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ບດົແນະນ າດາ້ນນະໂຍບາຍສະບບັນີ ້ຈະຊ່ວຍສະໜບັສະໜນູຄວາມພະຍາຍາມ ຂອງລດັຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນການຮບັມກືບັ
ຜນົກະທບົຕ ່ ສງັຄມົ ແລະ ເສດຖະກດິ ຂອງປະຊາຊນົ ແລະ ແຮງງານຂອງລາວ ຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງເຊືອ້ພະຍາດອກັເສບປອດ
ຈາກເຊືອ້ຈລຸະໂຣກສາຍພນັໃໝ່ COVID-19.  

ບດົແນະນ າສະບບັນີ ້ສະເໜຂີ ແ້ນະນ າທາງເລອືກນະໂຍບາຍ ດາ້ນການປກົປອ້ງສງັຄມົ, ຊ ່ ງປະກອບສ່ວນສ າຄນັເຂົາ້ໃນການພດັທະນາ 
ລະບບົການປກົປອ້ງສງັຄມົແຫ່ງຊາດ ເພື່ ອການຮບັມກືບັວກິດິການສຸກເສນີ. ຂ ສ້ະເໜແີນະນ າ ສາມາດຊ່ວຍໃນການຮບັມກືບັຜນົ
ກະທບົຈາກການແຜ່ລະບາດ ຂອງພະຍາດອກັເສບປອດຈາກເຊືອ້ຈລຸະໂຣກສາຍພນັໃໝ່ COVID-19, ຊ່ວຍສະໜບັສະໜນູດາ້ນ
ການຟນືຟູດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ການຮບັມຕື ່ ວກິດິການສຸກເສນີທີ່ ອາດເກດີຂ ນ້ ໃນອະນາຄດົ. 
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ສະຫ ຸບຫຍ  ້
ດັ່ ງທີ່ ເຮາົຮບັຮູວ່້າ ນອກເໜອືຈາກການສູນເສຍອນັມະຫາສານຂອງຊວີດິມະນຸດແລວ້, ການແຜ່ລະບາດຂອງເຊືອ້ພະຍາດອກັເສບ
ປອດຈາກເຊືອ້ຈລຸະໂຣກສາຍພນັໃໝ່ COVID-19 ຍງັສົ່ ງຜນົກະທບົໜກັໜ່ວງຫ າຍດາ້ນ ເປນັຕົນ້: ອດັຕາຄວາມທຸກຍາກ ແລະ 
ຄວາມບ ່ ເທົ່ າທຽມເພີ່ ມຂ ນ້, ກຸ່ມຄນົທີ່ ດອ້ຍໂອກາດຢູ່ແລວ້ ຍິ່ ງມຄີວາມບອບບາງຫ າຍຂ ນ້. ໃນທົ່ ວໂລກ, ການແຜ່ລະບາດຂອງ 
COVID-19 ໄດສ້ົ່ ງຜນົກະທບົໜກັທີ່ ສຸດຕ ່ ຜູດ້ອ້ຍໂອກາດ ທງັທາງດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ເສດຖະກດິ, ເນື່ ອງຈາກເຂາົເຈ ົາ້ມຂີ ຈ້ າກດັ
ທາງຍຸດທະສາດໃນການຮບັມກືບັຜນົກະທບົດັ່ ງກ່າວ. ດັ່ ງນັນ້, ຈ ິ່ ງຈ າເປນັຕອ້ງມນີະໂຍບາຍການຮບັມທືີ່ ເຂັມ້ແຂງ ແລະ ມກີານ
ປະສານງານທີ່ ດ.ີ  

ການປະຕບິດັມາດຕະການຫ າຍດາ້ນທງັພາຍໃນ ແລະ ສາກນົເພື່ ອຄວບຄຸມການແຜ່ລະບາດຂອງ COVID-19 ໄດສ້ົ່ ງຜນົກະທບົຕ ່

ສະພາບເສດຖະກດິຂອງປະເທດ. ໃນປ ີ2020, ເສດຖະກດິ ແລະ ການມວີຽກເຮດັງານທ າ ໄດຖ້ກືກະທບົຂອ້ນຂາ້ງຮຸນແຮງ, ແລະ 
ວກິດິການນີອ້າດສບືຕ ່ ສົ່ ງຜນົ ໄລຍະຍາວ, ໂດຍສະເພະ ຕ ່ ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ, ການຜະລດິ ແລະ ການເກບັລາຍຮບັຂອງລດັທີ່

ຫ ຸດລງົ. ການເຕບີໂຕຂອງລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນ ຫ  ືຈດີພີ ີຄາດວ່າຈະຫ ຸດລງົຫ າຍ ພາຍໃນປ ີ2020. ບາງການວເິຄາະ ໄດ ້
ຄາດຄະເນວ່າ ການເຕບີໂຕຂອງລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນ ຫ  ື ຈດີພີ ີ ຈະສບືຕ ່ ກະທບົຮອດປ ີ2021. ເພື່ ອແກໄ້ຂຄວາມທາ້
ທາຍດາ້ນສຸຂະພາບ, ລາຍຮບັ ແລະ ການມວີຽກເຮດັງານທ າ, ແລະ ເພື່ ອສະໜບັສະໜນູຊວີດິການເປນັຢູ່, ພອ້ມທງັແກໄ້ຂຜນົ
ກະທບົດາ້ນເສດຖະກດິ, ຈ ິ່ ງຈ າເປນັຕອ້ງມມີາດຕະການປະຕບິດັການປກົປອ້ງສງັຄມົທີ່ ດ.ີ 

ລະບບົການປກົປອ້ງສງັຄມົທີ່ ກ າລງັຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນປະຈບຸນັ ຂອງ ສປປ ລາວ ຍງັບ ່ ທນັປກົປອ້ງປະຊາຊນົຈ ານວນຫ າຍ. ແຕ່ໃນ
ຊຸມປີ່ ຜ່ານມາ ວຽກງານນີກ້ ່ ໄດຮ້ບັການພດັທະນາທີ່ ສ າຄນັ ແລະ ມຄີວາມຄບືໜາ້ຫ າຍດາ້ນ ເປນັຕົນ້ ລະບບົປະກນັສຸຂະພາບແຫ່ງ
ຊາດໄດຂ້ະຫຍາຍຂອບເຂດການປກົຄຸມຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ແຕ່ເຖງິຢ່າງໃດກ ່ ຕາມ, ຍງັມປີະຊາຊນົຈ ານວຍຫ ວງຫ າຍ ທີ່ ບ ່ ໄດຮ້ບັການ
ປກົປອ້ງຈາກການອຸດໜນູຄ າ້ປະກນັລາຍຮບັ, ເປນັຕົນ້ແມ່ນແຮງງານນອກລະບບົ ແລະ ສະມາຊກິໃນຄວົເຮອືນກະສກິ າ ຊິ່ ງແຮງ
ງານກຸ່ມນີ ້ເປນັກຸ່ມທີ່ ມລີາຍຮບັຕ ່ າ, ບ ່ ມຄີວາມໝັນ້ຄງົ, ບ ່ ມຫີ ກັຄ າ້ປະກນັລາຍໄດ,້ ເງ ື່ອນໄຂການເຮດັວຽກບ ່ ດ,ີ ແລະ ເຂາົເຈ ົາ້ບ ່ ໄດ ້
ຮບັການປກົປອ້ງສງັຄມົ ໃນເວລາສູນເສຍລາຍໄດ ້ຫ  ືເວລາເຈບັປ່ວຍ. 

ຄວົເຮອືນຈ ານວນຫ າຍ ອງີໃສ່ສະມາຊກິຄວົເຮອືນຊອກຫາວຽກເຮດັງານທ າ ທີ່ ມຄ່ີາຕອບແທນສູງໃນຕວົເມອືງ ແລະ ໃນເຂດທີ່

ເສດຖະກດິທີ່ ມກີານພດັທະນາ. ເມື່ ອມກີານແຜ່ລະບາດຂອງ COVID-19, ຕ່ອງໂສກ້ານຜະລດິ ແລະ ສະໜອງຂອງໂລກ ໄດຮ້ບັ
ຜນົກະທບົໂດຍກງົ ເຮດັໃຫມ້ກີານຢຸດສະຫງດັ, ຊະລ ໂຕ ແລະ ສົ່ ງຜນົກະທບົຕ ່ ລາຍໄດຂ້ອງແຮງງານ ແລະ ຂອງຄວົເຮອືນ. 
ນອກຈາກນີ,້ ພາຍຫ ງັວກິດິການ COVID-19, ຄາດວ່າຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫ າດກ ່ ຈະຫ ຸດລງົ ຖາ້ສມົທຽບກບັທີ່ ຜ່ານມາ (ຢ່າງ
ໜອ້ຍ) ໃນໄລຍະເລີມ້ຕົນ້, ພອ້ມນີ ້ຕາຂ່າຍຕ່ອງໂສຂ້ອງການຜະລດິ ແລະ ການສະໜອງທງັໝດົໃນພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ ກ ່ ຈະມີ
ການປ່ຽນແປງເຊັ່ ນກນັ. 

ຜນົກະທບົທງັໝດົນີ ້ ເຫນັໄດຊ້ດັເຈນ ຈາກຫ າຍຄວົເຮອືນຂອງປະຊາຊນົລາວເອື່ ອຍອງີລາຍ ໄດ ້ ຈາກການເຄື່ ອນຍາ້ຍແຮງງານຂອງ
ສະມາຊກິຄວົເຮອືນ. ແຮງງານເຄື່ ອນຍາ້ຍຄນົລາວສ່ວນຫ າຍ ໃນປະເທດໄທ ເຮດັວຽກໄດຮ້ບັຄ່າຕອບແທນຕ ່ າ ໃນຂະແໜງ 
ການທ່ອງທ່ຽວ, ການບ ລກິານ, ວຽກຮບັໃຊຄ້ວົເຮອືນ, ກະສກິ າ ແລະ ຂະແໜງອຸດສະຫະກ າ ແລະ ສ່ວນຫ າຍບ ່ ສາມາດຮບັມກືບັ
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ຜນົກະທບົຂອງວກິດິການຄັງ້ນີໄ້ດ.້ ມາດຕະການໃນການປດິປະເທດຂອງ ໄທ ເຮດັໃຫແ້ຮງງານເຄື່ ອນຍາ້ຍຂອງລາວຫວ່າງງານຫ າຍ, 
ສູນເສຍລາຍໄດ ້ແລະ ຕອ້ງລ ຄວິກບັຄນືປະເທດໃນດ່ານສາກນົ. 

ຜນົກະທບົຂອງ COVID-19 ຕ ່ ກບັຊວີດິການເປນັຢູ່ຂອງປະຊາຊນົ ສາມາດພກັດນັໃຫຄ້ວົເຮອືນ ຕກົສູ່ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ເຮດັ
ໃຫເ້ດກັນອ້ຍ ແລະ ກຸ່ມໄວໜຸ່ມ, ໂດຍສະເພາະຈາກຄອບຄວົທຸກຍາກ ແລະ ຄອບຄວົຊນົເຜົ່ າ ພບົກບັຄວາມຂາດເຂນີຫ າຍດາ້ນ ທີ່

ສາມາດສົ່ ງຜນົກະທບົໄລຍະຍາວ ຕ ່ ການພດັທະນາຜະລດິຕະພາບການຜະລດິ ແລະ ການພດັທະນາຄວາມອາດສາມາດດາ້ນ
ຊບັພະຍາກອນມະນຸດ. ນອກຈາກນີ,້ ແມ່ຍງິ ກ ່ ເປນັກຸ່ມປະຊາກອນຈ ານວນຫ າຍທີ່ ທຸກຍາກ ແລະ ບອບບາງ ເພາະເຂາົເຈ ົາ້ເຮດັ
ວຽກຮບັຈາ້ງທົ່ ວໄປ, ວຽກບ ່ ມຄີວາມໝັນ້ຄງົ, ວຽກອນັຕະລາຍ ແລະ ເຮດັວຽກອດິສະລະ, ໂດຍສະເພາະເຮດັວຽກນອກລະບບົ ທີ່

ບ ່ ມກີານປກົປອ້ງສງັຄມົ. ການປດິໂຮງຮຽນຊົ່ ວຄາວ ຍງັເຮດັໃຫແ້ມ່ຍງິຈ ານວນຫ າຍຕອ້ງ ໄດໃ້ຊເ້ວລາດູແລເບິ່ ງແຍງລູກ ເຮດັໃຫມ້ຂີ ້

ຈ າກດັເພີມ້ຂ ນ້ໃນການສາ້ງລາຍໄດ.້ 

ການຂະຫຍາຍການປກົຄຸມຂອງລະບບົປກົປອ້ງສງັຄມົ ຖກືຮບັຮູເ້ພີມ້ຂ ນ້ວ່າ ເປນັຍຸດທະສາດສ າຄນັ ເພື່ ອຫ ຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ 
ແລະ ເພື່ ອການເຕບີໂຕທີ່ ມສ່ີວນຮ່ວມ. ການຈດັສນັງບົປະມານພາຍໃນເຂົາ້ໃນການພດັທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍການປກົປອ້ງສງັຄມົ
ເປນັຍຸດທະສາດທີ່ ສ າຄນັ ເປນັຕົນ້: ການໃຫອຸ້ດໜນູເບຍ້ລຽ້ງ ສາມາດຮບັປະກນັຄວາມຍນືຍງົ ແລະ ສາມາດຊ່ວຍເຫ ອືກຸ່ມຄນົ ຜູທ້ີ່

ຕອ້ງການຄວາມຊ່ວຍເຫ ອືທີ່ ສຸດ. ພອ້ມນັນ້, ການປກົປອ້ງສງັຄມົ ຍງັສາມາດຊ່ວຍເຫ ອືສາ້ງຄວາມໝັນ້ຄງົໃຫກ້ບັເສດຖະ ກດິ ແລະ 
ຄວາມໝັນ້ຄງົຂອງສງັຄມົໄດ.້ ດັ່ ງນັນ້, ຈ ິ່ ງຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ມີາດຕະການຮບີດ່ວນ ແລະ ນະໂຍບາຍພດັທະນາເສດຖະກດິ ແລະ 
ສງັຄມົທີ່ ເຂັມ້ແຂງ ເພື່ ອສາມາດສົ່ ງຜນົທາງບວກຕ ່ ກບັເສດຖະກດິ ແລະ ສາ້ງຄວາມໝັນ້ຄງົໃຫກ້ບັເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົ. 

ສປປ ລາວ ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັມາດຕະການສ າຄນັຕ່າງໆ ໃນການຮບັມກືນັການແຜ່ລະບາດຄັງ້ນີ ້ ເປນັຕົນ້ ລດັຖະບານໄດຈ້ດັສນັ
ງບົປະມານຈ ານວນ 10 ຕືກ້ບີ (ປະມານ 1 ເປເີຊນັຂອງຈດີພີ)ີ ເຂົາ້ໃນມາດຕະການປອ້ງກນັ ແລະ ຄວບຄຸມການແຜ່ລະບາດ. ໃນ
ການຮບັມກືບັ ການກບັມາຂອງແຮງງານເຄອືນຍາ້ຍລາວຈ ານວນຫ າຍ, ລດັຖະບານກ ່  ໄດສ້າ້ງສູນກກັຕວົຊົ່ ວຄາວຂ ນ້ ໃນຂັນ້ແຂວງ 
ໂດຍສະເພາະ ໃນແຂວງທີ່ ມດ່ີານສາກນົ. ລດັຖະບານປະຕບິດັນະໂຍບາຍການກວດ ແລະ ປິ່ ນປວົບ ່ ເສຍຄ່າ ກບັຜູທ້ີ່ ຕດິເຊືອ້ ຫ  ືຜູ ້
ທີ່ ມອີາການ COVID-19. ນອກນີ ້ ລດັຖະບານ ກ ່  ໄດຝ້ ກອບົຮມົພະນກັງານແພດໝ  ແລະ ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ຈດັຊື ້

ອຸປະກອນເຄື່ ອງມກືານແພດ ແລະ ການປກົກນັ. 

ລດັຖະບານ ຂອງ ສປປ ລາວ ມແີຜນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການໃຫອຸ້ດໜນູເບຍ້ລຽ້ງແມ່ຖພືາ ແລະ ເດກັອາຍຸລຸ່ມ 3 ປ ີໃນເມອືງທຸກ
ຍາກ. ອງີຕາມຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດວຽກງານວຽກງານປກົປອ້ງສງັຄມົຮອດປ ີ 2025, ໂຄງການດັ່ ງກ່າວມເີປົາ້ໝາຍຮບັປະກນັໃຫ ້
ເດກັນອ້ຍທີ່ ມອີາຍຸລຸ່ມ 1.000 ວນັ ໄດຮ້ບັໂພຊະນາການທີ່ ຈ າເປນັ ຊ ່ ງສາມາດຊ່ວຍເຫ ອືຜູທຸ້ກຍາກທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກ 
COVID-19. ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມາດຕະການປກົປອ້ງສງັຄມົຮບີດ່ວນ ຄຽງຄູ່ກບັການໃຫອຸ້ດໜນູເບຍ້ລຽ້ງປະຈ າເດອືນ ກບັແຮງ
ງານນອກລະບບົ ຈະເຮດັໃຫຜ້ນົກະທບົທາງລບົຫ ຸດລງົ ແລະ ສາມາດປກົປອ້ງຜູທ້ີ່ ຕອ້ງການໆຊ່ວຍເຫ ອືທີ່ ສຸດໄດ.້  

ການ ໃຫອຸ້ດໜນູຫວ່າງງານ ກ ່ ເປນັມາດຕະການສ າຄນັໜ ່ ງ ທີ່ ລດັຖະບານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ເພື່ ອສະໜບັສະໜນູຜູທ້ີ່ ສູນເສຍວຽກເຮດັ
ງານທ າ.  ແຕ່ການໃຫອຸ້ດໜນູຫວ່າງງານນີ ້ ກວມເອາົແຕ່ແຮງງານໃນລະບບົເທົ່ ານັນ້. ໜາ້ເສຍດາຍທີ່ ແຮງງານລາວສ່ວນໃຫຍ່ ທີ່ ໄດ ້
ຮບັຜນົກະທບົ ເປນັແຮງງານທີ່ ເຮດັວຽກໃນຂະແໜງການບ ່ ຖກືປກົຄຸມພາຍໃຕກ້ອງທ ນປະກນັສງັຄມົ ແລະ ບ ່ ມກີານປກົປອ້ງ
ໃດໆ. 
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ເອກະສານແນະນ າດາ້ນນະໂຍບາຍສະບບັນີ ້ ສະເໜບີາງທາງເລອືກການປກົປອ້ງສງັຄມົ ເພື່ ອຫ ຸດຜ່ອນຜນົກະທບົຂອງການແຜ່ລະ 
ບາດຂອງ COVID-19 ຕ ່ ສງັຄມົ ແລະ ເສດຖະກດິຂອງປະຊາຊນົລາວ ແລະ ເພື່ ອສະໜບັສະໜນູໃນການຟືນ້ຟູເສດຖະກດິຂອງ
ປະເທດ ຜນົກະທບົຂອງ COVID-19 ຕ ່ ສະພາບສງັຄມົ ແລະ ເສດຖະກດິ ຄາດວ່າຍງັຈະສບືຕ ່ ໄລຍະຍາວ, ຂ ສ້ະເໜໃີນເອກ
ກະສານສະບບັນີ ້ຕົນ້ຕ  ແມ່ນອງີໃສ່ສະເພາະ ບນັດາໂຄງການ ແລະ ແຜນງານທີ່ ກ າລງັຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ຫ  ືການສາ້ງແຜນງານ ແລະ 
ໂຄງການທີ່ ໄດກ້ ານດົພາຍໃຕບ້ນັດາຈດຸປະສງົ ແລະ ຄາດໝາຍຂອງ “ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດວຽກງານປກົປອ້ງສງັຄມົ”. ວທິກີານ 
ແມ່ນສະເໜໃີຫ ້ ນ າໃຊມ້າດຕະການຮບັມວືກິດິການຄັງ້ນີ ້ ໃຫເ້ປນັໂອກາດໃນການເສມີສາ້ງ ແລະ ພດັທະນາແຜນງານທີ່ ຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັຮບັມໃືນໄລຍະວກິດິການ ໃຫສ້າມາດພດັທະນາເພີ່ ມເຕມີ ໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງໄລຍະຍາວ, ຫ ກີລຽ້ງການນ າໃຊຊ້ບັພະຍາ 
ກອນ ແລະ ງບົປະມານທີ່ ມຈີ າກດັໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວທິກີານ ແລະ ແຜນການຊົ່ ວຄາວ. 

ອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈ າ ສປປ ລາວ ສະເໜແີນະນ ານະໂຍບາຍເບືອ້ງຕົນ້ ດັ່ ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ.້ ຈດຸປະສງົຂອງເອກ
ກະສານແນະນ າສະບບັນີ ້ພອ້ມທງັບນັດາທາງເລອືກດາ້ນນະໂຍບາຍທີ່ ສະເໜ ີເປນັພຽງບາດກາ້ວທ າອດິ ເພື່ ອເປນັພືນ້ຖານໃນການ
ປ ກສາຫາລເືພີ່ ມເຕມີລະອຽດ. ທາງເລອືກດາ້ນນະໂຍບາຍທີ່ ສະເໜ ີ ບ ່ ແມ່ນການສະເໜ ີ ເພື່ ອປ່ຽນແທນມາດຕະການສ າຄນັອື່ ນໆ 
ທມີງານຂອງອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈ າ ສປປ ລາວ ຮບັຮູວ່້າ ການປະຕບິດັນະໂຍບາຍຄຽງຄູ່ກບັມາດຕະການອື່ ນໆ ຈ ່ ງ
ສາມາດຮບັປະກນັບ ປະຖິມ້ໃຜໄວຂ້າ້ງຫ ງັ. 

ອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈ າ ສປປ ລາວ ກຽມພອ້ມເຮດັວຽກຮ່ວມກບັລດັຖະບານ ແລະ ບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາອື່ ນໆທີ່ ມ ີ
ຄວາມສນົໃຈ ແລະ ພວກເຮາົພອ້ມ ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູດາ້ນວຊິາການ ເພື່ ອລງົເລກິບາງທາງເລອືກດາ້ນນະໂຍບາຍທີ່ ສະເໜຂີາ້ງ
ລຸ່ມນີ.້ ຂ ສ້ະເໜປີະກອບດວ້ຍຕົນ້ທ ນທີ່ ຄດິໄລ່ໄວເ້ບືອ້ງຕົນ້. ທມີງານຂອງອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈ າ ສປປ ລາວ ພອ້ມຈະ
ປ ກສາຫາລຮ່ືວມກບັລດັຖະບານເພີ່ ມເຕມີ ແລະ ປບັປຸງຂອບເຂດການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຕ່ລະທາງເລອືກດາ້ນນະໂຍບາຍທີ່ ສະເໜ ີ
ແລະ ພອ້ມໃນການສະໜບັສະໜນູລດັຖະບານ ເພື່ ອລະດມົທ ນເຂົາ້ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ. 

ຂ ສ້ະເໜດີາ້ນນະໂຍບາຍ ອຸດໜນູຄັງ້ດຽວ 
ຫ  ືຕ ່ ເນື່ ອງ 

ຮບີດ່ວນ, ໄລຍະ
ກາງ ຫ  ືໄລຍະຍາວ 

ອຸດໜນູສະຫວດັດກີານສງັຄມົ   

1. ໃຫອຸ້ດໜນູເບຍ້ລຽ້ງແມ່ຖພືາ ແລະ ເດກັນອ້ຍ ອາຍຸ 0-2 ປ,ີ ເລີມ້ຕົນ້ຈາກເມອືງ
ທຸກຍາກ ທີ່ ຄດັເລອືກ ຫ  ືເມອືງທີ່ ຖກືກະທບົໜກັໜ່ວງທີ່ ສຸດ 

ອຸດໜນູຕ ່ ເນື່ ອງ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຮບີ
ດ່ວນ 

2. ຂະຫຍາຍໂຄງການອາຫານກາງເວນັໃນໂຮງຮຽນ ເພື່ ອໃຫເ້ດກັ ແລະ ຄວົເຮອືນໄດ ້
ຮບັໂພຊະນາການທີ່ ພຽງພ  ແລະ ຂະຫຍາຍໂຄງການອອກໄປໃຫໄ້ດຫ້ າຍເມອືງ 

ອຸດໜນູຕ ່ ເນື່ ອງ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຮບີ
ດ່ວນ 

3. ປະເມນີຄວາມຕອ້ງການຂອງແຮງງານເຄື່ ອນຍາ້ຍ. ໃຫອຸ້ດໜນູເບຍ້ລຽ້ງແຮງງານ
ເຄື່ ອນຍາ້ຍທີ່ ກບັຄນືປະເທດ, ໂດຍເຊື່ ອມໂຍງກບັມາດຕະການການຍກົລະດບັສມີ ື
ແຮງງານ ແລະ ການຊອກຫາວຽກເຮດັງານທ າ. 

ອຸດໜນູຄັງ້ດຽວ / 
ອຸດໜນູຄັງ້ໜ ່ ງຕ ່
ເດອືນ ແລະ 
ກວມເອາົອຸດໜນູ
3 ເດອືນ ຕ ່ ຄັງ້  

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຮບີ
ດ່ວນ ຫາໄລຍະກາງ 
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ອຸດໜນູປະກນັສງັຄມົ   

4. ຂະຫຍາຍການໃຫອຸ້ດໜນູຫວ່າງງານ ສະມາຊກິຜູປ້ະກນັຕນົຂອງກອງທ ນປະກນັ
ສງັຄມົ ຜູທ້ີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ, ໂດຍການເພີ່ ມມູນຄ່າອຸດໜນູ, ໄລຍະການໃຫອຸ້ດ
ໜນູ ແລະ ພຈິາລະນາລ ບລາ້ງກ ານດົເວລາລ ຖາ້ຮບັອຸດໜນູລງົພາຍໃນ 30 ວນັ. 

ອຸດໜນູຕ ່ ເນື່ ອງ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ
ຮບີດ່ວນ 

5. ອຸດໜນູຫວ່າງງານສ່ວນໜ ່ ງ ຫ  ື ອຸດໜນູລາຍໄດ ້ ສະມາຊກິຜູປ້ະກນັຕນົຂອງກອງ
ທ ນປະກນັສງັຄມົ ໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຕດັຫຍບິ (ແຮງງານຜູທ້ີ່ ຕອ້ງ
ໄດພ້ກັວຽກຊົ່ ວຄາວ ແລະ ບ ່ ໄດຮ້ບັເງນິເດອືນ ເນື່ ອງຈາກບ ລສິດັຕອ້ງປດິຊົ່ ວຄາວ), 
ເຊື່ ອມໂຍງກບັໂຄງການວຽກສາທາລະນະ, ມາດຕະການປບັປຸງສມີແືຮງງານ ແລະ 
ຈດັຫາງານ. 

ອຸດໜນູຄັງ້ດຽວ / 
ອຸດໜນູຄັງ້ໜ ່ ງຕ ່
ເດອືນ ແລະ 
ກວມເອາົອຸດໜນູ
3 ເດອືນ ຕ ່ ຄັງ້ 

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຮບີ
ດ່ວນ ຫາໄລຍະກາງ 

6. ອຸດໜນູລາຍໄດ ້ ສະມາຊກິຜູປ້ະກອບທ ນສມົທບົເຂົາ້ກອງທ ນປະກນັສງັຄມົ ທີ່ ຢຸດ
ເຊາົປະກອບທ ນ ແລະ ຜູບ້ ່ ແມ່ນສະມາຊກິກອງທ ນປະກນັສງັຄມົ ໃນຂະແໜງ 
ການທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກວກິດິການເສດຖະກດິ (ການໃຫອຸ້ດໜນູລາຍໄດແ້ຮງ
ງານກຸ່ມນີ ້ ຕອ້ງຕ ່ າກ່ວາອຸດໜນູທີ່ ຈ່າຍໃຫກ້ລັສະມາຊກິຜູປ້ະກນັຕນົຂອງກອງທ ນ
ປະກນັສງັຄມົ) 

ອຸດໜນູຄັງ້ດຽວ / 
ອຸດໜນູຄັງ້ໜ ່ ງຕ ່
ເດອືນ ແລະ 
ກວມເອາົອຸດໜນູ
3 ເດອືນ ຕ ່ ຄັງ້ 

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ
ໄລຍະກາງ 

ອຸດໜນູປະກນັສຸຂະພາບ   

7. ໃຫທຸ້ກຄນົ, ລວມທງັແຮງງານເຄື່ ອນຍາ້ຍ, ສາມາດເຂົາ້ເຖງິລະບບົປະກນັສຸຂະ 
ພາບທີ່ ຈ າເປນັຊົ່ ວຄາວ, ເຖງິບ ່ ເປນັສະມາຊກິຂອງລະບບົປະກນັສຸຂະພາບ ກ ່ ຕາມ. 
ພອ້ມນີ ້ກ ່ ໃຫຍ້ກົເວັນ້ການຈ່າຍສມົທບົ ສ າລບັທຸກຄນົ. 

ເປນັເວລາ 3 
ເດອືນ 

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຮບີ
ດ່ວນ 

8. ເນັນ້ໜກັການເຜຍີແຜ່ຂ ຄ້ວາມຕາ້ນພະຍາດ COVID-19, ໃນເຂດຊນົນະບດົ 
ແລະ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ກີ. 

ອຸດໜນູຕ ່ ເນື່ ອງ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຮບີ
ດ່ວນ 

9. ສບືຕ ່ ລງົທ ນ ແລະ ປບັປຸງການບ ລກິານປິ່ ນປວົສຸຂະພາບ, ເພື່ ອຮບັມກືບັຄວາມທາ້
ທາຍໃນການປິ່ ນປວົທົ່ ວໄປ (ນອກຈາກ  COVID-19) 

ອຸດໜນູຕ ່ ເນື່ ອງ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຮບີ
ດ່ວນ 
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ຜນົກະທບົຂອງການແຜ່ລະບາດ ຂອງ COVID-19 ຕ ່ ສງັຄມົ ແລະ ເສດຖະກດິ ຂອງ ສປປ ລາວ. 

ການແຜ່ລະບາດຂອງເຊືອ້ພະຍາດອກັເສບປອດ ຈາກເຊືອ້ຈລຸະໂຣກສາຍພນັໃໝ່ COVID-19 ຄາດວ່າຈະສົ່ ງຜນົກະທບົຕ ່ ປະຊາຊນົ
ທງັໝດົ ໃນ ສປປ ລາວ, ການວເິຄາະຂອງສາກນົ ສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າ ການແຜ່ລະບາດດັ່ ງກ່າວ ຍິ່ ງສົ່ ງຜນົກະທບົໜກັໜ່ວງຕ ່ ສງັຄມົ 
ແລະ ເສດຖະກດິຂອງກຸ່ມຜູດ້ອ້ຍໂອກາດ ແລະ ກຸ່ມທີ່ ບອບບາງທີ່ ສຸດ, ເນື່ ອງຈາກເຂາົເຈ ົາ້ມຄີວາມຈ າກດັດາ້ນຍຸດທະສາດໃນການຮບັ
ມກືບັວກິດິການນີ.້ ດັ່ ງນັນ້ ຈ າເປນັຕອ້ງມມີາດຕະການແກໄ້ຂຮບີດ່ວນ. 

ລດັຖະບານຂອງແຕ່ລະປະເທດທົ່ ວໂລກ ປະເຊນີກບັຄວາມທາ້ທາຍກບັການປຽນແປງດາ້ນນະໂຍບາຍທີ່ ສບັສນົ ໃນການຮບັມກືບັ
ຜນົກະທບົຂອງການແຜ່ລະບາດເຊືອ້ພະຍາດອກັເສບປອດ ຈາກເຊືອ້ຈລຸະໂຣກສາຍພນັໃໝ່ COVID-19, ເປນັຕົນ້ແມ່ນຜນົ
ກະທບົດາ້ນລາຍໄດ ້ ຈາກການປະກາດປດິການເຄື່ ອນໄຫວກດິຈະກ າເສດຖະກດິແຫ່ງຊາດ - ມາດຕະການສະກດັກັນ້ການແຜ່
ລະບາດ ໂດຍຈ າກດັບ ່ ໃຫມ້ກີານເດນີທາງ, ພອ້ມທງັຄວາມຕອ້ງການຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຫ ຸດລງົ ເນື່ ອງຈາກຂ ກ້ ານດົໃນ
ການກກັໂຕ. ແຕ່ໃນຍຸກຂອງການເຊື່ ອມໂຍງເສດຖະກດິໂລກ, ສປປ ລາວ ບ ່ ແມ່ນປະເທດດຽວທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກວກິດິໃນ
ຄັງ້ນີ.້ ເສດຖະກດິ ແລະ ການຈາ້ງງານ ຖກືກະທບົຮຸນແຮງໃນປ ີ2020, ແລະ ອາດສບືຕ ່ ໃນໄລຍະຍາວ. ອງີຕາມການວເິຄາະຂອງ
ສະຖາບນັຄົນ້ຄົວ້ເສດຖະກດິແຫ່ງຊາດຂອງ ສປປ ລາວ ໄດວ້ເິຄາະໄວວ່້າ: ການທ່ອງທ່ຽວ, ການຜະລດິ, ແລະ ການເກບັລາຍຮບັ
ຂອງລດັຈະຫ ຸດລງົ. ອງີຕາມການປະເມນີຂອງທະນາຄານໂລກ, ລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນແຫ່ງຊາດ ຫ  ືຈດີພີ ີຄາດວ່າຈະຫ ຸດ
ລງົຫ າຍ, ຮອດ 4.8 ເປເີຊນັໃນ ປ ີ2020 ແລະ 1.1 ເປເີຊນັໃນປ ີ2021. ຜນົກະທບົນີ ້ອາດສບືຕ ່ ເຮດັໃຫ ້ຈດີພີ ີຫ ຸດລງົຕ ່ າອກີ ຖາ້
ຫາກວກິດິການດາ້ນເສດຖະກດິຍງັສບືຕ ່ . ສະຖາບນັຄົນ້ຄວ້າເສດຖະກດິແຫ່ງຊາດໄດຄ້າດຄະເນໄວວ່້າ ລດັຈະສູນເສຍ 30 ເປເີຊນັ
ຂອງການເກບັລາຍຮບັທີ່ ຄາດໝາຍໄວ ້ເນື່ ອງຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງເຊືອ້ພະຍາດອກັເສບປອດ ຈາກເຊືອ້ຈລຸະໂຣກສາຍພນັໃໝ່ 
COVID-19.1 ເຖງິຢ່າງໃດກ ່ ຕາມ, ເພື່ ອແກໄ້ຂຄວາມທາ້ທາຍດາ້ນສຸຂະພາບ, ລາຍໄດ ້ແລະ ການມວີຽກເຮດັງານທ າຂອງປະຊາຊນົ
, ແລະ ເພື່ ອສະໜບັສະໜນູຊວີດິການເປນັຢູ່, ພອ້ມທງັແກໄ້ຂຜນົກະທບົດາ້ນເສດຖະກດິຂອງປະຊາຊນົ ແລະ ຂອງປະເທດ, ຈ າ
ເປນັຕອ້ງມມີາດຕະການປະຕບິດັການປກົປອ້ງສງັຄມົທີ່ ດ.ີ 

ກ າລງັແຮງງານລາວສ່ວນໃຫຍ່ ເປນັແຮງງານ ນອກລະບບົ, ກວມເອາົ 82.9 ເປເີຊນັຂອງການຈາ້ງງານທງັໝດົ, ໃນນັນ້, ແຮງງານເພດ
ຍງິ ກວມເອາົ 85.9 ເປີເຊນັ ແລະ ແຮງງານເພດຊາຍກວມເອາົ 79.9 ເປີເຊນັ2. ມອີດັຕາການຈາ້ງງານນອກລະບບົສູງ ສາ້ງຄວາມ
ທາ້ທາຍດາ້ນການບ ລຫິານ ແລະ ດາ້ນການເງນິໃນການຂະຫຍາຍການປກົຄຸມລະບບົປະກນັສງັຄມົ. ເນື່ ອງຈາກແຮງງານທີ່ ເຮດັວຽກ
ນອກລະບບົ ມລີາຍໄດ ້ ບ ່ ປກົກະຕ ິ ແລະ ບ ່ ຖກືບນັທ ກລາຍໄດ,້ ຈ ິ່ ງເຮດັໃຫກ້ານເກບັພາສ ີ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍ
ປະກນັສງັຄມົ ມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກທາ້ທາຍ, ລວມທງັ ກບັແຮງງານໃນລະບບົກ ່ ເຊັ່ ນດຽວກນັ. 

