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 ການ ວິ ເຄາະ ບັນ ຫາ ຂອງ ປະ ເທດ ຢ່າງ ເປັນ ລະ ບົບ (Systematic Country Diagnostic ຫຼື SCD) ຄັ້ງນີ້ແມ່ນ 
ການປັບ ປຸງວຽກ ງານ ການ ວິ ເຄາະ ຂອງ SCD ໃນ ປີ 2017  ໂດຍອີງ ຕາມຂໍ້ມູນຫຼັກ ຖານ ໃໝ່ໆ. ໃນ ປີ 2017, 
ກຸ່ມ ທະ ນາ ຄານ ໂລກ (World Bank Group ຫືຼ WBG) ໄດ ້ພິມ ເຜີຍ ແຜ່ບົດ SCD ສະ ບັບ ທຳ ອິດ ສຳ ລັບ ສ ປ ປ
ລາວເຊິ່ງ ໄດ ້ປະ ເມນີ ຄວາມ ຫຍຸ້ງ ຍາກທີ່ກດີຂວາງ ການ ເຕີບ ໂຕ ດາ້ນ ເສດ ຖະ ກດິ, ການ ມ ີສ່ວນ ຮ່ວມແລະໄດຮັ້ບ
ຜົນປະໂຫຍດຈາກການພັດທະນາ ແລະ ຄວາ ມ ຍນື ຍົງ. ບົດ SCD ຄັ້ງ ນີ້ ນຳ ໃຊຂ້ໍ້ມູນຫັຼກ ຖານ ໃໝ່ ໆ  ເພື່ອ ອະ 
ທິ ບາຍ ການ ພັດ ທະ ນາ ຕັ້ງ ແຕ່ ປີ 2017 ເປັນ ຕົ້ນ ມາ, ປະເມນີຄືນຄວາມສອດຄ່ອງຂອງບັນດາຂໍ້ແນະນຳ ທີ່ໄດສ້ະ
ເຫນີກ່ອນ ໜ້າ ນີ້ ແລະ ບູ ລິ ມະ ສິດ ໃນຕໍ່ຫນາ້ ເພື່ອ ບັນ ລຸສອງ ເປົ້າ ໝາຍ ຂອງ ການ ຢຸດ ຕິ ຄວາມ ທຸກ ຍາກຮາ້ຍ ແຮງ
ແລະ ສົ່ງ ເສີມ ການ ແບ່ງ ປັນ ຄວາມ ອຸ ດົມ ຮັ່ງ ມ ີຢ່າງ ທົ່ວ ເຖງິ ພ້ອມ ທັງ ປັບ ປຸງ ຂໍ້ ມູນ ຄວາມ ຮູ້ ໃໝ່ໆ ເຂົ້າ ຕື່ມ ແລະ
ອະທິບາຍຊ່ອງ ຫວ່າງ ດາ້ນ ຂໍ້ ມູນ. ການ ວິ ເຄາະ ຄັ້ງ ນີ້ ໄດລົ້ງເລິກເຖງິ  ສິ່ງ ທ້າ ທາຍທີ່ ຮີບ ດ່ວນ ທີ່ ສຸດສຳລັບ ສປປ 
ລາວ ບົນ ພື້ນ ຖານການນຳໃຊ ້ຂໍ້ ມູນໃຫມ່ ພ້ອມກັນນັ້ນ້ ກໍວິເຄາະໃຫ້ເຫັນກາລະໂອ ກາດ ໃໝ່ໆ.

ຂໍ້ມູນຫຼັກ ຖານ  ໃໝ່ໃນ ຫວ່າງ ບໍ່ ດົນ ມາ ນີ້ ຊີ້ ແຈງ ໃຫ້ ຮູ້ ວ່າ ຄວາມ ທຸກ ຍາກ ໄດ້ ຫລຸດ ລົງ ແຕ່ ວ່າ ຄວາມ ບໍ່ ສະ ເໝີ 
ພາບ ໃນ ດ້ານ ລາຍ ໄດ້ ນັ້ນ ສືບ ຕໍ່ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ. ເສດ ຖະ ກດິ ໄດ ້ສືບ ຕໍ່ ຂະ ຫຍາຍ ໂຕ ຢ່າງ ເຂັ້ມ ແຂງ ລະ ຫ ວ່າງ ປີ 2017 ຫາ ປີ 
2019  ໂດຍ ສະ ເລ່ຍ 6,2 ສ່ວນ ຮອ້ຍ ຕໍ່ ປີ ເຖງິ ແມ່ນ ວ່າ ຈະ ຂະ ຫຍາຍ ໃນ ຈັງ ຫວະ ຊາ້ກວ່າ ເກົ່າ ໃນ ສາມ ປີ ກ່ອນຫນາ້ນີ້ 
ກໍ ຕາມ. ການ ເຕີບ ໂຕ ດາ້ນ ເສດ ຖະ ກດິ ໄດ ້ຫລຸດ ລົງ ຢ່າງ ກາ້ວ ກະ ໂດດລົງ ມາທີ່ 0,5 ສ່ວນ ຮອ້ຍ ໃນ ປີ 2020 ຍອ້ນ ຜົນ
ກະທົບຈາກການ ລະ ບາດ ຂອງ ພະ ຍາດ COVID-19. ອັດ ຕາ ຄວາມ ທຸກ ຍາກ ແຫ່ງ ຊາດ ໄດ ້ຫລຸດ ລົງ ຈາກ 24,6 
ສ່ວນ ຮອ້ຍ ໃນ ປີ 2012 ມາ ເປັນ 18,3 ສ່ວນ ຮອ້ຍ ໃນ ປີ 2018. ລະ ດັບ ມາດ ຕ ະ ຖານ ການ ດຳ ລົງ ຊີ ວິດ ກໍ ໄດ ້ຮັບ ການ 
ປັບ ປຸງ ໃຫ້ ດີ ຂຶ້ນ ອັນພົ້ນ ເດັ່ນ ແມ່ນ ຜົນ ຮັບ  ໃນການ ເຂົ້າ ເຖງິ ການ ບ ໍລິ ການ ພື້ນ ຖານ, ການ ສຶກ ສາ ແລະ ສາ ທາ ລະ 
ນະ ສຸກ.  ເຖງິແນວ ໃດ ກໍ ຕາມ, ອັດ ຕາ ຄວາມ ທຸກ ຍາກ ກໍ ຍັງ ສືບ ຕໍ່ ສູງ ເມື່ອ ສົມ ທຽບ ໃສ່ ປະ ເທດ ອອ້ມ ຂາ້ງ ໃນ ພາກ ພື້ນ
ແລະ ໂດຍສະເພາະ ໃນກຸ່ມ ກະ ສິ ກອນ ທີ່ ປູກ ຝັງ ເພື່ອ ກຸ້ມ ຢູ່ ກຸ້ມ ກນິ ແລະ ກຸ່ມ ຊົນ ເຜົ່າ ທີ່ ເວົ້າ ພາ ສາ ຊົນ ເຜົ່າ. ຄວາມ 
ບໍ່ ສະ ເໝີ ພາບ ສືບ ຕໍ່ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ຍອ້ນ ວ່າ ການ ເຕີບ ໂຕ ໃນ ຈັງ ຫວະ ທີ່ ວ່ອງ ໄວ ບໍ່ ໄດ ້ສ້າງວຽກ ເຮັດ ງານ ທຳຫລາຍຢ່າງ
ສົມສ່ວນ. ດັດ ສະ ນີ ຈີ ນີ (Gini index) ໄດ ້ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ຈາກ 36,0 ມາ ເປັນ 38,8 ລະ ຫວ່າງ ປີ 2012 ຫາ 2018, ແລະ
ການ ແບ່ງ ປັນ ຄວາມ ອຸ ດົມ ຮັ່ງ ມກໍີມຄີວາມຖົດຖອຍ (ເຊິ່ງສະແດງອອກໃນການ ບ ໍລິ ໂພກ ຕໍ່ ຫົວ ຄົນ  ໃນ ກຸ່ມ ຄົນ ທຸກ 
ຍາກ ທີ່ ສຸດ 40 ສ່ວນ ຮອ້ຍ ຂອງ ປະ ຊາ ກອນ ແມ່ນ ໄດ ້ເພີ່ມ ຂຶ້ນພຽງແຕ່ 1,9 ສ່ວນ ຮອ້ຍ ຕໍ່ ປີ ສົມ ທຽບ ໃສ່ 3,3 ສ່ວນ 
ຮອ້ຍ ສະເລ່ຍສຳ ລັບ ປະ ຊາ ກອນ ທັງ ໝົດ.

ສປປ ລາວ ໄດ້ ມີຄວາມ ຄືບ ໜ້າ ຫລາຍດ້ານ ໃນການ ພັດ ທະ ນາ, ແຕ່ ວ່າ ສິ່ງ ທ້າທາຍ ຈຳ ນວນ ໜຶ່ ງ ກໍ ໄດ້ ພົ້ນ ເດັ່ນ 
ຂຶ້ນກວ່າ ເກົ່າ  ຕັ້ງ ແຕ່ ປີ 2017 ເປັນ ຕົ້ນ ມາ ແລະ ໄດ້ ທະ ວີ ຄູນ ຍິ່ງ ຂຶ້ນ ຍອ້ນ ການ ລະ ບາດ ຂອງ ພະ ຍາດ COVID-19. 
ຄວາມ ສ່ຽງຫຼັກໆ ທີ່ ໄດ້ ລະ ບຸ ໃນບົດ  SCD ປີ 2017  ມີຄື: ຄວາມ ສ່ຽງ ດ້ານສະ ເຖຍ ລະ ພາບ ຂອງ ເສດ ຖະ ກິດ ມະ 
ຫາ ພາກ, ການ ເຕີບ ໂຕ ແບບ ສົມ  ບູນແລະມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການ ຊຸດ ໂຊມ ຂອງ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ ນັ້ນ ໄດ້ ປະ ກົດ ຜົນ 
ເປັນ ຈິງ. ຄວາມບອບ ບາງ ຂອງ ເສດ ຖະ ກິດ ມະ ຫາ ພາກ ໄດ້ ເພີ່ມ ທະ ວີ ຂຶ້ນ ໂດຍ ສະ ເພາະຍອ້ນ ພາ ລະ ແບກ ຫາບ 
ຈາກ ໜີ້  ສິນ ຂອງ ລັດ ທີ່ ບໍ່ຍືນຍົງ  ສ້າງ ຄວາມ ຫຍຸ້ງ ຍາກ ໃຫ້ ແກ່ງົບປະມານແລະການດຳເນີນນະໂຍບາຍການ
ເງິນຂອງ ລັດ ຖະ ບານ, ສ້າງ ຄວາມ ກົດ ດັນ ຕໍ່ ອັດ ຕາ ແລກ ປ່ຽນ ເງິນ ຕາ ແລະ ເປັນໄພຕໍ່ສະ ເຖຍ ລະ ພາບ ຂອງ 
ຂະ ແໜງ ການ ທະ ນາ ຄານ.ໃນ ຂະ ນະ ທີ່ ການ ເຕີບ ໂຕ ດ້ານ ເສດ ຖະ ກິດ ໄດ້ ມີ ຄວາມ ເຂັ້ມ ແຂງ ກ່ອນ ໄລ ຍະ ການ 
ລະ ບາດ ພະ ຍາດ COVID-19 ນັ້ນ, ຫຼັກ ຖານ  ໃໝ່ໃນ ຫວ່າງ ບໍ່ ດົນ ມາ ນີ້ ໄດ້ ສະ ແດງ ໃຫ້ ຮູ້ ວ່າ ການ ເຕີບ ໂຕ ສ່ວນ 
ໃຫຍ່ ແມ່ນ ບໍ່ ໄດ້ ສ້າງວຽກ ເຮັດ ງານ ທຳຫລາຍ. ຄວາມ ກັງ ວົນ ດ້ານ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ ແລະ ຄວາມບອບ ບາງ ຕໍ່ ວິ ກິດ 
ການ/ຜົນ ກະ ທົບ ແບບ ກະ ທັນ ຫັນ ກໍ ໄດ້ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ  ຍອ້ນຄວາມ ສ່ຽງ ທີ່ ຕິດ ພັນ ກັບ ສະ ພາບ ດິນ ຟ້າ ອາ ກາດ ແລະ 
ຄວາມ ຊຸດ ໂຊມ ດາ້ນ ສິ່ງ ແວດ ລອ້ມ ທີ່ ເກດີຈາກ ປັດ ໃຈ ທຳ ມະ ຊາດ ແລະ  ມະ ນຸດ.  ຜົນ ກະ ທົບ ຂອງ COVID-19 ໄດ ້
ເຮັດໃຫ້ສິ່ງ ທ້າ ທາຍ ເຫຼົ່າ ນີ້ ຍິ່ງຖ່ວງ ດຶງ ການ ເຕີບ ໂຕ ດາ້ນ ເສດ ຖະ ກດິ ທີ່ ຍນື ຍົງ, ສົມ ບູນ ແລະ ທົນ ທານ.
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ລະ ດັບ ໜີ້  ສິນສາທາລະນະທີ່ ສູງ   ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເສດ ຖະ ກິດ ມະ ຫາ ພາກ ຂາດ ສະ ເຖຍ ລະ ພາບ ແລະ ບັ່ນທອນທ່າ
ແຮງໃນ ການ ພັດ ທະ ນາ. ສ ປ ປ ລາວ ປະ ເຊີນ ກັບ ຄວາມ ທ້າ ທາຍ ດາ້ນ ສະ ພາບ ຄ່ອງ ແລະ ຄວາມ ສາ ມາດ ໃນ ການ 
ຊຳລະ ໜີ້  ສິນ ຍອ້ນ ໜີ້  ສິນ ທີ່ ສູງ, ການ ເກັບ ລາຍ ຮັບ ບໍ່ ໄດ້ ດີ ເທົ່າ ທີ່ ຄວນ, ທາງ ເລືອກ ດ້ານ ການ ເງິນ ທີ່ ມີຈຳ ກັດ, 
ແລະ ຄັງ ສຳຮອງເງນິ ຕາ ຕ່າງ ປະ ເທດ ທີ່ ຕ່ຳ ເຊິ່ງ ໄດເ້ຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ  ຕົກ ຢູ່ ໃນ ສະ ພາບຫຍຸ້ງຍາກ ດາ້ນໜີ້  ສິນ   . 
ໜີ້  ສິນ ສາທາລະນະ ແລະ ໜີ້  ສິນ ທີ່ ລັດ ຄ້ຳ ປະ ກັນ ແມ່ນ ກວມ ເອົາປະ ມານ 89 ສ່ວນ ຮອ້ຍ ຂອງ GDP ໃນ ປີ 2021 
ເຊິ່ງ ເປັນ ໜຶ່ ງ ໃນ ອັດ ຕາ ທີ່ ສູງ ທີ່ ສຸດ ໃນ ພາກ ພື້ນ. ພັນ ທະ ດາ້ນ ການ ຊຳລະ ໜີ້  ສິນ ທີ່ ສູງ ໄດ ້ປະ ກອບ ສ່ວນ ເຮັດ ໃຫ້ ອັດ 
ຕາ ແລກ ປ່ຽນຂອງເງນິກບີ ອ່ອນ ຄ່າ ຢ່າງວ່ອງ ໄວ ໃນ ປີ 2021 ເຊິ່ງ ຍິ່ງ ເພີ່ມ ທະ ວີພັນ ທະ ການ ແບກ ຫາບ ໜີ້  ສິນ ຕ່າງ 
ປະ ເທດ.  ໜີ້  ສິນ ສາທາລະນະ ຍິ່ງ ເຮັດ ໃຫ້ ຂະ ແໜງ ການ ເງນິ ທີ່ ອ່ອນ ແອ ຢູ່ ແລວ້ ຍິ່ງບອບບາງ ຫຼາຍ ຂຶ້ນ ອີກ ສ່ວນ 
ໜຶ່ ງ ກໍ ຍອ້ນຄວາມກ່ຽວຂອ້ງຂອງທະ ນາ ຄານທຸລະກດິ ລັດ ຕໍ່ໜີ້  ສິນ ລັດ ຖະ ບານ. ໜີ້  ສິນ ທີ່ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ໄດ ້ຫລຸດ ກຳ 
ລັງ ການ ລົງທຶນຂອງພາກລັດ ເຂົ້າ ໃນ ວຽກ ງານ ດາ້ນ ສັງ ຄົມ. ລາຍ ຈ່າຍ ຂອ ງ ລັດ ຖະ ບານ ໃສ່ ຂະແຫນງສາ ທາ ລະ 
ນະ ສຸກ ແລະ ການ ສຶກ ສາ ໄດ ້ຫລຸດ ລົງ ຈາກ ປະ ມານ 4,4 ເປັນ 3,1 ສ່ວນ ຮອ້ຍ ຂອງ GDP ລະ ຫວ່າງປີ 2016 ເຖງິ 
2021 ເຊິ່ງໄດ ້ຖ່ວງ ດຶງ ການ ສະ ໜອງ ການ ບ ໍລິ ການພາກລັດ. ຄຽງ ຄູ່ ກັບ ລາຍ ຮັບ ທີ່ ຄ່ອຍໆ ຫລຸດ ລົງ ໃນ ຊຸມ ປີ ຜ່ານ 
ມາ, ນະ ໂຍ ບາຍ ການປະຢັດ ລາຍ ຈ່າຍ ບວກ ກັບ ການ ຊຳລະ ດອກ ເບຍ້ ທີ່ ນັບ ມື້ ເພີ່ມ ສູງ ຂຶ້ນ ໄດຈ້ຳກັດງົບປະມານ
ລາຍຈ່າຍຂອງ ລັດ ຖະ ບານ ເຂົ້າ ໃນ ການ ພັດ ທະ ນາ ທີ່ ສຳ ຄັນ ລວມ ທັງວຽກງານສາ ທາ ລະ ນະ ສຸກ ແລະ ການ ສຶກ 
ສາ. ສະ ນັ້ນ ຈຶ່ງ ມ ີຄວາມ ຈຳ ເປັນ ຕ້ອງ ດຸ່ນ ດ່ຽງ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ໜີ້  ສິນ ແລະ ນະ ໂຍ ບາຍ ດາ້ນ ການ ເງນິ ກັບ ລາຍ 
ຈ່າຍ ສຳ ຄັນ ຂອງ ພາກ ລັດ ເພື່ອ ການ ເຕີບ ໂຕ ດາ້ນ ເສດ ຖະ ກດິ ໃນໄລ ຍະ ຍາວ.
 
