມນ່ອາໄສຢູໃ່ນຄວົເຮອືນທ່ີມຂີະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ມອີດັຕາການເອື່ ອຍອງີສງູກວາ່ຄນົບ່ໍທກຸ. ຈາກ

ການສາໍຫລວດພນົລະເມອືງ ແລະ ທ່ີຢູອ່າໄສປີ 2005 ພບົວາ່ອດັຕາສວ່ນຂອງຄວົເຮອືນຂະໜາດ

ໃຫຍໃ່ນ ສປປ ລາວ ແມນ່ຫລດຸລງົຕາມລາໍດບັແຕປີ່ 1985-2005. ຢູໃ່ນ 47 ເມອືງບລິູມະສດິເຫັນ

ວາ່ຈາກສກົປີ 1992-1993 ຫາສກົປີ 1997-1998 ຄວາມທກຸຍາກແມນ່ເພ່ີມຂຶນ້ໄປພອ້ມໆກບັການ

ເພ່ີມຂຶນ້ຂອງຂະໜາດຂອງຄວົເຮອືນ ແລະ ໄລຍະຕ່ໍມານບັແຕສ່ກົປີ 1997-1998 ຫາສກົປີ 2002-

2003 ການຫລດຸລງົຂອງຄວາມທກຸຍາກແມນ່ຫລດຸລງົພອ້ມໆກບັການຫລດຸລງົຂອງຂະໜາດຄວົ

ເຮອືນ 14 ແລະ ໃນສກົປີ 2007-2008 ກໍ່ ເຊ່ັນກນັ 15 . ສິ່ ງດ ັງ່ກາ່ວນີຢ້ ັງ້ຢືນໃຫເ້ຫັນວາ່ການເຕບີໂຕ

ຢາ່ງຊາ້ໆຂອງພນົລະເມອືງແມນ່ມຄີວາມສາໍຄນັໃນການຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກ.

[2]. ການພດັທະນາເຂດຈດຸສມຸ 

ຜາ່ນມາລດັຖະບານ ໄດເ້ອົາໃຈໃສໃ່ນການປບັປງຸຊວີດິການເປັນຢູຂ່ອງປະຊາຊນົ ໃນເຂດຈດຸ 

ສມຸພດັທະນາ 6 ເຂດຂອງສນູກາງເຊ່ັນ: ເມອືງໄຊສມົບນູ ແຂວງວຽງຈນັ (ຂດຸສມຸຜາລະແວກ, ຈດຸ

ສມຸເມອືງອາ່ວ, ຈດຸສມຸເມອືງອອ້ມ, ຈດຸສມຸລອ່ງແຈງ້), ແຂວງຊຽງຂວາງ (ຈດຸສມຸສນັຫຼວງເມອືງຄນູ

ແລະ ຈດຸສມຸນ ໍາ້ເມອືງຜາໄຊ), ໃນບນັດາເຂດຈດຸສມຸດ ັງ່ກາ່ວ ແມນ່ໄດສ້ມຸໃສກ່ານຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັວຽກ

ງານກໍ່ສາ້ງຮາກຖານການເມອືງ, ການປ້ອງກນັຊາດ-ປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ, ການຊຸກຍູສ້ ົ່ງເສມີການ

ຜະລິດເປັນສນິຄາ້ ໃຫແ້ກປ່ະຊາຊນົ ແລະ ພດັທະນາພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງຊນົນະບດົ ເຮັດໃຫເ້ກດີມກີ ຸມ່

ການຜະລິດ ແລະ ກຸມ່ທອ້ນເງນິຫຼາຍຂຶນ້; ຢູແ່ຂວງຈາໍປາສກັ, ແຂວງອດັຕະປື, ແຂວງເຊກອງ ແລະ

ແຂວງຫວົພນັ ເຊິ່ ງໄດມ້ກີານຈດັສນັງບົປະມານໃຫແ້ກເ່ຂດດ ັງ່ກາ່ວທງັຫມດົ 81 ຕືກ້ບີ, ໂດຍສມຸໃສ ່

ການຈດັສນັບາ້ນ, ກຸມ່ບາ້ນ ແລະ ສາ້ງອາຊບີຄງົທ່ີໃຫປ້ະຊາຊນົ; ກໍ່ສາ້ງພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງຈາໍນວນນຶ່ ງ

ເຊ່ັນ: ຖະຫນນົຫນົທາງ, ໂຄງລາ່ງກະສກິາໍ, ສກຶສາ, ສາທາ ເພ່ືອສາ້ງເງ ື່ອນໄຂເອືອ້ອາໍນວຍໃນການ 

ດາໍລງົຊວີດິຂອງປະຊາຊນົ; ຊຸກຍູ້ ແລະ ສ ົ່ງເສມີການຜະລິດເປັນສນິຄາ້ຂອງປະຊາຊນົ, ບລູະນະ 

ແລະ ປບັປງຸກງົຈກັອາໍນາດການປກົຄອງຢູທ່ອ້ງຖິ່ນຮາກຖານ ໃຫມ້ຄີນຸນະພາບໃຫມ,່ ມຄີວາມປອດ 

ໃສອນັໄດເ້ຮັດໃຫຊ້ວີດິການເປັນຢູຂ່ອງປະຊາຊນົດຂີຶນ້ເທ່ືອລະກາ້ວ.

3.3.2. ດາ້ນການສກຶສາ ແລະ ພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸ

14
®ö©-ì¾ -̈¤¾ ¡¾-ªó-ì¾£¾-£¸¾´ê÷¡-¨¾¡-Ã ¦¯¯ ì¾¸, ñ®-ÁªÈ-À¢©-ê‰¤²¼¤ ¹¾-À¢©-²ø-¦ø¤Œ¡¾-ÍÐ©°Èº-£¸¾´ê÷¡-¨¾¡-Ã 15 ó̄

°È¾-´¾. ¦ø-¦½«òªò-Á¹È¤-§¾©, £½½-¡¿´½-¡¾-Á°¡¾ Áì½ ¡¾-ìö¤êô-.

15
¡¾-£¾©-£½-À-À®œº¤ªí-¥¾¡-¡¾-¦¿-Í¸© Lecs4 ó̄ 2007/08. ¡ö´«òªò-, ¡½§¸¤-Á°¡¾ Áì½ ¡¾-ìö¤êô.
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ໃນໄລຍະຜາ່ນມາ ສງັເກດເຫັນວາ່ວຽກງານການສກຶສາໄດສ້ບືຕ່ໍປບັປງຸຕາໜາ່ງການສກຶສາ 

ແລະ ຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນລະບບົສາມນັສກຶສາ ໄປສູທ່ອ້ງຖິ່ນເຂດຫາ່ງໄກສອກຫລີກ ໂດຍສະເພາະກໍ່

ແມນ່ຢູບ່ນັດາເມອືງທກຸຍາກ. ພອ້ມກນັນ ັນ້ ກໍ່ໄດມ້ກີານຍກົລະດບັໃຫຄ້ສູອນທ່ີຍງັບ່ໍທນັໄດມ້າດຖານ

ໂດຍສະເພາະແມນ່ຄຜູູທ່ີ້ຢູເ່ຂດຫາ່ງໄກສອກຫລີກ, ເຂດທ່ີຂາດແຄນຄມູາຍກົລະດບັໃນລະບບົຕ່ໍເນື່ອງ

ຢູຕ່າມສະຖາບນັສາ້ງຄໃູຫຫ້ລາຍຂຶນ້ ເພ່ືອເປັນການແນໃສຮ່ບັປະກນັເຮັດໃຫຄ້ນຸະພາບຂອງການສກຶ

ສາ ມກີານຫນັປ່ຽນເທ່ືອລະກາ້ວ.

ການຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນລຽ້ງເດັກ ແລະ ອະນບຸານ ເພ່ີມຂຶນ້ຈາກ 969 ແຫງ່ ໃນປີ 2005

ມາເປັນ 1.284 ແຫງ່ ໃນປີ 2009 ເພ່ີມຂຶນ້ 315 ແຫງ່ ຄດິສະເລຍ່ເພ່ີມຂຶນ້ປີລະ 3% ເຮັດໃຫ້

ອດັຕາການ ເຂ້ົາຮຽນ ຂອງເດກັໃນເກນອາຍຸ 3-4 ປີ ບນັລໄຸດ້ 14,6% (ຄາດໝາຍຂອງການສຶກສາ

ເພ່ືອທກຸຄນົ ຫືຼ EFA ແມນ່ 10,4% ໃນສກົຮຽນປີ 2009-2010) ແລະ ອດັຕາການເຂ້ົາຮຽນ

ຂອງເດັກອາຍຸ 5 ປີ ບນັລຸ 36,7% (ຄາດໝາຍຂອງການສຶກສາ ເພ່ືອທກຸຄນົ ຫືຼ EFA ແມນ່

27,4% ໃນສກົຮຽນປີ 2009-10). ໂຮງຮຽນປະຖມົໄດເ້ພ່ີມຈາກ 8.573 ແຫງ່ ໃນປີ 2005 ມາເປັນ 

8.968 ແຫງ່ ໃນສກົປີ 2009-2010, ເພ່ີມຂຶນ້ຈາໍນວນ 395 ແຫງ່, ອດັຕາການເຂ້ົາຮຽນຊ ັນ້ປະຖມົ

ເພ່ີມຂຶນ້ຈາກ 84,2% ໃນປີ 2005-2006 ມາເປັນ 93% ໃນສກົປີ 2009-2010 (ຄາດໝາຍ

ຂອງການສຶກສາ ເພ່ືອທກຸ ຄນົ ຫືຼ EFA ແມນ່ 88,8% ໃນສກົຮຽນປີ 2009-2010). ເຊິ່ ງສິ່ ງເຫ່ົຼານີ ້

ສະແດງເຖງິຄວາມພະຍາຍາມຂອງລດັຖະບານ ໃນການຂະຫຍາຍໂອກາດໃຫພ້ນົລະເມອືງລາວທງັຍງິ 

ແລະ ຊາຍ ບ່ໍວາ່ຢູເ່ຂດຕວົເມອືງ ຫລື ເຂດຊນົນະບດົຫາ່ງໄກສອກຫລີກ ໃຫມ້ໂີອກາດເຂ້ົາເຖງິການ

ສກຶສາຂ ັນ້ປະຖມົຢາ່ງທົ່ວເຖງິກນັ. ຄຽງຄູກ່ບັການພດັທະນາວຽກງານການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນ ແລະ

ການສຶກສາຂ ັນ້ປະຖມົແລວ້ ອາໍນາດການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ນກຄໍຊຸືມຊນົໄດພ້ອ້ມກນັພດັທະນາການສກຶສາ

ຂ ັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາຢາ່ງແຂງແຮງ ໂດຍສະເພາະແມນ່ການປະຕິບດັຍດຸທະສາດການປະຕຮິບູລະບບົ

ການສກຶສາແຫງ່ຊາດ ຈາກ 5+3+3 ເປັນ 5+4+3, ໄດຍ້ກົລະດບັຄສູອນທ່ີຍງັບ່ໍທນັໄດມ້າດຖານ

ຢູສ່ະຖາບນັສາ້ງຄຢູາ່ງຕ່ໍເນື່ ອງ ປະຈຸນັມຄີສູອນທົ່ວປະເທດ 58.404 ຄນົ ເພ່ີມຂຶນ້ 34% ທຽບ ໃສປີ່

2005. ນອກນ ັນ້ບນັດາສະຖາບນັອາຊວີະສຶກສາ ແລະ ມະຫາວທິະຍາໄລກໄໍດມ້ກີານຂະຫຍາຍເພ່ີມ

ຂຶນ້ຢູບ່າງບອ່ນເປັນຕ ົນ້: ມະຫາວທິະຍາໄລສພຸານວຸງົ( ຫຼວງພະບາງ), ມະຫາວທິະຍາໄລສະຫວນັນະ

ເຂດ, ມະຫາວທິະຍາໄລວທິະຍາສາດການແພດ ແລະ ມະຫາວທິະຍາໄລຈາໍປາສກັ. ປະຈບຸນັມ ີ

ສະຖາບນັການສຶກສາຊ ັນ້ສງູ 154 ແຫງ່ ມນີກັສກຶສາ 122.026 ຄນົ. ລດັຖະບານໄດມ້ກີານລງົທຶນ

ໂດຍໄດນ້າໍໃຊງ້ບົປະມານລາຍຈາ່ຍຂອງລດັຖະບານເຂ້ົາໃສຂ່ະແໜງການສກຶສາເພ່ີມຂຶນ້ຈາກ11,63%

ປີ 2005 ມາເປັນ 13,21% ໃນປີ 2009. ອນັພ ົນ້ເດ່ັນແມນ່ພາກເອກະຊນົໄດປ້ະກອບສວ່ນເຂ້ົາ

ໃນການພດັທະນາການສຶກສານບັມ ືນ້ບັເພ່ີມຂຶນ້. ການລຶບລາ້ງຄວາມບ່ໍຮູໜ້ງັສໃືຫເ້ປ້ົາໝາຍຕາ່ງໆດາໍ

ເນນີໄປເປັນປກົກະຕິ, ມາຮອດປະຈບຸນັທ ົ່ວປະເທດມຜີູຮ້ ູໜ້ງັສເືພ່ີມຂຶນ້.

3.3.3. ດາ້ນສາທາລະນະສກຸ

ໄດສ້ືບຕ່ໍປະຕິບດັນະໂຍບາຍເບິ່ ງແຍງ ແລະ ປບັປງຸສຂຸະພາບຂອງປະຊາຊນົ ຕາມທິດຖເືອົາ

ວຽກງານການປ້ອງກນັພະຍາດເປັນຕ ົນ້ຕໍ, ການປ່ິນປວົເປັນສາໍຄນັ, ຕາໜາ່ງສາທາລະນະສກຸໄດຮ້ບັ

ການຂະຫຍາຍຕວົໄປພອ້ມກບັການບາໍລງຸສາ້ງແພດໝໍລະດບັຕາ່ງໆເພ່ີມຂຶນ້ໃນແຕລ່ະປີ, ເຮັດໃຫປ້ະ
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ຊາຊນົໄດຮ້ບັການບໍລິການສາທາລະນະສກຸຂ ັນ້ພ້ືນຖານຢາ່ງກວາ້ງຂວາງແລະມຄີນຸນະພາບດຂີຶນ້. ອາຍຸ

ຍນືສະເລຍ່ປະມານ 64,7 ປີ (ແມຍ່ງິປະມານ 66,7 ປີ, ຜູຊ້າຍປະມານ 62,7 ປີ). ສູຊ້ນົໃຫປ້ະຊາ

ຊນົເຂ້ົາເຖງິ ແລະ ໄດຮ້ບັການບໍລິການສາທາລະນະສກຸຂ ັນ້ພ້ືນຖານກວາ້ງຂວາງ ແລະ ມຄີນຸນະພາບ,

ໄດຮ້ບັການປບັປງຸທາງດາ້ນຮາ່ງກາຍ ແລະ ຈດິໃຈ. ຕາຫນາ່ງສາລະນະສກຸໄດສ້ບືຕ່ໍຮບັການປບັປງຸ 

ແລະ ຂະຫຍາຍຕວົໃນຊນົນະບດົ ແລະ ເຂດຫາ່ງໄກສອກຫລີກຂຶນ້ກວາ່ເກົ່ າ, ການບາໍລງຸສາ້ງພະ

ນກັງານແພດໝໍລະດບັຕາ່ງໆເພ່ີມຂືນ້, ປະຈບຸນັມແີພດໝໍທງັໝດົ 9.861 ຄນົ ເພ່ີມຂຶນ້ 2.897 ຄນົ,

ສກຸສາລາໄດເ້ພ່ີມຂຶນ້ເປັນ 813 ແຫງ່; ນອກຈາກນ ັນ້, ກໍ່ໄດສ້າໍເລັດການກໍ່ສາ້ງໂຄງລາ່ງສາທາລະນະ

ສກຸຈາໍນວນຫນຶ່ ງ ເປັນຕ ົນ້: ສນູວິໄຈ, ໂຮງໝໍເມອືງ; ໄດເ້ອົາໃຈໃສກ່ານກໍ່ສາ້ງບາ້ນສາທາລະນະສກຸ

ແບບຢາ່ງຕາມ 8 ເນືອ້ໃນ ຂອງການຮກັສາສຂຸະພາບຂ ັນ້ຕ ົນ້ໃນຂອບຂອງການສາ້ງບາ້ນ ແລະ 

ກຸມ່ບາ້ນ ພດັທະນາ; ແພດໝໍ ແລະ ພະຍາບານກໄໍດຮ້ບັການຝຶກອບົຮມົໃນພາກທິດສະດ ີແລະ ພາກ

ການປະຕບິດັຕວົຈງິໃນການບໍລິການຮບັໃຊປ້ະຊາຊນົ ພອ້ມທງັມຈີນັຍາບນັໃນການປ່ິນປວົ, ການສກັ

ຢາ ແລະ ຢອດຢາກນັພະຍາດໃຫແ້ມຍ່ງິ ແລະ ເດັກນອ້ຍ ບນັລໄຸດ ້71% ທຽບໃສເ່ປ້ົາໝາຍຕວົຈງິ;

ການສຂຸະສຶກສາ ແລະ ໂພສະນາການພາຍຫລງັໄພນ ໍາ້ຖວ້ມກໍ່ໄດຮ້ບັການເອົາໃຈໃສຫ່ລາຍຂຶນ້;

ການສະຫນອງນ ໍາ້ສະອາດບນັລໄຸດ ້ 78%; ອດັຕານາໍໃຊວ້ດິຖາ່ຍຂອງປະຊາຊນົບນັລໄຸດ ້ 52%;

ອດັຕານາໍໃຊວ້ດິຖາ່ຍຂອງໂຮງຮຽນບນັລໄຸດ ້ 48%; ສາມາດສະຫນອງມຸງ້ຍອ້ມຢາໃຫປ້ະຊາຊນົໃນ

ເຂດສຽ່ງຕ່ໍໄຂຍ້ງຸ ໄດ ້ 1,6 ລາ້ນດາງ; ເອົາໃຈໃສຕ່າ້ນ ແລະ ປ້ອງກນັການແຜພ່ະຍາດໂລກເອດ

ໃຫກຸ້ມ່ເປ້ົາໝາຍ ໂດຍສະເພາະກຸມ່ສາວບໍລິການໄດເ້ຂ້ົາເຖງິ ການບໍລິການ ແລະ ປ້ອງກນັ ເຖງິ

80%; ອດັຕາການຕິດເຊືອ້ຫຸຼດລງົຕ ໍາ່ກວາ່ 1%, ອດັຕາການປ່ິນປວົວນັນະໂລກປອດບນັລໄຸດ້ 92%;

ອດັຕາການເປັນໄຂຍ້ງຸກໍ່ໄດຫຸຼ້ດລງົຫຼາຍພໍສມົຄວນໃນໄລຍະຜາ່ນມາ. ໄດຂ້ະຫຍາຍຕາຫນາ່ງກອງທຶນ

ປະກນັສຂຸະພາບຊຸມຊນົ ມາຮອດປະຈບຸນັມທີງັຫມດົ 9 ແຂວງ, 20 ເມອືງ, ກວມເອົາ 934 ບາ້ນ,

ມ ີ 19.211 ຄອບຄວົ, ມສີະມາຊກິ ຫລື ຜູປ້ະກນັຕນົ ທງັຫມດົ 111,6 ພນັຄນົ ເທ່ົາກບັ 3,7%

ຂອງປະຊາຊນົເປ້ົາຫມາຍ (3 ລາ້ນຄນົ) ແລະ 1,8% ຂອງປະຊາຊນົທົ່ວປະເທດ. ລະບບົເຝ້ົາລະວງັ 

ແລະ ເຕອືນໄພລວ່ງຫນາ້ການແຜລ່ະບາດຂອງພະຍາດສາມາດຕດິຕາມ ແລະ ໂຕຕ້ອບການລະບາດ

ຂອງພະຍາດໄຂຫ້ວດັສດັປີກ 2 ຄ ັງ້ ແລະ ໄຂຫ້ວດັໃຫຍສ່າຍພນັໃຫມ່ H1N1 ໄດຢ້າ່ງທນັການ.

3.3.4. ດາ້ນວທິະຍາສາດ ແລະເຕັກໂນໂລຊີ

ປະກາດໃຊກ້ດົຫມາຍຊບັສິນທາງປນັຍາ, ກດົຫມາຍມາດຕະຖານການຂຶນ້ທະບຽນນ ໍາ້ມນັເຊືອ້

ໄຟ, ປະກາດໃຊມ້າດຖານແຫງ່ຊາດ ດາ້ນຜະລິດຕະພນັວດັຖກຸໍ່ສາ້ງ, ຜະລິດຕະພນັອາຫານ ແລະ

ກະສິກາໍ ຈາໍນວນ 6 ມາດຖານ. ສາໍເລັດການຄ ົນ້ຄວາ້ປກູເຊືອ້ຈລິຸນຊີ ແລະ ທດົລອງປກູເຊືອ້ໃສໄ່ມ ້

ເກດສະຫນາ, ການສາ້ງລະບບົການບໍລິຫານລດັແບບເອເລັກໂຕນກິ ສາໍເລັດ 40%, ສາ້ງສນູບໍລິ

ການຂໍມ້ນູຂາ່ວສານແບບເອເລັກໂຕນກິ ໃຫແ້ກຊຸ່ມຊນົ 11 ແຫງ່, ສາ້ງໂປຣແກຣມລະບບົພາສາລາວ

ໃນຄອມພິວເຕ,ີ ສາມາດແກໄ້ຂການຮອ້ງຟ້ອງ ສດິທາງຊບັສິນທາງປນັຍາ ໄດຈ້າໍນວນ 20 ກລໍະນ ີ

ແລະ ໄດທ້າໍລາຍສນິຄາ້ປອມແປງ. ສາໍເລັດການຄ ົນ້ຄວາ້ການນາໍໃຊ ້ ນ ໍາ້ມນັພືດທ່ີໃຊແ້ລວ້ມາໃຊໃ້ນ

ເຄື່ ອງຈກັກາຊວນ. ນອກຈາກນີ ້ ຍງັໄດສ້າໍເລັດການຕິດຕ ັງ້ເສົາຮບັສນັຍານ Wimax ຢູບ່ນັດາແຂວງ

ໄດ ້16 ເສົາ, ເຊິ່ ງຄາດວາ່ໂຄງການບໍລິຫານລດັ ແບບເອເລັກໂຕນກິຈະໃຫສ້າໍເລັດ ແລະ ສາມາດນາໍ
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ໃຊໄ້ດ້ ໃນເດອືນ 6 ປີ 2009, ສາໍເລັດການກໍ່ສາ້ງຫອ້ງການສວນອທິຸຍານວທິະຍາສາດແຫງ່ຊາດ ຢູ ່

ແຂວງບໍລິຄາໍໄຊ (ການຮວ່ມມລືະຫວາ່ງລດັຖະບານລາວ ແລະ ລດັຖະບານອຕີາລີ).

3.3.5. ດາ້ນຊບັພະຍາກອນ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ

ໄດສ້ມຸໃສກ່ານປບັປງຸການຈດັຕ ັງ້ ແລະ ສາ້ງບກຸຄະລາກອນເພ່ືອເຮັດຫນາ້ທ່ີຄຸມ້ຄອງມະຫາ

ພາກຕ່ໍວຽກງານດ ັງ່ກາ່ວ ແນໃສຮ່ບັປະກນັການພດັທະນາເສດຖະກດິໃຫມ້ຄີວາມຍນືຍງົ ດວ້ຍຈງັຫວະ

ການເຕບີໂຕທ່ີໄວ ຕດິພນັກບັການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ຢາ່ງສມົເຫດສມົ

ຜນົ ແລະ ມປີະສດິທິຜນົ;

ໄດລິ້ເລ່ີມວຽກງານການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນ ໍາ້ແບບປະສມົປະສານ ຢູພ່າຍໃນປະເທດ ທ່ີ

ສອດຄອ່ງ ກບັການຮວ່ມມກືບັບນັດາປະເທດພາຄສີນັຍາແມນ່ ໍາ້ຂອງ 1995 ວາ່ດວ້ຍການພດັທະນາ

ອາ່ງແມນ່ ໍາ້ແບບຍນືຍງົ ໂດຍຜາ່ນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັບນັດາແຜນງານຫຼກັທ່ີນອນຢູໃ່ນແຜນຍດຸທະ

ສາດ 2009-10 ຂອງຄະນະກາໍມາທິການແມນ່ ໍາ້ຂອງສາກນົ ແລະ ບນັດາປະເທດຄູເ່ຈລະຈາໃນອາ່ງ

ແມນ່ ໍາ້ຂອງຕອນເທິງ ເພ່ືອຈດຸປະສງົການພດັທະນາ ແລະ ນາໍໃຊອ້າ່ງແມນ່ ໍາ້ໃຫມ້ຄີວາມຍນືຍງົເພ່ືອ

ຜນົປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊາດ ອາ່ງແມນ່ ໍາ້ຂອງ.

ຜາ່ນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັບນັດາແຜນງານໃນສີ່ ປະເທດສະມາຊກິ ຊຶ່ ງມບີາງຜນົສາໍເລັດອນັພ ົນ້

ເດ່ັນຂອງການຮວ່ມມກືບັຄະນະກາໍມາທິການແມນ່ ໍາ້ຂອງສາກນົ ດ ັງ່ນີ:້

ໃນແຜນງານພດັທະນາອາ່ງ (BDP) ໄດສ້າໍເລັດການສກຶສາສະພາບໃນເຂດອາ່ງແມນ່ ໍາ້ສາຂາ

ຂອງແມນ່ ໍາ້ຂອງໃນ ສປປລາວ ແລະ ໄດສ້າໍເລັດການສງັລວມບນັດາໂຄງການກຽ່ວກບັການພດັທະນາ

ຊບັພະຍາກອນນ ໍາ້ ແລະ ໄດກ້າໍນດົ 9 ໂຄງການບລິູມະສດິໃນລະດບັພາກພ້ືນ ແລະ 40 ໂຄງການ

ບລິູມະສດິຢູ່ ສປປ ລາວ ກຽ່ວກບັການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນ ໍາ້ແບບປະສມົປະສານ.

ແຜນງານສິ່ ງແວດລອ້ມ ໄດສ້າໍເລັດການສາ້ງບດົລາຍງານຄນຸນະພາບນ ໍາ້ໃນອາ່ງແມນ່ ໍາ້ຂອງ

ແລະ ການເກບັຂໍມ້ນູ ແລະ ຂືນ້ບນັຊເີບືອ້ງຕ ົນ້ກຽ່ວກບັດນິບໍລິເວນນ ໍາ້ໃນທົ່ວອາ່ງແມນ່ ໍາ້ຕອນລຸມ່, ໃນ

ຂະນະດຽວກນັ ໄດສ້າໍເລັດການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ 4 ປະເທດສະມາຊກິໃນການຄຸມ້ຄອງຊບັ

ພະຍາກອນນ ໍາ້ແບບປະສມົປະສານ.

ໄດສ້າໍເລັດການສາ້ງຕ ັງ້ສນູຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບນັເທົາໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ ແລະ ການສຶກສາຄຸມ້ຄອງ

ນ ໍາ້ຖວ້ມ ໃນບນັດາປະເທດສະມາຊກິ; ສາໍເລັດການສງັລວມຂໍມ້ນູຂາ່ວສານພມູສາດ ແລະ ການຈາໍ

ລອງອທຸກົກະສາດ ແລະ ສງັລວມຂໍມ້ນູອຕຸນຸຍິມົ-ອທຸກົກະສາດ.

ສາໍເລັດການສາໍຫຼວດສະພາບການເດນີເຮອືຢູເ່ຂດອນັຕະລາຍຊວ່ງແຕ່ ຫຼວງພະບາງຫາ ປາກ

ເຊ ແລະ ຫວ້ຍຊາຍ ຫາ ຫຼວງພະບາງ ແລະ ຕດິຕ ັງ້ເຄື່ ອງໝາຍການເດນີເຮອື ແລະ ສາໍເລັດການ

ປບັປງຸແຜນຍດຸທະສາດການຄຸມ້ຄອງການປະມງົໃນອາ່ງແມນ່ ໍາ້ຂອງ ແລະ ອາ່ງເກບັນ ໍາ້ ພອ້ມທງັສາໍ

ຫຼວດແຫຼງ່ຫາປາ.

ນອກນ ັນ້ ຍງັມແີຜນງານຫຼກັໃນການສກຶສາທາ່ແຮງພະລງັງານໄຟຟ້ານ ໍາ້ຕກົໃນອາ່ງແມນ່ ໍາ້

ຂອງ ພອ້ມທງັກາໍນດົກອບການສຶກສາການປະເມນີຜນົກະທບົດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ບດົແນະນາໍ

ການສາ້ງເຂື່ ອນໃນລາໍແມນ່ ໍາ້ຂອງ; ຂໍຕ້ກົລງົທ່ີຕ ັງ້ຖາວອນຂອງກອງເລຂາຄະນະກາໍມາທິການແມນ່ ໍາ້

ຂອງສາກນົ ໂດຍການເປັນເຈົາ້ພາບຮວ່ມ ລະຫວາ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຣາດຊະອານາຈກັກາໍປເູຈຍ້.
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ນອກຈາກໃນກອບການຮວ່ມມທ່ີືກາ່ວມາແລວ້ ຍງັມຜີນົສາໍເລັດຫຼາຍດາ້ນ ດ ັງ່ສະແດງອອກ

ລຸມ່ນີ:້

ໄດສ້ບືຕ່ໍສາ້ງ ແລະ ປບັປງຸກອບນຕິິກາໍ ເພ່ືອຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມແລະຊບັພະຍາກອນນ ໍາ້

ໂດຍ ສປປ ລາວ ໄດສ້າ້ງຕວົແບບແຫງ່ການພດັທະນາພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງຂະຫນາດໃຫຍ່ ເຊ່ັນ: ໂຄງ

ການເຂື່ ອນໄຟຟ້ານ ໍາ້ເທີນ 2 ແລະ ໂຄງການຂດຸຄ ົນ້ແຮຄ່າໍເຊໂປນ ໂດຍຮບັປະກນັຢາ່ງຫນກັແຫນນ້

ທາງດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ.

ສປປ ລາວໄດເ້ຂ້ົາຮວ່ມຢາ່ງຕ ັງ້ຫນາ້ ກບັປະຊາຄມົໂລກ ໃນການຕ່ໍສູກ້ບັການປ່ຽນແປງດນິຟ້າ

ອາກາດ ໂດຍໄດສ້າ້ງຍດຸທະສາດແຫງ່ຊາດ ກຽ່ວກບັການປ່ຽນແປງດນິຟ້າອາກາດ ເພ່ືອກາໍນດົບນັດາ

ທິດທາງ ແລະ ມາດຕະການຕວົຈງິໃນການປບັຕວົ ແລະ ຫລດຸຜອ່ນຜນົກະທບົຈາກການປ່ຽນແປງດນິ

ຟ້າອາກາດ ໃນຂະແຫນງການຫລກັ ຂອງເສດຖະກດິແຫງ່ຊາດ ເຊ່ັນ: ກະສິກາໍ, ປ່າໄມ,້ ຊບັພະຍາ

ກອນນ ໍາ້ ແລະ ສາທາລະນະສກຸ. ລວມທງັຍດຸທະສາດ ການຢດຸຕິການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ ແລະ ການ

ປກູປ່າ ໃຫໄ້ດ້ 70% ໃນປີ 2020 ແລະ ສາ້ງລະບບົເຕອືນໄພ ເຊ່ັນ: ສະຖານຕີິດຕາມແຜນ່ດນິໄຫວ

ແລະ ສະຖານຣີາດາຕິດຕາມອາກາດ ເພ່ືອຮບັປະກນັການປກົປ້ອງຊວີດິ ແລະ ຊບັສນິຂອງປະຊາ

ຊນົ.

ໄດສ້ືບຕ່ໍປບັປງຸຕາຫນາ່ງ ສະຖານອີຕຸນຸຍິມົ ແລະ ອທຸກົກະສາດ ເພ່ືອພະຍາກອນອາກາດ

ຮບັໃຊກ້ານພດັທະນາເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົ ເພ່ືອເປັນພ້ືນຖານແກກ່ານສາ້ງລະບບົເຕອືນໄພລວ່ງ

ຫນາ້.

ໃນກອບການຮວ່ມມເືສດຖະກດິອະນພຸາກພ້ືນແມນ່ ໍາ້ຂອງ ໂດຍໄດເ້ປັນເຈົາ້ພາບຈດັກອງປະ

ຊຸມສດຸຍອດຜູນ້າໍ ບນັດາປະເທດອະນພຸາກພ້ືນແມນ່ ໍາ້ຂອງ ໃນປີ 2008 ເຊິ່ ງໄດຮ້ບັຮອງເອົາແຜນດາໍ

ເນນີງານ ວຽງຈນັ ແລະ ກາໍລງັສືບຕ່ໍປະຕບິດັແຜນງານຮວ່ມມ ືໃນ 9 ຂະແຫນງການ, ສນັຍາຂນົສ ົ່ງ

ຂາ້ມແດນໃນ ກອບການຫນັແລວຂນົສ ົ່ງເປັນແລວທາງເສດຖະກດິ. ພອ້ມທງັຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັແຜນງານ

ຫລກັດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມຢາ່ງເອົາໃຈໃສ.່

ນອກຈາກນ ັນ້, ກຍໍງັໄດເ້ຮັດຫນາ້ທ່ີເປັນຈດຸປະສານງານ ຂອງລດັຖະບານ ໃນການປະຕິບດັ

ສນົທິສນັຍາສາກນົ ດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມສາກນົ ຈາໍນວນ 6 ສະບບັ ເປັນຕ ົນ້: ສນົທິສນັຍາ ວາ່ດວ້ຍ

ການປ່ຽນແປງດນິຟ້າອາກາດ ປີ 1995, ແລະ ອະນສຸນັຍາກຽວໂຕ 2003, ສນົທິສນັຍາສະຕອກ

ໂຮມ ປີ 2006 ແລະ ສນັຍາ ແມນ່ ໍາ້ຂອງ 1995.

3.3.6. ດາ້ນແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ

[1]. ດາ້ນແຮງງານ:

ສາໍເລັດການປບັປງຸກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍແຮງງານ; ດາໍລດັວາ່ດວ້ຍຄາ່ແຮງງານຕ ໍາ່ສດຸ ໂດຍໄດ້

ປບັປງຸ ແຮງງານຕ ໍາ່ສດຸຈາກ 290.000 ກບີ ຂຶນ້ເປັນ 348.000 ກບີ, ປະກາດໃຊດ້າໍລດັວາ່ດວ້ຍ

ການສາ້ງແລະພດັທະນາສີມແືຮງງານ, ສາໍເລັດການສາ້ງດາໍລດັ ວາ່ດວ້ຍການສາ້ງຕ ັງ້ ແລະ ຄຸມ້ຄອງ

ວສິາຫະກດິບໍລິການຈດັຫາງານ, ຂໍຕ້ກົລງົວາ່ດວ້ຍການຈດັຕ ັງ້ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງເຈົາ້ໜາ້ທ່ີ

ກວດກາແຮງງານ; ປບັປງຸຂໍຕ້ກົລງົຂອງລດັຖະມນົຕວີາ່ການ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານ

ສງັຄມົ ວາ່ດວ້ຍການອະນມຸດັນາໍເຂ້ົາ ແລະ ນາໍໃຊແ້ຮງງານຕາ່ງປະເທດ.
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ໄປພອ້ມໆກບັການປບັປງຸນຕິກິາໍ, ຂະແໜງແຮງງານ ໄດເ້ອົາໃຈໃສພ່ດັທະນາພ້ືນຖານໂຄງ

ລາ່ງຂອງ ສນູພດັທະນາສີມແືຮງງານຢູແ່ຕລ່ະພາກ. ປະຈບຸນັມສີນູພດັທະນາສມີແືຮງງານ ແລະ ສນູ

ວຊິາຊບີທງັໝດົ ຈາໍນວນ 153 ແຫງ່ ເຊິ່ ງສາມາດຝຶກສມີແືຮງງານໄດ້ 79.128 ຄນົ, ລ່ືນຄາດໝາຍ

ແຜນການ 15,14% ແລະ ໄດຈ້ດັຫາວຽກເຮັດງານທາໍໃຫແ້ຮງງານລາວໄດທ້ງັໝດົ 556.661 ຄນົ

ລ່ືນຄາດໝາຍທ່ີວາງໄວ ້ 2,23%. ໃນນ ັນ້; ສນູທ່ີຂຶນ້ກບັການຄຸມ້ຄອງຂອງຂະແໜງ ຮສສ ມີ

4 ແຫງ່, ຂຶນ້ກບັພາກສວ່ນອື່ ນ ຂອງລດັມ ີ 57 ແຫງ່ ແລະ ຂອງເອກະຊນົ ມ ີ 92 ແຫງ່. ພອ້ມນີຍ້ງັ

ໄດພ້ດັທະນາຫລກັສດູການຝຶກ, ເຊິ່ ງສາມາດສາ້ງປ້ືມຕາໍລາການຮຽນການສອນໄດ້ 7 ສາຂາວຊິາ

ຊາ່ງ ຄື: ຊາ່ງສອ້ມແປງ ແລະ ນາໍໃຊຄ້ອມພີວເຕີ, ຊາ່ງໄຟຟ້າ, ຊາ່ງລດົຍນົ, ຊາ່ງສອ້ມແປງເຄື່ ອງ

ເອເລັກໂຕຼນກິ, ຊາ່ງໄມ,້ ຊາ່ງຕດັຫຍິບ ແລະ ປງຸແຕງ່ອາຫານ ແລະ ໄດພ້ດັທະນາລະດບັການຝຶກ

ຈາກລະດບັ ເຄິ່ ງຊາໍນານງານມາເປັນລະດບັຊາໍນານງານ ແລະ ປະຈບຸນັ ກາໍລງັພດັທະນາລະດບັ

ນາຍຊາ່ງເຕັກນກິ, ຊຶ່ ງມໄີລຍະຮຽນແຕ່ 2 ອາທິດ ຫາ 3 ປີ; ສະໜອງອປຸະກອນການຮຽນ, ການ

ຝຶກງານໃຫມ້ຄີວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ສອດຄອ່ງກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານເທ່ືອ

ລະກາ້ວ.

ໄດເ້ອົາໃຈໃສປ່ກົປ້ອງສິດຜນົປະໂຫຍດຂອງຜູໃ້ຊແ້ຮງງານ ແລະຜູອ້ອກແຮງງານຕາມລະບຽບ

ກດົໝາຍໂດຍການກວດກາການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍແຮງງານ, ສນັຍາແຮງງານໂດຍສະ

ເພາະກຽ່ວກບັ ເງນິເດອືນ, ຊ ົ່ວໂມງເຮັດວຽກ ແລະ ສະຫວດັດກີານຢູໃ່ນຫວົໝວ່ຍແຮງງານຕາ່ງໆ ໄດ ້

1.606 ແຫງ່, ເຊິ່ ງກວມເອົາຜູອ້ອກແຮງງານທງັໝດົ 98.342 ຄນົ; ໄກເ່ກຍ່ຂໍຂ້ດັແຍງ່ລະຫວາ່ງ

ຜູໃ້ຊແ້ຮງງານ ແລະ ຜູອ້ອກແຮງງານໄດຈ້າໍນວນ 141 ກລໍະນີ ຈາກທງັໝດົ 254 ກລໍະນ,ີ ສາມາດ

ນາໍເອົາຜນົປະໂຫຍດມາໃຫຜູ້ອ້ອກແຮງງານທງັໝດົ 1.684 ລາ້ນກບີ.

[2]. ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ:

ປບັປງຸດາໍລດັ 178/ນຍ ວາ່ດວ້ຍລະບອບປະກນັສງັຄມົພາກລດັ ມາເປັນດາໍລດັ 70/ນຍ,

ໂຮມດາໍລດັ 71/ນຍ,194/ນຍ ແລະ 145/ນຍ ເຂ້ົາເປັນດາໍລດັ 343/ນຍ, ຫນັເອົາມະຕິ 102/ກມສພ

ມາເປັນດາໍລດັ 241/ນຍ; ສາ້ງຮາ່ງດາໍລດັວາ່ດວ້ຍສິດທິຄນົພິການ, ອອກບດົແນະນາໍ ວາ່ດວ້ຍການ

ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັດາໍລດັ 70/ນຍ ແລະ ດາໍລດັ 343/ນຍ; ອອກລະບຽບຊ ົ່ວຄາ່ວກຽ່ວກບັ ການຄຸມ້ຄອງ

ກອງທຶນປະກນັສງັຄມົແຫງ່ລດັ; ສາໍເລັດແຜນງານແຫງ່ຊາດ ວາ່ດວ້ຍການຕາ້ນການຄາ້ມະນດຸ ແລະ 

ການຂດູຮດີທາງເພດເດັກ ພອ້ມທງັ ດາໍລດັເລກທີ 160/ນຍ ວາ່ດວ້ຍການຮບັຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້

ແຜນງານດ ັງ່ກາ່ວ.

ໄດປ້ບັປງຸຜນົປະໂຫຍດລະບອບອດຸໜນູ ໃຫແ້ກພ່ະນກັງານ-ລດັຖະກອນຈາກ 5 ອດຸໜນູ ໃນ

ດາໍລດັ 178/ນຍ ມາເປັນ 8 ອດຸໜນູໃນດາໍລດັ 70/ນຍ, ປບັປງຸອດັຕາເງນິສມົທບົກອງທຶນປະກນັ

ສງັຄມົເປັນ 16,5% ໃນນ ັນ້: ເງນິສມົທບົຂອງພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ ໃນຖານະຜູອ້ອກແຮງງານ

ຈາກ 5% ມາເປັນ 8% ແລະ ລດັຖະບານ ໃນນາມຜູໃ້ຊແ້ຮງງານອອກເງນິສມົທບົ 8,5% ຂອງຄງັ

ເງນິເດອືນ; ປບັປງຸລະບບົບໍລິການປ່ິນປວົຂອງຜູປ້ະກນັຕນົດວ້ຍການຈາ່ຍຄາ່ປ່ິນປວົຕາມບນິ ແລະ

ຖອນເງນິຄນືໄປສູລ່ະບບົການຈາ່ຍແບບມອບເໝົາ. ປະຈບຸນັຊາວຜູອ້ອກແຮງງານໄດຮ້ບັການປກົປ້ອງ

ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈາກລະບບົປະກນັສງັຄມົກວມປະມານ 11,74% ຂອງພນົລະເມອືງລາວ.
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ຂະຫຍາຍວຽກປະກນັສງັຄມົພາກວສິາຫະກດິ ໄປສູແ່ຂວງທ່ີມເີງ ື່ອນໄຂສະດວກເທ່ືອລະກາ້ວ

ແລະ ຍກົລະດບັຄາ່ປະກນັສຂຸະພາບໃຫແ້ທດເໝາະກບັສະພາບການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກດິ

ແລະ ສງັຄມົ ໃນແຕລ່ະໄລຍະໂດຍໄດປ້ບັອດັຕາຄາ່ປະກນັສຂຸະພາບ ໃນປີ 2006 ຈາກ

65.000 ກບີ/ຄນົ/ປີ ຂຶນ້ມາເປັນ 85.000 ກບີ/ຄນົ/ປີ ໃນປີ 2009. ກອງທຶນມກີານເຕີບໃຫຍ່

ເຂັມ້ແຂງຢາ່ງຕ່ໍເນື່ອງ, ຮບັປະກນັປະຕບິດັນະໂຍບາຍປະກນັສງັຄມົ ໃຫແ້ກຊ່າວຜູອ້ອກແຮງງານໃນ

ວສິາຫະກດິຕາ່ງໆຕາມສດິ ແລະ ພນັທະຂອງເຂົາເຈົາ້ທ່ີກາໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບການ.

ໄດເ້ອົາໃຈໃສເ່ກບັກາໍຂໍມ້ນູ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັນະໂຍບາຍຕ່ໍພະນກັງານປະຕວິດັອາວໂຸສ

ທ່ີມຄີນຸງາມຄວາມດຕ່ໍີການປະຕວິດັ ໃນການປະຕບິດັເປ້ົາໝາຍຕາ່ງໆໄດທ້ງັໝດົ 14.446 ທາ່ນເທ່ົາ

ກບັ 17,13% ຂອງຈາໍນວນທ່ີມບີນັຊໃີນປະຈບຸນັ(84.944ທາ່ນ). ເປັນລດົ 1.028 ຄນັ ແລະ ເປັນ

ເງນິ 78.695.898.564 ກບີ ພອ້ມທງັເອົາໃຈໃສຍ່າດແຍງ່ການຊວ່ຍເຫືຼອຈາກພາຍໃນ ແລະ ສາ

ກນົ ເພ່ືອປະຕບິດັນະໂຍບາຍສງັຄມົສງົເຄາະ, ພດັທະນາຊວີດິການເປັນຢູຂ່ອງປະຊາຊນົ ແລະ ເກບັ

ກູລ້ະເບີດບ່ໍທນັແຕກອອກຈາກສະຖານທ່ີຕາ່ງໆ, ຊຶ່ ງມຜີູໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດທງັໝດົ 1.295.677 ຄນົ.

ສາໍເລັດການສາ້ງສສຸານນກັຮບົປະຕວິດັແລະນກັຮມົນລິະນາມ.

3.3.7. ດາ້ນຖະແຫຼງ່ຂາ່ວ ແລະ ວດັທະນະທາໍ

[1]. ຖະແຫຼງ່ຂາ່ວ ແລະ ສື່ ມວນຊນົ:

ວຽກງານຖະແຫລງຂາ່ວ ໄດມ້ບີາດກາ້ວຂະຫຍາຍຕວົທງັດາ້ນປະລິມານ ແລະ ຄນຸະພາບນບັ

ມ ືດ້ຂີຶນ້, ຍກົລະດບັທາງດາ້ນວຊິາສະເພາະ ແລະ ເຕັກນກິໃຫພ້ະນກັງານເພ່ືອຕອບສະຫນອງຂໍມ້ນູ

ຂາ່ວສານໃຫແ້ກສ່ງັຄມົທງັພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ໃຫມ້ປີະສດິທິພາບ ແລະ ກວາ້ງຂວາງ; ປບັ

ປງຸພາລະບດົບາດ ແລະ ຂອບເຂດສິດຂອງບນັດາກມົ, ອງົການ, ກອງວຊິາການ, ສະຖາບນັ, ໂຮງ

ຮຽນ, ພະແນກຖະແຫລງຂາ່ວ ແລະ ວດັທະນະທາໍປະຈາໍແຂວງ, ຫອ້ງການຖະແຫລງຂາ່ວ ແລະ

ວດັທະນະທາໍເມອືງໃຫສ້ອດຄອ່ງນະໂຍບາຍປ່ຽນແປງໃຫມຂ່ອງພກັ-ລດັ, ໂດຍໄດສ້າ້ງໂຄງປະກອບ

ກງົຈກັການຈດັຕ ັງ້ແຕສ່ນູກາງລງົຮອດທອ້ງຖິ່ນໃຫຫ້ນກັແຫນນ້ ແລະ ຮດັກມຸກວາ່ເກົ່ າ, ຈາໍນວນພະ

ນກັງານລດັຖະກອນທົ່ວຂະແຫນງ ຖະແຫລງຂາ່ວ ແລະ ວດັທະນະທາໍ ທງັຫມດົ 2.990 ຄນົ, ຍງິ

920 ຄນົ, ໃນນ ັນ້ ມພີະນກັງານຂ ັນ້ສນູກາງ 1.161 ຄນົ, ຍງິ 410 ຄນົ, ຂ ັນ້ທອ້ງຖິ່ນ 1.829 ຄນົ,

ຍງິ 510 ຄນົ. ໄດເ້ອົາໃຈໃສບ່າໍລງຸກໍ່ສາ້ງພະນກັງານເພ່ືອຍກົລະດບັຄວາມຮູດ້າ້ນທິດສະດກີານເມອືງ 

ແລະ ວຊິາສະເພາະທງັພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດໃນລະດບັຊ ັນ້ກາງຈນົເຖງິປະລິນຍາເອກ ຈາໍນວນ 

105 ຄນົ, ຍງິ 30 ຄນົ.

ດາ້ນການອອກຂາ່ວທາງຫນງັສພິືມ ກໍ່ໄດມ້ກີານຂະຫຍາຍຢາ່ງກວາ້ງຂວາງ ໂດຍສະເພາະ

ການເກບັຂາ່ວ ແລະ ອອກຂາ່ວທາງຫນງັສືພິມ ໃຫທ້ນັເວລາ ແລະ ວອ່ງໄວ, ນອກຈາກນ ັນ້ ກໍ່ໄດ້

ເພ່ີມປະລິມານການ ຈດັພິມຫນງັສພິືມ ແລະ ວາລະສານ ແຕລ່ະປີ, ໃນນ ັນ້ ໜງັສພິືມ, ວາລະສານ

ຕາ່ງໆ ກໍ່ໄດຂ້ະຫຍາຍຕວົ ທຽບໃສປີ່ 2005 ເພ່ີມຂຶນ້ 20 ກວາ່ສະບບັ.ການພິມຈາໍໜາ່ຍໜງັສພິືມໄດ້

ເພ່ີມຂຶນ້ເປັນ 45.368.000 ສະບບັຕ່ໍວນັເພ່ີມຂຶນ້ 40.426.000 ສະບບັ ທຽບໃສ່ ປີ 2005 ແລະ

ໄດຈ້າໍໜາ່ຍລງົຮອດບາງເມອືງທ່ີຫາ່ງໄກຈາກເທດສະບານແຂວງ ໂດຍສະເພາະຢູແ່ຂວງຈາໍປາສກັ,
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ສະຫວນັນະເຂດ, ຫຼວງພະບາງ ແລະ ແຂວງຄາໍມວ່ນ. ພອ້ມນ ັນ້, ກໍ່ໄດເ້ຄື່ ອນໄຫວຮບັໃຊສ້ງັຄມົ

ດວ້ຍເນືອ້ໃນຫຼາຍຮບູຫຼາຍສີ ສາມາດຕອບສະໝອງຂໍມ້ນູ-ຂາ່ວສານ ຄວາມຮູຕ້າ່ງໆ ໃຫແ້ກສ່ງັຄມົ

ຫຼາຍກວາ່ເກົ່ າ, ປະຈບຸນັວຽກງານສື່ ສິ່ ງພິມແລະວຽກງານເອເລັກໂຕນກິໄດພ້ດັທະນາຂຶນ້ໂດຍນາໍໃຊ້

ເຕັກໂນໂລຊກີານສື່ ສານ ແລະ ໂທລະຄມົທ່ີທນັສະໄໝຂອງໂລກເຂ້ົາມາປບັປງຸ ແລະ ພດັທະນາ

ວຽກງານສື່ ສານຂອງປະເທດ; ເຊິ່ ງສາ້ງແວັບໄຊບນັດາສື່ ເພ່ືອເຊື່ ອມຕ່ໍລະບບົອິນເຕແີນັດສາມາດເຮັດ

ໃຫກ້ານສ ົ່ງຂໍມ້ນູ-ຂາ່ວ ສານຂອງຕນົອອກສູພ່າຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ໄດຢ້າ່ງວອ່ງໄວ, ທນັການ

ແລະ ກວາ້ງຂວາງ.

ດາ້ນການອອກຂາ່ວທາງວທິະຍກຸະຈາຍສຽງ ກເໍປັນຂອດຫນຶ່ ງທ່ີສາໍຄນັ ຂອງປະເທດເຮົາໄດ້

ກາໍເນດີ ແລະ ຮບັໃຊໜ້າ້ທ່ີການເມອືງແຕຊຸ່ມປີ 60 ຂອງສດັຕະວດັທີ 20 ຜາ່ນມານ ັນ້ ເຊິ່ ງໄດປ້ບັປງຸ

ເນືອ້ໃນລາຍການຕາ່ງໆ ແລະ ທາງດາ້ນເຕັກນກິກໄໍດມ້ກີານປບັປງຸຈາກລະບບົອານາລອກ(Analog)

ໄປສູລ່ະບບົດຈິຕິອນ (Digital), ພອ້ມນີ້ ກໍ່ຍງັໄດເ້ພ່ີມການກະຈາຍສຽງລະບບົ FM1 ແລະ FM2

ຂຶນ້ຕື່ ມ 2 ຊ ົ່ວໂມງ. ຊຶ່ ງປະຈບຸນັກໍ່ໄດມ້ກີານປບັປງຸ ແລະ ພດັທະນາໄປສູຄ່ນຸນະພາບໃໝ່ ແລະ ໄດ້

ຂະຫຍາຍຈາກ 14 ສະຖານີ ໃນເມ ື່ອກອ່ນຂຶນ້ເປັນ 43 ສະຖານໃີນທົ່ວປະເທດ, ຊຶ່ ງຂະຫຍາຍເປັນ

ສອງລະບບົ (ລະບບົ FM ແລະ AM) ສາມາດແຜຄ່ືນ້ກະຈາຍສຽງເພ່ີມເປັນ 90% ຂອງພ້ືນທ່ີ

ທ ົ່ວປະເທດ; ນອກຈາກນ ັນ້, ກໍ່ໄດມ້ກີານປບັປງຸຫນາ້ເວບໄຊ ເປັນ 4 ພາສາ ຄ:ື ພາສາລາວ,

ພາສາມ ົງ້, ພາສາຝລ ັ່ງ ແລະ ພາສາອງັກດິ; ໄດມ້ກີານກະຈາຍສຽງໃນລະບບົອອນລາຍ ເຮັດໃຫລ້ະ

ບບົການກະຈາຍສຽງວທິະຍຸ FM1 ສາມາດຮບັຟງັໄດທ້ ົ່ວໂລກ ແລະ ກໍ່ມວີທິະຍຸ FM ສາໍລບັຖາ່ຍ

ທອດວທິະຍສຸາກນົຂອງບາງປະເທດເຊ່ັນ: ວທິະຍສຸາກນົຈນີ, ວທິະຍສຸາກນົຝຣ ັ່ງ ແລະ ວທິະຍສຸາ

ກນົອດົສະຕາລີ; ນອກຈາກນີ,້ ຍງັໄດອ້ະນມຸດັສາ້ງຕ ັງ້ສະຖານວີທິະຍກຸະຈາຍສຽງກອງທບັ ແລະ ສະ

ຖານວີທິະຍກຸະຈາຍສຽງນະຄອນຫລວງວຽງຈນັຂຶນ້ຕື່ ມອກີ. ທາງດາ້ນໂທລະພາບ ກໍ່ໄດປ້ບັປງຸເນືອ້

ໃນລາຍການອອກອາກາດທງັພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດໃຫມ້ຄີນຸະພາບ ແລະ ທນັກບັສະພາບການ

ຂອງພາຍໃນກຄໍືຕາ່ງປະເທດ.

ທາງດາ້ນວຽກງານໂທລະພາບ, ປະຈບຸນັມສີະຖານໂີທລະພາບ ທງັໝດົ 37 ສະຖານ,ີ ເພ່ີມ

ຂຶນ້ 30 ແຫງ່, ໃນນ ັນ້, ໂທລະພາບແຫງ່ຊາດມີ 2 ສະຖານນີ (ຊອ່ງ1 ແລະ ຊອ່ງ3) ສະຖານີ ຖາ່ຍ

ທອດໂທລະພາບ ຫວຽດນາມ 1 ສະຖານ,ີ ໂທລະພາບ ສ.ປ ຈນີ 2 ສະຖານີ (CCTV4, CCT9),

ໂທລະພາບເອກະຊນົ (ລາວສະຕາ ແລະ ເອັມວລີາວ) 2 ສະຖານ,ີ ໂທລະພາບທອ້ງຖິ່ນ ຢູ່ ແຂວງ

ແລະ ເມອືງ ມ ີ 30 ສະຖານ.ີ ສາມາດແຜຄ່ື້ນພາກພ້ືນດນິເພ່ີມຂຶນ້ຈາກ 60% ເປັນ 70% ຂອງ

ພ້ືນທ່ີທ ົ່ວປະເທດ. ໃນນ ັນ້ ໂທລະພາບແຫງ່ຊາດລາວຊອ່ງ 3 ແຫງ່ໃໝ່ ທ່ີໄດມ້ກີານເພ່ີມຊອ່ງທ່ີເຫືຼອ

ຈາກ ສ.ປ ຈນີ ມຄີວາມແຮງສ ົ່ງ 20 KW ໄດສ້າໍເລັດ ແລະ ໄດນ້າໍໃຊເ້ຂ້ົາໃນງານມະຫະກາໍກລິາ

ຊເີກມ ຄ ັງ້ທ່ີ 25 ໃນທາ້ຍປີ 2009 ແລວ້, ບນັດາພາຫະນະສື່ ດ ັງ່ກາ່ວນ ັນ້ຕອ້ງມກີານປບັປງຸເນືອ້

ໃນລາຍການທງັໝດົ ພອ້ມທງັຍກົລະດບັຄນຸນະພາບດາ້ນເຕັກນກິແບບເກົ່ າຫນັປ່ຽນລະບບົເຕັກນກິ

ຈາກອານາລອັກໄປສູດ່ຈິຕິອນເທ່ືອລະກາ້ວ.
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[2]. ວດັທະນະທາໍ:

ໄດມ້ກີານຟ້ືນຟປູກົປກັຮກັສາ ແລະ ເສມີຂະຫຍາຍວດັທະນະທາໍທ່ີມລີກັສະນະຊາດ, ກາ້ວ

ຫນາ້ ແລະ ມະຫາຊນົ. ທງັໄດເ້ອົາໃຈໃສສ່ະກດັກ ັນ້ວດັທະນະທາໍທ່ີບ່ໍກາ້ວຫນາ້ ເຊິ່ ງຈະສາ້ງຄວາມ

ເຊື່ ອມເສຍໃຫແ້ກ່ ປະເພນວີດັທະນະທາໍອນັດງີາມຂອງຊາດ, ຊຸກຍູຂ້ະບວນການສິນລະປະວນັນະ

ຄະດີ ທງັອາຊບີ ແລະ ສະມກັຫລ້ິນ ນບັແຕຂ່ ັນ້ສນູກາງຈນົຮອດທອ້ງຖິ່ນ, ຈດັຕ ັງ້ງານມະໂຫລານ

ສນິລະປະພ້ືນເມອືງ, ງານແຂງ່ຂນັທາງດາ້ນສລິະປະວນັນະຄະດີ ກຄໍເືທດສະການລະດບັຊາດ ແລະ

ທອ້ງຖິ່ນ ແນໃສຟ້ື່ນຟ ູ ແລະ ສ ົ່ງເສມີສລິະປະວດັທະນະທາໍຂອງຊາດກຄໍື ສນິລະປະວນັນະຄະ

ດຂີອງຊນົເຜ່ົາຕາ່ງໆ.

ວຽກງານການຄຸມ້ຄອງການຜະລິດ ແລະ ຈາໍຫນາ່ຍກະແຊັດ ຫລື ແຜນ່ສຽງເພງຮອ້ງ, ຂບັ

ລາໍ, ລະຄອນເວທີປະເພດຕາ່ງໆ ແມນ່ເປັນວຽກງານຫນຶ່ ງທ່ີໄດມ້ກີານເອົາໃຈໃສ ່ ເພ່ືອຮບັປະກນັ

ທາງດາ້ນເນືອ້ໃນໃຫຕ້ິດພນັກບັວດັທະນະທາໍຂອງຊາດ ແລະ ຮບັປະກນັທາງດາ້ນການນາໍໃຊຊ້ບັ

ສນິທາງປນັຍາ ຂອງບນັດາສິນລະປິນໃຫມ້ຄີວາມເປັນທາໍ. ຊຸກຍູບ້ນັດາການຈດັຕ ັງ້, ບກຸຄນົ ແລະ

ນຕິບິກຸຄນົທ່ີຂຽນ, ແປ ແລະ ພິມປ້ຶມປະເພດຕາ່ງໆ ເຊ່ັນ: ທິດສະດກີານເມອືງ, ບດົວນັນະກາໍ, ກດົ

ຫມາຍ ແລະ ຫລກັສດູການສຶກສາ ເພ່ືອຕອບສະຫນອງຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງສງັຄມົ.

ພອ້ມນີ,້ ກໍ່ໄດຈ້ດັຕ ັງ້ການປະກວດເລ່ືອງສ ັນ້, ເລ່ືອງຍາວ, ບດົກະວີ ແລະ ກາບກອນໃຫນ້ກັຂຽນ

ແລະ ນກັປະພນັທງັມອືາຊບີ ແລະ ມສືະຫມກັຫລ້ິນ ໄດມ້ໂີອກາດສະແດງສມີ ືແລະ ຫວົຄດິປະດດິ

ສາ້ງຂອງຕນົອອກສູສ່ງັຄມົ.

ວຽກງານປບັປງຸຫອ້ງສະຫມດຸ, ຫອ້ງອາ່ນຫນງັສື ຕາມຮາກຖານສາໍນກັງານ, ຫອ້ງການ,

ບາ້ນ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ຫອ້ງສະຫມດຸເຄື່ ອນທ່ີ, ກໍ່ ເປັນວຽກງານຫນຶ່ ງທ່ີໄດຮ້ບັການປບັປງຸ ແລະ ຂະ

ຫຍາຍການໃຫບໍ້ລິການໃຫມ້ຄີນຸນະພາບດຂີຶນ້, ເຊິ່ ງສະແດງອອກຈາກທາ່ອຽ່ງ ການເຂ້ົາໃຊບໍ້ລິການ

ຫອ້ງສະຫມດຸແມນ່ເພ່ີມຂຶນ້ ທ ົ່ວປະເທດມຫີອ້ງສະຫມດຸຈາໍນວນ110 ຫນວ່ຍ, ມາຮອດປະຈບຸນັມ ີ

ຈາໍນວນ 450 ຫນວ່ຍ, ຖາ້ທຽບໃສປີ່ 2005 ເພ່ີມຂຶນ້ 340 ໜວ່ຍ. ຂະແຫນງຖະແຫລງຂາ່ວ ແລະ 

ວດັທະນະທາໍທອ້ງຖິ່ນ ກໍ່ໄດມ້ກີານສາ້ງຂະບວນການກໍ່ສາ້ງຊວີດິວດັທະນະທາໍຊນົນະບດົ ໂດຍຖື

ເອົາການກໍ່ສາ້ງຄອບຄວົ ແລະ ບາ້ນວດັທະນະທາໍເປັນມາດຕະການຕ ົນ້ຕໍເຊິ່ ງດາໍເນນີໄປເປັນ

ຂະບວນກວາ້ງຂວາງໃນທົ່ວປະເທດ.

ຂະບວນການສາ້ງຄອບຄວົວດັທະນະທາໍ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ມຄີອບຄວົວດັທະນະທາໍ

279.590 ຄອບຄວົ, ປະຕບິດັໄດລ່ື້ນແຜນການທ່ີວາງໄວ້ 253.590 ຄອບຄວົ ແລະ ສາ້ງບາ້ນ

ວດັທະນະທາໍ ໄດ້ 1.266 ບາ້ນ ລ່ືນຄາດຫມາຍ 32%. ໄດມ້ກີານຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັການຄຸມ້ຄອງ

ຮາ້ນບນັເທີງ, ເຮອືນພກັ, ຫອ້ງຫລ້ິນເກມ, ຮາ້ນຄາລາໂອເກະ ແລະ ປ້າຍໂຄສະນາຕາ່ງໆ,

ໂດຍສະເພາະໃນຕວົເມອືງໃຫຍໃ່ຫມ້ຄີວາມສະຫງບົ ແລະ ເປັນລະບຽບດຂີຶນ້.

ໄດປ້ກົປກັຮກັສາ ແລະ ເສມີຂະຫຍາຍມລໍະດກົແຫງ່ຊາດ ທ່ີໄດຮ້ບັຮອງມລໍະດກົໂລກ

2 ແຫງ່ (ເມອືງຫລວງພະບາງ ແລະ ວດັພຈູາໍປາສກັ), ພອ້ມນ ັນ້ ກໍ່ໄດມ້ກີານສາໍຫລວດຂໍມ້ນູເພ່ີມ

ເຕມີ ເພ່ືອປະກອບເອກະສານສາ້ງແຜນແມບ່ດົນາໍສະເຫນີ ອງົການອຍຸແນດສະໂກ ໃຫພິ້ຈາລະນາຮບັ

ຮອງເອົາທົ່ງໄຫຫີນ ແຂວງຊຽງຂວາງ ເປັນມລໍະດກົໂລກແຫງ່ທີ 3 ຂອງລາວ, ໄດເ້ອົາໃຈໃສໃ່ນການ
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ປະຕິສງັຂອນວດັວາອາຣາມ, ສະຖານບຮູານນະຄະດ ີ ແລະ ສະຖານທ່ີທາງປະຫວດັສາດ ເຊິ່ ງເປັນ

ມລໍະດກົທາງດາ້ນວດັທະນາທາໍ ແລະ ປະຫວດັສາດຂອງຊາດທ່ີພ ົນ້ເດ່ັນ ແມນ່ການບລູະນະ

ເມອືງວຽງໄຊ, ຖ ໍາ້ປະຫວດັສາດການຕ່ໍສູກ້ ູຊ້າດ. ໄດສ້ມົທບົກບັທອ້ງຖິ່ນໃນການຄຸມ້ຄອງສະຖານ

ບຮູານ ແລະ ວດັຖບຸຮູານ ທ່ີຖກືຄ ົນ້ພບົໃຫມ ່ພອ້ມທງັມກີານສາໍຫລວດ ຄ ົນ້ຄວາ້ເອົາວດັຖບຸຮູານທ່ີຢູ່

ໃນພ້ືນດນິເພ່ືອປກົປກັຮກັສາໄວຫໍ້ພິພິດຕະພນັ.

ວຽກງານການຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະ ສ ົ່ງເສມີວຽກງານສິນລະປະຫດັຖະກາໍທ່ີເປັນເອກະລກັຂອງຊາດ

ກໍ່ແມນ່ວຽກງານຫນຶ່ ງທ່ີເປັນວຽກງານທ່ີສາໍຄນັ ໂດຍມກີານຈດັງານວາງສະແດງຜະລິດຕະພນັຫດັຖະ

ກາໍ ແລະ ດາ້ນວຈິດິສິນຢູພ່າຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດເປັນປກົກະຕ.ິ ວຽກງານການຜະລິດ ແລະ ຮກັ

ສາ ຟິມເອກະສານທ່ີສາໍຄນັ ຂອງຊາດແມນ່ເປັນວຽກງານຫນຶ່ ງທ່ີໄດຮ້ບັການເອົາໃຈໃສ.່ ມາຮອດປີ

2008 ໄດສ້າໍເລັດການຜະລິດຮບູເງາົ ເອກະສານສາລະຄະດຕີາ່ງໆ ທງັຫມດົ 14 ເລ່ືອງ ແລະ

ໄດໂ້ຄສະນາ ເຜີຍແຜໂ່ດຍກງົຜາ່ນທາງໂທລະພາບລາວ ແຕລ່ະຊອ່ງ.

3.3.8. ດາ້ນວຽກງານຍຕຸິທາໍ

ໄດ້ຫັນເອົາມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄ້ັງທີ VIII ຂອງພັກກ່ຽວກັບການສ້າງລັດແຫ່ງກົດໝາຍເປັນ

ຍຸດທະສາດແຫ່ງການພັດທະນາລັດແຫ່ງກົດໝາຍຮອດປີ 2020 ເຊ່ິງລັດຖະບານໄດ້ຮັບຮອງໃນປີ

2009; ໄດ້ຄ້ົນຄວ້າປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ການຮ່າງກົດໝາຍໃໝ່ແລະປັບປຸງກົດໝາຍເກ່ົາໄດ້ 49 ສະບັບ,

ລັດຖະບັນຍັດ 20 ສະບັບ, ດໍາລັດ 143 ສະບັບແລະນິຕິກໍາອ່ືນໆ 189 ສະບັບ, ພ້ອມກັນນ້ີ, ໄດ້ຄ້ົນຄວ້າ

ແລະສັງລວມກ່ຽວກັບກົດປະເພນີຂອງ 49 ຊົນເຜ່ົາສໍາເລັດຜົນ. ໄດ້ປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານສໍາ

ເລັດ6.649 ເລ່ືອງ; ໄດ້ຢ້ັງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເອກະສານທັງໝົດ 77.072 ສະບັບ; ສາມາດ

ໂຄສະນາກົດໝາຍຢູ່ບ້ານຕ່າງໆໄດ້ 6.730ເທື່ອ ມີຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຟັງ 1.130.821 ຄົນ; ສ້າງຄອບຄົວປອດ

ຄະດີໄດ້ 332.731 ຄອບຄົວ, ບ້ານປອດຄະດີໄດ້ 2.472 ບ້ານ, ປັບປຸງໜ່ວຍໄກ່ເກ່ຍຂ້ໍຂັດແຍ່ງ

ຂ້ັນບ້ານໄດ້ 7.895 ໜ່ວຍ; ສ້າງນັກກົດໝາຍປະລິນຍາຕີໄດ້ 1.450 ຄົນ, ຊ້ັນກາງ 337 ຄົນ, ຈັດ

ເຝິກອົບຮົມດ້ານກົດໝາຍໄລຍະ 3 ເດືອນ ໄດ້ 2.687 ຄົນ.

ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່, ສຶກສາອົບຮົມກົດໝາຍ ຊ່ຶງໄດ້ຫັນເອົາວຽກງານນ້ີລົງ

ສູ່ຮາກຖານຢ່າງເປັນຂະບວນ ໂດຍຕິດພັນກັບຂະບວນການກ່ໍສ້າງຮາກຖານການເມືອງ, ການ ສ້າງບ້ານ

ແລະ ກຸ່ມບ້ານພັດທະນາຢູ່ແຕ່ລະທ້ອງຖ່ິນ ໃນນ້ີແຂວງທີ່ພ້ົນເດ່ັນແມ່ນ: ແຂວງຫຼວງ ພະບາງ, ໄຊຍະບູລີ,

ຜ້ົງສາລີ, ອຸດົມໄຊ, ຫົວພັນ, ບໍລິຄໍາໄຊ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ ແລະ ແຂວງເຊກອງ ແລະ

ບາງແຂວງໄດ້ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍເປັນພາສາມ້ົງ, ຂະມຸ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພ່ີນ້ອງເຜ່ົາຮຽນຮູ້ ແລະ

ເຂ້ົາໃຈກົດໝາຍງ່າຍຂ້ຶນ.

ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂຂ້ໍຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ເກີດຂ້ຶນຢ່າງຕ້ັງໜ້າ, ເຮັດບົດບາດ ແລະ

ໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ໄກ່ເກ່ຍ, ເປັນກໍາມະການຕັດສິນ ແລະ ສ້າງເງ່ືອນໄຂອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນດ້ານ ຕ່າງໆ

ແກ່ຄູ່ກໍລະນີ ເຊ່ິງສາມາດແກ້ໄຂຂ້ໍຂັດແຍ່ງທີ່ເກີດຂ້ຶນໄດ້ 172 ເລ່ືອງ.
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3.3.9. ດາ້ນກລິາກາຍຍະກາໍ

ໃນ 5 ປີຜາ່ນມາຂະບວນການກລິາ, ກາຍຍະກາໍປະເພດຕາ່ງໆ ໄດເ້ກດີຂຶນ້ແລະຂະຫຍາຍ

ຕວົຢາ່ງກວາ້ງຂວາງ, ຊຶ່ ງໄດປ້ະກອບສວ່ນຢາ່ງຕ ັງ້ໜາ້ເຂ້ົາໃນການພດັທະນາສຂຸະພາບ, ພາລະນາໄມ 

ຂອງປະຊາຊນົ, ປກຸລະດມົຂະບວນການຜະລິດທລຸະກດິ, ການປ້ອງກນັຊາດ-ປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ

ແລະ ເຄື່ ອນໄຫວເຮັດໜາ້ທ່ີສາກນົດຂີືນ້ຕື່ ມຄື: ໄດປ້ກຸລະດມົຂະບວນຫ້ີຼນກລິາ ເພ່ືອສຂຸະພາບ, ມດິຕະ 

ພາບ ເພ່ືອການຮວ່ມມຢືາ່ງກວາ້ງຂວາງ ໄດຫ້ນັວຽກງານການກລິາໃຫກ້າຍເປັນຂອງປວງຊນົ ແລະ 

ກາຍເປັນຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງໝດົທກຸຄນົເທ່ືອລະກາ້ວ; ໄດນ້າໍເອົາຫຼກັສດູການກລິາເຂ້ົາໃນການ

ຮຽນການສອນຢູຕ່າມໂຮງຮຽນ, ສະຖາບນັການສກຶສາຕາ່ງໆ ແລະໃນຂງົເຂດປ້ອງກນັຊາດ-ປ້ອງກນັ

ຄວາມສະຫງບົ; ໄດສ້າໍເລັດການຈດັງານມະຫາກາໍກລິາແຫງ່ຊາດ ຄ ັງ້ທີ 8 ທ່ີແຂວງຈາໍປາສກັ, ວນັ

ສາ້ງກລິາລາວ, ກລິາພ້ືນເມອືງກໍ່ໄດຮ້ບັການຟ້ືນຟ,ູ ສ ົ່ງເສມີ ແລະຂະຫຍາຍຕວົຕາມທອ້ງຖິ່ນຕາ່ງໆໃນ

ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ໄດຜ້ດັປ່ຽນກນັເປັນເຈົາ້ພາບ ແລະ ຮບັໃຊວ້ນັສາໍຄນັຂອງພກັ, ຂອງ

ຊາດ. ພິເສດສປປລາວໄດຮ້ບັກຽດເປັນເຈົາ້ພາບຈດັການແຂງ່ຂນັກລິາຊເີກມຄ ັງ້ທີ 25 (ປີ 2009)

ທ່ີນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ເຊິ່ ງຖເືປັນຄ ັງ້ປະຫວັດສາດຂອງຊາດລາວ ແລະ ໄດຮ້ບັຜນົສາໍເລັດຢາ່ງສມົ

ກຽດແລະສະຫງາ່ງາມໂດຍສະເພາະແມນ່ຜນົງານຂອງນກັກລິາລາວທ່ີສາມາດຍາດມາໄດ້ 33 ຫລຽນ

ຄາໍ(ແຜນການ 25 ຫລຽນຄາໍ), 25 ຫລຽນເງນິ ແລະ 52 ຫລຽນທອງ ລວມທງັໝດົ 110 ຫລຽນ;

ການກຽມຄວາມພອ້ມດາ້ນຕາ່ງໆ, ການຈດັການແຂງ່ຂນັແຕລ່ະປະເພດກລິາ, ພິທີເປີດ-ພິທີປິດການ

ແຂງ່ຂນັເປັນທາງການແລະການອາໍນວຍຄວາມສະດວກດາ້ນຕາ່ງໆແມນ່ໄດຮ້ບັການຍອ້ງຍໍສນັລະເສີນ

ຈາກບນັດາປະເທດເຂ້ົາຮວ່ມແຂງ່ຂນັ, ສື່ ມວນຊນົທງັພາຍໃນແລະຕາ່ງປະເທດເປັນຢາ່ງດ,ີ ຜນົສາໍ

ເລັດຢາ່ງສະຫງາ່ງາມນ ັນ້ ໄດສ້າ້ງຜນົກະທບົທ່ີຕ ັງ້ໜາ້ໃຫກ້ານຂະຫຍາຍຂະບວນການກລິາ ຂອງປະ

ເທດເຮົາ ແລະ ເປັນການປກຸລະດມົກາໍລງັໃຈໃຫຄ້ນົລຸນ່ໜຸມ່ບກຸບືນຕວົຂຶນ້ ແລະ ເຊື່ ອມຕວົເຂ້ົາກບັ

ສາກນົ.

ນອກຈາກນ ັນ້, ກໍ່ໄດສ້ ົ່ງນກັກລິາເຂ້ົາຮວ່ມການແຂງ່ຂນັກລິາປະເພດຕາ່ງໆຢູຂ່ງົເຂດ ແລະ

ພາກພ້ືນເປັນຕ ົນ້ແມນ່ກລິາອາຊຽນອນິດໍເກມຄ ັງ້ທີ 2 ທ່ີຫມູເ່ກາະມາເກາົ, ຊເີກມຄ ັງ້ທີ 23 ທ່ີປະເທດ

ຫວຽດນາມ, ຄ ັງ້ທີ 24 ທ່ີປະເທດໄທແລະໂອແລມປິກທ່ີປກັກິ່ ງ, ອນິດໍເກມຫວຽດນາມ ແລະ ກລິາອາ

ຊຽນພາລາເກມ.

3.3.10. ດາ້ນການສະກດັກ ັນ້ ແລະ ຕາ້ນໄພສງັຄມົ

ທ ົ່ວພກັ-ລດັເວ້ົາລວມ, ເວ້ົາສະເພາະແມນ່ກາໍລງັປກຊ-ປກສ, ອາໍນາດການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ນ 

ແຕລ່ະຂ ັນ້, ບນັດາອງົການຈດັຕ ັງ້ມະຫາຊນົ ມຄີວາມພະຍາຍາມເຄື່ ອນໄຫວຈດັຕ ັງ້ບນັດາກດິຈະກາໍ 

ເພ່ືອສະກດັກ ັນ້ແລະແກໄ້ຂບນັຫາໄພສງັຄມົດວ້ຍຫລາຍວທີິການ, ໂດຍຕດິພນັກບັການປກຸລະດມົຂນົ 

ຂວາຍປະຊາຊນົໃຫມ້ຄີວາມສາມກັຄເີປັນຈດິຫນຶ່ ງໃຈດຽວ, ເປັນຫເູປັນຕາ ແລະ ເປັນເຈົາ້ການໃນການ 

ປ້ອງກນັຄວາມປອດໄພແລະບນັຫາຫຍໍທໍ້້ໃນຄອບຄວົ ແລະ ສງັຄມົ.

ອາໍນາດການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ນແຕລ່ະຂ ັນ້, ອງົການແນວໂຮມ ແລະ ອງົການຈດັຕ ັງ້ມະຫາຊນົ

ໄດພ້ະຍາຍາມເພ່ີມທະວກີານເຄື່ ອນໄຫວ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍຕາ່ງໆ ໂດຍສະເພາະແມນ່

ການສກຶສາ ແລະ ປກຸລະດມົທກຸຊ ັນ້ຄນົໃຫເ້ຂ້ົາໃຈເຖງິນະໂຍບາຍ, ກດົໝາຍ, ປະເພນແີລະສະພາບ
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ຫຍໍທໍ້້ທາງສງັຄມົທ່ີເກດີຂຶນ້ໃນສງັຄມົປະຈບຸນັເຮັດໃຫບ້ນັຫາຢາເສບຕດິຢູຊຸ່ມຊນົ, ຕວົເມອືງໃຫຍ,່ ໂສ

ເພນ,ີ ຂີລ້ກັງດັແງະ, ຕ ົມ້ຕຸນ໋, ການພະນນັ, ພະຍາດໂລກເອດສໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂເປັນກາ້ວໆ. ຊຸກ 

ຍູຂ້ະບວນການໃນການສາ້ງເມອືງ, ບາ້ນປອດໃສເຂັມ້ແຂງໂດຍຖເືອົາການຊຸກຍູກ້ານຫນັລງົສູຮ່າກ 

ຖານຂອງທກຸພາກສວ່ນຕດິພນັກບັການສາ້ງຊວີດິວດັທະນາທາໍໃຫມ.່

ສບືຕ່ໍປບັປງຸຄນຸນະພາບສນູບາໍບດັຢາເສບຕິດເພ່ືອສາ້ງເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ເພ່ີມປະສດິທິພາບໃນ

ການບາໍບດັຜູຕ້ດິຢາເສບຕິດ. ນອກນ ັນ້, ກໍ່ໄດມ້ຍີດຸທະສາດຢາ່ງຈະແຈງ້ກຽ່ວກບັການປ້ອງກນັ ແລະ

ແກໄ້ຂການແຜລ່ະບາດຂອງພະຍາດຕິດແປດທາງສງັຄມົ ແລະ ພະຍາດເອດສ,໌ ໄດສ້າ້ງຕ ັງ້ຄະນະ

ກາໍມະທິການແຫງ່ຊາດເພ່ືອການຄວບຄມຸໂລກເອດ. ໄດເ້ພ່ີມທະວມີາດຕະການ ການກວດກາໃຫເ້ຂັມ້

ງວດເພ່ືອ ສະກດັກ ັນ້ແລະຄວາມຄມຸແຫລງ່ການຂນົສ ົ່ງຢາເສບຕິດຜາ່ນຊາຍແດນ, ການກວດກາ ຊື້

ຂາຍຂອງ ພວກກຸມ່ຄນົທ່ີບ່ໍເຂ້ົາໃຈແລະຫວງັດຕ່ໍີສງັຄມົໂດຍການເພ່ີມກາໍລງັກວດກາ, ປະກອບອປຸະ

ກອນທ່ີທນັສະໄຫມໃຫແ້ກດ່າ່ນກວດກາຄນົເຂ້ົາ-ອອກໃນແຕລ່ະຈດຸລວມທງັຫອ້ງການພາສີ. ເພ່ີມທະວີ

ການຮວ່ມມກືບັປະເທດເພ່ືອນບາ້ນເຊ່ັນ: ຫວຽດນາມ, ຈນີ, ກາໍປເູຈຍ, ໄທແລະມຽ້ນມາ້. ໄດມ້ກີານ

ຖອດຖອນບດົຮຽນພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດໂດຍສະເພາະແມນ່ບນັດາເພ່ືອນມດິຍດຸທະສາດຕ່ໍກບັ

ຜນົສາໍເລັດໃນການສະກດັກ ັນ້ແລະຕາ້ນໄພສງັຄມົ.

ຄຽງຄູກ່ບັຄວາມຄືບຫນາ້ດ ັງ່ກາ່ວ, ວຽກງານສະກດັກ ັນ້ແລະຕາ້ນໄພສງັຄມົຍງັເປັນບນັຫາທ່ີທາ້ 

ທາຍແລະມຂໍີຈ້າໍກດັຫລາຍດາ້ນໂດຍສະເພາະແມນ່ການແກໄ້ຂປະກດົການຫຍໍທໍ້້ຂອງສງັຄມົ, ບນັຫາ

ຄວາມບ່ໍສະເຫມພີາບ, ການປະສານສມົທບົລະຫວາ່ງສະຖາບນັຄອບຄວົ, ໂຮງຮຽນແລະເຈົາ້ຫນາ້ທ່ີ

ແລະອາໍນາດການປກົຄອງໃນແຕລ່ະຂ ັນ້ຍງັອອ່ນແອແລະມຄີວາມເອື່ ອຍອງີ ແລະ ຂາດຄວາມເປັນເຈົ້າ

ການ. ອງົການແນວໂຮມ ແລະ ອງົການຈດັຕ ັງ້ມະຫາຊນົ ຍງັບ່ໍທນັມຮີບູແບບການເຄື່ ອນໄຫວ ແລະ

ກດິຈະກາໍທ່ີຫຼາກຫຼາຍ, ລກັສະນະສຶກສາອບົຮມົປກຸລະດມົປະຊາຊນົທກຸຊ ັນ້ຄນົ ໂດຍສະເພາະແມນ່ລຸນ້

ສບືທອດທ່ີຍງັບ່ໍທນັຮບັຮູຢ້າ່ງເລິກເຊິ່ ງ ແລະ ບ່ໍທນັແຂງແຮງ. ການເຜີຍແຜ່ ແລະ ການໂຄສະນາ

ຊວນເຊື່ ອຍງັບ່ໍທນັກວາ້ງຂວາງ, ປະກດົການຫຍໍທໍ້້ໃນອງົການຈດັຕ ັງ້ທກຸຂ ັນ້, ຂະແໜງການຍງັບ່ໍທນັ

ໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂຢາ່ງຄບົຖວ້ນ ແລະ ກມົກຽວ, ການປະສານສມົທບົເພ່ືອແກໄ້ຂບນັຫາທ່ີມລີກັສະ

ນະກວມລວມ ແລະ ກລໍະນທ່ີີບ່ໍເປັນເອກະພາບ, ການເຜີຍແຜ່ ແລະ ການສາ້ງສະຕເິຄົາລບົ ແລະ

ປະຕິບດັກດົໝາຍຍງັບ່ໍທນັຮດັກມຸ ແລະ ເຂັມ້ງວດ, ການບໍລິການປະຊາຊນົຍງັບ່ໍທນັທ ົ່ວເຖງິ.

3.4. ການສມົທບົລະຫວາ່ງການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົກບັການປ້ອງກນັຊາດ-

ປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ

-ເພ່ືອຮບັປະກນັໃຫທ້ ົ່ວສງັຄມົ ແລະ ປະເທດຊາດ ມຄີວາມສະຫງບົ ແລະ ຄວາມປອດໄພ

ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂໃຫແ້ກກ່ານພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ, ວຽກງານປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົໄດຖ້ກືຈດັ

ຕ ັງ້ປະຕິບດັຕາມຄາໍສ ັ່ງແນະນາໍຂອງກມົການເມອືງສນູກາງພກັ ເລກທີ 09/ກມສພ ແລະ ຄາໍສ ັ່ງເພ່ີມ

ເຕມີຂອງຄະນະເລຂາທິການສນູກາງພກັ ເລກທີ 14/ຄລສພ ແລະ ບນັດາມະຕິຂອງກອງປະຊຸມ

ຄະນະບໍລິຫານງານສນູກາງພກັສະໄຫມທີ VIII ໂດຍໄດສ້ມຸໃສຈ່ດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໂຄງການແກໄ້ຂປະກດົ

ການຫຍໍທໍ້້ຂອງສງັຄມົ, ໂຄງການຕາ້ນອາດສະຍາກາໍຢາ່ງຕ ັງ້ຫນາ້ ເຊິ່ ງສາມາດແກໄ້ຂກຸມ່ແກງ້ກໍ່ການ 
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ກະທາໍຜິດ ແລະ ໄດລ້ງົໂທດຕາມກດົຫມາຍໄດຫ້ລາຍກຸມ່ ເຮັດໃຫກ້ານກະທາໍຜິດຢູບ່ນັດາຕວົເມອືງ 

ໃຫຍຫ່ລດຸລງົ; ໄດສ້ກຶສາອບົຮມົໃຫພ່ໍ້ແມປ່ະຊາຊນົ ແລະ ໄວຫນຸມ່ບ່ໍໃຫກ້ະທາໍຜິດ ແລະ ມສີະຕລິະ 

ວງັຕວົໃນການປກົປກັຮກັສາຊບັສມົບດັຂອງຕນົ. ໄດປ້ກຸລະດມົຂນົຂວາຍ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ມະຫາຊນົເຂ້ົາ 

ຮວ່ມວຽກງານປ້ອງກນັຊາດ-ປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົຢູຮ່າກຖານ ແລະ ສາໍນກັງານ-ອງົການ, ອນັພ ົນ້

ເດ່ັນແມນ່ການປ້ອງກນັໃນງານກລິາຊເີກມ ຄ ັງ້ທີ 25, ກອງປະຊຸມສາກນົ ແລະ ງານໃຫຍຕ່າ່ງໆ,

ການແກໄ້ຂຊາວອບົພະຍກົຈາກຕາ່ງປະເທດ. ເວ້ົາລວມແລວ້ພວກເຮົາສາມາດຮກັສາຄວາມເປັນເອກະ

ລາດ, ອະທິປະໄຕ ແລະ ຜືນແຜນ່ດນິອນັຄບົຖວ້ນຂອງຊາດໄວຢ້າ່ງຫມ ັນ້ຄງົ, ຮບັປະກນັສະຖຽນລະ

ພາບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອ້ຍ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງສງັຄມົໄວໄ້ດຢ້າ່ງຫນກັແຫນນ້

ເຊິ່ ງໄດກ້າຍເປັນເງ ື່ອນໄຂອນັພ້ືນຖານໃຫແ້ກກ່ານພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ, ໄດເ້ອົາໃຈໃສວ່ຽກ

ງານ ກໍ່ສາ້ງຮາກຖານ-ພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກຕິດພນັກບັວຽກງານສາ້ງ

ບາ້ນ ແລະ ກຸມ່ບາ້ນພດັທະນາ, ຮບັປະກນັໃຫທ້ອ້ງຖິ່ ນຕາ່ງໆ ໄດຮ້ບັການພດັທະນາໄປພອ້ມໆ ກບັ

ການສາ້ງ ຄວາມເຂັມ້ແຂງທາງດາ້ນການເມອືງ ແລະ ວຽກງານປ້ອງກນັຊາດ-ປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ;

ນອກຈາກນ ັນ້, ໄດສ້ກຶສາໃຫຄ້ວາມຮູທ້າງດາ້ນວຽກງານປ້ອງກນັຊາດໃຫກ້ບັນກັສຶກສາ ໂດຍໄດນ້າໍເອົາ

ວທີິ ແລະ ຫລກັສດູການຮຽນພ້ືນຖານທາງການທະຫານບນັຈເຸຂ້ົາຫລກັສດູຂອງໂຮງຮຽນອະຊວີະ,

ວທິະຍາໄລ ແລະ ມະຫາວທິະຍາໄລຕາ່ງໆ ຂອງພາກລດັ.

4. ການຄຸມ້ຄອງບໍລິຫານລດັໃນກນົໄກເສດຖະກດິຕະຫຼາດຕາມທິດສງັ

ຄມົນຍິມົ

ລດັຖະບານໄດສ້າ້ງລະບບົບໍລິຫານ ແລະ ນຕິບິນັຍດັທ່ີມປີະສດິທິພາບໂດຍການຫນັມະຕິ 8

ແລະ ແຜນນະໂຍບາຍອື່ ນໆຂອງພກັວາງອອກມາເປັນຍດຸທະສາດ, ໃນນ ັນ້ໄດສ້າ້ງ ແລະ ປບັປງຸດາ້ນ

ນຕິິກາໍ ແລະ ລະບຽບການບໍລິຫານ, ໄດປ້ບັປງຸກງົຈກັການປກົຄອງແຕຂ່ ັນ້ສນູກາງຮອດຮາກຖານຕາມ

ທິດສນູກາງ ເຮັດໜາ້ທ່ີຄຸມ້ຄອງມະຫາພາກ, ສວ່ນທອ້ງຖິ່ນ ເຮັດໜາ້ທ່ີຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ, ໄດປ້ບັປງຸ

ແບບແຜນວທີິເຮັດວຽກໃຫແ້ທດເໝາະກບັສະພາບປະຈບຸນັ ໃນນ ັນ້:

4.1. ອງົການນຕິິບນັຍດັ

 ສະພາແຫງ່ຊາດຊຸດທີ VI ໄດມ້ກີານປບັປງຸທງັໃນດາ້ນການຕິດຕາມ ກວດກາຄວາມຮບັຜິດ

ຊອບ ແລະ ການປະຕບິດັໜາ້ທ່ີຂອງອງົການລດັຂ ັນ້ສນູກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນ, ທງັໃນດາ້ນການປບັ

ປງຸ-ສາ້ງນຕິິກ◌າໍແລະ ການພິຈາລະນາບນັຫາໃຫຍ່ໆ ລະດບັຊາດ, ໄດຮ້ບັຮອງກດົໝາຍ 47 ສະບບັ,

ເພ່ີມຂຶນ້ 15 ສະບບັທຽບໃສປີ່ 2005.

 ປະຈບຸນັມກີດົໝາຍທງັໝດົ 83 ສະບບັ, ດາໍລດັ 176 ສະບບັ, ພິຈາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງ

ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VI ແລະ ແຜນພດັທະນາປະຈາໍສກົປີຢາ່ງເປັນທາງ

ການ, ພົນ້ເດ່ັນແມນ່ການຕດິຕາມກວດກາການປະຕບິດັລະບຽບການເງນິ, ໄດກ້ວດສອບກວດກາ

ການບໍລິການ, ບໍລິຫານງານຂອງລດັຖະບານ, ໄອຍາການ ແລະ ສານປະຊາຊນົປະຈາໍທກຸ 6 ເດອືນ,

ມກີານຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະ ແກໄ້ຂຄາໍຮອ້ງຂໍຄວາມເປັນທາໍຂອງປະຊາຊນົຫຼາຍຂຶນ້ກວາ່ເກົ່ າ.
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 ການພບົປະກບັປະຊາຊນົໃນເຂດເລືອກຕ ັງ້ກໍ່ມຫຼີາຍຂຶນ້ກວາ່ເກົ່ າ,ພິເສດແມນ່ສະພາແຫງ່ຊາດ

ໄດສ້ະໜອງຂໍມ້ນູຂາ່ວສານຊກັຖາມຄະນະລດັຖະບານກຽ່ວກບັແຜນງານຂອງລດັຖະບານໃຫປ້ະຊາຊນົ

ຮບັຊາບ, ໄດເ້ປີດສາຍດວ່ນຮບັຄາໍຕາໍນຕິິຊມົຈາກປະຊາຊນົໃນທກຸກອງປະຊຸມຂອງສະພາແຫງ່ຊາດ.

4.2. ການພດັທະນາອງົການບໍລຫິານແຫງ່ລດັ

 ປບັປງຸກນົໄກການປະສານງານລະຫວາ່ງບນັດາກະຊວງ, ຂະແຫນງການ ແລະ ອາໍນາດ

ການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ນດວ້ຍການປະຊຸມລດັຖະບານ-ເຈົາ້ແຂວງ, ສາ້ງກນົໄກການປກົຄອງ-ຄຸມ້ຄອງລດັ

ຖະກອນ, ກງົຈກັຂອງຂະແຫນງການຈາໍນວນຫນຶ່ ງ ເພ່ືອໃຫແ້ທດເຫມາະກບັກນົໄກແບບແຜນວທີິເຮັດ

ວຽກຕວົຈງິ; ໄດເ້ຮັດທດົລອງການໂຮມຂະແຫນງການເສດຖະກດິ-ແຜນການ-ການເງນິໃນຈາໍນວນ 40

ກວາ່ເມອືງ; ໄດຫ້ນັການຄຸມ້ຄອງຂອງລດັຕາມທິດທາງຂອງກະຊວງ-ອງົການສນູກາງເຮັດຫນາ້ທ່ີດາ້ນ

ມະຫາພາກທງັຕດິພນັກບັຮາກຖານ ແລະ ຈນຸລະພາກ, ໄດຝຶ້ກອບົຮມົວຽກບໍລິຫານໃຫ1້40ເມອືງ;

ພອ້ມກນັນ ັນ້, ກໍ່ຍງັໄດສ້ະເຫນຂີ ັນ້ເທິງຊບັຊອ້ນພະນກັງານຄນືໃຫມ.່

 ລດັຖະບານໄດຮ້ບັຮອງເອົາ ຮາ່ງຍດຸທະສາດພດັທະນາການປກົຄອງ ແຫງ່ ສປປ ລາວ ຮອດ

ປີ 2020, ຍດຸທະສາດພດັທະນາການບໍລິຫານລດັ ໄລຍະ 2011-2015, ໄດຮ້ບັຮອງ ແລະ ປະ

ກາດໃຊດ້າໍ ລດັວາ່ດວ້ຍຄມົມະນາຄມົ, ສາໍເລັດເບືອ້ງຕ ົນ້ການຮາ່ງຍດຸທະສາດວຽກງານຄຸມ້ຄອງລດັຖະ

ກອນ ໄລຍະ 2011-2020; ໄດຮ້ບັຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊດ້າໍລດັ ວາ່ດວ້ຍຄມົມະນາຄມົ.

 ໄດປ້ບັປງຸສາໍເລັດການປບັປງຸການຈດັຕ ັງ້ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວ ຂອງ 8 ກະຊວງ, 3 ມະ

ຫາວທິະຍາໄລ ແລະ ບນັດາອງົການທ່ີຂຶນ້ກບັສາໍນກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕີຈາໍນວນໜ່ຶງ; ໄດຫ້ນັບາງ

ວຽກງານຂອງລະບບົການເງນິໄປສູກ່ານຄຸມ້ຄອງແບບລວມສນູ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ ວຽກງານພາສີ, ອາກອນ

ແລະ ຄງັເງນິ ເພ່ືອຮບັປະກນັຄວາມເຂັມ້ແຂງຂອງງບົປະມານແຫງ່ຊາດ; ໄດສ້າໍເລັດການສາ້ງຕ ັງ້ 4

ເມອືງໃໝ່ ເພ່ືອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງການພດັທະນາ. ຫວົໜວ່ຍການບໍລິການ

ຜາ່ນປະຕດູຽວໄດຮ້ບັການສາ້ງຕ ັງ້ຂຶນ້ໃນລະດບັເມອືງຈາໍນວນໜ່ຶງ.

 ວຽກງານຄຸມ້ຄອງລດັຖະກອນໄດຮ້ບັການປບັປງຸໃຫດ້ຂີຶນ້ເທ່ືອລະກາ້ວ; ໄດຮ້ບັຮອງເອົາດາໍລດັ

ວາ່ດວ້ຍຕາໍແໜງ່ບໍລິຫານຂອງລດັຖະກອນ ແລະ ດາໍລດັວາ່ດວ້ຍນະໂຍບາຍຕ່ໍພະນກັງານ-ລດັຖະ

ກອນ ຢູເ່ຂດຫາ່ງໄກສອກຫີຼກ; ກງົຈກັການຈດັຕ ັງ້ຂອງສນູຝຶກອບົຮມົລດັຖະກອນໄດຮ້ບັການສາ້ງຕ ັງ້

ຂຶນ້ ແລະ ໄດເ້ລ່ີມຝຶກອບົຮມົພະນກັງານການນາໍທກຸໆເມອືງໃນທົ່ວປະເທດ.

4.3. ພດັທະນາວຽກງານຕລຸາການ

 ກດົໝາຍ ແລະ ນຕິິກາໍຈາໍນວນຫຼາຍໄດຖ້ກືພິຈາລະນາຮບັຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ ້ເຊິ່ ງເຮັດ

ໃຫກ້ານຄຸມ້ຄອງລດັ, ຄຸມ້ຄອງສງັຄມົມປີະສດິທິພາບ ແລະ ປະສດິທິຜນົສງູຂຶນ້ ຊຶ່ ງໄດກ້າຍເປັນ

ບອ່ນອງີໃຫແ້ກອ່ງົການປກົຄອງຂ ັນ້ຕາ່ງໆ ໃນການແກໄ້ຂບນັຫາຄວາມຍຕຸທິາໍ, ຂໍຂ້ດັແຍງ່ຄະດຄີວາມ

ຕາ່ງໆໃນສງັຄມົ, ເສມີສາ້ງຄວາມສາມກັຄີປອງດອງໃນທົ່ວສງັຄມົ.

 ລະບບົຍຕຸທິາໍ ໄດຮ້ບັການປບັປງຸໃຫເ້ຂັມ້ແຂງທາງດາ້ນການຈດັຕ ັງ້ ແລະ ບກຸຄະລາກອນ

ໂດຍມກີານເຕ້ົາໂຮມສານ, ໄອຍະການເມອືງໃຫເ້ປັນສານ, ໄອຍະການເຂດ ແລະ ມກີານສາ້ງຕ ັງ້ສານ

ພາກ; ພອ້ມກນັນ ັນ້ຍງັໄດບ້າໍລງຸຍກົລະດບັຄນຸທາດການເມອືງ ແລະ ວຊິາສະເພາະໃຫແ້ກພ່ະນກັ
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ງານ-ລດັຖະກອນໃນຂງົເຂດກດົໝາຍ ແລະ ຍຕຸິທາໍ. ເອົາໃຈໃສສ່າ້ງພະນກັງານກດົຫມາຍໃນລະບບົ

ຊ ັນ້ກາງ 2 ປີ ເຊິ່ ງເປ້ົາຫມາຍ ແມນ່ ນກັຮຽນທ່ີຮຽນຈບົ ມ.6 ທ່ີມາຈາກເມອືງທກຸຍາກຕາ່ງໆ.

 ໄດມ້ກີານຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ແກໄ້ຂຄາໍຮອ້ງຂອງການຈດັຕ ັງ້ລດັ, ລວມໝູ່ ແລະ ພນົລະ

ເມອືງໄດ້ 4.775 ເລ້ືອງເທ່ົາກບັ 84,54% ຂອງຄາໍຮອ້ງທງັໝດົ, ເພ່ືອຮບັປະກນັໃຫສ້ງັຄມົມຄີວາມ

ເປັນລະບຽບຮຽບຮອ້ຍ ແລະ ຕດິພນັກບັການປກຸລະດມົປະຊາຊນົສາ້ງສາ ແລະ ພດັທະນາປະເທດ

ຊາດໃຫມ້ຄີວາມສວີໄິລ ໃນໄລຍະ2006-2010 ແມນ່ໄດມ້ກີານຕດິຕາມກວດກາ ອງົການສບືສວນ-

ສອບສວນ ແລະການສ ັ່ງຟ້ອງໂດຍສະເພາະແມນ່ການແກໄ້ຂຄະດໃີນຂ ັນ້ອງົການໄອຍະການຂ ັນ້ແຂວງ

ແລະນະຄອນຫລວງໄດທ້ງັໝດົ 13.898 ເລ້ືອງ ເທ່ົາກບັ 80,07% ຂອງຈາໍນວນຄະດທີງັໝດົ,

ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົຂ ັນ້ອທຸອນ ໄດ ້3.420 ເລ້ືອງ (ລວມ 3 ພາກ) ເທ່ົາກບັ79,81% ຂອງ

ຈາໍນວນທງັໝດົ, ໄອຍະການທະຫານຂ ັນ້ສງູ 133 ເລ້ືອງ ເທ່ົາກບັ 82,09% ຂອງຈາໍນວນທງັໝດົ

ແລະ ໄອຍະການປະຊາຊນົສງູສດຸ 3.451 ເລ້ືອງ ເທ່ົາກບັ 85,25% ຂອງຈາໍນວນຄະດທີງັໝດົ.

 ໄດດ້າໍເນນີການຕດິຕາມກວດກາການດາໍເນນີຄະດຢີູສ່ານ ແລະ ການປະຕບິດັກດົໝາຍໃນ

ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັຄາໍຕດັສນິ ຫລື ຄາໍພິພາກສາຂອງສານ ລວມທງັການກວດກາການປະຕບິດັ

ກດົໝາຍຢູສ່ະຖານທ່ີກກັຂງັ, ກກັຕວົ, ຄາ້ຍດດັສາ້ງ, ສນູດດັສາ້ງ ແລະ ສະຖານທ່ີບງັຄບັອື່ ນໆຂອງ

ສານກໍ່ໄດຮ້ບັການພດັທະນາດຂີຶນ້; ພອ້ມດຽວກນັນ ັນ້, ກໍ່ໄດມ້ກີານປະຕບິດັການຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະ ສາ້ງ

ນຕິິກາໍຫລາຍສະບບັກຽ່ວກບັການອອກຂໍກ້າໍນດົ ວາ່ດວ້ຍການຈດັຕ ັງ້ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງ

ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົແຕລ່ະຂ ັນ້, ບນັດາຂໍກ້າໍນດົ ແລະ ຂໍແ້ນະນາໍດາ້ນວຊິາການ ກຽ່ວກບັ

ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັກດົໝາຍ ວາ່ດວ້ຍການດາໍເນນີຄະດອີາຍາ ແລະ ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການດາໍເນນີ

ຄະດແີພງ່.

 ໄດໃ້ຫກ້ານບໍລິການປະຊາຊນົ, ລກູຄວາມ ແລະ ໃຫກ້ານຊວ່ຍເຫລືອລາ້ດາ້ນກດົຫມາຍ ຊຶ່ ງ

ສະແດງອອກຄື: ທະນາຍຄວາມໄດຮ້ບັການແຕງ່ຕ ັງ້ຈາກບກຸຄນົ ແລະ ນຕິບິກຸຄນົ ໃນການແກໄ້ຂຂໍ້

ຂດັແຍງ່ ຫລື ຄະດຕີາ່ງໆ ລວມທງັຄະດອີາຍາ ແລະ ຄະດແີພງ່ ຈາໍນວນ 11.448 ເລ້ືອງ (ສາໍເລັດ

ແລວ້ 2.332 ເລ້ືອງ, ກາໍລງັດາໍເນນີ 8.641 ເລ້ືອງ ແລະ ຄະດບ່ໍີສາມາດຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ

475ເລ່ືອງ); ໄດໃ້ຫກ້ານຊວ່ຍເຫລືອລາ້ດາ້ນກດົຫມາຍ ໂດຍແບງ່ເປັນການໃຫຄ້າໍປຶກສາ, ແຕງ່ຕ ັງ້

ທະນາຍ ເພ່ືອຊວ່ຍປກົປ້ອງປະຊາຊນົໂດຍບ່ໍເສຍຄາ່, ລງົໂຄສະນາເຜີຍແຜເ່ຖງິບາ້ນຈາໍນວນຫນຶ່ ງ

ແລະ ໃຫ້ ຄາໍປຶກສາດາ້ນກດົຫມາຍທາງໂທລະສບັ.

5. ການພດັທະນາພາກເອກະຊນົ

ເພ່ືອບນັລເຸປ້ົາຫມາຍໃນການພດັທະນາເອກະຊນົ ແມນ່ໄດສ້າ້ງ ແລະ ປບັປງຸສະພາບແວດ

ລອ້ມທ່ີເອືອ້ອາໍນວຍໃຫແ້ກກ່ານສ ົ່ງເສມີພາກເອກະຊນົພາຍໃນ ແລະ ດງຶດດູການລງົທຶນຈາກຕາ່ງປະ

ເທດ ໂດຍໄດມ້ກີານປບັປງຸບນັດາລະບຽບການ, ກດົຫມາຍ ແລະ ຂ ັນ້ຕອນຕາ່ງໆໃນການສາ້ງຕ ັງ້

ວສິາຫະກດິ, ຫນັລດັວສິາຫະກດິໄປສູກ່ນົໄກໄລລ່ຽງທລຸະກດິ ໂດຍຜາ່ນຕະຫຼາດທ່ີມກີານດດັສມົ ຂອງ

ລດັ ການມອບສດິຄວາມເປັນເຈົາ້ຕນົເອງທາງດາ້ນການເງນິ, ແຜນການ ແລະ ຕະຫຼາດ ຈນົສາມາດ

ຫຸຼດຜອ່ນການບໍລິຫານແບບເກືອ້ກນູ.



74

ພອ້ມນ ັນ້, ການພດັທະນາພາກເອກະຊນົກໍ່ໄດເ້ຮັດໃຫຕ້ະຫລາດສນິຄາ້ການບໍລິການ, ຕະຫຼາດ

ແຮງງານ, ຕະຫລາດການເງນິ(ທຶນ), ຕະຫລາດທ່ີດນິ, ຕະຫລາດເທັກໂນໂລຊໄີດຮ້ບັການພດັທະນາ

ໄປພອ້ມໆກນັ ໂດຍສະເພາະຕະຫຼາດການເງນິ, ຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ(LSX) ໄດຮ້ບັການພດັທະນາໄວແລະ

ໄດມ້ກີານເປີດກວາ້ງການແຂງ່ຂນັລະຫວາ່ງບນັດາທລຸະກດິທະນາຄານ. ລະບບົການບໍລິການຊາໍລະ

ສະສາງແລະການຫນັເປັນທນັສະໄໝເຊ່ັນ: ການພດັທະນາລະບບົໂອນເງນິ, ການຊາໍລະດວ້ຍບດັເອ

ເລັກໂຕຣນກິຕາ່ງໆ. ນອກນີ,້ ຕະຫຼາດທ່ີດນິ ໄດມ້ກີານຂະຫຍາຍຕວົໄວ ໂດຍສະເພາະຢູໃ່ນເຂດຕວົ

ເມອືງທ່ີມກີານພດັທະນາພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ ເຊິ່ ງປະກອບມຕີະຫຼາດ: ການເຊ່ົາທ່ີດນິບກຸຄນົ, ເຊ່ົາ ຫືຼ

ສາໍປະທານທ່ີດນິລດັ, ການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິຄ ໍາ້ປະກນັການກູຢື້ມ, ການຂາຍສດິນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ ແລະ

ຕະຫຼາດສນິເຊື່ ອກຽ່ວກບັທ່ີດນິ.

ກ. ນະໂຍບາຍລະບຽບການ ແລະ ພາກປະຕບິດັ

 ໄດເ້ອົາໃຈໃສປ່ບັປງຸ ແລະ ສາ້ງພາກສວ່ນເສດຖະກດິຂອງລດັ ໃຫມ້ປີະສດິທິຜນົສງູຂຶນ້

ເລ້ືອຍໆ, ໄດຄ້ ົນ້ຄວາ້ກາໍນດົການຈດັຕ ັງ້ຄຸມ້ຄອງລດັວສິາຫະກດິຄນືໃໝ່ ຕາມທິດຫນັໄປສູລ່ະ

ບອບເປັນເຈົາ້ຕນົເອງທາງດາ້ນການເງນິຢາ່ງຂາດຕວົ. ຫຸຼດຜອ່ນການເກືອ້ກນູຕາ່ງໆ ຂອງລດັ,

ແກໄ້ຂບນັຫາການຫຸຼບທຶນ ແລະ ໜ້ີສນິຄມຸເຄອືຂອງລດັວສິາຫະກດິໃຫໝ້ດົສິນ້ໄປ.

 ນະໂຍບາຍສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຂະຫຍາຍເສດຖະກດິຫຼາຍພາກສວ່ນ ແລະ ທກຸພາກສວ່ນ ລວ້ນ

ແຕມ່ສີດິເສລີພາບຕ່ໍໜາ້ກດົໝາຍ, ປບັປງຸ ແລະ ດດັແປງ ພາກສວ່ນເສດຖະກດິຂອງລດັ,

ສ ົ່ງເສມີເສດຖະກດິຄອບຄວົຂອງຊາວກະສິກອນ ແລະ ເສດຖະກດິເອກະຊນົໄດຖ້ກືຈດັຕ ັງ້

ປະຕິບດັ.

 ລດັໄດນ້າໍໃຊບ້ນັດານະໂຍບາຍໄມງ້ດັທາງດາ້ນການເງນິ ແລະ ທະນາຄານ ໂດຍແນໃສຊຸ່ກ

ຍູກ້ານຜະລິດ-ທລຸະກດິ ໂດຍປະຕບິດັຕາມທິດທາງ ຫຸຼດຜອ່ນທຶນຈາກການລງົທຶນໂດຍກງົ

ຂອງງບົປະມານ, ແຕເ່ພ່ີມການລງົທຶນດວ້ຍສິນເຊື່ ອ ແລະ ທຶນທ່ີມເີອງຂອງວສິາຫະກດິ.

 ພາກສວ່ນເສດຖະກດິເອກະຊນົ, ເອກະເທດ ໄດມ້ບີດົບາດສາໍຄນັ ແລະ ຍາວນານຕ່ໍການພດັ

ທະນາເສດຖະກດິ ແລະ ໄດຮ້ບັການສ ົ່ງເສມີ-ປກົປ້ອງ ຈາກລດັ. ບນັດາພາກສວ່ນເສດຖະກດິ

ແລະ ຮບູການຈດັຕ ັງ້ເສດຖະກດິເຫ່ົຼານ ັນ້ມທີງັການແຂງ່ຂນັກນັ, ຮວ່ມມກືນັດາໍເນນີທລຸະ

ກດິດວ້ຍຮບູແບບບໍລິສດັຫຸນ້ສວ່ນ ແລະ ອື່ ນໆ ຕາມຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການພາວະວໄິສ.

ຂ. ການປບັປງຸຂອບກດົຫມາຍ ແລະ ນຕິກິາໍ

 ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການສ ົ່ງເສມີການລງົທຶນຂອງຕາ່ງປະເທດ ແລະ ນະໂຍບາຍທ່ີຈາໍເປັນ ເພ່ືອ

ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂສະດວກໃນການໄດຮ້ບັການປບັປງຸໃຫແ້ທດເໝາະໃນແຕລ່ະໄລຍະ ແລະ ລບົ

ລາ້ງລະບຽບການອນັບ່ໍຈາໍເປັນບ່ໍສອດຄອ່ງ ແລະ ສາ້ງຄວາມສບັສນົໃຫແ້ກກ່ານລງົທຶນຂອງ

ຕາ່ງປະເທດ, ກດົໝາຍການລງົທຶນສະບບັໃໝຖ່ກືຮບັຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ.້

 ໄດປ້ບັປງຸນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ແລະ ວທີິເຮັດວຽກໃຫກ້ະທດັຮດັ, ຮດັກມຸ

ແລະ ວອ່ງໄວ ເຮັດໃຫນ້ກັລງົທຶນຕາ່ງປະເທດມຄີວາມໝັນ້ໃຈ ແລະ ມຄີວາມພໍໃຈຕ່ໍການ

ຮວ່ມມ ື ແລະ ລງົທຶນຢູປ່ະເທດເຮົາ.

 ໄດສ້າ້ງລະບບົກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຄຸມ້ຄອງຂອງລດັທ່ີຮບັໃຊໃ້ນຂງົເຂດເສດຖະກດິ

ໃຫມ້ຄີວາມສອດຄອ່ງກບັກດົເກນພາວະວໄິສ ແລະ ກນົໄກຕະຫຼາດ ເຊ່ັນ: ລະບຽບການບໍລິ



75

ການ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງຂອງລດັໃຫມ້ຄີວາມໂປ່ງໃສເປັນກາ້ວໆ ແລະ ການຫນັແນວທາງ,

ແຜນນະໂຍບາຍ ຂອງພກັໃນທກຸດາ້ນໃຫກ້າຍເປັນກດົໝາຍ, ເປັນນະໂຍບາຍອນັລະອຽດທງັ

ດາໍເນນີການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັນບັມ ືນ້ບັຄບົຖວ້ນ.

 ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍແຮງງານ ໄດກ້າຍເປັນນຕິກິາໍພ້ືນຖານໃຫແ້ກກ່ານເຄື່ ອນໄຫວໃນຕະຫຼາດ

ແຮງງານ ອນັເປັນເງ ື່ອນໄຂໃນການສ ົ່ງເສມີການຂະຫຍາຍຕວົຂອງພາກເອກະຊນົ ໃຫນ້ບັມ ື້

ນບັດຂີຶນ້.

 ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍທະນາຄານແຫງ່ລດັ, ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການປະກນັໄພ, ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍ

ວສິາຫະກດິ; ນອກນ ັນ້, ກໍ່ຍງັມດີາໍລດັວາ່ດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງການເຄື່ ອນໄຫວ ຂອງທະນາຄານ

ທລຸະກດິ; ດາໍລດັວາ່ດວ້ຍການຈດັຕ ັງ້ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງທະນາຄານທລຸະກດິ ແລະ

ສະຖາບນັການເງນິ, ດາໍລດັວາ່ດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງການຈລໍະຈອນເງນິຕາຕາ່ງປະເທດ ແລະ

ວດັຖມຸຄີາ່, ດາໍລດັວາ່ດວ້ຍການເຊ່ົາສິນເຊື່ ອ, ດາໍລດັວາ່ດວ້ຍໂຮງຊວດຈາໍ ແລະ ອື່ ນໆ.

 ບນັດາພາກສວ່ນເສດຖະກດິຕາ່ງໆ ໄດມ້ກີານປະກອບສວ່ນ ແລະ ເປັນພາກສວ່ນໜ່ຶງທ່ີສາໍຄນັ

ໃນລະບບົເສດຖະກດິແຫງ່ຊາດ ຂອງປະເທດເຮົາ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ການປະຕິບດັພນັທະດາ້ນ

ຕາ່ງໆຕ່ໍງບົປະມານ.

 ອປຸະສກັຕາ່ງໆທ່ີຂດັຂວາງການຈລໍະຈອນສິນຄາ້ໃນທົ່ວປະເທດໃນເມ ື່ອກອ່ນໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂ

ເທ່ືອລະກາ້ວເຮັດໃຫຕ້ະຫຼາດເຄື່ ອນໄຫວຢາ່ງມຊີວີດິຊວີາ, ການເຊື່ ອມໂຍງເຂ້ົາກບັຕະຫຼາດສາ

ກນົມບີາດກາ້ວ ຂະຫຍາຍຕວົຢາ່ງຕ ັງ້ໜາ້ ແລະ ສາມາດຍາດແຍງ່ເອົາສວ່ນແບງ່ຂອງຕະ

ຫຼາດ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດ ໄດດ້ພໍີສມົຄວນ.

 ວສິາຫະກດິຂະຫນາດນອ້ຍ ແລະ ກາງ (ວນກ) ໄດຮ້ບັການເອົາໃຈໃສຫ່ລາຍຂຶນ້. ດາໍລດັວາ່

ດວ້ຍການສ ົ່ງເສມີ ແລະ ພດັທະນາວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ກາງ ໄດຖ້ກືຈດັຕ ັງ້ປະຕິ

ບດັຢາ່ງກວາ້ງຂວາງ ແລະ ກາຍເປັນພ້ືນຖານຂອງການພດັທະນາ ແລະ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້

ແຂງໃຫແ້ກກ່ານແຂງ່ຂນັໃນລະດບັໃດຫນຶ່ ງ, ການເຂ້ົາເຖງິຕະຫລາດ, ການເຂ້ົາເຖງິສນິເຊື່ ອ

ແລະ ລະບບົການເງນິ, ພອ້ມທງັເປັນການ ຊຸກຍູ້ ແລະ ຄວາມກະຕລືືລ ົນ້ໃຫແ້ກຜູ່ປ້ະກອບ

ການ. ລດັຖະບານ ໄດຮ້ບັຮອງແຜນຍດຸທະສາດການພດັທະນາວິສາຫະກດິ ຊຶ່ ງການພດັທະ

ນາວສິາຫະກດິຕາມ 6 ຂງົເຂດນະໂຍບາຍໄດຮ້ບັຜນົສາໍເລັດ ເຊ່ັນ: ການສາ້ງສະພາບແວດ

ລອ້ມທາງດາ້ນລະບຽບການ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງເນືອ້ທ່ີເອືອ້ອາໍນວຍ, ການຍກົລະດບັຄວາມ

ສາມາດໃນດາ້ນການແຂງ່ຂນັ, ການຂະຫຍາຍຕະຫລາດພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ, ການ

ປບັປງຸການເຂ້ົາຫາແຫລງ່ທຶນ, ການຊຸກຍູ້ ແລະ ການສາ້ງເງ ື່ອນໄຂທ່ີເອືອ້ອາໍນວຍໃຫແ້ກກ່ານ

ສາ້ງຕ ັງ້ບນັດາອງົການຈດັຕ ັງ້ທາງທລຸະກດິການເສມີຂະຫຍາຍທດັສະນະຄະຕິ ແລະ ຄນຸ

ລກັສະນະຂອງຜູປ້ະກອບກດິຈະການໃນສງັຄມົ.

ຄ. ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ແລະ ໃຫຄ້າໍປຶກສາ

 ໄດມ້ກີານຈດັພິມເຜີຍແຜກ່ດົຫມາຍທງັສະບບັທ່ີເປັນ ພາສາລາວ ແລະ ອງັກດິ. ໄດເ້ປີດ

ກວາ້ງບນັດາ ກນົໄກການປະສານງານ ແລະ ການພບົປະລະຫວາ່ງພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ

ເພ່ືອແກໄ້ຂຂໍຈ້າໍກດັ ທາງທລຸະກດິ ແລະ ໄດຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຂ ັນ້ສນູກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນ.
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 ໄດຈ້ດັພິມເຜີຍແຜ່ ເປັນປະຈາໍກຽ່ວກບັຂໍມ້ນູສະຖຕິດິາ້ນມະຫາພາກ ແລະ ການຜະລິດຂະ

ແຫນງການ, ການຈດັພິມວາລະສານກຽ່ວກບັການລງົທຶນ ແລະ ອື່ ນໆ.

ພອ້ມນ ັນ້, ການພດັທະນາພາກເອກະຊນົ ກໍ່ໄດເ້ຮັດໃຫ້ ຕະຫລາດສນິຄາ້ການບໍລິການ, ຕະ

ຫລາດການເງນິ (ທຶນ), ຕະຫລາດທ່ີດນິ ແລະ ຕະຫລາດເທັກໂນໂລຊີ ໄດຮ້ບັການພດັທະນາ ແລະ

ພອ້ມດຽວກນັນ ັນ້, ຕະຫລາດກໍ່ສະຫນບັສະຫນນູການພດັທະນາພາກເອກະຊນົ.

ຕະຫຼາດສນິຄາ້ ແລະ ບໍລິການ ໄດເ້ກດີຂຶນ້ ແລະ ຂະຫຍາຍຕວົທາງດາ້ນປະລິມານ ແລະ

ຄນຸນະພາບ ໄດມ້ກີານຂະຫຍາຍຕວົອອກໃນຫຼາຍທິດ, ຫຼາຍຮບູແບບ ແລະ ເຮັດໃຫກ້ານພວົພນັດາ້ນ

ການຄາ້ ໄດຮ້ບັການຂະຫຍາຍຕວົເຊ່ັນກນັ.

ຕະຫຼາດແຮງງານ ໄດຖ້ກືຮບັຮູຢ້າ່ງເປັນທາງການ ວາ່ເປັນຕະຫຼາດປດັໄຈການຜະລິດທ່ີສາໍຄນັ

ທ່ີສດຸໃຫບ້ນັດາການເຄື່ ອນໄຫວເສດຖະກດິ ແຕກ່ໍ່ ບ່ໍທນັໄດພ້ດັທະນາຢາ່ງເຕັມສວ່ນ. ໄດສ້າ້ງຕ ັງ້ລະ

ບບົພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ ຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ ເຊ່ັນ: ການໃຫຄ້າໍແນະນາໍ ແລະ ການຈດັຫາວຽກເຮັດ

ງານທາໍເປັນຕ ົນ້; ນອກນ ັນ້, ກໍ່ຍງັມບີນັດາຮບູການຕາ່ງໆເພ່ືອແລກປ່ຽນການບໍລິການແຮງງານກໍ່

ຄອ່ຍໆຖກືສາ້ງຕ ັງ້ ແລະ ເຄື່ ອນໄຫວ.

ຕະຫຼາດການເງນິ ໄດຮ້ບັການພດັທະນາເທ່ືອລະກາ້ວ ແລະ ໄດມ້ກີານເປີດກວາ້ງທາງດາ້ນ

ການແຂງ່ຂນັຂອງບນັດາທລຸະກດິທະນາຄານ. ປະຈບຸນັ ສປປ ລາວ ມທີະນາຄານທລຸະກດິຫຼາຍກວາ່

22 ແຫງ່ ແລະ ມສີາຂາຂອງທະນາຄານຫຸນ້ສວ່ນ, ເອກະຊນົ ແລະ ສາຂາຂອງຕາ່ງປະເທດ ໃນທົ່ວ

ປະເທດ 65 ແຫງ່. ນອກນີ,້ ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ທ່ີໄດຮ້ບັການສາໍຫຼວດທງັໝດົມ ີ 5.000

ກວາ່ແຫງ່, ມກີານເຄື່ ອນໄຫວກວມ 50% ຂອງຈາໍນວນທງັໝດົໃນທົ່ວປະເທດ. ລະບບົການບໍລິການ

ຊາໍລະສະສາງ ແລະ ການຫນັເປັນທນັສະໄໝຂອງລະບບົທະນາຄານ ໄດມ້ກີານເປີດກວາ້ງການ ແຂງ່

ຂນັ ລະຫວາ່ງບນັດາທລຸະກດິທະນາຄານ ສະແດງອອກການພດັທະນາລະບບົໂອນເງນິ, ການບໍລິ

ການຊາໍລະດວ້ຍບດັເອເລັກໂຕຣນກິຕາ່ງໆ. ພອ້ມນີ,້ ດາ້ນຕະລາດທຶນກໍ່ພວມໄດຮ້ບັການກໍ່ສາ້ງ ຄ:ື

ຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ.

ຕະຫຼາດເຕັກໂນໂລຊີ ມາເຖງິປະຈບຸນັສາມາດເວ້ົາໄດວ້າ່ ຕະຫຼາດວທິະຍາການຍງັບ່ໍໄດຖ້ກື

ສາ້ງຂຶນ້ຢາ່ງແທຈ້ງິໃນປະເທດລາວ ເຖງິຈະມນີຕິກິາໍຈາໍນວນໜ່ຶງກຽ່ວກບັຊບັສິນທາງປນັຍາ, ແຕບ່ໍ່ທນັ

ຖກືນາໍໃຊ້ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ.

ຕະຫຼາດທ່ີດນິ ທ່ີເກດີຂຶນ້ໃນຂງົເຂດທ່ີມກີານຂະຫຍາຍຕວົທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົ

ທງັຢູ່ ໃນເຂດຕວົເມອືງ, ເຂດຊານເມອືງ ແລະ ເຂດຊນົນະບດົ ປະກອບມຕີະຫຼາດການເຊ່ົາທ່ີດນິ

ບກຸຄນົ, ຕະຫຼາດການເຊ່ົາ ຫືຼ ສາໍປະທານທ່ີດນິລດັ, ການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິຄ ໍາ້ປະກນັການກູຢື້ມ, ຕະຫຼາດ

ການຂາຍສດິນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ ແລະ ຕະຫຼາດສນິເຊື່ ອ ກຽ່ວກບັທ່ີດນິ. ຕະຫຼາດທ່ີດນິທ່ີເກດີຂຶນ້ໃນຂງົເຂດ

ທ່ີມກີານຂະຫຍາຍຕວົທາງດາ້ນ ເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົ, ມກີານພດັທະນາພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງຕາ່ງໆ

ເຊ່ັນ: ຖະໜນົຫນົທາງ, ໄຟຟ້າ ແລະ ນ ໍາ້ປະປາ ໃນເຂດຕວົເມອືງ, ຊານເມອືງ ແລະ ຊນົນະບດົ.
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6. ການປະຕບິດັ 11 ແຜນງານ ແລະ 111 ໂຄງການ

ຂະແໜງການ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນໄດຜ້ນັຂະຫຍາຍແຜນງານດ ັງ່ກາ່ວເຂ້ົາໃນພາກປະຕບິດັຕວົຈງິ

ຂອງຕນົຄື:

 ແຜນງານຮກັສາສະຖຽນລະພາບ ແລະ ຄວາມສະຫງບົຮອບດາ້ນ: ໄດສ້ມຸໃສຈ່ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ

ໂຄງການແກໄ້ຂປະກດົການຫຍໍທໍ້້ຂອງສງັຄມົ, ໂຄງການຕາ້ນອາດສະຍາກາໍ; ໄດສ້ບຶຕ່ໍຫນັກາໍລງັປ້ອງ

ກນັຊາດ-ປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ ແລະ ຖນັແຖວພະນກັງານລງົປະຈາໍກຸມ່ບາ້ນໃນທົ່ວປະເທດ; ເອົາໃຈ

ໃສວ່ຽກງານກໍ່ສາ້ງຮາກຖານພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກຕດິພນັກບັການສາ້ງ

ບາ້ນ ແລະ ກຸມ່ບາ້ນພດັທະນາ ໄປພອ້ມກບັການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງທາງດາ້ນການເມອືງ ແລະ ວຽກ

ງານປ້ອງກນັຊາດ-ປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ.

 ແຜນງານພດັທະນາກະສກິາໍຮອບດາ້ນ: ໄດຜ້ນັຂະຫຍາຍຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັເປັນໂຄງການຕ ົນ້ຕໍ

ແມນ່ ໂຄງການຈດັສນັ ແລະ ພດັນາດນິ ເພ່ືອການກະສິກາໍ ເຊີ່ ງໄດເ້ຮັດສາໍເລັດການສາ້ງແຜນທ່ີ

ແບງ່ເຂດດນິກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມຂ້ ັນ້ເມອືງ ແຂວງຜ ົງ້ສາລີ, ເມອືງໄຊພທູອງ ແຂວງສະຫວນັນະ

ເຂດ; ໂຄງການຍກົສະມດັຖະພາບການຜະລິດ ພ ົນ້ເດ່ັນແມນ່ປກູເຂ້ົາແບບກະເສດສມຸດວ້ຍກາ້ກບີດຽວ

ໃຫຜ້ນົຜະລິດໄດ້ 7-8 ໂຕນ/ຮຕ ຢູເ່ມອືງຊື່ ນ ແລະ ເມອືງນານ ແຂວງຫຼວງພະບາງ; ການລຽ້ງສດັ

ຮບູແບບເປັນຟາມມກີານຂະຫຍາຍຕວົ; ສາມາດປ້ອງກນັ ແລະ ແກໄ້ຂບນັຫາ ພະຍາດສດັລະບາດ

ເຊ່ັນ: ພະຍາດເຕ້ົາໂຮມເລືອດງວົ-ຄວາຍ, ພະຍາດໄຂຫ້ວດັໃຫຍສ່າຍພນັ AH1N1 ແລະ ອື່ ນໆ. ໄດ້

ສາໍເລັດການສອ້ມແປງ ແລະ ຟ້ືນຟຊູນົລະປະທານ ຈາກໄພນ ໍາ້ຖວ້ມໃຫຍໃ່ນປີ 2008; ການກໍ່ສາ້ງ

ຊນົລະປະທານຕາ່ງໆມຄີວາມຄບືໜາ້ ເປັນຕ ົນ້ໂຄງການກໍ່ສາ້ງຊນົລະປະທານຂດຸສາມບາດ ສາໍເລັດ

95% ຄອງເໜືອງຍາວ 8.700 ແມດັ ສາມາດສະໜອງນ ໍາ້ໃນເນືອ້ທີ 280 ເຮັກຕາ ແລະ ໂຄງການ

ຊນົລະປະທານນ ໍາ້ມງັ 3 ສາໍເລັດ 57%, ໂຄງການນາພອກສາໍເລັດ 86%, ໂຄງການເຊແຊະ ສາໍ

ເລັດ 90% ແລະ ອື່ ນໆ.

 ແຜນງານການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມ ້ ແລະ ອດຸສາຫະກາໍໄມ:້ ຜນັຂະຫຍາຍເປັນໂຄງການໃຫຍຄ່:ື

ໂຄງການຟ້ືນຟູ ແລະ ພດັທະນາຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ ້ ເພ່ືອ່ເປ້ົາໜາຍທາງເສດຖະກດິ ແລະ ປກົປກັ

ຮກັສາສີ່ ງແວດລອ້ມ, ສາໍລບັວຽກງານຄຸມ້ຄອງປ່າໄມ ້ ໄດລ້ງົສາໍຫຼວດໜາຍຂອບເຂດນ ໍາ້ຖວ້ມອາ່ງເກບັ

ນ ໍາ້ເຂື່ ອນໄຟຟ້າເຊກອງ 4. ໂຄງການສາໍຫຼວດ ແລະ ວາງແຜນນາໍໃຊທ່ີ້ດນິປ່າໄມ ້ ເຊີ່ ງກາໍລງັດາໍເນນີ

ການສາ້ງແຜນທ່ີນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ ແລະ ປ່າໄມ ້ ຂອງ 3 ປະເພດປ່າ ຈາໍນວນ 5 ແຂວງ ເຊ່ັນ: ຫຼວງພະ

ບາງ, ອດຸມົໄຊ, ຫຼວງນ ໍາ້ທາ, ຜົງ້ສາລີ ແລະ ບ່ໍແກວ້.

 ແຜນງານສາ້ງພ້ືນຖານອດຸສາຫະກາໍແຫງ່ຊາດ ແລະ ສ ົ່ງເສມີຫດັຖະກາໍ: ໄດຜ້ນັຂະຫຍາຍ

ເປັນໂຄງການໃຫຍ່ ຄ:ື ໂຄງການພດັທະນາອດຸສາຫະກາໍພະລງັງານລວມມີ 75 ໂຄງການ, ໃນນ ັນ້

45 ໂຄງການມສີນັຍາ MOU ເຊິ່ ງກາໍລງັສກຶສາ, ສາໍຫຼວດ ເພ່ືອສາ້ງບດົວພິາກ, ເຊັນສນັຍາພດັ

ທະນາ (PDA) 24 ໂຄງການ ແລະ ເຊັນສນັຍາສາໍປະທານ (CA) 6 ໂຄງການ ປະຈບຸນັກາໍລງັກໍ່

ສາ້ງຢູ.່ ໄດສ້າໍເລັດໂຄງການນ ໍາ້ເທີນ 2 (1.088 MW) ແລະ ເຂື່ ອນເຊເສັດ2 (76MW), ປີ 2010

ມີ 2 ໂຄງການສາໍເລັດ: ໂຄງການເຂື່ ອນນ ໍາ້ລີກ 1/2 (100MW) ແລະ ໂຄງການນ ໍາ້ຍອນ (3MW)

ຮອດເດອືນ 3 ປີ 2011 ຈຶ່ງຈະສາໍເລັດ. ມາຮອດປະຈບຸນັ ມເີຂື່ ອນໄຟຟ້າດາໍເນນີການຜະລິດທງັໝດົ
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29 ແຫງ່ (2.583MW). ສາໍລບັໂຄງການໄຟຟ້າພະລງັຄວາມຮອ້ນຫງົສາ (1.878MW) ໄດຮ້ບັການ

ເຊັນສນັຍາສາໍປະທານກໍ່ສາ້ງແລວ້ ທາ້ຍປີ 2009 ກາໍລງັດາໍເນນີການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັປະຊາຊນົ ແລະ

ວຽກງານສີ່ ງແວດລອ້ມ ເຊີ່ ງຈະເປີດພິທີການກໍ່ສາ້ງຢາ່ງເປັນທາງການໃນປີ 2011. ການພດັທະນາ

ອດຸສາຫະກາໍບ່ໍແຮ:່ ສກົປີ 2009-2010 ໄດສ້າໍເລັດໂຮງງານຂດຸຄ ົນ້ປງຸແຕງ່ເກອືກາລີທ ົ່ງມງັຂະໜາດ

50 ໂຕນຕ່ໍປີ; ໄດອ້ອກອະນຍຸາດລງົທຶນແກບໍ່ລິສດັທງັໝດົ 154 ບໍລິສດັ ມ ີ 269 ໂຄງການ, ໃນ

ນີລ້ງົທຶນຕາ່ງປະເທດ 118 ບໍລິສດັ ໃນຈາໍນວນ 186 ໂຄງການ.

 ແຜນງານສ ົ່ງເສມີການທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ການບໍລິການຜາ່ນ: ວຽກງານນຕິິກາໍໄດສ້າໍເລັດແຜນ

ແມບ່ດົພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງທອ່ງທຽ່ວເຂດມະຫານະທີສພີນັດອນ, ທອ່ງທຽ່ວເມອືງວງັວຽງ,

ເມອືງວຽງໄຊ, ຕາດເລາະ, ຕາດກວາງຊ,ີ ບ່ໍນ ໍາ້ຮອ້ນເມອືງວຽງທອງ. ໄດສ້າໍເລັດໂຄງການປບັປງຸທາງ

ເຂ້ົາສະ ຖານທ່ີທອ່ງທຽ່ວນ ໍາ້ຕກົຕາດກວາງຊີ ແຂວງຫຼວງພະບາງໃນ ປີ 2005; ກໍ່ສາ້ງທາງເຂ້ົາຖ ໍາ້

ກອງລໍ ແຂວງຄາໍມວ່ນ, ສາໍເລັດການປບັປງຸສະໜາມບນິຫຼວງນ ໍາ້ທາ. ໄດສ້າ້ງຫອ້ງຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ

ການທອ່ງ ທຽ່ວປະຈາໍແຂວງໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ວຽກງານໂຄງການອື່ ນໆ. ໄດສ້ ົ່ງເສມີການທອ່ງ

ທຽ່ວແບບອະນລຸກັປະຊາຊນົມສີວ່ນຮວ່ມ; ໄດກ້າໍນດົໂຄງການໂຄສະນາສ ົ່ງເສມີການທອ່ງທຽ່ວລາວ

ແລະ ການເຊື່ ອມໂຍງການທອ່ງທຽ່ວກບັບນັດາປະເທດໄກຄ້ຽງດວ້ຍຮບູການໂຄສະນາຜາ່ນອນິເຕເີນັດ,

ສິ່ ງພີມຕາ່ງໆ, ວທິະຍ,ຸ ໂທລະພາບ, ສາລະຄະດ,ີ ວຊີດີທີອ່ງທຽ່ວແບບອະນລຸກັ; ໄດເ້ຂ້ົາຮວ່ມງານ

ວາງສະແດງ ແລະ ເປັນເຈົາ້ພາບຈດັງານຕາ່ງໆ: ບດຸວດັພ,ູ ງານບນຸພະທາດອີງຮງັ, ບນຸຊາ້ງ, ເຂ້ົາ

ຮວ່ມງານວາງສະແດງທອ່ງທຽ່ວສາກນົທ່ີຄນຸມງີ ແລະ ໄດສ້າໍເລັດການກາໍນດົແຫລງ່ທອ່ງທຽ່ວຂອງ

ສາມປະເທດ ລາວ, ໄທ ແລະ ກາໍປເູຈຍ ແລະ ໂຄງການອື່ ນໆ.

 ແຜນງານແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກຂອງຄອບຄວົ, ຊຸມຊນົ ແລະ ຢດຸຕິການຖາງປ່າເຮັດໄຮປ່ກູ

ເຂ້ົາ: ໄດມ້ກີານຈດັສນັພມູລາໍເນົາ, ຈດັສນັທ່ີດນິເພ່ືອທາໍການຜະລິດ ແລະ ມກີານສາ້ງແຜນພດັທະນາ

ກຸມ່ບາ້ນແບບມສີວ່ນຮວ່ມ ສາໍເລັດທງັໝດົ 133 ກຸມ່ບາ້ນ ໃນ 69 ເມອືງທກຸຍາກ; ໄດປ່້ອຍສນິ

ເຊື່ ອໃຫຊ້າວກະສກິອນເພ່ືອນາໍໄປປກູຝງັ, ລຽ້ງສດັ ແລະ ເຮັດທລຸະກດິຂະໜາດນອ້ຍໄດ້

230.287 ຄອບຄວົ ເປັນເງນິ 2.132,08 ຕືກ້ບີ; ເກບັກາໍຂໍມ້ນູ ກຽ່ວກບັຈາໍນວນບາ້ນ ແລະ ເມອືງ

ເພ່ືອປະກາດຢດຸຕິການຖາງປ່າເຮັດໄຮໃ່ນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຄ:ື ແຂວງຜ ົງ້ສາລີ ມ ີ 2 ບາ້ນ ເມອືງ

ບນຸເໜືອ, ແຂວງອດຸມົໄຊ ບາ້ນກໍ່ນອ້ຍ ເມອືງໄຊ, ແຂວງບ່ໍແກວ້ ເມອືງຜາອດຸມົ, ແຂວງຊຽງຂວາງ

ບາ້ນຖ ໍາ້ຫອຍ ແລະ ບາ້ນຊາງ (ເມອືງໜອງແຮດ ແລະ ເມອືງຄນູ), ແຂວງວຽງຈນັ ມເີມອືງເຟືອງ,

ຫີນເຫີບ, ໝ່ືນ, ວງັວຽງ, ກາສີ ແລະ ເມອືງແມດ. ມາຮອດປະຈບຸນັ ຄວົເຮອືນທກຸຍາກມີ

218.280 ຄວົເຮອືນ ຫລື ປະມານ 22%, ຍງັມ ີ ເມອືງທກຸຍາກ 46 ເມອືງ (ເມອືງບໍລິຄນັ ແຂວງ

ບໍລິຄາໍໄຊ ໄດປ້ະກາດຫລດຸພ ົນ້ອອກຈາກເມອືງທກຸຍາກແລວ້) ຫຸຼດລງົ 2,12% ຂອງຈາໍນວນ

ເມອືງທກຸທ່ີສດຸ.