ສປປ ລາວ ເປນັປະເທດທີ່ ປະຊາຊນົອງີໃສ່ເຮດັກະສກິ າເປນັຫ ກັ. ປະຊາຊນົຈ ານວນປະມານ 4.9 ລາ້ນຄນົ (70.5 ເປເີຊນັຂອງ
ປະຊາກອນທງັໝດົ) ອາໃສໃນຊນົນະບດົ. ປະຊາຊນົຈ ານວນ 551,000 ຄນົ (35.8 ເປເີຊນັ ຂອງກ າລງັແຮງງານທງັໝດົ) ເຮດັ
ວຽກໃນຂະແໜງກະສກິ າ, ປ່າໄມ ້ ແລະ ການປະມງົ, ແລະ ສ່ວນຫ າຍເປນັແຮງງານເຮດັວຽກນອກລະບບົ. ຄາດວ່າປະມານ 1.5 
ລາ້ນຄນົເຮດັວຽກກະສກິ າກຸມ້ຕນົເອງ. ສະພາບການຈາ້ງງານດັ່ ງກ່າວ ເຮດັໃຫຄ້ວົເຮອືນທີ່ ບ ່ ມລີາຍໄດປ້ກົກະຕ ິ ເອື່ ອຍອງີໃສ່ເງ ື່ອນ 
ໄຂທ າມະຊາດ ແລະ ດນິຟາ້ອາກາດເປນັຫ ກັຕະຫ ອດປ,ີ ທງັວຽກກະສກິ າກຸມ້ຕນົເອງ ແລະ ວຽກຮບັຈາ້ງອດິສະລະທົ່ ວໄປ. 

                                                             
1 https://laotiantimes.com/2020/04/23/laos-to-experience-stunted-economic-growth-amid-coronavirus-pandemic/.  
2 Labour Force Survey, 2017. 
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ປະຊາຊນົທີ່ ອາໃສໃນຊນົນະບດົເປນັກຸ່ມທີ່ ມລີາຍໄດຕ້ ່ າ, ການຄ າ້ປະກນັລາຍຮບັຕ ່ າ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂການເຮດັວຽກທີ່ ບ ່ ດ,ີ ບ ່ ໄດຮ້ບັ
ການປກົປອ້ງສງັຄມົ ໃນເວລາສູນເສຍລາຍໄດ,້ ເວລາເຈບັປ່ວຍ, ຫ  ືໃນເວລາທີ່ ມກີານແຜ່ລະບາດ ແລະ ຕອ້ງກກັໂຕ. 

ຄວົເຮອືນຈ ານວນຫ າຍ ເອື່ ອຍອງີໃສ່ສະມາຊກິຂອງຄວົເຮອືນໃນການຊອກວຽກເຮດັງານທ າທີ່ ມລີາຍໄດສູ້ງຢູ່ຕວົເມອືງ ແລະ ເຂດສູນ
ກາງເສດຖະກດິ. ແຮງງານຈ ານວນຫ າຍເຮດັວຽກໃນເຄອືຂ່າຍການຜະລດິພາກພືນ້, ເພື່ ອສະໜອງຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫ າດ
ຈາກເອຣີບົ, ອາເມລກິາ ແລະ ບນັດາປະເທດພດັທະນາ ໃນອາຊຽນ. ດັ່ ງນັນ້, ການປະກອບ “ທ ນພາຍນອກ” ຈ ິ່ ງເປນັປດັໃຈທີ່

ປະກອບສ່ວນສ າຄນັເຂົາ້ໃນພະລງັການຈບັຈ່າຍຂອງຄວົເຮອືນໃນຮູບແບບຂອງລາຍໄດ ້ ທີ່ ຈ່າຍອອກໄປ. ແນ່ນອນວ່າ ອາດມີ
ຄວາມສ່ຽງຫ າຍໆຢ່າງ ທີ່ ກ່ຽວພນັກບັການເອື່ ອຍອງີນີ ້ຕ ່ ກບັຕະຫ າດແຮງງານພາຍນອກ ທີ່ ອາດກ ່ ໃຫເ້ກດີຄວາມທາ້ທາຍຕ່າງໆ ໃນ
ການຂະຫຍາຍການປກົປອ້ງສງັຄມົ - ແຮງງານເຄື່ ອນຍາ້ຍສ່ວນໃຫຍ່ ທງັເຄື່ ອນຍາ້ຍພາຍໃນ ແລະ ເຄື່ ອນຍາ້ຍໄປຕ່າງປະເທດ ບ ່ ມ ີ
ການປກົປອ້ງສງັຄມົໃດໆທງັໝດົ. ຜນົກະທບົໂດຍກງົຂອງ COVID-19 ເຮດັໃຫຕ່້ອງໂສກ້ານຜະລດິ ແລະ ສະໜອງຂອງສາກນົ
ທງັໝດົຕອ້ງຢຸດສະຫງດັ, ສົ່ ງຜນົກະທບົຕ ່ ກບັລາຍໄດຂ້ອງແຮງງານ ແລະ ຂອງຄວົເຮອືນ. ພວກເຮາົສາມາດຄາດເດາົໄດວ່້າ ພາຍຫ ງັ
ການແຜ່ລະບາດຂອງ COVID-19 ໝດົໄປ, ຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫ າດ (ຢ່າງໜອ້ຍ) ໃນ ໄລຍະເບືອ້ງຕົນ້ ອາດຕ ່ າກ່ວາທີ່ ຜ່ານມາ
, ໃນຂະນະດຽວກນັ ຕ່ອງໂສກ້ານຜະລດິ ແລະ ການສະໜອງສາກນົ ອາດມກີານປ່ຽນແປງໄປເລຍີ.3 

ຫ າຍຄວົເຮອືນ ອງີໃສ່ລາຍໄດທ້ີ່ ສົ່ ງໃຫຈ້າກສະມາຊກິຄອບຄວົທີ່ ເປນັແຮງງານເຄື່ ອນຍາ້ຍ. ລາຍໄດທ້ີ່ ແຮງງານເຄື່ ອນຍາ້ຍຄນົລາວສົ່ ງ
ກບັມາບາ້ນໃນປ ີ2018 ປະມານ 118 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ, ກວມເອາົ 1.3 ເປີເຊນັຂອງລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນແຫ່ງຊາດ 
ຫ  ືຈດີພີ.ີ4 ໃນປ ີ2014, ປະຊາກອນຜູໃ້ຫຍ່ຈ ານວນ 11.5 % ໄດຮ້ບັເງນິທີ່ ແຮງງານເຄື່ ອນຍາ້ຍສົ່ ງມາໃຫປ້ະມານ 20% ໃນພາກໃຕ ້
ຫາ 2.7% ໃນພາກເໜອື5. ຄາດວ່າມປີະຊາກອນຄນົລາວຈ ານວນ ປະມານ 900,000 ຄນົ ອາໃສຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ໃນນັນ້, ແຮງ
ງານຈ ານວນປະມານ 183,460 ຄນົ ເຮດັວຽກໃນປະເທດໄທ ພາຍໃຕບ້ດົບນັທ ກຊ່ວຍຈ າການຮ່ວມມສືອງຝ່າຍດາ້ນແຮງງານ. ໃນ
ຈ ານວນນີ,້ ແຮງງານແມ່ຍງິກວມເອາົ 51%.6 ແຮງງານລາວທີ່ ເຮດັວຽກຢູ່ປະເທດໄທ ສ່ວນຫ າຍເຮດັວຽກທີ່ ມລີາຍໄດຕ້ ່ າ ໃນຂະ    
ແໜງການທ່ອງທ່ຽວ, ການບ ລກິານ, ແຮງງານຮບັໃຊຄ້ວົເຮອືນ, ຂະແໜງກະສກິ າ, ແລະ ຂະແໜງອຸດສະຫະກ າ, ເຊິ່ ງເປນັກຸ່ມແຮງ
ງານທີ່ ບ ່ ສາມາດຮບັມ ືກບັຜນົກະທບົຈາກວກິດິການແຜ່ລະບາດໃນຄັງ້ນີໄ້ດ.້ ການປດິປະເທດຂອງໄທ ຈິ່ ງນ າ ໄປສູ່ການເພີ່ ມຂ ນ້ຂອງ
ອດັຕາການຫວ່າງງານ, ການສູນເສຍລາຍໄດຂ້ອງແຮງງານກຸ່ມທີ່ ດອ້ຍໂອກາດທີ່ ສຸດ, ແລະ ການຕອ້ງລ ຖາ້ໃນດ່ານສາກນົເພື່ ອຂາ້ມ
ກບັຄນືມາບາ້ນຕນົເອງໃນ ສປປ ລາວ. 

ມຫີ າຍສາເຫດກ ່ ໃຫເ້ກດຄວາມບ ່ ເທົ່ າທຽມ ແລະ ຄວາມທຸກຍາກ ຊິ່ ງສາມາດຖງົຖຽງກນັໄດໃ້ນສະພາບວກິດິການນີ,້ ເປນັຕົນ້ໃນ
ດາ້ນຊບັພະຍາກອນມະນຸດ, ການເງນິ, ຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊນົ. ລດັຖະບານ ຮບັຮູເ້ຖງິຄວາມ
ຈ າເປນັໃນການແກໄ້ຂສິ່ ງທາ້ທາຍເຫ ົ່ ານີໄ້ດຢ່້າງມປີະສດິທພິາບ ເພື່ ອແກໄ້ຂບນັຫາຄວາມແຕກຕ່າງ ລະຫວ່າງ ແຕ່ລະຂງົເຂດອງີຕາມ
ສະຖານະພາບດາ້ນເພດ, ອາຍຸ, ຊນົເຜົ່ າ, ພາສາ, ການສ ກສາ, ຄວາມພກິານ ແລະ ສະຖານະພາບດາ້ນສງັຄມົ-ເສດຖະກດິ. 

                                                             
3 UNCDF Background Note: Social Protection in Lao PDR. 
4 https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS?locations=LA  
5 Country Analysis Report. Analysis to inform the Lao PDR – United Nations Partnership Framework 2017-2021. 

www.undp.org/content/dam/laopdr/docs/Reports%20and%20publications/2015/Country%20Analysis%20Report%20Lao%20PDR%202015.pdf  
6TRIANGLE in ASEAN Quarterly Briefing Note. www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-

bangkok/documents/genericdocument/wcms_735106.pdf.  

https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS?locations=LA
http://www.undp.org/content/dam/laopdr/docs/Reports%20and%20publications/2015/Country%20Analysis%20Report%20Lao%20PDR%202015.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/genericdocument/wcms_735106.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/genericdocument/wcms_735106.pdf
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ການແຜ່ລະບາດຂອງ COVID-19 ສາມາດ ສົ່ ງຜນົກະທບົຕ ່ ກບັຊວີດິການເປນັຢູ່ຂອງປະຊາຊນົ ເນື່ ອງຈາກ COVID-19 ສາມາດພກັ
ດນັໃຫຄ້ວົເຮອືນຕກົສູ່ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ເຮດັໃຫເ້ດກັນອ້ຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມ, ໂດຍສະເພາະຈາກຄອບຄວົທຸກຍາກ ແລະ ຄອບຄວົ
ຊນົເຜົ່ າ ພບົກບັຄວາມຂາດເຂນີຫ າຍດາ້ນ ທີ່ ສາມາດສົ່ ງຜນົກະທບົໄລຍະຍາວ ຕ ່ ການພດັທະນາຜະລດິຕະພາບການຜະລດິ ແລະ 
ການພດັທະນາຄວາມອາດສາມາດຂອງຊບັພະຍາກອນມະນຸດ. ການສ າຫ ວດດດັສະນໝີາຍສງັຄມົແຫ່ງຊາດ ຄັງ້ທ ີ2 ໃນປ ີ2017 
ສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າ: ເດກັເກດີໃໝ່ ແລະ ເດກັນອ້ຍອາຍຸຕ ່ າກ່ວາ 5 ປ ີມຄີວາມສ່ຽງໃນການຂາດສານອາຫານ; ເຫນັ ໄດຈ້າກຈ ານວນ
ເດກັທີ່ ເປນັພະຍາດເລອືດຈາງໃນຈ ານວນຫ າຍ (60%), ພາວະເດກັເຕຍ້ (33%), ແລະ ນ າ້ໜກັໂຕຕ ່ າ (21%), ໂດຍສະເພາະ 
ອດັຕາສູງຫ າຍໃນເດກັນອ້ຍ ຈາກຄອບຄວົທຸກຍາກ, ຊນົເຜົ່ າ ແລະ ໃນຊນົນະບດົ - ເດກັນອ້ຍໃນຄວົເຮອືນທຸກຍາກມພີາວະເປນັ
ເດກັເຕຍ້ 3.5 ເທົ່ າ ເມ ື່ ອສມົທຽບກບັເດກັນອ້ຍຈາກຄອບຄວົທີ່ ຮັ່ ງມ.ີ 

ການປດິປະເທດ ທີ່ ກະທບົຕ ່ ຊວີດິການເປນັຢູ່ ແລະ ລາຍໄດ ້ ສາມາດສົ່ ງຜນົເຮດັໃຫມ້ກີານທ າຮາ້ຍ ແລະ ຄວາມສ່ຽງໃນການໃຊ ້
ຄວາມຮຸນແຮງຕ ່ ເດກັ ແລະ ແມ່ຍງິ, ເປນັໄພຂົ່ ມຂູ່ຕ ່ ຊວີດິ ແລະ ສະພາບຈດິ ແລະ ຮ່າງກາຍໃນໄລຍະຍາວ. ອດັຕາການເກດີຂອງ
ເດກັນອ້ຍຈາກແມ່ໄວໜຸ່ມໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນ 83/1,000 ຄັງ້ ຂອງແມ່ໄວໜຸ່ມເກນອາຍຸ 15-19 ປ,ີ ເປນັອດັຕາທີ່ ສູງທີ່ ສຸດໃນ
ພາກພືນ້. ການສ າຫ ວດ ຍງັສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າ: 23.5% ຂອງເດກັຍງິໄວໜຸ່ມ ເກນອາຍຸ 15-19 ປ ີແມ່ນແຕ່ງງານ/ຢູ່ຮ່ວມກບັຄູ່ຮກັ 
ແລະ 41.8% ຂອງແມ່ຍງິໄວໜຸ່ມ ໃນເກນອາຍຸດຽວກນັ ແມ່ນບ ່ ເຂົາ້ໂຮງຮຽນ. ຄາດວ່າການປະຕບິດັມາດຕະການປດິການເຄື່ ອນ 
ໄຫວ ແລະ ປດິປະເທດ ຈາກການລະບາດຂອງ COVID-19 ອາດສົ່ ງຜນົຕ ່ ກບັການຖພືາທີ່ ບ ່ ຕັງ້ໃຈເພີ່ ມຂ ນ້ຈ ານວນຫ າຍ. ເດກັຍງິ
ຈ ານວນ 42.4% ແລະ ເດກັຊາຍຈ ານວນ 43.2% ໃນເກນອາຍຸ 5-17 ປ ີຕກົຢູ່ໃນສະພາບເປນັແຮງງານເດກັ ແລະ ເດກັຍງິຈ າ
ນວນ 41.8% ໃນເກນອາຍຸ 15-17 ປ ີແມ່ນບ ່ ໄດເ້ຂົາ້ໂຮງຮຽນ.7 ການແຜ່ລະບາດຂອງ COVID-19 ສົ່ ງຜນົເຮດັໃຫເ້ດກັຍງິ ແລະ 
ເດກັຊາຍໄວໜຸ່ມ, ໂດຍສະເພາະຈາກກຸ່ມຊນົເຜົ່ າ ແລະ ຄວົເຮອືນທຸກຍາກ ມຄີວາມສ່ຽງໃນການອອກໂຮງຮຽນ ແລະ ເຮດັວຽກໃນ
ກດິຈະກ າເສດຖະກດິທີ່ ເຂົາ້ຂ່າຍເປນັແຮງງານເດກັ. 

ມແີມ່ຍງິຈ ານວນຫ າຍ ໃນກຸ່ມຜູທຸ້ກຍາກ ແລະ ຜູດ້ອ້ຍໂອກາດ ເນື່ ອງຈາກເຂາົເຈ ົາ້ເປນັກຸ່ມທີ່ ເຮດັວຽກຮບັຈາ້ງທົ່ ວໄປ, ວຽກບ ່ ແນ່ 
ນອນ, ວຽກອນັຕະລາຍ ແລະ ເຮດັວຽກອດິສະລະ, ເປນັຕົນ້ ເຮດັວຽກນອກລະບບົ ບ ່ ມກີານປກົປອ້ງສງັຄມົ ຫ  ືຖາ້ມ ີກ ່ ຈ າກດັ
ຫ າຍ. ໃນ ສປປ ລາວ, ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ຂອງສາທາລະນະສຸກທີ່ ປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ດ່ານໜາ້ ຈ ານວນ 70% (ລວມທງັແພດໝ , ພະຍາບານ, 
ແພດໝ ປະດຸງຄນັ) ແມ່ນເພດຍງິ, ແລະ ສ່ວນໃຫ່ຍມຄີວາມສ່ຽງໃນການຕດິເຊືອ້ໄວຣດັ ແລະ ຈ າເປນັຕອ້ງດູແລເພີ່ ມຂ ນ້ສອງເທົ່ າ 
ແລະ ຕອ້ງການໆສະໜບັສະໜນູສະເພາະ ເພື່ ອສາມາດດູແລເບິ່ ງແຍງລູກ ໄດ ້ ໃນໄລຍະທີ່ ໂຮງຮຽນປດິຊົ່ ວຄາວ. ຄາດຄະເນຜນົ
ກະທບົຂອງການແຜ່ລະບາດຂອງ COVID-19 ສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າ: ໃນປ ີ 2020, ອດັຕາການຕາຍຂອງແມ່ໃນ ສປປ ລາວ 
ສາມາດເພີ່ ມຂ ນ້ຈາກ 286 ເຖງິ 546 (ໃນກ ລະນບີ ່ ຮາ້ຍແຮງ) ຫ  ືອາດສູງເຖງິ 684 (ໃນກ ລະນຮີາ້ຍແຮງ). ອດັຕາການຕາຍຂອງ
ແມ່ຈ ານວນ 38% ແມ່ນແມ່ຍງິໄວໜຸ່ມ ອາຍຸລະຫວ່າງ 15-24 ປ.ີ 

ຖາ້ຜູສູ້ງອາຍຸ ແລະ ຜູພ້ກິານ ຫາກຕດິເຊືອ້ໄວຣດັ ຍິ່ ງເຮດັໃຫຂ້ອ້ນຂາ້ງມຄີວາມສ່ຽງທີ່ ບ ່ ດ,ີ ລວມທງັຜູທ້ີ່ ມບີນັຫາສຸຂະພາບກ ່ ເຊັ່ ນ
ດຽວກນັ. ຄວາມບອບບາງດັ່ ງກ່າວ ປະກອບກບັຄວາມທຸກຍາກ, ການເຄື່ ອນໄຫວໄປມາທີ່ ລ າບາກ ແລະ ຊ່ອງຫວ່າງການປກົຄຸມ
ຂອງການປກົປອ້ງສງັຄມົ. ຜູພ້ກິານສ່ວນຫ າຍ ອາໃສໃນຄວົເຮອືນທີ່ ພບົກບັຄວາມທາ້ທາຍຫ າຍດາ້ນ ແລະ ເຂາົເຈ ົາ້ຢູ່ໃນການ

                                                             
7 Lao Bureau of Statistics, UNICEF. 2018. Lao Social Indicator Survey II (LSIS II). 
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ເບິ່ ງແຍງໂດຍສະມາຊກິຂອງຄອບຄວົ ຊ ່ ງຄວົເຮອືນຂອງເຂາົເຈ ົາ້ອາດບ ່ ມພີືນ້ທີ່ ໃນການຢູ່ແຍກປ່ຽວເພື່ ອປອ້ງກນັການແຜ່ລະບາດ
ຂອງໄວຣດັ. 