ຮູບ ແບບ ການ ເຕີບ ໂຕຂອງເສດຖະກິດ ໃນ ປັດ ຈຸ ບັນ ສະ ແດງ ໃຫ້ ເຫັນ ເຖງິ ຂໍ້ ຈຳ ກັດ ໂດຍ ສະ ເພາະ ການ ສ້າງວຽ ກ 
ເຮັດ ງານ ທຳທີ່ຈຳກັດ. ເຖງິແມ່ນວ່າອັດ ຕາ ການ ເຕີບ ໂຕ ຂອງ GDP ໂດຍ ສ ະ ເລ່ຍ ແມ່ນ 7 ສ່ວນ ຮອ້ຍ ລະ ຫວ່າງ ປີ 
2003–2019, ແຕ່ ຈັງຫວະການຂະຫຍາຍຕົວກໍ ໄດ ້ຫລຸດ ລົງ ກ່ອນ ໄລ ຍະ COVID-19 ແລວ້ ຈາກ 8 ສ່ວນ ຮອ້ຍ 
ໃນ ປີ 2013 ມາ ເປັນ 5,5 ສ່ວນ ຮອ້ຍ ໃນ ປີ 2019. ແນວ ໂນມ້ ດັ່ງ ກ່າວ ສະ ແດງ ໃຫ້ ເຫັນເຖງິ ຂໍ້ ຈຳ ກັດ ຂອງ ຮູບ 
ແບບ ການ ເຕີບ ໂຕ ທີ່ ອີງ ໃສ່ຂະແຫນງການທເນັ້ນທຶນ ສູງ, ຂັບ ເຄື່ອນ ໂດຍ ຊັບ ພະ ຍາ ກອນທຳມະຊາດ ແລະ
ມແີຫລ່ງທຶນຈາກການກູ້ຢືມ ເປັນຫັຼກ.  ການພັດທະນາພາກ ເອ ກະ ຊົນ ພາຍ ໃນ ປະ ເທດກໍຖກື ຖ່ວງ ດຶງ ດວ້ ຍ  ສະ ພາບ
 ແວດ ລອ້ມ ການ ດຳ ເນີນ ທຸ ລະ ກດິ ທີ່ ບໍ່ ເອື້ອ ອຳ ນວຍ ໂດຍ ສະ ເພາະ ການ ຂາດ ການ ແຂ່ງ ຂັນ ແລະ ຄວາມ 
ໂປ່ງ ໃສ. ໃນຂະ ແໜງ ການ ເງນິ ແມ່ນ ທະ ນາ ຄານທຸລະກດິ ລັດຄອບຄອງສ່ວນແບ່ງຕະຫລາດເປັນສ່ວນຫລາຍ
ແລະ  ໃຫ້ການປ່ອຍສິນເຊື່ອໃຫ້ພາກ ເອ ກະ ຊົນມຄີວາມຈຳກັດສ່ວນຫນຶ່ງແມ່ນຍອ້ນຄວາມ ຕ້ອງການແຫລ່ງທຶນ 
ຂອງ ລັດ ຖະ ບານທີ່ສູງເພື່ອມາດຸ່ນດ່ຽງງົບປະມານແລະຊຳລະຫນີ້ສິນ. ການ ເຕີບ ໂຕ ດາ້ນ ເສດ ຖະ ກດິ ກໍ ບໍ່ ໄດ ້ສ້າງ
ວຽກ ເຮັດ ງານ ທຳຫລາຍ  ແລະ ອັດ ຕາ ຫວ່າງ ງານ ກໍ ເພີ່ມ ຈາກ 4,1 ເປັນ 15,7 ສ່ວນ ຮອ້ຍ ໃນ ໄລ ຍະ ປີ 2012–2018 
ໃນ ຂະ ນະ ທີ່ ຄວາມ ບໍ່ ສະ ເໝີ ພາບ  ກໍໄດ ້ເພີ່ມ ຂຶ້ນ. ການ ເຄື່ອນ ຍາ້ຍແຮງງານ ກໍ ໄດ ້ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ໃນ ທົດ ສະ ວັດ ຜ່ານ ມາ 
ໂດຍ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ຢ່າງ ກາ້ວ ກະ ໂດ ດ ຕັ້ງ ແຕ່ ປີ 2015 ເປັນ ຕົ້ນ ມາ ໂດຍສະເພາະ ໃນ ແຂວງ ທີ່ ມ ີການ ຈາ້ງ ງານ ໃນ ຂະ 
ແໜງ ການ ທີ່ ບໍ່ ແມ່ນ ກະສິກຳ  ຫລຸດ ລົງ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ລາຍໄດ ້ເຂົ້າ ປະ ເທດ ຈາກ ແຮງ ງານ ລາວ ຢູ່ ຕ່າ ງ ປະ 
ເທດໄດ້ ຊ່ວຍຊົດເຊີຍການສູນເສຍລາຍຮັບຈາກການຫລຸດລົງຂອງການຈ້າງງານໃນຂະແຫນງອື່ນທີ່ບໍ່ແມ່ນ
ກະສິກຳ. ໃນ ຕໍ່ ໜ້າ ຮູບແບບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກດິ ຈຳ ເປັນ ຕ້ອງມຄີວາມສົມດຸນ ແລະ ມສ່ີວນຮ່ວມ
ກວ່າເກົ່າ ເພື່ອ ປັບ ປຸງ ຜົນໄດ ້ຮັບ ຈາກການ ພັດ ທະ ນາ.
 
ການ ບົກ ແຫ້ງ ຂອງ ຄັງ ທຶນ ທຳ ມະ ຊາດ ແລະ ຄວາມບອບ ບາງ ສູງ ຕໍ່ວິ ກິດ ການ ໄດ້ສ້າງຄວາມ ກັງ ວົນ ກ່ຽວ ກັບ 
ຄວາມ ຍືນ ຍົງ. ການ ເຕີບ ໂຕ ດາ້ນ ເສດ ຖະ ກດິ ໄດ ້ອີງ ໃສ່ ຊັບ ພະ ຍາ ກອນ ທຳ ມະ ຊາດ ເປັນຫັຼກ ໂດຍ ສະ ເພາະ ບໍ່ ແຮ, 
ການ ຜະ ລິດ ພະ ລັງ ງານ ໄຟ ຟ້າ ນຳ້ ຕົກ ແລະ ການຜະລິດ ກະ ສິ ກຳ. ອັນ ນີ້ ໄດ ້ເຮັດ ໃຫ້ ຊັ ບ ພະ ຍາ ກອນ ທຳ ມະ ຊາດ 
ບົກ ແຫ້ ງ ລົງ ແລະ ສິ່ງ ແວດ ລອ້ມ ຊຸດ ໂຊມ ລົງ ໃນ ຂະ ນະ ທີ່ ປະ ກອບ ສ່ວນ ສ້າງ ຄວາມ ກົດ ດັນ ທາງ ສັງ ຄົມ.ລະ ດັບ 
ແມ່ນຳ້ ຂອງ ກໍ ຫລຸດ ລົງ ເຖງິ ລະ ດັບ ຕ່ຳ ທີ່ ສຸດ ເທົ່າ ທີ່ ເຄີຍ ມ ີມາ ໃນ ປີ 2020 ຍອ້ນ ຝົ ນ ຕົກ ໜ້ອຍ ລົງ ແລະ ການ ດຳ
 ເນີນ ງານ ຂອງ ເຂື່ອນ ພະ ລັງ ງານ ໄຟ ຟ້າ ນຳ້ ຕົກ. ໃນ ປີ 2018, ກໍລະນີ ເຂື່ອນ ແຕກຢູ່ ແຂວງ ອັດ ຕະ ປື ໄດ ້ເຮັດ ໃຫ້ມ ີ
ນຳ້ ຖວ້ມ ທີ່ ຮາ້ຍ ແຮງ ທີ່ ສຸດ ໃນ ຮອບຫຼາຍ ທົດ ສະ ວັດ ເຮັດ ໃຫ້ ປະ ຊາ ຊົນຫຼາຍກວ່າ 6.000 ຄົນ ສູນເສຍທີ່ພັກອາໃສ. 
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ນອກ ຈາກ ໄພ ພິ ບັດ ທຳ ມະ ຊາດ, ຄວາມ ຄືບ ໜ້າ ດາ້ນ ການ ພັດ ທະ ນາ ແມ່ນ ມ ີຄວາມບອບ ບາງ ສູງ ຕໍ່ ວິ ກດິ ການ 
ດາ້ນ ສາ ທາ ລະ ນະ ສຸກ (ເຊັ່ນ ໂລກລະບາດ) ແລະ ວິ ກດິ ການ ດາ້ນ ເສດ ຖະ ກດິ (ເຊັ່ນ: ການ ຂຶ້ນໆ ລົງໆ ຂອງ ລາ 
ຄາ ສິນ ຄ້າ ແລະ ການ ອ່ອນ ຄ່າ ຂອງ ອັດ ຕາ ແລກ ປ່ຽນ). ສະ ນັ້ນ ການພັດທະນາເສດຖະກດິຈຳ ເປັນ ຕ້ອງ ມ ີຮູບ 
ແບບ ການ ເຕີບ ໂຕ ທີ່ ຍນື ຍົງ,  ສີຂຽວ ແລະ ທົນ ທານກວ່າ ເກົ່າ ເພື່ອໃຫ້ໄດຮັ້ບຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຈາກ ການ ພັດ 
ທະ ນາ ທີ່ ຄົບ ຖວ້ນ-ສົມ ບູນ-ກວມ ລວມ.
 
ຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ໄດ້ ກໍ່ໃຫ້ເກີດວິ ກິດ ທີ່ ບໍ່ ເຄີຍ ມີ ມາ ກ່ອນ ແລະ ຜົນກະ 
ທົບ ແບບ ຕ່ອງ ໂສ້ກວາ້ງ ຂວາງຕໍ່ ຄົວ ເຮືອນ ແລະ ຫົວ ໜ່ວຍ ທຸ ລະ ກິດ. ເຖງິແມ່ນວ່າພະຍາດ COVID-19 ໄດຖ້ກື
ປະກາດເປັນ ວິ ກດິ ການ ດາ້ນ ສາ ທາ ລະ ນະ ສຸກ, ແຕ່ຜົນ ກະ ທົບ ມຫີລາຍດາ້ນ. ສ ປ ປ ລາວ ໄດ ້ປະ ສົບ ຜົນ ສຳ ເລັດ 
ເປັນ ສ່ວນ ໃຫຍ່ ໃນ ການ ຄວບ ຄຸ ມ ການ ລະ ບາດ ຂອງ ເຊື້ອ ພະ ຍາດ, ແຕ່ ວ່າ ການ ລະ ບາດ ແລະ ມາດ ຕະ ການ ຮັບ ມ ື
ໄດ ້ສົ່ງ ຜົນ ກະ ທົບດາ້ນເສດຖະກດິ ຕໍ່ຄົວ ເຮືອນ ແລະ ຫົວ ໜ່ວຍ ທຸ ລະ ກດິ ໂດຍ ສະ ເພາະ ກຸ່ມ ທີ່ບອບ ບາງ. ການ ລະ 
ບາດ ໄດ ້ສົ່ງ ຜົນ ກະ ທົບ ໃຫຍ່ຫຼວງ ຕໍ່ ການ ດຳ ເນີນ ທຸ ລະ ກດິ ໂດຍ ມ ີທຸ ລະ ກດິ ຂະ ໜາດ ນອ້ຍ ແລະ ກາງ ໄດ ້ຮັບ ຜົນ 
ກະ ທົບຫຼາຍ ທີ່ ສຸດ. ນອກ ຈາກ ນັ້ນ, ການ ລະ ບາດ ພະ ຍາດ ຄັ້ງ ນີ້ ຍັງ ໄດ ້ເຮັດ ໃຫ້ ບັນ ຫາ ດາ້ນ ໂຄ ງ ສ້າງ ໃນ ຕະຫຼາດ 
ແຮງ ງານ ທີ່ ມ ີຢູ່ ແລວ້ ຍິ່ງ ຮາ້ຍ ແຮງ ຂຶ້ນ ຕື່ມ ໂດຍ ອັດ ຕາ ການ  ຫວ່າງ ງານ ຄາດ ວ່າ ໄດ ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ເຖງິ ປະ ມານ 23,4 
ສ່ວນຮອ້ຍໃນ ປີ 2020 ທ່າມ ກາງ ການ ລະ ບາດ ຂອງ ພະ ຍາດ ດັ່ງ ກ່າວ.  ແຮງ ງານ ເຄື່ອນ ຍາ້ຍທີ່ຕ້ອງໄດກັ້ບຄືນມາ 
ສປປ ລາວ ໄດ້ ເຮັດ ໃຫ້ສູນ ເສຍລາຍໄດ້ຈາກການເຮັດວຽກ ຢູ່ ຕ່າ ງ ປະ ເທດ. ຜົນ ກະ ທົບ ຕໍ່ ຕ່ອງ ໂສ້ ການ 
ສະໜອງ ແລະ ການ ອ່ອນ ຄ່າ ຂອງ ອັດ ຕາ ແລກ ປ່ຽນ ເງນິ ຕາ ໄດ ້ດັນ ລາ ຄາ ໃຫ້ ສູງຂຶ້ນ. ການຫລຸດລົງຂອງລາຍຮັບ 
ຍອ້ນພະຍາດ COVID-19 ແລະ ຄ່າ ຄອງ ຊີບ ທີ່ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ໄດ ້ກະ ທົບ ຄົວ ເຮືອນ ທີ່ບອບ ບາງ. ການ ລະ ບາດ ພະ ຍາດ 
ດັ່ງ ກ່າວ ຍັງ ໄດ ້ສະ ທ້ອນ ໃຫ້ ເຫັນ ຄວາມ ອ່ອນ ແອຂອງ ລະ ບົບ ສາ ທາ ລະ ນະ ສຸກ, ການ ສຶກ ສາ ແລະ  ການ ປະ ກັນ
ສັງ ຄົມ. ແຮງ ງານນອກ ລະ ບົບ ແມ່ນ ບໍ່ ໄດ ້ຮັບ ການ ປົກ ປ້ອງ ຢ່າງ ພຽງ ພໍ ຈາກ ການ ສູນ ເສຍ ວຽກເຮັດງານທຳ 
ຍອ້ນ ພະຍາດໂຄວິດ ໃນ ຂະ ນະ ທີ່ ການ ສູນ ເສຍ ດາ້ນ ການ ຮຽນ ຮູ້ ຂອງ ນັກ ຮຽນ ທີ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖງິສິ່ງອຳນວຍ
ຄວາມສະດວກໃນການຮຽນແບບທາງໄກ ນັ້ນ ຍິ່ງ ສູງກວ່າ. ຄວາມຈຳກັດດາ້ນງົບປະມານໄດ ້ ຈຳ ກັດ ຄວາມ  
ອ າດ ສາ ມາດ ຂອງ ລັດ ຖະ ບານ  ໃນ ການອອກມາດຕະການ ກະ ຕຸ້ນ ດາ້ນ ການ ເງນິ ເພື່ ອ ປົກ ປ້ອງ ຄົວ ເຮືອນ ແລະ
ຫົວ ໜ່ວຍ ທຸ ລະ ກດິ ຈາກ ຜົນ ກະ ທົບ ຂອງ COVID-19. ໃນ ຕໍ່ ໜ້າ, ນະ ໂຍ ບາຍ ເພື່ອ ປັບ ປຸງການສ້າງ ທຶນ ມະ ນຸດ 
ແລະ ສົ່ງ ເສີມ ການ ສ້າງວຽກ ເຮັດ ງານ ທຳ ໃນ ພາກ ເອ ກະ ຊົນຈຶ່ງ ຈຳ ເປັນ ຕ້ອງ ຄຳ ນຶງ ເຖງິ ຜົນ ເສຍ ຫາຍ ທີ່ ເກດີ ຂຶ້ນ 
ຍອ້ນ COVID-19 ໂດຍ ສ ະ ເພາະ ທີ່ ຕິດ ພັນ ກັບ ກຸ່ມ ທີ່ບອບ ບາງ.
 