 ແຜນງານການຮວ່ມມ ື ແລະ ເຊື່ ອມໂຍງເສດຖະກດິກບັຕາ່ງປະເທດ ແລະ ສ ົ່ງເສມີການລງົ

ທຶນ: ພວກເຮົາໄດຮ້າ່ງນະໂຍບາຍການເຊື່ ອມໂຍງເສດຖະກດິ ຂອງ ສປປ ລາວ ເຂ້ົາກບັພາກພ້ືນ 

ແລະ ສາກນົ; ນະໂຍບາຍເປີດກວາ້ງການຮວ່ມມເືສດຖະກດິກບັຕາ່ງປະເທດ ບນົພ້ືນຖານຫລກັການ

ຄວາມເປັນເອກະລາດ ຕາ່ງຝາ່ຍຕາ່ງມປີະໂຫຍດ, ໄດເ້ພ່ີມທະວກີານພວົພນັຮວ່ມມເືສດຖະກດິ-ການ

ຄາ້, ການເຈລະຈາວຽກງານການຄາ້ຕາ່ງປະເທດໃນຂອບສອງຝາ່ຍ, ພາກພ້ືນ, ອະນພຸາກພ້ືນ ແລະ
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ຫລາຍຝາ່ຍ. ສິ່ ງທ່ີພ ົນ້ເດ່ັນແມນ່ວຽກງານການຮວ່ມມກືານຄາ້ຫລາຍຝາ່ຍ, ການຮວ່ມມເືສດຖະກດິອາ

ຊຽນ ແລະ ພາກພ້ືນ, ການຮວ່ມມໃືນຂອບເຈລະຈາ ລະຫວາ່ງອາຊຽນກບັປະເທດຄູເ່ຈລະຈາ, ການ

ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັສນັຍາການຄາ້ອາຊ-ີປາຊຟິີກ (APTA). ການກະກຽມເຂ້ົາເປັນສະມາຊກິອງົການການ

ຄາ້ໂລກ (WTO) ໂດຍໄດປ້ບັປງຸບນັດາລະບຽບກດົຫມາຍກຽ່ວຂອ້ງ. ວຽກງານການດງຶດດູການລງົທຶນ

ຈາກຕາ່ງປະເທດມທີາ່ກາ້ວ ແລະ ເປັນທາ່ແຮງສງູ, ໄດມ້ກີານປບັປງຸນຕິິກາໍກຽ່ວຂອ້ງ ແລະ ມກີນົໄກ,

ນະໂຍບາຍທ່ີແທດເໜາະ ສ ົ່ງຜນົໃຫມ້ກີານລງົທຶນທ່ີເພ່ີມສງູຂຶນ້ ເຖງິ 1.022 ໂຄງການ, ມມີນູຄາ່ທຶນ

ອະນມຸດັ 11,01 ຕືໂ້ດລາສະຫະລດັ. ໃນ 5 ປີ ຍອດທຶນຊວ່ຍເຫືຼອ ແລະ ກູຢື້ມ ສາມາດປະຕິບດັໄດ ້

2.251 ໂຄງການ, ຊຶ່ ງມມີນູຄາ່ 2.443 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ, ສະເລຍ່ 488 ລາ້ນໂດລາ

ສະຫະລດັ/ປີ.

 ແຜນງານດາ້ນຄມົມະນາຄມົຂນົສ ົ່ງ ແລະ ການຕິດຕ່ໍສື່ ສານ: ສາໍລບັກຸມ່ໂຄງການທ່ີມກີານ

ເຊື່ ອມຕ່ໍອະນພຸາກພ້ືນ ໄດສ້າໍເລັດກໍ່ສາ້ງຂວົນ ໍາ້ ຂອງສະຫວນັນະເຂດ-ມກຸດາຫານ, ທາງR3 (ບ່ໍເຕັນ-

ຫວ້ຍຊາຍ), ໂຄງການຂະຫຍາຍທາງເລກ 9 (ສະຫວນັນະເຂດ-ເຊໂນ), ທາງເລກ 12 (ຊວ່ງທາ່

ແຂກ-ຍມົມະລາດ). ໄດສ້າໍເລັດກໍ່ສາ້ງສະຖານນລີດົໄຟດງົໂພສີ-ທາ່ນາແລງ້ 3 ກມ. ໄດສ້າໍເລັດໂຄງ

ການປບັປງຸພດັທະນາຕວົເມອືງນອ້ຍ ADB ຈາໍນວນ 12 ຕວົເມອືງ. ການສາໍຫລວດອອກແບບອາ

ຄານໃໜຂ່ອງເດນີບນິຫຼວງພະບາງສາໍເລັດ 100%, ການຂນົສ ົ່ງສນິຄາ້ປະຕິບດັໄດ ້ 111,9 ລາ້ນ

ໂຕນ, ຂນົສ ົ່ງໂດຍສານປະຕບິດັໄດ ້210 ລາ້ນຄນົ (ຫລດຸແຜນການ 2%). ໂທລະສບັທງັຫມດົ ມປີະ

ມານ 3,6 ລາ້ນເລກຫມາຍ (ຕ ັງ້ໂຕະມ ີ 149,3 ພນັເລກຫມາຍ, ມຜີູຊ້ມົໃຊແ້ລວ້ 67%, ທຽບໃສ່

ປີຜາ່ນມາເພ່ີມຂຶນ້ 2,7%), ໂທລະສບັມຖືມື ີ 3,39 ລາ້ນເລກຫມາຍ ມຜີູຊ້ມົໃຊແ້ລວ້ 67%, ທຽບໃສ່

ປີຜາ່ນມາເພ່ີມຂຶນ້ 53%. ໄດຂ້ະຫຍາຍເຄອືຂາ່ຍໂທລະຄມົມະນາຄມົສູຊ່ນົນະບດົໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ 

ກໍ່ສາ້ງສາຍໄຍແກວ້ໃຫໄ້ດ ້ 13,2 ພນັກໂິລແມດັ ທຽບໃສປີ່ຜາ່ນມາເພ່ີມຂຶນ້ 15% ເຊິ່ ງກວມເອົາ

ບນັດາແຂວງ 90% ແລະ ບນັດາເມອືງ 80%.

 ແຜນງານເພ່ີມປະສິດທິພາບ ດາ້ນການຄຸມ້ຄອງເສດຖະກດິມະຫາພາກຂອງລດັ: ມກີານປະ

ສານສມົທບົກບັຂະແໜງການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງຂ ັນ້ສນູກາງໃນການຕດິຕາມສະພາບເສດຖະກດິປະຈາໍເດອືນ,

ປະຈາໍໄຕມາດ ແລະ ສະຫຸຼບລາຍງານກຽ່ວກບັຈດຸດ,ີ ຂໍຄ້ງົຄາ້ງ ພອ້ມທງັຄ ົນ້ຄວາ້ວທີິແກໄ້ຂ ເພ່ືອນາໍ

ສະເໜີໃຫລ້ດັຖະບານເປັນແຕລ່ະໄລຍະ; ພອ້ມດຽວກນັນ ັນ້, ໜວ່ຍງານມະຫາພາກ ຊຶ່ ງປະກອບດວ້ຍ

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ, ກະຊວງການເງນິ, ທະນາຄານແຫງ່ຊາດ ແລະ ກະຊວງອດຸ

ສາຫະກາໍ-ການຄາ້ ກໍ່ໄດຈ້ດັກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຢາ່ງເປັນປກົກະຕິ. ນອກຈາກນ ັນ້ ກໍ່ໄດປ້ະສານ

ກບັຂະແໜງການກຽ່ວຂອ້ງອື່ ນໆ ໂດຍສະເພາະແມນ່ຂະແໜງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ.

ຜນົສາໍເລັດຂອງການຄຸມ້ຄອງ ເສດຖະກດິມະຫາພາກ ແມນ່ເຮັດໃຫມ້ກີານຂະຫຍາຍຕວົຢາ່ງຕ່ໍເນື່ອງ

ເພ່ີມຂຶນ້ສະເລຍ່ 7,9% ຕ່ໍປີ; ອດັຕາເງນິເຟ້ີມກີານເໜັງຕງີໄປໃນທາງບວກໃນລະດບັ 1 ຕວົເລກຕ່ໍປີ;

ຖານະທາງດາ້ນງບົປະມານແຫງ່ລດັແມນ່ໄດຮ້ບັການປບັປງຸໃຫເ້ຂັມ້ແຂງຂຶນ້ເທ່ືອລະກາ້ວໂດຍສະເພາະ

ໄດມ້ກີານປບັປງຸກນົໄກການຄຸມ້ຄອງງບົປະມານ ໂດຍຫນັເອົາ 3 ຂະແຫນງ ຄ:ື ຄງັເງນິ, ພາສີ ແລະ

ອາກອນ ໃຫມ້າລວມສນູ ແລະ ຂຶນ້ກບັສາຍຕ ັງ້.

 ແຜນງານພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸ ແລະ ວດັທະນະທາໍ-ສງັຄມົ: ໄດມ້ກີານປະຕິຮບູ

ລະບບົການສກຶສາ ເພ່ືອເຮັດໃຫກ້ານສກຶສາຂະຫຍາຍຕວົທງັດາ້ນປະລິມານ ແລະ ຄນຸນະພາບ ໂດຍ
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ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໂຄງການແຜນຍດຸທະສາດສາ້ງຄ,ູ ປບັປງຸ-ພດັທະນາຫຼກັສດູ ແລະ ເນືອ້ໃນການ

ຮຽນ-ການສອນ ທງັສາຍສາມນັ, ສາຍສາ້ງຄ,ູ ສາຍອະຊວີະສກຶສາ, ການສກຶສາຊ ັນ້ສງູ ແລະ ມະ

ຫາວທິະຍາໄລ; ປະຕິບດັໂຄງການພດັທະນາການສກຶສາ, ໂຄງການພດັທະນາການສກຶສາຂ ັນ້ພ້ືນ

ຖານຊຸມຊນົ; ໄດເ້ພ່ີມປີຮຽນໃນລະບບົສາຍສາມນັຈາກ 11 ປີ ເປັນ 12 ປີ.

ໄດຖ້ເືອົາວຽກງານການປ້ອງກນັພະຍາດ ແລະ ການປ່ິນປວົຮກັສາສຂຸະພາບຂອງປະຊາຊນົ

ເປັນສາໍຄນັ, ໄດມ້ກີານກໍ່ສາ້ງ ແລະ ສອ້ມແປງສກຸສາລາ, ໂຮງໝໍເມອືງ ແລະ ໂຮງໝໍແຂວງ ອນັພ ົນ້

ເດ່ັນເອກະຊນົພາຍໃນໄດລ້ງົທຶນກໍ່ສາ້ງໂຮງໝໍແມ ່ ແລະ ເດັກ (120 ຕຽງ) ຢູນ່ະຄອນຫລວງວຽງຈນັ

ເຮັດໃຫປ້ະຊາຊນົໄດເ້ຂ້ົາເຖງິການບໍລິການສາທາລະນະສກຸຂ ັນ້ພ້ືນຖານ ຢາ່ງກວາ້ງຂວາງ ແລະ

ມຄີນຸນະພາບດຂີຶນ້ກວາ່ເກົ່ າ; ນອກນ ັນ້, ຍງັໄດຊຸ້ກຍູສ້ ົ່ງເສມີໃຫມ້ກີານຄ ົນ້ຄວາ້ຜະລິດຢາຫຼວງ

880 ລາຍການ ແລະ ຢາພ້ືນເມອືງ 228 ລາຍການ;

ໄດມ້ກີານຟ້ືນຟປູກົປກັຮກັສາ ແລະ ເສມີຂະຫຍາຍວດັທະນະທາໍທ່ີມລີກັສະນະຊາດ, ກາ້ວໜາ້

ແລະ ມະຫາຊນົ; ຊຸກຍູຂ້ະບວນການສນິລະປະວນັນະຄະດີ ທງັມອືາຊບີ ແລະ ສະມກັຫ້ິຼນ ນບັແຕຂ່ ັນ້

ສນູກາງລງົຮອດທອ້ງຖິ່ນ; ນອກນ ັນ້ ຍງັໄດປ້ບັປງຸລະບບົສື່ ມວນຊນົໃຫມ້ຄີນຸນະພາບສງູຂືນ້ ໂດຍ

ປບັປງຸຈາກລະບບົອານາລອ໊ກ ມາເປັນລະບບົດຈິຕິອນ.

 ແຜນງານປບັປງຸຍກົລະດບັປະສິດທິພາບຂອງການບໍລິຫານລດັ: ໄດມ້ກີານປບັປງຸການບໍລິ

ຫານລດັໃຫເ້ຂັມ້ແຂງກວາ່ເກົ່ າ: ສນູກາງເຮັດໜາ້ທ່ີຄຸມ້ຄອງມະຫາພາກ, ທອ້ງຖິ່ນເຮັດໜາ້ທ່ີຈດັຕ ັງ້ປະ

ຕບິດັ, ໄດປ້ບັປງຸການຈດັຕ ັງ້ຂອງທກຸກະຊວງ-ອງົການ, ທອ້ງຖິ່ນ,ໃນນ ັນ້ ມ ີ 8 ກະຊວງ, ຫນັເອົາ

ວຽກງານພາສີ, ອາກອນ ແລະ ຄງັເງນິແຫງ່ຊາດຂຶນ້ກບັສາຍຕ ັງ້, ສາໍເລັດການເຮັດທດົລອງສາ້ງຕ ັງ້

ເທດສະບານເມອືງຫຼວງພະບາງ, ການບໍລິການປະຕດູຽວ ໂດຍເລ່ີມຈາກບດົຮຽນການບໍລິການຜາ່ນ

ປະຕດູຽວຢູເ່ມອືງໄຊເສດຖາ ແລະ ຂະຫຍາຍໄປສູພ່າກສວ່ນອື່ ນໆຈາໍນວນໜ່ຶງ; ນາໍໃຊໃ້ນການຄຸມ້

ຄອງລດັ ແບບອເີລັກໂທຣນກິ: ການຄຸມ້ຄອງທະນາຄານແບບອເີລັກໂທຣນກິ, ການຄຸມ້ຄອງລດັຖະ

ບານແບບອເີລັກໂທຣນກິ, ການຄຸມ້ຄອງການເງນິແບບອເີລັກໂທຣນກິ.

7. ສງັລວມຜນົສາໍເລັດທ່ີພ ົນ້ເດ່ັນ ແລະ ສາຍເຫດພາໃຫບ້ນັລຜຸນົ

7.1. ຜນົສາໍເລັດທ່ີພ ົນ້ເດ່ັນ:

 ປະເທດເຮົາມສີະຖຽນລະພາບທາງດາ້ນການເມອືງຢາ່ງໜກັແໜນ້, ມຄີວາມສະຫງບົ

ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອ້ຍທາງດາ້ນສງັຄມົ. ລະບບົການບໍລິຫານການປກົຄອງ, ລະບຽບກດົໝາຍ

ປະກອບສາ້ງຂຶນ້ເປັນ ພ້ືນຖານໃຫກ້ານພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງສງັຄມົໃນປະເທດ.

 ໂຄງປະກອບເສດຖະກດິແຫງ່ຊາດ: ກະສກິາໍ-ປ່າໄມ,້ ອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ບໍລິການເປັນ

ຕນົເປັນໂຕຂຶນ້ຢາ່ງຈະແຈງ້, ພ້ືນຖານເສດຖະກດິທາໍມະຊາດ-ເຄິ່ ງທາໍມະຊາດ ຄອ່ຍຫນັມາສູກ່ານຜະ

ລິດເປັນສນິຄາ້, ກນົໄກເສດຖະກດິຕະຫລາດ ທ່ີມຫີລາຍພາກສວ່ນຂະຫຍາຍຕວົໄປພອ້ມໆ ກບັການມີ

ກນົໄກການວາງແຜນ (ການຄຸມ້ຄອງ); ກາໍລງັແຮງສງັລວມຂອງສງັຄມົ, ແຫລງ່ຊບັພະຍາກອນທາໍ

ມະຊາດ, ຄວາມສາມາດບ ົ່ມຊອ້ນພາຍໃນຖກືຂດຸຄ ົນ້ມານາໍໃຊ;້ ບນັດາຄາດໝາຍໃຫຍ່ ດາ້ນເສດຖະ

ກດິ-ສງັຄມົ ທ່ີໄດກ້າໍນດົໃວໃ້ນແຜນການ 5 ປີຄ ັງ້ທີ VI ບນັລຜຸນົສວ່ນໃຫຍ.່ ອນັສາໍຄນັ, ພວກເຮົາ
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ສາມາດຜາ່ນຜາ່ ຜນົກະທບົຈາກໄພທາໍມະຊາດຮາ້ຍແຮງສອງຄ ັງ້ ແລະ ຜນົກະທບົຈາກວກິດິການ

ການເງນິໂລກໄດໃ້ນລະດບັດ.ີ

 ຄວາມທກຸຍາກຂອງປະຊາຊນົຫຸຼດລງົ, ລະດບັຊວີດິການເປັນຢູທ່າງດາ້ນວດັຖຸ ແລະ ຈດິ

ໃຈຂອງປະຊາຊນົບນັດາເຜ່ົາໄດຮ້ບັການປບັປງຸໃຫດ້ຂີຶນ້ກາ້ວໜ່ຶງ, ຖນັແຖວພະນກັງານ, ບກຸຄະລາ

ກອນເຕີບໃຫຍໃ່ນທກຸຂງົເຂດ, ຂະແໜງການ. ບນັຍາກາດທົ່ວສງັຄມົ, ຄວາມເປັນເຈົາ້ຕນົເອງຂອງ

ປະຊາຊນົ,ຊ ັນ້ຄນົຕາ່ງໆສງູຂຶນ້, ລະດບັດດັສະນໝີາຍການນາໍໃຊເ້ຕັກໂນໂລຊຂີາ່ວສານຢູໃ່ນລະດບັດ.ີ

 ການພວົພນັຮວ່ມມເືສດຖະກດິກບັປະເທດໃກຄ້ຽງ, ພາກພ້ືນ, ສາກນົ, ກບັຄູຮ່ວ່ມພດັທະ

ນາ ແລະ ການເຊື່ ອມໂຍງກບັສາກນົໄດຮ້ບັການເສມີຂະຫຍາຍທງັທາງກວາ້ງ ແລະ ທາງເລີກ, ທງັ

ສອງຝາ່ຍ ແລະ ຫລາຍຝາ່ຍ ເຊິ່ ງໄດນ້າໍຜນົປະໂຫຍດມາໃຫຊ້າດເຮົາ.

7.2. ສາເຫດທ່ີພາໃຫໄ້ດຮ້ບັຜນົສາໍເລັດ:

ຜາ່ນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VI (2006-2010)

ສາມາດສະຫລບຸຕລີາຄາບນັດາສາເຫດທ່ີພາໃຫມ້ຜີນົສາໍເລັດໄດດ້ ັງ່ນີ້ :

 ແນວທາງການເມອືງທ່ີກາໍນດົໄວໃ້ນມະຕິຕາ່ງໆຂອງພກັ ເປັນຕ ົນ້ ມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່

ຄ ັງ້ທີ 8 ແມນ່ຖກືຕອ້ງ ແລະ ການຊີນ້າໍ-ນາໍພາຂອງສນູກາງພກັ ສອດຄອ່ງກບັສະພາບພາຍໃນ ແລະ

ສະພາບແວດລອ້ມສາກນົ.

 ສະພາແຫງ່ຊາດ, ລດັຖະບານພິຈາລະນາຮບັຮອງເອົາແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ

ເປັນໄປຕາມລະບຽບການ, ກດົໝາຍ, ບນັດາຂະແໜງການ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນ ໄດຜ້ນັຂະຫຍາຍເປັນ

ແຜນງານ, ເປັນໂຄງການຂອງຕນົ ແລະ ມແີຫຼງ່ທຶນຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂດຍທົ່ວໄປ.

 ປະຊາຊນົ, ຊ ັນ້ຄນົຕາ່ງໆ, ນກັທລຸະກດິສະໜບັສະໜນູ ແລະ ເຂ້ົາຮວ່ມການຈດັຕ ັງ້ປະຕິ

ບດັແຜນງານ, ໂຄງການ.

 ເພ່ືອນມດິ, ສາກນົໄດໃ້ຫກ້ານສະຫນບັສະຫນນູຊວ່ຍເຫລືອຢາ່ງຕ່ໍເນື່ອງ.

ບນັດາສາເຫດດ ັງ່ກາ່ວໄດ້ ສ ົ່ງຜນົໃຫກ້ານຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5

ປີ ຄ ັງ້ທີ VI (2006-2010) ໄດຮ້ບັຜນົສາໍເລັດ ແລະ ເປັນພ້ືນຖານທ່ີແຂງແກນ່ໃຫແ້ກກ່ານກາ້ວໄປສູ່

ການບນັລເຸປ້ົາໝາຍສະຫດັສະຫວດັໃນປີ 2015 ແລະ ນາໍພາປະເທດຊາດອອກຈາກປະເທດດອ້ຍ

ພດັທະນາໃນປີ 2020.

III. ຈດຸອອ່ນ, ຂໍຄ້ງົຄາ້ງ ໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາ

ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 2006-2010 ແລະ ສາເຫດ

1. ຈດຸອອ່ນ ແລະ ຂໍຄ້ງົຄາ້ງ

1.1. ຂໍຄ້ງົຄາ້ງທ່ີຕດິພນັກບັບາງຄາດໝາຍມະຫາພາກ

 ເຖງິວາ່ລວມຍອດຜະລິດຕະພນັພາຍໃນເພ່ີມຂືນ້ ແຕຍ່ງັບ່ໍທນັສອ່ງແສງ ແລະ ກະຈາຍ

ໃຫປ້ະຊາຊນົໃນທອ້ງຖິ່ນຢາ່ງທົ່ວເຖງິ; ການເຕບີໂຕສວ່ນໃຫຍແ່ມນ່ຍອ້ນການຂດຸຄ ົນ້ແຮທ່າດ, ການ
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ສ ົ່ງວດັຖດຸບິອອກຕາ່ງປະເທດຍງັບ່ໍທນັແມນ່ການປງຸແຕງ່ພາຍໃນ, ການຫນັປ່ຽນໂຄງປະກອບເສດຖະ

ກດິເຫັນວາ່ໂຄງປະກອບຂອງອດຸສາຫະກາໍໄດຂ້ະຫຍາຍຕວົຊາ້ ເມ ື່ອທຽບໃສຂ່ະແຫນງການບໍລິການ,

ສະແດງໃຫເ້ຫັນການຫນັໄປສູອ່ດຸສາຫະກາໍບ່ໍທນັແຂງແຮງ.

 ການລງົທຶນຂອງລດັເລ່ີມມາຈາກຮາກຖານແມນ່ດ,ີ ແຕມ່ລີກັສະນະສະເລຍ່ບ່ໍມຈີດຸສມຸ,

ປະສິດທິຜນົຍງັຕ ໍາ່, ຫລາຍໂຄງການຍງັຂາດທຶນຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ, ຂາດທຶນສມົທບົການປະຕບິດັ

ໂຄງການຊວ່ຍເຫລືອ ແລະ ກູຢື້ມ; ການປະຕິບດັນະໂຍບາຍສ ົ່ງເສມີການລງົທຶນຫລາຍຂະແຫນງການ

ທອ້ງຖິ່ນຍງັບ່ໍທນັມໂີຄງການຮຽກການລງົທຶນ, ກນົໄກການບໍລິການປະຕດູຽວບ່ໍທນັແຜຫຼ່າຍ; ການ

ກວດກາ, ຕດິຕາມໂຄງການ ຈາໍນວນຫນຶ່ ງທ່ີໄດອ້ະນມຸດັໄປແລວ້ບ່ໍທນັໄດດ້.ີ

 ການດຸນ່ດຽ່ງງບົປະມານກໍ່ມທີາ່ດຂີຶນ້ຕາມລາໍດບັ, ແຕອ່ດັຕາສວ່ນການອງີໃສຕ່າ່ງປະເທດ

ຍງັເຫັນວາ່ສງູຢູ,່ ການເກບັລາຍຮບັພາຍໃນຍງັບ່ໍທນັສະໝ ໍາ່ສະເໝີບາງປີໄດດ້,ີ ບາງປີບ່ໍທນັໄດດ້ີ

ແລະ ບ່ໍທນັຂດຸຄ ົນ້ໄດໝ້ດົທາ່ແຮງເທ່ືອ ເຮັດໃຫກ້ານຕອບສະຫນອງຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການທ່ີນບັ

ມ ືນ້ບັສງູຂຶນ້ບ່ໍທນັໄດດ້ເີທ່ົາທ່ີຄວນ, ຍງັມຫີນີສ້ນິຄມຸເຄອືຈາໍນວນໜ່ຶງ ແລະ ການປະຕິບດັນະໂຍບາຍ

ປະຢດັແຫງ່ຊາດບ່ໍທນັຕ ັງ້ຫນາ້ເທ່ົາທ່ີຄວນ.

 ການດຸນ່ດຽ່ງຄວາມຕອ້ງການດາ້ນແຮງງານ ແລະ ການແກໄ້ຂວຽກເຮັດງານທາໍ ໃຫພ້ນົ

ລະເມອືງດາໍເນນີການໄປຕາມກນົໄກຕະຫລາດແຕບ່ໍ່ທນັມກີານວາງແຜນ, ດວ້ຍເຫດນີຈ້ ຶ່ງໄດມ້ສີະພາບ

ບ່ໍຄອ່ງຕວົດາ້ນຕະຫລາດແຮງງານ (ມຄີນົລາວໄປອອກແຮງງານຢູປ່ະເທດອອ້ມຂາ້ງ, ແຕພ່າຍໃນ

ຂາດແຮງງານ ແລະ ນາໍເອົາແຮງງານຕາ່ງປະເທດເຂ້ົາມາແທນເປັນຈາໍນວນຫລາຍ), ແຮງງານກະ

ເສດໃນຊນົນະບດົໄດເ້ຄື່ ອນຍາ້ຍເຂ້ົາ ມາສູຕ່ວົເມອືງມຈີາໍນວນຫລາຍ ແລະ ເຮັດໃຫເ້ກດີສະພາບຂາດ

ແຮງງານໃນການຜະລິດກະສກິາໍຢູຊ່ນົນະບດົ.

 ການສ ົ່ງອອກ-ນາໍເຂ້ົາເຫັນວາ່ມທີວ່ງທາ່ດີ ແຕວ່າ່ການສ ົ່ງອອກສວ່ນໃຫຍຍ່ງັແມນ່ມາຈາກ

ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ເປັນຕ ົນ້ແຮທ່າດຫາກບ່ໍແມນ່ການຜະລິດທ່ີມາຈາກພ້ືນຖານເສດຖະກດິ,

ຊຶ່ ງມຄີວາມສຽ່ງໃນຕ່ໍໜາ້ ເມ ື່ອຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດບກົແຫງ້; ການສ ົ່ງອອກເປັນວດັຖດຸບິຍງັກວມ

ອດັຕາສວ່ນສງູຊຶ່ ງສະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່ຍງັບ່ໍທນັເປັນເຈົາ້ການໃນການສາ້ງມນູຄາ່ເພ່ີມກອ່ນການສ ົ່ງອອກ.

 ການແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກແມນ່ຢູໃ່ນຈງັຫວະທ່ີດີ ແຕຖ່າ້ທຽບໃສກ່ານເຕບີໂຕທາງດາ້ນ

ເສດຖະກດິ ເຫັນວາ່ຍງັຊກັຊາ້ຢູ.່

1.2. ຂໍຄ້ງົຄາ້ງທ່ີຕດິພນັກບັບນັດາຂະແໜງການ ແລະ ການພດັທະນາທອ້ງຖິ່ນ

 ການຜະລິດຂະແຫນງກະສິກາໍຍງັແມນ່ການຜະລິດສນິຄາ້ຂະຫນາດນອ້ຍ ແລະ ບ່ໍທນັ

ຕອບສະຫນອງກບັການຜະລິດທ່ີເປັນສນິຄາ້ຢາ່ງເຕັມສວ່ນ, ໂດຍສະເພາະແມນ່ເພ່ືອການປງຸແຕງ່ ຍງັ

ບ່ໍທນັມກີານຜະລິດແບບຊນົລະກະເສດທ່ີກາ້ວຫນາ້ ແລະ ນາໍໃຊຫ້ມາກຜນົອນັໃຫມຂ່ອງວທິະຍາສາດ

ແລະ ເທັກໂນໂລຢີຢາ່ງກວ້າງຂວາງ, ຍງັບ່ໍສາມາດສາ້ງຕວົແບບ ແລະ ນາໍໃຊຕ້ວົແບບການຜະລິດ

ເປັນຕ ົນ້ການປກູຝງັ, ລຽ້ງສດັ ທ່ີໝ ັນ້ຄງົ ແລະ ຂະຫຍາຍຕວົໄດ.້ ປະສິດທິພາບການຜະລິດຕ ໍາ່, ການ

ຜະລິດຕ ົນ້ຕໍຂຶນ້ກບັທາໍມະຊາດ, ກະແຈກກະຈາຍ, ການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມ ້ ໂດຍສະເພາະແມນ່ ການ

ຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນ, ປ່າຜະລິດ, ການຈດັສນັ ແລະ ນາໍໃຊທ່ີ້ດນິກະສກິາໍ, ການປກູໄມເ້ປັນສນິຄາ້

ຍງັບ່ໍທນັພ ົນ້ເດ່ັນ ແລະ ບ່ໍທນັບນັລຄຸາດຫມາຍທ່ີວາງໄວ.້
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 ຂາດງບົປະມານ ແລະ ນກັວຊິາການທ່ີມຄີວາມສາມາດໃນການນາໍພາ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ປະ

ຕບິດັໂຄງການຕວົຈງິໃນຫລາຍຂະແໜງການ. ຂາດວຊິາການສະເພາະດາ້ນເຊ່ັນ: ໃນຂະແຫນງພະລງັ

ງານ-ບ່ໍແຮ,່ ຂະແຫນງກະສກິາໍ.... ການນາໍໃຊອ້ປຸະກອນ, ເຕັກນກິ ແລະ ການນາໍໃຊບ້ດົຮຽນໃນການ

ຄຸມ້ຄອງບໍລິຫານທລຸະກດິ ກວມອດັຕາສວ່ນຕ ໍາ່ປະມານ 10% (ຫວຽດນາມ 33%, ໄທ 40% ແລະ

ສງິກະໂປ 84%).

 ການຜະລິດ ແລະ ຈາໍໜາ່ຍໄຟຟ້າຮບັໃຊພ້າຍໃນຍງັບ່ໍທນັພຽງພໍກບັຄວາມຕອ້ງການ,

ກະແສໄຟຟ້າສວ່ນໜ່ຶງຍງັນາໍເຂ້ົາຈາກຕາ່ງປະເທດ, ການຜະລິດໄຟຟ້າ ເພ່ືອສ ົ່ງອອກຍງັຊກັຊາ້ກວາ່

ແຜນການທ່ີວາງໄວ.້ ການລງົທຶນຂອງພາກເອກະຊນົຢູໃ່ນຂະແໜງພະລງັງານ-ບ່ໍແຮແ່ມນ່ມຈີາໍນວນ

ຫຼາຍ ແຕຍ່ງັແມນ່ຂ ັນ້ຕອນການຊອກຄ ົນ້ສາໍຫຼວດ ແລະ ມຫຼີາຍໂຄງການກໍ່ແກຍ່າວເວລາ, ບ່ໍປະຕິບດັ

ຕາມສນັຍາກໍ່ຄລືະບຽບການທ່ີວາງອອກ, ບາງໂຄງການຂດຸຄ ົນ້ສາ້ງຜນົກະທບົຕ່ໍສະພາບແວດລອ້ມ.

 ຄນຸນະພາບຂອງການກໍ່ສາ້ງພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງຍງັບ່ໍໄດມ້າດຖານເທ່ົາທ່ີຄວນ (ບາງເສ້ັນ

ທາງ, ຊນົລະປະທານ, ອາຄານສາໍນກັງານ), ຍງັຂາດທຶນໃນການບວົລະບດັຮກັສາກໍ່ສາ້ງສອ້ມແປງ 

ຈຶ່ງເຮັດໃຫກ້ານນາໍໃຊໂ້ຄງລາ່ງດ ັງ່ກາ່ວ ບ່ໍເຕັມຄວາມສາມາດ ຫລື ປະໃຫເ້ປ່ເພໄປນາໍ.

 ການປະສານລະຫວາ່ງຂະແຫນງການຜະລິດ ຍງັບ່ໍທນັກມົກຽວ ແລະ ສະຫນບັສະຫນນູ

ເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັ. ການສ ົ່ງອອກແມນ່ຍງັເນັນ້ໃສວ່ດັຖດຸບິ ບ່ໍແມນ່ສນິຄາ້ປງຸແຕງ່.

 ໃນຂະແໜງສກຶສາ ແລະ ສາທາເຫັນວາ່ການຫນັໄປສູຄ່ນຸນະພາບ ແລະ ຄວາມວອ່ງໄວ

ບ່ໍທນັສງູ, ພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງຂອງການສຶກສາ, ສາທາລະນະສກຸ ຈາໍນວນຫຼາຍສມົຄວນຍງັຫຸຼດມາດ

ຖານ, ເຮັດໃຫກ້ານປະຕບິດັຄາດໝາຍ “ການສກຶສາປະຖມົພາກບງັຄບັ” ແລະ ການປະກນັສຂຸະພາບ

ຂອງປະຊາຊນົບ່ໍທນັບນັລຄຸາດຫມາຍກາໍນດົໄວ.້

 ການລາຍງານຂໍມ້ນູ-ຂາ່ວສານຍງັຂາດເນືອ້ຫາສາລະທ່ີອດຸມົສມົບນູ ອນັເປັນສິ່ ງຈງູໃຈໃຫ້

ແກຜູ່ອ້າ່ນ, ຜູຟ້ງັ ແລະ ຜູຊ້ມົ, ການນາໍສະເໜີຂາ່ວສານທ່ີມລີກັສະນະສອ່ງແສງເຖງິສະພາບຄວາມ

ເປັນຈງິຂອງຊວີິດສງັຄມົບ່ໍທນັກວາ້ງຂວາງ, ມລີກັສະນະຊກັຊາ້ບ່ໍທນັກບັເວລາທ່ີເກດີຂຶນ້, ພ້ືນຖານວດັ

ຖເຸຕັກນກິຂອງວຽກງານສື່ ມວນຊນົຍງັບ່ໍທນັໄດຮ້ບັການປບັປງຸຢາ່ງເປັນລະບບົ, ການປກົປກັຮກັສາຟ້ືນ

ຟບູລູະນະວດັຖບຸຮູານ, ປຊູະນຍີະສະຖານ ແລະ ສະຖານທ່ີປະຫວດັສາດບ່ໍທນັໄດດ້ເີທ່ົາທ່ີຄວນ.

 ການພດັທະນາວງົການກລິາຜາ່ນມາ ຖາ້ອງີໃສມ່າດຕະຖານສາກນົ ເຫັນວາ່ຄວາມສາ

ມາດຍງັອອ່ນ, ສະຕຕ່ໍິລະບຽບວໄິນ ແລະ ການຝຶກຊອ້ມຍງັບ່ໍທນັເຂັມ້ງວດເທ່ົາທ່ີຄວນ.

 ການພດັທະນາເຂດແຄວນ້ ເຫັນວາ່ບ່ໍທນັສມົສວ່ນ ແລະ ບ່ໍປະກດົອອກຢາ່ງຈະແຈງ້

ເປັນຕ ົນ້ເຂດເສດຖະກດິ, ການເຊື່ ອມໂຍງ, ການເພ່ິງພາອາໄສຂອງພາກຕາ່ງໆ, ຊຶ່ ງເຫັນວາ່ການ

ພດັທະນາແຂວງປະກດົອອກຊດັເຈນກວາ່, ເຮັດໃຫກ້ານຊວ່ຍຫນນູເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັບ່ໍທນັໄດດ້,ີ

ການເຕບີໂຕຂອງເສດຖະກດິ ຂອງທອ້ງຖິ່ນໃນພາກດຽວກນັບ່ໍສະຫນ ໍາ່ສະເຫມ,ີ ຍງັຂາດການປະສານ

ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການພດັທະນາຂອງແຂວງກບັພາກດຽວກນັ.

 ການປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ເຖງີວາ່ມຄີວາມຕ ັງ້ຫນາ້ສງູກໍ່ຕາມ ແຕກ່ໍ່ຍງັພບົກບັຂໍ້

ຫຍຸງ້ຍາກຫລາຍຢາ່ງ ເປັນຕ ົນ້ຂາດທຶນຮອນ, ບກຸຄະລາກອນດາ້ນວຊິາການຍງັຈາໍກດັ ແລະ ການບງັ

ຄບັໃຊນ້ຕິິກາໍດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມຕ່ໍໂຄງການພດັທະນາ.
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 ການຄຸມ້ຄອງພະນກັງານ-ລດັຖະກອນໂດຍລວມແມນ່ເຮັດໄດດ້ີ ແຕກ່ານຍກົລະດບັຂດີ

ຄວາມສາມາດດາ້ນຕາ່ງໆໃຫພ້ະນກັງານຍງັມລີກັສະນະກວມລວມ ບ່ໍທນັມແີບບແຜນລະອຽດ, ການ

ປະຕິບດັວຽກງານ ຍງັມກີານຊ ໍາ້ຊອ້ນ.

1.3. ຂໍຄ້ງົຄາ້ງການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ 11 ແຜນງານ ແລະ 111 ໂຄງການ

 ການຄ ົນ້ຄວາ້ກາໍນດົ 11 ແຜນງານ 111 ໂຄງການ ອອກຊາ້ກວາ່ແຜນພດັທະນາເສດ

ຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VI. ສະນ ັນ້, ຈຶ່ງເຮັດໃຫກ້ານຊບັຊອ້ນໂຄງການ ແລະ ທຶນຮອນມຄີວາມ

ຫຍຸງ້ຍາກ ພາໃຫ້ ຫລາຍແຜນງານ ແລະ ໂຄງການບ່ໍຖກືຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ.

 ການມອບຫມາຍໃນການຄຸມ້ຄອງແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຊກັຊາ້, ພອ້ມກນັນ ັນ້ ແຜນ

ງານໜ່ຶງ ກໍ່ກວມເອົາຫລາຍກະຊວງ ພາໃຫບ່ໍ້ມຜີູຄຸ້ມ້ຄອງຕວົຈງິເຮັດໃຫກ້ານຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ແລະ 

ການສະຫລບຸລາຍງານພບົຄວາມຫຍຸງ້ຍາກ.

 ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັແຜນງານຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກ ໃຫໄ້ດໂ້ດຍພ້ືນຖານ ແລະ

ແຜນງານຍດຸຕິການຖາງປ່າເຮັດໄຮໂ່ດຍສິນ້ເຊງີ ແມນ່ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັບ່ໍໄດດ້ີ ແລະ ບ່ໍບນັລໄຸດຕ້າມ

ຄາດຫມາຍທ່ີວາງໄວ.້

 ກນົໄກ ແລະ ລະບບົຕິດຕາມຜນົໄດຮ້ບັ, ຫມາກຜນົ ຂອງການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນງານ

ແລະ ໂຄງການຍງັບ່ໍທນັຈະແຈງ້ ເຊິ່ ງບນັຫານີ້ ຕອ້ງໄດຄ້າໍນງຶໃນແຜນ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VII.

1.4. ຂໍຄ້ງົຄາ້ງໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັການແກໄ້ຂອທຸກົກະໄພ ໃນປີ 2009

 ທຶນຮອນສາໍລບັແກໄ້ຂຜນົກະທບົຈາກພາຍເຸກດສະໜາ ໂດຍສະເພາະແມນ່ເພ່ືອການ

ຟ້ືນຟບູນັດາພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງໃຫກ້ບັເຂ້ົາສູສ່ະພາບປກົກະຕິ, ການໃຫກ້ານຊວ່ຍເຫືຼອ ເພ່ືອບນັເທົາ

ຄວາມເສຍຫາຍທງັທາງກງົ ແລະ ທາງອອ້ມ ໃນດາ້ນການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການ ຍງັຈາໍກດັ

ແລະ ບ່ໍສາມາດຕອບສະໜອງ ໄດຕ້າມຄວາມຕອ້ງການຕວົຈງິເທ່ືອ.

 ຂາດການຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະ ລາຍງານ ທ່ີເປັນລະບບົ ແລະ ເອກະພາບໃນການ

ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ນາໍໃຊງ້ບົປະມານທງັຂອງລດັ ແລະ ການຊວ່ຍເຫືຼອທ່ີລະດມົໄດເ້ພ່ືອຮບັປະກນັໃຫຖ້ກື

ເປ້ົາໝາຍ, ມຄີວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ມປີະສດິທິຜນົ.

1.5. ສງັລວມຈດຸອອ່ນ - ຂໍຄ້ງົຄາ້ງໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະ

ກດິ-ສງັຄມົ 5 ປີຄ ັງ້ທີ VI

ກຽ່ວກບັຄາດໝາຍຈາໍນວນໜ່ຶງ ທ່ີໄດກ້າໍນດົໃວໃ້ນແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ທ່ີບ່ໍທນັ

ບນັລຄຸາດໝາຍຄ:ື

 ຄາດໝາຍການພດັທະນາຊນົນະບດົ, ການຄາ້-ການບໍລິການ, ການແກໄ້ຂຄວາມທກຸ

ຍາກຍງັຊກັຊາ້ ທຽບໃສລ່ະດບັການຂະຫຍາຍໂຕດາ້ນເສດຖະກດິ. ພອ້ມນ ັນ້, ກໍ່ຍງັບ່ໍສະໝ ໍາ່ສະເໝີກນັ

ໃນແຕລ່ະທອ້ງຖິ່ນ, ບາງທອ້ງຖິ່ນໄວ, ບາງທອ້ງຖິ່ນຊາ້ ແລະ ບາງບໍລິເວນບ່ໍທນັມກີານປ່ຽນແປງພໍ

ເທ່ົາໃດ. ໂຄງການຢດຸຕກິານຖາງປ່າເຮັດໄຮ,່ ການຈດັສນັອາຊບີຄງົທ່ີໃຫປ້ະຊາຊນົເຮັດໄດໜ້ອ້ຍ;
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 ຄາດຫມາຍການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ພດັທະນາເສດຖະກດິຕະຫລາດ, ໃນນ ັນ້ຕະຫລາດເຕັກ

ໂນໂລຊ,ີ ຕະຫລາດອະສງັຫາລິມະຊບັ, ຕະຫລາດແຮງງານ, ຄາດໝາຍການສຶກສາຊ ັນ້ປະຖມົແບບ

ບງັຄບັ, ການສາ້ງກອງທຶນປະກນັສຂຸະພາບກຍໍງັບ່ໍທນັບນັລຜຸນົດເີທ່ົາທ່ີຄວນ...

 ຄວາມແຕກໂຕນຂອງການພດັທະນາ ມບີາງດາ້ນເຫັນວາ່ປະຕບິດັບ່ໍທນັໄດດ້ີ ຄື: ການ

ເຕບີໂຕຂອງເສດຖະກດິແຫງ່ຊາດທ່ີຕ່ໍເນື່ອງ, ສະເລຍ່ສງູລ່ືນຄາດໝາຍວາງໄວ້ ແຕລ່າຍຮບັຕວົຈງິ

ຂອງ ກຸມ່ຄນົຈາໍນວນໜ່ຶງ ເປັນຕ ົນ້ໃນຊນົນະບດົແມນ່ຫາ່ງໄກຈາກລະດບັສະເລຍ່, ບາງພ້ືນທ່ີບ່ໍມກີານ

ປ່ຽນແປງພໍເທ່ົາໃດ; ການເຕບີໂຕບ່ໍທນັໄປຄຽງຄູກ່ບັການສະສມົ; ພາກສວ່ນເສດຖະກດິລດັ ແລະ

ພາກສວ່ນເສດຖະກດິຮວ່ມມຂືອງປະຊາຊນົບ່ໍທນັໄດຮ້ບັການຊຸກຍູສ້ ົ່ງເສມີໃຫກ້າຍເປັນເຈົາ້ພາທາງ ໄດ້

ເທ່ືອ; ການຫນັປ່ຽນໂຄງປະກອບເສດຖະກດິດາ້ນຂະແໜງການ (ການປງຸແຕງ່) ບ່ໍທນັສມົຄູ;່ ການ

ກາໍນດົ ແລະ ປະຕິບດັແຜນງານ, ໂຄງການບ່ໍທນັຄຽງຄູກ່ບັແຜນເງນິ, ແຜນສາ້ງ-ຝຶກອບົຮມົບກຸຄະ

ລາກອນ. ໃນບາງຂະແໜງການວຽກງານຂະຫຍາຍຕວົແຮງດ,ີ ແຕຍ່ງັອາໄສບກຸຄະລາກອນຕາ່ງປະ

ເທດ, ສວ່ນບກຸຄະລາກອນພາຍໃນມໜີອ້ຍ.

 ການປະຕຮິບູການສຶກສາແຫງ່ຊາດ, ໂຄງການຂະຫຍາຍການສຶກສາພາກບງັຄບັ, ການ

ສກຶສາ ແລະ ສາ້ງຄນົບ່ໍທນັຕອບສະໜອງ ແລະ ສອດຄອ່ງກບັໂຄງປະກອບເສດຖະກດິ ແລະ 

ຍດຸທະສາດການພດັທະນາ. ບນັຫາປະກດົການຫຍໍທໍ້້ໃນສງັຄມົຖກືແກໄ້ຂໃນລະດບັຕ ໍາ່; ການສ ົ່ງເສມີ

ສຂຸະພາບ ແລະ ການບໍລິການດາ້ນສາທາລະນະສກຸຢູຮ່າກຖານຍງັອອ່ນ; ການຍກົລະດບັສມີແືຮງ

ງານຍງັບ່ໍທນັສອດຄອ່ງກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງການພດັທະນາ.

2. ສາເຫດທ່ີພາໃຫມ້ຂີໍຄ້ງົຄາ້ງ:

 ການຜນັຂະຫຍາຍມະຕິ 8 ຂອງພກັອອກເປັນແຜນງານ, ໂຄງການ, ຊກັຊາ້ແກຍ່າວ

ບາງຂະແໜງການ ແລະ ບາງທອ້ງຖິ່ນຫາກໍ່ ເລ່ີມປະຕິບດັຫຼງັກາງສະໄໝເປັນຕ ົນ້ມາ.

 ການຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົ ຍງັບ່ໍທນັເປັນລະບບົປກົກະຕິ, ການແບງ່ຂ ັນ້

ຄຸມ້ຄອງການກາໍນດົຄວາມຮບັຜິດຊອບບ່ໍທນັຈະແຈງ້ເທ່ົາທ່ີຄວນ.

 ລະດບັຄວາມຮູວ້ຊິາການໃນການວາງແຜນ, ການຄຸມ້ຄອງບໍລິຫານແຜນງານ ແລະ ໂຄງ

ການຈາໍກດັ, ຂາດເງື່ອນໄຂເຂ້ົາເຖງິໂຄງການຕວົຈງິ.

 ໄພທາໍມະຊາດເກດີຂຶນ້ 2 ຄ ັງ້, ວກິດິການເສດຖະກດິໂລກກະທບົໜກັຕ່ໍການປະຕິບດັ

ແຜນພດັທະນາ.

 ໃນເງື່ອນໄຂກນົໄກເສດຖະກດິຕະຫຼາດ, ການຄຸມ້ຄອງທ່ີບ່ໍແທດເຖງິພາໃຫເ້ກດີມປີະກດົ

ການຫຍໍທໍ້້ດາ້ນຕາ່ງໆ, ລະເຫີຼງລະບຽບກດົໝາຍ.

IV. ບດົຮຽນທ່ີຖອດຖອນໄດ້

1. ຫນັບນັດາມະຕຂິອງພກັໃຫເ້ປັນແຜນງານ ແລະ ເປັນໂຄງການ, ເປັນແຜນເງນິ, ແຜນຄນົ

ແລະ ອອກເປັນກດົໝາຍ, ເປັນນຕິິກາໍ ໃນແຕລ່ະປີແມນ່ເງ ື່ອນໄຂທາໍອດິພາໃຫແ້ຜນພດັທະ

ນາຖກືຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັດ ີຫລື ບ່ໍດ:ີ
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----- ຂະແໜງການສນູກາງໃດ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນໃດຮູຜ້ນັຂະຫຍາຍມະຕຂິອງພກັ, ມະຕຂິອງອງົຄະ

ນະພກັຂ ັນ້ຂອງຕນົອອກໃຫເ້ປັນໂຄງການ, ເປັນແຜນວຽກທ່ີຊດັເຈນ, ຮູຈ້ດັຫາແຫລງ່ທຶນ ແລະ ແບງ່

ຄວາມຮບັຜິດ ຊອບຈະແຈງ້ຢູບ່ອ່ນ̃ສາມາດຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາໄດດ້ກີ ່̧ ¾.

2. ການຂດຸຄ ົນ້ ແລະ ລະດມົແຫລງ່ທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ແລະ ນາໍໃຊໃ້ຫໄ້ປເຖງິ

ປະຊາຊນົ, ມປີະສດິທິຜນົ ແລະ ໂປ່ງໃສແມນ່ເປັນກາໍລງັແຮງຕວົຈງິ ຂອງການພດັທະນາ

ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ:

 ຂະແໜງການໃດ, ແຂວງໃດ, ວສິາຫະກດິໃດຮູຈ້ກັຊອກສະແຫວງຫາ ແລະ ລະດມົໄດ້

ແຫລງ່ທຶນຮອນແມນ່ບອ່ນນ ັນ້ສາມາດຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັແຜນງານ, ໂຄງການໄດດ້ີ ແລະ ບອ່ນໃດສາ

ມາດນາໍໃຊທຶ້ນ ຢາ່ງມປີະສດິທິຜນົກໍ່ຍິ່ ງເປັນການເຮັດໃຫແ້ຫລງ່ທຶນອື່ ນໄຫລເຂ້ົາສູໂ່ຄງການນ ັນ້. ການ

ລະດມົທຶນເຂ້ົາໃນຊວ່ງແຜນການ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VI, ການແກໄ້ຂຜນົກະທບົຈາກໄພວກິດິດາ້ນການເງນິ

ຂອງໂລກ ແລະ ຈາກໄພທາໍມະຊາດ ປີ 2008 ຢັງ້ຢືນການນາໍໃຊທິ້ດທາງເສດຖະກດິ ແລະ ປະ ສບົ

ການຕວົຈງິຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍອາໄສກາໍລງັແຮງພາຍໃນເປັນຕ ົນ້ຕໍໃນການພດັທະນາ. ການເສມີ

ຂະຫຍາຍ ແລະ ປບັປງຸກາໍລງັພາຍໃນໃຫເ້ຂັມ້ແຂງສາມາດດງຶດດູ ແລະ ນາໍໃຊກ້າໍລງັພາຍນອກໄດ້

ຢາ່ງມປີະສດິທິຜນົ ແລະ ທງັສາມາດຮບັປະກນັໄດຄ້ວາມເປັນເອກະລາດ, ຄວາມເປັນເຈົາ້ການທາງ

ດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ການເຊື່ ອມໂຍງເຂ້ົາກບັພາກພ້ືນ ແລະ ສາກນົ.

 ໃນ 5 ປີຜາ່ນມາ ການລະດມົແຮງຈາກບນັດາປດັໄຈພາຍໃນຂອງພ້ືນຖານເສດຖະກດິກໍ່

ແມນ່ປດັໄຈຕດັສນິການພດັທະນາ, ຮບັປະກນັສະຖຽນລະພາບ ແລະ ຄວາມໝັນ້ຄງົ, ແຕແ່ຫລງ່ທຶນ

ພາຍນອກຍງັມຄີວາມສາໍຄນັ; ການລະດມົແຫລງ່ທຶນພາຍນອກບວກໃສແ່ຫລງ່ທຶນພາຍໃນທງັຮບັປະ

ກນັການນາໍໃຊທຶ້ນຢາ່ງມປີະສດິທິຜນົສາມາດສາ້ງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ຄວາມເຂັມ້ແຂງໃນການ

ຊຸກຍູກ້ານຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກດິແຫງ່ຊາດ.

 ການເສມີຂະຫຍາຍກາໍລງັພາຍໃນນ ັນ້ຕອ້ງໄດເ້ສມີຂະຫຍາຍກາໍລງັຄນົ, ກາໍລງັແຮງງານ

ຂອງປະຊາຊນົບນັດາເຜ່ົາ, ຂດຸຄ ົນ້ ແລະ ນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດການຫນັຊບັສນິຢາ່ງຖກື

ຕອ້ງ; ປດັໄຈທ່ີຕດັສນິໃນການລະດມົທຶນແມນ່ຕອ້ງຂຶນ້ກບັນະໂຍບາຍຂອງລດັຖະບານ ແລະ ປະສດິ

ທິຜນົຂອງໂຄງການ, ການຮອງຮບັຂອງຕະຫລາດ.

3. ຫນັປ່ຽນໂຄງປະກອບເສດຖະກດິຕາມທິດອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄຫມ, ຕິດພນັກບັການ

ເສມີຂະຫຍາຍທາ່ແຮງໃນແຕລ່ະຂະແຫນງການ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນນາໍໃຊທ້ກຸພາກສວ່ນເສດຖະ

ກດິເຮັດໃຫເ້ສດຖະກດິ-ສງັຄມົເຕບີໂຕໄວ ແລະ ບອ່ນນ ັນ້ກໍ່ມກີານປ່ຽນແປງ:

 ການຫນັປ່ຽນໂຄງປະກອບເສດຖະກດິ ແມນ່ຈາໍເປັນພາວະວໄິສໃນການບລູະນະເສດຖະ

ກດິໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງ ແລະ ສມົດນຸ, ຮບັປະກນັການເຕບີໂຕ ແລະ ໄປຕາມທິດຫນັເປັນອດຸສາຫະ

ກາໍ ແລະ ທນັສະໄຫມ; ລດັຖະບານໄດເ້ອົາໃຈໃສໃ່ນການສາ້ງແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ

ລະອຽດເພ່ືອຊຸກຍູໃ້ຫຂ້ະແຫນງການຕາ່ງໆ ປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນຂະບວນການຫນັປ່ຽນໂຄງປະກອບ

ເສດຖະກດິຂອງຊາດ ແລະທງັສາ້ງເສດຖະກດິຕາມເຂດແຄວນ້ ບນົພ້ືນຖານກນົໄກເສດຖະກດິຕະ

ຫລາດໂດຍມກີານຄຸມ້ຄອງຂອງລດັ.
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 ການຫນັປ່ຽນໂຄງປະກອບເສດຖະກດິ ຕອ້ງໄປຄຽງຄູກ່ບັການພດັທະນາຕະຫລາດພາຍ

ໃນ ເພ່ືອຊຸກຍູກ້ານຜະລິດໃຫຂ້ະຫຍາຍຕວົ, ຍກົສງູຊວີດິການເປັນຢູຂ່ອງປະຊາຊນົບນັດາເຜ່ົາ. ໃນ

ໄລຍະທ່ີການເຂ້ົາຫາຕະຫລາດພາຍນອກຍງັຈາໍກດັ ເນື່ອງຈາກການເຊື່ ອມໂຍງກບັພາຍນອກຍງັບ່ໍທນັ

ສງູ, ຈາໍເປັນຕອ້ງພດັທະນາຕະຫລາດພາຍໃນໃຫຍ້ນືຍງົເພ່ືອສາ້ງເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ອາໍນວຍຄວາມ

ສະດວກໃຫປ້ະຊາຊນົສາມາດຈາໍຫນາ່ຍຜະລິດຕະພນັຂອງຕນົໃຫຫ້ລາຍຂຶນ້; ພອ້ມທງັອອກແຮງສ ົ່ງ

ເສມີ ແລະ ຊຸກຍູກ້າໍລງັຊືຂ້ອງປະຊາຊນົໃຫສ້ງູຂຶນ້ ໂດຍການສ ົ່ງເສມີວຽກເຮັດງານທາໍໃນຂະແຫນງກະ

ສກິາໍ ແລະ ບ່ໍແມນ່ກະສກິາໍ (ລວມທງັວຽກລະດກູານ) ແລະ ການເພ່ີມການສາ້ງລາຍຮບັ.

4. ເຊື່ ອມໂຍງເຂ້ົາກບັພາກພ້ືນ ແລະ ສາກນົ ບນົພ້ືນຖານຄວາມເປັນເຈົາ້ຕນົເອງທາງດາ້ນ

ເສດຖະກດິກໍ່ໃຫເ້ກດີມກີານແຂງ່ຂນັ ແລະ ກາ້ວໄປເຖງິການປ່ຽນແປງສູຄ່ວາມກາ້ວຫນາ້ທາງ

ດາ້ນປະລິມານ ແລະ ຄນຸນະພາບ:

 ການເຊື່ ອມໂຍງເຂ້ົາກບັພາກພ້ືນ ແລະ ສາກນົແມນ່ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການພາວະວໄິສ

ເຊິ່ ງປະເທດເຮົາຕອ້ງເປັນເຈົາ້ການໃນການຍາດແຍງ່ເອົາຜນົປະໂຫຍດສງູສດຸ ຈາກຂະບວນການດ ັງ່

ກາ່ວ. ຕອ້ງສາ້ງໃຫໄ້ດຄ້ວາມພອ້ມໃນທກຸດາ້ນ, ຕອ້ງມຍີດຸທະສາດ ແລະ ຮບັປະກນັການຈດັຕ ັງ້ປະ

ຕບິດັຢາ່ງຫນກັແຫນນ້; ໃນນີ,້ ຕອ້ງເປີດກວາ້ງພາຍນອກ ເພ່ືອເພ່ີມທະວກີານສ ົ່ງອອກໃຫຫ້ລາຍຂຶນ້

ໄປພອ້ມໆກບັການເປີດກວາ້ງຕະຫລາດພາຍໃນເພ່ືອຮອງຮບັຂະບວນການເຊື່ ອມໂຍງດ ັງ່ກາ່ວ ແລະ

ດງຶດດູເອົາເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ປະສບົການທ່ີກາ້ວຫນາ້ຂອງໂລກໄປຄຽງຄູກ່ບັການຍກົສງູປະສດິທິ

ພາບຄວາມສາມາດແຂງ່ຂນັຂອງບນັດາຫວົໜວ່ຍທລຸະກດິພາຍໃນໃຫສ້ງູຂຶນ້ໂດຍໃຊຕ້ະຫລາດທ່ີມທີາ່

ໄດປ້ຽບ.

 ເພ່ືອຮບັຮອງການເຊື່ ອມໂຍງນີ້ ພວກເຮົາຕອ້ງຮບັປະກນັສະຖຽນລະພາບດາ້ນການເມອືງ

ແລະ ເສດຖະກດິໃຫດ້,ີ ເພ່ີມທະວຄີງັແຮເງນິຕາຕາ່ງປະເທດ, ກໍ່ສາ້ງ ແລະ ປບັປງຸພ້ືນຖານໂຄງ

ລາ່ງໃຫດ້,ີ ເອົາໃຈໃສຍ່ກົສງູຄນຸນະພາບຂອງການບໍລິການ.

5. ການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຕາມກນົໄກຕະຫລາດປະສານກບັການວາງແຜນແມນ່

ຖກືຕອ້ງກບັສະພາບ ແລະ ເງື່ອນໄຂທ່ີເປັນຈງິຂອງປະເທດເຮົາໃນປະຈບຸນັ:

 ກນົໄກຕະຫລາດສະແດງໃຫເ້ຫັນຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການ, ຜນົປະໂຫຍດຂອງກຸມ່ເປ້ົາ

ໝາຍຕາ່ງໆໃນສງັຄມົ, ຍງັບອກໃຫເ້ຫັນຄວາມເປັນອດິສະຫລະໃນການເລືອກເຟ້ັນທິດທາງ, ເປ້ົາໝາຍ

ຜະລິດ, ທລຸະກດິ, ການຈາໍໜ¾່¨ດວ້ຍຄວາມສະໝກັໃຈ.

 ການວາງແຜນເປັນການແນະນາໍ, ກາໍນດົທິດທາງ, ທາ່ອຽ່ງການສະໜອງຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ,

ວາງກອບມະຫາພາກ, ບ່ໍບງັຄບັໃຫພ້າກທລຸະກດິເຮັດເລ່ືອງບ່ໍລະອຽດ. ດວ້ຍການປະສານສອງກນົໄກ

ນີເ້ຮັດໃຫປ້ະເທດເຮົາ ສາມາດເອົາຕວົຢືນຢູໃ່ນທາ່ມກາງ ຜນົກະທບົຂອງວກິດິການເສດຖະກດິໂລກ 

ແລະ ສາມາດຮກັສາຈງັຫວະໄວຂອງການເຕີບໂຕໄດ.້

6. ການພດັທະນາຕາມທິດຫນັສູຄ່ນຸນະພາບ ແລະ ຍນືຍງົ ເປັນທາ່ອຽ່ງທົ່ວໄປ ໂດຍປະສມົ

ປະສານ 3 ສວ່ນປະກອບ (ເສດຖະກດິເຕີບໂຕໝັນ້ທຽ່ງ, ສງັຄມົຍຕຸທິາໍ, ສວີໄິລ ແລະ 

ປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມທາໍມະຊາດໃຫຍ້ືນຍງົ):
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 ການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ ແລະ ຄນຸນະພາບ ຫມາຍເຖງິການພດັທະນາເສດຖະກດິໄປ

ຄຽງຄູກ່ບັການພດັທະນາສງັຄມົ; ການນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ, ການປກົປກັຮກັສາສະພາບ

ແວດລອ້ມບ່ໍໃຫບ້ກົແຫງ້, ເປັນການພດັທະນາຂດຸຄ ົນ້ວດັທະນາທາໍ, ເສມີຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດ

ທ່ີບ ົ່ມຊອ້ນຂອງຊບັພະຍາກອນມະນດຸ, ເປັນການເປີດກວາ້ງຄວາມມປີະຊາທິປະໄຕທ່ີກາ້ວຫນາ້ ແລະ

ຄວາມສະເຫມພີາບໃນສງັຄມົ, ການສາ້ງງານຢາ່ງກວາ້ງຂວາງໃຫປ້ະຊາຊນົ, ການຫລດຸຜອ່ນຄວາມ

ແຕກໂຕນລະຫວາ່ງຜູທ້ກຸ ແລະ ຜູຮ້ ັງ່ ແລະ ຕວົເມອືງ-ຊນົນະບດົການໃຫໂ້ອກາດແກຜູ່ທ່ີ້ທກຸຍາກ.

ສ ົ່ງເສມີການສາ້ງຄວາມຮ ັງ່ມທ່ີີຖກືຕອ້ງຕາມກດົຫມາຍ.

 ພວກເຮົາໄດເ້ອົາບນັຫາດ ັງ່ກາ່ວ®ñ¥÷ໃນນະໂຍບາຍມະຫາພາກ ແລະ ໄປຈນົເຖງິການ

ປະຕິບດັຕວົຈງິ ຈຶ່ງເຮັດໃຫຂ້ະບວນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງປະເທດ ແລະ ເຂດແຂວງ

ບນັ ລຜຸນົດ.ີ ບອ່ນໃດທ່ີບ່ໍທນັນํາໃຊທ້ດັສະນະດ ັງ່ກາ່ວ ກໍ່ ເຮັດໃຫກ້ານພດັທະນາຂະຫຍາຍຕວົຊາ້

ແລະ ບາງບອ່ນກໍ່ມຂໍີຂ້ດັແຍງ້, ຄະດຄີວາມ, ມກີານບກົແຫງ້ຂອງຊບັພະຍາກອນ,

ສນູເສຍຄວາມສມົດນູ ຂອງລະບບົນເິວດຢ úາງເຫັນປະຈກັຕາ.

7. ການປບັປງຸບລູະນະການປກົຄອງຄຸມ້ຄອງລດັຕາມທິດລດັແຫງ່ກດົໝາຍ, ມຄີວາມສກັສດິ, ປະ

ສິດທິຜນົ, ໂປ່ງໃສ, ວອ່ງໄວ, ພະນກັງານລດັຖະກອນລດັເປັນທງັຜູບໍ້ລິຫານ, ເປັນທງັຜູບໍ້

ລິການ ແລະ ເປັນທງັຜູຮ້ບັໃຊປ້ະຊາຊນົ ແມນ່ປດັໃຈສາໍຄນັໃນການຂບັເຄື່ ອນການພດັທະ

ນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ໃນເງື່ອນໄຂເສດຖະກດິຕະຫລາດ ແລະ ການເຊື່ ອມໂຍງ:

 ບດົຮຽນຜາ່ນມາໄດຊ້ີໃ້ຫເ້ຫັນວາ່ ການປບັປງຸບລູະນະລະບບົການບໍລິຫານຕາມທິດສກັ

ສດິ, ປະສິດທິຜນົ, ໂປ່ງໃສ, ວອ່ງໄວ, ເປັນທງັຜູບໍ້ລິຫານ, ເປັນທງັຜູບໍ້ລິການ-ຮບັໃຊ້ ຂອງອາໍນາດ

ການປກົຄອງແຕລ່ະຂ ັນ້ ໄດປ້ະກອບສວ່ນຊຸກຍູເ້ຮັດໃຫເ້ສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົ ໄດຮ້ບັການພດັທະ

ນາ ດຂີຶນ້ກວາ່ເກົ່ າ ແລະ ເປັນປດັໄຈຕດັສນິຕ່ໍຜນົສາໍເລັດ, ຄວາມສາມາດຜນັຂະຫຍາຍແຜນພດັທະນາ

ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ໃຫເ້ປັນອນັລະອຽດ ຢູບ່ນັດາຂະແຫນງການສນູກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນຂຶນ້ກບັ

ຄວາມສາມາດໃນການຊີນ້າໍນາໍພາເຮັດຕວົຈງິ (ເຊິ່ ງເປັນຫນຶ່ ງໃນເງ ື່ອນໄຂຂອງປດັໄຈການພດັທະນາທ່ີ

ຍນືຍງົ) ຂອງອາໍນາດການປກົຄອງຂະແຫນງການ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນ.

 ໃນໄລຍະທ່ີປະເທດເຮົາໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກວກິດິການການເງນິຂອງໂລກ ແລະ ໄພນ ໍາ້

ຖວ້ມ ຢາ່ງຮນຸແຮງ ໃນປີ 2008 ແລະ 2009 ລດັຖະບານກໍ່ຄຂືະແຫນງການສນູກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ

ກໍ່ໄດພ້ອ້ມກນັຊອກວທີິແກໄ້ຂ, ເສມີຂະຫຍາຍທກຸກາໍລງັແຮງໃນສງັຄມົພອ້ມພຽງກນັຜາ່ນຜາ່ອປຸະສກັ

ແລະ ສູຊ້ນົປະຕບິດັບນັດາເປ້ົາຫມາຍທ່ີໄດວ້າງໄວ.້ ສະນ ັນ້ 5 ປີ ຕ່ໍຫນາ້ຜນົສາໍເລັດໃນການຈດັຕ ັງ້

ປະຕິບດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ -Ä©Éຂຶນ້ກບັຄວາມພະຍາຍາມ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງ

ທກຸພາກສວ່ນທງັສນູກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນ; ໃນນ ັນ້, ປດັໄຈພກັ-ພະນກັງານ ແລະ ຄວາມກະຕລືືລ ົນ້,

ຕດັສິນໃຈເຮັດຫລອ້ນຫນາ້ທ່ີດວ້ຍຄວາມຮບັຜິດຊອບສງູໃນຖນັແຖວພະນກັງານ ຫລກັແຫລງ່ ມບີດົບາດ

ສາໍຄນັ ແລະ ຕດັສິນ.

 ເພ່ືອຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໄດດ້,ີ ຕອ້ງສບັຊອ້ນພະນກັງານໃຫຖ້ກືຕອ້ງ, ຕອບສະຫນອງຕາມ

ຄວາມຕອ້ງການຂອງວຽກງານ, ຕອ້ງມອບຫມາຍຫນາ້ທ່ີ ແລະ ຂອບເຂດສິດໃຫຊ້ດັເຈນ, ນບັທງັ

ຂອບເຂດສິດກຽ່ວກບັການຈດັຕ ັງ້ກງົຈກັ ແລະ ພະນກັງານ, ພອ້ມດຽວກນັນ ັນ້ຍງັຕອ້ງຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ ີ
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ກນົໄກ ແລະ ວທີິການດາ້ນການບໍລິຫານເພ່ືອເປັນການກະຕກຸຊຸກຍູ້ ແລະ ຈງູໃຈພະນກັງານ ເພ່ືອ

ເພ່ີມປະສດິທິພາບ ແລະ ຄວາມຮບັຜິດຊອບຕ່ໍຫນາ້ທ່ີດວ້ຍຄວາມຕື່ ນຕວົ.

8. ການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົປະຈບຸນັທກຸໆບອ່ນຍາມໃດກໍ່ຕອ້ງຕິດພນັກບັວຽກງານປ້ອງ

ກນັຊາດ-ປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ ແລະ ຕິດພນັກບັການລງົຮາກຖານ ໂດຍຖເືອົາການສາ້ງ

ບາ້ນຕາມ 4 ເນືອ້ໃນ 4 ຄາດໝາຍ ເປັນເປ້ົາໝາຍ ແລະ ເປັນພ້ືນທ່ີຂອງການພດັທະນາ:

 ຜນົສາໍເລັດຂອງການພດັທະນາດາ້ນຕາ່ງໆ ຈະແມນ່ການແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກຂອງ

ປະຊາຊນົÃເຂດຫາ່ງໄກສອກຫລີກ, ການຜະລິດສິນຄາ້ໃນຊນົນະບດົ, ການສາ້ງບາ້ນປອດຄະດ,ີ

ບາ້ນວດັທະນະທາໍ, ບາ້ນສາທາລະນະສກຸ, ບາ້ນມຄີວາມສະຫງບົອື່ ນໆ ລວ້ນແຕໄ່ດຢ້ ັງ້ຢືນບດົຮຽນ

ດ ັງ່ກາ່ວມາແລວ້, ກງົກນັຂາ້ມບອ່ນໃດບ່ໍໄດເ້ອົາໃຈໃສວ່ຽກງານຮາກຖານ, ປ່ອຍປະບາ້ນຊນົນະບດົການ

ພດັທະນາເຂດດ ັງ່ກາ່ວ ເປັນໄປດວ້ຍຄວາມຫຍຸງ້ຍາກ ແລະ ບ່ໍບນັລຄຸາດໝາຍທ່ີວາງໄວ.້

9. ການສາ້ງ ແລະ ປະຕິບດັແຜນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ໃນໄລຍະ 5 ປີ ໄດຮ້ບັຜນົ

ສາໍເລັດ ຊ ໍາ່ໃດຍງັຂຶນ້ກບັການສາ້ງລະບບົ ແລະ ຂອບການຕດິຕາມປະເມນີຜນົ, ການກວດ

ກາກວດສອບທງັໃນລະດບັຊາດ, ຂະແຫນງການ ແລະ ທອ້ງຖີ່ ນ ແລະ ຫວົໜວ່ຍວສິາ

ຫະກດິທລຸະກດິເປັນປກົກະຕິ ເປັນມາດຕະການປ້ອງກນັການກະທາໍຜິດກດົໝາຍ, ການສໍ້ລາດ

ບງັຫລວງ, ການຟມູເຟ່ືອຍຮ ົ່ວໄຫລ:່

ຈາກປະສບົປະການ ແລະ ຜນົສາໍເລັດໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັ

ຄມົ 5 ປີ ແຕລ່ະໄລຍະຫລາຍຄ ັງ້ທ່ີຜາ່ນມາ ໄດຢ້ ັງ້ຢືນເຖງິຄວາມສາມາດໃນການພະຍາກອນດວ້ຍວິ

ໃສທດັທ່ີມວີທິະຍາສາດ ແລະ ບ່ໍມຄີວາມທະເຍທີະຍານ, ອດັຕະວໃິສ ແລະ ໃນຕວົ « ຕາໃຫຍກ່ວາ່

ທອ້ງ » ຫາກຕອ້ງຄາໍນງຶເຖງິຄວາມສາມາດທ່ີເປັນຈງິ, ຄວາມສາມາດໃນການລະດມົແຫລງ່ທຶນ,

ຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງງບົປະມານ, ຄວາມສາມາດຂອງບກຸຄະລາກອນຂອງຂະແໜງການ

ທອ້ງຖິ່ນບອ່ນນ ັນ້. ແຕບ່ໍ່ຄວນຢໍາ້ເທ້ົາຢູບ່ອ່ນເກົ່ າ, ຫາກຕອ້ງເບິ່ ງກດົເກນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ, ຄວາມ

ຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການແທຈ້ງິຂອງສງັຄມົ, ຂອງປະຊາຊນົບອ່ນນ ັນ້, ຄນົເພ່ີມຂຶນ້ເສດຖະກດິກໍ່ຕອ້ງເພ່ີມ

ຂຶນ້

ພອ້ມກນັນ ັນ້, ໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັແຜນການມຄີວາມຈາໍເປັນທ່ີຈະຕອ້ງຕດິຕາມ ແລະ ປະ

ເມນີຜນົ ໃນແຕລ່ະໄລຍະຢາ່ງເປັນລະບບົ ເພ່ືອຕລີາຄາປະສິດທິຜນົການນາໍໃຊທຶ້ນຮອນ, ຜນົໄດຮ້ບັ

ແລະ ຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ ແລະ ແຜນງານຕາ່ງໆ ທ່ີນອນໃນແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ

ແຫງ່ຊາດໃນແຕລ່ະໄລຍະເພ່ືອຊອກເຫັນການດຸນ່ດຽ່ງຂອງເສດຖະກດິມະຫາພາກ, ຄວາມສມົດນຸ

ຂອງຂະແຫນງການ ແລະ ເຂດແຄວ້ນ. ສະນ ັນ້, ຢາກຕດິຕາມປະເມນີຜນົໄດດ້ຕີອ້ງມ ີ ແລະ ກາໍ

ແໜນ້ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ, ສະຖຕິິ ແລະ ອງີໃສຂໍ່ມ້ນູເພ່ືອດດັປບັການຜິດເຂວຂອງການປະຕິບດັ.
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ພາກທີສອງ: ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VII

(2011-2015)

I. ທິດທາງລວມຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ

VII (2011-2015)

1. ຄາດຄະເນສະພາບແວດລອ້ມທ່ີອາໍນວຍ ແລະ ສິ່ ງທາ້ທາຍ

1.1. ສະພາບແວດລອ້ມທ່ີອາໍນວຍ (ຂໍສ້ະດວກ):

ກ. ສະພາບສາກນົ:

ເສດຖະກດິຂອງໂລກ ແລະ ພາກພ້ືນມສີນັຍານທາງບວກທ່ີຈະຟ້ືນຕວົ ແລະ ກບັສູໄ່ລຍະຂະ 

ຫຍາຍຕວົໃໝ.່ ສາໍລບັ ສປ.ຈນີ, ອນີເດຍ, ລດັເຊຍ, ບຣາຊນີ.. ເສດຖະກດິສືບຕ່ໍຂະຫຍາຍຕວົສງູ,

ກາຍເປັນຜູຂ້ບັເຄື່ ອນເສດຖະກດິໂລກໃນທດົສະວດັນີ;້ ບນັດາປະເທດອາຊຽນ, ປະເທດຄູຮ່ວ່ມເຈລະ

ຈາ ແລະ ອງົການຈດັຕ ັງ້ສາກນົຕາ່ງໆຍງັຈະສບືຕ່ໍໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູ ແລະ ຊວ່ຍເຫືຼອແກປ່ະເທດ

ດອ້ຍພດັທະນາ ເພ່ືອຫຸຼດຜອ່ນຄວາມແຕກໂຕນໃນການພດັທະນາລະຫວາ່ງບນັດາປະເທດທ່ີພດັທະນາ

ແລວ້ ແລະ ປະເທດດອ້ຍພດັທະນາ. ຂະບວນການເປີດກວາ້ງເຂດການຄາ້ເສລີອາຊຽນ, ອາຊຽນ+1,

ອາຊຽນ+3, ອາຊຕີາເວັນອອກ ຈະເປັນໂອກາດທ່ີເອືອ້ອາໍນວຍໃນການເຂ້ົາເຖງິຕະຫຼາດຕາ່ງປະເທດ

ຫຼາຍຂຶນ້. ການຫນັເປັນສາກນົ (ໂລກາພິວດັ), ການຄ ົນ້ຄວາ້ນາໍໃຊວ້ທິະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຍ,ີ ນະ

ວດັຕະກາໍໃໝ່ ແລະ ການພດັທະນາແບບກາ້ວກະໂດດຍງັຖເືປັນທາ່ອຽ່ງລວມຂອງໂລກ ແລະ ເປັນໂອ

ກາດອນັດທ່ີີສາມາດຍາດແຍງ່ ແລະ ນາໍໃຊເ້ຂ້ົາໃນຂະບວນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງ

ປະເທດ.

ຂ. ສະພາບພາຍໃນ:

 ປະເທດເຮົາມສີະຖຽນລະພາບທາງດາ້ນການເມອືງ ແລະ ມຄີວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອ້ຍ

ທາງສງັຄມົຢາ່ງໜກັແໜນ້, ປະຊາຊນົບນັດາເຜ່ົາມຄີວາມສາມກັຄເີປັນປຶກແຜນ່ແໜນ້ໜາ; ລະບບົການ

ເມອືງປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊນົໄດຮ້ບັການປບັປງຸແລະແກໄ້ຂ; ກນົໄກເສດຖະກດິຕະຫລາດປະສມົປະ

ສານກບັການວາງແຜນ (ການຄຸມ້ຄອງຂອງລດັ) ໄດກ້າຍເປັນກາໍລງັແຮງຂບັເຄື່ ອນການພດັທະນາເສດ

ຖະກດິ-ສງັຄມົ.

 ທາ່ແຮງບ ົ່ມຊອ້ນທ່ີຍງັບ່ໍໄດຮ້ບັການຂດຸຄ ົນ້ເຕັມຄວາມສາມາດ ເປັນຕ ົນ້ ແມນ່ຄວາມອດຸມົ

ສມົບນູທາງດາ້ນຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ເຊ່ັນ: ທ່ີດນິ, ປ່າໄມ,້ ແຫຼງ່ນ ໍາ້, ອາກາດຮອ້ນຊຸມ່, ປະລິ

ມານນ ໍາ້ຝນົ ແລະ ແຮທ່າດທ່ີຍງັບ່ໍທນັມກີານສາໍຫລວດ ແລະ ຂດຸຄ ົນ້ອີກຫລາຍແຫງ່; ການຂດຸຄ ົນ້ທາ່

ແຮງທ່ີໄດປ້ຽບນ ັນ້ ແມນ່ຕອ້ງຫນັທ່ີດນິ, ປ່າໄມ ້ ແລະ ແຫຼງ່ນ ໍາ້ ໃຫມ້ມີນູຄາ່ສງູຂຶນ້, ຫນັໄປເປັນການ

ຜະລິດສນິຄາ້; ສາມາດນາໍໃຊທ່ີ້ດນິເຂ້ົາໃນການປກູໄມອ້ດຸສະຫະກາໍທ່ີມລີາຄາແພງ, ນາໍໃຊເ້ຂ້ົາໃນ

ການສາ້ງຊນົລະກະເສດ, ການສ ົ່ງເສມີກະສກິາໍອນິຊີ (ກະສິກາໍປອດສານພິດ) ແລະ ຂະຫຍາຍຖານ
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ການຜະລິດໃຫກ້ວາ້ງອອກ ເພ່ືອສາ້ງພ້ືນຖານໃຫແ້ກເ່ສດຖະກດິ ທ່ີສມຸໃສຫ່ນັຜະລິດໃຫເ້ປັນສນິຄາ້

ຢາ່ງແທຈ້ງິ.

 ພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ໄດຮ້ບັການພດັທະນາໃນລະດບັໃດໜ່ຶງ, ໂຄງປະ

ກອບເສດຖະກດິໄດຫ້ນັປ່ຽນຕາມທິດຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ-ທນັສະໄຫມເທ່ືອລະກາ້ວ, ລະບອບລະບຽບ

ການ ແລະ ກດົໝາຍໄດຖ້ກືປະກາດໃຊຢ້າ່ງທົ່ວເຖງິ ເຊິ່ ງເປັນພ້ືນຖານໃຫແ້ກກ່ານພດັທະນາໃນ ຂ ັນ້ຕ່ໍ

ໄປ; ພອ້ມກນັນ ັນ້, ປະເທດເຮົາຍງັມທ່ີີຕ ັງ້ຍດຸທະສາດຢູໃ່ຈກາງຂອງອະນພຸາກພ້ືນແມນ່ ໍາ້ຂອງ, ເປັນ

ຈດຸເຊື່ ອມຕ່ໍລະຫວາ່ງອາຊຽນ-ຈນີ, ອາຊຽນ-ເກາົຫລີ, ອາຊຽນ-ຍີ່ ປຸ່ນ, ເຊິ່ ງເຫມາະສມົສາໍລບັສາ້ງເປັນ

ໃຈກາງການບໍລິການຜາ່ນ ແລະ ການເຊື່ ອມໂຍງກບັພາກພ້ືນ-ສາກນົ.

 ໂຄງສາ້ງຂອງພນົລະເມອືງ:

ຜນົການສາໍຫຼວດພນົລະເມອືງ 3 ຄ ັງ້ຜາ່ນມາສະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່ພນົລະເມອືງຂອງສປປ ລາວ

ໄດເ້ພ່ີມຂຶນ້ປະມານ 1 ລາ້ນຄນົໃນທກຸໆ 10 ປີ ເຊ່ັນ: ປີ 1985 ປະເທດລາວມພີນົລະເມອືງ 3,5

ລາ້ນຄນົ, ປີ 1995 ມີ 4,5 ລາ້ນຄນົ ແລະ ປີ 2005 ມີ 5,6 ລາ້ນຄນົ. ດວ້ຍຈງັຫວະການຂະ

ຫຍາຍຕວົຂອງພນົລະເມອືງໃນລະດບັ 2% ຕ່ໍປີ ແລະ ແມຍ່ງິຜູໜ່ຶ້ງໃນໄວຈະເລີນພນັມລີກູປະມານ

4-5 ຄນົ, ຄາດຄະເນວາ່ຮອດປີ 2015 ປະເທດເຮົາຈະມພີນົລະເມອືງປະມານ 6,9 ລາ້ນຄນົ.

ພນົລະເມອືງສວ່ນໃຫຍເ່ປັນພນົລະເມອືງໜຸມ່ນອ້ຍ, ອາຍຕຸ ໍາ່ກວາ່ 20ປີ ກວມຫຼາຍກວາ່ 50%

ຂອງພນົລະເມອືງທງັໝດົ. ຖາ້ຈດັເປັນກຸມ່ອາຍ,ຸ ໃນປີ 2011 ຄາດວາ່ພນົລະເມອືງໃນກຸມ່ອາຍຸ 0-14

ປີ ມປີະມານ 2,38 ລາ້ນຄນົ, ໃນນ ັນ້ ເປັນຍງິ 1,17 ລາ້ນຄນົ; ໃນກຸມ່ອາຍຸ 15-64 ປີ ມປີະມານ

3,76 ລາ້ນຄນົ, ໃນນ ັນ້ ເປັນຍງິ 1,89 ລາ້ນຄນົ ແລະ ໃນກຸມ່ອາຍຸ 65 ປີ ຂຶນ້ໄປ ມປີະມານ 237

ພນັຄນົ, ໃນນ ັນ້ ເປັນຍງິ 127 ພນັຄນົ; ຮອດປີ 2015 ຄາດວາ່ພນົລະເມອືງໃນກຸມ່ອາຍຸ 0-14 ປີ

ຈະເພ່ີມຂຶນ້ ເປັນ 2,54 ລາ້ນຄນົ, ໃນນ ັນ້ ເປັນຍງິ 1,25 ລາ້ນຄນົ; ກຸມ່ອາຍຸ 15-64 ປີ ຈະເພ່ີມ

ຂຶນ້ ເປັນ 4,10 ລາ້ນຄນົ, ໃນນ ັນ້ ເປັນຍງິ 2,06 ລາ້ນຄນົ ແລະ ກຸມ່ອາຍຸ 65 ປີ ຂຶນ້ໄປ ຈະເພ່ີມ

ຂຶນ້ເປັນ 254 ພນັຄນົ, ໃນນ ັນ້ ເປັນຍງິ 137 ພນັຄນົ.

ຈາກການສາໍຫຼວດຜາ່ນມາເຫັນວາ່ພນົລະເມອືງໃນກຸມ່ອາຍຸ 15ປີລງົມາ ມສີດັສວ່ນທ່ີຫຸຼດລງົ

ຈາກ 43% ໃນປີ 1995 ມາເປັນ 39% ໃນປີ 2005 ແລະ ຄາດວາ່ຈະສບືຕ່ໍຫຸຼດລງົເປັນ 36% ໃນ

ປີ 2015; ສວ່ນປະຊາກອນໃນໄວອອກແຮງງານ (15-64 ປີ) ມທີາ່ອຽ່ງທ່ີເພ່ີມຂຶນ້ ຈາກ 51% ໃນປີ

1995 ມາເປັນ 57% ໃນປີ 2005 ແລະ ຈະເພ່ີມຂຶນ້ເປັນ 60% ໃນປີ 2015, ປະຊາກອນອາຍຸ

65 ປີຂຶນ້ໄປ ຈະມປີະມານ 4%. ສະພາບການດ ັງ່ກາ່ວໄດຊ້ີໃ້ຫເ້ຫັນວາ່ອດັຕາການເອື່ ອຍອງີ 16 ຈະມີ

ປະມານ 0,68 ໃນປີ 2015 (ຈາກ 0,76 ໃນປີ 2010), ໝາຍຄວາມວາ່ທກຸໆ 100 ຄນົ ໃນເກນ

ອາຍເຸຮັດວຽກ (ອາຍຸ 15-64 ປີ) ຈະຕອ້ງລຽ້ງດູ 68 ຄນົ (ປະຊາກອນອາຍຸ 0-14 ປີ ແລະ ປະຊາ

ກອນອາຍ ຸ65ປີ ຂຶນ້ໄປ).

16 ອດັຕາການເອື່ ອຍອງີຂອງປະຊາກອນໃນໝວດອາຍຸ 0-14 ປີ ແລະ ປະຊາກອນອາຍຸ 65 ປີຂຶນ້ໄປ ທຽບໃສປ່ະຊາກອນໃນໝວດ

ອາຍຸ 15-64 ປີ, (ໝາຍຄວາມວາ່ຜູທ່ີ້ບ່ໍສາມາດເຮັດວຽກເສດຖະກດິ ຕ່ໍກບັຜູທ່ີ້ຢູໃ່ນເກນອາຍເຸຮັດວຽກ).
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ຮບູສະແດງ 8: ຮບູທາດອາຍຸ ພນົລະເມອືງໃນປິ 2015

ຂໍມ້ນູຂາ້ງເທີງສະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່ ປະຊາກອນໃນໄວອອກແຮງງານອາຍຸ 15-64 ປີ ຈະມສີດັ

ສວ່ນທ່ີເພ່ີມຂຶນ້ຫຼາຍ ເຊິ່ ງແມນ່ເງ ື່ອນໄຂໜ່ຶງທ່ີສ ົ່ງຜນົກະທບົທາງບວກໃຫແ້ກກ່ານພດັທະນາເສດຖະກດິ

ເນື່ອງຈາກປະຊາກອນໃນໄວອອກແຮງງານ ສາມາດສາ້ງລາຍໄດຫຼ້າຍກວາ່ການໃຊຈ້າ່ຍຂອງປະຊາ

ກອນທງັໝດົ. ຊຶ່ ງລດັຖະບານຕອ້ງຮບັປະກນັໃນການພດັທະນາສມີແືຮງງານ ແລະ ສາ້ງອາຊບີໃຫປ້ະ

ຊາກອນໃນໄວອອກແຮງງານໃຫເ້ຂົາເຈົາ້ສາມາດປະກອບສວ່ນຢາ່ງຕ ັງ້ໜາ້ ແລະ ມຄີນຸນະພາບ ແລະ

ມປີະສດິທິຜນົສງູເຂ້ົາໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ.

1.2. ສິ່ ງທາ້ທາຍ(ຂໍຫ້ຍຸງ້ຍາກ)

ກ. ສະພາບສາກນົ ແລະ ພາກພ້ືນ:

ເຖງິວາ່ສນັຍານການຟ້ືນຕວົເສດຖະກດິຂອງຫຼາຍປະເທດ ໄດບ້ ົ່ງບອກເຖງິຈງັຫວະການຂະ

ຫຍາຍຕວົເສດຖະກດິທ່ີເປັນບວກກໍ່ຕາມ ແຕສ່ະພາບວກິດິການດາ້ນການເງນິ ແລະ ເສດຖະກດິໂລກ

ຍງັຈະສບືຕ່ໍສ ົ່ງຜນົກະທບົຕ່ໍການຈະເລີນເຕບີໂຕທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ຂອງບນັດາປະເທດຕາ່ງໆໃນ

ໂລກ. ບນັດາປະເທດມະຫາອາໍນາດ ຍງັສບືຕ່ໍໃຊອ້າໍນາດທາງດາ້ນເສດຖະກດິສາ້ງຄວາມກດົດນັດວ້ຍ

ການວາງລະບຽບການສາກນົເພ່ືອຕ່ໍລອງ, ແຊກແຊງ ແລະ ເອົາປຽບປະເທດດອ້ຍພດັທະນາດວ້ຍ

ຫຼາຍຮບູແບບ ແລະ ວທີິການ.

ການແຂງ່ຂນັການຄາ້ສາກນົນບັມ ືຮ້ນຸແຮງຂຶນ້ ໄປພອ້ມກບັການຮວ່ມມທືາງດາ້ນເສດຖະກດິໃນ

ຂອບເຂດການເຊື່ ອມໂຍງເສດຖະກດິຂອງພາກພ້ືນ ແລະ ສາກນົ ໂດຍສະເພາະການເປີດກວາ້ງການ

ຄາ້ເສລີ, ເຂດການຄາ້ເສລີ, ການສາ້ງຕະຫລາດຮວ່ມ ແລະ ປະຊາຄມົເສດຖະກດິ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່:

ເຂດການຄາ້ເສລີອາຊຽນ, ແຜນການສາ້ງເຂດການຄາ້ເສລີອາຊຽນ+1 ໃຫໄ້ດໃ້ນປີ 2012, ແຜນ

ການສາ້ງຕະຫລາດຮວ່ມ ແລະ ປະຊາຄມົອາຊຽນໃຫໄ້ດໃ້ນປີ 2015.
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ການປ່ຽນແປງດນິຟ້າອາກາດ ແລະ ການເກດີໄພພິບດັໃນຫຼາຍປະເທດໃນໂລກ ອາດຈະສ ົ່ງ

ຜນົກະທບົຕ່ໍເສດຖະກດິໂລກ ເຊິ່ ງອາດສ ົ່ງຜນົກະທບົຕ່ໍເສດຖະກດິລາວບ່ໍຫລາຍກໍ່ຫນອ້ຍ.

ຂ. ສະພາບພາຍໃນ:

ພ້ືນຖານເສດຖະກດິຂອງ ສປປ ລາວ ສວ່ນໃຫຍຍ່ງັມລີກັສະນະເສດຖະກດິທາໍມະຊາດ ແລະ

ເຄິ່ ງທາໍມະຊາດ, ການຜະລິດເປັນສນິຄາ້ຍງັອອ່ນນອ້ຍ ກວມເອົາພາກສວ່ນເອກະເທດເອກະຊນົເປັນ

ສວ່ນໃຫຍ ່ ຈຶ່ງເປັນເຫດໃຫມ້ຄີວາມອອ່ນໄຫວຕ່ໍການປ່ຽນແປງຈາກພາຍນອກ ແລະ ການກະທບົຂອງ

ເສດຖະກດິຕະຫລາດ ນາໍໄປເຖງິການຂດັແຍງ່ລະຫວາ່ງຂ ົວ້ທກຸ-ຂ ົວ້ຮ ັງ່, ການຫລດຸໂຕນລະຫວາ່ງ

ຕວົເມອືງ-ຊນົນະບດົ.

ຄວາມທກຸຍາກຂອງປະຊາຊນົ, ຄວາມດອ້ຍພດັທະນາຂອງປະເທດ, ຄວາມຈາໍກດັດາ້ນຊບັພະ

ຍາກອນມະນດຸ ແລະ ແບບແຜນວທີິການເຮັດວຽກຍງັບ່ໍສາມາດຕອບສະໜອງໄດຕ້າມຄວາມຕອ້ງ

ການຂອງການພດັທະນາປະເທດ ແລະ ການເຊື່ ອມໂຍງສາກນົ ເຫັນໄດຈ້າກອດັຕາການເຊື່ ອມໂຍງ

ກບັສາກນົ (ລະດບັການເປີດປະເທດ) ມພີຽງແຕປ່ະມານ 83% (ປີ 2008) ເຊິ່ ງເຫັນວາ່ຍງັຢູໃ່ນລະ

ດບັທ່ີຕ ໍາ່ຖາ້ທຽບໃສ ່ ສສ. ຫວຽດນາມ ເຊິ່ ງມສີງູກວາ່ 100%; ພນັທະຜກູພນັໃນຂະບວນການເຊື່ ອມ

ໂຍງເສດຖະກດິກບັພາກພ້ືນ ແລະ ສາກນົມຫີລາຍຢາ່ງ, ແຕຄ່ວາມກຽມພອ້ມຍງັຈາໍກດັ ໂດຍສະ

ເພາະແມນ່ດາ້ນບກຸຄະລາກອນທງັທາງດາ້ນປະລິມານ ແລະ ຄນຸນະພາບ, ດາ້ນທຶນຮອນ ແລະ

ລະບບົສະຖາບນັທ່ີເຂັມ້ແຂງ, ບນັຫາຫນີສ້ິນຄມຸເຄອືທ່ີຍງັມອີດັຕາສວ່ນທ່ີສງູ, ຄວາມສາມາດແຂງ່ຂນັ

ກບັສາກນົຍງັຕ ໍາ່.

ປະກດົການຫຍໍທໍ້້ໃນກງົຈກັການຈດັຕ ັງ້ພກັ-ລດັ, ພະນກັງານ ແລະ ໃນສງັຄມົ. ການນາໍໃຊຊ້ບັ

ພະຍາກອນທາໍມະຊາດຍງັບ່ໍມກີານຄຸມ້ຄອງທ່ີຮດັກມຸ, ຟມູເຟືອຍ ແລະ ບ່ໍມປີະສດິທິຜນົ ເປັນເຫດໃຫ້

ເກດີມຜີນົກະທບົຈາກຄວາມບ່ໍແນນ່ອນຂອງການປ່ຽນແປງດນິຟ້າອາກາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ທ່ີເກດີ

ຂຶນ້ໃນແຕລ່ະປີ ເຊິ່ ງໄດສ້າ້ງຄວາມເສຍຫາຍຫລາຍຢາ່ງ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່: ໄພແຫງ້ແລງ້, ນ ໍາ້ຖວ້ມ, ລມົ

ພະຍ,ຸ ພະຍາດລະບາດ ແລະ ອື່ ນໆ.

ການລງົທຶນໃສຂ່ງົເຂດສງັຄມົ ແລະ ໂຄງລາ່ງພ້ືນຖານ ເພ່ືອສາ້ງເງ ື່ອນໄຂໃຫກຸ້ມ່ປະຊາກອນ

ໜຸມ່ໄດຮ້ບັການບໍລິການທາງດາ້ນສງັຄມົທ່ີ©ó ເປັນຕ ົນ້ແມນ່: ການສກຶສາ, ສາທາລະນະສກຸ, ການພດັ

ທະນາສມີ ື ແລະ ຍກົລະດບັທກັສະໃນການອອກແຮງງານເພ່ືອເປັນກອ້ນກາໍລງັທ່ີແຂງແກນ່ ແລະ ມີ

ຄນຸນະພາບແຂງແຮງ ເປັນສິ່ ງຈາໍເປັນພາວະວໄິສ ເພ່ືອໃຫກຸ້ມ່ປະຊາກອນເຫ່ົຼານ ັນ້ສາມາດປະກອບ

ສວ່ນຢາ່ງຕ ັງ້ໜາ້ໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫງ່ຊາດໃນແຕລ່ະໄລຍະ. ສະນ ັນ້ການພດັທະ

ນາ ແລະ ສາ້ງສະພາບແວດລອ້ມທ່ີດີ ລວມທງັຕະຫຼາດແຮງງານຈະເປັນການສາ້ງງານ ແລະ ດງຶດດູ

ການລງົທຶນເຂ້ົາໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົໄດຫຼ້າຍຂຶນ້.

2. ຈດຸໝາຍລວມຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VII

(1). ເຮັດໃຫເ້ສດຖະກດິແຫງ່ຊາດຂະຫຍາຍຕວົຢາ່ງຕ່ໍເນື່ອງ ແລະ ມຄີວາມສະຫງບົຫມ ັນ້

ທຽ່ງ ດວ້ຍອດັຕາການເຕບີໂຕຂອງ (GDP) ເພ່ີມຂຶນ້ 8% ຕ່ໍປີຂຶນ້ໄປ, ລວມຍອດຜະລິດຕະພນັສະ

ເລຍ່ ໃຫໄ້ດ້ 1.700 ໂດລາສະຫາລດັຕ່ໍຄນົຂຶນ້ໄປ ໃນປີ 2015.
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(2). ບນັລເຸປ້ົາໝາຍສະຫດັສະຫວດັດາ້ນການພດັທະນາ (MDGs) ແລະ ແກໄ້ຂຄວາມທກຸ

ຍາກຂອງປະຊາຊນົໃຫໄ້ດ້ ແລະ ເຂ້ົາຮວ່ມປະຊາຄມົອາຊຽນໃນປີ 2015, ສາ້ງພ້ືນຖານວດັຖເຸຕັກ

ນກິ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂທ່ີຈາໍເປັນເພ່ືອນາໍເອົາປະເທດຫລດຸພ ົນ້ອອກຈາກສະຖານະພາບຂອງປະເທດດອ້ຍ

ພດັທະນາ ໃນປີ 2020.

(3). ຮບັປະກນັຄວາມຍນືຍງົຂອງການພດັທະນາ, ໂດຍເນັນ້ການພດັທະນາເສດຖະກດິຕິດ

ພນັກບັການພດັທະນາວດັທະນະທາໍ-ສງັຄມົ ແລະ ການປກົປກັຮກັສາສະພາບແວດລອ້ມທາໍມະຊາດ

ອນັເປັນທາ່ແຮງຂອງຊາດ, ຫຸຼດຜອ່ນຄວາມສຽ່ງຈາກໄພທາໍມະຊາດ ແລະ ກນປບັຕວົເຂ້ົາກບັການປ່ຽນ

ແປງຂອງດນິຟ້າອາກາດ.

(4). ຮບັປະກນັສະຖຽນລະພາບທາງການເມອືງ, ຄວາມສະຫງບົ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບ

ຮຽບຮອ້ຍໃນສງັຄມົ; ຄວາມປອດໄພໃຫພ້ນົລະເມອືງຢາ່ງໜກັແໜນ້ ພອ້ມທງັຮບັປະກນັການເປີດ

ກວາ້ງການເຊື່ ອມໂຍງກບັພາກພ້ືນ ແລະ ສາກນົ.

3. ທິດທາງໜາ້ທ່ີລວມຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 ປີ ຄ ັງ້

ທີ VII

ໜາ້ທ່ີຂອງການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫງ່ຊາດ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VII ແມນ່ສບືຕ່ໍໝາກຜນົ 

ຂອງການພດັທະນາປະເທດຊາດໃນໄລຍະຜາ່ນມາ, ແກໄ້ຂບນັຫາທ່ີທດົສອບທາ້ທາ້ຍ, ເປັນການປະຕິ 

ບດັມະຕກິອງປະຊຸມຕາ່ງໆ ເປັນຕ ົນ້ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍຄ່ ັງ້ທີ IX ຂອງພກັ, ເປັນມາດຕະການຈດັ

ຕ ັງ້ປະຕິບດັຍດຸທະສາດພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຮອດປີ 2020 ແລະ ເປັນແຜນບກຸທະລຸ

ອກີສະໄໝໜ່ຶງ ຄື: ບກຸທະລດຸາ້ນຈນີຕະນາການ, ບກຸທະລດຸາ້ນການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະ

ນດຸ, ບກຸທະລລຸະບບົກນົໄກ, ລະບອບ, ລະບຽບການບໍລິຫານ ແລະ ບກຸທະລດຸາ້ນການແກໄ້ຂ

ຄວາມທກຸຍາກຂອງປະຊາຊນົ ດວ້ຍການຂດຸຄ ົນ້ແຫລງ່ທຶນຕາ່ງໆ ແລະ ດວ້ຍນະໂຍບາຍສ ົ່ງເສມີ

ພິເສດ, ສາ້ງພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຢາ່ງມຈີດຸສມຸ; ເປັນການພດັທະນາທ່ີຄບົ

ຊຸດ, ຮອບດາ້ນ, ດາໍເນນີໄປທກຸຂງົເຂດ, ທກຸຂະແໜງການ, ເຂດແຄວ້ນ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນ; ໃນນ ັນ້,

ທິດທາງໜາ້ທ່ີຕ ົນ້ຕໍແມນ່:

(1). ພດັທະນາເສດຖະກດິມະຫາພາກເປັນໃຈກາງ ຕາມທິດສາ້ງການເຕບີໂຕທ່ີເຂັມ້ແຂງ,

ສມຸໃສກ່ານສາ້ງເສດຖະກດິຕະຫລາດທ່ີມກີານຄຸມ້ຄອງຂອງລດັ, ຮບັປະກນັຄວາມສະຫງບົ ແລະ

ຄວາມໝັນ້ທຽ່ງທາງດາ້ນເສດຖະກດິມະຫາພາກ, ເສດຖະກດິຂະຫຍາຍຕວົຢາ່ງຕ່ໍເນື່ອງດວ້ຍຈງັຫວະທ່ີ 

ໄວ; ຍູແ້ຮງການຫນັປ່ຽນໂຄງປະກອບເສດຖະກດິ ແລະ ໂຄງປະກອບແຮງງານຕາມທິດຫນັເປັນ 

ອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝ, ນາໍໃຊວ້ທິະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊໃີໝທ່ີ່ທນັສະໄໝ ໂດຍຖເືອົາການ 

ພດັທະນາເສດຖະກດິເປັນໃຈກາງ, ການພດັທະນາສງັຄມົ ແລະ ການແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກຂອງປະ

ຊາຊນົເປັນເປ້ົາໝາຍສາໍຄນັ, ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸເປັນປດັໄຈຕ ົນ້ຕໍ ແລະ ການຮກັ

ສາສິ່ ງແວດລອ້ມເປັນເງ ື່ອນໄຂທ່ີຈາໍເປັນຂອງການພດັທະນາ ໂດຍການຫຸຼດຜອ່ນຜນົກະທບົຈາກການ

ປ່ຽນແປງດນິຟ້າອາກາດ, ການເພ່ີມເນືອ້ທ່ີປ່າປກົຫຸມ້ ແລະ ປ້ອງກນັແຫຼງ່ນ ໍາ້ ເພ່ືອຮກັສາຊບັພະຍາ

ກອນທາໍມະຊາດໃຫຍ້ືນຍງົ, ປບັປງຸການພວົພນັການຜະລິດໃຫສ້ອດຄອ່ງ, ເສມີຂະຫຍາຍກາໍລງັແຮງ

ແລະ ຄນຸປະໂຫຍດຂອງທກຸພາກສວ່ນເສດຖະກດິເຂ້ົາໃນການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີວສິາຫະກດິຂະ
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ໜາດນອ້ຍ ແລະ ຂະໜາດກາງໃຫຂ້ະຫຍາຍຕວົ, ການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົ ແລະ ການປກົປກັ

ຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມໃຫຍ້ນືຍງົ.

(2). ແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກຂອງປະຊາຊນົ ໃຫໄ້ດໂ້ດຍພ້ືນຖານດວ້ຍມາດຕະການທ່ີສອດຄອ່ງ,

ເອົາໃຈໃສພ່ດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກ ຕດິພນັກບັການກໍ່ສາ້ງຮາກຖານການ

ເມອືງຕາມ 4 ເນືອ້ໃນ 4 ຄາດໝາຍ, ການຈດັສນັພມູລາໍເນົາ ແລະ ອາຊບີຄງົທ່ີໃຫແ້ກປ່ະຊາຊນົ,

ສາ້ງຄວາມຢູດ່ກີນິດໃີຫແ້ກປ່ະຊາຊນົ, ສາ້ງຄວາມຍຕຸທິາໍໃນສງັຄມົ, ຫຸຼດຜອ່ນຄວາມແຕກໂຕນລະ

ຫວາ່ງຕວົເມອືງ-ຊນົນະບດົ, ສ ົ່ງເສມີຄວາມສະເໝີພາບລະຫວາ່ງຍງິ-ຊາຍ, ຜູທ້ກຸ-ຜູຮ້ ັງ່ ໂດຍຖເືອົາ

ການສາ້ງຄວາມຮູ ້ ແລະ ສ ົ່ງເສມີການສກຶສາໃຫແ້ກປ່ະຊາຊນົ, ຍູແ້ຮງການຜະລິດເປັນສນິຄາ້, ການ

ປ້ອງກນັ ແລະ ປ່ິນປວົສຂຸະພາບ, ການສາ້ງພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ, ການສາ້ງບາ້ນ ແລະ ກຸມ່ບາ້ນພດັ

ທະນາ; ຫລດຸຜອ່ນຄວາມສຽ່ງຂອງປະຊາຊນົ ຈາກລະເບດີບ່ໍທນັແຕກ.

(3). ພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸ, ວດັທະນະທາໍ-ສງັຄມົ ຢາ່ງສມົຄູ່ ກມົກຽວກນັລະ

ຫວາ່ງ ການພດັທະນາເສດຖະກດິກບັສງັຄມົ, ສາ້ງຄວາມຈະເລີນ ແລະ ຄວາມຢູດ່ກີນິດທີາງດາ້ນວດັ

ຖຸ ແລະ ສາ້ງຄວາມສວີໄິລທາງດາ້ນຈດິໃຈ, ສາ້ງໃຫໄ້ດຖ້ນັແຖວບກຸຄະລາກອນ ເພ່ືອຕອບສະໜອງ

ພາລະກດິການຫນັປະເທດເປັນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝ ໂດຍຖເືອົາການປະຕິຮບູການສກຶສາ,

ການຍກົສງູຄນຸນະພາບ ແລະ ການຂະຫຍາຍໂອກາດດາ້ນການສກຶສາ ແລະ ພດັທະນາເສດຖະກດິ 

ພມູປນັຍາເປັນສາໍຄນັ; ຂະຫຍາຍເສດຖະກດິພມູປນັຍາ, ບາໍລງຸສາ້ງຊບັພະຍາກອນມະນດຸໃຫມ້ຄີວາມ

ຮູ,້ ມສີຂຸະພາບ ແລະ ມພີາລານາໄມສມົບນູ; ສາ້ງໃຫໄ້ດພ້ະນກັງານຄຸມ້ຄອງເກັ່ງ, ນກັວຊິາການຊາໍ 

ນານງານ ແລະ ເປັນກາໍມະກອນທ່ີມສີມີດື,ີ ກໍ່ສາ້ງຊບັພະຍາກອນມະນດຸໃຫແ້ກທ່ອ້ງຖິ່ນຮາກຖານ 

ເພ່ືອປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນການພດັທະນາຢາ່ງມປີະສິດທິຜນົ. ປະຕິບດັຄວາມສະເໝີພາບລະຫວາ່ງຍງິ-

ຊາຍ, ຍກົສງູບດົບາດຂອງແມຍ່ງິ ແລະ ປກົປ້ອງສດິທິຂອງເດັກ, ສ ົ່ງເສມີນະໂຍບາຍພດັທະນາຊາວ

ໜຸມ່ລາວໃຫເ້ຂັມ້ແຂງເພ່ືອເປັນກາໍລງັທ່ີແຂງແກນ່ ປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັ

ຄມົ. ສບືຕ່ໍຮກັສາ ແລະ ເສມີຂະຫຍາຍຄນຸຄາ່ວດັທະນະທາໍທ່ີດງີາມຂອງຊາດ ຄຽງຄູກ່ບັການເປີດ

ກວາ້ງການແລກປ່ຽນກບັສາກນົ ແລະ ການຍກົສງູຄນຸນະພາບຂອງວຽກງານຖະແຫລງຂາ່ວ

(4). ຍກົສງູຄວາມສກັສິດ ແລະ ປະສດິທິຜນົຂອງການຄຸມ້ຄອງບໍລິຫານລດັແຕສ່ນູກາງລງົ

ຮອດຮາກຖານ ຕາມທິດລດັແຫງ່ກດົໝາຍ ສນູກາງເຮັດໜາ້ທ່ີຄຸມ້ຄອງມະຫາພາກ, ທອ້ງຖິ່ນ-ຮາກ

ຖານເຮັດໜາ້ທ່ີຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ; ຮບັປະກນັຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ຄວາມຍຕຸິທາໍໃນສງັຄມົ; ຕາ້ນ

ການສໍ້ລາດບງັຫຼວງ, ເພ່ີມທະວກີານປະຢດັ ແລະ ຕາ້ນການຟມູເຟືອຍ. ເອົາໃຈໃສແ່ກໄ້ຂປະກດົການ

ຫຍໍທໍ້້ຕາ່ງໆ ໃຫທ້ນັກບັສະພາບການໂດຍມກີານຈດັຕ ັງ້ເຄື່ ອນໄຫວທ່ີເປັນເອກະພາບ, ມກີານແບງ່ຂ ັນ້,

ແບງ່ງານຢາ່ງລະອຽດ ຈະແຈງ້ກວາ່ເກົ່ າລະຫວາ່ງບນັດາອງົການອາໍນາດລດັແຕລ່ະຂ ັນ້ທງັສນູກາງ 

ແລະ ທອ້ງຖິ່ນ ຕາມທິດເສມີຂະຫຍາຍຄວາມເປັນເຈົາ້ການໃນການປະດດິສາ້ງ ແລະ ການຂດຸຄ ົນ້ນາໍ

ໃຊທ້າ່ແຮງຂອງທອ້ງຖິ່ນຢາ່ງໜກັແໜນ້. ຄຽງຄູກ່ບັການເອົາໃຈໃສຜ່ນັຂະຫຍາຍບນັດາກດົໝາຍຕາ່ງໆ

ທ່ີສະພາແຫງ່ຊາດຮບັຮອງໃຫເ້ປັນອນັລະອຽດ ແລະ ເຂັມ້ງວດໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໃຫທ້ນັການ.

(5). ຮບັປະກນັການປ້ອງກນັຊາດ-ປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົໃນທກຸພ້ືນທ່ີທ ົ່ວປະເທດ ເຮັດໃຫ້

ປະເທດຊາດມສີະຖຽນລະພາບທາງດາ້ນການເມອືງ, ມຄີວາມສະຫງບົຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອ້ຍໃນ

ສງັຄມົຢາ່ງໜກັແໜນ້; ປບັປງຸກນົໄກ, ລະບອບ ແລະ ລະບຽບການເຂ້ົາ-ອອກເມອືງ, ການຄຸມ້ຄອງ
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ພນົລະເມອືງໃຫມ້ຄີວາມເປັນລະບຽບສະດວກ ແລະ ຮດັກມຸ. ປບັປງຸກໍ່ສາ້ງກາໍລງັປະກອບອາວດຸປະ

ຊາຊນົໃຫນ້ບັມ ືເ້ຂັມ້ແຂງ-ທນັສະໄໝ ເຮັດລອ້ນໜາ້ທ່ີຢາ່ງທນັການ.

(6) ເສມີຂະຫຍາຍກາໍລງັແຮງສງັລວມຂອງຊາດ ແລະ ກາໍລງັແຮງຂອງຍກຸສະໄໝເຂ້ົາໃນ

ການພດັທະນາປະເທດ; ຈດັສນັ, ຟ້ືນຟ ູ ແລະ ນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດແບບຍນືຍງົໃຫເ້ກດີ

ປະໂຫຍດສງູສດຸ; ຂະຫຍາຍການພວົພນັຮວ່ມມກືບັເພ່ືອນມດິ ແລະ ບນັດາປະເທດໃນພາກພ້ືນ ແລະ 

ສາກນົ, ສາ້ງສະພາບແວດລອ້ມທ່ີເອືອ້ອາໍນວຍໃຫແ້ກກ່ານພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ; ເພ່ີມທະວີ

ຄວາມເປັນເຈົາ້ການເຂ້ົາຮວ່ມການເຊື່ ອມໂຍງ ແລະ ເພ່ີມທະວຄີວາມສາມາດໃນການແຂງ່ຂນັກບັພາກ

ພ້ືນ ແລະ ສາກນົໃຫສ້ງູຂຶນ້ ໂດຍຖເືອົາການລງົທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດເປັນປດັໄຈສາໍຄນັ;

ສາ້ງລະບບົໂຄງລາ່ງເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແບບຄບົຊຸດ ແລະ ວາງນະໂຍບາຍສ ົ່ງເສມີການລງົທຶນ ຈາກ

ທກຸພາກສວ່ນເສດຖະກດິ ເຂ້ົາໃນເຂດຈດຸສມຸຂອງການພດັທະນາ, ເຂດຈດຸສມຸການຜະລິດ, ເຂດທ່ີ

ຫຍຸງ້ຍາກ ແລະ ຫາ່ງໄກສອກຫລີກ.

(7). ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັຍດຸທະສາດຫນັເປັນອດຸສະຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝດວ້ຍບາດກາ້ວທ່ີຕ ັງ້

ໜາ້ ແລະ ມຈີດຸສມຸຢູຂ່ະແໜງການ ແລະ ບໍລິເວນເຂດແຄວນ້ທ່ີມເີງ ື່ອນໄຂ ຄວາມສາມາດ ແລະ ມ ີ

ທາ່ແຮງ ເພ່ືອຫຸຼດຜອ່ນຄວາມແຕກໂຕນດາ້ນລະດບັການພດັທະນາກບັບນັດາປະເທດອື່ ນໆໃນພາກພ້ືນ 

ແລະ ສາກນົໄດໄ້ວຂຶນ້ ໂດຍການສມຸໃສບ່ນັດາໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ,່ ໂຄງການທ່ີມປີະສິດທິຜນົ

ສງູສດຸເພ່ືອສາ້ງຖານການເຕບີໂຕໃຫເ້ຂັມ້ແຂງ ແລະ ສາມາດຮບັໃຊໃ້ຫແ້ກກ່ານເຊື່ ອມໂຍງລະຫວາ່ງ

ປະເທດ, ຊຸກຍູສ້ ົ່ງເສມີຫວົໜວ່ຍການຜະລິດ-ທລຸະກດິຂະໜາດນອ້ຍ-ກາງ, ເສດຖະກດິຮວ່ມມ,ື ເສດ

ຖະກດິຄອບຄວົຂອງປະຊາຊນົນາໍໃຊເ້ຕັກນກິ-ເຕັກໂນໂລຊໃີໝ ່ ເພ່ືອຍກົສງູສະມດັຕະພາບການຜະລິດ 

ແລະ ປະສດິທິຜນົການລງົທຶນໃຫສ້ງູຂຶນ້.

4. ຄາດໝາຍສູຊ້ນົຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5ປີຄ ັງ້ທີVII

4.1. ຄາດໝາຍສູຊ້ນົດາ້ນເສດຖະກດິມະຫາພາກ

 ຮບັປະກນັໃຫຈ້ງັຫວະການເຕບີໂຕຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພນັພາຍໃນເພ່ີມຂຶນ້ສະເລຍ່ 8%

ຕ່ໍປີຂຶນ້ໄປ, ໃນນ ັນ້, ກະສິກາໍ-ປ່າໄມ ້ ເພ່ີມຂຶນ້ສະເລຍ່ 3,5% ຂຶນ້ໄປ, ກວມປະມານ 23%

ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພນັພາຍໃນ, ອດຸສາຫະກາໍ ເພ່ີມຂຶນ້ສະເລຍ່ 15% ຂຶນ້ໄປ, ກວມ

ປະມານ 39% ແລະ ການບໍລິການ ເພ່ີມຂຶນ້ສະເລຍ່ 6,5% ຂຶນ້ໄປ, ກວມປະມານ 38%

ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພນັພາຍໃນ; ຮອດປີ2015, ຄາດວາ່ລວມຍອດຜະລິດຕະພນັພາຍ

ໃນສະເລຍ່ໃຫໄ້ດປ້ະມານ 1.700 ໂດລາສະຫະລດັຕ່ໍຄນົ (ອດັຕາແລກປ່ຽນ 8.500ກບີ/

ໂດລາສະຫະລດັ).

 ອດັຕາເງນິເຟ້ີໃຫຢູ້ໃ່ນລະດບັຕ ໍາ່ກວາ່ອດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກດິ, ຮກັສາອດັຕາ

ແລກປ່ຽນໃຫມ້ສີະຖຽນລະພາບ, ເງນິກບີແຂງຄາ່ ຫືຼ ອອ່ນຄາ່ ຢູໃ່ນລະດບັບ່ໍເກນີ 5% ຕ່ໍປີ

ທຽບກບັເງນິຕາຕາ່ງປະເທດສະກນຸຫຼກັ.

 ມນູຄາ່ການສ ົ່ງອອກສິນຄາ້ ສະເລຍ່ເພ່ີມຂຶນ້ 18%; ອດຸສາຫະກາໍປງຸແຕງ່ ຂະຫຍາຍຕວົໃນ 

ອດັຕາສະເລຍ່ບ່ໍຫຸຼດ 13% ຕ່ໍປີ ແລະ ຫດັຖະກາໍ ຂະຫຍາຍຕວົໃນອດັຕາສະເລຍ່ 15% ຕ່ໍປີ;

ສາ້ງຫວົໜວ່ຍເສດຖະກດິຮວ່ມມຂືອງປະຊາຊນົໃຫ້ ກວມປະມານ 50% ຂອງຈາໍນວນກຸມ່



97

ບາ້ນ Áì½ ¦øÉ§öໃຫຄ້ງັສາໍຮອງເງນິຕາຕາ່ງປະເທດຂະຫຍາຍຕວົຢາ່ງຕ່ໍເນື່ອງ ແລະ ກຸມ້ການ

ນາໍເຂ້ົາໃຫໄ້ດຢ້າ່ງໜອ້ຍ 6 ເດອືນຕ່ໍປີ.

 ຫນັປ່ຽນໂຄງປະກອບຂອງເສດຖະກດິໄປຕາມທິດທ່ີຕ ັງ້ໜາ້ກວາ່ເກົ່ າ ໂດຍການສູຊ້ນົໃຫອ້ດັຕາ

ການຊມົໃຊຂ້ອງພາກເອກະຊນົກວມປະມານ 75%, ການຊມົໃຊຂ້ອງພາກລດັ ປະມານ 8%,

ການລງົທຶນລວມ (ທງັພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ) ກວມປະມານ 32%, ການສ ົ່ງອອກ ກວມ

ປະມານ 35% ແລະ ການນາໍເຂ້ົາ ກວມປະມານ 50%. ຮບັປະກນັດນຸການຊາໍລະສະສາງ

ກບັຕາ່ງປະເທດໃຫເ້ຫມາະສມົ ແລະ ສູຊ້ນົເຮັດໃຫກ້ານຄາ້ຕາ່ງປະເທດມຄີວາມສມົດນຸ; ຄວບ

ຄມຸອດັຕາເງນິເຟ້ີ ໃຫຢູ້ໃ່ນລະດບັຕ ໍາ່ກວາ່ອດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກດິ, ຄຸມ້ຄອງ

ອດັຕາແລກປ່ຽນໃຫມ້ຄີວາມສະຫງບົປກົກະຕິ.

 ຮອດປີ 2015 ສູຊ້ນົປະຕິບດັລາຍຮບັທງັຫມດົ (ລວມເງນິຊວ່ຍເຫລືອລາ້) ໃຫໄ້ດລ້ະຫວາ່ງ

19-21% ຂອງGDP ຂຶນ້ໄປ; ໃນນີ:້ ລາຍຮບັພາຍໃນ ໃຫໄ້ດປ້ະມານ 16-18% ຂອງລວມ

ຍອດຜະລິດຕະພນັພາຍໃນຕ່ໍປີຂຶນ້ໄປ, ຮບັປະກນັການຂາດດນຸງບົປະມານ 5 ປີ ໃຫຢູ້ໃ່ນລະ

ຫວາ່ງ 3-5%. ສູຊ້ນົໃຫກ້ານລະດມົເງນິຝາກເພ່ີມຂຶນ້ໂດຍສະເລຍ່ 25,6% ຕ່ໍປີ ຫືຼ ກວມເອົາ

39,5% ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພນັພາຍໃນ.

 ຮບັປະກນັໃຫກ້ານເຕບີໂຕຂອງເສດຖະກດິ ຕດິພນັກບັການນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນແບບຍືນຍງົ

ຕດິພນັສະໜິດແໜນ້ກບັການສາ້ງວຽກເຮັດງານທາໍໃຫແ້ກປ່ະຊາຊນົ ເພ່ືອຫລດຸຜອ່ນຄວາມ

ແຕກໂຕນທາງດາ້ນລາຍຮບັຂອງປະຊາຊນົ.

4.2. ຄາດໝາຍສູຊ້ນົດາ້ນຂະແໜງການເສດຖະກດິ

 ສູຊ້ນົຜະລິດເຂ້ົາໃຫໄ້ດ້ ປະມານ 4,2 ລາ້ນໂຕນ, ໃນເນືອ້ທ່ີ 1,04 ລາ້ນເຮັກຕາ, ຄາດວາ່ສະ

ມດັຕະພາບໃນການຜະລິດເຂ້ົາປະມານ 4 ໂຕນຕ່ໍເຮັກຕາ; ສະເລຍ່ຄນົຜູໜ່ຶ້ງຜະລິດເຂ້ົາໄດ ້

450-500 ກໂິລຕ່ໍປີເພ່ືອຮບັປະກນັໃຫໄ້ດພ້ະລງັງານ 2.400-2.500 ກໂິລກະລໍລີຕ່ໍຄນົຕ່ໍວນັ.

 ຂະຫຍາຍພນັສດັ ໃຫໄ້ດປ້ະມານ 4-6% ຕ່ໍປີ; ໃນນ ັນ້, ງວົ-ຄວາຍປະມານ 2-3%, ໝ ູ4%

ແລະ ສດັປີກ ປະມານ 6%,

 ພດັທະນາຊນົລະປະທານໄປສູກ່ານພດັທະນາຊນົລະກະເສດທ່ີນາໍໃຊກ້ນົຈກັ ແລະ ໄຟຟ້າໃຫ້

ກວມອດັຕາສວ່ນ 60-70% ຂອງເນືອ້ທ່ີປກູຝງັໃນເຂດທົ່ງພຽງ ແລະ ພດູອຍ ຫືຼ 50% ຂອງ

ເນືອ້ທ່ີ ການຜະລິດເຂ້ົາ, ປກູພືດອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ລຽ້ງສດັ.

 ໃນໄລຍະແຜນການ 5 ປີ ສູຊ້ນົສາ້ງໂຮງງານຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ ໃຫສ້າໍເລັດ 8 ແຫງ່

ດວ້ຍກາໍລງັຕດິຕ ັງ້ 2.862 ເມກາວດັ; ສູຊ້ນົຂະຫຍາຍສາຍສ ົ່ງແຮງກາງ 22kv ແລະ ໄຟ

ຟ້ານອກລະບບົ (off-grid) ໄປສູເ່ຂດຊນົນະບດົຫາ່ງໄກບອ່ນທ່ີຍງັບ່ໍທນັມໄີຟຟ້າ ເພ່ືອຮບັປະ

ກນັໃຫໄ້ດ້ 80% ຂອງຈາໍນວນຄອບຄວົໃນທົ່ວປະເທດໄດມ້ໄີຟຟ້າໃຊໃ້ນປີ 2015. ຖເືອົາ

ການກະຈາຍໄຟຟ້າໄປສູຊ່ນົນະບດົເປັນບນັຫາຫຼກັ ໃນການບນັລເຸປ້ົາໝາຍ MDG.

 ສູຊ້ນົໃຫສ້າໍເລັດການເຊື່ ອມຕ່ໍສາຍສ ົ່ງພາກເໜືອ-ກາງ ແລະ ພາກໃຕເ້ຂ້ົາກນັດວ້ຍລະບບົ

ແຮງດນັ 115 Kv ເພ່ືອສາມາດດຸນ່ດຽ່ງການຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການໄຟຟ້າ.
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 ສູຊ້ນົໃຫສ້າໍເລັດການເຊື່ ອມໂຍງລະບບົສາຍສ ົ່ງກບັບນັດາປະເທດໃກຄ້ຽງ ໂດຍສະເພາະໄທ

ແລະ ຫວຽດນາມ ດວ້ຍລະບບົແຮງດນັ 500 kv.

 ສູຊ້ນົສາ້ງແຜນທ່ີທໍລະສາດ-ບ່ໍແຮ ່ ມາດຕາສວ່ນ 1/200.000 ໃຫສ້າໍເລັດຢາ່ງໜອ້ຍ 75%

ຂອງເນືອ້ທ່ີທ ົ່ວປະເທດ ແລະ ສູຊ້ນົຂດຸຄ ົນ້ ແລະ ປງຸແຕງ່ແຮທ່າດສາໍຄນັ ເຊ່ັນ: ທອງແຜນ່

86.200 ໂຕນຕ່ໍປີ, ທອງຝຸນ່ 298.000 ໂຕນຕ່ໍປີ, ຄາໍແທງ່ 6 ໂຕນຕ່ໍປີ, ຖາ່ນຫີນ 

728.000 ໂຕນຕ່ໍປີ, ຫີນກາວ 600.000 ໂຕນຕ່ໍປີ ແລະ ອື່ ນໆ.

 ສູຊ້ນົດງຶດດູນກັທອ່ງທຽ່ວໃຫເ້ພ່ີມຂຶນ້ປະມານ 2,8 ລາ້ນຄນົ/ປີ, ຂະຫຍາຍໂຮງແຮມໃຫໄ້ດປ້ະ 

ມານ 350 ແຫງ່, ຣສີອດມາດຕະຖານສງູ ແລະ ຮາ້ນອາຫານ ໃຫໄ້ດປ້ະມານ 850 ແຫງ່;

ຂດຸຄ ົນ້ ແລະ ຂະຫຍາຍແຫຼງ່ທອ່ງທຽ່ວທາງທາໍມະຊາດ, ວດັທະນະທາໍ ແລະ ປະຫວດັສາດ

ໃຫກ້າຍເປັນມລໍະດກົໂລກອກີ 2 ແຫງ່.

 ກໍ່ສາ້ງ ແລະ ຂະຫຍາຍເສ້ັນທາງເຊື່ ອມຕ່ໍກບັອະນພຸາກພ້ືນໃຫໄ້ດ້ 100% ຂອງແຜນການ

ແລະ ສູຊ້ນົກໍ່ສາ້ງເສ້ັນທາງຫຼວງຂອງເມອືງ, ຊນົນະບດົທ່ີເຊື່ ອມໃສເ່ຂດຈດຸສມຸ ແລະ ກຸມ່ບາ້ນ

ພດັທະນາຈາໍນວນໜ່ຶງ ໃຫສ້າມາດສນັຈອນໄປມາໄດຢ້າ່ງໜອ້ຍໜ່ຶງລະດູ ໃຫໄ້ດ້ 100% ໃນ

ປີ 2015; ການຂນົສ ົ່ງໂດຍສານການບິນ ເພ່ີມຂຶນ້ປະມານ 8-10% ຕ່ໍປີ; ສະໜອງນ ໍາ້ປະປາ

ໃຫປ້ະຊາຊນົໃນຕວົເມອືງ ໃຫໄ້ດ້ 67% ຂອງຈາໍນວນປະຊາຊນົທງັໝດົທ່ີອາໄສໃນຕວົເມອືງ.

 ຂະຫຍາຍຕາໜາ່ງ ແລະ ການບໍລິການໂທລະຄມົອອກສູຊ່ນົນະບດົໃຫໄ້ດ້ 90% ຂອງຈາໍ

ນວນບາ້ນໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ກໍ່ສາ້ງລະບບົສາຍກາບໃຍແສງໃຫໄ້ດ ້ 17.192 ກໂິລແມດັ

ແລະ ຂະຫຍາຍຈາໍນວນເລກໝາຍໂທລະສບັມຖືື ແລະ ຕ ັງ້ໂຕະ ໃຫໄ້ດ້ 80% ຂອງຈາໍນວນ

ປະຊາກອນທງັໝດົ.

 ຂະຫຍາຍຖານຂໍມ້ນູ ແລະ ດດັສະນໝີາຍສະຖຕິິແຫງ່ຊາດ ໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັສະພາບການພດັ

ທະນາ.

4.3. ຄາດໝາຍສູຊ້ນົດາ້ນສງັຄມົ

 ຄາດຄະເນວາ່ຮອດປີ 2015 ປະເທດເຮົາຈະມພີນົລະເມອືງປະມານ 6,9 ລາ້ນຄນົ, ດວ້ຍຈງັ

ຫວະການຂະຫຍາຍຕວົຂອງພນົລະເມອືງ ໃນລະດບັ 2% ຕ່ໍປີ ແລະ ແມຍ່ງິຜູໜ່ຶ້ງທ່ີຢູໃ່ນໄວ

ຈະເລີນພນັມລີກູປະມານ 4-5 ຄນົ.

 ສູຊ້ນົຫຸຼດຜອ່ນອດັຕາຄວາມທກຸຍາກ (ຄນົທກຸຍາກ) ໃຫຕ້ ໍາ່ກວາ່ 19% ຂອງຈາໍນວນພນົລະ

ເມອືງທງັໝດົ ແລະ ອດັຕາຄວົເຮອືນທກຸຍາກໃຫຕ້ ໍາ່ກວາ່ 10% ຂອງຄວົເຮອືນທງັໝດົ ໃນປີ

2015.

 ເພ່ີມອດັຕາການເຂ້ົາຮຽນສດຸທິຂອງຊ ັນ້ປະຖມົໃຫໄ້ດ້ 98% ໃນປີ 2015.

 ເພ່ີມອດັຕາສວ່ນຂອງນກັຮຽນທ່ີເຂ້ົາຮຽນຊ ັນ້ ປ1 ທ່ີສບືຕ່ໍຮຽນຮອດຊ ັນ້ ປ5 ໃຫໄ້ດ້ 95%,

ອດັຕາການຮູຫ້ນງັສືໃນກຸມ່ອາຍຸ 15-24ປີ ໃຫໄ້ດ້ 99%.

 ຫລດຸອດັຕາສວ່ນການຕາຍຂອງເດັກລຸມ່ 5 ປີ ໃຫຍ້ງັເຫືຼອ 70 ຄນົ ຕ່ໍເດັກເກດີມຊີວີດິ 

1.000 ຄນົ.
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 ຫລດຸອດັຕາສວ່ນການຕາຍຂອງເດັກນອ້ຍຕ ໍາ່ກວາ່ 1 ປີ ໃຫຍ້ງັເຫືຼອ 45 ຄນົຕ່ໍເດັກເກດີມຊີີ

ວດິ 1.000 ຄນົ.

 ຫຸຼດອດັຕາສວ່ນເດັກນອ້ຍລຸມ່ 5 ປີ ທ່ີມນີ ໍາ້ໜກັຕ ໍາ່ກວາ່ມາດຕະຖານໃຫໄ້ດ ້ຕ ໍາ່ກວາ່ 22%.

 ຫລດຸອດັຕາສວ່ນການຕາຍຂອງແມ ່ ບ່ໍໃຫເ້ກນີ 260 ຄນົ ຕ່ໍເດັກເກດີມຊີວີດິ 100.000 ຄນົ.

 ເພ່ີມອດັຕາສວ່ນປະຊາກອນລວມຊມົໃຊນ້ ໍາ້ສະອາດ ໃຫໄ້ດ້ 80% ແລະ ອດັຕາສວ່ນຊມົໃຊ້

ວດິຖາ່ຍ ໃຫໄ້ດ້ 60% ຂອງຈາໍນວນປະຊາກອນທງັໝດົ.

 ຄວບຄມຸການແຜລ່ະບາດເຊືອ້ໄຂຍ້ງຸ, ພະຍາດວນັນະໂລກ ແລະ ເຊືອ້ເອສໄອວ/ີເອດສ ແມນ່

ອງີໃສເ່ປ້ົາໝາຍສະຫດັສະຫວດັດາ້ນການພດັທະນາ.

 ຮອດປີ 2015 ເພ່ີມອາຍຍຸນືສະເລຍ່ໃຫບ້ນັລ ຸ68 ປີ, ຜູຊ້າຍ 66 ປີ ແລະ ຜູຍ້ງິ 70 ປີ;

 ຄວບຄມຸອດັຕາການຫວາ່ງງານສະເລຍ່ໃຫຢູ້ໃ່ນລະດບັ ບ່ໍເກນີ 2%.

 ສຸຊ້ນົໃຫສ້ດັສວ່ນແຮງງານໃນຂະແໜງກະສກິາໍ-ປ່າໄມ ້ ຫຸຼດມາເປັນ 70%, ອດຸສາຫະກາໍ-ກໍ່

ສາ້ງ-ບ່ໍແຮ ່ ເພ່ີມຂຶນ້ເປັນ 7% ແລະ ຂະແໜງບໍລິການເພ່ີມຂຶນ້ເປັນ 23% ຂອງແຮງງານ

ລວມ.

 ສູຊ້ນົສາ້ງບາ້ນວດັທະນະທາໍໃຫໄ້ດຫຼ້າຍກວາ່ 700 ບາ້ນ, ສາ້ງຄອບຄວົວດັທະນະທາໍໃຫໄ້ດ້

ຫຼາຍກວາ່ 100.000 ຄອບຄວົ, ສາ້ງສວນສາທາລະນະຢູສ່ນູກາງໃຫໄ້ດຢ້າ່ງໜອ້ຍ 4 ແຫງ່ 

ແລະ ເທດສະບານ ແຂວງໆລະ 1 ແຫງ່, ເທດສະບານເມອືງໆລະ 1 ແຫງ່.

 ສູຊ້ນົເພ່ີມຈາໍນວນເພດຍງິເຂ້ົາໃນຄະນະນາໍຂອງອງົການຈດັຕ ັງ້ພກັ-ລດັ-ມະຫາຊນົຂ ັນ້ຕາ່ງໆ 

ໃຫໄ້ດ ້ 15% ຂຶນ້ໄປ, ເພ່ີມອດັຕາສວ່ນເພດຍງິທ່ີເປັນສະມາຊກິສະພາແຫງ່ຊາດ ໃຫໄ້ດ ້

30% ຂຶນ້ໄປ ແລະ ເພ່ີມອດັຕາສວ່ນເພດຍງິ ໃຫກ້ວມເອົາ 40% ຂອງກາໍລງັແຮງງານ

ທງັໝດົເພ່ືອປະກອບສວ່ນເຂ້ົາ ໃນການພດັທະນາຄຽ່ງຄູກ່ບັເພດຊາຍ.

 ປະຕິບດັແຜນຍດຸທະສາດແຫງ່ຊາດ” ເສ້ັນທາງກາ້ວສູຄ່ວາມປອດໄພ” ຄ ັງ້ທີ II ໃຫມ້ປີະສິດທິ

ຜນົ ໂດຍການຫລດຸຜອ່ນຈາໍນວນຜູບ້າດເຈບັ, ເສຍຊວີດິ ຈາກລະເບດີບ່ໍທນັແຕກ.

 ສູຊ້ນົພດັທະນາຄນຸນະພາບຊວີດິຂອງປະຊາຊນົລາວໃຫດ້ຂີຶນ້ໂດຍພ້ືນຖານຄຽງຄູກ່ບັການສູຊ້ນົ

ເພ່ືອບນັລບຸນັດາເປ້ົາໝາຍສະຫດັສະຫວດັດາ້ນການພດັທະນາ (ລາຍລະອຽດຢູເ່ອກະສານ

ຊອ້ນທາ້ຍ).

4.4. ຄາດໝາຍສູຊ້ນົດາ້ນຂະແໜງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ

 ຮອດປີ 2015, ການພດັທະນາຕອ້ງຮບັປະກນັຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມທາໍມະຊາດໃຫໜ້ອ້ຍ

ທ່ີສດຸ, ພດັທະນາ ແລະ ປກົປກັຮກັສາເນືອ້ທ່ີປ່າໄມກ້ວມປະມານ 65% ຂອງເນືອ້ທ່ີທ ົ່ວປະ

ເທດ, ສາ້ງ ສປປ ລາວ ໃຫກ້າຍເປັນພ້ືນທ່ີສຂີຽວຂອງໂລກ.

 ສາໍເລັດການຈດັສນັ, ກາໍນດົເຂດພດັທະນາ ແລະ ການນາໍໃຊດ້ນິ, ໂດຍສະເພາະແມນ່ ເຂດ

ທ່ີມປ່ີາໄມປ້ກົຫຸມ້: ເຂດປ່າສະຫງວນ, ເຂດປ່າຜະລິດ, ເຂດປ່າປ້ອງກນັ ແລະ ເຂດຍອດນ ໍາ້.

 ເຂ້ົາຮວ່ມຂະບວນການຕາ້ນໂລກຮອ້ນ, ການປ່ຽນແປງດນິຟ້າອາກາດ, ຫຸຼດຜອ່ນການປ່ອຍມນົ

ລະພິດ, ຮກັສາແຫຼງ່ຊບັພະຍາກອນແຮທ່າດ (ຮກັສາເນືອ້ທ່ີແຫຼງ່ສະສມົແຮທ່າດໃຫໄ້ດຫຼ້າຍ
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ກວາ່ 65% ຂອງແຫຼງ່ແຮທ່າດທົ່ວປະເທດ), ຮກັສາຄວາມອດຸມົສມົບນູຂອງດນິ, ນ ໍາ້ ແລະ

ອາກາດ.

 ຮບັປະກນັໃນລະດບັສງູຕ່ໍການປ້ອງກນັເຫດການໄພພິບດັທາງທາໍມະຊາດ ເປັນຕ ົນ້ ແມນ່ໄຟ

ໄໝປ່້າ, ໄພແຫງ້ແລງ້, ນ ໍາ້ຖວ້ມ, ການເຊາະເຈື່ອນຂອງແມນ່ ໍາ້ລາໍເຊ ແລະ ພເູຂົາ.

 ຟ້ືນຟສູິ່ ງແວດລອ້ມທ່ີຖກືສນູເສຍຈາກຫຼາຍເຫດການທ່ີເກດີຂຶນ້ໃນໄລຍະຫຼາຍປີຜາ່ນມາ.

 ຮບັປະກນັການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນ ໍາ້ແບບປະສມົປະສານ ໂດຍຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໃນລະດບັ

ທົ່ວອາ່ງແມນ່ ໍາ້ຂອງ ແລະ ໃນລະດບັອາ່ງແມນ່ ໍາ້ສາໍຄນັ ທ່ີເປັນສາຂາແມນ່ ໍາ້ຂອງ.

 ຮບັປະກນັການປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມໃນເຂດຕວົເມອືງ, ຊຸມຊນົ(ບາ້ນ), ທາງຫຼວງແຫງ່

ຊາດ, ສາທາລະນປຸະໂຫຍດ ໄປຕາມທິດສຂີຽວ, ສະອາດ, ງາມຕາ.

4.5. ຄາດໝາຍສູຊ້ນົການເຊື່ອມໂຍງສາກນົ

 ສູຊ້ນົໃຫກ້ານພວົພນັການຄາ້ກບັຕາ່ງປະເທດເພ່ີມທະວຂີຶນ້ ເຮັດໃຫອ້ດັຕາການຄາ້ຕ່ໍລວມ

ຍອດຜະລິດຕະພນັພາຍໃນ ສງູຂຶນ້ ຈາກ 83% ປີ 2010 ເປັນ 100% ຂຶນ້ໄປ ປີ 2015.

 ບນັລເຸປ້ົາໝາຍການເຂ້ົາຮວ່ມປະຊາຄມົອາຊຽນ ໃນປີ 2015 ເຊິ່ ງລວມມເີປ້ົາໝາຍປະຊາຄມົ

ການເມອືງ ແລະ ຄວາມໝັນ້ຄງົ, ປະຊາຄມົເສດຖະກດິ ແລະ ປະຊາຄມົສງັຄມົ, ປອດຢາ

ເສບຕດິ (ໃນປີ 2015).

 ສູຊ້ນົໃຫໄ້ດເ້ຂ້ົາເປັນສະມາຊກິຂອງອງົການ ການຄາ້ໂລກ.

 ບນັລບຸນັດາແຜນງານຮວ່ມມໃືນກອບອະນພຸາກພ້ືນແມນ່ ໍາ້ຂອງ, ເຂດສາມຫຼຽ່ມພດັທະນາລາວ-

ຫວຽດນາມ-ກາໍປເູຈຍ (CLV).

 ປະກອບສວ່ນສາ້ງອາຊຽນປອດຢາເສບຕດິ ປີ 2015.

 ເຂ້ົາຮວ່ມຂະບວນການຮວ່ມມໃືນຂອບເຂດອາ່ງແມນ່ ໍາ້ຂອງ ຜາ່ນກອງຄະນະກາໍມະທິການແມ ່

ນ ໍາ້ຂອງສາກນົ, ກອບການຮວ່ມມໃືນອະນພຸາກພ້ືນແມນ່ ໍາ້ຂອງ GMS, CLV, CLMV.