ຄວາມພະຍາຍາມໃນການສະກດັກັນ້ການແຜ່ລະບາດຂອງ COVID-19 ຈ າກດັການຜະລດິ ແລະ ການສະໜອງສິ່ ງຈ າເປນັພືນ້ຖານ 
ແລະ ສົ່ ງຜນົກະທບົຕ ່ ຕ່ອງໂສກ້ານຜະລດິ ແລະ ສະໜອງອາຫານ. ການເກບັຮກັສາອາຫານ, ການຂາດແຄນພະນກັງານ, ແລະ ມາດ
ຕະການກກັໂຕ ສາ້ງຄວາມສ່ຽງໃຫກ້ບັການເຄື່ ອນຍາ້ຍອາຫານແບບເສລ.ີ ຖາ້ຫາບ ່ ມມີາດຕະການຮບີດ່ວນເພື່ ອ “ປກົປອ້ງຜູທ້ີ່ ບອບ
ບາງ, ຕ່ອງໂສກ້ານຜະລດິ ແລະ ການສະໜອງອາຫານໃນທົ່ ວໂລກບ ່ ສາມາດດ າເນນີຕາມປກົກະຕ ິ ແລະ ບ ່ ສາມາດຫ ຸດຜ່ອນຜນົ
ກະທບົຂອງການແຜ່ລະບາດໃນທົ່ ວລະບບົຕ່ອງໂສສ້ະໜອງອາຫານ”ໄດ ້ ອາດເກດີວກິດິການຄວາມບ ່ ໝັນ້ຄງົດາ້ນສະບຽງອາຫານ
ຂ ນ້ໄດ.້8 ຫ າຍປະເທດໃນທົ່ ວໂລກກ າລງັຕ ່ ສູກ້ບັວກິດິການຂັນ້ສອງ ໃນຂະນະທີ່ ຕອ້ງຕ ່ ສູກ້ບັການຄວບຄຸມການແຜ່ລະບາດຂອງ
ໄວຣດັພອ້ມ. ໃນກ ລະນດີັ່ ງກ່າວ, ການຂາດແຄນສິ່ ງຈ າເປນັພືນ້ຖານ ເຊັ່ ນ ອາຫານ ສາມາດນ າໄປສູ່ການເກດີຂ ຂ້ດັແຍ່ງ ແລະ ການ
ແບ່ງແຍກທາງສງັຄມົໄດ ້ ໂດຍສະເພາະ ໃນປະເທດທີ່ ມເີສດຖະກດິບອບບາງ ອາດສົ່ ງຜນົກະທບົຮາ້ຍແຮງດາ້ນເສດຖະ ກດິ ແລະ 
ສງັຄມົເພີ່ ມຂ ນ້. 

  

                                                             
8 www.fao.org/2019-ncov/q-and-a/impact-on-food-and-agriculture/en/.  
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ຍອ້ນຫຍງັ ການປກົປອ້ງສງັຄມົ ຈິ່ ງສ າຄນັ ແລະ ຈ າເປນັ ໃນການຮບັມ ືກບັວກິດິການແຜ່ລະບາດຂອງ COVID-19? 

ຖາ້ຫາກລະບບົການປກົປອ້ງສງັຄມົ ຖກືອອກແບບ, ໂດຍເລງັເຫນັຄວາມສ າຄນັຂອງບດົບາດຍງິຊາຍ, ສາມາດແກໄ້ຂ 3 ມຕິຫິ ກັ
ຂອງການແຜ່ລະບາດຂອງ COVID-19 ແລະ ຮບັມກືບັຜນົກະທບົດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົໄດ ້ເຊັ່ ນ: 

 ຄ າ້ປະກນັລາຍໄດ ້ແລະ ການປອ້ງກນັຄວາມທຸກຍາກ: ປະສບົການສາກນົໃນການຮບັມກືບັວກິດິການນີ ້ສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າ 
ການໃຫອຸ້ດໜນູລາຍໄດ ້ ກຸ່ມປະຊາກອນຜູມ້ລີາຍໄດຕ້ ່ າ ແລະ ລາຍໄດປ້ານກາງ  ຜ່ານລະບບົຂອງລດັ ມປີະສດິທຜິນົໃນ
ການປອ້ງກນັ ແລະ ຫ ຸດຜ່ອນການບ ລໂິພກຂອງຄວົເຮອືນ ແລະ ເຮດັໃຫປ້ະຊາຊນົນ າໃຊເ້ບຍ້ລຽ້ງທີ່ ໄດຮ້ບັອຸດໜນູເຂົາ້ໃນ
ການໃຊຈ່້າຍສິ່ ງທີ່ ຈ າເປນັພືນ້ຖານ9. ອຸດໜນູຫວ່າງງານ, ອຸດໜນູລາຍໄດ,້ ອຸດໜນູປ່ວຍການ, ແລະ ອຸດໜນູດາ້ນອື່ ນໆ 
ເປນັຕົນ້ ເຄື່ ອງມເືພື່ ອເຮດັກະສກິ າ, ພນັພດື ແລະ ສດັລຽ້ງ, ແລະ ອຸດໜນູເບຍ້ລຽ້ງອື່ ນໆ ຊ່ວຍຮບັມກືບັຜນົກະທບົຮາ້ຍ
ແຮງງານດາ້ນການເງນິຈາກວກິດິການແຜ່ລະບາດ, ສະໜອງວຽກເຮດັງານທ າ ແລະ ສາມາດຄ າ້ປະກນັລາຍໄດສ້ າລບັຜູທ້ີ່

ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຮຸນແຮງທີ່ ສຸດ, ປະກອບສ່ວນສາ້ງຄວາມສາມາດໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ໃນການຮບັມກືບັວກິດິການ ແລະ ສາມາດ
ຫ ຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການເຮດັວຽກນອກລະບບົ ພອ້ມນີ ້ກ ່ ຫ ຸດຜ່ອນຜນົກະທບົຈາກການສູນເສຍລາຍໄດ.້ ການ
ປະກນັສຸຂະພາບທີ່ ມປີະສດິທຜິນົ ລວມທງັການເຂົາ້ເຖງິການປິ່ ນປວົທີ່ ຈ າເປນັ ເຊັ່ ນການວາງແຜນຄອບຄວົ ແລະ ການ
ປິ່ ນປວົເວລາເກດີລູກ ກ ່ ສາມາດຮບັປະກນັໄດວ່້າ ຜູທ້ີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຮຸນແຮງທີ່ ສຸດຈະບ ່ ພບົກບັບນັຫາລາຍຈ່າຍດາ້ນ
ການປິ່ ນປວົສຸຂະພາບທີ່ ຮຸນແຮງ ທີ່ ສາມາດພກັດນັເຂາົເຈ ົາ້ ຕກົສູ່ຄວາມລ າບາກດາ້ນການເງນິ ແລະ ຄວາມທຸກຍາກ. ວກິດິ
ການທີ່ ຜ່ານ ມາເນັນ້ໃຫເ້ຫນັ ເຖງິຄວາມຈ າເປນັ ທີ່ ຕອ້ງສມົທບົການສະໜບັສະໜນູດາ້ນປະກນັສຸຂະພາບ ແລະ ມາດ
ຕະການປກົປອ້ງສງັຄມົ ໃນນະໂຍບາຍການຮບັມກືບັວກິດິການຂອງລດັຖະບານທີ່ ມປີະສດິທຜິນົ. 

 ສາ້ງຄວາມໝັນ້ຄງົ ແລະ ສະຖຽນລະພາບດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົ. ການກະທບົຕ ່ ກບັການສະໜອງ ແລະ ຄວາມ
ຕອ້ງການທງັຕະຫ າຍພາຍໃນ ແລະ ສາກນົ ອາດມຜີນົກະທບົຮາ້ຍແຮງຕ ່ ກບັສງັຄມົ ແລະ ເສດຖະກດິໃນໄລຍະຍາວ. ຈິ່ ງ
ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ມີາດຕະການຮບີດ່ວນ ແລະ ນະໂຍບາຍດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົທີ່ ເຂັມ້ແຂງ, ໂດຍເລງັເປົາ້ໝາຍໃສ່ຜູ ້
ທຸກຍາກ ແລະ ຜູບ້ອບບາງ. ການປກົປອ້ງສງັຄມົ ຄວນເຫນັເປນັການລງົທ ນ ບ ່ ແມ່ນລາຍຈ່າຍ. ຫ າຍປະເທດ, ລວມທງັ
ປະເທດທີ່ ມລີາຍໄດຕ້ ່ າ, ສາມາດຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃຫອຸ້ດໜນູການປກົປອ້ງສງັຄມົໄດ ້10. ຖາ້ຫາກລະບບົການປກົປອ້ງສງັຄມົ
ຖກືອອກແບບດ ີ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມປີະສດິທຜິນົ ກ ່ ສາມາດສາ້ງຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ດ ີ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນການ
ພດັທະນາຄວາມອາດສາມາດດາ້ນຊບັພະຍາກອນທີ່ ດ ີ ແລະ ມທ່ີາແຮງໃນການສົ່ ງເສມີການເຕບີໂຕເສດຖະກດິຂອງ
ທອ້ງຖິ່ ນ ພອ້ມທງັສົ່ ງເສມີປະສດິທພິາບການຜະລດິຂອງກ າລງັແຮງງານໄດ ້11. ວກິດິການຜ່ານມາໃຫຫ້ ກັຖານສ າຄນັທີ່

ສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າ ການປກົປອ້ງສງັຄມົສົ່ ງຜນົທາງບວກຫ າຍດາ້ນສ າຄນັຕ ່ ກບັເສດຖະກດິ, ເປນັເຄື່ ອງມທືີ່ ມພີະລງັໃນ
ການສາ້ງຄວາມໝັນ້ຄງົ ແລະ ສະຖຽນລະພາບໃຫກ້ບັເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົ12. ເວລາທີ່ ປະຕບິດັໄດຕ້າມເງ ື່ອນໄຂທີ່

ກ ານດົ, ການໃຫອຸ້ດໜນູເບຍ້ລຽ້ງສາມາດຮບັປະກນັໃຫຄ້ວົເຮອືນທີ່ ມລີາຍໄດຕ້ ່ າ ແລະ ລາຍໄດປ້ານກາງ ສບືຕ ່ ໃຊຈ່້າຍເງນິ

                                                             
9 ILO 2020. ‘Social Protection Responses to the COVID-19 Crisis: Country Responses in Asia and the Pacific’. Bangkok and Geneva: International 

Labour Organization. www.ilo.org/asia/publications/issue-briefs/WCMS_739587/lang--en/index.htm.  
10 For additional references please see the Section on Financial management and sustainability. 
11 www.fao.org/policy-support/policy-themes/social-protection/en/, ILO World Social Protection Report 2017-19. 
12 For example, the expansion of social protection programmes in the United States after the financial crisis in 2008-9 was estimated to have a 

significant multiplier effect on output, and Australia’s fiscal stimulus package with strong social protection components was instrumental in 

preventing a contraction in economic growth of 1.3 per cent between 2008 and 2009 

(www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_160210.pdf). 

http://www.ilo.org/asia/publications/issue-briefs/WCMS_739587/lang--en/index.htm
http://www.fao.org/policy-support/policy-themes/social-protection/en/
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_160210.pdf
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ເພື່ ອຈບັຈ່າຍສິ່ ງຈ າເປນັພືນ້ຖານ, ປະກອບສ່ວນສົ່ ງເສມີສາ້ງ ໃຫມ້ຄີວາມຕອ້ງການ ແລະ ສາ້ງພືນ້ຖານສ າເຄນັໃນການຟືນ້
ຟູ. 

 ຄວບຄຸມການແຜ່ລະບາດຂອງໄວຣດັ ແລະ ການຫ ຸດຜ່ອນການເສຍຊວີດິ: ການເຂົາ້ເຖງິການປິ່ ນປວົສຸຂະພາບມປີະສດິທິ
ຜນົ ແລະ ສາມາດຈ່າຍໄດ ້ເປນັໃຈກາງສ າຄນັໃນການຮບັມກືບັການແຜ່ລະບາດຕ່າງໆ ແລະ ສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນ
ການພດັທະນາຄວາມອາດສາມາດຂອງລດັຖະບານທີ່ ມປີະສດິທຜິນົເພີ່ ມຂ ນ້ ໃນການຕດິຕາມ ແລະ ການຄວບຄຸມການ
ແຜ່ລະບາດ ແລະ ຮບັປະກນັໃຫຜູ້ທ້ີ່ ຕດິເຊືອ້ສາມາດໄດເ້ຂົາ້ເຖງິການປິ່ ນປວົ. ມາດຕະການນີຄ້ວນສບືຕ ່ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນ
ໄລຍະການບ ລກິານສາທາລະນະສຸກໃຫກ້ບັປະຊາຊນົທົ່ ວໄປ. ການກຽມຄວາມພອ້ມຂອງລະບບົສາທາລະ ນະສຸກ ເປນັ
ສິ່ ງສ າຄນັຫ າຍໃນກ ລະນຖີາ້ຫາກການແຜ່ລະບາດຂອງໄວຣດັ COVID-19 ກບັຄນືມາລະບາດຄັງ້ຕ ່ ໄປ. ນອກຈາກນີ,້ 
ການໃຫອຸ້ດໜນູຫວ່າງງານ, ອຸດໜນູປ່ວຍການ ແລະ ການອຸດໜນູເບຍ້ລຽ້ງອື່ ນໆ ສາມາດຄ າ້ປະກນັລາຍໄດໃ້ນກ ລະນີ
ປະຊາຊນົບ ່ ມວີຽກເຮດັ ຫ  ືເຈບັປ່ວຍ, ແລະ ສາມາດປກົປອ້ງປະຊາຊນົຈາກຄວາມສ່ຽງໃນການຕດິເຊືອ້ ແລະ ບ ່ ສາ້ງພາລະ
ດາ້ນການເງນິໃນເວລາທີ່ ຕອ້ງແຍກປ່ຽວ. ດັ່ ງນັນ້, ທງັໝດົນີ ້ ແມ່ນປະກອບສ່ວນສ າຄນັ ເຂົາ້ໃນການຄວບຄຸມການແຜ່
ລະບາດຂອງໄວຣດັໃນກ ລະນຫີາກມກີານກບັມະລະບາດຄັງ້ທສີອງອກີ. 

ລະບບົການປກົປອ້ງສງັຄມົເພື່ ອຮບັມກືບັວກິດິການສຸກເສນີ ແມ່ນສ່ວນສ າຄນັໜ ່ ງຂອງການຮບັມກືບັວກິດິການຕ່າງໆທີ່ ເກດີຂ ນ້. 
ໃນໄລຍະການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໄລຣດັອໂີບຣາ ໃນອາຟຣກິກາຕາເວນັຕກົໃນປ ີ2014 ນັນ້ ການເສຍຊວີດິຂອງປະຊາຊນົຈ າ
ນວນຫ ວງຫ າຍ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເນື່ ອງມາຈາກການສະໜອງບ ລກິານສງັຄມົທີ່ ບ ່ ພຽງພ  ແລະ ຈາກວກິດິການດາ້ນເສດຖະກດິ ຫ າຍ
ກ່ວາຈາກການລະບາດຂອງໄວຣດັ13. ລະບບົການປກົປອ້ງສງັຄມົເພື່ ອຮບັມກືບັວກິດິການສຸກເສນີ ສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນ
ການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດໃຫກ້ບັຄວົເຮອືນຮບັມກືບັວກິດິການສຸກເສນີ ໄດ ້ - ຊ ່ ງລວມທງັໄພພບິດັທາງທ າມະຊາດ, ການແຜ່
ລະບາດ, ວກິດິການເສດຖະກດິ ແລະ ຂ ຂ້ດັແຍ່ງ - ແລະ ສາມາດຫ ຸດຜ່ອນຜນົກະທບົ ພອ້ມທງັສະໜບັສະໜນູປະຊາຊນົພາຍຫ ງັ
ວກິດິການສຸກເສນີ. ການປກົປອ້ງສງັຄມົ ຍງັສາມາດແກໄ້ຂຂ ກ້ດີຂວາງດາ້ນເສດຖະກດິເພື່ ອໃຫຄ້ວົເຮອືນທຸກຍາກ ມຊີວີດິການ
ເປນັຢູ່ທີ່ ສາມາດເພີ່ ມຜະລດິຕະພາບການຜະລດິ, ເອາົໃຈໃສ່ຕ ່ ການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ ແລະ ການເປນັຢູ່ທີ່ ຍນືຍງົ14. 

ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫມ້າດຕະການປກົປອ້ງສງັຄມົສາ້ງຜນົໄດຮ້ບັໃຫມ້ປີະສດິທຜິນົຕາມທີ່ ໄດສ້ະເໜຂີາ້ງເທງິ, ຈ າເປນັຕອ້ງປະຕບິດັ
ບາງເງ ື່ອນໄຂສ າຄນັ ຈ ່ ງຮຽກຮອ້ງໃຫນ້ າໃຊວ້ທິກີານທີ່ ມລີະບບົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ. 