ສະ ພາບການ ໃນ ພາກ ພື້ນ ມີ ບົດ ບາດ ສຳ ຄັນ ໃນ ການ ສ້າງ ໂອ ກາດໃຫ້ ສປປ ລາວ ດ້ານ ການ ຄ້າ, ການ ລົງ ທຶນ
ແລະ ການ ເຄື່ອນ ຍາ້ຍແຮງງານ. ການ ຄ້າ ໄດ ້ເຕີບ ໂຕ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໃນ ທົດ ສະ ວັດ ຜ່ານ ມາ. ປະ ເທດ ໄທ, ສ ປ ຈີນ 
ແລະ ຫວຽດ ນາມ ເປັນ ຕະຫຼາດ ສົ່ງອອກ ໃຫຍ່ ທີ່ ສຸດ ຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍສ່ວນຫລາຍເປັນການສົ່ງອອກສິນຄ້າ
ວັດຖຸດິບ. ການ ສົ່ງ ອອກ ໄຟ ຟ້າ ໄປ ປະ ເທດ ໄທ ແມ່ນ ນັບ ມື້ ມ ີຄວາມ ສຳ ຄັນ. ການ ລົງ ທຶນ ຕ່າງ ປະ ເທດ ກໍ ໄດ ້ເພີ່ມ 
ຂຶ້ນ ໃນ ທົດ ສະ ວັດ ຜ່ານ ມາ ໂດຍ ສະ ເພາະ ພະ ລັງ ງານ ໄຟ ຟ້າ ນຳ້ ຕົກ, ການ ຂົນ ສົ່ງ ແລະ ການ ຂຸດ ຄົ້ນ ບໍ່ ແຮ່. ສ ປ
ຈີນ, ໄທ, ສ ສ ຫວຽດ ນາ ມ ແລະ ຍີ່ ປຸ່ນ ແມ່ນເປັນ ແຫ່ຼງ  ຂອງ ການ ລົງ ທຶນ ຕ່າງ ປະ ເທດ (FDI) ທີ່ ໃຫຍ່ ທີ່ ສຸດ ໂດຍ
ສ ປ ຈີນ ກວມ ເອົາ ອັດ ຕາ ສ່ວນ ໃຫຍ່. ເສັ້ນ ທາງ ລົດ ໄຟ ລາວ -ຈີນ ເປັນ ການ ລົງ ທຶນ ທີ່ ສຳ ຄັນ ໃສ່ການ ເຊື່ອມຕໍ່ພື້ນ 
ຖານ ໂຄງ ລ່າງໃນຂັ້ນ ພາກ ພື້ນ ໃນຂະນະທີ່ການເຊື່ອມຕໍ່ໃນຮູບແບບອື່ນກໍ່ໄດເ້ກດີຂຶ້ນເຊັ່ນ ການ ເຊື່ອ ມ ຕໍ່ດາ້ນ
ພະລັງງານຈາກຕະຫຼາດ  ພາຍ ໃນ  ເຖງິ ໄທ (ສາຍ ສົ່ງ ໄຟຟ້າ) ແລະ ຫວຽດ ນາມ (ແຜນການສ້າງເສັ້ນ ທາງ ດ່ວນ 
ວຽງ ຈັນ-ຮາ ໂ ນຍ້ ແລະ ທ່າ ເຮືອວຸງ ອາງ).  ການ ລົງ ທຶນ ໃນໂຄງການຂະຫນາດໃຫຍ່ເຫຼົ່າ ນີ້ ໃຊແ້ຫລ່ງ ທຶນຈາກ
ການ ກູ້ ຢືນ ມະ ຫາ ສານໂດຍ ສະ ເພາະຈາກທະ ນາ ຄານ ຈີນ (ບາງ ຄັ້ງ ເປັນ ການ ຄ້ຳ ປະ ກັນ ຂອງ ພາກ ລັດ). ນອກ 
ຈາກ ນັ້ນ ກໍ ຍັງ ມ ີ ການ ເຄື່ອນ ຍາ້ຍຂອງແຮງງານຈຳນວນຫລາຍໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະ ເທດ ໄທ  ທີ່ໄດສ້້າງລາຍຮັບ
ກ່ອນຫນາ້ການ ລະ ບາດ ຂອງ ພະ ຍາດ COVID-19 ທີ່ ໄດ ້ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ເງນິ ໂອນ ເຂົ້າ ປະ ເທດ ຈາກ ແຮງ ງານ 
ລາວ ຢູ່ ຕ່າ ງ ປະ ເທດ. ການ ຮ່ວມ ມທືາງ ເສດ ຖະ ກດິ ພາກ ພື້ນ ແບບ ຮອບ ດາ້ນ (Regional Comprehensive 
Economic Partnership ຫືຼ RCEP), ເຊິ່ງ ມ ີຜົນ ສັກ ສິດ ຕັ້ງ ແຕ່ ເດືອນ ມັງ ກອນ 2022 ເປັນ ຕົ້ນ ມາ, ຈະ ເປີດ ໂອ 
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ກາດ ໃຫ້ ຮັດ ແໜ້ນ ການ ເຊື່ອມ ໂຍງ ພາກ ພື້ນ. ການ ເຊື່ອມ ໂຍງ, ການ ຮ່ວມ ມ ືແລະ ການ ປະ ສານ ງານ ພາກ ພື້ນ ຈຶ່ງ 
ມ ີຄວາມ ຈຳ ເປັນ ເພື່ອ ໃຫ້ ນຳ ມາ ສູ່ ຜົນ ປະ ໂຫຍດ ສູງ ສຸດ ຈາກ ໂອ ກາດ ທີ່ ເກດີ ຂຶ້ນ ໃໝ່ໆ.
 
ບົດ SCD ສະ ບັບ ນີ້ ນຳ ສະ ເໜີ 3 ເສັ້ນ ທາງ ທີ່ ຈະ ແກ ້ໄຂ  ບັນຫາເຄັ່ງຮອ້ນ  ຕໍ່ການ ພັດ ທະ ນາ ຂອງ ສ ປ ປ ລາວ
ເພື່ອ ຊຸກ ຍູ້ ການ ຟື້ນ ຟູຢ່າງ ທົ່ວເຖງິ, ຍືນ ຍົງ ແລະ ທົນ ທານ ຈາກ ຜົນກະທົບຂອງພະຍາດ COVID-19. ຂໍ້ມູນ
ຫັຼກ ຖານ ໃໝ່ ໃນ ຫວ່າງ ບໍ່ ດົນ ມາ ນີ້ ໄດ ້ຊີ້ ແຈງ ໃຫ້ ຮູ້ ວ່າ  ຜົນ ຮັບ ດາ້ນ ເສດ ຖະ ກດິ ສັງ ຄົມ ແມ່ນ ໄດ ້ຮັບ ການ ປັບ ປຸງ 
ເຊັ່ນ ລະ ດັບ ລາຍ ໄດ ້ສະ ເລ່ຍ ສູງ ຂຶ້ນ ແລະ ການ ຫລຸດ ຜ່ອນ ຄວາມ ທຸກ ຍາກ. ແຕ່ ວ່າ, ກໍ ຍັງ ມ ີຄວາມ ຫຍຸ້ງ ຍາ ກອັນ
ໃຫຍ່ຫລວງ ຕໍ່ການ ພັດ ທະ ນາ ທີ່ ທົ່ວເຖງິ, ທົນ ທານ ແລະ ຍນື ຍົງ. ເວົ້າ ສະ ເພາະ ແມ່ນ ມ ີສິ່ງ ທ້າ ທາຍ ສາມ ປະ ການ 
ທີ່ ໄດ ້ພົ້ນ ເດັ່ນ ຂຶ້ນ ຕັ້ງ ແຕ່ ປີ 2017 ເປັນ ຕົ້ນ ມາ: (i) ການ ຂາດ ສະ ເຖຍ ລະ ພາບ ຂອງ ເສດ ຖະ ກດິ ມະ ຫາ ພາກ ທີ່ ເພີ່ມ 
ຂຶ້ນ; (ii) ການ ເຕີບ ໂຕ ທີ່ ບໍ່ ໄດ ້ສ້າງວຽກ ເຮັດ ງານ ທຳຫລາຍ ຄຽງ ຄູ່ ກັບ ຄວາມ ບໍ່ ສະ ເໝີ ພາບ ທີ່ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ; ແລະ (iii) 
ຄວາມບອບ ບາງ ທີ່ ນັບ ມ ືເພີ່ມ ຂຶ້ນ ຕໍ່ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາ ກາດ, ການ ຊຸດ ໂຊມ ທາງ ສິ່ງ ແວດ ລອ້ມ, ແລະ ວິ ກດິ
(ເຊັ່ນ: ດາ້ນ ເສດ ຖະ ກດິ, ສາ ທາ ລະ ນະ ສຸກ ແລະ ສິ່ງ ແວດ ລອ້ມ). ໃນ ຂະ ນະ ດຽວ ກັນ, ຄວາມ ອ່ອນ ແອ ຂອງ ການ 
ບ ໍລິ ຫານ ລັດ ແລະ ດາ້ນ ສະ ຖາ ບັນ ຍັງ ສືບ ຕໍ່ ເປັນ ປະ ເດັນ ທີ່ ຄວນ ເອົາ ໃຈ ໃສ່ເຊິ່ງບໍ່ຕ່າງຈາກສະພາບ 5 ປີ ກ່ອນ. 
ສາມ ເສັ້ນ ທາງ ທີ່ ລະ ບຸ ໃນບົດ SCD ສະ ບັບ ນີ້ ແມ່ນ ມ ີຄວາມ ສຳ ຄັນ ສຳ ລັບ ການ ສົ່ງ ເສີມ ການ ເຕີບ ໂຕ ທີ່ ທົ່ວເຖງິ, 
ທົນ ທານ ແລະ ຍນື ຍົງ (ຮູ ບ ພາບ 01). ເສັ້ນ ທາງ “ ການ ສ້າງ ສະ ເຖຍ ລະ ພາບ ” ເປັນ ເງື່ອນ ໄຂ ເບື້ອງ ຕົ້ນ ເພື່ອ ເລັ່ງ 
ການ ເຕີບ ໂຕ ດາ້ນ ເສດ ຖະ ກດິ ແລະ ການ ປົກ ປ້ອງ ຄວາມ ເປັນ ຢູ່ ທີ່ ດີ ຂອງ ປະ ຊາ ຊົນ; ເສັ້ນ ທາງ “ແບ່ງ ປັນ” ແມ່ນ 
ສຳ ຄັນ ເພື່ອ ຍົກ ສູງ ການ ມ ີສ່ວນ ຮ່ວມ ແລະ ຄວາມ ປອງດອງ ສາ ມັກ ຄີ ຂອງ ສັງ ຄົມ; ແລະ ເສັ້ນ ທາງ “ຮັກ ສາ ໃຫ້ ຍນື 
ຍົງ” ແມ່ນ ສຳ ຄັນ ເພື່ອ ຄວາມ ທົນ ທານດາ້ນ ເສດ ຖະ ກດິ, ສັງ ຄົມ ແລະ ສິ່ງ ແວດ ລອ້ມ ໃຫ້ ເຂັ້ມ ແຂງ ຂຶ້ນກວ່າ ເກົ່າ. 
ເສັ້ນທາງລວມ ທີ່ ພົວ ພັນ ກັບຫຼາຍ ຂະ ແໜງ ການ (cross-cutting theme) ກຳ ນົດຂໍ້ແນະນຳໃນ ການ ບ ໍລິ ຫານ 
ລັດ ແລະ ດາ້ນ ສະ ຖາ ບັນ ໃຫ້ ເຂັ້ມ ແຂງ ຂຶ້ນ   ສຳ ລັບ ການ ຈັດ ຕັ້ງປະ ຕິ ບັດ ສາມ ເສັ້ນ ທາງ ດັ່ງ ກ່າວ ໃຫ້ ມ ີປະ ສິດ ທິ ຜົນ.
 
ເສັ້ນ ທາງ ”ການ ສ້າງ ສ ະ ເຖ ຍ ລະ ພາບ” ເນັ້ນ ໜັກ ຄວາມ ຮີບ ດ່ວນ ຂອງ ການ ຟື້ນ ຟູ່ ສະ ເຖຍ ລະ ພາບ ຂອງ ເສດ ຖະ 
ກິດ ມະ ຫາ ພາກ. ການ ຂາດ ສະ ເຖຍ ລະ ພາບ ຂອງ ເສດ ຖະ ກດິ ມະ ຫາ ພາກ  ໄດ ້ກາຍ ເປັນປັດໄຈ ສຳ ຄັນ ທີ່ຖ່ວງ ດຶງ 
ຄວາມ ຄືບ ໜ້າ ໃນການ ຫລຸດ ຜ່ອນ ຄວາມ ທຸກ ຍາກ  ແລະ ການ ແບ່ງ ປັນ ຄວາມ ອຸ ດົມ ຮັ່ງ ມ ີຢ່າງ ທົ່ວ ເຖງິ ກໍຄື ການ 
ເປັນ ຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ຍອ້ນອັດ ຕາ ເງນິ ເຟິ້ ທີ່ ສູງ, ພາ ວະ ເສດ ຖະ ກດິ ທີ່ ທົດ ຖອຍ ແລະ ການ ລົງທຶນໃສ່ຂະແຫນງ 
ສັງ ຄົມ ທີ່ ຫລຸດ ລົງ. ລະ ດັບ ໜີ້  ສິນ ຂອ ງ ລັດ ທີ່ ບໍ່ ຍນື ຍົງ, ກໍາ ລັງ ແຮງ ດາ້ນ ການ ເງນິ ຂອງ ລັດ ຖະ ບານທີ່ ຈຳ ກັດ, ຄັງ 
ເງນິ ທີ່ ຫລຸດ ໜ້ອຍ ຖອຍ ລົງ ແລະ ຄວາມ ສ່ຽງ ຂອງ ຂະ ແໜງ ການ ເງນິ ທີ່ ນັບ ມື້ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ລວ້ນ ແຕ່ ເປັນ ສິ່ງ ທ້າ ທາຍ 
ທີ່ ເພີ່ມ ທະ ວີ ຂຶ້ນ ຢ່າງ ໜັກ ໜ່ວງກວ່າ ເກົ່າ ຍອ້ນ ການ ລະ ບາດ ຂອງ ພະ ຍາດ COVID-19 ແລະ ຊີ້ ໃຫ້ ເຫັນ ຄວາມ 
ຈຳ ເປັນ ອັນ ຮີບ ດ່ວນ ໃນ ການ ປະ ຕິ ຮູບ. ການ ສ້າງ ສະ ເຖຍ ລະ ພາບ ຂອງ ເສດ ຖະ ກດິ ມະ ຫາ ພາກ ຮຽກຮອ້ງ ໃຫ້ ແກ ້
ໄຂ ຄວາມ ສ່ຽງ ດາ້ນ ການ ເງນິ-ມະ ຫາ ພາກ ເຊັ່ນ: (i) ການ ປັບ ປຸງ ຄວາມ ໂປ່ງ ໄສ ແລະ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ໜີ້  ສິນ ຜ່ານ 
ການ ລາຍ ງານ ໜີ້  ສິນ, ການ ຈຳ ກັດການ ກູ້ ຢືມ ແບບ ບໍ່ ຜ່ອນ ຜັນ ແລະ ການ ປັບ ໂຄງ ສ້າງ ໜີ້  ສິນ; (ii) ການ ສ້າງກໍາ 
ລັງ ແຮງ ດາ້ນ ການ ເງນິ ຂອງ ລັດ ຖະ ບານ ຫັຼກໆ ໂດຍ ການລະດົມແຫ່ຼງ ພາຍ ໃນ; ແລະ (iii) ການ ປະ ຕິ ຮູບ ສຳ ຄັນ 
ຂອງ ຂະ ແໜງ ການໆ ເງນິ ລວມ ທັງ ການ ຮັດ ແໜ້ນລະ ບຽບ ການ ແລະ ຕິດ ຕາມ ຊີ້ ນຳ ຢ່າງ ຮອບ ຄອບ. ການ ປະ 
ຕິ ຮູ ບ ດາ້ນ ໂຄງ ສ້າງ ຍັງ ຈຳ ເປັນ ເພື່ອ ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ການ ຟື້ນ ຟູ ດາ້ນ ເສດ ຖະ ກດິ ໂດຍ ສະ ເພາະ ໃນ ຂະ ແໜງ ການ 
ທີ່ ບໍ່ ແມ່ນ ຊັບ ພະ ຍາ ກອນ  ໃນທ່າມ ກາງ ຄວາມ ສ່ຽງ ແລະ ຄວາມ ບໍ່ ແນ່ນອນ ໃນ ໂລກ ທີ່ ນັບ ມື້ສູງ ຂຶ້ນ.