5. ຄາດຄະເນການດຸນ່ດຽ່ງມະຫາພາກ

5.1. ການດຸນ່ດຽ່ງການລງົທຶນ

ເພ່ືອຮບັປະກນັໃຫຈ້ງັຫວະການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກດິ ສາໍລບັໄລຍະ 2011-2015

ໃຫບ້ນັລຸ 8% ຕ່ໍປີຂຶນ້ໄປນ ັນ້, ມຄີວາມຕອ້ງການລງົທຶນລວມທງັໝດົ ຢາ່ງໜອ້ຍປະມານ 127 ພນັຕື້

ກບີ ຫືຼ ປະມານ 32% ຂອງ GDP; ໃນນ ັນ້:

 ການລງົທຶນຈາກງບົປະມານພາຍໃນຂອງລດັ ກວມປະມານ 10-12% ຂອງການລງົທຶນ

ທງັຫມດົ ຫລື ເທ່ົາກບັປະມານ 12-15 ພນັຕືກ້ບີ (1.500-1.800 ລາ້ນໂດລາສະຫາລດັ). ຈດຸສມຸ

ຂອງການລງົທຶນຈາກງບົປະມານຂອງລດັແມນ່: ພດັທະນາພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງທ່ີຈາໍເປັນ, ຈດັຕ ັງ້ປະຕິ

ບດັໂຄງການບລິູມະສດິຂອງລດັຖະບານ, ສມົທບົທຶນເພ່ືອຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໂຄງການຊວ່ຍເຫລືອລາ້

ແລະ ກູຢື້ມ, ພດັທະນາສາທາລະນປຸະໂຫຍດຂ ັນ້ພ້ືນຖານ, ພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ແກໄ້ຂຄວາມ

ທກຸຍາກ, ສ ົ່ງເສມີການສາ້ງວຽກເຮັດງານທາໍ, ວຽກງານຕວົແບບໃນການພດັທະນາ, ວຽກງານສາ້ງ
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ບາ້ນ ແລະ ກຸມ່ບາ້ນພດັທະນາ, ພດັທະນາເຂດຫາ່ງໄກສອກຫລີກ, ເຂດຊາຍແດນ, ເຂດທ່ີຍງັຈາໍເປັນ

ອື່ ນໆ ແລະ ວຽກງານສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຮກັສາວດັທະນະທາໍຮດີຄອງປະເພນອີນັດງີາມຂອງຊາດ.

 ການຊວ່ຍເຫລືອທາງການເພ່ືອການພດັທະນາ (ODA) ກວມປະມານ 24-26% ຂອງ

ການລງົທຶນທງັຫມດົ ຫລື ເທ່ົາກບັ 30-33 ພນັຕືກ້ບີ (3.500-3.900 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ). ທຶນ

ດ ັງ່ກາ່ວຈະສມຸໃສກ່ານບນັລເຸປ້ົາຫມາຍສະຫດັສະຫວດັດາ້ນການພດັທະນາ (MDGs) ແລະ ການພດັ

ທະນາສງັຄມົອື່ ນໆ ເປັນຕ ົນ້: ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸ ແລະ ການແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກ,

ສ ົ່ງເສມີໃຫຄ້ນົມກີານສກຶສາທ່ີສງູ ແລະ ມຄີນຸນະພາບ, ມລີະດບັຊວີດິການເປັນຢູທ່ີ່ດຂີຶນ້, ມສີຂຸະພາບ

ທ່ີແຂງແຮງ ແລະ ມໂີພຊະນາການທ່ີຖກືຫລກັອະນາໄມ. ສະນ ັນ້ ເພ່ືອບນັລເຸປ້ົາຫມາຍດ ັງ່ກາ່ວ ຕອ້ງ

ລະດມົການຊວ່ຍເຫລືອໃຫໄ້ດ້ ໂດຍສະເລຍ່ ປະມານ 780 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັຕ່ໍປີ.

 ການລງົທຶນຂອງເອກະຊນົພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ (FDI) ກວມປະມານ 50-56%

ຂອງການລງົທຶນລວມທງັໝດົ ຫືຼ ເທ່ົາກບັ 64-71 ພນັຕື້ກບີ (ປະມານ 7.400-8.300 ລາ້ນໂດລາ

ສະຫະລດັ). ການລງົທຶນດ ັງ່ກາ່ວແມນ່ສມຸໃສບ່ນັດາໂຄງການໃຫຍລ່ະດບັຊາດທ່ີມທີາ່ແຮງໄດປ້ຽບ,

ການສ ົ່ງເສມີກດິຈະກາໍທາງເສດຖະກດິໂດຍສະເພາະແມນ່ການຊຸກຍູກ້ານຜະລິດ ແລະ ພດັທະນາພ້ືນ

ຖານໂຄງລາ່ງທ່ີຈາໍເປັນຈາໍນວນໜ່ຶງ. ສະນ ັນ້ ເພ່ືອໃຫສ້າມາດບນັລໄຸດຕ້າມຄາດໝາຍທ່ີຕ ັງ້ໄວຕ້ອ້ງສູ້

ຊນົລະດມົການລງົທຶນໃຫໄ້ດໂ້ດຍສະເລຍ່ ປະມານ 1.600 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັຕ່ໍປີ.

 ການປ່ອຍສນິເຊື່ ອຂອງທະນາຄານ ແລະ ການລງົທຶນຂອງປະຊາຊນົ ກວມປະມານ 10-

12% ຂອງການລງົທຶນລວມທງັໝດົ ຫືຼ ປະມານ 12-15 ພນັຕື້ກບີ (ປະມານ 1.500-1.800 ລາ້ນ

ໂດລາສະຫະລດັ), ສນິເຊື່ ອດ ັງ່ກາ່ວ ແມນ່ສມຸໃສກ່ານສ ົ່ງເສມີການຜະລິດ, ຊຸກຍູສ້ ົ່ງເສມີບນັດາວສິາ

ຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ກາງ, ການຜະລິດຂອງຄວົເຮອືນ ແລະ ກຸມ່ການຜະລິດຂອງປະຊາຊນົ;

ເພ່ືອບນັລຄຸວາມຕອ້ງການດ ັງ່ກາ່ວ ການປ່ອຍສນິເຊື່ ອຕອ້ງໃຫໄ້ດສ້ະເລຍ່ປະມານ 3.000 ຕື້ກບີຕ່ໍປີ.

ຖາ້ວາ່ຕະຫຼາດຫຸນ້ຫາກໄດເ້ປີດຂຶນ້ຕາມແຜນທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວຄ້າດວາ່ອດັຕາການລະດມົທຶນຈະເພ່ີມຂຶນ້ພໍ

ສມົຄວນ ເຊິ່ ງຈະເປັນຜນົດຕ່ໍີການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ.

+ ການຈດັສນັແຫຼງ່ທຶນຈາກງບົປະມານຂອງລດັໃຫປ້ະຕບິດັຕາມກດົໝາຍງບົປະມານ, ກດົ

ໝາຍການລງົທຶນຂອງລດັ ແລະ ຂ ັນ້ການຄຸມ້ຄອງ:

 ຕາມຂ ັນ້ຄຸມ້ຄອງ:

(1). ສນູກາງ (ລດັຖະບານ) ຄຸມ້ຄອງ ໂຄງການປະເພດ I

(2). ຂະແໜງການສນູກາງຄູມ້ຄອງໂຄງການປະເພດ II ທ່ີກວມເອົາຫລາຍແຂວງ

(3). ທອ້ງຖິ່ນ ຄຸມ້ຄອງ ໂຄງການປະເພດ II ແລະ III ທ່ີຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຢູແ່ຕລ່ະແຂວງ

 ຕາມຂະແໜງການ:

(1).ຂະແໜງເສດຖະກດິ: ກວມປະມານ 30% ຂອງການລງົທຶນລວມທງັໝດົ ຫືຼ ປະມານ

38.000 ຕືກ້ບີ, (ປະມານ 4.500 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ), ທຽບໃສແ່ຜນການ 5 ປີຄ ັງ້ທີ VI ເພ່ີມ

ຂຶນ້ 15 ເທ່ືອ ຫລືປະມານ 6% ຂອງການລງົທຶນໃສຂ່ະແໜງເສດຖະກດິໃນແຜນການ 5 ປີ ຄ ັງ້ນີ;້

ຖາ້ສະເລຍ່ໃນແຕລ່ະປີ ປະມານ 7.600 ຕືກ້ບີ (ປະມານ 900 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ), ເພ່ືອໃຫສ້າ
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ມາດຕອບສະໜອງໄດຕ້າມໂຄງປະກອບດ ັງ່ກາ່ວ ທະນາຄານຄວນປ່ອຍສນິເຊື່ ອເພ່ືອກະຕຸນ້ການຜະ

ລິດ ສະເລຍ່ປະມານ 1.220 ຕື້ກບີຕ່ໍປີ (ປະມານ 143 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັຕ່ໍປີ) ສມົທບົກບັການ

ລງົທຶນຈາກເອກະຊນົພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ສະເລຍ່ປະມານ 6.400 ຕືກ້ບີຕ່ໍປີ (ປະມານ

752 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັຕ່ໍປີ).

(2).ຂະແໜງສງັຄມົ: ກວມປະມານ 35% ຂອງການລງົທຶນລວມທງັໝດົ ຫືຼ ປະມານ

44.500 ຕືກ້ບີ (ປະມານ 5.240 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ), ທຽບໃສແ່ຜນການ 5 ປີຄ ັງ້ທີ VI ເພ່ີມຂຶນ້

7 ເທ່ືອ ຫລື ປະມານ 14% ຂອງການລງົທຶນໃສຂ່ະແໜງສງັຄມົໃນແຜນການ 5 ປີ ຄ ັງ້ນີ;້ ຖາ້ສະ

ເລຍ່ໃນແຕລ່ະປີ ປະມານ8.874 ຕື້ກບີ (1.050 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັຕ່ໍປີ) ເຊິ່ ງການລງົທຶນແມນ່

ສມຸໃສກ່ານບນັລເຸປ້ົາໝາຍສະຫດັສະຫວດັດາ້ນການພດັທະນາ. ເພ່ືອສາມາດຕອບສະໜອງໄດຕ້າມ

ຄາດໝາຍດ ັງ່ກາ່ວ ລດັຖະບານຕອ້ງມທຶີນສມົທບົເພ່ືອຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັບນັດາໂຄງການຊວ່ຍເຫືຼອ ແລະ

ກູຢື້ມຈາກຕາ່ງປະເທດ ສະເລຍ່ປະມານ 2.000 ຕື້ກບີຕ່ໍປີ ຫືຼ ປະມານ 240 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ

ຕ່ໍປີ.

(3).ການກໍ່ສາ້ງໂຄງ່ລາ່ງພ້ືນຖານ (ທາງ ແລະ ເຄຫາສະຖານ): ກວມປະມານ 35% ຂອງ

ການລງົທຶນທງັໝດົ ຫືຼ ປະມານ 44.500 ຕືກ້ບີ (ປະມານ 5.240 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ), ທຽບໃສ່

ແຜນການ 5 ປີຄ ັງ້ທີ VI ເພ່ີມຂຶນ້ 5 ເທ່ືອ ຫລື ປະມານ 18% ຂອງການລງົທຶນໃສໂ່ຄງລາ່ງພ້ືນ

ຖານໃນແຜນການ 5 ປີ ຄ ັງ້ນີ;້ ຖາ້ສະເລຍ່ໃນແຕລ່ະປີ ປະມານ 8.874 ຕືກ້ບີ (1.050 ລາ້ນໂດລາ

ສະຫະລດັຕ່ໍປີ) ຊຶ່ ງການລງົທຶນດ ັງ່ກາ່ວແມນ່ສມຸໃສກ່ານກໍ່ສາ້ງໂຄງລາ່ງພ້ືນຖານທາງເສດຖະກດິ-ສງັ

ຄມົ. ເພ່ືອບນັລຄຸາດໝາຍດ ັງ່ກາ່ວຈະຕອ້ງໄດລ້ະດມົການລງົທຶນຈາກເອກະຊນົພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະ

ເທດ ແລະ ຈາກສນິເຊື່ ອທະນາຄານ ປະມານ 8.215 ຕື້ກບີຕ່ໍປີ ຫືຼ ປະມານ 960 ລາ້ນໂດລາສະຫາ

ລດັຕ່ໍປີ.

+ ການຊາໍລະໜ້ີສິນຢູ່ ພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ໃຫໄ້ປຕາມສນັຍາ ແລະ ກວມໃນລະດບັ

35% ຂອງລາຍຈາ່ຍການລງົທຶນພາຍໃນ.

5.2. ການດຸນ່ດຽ່ງງບົປະມານແຫງ່ລດັ

ຄາດຄະເນລາຍຮບັລວມໃນ 5 ປີ ປະມານ 90.407 ຕື້ກບີ, ທຽບໃສລ່ວມຍອດຜະລິດຕະ

ພນັພາຍໃນ ໃຫບ້ນັບໄຸດລ້ະຫວາ່ງ 19-21% ຫລື ໃຫໄ້ດຫ້ລາຍກວ່ານີຂ້ືນ້ໄປ, ເມ ື່ອທຽບໃສ່ 5 ປີ

ຜາ່ນມາເຫັນວາ່ເພ່ີມຂຶນ້ຫຼາຍກວາ່ 2 ເທ່ົາຕວົ, ໃນນ ັນ້: ສູຊ້ນົສາ້ງລາຍຮບັພາຍໃນ ລວມໃນ 5 ປີ

ໃຫໄ້ດປ້ະມານ 66.079 ຕື້ກບີ, ທຽບໃສລ່ວມຍອດຜະລິດຕະພນັພາຍໃນສະເລຍ່ກວມ 16,6% ຫືຼ ຢູ່

ໃນລະຫວາ່ງ 16-18%. ລາຍຮບັຈາກສວ່ຍສາອາກອນ ກວມ 47,17%, ລາຍຮບັ ຈາກພາສີກວມ

32,39%, ລາຍຮບັຈາກພາສີທ່ີດນິ ກວມ 1,34% ແລະ ລາຍຮບັຈາກຊບັສນິຂອງລດັ ກວມ

12,10% ຂອງ ລາຍຮບັພາຍໃນ. ສູຊ້ນົລະດມົລາຍຮບັຈາກການຊວ່ຍເຫືຼອລາ້ ໃຫໄ້ດປ້ະມານ

24.328 ຕືກ້ບີ ທຽບໃສລ່ວມຍອດຜະລິດຕະພນັພາຍໃນ ໃຫກ້ວມລະຫວາ່ງ 5-6%.

ຄາດຄະເນລາຍຈາ່ຍງບົປະມານລວມໃນ 5 ປີ ປະມານ 103.716 ຕື້ກບີ ທຽບໃສລ່ວມຍອດ

ຜະລິດຕະພນັພາຍໃນ ກວມລະຫວາ່ງ 22-25%, ໃນນ ັນ້ ສະເພາະລາຍຈາ່ຍລງົທຶນຂອງລດັ ກວມ

ປະ ມານ 11-12% ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພນັພາຍໃນ.
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ການຂາດດນຸງບົປະມານ ຄາດວາ່ 13.309 ຕືກ້ບີ ກວມປະມານ 3-5% ຂອງລວມຍອດ

ຜະລິດຕະພນັພາຍໃນ.

5.3. ການດຸນ່ດຽ່ງການໃຊຈ້າ່ຍ ແລະ ການສະສມົ

- ສູຊ້ນົໃຫອ້ດັຕາການສະສມົໃນລະບບົທະນາຄານມທີາ່ກາ້ວຂຶນ້ ໃຫຢູ້ໃ່ນລະດບັປະມານ

39,5% ຂອງ GDP ຕ່ໍປີຂຶນ້ໄປ.

- ສູຊ້ນົໃຫຄ້ງັສະສມົແຫງ່ລດັຢູລ່ະຫວາ່ງ 2-5% ຕ່ໍປີຂຶນ້ໄປ ຂອງລາຍຮບັພາຍໃນ ເພ່ືອ

ສາມາດນາໍໃຊໃ້ນເວລາຈາໍເປັນຮບີດວ່ນ ໂດຍສະເພາະ ສະສມົໃນຄງັແຮວຽກງານປ້ອງກນັຊາດ-ປ້ອງ

ກນັຄວາມສະຫງບົ; ໄພພິບດັທາງດາ້ນທາໍມະຊາດ ທ່ີສ ົ່ງຜນົກະທບົຕ່ໍການຂາດສະບຽງອາຫານ, ແນວ

ພນັ, ຊວີດິການເປັນຢູຂ່ອງປະຊາຊນົ; ລາຄານ ໍາ້ມນັປ່ຽນແປງ ແລະ ຄງັເງນິສດົ; ຄຸມ້ຄອງ ແລະ

ດດັສມົມະຫາພາກ ແລະ ວຽກງານທ່ີຈາໍເປັນອື່ ນໆ.

5.4. ການດຸນ່ດຽ່ງຂາອອກ-ຂາເຂ້ົາ

ເພ່ືອໃຫສ້າມາດດຸນ່ດຽ່ງຂາອອກ-ຂາເຂ້ົາໃນລະບບົເສດຖະກດິໄດ້ ການສກຶສາເຖງິທາ່ອຽ່ງຂອງ

ທຶນໄຫຼເຂ້ົາຈາກຕາ່ງປະເທດໂດຍສະເພາະແມນ່ ທຶນໄລຍະສ ັນ້ທ່ີຄາດວາ່ຈະເພ່ີມຂຶນ້ ຫຼງັຈາກການເປີດ

ຕະຫຼາດຫຸນ້ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2010 ແລະ ການສ ົ່ງອອກພະລງັງານໄຟຟ້າຈາກເຂື່ ອນນ ໍາ້ເທີນ 2

ທ່ີເລ່ີມ ໃນປີ 2010 ຈະເປັນປດັໄຈບວກທ່ີສາໍຄນັ ແລະ ເປັນເງ ື່ອນໄຂຮອງຮບັເພ່ືອບນັລຄຸາດໝາຍສູ້

ຊນົດາ້ນດນຸການຊາໍລະໃຫຢູ້ໃ່ນລະດບັປກົກະຕິ ຫືຼ ເກນີດນຸເປັນສວ່ນໃຫຍ່; ສູຊ້ນົໃຫຄ້ງັສາໍຮອງ

ເງນິຕາຕາ່ງປະເທດຂະຫຍາຍຕວົຢາ່ງຕ່ໍເນື່ອງ ແລະ ກຸມ້ການນາໍເຂ້ົາໃຫໄ້ດຫຼ້າຍກວາ່ 6 ເດອືນ.

5.5. ການດຸນ່ດຽ່ງແຮງງານ

ເພ່ືອໃຫໂ້ຄງປະກອບຂອງແຮງງານໄປຕາມທິດການຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝ,

ສອດຄອ່ງກບັອດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົຂອງບນັດາຂະແໜງການ, ຮອດປີ 2015 ຕອ້ງເຮັດໃຫອ້ດັ

ຕາສວ່ນແຮງງານທ່ີມວີຽກເຮັດງານທາໍໃນຂງົເຂດກະສິກາໍຫຸຼດລງົຈາກ 75,1% ໃນປີ2010 ມາເປັນ

70%, ຂງົເຂດອດຸສາຫະກາໍ ເພ່ີມຂຶນ້ຈາກ 5,5% ມາເປັນ 7% ແລະ ຂງົເຂດການບໍລິການເພ່ີມ

ຂຶນ້ຈາກ 19,5% ມາເປັນ 23% ຂອງແຮງງານລວມ. ຄາດວາ່ຮອດປີ 2015 ມຄີວາມຕອ້ງການແຮງ

ງານ (ທງັແຮງງານທ່ີມຢີູ່ ແລະ ແຮງງານໃໝ)່ 3,26 ລາ້ນຄນົ, ແຕກ່າໍລງັແຮງງານທ່ີຈະສາມາດ

ຕອບສະໜອງໄດມ້ພີຽງ 3,17 ລາ້ນຄນົ; ໃນນີ,້ ແຮງງານທ່ີເພ່ີມຂຶນ້ໃໝ່ ປະມານ 277.000 ຄນົ

(ສະເລຍ່ 55.000 ຄນົຕ່ໍປີ), ໃນນ ັນ້: ຂງົເຂດກະສິກາໍປະມານ 210.000 ຄນົ, ຂງົເຂດອດຸສາຫະກາໍ

ປະມານ 14.000 ຄນົ ແລະ ຂງົເຂດບໍລິການ ປະມານ 53.000 ຄນົ. ໃນ 5 ປີ ຕ່ໍໜາ້ ຂງົເຂດອດຸ

ສາຫະກາໍ ແລະ ການບໍລິການ ຍງັມຄີວາມຕອ້ງການກາໍລງັແຮງງານຕື່ ມ ປະມານ 190 ພນັຄນົ. ສະ

ນ ັນ້ ເພ່ືອດຸນ່ດຽ່ງແຮງງານໃນສອງຂະແໜງການດ ັງ່ກາ່ວ ຈະຕອ້ງມກີານເຄື່ ອນຍາ້ຍແຮງງານຈາກຂງົ

ເຂດກະສກິາໍ ແລະ ຜູທ່ີ້ຫວາ່ງງານ ປະມານ 140 ພນັຄນົ ໄປສູຂ່ງົເຂດອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ຂງົເຂດ

ການບໍລິການຢາ່ງທນັການ ແລະ ມຄີວາມກມົກຽວກນັ. ສວ່ນອກີ 50 ພນັຄນົທ່ີຍງັບ່ໍພໍນ ັນ້ ມນັຮຽກ

ຮອ້ງໃຫມ້ນີະໂຍບາຍສາ້ງ ແລະ ພດັທະນາສມີແືຮງງານ ເປັນຕ ົນ້ ແມນ່ການສາ້ງໂຮງຮຽນ ຫືຼ ສນູຝຶກ
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ອບົຮມົວຊິາຊບີເຕັກນກິຕາ່ງໆ ໃຫໄ້ດທ້ງັປະລິມານ ແລະ ຄນຸນະພາບ ພອ້ມທງັກາໍນດົນະໂຍບາຍ

ດຸນ່ດຽ່ງແຮງງານພາຍໃນ ແລະ ແຮງງານຕາ່ງປະເທດຢາ່ງຮດັກມຸ, ມຄີວາມສອດຄອ່ງກບັສະພາບ

ການໃນພາກພ້ືນ ເພ່ືອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານໃນແຕລ່ະໄລຍະ.

II. ທິດທາງໜາ້ທ່ີຕ ົນ້ຕໍ ຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 ປີ

ຄ ັງ້ທີ VII

1. ການພດັທະນາຊນົນະບດົ, ແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກ ແລະ ຫລດຸຜອ່ນ

ຄວາມດອ້ຍພດັທະນາ

[1]. ທິດທາງ:

ຄວາມທກຸຍາກຂອງປະຊາຊນົ, ການພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ການຜາ່ນພ ົນ້ຈາກຄວາມ

ດອ້ຍພດັທະນາເປັນບນັຫາພ້ືນຖານທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະ ການເມອືງທງັໃນປະຈບຸນັ

ແລະ ອາດສ ົ່ງຜນົກະທບົໃນໄລຍະຍາວຕ່ໍປະເທດເຮົາ, ເຊິ່ ງມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍຂ່ອງພກັຫລາຍຄ ັງ້,

ພອ້ມທງັລາຍງານການເມອືງຄ ັງ້ທີ IX ຂອງພກັ ໄດຖ້ເືປັນໜາ້ທ່ີການເມອືງໃຫຍອ່ນັດບັໜ່ຶງຂອງພກັ

ແລະ ລດັຖະບານ; ສະນ ັນ້, ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 ປີຄ ັງ້ທີ VII ຈຶ່ງໄດຖ້ເືອົາການ

ແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກ ແລະ ການພດັທະນາຊນົນະບດົເປັນບລິູມະສດິອນັດບັໜ່ຶງ. ດວ້ຍເຫດນີ,້ ທິດ

ທາງການພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ລຶບລາ້ງຄວາມທກຸຍາກໃນຊຸມປີຕ່ໍໜາ້ ແມນ່ຕອ້ງສາ້ງໃຫມ້ກີານ

ຫນັປ່ຽນໃໝຢ່າ່ງຮອບດາ້ນຢູຊ່ນົນະບດົໂດຍຖເືອົາຄອບຄວົ, ບາ້ນ, ກຸມ່ບາ້ນທ່ີທກຸຍາກໃນທົ່ວປະ ເທດ

, ເຂດພ້ືນຖານການປະຕວິດັເກົ່ າເປັນເປ້ົາໝາຍ ແລະ ເປັນຈດຸສມຸຂອງການພດັທະນາຊນົນະບດົໂດຍ

ເນັນ້ໃສບ່ນັດາກຸມ່ບາ້ນ ທ່ີໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດໜອ້ຍກວາ່ເຂດອື່ ນໃນໄລຍະທ່ີຜາ່ນມາ; ເຮັດໃຫ້

ຊນົນະບດົໄດຮ້ບັການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ ທ່ີອດຸມົສມົບນູໄປດວ້ຍຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ, ປ່າ

ໄມ,້ ແຫຼງ່ນ ໍາ້, ຊວີະນາໆພນັ, ກາຍເປັນເຂດພດັທະນາໃໝສ່ີຂຽວ, ສະອາດ, ຊຸມ່ຊື່ ນ, ອາກາດສດົ

ໃສ. ຖເືອົາການສາ້ງບາ້ນ ແລະ ກຸມ່ບາ້ນພດັທະນາຕາມ 4 ເນືອ້ໃນ 4 ຄາດໝາຍຕາມຄາໍສ ັ່ງແນະນາໍ

ເລກທີ 09/ກມສພ, ຄາໍສ ັ່ງແນະນາໍເພ່ີມເຕມີເລກທີ 13/ນຍ ແລະ ຄາໍສ ັ່ງແນະນາໍເລກທີ 03/ກມສພ,

ລງົວນັທີ 30 ພຶດສະພາ 2011 ໃນນ ັນ້ຖເືອົາການສກຶສາອບົຮມົ, ປກຸລະດມົຂນົຂວາຍປະຊາຊນົເຂ້ົາ

ຮວ່ມເປັນກກົ, ເອົາການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກກ່ານຈດັຕ ັງ້ຂ ັນ້ຮາກຖານເປັນກາໍລງັແຮງຕດັສນິ,

ເອົາວຽກງານຮກັສາຄວາມສະຫງບົ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງສງັ ຄມົຢູຮ່າກຖານເປັນສິ່ ງຄ ໍາ້ປະກນັ,

ເອົາການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະ ປບັປງຸຊວີດິການເປັນຢູຂ່ອງປະຊາຊນົເປັນບນັຫາໃຈ

ກາງ ເພ່ືອບນັລເຸປ້ົາໝາຍສະຫດັສະຫວດັເພ່ືອການພດັທະນາແນໃສເ່ຮັດໃຫຊ້ນົນະບດົໄດຊ້ມົໃຊໝ້າກ

ຜນົຂອງການພດັທະນາ ດວ້ຍອດັຕາສວ່ນທ່ີສມົເຫດສມົຜນົ ເພ່ືອຫຸຼດຜອ່ນຄວາມແຕກໂຕນທາງດາ້ນ

ການພດັທະນາລະຫວາ່ງຊນົນະບດົກບັຕວົເມອືງ.

[2]. ຄາດໝາຍຕ ົນ້ຕໍ:

 ສູຊ້ນົຫຸຼດຜອ່ນອດັຕາຄວາມທກຸຍາກ (ອດັຕາສວ່ນຂອງຄນົທກຸຍາກ) ໃຫຕ້ ໍາ່ກວາ່ 19%
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ຂອງຈາໍນວນພນົລະເມອືງທງັໝດົ ແລະ ອດັຕາຄວົເຮອືນທກຸຍາກໃຫຕ້ ໍາ່ກວາ່ 10% ຂອງຄວົເຮອືນ

ທງັໝດົ ໃນປີ 2015.

 ສບືຕ່ໍດາໍເນນີຮບູແບບການສາ້ງແຜນແບບມສີວ່ນຮວ່ມຢູຂ່ ັນ້ບາ້ນ, ກຸມ່ບາ້ນ ແລະ ເມອືງໃຫ ້

ໄດຫ້ລາຍທ່ີສດຸ ເພ່ືອຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັບນັດາໂຄງການແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກໃຫມ້ປີະສດິທິຜນົສງູສດຸ.

 ສບືຕ່ໍຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກ ຢາ່ງມປີະສດິທິຜນົໃຫກ້ວມ 3 ເທ່ົາ

ຂອງຈາໍນວນບາ້ນ ແລະ ກຸມ່ບາ້ນທ່ີຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໃນປະຈບຸນັ.

 ສູຊ້ນົເຕ້ົາໂຮມບາ້ນນອ້ຍເປັນບາ້ນໃຫຍ່ ແລະ ສາ້ງຊຸມຊນົໃໝ່ (ຕວົເມອືງນອ້ຍ) ໃຫເ້ປັນ

ຕວົແບບຢູຊ່ນົນະບດົ ແລະ ເຂດຫາ່ງໄກສອກຫີຼກແຂວງໜ່ຶງ 1-2 ແຫງ່.

 ສູຊ້ນົຈດັສນັພມູລາໍເນົາຄງົທ່ີ ແລະ ບອ່ນທາໍມາຫາກນິຖາວອນໃຫປ້ະຊາຊນົໃນເຂດເປ້ົາ

ຫມາຍໃຫສ້າໍເລັດໂດຍພ້ືນຖານ, ຢດຸຕິການຖາງປ່າເຮັດໄຮແ່ບບເລ່ືອນລອຍໃຫໄ້ດຢ້າ່ງສິນ້ເຊງີ.

 ສບືຕ່ໍສາ້ງ ແລະ ພດັທະນາກຸມ່ບາ້ນເພ່ືອຕາ້ນຄວາມທກຸຍາກ ແລະ ພດັທະນາຊນົນະບດົ

ກໍ່ຄກືານພດັທະນາມະນດຸ.

 ສູຊ້ນົຂະຫຍາຍຕາຫນາ່ງເສ້ັນທາງລງົສູບ່ນັດາເມອືງທ່ີທກຸຍາກໃນທົ່ວປະເທດ ໃຫສ້າມາດ

ແລນ່ໄດຕ້ະຫຼອດປີ ໂດຍສະເພາະແມນ່ ເມອືງດກັຈງຶ, ເມອືງກະລຶມ, ເມອືງສະໝວ້ຍ, ເມອືງໄຊສະ

ຖານ, ເມອືງໂພນທອງ, ເມອືງໄຊຈາໍພອນ ແລະ ຂະຫຍາຍລງົສູບ່ນັດາເຂດຈດຸສມຸ ແລະ ບນັດາ

ບາ້ນທ່ີເປັນໃຈກາງກຸມ່ບາ້ນ ແລະ ເຂ້ົາເຖງິບນັດາບາ້ນທ່ີມເີງ ື່ອນໄຂ.

 ສູຊ້ນົເຮັດໃຫ້ 80% ຂອງຄອບຄວົຢູຊ່ນົນະບດົໄດຊ້ມົໃຊໄ້ຟຟ້າ ແລະ ເທດສະບານທກຸ

ເມອືງໃນທົ່ວປະເທດໄດຊ້ມົໃຊໄ້ຟຟ້າຕາຂາ່ຍແບບຖາວອນ.

[3]. ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຈດຸສມຸ:

 ໂຄງການພດັທະນາ 10 ເຂດຈດຸສມຸ ຂອງລດັຖະບານຄື: ຈດຸສມຸຜາລະແວກ, ຈດຸສມຸລອ່ງ

ແຈງ້, ຈດຸສມຸເມອືງອາ່ວ, ຈດຸສມຸເມອືງອອ້ມ ແຂວງວຽງຈນັ; ຈດຸສມຸສນັຫຼວງ, ຈດຸສມຸນ ໍາ້ສຽມ ແຂວງ

ຊຽງຂວາງ, ຈດຸສມຸກຸມ່ບາ້ນປ່າລນັ ແຂວງຜ ົງ້ສາລີ; ຈດຸສມຸນາຊອນ ແຂວງຫລວງພະບາງ; ຈດຸສມຸ

ລາວຮຸງ່-ພຽງສາ ແຂວງຫວົພນັ; ຈດຸສມຸຫນອງງາ ແຂວງຈາໍປາສກັ ແລະ 54 ຈດຸສມຸບກຸທະລຸ ຂອງ

ແຂວງ.

 ໂຄງການຝຶກອບົຮມົການເມອືງແນວຄດິ ແລະ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫອ້າໍນາດການປກົ

ຄອງທອ້ງຖິ່ນ.

 ໂຄງການພດັທະນາເຂດທ່ີໝ ັນ້ປະຕວິດັ: ບາ້ນວລິະຊນົ ແລະ ເມອືງວລິະຊນົ.

 ໂຄງການສາ້ງນກັພດັທະນາອາສາສະມກັຂ ັນ້ບາ້ນ ໃຫບ້ນັດາຈດຸສມຸບລິູມະສິດຂອງເມອືງ,

ແຂວງ.

 ໂຄງການຈດັສນັພມູລາໍເນົາ ແລະ ບອ່ນທາໍມາຫາກນິຄງົທ່ີຖາວອນໃຫປ້ະຊາຊນົ: ໂດຍສມຸ

ໃສ່ 4 ກຸມ່ບາ້ນ ເມອືງໂພນໄຊ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ພດັທະນາ 3 ເຂດຈດຸສມຸພດັທະນາ: ຢູ່

ໜອງສານ ແລະ ເຂດປງຸລດັ ເມອືງກາສີ ແຂວງວຽງຈນັ; ຜກັເບອືກ ເມອືງບໍລິຄນັ ແຂວງບໍລິຄາໍໄຊ,

ຈດັສນັເຕ້ົາໂຮມບາ້ນນອ້ຍທ່ີຢູກ່ະແຈກກະຈາຍບ່ໍມເີງ ື່ອນໄຂໃນການພດັທະນາເຂ້ົາເປັນບາ້ນໃຫຍ ່ ຫລື 
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ຈດັສນັໃຫມ ່ ໂດຍໃຫເ້ປັນໃຈກາງທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ວດັທະນະທາໍຂອງເຂດຈດຸສມຸ ແລວ້ກາຍເປັນ

ຕວົເມອືງນອ້ຍໃນຊນົນະບດົຕາມທິດການສາ້ງບາ້ນ ແລະ ກຸມ່ບາ້ນພດັທະນາ.

 ໂຄງການສາ້ງຊນົນະບດົສີຂຽວ ໂດຍສາ້ງໃຫໄ້ດກ້ດິຈະກາໍຈດັສນັດນິ-ປ່າໄມປ້ະເພດຕາ່ງໆ

ໃນເຂດຊນົນະບດົ, ການຈບັຈອງດນິ-ປ່າໄມທ່ີ້ເຫັນວາ່ບ່ໍມກີດິຈະກາໍ, ຫນັຄອບຄວົທ່ີເປັນຕວົແທນຂອງ

ລດັຄຸມ້ຄອງຮກັສາປ່າໄມປ້ະເພດຕາ່ງໆ, ກດິຈະກາໍຟ້ືນຟູ ແລະ ປ່ອຍໃຫປ່້າໄມຊຸ້ມຊນົເປັນປ່າທາໍມະ

ຊາດຄນືໃໝ,່ ກດິຈະກາໍຊນົນະບດົແຫລງ່ອກົຊແີຊນສງູ. ທກຸເມອືງໃນເຂດຊນົນະບດົຕອ້ງສາ້ງໃຫໄ້ດ້

ໂຄງການລາວສຂີຽວ, ລາວສະອາດສວຍງາມ ໂດຍນາໍໃຊກ້ອງທຶນ LPP ແລະ ແຫລງ່ອື່ ນຢາ່ງກວາ້ງ

ຂວາງ.

 ໂຄງການຊຸກຍູສ້ ົ່ງເສມີການຜະລິດເປັນສນິຄາ້ ແລະ ການບໍລິການ ສອດຄອ່ງກບັທາ່ແຮງ

ແລະ ມນູເຊືອ້ຂອງປະຊາຊນົ ໂດຍມກີານສະໜບັສະໜນູດາ້ນນະໂຍບາຍ, ທຶນຮອນ, ວຊິາການ

ແລະ ການຕະຫຼາດ ເພ່ືອຮບັປະກນັການສາ້ງລາຍໄດໃ້ຫແ້ຕລ່ະຄອບຄວົ: ຂະຫຍາຍສນູບໍລິການເຕັກ

ນກິກະສິກາໍລງົສູບ່ນັດາເມອືງ ແລະ ກຸມ່ບາ້ນຕາ່ງໆໃຫທ້ ົ່ວເຖງິ, ຂະຫຍາຍລະບບົການບໍລິການສນິ

ເຊື່ ອຊນົນະບດົ ເຊ່ັນ: ທະນາຄານນະໂຍບາຍ, ກອງທຶນພດັທະນາບາ້ນ, ກຸມ່ທອ້ນເງນິ, ສະຫະກອນ

ສນິເຊື່ ອ ແລະ ອື່ ນໆ, ສ ົ່ງເສມີເສດຖະກດິຮວ່ມມ ື ຫລື ກຸມ່ການຜະລິດ-ບໍລິການຂອງປະຊາຊນົ ແລະ

ຊຸກຍູສ້ ົ່ງເສມີພາກສວ່ນທລຸະກດິຕາ່ງໆ ເປັນຕ ົນ້ ທລຸະກດິຂະຫນາດນອ້ຍ ແລະ ກາງ ລງົສູຊ່ນົນະບດົ 

ໂດຍການນາໍໃຊສ້ນັຍາຜກູພນັສອງສ ົນ້ກບັກຸມ່ການຜະລິດຂອງປະຊາຊນົ; ຂະຫຍາຍຕະຫລາດຊນົນະ

ບດົລງົສູກ່ ຸມ່ບາ້ນຕາ່ງໆ, ພອ້ມທງັສາ້ງກນົໄກ ຫລື ລະບບົທ່ີມປີະສດິທິຜນົໃນການສະຫນອງຂໍມ້ນູດາ້ນ

ການຕະຫລາດ, ການຄ ໍາ້ປະກນັຕ່ໍຄວາມສຽ່ງດາ້ນການຕະຫລາດ ແລະ ລາຄາຜນົຜະລິດຂອງປະຊາ

ຊນົ, ສາ້ງໃຫໄ້ດບ້ນັດາຕວົແບບໃນການຜະລິດເປັນສນິຄາ້ຢູບ່າ້ນ ຫລື ກຸມ່ບາ້ນ ເພ່ືອເປັນບອ່ນສາທິດ

ແລະ ຖາ່ຍທອດບດົຮຽນໃຫຊ້າວບາ້ນ.

 ສ ົ່ງເສມີການຜະລິດກະສກິາໍຕດິພນັກບັອດຸສາຫະກາໍປງຸແຕງ່ ແລະ ການບໍລິການ ຢູເ່ຂດ

ຊນົນະບດົໂດຍສບືຕ່ໍຄ ົນ້ຄວາ້ກາໍນດົທາ່ແຮງ ແລະ ຄວາມສາມາດດາ້ນການປກູການລຽ້ງສດັ ແລະ 

ການບໍລິການຢູກ່ບັທ່ີໃຫເ້ລິກເຊິ່ ງຕື່ ມອກີ.

 ພດັທະນາພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຢູຊ່ນົນະບດົເປັນຕ ົນ້ກໍ່ສາ້ງສອ້ມ

ແປງ ແລະ ຂະຫຍາຍເສ້ັນທາງເຂ້ົາຫາໃຈກາງຂອງບນັດາກຸມ່ບາ້ນ, ກຸມ່ບາ້ນຫາບາ້ນ, ເຂດການ

ຜະລິດໃຫໄ້ປມາໄດຢ້າ່ງສະດວກ; ປບັປງຸ, ກໍ່ສາ້ງ ແລະ ຂະຫຍາຍລະບບົຊນົລະປະທານ, ເຫມອືງ

ຝາຍຂະຫນາດຕາ່ງໆ, ຕາຫນາ່ງໂທລະຄມົມະນາຄມົ, ໄຟຟ້າ, ໂຮງຮຽນ, ສກຸສາລາ, ລະບບົນ ໍາ້ສະ

ອາດ, ສນູຝຶກວຊິາຊບີ ແລະ ພດັທະນາສມີແືຮງງານ, ລະບບົຂນົສ ົ່ງໂດຍສານລງົສູກ່ ຸມ່ບາ້ນ ແລະ

ບາ້ນຕາ່ງໆໃຫທ້ ົ່ວເຖງິ. ສມຸໃສສ່ະໜອງເງື່ອນໄຂອາໍນວຍຄວາມສະດວກ ດາ້ນໂຄງລາ່ງພ້ືນຖານໃຫ້

ແກປ່ະຊາຊນົທ່ີຖກືຍກົຍາ້ຍພມູລາໍເນົາ ເພ່ືອຮບັປະກນັໃຫເ້ຂົາເຈົາ້ດາໍລງົຊວີິດໄດໂ້ດຍພ້ືນຖານດວ້ຍ

ຄວາມສະຫງບົປອດໄພ ແລະ ສມຸໃສກຸ່ມ່ບາ້ນທ່ີຢູຫ່າ່ງໄກສອກຫີຼກທ່ີບ່ໍໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກແຜນ

ງານການພດັທະນາ.

 ສາ້ງອາຊບີໃນໄລຍະທ່ີບ່ໍມກີານເກບັກຽ່ວ (ດວ້ຍຄາ່ຈາ້ງຂ ັນ້ຕ ໍາ່) ໃຫແ້ກແ່ຮງງານໃນຂະ

ແໜງກະສກິາໍ ຮບັປະກນັໄດສ້ອງເປ້ົາໝາຍທງັດາ້ນອາຊບີ ແລະ ລາຍຮບັ ເຊິ່ ງເປັນການສາ້ງຊບັສນິ

ໃຫແ້ກເ່ສດຖະກດິຊນົນະບດົ. ນີກ້ໍ່ ເພ່ືອເປັນການຮບັປະກນັທງັດາ້ນອາຊບີ ແລະ ລາຍຮບັໃຫແ້ກເ່ສດ
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ຖະກດິຢູຊ່ນົນະບດົ. ສປປ ລາວ ສາມາດນາໍໃຊບ້ດົຮຽນທ່ີຖອນຖອນໄດຈ້າກປະເທດທ່ີປະສບົຜນົສາໍ

ເລັດ (30 ກວາ່ປະເທດ) ເພ່ືອມາພດັທະນາປະເທດຕນົ.

 ປບັປງຸຄນຸນະພາບການບໍລິການ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດການເຂ້ົາເຖງິການສກຶສາ ແລະ

ສາທາລະນະສກຸຢູຊ່ນົນະບດົ ໃຫຫ້ຍບັເຂ້ົາໃກກ້ບັມາດຕະຖານຂອງຕວົເມອືງ; ສູຊ້ນົແກໄ້ຂບນັຫາການ

ຂາດຄສູອນ ແລະ ຄບ່ໍູໄດມ້າດຕະຖານໃຫໄ້ດ.້ ສາ້ງ ແລະ ດາໍເນນີລະບບົປະກນັສຂຸະພາບຂ ັນ້ພ້ືນ

ຖານຂອງຊຸມຊນົ ແລະ ເພ່ີມທະວກີານເຂ້ົາເຖງິການບໍລິການສຂຸະພາບ, ເອົາໃຈໃສເ່ປັນພິເສດຕ່ໍການ

ຮກັສາສຂຸະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການຂອງແມ ່ ແລະ ເດັກ, ສ ົ່ງເສມີວຽກງານສຂຸະສກຶສາຢາ່ງແຂງ

ແຮງ.

 ໂຄງການພດັທະນາບາ້ນທົ່ວໄປ, ໂຄງການສາ້ງຕວົແບບບາ້ນ ແລະ ກຸມ່ບາ້ນພດັທະນາ

 ໂຄງການປັບປຸງຄວາມສາມາດຂອງອງົການປກົຄອງຂ ັນ້ຮາກຖານ

 ໂຄງການສາ້ງ ແລະ ພດັທະນາຖານຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ, ປບັປງຸລະບບົສະຕິຖຄິວາມທກຸຍາກ

ທົ່ວປະເທດ.

 ໂຄງການຝຶກສມີແືຮງງານໃຫແ້ກແ່ຮງງານໜຸມ່ຢູຊ່ນົນະບດົ ແລະ ເຂດຕວົເມອືງ ແລະ ໂຄງ

ການອື່ ນໆ.

[4]. ມາດຕະການ:

 ແຕລ່ະຂະແໜງການສນູກາງ ສບືຕ່ໍຫນັລງົຮາກຖານ ສມຸໃສກ່ານສາ້ງບາ້ນ ແລະ ກຸມ່ບາ້ນ

ພດັທະນາກຄໍືການກໍ່ສາ້ງຮາກຖານການເມອືງຕາມ 4 ເນືອ້ໃນ 4 ຄາດຫມາຍ, ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ

ໃຫແ້ກພ່ະນກັງານຂ ັນ້ເມອືງ ແລະ ຂ ັນ້ບາ້ນ ໃຫສ້າມາດນາໍພາປະຊາຊນົເຮັດຕວົຈງິຕາມພາລະບດົ

ບາດຂອງຂະແໜງການ.

 ສບືຕ່ໍຊຸກຍູສ້ ົ່ງເສມີການມສີວ່ນຮວ່ມຢາ່ງຕ ັງ້ໜາ້ຂອງປະຊາຊນົຢູບ່າ້ນ ແລະ ກຸມ່ບາ້ນດວ້ຍ

ການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດ ໃຫແ້ກພ່ະນກັງານທ່ີກຽ່ວຂອ້ງໂດຍສະເພາະແມນ່ຢູທ່ອ້ງຖິ່ນ ແລະ ປະຊາ

ຊນົຢູເ່ຂດດ ັງ່ກາ່ວ.

 ປບັປງຸການຈດັຕ ັງ້ທ່ີຮບັຜິດຊອບວຽກງານຊນົນະບດົ ແລະ ແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກ ໃຫກ້າຍ

ເປັນລະບບົການຈດັຕ ັງ້ໜ່ຶງທ່ີເຂັມ້ແຂງແຕສ່ນູກາງຮອດຮາກຖານ ເພ່ືອເຮັດໜາ້ທ່ີຄຸມ້ຄອງ, ຕດິຕາມ

ກວດກາ, ນາໍພາໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຕວົຈງິ ແລະ ສະຫຸຼບລາຍງານຢາ່ງເປັນລະບບົປກົກະຕິ.

 ລະດມົການລງົທຶນເຂ້ົາໃນເຂດຊນົນະບດົໃຫເ້ພ່ີມຂຶນ້ແຕລ່ະປີ ເພ່ືອຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນ

ການ ແລະ ໂຄງການໃຫປ້ະກດົຜນົເປັນຈງິເຊ່ັນ: ການລງົທຶນຂອງລດັ, ການປະກອບສວ່ນຂອງປະຊາ

ຊນົ, ທະນາຄານນະໂຍບາຍ, ກອງທຶນພດັທະນາບາ້ນ, ການຫນັຊບັສນິເປັນທຶນ, ທຶນຊວ່ຍເຫລືອລາ້

ແລະ ກູຢື້ມຈາກຕາ່ງປະເທດ, ສະຖາບນັການເງນິ, ອງົການຈດັຕ ັງ້ສາກນົ, ອງົການທ່ີບ່ໍຂຶນ້ກບັ

ລດັຖະບານ (NGO), ລະດມົທຶນຈາກພາກສວ່ນເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົທງັພາຍໃນແລະຕາ່ງປະ

ເທດ, ການລງົທຶນຂອງເອກະຊນົພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ. ໃນໄລຍະ 5 ປີຕ່ໍໜາ້ການລງົທຶນ

ໃສເ່ຂດຊນົນະບດົ ແລະ ແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກໃຫເ້ພ່ີມຂຶນ້ 10-15% ຂອງການລງົທຶນທງັໝດົ.

ພອ້ມກນັນ ັນ້, ກປໍບັປງຸລະບຽບ, ກນົໄກການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ນາໍໃຊແ້ຫລງ່ທຶນ “ກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນ
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ຄວາມທກຸຍາກ”, ກອງທຶນພດັທະນາບາ້ນຂອງຊຸມຊນົມປີະສດິທິຜນົສງູກະທບົ ໂດຍກງົຕ່ໍການແກໄ້ຂ

ຄວາມທກຸຍາກ ແລະ ພດັທະນາເຂດຊນົນະບດົ.

 ປະຕິບດັນະໂຍບາຍດາ້ນພາສີ, ອາກອນ, ສນິເຊື່ ອ, ນະໂຍບາຍກຽ່ວກບັການນາໍໃຊຊ້ບັພະ

ຍາກອນກບັທ່ີ ແລະ ກນົໄກຕາ່ງໆທ່ີເຫມາະສມົ; ສ ົ່ງເສມີໃຫນ້ກັລງົທຶນ, ຜູປ້ະກອບການທ່ີໄປລງົທຶນ

ໃນເຂດຊນົນະບດົ ແລະ ກດິຈະການທ່ີກະທບົຕ່ໍການແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກ ໂດຍກງົຕາມກດົໝາຍສ ົ່ງ

ເສມີການລງົທຶນ ສະບບັໃໝ່ ແລະ ນະໂຍບາຍພດັທະນາແບບພິເສດໃນເຂດທ່ີມຄີວາມຈາໍເປັນ.

 ຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະ ສາ້ງບນັດານຕິິກາໍຈາໍນວນຫນຶ່ ງຕື່ ມອກີ ເພ່ືອເປັນບອ່ນອງີໃນການຈດັຕ ັງ້ປະ

ຕບິດັວຽກງານພດັທະນາຊນົນະບດົ, ລຶບລາ້ງຄວາມທກຸຍາກ ແລະ ຄວາມດອ້ຍພດັທະນາ.

 ປະສານສບົທບົໂຄງການພດັທະນາຊນົນະບດົ-ແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກເຂ້ົາໃນໂຄງການ ແລະ

ກດິຈະກາໍຕາ່ງໆ ເພ່ືອບນັລເຸປ້ົາໝາຍສະຫດັສະຫວດັດາ້ນການພດັທະນາ (MDGs), ໂດຍນາໍໃຊທຶ້ນ

ຈາກລດັຖະບານ ແລະ ການຊວ່ຍເຫືຼອລາ້ຂອງສາກນົ ສມົທບົກບັການລງົທຶນຂອງເອກະຊນົພາຍໃນ

ແລະ ຕາ່ງປະເທດ (FDI) ໃຫກ້າຍເປັນແຜນພດັທະນາຕາມທິດດຽວກນັ.

2. ການພດັທະນາຂະແໜງການ

2.1. ການພດັທະນາຂງົເຂດເສດຖະກດິ

2.1.1. ກະສກິາໍ-ປ່າໄມ ້

[1]. ທິດທາງ:

ພດັທະນາກະສກິາໍ-ປ່າໄມຮ້ອບດາ້ນ, ຄບົຊຸດ ແລະ ປະສມົປະສານຕາມທິດຫນັເປັນອດຸສາຫະ

ກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝ ຢູເ່ຂດທ່ີມທີາ່ແຮງ ແລະ ມເີງ ື່ອນໄຂເໝາະສມົ; ຮບັປະກນັຄວາມໝັນ້ຄງົທາງ

ດາ້ນສະບຽງອາຫານ; ສ ົ່ງເສມີການຜະລິດກະສກິາໍເປັນສນິຄາ້ເພ່ືອຊມົໃຊພ້າຍໃນ ແລະ ສ ົ່ງອອກ,

ຍກົສງູສະມດັຕະພາບການຜະລິດ ແລະ ປບັປງຸຄນຸນະພາບຂອງຜນົຜະລິດ ໂດຍການສ ົ່ງເສມີການນາໍ

ໃຊຜ້ນົສາໍເລັດໃໝທ່າງດາ້ນວທິະຍາສາດ, ເຕັກນກິ-ວທິະຍາການເຂ້ົາໃນການຜະລິດ ແລະ ຖເືອົາ

ການສາ້ງຄອບຄວົຕວົແບບເປັນມາດຕະການຕ ົນ້ຕໍ. ສືບຕ່ໍຈດັສນັພມູລາໍເນົາ ແລະ ອາຊບີຄງົທ່ີໃຫແ້ກ່

ຄອບຄວົທ່ີຢດຸຕິຖາງປ່າເຮັດໄຮແ່ບບເລ່ືອນລອຍ ໄປເຮັດອາຊບີອື່ ນທ່ີໝ ັນ້ຄງົ, ປກົປກັຮກັສາ ແລະ

ຟ້ືນຟປູ່າໄມໃ້ຫມ້ເີນືອ້ທ່ີປກົຫຸມ້ຫຼາຍຂຶນ້ ເຮັດໃຫ້ ສປປລາວ ກາຍເປັນປະເທດສີຂຽວ; ຫນັຊນົລະປະ

ທານເປັນຊນົລະກະເສດຮອບດາ້ນ ເພ່ືອຍກົສງູສະມດັຕະພາບການຜະລິດ; ປບັປງຸຮບູແບບການຜະ

ລິດຂອງຊາວກະສິກອນດວ້ຍການສາ້ງເປັນຟາມ, ກຸມ່ການຜະລິດ, ວສິາຫະກດິຊນົນະບດົ ແລະ ຄອບ

ຄວົ.

[2]. ຄາດໝາຍຕ ົນ້ຕໍ:

ສູຊ້ນົໃຫອ້ດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພນັກະສກິາໍ-ປ່າໄມ ້ ລວມທງັການ

ປງຸແຕງ່ຜະລິດຕະພນັກະສິກາໍເພ່ີມຂຶນ້ສະເລຍ່ໃນລະດບັ 3,5% ຕ່ໍປີ, ເຮັດໃຫໂ້ຄງປະກອບໃນຂະ

ແໜງກະສິກາໍ-ປ່າໄມ ້ ກວມ ປະມານ 23% ໃນປີ 2015. ຄາດໝາຍລະອຽດແຕລ່ະດາ້ນມດີ ັງ່ນີ:້
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1. ດາ້ນສະບຽງອາຫານ:

ໃນແຜນການ 5 ປີ 2011-2015 ຕອ້ງຜະລິດສະບຽງອາຫານໃຫພ້ຽງພໍ, ມສີວ່ນແຮໄວ້ ແລະ

ເປັນສນິຄາ້, ປະເພດສະບຽງອາຫານທ່ີຕອ້ງເອົາໃຈໃສມ່ດີ ັງ່ນີ:້

1.1. ຜະລິດເຂ້ົາໃຫບ້ນັລໄຸດປ້ະມານ 4,2 ລາ້ນໂຕນ ໃນເນືອ້ທ່ີ 1,04 ລາ້ນເຮັກຕາ ໃນປີ

2015; ໃນນ ັນ້, ເຂ້ົານາປີ ປະມານ 2,9 ລາ້ນໂຕນ ໃນ 740 ພນັເຮັກຕາ ແລະ ຜນົຜະລິດເຂ້ົານາ

ແຊງ ໃຫໄ້ດປ້ະມານ 1 ລາ້ນໂຕນ ໃນ 200 ພນັເຮັກຕາ, ຜນົຜະລິດ ເຂ້ົາເນນີສງູ ໃຫໄ້ດປ້ະມານ

0,2 ລາ້ນໂຕນ ໃນ 100 ເຮັກຕາ. ຄາດວາ່ສະມດັຕະພາບໃນການຜະລິດເຂ້ົາ ສະເລຍ່ປະມານ

4 ໂຕນຕ່ໍເຮັກຕາ. ຮອດປີ 2015, ຜນົຜະລິດເຂ້ົາກນິ ສະເລຍ່ໃຫໄ້ດປ້ະມານ 450-500 ກໂິລຕ່ໍຄນົ

ຕ່ໍປີ ແລະ ຮບັປະກນັພະລງັງານໃຫໄ້ດ ້2.400-2.500 ກໂິລກະລໍລີຕ່ໍຄນົຕ່ໍວນັ;

1.2. ຜະລິດຊີນ້ ແລະ ປາ: ສູຊ້ນົຜະລິດຊີນ້ ແລະ ໄຂ ່ໃຫໄ້ດ ້221 ພນັໂຕນ ແລະ ສດັ

ນ ໍາ້ (ປາ, ກບົ, ກຸງ້) ໃຫໄ້ດ້ 158 ພນັໂຕນ; ຕອບສະໜອງການບໍລິໂພກ ສະເລຍ່ໃຫໄ້ດ້ 53 ກໂິລ

ຕ່ໍຄນົຕ່ໍປີ, ໃນນ ັນ້ ເຂດຕວົເມອືງ ໃຫໄ້ດ້ 63 ກໂິລຕ່ໍຄນົຕ່ໍປີ ແລະ ເຂດຊນົນະບດົ 48 ກໂິລຕ່ໍຄນົຕ່ໍປີ

ດວ້ຍຮບູການສ ົ່ງເສມີທາງກງົ ແລະ ທາງອອ້ມ; ຍກົມນູຄາ່ຜະລິດຕະພນັຂະແໜງລຽ້ງສດັ ແລະ

ການປະມງົໃຫກ້ວມອດັຕາສວ່ນ ປະມານ 42-45% ຂອງລວມຍອດມນູຄາ່ຜະລິດຕະພນັຂະແໜງ

ກະສິກາໍ-ປ່າໄມ ້ ໂດຍສບືຕ່ໍເຮັດໃຫລ້ະດບັການຂະຫຍາຍພນັຂອງຝງູສດັ ຢູໃ່ນລະດບັ 4-6% ຕ່ໍປີ;

ໃນນ ັນ້, ງວົ, ຄວາຍ ປະມານ 2-3%, ໝູ 4% ແລະ ສດັປີກ ປະມານ 6%. ສູຊ້ນົໃຫມ້ອີາສາສະ

ໝກັລຽ້ງສດັ-ສດັຕະວະແພດປະຈາໍຢູບ່າ້ນ ໃຫໄ້ດ ້ 1-2 ຄນົຕ່ໍບາ້ນ, ປກຸລະດມົສກັຢາກນັພະຍາດ 

50% ຂອງສດັລຽ້ງທົ່ວໄປ ແລະ 95% ຂອງສດັລຽ້ງແບບເປັນຟາມ.

1.3. ຜກັ ແລະ ໝາກໄມ:້ ສາລີຫວານ ຄາດຄະເນຜນົຜະລິດປະມານ 228,4 ພນັໂຕນ

ໃນເນືອ້ທ່ີ 36,2 ພນັເຮັກຕາ; ປກູເຜືອກມນັ ຜນົຜະລິດ 303,5 ພນັໂຕນ ໃນເນືອ້ທ່ີ 27,8 ພນັ

ເຮັກຕາ; ໝາກໄມໃ້ຫໝ້າກ ຜນົຜະລິດ 700 ພນັໂຕນ ໃນເນືອ້ທ່ີ 45 ພນັເຮັກຕາ ແລະ ພືດຜກັ

ອື່ ນໆ ຜນົຜະລິດ 1,5 ລາ້ນໂຕນ ໃນເນືອ້ທ່ີ 110 ພນັເຮັກຕາ.

2. ດາ້ນຜະລິດເປັນສິນຄາ້:

2.1. ພືດ: ສ ົ່ງເສມີການປກູເຂ້ົາທ່ີມທີາ່ແຮງ ແລະ ເປັນພນັທ່ີມຄີນຸນະພາບ ເປັນຕ ົນ້ ເຂ້ົາ

ກ ໍາ່, ເຂ້ົາໄກນ່ອ້ຍ, ເຂ້ົາຕາຂຽດ, ເຂ້ົາຫອມ, ເຂ້ົາພນັປບັປງຸໃໝ,່ ເຂ້ົາເຊແອ 203, ເຂ້ົາທາ່ດອກຄາໍ

ແລະ ອື່ ນໆ; ເພ່ີມເນືອ້ທ່ີໂດຍສະເລຍ່ໃຫໄ້ດປ້ະມານ 250-300 ພນັເຮັກຕາຕ່ໍປີ ເພ່ືອໃຫມ້ເີຂ້ົາສາໍລບັ

ເປັນສນິຄາ້ຫຼາຍກວາ່ 1/3 ຂອງປະລິມານເຂ້ົາໃນຄອບຄວົ ແລະ ສາມາດສະໜອງໃຫ້ແກ່ຕະຫລາດ ໃນ

ແຕ່ລະໄລຍະປະມານ 500-1.000 ພັນໂຕນຕ່ໍປີ; ຜະລິດສາລີອາຫານສດັ ໃຫບ້ນັລໄຸດປ້ະມານ 

1,07 ລາ້ນໂຕນ ໃນ 213,3 ພນັເຮັກຕາ; ກາເຟ: ຜນົຜະລິດໃຫໄ້ດ້ ຫລາຍກວາ່ 55,3 ພນັໂຕນ

ໃນເນືອ້ທ່ີປກູ 65 ພນັເຮັກຕາ; ຖ ົ່ວເຫລືອງ: ຜນົຜະລິດໃຫໄ້ດ້ 29,75 ພນັໂຕນ, ໃນເນືອ້ທ່ີ

17,5 ພນັເຮັກຕາ; ອອ້ຍ: ຜນົຜະລິດ 2,15 ລາ້ນໂຕນ ໃນເນືອ້ທ່ີ 50 ພນັເຮັກຕາ. ສູຊ້ນົ

ຜະລິດແນວພນັເຂ້ົາທ່ີມປີະສດິ ທິພາບສງູ ໃຫໄ້ດ້ 100.000-150.000 ໂຕນ ໃນປີ 2015; ສູຊ້ນົ

ຜະລິດແນວພນັສາລີແຂງໃຫ້ ບນັລໄຸດປ້ະມານ 4.000-6.000 ໂຕນ, ແນວພນັຖ ົ່ວເຫືຼອງ ແລະ ພືດ

ເສດຖະກດິ 20.000-50.000 ໂຕນ, ແນວພນັງວົແມ ່ 5.000-10.000 ໂຕ, ແນວພນັປາ 200-

300 ລາ້ນໂຕ ແລະ ແນວພນັໄມ ້ 10.000-15.000 ໂຕນ ແລະ ອື່ ນໆ.
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2.2. ລຽ້ງສດັ: ສມຸໃສປ່ະເພດສດັໃຫຍ່ ເປັນຕ ົນ້ ງວົ, ຄວາຍ ເພ່ືອສ ົ່ງອອກຕາມຊາຍແດນ

ຈາກປະມານ 100 ພນັໂຕ ໃນປີ 2010 ເພ່ີມຂຶນ້ເປັນ 140 ພນັໂຕ ໃນປີ 2015.

2.3. ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ: ຄາດວາ່ຈະມກີານຂດຸຄ ົນ້ ຫວາຍ ປະມານ 1-1,5 ລາ້ນເສ້ັນ,

ໄມປ່້ອງ ປະມານ 0,9-1 ລາ້ນລາໍ, ຟືນປະມານ 10-12 ພນັຫຼາ, ຂີຄ້ງັ 28.500 ໂຕນ, ໝາກແໜງ່

4.500 ໂຕນ ແລະ ອື່ ນໆ.

2.4. ພືດອດຸສາຫະກາໍ: ຄາດຄະເນຮອດທາ້ຍໄລຍະແຜນການ 5 ປີ ປກູໄມອ້ດຸສາຫະກາໍ

ໃຫໄ້ດປ້ະມານ 80% ຂອງເນືອ້ທ່ີປກູໄມທ້ງັໝດົ; ການຂດຸຄ ົນ້ໄມປ້ກູອດຸສາຫະກາໍ ຄາດຄະເນປະ

ມານ 621 ພນັແມດັກອ້ນ, ໃນນ ັນ້ ໄມສ້ກັ ກວມສດັສວ່ນຫຼາຍກວາ່ໝູ່ ປະມານ 96% ຂອງການຂດຸ

ຄ ົນ້ໄມທ້ງັໝດົ (600 ພນັແມດັກອ້ນ), ໄມວ້ກິ ປະມານ 10 ພນັແມດັກອ້ນ ແລະ ອື່ ນໆ.

3. ດາ້ນປ່າໄມ:້

3.1. ຍກົລະດບັການປກົຫຸມ້ຂອງປ່າໄມ ້ ໃຫໄ້ດ້ 65% ໃນປີ 2015, ຟ້ືນຟປູ່າທາໍມະຊາດ

ໃຫໄ້ດ້ 3,9 ລາ້ນເຮັກຕາ ແລະ ປກູໄມໃ້ຫໄ້ດ້ 2 ແສນເຮັກຕາ ໃນປີ 2015.

3.2. ສາໍຫລວດຈດັສນັສາມປະເພດປ່າ ໃຫໄ້ດ້ 60% ແລະ ຂະຫຍາຍເຂດຢັງ້ຢືນປ່າໄມ ້

ໃຫໄ້ດ້ 10% ຂອງປ່າຜະລິດທງັໝດົ ໃນປີ 2015.

3.3. ປບັປງຸການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມໃ້ຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງ, ສະກດັກ ັນ້ໃຫໄ້ດກ້ານທາໍລາຍປ່າໄມ ້

ໂດຍ ການປບັປງຸການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການນາໍໃຊກ້ອງທຶນປ່າໄມໃ້ຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງ ແລະ ມປີະສດິ

ທິຜນົ;

3.4. ປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ການປ່ຽນແປງດນິຟ້າອາກາດ

4. ດາ້ນຊນົລະປະທານ:

ຫນັຈາກການພດັທະນາຊນົລະປະທານໄປສູກ່ານພດັທະນາຊນົລະກະເສດ ທ່ີຕິດພນັກບັການ

ນາໍໃຊກ້ນົຈກັ ແລະ ໄຟຟ້າ ໂດຍໃຫກ້ວມອດັຕາສວ່ນ 60-70% ຂອງເນືອ້ທ່ີປກູຝງັໃນເຂດທົ່ງພຽງ

ແລະ ພດູອຍ ຫືຼ 50% ຂອງເນືອ້ທ່ີການຜະລິດເຂ້ົາ, ປກູພືດເສດຖະກດິ, ໄມໃ້ຫໝ້າກ, ຂະຫຍາຍທົ່ງ

ຫຍາ້ລຽ້ງສດັ, ລຽ້ງປາ ແລະ ສດັນ ໍາ້ທ່ີມທີາ່ແຮງຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງສງັຄມົ. ຮອດປີ 2015

ເນືອ້ທ່ີຫດົຊນົລະປະທານໃນລະດແູລງ້ ຈະເພ່ີມຂຶນ້ ແລະ ບນັລປຸະມານ 3 ແສນເຮັກຕາ, ໃນນ ັນ້

ສະໜອງໃຫແ້ກນ່າແຊງ 2 ແສນເຮັກຕາ; ເນືອ້ທ່ີຫດົໃນລະດຝູນົ ຈະໄດປ້ະມານ 5 ແສນເຮັກຕາ,

ໃນນ ັນ້ ຫດົນາປີ 3 ແສນເຮັກຕາ.

5. ການຄ ົນ້ຄວາ້ທດົລອງ ແລະ ນາໍໃຊເ້ຕັກນກິ:

 ຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະ ປບັປງຸສນູເຕັກນກິກະສິກາໍ-ປ່າໄມ ້ ທ່ີມແີລວ້ ຈາໍນວນ 216 ສນູໃຫມ້ຄີວາມ

ເຂັມ້ແຂງ ແລະ ສາມາດຖາ່ຍທອດເຕັກນກິ ແລະ ເຮັດໜາ້ທ່ີບໍລິການໃຫແ້ກຊ່າວກະສກິອນ ແລະ 

ກາຍເປັນຕາໜາ່ງ ຮບັໃຊໃ້ຫແ້ກກ່ານຜະລິດໂດຍກງົ ແລະ ຂະຫຍາຍຕື່ ມອກີໃຫໄ້ດຫຼ້າຍກວາ່ 500

ສນູໃນທົ່ວປະເທດ ຮອດປີ 2015. ຄ ົນ້ຄວາ້ແນວພນັເຂ້ົາ, ສາລີ, ງວົພນັປະສມົ, ຜະລິດແນວພນັປາ..

ຍກົສງູປະສິດທິຜນົຂອງການຜະລິດ ເປັນຕ ົນ້ ການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ ແລະ ແນວພນັ. ຫນັການ

ກະສິກາໍເປັນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝ, ການພດັທະນາຊນົນະບດົຕດິພນັກບັການແກໄ້ຂຄວາມ

ທກຸຍາກ, ຊນົລະປະທານ ແລະ ການຄ ົນ້ຄວາ້ທດົລອງກະສກິາໍ ແລະ ສາ້ງໃຫໄ້ດຕ້ວົແບບໃນການຜະ
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ລິດກະສິກາໍຕາ່ງໆ ເຊ່ັນ: ການພດັທະນາຊນົລະກະເສດ, ການຜະລິດແນວພນັເຂ້ົາ, ການຜະລິດ

ແນວພນັສດັທ່ີມຄີນຸນະພາບ.

ຄ ົນ້ຄວາ້ມາດຕະການຕາ່ງໆເພ່ືອການຈາໍໜາ່ຍ ແລະ ມາດຖານຄນຸນະພາບຂອງຜະລິດຕະພນັ

ກະສິກາໍ (SPS) ໃຫໄ້ດໃ້ນທກຸດາ່ນສາກນົ.

[3]. ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຈດຸສມຸ:

ຕອ້ງໄດສ້ມຸໃສແ່ຜນງານຜະລິດສະບຽງອາຫານ ແລະ ຜະລິດເປັນສນິຄາ້ ເພ່ືອຮບັປະກນັ

ການຕອບສະໜອງໃຫພ້ຽງພໍພາຍໃນ; ສມຸໃສຈ່ດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໂຄງການຊນົລະກະເສດ ເຊິ່ ງແມນ່ການ

ກໍ່ສາ້ງຊນົລະປະທານ, ການພດັທະນາກະສກິາໍທ່ີປ່ິນອອ້ມ ແລະ ການປບັປງຸຊວີກິານເປັນຢູ່ ຂອງ

ປະຊາຊນົ. ຄນຸລກັສະນະຂອງໂຄງການຊນົລະກະເສດມດີ ັງ່ນີ:້ 1). ໂຄງການສາ້ງຊນົລະປະທານຕອ້ງ

ແມນ່ໂຄງການທ່ີເລືອກເອົາຈດຸທ່ີມນີ ໍາ້ໄຫລຈາກລະດບັສງູຫາຕ ໍາ່ ເພ່ືອຮບັປະກນັປະສິດທິພາບ ແລະ

ປະສິດທິຜນົຂອງການລງົທຶນ. ຜູລ້ງົທຶນຕອ້ງເປັນຜູເ້ຮັດທລຸະກດິແບບຄບົວງົຈອນແຕຕ່ ົນ້ຫາປາຍ;

2).ມກີານປງຸແຕງ່ຜະລິດຕະພນັກະສກິາໍຢູເ່ຂດພ້ືນທ່ີໂຄງການດ ັງ່ກາ່ວ ເພ່ືອຊມົໃຊພ້າຍໃນ ແລະ ສ ົ່ງ 

ອອກ; 3). ມກີານສາ້ງບາ້ນພດັທະນາຢູເ່ຂດພ້ືນທ່ີຊນົລະປະທານດ ັງ່ກາ່ວ, ການສາ້ງວຽກເຮັດງານ

ທາໍ ແລະ ເປັນແຫລງ່ຜະລິດສະບຽງອາຫານ ໃຫແ້ກປ່ະຊາຊນົໃນຊນົນະບດົອອ້ມຂາ້ງເຂດພ້ືນທ່ີໂຄງ

ການດ ັງ່ກາ່ວ ມລີາຍຊື່ ດ ັງ່ນີ້ :

1. ໂຄງການຊນົລະກະເສດນ ໍາ້ມງັ ແລະ ຕານປ່ຽວ ຝ ັ່ງຊາ້ຍນ ໍາ້ງ ື່ມ ທ ົ່ງພຽງວຽງຈນັ ມນູຄາ່

511 ຕືກ້ບີ;

2. ໂຄງການຊນົລະກະເສດນ ໍາ້ເທີນ 2 ປະຕນູ ໍາ້ທີ 1, 3, 4 ທົ່ງເຊບ ັງ້ໄຟ ແຂວງຄາໍມວ່ນ

ມນູຄາ່ 14.033 ຕື້ກບີ;

3. ໂຄງການຊນົລະກະເສດຫວ້ຍທວດ, ສຍຸ ແລະ ລະຫານ ໍາ້ ທ ົ່ງເຊບ ັງ້ຫຽງ ແຂວງສະຫວນັ

ນະເຂດ ມນູຄາ່ 221 ຕືກ້ບີ;

4. ໂຄງການຊນົລະກະເສດນ ໍາ້ຊຸນ ເຂດຈດັສນັເມອືງບໍລິຄນັ ທ ົ່ງບໍລິຄາໍໄຊ ມນູຄາ່ 153 ຕື້

ກບີ;

5. ໂຄງການຊນົລະກະເສດເຊນ ໍາ້ນອ້ຍ ທົ່ງພຽງອດັຕະປື ແລະ ເຊກອງ ມນູຄາ່ 289 ຕືກ້ບີ;

6. ໂຄງການຊນົລະກະເສດເຊສະລະລອງ ແລະ ເຊກື ທ ົ່ງສະຫວນັນະເຂດ ມນູຄາ່ 484 ຕື້

ກບີ;

7. ໂຄງການຊນົລະກະເສດນ ໍາ້ແສງທົ່ງ ເມອືງນານ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ມນູຄາ່ 161 ຕືກ້ບີ;

8. ໂຄງການຊນົລະກະເສດນ ໍາ້ມາ້ວ, ນ ໍາ້ແໜນ້, ນ ໍາ້ງ ື່ມ ທ ົ່ງຊຽງຮອ່ນ ແຂວງໄຊຍະບລີູ ມນູ

ຄາ່ 357 ຕືກ້ບີ;

9. ໂຄງການຊນົລະກະເສດນ ໍາ້ມະອຸນ່ ແລະ ນ ໍາ້ຫຍາ້ ທ ົ່ງເມອືງສງິ ແຂວງຫຼວງນ ໍາ້ທາ ມນູ

ຄາ່ 510 ຕືກ້ບີ;

10.ໂຄງການຊນົລະກະເສດນ ໍາ້ລອ້ງ ເມອືງສບົເບົາ, ບາ້ນເມອືງກວນັ ເມອືງຊາໍໃຕ້ ແຂວງ

ຫວົພນັ ມນູຄາ່ 229 ຕື້ກບີ ແລະ ໂຄງການອື່ ນໆ.

[4]. ມາດຕະການ:
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1. ການນາໍໃຊເ້ຕັກນກິ-ເຕັກໂນໂລຍທີນັສະໄໝ, ຍກົສງູສະມດັຕະພາບການຜະລິດ:

 ນາໍໃຊເ້ຕັກນກິ-ເຕັກໂນໂລຍທ່ີີທນັສະໄໝ ເຊ່ັນ: ການນາໍໃຊເ້ຄື່ ອງຈກັຢອດເມດັພືດປກູ, ຈກັ

ປກັດາໍ, ຈກັເກບັກຽ່ວ, ຈກັປ້ອງກນັພືດ ແລະ ອື່ ນໆ ເພ່ືອຍກົສະມດັຕະພາບການຜະລິດໃຫສ້ງູຂຶນ້;

ພອ້ມກນັນ ັນ້, ກໍ່ຂະຫຍາຍເນືອ້ທ່ີນາທ່ີຈາໍເປັນຈາໍນວນໜ່ຶງຢູເ່ຂດທ່ີມເີງ ື່ອນໄຂ ເພ່ືອໃຫສ້າມາດນາໍໃຊ້

ເຕັກນກິ ແລະ ຫຸຼດຜອ່ນຕ ົນ້ທຶນໃນການຜະລິດ ລວມທງັຫຸຼດຜອ່ນການນາໍໃຊແ້ຮງງານໂດຍກງົ.

 ສາ້ງກຸມ່ບາ້ນພດັທະນາຕິດພນັກບັການພດັທະນາຂະແໜງການກະສກິາໍ-ປ່າໄມ ້ ໂດຍການ

ສມຸໃສສ່າ້ງສນູບໍລິການເຕັກນກິ ແລະ ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານໃນເຂດຈດຸສມຸກຸມ່ບາ້ນພດັທະນາ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່

ເມອືງທ່ີມກີານຈດັສນັພມູລາໍເນົາ.

 ການຜະລິດກະສິກາໍຕອ້ງຕິດພນັສະນດິແໜນ້ກບັການຜະລິດອດຸສາຫະກາໍປງຸແຕງ່ ແລະ

ການຈາໍໜາ່ຍ.

2. ການນາໍໃຊແ້ຫຼງ່ທຶນ ແລະ ນະໂຍບາຍດາ້ນອາກອນ:

 ນາໍໃຊແ້ຫຼງ່ທຶນ ຈາກແຫລງ່ງບົປະມານຂອງລດັ, ການລງົທຶນຂອງເອກະຊນົພາຍໃນ ແລະ

ຕາ່ງປະເທດ, ການຊວ່ຍເຫືຼອລາ້ ແລະ ກູຢື້ມ ແລະ ການລງົທຶນຈາກທະນາຄານ (ສນິເຊື່ ອ) ແລະ

ທຶນຂອງປະຊາຊນົເອງ.

 ມນີະໂຍບາຍພາສີອາກອນ ແລະ ນະໂຍບາຍການຄາ້ທ່ີມລີກັສະນະກະຕກຸຊຸກຍູໃ້ຫມ້ກີານ

ຂະຫຍາຍຕາໜາ່ງການຕະຫຼາດ ນບັແຕຂ່ອດຂາຍຍກົ-ຂາຍຍອ່ຍ, ຂອດການເກບັມຽ້ນ ແລະ ປງຸແຕງ່

ລວມໄປເຖງິຂອດບໍລິການຂນົສ ົ່ງ ເຊ່ັນ: ການສາ້ງສາງເຢັນ, ໂຮງອບົ, ຂະຫຍາຍໂຮງງານປງຸແຕງ່,

ມລີະບບົໂຮງສເີຂ້ົາ, ໂຮງຂາ້ສດັຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ໂຮງງານອາຫານສດັ ທ່ີໄດມ້າດຕະຖານ.

 ຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະ ຖອດຖອນບດົຮຽນຮບູແບບການລງົທຶນປກູໄມໂ້ດຍການສາໍປະທານ 100%

ຮບູແບບ 2+3 ຫືຼ ແບບອື່ ນໆ ເພ່ືອຫີຼກລຽ້ງຊອ່ງຫວາ່ງ ທ່ີພາໃຫລ້ດັ ແລະ ປະຊາຊນົເສຍຜນົປະ

ໂຫຍດ, ສາ້ງຖານຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັທ່ີດນິປກູໄມ ້ ແລະ ໃຫບໍ້ລິການສະໜອງຂໍມ້ນູ-ຂາ່ວສານຕາ່ງໆ ທ່ີກຽ່ວ

ຂອ້ງເພ່ືອການລງົທຶນປກູໄມເ້ປັນສນິຄາ້.

3. ການຜະລິດ:

 ຫນັການຜະລິດກະສິກາໍຕິດພນັກບັການເຮັດຊນົລະກະເສດ ເພ່ືອຊຸກຍູກ້ານຜະລິດ ແລະ

ເພ່ີມຜະລິດຕະພາບຂອງສິນຄາ້ກະເສດໃຫສ້ງູຂຶນ້; ສະຫງວນພ້ືນທ່ີດນິກະສກິາໍໄວໃ້ຫພ້ຽງພໍສາໍລບັ

ການຜະລິດສະບຽງອາຫານ, ພອ້ມທງັສມຸໃສພ່ດັທະນາຢາ່ງເປັນລະບບົຄບົຊຸດ 7 ທົ່ງພຽງບລິູມະສດິ

ແລະ ບນັດາທົ່ງພຽງນອ້ຍຢູພ່າກເໜືອ ແລະ ເຂດພດູອຍ.

 ປບັປງຸການຈດັຕ ັງ້ການຜະລິດ ແລະ ໂຄງປະກອບເສດຖະກດິແຕຮ່າກຖານຂຶນ້ມາໂດຍ

ການເສມີສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫກຸ້ມ່ຜະລິດໃນເຂດທ່ີມໜ່ໍີແໜງແລວ້ ແລະ ທດົລອງສາ້ງເປັນໜ່ໍແໜງ

ສະຫະກອນແບບໃໝທ່ີ່ເຊື່ ອມໂຍງກບັການບໍລິການ, ລະບບົການຊື-້ຂາຍ, ລະບບົການປງຸແຕງ່, ຄມົ

ມະນາຄມົ, ການຄງັ ແລະ ສນິເຊື່ ອ.

4. ການສາ້ງບກຸຄະລາກອນ ແລະ ການຝຶກອບົຮມົ:

 ພດັທະນາບກຸຄະລາກອນໂດຍການຫນັເອົາພະນກັງານທ່ີມຄີວາມຮູ້ ຄວາມຊາໍນານ ກຽ່ວກບັ

ສດັຕະວະແພດບາ້ນ, ພະນກັງານສ ົ່ງເສມີລງົແນະນາໍ ແລະ ຊວ່ຍເຫືຼອທອ້ງຖິ່ນທ່ີຍງັຂາດແຄນ, ກາໍ
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ນດົຄວາມຕອ້ງການພດັທະນາໃຫລ້ະອຽດໃນແຕລ່ະເຂດຈດຸສມຸ, ໂດຍໃຫກຸ້ມ່ບາ້ນໜ່ຶງ ມປີະມານ

3-5 ຄນົ ລງົໄປນາໍພາປະຊາຊນົໃນການເຮັດຕວົຈງິ.

 ຈດັຝຶກອບົຮມົ ແລະ ສາທິດ ໃຫປ້ະຊາຊນົ ກຽ່ວກບັການປກູຝງັ ແລະ ລຽ້ງສດັໄປຄຽງຄູ່

ກບັການບວົລະບດັຮກັສາ, ເຕັກນກິວທິະຍາການໃໝ ່ແລະ ອື່ ນໆ ຢາ່ງເປັນປກົກະຕ ິ ເພ່ືອຮບັປະກນັ

ສະມດັຕະພາບຂອງຜນົຜະລິດໃຫສ້ງູ, ລວມທງັມາດຕະການແກໄ້ຂຄວາມສຽ່ງ ແລະ ຜນົກະທບົ

ຈາກໄພທາໍມະຊາດ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງດນິຟ້າອາກາດ.

5.ການຄຸມ້ຄອງ, ນຕິິກາໍ ແລະ ນະໂຍບາຍ:

 ມມີາດຕະການ ແລະ ນະໂຍບາຍດາ້ນການກວດກາຄນຸນະພາບ, ມາດຕະຖານ (SPS)

ແລະ ການປ້ອງກນັພະຍາດ.

 ປບັປງຸ ແລະ ທບົທວນຄືນລະບບົນຕິິກາໍຕາ່ງໆທ່ີໄດປ້ະກາດໃຊແ້ລວ້ ເພ່ືອເຫັນໄດບ້ນັຫາ

ຊອ່ງຫວາ່ງ ຫືຼ ອປຸະສກັໃນການຄຸມ້ຄອງ, ປກົປກັຮກັສາ, ພດັທະນາ, ນາໍໃຊປ່້າໄມ ້ແລະ ທ່ີດນິທ່ີມ ີ

ປ່າໄມປ້ກົຫຸມ້.

 ປະຕິບດັນະໂຍບາຍມອບດນິ-ມອບປ່າໃຫຊ້າວບາ້ນ ປກົປກັຮກັສາ ແລະ ນາໍໃຊ;້ ສາ້ງ

ເງ ື່ອນໄຂໃຫແ້ຕລ່ະຄອບຄວົຊາວກະສກິອນ ຢູຊ່ນົນະບດົມທ່ີີດນິຜະລິດເປັນຂອງຕນົເອງ; ຢດຸຕິການ

ຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ ຕດິພນັກບັການແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກ.

 ຄຸມ້ຄອງປ່າໄມໃ້ຫເ້ຂັມ້ງວດ ແລະ ມປີະສິດທິຜນົສງູກວາ່ເກົ່ າ ແນໃສເ່ພ່ີມເນືອ້ທ່ີສຂີຽວດວ້ຍ

ການເຮັດໃຫເ້ນືອ້ທ່ີປກົຫຸມ້ຂອງປ່າໄມທ້າໍມະຊາດ ກວມເນືອ້ທ່ີສວ່ນໃຫຍຂ່ອງປະເທດ ດວ້ຍການແກ້

ໄຂບນັຫາການຕດັໄມທ້າໍລາຍປ່າໃຫມ້ຜີນົສກັສິດ, ຟ້ືນຟບູລູະນະປ່າສະຫງວນ, ປ່າປ້ອງກນັ ແລະ ປ່າ

ຜະລິດໃຫໄ້ປຕາມທິດທ່ີຍນືຍງົຢາ່ງແທຈ້ງິ.

 ດາໍເນນີມາດຕະການຟ້ືນຟປູ່າ ໂດຍກາໍນດົໃຫໄ້ດເ້ຂດສາໍລບັຟ້ືນຟູ ເພ່ືອອະນລຸກັ ແລະ ປກົ

ປກັຮກັສາໃຫປ່້າຟ້ືນຟໂູດຍທາໍມະຊາດ, ປບັປງຸຄນຸນະພາບ ແລະ ໂຄງສາ້ງຂອງປ່າຟ້ືນຟດູວ້ຍການ

ປກູເສມີບາງຊະນດິພນັໄມ.້

2.1.2. ອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້

[1]. ທິດທາງ:

ພດັທະນາຂະແໜງການອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ ໃຫຂ້ະຫຍາຍຕວົໄວ ຮບັປະກນັທາງ

ດາ້ນປະລິມານ ແລະ ຄນຸນະພາບ, ມຄີວາມສມົດນຸລະຫວາ່ງການສະໜອງ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການ,

ຍກົສງູຄວາມສາມາດໃນການແຂງ່ຂນັ, ທງັຕດິແໜນ້ກບັການປງຸແຕງ່ຜນົຜະລິດກະສກິາໍ ແລະ ມກີານ

ສ ົ່ງອອກ-ນາໍເຂ້ົາ ເຮັດໃຫກ້ານສ ົ່ງອອກມຈີງັຫວະເຕບີໂຕທ່ີໝ ັນ້ຄງົ ກາຍເປັນກາໍລງັແຮງຊຸກຍູເ້ສດ

ຖະກດິໃຫມ້ກີານເຕບີໂຕໄວ; ການພດັທະນາຂະແໜງດ ັງ່ກາ່ວນີ້ ຕອ້ງຕດິພນັໂດຍກງົກບັການຫນັ

ເປັນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝ ຢູຂ່ະແໜງການທ່ີມທີາ່ແຮງ ແລະ ສາມາດແຂງ່ຂນັໄດ້ ເຊ່ັນ:

ຫວົໜວ່ຍທລຸະກດິ, ວິສາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ກາງ; ດງຶດດູທກຸພາກສວ່ນເສດຖະກດິ, ສ ົ່ງ

ເສມີການລງົທຶນຂອງເອກະຊນົພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ເຂ້ົາໃນການຂະຫຍາຍອດຸສາຫະກາໍປງຸ

ແຕງ່ຫຼາຍຂະໜາດ, ຫລາຍລະດບັ, ສາ້ງໃຫໄ້ດນ້ຄິມົອດຸສາຫະກາໍ ຫລື ເຂດອດຸສາຫະກາໍລະດບັ

ຕາ່ງໆ; ຄຽງຄູກ່ນັນ ັນ້, ກໍ່ສ ົ່ງເສມີການຜະລິດຫດັຖະກາໍທ່ີເປັນມນູເຊືອ້ຂອງປະຊາຊນົ, ຂະຫຍາຍ

ຜະລິດຕະພນັທ່ີມຕີະຫຼາດຮອງຮບັແລວ້ ໃຫກ້າ້ວສູຄ່ນຸນະພາບໃໝ;່ ສືບຕ່ໍເປີດກວາ້ງການພວົພນັ ຮວ່ມ
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ມເືສດຖະກດິກບັຕາ່ງປະເທດ ໂດຍຮບັປະກນັຜນົປະໂຫຍດຈາກການເຊື່ ອມໂຍງເສດຖະກດິກບັພາກ

ພ້ືນ ແລະ ສາກນົ, ກະກຽມເຂ້ົາເປັນສະມາຊກິອງົການການຄາ້ໂລກ; ນາໍໃຊເ້ຕັກໂນໂລຊທ່ີີທນັສະໄໝ,

ເຝິກອບົຮບົບກຸຄະລາກອນທ່ີຊາໍນານງານເຂ້ົາໃນຂະບວນການຜະລິດທລຸະກດິໃຫຫຼ້າຍຂຶນ້.

[2]. ຄາດໝາຍຕ ົນ້ຕໍ:

1). ດາ້ນອດຸສາຫະກາໍປງຸແຕງ່:

ສູຊ້ນົໃຫກ້ານຜະລິດອດຸສາຫະກາໍປງຸແຕງ່ ຂະຫຍາຍຕວົໃນອດັຕາສະເລຍ່ບ່ໍຫຸຼດ 13% ຕ່ໍປີ

ແລະອດັຕາສວ່ນ ໃນລວມຍອດຜະລິດຕະພນັພາຍໃນບ່ໍໃຫຫ້ລດຸ 24% ໃນປີ 2015, ໃນນ ັນ້ ອດຸສາ

ຫະກາໍປງຸແຕງ່ໄມ,້ ອດຸສາຫະກາໍຕດັຫຍິບ, ອດຸສາຫະກາໍປງຸແຕງ່ອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງດື່ ມ, ອດຸສາ

ຫະກາໍວດັສະດກຸໍ່ສາ້ງ ແລະ ເຄື່ ອງໃຊສ້ອຍ ກວມອດັຕາສວ່ນສງູເຖງິ 80% ໃນອດຸສາຫະກາໍປງຸແຕງ່

ລວມ.

2). ຫດັຖະກາໍ:

ພດັທະນາຫດັຖະກາໍໃຫຂ້ະຫຍາຍຕວົ ໃນອດັຕາສະເລຍ່ ປະມານ 15% ຕ່ໍປີ ໂດຍການຊຸກຍູ້

ສ ົ່ງເສີ່ ມຜະລິດຕະພນັຕ ົນ້ຕໍ ເຊ່ັນ: ແຜນ່ແພ, ຝາ້ຍ ແລະ ໄໝ ເພ່ີມຂຶນ້ປະມານ 20% ຕ່ໍປີ, ຕີເງນິ-

ຄາໍ ເພ່ີມຂຶນ້ 18% ຕ່ໍປີ, ຄວດັໄມ ້ ເພ່ີມຂຶນ້ 16% ຕ່ໍປີ ແລະ ອື່ ນໆ.

3). ການຄາ້:

ສູຊ້ນົໃຫມ້ນູຄາ່ຈລໍະຈອນສນິຄາ້ຂະຫຍາຍຕວົສະເລຍ່ ປະມານ 11% ຕ່ໍປີ; ສູຊ້ນົໃຫມ້ນູຄາ່

ການສ ົ່ງອອກສນິຄາ້ຂະຫຍາຍຕວົສະເລຍ່ 18% ຕ່ໍປີ; ສູຊ້ນົໃຫກ້ານຂາດດນຸການຄາ້ຢູໃ່ນລະດບັທ່ີ

ສາມາດຊາໍລະສະສາງໄດ້ ຫືຼ ເກນີດນຸການຄາ້ໃນບາງປີ; ສູຊ້ນົໃຫອ້ດັຕາສວ່ນການຂາຍຍກົບ່ໍຫຸຼດ

50% ຂອງສວ່ນແບງ່ຕະຫຼາດ ສາໍລບັສນິຄາ້ຕ ົນ້ຕໍຂອງທອ້ງຖິ່ນ.

4). ການຂະຫຍາຍຕະຫລາດ:

ໃນປີ 2015, ສູຊ້ນົຂະຫຍາຍຕະຫຼາດຂາຍຍອ່ຍປະເພດຕາ່ງໆ ຫືຼ ຮາ້ນຄາ້ໃຫກ້ວມ 80%

ຂອງຈາໍນວນກຸມ່ບາ້ນ (ໃຈກາງຂອງກຸມ່ເສດຖະກດິ ວດັທະນະທາໍຊນົນະບດົ); ສູຊ້ນົສາ້ງຫວົໜວ່ຍ

ເສດຖະກດິຮວ່ມມທືລຸະກດິຂອງປະຊາຊນົ ຫລື ວສິາຫະກດິຊນົນະບດົ ໃຫກ້ວມປະມານ 50% ຂອງ

ຈາໍນວນກຸມ່ບາ້ນ; ຂະຫຍາຍ ຫລື ສາ້ງຕະຫລາດຊນົນະບດົເຂດຫາ່ງໄກສອກຫລີກ ໃຫໄ້ດ້ 70%

ຂອງບນັດາບາ້ນ.

- ຕະຫລາດສ ົ່ງອອກ: ເພ່ີມອດັຕາສວ່ນສ ົ່ງອອກໄປຕະຫລາດໃນພາກພ້ືນອາຊີ ໃຫກ້ວມປະມານ

60% ໂດຍສະເພາະ ຕະຫລາດອາຊຽນ, ຈນີ, ຍີ່ ປຸ່ນ, ເກາົຫລີໃຕ,້ ໄຕຫ້ວນັ; ຕະຫລາດພາກພ້ືນເອີ

ລບົ ກວມປະມານ 30% (ທງັໃນກຸມ່ ອີຢູ ແລະ ກຸມ່ຕະຫລາດອື່ ນ ເຊ່ັນ: ນໍເວ, ສະວດິເຊແີລນ ແລະ

ລດັເຊຍ); ໂອເຊອານີ ກວມປະມານ 10% ແລະ ຕະຫລາດທະວບີອາເມລິກາ ແລະ ອາຟລິກກາ

ກວມ 3-4%.

- ຕະຫລາດນາໍເຂ້ົາ: ອາຊຍີງັແມນ່ຕະຫລາດນາໍເຂ້ົາຕ ົນ້ຕໍ ທ່ີກວມປະມານ 75%, ນາໍເຂ້ົາຈາກ

ຕະຫລາດເອລີບົ ປະມານ 18-19%, ຕະຫລາດອາເມລິກາ ປະມານ 2-3% ແລະ ຈາກໂອເຊອານີ

ແລະ ອາຟລິກກາ ກວມປະມານ 2-3%, ໂດຍເພ່ີມການນາໍເຂ້ົາເຄື່ ອງອປຸະກອນການຜະລິດ ສາໍລບັ

ຂະແໜງອດຸສາຫະກາໍຕາມໂຄງການລງົທຶນ; ຫລດຸຜອ່ນການນາໍເຂ້ົາວດັຖດຸບິ ເພ່ືອຊຸກຍູກ້ານຜະລິດ

ພາຍໃນໃຫກ້ວມອດັຕາສວ່ນສງູຂຶນ້.
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4). ການດດັສມົ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລາຄາ:

ສາ້ງອງົກອນຊບັພະຍາກອນຕະຫລາດ ເພ່ືອຄ ົນ້ຄວາ້, ວໄິຈ, ຕດິຕາມ ສະພາບການສະໜອງ

ແລະຄວາມຕອ້ງການ ຫລື ຄາດຄະເນເຫດການລວ່ງໜາ້ຂອງຕະຫລາດ (ສິນຄາ້ ແລະ ລາຄາ) ໃຫ້

ເປັນລະບບົທ່ີເຊື່ ອຖໄືດ້ ໃນແຕລ່ະໄລຍະ; ຄຸມ້ຄອງລາຄາໃຫມ້ສີະຖຽນລະພາບ ຫືຼ ອາດເໜັງຕງີໄດ້

ແຕໃ່ນລະດບັທ່ີສາມາດຄວບຄມຸ ແລະ ບ່ໍກະທບົຕ່ໍຊວີິດການເປັນຢູຂ່ອງປະຊາຊນົ.

[3]. ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຈດຸສມຸ:

ຊຸກຍູຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຫນັອດຸສາຫະກາໍຕດັຫຍິບໃຫທ້ນັສະໄໝ ມນູຄາ່ 38 ຕືກ້ບີ,

ໂຮງງານຜະລິດນ ໍາ້ຕານ, ໂຮງງານປງຸແຕງ່ເຫັຼກຮບູປະພນັ, ໂຮງງານປງຸແຕງ່ຢາງພາລາເພ່ືອສ ົ່ງອອກ,

ໂຮງງານຝານໄມເ້ຮັດເຈຍ້ເພ່ືອສ ົ່ງອອກ (ບໍລິສດັ OJI), ໂຮງງານປງຸແຕງ່ທອງຜະລິດສາຍໄຟ,

ໂຮງງານປງຸແຕງ່ກາເຟ ແລະ ສບືຕ່ໍຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໂຄງການຊືເ້ຄື່ ອງກວດກາສນິຄາ້ດວ້ຍລະບບົສາຍ

ແສງເປັນໂຄງການກູຢື້ມຈາກ ສປ ຈນີ ໃນມນູຄາ່ 1.683 ຕື້ກບີ; ໂຄງການສາ້ງເຂດອດຸສາຫະກາໍ,

ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະ ທງັຢູນ່ະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ແລະ ຢູເ່ຂດອື່ ນໆ ມນູຄາ່ 654 ຕືກ້ບີ ແຫງ່ທຶນ

ຈາກງບົປະມານລດັ ແລະ ທຶນກູຢື້ມຈາກປະເທດຍປີຸ່ນ ແລະ ໂຄງການຈດັຫາຕະຫລາດຈາໍໜາ່ຍ

ສນິຄາ້ຂອງລາວ ແລະ ອື່ ນໆ.

[4]. ມາດຕະການ:

1). ນາໍໃຊເ້ຕັກນກິ ແລະ ເຕັກໂນໂລຍທ່ີີທນັສະໄໝ ເຂ້ົາໃນຂະບວນການຜະລິດ ເປັນຕ ົນ້

ແມນ່ ການປງຸແຕງ່ເພ່ືອຍກົສງູຄນຸນະພາບສນິຄາ້ສ ົ່ງອອກ ໃຫມ້ມີນູຄາ່ສງູຂຶນ້ ແລະ ສາມາດແຂງ່ຂນັ

ໄດ.້

2). ນະໂຍບາຍສ ົ່ງເສມີການຜະລິດເປັນສນິຄາ້, ລາຄາ ແລະ ສິນເຊື່ ອ:

 ດງຶດດູການລງົທຶນ ແລະ ນາໍໃຊກ້າໍລງັແຮງສງັລວມ ຂອງທກຸພາກສວ່ນເສດຖະກດິເຂ້ົາ

ໃສກ່ານກໍ່ສາ້ງພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ ເປັນຕ ົນ້ການສາ້ງຕະຫລາດປະເພດຕາ່ງໆເຊ່ັນ: ຕະຫລາດຂາຍຍກົ-

ຂາຍຍອ່ຍຜນົຜະລິດກະສກິາໍ, ຕະຫລາດຊນົນະບດົ, ຕະຫລາດຊາຍແດນ; ສາ້ງລະບບົສາງ, ສິ່ ງອາໍ

ນວຍຄວາມສະດວກໃນການເກບັຮກັສາ ແລະ ປງຸແຕງ່ຜນົຜະລິດຫລງັເກບັກຽ່ວ.

 ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄ ົນ້ຄວາ້ສາ້ງກອງທຶນຄ ໍາ້ປະກນັລາຄາສນິຄາ້ກະສິກາໍຕ ົນ້ຕໍ; ສາ້ງກຸມ່ ຫລື

ຫວົໜວ່ຍເສດຖະກດິຮວ່ມມຂືອງປະຊາຊນົ ໂດຍນາໍໃຊຮ້ບູການບໍລິການຜກູພນັສອງສ ົນ້ ລະຫວາ່ງຜູ້

ຜະລິດ ແລະ ຜູລ້ງົທຶນເກບັຊື.້ ຄຸມ້ຄອງຕະຫລາດສນິຄາ້ ແລະ ລາຄາເພ່ືອຮກັສາສະຖຽນລະພາບ

ຂອງເສດຖະກດິ ແລະ ປກົປ້ອງຜູຊ້ມົໃຊ.້

 ສາ້ງກນົໄກ, ນະໂຍບາຍທາງດາ້ນການເງນິ-ສນິເຊື່ ອ ໃຫເ້ປັນລະບບົ ເພ່ືອອາໍນວຍຄວາມ

ສະດວກແກທ່ລຸະກດິການນາໍເຂ້ົາ-ສ ົ່ງອອກ. ເພ່ີມທະວກີນົໄກປະສານງານລະຫວາ່ງ ຂະແໜງການທ່ີ

ມໜີາ້ທ່ີຊຸກຍູ້ ສ ົ່ງເສມີການຜະລິດ ແລະ ການຄາ້ໃຫມ້ຄີວາມເປັນເອກະພາບກນັ. ອາໍນວຍຄວາມສະ

ດວກ, ຊຸກຍູສ້ ົ່ງເສມີໃຫກ້ານຜະລິດຕດິພນັກບັການຈາໍໜາ່ຍ (ຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ)

ຕ ັງ້ແຕຫ່ວົທີ.

 ນາໍໃຊທ້ກຸຮບູການສ ົ່ງເສມີການສ ົ່ງອອກໃຫມ້ປີະສິດທິຜນົ ເຊ່ັນ: ການຈດັວາງສະແດງສນິ

ຄາ້ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ, ໂຄສະນາສນິຄາ້ໂດຍຜາ່ນພາຫະນະ ສື່ ມວນຊນົທກຸຮບູແບບ
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ລວມທງັຜາ່ນສະຖານທດູລາວຢູຕ່າ່ງປະເທດ, ຜູຕ້າງໜາ້ການຄາ້, ການຈດັຝຶກອບົຮມົສະໜອງຂໍມ້ນູ

ໃຫນ້ກັທລຸະກດິ, ເປີດກວາ້ງຕະຫລາດຈາໍໜາ່ຍ ແລະ ພດັທະນາຍີ່ ຫຍໍຂ້ອງສນິຄາ້ໃຫໄ້ດມ້າດຕະຖານ

ສາກນົ.

3). ສາ້ງບກຸຄະລາກອນ ແລະ ການຝຶກອບົຮມົ:

 ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກສ່ະພາອດຸສາຫະກາໍ-ການຄາ້ແຫງ່ຊາດ; ບາໍລງຸສາ້ງພະນກັງານ,

ກາໍມະກອນທ່ີມສີມີຮືບັໃຊໃ້ຫແ້ກກ່ດິຈະກາໍການຜະລິດ, ທລຸະກດິ ແລະ ການນາໍເຂ້ົາ-ສ ົ່ງອອກ.

 ເອົາໃຈໃສຈ່ດັຕ ັງ້ການຝຶກອບົຮມົ ການສາໍມະນາໃຫແ້ກນ່ກັທລຸະກດິ ແລະ ທກຸພາກສວ່ນ

ເສດຖະກດິ ໂດຍສະເພາະແມນ່ຄວາມຮູ້ ເຕັກນກິດາ້ນການຕະຫລາດ, ດາໍເນນີທລຸະກດິໃນກນົໄກເສດ

ຖະກດິຕະຫລາດ ແລະ ການເຊື່ ອມໂຍງເສດຖະກດິກບັສາກນົ; ຄວາມຮູທ້າງດາ້ນລະບຽບກດົໝາຍ

ທລຸະກດິ.

4). ດາ້ນນຕິກິາໍ ແລະ ລະບຽບກດົໝາຍ: ຫນັເອົາການຄຸມ້ຄອງອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້

ເຂ້ົາສູກ່ານຄຸມ້ຄອງຕາມລະບຽບການ, ກດົໝາຍ ແລະ ໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັສະພາບການຂະຫຍາຍຕວົ

ຂອງເສດຖະກດິ ທງັພາຍໃນ ແລະ ສາກນົເທ່ືອລະກາ້ວ, ໂດຍການຄ ົນ້ຄວາ້ ປບັປງຸ ແລະ ສາ້ງໃໝ່

ບນັດາຂໍກ້າໍນດົ, ລະບຽບການ ແລະ ນຕິິກາໍຕາ່ງໆ ແລະ ປະຕິບດັຢາ່ງເປັນເອກະພາບ.

5). ດງຶດດູການລງົທຶນທ່ີມຄີນຸນະພາບຈາກຕາ່ງປະເທດ, ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ການລງົທຶນທ່ີລວມ

ເອົາເງ ື່ອນໄຂທ່ີຍຕຸທິາໍ ແລະ ສອດຄອ່ງກບັຂໍກ້າໍນດົດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ, ສມຸໃສກ່ານລງົທຶນທ່ີສາ້ງ

ເງ ື່ອນໄຂໃນການປະກອບອາຊບີ ແລະ ສະໜອງຄວາມຮູທ້າງດາ້ນເຕັກໂນໂລຢີທ່ີທນັສະໄໝໃຫແ້ກ່

ປະຊາຊນົໃນເຂດທອ້ງຖິ່ນ.

2.1.3. ພະລງັງານ-ບ່ໍແຮ່

[1]. ທິດທາງ:

ຂະແໜງພະລງັງານ-ບ່ໍແຮ ່ ແມນ່ໜ່ຶງໃນຂະແໜງການຍດຸທະສາດທ່ີສາໍຄນັທງັໃນສະເພາະໜາ້ 

ແລະຍາວນານ, ເປັນຂະແໜງສະໜອງແຫລງ່ພະລງັງານ ແລະ ສະສມົທຶນຮອນໃຫແ້ກກ່ານພດັທະ

ນາປະເທດ, ການຜະລິດ, ທລຸະກດິ ແລະ ຮບັໃຊສ້ງັຄມົ; ຍກົລະດບັຊວີດິການເປັນຢູຂ່ອງປະຊາຊນົ 

ແລະ ກາຍເປັນແຫລງ່ໝ້ໍໄຟທ່ີສາໍຄນັຂອງອາຊຽນ, ເປັນຫວົຈກັທ່ີສາໍຄນັໃນການຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ 

ແລະ ທນັສະໄໝ; ການຂະຫຍາຍແຫລງ່ໄຟຟ້າ ແລະບ່ໍແຮ ່ ຕດິພນັກບັການປກົປກັຮກັສາທາໍມະ

ຊາດ-ສິ່ ງແວດລອ້ມໃຫຍ້ນືຍງົ ແລະ ຮບັປະກນັການນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ, ແຫຼງ່ນ ໍາ້ບ່ໍໃຫ້

ບກົແຫງ້ ແລະ ນາໍໃຊແ້ຮທ່າດຢາ່ງມປີະສດິທິຜນົ.

ການພດັທະນາຂະແໜງໄຟຟ້າແມນ່ເລ່ັງໃສ່ ນາໍໃຊ,້ ພດັທະນາ ແລະຂະຫຍາຍແຫຼງ່ຜະລິດ

ໄຟຟ້າຈາກພະລງັງານນ ໍາ້, ຖາ່ນຫີນ, ພະລງັງານທດົແທນທ່ີເປັນມດິກບັສີ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສາມາດ

ແຂງ່ຂນັໄດ;້ ຂະຫຍາຍລະບບົສາຍສ ົ່ງໄຟຟ້າ ເພ່ືອຕອບສະໜອງ 2 ເປ້ົາໝາຍ ຄ:ື ສະໜອງໄຟຟ້າ

ໃຫແ້ກກ່ານພດັທະນາ ພາຍໃນປະເທດແລະເປັນສິນຄາ້ສ ົ່ງອອກ. ການພດັທະນາຂະແໜງບ່ໍແຮ່ ແມນ່

ສມຸໃສກ່ານສາໍຫລວດ, ການສາ້ງແຜນທ່ີທໍລະນສີາດແຮທ່າດຂ ັນ້ພ້ືນຖານ ແລະ ດາໍເນນີການຊອກຄ ົນ້

ຕລີາຄາຈດຸປະກດົແຮທ່າດ, ປະລິມານສະສມົ ແລະ ຄນຸນະພາບ ຂອງແຮທ່າດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະ

ເທດເພ່ືອເປັນຂໍມ້ນູພ້ືນຖານແກກ່ານລງົທຶນ; ຊຸກຍູ,້ ດງຶດດູແຫຼງ່ທຶນຈາກສາກນົ ເພ່ືອລງົທຶນຂດຸຄ ົນ້,
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ປງຸແຕງ່ຍກົຄນຸນະພາບຂອງແຮທ່າດ ດວ້ຍການສາ້ງຕ ັງ້ໂຮງງານຫຼອມແຮໃ່ຫເ້ປັນຜະລິດຕະພນັສາໍ

ເລັດຮບູ ຫືຼ ເຄິ່ ງສາໍເລັດຮບູແນໃສຫຸຼ່ດຜອ່ນການສ ົ່ງອອກແຮທ່າດເປັນວດັຖດຸບິໃນປະຈບຸນັ ແລະ ຢດຸ

ເຊົາຢາ່ງສິ້ນເຊງີໃນຕ່ໍໜາ້.

[2]. ຄາດໝາຍຕ ົນ້ຕໍ:

1). ເຂື່ ອນໄຟຟ້າ:

ສມຸໃສພ່ດັທະນາໄຟຟ້ານ ໍາ້ຕກົຂະໜາດກາງ ແລະ ຂະໜາດໃຫຍ່ ຢູເ່ຂດພາກເໜືອ-ກາງ-ໃຕ້

ເພ່ືອສະໜອງໄຟຟ້າຮບັໃຊພ້າຍໃນໃຫພ້ຽງພໍໃນປີ 2012; ສູຊ້ນົສາໍເລັດໂຮງງານຜະລິດໄຟຟ້າ 8

ແຫງ່ ໃນໄລຍະແຜນການ 5 ປີ (2011-2015) ລວມກາໍລງັຕດິຕ ັງ້ 2862 MW, ສາມາດຜະລິດພະ

ລງັງານໄດປ້ະມານ 15.321 GWH ຕ່ໍປີ ແລະ ຊຸກຍູໃ້ຫໄ້ດເ້ລ່ີມກໍ່ສາ້ງໃໝອ່ກີ 10 ໂຄງການ ລວມ

ກາໍລງັການຜະລິດ 5.015 MW ມນູຄາ່ກໍ່ສາ້ງປະມານ 11.295 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ.

2). ສາຍສ ົ່ງໄຟຟ້າ:

ສູຊ້ນົຂະຫຍາຍສາຍສ ົ່ງແຮງດນັກາງ 22 Kv ແລະ ໄຟຟ້ານອກລະບບົ (off-grid) ໄປສູ່

ເຂດຊນົນະບດົຫາ່ງໄກສອກຫີຼກ ບອ່ນທ່ີຍງັບ່ໍມໄີຟຟ້າ ເພ່ືອຮບັປະກນັໃຫໄ້ດ້ 80% ຂອງຈາໍນວນ

ຄອບຄວົໃນທົ່ວປະເທດໃຫມ້ໄີຟຟ້າໃຊ ້ໃນປີ 2015; ສູຊ້ນົໃຫສ້າໍເລັດການເຊື່ ອມຕ່ໍສາຍສ ົ່ງພາກເໜືອ-

ກາງ ແລະ ພາກໃຕເ້ຂ້ົາກນັດວ້ຍລະບບົແຮງດນັ 115 Kv ເພ່ືອສາມາດດນຸດຽ່ງການຕອບສະໜອງ

ຄວາມຕອ້ງການໄຟຟ້າ; ສູຊ້ນົໃຫສ້າໍເລັດການເຊື່ ອມໂຍງລະບບົສາຍສ ົ່ງກບັບນັດາປະເທດໃກຄ້ຽງ

ໂດຍສະເພາະໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ດວ້ຍລະບບົແຮງດນັ 500 Kv.

3). ຂດຸຄ ົນ້ ແລະ ປງຸແຕງ່ແຮທ່າດ:

ສູຊ້ນົສາ້ງແຜນທ່ີທໍລະນສີາດ-ບ່ໍແຮມ່າດຕາສວ່ນ 1/200.000 ໃຫສ້າໍເລັດຢາ່ງໜອ້ຍ 75%

ຂອງເນືອ້ທ່ີທ ົ່ວປະເທດ ແລະ ມາດຕາສວ່ນ 1/50.000 ໃຫສ້າໍເລັດຢູເ່ຂດທ່ີມເີງ ື່ອນໄຂຈາໍນວນໜ່ຶງ;

ສູຊ້ນົໃຫໄ້ດຂ້ດຸຄ ົນ້-ປງຸແຕງ່ບນັດາແຮທ່າດສາໍຄນັ ໃຫເ້ປັນຜະລິດຕະພນັສາໍເລັດຮບູ ຫືຼ ເຄິ່ ງ

ສາໍເລັດຮບູກອ່ນການຈາໍໜາ່ຍ ເຊ່ັນ: ໂຄງການຂດຸຄ ົນ້ຖາ່ນຫີນລິກໄນ ສະໜອງໃຫໂ້ຮງງານໄຟຟ້າ

ຄວາມຮອ້ນຫງົສາ ປະມານ 13 ລາ້ນໂຕນຕ່ໍປີ, ຂດຸຄ ົນ້ເກອືກາລີ ເມອືງໄຊທານີ ຂະໜາດ 1 ແສນ

ໂຕນຕ່ໍປີ ແລະຈະຂະຫຍາຍເປັນ 5 ແສນໂຕນຕ່ໍປີ, ຂດຸຄ ົນ້ ແລະ ປງຸແຕງ່ເກອືກາລີ ບາ້ນນາຫງົ

ເມອືງທາ່ແຂກ ແຂວງຄາໍມວ່ນ ຂະໜາດ 1 ແສນໂຕນຕ່ໍປີ ແລະ ຄາດວາ່ຈະຂດຸຄ ົນ້ເພ່ີມເຕມີທ່ີເມອືງ

ໜອງບກົ, ປຸ່ງແຕງ່ທອງແຜນ່ (86.200 ໂຕນຕ່ໍປີ), ຄາໍແທງ່ (6 ໂຕນຕ່ໍປີ), ຖາ່ນຫີນ

728.000 ໂຕນຕ່ໍປີ, ທອງຝຸນ່ 298.000 ໂຕນຕ່ໍປີ ແລະ ຫີນກາວ (600.000 ໂຕນຕ່ໍປີ).

ສູຊ້ນົໃຫໄ້ດກ້ໍ່ສາ້ງໂຮງງານຫຼອມເຫັຼກ²¾¡-ÀÎõºຢູເ່ມອືງວງັວຽງ ແລະ ໂຮງງານປງຸແຕງ່ອາລູ

ມນີາຢູ່-À¢©-ພາກໃຕ,້ ໂຄງການຂດຸຄ ົນ້ປງຸແຕງ່ຫີນກາວ ແຂວງຄາໍມວ່ນ ແລະ ສະຫວນັນະເຂດ, ໂຄງ

ການຂດຸຄ ົນ້ຖາ່ນຫີນ ແຂວງຊຽງຂວາງ, ໂຄງການຂດຸຄ ົນ້ເຫັຼກຂະໜາດນອ້ຍ ຜ ົງ້ສາລີ, ໂຄງການຂດຸ

ຄ ົນ້ແຮກ່ ົ່ວ ແລະ ອື່ ນໆ.

[3]. ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຈດຸສມຸ:

ສບືຕ່ໍຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຕາຂາ່ຍ 22 kv ຢູ່ 6 ໜູບ່າ້ນ, ເມອືງສຂຸມຸາ, ແຂວງຈາໍປາ

ສກັ ມນູຄາ່ 8,5 ຕື້ກບີ ເປັນງບົປະມານຂອງລດັໃຫສ້າໍເລັດໃນປີ 2012; ສ ົ່ງເສມີບນັດາໂຄງການທ່ີ

ໄດເ້ຊັນສນັຍາ (PDA) ແລວ້ ໃຫໄ້ດລ້ງົມກືໍ່ສາ້ງ ເຊ່ັນ: ໂຄງການນ ໍາ້ງ ື່ມ 3 ມນູຄາ່ 8.916 ຕື້ກບີ
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ໃຫສ້າໍເລັດກອ່ນປີ 2016; ໂຄງການຕາຂາ່ຍໄຟຟ້າແຮງສງູ 500 kv ພາກເໜືອ 10 ແຂວງ ມນູຄາ່

535,50 ຕືກ້ບີ, ນອກນີ້ ຍງັມໂີຄງການຂດຸຄ ົນ້ບ່ໍແຮຕ່າ່ງໆ ເຊ່ັນ: ໂຄງການຊາລາໂກ(ຂດຸຄ ົນ້ບກົຊດິ)

ແຂວງຈາໍປາສກັ ແລະ ປງຸແຕງ່ອາລມູນິາ ແຂວງອດັຕະປື, ໂຄງການພເູບຍ້ມາຍນງິ, ບ່ໍຄາໍ ແລະ

ທອງເຊໂປນ ແລະ ໂຄງການອື່ ນໆ.

[4]. ມາດຕະການ:

1). ການລະດມົທຶນເຂ້ົາສູກ່ານພດັທະນາ:

 ເອົາໃຈໃສຂ່ນົຂວາຍທຶນຊວ່ຍເຫືຼອ ຫືຼ ກູຢື້ມດອກເບຍ້ຕ ໍາ່ຈາກຕາ່ງປະເທດ ແລະ ນາໍໃຊ້

ຢາ່ງມ ີ ປະສດິທິຜນົເຂ້ົາໃນການພດັທະນາພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງດາ້ນໄຟຟ້າ, ລງົທຶນພດັທະນາແຮທ່າດ

ທ່ີເຫັນວາ່ມທີາ່ແຮງ ໂດຍເນັນ້ໃສເ່ຮັດໃຫພ້າກລດັໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດສງູສດຸ, ຄຽງຄູກ່ບັການລະດມົ

ການລງົທຶນຈາກທກຸພາກສວ່ນເສດຖະກດິຂອງສງັຄມົ.

2). ການນາໍໃຊເ້ຕັກນກິໃໝໃ່ນການສາໍຫລວດ, ຂດຸຄ ົນ້ ແລະ ປງຸແຕງ່:

 ຫນັການຂດຸຄ ົນ້, ປງຸແຕງ່ແຮທ່າດເຂ້ົາສູລ່ະບຽບການ, ກດົໝາຍ, ຮບັປະກນັຜນົປະໂຫຍດ

ສງູສດຸ ໃຫຊ້າດ ແລະ ປະຊາຊນົ, ດາໍເນນີມາດຕະການຕາ່ງໆ ຕ່ໍພາກສວ່ນກະທາໍຜິດກດົໝາຍທລຸະ

ກດິແຮທ່າດ.

 ຫນັຊບັສນິເປັນທຶນໃນໂຄງການໄຟຟ້າ ແລະ ບ່ໍແຮຈ່າໍນວນໜ່ຶງທ່ີເຫັນວາ່ມຂໍີມ້ນູຄບົຖວ້ນ

ເຊິ່ ງລດັຖະບານຈະໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດສງູສດຸ.

3). ການປບັປງຸລະບຽບການ ແລະ ກດົໝາຍ:

 ສມຸໃສປ່ບັປງຸນະໂຍບາຍ, ກດົໝາຍ, ລະບຽບການ, ກນົໄກ ແລະ ຂ ັນ້ຕອນການປະສານ

ງານ, ການຄ ົນ້ຄວາ້ເອກະສານຂອງອງົການບໍລິຫານໃຫກ້ະທດັຮດັວອ່ງໄວ ແລະ ໂປ່ງໃສ ເພ່ືອດງຶດດູ

ການລງົທຶນ ເຂ້ົາສູຂ່ະແໜງການນບັມ ືນ້ບັຫຼາຍຂຶນ້.

 ຫນັແຜນຍດຸທະສາດໃຫກ້າຍເປັນແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດເພ່ືອສາມາດຈດັຕ ັງ້ປະ

ຕບິດັໃຫເ້ກດີຜນົເປັນຈງິ.

4). ການຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ, ພດັທະນາບກຸຄະລາກອນ:

 ນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ, ແຫຼງ່ນ ໍາ້, ແຫຼງ່ແຮທ່າດ ຢາ່ງມປີະສິດທິຜນົ ແລະ ຄຸມ້

ຄາ່ ໂດຍຕິດພນັກບັການປກົປກັຮກັສາທາໍມະຊາດ-ສິ່ ງແວດລອ້ມໃຫຍ້ນືຍງົ.

 ກໍ່ສາ້ງບກຸຄະລາກອນໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງ, ຮບັປະກນັທາງດາ້ນປະລິມານ ແລະ ຄນຸນະ

ພາບ ເປັນຕ ົນ້ ໃນຂະແໜງທໍລະນສີາດ-ບ່ໍແຮ.່

 ປບັປງຸກງົຈກັການຈດັຕ ັງ້ຂອງຂະແໜງການໃຫມ້ຄີວາມສອດຄອ່ງ, ຍກົປະສດິທິພາບການ

ປະຕິບດັວຽກງານຂອງພະນກັງານທກຸຂ ັນ້ ທງັໃນລະດບັສນູກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນເພ່ືອເປັນເຈົ້າການ

ພດັທະນາຂະແໜງການໃຫມ້ກີານຂະຫຍາຍຕວົໄວ.

5). ໃຫສ້າໍປະທານແກບໍ່ລິສດັເພ່ືອດາໍເນນີການຂດຸຄ ົນ້ບ່ໍແຮບ່ນົພ້ືນຖານຂອງຄວາມໂປ່ງໃສ,

ປະຕິບດັຕາມມາດຖານສາກນົ ແລະ ສາ້ງຜນົປະໂຫຍດສງູສດຸໃຫແ້ກປ່ະເທດຊາດ.



119

2.1.4. ໂຍທາທິການ-ຂນົສ ົ່ງ

[1]. ທິດທາງ:

ສືບຕ່ໍພດັທະນາຂະແໜງໂຍທາທິການ ແລະ ຂນົສ ົ່ງ ໃຫເ້ປັນປາຍແຫລມ, ເປັນປດັໄຈພ້ືນ

ຖານຂອງການຍກົປະສິດທິຜນົ ຂອງການຜະລິດທລຸະກດິ, ສາ້ງບາດກາ້ວ ແລະ ປພ້ືູນໃຫແ້ກກ່ານ

ຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝ, ອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກກ່ານເຄື່ ອນໄຫວການຈລໍະ

ຈອນສນິຄາ້ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໃຫໄ້ດໂ້ລງ່ລຽ່ນ ແລະ ຮບັປະກນັການປ້ອງກນັຊາດປ້ອງກນັ

ຄວາມສະຫງບົ. ເຊື່ ອມໂຍງກບັພາກພ້ືນ ຢາ່ງສະດວກສະບາຍ, ສາ້ງປະເທດໃຫກ້າຍເປັນແລວເສດ

ຖະກດິເໜືອ-ໃຕ,້ ຕາເວັນອອກ-ຕາເວັນຕກົ.

[2]. ຄາດໝາຍຕ ົນ້ຕໍ:

1). ການກໍ່ສາ້ງເສ້ັນທາງ ແລະ ການຂນົສ ົ່ງທາງບກົ:

 ພດັທະນາບນັດາຕາຫນາ່ງຄມົມະນາຄມົຂນົສ ົ່ງ ເຊື່ ອມໂຍງເສ້ັນທາງພາຍໃນປະເທດກບັບນັ

ດາປະເທດໃກຄ້ຽງ ຕາມແລວເສດຖະກດິໃນລະດບັພາກພ້ືນ, ແລວເສດຖະກດິເຫນອື-ໃຕ,້ ຕາເວັນ

ອອກ-ຕາເວັນຕກົ ໃຫໄ້ດມ້າດຖານສາກນົ, ກໍ່ສາ້ງທາງດວ່ນ ໂດຍໃນໄລຍະ 5 ປີ ໃຫບ້ນັລໄຸດ້

920 ກໂິລແມດັ.

 ສູຊ້ນົກໍ່ສາ້ງເສ້ັນທາງຫຼວງຂອງເມອືງ, ທາງຊນົນະບດົທ່ີເຊື່ ອມເຂ້ົາໃສເ່ຂດຈດຸສມຸ ແລະ ກຸມ່

ບາ້ນພດັທະນາຈາໍນວນໜ່ຶງ ໃຫເ້ປັນທາງປຫີູນທ່ີໄດມ້າດຕະຖານ ຫືຼ ໃຫສ້າມາດສນັຈອນໄປມາໄດ້

ຢາ່ງໜອ້ຍ ໜ່ຶງລະດ ູໃຫໄ້ດ ້100% ໃນປີ 2015.

 ສາ້ງບນັດາເສ້ັນທາງເຊື່ ອມໂຍງທ່ີສາໍຄນັ ແລະ ຈາໍເປັນຕ່ໍວຽປ້ອງກນັຊາດ-ປ້ອງກນັຄວາມ

ສະຫງບົ, ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ປກົປກັຮກັສາທາໍມະຊາດ, ແຫລງ່ຊວີະນາໆພນັ ແລະ ແຫລງ່ທອ່ງທຽ່ວ.

 ຍກົສງູຄນຸນະພາບການບໍລິການດາ້ນການຂນົສ ົ່ງ ແລະ ລະດບັຄວາມປອດໄພໃນການສນັ

ຈອນຂອງຜູໂ້ດຍສານ ແລະ ການຂນົສ ົ່ງສນິຄາ້ ເພ່ືອເພ່ີມບໍລິມາດຂນົສ ົ່ງໂດຍສານໃຫບ້ນັລຸ ປະມານ 

320 ລາ້ນຄນົ ເພ່ີມຂຶນ້ສະເລຍ່ແຕລ່ະປີ 9% ແລະ ບໍລິມາດຈລໍະຈອນໂດຍສານ ໃຫບ້ນັລຸ

18.000 ລາ້ນຄນົ/ກໂິລແມດັ, ເພ່ີມຂຶນ້ສະເລຍ່ແຕລ່ະປີ 10%; ສູຊ້ນົໃຫບໍ້ລິມາດການຂນົສ ົ່ງສິນຄາ້

ບນັລໄຸດ້ ປະມານ 23 ລາ້ນໂຕນ ຫືຼ ເພ່ີມຂຶນ້ສະເລຍ່ແຕລ່ະປີ ປະມານ 7%; ສູຊ້ນົເພ່ີມບໍລິມາດ

ຂນົສ ົ່ງຈລໍະຈອນສນິຄາ້ບນັລຸ ໃຫໄ້ດປ້ະມານ 2,2 ຕືໂ້ຕນ/ກໂິລແມດັ, ເພ່ີມຂຶນ້ສະເລຍ່ 7% ຕ່ໍປີ.

2). ການພດັທະນາການກໍ່ສາ້ງ ແລະ ການຂນົສ ົ່ງທາງນ ໍາ້:

 ສບືຕ່ໍເປີດກວາ້ງ ແລະ ປບັປງຸເສ້ັນທາງການເດນີເຮອືຕາມລາໍແມນ່ ໍາ້ຂອງ ແລະ ສາຂາ ໃຫ້

ມປີະສດິທິຜນົ ແລະ ມຄີວາມປອດໄພ, ຄຸມ້ຄອງພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງໃຫໄ້ດມ້າດຕະຖານສາກນົ ແລະ

ສາມາດຮກັສາສະພາບແວດລອ້ມ.

 ກໍ່ສາ້ງທາ່ເຮອືຕາມຈດຸຕາ່ງໆທ່ີເຫມາະສມົ ແລະ ຈາໍເປັນ, ສ ົ່ງເສມີໃຫບ້ນັດານກັລງົທຶນ

ເອກະຊນົເຂ້ົາມາມສີວ່ນຮວ່ມໃນການພດັທະນາການຂນົສ ົ່ງທາງນ ໍາ້ຢາ່ງກວາ້ງຂວາງ.

 ສບືຕ່ໍລະດມົທຶນໃນການກໍ່ສາ້ງບນັດາກດິຈະກາໍປ້ອງກນັຕາຝ ັ່ງເຈື່ອນຕາມລາໍແມນ່ ໍາ້ຂອງ

ແລະ ນ ໍາ້ສາຂາ ໂດຍສະເພາະແມນ່ຈດຸທ່ີມກີານເຊາະເຈື່ອນຮາ້ຍແຮງໃຫໄ້ດ້ 50%.
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 ກໍ່ສາ້ງລະບບົການຂນົສ ົ່ງອອກສູທ່ະເລຫວຽດນາມ (ຈງຸອາງ) ໃຫສ້າໍເລັດ.

3). ພດັທະນາການກໍ່ສາ້ງ ແລະ ການຂນົສ ົ່ງທາງອາກາດ:

 ປບັປງຸລະບບົການບໍລິການການບນິໃຫທ້ນັສະໄຫມຄບົຊຸດ, ນາໍໃຊເ້ຄື່ ອງບນິທ່ີທນັສະໄຫມ

ແລະ ຮບັປະກນັຄວາມປອດໄພສງູ, ປບັປງຸບນັດາບໍລິສດັການບິນໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງ ແລະ ສະ

ຫນອງການບໍລິການໃຫມ້ຄີນຸນະພາບຂຶນ້ກວາ່ເກົ່ າ ແລະ ເປີດກວາ້ງສາຍການບິນໄປສູຫ່ລາຍປະເທດ

ທງັອາຊ ີແລະ ຢໂູຣບ.

 ຄ ົນ້ຄວາ້ຍກົລະດບັ ແລະ ປບັປງຸສະຫນາມບນິພາຍໃນທ່ີມແີລວ້ໃຫໄ້ດມ້າດຕະຖານກວາ່

ເກົ່ າ; ຄ ົນ້ຄວາ້ສາ້ງສະຫນາມບນິໃຫມທ່ີ່ສາມາດຮອງຮບັເຄື່ ອງບນິປະເພດ Boeing 747 ຢູນ່ະຄອນ

ຫລວງວຽງຈນັ, ສະຫນາມບນິທ່ີສາມາດຮອງຮບັເຄື່ ອງບນິປະເພດ Boeing 737 ໃຫໄ້ດ້ 4 ແຫງ່

(ຫລວງພະບາງ, ຊຽງຂວາງ,ສະຫວນັນະເຂດ, ຈາໍປາສກັ), ຍກົລະດບັເດີ່ ນບນິ ບ່ໍແກວ້, ໄຊຍະບລີູ,

ຜົງ້ສາລີ, ຫວົພນັ, ສາລະວນັ ແລະ ອດັຕະປື ໃຫສ້າມາດຮອງຮບັເຄື່ ອງບນິຢາ່ງຫນອ້ຍຂະຫນາດ 30

ບອ່ນນ ັງ່ ໄດຢ້າ່ງມຄີນຸນະພາບ. ຮບັປະກນັຄວາມຕອ້ງການໃນການຂນົສ ົ່ງທາງອາກາດ ລະຫວາ່ງ

ລາວ ກບັບນັດາປະເທດໃນເຂດລຸມ່ແມນ່ ໍາ້ຂອງ (GMS) ແລະ ອາຊຽນ.

 ເພ່ີມເຄື່ ອງບນິຈາໍນວນຫນຶ່ ງ, ປບັປງຸພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງການບນິ ແລະ ຄນຸນະພາບການບໍລິ

ການຄນືໃຫມ,່ ຮບັປະກນັຄວມປອດໄພເວລາບນິ, ປບັປງຸບນັດາລະບບົການບນັຊາການບນິໃຫມ້ຄີວາມ

ທນັສະໄຫມ. ຂະຫຍາຍເສ້ັນທາງການບນິໃຫມຈ່າໍນວນຫນຶ່ ງ ດວ້ຍການຄ ົນ້ຄວາ້ເປີດສາຍການບນິໂດຍ

ກງົໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະໄກ ເພ່ືອເພ່ີມຈາໍນວນຜູໂ້ດຍສານເຂ້ົາ-ອອກ ແລະ ສາ້ງຄວາມສະດວກ

ໃຫແ້ກກ່ານທອ່ງທຽ່ວ.

 ສູຊ້ນົໃຫກ້ານຂນົສ ົ່ງໂດຍສານການບິນ ເພ່ີມຂຶນ້ປະມານ 8-10% ຕ່ໍປີ.

 ສູຊ້ນົເພ່ີມເຮອືບນິຜາ່ນນາ່ນຟ້າສະເລຍ່ ໃຫໄ້ດປ້ະມານ 4,5-6,5% ຕ່ໍປີ.

4). ການພດັທະນາການກໍ່ສາ້ງ ແລະ ການຂນົສ ົ່ງທາງລດົໄຟ:

 ສູຊ້ນົກໍ່ສາ້ງພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ ແລະ ການບໍລິການຕວົເມອືງ ໃຫສ້າໍເລັດ ຕື່ ມອີກ 21 ຕວົ

ເມອືງ.

 ກໍ່ສາ້ງທາງລດົໄຟ ພອ້ມດວ້ຍລະບບົໂຄງລາ່ງພ້ືນຖານທ່ີຄບົຊຸດ ແລະ ສາມາດໃຫບໍ້ລິການ

ໄດຢ້າ່ງມຄີນຸນະພາບ, ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂໃຫມ້ກີານຂນົສ ົ່ງສນິຄາ້ຜາ່ນແດນ ຫລື ລດົຂນົສ ົ່ງຕູສ້ນິຄາ້

(Container) ຫລາຍຂຶນ້, ຫນັຈາກການຂນົສ ົ່ງທາງລດົ ມາເປັນການຂນົສ ົ່ງທາງລດົໄຟ ເພ່ືອສາ

ມາດຫລດຸຕ ົນ້ທຶນການຂນົສ ົ່ງໄດ.້

 ສບືຕ່ໍເອົາໃຈໃສສ່າ້ງແຜນແມບ່ດົເພ່ືອສາໍຫລວດ, ອອກແບບກໍ່ສາ້ງ ແລະ ກາໍນດົແລວທາງ

ເຊື່ ອມຕ່ໍອະນພຸາກພ້ືນ ໂດຍສະເພາະແຕຈ່ດຸທ່ີມໃີນປະຈບຸນັໄປຫາສະຖານຢີູນ່ະຄອນຫລວງວຽງຈນັ

ແລະ ຂະຫຍາຍອອກສູທ່ະເລທາງດາ້ນຕາເວັນອອກ (ຫວຽດນາມ), ເຊື່ ອມຕ່ໍຈນີ ແລະ ເສ້ັນທາງຕດິ

ຈອດເຫນອື-ໃຕ.້

 ສາ້ງບດົວພິາກເສດຖະກດິເຕັກນກິທາງລດົໄຟແຕວ່ຽງຈນັ-ຊາຍແດນລາວ-ຈນີ ແລະ ແຕທ່າ່

ແຂກຫາປາກເຊ.

5). ການພດັທະນາຜງັເມອືງ ແລະ ນ ໍາ້ປະປາ:

 ປບັປງຸແຜນຜງັຊີນ້າໍລວມ, ກາໍນດົເຂດປກົປກັຮກັສາມລໍະດກົທາງສະຖາປດັຕິຍະກາໍ, ຕວົ
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ເມອືງ ແລະ ທິວທດັທາໍມະຊາດ, ສາ້ງແຜນຜງັເມອືງລະອຽດຂອງແຕລ່ະກຸມ່ບາ້ນໃນຕວົເມອືງ, ປບັປງຸ

ແລະ ກໍ່ສາ້ງຕາໜາ່ງເສ້ັນທາງໃນຕວົເມອືງໃຫໄ້ດມ້າດຕະຖານ ແລະ ເປັນລະບບົເຊື່ ອມຕ່ໍເຮັດໃຫ້

ການຈະໍຈອນມຄີວາມສະດວກ, ປອດໄພ, ປບັປງຸສະພາບແວດລອ້ມຕວົເມອືງຕິດພນັກບັການສາ້ງເຂດ

ສຂີຽວ ແລະ ສວນສາທາລະນະ, ຈດັສນັທ່ີພກັອາໄສທ່ີເໝາະສມົ ແລະ ຖກືຫຼກັສຂຸະອະນາໄມ.

 ສູຊ້ນົຫຸຼດຜອ່ນອບຸດັຕິເຫດໃນທອ້ງຖະໜນົ ໂດຍການເຮັດໃຫອ້ດັຕາການເສຍຊວີດິບ່ໍກາຍ 5

ຄນົຕ່ໍພາຫະນະ 10.000 ຄນັ.

 ສບືຕ່ໍປບັປງຸລະບບົນ ໍາ້ປະປາຢູບ່ນັດາຕວົເມອືງໃຫຍຂ່ອງແຕລ່ະແຂວງ ແລະ ສາມາດສະ

ໜອງນ ໍາ້ປະປາໃຫປ້ະຊາຊນົ ໃນຕວົເມອືງໃຫບ້ນັລໄຸດປ້ະມານ 65% ຂຶນ້ໄປຂອງຈາໍນວນປະຊາຊນົ

ທງັໝດົທ່ີອາໄສໃນຕວົເມອືງໃນ ທົ່ວປະເທດ.

 ກໍ່ສາ້ງລະບບົນ ໍາ້ປະປາຢູບ່ນັດາຕວົເມອືງນອ້ຍ ແລະ ກຸມ່ບາ້ນ ເພ່ືອຮບັປະກນັການສະ

ໜອງນ ໍາ້ປະປາທ່ີສະອາດ, ປອດໄພ ແລະ ມກີານບໍລິການທ່ີດີ ແລະ ຮບັປະກນັໃຫປ້ະຊາຊນົໄດຊ້ມົ

ໃຊຢ້າ່ງທ ົ່ວເຖງິ ແລະ ຍນືຍງົ.

6). ການບໍລິການຜາ່ນ:

 ສບືຕ່ໍປບັປງຸ, ສາ້ງ ແລະ ນາໍໃຊແ້ລວທາງເສດຖະກດິຕາເວັນອອກ-ຕາເວັນຕກົ ແລະ

ເຫນອື-ໃຕຂ້ອງອະນພຸາກພ້ືນແມນ່ ໍາ້ຂອງທ່ີຜາ່ນ ສປປ ລາວ ເຊ່ັນ: ທາງລດົໄຟຫນອງຄາຍ-ວຽງຈນັ,

ທາງລດົໄຟສງິກະໂປ-ຄນຸມງິ ທ່ີຜາ່ນ ສປປ ລາວ, ທາງລດົໄຟເຫນອືໃຕຕ້າມເສ້ັນທາງເລກທີ 13,

ທາງລດົໄຟສາຍຂວາງຫວ້ຍຊາຍ-ບ່ໍເຕັນ ແລະ ພຄູນູ-ຫນອງແຮດ ແຂວງຊຽງຂວາງ, ແລວທາງສາຍ

ຕ ັງ້ເຫນອືໃຕ ້ແລະ ບນັດາແລວທາງສາຍຂວາງຕາເວັນອອກ-ຕາເວັນຕກົ ແລະ ຍກົລະດບັສະຫນາມ

ບນິສາກນົ ແລະ ສະຫນາມບນິພາຍໃນປະເທດໃຫທ້ນັສະໄຫມຂຶນ້.

 ສບືຕ່ໍສາ້ງ ແລະ ຂະຫຍາຍເຂດເສດຖະກດິພິເສດຕາມບນັດາແລວທາງຜາ່ນຂອງພາກພ້ືນ

ແລະ ເຂດເສດຖະກດິຊາຍແດນ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ ສະຫວນັນະເຂດ-ເຊໂນ, ແດນສະຫວນັ ແຂວງສະ

ຫວນັນະເຂດ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ, ຫວ້ຍຊາຍ-ຕ ົນ້ເຜ້ີງ, ແກນ່ທາ້ວ ແຂວງໄຊຍະບລີູ, ບ່ໍເຕັນ 

ແຂວງຫລວງນ ໍາ້ທາ, ຫນອງແຮດ ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ສກຶສາຈດຸອື່ ນໆອີກທ່ີເຫມາະສມົ.

 ສບືຕ່ໍສາ້ງ ແລະ ປບັປງຸລະບບົບໍລິການພາລາທິການດາ້ນການຂນົສ ົ່ງ (Logistics) ຕາມ

ແລວເສດຖະກດິຕາເວັນອອກ-ຕາເວັນຕກົ ແລະ ແລວເໜືອ-ໃຕ້ (NR9, NR3, NR13), ພອ້ມທງັ

ສມຸໃສສ່າ້ງລະບບົໃຫມ້ຄີວາມຫລາກຫລາຍ ແລະ ທນັສະໄຫມຂຶນ້ ເປັນຕ ົນ້ ແມນ່ຂ ັນ້ຕອນເອກະສານ

ການອະນຍຸາດນາໍເຂ້ົາ-ສ ົ່ງອອກສນິຄາ້, ການເສຍພາສອີາກອນ, ການຂນົສ ົ່ງ ແລະ ນາໍໃຊຕູ້ສ້ນິຄາ້

(Container) ໃຫເ້ປັນລະບບົ ແລະ ມຄີວາມສະດວກວອ່ງໄວຂຶນ້.

[3]. ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຈດຸສມຸ:

 ໂຄງການທາງລດົໄຟຄວາມໄວສງູແຕບ່ໍ່ເຕັນ-ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ;

 ໂຄງການກໍ່ສາ້ງເສ້ັນທາງ 1A,1C,1D,1E,1F,1G,1H;

 ໂຄງການກໍ່ສາ້ງທາງ 15B ນາປງົ-ສາລະວນັ.

 ໂຄງການຍກົລະດບັທາງປຢູາງ 16A.

 ໂຄງການກໍ່ສາ້ງທາງດວ່ນນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ-ວງັວຽງ-ກາສີ-ຫຼວງພະບາງ.
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 ໂຄງການທະລ-ຸຍກົລະດບັທາງບາ້ນຫາດສາ-ນ ໍາ້ປຸ່ງ ແຂວງຜ ົງ້ສາລີ.

 ໂຄງການທະລ-ຸຍກົລະດບັທາງວຽງພຄູາ 3 ແຈ ເມອືງ-ປາກນ ໍາ້ມ ົງ້ລາ ແຂວງຫຼວງນ ໍາ້ທາ.