  

                                                             
13 UN framework for the immediate socio-economic response to COVID-19. 
14 As part of the joint ASEAN-UN project, “Strengthening the capacity of ASEAN Member States to design and implement risk-informed and 

shock-responsive social protection systems for resilience (2018)” WFP has prepared a regional synthesis report and a case study on shock-

responsive social protection in Lao PDR, which provides recommendations on the way forward. As part of the second phase of the project, WFP 

will conduct a gap analysis in Lao PDR. www.la.one.un.org/media-center/publications/496-lao-pdr-case-study-strengthening-the-capacity-of-

asean-member-states-to-design-and-implement-risk-informed-and-shock-responsive-social-protection-systems-for-resilience. 

http://www.la.one.un.org/media-center/publications/496-lao-pdr-case-study-strengthening-the-capacity-of-asean-member-states-to-design-and-implement-risk-informed-and-shock-responsive-social-protection-systems-for-resilience
http://www.la.one.un.org/media-center/publications/496-lao-pdr-case-study-strengthening-the-capacity-of-asean-member-states-to-design-and-implement-risk-informed-and-shock-responsive-social-protection-systems-for-resilience
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ວທິກີານປະຕບິດັທີ່ ເສມີສາ້ງລະບບົ ໃນການຮບັມກືບັວກິດິການສຸກເສນີ 

ວທິກີານຮບັມຮືບີດ່ວນຂອງອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ຕ ່ ຜນົກະທບົດາ້ນສງັຄມົ-ເສດຖະກດິ ຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງໄວຣດັ 
COVID-19 ປະກອບດວ້ຍ 5 ໜາ້ວຽກສ າຄນັທີ່ ກ່ຽວພນັກນັ ດັ່ ງລຸ່ມນີ,້ ຊ ່ ງສາມາດຊ່ວຍໃຫບ້ນັດາປະເທດຕ່າງໆຟືນ້ຟູ ແລະ “ສາ້ງ
ຄນືໃໝ່ໃຫດ້ກ່ີວາເກາົ” ພອ້ມທງັ ເພື່ ອກຽມພອ້ມຮບັມກືບັໄພສຸກເສນີໃນອະນາຄດົ, ລວມທງັການແຜ່ລະບາດຕ່າງໆ15. 

1. ປກົປອ້ງຕາໜ່າງການບ ລກິານສາທາລະນະສຸກໃນປະຈບຸນັ ແລະ ເສມີສາ້ງຄວາມອາດສາມາດລະບບົສາທາລະນະສຸກເພື່ ອ
ຮບັມກືບັການແຜ່ລະບາດຂອງໄວຣດັ COVID-19. 

2. ຊ່ວຍເຫ ອືປະຊາຊນົໃນການຮບັມກືບັຄວາມທາ້ທາຍຕ່າງໆ ໂດຍຜ່ານການປກົປອ້ງສງັຄມົ ແລະ ການບ ລກິານຂັນ້ພືນ້ຖານ. 

3. ປກົປອ້ງວຽກເຮດັງານທ າ, ສະໜບັສະໜນູວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ກາງ, ແລະ ແຮງງານນອກລະບບົ ໂດຍຜ່ານ
ໂຄງການຟືນ້ຟູເສດຖະກດິ. 

4. ໃຫແ້ນວທາງທີ່ ຈ າເປນັໃນການກະຕຸນ້ດາ້ນການເງນິ ແລະ ງບົປະມານລດັ ເພື່ ອຊຸກຍູນ້ະໂຍບາຍເສດຖະກດິມະຫາພາກ 
ສ າລບັຜູບ້ອບບາງທີ່ ສຸດ ແລະ ເພີ່ ມທະວກີານຮບັມກືບັວກິດິການໃນລະດບັພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ. 

5. ສົ່ ງເສມີການຮ່ວມມທືາງສງັຄມົ, ການຟືນ້ຟູ ແລະ ການລງົທ ນເຂົາ້ໃນການສາ້ງລະບບົການຮບັມ ືແລະ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ
ໃຫຊຸ້ມຊນົດວ້ຍວທິກີານຊຸມຊນົເປນັເຈົາ້ການ. 

ວທິກີານທີ່ ເສມີສາ້ງລະບບົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການປກົປອ້ງສງັຄມົ ໃນລະຫວ່າງ ແລະ ພາຍຫ ງັ ການແຜ່ລະບາດຂອງໄວຣດັ 
COVID-19 ປະກອບດວ້ຍ 2 ມຕິ ິ ດັ່ ງລຸ່ມນີ.້ ມຕິທິ ີ 1 ແມ່ນສຸມໃສ່ການພດັທະນາລະບບົການປກົປອ້ງສງັຄມົ ເພື່ ອຮບັປະກນັ
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັທີ່ ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົຂອງໜາ້ວຽກທ ີ1 ແລະ 2. ມຕິທິ ີ2 ແມ່ນສຸມໃສ່ສາຍພວົພນັຂອງລະບບົ
ປກົປອ້ງສງັຄມົ ກບັມາຕະການດາ້ນນະໂຍບາຍອື່ ນໆ - ຊ ່ ງກ່ຽວພນັກບັໜາ້ວຽກທີ່ ຍງັເຫ ອື. ພາກນີຈ້ະອະທບິາຍຫຍ ກ່້ຽວກບັທງັ 2 
ມຕິນິີ.້ 
ມຕິທິ ີ 1 ກ່ຽວກບັ ການພດັທະນາລະບບົປກົປອ້ງສງັຄມົ ແລະ ການບ ລກິານຂັນ້ພືນ້ຖານ: ສປປ ລາວ ກ າລງັຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນສາ້ງຕັງ້
ລະບບົການປກົປອ້ງສງັຄມົແຫ່ງຊາດ ພອ້ມກບັຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດວຽກງານປກົປອ້ງສງັຄມົຮອດປ ີ 2025. ຍຸດ
ທະສາດແຫ່ງຊາດວຽກງານປກົປອ້ງສງັຄມົ ໄດກ້ ານດົວໃິສທດັແຫ່ງຊາດຮອດປ ີ 2030, ເປົາ້ໝາຍຍຸດທະສາດ, ຈດຸປະສງົ ແລະ 
ກດິຈະກ າຕ່າງໆ ເພື່ ອພດັທະນາລະບບົປກົປອ້ງສງັຄມົແຫ່ງຊາດ. ໃນການຈດັຕັງ້ປະບດັຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດວຽກງານປກົປອ້ງ
ສງັຄມົ ສາມາດປະກອບສ່ວນສ າຄນັເຂົາ້ໃນການກະຈາຍຜນົໄດຮ້ບັຈາກການເຕບີໂຕເສດຖະກດິໃຫເ້ຖງິທຸກຄນົໃນສງັຄມົ,  ສາ້ງ
ຄວາມສາມກັຄ ີແລະ ການຮ່ວມມທືາງສງັຄມົ, ຫ ຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຄວາມບ ່ ເທົ່ າທຽມ, ປກົປອ້ງປະຊາຊນົ ຈາກໄພພບິດັ
ທາງທ າມະຊາດ ແລະ ຈາກມະນຸດສາ້ງ, ພອ້ມທງັສາ້ງການເຕບີໂຕທີ່ ຍນືຍງົ, ເຂັມ້ແຂງ ແລະ ເປນັປະໂຫຍດສ າລບັທຸກຄນົ. ຄຸນ
ລກັສະນະສ າຄນັໃນການອອກແບບລະບບົປກົປອ້ງສງັຄມົ ແມ່ນຄວາມສາມາດໃນການສາ້ງການເຕບີໂຕທີ່ ເຂັມ້ແຂງ ແລະ ຍນືຍງົ 
ໃນການຮບັມກືບັວກິດິການສຸກເສນີ - ບ ່ ພຽງແຕ່ສ າລບັຮບັມ ື ກບັການແຜ່ລະບາດຂອງໄວຣດັ COVID-19 ເທົ່ ານັນ້, ແຕ່ຄວນ
ສາມາດຮບັມກືບັວກິດິການ ເສດຖະກດິໃນອະນາຄດົ ແລະ ໄພພບິດັທີ່ ກ່ຽວພນັກບັການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດທີ່ ອາດເກດີຂ ນ້ໃນ
ອານາຄດົ, ຊ ່ ງມກັເກດີຂ ນ້, ແລະ ໂດຍສະເພາະທີ່ ມກີານເຊື່ ອມໂຍງເພີ່ ມຂ ນ້ກບັພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ.  

                                                             
15 Based on UNCDF Background Note: Social Protection Proposal Lao PDR. 
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ໃນເວລາອອກແບບ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມາດຕະການຮບັມກືບັການແຜ່ລະບາດຂອງໄວຣດັ COVID-19 ສ າຄນັຕອ້ງຄ ານ ງເຖງິ
ການສາ້ງເປນັລະບບົ ເພາະເປນັ ໃຈກາງສ າຄນັເພື່ ອສາມາດຮບັມກືບັວກິດິການສຸກເສນີ ແລະ ໄພພບິດັໃນອະນາຄດົໄດ.້ ດັ່ ງນັນ້, 
ຈ າເປນັທີ່ ຕອ້ງຮບັປະກນັວ່າ: (1) ການອອກແບບ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການທີ່ ມ ີສາມາດຮອງຮບັການປ່ຽນແປງບນັທດັ 
ຖານໃນການໄດຮ້ບັອຸດໜນູ, (2) ເຄື່ ອງມໃືໝ່ສາມາດນ າສະເໜໄີດງ່້າຍ, (3) ມແີຜນກຽມພອ້ມ ໃນການປກົປອ້ງ ການຈດັສນັ
ງບົປະມານຂອງລດັ ສ າລບັອຸດໜນູປະກນັສງັຄມົທີ່ ກ າລງັຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, ແລະ (4) ສາມາດຂະຫຍາຍລະບບົທີ່ ສາ້ງເພີ່ ມເຕມີ ແລະ 
ຮອງຮບັກບັຄວາມຕອ້ງການທີ່ ເກດີຂ ນ້ໃໝ່ໄດ ້ເຊັ່ ນ: ສາມາດຂະຫຍາຍການໃຫອຸ້ດໜນູ ແລະ ລະບບົທີ່ ກ ານດົເປົາ້ໝາຍ, ສະຖາບນັ
ບ ລຫິານມຄີວາມສາມາດເພີ່ ມເຕມີ, ແລະ ມງີບົປະມານ ແລະ ສາມາດຈດັສນັງບົປະມານ16. ຖາ້ສມົທຽບກບັບນັດາປະເທດໃນ
ອາຊຽນ, ສປປ ລາວ ເປນັປະເທດທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໄພພບິດັທ າມະຊາດໃນລະດບັຕ ່ າ, ແຕ່ເປນັປະເທດທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງ ແລະ 
ບອບບາງສູງເນື່ ອງຈາກຍງັມຄີວາມສາມາດຈ າກດັໃນການຮບັມຕື ່ ຜນົກະທບົຈາກໄພພບິດັ17. ພາຍຸ ແລະ ໄພນ າ້ຖວ້ມເກດີຂ ນ້ເປນັ
ປະຈ າໃນທດົສະຫວດັທີ່ ຜ່ານມາ18. ການພດັທະນາ  ແລະ ການຮກັສາລະບບົປກົປອ້ງສງັຄມົ ເພື່ ອຮບັມກືບັວກິດິການສຸກເສນີ
ສາມາດຊ່ວຍຮບີດ່ວນໃນການປກົປອ້ງປະຊາຊນົຈາກຜນົກະທບົຂອງໄພພບິດັທ າມະຊາດ, ການແຜ່ລະບາດຂອງໄວຣດັ ແລະ ວິ
ກດິການເສດຖະກດິໃນອານາຄດົໄດ ້19. 
ການພດັທະນາລະບບົປກົປອ້ງສງັຄມົແຫ່ງຊາດ ເປນັການສາ້ງພືນ້ຖານສ າຄນັຂອງໂຄງສາ້ງສະຖາບນັ, ການວາງແຜນເພື່ ອຈດັສນັ
ງບົປະມານລດັ ແລະ ທ ນຈາກແຫ ່ ງທ ນອື່ ນໆເຂົາ້ໃນລະບບົ, ການອອກແບບ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມາດຕະການ ປກົປອ້ງສງັຄມົ
ຕາມວໃິສທດັໄລຍະຍາວ ດັ່ ງທີ່ ກ ານດົໄວໃ້ນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດວຽກງານປກົປອ້ງສງັຄມົຮອດ 2025. ມາຕະການຮບັມກືບັການ
ແຜ່ລະບາດຂອງໄວຣດັ COVID-19 ຄວນສາມາດຊ ມຊບັໄດງ່້າຍ ຫ  ື ສາມາດຂະຫຍາຍເພີ່ ມເຕມີເຂົາ້ສູ່ລະບບົແຫ່ງຊາດໄດງ່້າຍ 
ພາຍຫ ງັສະພາບການດຂີ ນ້. 

                                                             
16 www.opml.co.uk/files/Publications/a0408-shock-responsive-social-protection-systems/srsp-literature-review.pdf?noredirect=1  
17 WFP and OPM. 2018. Strengthening the capacity of ASEAN Member States to design and implement risk-informed and shock-responsive 

social protection systems for resilience – Lao PDR Case Study. 
18 The floods in September 2019 caused widespread destruction and are estimated to have displaced around 100,000 people and affected 

around 580,000 people. 
19 UNCDF Background Note: Social Protection in Lao PDR. 

http://www.opml.co.uk/files/Publications/a0408-shock-responsive-social-protection-systems/srsp-literature-review.pdf?noredirect=1
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ອງົປະກອບສ າຄນັທີ່ ກ່ຽວພນັກນັ ຂອງລະບບົການປກົປອ້ງສງັຄມົທີ່ ສມົບູນແບບ:20 

 

 

ນຕິກິ າ 
 ພາລະບດົບາດຈະແຈງ້ຕ ່ ລດັ 

 ນຕິກິ າເປນັແນວທາງສ າຄນັ ສ າລບັກນົໄກ
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

 ອງີໃສ່ການປ ກສາຫາລຮ່ືວມກບັທຸກ
ພາກສ່ວນ 

 
ການຄຸມ້ຄອງລດັ 

 ສ າຄນັຕອ້ງກ ານດົ ແລະ ຮກັສາມາດຕະ 
ຖານການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນການບ ລຫິານ 
ແລະ ການສະໜບັສະໜນູ 

 ກະທບົຕ ່ ໂຄງສາ້ງສະຖາບນັ, ອງົການຈດັ 
ຕັງ້ ແລະ ໂຄງການ 

 ຍຸດທະສາດ 
 ກ ານດົວໄິສທດັແຫ່ງຊາດ 

 ກ ານດົຈດຸປະສງົຍຸດທະ
ສາດ 

 ກ ານດົກດິຈະກ າເພື່ ອຈດັ
ຕັງ້ປະຕບິດັ 

 
 
 
 

ການຄຸມ້ຄອງບ ລຫິານ 
 ກະດູກສນັຫ ງັຂອງ

ລະບບົປກົປອ້ງສງັຄມົ 
 ປະກອບດວ້ຍຫ າຍຂັນ້

ຕອນ 
 ລະບບົການບ ລຫິານ

ຄວນສອດຄ່ອງກບັທ ນ 
ແລະ ຄວາມສາມາດທີ່ ມ ີ

  

 

ການຄຸມ້ຄອງການເງນິ 
ປະກອບດວ້ຍ: 

 ການວາງແຜນ ແລະ ການຮບັຮູຂ້ັນ້
ຕອນງບົປະມານແຫ່ງຊາດ 

 ການເກບັກ າ ຫ  ືການລະດມົລາຍໄດ ້
ແຫ່ງຊາດ 

 ການຄຸມ້ຄອງການລງົທ ນ 
 ການຕດິຕາມ & ປະເມນີຜນົ ການ

ຈ່າຍຂອງລດັ 

 

 

ກນົໄກການປະສານງານ 
 ມກີານແລກປ່ຽນຂ ມູ້ນຂ່າວສານ, 

ຊບັພະຍາກອນ, ຄວາມຮບັຜດິຊອບ 

 ມກີານປະສານສມົທບົທີ່ ດ ີລະຫວ່າງ ໂຄງ
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ເພື່ ອຫ ກີລຽ້ງ
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກະແຈກກະຈາຍ 
ແລະ ບ ່ ມປີະສດິທຜິນົ 

 ມກີານປະສານງານພາຍໃນ ແລະ 
ລະຫວ່າງ ສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ   

   

ການຕດິຕາມ & ປະເມນີຜນົ 
ຊ່ວຍໃນການ: 

 ຮບັປະກນັການຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັນຕິກິ າທີ່ ມ ີ

 ຮບັປະກນັຄວາມໂປ່ງໃສ 
ແລະ ສາມາດກວດສອບ
ໄດ ້

 ປບັປຸງການໃຫບ້ ລກິານ 

 ສາ້ງພືນ້ຖານເພື່ ອສບືຕ ່
ປບັປຸງລະບບົການປກົ
ປອ້ງສງັຄມົ 

   ລະບບົການຄຸມ້ຄອງຂ ມ້ນູ 
 ມບີດົບາດເປນັ ໃຈກາງຂອງທຸກຂັນ້

ຕອນລະບບົປກົປອ້ງສງັຄມົ, ເຊັ່ ນ: 
ການກ ານດົເປົາ້ໝາຍ, ການຈ່າຍ, 
ການຮອ້ງຮຽນ ແລະ ການຮອ້ງທຸກ
, ການຕດິຕາມ & ປະເມນີຜນົ. 

