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ຄາສະແດງຄວາມຂອບໃຈ
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໃນນາມຕາງໜ້າລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຂສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ
ຢ່າງຈິງໃຈ ມາຍັງບັນດາທ່ານທີີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນ ອັນສາຄັນເຂົົ້າໃນການຄົົ້ນຄ້ວາ ແລະ ສ້າງຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງ
ສັງຄົມແຫ່ງຊາດສະບັບນີົ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງຄະນະຮັບຜິດຊອບການສ້າງຮ່າງຍຸດທະສາດ
ສະບັບນີົ້ ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນຫົວໜ້າຂອງທ່ານ ນາງ ໃບຄາ ຂັດທິຍະ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ທ່ານ ປອ. ຢ່າງກູ້ ຢາງລືໄຊ ຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ກະຊວງແຮງ
ງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໃນນາມຫົວໜ້າກອງເລຂາຄະນະຮັບຜິດຊອບສ້າງຮ່າງຍຸດທະສາດ ລວມທັງບັນດາ
ທ່ານໃນຄະນະຮັບຜິດຊອບ ທີີ່ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າມາຈາກຫ້ອງວ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ກະຊວງສຶກສາທິການ
ແລະ ກິລາ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງພາຍໃນ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້, ກະຊວງການເງິນ, ກາມາທິການວັດທະນະທາສັງຄົມ
ສະພາແຫ່ງຊາດ, ສູນກາງກາມະບານລາວ, ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສະຫະກາແຫ່ງຊາດລາວ, ຫ້ອງການກອງທຶນປະກັນ
ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ຫ້ອງການກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ ແລະ ພາກສ່ວນອືີ່ນ ຊຶີ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຍຸດທະສາດ
ການປົກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດສະບັບນີົ້ ໄດ້ຮັບຜົນສາເລັດ ເປັນຢ່າງດີ ໂດຍໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ຕາມ
ດາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 224/ນຍ, ລົງວັນທີ 01 ເມສາ 2020 ຊຶີ່ງຈະໄດ້ນຳໃຊ້ເຂົົ້າໃນການຈັດຕັົ້ງ
ປະຕິບັດໃຫ້ເຊືີ່ອມໂຍງກັບແຜນພັດທະນາຂອງຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຢ່າງກ້ວາງຂວາງ.
ຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດສະບັບນີົ້ ຍັງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານວິຊາການຈາກທ່ານ ນູໂນ ຄູຮານ
, ຊ່ຽວຊານອາວຸໂສວຽກປົກປ້ອງສັງຄົມຂອງອົງການແຮງງານສາກົນ ແລະ ທ່ານ ນາງ ເຂັມພອນ ເຜົີ່າຄຳແກ້ວ ຜູ້ປະສານ
ງານອົງການແຮງງານສາກົນ ປະຈາ ສປປ ລາວ, ທ່ານ ໂຮເຊ ອາກູນ ຊ່ຽວຊານທີີ່ປຶກສາ ທີີ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ
ດ້ານແນວຄວາມຄິດ ແລະ ຫັກວິຊາການຕ່າງໆ ໃນການດາເນີນການຄົົ້ນຄ້ວາ, ປຶກສາຫາລື ແລະ ສ້າງຍຸດທະສາດສະບັບ
ນີົ້ ລວມທັງທ່ານ ແອນເດຣຍ ບູນເກດສເທບ ຊ່ຽວຊານຄິດໄລ່ ແລະ ການສຶກສາຕົົ້ນທຶນໃນການໃຫ້ການອຸດໜູນຕ່າງໆ
ທ່ານ ຈອນ ຄຣ ເຮັນນິຄັອດ ອາດີດຊ່ຽວຊານຂອງໂຄງການອົງການແຮງງານສາກົນ ທີີ່ໄດ້ປະກອບຂົ້ມູນຕ່າງໆ ແລະ ໃຫ້
ຄາເຫັນ ອັນສາຄັນ ໃນການສ້າງຍຸດທະສາດສະບັບນີົ້.
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດການສັງຄົມ ໃນນາມຕາງໜ້າລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາ
ຍັງບັນດາອົງການເຄືອຂ່າຍ ສປຊ ປະຈາ ສປປ ລາວ ເປັນຕົນ
ົ້ ຫ້ອງການປະສານງານຂອງຜູ້ປະສານງານອົງການເຄືອຂ່າຍ
ສປຊ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພືີ່ອເດັກ, ອົງການອະນາໄມໂລກ, ອົງການກອງທຶນປະຊາກອນສະຫະປະຊາຊາດ,
ອົງການອາຫານໂລກ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພືີ່ອການພັດທະນາ ລວມທັງສະຖານທູດອົສຕຣາລີ ປະຈາລາວ,
ຫ້ອງການສະຫະພັນເອີຣົບປະຈາລາວ, ອົງການສາກົນເພືີ່ອຜູ້ພິການ, ອົງການສາກົນເພືີ່ອຜູ້ອາຍຸສູງ, ຫ້ອງການກອງທຶນ
ສາກົນ, ອົງການອັອສຟາມສາກົນ, ບັນດາອົງການຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ອົງການທາງສັງຄົມອືີ່ນໆ ທີີ່ໄດ້ໃຫ້ການຮ່ວມ
ມືໃນການສະໜັບສະໜູນດ້ານແຫີ່ງທຶນ ແລະ ເຕັກນິກວິຊາການເຂົົ້າໃນການສ້າງຍຸດທະສາດສະບັບນີົ້.
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ການອະທິບາຍຄາສັບ
ການປົກປ້ອງສັງຄົມ ໝາຍເຖີງ ນະໂຍບາຍ ແລະ ໂຄງການທີີ່ອອກແບບເພືີ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ປ້ອງກັນບີ່
ໃຫ້ເກີດຄວາມທຸກຍາກ, ຄວາມດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ການຖືກຈາແນກຈາກສັງຄົມ ໃນຕະຫອດໄລຍະຮອບວຽນການ
ດາລົງຊີວິດ. ລະບົບການປົກປ້ອງສັງຄົມ ເປັນການແກ້ໄຂຂົງເຂດນະໂຍບາຍທັງໝົດເຫົີ່ານີົ້ ໂດຍການປະສົມປະສານ
ລະບົບປົກປ້ອງສັງຄົມແບບປະກອບທຶນສົມທົບ (ລະບົບປະກັນສັງຄົມ ແລະ ລະບົບປະກັນສຸຂະພາບ) ແລະ ລະບົບ
ອຸດ ໜູນແບບບີ່ປະກອບທຶນສົມທົບ (ລະບົບສະຫວັດດີການສັງຄົມ) ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກງົບປະມານຂອງ
ລັດ.
ການປົກປ້ອງສັງຄົມຂັນ
ົ້ ພືນ
ົ້ ຖານ ໝາຍເຖິງ ການຄົ້າປະກັນສັງຄົມຂັົ້ນພືົ້ນຖານໃນລະດັບຊາດ ເພືີ່ອຮັບປະກັນ ໄລຍະວົງ
ຈອນຊີວິດຂອງບຸກຄົນ ຂັົ້ນພືົ້ນຖານ ທີີ່ຕ້ອງການເຂົົ້າເຖິງການປິີ່ນປົວສຸຂະພາບທີີ່ຈາເປັນ ແລະ ການມີລາຍຮັບທີີ່ຄົ້າ
ປະກັນຂັົ້ນພືົ້ນຖານ ເພືີ່ອໃຫ້ສາມາດເຂົົ້າເຖິງສິນຄ້າ ແລະ ການບລິການພຽງພ ຕາມທີີ່ການົດເປັນຖານການປົກປ້ອງ
ສັງຄົມໃນລະດັບຊາດ.
ການປະກັນສັງຄົມ ໝາຍເຖີງ ການຮັບປະກັນໃຫ້ຜູ້ປະກັນຕົນ ແລະ ສະມາຊີກຄອບຄົວໄດ້ຮັບການອຸດໜູນຈາກ
ກອງທືນປະກັນສັງຄົມ ເພືີ່ອຄົ້າປະກັນ ການດາລົງຊີວິດ ຂັົ້ນພືົ້ນຖານ ເມືີ່ອມີການປີີ່ນປົວສຸຂະພາບ, ເກີດອຸປະຕິເຫດ
ແຮງງານ ຫື ພະຍາດອາຊີບ, ອອກລູກ, ປ່ວຍການ, ເສຍກາລັງແຮງງານ, ບານານ, ເສຍຊີວິດ, ອຸດໜູນສະມາຊີກ
ຄອບຄົວ ແລະ ວ່າງງານ ຕາມເງືີ່ອນໄຂທີີ່ໄດ້ການົດໄວ້ແຕ່ລະກລະນີ ໂດຍແມ່ນລະບົບປະກອບທຶນສົມທົບຈາກຜູ້ໃຊ້
ແຮງງານ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານ.
ການປະກັນສຸຂະພາບ ໝາຍເຖິງ ການຮັບປະກັນໃຫ້ຜູ້ເປັນສະມາຊີກໄດ້ເຂົົ້າເຖິງການບລິການປິີ່ນປົວສຸຂະພາບ ໂດຍນາ
ໃຊ້ທຶນສົມທົບທີີ່ໄດ້ຈ່າຍລ່ວງໜ້າ ແລະ ງົບປະມານສົມທົບຂອງລັດ.
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໝາຍເຖີງ ລະບົບການບລິການສັງຄົມ ເພືີ່ອປ້ອງກັນ, ແກ້ໄຂບັນຫາສັງຄົມ ແລະ ການພັດທະນາ
ສັງຄົມ ລວມທັງການສົີ່ງເສີມຄວາມໜັົ້ນຄົງທາງສັງຄົມ ເພືີ່ອໃຫ້ປະຊາຊົນດາລົງຊີວິດໃນສັງຄົມ ຕາມລະດັບມາດຕະ
ຖານ ໂດຍຕອບສະໜອງການບລິການຕາມຄວາມຕ້ອງການຂັົ້ນພືົ້ນຖານຂອງປະຊາຊົນ ໃຫ້ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຄຸນ
ນະພາບຊີວິດ ຢ່າງທົີ່ວເຖີງ ແລະ ເປັນທາ ລວມທັງດ້ານການສືກສາທີີ່ດີ, ການມີສຸຂະພາບດີ, ການມີທີີ່ຢູ່ອາໃສ, ການມີ
ວຽກເຮັດງານທາ, ການມີລາຍໄດ້, ມີສະຫວັດດີການດ້ານແຮງງານ ແລະ ການມີຄວາມໝັົ້ນຄົງທາງສັງຄົມ.
ການອຸດໜູນແບບບປ
ີ່ ະກອບທຶນສົມທົບ ໝາຍເຖິງ ການອຸດໜູນທີຊ
ີ່ ່ວຍເຫືອຜູ້ໄດ້ຮັບການອຸດໜູນ ໂດຍທີີ່ບີ່ຕ້ອງ
ປະກອບທຶນສົມທົບ.
ການການົດເປົາົ້ ໝາຍ ໝາຍເຖິງ ການຄັດເລືອກເອົາເປົົ້າໝາຍທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພືີ່ອພິຈາລະນາໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືອ ຫື ການອຸດ
ໜູນໃດໜຶີ່ງ ຕາມເງືີ່ອນໄຂ ທີີ່ໄດ້ການົດໄວ້.
ກຸມ
່ ດ້ອຍໂອກາດ ໝາຍເຖິງ ກຸ່ມທີີ່ມີຄວາມສ່ຽງສະເພາະຈາກໄພຂົີ່ມຂູ່ດ້ານສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ, ການເມືອງ ຫື ອືີ່ນໆ.
ການປົກຄຸມ ໝາຍເຖິງ ການເຂົົ້າເຖິງການບລິການປົກປ້ອງສັງຄົມຂອງປະຊາຊົນ ຕາມກຸ່ມເປົົ້າໝາຍຕ່າງໆ.
ອັດຕາການປົກຄຸມ ໝາຍເຖິງການວັດແທກລະດັບການເຂົົ້າເຖິງການປົກປ້ອງສັງຄົມຂອງປະຊາຊົນ ຕາມກຸ່ມເປົົ້າໝາຍ
ແລະ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນວັດແທກໂດຍອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງຜູ້ທີີ່ຖືກປົກຄຸມສົມທຽບໃສ່ກັບຈານວນຜູ້ມີເງືີ່ອນໄຂ.
ການອຸດໜູນແບບທຸກທົີ່ວໜ້າ ໝາຍເຖິງ ລະບົບການເຂົົ້າເຖິງການອຸດໜູນ ແລະ ການບລິການ ທີີ່ປະຕິບັດຕີ່ປະຊາຊົນ
ທຸກຄົນພາຍໃນປະເທດ.
ເສັນ
ົ້ ແບ່ງຄວາມທຸກຍາກ ໝາຍເຖິງ ລະດັບລາຍຮັບໃດໜຶີ່ງ ທີີ່ຖືວ່າເປັນພືົ້ນຖານພຽງພ ເພືີ່ອໃຫ້ຄອບຄົວສາມາດເຂົົ້າເຖິງ
ອາຫານ, ທີີ່ພັກອາໃສ, ເຄືີ່ອງນຸ່ງຫົີ່ມ ແລະ ຢາປົວພະຍາດ.
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ຄວາມທຸກຍາກ ໝາຍເຖີງ ການຂາດປັດໃຈພືົ້ນຖານໃນການດາລົງຊີວິດປະຈາວັນ ເປັນຕົົ້ນ ຂາດເຂີນສະບຽງອາຫານທີີ່
ບີ່ສາມາດສະໜອງພະລັງງານ 2100 ກິໂລກາລລີຕີ່ຄົນຕີ່ມືົ້, ຂາດເຂີນເຄືີ່ອງນຸ່ງຫົີ່ມທີີ່ຈາເປັນ, ບີ່ມີທີີ່ຢູ່ອາໄສຖາວອນ, ບີ່
ສາມາດໃຊ້ຈ່າຍໃນການປີີ່ນປົວເວລາເຈັບເປັນພືົ້ນຖານ, ບີ່ສາມາດໃຊ້ຈ່າຍເຂົົ້າໃນການສືກສາຂັົ້ນພືົ້ນຖານ, ບີ່ມີເງືີ່ອນໄຂ
ເຂົົ້າເຖີງຕາໜ່າງການບລິການດ້ານພືົ້ນຖານໂຄງລ່າງທີີ່ຈາເປັນຂອງສັງຄົມ.
ມາດຕະຖານພັດທະນາ ໝາຍເຖີງ ການການົດບັນດາເງືີ່ອນໄຂທີີ່ມີລັກສະນະຮອບດ້ານ ເພືີ່ອວັດແທກຜົນສາເລັດໃນ
ການສ້ າ ງຄອບຄົ ວ, ບ້ າ ນພັ ດ ທະນາ, ບ້ າ ນໃຫຍ່ ເ ປັນ ຕົວ ເມື ອງໃນຊົ ນນະບົດ ແລະ ເມື ອ ງເຂັ ົ້ ມ ແຂງຮອບດ້າ ນໃຫ້
ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງປະເທດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
ຜູ້ທຸກຍາກ ໝາຍເຖີງ ບຸກຄົນທີີ່ມີລາຍຮັບສະເລ່ຍຄິດໄລ່ເປັນເງີນກີບ ຕີ່າກວ່າ 192.000 ກີບຕີ່ເດືອນ.
ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ໝາຍເຖີງ ຜູ້ທີີ່ຂາດເງືີ່ອນໄຂໃນການເຂົົ້າເຖີງການບ ລິການດ້ານສືກສາ, ຝືກວິຊາຊີບ, ສີມືແຮງງານ,
ວຽກເຮັດງານທາ, ການປີີ່ນປົວສຸຂະພາບ, ການໃຫ້ຄາປືກສາດ້ານຈິດໃຈ, ສະບຽງອາຫານ, ເຄືີ່ອງໃຊ້ສອຍ ແລະ ທີີ່ພັກ
ອາໄສ.
ຜູ້ອາຍຸສູງປ່ຽວພອຍ ໝາຍເຖີງ ບຸກຄົນທີີ່ມີອາຍຸ ຫົກສີບປີຂືົ້ນໄປທີີ່ທຸກຍາກ, ຂາດທີີ່ເພີີ່ງພາອາໄສ, ຂາດຜູ້ດູແ ລ ຫື
ອາໄສຢູ່ນາຄອບຄົວທີີ່ທຸກຍາກ.
ເດັກທີີ່ຕ້ອງການປົກປ້ອງພິເສດ ໝາຍເຖີງ ເດັກກາພ້າ, ກາພອຍ, ເດັກພິການ, ເດັກທີີ່ຖືກປະຖີົ້ມ, ເດັກທີີ່ຖືກທາຮ້າຍ
ຮ່າງກາຍ, ເດັກທີີ່ຖືກຂູດຮີດ ແລະ ທາລຸນທາງເພດ, ເດັກທີີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ, ເດັກທີີ່ຕົກຢູ່ໃນສະພາບ
ອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງຕີ່ສຸຂະພາບ, ຊີວິດ ຫື ຖືກຂູດຮິດແຮງງານ.
ຜູ້ພິການ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນທີີ່ມີຄວາມບົກພ່ອງທາງດ້ານ ຮ່າງກາຍ, ການເບິີ່ງເຫັນ, ການໄດ້ຍິນ ແລະ ການປາກເວົົ້າ,
ສະຕິປັນຍາ, ຄວາມຈືີ່ຈາ ແລະ ດ້ານອືີ່ນ ບວກກັບສິີ່ງກີດຂວາງ ຊືີ່ງເປັນອຸປະສັກໃນການເຄືີ່ອນໄຫວຊີວິດປະຈາວັນ,
ການຮຽນຮູ້ ແລະ ການເຂົົ້າຮ່ວມກິດຈະກາທາງສັງຄົມ.
ການສົງເຄາະ ໝາຍເຖີງ ການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືອ ແລະ ການບ ລິການ ເພືີ່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານວັດຖຸ
ແລະ ຈິດໃຈ.
ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກໄພພິບັດ ໝາຍເຖີງ ຜູ້ທີີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກໄພອັນຕະລາຍທີີ່ເກິດຂືົ້ນຈາກໄພທ າມະຊາດ ແລະ
ການກະທາຂອງມະນຸດ ເຊັີ່ນ: ອັກຄີໄພ, ອຸທົກກະໄພ, ວາຕະໄພ, ໄພແຫ້ງແລ້ງ, ສັດຕູພືດ, ພະຍາດລະບາດ, ອາກາດ
ໜາວ, ໝາກເຫັບຕົກ, ດີນເຈືີ່ອນ, ແຜນດີນໄຫວ, ພູໄຟລະເບີດ ຊືີ່ງເກີດຂືົ້ນ ແລະ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕີ່ຊີວິດ, ຊັບ
ສີນ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສີີ່ງແວດລ້ອມ.
ການອຸດໜູນ ໝາຍເຖິງ ການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືອດ້ານວັດຖຸ ຫື ເງີນອຸດໜູນໂດຍກົງ, ເປັນປະຈາ ແລະ ເປັນການໃຫ້ອຸດ
ໜູນແບບບີ່ປະກອບທຶນສົມທົບ ໃຫ້ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ທີີ່ທຸກຍາກ ເພືີ່ອໃຫ້ສາມາດມີລາຍຮັບເປັນປະຈາ ເປັນຕົົ້ນ ການໃຫ້
ເບ້ຍລ້ຽງຜູ້ອາຍຸສູງທີີ່ປຽ່ ວພອຍ, ເງິນອຸດໜູນເດັກທີີ່ຕ້ອງການປົກປ້ອງພິເສດ, ຜູ້ພິການ ທີີ່ບສ
ີ່ າມາດຊ່ວຍເຫືອຕົນເອງ
ແລະ ນັກຮຽນທີີ່ທຸກຍາກ.
ທຶນການສືກສາ ໝາຍເຖີງ ການໃຫ້ເງິນອຸດໜູນ ໃຫ້ນັກຮຽນທີີ່ທຸກຍາກ ແລະ ດ້ອຍໂອກາດ ໃນຊັົ້ນມັດທະຍົມຕົົ້ນ,
ມັດທະຍົມປາຍ ແລະ ອາຊີວະສຶກສາ.
ທືນຝືກວິຊາຊີບ ແລະ ສີມືແຮງງານ ໝາຍເຖີງ ການໃຫ້ເງິນອຸດໜູນ ຫື ຄ່າຄອງຊີບ ໃຫ້ນັກຮຽນທີີ່ທຸກຍາກ ແລະ ດ້ອຍ
ໂອກາດ ເພືີ່ອເຂົົ້າຮຽນອາຊີວະສືກສາ, ການຝືກອົບຮົມວິຊາຊີບ ຫື ສີມືແຮງງານ.
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ທືນບລິຫານໂຮງຮຽນ ໝາຍເຖີງ ງົບປະມານທີີ່ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ ເພືີ່ອທົດແທນ
ການເກັບຄ່າທານຽນຕ່າງໆ ແລະ ຮັບປະກັນການສະໜອງການສືກສາແບບບີ່ໄດ້ເສຍຄ່າ.
ອາຫານໃນໂຮງຮຽນ ໝາຍເຖີງ ການສະໜອງອາຫານສວາຍໃຫ້ເດັກໃນໂຮງຮຽນກຽມອານຸບານ, ໂຮງຮຽນອານຸບານ,
ໂຮງຮຽນປະຖົມໃນເຂດຊົນນະບົດ, ເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກ ແລະ ເຂດທີີ່ທຸ ກຍາກ ໂດຍນາໃຊ້ວັດຖຸດິບຈາກສວນຄົວ
ໃນໂຮງຮຽນ ພ້ອມທັງຈັດສັນງົບປະມານຈານວນໜືີ່ງໃຫ້ໂຮງຮຽນ ເພືີ່ອຊືົ້ອາຫານສວາຍຈາກຊຸມຊົນ.
ເບ້ຍລ້ຽງອຸດໜູນນັກຮຽນທຸກຍາກ ໝາຍເຖີງ ເງິນອຸດໜູນສ າລັບຄ່າເຄືີ່ອງແບບນັກຮຽນ, ຄ່າອຸປະກອນການສືກສາ
ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອືີ່ນໆທີີ່ຈາເປັນ.
ຜູ້ອອກແຮງງານໃນລະບົບ ໝາຍເຖີງ ຜູ້ອອກແຮງງານໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ແລະ ຜູ້ທີີ່ເຮັດທຸລະກິດ ຫື ການບລິການ
ໃດຫນຶີ່ງ ທີີ່ໄດ້ຂຶົ້ນທະບຽນຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຊຶີ່ງມີຜົນຕີ່ເສດຖະກິດ.
ຜູ້ອອກແຮງງານນອກລະບົບ ໝາຍເຖີງ ຜູ້ອອກແຮງງານ ທີີ່ເຮັດວຽກແບບສ່ວນບຸກຄົນ ທີີ່ບີ່ມີຜົນຕີ່ເສດຖະກິດ.
ຜູອ
້ າຍຸເກນອອກແຮງງານທີີ່ທກ
ຸ ຍາກ ໝາຍເຖີງ ບຸກຄົນທີີ່ມີອາຍຸແຕ່ 14 - 60 ປີ ຊືີ່ງສາມາດອອກແຮງງານໄດ້ ແລະ ມີ
ລາຍຮັບສະເລ່ຍຕີ່າກວ່າຄ່າແຮງງານຕີ່າສຸດ.
ຜູວ
້ າ່ ງງານ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນທີີ່ມີອາຍຸແຕ່ 14 - 60 ປີ ທີີ່ຍັງບີ່ມີເງືີ່ອນໄຂໄດ້ມີວຽກເຮັດງານທຳ ຫື ພວມຊອກຫາວຽກ
ເຮັດງານທາຢູ່.
ເງິນເພືີ່ອວຽກ ໝາຍເຖິງເງິນທີີ່ຈ່າຍໃຫ້ຕາມໂຄງການສາທາລະນະເພືີ່ອການອຸດໜູນກັບບຸກຄົນທີີ່ເປັນກຸ່ມດ້ອຍໂອກາດ
ຫື ໃຫ້ກັບຄົວເຮືອນທີີ່ດ້ອຍໂອກາດ ເພືີ່ອເປັນການຕອບແທນກັບການນາໃຊ້ແຮງງານຂອງເຂົາ.
ໂຄງການວຽກສະທາລະນະ ໝາຍເຖິງ ໂຄງການຍ່ອຍຂອງການປົກປ້ອງສັງຄົມ ຊຶີ່ງໂດຍລວມແລ້ວ ແມ່ນການົດເປັນ
ວຽກລິເລີມ
ີ່ ເພືີ່ອການພັດທະນາໂຄງລ່າງພືົ້ນຖານຂອງສາທາລະນະ ທີີ່ມີການນາໃຊ້ແຮງງານຄົນ ໂດຍຕອບແທນຄ່າແຮງ
ງານ ເປັນເງິນຫື ເປັນອາຫານ ເພືີ່ອສະໜັບສະໜູນຜູ້ທຸກຍາກໃຫ້ມີວຽກເຮັດງານທາ ໃນຍາມຕິດຂັດດ້ານລາຍຮັບ ໂດຍ
ສະເພາະໃນຍາມ ທີີ່ລາບາກ ຫື ອິດຫິວ ເພືີ່ອສ້າງວຽກເຮັດງານທາ ຕາມໂຄງການພືົ້ນຖານໂຄງລ່າງ ເປັນຕົົ້ນ ໂຄງການສ້າງ
ເສັົ້ນທາງຊຸມຊົນ, ຊົນລະປະທານ, ການປູກຕົົ້ນໄມ້, ການສ້າງໂຮງຮຽນ, ສຸກສາລາ ແລະ ອືີ່ນໆ.
ກົນໄກການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ໝາຍເຖິງ ເຄືີ່ອງມືການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນເພືີ່ອຮັບໃຊ້ຫາຍໜ້າທີີ່ ຊຶີ່ງໃນ
ດ້ານໜືີ່ງ ເຮັດໃຫ້ສາມາດປະເມີນໃຫ້ເຫັນຜົນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຄາດໝາຍຜົນໄດ້ຮັບຢູ່ໃນລະດັບໃດ ແລະ ປະກອບ
ດ້ວຍການເກັບກາຂົ້ມູນສະເພາະດ້ານການບລິຫານ ແລະ ແຜນງານເປັນປະຈາ, ປະເມີນການຊ່ວຍເຫືອ ຫື ການອຸດໜູນ
ມີປະສິດທິພາບແນວໃດ, ການຕິດຕາມມີຂະບວນການຕີ່ເນືີ່ອງ ແລະ ເຊືີ່ອມສານກັບການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການ
ແນວໃດ. ອີກດ້ານໜຶີ່ງ ການປະເມີນຜົນ ຈະໄດ້ເຫັນຂົງເຂດສະເພາະຂອງການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ, ການດາເນີນງານຂອງ
ໂຄງການ (ປະເມີນຂັົ້ນຕອນ) ແລະ ປະເມີນຜົນກະທົບ (ການປະເມີນຜົນໄດ້ຮັບ) ໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ.