 ເສັ້ນ ທາງ “ການ ແບ່ງ ປັນ” ເນັ້ນ ໜັກ ຄວາມ ຈຳ ເປັນ ຂອງ ການ ເຕີບ ໂຕ ທີ່ ສົມ ບູນ-ທົ່ວ ເຖງິກວ່າ ເກົ່າ ເຊິ່ງ ສາ ມາດ 
ສ້າງ ຜົນ ປະ ໂຫຍດ ທີ່ ຫລາຍກວ່າເກົ່າ ສຳ ລັບ ຜູ້ ທຸກ ຍາກ  ແລະ ບອບ ບາງທີ່ ສຸດ. ການ ກະ ຕຸ້ນ ການ ເຕີບ ໂຕ ແບບ 
ສົມ ບູນ-ທົ່ວ ເຖງິ ຈະ ຮຽ ກ ຮອ້ງ ໃຫ້ ມ ີການ ປັບ ປຸງ ລາຍ ໄດ ້ແຮງ ງານ ຂອງ ຄົວ ເຮືອນ ທີ່ ບອບ ບາງ. ອັນ ນີ້ ຈະ ລວມ ມ ີ
ການ ສ້າງ ທຶນ ມະ ນຸດ ແລະ ການ ສ້າງ ໂອ ກາດ ດາ້ນ ການ ຈາ້ງ ງານ-ວຽກ ເຮັດ ງານ ທຳ ທີ່ຫຼາຍ ແລະ ດີກວ່າ ເກົ່າ. 
ທຶນ ມະ ນຸດ ແມ່ ນ ຊັບ ສິນຫັຼກ ຂອງ ປະ ຊາ ກອນ ໂດຍ ສະ ເພາະ ສຳ ລັບ ຜູ້ ທຸກ ຍາກ ແລະ ຜູ້ບອບ ບາງ ທີ່ ສ່ວນ ໃຫຍ່ ບໍ່ມ ີ
ຊັບ ສິນ . ໃນ ຂະ ນະ ທີ່ ລະດັບການ ສຶກ ສາຂອງແຮງງານ ຈະຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງແຮງງານ ແລະ ຄ່າ ຈາ້ງ 
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ທີ່ ສູງ ຂຶ້ນກວ່າ ເກົ່າ, ແຕ່ການທີ່ແຮງງານມສຸີຂະພາບທີ່ດີຈະຊ່ວຍສ້າງ ຜົນ ຕອບ ແທນໄດດີ້ກວ່າເກົ່າ. ການ ລົງ ທຶນ 
ໃສ່ ການ ສຶກ ສາ ແລະ ການ ບ ໍລິ ການ ສຸ ຂະ ພາບ ທີ່ ມ ີຄຸນ ນະ ພາບ ເພື່ອ ໃຫ້ທຸກຄົນເຂົ້າເຖງິຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ ຈະ 
ຊ່ວຍຟື້ນຟູຈາ ກການ ສູນ ເສຍຜົນໄດຮັ້ບຈາກ ທຶນ ມະ ນຸດ ທີ່ ເກດີ  ຂຶ້ນໃນໄລ ຍະ COVID-19 ແລະ ສະ ນັ້ນ ຈຶ່ງຄວນ 
ວາງ ພື້ນ ຖານ ເພື່ອ ການ ເຕີບ ໂຕ ທີ່ ສົມ ບູນ-ທົ່ວ ເຖງິ. ການ ສ້າງວຽກ ເຮັດ ງານ ທຳ ແມ່ນຂົວຕໍ່ລະຫວ່າງການ ເຕີບ 
ໂຕດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ການ ມ ີສ່ວນ ຮ່ວມ ຢ່າງທົ່ວເຖງິກັນຍອ້ນ ວ່າ ການມວີຽກເຮັດງານທຳເປັນຊ່ອງທາງ
ສຳຄັນສຳ ລັບຫຼາຍ ຄົວ ເຮືອນ ໃນ ການ ມ ີສ່ວນ ຮ່ວມ ແລະ ໄດຮັ້ບ ຜົນ ປະ ໂຫຍດ ຈາກ  ການ ເຕີບ ໂຕ ດາ້ນ ເສດ ຖະ 
ກດິ. ແຮງ ງານ ລາວ ສ່ວນ ໃຫຍ່ ແມ່ນ ຕິດວົນ ຢູ່ ໃນ ວຽກ ທີ່ມ ີຄ່າ ຈາ້ງ ຕ່ຳ ແລະ ຄຸນ ນະ ພາບ ວຽກ ຕ່ຳ ແລະ ເປັນຜູ້ ປະ 
ກອບ ການ ອິດ ສະຫຼະ ຫືຼ ແຮງ ງານ ພາຍ ໃນ ຄອບ ຄົວ ທີ່ ບໍ່ໄດຮັ້ບ ຄ່າ  ຈາ້ງ ໂດຍ ສະ ເພາະ ໃນ ຂະ ແໜງ ກະ ສິ ກຳ. ເພື່ອ 
ຫລຸດ ພົ້ນ ຈາກ ຄວາມ ທຸກ ຍາກ, ຜູ້ ທຸກ ຍາກ ຕ້ອງ ການ ວຽກ ທີ່ ມ ີສັກ ກະ ຍະ ພາບ ທີ່ ນຳ ໄປ ສູ່ ລາຍ ໄດ ້ທີ່ ສູງ ຂຶ້ນ. ການ 
ສ້າງວຽກ ເຮັດ ງານ ທຳໃຫ້ຫລາຍກວ່າເກົ່າ ຮຽກ ຮອ້ງ ໃຫ້ ມ ີມາດ ຕະ ການ ເພື່ອ ປັບ ປຸງ ສະ ພ າບ ແວດ ລອ້ມ ການ ດຳ 
ເນີນ ທຸ ລະ ກດິ, ພື້ນ ຖານ ໂຄງ ລ່າງ ການ ເຊື່ອມ ຕໍ່ ແລະ ຕະຫຼາດ ແຮງ ງານ ທີ່ຄ່ອງຕົວ ໂດຍ ສະ ເພາະ ເພື່ອ ໃຫ້ ໄດ ້ຮັບ 
ຜົນ ປະ ໂຫຍດ ສູງ ສຸດ ຈາກ ທ່າ ແຮງ ຂອງ ການ ເຊື່ອມ  ໂຍງ ພາກ ພື້ນ. ສະ ພາບ ແວດ ລອ້ມ ການ ດຳ ເນີນ ທຸ ລະ ກດິ ທີ່ 
ແນ່ນອນ-ຄາດ ຄະ ເນ ໄດ,້ ການ ປະ ຕິ ຮູບ ດາ້ນ ລະ ບຽບ ການ ສຳ ຄັນ ແລະ ຂະ ແໜງ ການ ເງນິ ທີ່ ມ ີສະ ເຖຍ ລະ ພາບ
ແລະ ທົ່ວ ເຖງິ ແມ່ນ ມ ີຄວາມ ສຳ ຄັນ ເພື່ອ ສ້າງ ສະ  ພາບ ແວດ ລອ້ມ ທີ່ ເອື້ອ ອຳ ນວຍ ໃຫ້ ແກ່ ຂະ ແໜງ ການ ເອ ກະ ຊົນ ທີ່ 
ມ ີການ ແຂ່ງ ຂັນ  ແລະ ສ້າງວຽກ ເຮັດ ງານ ທຳ. ໃນ ໄລ ຍະ ສັ້ນ, ແຮງ ງານ ແລະ ຫົວ ໜ່ວຍ ທຸ ລະ ກດີ ຕ້ອງ ການໆ ສະ 
ໜັບ ສະ ໜູນ ເພື່ອ ຊ່ວຍ ເຂົາ ເຈົ້າ ໃນ ການ ຟື້ນ ຟູ ຈາກ ການ ສູນ ເສຍ ຍອ້ນ COVID-19 ແລະ ໃຫ້ ຄວາມ ຮູ້ ແລະ ທັກ 
ສະ ສີ ມ ືທີ່ ຈຳ ເປັນ ພາຍຫັຼງຍຸກ ໂຄວິດ.  ຍອ້ນ ວ່າ ຊ່ອງ ຫວ່າງ ດາ້ນ ບົດ ບາດ ຍງິ ຊາຍ ໃນ ສ ປ ປ ລາວ  ແມ່ນກວາ້ງ ສົມ 
ຄວນ ໂດຍ ສະ ເພາະ ດາ້ນ ສຸ ຂະ ພາບ ແມ່ ແລະ ສຸ ຂະ ພາບ ການຈະ ເລີນ ພັນ ແລະ ການ ມສ່ີວນຮ່ວມໃນ ຕະຫຼາດ 
ແຮງ ງານ, ການ ຫລຸດຜ່ອນ ຊ່ອງວ່າງ ດາ້ນ ບົດ ບາດ ຍງິ ຊາຍ ຈຶ່ງ ເປັນ ອົງ ປະ ກອບ ໜຶ່ ງ ຂອງ ເສັ້ນ ທາງ ນີ້.
 
ເສັ້ນ ທາງ  ຮັກ ສາ ຄວາມ ຍືນ ຍົງ ເລັ່ງ ເຫັນ  ການສົ່ງ ເສີມ ການ ເຕີບ ໂຕ ສີ ຂຽວ ແລະ  ການ ປັບ ປຸງ ຄວາມ ທົນ ທານ 
ຕໍ່ ວິ ກິດ. ການ ພັດ ທະ ນາ ສີ ຂຽວ ແລະ ຢ່າງ ຍນື ຍົງ ຮຽກ ຮອ້ງ ໃຫ້ ມ ີສະ ຖາ ບັນ ແລະ ຂະ ບວນ ການ ທີ່ ປັບ ປຸງໃຫ້ ດີ ຂຶ້ນ
ກວ່າ ເກົ່າ  ເພື່ອ ຄຸ້ມ ຄອງ ຊັບ ພະ ຍາ ກອນ ທຳ ມະ ຊາດ ຢ່າງ ຍນື ຍົງ ແລະ ຮັບມກັືບການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາ ກາດ. 
ນອກ ຈາກ ນັ້ນ ກໍ ຍັງ ຈຳ ເປັນ ຕ້ອງ ຮັກ ສາ ພະ ລັງ ງານທີ່ ສະ ອາດ, ສະ ຖຽນ ແລະ ໃນ ລາ ຄາ ທີ່ ຈັບ ຕ້ອງ ໄດ.້ ເພື່ອ ປົກ 
ປ້ອງ ຊີ ວິດ ການ ເປັນ ຢູ່ ຂອງ ບັນ ດາ ຄົວ ເຮືອນ ຈາກ ຄວາມ ສ່ຽງ ດາ້ນ ໄພ ພິ ບັດ ແລະ ຜົນ ກະ ທົບ ພາຍນອກ ແມ່ນ ຈຳ 
ເປັນ ຕ້ອງ ມ ີມາດ ຕະ ການ ເພື່ອ ຫລຸດ ຜ່ອນ ຄວາມ ສ່ຽງ ຈາກ ໄພ ພິ ບັດ ດາ້ນ ສິ່ງ ແວດ ລອ້ມ ແລະ ປັບ ປຸງປະສິດທິພາບ
ແລະ ຄວາມ ທົນ ທານ ຂອງ ຂະ ແໜງ ການ ກະ ສິ ກຳ. ໃນ ເວ ລາ ດຽວ ກັນ, ລະ ບົບ ການປ້ອງກັນທາງ ສັງ ຄົມ ທີ່ ສາ 
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ຄວາມທ້າທາຍ

ເສັ້ນທາງ

ການບໍລິຫານລັດແລະສະຖາບັນທີ່ບໍ່ເຂັ້ມແຂງ

ການບໍລິຫານລັດແລະສະຖາບັນທີ່ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ

ການເຕີບໂຕທີ່ສົມດູນ,ທົນທານແລະຍນືຍົງເພື່ອການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກແລະ
ການສ້າງຄວາມອຸດົມຮັ່ງມີຮ່ວມກັນຢ່າງທົ່ວເຖງິ

ການເຕີບໂຕທີ່ມີຄົນຕົກ
ວຽກພ້ອມຄວາມບໍ່

ສະເໝີພາບທີ່ນັບມື້ສູງຂຶ້ນ

ສ້າງສະເຖຍລະພາບ ແບ່ງປັນ ຮັກສາໃຫ້ຍນືຍົງ

ເສດຖະກດິມະຫາພາກກັບ
ຄືນມາສູ່ສະພາວະການ
ຂາດສະເຖຍລະພາບ

ຄວາມບອບບາງຕໍ່ການປ່ຽນ
ແປງດິນຟ້າອາກາດ,ການ
ເຊື່ອມໂຊມຂອງສິ່ງແວດລອ້ມ
ແລະວິກດິການຕ່າງໆ

ແຫ່ຼງຂໍ້ມູນ:ພະນັກງານທະນາຄານໂລກ.
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ມາດ ປັບ ຕົວ ໄດ ້ແລະ ລະ ບົບ ການ ເງນິ ທີ່ ທົ່ວ ເຖງິ ແມ່ນ ມ ີຄວາມ ສຳ ຄັນ ເພື່ອ ປົກ ປ້ອງ ຊີ ວິດ ການ ເປັນ ຢູ່ ຈາກ ຜົນ ກະ 
ທົບຈາກວິ ກດິ ທີ່ ສູງ ຂຶ້ນ. ກໍລະນີຜົນ ກະ ທົບ ຂອງ ການ ລະ ບາດ ຂອງ ພະ ຍາດ COVID-19 ແມ່ນເປັນຕົວຢ່າງໄດດີ້.
 