 ໃຫຂ້ ມູ້ນເພື່ ອການຕດັສນິໃຈທີ່ ດ ີ

 ໃຫກ້ານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມີ
ປະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົ 
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ມຕິທິ ີ2 ກ່ຽວກບັ ຄວາມກ່ຽວພນັຂອງການປກົປອ້ງສງັຄມົ ແລະ ນະໂຍບາຍອື່ ນໆ: ການປະຕບິດັນະໂຍບາຍອື່ ນໆ ມຄີວາມຈ າເປນັ
ເພື່ ອຮບັປະກນັຄວາມສ າເລດັ ແລະ ຄວາມຍນືຍງົຂອງລະບບົປກົປອ້ງສງັຄມົ,  ເປນັຕົນ້ແມ່ນການກ່ຽນພນັຈະແຈງ້ ລະຫວ່າງການ
ປກົປອ້ງສງັຄມົ ແລະ ການໃຫບ້ ລກິານຂັນ້ພືນ້ຖານ. ໃນເງ ື່ອນໄຂຂອງ ສປປ ລາວ, ການປກົປອ້ງສງັຄມົຄວນຖເືປນັມາດຕະການ
ປະຕບິດັຄຽງຄູ່ກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັນະໂຍບາຍອື່ ນໆ ແລະ ບ ່ ຄວນຖເືປນັມາດຕະການດ່ຽວທີ່ ຢັງ້ຢນືເຖງິຄວາມຕອ້ງການໃຫ ້
ເປນັນະວດັຕະກ າໃໝ່ ພາຍໃນຂງົເຂດວຽກງານນີ.້ 

ສປປ ລາວ ມວີໃິສທດັໃນການພດັທະນາປະເທດ ໂດຍພດັທະນາການເຊື່ ອມຈອດທາງພືນ້ດນິ, ເຊື່ ອມຕ ່ ກບັຕ່ອງໂສກ້ານຜະລດິ 
ແລະ ການສະໜອງຂອງສາກນົ ແລະ ຕາໜ່າງການຜະລດິໃນພາກພືນ້, ສາ້ງໂອກາດຕ່າງ ໃໆນການເຊື່ ອມໂຍງລະບບົເສດຖະກດິໃນ
ວທິທີາງໃໝ່. ຜູກ້ ານດົນະ ໂຍບາຍຮບັຮູວ່້າ ການປ່ຽນແປງຂອງຮູບແບບຕະໜ່າງການຜະລດິຈາກພາກພືນ້ສູ່ທອ້ງຖິ່ ນ ມທ່ີາແຮງເພື່ ອ 
(1) ຫນັປ່ຽນເສດຖະກດິທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ເສດຖະກດິຂອງປະເທດ; (2) ສາ້ງພືນ້ທີ່ ໃໝ່ເປນັວງົຈອນເພື່ ອຄວາມຍນືຍງົດາ້ນ
ສິ່ ງແວດລອ້ມ, (3) ສົ່ ງເສມີ “ການສາ້ງຄນືໃໝ່ໃຫດ້ກ່ີວາເກົ່ າ - ເພື່ ອບ ່ ປະຖິ່ ມໃຜໄວຂ້າ້ງຫ ງັ”, ແລະ (4) ກຽມຄວາມພອ້ມເພື່ ອຮບັ
ມກືບັວກິດິການສຸກເສນີໃນອະນາຄດົ, ລວມທງັການແຜ່ລະບາດຂອງໄວຣດັ. ການປກົປອ້ງສງັຄມົ ສາມາດປະກອບສ່ວນສ າຄນັເຂົາ້
ໃນການຫນັປ່ຽນດັ່ ງກ່າວ, ໂດຍສະເພາະ ໃນສະພາບການທີ່ ການລງົທ ນຂອງລດັມຈີ າກດັ. ສາມາດຜກັດນັການປກົປອ້ງສງັຄມົ ໂດຍ
ຜ່ານການເຊື່ ອມໂຍງຍຸດທະສາດ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ເພື່ ອຊ່ວຍກ ານດົ ແລະ ສາ້ງເສດຖະກດິໃໝ່ທີ່ ເອາົຊຸມຊນົເປນັໃຈກາງ. 
ນະວດັຕະກ າໃໝ່ນີ ້ ສາມາດສົ່ ງເສມີຮກັສາການໃຫອຸ້ດໜນູເບຍ້ລຽ້ງປກົປອ້ງສງັຄມົ ໃນເສດຖະກດິທອ້ງຖິ່ ນ, ສົ່ ງເສມີການ
ພດັທະນາເສດຖະກດິທອ້ງຖິ່ ນ ໃຫມ້ຄີວາມຍນືຍງົ ແລະ ສາມາດສະໜບັສະໜນູຄວາມຍນືຍງົ ຂອງນະໂຍບາຍປກົປອ້ງສງັຄມົໄດ.້ 

ເມື່ ອພຈິາລະນາເຖງິລກັສະນະຂອງວກິດິການທີ່ ເກດີຂ ນ້, ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັລະບບົປກົປອ້ງສງັຄມົເພື່ ອຮບັມກືບັວກິດິການ ແມ່ນ
ຄຽງຄູ່ກບັການບ ລກິານອື່ ນໆ ເປນັຕົນ້ ການສະໜບັສະໜນູບນັດາຈລຸະວສິາຫະກດິ ແລະ ວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍໃນທອ້ງຖິ່ ນ, 
ລວມທງັການບ ລເິພື່ ອພດັທະນາທຸລະກດິ, ການເຂົາ້ເຖງິສນິເຊື່ ອ, ການເຂົາ້ເຖງິການບ ລກິານຈດັຫາງານ ສ າລບັ ຜູທ້ີ່ ຊອກວຽກເຮດັ
ງານທ າ, ແລະ ການພດັທະນາສມີແືຮງງານເພື່ ອປບັປຸງສມີແືຮງງານ ໃຫຕ້ອບສະໜອງກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງເສດຖະກດິ. 

ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຄວາມຍນືຍງົຂອງແຫ ່ ງທ ນສະໜບັສະໜນູ 

ໃນເງ ື່ອນໄຂທີ່ ການພດັທະນາເສດຖະກດິແຫ່ງຊາດ ແລະ ສາກນົຄາດເດາົໄດຍ້າກ, ເຫນັໄດຈ້າກສະພາບການທີ່ ຂະແໜງການ
ເສດຖະກດິ ທີ່ ຄັງ້ໜ ່ ງ ເຄຍີເປນັຂະແໜງການທີ່ ເຂັມ້ແຂງ ແຕ່ຖກືກະທບົໜກັໜ່ວງ ຈາກການວກິດິການແຜ່ລະບາດໃນຄັງ້ນີ ້(ເຊັ່ ນ: 
ຂະແໜງການກ ່ ສາ້ງ, ທ່ອງທ່ຽວ, ບ ລກິານດາ້ນການເງນິ ແລະ ຂະແໜງພະລງັງານ) ຊ ່ ງສົ່ ງຜນົກະທບົໂດຍລວມຕ ່ ເສດຖະກດິ ແລະ 
ຄວາມອາດສາມາດຂອງລດັຖະບານໃນການເກບັລາຍຮບັ. ອງີໃສ່ສະພາບການງບົປະມານຂອງລດັມຈີ າກດັ, ການລງົທ ນເພີ່ ມເຕມີ
ເຂົາ້ໃນວຽກງານປກົປອ້ງສງັຄມົ ຈ າເປນັຕອ້ງມມີາດຕະການດາ້ນນະໂຍບາຍທີ່ ຕ່າງອອກໄປ ເຊັ່ ນ: ການຈດັສນັຄນືລາຍຈ່າຍ ຂອງ
ລດັ, ປະຕບິດັນະໂຍບາຍເສດຖະກດິມະຫາພາກ ທີ່ ສາມາດຮອງຮບັໄດ,້ ເພີ່ ມປະສດິທພິາບດາ້ນງບົປະມານ, ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວທິີ
ການຜ່ອນຜນັໜີສ້ນິ, ແລະ ເຂົາ້ຫາແຫ ່ ງທ ນຊ່ວຍເຫ ອືລາ້ ໃນຮູບແບບຂອງເງນິຊ່ວຍເຫ ອື ຫ  ືທ ນກູຢ້ມືທີ່ ມນີະໂຍບາຍພເິສດ. ການ
ພຈິາລະນານ າໃຊແ້ຫ ່ ງທ ນຈາກການກູຢ້ມື ອາດເປນັໂອກາດໃນການສະໜອງງບົປະມານທີ່ ຈ າເປນັທີ່ ສຸດ. 

ທາງເລອືກທງັໝດົນີ ້ແມ່ນສອດຄ່ອງກບັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 ປຄີັງ້ທ ີ8 ທີ່ ຮຽກຮອ້ງໃຫນ້ າ ໃຊສ້ນິເຊື່ ອໄລຍະຍາວ 
ແລະ ດອກເບຍ້ຕ ່ າ ຈາກອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ ເພື່ ອພດັທະນາດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ຫ ຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ຂນົຂວາຍການລງົທ ນ
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ຂອງພາກເອກກະຊນົ, ນ າໃຊຊ້ບັພະຍາກອນໃຫເ້ກດີປະໂຫຍດສູງສຸດ ແລະ ປອ້ງກນັການຫົ່ ວໄຫ ຂອງງບົປະມານ. ນອກຈາກນີ,້ 
ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດວຽກງານປກົປອ້ງສງັຄມົ ກ ່ ຮຽກຮອ້ງໃຫສ້ບືຕ ່ ລະດມົທ ນ ເພື່ ອການພດັທະນາ ແລະ ນ າ ໃຊແ້ຫ ່ ງທ ນຂອງລດັ 
ລວມທງັທ ນທີ່ ເກບັຈາກພາສ ີແລະ ການປະກອບທ ນສມົທບົຈາກຜູອ້ອກແຮງງານ ແລະ ຜູໃ້ຊແ້ຮງງານ. 

ສ າລບັທ ນນ າໃຊເ້ຂົາ້ໃນວຽກງານສະຫວດັດກີານສງັຄມົ, ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດວຽກງານປກົປອ້ງສງັຄມົ ໄດກ້ ານດົແຜນສາ້ງກນົໄກ
ກອງທ ນສະຫວດັດກີານສງັຄມົຂ ນ້ ຊ ່ ງຄາດວ່າຈະໄດທ້ ນປະກອບຈາກແຫ ່ ງງບົປະມານພາຍໃນ, ຕະຫ າດເງນິທ ນ ແລະ ທ ນ
ຊ່ວຍເຫ ອືລາ້. ພອ້ມນີ,້ ກ ່ ມແີຜນລະດມົທ ນຈາກພາກເອກກະຊນົ, ອງົການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົ ແລະ ພາກສ່ວນບ ່ ສງັກດັລດັອື່ ນໆ; 
ກ ານດົແຜນການຊອກຫາແຫ ່ ງທ ນໃໝ່ ແລະ ໂຄສະນາໃຫລ້ດັຖະບານຈດັສນັງບົປະມານເພີ່ ມເຕມີ ເຂົາ້ໃນວຽກງານປກົປອ້ງສງັຄມົ. 
ຖາ້ຫາກລດັຖະບານຂອງ ສປປ ລາວ ພຈິາລະນາ ນ າໃຊທ້ ນຈາກກອງທ ນສະຫວດັດກີານສງັຄມົ ເພື່ ອຮບັມກືບັການແຜ່ລະບາດຂອງ
ໄວຣດັ COVID-19, ອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ສາມາດອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການປ ກສາຫາລຮ່ືວມກບັບນັດາຄູ່ຮ່ວມ
ພດັທະນາ ເພື່ ອພດັທະນາວທິກີານສາ້ງແຫ ່ ງທ ນແບບມສ່ີວນຮ່ວມ. ສະເໜໃີຫກ້ານປ ກສາຫາລໃືນປະຈບຸນັ ແລະ ໃນອະນາຄດົ 
ກ່ຽວກບັ ຄວາມເປນັໄປໄດ ້ດາ້ນງບົປະມານສະໜບັສະໜນູ ແລະ ການບນັເທາົໜີສ້ນິ ຄຽງຄູ່ກບັ ການປ ກສາຫາລ ືກ່ຽວກບັ ການ
ຈດັສນັແຫ ່ ງງບົປະມານເພີ່ ມເຕມີເຂົາ້ໃນມາດຕະການປກົປອ້ງສງັຄມົ. 

ພອ້ມນີ,້ ສະເໜໃີຫສ້ບືຕ ່ ຊອກຫາຊ່ອງທາງ ໃນການພດັທະນາແຫ ່ ງທ ນໄລຍະຍາວ ຈາກແຫ ່ ງທ ນພາຍໃນ ເພື່ ອຮບັປະກນັຄວາມຍນື
ຍງົຂອງລະບບົປກົປອ້ງສງັຄມົໃນອະນາຄດົ. ການເພີ່ ມທະວປີະສດິທພິາບດາ້ນງບົປະມານ ແລະ ການໃຊຈ່້າຍ, ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ
ກດົໝາຍເກບັລາຍຮບັຈາກພາສ ີ ແລະ ການປບັປຸງອດັຕາການເກບັພາສ ີ ກ ່ ເປນັຍຸດທະສາດສ າຄນັໜ ່ ງ ໃນການລະດມົທ ນເພີ່ ມເຕມີ 
ໂດຍບ ່ ຈ າເປນັຕອ້ງຕດັລາຍຈ່າຍຂອງວຽກງານບູລມິາສດິອື່ ນ. ເຖງິຢ່າງໃດກ ່ ຕາມ, ການປບັປຸງອດັຕາເກບັພາສ ີແມ່ນການປບັປຸງລາຍ
ຮບັຂອງລດັ ຖາ້ຫາກມກີານອອກແບບລະບບົການເກບັພາສທີີ່ ດ ີ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມປີະສດິທພິາບ, ເຊັ່ ນ: ເພີ່ ມ
ປະສດິທພິາບ ວທິກີານເກບັພາສ ີແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍ ຮ່ວມກບັການປະຕບິດັມາດຕະການຕ ່ ຕາ້ນການສ ລ້າດບາງຫ ວງ21. 

ດາ້ນການບ ລຫິານການເງນິຂອງລດັ, ລດັຖະບານໄດພ້ດັທະນາ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັນະໂຍບາຍດາ້ນເງນິຕາ ແລະ ດາ້ນງບົປະມານ. 
ໃນເງ ື່ອນໄຂດັ່ ງກ່າວນີ,້ ຈ າເປນັຕອ້ງພຈິາລະນາ ການພດັທະນາລະບບົປກົປອ້ງສງັຄມົເພີ່ ມເຕມີ. ໃນ ສປປ ລາວ, ການໃຊຈ່້າຍ
ງບົປະມານຂອງລດັ ແມ່ນນ າໃຊລ້ະບບົສາລະບານບນັຊ ີໃນການຈ່າຍທຸກປະເພດ ອງີຕາມກດົໝາຍ ວ່າດວ້ຍ ງບົປະມານແຫ່ງລດັ. 
ແຕ່ເຖງິຢ່າງໃດກ ່ ຕາມ, ຍງັມຫີ າຍບນັຫາທີ່ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂໃນສາລະບານບນັຊ ີແລະ ການຂ ນ້ແຜນງບົປະມານຂອງລດັ ແລະ 
ການຈດັສນັງບົປະມານລດັ. ສາລະບານບນັຊທີີ່ ນ າໃຊປ້ະຈບຸນັ ບ ່ ສາມາດອະນຸຍາດໃຫມ້ກີານຈດັສນັງບົປະມານຕາມສາລະ ບານ
ບນັຊ ີ ຫ  ື ການບນັທ ກລາຍຈ່າຍ ສ າລບັ ວຽກງານປກົປອ້ງສງັຄມົ ທຈີະແຈງ້. ເນື່ ອງຈາກບ ່ ມລີະບບົໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, 
ງບົປະມານໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານປກົປອ້ງສງັຄມົອຈິ່ ງບ ່ ຢູ່ໃນງບົປະມານ, ເຮດັໃຫຈ້ າກດັຄວາມເປນັເຈົາ້ການຂອງລດັ 
ແລະ ການມອບໂອນຄວາມຮບັຜດິຊອບລະບບົຕ່າງໆ, ພອ້ມທງັໂຄງການຕ່າງໆກ່ຽວກບັວຽກງານປກົປອ້ງສງັຄມົ ຈ ່ ງເອື່ ອຍອງີໃສ່
ແຫ ່ ງທ ນຈາກພາຍນອກ, ແລະ ເຮດັໃຫຈ້ າກດັໃນການຂະຫຍາຍເພີ່ ມເຕມີ ແລະ ບ ່ ມຄີວາມຍນືຍງົ. ດັ່ ງນັນ້ ຕອ້ງກ ານດົບນັຊລີາຍ
ຈ່າຍສະເພາະວຽກງານປກົປອ້ງສງັຄມົ ເຂົາ້ໃນສາລະບານບນັຊ ີເພື່ ອສາມາດຈດັສນັງບົປະມານລະອຽດ ເຂົາ້ໃນແຕ່ລະວຽກງານ ທີ່

ກ່ຽວພນັກບັວຽກງານປກົປອ້ງສງັຄມົ ໄດ ້22. 

                                                             
21 Isabel Ortiz, Matthew Cummins, Kalaivani Karunanethy. Fiscal Space for Social Protection: Options to Expand Social Investments in 187 

Countries. ILO. 2015. 
22 UNCDF Background Note: Public Sector Budget Expenditures in the context of Social Protection in Lao PDR. 
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ສຸດທາ້ຍ, ມາດຕະການຮບັມກືບັວກິດິການສຸກເສນີ ຄວນປະຕບິດັຕາມຫ ກັການສາກນົດາ້ນມາດຕະຖານປະກນັສງັຄມົ ເຊັ່ ນ: 
ຄວາມທ່ຽງທ າ, ຄວາມຍນືຍງົດາ້ນການເງນິ ແລະ ສງັຄມົ, ຄວາມສາມກັຄ ີແລະ ການປ ກສາຫາລຮ່ືວມກບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ, 
ລວມທງັຜູໃ້ຊແ້ຮງງານ ແລະ ຜູອ້ອກແຮງງານ. ດາ້ນລະບບົປກົປອ້ງສງັຄມົແບບປະກອບທ ນສມົທບົ, ເຖງິແມ່ນວ່າ ເຫດການທີ່

ເກດີຂ ນ້ ຮຽກຮອ້ງໃຫຕ້ອ້ງປະຕບິດັມາດຕະການແກໄ້ຂຮບີດ່ວນ, ແຕ່ຄວນຄ ານ ງເຖງິຜນົກະທບົຕ ່ ກບັກອງທ ນປະກນັສງັຄມົແຫ່ງ
ຊາດ, ເປນັຕົນ້ 2 ຜນົກະທບົດາ້ນການເງນິສ າຄນັ ເຊັ່ ນ: (1) ການເພີ່ ມການໃຫອຸ້ດໜນູທີ່ ຈ່າຍອອກໄປແມ່ນເປນັຈ ານວນຫ າຍ (ໂດຍ
ສະເພາະອຸດໜນູຫວ່າງງານ), (2) ການຈ່າຍທ ນສມົທບົເຂົາ້ກອງທ ນປະກນັສງັຄມົຈະຫ ຸດລງົ ເນື່ ອງຈາກຈ ານວນຜູປ້ະກນັຕນົ
ສະມາຊກິຂອງກອງທ ນຫ ຸດລງົ, ເງນິເດອືນຫ ຸດລງົ. ລດັຖະບານຮບັຜດິຊອບໂດຍລວມ ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫກ້ອງທ ນປະກນັສງັຄມົ 
ມຄີວາມຍນືຍງົ. ພອ້ມນີ,້ ໃນຖານະທີ່ ລດັຖະບານກ ່ ເປນັຜູໃ້ຊແ້ຮງງານ, ລດັຖະບານຄວນສບືຕ ່ ຈ່າຍເງນິສມົທບົ ເຂົາ້ກອງທ ນ
ປະກນັສງັຄມົໃນໄລຍະວກິດິການແຜ່ລະບາດຂອງໄວຣດັເຊັ່ ນກນັ ເພື່ ອບ ່ ໃຫຄ້ວາມຍນືຍງົຂອງທ ນປະກນັສງັຄມົ ມຄີວາມສ່ຽງ, 
ໂດຍສະເພາະໃນເວລານີ ້ ທີ່ ລະບບົການປກົປອ້ງສງັຄມົມຄີວາມຕອ້ງການລາຍຈ່າຍເພີ່ ມເຕມີ ເພື່ ອຕອບສະໜອງກບັຄວາມຕອ້ງ 
ການທີ່ ເພີ່ ມຂ ນ້ ແລະ ລດັຖະບານຍງັສບືຕ ່ ປະສບົກບັສະພາບຄ່ອງໂຕດາ້ນການເງນິຂອງລດັໃນໄປຕ ່ ໄປ. 