v

ຄາຫຍົ້ ແລະ ຄວາມໝາຍ
ABND

ການປຶກສາຫາລືສາມຝ່າຍກ່ຽວກັບວຽກງານປົກປ້ອງສັງຄົມໂດຍອິງໃສ່ຜົນການປະເມີນ

ASEAN

ປະຊາຄົມອາຊີຕາເວັນອອກ

DP

ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ

GDP

ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ

GGHE

ລາຍຈ່າຍລວມແຫ່ງລັດທີີ່ຈັດສັນໃສ່ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ

ILO

ອົງການແຮງງານສາກົນ

IMF

ກອງທຶນການເງີນສາກົນ

LAK

ລາວກີບ

Lao PDR

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

LECS

ການສາຫລວດການໃຊ້ຈ່າຍຄົວເຮືອນຂອງ ລາວ

LFTU

ສະຫະພັນກາມະບານລາວ

LNCCI

ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກາແຫ່ງຊາດ

LSB

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

MIS

ລະບົບຂົ້ມູນຂ່າວສານ

MNCH

ສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ

MoLSW

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

MoES

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

MoHA

ກະຊວງພາຍໃນ

MoF

ກະຊວງການເງີນ

MoH

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

MoICT

ກະຊວງຖະແຫງຂ່າວ, ວັດທະນະທາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ

MoPI

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

NCRDPE

ຄະນະກາມະການແຫ່ງຊາດ ເພືີ່ອພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ

NHI

ກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ

NHIB

ຫ້ອງການປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ

NSEDP

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມ

NSMP

ໂຄງການອາຫານກາງເວັນ

NSPC

ຄະນະກາມະການປົກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດ

NSSF

ກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ

NUOL

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

PRF

ກອງທຶນລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ

RAP

ເຄືີ່ອງມືປະເມີນຜົນ

SASS

ກອງທຶນປະກັນສັງຄົມພາກລັດຖະກອນ

SDG

ເປົົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
vi

SPF

ການປົກປ້ອງສັງຄົມຂັົ້ນພືົ້ນຖານ

SSO

ອົງການປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ

TVET

ອະຊິວະສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ

UXO

ລະເບີດທີີ່ບີ່ທັນແຕກ

WPP

ການຄາດຄະເນປະຊາກອນໂລກ

vii

I. ການສະເໜີ
1. ບົດບາດ ແລະ ຄວາມສາຄັນຂອງຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດ
ການເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມເປັນປັດໃຈ ທີສ
ີ່ າຄັນ ໃນການສົີ່ງເສີມການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ
ແລະ ເພືີ່ອຫຼຸດຊ່ອງຫວ່າງຂອງຄວາມບີ່ເທົີ່າທຽມກັນ ແລະ ເພືີ່ອກ້າວໄປສູ່ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ. ເນືີ່ອງຈາກ ຍັງ
ບີ່ມີຄວາມສະເໜີພາບໃນການສ້າງລາຍໄດ້

ແລະ

ການຮັບປະກັນສິດຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ທຸກຄົນທີີ່ໄດ້ຮັບຈາກການ

ພັດທະນາໃຫ້ຫາຍຂຶົ້ນຊຶີ່ງໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຍັງມີຄວາມທ້າທາຍໃນການຜັນແຍກຂົົ້ວຮັີ່ງ ແລະ ຂົົ້ວທຸກໃນສັງຄົມ ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນຄວາມຮັີ່ງມີໃນຕົວເມືອງ ແລະ ຄວາມທຸກຍາກໃນຊົນນະບົດ ຊຶີ່ງຍັງມີຄອບຄົວທີີ່ທຸກຍາກ ແລະ ດ້ອຍ
ໂອກາດທີີ່ບີ່ສາມາດດູແລເດັກ, ຜູ້ພິການ ແລະ ຜູ້ອາຍຸສູງທີີ່ປ່ຽວພອຍ ແລະ ກຸ່ມດ້ອຍໂອກາດອືີ່ນໆ.
ໃນຂະນະທີີ່ເສດຖະກິດມີການເຕີບໂຕ ຢ່າງຕີ່ເນືີ່ອງ ກມີຄວາມອາດສາມາດໃນການຈັດສັນງົບປະມານຂອງລັດ ເພືີ່ອຈັດ
ຕັົ້ງປະຕິບັດລະບົບປົກປ້ອງສັງຄົມ, ຊ່ວຍເຫືອກຸ່ມຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ, ຫຼຸດຄວາມບີ່ເທົີ່າທຽມດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ
ແບ່ງປັນການແຈກຢາຍຄືນຜົນໄດ້ຮັບຈາກການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ.

ການລົງທຶນດັີ່ງກ່າວບີ່ພຽງແຕ່ໃຫ້ປະ

ໂຫຍດກັບຜູ້ທີີ່ມີຄວາມຕ້ອງການເທົີ່ານັົ້ນ, ແຕ່ຍັງປະກອບສ່ວນເຂົົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມຂອງ
ປະເທດ.
ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ມີຄວາມຕັົ້ງໃຈໃນການຂະຫຍາຍການປົກຄຸມໃນການປົກປ້ອງສັງຄົມທຸກທົີ່ວໜ້າ ເທືີ່ອ
ລະກ້າວຕາມຄວາມອາດສາມາດດ້ານຊັບພະຍາກອນ ແລະ ເງືີ່ອນໄຂການພັດທະນາຂອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ
ພະຍາຍາມເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາວຽກປົກປ້ອງສັງຄົມຂັົ້ນພືົ້ນຖານ ເພືີ່ອປົກປ້ອງພົນລະເມືອງທຸກຄົນຈາກຜົນກະທົບດ້ານ
ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ, ໄພພິບັດຈາກທາມະຊາດ ແລະ ຄວາມບອບບາງອືີ່ນໆ.
ຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຮອດປີ 2025 ມີເປົົ້າໝາຍ ເພືີ່ອເພີມ
ີ່ ທະວີ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົົ້າໃນຄວາມ
ຕັົ້ງໃຈຂອງລັດຖະບານໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍສາກົນ ແລະ ຈຸດປະສົງຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ໂດຍເລັງເປົົ້າ
ໝາຍເພືີ່ອຮັບຮູ້ເຖິງເນືົ້ອໃນຂອງຖະແຫງການ, ສົນທິສັນຍາ ແລະ ຂົ້ແນະນາກ່ຽວກັບການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດການປົກປ້ອງ
ສັງຄົມສາລັບທຸກຄົນ

ເປັນຕົົ້ນ

ຖະແຫງການສາກົນວ່າດ້ວຍສິດທິມະນຸດ,

ອານຸສັນຍາສາກົນວ່າດ້ວຍສິດທິດ້ານ

ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນາທາ, ສົນທິສັນຍາຂອງອົງການແຮງງານສາກົນວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານປະກັນສັງຄົມ,
ຂົ້ແນະນາຂອງອົງການແຮງງານສາກົນວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງສັງຄົມຂັົ້ນພືົ້ນຖານ ແລະ ຖະແຫງການອາຊຽນວ່າດ້ວຍການ
ຂະຫຍາຍການປົກປ້ອງສັງຄົມ.

ເປົົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ຫື

SDGs

ມີບົດບາດສາຄັນໃນການເປັນ

ແນວທາງຊ່ວຍໃຫ້ ສປປ ລາວ ບັນລຸເປົົ້າໝາຍການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ. ທັງໝົດນີົ້ ເປັນພືົ້ນຖານສາ
ຄັນສາລັບຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໂດຍສະເພາະເປັນຈຸດໃຈກາງຂອງເປົົ້າໝາຍ, ຈຸດປະສົງ ແລະ ກິດ
ຈະກາ ແລະ ເປັນພືົ້ນຖານສາລັບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນສາເລັດຂອງການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດສະບັບນີ.ົ້
ລັດຖະທາມະນູນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງລັດໃນການຕັົ້ງໜ້າພັດທະນາການສຶກສາແຫ່ງ
ຊາດໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ, ສ້າງໂອກາດ ແລະ ເງືີ່ອນໄຂໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບການສຶກສາ ຢ່າງທົີ່ວເຖິງ ໂດຍສະເພາະ
ປະຊາຊົນ ທີີ່ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫີກ, ຊົນເຜົີ່າ, ແມ່ຍິງ, ເດັກນ້ອຍ, ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ຜູ້ພິການ; ລັດເອົາໃຈໃສ່
ພັດທະນາສີມືແຮງງານ, ຍົກສູງວິໄນແຮງງານ, ສົີ່ງເສີມວິຊາຊີບ ແລະ ວຽກເຮັດງານທາຂອງປະຊາຊົນ ພ້ອມທັງປົກປ້ອງ
ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ອັນຊອບທາຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ; ລັດເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍປະກັນສັງຄົມ ແລະ
ການົດໃຫ້ເຫັນເຖິງການສະໜັບສະໜູນສິດທິການປົກປ້ອງສັງຄົມຫາຍຮູບແບບ.
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັົ້ງທີ VIII ໄລຍະແຕ່ປີ 2016-2020 ໄດ້ກຳນົດແນວທາງຫັກໃນ
ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນາທາ ຕິດພັນກັບການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ
1

ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ປັບປຸງການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍເນັົ້ນໜັກການພັດທະນາການສືກສາ,
ສາທາລະນະສຸກ, ວິຊາຊີບ, ສີມືແຮງງານ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທາ ແລະ ສ້າງຄວາມສາມັກຄີໃນສັງຄົມ.
2. ຂອບເຂດຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດ
ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຮັບຮູ້ບົດບາດ ແລະ ຄວາມໝາຍສາຄັນຂອງວຽກປົກປ້ອງສັງຄົມ ທີີ່ປະກອບສ່ວນເຂົົ້າໃນ
ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ຄວາມບີ່ສະເໝີພາບ, ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ເພືີ່ອໃຫ້ບັນດາກຸ່ມເປົົ້າໝາຍຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ທຸກຍາກ ໄດ້ມີຫັກຄົ້າປະກັນໃນການ
ໄດ້ຮັບສິດຜົນປະໂຫຍດຈາກຜົນຂອງການພັດທະນາ ແນໃສ່ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ໃຫ້ດີຂຶົ້ນ ແລະ ບີ່ກັບໄປທຸກຍາກ
ອີກ.
ຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດສະບັບນີົ້ ມີຈຸດປະສົງ ເພືີ່ອສືບຕີ່ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດລະບົບການປົກ
ປ້ອງສັງຄົມ ໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ມີຜົນສາເລັດ ຢ່າງກ້ວາງຂວາງກ່ວາເກົີ່າ ພ້ອມທັງປະກອບສ່ວນອັນສາຄັນ
ເຂົາົ້ ໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ແຜນພັດທະນາຂອງຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ. ເພືີ່ອໃຫ້ບັນລຸເປົົ້າໝາຍເຫົີ່ານີົ້, ຍຸດທະສາດສະບັບນີົ້ ໄດ້ການົດວິໄສທັດຮອດປີ
2030, ເປົົ້າໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງຍຸດທະສາດ ເພືີ່ອພັດທະນາລະບົບປົກປ້ອງສັງຄົມຮອດປີ 2025 ໂດຍລວມມີ 3 ຈຸດ
ປະສົງ ຄື: ວຽກປະກັນສຸຂະພາບ, ວຽກປະກັນສັງຄົມ ແລະ ວຽກສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຊຶງີ່ ໃນແຕ່ລະຈຸດປະສົງ ໄດ້
ການົດບັນດາກິດຈະກາຕ່າງໆເພືີ່ອສູ້ຊົນພັດທະນາລະບົບການປົກປ້ອງສັງຄົມໃຫ້ໄປຄຽງຄູ່ກັບການເຕີບໂຕທາງເສດ
ຖະກິດ, ນາໃຊ້ໝາກຜົນຂອງການພັດທະນາ, ການແບ່ງປັນລາຍຮັບແຫ່ງຊາດ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງກຸ່ມເປົົ້າໝາຍ
ຕ່າງໆເຂົົ້າໃນການພັດທະນາວຽກປົກປ້ອງສັງຄົມໃຫ້ເປັນລະບົບ, ເຂັົ້ມແຂງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບດີຂຶົ້ນ ເພືີ່ອບັນລຸເປົົ້າໝ
າຍການປົກຄຸມໃນການປົກປ້ອງສັງຄົມສາລັບທຸກຄົນໂດຍອີງໃສ່ຄວາມອາດສາມາດດ້ານຊັບພະຍາກອນ, ເງືີ່ອນ ໄຂການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ການປົກປ້ອງພົນລະເມືອງທຸກຄົນຈາກຜົນກະທົບທີີ່ບີ່ຄາດຄິດຈາກເສດຖະກິດ,
ສັງຄົມ ແລະ ໄພພິບັດ ເພືີ່ອປັບປຸງເງືີ່ອນໄຂການດາລົງຊີວິດໃຫ້ດີຂຶົ້ນ ໃນຕະຫອດໄລຍະວົງຈອນຊີວິດ.
3. ຂັນ
ົ້ ຕອນການສ້າງຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດ
ຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດສະບັບນີົ້ ແມ່ນສ້າງຂຶົ້ນຈາກຜົນການປະເມີນສະພາບການປົກປ້ອງສັງຄົມ ໂດຍ
ການປືກສາຫາລືຮ່ວມກັນ ໃນລະດັບຊາດ ຊືີ່ງເປັນການປະເມີນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໂດຍ
ການນາໃຊ້ຫັກວິຊາການ ຂອງອົງການແຮງງານສາກົນ ຊຶີ່ງເປັນວິທີການ ທີີ່ມີຄວາມສາຄັນໃນການປະເມີນເຖິງລະບົບ
ການປົກປ້ອງສັງຄົມໃນການປົກຄຸມປະຊາກອນທັງໝົດ ໂດຍໄດ້ການົດຊ່ອງຫວ່າງນະໂຍບາຍ ແລະ ບັນຫາໃນ
ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດລະບົບການປົກປ້ອງສັງຄົມ ແລະ ສະເໜີຂົ້ແນະນາ ເພືີ່ອການປັບປຸງການຂະຫຍາຍການປົກຄຸມໃຫ້
ເຂົົ້າເຖິງກຸ່ມເປົົ້າໝາຍຕ່າງໆ.
ຂັົ້ນຕອນການປະເມີນສະພາບການປົກປ້ອງສັງຄົມແມ່ນໄດ້ດາເນີນພາຍໃຕ້ການຊີົ້ນາຂອງຄະນະກາມະການຮ່າງຍຸດທະ
ສາດການປົກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຊືີ່ງເປັນເຈົົ້າການໂດຍກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ບັນດາຂະແໜງ
ການຂອງລັດ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ອົງການແຮງງານສາກົນ ທີີ່ໄດ້ສະໜັບສະໜູນດ້ານແຫີ່ງທຶນ ແລະ ວິຊາການ ຮ່ວມກັບ
ອົງການເຄືອຂ່າຍສະຫະປະຊາຊາດ
ໂດຍໄດ້ດາເນີນການປະເມີນດ້ວຍການເກັບກາ ແລະ ການວິໄຈແຫີ່ງຂົ້ມູນທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ, ການຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັນຫາຍຄັົ້ງ ທັງໃນລະດັບສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ ຈຶີ່ງໄດ້ສາເລັດການ
ສ້າງບົດລາຍງານການປະເມີນ ແລະ ຖືກຮັບຮອງໂດຍກະຊວງແຮງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມຮ່ວມກັບອົງການ
ສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈາ ສປປ ລາວ.
ຄະນະຮັບຜິດຊອບຮ່າງຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດສະບັບນີົ້ ໄດ້ອີງໃສ່ຜົນການປະເມີນດັີ່ງກ່າວ ເປັນເນືົ້ອໃນຕົົ້ນຕໃນການຮ່າງ
ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດສະບັບນີົ້ຂຶົ້ນ. ຫັກການພືົ້ນຖານທີີ່ອີງໃສ່ໃນການຮ່າງຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດສະບັບນີົ້ ແມ່ນອີງໃສ່
ການເຂົົ້າເຖິງລະບົບການບລິການປົກປ້ອງສັງຄົມ, ຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງລະບົບ ຊຶີ່ງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ
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ລະດົມຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ປຶກສາຫາລືກັນຫາຍຄັົ້ງ ທັງຢູ່ຂັົ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ ໂດຍມີການປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັນ
ລະຫວ່າງບັນດາຂະແໜງການຂອງລັດ, ອົງການຕາງໜ້າຜູ້ອອກແຮງງານ, ອົງການຕາງໜ້າຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ, ອົງການເຄືອ
ຂ່າຍສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຢ່າງກ້ວາງຂວາງ.
ຮ່າງຍຸດທະສາດສະບັບນີົ້ ມີໂຄງສ້າງທີີ່ເໝາະສົມ ຕາມແບບສະບັບຂອງລາວ ຊຶີ່ງປະກອບມີ 4 ພາກ ຄື: ພາກທີ 1 ກ່ຽວ
ກັບການສະເໜີ, ພາກທີ 2 ກ່ຽວກັບສະພາບການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດວຽກງານປົກປ້ອງສັງຄົມ ໃນລະດັບສາກົນ, ພາກພືົ້ນ
ແລະ ສປປ ລາວ, ພາກທີ 3 ກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ພາກທີ 4 ກ່ຽວກັບມາດຕະການ
ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ.
II. ສະພາບວຽກປົກປ້ອງສັງຄົມ ໃນລະດັບສາກົນ, ພາກພືນ
ົ້ ແລະ ສປປ ລາວ
1. ສະພາບວຽກປົກປ້ອງສັງຄົມ ໃນລະດັບສາກົນ
1.1.ບັນດານິຕກ
ິ າ ແລະ ມາດຕະຖານສາກົນ
ສປປ ລາວ ໄດ້ເປັນພາຄີກັບປະຊາຄົມສາກົນ ໃນການຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດບັນດາສົນທິສັນຍາ ແລະ ຂົ້ແນະ
ນາທີີ່ສຸມໃສ່ສິດທິໃນການເຂົົ້າເຖິງການປົກປ້ອງສັງຄົມ ແລະ ການພັດທະນາລະບົບປົກປ້ອງສັງຄົມເປັນຕົົ້ນ:
ຖະແຫງການສາກົນວ່າດ້ວຍສິດທິມະນຸດ ປີ 1984 ໄດ້ລະບຸການປົກປ້ອງສັງຄົມເປັນສິດທິທາງສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດ
ຊຶີ່ງໃນມາດຕາ 22 ແລະ ມາດຕາ 25 ລະບົບປົກປ້ອງສັງຄົມເປັນສິດທິສາລັບທຸກຄົນໃນການເຂົົ້າເຖິງການປິີ່ນປົວ
ສຸຂະພາບ, ການສຶກສາ, ວຽກທີີ່ມີຄຸນຄ່າ ແລະ ເປັນທາ, ມາດຕະຖານການດາລົງຊີວິດທີີ່ພຽງພຕະຫອດໄລຍະຮອບ
ວຽນໃນການດາລົງຊີວິດ.
ສົນທິສັນຍາສາກົນວ່າດ້ວຍສິດທິດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນາທາ ປີ 1966 ໄດ້ລະບຸສິດທິໄດ້ຮັບການປົກ
ປ້ອງສັງຄົມ ຊຶີ່ງມາດຕາ 19 ໄດ້ການົດການປະກັນສັງຄົມ ແລະ ມາດຕາອືີ່ນ ໄດ້ການົດທຸກຄົນຕ້ອງດາລົງຊີວິດຢູ່ໃນເກນ
ບໃີ່ ຫ້ຕີ່າກ່ວາມາດຕະຖານໃນການດາລົງຊີວິດ ແລະ ທຸກຄົນຕ້ອງສາມາດເຂົົ້າເຖິງການບລິການສັງຄົມທີຈ
ີ່ າເປັນ.
ສົນ ທິສັນຍາ ວ່າ ດ້ວຍມາດຕະຖານປະກັນສັງຄົມ ຂັົ້ນພືົ້ນຖານ ສະບັບເລກທີ 102 ປີ 1952 ແລະ ຂ ົ້ແ ນະນ າຂອງ
ອົງການແຮງງານສາກົນ ວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງສັງຄົມຂັົ້ນພືົ້ນຖານ ສະບັບເລກທີ 202 ປີ 2012 ໄດ້ເປັນແນວທາງໃຫ້
ກັບປະເທດສະມາຊິກສາມາດການົດການປົກປ້ອງສັງຄົມຂັົ້ນພືົ້ນຖານໃນປະເທດຂອງຕົນ ແລະ ຢົ້າໃຫ້ເຫັນວ່າປະເທດ
ໃດກີ່ສາມາດສະໜອງການປົກປ້ອງສັງຄົມຂັົ້ນພືົ້ນຖານໄດ້ ໂດຍສາມາດນາສະເໜີ, ພັດທະນາ ແລະ ສືບຕີ່ ດາເນີນການ
ປົກປ້ອງສັງຄົມຂັົ້ນພືົ້ນຖານໃນປະເທດຕົນ ໂດຍອີງຕາມຄວາມສາມາດ ແລະ ສະພາບຂອງແຕ່ລະປະເທດ.
ເປົາົ້ ໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຫື SDGs ມີຈຸດປະສົງເພືີ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ເພືີ່ອຄວາມຍືນຍົງຂອງ
ການພັດທະນາ ແລະ ຮັກສາສິີ່ງແວດລ້ອມໃນສັງຄົມ ທີີ່ມີຄວາມກົມກຽວກັນ, ເຊືີ່ອມໂຍງໂດຍກົງກັບການປົກປ້ອງ
ສັງຄົມໃນຫາຍເປົົ້າໝາຍ ແລະ ຫາຍຄາດໝາຍ. ເປົົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັົ້ງຜັນຂະຫຍາຍ
ເຂົົ້າໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັົ້ງທີ VIII ຊຶີ່ງມີຫາຍຄາດໝາຍເປັນບູລິມະສິດທີລ
ີ່ ັດຖະບານ
ຈະຕ້ອງສຸມໃສ່ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໃຫ້ບັນລຸ ຮອດປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດວຽກປົກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດສະບັບນີົ້ ກ
ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງລັດຖະບານໃນການບັນລຸເປົົ້າໝາຍດັີ່ງກ່າວນີົ້.
ເປົົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ຄາດໝາຍສະເພາະທີີ່ຕິດພັນກັບຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດສະບັບນີົ້ ປະກອບມີ
ຄື: ເປົົ້າໝາຍທີ 1 ການລືບລ້າງຄວາມທຸກຍາກໃນທຸກຮູບແບບ, ຄາດໝາຍ 1.3 ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດລະບົບ ແລະ ມາດ
ຕະການກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງສັງຄົມສາລັບໝົດທຸກຄົນ ຕາມຄວາມເໝາະສົມຂອງປະເທດ ລວມທັງການບລິການ
ສັງຄົມຂັົ້ນພືົ້ນຖານ ແລະ ພາຍໃນປີ 2030 ສາມາດບັນລຸການປົກປ້ອງສັງຄົມ ທີີ່ກວມເອົາຄົນທຸກຍາກ ແລະ ມີຄວາມ
ສ່ຽງຈານວນຫາຍ; ເປົົ້າໝາຍທີ 8 ສົີ່ງເສີມການຂະຫຍາຍຕົວດ້ານເສດຖະກິດໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ, ມີສ່ວນຮ່ວມ, ມີ
ຄວາມໝັົ້ນຄົງ, ມີການຈ້າງງານທີີ່ມີຄຸນນະພາບ, ມີຜະລິດຕະພາບ, ເປັນວຽກທີີ່ມີຄຸນຄ່າ ແລະ ເປັນທາສາລັບທຸກຄົນ;
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ຄາດໝາຍທີ 8.5 ຮອດປີ 2030 ບັນລຸການມີວຽກເຮັດງານທ າທີີ່ມີປະສິດທິພາບ ຢ່າງເຕັມສ່ວນ, ມີອາຊີບທີີ່ເປັນທາ
ແລະ ໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານ ທີີ່ເທົີ່າທຽມກັນໃນການເຮັດວຽກທີສ
ີ່ ້າງມູນຄ່າເທົີ່າກັນ ສາລັບທຸກຄົນທັງຍິງ-ຊາຍ ລວມທັງໄວ
ໜຸ່ມ ແລະ ຜູ້ພິການ; ຄາດໝາຍ 8.6 ຮອດປີ 2020 ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາສ່ວນຂອງໄວໜຸມ
່ ທີບ
ີ່ ມ
ີ່ ີວຽກເຮັດງານທ າ, ບໄີ່ ດ້ເຂົາົ້
ສືກສາຮີ່າຮຽນ ຫື ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ໜ້ອຍລົງ ຢ່າງຫວງຫາຍ; ຄາດໝາຍທີ 10.4 ຮັບຮອງນະໂຍບາຍ ໂດຍ
ສະເພາະດ້ານງົບປະມານລັດ, ຄ່າແຮງງານ ແລະ ການປົກປ້ອງສັງຄົມ ແລະ ບັນລຸຄວາມສະເໝີພາບໃຫ້ຫາຍກ່ວາເກົີ່າ
ເປັນກ້າວໆ; ຄາດໝາຍທິ 18.3 ຮອດປີ 2030, ຮັບປະກັນໃຫ້ຜູ້ລອດຊີວິດທັງໝົດ ແລະ ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກອຸປະເຫດ
ລະເບີດບີ່ທັນແຕກທີີ່ຕົກຄ້າງ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືອຕາມຄວາມຈາເປັນຂັົ້ນພືົ້ນຖານໃນການປິີ່ນປົວສຸຂະພາບ, ຊີວິດ
ການເປັນຢູ,່ ການມີວຽກເຮັດເພືີ່ອບີ່ໃຫ້ຕົກຢູ່ໃນຄວາມທຸກຍາກ.
1.2. ລະບົບການປົກປ້ອງສັງຄົມ
ລະບົບ ແລະ ນະໂຍບາຍການປົກປ້ອງສັງຄົມໄດ້ຮັບການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຢູ່ຫາຍປະເທດໃນໂລກ ລວມທັງໃນບັນດາ
ປະເທດທີີ່ກາລັງພັດທະນາ ເຖິງແມ່ນວ່າ ແຕ່ລະປະເທດຈະມີການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ແຕ່ກສາມາດຈັດເປັນ
ຮູບແບບດັີ່ງນີົ້:
ລະບົບປະກັນສັງຄົມແບບປະກອບເງີນສົມທົບ ເປັນລະບົບທີີ່ໄດ້ຮັບສິດອຸດໜູນ ຕາມເງືີ່ອນໄຂທີີ່ຕ້ອງປະກອບທຶນ
ສົມທົບ (ຈາກຜູ້ປະກັນຕົນ ແລະ ລັດຖະບານ ຫື ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ) ຊຶີ່ງຄະນະສະພາບລິຫານກອງທຶນປະກັນສັງຄົມ ຫື
ກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບ ເປັນຜູ້ບລິຫານ. ເງືີ່ອນໄຂໃນການເກີດສິດໄດ້ຮັບອຸດໜູນຈາກລະບົບປະກັນສັງຄົມ ແລະ
ປະກັນສຸຂະພາບ ແມ່ນການົດພາຍໃຕ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປະກັນສັງຄົມ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກນັສຸຂະພາບ.
ການປະກອບທຶນສົມທົບ ແລະ ການອຸດໜູນສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນອີງຕາມລາຍຮັບທີີ່ສາມາດປະກັນຕົນໄດ້ຂອງຜູ້ອອກແຮງ
ງານ ຊຶີ່ງການອຸດໜູນແມ່ນການປົກປ້ອງແຮງງານຈາກຄວາມສ່ຽງໃນຕະຫອດໄລຍະດາລົງຊິວິດ ເຊັີ່ນ: ການອຸດໜູນ
ປິີ່ນປົວສຸຂະພາບ, ອຸດໜູນເກີດລູກ, ບານານ, ເສຍອົງຄະ, ເສຍຊີວິດ, ວ່າງງານ ແລະ ອືີ່ນໆ. ໃນຫາຍປະເທດ ສ່ວນ
ຫາຍແມ່ນອີງໃສ່ທຶນສົມທົບຈາກຜູ້ປະກັນຕົນ, ແຕ່ກີ່ປະກອບດ້ວຍແຫີ່ງທຶນຈາກງົບປະມານຂອງລັດ.
ລະບົບສະຫວັດດີການແບບບປ
ີ່ ະກອບເງິນສົມທົບ ເປັນລະບົບທີີ່ບີ່ໄດ້ປະກອບທຶນສົມທົບໂດຍກົງຈາກຜູ້ໄດ້ຮັບການ
ອຸດໜູນ ຫື ຜູ້ອອກແຮງງານ ເພືີ່ອການຮັບການອຸດໜູນ, ແຕ່ອີງໃສ່ບັນທັດຖານດ້ານປະຊາກອນ ເຊັີ່ນ: ທີີ່ຢູ່ອາໃສ, ກຸ່ມ
ອາຍຸໃດໜຶີ່ງ (ກຸ່ມເດັກ, ຜູ້ພີການ ແລະ ຜູ້ອາຍຸສູງ), ຄວາມທຸກຍາກ ຫື ຄວາມດ້ອຍໂອກາດ ຊຶີ່ງລະບົບແບບບີ່ປະກອບ
ທຶນສົມທົບນີົ້ ຖືເປັນພາກສ່ວນໜຶີ່ງຂອງການປົກປ້ອງສັງຄົມທີີ່ປະກອບສ່ວນອັນສາຄັນເຂົົ້າໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກ
ຍາກ. ລະບົບແບບບີ່ປະກອບທຶນສົມທົບ ຍັງປະກອບດ້ວຍການອຸດໜູນຜູອ
້ າຍຸສງູ , ອຸດໜູນເດັກ, ອຸດໜູນຜູ້ພກ
ິ ານ, ອຸດ
ໜູນວຽກສາທາລະນະ ຫືອຸດໜູນວ່າງງານ ລວມທັງການໃຫ້ບລິການປິີ່ນປົວສຸຂະພາບ. ລະບົບແບບບີ່ປະກອບທຶນ
ສົມທົບ ແມ່ນນາໃຊ້ແຫີ່ງທຶນຈາກການເກັບພາສີຂອງລັດ ແລະ ອາດສາມາດນາໃຊ້ທຶນຊ່ວຍເຫືອຈາກຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ
ຫື ທຶນກູ້ຢືມຈາກອົງການຈັດຕັົ້ງສາກົນ.