ບັນ ຫາ ທີ່ ພົວ ພັນ ກັບຫຼາຍ ຂະ ແໜງ ການ ແນ ໃສ່ ຮັບ ປະ ກັນ ສ້າງສະພາບແວດລອ້ມການ ບ ໍລິ ຫານ ຂອງ ລັດ ແລະ 
ສະ ຖາ ບັນ ໃຫ້ ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ການ ຈັດ ຕັ້ງ ປະ ຕິ ບັດ ນະ ໂຍ ບາຍຢ່າງມີຫມາກຜົນ. ການ ບ ໍລິ ຫານ ລັດ ແລະ 
ສະ ຖາ ບັນ ທີ່ ດີ ມ ີຄວາມ ສຳ ຄັນ ເພື່ອ ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ສະ ເຖຍ ລະ ພາບ ຂອງ ເສດ ຖະ ກດິ ມະ ຫາ ພາກ, ການ ພັດ 
ທະ ນາພາກ ເອ ກະ ຊົນ, ການ ສະ ໜອງ ການ ບ ໍລິ ການ ຂອງ ລັດ ແລະ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ຊັບ ພະ ຍາ ກອນ ທຳ ມະ ຊາດ.  
ສະ ນັ້ນ, ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດາ້ນການ ບ ໍລິ ຫານ ລັດ ແລະ ສະ ຖາ ບັນ ໃຫ້ ເຂັ້ມ ແຂງ ຈຶ່ງ ເປັນ ສິ່ງ ທ້າ ທາຍ 
ທີ່ ພົວ ພັນ ກັບຫຼາຍ ຂະ ແໜງ ການ ທີ່ ກະ ທົບ ໃສ່ ຄວາມ ຄືບ ໜ້າ ໃນ ແຕ່ ລະ ເສັ້ນ ທາງ ທີ່ ໄດ້ ນຳ ສະ ເໜີ  ມາຂ້າງ ເທິງ. 
ສ ະເຖຍ ລະ ພາບ ຂອງ ເສດ ຖະ ກດິ ມະ ຫາ ພາກ (ການ ສ້າງ ສ ະ ເຖ ຍ ລະ ພາຍ) ຖກື ຖ່ວງ ດຶງ ໂດຍ ສະ ຖາ ບັນ, ລະ ບົບ
ແລະ ຂະ ບວນ ການ ທີ່ ອ່ອນ ແອ. ການ  ຄຸ້ມ ຄອງພາຍ ໃນທີ່ຍັງບໍ່ເຂັ້ມແຂງ, ຂອບ ດາ້ນ ກົດ ໝາຍ ທີ່ ບໍ່ ຊັດ ເຈນ, ການ 
ບັງ ຄັບ ໃຊ ້ລະ ບຽບ ການ ທີ່ ຍັງບໍ່ໄດດີ້ ແລະ ການ ຂາດຄວາມດຸ່ນດ່ຽງ ນຳ ໄປ ສູ່ ການ ຈັດ ສັນ ຊັບ ພະ ຍາ ກອນ ທີ່ 
ບໍ່ ນຳ ສູ່ ໝາກ ຜົນ ທີ່ ສູງສຸດ. ການ ເຕີບ ໂຕ ແບບ ສົມ ບູນ-ທົ່ວເຖງິ (ການ ແບ່ງ ປັນ) ຕ້ອງ ບົນ ພື້ນ ຖານ ຄວາມ ເປັນ ເຈົ້າ 
ການ-ຄວາມ ຮັບ ຜິດ ຊອບ ເຊິ່ງ ຜູ້ ມ ີ ສ່ວນ ຮ່ວມ ສາ ມາດ ປະ ກອບ ສ່ວນ ຄວາມ ເຫັນ ໄດຫຼ້າຍກວ່າ ເກົ່າ ແລະ ມ ີສ່ວນ 
ຮ່ວມ ໃນ ການ ຕັດ ສິນ ໃຈ , ແລະ ສິດ ຂອງ ພົນ ລະ ເມອືງ ແລະ ຫົວ ໜ່ວຍ ທຸ ລະ ກດິ ຄວນຖກື ປົກ ປ້ອງ ດວ້ຍ ອົງ ການ 
ໄອ ຍະ ການ ເອ ກະ ລາດ. ສະ ຖາ ບັນ ດາ້ນ ກົດ ໝາຍ ແລະ ກົນໄກຕະຫຼາດ ທີ່ ເຂັ້ມ ແຂງ ແມ່ນ ມ ີຄວາມ ຈຳ ເປັນ ເພື່ອ 
ສະ ໜັບ ສະ ໜູນບົດ ບາດ ຂອງ ພາກ ເອ ກະ ຊົນໃນ ການ ສົ່ງ ເສີມ ການ ເຕີບ ໂຕ  ແລະ ການ ສ້າງວຽກ ເຮັດ ງານ ທຳ, 
ການ ແຂ່ງ ຂັນ ແລະ ປະສິດທິ ພາບ. ການ ແກ ້ໄຂ  ການ ສໍ້ ລາດ ບັງຫຼວງ  ຈະປະ ກອບ ສ່ວນ ຕໍ່ ພາກ ລັດໃຫ້ ມ ີຄວາມ 
ເປັນ ເຈົ້າ ການ-ຄວາມ ຮັບ ຜິດ ຊອບກວ່າ ເກົ່າ. ຮູບ ແບບ ການ ເຕີບ ໂຕ ທີ່ ຍນື ຍົງ ກວ່າ ເກົ່າ (ເສັ້ນທາງ ກາ ນ ຮັກ ສາ ໃຫ້ 
ຍນື ຍົງ) ຮຽກ ຮອ້ງ ໃຫ້ ມ ີການ ຄຸ້ມ ຄອງ ຊັບ ພະ ຍາ ກອນ ທຳ ມະ ຊາດ ຢ່າງ ເຂັ້ມ ແຂງ ໜັກ ແໜ້ນ ເຊິ່ງ ຮຽກ ຮອ້ງ ໃຫ້ ມ ີ
ການ ບັງ ຄັບ ໃຊ ້ລະ ບຽບ ການ ແລະ ການ ປະ ສານ ງານ ລະ ຫວ່າງ ສະ ຖາ ບັນ ຕ່າງໆ ໃຫ້ ດີ ຂຶ້ນກວ່ ເກົ່າ ແລະ ການ 
ມ ີສ່ວນ ຮ່ວມ ຂອງ ຜູ້ ກ່ຽວຂອ້ງຫຼາຍ ຂຶ້ນກວ່າ ເກົ່າ. ສຸດ ທ້າຍ, ການ ປັບ ປຸງ ຄຸນ ນະ ພາບ ດາ້ນ ສະ ຖາ ບັນ ແລະ ປະ ສິດ 
ທິ ພາບ ຂອງ ການ ບ ໍລິ ການ ຂອງ ພາກ ລັດ ຈຶ່ງ ເປັນ ກະ ແຈ ສຳ ຄັນ ເພື່ອ ບັນ ລຸ ຄວາມ ຄືບ ໜ້າ ໃນ ທຸກໆ ຂົງ ເຂດ ບູ ລິ ມະ 
ສິດເສັ້ ້ນທາງ ທີ່ ໄດ ້ລະ ບຸ ມາ ນັ້ນ.
 
ການ ປະ ເມີນ ຄືນ ສິ່ງ ທ້າ ທາຍ ແລະ ໂອ ກາດ ທີ່ ສ ປ ປ ລາວ  ພວມ ປະ ເຊີນ ໄດ້ ນຳ ໄປ ສູ່ ການ ລະ ບຸ 3  ເປົ້າ ໝາຍ ຂັ້ນ 
ສູງ (High-Level Outcomes ຫຼື HLO) ແລະ 16 ຈຸດ ປະ ສົງ ການ ພັດ ທະ ນາ (development objectives). 
ບົດ SCD ຄັ້ງ ນີ້ ໄດ ້ປະ ເມນີ ຜົນ ຄືນ ອຸ ປະ ສັກຫັຼກ  ຕໍ່ ການ ຢຸດ ຕິ ຄວາມ ທຸກ ຍາກ ຮາ້ຍ ແຮງ ແລະ  ສົ່ງ ເສີມການ ແບ່ງ 
ປັນ ຄວາມ ອຸ ດົມ ຮັ່ງ ມ ີໃຫ້ ທົ່ວ ເຖງິ ໃນ ສ ປ ປ ລາວ. ການ ຮັກ ສາ ລະ ດັບ ໜີ້ ສິນ ລັດ ໃຫ້ຍນືຍົງ, ເພີ່ມ ກຳ ລັງ ແຮງ ດາ້ນ 
ການ ເງນິພາກລັດ ແລະ ຂະ ແຫນງ ການ ເງນິ ທີ່ ມ ີສະ ເຖຍ ລະ ພາບ ແມ່ນ ມ ີຄວາມ ສຳ ຄັນ ເພື່ອ ຮັບ ປະ ກັນ ການ ປົກ 
ປ້ອງ ມາດ ຕະ ຖານ ການ ດຳ ລົງ ຊີ ວິດ ຈາກ ຄວາມ ສ່ຽງ  ເຊັ່ນ ອັດ ຕາ ເງນິ ເຟີ້ ສູງ, ເສດ ຖະ ກດິຖົດ ຖອຍ ແລະ ການ 
ຫລຸດ ລົງຂອງການລົງທຶນໃສ່ຂະແຫນງສັງຄົມ (HLO-1) (ຮູບ ພາບ 02). ພາກ ເອ ກະ ຊົນ ທີ່ ມ ີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ
ແລະ ການ ປັບ ປຸງ ພື້ນ ຖານ ໂຄງ ລ່າງ ການ ເຊື່ອມ ໂຍງ ແມ່ນ ມ ີຄວາມ ສຳ ຄັນ ເພື່ອ ກະ ຕຸ້ນ ການ ສ້າງວຽກ ເຮັດ ງານ 
ທຳ ໃນ ຂະ ນະ ທີ່ ຕະຫຼາດ ແຮງ ງານ  ມ ີການ ເຄື່ອນ ໄຫວ ທີ່ ດີ, ເດັກ ເຕ້ຍກວ່າ ມາດ ຕະ ຖານຫລຸດ ລົງ, ຍົກ ລະ ດັບ 
ໝາກ ຜົນ ດາ້ນ ການ ຮຽນ ແລະ ການ ເຂົ້າ ເຖງິ ການ ບ ໍລິ ການ ດາ້ນ ສາ ທາ ລະ ນະ ສຸກ ທີ່ ມ ີຄຸນ ນະ ພາບ ຢ່າງ ເທົ່າ 
ທຽມ ລວ້ນ ແລວ້ ແຕ່ ມ ີຄວາມ ສຳ ຄັນ ຕໍ່ ການສ້າງຄວາມພ້ອມໃນການເຮັດວຽກ. ຄວາມ ຄືບ ໜ້າ ໃນ ຂົງ ເຂດ ເຫຼົ່າ ນີ້ 
ຈະ ປະ ກອບ ສ່ວນ ຕໍ່ ການ ປັບ ປຸງ ລາຍ ໄດ ້ແຮງ ງານ ຂອງ ຄົວ ເຮືອນ ທີ່ບອບ ບາງ (HLO-2). ສຸດ ທ້າຍ ການ ປັບ ປຸງ 
ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ຊັບ ພະ ຍາ ກອນ ທຳ ມະ ຊາດ, ການ ລົງ ມ ືແກ ້ໄຂ ບັນ ຫາ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ  ຟ້າ ອາ ກາດ ແລະ ການ 
ຫັນ ປ່ຽນ ເປັນ ຕົວ ເມອືງ ທີ່ ມ ີການ ຄຸ້ມ ຄອງ ເປັນ ຢ່າງ ດີ ຈະ ສາ ມາດ ສະ ໜັ ບ ສະ ໜູນ ການ ເຕີບ ໂຕ ສີ ຂຽວ ໃນ ຂະ ນະ 
ທີ່ມ ີ ການ ປະ ກັນ ສັງ ຄົມ ທີ່ ຄົບ ຖວ້ນ ກະ ທັດ ຮັດ, ການ ປັບ ປຸງ ການ ມ ີສ່ວນ ຮ່ວມ ດາ້ນ ການ ເງນິ ແລະ ການ ປັ ບ ປຸງ 
ສະ ມັດ ຕະ ພາບ ການ ຜະ ລິດ ກະ ສິ ກຳ ຈະ ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ຊີ ວິດ ການ ເປັນ ຢູ່ທີ່ປັບຕົວຜ່ານວິກດິໄປໄດ.້ ທັງ ໝົດ   ທີ່ 
ກ່າວ ມາ ນັ້ນ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນສາມາດປັບຕົວເອງເພື່ອຫລຸດພົ້ນຈາກ ວິ ກດິ ການ (HLO-3). ຍອ້ນ  ເສັ້ນທາງ 
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ທີ່ ພົວ ພັນ ກັບຫຼາຍ ຂະ ແໜງ ການ ມ ີຄວາມ ສຳ ຄັນ ຈຶ່ງ ໄດມ້ຈຸີດ ປະ ສົງ ສະເພາະໃນກອບຂໍ້ແນະນຳໃນບົດສະບັບ 
ນີ້ວ່າ: ສ້າງ ຄວາມ ເຂັ້ມ ແຂງ ດາ້ນ ການ ບ ໍລິ ຫານ ລັດ ແລະ ສະ ຖາ ບັນ.
 
ການ ຈັດ ບູ ລິ ມະ ສິດ ບັນ ດາ ຈຸດ ປະ ສົງ ການ ພັດ ທະ ນາ  ແມ່ນ ສອດ ຄ່ອງ ກັບ ຂໍ້ມູນຫຼັກ ຖານ ໃໝ່ໆ ທີ່ ຈະ ເປັນ 
ບ່ອນ ອີງ ໃນ ການ ສ້າງ ຂອບ ການ ເປັນ ຄູ່ ຮ່ວມ ມື ກັບ ປະ ເທດ (Country Partnership Framework ຫຼື CPF) 
ໄລ ຍະ ຕໍ່ ໄປທີ່ ຈະ ມາ ເຖງິ ນີ້. ບົດ SCD ສະ ບັບ ນີ້ ນໍ າ ສະ ເໜີ ບັນ ດາ ຈຸດ ປະ ສົງ ການ ພັດ ທະ ນາ ທີ່ ກ່ຽວ ຂອ້ງ ກັບ 
ການ ບັນ ລຸ ສອງ ເປົ້າ ໝາຍ ຂອງ ກຸ່ມ ທະ ນາ ຄານ ໂລກ (World Bank Group ຫືຼ WBG) ແຕ່ ມ ີຄວາມ ຈຳ ເປັນ 
ທີ່ ຕ້ອງ ຈັດ ບູ ລິ ມະ ສິດ ຈຸດ ປະ ສົງ ດັ່ງ ກ່າວ. ບົດ SCD ຄັ້ງ ນີ້ ໄດເ້ບິ່ງ ຄືນ ບູ ລິ ມະ ສິດ ທີ່ ຖກືກຳນົດໃນບົດ SCD ເທື່ອ
ກ່ອນໃນປີ 2017 ແລະ ໄດປັ້ບ ປຸງບົດຫ້ຼາ ສຸດ ອີງ ຕາມ ຫັຼກ ຖານ ໃໝ່ໆ ແລະ ສະ ພາບ ການ ໃໝ່ໆ ທີ່ ເກດີ ຂຶ້ນ ໃນ
ປະ ເທດ. ການ ຈັດລຽງ ບູ ລິ ມະ ສິດໃນຄັ້ງນີ້  ແມ່ນ ໄດ ້ນຳ ໃຊ ້3 ບັນ ທັດ ຖານ . ບັນ ທັດ ຖານ-ເງືື່ອນ ໄຂ ທຳ ອິດໃນ ການ 
ເລືອກ ຈຸ ດ ປະ ສົງ ແມ່ນ ລະ ດັບ ຫມາກຜົນ ຕໍ່ ການຫລຸດຜ່ອນຄວາມ ທຸກ ຍາກ ແລະ ຄວາມ ບໍ່ ສະ ເໝີ ພາບ. ເງື່ອນ 
ໄຂ ນີ້ ແມ່ນ ໄດ ້ຮັບ ການ ຈັດ ອັນ ດັບ ຄວາມ ສຳ ຄັນ ສູງ ທີ່ ສຸດ. ບັນທັດຖານທີສອງ ໃຫ້ນຳ້ຫນັກແກ່ຂົງ ເຂດ ວຽກງານ
ທີ່ ສາ ມາດ ສ້າງຄວາມເຊື່ອມໂຍງດາ້ນຜົນໄດຮັ້ບລະຫວ່າງຫລາຍຂະແຫນງການ ຫືຼ ເປັນ ເງື່ອນ ໄຂ ເບື້ອງ ຕົ້ນ ສຳ 
ລັບ ການ ບັນ ລຸ ເປົ້າ ໝາຍ ອື່ນໆ. ຂໍ້ ສຸດ ທ້າຍ ແມ່ນໄລ ຍະ ເວ ລາ ທີ່ ຈະ ເຫັນ ຜົນ ກະ ທົບ ເຊິ່ງ ເປັນ ອີກ ປັດ ໄຈ ໜຶ່ ງ ທີ່ ສຳ 
ຄັນ ເວ ລາ ຈັດ ບູ ລິ ມະ ສິດ ໂດຍຈະ ດຸ່ນ ດ່ຽງ ວຽກງານທີ່ຈະສ້າງຜົນໄດຮັ້ບໃນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ. ບົດນີ້ບໍ່
ໄດນ້ຳໃຊບັ້ນທັດຖານດາ້ນຄວາມ ເປັນ ໄປ ໄດຂ້ອງການຄັດເລືອກມາດຕະການ (Feasibility) ຍອ້ນ ວ່າ ການ ປະ 
ເມນີ ຄວາ ມ ເປັນ ໄປ ໄດ ້ໃນ ທາງ ການ ເມອືງ ແລະ ຄວາມ ອາດ ສາ ມາດ ໃນ ການ ຈັດ ຕັ້ງ ປະ ຕິ ບັດ ແມ່ນ ຄວນ ດຳ ເນີນ
ໃນເວລາກະກຽມ CPF.
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ຮູບ ພາບ 02 SCD ໝາກ ຜົນ ຂັ້ນ ສູງ ແລະ ຈຸດ ປະ ສົງ ການ ພັດ ທະ ນາ