 ໂຄງການທະລ-ຸຍກົລະດບັທາງດາ່ນນ ໍາ້ກ ັນ່ - ບາ້ນປ່າຄາ່ໃຫຍແ່ຂວງຊຽງຂວາງ.

 ໂຄງການທະລ-ຸກໍ່ສາ້ງທາງແຕຫ່ວ້ຍນ ໍາ້ຈນູ-ວງັຕດັ ແຂວງອດັຕະປື.

 ໂຄງການຍກົລະດບັທາງເລກ 4 ແຕທ່າງເລກ 13 ເໜືອ-ໄຊຍະບລີູ-ປາກລາຍ-ແກນ່ທາ້ວ-

ນາຂາ່, ໃຫສ້າໍເລັດໃນປີ 2012.

 ໂຄງການກໍ່ສາ້ງຂວົຂາ້ມແມນ່ ໍາ້ຂອງສາກນົແຫງ່ທີ 3 ທາ່ແຂກ-ນະຄອນພະນມົ.

 ໂຄງການກໍ່ສາ້ງຂວົຂາ້ມແມນ່ ໍາ້ຂອງສາກນົແຫງ່ທີ 4 ຫວ້ຍຊາຍ-ຊຽງລາຍ.

 ໂຄງການກໍ່ສາ້ງຂວົຂາ້ມແມນ່ ໍາ້ຂອງ ເມອືງຊຽງເງນິ-ໄຊຍະບລີູ.

 ໂຄງການກໍ່ສາ້ງຂວົຂາ້ມນ ໍາ້ຂອງໂຄກເຂົາດໍ ປາກລາຍ.

 ໂຄງການປ້ອງກນັຕາຝ ັ່ງເຈື່ອນບາ້ນສີດອນແຍງ, ເມອືງຕ ົນ້ເຜ້ີງ, ແຂວງບ່ໍແກວ້.

 ສາໍຫລວດເສດຖະກດິເຕັກນກິສະໜາມບນິສາກນົແຫງ່ໃໝນ່ະຄອນຫຼວງ, ເຊໂນ.

 ໂຄງການພດັທະນາເທດສະບານແຂວງວຽງຈນັ, ແຂວງຜ ົງ້ສາລີ ແລະ ໂຄງການອື່ ນໆ.

[4]. ມາດຕະການ:

1). ການລະດມົທຶນເຂ້ົາສູກ່ານພດັທະນາພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ:

 ອອກແຮງຂນົຂວາຍແຫຼງ່ທຶນກູຢື້ມ ແລະ ຊວ່ຍເຫືຼອລາ້ຈາກພາຍໃນ ແລະຕາ່ງປະເທດ

ໂດຍສະເພາະ ເລ່ັງໃສແ່ຫຼງ່ທຶນທ່ີບ່ໍມເີງ ື່ອນໄຂຜກູມດັຫຼາຍ.

 ຜນັຂະຫຍາຍອອກກດົໝາຍສ ົ່ງເສມີການລງົທຶນອອກເປັນນະໂຍບາຍຕວົຈງິ ແລະ ກນົໄກ

ປະຕິບດັ ໃນແຕລ່ະກດິຈະການໃຫເ້ໝາະສມົເພ່ືອລະດມົການລງົທຶນຈາກເອກະຊນົພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງ

ປະເທດລງົທຶນເຂ້ົາໃນການພດັທະນາຂວົທາງ, ໂດຍສ ົ່ງເສມີຮບູການແບບ (BOT) ແລະ ຫນັຊບັສິນ

ເປັນທຶນ, ຍທຂ ນາໍໃຊທຶ້ນກູຢື້ມເປັນຈດຸໜກັ.

 ຂດຸຄ ົນ້ແຫຼງ່ລາຍຮບັໃນຂະແໜງ ຍທຂ ໃຫເ້ພ່ີມຂຶນ້, ເອົາໃຈໃສຄຸ່ມ້ຄອງລາຍຮບັທ່ີເກບັ

ໄດຈ້າກ ຜູທ່ີ້ຊມົໃຊພ້ື້ນຖານໂຄງລາ່ງໃຫດ້ີ ບ່ໍໃຫມ້ຊີອ່ງຫວາ່ງ ແລະ ຖກືຮ ົ່ວໄຫຼ ແລະ ກາໍນດົມາດຕະ

ການອນັເດັດຂາດຕ່ໍຜູທ່ີ້ລະເມດີ.

2). ປບັປງຸ ແລະ ນາໍໃຊລ້ະບຽບການກດົໝາຍທ່ີກຽ່ວຂອ້ງໃຫເ້ຂັມ້ງວດ:

 --ເພ່ີມທະວນີາໍໃຊຂໍ້ກ້າໍນດົ, ກດົລະບຽບ, ດາໍລດັ, ກດົໝາຍ ແລະ ມາດຕະຖານເຕັກນກິ

ຕາ່ງໆທ່ີຈາໍເປັນເຂ້ົາໃນການກໍ່ສາ້ງ, ປກົປກັຮກັສາພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງທ່ີໄດພ້ດັທະນາແລວ້, ເພ່ີມທະວີ

ການຄຸມ້ຄອງກວດກາດາ້ນມາດຖານຕ່ໍການກໍ່ສາ້ງ, ການນາໍໃຊພ້າຍໃນຂະແໜງ ຍທຂ. ມາດຕະຖານ

ການກໍ່ສາ້ງຕອ້ງຄາໍນງຶການຫຸຼດຜອ່ນຄວາມສຽ່ງຈາກໄພທາໍມະຊາດ.

 ຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົບນັດາໂຄງການທ່ີນາໍໃຊທຶ້ນລດັ, ທຶນກູຢື້ມ, ຊວ່ຍ

ເຫລືອລາ້ ໃຫເ້ຂ້ົາສູລ່ະບຽບກດົໝາຍ, ມປີະສດິທິຜນົໂປ່ງໃສ, ນາໍໃຊໄ້ປສູປ່ະຊາຊນົຢາ່ງແທຈ້ງິ.

3). ຫນັຂະແໜງ ຍທຂ ເປັນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝ, ນາໍໃຊເ້ຕັກນກິ, ເຕັກໂນໂລ

ຊໃີໝ່ ເຂ້ົາໃນການຂນົສ ົ່ງ, ສອ້ມແປງເຄຫາສະຖານ, ຂວົທາງ ແລະ ການບໍລິການການຂນົສ ົ່ງ.
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4). ສາ້ງ ແລະ ພດັທະນາຖນັແຖວນກັວຊິາການ ແລະ ບກຸຄະລາກອນຂະແໜງ ຍທຂ ໃຫ້

ພຽງພໍ ກບັຄວາມຕອ້ງການ, ຫລດຸຜອ່ນການນາໍໃຊນ້ກັວສິາວະກອນຈາກຕາ່ງປະເທດທ່ີບ່ໍຈາໍເປັນ, ປບັ

ປງຸໂຮງຮຽນ, ສະຖາບນັ ຍທຂ, ຝຶກອບົຮມົວຊິາການໃຫພ້ະນກັງານ ຍທຂ ຢູຂ່ ັນ້ຮາກຖານໃຫມ້ ີ

ຄວາມສາມາດສງູຂຶນ້.

2.1.5. ໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄມົມະນາຄມົ

[1]. ທິດທາງ:

ສ ົ່ງເສມີການພດັທະນາໂຄງລາ່ງພ້ືນຖານດາ້ນໄປສະນີ ໂທລະຄມົມະນາຄມົ ແລະ ໄອຊທີີ ທ່ີ

ມຄີວາມໄວສງູໃຫເ້ຕບີໃຫຍຂ່ະຫຍາຍຕວົ ເພ່ືອສາ້ງໃຫເ້ປັນຂະແໜງບໍລິການທ່ີທນັສະໄໝ, ເປັນຜູຂ້ບັ

ເຄື່ ອນອດັຕາຄວາມໄວຂອງການພດັທະນາເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົ ໃຫເ້ຂັມ້ແຂງ, ແລະ ກາຍເປັນ

ສນູກາງ (ໄອຊທີີ) ເຊື່ ອມໂຍງກບັອະນພຸາກພ້ືນ ແລະ ສາກນົ.

[2]. ຄາດໝາຍຕ ົນ້ຕໍ:

 ຂະຫຍາຍຕາໜາ່ງໄປສະນີ ໃຫໄ້ດທ້ກຸເມອືງໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ເຂດບາ້ນຈດຸສມຸທ່ີມ ີ

ເງ ື່ອນໄຂ, ໃນນີ້ ຂະຫຍາຍສະຖາບນັເງນິຝາກປະຢດັ ໃຫໄ້ດຫຼ້າຍກວາ່ 50% ຂອງຫອ້ງການໄປສະ

ນຊີ ັນ້ 2 ຫືຼ ໄປສະນຂີ ັນ້ເມອືງ ແລະ ໄປສະນເີຂດຈດຸສມຸທ່ີມກີານຂະຫຍາຍຕວົດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັ

ຄມົ, ສະໜອງສນິເຊື່ ອແກຜູ່ຜ້ະລິດຂະໜາດນອ້ຍ, ປ່ອຍເງນິກູແ້ກສ່ະມາຊກິ ແລະ ພະນກັງານລດັ

ວສິາຫະກດິຕາ່ງໆ.

 ຂະຫຍາຍຕາໜາ່ງ ແລະ ການບໍລິການໂທລະຄມົອອກສູຊ່ນົນະບດົໃຫໄ້ດ້ 90% ຂອງຈາໍ

ນວນ ບາ້ນທົ່ວປະເທດ ແລະ ກໍ່ສາ້ງລະບບົສາຍກາບໃຍແສງ ໃຫໄ້ດຕ້ື່ ມ 17.192 ກໂິລແມດັ.

 ຂະຫຍາຍຈາໍນວນເລກໝາຍໂທລະສບັ ຈາກ 7 ຕວົເລກເປັນ 8 ຕວົເລກ ເພ່ືອສມຸໃສຂ່ະ

ຫຍາຍການບໍລິການໂທລະສບັມຖືື ແລະ ຕ ັງ້ໂຕະ ໃຫໄ້ດ້ 80% ຂອງຈາໍນວນປະຊາກອນທງັໝດົ.

 ສູຊ້ນົສາ້ງລາຍຮບັວຊິາການຂອງ ອປທ ແຫງ່ຊາດ ໃຫໄ້ດ້ 175 ຕືກ້ບີ, ລາຍຮບັຂອງບນັ

ດາບໍລິສດັໄປສະນ ີແລະ ໂທລະຄມົ ໃຫໄ້ດ ້10 ພນັຕືກ້ບີ ແລະ ມອບພນັທະເຂ້ົາງບົປະມານໃຫໄ້ດ້

3 ພນັຕືກ້ບີ.

 ສາ້ງໃຫມ້ຜີະລິດຕະພນັໃໝຂ່ຶນ້ ໂດຍການນາໍໃຊເ້ຕັກໂນໂລຍທ່ີີທນັສະໄໝເຂ້ົາໃນການບໍລິ

ການຈດັສ ົ່ງເມແບບຄບົວງົຈອນ(Logistics), ການຊາໍລະຄາ່ບໍລິການໄປສະນດີວ້ຍບດັເຄຣດດິ

(Credit Cards), ຈດົໝາຍຜາ່ນທາງເອເລັກໂຕຣນກິ (E-mail) ແລະ ການບໍລິການດາ້ນການເງນິ

ຜາ່ນທາງໄປສະນີ ດວ້ຍຮບູແບບເອເລັກໂຕຣນກິ (E-post), ສາ້ງຕ ັງ້ລະບບົເອເລັກໂຕນກິແບບອອນ

ລາຍ ທົ່ວປະເທດ.

 ສາ້ງຄວາມເປັນເອກະພາບໃນການນາໍໃຊເ້ລກລະຫດັໄປສະນີ 5 ຕວົເລກ ທ່ີໄດນ້າໍໃຊໃ້ນ

ປະຈບຸນັ ໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັການກາໍນດົຂອງຜງັເມອືງ.

 ກໍ່ສາ້ງສະຖານກີວດກາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຄືນ້ຄວາມຖີ່ ຂອງວທິະຍຸ ໃຫໄ້ດ້ 3 ແຫງ່ ໃນທົ່ວ

ປະເທດ.
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 ກໍ່ສາ້ງປະຕເູຂ້ົາອອກສາກນົ ແລະ ສນູລວມອນິເຕແີນັດແຫງ່ຊາດ (Internet Gateway)

ໃຫໄ້ດ້ 2 ແຫງ່ ໃນທົ່ວປະເທດ.

 ພດັທະນາພາສາລາວ ເອເລັກໂຕນກິ ໃສອ່ປຸະກອນການສື່ ສານທກຸປະເພດ.

[3]. ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຈດຸສມຸ:

 ໂຄງການອປຸະກອນຄຸມ້ຄອງຄືນ້ຄວາມຖີ່ ແຫງ່ທຶນຊວ່ຍເຫືຼອລາ້ ຈາກ ສສ.ຫວຽດນາມ.

 ໂຄງການສາ້ງລະບບົຂໍມ້ນູເຕອືນໄພພິບດັຢູຂ່ ັນ້ສນູກາງ ແລະ ແຂວງ ທຶນຊວ່ຍເຫືຼອລາ້ ໃຫ້

ສາໍເລັດປີ 2015.

 ໂຄງການຂະຫຍາຍຕາໜາ່ງໂທລະຄມົມະນາຄມົ.

 ແລະ ໂຄງການອື່ ນໆ.

[4]. ມາດຕະການ:

1). ການນາໍໃຊເ້ຕັກນກິ-ເຕັກໂນໂລຊໃີໝ່ ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂອາໍນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫບ້ນັດາ

ຜູປ້ະກອບການໄປສະນ,ີ ໂທລະຄມົມະນາຄມົ ແລະ ໄອຊທີີ ໂດຍການພດັທະນາໂຄງລາ່ງ ແລະ ບໍລິ

ການທ່ີນາໍໃຊເ້ຕັກໂນໂລຍທ່ີີທນັສະໄໝ, ໃຫສ້ງັຄມົໄດຮ້ຽນຮູ້ ແລະ ຊມົໃຊກ້ານບໍລິການໄດຢ້າ່ງສະ

ດວກ ແລະ ທງັຮບັປະກນັຄນຸນະພາບ ແລະ ລາຄາສມົເຫດສມົຜນົ.

2). ການເຜີຍແຜ່ ແລະ ປບັປງຸນະໂຍບາຍ, ນຕິກິາໍ:

 ປບັປງຸບນັດານຕິກິາໍທ່ີຈາໍເປັນ ໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັສະພາບເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຂອງຍກຸໂລກາ

ພິວດັ; ເອົາໃຈໃສໂ່ຄສະນາເຜີຍແຜນ່ະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນຍດຸທະສາດການພດັທະນາໄປສະນໂີທລະ

ຄມົມະນາຄມົ ແລະ ໄອຊທີີໃຫສ້ງັຄມົຢາ່ງທົ່ວເຖງິ, ຕ່ໍເນື່ອງ ແລະ ເປັນປະຈາໍ.

 ຮບີຮອ້ນຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັບນັດາຄາດໝາຍຂາ້ງເທິງໃຫມ້ປີະສິດທິຜນົ, ຕດິຕາມກວດກາ, ປະ

ເມນີຜນົ ແລະ ສະຫຸຼບຖອດຖອນບດົຮຽນ ກຽ່ວກບັການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັແຜນຍດຸທະສາດເປັນແຕລ່ະ

ໄລຍະ.

3). ເພ່ີມທະວີການບໍາລຸງສ້າງພະນກັງານບກຸຄະລາກອນຂະແໜງໄປສະນ-ີໂທລະຄມົ ໃຫ້

ຫຍບັເຂ້ົາໃກກ້ບັສາກນົ, ມປີະລິມານພຽງພໍກບັຄວາມຕອ້ງການທງັໃນຂະແໜງການຂອງລດັ, ພາກທຸ

ລະກດິ, ຜູປ້ະກອບການ, ຜູໃ້ຫບໍ້ລິການໃຫທ້ ົ່ວສງັຄມົ.

2.1.6. ການເງນິ-ການທະນາຄານ ແລະ ຕະຫຼາດທຶນ

1). ການເງນິ:

[1]. ທິດທາງ:

ສາ້ງພ້ືນຖານການເງນິ-ເງນິຕາໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງ ແລະ ໂປ່ງໃສແນໃສປ່ະຕບິດັນະໂຍບາຍ

ເສດຖະກດິມະຫາພາກໃຫມ້ປີະສິດທິຜນົ ແລະ ມສີະຖຽນລະພາບ; ເພ່ີມທະວກີານຂດຸຄ ົນ້ ແລະ ນາໍ

ໃຊລ້າຍຮບັ ພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດຢາ່ງປະຢດັ ແລະ ມປີະສດິທິຜນົສງູ ເຂ້ົາໃນການພດັທະນາ

ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ, ສູຊ້ນົຫຸຼດຜອ່ນການຂາດດນຸງບົປະມານ ເທ່ືອລະກາ້ວ.

[2]. ຄາດໝາຍຕ ົນ້ຕໍ:



125

 ປະຕິບດັລາຍຮບັງບົປະມານທງັຫມດົສະເລຍ່ ໃນ 5 ປີ ໃຫບ້ນັລ ຸ 19-21% ຂອງGDP

ຂຶນ້ໄປ.

 ປະຕິບດັລາຍຈາ່ຍງບົປະມານສະເລຍ່ ໃຫບ້ນັລ ຸ22-25% ຂອງ GDP.

 ການຂາດດນຸ ໃຫຢູ້ໃ່ນລະດບັສະເລຍ່ 3-5% ຂອງ GDP.

 ສູຊ້ນົຮອດປີ 2015 ການລງົທຶນຈາກງບົປະມານຂອງລດັ ຈະບ່ໍຫຸຼດ 12% ຂອງ GDP.

[3]. ມາດຕະການ:

1). ນາໍໃຊເ້ຕັກໂນໂລຊທ່ີີທນັສະໄໝ ເຂ້ົາໃນວຽກງານການເງນິ ເພ່ືອຄວາມສະດວກ ແລະ

ວອ່ງໄວໃນການຮບັຮູສ້ະພາບການ ແລະ ສາມາດສາ້ງມາດຕະການທາງດາ້ນການເງນິ ເພ່ືອຮອງຮບັ

ຜນົກະທບົຈາກພາຍນອກ ທ່ີບ່ໍສາມາດຄາດຄະເນໄດລ້ວ່ງໜາ້.

2). ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ນະໂຍບາຍຕາ່ງໆ:

- ປະຕິບດັກດົຫມາຍວາ່ດວ້ຍງບົປະມານແຫງ່ລດັ ສະບບັເລກທີ 02/ສພຊ, ລງົວນັທີ

26/12/2006 ແລະ ວໄິນການເງນິຢາ່ງເຂັມ້ງວດ, ກວດກາຄນືກດົຫມາຍພາສ ີ ແລະ ອາກອນ, ບນັ

ດານະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການຕາ່ງໆ ເພ່ືອດດັແປງແກໄ້ຂອນັບ່ໍສອດຄອ່ງ ແລະ ເພ່ີມເຕມີອນັທ່ີບ່ໍ

ທນັມ ີ ເພ່ືອຮບັປະກນັລາຍຮບັຂອງລດັ, ທງັເປັນການກະຕກຸຊຸກຍູກ້ານຜະລິດ ຂອງບນັດາພາກສວ່ນ

ເສດຖະກດິຕາ່ງໆ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ບນັດາປະເພດສນິຄາ້ສ ົ່ງອອກ; ສາ້ງນະໂຍບາຍພາສີ-ອາກອນທ່ີ

ເຫມາະສມົ, ນະໂຍບາຍການຫນັຊບັສນິຄງົທ່ີເປັນທຶນ ແລະ ນະໂຍບາຍການເງນິທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ເພ່ືອກະ

ກຽມເຂ້ົາເປັນສະມາຊກິອງົການການຄາ້ໂລກ, ຊຸກຍູສ້ ົ່ງເສມີບນັດາວສິາຫະກດິຂະຫນາດນອ້ຍ ແລະ

ກາງ ໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງ ເພ່ືອເປັນແຫລງ່ລາຍຮບັທ່ີໝ ັນ້ຄງົ.

- ຄຸມ້ຄອງຢາ່ງເຄ່ັງຄດັຕ່ໍທກຸແຫລງ່ລາຍຮບັ, ເກບັລາຍຮບັຢາ່ງທນັການ, ປະຕບິດັລາຍຮບັ

ແບບມອບເໝົາໃຫຂ້ ັນ້ທອ້ງຖິ່ນ ແລະ ຂະແຫນງການທ່ີມລີາຍຮບັຢາ່ງສມົເຫດສມົຜນົ; ລວມສນູລາຍ

ຮບັເປັນເງນິຕາຕາ່ງປະເທດ ເຂ້ົາໃນຄງັເງນິຕາຕາ່ງປະເທດຂອງລດັຖະບານ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ລາຍຮບັ

ຈາກການຂາຍໄມ,້ ການຂາຍໄຟຟ້າ, ເງນິຄາ່ບໍລິການບນິຜາ່ນ.

- ຈດັວາງໂຄງປະກອບ ແລະ ອດັຕາສວ່ນ ລງົທຶນກໍ່ສາ້ງພ້ືນຖານໃຫສ້ອດຄອ່ງ, ດຸນ່ດຽ່ງ

ລະຫວາ່ງລາຍຈາ່ຍລງົທຶນ ແລະ ລາຍຈາ່ຍບໍລິຫານສາໍລບັການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບາໍລງຸຮກັສາພ້ືນຖານ

ໂຄງລາ່ງທ່ີສາ້ງຂຶນ້ໃຫມ້ຄີວາມຍນືຍງົ, ອອກຂໍກ້າໍນດົກຽ່ວກບັການຄຸມ້ຄອງການລງົທຶນກໍ່ສາ້ງພ້ືນຖານ,

ເດັດຂາດຫາ້ມ ແລະ ຢດຸຕິການກູຢື້ມສນິເຊື່ ອການຄາ້ ເພ່ືອລງົທຶນກໍ່ສາ້ງພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ.

- ປະຕິບດັມາດຕະການປະຢດັລາຍຈາ່ຍຢາ່ງເຂັມ້ງວດ ເພ່ືອໃຫສ້າມາດຫລດຸຜອ່ນການເກືອ້

ກນູໄດຢ້າ່ງຂາດຕວົ ແລະ ປບັປງຸມາດຖານ, ກາໍນດົຫມາຍການໃຊຈ້າ່ຍບໍລິຫານໃຫແ້ທດເຫມາະກບັ

ສະພາບເສດຖະກດິໃນແຕລ່ະໄລຍະຂຶນ້ຕື່ ມ.

3). ຍກົລະດບັຄວາມຮູ້ ແລະ ຈດັຝຶກອບົຮມົກຽ່ວກບັວຽກງານການເງນິຢາ່ງເປັນປະຈາໍ ພອ້ມ

ທງັເຜີຍແຜລ່ະບຽບການຕາ່ງໆ ທ່ີຜູປ້ະກອບການຄວນຮບັຮູ້ ແລະ ເຜີຍແຜຂໍ່ມ້ນູຢາ່ງເປັນປະຈາໍແກ່

ຫວົໜວ່ຍທລຸະກດິຕາ່ງໆຢາ່ງເປັນປກົກະຕິ ແລະ ຫນັການຄຸມ້ຄອງວຽກງານການເງນິໄປສູທ່ນັສະໄໝ.
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2). ການທະນາຄານ:

[1]. ທິດທາງ:

ຮບັປະກນັສະຖຽນລະພາບເງນິຕາແຫງ່ຊາດໃຫມ້ຄີວາມໝັນ້ທຽ່ງ ພອ້ມທງັປະກອບສວ່ນຍູແ້ຮງ

ການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົໃຫບ້ນັລຕຸາມຄາດໝາຍທ່ີວາງໄວ.້ ປບັປງຸຂະແໜງການທະນາຄານ

ໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງ ແລະ ທນັສະໄໝ.

[2]. ຄາດໝາຍຕ ົນ້ຕໍ:

 ອດັຕາເງນິເຟ້ີໃຫຢູ້ໃ່ນລະດບັຕ ໍາ່ກວາ່ອດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກດິ.

 ຄຸມ້ຄອງອດັຕາແລກປ່ຽນໃຫມ້ຄີວາມສະຫງບົປກົກະຕ.ິ

 ຮບັປະກນັຄງັສາໍຮອງເງນິຕາຕາ່ງປະເທດໃຫສ້າມາດກຸມ້ການນາໍເຂ້ົາສນິຄາ້ ຫຼາຍກວາ່ 6

ເດອືນ.

 ລະດມົເງນິຝາກໃຫເ້ພ່ີມຂຶນ້ໂດຍສະເລຍ່ໃນແຕລ່ະປີ 25,6% ຫືຼ ກວມເອົາ 39,5% ຂອງ

GDP.

 ສູຊ້ນົໃຫອ້ດັຕາສວ່ນເງນິຝາກເປັນເງນິກບີຕ່ໍເງນິຝາກທງັໝດົ ເພ່ີມຂຶນ້ໂດຍສະເລຍ່ 49%

ຕ່ໍປີ ແລະ ບ່ໍຫຸຼດ 50% ຂອງຍອດເງນິຝາກທງັໝດົ ໃນປີ 2015.

 ສູຊ້ນົໃຫກ້ານສະສມົເພ່ີມຂຶນ້ ໂດຍການຂະຫຍາຍສນິເຊື່ ອໃຫພ້າກສວ່ນເສດຖະກດິເພ່ີມຂຶນ້

ໂດຍສະເລຍ່ໃນແຕລ່ະປີ 22,9% ຫືຼ ກວມເອົາ 32,9% ຂອງ GDP ໂດຍເລ່ັງໃສພ່ດັທະນາທລຸະ

ກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ກາງ.

[3]. ມາດຕະການ:

1). ເພ່ີມທະວກີານຄຸມ້ຄອງເງນິຕາແຫງ່ຊາດໃຫມ້ຄີວາມໝັນ້ທຽ່ງຍາວນານ ດວ້ຍການນາໍໃຊ້

ນະໂຍບາຍເງນິຕາ, ນະໂຍບາຍອດັຕາແລກປ່ຽນ ແລະ ນະໂຍບາຍການຄຸມ້ຄອງເງນິຕາຕາ່ງປະເທດ

ຢາ່ງມໄີຫວພິບ.

2). ເພ່ີມທະວວີຽກງານຄຸມ້ຄອງທະນາຄານທລຸະກດິ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິ ແລະ ຊຸກຍູ້

ໃຫມ້ຫຼີາຍຮບູຫຼາຍສີ.

3). ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ແລະ ໝັນ້ຄງົໃຫແ້ກລ່ະບບົທະນາຄານເປັນແຕລ່ະບາດກາ້ວ ຢາ່ງ

ໝັນ້ທຽ່ງ, ຄບົວງົຈອນ ແລະ ເຊື່ ອມໂຍງກບັສາກນົເທ່ືອລະກາ້ວ;

5). ສ້າງໂອກາດເພ່ືອເຮັດໃຫ້ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດສາມາດເຂ້ົາເຖິງແຫລ່ງທຶນ

3) ດາ້ນຕະຫຼາດທຶນ:

[1]. ທິດທາງ:

ສາ້ງທກຸເງ ື່ອນໄຂທ່ີຈາໍເປັນໃຫຕ້ະຫຼາດທຶນ ລວມທງັຕະຫຼາດຫຼກັຊບັໃຫສ້າມາດເຄື່ ອນໄຫວ

ໄດຢ້າ່ງມປີະສດິທິພາບ ແລະ ເຊື່ ອມໂຍງເຂ້ົາກບັບນັດາປະເທດໃນອະນພຸາກພ້ືນ, ພາກພ້ືນ ແລະ

ສາກນົເທ່ືອລະກາ້ວ.
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[2]. ຄາດໝາຍຕ ົນ້ຕໍ:

 ຊຸກຍູສ້ ົ່ງເສມີ ແລະ ຂະຫຍາຍໃຫມ້ບໍີລິສດັມະຫາຊນົເຂ້ົາຈດົທະບຽນຢູຕ່ະຫຼາດຫຼກັຊບັລາວ

ຢາ່ງໜອ້ຍ 10 ບໍລິສດັ ພາຍໃນປີ 2015.

 ສາ້ງ ແລະ ຂະຫຍາຍຜະລິດຕະພນັຫຼກັຊບັ ເພ່ືອເຂ້ົາຈດົທະບຽນຢູຕ່ະຫຼາດຫຼກັຊບັລາວ

ເຊ່ັນ: ພນັທະບດັລດັຖະບານ ແລະ ຮຸນ້ກູ.້

 ສາ້ງ ແລະ ຂະຫຍາຍຖານນກັລງົທຶນໃຫກ້ວາ້ງຂວາງ ແລະ ໜກັແໜນ້ ລວມທງັນກັ

ລງົທຶນປະເພດບກຸຄນົ ແລະ ສະຖາບນັ.

[3]. ມາດຕະການ:

 ປບັປງຸ ແລະ ສາ້ງລະບບົນຕິິກາໍກຽ່ວກບັການຄຸມ້ຄອງ, ພດັທະນາຫຼກັຊບັ ແລະ 

ຕະຫຼາດຫຼກັຊບັໃຫຄ້ບົຊຸດກວາ່ເກົ່ າ, ໃນນີແ້ມນ່ຍກົລະດບັດາໍລດັວາ່ດວ້ຍຫຼກັຊບັ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ

ຂື່ ນເປັນກດົ ໝາຍວາ່ດວ້ຍຫຼກັຊບັ.

 ສາ້ງແຜນຍດຸທະສາດການພດັທະນາຂະແໜງການຫຼກັຊບັ ສາໍລບັສກົປີ 2011-2020

ເພ່ືອເປັນບອ່ນອງີໃຫແ້ກກ່ານກາໍນດົທິດທາງ, ນະໂຍບາຍ ລະບຽບ ແລະ ກດົໝາຍໃນການພດັທະນາ

ຂະແໜງການຫຼກັຊບັ.

 ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງຂອງສາໍນກັງານ ຄລຕ ໂດຍສະເພາະແມນ່ຄວາມເຂັມ້ແຂງທາງ

ດາ້ນບກຸຄະລາກອນ, ລະບອບແບບແຜນວທີິການເຮັດວຽກ ແລະ ພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງເພ່ືອຈດັຕ ັງ້ປະຕິ

ບດັວຽກງານຄຸມ້ຄອງຫຼກັຊບັ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼກັຊບັໃຫມ້ປີະສດິທິຜນົ.

 ພດັທະນາຕະຫຼາດຫຼກັຊບັລາວໃຫທ້ນັສະໄໝ ແລະ ກາ້ວສູກ່ານບໍລິການຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ

ຢາ່ງກວາ້ງຂວາງທງັພາຍໃນ ແລະ ພາກພ້ືນ

 ສາ້ງບກຸຄະລາກອນ ແລະ ເພ່ີມທະວວີຽກງານໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ ກຽ່ວກບັຫຼກັຊບັ ແລະ

ຕະຫຼາດຫຼກັຊບັຢາ່ງຕ ັງ້ໜາ້ ແລະ ດວ້ຍຫຼາຍຮບູການ.

2.2. ການພດັທະນາຂງົເຂດສງັຄມົ

2.2.1. ການສກຶສາ ແລະ ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸ ແລະ ກລິາ

1). ການສຶກສາ ແລະ ພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸ

[1]. ທິດທາງ:

ການພດັທະນາການສຶກສາແຕນ່ີເ້ຖງິປີ 2015 ມຄີວາມຈາໍເປັນພາວະວໄິສ ໃນການຂະຫຍາຍໂອກາດ

ການສກຶສາທ່ີມຄີນຸນະພາບຢາ່ງຕ່ໍເນື່ອງ ດວ້ຍວໄິສທດັທ່ີຈະແຈງ້ໃນການສູຊ້ນົພດັທະນາການສກຶສາ

ທກຸລະດບັໄປຕາມທາ່ອຽ່ງຂອງການພດັທະນາ, ການປ້ອງກນັຊາດ-ປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ, ສາ້ງບກຸ

ຄະລາກອນໃຫຮ້ອງຮບັພາລະກດິການຫນັປະເທດເປັນອດຸສາຫະກາໍ-ທນັສະໄໝ, ຮບັໃຊປ້ະຊາຊນົຢາ່ງ

ທົ່ວເຖງິ ແລະ ຫຍບັເຂ້ົາໃກກ້ບັມາດຖານສາກນົຢາ່ງເປັນລະບບົ.ສບືຕ່ໍປະຕິຮບູລະບບົການສກຶສາແຫງ່

ຊາດຢາ່ງຕ ັງ້ໜາ້ ໂດຍໃຫຄ້ວາມສາໍຄນັແກກ່ານຍກົສງູຄນຸນະພາບໄປຄຽງຄູກ່ບັການຂະຫຍາຍໂອກາດ

ດາ້ນການສກຶສາໃຫກ້ວາ້ງຂວາງ ແລະທົ່ວເຖງິກວາ່ເກົ່ າໂດຍສະເພາະແມນ່ຊນົເຜ່ົາ, ເພດຍງິ ແລະ ຜູ້
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ດອ້ຍໂອກາດໂດຍການພດັທະນາຫຼກັສດູ, ສະໜອງອປຸະກອນການຮຽນ-ການສອນແລະບາໍລງຸຍກົລະ

ດບັຄ,ູ ອາຈານແລະບກຸຄະລາກອນເພ່ືອສະໜອງໃຫບ້ນັດາໂຮງຮຽນ ແລະ ສະຖາບນັການສກຶສາ

ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເພ່ືອສາ້ງເງ ື່ອນໄຂໃຫເ້ດັກໄດເ້ຂ້ົາຮຽນຫຼາຍຂຶນ້, ສ ົ່ງເສມີຄວາມສະເໝີພາບ

ລະຫວາ່ງຍງິ-ຊາຍໃນການສກຶສາທກຸລະດບັ (ເພ່ືອບນັລເຸປ້ົາໝາຍສະຫວດັດາ້ນການພດັທະນາເປ້ົາ

ໝາຍທີ 2 ແລະ 3); ຮບັປະກນັໃຫກ້ານສກຶສາດາໍເນນີໄປຢາ່ງກມົກຽວທງັສາມດາ້ນ: ກາຍະສກຶສາ,

ປນັຍາສກຶສາ ແລະຄນຸສມົບດັສກຶສາ, ທງັມລີກັສະນະຊາດ, ກາ້ວໜາ້ ແລະ ທນັສະໄໝ.

ພດັທະນາການສກຶສາໃຫກ້າຍເປັນແກນ່ສານ ແລະ ເສົາຄ ໍາ້ອນັໜກັແໜນ້ໃຫແ້ກກ່ານພດັທະ

ນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸ ຖຄືນົເປັນປດັໃຈຕດັສນິ ແລະ ເປັນເປ້ົາໝາຍບລິູມະສດິຂອງການພດັທະນາ

ຕາມທິດຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝ ແລະ ມຄີວາມຍນືຍງົ ໂດຍການສາ້ງໃຫມ້ຄີວາມຮູ້

ສະຕິປນັຍາ, ມຄີນຸສມົບດັສນິທາໍປະຕວິດັ, ມທີດັສະນະ ແລະ ໂລກະທດັກາ້ວໜາ້, ຮູອ້ະນລຸກັຮກັສາ 

ແລະ ເສມີຂະຫຍາຍມນູເຊືອ້ວດັທະນະທາໍທ່ີດງີາມຂອງຊາດ, ຮູຮ້ບັເອົາສິ່ ງທ່ີມຄີນຸຄາ່ຈາກວດັທະນະ

ທາໍນາໆຊາດ ແລະ ມສີຂຸະພາບພະລາໄມສມົບນູ; ປບັປງຸສະຖາບນັອາຊວີະສກຶສາແລະຂະແໜງວິ

ຊາຊບີໃຫມ້ຄີນຸນະພາບສງູຂຶນ້ ເພ່ືອສາ້ງບກຸຄະລະກອນປະເພດຕາ່ງໆ ເຊ່ັນ: ກາໍມະກອນວຊິາຊບີ,

ນາຍຊາ່ງ, ນກັວຊິາການ, ວສິະວະກອນ, ຜູຄຸ້ມ້ຄອງບໍລິຫານ, ຜູຈ້ດັການ, ວຊິາຊບີດາ້ນການກະສິ

ກາໍ-ປ່າໄມ ້ ແລະ ອື່ ນໆ ໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັຄວາມຕອ້ງການຕວົຈງິຂອງແຕລ່ະຂງົເຂດວຽກງານ ແລະ

ໃຫສ້າມາດປະກອບອາຊບີໄດຢ້າ່ງໝ ັນ້ຄງົ ແລະ ມລີາຍຮບັສງູຂຶນ້, ທງັເປັນການຊຸກຍູກ້ານຖາ່ຍໂອນ

ແຮງງານຈາກພາກສວ່ນກະສກິາໍໄປສູພ່າກສວ່ນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ການບໍລິການ ແລະ ສາມາດ 

ແຂງ່ຂນັໄດອ້ກີກາ້ວໜ່ຶງ, ເຮັດໃຫຄ້ນົລາວທກຸຊ ັນ້ຄນົມຄີວາມຮູຄ້ວາມສາມາດ ແລະ ມຄີວາມສວີໄິລ

ທາງດາ້ນຈດິໃຈປະກອບສວ່ນຢາ່ງຕ ັງ້ໜາ້ເຂ້ົາໃນຂະບວນການສາ້ງສາ ແລະ ພດັທະນາປະເທດຊາດ.

[2]. ຄາດໝາຍຕ ົນ້ຕໍ:

 ສູຊ້ນົໃຫເ້ດັກ ອາຍ ຸ3-5 ປີ ໃຫໄ້ດເ້ຂ້ົາໂຮງຮຽນອະນບຸານ ແລະ ຫອ້ງກຽມປະຖມົ 39%.

 ຂະຫຍາຍຫຼກັສດູສາ້ງຄອູະນບຸານລະບບົຊ ັນ້ສງູ ໃຫໄ້ດຕ້ື່ ມ 3 ສະຖາບນັ (ໂຮງຮຽນດງົຄາໍ

ຊາ້ງ, ແຂວງສາລະວນັ ແລະ ແຂວງຫຼວງນ ໍາ້ທາ).

 ສູຊ້ນົໃຫອ້ດັຕາເຂ້ົາຮຽນລວມ ຂອງເດັກອາຍຸ 5 ປີ ເພ່ືອກຽມຄວາມພອ້ມເຂ້ົາຮຽນປະຖມົ

ໃຫໄ້ດ້ 55% ໃນປີ 2015.

 ສູຊ້ນົເຮັດໃຫອ້ດັຕາເຂ້ົາຮຽນສດຸທ່ີຊ ັນ້ປະຖມົ ເພ່ີມຂຶນ້ເປັນ 98% ຮອດປີ 2015.

 ຂະຫຍາຍໂຮງລຽ້ງເດັກ ແລະ ໂຮງຮຽນອະນບຸານ ໃຫສ້າມາດຮບັນກັຮຽນເພ່ີມໃຫໄ້ດຢ້າ່

ງໜອ້ຍ 22% ຂຶນ້ໄປ ໃນປີ 2015.

 ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂໃຫອ້ດັຕາຄາ້ງຫອ້ງ ແລະ ປະລະການຮຽນຂອງນກັຮຽນ ໂດຍສະເພາະແມນ່

ນກັຮຽນຊ ັນ້ປະຖມົສກຶສາ ຫຸຼດລງົຢາ່ງໜອ້ຍ 2% ຫາ 3% ຕ່ໍປີ ຕາມລາໍດບັ.

 ເພ່ີມອດັຕາເຂ້ົາຮຽນລວມຂອງນກັຮຽນຊ ັນ້ມດັທະຍມົຕອນຕ ົນ້ ໃຫໄ້ດ້ 75% ຮອດປີ 2015.

 ເພ່ີມອດັຕາເຂ້ົາຮຽນລວມຂອງນກັຮຽນຊ ັນ້ມດັທະຍມົຕອນປາຍ ໃຫໄ້ດ້ 43% ໃນປີ 2015.

 ຮອດປີ 2015 ປບັປງຸ ແລະ ຂະຫຍາຍຫອ້ງຮຽນທງັໝດົ ໃຫໄ້ດປ້ະມານ 55.100 ຫອ້ງ,

ສາມາດບນັຈຸ ນກັຮຽນ 2.229.900 ຄນົ, ຄສູອນ 74.300 ຄນົ.
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 ນກັຮຽນປະຖມົ-ມະຫາວທິະຍາໄລ ຈາໍນວນ 2.094.200 ຄນົ ເທ່ົາກບັປະມານ 30%

ຂອງພນົລະເມອືງ.

 ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂເພ່ືອສູຊ້ນົລບົລາ້ງຄວາມບ່ໍຮູໜ້ງັສໃືຫປ້ະຊາຊນົບນັດາເຜ່ົາ ໃນກຸມ່ເປ້ົາໝາຍ

ອາຍຸ 15-24 ປີ ໃຫໄ້ດ້ 99% ຮອດປີ 2015.

 ສູຊ້ນົລບົລາ້ງຄວາມບ່ໍຮູໜ້ງັສໃືຫປ້ະຊາຊນົບນັດາເຜ່ົາ ໃນກຸມ່ເປ້ົາໝາຍອາຍຸ 15 ປີຂຶນ້ໄປ

ໃຫໄ້ດ້ 87% ຮອດປີ 2015.

 ສາ້ງຕ ັງ້ໂຮງຮຽນເຕັກນກິວິຊາຊບີໃນບນັດາຕວົເມອືງ ທ່ີມເີສດຖະກດິຂະຫຍາຍຕວົດໃີຫ້

ໄດຢ້າ່ງໜອ້ຍ 3 ແຫງ່.

 ເພ່ີມນກັຮຽນຢູສ່າຍ ເຕັກນກິວຊິາຊບີທົ່ວໄປ ແລະ ສາຍສາມນັວຊິາຊບີໃຫໄ້ດຢ້າ່ງໜອ້ຍ

50.000 ຄນົ, ໃນນ ັນ້ 50% ເປັນເພດຍງິ ແລະ 20% ມາຈາກຄອບຄວົທກຸຍາກ ແລະ ຫາ່ງໄກ

ສອກຫີຼກ.

 ເພ່ີມການເຂ້ົາຮຽນຊ ັນ້ສງູ ແລະ ມະຫາວທິະຍາໄລຂອງນກັສກຶສາ ໃຫບ້ນັລຸ 1.640 ຄນົຕ່ໍ

ປະຊາກອນ 100.000 ຄນົ.

[3]. ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຈດຸສມຸ:

 ໂຄງການປະຕິຮບູລະບບົການສກຶສາແຫງ່ຊາດ.

 ໂຄງການກໍ່ສາ້ງ ແລະ ບາໍລງຸຄແູບບຕ່ໍເນື່ ອງ.

 ໂຄງການພດັທະນາຂອບນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນດາໍເນນີງານກຽ່ວກບັການພດັທະນາ ແລະ

ຄຸມ້ຄອງຄ.ູ

 ໂຄງການກໍ່ສາ້ງໂຮງຮຽນມດັທະຍມົສມົບນູຕວົແບບ 20 ແຫງ່.

 ໂຄງການກໍ່ສາ້ງ ແລະປບັປງຸມະຫາວທິະຍາໄລສະຫວນັນະເຂດ.

 ໂຄງການປບັປງຸ ແລະຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນເຕັກນກິວຊິາຊບີພາກໃຕ.້

 ໂຄງການພດັທະນາເຕັກໂນໂລຊເີຂ້ົາໃນການປບັປງຸຄນຸນະພາບການສກຶສາ ແລະຂະຫຍາຍ

ໂອກາດດາ້ນການເຂ້ົາຮຽນ ແລະໂຄງການອື່ ນໆ.

[4]. ມາດຕະການ:

1). ສະໜອງພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງໃຫກ້ານສກຶສາ, ປະກອບວດັຖອຸປຸະກອນ, ເຄື່ ອງທດົລອງ,

ຂະຫຍາຍຫອ້ງທດົລອງ ແລະ ວທິະຍາການໃໝ່ ເຂ້ົາໃນການສດິສອນ, ຮ ໍາ່ຮຽນ ແລະ ຄ ົນ້ຄວ້າ ເພ່ືອ

ເຮັດໃຫນ້ກັຮຽນ-ນກັສກຶສາ ເຫັນປະຈກັຕາ ແລະ ເຂ້ົາໃຈງາ່ຍ ແລະ ເພ່ືອຍກົຄນຸນະພາບຂອງນກັ

ຮຽນ-ນກັສກຶສາສງູຂຶນ້ທຽບເທ່ົາກບັຂງົເຂດ ແລະ ສາກນົ.

2). ເພ່ີມການລະດມົທຶນ ແລະ ໃຫນ້ະໂຍບາຍຕ່ໍການສຶກສາຫລາຍຂຶນ້ຕື່ ມ:

 ເພ່ີມການໃຊຈ້າ່ຍໃສຂ່ະແໜງການສກຶສາໃນ 5 ປີ ຕ່ໍໜາ້ ໃຫໄ້ດ້ 18% ຂອງງບົປະ

ມານລດັ ໂດຍການຄ ົນ້ຄວາ້, ລະດມົແຫຼງ່ທຶນຈາກພາກສວ່ນຕາ່ງໆ.

 ເອົາໃຈໃສກ່ານຮວ່ມມ ື ແລະ ສະແຫວງຫາການຊວ່ຍເຫືຼອຈາກຕາ່ງປະເທດ ແລະ ອງົການ

ຈດັຕ ັງ້ສາກນົຕາ່ງໆ ນບັທງັບດົຮຽນ ແລະ ທຶນຮອນ.
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 ຂະຫຍາຍການສກຶສາໄປສູເ່ຂດຫາ່ງໄກສອກຫີຼກ, ເພ່ືອສາ້ງເງ ື່ອນໄຂໃຫລ້ກູຫຼານຜູດ້ອ້ຍໂອ

ກາດ ໂດຍສະເພາະແມນ່ ຜູທ່ີ້ທກຸຍາກຂາດເຂນີ, ເພດຍງິ, ຊນົເຜ່ົາສວ່ນໜອ້ຍ ແລະ ຄນົພິການ ໄດ້

ຮບັການສກຶສາຮ ໍາ່ຮຽນ.

 ເອົາໃຈໃສເ່ປັນພິເສດໃນການພດັທະນາການສກຶສາໃຫແ້ກເ່ດັກນອ້ຍທ່ີດອ້ຍໂອກາດ ແລະ

ຢູໃ່ນເຂດທ່ີທກຸຍາກ ແລະ ເຂດຫາ່ງໄກສອກຫລີກ.

 ມນີະໂຍບາຍສ ົ່ງເສມີຜູມ້ພີອນສະຫວນັພິເສດ ເພ່ືອສາ້ງເຂ້ົາເຈົາ້ເປັນນກັວທິະຍາສາດ ແລະ

ເປັນນກັບໍລິຫານທ່ີມຄີວາມສາມາດສງູ.

 ສບືຕ່ໍປະຕບິດັນະໂຍບາຍເສຍຄາ່ ແລະ ບ່ໍເສຍຄາ່ໃນຂະແໜງການສກຶສາທກຸລະດບັ, ທກຸ

ຂ ັນ້ ແລະ ຫລດຸຜອ່ນການເສຍຄາ່ໃນຂ ັນ້ສກຶສາອານບຸານ, ຊ ັນ້ປະຖມົ ໂດຍລດັເພ່ີມງບົປະມານໃຫ້

ຊ ັນ້ຮຽນດ ັງ່ກາ່ວ.

3). ບາໍລງຸຖນັແຖວຄ,ູ ອາຈານ, ນກັວທິະຍາສາດໃຫມ້ປີະລິມານພຽງພໍ ແລະ ມຄີນຸນະພາບ

ນບັມ ືສ້ງູຂຶນ້, ດວ້ຍການສ ົ່ງເສມີໃຫນ້າມມະຍດົຄສູອນດ,ີ ສອນເກັ່ງໃນທກຸລະດບັ, ນາມມະຍດົ, ວດຸ

ທິການສຶກສາໃຫຄ້ສູອນມະຫາວທິະຍາໄລຕາ່ງໆ, ພິຈາລະນາຄາ່ແຮງງານດາ້ນມນັສະໝອງໃຫເ້ປັນ

ທາໍ, ຈງູໃຈຕ່ໍຖນັແຖວນກັວິທະຍາສາດ.

4). ສ ົ່ງເສມີໃຫທ້ ົ່ວສງັຄມົ ເຂ້ົາຮວ່ມໃນວຽກງານການສກຶສານບັມ ືນ້ບັມ ືກ້ວ້າງຂວາງ, ສາ້ງ

ເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ຊຸກຍູໃ້ຫພ້າກສວ່ນເອກະຊນົ, ພ່ໍແມນ່ກັຮຽນ ແລະ ບກຸຄນົທ່ີມສີວ່ນຮວ່ມໃນການພດັ

ທະນາການສກຶສານບັມ ືນ້ບັຫຼາຍຂຶນ້ກວ່າເກົ່ າ; ຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນເອກະຊນົ ແລະ ຖໂືຮງຮຽນດ ັງ່ກາ່ວ

ເປັນພາກສວ່ນໜ່ຶງທ່ີສາໍຄນັຂອງລະບບົການສກຶສາແຫງ່ຊາດ.

5). ພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາໃຫທ້ນັສະໄໝ ໂດຍນາໍໃຊລ້ະບບົ ICT ເຂ້ົາໃນການຮຽນ-

ການສອນເທ່ືອລະກາ້ວ ເພ່ືອໃຫສ້າມາດເຊື່ ອມໂຍງກບັພາກພ້ືນ ແລະ ສາກນົ.

6). ເຊື່ ອມໂຍງຄວາມຮູດ້າ້ນໂພສະນາການເຂ້ົາໃນຫຼກັສດູການສກຶສາ ເພ່ືອຂະຫຍາຍຜນົປະ

ໂຫຍດ ຮວ່ມກນັລະຫວາ່ງວຽກງານສຂຸະພາລານາໄມ, ດາ້ນໂພສະນາການ ແລະ ດາ້ນການສກຶສາ.

7). ເຊື່ ອມສານການຫຸຼດຜອ່ນໄພພິບດັເຂ້ົາໃນຫຼກັສດູການສກຶສາຂ ັນ້ພ້ືນຖານ, ເຂ້ົາໃນລະບບົ

ສາ້ງຄ.ູ ຄາໍແນະນາໍການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັການອອກແບບ ແລະ ການກໍ່ສາ້ງໂຮງຮຽນຕອ້ງຄາໍນງຶເຖງິ

ການຄຸມ້ຄອງຄວາມສຽ່ງຈາກໄພທາໍມະຊາດ.

2). ດາ້ນກລິາ

[1]. ທິດທາງ:

ພດັທະນາການກລິາ ເພ່ືອເຝິກຝນົສຂຸະພາບພາລະນາໄມຂອງພນົລະເມອືງ, ມມີານະຈດິເຂັມ້

ແຂງທນົທານຕອບສະໜອງໃຫກ້ານພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ, ການແຂງ່ຂນັກບັສາກນົ, ໂດຍສ ົ່ງ

ເສມີຂະບວນການກລິາຂອງມະຫາຊນົເປັນກກົ, ເຮັດໃຫຊ້ ັນ້ຄນົຕາ່ງໆ ໂດຍສະເພາະແມນ່ຖນັແຖວໄວ

ໜຸມ່ໃຫຕ້ດິພນັກບັການກລິາຫລາຍຂຶນ້, ຖເືອົາວຽກງານກລິາເປັນສວ່ນປະກອບສາໍຄນັໃນການພດັທະ

ນາຄນົ, ເປັນພາຫະນະໃນການປະຕບິດັນະໂຍບາຍຕາ່ງປະເທດຂອງພກັ-ລດັ ເພ່ືອສນັຕິພາບ, ມດິຕະ

ພາບ ແລະ ການຮວ່ມມຢືາ່ງຕ ັງ້ຫນາ້; ຫນັກລິາບາງປະເພດ ແລະ ພດັທະນານກັກລິາລາວໃຫກ້າຍ

ເປັນກລິາອາຊບີທຽບເທ່ົາລະດບັພາກພ້ືນເທ່ືອລະກາ້ວ. ພດັທະນາກລິາພ້ືນບາ້ນຂອງບນັດາເຜ່ົາ ເພ່ືອ
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ເປັນການແລກປ່ຽນບດົຮຽນ ແລະ ສາ້ງຄວາມສາມກັຄີພາຍໃນດວ້ຍກນັ; ຍູແ້ຮງຂະບວນການກລິາ-ກາ

ຍະກາໍມວນຊນົ ເຂ້ົາສູທ່ກຸຂງົເຂດວຽກງານຊຸມຊນົ ນບັແຕເ່ມອືງຮອດຊນົນະບດົ ເຮັດໃຫ້ ກລິາ-ກາຍະ

ກາໍໄດຫ້ນັເຂ້ົາສູຊ່ວີດິ-ສງັຄມົຕວົຈງິ.

[2]. ຄາດໝາຍຕ ົນ້ຕໍ:

- ສູຊ້ນົປກຸລະດມົມະຫາຊນົເຂ້ົາຮວ່ມຂະບວນການກລິາ ກາຍະກາໍປະເພດຕາ່ງໆໃຫໄ້ດ້ 75%

ຂອງຈາໍນວນປະຊາກອນ, ສາ້ງຄອບຄວົກລິາໃຫໄ້ດ ້ 25% ຂອງຄອບຄວົທງັຫມດົ, 90% ຂອງຈາໍ

ນວນ ແຂວງ, ນະຄອນຫລວງ 75% ຂອງຈາໍນວນເມອືງ.

- ສູຊ້ນົສາ້ງພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງກລິາກາຍະກາໍປະເພດຕາ່ງໆຢູເ່ທດສະບານແຂວງໃຫຄ້ບົຊຸດ,

ເທດສະບານເມອືງ ໃຫໄ້ດເ້ຄິ່ ງຄບົຊຸດປະເພດກລິາ.

- ສາ້ງນກັກລິາປະເພດຕາ່ງໆໃຫໄ້ດ້ 15% ຂອງຜູມ້ອີາຍຸ ແຕ່ 5-35 ປີ ແລະ ພດັທະນາ

ການກລິາກາຍະກາໍຂອງລາວໃຫຫ້ຍບັເຂ້ົາໃກກ້ບັກລິາສາກນົ.

- ຈດັງານມະຫາກາໍກລິາແຫງ່ຊາດ ຄ ັງ້ທີ 9 ໃນປີ 2011 ທ່ີແຂວງຫຼວງພະບາງ ໃຫມ້ຜີນົ

ສາໍເລັດສງູ ແລະຄ ັງ້ທີ10 ໃນປີ 2014 ທ່ີແຂວງອດຸມົໄຊໃຫມ້ຜີນົສາໍເລັດສງູ.

- ເອົາໃຈໃສກ່ໍ່ສາ້ງ-ບາໍລງຸ, ເລືອກເຝັນ້ຕວົນກັກລິາ, ບກຸຄະລາກອນກລິາໃນຂອບເຂດທົ່ວປະ

ເທດເພ່ືອກຽມພອ້ມເຂ້ົາແຂງ່ຂນັທງັພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມນ່ການກະກຽມເຂ້ົາ

ຮວ່ມງານມະຫາກາໍກລິາຊເີກມຄ ັງ້ທີ 26 ທ່ີປະເທດອນິໂດເນເຊຍ.

[3]. ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຈດຸສມຸ:

- ໂຄງການກໍ່ສາ້ງພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງດາ້ນການກລິາທົ່ວໄປ.

- ໂຄງການກໍ່ສາ້ງພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງດາ້ນການກລິາແຂວງຫຼວງພະບາງ.

- ໂຄງການກໍ່ສາ້ງພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງດາ້ນການກລິາແຂວງອດຸມົໄຊ.

- ໂຄງການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງຜູບໍ້ລິຫານການກລິາ.

- ໂຄງການສາ້ງລະບບົພດັທະນານກັກລິາລາວ ແລະ ໂຄງການອື່ ນໆ.

[4]. ມາດຕະການ:

- ເປີດກວ້າງການກໍ່ສາ້ງນກັກລິາທ່ີມພີອນສະຫວນັປະເພດຕາ່ງໆ ໂດຍສາ້ງໃຫໄ້ດອ້ງົກອນ

ຫລືບກຸຄະລະກອນທ່ີເປັນຫວົຈກັຫລກັແຫລງ່ເພ່ືອເຮັດໃຫຄ້ນຸນະພາບຂອງນກັກລິາສງູຂຶນ້ເທ່ືອລະກາ້ວ.

ພອ້ມກນັນ ັນ້ກສໍມຸໃສກ່ານສະຫນອງອປຸະກອນເຝິກຊອ້ມຈາໍນວນຫນຶ່ ງ ເພ່ືອປະກອບສວ່ນເຊດີຊູຄວາມ

ສາມາດຂອງນກັກລິາ.

- ເພ່ີມທະວກີານປະສານງານກບັພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ໃນການຂຶນ້ແຜນກໍ່ສາ້ງ-ບາໍລງຸນກັ

ກລິາ, ບກຸຄະລາກອນກລິາ ດາ້ນປະລິມານ ແລະ ຄນຸນະພາບ ເພ່ືອຮອງຮບັໃນການເຂ້ົາຮວ່ມງານລະ

ດບັພາກພ້ືນ ແລະ ສາກນົ.

- ຂດຸຄ ົນ້ກາໍລງັແຮງບ ົ່ມຊອ້ນ ຂອງມະຫາຊນົ ແຕສ່ນູກາງ ຈນົຮອດທອ້ງຖິ່ນ-ຮາກຖານລວມ

ທງັອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງສງັຄມົ ໃນການພດັທະນາກລິາຂອງລາວ ໃຫມ້ກີານຂະຫຍາຍຕວົຢາ່ງຕ່ໍເນື່ອງ.

- ຂນົຂວາຍຍາດແຍງ່ການຊວ່ຍເຫລືອຂອງເພ່ືອນມດິເຂ້ົາໃນການພດັທະນາກລິາ.
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2.2.2. ສາທາລະນະສກຸ ແລະ ໂພຊະນາການ

1). ການພດັທະນາດາ້ນສາທາລະນະສກຸ:

[1]. ທິດທາງ:

ເສມີສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງທາງດາ້ນຮາ່ງກາຍ ຄຽງຄູກ່ບັການສາ້ງຄນົໃຫມ້ສີະຕິປນັຍາ, ມີ

ຄວາມຮູ້ ແລະ ມຄີນຸສມົບດັສນິທາໍປະຕວິດັ; ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂໃຫປ້ະຊາຊນົໄດເ້ຂ້ົາເຖງິ ແລະ ໄດຮ້ບັ

ການບໍລິການດາ້ນສາທາລະນະສກຸທ່ີມຄີນຸນະພາບຢາ່ງທົ່ວເຖງິ ແລະ ມຄີວາມສະເໝີພາບ; ພດັທະນາ

ວຽກງານສາທາລະນະສກຸໃຫສ້ມົສວ່ນລະຫວາ່ງ ວຽກງານອະນາໄມ ແລະ ສ ົ່ງເສມີສຂຸະພາບ, ໃຫ້

ຄວາມຮູກ້ຽ່ວກບັວຽກງານສຂຸະພາບຈະເລີນພນັ ເພ່ືອຊຸກຍູສ້ ົ່ງເສມີສຂຸະພາບແມ ່ ແລະ ເດັກໃຫມ້ສີຂຸະ

ພາບດຂີຶນ້(ເພ່ືອບນັລເຸປ້ົາໝາຍສະຫດັສະຫວດັດາ້ນການພດັທະນາເປ້ົາໝາຍທີ 4 ແລະ 5 ທ່ີກາໍນດົ

ໄວໃ້ນເປ້ົາໝາຍສະຫດັສະຫວດັດາ້ນການພດັທະນາໃນປີ 2015), ຖເືອົາການປ່ີນປວົເປັນໜາ້ທ່ີສາໍຄນັ

ໃນການປບັປງຸຊວີດິການເປັນຢູຂ່ອງປະຊາຊນົໃຫນ້ບັມ ືນ້ບັດຂີຶນ້.

[2]. ຄາດໝາຍຕ ົນ້ຕໍ:

- ຂະຫຍາຍການບໍລິການສຂຸະພາບໃຫປ້ະຊາຊນົບນັດາເຜ່ົາ ໂດຍສະເພາະແມນ່ ປະຊາຊນົທ່ີຢູ່

ເຂດຫາ່ງໄກສອກຫີຼກ, ປບັປງຸຄນຸນະພາບການບໍລິການຢູໂ່ຮງໝໍສນູກາງ ແລະ ໂຮງໝໍແຂວງ ທ່ີມ ີ

ເງ ື່ອນໄຂໃຫກ້າຍເປັນໂຮງໝໍພາກ ໂດຍການປບັປງຸຄນຸະພາບຂອງເຄື່ ອງມຮືບັໃຊໃ້ຫແ້ກວ່ຽກງານອະ

ນາໄມ ແລະ ສ ົ່ງເສມີສຂຸະພາບ, ຍງົສງູຄນຸນະພາບໃນການຄວບຄມຸ ແລະ ສະກດັກ ັນ້ໂລກລະບາດ

ຕາ່ງໆ. ຄາດໝາຍ ຮອດປີ 2015 ມດີ ັງ່ນີ:້

1). ສຂຸະພາບແມ ່ ແລະ ເດັກ:

 ຫຸຼດອດັຕາການຕາຍຂອງແມ ່ ໃຫຍ້ງັເຫືຼອ 260 ຕ່ໍເດັກເກດີມຊີວີດິ ຮອ້ຍພນັຄນົ.

 ຫຸຼດອດັຕາການຕາຍຂອງເດັກນອ້ຍຕ່ໍາກວາ່ 1 ປີ ໃຫຍ້ງັເຫືຼອ 45 ຕ່ໍເດັກເກດີມ ີ

ຊວີດິພນັຄນົ.

 ຫຸຼດອດັຕາການຕາຍຂອງເດັກນອ້ຍຕ່ໍາກວາ່ 5 ປີ ໃຫຍ້ງັເຫືຼອ 70 ຕ່ໍເດັກເກດີມ ີ

ຊວີດິພນັຄນົ.

 ເພ່ີມອດັຕາການສກັຢາກນັໝາກແດງໃນເດັກນອ້ຍ 1 ປີ ໃຫໄ້ດ້ 90% ຂອງເດັກນອ້ຍກຸມ່

ເປ້ົາໝາຍ

 ເພ່ີມອດັຕາການເກດີໂດຍມແີພດຊວ່ຍໃຫໄ້ດ້ 50% ຂອງແມຍ່ງິຖພືາ.

 ເພ່ີມອດັຕາຄມຸກາໍເນດີ ໃຫໄ້ດ້ 55%.

 ເພ່ີມອດັຕາກວດທອ້ງກອ່ນກາໍເນດີ ໃຫໄ້ດ້ 69%.

 ຄວບຄມຸການແຜລ່ະບາດພະຍາດໄຂຍ້ງຸ, ພະຍາດວນັນະໂລກ ແລະ ເຊືອ້ HIV/AIDS

ໂດຍອງີ ໃສເ່ປ້ົາໝາຍສະຫດັສະຫວດັເພ່ືອການພດັທະນາ.

2). ນ ໍາ້ສະອາດ ແລະ ສຂຸະອານາໄມ:
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 ເພ່ີມອດັຕາສວ່ນປະຊາກອນລວມຊມົໃຊນ້ ໍາ້ສະອາດ ໃຫໄ້ດ ້ 80% ຂອງຈາໍນວນປະຊາ

ກອນທງັໝດົ

 ເພ່ີມອດັຕາສວ່ນປະຊາກອນໃນເຂດຊນົນະບດົຊມົໃຊນ້ ໍາ້ສະອາດໃຫໄ້ດ້ 75% ຂອງຈາໍ

ນວນປະຊາກອນທງັໝດົ.

 ເພ່ີມອດັຕາສວ່ນປະຊາກອນນາໍໃຊວ້ດິຖາ່ຍໃຫໄ້ດ ້60% ຂອງຈາໍນວນປະຊາກອນທງັໝດົ.

3). ສະກດັກ ັນ້ການແຜລ່າມຂອງພະຍາດເອດ, ໄຂຍ້ງຸ ແລະ ພະຍາດຕດິຕ່ໍອື່ ນໆ:

 ຫລດຸອດັຕາສວ່ນການຕດິເຊືອ້ໄວລດັHIVໃນປະຊາກອນທົ່ວໄປໃຫຢູ້ໃ່ນລະດບັຕ່ໍາກວາ່1%.

 ຫລດຸອດັຕາສວ່ນການຕດິເຊືອ້ໄວລດັ HIV ໃນກຸມ່ສຽ່ງ ອາຍຸ 15-24 ປີ ໃຫຢູ້ໃ່ນລະດບັ

ຕ່ໍາກວາ່ 5%.

 ຫລດຸອດັຕາສວ່ນການຕດິເຊືອ້ໄວລດັ HIV ໃນກຸມ່ສາວບໍລິການ ອາຍຸ 15-49 ປີ ໃຫຢູ້່

ໃນລະດບັຕ່ໍາກວາ່ 5%.

 ຫລດຸອດັຕາການຕາຍ ຍອ້ນໄຂຍຸ້ງ້ 0,2 ຕ່ໍປະຊາກອນ 100.000 ຄນົ.

 ເພ່ີມອດັຕາສວ່ນເດັກນອ້ຍນອນໃນມຸງ້ ໃຫໄ້ດ້ 95% ຂອງເດັກນອ້ຍເປ້ົາໝາຍ.

 ຫລດຸອດັຕາການເປັນວນັນະໂລກ ແມນ່ 240 ຕ່ໍປະຊາກອນ 100.000 ຄນົ.

 ອດັຕາຄນົເປັນວນັນະໂລກທ່ີກວດພບົ ແລະ ໄດຮ້ບັການປ່ິນປວົໂດຍມແີພດຕິດຕາມໂດຍ

ກງົ (DOTS) 70%.

 ເພ່ີມອດັຕາຄນົເປັນວນັນະໂລກທ່ີໄດຮ້ບັການປ່ິນປວົໂດຍມແີພດຕິດຕາມໂດຍກງົ 85%.

[3]. ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຈດຸສມຸ:

 ໂຄງການຄວບຄມຸໄຂຍ້ງຸ, ໄຂເ້ລືອດອອກ ແລະ ກາຝາກ.

 ໂຄງການປບັປງຸການບໍລິການໃຫແ້ມ,່ ເດັກນອ້ຍ ແລະ ເດັກແດງ.

 ໂຄງການອດຸໜນູ ການເກດີລກູ ແລະ ປ່ິນປວົເດັກບ່ໍເສຍຄາ່.

 ໂຄງການກໍ່ສາ້ງໂຮງໝໍທນັສະໄໝ (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ອດຸມົໄຊ, ຫຼວງພະບາງ, ສະ

ຫວນັນະເຂດ ແລະ ຈາໍປາສກັ).

 ໂຄງການປບັປງຸຄນຸນະພາບການບໍລິການຂອງໂຮງໝໍໄປສູກ່ນົໄກໃໝ່ ແລະໂຄງການອື່ ນໆ.

[4]. ມາດຕະການ:

1). ນາໍໃຊເ້ຕັກນກິ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊທີນັສະໄໝ ເຂ້ົາໃນການບໍລິການສາທາລະນະສກຸ.

2). ນາໍໃຊແ້ຫລງ່ທຶນ ແລະ ນະໂຍບາຍຄ:ື

 ສບືຕ່ໍສາ້ງໜວ່ຍສະເພາະກດິປ່ິນປວົພະຍາດເຄື່ ອນທ່ີ ເພ່ືອລງົຊວ່ຍທອ້ງຖິ່ນທ່ີຍງັທກຸຍາກໃຫ້

ໄດແ້ຕລ່ະບາ້ນ ໂດຍສະເພາະແມນ່ ເຂດທ່ີມຄີວາມສຽ່ງສງູຕ່ໍການເຈບັເປັນ, ການຕາຍຂອງແມ ່ ແລະ

ເດັກໃຫໄ້ດປ້ະມານ 4 ເທ່ືອ ຕ່ໍປີ.

 ສມຸການລງົທຶນໃສວ່ຽກງານປ້ອງກນັ ແລະ ຮກັສາສຂຸະພາບຂ ັນ້ພ້ືນຖານ ແລະ ສືບຕ່ໍກໍ່ສາ້ງ

ສກຸສາ ລາຢູທ່ອ້ງຖິ່ນທ່ີບ່ໍທນັມ,ີ ປບັປງຸສກຸສາລາທ່ີມແີລວ້ມມີາດຕະຖານສງູຂຶນ້ສາມາດໃຫກ້ານບໍລິ

ການ ແລະ ປ່ິນ ປວົສຂຸະພາບແກປ່ະຊາຊນົໄດຢ້າ່ງທນັການ.
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3). ການສາ້ງບກຸຄະລາກອນ, ຝຶກອບົຮມົ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜຂໍ່ມ້ນູຂາ່ວສານ:

 ຍກົສງູຄນຸນະພາບຂອງຄວາມສາມາດປ້ອງກນັພະຍາດ ແລະ ປ່ິນປວົຂອງໂຮງໝໍຂ ັນ້

ຕາ່ງໆ; ສບືຕ່ໍກໍ່ສາ້ງ ແລະ ຍກົລະດບັຄວາມຮູ,້ ຄວາມສາມາດຂອງພະນກັງານແພດພະດງຸຄນັ ໂດຍ

ສະເພາະແມນ່ເພດຍງິ, ພະນກັງານແພດໃນການຊວ່ຍເກດີລກູໃຫທ້ ົ່ວເຖງິໃນແຕລ່ະທອ້ງຖິ່ນ, ສາ້ງ

ພະນກັງານແພດ ເພ່ືອແກໄ້ຂບນັຫາສກຸເສີນຈາກຜນົກະທບົຂອງໄພທາໍມະຊາດ ແລະ ຜນົກະທບົທ່ີ

ກຽ່ວພນັ ກບັສຂຸະອານາໄມ.

 ສະໜອງ ແລະ ຍກົລະດບັພະນກັງານແພດທ່ີປະຈາໍຢູສ່ກຸສາລາ ໃຫມ້ແີພດຊ ັນ້ກາງ ແລະ

ຊ ັນ້ສງູ, ສວ່ນໂຮງໝໍເມອືງ ຮບັປະກນັໃຫມ້ທີາ່ນໝໍຢາ່ງໜອ້ຍ 4 ຄນົ ເພ່ືອບນັຈເຸຂ້ົາຂະແໜງແມ ່

ແລະ ເດັກ ແລະ ປ່ິນປວົພາຍໃນ; ເພ່ີມການລງົຮາກຖານຂອງພະນກັງານທ່ີມຄີວາມຊາໍນຊິາໍນານງານ

ຢູອ່ອ້ມຂາ້ງສນູກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນ.

 ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກສ່ກຸສາລາ ເພ່ືອປ່ິນປວົຄນົເຈບັທ່ີເປັນວນັນະໂລກ, ໄຂຍ້ງຸ ແລະ

ອື່ ນໆ. ພອ້ມນີ,້ ກໍ່ ເພ່ີມລະບບົເຝ້ົາລະວງັ ແລະ ຂະຫຍາຍຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ເພ່ືອຕາ້ນການຂະຫຍາຍ

ຕວົຂອງເຊືອ້ HIV/AIDS.

 ປກຸລະດມົທກຸພາກສວ່ນ ໃຫເ້ຂ້ົາຮວ່ມປະກນັສຂຸະພາບ ຢາ່ງກວາ້ງຂວາງ ເພ່ືອຮບັປະກນັ

ໃຫແ້ກກ່ານປ່ິນປົ່ວສຂຸະພາບ ແລະ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ດາ້ນການເງນິສາທາລະນະສກຸ.

 ໂຄສະນາເຜີຍແຜກ່ານຮກັສາສຂຸະພາບໃຫປ້ະຊາຊນົໄດຮ້ບັຮູ້ ແລະ ເຂ້ົາໃຈເພ່ືອໃຫເ້ຂົາເຈົາ້

ສາມາດປກົປ້ອງ ແລະ ສ ົ່ງເສມີສຂຸະພາບຂອງຕນົເອງ.

4). ດາ້ນການຄຸມ້ຄອງ, ນຕິກິາໍ ແລະ ນະໂຍບາຍ:

 ຊຸກຍູກ້ານເຄື່ ອນໄຫວດາ້ນ ສາທາລະນະສກຸໃຫກ້າຍເປັນຂອງທົ່ວສງັຄມົ, ສາ້ງສະພາບ

ແວດລອ້ມ ເພ່ືອໃຫເ້ອກະຊນົເຂ້ົາມາມສີວ່ນຮວ່ມໃນການສະໜອງ ການບໍລິການດາ້ນສາທາໃຫກ້ວ້າງ

ຂວາງ.

 ຄາໍແນະນາໍການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັການອອກແບບ ແລະ ການກໍ່ສາ້ງໂຮງໝໍ ຕອ້ງຄາໍນງຶເຖງິ

ການຄຸມ້ຄອງຄວາມສຽ່ງຈາກໄພທາໍມະຊາດ.

2). ການພດັທະນາວຽກງານໂພຊະນາການ:

[1]. ທິດທາງ:

 ເຮັດໃຫປ້ະຊາຊນົລາວທກຸທົ່ວໜາ້ມໂີພຊະນາການທ່ີດ ີ ແລະ ສາມາດຄ ໍາ້ປະກນັສະບຽງອາ

ຫານຢາ່ງພຽງພໍ ປະກອບສວ່ນໃນການບນັລເຸປ້ົາໝາຍສະຫດັສະຫວດັດາ້ນການພດັທະນາ (ເປ້ົາ

ໝາຍທີ 1).

 ສມຸໃສແ່ກໄ້ຂບນັຫາການຂາດສານອາຫານ ໂດຍສະເພາະແມນ່ກຸມ່ຜູດ້ອ້ຍໂອກາດ, ແມຍ່ງິ

ໃນໄວຈະເລີນພນັໂດຍເນັນ້ໃສແ່ມຍ່ງິຖພືາ, ແມຍ່ງິຫຼງັເກດີລກູ ແລະ ລຽ້ງລກູດວ້ຍນມົແມ,່ ເດັກອອ່ນ

ລຸມ່ 2 ປີ, ເດັກນອ້ຍອາຍຕຸ ໍາ່ກວາ່ 5 ປີ ແລະ ເດັກໃນເກນເຂ້ົາຮຽນ.

 ປບັປງຸທດັສະນະຄະຕິໃນການບໍລິໂພກອາຫານໃຫຖ້ກືຕອ້ງ, ປ້ອງກນັ ແລະ ຫຸຼດຜອ່ນ

ການເກດີພະຍາດຈາກອາຫານ ແລະ ພາຫະນະນາໍເຊືອ້, ເອົາໃຈໃສກ່ານເຂ້ົາເຖງິ ແລະ ການມສີະ

ບຽງອາຫານ ຢາ່ງພຽງພໍ.
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 ໃຫກ້ານສຶກສາດາ້ນໂພຊະນາການ ແລະ ສຂຸະພາບ, ປບັປງຸວຽກງານອະນາໄມສິ່ ງແວດ

ລອ້ມ; ສມຸໃສສ່າ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃນການປະສານງານລະຫວາ່ງຂະແໜງການດວ້ຍກນັ ແລະ ລະ

ຫວາ່ງຂະແໜງການ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນໃຫມ້ປີະສິດທິພາບສງູ ເພ່ືອເຊື່ ອມສານວຽກງານໂພຊະນາການ

ເຂ້ົາໃນແຜນພດັທະນາ ແຕລ່ະໄລຍະຂອງຂະແໜງການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ.

[2]. ຄາດໝາຍຕ ົນ້ຕໍ:

 ຫຸຼດອດັຕາສວ່ນເດັກຕ ໍາ່ກວາ່ 5 ປີ ທ່ີເຕຍ້ ໃຫໄ້ດ້ 34%.

- ຫຸຼດອດັຕາສວ່ນເດັກຕ ໍາ່ກວາ່ 5 ປີ ທ່ີມນີ ໍາ້ໜກັຄ ໍາ່ກວາ່ມາດຕະຖານ ໃຫໄ້ດ້ 22%

- ຫຸຼດອດັຕາການເປັນເລືອດຈາງໃນເດັກອາຍຕຸ ໍາ່ກວາ່ 5 ປີ ໃຫຢູ້ໃ່ນລະດບັ 30%.

- ຫຸຼດອດັຕາການເປັນເລືອດຈາງໃນແມຍ່ງິໄວຈະເລີນພນັໃຫຢູ້ໃ່ນລະດບັ 30%.

- ຫຸຼດອດັຕາການຂາດທາດໄອໂອດນີຂອງເດັກໃນຊ ັນ້ປະຖມົໃຫຢູ້ໃ່ນລະດບັ 17%.

- ຫຸຼດອດັຕາການຂາດທາດໄອໂອດນີໃນແມຍ່ງິໄວຈະເລີນພນັໃຫຢູ້ໃ່ນລະດບັ 9%.

- ຫຸຼດອດັຕາການຂາດວຕິາມນິອາຂອງເດັກອາຍຕຸ ໍາ່ກວາ່ 5 ປີ ໃຫຢູ້ໃ່ນລະດບັ 30%.

- ລວມເອົາວຽກງານໂພສະນາການເຂ້ົາໃນວຽກງານການຫຸຼດຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກແລະ

ການສາ້ງ ຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກຂ່ະແໜງການຄ ໍາ້ປະກນັດາ້ນສະບຽງອາຫານ.

[3]. ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຈດຸສມຸ:

 ໂຄງການໂຄສະນາສກຶສາກຽ່ວກບັການໃຫອ້າຫານເດັກອອ່ນ ແລະ ເດັກນອ້ຍ,

 ໂຄງການເສມີວຕິາມນິອາ,

 ໂຄງການປ່ິນປວົເດັກຂາດສານອາຫານກະທນັຫນັ,

 ໂຄງການໃຫອ້າຫານເສມີ ແລະ ໂຄງການອື່ ນໆ.

[4]. ມາດຕະການ:

1). ສະໜອງພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ ແລະ ປະກອບອປຸະກອນທ່ີໄດມ້າດຕະຖານໃຫຂ້ະແໜງສາ

ທາລະນະສກຸ, ປບັປງຸໂຮງໝໍຕາ່ງໆໃຫມ້ເີງ ື່ອນໄຂດຂີຶນ້ກວາ່ເກົ່ າເພ່ືອຮອງຮບັການປ່ີນປວົພະຍາບານ

ຄນົເຈບັ.

2). ຊຸກຍູຄ້ ົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດດາ້ນການແພດ, ເພ່ີມຄວາມສາມາດດາ້ນການຢາ ແລະ

ຄວາມປອດໄພຂອງສະບຽງອາຫານ.

3). ລະດມົການລງົທຶນເຂ້ົາໃນຂງົເຂດວຽກງານໂພຊະນາການເພ່ືອຮບັປະກນັໃຫກ້ດິຈະກາໍ

ທ່ີກາໍນດົໄວນ້າໍໄປຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ.

4). ເພ່ີມທະວກີານໂຄສະນາປະຊາສາໍພນັຕ່ໍຫຼກັການອະນາໄມ 3 ສະອາດ, ການປ້ອງກນັ

ແລະ ຕາ້ນພະຍາດລະບາດຕາ່ງໆໃຫປ້ະຊາຊນົຢາ່ງກວາ້ງຂວາງ, ເລິກເຊິ່ ງ ແລະ ນາໍໄປປະຕບິດັໃນ

ການດາໍລງົ ຊວີດິປະຈາໍວນັຂອງເຂົາເຈົາ້.

5). ປະຕິບດັນະໂຍບາຍປະກນັສຂຸະພາບລະດມົການປະກອບທຶນພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ,

ປະຊາຊນົ. ສບືຕ່ໍຮກັສາການປ່ີນປວົເສຍຄາ່ ແລະ ບ່ໍເສຍຄາ່ (ຜູທ້ກຸຍາກບ່ໍເສຍຄາ່ການປ່ີນປວົຂ ັນ້

ຕ ົນ້).
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2.2.3. ແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ

[1]. ທິດທາງ:

ພດັທະນາ ແລະ ສາ້ງກາໍລງັແຮງງານລາວໃຫມ້ຝີີມດື,ີ ມຄີວາມຮູ,້ ຄວາມສາມາດ, ມຄີວາມ

ຊາໍນານງານ, ມທີດັສະນະຄະຕິ ແລະ ລະບຽບວໄິນ, ມວີຽກເຮັດງານທາໍທ່ີເໝາະສມົ. ເຮັດໃຫຜູ້ອ້ອກ

ແຮງງານໄດຮ້ບັການປກົປ້ອງຄຸມ້ຄອງ ແລະ ໄດຮ້ບັສະຫວດັດກີານ ທ່ີດກີວາ່ເກົ່ າ; ພດັທະນາວຊິາຊບີ

ໂດຍສະເພາະແມນ່ວຊິາຊບີພມູປນັຍາ ໃຫຊ້າວຊນົນະບດົ ແລະ ຕວົເມອືງທ່ີພວກເຂົາເຈົາ້ມພ້ືີນຖານຢູ່

ແລວ້ໃຫໄ້ດຮ້ບັການຝຶກຮມົອບົ, ມວີຽກເຮັດງານທາໍກບັທ່ີ ແລະ ນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດແບບ

ຍນືຍງົ; ປະຕບິດັນະໂຍບາຍກະຕນັຍຮູູບ້ນຸຄນຸຕ່ໍຜູມ້ຜີນົງານແລະຄນຸງາມຄວາມດໃີນພາລະກດິປະຕິ

ວດັຊາດປະຊາທິປະໄຕໃຫສ້າໍເລັດໂດຍພ້ືນຖານ; ສ ົ່ງເສມີໃຫສ້ງັຄມົມສີວ່ນຮວ່ມໃນການເບິ່ ງແຍງດູ

ແລຜູອ້າຍສຸງູ; ພດັທະນາລະບບົສະຫວດັດກີານສງັຄມົໃຫເ້ຂັມ້ແຂງ; ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂໃຫຜູ້ດ້ອ້ຍໂອກາດ

ແລະ ຜູປ້ະສບົເຄາະຮາ້ຍຈາກໄພພິບດັຕາ່ງໆໄດຮ້ບັການດແູລຊວ່ຍເຫືຼອຢາ່ງທນັສະພາບການ. ຮບັປະ

ກນັການສາ້ງອາຊບີທ່ີມຄີນຸນະພາບ ໃຫພ້ຽງພໍກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງກາໍລງັແຮງງານ, ຕາມທ່ີໄດກ້າໍ

ນດົໄວໃ້ນເປ້ົາໝາຍທ່ີ 1, 9 ຂອງ MDGs.

[2]. ຄາດໝາຍຕ ົນ້ຕໍ:

1). ການພດັທະນາແຮງງານ:

- ສາ້ງກາໍລງັແຮງງານລາວໃຫໄ້ດທ້ງັປະລິມານ ແລະ ຄນຸນະພາບ, ຮບັປະກນັຄວາມຮູ,້

ຄວາມສາມາດ ແລະ ມສີມີໃືຫຫ້ຍບັເຂ້ົາໃກກ້ບັມາດຖານຂອງພາກພ້ືນເທ່ືອລະກາ້ວ, ມຄີວາມປະດດິ

ສາ້ງຊາໍນານງານ, ມຄີນຸສມົບດັ, ມທີດັສະນະຄະຕິອອກແຮງງານ ແລະ ມຄີວາມກະຕລືືລ ົນ້ໃນການ

ພດັທະນາຕນົເອງ, ສາ້ງໄດພ້ື້ນຖານການພດັທະນາວຽກງານແຮງງານໃຫມ້ກີານຫນັປ່ຽນໃໝທ່ີ່ກາ້ວກະ

ໂດດທງັປະລິມານແລະຄນຸນະພາບ.

- ສາ້ງ ແລະ ພດັທະນາສີມແືຮງງານໃນສາຂາວຊິາຊບີຕາ່ງໆໃຫພ້ຽງພໍທາງດາ້ນປະລິມານ

ແລະ ຄນຸນະພາບຕາມທິດການຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝ ແລະ ນບັມ ືຫ້ຍບັເຂ້ົາໃກມ້າດ

ຖານອາຊຽນ ເທ່ືອລະກາ້ວ.

- ຮບັປະກນັລະບບົການບໍລິການຈດັຫາງານ ແລະ ສາ້ງໂອກາດໃນການມວີຽກເຮັດງານທາໍ,

ມລີາຍໄດ,້ ມຄີວາມປອດໄພ ແລະ ມສີຂຸະພາບດ,ີ ທງັໄດຮ້ບັການປກົປ້ອງສດິ-ຜນົປະໂຫຍດອນັຊອບ

ທາໍຕາມລະບຽບກດົໝາຍ.

- ສກຶສາອບົຮມົຜູອ້ອກແຮງງານໃຫມ້ສີະຕຊິາດ, ເຄົາລບົລະບຽບກດົໝາຍ, ຮູປ້ກົປ້ອງສດິ

ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຂອງຕນົ ຕດິພນັກບັຜນົປະໂຫຍດລວມໝູ່ ແລະ ປະເທດຊາດ, ເພ່ີມທະວກີານ

ຄຸມ້ຄອງແຮງງານລາວທ່ີເຮັດວຽກຢູພ່າຍໃນປະເທດ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ລວມທງັແຮງງານຕາ່ງປະ

ເທດທ່ີເຮັດວຽກຢູລ່າວໃຫທ້ ົ່ວເຖງິ.

ຄາດໝາຍລະອຽດ ມດີ ັງ່ນີ:້
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 ສູຊ້ນົຈດັຫາວຽກເຮັດງານທາໍໃຫກ້າໍລງັແຮງງານ 17 ໄດເ້ຂ້ົາສູຕ່ະຫຼາດແຮງງານໃໝ່ ໃຫໄ້ດ້

ປະມານ 277.000ຄນົ (ສະເລຍ່ 55.400 ຄນົ/ປີ), ເພ່ືອພດັທະນາ ແລະ ສະໜອງແຮງງານຕາມທິດ

ຫນັເປັນອດຸສະຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝ, ໃນນ ັນ້ ຂງົເຂດກະສກິາໍ ປະມານ 210.000ຄນົ, ຂງົເຂດ

ອດຸສະຫະກາໍ ປະມານ 15.000ຄນົ ແລະ ຂງົເຂດບໍລິການ ປະມານ 52.000 ຄນົ.

 ໃນປີ 2015 ເຮັດໃຫສ້ດັສວ່ນຂອງແຮງງານໃນຂະແໜງກະສກິາໍ-ປ່າໄມ ້ ຫຸຼດລງົມາເປັນ

70%; ເພ່ີມອດັສວ່ນແຮງງານໃນຂະແໜງອດຸສາຫະກາໍ, ກໍ່ສາ້ງ ແລະ ພະລງັງານບ່ໍແຮ ່ ຂຶນ້ເປັນ

7%; ເພ່ີມສດັສວ່ນແຮງງານໃນຂງົເຂດການບໍລິການ ຂຶນ້ເປັນ 23% ຂອງແຮງງານລວມ.

 ຄວບຄມຸອດັຕາຫວາ່ງງານສະເລຍ່ໃຫຢູ້ໃ່ນລະດບັບ່ໍເກນີ 2%.

 ສາ້ງມາດຖານສມີແືຮງງານ ແລະ ເຮັດການທດົສອບມາດຖານສມີແືຮງງານ ທ່ີມທີດັສະນະ

ຄະຕິອດຸສາຫະກາໍໃຫໄ້ດ ້ 20 ວຊິາຊບີ; ໃນນ ັນ້: ຂະແໜງກໍ່ສາ້ງ 10 ວຊິາຊບີ, ຂະແໜງບໍລິການ

10 ວຊິາຊບີ.

 ສາ້ງສນູພດັທະນາສມີແືຮງງານຂ ັນ້ແຂວງໃຫໄ້ດ້ 7 ສນູ.

 ສາ້ງສະຖາບນັພດັທະນາສີມແືຮງງານໃຫໄ້ດ້ 1 ແຫງ່.

 ສາ້ງສນູບໍລິການຈດັຫາງານ ແລະ ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ໃຫໄ້ດ້ 3 ແຫງ່ ແລະ ຈດຸທດົລອງຈດັ

ຫາງານ ໃຫໄ້ດ້ 10 ແຂວງ.

 ໂຄສະນາເຜີຍແຜກ່ດົໝາຍຕາມຫວົໜວ່ຍແຮງງານຕາ່ງໆໃຫໄ້ດ້ 600 ແຫງ່ (120ແຫງ່/ປີ),

ກວດກາຄວາມປອດໄພຂອງການອອກແຮງງານ, ການປກົປ້ອງສດິຜນົປະໂຫຍດ ແລະ ສະຫວດັດີ

ການຕາ່ງໆຂອງຜູອ້ອກແຮງງານ ຢູຫ່ວົໜວ່ຍທລຸະກດິ ແລະ ໂຄງການຕາ່ງໆໃນທົ່ວປະເທດໃຫໄ້ດ້

3.500 ແຫງ່ (700 ແຫງ່/ປີ).

2). ການພດັທະນາສະຫວດັດກີານສງັຄມົ:

- ປະຕິບດັນະໂຍບາຍຕ່ໍຜູມ້ຄີນຸງາມຄວາມດຕ່ໍີປເທດຊາດ ຢາ່ງເໝາະສມົ ແລະ ທົ່ວເຖງິ.

- ພດັທະນາລະບບົປະກນັສງັຄມົຕາ່ງໆທ່ີມຢີູໃ່ຫກ້າຍເປັນລະບບົປະກນັສງັຄມົແຫງ່ຊາດທ່ີເຂັມ້

ແຂງ.

- ພດັທະນາລະບບົບໍລິການສງັຄມົສງົເຄາະໃຫແ້ກເ່ດັກນອ້ຍ, ຜູດ້ອ້ຍໂອກາດ ແລະ ຜູປ້ະສບົ

ໄພພິບດັຕາ່ງໆ ລວມທງັສາ້ງເງ ື່ອນໄຂເພ່ືອປ້ອງກນັ ແລະ ຫຸຼດຜອ່ນຄວາມສຽ່ງຈາກໄພພິບດັ.

ຄາດໝາຍລະອຽດ ມດີ ັງ່ນີ:້

 ປະຕິບດັນະໂຍບາຍຕ່ໍຜູມ້ຄີວາມງາມຄວາມດຕ່ໍີປະເທດຊາດ ໃຫໄ້ດ້ 70.498 ທາ່ນ. ໃນນີ,້

ພະນກັງານປະຕວິດັອາວໂຸສ 1954 ຄນືຫຼງັ, ວລິະຊນົແຫງ່ຊາດ, ນກັຮບົແຂງ່ຂນັ; ປກຸເຮອືນໃຫພ້ະ

ນກັງານເສຍອງົຄະພິເສດໃຫສ້າໍເລັດ 100%. ປບັປງຸກນົໄກຄຸມ້ຄອງ-ບໍລິຫານ ເຮັດໃຫສ້ງັຄມົມສີວ່ນ

ຮວ່ມໃນການຊວ່ຍເຫືຼອຄນົພິການ ແລະ ເຮັດໃຫເ້ຂົາເຈົາ້ໄດເ້ຂ້ົາເຖງິສິ່ ງບໍລິການສາທາລະນະຕາ່ງໆດີ

17
ຈດັຫາວຽກເຮັດງານທາໍ ມຄີວາມໝາຍທ່ີກວາ້ງກວາ່ ການຈາ້ງງານ, ສະນ ັນ້ ການຈາ້ງງານເປັນພຽງສວ່ນໜ່ຶງຂອງ

ການຈດັຫາວຽກເຮັດງານທາໍ
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ຂຶນ້ເທ່ືອລະກາ້ວ. ພດັທະນາຄນຸນະພາບຊວີດິການເປັນຢູ ່ ຂອງຜູອ້າຍສຸງູ, ຜູທ້ກຸຍາກ ແລະ ປ່ຽວ

ພອຍ ຢູ່ 17 ແຂວງ.

 ຂະຫຍາຍລະບບົກນັສງັຄມົທ່ີມຢີູລ່ງົສູບ່ນັດາແຂວງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເຮັດໃຫປ້ະຊາ

ຊນົໄດຮ້ບັການປະກນັສຂຸະພາບກວມ 50% ຂອງພນົລະເມອືງທງັໝດົ, ພນົລະເມອືງມເີຮອືນຢູອ່າ

ໄສທ່ີເໝາະສມົຫຼາຍກວາ່ 80%ໃນປີ 2015.

 ປບັປງຸ ແລະ ສາ້ງລະບບົເຕອືນໄພ ຢູ່ 5 ແຂວງ, ປະຕບິດັນະໂຍບາຍຊວ່ຍເຫືຼອສງົເຄາະ

ຜູປ້ະສບົໄພພິບດັຕາ່ງໆ ແລະ ຜູດ້ອ້ຍໂອກາດ ໃຫທ້ ົ່ວເຖງິທນັການ.

 ສບຶຕ່ໍຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ຂະຫຍາຍແຜນງານ,ໂຄງການຫຸຼດຜອ່ນຄວາມສຽ່ງຈາກໄພພິບດັ

ໂດຍສະເພາະແມນ່ແຜນງານ, ໂຄງການຕາ້ນໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ ແລະ ໄພແຫງ້ແລງ້.

3). ການແກໄ້ຂບນັຫາລະເບດີບ່ໍທນັແຕກ ເຮັດໃຫປ້ະຊາຊນົໃນຊຸມຊນົສາມາດດາໍລງົຊວີດິໂດຍ

ປດັສະຈາກໄພຂ ົ່ມຂູຈ່າກລະເບດີບ່ໍທນັແຕກ, ເຮັດໃຫປ້ະຊາຊນົສາມາດທາໍມາຫາກນິຢາ່ງປອດໄພ

ແລະ ກາ້ວໄປສູກ່ານຫຸຼດຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກ.

ສມຸໃສສ່າໍຫຼວດຂໍມ້ນູລະເບີດຕກົຄາ້ງຢູຕ່າມໜາ້ດນິໃນເຂດບາ້ນທ່ີມຄີວາມສຽ່ງສງູ, ຕ ັງ້ສນູຮບັ

ຟງັການລາຍງານຈາກປະຊາຊນົໃຫກ້ະຈາຍຫຼາຍຂຶນ້; ຝຶກອບົຮມົ ແລະ ຍກົລະດບັວຊິາການດາ້ນວຽກ

ງານເກບັກູລ້ະເບີດໃຫພ້ະນກັງານທ່ີເຮັດວຽກດາ້ນນີໃ້ຫມ້ຄີວາມຊາໍນານ ແລະ ເຂ້ົາໃຈກາໍມະວທີິຕາ່ງໆ

ທ່ີຖກືຕອ້ງ.

ເກບັກູລ້ກູລະເບດີບ່ໍທນັແຕກອອກຈາກເນືອ້ທ່ີໃຫໄ້ດຢ້າ່ງໜອ້ຍ 12.500 ເຮັກຕາ, ໃນນີ,້ ເປັນ

ເນືອ້ທ່ີດນີ ສາໍລບັການຜະລິດ 11.875 ເຮັກຕາ ແລະ ເນືອ້ທ່ີດນີສາໍລບັການພດັທະນາຕາ່ງໆ 625

ເຮັກຕາ.

[3]. ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຈດຸສມຸ:

 ໂຄງການຝຶກ ແລະ ພດັທະນາສມີໃືຫແ້ກກ່າໍລງັແຮງງານລາວ.

 ໂຄງການກໍ່ສາ້ງສນູພດັທະນາສມີແືຮງງານພາກໃຕ້ ແຂວງຈາໍປາສກັ.

 ໂຄງການປບັປງຸສນູພດັທະນາສມີແືຮງງານພາກເໜືອ ແຂວງອດຸມົໄຊ.

 ໂຄງການສາ້ງສນູພດັທະນາສມີແືຮງງານຢູແ່ຂວງບ່ໍແກວ້.

 ໂຄງການສ ົ່ງເສມີການເຄື່ ອນໄຫວປກົປ້ອງເດັກຈາກການຄາ້ມະນດຸ ແລະ ຂດູຮດີທາງເພດ.

 ໂຄງການພດັທະນາຊວີດິ ການເປັນຢູແ່ບບຍືນຍງົໃຫຊຸ້ມຊນົ ຢູແ່ຂວງສະຫວນັນະເຂດ.

 ໂຄງການເກບັກູລ້ະເບີດບ່ໍທນັແຕກ.

 ໂຄງການສາ້ງເຮອືນຢູອ່າໄສຈາກງບົປະມານລດັ, ປະຊາຊນົ, ບໍລິສດັ ແລະໂຄງການອື່ ນໆ.

[4]. ມາດຕະການ:

1). ປກຸລະດມົແຫລງ່ທຶນຈາກຫລາຍພາກສວ່ນລວມທງັພາກລດັ, ເອກະຊນົທງັພາຍໃນ ແລະ 

ຕາ່ງປະເທດ ເພ່ືອສາ້ງກອງທຶນໃນການພດັທະນາສມີແືຮງງານ ແລະ ສາ້ງມວີຽກເຮັດງານທາໍຕາມກດົ

ຫມາຍແຮງງານໄດກ້າໍນດົໄວ້ ທງັເປັນການສາ້ງເງ ື່ອນໄຂໃນການປະກອບອາຊບີດວ້ຍຕນົເອງຫລາຍ

ຂຶນ້.
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2). ເປີດກວ້າງການຮວ່ມມກືບັທກຸພາກສວ່ນເສດຖະກດິທງັພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດເພ່ືອ

ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂການມວີຽກເຮັດງານທາໍ ແລະ ສ ົ່ງແຮງງານໄປເຮັດວຽກຢູຕ່າ່ງປະເທດ.

3). ການພດັທະນາສມີແືຮງງານ: ຊຸກຍູສ້ ົ່ງເສມີໃຫນ້ກັທລຸະກດິພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ

ປະກອບສວ່ນພດັທະນາສມືແືຮງງານ ແລະ ເຝິກອບົຮມົວຊິາຊບີໃຫກ້າໍລງັແຮງງານລາວຢາ່ງກວາ້ງ

ຂວາງ.

4). ການເຜີຍແຜນ່ຕິິກາໍ ແລະ ນະໂຍບາຍຕາ່ງໆ: ປະສານສບົທບົກບັພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ

ສບືຕ່ໍຄ ົນ້ຄວາ້ສາ້ງແຜນຍດຸທະສາດແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ, ຍດຸທະສາດການແກໄ້ຂ

ລະເບດີບ່ໍທນັແຕກ ໃຫກ້ວາ້ງຂວາງ; ປບັປງຸນຕິິກາໍ ແລະ ລະບຽບຫລກັການຕາ່ງໆທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັ

ການພດັທະນາແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ ແລະ ການແກໄ້ຂລະເບດີບ່ໍທນັແຕກ, ສບືຕ່ໍປະ

ຕຍິດຸທະສາດຫຸຼດຜອ່ນຄວາມສຽ່ງຈາກໄພພິບດັ ແລະ ເຊື່ ອມສານເຂ້ົາໃນແຜນພດັທະນາຂອງປະເທດ

ແລະ ຂອງຂະແໜງການເພ່ືອ ບນັລເຸປ້ົາໝາຍສະຫດັສະຫວດັດາ້ນການພດັທະນາ, ພອ້ມທງັເຜີຍແຜ,່

ແນະນາໍການຈດັຕ ັງ້ຜນັຂະຫຍາຍແຜນຍດຸທະສາດແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານ-ສງັຄມົ ໃຫມ້ປີະ

ສດິທິຜນົ.

2.2.4. ຖະແຫຼງ່ຂາ່ວ - ວດັທະນະທາໍ - ທອ່ງທຽ່ວ

1). ຖະແຫຼງຂາ່ວ-ວດັທະນະທາໍ

[1]. ທິດທາງ:

ຮບັປະກນັໃຫວ້ດັທະນະທາໍເປັນພ້ືນຖານຄວາມຍນືຍງົຂອງຊາດ, ເສມີສາ້ງອະລິຍະທາໍທາງຈດິ

ໃຈ, ປກູແນວຄດິ ແລະ ຄນຸສມົບດັສນິທາໍປະຕວິດັ; ສາ້ງຄນົໃຫມ້ຊີວີະທດັ ແລະ ໂລກະທດັກາ້ວໜາ້,

ຮູຮ້ບັເອົາສິ່ ງທ່ີມຄີນຸຄາ່ຈາກວດັທະນະທາໍຂອງນາໆຊາດ. ສ ົ່ງເສມີການຜະລິດຄິດແຕງ່, ການອາ່ນ,

ການຂຽນ ແລະ ການສະແດງ ເພ່ືອປະກອບສວ່ນພດັທະນາຄນົໃຫມ້ຄີວາມສວີໄິລທາງດາ້ນຈດິໃຈ ໄປ

ຄຽງຄູກ່ບັການຂະຫຍາຍຕວົຂອງໂລກໂລກາພິວດັບນົພ້ືນຖານອະນລຸກັຮກັສາ ແລະ ສບືທອດເສມີຂະ

ຫຍາຍມນູເຊືອ້ວດັທະນະທາໍອນັດງີາມຂອງຊາດ.

ພດັທະນາ ແລະ ຍກົສງູຄນຸນະພາບວຽກງານຖະແຫລງ່ຂາ່ວ ແລະ ສື່ ມວນຊນົໃຫສ້າມາດ

ປະຕິບດັໜາ້ທ່ີເປັນກະບອກສຽງໂຄສະນາວຽກງານການເມອືງແນວຄດິ, ເຜີຍແຜແ່ນວທາງຂອງພກັ

ແລະ ລະບຽບກດົໝາຍຂອງ ລດັຢາ່ງມປີະສິດທິຜນົສງູ ແລະ ສາມາດແຂງ່ຂນັກບັຕາ່ງປະເທດໄດ.້

[2]. ຄາດໝາຍຕ ົນ້ຕໍ:

1). ດາ້ນວດັທະນະທາໍ:

 ສບືຕ່ໍສາ້ງພ້ືນຖານໃຫວ້ຽກງານວດັທະນະທາໍ ໄດຮ້ບັການປບັປງຸ ແລະ ພດັທະນາຢາ່ງຕ່ໍ

ເນື່ອງ.

 ສບືຕ່ໍເສີມຂະຫຍາຍຮດີຄອງປະເພນ,ີ ວດັທະນະທາໍອນັດງີາມໃຫມ້ຄີວາມຫລາກຫລາຍ 

ແລະ ມລີກັສະນະຊາດ, ລກັສະນະມະຫາຊນົ, ສາ້ງໃຫຄ້ນົລາວແຕລ່ະຄນົມອີະລິຍະທາໍທາງດາ້ນວດັຖ ຸ

ແລະ ຈດິໃຈສມົບນູຂຶນ້ຢາ່ງບ່ໍຢດຸຢ ັງ້.
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 -ຊຸກຍູຂ້ະບວນການສາ້ງຄອບຄວົ-ບາ້ນວດັທະນະທາໍ ຕດິພນັກບັການສາ້ງບາ້ນ ແລະ ກຸມ່

ບາ້ນພດັທະນາ, ປບັປງຸ ແລະ ຂະຫຍາຍພ້ືນຖານວດັຖເຸຕັກນກິ ແລະ ສະຖານທ່ີວດັທະນະທາໍທາງ

ປະຫວດັສາດ, ຮອ່ງຮອຍການປະຕວິດັ, ສິລະປະວນັນະຄະດພ້ືີນເມອືງຂອງບນັດາເຜ່ົາ.

 ສບືຕ່ໍສາໍຫລວດຂດຸຄ ົນ້ຄນຸຄາ່ທາງວດັທະນະທາໍ ແລະ ອະລິຍະທາໍອນັໂດດເດ່ັນຂອງບນັດາ

ເຜ່ົາ ໃຫມ້ຄີວາມຍນືຍງົ, ສະກດັກ ັນ້ບນັດາກຸມ່ສວຍໃຊວ້ດັທະນະທາໍ ເພ່ືອຫວງັມາ້ງເພທາໍລາຍກອ້ນ

ກາໍລງັຄວາມສາມກັຄີຂອງປະຊາຊນົລາວ.

 ເສມີຂະຫຍາຍຄນຸຄາ່ຂອງຜູນ້າໍປະຕວິດັ, ປບັປງຸຫໍພິພິທະພນັຕາ່ງໆ ລວມທງັອະນສຸອນສະ

ຖານປະທານໄກສອນພມົວຫິານ, ອະນສຸອນສະຖາປະທານ ສພຸານວຸງົ ແລະ ອະນສຸອນສະຖານທ່ີ

ສາໍຄນັອື່ ນໆເພ່ືອອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃນການບໍລິການແຂກທ່ີເຂ້ົາມາທຽ່ວຊມົ ໃຫນ້ບັມ ືຫຼ້າຍຂຶນ້.

 ສບືຕ່ໍໂຄສະນາເຜີຍແຜຄ່ນຸງາມຄວາມດ,ີ ຜນົງານອນັໃຫຍຫຼ່ວງຂອງປະທານ ໄກສອນ ພມົ

ວຫິານ, ປະທານ ສພຸານວຸງົ, ບນັດາຜູນ້າໍພກັ-ລດັ ອື່ ນໆ ຕ່ໍພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ໃຫຮ້ບັຮູ້

ຢາ່ງກວາ້ງຂວາງ ໂດຍສະເພາະແມນ່ ນກັຮຽນ, ນກັສກຶສາ ແລະ ປນັຍາຊນົຕາ່ງໆ.

 ໂຄສະນາສກຶສາອບົຮມົ ເພ່ືອຕາ້ນການເຊື່ ອຖແືບບງມົງວາຍ, ຫລາ້ຫລງັ ແລະ ປະກດົ

ການຫຍໍທໍ້້ຕາ່ງໆທາງສງັຄມົ, ປກົປກັຮກັສາວດັທະນະທາໍ ແລະ ເສມີຂະຫຍາຍຮດີຄອງປະເພນອີນັ

ດງີາມໄປຄຽງຄູກ່ບັການພດັທະນາໃນໄລຍະໃຫມ ່ ເພ່ືອຊຸກຍູສ້ ົ່ງເສມີການເຄື່ ອນໄຫວດາ້ນວດັທະນະ

ທາໍຂອງສງັຄມົໃຫມ້ຫີລາຍສສີນັ.

ຄາດໝາຍລະອຽດມດີ ັງ່ນີ:້

- ຮອດປີ 2015 ສູຊ້ນົສາ້ງບາ້ນວດັທະນະທາໍໃຫໄ້ດຫ້ລາຍກວາ່ 700 ບາ້ນ ແລະ ຄອບ

ຄວົວດັທະນະທາໍໃຫໄ້ດຫ້ລາຍກວາ່ 100.000 ຄອບຄວົ, ສາ້ງສວນສາທາລະນະຢູສ່ນູກາງຢາ່ງ

ຫນອ້ຍ ໃຫໄ້ດ ້4 ແຫງ່ ແລະ ເທດສະບານແຂວງ ແຂວງລະ 1 ແຫງ່, ເທດສະບານເມອືງ ເມອືງ

ລະ 1 ແຫງ່.

- ດາໍເນນີການສາໍຫລວດບນັດາແຫລງ່ວດັທະນະທາໍຮອ່ງຮອຍປະຫວດັສາດ, ບຮູານສະຖານ 

ແລະ ສະຖານທ່ີທາງປະຫວດັສາດ ເພ່ືອສະເຫນຂໍີຮບັຮອງເຂ້ົາເປັນມລໍະດກົແຫງ່ຊາດ 19 ແຫງ່ 

ແລະ ມລໍະດກົ ໂລກ 2 ແຫງ່.

- ກໍ່ສາ້ງ ແລະ ຕດິຕ ັງ້ຮບູຫ່ໍຼ ປະທານໄກສອນ ພມົວຫິານ ຢູເ່ມອືງວຽງໄຊ ແລະ ສະຫວນັ

ນະເຂດ.

- ກໍ່ສາ້ງ ແລະ ຕດິຕ ັງ້ອະນສຸາວະລີ ທາ່ນ ໜຮູກັ ພມູສະຫວນັ, ທາ່ນ ພມູ ີ ວງົວຈິດິ, ທາ່ນ

ສສີມົພອນ ລໍວນັໄຊ, ທາ່ນ ພນູ ສີປະເສດີ, ທາ່ນ ສີທນົ ກມົມະດາໍ, ທາ່ນໄຟດາ່ງ ລໍເບຼຍຢາວ ແລະ

ທາ່ນ ຕູຢ້າ ໄຊຈ.ູ

2). ດາ້ນຖະແຫຼງຂາ່ວ:

 ສາ້ງພ້ືນຖານວຽກງານສື່ ມວນຊນົໃຫເ້ປັນລະບບົຄບົຊຸດ ແລະ ທນັສະໄໝ ໂດຍການນາໍໃຊ້

ລະບບົດຈີຕິອນ ຢາ່ງສມົບນູ ເພ່ືອຮບັປະກນັໃຫຂໍ້ມ້ນູຂາ່ວສານດາ້ນຕາ່ງໆ ເຊ່ັນ: ສກຶສາອບົຮມົແນວ

ຄດິ, ຄນຸສມົບດັສນິທາໍປະຕວິດັທ່ີສອດຄອ່ງກບັຍກຸສະໄຫມ, ນາໍເອົາຄນຸຄາ່ສລິະປະ-ວດັທະນະທາໍຊມຶ

ເລິກເຂ້ົາສູຊ່ ັນ້ຄນົຕາ່ງໆ ໃນສງັຄມົຢາ່ງກວ້າງຂວາງ, ເປັນກາໍລງັແຮງໃຫແ້ກພ່າລະກດິປ່ຽນແປງໃຫມ ່

ແລະ ການພດັທະນາຢາ່ງຮອບ ດາ້ນຂອງພກັຢາ່ງຕ່ໍເນື່ ອງ.



141

 ສບືຕ່ໍສມຸໃສປ່ບັປງຸພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງທ່ີຈາໍເປັນ ແລະ ຍກົລະດບັວຽກງານຖະແຫລງຂາ່ວໃຫ້

ນບັມ ືນ້ບັສງູຂຶນ້ ທງັປະລິມານ ແລະ ຄນຸນະພາບ, ປບັປງຸວທິະຍກຸະຈາຍສຽງ ແລະ ໂທລະພາບໃຫ້

ມຄີນຸນະພາບ ແລະ ທນັສະໄຫມຄບົຊຸດ, ເຮັດໃຫພ້ື້ນຖານດາ້ນການໂຄສະນາເຜີຍແຜແ່ນວທາງນະ

ໂຍບາຍ, ສາລະບນັເທີງ ມກີານຫນັປ່ຽນຢາ່ງຕ ັງ້ຫນາ້ ແລະ ໄປເຖງິປະຊາຊນົບນັດາເຜ່ົາຢາ່ງກວ້າງ

ຂວາງ ແລະ ທົ່ວໄປ ເພ່ືອສກຶສາອບົຮມົໃຫທ້ກຸພາກສວ່ນມນີ ໍາ້ໃຈຮກັຊາດຢາ່ງດດູດື່ ມ ແລະ ປກົປກັ

ຮກັສາຜືນແຜນ່ດນິລາວໃຫຍ້ນືຍາວ.

 ຍກົລະດບັຄວາມຮູດ້າ້ນວຊິາການໃຫບ້ນັດານກັຂາ່ວໃຫມ້ຫີວົຄດິປະດດິສາ້ງໃຫມ ່ໆ  ສາມາດ

ອອກຂາ່ວ ແລະ ຂຽນເນືອ້ໃນຂາ່ວສານໃຫມ້ຄີວາມອດຸມົສມົບນູ ແລະ ສາ້ງສນັ; ສາ້ງຄວາມ ສນົໃຈ 

ແລະ ປະທບັໃຈໃຫຜູ້ອ້າ່ນ. ພດັທະນາຫນງັສືພິມຂ ັນ້ສນູກາງ ໃຫເ້ປັນສື່ ໃນການນາໍເອົາເນືອ້ ຫາສາລະ,

ຫລກັຫມ ັນ້, ທດັສະນະ ກຽ່ວກບັເຫດການຕາ່ງໆຢູພ່າຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ໃຫໄ້ປ

ເຖງິປະຊາຊນົບນັດາເຜ່ົາຢາ່ງທົ່ວເຖງິ ແລະ ເປັນປກົກະຕ.ິ

ຄາດໝາຍລະອຽດມດີ ັງ່ນີ:້

- ສູຊ້ນົຂະຫຍາຍສະຖານວີທິະຍກຸະຈາຍສຽງລງົເມອືງ ແລະ ບາ້ນ ເຮັດໃຫກ້ານກະຈາຍສຽງ

ໃຫກ້ວມຫລາຍກວາ່ 95% ຂອງ ພ້ືນທ່ີທ ົ່ວປະເທດ.

- ສາ້ງລາຍການຂາ່ວເປັນພາສາເຜ່ົາຈາໍນວນຫນຶ່ ງ ເພ່ືອໃຫຊ້ນົເຜ່ົາໄດຮ້ບັຮູແ້ນວທາງນະໂຍ

ບາຍຂອງພກັ ແລະ ລດັຖະບານໃນການປກົປກັຮກັສາ ແລະ ສາ້ງສາປະເທດຊາດ.

- ຂະຫຍາຍສະຖານຮີບັສນັຍານພາບ ແລະ ປບັປງຸຄນຸນະພາບຂອງລາຍການໂທລະພາບຢູ່

ບນັດາແຂວງ ແລະ ເຂດຫາ່ງໄກສອກຫລີກ ໃຫສ້າມາດອອກອາກາດໄດຢ້າ່ງຫນອ້ຍ 10 ຊ ົ່ວໂມງຕ່ໍ

ວນັ ແລະ ສາມາດກະຈາຍຄືນ້ ກວມເອົາ 80% ຂອງພ້ືນທ່ີທ ົ່ວປະເທດ.

[3]. ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຈດຸສມຸ:

 ໂຄງການຫນັປ່ຽນພ້ືນຖານວດັຖເຸຕັກນກິຈາກອານາລອ໋ກໄປສູລ່ະບບົດຈີຕີອນ໋.

 ໂຄງການພດັທະນາດາ້ນສື່ ມວນຊນົ.

 ໂຄງການສ ົ່ງເສມີພມູປນັຍາປະດດິຄິດແຕງ່ຜະລິດຕະພນັວດັທະນະທາໍ.

 ໂຄງການສ ົ່ງເສມີການເຄື່ ອນໄຫວດາ້ນວດັທະນະທາໍ ແລະ ສນິລະປະກາໍ.

 ໂຄງການສາ້ງອະລິຍະທາໍທາງດາ້ນຈດິໃຈ ແລະ ແບບແຜນຊວີດິວດັທະນະທາໍໃໝ.່

 ໂຄງການສາ້ງພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງຖະແຫລງ່ຂາ່ວ-ວດັທະນະທາໍ ແລະ ໂຄງການອື່ ນໆ.

[4]. ມາດຕະການ:

1). ການພດັທະນາ ແລະ ສ ົ່ງເສມີ:

- ຮບັປະກນັດາ້ນແນວຄດິວດັທະນະທາໍ ໂດຍການເປີດກວາ້ງຂະບວນການສາ້ງຊວີດິວດັທະ

ນະທາໍທ່ີສວີໄິລທົ່ວປວງຊນົ ໃຫມ້ຄີວາມທນັສະໄໝ ແລະ ມລີກັສະນະຊາດ.

- ປກຸລະດມົກາໍລງັແຮງຂອງທກຸຊ ັນ້ຄນົໃນສງັຄມົປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນການສາ້ງສາ ແລະ

ພດັທະນາ ວຽກງານຖະແຫຼງຂາ່ວ-ວດັທະນາທາໍໃຫມ້ປີະສດິທິພາບສງູຂຶນ້.

- ສ ົ່ງເສມີການແລກປ່ຽນວດັທະນະທາໍຂອງບນັດາເຜ່ົາ, ຕ ັງ້ໜາ້ປກົປກັຮກັສາມນູເຊືອ້ວດັທະ

ນະທາໍທ່ີມຄີນຸຄາ່ອນັດງີາມ ເພ່ືອເຮັດໃຫວ້ດັທະນະທາໍຂອງຊາດມຄີວາມອດຸມົສມົບນູຍິ່ ງຂຶນ້.
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2). ການຄ ົນ້ຄວ້າ ແລະ ປະດດິຄດິແຕງ່:

- ເອົາໃຈໃສຊຸ່ກຍູກ້ານປະດດິຄດິແຕງ່ ແລະ ຄ ົນ້ຄວາ້ປະຫວດັສາດ, ວດັທະນະທາໍພອ້ມ

ທງັຈດັພິມເຜີຍແຜໃ່ຫທ້ ົ່ວສງັຄມົໄດຮ້ບັຊາບ ໂດຍສະເພາະແມນ່ກຸມ່ຄນົໄວໜຸມ່, ປບັປງຸຫໍສະໝດຸແຫງ່

ຊາດ, ຫໍສະໝດຸຢູໃ່ນໂຮງຮຽນ ເພ່ືອສ ົ່ງເສມີການຮຽນຮູຂໍ້ມ້ນູຂາ່ວສານຕາ່ງໆດວ້ຍການອາ່ນຂອງເດັກ

ນອ້ຍ ແລະ ມວນຊນົ.

3). ການເຜີຍແຜ:່

- ເພ່ີມທະວກີານປະສານສມົທບົກບັພາກສວ່ນຕາ່ງໆ ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ໃນການປກົປກັຮກັສາ

ແລະ ເຜີຍແຜຜ່ນົງານຂອງຜູນ້າໍປະຕວິດັໃຫນ້ບັມ ືກ້ວາ້ງຂວາງ.

 ເພ່ີມທະວປີກູຈດິສາໍນກຶ ຄນຸຄາ່ທາງດາ້ນວດັທະນະທາໍໃຫປ້ະຊາຊນົ, ນກັຮຽນ, ນກັສກຶສາໃຫ້

ມສີະຕິ, ສາມາດໄຈແ້ຍກ ວເິຄາະຂໍມ້ນູຂາ່ວສານທ່ີເປັນປະໂຫຍດແກຕ່ນົເອງ, ຄອບຄວົ ແລະ ປະ

ເທດຊາດ; ຈາໍກດັການໂຄສະນາທ່ີເປັນສິ່ ງຊຸກຍູ່ສ້ ົ່ງເສມີການສາ້ງຄາ່ນຍິມົທ່ີບ່ໍດໃີຫຫຸຼ້ດລງົເທ່ືອລະກາ້ວ.

2). ທອ່ງທຽ່ວ

[1]. ທິດທາງ:

ຖຂືະແໜງການທອ່ງທຽ່ວເປັນຂະແໜງຍດຸທະສາດໜ່ຶງ ທ່ີສາໍຄນັໃນການພດັທະນາສະເພາະ

ໜາ້ ແລະ ຍາວນານ, ປບັປງຸໃຫເ້ປັນຂະແໜງບໍລິການ ແລະ ຈາໍໜາ່ຍສນິຄາ້ພາຍໃນຢູກ່ບັທ່ີ, ສາ້ງ

ລາຍໄດເ້ພ່ີມໃຫແ້ກປ່ະຊາຊນົ, ຂະຫຍາຍແຫລງ່ທອ່ງທຽ່ວທາໍມະຊາດ ເຮັດໃຫປ້ະເທດລາວກາຍເປັນ

ປະເທດ “ທອ່ງທຽ່ວສຂີຽວ” ຕດິພນັກບັການປບັປງຸ ແລະ ຂະຫຍາຍແຫລງ່ທອ່ງທຽ່ວວດັທະນະທາໍ

ແລະ ປະຫວດັສາດທ່ີມຫີລາຍສີສນັ; ພດັທະນາຂະແໜງທອ່ງທຽ່ວໃຫກ້າຍເປັນອດຸສາຫະກາໍທ່ີຄບົຊຸດ,

ທນັສະໄໝ ແລະ ຍນືຍງົ; ເປີດກວາ້ງການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົ, ດງຶດດູນກັທອ່ງທຽ່ວຫລາຍ

ທິດ ແລະ ຫລາຍສາຂາ, ສ ົ່ງເສມີນກັລງົທຶນຊ ັນ້ສງູ ໃຫຫ້ລາຍຂຶນ້.

[2]. ຄາດໝາຍຕ ົນ້ຕໍ:

 ຮອດປີ 2015 ສູຊ້ນົໃຫຈ້າໍນວນນກັທອ່ງທຽ່ວເພ່ີມຂຶນ້ປະມານ 2,8 ລາ້ນຄນົ ສາ້ງລາຍຮບັ

ເປັນເງນິຕາໃຫໄ້ດປ້ະມານ 350 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັຕ່ໍປີ.

 ຂດຸຄ ົນ້ ແລະ ຂະຫຍາຍແຫລງ່ທອ່ງທຽ່ວທາງທາໍມະຊາດ, ວດັທະນະທາໍ ແລະ ປະຫວດັ

ສາດໃຫກ້າຍເປັນມລໍະດກົໂລກ 2 ແຫງ່ ແລະ ມລໍະດກົແຫງ່ຊາດ 29 ແຫງ່; ສມຸໃສພ່ດັທະນາເມອືງ

ຈາໍນວນໜ່ຶງໃຫເ້ປັນແຫລງ່ທອ່ງທຽ່ວ ເຊ່ັນ: ເມອືງວຽງໄຊ (ແຂວງຫວົພນັ); ຄອນພະເພັງ (ແຂວງຈາໍ

ປາສກັ); ໂພນສະຫວັນ (ແຂວງຊຽງຂວາງ); ນາກາຍ, ຖ ໍາ້ກອງລໍ, ຖ ໍາ້ນ ໍາ້ລອດ (ແຂວງຄາໍມວ່ນ);

ດງົນາຕາວແຂວງ(ສະຫວນັນະເຂດ); ພເູຂົາຄວາຍ (ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ) ແລະ ອື່ ນໆ.

 ຂະຫຍາຍ ແລະ ປບັປງຸສະຖານທ່ີພກັ ເຊ່ັນ: ໂຮງແຮມ, ຣສີອດ ທ່ີໄດມ້າດຕະຖານ, ຮອດ

ປີ 2015 ໃນທົ່ວປະເທດ ສູຊ້ນົໃຫມ້ໂີຮງແຮມ ປະມານ 300 ແຫງ່; ຫອ້ງນອນ 12.000 ຕຽງ.

ແລະ ຮາ້ນອາຫານ ປະມານ 850 ແຫງ່ ເພ່ືອສະໜອງໃຫພ້ຽງພໍກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງນກັທອ່ງ

ທຽ່ວທງັພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ.

 ສບືຕ່ໍຮກັສາບນັຍາກາດການທອ່ງທຽ່ວເມອືງຫລວງພະບາງເມອືງມລໍະດກົໂລກ, ຍູກ້ານພດັ

ທະນາການທອ່ງທຽ່ວແຂວງຈາໍປາສກັຮອບດາ້ນ ເຮັດໃຫກ້ານຂະຫຍາຍຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພນັ
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ພາຍໃນເພ່ີມຂຶນ້ເທ່ົາຕວົທຽບໃສປ່ະຈບຸນັ ໂດຍການພດັທະນາ ແລະ ສາ້ງໃຫໄ້ດແ້ຫຼງ່ທອ່ງທຽ່ວມະຫາ

ນະທີສີ່ ພນັດອນໂດຍການສາ້ງຂວົອູເ່ຊື່ ອມຕ່ໍລະຫວາ່ງເກາະດອນຕາ່ງໆເຂ້ົາກນັໃຫໄ້ດ້ 10 ແຫງ່, ສາ້ງ

ພພູຽງບໍລິເວນໃຫກ້າຍເປັນແຫຼງ່ທອ່ງທຽ່ວທາງການປກູຝງັ-ລຽ້ງສດັ 1 ແຫງ່.

 ຈດັປີທອ່ງທຽ່ວລາວ ໃນປີ 2012 ໃຫຄ້ຶກຄືນ້.

 ຈດັຕ ັງ້ການໂຄສະນາ ແລະ ສາ້ງຂະບວນການ ເພ່ືອກະກຽມເປັນເຈົາ້ພາບກອງປະຊຸມລດັ

ຖະມນົຕີ ທອ່ງທຽ່ວອາຊຽນ ແລະ ງານວາງສະແດງການທອ່ງທຽ່ວ ATF ໃນປີ 2013 (ASEAN

Tourism Forum 2013).

[3]. ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຈດຸສມຸ:

 ໂຄງການພດັທະນາແຫລງ່ທອ່ງທຽ່ວແບບຍນືຍງົ ດວ້ຍທຶນຊວ່ຍເຫືຼອລາ້ຈາກ ADB.

 ໂຄງການຈດັສນັແຫຼງ່ທອ່ງທຽ່ວທົ່ວປະເທດ.

 ໂຄງການພດັທະນາໂຄງລາ່ງພ້ືນຖານ ການທອ່ງທຽ່ວເຂດມະຫານາທີສີ່ ພນັດອນ ແຂວງ

ຈາໍປາສກັ.

 ໂຄງການພດັທະນາແຫລງ່ທອ່ງທຽ່ວປະຫວດັສາດ ເມອືງວຽງໄຊ.

 ໂຄງການທອ່ງທຽ່ວທາໍມະຊາດນາກາຍແຂວງຄາໍມວ່ນ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ໂຄງການອື່ ນໆ.

[4]. ມາດຕະການ:

1). ຈດັວາງແຫລງ່ ແລະ ຕາໜາ່ງການທອ່ງທຽ່ວເປັນຈດຸ ແລະ ເປັນວງົຈອນ ລະຫວາ່ງບນັ

ດາບາ້ນ, ເມອືງ ແລະ ແຂວງຕາ່ງໆໃນທົ່ວປະເທດ ເຊິ່ ງມລີາຍການທອ່ງທຽ່ວທ່ີຊດັເຈນ, ປບັປງຸ

ແຫລງ່ທອ່ງທຽ່ວທ່ີມແີລວ້ ໃຫໄ້ດມ້າດຕະຖານ, ສາ້ງໂຄງການໃໝທ່ີ່ເຊື່ ອມໂຍງ ແລະ ຕ່ໍເຕມີໃຫແ້ກ່

ໂຄງການເກົ່ າ.

2). ເຜີຍແຜຂໍ່ມ້ນູຂາ່ວສານການທອ່ງທຽ່ວໃຫທ້ ົ່ວເຖງິ, ຈດັຕ ັງ້ປະຊາຊນົຢູເ່ຂດທ່ີມແີຫລງ່ທອ່ງ

ທຽ່ວຜະລິດເຄື່ ອງທ່ີລະນກຶ, ສາ້ງທ່ີຢູອ່າໄສ ແລະ ການບໍລິການທ່ີຖກືຫລກັອານາໄມ ແລະ ມຄີນຸ

ນະພາບ.

3). ປບັປງຸກນົໄກການບໍລິການການທອ່ງທຽ່ວໃຫມ້ຄີນຸນະພາບ ໂດຍການສາ້ງເງ ື່ອນໄຂອາໍ

ນວຍຄວາມສະດວກໃນການເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ ກຄໍກືານບໍລິການທອ່ງທຽ່ວ ໃຫມ້ຄີວາມສະດວກ,ວອ່ງ

ໄວ, ສາ້ງຄວາມໂປ່ງໃສໃນການເສຍຄາ່ວຊິາ ແລະ ຄາ່ທາໍນຽມຕາ່ງໆ; ມກີານຈດັປະເພດໂຮງແຮມ

ແລະ ສະຖານທ່ີທອ່ງທຽ່ວຕາມມາດຖານສາກນົ.

4). ສ ົ່ງເສມີການທອ່ງທຽ່ວເຊື່ ອມຕ່ໍກບັປະເທດໃກຄ້ຽງເປັນຕ ົນ້ປະເທດອະນພຸາກພ້ືນແມນ່ ໍາ້ຂອງ

(GMS) ແລະ ປະເທດອາຊຽນ.

5). ປບັປງຸ ແລະ ຮດັກມຸບນັດານຕິິກາໍຕາ່ງໆ ທ່ີໄດຖ້ກືຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແລວ້ ແລະ ກາໍລງັຈະ

ສາ້ງຂຶນ້ໃຫມໃ່ຫແ້ທດເຫມາະກບັສະພາບເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົທ່ີກາໍລງັພດັທະນາ ແລະ ສະພາບ

ໂລກາພິວດັຂອງໂລກ; ພດັທະນາບກຸຄະລາກອນໃນຂະແຫນງທອ່ງທຽ່ວໃຫມ້ຄີວາມຮູທ້າງດາ້ນປະ

ຫວດັສາດ, ວດັທະນະທາໍ ແລະ ຮດີຄອງປະເພນອີນັດງີາມຂອງລາວ, ມລີະບຽບວໄິນ, ການບໍລິການ

ທ່ີດີ ແລະ ມຄີນຸນະພາບ.
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2.2.5. ຂະແໜງການຍຕຸິທາໍ:

[1]. ທິດທາງ:

ສມຸໃສກ່ໍ່ສາ້ງ, ພດັທະນານກັກດົໝາຍແລະພະນກັງານຍຕຸທິາໍໃຫໄ້ດທ້າງດາ້ນປະລິມານ ແລະ

ຄນຸນະພາບເພ່ືອໃຫສ້ມົຄູກ່ບັໜາ້ທ່ີການເມອືງໃນໄລຍະໃໝ,່ ເອົາໃຈໃສຈ່ດັຕ ັງ້ຜນັຂະຫຍາຍແຜນຍດຸ

ທະສາດກຽ່ວກບັການພດັທະນາລດັແຫງ່ກດົໝາຍ ຮອດປີ 2020 ແລະ ການຄຸມ້ຄອງການປະຕບິດັ

ຄວາມຍຕຸທິາໍໃນສງັຄມົ ບນົພ້ືນຖານກດົໝາຍ, ຍູແ້ຮງການໂຄສະນາ, ສກຶສາອບົຮມົກດົໝາຍ ແລະ

ສະຕິດາ້ນກດົໝາຍໃຫແ້ກປ່ະຊາຊນົ ເພ່ືອໃຫພ້ນົລະເມອືງລາວທກຸຊ ັນ້ຄນົເຄົາລບົ ແລະ ປະຕບິດັ

ກດົໝາຍ, ປະຕບິດັສດິ ແລະ ພນັທະຂອງພນົລະເມອືງຕາມກດົໝາຍ; ປບັປງຸກງົຈກັການຈດັຕ ັງ້

ແລະ ແບບແຜນວທີິເຮັດວຽກ, ລະບຽບການບໍລິຫານດາ້ນຍຕຸທິາໍໃຫສ້ອດຄອ່ງຕາມທິດການຮບັໃຊປ້ະ

ຊາຊນົໃຫວ້ອ່ງໄວແລະມປີະສດິທິຜນົສງູ.

[2]. ຄາດໝາຍຕ ົນ້ຕໍ:

 ສມຸໃສສ່າ້ງປະມວນກດົໝາຍແພງ່ ແລະ ອາຍາ, ສາ້ງກດົໝາຍແລະນຕິກິາໍໃໝທ່ີ່ຈາໍເປັນ,

ພອ້ມທງັປບັປງຸກດົໝາຍແລະນຕິກິາໍທ່ີປະກາດໃຊໄ້ປແລວ້ໃຫສ້ອດຄອ່ງ

 ສູຊ້ນົການປະຕບິດັຄາໍຕດັສິນຂອງສານໃຫໄ້ດເ້ພ່ີມຂຶນ້ທາງດາ້ນຈາໍນວນ, ຮບັປະກນັຄວາມ

ວອ່ງໄວ ແລະຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ, ຢັງ້ຢືນຄວາມຖກືຕອ້ງຂອງເອກະສານໃຫມ້ຄີນຸນະພາບສງູຂຶນ້,

ພອ້ມທງັແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍງ່ທາງດາ້ນເສດຖະກດິໃຫວ້ອ່ງໄວ.

 ໂຄສະນາເຜີຍແຜເ່ພ່ືອສາ້ງສະຕິກດົໝາຍຢູບ່າ້ນຕາ່ງໆໃຫໄ້ດ້ 11.440 ເທ່ືອ; ສາ້ງຄອບ

ຄວົປອດຄະດໃີຫໄ້ດປ້ະມານ 400.000 ຄອບຄວົຂຶນ້ໄປ, ບາ້ນປອດຄະດໃີຫໄ້ດປ້ະມານ 2.500ບາ້ນ,

ໜວ່ຍໄກເ່ກຍ່ຂໍຂ້ດັແຍງ່ຂ ັນ້ບາ້ນໃຫໄ້ດປ້ະມານ 8.000 ໜວ່ຍ.

 ສູຊ້ນົຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຄາໍຕດັສນິຂອງສານທ່ີໃຊໄ້ດເ້ດັດຂາດໃຫໄ້ດ້ 70% ຂອງຈາໍນວນ

ຄາໍຕດັສິນຂອງສານທ່ີມຢີູ.່

 ສາ້ງນກັກດົໝາຍຊ ັນ້ປະລິນຍາຕີໃຫໄ້ດ້ 8.044 ຄນົ, ຊ ັນ້ກາງໃຫໄ້ດ້ 3.000 ຄນົ, ຈດັ

ເຝິກອບົຮມົກດົໝາຍ ໄລຍະ 3 ເດອືນໃຫໄ້ດ້ 35.000 ຄນົຂຶນ້ໄປ.

[3]. ໂຄງການຈດຸສມຸ:

 ໂຄງການກໍ່ສາ້ງຕກຶກະຊວງຫຼງັໃໝ.່

 ໂຄງການສະໜບັສະໜນູການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນແມບ່ດົກຽ່ວກບັການພດັທະນາລດັແຫງ່

ກດົໝາຍຂອງສປປລາວແຕນ່ີເ້ຖງິປີ 2020.

 ໂຄງການພດັທະນາລະບບົກດົໝາຍແລະສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງທາງດາ້ນຄວາມສາມາດ.

 ໂຄງການຄຸມ້ຄອງລະບບົຍຕຸທິາໍ ແລະສາ້ງສະຕເິຄົາລບົກດົໝາຍ.

 ໂຄງການປບັປງຸວຽກງານຍຕຸທິາໍຮາກຖານ ແລະ ໂຄງການອື່ ນໆ..

[4]. ມາດຕະການ:

 ປບັປງຸກນົໄກການປະສານງານລະຫວາ່ງຂະແໜງຍຕຸິທາໍກບັຂະແໜງການອື່ ນໆໃຫມ້ຄີວາມ

ສະດວກ ແລະຄອ່ງຕວົກວາ່ເກົ່ າ.

 ເພ່ີມທະວຄີວາມເຂັມ້ແຂງຂອງກງົຈກັການຈດັຕ ັງ້ພາຍໃນຂະແໜງຍຕຸິທາໍແຕລ່ະຂ ັນ້ໃຫກ້າຍ

ເປັນຫວົໜວ່ຍບໍລິການຂອງລດັທາງດາ້ນກດົໝາຍ ແລະວຽກງານຍຕຸທິາໍ, ສບືຕ່ໍຫນັລງົຮາກຖານ ເພ່ືອ
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ປບັປງຸຂະແໜງຍຕຸິທາໍແຕລ່ະຂ ັນ້ ໃຫເ້ຂັມ້ແຂງ, ສາ້ງເປັນແຜນງານ ແລະກດິຈະກາໍຕາ່ງໆ ເພ່ືອ

ພດັທະນາວຽກງານຍຕຸິທາໍ.

2.2.6. ການພດັທະນາປະຊາກອນ, ການສ ົ່ງເສມີຄວາມສະເໝີພາບລະຫວາ່ງຍງິ-ຊາຍ ແລະ

ຄວາມກາ້ວໜາ້ຂອງແມຍ່ງິ ແລະ ວຽກງານແມ ່ ແລະ ເດັກ

1. ດາ້ນປະຊາກອນ

[1]. ທິດທາງ:

 ໃນ 5 ປີ ຕ່ໍໜາ້ປະເທດເຮົາຍງັມຄີວາມຕອ້ງການພນົລະເມອືງຫຼາຍຂຶນ້ ແຕຕ່ອ້ງການພນົ

ລະເມອືງທ່ີມຄີນຸນະພາບຫຼາຍກວາ່ເກົ່ າ, ສ ົ່ງເສມີໃຫອ້ດັຕາດດັຊະນໝີາຍຊບັພະຍາກອນມະນດຸ(HDI)

ສງູຂຶນ້ ໂດຍການສ ົ່ງເສມີໃຫບ້ກຸຄນົມສີຂຸະພາບພາລະນາໄມທ່ີແຂງແຮງ, ມຄີວາມຮູຄ້ວາມສາມາດ,

ມໂີອກາດປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນພາລະກດິລວມຂອງປະເທດຊາດ, ສ ົ່ງເສມີຄວາມຮກັຊາດ, ຮກັລະບອບ

ປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊນົ.

 ສ ົ່ງເສມີໃຫປ້ະຊາຊນົບນັດາເຜ່ົາ, ທກຸເພດທກຸໄວ ມກີານແຕງ່ງານ, ສາ້ງຄອບຄວົ ໃຫ້

ເໝາະສມົກບັລະດບັການຂະຫຍາຍຕວົເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງປະເທດ ແລະ ຂອງຕນົ.

 ສ ົ່ງເສມີການປະຕບິດັນະໂຍບາຍເກດີລກູຫາ່ງ ແລະ ກາໍນດົອາຍໄຸວຈະເລີນພນັທ່ີເໝາະ

ສມົກບັການແຕງ່ງານ ໂດຍແມນ່ 20 ປີ ຂຶນ້ໄປ. ເຮັດໃຫຄູ້ຜ່ວົເມຍສາມາດກາໍນດົຈາໍນວນລກູ, ໄລ

ຍະຫາ່ງຂອງການເກດີລກູຢາ່ງເໝາະສມົ ແລະ ວາງແຜນສາ້ງຄອບຄວົຂອງຕນົເອງທ່ີເໝາະສມົ. (ແມ ່

ຍງິຜູໜ່ຶ້ງທ່ີຢູໃ່ນໄວຈະເລີນພນັມລີກູປະມານ 4-5 ຄນົ)

 ສ ົ່ງເສມີໃຫທ້ກຸຄນົມວີຽກເຮັດງານທາໍ, ມອີາຊບີ ແລະ ມລີາຍໄດ,້ ໃຫທ້ກຸຄນົມໂີອກາດ

ແລະ ເງື່ອນໄຂປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນພາລະກດິປກົປກັຮກັສາ ແລະ ສາ້ງສາປະເທດຊາດ ແລະ

ມສີວ່ນໄດຮ້ບັຜນົຕອບແທນຕາມໝາກຜນົຂອງຕນົອດຸທິດ.

[2]. ຄາດໝາຍຕ ົນ້ຕໍ:

 ຄາດຄະເນວາ່ຮອດປີ 2015 ປະເທດເຮົາຈະມພີນົລະເມອືງປະມານ 6,9 ລາ້ນຄນົ,

ດວ້ຍຈງັຫວະການຂະຫຍາຍຕວົຂອງພນົລະເມອືງ ໃນລະດບັ 2% ຕ່ໍປີ ແລະ ແມຍ່ງິຜູໜ່ຶ້ງທ່ີຢູໃ່ນໄວ

ຈະເລີນພນັມລີກູປະມານ 4-5 ຄນົ.

 ຄອບຄວົປະຊາຊນົມທ່ີີຢູອ່າໄສ, ມທ່ີີດນິທາໍການຜະລິດ, ໄດປ້ະກອບອາຊບີທ່ີເໝາະສມົ,

ຄອບຄວົພະນກັງານລດັຖະກອນ-ກາໍມະກອນຕອ້ງມທ່ີີຢູອ່າໄສທ່ີເໝາະສມົໂດຍຄອບຄວົພ່ໍແມ,່ ຕນົເອງ

ແລະ ອງົການທ່ີຕນົສງັກດັຊວ່ຍໜນູ, ສາ້ງແລະພດັທະນາຄອບຄວົໃຫໝ້ ັນ້ຄງົເຂັມ້ແຂງ ແລະ ສາມາດ

ຫຸຼດພ ົນ້ຈາກຄວາມທກຸຍາກ.

 ໃຫທ້ກຸຄນົມວີຽກເຮັດງານທາໍ ປະກອບສວ່ນຕ່ໍການພດັທະນາ ໂດຍແມນ່ນາຍບາ້ນ, ການ

ຈດັຕ ັງ້, ຂະແໜງການກຽ່ວຂອ້ງມພີນັທະຊວ່ຍໜນູ.