ການກຽມຄວາມພອ້ມໃນການໃຫອຸ້ດໜນູປກົປອ້ງສງັຄມົ  

ພາບວາດຂັນ້ຕອນການບ ລຫິານ ແລະ ລະບບົສະໜບັສະໜນູພືນ້ຖານ:23 

 

 

 

                                                             
23 TRANSFORM: Leadership and Transformation Learning Package on Building and Managing Social Protection Floors in Africa. 

ການຕດິຕາມ & ປະເມນີຜນົ ແລະ ການສະໜບັສະໜນູດາ້ນບ ລຫິານອື່ ນໆ 

ການຄດັເລອືກ ແລະ 
ການຂ ນ້ທະບຽນຜູໄ້ດ ້

ຮບັອຸດໜນູ 

ການກ ານດົຜູທ້ີ່
ມສີດິໄດຮ້ບັ
ອຸດໜນູ 

ການເຂົາ້ຮ່ວມ
ອຸດໜນູ 

ການຈ່າຍອຸດໜນູ ການອອກຈາກ
ອຸດໜນູ 

ຜູໄ້ດຮ້ບັອຸດໜນູ ແລະ ການບ ລຫິານ 

ການຮອ້ງຮຽນ ແລະ ການອຸທອນ 

ການເຂົາ້ເຖງິຜູໄ້ດຮ້ບັສດິ ແລະ ການສື່ ສານ 
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ອງີຕາມຄວາມອາດສາມາດໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນປະຈບຸນັຂອງລດັຖະບານ, ການຮບັມກືບັວກິດິການແຜ່ລະບາດຂອງໄວຣດັ 
COVID-19 ຕອ້ງນ າໃຊລ້ະບບົການປກົປອ້ງສງັຄມົທີ່ ມຢູ່ີແລວ້ ແລະ ລະບບົທີ່ ສາ້ງຂ ນ້ໃໝ່, ພອ້ມທງັການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບ ລຫິານ
ລະບບົຂ ມູ້ນ. ເພື່ ອໃຫກ້ານຮບັມ ືມປີະສດິທພິາບ ຕອ້ງໄດປ້ບັປຸງວທິກີານໃຫມ້ຄີວາມງ່າຍດາຍ ແລະ ມປີະສດິທຜິນົ ໃນຂະດຽວ
ກນັກ ່ ຕອ້ງປະຕບິດັມາດຕະການຮກັສາໄລຍະຫ່າງ ແລະ ມາດຕະການອື່ ນໆເພື່ ອຄວາມປອດໄພ ເພື່ ອບ ່ ໃຫເ້ກດີການແຜ່ລະບາດ
ຂອງໄວຣດັ. ມາດຕະການຮບັມ ືສາມາດຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໄດ ້2 ປະເພດ ອງີຕາມຄວາມເປນັໄປໄດໃ້ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃຫວ່້ອງໄວ 
ດັ່ ງນີ:້ 

 ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດາວທິກີານ ທີ່ ອງີໃສ່ລະບບົ ແລະ ການຂ ນ້ທະບຽນ ທີ່ ມແີລວ້. ຖາ້ນ າໃຊວ້ທິກີານນີ ້ບ ່ ຈ າເປນັເກບັກ າ
ຂ ມູ້ນຄນື ໃໝ່ ຫ  ືສາ້ງຖານຂ ມູ້ນໃໝ່ຂ ນ້ ເພາະການເກບັກ າຂ ມູ້ນໃໝ່ຕອ້ງໃຊເ້ວລາ ແລະ ງບົປະມານສູງສມົຄວນ. ຕວົຢ່າງ
ຂ ມູ້ນທີ່ ສາມາດນ າໃຊໄ້ດແ້ມ່ນ (1) ຖານຂ ມູ້ນ ກ່ຽວກບັ ຜູທຸ້ກຍາກທີ່ ອ ານາດການປກົຄອງຂັນ້ເມອືງມໄີວແ້ລວ້ ແລະ ເປນັ
ປະຊາຊນົກຸ່ມທີ່ ຖກືຍກົເວັນ້ຈ່າຍເງນິສບົທບົຂອງລະບບົປະກນັສຸຂະພາບ; (2) ຖານຂ ມູ້ນແຮງງານເຄື່ ອນຍາ້ຍຂອງ
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ, ແລະ (3) ຖານຂ ມູ້ນຜູປ້ະກນັຕນົທີ່ ເປນັສະມາຊກິຂອງກອງທ ນປະກນັ
ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ ທີ່ ຍງັປະກອບທ ນສມົທບົເຂົາ້ກອງທ ນ ແລະ ຢຸດປະກອບທ ນສມົທບົ. 

 ສາມາດພຈິາລະນາຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດາວທິກີານ ໃຫອຸ້ດໜນູປະຊາຊນົຜູທ້ີ່ ບ ່ ມຂີ ມູ້ນຂ ນ້ທະບຽນໃນຖານຂ ມູ້ນໃດໆ. ວທິີ
ການນີ ້ ຕອ້ງໄດໃ້ຊເ້ວລາໃນການເກບັກ າຂ ມູ້ນໃໝ່ທງັໝດົ ກ່ຽວກບັ ບຸກຄນົ ແລະ ຄວົເຮອືນທີ່ ຈະໃຫອຸ້ດໜນູ, ຊ ່ ງ
ແນ່ນອນ ຕອ້ງໄດໃ້ຊເ້ວລາ ແລະ ງບົປະມານເພີ່ ມເຕມີ. ອ ານາດການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ ນ ສາມາດເປນັຕວົຫ ກັໃນການຈດັຕັງ້
ວທິກີານນີ ້ ແລະ ຄວນນ າໃຊຂ້ ມູ້ນທີ່ ມຢູ່ີແລວ້ໃຫຫ້ າຍທີ່ ສຸດ. ຂ ມູ້ນດັ່ ງກ່າວກ ່ ເປນັຂ ມູ້ນທີ່ ຈ າເປນັ ເພື່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ
ການໃຫອຸ້ດໜນູປກົປອ້ງສງັຄມົ ໃໝ່ ຄໂືຄງການ ໃຫອຸ້ດໜນູເບຍ້ລຽ້ງແມ່ຖພືາ ແລະ ເດກັນອ້ຍ, ເບຍ້ລຽ້ງ/ເບຍ້ບ ານານຜູສູ້ງ
ອາຍຸ, ຫ  ືອຸດໜນູລາຍໄດ ້ໃຫແ້ຮງງານຂະແໜງກະສກິ າ.  

ໃຈກາງສ າຄນັຂອງການຮບັມກືບັວກິດິການສຸກເສນີນີ ້ ໃຫມ້ປີະສດິທຜິນົ ແມ່ນຂ ນ້ກບັການຈດັຕັປ້ະຕບິດັ ທີ່ ນ າໃຊໂ້ຄງສາ້ງທີ່ ມຢູ່ີ
ແລວ້ໃນຂັນ້ສູນກາງ ແລະ ຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ24. ອ ານາດການປກົຄອງຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ ໃນທຸກປະເທດທົ່ ວໂລກ ເປນັຫ ກັໃນການຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັ ວທິກີານຮບັມກືບັວກິດິການແຜ່ລະບາດຂອງໄວຣດັ COVID-19. ການສ ກສາວໄິຈ ແລະ ການຮບັມຂືອງລດັຖະບານໃນ
ທຸກປະເທດທົ່ ວໂລກ ສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າ ການກຽມຄວາມພອ້ມຂອງອ ານາດການປກົຄອງຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ, ພອ້ມທງັຄວາມອາດ
ສາມາດດາ້ນພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ, ແລະ ດາ້ນຊບັພະຍາກອນມະນຸດ, ການເຂົາ້ເຖງິກອງທ ນສຸກເສນີ, ແລະ ການປະສານງານ ແລະ 
ສື່ ສານກບັຂັນ້ສູນກາງ ເປນັມາດຕະການສ າຄນັ ເພື່ ອຮບັປະກນັການຟືນ້ຟູໃຫໄ້ດໄ້ວ ແລະ ໃນການສະໜອງການບ ລກິານທີ່ ຈ າເປນັ
ໃຫກ້ບັປະຊາຊນົ. ເຫດຜນົທີ່ ຕອ້ງໃຫມ້ສ່ີວນຮ່ວມ ຂອງອ ານາດການປກົຄອງໃນຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ ອງີໃສ່ການແບ່ງຂັນ້ຄຸມ້ຄອງບ ລຫິານ
ຂອງປະເທດ ເພື່ ອຮບັປະກນັປະສດິທພິາບ (ເນື່ ອງຈາກອ ານາດການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ ນ ມຄີວາມເຂົາ້ໃຈດ ີ ເຖງິຄວາມຕອ້ງການຕວົ
ຈງິຂອງທອ້ງຖິ່ ນ), ເພື່ ອຮບັປະກນັຄວາມສະເໝພີາບ (ເນື່ ອງຈາກອ ານາດການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ ນ ໃກຊ້ດິກບັປະຊາຊນົ ແລະ ຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັຮ່ວມກບັປະຊາຊນົ), ເພື່ ອຮບັປະກນັການບ ລກິານ (ເນື່ ອງຈາກອ ານາດການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ ນ ມຂີ ມູ້ນ ແລະ ຄວາມຮູກ່້ຽວ
ກບັທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂສະພາບດາ້ນຊບັພະຍາກອນທີ່ ຈ າກດັ), ເພື່ ອຮບັປະກນັຄວາມຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບ
ການ (ເປນັພືນ້ຖານສ າຄນັ ເພື່ ອຮບັປະກນັການຮ່ວມມກືບັສງັຄມົເພື່ ອສະຖຽນລະພາບ ແລະ ຄວາມປອງດອງໃນສງັຄມົ)25. ອ າ
ນາດການປກົຄອງຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ ທຸກເມອືງໃນ ສປປ ລາວ ຮບັຜດິຊອບແຕ່ລະຂງົເຂດພາຍໃຕກ້ານປກົຄອງຂອງຕນົ ລວມທງັເຂດ

                                                             
24 UN framework for the immediate socio-economic response to COVID-19. 
25 UNCDF: Guidance Note for Immediate Responses to the COVID-19 Recommended for Local Governments. 
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ພືນ້ທີ່  ໆເຂົາ້ເຖງິຍາກ. ອ ານາດການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ ນ ໃຫບ້ ລກິານທີ່ ຈ າເປນັໃນທຸກຂະແໜງການ, ມລີາຍຮບັຈາກການໃຫບ້ ລກິານ 
ແລະ ໄດຮ້ບັງບົປະມານ ໃນການລງົທ ນຂອງທອ້ງຖິ່ ນ. ອງົການຈດັຕັງ້ຂອງອ ານາດການປກົຄອງຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ ມກີານນ າເປນັຜູມ້ອີາຍຸ
ສູງ ຫ  ືມລີກັສະນະສາມາດນ າພາຊຸມຊນົ ເພື່ ອຊ່ວຍສາ້ງຄວາມໝັນ້ໃຈ ແລະ ຄວາມເຊື່ ອໝັນ້ພາຍໃນຊຸມຊນົ26. 
ອ ານາດການປກົຄອງຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ ສາມາດເປນັຊ່ອງທາງຮບັຜດິຊອບ ໃນການໃຫອຸ້ດໜນູປກົປອ້ງສງັຄມົ ເນື່ ອງຈາກເຂາົເຈ ົາ້ມຄີວາມ
ສາມາດໃນການເຂົາ້ເຖງິກຸ່ມເປົາ້ໝາຍ ເພື່ ອຈ່າຍອຸດໜນູໃຫກ້ບັຄວົເຮອືນ ແລະ ປະຊາຊນົໃນເຂດຊນົນະບດົ. ການມສ່ີວນຮ່ວມ 
ຂອງອ ານາດການປກົຄອງຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ ສາມາດຮບັໃຊໃ້ນຂງົເຂດວຽກງານ ເຊັ່ ນ: ເພີ່ ມຄວາມສາມາດຂອງລະບບົສາທາລະນະສຸກ
ທອ້ງຖິ່ ນ, ສະໜບັສະໜນູການບ ລກິານສງັຄມົ ແລະ ລະບບົສະໜບັສະໜນູຈດິສງັຄມົ, ສາ້ງຄວາມຮບັຮູໃ້ຫກ້ບັຊຸມຊນົ ແລະ 
ລະດມົການຮ່ວມມຂືອງຊຸມຊນົ, ສົ່ ງເສມີຄວາມສະຫງບົສຸກ ແລະ ລະບຽບຂອງສງັຄມົ ເພື່ ອປອ້ງກນັ ແລະ ຮກັສາບ ່ ໃຫມ້ກີານແຜ່
ລະບາດຂອງໄວຣດັ, ແລະ ສະໜອງການບ ລກິານທີ່ ຈ າເປນັ ແລະ ມາດຕະການຜ່ອນຜນັ. ແຜນວຽກຕ່າງໆທີ່ ຊຸມຊນົເປນັຜູສ້າ້ງ 
ແລະ ສະເໜຕີ ່ ອ ານາດການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ຂັນ້ແຂວງເພື່ ອຂ ອະນຸມດັສາມາດນ າໃຊເ້ພື່ ອພດັທະນາກດິຈະກ າສົ່ ງເສມີຊວີດິ
ການເປນັຢູ່ຂອງຊຸມຊນົ ຫ  ື ວຽກສາທາລະນະໄດ ້27. ອງົການເຄອືຂ່າຍສະຫະປະຊາຊາດ ໂດຍສະເພາະອງົການທີ່ ສະໜບັສະໜນູ
ສະເພາະວຽກງານຮບັມກືບັໄພພບິດັ ເຊັ່ ນ: ອງົການອາຫານໂລກ ພອ້ມໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູດາ້ນວຊິາການ ແລະ ພດັທະນາ
ຄວາມອາດສາມາດ ໃຫກ້ບັລດັຖະບານໃນການຮບັມກືບັວກິດິການ ທີ່ ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົ. 
ພອ້ມດຽວກນັ ການຈ່າຍອຸດໜນູຄວນປະຕບິດັວທິກີານບ ່ ໃຫມ້ກີານໃກຊ້ດິ ແລະ ສ າພດັກນັ. ລດັຖະບານ ສາມາດສົ່ ງເສມີໃຫທຸ້ກ
ສະຖາບນັຮບັຜດິຊອບຈ່າຍອຸດໜນູ ນ າໃຊກ້ານໂອນເງນິອຸດໜນູໂດຍຜ່ານລະບບົອເີລກັໂທຣນກິ ເພື່ ອຫ ຸດຜ່ອນການສ າພດັໂດຍກງົ 
ເຊັ່ ນ: ການສົ່ ງໃບສະເໜ ີ ແລະ ການຈ່າຍເງນິອຸດໜນູ. ເຖງິຢ່າງ ໃດກ ່ ຕາມ, ການສ າພດັໃກຊ້ດິ ອາດມຄີວາມຈ າເປນັໃນການຂ ນ້
ທະບຽນ ແລະ ໃນການຈ່າຍອຸດໜນູ, ໂດຍສະເພາະຜູທ້ີ່ ບ ່ ມ ີຫ  ືບ ່ ໃຊເ້ທກັໂນໂລຊ.ີ ໃນກ ລະນນີີ,້ ສະຖານທີ່ ບ່ອນຂ ນ້ທະບຽນ ແລະ 
ບ່ອນຈ່າຍເງນິອຸດໜນູນັນ້ ສາມາດອອກແບບໃຫມ້ຄີວາມຮບັປະກນັ ການຮກັສາໄລຍະຫ່າງໄດ.້ 
ສ າລບັການອຸດໜນູທີ່ ກ່ຽວພນັກບັການຈາ້ງງານ, ຄວນປະຕບິດັອງີຕາມລະບບົ ແລະ ກນົໄກທີ່ ມຢູ່ີແລວ້ ພາຍໃຕກ້ອງທ ນປະກນັ
ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ ເຊັ່ ນ: ອຸດໜນູຫວ່າງງານ, ແລະ ກຸ່ມແຮງງານໃໝ່ ທີ່ ກອງທ ນປະກນັສງັຄມົສາມາດເຂົາ້ເຖງິໄດ ້ເຊັ່ ນ: ແຮງງານນອກ
ລະບບົໃນຕວົເມອືງ. 
ເພື່ ອຮບັປະກນັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໃຫມ້ປີະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົ ຕອ້ງມກີານຕດິຕາມລະບບົປກົປອ້ງສງັຄມົເປນັປະຈ າ, 
ມກີານລາຍງານ ແລະ ການປະເມນີຜນົເປນັປະຈ າ. ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ ຕອ້ງປະກອບດວ້ຍ (1) ອງົກອນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ
, (2) ແຫ ່ ງຂ ມູ້ນທີ່ ຕອ້ງການ, (3) ກະແສການແລກປ່ຽນຂ ມ້ນູທີ່ ເຊື່ ອຖໄືດ ້ລະຫວ່າງ ແລະ ພາຍໃນລດັຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານ
ກ່ຽວພນັກບັບນັດາຕວົຊີວ້ດັ ທີ່ ຕອ້ງສາ້ງຂ ນ້ສ າລບັແຕ່ລະໆບບົປກົປອ້ງສງັຄມົ. ຄວນສາ້ງຄວາມອາດສາມາດຂອງພະນກັງານວຊິາ
ການເພື່ ອການຕດິຕາມ ແລະ ລາຍງານການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ຂອງທຸກລະບບົປກົປອ້ງສງັຄມົ ໂດຍການຝ ກອບົຮມົ ແລະ ການປະຕ ິ
ບດັວຽກຕວົຈງິ. ລະບບົການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົທີ່ ດ ີ ຈະສະໜອງຫ ກັຖານຕວົຈງິ ເພື່ ອສະໜບັສະໜນູໃຫສ້າມາດຂະ 
ຫຍາຍການປກົຄຸມ ໂຄງການກວ້າງອອກ, ເພີ່ ມມູນຄ່າການອຸດໜນູ ແລະ ປບັປຸງເພື່ ອເພີ່ ມງບົປະມານລດັ ເຂົາ້ໃນວຽກງານປກົປອ້ງ
ສງັຄມົ. 
  