ການວິເຄາະບັນຫາຂອງປະເທດຢ່າງເປັນລະບົບ ສປປ ລາວ, 2021 | ພາກ ສະ ຫລຸບ ໂດຍ ສັງ ເຂບ

ໝາກຜົນຂັ້ນສູງ(HLOs)ສອງເປົ້າໝາຍ ຈຸດປະສົງການພັດທະນາ(DOs)

ການເພີ່ມສະເຖຍລະພາບຂອງ
ເສດຖະກດິມະຫາພາກ

ການປັບປຸງສັກກະຍະພາບຂອງ
ມະນຸດຢ່າງກວາ້ງຂວາງ

ຢຸດຕິຄວາມທຸກ
ຍາກຮາ້ຍແຮງ
ແລະສົ່ງເສີມ
ການແບ່ງປັນ
ຄວາມອຸດົມຮັ່ງ
ມີຢ່າງທົ່ວເຖງິ

ການປັບປຸງຄວາມທົນທານ
ຕໍ່ວິກດິການ

ຮັກສາລະດັບໜີ້ ສິນລັດທີ່ໝັ້ນຄົງ

ເພີ່ມກຳລັງແຮງດາ້ນການເງນິ

ຂະແໜງການເງນິທີ່ມີສະເຖຍລະພາບ

ພາກເອກະຊົນທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ

ປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງການເຊື່ອມໂຍງ

ຕະຫຼາດແຮງງານທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວທີ່ດີ

ເດັກເຕ້ຍກວ່າມາດຕະຖານຫລຸດລົງ

ຍົກລະດັບໝາກຜົນດາ້ນການຣຽນ

ການເຂົ້າເຖງິການບໍລິການດາ້ນສາທາລະນະສຸກ
ທີ່ມີຄຸນນະພາບຢ່າງເທົ່າທຽມ

ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ

ການລົງມືແກ້ໄຂຄວາມສ່ຽງເກດີວິກດິການແລະ
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

ການຫັນເປັນຕົວເມອືງທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງເປັນຢ່າງດີ

ການປະກັນສັງຄົມທີ່ຄົບຖວ້ນກະທັດຮັດ

ປັບປຸງການມີສ່ວນຮ່ວມດາ້ນການເງນິ

ສະມັດຕະພາບການຜະລິດກະສິກຳປັບປຸງດີຂຶ້ນ

ເສັ້ນທາງ

ບັນຫາທີ່ພົວພັນກັບຫຼາຍຂະແໜ
ງການ:

ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດາ້ນການບໍລິຫານລັດແລະສະຖາບັນ

ສ້າງ
ສະເຖຍລະພາບ

ແບ່ງປັນ
ຮັກສາໃຫ້ຍນືຍົງ

ແຫ່ຼງຂໍ້ມູນ:ພະນັກງານທະນາຄານໂລກ.



ເສັ້ນ ທາງ ການ ສ້າງ ສ ະ ເຖຍ ລະ ພາບ ໄດ້ຍົກວຽກງານ ການ ຮັກ ສາ ລະ ດັບ ໜີ້  ສິນ ສາທາລະນະ ໃຫ້ຍືນຍົງແລະ
ການ ເພີ່ມ ກຳ ລັງ ແຮງ ດ້ານ ການ ເງິນພາກລັດ ໃຫ້ເປັນບູລິມະສິດສູງສຸດທີ່ ຕ້ອງ ໄດ້ ຮັບ ການ ເອົາ ໃຈ ໃສ່ ໂດຍດ່ວນ. 
ການ ຮັກ ສາ ລະ ດັບ ໜີ້  ສິນໃຫ້ຍນືຍົງ ໄດສ້້າງຄວາມກັງວົນຕັ້ງ ແຕ່ ປີ 2017 ເປັນ ຕົ້ນ ມາ, ໂດຍ ການ ແບກ ຫາມ
ພາລະ ໜີ້  ສິນ ທີ່ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ  ຢ່າງຫລວງ ລາຍໄດ ້ເປັນ ໄພ ຂົ່ມ ຂູ່ຕໍ່ສະ ເຖຍ ລະ ພາບ ຂອງ ເສດ ຖະ ກດິ ມະ ຫາ ພາກ ແລະ
ບັ່ນທອນກຳ ລັງ ແຮງ ດາ້ນ ການ ເງນິ ພາກລັດທີ່ລົງທຶນໃສ່ວຽກງານການພັດທະນາ. ຖາ້ ຍັງບໍ່ຖກື ແກ ້ໄຂ, ຄວາມ 
ບໍ່ ໝັ້ນ ຄົງ ຂອງ ເສດ ຖະ ກດິ ມະ ຫາ ພາກ ຈະມຜົີນກະທົບ  ຢ່າງມະ ຫາ ສານ ຕໍ່ ກຳ ລັງ ການ ຊື້ ຂອງ ຄົວ ເຮືອນ ຍອ້ນ
ເງນິກບີທີ່ ອ່ອນ ຄ່າ ແລະ ອັດ ຕາ ເງນິ ເຟີ້ ທີ່ ເພີ່ມ ສູງ ຂຶ້ນ. ໃນ ໄລ ຍະ ການ ລະ ບາດ ຂອງ ພະ ຍາດ COVID-19, ຫຼາຍ
ກວ່າ ເຄິ່ງ ໜຶ່ ງ ຂອງ ຄົວ ເຮືອນ ທີ່ຖກື ສຳຫຼວດ ໄດ ້ລາຍງານວ່າ ເງນິ ເຟີ້ ເປັນ ບັນ ຫາ ທີ່ ສຳ ຄັນ ທີ່ ສຸດ ທີ່ ຊຸມ ຊົນ ຕົນ ປະ 
ເຊີນຢູ່ ແລະ ພາ ວະ ເງນິ ເຟີ້ ກໍ ເປັນ ບັນ ຫາ ທີ່ ປະຊາຊົນເຊື່ອ ວ່າ ລັດ ຖະ ບານ ຄວ ນ ຈະ ແກ ້ໄຂ ກ່ອນ ອື່ນ ໝົດ. ໂດຍ ການ 
ຈຳ ກັດ ກຳ ລັງ ແຮງ ດາ້ນ ການ ເງນິ ຂອງ ລັດ ແລະ ການ ຖ່ວງ ດຶງ ການ ລົງ ທຶນ ຂອງ ພາກເອ ກະ ຊົນ, ຄວາມ ບໍ່ ໝັ້ນ ຄົງ 
ຂອງ ເສດ ຖະ ກດິ ມະ ຫາ ພາກ ຍັງ ຈະ ສ້າງ ຜົນ ເສຍ ຫາຍ ຕໍ່ ການ ເຕີບ ໂຕ ໄລ ຍະ ຍາວ ແລະ ການ ສ້າງວຽກ ເຮັດ ງານ 
ທຳ. ກ ານ ເພີ່ມ ກຳ ລັງ ແຮງ ດາ້ນ ການ ເງນິພາກລັດ ເປັນ ບູ ລິ ມະ ສິດ ຕົ້ນ ຕໍ ຍອ້ນ ວ່າ ການ ເກັບ ພາ ສີ ອາ ກອນຊຳ້
ພັດຫລຸດລົງ ໃນ ຂະ ນະ ທີ່ ມຄີວາມຕ້ອງການລາຍຈ່າຍພາກລັດທີ່ສູງຂຶ້ນໃນການ ລົງ ທຶນ ໃສ່ ທຶນ ມະ ນຸດ.  ກຳ ລັງ 
ແຮງ ດາ້ນ ການ ເງນິ ທີ່ ຈຳ ກັດ ກໍ ໄດ ້ຈຳ ກັດ ຄວາມ ສາ ມາດ ຂອງ ລັດ ຖະ ບານ ໃນ ການ ຂະ ຫຍາຍ ການ ໃຊ ້ຈ່າຍ ເຂົ້າ 
ໃສ່ ການ ສຶກ ສາ, ສາ ທາ ລະ ນະ ສຸກ ແລະ ການ ປະ ກັນ ສັງ ຄົມ ບໍ່ ວ່າ ຈະ ຢູ່ ໃນ ໄລ ຍະ ຂອງ ການ ລະ ບາດ ພະ ຍາດ 
COVID-19 ກໍ ຕາມ ແມ່ນ ຈະເຮັດ ໃຫ້ຫຼາຍ ຄົນ ຕົກ ຢູ່ ໃນ ຄວາມ ສ່ຽງ ທີ່ ຈະກັບ ໄປ ທຸກ ຍາກ ຄືນ ຄື ເກົ່າ.

ຕາ ຕະ ລາງ 01: ການ ຈັດ ບູ ລິ ມະ ສິດ
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ພາກ ເອ ກະ ຊົນ ທີ່ ມີ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ການ ຍົກ ລະ ດັບ ໝາກ ຜົນ ດ້ານ ການ ຮຽນ ແມ່ນ ຖກື ລະ ບຸ ໄວ ້ເປັນ ບູ ລິ 
ມະ ສິດ ສູງ ສຸດ ພາຍ ໃຕ້ ເສັ້ນ ທາງ ການ ແບ່ງ ປັນ ຍອ້ນມັນມີຄວາມສຳຄັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ປິ້ນຄືນຈາກຮູບແບບ
ການ ເຕີບ ໂຕ ທີ່ ບໍ່ ສ້າງວຽກ ເຮັດ ງານ ທຳຫລາຍ. ຂໍ້ມູນຫັຼກ ຖານ ໃນ ຫວ່າງ ບໍ່ ດົນ ມາ ນີ້ ໄດ ້ຢັ້ ງ ຢືນ ວ່າ ການ ເຕີບ ໂຕ
ໃນ ຫວ່າງ ບໍ່ ດົນ ມາ ນີ້ ແມ່ນ ບໍ່ ໄດ ້ສ້າງວຽກ ເຮັດ ງານ ທຳ ເຊິ່ງ ເປັນ ປະ ກົດ ການ ທີ່ ບໍ່ ໄດ ້ບັນ ທຶກ ໄວ ້ໃນ SCD ສະ ບັບ 
ປີ 2017 ແລະ ໄດ ້ຮາ້ຍ ແຮງ ລົງ ຍອ້ນ ການ ລະ ບາດ ຂອງ ພະ ຍາດ COVID-19. ການ ເຕີບ ໂຕ ທີ່ ບໍ່ ໄດ ້ສ້າງວຽກ ເຮັດ 
ງານ ທຳ ໄດ ້ ຖ່ວງ ດຶງ ການ ຫລຸດ ຜ່ອນ ຄວາມ ທຸກ ຍາກ ໃຫ້ ຊ ້າ ລົງ ແລະ ເພີ່ມ ຄວາມ ບໍ່ ສະ ເໝີ ພາບ ໃນ ຊຸມ ປີ ຫລັງ

ການວິເຄາະບັນຫາຂອງປະເທດຢ່າງເປັນລະບົບ ສປປ ລາວ, 2021 | ພາກ ສະ ຫລຸບ ໂດຍ ສັງ ເຂບ

 ສູງ ສຸດ  ສູງ ປາ ນ ກາງ

 ຮັກ ສາ ລະ ດັບ ໜີ້  ສິນໃຫ້ຍນືຍົງ  ຂະ ແໜງ ການ ເງນິ ມ ີສະ ເຖຍ ລະ ພາບ  ຕະຫຼາດ ແຮງ ງານ ທີ່ ມ ີການ ເຄື່ອນ 
ໄຫວ ທີ່ ດີ

 ກຳ ລັງ ແຮງ ດາ້ນ ການ ເງນິພາກລັດ 
ເພີ່ມ ຂຶ້ນ

 ປັບ ປຸງ ພື້ນ ຖານ ໂຄງ ລ່າງ ການ ເຊື່ອມ 
ໂຍງ

ການ ຫັນ ເປັນ ຕົວ ເມອືງ ທີ່ ມ ີການ ຄຸ້ມ 
ຄອງ ເປັນ ຢ່າງ ດີ 

 ພາກ ເອ ກະ ຊົນ ມ ີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ  ເດັກ ນອ້ຍ ເຕ້ຍກວ່າ ມາດ ຕະ ຖານ 
ລຸດ ລົງ

ປັບ ປຸງ ການ ມ ີສ່ວນ ຮ່ວມ ດາ້ນ ການ 
ເງນິ

 ຍົກ ລະ ດັບ  ໝາກ ຜົນ ດາ້ນ ການ ຮຽນ  ການ ເຂົ້າ ເຖິງ ການ ບໍ ລິ ການ ດ້ານ ສາ 
ທາ ລະ ນະ ສຸກ ທີ່  ມີ ຄຸນ ນະ ພາບ ຢ່າງ 
ເທົ່າ ທຽມ

 ປັບ ປຸງ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ຊັບ ພະ ຍາ ກອນ 
ທຳ ມະ ຊາດ

ການ ລົງ ມ ືແກ ້ໄຂ ຄວາມ ສ່ຽງ ເກດີ ວິ ກ ິດ
ການ ແລະ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາ 
ກາດ

 ສະ ມັດ ຕະ ພາບ ການ ຜະ ລິດ ກະ ສິ ກຳ 
ສູງ ຂຶ້ນ

 ການ ປະ ກັນ ສັງ ຄົມ ທີ່ ຄົບ ຖວ້ນ 

 ສ້າງ ຄວາມ ເຂັ້ມ ແຂງ ດ້ານ ການ ບ ໍລິ ຫານ ລັດ ແລະ ສະ ຖາ ບັນ

  ແຫ່ຼງ ຂໍ້ ມູນ: ພະ ນັກ ງານ ທະ ນາ ຄານ ໂລກ



ມານີ້. ສະ ນັ້ນ, ການພັດທະນາຂະ ແໜງ ທີ່ ບໍ່ ແມ່ນຂະແຫນງຊັບ ພະ ຍາ ກອນ ໃຫ້ ເຂັ້ມ ແຂງ ຈຶ່ງ ສຳ ຄັນຫລາຍ 
ເພື່ອ ສ້າງ ວຽກ ເຮັດງານ ທຳ ທີ່ ພຽງ ພໍ. ຍອ້ນ ວ່າ ຄວາມ ຄືບ ໜ້າ ດາ້ນ ການ ສຶ  ກສາ ໄດຫ້ຼ້າ ຊາ້ ລົງ ໃນ ຊຸມ ປີຜ່ານມາ
ແລະ ທີ່ ຮາ້ຍ ແຮງ ໄປ ຕື່ມ ອີກ ຍອ້ນ ການ ສູນ ເສຍ ຜົນ ການ ຮຽນ ຈາກ ການ ລະ ບາດ ຂອງ ພະ ຍາດ COVID-19 ຈຶ່ງ 
ຈຳ ເປັນ ຕ້ອງ ຍົກ ລະ ດັບ ໝາກ ຜົນດາ້ນ ການ ຮຽນ ເພື່ອ ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ການ ຟື້ນ ຟູ ດາ້ນ ການ ຮຽນ ແລະ ຮັບ ປະ 
ກັນ ວ່າ ຜູ້ ອອກ ແຮງ ງານ ໃນ ອະ ນາ ຄົດ ຈະ ໄດ ້ມ ີທັກ ສະ ສີ ມຕືາມ ຕ້ອງ ການ ແລະ ສົ່ງ ເສີມ ແນວຄິດຄວາມເປັນຜູ້ ປະ 
ກອບ ການ. ເຖງິ ແມ່ນ ວ່າ ອັດ ຕາ ເດັກ ນອ້ຍ ເຕ້ຍກວ່າ ມາດ ຕະ ຖານ ຈະ ຫລຸດ ລົງ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ລະ ຫວ່າງ ປີ 2011 
ເຖງິ 2017, ແຕ່ ບັນ ຫາ ດັ່ງ ກ່າວ ກໍ ຍັງ ແຜ່ຫຼາຍ ແລະ ຫັຼກ ຖານ ໃນ ຫວ່າງ ບໍ່ ດົນ ມາ ນີ້ ສະ ແດງ ໃຫ້ ຮູ້ ວ່າ ບັນ ຫາ ດັ່ງ 
ກ່າວ ອາດ ຮາ້ຍ ແຮງ ຂຶ້ນ ຕັ້ງ ແຕ່ ປີ 2017 ເປັນ ຕົ້ນ ມາ. ການ ເຂົ້າ ເຖງິ ການ ບ ໍລິ ການ ສາ ທາ ລະ ນະ ສຸກ ທີ່ ມ ີຄຸນ ນະ 
ພາບ ຢ່າງ ສະ ເໝີ ພາບ ນັ້ນ ສືບ ຕໍ່ ມ ີຄວາມ ສຳ ຄັນ ເພື່ອ ຮັບ ປະ ກັນ ແຮງ ງານ ທີ່ ມ ີສຸ ຂະ ພາບ ດີ ແລະ ມ ີສະ ມັດ ຕະ 
ພາບ-ສັກ ກະ ຍະ ພາບ. ພື້ນ ຖານ ໂຄ ງ ລ່າງ ການ ເຊື່ອມ ໂຍງ (ປະ ກອບ ດວ້ຍ ການ ຂົນ ສົ່ງ ແລະ ດີ ຈີ ຕອນ ດາ້ນ ຕ່າງໆ) 
ຍັງ ສືບ ຕໍ່ ສຳ ຄັນ ຕໍ່ ການ ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ການ ພັດ ທະ ນາໃນ ແຕ່ ລະ ພື້ນ ທີ່ ຢ່າງ ທົ່ວ ເຖງິ ແລະ ເພື່ອ ຮັບ ປະ ກັນ ການ 
ເຂົ້າ ເຖງິ ຕະຫຼາດ ແລະ ການ ບ ໍລິ ການ ພາກ ລັດ ຢ່າງ ເທົ່າ ທຽມໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍ ສະ ເພາະ ເມື່ອ ເສັ້ນ 
ທາງ ລົດ ໄຟ ລາວ -ຈີນ ນັ້ນ ຈະ ເຂົ້າ ເຖງິ  ທາງ ພາກ ເໜືອ ຂອງ ປະ ເທດ ເທົ່າ ນັ້ນ.
 