2. ສະພາບການປົກປ້ອງສັງຄົມໃນພາກພືນ
ົ້
ໃນເດືອນຕຸລາປີ 2013, ບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນໄດ້ຮັບຮອງຖະແຫງການວ່າດ້ວຍການສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງ
ວຽກປົກປ້ອງສັງຄົມ ຊືີ່ງໄດ້ຖືເອົາກົດບັດອາຊຽນເປັນບ່ອນອີງໃນການສ້າງຖະແຫງການສະບັບດັີ່ງກ່າວ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນການການົດເປົົ້າໝາຍ ເພືີ່ອໃຫ້ປະຊາຊົນທຸກຄົນເຂົົ້າເຖິງໂອກາດໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ສະ
ຫວັດ ດີການສັງຄົມ ແລະ ຄວາມຍຸຕິທາ ໂດຍໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ເພີີ່ມທະວີການ
ຂະຫຍາຍ, ປັບປຸງດ້ານປະລິມານ ແລະຄຸນນະພາບຂອງລະບົບປົກປ້ອງສັງຄົມຢູ່ພາຍໃນປະເທດຂອງຕົນ ຊຶີ່ງເນືົ້ອໃນ
ຖະແຫງການ ຍັງໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າທຸກຄົນມີສິດສະເໝີພາບໃນການເຂົົ້າເຖິງການປົກປ້ອງສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ທຸກ
ຍາກ ແລະ ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ເປັນຕົົ້ນ ເດັກນ້ອຍ, ຜູ້ພິການ, ຜູ້ອາຍຸສູງ ແລະ ກຸ່ມຄົນທີີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ຊຶີ່ງເປັນສິດທິມະນຸດ
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ຂັົ້ນພືົ້ນຖານ ທີີ່ທຸກຄົນຄວນໄດ້ຮັບ ໂດຍຕ້ອງສົີ່ງເສີມການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ,
ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ.
ນອກຈາກນັົ້ນ, ຍັງມີຖະແຫງການອືີ່ນທີີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານປົກປ້ອງສັງຄົມ ເປັນຕົົ້ນ ຖະແຫງການຮ່າໂນຍວ່າດ້ວຍການ
ສົີ່ງເສີມສະຫວັດດີການ ແລະ ການພັດທະນາແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກໃນອາຊຽນ ປີ 2010, ຖະແຫງການບຣູໄນດາຣູຊາຣາມ
ວ່າດ້ວຍການສົີ່ງເສີມສະຖາບັນຄອບຄົວ: ການດູແລຜູ້ອາຍຸສູງ ປີ 2010, ຖະແຫງການບາຫີວ່າດ້ວຍການສົີ່ງເສີມບົດ
ບາດ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນພິການໃນປະຊາຄົມອາຊຽນ ປີ 2011 ແລະ ຖະແຫງການອາຊຽນວ່າດ້ວຍສິດທິ
ມະນຸດ ປີ 2012.
ບາງບົດຮຽນໃນການອຸດໜູນລະບົບປົກປ້ອງສັງຄົມທີບ
ີ່ ີ່ໄດ້ປະກອບເງີນສົມທົບ ຂອງ ສສ ຫວຽດນາມ
ສສ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມຈາເປັນຕ້ອງປ່ຽນແປງວິທີການອຸດໜູນປະກັນສັງຄົມ ທີີ່ບີ່ລວມສູນຈາກທີີ່ເລັງໃສ່
ສະພາບຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງບຸກຄົນສູ່ລະບົບການປົກປ້ອງຕະຫອດໄລຍະການດາລົງຊີວິດ ທີີ່ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມ
ສ່ຽງ ແລະ ຄວາມບອບບາງ ທີີ່ກະທົບຕີ່ກັບກຸ່ມອາຍຸສະເພາະໃດໜຶີ່ງ. ສສ ຫວຽດນາມ ຍັງໄດ້ຫັນປ່ຽນຄວາມເຂົົ້າໃຈ
ກ່ຽວກັບລະບົບການປົກປ້ອງສັງຄົມຈາກການສະໜອງການອຸດໜູນໄປສູ່ການເປັນແຫີ່ງສະໜັບສະໜູນ.
ອີງໃສ່ເງືີ່ອນໄຂດັີ່ງກ່າວ, ໃນບີ່ດົນຜ່ານມານີົ້ ສສ ຫວຽດນາມ ໄດ້ພັດທະນາແຜນແມ່ບົດກ່ຽວກັບການປັບປຸງວຽກປະກັນ
ສັງຄົມດ້ານລະບົບການປະກອບທຶນສົມທົບ ແລະ ແຜນແມ່ບົດກ່ຽວກັບການປັບປຸງ ແລະ ການພັດທະນາການ
ຊ່ວຍເຫືອສັງຄົມ ດ້ານລະບົບແບບບີ່ປະກອບທຶນສົມທົບ.
ແຜນແມ່ບົດກ່ຽວກັບການປັບປຸງວຽກປະກັນສັງຄົມດ້ານລະບົບການປະກອບທຶນສົມທົບ ມີຈຸດປະສົງເພືີ່ອຂະຫຍາຍ
ການປະກັນສັງຄົມໃຫ້ກ້າວສູ່ການປົກຄຸມປະຊາກອນທຸກຄົນ. ອີງໃສ່ເປົົ້າໝາຍດັີ່ງກ່າວນີົ້, ສສ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຕັົ້ງໜ້າ
ຂະຫຍາຍການປົກຄຸມລະບົບປະກັນສັງຄົມໃຫ້ກວມເອົາແຮງງານໃນລະບົບໃຫ້ກ້ວາງຂວາງທີີ່ສຸດ ໂດຍມີການປະກອບ
ທຶນສົມທົບ ແລະແຮງງານນອກລະບົບແບບສະໝັກໃຈ. ພ້ອມກັນນັົ້ນ, ແຜນດັີ່ງກ່າວຍັງມີເປົົ້າໝາຍຂະຫຍາຍການອຸດ
ໜູນປະກັນວ່າງງານ ແລະ ການອຸດໜູນບານານ ເພືີ່ອໃຫ້ກວມເອົາຈານວນຜູ້ອອກແຮງງານໃຫ້ກ້ວາງຂວາງກ່ວາເກົີ່າ ແລະ
ມີເປົົ້າໝາຍເພືີ່ອເພີີ່ມຄວາມເພິີ່ງພໃຈໃຫ້ກັບຜູ້ເຂົົ້າປະກັນສັງຄົມໂດຍວັດແທກຈາກ
“ ດັດສະນີຄວາມເພິີ່ງພໃຈການ
ປະກັນສັງຄົມ” ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງດ້ານກອງທຶນປະກັນສັງຄົມ.
ປະຈຸບັນ, ສສ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີລະບົບສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໂດຍການໃຫ້ເງິນອຸດໜູນຜູ້ອາຍຸສູງທີີ່ໂດດດ່ຽວ ແລະ ບີ່
ມີຍາດພີີ່ນ້ອງດູແລ, ຜູ້ທີີ່ຢູ່ໃນຄົວເຮືອນທຸກຍາກ ແລະ ຜູ້ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 60 ຫາ 80 ປີ, ຜູ້ອາຍຸສູງທີີ່ມີອາຍຸ 80 ປີຂຶົ້ນ
ໄປທີີ່ບີ່ມີບານານ ແລະ ບີ່ມີປະກັນສັງຄົມ, ຜູ້ພິການ, ພີ່ ຫຶ ແມ່ ແລະ ເດັກກາພ້າທີີ່ທຸກຍາກ. ນອກຈາກນີ,ົ້ ຍັງມີລະບົບ
ສະຫວັດດີການອືີ່ນເຊັີ່ນ: ອຸດໜູນຊາປະນະກິດສົບ, ການປິີ່ນປົວສຸຂະພາບ, ນະໂຍບາຍສະໜັບສະໜູນດ້ານການສຶກສາ
, ອຸດໜູນຄ່າໄຟຟ້າໃຫ້ກັບຄົວເຮືອນທຸກຍາກ ແລະ ການຊ່ວຍເຫືອສຸກເສີນ.
ສ່ວນການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບສະຫວັດດີການສັງຄົມນັົ້ນ, ສສ ຫວຽດນາມ ມີເປົົ້າໝາຍຂະຫຍາຍການໃຫ້ເງິນ
ອຸດໜູນໃຫ້ກັບຜູ້ອາຍຸສູງທຸກຄົນທີີ່ບີ່ມີບານານ ຫື ຜູ້ທີີ່ບີ່ໄດ້ຮັບເບ້ຍລ້ຽງໃດຈາກລັດຖະບານ ແລະ ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນທີີ່
ມີອາຍຸຕີ່າກ່ວາ 36 ເດືອນ. ພ້ອມກັນນີ,ົ້ ລັດຖະບານ ກີ່ມີແຜນຈະເຊືີ່ອມສານລະບົບສະຫວັດດີການສັງຄົມທັງໝົດໃຫ້
ເປັນລະບົບດຽວໃຫ້ສາເລັດພາຍໃນປີ 2030.

3. ສະພາບການປົກປ້ອງສັງຄົມໃນ ສປປ ລາວ
3.1. ການສະເໜີ
ໃນໄລຍະ 25 ປີຜ່ານມາ, ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ຫື GDP ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ເຕີບ
ໂຕຢູ່ໃນລະດັບ 4 ສ່ວນຮ້ອຍ ຫາ 8 ສ່ວນຮ້ອຍ ນັບແຕ່ສົກປີ 1992-1993 ເປັນຕົົ້ນມາ ຊືີ່ງເປັນໄລຍະທຳອິດທີີ່ມີການ
ສາຫວດການໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ການຊົມໃຊ້ ຂອງ ສປປ ລາວ, ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາກອນຫຼຸດລົງຈາກ 46%
ຫາ 23%, ໃນຂະນະດຽວກັນອັດຕາການພັດທະນາມະນຸດເພີີ່ມຂຶົ້ນຈາກ 0.340 ໃນປີ 1980 ຫາ 0.575 ໃນປີ 2014,
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ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດເປົົ້າໝາຍສະຫະສະວັດເພືີ່ອການພັດທະນາມີຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ມາຮອດປະຈຸບັນ ແມ່ນກາລັງຈັດ
ຕັົ້ງປະຕິບັດເປົົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.
ເຖິງວ່າເສດຖະກິດມີການຂະຫຍາຍຕົວ, ແຕ່ກບີ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າທຸກຄົນໄດ້ຮັບໝາກຜົນຈາກການເຕີບໂຕດ້ານເສດ
ຖະກິດຂອງປະເທດແບບເທົີ່າທຽມກັນ, ປະຊາຊົນຈານວນໜຶີ່ງຍັງມີຄວາມທຸກຍາກ, ການບລິການຂັົ້ນພືົ້ນຖານຍັງບີ່ທັນ
ທົີ່ວເຖິງໃນທຸກເມືອງ ແລະ ຄວາມບີ່ເທົີ່າທຽມກັນຍັງເພີີ່ມຂຶົ້ນພາຍໃນຕົວເມືອງ, ລະຫວ່າງຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ,
ລະຫວ່າງແຂວງຕີ່ແຂວງ. ປັດໃຈເຫົີ່ານີົ້ ໄດ້ສືບຕີ່ເປັນອຸປະສັກທີີ່ສາຄັນສາລັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງ
ປະເທດ ແລະ ການນາພາປະເທດໃຫ້ຫຼຸດພົົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາ.
ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວດ້ານເສດຖະກິດສູງ,
ແຕ່ການປະກອບສ່ວນເຂົົ້າໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງ
ປະຊາຊົນ ຍັງບີ່ທັນໄດ້ຢູ່ໃນລະດັບສູງ. ໃນແຕ່ລະ 1% ຂອງການເພີີ່ມຂຶົ້ນຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຕີ່ຫົວ
ຄົນ, ຄວາມ ທຸກຍາກຫຼຸດລົງພຽງແຕ່ 0.47% ເທົີ່ານັົ້ນ, ຖ້າສົມທຽບກັບປະເທດເພືີ່ອນບ້ານຄື: ປະເທດກາປູເຈຍ ແລະ
ຫວຽດນາມ ເຫັນໄດ້ວ່າ ສປປ ລາວ ຍັງບີ່ທັນສາມາດນາໝາກຜົນຈາກການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດມາປະກອບສ່ວນ
ເຂົົ້າໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໃຫ້ໄດ້ດີເທົີ່າທີຄ
ີ່ ວນ.
ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນຍັງມີສູງ ໂດຍສະເພາະອັດຕາຄວາມທຸກຍາກໃນເຂດຊົນນະບົດ 29% ທຽບກັບ
ຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນໃນຕົວເມືອງ 10%, ຄວາມແຕກໂຕນນີົ້ ຍັງສືບຕີ່ສູງຂຶົ້ນ ຍ້ອນລະດັບການຫຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນຍັງມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ໂດຍສະເພາະໃນບັນດາຊົນເຜົີ່າ ແລະ ໃນບັນດາຄົວເຮືອນທີີ່
ການສຶກສາຂອງຫົວໜ້າຄອບຄົວຍັງບີ່ທັນສູງ ຊຶີ່ງຄົວເຮືອນທີີ່ມີການສຶກສາໃນລະດັບຕີ່າຫາຍ ແມ່ນໃນກຸ່ມຊົນເຜົີ່າ ຫື
ໃນຄົວເຮືອນທີີ່ອາໃສກະສິກາພກຸ້ມຕົນເອງ ຫື ຜູ້ທີີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການວ່າງງານ.
ຜູ້ທຸກຍາກທີີ່ດາລົງຊີວິດໃນເຂດຊົນນະບົດຍັງບີ່ທັນໄດ້ຮັບໝາກຜົນຈາກການຂະຫຍາຍຕົວດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການ
ຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດກຍັງບີ່ທັນປະກອບສ່ວນເຂົົ້າໃນການເພີີ່ມຂຶົ້ນຂອງການຊົມໃຊ້ ຊຶີ່ງເປັນສັນຍານຊີົ້ໃຫ້ເຫັນ
ວ່າການຂະຫຍາຍຕົວດ້ານເສດຖະກິດຈະມີຄວາມຊັກຊ້າໃນອະນາຄົດ. ຮູບແບບການຊົມໃຊ້ຍັງບີ່ທັນກະຈາຍຢ່າງກ້ວາງ
ຂວາງ ແລະ ບີ່ມີຄວາມເທົີ່າທຽມກັນ, ມີພຽງແຕ່ຜູ້ຮັງມີເທົີ່ານັົ້ນທີີ່ມີກາລັງການໃຊ້ຈ່າຍເພີີ່ມຂຶົ້ນໃນແຕ່ລະປີແບບຕີ່ເນືີ່ອງ
ສ່ວນຜູ້ທຸກຍາກ ແລະ ປະຊາຊົນທີີ່ດາລົງຊີວິດໃນຊົນນະບົດຍັງບີ່ທັນໄດ້ຮັບໝາກຜົນຈາກການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດ
ຖະກິດເທົີ່າທີີ່ຄວນ, ລະດັບການຊົມໃຊ້ຍັງຢູ່ໃນລະດັບຕີ່າ ແລະ ຍັງບີ່ທັນສາມາດຂັບເຄືີ່ອນການພັດທະນາເສດຖະກິດ
ໄດ້. ຖ້າຫາກສາມາດກະຈາຍໝາກຜົນຈາກລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນໃຫ້ທົີ່ວເຖິງ ຈະເຮັດໃຫ້ອັດຕາການຊົມໃຊ້
ຂອງປະຊາຊົນສູງຂຶົ້ນ ລວມທັງການຊົມໃຊ້ຂອງຜູ້ທຸກຍາກກເປັນການປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນ
ພາຍໃນມີການຂະຫຍາຍຕົວເພີີ່ມຂຶົ້ນ ແລະ ຄວາມທຸກຍາກຫຼຸດລົງ ຊຶີ່ງເປັນວົງຈອນການສ້າງຜົນດີໃຫ້ກັບການພັດທະນາ
ປະເທດ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ເຖິງແມ່ນອັດຕາສຸດທິການເຂົົ້າໂຮງຮຽນເພີີ່ມຂຶົ້ນໃນຊຸມປີທີີ່ຜ່ານມາ, ແຕ່ອັດຕາສຸດທິຜູ້ທຸກຍາກ
ເຂົ ົ້ າ ໂຮງຮຽນຍັ ງ ຢູ ່ ໃ ນລະດັ ບ ຕ ີ່ າ ຫ າຍ ໂດຍສະເພາະການສື ກ ສາຂັ ົ້ ນ ເໜື ອ ຂັ ົ້ ນ ປະຖົ ມ . ອັ ດ ຕາການເຂົ ົ້ າ ຮຽນຂອງ
ປະຊາກອນທີີ່ສາມາດເຂົົ້າເຖິງການສຶກສາສ່ວນຫາຍຍັງເປັນສີີ່ງທ້າທາຍຫາຍເຮັດໃຫ້ເ ປັນອຸປະສັກສາຄັນໃນການບັນລຸ
ການພັດທະນາທ່າແຮງຂອງທຶນປະຊາກອນ ແລະ ກາລັງແຮງງານຂອງປະເທດ ຈຶີ່ງເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທີີ່ມີ
ປະຊາກອນຮູ້ ໜັງສື ແລະ ການຄິດໄລ່ຄະນິດສາດໜ້ອຍທີີ່ສຸດໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.
ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ, ຜົນການສາຫວດການໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ການຊົມໃຊ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຂົງເຂດ ແລະ ຄົວເຮືອນຈານວນ
ໜຶີ່ງທີີ່ມີສະພາບຄວາມເປັນຢູ່ດີຂືົ້ນ, ແຕ່ກຕ້ອງຕົກໄປຢູ່ໃນສະພາບທີີ່ທຸກຍາກຄືນອີກ ຍ້ອນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ
ບັນຫາເສດຖະກິດແບບກະທັນຫັນ ແລະ ບີ່ມີລະບົບການປົກປ້ອງພຽງພ ເພືີ່ອປົກປ້ອງເຂົາເຈົົ້າຈາກການຕົກສູ່ຄວາມທຸກ
ຍາກຄືນອີກ.
ຖ້າຫາກມີມາດຕະການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຕີ່ໄປໃນອະນາຄົດໃນການກະຈາຍໝາກຜົນຈາກການ
ຂະຫຍາຍຕົວເສດຖະກິດໃຫ້ມີຄວາມເທົີ່າທຽມກັນ ແລະ ມີການປົກປ້ອງປະຊາຊົນໃນລະດັບທີີ່ດີ ເພືີ່ອຮັບມືກັບຜົນ