 ທກຸຄອບຄວົເປັນເຈົາ້ຕນົເອງ ເພ່ືອສາ້ງທ່ີຢູອ່າໃສທ່ີເໝາະສມົ, ພະນກັງານລດັຖະກອນ,

ກາໍມະກອນຕອ້ງມທ່ີີຢູອ່າໃສ ໂດຍແມນ່ຕນົເອງ ແລະ ອງົການທ່ີຕນົສງັກດັຊວ່ຍໜນູ

 ສາ້ງ ແລະ ພດັທະນາຄອບຄວົໃຫໝ້ ັນ້ຄງົ ເຂັມ້ແຂງ ແລະ ສາມາດຫຸຼດພ ົນ້ຈາກຄວາມ

ທກຸຍາກ
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 ເພ່ີມພນົລະເມອືງທ່ີດາໍລງົຊວີດິໃນຕວົເມອືງ, ເທດສະບານຕາ່ງໆໃຫສ້ມົສວ່ນກບັລະດບັ

ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ, ເຮັດໃຫພ້ນົລະເມອືງໃນຕວົເມອືງມລີະບອບສະຫວດັດີ

ການທ່ີສງູຂຶນ້.

[3]. ແຜນງານໂຄງການຈດຸສມຸຈາໍນວນໜ່ຶງ:

 ໂຄງການຈດັຕ ັງ້ການຝຶກອບົຮມົຄວາມຮູ,້ ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ກຽ່ວກບັປະຊາກອນໃຫກຸ້ມ່ເປ້ົາ

ໝາຍຕາ່ງໆໃນທົ່ວປະເທດ.

 ໂຄງການຈດັພິມ ແລະເຜີຍແຜປ້ື່ມ, ແຜນ່ພບັທ່ີໃຫຄ້ວາມຮູ,້ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານແກປ່ະຊາກອນ.

 ໂຄງການສາ້ງນຕິິກາໍກຽ່ວກບັປະຊາກອນ ແລະ ການເກບັກາໍຂໍມ້ນູສະຖຕິກິຽ່ວກບັປະຊາ

ກອນ.

 ໂຄງການສາໍຫລວດພນົລະເມອືງ ປີ 2015 ແລະ ໂຄງການອື່ ນໆ..

[4]. ມາດຕະການ:

 ດາໍເນນີການສາໍຫລວດ ແລະວິໄຈທາ່ອຽ່ງການຂະຫຍາຍຕວົຂອງພນົລະເມອືງ.

 ເພ່ີມທະວກີານໂຄສະນາເຜີຍແຜ,່ ສະໜອງຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ກຽ່ວກບັການວາງແຜນຄອບ

ຄວົ, ການລຽ້ງດລູກູຢາ່ງຖກືຫຼກັອານາໄມ ດວ້ຍຫຼາຍຮບູ ຫຼາຍວທີິ

 ຂະຫຍາຍຕາໜາ່ງການສກຶສາ, ການບໍລິການສາທາລະນະສກຸ ໂດຍສະເພາະຈດຸບໍລິການ

ຮກັສາສຂຸະພາບໃຫທ້ ົ່ວເຖງິ, ເພ່ີມຈາໍນວນຄ,ູ ແພດໃຫຫຼ້າຍຂຶນ້ໂດຍສະເພາະແມນ່ແພດຊວ່ຍເກດີລກູ.

 ຄ ົນ້ຄວາ້ນະໂຍບາຍສ ົ່ງເສມີຄນຸນະພາບຂອງພນົລະເມອືງ ເປັນຕ ົນ້: ນະໂຍບາຍບ່ໍເສຍຄາ່

ໃນການເກດີລກູ ແລະ ປ່ິນປວົຮກັສາສຂຸະພາບສາໍລບັຄນົທກຸຍາກ; ນະໂຍບາຍດາ້ນທ່ີຢູອ່າໃສ,

ຄາ່ແຮງ ງານ, ເງນິເດອືນ ແລະ ການພກັຜອ່ນ.

 ປບັປງຸການແບງ່ງານ, ແບງ່ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ການຄຸມ້ຄອງດແູລພນົລະເມອືງລະຫວາ່ງ

ຂະແໜງການຕາ່ງໆ.

2. ການພດັທະນາ ແລະ ສ ົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບ ລະຫວາ່ງຍງິ-ຊາຍ

[1]. ທິດທາງ:

ຊຸກຍູສ້ ົ່ງເສມີຄວາມສະເໝີພາບ ລະຫວາ່ງຍງິ-ຊາຍ ໂດຍສະເພາະແມນ່ ການປກົປ້ອງສິດ

ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຂອງແມຍ່ງິຕດິພນັກບັຜນົປະໂຫຍດຂອງເດັກນອ້ຍ, ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂໃຫແ້ມຍ່ງິ ໄດ້

ຍກົລະດບັການສຶກສາດາ້ນຄວາມຮູວ້ຊິາຊບີ ແລະ ດາ້ນວຊິາການຕາ່ງໆ ການເຂ້ົາເຖງິ ແລະ ໄດຮ້ບັ

ການບໍລິການສາທາລະນະສກຸ, ການມວີຽກເຮັດງານທາໍໃນລະບບົຈາ້ງງານໃຫຫຼ້າຍຂຶນ້ ເພ່ືອເຂ້ົາຮວ່ມ

ຂະບວນການພດັທະນາຕນົເອງ ແລະ ຂະບວນການພດັທະນາປະເທດຊາດຢາ່ງມຄີນຸນະພາບ, ສາ້ງ

ວຽກເຮັດງານທາໍ, ປກຸລະດມົຂະບວນການ 3 ດ,ີ ຮບັປະກນັການປະຕບິດັສດິທິຄວາມສະເໜີພາບ

ລະຫວາ່ງຍງິ-ຊາຍ, ຖານະດາ້ນເສດຖະກດິ, ຖານະດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ຖານະດາ້ນຄອບຄວົໃຫຖ້ກື

ຕອ້ງ, ເລິກເຊິ່ ງ ແລະ ກວາ້ງຂວາງ. ກາໍຈດັຮດັແຄບທກຸການຈາໍແນກ ແລະ ການໃຊຄ້ວາມຮນຸແຮງ

ຕ່ໍແມຍ່ງິ ແລະ ເດັກນອ້ຍ, ສາ້ງພະນກັງານເພດຍງິຊນົເຜ່ົາໃຫໄ້ດທ້ງັປະລິມານ ແລະ ຄນຸນະພາບ.

ສບືຕ່ໍຫນັລງົຮາກຖານ ເພ່ືອສກຶສາອບົຮມົແນວຄດິ ແລະ ເຕ້ົາໂຮມຄວາມສາມກັຄີ ຂອງບນັ

ດາແມຍ່ງິໃຫມ້ຄີວາມໜກັແໜນ້, ເຂັມ້ແຂງ ແລະ ສາມາດເຂ້ົາຮວ່ມໃນຂະບວນການພດັທະນາຢາ່ງ



147

ຫາ້ວຫນັ ແລະ ນບັມ ືຫຼ້າຍຂຶນ້; ຊຸກຍູສ້ ົ່ງເສມີງານສິລະປະທາງດາ້ນຫດັຖະກາໍທ່ີເປັນທາ່ແຮງຂອງແມ ່

ຍງິ ເພ່ືອສາ້ງໂອກາດການມວີຽກເຮັດງານທາໍ ແລະ ສາ້ງລາຍໄດໃ້ຫແ້ກຄ່ອບຄວົ ແລະ ແມຍ່ງິເອງ.

[2]. ຄາດໝາຍຕ ົນ້ຕໍ:

- ສກຶສາອບົຮມົການເມອືງແນວຄດິຂອງແມຍ່ງິລາວບນັດາເຜ່ົາ ໃຫເ້ຊື່ ອມຊມືແນວທາງນະໂຍ

ບາຍຂອງພກັ ແລະ ລດັຖະບານ ຢາ່ງໜກັແໜນ້, ເຂັມ້ແຂງ ແລະ ມສີະຕລິະວງັຕວົຕ່ໍກນົອບຸາຍ

ຫນັປ່ຽນໂດຍສນັຕິຂອງສດັຕູ ໃຫໄ້ດ້ 80% ຂອງສະມາຊກິສະຫະພນັແມຍ່ງິ.

- ສູຊ້ນົເພ່ີມຈາໍນວນເພດຍງິເຂ້ົາໃນຄະນະນາໍ ຂອງອງົການຈດັຕ ັງ້ພກັ-ລດັ-ມະຫາຊນົຂ ັນ້

ຕາ່ງໆ ໃຫໄ້ດ້ 15% ຂຶນ້ໄປ.

- ຝຶກອບົຮມົຍກົລະດບັຄວາມຮູທ້າງດາ້ນທິດສະດີ ແລະ ດາ້ນວຊິາການໃຫແ້ກແ່ມຍ່ງິໃຫໄ້ດ້

20% ຂອງສະມາຊກິສະຫະພນັແມຍ່ງິທງັໝດົ.

- ເຮັດໃຫແ້ມຍ່ງິໄດຮ້ບັຂໍມ້ນູຂາ່ວສານໂດຍຜາ່ນສື່ ແມຍ່ງິລາວໃຫ້ ກວມເອົາ 50% ຂອງຈາໍ

ນວນແມຍ່ງິ.

[3]. ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຈດຸສມຸ:

- ໂຄງການຝຶກອບົຮມົຍກົລະດບັທິດສະດກີານເມອືງ,

ຄວາມສາມາດດາ້ນຕາ່ງໆໃຫແ້ກແ່ມຍ່ງິ

- ໂຄງການຂະຫຍາຍມນູເຊືອ້, ອະນລຸກັ ແລະ ສ ົ່ງເສມີວດັທະນະທາໍອນັດງີາມ

- ໂຄງການໂຄສະນາເຜີຍແຜນ່ະໂຍບາຍສ ົ່ງເສມີບດົບາດຍງິ-ຊາຍໃນວຽກງານການນາໍພາ

- ໂຄງການພດັທະນາລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານດາ້ນບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ແລະ ໂຄງການອື່ ນໆ..

[4]. ມາດຕະການ:

1). ປບັປງຸກນົໄກການປະສານງານກບັບນັດາຂະແໜງການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ໃຫມ້ປີະສດິທິຜນົສງູ

ກວາ່ເກົ່ າໃນການປກົປ້ອງສິດ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຂອງແມຍ່ງິ ແລະ ເດັກນອ້ຍທ່ີມຄີວາມສຽ່ງ ຕ່ໍການ

ກດົຂີ່ ຂດູຮດີທາງເພດ ແລະ ການຄາ້ມະນດຸ, ເພ່ີມຄວາມຮບັຮູ້ ແລະ ເສມີສາ້ງຄວາມສາມາດໃຫແ້ກ່

ແມຍ່ງິ ແລະ ເດັກນອ້ຍ ໃນການຫຸຼດຜອ່ນ ແລະ ກຽມຄວາມພອ້ມຮບັມກືບັໄພພິບດັ.

2). ການໂຄສະນາອບົຮມົ ແລະ ເຜີຍແຜ:່

- ເພ່ີມທະວກີານໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ ກຽ່ວກບັພາລະບດົບາດ, ສດິ ແລະ ຄວາມສະເໜີພາບ

ລະຫວາ່ງຍງິ-ຊາຍ ໃຫກ້ວາ້ງຂວາງ.

- ສກຶສາອບົຮມົ, ສາ້ງຄວາມເຂ້ົາໃຈ ແລະ ປບັປງຸແມຍ່ງິໃຫມ້ທີດັສະນະຄະຕທ່ີິຖກືຕອ້ງ ກຽ່ວ

ກບັບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ເພ່ືອໃຫເ້ຂົາເຈົາ້ມພຶີດຕິກາໍທ່ີເໝາະສມົໃນການສກຶສາອບົຮມົ ແລະ ເບິ່ ງແຍງດູ

ແລລກູ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່: ການເຊື່ ອຖຮືດີຄອງປະເພນທ່ີີເປັນຜນົກະທບົຕ່ໍການດແູລຮກັສາສຂຸະພາບ,

ການນຍິມົໃຫເ້ດັກຍງິຊວ່ຍວຽກຄອບຄວົຫຼາຍກວາ່ທ່ີຈະໃຫເ້ຂ້ົາຮຽນ ແລະ ອື່ ນໆ.

- ເພ່ີມທະວກີານສກຶສາອບົຮມົຄວາມສາມກັຄີແມຍ່ງິລາວບນັດາເຜ່ົາທກຸຊ ັນ້ຄນົໃຫເ້ຂ້ົາໃຈ

ບດົບາດຂອງແມຍ່ງິໃນສງັຄມົລາວ.
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- ເຜີຍແຜກ່ດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການພດັທະນາ ແລະປກົປ້ອງແມຍ່ງິ; ເຊື່ ອມສານບດົບາດຍງິ-

ຊາຍ ແລະ ແຜນຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຍດຸທະສາດເຂ້ົາໃນແຜນພດັທະນາຂອງບນັດາຂະແໜງການກຽ່ວຂອ້ງ

ແລະທອ້ງຖິ່ນ.

3). ການພດັທະນາແມຍ່ງິ ແລະ ເດັກນອ້ຍ:

- ເພ່ີມທະວກີານປກຸລະດມົຂນົຂວາຍວຽກງານການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັສິດທິໃນການຢູລ່ອດ,ການ

ພດັທະນາ, ການປກົປ້ອງແລະການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງເດັກໃນແຕລ່ະຂ ັນ້; ປກຸລະດມົອາໍນາດການປກົ

ຄອງແຕລ່ະຂ ັນ້, ທກຸການຈດັຕ ັງ້ໃນສງັຄມົ, ບນັດາພາກສວ່ນເສດຖະກດິແລະປະຊາຊນົປະກອບ

ສວ່ນທຶນຮອນ, ສະຕປິນັຍາ ແລະ ແຮງງານເຂ້ົາໃນການປະຕບິດັວຽກງານແມ ່ ແລະ ເດັກເພ່ືອໃຫ້

ວຽກງານດ ັງ່ກາ່ວເປັນຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຄອບຄວົແລະຂອງທົ່ວປວງຊນົ.

- ສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດໃຫແ້ກແ່ມຍ່ງິໂດຍການຝຶກອບົຮມົ, ຍກົລະດບັຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດ

ທາງດາ້ນວຊິາການຕາ່ງໆໃຫແ້ກແ່ມຍ່ງິ.

- ສ ົ່ງເສມີແມຍ່ງິ ແລະ ເດັກນອ້ຍໃຫໄ້ດຮ້ບັການຍກົລະດບັທາງດາ້ນການສກຶສາເທ່ົາທຽມກບັ

ເພດຊາຍໃນທກຸລະດບັ ແລະ ສາມາດເຂ້ົາເຖງິການບໍລິການສາທາລະນະສກຸຢາ່ງທົ່ວເຖງິ.

3. ການສ ົ່ງເສີມຄວາມກາ້ວໜາ້ຂອງແມຍ່ງິ 

[1]. ທິດທາງ:

ຮບັປະກນັການປະຕິບດັສດິທິ ແລະ ການໄດຮ້ບັການພດັທະນາທ່ີເທ່ົາທຽມກນັ ລະຫວາ່ງຍງິ-

ຊາຍໃນດາ້ນເສດຖະກດິ, ວດັທະນະທາໍ-ສງັຄມົ ແລະ ຄອບຄວົ ເພ່ືອໃຫເ້ຂົາເຈົາ້ກາຍເປັນກາໍລງັແຮງ

ອນັສາໍຄນັໃນການສາ້ງສາພດັທະນາປະເທດ.

ຮບັປະກນັໃຫຍ້ດຸທະສາດການສ ົ່ງເສມີຄວາມກາ້ວໜາ້ຂອງແມຍ່ງິໄດຮ້ບັ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ

ຢາ່ງເປັນຮບູປະທາໍ, ຄວາມຕອ້ງການຂອງເພດຍງິ-ເພດຊາຍ ໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂຢາ່ງສະເໝີພາບ

ກນັລວມທງັຫຸຼດຜອ່ນ ຄວາມແຕກໂຕນກນັທາງດາ້ນເງ ື່ອນໄຂ, ໂອກາດທາງດາ້ນການສກຶສາ, ການ

ເຂ້ົາເຖງິ ແລະ ໄດຮ້ບັການບໍລິການສາທາລະນະສກຸ, ສ ົ່ງເສມີການມວີຽກເຮັດງານທາໍໃນລະບບົຈາ້ງ

ງານໃຫຫຼ້າຍຂຶນ້.

[2]. ຄາດໝາຍຕ ົນ້ຕໍ:

ສາ້ງຂະບວນການແມຍ່ງິຢາ່ງມຈີດຸສມຸ ແນໃສເ່ຮັດໃຫແ້ມຍ່ງິໄດຮ້ບັການພດັທະນາໃນທກຸດາ້ນ,

ສ ົ່ງເສມີສດິສະເໝີພາບລະຫວາ່ງຍງິ-ຊາຍ ໃນຄອບຄວົ ແລະ ສງັຄມົເທ່ືອລະກາ້ວ; ເປີດກວາ້ງການ

ເຂ້ົາຮວ່ມຂອງແມຍ່ງິບນັດາເຜ່ົາໂດຍສະເພາະແມນ່ ຂະບວນການແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກ, ຫຸຼດຜອ່ນ

ການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ ແລະ ຂະບວນການຜະລິດເປັນສນິຄາ້; ເຮັດໃຫແ້ມຍ່ງິໄດປ້ະກອບເຂ້ົາໃນຕາໍ

ແໜງ່ຕດັສິນບນັຫາຕາ່ງໆມຈີາໍນວນເພ່ີມຂຶນ້ ເຮັດໃຫແ້ມຍ່ງິ ແລະ ເດັກນອ້ຍໄດຮ້ບັການໂພຊະນາ

ການທ່ີດ,ີ ການບໍລິການສາທາລະນະສກຸທ່ີມຄີນຸນະພາບ ໂດຍສະເພາະແມນ່ການບໍລິການກອ່ນເກດີ

ລກູ, ການເກດີລກູທ່ີສະອາດ ແລະ ປອດໄພ.

ຄາດໝາຍລະອຽດ ມດີ ັງ່ນີ:້
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- ສູຊ້ນົເພ່ີມຈາໍນວນເພດຍງິເຂ້ົາໃນຄະນະນາໍ ຂອງອງົການຈດັຕ ັງ້ພກັ-ລດັ-ມະຫາຊນົຂ ັນ້

ຕາ່ງໆ ໃຫໄ້ດ1້5% ຂຶນ້ໄປ, ເປັນພະນກັງານຫລກັແຫລງ່ ໃຫໄ້ດ້ 20% ຂອງພະນກັງານທງັໝດົ.

- ສູຊ້ນົໃຫມ້ຈີາໍນວນເພດຍງິເປັນສະມາຊກິສະພາແຫງ່ຊາດ ໃຫໄ້ດ້ 30% ຂຶນ້ໄປ.

- ເພ່ີມຈາໍນວນເພດຍງິໄດຮ້ບັການຝຶກອບົຮມົ ກຽ່ວກບັເຕັກນກິການຜະລິດກະສກິາໍ, ປງຸແຕງ່,

ຫດັຖະກາໍ ແລະ ການບໍລິການໃຫໄ້ດ້ 20% ຂຶນ້ໄປ.

- ເພ່ີມຈາໍນວນແມຍ່ງິໃຫໄ້ດຮ້ບັການຍກົລະດບັໃນທກຸຂະແໜງວຊິາອາຊບີ.

- ສູຊ້ນົເພ່ີມອດັຕາສວ່ນເພດຍງິປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນການພດັທະນາ ກວມເອົາ 40% ຂອງ

ກາໍລງັແຮງງານທງັໝດົ (ໃຫບ້ລິູມະສດິແກເ່ພດຍງິໃນການຈາ້ງງານ) ເພ່ືອປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນການ

ພດັທະນາ.

- ເພ່ີມການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງເພດຍງິເຂ້ົາໃນການວາງແຜນ ແລະ ນະໂຍບາຍການພດັທະນາ

ຕາ່ງໆ ຂອງຂະແໜງການໃຫນ້ບັມ ືຫຼ້າຍຂຶນ້.

- ສາ້ງໂອກາດໃຫເ້ພດຍງິ, ເດັກຍງິໄດເ້ຂ້ົາເຖງິການບໍລິການຕາ່ງໆທາງສງັຄມົໃຫເ້ທ່ົາທຽມກບັ

ເພດຊາຍ.

[3]. ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຈດຸສມຸ:

- ສາ້ງນະໂຍບາຍ ແລະ ເພ່ີມທະວກີານໂຄສະນາສ ົ່ງເສມີການເພ່ີມຈາໍນວນແຮງງານຍງິໃນ

ຕະຫຼາດແຮງງານ.

- ໂຄງການຄຸມ້ຄອງສິດທິດາ້ນແຮງງານ ແລະ ເພ່ີມທະວກີານໂຄສະນາສ ົ່ງເສີມຈາໍນວນ

ແມຍ່ງິເຂ້ົາສູຕ່ະຫຼາດແຮງງານ.

- ໂຄງການເຝິກອບົຮມົຍກົລະດບັຄວາມຮູວ້ຊິາຊບີການຜະລິດກະສກິາໍ, ການປງຸແຕງ່ແລະ

ການບໍລິການໃຫແ້ກແ່ມຍ່ງິ.

- ໂຄງການສາ້ງຂອບການຕາ້ນການໃຊຄ້ວາມຮນຸແຮງຕ່ໍແມຍ່ງິ.

- ໂຄງການຄ ົນ້ຄວາ້ວໄິຈພາລະບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ແລະ ໂຄງການອື່ ນໆ.

[4]. ມາດຕະການ:

- ເພ່ີມທະວຄີວາມສາມກັຄີແມຍ່ງິລາວບນັດາເຜ່ົາ ແລະ ບນັດາຊ ັນ້ຄນົໃຫເ້ປັນປຶກແຜນ່ ໂດຍ

ການຈດັຕ ັງ້ຝຶກອບົຮມົທາງດາ້ນການເມອືງແນວຄດິ, ລດັຖະທາໍມະນນູ, ກດົໝາຍເປັນແຕລ່ະໄລຍະ.

- ປະສານສມົທບົກບັພາກສວ່ນຕາ່ງໆ ຄ ົນ້ຄວາ້ຫຼກັສດູຝຶກອບົຮມົ ແລະ ດາໍເນນີການຝຶກອບົ

ຮມົໃຫແ້ກແ່ມຍ່ງິ.

- ສບືຕ່ໍຈດັກອງປະຊຸມເຜີຍແຜກ່ດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການພດັທະນາ ແລະ ປກົປ້ອງແມຍ່ງິ; ພອ້ມ

ທງັເຊື່ ອມສານບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ແລະ ແຜນຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັຍດຸທະສາດເຂ້ົາໃນແຜນພດັທະນາຂອງ

ບນັດາຂະແໜງການກຽ່ວຂອ້ງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນ.

- ເພ່ີມທະວກີານຄ ົນ້ຄວາ້, ເກບັກາໍຂໍມ້ນູ ເພ່ືອນາໍໃຊໃ້ນການສ ົ່ງເສມີການເຂ້ົາຮວ່ມຂອງແມຍ່ງິ

ໃນຂະບວນການພດັທະນາທກຸລະດບັ.

- ເພ່ີມທະວຄີວາມຮູໃ້ຫແ້ກຜູ່ປ້ກົຄອງໃນການລຽ້ງລກູ, ທງັຍງິ ແລະ ຊາຍ, ໃຫກ້າຍເປັນຊບັ

ພະຍາກອນມະນດຸທ່ີມຄີວາມຮູຄ້ວາມສາມາດ.
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4. ການພດັທະນາວຽກງານແມ ່ ແລະ ເດັກ

[1]. ທິດທາງ:

ຮບັປະກນັການຈດັຕ ັງ້ຜນັຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍຂອງພກັ-ລດັ ດາ້ນວຽກງານແມ ່ ແລະ ເດັກ

ໃນການເບິ່ ງແຍງດແູລສຂຸະພາບແມ ່ ແລະ ເດັກ, ການພດັທະນາເດັກຢາ່ງຮອບດາ້ນ ພອ້ມທງັໄດຮ້ບັ

ການປກົປ້ອງສິດ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຕາມລະບຽບກດົໝາຍຂອງລດັຖະບານທ່ີໄດກ້າໍນດົ ໂດຍສະ

ເພາະແມນ່ການຄາ້ຂາຍເດັກ, ຄາ້ປະເວນເີດັກ ແລະ ສິ່ ງລາມກົອານາຈານຕ່ໍເດັກ.

[2]. ຄາດໝາຍຕ ົນ້ຕໍ:

- ສູຊ້ນົໃຫໄ້ດຈ້ດັກອງປະຊຸມຄບົຄະນະຂອງຄະນະກາໍມະທິການເພ່ືອແມ ່ ແລະ ເດັກແຫງ່

ຊາດ ແລະ ກອງປະຊຸມຄະນະກາໍມະທິການເພ່ືອແມ ່ ແລະ ເດັກ ທົ່ວປະເທດ ໃຫໄ້ດ້ 1 ຄ ັງ້ຕ່ໍປີ ເພ່ືອ

ຕດິຕາມກວດກາ ຄນືການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານແມ ່ ແລະ ເດັກ ໃນແຕລ່ະຂ ັນ້.

- ຈດັກອງປະຊຸມວຊິາການ 3-5 ຄ ັງ້ ຮວ່ມກບັຂະແໜງການຕາ່ງໆທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ເພ່ືອປຶກສາ

ຫາລື ການກະກຽມເຮັດບດົລາຍງານການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍສດິທິເດັກ 2 ສະບບັ.

- ຈດັກອງປະຊຸມຄບົຄະນະຂ ັນ້ແຂວງ ແລະ ຂ ັນ້ເມອືງ 2 ຄ ັງ້ຕ່ໍປີ ເພ່ືອຕດິຕາມກວດກາ

ວຽກງານແມ ່ ແລະ ເດັກ ແລະ ວຽກງານສດິທິເດັກ ຢູຂ່ ັນ້ແຂວງ ແລະ ຂ ັນ້ເມອືງ.

- ການນາໍຄະນະກາໍມາທິການເພ່ືອແມ ່ ແລະ ເດັກແຫງ່ຊາດລງົເຄື່ ອນໄຫວຢູຂ່ ັນ້ທອ້ງຖິ່ນ 10

ຄ ັງ້ຕ່ໍປີ ໂດຍມກີານຜດັປ່ຽນກນັໄປໃຫໄ້ດ້ 16 ແຂວງ ແລະ ການນາໍຄະນະກາໍມາທິການເພ່ືອແມ ່

ແລະ ເດັກຂ ັນ້ ແຂວງລງົຊຸກຍູວ້ຽກງານແມ ່ ແລະ ເດັກ ຂ ັນ້ເມອືງໃຫໄ້ດ້ 5-10 ຄ ັງ້ຕ່ໍປີ.

- ກອງເລຂາຄະນະກາໍມາທິການເພ່ືອແມ ່ ແລະ ເດັກ ລງົເຄື່ ອນໄຫວຕດິຕາມໂຄງການຮວ່ມ

ມດືາ້ນ ວຽກງານແມ ່ ແລະ ເດັກ ແລະ ວຽກງານສດິທີເດັກ ກບັຂະແໜງການຕາ່ງໆ ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ

ໃຫໄ້ດ້ 8 ຄ ັງ້ຕ່ໍປີ.

- ຈດັຝຶກອບົຮມົ ຍກົລະດບັຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດໃຫແ້ກພ່ະນກັງານ ໃນການເຜີຍແຜກ່ດົ

ໝາຍ ວາ່ດວ້ຍການປກົປ້ອງສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຂອງເດັກ, ສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍສດິທິເດັກ ແລະ

ອື່ ນໆ ໃຫໄ້ດ້ 6 ຄ ັງ້ຕ່ໍປີ.

- ຈດັກອງປະຊຸມໂຄສະນາເຜີຍແຜວ່ຽກງານແມ ່ ແລະ ເດັກ, ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການປກົປ້ອງ

ສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຂອງເດັກ, ສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍສດິທິເດັກໃຫແ້ກຄ່/ູອາຈານ, ເດັກນອ້ຍ ແລະ

ຊາວໜຸມ່ ໃຫໄ້ດ້ 2 ຄ ັງ້ຕ່ໍປີ.

[3]. ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຈດຸສມຸ:

ເພ່ືອບນັລຕຸາມທິດທາງ ແລະ ຄາດໝາຍສູຊ້ນົຂາ້ງເທິງຄະນະກາໍມາທິການ ເພ່ືອແມ ່ ແລະ

ເດັກແຫງ່ຊາດ ຈະຕອ້ງສມຸໃສ:່

- ໂຄງການຝຶກອບົຮມົໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ຄວາມຮູດ້າ້ນກດົໝາຍ, ນຕິກິາໍ ແລະ ສນົທິສນັຍາ

ວາ່ດວ້ຍສດິທິເດັກ.

- ໂຄງການພດັທະນາຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດ ໃຫແ້ກພ່ະນກັງານທ່ີເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານແມ ່

ແລະ ເດັກ ແລະ ວຽກງານສດິທິເດັກຢູສ່ນູກາງແລະທ້ອງຖິ່ນ.
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- ໂຄງການຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູກ້ານຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັແນວທາງນະໂຍບາຍ, ກດົ

ໝາຍ, ນຕິິກາໍ ແລະ ແຜນການການສ ົ່ງເສມີສຂຸະພາບແມ ່ ແລະ ເດັກ.

- ໂຄງການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫເ້ດັກນອ້ຍ ແລະ ຊາວໜຸມ່ເພ່ືອປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນວຽກ

ງານທ່ີພວົພນັເຖງິບນັຫາເດັກນອ້ຍ ແລະ ໂຄງການອື່ ນໆ.

[4]. ມາດຕະການ:

- ເພ່ີມທະວຄີວາມເຂັມ້ແຂງໃຫຄ້ະນະກາໍມາທິການເພ່ືອແມ ່ ແລະ ເດັກ ໃນການປະຕບິດັນະ

ໂຍບາຍວຽກງານແມ ່ ແລະ ເດັກ ໃຫເ້ໝາະສມົ ແລະ ກວາ້ງຂວາງ. ເພ່ີມທະວກີນົໄກປະສານງານ

ລະດບັຊາດໃນແຕລ່ະຂ ັນ້ ໂດຍການປບັປງຸລະບບົການຈດັຕ ັງ້ ແລະ ແບບແຜນວທີິເຮັດວຽກຂອງກນົ

ໄກດ ັງ່ກາ່ວໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງ, ມຄີນຸນະພາບ ແລະ ສອດຄອ່ງກບັສະພາບການຕວົຈງິຂອງແຕ່

ລະໄລຍະ.

- ເພ່ີມທະວກີານປກຸລະດມົຂນົຂວາຍ ການເຂ້ົາຮວ່ມເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ

ສດິທິໃນການຢູລ່ອດ, ການພດັທະນາການປກົປ້ອງ ແລະ ການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງເດັກໃນແຕລ່ະຂ ັນ້.

- ປກຸລະດມົອາໍນາດການປກົຄອງແຕລ່ະຂ ັນ້, ທກຸການຈດັຕ ັງ້ໃນສງັຄມົ, ບນັດາພາກສວ່ນ

ເສດຖະກດິ ແລະ ປະຊາຊນົປະກອບສວ່ນທຶນຮອນ, ສະຕປິນັຍາເຂ້ົາໃນການປະຕິບດັວຽກງານແມ ່

ແລະເດັກເພ່ືອໃຫວ້ຽກງານດ ັງ່ກາ່ວເປັນຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຄອບຄວົແລະຂອງທົ່ວປວງຊນົ.

- ເຜີຍແຜແ່ນວທາງນະໂຍບາຍ, ແຜນຍດຸທະສາດ, ກດົໝາຍ ແລະ ສນົທິສນັຍາ ວາ່ດວ້ຍ

ສດິທິເດັກ ໃຫມ້ກີານຮບັຮູຢ້າ່ງກວາ້ງຂວາງໃນທົ່ວສງັຄມົ.

2.2.7. ການພດັທະນາເຍົາວະຊນົ ແລະ ຊາວໜຸມ່

[1]. ທິດທາງ:

ສາ້ງຄນົລຸນ້ຫນຸມ່ໃຫມ້ນີ ໍາ້ໃຈຮກັຊາດ, ຮກັລະບອບປະຊາທິປະໄຕ ໄປພອ້ມໆກບັການພດັທະ

ນາຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດ ແລະ ທກັສະຊວີດິ ເພ່ືອໃຫກ້າຍເປັນຜູສ້ບຶທອດອດຸມົການປະຕວິດັ, ວດັທະ

ນະທາໍອນັດງີາມຂອງຊາດ ແລະ ຂອງເຜ່ົາ ແລະ ເພ່ືອຮອງຮບັຄວາມກາ້ວຫນາ້ທາງດາ້ນເຕັກນກິ-

ວທິະຍາສາດ ແລະ ການຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄຫມຂອງປະເທດ.

- ສກຶສາອບົຮມົການເມອືງແນວຄດິ ດວ້ຍຫລາຍຮບູຫລາຍວທີິ ເພ່ືອສາ້ງໃຫເ້ຍົາວະຊນົ-ຊາວ

ຫນຸມ່ ມນີ ໍາ້ໃຈຮກັຊາດ, ມຄີວາມສາມກັຄີກບັຫມູເ່ພ່ືອນທງັພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກດ,ີ ຈາໍແນກມດິ

ແລະ ສດັຕຢູາ່ງຈະແຈງ້, ຖເືອົາການແຂງ່ຂນັ 2 ສາມກັຄີ 3 ດີ 4 ພດັທະນາ ຂອງຊາວຫນຸມ່ ແລະ

3 ດີ 4 ຮູ້ ຂອງເຍົາວະຊນົ ເປັນໃຈກາງໃນການເຄື່ ອນໄຫວ.

- ສາ້ງໃຫຊ້າວຫນຸມ່ຮູຄ້ນຸຄາ່ຂອງການອອກແຮງງານເປັນບ່ໍເກດີຂອງຄວາມຮ ັງ່ມທີາງດາ້ນວດັ

ຖຸ ແລະ ຈດິໃຈ, ຮກັອາຊບີ, ຮກັສຂຸະພາບຂອງຕນົເອງ, ປກົປກັຮກັສາ ແລະ ນາໍໃຊສ້ິ່ ງແວດລອ້ມ

ທາໍມະຊາດ ແລະ ສງັຄມົໃຫຍ້ນືຍງົ, ສາ້ງຊາວໜຸມ່ອາສາສະມກັ ເພ່ືອຊວ່ຍເຫືຼອປະຊາຊນົພາຍ

ຫຼງັເກດີໄພພິບດັທາງທາໍມະຊາດ ແລະ ເພ່ີມຄວາມຮບັຮູໃ້ນການກຽມຄວາມພອ້ມຮບັມຈືາກໄພພິບດັ

ດ ັງ່ກາ່ວ.
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- ສາ້ງໄວຫນຸມ່ໃຫເ້ປັນຜູປ້ະກອບການ ແລະ ຕອບສະຫນອງໄດຕ້າມຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງ

ການຂອງສງັຄມົ ໂດຍສະເພາະຕະຫລາດແຮງງານທງັພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ.

- ສ ົ່ງເສມີໃຫຊ້າວຫນຸມ່ເຂ້ົາຮວ່ມທກຸການເຄື່ ອນໄຫວຂອງອງົການຈດັຕ ັງ້ມະຫາຊນົ, ໃຫກ້າຍ

ເປັນນກັຮຽນ, ນກັສກຶສາປນັຍາຊນົທ່ີປ່ຽມລ ົນ້ດວ້ຍຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດ ບ່ໍວາ່ຢູໃ່ນເວລາຮຽນ ແລະ

ປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນວຽກງານສງັຄມົຕາ່ງໆ.

[2]. ຄາດໝາຍຕ ົນ້ຕໍ:

--ເອົາໃຈໃສພ່ດັທະນາໃຫຊ້າວຫນຸມ່ ແລະ ເຍົາວະຊນົ ມສີຂຸະພາບພາລະນະໄມເຂັມ້ແຂງທາງ

ດາ້ນ ຮາ່ງກາຍ ແລະ ມນັສະຫມອງ ເຮັດໃຫຄ້ນົລຸນ້ຫນຸມ່ກາຍເປັນກອ້ນກາໍລງັແຮງ ແລະ ເປັນກະ

ດກູສນັຫລງັຂອງຊາດ, ຄາດຫມາຍລະອຽດມດີ ັງ່ນີ:້

- ສູຊ້ນົໃຫເ້ຍົາວະຊນົ-ຊາວໜຸມ່ ໄດເ້ຂ້ົາເປັນສະມາຊກິຂອງອງົການຕນົຫລາຍກວາ່ 30%.

- ສາ້ງຫນວ່ຍຊາວຫນຸມ່ແບບຢາ່ງ 2 ສາມກັຄີ 3 ດີ 4 ພດັທະນາ ແລະ ກອງເຍົາວະຊນົ

ນາໍຫນາ້ ໃຫໄ້ດ ້ຫລາຍກວາ່ 50% ຂອງຈາໍນວນຫນວ່ຍທງັຫມດົ.

- ເຝິກອບົຮມົການເມອືງທົ່ວໄປໃຫຖ້ນັແຖວຊາວຫນຸມ່ ແລະ ເຍົາວະຊນົ ນອກ ແລະ ໃນ

ໂຮງຮຽນໃຫກ້ວມຫລາຍກວາ່ 60% ຕ່ໍປີ ແລະ ສູຊ້ນົຝຶກອບົຮມົສມີແືຮງງານໃຫຊ້າວໜຸມ່ໃນທກຸແຂວງ

- ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂໃຫບ້ນັດາຊາວຫນຸມ່ ແລະ ເຍົາວະຊນົ ໄດມ້ໂີອກາດພດັທະນາຕນົເອງ, ຮຽນ

ຈບົການສຶກສາແຕລ່ະຂ ັນ້ໃຫນ້ບັມ ືນ້ບັກວມອດັຕາສວ່ນຫລາຍຂຶນ້.

- ສມົທບົກບັກະຊວງສກຶສາ ຈດັເຝິກອບົຮມົວຊິາຊບີເຄື່ ອນທ່ີໃຫກ້ບັຊາວຫນຸມ່ໃນຂະແຫນງອາ

ຊບີທ່ີມຄີວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫລາດແຮງງານ, ສາ້ງ ແລະ ສ ົ່ງເສມີຜູປ້ະກອບການຫນຸມ່ ໃຫນ້ບັ

ມ ືນ້ບັຫລາຍຂຶນ້.

[3]. ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຈດຸສມຸ:

- ໂຄງການສາ້ງກຸມ່ອາຊບີໃຫຊ້າວໜຸມ່ຕວົແບບ.

- ໂຄງການຝຶກອບົຮມົວຊິາຊບີຊາວໜຸມ່ຊນົນະບດົ.

- ໂຄງການສ ົ່ງເສມີພອນສະຫວນັ ຫວົຄດິປະດດິສາ້ງ.

- ໂຄງການເຝິກອບົຮມົຄວາມຮູທ້ ົ່ວໄປ ແລະ ການເມອືງໃຫຊ້າວຫນຸມ່-ເຍົາວະຊນົ ນອກ

ໂຮງຮຽນ ແລະ ໂຄງການອື່ ນໆ.

[4]. ມາດຕະການ:

- ຈດັຕ ັງ້ຜນັຂະຫຍາຍຜນົສາໍເລັດ ແລະ ມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍຂ່ອງຊາວຫນຸມ່ກຄໍພືກັຢາ່ງ

ກວ້າງຂວາງເລິກເຊິ່ ງໃນຫມູຊ່າວຫນຸມ່. ພອ້ມກນັນີ,້ ຕອ້ງຫນັທິດທາງວຽກງານອອກເປັນໂຄງການ,

ແຜນການ ແລະ ກດິຈະກາໍ ເພ່ືອຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຕວົຈງິໃນແຕລ່ະໄລຍະ.

- ຄ ົນ້ຄວາ້ດດັແປງແບບວທີິນາໍພາ, ແບບວທີິເຮັດວຽກ, ລະບອບປະສານງານລະຫວາ່ງຂ ັນ້

ເທິງ, ຂ ັນ້ລຸມ່, ສາຍຕ ັງ້, ສາຍຂວາງ ໃຫລ້ະອຽດກວາ່ເກົ່ າ.

- ຊຸກຍູຂ້ະບວນການແຂງ່ຂນັ 2 ສາມກັຄີ 3 ດີ 4 ພດັທະນາ ຢາ່ງແຂງແຮງ ຕດິພນັກບັ

ການສາ້ງຫນວ່ຍພກັແຂງ ຮູນ້າໍພາຮອບດາ້ນ.
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- ສມຸໃສຫ່ນັພະນກັງານລງົກໍ່ສາ້ງຮາກຖານ ໂດຍສະເພາະຢາ່ງຍິ່ ງແມນ່ຫນັລງົປບັປງຸ ແລະ

ສາ້ງຄະນະຊາວຫນຸມ່ຂ ັນ້ບາ້ນ, ບາ້ນຈດຸສມຸພດັທະນາໃຫມ້ຄີວາມຫນກັແຫນນ້ທາງດາ້ນການເມອືງ

ແນວຄດິ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້, ຮບັປະກນັການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ 4 ເນືອ້ໃນ 4 ຄາດຫມາຍ ຂອງການ

ກໍ່ສາ້ງຮາກຖານ.

2.2.8. ວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

[1]. ທິດທາງ:

ພດັທະນາ ແລະ ນາໍໃຊວ້ິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີ ໃຫກ້າຍເປັນກາໍລງັຊຸກດນັຂະບວນວວິດັ

ການພດັທະນາໄວ ແລະ ຍນືຍງົ, ຖກືານຄ ົນ້ຄວ້ານາໍໃຊວ້ທິະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຢີໃໝທ່ີ່ແທດເໝາະ

ກບັເງ ື່ອນໄຂຕວົຈງິຂອງປະເທດເຮົາເພ່ືອຮບັໃຊກ້ານພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ, ສາ້ງພ້ືນຖານເຕັກ

ນກິ-ເຕັກໂນໂລຊໃີຫກ້ານຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ-ທນັສະໄໝ, ການຂະຫຍາຍຕວົທາງເລິກ, ປະກອບ

ສວ່ນໃຫຜູ້ຜ້ະລິດສນິຄາ້, ການທລຸະກດິ, ການບໍລິການໃຫມ້ມີາດຖານສາມາດແຂງ່ຂນັກບັສາກນົ, ມີ

ຄນຸນະພາບ ແລະ ມປີະສິດທິຜນົສງູ; ເປັນກນົໄກຫນັການຄຸມ້ຄອງບໍລິຫານລດັເຂ້ົາສູຄ່ວາມທນັສະໄໝ

(ລດັຖະບານເອເລັກໂຕນຼກິ), ສມຸການຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະ ນາໍໃຊວ້ທິະຍາສາດ ໃນຂະແໜງທ່ີປະເທດເຮົາ

ປະເຊນີໜາ້ກບັສິ່ ງທາ້ທາຍ (ດາ້ນນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ເພີງ), ພະລງັງານແສງຕາເວັນ, ພະລງັງານປະລະມະນູ

ແລະ ຂະແໜງການທ່ີເປັນທາ່ແຮງຕ ົນ້ຕໍແນວພນັສດັ, ພນັພືດຊະນດິໃໝ.່ ສ ົ່ງເສມີຫວົຄິດປະດດິສາ້ງ

ຂອງປະຊາຊນົໄປສູເ່ສດຖະກດິ-ພມູປນັຍາແລະຫນັການຄ ົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດໃຫຕ້ດິພນັການສອນ-

ການຮຽນ, ການນາໍໃຊໃ້ນພາກທລຸະກດິ.

[2]. ຄາດໝາຍຕ ົນ້ຕໍ:

- ປບັປງຸລະບບົນຕິິກາໍ - ລະບຽບການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການຖາ່ຍທອດເຕັກໂນໂລຊ,ີ ການຄ ົນ້

ຄວາ້ວທິະຍາສາດ ແລະ ການປກົປ້ອງລິຂະສດິ.

- ສາໍເລັດໂຄງການຄຸມ້ຄອງລະບບົບໍລິຫານລດັດວ້ຍເອເລັກໂທນກິໃຫກ້ວາ້ງຂວາງ,ຂະຫຍາຍ

ລະບບົຕາໜາ່ງໃຫເ້ຊື່ ອມຕ່ໍທກຸເມອືງ ແລະ ຂ ັນ້ບາ້ນ ໃຫໄ້ດ້ 20% ຂອງບາ້ນທງັໝດົໃນປີ 2015.

ຫນັການບໍລິຫານຂອງທກຸຫອ້ງການລດັ ໃຫເ້ປັນແບບອດັຕະໂນມດັໃຫກ້ວມເອົາອດັຕາສວ່ນ 30%

ຂອງອງົການຈດັຕ ັງ້ທງັໝດົ.

- ສາ້ງສາໍເລັດມາດຖານແຫງ່ຊາດຂອງຜະລິດຕະພນັພາຍໃນ ແລະ ກາ້ວໄປສູມ່າດຕະຖານ

ສາກນົ (ISO), ຄຸມ້ຄອງຫວົໜວ່ຍວດັແທກ, ປກົປ້ອງຊບັສນິທາງປນັຍາ ແລະ ຂຶນ້ທະບຽນການຄາ້

ເພ່ືອສາ້ງຄວາມຍຕຸິທາໍແກສ່ງັຄມົ ແນໃສເ່ພ່ີມປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການແຂງ່ຂນັທາງ

ດາ້ນເສດຖະກດິ.

- ສູຊ້ນົຄ ົນ້ຄວາ້ໃຫໄ້ດເ້ຕັກໂນໂລຊໃີໝທ່ີ່ເປັນມດິກບັສິ່ ງແວດລອ້ມ, ປະຊາຊນົທົ່ວໄປສາມາດ

ນາໍໃຊໄ້ດເ້ປັນຕ ົນ້: ປຸ໋ຍຊວີະພາບ, ນ ໍາ້ມນັໄບໂອດແີຊວ, ເຕົາແກດັຊວີະພາບ, ພະລງັນ ໍາ້, ພະລງັລມົ,

ພະລງັແສງແດດ ແລະ ກາ້ວໄປສູກ່ານຄ ົນ້ຄວາ້ນາໍໃຊພ້ະລງັງານປະລະມະນູ ເພ່ືອເສດຖະກດິ. ດດັ

ແປງ ແລະ ພດັທະນາເຕັກໂນໂລຊໂີດຍສະເພາະແມນ່ການອອກແບບ ແລະ ການກໍ່ສາ້ງເຮອືນແກວ້.
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- ຄ ົນ້ຄວາ້ແນວພນັເຂ້ົາທ່ີໃຫສ້ະມດັຕະພາບສງູ ແລະ ພຶດເສດຖະກດິ ໃຫຊ້າວກະສກິອນນາໍ

ໃຊເ້ຂ້ົາໃນການຜະລິດ ເພ່ືອເປັນສນິຄາ້ທ່ີມຄີວາມຕອ້ງການຫຼາຍໃນທອ້ງຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ສາ

ມາດສ ົ່ງອອກ.

- ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂໃຫຊ້າວກະສິກອນ ໄດນ້າໍໃຊເ້ຕັກໂນໂລຊໃີໝທ່ີ່ສາມາດຫຸຼດຜອ່ນຕ ົນ້ທຶນການ

ຜະລິດ, ຫຸຼດຜອ່ນແຮງງານ, ໃຊເ້ວລາສ ັນ້ ແຕຜ່ນົຜະລິດມສີະມດັຕະພາບສງູ.

- ຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະ ພດັທະນາວທິະຍາສາດໃນຂງົເຂດຊວີະເຕັກໂນໂລຊ,ີ ເຕັກໂນໂລຊພີນັທຸ

ກາໍ, ລະບບົນເິວດວທິະຍາເພ່ືອສາ້ງທາ່ແຮງໃຫແ້ກກ່ານເຕບີໂຕຂອງເສດຖະກດິ, ສາ້ງສວນອທິຸຍານ

ວທິະຍາສາດແຫງ່ຊາດ ເພ່ືອເປັນຄງັສະສມົທາງດາ້ນວທິະຍາສາດ ແລະ ເປັນບອ່ນສກຶສາຄ ົນ້ຄວາ້

ຂອງລກູຫຼານໃນອະນາຄດົ.

- ສາ້ງລະບບົສື່ ສານດາ້ນໂທລະຄມົມະນາຄມົ, ສະຖານວີທິະຍ ຸແລະ ໂທລະພາບ ຜາ່ນຈານ 

ດາວທຽມ.

[3]. ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຈດຸສມຸ:

- ໂຄງການປບັປງຸ ແລະ ສາ້ງນຕິິກາໍດາ້ນຊບັສນິທາງປນັຍາ.

- ໂຄງການຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະ ພດັທະນາພະລງັງານຊວີະພາບ.

- ໂຄງການຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະ ສ ົ່ງເສມີການນາໍໃຊພ້ະລງັງານທດົແທນເພ່ືອຫຸຼດຜອ່ນທາດອາຍ

ຜິດເຮອືນແກວ້.

- ໂຄງການສາ້ງລະບບົບໍລິຫານລດັແບບເອເລັກໂຕຣນກິໄລຍະ 2.

- ໂຄງການດາວທຽມລາວ ແລະ ໂຄງການອື່ ນໆ.

[4]. ມາດຕະການ:

- ຊຸກຍູສ້ ົ່ງເສມີການຄ ົນ້ຄວາ້ວິທະຍາສາດໃນຫວົຂໍຕ້າ່ງໆ ເພ່ືອຮບັໃຊໃ້ຫແ້ກຂ່ະບວນການພດັ

ທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ, ປະສານສມົທບົລະຫວາ່ງການຄ ົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຍີກບັການ

ສດິສອນ ແລະ ການຜະລິດຕວົຈງິ.

- ນາໍໃຊຜ້ນົສາໍເລັດຂອງການຄ ົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດຂອງພາກພ້ືນ ແລະ ສາກນົເຂ້ົາໃນການ

ພດັທະນາວທິະຍາສາດຂອງປະເທດ ເພ່ືອຍກົລະດບັຄນຸນະພາບຂອງວຽກງານວທິະຍາສາດ ກຄໍືການ

ສາ້ງສາ ແລະ ພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງປະເທດ.

- ລດັຖະບານກາໍນດົຫວົຂໍບ້ດົຄ ົນ້ຄວາ້, ທດົລອງແລະສະໜອງທຶນທ່ີຈາໍເປັນເຂ້ົາໃນການຄ ົນ້

ຄວາ້ ແລະ ພດັທະນາທາງວທິະຍາສາດທາໍມະຊາດ ແລະ ສງັຄມົ; ໂດຍສະເລຍ່ 1-2% ຂອງງບົປະ

ມານການລງົທຶນໃນແຕລ່ະປີ.

- ເຕ້ົາໂຮມນກັວທິະຍາສາດ, ນກັຄ ົນ້ຄວາ້ພາຍໃນຢາ່ງກວາ້ງຂວາງແລະມນີະໂຍບາຍຈງູໃຈ

ຕ່ໍຜູມ້ຜີນົງານ, ຜູຄ້ ົນ້ພບົບນັຫາໃໝໃ່ນສາຂາຕາ່ງໆເພ່ືອໃຫເ້ຂົາເຈົາ້ດາໍເນນີການຄ ົນ້ຄວາ້ວໄິຈຢາ່ງຕ ັງ້

ໜາ້ ແລະ ສາ້ງຜນົງານທ່ີດ,ີ ເພ່ີມທະວກີານພວົພນັຮວ່ມມດືາ້ນຄ ົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ, ພຶດຕິກາໍດາ້ນ

ຕາ່ງໆ, ປບັປງຸສະຖາບນັຄ ົນ້ຄວາ້, ສະພາວທິະຍາສາດຂະແໜງຕາ່ງໆໃຫເ້ປັນອງົການເຕ້ົາໂຮມປນັ

ຍາຊນົ, ເຕ້ົາໂຮມກອ້ນສະໝອງຂອງສງັຄມົ.
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2.2.9. ການເສມີສາ້ງຄວາມສາມກັຄທີ ົ່ວປວງຊນົ

- ກາໍລງັແຮງຂອງການພດັທະນາຍາມໃດ ກໍ່ຕດິພນັກບັຄວາມສາມກັຄີຂອງປວງຊນົລາວທງັ

ຊາດ ແລະ ຄວາມປອງດອງລະຫວາ່ງເຜ່ົາ, ຊ ັນ້ຄນົ, ເພດໄວ, ສາດສະໜາ ແລະ ບກຸຄະລະກອນໃນ

ສງັຄມົດວ້ຍກນັ. ການເສມີສາ້ງຄວາມສາມກັຄີທ ົ່ວປວງຊນົໃນການພດັທະນາປະເທດຊາດ ແມນ່:

ການພິທກັຮກັສາ ແລະການພດັທະນາສາສະໜາໃຫມ້ຄີວາມເຫ້ືຼອມໃສສດັທາຂອງປະຊາຊນົ, ຫລກັສນິ

ທາໍ, ຄນຸນະທາໍຂອງແຕລ່ະສາສະໜາ; ເສມີຂະຫຍາຍບດົບາດຂອງເຈົາ້ກກົ-ເຈົາ້ເຫ່ົຼາ, ພະນກັງານ

ບາໍນານ-ອາວໂຸສ ແລະ ຜູມ້ບີດົບາດໃນສງັຄມົ ໃຫມ້ສີວ່ນຮວ່ມໃນການສກຶສາອບົຮມົລກູຫຼານ ແລະ

ຄນົລຸນ້ໜຸມ່ໃຫກ້ວາ້ງຂວາງ ແລະ ເລິກເຊິ່ ງກວາ່ເກົ່ າ.

- ເອົາໃຈໃສແ່ກໄ້ຂບນັຫາສາສະໜາໃຫມ້ຄີວາມສະຫງບົ ໂດຍການຂນົຂວາຍ, ສກຶສາອບົຮມົ,

ເຕ້ົາໂຮມຄວາມສາມກັຄີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງສາສະໜາຕາ່ງໆ ໃຫເ້ຄື່ ອນໄຫວຕາມຫຼກັສນິທາໍຂອງສາສະ

ໜາ ແລະ ດາໍລດັ 92/ນຍ ວາ່ດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ປກົປ້ອງການເຄື່ ອນໄຫວສາສະໜາ.

- ປກຸລະດມົຊ ັນ້ຄນົຕາ່ງໆ ໂດຍສະເພາະແມນ່ອງົການຈດັຕ ັງ້ສງັຄມົຕາ່ງໆໃຫປ້ະກອບສວ່ນ

ເຂ້ົາໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຢາ່ງຕ ັງ້ໜາ້ ແລະ ເປັນໄປຕາມກດົໝາຍ ແລະ ລດັຖະທາໍ

ມະນນູ; ອອກແຮງສກຶສາອບົຮມົຊາວໜຸມ່, ເຍົາວະຊນົ ແລະອະນຊຸນົໃຫກ້າຍເປັນກາໍລງັແຮງຂອງ

ຊາດທ່ີມຄີນຸນະພາບ, ເປັນຄນົຍກຸໃໝທ່ີ່ປ່ຽມລ ົນ້ໄປດວ້ຍຄວາມສວີໄິລທາງດາ້ນຈດິໃຈ, ມຄີວາມຮູ,້

ຄວາມສາມາດ ແລະ ມວີໄິສທດັອນັກວາ້ງໄກ ໃນການພດັທະນາປະເທດຊາດໃນໄລຍະໃໝ.່

- ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂໃຫແ້ມຍ່ງິໄດມ້ໂີອກາດຍກົລະດບັຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດ ຄຽງຄູກ່ບັເພດຊາຍ,

ສ ົ່ງເສມີຄວາມສະເໝີພາບລະຫວາ່ງຍງິ-ຊາຍໃຫກ້ວາ້ງຂວາງ; ເອົາໃຈໃສສ່າ້ງພະນກັງານເພດຍງິຊນົ

ເຜ່ົາໃຫໄ້ດທ້ງັປະລິມານ ແລະ ຄນຸນະພາບ; ເຮັດໃຫຄ້ນົລາວຮບັຮູໄ້ດຄ້ນຸຄາ່ຂອງການອອກແຮງງານ

ເຊິ່ ງເປັນແຫລງ່ບ່ໍເກດີແຫງ່ຄວາມຮ ັງ່ມ ີ ທາງດາ້ນວດັຖຸ ແລະ ຈດິໃຈ, ມລີະບຽບວໄິນ, ຮກັການອອກ

ແຮງງານ ມນີ ໍາ້ໃຈຊວ່ຍເຫືຼອ ເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັ; ຮບັປະກນັການປະຕິບດັລະບຽບຫຼກັການ ແລະ ປກົ

ປ້ອງສດິຜນົປະໂຫຍດຂອງກາໍມະກອນ ແລະ ຊາວຜູອ້ອກແຮງງານໃຫໄ້ດຮ້ບັຄວາມເປັນທາໍ ແລະ

ຜນົປະໂຫຍດອນັຊອບທາໍ.

- ເພ່ີມທະວກີານໂຄສະນາ, ຂນົຂວາຍ, ດງຶດດູພ່ີນອ້ງເຊືອ້ຊາດລາວທ່ີໄປດາໍລງົຊວີດິຢູ່

ຕາ່ງປະເທດ ໃຫອ້ວາ່ຍໜາ້ມາສູປ່ະເທດຊາດ ປະກອບສວ່ນສະຕິປນັຍາ ແລະ ຊບັສນິເຂ້ົາໃນການ

ພດັທະນາປະເທດໃຫມ້ ັງ່ຄ ັ່ງເຂັມ້ແຂງ.

- ລດັສ ົ່ງເສມີໃຫກຸ້ມ່ວຊິາຊບີຕາ່ງໆສາ້ງຕ ັງ້ສະມາຄມົຂອງຕນົຕາມດາໍລດັນາຍກົລດັຖະມນົຕີ

ວາ່ດວ້ຍສະມາຄມົ ສະບບັ ເລກທີ 115/ນຍ, ລງົວນັທີ 29 ເມສາ 2009 ຊຶ່ ງການຈດັຕ ັງ້ສະມາຄມົ

ເຫລ່ົານ ັນ້ສາ້ງຂຶນ້ເພ່ືອເຕ້ົາໂຮມຄວາມສາມກັຄີ, ເຕ້ົາໂຮມວຊິາການ, ເຕ້ົາໂຮມທຶນຮອນເພ່ືອດາໍເນນີ

ການຜະລິດ, ທລຸະກດິ, ເຄື່ ອນໄຫວລດັຖະການ, ແຕລ່ດັບ່ໍສ ົ່ງເສມີໃຫສ້າ້ງຕ ັງ້ສະມາຄມົເຄື່ ອນໄຫວ

ດາ້ນການເມອືງໃດໆ, ສະມາຄມົ ເຫລ່ົານ ັນ້ ຕອ້ງເຄື່ ອນໄຫວພາຍໃຕກ້ດົໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ

ມແີນວທາງອນັດຽວຄ:ື ເສມີສາ້ງຄວາມສາມກັຄຮີກັຊາດ ແລະ ພດັທະນາຊາດລາວ ໃຫສ້ນັຕິພາບ,

ເອກະລາດ, ປະຊາທິປະໄຕ, ເອກະພາບ, ວດັທະນາຖາວອນ.

- ດງຶດດູຍາດແຍງ່ກາໍລງັແຮງ, ຄວາມເປັນມດິສະຫາຍ ແລະທຶນຮອນຈາກປະເທດເພ່ືອນມດິ

ສາກນົ ເຂ້ົາໃນການພດັທະນາປະເທດຕາມແນວທາງການຕາ່ງປະເທດຂອງພກັວາງອອກ.
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2.2.10. ການແກໄ້ຂປະກດົການຫຍໍທໍ້້ທາງສງັຄມົ ແລະ ການແກໄຂບນັຫາຢາເສບຕິດ

1). ການແກໄຂປະກດົການຫຍທທາງສງັຄມົ

[1]. ທິດທາງ:

ໄປຄຽງຄູກ່ບັໝາກຜນົຂອງການພດັທະນາເສດຖະກດິຕາມກນົໄກເສດຖະກດິຕະຫຼາດ ໄດເ້ກດີ

ມປີະກດົການຫຍໍທໍ້້ຕາ່ງໆທ່ີຫີຼກລຽ້ງບ່ໍໄດ.້ ປະກດົການດ ັງ່ກາ່ວເປັນການກດົໜວ່ງຖວ່ງດງຶບາດກາ້ວ

ການພດັທະນາແລະຄວາມເຫ້ືຼອມໃສຂອງລະບອບໃໝ.່ ບດົບາດຂອງລະບອບໃໝຂ່ອງພວກເຮົາ, ຊຶ່ ງ

ທິດທາງຕ ົນ້ຕໍແມນ່ຍດຶຖກືານສກຶສາອບົຮມົໄປພອ້ມກບັການດາໍເນນີການທາງບໍລິຫານ ແລະກດົໝາຍ

ຢາ່ງແຂງແຮງ. ການປ້ອງກນັ ແລະ ການແກໄ້ຂປະກດົການຫຍໍທໍ້້ ໃນແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-

ສງັຄມົ 5 ປີຄ ັງ້ທີ VII ຕອ້ງສມຸໃສດ່າໍເນນີການຢາ່ງແຂງແຮງ ໂດຍເຮັດແນວໃດໃຫຜູ້ທ່ີ້ປະຕບິດັຕາມ

ລະບຽບກດົໝາຍໄດຮ້ບັການປກົປ້ອງ ແລະ ຜູທ່ີ້ລະເມດີລະບຽບກດົໝາຍຖກືລງົໂທດ; ຈາໍກດັການແຜ່

ຂະ ຫຍາຍປະກດົການຫຍໍທໍ້້ແຕຫ່ວົທີ ໂດຍການອງີໃສປ່ະຊາຊນົ, ມະຫາຊນົ ແລະທກຸພາກສວ່ນ

ຂອງສງັ ຄມົເຂ້ົາຮວ່ມໃນການແກໄ້ຂບນັຫາ.

[2]. ຄາດໝາຍຕ ົນ້ຕໍ:

1). ຈາໍກດັ ແລະ ຕາ້ນການສໍ້ລາດບງັຫຼວງໃນສງັຄມົ ດວ້ຍການສກຶສາອບົຮມົແນວຄດິໃຫທ້ກຸ

ຄນົມຄີນຸສມົບດັສນິທາໍປະຕິວດັ, ປະຕບິດັລະບຽບກດົໝາຍຢາ່ງເຂັມ້ງວດ ແລະ ມລີະບບົຕດິຕາມ

ກວດກາ ຢາ່ງເປັນລະບບົປກົກະຕິ.

2). ຫລດຸຜອ່ນການເກດີອປຸະຕິເຫດ ດວ້ຍການໂຄສະນາ ເຜີຍແຜໃ່ຫທ້ກຸຄນົປະຕບິດັ

ກດົລະບຽບຈລໍະຈອນຢາ່ງເຄ່ັງຄດັ ແລະ ຈາໍກດັຄວາມມນຶເມາົສລຸາ.

3). ແກໄ້ຂບນັຫາປະກດົການການເລ້ືອມລ ໍາ້ໃນສງັຄມົ ກຄໍກືານຫລດຸໂຕນດາ້ນລາຍໄດ້ ຂອງ

ກຸມ່ຄນົແລະ ຫລດຸຜອ່ນໄລຍະຫາ່ງກນັ ແລະ ຫລດຸໂຕນລະຫວາ່ງເຂດແຄວນ້, ຕວົເມອືງ-ຊນົນະບດົ.

4). ແກໄ້ຂບນັການຫວາ່ງງານໃຫພ້ນົລະເມອືງດວ້ຍການຈດັຫາງານຕາມລະດກູານໃຫຊ້າວຊນົ

ນະບດົ ແລະ ການກບັຄືນຂອງແຮງງານລາວຈາກຕາ່ງປະເທດ, ລະດມົທຶນພດັທະນາສມີແືຮງງານ

ໃນກດິຈະການຂອງຕນົຢາ່ງມມີາດຖານຄບົຖວ້ນ.

5). ປ້ອງກນັ ແລະ ແກໄ້ຂປະກດົການໂສເພນ,ີ ການປຸ້ນຈີ້ ແລະ ປະກດົການຫລ້ີນກນິຟມູ

ເຟືອຍ ດວ້ຍການສກຶສາອບົຮມົ, ການກາ່ວເຕອືນ ແລະ ດາໍເນນີການຕາມລະບຽບກດົໝາຍ.

2). ການແກໄຂບນັຫາຢາເສບຕິດ

[1]. ທິດທາງ:

ສບຶຕ່ໍປະຕບິດັຍດຸທະສາດແລະມາດຕະການການແກໄ້ຂບນັຫາຢາເສບຕິດທງັ 4 ດາ້ນໄປ

ພອ້ມໆກນັ:ການແກໄ້ຂບນັຫາການຜະລິດ, ຊມົໃຊ,້ ການລກັລອບຄາ້ຂາຍ ແລະ ການກໍ່ອາດຊະຍາ

ກາໍທ່ີຕດິພນັກບັຢາເສບຕດິຢາ່ງເຖງິຖອງເດັດຂາດໂດຍຍດຶທິດທາງການຕາ້ນແລະສະກດັກ ັນ້ເປັນຫຼກັ,

ການຫນັໄປສູອ່າຊບີອື່ ນທ່ີໝ ັນ້ຄງົ, ປະຕິບດັກດົໝາຍຢາ່ງເດັດຂາດຕ່ໍຜູກ້ະທາໍຜິດແລະຊວ່ຍປ່ິນປວົພະ

ຍາບານຜູທ່ີ້ເປັນທາດຢາເສບຕດິໃຫເ້ປັນພນົລະເມອືງດ,ີ ເອົາຂະບວນມະຫາຊນົໃນທອ້ງຖິ່ ນນ ັນ້ເຂ້ົາ
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ຮວ່ມການແກໄ້ຂຢາເສບຕດິຢາ່ງກວາ້ງຂວາງ ເພ່ືອໃຫບ້ນັຫາຢາເສບຕດິໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂທງັເປັນ

ການປະກອບສວ່ນເຮັດໃຫປ້ະຊາຄມົອາຊຽນໄດປ້ອດຈາກຢາເສບຕດິພາຍໃນປີ2015.

[2]. ຄາດໝາຍ:

- ສູຊ້ນົພດັທະນາບາ້ນເພ່ືອຫນັປະຊາຊນົໄປປະກອບອາຊບີອື່ ນໃຫໄ້ດປ້ະມານ 300 ບາ້ນຕ່ໍປີ,

- ສູຊ້ນົປ່ິນປວົຄນົຕດິຝ່ິນຢູຕ່າມບາ້ນຕາ່ງໆໃຫໄ້ດ້ ປະມານ 3.000 ຄນົ ຕ່ໍປີ ຂອງຄນົຕດິຝ່ິນ

ທງັໝດົ,

- ສູຊ້ນົປ່ິນປວົຄນົຕດິຢາບາ້ໃຫໄ້ດປ້ະມານ 2.000 ຄນົ ຕ່ໍປີ ຂອງຄນົຕດິຢາບາ້ທງັໝດົ,

- ສູຊ້ນົຕດິຕາມກວດກາບໍລິເວນທ່ີມຄີວາມສຽ່ງໃນການລກັລອບປກູຝ່ິນຢາ່ງເປັນປກົກະຕິ.

- ສູຊ້ນົເພ່ີມຈາໍນວນປະຊາຊນົເຂ້ົາຮວ່ມການຝຶກອບົຮມົ ແລະ ການເຜີຍແຜຜ່ນົຮາ້ຍຂອງຢາ

ເສບຕດິໃຫໄ້ດ້ ປະມານ 300.000 ຄນົຕ່ໍປີ.

[3]. ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ:

- ໂຄງການພດັທະນາອາຊບີໃໝເ່ພ່ືອທດົແທນອາຊບີການປກູຝ່ິນ ແລະ ລຶບລາ້ງຄວາມທກຸ

ຍາກສາໍລບັຜູທ່ີ້ເຄຍີຕດິຝ່ິນ.

- ໂຄງການຝຶກອບົຮມົ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜໃ່ຫສ້ງັຄມົເຫັນຜນົຮາ້ຍຂອງຢາເສບຕິດ.

- ໂຄງການຫລດຸຜອ່ນການຊມົໃຊຢ້າເສບຕດິ.

- ໂຄງການປບັປງຸສນູດດັສາ້ງ ແລະ ວຊິາຊບີໃຫແ້ກຜູ່ຕ້ດິຝ່ິນ 4 ສນູ ແລະ ໂຄງການອື່ ນໆ.

[4]. ມາດຕະການ:

- ເປີດຂະບວນການສກຶສາອບົຮມົ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜຢ່າ່ງກວ້າງຂວາງ, ແທດເຖງິ

ແລະ ເລິກເຊິ່ ງດວ້ຍຫລາຍຮບູການ ເພ່ືອປກູຈດິສາໍນກຶໃຫຄ້ນົໃນທົ່ວສງັຄມົ ເຫັນໄດເ້ຖງິພິດໄພ ແລະ

ຜນົຮາ້ຍຂອງຢາເສບຕິດ, ປກຸລະດມົໃຫເ້ຂົາເຈົ້າໄດເ້ປັນເຈົາ້ການເຂ້ົາຮວ່ມໃນການສະກດັກ ັນ້ ແລະ

ຕາ້ນຢາເສບຕດິປະເພດຕາ່ງໆ,

- ລງົທຶນຈດັສນັພມູລາໍເນົາບອ່ນທາໍມາຫາກນິຕິດພນັກບັການຫນັເອົາປະຊາຊນົບນັດາເຜ່ົາໄປ

ປະກອບອາຊບີອື່ ນທ່ີໝ ັນ້ຄງົ ເພ່ືອທດົແທນການປກູຝ່ິນ,

- ດາໍເນນີການປ່ິນປວົຄນົຕດິຝ່ິນທ່ີຍງັເຫລືອໃຫສ້າໍເລັດໄດໂ້ດຍພ້ືນຖານ ແລະ ສືບຕ່ໍປບັປງຸ

ແລະ ນາໍໃຊສ້ນູປ່ິນປວົ ແລະ ຟ້ືນຟສູຂຸະພາບຜູຕ້ດິຢາເສບຕິດແຫງ່ຕາ່ງໆໃຫມ້ປີະສດິທິຜນົ,

 ດາໍເນນີການພວົພນັຮວ່ມມກືບັບນັດາປະເທດທ່ີມຊີາຍແດນຮວ່ມກນັ ເພ່ືອພອ້ມກນັສະກດັ

ກ ັນ້ ແລະ ຕາ້ນການຄາ້ຂາຍ ແລະ ລາໍລຽງຂນົສ ົ່ງຢາເສບຕດິ ແລະ ສານເຄມຕີ ົນ້ທ່ີເປັນເຄືອຂາ່ຍ

ເຊື່ ອມຕ່ໍລະຫວາ່ງ ປະເທດໃຫມ້ປີະສດິທິຜນົສງູ; ສບືຕ່ໍຍາດແຍງ່ການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນທຶນຮອນຈາກ

ສາກນົ ເພ່ືອນາໍມາຜນັຂະຫຍາຍ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນແມບ່ດົແຫງ່ຊາດເພ່ືອຄວບຄມຸຢາເສບ

ຕດິໃຫປ້ະສບົຜນົສາໍເລັດຕາມລະດບັຄາດໝາຍ.
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2.3. ການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ, ການປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອມ ແລະ ການຄຸມ້

ຄອງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ-ການຄຸມ້ຄອງ ພດັທະນາທ່ີດນິ

2.3.1. ການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ, ການປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງ

ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ

[1]. ທິດທາງ:

ການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງປະເທດເຮົາ ແມນ່ການເຕີບໂຕທາງດາ້ນເສດຖະກດິທ່ີ

ແຂງແຮງຕດິພນັກບັການພດັທະນາທ່ີຍນືຍງົໄປຕາມທິດສຂີຽວ, ການພດັທະນາສະອາດ ໂດຍຖເືອົາ

ຄນຸນະພາບ, ປະສດິທິຜນົ, ໝາກຜນົ ແລະ ຄວາມສາມາດແຂງ່ຂນັຂອງເສດຖະກດິແຫງ່ຊາດທ່ີອງີໃສ່

ພມູປນັຍາເປັນບລິູມະສດິ; ພດັທະນາເສດຖະກດິຕອ້ງກມົກຽວກບັວດັທະນະທາໍ-ສງັຄມົ, ການປກົປກັ

ຮກັສາສີ່ ງແວດລອ້ມ ໄປພອ້ມກບັການສ ົ່ງເສມີຄວາມກາ້ວໜາ້ ແລະ ຄວາມຍຕຸິທາໍໃນສງັຄມົ, ການ

ແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກ, ຍກົສງູລາຍໄດ້ ແລະ ຊວີດິການເປັນຢູຂ່ອງປະຊາຊນົ. ການພດັທະນາເສດ

ຖະກດິ-ສງັຄມົ ຕອ້ງເອົາໃຈໃສຕ່ໍ່ກບັມາດຕະການປບັຕວົເຂ້ົາກບັ ແລະ ມາດຕະການຫຸຼດຜອ່ນຜນົ 

ກະທບົຈາກການປ່ຽນແປງດນິຟ້າອາກາດ (NAPA and NAMA) ໂດຍອງີຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ 

ຄວາມສາມາດຕວົຈງີ ຂອງປະເທດເຮົາ ກຄໍຮືບັປະກນັຄວາມຍນືຍງົ ທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ເປັນຕ ົນ້ 

ການປກົປກັຮກັສາປ່າໄມ,້ ດນິ, ຊບັພະຍາກອນບ່ໍແຮ,່ ແຫຼງ່ນ ໍາ້ ແລະ ຊວີະນາໆພນັອນັອດຸມົ

ຮ ັງ່ມຂີອງຊາດໃຫຄ້ງົຢູຕ່ະຫລອດໄປອນັເປັນການປະກອບສວ່ນສາໍຄນັຕ່ໍການບນັລເຸປ້ົາໝາຍສະຫດັສະ

ຫວດັດາ້ນການພດັທະນາທີ 7.

[2]. ຄາດໝາຍຕ ົນ້ຕໍ ແລະ ມາດຕະການ:

1). ຂງົເຂດຊບັພະຍາກອນນ ໍາ້, ອຕຸນຸຍິມົ ອທຸກົກະສາດ:

 ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັນະໂຍບາຍ, ຍດຸທະສາດ, ແຜນດາໍເນນີງານ ແລະ ບນັດານຕິກິາໍຕາ່ງໆ

ກຽ່ວກບັຊບັພະຍາກອນນ ໍາ້ ເພ່ືອຮບັປະກນັເຮັດໃຫກ້ານນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນນ ໍາ້ໄດຮ້ບັປະໂຫຍດສງູ

ສດຸ ແລະ ສ ົ່ງຜນົກະທບົຕ່ໍລະບບົນເິວດໜອ້ຍທ່ີສດຸ ພອ້ມທງັຮກັສາປ່າຍອດນ ໍາ້.

 ດາໍເນນີການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນ ໍາ້ແບບປະສມົປະສານໃນລະດບັອາ່ງແມນ່ ໍາ້ ແລະ

ສາ້ງຕ ັງ້ຄະນະກາໍມະການອາ່ງແມນ່ ໍາ້ ໃຫໄ້ດ ້ 5 ອາ່ງ: ນ ໍາ້ງ ື່ມ, ນ ໍາ້ເທີນ-ກະດງິ, ເຊບ ັງ້ໄຟ, ເຊບ ັງ້

ຫຽງ ແລະ ເຊກອງ. ພອ້ມດຽວກນັນ ັນ້ ສາ້ງຕ ັງ້ກອງທຶນຄຸມ້ຄອງ ແລະ ພດັທະນາອາ່ງແມນ່ ໍາ້ ໂດຍ

ອງີໃສຫ່ລກັການຜູສ້າ້ງຜນົກະທບົເປັນຜູຈ້າ່ຍ.

 ສາ້ງ ແລະ ປບັປງຸລະບບົນຕິກິາໍໃຫເ້ປັນລະບບົຄບົຊຸດ ເປັນຕ ົນ້: ປບັປງຸກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍ

ນ ໍາ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນແຫລງ່ນ ໍາ້, ສາ້ງ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັແຜນການລະອຽດກຽ່ວກບັບນັດາ

ເອກະສານທາງດາ້ນນຕິິກາໍ ເພ່ືອຮບັໃຊກ້ານພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນ ໍາ້ໃຫມ້ຄີວາມ

ຍນືຍງົ.

 ເຂ້ົາຮວ່ມຢາ່ງຕ ັງ້ໜາ້ໃນການເຄື່ ອນໄຫວຂອງຄະນະກາໍມາທິການແມນ່ ໍາ້ຂອງສາກນົ ແລະ

ຄູຮ່ວ່ມງານສາກນົ ເພ່ືອຄຸມ້ຄອງ ແລະ ພດັທະນາຊບັພະຍາກອນນ ໍາ້ໃຫມ້ຄີວາມຍນືຍງົ.
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 ສາ້ງນະໂຍບາຍ, ຍດຸທະສາດ ແລະ ນຕິິກາໍໃນວຽກງານອຕຸນຸຍິມົ ແລະ ອທຸກົກະສາດ;

ປບັປງຸ ແລະ ຂະຫຍາຍຕາໜາ່ງສະຖານອີຕຸນຸຍິມົ, ອທຸກົກະສາດ, ອຕຸກຸານບິນ, ສະຖານວີດັແທກ

ອາກາດຍານສງູໃຫໄ້ດມ້າດຕະຖານ ເພ່ືອແນໃສກ່ານສະໜອງຂໍມ້ນູທ່ີມຄີນຸນະພາບດກີວາ່ເກົ່ າ.

 ສາ້ງລະບບົເຕືອນໄພລວ່ງໜາ້ແຫງ່ຊາດ ເພ່ືອເຮັດໜາ້ທ່ີພະຍາກອນໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ, ໄພແຫງ້

ແລງ້ ແລະ ແຈງ້ເຕອືນໄພທາໍມະຊາດ ຢາ່ງມປີະສດິທິຜນົ.

 ປບັປງຸ ແລະ ຍກົລະດບັຕາໜາ່ງສະຖານອີຕຸນຸຍິມົ ແລະ ອທຸກົກະສາດ ແລະ ສະຖານີ

ຕດິຕາມແຜນ່ດນິໄຫວ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

 ປບັປງຸຕາໜາ່ງສະຖານອີຕຸກຸານບນິ ເພ່ືອບໍລິການໃຫແ້ກກ່ານຄມົມະນາຄມົທາງອາກາດ.

 ຟ້ືນຟູ ແລະ ປບັປງຸຕາໜາ່ງສະຖານີ ອຕຸກຸະເສດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເຊີ່ ງເປັນກນຸ

ແຈສາໍຄນັເພ່ືອຮບັໃຊກ້ານຜະລິດກະສກິາໍເປັນສນິຄາ້, ການປບັຕວົເຂ້ົາກບັການປ່ຽນແປງດນິຟ້າອາ

ກາດ ແລະ ແຜນງານຄ ໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານ ຕາມທິດຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝ

ເທ່ືອລະກາ້ວ.

 ປະເມນີຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ດາໍເນນີການສາ້ງຕ ັງ້ລະບບົເຕອືນໄພລວ່ງໜາ້ຢູບ່ນັດາພ້ືນທ່ີ

ທ່ີມຄີວາມສຽ່ງສງູ ເປັນຕ ົນ້ ແຂວງຫລວງນ ໍາ້ທາ, ໄຊຍະບລີູ, ບໍລິຄາໍໄຊ, ຄາໍມວ່ນ, ສະຫວນັນະເຂດ,

ສາລະວນັ, ຈາໍປາສກັ, ເຊກອງ ແລະ ອດັຕະປື

2). ຂງົເຂດສິ່ ງແວດລອ້ມ:

- ປບັປງຸກງົຈກັການຈດັຕ ັງ້ ແລະ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງດາ້ນວຊິາການ ນບັແຕສ່ນູກາງລງົ

ຮອດທອ້ງຖິ່ນ ໃຫສ້າມາດດາໍເນນີວຽກງານວິຊາສະເພາະຂອງຕນົໃຫມ້ປີະສິດທິຜນົກວາ່ເກົ່ າ; ສາ້ງຕ ັງ້

ແລະ ສາ້ງ ຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກຫ່ອ້ງການຕິດຕາມກວດກາ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ຢູ່ 25 ຕວົເມອືງ.

- ປບັປງຸກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ, ສາ້ງນຕິິກາໍທ່ີຕດິພນັກບັການ

ຄວບຄມຸມນົລະພິດ ເພ່ືອບງັຄບັໃຊຕ້າມມາດຕະຖານສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງສານເຄມ.ີ

- ສ ົ່ງເສມີໃຫທ້ກຸໂຄງການລງົທຶນຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັດາໍລດັວາ່ດວ້ຍການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງ

ແວດລອ້ມຢາ່ງເຂັມ້ງວດ; ດາໍເນນີການຕດິຕາມກວດກາການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດ

ລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົຂອງບນັດາໂຄງການພດັທະນາຢາ່ງເປັນລະບບົ ແລະ ມປີະສິດທິຜນົກວາ່ເກົ່ າ.

- ສບືຕ່ໍແກໄ້ຂບນັຫາທ່ີເຄ່ັງຮອ້ນ ແລະ ພ ົນ້ເດ່ັນ ທ່ີເກດີຂຶນ້ໃນໂຄງການລງົທຶນພາຍໃນ ແລະ

ຕາ່ງປະເທດຈາໍນວນໜ່ຶງໃຫສ້າໍເລັດ, ຄວບຄມຸການນາໍໃຊສ້ານເຄມ,ີ ການກາໍຈດັສິ່ ງເສດເຫືຼອ, ມນົລະ

ພິດ, ຂີຝ້ ຸນ່ໃນຕວົເມອືງນອ້ຍ-ໃຫຍ,່ ຕາມເສ້ັນທາງຫຼວງ, ແມນ່ ໍາ້ລາໍເຊ, ຫວ້ຍຮອງໜອງບງື ແລະ

ຄອງລະບາຍນ ໍາ້.

- ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ພດັທະນາ ການຄ ົນ້ຄວາ້ວິໄຈ, ສາ້ງຫອ້ງທດົລອງແຫງ່ຊາດ ໃຫກ້າຍເປັນ

ຫອ້ງທດົລອງຕວົແບບ ແລະ ຂະຫຍາຍໄປສູກ່ານສາ້ງຫອ້ງທດົລອງຢູບ່ນັດາແຂວງ ຫລື ພາກທ່ີມ ີ

ໂຄງການພດັທະນາ ກໍ່ຄຂືະຫຍາຍຕາໜາ່ງຫອ້ງສະໝດຸ ແລະ ຝຶກອບົຮມົປະຈາໍພາກ, ແຂວງ ແລະ

ບາງເມອືງຈດຸສມຸ.

- ສ ົ່ງເສມີໃຫຂ້ະແໜງການສຶກສາ ນາໍເອົາວຊິາສິ່ ງແວດລອ້ມ ເຂ້ົາໃນຫຼກັສດູການສອນໃນ

ທກຸລະດບັ, ຊຸກຍູ້ ສ ົ່ງເສມີຂະບວນການສາ້ງປະເທດລາວໃຫເ້ປັນປະເທດສຂີຽວ, ສະອາດ ແລະ ງາມ
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ຕາ ດວ້ຍຫຼາຍຮບູການ ເປັນຕ ົນ້ ຂະບວນການໂຮງຮຽນຂຽວ, ການສາ້ງຈດິສາໍນກຶແກສ່ງັຄມົ ໃຫນ້ບັມ ື້

ນບັກວາ້ງຂວາງ.

- ປບັປງຸ ແລະ ເສມີຂະຫຍາຍກນົໄກດາ້ນການເງນິ ເພ່ືອຮອງຮບັການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານ

ວຊິາສະເພາະໃຫໝ້ ັນ້ຄງົຂຶນ້ເທ່ືອລະກາ້ວ.

- ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັບນັດາສນົທິສນັຍາ, ອະນສຸນັຍາ ແລະ ຂໍຕ້ກົລງົສາກນົ ດາ້ນສີ່ ງແວດ

ລອ້ມ ທ່ີ ສປປ ລາວ ເຂ້ົາເປັນພາຄຢີາ່ງຕ ັງ້ໜາ້. ເພ່ີມທະວກີານຮວ່ມມສືາກນົ, ເຂ້ົາຮວ່ມການເຄື່ ອນ

ໄຫວ ແລະ ເຈລະຈາໃນເວທີສາກນົ ເພ່ືອຍາດແຍງ່ການຊວ່ຍເຫືຼອດາ້ນວຊິາການ ແລະ ທຶນຮອນ

ມາສະໜບັສະໜນູການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານສິ່ ງແວດລອ້ມໃນສປປ ລາວ.

- ຮບັປະກນັ ອດັຕາການປກົຫຸມ້ປ່າໄມ ້ ໃຫກ້ວມ 65% ຂອງເນືອ້ທ່ີທ ົ່ວປະເທດ.

3). ຂງົເຂດການປ່ຽນແປງດນິຟ້າອາກາດ:

- ປະສານສມົທບົກບັຂະແໜງການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງຕ ົນ້ຕໍ ເຊ່ັນ: ກະສິກາໍ-ປ່າໄມ,້ ພະລງັງານ, ອຸ

ທກົກະສາດ, ໂຄງລາ່ງຕວົເມອືງ, ອດຸສະຫະກາໍ ແລະ ສາທາລະນະສກຸ ເພ່ືອດາໍເນນີການຄ ົນ້ຄວາ້ທ່ີ

ເລິກເຊິ່ ງ ກຽ່ວກບັຜນົກະທບົຈາກການປ່ຽນແປງດນິຟ້າອາກາດ, ແຫຼງ່ປ່ອຍອາຍພິດເຮອືນແກວ້,

ກາໍນດົທາງເລືອກທ່ີເໝາະສມົໃນການປບັຕວົ ແລະ ຫຸຼດຜອ່ນຜນົກະທບົຈາກການປ່ຽນແປງດນິຟ້າອາ

ກາດ ແລະ ສາ້ງເປັນແຜນງານ 5 ປີຄ ັງ້ທີ 1 (2011-2015) ເພ່ືອຜນັຂະຫຍາຍຍດຸທະສາດວາ່ດວ້ຍ

ການປ່ຽນແປງດນິຟ້າອາກາດ ໃຫຕ້ດິພນັກບັແຜນພດັທະນາຂະແໜງການກຽ່ວຂອ້ງ, ແຜນພດັທະ

ນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫງ່ຊາດ ແລະ ຍດຸທະສາດການລຶບລາ້ງຄວາມທກຸຍາກແຫງ່ຊາດ.

- ປະສານສມົທບົກບັຂະແໜງການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງປບັປງຸ ແລະ ເຊື່ ອມສານລະບບົນຕິິກາໍທ່ີກຽ່ວ

ກບັການປ່ຽນແປງດນິຟ້າອາກາດ ເປັນຕ ົນ້: ລະບຽບການກຽ່ວກບັການປ່ອຍອາຍພິດເຮອືນແກວ້ ແລະ

ການນາໍໃຊເ້ຕັກໂນໂລຊສີະອາດທ່ີເປັນມດິຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມເຂ້ົາໃນລະບບົນຕິິກາໍຂອງຂະແໜງ ການທ່ີ

ກຽ່ວຂອ້ງ.

- ສາ້ງຕ ັງ້ກນົໄກ ແລະ ສ ົ່ງເສມີການພດັທະນາສະອາດ Clean Developement

Mechanicism (CDM) ແລະ ສນິເຊື່ ອກາກບອນ(Cabon:C) ໂດຍຮບັປະກນັໃຫເ້ກດີຜນົປະໂຫຍດ

ສງູສດຸແກ່ ສປປ ລາວ.

- ສ ົ່ງເສມີການຄ ົນ້ຄວາ້ວໄິຈ, ສາ້ງຖານຂໍມ້ນູ, ສະຖຕິິ ແລະ ການຄາດຄະເນລວ່ງໜາ້ກຽ່ວ

ກບັການປ່ຽນແປງດນິຟ້າອາກາດ ໂດຍການສາ້ງຕ ັງ້ລະບບົເຕອືນໄພລວ່ງໜາ້ ແລະ ຕິດຕ ັງ້ຕວົແບບ

ຈາໍລອງຕດິຕາມສະພາບການປ່ຽນແປງດນິຟ້າອາກາດກບັຕວົຊີບ້ອກທ່ີກຽ່ວຂອ້ງອື່ ນໆ.

- ນາໍເອົາການສກຶສາກຽ່ວກບັວທິະຍາສາດດາ້ນຊ ັນ້ບນັຍາກາດ, ລະບບົພມູອາກາດ(ລະດກູານ

ຕາ່ງໆ), ສະພາບອນຸະພມູສະເລຍ່ຂອງໂລກ, ສະພາບການປ່ຽນແປງດນິຟ້າອາກາດ ເຂ້ົາໃນລະບບົ

ການສກຶສາສາມນັໃນທກຸລະດບັຕາມຄວາມເໝາະສມົ ຄຽງຄູກ່ບັການສ ົ່ງເສມີວຽກງານການສາ້ງຈດິສາໍ

ນກຶໃຫແ້ກມ່ວນຊນົກຽ່ວກບັບນັຫາດ ັງ່ກາ່ວ.

- ເຂ້ົາຮວ່ມການເຈລະຈາໃນເວທີສາກນົ, ສູຊ້ນົຍາດແຍງ່ການຊວ່ຍເຫືຼອທາງດາ້ນວຊິາການ,

ທາງດາ້ນທຶນຮອນ ເພ່ືອສະໜອງໃຫແ້ກກ່ານເຄື່ ອນໄຫວປບັຕວົເຂ້ົາກບັສະພາບການປ່ຽນແປງດນິຟ້າ

ອາກາດ ແລະ ການຫລດຸຜອ່ນຜນົກະທບົການປ່ອຍອາຍພິດເຮອືນແກວ້ໃນ ສປປ ລາວ.
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4). ວຽກງານຄຸມ້ຄອງໄພພິບດັ:

- ສມຸໃສຫ່ນັຈາກການແກໄ້ຂການຊວ່ຍເຫືຼອບນັເທົາທກຸ ແລະ ຟ້ືນຟຫຼູງັຈາກໄພພິບດັ ມາເປັນ

ການຫາ້ງຫາກະກຽມຄວາມພອ້ມເພ່ືອຕາ້ນກບັໄພພິບດັ ເປັນຕ ົນ້ ໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ, ແຫງ້ແລງ້, ດນິເຈື່ອນ 

ແລະ ອກັຄໄີພ.

- ສມຸໃສສ່າ້ງຂດີຄວາມສາມາດ ແລະ ການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງຊຸມຊນົໃຫຫຼ້າຍຂຶນ້ ໂດຍເອົາ

ຊຸມຊນົເປັນໃຈກາງ ແລະ ເປັນເຈົາ້ການໃນການແກໄ້ຂບນັຫາໄພພິບດັ.

- ສມຸໃສກ່ານສາ້ງລະບບົເຕອືນໄພລວ່ງໜາ້ໂດຍເອົາໃຈໃສປ່ບັປງຸ ແລະ ຂະຫຍາຍລະບບົຕາ

ໜາ່ງສະຖານເີກບັກາໍຂໍມ້ນູອຕຸນຸຍິມົ ແລະ ອທຸກົກະສາດໃນເຂດສຽ່ງໄພ ແລະ ຕາມອາ່ງແມນ່ ໍາ້ໃນທົ່ວ

ປະເທດ.

- ເອົາໃຈໃສເ່ກບັກາໍຂໍມ້ນູອຕຸນຸຍິມົ ແລະ ອທຸກົກະສາດ ພອ້ມທງັຕດິຕາມການພະຍາກອນ

ອາກາດ ແລະ ນ ໍາ້ໃຫຊ້ດັເຈນ ເພ່ືອອອກຂາ່ວເຕອືນໄພສະພາບສກຸເສນີທາງດາ້ນສະພາບອາກາດ

ແລະ ນ ໍາ້ໄດທ້ນັເວລາ.

- ສາ້ງລະບບົສາງ ເພ່ືອເກບັເຄື່ ອງບນັເທົາທກຸສກຸເສນີ ທ່ີຈາໍເປັນຢູແ່ຕລ່ະພາກ ແລະ ບາງ

ແຂວງທ່ີມ ີ ຄວາມສຽ່ງສງູກບັການເກດີໄພພິບດັ ເພ່ືອຮບັປະກນັໃນການຊວ່ຍເຫືຼອປະຊາຊນົ ຜູປ້ະສບົ

ໄພພິບດັໄດຢ້າ່ງທນັການ ແລະ ການຟ້ືນຟໄູພພິບດັຢາ່ງມປີະສິດທິຜນົ.

 ປະສານງານ ແລະ ຮວ່ມມກືບັຂະແຫນງການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ, ອາໍນາດການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ນ,

ອງົກອນເສດຖະກດິທງັພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ ເພ່ືອພອ້ມກນັຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນຍດຸທະສາດຫລດຸ

ຜອ່ນໄພພິບດັ ແລະ ແກໄ້ຂບນັຫາລະເບດີທ່ີຍງັບ່ໍທນັແຕກໃຫສ້າໍເລັດຜນົ.

[3]. ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຈດຸສມຸ:

 ໂຄງການປບັປງຸກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການປກົປກັຮກັສາສີ່ ງແວດລອ້ມ; ທບົທວນ ແລະ ປບັປງຸ

ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍນ ໍາ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນແຫຼງ່ນ ໍາ້, ສາ້ງກດົໝາຍໃຫມ່ຄື: ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍອຕຸນຸິ

ຍມົ ແລະ ອທຸກົກະສາດ.

 ໂຄງການສາ້ງຍດຸທະສາດວາ່ດວ້ຍການເຕີບໂຕສຂີຽວ ພອ້ມແຜນດາໍເນນີງານ ແລະ ກນົ

ໄກທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ເພ່ືອຄວາມຍນືຍງົທາງດາ້ນສີ່ ງແວດລອ້ມ.

 ໂຄງການຜນັຂະຫຍາຍຍດຸທະສາດແຫງ່ຊາດວາ່ດວ້ຍການປ່ຽນແປງດນິຟ້າອາກາດ ພອ້ມ

ທງັກາໍນດົແຜນດາໍເນນີການດດັປບັ ແລະ ຫລດຸຜອ່ນຜນົກະທບົ ຈາກການປ່ຽນແປງດນິຟ້າອາກາດ.

 ໂຄງການສະໜບັສະໜນູ ການຄຸມ້ຄອງ ສີ່ ງແວດລອ້ມ.

 ໂຄງການສາ້ງຂດີຄວາມສາດມາດດາ້ນການຈດັຕ ັງ້ ແລະ ບກຸຄະລະກອນ ໃນການຄຸມ້

ຄອງກນົໄກການພດັທະນາທ່ີສະອາດ ແລະ ສນິເຊື່ ອກາກບອນ.

 ໂຄງການສາ້ງຫອ້ງທດົລອງ ສີ່ ງແວດລອ້ມອາ້ງອງີແຫງ່ຊາດ ເພ່ືອກາຍເປັນມາດຖານອາ້ງ

ອງີໃນການກວດສອບ ແລະ ຢັງ້ຢືນການດາໍເນນີການບໍລິການດາ້ນການກວດກາຄນຸນະພາບສີ່ ງແວດ

ລອ້ມ.
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 ໂຄງການອະນລຸກັ ແລະ ພດັທະນາດນິບໍລິເວນນ ໍາ້ 2 ແຫງ່ ຕາມສນົທິສນັຍາຣາມຊາ ຄື

ດນິບໍລິເວນເມອືງຈາໍພອນ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ແລະ ດນິບໍລິເວນນ ໍາ້ ຢູບ່ງຶກຽດໂງງ້ ເມອືງ

ປະທມຸພອນ ແຂວງຈາໍປາສກັ.

 ໂຄງການຄຸມ້ຄອງ ຊບັພະຍາກອນນ ໍາ້ແບບປະສມົປະສານໃນຂອບເຂດອາ່ງແມນ່ ໍາ້ຂອງ,

ອາ່ງແມນ່ ໍາ້ຂາ້ມຜາ່ນຊາຍແດນ ແລະ ອາ່ງແມນ່ ໍາ້ສາຂາ ແມນ່ ໍາ້ຂອງທ່ີມທີາ່ແຮງດາ້ນການພດັທະນາ

ເປັນຕ ົນ້ (ອາ່ງແມນ່ ໍາ້ງ ື່ມ, ນ ໍາ້ເທີນ-ນ ໍາ້ກະດງິ, ເຊບ ັງ້ໄຟ, ເຊບ ັງ້ຫຽງ, ເຊກອງ ແລະ ອື່ ນໆ)

 ໂຄງການສາ້ງຕ ັງ້ລະບບົເຕືອນໄພລວ່ງໜາ້ແຫງ່ຊາດ ເພ່ືອເຮັດໜາ້ທ່ີພະຍາກອນໄພນ ໍາ້

ຖວ້ມ, ໄພແຫງ້ແລງ້ ແລະ ແຈງ້ເຕອືນໄພທາໍມະຊາດ.

 ໂຄງການປບັປງຸ ແລະ ຍກົລະດບັ ຕາໜາ່ງສະຖານອີຕຸນຸຍິມົ ແລະ ອທຸກົກະສາດ ແລະ

ສະຖານຕີດິຕາມແຜນ່ດນິໄຫວ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ໂຄງການອື່ ນໆ

– ມາດຕະການ:

 ເພ່ີມທະວກີານດາໍເນນີວຽກງານການເມອືງແນວຄດິ ຢາ່ງເປັນລະບບົເຊື່ ອມຊມຶແນວທາງ

ນະໂຍບາຍຂອງພກັ, ລະບບົກດົໝາຍຂອງລດັ, ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງຊາດ ແລະ

ມະຕິຄາໍສ ັ່ງຂອງຂ ັນ້ເທິງຢາ່ງເປັນປກົກະຕິ.

 ເພ່ີມທະວກີານເຜີຍແຜ່ ແລະ ສາ້ງຈດິສາໍນກຶ ໃນທກຸພາກສວ່ນໃນສງັຄມົ ໃຫເ້ຂ້ົາໃຈກຽ່ວ

ກບັຄວາມໝາຍຄວາມສາໍຄນັ ໃນການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນ ໍາ້, ການປກົປກັຮກັສາສີ່ ງແວດລອ້ມ,

ອຕຸນຸຍິມົ-ອທຸກົກະສາດ, ການແຈງ້ເຕອືນໄພທາໍມະຊາດ ແລະ ການອະນລຸກັຊວີະນາໆພນັ.

 ເພ່ີມທະວກີານປະສານສມົທບົ ກບັພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ

ຕດິພນັກບັການເພ່ີມທະວີ ການຮວ່ມມກືບັສາກນົ ແລະ ພາກພ້ືນ ໃນຂງົເຂດວຽກງານຊບັພະຍາ

ກອນນ ໍາ້, ສີ່ ງແວດລອ້ມ, ອຕຸນຸຍິມົ-ອທຸກົກະສາດ, ຄຸມ້ຄອງຄວາມສຽ່ງໄພພິບດັ ແລະ ລະບບົເຕືອນ

ໄພລວ່ງໜາ້ ເພ່ືອແລກປ່ຽນບດົຮຽນ, ຄວາມຮູ້ ແລະ ທຶນຮອນ.

 ສາ້ງກນົໄກໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ, ການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ການປະເມນີຜນົ ບນັດາ

ໂຄງການດາ້ນຊບັພະຍາກອນນ ໍາ້, ສີ່ ງແວດລອ້ມໃຫເ້ຂັມ້ແຂງ ແລະ ມປີະສດິທິພາບ ເພ່ືອຮບັປະກນັ

ຄວາມຍນືຍງົ.

 ເຊື່ ອມສານເອົາວຽກງານ ຊບັພະຍາກອນນ ໍາ້, ສີ່ ງແວດລອ້ມ, ອຕຸນຸຍິມົ ແລະ ອທຸກົກະ

ສາດ ເຂ້ົາໃນຫຼກັສດູການຮຽນການສອນ ທງັໃນລະບບົສາມນັສຶກສາ ແລະ ລະບບົການສກຶສາຊ ັນ້ສງູ

ແລະ ມະຫາວທິະຍາໄລ.

 ປກຸລະດມົຢາ່ງກວາ້ງຂວາງ ໃນທົ່ວສງັຄມົ ເພ່ືອເປີດບ ັນ້ແຂງ່ຂນັ ຂະບວນການຮກັຊາດ

ແລະ ພດັທະນາ ເພ່ືອສາ້ງປະເທດລາວເປັນປະເທດສີຂຽວ, ສະອາດ ແລະ ງາມຕາ.

 ປບັປງຸຍກົລະດບັ ລະບບົການຈດັຕ ັງ້ ຊບັພະຍາກອນນ ໍາ້ ແລະ ສີ່ ງແວດລອ້ມຂ ັນ້ແຂວງ

ໃຫກ້າຍເປັນພະແນກ ແລະ ໃນຂ ັນ້ເມອືງໃຫເ້ປັນຫອ້ງການເອກະລາດ ລວມທງັການຫນັລງົຮາກ

ຖານ ແລະ ການແບງ່ຄວາມຮບັພິຊອບ ລະຫວາ່ງ ຂ ັນ້ສນູກາງ ແລະ ທອ້ງຖີ່ນ.
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 ຍກົສງູຂດີຄວາມສາມາດ ຂອງອງົການຊບັພະຍາກອນນ ໍາ້ ແລະ ສີ່ ງແວດລອ້ມ ກໍ່ຄື

ການພດັທະນາ ແລະ ບາໍລງຸສາ້ງບກຸຄະລາກອນ ເພ່ືອຮບັປະກນັການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນ ໍາ້, ສີ່ ງ

ແວດລອ້ມ, ອຕຸນຸຍິມົ ແລະ ອທຸກົກະສາດ ໃຫມ້ປີະສິດທິພາບ ແລະ ປະສດິທິຜນົສງູ.

2.3.2. ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ພດັທະນາທ່ີດນິ

[1]. ທິດທາງ:

ສ ົ່ງເສມີການນາໍໃຊໄ້ປພອ້ມໆກບັການປກົປກັຮກັສາທ່ີດນິ ແລະ ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດໃຫ້

ຍນືຍງົ, ຮບັປະກນັປະສດິທິພາບທ່ີຍາວນານ ແລະ ໝາກຜນົຂອງໜາ້ດນິ, ພ້ືນດນິໃນລະດບັສງູ

ບ່ໍໃຫມ້ຜີນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ; ເຮັດໃຫພ້ນົລະເມອືງລາວມສີດິນາໍໃຊທ່ີ້ດນິເພ່ືອດາໍລງົ

ຊວີດິ, ສາ້ງທ່ີຢູອ່າໄສ ແລະ ທາໍການຜະລິດຕາມກດົໝາຍ, ກາໍນດົຢາ່ງເປັນເອກະພາບ, ຫນັທ່ີດນິໃຫ້

ເປັນທຶນ, ເປັນແຫຼງ່ສາ້ງຄວາມຮ ັງ່ມໃີຫປ້ະຊາຊນົ ແລະ ປະເທດຊາດ ທງັຮບັປະກນັສດິຄຸມ້ຄອງ

ລວມສນູ ແລະ ກາໍມະສດິຂອງລດັ, ຕາ້ນ ແລະ ສະກດັກ ັນ້ການລະເມດີກດົໝາຍ, ການສາ້ງຮ ັງ່ຄນູມ ີ

ຈາກທ່ີດນິທ່ີລະເມດີກດົໝາຍ.

[2]. ຄາດໝາຍຕ ົນ້ຕໍ:

1. ສາໍຫຼວດຈດັສນັ, ແບງ່ເຂດ ແລະ ຈດັປະເພດທ່ີດນິ:

 ສາ້ງແຜນຈດັສນັທ່ີດນິຂ ັນ້ມະຫາພາກ, ແຜນແມບ່ດົຈດັສນັການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິແຫງ່ຊາດ,

ແຜນຈດັສນັການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິລະດບັແຂວງ, ລະດບັເມອືງ ໃຫສ້າໍເລັດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

 ສາ້ງແຜນຈດັສນັທ່ີດນິຈນຸລະພາກ (ແຜນຈດັສນັລະອຽດ) ໂດຍສະເພາະແມນ່ແຜນການ

ນາໍໃຊທ່ີ້ດນິລະດບັບາ້ນ ແລະ ກຸມ່ບາ້ນໃຫສ້າໍເລັດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

 ມອບໝາຍຄວາມຮບັຜິດຊອບຄຸມ້ຄອງນາໍໃຊທ່ີ້ດນິໃຫກ້ານຈດັຕ ັງ້ ແລະ ບກຸຄນົ ຕາມແຜນ

ການຈດັສນັການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິແຫງ່ຊາດ, ຕາມກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທ່ີນາໍນດົໄວ.້

 ສູຊ້ນົອອກໃບຕາດນິໃຫສ້າໍເລັດ 1 ລາ້ນຕອນເພ່ືອເຮັດໃຫກ້ານຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິເຂ້ົາສູລ່ະບຽບ,

ມຄີວາມສະຫງບົ ແລະ ຍຕຸິທາໍ.

 ຄ ົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ ແລະ ສາ້ງຖານຂໍມ້ນູຂາ່ວສານທ່ີດນິ ແລະ ຊບັພະຍາກອນທາໍມະ

ຊາດ ດວ້ຍລະບບົຄອມພິວເຕ.ີ

2. ເກບັກາໍລາຍຮບັຈາກທ່ີດນິ:

 ສູຊ້ນົເກບັກາໍລາຍຮບັຈາກທ່ີດນິໃຫໄ້ດຄ້ບົຖວ້ນ ເຊ່ັນ: ຄາ່ທາໍນຽມການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ, ຄາ່

ເຊ່ົາ, ຄາ່ສາໍປະທານ, ຄາ່ໂອນສດິການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ ແລະ ລາຍຮບັອື່ ນໆຈາກທ່ີດນິຕາມກດົໝາຍກາໍ

ນດົໄວ ້ເພ່ືອສາ້ງລາຍຮບັເຂ້ົາງບົປະມານແຫງ່ຊາດ ໃຫເ້ພ່ີມຂຶນ້ 15% ຕ່ໍປີ.

 ສູຊ້ນົສາ້ງລາຍຮບັຈາກທ່ີດນິໃຫເ້ພ່ີມຂຶນ້ 3 ເທ່ົາຕວົ ຫືຼ ເທ່ົາກບັ 5% ຂອງລາຍຮບັງບົປະ

ມານແຫງ່ຊາດ.

3. ສາ້ງ ແລະ ປບັປງຸນະໂຍບາຍ, ນຕິກິາໍ ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັທ່ີດນິ ແລະ ຊບັພະຍາກອນທາໍມະ

ຊາດ:

 ປບັປງຸກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍທ່ີດນິໃຫສ້າໍເລັດ.
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 ປບັປງຸລດັຖະບນັຍດັ, ດາໍລດັ ແລະ ນຕິິກາໍຕາ່ງໆ ໃຫສ້ອດຄອ່ງຕາມກດົໝາຍທ່ີໄດປ້ະ

ກາດໃຊ.້

[3]. ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຈດຸສມຸ:

 ໂຄງການຈດັສນັທ່ີດນິຂ ັນ້ຈນຸລະພາກຢູຂ່ ັນ້ບາ້ນ, ກຸມ່ບາ້ນ ແລະ ເມອືງ;

 ໂຄງການຄຸມ້ຄອງ ທ່ີດນິ ແລະ ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດແບບຍືນຍງົ;

 ໂຄງການສາ້ງຖານຂໍມ້ນູທ່ີດນິ ແລະ ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ;

 ໂຄງການຈດັສນັທ່ີດນິ ແລະ ອອກໃບຕາດນິ;

 ໂຄງການສາໍຫຼວດກວດກາຄນືການເອົາດນິລດັ ແລະ ຄນົໂຕນໜີໄປຕາ່ງປະເທດ ເປັນຂອງ

ບກຸຄນົທ່ີບ່ໍຖກຶຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ແລະ ລງົກວດກາເນືອ້ທ່ີດນິຈະໃຫເ້ຊ່ົາ ຫືຼ ສາໍປະທານ;

 ໂຄງການຈດັສນັທ່ີດນິຕວົເມອືງ, ເຂດຈະໃຫເ້ຊ່ົາ ຫືຼ ສາໍປະທານ ແລະ ເຂດພດັທະນາ

ທ່ີມຄີວາມຕອ້ງການລງົທຶນຫຼາຍກວາ່ໝູ;່

 ໂຄງການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫອ້ງົການຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິແຕລ່ະຂ ັນ້;

 ໂຄງການເກບັລາຍຮບັຈາກທ່ີດນິ; ໂຄງການປບັປງຸ ແລະ ສາ້ງນຕິິກາໍກຽ່ວກບັທ່ີດນິ ແລະ

ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ;

 ໂຄງການໂຄສະນາເຜີຍແຜນ່ະໂຍບາຍ, ກດົໝາຍ, ນຕິກິາໍຕາ່ງໆທ່ີພວົພນັກບັທ່ີດນິ ແລະ

ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ໂຄງການອື່ ນໆ.

[4]. ມາດຕະການ:

1). ການຈດັສນັ ແລະ ນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ:

 ດາໍເນນີການສາໍຫລວດເກບັກາໍຂໍມ້ນູ, ຈດັສນັ, ຈດັແບງ່ເຂດ, ຈດັແບງ່ປະເພດ, ສາ້ງແຜນ

ທ່ີດນິ ແລະ ສາ້ງແຜນແມບ່ດົ ເພ່ືອວາງແຜນຄຸມ້ຄອງ, ປກົປກັຮກັສາ, ພດັທະນາ ແລະ ນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ

ແລະ ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດໃນລະດບັທອ້ງຖິ່ນ, ເຂດແຄວນ້ ແລະ ທົ່ວປະເທດ ໂດຍການປະ

ສານສມົທບົລະຫວາ່ງອງົການຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິ, ຂະແຫນງການຄຸມ້ຄອງການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ ແລະ ອງົ

ການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ນ ເພ່ືອສະເຫນລີດັຖະບານ ແລະ ສະພາແຫງ່ຊາດພິຈາລະນາຮບັຮອງເອົາໃນປີ

2010-2011.

 ສາ້ງແຜນທ່ີ ແລະ ແຜນພດັທະນາການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ ເພ່ືອໃຫເ້ຫັນໄດເ້ຖງິເຂດທ່ີສາມາດ

ພດັທະນາໄດງ້າ່ຍ ແລະ ເຂດທ່ີມຄີວາມສຽ່ງຕ່ໍການພດັທະນາ ແລະ ການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ.

2). ການກວດກາ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜລ່ະບຽບການຕາ່ງໆ:

 ດາໍເນນີການກວດກາ ການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິທ່ີບ່ໍຖກືຕອ້ງຕາມລະບຽບກດົຫມາຍ, ທ່ີດນິທ່ີຖກືຈບັ

ຈອງໄວຕ້ບ່ໍ່ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັຂອງອງົການຈດັຕ ັງ້, ນຕິິບກຸຄນົ, ບກຸຄນົ ຖາ້ຫາກພບົເຫັນວາ່ມກີານກະທາໍ

ທ່ີບ່ໍຖກືຕອ້ງ ແລະ ບ່ໍສອດຄອ່ງກບັກດົຫມາຍຈະຕອ້ງດາໍເນນີການຢາ່ງເດັດຂາດຕາມລະບຽບກດົ

ຫມາຍທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວ.້

 ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ,່ ສກຶສາອບົຮມົໃຫທ້ ົ່ວສງັຄມົຮບັຮູ,້ ເຄົາລບົ ແລະ ປະຕບິດັນະ

ໂຍບາຍ, ລະບຽບກດົຫມາຍທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັທ່ີດນິ ແລະ ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ດວ້ຍຮບູການຈດັ

ປະຊຸມ, ສາໍມະນາ, ອອກຂາ່ວສື່ ມວນຊນົ ແລະ ກາໍນດົເຂ້ົາໃນຫລກັສດູການສກຶສາ.
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3). ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກອ່ງົການຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິແຕລ່ະຂ ັນ້ ດວ້ຍການບາໍລງຸກໍ່ສາ້ງພະ

ນກັງານລດັຖະກອນໃຫມ້ຄີນຸທາດການເມອືງ, ມຄີວາມຊື່ ສດັບໍລິສດຸ ແລະ ຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດດາ້ນ

ວຊິາສະເພາະເພ່ືອໃຫສ້າມາດນາໍໃຊເ້ຕັກນກິວຊິາການທ່ີທນັສະໄຫມ ເຂ້ົາໃນການປະຕບິດັຫນາ້ທ່ີຕາມ

ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຕນົ.

3. ການພດັທະນາວສິາຫະກດິ

ວສິາຫະກດິມບີດົບາດສາໍຄນັໃນການຂະຫຍາຍກາໍລງັການຜະລິດ, ເປັນອງົປະກອບສາໍຄນັ

ຂອງການດາໍເນນີທລຸະກດິ, ເປັນຜູສ້ະໜອງທຶນຮບັໃຊປ້ດັໃຈການຜະລິດ: (ທຶນຮອນ, ທ່ີດນິ, ແຮງ

ງານ ແລະ ເຕັກນກິ) ທງັເປັນຜູຜ້ະລິດ ແລະ ຈາໍໜາ່ຍຜະລິດຕະພນັສນິຄາ້. ດ ັງ່ນ ັນ້, ການພດັທະນາ

ວສິາຫະກດິໃນຕ່ໍໜາ້ເປັນທງັເປ້ົາໝາຍ ແລະ ເປັນທງັໜາ້ທ່ີສາໍຄນັໜ່ຶງຂອງແຜນການ 5 ປີຄ ັງ້ທີ VII,

ໂດຍສ ົ່ງເສມີໃຫມ້ຫີລາຍຮບູຫລາຍແບບວສິາຫະກດິ, ເສດຖະກດິຄອບຄວົທ່ີນາໍໃຊພ້ມູປນັຍາຊາວບາ້ນ,

ຜູປ້ະກອບການຕາ່ງໆ: ວສິາຫະກດິເອກະຊນົຂະໜາດກາງ ແລະ ຂະໜາດນອ້ຍ (SMEs), ວສິາ

ຫະກດິປະສມົ ແລະ ວສິາຫະກດິເປັນລະບບົແບບບໍລິສດັ… ໃຫຂ້ະຫຍາຍຕວົເສລີຖກືກດົໝາຍ, ການ

ຮວ່ມຕວົເຂ້ົາກນັເປັນກຸມ່ສາມາດມກີາໍລງັແຂງ່ຂນັທງັເປັນເຈົາ້ຕນົເອງໃນລະບບົເສດຖະກດິຕະຫລາດ.

ຮບັປະກນັເຮັດໃຫເ້ງ ື່ອນໄຂສະເພາະຕວົຂອງວສິາຫະກດິເປັນລະບບົຂຶນ້: ສດິທິທາງຊບັສນິ

ຢາ່ງຈະແຈງ້, ຜູໃ້ດລງົທຶນແມນ່ຜູນ້ ັນ້ໄດຮ້ບັໝາກຜນົ ແລະ ແມນ່ຜູນ້ ັນ້ເອງເປັນຜູແ້ບກຄວາມສຽ່ງໄພ.

3.1. ວສິາຫະກດິຂອງລດັ

[1]. ທິດທາງ:

ສາ້ງວສິາຫະກດິຂອງລດັໃຫເ້ຂັມ້ແຂງ ແລະ ເປັນພ້ືນຖານຂອງການພດັທະນາປະເທດ, ເພ່ືອ

ປະຕິບດັພາລະບດົບາດທ່ີສາໍຄນັໃນລະບບົເສດຖະກດິຕະຫລາດຕາມທິດສງັຄມົນຍິມົ ແລະ ຮບັປະ

ກນັໃຫເ້ສດຖະກດິມະຫາພາກມສີະເຖຍລະພາບ. ປບັປງຸ ແລະ ພດັທະນາວສິາຫະກດິ ໃຫຕ້ດິພນັ

ກບັກນົໄກຕະຫຼາດ ໃຫນ້ບັມ ືນ້ບັເຕີບໃຫຍເ່ຂັມ້ແຂງ ແລະ ສາມາດແຂງ່ຂນັຢູພ່າຍໃນ, ພາກພ້ືນ ແລະ

ສາກນົໄດ.້ ໂດຍເລ່ັງໃສປ່ບັປງຸຖານະການເງນິ, ການຈດັຕ ັງ້-ບກຸຄະລາກອນ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງ

ບໍລິຫານ ເພ່ືອກາ້ວໄປສູກ່ານຫນັເປັນລະບບົບໍລິສດັຂອງລດັທ່ີເຂັມ້ແຂງຮອບດາ້ນ ພອ້ມທງັຮບັປະກນັ

ໃຫກ້ານດາໍເນນີທລຸະກດິມປີະສິດທິຜນົສງູ.

[2]. ຄາດໝາຍຕ ົນ້ຕໍ:

 ສາ້ງແຜນຍດຸທະສາດການພດັທະນາວສິາຫະກດິ-ທລຸະກດິຂອງລດັ ແລະ ກາໍນດົຄນືໃຫ້

ຈະແຈງ້ພາລະບດົບາດຂອງບໍລິສດັ ເຊ່ັນ: ດາໍເນນີທລຸະກດິເພ່ືອຫາກາໍໄລ ແລະ ຮບັໃຊໜ້າ້ທ່ີການ

ເມອືງຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພກັ ແລະ ກດົໝາຍຂອງລດັ, ເປີດກວາ້ງສດິເປັນເຈົາ້ຕນົເອງ

ແລະ ຄວາມຮບັຜິດຊອບຕ່ໍຊບັສນິຂອງລດັທ່ີມອບໃຫ.້

 ຈດັຕ ັງ້ ແລະ ພດັທະນາບນັດາກຸມ່ວສິາຫະກດິເພ່ືອສາ້ງຖານກາໍລງັແຮງທາງດາ້ນຊບັສນິ,

ຄວາມຮູສ້ະຕິປນັຍາ ແລະ ເຕັກນກິວທິະຍາການຕາ່ງໆທ່ີສາມາດແຂງ່ຂນັໃນຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ
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ສາກນົ ເຊ່ັນ: ກຸມ່ການຜະລິດ-ການບໍລິການ ແລະ ການກໍ່ສາ້ງ ໃຫເ້ຕບີໃຫຍຂ່ະຫຍາຍຕວົຕາມກນົໄກ

ຕະຫຼາດທ່ີມກີານວາງແຜນ.

 ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ແລະ ກວດກາ-ດດັແກ້ ບນັດານຕິິກາໍຕາ່ງໆ ທ່ີຕດິພນັເຖງິທລຸະກດິ-ວສິາ

ຫະກດິ ໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັແນວທາງຂອງພກັ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງລດັຖະບານ ທງັໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັ

ກນົໄກເສດຖະກດິຕະຫຼາດ; ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ກາລະໂອກາດອນັສະດວກໃຫແ້ກກ່ານເຄື່ ອນໄຫວ

ທລຸະກດິ-ວສິາຫະກດິ ເທ່ືອລະກາ້ວ.

 ດາໍເນນີການສາໍຫຼວດກວດກາເພ່ືອຈດັຕ ັງ້ຄນືໃໝ,່ ວສິາຫະກດິຂອງລດັ ອນັໃດທ່ີເປັນຍດຸ

ທະສາດ, ອນັໃດຄວນຮກັສາໄວເ້ປັນຂອງລດັ 100%, ອນັໃດຄວນຫນັເປັນວສິາຫະກດິປະສມົ ແລະ

ຫຸນ້ສວ່ນ, ອນັໃດຄວນປບັປງຸໃຫມ້ປີະສິດທິພາບສງູຂຶນ້, ອນັໃດຄວນຫນັໄປສູຮ່ບູການອື່ ນ, ອນັໃດ

ຄວນຍບຸເລີກ ຫືຼ ປະກາດລ ົມ້ລະລາຍ.

 ຄ ົນ້ຄວາ້ສາ້ງຕ ັງ້ບໍລິສດັທ່ີເປັນຍດຸທະສາດ ໂດຍທ່ີລດັຈະຕອ້ງລງົທຶນ 100%. ວສິາຫະກດິ

ທ່ີລດັຖຫືຸນ້ 51% ຂຶນ້ໄປລດັຈະຕອ້ງເປັນເຈົາ້ການໃນການຄຸມ້ຄອງບໍລິຫານໂດຍກງົເຊ່ັນ: ອດຸສາຫະ

ກາໍປ້ອງກນັຊາດ, ອດຸສາຫະກາໍຜະລິດໄຟຟ້າ, ນ ໍາ້ປະປາ, ອດຸສາຫະກາໍຜະລິດວດັຖກຸໍ່ສາ້ງ, ບໍລິສດັ

ທນັຍາຫານ, ສື່ ສານ, ໂທລະຄມົ, ການບນິ ແລະ ວສິາຫະກດິຍດຸທະສາດອື່ ນໆ.

 ສາ້ງໃຫໄ້ດບ້ນັດາວສິາຫະກດິທ່ີເຂັມ້ແຂງທກຸດາ້ນ, ເປີດກວາ້ງທລຸະກດິປະສມົພາຍໃນ

ແລະ ກບັຕາ່ງປະເທດ, ສາ້ງທກຸເງ ື່ອນໄຂໃຫທ້ລຸະກດິ-ວສິາຫະກດິຂອງທກຸພາກສວ່ນເສດຖະກດິ

ຕາ່ງໆປະຕບິດັຕາມລະບຽບກດົໝາຍຂອງລດັຢາ່ງຄບົຖວ້ນ, ເຂັມ້ງວດ ແລະ ຖກືຕອ້ງ.

 ສູຊ້ນົໃຫລ້ດັມອບສດິເປັນເຈົາ້ຢາ່ງຂາດຕວົຕ່ໍຊບັສນິ-ທຶນຮອນທ່ີລດັມອບໃຫບໍ້ລິສດັລດັ

ເພ່ືອຄວາມສະດວກໃນການດາໍເນນີທລຸະກດິຕາມເປ້ົາໝາຍ, ແນວທາງ ແລະ ກດົໝາຍຂອງລດັ.

 ສມຸໃສກ່ໍ່ສາ້ງ ແລະ ຂະຫຍາຍໃຫໄ້ດກ້າໍລງັການຜະລິດໃນບນັດາພາກສວ່ນເສດຖະກດິ

ຕາ່ງໆຢາ່ງແຂງແຮງ ແລະ ຕອບສະໜອງໄດຕ້າມຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດ ທ່ີມພ້ືີນຖານເຕັກນກິ

ທ່ີທນັສະໄໝ, ມສີມີແືຮງງານເກັ່ງ ໂດຍເລ່ີມຈາກຫວົໜວ່ຍຄອບຄວົ, ບາ້ນ ແລະ ຫວົໜວ່ຍທລຸະກດິ

ຂຶນ້ມາ.

 ສູຊ້ນົເປີດກວາ້ງ ແລະ ແບງ່ຂ ັນ້ຄຸມ້ຄອງລດັວສິາຫະກດິ-ວສິາຫະກດິປະສມົພາຍໃນ ແລະ

ຕາ່ງປະເທດ, ທລຸະກດິຮວ່ມມປືະຊາຊນົຢູໃ່ນຂະແໜງການ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນຢາ່ງຊດັເຈນ ຕາມເຈົາ້ທຶນ-

ຂະໜາດທຶນ ແລະ ເຕັກນກິຢາ່ງຂາດຕວົຕາມແຕລ່ະໄລຍະຂອງການພດັທະນາ.

 ສູຊ້ນົສາ້ງໃຫໄ້ດແ້ຜນຍດຸທະສາດການພດັທະນາທລຸະກດິ-ວສິາຫະກດິທກຸພາກສວ່ນ.

[3]. ມາດຕາການ:

 ສກຶສາອບົຮມົໃຫທ້ກຸພາກສວ່ນທ່ີມໜີາ້ທ່ີຊີນ້າໍ, ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ສ ົ່ງເສມີ ເຂ້ົາໃຈຢາ່ງເລິກ

ເຊິ່ ງ ກຽ່ວກບັກນົໄກເສດຖະກດິຕະຫຼາດທ່ີມກີານວາງແຜນ ເພ່ືອສາ້ງຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ 

ພອ້ມກນັຕດັສິນໃຈສູຊ້ນົຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໃຫມ້ປີະສດິທິຜນົ ແລະ ສອດຄອ່ງກບັແນວທາງ ແລະ ນະໂຍ

ບາຍຂອງລດັຖະບານ.
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 ຕອ້ງຫນັທິດທາງ, ເປ້ົາໝາຍ, ຄາດໝາຍສູຊ້ນົ ແລະ ແຜນງານທ່ີວາງອອກໃຫເ້ປັນນຕິິກາໍ

ແລະ ແຜນການລະອຽດ ຢູໃ່ນຂອບເຂດຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຕນົທງັຢູສ່ນູກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນ.

 ຕອ້ງມຄີວາມຕດັສນິໃຈສງູໃນການລງົທຶນເຂ້ົາໃສບ່າງທລຸະກດິທ່ີເປັນຂໍກນຸແຈສາໍຄນັ ແລະ

ເປັນເຈົາ້ພາທາງໃຫແ້ກວ່ສິາຫະກດິອື່ ນໆ, ພອ້ມທງັ ປກຸລະດມົທກຸພາກສວ່ນທລຸະກດິເຂ້ົາຮວ່ມໃນຂະ

ບວນກໍ່ສາ້ງເສດຖະກດິຢາ່ງມປີະສດິທິຜນົສງູ.

 ສາ້ງໃຫມ້ອີງົກອນ, ກງົຈກັຊວ່ຍວຽກທ່ີເຂັມ້ແຂງ ສອດຄອ່ງກບັການຂະຫຍາຍຕວົຂອງກາໍ

ລງັການຜະລິດ, ມບີກຸຄະລາກອນທ່ີມຄີວາມຮູ,້ ຄວາມສາມາດ ເພ່ືອເຮັດໜາ້ທ່ີຄຸມ້ຄອງຕ່ໍວສິາຫະກດິ

ທງັຂ ັນ້ມະຫາພາກ ແລະ ຈນຸລະພາກ.

 ມລີະບບົປະສານງານ ແລະ ແບງ່ຂ ັນ້ຄຸມ້ຄອງທ່ີຈະແຈງ້ລະຫວາ່ງບນັດາກະຊວງ ຂະ

ແໜງການ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນ ເພ່ືອເຮັດໃຫກ້ານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ສ ົ່ງເສມີວສິາຫະກດິສາມາດເຄື່ ອນໄຫວ

ຢາ່ງມປີະສດິທິຜນົ ແລະ ກາ້ວເຂ້ົາສູລ່ະບບົບໍລິສດັທ່ີມຄີວາມເຂັມ້ແຂງຮອບດາ້ນ, ສາມາດແກງ່ແຍງ່

ຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ສາກນົໄດ.້

3.2. ວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ກາງ (SMEs):

[1]. ທິດທາງ:

ສາ້ງ ແລະ ປບັປງຸໃຫບ້ນັດາວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ກາງ ໃຫມ້ຄີວາມເຕບີໃຫຍ່ ຂະ

ຫຍາຍຕວົ ແລະສາມາດເຊື່ ອມໂຍງເຂ້ົາກບັເສດຖະກດິໃນຂະບວນການຜະລິດ ແລະ ແລກປ່ຽນສນິ

ຄາ້ຂອງພມູພີາກ ແລະ ສາກນົ ແລະ ສາມາດແຂງ່ຂນັພາຍໃຕຂ້ອບການເປີດເສລີທາງການຄາ້ ເປັນ

ຕ ົນ້ແມນ່ ການສາ້ງ ປະຊາຄມົເສດຖະກດິອາຊຽນ ພາຍໃນປີ 2015.

[2]. ຄາດໝາຍຕ ົນ້ຕໍ:

- ສູຊ້ນົໃຫອ້ດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົຂອງຜນົຜະລິດ ສະເລຍ່ບນັລ ຸ15% ຕ່ໍປີຂຶນ້ໄປ.

- ສູຊ້ນົໃຫອ້ດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົຂອງຫວົໜວ່ຍວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ກາງ

ຂຶນ້ທະບຽນ 13% ຕ່ໍປີຂຶນ້ໄປ.

- ສູຊ້ນົໃຫອ້ດັຕາການສາ້ງວຽກເຮັດງານທາໍ ເພ່ີມຂຶນ້ 10% ຕ່ໍປີຂຶນ້ໄປ.

- ສູຊ້ນົໃຫອ້ດັຕາສວ່ນແຮງງານໃນວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ກາງ ກວມເອົາຫຼາຍກວາ່

85% ຂອງຈາໍນວນແຮງງານທງັໝດົໃນຂງົເຂດທລຸະກດິ.

ເພ່ືອສາໍເລັດຄາດໝາຍດ ັງ່ກາ່ວ ຕອ້ງສມຸໃສບ່ນັດາວຽກງານຈດຸສມຸດ ັງ່ນີ:້

- ປບັປງຸສະພາບແວດລອ້ມທາງດາ້ນລະບຽບການ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງລດັຕ່ໍການເຄື່ ອນໄຫວ

ທລຸະກດິໂດຍການທບົທວນ ແລະ ປບັປງຸບນັດາລະບຽບການ ແລະ ວທີິປະຕບິດັທ່ີເປັນອປຸະສກັ

ຕ່ໍການຈດັຕ ັງ້ ແລະ ການດາໍເນນີທລຸະກດິ, ພິຈາລະນາສາ້ງກນົໄກທ່ີເໝາະສມົໃນການປະເມນີຜນົ

ກະທບົຂອງບນັດາລະບຽບການໃນຂງົເຂດເສດຖະກດິທ່ີສາ້ງຂຶນ້ແລວ້ ແລະ ກາໍລງັຈະສາ້ງຂືນ້ໃໝ.່

- ປບັປງຸການເຂ້ົາຫາແຫຼງ່ທຶນຂອງວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ກາງໂດຍການເພ່ີມ

ຄວາມສາມາດຂອງສະຖາບນັການເງນິທ່ີໃຫບໍ້ລິການສນິເຊື່ ອ, ພດັທະນາໃຫມ້ຜີະລິດຕະພນັ ແລະ
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ການບໍລິການດາ້ນການເງນິໃຫມ້ຫຼີາຍຮບູຫຼາຍສີ ໂດຍສະເພາະແມນ່ວທີິການສະໜອງສນິເຊື່ ອທ່ີບ່ໍອາ

ໄສຫຼກັຊບັຄ ໍາ້ປະກນັ ແລະ ມໄີລຍະຍາວ ເຊ່ັນ: ການຄ ໍາ້ປະກນັເງນິກູ,້ ກອງທຶນເພ່ືອລງົທຶນຮວ່ມ,

ການເຊ່ົາຊືອ້ປຸະກອນ ແລະ ພາຫະນະການຜະລິດ.

- ກໍ່ສາ້ງຜູປ້ະກອບການໃໝໂ່ດຍການຊຸກຍູ,້ ສ ົ່ງເສມີໃຫຊ້າວໜຸມ່, ປນັຍາຊນົ, ແມຍ່ງິເຂ້ົາມາ

ມບີດົບາດເປັນຜູປ້ະກອບການເພ່ີມຂຶນ້, ສາ້ງໃຫມ້ສີນູບ ົ່ມເພາະທລຸະກດິ, ມກີນົໄກໃນການສ ົ່ງເສມີການ

ສາໍປະທານທລຸະກດິ SME, ສະໜອງການຝຶກອບົຮມົ ແລະ ໃຫກ້ານປຶກສາແບບຄບົວງົຈອນແກຜູ່້

ເລ່ີມຕ ົນ້ທລຸະກດິໃໝ.່

- ເພ່ີມທະວກີານໃຫຄ້ວາມຊວ່ຍເຫືຼອ ແລະ ການບໍລິການພດັທະນາທລຸະກດິ.

- ເພ່ີມທະວກີານຮວ່ມມທືລຸະກດິລະຫວາ່ງວສິາຫະກດິຂະໜາດໃຫຍ,່ ຂະໜາດກາງ ແລະ

ນອ້ຍ ໂດຍການສງັລວມ ແລະ ເຜີຍແຜຂໍ່ມ້ນູຂາ່ວສານ ກຽ່ວກບັໂອກາດດາ້ນທລຸະກດິຂອງ SMEs

ຈາກການລງົທຶນ ແລະ ການດາໍເນນີທລຸະກດິຂອງວສິາຫະກດິຂະໜາດໃຫຍ;່ ສາ້ງກນົໄກ, ນະ

ໂຍບາຍແລະສິ່ ງຈງູໃຈໃຫວ້ສິາຫະກດິຂະໜາດໃຫຍມ່າໃຊບໍ້ລິການ ແລະ ການສະໜອງຂອງ SMEs.

- ສ ົ່ງເສມີການເພ່ີມຜະລິດຕະພາບເພ່ືອຍກົລະດບັຄນຸນະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງຜະລິດ

ຕະພນັ ແລະ ການບໍລິການຂອງວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ກາງ, ສາ້ງໃຫມ້ແີຜນດາໍເນນີງານ

ແຫງ່ຊາດ ເພ່ືອຍກົສງູຜະລິດຕະພາບຂອງການຜະລິດ ແລະ ການອອກແຮງງານໃນທົ່ວສງັຄມົ.

- ສ ົ່ງເສມີການເຂ້ົາຫາຕະຫຼາດ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕະຫຼາດຂອງວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ

ແລະ ກາງ.

- ໃຊມ້າດຕະການເພ່ີມທະວຄີວາມສາມາດໃນການປະກອບອາຊບີດວ້ຍຕນົເອງ ແລະ ກໍ່ສາ້ງ

ນກັທລຸະກດິລາວ ໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງ ແລະ ສາມາດແຂງ່ຂນັໄດ.້

[3]. ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຈດຸສມຸ:

ເພ່ືອບນັລຕຸາມທິດທາງ ແລະ ຄາດໝາຍສູຊ້ນົ ການພດັທະນາວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ

ແລະ ກາງ ຈະຕອ້ງສມຸໃສລ່ະດມົທຶນມາຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ 7 ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຈດຸສມຸ ຄ:ື

ໂຄງການພດັທະນາ SME, ມນູຄາ່ 8,78 ຕືກ້ບີ ໃນນີ:້ ທຶນພາຍໃນ 5 ຕື້ກບີ ແລະ ທຶນຕາ່ງປະ

ເທດ(ເລ່ັງໃສຊ່ວ່ຍເຫືຼອລາ້) 3.78 ຕືກ້ບີ ແລະ ໂຄງການອື່ ນໆ.

[4]. ມາດຕະການ:

- ເພ່ີມທະວກີານປະສານງານກບັທກຸພາກສວ່ນເສດຖະກດິ ເພ່ືອເຮັດໃຫກ້ານປະຕບິດັວຽກ

ງານດາໍເນນີໄປຢາ່ງມຈີດຸສມຸ ຫີຼກລຽ້ງການຊ້ໍາຊອ້ນ ແລະ ຫຸຼດຜອ່ນຊອ່ງຫວາ່ງຄວາມຮບັຜິດຊອບ.

- ກາໍນດົແຫຼງ່ທຶນ, ລະດມົທຶນ ແລະ ຈດັສນັທຶນຢາ່ງເໝາະສມົ.

- ຍກົສງູບດົບາດ ແລະ ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງໜວ່ຍງານທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ຢູຂ່ ັນ້ສນູກາງ ແລະ

ທອ້ງຖິ່ນ.

- ເພ່ີມທະວກີານປະກອບສວ່ນຂອງພາກເອກະຊນົ ແລະ ຜູມ້ສີວ່ນຮວ່ມຫຼາຍຂຶນ້, ສາ້ງສິ່ ງອາໍ

ນວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກຜູ່ປ້ະກອບການຫຼາຍຂຶນ້. ຊອກຫາຕະຫຼາດ ແລະ ສາ້ງຄວາມສາມາດໃນ

ການແຂງ່ຂນັໃຫຜ້ະລິດຕະພນັລາວຫຼາຍຂຶນ້.

- ຝຶກອບົຮມົນກັທລຸະກດິລາວດາ້ນວຊິາຊບີ, ກດົໝາຍ, ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ, ການຕະຫຼາດ
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- ຫນັເອົາຊບັສນິຂອງບໍລິສດັເປັນທຶນ, ຫນັບໍລິສດັຈາໍກດັເປັນບໍລິສດັມະຫາຊນົຕາມຄວາມ

ເໝາະສມົເພ່ືອຈດົທະບຽນເຂ້ົາໃນຕະຫຼາດຫຼກັຊບັລາວ.

3.3. ວສິາຫະກດິປະຊາຊນົ, ວສິາຫະກດິປະສມົ ແລະ ຫຸນ້ສວ່ນ

[1]. ທິດທາງ:

ພດັທະນາວສິາຫະກດິປະສມົໃຫມ້ຄີວາມຫລາກຫລາຍ, ມຄີວາມເປັນເອກະພາບ, ມຄີວາມ

ເປັນເຈົາ້ການ, ມຄີວາມຮບັຜິດຊອບສງູ ແລະ ມຜີນົປະໂຫຍດຮວ່ມກນັ. ປບັປງຸສະມດັຕະພາບຂອງ

ການຜະລິດ ແລະ ຄວາມສາມາດແຂງ່ຂນັໃຫສ້ງູຂຶນ້. ສ ົ່ງເສມີການເຂ້ົາຫາຕະຫລາດທງັພາຍໃນ,

ພາກພ້ືນ ແລະ ສາກນົ.

[2]. ຄາດໝາຍຕ ົນ້ຕໍ:

 ສູຊ້ນົໃຫທ້ ົ່ວປະເທດມຫີວົໜວ່ຍວສິາຫະກດິເພ່ີມຂຶນ້ທງັປະລິມານ ແລະ ຄນຸນະພາບ;

 ສມຸໃສສ່ ົ່ງເສມີບນັດາວສິາຫະກດິປະຊາຊນົ, ປະສມົ ແລະ ຫຸນ້ສວ່ນໃຫມ້ບີດົບາດຫຼາຍຂຶນ້

ໃນສງັຄມົ ພອ້ມທງັສາມາດເຂ້ົາຫາແຫຼງ່ຈາໍໜາ່ຍສນິຄາ້ ແລະ ສາ້ງສີສນັໃຫແ້ກສ່ນິຄາ້ໃຫມ້ຄີວາມ

ຫຼາກຫຼາຍຂຶນ້ກວາ່ເກົ່ າ.

[3]. ມາດຕະການ:

 ປບັປງຸສາ້ງອງົການ ຫລື ໜວ່ຍງານຮບັຜິດຊອບສະເພາະໃນການຄຸມ້ຄອງ, ຕດິຕາມກວດ

ກາ ແລະ ຊຸກຍູສ້ ົ່ງເສມີການດາໍເນນີງານຂອງພາກສວ່ນທລຸະກດິ ຫລື ວສິາຫະກດິຢາ່ງເປັນຮບູປະທາໍ

ແລະ ໄປຕາມທິດການຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝ.

 ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ສະພາບແວດລອ້ມທ່ີເອືອ້ອາໍນວຍດາ້ນເສດຖະກດິ, ສງັຄມົ ແລະ

ດາ້ນນຕິິກາໍຕາ່ງໆເພ່ືອພດັທະນາວສິາຫະກດິໃຫເ້ຕບີໃຫຍຂ່ະຫຍາຍຕວົ ໂດຍການທບົທວນ ແລະ ປບັ

ປງຸຄືນບນັດານຕິິກາໍຕາ່ງໆ ທ່ີກຽ່ວພນັກບັທລຸະກດິ ແລະ ວສິາຫະກດິໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັແນວທາງຂອງ

ພກັ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງລດັຖະບານ, ສາ້ງກາລະໂອກາດ ແລະ ເງື່ອນໄຂອນັດໃີຫທ້ລຸະກດິ ແລະ

ວສິາຫະກດິໄດເ້ຄື່ ອນໄຫວຢາ່ງຄອ່ງຕວົ, ເພ່ີມຄວາມສາມາດໃນການແຂງ່ຂນັພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະ

ເທດເທ່ືອລະກາ້ວຕາມກນົໄກເສດຖະກດິຕະຫຼາດທ່ີມກີານຄຸມ້ຄອງ ດດັສມົຂອງລດັຢາ່ງມປີະສດິທິຜນົ

ສງູ.