ການ ປັບ ປຸງ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ຊັບ ພະ ຍາ ກອນ ທຳ ມະ ຊາດ ແລະ ສະ ມັດ ຕະ ພາບ ການ ຜະ ລິດ ກະ ສິ ກຳ ສູ ງ ຂຶ້ນ 
ແມ່ນ ຖກື ລະ ບຸ ເປັນ ບູ ລິ ມະ ສິດ ສູງ ສຸດ ພາຍ ໃຕ້ ເສັ້ນ ທາງ ການ ຮັກ ສາ ໃຫ້ ຍືນ ຍົງ. ເນື່ອງ ຈາກວ່າ ຊີ ວິດ ການ ເປັນ 
ຢູ່ ຂອງ ກຸ່ມ ຄົນ ທີ່ ທຸກ ຍາກ ທີ່ ສຸດ ແລະ ບອບ ບາງ ທີ່ ສຸດ ນັ້ນ ແມ່ນ ເອື່ອຍອີງ  ຊັບ ພະ ຍາ ກອນ ທຳ ມະ ຊາດ ແລະ ກະ 
ສິ ກຳ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ການ ປັບ ປຸງ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ຊັບ ພະ ຍາ ກອນ ທຳ ມະ ຊາດ ຈຶ່ງ ຍັງ ມ ີຄວາມ ສຳ ຄັນ ເພື່ອ ຮັບ ປະ 
ກັນ ໃຫ້ ມີ ການ ນຳ ໃຊ້ ຊັບ ພະ ຍາ ກອນ ໃນ ທາງທີ່  ຍືນ ຍົງ ຄຽງ ຄູ່ ກັບ  ຜົນ ປະ ໂຫຍດ ຢ່າງ ພຽງ ພໍ ມາ ໃຫ້ ແກ່ ປະ ຊາ  
ກອນ. ກະ ສິ ກຳ ໄດ ້ເປັນ ປັດ ໄຈ ຂັບ ເຄື່ອນຫັຼກໆ ຂອງ ການ ຫລຸດ ຜ່ອນ ຄວາມ ທຸກ ຍາກ. ຂະ ແໜງ ການ ດັ່ງ ກ່າວ ຍັງ 
ເປັນ ສິ່ງ ຮອງຮັບສຳ ລັບ ບັນ ດາ ຄົວ ເຮືອນ ໃນ ໄລ ຍະ ວິ ກດິ ກາ ນ ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ວິ ກດິ ການ COVID-19. ສະ ນັ້ນ ສະ ມັດ 
ຕະ ພາບ ການ ຜະ ລິດ ກະ ສິ ກຳ ແລະ ຄວາມ ທົນ ທານ ຈຶ່ງ ເໝາະ ສົມ  ທີ່ ຈະຈັດ ໃຫ້ ເປັນ ບູ ລິ ມະ ສິດ ສູງ ສຸດ. ການ ຮັບ ມື
ກັບ ຄວາມ ສ່ຽງດາ້ນໄພ ພິ ບັດ ແລະ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາ ກາດ ຈຶ່ງ ນັບ ມື້ ມ ີຄວາມ ສຳ ຄັນຫຼາຍ ຂຶ້ນ ແລະ ຮຽກ 
ຮອ້ງ ໃຫ້ ມ ີຄວາມ ພະ ຍາ ຍາມ ຮ່ວມ ກັນ ເພື່ອ ເຊື່ອມ ສານ ປະ ເດັນ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາ ກາດ ເຂົ້າ ໃນ ນະ ໂຍ ບາຍ ຂອງ 
ຂະ ແໜງ ການ. ການ ປະ ກັນ ສັງ ຄົມ ທີ່ ຄົບ ຖວ້ນ ກະ ທັດ ຮັດ ກໍ ຍັງ ມ ີຄວາມ ຈຳ ເປັນ ເພື່ອ ປົກ ປ້ອງ ປະ ຊາ ຊົນ ຈາກວິ 
ກດິ ການ-ຜົນ ກະ ທົບ ທີ່ ຕາມ ມາ ໄລ ຍະ ຍາວ ຍອ້ນ ການ ລະ ບາດ ຂອງ ພະ ຍາດ, ຄວາມ ບໍ່ ໝັ້ນ ຄົງ ຂອງ ມະ ຫາ ພາກ
ແລະ ວິ ກດິ ການ ທີ່ ຕິດ ພັນ ກັບ ສະ ພາບ ດິນ ຟ້າ ອາ ກາດ ແລະ ສະ ພາບ ອາ ກາດ. ແຕ່ ວ່າ, ຈະ ບໍ່ ເປັນ ວຽກ ງານ ທີ່ 
ງ່າຍ ດາຍ ເລີຍ ຍອ້ນ  ລະ ບົບ ປະ ກັນ ສັງ ຄົມໃນ  ສ ປ ປ ລາວ ຍັ່ງ ອ່ອນ ດອ້ຍ  ແລະ ລະ ດັບ ຄວາມ ສ່ຽງ ທີ່ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ. ດວ້ຍ 
ເຫດ ດັ່ງ ກ່າວ ນັ້ນ ຈຶ່ງ ໄດ ້ຍົກ ລະ ດັບ ຈຸດ ປະ ສົງ ດັ່ງ ກ່າວ  ມາ ເປັນ ບູ ລິ ມະ ສິດ ສູງ ສຸດ ເມື່ອ ສົມ ທຽບ ໃສ່ SCD ຄັ້ງ ກ່ອນ.
 
ການ ປຶກ ສາ ຫາ ລື ຕ່າງໆ ໄດ້ ໃຫ້ ທິດ ທາງ ໃນ ການ ຄັດ ເລືອກ ຂົງ ເຂດ ດ້ານ ນະ ໂຍ ບາຍ ແລະ ຂະ ບວນ ການ 
ຈັດ ບູ ລິ ມະ ສິດ. ຂະ ບວນ ການ ປຶກ ສາ ຫາ ລື ໄດ ້ ຮີບ ໂຮມ ຄວາມ ຄິດ ຄວາມ ເຫັນ ກ່ຽວ ກັບ ສິ່ງ ທີ່ ປ່ຽນ ແປງ ຕັ້ງ ແຕ່ 
SCD ຄັ້ງ ສຸດ ທ້າຍ (ເຊັ່ນ: ຂໍ້ ຈຳ ກັດ ທີ່ ເກດີ ຂຶ້ນ ໃໝ່) ແລະ ຂົງ ເຂດ ນະ ໂຍ ບາຍ ທີ່ ໄດ ້ລະ ບຸ ນັ້ນ ສອດ ຄ່ອງ ບໍ່. ການ 
ປຶກ ສາ ຫາ ລື  ແມ່ນ ໄດ ້ ຈັດຂຶ້ນ 3 ຄັ້ງ ຜ່ານ ການ ປະ ຊຸມ ທາງ ອອນ ລາຍ ເຊິ່ງ ຈັດ ກຸ່ມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ອອກ ເປັນ: (i) ອົງ 
ການ ລັດ ຖະ ບານ ແລະ ສະ ຖາ ບັນ ຄົ້ນ ຄວາ້-ການ ສຶກ ສາ, (ii) ພາກ ເອ ກະ ຊົນ, ແລະ (iii) ອົງ ການ ຈັດ ຕັ້ງ ສັງ ຄົ ມ, 
ພົນ ລະ ເມອືງ ແລະ ຄູ່ ຮ່ວມ ພັດ ທະ ນາ. ພາກ ປຶກ ສາ ຫາ ລື ກັບ ລັດ ຖະ ບານ ແມ່ນ ໄດ ້ມ ີການ ຮັບ ຮອງຫຼາຍ ປະ ເດັນ 
ຂອງ ການ ວິ ເຄາະ ແລະ ຂົງ ເຂດ ນະ ໂຍ ບາຍ ລວມ ທັງ HLOs, ຈຸດ ປະ ສົງ ການ ພັດ ທະ ນາ ແລະ ເສັ້ນ ທາງ ທີ່ 
ໄດ ້ສະ ເໜີ. ກະ ສິ ກຳ, ການ ສຶກ ສາ, ທຸ ລະ ກດິ ຂະ ໜາດ ນອ້ຍ ແລະ ກາງ ແລະ ສິ່ງ ແວດ ລອ້ມ ເປັນ ຂະ ແໜງ ການ  
ບູ ລິ ມະ ສິດ ທີ່ ໄດ ້ຖກື ຍົກ ຂຶ້ນ. ພາກ ປຶກ ສາ ຫາ ລື ກັບ ພາກ ເອ ກະ ຊົນ ໄດ ້ຍົກ ຄຳ ຖາມ ຄົ້ນ ຄວາ້ ເພື່ອ ແກ ້ໄຂ ສິ່ງ ທ້າ ທາຍ 
ຂອງ ເສດ ຖະ ກດິ ມະ ຫາ ພາກ ແລະ ຄວາມ ຕ້ອງ ການ ແຮງ ງານ ທີ່ ມ ີທັກ ສະ ສີ ມ ືແຮງ ງານ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ເຊິ່ງ ທັງ ໝົດ 
ແມ່ນ ໄດ ້ລວມ ເຂົ້າ ໃນ SCD ສະ ບັບ ນີ້. ໃນ ພາກ ປຶກ ສາ ຫາ ລືຄັ້ງ ສຸດ ທ້າຍ, ບັນ ຫ າ ທີ່ ຖກື ຍົກ ຂຶ້ນຫຼາຍ ຄັ້ງ ແລະ
ໄດລົ້ງໃນຫນາ້ຂ່າວຂອງທະນາຄານໂລກ ແມ່ນການ ຂາດ ການ ເຂົ້າ ເຖງິ ເງນິ ກູ້ ສຳ ລັບ ຊາວ ກະ ສິ ກອນ ຂະ ໜາດ 
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ນອ້ຍ ເຊິ່ງ SCD ຄັ້ງ ນີ້ ໄດ ້ເນັ້ນ ໜັກ ໃຫ້ ເປັນ ບັນ ຫາສຳຄັນທີ່ ຕ້ອງ ໄດ ້ແກ ້ໄຂ ເພື່ອ ໃຫ້ ບັນ ລຸ ຈຸດ ປະ ສົງ   ໃນ ການເພີ່ມ 
ສະ ມັດ ຕະ ພາບ ການ ຜະ ລິດ ກະ ສິ ກຳ.
 
SCD ຄັ້ງ ນີ້ ໄດ້ ທົບ ທວນ ຄືນ ຊ່ອງ ຫວ່າງ ດ້ານ ຂໍ ມູນ ໃນ SCD ປີ 2017, ໂດຍ ໃນ ນີ້ໄດ້ເຫັນເຖງິ ການ ປັບ ປຸງ ບາງ 
ດ້ານ ແຕ່ ກໍ ຍັງ ຄົງ ມີ ສິ່ງ ທ້າ ທາຍ ທີ່ຍັງຄົງຄ້າງຫລາຍດ້ານ. ເນື້ອ ໃນ ການ ວິ ເຄາະ ຂອງ SCD ສ່ວນ ໜຶ່ ງ ແມ່ນ ຂຶ້ນກັບ 
ຂໍ້ ມູນທີ່ ມ.ີ ບົດ SCD ສະບັບນີ້ໄດປ້ະເມນີຄືນ  ຊ່ອງ ຫວ່າງ ດາ້ນ ຂໍ້ ມູນທີ່ໄດຍົ້ກຂຶ້ນໃນບົດເທື່ອກ່ອນ. ສະ ນັ້ນ  
ຊ່ອງ ຫວ່າງ ດາ້ນ ຄວາມ ຮູ້ ເກົ່າທີ່ຍັງບໍ່ທັນມຕີຳຕອບ ແລະ ໃໝ່ ໄດຖ້ກືບັນທຶກໄວ ້ໃນ ໄລ ຍະ ການ ກະ ກຽມ SCD 
ສະ ບັບ ນີ້.
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This Systematic Country Diagnostic (SCD) updates the analytical work of the 2017 SCD in 
the light of new evidence. In 2017, the World Bank Group (WBG) published the first SCD for the 
Lao PDR, which comprehensively assessed the binding constraints to economic growth, inclusion, 
and sustainability. This SCD uses recent evidence to describe developments since 2017, revisit 
the previous pathways and priorities for achieving the twin goals of ending extreme poverty and 
boosting shared prosperity, and update knowledge and data gaps. It identifies the most pressing 
development challenges supported by new data and analytical work and emerging opportunities.
 
Recent evidence suggests that poverty has been reduced but income inequality is increasing. 
The economy continued to grow strongly between 2017 and 2019 at an average of 6.2 percent 
per year, albeit at a slower pace than in the preceding three years. Economic growth declined 
dramatically to 0.5 percent in 2020 owing to the COVID-19 pandemic. The national poverty rate 
fell from 24.6 percent in 2012 to 18.3 percent in 2018. The standard of living has also improved, 
with notable gains in access to basic services, education, and health outcomes. However, poverty 
remains high compared to regional peers and is concentrated among subsistence farmers and 
minority ethno-linguistic groups. Inequality continues to rise as rapid growth has been jobless. The 
Gini index increased from 36.0 to 38.8 between 2012 and 2018, and the shared prosperity premium 
was negative (consumption per capita among the bottom 40 percent grew by 1.9 percent per year 
compared to 3.3 percent for the total population).

While significant development progress has been achieved, several challenges have become 
more prominent since 2017 and amplified by the COVID-19 pandemic. Key risks identified in the 
2017 SCD to macroeconomic stability, the inclusiveness of growth, and environmental degradation 
have materialized. Macroeconomic vulnerabilities have intensified, especially owing to an 
unsustainable public debt burden constraining fiscal space, exerting pressure on the exchange rate, 
and jeopardizing banking sector stability. While economic growth had been strong before COVID-19, 
recent evidence shows it was mostly jobless. Environmental concerns and vulnerability to shocks 
have also escalated due to intensifying climate-related risks and environmental degradation 
caused by both natural and human factors. These challenges, which have been exacerbated by the 
impacts of COVID-19, undermine sustained, inclusive, and resilient economic growth.
 