6

ກະທົບແບບກະທັນຫັນຈາກເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ກຈະມີຄວາມອາດສາມາດພຽງພໃນການຫຼຸດພົົ້ນອອກຈາກບັນຫາສິີ່ງ
ທ້າທາຍທີີ່ມີໃນປະຈຸບັນ ແລະ ສາມາດສ້າງອະນາຄົດທີີ່ດີໃຫ້ກັບປະຊາຊົນໃຫ້ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທດ
ີີ່ ີຂຶົ້ນ.
ສປປ ລາວ ສາມາດນາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທີີ່ອຸດົມສົມບູນຂອງຕົນຈາກຜົນຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມເຂົົ້າ
ໃນການປັບປຸງການເຂົົ້າເຖິງການບລິການຂອງລັດແບບທີີ່ມີຄຸນນະພາບ, ສ້າງໂອກາດໃຫ້ກັບປະຊາຊົນໄດ້ເຂົົ້າຮ່ວມໃນ
ຂະ ບວນການພັດທະນາໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວ, ການລົງທຶນເຂົົ້າໃນລະບົບປົກປ້ອງສັງຄົມສາລັບທຸກຄົນ ແລະ ໃຫ້ການ
ຊ່ວຍເຫືອໃນເວລາທີີ່ມີຄວາມຈາເປັນໃນເຫດການສຸກເສີມ ໂດຍນາໃຊ້ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການພັດທະນາປະເທດ.
3.2. ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳທີກ
ີ່ ຽ່ ວຂ້ອງ
ລັດຖະທາມະນູນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງລັດໃນການຕັົ້ງໜ້າພັດທະນາການສຶກສາແຫ່ງຊາດ
ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ, ສ້າງໂອກາດ ແລະ ເງືີ່ອນໄຂໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບການສຶກສາ ຢ່າງທົີ່ວເຖິງ ໂດຍສະເພາະປະຊາຊົນທີີ່ຢູ່
ເຂດຫ່າງໄກສອກຫີກ, ຊົນເຜົີ່າ, ແມ່ຍິງ, ເດັກນ້ອຍ, ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ຜູ້ພິການຕາມມາດຕາ 22; ການພັດທະນາ
ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ລັດເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາສີມືແຮງງານ, ຍົກສູງວິໄນແຮງງານ, ສົງີ່ ເສີມວິຊາຊີບ ແລະ ວຽກເຮັດ
ງານທາຂອງປະຊາຊົນພ້ອມທັງປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທາຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ ຕາມມາດຕາ 27; ລັດ
ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍປະກັນສັງຄົມຕາມມາດຕາ 28 ແລະ ການົດໃຫ້ເຫັນເຖິງການສະໜັບສະໜູນສິດທິການ
ປົກປ້ອງສັງຄົມຫາຍຮູບແບບ ເປັນຕົົ້ນ ມາດຕາ 25 ໄດ້ລະບຸລດ
ັ ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍວຽກງານສາທາລະນະ
ສຸກ ເພືີ່ອຮັກສາ ແລະ ສົີ່ງເສີມສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ, ຕັົ້ງໜ້າກີ່ສ້າງ, ປັບປຸງລະບົບການກັນພະຍາດ, ປິີ່ນປົວຄົນເຈັບ
ຢ່າງທົີ່ວເຖິງ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ, ສ້າງເງືີ່ອນໄຂໃຫ້ປະຊາຊົນທຸກຄົນໄດ້ຮັບການເບິີ່ງແຍງດ້ານສຸຂະພາບ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍ, ປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກ ແລະ ຜູ້ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫີກ ເພືີ່ອໃຫ້ທຸກຄົນມີສຸຂະພາບດີ, ມາດຕາ 38
ໄດ້ການົດໄວ້ວ່າ “ພົນລະເມືອງລາວມີສິດໃນການໄດ້ຮັບການສຶກສາ” ແລະ ”ເຮັດວຽກ ແລະ ປະກອບອາຊີບທີີ່ບີ່ຜິດຕີ່
ກົດ ໝາຍ”, ມາດຕາ 39 ໄດ້ລະບຸພົນລະເມືອງລາວມີສິດເຮັດວຽກ ແລະ ປະກອບອາຊີບທີີ່ບີ່ຂັດກັບກົດໝາຍ, ຜູ້
ອອກແຮງງານມີສິດໄດ້ຮັບການພັກຜ່ອນ, ໄດ້ຮັບການປິີ່ນປົວໃນເວລາເຈັບເປັນ, ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືອໃນກລະນີໝົດ
ຄວາມສາມາດອອກແຮງງານ, ເສຍອົງຄະ, ໃນເວລາເຖົົ້າແກ່ ແລະ ໃນກລະນີອືີ່ນ.
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຍຸດທະສາດປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດໄລຍະແຕ່ 2017-2020 ໄດ້ກ ານົດ
ປະຊາຊົນທຸກຄົນມີສິດສະເໝີພາບໃນການໄດ້ຮັບການປິີ່ນປົວສຸຂະພາບ ໂດຍບີ່ຈາແນກເພດ, ອາຍຸ, ຊົນເຜົີ່າ, ເຊືົ້ອຊາດ
, ສາສະໜາ ຫື ສະຖານະພາບທາງສັງຄົມກ່ຽວກັບການພັດທະນາປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ, ປັບປຸງສະຖານະພາບດ້ານ
ນິຕິກາ ແລະ ພັດທະນາກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ.
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
ໄລຍະແຕ່ 2016-2020 ໄດ້ການົດເປົົ້າໝາຍໃນການບັນລຸການສຶກສາຂັົ້ນປະຖົມແບບບັງຄັບ ແລະ ຂະຫຍາຍໄປສູ່ການ
ສຶກສາແບບບັງຄົບໃນຂັົ້ນມັດທະຍົມ, ຮອດປີ 2030 ປະຊາຊົນທຸກຄົນມີຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ຄວາມເທົີ່າທຽມໃນ
ການເຂົົ້າເຖິງການສຶກສາທີີ່ມີຄຸນນະພາບ, ດາລັດວ່າດ້ວຍການສົີ່ງເສີມອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ ຊຶີ່ງມີເປົົ້າໝາຍເພືີ່ອ
ຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາການຂາດໂພຊະນາການ ແລະ ເພີີ່ມການເຂົົ້າໂຮງຮຽນ ແລະ ຍົກລະດັບອັດຕາການຮຽນຈົບ.
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປະກັນສັງຄົມ
ໄດ້ການົດລະບົບປະກັນສັງຄົມແບບບັງຄັບພາຍໃຕ້ກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ
ໂດຍການໂຮມຕົວຂອງລະບົບປະກັນສັງຄົມພາກລັດ ແລະ ພາກເອກກະຊົນເຂົົ້າກັນ ແລະ ຂະຫຍາຍອັດຕາປົກຄຸມ
ປະກັນສັງຄົມໄປສູ່ຜູ້ອອກແຮງງານນອກລະບົບ ໃຫ້ສາມາດເຂົົ້າເປັນສະມາຊິກແບບສະໝັກໃຈໄດ້.
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ ໄດ້ການົດການອຸດໜູນແຮງງານໃນລະບົບ ໂດຍການສືບຕີ່ໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານຊົີ່ວຄາວໃນ
ເວລາເຈັບປ່ວຍ, ເກີດລູກ, ອຸປະຕິເຫດແຮງງານ ແລະ ພະຍາດອາຊີບ, ການອຸດໜູນອືີ່ນໃນໄລຍະສັົ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ
ລວມທັງການອຸດໜູນປິີ່ນປົວສຸຂະພາບທີີ່ເປັນລະບົບປະກັນສັງຄົມແບບປະກອບທຶນສົມທົບພາຍໃຕ້ກອງທຶນປະກັນສັງ
ຄົມແຫ່ງຊາດ.
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ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄົນພິການ ໄດ້ການົດການອຸດໜູນສາລັບຜູ້ພິການທີີ່ທຸກຍາກ ແລະ ການົດໃຫ້ສ້າງກອງທຶນສະຫວັດດີ
ການສາລັບຜູ້ພິການ, ດາລັດວ່າດ້ວຍສັງຄົມສົງເຄາະ ໄດ້ການົດການຊ່ວຍເຫືອດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈໃຫ້ກຸ່ມຄົນທີີ່ທຸກ
ຍາກ, ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງ ເປັນຕົົ້ນ ເດັກທີີ່ຕ້ອງການປົກປ້ອງພິເສດ, ຜູ້ພິການ, ຜູ້ອາຍຸສູງ, ຜູ້ປະສົບເຄາະ
ຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ແລະ ໄພພິບັດຕ່າງໆ.
ດາລັດວ່າດ້ວຍກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ ໄດ້ການົດການໂຮມບັນດາລະບົບປະກັນສຸຂະພາບເຂົົ້າກັນ ເພືີ່ອສ້າງ
ຄວາມເຂັົ້ມແຂງໃນການບລິການສຸຂະພາບສາລັບທຸກຄົນ;
ດາລັດວ່າດ້ວຍນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດເພືີ່ອການປິີ່ນປົວແມ່
ແລະ ເດັກລຸ່ມອາຍຸ 5 ປີ ແບບບີ່ເສຍຄ່າ.
ດາລັດວ່າດ້ວຍການສົີ່ງເສີມອາຫານໃນໂຮງຮຽນມີເປົົ້າໝາຍເພືີ່ອຫຼຸດຜ່ອນການຂາດສານອາຫານ,
ຮຽນ ແລະ ປັບປຸງອັດຕາການເຂົົ້າໂຮງຮຽນຈົນຈົບ.

ເພີີ່ມການເຂົົ້າໂຮງ

ດາລັດວ່າດ້ວຍນະໂຍບາຍປະຊາກອນແຫ່ງຊາດ ແລະ ການພັດທະນາໄດ້ການົດບຸລິມະສິດໃນການຂະຫຍາຍການບລິ
ການສຸຂະພາບໄວຈະເລີນພັນສາລັບເດັກ.
ດາລັດວ່າກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາທຸກຍາກ ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດຍືນຍົງ, ຂັົ້ນຕອນ ແລະ
ລະບົບທີີ່ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍຂອງການພັດທະນາການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ເປົົ້າໝາຍການຫຼຸດຄວາມທຸກຍາກ.
ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ມີຄວາມພະຍາຍາມໃນການຈັດຕັົ້ງຜັນຂະຫຍາຍເນືົ້ອໃນຈິດໃຈຂອງສົນທິສັນຍາ ແລະ ຂົ້
ແນະນາທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງພາກພືົ້ນ ແລະ ສາກົນ ເຂົົ້າໃນນະໂຍບາຍຂອງພັກ ຊຶີ່ງສະແດງອອກໃນມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່
ຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ໄດ້ການົດທິດນາວ່າ, “ ສ້າງຄວາມກົມກຽວລະຫວ່າງການພັດທະນາໃນຂົງເຂດເສດຖະ
ກິດກັບການພັດທະນາໃນຂົງເຂດວັດທະນະທາ-ສັງຄົມ
ເພືີ່ອຮັບປະກັນການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ
ບັນດາ ເຜົີ່າໃຫ້ດີຂືົ້ນຕາມລາດັບ ແລະ ຮັບປະກັນການພັດທະນາໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ.
ຢ່າງໃດກຕາມ, ສປປລາວຍັງມີປະຊາກອນຈານວນຫາຍ ທີີ່ຍັງບີ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ຢ່າງພຽງພຈາກຄວາມສ່ຽງດ້ານ
ຕ່າງໆເປັນຕົົ້ນ ແມ່ນການວ່າງງານ, ຍັງບີ່ມີອຸດໜູນເດັກດ້ອຍໂອກາດ, ຜູພ
້ ິການ ແລະ ຜູ້ອາຍຸສູງທີີ່ປ່ຽວພອຍ ແລະ ອືີ່ນໆ
ທີີ່ເປັນສາເຫດທີີ່ສາມາດນາໄປສູ່ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ບັນຫາສັງຄົມ.
ເພືີ່ອພັດທະນາລະບົບປົກປ້ອງສັງຄົມໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ສາມາດກວມເອົາກຸ່ມເປົົ້າໝາຍຕ່າງໆໃນສັງຄົມ,
ຈຶີ່ງມີຄວາມຈາເປັນໃນການສ້າງຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດ
ເພືີ່ອການົດເປົົ້າໝາຍໃນການສືບຕີ່ຈັດຕັົ້ງ
ປະຕິບັດວຽກປະກັນສຸຂະພາບ, ວຽກປະກັນສັງຄົມ ແລະ ວຽກສະຫວັດດີການສັງຄົມໃຫ້ເປັນລະບົບ ແລະ ມີປະສິດ
ທິພາບດີຂຶົ້ນກ່ວາເກົີ່າ.
3.3 ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັົ້ງທີ VIII
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັົ້ງທີ VIII ໄດ້ຈັດຕັົ້ງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັົ້ງທີ X
ຂອງພັກ
ເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາປະເທດສາມາດບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງທີີ່ການົດໄວ້ໃນຍຸດທະສາດການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຮອດປີ 2025 ແລະ ວິໄສທັດ 2030.
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັົ້ງທີ VIII ໄດ້ຕັົ້ງເປົົ້າໝາຍນາພາປະເທດໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດທີີ່ມີ
ລາຍຮັບປານກາງ ແລະ ການເຊືີ່ອມໂຍງກັບພາກພືົ້ນ ແລະ ສາກົນ, ສ້າງສັງຄົມໃຫ້ມີຄວາມຍຸຕິທາ, ຄວາມສາມັກຄີ ແລະ
ທຸກຄົນເຂົົ້າເຖິງການບລິການສັງຄົມທີີ່ມີຄຸນນະພາບ.
ເພືີ່ອບັນລຸເປົົ້າໝາຍນີົ້, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໄດ້ການົດທິດທາງໃນການພັດທະນາໃຫ້ມີຄວາມ
ກົມກຽວກັນດ້ານການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນາທາ ຕິດພັນກັບການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ
ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ຍົກລະດັບຄວາມອາດສາມາດຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍການພັດທະນາສີມືແຮງ
ງານ, ການສ້າງວຽກເຮັດງານທາ ແລະສ້າງຄວາມສາມັກຄີໃນສັງຄົມ.
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ຈຸດປະສົງລວມຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໄດ້ການົດຄາດໝາຍ ເພືີ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາທຸກຍາກ
ແລະບັນລຸການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດເປົົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຊຶີ່ງມີ 2 ຈຸດສຸມດັີ່ງນີົ້:
ຈຸດສຸມທີ 1: ໃຫ້ຂະຫຍາຍການປົກປ້ອງສັງຄົມໃຫ້ປະຊາຊົນທຸກທົີ່ວໜ້າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ທຸກຍາກ ແລະ ຜູ້ເຮັດ
ວຽກໃນຂະແໜງນອກລະບົບ, ເຜີຍແຜ່ ແລະ ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນສັງຄົມ” .
ຈຸດສຸມທີ 2: ສຸມໃສ່ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການເຂົົ້າເຖິງການສຶກ
ສາທີີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ການບລິການສຸຂະພາບ. ໝາກຜົນນີົ້ ໄດ້ການົດ 7 ໝາກຜົນ, ໃນນັົ້ນ 5 ໝາກຜົນມີຄວາມ
ສາຄັນໃນການພັດທະນາວຽກປົກປ້ອງສັງຄົມ.
ໝາກຜົນທີ 1: ສືບຕີ່ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜັກແໜ້ນ ແລະ
ກວ້າງຂວາງຕາມທິດ 3 ສ້າງ ໂດຍສຸມໃສ່ແກ້ໄຂຄວາມດ້ອຍໂອກາດຂອງຄົວເຮືອນ ໂດຍການສ້າງຕາໜ່າງປົກປ້ອງສັງຄົມ
ເພືີ່ອແກ້ໄຂຜົນປະທົບຕີ່ເຫດສຸກເສີນ, ເພືີ່ອສົີ່ງເສີມໃຫ້ທຸກຄົນໃນສັງຄົມປະກອບສ່ວນເຂົົ້າໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກ
ຍາກ, ເພືີ່ອປັບປຸງນະໂຍບາຍໃນການສະໜອງການສຶກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກໃນເຂດຊົນນະບົດ, ເພືີ່ອພັດທະນາ
ການຝຶກອົບຮົມຍົກລະດັບສີມແ
ື ຮງງານໃນເຂດຊົນນະບົດ.
ໝາກຜົນທີ 2: ຄົ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ ໂດຍສຸມໃສ່ຮັບປະກັນຄວາມໝັົ້ນຄົງດ້ານສະບຽງ
ອາຫານ ແລະ ການບລິໂພກທີີ່ມີໂພຊະນາການຄົບຖ້ວນ ແລະ ປອດໄພຕີ່ສຸຂະພາບ, ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມຕົວຈິງໃຫ້
ກັບຊາວກະສິກອນເປັນປະຈາ.
ໝາກຜົນທີ 3: ທຸກຄົນເຂົົ້າເຖິງການສຶກສາທີີ່ມີຄຸນນະພາບ ໂດຍສຸມໃສ່ຂະຫຍາຍໂອກາດດ້ານການສຶກສາເລີີ່ມແຕ່
ລະດັບອະນຸບານຈົນເຖິງອະຊິວະສຶກສາ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ, ຮັບປະກັນໃຫ້ມີນະໂຍບາຍດຶງດູດໃຫ້ນັກຮຽນເຂົົ້າ
ຮຽນໃນສາຍອາຊີວະສຶກສາໃຫ້ຫາຍຂຶົ້ນ ແລະ ນະໂຍບາຍສົີ່ງເສີມອາຫານໃນໂຮງຮຽນ.
ໝາກຜົນທີ 4: ຮັບປະກັນການບລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກທີີ່ມີຄຸນນະພາບ ໂດຍຂະຫຍາຍ ແລະ ຍົກລະດັບຄຸນ
ນະພາບຂອງການບລິການ ເພືີ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ເຂົົ້າເຖິງການບລິການຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ໄດ້ຮັບການ
ບລິການດ້ານການແພດທີີ່ມີຄຸນນະພາບ,
ຂະຫຍາຍການບລິການສາທາລະນະສຸກໃຫ້ໄປເຖິງຊົນນະບົດບ່ອນຫ່າງໄກ
ສອກຫີກ, ຮັບປະ ກັນໃຫ້ເດັກໄດ້ຮັບໂພຊະນາການພຽງພ, ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍປິີ່ນປົວສຸຂະພາບບີ່ເສຍຄ່າ,
ພັດທະນານະໂຍບາຍຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຂອງການບລິການສາທາລະນະສຸກ.
ໝາກຜົນທີ 5: ການບລິການດ້ານການປົກປ້ອງສັງຄົມໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບ ແລະ ທຸກຄົນໄດ້ເຂົົ້າເຖິງຢ່າງກ້ວາງຂວາງ,
ພັດທະນາລະບົບປະກັນສັງຄົມໃຫ້ມີຄວາມເຂັົ້ມແຂງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ພ້ອມທັງຂະຫຍາຍອັດຕາປົກຄຸມຂອງ
ລະບົບປະກັນສັງຄົມ ຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ແລະ ໃຫ້ການບລິການທີີ່ມີປະສິດທິພາບເພືີ່ອໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຜູ້
ປະກອບອາຊີບສ່ວນບຸກຄົນໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຮັບປະກັນການພັດທະນາທີີ່ສົມດູນ ແລະ ຍືນ
ຍົງ ໂດຍຂະຫຍາຍຂອບເຂດປົກຄຸມປະກັນສັງຄົມ ແລະ ປະກັນສຸຂະພາບໃຫ້ກວມເອົາ 80 ສ່ວນຮ້ອຍໃນປີ 2020,
ສ້າງຕັົ້ງກອງທຶນສັງຄົມສົງເຄາະເພືີ່ອຊ່ວຍເຫືອ ແລະ ພັດທະນາຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ, ຜູ້ປະສົບໄພພິບັດ
ແລະ ຜູ້ຕົກເປັນເຫຍືີ່ອຂອງການຄ້າມະນຸດ, ດາເນີນການສາຫລວດສະຖິຕິຄົນພິການ ແລະ ຜູ້ອາຍຸສູງໃນຂອບເຂດທົີ່ວ
ປະເທດ, ດູແລສຸຂະພາບຂັົ້ນພືົ້ນຖານໃຫ້ແກ່ຄົນພິການ ແລະ ຜູ້ອາຍຸສູງ, ປັບປຸງການບລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາ, ການປົກ
ປ້ອງເດັກ ແລະ ຄອບຄົວທີີ່ມີຄວາມສ່ຽງ, ເສີມຂະຫຍາຍການຊ່ວຍເຫືອສຸກເສີນ ຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ເພືີ່ອຊ່ວຍເຫືອຜູ້
ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກໄພພິບັດ ໂດຍມີການສ່ວນຮ່ວມຈາກທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ.
3.4 ບັນດາແຜນພັດທະນາຂອງຂະແໜງການທີຕ
ີ່ ດ
ິ ພັນກັບວຽກງານປົກປ້ອງສັງຄົມ
ຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດ
ຂອງຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງດັີ່ງນີົ້:

ໄດ້ຮັບການສ້າງຂຶົ້ນໂດຍຕິດພັນກັບການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດບັນດາຍຸດທະສາດ
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ນະໂຍບາຍການອຸດໜູນປິີ່ນປົວສຸຂະພາບ ຊຶີ່ງປະກອບດ້ວຍນະໂຍບາຍການອອກລູກໂດຍບີ່ເສຍຄ່າ, ການປີີ່ນປົວສຸຂະ
ພາບແມ່ ແລະ ເດັກ ໂດຍບີ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ນະໂຍບາຍກອງທຶນປິີ່ນປົວສຸຂະພາບສາລັບຜູ້ທຸກຍາກ ມີຈຸດປະສົງເພືີ່ອ
ປິີ່ນປົວສຸຂະພາບໃຫ້ຜູ້ທຸກຍາກ ໂດຍບີ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ພ້ອມທັງຮັບຮອງດາລັດປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ ເພືີ່ອໂຮມ
ລະບົບປິີ່ນປົວສຸຂະພາບທີີ່ມີໃນປະຈຸບັນໃຫ້ເປັນລະບົບດຽວ
ແລະ
ເພືີ່ອສາມາດຂະຫຍາຍການບລິການປິີ່ນປົວ
ສຸຂະພາບແບບທຸກທົີ່ວໜ້າໃນໄລຍະຍາວ.
ແຜນຍຸດທະສາດເພືີ່ອການຂະຫຍາຍຕົວແຫ່ງຊາດ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ຊຶີ່ງເປັນຂອບການຈັດຕັົ້ງ
ປະຕິບັດທີີ່ຄົບຖ້ວນຮອດປີ 2020 ໃນການສົີ່ງເສີມການຂະຫຍາຍຕົວ, ການພັດທະນາ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກ
ຍາກ
ໂດຍເນັົ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງລັດຖະບານໃນການຫຼຸດຜ່ອນການອີງໃສ່ການຊ່ວຍເຫືອລ້າຈາກ
ຕ່າງປະເທດລົງເທືີ່ອລະກ້າວ, ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ທີີ່ດີຂອງປະຊາຊົນໃນການຄົ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ການ
ຂະຫຍາຍການບລິການສັງຄົມ.
ແຜນພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ໄລຍະແຕ່ 2011-2015 ໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມຕ້ອງການໃນການ
ສະໜອງສະຫວັດດີການສັງຄົມໃຫ້ກັບຜູ້ທີີ່ທຸກຍາກ, ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ບີ່ມີລາຍຮັບພຽງພ ຫື ວ່າງງານ. ດາລັດວ່າດ້ວຍ
ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກເປັນກອງທຶນສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສ້າງຄວາມອາດສາມາດ, ຂັົ້ນຕອນ ແລະ ຄວາມ
ຍືນຍົງໃຫ້ກັບທ້ອງຖິີ່ນ, ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍສາມສ້າງຂອງລັດຖະບານ ແລະ ເປົົ້າໝາຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ.
ນະໂຍບາຍປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ໄດ້ການົດບູລິມາສິດເພືີ່ອຂະຫຍາຍການບລິການປິີ່ນປົວສຸຂະພາບໄວ
ຈະເລີນພັນໃນ ສປປ ລາວ, ການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືອເດັກ ແລະ ຜູ້ອາຍຸສງູ .
ແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດແຫ່ງຊາດຮອດປີ 2025 ໄດ້ກຳນົດສະເພາະເປົົ້າໝາຍໃນການເພີີ່ມ
ອັດຕາຕົວຊີົ້ວັດການພັດທະນາມະນຸດເຖິງ 66 ເພືີ່ອບັນລຸເປົົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້
ປະຊາຊົນລາວທຸກຄົນສາເລັດການສຶກສາຂັົ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົົ້ນ.
3.5 ຜົນສຳເລັດການຈັດຕັງົ້ ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານການປົກປ້ອງສັງຄົມໃນ ສປປ ລາວ
ຜົນສາເລັດການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດວຽກປົກປ້ອງສັງຄົມໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໄດ້ສັງລວມມີດັີ່ງນີົ້:
1). ວຽກປະກັນສຸຂະພາບ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ມີການບລິການປິີ່ນປົວສຸຂະພາບທີີ່ມີຄຸນນະພາບດີຂຶົ້ນ ໂດຍກວມເອົາຜູ້
ປະກັນຕົນທີີ່ເປັນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ຜູ້ອອກແຮງງານໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ແລະ ສະມາຊິກຄອບຄົວຕາມ
ລະບົບປະກັນສັງຄົມ, ຜູ້ທຸກຍາກ, ແຮງງານນອກລະບົບ, ການອອກລູກ, ສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກແບບບເີ່ ສຍຄ່າຕາມ
ລະບົບປະກັນສຸຂະພາບ.
2). ວຽກປະກັນສັງຄົມ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ເປັນລະບົບ, ເຂັົ້ມແຂງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບດີຂຶົ້ນ ໂດຍໄດ້ໃຫ້ການ
ບລິການອຸດໜູນປະກັນສັງຄົມ 8 ປະເພດ ເຊັີ່ນ: ການອຸດໜູນປິີ່ນປົວສຸຂະພາບ, ອຸດໜູນອອກລູກ, ອຸດໜູນອຸປະຕິເຫດ
ແຮງງານ ຫື ພະຍາດອາຊີບ, ອຸດໜູນເສຍອົງຄະ, ອຸດໜູນປ່ວຍການ, ອຸດໜູນບານານ, ອຸດໜູນເສຍຊີວິດ, ອຸດໜູນ
ສະມາຊິກຄອບຄົວຂອງຜູ້ປະກັນຕົນ ແລະ ອຸດໜູນວ່າງງານ ໃຫ້ຜູ້ປະກັນຕົນທີີ່ເປັນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ທະຫານ
, ຕາຫວດ, ຜູ້ອອກແຮງງານໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານ, ຜູ້ປະກອບອາຊີບສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ສະມາຊິກຄອບຄົວທີີ່ເກີດສິດ
ຕາມທີີ່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນສັງຄົມ, ໄດ້ຂະຫຍາຍຂອບເຂດປົກຄຸມໄປສູ່ຜູ້ອອກແຮງງານໃນ
ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ແລະ ຜູ້ປະກອບອາຊີບສ່ວນບຸກຄົນຫາຍຂຶົ້ນ, ຄຸ້ມຄອງບລິຫານກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດໃຫ້
ມີຄວາມໂປ່ງໄສ, ວ່ອງໄວ ແລະຍືນຍົງ.
3). ວຽກສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນການສຶກສາບີ່ເສຍຄ່າໃຫ້ເດັກ ໂດຍໄດ້ໃຫ້ທຶນບລິຫານໂຮງຮຽນເພືີ່ອ
ລຶບລ້າງການເກັບເງິນຂອງໂຮງຮຽນສາລັບນັກຮຽນທຸກຄົນ,
ໃຫ້ທຶນການສຶກສາຂັົ້ນມັດທະຍົມສາລັບນັກຮຽນຈາກ
ຄອບຄົວທຸກຍາກ, ປະຕິບັດໂຄງການອາຫານໂຮງຮຽນແຫ່ງຊາດສາລັບນັກຮຽນຂັົ້ນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມໃນບັນດາ
ເມືອງທຸກຍາກທີີ່ສະໜັບສະໜູນໂດຍອົງການອາຫານໂລກ, ອົງການບັນເທົາທຸກ ແລະ ກອງທຶນພັດທະນາການສຶກສາ,
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ປະຕິບັດໂຄງການໃຫ້ເບ້ຍລ້ຽງນັກຮຽນຂັົ້ນມັດທະຍົມສາລັບນັກຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົົ້ນ ແລະ ຕອນປາຍໃນຄອບຄົວ
ທີີ່ທຸກຍາກທີີ່ສະໜັບສະໜູນໂດຍທະນາຄານເອດີບີ, ໃຫ້ທຶນການຮຽນອາຊີວະສຶກສາສາລັບນັກຮຽນຈາກຄອບຄົວທຸກ
ຍາກ ແລະ ດ້ອຍໂອກາດ; ວຽກສະໜັບສະໜູນການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ການບລິການທີີ່ຈາເປັນຂອງກອງທຶນ
ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ໂດຍການສ້າງຊັບສິນຊຸມຊົນໃຫ້ຊຸມຊົນໃນເປົົ້າໝາຍເມືອງທຸກຍາກ; ວຽກສະຫວັດດີການ
ສັງຄົມໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືອບັນເທົາທຸກສຸກເສີນ ແລະ ຟືົ້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ໃຫ້ຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິໃຫ້ຜູ້ປະສົບ
ໄພພິບັດຕ່າງໆ, ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືອເດັກທີີ່ຕ້ອງການປົກປ້ອງພິເສດ, ຜູ້ພິການ ແລະ ຜູ້ອາຍຸສູງ ລວມທັງຜູ້ປະສົບເຄາະ
ຮ້າຍຍ້ອນລະເບີດຕົກຄ້າງທີີ່ສະໜັບສະໜູນດ້ວຍແຫີ່ງທຶນຈາກອົງການຈັດຕັົ້ງສາກົນ, ອົງການຈັດຕັົ້ງສາກົນທີີ່ບີ່ສັງກັດ
ລັດຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ.
3.6 ຂົ້ຄງົ ຄ້າງ ແລະ ສິງີ່ ທ້າທາຍໃນການຈັດຕັງົ້ ປະຕິບດ
ັ
ໃນທົດສະວັດຜ່ານມາ, ສປປ ລາວ ໄດ້ມີການປັບປຸງຕົວຊີົ້ວັດໃນການປະກັນສຸຂະພາບ, ໂພຊະນາການ ແລະ ການສຶກ
ສາ. ໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໄດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າທີີ່ສາຄັນໃນຫາຍດ້ານທີີ່ຕິດພັນກັບລະບົບປົກປ້ອງສັງຄົມ ທີີ່ຍັງຢູ່ໃນ
ລະດັບ ເລີມ
ີ່ ພັດທະນາ. ຢ່າງໃດກຕາມ, ໃນການປະເມີນສະພາບການປົກປ້ອງສັງຄົມໂດຍການປືກສາຫາລືຮ່ວມກັນຢູ່
ສປປ ລາວ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ລະບົບທີີ່ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໃນປະຈຸບັນ ຍັງມີສິີ່ງທ້າທາຍຫາຍດ້ານ ລວມທັງການສະໜັ
ບສະ ໜູນ ແລະຄວາມຍືນຍົງດ້ານການເງິນຍັງບີ່ພຽງພກັບຄວາມຕ້ອງການ ຊຶີ່ງສັງລວມມີດັີ່ງນີົ້:
1). ດ້ານການປະກັນສຸຂະພາບ: ທຶນສະໜັບສະໜູນວຽກປະກັນສຸຂະພາບ ຍັງບີ່ພຽງພ ໂດຍສະເພາະງົບປະມານຂອງ
ລັດ, ຄວາມອາດສາມາດຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດຍັງບີ່ທັນສູງ; ການບລິຫານ, ການວາງແຜນ, ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ,
ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນວຽກປະກັນສຸຂະພາບ ຍັງບີ່ມີປະສິດທິພາບເທົີ່າທີີ່ຄວນ; ການໂຮມຕົວບັນດາລະບົບ
ປະກັນສຸຂະພາບຂອງກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດເຂົົ້າກັນ ຍັງບີ່ທັນເປັນລະບົບ ແລະ ເຂັົ້ມແຂງ; ຫ້ອງການປະກັນ
ສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ ຍັງບີ່ທັນເປັນຫ້ອງການເອກກະລາດຕາມຂົ້ການົດໃນລະບຽບການ, ຍັງຂາດເຂີນພະນັກງານໃນວຽກ
ປະກັນສຸຂະພາບ ໂດຍສະເພາະຊ່ຽວຊານລະດັບກາງ ແລະ ພະນັກງານປະຈາໃນເຂດຊົນນະບົດ, ຍັງຂາດເຂີນສິີ່ງ
ອານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ອຸປະກອນການແພດຮັບໃຊ້ການປິີ່ນປົວ, ການສ້າງສິີ່ງອານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ການ
ແຕ່ງຕັົ້ງແພດໝປະຈາ ຍັງບີ່ທັນເທົີ່າທຽມກັນລະຫວ່າງໃນເຂດຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ, ຊ່ອງວ່າງໃນການຝຶກອົບຮົມ
ພະນັກງານ, ປະຊາຊົນຍັງບີ່ທັນຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບເງືີ່ອນໄຂໃນການເຂົົ້າເປັນສະມາຊິກ, ການບລິການ, ສິດທິ ແລະ ພັນທະ
ໃນການເຂົົ້າເປັນສະມາຊິກປະກັນສຸຂະພາບ.
2). ດ້ານປະກັນສັງຄົມ: ການເຂົົ້າຮ່ວມລະບົບປະກັນສັງຄົມຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ຍັງກວມຈານວນໜ້ອຍ,
ບັນຫາຄວາມສ່ຽງໃນການສະສົມທຶນ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງດ້ານການເງິນຂອງກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ການ
ຂະຫຍາຍປະກັນສັງຄົມສາລັບຜູ້ອອກແຮງງານໃນຂະແໜງນອກລະບົບຍັງມີຈາກັດ, ແຮງງານໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ
ໃນຂົງເຂດກະສິກາຍັງມີລາຍຮັບຕີ່າ ແລະ ຍັງບີ່ສາມາດເຂົົ້າປະກັນສັງຄົມ ແລະ ບີ່ມີການອຸດໜູນປະກັນສັງຄົມທີີ່ເປັນ
ປົກກະຕິ.
3). ດ້ານສະຫວັດດີການສັງຄົມ: ການສົງເຄາະ ຫື ການອຸດໜູນໃຫ້ເດັກລຸ່ມອາຍຸ 3 ປີທີີ່ທຸກຍາກ, ເດັກທີີ່ຕ້ອງການປົກ
ປ້ອງພິເສດ, ຜູ້ພິການທີີ່ທຸກຍາກ, ຜູ້ອາຍຸສູງທີີ່ປ່ຽວພອຍ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານທີີ່ທຸກຍາກທີີ່ບີ່ມີວຽກເຮັດງານທາ ແລະ
ອືີ່ນໆ ຍັງບີ່ທັນເປັນລະບົບປົກກະຕິ, ຍັງບີ່ມີງົບປະມານສາລັບການບລິຫານໂຮງຮຽນເພືີ່ອປົກຄຸມນັກຮຽນທຸກຍາກ, ທຶນ
ການສຶກສາສາລັບນັກຮຽນໃນຂັົ້ນມັດທະຍົມຍັງບີ່ພຽງພ, ຍັງບີ່ມີຫພັກພຽງພໃຫ້ນັກຮຽນ, ອຸປະກອນການຮຽນ ແລະ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອືນ
ີ່ ໆ, ທຶນການສຶກສາໃນລະດັບອະຊີວະສຶກສາ, ການຝຶກວິຊາຊີບ ແລະ ສີມືແຮງງານໃຫ້ຜູ້ທຸກຍາກຍັງບີ່ທັນ
ສະໜອງທຶນໃຫ້ພຽງພກັບຄວາມຕ້ອງການທີີ່ຈາເປັນ, ໂຄງການໂພຊະນາການຍັງບີ່ພຽງພໃຫ້ໂພຊະນາການສາລັບເດັກ
ໃນເກນອາຍຸເຂົົ້າໂຮງຮຽນ ແລະ ໂຄງການກີ່ຍັງຢູ່ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນທຶນຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ການຈັດສັນງົບປະມານ
ເພືີ່ອແກ້ໄຂສິີ່ງທ້າທາຍເຫົີ່ານີົ້ຍັງມີຄວາມຈາກັດ ແລະ ຍັງເປັນສິີ່ງທ້າທາຍໃນສັງຄົມໃນອະນາຄົດ.
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3.7 ຂແ
ົ້ ນະນຳ ແລະ ວິທກ
ີ ານແກ້ໄຂ
ເພືີ່ອສືບຕີ່ພັດທະນາວຽກປົກປ້ອງສັງຄົມໃຫ້ເປັນລະບົບ, ເຂັົ້ມແຂງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບດີຂຶົ້ນ ຈຶີ່ງໄດ້ການົດຂົ້ແນະນາ
ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂດັີ່ງນີ:ົ້
1). ດ້ານວຽກປະກັນສຸຂະພາບ: ສະເໜີໃຫ້ພັດທະນາໂຄງສ້າງການຄຸ້ມຄອງວຽກປະກັນສຸຂະພາບ ແລະ ກອງທຶນປະກັນ
ສຸຂະພາບ, ພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດໃນທຸກລະດັບ ແລະ ເກັບກາຂົ້ມູນວຽກປະກັນສຸຂະພາບ ເພືີ່ອປັບປຸງການ
ບລິການ ແລະ ການໃຊ້ການບລິການປະກັນສຸຂະພາບ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບດີຂຶົ້ນ; ເພີີ່ມງົບປະມານຂອງລັດເຂົົ້າໃນວຽກ
ປະກັນສຸຂະພາບເພືີ່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການບລິການປິນ
ີ່ ປົວ ແລະ ການຂະຫຍາຍບລິການໃຫ້ກ້ວາງຂວາງ ແລະ
ປັບປຸງຄວາມໂປ່ງໃສໃນການບລິຫານງົບປະມານ; ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບໃນການບລິການຂັົ້ນພືົ້ນຖານຂອງບັນດາໂຮງ
ໝ ແລະ ສຸກສາລາ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດຊົນນະບົດ; ເພີີ່ມທະວີການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ໃຫ້ສັງຄົມໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງການ
ປະກັນສຸຂະພາບ ຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ແລະ ສະເໜີໃຫ້ມີກົນໄກໃນການຮັບຄາຄິດເຫັນ ແລະ ຄາຕານິຕິຊົມ.
2). ດ້ານວຽກປະກັນສັງຄົມ: ສະເໜີໃຫ້ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດການກວດກາເປັນປົກກະຕິໃນບັນຫາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີີ່
ລົງທະບຽນ; ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດມາດຕະການປັບໄໝສາລັບຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານທີີ່ບີ່ປະຕິບັດກົດ
ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບວຽກປະກັນສັງຄົມ; ຄົົ້ນຄ້ວາ ແລະ ວິໄຈຄະນິດສາດປະກັນສັງຄົມ ເພືີ່ອຮັບປະກັນ
ໃຫ້ມີການສະສົມທຶນ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຂອງກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ.
3). ດ້ານວຽກສະຫວັດດີການສັງຄົມ: ສ້າງຕັົ້ງລະບົບການສົງເຄາະ ຫື ການອຸດໜູນໃຫ້ຜູ້ທຸກຍາກ ແລະ ດ້ອຍໂອກາດ
ຕາມກຸ່ມເປົົ້າໝາຍ ເປັນຕົົ້ນ ເດັກລຸ່ມອາຍຸ 5 ປີທີີ່ທຸກຍາກ, ເດັກທີີ່ຕ້ອງການປົກປ້ອງພິເສດ, ຜູ້ພິການທີີ່ທຸກຍາກ ແລະ
ຜູ້ອາຍຸສູງທີີ່ປ່ຽວພອຍ ແລະ ອືີ່ນໆ; ເພີມ
ີ່ ງົບປະມານ ແລະ ສ້າງຄວາມຍືນຍົງໃນການຈັດສັນງົບປະມານເຂົົ້າໃນໂຮງຮຽນ
ຕາມການົດເວລາໃນອານາຄົດ; ເພີີ່ມຈານວນ ແລະ ຂະໜາດທຶນການສຶກສາຂັົ້ນມັດທະຍົມ, ຈັດສັນງົບປະມານເຂົົ້າໃນ
ການສົີ່ງເສີມໂພຊະນາການໃຫ້ກັບນັກຮຽນ, ການສຶກສາ ແລະ ການປິີ່ນປົວສຸຂະພາບ; ພັດທະນາການສະໜັບສະໜູນ
ເດັກເພືີ່ອແກ້ໄຂບັນຫາດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ; ສະໜອງທຶນ
ການຝຶກວິຊາຊີບ ແລະ ສີມືແຮງງານໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານທີີ່ທຸກຍາກໃຫ້ສາມາດປ່ຽນອາຊີບ, ປະກອບການ ແລະ ສ້າງ
ລາຍຮັບໃຫ້ຫາຍຂຶົ້ນເພືີ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ; ສ້າງວຽກເຮັດງານທາໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານທີີ່ທຸກຍາກທີີ່ບີ່ມີວຽກເຮັດ
ງານທາ ຫື ເຮັດວຽກເພືີ່ອການຊົມໃຊ້ຄົວເຮືອນ ໂດຍສ້າງກຸ່ມການຜະລິດ ແລະ ສະຫະກອນການຜະລິດຕ່າງໆ, ສ້າງຕັົ້ງ
ກຸ່ມກອງທຶນປະຈາບ້ານ ເພືີ່ອຊ່ວຍເຫືອເຊິງີ່ ກັນ ແລະ ກັນ.

III. ຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດ
ເພືີ່ອສືບຕີ່ເສີມຂະຫຍາຍຜົນສາເລັດທີີ່ເປັນພືົ້ນຖານ ແລະ ປັບປຸງແກ້ໄຂສິີ່ງຄົງຄ້າງໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດວຽກປົກປ້ອງ
ສັງຄົມໃນໄລຍະຜ່ານມາ ລວມທັງຮັບມືກັບສິີ່ງທ້າທາຍໃນຕີ່ໜ້າ, ຈຶີ່ງໄດ້ການົດວິໄສທັດ, ເປົົ້າໝາຍ, ຈຸດປະສົງ ແລະ
ບັນດາກິດຈະກາເຂົົ້າໃນຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ເພືີ່ອຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ປະສິດ
ທິພາບ ຊຶີ່ງມີເນືົ້ອໃນດັີ່ງນີົ້:
1. ວິໄສທັດ
ຮອດປີ 2030, ປະຊາຊົນລາວຕາມກຸ່ມເປົົ້າໝາຍຕ່າງໆໄດ້ຮັບການເຂົົ້າເຖິງການບລິການລະບົບປົກປ້ອງສັງຄົມດ້ານການ
ປະກັນສຸຂະພາບ, ການປະກັນສັງຄົມ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມຂັົ້ນພືົ້ນຖານ ຢ່າງກ້ວາງຂວາງ, ສະເໝີພາບ, ມີ
ປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງ.
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2.

ຫກ
ັ ການລວມ

ຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແມ່ນອີງໃສ່ຫັກການຄວາມສະເໝີພາບ, ຄວາມພຽງພ, ປະສິດທິພາບ, ໃຫ້
ກວມເອົາທຸກຄົນ, ຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງ ພາຍໃຕ້ເງືີ່ອນໄຂໃຫ້ປະຊາຊົນລາວ ຕາມກຸ່ມເປົົ້າໝາຍຕ່າງໆ ໄດ້
ເຂົົ້າເຖິງການບລິການປົກປ້ອງສັງຄົມໃນເງືີ່ອນໄຂດຽວກັນ ໂດຍບີ່ຈາແນກອາຍຸ, ເພດ, ພູມລາເນົາ, ສະຖານະທາງ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຫື ອືີ່ນໆ.
3. ເປົາົ້ ໝາຍລວມ
ຮອດປີ 2025, ລະບົບປົກປ້ອງສັງຄົມ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາໃຫ້ມີຄວາມເຂັົ້ມແຂງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບດີຂຶົ້ນ ໂດຍມີ
ເປົົ້າໝາຍ ໃນການໃຫ້ບລິການປົກປ້ອງສັງຄົມ ໃຫ້ກວມເອົາກຸ່ມເປົົ້າໝາຍ ຢ່າງກ້ວາງຂວາງກ່ວາເກົີ່າ ແລະ ມີ
ມາດຕະຖານດ້ານການບລິການທີີ່ມີຄຸນນະພາບທີດ
ີ່ ີຂຶົ້ນ.
ຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດສະບັບນີົ້ ໄດ້ການົດ 3 ເປົົ້າໝາຍຫັກ ເພືີ່ອຂະຫຍາຍການປົກຄຸມຕາມກຸ່ມເປົົ້າ
ໝາຍໃນການເຂົົ້າເຖິງການບລິການປົກປ້ອງສັງຄົມ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ຊຶີ່ງມີດັີ່ງນີົ້:
ເປົາົ້ ໝາຍ 1: ພັດທະນາ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັມ
ົ້ ແຂງໃຫ້ລະບົບປະກັນສຸຂະພາບ
ພັດທະນາວຽກປະກັນສຸຂະພາບໃຫ້ມີຄວາມເຂັົ້ມແຂງ ເພືີ່ອຮັບປະກັນການເຂົົ້າເຖິງການບລິການປິີ່ນປົວສຸຂະພາບທີີ່ມີ
ຄຸນນະພາບ ໂດຍບີ່ສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານການເງິນ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສາລັບທຸກຄົນ ດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນ
ງົບປະມານໃຫ້ພຽງພ ແລະ ການຂະຫຍາຍການປະກັນສຸຂະພາບສາລັບທຸກຄົນພາຍໃນປີ 2025.
ເປົາົ້ ໝາຍ 2: ພັດທະນາ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັມ
ົ້ ແຂງໃຫ້ລະບົບປະກັນສັງຄົມ
ພັດທະນາວຽກປະກັນສັງຄົມໃຫ້ມີຄວາມເຂັົ້ມແຂງ, ເປັນລະບົບ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ເພືີ່ອໃຫ້ສາມາດເກັບແຫີ່ງເງິນ
ສົມທົບເຂົົ້າກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ໃຫ້ການບລິການອຸດໜູນປະກັນສັງຄົມປະເພດຕ່າງໆສາລັບຜູ້ປະກັນ
ຕົນທີີ່ເປັນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ຜູ້ອອກແຮງງານໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານ, ຜູ້ປະກອບອາຊີບສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ
ສະມາຊິກຄອບຄົວທີີ່ເກີດສິດ ຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ລວມທັງການຄຸ້ມຄອງກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ມີຄວາມໂປ່ງ
ໄສ, ການສະສົມທຶນ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງ.
ເປົາົ້ ໝາຍ 3: ພັດທະນາ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັມ
ົ້ ແຂງໃຫ້ລະບົບສະຫວັດດີການສັງຄົມ
ພັດທະນາວຽກສະຫວັດດີການສັງຄົມໃຫ້ມີຄວາມເຂັົ້ມແຂງ, ເປັນລະບົບ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ເພືີ່ອໃຫ້ການບລິການ
ໃນການສົງເຄາະ ຫື ການອຸດໜູນໃຫ້ເດັກທີີ່ຕ້ອງການປົກປ້ອງພິເສດ ຫື ດ້ອຍໂອກາດ, ຜູ້ພິການ, ຜູ້ອາຍຸສູງທີີ່ປ່ຽວພອຍ
ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານທີີ່ທຸກຍາກບີ່ສາມາດຊ່ວຍເຫືອຕົນເອງ ຢ່າງກ້ວາງຂວາງ, ສະໜອງການສົງເຄາະບັນເທົາທຸກສຸກ
ເສີນຜູ້ປະສົບໄພພິບັດຕ່າງໆ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ສະໜອງທຶນການບລິຫານໂຮງຮຽນ, ທຶນສາລັບນັກຮຽນທີີ່ທຸກຍາກໃນ
ຊັົ້ນຮຽນຕ່າງໆ ແລະ ທຶນອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ ເພືີ່ອປະກອບສ່ວນອັນສາຄັນເຂົົ້າໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ,
ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.
4. ຈຸດປະສົງ
ຈຸດປະສົງຂອງຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດໄດ້ການົດ 3 ຈຸດປະສົງຕົົ້ນຕ ຄື: ຈຸດປະສົງວຽກປະກັນ
ສຸຂະພາບວຽກປະກັນສັງຄົມ ແລະ ວຽກສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໂດຍໄດ້ຈັດວາງບັນດາກິດຈະກາທີີ່ຈະຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ
ຕາມຕົວຊີົ້ວັດຕ່າງໆຂອງແຕ່ລະຈຸດປະສົງ ເພືີ່ອໃຫ້ບັນລຸຜົນສາເລັດຕາມເປົົ້າໝາຍ ແລະ ວິໄສທັດທີີ່ໄດ້ການົດໄວ້ ຊຶີ່ງມີ
ເນືົ້ອໃນດັີ່ງນີົ້:
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4.1.ຈຸດປະສົງົ ວຽກປະກັນສຸຂະພາບ
ເພືີ່ອພັດທະນາວຽກປະກັນສຸຂະພາບໃຫ້ທຸກຄົນສາມາດເຂົົ້າເຖິງການບລິການປິີ່ນປົວສຸຂະພາບ ລວມທັງການສົີ່ງເສີມ,
ການປ້ອງກັນ, ການຮັກສາ, ການຟືົ້ນຟູ, ການດູແລທີີ່ມີຄຸນນະພາບດີ ແລະ ການເຂົົ້າເຖິງການບລິການປິີ່ນປົວ ທີີ່ບມ
ີ່ ີຜົນ
ກະທົບໃນການສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານການເງິນໃຫ້ກັບບຸກຄົນ.
ຈຸດປະສົງ 1.1: ສ້າງຄວາມເຂັມ
ົ້ ແຂງການພັດທະນາວຽກປະກັນສຸຂະພາບ ເພືອ
ີ່ ໃຫ້ເປັນລະບົບ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ
ໃຫ້ທກ
ຸ ຄົນ ສາມາດເຂົາົ້ ເຖິງການບລິການປິນ
ີ່ ປົວສຸຂະພາບ
ກິດຈະກາ 1: ພັດທະນາລະບົບນິຕກ
ິ າກ່ຽວກັບວຽກປະກັນສຸຂະພາບສາລັບທຸກຄົນ
 ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກາກ່ຽວກັບວຽກປະກັນສຸຂະພາບ ໃຫ້ມີເນືົ້ອໃນເລິກເຊິີ່ງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ ເພືີ່ອແກ້ໄຂສິີ່ງ
ທ້າທາຍ ແລະ ຊ່ອງຫວ່າງທີີ່ສົີ່ງຜົນໃຫ້ຍັງມີຄວາມຈາກັດໃນການຂະຫຍາຍວຽກປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ
ສາລັບທຸກຄົນ;
 ເຜີຍແຜ່, ສ້າງຄວາມເຂົົ້າໃຈ, ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກາ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
 ທົບທວນຄືນບັນດາອຸດໜູນປະກັນສຸຂະພາບ ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພືີ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການອຸດໜູນພຽງພ ແລະ
ສາມາດປົກປ້ອງດ້ານການເງິນໄດ້.
ກິດຈະກາ 2: ພັດທະນາລະບົບ ແລະ ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ກບ
ັ ອົງການຈັດຕັງົ້ ບລິຫານລະບົບປະກັນສຸຂະພາບ
ແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜນ
ົ
 ສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໃຫ້ຫ້ອງການກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດໃນທຸກຂັົ້ນ;
 ພັດທະນາລະບົບການບລິຫານກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດໃຫ້ມີຄວາມພຽງພ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ;
 ພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດລະບົບການຕິດຕາມ ແລະ ຂົ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້ມີຄວາມປະສົມປະສານດີຂືົ້ນ;
 ຄົົ້ນຄ້ວາ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນທີີ່ດີຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ສາກົນ.
ກິດຈະກາ 3: ພັດທະນາ ແລະ ການົດມາດຕະຖານຂັນ
ົ້ ພືນ
ົ້ ຖານສາລັບສະຖານທີໃີ່ ຫ້ບລິການປິນ
ີ່ ປົວສຸຂະພາບ
 ການົດ ແລະ ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານຄຸນນະພາບຂັົ້ນພືົ້ນຖານໃນການໃຫ້ບລິການປິີ່ນປົວສຸຂະພາບ ໂດຍ
ສຸມໃສ່ອັດຕາມສ່ວນແພດໝຕີ່ຈານວນປະຊາກອນ, ການສະໜອງການບລິການ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງ
ສະຖານທີີ່ການບລິການ, ອຸປະກອນການແພດ ແລະ ຢາປິີ່ນປົວພະຍາດ;
 ປັບປຸງ ແລະ ຄວບຄຸມການປະຕິບັດຕາມຄູ່ມືການປິີ່ນປົວແຫ່ງຊາດ;
 ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງສະຖານທີີ່ໃຫ້ການບລິການປິີ່ນປົວສຸຂະພາບ, ເພີມ
ີ່ ຈານວນແພດໝ ແລະ ຮັບປະກັນ
ໃຫ້ສະຖານທີີ່ປິີ່ນປົວສຸຂະພາບມີຢາທີີ່ຈາເປັນ ແລະ ເຄືີ່ອງມືການແພດທີີ່ຈາເປັນພຽງພ.
ກິດຈະກາ 4: ຂະຫຍາຍການເຂົາົ້ ເຖິງການບລິການປິນ
ີ່ ປົວສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດ
 ຂະຫຍາຍສະຖານທີີ່ ແລະ ການເຂົົ້າເຖິງການປິີ່ນປົວສຸຂະພາບ, ອຸປະກອນການແພດ, ແພດໝ ແລະ ຢາ
ປິີ່ນປົວສຸຂະພາບທີີ່ຈາເປັນໃນເຂດຊົນນະບົດທີີ່ທຸກຍາກຫ່າງໄກສອກຫີກ;
 ຂະຫຍາຍການປົກຄຸມການປະກັນສຸຂະພາບໃຫ້ປະຊາຊົນ ທີີ່ທຸກຍາກໃນຊົນນະບົດ ໂດຍອອກບັດຢັົ້ງຢືນການ
ປະກັນສຸຂະພາບ ແລະໃຫ້ການບລິການປິີ່ນປົວສຸຂະພາບ ຢ່າງທົີ່ວເຖິງ.
ກິດຈະກາ 5: ຈັດສັນງົບປະມານລັດ ແລະ ການລະດົມແຫງີ່ ທຶນໃຫ້ພຽງພກັບວຽກປະກັນສຸຂະພາບ
 ສະເໜີການຈັດສັນງົບປະມານລັດ ເພືີ່ອເປັນທຶນສົມທົບ ແລະ ເກັບແຫີ່ງເງິນສົມທົບຈາກຜູ້ປະກັນຕົນໃຫ້ພຽງພ
ກັບການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດວຽກປະກັນສຸຂະພາບ;
 ລະດົມແຫີ່ງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັົ້ງສາກົນຕ່າງໆ ເພືີ່ອຮັບປະກັນໃນການໃຫ້ບລິການປິີ່ນປົວ
ສຸຂະພາບສາລັບຜູ້ທຸກຍາກ.
ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບຫັກ: ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ກະຊວງການເງິນ
, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງພາຍໃນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ.
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4.2. ຈຸດປະສົງວຽກປະກັນສັງຄົມ
ເພືີ່ອພັດທະນາວຽກປະກັນສັງຄົມໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານສາມາດເຂົົ້າເຖິງການປະກັນຕົນ ຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ແລະ ເຂົົ້າເຖິງ
ການບລິການປະກັນສັງຄົມ ທີບ
ີ່ ມ
ີ່ ີຜົນກະທົບດ້ານການເງິນໃຫ້ກັບຜູ້ປະກັນຕົນ ແລະ ສະມາຊິກຄອບຄົວ ທີີ່ເກີດສິດ
ດ້ວຍຮູບແບບປະກອບທຶນສົມທົບ.
ຈຸດປະສົງ 2.1: ຜູອ
້ ອກແຮງງານທຸກຄົນ ແລະ ແຮງງານທີປ
ີ່ ະກອບອາຊີບສ່ວນບຸກຄົນຂອງຂະແໜງໃນລະບົບໄດ້ຮບ
ັ
ການປົກຄຸມປະກັນສັງຄົມ
ກິດຈະກາ 1: ຂະຫຍາຍການປົກຄຸມປະກັນສັງຄົມ ສຳລັບຜູອ
້ ອກແຮງງານໃຫ້ກວມເອົາກຸມ
່ ເປົາົ້ ໝາຍຕ່າງໆ
ຂະຫຍາຍອັດຕາປົກຄຸມປະກັນສັງຄົມສາລັບຜູ້ອອກແຮງງານໃນຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດທີີ່ຈົດທະບຽນວິສະຫະ
ກິດກັບກະຊວງອຸດສະຫະກາ ແລະ ການຄ້າໃນຂັົ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນຢ່າງກວ້າງຂວາງ;
 ຂະຫຍາຍອັດຕາປົກຄຸມປະກັນສັງຄົມສາລັບຜູ້ອອກແຮງງານທີີ່ປະກອບອາຊີບສ່ວນບຸກຄົນໃນຂະແໜ
ງເສດຖະກິດໃນລະບົບຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
ກິດຈະກາ 2: ຈັດຕັງົ້ ປະຕິບດ
ັ ການກວດກາຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດທີໄີ່ ດ້ຂນ
ຶົ້ ທະບຽນວິສາຫະກິດ
 ສ້າງໜ່ວຍງານວິຊາການໃນການກວດກາການເຂົົ້າຮ່ວມປະກັນສັງຄົມໃຫ້ມີຄວາມເຂັົ້ມແຂງ ແລະ ສາມາດ
ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນສັງຄົມ ແລະ ນິຕິກາອືີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
 ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກາສາລັບການກວດກາການເຂົົ້າປະກັນສັງຄົມ ແລະ ແຕ່ງຕັົ້ງບຸກຄະລາກອນ ແລະ ຈັດສັນ
ງົບປະມານທີີ່ຈາເປັນ;
 ສະເໜີໃຫ້ມີການພິຈາລະນາລົງໂທດຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານ ທີີ່ບີ່ປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກາ
ກ່ຽວກັບວຽກປະກັນສັງຄົມ;
 ແລກປ່ຽນຂົ້ມູນຂ່າວສານລະຫວ່າງການກວດກາແຮງງານ ແລະ ການກວດກາວຽກປະກັນສັງຄົມ;
 ດັດແກ້ ແລະ ປັບປຸງລາຍຊືີ່ການຂຶົ້ນທະບຽນວິສະຫະກິດເອກກະຊົນກັບກະຊວງອຸດສະຫະກາ ແລະ ການຄ້າ
ເພືີ່ອກວກກາເບິີ່ງການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປະກັນສັງຄົມ ແລະ ນິຕິກາທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງດ້ານແຮງງານ;
 ສ້າງໜ່ວຍງານວິຊາການໃນການກວດກາການເຂົົ້າຮ່ວມປະກັນສັງຄົມໃຫ້ມີຄວາມເຂັົ້ມແຂງ ແລະ ສາມາດ
ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບວຽກປະກັນສັງຄົມ.
ກິດຈະກາ 3: ສົງີ່ ເສີມການເຂົາົ້ ຮ່ວມປະກັນສັງຄົມ
 ດາເນີນການປະຊາສາພັນວຽກປະກັນສັງຄົມໃຫ້ມີຄວາມເຂັົ້ມແຂງ ແລະ ກ້ວາງຂວາງເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ, ຜູ້
ອອກແຮງງານ ແລະ ຜູ້ປະກອບອາຊີບສ່ວນບຸກຄົນມີຄວາມຮັບຮູ້ເຂົົ້າໃຈກ່ຽວກັບສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງ
ວຽກປະກັນສັງຄົມ;
 ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ, ຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຜູ້ປະກອບອາຊີບສ່ວນບຸກຄົນເຂົົ້າຮ່ວມລະບົບປະກັນສັງຄົມ
ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບວຽກປະກັນສັງຄົມ ຢ່າງເຂັົ້ມງວດ.
ກິດຈະກາ 4: ຄົນ
ົ້ ຄ້ວາ ແລະ ວິໄຈຄະນິດສາດປະກັນສັງຄົມ
 ຄົົ້ນຄ້ວາ ແລະ ວິໄຈຄະນິດສາດປະກັນສັງຄົມ ເພືີ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມີຖານການເງິນທີີ່ມີການສະສົມທຶນ ແລະ
ຍືນຍົງຂອງກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດໃນໄລຍະສັົ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ;
 ດາເນີນການປັບປຸງລະບົບການອຸດໜູນປະກັນສັງຄົມ ອີງຕາມຜົນການປະເມີນ ແລະ ວິໃຈຄະນິດສາດປະກັນ
ສັງຄົມເພືີ່ອຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງຂອງກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ.