 ເອົາໃຈໃສ່ ຝຶກອບົຮມົບກຸຄະລາກອນຂ ັນ້ຜູບໍ້ລິຫານ, ພະນກັງານ ແລະ ສາ້ງສມີແືຮງງານ

ໃຫນ້າຍຊາ່ງ, ກາໍມະກອນ ໂດຍຍກົລະດບັຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດທາງດາ້ນເຕັກນກິວຊິາການຢາ່ງຕ່ໍ

ເນື່ອງ ແລະ ເປັນປກົກະຕິ ເພ່ືອສາ້ງໃຫໄ້ດບ້ນັດາວສິາຫະກດິທ່ີເປັນຍດຸທະສາດທ່ີມຄີວາມເຂັມ້ແຂງ

ທກຸດາ້ນ, ເປີດກວາ້ງທລຸະກດິປະສມົພາຍໃນ ແລະ ກບັຕາ່ງປະເທດ.

 ປບັປງຸນຕິກິາໍ, ນະໂຍບາຍ ລະບຽບການ ໃຫແ້ທດເໝາະກບັເງ ື່ອນໄຂຕວົຈງິຂອງປະເທດ.

 ສບືຕ່ໍປບັປງຸ ແລະ ຫນັເປັນທນັສະໄໝລະບບົການຂຶນ້ທະບຽນວສິາຫະກດິ ໃນຂອບເຂດ

ທົ່ວປະເທດ ເພ່ືອໃຫມ້ຄີວາມກະທດັຮດັງາ່ຍດາຍ ແລະ ວອ່ງໄວຂຶນ້ກວາ່ເກົ່ າ ເພ່ືອໃຫບ້ນັດາວສິາຫະ

ກດິທ່ີຍງັບ່ໍທນັຂຶນ້ທະບຽນຫນັເຂ້ົາສູລ່ະບບົຫຼາຍຂຶນ້.
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 ສບືຕ່ໍຈດັເວທີປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນລະຫວາ່ງພາກລດັ ແລະ ພາກ

ສວ່ນທລຸະກດິ ເພ່ືອພອ້ມກນັແກໄ້ຂບນັຫາ ຫືຼ ອປຸະສກັໃນການດາໍເນນີທລຸະກດິຢາ່ງທນັການ.

 ຈດັຕ ັງ້ການເຜີຍແຜລ່ະບຽບການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງໃນການຂຶນ້ທະບຽນກາປະທບັ ແລະ ລະບຽບ

ການກຽ່ວກບັພາສີ, ສະໜອງຂໍມ້ນູຂາ່ວສານກຽ່ວກບັຫວົໜວ່ຍທລຸະກດິໃຫກ້ບັທະນາຄານ ເພ່ືອເປັນ

ບອ່ນອງີໃນເວລາຫວົໜວ່ຍທລຸະກດິຂໍກູຢື້ມເງນິ, ເພ່ີມທະວຄີວາມສກັສດິໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັບນັດາ

ກດົໝາຍໃນຂງົເຂດເສດຖະກດິ ເພ່ືອສາ້ງຫຼກັຄ ໍາ້ປະກນັໃຫແ້ກຜູ່ສ້ະໜອງສນິເຊື່ ອ ແລະ ທງັເປັນການ

ປບັປງຸການເຂ້ົາເຖງິແຫຼງ່ທຶນຂອງ ຫວົໜວ່ຍທລຸະກດິ.

 ສບືຕ່ໍພດັທະນາເອົາຫຼກັສດູສາ້ງຜູປ້ະກອບກດິຈະການເຂ້ົາໃນລະບບົການສກຶສາສາມນັ, ອາ

ຊວີະສກຶສາ ແລະ ການສກຶສາຊ ັນ້ສງູເພ່ືອໃຫພ້ວກເຂົາເຈົາ້ໄດມ້ວີທີິການຈດັຕ ັງ້, ການບໍລິຫານທລຸະ

ກດິໃນເວລາ ປະກອບການດາ້ນທລຸະກດິ.

 ປບັປງຸດາ້ນການປະສານງານ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງ: ໃຫມ້ຄີວາມໂປ່ງໃສໃນຂະບວນການພິ

ຈາລະນາຄາໍຮອ້ງຂໍອະນຍຸາດລງົທຶນ, ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກອ່ງົການຈດັຕ ັງ້ທ່ີມບີດົບາດໃນ ການ

ໃຫຄ້ວາມຊວ່ຍເຫືຼອ ການພດັທະນາທລຸະກດິທງັພາກລດັ ແລະ ພາກທລຸະກດິ ເພ່ືອສາມາດສະໜອງ

ການບໍລິການ ແລະ ຂໍມ້ນູ ຂາ່ວສານຕາ່ງໆ ໃຫແ້ກບ່ນັດາຫວົໜວ່ຍວສິາຫະກດິຢາ່ງມປີະສິດທິພາບ.

 ເພ່ີມທະວກີານນາໍໃຊເ້ຄື່ ອງມ ື ແລະ ເຕັກນກິຕາ່ງໆຈາກສາກນົ ແລະ ພາກພ້ືນເຂ້ົາໃນວຽກ

ງານສ ົ່ງເສມີວສິາຫະກດິ ແລະ ທລຸະກດິ ໂດຍສະເພາະແມນ່ ການວໄິຈ ແລະ ການໃຫຄ້າໍປຶກສາ

ດາ້ນທລຸະກດິ, ການວໄິຈຕອ່ງໂສມ້ນູຄາ່ເພ່ີມ.

 ສາ້ງສນູກາງລວບລວມບນັດາເອກະສານນຕິິກາໍ ແລະ ເຄື່ ອງມຕືາ່ງໆທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການ

ພດັທະນາພາກວສິາຫະກດິ ແລະ ພາກເອກະຊນົ ເພ່ືອໃຫມ້ຈີດຸສງັລວມ ຈະສະດວກໃນການຕດິຕາມ

ແລະ ສາມາດ ກວດສອບໄດງ້າ່ຍຂຶນ້.

 ສາ້ງກນົໄກເພ່ືອອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃນການຮວ່ມມ ື ລະຫວາ່ງວສິາຫະກດິຂະໜາດໃຫຍ່

ແລະ ວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ກາງ ເພ່ືອໃຫທ້ງັສອງກຸມ່ໄດມ້ກີານນາໍໃຊຜ້ະລິດຕະພນັ ແລະ

ມກີານແລກ ປ່ຽນປະສບົການເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັ ອນັເປັນການຍກົມາດຕະຖານຜະລິດຕະພນັ ແລະ

ການບໍລິການຂອງວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ກາງ ຂຶນ້ໄປເປັນກາ້ວໆ.

4. ການພດັທະນາເຂດແຄວນ້ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນ

4.1. ການພດັທະນາຕາມພາກ

[1]. ທິດທາງ:

ການພດັທະນາເຂດແຄວນ້ເປັນສິ່ ງຈາໍເປັນພາະວໄິສ ເພ່ືອສາ້ງເງ ື່ອນໄຂໃຫທ້ກຸເຂດແຄວນ້ໃນ

ທົ່ວປະເທດຂະຫຍາຍຕວົຢາ່ງສມົສວ່ນ ແລະ ວອ່ງໄວບນົພ້ືນຖານການເສມີຂະຫຍາຍທາ່ແຮງຂອງແຕ່

ລະພາກ ແລະ ມໂີຄງປະກອບເສດຖະກດິແທດເຫມາະກບັແຕລ່ະເຂດ; ພອ້ມດຽວກນັນ ັນ້, ກໍ່ສາ້ງ

ສາຍພວົພນັເຊື່ ອມໂຍງລະຫວາ່ງບນັດາເຂດໃຫມ້ຄີວາມກມົກຽວ, ຂະຫຍາຍຕວົໄວ ແລະ ຫມ ັນ້ທຽ່ງ,

ມປີະສດິທິຜນົສງູສດຸ, ມຄີວາມອາດສາດມາດແຂງ່ຂນັ, ສາມາດຫລດຸຜອ່ນຄວາມແຕກໂຕນ ລະຫວາ່ງ

ການພດັທະນາໃນແຕລ່ະພາກ.
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ສມຸໃສລ່ງົທຶນຢາ່ງມຈີດຸສມຸເຂ້ົາໃນການພດັທະນາສນູກາງເສດຖະກດິຂອງ 3 ພາກ ທ່ີມທີາ່

ກາ້ວກະໂດດໃນການຂະຫຍາຍຕວົບນົພ້ືນຖານຂອງການພດັທະນາຕວົເມອືງແກນກາງທ່ີມພ້ືີນຖານໂຄງ

ລາ່ງ ແລະ ການບໍລິການທນັສະໄຫມ, ບນັດາເຂດອດຸສາຫະກາໍຈດຸສມຸ ດວ້ຍການເອົາໃຈໃສພ່ດັທະ

ນາຂະແຫນງການອດຸສາຫະກາໍທ່ີສາ້ງມນູຄາ່ເພ່ີມສງູ ແລະ ມຂີະຫນາດໃຫຍ່ ເຊ່ັນ: ອດຸສາຫະກາໍ

ຜະລິດໄຟຟ້າ, ປງຸແຕງ່ເຂ້ົາ ແລະ ສະບຽງອາຫານ, ປງຸແຕງ່ໄມ,້ ຜະລິດຝຸນ່ຊວີະພາບ, ຕດັຫຍບິ,

ຂດຸຄ ົນ້ ແລະ ປງຸແຕງ່ແຮທ່າດ (ຄາໍ, ກ ົ່ວ, ເຫລັກ, ແຮບ່ກົສດິ…), ອດຸສາຫະກາໍຜະລິດວດັຖກຸໍ່ສາ້ງ,

ກນົຈກັ, ສນິຄາ້ເອເລັກໂຕນກິ, ເຄື່ ອງຊມົໃຊຊ້ ັນ້ສງູ ບນົພ້ືນຖານຂອງການສາ້ງຕ ັງ້ເຂດອດຸສາຫະກາໍ,

ກຸມ່ອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ເຂດຜະລິດເພ່ືອສ ົ່ງອອກ ເພ່ືອສາ້ງແຮງກະຕຸນ້ໃຫແ້ກກ່ານພດັທະນາເສດຖະ

ກດິຂອງເຂດແຄວນ້, ພອ້ມທງັສ ົ່ງຜນົກະທບົໄປຊຸກດນັການພດັທະນາເຂດໃກຄ້ຽງທ່ີມທີາ່ແຮງທາງ

ດາ້ນວດັຖດຸບິ ແລະ ຕະຫລາດຜະລິດຕະພນັຂະຫຍາຍຕວົ.

ຈດັສນັ ແລະ ພດັທະນາຕວົເມອືງແກນກາງໃຫແ້ກກ່ານພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຂອງ

ບນັດາເຂດເຊ່ັນ: ເມອືງຫລວງພະບາງ (ແຂວງຫລວງພະບາງ), ເມອືງໄຊ (ແຂວງອດຸມົໄຊ) ຢູພ່າກ

ເຫນອື, ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ ແລະ ເມອືງໄກສອນ ພມົວຫິານ (ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ) ຢູພ່າກ

ກາງ ແລະ ເມອືງປາກເຊ (ແຂວງຈາໍປາສກັ) ຢູພ່າກໃຕ້ ໃຫມ້ບີດົບາດເປັນແກນກາງການຂະຫຍາຍ

ຕວົທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ທງັເປັນແນວຫນາ້ ໃຫແ້ກຂ່ະບວນການຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ

ທນັສະໄຫມ ດວ້ຍລະບບົພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງທນັສະໄຫມ ຮບັປະກນັໃຫແ້ກກ່ານພດັທະນາ ບນັດາຂະ

ແຫນງການອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ການບໍລິການປາຍແຫລມ, ຕອບສະຫນອງຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການ

ໃນການເຊື່ ອມໂຍງກບັສາກນົກບັບນັດາຕວົເມອືງແກນກາງ ຂອງແຕລ່ະເຂດ, ນອກຈາກບດົບາດເປັນ

ສນູກາງການເມອືງ, ເສດຖະກດິ, ວດັທະນະທາໍ ແລະເຕັກນກິວທິະຍາສາດ ແລວ້ຍງັຮກັສາບດົບາດ

ການເຊື່ ອມຕ່ໍພາຍໃນເຂດ ແລະ ບນັດາເຂດ ເພ່ືອກາ້ວສູກ່ານນາໍໃຊ້ ແຫລງ່ກາໍລງັແຮງງານຢາ່ງ

ເຫມາະສມົ, ຫນັປ່ຽນໂຄງສາ້ງການຜະລິດ ແລະ ພດັທະນາຕະຫລາດສນິຄາ້. ພອ້ມດຽວກນັນ ັນ້, ກໍ

ເອົາໃຈໃສກ່ານຮວ່ມມລືງົທຶນ, ການຄາ້ ແລະ ການບໍລິການກບັບນັດາປະເທດໃນພາກພ້ືນ.

ອງີໃສຈ່ດຸພິເສດ, ທາ່ແຮງ ແລະ ເງື່ອນໄຂຕວົຈງິ, ການພດັທະນາແຕລ່ະພາກພ້ືນມດີ ັງ່ນີ:້

4.1.1. ເຂດພາກເໜືອ

[1]. ຄາດໝາຍຕ ົນ້ຕໍ:

ຍູແ້ຮງການຂະຫຍາຍຕວົທາງດາ້ນເສດຖະກດິຂອງເຂດ. ສູຊ້ນົຮອດປີ 2015 ລວມຍອດຜະ

ລິດຕະພນັພາຍໃນໄດສ້ະເລຍ່ຕ່ໍຫວົຄນົໃຫໄ້ດ້ 1.700 ໂດລາສະຫະລດັ. ຫນັປ່ຽນໂຄງປະກອບເສດ

ຖະກດິຢາ່ງຕ ັງ້ຫນາ້ ໂດຍຂະແຫນງກະສິກາໍກວມ 42%, ອດຸສາຫະກາໍກວມ 34% ແລະ ບໍລິການ

ກວມ 27% ຂອງໂຄງປະກອບ GDP. ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງພນົລະເມອືງສະເລຍ່ 2% ຕ່ໍປີ,

ຮອດປີ 2015 ຄາດວາ່ ຈະມພີນົລະເມອືງ ປະມານ 2,7 ລາ້ນຄນົ. ສູຊ້ນົຫຸຼດຜອ່ນອດັຕາຄວາມ

ທກຸຍາກໃຫຕ້ ໍາ່ກວາ່ 8% ໃນປີ 2015 ແລະ ອດັຕາບາ້ນທກຸຍາກ ໃຫຕ້ ໍາ່ກວາ່ 20% ໃນປີ 2015.

[2]. ຂະແໜງບລິູມະສິດ:

1.ພດັທະນາພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ-ທ່ີຈາໍເປັນຕ ົນ້ຕໍເຊ່ັນ:
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+ ທາງລດົໄຟ:

ສາຍຕ ັງ້ ຄື: ບ່ໍເຕັນ ຫລວງນ ໍາ້ທາ-ວຽງຈນັ (ທາງລດົໄຟ ອາຊຽນ-ຈນີ, ເຊື່ ອມຕ່ໍໄປຫາ

ກາໍປເູຈຍ ແລະ ສງິກະໂປ ໂດຍຜາ່ນ ສປປ ລາວ).

ສາຍຂວາງ ຄ:ື (1) ທາງພຄູນູ-ໂພນສະຫວນັ-ຊາຍແດນຫວຽດນາມ (ທາງເຊື່ ອມຕ່ໍ ສງິກະ

ໂປ-ລາວ-ຫວຽດນາມ) ແລະ (2) ທາງເມອືງເງນິ (ຊາຍແດນລາວ-ໄທ) ໄຕຈາງ (ຊາຍແດນລາວ-

ຫວຽດນາມ, ທາງເຊື່ ອມຕ່ໍໄທ-ລາວ-ຫວຽດນາມ).

+ ທາງບກົ:

ສາ້ງເສ້ັນທາງ 3 ສາຍ ຄ:ື (1) ແຕລ່ານຕຍຸ ແຂວງຜ ົງ້ສາລີ (ຊາຍແດນລາວ-ຈນີ) ຜາ່ນ

ແຂວງອດຸມົໄຊ, ຫລວງພະບາງ ເຖງິ ວຽງຈນັ, (2) ແຕເ່ມອືງແອດ ແຂວງຊຽງຂວາງ (ຊາຍແດນ

ລາວ-ຫວຽດນາມ) ຮອດເມອືງທາ່ໂທມ ແລະ (3) ແຕເ່ມອືງສງິ ແຂວງຫລວງນ ໍາ້ທາ (ຊາຍແດນ

ລາວ-ຈນີ) ຜາ່ນແຂວງບ່ໍແກວ້ ຫາເມອືງແກນ່ທາ້ວ ແຂວງໄຊຍະບລີູ (ຊາຍແດນລາວ-ໄທ).

ສາ້ງເສ້ັນທາງສາຍຂວາງ 5 ສາຍ ຄ:ື (1) ແຕເ່ມອືງໃຫມ ່ (ຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມ)

ຮອດຫວ້ຍຊາຍ (ຊາຍແດນລາວ-ໄທ), (2) ແຕດ່າ່ນປາຫາ່ງ (ຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມ) ຫາ ຊຽງ

ຮອນ (ຊາຍແດນລາວ-ໄທ), (3) ແຕດ່າ່ນຊາຍແດນສາກນົຫວ້ຍຊາຍ ຫາເມອືງວຽງທອງ, (4) ແຕ່

ດາ່ນຊາຍແດນນ ໍາ້ກ ັນ່ (ຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມ) ຮອດເມອືງເງນິ (ຊາຍແດນລາວ-ໄທ) ແລະ (5)

ແຕເ່ມອືງຫມອກໃຫມ ່ (ຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມ) ຮອດເມອືງຊຽງ.

ສາ້ງບນັດາເສ້ັນທາງເຊື່ ອມຕ່ໍບນັດາທາງຫລວງແຫງ່ຊາດ ແລະ ທາງທອ້ງຖິ່ນຕາ່ງໆທ່ີມຄີວາມ

ຈາໍເປັນ ແລະ ມປີະສິດທິຜນົ.

+ ພດັທະນາທາງນ ໍາ້: ປບັປງຸເສ້ັນທາງນ ໍາ້ຂອງຕອນເຫນອືໃຫເ້ຮອືບນັທກຸສນິຄາ້ຂະຫນາດ

300 ໂຕນ ສາມາດຄມົມະນາຄມົໄປ-ມາໄດ.້

+ ພດັທະນາສະໜາມບິນ:

- ສມຸໃສຍ່ກົລະດບັສະຫນາມບນິ ຫລວງພະບາງ, ຕາມມາດຖານ 4C, ເຮອືບນິຂະຫນາດ

ກາງ (ປະເພດC ຄ:ື B737, A320...), ອາຄານໂດຍສານໃຫສ້າມາດຮບັໄດປ້ະມານປີລະ 1,2 ລາ້ນ

ເທ່ືອຄນົ, ເປັນສະຫນາມບນິສາກນົອນັດບັ 2 ຮອງຈາກນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ ແລະ ຕອບສະຫນອງ

ໃຫເ້ຮອືບນິປະເພດ D ຂຶນ້-ລງົໄດ.້

- ສມຸໃສປ່ບັປງຸສະຫນາມບນິຢູພ່າກເຫນອື ໂດຍສະເພາະແມນ່ຢູ່ ຫລວງນ ໍາ້ທາ, ບ່ໍແກວ້

ແລະ ຮບັ ປະກນັໃຫເ້ຮອືບນິຂະຫນາດ 70 ບອ່ນນ ັງ່ ຂຶນ້-ລງົໄດປ້ກົກະຕ.ິ ປບັປງຸຍກົລະດບັເດີ່ ນບນິ

ຢູເ່ມອືງວຽງໄຊ ແຂວງຫວົພນັ ໃຫສ້າມາດນາໍໃຊຢ້າ່ງເປັນປກົກະຕິ ເພ່ືອສາ້ງເງ ື່ອນໄຂເອືອ້ອາໍນວຍໃຫ້

ແກນ່ກັທອ່ງທຽ່ວພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ໄປຢຽ້ມຢາມສະຖານທ່ີປະຫວດັສາດດ ັງ່ກາ່ວ ປະກອບ

ສວ່ນໃນການພດັທະນາເຂດການປະຕວິດັເກົ່ າໃຫທ້ຽບທນັກບັເຂດອື່ ນ ຂອງປະເທດ.

- ຂະຫຍາຍການກໍ່ສາ້ງສະຖານີ ແລະ ລານຈອດຍນົ, ສະຖານຄີຸມ້ຄອງ, ສາງນ ໍາ້ມນັ, ໂທລະ

ຄມົສື່ ສານ, ການບນັຊາ ແລະ ອື່ ນໆ.

2. ພດັທະນາ 4 ຂະແໜງການຕ ົນ້ຕໍຕາມທິດຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝ --:

ກ. ກະສກິາໍ-ປ່າໄມ:້
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 ຊຸກຍູກ້ານພດັທະນາອດຸສາຫະກາໍປງຸແຕງ່ຜະລິດຕະພນັກະສກິາໍ-ປ່າໄມ ້ ທ່ີມທີາ່ແຮງແຂງ່

ຂນັ: ສາ້ງສນູກາ້ເບຍ້ໄມ ້ ແລະ ທດົລອງແນວພນັ ເພ່ືອສ ົ່ງເສມີແນວພນັທ່ີດຢີາ່ງກວ້າງຂວາງ,

ເລ່ັງປບັປງຸຊະນດິແນວພນັພືດລ ົມ້ລກຸ, ໄມເ້ສດຖະກດິ ແລະ ສດັ.

 ຊຸກຍູກ້ານຜະລິດສະບຽງອາຫານ: ສາ້ງສນູຜະລິດແນວພນັເຂ້ົາທ່ີດມີຄີນຸນະພາບ ຢູແ່ຂວງ

ຫຼວງນ ໍາ້ທາ, ໄຊຍະບລີູ ແລະ ແຂວງວຽງຈນັ; ສາ້ງສນູຜະລິດແນວພນັສາລີ ຢູແ່ຂວງຫວົພນັ,

ໄຊ ຍະບລີູ, ຫຼວງນ ໍາ້ທາ ແລະ ບ່ໍແກວ້, ສາ້ງສນູຜະລິດແນວພນັຖ ົ່ວເຫືຼອງ ຢູແ່ຂວງຫວົພນັ ແລະ

ແຂວງຊຽງຂວາງ, ສາ້ງສນູຜະລິດແນວພນັມນັຕ ົນ້ຢູ່ ແຂວງອດຸມົໄຊ ແລະ ຫຼວງນ ໍາ້ທາ; ນອກນ ັນ້ ຍງັ

ສາ້ງສນູຜະລິດແນວພນັພືດເສດຖະກດິ ທ່ີມຄີນຸນະພາບຢູບ່ນັດາແຂວງພາກເຫນອື ເຊ່ັນ: ມນັ, ອອ້ຍ,

ໄມໃ້ຫຫ້ມາກ, ພືດຜກັ ແລະ ຊາ. ສາ້ງສນູແນວພນັຫມູ ຢູເ່ມອືງໄຊ; ສາ້ງສນູລຽ້ງງວົພນັເຂດສງູ

ຢູ່ ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ຫວົພນັ; -ສາ້ງສນູສາທິດລຽ້ງປາ ແລະ ຜະລິດແນວພນັປານ ໍາ້ຈດື ຢູ່

ແຂວງໄຊຍະບລີູ ແລະ ແຂວງວຽງຈນັ....,

 ຊຸກຍູກ້ານຜະລິດກະສກິາໍ-ປ່າໄມແ້ບບທລຸະກດິ: ກະສິກາໍສຂີຽວ, ພດັທະນາຍີ່ ຫ້ໍ ແລະ ເຄອື

ຄາ່ຍ ຈາໍຫນາ່ຍ ຄຽງຄູກ່ບັການດງຶດດູການລງົທຶນ ແລະ ອື່ ນໆ.

 ສາ້ງສນູພດັທະນາໄມເ້ສດຖະກດິ: ສ ົ່ງເສມີການປກູໄມເ້ສດຖະກດິທ່ີມທີາ່ແຮງ ຢູເ່ຂດທ່ີມ ີ

ເງ ື່ອນໄຂເຫມາະສມົ ແລະ ລາຄາແພງເພ່ືອສ ົ່ງອອກ ເຊ່ັນ: ຢາງພາລາ, ອອ້ຍ, ຫມາກເຍົາ, ຄ ັ່ງ,

ໄມປ່້ອງ, ຫວາຍ, ນ ໍາ້ມນັພືດ, ອາຫານສດັ, ໄມ ້ ແລະ ອື່ ນໆ.

ຂ. ອດຸສາຫະກາໍພະລງັງານໄຟຟ້າ ແລະ ບ່ໍແຮ:່

 ສມຸໃສພ່ດັທະນາເຂື່ ອນໄຟຟ້ານ ໍາ້ຕກົຂະຫນາດໃຫຍຕ່າມລາໍແມນ່ ໍາ້ຂອງ, ສາຂາແມນ່ ໍາ້ຂອງ

ແລະ ພະລງັງານຄວາມຮອ້ນຈາກຖາ່ນຫີນລິກໄນ (ທ່ີຫງົສາ ແຂວງໄຊຍະບລີູ).

 ສມຸໃສກ່ານພດັທະນາເຂື່ ອນໄຟຟ້າຂະຫນາດນອ້ຍທ່ີມປີະສິດທິຜນົທາງດາ້ນເສດຖະກດິ.

 ຂະຫຍາຍຕາຫນາ່ງໄຟຟ້າສູຕ່າ່ງປະເທດເພ່ືອຊຸກຍູກ້ານສ ົ່ງອອກແລະເປີດກວາ້ງຕະຫລາດ.

 ເຊື່ ອມໂຍງການພດັທະນາຂະແຫນງໄຟຟ້າ ໄປພອ້ມກບັການພດັທະນາຂະແຫນງບ່ໍແຮ່

ເພ່ືອຍກົສງູຄວາມອາດສາມາດຂອງຂະແຫນງພະລງັງານ ໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ.

 ສາໍຫລວດ ແລະ ຂດຸຄ ົນ້ບ່ໍແຮ່ ທ່ີເປັນທາ່ແຮງພດັທະນາຂອງພາກເຫນອື.

 ພດັທະນາອດຸສາຫະກາໍຫລອມໂລຫະທ່ີມຢີູໃ່ຫນ້ບັມ ືນ້ບັເຂັມ້ແຂງ ໂດຍຖເືອົາອດຸສາຫະກາໍ

ຫລອມເຫລັກ, ຊນື, ກ ົ່ວ, ສງັກະສ,ີ ຄາໍ ເປັນຕ ົນ້ຕໍ.

 ການຜະລິດວດັສະດກຸໍ່ສາ້ງ ໂດຍສມຸໃສກ່ານຜະລິດຊມີງັ, ຊມີງັເສມີເຫລັກ, ດນິຈີ່ , ດນິຂໍ,

ປນູ ແລະ ອື່ ນໆ.

 ພດັທະນາອດຸສາຫະກາໍເຄມ ີ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ ເຄມກີຼລໍວົ, ດາ່ງ, ເກອືໂຊດຽມ, ປຍຸກາລີ ໂດຍ

ສະເພາະແມນ່ ຢູແ່ຂວງວຽງຈນັ.

ຄ. ການບໍລິການ, ການຄາ້ ແລະ ການທອ່ງທຽ່ວ:

 ສມຸໃສວ່ຽກງານພວົພນັການຄາ້ ແລະ ການຄາ້ຊາຍແດນ ກບັປະເທດອອ້ມຂາ້ງ, ເປັນຕ ົນ້

ແມນ່ ສສ ຫວຽດນາມ, ສປ ຈນີ, ພະມາ້ ແລະ ໄທ ລວມທງັຊອກຫາຕະຫລາດ.

 ສາ້ງ ແລະ ປບັປງຸລະບບົການບໍລິການຜາ່ນຕາມເສ້ັນທາງ ເລກທີ 3, ເລກທີ 2 ແລະ

ເລກທີ 13 ໃຫເ້ປັນລະບບົຄບົຊຸດ, ສະດວກ ແລະ ວອ່ງໄວ.
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 ສາ້ງສນູກາງວາງສະແດງ ແລະ ຈາໍຫນາ່ຍຜະລິດຕະພນັປອດສານພິດ (ຢູ່ ຫລວງພະບາງ,

ຫລວງນ ໍາ້ທາ, ຫວ້ຍຊາຍ, ອດຸມົໄຊ ແລະ ຜ ົງ້ສາລີ).

 ສມຸໃສພ່ດັທະນາການທ່ອງທຽ່ວ ໂດຍການຍາດແຍງ່ເອົາຜນົປະໂຫຍດສງູສດຸຈາກການຮວ່ມ

ມກືບັພາກພ້ືນ ແລະ ສາກນົ, ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ ການປະຕບິດັແຜນງານທອ່ງທຽ່ວຂອງ GMS, ອາຊຽນ,

ເຄອືຄາ່ຍ ຮວ່ມມທືອ່ງທຽ່ວສາກນົ, ສາມລຽ່ມພດັທະນາ, ສີ່ ລຽ່ມພດັທະນາ ແລະ ປະເທດອອ້ມຂາ້ງ.

 ສມຸໃສພ່ດັທະນາວຽກງານໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄມົມະນາຄມົເພ່ືອເຊື່ ອມໂຍງ, ເປັນທາງ

ຜາ່ນໃຫແ້ກບ່ນັດາປະເທດອອ້ມຂາ້ງ ເຊ່ັນ: ສປຈນີ, ພະມາ້, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ.

3. ຂະແໜງສງັຄມົ:

ສມຸໃສວ່ຽກງານການສກຶສາ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ ການສກຶສາພາກບງັຄບັໃຫບ້ນັລຜຸນົ ໃນປີ 2015,

-ຂະຫຍາຍ ແລະ ປບັປງຸມະຫາວທິະຍາໄລສພຸານວຸງົ ເພ່ືອຮອງຮບັນກັສກຶສາຈາກບນັດາແຂວງພາກ

ເຫນອືໃຫຫ້ລາຍຂຶນ້, ສາ້ງໂຮງຮຽນວຊິາຊບີສາໍລບັແຂວງພາກເຫນອື ຢູ່ ແຂວງອດຸມົໄຊ, ສມຸໃສຫ່ລດຸ

ຜອ່ນອດັຕາການຕາຍຂອງແມ ່ ແລະ ເດັກ, ການຂາດສານອາຫານ, ກໍ່ສາ້ງ ແລະ ປບັປງຸໂຮງຫມໍ

ຫລວງພະບາງໃຫສ້າມາດຮອງຮບັການປ່ິນປວົປະຊາຊນົຢູບ່ນັດາແຂວງພາກເຫນອື, ແກໄ້ຂຄວາມທກຸ

ຍາກຂອງປະຊາຊນົ ຕດິພນັກບັການພດັທະນາກຸມ່ບາ້ນ ແລະ ການຈດັສນັອາຊບີຄງົທ່ີ.

4. ຂະແໜງສິ່ ງແວດລອ້ມ:

ເອົາໃຈໃສກ່ານປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດໃຫມ້ຄີວາມ

ຍນືຍງົ. ບນັດາການລງົທຶນທ່ີຕດິພນັກບັການຂດຸຄ ົນ້ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ໂດຍສະເພາະແມນ່ 

ການຕດັໄມ,້ ການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິປ່າໄມ,້ ການຂດຸຄ ົນ້ບ່ໍແຮ່ ແລະ ອື່ ນໆ ທ່ີໄດປ່້ອຍມນົລະພິດຕອ້ງໄດ້

ມກີານດາໍເນນີການສກຶສາລະອຽດເຖງິຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ. ເອົາໃຈໃສປ່ກົປກັຮກັ

ສາປ່າຍອດນ ໍາ້ຢາ່ງຈງິຈງັເພ່ືອຮກັສາແຫລງ່ຕ ົນ້ນ ໍາ້, ຊວີະນາໆພນັ, ຊບັພະຍາກອນປ່າໄມໃ້ຫອ້ດຸມົສມົ

ບນູ ແລະ ເພ່ືອການທອ່ງທຽ່ວທາໍມະຊາດ.

[3]. ຈດັວາງຈດຸສມຸການພດັທະນາຕາມຮບູແບບ “1334” ດ ັງ່ນີ:້

 ສມຸໃສພ່ດັທະນາ 1 ສນູກາງເສດຖະກດິຂອງພາກເໜືອ ຢູ່ ແຂວງຫລວງພະບາງ;

 ສມຸໃສພ່ດັທະນາ 3 ເຂດອດຸສາຫະກາໍ ຢູ່ 3 ແຂວງ ຄ:ື ແຂວງວຽງຈນັ, ຊຽງຂວາງ ແລະ

ແຂວງ ອດຸມົໄຊ;

 ສມຸໃສພ່ດັທະນາ 3 ແລວທາງເສດຖະກດິ ຄື: ບ່ໍເຕັນ-ວຽງຈນັ, ຫວ້ຍຊາຍ-ໄຕຈາງ ແລະ

ເມອືງເງນິ-ໜອງແຮດ;

 ສມຸໃສພ່ດັທະນາ 4 ເຂດເສດຖະກດິຊາຍແດນ ຄື: ບ່ໍເຕັນ, ຫວ້ຍຊາຍ-ຕ ົນ້ເຜ້ີງ,

ໜອງແຮດ ແລະ ແກນ່ທາ້ວ.

ຈດຸສມຸໃນການພດັທະນາຂອງບນັດາແຂວງພາກເໜືອ ມດີ ັງ່ນີ:້

ຜົງ້ສາລີ:

- ສ ົ່ງເສມີການປກູພືດ ແລະ ຕ ົນ້ໄມອ້ດຸສາຫະກາໍເປັນສນິຄາ້ ທ່ີມຕີະຫລາດຮບັຮອງແລວ້ ເຊ່ັນ:

ຫມາກແຫນງ່, ຊາ, ຫມາກຂາ່, ຫມາກເດອືຍ, ຫມາກງາ, ສາລີ, ອອ້ຍ, ຕ ົນ້ປໍສາ, ໄມ ້

ເກດສະຫນາ ແລະ ອື່ ນໆ ໂດຍຕດິພນັກບັການປງຸແຕງ່ເຄິ່ ງສາໍເລັດຮບູຢູກ່ບັທ່ີ.
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- ສາ້ງຕ ັງ້ໂຮງງານປງຸແຕງ່ຜະລິດຕະພນັກະສກິາໍທ່ີໄດມ້າດຕະຖານ ເຊ່ັນ: ໂຮງງານປງຸແຕງ່ຊາ,

ໂຮງງານບດົແປ້ງ, ໂຮງງານນ ໍາ້ຕານທ່ີມຂີະຫນາດການຜະລິດ 1.000 ໂຕນ/ປີ, ໂຮງງານ

ປງຸແຕງ່ຢາງພາລາຂ ັນ້ຕ ົນ້.

- ຂະຫຍາຍຕາຫນາ່ງໄຟຟ້າໄປສູຊ່ນົນະບດົ.

- ຊຸກຍູກ້ານສາໍຫຼວດ ແລະ ກໍ່ສາ້ງເຂື່ ອນໄຟຟ້ານ ໍາ້ອູ 8.

ຫຼວງນ ໍາ້ທາ:

- ສ ົ່ງເສມີການປກູພືດສະບຽງອາຫານ ເຊ່ັນ: ເຂ້ົາ, ສາລີ, ອອ້ຍ ແລະ ອື່ ນໆ.

- ສ ົ່ງເສມີການປກູຢາງພາລາ ໂດຍຕດິພນັກບັການປງຸແຕງ່.

- ເອົາໃຈໃສກ່ານຄຸມ້ຄອງການຂດຸຄ ົນ້ແຮທ່າດ ເຊ່ັນ: ຖາ່ນຫີນ, ຄາໍ ແລະ ທອງແດງ.

- ຂະຫຍາຍຕາຫນາ່ງໄຟຟ້າໄປສູຊ່ນົນະບດົ.

- ສບືຕ່ໍສມຸໃສປ່ບັປງຸສາ້ງເຂດເສດຖະກດິພິເສດບ່ໍເຕັນ-ແດນຄາໍ ໃຫໄ້ດຮ້ບັການພດັທະນາຢາ່ງມ ີ

ຄນຸນະພາບ.

- ກໍ່ສາ້ງສນູກາງເຊື່ ອມຕ່ໍດາ້ນໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄມົມະນາຄມົ

ແຂວງບ່ໍແກວ້:

- ປບັປງຸ ແລະ ສາ້ງສນູພດັທະນາກະສິກາໍ ເພ່ືອຕອບສະຫນອງແນວພນັພືດ-ພນັສດັ; ສ ົ່ງເສມີ

ການປກູພືດປອດສານພິດ ແລະ ເພ່ີມມນູຄາ່ສນິຄາ້ໂດຍຜາ່ນການປງຸແຕງ່ ເຊ່ັນ: ສາລີ, ຖ ົ່ວ;

ສ ົ່ງເສມີການລຽ້ງສດັແບບເປັນຟາມ.

- ປບັປງຸແຫຼງ່ທອ່ງທຽ່ວດາ້ນທາໍມະຊາດ, ປະຫວດັສາດ ແລະ ວດັທະນະທາໍ ລຽບຕາມແຄມ

ຂອງ ແລະ ເສ້ັນທາງ R3.

- ກໍ່ສາ້ງຕາຝ ັ່ງເຈື່ອນ ຕາມລາໍແມນ່ນ ໍາ້ຂອງ ຢູ່ ເມອືງຕ ົນ້ເຜ້ິງ ແລະ ເມອືງຫວ້ຍຊາຍ.

- ກໍ່ສາ້ງ ແລະ ຍກົລະດບັເສ້ັນທາງແຕ່ ເມອືງຜາອດຸມົ-ເມອືງປາກແບງ່; ເສ້ັນທາງເມອືງຜາ

ອດຸມົ-ເມອືງຮນຸ; ເສ້ັນທາງລຽບແຄມຂອງຕອນເໜືອ ແຕບ່າ້ນມອມ-ຊຽງກກົ ແຂວງຫຼວງນ ໍາ້

ທາ; ເສ້ັນທາງລຽບແຄມຂອງຕອນໃຕ້ ແຕປ່າກທາ-ກອ້ນຕື່ ນ-ບາ້ນຫວ້ຍເລົາ ຊາຍແດນແຂວງ

ໄຊຍະບລີູ.

- ສອ້ມແປງ ແລະ ປບັປງຸບນັດາທາ່ເຮອືຂນົສ ົ່ງສນິຄາ້ ແລະ ໂດຍສານທ່ີມແີລວ້ຕາມລາໍແມ ່

ນ ໍາ້ຂອງ.

- ກໍ່ສາ້ງ ແລະ ຂະຫຍາຍລະບບົສະໜາມບນິ “Runway, Taxi way “.

- ສມຸໃສສ່າ້ງເຂດເສດຖະກດິພິເສດເມອືງຕ ົນ້ເຜ້ິງໃຫສ້າໍເລັດໂດຍພ້ືນຖານ

- ປບັປງຸລະບບົໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄມົມະນາຄມົໃຫມ້ປີະສດິທິຜນົສງູຂຶນ້, ໃນນ ັນ້ ປບັປງຸ

ເສ້ັນທາງເຊື່ ອມໂຍງກບັປະເທດໄທ ແລະ ພະມາ້ ເພ່ືອຊຸກຍູຂ້ະແໜງການໃຫເ້ປັນທນັສະໄໝ.

ອດຸມົໄຊ:

- ---ສ ົ່ງເສມີປກູພືດສິນຄາ້ (ສາລີ, ຖ ົ່ວເຫລືອງ, ຖ ົ່ວດນິ ແລະ ພືດອື່ ນໆ); ນອກນ ັນ້ ສມຸໃສຜ່ະລິດ

ຊາຫອມ, ປງຸແຕງ່ມນັຕ ົນ້.

- ສ ົ່ງເສມີປກູໄມອ້ດຸສາຫະກາໍ (ປກູ ແລະ ປງຸແຕງ່ຢາງພາລາ, ປກູໄມວ້ກິ, ໄມສ້ກັ ແລະ ໄມ ້

ເກດສະຫນາ),
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- ສມຸໃສສ່າ້ງໂຮງງານປງຸແຕງ່ແຮທ່າດຢູເ່ຂດອດຸສາຫະກາໍຢູເ່ມອືງນາຫມໍ້ ໂດຍຖເືອົາເປ້ົາຫມາຍ 

ແຮເ່ຫລັກ ຢູເ່ມອືງຫລາ, ແຮທ່ອງແດງ ເມອືງປາກແບງ່, ເມອືງຮນຸ ແລະ ນາຫມໍ,້ ແຮຊ່ນື-

ສງັກະສີ ເມອືງນາໝ້ໍ ແລະ ອື່ ນໆ.

- ສູຊ້ນົໃຫສ້າໍເລັດການສາ້ງຕ ັງ້ໂຮງງານຊມີງັ ແລະ ໂຮງງານປງຸແຕງ່ເກອື ຢູເ່ມອືງນາຫມໍ.້

- ສາ້ງເຂດເສດຖະກດິສະເພາະ ຕິດພນັກບັການທອ່ງທຽ່ວເມອືງປາກແບງ່.

- ສາ້ງສນູກາງຄຸມ້ຄອງຄືນ້ຄວາມຖີ່ ສາໍລບັເຂດຫພາກເໜືອ

ຫຼວງພະບາງ:

- ສາ້ງໃຫ້ ແຂວງຫລວງພະບາງ ກາຍເປັນແຫລງ່ທອ່ງທຽ່ວທາງດາ້ນວດັທະນະທາໍ, ທາໍມະຊາດ

ແລະ ປະຫວດັສາດອນັສາໍຄນັ ຂອງສປປລາວ, ອະນລຸກັມລໍະດກົໂລກທາງດາ້ນວດັທະນາ

ທາໍ, ທາໍມະຊາດໄວໃ້ຫຍ້ນືຍງົ ແລະ ພດັທະນາໃຫມ້ຄີນຸຄາ່ ເປັນທ່ີດງຶດດູນກັທອ່ງທຽ່ວທງັ

ພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ.

- ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ພດັທະນາຜະລິດຕະພນັທອ່ງທຽ່ວ ເຊ່ັນ: ການແກະສະລກັ, ຜະລິດຕະພນັ

ຈກັສານໄມປ່້ອງ, ຫວາຍ, ເຄື່ ອງເງນິ, ເຄື່ ອງຄາໍ, ສາ້ງພ້ືນຖານການປງຸແຕງ່ຜະລິດຕະພນັ

ຫດັຖະກາໍ ທ່ີຕດິພນັກບັຮບູແບບການດາໍລງົຊວີດິແບບດ ັງ່ເດມີ.

- ຍກົລະດບັສະຫນາມບນິຫລວງພະບາງໃຫເ້ປັນສະຫນາມບນິອະນພຸາກພ້ືນ, ສາມາດຮອງຮບັ

ເຄື່ ອງບນິແອບດັສ໌ A320.

- ສາໍຫລວດ, ອອກແບບ ແລະ ກໍ່ສາ້ງຂວົຂາ້ມນ ໍາ້ຂອງ ເມອືງຫລວງພະບາງ-ເມອືງຈອມເພັດ.

- ສູຊ້ນົສາ້ງໃຫໄ້ດທ້າ່ເຮອືໃຫຍ່ ເພ່ືອຮອງຮບັໃນການຂນົສ ົ່ງສນິຄາ້ ແລະ ໂດຍສານຈາກຊາຍ

ແດນຈນີ-ຫລວງພະບາງ.

- ຊຸກຍູກ້ານສາໍຫຼວດ ແລະ ກໍ່ສາ້ງເຂື່ ອນໄຟຟ້າຕາມລາໍແມນ່ ໍາ້ຂອງ….

- ສາ້ງສນູກາງອນິເຕເີນັດຄວາມໄວສງູ ແລະ ສນູຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ເພ່ືອຊຸກຍູກ້ານໂຄສະນາວດັ

ທະນະທາໍ ແລະ ຮດີຄອງປະເພນຂີອງເມອືງມລໍະດກົໂລກໃຫກ້ວາ້ງຂວາງໄປສູສ່າກນົ.

ນອກນ ັນ້, ສ ົ່ງເສມີການປກູຖ ົ່ວແຮ ເພ່ືອປ່ອຍຄ ັ່ງ, ປກູຫມາກເດອືຍ, ປກູພືດປອດສານພິດ

ແລະ ລຽ້ງສດັ ເພ່ືອສະຫນອງໃຫແ້ກກ່ານບໍລິການການທອ່ງທຽ່ວ.

ໄຊຍະບລີູ:

- ສມຸໃສປ່ກູພືດສະບຽງອາຫານ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່: ເຂ້ົາ, ສາລີ, ຫມາກເດອືຍ, ຜກັປອດສານພິດ

ເພ່ືອບໍລິໂພກພາຍໃນ ແລະ ປ້ອນໂຮງງານປງຸແຕງ່;

- ສມຸໃສປ່ກູຕ ົນ້ໄມອ້ດຸສາຫະກາໍ ເຊ່ັນ: ໄມສ້ກັ, ຢາງພາລາ;

- ລງົມກືໍ່ສາ້ງໂຮງງານໄຟຟ້າຖາ່ນຫີນລິກໄນ ຢູເ່ມອືງຫງົສາ;

- ສາ້ງເຂດການຄາ້ຊາຍແດນ ຢູ່ ເມອືງເງນິ ແລະ ເມອືງແກນ່ທາ້ວ;

- ກໍ່ສາ້ງຕາຝ ັ່ງເຈື່ອນ ຕາມລາໍນ ໍາ້ເຫືອງ;

- ກໍ່ສາ້ງຂວົຂາ້ມນ ໍາ້ຂອງ ຢູເ່ມອືງປາກລາຍ (ທາ່ເດື່ ອ ເມອືງໄຊຍະບລີູ, ປາກຄອນ ຫລວງພະ

ບາງ).
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ຊຽງຂວາງ:

- ສ ົ່ງເສມີການລຽ້ງສດັໃຫຍ່ ເພ່ືອເປັນສິນຄາ້ປາຍແຫຼມສ ົ່ງອອກປະເທດເພ່ືອນບາ້ນ ແລະ ການ

ປງຸແຕງ່ ສະບຽງອາຫານ;

- ສ ົ່ງເສມີການທອ່ງທຽ່ວທາງດາ້ນທາໍມະຊາດ, ວດັຖບຸຮູານ ແລະ ປະຫວດັສາດ;

- ສາ້ງຕ ັງ້ເຂດອດຸສາຫະກາໍ ໂດຍເນັນ້ໃສກ່ານປງຸແຕງ່ແຮທ່າດ ເຊ່ັນ: ຄາໍ ແລະ ສາໍເລັດການ

ສາໍຫຼວດແຮເ່ຫັຼກ ເພ່ືອສາມາດດາໍເນນີການຂດຸຄ ົນ້.

- ສມຸໃສສ່າໍເລັດການສາ້ງຊນົລະປະທານນ ໍາ້ແທ້ ເພ່ືອສ ົ່ງເສມີການປກູເຂ້ົາ, ສາລີ ແລະ ພືດສະ

ບຽງອາຫານອື່ ນໆ.

- ສາ້ງເສ້ັນທາງຜາ່ນດາ້ນໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄມົມະນາຄມົ ເພ່ືອເຊື່ ອມໂຍງກບັພາກເໜືອ

ຂອງຫວຽດນາມ.

ຫວົພນັ:

- ພດັທະນາການທອ່ງທຽ່ວປະຫວດັສາດ, ວດັທະນະທາໍ;

- ສາໍຫຼວດຄວາມເປັນໄປໄດໃ້ນການສາ້ງສະຫນາມບນິຫວົພນັ;

- ຂະຫຍາຍຕາຂາ່ຍໄຟຟ້າໄປສູບ່ນັດາເມອືງ ແລະ ຊນົນະບດົໃຫສ້າໍເລັດໂດຍພ້ືນຖານ;

- ກໍ່ສາ້ງເສ້ັນທາງ 6A, 6B ອອກສູຊ່າຍແດນຫວຽດນາມ;

- ສາໍຫຼວດຄວາມເປັນໄປໄດໃ້ນການກໍ່ສາ້ງເຂື່ ອນໄຟຟ້ານ ໍາ້ຕກົນ ໍາ້ແອດ…..

- ປບັປງຸ ແລະ ກໍ່ສາ້ງພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງທ່ີຈາໍເປັນ ໃຫແ້ກກ່ານທອ່ງທຽ່ວປະຫວດັສາດ ແລະ

ວດັທະນະທາໍ.

- ສາ້ງເສ້ັນທາງຜາ່ນດາ້ນໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄມົມະນາຄມົ ເພ່ືອເຊື່ ອມໂຍງກບັພາກເໜືອ

ຂອງ ຫວຽດນາມ.

ແຂວງວຽງຈນັ:

- ສ ົ່ງເສມີການປກູພືດທ່ີເປັນປາຍແຫຼມ ເຊ່ັນ: ເຂ້ົາຈາ້ວເພ່ືອປ້ອນໂຮງງານເບຍ ຢູ່ 4 ເມອືງ

ທົ່ງພຽງ ແລະ ຊະນາຄາມ, ສາລີ ເພ່ືອປ້ອນໂຮງງານຫວົອາຫານສດັ ຢູເ່ຂດລອ້ງງື່ມ ເມອືງ

ທລຸະຄມົ, ວງັວຽງ, ກາສີ ແລະ ຊະນະຄາມ, ຫມາກເດອືຍ, ແລະ ພືດຜກັຕາ່ງໆ.

- ກໍ່ສາ້ງຂວົຂາ້ມນ ໍາ້ງ ື່ມ ຢູທ່ີ່ບາ້ນເມອືງເກົ່ າ;

- ຊຸກຍູກ້ານກໍ່ສາ້ງເຂື່ ອນໄຟຟ້າໃຫສ້າໍເລັດ ເຊ່ັນ: ນ ໍາ້ງ ື່ມ II, ນ ໍາ້ງ ື່ມ III, ນ ໍາ້ເລິກ ½, ນ ໍາ້ເລິກ

I, ນ ໍາ້ແກນ…

- ກໍ່ສາ້ງຕາຝ ັ່ງເຈື່ອນ ຕາມລາໍແມນ່ ໍາ້ຂອງ;

- ສາ້ງເຂດຈດຸສມຸເສດຖະກດິ-ວດັທະນະທາໍ ຢູເ່ມອືງໂພນໂຮງ ແລະ ເມອືງວງັວຽງ ເປັນ

ໃຈກາງການ ທອ່ງທຽ່ວ-ບໍລິການ ໂດຍຫນັໃຫເ້ປັນຕວົເມອືງນອ້ຍທນັສະໄຫມ.

- ພດັທະນາການທອ່ງທຽ່ວອາ່ງນ ໍາ້ງ ື່ມເຂດຫນາ້ເຂື່ ອນ, ສາ້ງຕ ັງ້ສນູບໍລິການການທອ່ງທຽ່ວ ຢູວ່ງັ

ວຽງ ແລະ ບນັດາການທອ່ງທຽ່ວເຊື່ ອມຕ່ໍ ບນັດາແຂວງພາກກາງ ແລະ 4 ແຂວງພາກເຫນອື

ຕອນລຸມ່.
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4.1.2. ເຂດພາກກາງ

[1]. ຄາດໝາຍຕ ົນ້ຕໍ:

ສູຊ້ນົເຮັດໃຫກ້ານຂະຫຍາຍຕວົທາງດາ້ນເສດຖະກດິໃນລະດບັສງູ ແລະ ຫມ ັນ້ທຽ່ງ ໂດຍເລ່ັງ

ໃສພ່ດັທະນາອດຸສາຫະກາໍການປງຸແຕງ່ທ່ີດງຶດດູແຮງງານຫຼາຍ ແນໃສເ່ພ່ືອເຮັດໃຫອ້ດັຕາສວ່ນແຮງ

ງານໃນບນັດາຂະແຫນງທ່ີບ່ໍແມນ່ກະສກິາໍເພ່ີມຂຶນ້. ສູຊ້ນົຮອດປີ 2015 ລວມຍອດຜະລິດຕະພນັພາຍ

ໃນສະເລຍ່ຕ່ໍຫວົຄນົໃຫໄ້ດ້ 2.200 ໂດລາສະຫະລດັ. ໂຄງປະກອບເສດຖະກດິໃນປີ 2015 ຂະ

ແຫນງກະສິກາໍກວມ 23%, ອດຸສາຫະກາໍກວມ 42% ແລະ ບໍລິການກວມ 35% ຂອງໂຄງ

ປະກອບ GDP. ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງພນົລະເມອືງສະເລຍ່ 2% ຕ່ໍປີ, ຮອດປີ 2015 ຄາດ

ວາ່ຈະມພີນົລະເມອືງ ປະມານ 3 ລາ້ນຄນົ.

ລະດມົກາໍລງັແຮງສງັລວມ, ຂດຸຄ ົນ້ທາ່ແຮງບ ົ່ມຊອ້ນ ແລະ ທາ່ແຮງໄດປ້ຽບຂອງເຂດຢາ່ງມ ີ

ປະສິດທິຜນົ ເພ່ືອເຮັດໃຫເ້ຂດພາກກາງກາຍເປັນເຂດຈດຸສມຸພດັທະນາໄວ, ຫມ ັນ້ທຽ່ງ, ນາໍຫນາ້ໃນ

ການຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄຫມ, ກາຍເປັນກາໍລງັແຮງໃນຂະບວນການພດັທະນາເສດ

ຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງທົ່ວປະເທດ ແລະ ເປັນຈດຸເຊື່ ອມຕ່ໍເສດຖະກດິພາກເໜືອ ແລະ ພາກໃຕຂ້ອງປະ

ເທດ, ເປັນຈດຸໃຈກາງການບໍລິການຜາ່ນຂອງພາກພ້ືນ ເຊ່ັນ: ທາ່ເຮອືເທິງບກົ (Dry sea-port),

ເຂດເສດຖະກດິພິເສດ, ການບໍລິການຜາ່ນ, ສະໜາມບິນສາກນົ.

[2]. ຂະແໜງບລິູມະສິດ:

1. ພດັທະນາພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ -ທ່ີຈາໍເປັນຕ ົນ້ຕໍເຊ່ັນ:

ຄ ົນ້ຄວ້າສາ້ງທາງດວ່ນ ຫືຼ ທາງລດົໄຟ ເຊື່ ອມຕ່ໍລະຫວາ່ງພາກເໜືອ, ພາກກາງ ແລະ ພາກ

ໃຕເ້ພ່ືອຮບັໃຊວ້ຽກງານຄມົມະນາຄມົ ໂດຍສະເພາະແມນ່ການຂນົສ ົ່ງສິນຄາ້ໃຫໄ້ດທ້ງັປະລິມານ ແລະ

ຄນຸນະພາບ ໂດຍໃຊເ້ວລາສ ັນ້.

- ສາ້ງພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງທ່ີຈາໍເປັນ ແລະ ສາມາດນາໍໃຊຮ້ວ່ມກນັ ລະຫວາ່ງບນັດາແຂວງ.

2. ພດັທະນາ 4 ຂະແໜງການຕ ົນ້ຕໍຕາມທິດຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝ --:

ກ. ຂະແໜງກະສິກາໍ-ປ່າໄມ:້ ສມຸໃສກ່ານປກູເຂ້ົາ, ອອ້ຍ, ຢາງພາລາ, ມນັຕ ົນ້, ປກູມອນ

ລຽ້ງມອ້ນ, ໄມເ້ກດສະໜາ, ໄມວ້ກິ, ຕ ົນ້ໄມກ້ນິໝາກ, ພືດຜກັອດຸສາຫະກາໍໄລຍະສ ັນ້, ລຽ້ງສດັນອ້ຍ

ເຊ່ັນ: ໝ,ູ ແບ,້ ສດັປີກ ແລະ ສ ົ່ງເສມີການລຽ້ງປາ.

ຂ. ຂະແໜງອດຸສາຫະກາໍ, ພະລງັງານໄຟຟ້າ ແລະ ບ່ໍແຮ:່ ສບືຕ່ໍຍູແ້ຮງພດັທະນາຂະແຫນງ

ອດຸສາຫະກາໍຈາໍນວນໜ່ຶງ ທ່ີເປັນທາ່ແຮງ ແລະ ດງຶດດູແຮງງານຈາໍນວນຫຼາຍ ເຊ່ັນ: ອດຸສາຫະກາໍປງຸ

ແຕງ່-ກະສກິາໍ-ປ່າໄມ,້ ພະລງັງານ-ໄຟຟ້າ, ບ່ໍແຮ,່ ໂຮງງານປະກອບຊິນ້ສວ່ນ, ຕດັຫຍບິ, ວດັສະ

ດກຸໍ່ສາ້ງ.

ຄ. ຂະແໜງບໍລິການ, ການຄາ້ ແລະ ທອ່ງທຽ່ວ:

 ສມຸໃສພ່ດັທະນາບໍລິການແບບຄບົວງົຈອນ (Logistic) ໂດຍສະເພາະ ການອາໍນວຍຄວາມ

ສະດວກດາ້ນການຄາ້ ແລະ ການຂນົສ ົ່ງຜາ່ນແດນໃຫວ້ອ່ງໄວຂຶນ້ກວາ່ເກົ່ າທ່ີຜາ່ນເສ້ັນທາງເລກ 9, 8

ແລະ 12;
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 ດາ້ນການຄາ້: ສມຸໃສຂ່ະຫຍາຍຕາໜາ່ງການຄາ້ພາຍໃນ, ການສ ົ່ງອອກສນິຄາ້ທ່ີມທີາ່ແຮງ

ໄດປ້ຽບເປັນຕ ົນ້ແມນ່: ໄຟຟ້າ, ແຮທ່າດ, ສນິຄາ້ຫດັຖະກາໍ, ຜະລິດຕະພນັກະສກິາໍ, ການຄາ້ຜາ່ນ

ແລະ ການຄາ້ຊາຍແດນ;

 ດາ້ນການທອ່ງທຽ່ວ: ສມຸໃສຂ່ດຸຄ ົນ້ ແລະ ພດັທະນາແຫຼງ່ທອ່ງທຽ່ວແບບອະນລຸກັ ເຊ່ັນ:

ທອ່ງທຽ່ວທາໍມະຊາດ, ປະຫວດັສາດ ແລະ ວດັທະນະທາໍ; ໂດຍສະເພາະສະເໜີແຫຼງ່ທອ່ງທຽ່ວທາໍມະ

ຊາດບໍລິເວນ ພພູຽງນາກາຍພຫີູນປນູ ໃຫອ້ງົການ UNESCO ພິຈາລະນາເປັນທາໍມະຊາດມລໍະດກົ

ໂລກ, ພດັທະນາແຫຼງ່ ທອ່ງທຽ່ວຮອ່ງຮອຍໄດໂນເສົາ ຢູແ່ຂວງສະຫວນັນະເຂດ, ກາໍແພງຫີນ ຢູ່

ແຂວງຄາໍມວ່ນ, ປບັປງຸການບໍລິການ ການທອ່ງທຽ່ວທງັທາງດາ້ນປະລິມານ ແລະ ຄນຸນະພາບ

ເປັນຕ ົນ້: ເສ້ັນທາງເຂ້ົາແຫຼງ່ທອ່ງທຽ່ວ, ພາຫະນະຂນົສ ົ່ງ, ທ່ີພກັອາໄສ, ການບໍລິການທາງດາ້ນອາ

ຫານ ແລະ ເຄື່ ອງດື່ ມ, ການບໍລິການນາໍທຽ່ວ ເພ່ືອຕອບສະໜອງໄດຕ້າມຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະ

ຫຼາດທອ່ງທຽ່ວ; ພດັທະນາ ແລະ ສ ົ່ງເສມີການທອ່ງທຽ່ວໃຫມ້ຄີວາມຫລາກຫລາຍ ແລະ ມສີສີນັ

ຕາມລະດກູານທອ່ງທຽ່ວ ໂດຍສມຸໃສສ່ ົ່ງເສມີການທອ່ງທຽ່ວເຊື່ ອມຕ່ໍ 3 ປະເທດຫວຽດນາມ-ລາວ-ໄທ

ຕາມເສ້ັນທາງເລກ 8, 9, ແລະ ເລກ 12 ໃຫມ້ລີກັສະນະຄບົວງົຈອນ.

 ດາ້ນໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄມົມະນາຄມົ: ສາ້ງສນູກາງດາ້ນໄປສະນເີຊື່ ອມໂຍງກບັອະນຸ

ພາກພ້ືນ ແລະ ສາ້ງສນູກາງໂທລະຄມົມະນາຄມົໃຫເ້ປັນພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງແຫງ່ຊາດ.

3. ຂະແໜງສງັຄມົ:

ສມຸໃສພ່ດັທະນາດາ້ນສງັຄມົ ເພ່ືອຕອບສະໜອງການພດັທະນາຂະແໜງບລິູມະສດິທາງດາ້ນ

ເສດຖະກດິ ເຊ່ັນ:

 ດາ້ນສກຶສາ: ຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນອາຊວີະສກຶສາສາໍລບັພາກກາງໃນຂະແໜງວຊິາຕາ່ງໆ

ເຊ່ັນ: ວຊິາໄຟຟ້າ, ບ່ໍແຮ,່ ຫດັຖະກາໍ, ກໍ່ສາ້ງ, ການນາໍທຽ່ວ, ການປງຸແຕງ່, ການບໍລິການທາງ

ຜາ່ນເພ່ືອຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການຂອງຂະແໜງການບລິູມະສດິ, ຂະຫຍາຍມະຫາວທິະຍາໄລ

ສະຫວນັນະເຂດໃຫເ້ປັນມະຫາວທິະຍາໄລ ສາໍລບັພາກກາງທ່ີສາມາດຮອງຮບັນກັສກຶສາໃຫໄ້ດທ້ງັປະ

ລິມານ ແລະ ຄນຸນະພາບ.

 ດາ້ນສາທາ: ສບືຕ່ໍປບັປງຸ ແລະ ຍກົລະດບັເຄື່ ອງມອືປຸະກອນການແພດຂອງໂຮງໝໍພາກ

ກາງທ່ີ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດໃຫທ້ນັສະໄໝໃຫຂ້ຶນ້ກວາ່ເກົ່ າ, ຍກົລະດບັຈນັຍາບນັຂອງແພດປ່ິນປວົ,

ປບັປງຸການບໍລິການການປ່ິນປວົ.

 ດາ້ນແຮງງານ: ສມຸໃສຄຸ່ມ້ຄອງແຮງງານເຄື່ ອນຍາ້ຍ ແລະ ຍກົລະດບັສມີແືຮງງານພາຍ

ໃນ ເພ່ືອຕອບສະໜອງກບັຄວາມຕອ້ງການແຮງງານຂອງຂະແໜງທ່ີເປັນບລິູມະສິດ ເຊ່ັນ: ໄຟຟ້າ, ບ່ໍ

ແຮ,່ ຫດັຖະກາໍ, ກໍ່ສາ້ງ, ການນາໍທຽ່ວ, ການປງຸແຕງ່ ແລະ ການບໍລິການຜາ່ນ.

4. ຂະແໜງສິ່ ງແວດລອ້ມ:

ສມຸໃສຄຸ່ມ້ຄອງ, ປກົປກັຮກັສາສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ

ເປັນຕ ົນ້: ປ່າໄມ,້ ບ່ໍແຮ,່ ແຫຼງ່ນ ໍາ້, ທ່ີດນິໃຫມ້ຄີວາມຍືນຍງົ ແລະ ສ ົ່ງຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມໜອ້ຍ

ທ່ີສດຸ. ໃນເຂດ ທ່ີມກີານສາໍຫຼວດ ແລະ ຂດຸຄ ົນ້ບ່ໍແຮ່ ຕອ້ງມກີານຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ຢາ່ງເປັນ

ປກົກະຕິ ເພ່ືອໃຫ້ ເຈົາ້ຂອງໂຄງການ ຫືຼ ຜູລ້ງົທຶນ ປະຕິບດັຕາມສນັຍາຢາ່ງເຄ່ັງຄດັ ໂດຍສະເພາະ

ການປບັປງຸປວົແປງໃຫຢູ້ໃ່ນ ສະພາບທ່ີດ.ີ
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[3]. ຈດັວາງຈດຸສມຸການພດັທະນາ:

ສມຸໃສພ່ດັທະນາສນູກາງເສດຖະກດິຢູນ່ະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ເຂດອດຸສາຫະກາໍ ຢູແ່ຂວງສະ

ຫວນັນະເຂດ, ສນູກາງທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ບໍລິການ ຢູແ່ຂວງຄາໍມວ່ນ, ສີ່ ແລວທາງເສດຖະກດິຕາເວັນ

ອອກ-ຕາເວັນຕກົ ແລະ ເໜືອ-ໃຕ້ ຄ:ື ບາ້ນເລ່ົາ-ແກວ່ເໜືອ (ທາງເລກທີ 8), ສະຫວນັນະເຂດ-ແດນ

ສະຫວນັ (ທາງເລກທີ 9), ທາ່ແຂກ-ກິ່ວມຢູາ (ທາງເລກທີ 12), ນະຄອນຫລວງ-ສະຫວນັນະເຂດ

(ທາງເລກທີ 13ໃຕ)້.

ສມຸໃສພ່ດັທະນາເສດຖະກດິພິເສດສະຫວນັ-ເຊໂນ ແລະ ເຂດການຄາ້ເສລີແດນສະຫວນັ

(ສະຫວນັນະເຂດ) ຕິດກບັຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມ ຢູແ່ຂວງກວາງຈ.ິ ພອ້ມດຽວກນັນ ັນ້, ກໍ

ພດັທະນາບນັດາເຂດເສດ ຖະກດິດາ່ນຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມ.

ຈດຸສມຸໃນການພດັທະນາຂອງບນັດາແຂວງພາກກາງ ມດີ ັງ່ນີ:້

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ:

- ສມຸໃສກ່ານປກູເຂ້ົາຈາ້ວປ້ອນໂຮງງານອດຸສາຫະກາໍປງຸແຕງ່ພາຍໃນໂດຍສມຸໃສ່ 3 ເມອືງ:

ເມອືງຫາດຊາຍຟອງ, ໄຊທານີ ແລະ ປາກງື່ມ;

- ປກູສາລີແຂງປ້ອນໂຮງງານຫວົອາຫານສດັ;

- ປກູມອນ ເພ່ືອພດັທະນາອາຊບີລຽ້ງມອ້ນ ເພ່ືອສະຫນອງໄຫມໃຫແ້ກຕ່ະຫຼາດພາຍໃນ ໂດຍ

ເລ່ັງໃສເ່ມອືງປາກງື່ມ, ສງັທອງ ແລະ ເມອືງໄຊທານ;ີ

- ປກູມນັຕ ົນ້ ເພ່ືອສະຫນອງໂຮງງານຜະລິດແປ້ງມນັຕ ົນ້ ໂດຍເລ່ັງໃສ່ 5 ເມອືງ: ສງັທອງ,

ປາກງື່ມ, ສໂີຄດຕະບອງ, ນາຊາຍທອງ ແລະ ເມອືງໄຊທານ;ີ

- ສມຸໃສພ່ດັທະນາຕະຫຼາດໃຫຍ່ ເຊ່ັນ: ຕະຫຼາດເຊ້ົາ, ຕະຫຼາດຫນອງຈນັ, ຕະຫຼາດທາດຫຼວງ,

ຕະຫຼາດສີໄຄ ໃຫກ້າຍເປັນຕະຫຼາດທ່ີທນັສະໄຫມ;

- ສາ້ງເຂດອດຸສາຫະກາໍເພ່ືອສ ົ່ງອອກ ແລະ ນຄິມົອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ຫຼກັ 21 ໃຫສ້າໍ

ເລັດ ເພ່ືອເປັນເງ ື່ອນໄຂຊຸກຍູໃ້ຫຕ້ະຫຼາດຈາໍຫນາ່ຍສນິຄາ້ ແລະ ຂະຫຍາຍຕາຫນາ່ງການຄາ້;

- ສາໍຫຼວດ ແລະ ກໍ່ສາ້ງທາງດວ່ນ ວຽງຈນັ-ວງັວຽງ;

- ກໍ່ສາ້ງຕາຝ ັ່ງເຈື່ອນຕາມລາໍແມນ່ ໍາ້ຂອງຈດຸທ່ີມຄີວາມສຽ່ງສງູ.

- ສາ້ງສນູກາງເຊື່ ອມໂຍງກບັອະນພຸາກພ້ືນ ໃນດາ້ນໄປສະນ,ີ ໂທລະຄມົ, ອນິເຕເີນັດ, ໄອທີ

ໂດຍສະເພາະແມນ່ ສນູຄຸມ້ຄອງການຊາໍລະສະສາງດາ້ນການເງນິອອນລາຍ, ສນູຂໍມ້ນູເອເລັກ

ໂຕຣນກິແຫງ່ຊາດ, ສນູຮກັສາຄວາມປອດໄພດາ້ນຂໍມ້ນູອນິເຕເີນັດ, ລະບບົເຕອືນໄພພິບດັ,

ສນູກາງ (e-application), ສນູຄຸມ້ຄອງຄືນ້ຄວາມຖີ່ວທິະຍແຸຫງ່ຊາດ, ສນູຄຸມ້ຄອງລະຫດັອນິ

ເຕເີນັດແຫງ່ຊາດ, ສນູຄຸມ້ຄອງການເປັນທາງຜາ່ນດາ້ນໄອຊທີີ.

ແຂວງບໍລິຄາໍໄຊ:

- ສ ົ່ງເສມີການປກູພືດໄລຍະສ ັນ້ ເຊ່ັນ: ເຂ້ົາ, ຢາສບູ, ສາລີ, ມນັຕ ົນ້ ແລະ ພືດຜກັອື່ ນໆ

ເພ່ືອບໍລິໂພກ ພາຍໃນ ແລະ ສະຫນອງໃຫແ້ກອ່ດຸສາຫະກາໍປງຸແຕງ່;

- ສ ົ່ງເສມີການລຽ້ງສດັເປັນຟາມ;

- ຊຸກຍູກ້ານກໍ່ສາ້ງເຂື່ ອນໄຟຟ້າ: ນ ໍາ້ເທີນ1, ເທີນຫີນບນູພາກຂະຫຍາຍ, ນ ໍາ້ງຽບ1, ນ ໍາ້ເທີນ4;

- ດາໍເນນີການສາໍຫຼວດແຮທ່າດຕາ່ງໆ: ແຮຄ່າໍ ນາກະດກົ, ແຮກ່ ົ່ວ, ຫີນປນູ ແລະ ຫີນກຼານດິ;
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- ກໍ່ສາ້ງຍກົລະດບັເສ້ັນທາງເລກ ID, ເສ້ັນທາງວຽງທອງ-ໄຊຈາໍພອນ-ຊາຍແດນແທງທຍຸ ສສ.

ຫວຽດ ນາມ, ສາໍຫຼວດ ແລະ ກໍ່ສາ້ງທາງ IE (ຄາໍເກດີ-ນາກາຍ);

- ສາ້ງຕ ັງ້ເຂດອດຸສາຫະກາໍ ໂດຍເນັນ້ໃສອ່ດຸສາຫະກາໍປງຸແຕງ່: ຢາງພາລາ, ໄມເ້ກດສະຫນາ,

ຫວົອາຫານສດັໃຫຍ່ ແລະ ປງຸແຕງ່ແຮທ່າດ;

- ກໍ່ສາ້ງຕາຝ ັ່ງເຈື່ອນຕາມລາໍແມນ່ ໍາ້ຈດຸເມອືງທາ່ພະບາດ, ເມອືງປາກຊນັ ແລະ

ເມອືງປາກກະດງິ.

- ສາ້ງລະບບົເຊື່ ອມໂຍງເປັນທາງຜາ່ນ ດາ້ນໄທລະຄມົມະນາຄມົ ແລະ ອນິເຕເີນັດ.

ຄາໍມວ່ນ:

- ສ ົ່ງເສມີການປກູເຂ້ົາກາ້ກບີດຽວ ຢູເ່ຂດເຊບ ັງ້ໄຟ, ຫີນບນູ. ພດັທະນາເຂດລຸມ່ເຮອືນຈກັນ ໍາ້

ເທີນ 2 ແລະ ເທີນຫີນບນູ ເພ່ືອປກູເຂ້ົາ ແລະ ພືດກະສກິາໍຕາ່ງໆ;

- ພດັທະນາຕວົເມອືງທາ່ແຂກເປັນເມອືງທອ່ງທຽ່ວໂດຍເຊື່ ອມຕ່ໍທາງເລກ 12;

- ພດັທະນາເຂດຫວົຂວົເປັນເຂດເສດຖະກດິພິເສດ;

- ສ ົ່ງເສມີການບໍລິການຜາ່ນ;

- ສາໍເລັດການກໍ່ສາ້ງຂວົຂາ້ມແມນ່ ໍາ້ຂອງ ລາວ-ໄທ;

- ກໍ່ສາ້ງຕາຝ ັ່ງເຈື່ອນຕາມລາໍແມນ່ ໍາ້ຈດຸເມອືງຫີນບນູ.

ສະຫວນັນະເຂດ:

- ປບັປງຸສນູຄ ົນ້ຄວາ້, ວໄິຈ, ສນູບໍລິການເຕັກນກິແນວພນັໃຫແ້ກຊ່າວກະສກິອນ;

- ສ ົ່ງເສມີການປກູພືດ ແລະ ຕ ົນ້ໄມອ້ດຸສາຫະກາໍຕາ່ງໆ ເພ່ືອສະຫນອງໃຫແ້ກກ່ານບໍລິໂພກ

ແລະ ປງຸແຕງ່ພາຍໃນ ເຊ່ັນ: ເຂ້ົາ, ຖ ົ່ວ, ສາລີ, ອອ້ຍ, ຜກັປອດສານພິດ, ມນັຕ ົນ້, ຝາ້ຍ,

ປກູມອນ ແລະ ອື່ ນໆ;

- ສາໍຫຼວດ ແລະ ກໍ່ສາ້ງເຂື່ ອນໄຟຟ້າເຊບ ັງ້ຫຽງ 3 (ນ ໍາ້ເຊໂປນ), ເຂື່ ອນໄຟຟ້າຕາດສະແລນ;

- ສ ົ່ງເສມີການທອ່ງທຽ່ວທາໍມະຊາດ, ນເິວດວທິະຍາ, ມນູເຊືອ້ປະຫວດັສາດ ແລະ ວດັທະນະ

ທາໍ ໂດຍເນັນ້ໃສກ່ານພດັທະນາເສ້ັນທາງເລກ 9;

- ສາ້ງເຂດການຄາ້ຊາຍແດນ ແດນສະຫວນັ ໃຫກ້າຍເປັນຕວົເມອືງນອ້ຍ ແລະ ເປັນສນູກາງ

ຄາ້ຂາຍ-ບໍລິການດາ້ນຕາເວັນອອກ;

- ສມຸໃສສ່າ້ງສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກເ່ຂດເສດຖະກດິພິເສດສະຫວນັ-ເຊໂນ.

- ສນູກາງຄຸມ້ຄອງການບໍລິການໄປສະນທີາງຜາ່ນກບັໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ, ສາ້ງສນູອນິເຕເີນັດ

ແຫງ່ຊາດສາໍຮອງ, ສາ້ງລະບບົເຊື່ ອມໄຍງເປັນທາງຜາ່ນດາ້ນໂທລະຄມົມະນາຄມົ ແລະ ອນິ

ເຕເີນັດ.

4.1.3. ເຂດພາກໃຕ້

[1]. ຄາດໝາຍຕ ົນ້ຕໍ:

ຍູແ້ຮງການຂະຫຍາຍຕວົທາງດາ້ນເສດຖະກດິໃນຈງັຫວະໄວ ໂດຍເລ່ັງໃສພ່ດັທະນາອດຸສາ

ຫະກາໍປງຸແຕງ່ທ່ີດງຶດດູແຮງງານຫຼາຍ ແນໃສເ່ຮັດໃຫອ້ດັຕາສວ່ນແຮງງານ ໃນບນັດາຂະແຫນງທ່ີບ່ໍ

ແມນ່ກະສກິາໍເພ່ີມຂຶນ້. ສູຊ້ນົຮອດປີ 2015 ລວມຍອດຜະລິດຕະພນັພາຍໃນໄດສ້ະເລຍ່ຕ່ໍຫວົຄນົໃຫ້
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ໄດ້ 1.300 ໂດລາ ສະຫະລດັ. ໂຄງປະກອບເສດຖະກດິໃນປີ 2015 ຂະແຫນງກະສິກາໍກວມ 30%,

ອດຸສາຫະກາໍກວມ 36% ແລະ ບໍລິການກວມ 34% ຂອງໂຄງປະກອບ GDP. ການຂະຫຍາຍຕວົ

ຂອງພນົລະເມອືງສະເລຍ່ 2%ຕ່ໍປີ, ຮອດປີ2015 ຄາດວາ່ຈະມພີນົລະເມອືງປະມານ 1,4 ລາ້ນຄນົ.

[2]. ຂະແໜງບລິູມະສິດ:

1. ພດັທະນາພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ -ທ່ີຈາໍເປັນຕ ົນ້ຕໍເຊ່ັນ:

- ຄ ົນ້ຄວາ້ສາ້ງທາງດວ່ນ ຫືຼ ທາງລດົໄຟ ລະຫວາ່ງພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ ເພ່ືອຮບັໃຊ້

ວຽກງານ ຄມົມະນາຄມົ ແລະ ຂນົສ ົ່ງສິນຄາ້ ໃຫໄ້ດທ້ງັປະລິມານ ແລະ ຄນຸນະພາບ.

- ປບັປງຸສາ້ງພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງທ່ີຈາໍເປັນທ່ີສາມາດນາໍໃຊຮ້ວ່ມກນັຢາ່ງມປີະສິດທິຜນົລະຫວາ່ງ

ບນັດາ ແຂວງພາກໃຕ້ ເຊ່ັນ: ເສ້ັນທາງຫຼວງສາຍຕ ັງ້ 1J ຈາກຊາຍແດນກາໍປເູຈຍ-ອດັຕະປື ຜາ່ນ

ເມອືງພວູງົ-ເສ້ັນທາງ 1l ເມອືງລະມາມ-ເສ້ັນທາງເລກທີ 16-ເສ້ັນທາງ 1H-1G-ເມອືງນອງ-ເມອືງ

ພິນ-ເສ້ັນທາງເລກ 9 (ເສ້ັນທາງ GMS). ເສ້ັນທາງສາຍຂວາງ: (1) ເສ້ັນທາງ 18A (ອດັຕະ ປື-

ປະທມຸພອນ)-ເສ້ັນທາງ 13 ໃຕ.້ (2) ເສ້ັນທາງ 10B-ເມອືງປາກເຊ-ເສ້ັນທາງ 13 ໃຕ-້ດາ່ນວງັເຕ່ົາ

(ຊາຍແດນລາວ-ໄທ); (3) ເສ້ັນທາງເລກທີ 15A (ຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມ)-ເສ້ັນທາງ 15B -

ເສ້ັນທາງເລກທີ 13 ໃຕ້ ເຂດນາປົ່ງ ແຂວງສາລະວນັ. ສາ້ງບນັດາເສ້ັນທາງເຊື່ ອມຕ່ໍບນັດາທາງຫຼວງ

ແຫງ່ຊາດ ແລະ ທາງທອ້ງຖິ່ນຕາ່ງໆທ່ີມຄີວາມຈາໍເປັນ ແລະ ມປີະສດິທິຜນົສງູ.

2. ພດັທະນາ 4 ຂະແໜງການຕ ົນ້ຕໍຕາມທິດຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ ແລະທນັສະໄໝ :

ກ. ຂະແໜງການກະສກິາໍ-ປ່າໄມ:້ ສມຸໃສກ່ານຜະລິດສນິຄາ້ສະບຽງອາຫານ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່

ເຂ້ົາ, ຜກັ, ກາເຟ, ຊາ, ໝາກແໜງ່, ໝາກຖລຸຽນ, ຜະລິດພືດ ແລະ ຕ ົນ້ໄມອ້ດຸສາຫະກາໍ ເປັນຕ ົນ້:

ຢາງພາລາ, ໝາກມວ່ງຫິມະພານ, ຕ ົນ້ມອນ; ສມຸໃສລ່ຽ້ງປາ, ສດັປີກ, ໝ,ູ ແບ.້

ຂ. ຂະແໜງອດຸສາຫະກາໍ, ພະລງັງານໄຟຟ້າ ແລະ ບ່ໍແຮ:່ ສມຸໃສພ່ດັທະນາໄຟຟ້າພະລງັ

ງານນ ໍາ້ເຊ່ັນ: ເຊຂະຫມານ1, ເຊຂະຫມານ0, ນ ໍາ້ກງົ1, ນ ໍາ້ກງົ2, ນ ໍາ້ກງົ3, ເຊປຽນ-ເຊນ ໍາ້ນອ້ຍ, ເຊ

ປຽນ-ຫວ້ຍຊອຍ, ເຊກອງ3, ເຊກອງ4 ແລະ ເຊກອງ5, ບນັດາໂຄງການຂດຸຄ ົນ້ ແລະ ປງຸແຕງ່ທອງ

ແດງ ຢູແ່ຂວງຈາໍປາສກັ, ບກົຊດິ (ອາລມູນິຽມ) ຢູແ່ຂວງ ອດັຕະປື ແລະ ແຂວງຈາໍປາສກັ, ຂດຸຄ ົນ້

ແຮຄ່າໍ ວງັຕດັ ແຂວງອດັຕະປື, ຖາ່ນຫີນ ຢູແ່ຂວງສາລະວນັ ແລະ ແຂວງເຊກອງ, ອດຸສາຫະກາໍປງຸ

ແຕງ່ໄມ,້ ປງຸແຕງ່ສະບຽງອາຫານ, ຫດັຖະກາໍ ເຊ່ັນ: ຕ ໍາ່ແຜນ່, ຕ ໍາ່ຜາ້ໄຫມ, ເຄື່ ອງປັນ້ດນິເຜົາ.

ຄ. ການບໍລິການ, ການຄາ້ ແລະ ທອ່ງທຽ່ວ:

- ການຄາ້: ສມຸໃສຂ່ະຫຍາຍຕາໜາ່ງການຄາ້ ລະຫວາ່ງບນັດາແຂວງພາກໃຕ,້ ການຄາ້ຊາຍ

ແດນ, ການສ ົ່ງອອກສິນຄາ້ກະສິກາໍ ເປັນຕ ົນ້: ເຂ້ົາກນິ, ກາເຟ, ຊາ, ໝາກແໜງ່ ແລະ ປະເພດຜກັ

ຕາ່ງໆ.

- ການທອ່ງທຽ່ວ: ສມຸໃສພ່ດັທະນາແຫລງ່ ແລະ ການບໍລິການທອ່ງທຽ່ວທາໍມະຊາດ ແລະ

ປະຫວດັສາດ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ ວດັພຈູາໍປາສກັ, ນ ໍາ້ຕກົຄອນພະເພັງ-ຫລ່ີຜີ, ເຂດມະຫານະທີສພີນັດອນ

ແລະ ແຫລງ່ທອ່ງທຽ່ວອື່ ນໆ ຢູແ່ຕລ່ະແຂວງ.
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- ສາ້ງສນູກາງຄຸມ້ຄອງຄື້ນຄວາມຖີ່ ໃຫສ້າມາດຄຸມ້ຄອງວຽກງານດ ັງ່ກາ່ວ ຢູພ່າກໃຕ,້ ສາ້ງ

ລະບບົເຊື່ ອມໂຍງດາ້ນໂທລະຄມົມະນາຄມົ ແລະ ອນິເຕເີນັດເຊື່ ອມກບັໄທ, ກາໍປເູຈຍ ແລະ ພາກໃຕ້

ຂອງຫວຽດນາມ.

3. ຂະແໜງສງັຄມົ:

- ດາ້ນສກຶສາ: ຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນອາຊວີະສກຶສາສາໍລບັພາກໃຕໃ້ນຂະແໜງວຊິາຕາ່ງໆ

ເຊ່ັນ: ວຊິາໄຟຟ້າ, ຫດັຖະກາໍ, ກໍ່ສາ້ງ, ການນາໍທຽ່ວ, ການປງຸແຕງ່ ເພ່ືອຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງ

ການຂອງຂະແໜງການບລິູມະສດິ, ຂະຫຍາຍມະຫາວິທະຍາໄລຈາໍປາສກັ ໃຫເ້ປັນມະຫາວທິະຍາໄລ

ສາໍລບັພາກໃຕທ່ີ້ສາມາດຮອງຮບັນກັສຶກສາໃຫໄ້ດທ້ງັປະລິມານ ແລະ ຄນຸນະພາບ, ປບັປງຸໂຮງຮຽນວິ

ຊາຊບີຢູແ່ຕລ່ະແຂວງ.

- ດາ້ນສາທາ: ສບືຕ່ໍປບັປງຸ ແລະ ຍກົລະດບັເຄື່ ອງມອືປຸະກອນການແພດຂອງໂຮງໝໍພາກໃຕ້

ທ່ີ ແຂວງຈາໍປາສກັ ໃຫທ້ນັສະໄໝຂຶນ້ກວາ່ເກົ່ າ, ຍກົລະດບັຈນັຍາບນັຂອງແພດປ່ິນປວົ, ປບັປງຸການ

ບໍລິການ ສາທາລະນະສກຸໃຫມ້ປີະສດິທິພາບສງູຂຶນ້.

- ດາ້ນແຮງງານ: ສມຸໃສພ່ດັທະນາສມີແືຮງງານໃນດາ້ນຕາ່ງໆ ເຊ່ັນ: ການຝຶກອບົຮມົທາງ

ດາ້ນການຜະລິດກະສກິາໍ-ຫດັຖະກາໍ, ຊາ່ງກໍ່ສາ້ງ, ຊາ່ງໄຟຟ້າ, ສອ້ມແປງ, ການນາໍທຽ່ວ, ການປງຸ

ແຕງ່ ເພ່ືອຍກົສະມດັຕະພາບແຮງງານໃຫສ້ງູຂຶນ້.

4. ຂະແໜງສິ່ ງແວດລອ້ມ:

ສມຸໃສຄຸ່ມ້ຄອງ, ປກົປກັຮກັສາ ແລະ ນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ເປັນຕ ົນ້: ປ່າໄມ,້

ແຫຼງ່ນ ໍາ້, ທ່ີດນິໃຫມ້ຄີວາມຍນືຍງົ ແລະ ສ ົ່ງຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມໜອ້ຍທ່ີສດຸ. ເອົາໃຈໃສວ່ຽກ

ງານຟ້ືນຟປູ່າໄມໃ້ຫຢູ້ໃ່ນສະພາບທ່ີດໂີດຍໄວ, ສາ້ງລະບບົເຕອືນໄພ ແລະ ປ້ອງກນັໄພພິບດັທາງທາໍ

ມະຊາດ ໂດຍສະເພາະ ໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ ຄຽງຄູກ່ບັການຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະ ສາ້ງແຜນຟ້ືນຟທ່ີູມປີະສິດທິຜນົ.

[3]. ຈດັວາງຈດຸສມຸການພດັທະນາ:

ສມຸໃສພ່ດັທະນາໜ່ຶງສນູກາງເສດຖະກດິຂອງພາກໃຕ້ ຢູແ່ຂວງຈາໍປາສກັ; ເອົາໃຈໃສພ່ດັທະ

ນາສາມເຂດອດຸສາຫະກາໍຢູ່ ແຂວງອດັຕະປື, ແຂວງເຊກອງ ແລະ ແຂວງສາລະວນັ; ສມຸໃສພ່ດັ

ທະນາ 4 ແລວທາງເສດຖະກດິ ຄື: ຈາໍປາສກັ-ເວນີຄາມ (ຊາຍແດນກາໍປເູຈຍ); ວງັເຕ່ົາ-ຈາໍປາສກັ-

ສາລະວນັ-ຊາຍແດນຫວຽດນາມ ແລະ ຈດຸແຍກທາງເລກທີ 13 ໃຕ-້ບາ້ນແຫດ (ຊາຍແດນລາວ-

ຫວຽດນາມ). ສມຸໃສພ່ດັທະນາເຂດເສດຖະກດິຊາຍແດນ ຄື: ວງັເຕ່ົາ ແຂວງຈາໍປາສກັ, ພເູກອື

ແຂວງອດັຕະປື, ດາກຕະອອກ ແຂວງເຊກອງ, ລະໄລ ແຂວງສາລະວນັ ແລະ ພວູງົ ແຂວງອດັຕະ

ປື.

ຈດຸສມຸໃນການພດັທະນາຂອງບນັດາແຂວງພາກໃຕ ້ມດີ ັງ່ນີ:້

ແຂວງຈາໍປາສກັ:

- ສ ົ່ງເສມີການປກູກາເຟ, ພຶດຜກັປອດສານພິດ, ຊາ ແລະ ໝາກໄມໃ້ຫໝ້າກ ຢູເ່ຂດພພູຽງບໍລິ

ເວນ ເມອືງປາກຊອ່ງ. ປກູຢາງພາລາ, ໝາກມວ່ງຫິມະພານ ແລະ ໝາກໄມໃ້ຫໝ້າກຢູເ່ຂດ

ເຊື່ ອມຕ່ໍພພູຽງ ບໍລິເວນກບັທົ່ງພຽງ. ປກູເຂ້ົາ, ການລຽ້ງປາ, ການປກູມອນລຽ້ງມອ້ນ ແລະ
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ການປກູພືດຕະກນຸຖ ົ່ວ ຢູເ່ຂດລຽບແຄມແມນ່ ໍາ້ຂອງ ກວມເອົາ 8 ຕວົເມອືງ. ລຽ້ງສດັ, ການ

ປກູມນັຕ ົນ້ ແລະ ໝາກເຍົາ ເພ່ືອການຜະລິດທນົແທນພະລງັງານ.

- ພດັທະນາແຫຼງ່ທອ່ງທຽ່ວທາໍມະຊາດເກາະດອນຕອນໃຕສ້ພີນັດອນ, ເຂດອະນລຸກັປາຂາ່ນ ໍາ້

ຂອງ ແລະ ບນັດາເກາະດອນຕາ່ງໆ. ພດັທະນາແຫຼງ່ທອ່ງທຽ່ວວດັທະນະທາໍ-ວດັຖບຸຮູານ

ວດັພຈູາໍປາສກັຕິດພນັ ກບັການທອ່ງທຽ່ວທາໍມະຊາດ.

- ຊຸກຍູສ້ ົ່ງເສມີບໍລິສດັສາໍປະທານ ຂດຸຄ ົນ້ແຮບ່ກົສດິ.

- ກໍ່ສາ້ງພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງເພ່ືອເອືອ້ອາໍນວຍຄວາມສະດວກຢູເ່ຂດຈດັສນັການຜະລິດອດຸສາຫະ

ກາໍຫລກັ 16 ເມອືງບາຈຽງ, ຫລກັ 12 ເມອືງ ໂພນທອງ, ຫລກັ 30 ເມອືງ ຊະນະສມົບນູ

ແລະ ເຂດບໍລິການການຄາ້ຊາຍແດນວງັເຕ່ົາເມອືງໂພນທອງ, ຫນອງນກົຂຽນ ເມອືງໂຂງ.

- ສາ້ງຂວົຂາ້ມແມນ່ ໍາ້ຂອງ ຈດຸບາ້ນຫາດ-ດອນໂຂງ, ຫວົໂຂງແຫລມ-ດອນສນັ, ສາ້ງທາ່ບກັຫວົ

ໂຂງ-ບາ້ນນາຕານ ແນໃສເ່ພ່ືອຮບັໃຊວ້ງົຈອນການທອ່ງທຽ່ວ. ກໍ່ສາ້ງຂວົຂາ້ມນ ໍາ້ເຊໂດນ

ແຫງ່ທີສາມ, ສືບຕ່ໍກໍ່ສາ້ງເສ້ັນທາງປາກຊອ່ງຫວ້ຍກອງ ເພ່ືອເຊື່ ອມຕ່ໍກບັ ບາ້ນໃຫມ ່ ແຂວງ

ອດັຕະປື, ສບືຕ່ໍກໍ່ສາ້ງປຢູາງເສ້ັນທາງ14C ແຕເ່ມອືງມນູ-ບາ້ນປ່າກວ້ຍ ເພ່ືອເຊື່ ອມຕ່ໍໂຄງ

ການສາມລຽ່ມມລໍະກດົ. ເສ້ັນທາງບາ້ນເສັດ-ບາ້ນໂສດ-ນາປາກຽບ ເພ່ືອເຊື່ ອມຕ່ໍໂຄງການ

ສາມຫລຽ່ມເສດຖະກດິ.

- ປບັປງຸເສ້ັນທາງການເດນີເຮອືທາງນ ໍາ້ຂອງ(ແຕບ່າ້ນໃຫມສ່ງິສາໍພນັ ລງົຮອດດອນຄອນ ເມອືງ

ໂຂງ) ແລະ ເສ້ັນທາງເດນີເຮອືຕາມລາໍນ ໍາ້ເຊໂດນ.

- ຍກົລະດບັເດີ່ ນບນິປາກເຊ ແລະ ບໍລິການໃຫໄ້ດມ້າດຕະຖານສາກນົ.

- ສາ້ງສນູຄຸມ້ຄອງຄວາມຖີ່ວທິະຍ,ຸ ລະບບົເຊື່ ອມໄຍງດາ້ນໂທລະຄມົກບັປະເທດໄທ ແລະ ກາໍປູ

ເຈຍ

ອດັຕະປຶ:

- ສາໍເລັດ ແລະ ນາໍໃຊໂ້ຄງການກໍ່ສາ້ງຊນົລະປະທານເຊປຽນ 1.500 ເຮັກຕາ.

- ສ ົ່ງເສມີການປກູເຂ້ົາຢູເ່ຂດທົ່ງພຽງ, ປກູຢາງພາລາ ແລະ ຕ ົນ້ໄມອ້ດຸສາຫະກາໍເຈຍ.

- ລງົມກືໍ່ສາ້ງເຂື່ ອນໄຟຟ້າ ເຊຂະຫມານ1, ສາໍຫຼວດເຂື່ ອນໄຟຟ້າ ເຊປຽນ-ຫວ້ຍຊອຍ, ນ ໍາ້ກງົ1,

ນ ໍາ້ກງົ 2, ນ ໍາ້ກງົ 3, ເຊປຽນ-ເຊນ ໍາ້ນອ້ຍ

- ລງົມຂືດຸຄ ົນ້ບ່ໍຄາໍ ວງັຕດັ, ສາໍຫຼວດບ່ໍທອງແດງ, ບກົຊດິ, ຊນື, ສງັກະສີ.

- ກໍ່ສາ້ງເສ້ັນທາງ 18A ອດັຕະປື-ປະທມຸພອນ, ທາງ 1J ແລະ ຂວົເຊຂະຫມານ ອດັຕະປື-

ຊາຍແດນກາໍປເູຈຍ ແລະ ເສ້ັນທາງ ອດັຕະປື-ຈາໍປາສກັ; ອດັຕະປື-ເຊກອງ.

- ສາໍຫຼວດ ແລະ ປບັປງຸສະຫນາມບນິອດັຕະປື.

- ກໍ່ສາ້ງໂຮງຫມຂໍະຫນາດ 200 ຕຽງ.

- ສາ້ງລະບບົເຊື່ ອມໂຍງດາ້ນໂທລະຄມົກບັປະເທດຫວຽດນາມ

ສາລະວນັ:

- ສ ົ່ງເສມີການປກູເຂ້ົາ, ລຽ້ງສດັ, ພືດອດຸສາຫະກາໍ: ກາເຟ, ມນັຕ ົນ້, ມນັດາ້ງ, ສາລີ, ກວ້ຍ,

ຢາງພາລາ;
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- ກໍ່ສາ້ງຕະຫຼາດຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມ (ເມອືງສະຫມວ້ຍ) ແລະ ພດັທະນາເຂດອດຸສາ

ຫະກາໍປງຸແຕງ່ກະສກິາໍ;

- ສບືຕ່ໍກໍ່ສາ້ງໂຄງການແກງ້ຄອງຫຼວງ ເມອືງລະຄອນເພັງ;

- ກໍ່ສາ້ງເສ້ັນທາງ 15B (ສາລະວນັ-ນາປົ່ງ), ທາງ 1G (ແຍກ 15B-ຊາຍແດນສະຫວນັນະ

ເຂດ); ກໍ່ສາ້ງເສ້ັນທາງ 15A-ເມອືງຕຸມ້ລານ;

- ກໍ່ສາ້ງຕາຝ ັ່ງເຈື່ອນຕາມລາໍແມນ່ ໍາ້ຂອງ ແລະ ແມນ່ ໍາ້ເຊໂດນ;

- ຊອກຄ ົນ້ສາໍຫຼວດແຮທ່າດ ເຊ່ັນ: ແຮກ່ ົ່ວ, ດນິຂາວ, ຖາ່ນຫີນ, ເຫັຼກ, ທອງ, ຄາໍ;

- ສາໍເລັດການກໍ່ສາ້ງໂຮງງານຊມີງັ.

ເຊກອງ:

- ສ ົ່ງເສມີການເຮັດກະເສດສມຸຢູ່ 2 ເມອືງທາ່ແຕງ ແລະ ລະມາມ;

- ສ ົ່ງເສມີການລຽ້ງສດັແບບເປັນຟາມ;

- ສ ົ່ງເສມີການປກູກາເຟ ແລະ ປກູພືດທາດແປ້ງ ແລະ ພືດອດຸສາຫະກາໍເຊ່ັນ: ເຜືອກ, ມນັ,

ມນັຕ ົນ້, ຖ ົ່ວເຫືຼອງ, ຖ ົ່ວດນິ ແລະ ພືດຜກັ ເພ່ືອເປັນສິນຄາ້ສະຫນອງພາຍໃນ;

- ລງົມກືໍ່ສາ້ງຊນົລະປະທານເຊປຽນ-ເຊນ ໍາ້ນອ້ຍ;

- ກໍ່ສາ້ງເສ້ັນທາງເຊກອງ-ກະລຶມ; ເຊກອງ-ດາກຈງຶ-ຊາຍແດນຫວຽດນາມ;

- ຊຸກຍູກ້ານກໍ່ສາ້ງເຂື່ ອນໄຟຟ້າ: ຫວ້ຍລາໍພນັ, ເຊຂະຫມານ 4, ເຊກອງ 4, ເຊກອງ 5,

ເຊກອງ 3 ແລະ ຫວ້ຍດາກອເິມນິ;

- ຊຸກຍູກ້ານສາໍຫຼວດແຮທ່າດ ເຊ່ັນ: ແຮຄ່າໍ, ແຮບ່ກົຊດິ, ແຮເ່ຫັຼກ, ແຮຖ່າ່ນຫີນ;

- ສາໍຫຼວດ ແລະ ກໍ່ສາ້ງເສ້ັນທາງອອກສູຊ່າຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມ; ພດັທະນາການທອ່ງທຽ່ວ

ແບບທາໍມະຊາດ, ປະຫວດັສາດ ແລະ ວດັທະນະທາໍ.

4.2. ການພດັທະນາຕາມພມູສນັຖານ

1) ເຂດພດູອຍ ແລະ ເຂດຫາ່ງໄກສອກຫລີກ: ສມຸໃສແ່ກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກຕາມທິດເສມີ

ຂະຫຍາຍກາໍລງັແຮງງານພາຍໃນຂອງແຕລ່ະທອ້ງຖິ່ນຢາ່ງເຕັມສວ່ນ ສມົທບົກບັການນາໍໃຊງ້ບົປະ

ມານຂອງລດັຢາ່ງມປີະສິດທິຜນົ.

ສມຸໃສສ່າ້ງພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ, ຊວ່ຍຫນນູ ແລະ ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂທ່ີອາໍນວຍ

ໃຫແ້ກກ່ານຜະລິດ, ຍກົລະດບັຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດຂອງຄວົເຮອືນທກຸຍາກ, ເຂດທກຸຍາກ ເພ່ືອສາ

ມາດບນືຕວົດວ້ຍຕວົເອງ, ກາ້ວສູກ່ານຫລດຸພ ົນ້ອອກຈາກຄວາມທກຸຍາກ ແລະ ປບັປງຸຊວີດິການເປັນ

ຢູໃ່ຫດ້ຂີຶນ້ຢາ່ງຫມ ັນ້ຄງົ.

ສມຸໃສຈ່ດັສນັພມູລາໍເນົາ ແລະ ບອ່ນທາໍມາຫາກນິຄງົທ່ີຖາວອນໃຫປ້ະຊາຊນົ ໃນເຂດເປ້ົາ

ຫມາຍໂດຍສບືຕ່ໍດາໍເນນີການມອບດນິ-ມອບປ່າ ຕດິພນັກບັການຢດຸຕິການຖາງປ່າເຮັດໄຮເ່ລ່ືອນລອຍ

ຢາ່ງສິ້ນເຊງີດວ້ຍການຫນັໄປສູກ່ານຄຸມ້ຄອງປ່າໄມແ້ບບຍນືຍງົ ໂດຍມຄີວາມສມົດນຸລະຫວາ່ງການນາໍ

ໃຊ້ ແລະ ການປກົປກັຮກັສາ.
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ເສມີຂະຫຍາຍທາ່ແຮງດາ້ນທ່ີດນິເພ່ືອພດັທະນາກະສກິາໍເປັນສນິຄາ້ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ ຕ ົນ້ໄມອ້ດຸ

ສາຫະກາໍ, ຕ ົນ້ໄມກ້ນິຫມາກເພ່ືອຊມົໃຊພ້າຍໃນ ແລະ ສ ົ່ງອອກ, ປກູປ່າເພ່ືອເປັນວດັຖດຸບິຕດິພນັກບັ

ການອດຸສາ ຫະກາໍປງຸແຕງ່ທ່ີມເີຕັກໂນໂລຊທີນັສະໄຫມ.

ເອົາໃຈໃສພ່ດັທະນາແຫລງ່ທອ່ງທຽ່ວທາໍມະຊາດ ແລະ ວດັທະນະທາໍບນັດາເຜ່ົາ ເພ່ືອເສມີ

ຂະຫຍາຍມນູຄາ່ທາງດາ້ນຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ, ປະຫວດັສາດ, ວດັທະນະທາໍຂອງບນັດາເຂດ;

ພອ້ມດຽວກນັນ ັນ້ ກເໍປີດກວາ້ງການຄາ້ກບັບນັດາປະເທດໃກຄ້ຽງ.

2) ເຂດທົ່ງພຽງ: ສມຸໃສພ່ດັທະນາພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງຕາມທິດທນັສະໄຫມ ເພ່ືອຮບັໃຊກ້ານ

ຜະລິດ ແລະ ການຂນົສ ົ່ງສນິຄາ້ ໂດຍມກີານເຊື່ ອມຕ່ໍບນັດາເຂດ ແລະ ພາກພ້ືນ ແນໃສເ່ພ່ີມມນູຄາ່

ຜະລິດຕະພນັກະສກິາໍ ແລະ ຍກົສງູຄນຸນະພາບກະສິກາໍ, ລຽ້ງສດັ; ເອົາໃຈໃສວ່ຽກງານຄ ໍາ້ປະກນັທາງ

ດາ້ນສະບຽງອາຫານໃຫທ້ ົ່ວປະເທດດວ້ຍການຈດັວາງການຜະລິດຄນືໃຫມຕ່າມທິດຫລາກຫລາຍອາຊບີ

ແລະ ນາໍໃຊທ່ີ້ດນິຢາ່ງມປີະສດິທິຜນົ, ຕດິພນັກບັການຍກົສງູເຕັກໂນໂລຊ,ີ ປບັປງຸແນວພນັ ແລະ

ພດັທະນາອດຸສາຫະກາໍປງຸແຕງ່. ພດັທະນາບນັດາເຂດຜະລິດຜະລິດຕະພນັກະສິກາໍເປັນສນິຄາ້ຈດຸສມຸ

(ເຂ້ົາ, ຕ ົນ້ໄມອ້ດຸສາຫະກາໍ, ຕ ົນ້ໄມກ້ນິຫມາກ, ສດັນ ໍາ້...).

ສມຸໃສພ່ດັທະນາບນັດາຂະແຫນງອດຸສາຫະກາໍທ່ີມບີດົບາດເປັນຫວົຈກັແກດ່ງຶ, ຄຽງຄູກ່ບັການ

ເອົາໃຈໃສພ່ດັທະນາອດຸສາຫະກາໍທ່ີນາໍໃຊເ້ຕັກໂນໂລຊສີງູ ເພ່ືອປບັປງຸພ້ືນຖານການຜະລິດຕາມທິດ

ຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄຫມ.

ພດັທະນາຢາ່ງແຂງແຮງບນັດາຂະແຫນງການຕ ົນ້ຕໍ ແລະ ຂະແຫນງການສະຫນບັສະຫນນູ

ຕາ່ງໆເຊ່ັນ: ການເງນິ, ການທອ່ງທຽ່ວ, ການສກຶສາ, ສາທາລະນະສກຸ, ວທິະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຢີ,

ການບໍລິການທ່ີມມີນູຄາ່ເພ່ີມ ແລະ ປະສດິທິຜນົສງູ.

ເພ່ີມທະວກີານກໍ່ສາ້ງຊບັພະຍາກອນມະນດຸທ່ີມຄີນຸນະພາບສງູ ເພ່ືອຮອງຮບັຄວາມຕອ້ງການໃນ

ການພດັທະນາ ໂດຍສະເພາະບນັດາຂະແຫນງການປາຍແຫລມ.

3) ເຂດຊາຍແດນ:

ສມຸໃສພ່ດັທະນາເຂດຊາຍແດນ ໂດຍເລ່ີມຈາກການຄດັເລືອກເອົາຕວົເມອືງທ່ີສະພາບແວດ

ລອ້ມເອືອ້ອາໍນວຍ ໂດຍຖເືອົາເສ້ັນທາງຫຼວງແຫງ່ຊາດເປັນຍດຸທະສາດຫຼກັ, ປບັປງຸ ແລະ ຈດັສນັເຂດ

ຊານເມອືງຄນືໃຫມ;່ ດາໍເນນີຕາມຮບູແບບ 6 ປດັໃຈ ເຊ່ັນ: ເສ້ັນທາງ, ໄຟຟ້າ, ນ ໍາ້ປະປາ, ໄປສະນ,ີ

ໂທລະຄມົ ແລະ ລດົໂດຍສານ; ສາ້ງຕະຫຼາດໃຫເ້ປັນສນູກາງທາງດາ້ນການຄາ້ເພ່ືອເຕ້ົາໂຮມປະຊາ

ຊນົໃນເຂດຊານເມອືງ ແລະ ຊາຍແດນໃຫເ້ປັນກຸມ່ເປັນກອ້ນ. ສມຸໃສພ່ດັທະນາພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງເຂດ

ເສດຖະກດິຊາຍແດນທ່ີສາໍຄນັ ເຊ່ັນ: ຊຽງກກົ (ຊາຍແດນລາວ-ພະມາ້), ບ່ໍເຕັນ (ຊາຍແດນລາວ-

ຈນີ), ນ ໍາ້ກ ັນ່-ໄຕຈາງ (ຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດ ນາມ), ບ່ໍແຕນ (ຊາຍແດນລາວ-ໄທ), ເຂດດາ່ນພູ

ເກອື-ວງັຕດັ ຊາຍແດນ ລາວ-ກາໍປເູຈຍ-ຫວຽດນາມ ເພ່ືອສາ້ງເງ ື່ອນໃນການດາໍເນນີທລຸະກດິຂາເຂ້ົາ-

ຂາອອກ, ທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ການບໍລິການຂນົສ ົ່ງຜາ່ນແດນ. ໃຫບ້ລິູມະສດິພິເສດໃນການຍກົລະດບັ

ເສ້ັນທາງຫລວງເຊື່ ອມຕ່ໍກບັບນັດາດາ່ນຊາຍແດນ ແລະ ລະບບົເສ້ັນທາງອອກຫາດາ່ນຊາຍແດນຂຶນ້

ກບັເຂດສາມຫລຽ່ມພດັທະນາລາວ-ຫວຽດນາມ-ກາໍປເູຈຍ (ແຂວງສາລະວນັ, ອດັຕະປື, ເຊກອງ, ຈາໍ

ປາສກັ); ເຂດສາມລຽ່ມພດັທະນາລາວ-ໄທ-ກາໍປເູຈຍ (ແຂວງສາລະວນັ, ຈາໍປາສກັ). ຖາ້ມເີງ ື່ອນໄຂກໍ

ເອົາໃຈໃສກ່ໍ່ສາ້ງທາງລຽບຕາມຊາຍແດນ ເພ່ືອໃຫສ້າມາດຕດິຕາມກວດກາສະພາບຢາ່ງເປັນປກົກະຕິ
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ທງັເປັນການກະຕຸນ້ການພດັທະນາຢູເ່ຂດດ ັງ່ກາ່ວ. ພອ້ມດຽວກນັນ ັນ້, ກຕໍອ້ງຈດັສນັທຶນເຂ້ົາໃສກ່ານ

ພດັທະນາເຂດຫຍຸງ້ຍາກ, ເປີດກວາ້ງການແລກປ່ຽນຜາ່ນຊາຍແດນ, ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂໃຫແ້ກເ່ຂດທກຸ

ຍາກໃນການດາໍເນນີກດິຈະກາໍເພ່ືອສາ້ງລາຍຮບັເພ່ີມ, ເອົາໃຈໃສວ່ຽກງານສະຫວດັດກີານສງັຄມົ,

ຫລດຸຜອ່ນຄວາມແຕກໂຕນໃນການພດັທະນາທຽບກບັເຂດຕາ່ງໆ, ຊຸກດນັການພດັທະນາເສດຖະກດິ

ເຂດຫຍຸງ້ຍາກ, ປະຕບິດັຫນາ້ທ່ີພດັທະນາເສດຖະກດິຄຽງຄູກ່ບັການປກົປກັຮກັສາອາໍນາດອະທິປະໄຕ

ຂອງຊາດ.

4.3. ການພດັທະນາຕວົເມອືງ

1. ການຈດັວາງຈດຸສມຸຕວົເມອືງ:

ຖເືອົາເມອືງເທດສະບານເປັນຈດຸສມຸໃຈກາງພດັທະນາ ແລະ ຈດຸພບົເສ້ັນທາງຂອງເມອືງເປັນ

ຈດຸສມຸໃນການເຊື່ ອມໂຍງ. ວາງແຜນປບັປງຸລະບບົຕວົເມອືງ, ຈດັສນັທ່ີຢູອ່າໄສຄນືໃຫມໃ່ຫສ້ອດຄອ່ງ

ແລະ ເຫມາະສມົ. ພດັທະນາບນັດາຕວົເມອືງຕດິພນັກບັການຈດັວາງເຂດອດຸສາຫະກາໍ, ສນູກາງເສດ

ຖະກດິຂອງເຂດ. ສາ້ງຕວົເມອືງໃຫມ້ຫີລາຍຮບູຫລາຍສສີນັ. ເລ່ັງສາ້ງຕາຫນາ່ງການຄມົມະນາຄມົເຂດ

ຊານເມອືງ, ຊຸກຍູກ້ານພດັທະນາຕວົເມອືງນອ້ຍທ່ີມລີກັສະນະພິເສດໃນທກຸຮບູແບບໃຫກ້າຍເປັນລະ

ບບົຕວົເມອືງທ່ີເຫມາະສມົ. ສາ້ງໃຫມ້ຜີະລິດຕະພນັທ່ີເປັນເອກະລກັຂອງຕນົເອງ. ເຮັດໃຫຕ້ວົເມອືງ

ນອ້ຍກາຍເປັນບອ່ນຮອງຮບັຂອງການເຄື່ ອນຍາ້ຍກາໍລງັແຮງງານຢາ່ງພຽງພໍ, ຂະຫຍາຍການສາ້ງວຽກ

ເຮັດງານທາໍໃຫແ້ກປ່ະຊາຊນົໃນເຂດດ ັງ່ກາ່ວ, ຄຽງຄູກ່ນັນ ັນ້ ກຊຸໍກຍູສ້ ົ່ງເສມີກາໍລງັແຮງງານຊນົນະບດົ

ໃຫເ້ຂ້ົາສູຂ່ະແຫນງອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ການບໍລິການຫລາຍຂຶນ້. ການວາງແຜນພດັທະນາຕວົເມອືງ

ຕອ້ງເອົາໃຈໃສເ່ຖງິການຫຸຼດຜອ່ນຄວາມສຽ່ງ ແລະ ການປບັຕວົເຂ້ົາການດນິຟ້າອາກາດ.

Œ ພາກເຫນອື: ສາ້ງຫລວງພະບາງໃຫກ້າຍເປັນສນູກາງຂອງພາກເຫນອື, ສາ້ງເມອືງໄຊ

ແຂວງອດຸມົໄຊ, ເມອືງແປກ ແຂວງຊຽງຂວາງ ໃຫກ້າຍເປັນສນູກາງດາ້ນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ເປັນຈດຸ

ເຊື່ ອມໂຍງເພ່ືອນາໍໃຊທ່ີ້ຕ ັງ້ຂອງຕວົເມອືງເປັນທາ່ແຮງ ແລະ ສ ົ່ງຜນົປະໂຫຍດໄປສູຂ່ງົເຂດອື່ ນ. ພອ້ມ

ດຽວກນັນ ັນ້ ກລໍງົທຶນກໍ່ສາ້ງລະບບົຄມົມະນາຄມົ, ໄຟຟ້າ, ນ ໍາ້ປະປາ ແລະ ສາທາລະນະສກຸ ຢູບ່ນັດາ

ຕວົເມອືງປ່ິນອອ້ມທາ່ແຮງເຊ່ັນ: ເມອືງຊາໍເຫນອື (ແຂວງຫວົພນັ) ແລະ ເມອືງຜ ົງ້ສາລີ ດວ້ຍຫນາ້ທ່ີ

ເປັນສນູກາງທາງດາ້ນການເຜີຍແຜຂໍ່ມ້ນູຂາ່ວສານ, ຊມົໃຊຜ້ະລິດຕະພນັຂອງທອ້ງຖິ່ນ, ປະກອບສວ່ນ

ໃນການດດັສມົການເຄື່ ອນຍາ້ຍ ຂອງປະຊາຊນົເຂ້ົາໃນສນູກາງຂອບເຂດ ແລະ ສາ້ງຄວາມສມົດນຸໃນ

ການພດັທະນາ.

Œ ພາກກາງ: ຖເືອົານະຄອນຫລວງວຽງຈນັ ເປັນກາໍລງັໜນູໃນການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດ

ຖະກດິ ຄຽງຄູກ່ບັແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ເພ່ືອໃຫກ້າຍເປັນສນູກາງການຂະຫຍາຍຕວົຂອງພາກ, ຊຸກ

ຍູກ້ານລງົທຶນ, ເປີດກວາ້ງ ແລະ ຫນັເປັນທນັສະໄໝຂອງບນັດາຕວົເມອືງປ່ິນອອ້ມ ເຊ່ັນ: ເມອືງວຽງ

ຄາໍ (ແຂວງວຽງຈນັ), ປາກຊນັ (ແຂວງບໍລິຄາໍໄຊ), ທາ່ແຂກ (ແຂວງຄາໍມວ່ນ). ພອ້ມດຽວກນັ ກລໍງົ

ທຶນພດັທະນາບນັດາຕວົເມອືງ ທ່ີນອນຢູຕ່າມເສ້ັນທາງຕາເວັນອອກ-ຕາເວັນຕກົ ທ່ີຂຶນ້ກບັແຂວງ ສະ

ຫວນັນະເຂດ ເຊ່ັນ: ເມອືງອທຸມຸພອນ, ອາດສະພງັທອງ, ທາ່ພະລານໄຊ, ເມອືງພິນ ແລະ ເຊໂປນ.
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Œ ພາກໃຕ:້ ຖເືອົາປາກເຊ (ແຂວງຈາໍປາສກັ) ເປັນສນູກາງເສດຖະກດິ ແລະ ເຕັກນກິວທິະ

ຍາສາດ, ເປັນຂວົຕ່ໍຕ ົນ້ຕໍ ໃນການພວົພນັເສດຖະກດິກບັເຂດພາກກາງ, ພາກເໜືອ ແລະ ບນັດາປະ

ເທດໃກຄ້ຽງ. ລງົທຶນກໍ່ສາ້ງພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງບນັດາຕວົເມອືງປ່ິນອອ້ມ ເຊ່ັນ: ສາລະວນັ, ສາມກັຄີໄຊ,

ໄຊເສດຖາ (ແຂວງອດັຕະປື), ລະມາມ (ແຂວງເຊກອງ), ບນັດາຕວົເມອືງເປັນຂວົຕ່ໍໃນການພດັທະ

ນາລະຫວາ່ງສນູກາງພດັທະນາກບັບນັດາເຂດຜະລິດສນິຄາ້ ແລະ ຕະຫຼາດພາຍໃນ ເຊ່ັນ: ໄຊເສດ

ຖາ, ສາມກັຄີໄຊ (ແຂວງອດັຕະປື), ຄງົເຊໂດນ (ແຂວງສາລະວນັ), ທາ່ແຕງ (ແຂວງເຊກອງ), ປາກ

ຊອ່ງ, ປະທມຸພອນ (ແຂວງຈາໍປາສກັ).

2. ການພດັທະນາພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງຂອງເມອືງ, ການຈດັວາງເຂດເມອືງຊາຍແດນ ແລະ

ດາ່ນຊາຍແດນ:

ກາໍນດົ ແລະ ຈດັວາງຜງັເມອືງໃຫສ້ມົບນູ ໂດຍສະເພາະແມນ່ ການສະໜອງລະບບົນ ໍາ້ປະ

ປາ, ລະບບົກາໍຈດັນ ໍາ້ເປ້ືອນ, ຕາໜາ່ງໄຟຟ້າ, ໄປສະນໂີທລະຄມົ, ເສ້ັນທາງ, ຂວົ, ການຮກັສາຄວາມ

ສະອາດສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ການກາໍຈດັຂີເ້ຫຍືອ້ສິ່ ງເສດເຫືຼອ. ພອ້ມກນັນ ັນ້, ກເໍພ່ີມທະວວີຽກງານ

ກໍ່ສາ້ງສິ່ ງທ່ີຕດິພນັກບັການບໍລິການໃຫສ້ມົບນູແບບຂຶນ້.

ເລ່ັງໃສກ່ານພດັທະນາເມອືງ ແລະ ດາ່ນຊາຍແດນ ໂດຍເລ່ີມຈາກການຄດັເລືອກ ເອົາເມອືງ

ທ່ີມສີະພາບແວດລອ້ມທ່ີເອືອ້ອາໍນວຍ, ມກີານພດັທະນາໃນລະດບັໜ່ຶງ ແລະ ມສີະພາບເສດຖະກດິທ່ີ

ເຂັມ້ແຂງ ເປັນຈດຸສມຸແລວ້ຄອ່ຍໆຂະຫຍາຍອອກສູເ່ຂດອື່ ນ. ຖເືອົາເສ້ັນທາງຫຼວງແຫງ່ຊາດເປັນຍດຸ

ທະສາດຫຼກັ, ປບັປງຸ ແລະ ຈດັສນັເຂດຊານເມອືງຄືນໃໝ.່ ດາໍເນນີຕາມໂຄງການ ” 6 ປດັໄຈ ”

ເຊ່ັນ: ເສ້ັນທາງ, ໄຟຟ້າ, ນ ໍາ້ປະປາ, ໄປສະນ,ີ ລດົໂດຍສານ ແລະ ໂທລະສບັ. ເອົາໃຈໃສວ່ຽກງານ

ການສະໜອງຕາ່ງໆ, ໂດຍສະເພາະ ການສະໜອງໄຟຟ້າ ແລະ ການລະບາຍນ ໍາ້ໃນຂງົເຂດເທດ

ສະບານເມອືງ ແລະ ແຂວງ, ຊຸກຍູກ້ານພດັທະນາເຂດຊານເມອືງ, ເພ່ືອເຕ້ົາໂຮມປະຊາຊນົໃນເຂດ

ຊານເມອືງ ແລະ ເຂດຊາຍແດນ ໃຫຢູ້ເ່ປັນກຸມ່ກອ້ນ, ສາ້ງຕະຫຼາດເປັນສນູກາງທາງດາ້ນການຄາ້,

ເອົາໃຈໃສປ່ງຸແຕງ່ຜະລິດຕະພນັເພ່ືອສ ົ່ງອອກໄປສູຕ່ະຫຼາດຂອງຈນີ ແລະ ບນັດາປະເທດອາຊຽນ.

Œ ພາກເໜືອ: ພດັທະນາດາ່ນຕ ົນ້ຕໍ ເຊ່ັນ: ບ່ໍເຕັນ (ແຂວງຫຼວງນ ໍາ້ທາ), ຫວ້ຍຊາຍ-ຕ ົນ້ເຜ້ິງ

(ແຂວງບ່ໍແກວ້), ໜອງແຮດ (ແຂວງຊຽງຂວາງ), ແລະ ແກນ່ທາ້ວ (ແຂວງໄຊຍະບລີູ). ພດັທະນາ

ດາ່ນນ ໍາ້ເງນິ (ເມອືງເງນິ, ແຂວງໄຊຍະບລີູ), ດາ່ນນາແມວ (ແຂວງຫວົພນັ), ດາ່ນລານຕຍຸ ແລະ

ດາ່ນໄຕຈາ່ງ (ແຂວງຜ ົງ້ສາລີ) ໃຫເ້ປັນດາ່ນລະດບັຊາດ.

Œ ພາກກາງ: ພດັທະນາດາ່ນຕ ົນ້ຕໍ ເຊ່ັນ: ນ ໍາ້ພາວ (ເມອືງຄາໍເກດີ ແຂວງບໍລິຄາໍໄຊ), ນ ໍາ້

ເພ້ົາ, ທາ່ແຂກ (ແຂວງຄາໍມວ່ນ), ແດນສະຫວນັ (ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ), ພດັທະນາດາ່ນ ບາ້ນວງັ

(ແຂວງວຽງຈນັ) ໃຫເ້ປັນດາ່ນສາກນົ.

Œ ພາກໃຕ:້ ພດັທະນາດາ່ນ ວງັເຕ່ົາ-ຊອ່ງເມກັ (ແຂວງຈາໍປາສກັ) ແລະ ດາ່ນພເູກອື (ແຂວງ

ອດັຕະປື) ໃຫໄ້ດມ້າດຕະຖານ.

ເພ່ີມທະວກີານກໍ່ສາ້ງເຂດດາ່ນຊາຍແດນ ແລະ ດາ່ນສາກນົທ່ີສາໍຄນັຢູແ່ຂວງທ່ີມເີງ ື່ອນໄຂ,

ປບັປງຸເສ້ັນທາງເຂດຊາຍແດນ, ລະບບົໂຄງລາ່ງພ້ືນຖານ ເຊ່ັນ: ໄຟຟ້າ, ນ ໍາ້ປະປາ ແລະ ອື່ ນໆ.
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ກວດກາລະບບົການຈດັເກບັພາສີຊາຍແດນ, ລະບບົກວດຜາ່ນສນິຄາ້ຜາ່ນແດນ, ປບັປງຸລະບບົການ

ເຮັດວຽກໃຫວ້ອ່ງໄວ ແລະ ຊດັເຈນ, ໂດຍການນາໍໃຊເ້ທັກໂນໂລຊທ່ີີທນັສະໄຫມ ແລະ ຫຸຼດຜອ່ນຂ ັນ້

ຕອນການກວດກາສນິຄາ້, ພາຫະນະຜາ່ນເຂ້ົາ-ອອກ ຫນັໄປສູລ່ະບບົຜາ່ນປະຕດູຽວ ແລະ ສະຖານີ

ດຽວ.

4.4. ການສາ້ງບາ້ນພດັທະນາ ແລະ ເຂດຈດຸສມຸ

4.4.1. ການສາ້ງບາ້ນພດັທະນາ

ປະຕິບດັຍດຸທະສາດການພດັທະນາແບບມຈີດຸສມຸ, ສາ້ງກຸມ່ບາ້ນ ຫລື ເຂດທ່ີມເີງ ື່ອນໄຂ ແລະ

ມທີາ່ແຮງໄດປ້ຽບໃຫເ້ປັນເຂດກາໍລງັແຮງ ແລະ ເປັນຕວົເມອືງທນັສະໄຫມ ເພ່ືອສາ້ງພ້ືນຖານໃຫແ້ກ່

ການພດັທະນາເສດຖະກດິ, ໂດຍສະເພາະແມນ່ ເອົາໃຈໃສພ່ດັທະນາຂະແຫນງການຜະລິດ ແລະ ບໍ

ລິການທ່ີມມີນູຄາ່ເພ່ີມສງູ ແລະ ມຄີວາມສາມາດໃນການຂະຫຍາຍການຜະລິດ. ພອ້ມດຽວກນັນ ັນ້

ກລໍງົທຶນຢາ່ງເຫມາະສມົ ເພ່ືອຊຸກດນັການພດັທະນາເສດຖະກດິຢູບ່ນັດາເຂດທ່ີມກີານພດັທະນາຊກັຊາ້,

ໂດຍການສມຸໃສພ່ດັທະນາພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ ຄມົມະນາຄມົຊນົນະບດົ, ຊນົລະປະ

ທານ, ໄຟຟ້າ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ພ້ືນຖານສາທາລະນະສກຸ ເພ່ືອສາ້ງເງ ື່ອນໄຂສະດວກໃຫແ້ກກ່ານພດັ

ທະນາເສດຖະກດິ ແນໃສຍ່ກົສງູຄນຸນະພາບຊວີດິການເປັນຢູໃ່ຫແ້ກປ່ະຊາຊນົໃນເຂດດ ັງ່ກາ່ວໃຫດ້ຂີຶນ້.

ເສມີຂະຫຍາຍທາ່ແຮງ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດບ ົ່ມຊອ້ນຢູແ່ຕລ່ະເຂດໃນການຊວ່ຍເຫລືອ

ເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັ ທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ເພ່ືອສາ້ງຕ ັງ້ ແລະ ນາໍໃຊຢ້າ່ງມປີະສິດທິຜນົໃນການກໍ່ສາ້ງ,

ການຈດັສນັແຫລງ່ກາໍລງັແຮງ, ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມແຜນດາໍເນນີງານຂອງບນັດາໂຄງການ ເພ່ືອ

ບນັລເຸປ້ົາຫມາຍຂອງການພດັທະນາແຕລ່ະເຂດແຄວນ້ ແລະ ຂະແຫນງການ.

+ ການເຄື່ ອນຍາ້ຍ ແລະ ຈດັສນັພມູລາໍເນົາປະຊາຊນົ:

ຊຸກຍູສ້ ົ່ງເສມີການເຄື່ ອນຍາ້ຍປະຊາຊນົທ່ີຢູກ່ະແຈກກະຈາຍມາຢູເ່ຕ້ົາໂຮມກນັເປັນຈດຸສມຸ ເພ່ືອ

ແກໄ້ຂບນັຫາຄວາມທກຸຍາກ. ເລືອກເອົາເຂດທ່ີມເີງ ື່ອນໄຂສະດວກໃນການພດັທະນາລຽບຕາມເສ້ັນ

ທາງ ຫລື ເຂດທ່ີໃກກ້ບັຕວົເມອືງ (ຊານເມອືງ), ຍກົຍາ້ຍປະຊາຊນົຜູທ້ກຸຍາກທ່ີອາໄສຢາ່ງກະແຈກ

ກະຈາຍໃນເຂດພສູງູເຂ້ົາມາອາໄສໃນເຂດທ່ີກາໍນດົໄວ,້ ເພ່ືອປບັປງຸພ້ືນຖານການດາໍລງົຊວີດິໃຫດ້ຂີຶນ້,

ຊວ່ຍເຫລືອທາງດາ້ນວຊິາການປກູຝງັ, ລຽ້ງສດັ, ການພດັທະນາຫດັຖະກາໍ ແລະ ການບໍລິການການ

ທອ່ງທຽ່ວ ເພ່ືອເຮັດໃຫປ້ະຊາຊນົທ່ີຍກົຍາ້ຍເຂ້ົາມາອາໄສຕາມເຂດທ່ີກາໍນດົໄວ້ ສາມາດເຂ້ົາຮວ່ມຂະ

ບວນການພດັທະນາການຜະລິດ ແລະ ຫລດຸພ ົນ້ອອກຈາກຄວາມທກຸຍາກເທ່ືອລະກາ້ວ.

ສມຸທຶນເຂ້ົາໃນການປະຕິບດັນະໂຍບາຍ ແລະ ບນັດາໂຄງການບລິູມະສດິຂອງລດັຖະບານ,

ຊຸກຍູສ້ ົ່ງເສມີການພດັທະນາເຂດທ່ີທກຸຍາກກນັດານ ໂດຍການປບັປ່ຽນຮບູແບບການແກໄ້ຂຄວາມທກຸ

ຍາກຢາ່ງກະແຈກກະຈາຍມາເປັນຈດຸສມຸ. ຍາດແຍງ່ເອົາການຊວ່ຍເຫລືອຈາກອງົການສາກນົ ແລະ

ບນັດາປະເທດຕາ່ງໆ ເພ່ືອກໍ່ສາ້ງພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງຊນົນະບດົ, ຖເືອົາຫມູບ່າ້ນທກຸຍາກ ແລະ ກຸມ່ບາ້ນ

ທກຸຍາກເປັນຈດຸສມຸ ໃນການແກໄ້ຂບນັຫາຄວາມທກຸຍາກຢາ່ງສະຫມ ໍາ່ສະເຫມ.ີ

ເອົາໃຈໃສພ່ດັທະນາອດຸສາຫະກາໍໃນເຂດຊນົນະບດົ ໂດຍການນາໍໃຊທ້າ່ແຮງໄດປ້ຽບທາງ

ດາ້ນຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ການກະສິກາໍ ໄປຕາມທິດຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະ
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ໄຫມ, ພດັທະນາຕາມຮບູແບບ “ບໍລິສດັ+ແຮງງານ+ຕະຫລາດ“ ແລະ ຮບູແບບການສ ັ່ງຈອງລວ່ງ

ຫນາ້ ເພ່ືອເຮັດໃຫກ້າຍເປັນອດຸສາຫະກາໍ.

ພອ້ມດຽວກນັນ ັນ້ ກເໍອົາໃຈໃສຈ່ດັສນັພມູລາໍເນົາ ແລະ ອາຊບີຄງົທ່ີໃຫປ້ະຊາຊນົຕດິພນັກບັ

ການແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກຢາ່ງສະຫນດິແຫນນ້. ການຍກົຍາ້ຍປະຊາຊນົຜູທ້ກຸຍາກໄປຕ ັງ້ຖິ່ນຖານໃຫມ ່

ຕອ້ງມກີານສາໍຫລວດ, ວາງແຜນ ແລະ ກາໍນດົນະໂຍບາຍຢາ່ງລະອຽດຈະແຈງ້ ເພ່ືອຍກົລະດບັຊວີດິ

ການເປັນຢູຂ່ອງປະຊາຊນົໃຫນ້ບັມ ືນ້ບັດຂີຶນ້.

+ ສາ້ງຕ ັງ້ເຂດຜະລິດສິນຄາ້ກະສິກາໍ ຕດິພນັກບັອດຸສາຫະກາໍປງຸແຕງ່ ແລະ ໃຫບ້ລິູມະສິດ

ແກກ່ານຜະລິດເພ່ືອສ ົ່ງອອກ:

ຈດັສນັບນັດາເຂດຜະລິດເຂ້ົາທ່ີມສີະມດັຕະພາບສງູ, ເຂດປກູຕ ົນ້ໄມອ້ດຸສາຫະກາໍໄລຍະສ ັນ້,

ເຂດປກູຜກັປອດສານພິດ, ເຂດລຽ້ງສດັນ ໍາ້ຈດຸສມຸ ແລະ ເຂດລຽ້ງສດັຂະຫນາດໃຫຍຢ່າ່ງແທດເຫມາະ 

ໂດຍການນາໍໃຊທ້າ່ແຮງໄດປ້ຽບທາງດາ້ນຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ແຫລງ່ກາໍລງັແຮງຂອງແຕ່

ລະເຂດເພ່ືອຕອບສະຫນອງຄວາມຕອ້ງການໃນການຊມົໃຊພ້າຍໃນ ແລະ ຜະລິດເປັນສນິຄາ້ສ ົ່ງອອກ

ເປັນຕ ົນ້: ເຂ້ົາ, ກາເຟ, ຊີນ້, ປາ, ຜະລິດຕະພນັໄມ,້ ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົສມົທບົກບັການຂດຸຄ ົນ້ ແລະ

ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນປ່າໄມແ້ບບຍນືຍງົ ເພ່ືອສາ້ງແຫລງ່ວດັຖດຸບິໃຫແ້ກຂ່ະແຫນງອດຸສາຫະ

ກາໍປງຸແຕງ່ ໂດຍສະເພາະແມນ່ ການປງຸແຕງ່ເພ່ືອສ ົ່ງອອກ.

ສາ້ງຕ ັງ້ກຸມ່ບາ້ນຈດຸສມຸໃຫແ້ກກ່ານຈດັສນັທ່ີຢູອ່າໄສ ແລະ ສາ້ງວຽກເຮັດງານທາໍໃຫປ້ະຊາຊນົ,

ສາ້ງຕ ັງ້ຕວົເມອືງຊນົນະບດົທ່ີເປັນຈດຸສມຸໃຫມ້ຫີລາຍອາຊບີ, ດວ້ຍການເອົາໃຈໃສກ່ານພດັທະນາບນັ

ດາອາຊບີຫດັຖະກາໍທ່ີເປັນມນູເຊືອ້, ຊຸກຍູ້ ແລະ ສ ົ່ງເສມີກດິຈະກາໍທ່ີບ່ໍແມນ່ກະສິກາໍທ່ີມທີາ່ແຮງ ໂດຍ

ສະເພາະແມນ່ ອດຸສາຫະກາໍປງຸແຕງ່ ເພ່ືອສະຫນອງຄວາມຕອ້ງການພາຍໃນ ແລະ ສ ົ່ງອອກ ເພ່ືອ

ຫນັແຮງງານທ່ີເຮັດວຽກຢູໃ່ນກະສກິາໍຢູຊ່ນົນະບດົ ມາເຮັດວຽກໃນຂະແຫນງອດຸສາຫະກາໍ-ຫດັຖະກາໍ 

ແລະ ການບໍລິການ.

4.4.2. ການພດັທະນາເຂດຈດຸສມຸ

ເລ່ັງໃສພ່ດັທະນາ 6 ຈດຸສມຸ ຢູແ່ຂວງວຽງຈນັ (ກຸມ່ບາ້ນລອ່ງແຈງ້, ກຸມ່ບາ້ນເມອືງອອມ, ກຸມ່

ບາ້ນເມອືງອາ່ວ ເມອືງໄຊສມົບນູ ແລະ ກຸມ່ຜາລະແວກ ເມອືງຮ ົ່ມ), ແຂວງຊຽງຂວາງ (ກຸມ່ບາ້ນ

ສນັຫຼວງ ເມອືງພຄູນູ ແລະ ກຸມ່ບາ້ນນ ໍາ້ສຽມ ເມອືງຜາໄຊ) ແລະ ຈດຸສມຸຈາໍນວນໜ່ຶງຕື່ ມອກີຢູ່

ພາກໃຕ້ ໂດຍການສືບຕ່ໍຈດັສນັບາ້ນ, ກຸມ່ບາ້ນ ແລະ ສາ້ງອາຊບີຄງົທ່ີໃຫປ້ະຊາຊນົ; ກໍ່ສາ້ງພ້ືນຖານ

ໂຄງລາ່ງຈາໍນວນໜ່ຶງທ່ີຈາໍເປັນ ໂດຍສະເພາະແມນ່ ເສ້ັນທາງເຊື່ ອມຕ່ໍລະຫວາ່ງບາ້ນ, ກຸມ່ບາ້ນໃຫ້

ສາມາດທຽວໄດສ້ອງລະດູ ເພ່ືອສາ້ງເງ ື່ອນໄຂເອື້ອອາໍນວຍໃນການດາໍລງົຊວີດິຂອງປະຊາຊນົ; ຊຸກຍູ້

ແລະ ສ ົ່ງເສມີການຜະລິດເປັນສິນຄາ້ຂອງປະຊາຊນົ, ສາ້ງກຸມ່ບາ້ນ ແລະ ຄອບຄວົຕວົແບບໃນການ

ຜະລິດເປັນສນິຄາ້; ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຍກົລະດບັການສກຶສາ, ສາທາລະນະສກຸໃຫກ້ວາ້ງຂວາງ ແລະ

ທົ່ວເຖງິ; ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ອະນລຸກັມນູເຊືອ້ວດັທະນະທາໍອນັດງີາມຂອງຊາດ ແລະ ຂອງບນັດາເຜ່ົາ;

ບລູະນະ ແລະ ປບັປງຸກງົຈກັອາໍນາດການປກົຄອງຢູທ່ອ້ງຖິ່ນຮາກຖານໃຫມ້ຄີນຸນະພາບໃຫມ,່ ມີ

ຄວາມປອດໃສ.
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4.5. ການພດັທະນາເຂດເສດຖະກດິພິເສດ

ເພ່ືອເຮັດໃຫກ້ດົຫມາຍການລງົທຶນສະບບັໃຫມໄ່ດຮ້ບັການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ຜນັຂະ

ຫຍາຍຢາ່ງຕ ັງ້ຫນາ້, ດ ັງ່ນ ັນ້ ຄຽງຄູໄ່ປກບັການພດັທະນາຂະແຫນງການ ຕອ້ງມກີານພດັທະນາແບບ

ພິເສດໃນໄລຍະ 5 ປີຕ່ໍຫນາ້, ສມຸໃສບ່ນັດາເຂດເສດຖະກດິພິເສດທ່ີໄດຮ້ບັການສາ້ງຕ ັງ້ແລວ້ ແລະ

ສາ້ງສະພາບແວດລອ້ມທ່ີເອື້ອອາໍນວຍ ໃນການສາ້ງຕ ັງ້ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະໃຫບ້ນັດາເຂດອື່ ນໆ

ໃນທົ່ວປະເທດ ໂດຍຖເືອົາປະເທດອອ້ມຂາ້ງເປັນຕະຫຼາດທ່ີສາໍຄນັເພ່ືອດງຶດດູການລງົທຶນຂອງຕາ່ງປະ

ເທດເຂ້ົາລາວນບັມ ືນ້ບັຫຼາຍຂຶນ້; ເອົາໃຈໃສສ່າ້ງ ແລະ ພດັທະນາອດຸສາຫະກາໍປງຸແຕງ່ຜະລິດຕະພນັ

ເພ່ືອສ ົ່ງອອກເປັນຕ ົນ້ຕໍ, ສາ້ງ ແລະ ປບັປງຸລະບບົການຄາ້ທາງເອເລັກໂທຣນກິ (E-Commerce)

ເພ່ືອຊຸກຍູຜ້ະລິດຕະພນັສນິຄາ້ສ ົ່ງອອກຂອງລາວສາມາດແຂງ່ຂນັໃນຕະຫຼາດສາກນົໄດ້ ໂດຍສະເພາະ

ແມນ່ກບັ ສປ ຈນີ, ສສ ຫວຽດນາມ, ໄທ ແລະ ບນັດາປະເທດອາຊຽນອື່ ນໆ.

ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ເຊ່ັນ:

 ພດັທະນາເຂດເສດຖະກດິພິເສດ ບ່ໍເຕັນ ແຂວງຫຼວງນ ໍາ້ທາ: ໃຫເ້ປັນເຂດການຄາ້ທ່ີມ ີ

ການສ ົ່ງອອກໂດຍພ້ືນຖານ ເພ່ືອດງຶດດູນກັທລຸະກດິຈນີ ແລະ ນກັລງົທຶນຕາ່ງປະເທດອື່ ນໆ ເຂ້ົາມາ

ລງົທຶນຢູເ່ຂດດ ັງ່ກາ່ວ. ສ ົ່ງເສມີກດິຈະກາໍການສ ົ່ງອອກເພ່ືອສາ້ງລາຍຮບັເປັນເງນິຕາຕາ່ງປະເທດ ແລະ

ສນິຄາ້ສ ົ່ງອອກຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດ ສປ ຈນີ ແລະ ປະເທດອື່ ນໆ ເພ່ືອຊຸກຍູພ້າກ

ເຫນອືຂອງລາວ ມກີານພດັທະນາໄວ ແລະ ດຂີຶນ້.

 ພດັທະນາເຂດເສດຖະກດິພິເສດ ຕ ົນ້ເຜ້ິງ ແຂວງບ່ໍແກວ້: ຢາ່ງຮອບດາ້ນ ເພ່ືອເຮັດໃຫ້

ເຂດດ ັງ່ກາ່ວ ເປັນສນູກາງທາງອດຸສາຫະກາໍ-ການຄາ້, ການເງນິ, ການບໍລິການ, ການທອ່ງທຽ່ວ

ແລະ ເປັນເຂດການຜະລິດສນິຄາ້ເພ່ືອສ ົ່ງອອກ ຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດຕາ່ງປະເທດ ພອ້ມ

ທງັພດັທະນາເປັນຕວົເມອືງໃຫມທ່ນັສະໄຫມ ເພ່ືອຊຸກຍູກ້ານພດັທະນາເຂດພາກເຫນອືໃຫໄ້ວຂຶນ້.