High public debt levels are fueling macroeconomic instability and threatening development 
prospects. Laos is facing both liquidity and solvency challenges owing to a high debt burden, poor 
revenue collection, limited financing options, and low foreign currency reserves, which have edged 
the country toward sovereign debt distress. Public and publicly guaranteed debt was estimated at 
89 percent of GDP in 2021, one of the highest in the region. High debt service obligations contributed 
to a rapid exchange rate depreciation in 2021, which has compounded the external debt burden. 
Public debt challenges exacerbate existing financial sector weaknesses, partly through the exposure 
of state-owned banks to government debt. Rising debt service obligations are crowding out social 
spending. Public spending on health and education is estimated to have declined from 4.4 to 3.1 
percent of GDP between 2016 and 2021, likely undermining service delivery. With revenue steadily 
declining over the years, an expenditure-driven fiscal consolidation, coupled with growing interest 
payments, has squeezed the fiscal space available for critical development expenditures, including 
health and education. Hence, there is a need to balance debt management and fiscal consolidation 
with critical public spending for long-term economic growth.
 
The current growth model is showing its limitations, particularly through its inability to 
support job creation. While GDP growth averaged about 7 percent between 2003–2019, it had been 
decelerating before COVID-19 and steadily declined from 8 percent in 2013 to 5.5 percent in 2019. 
This trend exposes the limitations of a growth pattern that has been capital-intensive, resource-
driven, and debt-fueled. The emerging domestic private sector has been hampered by an 
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unfavorable business environment, particularly through a lack of competition and transparency. The 
financial sector is dominated by state-owned banks, and there has been limited credit flow to the 
private sector, partly because large government financing needs are crowding out credit to the private 
sector. Economic growth has been jobless and unemployment rose from 4.1 to 15.7 percent during 
2012–2018 while inequality increased. Migration has increased during the last decade with a sharp 
rise from 2015 onward, with a high incidence of migration observed in provinces where non-farm 
employment declined significantly. Remittances helped partially make up for lost non-farm income. 
Looking forward, a more inclusive growth pattern is required to improve development outcomes.
 
The depletion of natural capital stocks and high vulnerability to shocks raises sustainability 
concerns. Economic growth has relied on natural resources, particularly through mining, 
hydropower generation, and agricultural activities. This has resulted in natural resource depletion 
and environmental degradation while also contributing to social tensions. The Mekong River fell to 
record low levels in 2020 due to reduced rainfall and the operation of hydropower dams. In 2018, the 
collapse of a hydropower dam in Attapeu Province caused the worst flooding in decades, displacing 
over 6,000 people. In addition to natural disasters, development progress is highly vulnerable to 
health shocks (e.g., global pandemics) and economic shocks (e.g., commodity price fluctuations 
and exchange rate depreciation). A more sustainable, greener, and resilient growth model is needed 
to consolidate development gains.
 
COVID-19 brought unprecedented and cascading shocks with a profound impact on households 
and firms. While COVID-19 was declared a health crisis, its impact has been experienced in multiple 
dimensions. Laos has been largely successful in containing the spread of the virus, yet the pandemic 
and response measures have affected households and firms, especially vulnerable groups. The 
pandemic has caused major disruptions to business operations with SMEs having disproportionately 
suffered. It has also worsened pre-existing structural problems in the domestic labor market with 
the unemployment rate estimated to have increased to 23.4 in 2020 amid the pandemic. An influx 
of returning migrant workers resulted in the loss of remittances. Supply chain disruptions and 
exchange rate depreciation drove up prices. Income shocks induced by COVID-19 and rising living 
costs have hurt vulnerable households. The pandemic has also exposed weaknesses in the health, 
education, and social protection systems. Informal workers were insufficiently protected by COVID-
induced job losses, while learning loss was greater among disadvantaged students. Limited fiscal 
space has constrained the government’s capacity to deliver a fiscal stimulus to protect households 
and firms from the impacts of COVID-19. Looking forward, policies to improve human capital and 
promote private-sector job creation need to consider the damage induced by COVID-19, especially 
regarding vulnerable groups.
 
The regional context plays a key role in shaping opportunities for trade, investment, and 
migration. Trade has grown considerably over the past decade. Thailand, China, and Vietnam are the 
largest destination markets, mainly receiving commodity exports. Electricity exports to Thailand are 
growing in importance. Foreign direct investment has also grown over the last decade, particularly 
in hydropower, transport, and mining. China, Thailand, Vietnam, and Japan are the largest sources 
of foreign direct investment (FDI), with China accounting for a significant share. The Laos-China 
railway represents an important investment in regional connective infrastructure, although there 
are others linking the domestic market to Thailand (power transmission) and Vietnam (planned 
Vientiane-Hanoi Expressway and Vung Ang Port). A significant portion of these investments has 
been backed by large loans (sometimes publicly guaranteed), particularly from Chinese banks. 
There was also large-scale migration to Thailand before the COVID-19 pandemic that supported 
workers’ remittances. The Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), which became 
effective in January 2022, offers opportunities to deepen regional integration. Increased regional 
integration, cooperation, and coordination will be necessary to leverage emerging opportunities.

This SCD presents three pathways that address the most pressing development challenges facing 
Laos in the context of fostering an inclusive, sustainable and resilient recovery from COVID-19. 
Recent evidence suggests there have been improvements in socioeconomic outcomes, such as 
rising average income levels and poverty reduction. However, there remain significant constraints 
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to inclusive, resilient, and sustainable development. In particular, three challenges have become 
more salient since 2017: (i) increasing macroeconomic instability; (ii) jobless growth with rising 
inequality; and (iii) growing vulnerability to climate change, environmental degradation, and 
shocks (e.g., economic, health, and natural). Meanwhile, governance and institutional weaknesses 
remain as pertinent as they were about five years ago. The three pathways identified in this SCD 
are critical for promoting inclusive, resilient, and sustainable growth (Figure E.1). The Stabilize 
pathway is a precondition for accelerating economic growth and protecting people’s well-being; 
the Share pathway is crucial for enhancing inclusion and social cohesion; and the Sustain pathway 
is essential for strengthening economic, social, and environmental resilience. The cross-cutting 
theme outlines the institutional strengthening and governance practices needed for the effective 
implementation of the three pathways.

The Stabilize pathway emphasizes the urgency of restoring macroeconomic stability. 
Macroeconomic instability has become a critical concern hampering progress toward poverty 
reduction and shared prosperity by threatening living standards through high inflation, economic 
recessions, and reductions in social spending. Unsustainable public debt levels, limited fiscal 
space, declining reserve buffers, and growing financial sector risks are all challenges that have 
been exacerbated by the COVID-19 pandemic and underscore the need for urgent reforms. 
Securing macroeconomic stability will require measures to address macro-financial risks, such 
as: (i) improving debt transparency and management, through improved debt reporting, limits 
on non-concessional borrowing, and debt restructuring; (ii) creating fiscal space, predominately 
by enhancing domestic resource mobilization; and (iii) undertaking key financial sector reforms, 
including strengthened prudential regulation and supervision. Structural reforms will also be 
needed to support the economic recovery, especially in the non-resource sector amid heightened 
global risks and uncertainty.

The Share pathway highlights the need for a more inclusive growth process, which could 
deliver stronger benefits for the poor and the most vulnerable. Fostering inclusive growth will 
require improving the labor incomes of vulnerable households. This will entail building human 
capital and creating more and better employment opportunities. Human capital is the main asset of 
the population, especially for the poor and vulnerable who generally lack access to financial assets. 
While education leads to higher productivity and wages, returns to human capital are expected to 
be higher for healthy workers. Investing in quality education and health care services to provide 
equitable access for all will help reverse human capital losses caused by COVID-19 and thus lay the 

Figure E.1: SCD framework
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foundation for inclusive growth. Job creation connects growth to economic inclusion since for 
many households the labor market is the primary means of participating in and benefiting from 
economic growth. Most Lao workers are trapped in low-paid, low-quality jobs as self-employed 
workers or unpaid family workers, especially in agriculture. To escape from poverty, the poor need 
productive jobs that lead to higher incomes. Strong employment creation will require measures 
to improve the business environment, connective infrastructure, and a well-functioning labor 
market, particularly to leverage the potential of regional integration. A predictable business 
environment, critical regulatory reforms, and a stable and inclusive financial sector are essential 
to creating an enabling environment for the competitive and job-creating private sector. In the 
short run, workers and firms need support to help them recover from COVID-19 losses and equip 
them with the knowledge and skills needed in the post-COVID world. Owing to significant gender 
gaps in Laos, especially in the areas of maternal and reproductive health and labor market 
participation, closing the gender gaps is a component of this pathway.

The Sustain pathway envisages the promotion of green growth and improved resilience to 
shocks. Green and sustainable development will require better institutions and processes to 
sustainably manage natural resources and enhance action on climate change. There is also a 
need to sustain a clean, stable, and affordable energy mix. To safeguard household livelihoods 
against intensifying disaster risks and external shocks, measures need to be taken to mitigate 
the risks posed by environmental disasters and improve agricultural productivity and resilience. 
At the same time, an adaptive social protection system and an inclusive financial system are 
essential for protecting livelihoods against intensifying shocks. COVID-19 is a case in point.

The cross-cutting theme aims to ensure that governance arrangements and institutions 
support policy implementation. Good governance and institutions are critical to support 
macroeconomic stability, private sector development, public service delivery, and natural 
resource management. Hence, strengthening governance and institutions is a critical cross-
cutting challenge that affects progress in each of the three pathways presented above. 
Macroeconomic stability (Stabilize) is hampered by weak institutions, systems, and processes. 
Lack of internal controls, unclear legal frameworks, poor rule enforcement, and lack of checks 
and balances lead to a sub-optimal allocation and management of public resources. Inclusive 
growth (Share) ought to be underpinned by accountability, whereby stakeholders have a stronger 
voice and are involved in decision making, and the rights of citizens and firms are protected by 
an independent judiciary. Strong legal and market institutions are needed to support the role of 
the private sector in promoting job creation, competitiveness, and productivity growth. Curbing 
corruption contributes to a more accountable public sector. A more sustainable growth model 
(Sustain) requires robust management of natural resources, which requires better enforcement 
of rules, coordination among institutions, and increased stakeholder involvement. Finally, 
improving institutional quality and the efficiency of public service delivery is key to achieving 
progress in all identified priority areas.

A reassessment of the challenges and opportunities facing Laos led to the identification of 
three High-Level Outcomes (HLO) and sixteen development objectives. This SCD reevaluated 
the main constraints to ending extreme poverty and boosting shared prosperity in Laos. 
Sustainable debt levels, increased fiscal space, and a stable financial sector are essential to ensure 
that living standards are protected from macroeconomic risks such as high inflation, economic 
recessions, and reductions in social spending (HLO-1) (Figure E.2). A dynamic private sector and 
improved connective infrastructure are crucial to boosting job creation, while a well-functioning 
labor market, reduced stunting, enhanced learning outcomes, and equitable access to quality 
health services are all critical to enabling access to job opportunities. Progress in these areas 
will contribute to improving labor incomes of vulnerable households (HLO-2). Finally, improved 
management of natural resources, action on climate change, and well-managed urbanization 
can support green growth, while comprehensive social protection, improved financial inclusion, 
and improved agricultural productivity would support resilient livelihoods. These would in turn 
increase human resilience to shocks (HLO-3). Given the importance of the cross-cutting theme, a 
specific development objective was identified: strengthened governance and institutions. 
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Development objectives were prioritized in line with new evidence, providing insights that 
can inform the formulation of the upcoming Country Partnership Framework (CPF). This SCD 
highlights several development objectives pertinent to achieving the World Bank Group’s (WBG) twin 
goals but there is a need to prioritize them. This SCD revisited the prioritization exercise undertaken in 
the 2017 SCD and updated it based on new evidence and the evolving country context. Three criteria 
were used to update priorities. First, preference was given to objectives with a significant impact on 
poverty and inequality. This criterion was given the highest importance. Second, areas that create 
strong complementarities across different dimensions or are a precondition for the achievement of 
other objectives were given more weight. Last, the time horizon of their impact is also an important 
factor when prioritizing by balancing actions with short-term impacts and actions whose impacts 
emerge over time. Feasibility is not a criterion used for prioritization since an assessment of the 
political viability and implementation capacity should be undertaken at the CPF stage.

Figure E.2: SCD framework and objectives

Sustainable debt levels and increased fiscal space were identified as top priorities under the 
Stabilize pathway as they require immediate attention. Debt sustainability has become a more 
pressing concern since 2017, with a growing debt burden severely threatening macroeconomic 
stability and eroding fiscal space for development spending. Left unchecked, macroeconomic 
instability can significantly affect the purchasing power of households through a depreciating 
exchange rate and higher inflation. During COVID-19, more than half of the surveyed households 
considered inflation the most important issue confronting their community, and inflation is the issue 
that citizens believe the government should address first. By constraining fiscal space and deterring 
private sector investment, macroeconomic instability also harms long-term growth and job creation. 
Increased fiscal space is a top priority, as tax collection is faltering when stronger investments in 

Source: World Bank staff. 
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human capital are crucial. Limited fiscal space has constrained the government’s ability to expand 
spending on education, health and social protection, even in the time of COVID-19, leaving many 
people at risk of falling into poverty. 

Top  High Medium
Sustainable debt levels Stable financial sector Well-functioning labor market 
Increased fiscal space Improved connective 

infrastructure
Well-managed urbanization 

Dynamic private sector Reduced stunting Improved financial inclusion 
Enhanced learning outcomes Equitable access to quality 

health services
Improved management of 
natural resources

Action on disaster risk and 
climate change

Increased agricultural 
productivity

Comprehensive social 
protection

Strengthened governance and institutions

 Source: World Bank staff. 

Table E.1: Prioritization

A dynamic private sector and enhanced learning outcomes were identified as top priorities 
under the Share pathway owing to the importance of reversing the trend of jobless growth. 
Recent evidence confirms that much of the recent growth experience has been jobless, a phenomenon 
not documented in the 2017 SCD and which has been worsened by COVID-19. Jobless growth has 
slowed poverty reduction and increased inequality in recent years. Therefore, a more dynamic 
domestic non-resource private sector is crucial to generating sufficient good job opportunities. Given 
that progress in education has slowed in recent years aggravated by learning loss from COVID-19, 
enhanced learning outcomes are needed to support learning recovery and ensure that prospective 
workers have the required skills and boost entrepreneurship. Although stunting significantly 
declined between 2011 and 2017, it remains prevalent and recent evidence shows that the situation 
might have worsened since 2017. Equitable access to quality health services continues to be vital 
to ensure healthy and productive workers, and to effectively respond to the pandemic. Connective 
infrastructure (comprising both transport and digital dimensions) remains important to supporting 
spatial development and to ensuring equal access to markets and public services, especially given 
that the new Laos-China railway will only reach the northern part of the country.

Improved management of natural resources and enhanced agricultural productivity were 
identified as top priorities under the Sustain pathway. Given that the livelihoods of most poor 
and vulnerable groups rely heavily on natural resources and agriculture, improving the management 
of natural resources remains critical to ensuring that resources are used in a sustainable manner 
while delivering adequate benefits to the population. Agriculture has been the main driver of poverty 
reduction. The sector also acts as a buffer for households during crises such as COVID-19. Improving 
agricultural productivity and resilience thus warrants top priority. Action on disaster risk and climate 
change is increasingly important and requires joint efforts to mainstream climate change into sectoral 
policies. Comprehensive social protection is also needed to safeguard people against cascading 
shocks stemming from pandemics, macro instability and climate and weather-related disasters. 
However, it is not an easy task given the weak social protection system in Laos and the increase in risk 
levels is why the objective has been elevated to a high priority when compared to the previous SCD.

Consultations informed the selection of policy areas and the prioritization process. The 
consultation process solicited views on what has changed since the last SCD (e.g., emerging 
constraints) and whether the policy areas identified were relevant. External consultations engaged 
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a broad group of stakeholders through three virtual sessions that grouped: (i) government agencies 
and academics, (ii) the private sector, and (iii) civil society, citizens, and development partners. The 
government session offered many endorsements of the analyses and policy areas, including the 
proposed HLOs, development objectives, and pathways. Agriculture, education, small and medium 
businesses, and the environment were cited as priority sectors. The private sector session featured 
searching questions on how to address key macroeconomic challenges and the need for a more 
skilled workforce, all of which are highlighted in this SCD. At the final session, a theme raised several 
times and very often in messages through the World Bank’s public channels, is the lack of access to 
credit for small-scale farmers, which this SCD emphasizes as a critical issue that needs to be tackled 
for achieving the development objective of increasing agricultural productivity.

This SCD revisited the data gaps identified in the 2017 SCD, noting some improvements but 
also some persistent challenges. The analytical content of SCDs depends partly on the availability 
of data and other information. The 2017 SCD identified several data gaps that have been reassessed. 
Hence, some recurrent and new knowledge gaps were identified during the preparation of this SCD.
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