ກິດຈະກາ 5: ປັບປຸງລະບົບການເກັບເງິນສົມທົບຂອງປະກັນສັງຄົມ
 ປັບປຸງເງືີ່ອນໄຂທີີ່ຈາເປັນເພືີ່ອອານວຍຄວາມສະດວກໃນການປະກອບທຶນສົມທົບເຂົົ້າປະກັນສັງຄົມ ໂດຍຜ່ານ
ລະບົບການໂອນຜ່ານທະນາຄານ ເພືີ່ອຮັບປະກັນການເກັບທຶນສົມທົບ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຂອງກອງທຶນປະກັນ
ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ.
ຈຸດປະສົງ 2.2: ປະກັນສັງຄົມປົກຄຸມຈຳນວນແຮງງານນອກລະບົບເພີມ
ີ່ ຂຶນ
ົ້
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ກິດຈະກາ 6: ສ້າງກົນໄກການບລິການໃນການເຂົາົ້ ຮ່ວມລະບົບປະກັນສັງຄົມສ າລັບຜູອ
້ ອກແຮງງານນອກລະບົບຕາມ
ກຸມ
່ ອາຊີບຕ່າງໆ ແລະ ການຮັບອຸດໜູນແບບເໝາະສົມ
 ປະສານສົມທົບການສ້າງສິີ່ງອານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານນອກລະບົບຕາມກຸ່ມອາຊີບຕ່າງໆໃນ
ຂັົ້ນທ້ອງຖິີ່ນໄດ້ເຂົົ້າຮ່ວມລະບົບປະກັນສັງຄົມແບບສະໝັກໃຈ ຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ແລະ ໃຫ້ອຸດໜູນທີີ່ເໝາະສົມ
ກັບຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງແຕ່ລະກຸ່ມເປົົ້າໝາຍ;
 ໂຄສະນາ ແລະ ເຜີຍແຜໃຫ້ກັບແຮງງານນອກລະບົບຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມສາຄັນຂອງການເຂົົ້າລະບົບປະກັນສັງຄົມ
ຂອງແຮງງານນອກລະບົບແບບສະໝັກໃຈ ໂດຍມີການໃຫ້ໂອກາດປະກອບທຶນສົມທົບໃນອັດຕາຕີ່າກ່ວາປົກ
ກະຕິິ.
ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບຫັກ: ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງ
ອຸດສາຫະກາແລະ ການຄ້າ, ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້, ກະຊວງພາຍໃນ, ທະນາຄານທຸລະກິດ, ສູນກາງ
ສະຫະພັນກາມະບານລາວ, ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກາແຫ່ງຊາດ.
4.3. ຈຸດປະສົງວຽກສະຫວັດດີການສັງຄົມ
ເພືີ່ອພັດທະນາວຽກສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໃຫ້ກຸ່ມຜູດ
້ ້ອຍໂອກາດ, ກຸ່ມຜູທ
້ ຸກຍາກ ແລະ ປະສົບໄພພິບັດຕ່າງໆ ສາມາດ
ເຂົົ້າເຖິງການບລິການໃນການຊ່ວຍເຫືອສົງເຄາະ ຫື ການອຸໜູນຕ່າງໆ ໃຫ້ມີຊີວດ
ິ ການເປັນຢູ່ດີຂຶົ້ນ, ສາມາດຢູ່ຮ່ວມກັບ
ສັງຄົມ ແລະ ປະກອບສ່ວນໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ.
ຈຸດປະສົງ 3.1: ຂະຫຍາຍການປົກຄຸມ ແລະ ການບລິການໃຫ້ກມ
ຸ່ ເປົາົ້ ໝາຍ
ກິດຈະກາ 1: ການບລິການອຸດໜູນ ແລະ ການສົງເຄາະແມ່ຍງິ ຖືພາ ແລະ ເດັກ
 ເກັບກາ ແລະ ສັງລວມຂົ້ມູນແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ເດັກ ໂດຍສະເພາະຜູ້ທຸກຍາກ ຫື ຜູ້ຢູ່ໃນກຸ່ມທີີ່ບອບບາງ;
 ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກາກ່ຽວກັບການສົງເຄາະ ຫື ການອຸດໜູນແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ເດັກອາຍຸຕີ່າກວ່າ 3 ປີ ໃນ
ຄອບຄົວທຸກຍາກທີີ່ສຸດ ແລະ ເດັກທີີ່ຕ້ອງການປົກປ້ອງພິເສດໃນສັງຄົມ ຕາມເງືີ່ອນໄຂຕົວຈິງ;
 ໃຫ້ອຸດໜູນເດັກອາຍຸຕີ່າກ່ວາ 3 ປີ ໃນເມືອງທຸກຍາກທີີ່ສຸດ ເພືີ່ອໃຫ້ເດັກໄດ້ຮັບໂພຊະນາການທີີ່ຈາເປັນໃນໄວ
ອາຍຸ 2 ປີທາອິດຂອງຊີວິດ;
 ໃຫ້ການບລິການສົງເຄາະດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈ ທີີ່ຈາເປັນຕແ
ີ່ ມ່ຍິງຖືພາ ທີີ່ມີລາຍຮັບຕີ່າ ແລະ ເດັກທີີ່
ຕ້ອງການປົກປ້ອງພິເສດ ຄື: ເດັກກາພ້າ-ກາພອຍທີີ່ທຸກຍາກ, ເດັກທີີ່ຖືກປະຖິົ້ມ, ເດັກທີີ່ຖືກທາຮ້າຍຮ່າງກາຍ,
ເດັກທີີ່ຖືກຂູດຮີດ ແລະ ທາລຸນທາງເພດ, ເດັກທີີ່ຕົກເປັນເຫຍືີ່ອຂອງການຄ້າມະນຸດ, ເດັກທີີ່ເຮັດວຽກໃນ
ສະພາບອັນຕະລາຍຕີ່ສຸຂະພາບ ຫື ຖືກຂູດຮີດແຮງງານ ແລະ ເດັກທີີ່ຕິດຢາເສບຕິດ ເພືີ່ອໃຫ້ສາມາດຢູ່ຮ່ວມ
ກັບສັງຄົມ.
ກິດຈະກາ 2: ການບລິການອຸດໜູນ ຫື ການສົງເຄາະໃຫ້ຜູ້ພກ
ິ ານ ແລະ ຜູ້ທລ
ີີ່ ອດຊີວດ
ິ ຈາກອຸປະຕິເຫດລະເບີດຕົກຄ້າງ
 ເກັບກາ ແລະ ສັງລວມຂົ້ມູນຜູ້ພິການເພືີ່ອໃຫ້ການສົງເຄາະ ຫື ການອຸດໜູນທີີ່ເໝາະສົມ;
 ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກາກ່ຽວກັບການສົງເຄາະ ຫື ການອຸດໜູນຜູ້ພິການ ລວມທັງຜູ້ພິການເຄາະຮ້າຍຈາກ
ລະເບີດຕົກຄ້າງ ແລະ ຈາກການຖືກໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ທີີ່ຜູ້ທຸກຍາກ ຕາມເງືີ່ອນໄຂຕົວຈິງ;
 ໃຫ້ບລິການອຸດໜູນ ແລະ ການສົງເຄາະຕີ່ຜູ້ພິການປະເພດຕ່າງໆທີີ່ບີ່ສາມາດອອກແຮງງານ, ບີ່ສາມາດ
ຊ່ວຍເຫືອຕົນເອງ ແລະ ຢູ່ໃນຄອບຄົວທີີ່ທຸກຍາກມີລາຍຮັບຕີ່າ ລວມທັງຜູ້ພິການທີີ່ລອດຊີວິດຈາກອຸປະຕິເຫດ
ລະເບີດຕົກຄ້າງແລະ ຈາກການຖືກໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ເພືີ່ອສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທີີ່ຈາເປັນຂັົ້ນພຶົ້ນຖານ
ແລະ ສາມາດຢູ່ຮ່ວມກັບສັງຄົມ;
 ສົີ່ງເສີມການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດຂອງສະມາຄົມການຊ່ວຍເຫືອຜູ້ພິການ ໂດຍການຝຶກ
ອົບຮົມການບລິການຕ່າງໆ ຕາມຄວາມສາມາດ ແລະ ເງືີ່ອນໄຂຕົວຈິງ;
 ເຊືີ່ອມສານວຽກສະໜັບສະໜູນຜູ້ພິການເຂົົ້າໃນແຜນການຂອງຂະແໜງການ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
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ກິດຈະກາ 3: ການບລິການອຸດໜູນ ຫື ການສົງເຄາະໃຫ້ຜູ້ອາຍຸສູງ
 ເກັບກາ ແລະ ສັງລວມຂົ້ມູນຜູ້ອາຍຸສູງ ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີີ່ທຸກຍາກ, ປ່ຽວພອຍ ແລະ ບອບບາງໃນສັງຄົມເພືີ່ອ
ໃຫ້ການການອຸດໜູນ ແລະ ການສົງເຄາະທີີ່ເໝາະສົມ ໂດຍໃຫ້ຜູ້ອາຍຸສູງສາມາດຢູ່ຮ່ວມກັບສັງຄົມ;
 ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກາກ່ຽວກັບການອຸດໜູນ ແລະ ການສົງເຄາະຜູ້ອາຍຸສູງ ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີີ່ທຸກຍາກ ແລະ
ປ່ຽວພອຍໃນສັງຄົມ ຕາມເງືີ່ອນໄຂຕົວຈິງ ເພືອ
ີ່ ເປັນເຄືີ່ອງມືທີີ່ສາຄັນໃນການບລິການໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ.
 ດາເນີນການປະເມີນຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບດ
ັ ອຸດໜູນຜູ້ອາຍຸສູງທີີ່ບີ່ໄດ້ຮັບອຸດໜູນຈາກປະກັນ
ສັງຄົມ;
 ໃຫ້ບລິການການອຸດໜູນ ແລະ ການສົງເຄາະດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈຕີ່ຜູ້ອາຍຸສູງທີີ່ທຸກຍາກ ແລະ ປ່ຽວພອຍ
ໃນສັງຄົມ ເພືີ່ອສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທີີ່ຈາເປັນຂັົ້ນພຶົ້ນຖານ ແລະ ສາມາດຢູ່ຮ່ວມກັບສັງຄົມ;
 ສະໜັບສະໜູນການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດຂອງສະມາຄົມຜູ້ອາຍຸສູງ.
ກິດຈະກາ 4: ການບລິການສົງເຄາະໃຫ້ຜປ
ູ້ ະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກໄພພິບດ
ັ ຕ່າງໆ
 ເກັບກາ ແລະ ສັງລວມຂົ້ມູນຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກໄພພິບັດຕ່າງໆໃນສັງຄົມ ເພືີ່ອໃຫ້ການສົງເຄາະ ແລະ ການ
ອຸດໜູນທີີ່ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການທີີ່ຈາເປັນ;
 ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກາກ່ຽວກັບການບລິການສົງເຄາະຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກໄພພິບັດຕ່າງໆໃນສັງຄົມ ຕາມ
ເງືີ່ອນໄຂຕົວຈິງ ເພືີ່ອເປັນເຄືີ່ອງມືທີີ່ສາຄັນໃນການບລິຫານໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ.
 ໃຫ້ບລິການສົງເຄາະ ແລະ ອຸດໜູນທີີ່ຈາເປັນໃຫ້ຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກໄພພິບັດຕ່າງໆ ເພືີ່ອບັນເທົາທຸກສຸກ
ເສີນ ແລະ ຟືົ້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ໃຫ້ຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິ;
 ໃຫ້ບລິການສົງເຄາະ ແລະ ການອຸດໜູນທີີ່ຈາເປັນໃຫ້ຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກການໃຊ້ຄວາມຮູນແຮງເພືີ່ອ
ບັນເທົາທຸກສຸກເສີນ ແລະ ຟືົ້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ໃຫ້ຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິ;
ກິດຈະກາ 5: ຂະຫຍາຍໂຄງການອາຫານສຳລັບເດັກນັກຮຽນທຸກຄົນໃນໂຮງຮຽນຂັນ
ົ້ ອະນຸບານ, ຂັນ
ົ້ ກຽມປະຖົມ, ຂັນ
ົ້
ປະຖົມ ແລະ ຂັນ
ົ້ ມັດທະຍົມຕອນຕົນ
ົ້ ຂອງລັດຢູ່ບນ
ັ ດາບ້ານ ແລະ ເມືອງທີີ່ທກ
ຸ ຍາກໃນທົວ
ີ່ ປະເທດ
 ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກາກ່ຽວກັບການບລິການອາຫານກາງວັນສາລັບເດັກນັກຮຽນໃນຊັົ້ນຮຽນຕ່າງໆ ຕາມ
ເງືີ່ອນໄຂຕົວຈິງ ເພືີ່ອເປັນເຄືີ່ອງມືທີີ່ສາຄັນໃນການບລິຫານໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ.
 ໃຫ້ການບລິການອາຫານກາງວັນສາລັບເດັກນັກຮຽນທຸກຄົນໃນໂຮງຮຽນອະນຸບານ, ໂຮງຮຽນກຽມປະຖົມ,
ໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົົ້ນຂອງລັດ ໂດຍໃຫ້ອາຫານໜຶີ່ງຄາບຕີ່ມືົ້ ຊຶີ່ງລາຍການ
ອາຫານແຕ່ລະອາທິດຈະຖືກການົດຕາມຄວາມຕ້ອງການສະເພາະດ້ານໂພຊະນາການຂອງເດັກ.
ກິດຈະກາ 6: ເພີມ
ີ່ ການສະໜອງທຶນການສຶກສາ ແລະ ເບ້ຍລ້ຽງອຸດໜູນສຳລັບນັກຮຽນຂັນ
ົ້ ມັດທະຍົມຕອນຕົນ
ົ້ ໂດຍ
ໃຫ້



ບຸລມ
ິ ະສິດກັບນັກຮຽນຈາກຄອບຄົວທຸກຍາກ ແລະ ດ້ອຍໂອກາດ
ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກາກ່ຽວກັບການສະໜອງທຶນການສຶກສາ ແລະ ເບ້ຍລ້ຽງອຸດໜູນສາລັບນັກຮຽນຂັົ້ນ
ມັດທະຍົມຕອນຕົົ້ນ ຕາມເງືີ່ອນໄຂຕົວຈິງ ເພືີ່ອເປັນເຄືີ່ອງມືທີີ່ສາຄັນໃນການບລິຫານໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ.
ສະໜອງທຶນການສຶກສາ ແລະ ເບ້ຍລ້ຽງສາລັບນັກຮຽນຂັົ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົົ້ນທີີ່ທຸກຍາກ ແລະ ຜູ້ດ້ອຍ
ໂອກາດທີີ່ເປັນພິການ ແລະ ຊົນເຜົີ່າໃຫ້ສາມາດຈ່າຍຄ່າລົງທະບຽນຮຽນ, ຄ່າຮຽນ, ຄ່າອຸປະກອນຮຽນ, ຄ່າຫ
ພັກ
ແລະ ຄ່າເດີນທາງທີີ່ຈາເປັນໃນຂອບເຂດທົີ່ວປະເທດ.

ກິດຈະກາ 7: ເພີມ
ີ່ ການສະໜອງງົບປະມານບລິຫານໂຮງຮຽນໃຫ້ທນ
ັ ຕາມກຳນົດເວລາໂດຍຂະຫຍາຍຂອບເຂດການ
ປົກຄຸມບັນດາໂຮງຮຽນລະບົບສາມັນໃນທົວ
ີ່ ປະເທດ
 ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກາກ່ຽວກັບການສະໜອງງົບປະມານບລິຫານໂຮງຮຽນຕ່າງໆໃນລະບົບສາມັນ ຕາມ
ເງືີ່ອນໄຂຕົວຈິງ ເພືີ່ອເປັນເຄືີ່ອງມືທີີ່ສາຄັນໃນການບລິຫານໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ.
 ປັບປຸງກົນໄກການປະສານງານລະຫວ່າງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ກະຊວງການເງິນກຽີ່ວກັບ
ແຜນງົບປະມານ;
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ຮັບປະກັນໃນການສະໜອງງົບປະມານບລິຫານໂຮງຮຽນໃນລະດັບພຽງພ ແລະ ທັນເວລາ ເພືີ່ອລຶບລ້າງບີ່ໃຫ້
ຄອບຄົວນັກຮຽນເສຍຄ່າໂຮງຮຽນໃນໂຮງຮຽນອະນຸບານ, ໂຮງຮຽນກຽມປະຖົມ, ໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ
ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົົ້ນໃນຂອບເຂດທົີ່ວປະເທດ.
ກິດຈະກາ 8: ໃຫ້ການສະໜອງທຶນອາຊີວະສຶກສາ, ຝຶກວິຊາຊີບ ຫື ສີມແ
ື ຮງງານໃຫ້ຜຢ
ູ້ ໃູ່ ນໄວອອກແຮງງານທີທ
ີ່ ກ
ຸ ຍາກ
ແລະ ດ້ອຍໂອກາດໃຫ້ເຂົາົ້ ເຖິງການມີວຽກເຮັດທີມ
ີ່ ຄ
ີ ູນຄ່າ ແລະ ເປັນທາ
 ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກາກ່ຽວກັບການສະໜອງທຶນການສຶກສາຂັົ້ນອາຊີວະສຶກສາ, ຝຶກວິຊາຊີບ ຫື ພັດທະນາສື
ມີແຮງງານໃຫ້ຜູ້ຢູ່ໃນໄວອອກແຮງງານທີີ່ທຸກຍາກ ແລະ ດ້ອຍໂອກາດໃນເຂດຊົນນະບົດ ຕາມເງືີ່ອນໄຂຕົວຈິງ
ເພືີ່ອເປັນເຄືີ່ອງມືທີີ່ສາຄັນໃນການບລິຫານໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ.
 ສະໜອງເບ້ຍລ້ຽງ ແລະ ທຶນການສຶກສາຂັົ້ນອາຊີວະສຶກສາ, ຝຶກວິຊາຊີບ ຫື ສືມີແຮງງານໃຫ້ຜູ້ຢູ່ໃນໄວ
ອອກແຮງງານທີີ່ທຸກຍາກ ແລະ ດ້ອຍໂອກາດໃນເຂດຊົນນະບົດ ເພືີ່ອສົີ່ງເສີມການມີວຽກເຮັດງານທາ, ການ
ປະກອບການ, ການເຂົົ້າຮ່ວມກຸ່ມການຜະລິດ, ສະຫະກອນ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດໜ້ອຍ ແລະ ກາງ ໃນ
ທ້ອງຖິີ່ນ
ເພືີ່ອສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ຫາຍຂຶົ້ນ,
ຍົກລະດັບຊິວິດການເປັນຢູ່ໃຫ້ດີຂຶົ້ນແລະກ້າວສູ່ການລຶບລ້າງ
ຄວາມທຸກຍາກ.
ກິດຈະກາ 9: ສົີ່ງເສີມການຈັດຕັງົ້ ກຸມ
່ ຮ່ວມມືການຜະລິດ, ສະຫະກອນ ແລະ ການບລິການ ດ້ວຍຮູບແບບຕ່າງໆ ເພືອ
ີ່
ການສ້າງວຽກເຮັດງານທາທີມ
ີ່ ຄ
ີ ນ
ຸ ຄ່າ ແລະ ເປັນທາ
 ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກາກ່ຽວກັບການຈັດຕັົ້ງກຸ່ມຮ່ວມມືການຜະລິດ, ກຸ່ມການບລິການ, ສະຫະກອນ, ວິສາຫະ
ກິດຂະໜາດໜ້ອຍ ແລະ ກາງ ດ້ວຍຮູບແບບຕ່າງໆ ເພືີ່ອໃຫ້ແຮງງານໃນຊົນນະບົດທີີ່ທຸກຍາກໄດ້ເຂົົ້າເຖິງການ
ມີວຽກເຮັດງານທາທີີ່ມີຄຸນຄ່າ ແລະ ເປັນທາ ຕາມເງືີ່ອນໄຂຕົວຈິງ ເພືີ່ອເປັນເຄືີ່ອງມືທີີ່ສາຄັນໃນການບລິຫານ
ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ.
 ພັດທະນາສະຫະກອນຕົວແບບ ໂດຍການຮ່ວມມືກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຕ່າງໆ ໃຫ້ມີການນາໃຊ້ແຮງງານ ຢ່າງ
ກ້ວາງຂວາງ;




ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັົ້ງກຸ່ມຮ່ວມມືການຜະລິດ ແລະ ການບລິການດ້ວຍຮູບແບບຕ່າງໆ ເພືີ່ອໃຫ້ແຮງງານໃນ
ຊົນນະບົດທີີ່ທຸກຍາກໄດ້ເຂົົ້າເຖິງການມີວຽກເຮັດງານທາທີີ່ມີຄຸນຄ່າ ແລະ ເປັນທາ, ມີການຫັນປ່ຽນອາຊີບຕາມ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງກຸ່ມການຜະລິດ, ກຸ່ມການບລິການ, ສະຫະກອນ, ໂຄງການສາທາລະນະ, ວິສາຫະກິດຂະ
ໜາດໜ້ອຍ ແລະ ກາງໃນທ້ອງຖິີ່ນ ເພືີ່ອເພີີ່ມລາຍໄດ້ໃຫ້ສູງຂຶົ້ນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ.

ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບຫັກ: ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ກະຊວງ
ກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້, ກະຊວງອຸດສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າ, ກະຊວງການເງິນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ,
ທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວ ແລະ ອືີ່ນໆ.

IV. ມາດຕະການຈັດຕັງົ້ ປະຕິບດ
ັ
ເພືີ່ອຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ສະບັບນີົ້ ໃຫ້ບັນລຸຜົນສາເລັດ ຈະໄດ້ສຸມໃສ່ປະຕິບັດ
ບັນດາມາດຕະການ ທີີ່ສາຄັນ ດັີ່ງນີົ້:
1. ກົນໄກການປະສານງານ ແລະ ການຮ່ວມມືກບ
ັ ຂະແໜງການ ທີກ
ີ່ ຽ່ ວຂ້ອງ
ຄະນະກາມາທິການແຫ່ງຊາດເພືີ່ອການປົກປ້ອງສັງຄົມ ແມ່ນຮັບຜິດຊອບຊີົ້ນາການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການປົກ
ປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໂດຍມີການປະສານງານກັບຂະແໜງການຕ່າງໆ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ອົງການຈັດຕັົ້ງສາກົນ ທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍມີການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດວຽກປົກປ້ອງສັງຄົມ ໃນຂອບເຂດທົີ່ວ
ປະເທດ.
ຄະນະກາມາທິການແຫ່ງຊາດທີີ່ຖືກສ້າງຕັົ້ງຂຶົ້ນ ເປັນອົງກອນທີີ່ເຄືີ່ອນໄຫວບີ່ປະຈາການ ແລະ ປະກອບດ້ວຍຕາງໜ້າ
ຈາກ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ,
ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້, ກະຊວງອຸດສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງ
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ການເງິນ, ສູນກາງສະຫະພັນກາມະບານລາວ, ສະພາອຸດສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າ ແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ຂະແໜງການອືີ່ນ
ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ຄະນະກາມາທິການແຫ່ງຊາດ ເພືີ່ອການປົກປ້ອງສັງຄົມ ເປັນອົງການຈັດຕັົ້ງຂອງລັດຖະບານ ທີີ່ເຄືີ່ອນໄຫວບີ່ປະຈາການ,
ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບວຽກປົກປ້ອງສັງຄົມ ໃນຂອບເຂດທົີ່ວປະເທດ ໂດຍມີຈຸດ
ປະສານງານລວມ ແລະ ມີກອງເລຂາປະຈາການຂອງຄະນະກາມາທິການແຫ່ງຊາດປະຈາ ຢູ່ກະຊວງແຮງງານ ແລະ
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ. ສາລັບພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີີ່ ແລະ ສິດຂອງຄະນະກາມາທິການແຫ່ງຊາດ ແລະ ກອງເລຂາ ເພືີ່ອ
ການປົກປ້ອງສັງຄົມ ຈະໄດ້ການົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ.
ສາລັບຂັົ້ນທ້ອງຖິີ່ນ ຈະໄດ້ແຕ່ງຕັົ້ງຄະນະກາມະການຮັບຜິດຊອບຂຶົ້ນ ໂດຍປະກອບມີ ທ່ານຮອງເຈົົ້າແຂວງ ເປັນປະທານ
, ຫົວໜ້າພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເປັນຮອງ ແລະ ພະແນກການທີີ່ກຽ່ ວຂ້ອງ ເປັນຄະນະ.
ໃນການປະສານງານການຈັດຕັງົ້ ປະຕິບັດແຕ່ລະຈຸດປະສົງຂອງຍຸດທະສາດ ໄດ້ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ຂະແໜງການ
ຫັກເປັນໃຈກາງໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ຄື: ຈຸດປະສົງຍຸດທະສາດທີ 1 ວຽກປະກັນສຸຂະພາບ ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໂດຍມີກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິ
ບັດ; ຈຸດປະສົງຍຸດທະສາດທີ 2 ວຽກງານປະກັນສັງຄົມ ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ
ສະຫວັດດີການສັງຄົມໂດຍມີກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຈຸດປະສົງຍຸດ
ທະສາດທີ 3 ວຽກສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ
ສັງຄົມ, ກະຊວງສືກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້.
ເພືີ່ອອານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການເຄືີ່ອນໄຫວວຽກຂອງຄະນະກາມາທິການ ແລະ ກອງເລຂາໃນການວາງແຜນ,
ການປະສານງານ ແລະ ການຊີົ້ນາໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດສະບັບນີົ້ ໃຫ້ມີຄວາມຄ່ອງຕົວ ແລະ ມີປະສິດທິ
ຜົນ ຕ້ອງໄດ້ສ້າງລະບົບຂົ້ມູນຂ່າວສານວຽກປົກປ້ອງສັງຄົມ ໂດຍໃຫ້ລວມສູນຢູ່ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ
ສັງຄົມ ເພືີ່ອໃຫ້ມີຂົ້ມູນທີີ່ຈາເປັນໃນການພັດທະນາ ແລະ ການບລິຫານຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ
ຂົ້ມູນອືີ່ນໆທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
2. ງົບປະມານ ແລະ ການລະດົມແຫີ່ງທຶນສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັງົ້ ປະຕິບດ
ັ
ຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດສະບັບນີົ້ ຄາດຫວັງຈະໄດ້ຮັບການຈັດສັນງົບປະມານຂອງລັດພາຍໃຕ້ການຈັດ
ຕັົ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ສືບຕີ່ການລະດົມແຫີ່ງທຶນສະໜັບສະ
ໜູນຈາກການຊ່ວຍເຫືອລ້າ ຂອງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ອົງການຈັດຕັົ້ງສາກົນ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍຜ່ານຂະບວນການ
ໂຕະມົນ ພ້ອມທັງສະເໜີເຂົົ້າໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ເພືີ່ອນາໃຊ້ທຶນກູ້ຢືມໄລຍະຍາວ ແລະ ດອກເບ້ຍຕີ່າ
ຈາກອົງການຈັດຕັົ້ງສາກົນ ເພືີ່ອການພັດທະນາສັງຄົມ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ລວມທັງລະດົມການລົງທຶນ
ຈາກພາກເອກະຊົນ ແລະ ການນາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ.
ຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຈະນາໃຊ້ງົບປະມານຂອງລັດ ແລະ ການລະດົມແຫີ່ງທຶນຈາກຄູ່ຮ່ວມ
ພັດທະນາ ແລະ ອົງການຈັດຕັງົ້ ສາກົນ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພືີ່ອຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດບັນດາຈຸດປະສົງ ແລະ ກິດຈະກາຕ່າງໆ ທີີ່ໄດ້
ການົດໄວ້ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ຊຶີ່ງແຫີ່ງທຶນສະໜັບສະໜູນແມ່ນມີແຫີ່ງທຶນ ດັງີ່ ນີົ້:
1) ແຫີ່ງງົບປະມານສະໜັບສະໜູນວຽກປະກັນສຸຂະພາບ
ແຫີ່ງງົບປະມານທີີ່ຈາເປັນໃນການສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກາ ຕາມຈຸດປະສົງວຽກປະກັນສຸຂະ
ພາບ ແມ່ນໄດ້ງົບປະມານມາຈາກການປະກອບທຶນສົມທົບຂອງຜູ້ປະກັນສຸຂະພາບ ແລະ ທຶນສົມທົບຈາກລັດຖະບານ
ດັີ່ງທີີ່ການົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນສຸຂະພາບ.
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2) ແຫີ່ງງົບປະມານສະໜັບສະໜູນວຽກປະກັນສັງຄົມ
ແຫ ີ່ງງົບປະມານທີີ່ຈ າເປັນ ໃນການສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ບັນດາກິດຈະກ າ ຕາມຈຸດປະສົງ ວຽກປະກັນ
ສັງຄົມ ແມ່ນໄດ້ງົບປະມານມາຈາກທຶນສົມທົບຈາກຜູ້ປະກັນຕົນ, ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ລັດຖະບານ ຕາມທີີ່ການົດໄວ້
ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນສັງຄົມ.
3) ແຫີ່ງງົບປະມານສະໜັບສະໜູນວຽກສະຫວັດດີການສັງຄົມ
ແຫີ່ງງົບປະມານທີີ່ຈາເປັນໃນການສະໜັບສະໜູນວຽກສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຈະໄດ້ສ້າງກົນໄກໃນການລະດົມ ແລະ
ບລິຫານທຶນສະໜັບສະໜູນບັນດາກິດຈະກາຕາມຈຸດປະສົງວຽກສະຫວັດດີການສັງຄົນຂຶົ້ນ
ໂດຍມີເປົົ້າໝາຍເພືີ່ອອາ
ນວຍຄວາມສະດວກໃນການນາໃຊ້ແຫີ່ງງົບປະມານຂອງລັດ ແລະ ແຫີ່ງທຶນທີີ່ລະດົມໄດ້ຈາກການຊ່ວຍເຫືອລ້າ ຫື ກູ້
ຢືມ ຈາກຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ອົງການຈັດຕັົ້ງສາກົນ ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ.
ແຫີ່ງທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກການລະດົມຈາກພາກເອກກະຊົນ, ອົງການຈັດຕັົ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ ອົງການຈັດຕັົ້ງບີ່ສັງກັດ
ລັດຖະບານ.
ອອກແບບກົນໄກການບລິການແຫີ່ງທຶນສະຫວັດດີການສັງຄົມ ດ້ວຍການສ້າງນິຕິກາສະເພາະ ແລະ ກອບການຈັດແບ່ງ
ງົບປະມານຂອງລັດ
ລວມທັງພິຈາລະນາຮູບແບບເພືີ່ອໃຫ້ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໄດ້ນາໃຊ້ເພືີ່ອຮັບປະກັນວ່າການ
ຊ່ວຍເຫືອແຫີ່ງທຶນ ແລະ ເຕັກນິກວິຊາການ ຈາກບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົົ້າໃນຂະແໜງການທີີ່
ຕິດພັນກັບວຽກປົກປ້ອງສັງຄົມ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ພ້ອມກັນນັົ້ນ, ຈະໄດ້ຄົົ້ນຄ້ວາສ້າງວິທີການໃໝ່ໃນການລະດົມແຫີ່ງ
ທຶນ ແລະ ບລິຫານແຫີ່ງທຶນການສະໜັບສະໜູນວຽກງານປົກປ້ອງສັງຄົມ ແລະ ການສ້າງບົດສະເໜີໂຄງການເພືີ່ອສະເໜີ
ລັດຖະບານ ແລະ ລະດົມແຫີ່ງທຶນຈາກຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ເພືີ່ອນາໃຊ້ເຂົົ້າໃນວຽກງານປົກປ້ອງສັງຄົມ.
3. ການຮ່ວມມືກບ
ັ ບັນດາຄູຮ
່ ວ
່ ມພັດທະນາ
ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງມີຄວາມສາຄັນໃນການສະໜັບສະໜູ ນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ຍຸດທະສາດການປົກ
ປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະເລີົ້ມຕົົ້ນ. ດັີ່ງນັົ້ນ , ການຮ່ວມມື ຈຶີ່ງມີຄວາມສາຄັນໃນໄລຍະການຈັດຕັົ້ງ
ປະຕິບັດ ແລະ ປະເມີນຜົນຍຸດທະສາດສະບັບນີົ້. ພ້ອມກັນນີົ້, ກີ່ສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົົ້າໃນຫາຍຂົງເຂດ ເປັນຕົົ້ນ
ການສະໜັບສະໜູນດ້ານວິຊາການ, ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນດ້ານງົບປະມານ, ການ
ຕິດຕາມການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການປະເມີນຜົນ. ທີມ ງານວິຊາການຈາກຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ຮັບຜິດຊອບໃນ
ການປະສານງານຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາອີງຕາມພາລະບົດບາດຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ.
ຄະນະກາມາທິການແຫ່ງຊາດເພືີ່ອການປົກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຈະສ້າງຕັົ້ງໜ່ວຍງານປຶກສາຫາລືວຽກປົກປ້ອງສັງຄົມ
ເພືີ່ອເປັນກົນໄກການປະສານງານ ແລະ ການຈັດກອງປະຊຸມປືກສາຫາລືໃນລະດັບຕ່າງໆຮ່ວມກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະ
ນາ ແລະ ອົງການຈັດຕັົ້ງສາກົນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພືອ
ີ່ ລະດົມແຫີ່ງທຶນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ເພືີ່ອສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັົ້ງ
ປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກາທີີ່ໄດ້ການົດໄວ້ໃຫ້ມີຜົນສາເລັດໃນແຕ່ລະໄລຍະ. ໜ່ວຍງານປຶກສາຫາລືນີົ້ ຈະໄດ້ຄົົ້ນຄ້ວາ,
ອອກແບບ ແລະ ວາງມາດຕະການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດວຽກປົກປ້ອງສັງຄົມ ໃຫ້ມີຜົນສາເລັດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
ການຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດ
ຄວນສຸມໃສ່ການທັດສະນະສຶກສາ, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຊຶີ່ງກັນ ແລະ ກັນ
ເພືີ່ອໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບຖະແຫງການອາຊຽນວ່າດ້ວຍການສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງວຽກປົກປ້ອງສັງຄົມ.
ເກັບກາຂົ້ມູນການຮ່ວມມືກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ

ໂດຍສ້າງບົດລາຍງານກ່ຽວກັບຂົ້ມູນຂອງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາທີີ່

ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນວຽກປົກປ້ອງສັງຄົມ ຕາມແຕ່ລະກຸ່ມເປົົ້າໝາຍ ເປັນຕົົ້ນ ເດັກດ້ອຍໂອກາດ, ເດັກນັກຮຽນທີີ່ທຸກ
ຍາກ, ຜູ້ພິການ, ຜູ້ອາຍຸສູງປ່ຽວພອຍ, ພົນລະເມືອງເກນອາຍຸອອກແຮງງານ ທີີ່ທຸກຍາກ ທີີ່ຕ້ອງການຝຶກວິຊາຊີບ ຫື ສີມື
ແຮງງານ.
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4. ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບດ
ັ
ຄະນະກາມາທິການແຫ່ງຊາດເພືີ່ອການປົກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ເປັນໃຈກາງໃນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບເນືົ້ອໃນ
ຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ບັນດາຂະແໜງການຂອງລັດ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆໃນສັງຄົມຢູ່ຂັົ້ນສູນ
ກາງ, ຂັົ້ນແຂວງ ແລະ ຂັົ້ນເມືອງ ໃຫ້ມີຄວາມຮັບຮູ້ ເຂົົ້າໃຈ ແລະ ເປັນເອກະພາບໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ມີປະສິດທິ
ຜົນ.
ໃນຂັົ້ນສູນກາງ, ບັນດາຂະແໜງການ ຈະມີຄວາມອາດສາມາດທີີ່ດີໃນການສ້າງແຜນການ ແລະ ມີຄວາມເຂົົ້າໃຈກ້ວາງ
ຂວາງໃນວຽກປົກປ້ອງສັງຄົມ, ໃນຂັົ້ນທ້ອງຖິີ່ນ ແມ່ນຈະສຸມໃສ່ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດກິດຈະກາຕາມພາລະບົດບາດຂອງ
ຕົນ.
ກອງເລຂາຄະນະກາມະການທິການເພືອ
ີ່ ການປົກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ທີີ່ມີຜຕ
ູ້ າງໜ້າຈາກບັນດາຂະແໜງການ ທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານວິຊາການເພືີ່ອເພີີ່ມຂີດຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ຄວາມເຂົົ້າໃຈກ່ຽວກັບວຽກ
ປົກປ້ອງສັງຄົມ. ເພືີ່ອຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດສະບັບນີົ້ໃຫ້ປະສົບຜົນສາເລັດ, ຄະນະກາມາທິການການແຫ່ງຊາດ ຈະ
ປະສານງານການຝຶກອົບຮົມສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງ, ຈັດກອງປະຊຸມດ້ານວິຊາການຮ່ວມກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ບັນ
ດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ບົດຮຽນຕ່າງໆ. ກິດຈະກາສ້າງຄວາມອາດສາມາດຈະຂະຫຍາຍໃຫ້ກວມ
ເອົາເຖິງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະຖາບັນເຫົີ່ານີົ້ຈະຖືກເຊີນໃຫ້ເຂົົ້າຮ່ວມໃນກອງ
ປະຊຸມປຶກສາຫາລືຕາມຄວາມຈາເປັນ.
ການສຶກສາຄົົ້ນຄ້ວາທີີ່ອີງໃສສະພາບການຕົວຈິງກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຄວາມບອບບາງຕີ່ກັບ
ປະຊາຊົນໃນແຕ່ລະກຸ່ມອາຍຸ, ເພດ, ລາຍຮັບ ແລະ ຂົງເຂດ ແມ່ນມີຄວາມສາຄັນຫາຍໃນການບັນລຸເປົົ້າໝາຍຂອງຍຸດ
ທະສາດສະບັບນີົ້. ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ສະຖາບັນຄົົ້ນຄ້ວາທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະມີບົດບາດສາຄັນໃນການເພີີ່ມທະວີ
ຄວາມເຂົົ້າໃຈເຖິງສາເຫດ ແລະ ຜົນຂອງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຄວາມບອບບາງຕະຫອດໄລຍະຂອງຮອບວຽນຊີວິດ.
ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ມີບົດບາດສາຄັນໃນການປັບປຸງຄວາມຮັບຮູ້ຂອງຕາງໜ້າຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຕາງໜ້າຜູ້ໃຊ້ແຮງ
ງານກ່ຽວກັບລະບົບປະກັນສັງຄົມ, ຢົ້າຄືນໃຫ້ເຫັນເຖິງການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະ ການຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການປະກອບທຶນ
ສົບທົບແບບສະໝັກໃຈ. ເຊັີ່ນດຽວກັນກັບການໂຄສະນາໃນການປັບປຸງຄວາມຮັບຮູ້ຂອງສັງຄົມກ່ຽວກັບລະບົບປະກັນ
ສຸຂະພາບ ແລະ ການອະທິບາຍກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງຂອງການອຸດໜູນໃໝ່ຂອງລະບົບສະຫວັດດີການສັງຄົມສາລັບຜູ້ທຸກ
ຍາກ ແລະ ດ້ອຍໂອກາດ ທີີ່ຈະໃຫ້ການອຸດໜູນເດັກ, ຜູ້ພິການ ແລະ ຜູ້ອາຍຸສູງທີີ່ປຽ່ ວພອຍ ຕາມແບບບີ່ປະກອບທຶນ
ເພືີ່ອໃຫ້ສັງຄົມໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົົ້າໃຈຢ່າງກ້ວາງຂວາງ.
ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ມີບົດບາດສາຄັນໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດນັນ
ົ້ , ມີຄວາມ
ຈາເປັນໃນການສ້າງເຄືີ່ອງມືໃນການໃຫ້ຄວາມຮູ້ ຄວາມເຂົົ້າໃຈ ແລະ ຫັກຖານກ່ຽວກັບການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດວຽກປົກ
ປ້ອງສັງຄົມ ແລະ ສ້າງບົດຄົົ້ນຄ້ວາວິໃຈດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບຄວາມບອບບາງຂອງຮອບວຽນຊີວິດ ແລະ ຜົນກະທົບ
ຈາກການປົກປ້ອງສັງຄົມໃນ ສປປ ລາວ.
ສ້າງຄວາມອາດສາມາດວຽກປົກປ້ອງສັງຄົມ ແລະ ການທັດສະນະສຶກສາຂອງອົງການຈັດຕັົ້ງລັດທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍ
ສົີ່ງເສີມໃຫ້ພະນັກງານຈາກຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ມີໂອກາດເຂົົ້າຮ່ວມໃນກິດຈະກາສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ເປັນ
ຕົົ້ນ ການຝຶກອົບຮົມ, ການໄປທັດສະນະສຶກສາບົດຮຽນຂອງປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ແລະ ປະເທດອືີ່ນໆ ເພືີ່ອສຶກສາ
ຮຽນຮູ້ວທ
ິ ີການ ແລະ ການປະຕິບັດທີີ່ດີໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດກິດຈະກາວຽກປົກປ້ອງສັງຄົມ.
ພັດທະນາສືີ່ໂຄສະນາໃຫ້ເຂົົ້າເຖິງປະຊາຊົນທົີ່ວໄປໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົົ້າໃຈ ໂດຍນາໃຊ້ສືີ່ມວນຊົນ ແລະ ສືີ່ອອນລາຍ ເພືີ່ອ
ປັບປຸງຄວາມຮັບຮູ້ ດ້ານລະບົບປະກັນສັງຄົມ, ລະບົບປະກັນສຸຂະພາບ ແລະ ລະບົບສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຢ່າງກ້ວາງ
ຂວາງ.
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5. ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ
ໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດສະບັບນີ,ົ້ ບັນດາຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈະໄດ້ຄົົ້ນ
ຄ້ວາສ້າງແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການ ແລະ ງົບປະມານປະຈາປີ ເພືີ່ອການົດເຂົົ້າໃນແຜນພັດທະນາຕາມຂະແໜງສະ
ເໜີຕີ່ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.
ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແມ່ນໜ້າທີີ່ ແລະ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄະນະກາມາທິການແຫ່ງຊາດ ແລະ ກອງເລຂາ. ກອງເລຂາຄະນະກາມາທິການ ຈະຮ່ວມມືກັບ
ຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເກັບກາຂົ້ມູນຕ່າງໆ ແລະ ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ຕາມການົດເວລາ ເພືີ່ອໃຫ້ສາມາດນາໃຊ້ເຂົົ້າໃນ
ການປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັນຂອງຄະນະກາມາທິການ. ໃນການສະຫຼຸບຕີລາຄາ ແລະ ການປະເມີນຜົນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ
ຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດໃນແຕ່ລະປີ ຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນໄດ້ຮັບຕົວຊີົ້ວັດຕ່າງໆຂອງບັນດາກິດຈະ
ກາ ຕາມແຕ່ລະຈຸດປະສົງທີີ່ຕິດພັນກັບບັນດາຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພືີ່ອໃຫ້ມີຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ
ຕົວຈິງ.
ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຍັງຈະໄດ້ຮັບການປະເມີນໄລຍະກາງສະໄໝໃນປີ 2022
ເພືີ່ອປະເມີນຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດກິດຈະກາໃນໄລຍະທີ 1 ແລະ ຖ້າຈາເປັນຕ້ອງມີການປັບປຸງເພີີ່ມເຕີມ
ໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດເພືີ່ອໃຫ້ບັນລຸເປົົ້າໝາຍໃນປີ 2025. ຄະນະກຳມາທິການ ຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ອົງ
ການຈັດຕັົ້ງສາກົນ ຈະໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປະຈາປີ ເພືີ່ອປະເມີນຮ່ວມກັນເຖິງຄວາມຄືບໜ້າຂອງເປົົ້າໝາຍຂະແໜງການ
ແລະ ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດແຜນການໃຫ້ປະສົບຜົນສາເລັດ.
ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ຍັງຈະໄດ້ສະໜັບສະໜູນການປະເມີນໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະທ້າຍຂອງການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ
ຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ 6 ເດືອນທ້າຍປີຂອງປີ 2024 ໂດຍຈະມີກອງປະຊຸມຂອງຄະນະກ າມາ
ທິການແຫ່ງຊາດຮ່ວມກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ເພືີ່ອແລກປ່ຽນຜົນໄດ້ຮັບຂອງການປະເມີນໄລຍະສຸດທ້າຍ ແລະ
ເລີີ່ມຕົນ
ົ້ ກະກຽມໄລຍະຕີ່ໄປເພືີ່ອໃຫ້ບັນລຸວິໄສທັດ ຮອດປີ 2030.
ຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດສະບັບນີົ້
ຈະປະກອບດ້ວຍແຜນຈັດຕັົ້ງປະບັດທີີ່ການົດລາຍລາຍລະອຽດ
ບັນດາກິດຈະກາ ແລະ ການົດເວລາໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ໂດຍຈະສ້າງ ແລະ ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຕາຕະລາງຕິດຕາມ ເພືີ່ອ
ປະເມີນຄວາມຄືບໜ້າຂອງແຕ່ລະກິດຈະກາ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຕາມຕົວຊິົ້ວັດທີີ່ໄດ້ການົດໃນແຕ່ລະຈຸດປະສົງຍຸດທະສາດ
ໂດຍໃຫ້ຕິດພັນກັບຕົວຊີົ້ວັດຂອງເປົົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.
ສ້າງເຄືີ່ອງມື ແລະ ວິທີການ ໃນການດາເນີນການປະເມີນຜົນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໄລຍະກາງໃນປີ 2022 ໂດຍນຳໃຊ້ວິທີ
ການປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ພ້ອມທັງສ້າງບົດລາຍງານໃຫ້ກັບຄະນະກາມາທິການແຫ່ງຊາດ ແລະ ຂະແໜງການ
ກ່ຽວຂ້ອງ ເພືີ່ອນາໃຊ້ຜົນຂອງການປະເມີນ ສາລັບການປັບປຸງກິດຈະກາ ແລະ ວິທີການໃຫ້ອຸດໜູນທີີ່ເໝາະສົມກ່ວາເກົີ່າ
ລວມທັງສ້າງ ແລະ ພັດທະນາວິທີການໃນການປະເມີນຜົນໄລຍະສຸດທ້າຍໃນປີ 2025 ໂດຍນຳໃຊ້ວິທີການປະສົມ
ປະສານລະຫວ່າງການປະເມີນດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ປະລິມານ ເພືີ່ອປະເມີນຜົນສາເລັດ, ສິີ່ງທ້າທາຍ ແລະ ບົດຮຽນທີີ່
ຖອດຖອນໄດ້ຂອງການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຜົນການປະເມີນໃຫ້ຂະ
ແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຮັບຮູ້ ເພືີ່ອນາໃຊ້ຜົນການປະເມີນ ສາລັບການປັບປຸງກິດຈະກາຕ່າງໆ ໃນແຕ່ລະຈຸດປະສົງ ຂອງ
ວຽກປົກປ້ອງສັງຄົມໃນໄລຍະຕີ່ໄປ.
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1. ການວິເຄາະສຶກສາຕົນ
ົ້ ທຶນສະເພາະ ສຳລັບການອຸດໜູນເດັກ, ຜູພ
້ ກ
ິ ານ ແລະ ຜູອ
້ າຍຸສງູ ໄລຍະ
ແຕ່ປີ 2019-2030
ການວິເຄາະຄາດຄະເນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດການອຸດໜູນເດັກ ແລະ ອຸດໜູນຜູ້ພິການ ເລີມ
ີ່ ແຕ່ປີ 2019 ເປັນຕົົ້ນໄປ ແລະ
ການອຸດໜູນຜູ້ອາຍຸສູງ ຄາດຄະເນເລີີ່ມແຕ່ປີ 2025 ເປັນຕົົ້ນໄປ. ການອຸດໜູນນີົ້ ແມ່ນໃຫ້ອຸດໜູນຜູ້ທຸກຍາກໃນຂອບ
ເຂດທົີ່ວປະເທດ, ເລີມ
ີ່ ຈາກ 100,000 ກີບ/ເດືອນ ໃນປີ 2019 ແລະ ຄ່ອຍໆປັບເພີີ່ມຂຶົ້ນແຕ່ລະປີ ອີງຕາມອັດຕາເງິນ
ເຟີ.ົ້ ອັດຕາຄາດຄະເນນີົ້ ແມ່ນອີງໃສ່ການໃຫ້ອຸດໜູນກັບຜູ້ທຸກຍາກເທົີ່ານັົ້ນ (ເຊັີ່ນ: ເດັກທຸກຍາກ, ຜູ້ພິການທຸກຍາກ, ຜູ້
ອາຍຸສູງປ່ຽວພອຍ ທີີ່ທຸກຍາກ). ຄວາມທຸກຍາກທີີ່ໃຊ້ຄາດຄະເນໃນອັດຕາ 23.2 ເປີເຊັນຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ.
ການເລີມ
ີ່ ຕົົ້ນໃຫ້ອຸດໜູນເດັກ ແລະ ຜູ້ພິການຈະເລີີ່ມຕົົ້ນໃນປີ 2019, ການຄາດຄະເນເລີີ່ມທີີ່ 0.01 ເປີເຊັນຂອງລວມ
ຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ຫື ຈີດີພີ ສາລັບທັງສອງອຸດໜູນໃນປີນັົ້ນ (ເບິີ່ງຮູບທີ 1). ຕີ່ກັບລາຍຈ່າຍຂອງລັດ ຫື ຈີຈີອີ
, ຄາດຄະເນທັງໝົດໃນປີ 2019 ຈະເປັນ 0.04 ເປີເຊັນ; 0.01 ເປີເຊັນ ແມ່ນສາລັບການລົງທຶນໃສ່ກັບອຸດໜູນເດັກ
ແລະ 0.03 ເປີເຊັນ ແມ່ນສາລັບອຸດໜູນຜູ້ພິການ (ເບິີ່ງຮູບທີ 2). ທັງສອງອຸດໜູນນີົ້ ລວມກັນແລ້ວ ຄາດວ່າຈະເປັນ
ງົບປະມານ 15 ຕືົ້ກີບ.
ຮູບທີ 1. ຄ່າໃຊ້ຈາ່ ຍສາລັບອຸດໜູນປົກປ້ອງສັງຄົມ 2019 – 2030 (% GDP)
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ຮູບທີ 2. ຄ່າໃຊ້ຈາ່ ຍສາລັບອຸດໜູນປົກປ້ອງສັງຄົມ 2019 – 2030 (% GGE).
% GGE
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ລວມ