 ພດັທະນາເຂດເສດຖະກດິພິເສດ ສະຫວນັ-ເຊໂນ: ໃຫເ້ປັນສນູກາງແຫງ່ການຮວ່ມມທືາງ

ດາ້ນເສດຖະກດິ, ອດຸສາຫະກາໍ-ການຄາ້, ການເງນິ, ການບໍລິການ ແລະ ການພດັທະນາດາ້ນເຕັກ

ໂນໂລຊທ່ີີທນັສະໄຫມ ໂດຍນາໍໃຊທ້າ່ແຮງທາງດາ້ນທ່ີຕ ັງ້ ໃນການເປັນທາງຜາ່ນຂອງອະນພຸາກພ້ືນ

ແນໃສເ່ຊື່ ອມໂຍງເສດຖະກດິຂອງຊາດເຂ້ົາກບັເສດຖະກດິຂອງພາກພ້ືນ ແລະ ສາກນົ. ເພ່ືອເປັນແຫຼງ່

ສະໜອງວຽກເຮັດງານທາໍ ແລະ ຝຶກອບົຮມົໃຫແ້ກພ່ະນກັງານ, ກາໍມະກອນໃຫມ້ຄີວາມຮູ,້ ຄວາມສາ

ມາດ, ຖອດຖອນບດົຮຽນ ແລະ ປະສບົການດາ້ນການບໍລິຫານ ແລະ ຄວາມຊາໍນານງານລະດບັສງູ

ປະກອບສວ່ນໃຫແ້ກກ່ານຍກົລະດບັຊວີດິການເປັນຢູທ່າງດາ້ນວດັຖຸ ແລະ ຈດິໃຈຂອງປະຊາຊນົບນັ

ດາເຜ່ົາໃຫດ້ຂີຶນ້ເທ່ືອລະກາ້ວ.

 ພອ້ມດຽວກນັນ ັນ້ ໃນແຜນການ 5 ປີ 2011-2015 ສູຊ້ນົສາ້ງສະພາບແວດລອ້ມທ່ີເອືອ້

ອາໍນວຍໃນເຂດທ່ີມເີງ ື່ອນໄຂ ເພ່ືອສາ້ງເປັນເຂດເສດຖະກດິພິເສດຕື່ ມອກີ ເຊ່ັນ: ເຂດເສດຖະກດິພິ

ເສດທ່ີຈາໍປາສກັ, ທາ່ແຂກ (ແຂວງຄາໍມວ່ນ), ແຂວງຫວົພນັ ແລະ ແຂວງໄຊຍະບລີູ..

ນອກຈາກການພດັທະນາເຂດເສດຖະກດິພິເສດແລວ້ ມຄີວາມຈາໍເປັນຕອ້ງໄດພ້ດັທະນາເຂດ

ເສດຖະກດິສະເພາະຕື່ ມອີກ ເພ່ືອເປັນພ້ືນຖານໃຫແ້ກກ່ານພດັທະນາເຂດແຄວນ້, ໃນນ ັນ້ ເອົາໃຈໃສ່
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ສາ້ງໃຫເ້ປັນສວນອດຸສາຫະກາໍທ່ີນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ເຂດຮວ່ມມເືສດຖະກດິຊາຍແດນ ຫືຼ ສນູ

ການຄາ້ຊາຍແດນແຫງ່ໃຫມ ່ ຢູ່ ເມອືງແກນ່ທາ້ວ ແຂວງໄຊຍະບລີູ, ເມອືງຫນອງແຮດ ແຂວງຊຽງ

ຂວາງ, ເມອືງຄາໍເກດີ ແຂວງບໍລິຄາໍໄຊ, ເມອືງທາ່ແຂກ ແຂວງຄາໍມວ່ນ, ເຂດການຄາ້ເສລີແດນ

ສະຫວນັ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ແລະ ແຂວງຈາໍປາສກັ ເພ່ືອເປັນການດງຶດດູນກັລງົທຶນ ຈາກບນັ

ດາປະເທດແຖບອາຊຕີາເວັນອອກສຽ່ງໃຕ້ ແລະ ບນັດາປະເທດທ່ີພດັທະນາແລວ້ ໂດຍນາໍໃຊທ້າ່

ແຮງທາງດາ້ນຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ເພ່ືອພດັທະນາອດຸສາຫະກາໍປງຸແຕງ່ຜະລິດຕະພນັທ່ີເປັນ

ເອກະລກັ ແລະ ສາມາດແຂງ່ຂນັ ເພ່ືອສ ົ່ງອອກຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດອາຊຽນ ແລະ

ຕະຫຼາດສາກນົ. ນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທງັພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ເພ່ືອພດັທະນາອດຸສາຫະກາໍ

ເບົາ ແລະ ສນິຄາ້ໃຊສ້ອຍປະຈາໍວນັ ເພ່ືອຕອບສະຫນອງຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດພາຍໃນ.

ເອົາໃຈໃສເ່ຂດສາມຫຼຽ່ມພດັທະນາ ລາວ-ຫວຽດນາມ-ກາໍປເູຈຍ (CLV):

 ສາ້ງເຂດຮວ່ມມເືສດຖະກດິຊາຍແດນ ລາວ-ຫວຽດນາມ ຢູ່ ພເູກືອ້ ແຂວງອດັຕະປື ໃຫ້

ເປັນເຂດການຄາ້ຊາຍແດນທ່ີມກີານສ ົ່ງອອກເປັນພ້ືນຖານ ແລະ ເປັນຕະຫຼາດທລຸະກດິສະເພາະ ເພ່ືອ

ດງຶດດູນກັລງົທຶນ ຈາກ ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ປະເທດອື່ ນໆ ເຂ້ົາມາລງົທຶນຢູເ່ຂດດ ັງ່ກາ່ວ. ພດັທະ

ນາກດິຈະກາໍການສ ົ່ງອອກ ເພ່ືອສາ້ງລາຍຮບັເປັນເງນິຕາຕາ່ງປະເທດ ແລະ ສະຫນອງສິນຄາ້ສ ົ່ງອອກ

ຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດຫວຽດນາມ ແລະ ປະເທດອື່ ນໆ.

 ພດັທະນາເຂດດາ່ນຊາຍແດນ ດາກຕະອອກ ໃຫເ້ປັນເຂດເສດຖະກດິພິເສດ ໂດຍອາໄສ

ທາ່ແຮງຂອງດາ່ນສາກນົ ແລະ ເຂດພດັທະນາອດຸສາຫະກາໍ ຢູ່ ເມອືງດາກຈງຶ ແລະ ມເີສ້ັນທາງທ່ີ

ສ ັນ້ໃນການອອກສູທ່າ່ເຮອືດານງັ ສສ ຫວຽດນາມ, ສາ້ງເຂດດ ັງ່ກາ່ວ ເພ່ືອດງຶດດູການລງົທຶນ ຈາກ

ຕາ່ງປະເທດ, ກໍ່ສາ້ງລະບບົບໍລິການການທອ່ງທຽ່ວທ່ີມເີອກະລກັຂອງທອ້ງຖິ່ນ ແລະ ເຂດການຜະ

ລິດສິນຄາ້ ເພ່ືອສ ົ່ງອອກຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດຕາ່ງປະເທດ ເພ່ືອຊຸກຍູໃ້ຫເ້ຂດສາມຫຼຽ່ມ

ພດັທະນາມກີານພດັທະນາໄວຂຶນ້.

 ສາ້ງເຂດຮວ່ມມເືສດຖະກດິຊາຍແດນ ຫືຼ ສນູການຄາ້ຊາຍແດນແຫງ່ໃຫມ ່ ຢູ່ ເມອືງສະ

ຫມວ້ຍ ແຂວງສາລະວນັ ເພ່ືອດງຶດດູນກັລງົທຶນຈາກຕາ່ງປະເທດ ເຂ້ົາໃນຂະແຫນງອດຸສາຫະກາໍປງຸ

ແຕງ່ຜະລິດຕະພນັທ່ີເປັນເອກະລກັ ແລະ ສາມາດແຂງ່ຂນັໄດ;້ ເອົາໃຈໃສຜ່ະລິດສິນຄາ້ໃຊສ້ອຍປະ

ຈາໍວນັ ເພ່ືອຕອບສະຫນອງຄວາມຕອ້ງການຂອງເຂດສາມຫຼຽ່ມພດັທະນາ ແລະ ພາຍໃນປະເທດ,

ພອ້ມທງັ ສ ົ່ງເສມີການສ ົ່ງອອກຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດອາຊຽນ.

 ສາ້ງເຂດ ເມອືງພວູງົ ແຂວງອດັຕະປື ເປັນເຂດຮວ່ມມເືສດຖະກດິຊາຍແດນ ລາວ-ກາໍ

ປເູຈຍ ໂດຍເນັນ້ເອົາການຄາ້ຊາຍແດນ ແລະ ການສ ົ່ງອອກເປັນພ້ືນຖານ, ດງຶດດູນກັລງົທຶນ ຈາກກາໍ

ປເູຈຍ, ຫວຽດນາມ ແລະ ປະເທດອື່ ນໆ ເຂ້ົາມາພດັທະນາອດຸສາຫະກາໍການຜະລິດສາໍລບັສ ົ່ງອອກ

ທ່ີລາວມທີາ່ແຮງ ແລະ ໄດປ້ຽບ ເພ່ືອຕອບສະຫນອງຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດຕາ່ງປະເທດ ໂດຍ

ສະເພາະແມນ່ ກາໍປເູຈຍ.
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ມາດຕະການ:

 ປບັປງຸ ແລະ ຍກົລະດບັຄນຸນະພາບ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງລະບບົຄຸມ້ຄອງບໍລິຫານ

ໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງ ແລະ ທນັສະໄຫມ, ສ ົ່ງເສມີການນາໍໃຊເ້ຕັກໂນໂລຊຂີາ່ວສານທ່ີກາ້ວໜາ້ ເຂ້ົາ

ໃນວຽກງານການຄຸມ້ຄອງບໍລິຫານ.

 ເພ່ີມທະວກີານໂຄສະນາຂນົຂວາຍດງຶດດູການລງົທຶນ ຢາ່ງກວາ້ງຂວາງ ດວ້ຍຫຼາຍວທີິ

ໂດຍສມຸໃສໂ່ຄສະນາທາງສື່ ມວນຊນົ, ສື່ ສິ່ ງພິມ ແລະ ສື່ ເອເລັກໂທຣນກິ; ໂຄສະນາເຜີຍແຜຜ່າ່ນທາງ

ສະຖານທດູ, ສະຖານກງົສນູທ່ີປະຈາໍຢູຕ່າ່ງປະເທດ ແລະ ບນັດາໜວ່ຍງານຂອງລດັ, ນອກນ ັນ້ ກໍ

ເຜີຍແຜໃ່ນເວທີກອງປະຊຸມສາໍມະນາ, ງານວາງສະແດງສນິຄາ້ ແລະ ກດິຈະກາໍຕາ່ງໆ ຊຶ່ ງຜາ່ນ

ການຮວ່ມມກືບັບນັດາປະເທດໃນອະນພຸາກພ້ືນ, ອງົການຈດັຕ ັງ້ສາກນົ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິ ຫືຼ

ການພບົປະກບັນກັລງົທຶນໂດຍກງົ ເພ່ືອສາ້ງໂອກາດໃນການສ ົ່ງເສມີການລງົທຶນ.

 ສາ້ງສະພາບແວດລອ້ມທ່ີເອືອ້ອາໍນວຍໃຫແ້ກກ່ານລງົທຶນ ໂດຍການສມຸໃສພ່ດັທະນາພ້ືນ

ຖານໂຄງລາ່ງ, ລະບບົສາທາລະນປູະໂພກ, ລະບບົບາໍບດັນ ໍາ້ເປ້ືອນ, ສິ່ ງເສດເຫືຼອ; ສາ້ງກາໍລງັແຮງ

ງານໃຫໄ້ດທ້ງັປະລິມານ ແລະ ຄນຸນະພາບ.

 ພດັທະນາຂດີຄວາມສາມາດຂອງພະນກັງານ ແລະ ບກຸຄະລາກອນໃຫສ້ງູຂຶນ້, ພອ້ມທງັ

ປບັປງຸກນົໄກການບໍລິການຂອງເຂດໃຫເ້ປັນລະບບົຄອ່ງຕວົ ເພ່ືອໃຫກ້ານບໍລິການແກຜູ່ລ້ງົທຶນຢາ່ງມ ີ

ປະສິດທິພາບ ແລະ ເປັນທ່ີປະທບັໃຈ.

 ຮບັປະກນັການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ ໂດຍເອົາການພດັທະນາເຂດດ ັງ່ກາ່ວ ຕດິພນັກບັ

ການພດັທະນາສງັຄມົ ແລະ ການປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ໂດຍການເອົາໃຈໃສຢ່າ່ງຈງິຈງັສກຶ

ສາຜນົກະທບົທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ກອ່ນຈະພິຈາລະນາອະນມຸດັໂຄງການລງົທຶນຕ ັງ້ແຕຫ່ວົທີ; ຊຸກຍູ້

ຂະແໜງການຜະລິດທ່ີບ່ໍສ ົ່ງຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ, ສ ົ່ງເສມີການນາໍໃຊເ້ຕັກໂນໂລຊທ່ີີສະອາດ, ສ ົ່ງ

ເສມີການສາ້ງເຂດສຂີຽວ, ບາໍບດັນ ໍາ້ເປ້ືອນ ແລະ ສິ່ ງເສດເຫືຼອໃນເຂດອດຸສາຫະກາໍ.

5. ການພດັທະນາຂງົເຂດລດັ

ເສມີຂະຫຍາຍລດັປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊນົ, ສາ້ງລດັແຫງ່ກດົໝາຍຂອງປະຊາຊນົໂດຍປະຊາ

ຊນົ ແລະ ເພ່ືອປະຊາຊນົ ໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັການພດັທະນາເສດຖະກດິຕາມກນົໄກຕະຫຼາດ ແລະ

ເຊື່ ອມໂຍງກບັສາກນົ, ປບັປງຸ ແລະ ປະຕິບດັການແບງ່ຂ ັນ້ຄຸມ້ຄອງລະຫວາ່ງສນູກາງ ແລະ ທອ້ງ

ຖິ່ນ ແລະ ລະຫວາ່ງຂະແໜງການຂອງສນູກາງ, ລະຫວາ່ງສາຍຕ ັງ້-ສາຍຂວາງ ແລະ ມອບຄວາມ

ຮບັຜິດຊອບໃຫອ້ງົການປກົຄອງຢູຂ່ ັນ້ທອ້ງຖິ່ນໃຫຈ້ະແຈງ້ ໂດຍປະຕິບດັຕາມທິດສນູກາງເຮັດໜາ້ທ່ີຄຸມ້

ຄອງມະຫາພາກ (ປບັປງຸ, ສາ້ງກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕາ່ງໆ; ກາໍນດົນະໂຍບາຍ ແລະ

ຍດຸທະສາດການພດັທະນາລະດບັປະເທດ, ອອກລະບຽບການຄຸມ້ຄອງລດັ-ຄຸມ້ຄອງສງັຄມົ...), ລດັ

ເອົາໃຈໃສບໍ່ລິການປະຊາຊນົໃຫມ້ຄີວາມສະດວກ, ວອ່ງໄວ ແລະ ແທດຕວົຈງິ; ສາໍລບັທອ້ງຖິ່ນແມນ່

ສາ້ງໃຫແ້ຂວງເປັນຫວົໜວ່ຍຍດຸທະສາດ, ເມອືງເປັນຫວົໜວ່ຍເຂັມ້ແຂງຮອບດາ້ນ, ບາ້ນເປັນຫວົ

ໜວ່ຍຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ.
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5.1. ອງົການນຕິິບນັຍດັ:

– ທິດທາງ:

ເພ່ີມຄວາມສກັສິດຂອງກດົໝາຍ ແລະ ເສມີຂະຫຍາຍຄວາມເປັນປຶກແຜນ່ຂອງອງົການໃນ

ອາໍນາດລດັໃຫໜ້ກັແໜນ້ເຂັມ້ແຂງກວາ່ເກົ່ າ. ເພ່ີມທະວພີາລະບດົບາດຂອງອງົການຕວົແທນແຫງ່ສດິ

ອາໍນາດ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊນົບນັດາເຜ່ົາໃຫໜ້ກັແໜນ້ເຂັມ້ແຂງ ເພ່ືອພິຈາລະນາຮບັ

ຮອງເອົາກດົໝາຍໃຫຄ້ອ່ງຕວົ ແລະ ມຄີນຸນະພາບຫຼາຍຂຶນ້; ປະຕິບດັພາລະບດົບາດຕດິຕາມກວດ

ກາໃຫແ້ຂງແຮງ, ມຈີດຸສມຸ ແລະ ແທດເຖງິ ເພ່ີມທະວກີານລງົພບົປະໃກສ້ິດຕດິແທດປະຊາຊນົຢູ່

ເຂດເລືອກຕ ັງ້ຕາ່ງໆ; ເພ່ີມທະວກີານປະສານສມົທບົລະຫວາ່ງອງົການຕວົແທນແຫງ່ສດິອາໍນາດ ແລະ

ຜນົປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊນົ; ເສມີຂະຫຍາຍການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົໃນການຕດິຕາມກວດກາ

ການຄຸມ້ຄອງລດັ-ຄຸມ້ຄອງສງັຄມົ ຂອງບນັດາອງົການຈດັຕ ັງ້ລດັ.

ອງົການກວດສອບແຫງ່ລດັ ມພີາລະບດົບາດໃນການກວດກາ ແລະ ກວດສອບການເຄື່ ອນ

ໄຫວຂອງອງົການບໍລິຫານລດັ, ທງັເປັນເຈົາ້ການໃນການຄ ົນ້ຄວ້າ ແລະ ນາໍສະເໜີວທີິການແກໄ້ຂບນັ

ຫາຕາ່ງໆ ແກລ່ດັຖະບານໃຫທ້ນັກບັສະພາບການ.

– ຄາດໝາຍຕ ົນ້ຕໍ:

ສບຶຕ່ໍເພ່ີມທະວບີດົບາດ ແລະ ຍກົສງູຄວາມສາມາດໃນການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານຂອງສະພາ

ແຫງ່ຊາດໃຫມ້ປີະສດິທິຜນົຂຶນ້ດວ້ຍການ:

 ສບຶຕ່ໍປບັປງຸກງົຈກັການຈດັຕ ັງ້ ຂອງສະພາແຫງ່ຊາດໃຫສ້ມົຄູກ່ບັທ່ີຕ ັງ້, ພາລະບດົບາດ

ຂອງຕນົ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ການປບັປງຸການຈດັຕ ັງ້ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານຂອງຄະນະສະມາຊກິ

ສະພາແຫງ່ຊາດປະຈາໍເຂດເລືອກຕ ັງ້, ຫອ້ງວາ່ການສະພາແຫງ່ຊາດ ແລະ ຫອ້ງວາ່ການສະພາແຫງ່

ຊາດປະຈາໍເຂດເລືອກຕ ັງ້ໃຫມ້ຄີນຸນະພາບສງູຂຶນ້ກວາ່ເກົ່ າ.

 ຍກົສງູຄວາມສາມາດຂອງສະພາແຫງ່ຊາດ ກໍ່ຄືສະມາຊກິສະພາແຫງ່ຊາດໃນການພິຈາ

ລະນາ, ຕກົລງົບນັຫາພ້ືນຖານຂອງປະເທດຊາດທ່ີນາໍເຂ້ົາພິຈາລະນາໃນກອງປະຊຸມສະພາແຫງ່ຊາດ

ແຕລ່ະຄ ັງ້ໃຫແ້ທດຕວົຈງິ, ມຄີນຸນະພາບ, ສາມາດຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໄດ້ ແລະ ເຊື່ ອມໂຍງດາ້ນເສດ

ຖະກດິກບັສາກນົ.

 ເພ່ີມທະວບີດົບາດການຕດິຕາມກວດກາ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັລດັຖະທາໍມະນນູ ແລະ ກດົ

ໝາຍ ຢູໃ່ນບນັດາອງົການຈດັຕ ັງ້ລດັ ຢາ່ງມຈີດຸສມຸ ຖກືກບັບນັຫາທ່ີສງັຄມົຕ ັງ້ຂຶນ້, ພອ້ມທງັຕດິຕາມ

ຊຸກຍູກ້ານແກໄ້ຂຜນົຂອງການຕິດຕາມກວດກາໃນແຕລ່ະບນັຫາໃຫມ້ຄີວາມຫນັປ່ຽນຢາ່ງຕ ັງ້ໜາ້.

 ສາ້ງກນົໄກ, ລະບຽບການ ເພ່ືອເພ່ີມທະວກີານປະສານງານລະຫວາ່ງສະພາແຫງ່ຊາດ,

ຄະນະສະມາຊກິສະພາແຫງ່ຊາດປະຈາໍເຂດເລືອກຕ ັງ້ກບັຂະແໜງການອງົການຈດັຕ ັງ້ລດັ, ແນວລາວ

ສາ້ງຊາດ, ອງົການຈດັຕ ັງ້ມະຫາຊນົຢູສ່ນູກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນ ເພ່ືອຮບັປະກນັການປະຕບິດັສດິ, ໜາ້

ທ່ີຂອງແຕລ່ະອງົການຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນກດົໝາຍ.

– ໂຄງການຈດຸສມຸ:

 ໂຄງການຍກົລະດບັຄວາມຮູດ້າ້ນກດົໝາຍໃຫແ້ກສ່ະມາຊກິສະພາແຫງ່ຊາດ.

 ໂຄງການປບັປງຸກນົໄກການປະສານງານ ໃນການແກໄ້ຂຄາໍຮອ້ງຂໍຄວາມເປັນທາໍຂອງປະ

ຊາຊນົ.



195

 ໂຄງການສກຶສາກຽ່ວກບັວທີິການ ແລະ ຂອບເຂດການໂຄສະນາເຜີຍແຜກ່ດົໝາຍໃຫເ້ຂ້ົາ

ສູຊ່ວີດິຕວົຈງິຂອງສງັຄມົ.

 ໂຄງການສາ້ງເງ ື່ອນໄຂໃຫປ້ະຊາຊນົມສີວ່ນຮວ່ມໃນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ວທີິການ

ສະໜອງຂໍມ້ນູໃຫແ້ກສ່ະມາຊກິສະພາແຫງ່ຊາດ ແລະ ໂຄງການອື່ ນໆ.

– ມາດຕະການ:

 ເພ່ີມທະວກີານສາ້ງ, ຝຶກອບົຮມົຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມຮບັຜິດຊອບ

ຂອງພະນກັງານການຂ ັນ້ສງູ, ພະນກັງານລດັຖະກອນຕ່ໍການບໍລິການຮບັໃຊປ້ະຊາຊນົ, ສາ້ງໃຫເ້ຂົາ

ເຈົາ້ມເີງ ື່ອນໄຂປະກອບສວ່ນພດັທະນາຫຼາຍຂຶນ້.

 ປບັປງຸ ແລະ ສາ້ງກນົໄກຕດິຕາມກວດກາຂອງສະພາແຫງ່ຊາດ ຕ່ໍອງົການລດັຖະບານ,

ອງົການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ນ, ອງົການຍຕຸິທາໍ, ທະນາຍຄວາມ, ໄອຍະການ ແລະ ເພ່ີມທະວີ

ການກວດກາຂອງປະຊາຊນົຕ່ໍສະມາຊກິສະພາ, ຄະນະສະມາຊກິສະພາແຫງ່ຊາດໃນເຂດເລືອກຕ ັງ້.

5.2. ອງົການບໍລິຫານ:

– ທິດທາງ:

ປບັປງຸອງົການບໍລິຫານຕາມທິດກະທດັຮດັ, ສມົເຫດສມົຜນົ ແລະ ມປີະສິດທິພາບ ໂດຍ

ສະເພາະແມນ່ການປບັປງຸກງົຈກັການຈດັຕ ັງ້ຂອງບນັດາກະຊວງ, ອງົການຢູສ່ນູກາງໃຫສ້າມາດປະຕິ

ບດັພາລະບດົບາດໄດຢ້າ່ງຄອ່ງຕວົ, ກງົຈກັຢູທ່ອ້ງຖິ່ ນໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງ ແລະ ເປັນເຈົາ້ການໃນ

ການປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຢູທ່ອ້ງຖິ່ນຕນົ. ເອົາໃຈໃສພ່ດັທະນາຖນັແຖວພະນກັ

ງານດວ້ຍການສາ້ງ, ບາໍລງຸຍກົລະດບັຄວາມຮູ,້ ຄວາມສາມາດໃຫຮ້ອບດາ້ນ ເປັນຕ ົນ້ ແມນ່ດາ້ນ

ການເມອືງ, ການປກົຄອງ, ວຊິາການ, ຈນັຍາບນັ ແລະ ຈນັຍາທາໍ ເພ່ືອປກົປ້ອງສດິຜນົປະໂຫຍດ

ອນັຊອບທາໍຂອງພນົລະເມອືງ.

– ຄາດໝາຍຕ ົນ້ຕໍ:

 ປບັປງຸກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍລດັຖະບານ, ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ນ, ກດົໝາຍ

ວາ່ດວ້ຍລດັຖະກອນ ແລະ ລະບຽບການອື່ ນໆ ທ່ີກຽ່ວຂອງເພ່ືອເປັນບອ່ນອງີໃນການຄຸມ້ຄອງລດັ, ຄຸມ້

ຄອງສງັຄມົ.

 ສູຊ້ນົຫນັລະບຽບລດັຖະກອນໃຫເ້ປັນກດົໝາຍໃຫສ້າໍເລັດໃນ 5ປີ ຕ່ໍໜາ້; ພອ້ມທງັປບັປງຸ

ລະບອບເງນິເດອືນ ແລະ ການໃຫຄ້າ່ຕອບແທນຕາ່ງໆຢາ່ງເໝາະສມົ.

 ປບັປງຸກງົຈກັການຈດັຕ ັງ້ຂອງລດັຖະບານ ແລະ ອາໍນາດການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ນໃຫກ້ະທດັ

ຮດັ, ສມົເຫດສມົຜນົ; ສູຊ້ນົນາໍໃຊເ້ຕັກນກິ ແລະ ວທີິການຄຸມ້ຄອງທ່ີທນັສະໄຫມເຂ້ົາໃນວຽກງານບໍລິ

ຫານຢາ່ງຕ ັງ້ໜາ້.

 ເອົາໃຈໃສພ່ດັທະນາຫຼກັສດູຝຶກອບົຮມົ ແລະ ຈດັຝຶກອບົຮມົໃຫຜູ້ບໍ້ລິຫານຂ ັນ້ເມອືງ ແລະ

ຂ ັນ້ບາ້ນຢາ່ງເປັນປກົກະຕິ.

 ປບັປງຸກງົຈກັການຈດັຕ ັງ້ຂອງລດັຖະບານ ແລະ ອາໍນາດການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ນໃຫກ້ະທດັ

ຮດັ, ສມົເຫດສມົຜນົ ແລະ ແກໄ້ຂບນັຫາການຊ ໍາ້ຊອ້ນວຽກງານເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັ ລະຫວາ່ງ

ກະຊວງ, ອງົການ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນ.
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– ໂຄງການຈດຸສມຸ:

 ໂຄງການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງດາ້ນການຄຸມ້ຄອງບໍລິຫານຂ ັນ້ເມອືງ.

 ໂຄງການສາ້ງຫຼກັສດູ, ຕາໍລາ ແລະ ຝຶກອບົຮມົພະນກັງານລດັຖະກອນ.

 ໂຄງການສາ້ງຫຼກັສດູ, ຕາໍລາ ແລະ ຝຶກອບົຮມົພະນກັງານຂ ັນ້ບາ້ນ.

 ໂຄງການກວດກາ ແລະ ປບັປງຸການກາໍນດົຕາໍແໜງ່ງານຢູຂ່ ັນ້ສນູກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນ.

 ໂຄງການຈດັພິມ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜຍ່ດຸທະສາດພດັທະນາການປກົຄອງ ແຫງ່ ສປປ

ລາວ ແລະ ຍດຸທະສາດພດັທະນາອງົການບໍລິຫານແຫງ່ລດັ ຮອດປີ 2020 ແລະ ໂຄງການອື່ ນໆ.

– ມາດຕະການ:

 ພດັທະນາລະບອບ ແລະ ລະບຽບການບໍລິຫານ, ບໍລິການຂອງລດັຖະບານຂ ັນ້ສນູກາງ

ແລະ ອາໍນາດການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ນໃຫເ້ປັນລະບບົລະບຽບ, ມກີດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິາໍຮບັຮອງ.

 ເອົາໃຈໃສພ່ດັທະນາຄວາມຮູ-້ຄວາມສາມາດ ຂອງພະນກັງານລດັຖະກອນຂ ັນ້ຕາ່ງໆ ໂດຍ

ການສາ້ງຍດຸທະສາດການຄຸມ້ຄອງລດັຖະກອນ ແລະ ຍດຸທະສາດການຝຶກອບົຮມົ ແລະ ພດັທະ

ນາລດັຖະກອນ ເພ່ືອຕອບສະໜອງໃຫແ້ກກ່ານພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຂອງປະເທດ.

 ເອົາໃຈໃສຄ່ ົນ້ຄວາ້, ກາໍນດົມາດຖານຈະແຈງ້ ໃນການຄດັເລືອກ ແລະ ສາ້ງພະນກັງານ

ສບຶທອດຢາ່ງເປັນລະບບົຕ່ໍເນື່ອງ ເພ່ືອປ່ຽນແທນຕາໍແໜງ່ງານທງັພກັ ແລະ ລດັໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັສະ

ພາບການໃນແຕລ່ະໄລຍະ; ພດັທະນາລະບບົການຄຸມ້ຄອງລດັຖະກອນໃຫມ້ຄີນຸນະພາບໂດຍນາໍໃຊເ້ຕັກ

ໂນໂລຊທ່ີີທນັສະໄຫມ ແລະ ມຄີວາມສອດຄອ່ງ.

5.3. ອງົການຕລຸາການ:

1. ສານປະຊາຊນົ:

– ທິດທາງ:

ຮບັປະກນັການປະຕິບດັໜາ້ທ່ີປກົປ້ອງກດົໝາຍໃຫມ້ຄີວາມສກັສດິ, ເຂັມ້ງວດ ແລະ ມີ

ຄວາມຍຕຸທິາໍ, ເຮັດໃຫປ້ະຊາຊນົໄດເ້ຂ້ົາເຖງິຂະບວນການຍຕຸິທາໍ, ໄດຮ້ບັການປກົປ້ອງ ແລະ ໄດໃ້ຊ້

ສດິທິພ້ືນຖານຂອງຕນົບນົພ້ືນຖານກດົໝາຍ; ເອົາໃຈໃສພ່ດັທະນາຄນຸນະພາບຂອງສານໃນການຄ ົນ້

ຄວາ້, ສາ້ງ, ປບັປງຸ ແລະ ຍກົສງູພາລະບດົບາດ ແລະ ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງສານ, ຮບັປະກນັ

ໃຫກ້ານພິຈາລະນາໄຕສ່ວນ ແລະ ຕດັສນິຄະດຢີູໃ່ນສານປະຊາຊນົຂ ັນ້ຕາ່ງໆໃຫມ້ຄີວາມໂປ່ງໃສ.

– ຄາດໝາຍຕ ົນ້ຕໍ:

 ສູຊ້ນົໃຫລ້ະບບົສານປະຊາຊນົໃຫໄ້ດຮ້ບັການພດັທະນາ ແລະ ຫຍບັເຂ້ົາໃກມ້າດຖານລະ

ດບັພາກພ້ືນ ແລະ ສາກນົເທ່ືອລະກາ້ວ.

 ສູຊ້ນົສາ້ງຕ ັງ້ສານປກົຄອງ, ສານແຮງງານ ແລະ ສານເດັກໃຫເ້ປັນລະບບົຄບົຊຸດ.

 ຝຶກອບົຮມົດາ້ນວຊິາການໃຫບ້ກຸຄະລາກອນ 4 ຊຸດ/ປີ ຊຸດລະ 45-60 ຄນົ.

 ບາໍລງຸສາ້ງຜູພິ້ພາກສາ 1 ຄ ັງ້/ປີ (ໄລຍະ 6 ເດອືນ) ຄ ັງ້ລະ 50 ຄນົ.

– ໂຄງການຈດຸສມຸ:

 ໂຄງການກໍ່ສາ້ງພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງຂອງສານປະຊາຊນົແຕລ່ະຂ ັນ້.

 ໂຄງການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກສ່ານປະຊາຊນົສງູສດຸ.
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 ໂຄງການປະກອບອປຸະກອນຮບັໃຊອ້ນັຈາໍເປັນໃຫແ້ກສ່ານປະຊາຊນົ ແລະ ໂຄງການອື່ ນໆ.

– ມາດຕະການ:

 ເພ່ີມທະວກີານຄຸມ້ຄອງທາງດາ້ນການຈດັຕ ັງ້, ປບັປງຸ ແລະ ສາ້ງຂໍກ້າໍນດົຕາ່ງໆ ກຽ່ວກບັ

ການປະຕບິດັກດົໝາຍ ວາ່ດວ້ຍສານປະຊາຊນົ.

 ສາ້ງພ້ືນຖານວດັຖເຸຕັກນກິຢູໃ່ນສານປະຊາຊນົຂ ັນ້ຕາ່ງໆໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງ ເຮັດໜາ້ທ່ີ

ຄຸມ້ຄອງມະຫາພາກ ຢາ່ງມປີະສິດທິພາບ.

 ເອົາໃຈໃສຄ່ ົນ້ຄວາ້ການສະໜອງ ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍມ້ນູຂາ່ວສານທາງດາ້ນກດົໝາຍຂອງ

ສປປ ລາວ ແລະ ກດົໝາຍໃນພາກພ້ືນ ແລະ ສາກນົ.

2. ໄອຍະການ:

– ທິດທາງ:

ສມຸໃສຈ່ດັຕ ັງ້ຜນັຂະຫຍາຍ ແລະ ເຜີຍແຜກ່ດົໝາຍວາ່ດວ້ຍອງົການໄອຍະການສະບບັປບັປງຸ

ໃໝ,່ ເອົາໃຈໃສພ່ດັທະນາ ແລະ ຍກົສງູຄນຸນະພາບການຕດິຕາມກວດກາການປະຕບິດັກດົໝາຍ; ຍກົ

ສງູຄນຸນະພາບຂອງບກຸຄະລາກອນໃຫມ້ຄີວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ ທາງດາ້ນວຊິາສະເພາະ, ປບັປງຸ

ການຈດັຕ ັງ້ ແລະ ການບໍລິຫານໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງ ແລະ ຄອ່ງຕວົຂຶນ້ກວາ່ເກົ່ າ.

– ຄາດໝາຍຕ ົນ້ຕໍ:

 ການປບັປງຸກງົຈກັ ແລະ ການແກໄ້ຂຄະດ:ີ ສູຊ້ນົເຮັດໃຫກ້ງົຈກັມຄີວາມເຂັມ້ແຂງ, ສະ

ຫງບົ ແລະ ມປີະສິດທິຜນົ, ເອົາໃຈໃສເ່ປັນພິເສດໃນການປບັປງຸອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົເຂດ

ແລະ ພາກ ໃຫສ້າມາດປະຕິບດັໜາ້ທ່ີໄດຕ້າມກດົໝາຍກາໍນດົໄວ.້ ສູຊ້ນົແກໄ້ຂຄະດໃີຫໄ້ດ້ 90%

ຂອງຈາໍນວນຄະດຄີາ້ງ ແລະ ຄະດໃີໝ.່

 ການພດັທະນາບກຸຄະລາກອນ: ສາ້ງ ແລະ ບາໍລງຸພະນກັງານທາງດາ້ນການເມອືງແນວ

ຄດິ, ຄນຸສມົບດັ, ຈນັຍາທາໍ, ຈນັຍາບນັ ຂອງໄອຍະການປະຊາຊນົສງູສດຸ; ບາໍລງຸສາ້ງພະນກັງານໃຫ້

ມຄີວາມຮູຄ້ວາມສາມາດທາງດາ້ນວຊິາການ ໂດຍການສາ້ງຫຼກັສດູການຝຶກອບົຮມົວຽກງານໄອຍະການ

ໃຫໄ້ດ້ 3 ຫຼກັສດູພ້ືນຖານ ເຊ່ັນ: ຫຼກັສດູກຽ່ວກບັວຽກງານການຄຸມ້ຄອງບໍລິຫານ, ວຽກງານໄອຍະ

ການ, ຫຼກັສດູສາໍລບັພະນກັງານໄອຍະການປະຊາຊນົ ແລະ ຫຼກັສດູຜູຊ້ວ່ຍພະນກັງານໄອຍະການ

ປະຊາຊນົ.

 ການສະໜອງອປຸະກອນ ແລະ ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ: ປະກອບວດັຖອຸປຸະກອນອນັຈາໍເປັນ

ໃຫແ້ກກ່ານປະຕິບດັໜາ້ທ່ີວຊິາສະເພາະ ເພ່ືອຮບັປະກນັການແກໄ້ຂຄະດໃີຫຖ້ກືຕອ້ງຊດັເຈນ. ສາ້ງພ້ືນ

ຖານໂຄງລາ່ງ ໂດຍສະເພາະແມນ່ ຫອ້ງການສະຖານທ່ີເຮັດວຽກຂອງອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ

ແຕລ່ະຂ ັນ້.

– ໂຄງການຈດຸສມຸ:

 ໂຄງການປບັປງຸຂໍມ້ນູຂາ່ວສານວຽກງານໄອຍະການໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ

 ໂຄງການຕດິຕາມກວດກາການປະຕບິດັກດົໝາຍໃນການດາໍເນນີຄະດຢີູສ່ານ

 ໂຄງການກໍ່ສາ້ງພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງຂອງອງົການໄອຍະການແຕລ່ະຂ ັນ້ ແລະ ໂຄງການອື່ ນໆ

– ມາດຕະການ:

 ສາ້ງກນົໄກຕດິຕາມກວດກາການເຄື່ ອນໄຫວດາ້ນວຽກງານວຊິາສະເພາະຂອງພະນກັງານ
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ພາຍໃນລະບບົອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົໃຫສ້າມາດຕດິຕາມການປະຕບິດັກດົໝາຍຂອງເຈົາ້ໜາ້ທ່ີ

ສບືສວນ-ສອບສວນໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັກດົໝາຍ.

 ປະສານສມົທບົກບັທກຸພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງໃນການຄ ົນ້ຄວາ້ປບັປງຸຄນືບນັດາຂໍກ້າໍນດົ, ຂໍ້

ແນະນາໍຕາ່ງໆທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການຄຸມ້ຄອງ, ຕດິຕາມກວດກາການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍໃຫເ້ປັນ

ລະບບົ.

6. ການປ້ອງກນັຊາດ-ປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ

6.1. ການປ້ອງກນັຊາດ

[1]. ທິດທາງ:

ເພ່ີມທະວຄີວາມເຂັມ້ແຂງ ແລະ ຍກົສງູຄວາມສາມາດກຽມພອ້ມສູຮ້ບົຂອງກາໍລງັປ້ອງກນັຊາດ

ຂອງປະຊາຊນົ, ສມຸໃສປ່ບັປງຸພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ, ວດັຖ-ຸເຕັກນກິ, ປະກອບພາຫະນະ, ອາວດຸຍດຸໂທ

ປະກອນທ່ີທນັສະໄຫມເທ່ືອລະກາ້ວ; ຍກົລະດບັຄນຸນະພາບຊວີດິຂອງພະນກັງານພາຍໃນກາໍລງັປະ

ກອບອາວດຸໃຫມ້ຄີວາມພອ້ມໃນທກຸດາ້ນ ໂດຍການລງົທຶນກໍ່ສາ້ງພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງທ່ີຈາໍເປັນ.

ອອກແຮງກໍ່ສາ້ງກາໍລງັ ປກຊ ໃຫນ້ບັມ ືໜ້ກັແໜນ້ເຂັມ້ແຂງຮອບດາ້ນ ເປັນຕ ົນ້ ດາ້ນຄນຸທາດ

ການເມອືງ, ຍກົສງູກາໍລງັແຮງສູຮ້ບົ, ເສມີຂະຫຍາຍທາດແທປ້ະຕວິດັ ແລະ ມນູເຊືອ້ວລິະຊນົຂອງ

ປະຊາຊນົລາວ; ກໍ່ສາ້ງ-ບາໍລງຸພະນກັງານ ໃຫມ້ທີດັສະນະຫຼກັໝ ັນ້ການເມອືງໜກັແໜນ້, ມສີະຕິລະ

ວງັຕວົສງູ, ຈາໍແນກມດິ-ສດັຕຢູາ່ງຈະແຈງ້, ມຄີວາມອງົອາດກາ້ແກນ່ ເດັດດຽ່ວຜາ່ນຜາ່ຄວາມຫຍຸງ້

ຍາກນາໆປະການເພ່ືອຮກັສາອາໍນາດອະທິປະໄຕຂອງຊາດ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອ້ຍຂອງສງັຄມົ;

ກາໍແໜນ້ ແລະ ຕ ັງ້ໜາ້ປະຕບິດັແນວທາງປ້ອງກນັຊາດທົ່ວປວງຊນົ; ມຄີວາມເດັດຂາດ, ກາ້ຫານ, ມີ

ໄຫວພິກໃນການແກໄ້ຂບນັຫາ ຫືຼ ກລໍະນຕີາ່ງໆຢາ່ງມສີະຕ,ິ ມຄີວາມກຽມພອ້ມ ແລະ ເສຍສະຫຼະສງູ,

ເຄົາລບົ ແລະ ປະຕິບດັວໄິນຢາ່ງເຂັມ້ງວດ.

ເດັດດຽ່ວຢຶດໝັນ້ແນວທາງການຕາ່ງປະເທດຂອງພກັ ສບຶຕ່ໍປະຕບິດັນະໂຍບາຍພວົພນັແບບ

ຫຼາຍທິດ, ຫຼາຍຝາ່ຍ ແລະ ຫຼາຍຮບູແບບ; ສາ້ງສະພາບແວດລອ້ມພາຍນອກທ່ີເອືອ້ອາໍນວຍໃຫແ້ກ່

ການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະ ການປກົປກັຮກັສາປະເທດຊາດ; ສບືຕ່ໍເພ່ີມທະວກີານພວົພນັ

ຮວ່ມມກືບັກາໍລງັ ປກຊ ຂອງບນັດາປະເທດເພ່ືອນມດິຍດຸທະສາດ ແລະ ຂະຫຍາຍການພວົພນັ

ມດິຕະພາບອນັເປັນມນູເຊືອ້, ເສມີຂະຫຍາຍການພວົພນັຮວ່ມມກືບັບນັດາປະເທດໃກຄ້ຽງ, ຕ ັງ້ໜາ້ເຂ້ົາ

ຮວ່ມການເຄື່ ອນໄຫວໃນກອບອາຊຽນໃນການຕ່ໍຕາ້ນອດິທິກໍ່ການຮາ້ຍ, ອາດສະຍາກາໍຂາ້ມຊາດ ແລະ

ອື່ ນໆ.

[2]. ຄາດໝາຍຕ ົນ້ຕໍ:

 ສູຊ້ນົຫນັເອົາພະນກັງານລງົກໍ່ສາ້ງຮາກຖານການເມອືງຕດິພນັກບັການພດັທະນາຊນົນະບດົ

ແລະ ການປບັປງຸກາໍລງັ ປກຊ ຂ ັນ້ທອ້ງຖິ່ນ, ກຸມ່ບາ້ນ ແລະ ບາ້ນ ໃຫເ້ປັນລະບບົຄບົຊຸດ, ມຄີວາມ

ເຂັມ້ແຂງທາງດາ້ນວຊິາສະເພາະ, ສາ້ງບາ້ນໃຫເ້ຂັມ້ແຂງກຽມພອ້ມຕາ້ນທກຸກນົອບຸາຍທາໍລາຍຂອງກຸມ່

ຄນົບ່ໍດ,ີ ເປັນປ້ອມໝັນ້ສູຮ້ບົ.
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 ສູຊ້ນົປະກອບພາຫະນະ, ອປຸະກອນເຕັກນກິໃຫແ້ກກ່າໍລງັ ປກຊ ໃຫມ້ຄີວາມທນັສະໄໝ

ແລະ ພຽງພໍກບັຄວາມຕອ້ງການໃນການເຄື່ ອນໄຫວວຊິາສະເພາະປ້ອງກນັຊາດ.

 ສູຊ້ນົເອົາໃຈໃສປ່ບັປງຸກໍ່ສາ້ງພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງຂອງກາໍລງັ ປກຊ, ມຫີອ້ງການສາໍນກັງານ,

ມບີອ່ນຝຶກແອບ ແລະ ບອ່ນເຮັດການຜະລິດ ເພ່ືອແກໄ້ຂຊວີດິການເປັນຢູຂ່ອງພະນກັງານໃຫດ້ຂີຶນ້.

 ສູຊ້ນົກໍ່ສາ້ງກາໍລງັ ປກຊ ໃຫທ້ນັສະໄຫມເປັນກາ້ວໆ ປະກອບສວ່ນຢາ່ງສມົກຽດເຂ້ົາໃນພາ

ລະກດິປກົປກັຮກັສາ ແລະ ສາ້ງສາປະເທດຊາດ.

 ສູຊ້ນົເພ່ີມທະວກີານຮວ່ມມກືບັຕາ່ງປະເທດ ເປັນຕ ົນ້ ບນັດາປະເທດສງັຄມົນຍິມົເພ່ືອນມດິ

ຍດຸທະສາດ, ບນັດາປະເທດໃກຄ້ຽງ ແລະ ໃນກອບການພດັທະນາຂອງອາຊຽນໃຫສ້ງູຂຶນ້ກວາ່ເກົ່ າ.

 ສູຊ້ນົເພ່ີມວທີິການນາໍພາຂອງຄະນະນາໍ-ອາໍນາດການປກົຄອງຂ ັນ້ຕາ່ງໆ ທງັສນູກາງ ແລະ

ທອ້ງຖິ່ນຕ່ໍກາໍລງັ ປກຊ ຢາ່ງແຂງແຮງ.

[3]. ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຈດຸສມຸ:

ເພ່ືອບນັລຕຸາມທິດທາງ ແລະ ຄາດໝາຍສູຊ້ນົ ການພດັທະນາວຽກງານປ້ອງກນັຊາດ ຈະຕອ້ງ

ສມຸໃສຈ່ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ:

 ໂຄງການກໍ່ສາ້ງທາງຫຼວງແຫງ່ຊາດ 1D.

 ໂຄງການທະລທຸາງ ຊາໍຫ້ໍ-ປາກນ ໍາ້ສຽມ ແຂວງຊຽງຂວາງ.

 ໂຄງການທະລ-ຸຍກົລະດບັເສ້ັນທາງ ບາ້ນຂງິ-ພສູາມເສ້ົາ-ບາ້ນດອນ ເມອືງຊຽງຮອນ.

 ໂຄງການທະລ-ຸຍກົລະດບັທາງ ຫາດສາ-ນ ໍາ້ປຸ່ງ ແຂວງຜ ົງ້ສາລີ.

 ໂຄງການກໍ່ສາ້ງໂຮງຮຽນຊາ່ງແສງ ແລະ ໂຄງການອື່ ນໆ.

[4]. ມາດຕະການ:

 ເພ່ີມທະວກີານປະກອບພາຫະນະ ແລະ ອປຸະກອນ ຊວ່ຍຫນນຸໃຫກ້າໍລງັ ປກຊ ຢູບ່ນັດາ

ພ້ືນທ່ີຈດຸສມຸສາໍຄນັ, ພດູອຍ, ຊາຍແດນ ເພ່ືອມເີງ ື່ອນໄຂພຽງພໍຕາ້ນຢນັກບັທກຸກລໍະນທ່ີີສບັສນົ ແລະ

ກໍ່ຄວາມສະຫງບົສກຸທາງການເມອືງ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອ້ຍຂອງສງັຄມົ.

 ຄ ົນ້ຄວ້າ ແລະ ກໍ່ສາ້ງພ້ືນຖານອດຸສາຫະກາໍປ້ອງກນັຊາດທ່ີຈາໍເປັນຈາໍນວນຫນຶ່ ງ ໃຫແ້ທດ

ເຫມາະກບັເງ ື່ອນໄຂຕວົຈງິຂອງລາວ ເພ່ືອເປັນເຈົາ້ການຮບັປະກນັການປະກອບໃຫກ້າໍລງັປ້ອງກນັຊາດ

ໃຫພ້ຽງພໍ, ຖສືາໍຄນັຕ່ໍລກັສະນະທ່ີມຜີນົຫລາຍດາ້ນ ຂອງອດຸສາຫະກາໍປ້ອງກນັຊາດ, ສບັຊອ້ນ ແລະ

ປບັປງຸບນັດາທລຸະກດິ, ບນັດາພ້ືນຖານປ້ອງກນັຊາດ ເພ່ືອຮບັໃຊໃ້ຫແ້ກກ່ານພດັທະນາເສດຖະກດິ-

ສງັຄມົ ຫລາຍຂຶນ້ກວາ່ເກົ່ າ, ເສມີຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດຮບັໃຊວ້ຽກງານປ້ອງກນັຊາດໃນເວລາທ່ີມ ີ

ຄວາມຕອ້ງການ.

 ເພ່ີມທະວຄີວາມສາມາດໃນການຄຸມ້ຄອງ, ປ້ອງກນັຊາຍແດນ, ເຂດນາ່ນຟ້າ ຂອງປະເທດ

ຊາດ, ຖເືອົາວຽກງານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ວຽກງານປ້ອງກນັຕດິພນັກບັວຽກງານການຈດັສນັຄນືໃຫປ້ະຊາ

ຊນົຢູເ່ຂດຊາຍແດນ, ສາ້ງເຂດເສດຖະກດິປ້ອງກນັຊາດຕາ່ງໆຢູບ່ນັດາພ້ືນທ່ີຍດຸທະສາດ, ກໍ່ສາ້ງພ້ືນ

ຖານໂຄງລາ່ງເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຢູຕ່າມເສ້ັນຊາຍແດນຕາ່ງໆ ໂດຍສະເພາະແມນ່ ຢູບ່ນັດາດາ່ນ

ຕາ່ງໆ, ຊຸກຍູກ້ານກໍ່ສາ້ງລະບບົເສ້ັນທາງກວດກາລາດຕະເວນຕາມຊາຍແດນ, ເສ້ັນທາງອອກສູຊ່າຍ

ແດນ, ລະບບົປດົຄາ້ຍປ້ອງກນັຊາຍແດນ.
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 -ເຊດີຊູຄວາມຫນກັແຫນນ້ທາງການເມອືງ, ບລູະນະການຈດັຕ ັງ້ກາໍລງັປະກອບອາວດຸ, ເພ່ີມ

ທະວຄີວາມອາດສາມາດກຽມພອ້ມຕ່ໍສູ,້ ພອ້ມທ່ີຈະປະເຊນີຫນາ້ກບັບນັດາກາໍລງັປໍລະປກັໃນທກຸສະຖາ

ນະການ ເພ່ືອຮກັສາຄວາມສະຫງບົທາງການເມອືງ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອ້ຍທາງສງັຄມົ.

 ປບັປງຸ ແລະ ສາ້ງວທີິຄຸມ້ຄອງແຫລງ່ລາຍຮບັແບບໃຫມ,່ ປບັປງຸກນົໄກຮບັປະກນັທາງ

ດາ້ນການເງນິໃຫແ້ກວ່ຽກງານປ້ອງກນັຊາດ. ປວົແປງຊວີດິການເປັນຢູທ່າງດາ້ນວດັຖ ຸແລະ ຈດິໃຈໃຫ້

ແກທ່ະຫານໃຫດ້ຂີຶນ້ບາດກາ້ວຫນຶ່ ງ.

6.2. ການປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ

[1]. ທິດທາງ:

ກໍ່ສາ້ງ ແລະ ປບັປງຸກາໍລງັປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົໃຫໜ້ກັແໜນ້ທາງດາ້ນການເມອືງແນວຄດິ,

ມຈີນັຍາທາໍ, ຈນັຍາບນັ, ມຄີວາມເຂັມ້ແຂງທາງດາ້ນການຈດັຕ ັງ້ບນັຊາ ແລະ ມຄີວາມສາມາດທາງ

ດາ້ນວຊິາສະເພາະ ເພ່ືອເປັນຫລກັແຫລງ່ແກນ່ສານ ໃນການຮກັສາຄວາມສະຫງບົປອດໄພ ແລະ

ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອ້ຍໃນສງັຄມົ; ເພ່ີມທະວກີານກໍ່ສາ້ງກາໍລງັປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ ຢູຮ່າກ

ຖານບາ້ນ ໃຫສ້າມາດຮບັປະກນັຄວາມສະຫງບົປອດໄພ; ປບັປງຸກນົໄກ ແລະ ລະບຽບການຕາ່ງໆ

ດາ້ນການຕດິຕາມກວດກາການເຂ້ົາ-ອອກເມອືງ, ການຄຸມ້ຄອງພນົລະເມອືງ ໃຫມ້ຄີວາມເປັນລະບຽບ

ສະດວກ ແລະ ຮດັກມຸ.

[2]. ຄາດໝາຍຕ ົນ້ຕໍ:

 ຮບັປະກນັຄວາມສະຫງບົ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງສງັຄມົ ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂໃຫແ້ກກ່ານເອືອ້

ອາໍນວຍໃຫແ້ກກ່ານພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ.

 ຮບັປະກນັໃຫກ້າໍລງັປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົມຢີູມ່ກີນິ, ມສີະຖານທ່ີຢູອ່າໄສ ແລະ ມຄີາ້ຍທ່ີ

ໝ ັນ້ຄງົ ແລະ ພຽງພໍ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ ສມຸໃສກ່ໍ່ສາ້ງລະບບົໂຮງໝໍຂອງກາໍລງັປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົໃຫ້

ທນັສະໄຫມ, ກໍ່ສາ້ງລະບບົຄາ້ຍກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ແລະ ແຂວງ, ກໍ່ສາ້ງລະບບົຄາ້ຍຄຸມ້

ຂງັ ເພ່ືອປະຕບິດັນະໂຍບາຍຂອງພກັ ແລະ ແກໄ້ຂບນັຫາສດິທິມະນດຸ.

 ລະດມົທກຸກາໍລງັແຮງສງັລວມຂອງສງັຄມົ ເພ່ືອປະຕິບດັພນັທະປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ ໃນ

ທກຸພ້ືນທ່ີຂອງປະເທດ.

 ສາ້ງບາ້ນປອດຄະດໃີຫໄ້ດຫ້ລາຍຂຶນ້, ແກໄ້ຂປະກດົການຫຍໍທໍ້ຕ້າ່ງໆ ໃຫໄ້ດຢ້າ່ງຂາດຕວົ.

 ຫນັການປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ ໃຫທ້ນັສະໄຫມເປັນກາ້ວໆ ທຽບທນັກບັສະພາບການໃໝ່

ໃນປະຈບຸນັ ແລະ ອະນາຄດົ.

[3]. ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຈດຸສມຸ:

ເພ່ືອບນັລຕຸາມທິດທາງ ແລະ ຄາດໝາຍສູຊ້ນົ ການພດັທະນາວຽກງານປ້ອງກນັຊາດ ຈະຕອ້ງ

ສມຸໃສຈ່ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ:

 ໂຄງການກໍ່ສາ້ງລະບບົຄາ້ຍຄມຸຂງັວຽກງານປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ ແຂວງຜ ົງ້ສາລີ

 ໂຄງການກໍ່ສາ້ງລະບບົຄາ້ຍຄມຸຂງັວຽກງານປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

 ໂຄງການກໍ່ສາ້ງລະບບົຄາ້ຍຄມຸຂງັວຽກງານປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ ແຂວງຊຽງຂວາງ
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 ໂຄງການກໍ່ສາ້ງສນູຝຶກແອບ ແລະ ນາໍໃຊໝ້າວຊິາສະເພາະ

 ກໍ່ສາ້ງອາຄານຮຽນຄະນະວິຊາຕາໍຫຼວດດອນຕິວ້ ແລະ ໂຄງການອື່ ນໆ.

[4]. ມາດຕະການ:

 ປກຸລະດມົພ່ໍແມປ່ະຊາຊນົປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນວຽກງານປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ ຖເືອົາວຽກ

ງານປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົເປັນໜາ້ທ່ີການເມອືງ ແລະ ເປັນຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງໝດົທກຸຄນົ.

 ເພ່ີມທະວພ້ືີນຖານວດັຖ,ຸ ເຕັກນກິໃຫແ້ກກ່ານປະຕບິດັໂຄງການແຫງ່ຊາດ ກຽ່ວກບັການ

ປ້ອງກນັຜູຝ້າ່ຝືນກດົຫມາຍ, ປາບປາມຢາເສບຕດິ, ຄວາມປອດໄພທາງຄມົມະນາຄມົ, ດບັເພີງ. ເພ່ີມ

ທະວຄີວາມສາມາດຂອງກາໍລງັສກຸເສນີ ເຊ່ັນ: ໄພທາໍມະຊາດ ແລະ ການກໍ່ການຮາ້ຍຕາ່ງໆ.

 ສບືຕ່ໍສ ົ່ງພະນກັງານລງົກໍ່ສາ້ງຮາກຖານພດັທະນາບາ້ນຢາ່ງຕ່ໍເນື່ອງ,ປບັປງຸກາໍລງັກອງຫຼອນ

ປກສ ຂ ັນ້ບາ້ນ ແລະ ກຸມ່ບາ້ນໃຫເ້ປັນລະບບົຄບົຊຸດ ແລະ ມຄີວາມເຂັມ້ແຂງທາງດາ້ນວຊິາສະເພາະ.

7. ການຮວ່ມມກືບັສາກນົ ແລະ ພາກພ້ືນ

7.1. ການຮວ່ມມກືບັບນັດາຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາ:

ສບືຕ່ໍຍດຶຫມ ັນ້ໃນແນວທາງການຕາ່ງປະເທດ ສນັຕພິາບ, ເອກະລາດ, ມດິຕະພາບ ແລະ

ຮວ່ມມຢືາ່ງສະເຫມຕີ ົນ້ສະເຫມປີາຍ ແລະ ເປີດກວ້າງການພວົພນັກບັບນັດາປະເທດ, ເຂດແຄວ້ນ

ແບບຫລາຍທິດ-ຫລາຍຝາ່ຍ ແລະ ຫລາຍລະດບັ ບນົພ້ືນຖານຍດຶຫມ ັນ້ຜນົປະໂຫຍດຂອງຊາດ; ສາ້ງ

ສະພາບແວດລອ້ມພາຍນອກອນັອາໍນວຍໃຫແ້ກກ່ານພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະ ການປກົປກັ

ຮກັສາປະເທດຊາດ ດວ້ຍການຍດຶຫມ ັນ້ໃນທດັສະນະເປັນເຈົາ້ການ ແລະ ມທີາ່ທີອນັຕ ັງ້ຫນາ້ ເພ່ືອ

ເຊື່ ອມໂຍງເຂ້ົາກບັສາກນົ ແລະ ພາກພ້ືນ, ເສມີຂະຫຍາຍກາໍລງັແຮງພາຍໃນຊາດ ແລະ ກາໍລງັແຮງ

ຂອງຍກຸສະໄຫມເຂ້ົາໃນການພດັທະນາປະເທດເຮົາ; ສບືຕ່ໍປບັປງຸ, ເພ່ີມທະວກີານພວົພນັມດິຕະພາບ,

ຄວາມສາມກັຄີ ແລະ ການຮວ່ມມກືບັບນັດາປະເທດສງັຄມົນຍິມົ, ໃນນ ັນ້ ສບືຕ່ໍຄວາມສາມກັຄແີບບພິ

ເສດ ແລະ ການຮວ່ມມຮືອບດາ້ນກບັ ສສ ຫວຽດນາມ, ເສມີຂະຫຍາຍສາຍພວົພນັທ່ີເປັນມນູເຊືອ້ກບັ

ສປ ຈນີ ບນົຈດິໃຈບາ້ນໃກເ້ຮອືນຄຽງທ່ີດ,ີ ເປັນເພ່ືອນມດິທ່ີດີ ແລະ ເປັນຄູຮ່ວ່ມມທ່ີືໄວໃ້ຈໄດ;້ ເສມີ

ຂະຫຍາຍການພວົພນັທ່ີດກີບັປະເທດອາ້ຍນອ້ງອື່ ນໆ, ຮດັແຫນນ້ການພວົພນັຮວ່ມມກືບັບນັດາປະເທດ

ໃກຄ້ຽງທ່ີມຊີາຍແດນຮວ່ມກນັ, ຕ ັງ້ຫນາ້ເຂ້ົາຮວ່ມການເຄື່ ອນໄຫວຂອງອາຊຽນ ບນົພ້ືນຖານຜນົປະ

ໂຫຍດລວມ ແລະ ຊວ່ຍເຫລືອເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັ ຕາມຫລກັການພ້ືນຖານຂອງອາຊຽນ; ສບືຕ່ໍພວົພນັ

ກບັບນັດາປະເທດພດັທະນາແລວ້ ແລະ ບນັດາປະເທດທ່ີກາໍລງັພດັທະນາ, ຂະບວນການບ່ໍຮວ່ມກຸມ່,

ກຸມ່ 77, ກຸມ່ປະເທດທ່ີໃຊພ້າສາຝຣ ັງ່, ກຸມ່ປະເທດກາໍລງັພດັທະນາທ່ີບ່ໍຕດິກບັທະເລ ແລະ ກບັບນັ

ດາອງົການຈດັຕ ັງ້ສາກນົອື່ ນໆ ໂດຍແນໃສເ່ຮັດໃຫບ້ນັດາປະເທດ ແລະ ອງົການຈດັຕ ັງ້ສາກນົ ກາຍ

ເປັນຄູຮ່ວ່ມທ່ີເຂັມ້ແຂງ, ໝັນ້ຄງົ ແລະ ຍາວນານ.

ຊຸກຍູສ້ ົ່ງເສມີການພວົພນັຮວ່ມມ,ື ຂນົຂວາຍ ແລະ ຍາດແຍງ່ທຶນຊວ່ຍເຫລືອທາງການ ເພ່ືອ

ການພດັທະນາ ໂດຍຜາ່ນຂະບວນການໂຕະມນົ ຈາກບນັດາປະເທດເພ່ືອນມດິ, ອງົການຈດັຕ ັງ້ສາກນົ

ແລະ ສະຖາບນັການເງນິ ເພ່ືອປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ໂດຍສະເພາະ

ແມນ່ເລ່ັງລະດມົທຶນຈາກຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາທ່ີສາໍຄນັ ເຊ່ັນ:
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+ ຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາສອງຝາ່ຍ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ ຍີ່ ປຸ່ນ, ສປ ຈນີ, ຝຣ ັງ່, ສ.ເກາົຫລີ, ສະຫະ

ພາບຢໂູຣບ, ກເູວດ, ບນັດາປະເທດໃນຕາເວັນອອກກາງ ແລະ ບນັດາປະເທດສງັຄມົນຍິມົອາ້ຍນອ້ງ

ເຊ່ັນ: ສປຈນີ, ສສ ຫວຽດນາມ, ອາດດີປະເທດສງັຄມົນຍິມົ ສາທາລະນະລດັຮງົກາລີ ແລະ ອື່ ນໆ.

+ ບນັດາກອງທຶນລະຫວາ່ງຊາດ ແລະ ບນັດາສະຖາບນັການເງນິສາກນົ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ ທະ

ນາຄານພດັທະນາອາຊ,ີ ທະນາຄານໂລກ, ກອງທຶນສາກນົເພ່ືອການພດັທະນາກະສກິາໍ ແລະ ອື່ ນໆ.

+ ຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາຫລາຍຝາ່ຍ.

+ ອງົການຈດັຕ ັງ້ສາກນົທ່ີບ່ໍສງັກດັລດັຖະບານ.

7.2. ການຮວ່ມມໃືນຂອບອາຊຽນ:

(1) ສູຊ້ນົກະກຽມຄວາມພອ້ມເພ່ືອບນັລເຸປ້ົາຫມາຍ ການສາ້ງປະຊາຄມົເສດຖະກດິອາຊຽນ

ໃຫໄ້ດ້ ໃນປີ 2015 ຊຶ່ ງມບີນັດາວຽກງານສາໍຄນັ ດ ັງ່ນີ:້

 ສາ້ງລະບບົນຕິິກາໍທ່ີສະຫນບັສະຫນນູການສາ້ງຕະຫລາດຮວ່ມ ແລະ ຮາກຖານການຜະລິດ

ດຽວຂອງອາຊຽນ ເຊ່ັນ: ສາ້ງຄວາມສະດວກໃຫແ້ກກ່ານເຄື່ ອນຍາ້ຍສນິຄາ້, ການໃຫກ້ານບໍລິການ,

ການລງົທຶນ, ການໄຫລຂອງທຶນ, ການເຄື່ ອນຍາ້ຍແຮງງານ.

 ປບັປງຸຈດຸປະສານງານອາຊຽນໃຫມ້ປີະສິດທິພາບຍິ່ ງຂຶນ້.

 ຈດັລຽງບນັດາຂະແຫນງການບລິູມະສດິ ທ່ີຈະເຊື່ ອມໂຍງກບັອາຊຽນ ແລະ ສບືຕ່ໍຂະ

ຫຍາຍການເຊື່ ອມໂຍງໃນຂະແຫນງກະສກິາໍ.

 ສາ້ງສະພາບແວດລອ້ມທ່ີເອືອ້ອາໍນວຍໃຫເ້ກດີການແຂງ່ຂນັ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ ການພດັທະນາ

ຊບັພະຍາກອນມະນດຸ ໂດຍສະເພາະສາ້ງຄວາມອາດສາມາດໃຫພ້ະນກັງານຂະແຫນງທ່ີກຽ່ວຂອ້ງດາ້ນ

ວຊິາສະເພາະ, ພາສາຕາ່ງປະເທດ ແລະ ຖອດຖອນບດົຮຽນໃນການຮາ່ງ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັນະ

ໂຍບາຍການແຂງ່ຂນັ, ສ ົ່ງເສມີຊບັສນິທາງປນັຍາ, ສບືຕ່ໍພດັທະນາພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງໃນການຄມົມະ

ນາຄມົ ເພ່ືອສາ້ງ ສປປ ລາວ ເປັນເຂດເຊື່ ອມຕ່ໍ (Land Link) ໃນທາງບກົ (ລວມທງັເສ້ັນທາງລດົ

ໄຟ), ທາງນ ໍາ້ ແລະ ທາງອາກາດ ທງັໃນຂອບສອງຝາ່ຍກຄໍືຂອບອາຊຽນ, ປບັປງຸວຽກງານການເກບັ

ອາກອນ ແລະ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ໃຫແ້ກວ່ຽກງານການຄາ້ແບບເອເລັກໂທຣນກິ (E-commerce).

 ສະຫນບັສະຫນນູການພດັທະນາທ່ີມຄີວາມສະເຫມພີາບ ໂດຍສະເພາະ ແມນ່ການຈດັຕ ັງ້

ປະຕິບດັເປ້ົາຫມາຍຍດຸທະສາດຂອງການພດັທະນາທລຸະກດິຂະຫນາດນອ້ຍ ແລະ ກາງ ຂອງອາຊຽນ

ແລະ ກອບວຽກງານຂອງຂໍລິ້ເລ່ີມ ເພ່ືອເຊື່ ອມໂຍງອາຊຽນ (Initiative for ASEAN Integration

ຫລື IAI).

 ຂະຫຍາຍການເຊື່ ອມໂຍງລະຫວາ່ງອາຊຽນ ແລະ ເສດຖະກດິໂລກ ເຊ່ັນ: ການສາ້ງຄວາມ

ສອດຄອ່ງກນັລະຫວາ່ງນະໂຍບາຍການພວົພນັກບັພາຍນອກຂອງປະເທດສະມາຊກິ ແລະ ລະດມົ

ການຊວ່ຍເຫລືອໃນການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ໃຫແ້ກພ່າກອດຸສາຫະກາໍຂອງບນັດາສະມາຊກິອາຊຽນ

ໃຫມ ່ ກາໍປເູຈຍ, ສປປ ລາວ, ມຽນມາ້ ແລະ ຫວຽດນາມ (CLMV) ເພ່ືອໃຫສ້າມາດເຂ້ົາຮວ່ມຕອ່ງ

ໂສກ້ານຜະລິດຂອງສາກນົ.

 ເຜີຍແຜວ່ຽກງານອາຊຽນໃຫພ້າກລດັ ແລະ ພາກທລຸະກດິ ລວມທງັພາກເອກະຊນົ ເພ່ືອ

ສາ້ງປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມພອ້ມໃນການເຂ້ົາຮວ່ມປະຊາຄມົອາຊຽນ ໃນປີ 2015.
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 ຈດັສນັງບົປະມານສາໍລບັການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານອາຊຽນໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັວຽກງານຕວົຈງິ.

(2) ສມຸໃສປ່ະຕິບດັພນັທະຜກູພນັໃນການສາ້ງເຂດການຄາ້ເສລີອາຊຽນ (AFTA), ເຊິ່ ງມ ີ

ຫນາ້ວຽກຕ ົນ້ຕໍ ດ ັງ່ນີ:້

 ຍກົເລີກພາສີນາໍເຂ້ົາທກຸສນິຄາ້ໃຫໄ້ດ້ 80% ໃນໄລຍະ 2012-2013, ຍກົເລີກລາຍການ

ສນິຄາ້ທ່ີອອ່ນໄຫວ (Sensitive List) ເຖງິ ປີ 2015 ແລະ ຄ ົນ້ຄວ້າການໂຍະຍານໃຫບ້າງລາຍ

ການສນິຄາ້ທ່ີອອ່ນໄຫວເຖງິ ປີ 2018.

 ຍກົເລີກສິ່ ງກດີຂວາງທ່ີບ່ໍແມນ່ພາສີໃຫໄ້ດພ້າຍ ໃນປີ 2015 ແລະ ມກີານໂຍະຍານໃຫ້

ບາງລາຍການສນິຄາ້ອອ່ນໄຫວເຖງິ ປີ 2018.

ມາດຕະການເພ່ືອຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ມດີ ັງ່ນີ:້

 ເອົາໃຈໃສປ່ບັປງຸຂ ັນ້ຕອນການນາໍເຂ້ົາ-ສ ົ່ງອອກ ໃຫມ້ຄີວາມສະດວກ, ໂປ່ງໃສ, ມຄີວາມ

ເຊື່ ອຖື ແລະ ຈາໍກດັເວລາໃນການດາໍເນນີການໃຫຫ້ນອ້ຍລງົ.

 ສາ້ງຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ປບັປງຸມາດຖານກຽ່ວກບັຂ ັນ້ຕອນການຄາ້ ແລະ ດາ່ນພາ

ສອີາກອນ, ການສາ້ງສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃນການຫມນູວຽນຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ເພ່ືອສາ້ງຄວາມສະ

ດວກໃນການຊາໍລະສະສາງໃຫແ້ກຜູ່ຊ້ື້ ແລະ ຜູຂ້າຍ.

7.3. ການຮວ່ມມໃືນຂອບຂອງການພດັທະນາອະນພຸາກພ້ືນແມນ່ ໍາ້ຂອງ ( GMS )

--ສບືຕ່ໍສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັວຽກງານການຮວ່ມມ ື ໃນຂອບເຂດຂອງການພດັທະນາແມ ່

ນ ໍາ້ຂອງຕອນລຸມ່ (GMS) ໃຫມ້ປີະສດິທິຜນົໂດຍສະເພາະສມຸໃສຈ່ດັຕ ັງ້ປະຕິບດັແຜນປະຕບິດັງານ

ວຽງຈນັ ເພ່ືອການພດັທະນາ GMS ສາໍລບັປີ 2009-2012 ເພ່ືອໃຫມ້ກີານເຕບີໂຕຂອງເສດຖະກດິ,

ຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກ, ສ ົ່ງເສມີການພດັທະນາສງັຄມົ ແລະ ສະຫນບັສະຫນນູການປກົປກັຮກັສາ

ສິ່ ງແວດລອ້ມ. ຈດຸສມຸຂອງແຜນປະຕບິດັງານວຽງຈນັແມນ່ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັບນັດາໂຄງການທ່ີສາໍ

ຄນັໃນຂະແຫນງບລິູມະສດິຕາ່ງໆ ໃນຂະແຫນງການຂນົສ ົ່ງ, ພະລງັງານ, ກະສກິາໍ, ການລງົທຶນ,

ການສາ້ງຄວາມສະດວກທາງການຄາ້, ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸ, ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ

ການທອ່ງທຽ່ວ ບາງວຽກຈດຸສມຸ ມດີ ັງ່ນີ:້

ສາ້ງບນັດາເສ້ັນທາງເຊື່ ອມຕ່ໍທ່ີສາໍຄນັ GMS ເຊ່ັນ: ຊຸກຍູກ້ານສາ້ງຂວົຂາ້ມນ ໍາ້ຂອງ ຢູ່

ແຂວງບ່ໍແກວ້ ເພ່ືອເຮັດໃຫແ້ລວທາງເຊື່ ອມຕ່ໍເຫນອື-ໃຕ້ ຢູທ່າງພາກເຫນອືຂອງລາວມຄີວາມສມົບນູ;

ສະຫນບັສະຫນນູໃຫກ້ານຍກົລະດບັເສ້ັນທາງຫລວງພະບາງ-ທນັໂຮ (ຫວຽດນາມ) ໃຫສ້າໍເລັດຕາມ

ແຜນ, ລະດມົເອົາການຊວ່ຍເຫລືອເພ່ືອຂະຫຍາຍທາງລດົໄຟຈາກທາ່ນາແລງ້ ແລະ ຊຸກຍູກ້ານສາ້ງ

ເສ້ັນທາງເຊື່ ອມຕ່ໍຕາເວັນອອກ-ຕາເວັນຕກົ ເສ້ັນທີ 2 ຜາ່ນ ແຂວງຄາໍມວ່ນ.

- - ມາດຕະການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ສະຫນບັສະຫນນູວຽກງານທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ມດີ ັງ່ນີ:້

 ສາ້ງສະພາບແວດລອ້ມທ່ີເອືອ້ອາໍນວຍໃນການຫນັແລວທາງການຂນົສ ົ່ງເປັນແລວທາງເສດ

ຖະກດິ.

 ຊຸກຍູໃ້ຫພ້າກສວ່ນເອກະຊນົມສີວ່ນຮວ່ມໃນຂະແຫນງການຂນົສ ົ່ງ, ອາໍນວຍຄວາມສະດວກ

ໃຫແ້ກກ່ານຈດັຝຶກອບົຮມົກຽ່ວຂອ້ງກບັການຂນົສ ົ່ງ.

 ແກໄ້ຂບນັດາຜນົກະທບົດາ້ນລບົຈາກການພດັທະນາການຂນົສ ົ່ງ.
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 ສາ້ງຄວາມຫມ ັນ້ໃຈທາງດາ້ນເສດຖະກດິມະຫາພາກ ແລະ ຄວາມຫມ ັນ້ຄງົທາງດາ້ນການ

ເມອືງ, ມຄີວາມໂປ່ງໃສໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັວຽກງານຕາ່ງໆ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ຂະບວນການດາໍເນນີ

ເອກະສານການຄາ້ຕາ່ງໆ, ຄວາມສາມາດຄາດຄະເນຕ່ໍເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະ ຄວາມຫນາ້ເຊື່ ອຖື

ທາງດາ້ນຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ.

 ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກສ່ະຖາບນັຕາ່ງໆ ເພ່ືອໃຫສ້ະຫນອງການບໍລິການທ່ີສະດວກ

ແລະ ວອ່ງໄວຫລາຍກວາ່ເກົ່ າ.

 ສ ົ່ງເສມີການແຂງ່ຂນັລະຫວາ່ງຫວົຫນວ່ຍທລຸະກດິພາຍໃນ ເພ່ືອສາ້ງຄວາມກະຕລືືລ ົນ້ໃນ

ການພດັທະນາຕນົເອງ ແລະ ສາມາດແຂງ່ຂນັກບັສາກນົໄດ.້

 ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຊວ່ຍເຫລືອບນັດາຫວົຫນວ່ຍທລຸະກດິໃຫສ້າ້ງຄວາມແຕກຕາ່ງຂອງຜະລິດ

ຕະພນັ, ໃຫມ້ລີກັສະນະສະເພາະ ເພ່ືອສາ້ງມນູຄາ່ເພ່ີມ. -

 ສບືຕ່ໍເຜີຍແຜຂໍ່ມ້ນູຂາ່ວສານທ່ີສາໍຄນັ ເຊ່ັນ: ຂ ັນ້ຕອນການເຊື່ ອມໂຍງຂອງລາວ, ບນັດາຜນົ

ປະໂຫຍດ ແລະ ພນັທະຕາ່ງໆຂອງລາວ ເພ່ືອແນໃສໃ່ຫທ້ກຸພາກສວ່ນມຄີວາມເຂ້ົາໃຈກຽ່ວກບັສດິ,

ຜນົປະໂຫຍດ ແລະ ສິ່ ງທາ້ທາຍຈາກການເຊື່ ອມໂຍງຕາ່ງໆ.

7.4. ການຮວ່ມມໃືນຂອບສນັຍາແມນ່ ໍາ້ຂອງ ວາ່ດວ້ຍການພດັທະນາແບບຍນືຍງົໃນ

ອາ່ງແມນ່ ໍາ້ຂອງ

ສບຶຕ່ໍຕ ັງ້ຫນາ້ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັສນັຍາ 1995 ວາ່ດວ້ຍການພດັທະນາອາ່ງແມນ່ ໍາ້ແບບຍນືຍງົ

ໂດຍຜາ່ນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັແຜນຍດຸທະສາດ 2011-2015 ຂອງຄະນະກາໍມາທິການແມນ່ ໍາ້ຂອງ

ສາກນົ ແລະ ຜນັຂະຫຍາຍ ການຈ ັດັຕ ັງ້ປະຕິບດັບນັດາແຜນງານບລິູມະສດິໃຫປ້ະກດົຜນົເປັນຈງິ; ສູ້

ຊນົຫນັຄະນະກາໍມາທິການແມນ່ ໍາ້ຂອງສາກນົເປັນກາໍມະສດິຂອງປະເທດສະມະຊກິ, ເຊື່ ອມສານເອົາ

ແຜນຍດຸທະສາດ ແລະ ແຜນງານຕາ່ງໆ ໃນກອບແມນ່ ໍາ້ຂອງສາກນົ ເຂ້ົາສະຫນບັສະຫນນຸການຈດັ

ຕ ັງ້ປະຕິບດັ ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫງ່ຊາດ; ຊຸກຍູກ້ານຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ຜນັຂະ

ຫຍາຍບນັດາລະບຽບການ, ສ ົ່ງເສມີການຮວ່ມມກືານພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນ ໍາ້

ລະຫວາ່ງປະເທດໃນອາ່ງແມນ່ ໍາ້ຂອງຕອນລຸມ່ໃຫມ້ປີະສດິທິຜນົສງູສດຸ.

ມາດຕະການໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ແລະ ສ ົ່ງເສມີວຽກງານທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ມດີ ັງ່ນີ້ :

 ເຜີຍແຜບ່ນັດາລະບຽບການທ່ີຖກຶຮບັຮອງຈາກສະພາມນົຕຄີະນະກາໍມາທິການແມນ່ ໍາ້ຂອງສາ

ກນົ ແລະ ສາ້ງບນັດາບດົແນະນາໍທາງວຊິາການໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ.

 ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ແລະ ພດັທະນາບກຸຄະລາກອນໃນຂະແຫນງການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັວຽກງານ

ພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນ ໍາ້.

 ຜນັຂະຫຍາຍຍດຸທະສາດຂອງຄະນະກາໍມາທິການແມນ່ ໍາ້ຂອງສາກນົໃຫເ້ປັນແຜນງານ ແລະ

ໂຄງການລະອຽດ ໂດຍເຊື່ ອມສານເຂ້ົາໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັ

ຄມົແຫງ່ຊາດ.

 ສບຶຕ່ໍຮວ່ມມກືບັບນັດາປະເທດພາຄີສນັຍາແມນ່ ໍາ້ຂອງ ໃນການພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຊບັພະ

ຍາກອນນ ໍາ້ໃນອາ່ງແມນ່ ໍາ້ຂອງຮວ່ມກນັ.
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7.5. ການກະກຽມເຂ້ົາເປັນສະມາຊກິຂອງອງົການການຄາ້ໂລກ

ເອົາໃຈໃສເ່ປີດກວາ້ງຕະຫຼາດ, ຍາດແຍງ່ເອົາທຶນຮອນ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເພ່ືອເປັນການ 

ກະກຽມຄວາມພອ້ມໃນການຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄຫມ; ສູຊ້ນົປະຕິບດັບນັດາຄາດໝາຍ 

ຕາ່ງໆທ່ີກາໍນດົ ໃນແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VII ແລະ ຍດຸທະສາດແຜນພດັ

ທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຮອດປີ 2020 ໃຫປ້ະກດົຜນົເປັນຈງິ. ເພ່ືອສືບຕ່ໍກະກຽມຄວາມພອ້ມໃນ 

ການເຂ້ົາເປັນສະມາຊກິອງົການການຄາ້ໂລກ, ໂດຍການສມຸໃສບ່ນັດາໜາ້ວຽກ ມດີ ັງ່ນີ:້

 ເພ່ີມທະວກີານປະສານງານລະຫວາ່ງກະຊວງ-ຂະແໜງການ ແລະ ຮວ່ມປຶກສາຫາລືກບັ

ກມົວຊິາການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ເພ່ືອໃຫມ້ຄີວາມຄືບໜາ້ໃນການປບັປງຸບນັດານຕິກິາໍ ກຄໍນືະໂຍບາຍຕາ່ງໆ

ໃຫຈ້ະແຈງ້ໃນການຕອບຂໍເ້ຈາະຈີມ້ຂອງບນັດາສະມາຊກິອງົການການຄາ້ໂລກ, ໃນນ ັນ້; ຕອ້ງມກີານ

ຈດັບລິູມະສດິໜາ້ວຽກທ່ີສາໍຄນັ ແລະ ຮບີດວ່ນ ພອ້ມທງັມແີຜນປະຕິບດັງານຂອງທກຸພາກສວ່ນ ເພ່ືອ

ສາມາດຕິດຕາມ, ປະເມນີຜນົ ແລະ ຂໍການຊີນ້າໍໃຫທ້ນັເວລາ.

 ສບືຕ່ໍທບົທວນບນັດານຕິິກາໍຕາ່ງໆ ແລະ ປບັປງຸບນັດາລະບຽບຫລກັການໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັ

ກດົລະບຽບຂອງອງົການການຄາ້ໂລກ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ ກດົຫມາຍວາ່ດວ້ຍມາດຕະຖານ, ສດິທິທາງປນັ

ຍາ, ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ແລະ ອື່ ນໆ.

 ສ ົ່ງເສມີການພດັທະນາຍດຸທະສາດກຽ່ວກບັການຕະຫລາດຂອງຫວົຫນວ່ຍທລຸະກດິສ ົ່ງອອກ

ເຊ່ັນ: ຂະແຫນງເຄື່ ອງນຸງ່ຫ ົ່ມ, ກາເຟ ແລະ ຜະລິດຕະພນັກະສກິາໍ.

 ສະຫນບັສະຫນນູການພດັທະນາຂະແຫນງການປ່ິນອອ້ມ (Backward ແລະ Forward

linkage) ຢູ່ ສປປ ລາວ ເພ່ືອຊວ່ຍຫລດຸຜອ່ນການເອື່ ອຍອງີການນາໍເຂ້ົາວດັຖດຸບິຈາກພາຍນອກ

ເພາະວາ່ ນອກຈາກຈະເປັນການສາ້ງມນູຄາ່ເພ່ີມ ແລະ ຮກັສາມນູຄາ່ (value retention) ໃຫຜ້ະລິດ

ຕະພນັຫລາຍຂຶນ້ແລວ້, ຍງັຊວ່ຍແກໄ້ຂບນັຫາກຽ່ວກບັເຄ້ົາກາໍເນດີຂອງສນິຄາ້ (rule of origin)

ເຊິ່ ງຈະເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ນາໍໃຊບ້ນັດາບລິູມະສດິ ຫລື ສິດທິພິເສດຕາ່ງໆໄດຢ້າ່ງເຕັມທ່ີ.

 ເພ່ີມທະວວີຽກງານເຜີຍແຜ່ ກຽ່ວກບັ ການເຊື່ ອມໂຍງເສດຖະກດິກບັສາກນົ ກຄໍກືານເຂ້ົາ

ເປັນສະມາຊກິອງົການການຄາ້ໂລກໃຫແ້ກພ່ະນກັງານ, ນກັຄ ົນ້ຄວາ້, ນກັທລຸະກດິ ແລະ ທກຸຄນົໃນ

ສງັຄມົ, ໃຫຮ້ບັຮູ້ ກຽ່ວກບັ ຂະບວນການກະກຽມຄວາມພອ້ມໂດຍຜາ່ນການຝຶກອມົຮມົ, ສາໍມະນາ

ແລະ ຜາ່ນສື່ ໂຄສະນາໃນຫຼາຍຮບູແບບຢາ່ງຕ່ໍເນື່ ອງ.

8. ການຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝ

[1]. ທິດທາງການຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝຢູປ່ະທດເຮົາ:

ສບືຕ່ໍຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຍດຸທະສາດຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝ ເຊິ່ ງແມນ່ໜາ້ທ່ີຮບີ

ດວ່ນສະເພາະໜາ້ ແລະ ຍາວນານບນົເສ້ັນທາງແຫງ່ການສາ້ງຄວາມມ ັງ່ຄ ັ່ງເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກປ່ະເທດ

ຊາດ ແລະ ຄວາມຮ ັງ່ມຜີາສກຸແກປ່ະຊາຊນົບນັດາເຜ່ົາຢາ່ງຕ ັງ້ໜາ້; ຊຸກຍູກ້ານຫນັປ່ຽນແບບແຜນວທີິ

ການທາໍມາຫາກນິທ່ີຫລາ້ຫລງັ, ນາໍໃຊກ້າໍລງັແຮງບ ົ່ມຊອ້ນດາ້ນຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ສງັ

ຄມົຂອງປະເທດໃຫເ້ກດີປະໂຫຍດສງູສດຸ; ກາໍນດົຂະແໜງການ ແລະ ບໍລິເວນເຂດແຄວນ້ທ່ີມເີງ ື່ອນ

ໄຂ, ມທີາ່ແຮງຢາ່ງຕ ັງ້ໜາ້ ແລະ ມຈີດຸສມຸ ເພ່ືອຫຸຼດຜອ່ນຄວາມແຕກໂຕນໃນລະດບັການພດັທະນາ
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ກບັປະເທດອື່ ນໆໄດໄ້ວຂຶນ້ ດວ້ຍການສະສມົທງັທາງດາ້ນເງນິຕາ, ປະສບົການ ແລະ ຄວາມຮູຄ້ວາມ

ສາມາດໃຫຫຼ້າຍຂຶນ້, ເສມີສາ້ງຄວາມສາມາດແຂງ່ຂນັຂອງເສດຖະກດິໃຫສ້ງູຂຶນ້. ສມຸໃສພ່ດັທະນາຂະ

ແໜງການຫລກັທ່ີເປັນທາ່ແຮງ (ຂະແໜງກະສກິາໍ-ປງຸແຕງ່, ອດຸສາຫະກາໍພະລງັງານໄຟຟ້າ, ອດຸສາ

ຫະກາໍທອ່ງທຽ່ວ, ອດຸສາຫະກາໍບ່ໍແຮ່ ແລະ ອດຸສາຫະກາໍວດັສະດກຸໍ່ສາ້ງ) ຕ ັງ້ແຕຫ່ວົທີ ຄຽງຄູກ່ບັ

ການພດັທະນາບນັດາຂະແໜງການທ່ີເປັນພ້ືນຖານໃນການຊຸກຍູ້ ແລະ ເອືອ້ອາໍນວຍໃຫແ້ກຂ່ະບວນ

ການຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝ ເຊ່ັນ: ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸ, ການພດັ

ທະນາ ແລະ ນາໍໃຊວ້ທິະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊ,ີ ພດັທະນາພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ ແລະ ການບໍລິການ

ຜາ່ນ.

[2]. ບາດກາ້ວໃນການຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝ:

ແນວຄວາມຄດິໃນການຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝ ຢູ ່ສປປ ລາວ ໄດລິ້ເລ່ີມຕ ັງ້ 

ແຕ ່ສປປ ລາວ ໄດຮ້ບັການສະຖາປະນາ ໃນປີ 1975 ເປັນຕ ົນ້ມາ ໂດຍໄດກ້າໍນດົຢູ ່ໃນເອກະສານ 

ມະຕິຕາ່ງໆຂອງພກັປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວ ນບັແຕກ່ອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄ ັງ້ທີ III ເປັນຕ ົນ້ມາ; ພາຍ

ຫລງັກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄ ັງ້ທີ VII, ໄດມ້ກີານຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະ ຮບັຮອງຍດຸທະສາດຫນັເປັນອດຸສາຫະ 

ກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝເຖງິປີ 2020, ຈາກນ ັນ້ກອງປະຊຸມໃຫຍຄ່ ັງ້ທີ VIII ໄດກ້າໍນດົແຈງ້ວາ່ ”ພວກ

ເຮົາຕອ້ງຕ ັງ້ໜາ້ປະຕິບດັແຜນຍດຸທະສາດຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝເທ່ືອລະກາ້ວ ເພ່ືອ

ບນັລເຸປ້ົາໝາຍອນັຍາວໄກຂອງພກັ”. ສາໍລບັຂ ັນ້ຕອນໃນການພດັທະນາ ໄລຍະ 2001-2020 ໄດ້

ກາໍນດົຢູໃ່ນຍດຸທະສາດຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝ ດ ັງ່ນີ:້

- ຂ ັນ້ຕອນທີ 1: ແຕປີ່ 2001-2005 ສາໍເລັດການກະກຽມ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງຂອງຂະ

ແໜງການອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ຂະແໜງການອື່ ນໆ ທ່ີປ່ິນອອ້ມ ໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງ ແລະ ສາມາດ

ຢູລ່ອດໄດດ້ວ້ຍການແຂງ່ຂນັ ພາຍຫລງັປີ 2008 ດວ້ຍການປະຕິບດັລະບຽບການຂອງການຄາ້ເສລີ

AFTA.

- ຂ ັນ້ຕອນທີ 2: ແຕປີ່ 2006-2010 ໄດສ້ບືຕ່ໍປບັປງຸ ແລະ ກໍ່ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂທ່ີເປັນປະຖມົປດັ

ໃຈຂອງຂະແໜງການຕາ່ງໆໃຫໄ້ດໂ້ດຍພ້ືນຖານຄ:ື ມລີະບບົການປກົຄອງ ແລະ ຄຸມ້ຄອງທ່ີເຂັມ້ແຂງ

ໜາ້ເຊື່ ອຖ,ື ຊບັພະຍາກອນມະນດຸພຽງພໍໃນລະດບັໜ່ຶງ, ມພ້ືີນຖານໂຄງລາ່ງດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ

ສະດວກດໂີດຍພ້ືນຖານ, ຮກັສາເສດຖະກດິມະຫາພາກທ່ີມຄີວາມໝັນ້ທຽ່ງ, ລຶບລາ້ງຄວາມທກຸຍາກ

ແລະ ການຖາງປ່າເຮັດໄຮແ່ບບເລ່ືອນລອຍ, ພດັທະນາອດຸສາຫະກາໍບາງຂະແໜງທ່ີເປັນປາຍແຫລມ

ແລະ ທ່ີເປັນພ້ືນຖານ ເປັນຕ ົນ້ ຂະແໜງໄຟຟ້າ, ການສກຶສາ, ການນາໍໃຊວ້ທິະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ

ທງັດາ້ນປະລິມານ ແລະ ຄນຸນະພາບ.

- ຂ ັນ້ຕອນທີ 3: ແຕປີ່ 2011-2020 ສາໍເລັດໂດຍພ້ືນຖານການສາ້ງປະຖມົປດັໄຈຕາ່ງໆ ໃຫ້

ແກກ່ານຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝໃນຂງົເຂດຕ ົນ້ຕໍ, ພ້ືນຖານອດຸສາຫະກາໍທ່ີເປັນທາ່

ແຮງ ແລະ ປາຍແຫລມຈາໍນວນໜ່ຶງ.

[3]. ເນືອ້ໃນ ແລະ ຄາດໝາຍສາໍລບັແຜນ 5 ປີ:

1. ຫນັປ່ຽນໂຄງປະກອບເສດຖະກດິ:
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ໂຄງປະກອບເສດຖະກດິໄດມ້ກີານຫນັປ່ຽນຕາມທິດຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝ

ສອ່ງແສງໃຫເ້ຫັນອດັຕາສວ່ນອດຸສາຫະກາໍໃນໂຄງປະກອບນບັມ ືນ້ບັກວມອດັຕາຫລາຍຂຶນ້ເຊ່ັນ: ໃນປີ

1985 ຂະແໜງກະສກິາໍ ກວມເອົາ 70,7%, ອດຸສາຫະກາໍ ກວມພຽງ 10,9% ແລະ ບໍລິການ ກວມ

18,4% ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພນັພາຍໃນ; ມາຮອດສກົປີ 2009-2010 ຂະແໜງກະສກິາໍ ກວມ

ເອົາພຽງສວ່ນນອ້ຍຂອງເສດຖະກດິ ເປັນ 29%, ອດຸສາຫະກາໍເພ່ີມຂຶນ້ເປັນ 25,5% ແລະ ການ

ບໍລິການ ເພ່ີມຂຶນ້ເປັນ 39,2%. ອງີໃສທ່າ່ອຽ່ງດ ັງ່ກາ່ວ ໃນປີ 2015 ສູຊ້ນົໃຫໂ້ຄງປະກອບເສດຖະ

ກດິມທີາ່ອຽ່ງຫນັປ່ຽນຕາມທິດການຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝຢາ່ງຕ ັງ້ໜາ້, ໂດຍໃຫກ້ະ

ສກິາໍ-ປ່າໄມ ້ ກວມປະມານ 23%, ອດຸສາຫະກາໍ ກວມປະມານ 39% ແລະ ການບໍລິການ ກວມ

ປະມານ 38%.

2. ຫນັເປັນທນັສະໄໝ:

ສ ົ່ງເສມີການນາໍໃຊເ້ຕັກນກິ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊທ່ີີທນັສະໄໝ ເຂ້ົາໃນການຜະລິດ ເພ່ືອເພ່ີມປະ

ສດິທິພາບຂອງຜນົຜະລິດ ແລະ ແຮງງານ; ເອົາໃຈໃສຄ່ ົນ້ຄວາ້ ແລະ ນາໍໃຊເ້ຕັກໂນໂລຊຢີາ່ງມປີະ

ສດິທິຜນົ, ຂະຫຍາຍນເິວດເຕັກນກິ ຫລື ນເິວດເຕັກນກິກະສກິາໍ; ຄ ົນ້ຄວາ້ເຕັກໂນໂລຊສີາໍລບັການປບັ

ປງຸການຜະລິດແບບພ້ືນບາ້ນ ເພ່ືອສາມາດຄ ໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານ ແລະ ຫາວທີິການຫລດຸຜອ່ນ

ຄວາມສຽ່ງຈາກໄພທາໍມະຊາດ.

- ນາໍໃຊເ້ຕັກນກິເຂ້ົາໃນອດຸສາຫະກາໍປງຸແຕງ່; ຜະລິດວດັສະດກຸໍ່ສາ້ງ; ພະລງັງານບ່ໍແຮ່ ໂດຍ

ຊອກໃຫໄ້ດກ້ານຜະລິດທ່ີສາມາດຫລດຸຕ ົນ້ທຶນ, ແລະ ນາໍໃຊພ້ະລງັງານໜອ້ຍກວາ່.

- ນາໍໃຊລ້ະບບົການບໍລິການຜາ່ນ ທ່ີຄບົຊຸດ (Logistic).

- ໃນຂະແໜງວດັທະນະທາໍ-ສງັຄມົ ເພ່ີມສດັສວ່ນການນາໍໃຊເ້ຄື່ ອງມອືປຸະກອນທ່ີເປັນດຈີີ

ຕອນຕ່ໍປະຊາກອນໃຫສ້ງູຂຶນ້, ເພ່ີມອດັຕາການເຂ້ົາເຖງິອນິເຕເີນັດຂອງປະຊາກອນ.

- ໃນຂະແໜງການເງນິ-ທະນາຄານນາໍໃຊເ້ຕັກໂນໂລຊທ່ີີທນັສະໄໝເຂ້ົາໃນການບໍລິການຈດັ

ການແບບຄບົວງົຈອນ, ການບໍລິການດາ້ນການເງນິຜາ່ນທາງໄປສະນ,ີ ດວ້ຍຮບູແບບເອເລັກໂທຣນກິ,

ດວ້ຍບດັເຄຣດດິ.

3. ສາ້ງຄວາມສາມາດແຂງ່ຂນັຂອງເສດຖະກດິ ແລະ ສາ້ງການສະສມົການພດັທະນາໃນຂະ

ແໜງການຕ ົນ້ຕໍຈາໍນວນໜ່ຶງ:

+ ຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝໃນຂະແໜງກະສກິາໍ ໂດຍເນັນ້ໜກັການຫນັເປັນ

ຊນົລະກະເສດ, ຫນັເປັນກນົຈກັ, ປດົປ່ອຍແຮງງານຂອງຊາວນາຈາກການປກັດາໍນາມາໃຊເ້ຄື່ ອງຈກັ

ໄດແ້ທນ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ກຸມ່ການຜະລິດໃຫເ້ຂັມ້ແຂງ ໂດຍສະເພາະແມນ່ ສມຸການລງົທຶນໃສບ່ນັດາໂຄງ

ການລງົທຶນທ່ີມປີະສິດທິຜນົ, ສາ້ງສນູຄ ົນ້ຄວາ້ທດົລອງການຜະລິດແນວພນັໃໝ,່ ຝຸນ່, ຢາປາບສດັຕູ

ພືດ…

+ ໃນຂະແໜງອດຸສາຫະກາໍ: ເນັນ້ໜກັການຜະລິດອປຸະກອນກໍ່ສາ້ງ, ຫລອມເຫລັກກາ້, ຂດຸ

ຄ ົນ້ປງຸແຕງ່ແຮທ່າດ, ອນັຍາມະນ,ີ ເຂື່ ອນໄຟຟ້ານ ໍາ້ຕກົ, ໄຟຟ້າດວ້ຍຖາ່ນຫີນ; ອດຸສາຫະກາໍປງຸແຕງ່

ໄມຄ້ນຸນະພາບສງູ, ສາ້ງເຂດອດຸສາຫະກາໍ…

+ ໃນຂະແໜງ ຍທຂ: ເນັນ້ໜກັການກໍ່ສາ້ງພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ: ທາງລດົໄຟ, ທາງລດົດວ່ນ,

ປບັປງຸ, ຂະຫຍາຍສະໜາມບນິ, ສາ້ງເຂດບໍລິການຄບົຊຸດ (Logistics).



208

+ ໃນຂະແໜງໂທລະຄມົ-ຂາ່ວສານ: ເນັນ້ໜກັການຂະຫຍາຍໂຄງລາ່ງດາ້ນໄອຊທີີ ເຊ່ັນ: ສນູ

ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ, ອນິເຕເີນັດ, e-application, ການຈດັສນັຄືນ້ຄວາມຖີ່ວທິະຍ,ຸ ໂທລະພາບ, ວທິະຍ.ຸ

+ ໃນຂະແໜງໂທລະຄມົ-ຂາ່ວສານ: ເນັນ້ໜກັການຂະຫຍາຍໂຄງລາ່ງ ແລະ ຂະຫຍາຍ

ຄວາມຖີ່ຂອງເຄອືຂາ່ຍ ດາ້ນໄອຊທີີ ເຊ່ັນ: ສນູຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ, ອນິເຕເີນັດ, e-application, ການ

ຈດັສນັຄືນ້ຄວາມຖີ່ ວທິະຍ,ຸ ໂທລະພາບ, ໂທລະພີມທາງໄກ, ວທິະຍຸ ແລະ ອື່ ນໆ.

+ ໃນຂະແໜງການປກົຄອງບໍລິຫານ, ວດັທະນະທາໍສງັຄມົ: ເນັນ້ໜກັການຂະຫຍາຍອດັຕາ

ສວ່ນນາໍໃຊຄ້ອມພີວເຕ,ີ ການຊາໍລະສະສາງດວ້ຍບດັເຄຣດດິ, E-ການສກຶສາທາງໄກ, E-ການເງນິ-

ທະນາຄານ, E-ການຄາ້.

+ ໃນຂະແໜງປ້ອງກນັຊາດ-ປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ, ເນັນ້ໜກັການຂະຫຍາຍອປຸະກອນ,

ກວດສອ່ງວງົຈອນ, ລາດາ, ປະກອບຍດຸໂທປະກອນປ້ອງກນັຕວົທນັສະໄໝ.

[4]. ມາດຕະການ:

1). ປະຕບິດັນະໂຍບາຍຊຸກຍູສ້ ົ່ງເສມີການຜະລິດພາຍໃນ ໂດຍສະເພາະແມນ່ການຜະລິດ-ທຸ

ລະກດິຂະໜາດນອ້ຍ, ຂະໜາດກາງ ໃຫສ້າມາດນາໍໃຊເ້ຕັກນກິ ແລະ ວທິະຍາການໃໝ່ ເພ່ືອຍກົສງູ

ສະມດັຕະພາບການຜະລິດ ແລະ ປະສດິທິຜນົທາງດາ້ນເສດຖະກດິໃຫສ້ງູຂຶນ້; ສມົທບົການກໍ່ສາ້ງໃຫ້

ມກີດິຈະການໃຫຍ່ ເພ່ືອມທຶີນຮອນຕດິພນັກບັການສ ົ່ງເສມີການຜະລິດຂອງປະຊາຊນົ ແລະ ການແກ້

ໄຂຄວາມທກຸຍາກ; ເສມີສາ້ງຄວາມສາມາດແຂງ່ຂນັທາງເສດຖະກດິຂອງປະເທດໃຫສ້ງູຂຶນ້ເປັນກາ້ວໆ

ໂດຍຕດິພນັກບັການເຊື່ ອມໂຍງກບັພາກພ້ືນ ແລະ ສາກນົ ໃຫສ້ອດຄອ່ງກມົກຽວ.

2). ຈດັສນັ ແລະ ນາໍໃຊແ້ຫຼງ່ຊບັພະຍາກອນຢາ່ງມປີະສດິທິຜນົ ເພ່ືອຮບັປະກນັທິດແຫງ່ການ

ພດັທະນາແບບຍນືຍງົ, ຊຸກຍູສ້ ົ່ງເສມີການນາໍໃຊເ້ຕັກນກິ-ວທິະຍາສາດໃໝເ່ຂ້ົາໃນການຜະລິດກະສິ

ກາໍ; ປະຢດັພະລງັງານ, ປະຢດັວດັຖດຸບິ ແລະ ຫຸຼດຜອ່ນຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ.

3). ດາໍເນນີການຈດັສນັບນັດາໂຮງງານອດຸສາຫະກາໍອອກສູເ່ຂດພ້ືນທ່ີໃກກ້ບັແຫລງ່ວດັຖດຸບິ,

ເຂດທ່ີມຜີນົກະທບົໜອ້ຍຕ່ໍສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ເຂດທ່ີມແີຮງງານຫລາຍ ແນໃສເ່ພ່ືອເພ່ີມການ

ຈາ້ງງານ ແລະ ຫຸຼດຜອ່ນການເຄື່ ອນຍາ້ຍແຮງງານເຂ້ົາສູຕ່ວົເມອືງ.

4). ເອົາໃຈໃສພ່ດັທະນານາຕວົເມອືງໃຫຍໃ່ຫເ້ປັນສນູກາງຊຸກຍູ້ ຫລື ແກດ່ງຶການພດັທະນາ

ໃນເຂດພ້ືນທ່ີອອ້ມຮອບ ຫລື ເຂດໃກຄ້ຽງ ເຮັດໃຫຕ້ວົເມອືງເປັນຕວົກະຕຸນ້ການພດັທະນາຊນົນະບດົ

ເພ່ືອຫລດຸຜອ່ນຄວາມແຕກໂຕນດາ້ນການພດັທະນາລງົເປັນກາ້ວໆ; ປະຕິບດັນະໂຍບາຍສາ້ງສວນອດຸ

ສາຫະກາໍປງຸແຕງ່ເພ່ືອສ ົ່ງອອກ ແລະ ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະ ຢູບໍ່ລິເວນທ່ີເໝາະສມົ; ເອົາໃຈໃສຊຸ່ກ

ຍູສ້ ົ່ງເສມີກດິຈະການສ ົ່ງອອກຄຽງຄູກ່ບັກດິຈະການການຜະລິດເພ່ືອຊມົໃຊພ້າຍໃນ.

5). ສບືຕ່ໍປະຕບິດັນະໂຍບາຍເປີດກວາ້ງການຮວ່ມມ ື ແລະ ການເຊື່ ອມໂຍງກບັພາກພ້ືນ ແລະ

ສາກນົ ເພ່ືອດງຶດດູການລງົທຶນ ແລະ ການຊວ່ຍເຫືຼອ-ກູຢື້ມ ເຂ້ົາໃນການພດັທະນາຂະແໜງການ

ແລະ ບໍລິເວນເຂດແຄວ້ນທ່ີມທີາ່ແຮງ ໂດຍສະເພາະແມນ່ ໂຄງການຂະໜາດໃຫຍເ່ພ່ືອສາ້ງຖານການ

ເຕບີໂຕໃຫເ້ຂັມ້ແຂງ ແລະ ຮບັໃຊກ້ານເຊື່ ອມໂຍງລະຫວາ່ງປະເທດ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ ພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ

ທ່ີສະດວກ ແລະ ທນັສະໄໝ ເຊ່ັນ: ທາງລດົໄຟ, ທາງດວ່ນ, ສະໜາມບນິ, ລະບບົບໍລິການຂນົສ ົ່ງ

ແລະ ຄຽ່ນຖາ່ຍສນິຄາ້ ແລະ ອື່ ນໆ.
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III. ມາດຕະການ ແລະ ກນົໄກການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາ

ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VII

1. ຊຸກຍູກ້ານເຕບີໂຕດາ້ນເສດຖະກດິມະຫາພາກ

- - ສບຶຕ່ໍນາໍໃຊຫຼ້າຍພາກສວ່ນເສດຖະກດິ, ອອກແຮງລະດມົ ແລະ ຂດຸຄ ົນ້ແຫລງ່ທຶນທົ່ວ

ສງັຄມົ ລວມທງັການລະດມົທຶນຜາ່ນກນົໄກຕະຫຼາດທຶນ ໃຫໄ້ດຢ້າ່ງຕ ໍາ່ 32% ຂອງ GDP ໂດຍ

ເອົາໃຈໃສປ່ະຕິບດັນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການຕາ່ງໆ ເພ່ືອລະດມົ, ຂດຸຄ ົນ້ ແລະ ນາໍໃຊແ້ຫຼງ່ທຶນ

ຈາກທກຸພາກສວ່ນເສດຖະກດິເຂ້ົາໃສກ່ານພດັທະນາ ເຊ່ັນ: ງບົປະມານຂອງລດັ, ທຶນຊວ່ຍເຫືຼອທາງ

ການເພ່ືອການພດັທະນາ, ການລງົທຶນຂອງເອກະຊນົພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ, ສນິເຊື່ ອທະນາ

ຄານ ແລະ ທຶນຂອງປະຊາຊນົ. ຍກົສງູປະສດິທິຜນົ ແລະ ຄນຸນະພາບຂອງທຶນ, ຫລດຸຜອ່ນການຮ ົ່ວ

ໄຫຼ ແລະ ການຟມູເຟືອຍໃນການລງົທຶນຂອງລດັ, ເພ່ີມທະວກີານຮວ່ມມກືບັບນັດາປະເທດເພ່ືອນມດິ

ແລະ ບນັດາອງົການຈດັຕ ັງ້ສາກນົເພ່ືອຍາດແຍງ່ເອົາການຊວ່ຍເຫືຼອຈາກພາຍນອກ.

- ເອົາໃຈໃສຢ່າ່ງແຂງແຮງຕ່ໍຮບູການຂະຫຍາຍວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ຂະໜາດ

ກາງ, ເສດຖະກດິຄອບຄວົ, ໃຫສ້າ້ງຕ ັງ້ກຸມ່ການຜະລິດຢູຊ່ນົນະບດົ, ເຊີ່ ງບໍລິການຄາ້ຍຄືກບັວສິາຫະ

ກດິຊນົນະບດົ. ທກຸຂະແໜງການ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນ ເພ່ີມທະວຄີວາມຮບັຜິດຊອບໃນການຂດຸຄ ົນ້ລາຍ

ຮບັຮວ່ງສນູກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນ ຢາ່ງສດຸຄວາມສາມາດ, ປະຕິບດັລະບຽບກດົໝາຍດາ້ນພາສີ-ອາ

ກອນໃຫເ້ຂັມ້ງວດ, ຮບີຮອ້ນແກໄ້ຂບນັຫາທ່ີເປັນຊອ່ງຫວາ່ງໃນການເກບັລາຍຮບັ, ສະກດັກ ັນ້ການຄາ້

ຂາຍເຖື່ ອນໃຫເ້ຂັມ້ງວດຂຶນ້ຕື່ ມ.

--- ປະຕບິດັບນັດາທິດທາງ ແລະ ມາດຕະການຕ ົນ້ຕໍ ເພ່ືອຊຸກຍູກ້ານເຕບີໂຕ ແລະ ຮກັສາ

ສະຖຽນລະພາບເສດຖະກດິມະຫາພາກ. ອນັສາໍຄນັແມນ່ ຮບັປະກນັການດຸນ່ດຽ່ງມະຫາພາກ: ດຸນ່ດຽ່ງ

ການລງົທຶນ, ດຸນ່ດຽ່ງງບົປະມານ, ດຸນ່ດຽ່ງຂາອອກ-ຂາເຂ້ົາ, ດຸນ່ດຽ່ງການຊມົໃຊ້ ແລະ ການສະສມົ,

ດຸນ່ດຽ່ງແຮງງານ, ດຸນ່ດຽ່ງວດັຖດຸບິ-ພະລງັງານ, ການສະສມົທຶນເພ່ືອແກໄ້ຂໜ້ີສິນ, ລະບຽບການເງນິ

-ເງນິຕາ (ເງນິເຟ້ີ, ອດັຕາແລກປ່ຽນ...), ແຮງງານ, ວດັຖດຸບິ ເພ່ືອຜະລິດທລຸະກດິ; ປະຕບິດັນະ

ໂຍບາຍລາຄາທ່ີສອດຄອ່ງກບັກນົໄກຕະຫຼາດ ແລະ ຄຸມ້ຄອງບາງລາຄາສິນຄາ້ທ່ີເປັນຍດຸທະສາດ; ບູ

ລະນະກນົໄກເສດຖະກດິຕະຫຼາດ ປະສານສມົທບົກບັກນົໄກການວາງແຜນ, ຍກົສງູປະສິດທິພາບຂອງ

ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຄວາມສກັສດິຂອງວຽກງານຄຸມ້ຄອງລດັ-ຄຸມ້ຄອງສງັຄມົ; ປະຕິບດັມາດຕະການ

ປະຫຍດັແຫງ່ຊາດຢາ່ງກວາ້ງຂວາງ ແລະ ມປີະສດິທິຜນົ; ສະແຫວງຫາ ແລະ ສະດຸງ້ໄວຕ່ໍການຜນັ

ແປຂອງເສດຖະກດິໂລກ-ພາກພ້ືນ, ການປ່ຽນແປງດນິຟ້າອາກາດ, ການພະຍາກອນໄພພິບດັທາໍມະ

ຊາດ.

- ເພ່ີມອດັຕາສວ່ນການລງົທຶນຂອງລດັຈາກງບົປະມານ ໂດຍການສູຊ້ນົເພ່ີມລາຍຮບັພາຍໃນ

ໃຫສ້ງູຂຶນ້ ແລະ ນາໍໃຊໃ້ຫມ້ປີະສດິທິຜນົສງູສດຸ; ລງົທຶນຢາ່ງມຈີດຸສມຸຕາມແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ

ບລິູມະສດິຂອງລດັຖະບານ; ປະຕິບດັນຕິິກາໍ ແລະ ຂໍກ້າໍນດົຕາ່ງໆ ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການສາ້ງ ແລະ

ຄຸມ້ຄອງໂຄງການລງົທຶນຂອງລດັຢາ່ງເຄ່ັງຄດັ ໂດຍສະເພາະ ໃຫເ້ອົາໃຈໃສຂ່ ັນ້ຕອນການປະເມນີໂຄງ

ການກອ່ນເອົາເຂ້ົາແຜນ (ບດົວພິາກເສດຖະກດິທ່ີລະອຽດຄບົຊຸດ), ເຂັມ້ງວດຂ ັນ້ຕອນການຈດັຊື-້ຈດັ
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ຈາ້ງ, ການຕດິຕາມກວດກາ-ປະເມນີຜນົ ແລະ ປະຕບິດັຫວົໜວ່ຍລາຄາກໍ່ສາ້ງ; ຫາ້ມປະຕບິດັໂຄງ

ການທ່ີບ່ໍໄດຮ້ບັຮອງຈາກສະພາແຫງ່ຊາດ; ຕ ັງ້ໜາ້ແກໄ້ຂໜ້ີສິນໃຫຫຸຼ້ດລງົເທ່ືອລະກາ້ວ; ປະຕບິດັວໄິນ

ແຜນການ-ການເງນິຢາ່ງເຂັມ້ງວດ.

- ສູຊ້ນົອອກແຮງລະດມົການຊວ່ຍເຫືຼອລາ້ ແລະ ກູຢື້ມ ຈາກບນັດາປະເທດຮວ່ມມສືອງຝາ່ຍ,

ສະຖາບນັການເງນິສາກນົ ແລະ ຫຼາຍຝາ່ຍທງັບນັດາຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາເກົ່ າ ແລະ ໃໝ່ ດວ້ຍຫຼາຍຮບູ

ການທ່ີກວາ້ງຂວາງ ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ; ຕອ້ງມກີານກາໍນດົແຜນງານ ແລະ ສາ້ງໂຄງ

ການລະອຽດ ເພ່ືອຮອງຮບັການຊວ່ຍເຫືຼອ ແລະ ຮູໄ້ດຄ້ວາມຕອ້ງການທ່ີແທຈ້ງິ.

- ເປັນເຈົາ້ການໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໂຄງການໃຫມ້ປີະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜນົສງູສດຸ

ໂດຍຕອ້ງບນັລຕຸວົຊີວ້ດັພ້ືນຖານຜນົການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ເພ່ືອສາ້ງຄວາມເຊື່ ອໝ ັນ້ໃຫແ້ກຄູ່່

ຮວ່ມພດັທະນາ.

- ຕອ້ງສູຊ້ນົຍາດແຍງ່ລະດມົທຶນຈາກບນັດາທະນາຄານພດັທະນາອາຊີ ບ່ໍໃຫຫຸຼ້ດ 75 ລາ້ນ

ໂດລາສະຫະລດັຕ່ໍປີ, ໃນນ ັນ້ອາດຈະຢູໃ່ນຮບູການກູຢື້ມ ເຊ່ັນ: ກູຢື້ມດອກເບຍ້ຜອ່ນຜນັ ແລະ ກູຢື້ມ

ແບບທລຸະກດິ ເພ່ືອສະໜບັສະໜນູໃຫແ້ກກ່ານລງົທຶນຂອງພາກເອກະຊນົ, ກູຢື້ມຈາກກອງທຶນພດັທະ

ນາການຮວ່ມມດືາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ສບືຕ່ໍຍາດແຍງ່ການຊວ່ຍເຫືຼອຈາກທະນາຄານໂລກ ໃຫໄ້ດ້ 80

ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັຕ່ໍປີ.

- ສບືຕ່ໍຍາດແຍງ່ການຊວ່ຍເຫືຼອຈາກຜູໃ້ຫທຶ້ນລາຍໃຫຍ່ ເປັນຕ ົນ້ ຍີ່ ປຸ່ນ ແລະ ບນັດາປະ

ເທດຜູໃ້ຫທຶ້ນໃຫມ ່ ເຊ່ັນ: ປະເທດກເູວດ ແລະ ອນິເດຍ; ຄຽງຄູກ່ນັນ ັນ້, ຍາດແຍງ່ເອົາການຊວ່ຍ

ເຫືຼອກບັບນັດາປະເທດເພ່ືອນມດິຍດຸທະສາດຕາ່ງໆ.

- ອອກແຮງສດຸຂດີເພ່ືອດງຶດດູການລງົທຶນຂອງພາກເອກະຊນົພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ

ໂດຍການປະຕບິດັນະໂຍບາຍ, ກນົໄກສ ົ່ງເສມີຢາ່ງຕ ັງ້ໜາ້, ໂດຍສະເພາະ ໃຫຮ້ບີຮອ້ນສາ້ງຕ ັງ້ໜວ່ຍ

ງານບໍລິການຜາ່ນປະຕດູຽວໃຫມ້ຄີວາມສະດວກ, ວອ່ງໄວ ແລະ ໂປ່ງໃສ, ມກີານກາໍນດົໜາ້ວຽກ,

ຄວາມຮບັຜິດຊອບໃຫຈ້ະແຈງ້ຊດັເຈນສະເພາະໜວ່ຍງານ ແລະ ຂະແໜງການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ.

- ສາ້ງເປັນບນັຊໂີຄງການຮຽກການລງົທຶນໃໝ່ ເພ່ືອດງຶດດູເອົາການລງົທຶນຂອງພາກເອກະຊນົ

ໃນແຕລ່ະໄລຍະ ໂດຍສະເພາະແມນ່ ບນັດາໂຄງການໃຫຍ່ລະດບັຊາດ ເຊ່ັນ: ໂຄງການຊນົລະກະ

ເສດ, ໂຄງການກໍ່ສາ້ງທາງລດົໄຟ, ທາງດວ່ນ, ສະໜາມບນິ, ໂຮງໝໍທນັສະໄຫມ, ໂຮງຮຽນປງຸແຕງ່

ທາດ, ຂະແໜງບໍລິການທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ໂຄງການອື່ ນໆ ໃຫທ້ນັກບັການລິເລ່ີມຂອງແຜນການ 5 ປີ

ຄ ັງ້ທີ VII.

- ເອົາໃຈໃສສ່ ົ່ງເສມີຊວ່ຍເຫືຼອບນັດານກັລງົທຶນທ່ີໄດຮ້ບັອະນຍຸາດໄປແລວ້, ສາໍລບັບໍລິສດັໃດ

ທ່ີບ່ໍມຄີວາມສາມາດຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໂຄງການໄດຕ້າມກາໍນດົເວລາຕອ້ງດາໍເນນີການຖອນໃບອະນຍຸາດ

ຫືຼ ຍກົເລີກສນັຍາແລວ້ນາໍເອົາໂຄງການນ ັນ້ເຂ້ົາໃນບນັຊີ ເພ່ືອໄປຂນົຂວາຍດງຶດດູເອົາຜູລ້ງົທຶນອື່ ນທ່ີມ ີ

ທາ່ແຮງມາລງົທຶນແທນ.

- ການສະໜອງຂໍມ້ນູຂາ່ວສານກຽ່ວກບັການລງົທຶນຄວນມຫຼີາຍຮບູແບບ ແລະ ຂໍມ້ນູຄວນ

ລະອຽດຄບົຖວ້ນ ເພ່ືອໃຫຜູ້ທ່ີ້ລງົທຶນສາມາດວເິຄາະ-ວໄິຈ ແລະ ຕດັສນິໃຈມາລງົທຶນໄດ້ ໂດຍສະ

ເພາະແມນ່ ການສະໜອງຂໍມ້ນູຜາ່ນເວບໄຊ ແລະ ຜາ່ນຮບູແບບອື່ ນໆ.
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- ຈດັກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ແລະ ແລກປ່ຽນບດົຮຽນກຽ່ວກບັການລງົທຶນທົ່ວປະເທດໃຫເ້ປັນ

ປກົກະຕິ, ມກີານປບັປງຸຄະນະຄຸມ້ຄອງການລງົທຶນຂ ັນ້ສນູກາງ, ຂ ັນ້ທອ້ງຖິ່ນ ແລະ ໜວ່ຍງານລງົທຶນ

ຂອງກະຊວງກຽ່ວຂອ້ງໃຫສ້ອດຄອ່ງໃນແຕລ່ະໄລຍະ ມຄີວາມເປັນເອກະພາບກຽ່ວກບັກນົໄກຄຸມ້ຄອງ,

ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການອື່ ນໆ ທ່ີກຽ່ວກບັການດງຶດດູ ແລະ ອະນມຸດັການລງົທຶນ.

- ຊຸກຍູສ້ ົ່ງເສມີການລງົທຶນເຂ້ົາໃສບ່ນັດາເຂດເສດຖະກດິສະເພາະ ເຊ່ັນ: ເຂດເສດຖະກດິບ່ໍ

ເຕັນ, ເຂດເສດຖະກດິເມອືງຕ ົນ້ເຜ້ິງ, ເຂດເສດຖະກດິສະຫວນັນະເຂດ-ເຊໂນ ແລະ ເຂດອື່ ນໆ ເພ່ືອ

ເຮັດໃຫກ້ານລງົທຶນມຈີດຸສມຸ ແລະ ສາ້ງຄວາມສະດວກໃນການຕດິຕາມກວດກາ.

2. ມາດຕະການບນັລເຸປ້ົາໝາຍສະຫດັສະຫວດັດາ້ນການພດັທະນາ

(9 ເປ້ົາໝາຍ, 20 ຄາດໝາຍ, 63 ຕວົຊີວ້ດັ ແລະ 218 ກດິຈະກາໍ)

9 ເປ້ົາໝາຍສະຫດັສະວດັດາ້ນການພດັທະນາມຄີື: 1. ລຶບລາ້ງຄວາມທກຸຍາກແລະໄພອດຶຫີວ 

(ລວມມີ 3 ຄາດໝາຍ, 9 ຕວົຊີວ້ດັ); 2. ໃຫທ້ກຸຄນົໄດຮ້ບັການສຶກສາຢາ່ງທົ່ວເຖງິ (ລວມມີ 1 ຄາດ

ໝາຍ, 3 ຕວົຊີວ້ດັ); 3. ສ ົ່ງເສມີບດົບາດຍງິ-ຊາຍແລະສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກແ່ມຍ່ງິ (ລວມມີ 1

ຄາດໝາຍ, 4 ຕວົຊີວ້ດັ); 4. ຫລດຸຜອ່ນການເສຍຊວີດິຂອງເດັກນອ້ຍ (ລວມມີ 1 ຄາດໝາຍ, 3

ຕວົຊີວ້ດັ); 5. ສ ົ່ງເສມີສຂຸະພາບຂອງແມ ່(ລວມມີ 2 ຄາດໝາຍ, 6 ຕວົຊີວ້ດັ); 6. ສະກດັກ ັນ້ການ

ແຜລ່ະບາດຂອງ HIV, ໄຂຍ້ງຸ ແລະ ພະຍາດຕດິຕ່ໍອື່ ນໆ (ລວມມີ 2 ຄາດໝາຍ, 10 ຕວົຊີວ້ດັ); 7.

ຮບັປະກນັຄວາມຍນືຍງົດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ (ລວມມີ 3 ຄາດໝາຍ, 6 ຕວົຊີວ້ດັ); 8. ສາ້ງຄູຮ່ວ່ມພດັ

ທະນາໃນຂອບເຂດທົ່ວໂລກ (ລວມມີ 4 ຄາດໝາຍ, 19 ຕວົຊີວ້ດັ); 9. ຫຸຼດຜອ່ນຜນົກະທບົຂອງ

ລະເບດີບ່ໍທນັແຕກໃນ ສປປ ລາວ (ລວມມີ 3 ຄາດໝາຍ, 3 ຕວົຊີວ້ດັ)

ເພ່ືອຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັບນັດາເປ້ົາໝາຍທ່ີສາໍຄນັຂາ້ງເທີງນີ້ ເຊີ່ ງເປັນການປພ້ືູນຖານໃຫກ້ບັການ

ຫຸຼດພ ົນ້ອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດອ້ຍພດັທະນາ (LDC) ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2020,

ພວກເຮົາຈະຕອ້ງເອົາໃຈໃສ່ ບນັດາມາດຕະການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ຄ:ື

- ບນັດາຂະແໜງການ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນເຊື່ ອມຊມຶ, ກາໍແໜນ້ເນືອ້ໃນຈດິໃຈຂອງເປ້ົາໝາຍສະ

ຫດັສະຫວດັດາ້ນການພດັທະນາ, ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ເປ້ົາໝາຍ, ຄາດໝາຍ, ຕວົຊີວ້ດັ ແລະ ກດິຈະກາໍທ່ີ

ນອນໃນຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຕນົ, ທງັແບງ່ງານ, ແບງ່ຄວາມຮບັຜິດຊອບໃຫພ້ະນກັງານຂອງຕນົ

ຢາ່ງຈະແຈງ້. ຜູທ່ີ້ຖກືມອບໝາຍໃຫເ້ອົາໃຈໃສປ່ະຕິບດັກາໍນດົໝາຍ, ແຜນວຽກ, ກດິຈະກາໍ, ກາໍກບັ

ແຫລງ່ທຶນ, ລາຍງານສອ່ງແສງຢາ່ງເປັນປກົກະຕິ.

- ລດັຖະບານເປັນຜູມ້ອບໝາຍ ແລະ ແບງ່ງານໃຫກ້ະຊວງ-ອງົການ, ທອ້ງຖິ່ນຮບັຜິດຊອບ

ເປ້ົາໝາຍ, ຄາດໝາຍ, ຕວົຊີວ້ດັ, ກດິຈະກາໍໃນຕະຫລອດ 5 ປີ ແລະ ເປັນແຕລ່ະປີ ດວ້ຍນຕິິກາໍ

ທ່ີຊດັເຈນ, ທນັການ. ກະຊວງ-ອງົການ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນມອບໝາຍ ແລະ ແບງ່ງານໃຫຫ້ນວ່ຍງານ

(8 ໜວ່ຍງານ) ທ່ີໄດສ້າ້ງຕ ັງ້ຂຶນ້ແລວ້. ໜວ່ຍງານກຽ່ວຂອ້ງເປັນຜູຮ້ບັຜິດຊອບຕິດຕາມ, ກວດກາການ

ປະຕິບດັງານຂອງບກຸຄນົ, ນຕິບິກຸຄນົກຽ່ວຂອ້ງຢາ່ງເປັນປະຈາໍ.

– ຊຸກຍູສ້ ົ່ງເສມີການຜະລິດທ່ີເປັນມດິກບັສະພາບແວດລອ້ມ ເພ່ືອຄ ໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານ,

ສາ້ງວຽກເຮັດງານທາໍຕດິພນັກບັການຍກົສງູຄນຸນະພາບຂອງແຮງງານ ແລະ ລະດບັສມີແືຮງງານໃຫ້
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ກາ້ວຂຶນ້ສູມ່າດຕະຖານສາກນົເທ່ືອລະກາ້ວ ເພ່ືອສາ້ງເງ ື່ອນໄຂລາຍຮບັເພ່ີມໃຫແ້ກປ່ະຊາຊນົສງູຂຶນ້

ໂດຍສະເພາະແມນ່ຜູທ້ກຸຍາກ.

– ປບັປງຸກນົໄກການບໍລິການທາງດາ້ນການສກຶສາ ແລະ ສາທາລະນະສກຸ ໃຫແ້ທດເໝາະ

ກບັເງ ື່ອນໄຂຕວົຈງິ ເພ່ືອສະໜອງໃຫໄ້ດທ້ງັປະລິມານ ແລະ ຄນຸນະພາບ. ຮບັປະກນັຄວາມສະເໝີ

ພາບໃນການສກຶສາຮ ໍາ່ຮຽນ ແລະ ການເຂ້ົາເຖງິການບໍລິການ ຢາ່ງທົ່ວເຖງິ; ພອ້ມນ ັນ້ ກເໍອົາໃຈໃສ່

ຊຸກຍູສ້ ົ່ງເສມີການພດັທະນາຂງົເຂດວດັທະນະທາໍ-ສງັຄມົ ໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງ ແລະ ສາມາດຂະ

ຫຍາຍຢາ່ງທົ່ວເຖງິໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

– ສາ້ງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕາໜາ່ງການບໍລິການສາທາລະນະສກຸໃຫເ້ຖງິປະຊາຊນົ ເປັນຕ ົນ້

ເຂດຢູຫ່າງໄກສອກຫີຼກ ແລະ ທລຸະກນັດານ, ຮບັປະກນັການປ້ອງກນັ ແລະ ປ່ິນປົ່ວພະຍາດ ໃຫທ້ ົ່ວ

ເຖງິປະຊາຊນົທກຸຄນົ. ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂໃນການຮກັສາສຂຸະພາບຂອງແມ ່ ແລະ ເດັກ ເພ່ືອຫລດຸຜອ່ນ

ອດັຕາການຕາຍຂອງແມ ່ ແລະ ເດັກ.

– ເອົາໃຈໃສວ່ຽກງານເກບັກູລ້ະເບດີບ່ໍທນັແຕກອອກຈາກຂງົເຂດທ່ີມຄີວາມສຽ່ງ ເພ່ືອຊຸກຍູ້

ສ ົ່ງເສມີການຜະລິດ ແລະ ປບັປງຸຊວີດິການເປັນຢູຂ່ອງເຂົາເຈົາ້ໃຫດ້ຂີຶນ້.

– ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ໃຫເ້ກດີປະໂຫຍດສງູສດຸ, ມຄີວາມຍນື

ຍງົ ແລະ ຕດິພນັສະໜິດແໜນ້ກບັການປກົປກັຮກັສາສະພາບແວດລອ້ມ.

– ພດັທະນາ ແລະ ນາໍໃຊຜ້ນົສາໍເລັດທາງດາ້ນວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊທ່ີີກາ້ວໜາ້

ໂດຍສະເພາະແມນ່ ໃຫເ້ອົາໃຈໃສຄ່ ົນ້ຄວາ້-ທດົລອງວທິະຍາສາດ ສາໍລບັຮບັໃຊໃ້ຫແ້ກວ່ຽກງານການ

ສດິສອນ ແລະ ການບໍລິການສາທາລະນະສກຸ ເປັນຕ ົນ້: ເຄື່ ອງມກືານແພດ, ຄ ົນ້ຄວາ້ປງຸແຕງ່ຢາທ່ີມ ີ

ຄນຸນະພາບ ແລະ ມເີຕັກນກິທ່ີທນັສະໄຫມໃນການປ່ິນປວົ, ສະກດັກ ັນ້ພະຍາດລະບາດ.

– ປບັປງຸລະບບົຕດິຕາມກວດກາການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັແຕລ່ະເປ້ົາໝາຍ ຢາ່ງເປັນປກົກະຕິ

ເພ່ືອຖອດຖອນບດົຮຽນ ແລະ ຊອກຫາວທີິແກໄ້ຂໃຫທ້ນັເວລາ.

– ອງົການກຽ່ວຂອ້ງຂອງລດັຖະບານ (ກະຊວງການຕາ່ງປະເທດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ

ການລງົທຶນ, ກະຊວງການເງນິ) ສມົທບົກບັອງົການຈດັຕ ັງ້ສາກນົເພ່ືອລະດມົ, ຈດັສນັແຫລງ່ທຶນ

ເຂ້ົາໃສເ່ປ້ົາໝາຍ, ຄາດໝາຍ, ກດິຈະກາໍ, ແນະນາໍວທີິການຈດັສນັທຶນໃຫໄ້ປຮອດໄປເຖງິປະຊາຊນົ,

ໂປ່ງໃສ, ສາມາດກວດສອບໄດ,້ ຊຶ່ ງໃນໄລຍະແຕນ່ີ້ ຮອດປີ 2015 ຄວນລະດມົທຶນເຂ້ົາໃສກ່ານບນັລຸ

ເປ້ົາໝາຍສະຫດັສະຫວດັດາ້ນການພດັທະນາທງັໝດົ 6,3 ຕືໂ້ດລາສະຫະລດັ, ໃນນ ັນ້ຈາກ ODA

4,4 ຕືໂ້ດລາສະຫະລດັ, ຈາກລດັຖະບານປະມານ 630 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ, ພາກສວ່ນຕາ່ງໆ

ໃນສງັຄມົປະມານ 1,27 ຕືໂ້ດລາສະຫະລດັ; ເພ່ີມທະວປີະສານສມົທບົກບັຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາ ແລະ ປະ

ເທດເພ່ືອນມດິໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຕລ່ະເປ້ົາໝາຍ, ກດິຈະກາໍໃຫສ້ອດຄອ່ງ, ອາດເລືອກເຟ້ັນ

ເອົານກັວຊິາການ, ຕວົແບບທ່ີດຈີາກຕາ່ງປະເທດມາປະຕິບດັ. ພະຍາຍາມສາ້ງບນັຍາກາດທ່ີດກີບັຄູ່

ຮວ່ມພດັທະນາດວ້ຍການຈດັໃຫມ້ກີານພບົປະ, ກອງປະຊຸມຕາ່ງໆ ຢາ່ງເປັນປກົກະຕິ. ເຊື່ ອມສານຍດຸ

ທະສາດຫຸຼດຜອ່ນຄວາມສຽ່ງຈາກໄພພິບດັ ແລະ ການປບັໂຕເຂ້ົາກບັການປ່ຽນແປງຂອງດນິຟ້າອາ

ກາດເຂ້ົາໃນແຜນພດັທະນາຂອງຂະແໜງການ.
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3. ມາດຕະການພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ລຶບລາ້ງຄວາມທກຸຍາກ

ແລະ ປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ເພ່ືອໃຫກ້ານພດັທະນາມຄີວາມຍນຶຍງົ

– ຮບີຮອ້ນຈດັສນັມອບດນິ-ມອບປ່າ ຕດິພນັກບັການຈດັສນັອາຊບີຄງົທ່ີ ແລະ ທ່ີຢູຖ່າວອນ

ໃຫປ້ະຊາຊນົ ພອ້ມທງັສມຸທຶນຮອນເຂ້ົາໃສກ່ານຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໂຄງການແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກ ຢູຂ່ ັນ້

ກຸມ່ບາ້ນ ຫືຼ ເຂດຈດຸສມຸພດັທະນາທ່ີຈາໍເປັນ.

– ເພ່ີມທະວກີໍ່ສາ້ງຮາກຖານ-ພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ລຶບລາ້ງຄວາມທກຸຍາກ ໂດຍຖື

ເອົາວຽກງານສາ້ງບາ້ນ ແລະ ກຸມ່ບາ້ນພດັທະນາເປັນໃຈກາງຕາມ 4 ເນືອ້ໃນ 4 ຄາດໝາຍ ຕາມຄາໍ

ສ ັ່ງແນະນາໍເລກທີ 03/ກມສພ, ລງົວນັທີ 30 ພຶດສະພາ 2011 ໂດຍສືບຕ່ໍສາ້ງແຜນພດັທະນາຂ ັນ້ກຸມ່

ບາ້ນແບບມສີວ່ນຮວ່ມຢູເ່ມອືງຕາ່ງໆ ໄປພອ້ມກບັການສາ້ງຄວາມສາມາດໃຫແ້ກພ່ະນກັງານຂ ັນ້ແຂວງ

ແລະ ຂ ັນ້ເມອືງໃຫມ້ຄີວາມສາມາດຫຼາຍຂຶນ້.

– ພດັທະນາຕະຫຼາດແຮງງານ ໂດຍການສາ້ງເຄອືຄາ່ຍຕະຫຼາດແຮງງານໃຫກ້ວາ້ງຂວາງ

ເພ່ືອໃຫຄ້ນົທກຸຍາກສາມາດຊອກວຽກເຮັດງານທາໍທ່ີເໝາະສມົ, ມລີາຍຮບັເພ່ີມຂຶນ້ ແລະ ສາມາດຍກົ

ລະດບັຊວີດິການເປັນຢູໃ່ຫດ້ຂີຶນ້.

– ເພ່ີມທະວກີານສາ້ງຈດິສາໍນກຶໃຫແ້ກທ່ກຸຊ ັນ້ຄນົໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໃຫມ້ສີວ່ນຮວ່ມ

ຢາ່ງຕ ັງ້ໜາ້ໃນການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນ ໍາ້ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ; ສບືຕ່ໍດາໍເນນີການຈດັສນັທ່ີດນິ

ປະເພດຕາ່ງໆໃຫສ້າໍເລັດໂດຍໄວ ເພ່ືອເປັນບອ່ນອງີໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ, ຕດິຕາມ

ສະພາບການປ່ຽນແປງດນິໄຟຟ້າອາກາດຢາ່ງເປັນປກົກະຕິ ແລະ ເຂ້ົາຮວ່ມຢາ່ງຕ ັງ້ໜາ້. ຕດິຕາມ

ບນັດາກດິຈະການ ແລະ ໂຄງການລງົທຶນທ່ີມບີນັຫາສິ່ ງແວດລອ້ມ ໃຫສ້າມາດແກໄ້ຂຜນົກະທບົຕ່ໍ

ສະພາບແວດລອ້ມໄດຢ້າ່ງຖວ່ງທນັ.

4. ມາດຕະການຜະລິດເປັນສນິຄາ້

– ສ ົ່ງເສມີໃຫມ້ກີານນາໍໃຊເ້ຕັກນກິ-ເຕັກໂນໂລຊທີນັສະໄໝ, ຍກົສງູສະມດັຕະພາບການຜະ

ລິດ, ຂະຫຍາຍເນືອ້ທ່ີການຜະລິດໃນເຂດທ່ີມເີງ ື່ອນໄຂ ແລະ ຫຸຼດຜອ່ນຕ ົນ້ທຶນໃນການຜະລິດ, ພອ້ມ

ທງັຍກົສງູວຽກງານການປ້ອງກນັພະຍາດລະບາດຂອງພືດ ແລະ ສດັປະເພດຕາ່ງໆ.

– ນະໂຍບາຍດາ້ນພາສີອາກອນ ແລະ ນະໂຍບາຍການຄາ້ ຕອ້ງໃຫມ້ລີກັສະນະກະຕກຸຊຸກ

ຍູໃ້ຫມ້ກີານຂະຫຍາຍຕາໜາ່ງການຕະຫຼາດ ນບັແຕຂ່ອດຂາຍຍກົ-ຂາຍຍອ່ຍ, ຂອດການເກບັມຽ້ນ 

ແລະ ປງຸແຕງ່ ລວມໄປເຖງິຂອດບໍລິການຂນົສ ົ່ງ ເຊ່ັນ: ການສາ້ງສາງເຢັນ, ໂຮງອບົ, ຂະຫຍາຍໂຮງ

ງານປງຸແຕງ່, ມລີະບບົໂຮງສເີຂ້ົາ, ໂຮງຂາ້ສດັຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ໂຮງງານອາຫານສດັ ທ່ີໄດ້

ມາດຕະຖານ.

– ຫນັການຜະລິດກະສິກາໍຕິດພນັກບັການເຮັດຊນົລະກະເສດ ເພ່ືອຊຸກຍູກ້ານຜະລິດ ແລະ 

ເພ່ີມຜະລິດຕະພາບຂອງສິນຄາ້ກະເສດໃຫສ້ງູຂຶນ້; ສະຫງວນພ້ືນທ່ີດນິກະສກິາໍໄວໃ້ຫພ້ຽງພໍສາໍລບັ

ການຜະລິດສະບຽງອາຫານ, ພອ້ມທງັສມຸໃສພ່ດັທະນາຢາ່ງເປັນລະບບົຄບົຊຸດຢູ່ 7 ທົ່ງພຽງບລິູມະ

ສດິ ແລະ ບນັດາທົ່ງພຽງນອ້ຍຢູພ່າກເໜືອ ແລະ ເຂດພດູອຍ.
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– ພດັທະນາບກຸຄະລາກອນໂດຍການຫນັເອົາພະນກັງານທ່ີມຄີວາມຮູຄ້ວາມຊາໍນານ ກຽ່ວກບັ

ສດັຕະວະແພດ ແລະ ພະນກັງານສ ົ່ງເສມີ ລງົແນະນາໍ ແລະ ຊວ່ຍເຫືຼອທອ້ງຖິ່ນທ່ີຍງັຂາດແຄນ, ກາໍ

ນດົຄວາມຕອ້ງການພດັທະນາໃຫລ້ະອຽດໃນແຕລ່ະເຂດຈດຸສມຸ, ໂດຍໃຫກຸ້ມ່ບາ້ນໜ່ຶງ ມປີະມານ 3-5

ຄນົ ລງົໄປນາໍພາປະຊາຊນົເຮັດຕວົຈງິ.

– ນາໍໃຊເ້ຕັກນກິ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊທ່ີີທນັສະໄໝ ເຂ້ົາໃນຂະບວນການຜະລິດ ເປັນຕ ົນ້

ແມນ່ການປງຸແຕງ່ ເພ່ືອຍກົສງູຄນຸນະພາບສນິຄາ້ສ ົ່ງອອກ ໃຫມ້ມີນູຄາ່ສງູຂຶນ້ ແລະ ສາມາດແຂງ່ຂນັ

ໄດ.້

– ມນີະໂຍບາຍສ ົ່ງເສມີການຜະລິດເປັນສນິຄາ້, ລາຄາ ແລະ ສນິເຊື່ ອ: ດງຶດດູການລງົທຶນ

ເຂ້ົາໃສວ່ຽກງານການກໍ່ສາ້ງພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ ເຊ່ັນ: ການສາ້ງຕະຫລາດຂາຍຍກົ-ຂາຍຍອ່ຍຜນົຜະ

ລິດກະສິກາໍ, ຕະຫລາດຊນົນະບດົ, ຕະຫລາດຊາຍແດນ; ສາ້ງລະບບົສາງ, ສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມ

ສະດວກໃນການເກບັຮກັສາ ແລະ ປງຸແຕງ່ຜນົຜະລິດຫລງັເກບັກຽ່ວ. ສາ້ງກອງທຶນຄ ໍາ້ປະກນັລາຄາ

ສນິຄາ້ກະສິກາໍ ໂດຍນາໍໃຊຮ້ບູການບໍລິການຜກູພນັສອງສ ົນ້ ລະຫວາ່ງ ຜູຜ້ະລິດ ແລະ ຜູລ້ງົທຶນເກບັ

ຊື.້ ຄຸມ້ຄອງຕະຫລາດສນິຄາ້ ແລະ ລາຄາເພ່ືອຮກັສາສະຖຽນລະພາບຂອງເສດຖະກດິ ແລະ ປກົ

ປ້ອງຜູບໍ້ລິໂພກ. ສາ້ງກນົໄກ, ນະໂຍບາຍທາງດາ້ນການເງນິ-ສນິເຊື່ ອໃຫເ້ປັນລະບບົ. ນອກນີ,້ ສບືຕ່ໍ

ວຽກງານໂຄສະນາ ແລະ ການຈດັວາງສະແດງສນິຄາ້ ແລະ ພດັທະນາຍີ່ ຫຍໍຂ້ອງສນິຄາ້ໃຫໄ້ດ້

ມາດຕະຖານສາກນົ.

– ຊຸກຍູສ້ ົ່ງເສມີການພດັທະນາວສິາຫະກດິ ເຮັດໃຫຖ້ານການຜະລິດໂດຍກງົຂອງສງັຄມົເພ່ີມ

ຂຶນ້ ໂດຍການເອົາໃຈໃສເ່ປັນພິເສດໃນການສ ົ່ງເສມີພດັທະນາວິສາຫະກດິ-ທລຸະກດິ ເປັນຕ ົນ້ວິສາຫະ

ກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ກາງ, ວສິາຫະກດິຊນົນະບດົ ແລະ ອື່ ນໆ ເພ່ືອສາ້ງໃຫມ້ຜີະລິດຕະພນັ

ທ່ີຫລາກຫລາຍ ແລະ ມຄີນຸນະພາບສງູ, ມຕີ ົນ້ທຶນທ່ີເໝາະສມົ ແລະ ສາມາດສະໜອງຕະຫລາດ

ພາຍໃນ ແລະ ທງັສາມາດແຂງ່ຂນັໄດ້ ກບັອະນພຸາກພ້ືນ ແລະ ກາ້ວຂຶນ້ສູມ່າດຕະຖານສາກນົເທ່ືອ

ລະກາ້ວ.

– ສາ້ງສາຍພວົພນັສະໜິດແໜນ້ລະຫວາ່ງການຜະລິດ, ການປງຸແຕງ່ ແລະ ການຈາໍໜາ່ຍ

ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ພອ້ມທງັສາ້ງໃຫໄ້ດສ້ນູກາງອດຸສາຫະກາໍໃນແຕລ່ະເຂດແຄວນ້ ເພ່ືອ

ຮບັປະກນັໃຫກ້ານພວົພນັການຜະລິດມຄີວາມສອດຄອ່ງກມົກຽວ ແລະ ຊວ່ຍດງຶການຂະຫຍາຍຕວົ

ຂອງອດຸສາຫະກາໍຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ກາງ.

5. ເອົາໃຈໃສຈ່ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຍດຸທະສາດການຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ 

ທນັສະໄໝ, ສ ົ່ງເສມີການນາໍໃຊວ້ທິະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ

– ຕອ້ງຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝໃນທກຸຂງົເຂດວຽກງານ ທງັພາກລດັ ແລະ 

ທຸ ລະກດິຢາ່ງເໝາະສມົ ໂດຍມກີານຄ ົນ້ຄວາ້ສາ້ງເປັນແຜນງານ ແລະ ໂຄງການທ່ີສອດຄອ່ງກບັສະ

ພາບຕວົຈງິ ແນໃສຍູ່ກ້ານພດັທະນາທກຸຂະແໜງການ ແລະ ທກຸຂງົເຂດວຽກງານ, ນາໍໃຊວ້ທິະຍາ

ການໃໝ ່ ແລະ ບດົຮຽນຈາກປະເທດໃກຄ້ຽງ ເຂ້ົາໃນການຊຸກຍູສ້ ົ່ງເສມີການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິ

ການສາ້ງລາຍໄດໃ້ຫດ້າໍເນນີໄປຕາມຄວາມກາ້ວໜາ້ທາງດາ້ນວທິະຍາສາດ ແລະ ວທິະຍາການຂອງ

ໂລກ.



215

– ພດັທະນາ ແລະ ນາໍໃຊຜ້ນົສາໍເລັດທາງວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊທ່ີີກາ້ວໜາ້

ໂດຍການຄດັເລືອກເຕັກນກິ-ວທິະຍາສາດທ່ີຈາໍເປັນ ແລະ ແທດເໝາະກບັສະພາບເສດຖະກດິຂອງປະ

ເທດ; ໃນນີ,້ ເອົາໃຈໃສຄ່ ົນ້ຄວາ້ທດົລອງວທິະຍາສາດສາໍລບັການຜະລິດ ແລະ ການປງຸແຕງ່ກະສິກາໍ,

ການພດັທະນາອດຸສາຫະກາໍໃຫທ້ນັສະໄຫມ ແລະ ເປັນຫວົຈກັຫຼກັຂອງການພດັທະນາປະເທດ ທງັ

ເປັນການເພ່ີມຄວາມສາມາດໃນການແຂງ່ຂນັທາງດາ້ນເສດຖະກດິ, ສງັຄມົ ເປັນຕ ົນ້: ເຄື່ ອງມກືານ

ແພດ, ຄ ົນ້ຄວາ້ປງຸແຕງ່ຢາທ່ີມຄີນຸນະພາບ ແລະ ມເີຕັກນກິທ່ີທນັສະໄໝໃນການປ່ິນປວົ ແລະ ສະກດັ

ກ ັນ້ພະຍາດລະບາດອື່ ນໆ

– ພດັທະນາອດຸສາຫະກາໍພະລງັງານປະເພດຕາ່ງໆ ເພ່ືອຮບັປະກນັໃຫມ້ພີະລງັງານພຽງພໍ

ກບັຄວາມຕອ້ງການຢູພ່າຍໃນປະເທດ ແລະ ການສາ້ງຄວາມໝັນ້ຄງົດາ້ນພະລງັງານ; ປະຕິບດັໃຫໄ້ດ້

ຄາດໝາຍການຊມົໃຊໄ້ຟຟ້າຢູຊ່ນົນະບດົ ແລະ ບນັດາໂຄງການລງົທຶນດາ້ນອດຸສາຫະກາໍແຮທ່າດໃຫ້

ເປັນຈງິ ຕາມທິດປງຸແຕງ່ເປັນຜະລິດຕະພນັສາໍເລັດຮບູ ຫືຼ ເຄິ່ ງສາໍເລັດຮບູ ທ່ີມມີນູຄາ່ເພ່ີມສງູຂຶນ້,

ສ ົ່ງເສມີອດຸສາຫະກາໍປງຸແຕງ່ຜນົຜະລິດກະສກິາໍດວ້ຍນະໂຍບາຍທ່ີເໝາະສມົ ເພ່ືອເຮັດໃຫເ້ກດີຕອ່ງໂສ້

ລະຫວາ່ງການຜະລິດກະສິກາໍ ແລະ ອດຸສາຫະກາໍ.

6. ເພ່ີມທະວຄີວາມຮບັຜິດຊອບໃນການບາໍລງຸສາ້ງ ແລະ ນາໍໃຊພ້ະນກັ

ງານບກຸຄະລາກອນ

– ເອົາໃຈໃສພ່ດັທະນາດາ້ນຊບັພະຍາກອນມະນດຸຢາ່ງກວາ້ງຂວາງ ໂດຍການສມຸທຶນ ແລະ

ສມຸກາໍລງັເຂ້ົາໃນການພດັທະນາຄນົໃຫມ້ຄີວາມຮູ,້ ມສີະຕິປນັຍາ ແລະ ມຄີວາມຊາໍນານງານ, ມທີດັ

ສະນະຄະຕິທ່ີຖກືຕອ້ງ. ເອົາໃຈໃສພ່ດັທະນາຄນົທາງດາ້ນຈດິໃຈໃຫສ້ມົຄູກ່ບັຄວາມຈະເລີນທາງດາ້ນ

ວດັຖ,ຸ ສາ້ງຄນຸສມົບດັສນິທາໍປະຕວິດັອນັຈບົງາມ ເພ່ືອໃຫກ້ານພດັທະນາຄນົເປັນກາໍລງັຊຸກດນັໃຫແ້ກ່

ການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ, ມກີານຄາດຄະເນຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ມມີາດຕະການເພ່ືອຕອບ

ສະໜອງແຮງງານໃຫໄ້ດທ້ງັປະລິມານ ແລະ ຄນຸນະພາບ.

– ເອົາໃຈໃສເ່ພ່ີມທະວສີາ້ງຄວາມກມົກຽວ ລະຫວາ່ງການພດັທະນາເສດຖະກດິກບັການ

ພດັທະນາສງັຄມົ-ວດັທະນະທາໍ, ລະຫວາ່ງຄວາມຈະເລີນ ແລະ ຄວາມຢູດ່ກີນິດທີາງດາ້ນວດັຖກຸບັ

ການສາ້ງຄວາມສວີໄິລ ຫືຼ ອະລິຍະທາໍທາງດາ້ນຈດິໃຈ.

– ເອົາໃຈໃສສ່າ້ງບກຸຄະລາກອນປະເພດຕາ່ງໆເຊ່ັນ: ກາໍມະກອນວຊິາຊບີ, ນາຍຊາ່ງ, ນກັ

ວຊິາການ, ວສິະວະກອນ, ຜູຄຸ້ມ້ຄອງບໍລິຫານ ແລະ ຜູຈ້ດັການ ໃຫໄ້ດທ້ງັປະລິມານ ແລະ ຄນຸ

ນະພາບ ເພ່ືອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງການພດັທະນາ. ໂດຍສະເພາະແມນ່ການ

ສາ້ງ ແລະ ນາໍໃຊບ້ກຸຄະລະກອນ ເຂ້ົາໃນການສາ້ງຊຸກຍູກ້ານຜະລິດເພ່ືອສາ້ງວຽກເຮັດງານທາໍ, ຍກົ

ສງູຄນຸນະພາບຂອງແຮງງານ ແລະ ລະດບັສມີແືຮງງານໃຫກ້າ້ວຂຶນ້ສູມ່າດຕະຖານສາກນົເທ່ືອລະ

ກາ້ວ; ປບັປງຸກນົໄກການບໍລິການທາງດາ້ນການສກຶສາ ແລະ ສາທາລະນະສກຸ ໃຫແ້ທດເໝາະກບັ

ເງ ື່ອນໄຂຕວົຈງິ ເພ່ືອສະໜອງໃຫໄ້ດທ້ງັປະລິມານ ແລະ ຄນຸນະພາບ. ພອ້ມນ ັນ້ ກເໍອົາໃຈໃສຊຸ່ກຍູ້

ສ ົ່ງເສມີການພດັທະນາຂງົເຂດວດັທະນະທາໍ-ສງັຄມົ ໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງ ແລະ ສາມາດຂະຫຍາຍ

ອອກຢາ່ງທົ່ວເຖງິໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ; ສາ້ງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕາໜາ່ງການບໍລິການສາທາລະນະ
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ສກຸໃຫເ້ຖງິປະຊາຊນົ ເປັນຕ ົນ້ ເຂດຫາ່ງໄກສອກຫີຼກ ແລະ ທລຸະກນັດານ, ຮບັປະກນັການປ້ອງກນັ

ແລະ ປ່ິນປົ່ວພະຍາດ ທົ່ວເຖງິປະຊາຊນົທກຸຄນົ.

– ທກຸຂະແໜງການສາຍຕ ັງ້, ນບັທງັຫວົໜວ່ຍວສິາຫະກດິຂະໜາດໃຫຍຕ່ອ້ງກໍ່ສາ້ງ ແລະ 

ເຝິກອບົຮມົຖນັແຖວພະນກັງານ, ກາໍມະກອນປະເພດຕາ່ງໆ ໃຫພ້ຽງພໍກບັຄວາມຕອ້ງການແຜນງານ-

ໂຄງການ, ກດິຈະການ, ສ ົ່ງເສມີນກັວຊິາການຂອງລາວເປັນບລິູມະສດິຂອງການຈດັຫາຕາໍແໜງ່

ງານສາໍຄນັ.

7. ບນັຫາການປະສານງານ ແລະ ການແກໄ້ຂບນັຫາທ່ີພວົພນັກບັຫຼາຍ

ຂະແໜງການ

ໃຫແຕລະອງົການທກຽວຂອງເອົາໃຈໃສດງນ:

– ຂະແໜງກະສິກາໍ-ປາໄມ ເປັນໃຈກາງໃນການປະສານງານກບັຂະແໜງການທກຽວຂອງ

ຢູສ່ນູກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນ ໃນການຄ ໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານ ໂດຍການວາງແຜນ ແລະ ດຸນດຽງການ

ຜະລິດສະບຽງອາຫານໃນລະດບັຄວົເຮອືນ, ຄຸມຄອງ ແລະ ສງເສມີຜະລິດຕະພນັກະສິກາໍທ່ີສະອາດ

ແລະ ປອດໄພ.

– ຮບັປະກນັການຄ ໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານ ລວມທງັການຜະລິດພຶດພນັໃຫມ້ຄີວາມຫຼາກ

ຫຼາຍຕາມລະດກູານ ແລະ ຕາມການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ.

– ຂະແໜງສາທາລະນະສກຸ ເປັນໃຈກາງໃນການປະສານງານກບັຂະແໜງການກຽ່ວຂອ້ງຢູ່

ສນູກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນ ກຽ່ວກບັວຽກງານໂພຊະນາການ, ສາງລະບບົຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ

ແບບເຊອມສານກບັາຍຂງົເຂດ ແລະ ເຮັດການເຝາລະວງັດານໂພຊະນາການຢາງເປັນປະຈາໍ,

ໂຄສະນາເຜີຍແຜໃຫມວນຊນົໄດເຂາໃຈຢາງທວເຖງິຕວຽກງານໂພຊະນາການ, ເນນໜກັການກວດ

ກາຄວບຄມຸຄນຸນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ.

– ອງົການຄຸມຄອງທດນິແຫງຊາດ: ເປັນເຈົາ້ການປະສານສມົທບົກບັພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ

ໃນການສງເສມີ ແລະ ຈດັຕງປະຕບິດັກດົໝາຍຄຸມຄອງທດນິ ຢາ່ງທົ່ວເຖງິ ແລະ ຂະຫຍາຍການ

ຈດັສນັ, ຂນທະບຽນ ແລະ ນາໍໃຊທດນິ, ມອບດນິໃຫແ້ກປ່ະຊາຊນົທ່ີຂາດແຄນທ່ີດນິປກູຝງັ ເພ່ືອ

ທາໍການຜະລິດຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ.

– ອງົການຊບັພະຍາກອນນ ແລະ ສງແວດລອມ: ເປັນເຈົາ້ການປະສານສມົທບົກບັພາກ

ສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງຢູສ່ນູກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນ ຄຸມຄອງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ການຂດຸຄນ

ໃຫຕດິພນັກບັການດຜອນການຊມືເປອນຕສງແວດລອມ ແລະ ດຜອນມນົລະຜິດທສງຜນົກະທບົ

ຕສຂຸະພາບ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັແຜນງານ ແລະ ກດິຈະກາໍ ໃນການປບັຕວົເຂ້ົາກບັການປ່ຽນແປງ

ຂອງດນິຟ້າອາກາດ.

– ຂະແໜງສກຶສາ: ພດັທະນາ ແລະ ເຊື່ ອມສານວຽກງານໂພຊະນາການ ແລະ ມາດຕະ 

ການໃນການຫຸຼດຜອ່ນຄວາມສຽ່ງຈາກໄພພິບດັ ເຂາໃນຫລກັສດູການສຶກສາ ທງັໃນ ແລະ ນອກລະ

ບບົໂຮງຮຽນ, ສມົທບົກບັພາກສວນກຽວຂອງເຮັດການສາໍຫລວດ ເພອປະເມນີສະພາບໂພຊະນາ

ການຂອງເດັກໃນໂຮງຮຽນ; ເອົາໃຈໃສບ່ນັຫາຄວາມສະເໝີພາບລະຫວາ່ງຍງິ-ຊາຍ ໃນການສກຶສາຢູ່

ທກຸລະດບັ.
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– ຂະແໜງແຮງງນ-ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ: ເປັນເຈົາ້ການປະສານສມົທບົກບັພາກສວ່ນທ່ີ

ກຽ່ວຂອ້ງ ໂດຍເລ່ັງໃສກ່ານຝຶກສມີແືຮງງານ, ໂດຍສະເພາະແມນ່ ຝຶກໃຫແ້ກແ່ຮງງານໜຸມ່ທງັຢູໃ່ນ

ຊນົນະບດົ ແລະ ໃນເຂດຕວົເມອືງ, ໂດຍສະເພາະແມນ່ ສມຸໃສກ່ານຝຶກອບົຮມົສມີແືຮງງານໃຫແ້ກ່

ຍງິໜຸມ່. ຖເືອົາວຽກງານແກໄ້ຂລະເບີດບ່ໍທນັແຕກ ແລະ ມາດຕະການໃນການຫຸຼດຜອ່ນຄວາມສຽ່ງ 

ຈາກໄພພິບດັເປັນວຽກງານສາ້ງຄວາມສະຫງບົສກຸ ແລະ ເປັນຍດຸທະສາດໜ່ຶງໃນການຫຸຼດຜອ່ນ

ຄວາມທກຸຍາກ.

– ອງົການຈດັຕງມະຫາຊນົ: ນາໍເອົາວຽກງານໂພຊະນາການເຂາໃນແຜນການເຄອນໄຫວ

ຂອງຕນົ; ພອມທງັປກຸລະດມົໂຄສະນາເຜີຍແຜຂມນູຂາວສານດານໂພຊະນາການ, ຄວາມສາໍຄນັຂອງ

ບດົບາດຍງິ-ຊາຍ, ການແກໄ້ຂບນັຫາສງັຄມົ ໂດຍສະເພາະແມນ່ ບນັຫາຢາເສບຕດິ ແລະ ອື່ ນໆ ໃຫ

ແກປະຊາຊນົບນັດາເຜາ ເພ່ືອໃຫເ້ຂົາເຈົາ້ມຄີວາມເຂ້ົາໃຈເລິກເຊິ່ ງ ແລະ ພອ້ມກນັຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ.

8. ເພ່ີມທະວຄີວາມສກັສດິໃນການຄຸມ້ຄອງລດັ ແລະ ຄຸມ້ຄອງສງັຄມົ

– ປບັປງຸອາໍນາດລດັໃຫມ້ປີະສດິທິພາບ, ມຄີວາມສກັສິດ, ປອດໃສ ແລະ ຮບັໃຊປ້ະຊາຊນົ

ຢາ່ງແທຈ້ງິ ໂດຍມກີງົຈກັການຈດັຕ ັງ້ທ່ີສມົຄູ ່ ແລະ ກະທດັຮດັສມົເຫດສມົຜນົ; ເດັດດຽ່ວກາໍຈດັປດັ

ເປ່ົາພະຍາດອາດຍາສດິ, ການສໍ້ລດັບງັຫຼວງ ແລະ ປະກດົການຫຍໍທໍ້ຕ້າ່ງໆໃນກງົຈກັລດັ ກໍ່ຄໃືນຖນັ

ແຖວພະນກັງານໃນການເຂ້ົາຮວ່ມຂະບວນການພດັທະນາ ແລະ ສາ້ງສາປະເທດຊາດ.

– ປບັປງຸການປ່ຽນແປງໃໝໃ່ນຂງົເຂດເສດຖະກດິໃຫດ້າໍເນນີໄປຕາມທິດ ແລະ ຈດຸໝາຍທ່ີ

ວາງໄວໂ້ດຍການຍກົສງູພາລະບດົບາດຂອງລດັໃຫຄຸ້ມ້ຄອງເສດຖະກດິຢາ່ງມປີະສິດທິພາບ, ຮບັປະ

ກນັໃຫມ້ກີານຂະຫຍາຍຕວົຕ່ໍເນື່ອງ ແລະ ມຄີວາມໝັນ້ທຽ່ງ; ເສມີສາ້ງຄວາມສະເໜີພາບ ແລະ 

ຄວາມຍຕຸທິາໍໃນຂະບວນວວິດັແຫງ່ການພດັທະນາ, ຫລດຸຜອ່ນຄວາມແຕກໂຕນກນັລະຫວາ່ງ ການ

ພດັທະນາຕວົເມອືງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນ (ຊນົນະບດົ) ໃຫໄ້ດເ້ທ່ືອລະກາ້ວ, ຮບັປະກນັເຮັດໃຫກ້ານກະ

ຈາຍລາຍໄດມ້ຄີວາມເປັນທາໍໃນລະດບັອນັແນນ່ອນ ແລະ ທົ່ວເຖງິ; ແກໄ້ຂບນັຫາແບບຮອບດາ້ນຄບົ

ຊຸດ ເຊ່ັນ: ວາງນະໂຍບາຍຢາ່ງຊດັເຈນ ແລະ ຈະແຈງ້ ໂດຍເນັນ້ຄນຸນະພາບ ແລະ ຄວາມຮບັຜິດ

ຊອບເປັນສາໍຄນັບ່ໍຄວນເນັນ້ເບິ່ ງແຕບ່ນັຫາທຶນຮອນພຽງຢາ່ງດຽວ.

– ຮບັປະກນັການດຸນ່ດຽ່ງເສດຖະກດິມະຫາພາກ ເປັນຕ ົນ້ ດຸນ່ດຽ່ງທຶນ, ດຸນ່ດຽ່ງຂາອອກ-

ຂາເຂ້ົາ, ດຸນ່ດຽ່ງແຮງງານ, ດຸນ່ດຽ່ງງບົປະມານ ແລະ ເງນິຕາໃຫມ້ຄີວາມສມົດນຸ.

– ຄຸມ້ຄອງການນາໍໃຊທຶ້ນຂອງລດັ, ການເຄື່ ອນໄຫວຫວົໜວ່ຍທລຸະກດິ ໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມລະ

ບຽບກດົໝາຍ, ມປີະສິດທິຜນົ, ປະຢດັ, ສະກດັກ ັນ້ປາກດົການຫຍໍທໍ້້ທາງດາ້ນການເງນິ ແລະ ງບົປະ

ມານແຫງ່ລດັ, ປະກອບສວ່ນເຮັດໃຫກ້ານຄຸມ້ຄອງລດັ, ຄຸມ້ຄອງເສດຖະກດິມຄີວາມເຂັມ້ແຂງ, ໂປ່ງ

ໃສ, ສ ົ່ງເສມີການລງົທຶນ ພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ແລະ ຊຸກຍູກ້ານພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັ

ຄມົໃຫນ້ບັມ ືຂ້ະຫຍາຍຕວົ ແລະ ໝັນ້ຄງົ.

– ເພ່ີມອດັຕາການສະສມົທງັຂອງພາກລດັ, ເອກະຊນົ ແລະ ທົ່ວລະບບົທະນາຄານ ເພ່ືອ

ຮບັປະກນັໄດແ້ຫຼງ່ທຶນໃນການພດັທະນາ ພອ້ມທງັຮບັປະກນັສະຖຽນລະພາບຂອງເສດຖະກດິມະຫາ

ພາກໂດຍລວມ.
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– ສ ົ່ງເສມີກນົໄກເສດຖະກດິຕະຫຼາດທ່ີມກີານວາງແຜນຢາ່ງເປັນລະບບົຄບົຊຸດ, ຈາໍກດັທກຸ

ຮບູການເກືອ້ກນູ, ຫີຼກລຽ້ງການໃຊຈ້າ່ຍຟມູເຟືອຍໂດຍມກີານໄລລ່ຽງປະໂຫຍດ, ຕ ົນ້ທຶນ ແລະ ປະ

ສດິທິຜນົຂອງການລງົທຶນຢາ່ງຊດັເຈນ.

– ບນັດາກະຊວງ-ອງົການລດັຂ ັນ້ສນູກາງ ຕອ້ງໄດເ້ຮັດບດົບາດໃນການຄຸມ້ຄອງມະຫາພາກ

ຢາ່ງເຂັມ້ແຂງ ແລະ ປະຕບິດັໜາ້ທ່ີຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຂະແໜງການຕນົໃຫປ້ະກດົຜນົເປັນຈງິ;

ຄ ົນ້ຄວາ້ປບັປງຸ ແລະ ອອກນະໂຍບາຍລະບຽບກດົໝາຍໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັສະພາບການພດັທະນາແຕ່

ລະໄລຍະ; ພອ້ມທງັຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ຊວ່ຍຊູຍູໜ້ນູທອ້ງຖິ່ນ ແລະ ຫວົໜວ່ຍຈນຸລະພາກໃນ

ການປະຕບິດັວຽກງານໃຫຖ້ກືຕອ້ງ ແລະ ໄດຮ້ບັຜນົດ.ີ

– ເພ່ີມທະວກີານປະຕິບດັລະບຽບການ, ບນັດາກດົໝາຍ ແລະ ມາດຕະການຕາ່ງໆທ່ີລດັຖະ

ບານຮບັຮອງຢາ່ງເຄ່ັງຄດັ, ຄຽງຄູກ່ນັນ ັນ້ ກໍ່ ເດັດຂາດຮວ່ມກນັຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫຼວງຢາ່ງຈງິຈງັ.

9. ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ

VII ແລະ ການແບງ່ຂ ັນ້ຄຸມ້ຄອງ

9.1. ການແບງ່ຂ ັນ້ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງແຕລ່ະຂ ັນ້

ເພ່ືອຮບັປະກນັການບນັລເຸປ້ົາໝາຍການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ທ່ີວາງໄວໃ້ຫໄ້ດໝ້າກ

ຜນົບນັດາລດັຖະມນົຕ,ີ ຫວົໜາ້ອງົການທຽບເທ່ົາ, ບນັດາເຈົາ້ແຂວງ-ເຈົາ້ຄອງນະຄອນຫລວງຕອ້ງ

ໄດຍ້ກົສງູຄວາມຮບັຜິດຊອບໃນການຊີນ້າໍໜວ່ຍງານຕາ່ງໆ ທ່ີຂຶນ້ກບັຕນົເຮັດສາໍເລັດໜາ້ທ່ີທ່ີໄດມ້ອບ

ໝາຍ ໂດຍມກີານແບງ່ຄວາມຮບັຜິດຊອບໃຫຈ້ະແຈງ້ ແຕຂ່ ັນ້ສນູກາງຫາຂ ັນ້ທອ້ງຖິ່ນຮາກຖານ ເພ່ືອ

ໃຫມ້ຄີວາມສະດວກ ແລະ ສາມາດຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໄດຢ້າ່ງມຜີນົສາໍເລັດ ແລະ ປະສິດທິຜນົ. ແຕລ່ະ

ຂ ັນ້ມໜີາ້ທ່ີຮບັຜິດຊອບດ ັງ່ນີ:້

– ລດັຖະບານ: -ລາຍງານສະພາບຈດັຕ ັງ້ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫງ່ຊາດ, ແຜນ

ການລງົທຶນຂອງລດັ ແລະ ແຜນງບົປະມານແຫງ່ລດັ ຕ່ໍກອງປະຊຸມສະພາແຫງ່ຊາດ ແລະ ທງັເປັນຜູ້

ອອກດາໍລດັວາ່ດວ້ຍການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫງ່ຊາດ ພາຍຫຼງັທ່ີມມີະ

ຕຕິກົລງົຂອງສະພາແຫງ່ຊາດ ອອກເປັນອນັລະອຽດໃນທກຸໆປີ ແລະ ທກຸໆ 5 ປີ.

– ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ: ອອກບດົແນະນາໍລະອຽດກຽ່ວກບັການຈດັຕ ັງ້

ປະຕິບດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫງ່ຊາດ, ແຜນການລງົທຶນຂອງລດັພາຍຫຼງັທ່ີລດັຖະ

ບານອອກດາໍລດັວາ່ດວ້ຍການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນການດ ັງ່ກາ່ວ; ມໜີາ້ທ່ີສະຫຸຼບ, ສງັລວມ, ຕີລາຄາ

ແລະ ລາຍງານສະພາບການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫງ່ຊາດ ແລະ ການ

ລງົທຶນຂອງລດັປະຈາໍສກົປີ ແລະ ປະເມນີໄລຍະກາງສະໄໝ ໃຫລ້ດັຖະບານຢາ່ງເປັນປກົກະຕິ.

– ກະຊວງການເງນິ: ເປັນຜູຄຸ້ມ້ຄອງ, ຕດິຕາມການສະໜອງ ແລະ ການນາໍໃຊງ້ບົປະ

ມານຂອງລດັ ໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັບນັດາລາຍຈາ່ຍຕາ່ງໆ, ນບັທງັລາຍຈາ່ຍເຂ້ົາໃນບນັດາໂຄງ

ການລງົທຶນຂອງລດັ ຂອງບນັດາກະຊວງ, ອງົການ ແລະ ອງົການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ນ. ສະຫຸຼບ, ສງັ

ລວມສະພາບການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນການນາໍໃຊງ້ບົປະມານທງັໝດົຂອງລດັຢາ່ງເປັນປກົກະຕິ ເພ່ືອ

ລາຍງານລດັຖະບານ. ສະເພາະການນາໍໃຊງ້ບົປະມານເຂ້ົາໃນການລງົທຶນຂອງລດັໃນແຕລ່ະງວດ ໃຫ້
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ສ ົ່ງເຖງິກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ ກອ່ນວນັທີ 10 ຂອງເດອືນທາ້ຍງວດ ເພ່ືອລາຍງານ

ໃຫລ້ດັຖະບານຢາ່ງເປັນປກົກະຕ.ິ

– ບນັດາກະຊວງ ແລະ ອງົການ: ມໜີາ້ທ່ີສະຫລບຸ, ສງັລວມ ແລະ ລາຍງານການຈດັຕ ັງ້

ປະຕິບດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫງ່ຊາດ, ແຜນງບົປະມານ ແລະ ແຜນການລງົທຶນຂອງ

ລດັໃນຂອບເຂດທ່ີຕນົຮບັຜິດຊອບ ເປັນແຕລ່ະງວດ, 6ເດອືນ, ປະຈາໍປີ, ເຄິ່ ງສະໄໝ ແລະ 5ປີ

ແລວ້ສ ົ່ງເຖງິ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ ຢາ່ງເປັນປກົກະຕິ ແລະ ມຄີວາມຮບັຜິດຊອບ

ໂດຍກງົໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັແຜນການລງົທຶນຂອງລດັ ໃນຂ ັນ້ຂອງຕນົໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມລະບຽບ

ກດົໝາຍ ແລະ ມປີະສິດທິຜນົ.

ໃນກລໍະນທ່ີີບນັດາກະຊວງ ແລະ ອງົການ ໄປຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໂຄງການລງົທຶນຂອງລດັຢູທ່ອ້ງ

ຖິ່ນໃດຕອ້ງມກີານປະສານສມົທບົວຽກງານກບັທອ້ງຖິ່ ນນ ັນ້.

ໃນກລໍະນທ່ີີບນັດາກະຊວງ ແລະ ອງົການ ຈະມອບໂຄງການໃຫທ້ອ້ງຖິ່ນປະຕບິດັ ໃຫມ້ອບ

ແຕຫ່ວົທີ ເລ່ີມແຕຂ່ ັນ້ການແຕງ່ຕ ັງ້ຄະນະຮບັຜິດຊອບໂຄງການລງົທຶນຂອງລດັ.

– ອງົການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ນ: ມຄີວາມຮບັຜິດຊອບໂດຍກງົໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນການ

ລງົທຶນຂອງລດັໃນຂ ັນ້ຂອງຕນົ ໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມລະບຽບກດົໝາຍ ແລະ ມປີະສດິທິຜນົ; ໃນກລໍະນີ ທ່ີ

ບນັດາກະຊວງ ແລະ ອງົການໄດມ້ອບໂຄງການລງົທຶນຂອງລດັໃຫທ້ອ້ງຖິ່ນຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັນ ັນ້ ກໃໍຫ້

ທອ້ງຖິ່ນປະສານສມົທບົກບັຂະແໜງການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ; ໃນກລໍະນທ່ີີມລີາຍຮບັເກນີແຜນໃນພດູລາຍ

ຮບັຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ກສໍາມາດນາໍໃຊເ້ຂ້ົາໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໂຄງການລງົທຶນຂອງລດັ

ແຕຕ່ອ້ງປະຕບິດັໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມມາດຕາ 25 ແລະ ມາດຕາ 35 ຂອງກດົໝາຍລງົທຶນຂອງລດັ

ແລະ ໃຫມ້ກີານກວດກາຢາ່ງເຂັມ້ງວດ; ໃນກລໍະນີ ລາຍຮບັທ່ີເປັນພດູຂອງທອ້ງຖິ່ນເກບັບ່ໍໄດຕ້າມ

ແຜນປະຈາໍສກົປີ ໃຫປ້ະຕິບດັຕາມກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍງບົປະມານແຫງ່ລດັ. ນອກນ້ັນ, ອງົການປກົຄອງ

ທອ້ງຖິ່ນຍງັມໜີາ້ທ່ີ ສະຫຸຼບ, ສງັລວມ ແລະ ລາຍງານການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັແຜນພດັທະນາເສດຖະ

ກດິ-ສງັຄມົ ແລະ ແຜນການລງົທຶນຂອງລດັ ໃນຂອບເຂດທ່ີຕນົຮບັຜິດຊອບ ໃຫກ້ະຊວງແຜນການ

ແລະ ການລງົທຶນ, ບນັດາກະຊວງ, ອງົການ ເປັນແຕລ່ະງວດຢາ່ງເປັນປກົກະຕິ ພາຍຫຼງັທ່ີໄດປ້ະ

ສານສມົທບົກບັຂະແໜງການຂ ັນ້ຂອງຕນົ ພອ້ມກບັຜນົຂອງການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໂຄງການລງົທຶນຂອງ

ລດັ ທ່ີບນັດາກະຊວງ, ອງົການໄດມ້ອບໝາຍໃຫ.້

9.2. ການປະສານງານລະຫວາ່ງສາຍຕ ັງ້-ສາຍຂວາງໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນງານ 

ແລະ ໂຄງການ

ເພ່ີມທະວວີຽກງານການບໍລິຫານການປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຢູໃ່ນບນັດາ

ຂະແໜງການຂ ັນ້ຕາ່ງໆ ດ ັງ່ນີ:້

– ຮບັປະກນັບນັລເຸປ້ົາໝາຍພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົທ່ີໄດວ້າງໄວ້ ແລະ ປະຕບິດັໃຫໄ້ດ້

ຮບັໝາກຜນົ, ບນັດາລດັຖະມນົຕີ , ຫວົໜາ້ອງົການທ່ີຂຶນ້ກບັລດັຖະບານ, ບນັດາເຈົາ້ແຂວງ ແລະ

ເຈົາ້ຄອງນະຄອນຫຼວງ ຕອ້ງໄດຍ້ກົສງູຄວາມຮບັຜິດຊອບໃນການຊີນ້າໍໜວ່ຍງານຕາ່ງໆ ທ່ີຂຶນ້ກບັຕນົ

ເຮັດສາໍເລັດໜາ້ທ່ີ ທ່ີໄດຮ້ບັມອບໝາຍ; ຊີນ້າໍໂດຍກງົເພ່ືອແກໄ້ຂບນັດາຂໍຫ້ຍຸງ້ຍາກ, ສິ່ ງຄງົຄາ້ງ, ຂໍ້

ສະເຫນ ີແລະ ບນັຫາຕາ່ງໆ ທ່ີຮາກຖານສະເໜີຂຶນ້ມາ.
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– ຕອ້ງຫນັບນັດາລະບຽບການບໍລິຫານໃຫງ້າ່ຍດາຍກະທດັຮດັ. ຖເືອົາຜນົສາໍເລັດແລະປະ

ສດິທິຜນົໃນການເຄື່ ອນໄຫວການຜະລິດ-ທລຸະກດິ ເຮັດໃຫສ້ະພາບເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຢູໃ່ນແຕລ່ະ

ແຂວງ, ຕວົເມອືງມຄີວາມສະຫງບົປອດໄພ ເປັນໄມຫຼ້າວດັແທກຕວົຈງິເພ່ືອຕລີາຄາຜນົງານຂອງຕນົ.

– ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂໃຫບ້ນັດາກະຊວງ, ເອົາການທຽບເທ່ົາ ແລະ ບນັດາກມົ ໄດເ້ຮັດວຽກຮວ່ມ

ກນັຢາ່ງສະໜິດແໜນ້ກວາ່ເກົ່ າໃນໂຄງການທ່ີພວົພນັກບັຫຼາຍພາກສວ່ນ ເຊ່ັນ: ວຽກງານກະສິກາໍ ແລະ

ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ເປັນຕ ົນ້. ປະສານສມົທບົກບັ ຄະນະຊີນ້າໍພດັທະ

ນາຊນົນະບດົ ແລະ ລຶບລາ້ງຄວາມທກຸຍາກແຫງ່ຊາດ.

– ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ ເປັນເຈົາ້ການໃນການປະສານສມົທບົກບັກະຊວງ

ການເງນິ ແລະ ທະນາຄານແຫງ່ລດັ ເພ່ືອຊີນ້າໍການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຂະຫຍາຍການ

ຜະລິດສິນຄາ້, ການລງົທຶນໂດຍກງົຕາມນະໂຍບາຍເສດຖະກດິ ການເງນິ-ເງນິຕາ ຢາ່ງກມົກຽວ ແລະ

ສມົສວ່ນ ທງັຮບັປະກນັ ໃຫເ້ສດຖະກດິມະຫາພາກມສີະຖຽນລະພາບຢາ່ງຕ ັງ້ໜາ້. ສາ້ງລະບບົ

ສະຖຕິແິຫງ່ຊາດໃຫເ້ຂັມ້ແຂງ, ມຈີາໍນວນພະນກັງານສະຖຕິທ່ີິພຽງພໍໃນການເກບັກາໍ ແລະ ສະໜອງ

ບນັດາຂໍມ້ນູຂາ່ວສານທ່ີຈາໍເປັນໃນການວເິຄາະວິໄຈ ເພ່ືອຮບັໃຊໃ້ຫແ້ກກ່ານກາໍນດົບນັດານະໂຍບາຍ

ພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ. ສາ້ງບນັດາໜວ່ຍງານສະຖຕິິ ຂຶນ້ຢູແ່ຕລ່ະກະຊວງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນ.

ຈດັຕ ັງ້ລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານກຽ່ວກບັເສດຖະກດິ-ສງັຄມົທ ົ່ວປະເທດລວມສນູ ຢູກ່ມົສະຖຕິ.ິ

– ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ ເປັນເສນາທິການໃຫແ້ກລ່ດັຖະບານ ໃນການປະ

ສານສມົທບົກບັບນັດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນ ໃນການສງັເກດຕລີາຄາສະພາບການ

ເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານ ການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ເພ່ືອສາ້ງເປັນບດົລາຍງານ ສະເໜີຕ່ໍກອງປະ

ຊຸມລດັຖະບານໃນແຕລ່ະໄລຍະ.

– ມກີານປະສານງານລະຫວາ່ງຂະແໜງການຂ ັນ້ສນູກາງດວ້ຍກນັ, ລະຫວາ່ງຂະແໜງການ

ກບັທອ້ງຖິ່ນ ແລະ ລະຫວາ່ງທອ້ງຖິ່ນດວ້ຍກນັຢາ່ງເປັນລະບບົປກົກະຕິ; ມກີານປະສານຢາ່ງກມົກຽວ

ລະຫວາ່ງຂະແໜງເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ. ບນັດາຂະແໜງການຕອ້ງກາໍນດົນະໂຍບາຍພດັທະນາຂະແໜງ

ການຂອງຕນົຢາ່ງຈະແຈງ້, ມກີານແລກປ່ຽນຂໍມ້ນູຂາ່ວສານຢາ່ງເປັນລະບບົ, ມແີຜນພດັທະນາຂະ

ແໜງການສາຍຕ ັງ້ແຕສ່ນູກາງລງົຮອດທອ້ງຖິ່ນຮາກຖານຂ ັນ້ບາ້ນ.

– ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັແຜນການ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VII ຕອ້ງສາ້ງໃຫໄ້ດຂ້ອບປະເມນີຜນົທ່ີຊດັ

ເຈນ, ມກີນົໄກຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ຕລີາຄາສະພາບການຈດັຕ ັງ້ຢາ່ງເປັນຮບູປະທາໍ ແລະ ເປັນ

ລະບບົ. ທກຸຂະແໜງການ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນ ຕອ້ງໄດສ້າ້ງລະບບົການຕດິຕາມສະພາບການຈດັຕ ັງ້

ປະຕິບດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງຕນົ ເພ່ືອໃຫສ້າມາດລາຍງານຜນົຄວາມຄບືໜາ້ໃນ

ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັແຜນການພອ້ມທງັສະພາບການພົນ້ເດ່ັນທງັດາ້ນດີ ແລະ ດາ້ນອອ່ນ ໃຫແ້ກ່

ອງົການຄຸມ້ຄອງມະຫາພາກ ກຄໍລືດັຖະບານຢາ່ງຄບົຖວ້ນ ແລະ ຊດັເຈນ ເພ່ືອຄ ົນ້ຄວ້າມາດຕະການ

ສ ົ່ງເສມີ ຫືຼ ຕອບໂຕໃ້ຫມ້ປີະສິດທິຜນົຢາ່ງທນັການ; ໃນນີ,້ ບນັຫາໜ່ຶງທ່ີສາໍຄນັ ແມນ່ການສາ້ງແຜນ

ເຄື່ ອນໄຫວເພ່ືອຕດິຕາມ, ຊຸກຍູ,້ ກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົຢາ່ງເປັນລະບບົ ແຕຂ່ ັນ້ສນູກາງ, ແຂວງ

ແລະ ເມອືງ, ໂດຍໃຫຕ້ດິພນັກບັແຜນເງນິ ແລະ ແຜນຄນົ. ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ

ເປັນໃຈກາງໃນການປະສານງານກບັກະຊວງ-ອງົການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນຕາ່ງໆ ເພ່ືອຕດິຕາມ

ສະພາບການດຸນ່ດຽ່ງມະຫາພາກ ແລະ ການພດັທະນາ.
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9.3. ຜນັຂະຫຍາຍແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VII ໃຫເ້ຂ້ົາສູ່

ພາກຕວົຈງິຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນ-ຮາກຖານ

– ບນັດາກະຊວງ ແລະ ອງົການທຽບເທ່ົາອອ້ມຂາ້ງສນູກາງ ເຮັດບດົບາດຄຸມ້ຄອງມະຫາ

ພາກ, ເປັນຜູຈ້ດັການໃຫຍໃ່ນຂະແໜງການຂອງຕນົ ໂດຍຫນັບນັດາຄາດໝາຍ, ແຜນງານ, ໂຄງ

ການ ຂອງແຜນການ 5 ປີ ອອກເປັນຂອງຂະແໜງການຕນົເອງເປັນແຜນການປະຈາໍປີ ໂດຍໃຫສ້ອດ

ຄອ່ງ ລະຫວາ່ງແຜນງານ, ແຜນເງນິ, ມາດຕະການປະຕິບດັ, ພອ້ມດຽວກນັນ ັນ້, ກໍ່ກາໍນດົຂອບຕດິ

ຕາມການປະຕບິດັຕວົຈງິ; ໃຫຈ້ດັຕ ັງ້ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ,່ ມອບໝາຍຄວາມຮບັຜິດຊອບໃຫ້

ສາຍຕ ັງ້ຢູແ່ຂວງ, ເມອືງ ແລະ ປະກອບບກຸຄະລາກອນ, ຝຶກອົບຮົມວຊິາການຢາ່ງເລິກເຊິ່ ງ.

– ອງົການປກົຄອງແຂວງເປັນຜູສ້ງັລວມແຜນງານ-ໂຄງການລະດບັຊາດ, ລະດບັພາກ ແລະ

ລະດບັທອ້ງຖິ່ນເຂ້ົາເປັນແຜນພດັທະນາທອ້ງຖິ່ ນໃຫກ້ມົກຽວ, ຖໂືຄງການໃຫຍ່ລະດບັຊາດທ່ີປະຕບິດັ

ຢູໃ່ນແຂວງຕນົ ເປັນສວ່ນສາໍຄນັຂອງການຍູກ້ານເຕີບໂຕຂອງ GDP, ຕອ້ງເຂ້ົາຮວ່ມຊຸກຍູ,້ ຕດິຕາມ,

ກວດກາ, ສະເໜີແນະວທີິປະຕິບດັ ແລະ ລະດມົປະຊາຊນົເຂ້ົາຮວ່ມຢາ່ງຕ ັງ້ໜາ້; ປະສານເອົາໂຄງ

ການລະດບັພາກເຂ້ົາໃນແຜນງານ ຂອງແຂວງ ແລະ ຖເືປັນສວ່ນໜ່ຶງຂອງການລງົທຶນໃນແຂວງ ໂດຍ

ໃຫມ້ສີວ່ນຮບັຜິດຊອບ, ທງັປະກອບສວ່ນ ກໍ່ສາ້ງ ແລະ ບາໍລງຸຮກັສາ.

– ສາ້ງເມອືງໃຫເ້ປັນຫວົໜວ່ຍແຜນການ ແລະ ການເງນິ ທ່ີເຂັມ້ແຂງ ແລະ ສາມາດປະ

ຕບິດັ ພາລະບດົບາດຂອງຕນົຢາ່ງມປີະສດິທິຜນົ.

– ເພ່ີມທະວກີານປະສານງານຂອງບນັດາຂະແໜງການສາຍຕ ັງ້ປະຈາໍຢູແ່ຂວງ ໂດຍໃຫມ້ ີ

ການ ເຄື່ ອນໄຫວໄປໃນລວງດຽວກນັ, ນາໍໃຊກ້ນົໄກປະຕດູຽວ ໃນການຕິດຕາມ, ຄຸມ້ຄອງ ແລະ

ສະຫຸຼບລາຍງານໝາກຜນົ ໃນການປະຕິບດັໃຫສ້າຍຕ ັງ້ຂອງໃຜລາວ.

– ລດັຖະບານ, ອງົການປກົຄອງແຂວງ-ເມອືງ ອອກນຕິກິາໍມອບໝາຍຄວາມຮບັຜິດຊອບ

ໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັເປັນແຕລ່ະປີໃຫຊ້ດັເຈນ, ກາໍນດົຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງກະຊວງ-ອງົການ ກບັ

ແຂວງ ແລະ ລະຫວາ່ງແຂວງກບັແຂວງໃນພາກດຽວກນັ, ລະຫວາ່ງແຂວງກບັເມອືງ ຢາ່ງຈະແຈງ້.

– ເພ່ີມທະວກີານປຶກສາຫາລື ລະຫວາ່ງພາກລດັກບັພາກທລຸະກດິ, ສ ົ່ງເສມີການມສີວ່ນຮວ່ມ

ຂອງພາກທລຸະກດິທງັພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ເຂ້ົາໃນການສາ້ງ ແລະ ປະຕບິດັແຜນປະຈາໍປີ, 6

ເດອືນ, ປບັປງຸ ແກໄ້ຂຂອດທ່ີເປັນອປຸະສກັໃຫພ້າກທລຸະກດິຕາມສດິ ແລະ ໜາ້ທ່ີຂອງອງົການບໍ

ລິຫານລດັ.

9.4. ການຕດິຕາມ ແລະ ການປະເມນີຜນົການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາ

ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຄ ັງ້ທີ VII

ການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນການຄ ັງ້ນີ ້ ເປັນໜາ້ທ່ີ ທ່ີ

ສາໍຄນັ ໂດຍສະເພາະແມນ່ການຕລີາຖອດຖອນບດົຮຽນ ແລະ ປບັປງຸແຜນໃນແຕລ່ະປີໃຫສ້ອດຄອ່ງ

ແລະ ສາມາດບນັລໄຸດເ້ຖງິຈດຸປະສງົຄາດຫມາຍທ່ີກາໍນດົໄວ.້ ທກຸພາກສວ່ນຂອງລດັຖະບານຕ ັງ້ແຕ່

ສນູກາງລງົໄປເຖງິທອ້ງຖິ່ນຈະຕອ້ງມສີວ່ນຮວ່ມຢາ່ງໃກສ້ດິ ແລະ ຫາ້ວຫນັໃນຂະບວນການຕດິຕາມ

ກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົນີ້ ເນື່ອງຈາກວາ່ທກຸຜນົສາໍເລັດຂອງການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນຄ ັງ້ນີ້ ລວມ
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ທງັການປະຕບິດັພນັທະໃນກອບຂອງເປ້ົາຫມາຍສະຫດັສະຫວດັ ແລະ ແຜນດາໍເນນີງານຂອງບຸຼກ

ແຊນ ສາໍລບັປະເທດດອ້ຍພດັທະນາລວ້ນ ແຕຈ່ະສະແດງໃຫເ້ຫັນໄດໃ້ນຂະບວນການຕດິຕາມກວດກາ

ແລະ ປະເມນີຜນົ.

ການຕດິຕາມກວດກາຕອ້ງໃຫເ້ຫັນໄດໃ້ນສອງລະດບັຄ:ື (1) ການຕດິຕາມກວດກາ ບນັດາປດັ

ໃຈນາໍເຂ້ົາ ແລະ ຜນົງານຕາ່ງໆ ຫລື ຮອ້ງວາ່ການຕິດຕາມກວດກາ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ, (2) ການ

ຕດິຕາມກວດກາຫມາກຜນົໂດຍລວມ ຫລື ຮອ້ງວາ່ການຕິດຕາມກວດກາຜນົກະທບົ. ລດັຖະບານ ມີ

ຄວາມສາມາດ ໃນການຕິດຕາມການຈດັສນັບນັດາປດັໃຈການນາໍເຂ້ົາ ເພ່ືອການຜະລິດ ທງັຫລາຍ

ເຊ່ັນ: ລາຍຈາ່ຍພາກລດັ ເຊິ່ ງລວມມກີານຊວ່ຍເຫລືອຂອງຕາ່ງປະເທດ ແລະ ລາຍຈາ່ຍຕ່ໍພະນກັງານ

ແລະ ເຊ່ັນດຽວກບັການຕິດຕາມກວດກາຜນົໄດຮ້ບັ ຫລື ຜນົງານຕາ່ງໆ ຕວົຢາ່ງ: ຈາໍນວນເນືອ້

ທ່ີນາທ່ີນາໍໃຊນ້ ໍາ້ຈາກຊນົລະປະທານ, ການສະຫນອງແນວພນັຕາ່ງໆ, ຈາໍນວນສດັລຽ້ງ, ຈາໍນວນ

ໂຮງຮຽນ, ໂຮງຫມ,ໍ ຈາໍນວນບາ້ນທ່ີມນີ ໍາ້ສະອາດ, ໄລຍະເສ້ັນທາງ ທ່ີສາ້ງຂຶນ້ໃຫມ ່ ແລະ ອື່ ນໆ ເປັນ

ຕ ົນ້.

ທອ້ງຖິ່ນຕອ້ງເປັນຜູທ່ີ້ສາມາດນາໍເອົາເປ້ົາໝາຍຍດຸທະສາດລວມຂອງປະເທດ ເພ່ືອຈດັຕ ັງ້ຜນັ

ຂະຫຍາຍໃຫເ້ປັນອນັລະອຽດສະເພາະຂອງທອ້ງຖິ່ນ. ແຂວງສາ້ງຍດຸທະສາດຂອງແຂວງ ໂດຍກາໍນດົ

ແຈງ້ກຽ່ວກບັຍດຸທະສາດ ຫືຼ ເປ້ົາໝາຍດາ້ນມະຫາພາກໂດຍລວມຂອງແຂວງ ເຊິ່ ງປະກອບສວ່ນໃຫ້

ແກກ່ານຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັເປ້ົາໝາຍຂອງຊາດ. ພອ້ມດຽວກນັນ ັນ້, ແຂວງ ແລະ ແຕລ່ະຂະແໜງການ

ຂອງແຂວງຕອ້ງພວົພນັກບັໜວ່ຍງານຄຸມ້ຄອງມະຫາພາກຂອງສນູກາງຢາ່ງສະໜິດແໜນ້ ແລະ ເປັນ

ປກົກະຕິ ເພ່ືອສາມາດຕດິຕາມການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຍດຸທະສາດໃນລະດບັແຂວງຢາ່ງມປີະສິດທິຜນົ

ໂດຍສອດຄອ່ງກບັການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໃນລະດບັສນູກາງຢາ່ງຈະແຈງ້. ແຂວງຕອ້ງເກບັກາໍ, ສງັລວມ

ຂໍມ້ນູຂອງຕນົຢາ່ງຄບົຖວ້ນ ແລະ ຊດັເຈນ ເປັນລະບບົ ເພ່ືອສະໜອງໃຫແ້ກສ່ນູກາງ. ດ ັງ່ນ ັນ້,

ແຂວງຕອ້ງມລີະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານທ່ີດີ ແລະ ຕິດພນັກບັຫອ້ງການຂອງເມອືງຢາ່ງຈະແຈງ້.

ປະຕິບດັລະບອບການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ການສະຫຸຼບຕີລາຄາ (ປະເມນີຜນົ) ການຈດັຕ ັງ້

ປະຕິບດັແຜນການ ຢາ່ງເປັນລະບບົປກົກະຕ.ິ
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1: ຄາດໝາຍຕ້ົນຕໍຂອງແຜນການ ແລະ ຜົນການຈັດຕ້ັງ

ປະຕິບັດແຜນການ 5 ປີ ຄ້ັງທີ VI (ສັງລວມ 5ປີ)

ລ/ດ ຕວົຊີບ້ອກ ຫວົໜວ່ຍ 2006-2010 2006-2010

(ແຜນການ) (ປະຕິບດັ)

1 ພນົລະເມອືງທງັໝດົ* (ທາ້ຍໄລຍະ) ພນັຄນົ 6.168 6,256

2 ອດັຕາການເຕບີໂຕຂອງ GDP % >7,5 7.9

- ກະສກິາໍ % 3-3,4 4.0

- ອດຸສາຫະກາໍ % 13-14 12.6

- ບໍລິການ % 7,5-8 8.4

3 ການແບງ່ປນັຕາມສດັສວ່ນ GDP % 100 100.0

- ກະສກິາໍ % 36 30.4

- ອດຸສາຫະກາໍ % 36.4 26.1

- ບໍລິການ % 27,6 37.2

- ອາກອນຜະລິດຕະພນັ ແລະ ພາສຂີາເຂ້ົາສດຸທິ % - 6.3

4 ລາຍໄດຕ່ໍ້ຫວົຄນົ ຫືຼ GDP ຕ່ໍຫວົຄນົ (ປີສດຸທາ້ຍ

ຂອງແຜນ)

ລາ້ນກບີ 9,72 8.7

ລາຍໄດຕ່ໍ້ຫວົຄນົ ຫືຼ GDP ຕ່ໍຫວົຄນົ*** ປີສດຸທາ້ຍ

ຂອງແຜນ

ໂດລາ 823 1.069

5 ລາຍຮບັ ຕືກ້ບີ 36.243 38.055

- ລາຍຮບັ(ລບົການຊວ່ຍເຫືຼອອອກ) ຕືກ້ບີ 30.685 32.310

- ການຊວ່ຍເຫືຼອ ຕືກ້ບີ 5.558 5.745

6 ລາຍຈາ່ຍ ຕືກ້ບີ 46.683 49.008

7 ຂາດດນຸງບົປະມານ

.- ຂາດດນຸງບົປະມານ(ລາຍຮບັນບັການຊວ່ຍເຫືຼອ) ຕືກ້ບີ - 10.440 - 10.953

.- ຂາດດນຸງບົປະມານ(ລາຍຮບັລບົການຊວ່ຍເຫືຼອ) ຕືກ້ບີ - 15.998 - 16.698

8 ບໍລິມາດເງນິໃນຂອດຈລໍະຈອນ (M2)** ຕືກ້ບີ 57,625 49,949

- ອດັຕາໄພເງນິເຟ້ີ (ທາ້ຍໄລຍະ ຫືຼ 9/2010) % 7.0 8.14

- ອດັຕາໄພເງນີເຟ້ີ (ສະເລຍ່ 5ປີ) % 7.0 5.1

9 ອດັຕາແລກປ່ຽນເງນິຕາຕາ່ງປະເທດ

- ກບີ/ໂດລາສະຫະລດັ* (ສະເລຽ່ 5ປີ) ກບີ/ໂດລາ 11,179.8 9,198.2

- ກບີ/ໂດລາສະຫະລດັ* (ທາ້ຍໄລຍະ) ກບີ/ໂດລາ 11,681 8,372

10 ຂາດດນຸການຄາ້* ລາ້ນໂດລາ - 1,325 - 921.6

- ຂາອອກ* ລາ້ນໂດລາ 4,031 5,690.8
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- ຂາເຂ້ົາ* ລາ້ນໂດລາ 4,671 6,612.5

11 ດນຸການຊາໍລະປກົກະຕິ (CAB) ລາ້ນໂດລາ - 72 29

12 ລງົທຶນທງັໝດົ (ລດັ + ເອກະຊນົ) ຕືກ້ບີ 73,940 62,747

ລດັລງົທຶນ ຕືກ້ບີ 23,590 24,747

ເອກະຊນົລງົທຶນ ຕືກ້ບີ 50,350 38,000

13 ສດັສວ່ນຕາ່ງໆຕ່ໍ GDP

ບໍລິມາດເງນິໃນຂອດຈລໍະຈອນ (M2)/GDP % 24.44 22.7

ລາຍຮບັ (+ການຊວ່ຍເຫືຼອອອກ)/GDP % 14-16 17.31

ລາຍຮບັ (ຫກັການຊວ່ຍເຫືຼອອອກ)/GDP % 14,03 14.5

ລາຍຈາ່ຍ/GDP % 20-22 22.29

ຂາດດນຸງບົປະມານ/GDP % - 6-8 -4.98

.- ຂາດດນຸງບົປະມານ ນບັທງັການຊວ່ຍເຫືຼອ % - 6,86 - 4.36

.- ຂາດດນຸງບົປະມານ ລບົການຊວ່ຍເຫືຼອ % - 8,61 - 7.44

ດນຸຊາໍລະປກົກະຕິ (CAB)/GDP % na - 0.80

ຂາດດນຸການຄາ້/GDP % - 5.7 - 3.80

ຂາອອກ/GDP* % 20.08 23.5

ຂາເຂ້ົາ/GDP* % 28.57 27.3

ລວມການລງົທຶນ/GDP % 32.0 28.5

ລດັລງົທຶນທງັໝດົ/GDP % 10 8.4

ເອກະຊນົລງົທຶນທງັໝດົ/GDP % 19.46 20.2

ລດັລງົທຶນທງັໝດົ/GDP % 10 8.4

Ï¾¨À¹©:

1. * ¢Ó´ø ó̄¯½ªòêò

2. ´ø£È¾¡¾£É¾ ¢¾ºº¡Œ¢¾À¢í¾ 2010 Ä©É£¾©£½ÀÂ©¨ºó¤Ã¦ÈêÈ¾ºú¼¤ÃÄì¨½ 2001Œ2009

Â©¨ºó¤ª¾´¢Ó´øê†Ä©É »ñ®¥¾¡ê½¾£¾ Á¹È¤ ¦¯¯ ì¾¸

3. ຕວົເລກ GDP (ລາຄາຄງົທ່ີ) ຂອງແຜນ 5 ປີ (2006-2010) ແມນ່ໄດນ້າໍໃຊປີ້ຖານ 1990, ສວ່ນຕວົເລກ

ການປະຕບິດັ ແມນ່ໄດປ່້ຽນປີຖານ 2002 ໃນການຄິດໄລ.່

4. ì¾¨»ñ® ¥¾¡¡¾§È¸¨À¹ìõº Áì½ ¡¾¢¾©©÷¤ö®¯½´¾ Á´ÈÄ©É¥¾¡¢Ó´ø¡¾¦½¹ì÷®ÃÁ°²ñ©ê½¾

À¦©«½¡ò©Œ¦ñ¤£ö´ ¦ö¡ ó̄ 2009Œ2010

5. ** ¯½ìò´¾À¤ò (M2) ó̄ 2009 Áì½ 2010 Á´È¢Ó´øÁ°

6. *** ຕົວເລກແຜນສົກປີ 2009-10 ຂອງແຜນ 5 ປີ 2006-10 ແລະ ຕົວເລກຄາດຄະເນປະຕິບັດ ສົກປີ 2009-10
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 2: ຮບູທາດອາຍພຸນົລະເມອືງ ປີ 2010 ແລະ 2015

ກຸມ່ອາຍຸ ປີ 2010 ປີ 2015

ຍງິ ຊາຍ ຍງິ ຊາຍ

0-14 1.161.664 1.190.880 1.252.619 1.291.622

15-64 1.845.850 1.824.046 2.060.779 2.043.170

65+ 125.545 108.201 137.257 116.930

ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ກມົສະຖຕິິ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ (ການຄາດຄະເນ ໂດຍອງີໃສຂໍ່ມ້ນູການສາໍຫຼວດພນົລະ

ເມອືງ 1995 ແລະ 2005
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 3: ຄາດໝາຍຕ ົນ້ຕໍຂອງແຜນການ ແລະ ຜນົການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ

ແຜນການ 5ປິ ຄ ັງ້ທີ VI (ສງັລວມແຕລ່ະປີ)

No. ຕວົຊີບ້ອກ ຫວົໜວ່ຍ

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10

(ປະຕບິດັ) (ປະຕບິດັ) (ປະຕບິດັ) (ປະຕບິດັ) (ປະຕບິດັ)

1 ພນົລະເມອືງທງັໝດົ* ພນັຄນົ 5.746 5.868 5.990 6.111 6.186

2 ອດັຕາການເຕບີໂຕຂອງ GDP % 8,2 8,0 7,8 7,6 7,9

- ກະສກິາໍ % 2,0 7.1 4,9 3,0 3,0

- ອດຸສາຫະກາໍ % 13,3 6,6 9,0 16,6 17,7

- ບໍລິການ % 9,7 9,2 9,5 6,9 6,7

3 ການແບງ່ປນັຕາມສດັສວ່ນ GDP % 100 100 100 100 100

- ກະສກິາໍ % 31,2 31,0 30,3 30,4 29,0

- ອດຸສາຫະກາໍ % 26,7 26,8 26,0 24.9 26,0

- ບໍລິການ % 35,7 35,7 37,0 38,4 39,0

- ອາກອນຜະລິດຕະພນັ ແລະ ພາສຂີາເຂ້ົາສດຸທິ 6,4 6,5 6,6 6,3 6,3

4 ມນູຄາ່ GDP ຕືກ້ບີ 34.222 39.345 44.777 47.225 54.282

5 ລາຍໄດຕ່ໍ້ຫວົຄນົ ຫືຼ GDP ຕ່ໍຫວົຄນົ ລາ້ນກບີ 5.96 6.71 7.48 7,73 8,70

ໂດລາ 573.0 687 818 906 1.069

6 ລາຍຮບັ ຕືກ້ບີ 5.108 6.134 7.312 8.365 11.136

- ລາຍຮບັ (ລບົການຊວ່ຍເຫືຼອອອກ) ຕືກ້ບີ 4.412 5.460 6.617 7.222 8.599

- ການຊວ່ຍເຫືຼອ ຕືກ້ບີ 696 674 695 1.143 2.537
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7 ລາຍຈາ່ຍ ຕືກ້ບີ 7.402 8.074 9.694 10.465 13.373

8 ຂາດດນຸງບົປະມານ

.- ຂາດດນຸງບົປະມານ ນບັທງັການຊວ່ຍເຫືຼອ ຕືກ້ບີ -2.294 -1.940 -2.382 -2.100 -2.237

.- ຂາດດນຸງບົປະມານ ລບົການຊວ່ຍເຫືຼອ ຕືກ້ບີ -2.991 -2.614 -3.077 -3.243 -4.774

9 ບໍລິມາດເງນິໃນຂອດຈລໍະຈອນ (M2)** ຕືກ້ບີ 5.203 6.101 8.867 10.780 18.999

- ອດັຕາໄພເງນິເຟ້ີ (ທາ້ຍໄລຍະ) % 4,7 5,6 3,2 3,9 8,4

- ອດັຕາໄພເງນິເຟ້ີ (ສະເລຍ່) % 8,0 4,1 7,9 0,7 4,7

10 ຂາດດນຸການຄາ້* ລາ້ນໂດລາ -178,16 -141.94 -311.26 -408.25 117,97

- ຂາອອກ* ລາ້ນໂດລາ 882,0 922.7 1,091.9 1,005.3 1.788,9

- ຂາເຂ້ົາ* ລາ້ນໂດລາ 1.060 1.064,6 1,403.2 1,413.5 1,671.0

11 ດນຸການຊາໍລະປກົກະຕ ິ(CAB)* ລາ້ນໂດລາ 51 107 91 -132 na

12 ລງົທຶນທງັໝດົ (ລດັ + ເອກະຊນົ) ຕືກ້ບີ 10.654,15 13.632,29 14.342,00 15.385,92 16.200,27

ລດັລງົທຶນ ຕືກ້ບີ 3.649 2.614,6 3.442 3.329,9 5.125,3

ເອກະຊນົລງົທຶນ ຕືກ້ບີ 7.005,2 11.017,7 10.900 12.056,0 11.075,0

13 ສດັສວ່ນຕາ່ງໆຕ່ໍ GDP

ບໍລິມາດເງນິໃນຂອດຈລໍະຈອນ (M2)/GDP % 15,2 15,5 19,8 22,8 24,9

ລາຍຮບັ (+ການຊວ່ຍເຫືຼອອອກ)/GDP % 14,9 15,6 14,7 17,7 20,5

ລາຍຮບັ (ຫກັການຊວ່ຍເຫືຼອອອກ)/GDP % 12,9 13,9 13,2 15,3 15,8

ລາຍຈາ່ຍ/GDP % 20,3 20,6 19,8 22,2 24,6

ຂາດດນຸງບົປະມານ/GDP %



229

.- ຂາດດນຸງບົປະມານ ນບັທງັການຊວ່ຍເຫືຼອ % -5,4 -5,0 -5,4 -4,5 -4,1

.- ຂາດດນຸງບົປະມານ ລບົການຊວ່ຍເຫືຼອ % -7,4 -6,7 -6,9 -6,9 -8,7

ດນຸຊາໍລະປກົກະຕ ິ(CAB)/GDP % -7,2 1,4 2,5 1,7 -2,4

ຂາດດນຸການຄາ້/GDP % -5,0 -3,4 -5,9 -7,3 -5,2

ຂາອອກ/GDP* % 24,9 21,9 20,7 17,9 18,2

ຂາເຂ້ົາ/GDP* % 29,9 25,3 26,6 25,1 23,4

ລວມການລງົທຶນ/GDP % 31,1 34,6 32,02 32,6 29,9

ລດັລງົທຶນທງັໝດົ/GDP % 10,7 6,6 7,7 7,1 9,5

ເອກະຊນົລງົທຶນທງັໝດົ/GDP % 20,5 28,0 24,34 25,5 20,4

Ï¾¨À¹©:

1. " * " ¢Ó´øນ ó̄¯½ªòທິນ

2. ມນູ£È¾¡¾ນ£É¾ ¢¾ºº¡Œ¢¾À¢í¾ 2010 Ä©É£¾©£½ເນໂ©¨ºó¤Ã¦ÈêÈ¾ºú¼¤ໃນໄລ¨½ 2001Œ2009 Â©¨ºó¤ª¾´ຂໍມ້ນູທ່ີໄ©É»ñ®¥¾¡ê½ນາຄານ Á¹È¤ ¦¯¯ ì¾¸

3. ì¾¨»ñ® ¥¾¡¡¾§È¸¨À¹ìõº Áì½ ¡¾ນ¢¾©ດນຸ¤ö®¯½´¾ນ Áມນ່ໄ©É¥¾¡¢Ó´ø¡¾¦½¹ì÷®ÃນÁ°ນ²ñ©ê½ນ¾À¦©«½¡ò©Œ¦ñ¤£ö´ ¦ö¡ ó̄ 2009Œ2010

4. " ** "¯½ìò´¾ນÀງນິ (M2) ó̄ 2009 Áì½ 2010 Á´Èນ¢Ó´øນÁ°ນ
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 4: ຕາຕະລາງສງັລວມຄວາມທກຸຍາກ, ຊອ່ງວາ່ງ, ຄວາມຮນຸແຮງຂອງຄວາມທກຸຍາກ

ແລະ ຄວາມແຕກໂຕນຂອງສງັຄມົ
ລ/ດ ຊື່ ແຂວງ ແລະ ເຂດ

ການຊມົໃຊຂ້ອງຄວົເຮອືນ

ສະເລຍ່ຕ່ໍເດອືນ

ອດັຕາຄວາມທກຸຍາກ ຊອ່ງຫວາ່ງຄວາມ

ທກຸຍາກ

ຄວາມຮນຸແຮງຂອງ

ຄວາມທກຸຍາກ

ຄວາມບ່ໍສະເໝີພາບ

2002/2003 2007/2008

ລວມ 2002/2003 2007/2008

2002/2003 2007/2008 2002/2003 2007/2008 2002/2003 2007/2008

2002/2003 2007/2008 ຕວົເມອືງ ຊນົນະບດົ ຕວົເມອືງ ຊນົນະບດົ

¦ ¯ ¯ ì¾¸ 1.089,4 2.170,7 33,5 27,6 19,7 37,6 17,4 31,7 8,0 6,5 2,8 2,3 32,6 35,4

ªö¸À ṍº¤ 1.703,0 2.950,2 19,7 17,4 4,1 3,4 1,3 1,1 34,8 36,3

§ö½®ö© 854,3 1.826,1 37,6 31,7 9,2 7,7 3,2 2,8 30,3 33,4

I ²¾¡ÀÎõº 975,5 1.975,7 37,9 32,5 30,6 39,1 14,6 36,5 9,4 7,7 3,3 2,7 30,7 35,2

1 °í¤¦¾ìó 762,5 1.258,6 50,8 46,0 36,8 52,7 5,6 50,1 11,8 11,8 4,0 4,2 22,2 29,8

2 Í¸¤Óê¾ 1.028,6 1.654,6 22,8 30,5 26,0 22,1 7,8 35,7 4,1 6,1 1,1 1,8 25,4 30,1

3 º÷©ö´Ä§ 802,6 1.734,9 45,1 33,7 38,9 46,2 13,0 38,6 10,8 8,6 3,6 3,3 24,7 31,6

4 ®ÒÁ¡É¸ 821,8 1.279,0 21,1 32,6 24,5 20,6 17,9 35,3 5,3 7,9 1,9 2,8 29,1 28,9

5 Í¸¤²½®¾¤ 1.116,9 2.177,6 39,5 27,2 29,7 40,6 13,5 30,8 10,4 5,5 3,7 1,6 31,5 31,6

6 ¹ö¸²ñ 939,2 1.471,5 51,5 50,5 26,1 54,8 28,6 52,7 13,9 13,6 5,2 4,9 28,9 28,3

7 Ä§¨½®øìó 1.100,6 3.035,4 25,0 15,7 29,8 23,7 15,3 15,8 5,8 3,0 1,9 0,9 34,6 42,0

II ²¾¡¡¾¤ 1.236,7 2.389,1 35,4 29,8 20,1 39,0 22,2 33,5 7,1 6,9 2,6 2,5 31,0 34,0

1 ½£ºÍ¸¤¸¼¤¥ñ* 1.898,9 3.183,1 16,7 15,2 15,6 20,2 15,3 15,2 3,4 3,4 1,0 1,2 36,0 38,0

2 §¼¤¢¸¾¤ 1.043,5 2.191,0 41,6 42,0 19,7 46,6 16,6 48,1 8,4 13,4 3,0 6,0 31,5 38,0

3 ¸¼¤¥ñ 1.189,5 1.857,5 19,0 28,0 12,4 19,9 14,9 31,7 12,3 6,2 5,5 2,0 31,5 32,1

4 ®ðìò£¿Ä§ 961,5 2.019,1 28,7 21,5 15,1 37,0 18,1 22,4 3,4 4,3 0,9 1,3 27,9 33,9

5 £¿ È́¸ 872,3 1.871,8 33,7 31,4 23,8 35,9 37,2 29,8 5,5 6,7 1,5 2,2 28,9 31,5
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6 ¦½¹ ņ̃½À¢© 960,7 2.365,0 43,1 28,5 23,2 48,0 22,2 34,6 7,7 6,1 2,6 2,1 31,3 34,2

III ²¾¡ÃªÉ 909,3 1.948,0 32,6 22,8 12,8 35,5 11,3 25,5 7,6 5,6 2,5 2,1 31,4 32,2

1 ¦¾ì½ ņ̃ 683,8 1.455,9 54,3 36,3 12,4 57,1 3,1 38,7 13,1 9,1 4,3 3,3 27,1 30,0

2 À§¡º¤ 803,7 1.518,7 41,8 51,8 25,6 44,6 19,5 59,3 11,8 19,1 4,7 9,3 30,7 37,9

3 ¥¿¯¾¦ñ¡ 1,053,3 2.299,5 18,4 10,0 11,0 19,8 12,0 9,3 3,6 1,6 1,1 0,4 29,9 28,7

4 ºñ©ª½ ȭ 837,9 1.759,7 44,0 24,6 16,7 47,3 9,0 28,9 11,6 4,6 4,1 1,3 29,4 32,4

ໝາຍເຫດ: * ການຄິດໄລອ່ດັຕາສວ່ນຄວາມທກຸຍາກພາກກາງ ແມນ່ບ່ໍໄດລ້ວມເອົານະຄອນຫຼວງວຽງຈນັເຂ້ົາ.
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 5: ຄາດໝາຍຕ ົນ້ຕໍຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 

5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VII (2011-2015)

ລ/ດ ລາຍການ ຄາດໝາຍ

1 ພນົລະເມອືງ ໃນປີ 2015 (ພັນຄົນ) 6,9

2 ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ(ລາຄາໃນປີ)ໃນປີ 2015(ຕ້ືກີບ) 101.400

ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ(ລາຄາໃນປີ) ໃນປີ 2015 (ລ້ານໂດລາ) 11.929

3 ອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ (GDP) ສະເລ່ຽຕ່ໍປີ > 8%

- ຂະແໜງກະສິກໍາ 3,5%

- ຂະແໜງອຸດສະຫະກໍາ 15%

-ຂະແໜງບໍລິການ 6,5%

4 ໂຄງປະກອບຕ່ໍ GDP ປີ 2015 100%

-ຂະແໜງກະສິກໍາ 23%

-ຂະແໜງອຸດສະຫະກາໍ 39%

-ຂະແໜງບໍລິການ 38%

5 ລາຍໄດ້ຕ່ໍຫົວຄົນ ຫລື GDP ຕ່ໍຫົວຄົນ ໃນປີ 2015 (ລ້ານກີບ) 14,5

ລາຍໄດ້ຕ່ໍຫົວຄົນ ຫລື GDP ຕ່ໍຫົວຄົນ ໃນປີ 2015 (ໂດລາ) 1.700

6 ຂະແໜງການຄ້າ

-ອັດຕາການສ່ົງອອກຕ່ໍປີ 18%

7 ຂະແໜງທະນາຄານ

-ອັດຕາເງິນເຟ້ີ < 8%

-ອັດຕາແລກປ່ຽນ (ກີບ/ໂດລາສະຫະລັດ) 8.500 (+/-5%)

-ອັດຕາການສະສົມທົ່ວລະບົບທະນາຄານ ຕ່ໍ GDP 39,5%

8 ຂະແໜງການເງິນ

-ລາຍຮັບ ຕ່ໍ GDP 19-21%
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-ລາຍຈ່າຍ ຕ່ໍ GDP 22-25%

-ຂາດດຸນງົບປະມານຕ່ໍ GDP 3-5%

-ຄັງສະສົມແຫ່ງລັດ ຕ່ໍລາຍຮັບພາຍໃນ 2-5%

9 ການລົງທຶນ

ການລົງທຶນທັງໝົດ ຕ່ໍ GDP 32%

ສັດສ່ວນຕ່ໍການລົງທຶນລວມທັງໝົດ :

-ການລົງທຶນຂອງລັດ 10-12%

-ການຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ ແລະ ກູ້ຢືມ  24-26%

-ການລົງທຶນເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 50-56%

-ການປ່ອຍສິນເຊ່ືອ ແລະ ການລົງທຶນຂອງປະຊາຊົນ 10-12%

ກອບການແບ່ງທຶນລວມທັງໜົດ:

-ການລົງທຶນໃສ່ຂະແໜງເສດຖະກິດ 30%

-ການລົງທຶນໃສ່ຂະແໜງສັງຄົມ 35%

-ການລົງທຶນໃສ່ການກ່ໍສ້າງໂຄງລ່າງ (ທາງ ແລະ ເຄຫາສະຖານ) 35%

10 ແຮງງານ ແລະ ການຈ້າງງານ

-ກໍາລັງແຮງງານທີຕ້່ອງການມີວຽກເຮັດງານທໍາ (ລ້ານຄົນ) 3,26

-ແຮງງານທີ່ສາມາດສະໜອງໄດ້ (ລ້ານຄົນ) 3,17

-ກໍາລັງແຮງງານໃນຂະແໜງກະສິກໍາ 70%

-ກໍາລັງແຮງງານໃນຂະແໜງອຸດສະຫະກໍາ 7%

-ກໍາລັງແຮງງານໃນຂະແໜງບໍລິການ 23%

11 ຄາດໝາຍທາງສັງຄົມ

-ອາຍຸຍືນສະເລ່ຍ 67ປີ



234

o ເພດຊາຍ 66ປີ

o ເພດຍິງ 68ປີ

-ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກ ໃນປີ 2015 19%

-ອັດຕາສ່ວນເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ ທີ່ມີນ້ໍາໜັກຕ່ໍາກວ່າມາດຕະຖານ 22%

- ອັດຕາຄອບຄົວທຸກຍາກໄດ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ ຕ່ໍຄອບຄົວທັງໝົດ 80%
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 6: ບນັດາເປ້ົາໝາຍ, ຄາດໝາຍ ແລະ ຕວົຊີວ້ດັໃນ MDGs

ເປ້ົາໜາຍທີ 1: ລບຶລາ້ງຄວາມທກຸຍາກ ແລະ ໄພອດຶຫິວ

ລ/ດ ຕວົຊີບ້ອກ 1990 2000 2005 ຄາດໝາຍ 

2015

ພາກສວ່ນຮບັຜິດຊອບ

ຄາດຫມາຍ 1A: ຫລດຸອດັຕາສວ່ນຂອງ ຈາໍນວນປະຊາກອນທ່ີມລີາຍຮບັຕ ໍາ່ກວ່າ 1 ໂດລາ ຕ່ໍມ ື້ ລງົໃຫໄ້ດເ້ຄິ່ ງຫນຶ່ ງ ລະຫວາ່ງປີ 1990-2015

1 ອດັຕາສວ່ນຂອງຈາໍນວນປະຊາກອນທ່ີຢູຕ່ ໍາ່ກວ່າເສ້ັນຄວາມທກຸຍາກ(%) 46

(1992)

27,6

(2008)

24 ຫອ້ງການຊີນ້າໍພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ

ລຶບລາ້ງຄວາມ ທກຸຍາກ, ກະຊວງແຜນການ

ແລະ ການລງົທຶນ, ກະຊວງ ການເງນິ,

ກະຊວງກະສິກາໍ, ກະຊວງສາທາລະນະສກຸ,

ອງົການຊບັພະຍາກອນນ ໍາ້ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ

ແລະ ພາກສວ່ນອື່ ນໆ

2 ອດັຕາສວ່ນລະດບັການຫລດຸໂຕນກນັຂອງຄວາມທກຸຍາກ (%) 12

(1992)

8

(2002)

6

3 ອດັຕາສວ່ນການຊມົໃຊຕ້ວົຈງິຂອງກຸມ່ປະຊາກອນທກຸຍາກທ່ີສດຸ (%) 9

(1992)

8

(2002)

ບ່ໍມ ີ

ຄາດຫມາຍ 1B: ຫລດຸອດັຕາສວ່ນຄນົຂາດ ສານອາຫານໃນ ປີ 1990 ລງົໃຫໄ້ດເ້ຄີ່ ງຫນຶ່ ງ ໃນປີ 2015

4 ອດັຕາສວ່ນເດັກນອ້ຍລຸມ່ 5 ປີ ທ່ີມນີ ໍາ້ຫນກັຕ ໍາ່ກວ່າ ມາດຕະຖານ (%) 44

(1993)

40 37

(2006)

22 ຫອ້ງການຊີນ້າໍພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະລຶບ

ລາ້ງຄວາມທກຸຍາກແຫງ່ຊາດ, ກະຊວງ

ແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ, ກະຊວງການເງນິ,

ກະຊວງກະສິກາໍ-ປ່າໄມ,້ ກະຊວງສາທາລະນະ

ສກຸ, ອງົການຊບັພະຍາກອນນ ໍາ້ ແລະ ສິ່ ງແວດ

ລອ້ມ

5 ອດັຕາສວ່ນເດັກນອ້ຍລຸມ່ 5 ປີ ທ່ີເຕຍ້ (%) 48

(1993)

42 40

(2006)

34

6 ອດັຕາສວ່ນປະຊາກອນທ່ີມລີະດບັການກນິອາຫານຕ ໍາ່ກວາ່ມາດຕະຖານ

(%)

32

(1993)

28 22

(2006)

21

ຄາດຫມາຍ 1C: ບນັລກຸານຈາ້ງງານ ແລະ ການມວີຽກເຮັດງານທາໍຢາ່ງເໝາະສມົ ລວມທງັແມຍ່ງິ ແລະ ໄວໜຸມ່

7 ອດັຕາການເຕບີໂຕຂອງ GDP ຕ່ໍຄນົທ່ີເຮັດວຽກ (%) 8,5 ບ່ໍມ ີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ, ກະຊວງ

ແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກິານສງັຄມົ,
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8 ອດັຕາສວ່ນການມວີຽກເຮັດງານທາໍຂອງປະຊາກອນ (%) 49 ບ່ໍໍມ ີ ກະຊວງການເງນິ, ກະຊວງສຶກສາ ແລະ 

ກະຊວງກະສິກາໍ-ປ່າໄມ ້

9 ອດັຕາສວ່ນການເຮັດວຽກດວ້ຍຕນົເອງ(ລວມທງັຊວ່ຍຄອບຄວົ) ຕ່ໍການຈາ້ງ

ງານທງັໝດົ (%)

88 ບ່ໍມ ີ

ແຫລງ່ຂໍມ້ນູ: ບດົລາຍງານຄວາມຄບືຫນາ້ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ MDG II ຂອງ ສປປ ລາວ 2008, ການສາໍຫຼວດພນົລະເມອືງ 1995, 2005, LECS1, LECS2, LECS3, LECS4, MICs2,

MICs

ເປ້ົາໝາຍທີ 2: ໃຫທ້ກຸຄນົໄດຮ້ບັການສກຶສາຂ ັນ້ປະຖມົຢາ່ງທົ່ວເຖງິ

ລ/ດ ຕວົຊີບ້ອກ 1990 2000 2005 ຄາດໝາຍ 

2015

ພາກສວ່ນຮບັຜິດຊອບ

ຄາດໝາຍ2: ຮບັປະກນັໃຫເ້ດັກທກຸຄນົຢູທ່ ົ່ວທກຸ ຫນົແຫງ່, ທງັຍງິ ແລະ ຊາຍສາມາດຮຽນຈບົຫຼກັ ສດູຊ ັນ້ປະຖມົຢາ່ງທົ່ວເຖງິກນັພາຍໃນ ປີ 2015.

1 ອດັຕາເຂ້ົາຮຽນສດຸທິຂອງຊ ັນ້ປະຖມົ (%) 58

(1991)

89.2

(2008)
98

ຫອ້ງການຊີນ້າໍພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ

ລຶບລາ້ງຄວາມ ທກຸຍາກ, ກະຊວງແຜນການ

ແລະ ການລງົທຶນ, ກະຊວງ ການເງນິ,

ກະຊວງກະສິກາໍ, ກະຊວງສາທາລະນະສກຸ,

ອງົການຊບັພະຍາກອນນ ໍາ້ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ

ແລະ ພາກສວ່ນອື່ ນໆ

2 ອດັຕາສວ່ນຂອງນກັຮຽນທ່ີເຂ້ົາຮຽນຊ ັນ້ ປ1 ທ່ີສບືຕ່ໍ ຮຽນຮອດ ຊ ັນ້ ປ 5

(% )

47.7

(1991)

67

(2008)
95

3 ອດັຕາການຮູໜ້ງັສໃືນກຸມ່ອາຍຸ 15-24 ປີ ( % ) 78.5

(2001)

84 99

ແຫລງ່ຂໍມ້ນູ: ບດົສະຫລບຸລາຍງານປະຈາໍປີ ຂອງກະຊວງສກຶສາ, ການສາໍຫຼວດພນົລະເມອືງ2005, ການສາໍຫຼວດຄວາມຮູໜ້ງັສືແຫງ່ຊາດ 2001

ເປ້ົາໝາຍທີ 3: ສ ົ່ງເສມີບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ແລະ ເສມີສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກແ່ມຍ່ງິ

ລ/ດ ຕວົຊີບ້ອກ 1990 2000 2005 ຄາດໝາຍ 

2015

ພາກສວ່ນຮບັຜິດຊອບ
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ຄາດໝາຍ3: ລບົລາ້ງຄວາມບ່ໍສະເໝີພາບລະ ຫວາ່ງຍງິ-ຊາຍ ຢູໃ່ນການສຶກສາທກຸລະດບັ

1 ອດັຕາສວ່ນການເຂ້ົາຮຽນຂອງເດັກຍງິຕ່ໍເດັກຊາຍໃນ: ກະຊວງສຶກສາ, ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ

ການລງົທຶນ, ກະຊວງການເງນິ,

ສນູກາງຊາວໜຸມ່ປະຊາຊນົປະຕິວດັ ລາວ,

ສນູກາງສະຫະພນັແມຍ່ງິ,

ສນູກາງແນວລາວສາ້ງ ຊາດ, ສະພາແຫງ່ຊາດ

ຊ ັນ້ປະຖມົ (% ) 77

(1991)

86

(2006)

100

ມດັທະຍມົຕ ົນ້ (%) 66

(1990)

78

(2006)

100

ມດັທະຍມົຕອນປາຍ(%) 56

(1991)

74

(2006)

100

ແລະ ຊ ັນ້ສງູ(%) 49

(1991)

62

(2006)

100

2
ອດັຕາສວ່ນແມຍ່ງິທ່ີຮູໜ້ງັສື ທຽບກບັ ຜູຊ້າຍທ່ີຮູໜ້ງັສໃືນກຸມ່ອາຍຸ

15-24 ປີ (%)

81.5

(1995)

ບ່ໍມ ີ 100

3 ອດັຕາສວ່ນແມຍ່ງິເຮັດວຽກ ໃນຂະແໜງ ທ່ີບ່ໍແມນ່ ກະສກິ◌າໍ(%)) 38

(1995)

50

(2006)

ບ່ໍມ ີ

4 ອດັຕາສວ່ນສະມາຊກິສະພາທ່ີເປັນເພດຍງິ(%) 6.3 25

(2008)

ບ່ໍມ ີ

ແຫລງ່ຂໍມ້ນູ: ບດົສະຫລບຸລາຍງານປະຈາໍປີ ຂອງກະຊວງສກຶສາ, ການສາໍຫຼວດພນົລະເມອືງ2005, ການສາໍຫຼວດຄວາມຮູໜ້ງັສືແຫງ່ຊາດ, ການສາໍຫຼວດເສດຖະກດິ 2007

ເປ້ົາໝາຍທີ 4: ຫລດຸຜອ່ນການເສຍຊວີດິຂອງເດັກນອ້ຍ

ລ/ດ ຕວົຊີບ້ອກ 1990 2000 2005 ຄາດໝາຍ

2015

ພາກສວ່ນຮບັຜິດຊອບ
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ຄາດໝາຍ4: ຫລດຸອດັຕາການຕາຍຂອງເດັກ ໃຫໄ້ດ້ 2/3 ໃນປີ 2015

1 ອດັຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸມ່ 5 ປີ ຕ່ໍເດັກເກດີມຊີວີດິ 1.000 ຄນົ 98 80 ກະຊວງສາທາລະນະສກຸ, ກະຊວງສຶກສາ,

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ,

ກະຊວງການເງນິ,

ສນູກາງຊາວໜຸມ່ປະຊາຊນົປະຕິວດັລາວ,

ສນູກາງສະຫະພນັແມຍ່ງິລາວ,

ສນູກາງແນວລາວສາ້ງຊາດ

2 ອດັຕາສວ່ນເດັກນອ້ຍຕ ໍາ່ກວາ່ 1 ປີ ຕ່ໍເດັກເກດີມຊີວີດິ 1.000 ຄນົ 70 49

3 ອດັຕາການສກັຢາກນັໝາກແດງໃຫເ້ດັກນອ້ຍ 1 ປີ (%) 69 90

ແຫລງ່ຂໍມ້ນູ: ການສາໍຫຼວດພນົລະເມອືງ 1995, 2005 ແລະ ການສາໍຫຼວດສຂຸະພາບຈະເລີນພນັ2000

ເປ້ົາໝາຍທີ 5: ສ ົ່ງເສມີສຂຸະພາບຂອງແມ ່

ລ/ດ ຕວົຊີບ້ອກ 1990 2000 2005 ຄາດໝາຍ

2015

ພາກສວ່ນຮບັຜິດຊອບ

ຄາດໝາຍ5A: ຫລດຸຜອ່ນການຕາຍຂອງແມລ່ງົໃຫໄ້ດ້ 3/4

1 ອດັຕາການຕາຍຂອງແມ(່ຕ່ໍເດັກເກດີມຊີວີດິ 100.000 ຄນົ) 405 260 ກະຊວງສາທາລະນະສກຸ, ສນູກາງຊາວໜຸມ່ປະ

ຊາຊນົປະຕວິດັລາວ,

ສນູກາງສະຫະພນັແມຍ່ງິລາວ
2 ອດັຕາການເກດີໂດຍມແີພດຊວ່ຍ (%) 23 49

ຄາດໝາຍ5B: ຮບັປະກນັການເຂ້ົາເຖງິການບໍລິການສຂຸະພາບຈະເລີນພນັຢາ່ງທົ່ວເຖງິ

1 ອດັຕາຄມຸກາໍເນດີ 38 55 ກະຊວງສາທາລະນະສກຸ, ກະຊວງ ສກຶສາ,

ສນູກາງຊາວໜຸມ່ປະຊາ ຊນົປະຕິວດັລາວ,

ສນູກາງສະ ຫະພນັແມຍ່ງິ
2 ອດັຕາການຈະເລີນພນັ 76 ບ່ໍມ ີ
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3 ອດັຕາການປກົຄມຸການກວດກອ່ນເກດີ 28,5 69

4 ອດັຕາການຄມຸກາໍເນດີທ່ີບ່ໍໄດຮ້ບັການບໍລິການ

Unmet need for family planning

27 50

ແຫລງ່ຂໍມ້ນູ: ການສາໍຫຼວດພນົລະເມອືງ 1995, 2005 ແລະ ການສາໍຫຼວດສຂຸະພາບຈະເລີນພນັ2000 ແລະ 2005

ເປ້ົາໝາຍທີ 6: ສະກດັກ ັນ້ການແຜລ່ະບາດ ຂອງ HIV, ໄຂຍ້ງຸ ແລະ ພະຍາດຕດິຕ່ໍອື່ ນໆ

ລ/ດ ຕວົຊີບ້ອກ 1990 2000 2005 ຄາດໝາຍ

2015

ພາກສວ່ນຮບັຜິດຊອບ

ຄາດໝາຍ 6A: ສະກດັກ ັນ້ການແຜລ່ະບາດຂອງ HIV/AIDs

1 ອດັຕາການຕດິເຊືອ້ HIV ໃນກຸມ່ປະຊາກອນທົ່ວໄປ (%) 0.1

(2007)

< 1 ກະຊວງສາທາລະນະສກຸ, ກະຊວງສຶກສາ,

ສນູກາງຊາວໜຸມ່ປະຊາຊນົປະຕິວດັລາວ,

ສນູກາງສະຫະພນັແມຍ່ງິ
2 ອດັຕາການຕດິເຊືອ້ HIV ໃນກຸມ່ປະຊາກອນ 15 -24 ປີ (%) ບ່ໍມ ີ < 5

3
ອດັຕາການຕດິເຊືອ້ HIV ໃນກຸມ່ສາວບໍລິການ 15-49 ປີ (%) 2

(2004)

< 5

4 ອດັຕາການຊມົໃຊຖ້ງົຢາງອານາໄມໃນກຸມ່ສາວບໍລິການ (%) 54,4

(2004)

ບ່ໍມ ີ

ຄາດໝາຍ6B: ສະກດັກ ັນ້ການແຜລ່ະບາດຂອງພະຍາດໄຂຍ້ງຸ ແລະ ພະຍາດຕດິຕ່ໍອື່ ນໆ

1 ອດັຕາການຕາຍຍອ້ນໄຂຍ້ງຸຕ່ໍປະຊາກອນ 100.000 ຄນົ 0.4

(2006)

0,2 ກະຊວງສາທາລະນະສກຸສນູກາງຊາວໜຸມ່

ປະຊາຊນົປະຕິວດັລາວ,
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2 ອດັຕາການເປັນໄຂຍ້ງຸຕ່ໍປະຊາກອນ 1.000 ຄນົ 3

(2006)

ບ່ໍມ ີ ສນູກາງສະຫະພນັແມຍ່ງິລາວ

3
ອດັຕາສວ່ນເດັກນອ້ຍນອນໃນມຸງ້ (%) 87

(2006)

95

4
ອດັຕາການເປັນວນັນະໂລກ ຕ່ໍປະຊາກອນ 100.000 ຄນົ 306 240

5
ອດັຕາຄນົເປັນວນັນະໂລກທ່ີກວດພບົແລະໄດຮ້ບັການປ່ິນປວົໂດຍມີ

ແພດຕດິຕາມໂດຍກງົ (DOTS) (%)

72

(2007)

70

6 ອດັຕາຄນົເປັນວນັນະໂລກ ແລະ ໄດຮ້ບັການປ່ິນປວົໂດຍມແີພດ

ຕດິຕາມໂດຍກງົ (DOTS) (%)

90

(2007)

85

ແຫລງ່ຂໍມ້ນູ: ສນູຕາ້ນເອດ, ກະຊວງສາທາ, ອງົການອານາໄມໂລກ, UNAIDS, MICs2, MICs3

ເປ້ົາໝາຍທີ 7: ຮບັປະກນັຄວາມຍນຶຍງົດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ

ລ/ດ ຕວົຊີບ້ອກ 1990 2000 2005 ຄາດໝາຍ 

2015

ພາກສວ່ນຮບັຜິດຊອບ

ຄາດໝາຍ7A: ຜນັຂະຫຍາຍບນັດາຫຼກັການພດັທະນາແບບຍືນຍງົເຂ້ົາໃນນະໂຍບາຍ, ແຜນງານຂອງປະເທດ ແລະ ປບັປງຸສະພາບແວດລອ້ມທ່ີສນູເສຍ

1 ອດັຕາສວ່ນການປກົຫຸມ້ຂອງປ່າໄມ ້ % 42

(2002)

65 ກະຊວງກະສິກາໍ-ປ່າໄມ,້ ອງົການຊບັພະຍາກອນ

ນ ໍາ້ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ອງົການວທິະຍາສາດ

ເຕັກໂນໂລຍີແຫງ່ຊາດ, ກະຊວງສກຶສາທິການ,

ອງົການຈດັຕ ັງ້ມະຫາຊນົ
2 ອດັຕາການຊມົໃຊ້ ອກົຊແີຊນ 18

(2006)

ບ່ໍມ ີ
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3
ອດັຕາສວ່ນແຫຼງ່ນ ໍາ້ທງັໝດົທ່ີນາໍໃຊ ບ່ໍມ ີ

ຄາດໝາຍ7B: ຫລດຸຜອ່ນການສນູເສຍຊວີະນາໆພນັ

1 ອດັຕາສວ່ນພືດພນັໄມຫ້ລືສດັທ່ີທ່ີຖກືຮກຸຮານ ແລະ ຈະສນູພນັ 1,6

(2004)

ບ່ໍມ ີ ກະຊວງກະສິກາໍ-ປ່າໄມ,້ ອງົການຊບັພະຍາກອນ

ນ ໍາ້ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ອງົການວທິະຍາສາດ

ເຕັກໂນໂລຍີແຫງ່ຊາດ, ກະຊວງສກຶສາທິການ,

ອງົການຈດັຕ ັງ້ມະຫາຊນົ

ຄາດໝາຍ7C: ຫລດຸຜອ່ນອດັຕາສວ່ນປະຊາ ກອນບ່ໍສາມາດເຂ້ົາເຖງິນ ໍາ້ສະອາດໃຫເ້ຫລືອເຄິ່ ງໜ່ືງໃນປີ 2015

1 ອດັຕາສວ່ນປະຊາກອນຊມົໃຊນ້ ໍາ້ສະອາດ (%) 74

(2008)

80 ກະຊວງສຶກສາທິການ, ກະຊວງສາທາລະນະສກຸ,

ອງົການຈດັຕ ັງ້ມະຫາຊນົ

2 ອດັຕາສວ່ນປະຊາກອນຊມົໃຊວ້ດິຖາ່ຍ (%) 49

(2008)

60

ແຫລງ່ຂໍມ້ນູ: ກມົປ່າໄມ,້ ກະຊວງກະສິກາໍ, ອງົການນ ໍາ້ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ກະຊວງສາທາ

ເປ້ົາໝາຍທີ 8: ສາ້ງຄູຮ່ວ່ມງານດາ້ນການພດັທະນາໃນຂອບເຂດທົ່ວໂລກ.

(ສາໍລບັເປ້ົາໝາຍນີແ້ມນ່ຍງັຢູໃ່ນຂ ັນ້ຕອນການກາໍນດົຄາດໝາຍຂອງຕວົຊີວ້ດັຕາ່ງໆ ດ ັງ່ນ ັນ້ ຈື່ງບ່ໍທນັສາມາດຄາດຄະເນໄດວ້າ່ມຄີວາມປນັໄປໄດທ່ີ້ຈະບນັລຸ ຫລືບ່ໍ)

ລ/ດ ຕວົຊີບ້ອກ 1990 2000 2005 ຄາດໝາຍ

2015

ພາກສວ່ນຮບັຜິດຊອບ

ຄາດໝາຍ8A: ສາ້ງລະບບົການຄາ້ ແລະ ການເງນິທ່ີເປີດກວາ້ງບນົພ້ືນຖານລະບຽບຫຼກັການ, ສາມາດຄາດຄະເນໄດລ້ວ່ງໜາ້ ແລະປາສະຈາກການກດີກ ັນ້ແບງ່ແຍກ

1 ອດັຕາພາສີທ່ີເກບັຈາກການສ ົ່ງອອກຜະລິດຕະພນັກະສິກາໍ, ເຄື່ ອງນຸງ່

ແລະ ແຜນ່ແພ ເພ່ືອພດັທະນາເສດຖະກດິຕະຫຼາດໃຫສ້ອດຄອ່ງ

ກບັສປປ ລາວ:

ກະຊວງອດຸສາຫະກາໍ-ການຄາ້,

ກະຊວງການເງນີ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ

ການລງົທຶນ, ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ
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2 ສະຖານະພາບ MFN 8 ຂນົສງົ, ອງົການໄປສະນີ ແລະ

ໂທລະຄມົມະນາຄມົ,

ອງົການວທິະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊແີຫງ່ຊາດ.

ຂໍຕ້ກົລງົສດິທິພິເສດທາງການຄາ້ 6 ບ່ໍມ ີ

3 ສດັສວ່ນການສ ົ່ງອອກຜະລິດຕະພນັກະສກິາໍ, ເຄື່ ອງນຸງ່, ແຜນ່ແພ

(ເປັນມນູຄາ່) ເພ່ືອພດັທະນາເສດຖະກດິຕະຫລາດຈາກການຍກົເວັ້ນ

ພາສີ

99 ບ່ໍມ ີ

4 ລາຄາພາສທ່ີີນາໍເຂ້ົາຕ່ໍ 1 ຕູ້ container( U$) 1.690 ບ່ໍມ ີ

5 ລາຄາພາສທ່ີີສ ົ່ງອອກຕ່ໍ 1 ຕູ້ container( U$) 1.420 ບ່ໍມ ີ

ຄາດໝາຍ8B: ເພ່ີມຄວາມເອົາໃຈໃສຕ່ໍ່ກບັຄວາມຈາໍເປັນພິເສດຂອງບນັດາປະເທດກາໍລງັພດັທະນາ ທ່ີບ່ໍມຊີາຍແດນຕິດກບັທະເລ

1 ອດັຕາສວ່ນການຊວ່ຍເຫືຼອສອງຝາ່ຍ ຂອງປະເທດ OECD

ຕ່ໍກບັການ ບໍລິການທາງສງັຄມົ

35

(2004)

ບ່ໍມ ີ ກະຊວງອດຸສະຫະກາໍ-ການຄາ້, ກະຊວງ

ການເງນິ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ,

ກະຊວງ ໂຍທາທິການ-ຂນົສ ົ່ງ, ອງົ

ການໄປສະນີ ແລະ ໂທ ລະຄມົມະນາຄມົ,

ອງົການວທິະຍາ ສາດເຕັກໂນຊີແຫງ່ຊາດ

2 ອດັຕາສວ່ນການຊວ່ຍເຫືຼອສອງຝາ່ຍ ຂອງປະເທດ OECD

ເພ່ືອການ ພດັທະນາ

ບ່ໍມ ີ
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3
ສດັສວ່ນການຊວ່ຍເຫືຼອທຽບກບັ GDP, ລາຍຮບັຕ່ໍ ຫວົຄນົ (US$) 1.060

(2006)

ບ່ໍມ ີ

4
ສດັສວ່ນການຊວ່ຍເຫືຼອເພ່ືອການພດັທະນາ ທຽບກບັ GNI 12

(2006)
ບ່ໍມ ີ

5
ສດັສວ່ນການຊວ່ຍເຫືຼອເພ່ືອສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດດາ້ນການຄາ້ ບ່ໍມ ີ

6
ສດັສວ່ນການຊວ່ຍເຫືຼອລາ້ຕ່ໍປະເທດດອ້ຍ ພດັທະນາຄື ສປປ ລາວ 1,5

(2006)

ບ່ໍມ ີ

7
ສດັສວ່ນການຊວ່ຍເຫືຼອຂອງປະເທດ OECD ທ່ີ ສປປ ລາວ ໄດຮ້ບັ

ທຽບກບັ GDP

5,4

(2006)

ບ່ໍມ ີ

ຄາດໝາຍ8C: ການແກໄ້ຂບນັຫາໜ້ີສິນ

1 %ການບໍລິການທາງໜ້ີສນິທຽບກບັການສ ົ່ງອອກສນິຄາ້ ແລະ ການບໍ

ລິການ

35

(2004)

ບ່ໍມ ີ ກະຊວງອດຸສະຫະກາໍ-ການຄາ້, ກະຊວງ

ການເງນິ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ,

ກະຊວງ ໂຍທາທິການ-ຂນົສ ົ່ງ, ອງົ

ການໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄມົມະນາຄມົ,

ອງົການວທິະຍາ ສາດເຕັກໂນຊີແຫງ່ຊາດ

ຄາດໝາຍ8D: ການຮວ່ມມກືບັພາກເອກະຊນົ ເພ່ືອເຮັດໃຫປ້ະຊາຊນົໄດນ້າໍໃຊ້ ເທັກໂນໂລຊໃີໝ່

1 ການນາໍໃຊໂ້ທລະສບັຕ່ໍ 100 ຄນົ 1,6

(2006)

ບ່ໍມ ີ ກະຊວງອດຸສະຫະກາໍ-ການຄາ້, ກະຊວງ

ການເງນິ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ,

ກະຊວງ ໂຍທາທິການ-ຂນົສ ົ່ງ, ອງົການໄປສະນີ

ແລະ ໂທ ລະຄມົມະນາຄມົ, ອງົການວທິະຍາ

ສາດເຕັກໂນຊີແຫງ່ຊາດ

2 ການນາໍໃຊໂ້ທລະສບັມຖືຕ່ໍື 100 ຄນົ 13,5

(2006)

ບ່ໍມ ີ
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3
ການນາໍໃຊອ້ິນເຕແີນດ໋ຕ່ໍ 100 ຄນົ 0,08

(2006)

ບ່ໍມ ີ

4
ການເຂ້ົາເຖງິລາຍການວທິະຍກຸະຈາຍສຽງ 46

(2002)

ບ່ໍມ ີ

5
ການເຂ້ົາເຖງິການຮບັຊມົໂທລະພາບ 41

(2002)

ບ່ໍມ ີ

ແຫລງ່ຂໍມ້ນູ: ບດົລາຍງານການຊວ່ຍເຫລືອຂອງຕາ່ງປະເທດ, UN, OECD

ເປ້ົາໝາຍທີ9: ຫຸຼດຜອ່ນຜນົກະທບົຈາກລກູລະເບດີບ່ໍທນັແຕກໃນ ສປປ ລາວ

ລ/ດ ຕວົຊີບ້ອກ 1990 2002 2009 ຄາດໝາຍ

2015

ພາກສວ່ນຮບັຜິດຊອບ

ຄາດໝາຍ9A: ຮບັປະກນັການເກບັກູລ້ະເບດີອອກຈາກພ້ືນທ່ີກະສກິາໍໃຫສ້າໍເລັດ ໃນ ປີ 2020

1 ເນືອ້ທ່ີທ່ີປາສະຈາກມນົລະພິດຈາກລະເບດີເພ່ີມຂຶນ້ (ເຮັກຕາ) 842 4.114

ຄະນະກາໍມະທິການເພ່ືອແກໄ້ຂ

ບນັຫາລະເບີດບ່ໍທນັແຕກທ່ີຕກົ ຄາ້ງຢູ່

ສປປລາວ, ກະຊວງ

ແຮງງານສະຫວດັດກີານສງັຄມົ,

ອາໍນາດການປກົຄອງທ້ອງຖິ່ ນ

ຄາດໝາຍ9B: 50%

1
ຈາໍນວນຜູບ້າດເຈບັ ແລະ ຕາຍຍອ້ນຖກືກະທບົຈາກລະເບດີໄດຮ້ບັການລາຍ

ງານ (ຄນົ)

300

(2008)
150

ຄະນະກາໍມະທິການເພ່ືອແກໄ້ຂບນັຫາ

ລະເບີດບ່ໍທນັແຕກທ່ີຕກົ ຄາ້ງຢູ່

ສປປລາວ, ກະຊວງ

ແຮງງານສະຫວດັດກີານສງັຄມົ,

ອາໍນາດການປກົຄອງທ້ອງຖິ່ ນ
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ຄາດໝາຍ9C: ຮບັປະກນັການປ່ິນປວົ ແລະ ຟ້ືນຟູ ຜູທ່ີ້ລອດຊວີດິຕາມສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍລະເບີດລກູຫວາ່ນ, ບອມບີ່ ບ່ໍທນັແຕກ

1 ຈາໍນວນຜູລ້ອດຊວີດິທ່ີບ່ໍໄດຮ້ບັການຊວ່ຍເຫືຼອເຕັມທ່ີ ໄດຮ້ບັການຊວ່ຍເຫືຼອດຂີຶນ້(ຄນົ) 20.439

ຄະນະກາໍມະທິການເພ່ືອແກໄ້ຂບນັຫາ

ລະເບີດບ່ໍທນັແຕກທ່ີຕກົຄາ້ງຢູ່ສປປລາ

ວ, ກະຊວງແຮງງານ

ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ, ອາໍນາດ

ການປກົຄອງທ້ອງຖິ່ ນ
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 7: ອະທິບາຍຄາໍສບັ

1) ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫງ່ຊາດ: -Ï¾¨À«ò¤ êò©ê¾¤, £¾©Ï¾¨Ã¡¾²ñ©ê½¾À¦©«½

¡ò©Œ¦ñ¤£ö´ ê†-ìñ©«½®¾-¦½-ÀÎóªÒ¦½²¾-Á¹È¤-§¾©»ñ®»º¤-Àºö¾-.

- ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫງ່ຊາດ ແມນ່ເຄື່ ອງມ ື ໃນການຜນັຂະຫຍາຍ ແລະ ຈດັ

ຕ ັງ້ປະຕິບດັແນວທາງຂອງພກັ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງເສດຖະກດິຂອງລດັ ດວ້ຍການກາໍນດົອອກເປັນນະ

ໂຍບາຍ, ມາດຕະການ, ເປັນແຜນງານ, ໂຄງການ ແລະ ວຽກງານລະອຽດ ໃນແຕລ່ະໄລຍະ ແນໃສ່

ບນັລເຸປ້ົາໝາຍສງູສດຸ ທ່ີພກັໄດກ້າໍນດົໄວ້ ຄື: ກໍ່ສາ້ງປະເທດຊາດໃຫຮ້ ັງ່ມ ີ ເຂັມ້ແຂງ, ສງັຄມົສວີິໄລຍຕຸິ

ທາໍ, ປະຊາຊນົຮ ັງ່ມຜີາສກຸ.

+ ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫງ່ຊາດ ປະກອບດວ້ຍ:

- ແຜນພດັທະນາໄລຍະຍາວ ແມນ່ແຜນພດັທະນາທ່ີມລີດັສະນະສງັລວມທິດທາງ, ໜາ້ທ່ີ

ແລະ ເປ້ົາໝາຍຍດຸທະສາດ ໄລຍະ10 ຂຶນ້ໄປ ຫລື ເອີນ້ວາ່ ຍດຸທະສາດການພດັທະນາ.

- ແຜນພດັທະນາໄລຍະກາງ ແມນ່ແຜນພດັທະນາ ຊຶ່ ງມໄີລຍະການປະຕິບດັຕ ໍາ່ກວາ່ 10 ປີ

ລງົມາ ເຊ່ັນ: ແຜນແມບ່ດົການພດັທະນາ, ແຜນພດັທະນາ ໄລຍະ 5 ປີ.

- ແຜນພດັທະນາ ໄລຍະສ ັນ້ ແມນ່ແຜນພດັທະນາທ່ີຜນັຂະຫຍາຍລະອຽດ ທິດທາງ, ໜາ້ທ່ີ

ແຜນພດັທະນາໄລຍະກາງ ຫລື ເອີນ້ວາ່ ແຜນພດັທະນາ ປະຈາໍປີ (1ປີ).

+ ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ປະກອບ ມ:ີ

- ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫງ່ຊາດ

- ແຜນພດັທະນາຂອງຂະແໜງການ ແລະ ອງົການຂ ັນ້ສນູກາງ

- ແຜນພດັທະນາ ເຂດແຄວ້ນ ຫລື ບໍລິເວນເສດຖະກດິຂອງປະເທດ

- ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫລວງ

- ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຂອງເມອືງ

- ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຂອງເທດສະບານ

- ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຂອງບາ້ນ ຫລື ກຸມ່ບາ້ນ

2) ແຜນບກຸທະລຸ ແມນ່ແຜນການ ທ່ີ-¦Èº¤-Á¦¤-Ã¹É-À¹ñ-Á°-²ñ©ê½¾-ê†- ó́-êò©-ê¾¤-Á®®-ª̃¤ÎÉ¾, -Á®®-¡É¾¸-

¡½-Â©© ®Ò-Á È́-Á®®-£Èº -̈À ñ̄-£Èº -̈Ä¯, -Ä©É-ກໍ-Àºö¾-®Ò-Ä©É-, ຮບັປະກນັໄດກ້ານປະຕິບດັບນັດາຈດຸຫມາຍ

ແລະ ຄາດໝາຍທ່ີວາງອອກ ໂດຍສະເພາະແມນ່ການບນັລຄຸາດໝາຍໃນບາງດາ້ນຢາ່ງໂດດເດ່ັນ. ການ

ບກຸທະລເຸຫລ່ົານ ັນ້ຈະຕອ້ງສ ົ່ງຜນົກະທບົຕ່ໍການປ່ຽນແປງຕາມທິດທ່ີຕ ັງ້ໜາ້ ແລະ ໃນການຍກົລະດບັ

ຊວີດິການເປັນຢູຂ່ອງປະຊາຊນົຢາ່ງຕ ັງ້ໜາ້ ແລະ ມຄີວາມໝາຍທາງດາ້ນເສດຖະກດິ, ການເມອືງ. 4

ເປ້ົາໝາຍໃນການບກຸທະລຸ ສະເພາະແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົນີ ້ ໄດຜ້ນັຂະຫຍາຍອອກດ ັງ່ນີ:້

(1). ບກຸທະລດຸາ້ນຈນິຕະນາການ: ກອ່ນອື່ ນແມນ່ຕອ້ງລບົລາ້ງຜນົສະທອ້ນ ຂອງກນົໄກລວມສນູອາດ

ຍາສິດ, ບໍລິຫານເກືອ້ກນູຢາ່ງສິນ້ເຊງີ, ຫນັໄປສູກ່ນົໄກເສດຖະກດິຕະຫລາດທ່ີມກີານຄຸມ້ຄອງຂອງລດັ,

ຢຶດຫມ ັນ້ເອົາການພດັທະນາເສດຖະກດິເປັນໃຈກາງ, ສາ້ງຄວາມກມົກຽວລະຫວາ່ງ ການພດັທະນາເສດ
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ຖະກດິ ກບັການພດັທະນາວດັທະນະທາໍ-ສງັຄມົ, ເສມີຂະຫຍາຍກາໍລງັແຮງຂອງທກຸພາກສວ່ນເສດ

ຖະກດິ ເຂ້ົາໃນການຂະຫຍາຍກາໍລງັການຜະລິດຢາ່ງແຂງແຮງ, ສາ້ງຄວາມສາມາດແຂງ່ຂນັເພ່ີມຂຶນ້ 

ໃນຂະບວນວວິດັແຫງ່ການເຊື່ ອມໂຍງສາກນົ, ຮບັປະກນັໃຫກ້ານພດັທະນາດາໍເນນີໄປຢາ່ງຕ່ໍເນື່ອງ, ມີ

ຄວາມໝັນ້ທຽ່ງ ແລະ ຍືນຍງົ. (2). ບກຸທະລດຸາ້ນການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸ: ແມນ່ການ

ບກຸທະລດຸາ້ນການສືກສາ ໃຫມ້ຄີນຸນະພາບສງູ, ລງົທຶນໃສຂ່ງົເຂດການສຶກສາ ແລະ ສາທາລະນະສກຸ

ຕາມກາໍນດົຫມາຍທ່ີວາງໄວ;້ ນາໍໃຊເ້ສດຖະກດິພມູປນັຍາໃຫຫ້ລາຍຂືນ້; ສາ້ງກາໍລງັແຮງ ແລະ ວຊິາ

ການທ່ີຊາໍນານງານ; ສາ້ງຖນັແຖວນກັທລຸະກດິ, ນກັຄຸມ້ຄອງ, ຜູຈ້ດັການທ່ີສມົຄູກ່ບັການພດັທະນາເສດ

ຖະກດິຕາມກນົໄກຕະຫລາດ ແລະ ການເຊື່ ອມໂຍງເສດຖະກດິສາກນົ. ປບັປງຸລະບບົນາໍໃຊກ້າໍລງັ

ແຮງງານ ໃຫມ້ຄີວາມເໝາະສມົ ແລະ ສາ້ງລະບອບຈງູໃຈ ເພ່ືອຮບັໃຊກ້ານສາ້ງສາພດັທະນາ; ຮບັປະ

ກນັການຫນັແຮງງານກະສິກາໍ ເຂ້ົາເປັນແຮງງານອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ບໍລິການ ໃຫນ້ບັມ ືນ້ບັຫລາຍຂືນ້

(3). ບກຸທະລດຸາ້ນລະບບົກນົໄກ, ລະບອບ, ລະບຽບການບໍລິຫານ: ກອ່ນອື່ ນ ແມນ່ຕອ້ງບລູະນະການ

ບໍລິຫານ ແລະ ການບໍລິການໃຫມ້ປີະສິດທິຜນົ ແລະ ໂປ່ງໃສ, ສາ້ງສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກແກ່

ການແຂງ່ຂນັທ່ີສະເຫມພີາບຕ່ໍຫນາ້ກດົຫມາຍ ແລະ ການເຫັນເປັນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄຫມ;

ແກໄ້ຂຂອດການປະສານງານໃຫດ້,ີ ທນັສະໄຫມ ແລະ ເຂ້ົາກບັລະບບົຂອງສາກນົ, ໂດຍຖເືອົາການບກຸ

ທະລດຸາ້ນນີຕ້ດິພນັກບັຂະບວນວວິດັແຫງ່ການເຂ້ົາຮວ່ມສາ້ງປະຊາຄມົເສດຖະກດິອາຊຽນ ແລະ ການ

ກະກຽມເຂ້ົາເປັນສະມາຊກິ WTO Áì½ (4). ບກຸທະລດຸາ້ນການແກໄ້ຂຄວາມ ທກຸຍາກຂອງປະຊາຊນົ 

ດວ້ຍການຂດຸຄ ົນ້ແຫລງ່ທຶນຕາ່ງໆ ແລະ ດວ້ຍນະໂຍບາຍສ ົ່ງເສມີເປັນພິເສດ, ສາ້ງພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ

ທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຢາ່ງມຈີດຸສມຸ: ໂດຍຮບັປະກນັໃຫມ້ກີານຄມົມະນາຄມົທາງບກົ (ລວມທງັ

ທາງລດົໄຟ), ທາງອາກາດ ແລະ ທາງນ ໍາ້ ມຄີວາມໂລງ່ລຽ່ນ, ເຊື່ ອມຕິດຈອດກນັ ແຕສ່ນູກາງຫາທອ້ງ

ຖິ່ນ, ເຊື່ ອມຈອດກບັປະເທດໃກຄ້ຽງ ແລະ ສາກນົ; ພອ້ມກນັນີ,້ ກໍ່ມຕີາໜາ່ງໄຟຟ້າ, ເຄອືຄາ່ຍໂທລະ

ຄມົມະນາຄມົ, ການສື່ ສານ, ນ ໍາ້ປະປາ ແລະ ອື່ ນໆທ່ີຈາໍເປັນ.

3) ການຈດັສນັງບົປະມານການລງົທຶນຂອງລດັ: ໝາຍເຖງິການຈດັສນັທຶນຈາກງບົປະມານຂອງລດັ (ພາຍ

ໃນ ແລະ ODA) ໃຫໂ້ຄງການຕາ່ງໆຂອງຂະແໜງການ, ທອ້ງຖິ່ນ ໂດຍອງີຕາມນະໂຍບາຍ ຂອງລດັ,

ລກັສະນະ, ຈດຸພິເສດຂອງແຕລ່ະຂະແໜງການ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນຕາມກາໍນດົໝາຍທ່ີກາໍນດົໄວບ້ນົພ້ືນ

ຖານດດັຊະນີ ຫືຼ ຕວົຊີວ້ດັທາງເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ.

4) ກາໍນດົໝາຍໃນການຈດັສນັງບົປະມານ (Budget allocation norm):

ການຈດັສນັງບົປະມານການລງົທຶນຂອງລດັ ໃຫແ່ກອ່ງົການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ນແມນ່ອງີໃສກ່າໍນດົ

ໝາຍ ທ່ີລດັຖະບານວາງອອກໃນແຕລ່ະໄລຍະ ດ ັງ່ນີ:້

1. ແຜນຍດຸທະສາດການພດັທະນາ.

2. ລະດບັຄວາມທກຸຍາກ ແລະ ການພດັທະນາ.

3. ລະດບັລາຄາສນິຄາ້.

4. ພນັທະໃນການປະກອບສວ່ນດາ້ນລາຍຮບັງບົປະມານແຫງ່ລດັ.

5. ເນືອ້ທ່ີພມູສນັຖານ.

6. ຈາໍນວນປະຊາກອນ.
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7. ຈາໍນວນຫວົໜວ່ຍບໍລິຫານການປກົຄອງ.

5) ການຫນັຊບັສິນເປັນທຶນ: ແມນ່ການນາໍໃຊທ້າ່ແຮງບ ົ່ມຊອ້ນ (ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ, ບນັດາລິຂະ

ສດິ ແລະ ສດິທິອື່ ນໆ...) ໂດຍການປະເມນີເປັນມນູຄາ່ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດໃນອານາຄດົມານາໍໃຊເ້ປັນ

ທຶນຮອນໃນການພດັທະນາໃນປະຈບຸນັ.

6) ການຫນັເປັນອດຸສະຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝ: ແມນ່ແບບວທີິການພດັທະນາກາໍລງັການຜະລິດ ແລະ

ການພວົພນັການຜະລິດຢາ່ງກມົກຽວກນັ ແລະ ມປີະສດິທິພາບ ປະສດິທິຜນົສງູ, ແມນ່ການຫນັປ່ຽນ

ຢາ່ງຮອບດາ້ນ, ເລິກເຊິ່ ງ ຕ່ໍການເຄື່ ອນໄຫວການຜະລິດ-ທລຸະກດິ ການບໍລິການ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງ

ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຈາກສະພາບທ່ີເຄຍີນາໍໃຊແ້ຮງງານ, ອປຸະກອນແບບຫດັຖະກາໍເປັນຕ ົນ້ຕໍມາສູກ່ານ

ນາໍໃຊແ້ຮງງານພອ້ມດວ້ຍເຕັກໂນໂລຊ,ີ ແບບວທີິທ່ີທນັສະໄໝ ແລະ ພາຫະນະການຜະລິດໃໝ່ ຕ ັງ້ຢູ່

ບນົພ້ືນຖານອດຸສະຫະກາໍ ແລະ ຜະລິດຕະພາບຂອງງານສງູກວາ່. ຊຶ່ ງເປ້ົາໝາຍສດຸທາ້ຍ ແມນ່ພດັທະ

ນາສງັຄມົໃຫພ້ ົນ້ຈາກສງັຄມົກະສກິາໍຫຼາ້ຫຼງັ, ແບບປະຖມົປະຖານ, ອາໄສທາໍມະຊາດ ໃຫຄ້ອ່ຍໆກາຍ

ເປັນສງັຄມົອດຸສະຫະກາໍ.

ສາໍລບັປະເທດເຮົາ ການຫນັເປັນອດຸສະຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝແມນ່ບາດກາ້ວເດນີອນັແນ່

ນອນທ່ີຈະຕອ້ງເປັນໄປໃນຂະບວນການພດັທະນາຢູ່ ສປປລາວ ແລະ ກໍ່ແມນ່ເສ້ັນທາງດຽວ ເພ່ືອນາໍ

ພາປະເທດຫຸຼດພ ົນ້ອອກຈາກຄວາມດອ້ຍພດັທະນາ ແລະ ກາ້ວສູລ່ະບອບສງັຄມົນຍິມົ.

7) ຫວົຈກັການພດັທະນາ (Engine development): ຂະແໜງການທ່ີເປັນທາ່ແຮງ ແລະ ເປັນປດັໄຈ

ຕ ົນ້ຕໍໃນການຂບັເຄື່ ອນການພດັທະນາ.

8) ຫວົຈກັອດຸສະຫະກາໍ (Engine industry): ຂະແໜງອດຸສະຫະກາໍທ່ີເປັນທາ່ແຮງ ໃນການຂບັເຄື່ ອນ

ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກດິໃຫແ້ກອ່ດຸສະຫະກາໍ.

9) ບນັຊຮີຽກການລງົທຶນ (Project Calling List): ບນັຊໂີຄງການທ່ີມກີານປະເມນີຄວາມເປັນໄປໄດ້

ເບືອ້ງຕ ົນ້ແລວ້ (ມບີດົສະເໜີໂຄງການ/project profile) ເພ່ືອນາໍມາສະເໜີຕ່ໍນກັລງົທຶນເອກະຊນົເອກະ

ຊນົພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ເພ່ືອສະດວກໃນການກາໍນດົໂຄງການທ່ີຕອ້ງການພດັທະນາ ແລະ

ການລະດມົທຶນ.

10) ການວາງແຜນພດັທະນາແບບຍືນຍງົ (Sustainable development plan): ແມນ່ຂະບວນການວາງ

ແຜນແບບໜ່ຶງທ່ີມລີກັສະນະເປັນວງົຈອນ, ພວົພນັເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັ, ສາມາດປບັປ່ຽນໄດ,້ ຍງັຖເືປັນ

ຂະບວນການທ່ີມສີວ່ນຮວ່ມ ແລະ ມກີານຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັທ່ີສອດຄອ່ງກມົກຽວກນັທາງດາ້ນການພດັ

ທະນາເສດຖະກດິ, ວດັທະນະທາໍ-ສງັຄມົ ແລະ ປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມໃຫມ້ຄີວາມສມົດນຸ.

11) ການພດັທະນາແບບຍືນຍງົ: ແມນ່ການພດັທະນາທ່ີມຄີວາມຕ່ໍເນື່ອງ, ໝັນ້ທຽ່ງ, ມຄີວາມສອດຄອ່ງ

ກມົກຽວ ແລະ ສ ົ່ງຜນົກະທບົທາງລບົຕ່ໍສງັຄມົ ແລະ ສະພາບແວດລອ້ມໜອ້ຍທ່ີສດຸ.

12) ຊນົລະກະເສດ (Agri-Irrigation/Comprehensive Agricultural Development) ແມນ່ການ

ພດັທະນາທ່ີລວມມກີານກໍ່ສາ້ງຊນົລະປະທານ, ການພດັທະນາກະສກິາໍທ່ີປ່ິນອອ້ມ ແລະ ການປບັປງຸ

ຊວີດິການເປັນຢູຂ່ອງປະຊາຊນົ. ຄນຸລກັສະນະຂອງໂຄງການຊນົລະກະເສດມດີ ັງ່ນີ:້
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1) ໂຄງການສາ້ງຊນົລະປະທານຕອ້ງແມນ່ໂຄງການທ່ີເລືອກເອົາຈດຸທ່ີມນີ ໍາ້ໄຫລ ຈາກລະດບັສງູຫາຕ ໍາ່ 

ເພ່ືອຮບັປະກນັປະສດິທິພາບ ແລະ ປະສດິທິຜນົຂອງການລງົທຶນ. ຜູລ້ງົທຶນຕອ້ງເປັນຜູເ້ຮັດທລຸະ 

ກດິແບບຄບົວງົຈອນແຕຕ່ ົນ້ຫາປາຍ.

2) ມກີານປງຸແຕງ່ຜະລິດຕະພນັກະສກິາໍຢູເ່ຂດພ້ືນທ່ີໂຄງການດ ັງ່ກາ່ວເພ່ືອຊມົໃຊພ້າຍໃນແລະສ ົ່ງອອກ.

3) ມກີານສາ້ງບາ້ນພດັທະນາ ຢູເ່ຂດພ້ືນທ່ີຊນົລະປະທານດ ັງ່ກາ່ວ, ການສາ້ງວຽກເຮັດງານທາໍ ແລະ

ເປັນແຫລງ່ຜະລິດສະບຽງອາຫານ ໃຫແ້ກເ່ຂດປະຊາຊນົໃນຊນົນະບດົອອ້ມຂາ້ງເຂດພ້ືນທ່ີໂຄງການ

ດ ັງ່ກາ່ວ.

13) ລວມຍອດຜະລິດຕະພນັພາຍໃນ (GDP: Gross Domestic Product): ແມນ່ມນູຄາ່ເພ່ີມ ຂອງ

ຜະລິດຕະພນັ ແລະ ການບໍລິການທ່ີຖກືສາ້ງຂຶນ້ໃຫມຢູ່ພ່າຍໃນປະເທດ (ລວມທງັຂອງຕາ່ງປະເທດທ່ີ

ສາ້ງຂຶນ້ຢູພ່າຍໃນປະເທດ) ໃນໄລຍະເວລາຫນຶ່ ງປີ.

14) ຍອດຜະລິດຕະພນັພາຍໃນຕ່ໍຫວົຄນົ (GDP per capita ) ແມນ່ຕວົເລກສະເລຍ່ຂອງຍອດຜະລິດ

ຕະພນັພາຍໃນຕ່ໍພນົລະເມອືງຫນຶ່ ງຄນົ.

15) ໂຄງການໃຫຍລ່ະດບັຊາດ (Mega-Project) ແມນ່ບນັດາໂຄງການ ຫລື ກຸມ່ໂຄງການທ່ີມມີນູ

ຄາ່ສງູກວ່າ 500ຕື້ກບີ/50 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັຂຶນ້ໄປ, ເປັນໂຄງການລະດບັຊາດ ແລະ ສາມາດ

ສາ້ງຜນົໄດຮ້ບັໃນໄລຍະແຜນການ 5 ປີ.

16) ປະເທດດອ້ຍພດັທະນາ (Least Developed Country ຫລື LDC)

ປະເທດດອ້ຍພດັທະນາ ແມນ່ຊື່ ສາໍລບັປະເທດທ່ີມດີດັຊະນໝີາຍການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ທ່ີ

ໄດກ້າໍນດົໃນແຕລ່ະໄລຍະ ໂດຍປຽບທຽບກບັທກຸປະເທດໃນໂລກ ແມນ່ຕ ໍາ່ທ່ີສດຸ. ຄະນະກາໍມະທິການເສດ

ຖະກດິ-ສງັຄມົ ຂອງອງົການສະຫະປະຊາຊາດໄດກ້າໍນດົມາດຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂປະເທດດອ້ຍພດັທະນາ

ດ ັງ່ນີ:້

1). ແມນ່ປະເທດທ່ີມພີນົລະເມອືງໜອ້ຍກວາ່ 75 ລາ້ນຄນົ;

2). ລາຍໄດແ້ຫງ່ຊາດ (Gross National Income- GNI) ສະເລຍ່ຕ່ໍຄນົຕ ໍາ່ກວາ່ 750 ໂດລາ

ຕ່ໍປີ;

3). ດດັຊະນຊີບັສນິມະນດຸ (Human Asset Index – HAI) ຕ ໍາ່ກວາ່ 58

4). ດດັຊະນຄີວາມບ່ໍໝ ັນ້ຄງົທາງດາ້ນເສດຖະກດິ (Economic Vulnerability Index – EVI)

ສງູກວາ່ 38.-

ເພ່ືອຫຸຼດພ ົນ້ຈາກບນັຊປີະເທດດອ້ຍພດັທະນາ, ຕອ້ງບນັລໄຸດ້ 2 ໃນ 3 ມາດຖານ ດ ັງ່ນີ:້

1). ລາຍໄດແ້ຫງ່ຊາດ (GNI) ສະເລຍ່ຕ່ໍຄນົໄດສ້ງູກວາ່ 900 ໂດລາ ຕ່ໍປີ;

2). ດດັຊະນຊີບັສນິມະນດຸ (HAI) ໃນລະດບັ 64 (ປີ 2006)

3). ດດັຊະນຄີວາມບ່ໍໝ ັນ້ຄງົດາ້ນເສດຖະກດິ (EVI) ໃນລະດບັ 38.-
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ແຕເ່ຖງິຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມ, ໂດຍຫຼກັການແລວ້ ສະພາເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົຂອງອງົການສະຫະປະຊາ

ຊາດໄດປ້ະເມນີ ແລະ ກາໍນດົມາດຖານໃໝ່ ໃນທກຸໆ 3 ປີ ໂດຍການຍກົລະດບັມາດຖານດ ັງ່ກາ່ວສງູຂຶນ້ໄປ

ເລ້ືອຍໆ (ຕວົຢາ່ງລາຍລະອຽດ) ©„¤--ª½ì¾¤--ì÷È´š:

´¾©-«¾À²̂º-ÍÐ©²í-¥¾¡-¯½-Àê©-©Éº -̈²ñ©ê½¾-Ã-§÷ -́

ó̄ 1990

´¾©-«¾À²̂º-ÍÐ©²í-¥¾¡-¯½-Àê©-©Éº -̈²ñ©ê½¾-¦¿ìñ®-

ó̄ 2000

1. ì¾ -̈Ä©É-ªÒ-£ö:

«õÀºö¾ GDP À ñ̄ªö¸ ຂາ້ງ£¼¤ ¦¿ìñ®¯½Àê©¡¿ìñ¤²ñ©

ê½¾.

£¾©Ï¾¨¥÷©-ÍÐ©²í: Í¾¨¡¸È¾ 700 Â©-ì¾ (ສາໍລບັ

ó̄1991), Í¾¨¡¸È¾ 800 Â©-ì¾ (1994) ແລະ Í¾¨¡¸È¾

900 Â©-ì¾ (1997)

2. ©ñ©-§½-ó§ñ®-¦ò-´½÷© (HAI):

£È¾-¦½-Àì„¨¢º¤ 3 ©ñ©-§½-ó ¥¾¡-ªö¸-§š¸ñ©-©„¤-š:

a. Â²-¦½¾-¡¾: ¥¿¸-¡¾-®ðìò-Â²-¡ ¡¾-ìð-ìó ªÒ-£ö-ªÒ- œ́

b.¦÷-¢½-²¾®: º¾ ÷̈- ṏ-¦½-Àì„¨

c.¡¾-¦ô¡¦¾: ºñ©ª¾-¡¾-À¢í¾-»¼-§̃¯½«ö´ -Áì½ ñ́©

ê½ ö̈´ Áì½ ºñ©ª¾-¡¾-»øÉÎñ¤¦õ-¢º¤-°øÉ-Ã¹ È̈ - ¥÷©-ÍÐ©²í

Á È́-Í¾¨¡¸È¾ 52 ສາໍລບັປີ 1992.

-3. ©ñ©-§½-ó£¸¾ -́Í¾¡Í¾¨©É¾-À¦©«½¡ò©

£ú¾¦½-Àì„¨¢º¤- 4 ©ñ©-§½-ó ¥¾¡-ªö¸-§š¸ñ©-©„¤-š:

a.¦ñ©-¦È¸-¢º¤-¢½-ÁÎ¤¡¾-°½ìò©-Ã GDP

b. ¦ñ©-¦È¸-¢º¤-Á»¤-¤¾-Ã-¢ö¤-À¢©-º÷©¦¾¹½¡¿ ªÒ-Á»¤-

¤¾-êñ¤Ïö©

c.¡¾-§ö -́Ã§É-²½ìñ¤-¤¾-ªÒ-£ö-ªÒ- ó̄

d.©ñ©-¦½-ó¡¾-¦‰¤-ºº¡-°½ìò©-ª½²ñ-¦ò-£É¾-

-

1. ì¾ -̈Ä©É-ªÒ-£ö:

£¾¨Ï¾¨¥÷©-ÍÐ©²í: Í¾¨¡¸È¾ 1,035 Â©-ì¾/£ö/ ó̄

2. ©ñ©-¦½-ó§ñ®-¦ò-´½÷© (HAI):

£È¾-¦½-Àì„¨¢º¤ 3 ©ñ©-§½-ó ¥¾¡-ªö¸-§š¸ñ©-©„¤-š:

a. Â²-¦½¾-¡¾: ¥¿¸-¡¾-®ðìò-Â²-¡ ¡¾-ìð-ìó ê†-¥¿-

À ñ̄ªÒ-£ö-ªÒ- œ́

b.¦÷-¢½-²¾®: ºñ©ª¾-¡¾-À¦-¨§ó-¸ò©-¢º¤-À©ñ¡ (ªÔ-¡¸È¾ 5

ó̄)

c.¡¾-¦ô¡¦¾: ºñ©ª¾-¡¾-À¢í¾-»¼-§̃¯½«ö´ -Áì½

ñ́©ê½ ö̈´ Áì½ ºñ©ª¾-¡¾-»øÉÎñ¤¦õ-¢º¤-°øÉ-Ã¹ È̈

-¥÷©-ÍÐ©²í Á È́-Í¾¨¡¸È¾ 68

3. ©ñ©-¦½-ó£¸¾ -́¦È¼¤-©É¾-À¦©«½¡ò©:

£È¾-¦½-Àì„¨¢º¤-®ñ©¾-©ñ©-¦½-ó ¥¾¡-ªö¸-§š¸ñ©-©„¤-š:

a.¦ñ©-¦È¸-¢º¤-¢½-ÁÎ¤¡¾-°½ìò© -Áì½ ¡¾-®ðìò¡¾-

ªÒ GDP

b. ©ñ©-¦½-ó¡¾-¦‰¤-ºº¡-°½ìò©-ª½²ñ-¦ò-£É¾-

c. ªö¸-§š¸ñ©-£¸¾ -́®ÒÏ ˜£ö¤-¢º¤-¡¾-°½ìò©-¡½¦ò¡¿

d.ªö -̧§š¸ñ©-£¸¾ -́®ÒÏ ˜£ö¤-©É¾-¡¾-¦‰¤-ºº¡-¦ò-£É¾ -

Áì½ ®ðìò¡¾

e.¢½Î¾©¢º¤-¯½§¾¡º (µøÈ-Ã Âì¡¾-ìò©)

-À¦̃¥÷©-ÍÐ©²í-Á È́: ÎÉº¨¡¸È¾ 31

-Á¹ùÈ¤¢Ó-´ø: ¡º¤-¯½§÷´-Ã¹ È̈-ºö¤-¡¾-¦½¹½-¯½§¾-§¾©, 2000

ຂໍມ້ນູຫລາ້ສດຸ ໃນປີ 2009 (updated 2009, Ref: http://www.unohrlls.org/en/ldc/related/59/):

ເພ່ືອຫລດຸພ ົນ້ອອກຈາກບນັຊປີະເທດດອ້ຍພດັທະນາ, ຕອ້ງບນັລຸ 1,086 ໂດລາສະຫະລດັ.
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ບນັຊລີາຍຊື່ ປະເທດດອ້ຍພດັທະນາໃນປະຈບຸນັ ( ຂ້ໍມູນຫ້ຼາສຸດ 29 ມັງກອນ 2009, ຈໍານວນປະເທດດ້ອຍ

ພັດທະນາມີທັງໝົດ 48 ປະເທດ ) : ທະວບີອາຟຮກີາ ມ ີ 33 ປະເທດ, ທະວບີອາຊີ ມ ີ 9 ປະເທດ,

ທະວບີອາເມລິກາ ມ ີ 1 ປະເທດ, ທະວບີໂອເຊອາເນຍ ມີ 5 ປະເທດ.

ອາຟຣກີາ (33 ປະເທດ):

 Angola

 Benin
 Burkina Faso
 Burundi
 Central African Republic
 Chad
 Comoros
 Democratic Republic of the

Congo
 Djibouti
 Equatorial Guinea
 Eritrea
 Ethiopia
 Gambia
 Guinea
 Guinea-Bissau
 Lesotho
 Liberia
 Madagascar
 Malawi
 Mali
 Mauritania
 Mozambique
 Niger
 Rwanda
 São Tomé and Príncipe
 Senegal
 Sierra Leone
 Somalia
 Sudan
 Togo
 Tanzania
 Uganda
 Zambia

ອາຊີ (9 ປະເທດ):

 Afghanistan
 Bangladesh
 Bhutan
 Cambodia
 East Timor
 Laos
 Myanmar
 Nepal
 Yemen

ອາເມລິກາ(1 ປະເທດ):

 Haiti

ໂອເຊອາເນຍ (5

ປະເທດ):

 Kiribati
 Samoa
 Solomon Islands
 Tuvalu
 Vanuatu