2030

ຮອດປີ 2025, ພາຍຫັງຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດອຸດໜູນຜູ້ອາຍຸສູງ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດການອຸດໜູນທັງ 3
ກຸ່ມນີົ້ ຄາດຄະເນປະມານ 0.07 % ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ຫື ຈີດີພີ, ໃນນີົ້ 0.03 %ແມ່ນສາລັບອຸດໜູ
ນເດັກ; 0.03 %ສາລັບອຸດໜູນຜູ້ພິການ ແລະ 0.02% ແມ່ນສາລັບການອຸດໜູນຜູ້ອາຍຸສູງ. ລວມຍອດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົ
ດ ຫື ຈີຈີອີ, ຮອດປີ 2025 ຄາດຄະເນຄື: 0.06 % ສາລັບການອຸດໜູນເດັກ; 0.07 % ສຳລັບການອຸດໜູນຜູ້ພິການ
ແລະ 0.09 % ສາລັບການອຸດໜູນຜູ້ອາຍຸສູງ. ລວມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດຈາກ GGE ໃນປີ 2025 ຈະກວມປະມານ 0.33
%.
ຮອດປີ 2030, ການອຸດໜູນທັງສາມກຸ່ມນີົ້ ຈະມີປະມານ 0.10% ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ຫື ຈີດີພີ, ຫື
0.47% ຂອງລວມຍອດລາຍຈ່າຍທັງໝົດ ຫື GGE. ຄິດໄລ່ລວມງົບປະມານທັງໝົດສຳລັບປີ 2019 – 2030 ແລະ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເປັນຈານວນເງິນ (ກີບ) (ເບິີ່ງຮູບທີ 3) ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ.
ຮູບທີ 3.ງົບປະມານສາລັບອຸດໜູນປົກປ້ອງສັງຄົມ ໄລຍະປີ 2019-2030 (ຕືົ້ກບ
ີ ).

In Billion LAK
600

478

500

427
381

400

334
285

300

207

200
100

68

101

115

126

137

2021

2022

2023

2024

15

2019

2020

Child
ອຸດໜູຸນBenefit
ເດັກ

2025

ອຸດໜູນຜູ້ພBenefit
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Total

ການຄາດຄະເນນີົ້ ຈາເປັນຕ້ອງມີການທົບທວນເພີີ່ມເຕີມພາຍຫັງການົດລະອຽດແຜນຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ແລະ ກິດຈະກາ.
ໃນການຄາດຄະເນະນີົ້ ຍັງບີ່ທັນລວມເອົາມູນຄ່າໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດກິດຈະກາຍຸດທະສາດ ເນືີ່ອງຈາກເງືີ່ອນໄຂຍັງບີ່
ທັນຄົບຖ້ວນ. ເຖິງຢ່າງໃດກີ່ຕາມ, ກິດຈະກາອືີ່ນໆ ສາມາດລວມເຂົົ້າໃນການສຶກສາຕົົ້ນທຶນພາຍຫັງມີຂົ້ມູນຄົບຖ້ວນ.
ກິດຈະກາໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດນີົ້ ແລະ ມາດຕະການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດອືີ່ນໆ ຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕີ່າກ່ວາ ແລະ
ສາມາດປະເມີນໄດ້ໃນໄລຍະສ້າງແຜນຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ.
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2: ຄຳອະທິບາຍກ່ຽວກັບວິທກ
ີ ານນາໃຊ້ໃນການຄາດຄະເນຄ່າໃຊ້ຈາ່ ຍສາລັບແຕ່ລະຈາລອງນະ
ໂຍ ບາຍຂອງຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ 2019–2030.
ໄດ້ສຶກສາຕົົ້ນທຶນ ໃນການຄາດຄະເນງົບປະມານທີີ່ຕ້ອງການສາລັບການປະຕິບັດ 3 ການອຸດໜູນໃນຍຸດທະສາດນີົ້ ເຊັີ່ນ:
ການໃຫ້ເງິນອຸດໜູນເດັກ, ເງິນອຸດໜູນຜູ້ພິການ ແລະ ເງິນອຸດໜູນຜູ້ອາຍຸສູງແບບບີ່ປະກອບທຶນສົມທົບ ໂດຍນາໃຊ້ວິທີ
ການປະເມີນທີີ່ອົງການແຮງງານສາກົນພັດທະນາຂຶົ້ນ. ການປະເມີນຕົົ້ນທຶນ ເປັນວິທີການຄິດໄລ່ບີ່ຍາກໃນການຄາດ
ຄະເນເບິີ່ງຕົົ້ນທຶນເພືີ່ອການົດນະໂນບາຍອຸດໜູນປົກປ້ອງສັງຄົມ ໂດຍອີງຕາມຄາດຄະເນທີີ່ເປັນທາງການຂອງຈານວນ
ປະຊາກອນ, ດ້ານເສດຖະກິດ, ກາລັງແຮງງານ, ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍຂອງລັດຖະບານ.
ສາຄັນແມ່ນການຄິດໄລ່ຕົົ້ນທຶນທີີ່ເປັນຕົວເລກໂດຍລວມ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່ານະໂຍບາຍ ຫື ມາດຕະການປົກປ້ອງ
ສັງຄົມເປັນນະໂຍບາຍທີີ່ສາມາດຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໄດ້ອີງຕາມງົບປະມານທີີ່ຈາເປັນ.
ຂມ
ົ້ ນ
ູ ສາຄັນທີນ
ີ່ າໃຊ້ໃນການຄາດຄະເນ


ອີງຕາມການຄາດຄະເນດ້ານປະຊາກອນ1

ການຄາດຄະເນປະຊາກອນຮອດປີ 2030 ໂດຍອີງຕາມເພດ ແລະ ອາຍຸ ແມ່ນອີງຕາມການຄາດຄະເນຂອງອົງການ
ສະຫະປະຊາຊາດດ້ານປະຊາກອນທີີ່ໄດ້ຄາດຄະເນທີີ່ໃກ້ຄຽງກັບການສາຫວດປະຊາກອນໄລຍະ 2005-2015 ແລະ
ການຂະຫຍາຍໂຕຂອງປະຊາກອນແມ່ນຄືກັບທ່າອ່ຽງຂອງການສາຫວດປະຊາກອນໄລຍະ 2005-2015.


ອີງຕາມການຄາດຄະເນກາລັງແຮງງານແລະການຈ້າງງານ2

ການຄາດຄະເນປີ 2030 ໂດຍອີງຕາມເພດ ແລະ ກຸ່ມອາຍຸ 5 ປີ ແມ່ນຈາກຂົ້ມູນສະຖິຕິຂອງອົງການແຮງງານສາກົນ.
ອັດຕາການຈ້າງງານນອກລະບົບ (ແຮງງານອິດສະລະ ແລະ ແຮງງານຄອບຄົວບີ່ມີຄ່າແຮງງານ) ຄາດວ່າຈະຫຼຸດລົງຕາມ
ແນວໂນ້ມຂອງການສັງເກດຜົນການສາຫວດໃນລະຫວ່າງປີ 2005 ແລະ 2010, ລຸດລົງຮອດ 76.1% ໃນປີ 2020.
ຜະລິດຕະພາບແຮງງານຍັງສືບຕີ່ຂະຫຍາຍຕົວໃນໄລຍະ 2005 ຫາ 2015 ຕະຫອດໄລຍະການຄາດຄະເນ.
ຄ່າແຮງງານຕີ່າສຸດ ເລີມ
ີ່ ຕົົ້ນໃນເດືອນເມສາ 2015 ທີີ່ 900,000 ກີບຕີ່ເດືອນ ຈະສືບຕີ່ສູງຂຶົ້ນຍ້ອນອັດຕາເງິນເຟີົ້.
 ອີງຕາມຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ປະຊາຊົນຜູ້ທກ
ຸ ຍາກ
ຂົ້ມູນກ່ຽວກັບຜູ້ທຸກຍາກຕາມຈານວນເມືອງ, ແຂວງ ແລະ ສູນກາງ ແມ່ນນາໃຊ້ເປັນຂົ້ມູນໃນການຄິດໄລ່ວ່າ “ ຜູ້ທຸກ
ຍາກຢູ່ໃສ?” ແຜນທີຄວາມທຸກຍາກທີີ່ອີງໃສ່ການສາຫວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີີ່ຢູ່ອາໃສ: ຜົນໃນລະດັບຂັົ້ນແຂວງ ແລະ
ຂັົ້ນເມືອງ3


ອີງໃສ່ໂຄງສ້າງເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ໂຄງສ້າງງົບປະມານລັດ4

ສາລັບການຄາດຄະເນເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ຮູບແບບຂອງການສຶກສາຕົົ້ນທຶນ ແມ່ນນາໃຊ້ຂົ້ມູນຮອດປີ 2016 ຈາກ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ການຄາດຄະເນການເຕີບໂຕຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ຫື GDP, ອັດຕາເງິນ
ເຟີົ້ຮອດປີ 2022 ທີີ່ຖານຂມ
ົ້ ູນດ້ານເສດຖະກິດໂລກຂອງກອງທຶນການເງິນສາກົນ ຫື IMF ໄດ້ຄາດຄະເນໄວ້. ສາລັບ
ໄລຍະ 2022-2030, ຕົວຊີົ້ວັດເຫົີ່ານີົ້ ຍັງຈະສືບຕີ່ໃນລະດັບປີ 2022.
ໂຄງສ້າງດ້ານລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍຂອງລັດຖະບານ ແມ່ນນາໃຊ້ຂົ້ມູນໃນໄລຍະ 2015-16 ຈາກທະນາຄານ ແຫ່ງ
ສປປ ລາວ. ການຄາດຄະເນຈາກປີ 2016-17 ຫາ 2020-21 ແມ່ນອີງຕາມຖານຂົ້ມູນດ້ານເສດຖະກິດໂລກຂອງກອງ
1

Sources: Lao PDR, 2005. Population and Housing Census 2005; Lao PDR, 2016. Population and Housing Census 2015; UNDESA, 2015. UN
World Population Prospects 2015 Revision (medium variant).
2
Sources: ILO, 2017. ILOSTAT Database; Lao PDR, 2005. Population and Housing Census 2005; Lao PDR, 2011. Labour Force Survey 2010;
World Bank, 2013. Enterprise Survey 2013.
3
Coulombe, Harold; Epprecht, Michael; Pimhidzai, Obert; Sisoulath, Vilaysouk. 2016. Where are the poor? Lao PDR 2015 census-based poverty
map : province and district level results (English). Washington, D.C. : World Bank Group.
4
Sources: Bank of the Lao PDR, 2016. Annual Economic Report 2016; IMF, 2017. World Economic Outlook, September 2017 Edition; IMF,
2017. Lao DPR - 2016 Article IV Consultation - IMF Country Report No. 17/53; World Bank, 2016. World Bank Lao Economic Monitor, May
2016 Edition.
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ທຶນການເງິນສາກົນ ຫື IMF ແລະ ຂົ້ມູນຕິດຕາມເສດຖະກິດ ສປປ ລາວ ຂອງທະນາຄານໂລກ ພ້ອມທັງການວິເຄາະ
ຂອງຊ່ຽວຊານຂອງທະນາຄານໂລກ. ສາລັບໄລຍະ 2022-2030, ຕົວຊີົ້ວັດອືີ່ນໆ ແມ່ນວິເຄາະຍັງຈະສືບຕີ່ໃນລະດັບປີ
2022.
ການວິເຄາະສຶກສາຕົນ
ົ້ ທຶນສະເພາະຂອງແຕ່ລະຈາລອງນະໂຍບາຍ
 ອັດຕາການປົກຄຸມ ແລະ ອັດຕາສະໜັບສະໜູນ
ການວິເຄາະຄາດຄະເນໃຫ້ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດການອຸດໜູນເດັກ, ການອຸດໜູນຜູ້ພິການ ແລະ ການອຸດໜູນຜູ້ອາຍຸສູງ
ແມ່ນຄາດຄະເນວ່າ ອັດຕາການອຸດໜູນຈະເພີີ່ມຂຶົ້ນພາຍຫັງຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ. ອີງຕາມປະສົບການຈາກສາກົນໄດ້ສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນວ່າອັດຕາການອຸດໜູນຈະເພີີ່ມຂຶົ້ນເປັນກ້າວໆ,
ເນືີ່ອງຈາກຜູ້ທີີ່ໄດ້ຕາມເງືີ່ອນໄຂຮັບອຸດໜູນໄດ້ຮັບຮູ້ເພີີ່ມຂຶົ້ນ
ກ່ຽວກັບອຸດໜູນດັີ່ງກ່າວ ແລະ ເລີມ
ີ່ ຕົົ້ນສະເໜີົ້ຂອຸດໜູນ ແລະ ອົງການຈັດຕັົ້ງທີີ່ຮັບຜິດຊອບ ກີ່ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດການອຸດ
ໜູນ ແລະ ສືບຕີ່ມີຄວາມໝັົ້ນຄົງ.
ດັີ່ງນັົ້ນ, ການຄາດຄະເນນີົ້ ຈິີ່ງສົມມຸດຖານວ່າ ການປົກຄຸມຈະເພີີ່ມຂຶົ້ນໄວກ່ວາປີທາອິດຂອງການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ແລະ
ຈະມີການຊະລຕົວ ເນືີ່ອງຈາກອັດຕາຜູ້ໄດ້ຮັບອຸດໜູນນັົ້ນແມ່ນສູງແລ້ວ ແລະ ໄດ້ເຂົົ້າເຖິງຜູ້ດ້ອຍໂອກາດເກືອບທັງໝົດ
ແມ່ນຕ້ອງການຄວາມພະຍາຍາມ ແລະ ງົບປະມານເພີີ່ມເຕີມ. ເນືີ່ອງຈາກເງືີ່ອນໄຂໃນການໄດ້ຮັບອຸດໜູນແມ່ນອີງໃສ່
ລັກສະນະທີີ່ສາມາດພິສູດໄດ້ ແລະ ມີເປົົ້າໝາຍ, ອັດຕາການໄດ້ຮັບອຸດໜູນພາຍຫັງ 12 ປີຂອງການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ຄື:
ຈາກ 2019-2030 ແມ່ນຄາດວ່າ ຈະຮອດປະມານ 100 ເປີເຊັນ ຂອງກຸ່ມເປົົ້າໝາຍທັງໝົດ. ຮູບທີ 4 ສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ເຖິງອັດຕາໄດ້ຮັບອຸດໜູນຂອງແຕ່ລະປີອີງຕາມການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດ.
ຮູບທີ 4. ຄາດຄະເນອັດຕາໄດ້ຮບ
ັ ອຸດໜູນ
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ໃນກລະນີອຸດໜູນຜູ້ພິການ, ຄາດວ່າການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດອຸດໜູນເຕັມຮູບແບບ ແລະ ອັດຕາການປົກຄຸມປະຊາກອນເປົົ້າ
ໝາຍທັງໝົດເລີມ
ີ່ ແຕ່ໄລຍະເລີີ່ມຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ.

 ໃຫ້ອດ
ຸ ໜູນເດັກທຸກຄົນສາລັບແມ່ຍງິ ຖືພາ ແລະ ເດັກອາຍຸ 0-2 ປີ
ປະຊາກອນເດັກນ້ອຍ ມີເປົົ້າໝາຍປະກອບດ້ວຍເດັກຕັົ້ງແຕ່ມືົ້ເກີດຮອດ 3 ປີ ອີງຕາມການຄາດຄະເນປະຊາກອນ.
ຈານວນກລະນີແມ່ຍິງຖືພາຕີ່ປີອາດເທົີ່າກັບຈານວນເດັກຕີ່າກ່ວາ 1 ປີໃນປີຕີ່ໄປ, ອີງຕາມການຄາດຄະເນປະຊາກອນ
ຄາດຄະເນວ່າ ຈະມີການໃຫ້ອຸດໜູນໃນໄລຍະນີົ້. ໃນປີທີ 1, ການອຸດໜູນຈະກວມເອົາເດັກທີີ່ເກີດໃນປີນັົ້ນ, ໃນປີທີ 2,
ແມ່ນກວມເອົາເດັກທີີ່ເກີດໃນປີນັົ້ນ ແລະ ໃນປີທີ 1. ກວມເອົາທັງໝົດໃນປີທີ 3 ຂອງການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດເປັນໄລຍະທີີ່
ກຸ່ມເປົົ້າໝາຍທັງໝົດໄດ້ຮັບອຸດໜູນ.
 ໃຫ້ອດ
ຸ ໜູນຜູ້ພກ
ິ ານ
ກຸ່ມເປົົ້າໝາຍ ແມ່ນຜູ້ພິການທີີ່ບີ່ມີການອຸດໜູນຈາກລະບົບກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ອີງຕາມການຄາດຄະເນ
ປະຊາກອນຈານວນຜູ້ພິການທີີ່ໄດ້ຮັບອຸດໜູນຈາກລະບົບກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ,
ອີງຕາມການຄານວນ
ຄະນິດສາດປະກັນສັງຄົມຂອງການອຸດໜູນບານານຂອງກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໂດຍອົງການແຮງງານສາກົນ.
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ອັດຕາຜູ້ພິການ5ຕີ່ຈານວນປະຊາກອນທັງໝົດ ໂດຍພິຈາລະນາຜູ້ພິການທີີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບບີ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້, ບີ່
ສາມາດໄປໂຮງຮຽນໄດ້ ຫື ບີ່ສາມາດປະຕິບັດກິດຈະກາປະຈາວັນ ແມ່ນຢູ່ທີີ່ 1.46% ໃນປີ 2013. ການວິເຄາະນີົ້ ຍັງ
ສືບຕີ່ໃນໄລຍະການຄາດຄະເນ.
 ໃຫ້ອດ
ຸ ໜູນຜູ້ອາຍຸສງູ ທີີ່ປຽ່ ວພອຍທຸກຄົນ ເລີມ
ີ່ ຕົນ
ົ້ ຈາກອາຍຸ 65+ ປີ ໃນປີ 2025
ກຸ່ມເປົົ້າໝາຍ ແມ່ນເລີີ່ມແຕ່ອາຍຸ 65+ ເປັນຕົົ້ນໄປ ບີ່ລວມຜູ້ທີີ່ໄດ້ຮັບອຸດໜູນບານານຈາກກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງ
ຊາດ, ອີງຕາມການຄາດຄະເນດ້ານປະຊາກອນ.
ຈານວນຜູ້ອາຍຸສູງ ທີີ່ໄດ້ຮັບອຸດໜູນບານານຈາກກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແມ່ນອີງຕາມການຄາດຄະເນຂອງ
ອົງການແຮງງານສາກົນໃນການຄານວນຄະນິດສາດປະກັນສັງຄົມຂອງການອຸດໜູນບານານຂອງກອງທຶນປະກັນສັງຄົມ
ແຫ່ງຊາດ.
ອັດຕາເພີມ
ີ່ ຂຶົ້ນຂອງການອຸດໜູນ ແມ່ນຄາດຄະເນໂດຍລວມ, ແຕ່ອີງໃສ່ການເລີີ່ມຕົົ້ນໃຫ້ອຸດໜູນໃນປີ 2025, ອັດຕາ
ການປົກຄຸມຈະຮອດ 100 ເປີເຊັນ ໃນປີ 2030.

5

Source: Lao PDR, 2014. Lao Expenditure and Consumption Survey 2012-2013
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ເອກກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3. ຄາດຄະເນຕົນ
ົ້ ທຶນຕາມການອຸດໜູນ (% GDP, % GGE, ຕືກ
ົ້ ບ
ີ )

% GDP

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

ອຸດໜູນ
ເດັກ

0.00%

0.02%

0.03%

0.03%

0.03%

0.03%

0.03%

0.03%

0.03%

0.03%

0.03%

0.03%

ອຸດໜູນຜູ້
ພິການ

0.01%

0.01%

0.01%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

0.02%

ອຸດໜູນຜູ້
ອາຍຸສງູ

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.02%

0.04%

0.04%

0.05%

0.05%

0.05%

ລວມທັງ
ໝົດ

0.01%

0.04%

0.05%

0.05%

0.05%

0.05%

0.07%

0.08%

0.09%

0.09%

0.09%

0.10%

% ລາຍ
ຈ່າຍຂອງ
ລັດຖະບາ
ນ GGE

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

ອຸດໜູນ
ເດັກ

0.01%

0.11%

0.16%

0.17%

0.16%

0.17%

0.16%

0.17%

0.17%

0.17%

0.16%

0.16%

ອຸດໜູນຜູ້
ພິການ

0.03%

0.06%

0.06%

0.07%

0.07%

0.07%

0.07%

0.07%

0.07%

0.07%

0.07%

0.08%

ອຸດໜູນຜູ້
ອາຍຸສງູ

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.09%

0.17%

0.20%

0.21%

0.22%

0.23%

ລວມທັງ
ໝົດ

0.04%

0.17%

0.22%

0.23%

0.23%

0.23%

0.33%

0.41%

0.44%

0.45%

0.46%

0.47%

ຕືກ
ົ້ ີບ

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

ອຸດໜູນ
ເດັກ

3

44

71

80

87

94

105

118

120

131

142

155

ອຸດໜູນ
ພິການ

12

24

30

35

39

43

47

52

58

64

71

80

ອຸດໜູນຜູ້
ອາຍຸສງູ

-

-

-

-

-

-

58

123

156

186

ລວມທັງ
ໝົດ

15

68

101

115

126

137

207

285

334

381

214
243
427

29

478

ເອກະສານອ້າງອິງ
International legislation, standards, and commitments
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (1979)
Convention on the Rights of the Child (1989)
Convention on the Rights of Persons with Disabilities (2006)
ILO Recommendation No. 202 on Social Protection Floors (2012)
ILO Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102)
ILO Recommendation No. 204 concerning the Transition from Informal to the Formal Economy
(2015)
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (General Comment 19 on the
right to social security) (1966)
Political Declaration and Madrid International Plan of Action on Ageing (2002)
Universal Declaration of Human Rights (1948)
Regional standards and commitments
ASEAN Declaration on Strengthening Social Protection (2013)
ASEAN Human Rights Declaration (2012)
Bali Declaration on the Enhancement of the Role and Participation of the Persons with
Disabilities in ASEAN Community (2011)
Brunei Darussalam Declaration on Strengthening Family Institution: Caring for the Elderly
(2010).
Ha Noi Declaration on the Enhancement of Welfare and Development of ASEAN Women and
Children (2010)
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ໂຄງການ ຮ່ວມມືຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ “ບປ
ີ່ ະຖີມ
ີ່ ຜູໃ້ ດຢູເ່ ບືອ
ີ່ົ້ ງຫງັ : ການສ້າງ
ພືນ
ົ້ ຖານໃຫ້ແກ່ການປົກປ້ອງສັງຄົມຂັນ
ົ້ ພືນ
ົ້ ຖານ ໃນ ສປປ ລາວ”
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