                                                             
26 Based on UNCDF Background Note: Social Protection in Lao PDR. 
27 Based on UNCDF Background Note: Social Protection in Lao PDR. 
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ການປກົປອ້ງສງັຄມົໃນ ສປປ ລາວ 

ສປປ ລາວ ກ າລງັຢູ່ໃນໄລຍະເລີ່ ມຕົນ້ຂອງການພດັທະນາລະບບົປກົປອ້ງສງັຄມົແຫ່ງຊາດ. ການປກົຄຸມຂອງລະບບົປກົປອ້ງສງັຄມົ
ໃນ ສປປ ລາວ ຍງັຕ ່ າຫ າຍ ຖາ້ທຽບກບັມາດຕະຖານ ໃນພາກພືນ້. ງບົປະມານໃຊຈ່້າຍເຂົາ້ໃນວຽກງານປກົປອ້ງສງັຄມົ ກວມເອາົ
ພຽງແຕ່ 1.6% ຂອງລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນ ຫ  ືຈດີພີ ີເທົ່ ານັນ້ - ພຽງແຕ່ປະມານ 0.7% (ຖາ້ບ ່ ລວມ 0.9% ຂອງການ
ໃຊຈ່້າຍເຂົາ້ໃນວຽກງານສາທາລະນະສຸກ). ປະຈບຸນັ, ການລງົທ ນຂອງ ສປປ ລາວ ເຂົາ້ໃນວຽກງານປກົປອ້ງສງັຄມົ ຢູ່ໃນອດັຕາ
ສ່ວນຕ ່ າກ່ວາ ປະເທດອື່ ນໃນພາກພືນ້. ຄວາມທາ້ທາຍໃນການພດັທະນາລະບບົປກົປອ້ງສງັຄມົໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ ລະບຸໄວໃ້ນບດົ
ລາຍງານຜນົການປະເມນີວຽກງານປກົປອ້ງສງັຄມົ ໂດຍການປ ກສາຫາລແືຫ່ງຊາດ ຂອງອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ປະກອບດວ້ຍ 
(1) ລະບບົການປກົປອ້ງສງັຄມົ ຍງັຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກະແຈກກະຈາຍ ແລະ ບ ່ ລວມສູນ, (2) ຍງັມຄີວາມທາ້ທາຍໃນການຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັກດົໝາຍຕ ່ ຂະແໜງການ ໃນລະບບົ, (3) ການປກົຄຸມຂອງລະບບົປກົປອ້ງສງັຄມົ ຍງັມຂີອບເຂດຈ າກດັ, (4) ແຮງງານ
ນອກລະບບົ ບ ່ ມກີານປກົປອ້ງສງັຄມົ, ແລະ (5) ແຫ ່ ງທ ນສະໜບັສະໜນູວຽກງານປກົປອ້ງສງັຄມົ ສ າລບັລະບບົບ ່ ປະກອບທ ນ
ສມົທບົ ຍງັບ ່ ຕ ່ ເນ ື່ ອງ ແລະ ແນ່ນອນ. 

ເພື່ ອແກໄ້ຂສິ່ ງທາ້ທາຍເຫ ົ່ ານີ,້ ລດັຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດຮ້ບັຮອງເອາົຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດວຽກງານປກົປອ້ງສງັຄມົຮອດປ ີ
2025, ຊ ່ ງກ ານດົແຜນການເພື່ ອພດັທະນາລະບບົປກົປອ້ງສງັຄມົໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ແນການສາ້ງຕັງ້ຄະນະກ າມະການຊີນ້ າວຽກ
ງານປກົປອ້ງສງັຄມົແຫ່ງຊາດ ເພື່ ອຮບັຜດິຊອບການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດສະບບັດັ່ ງກ່າວ, ເພີ່ ມທະວລີະບບົການ
ປະສານງານ ລະຫວ່າງ ອງົກອນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ການບ ລຫິານໃນແຕ່ລະຂັນ້ ເຊັ່ ນ່: ໃນຂັນ້ສູນກາງ, ຂັນ້ແຂວງ ແລະ ຂັນ້ເມອືງ 
ການປະສານງານກບັບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ, ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຍຸດທະ, ລວມທງັການປະເມນີ
ສະພາບລວມຂອງລະບບົປກົປອ້ງສງັຄມົໃນປະເທດ ແລະ ການສງັລວມບນັຫາຮບີດ່ວນຕ່າງໆທີ່ ເກດີຂ ນ້. 

ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດວຽກງານປກົປອ້ງສງັຄມົຮອດປ ີ2025 ໄດກ້ ານດົປະເພດການປກົປອ້ງສງັຄມົໃນ ສປປ ລາວ ອອກເປນັ 3 
ລະບບົຄ:ື ລະບບົສະຫວດັດກີານສງັຄມົ (ອຸດໜນູແບບບ ່ ປະກອບທ ນສມົທບົ), ລະບບົປະກນັສງັຄມົ (ອຸດໜນູແບບປະກອບທ ນ
ສມົທບົ), ແລະ ລະບບົປະກນັສຸຂະພາບ. 

ລະບບົສະຫວດັດກີານສງັຄມົ 

ໃນ ສປປ ລາວ, ໂຄງການອຸດໜນູດາ້ນສະຫວດັດກີານສງັຄມົ ປະກອບດວ້ຍ ການອຸດໜນູເປນັເງນິ, ເປນັວດັຖຸ ແລະ ການບ ລກິານ
ສງັຄມົ ເຊັ່ ນ: ການອຸດໜໄູລຍະສັນ້ເປນັວດັຖຸ ໃຫຜູ້ເ້ຄາະຮາ້ຍຈາກລະເບດີຕກົຄາ້ງບ ່ ທນັແຕກ, ຜູເ້ຄາະຮາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ, ກ າ
ພາ້ ກ າພອຍ. ໂຄງການຫ ກັ ແມ່ນໂຄງການອາຫານກາງເວນັໃນໂຮງຮຽນ ຊ ່ ງນກັຮຽນຂັນ້ປະຖມົ ແລະ ມດັທະຍມົໃນເມອືງທຸກຍາກ
ໄດຮ້ບັອາຫານຮອ້ນໃນໂຮງຮຽນ. ໂຄງການດັ່ ງກ່າວ ໄດມ້ກີານປບັປ່ຽນໄລຍະວກິດິການແຜ່ລະບາດຂອງໄວຣດັ COVID-19 ໂດຍ
ໃຫນ້ກັຮຽນເອາົອາຫານກບັບາ້ນ. ວທິກີານນີ ້ ສາມາດເປນັຊ່ອງທາງໜ ່ ງ ເພື່ ອພດັທະນາລະບບົປກົປອ້ງສງັຄມົເພີ່ ມເຕມີ ໃນມາດ
ຕະການຮບັມກືບັວກິດິສຸກເສນີ. ຍງັມໂີຄງການໃຫທ້ ນການສ ກສາເພື່ ອຮຽນວຊິາຊບີ, ກອງທ ນຫ ຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ຊ ່ ງມີ
ຈດຸປະສງົເພື່ ອປບັປຸງການເຂົາ້ເຖງິ ການອຸດໜນູງບົປະມານຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ ສາມາດຂະຫຍາຍເພີ່ ມເຕມີ ແລະ ເຂົາ້ເຖງິປະຊາຊນົຜູ ້
ບອບບາງ ໃນໄລຍະຕາ້ນການລະບາດຂອງໄວຣດັ COVID-1928. 

ອງີຕາມຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດວຽກງານປກົປອ້ງສງັຄມົຮອດປ ີ 2025, ລດັຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ມແີຜນຈະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ
ໂຄງການໃຫເ້ງນິອຸດໜນູແມ່ຖພືາ ແລະ ເດກັລຸ່ມ 3 ປ ີໃນເມອືງທຸກຍາກທີ່ ສຸດ ຈດຸປະສງົແມ່ນເພື່ ອໃຫແ້ມ່ຖພືາ ແລະ ເດກັໄດຮ້ບັ
                                                             
28 Summary report Assessment-based national dialogue on social protection Lao PDR, ILO 2017. 
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ສານອາຫານທີ່ ພຽງພ ຈນົເດກັຮອດອາຍຸ 2 ປ ີ- ດັ່ ງນັນ້ ຈ  ່ ງໃຫອຸ້ດໜນູໃນໄລຍະ 1.000 ວນັທ າອດິຂອງຊວີດິເດກັນອ້ຍໃນຄອບຄວົ
ທຸກຍາກ ແລະ ບອບບາງ29 ຊ ່ ງເປນັເຄື່ ອງມດືາ້ນນະໂຍບາຍທີ່ ໃຫກ້ານຄ າ້ປະກນັລາຍໄດຂ້ັນ້ຕ ່ າສຸດ ກບັຄວົເຮອືນທີ່ ຂາດເຂນີ, ພອ້ມ
ທງັເປນັບາດກາ້ວສ າຄນັ ໃນການພດັທະນາລະບບົປກົປອ້ງສງັຄມົ ເພື່ ອຮບັມກືບັວກິດິການສຸກເສນີ, ການແຜ່ລະບາດຂອງໄວຣດັ 
COVID-19 ແລະ ວກິດິການອື່ ນ ໃໆນອານາຄດົ. 

ລະບບົປະກນັສງັຄມົ 

ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ພາຍໃຕກ້ອງທ ນປະກນັສງັຄມົແຫ່ງຊາດ ແມ່ນກວມເອາົແຮງງານໃນພາກລດັ ແລະ ພາກເອກກະຊນົຈ ານວນ
ໜ ່ ງ. ລະບບົປະກນັສງັຄມົ ປະກອບມອຸີດໜນູປິ່ ນປວົສຸຂະພາບ, ອຸດໜນູບ ານານ, ອຸດໜນູອຸປະຕເິຫດແຮງງານ ແລະ ພະຍາດ
ອາຊບີ (ລວມທງັອຸດໜນູເສຍອງົຄະໄລຍະຍາວ), ອຸດໜນູປ່ວຍການ, ອຸດໜນູອອກລູກ ຫ  ືຫ ຸລູກ, ອຸດໜນູຫວ່າງງານ, ອຸດໜນູເສຍ
ຊວີດິ, ແລະ ອຸດໜນູສະມາຊກິຄອບຄວົຂອງຜູເ້ສຍຊວີດິ. ແຕ່ປະຊາກອນກຸ່ມທີ່ ໄດຮ້ບັອຸດໜນູເຫ ົ່ ານີ ້ມພີຽງຈ ານວນໜອ້ຍ ເນື່ ອງ
ຈາກແຮງງານ ໃນລະບບົ ມພີຽງ 17% ຂອງກ າລງັແຮງງານທງັໝດົເທົ່ ານັນ້30. ກ າລງັແຮງງານລາວສ່ວນຫ າຍ (83%) ແມ່ນແຮງງານ
ອດິສະລະ ແລະ ແຮງງານນອກລະບບົ ທີ່ ບ ່ ໄດຮ້ບັອຸດໜນູປະກນັສງັຄມົ. 

ອຸດໜນູຫວ່າງງານ: ສະມາຊກິຜູປ້ະກນັຕນົຂອງກອງທ ນປະກນັສງັຄມົແຫ່ງຊາດ ຈ່າຍເງນິສມົທບົເຂົາ້ກອງທ ນເປນັປະຈ າ ມສີດິໄດ ້
ຮບັອຸດໜນູຫວ່າງງານ ໃນເວລາຫວ່າງງານ ຈາກຜນົກະທບົຂອງການແຜ່ລະບາດຂອງໄວຣດັ COVID-19. ອຸດໜນູທີ່ ໄດຮ້ບັ ເທົ່ າ
ກບັ 60% ຂອງແພດານລາຍໄດ ້ທີ່ ປະກນັຕນົໃນໄລຍະ 6 ເດອືນຜ່ານມາ. ໄລຍະການໄດຮ້ບັອຸດໜນູຫວ່າງງານ ແມ່ນ 3 ເດອືນ ຫາ 
12 ເດອືນ ອງີຕາມໄລຍະເວລາຂອງການປະກອບທ ນສມົທບົເຂົາ້ກອງທ ນ. ອຸດໜນູຫວ່າງງານ ຈ່າຍໃຫພ້າຍຫ ງັ 30 ວນັທີ່ ຫວ່າງ
ງານ ອງີຕາມເງ ື່ອນໄຂການປະກອບທ ນສມົທບົເປນັໄລຍະເວລາ 12 ເດອືນ ໃນໄລຍະ 24 ເດອືນຜ່ານມາ31. ປະຈບຸນັ ສະມາຊກິຜູ ້
ປະກນັຕນົຂອງກອງທ ນປະກນັສງັຄມົ ເປນັພະນກັງານລດັຖະກອນ ຈ ານວນ 184,747 ຄນົ, ພະນກັງານພາກເອກກະຊນົ 117, 
509 ຄນົ ທີ່ ມສີດິໄດຮ້ບັອຸດໜນູຫວ່າງງານ. ປະມານ 50% ຂອງຫວົໜ່ວຍວສິາຫະກດິພາກເອກກະຊນົ ທີ່ ບ ່ ໄດຈ່້າຍເງນິສມົທບົ
ເຂົາ້ກອງທ ນໃຫພ້ະນກັງານຕນົ, ເຮດັໃຫສ້ະມາຊກິຜູປ້ະກນັຕນົຂອງກອງທ ນປະກນັສງັຄມົພຽງແຕ່ຈ ານວນໜ ່ ງເທົ່ ານັນ້ໄດຮ້ບັອຸດ
ໜນູ, ສ່ວນອກີຈ ານວນຫ າຍ ອາດເສຍສດິບ ່ ໄດຮ້ບັອຸດໜນູ32. 

ອຸດໜນູປ່ວຍການ: ໃນ ສປປ ລາວ, ພະນກັງານໃນພາກລດັ ແລະ ພາກເອກກະຊນົ ມສີດິໄດຮ້ບັອຸດໜນູປ່ວຍການ. ແຮງງານອດິ
ສະລະ ຍງັບ ່ ໄດຮ້ບັສດິອຸດໜນູນີ.້ ອຸດໜນູປ່ວຍການ ແມ່ນຈ່າຍໃຫສ້ະມາຊກິຜູປ້ະກນັຕນົຂອງກອງທ ນປະກນັສງັຄມົ ຜູທ້ີ່ ໄດຈ່້າຍ
ເງນິສມົທບົເຂົາ້ກອງທ ນຢ່າງໜອ້ຍເປນັເວລາ 3 ເດອືນຂ ນ້ໄປ. ດັ່ ງນັນ້, ແຮງງານທີ່ ຫາກ ່ໄດວ້ຽກເຮດັ ແມ່ນບ ່ ໄດຮ້ບັສດິອຸດໜນູນີ.້ 
ຜູໃ້ຊແ້ຮງງານ ຮບັຜດິຊອບຈ່າຍເງນິເດອືນເຕມັ 30 ວນັທ າອດິ ທີ່ ຜູອ້ອກແຮງງານເຈບັປ່ວຍ, ຈາກນັນ້ກອງທ ນປະກນັສງັຄມົຈ ່ ງ
ສບືຕ ່ ຈ່າຍອຸດໜນູປ່ວຍການໃຫກ້ບັສະມາຊກິຜູປ້ະກນັຕນົ. ອຸດໜນູປ່ວຍການທີ່ ກອງທ ນປະກນັສງັຄມົ ຈ່າຍໃຫຮ້ອດ 6 ເດອືນໃນ
ມູນຄ່າ 70% ຂອງແພດານ ລາຍໄດປ້ະກນັຕນົ. ຖາ້ຫາກເງ ື່ອນໄຂສຸຂະພາບບ ່ ດຂີ ນ້, ຈະສບືຕ ່ ໄດຮ້ບັອຸດໜນູປ່ວຍການຕື່ ມອກີ 6 
ເດອືນໃນມູນຄ່າ 60% ຂອງແພດານລາຍໄດປ້ະກນັຕນົ ຫ  ືຖກືໂອນໄປເປນັຜູໄ້ດຮ້ບັອຸດໜນູເສຍອງົຄະໄລຍະຍາວເລຍີ. 

ການປບັປຸງການປະກອບທ ນສມົທບົ ແລະ ການຈ່າຍພາສ:ີ ຫ າຍປະເທດ, ລວມທງັ ສປປ ລາວ ໄດປ້ະກາດນະໂຍບາຍຜ່ອນຜນັການ
ປະກອບທ ນສມົທບົ ເຂົາ້ກອງທ ນປະກນັສງັຄມົແຫ່ງຊາດ ແລະ ການຈ່າຍພາສໃີຫລ້ດັ ເປນັມາດຕະການໜ ່ ງໃນການຮບັມກືບັຜນົ

                                                             
29 National Social Protection Strategy 2025. 
30 Summary report Assessment-based national dialogue on social protection Lao PDR, ILO 2017. 
31 Summary report Assessment-based national dialogue on social protection Lao PDR, ILO 2017. 
32 ILO Preliminary Financial Assessment, 2020. 
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ກະທບົຈາກການລະບາດຂອງໄວຣດັ COVID-19. ເຖງິແມ່ນວ່າ ມາດຕະການດັ່ ງກ່າວ ຈະຊ່ວຍບນັເທາົຜນົກະທບົ ຕ ່ ວສິາຫະກດິ
ໄດ,້ ແຕ່ນະໂຍບາຍຜ່ອນຜນັດັ່ ງກ່າວ ຄວນເປນັມາດຕະການຊົ່ ວຄາວ ແລະ ລດັຖະບານ ຄວນຈດັສນັງບົປະມານສະເພາະເພື່ ອທດົ
ແທນຄນື ໃຫກ້ອງທ ນປະກນັສງັຄມົ ເພື່ ອບ ່ ໃຫກ້ະທບົຕ ່ ຄວາມຍນືຍງົຂອງກອງທ ນປະກນັສງັຄມົ ແລະ ຂອງງບົປະມານລດັ ໂດຍ
ສະເພາະໃນເວລາທີ່ ຕອ້ງເພີ່ ມງບົປະມານ ເຂົາ້ໃນລະບບົປກົປອ້ງສງັຄມົ ໃຫສ້າມາດຕອບສະໜອງກບັຄວາມຕອ້ງການໃນການຮບັມື
ກບັວກິດິການສຸກເສນີ. ນອກຈາກນີ,້ ຕອ້ງຮບັປະກນັວ່າ ນະໂຍບາຍຜ່ອນຜນັ ສ າລບັການປະກອບທ ນສມົທບົເຂົາ້ກອງທ ນປະກນັ
ສງັຄມົ ຈະບ ່ ກະທບົກບັຜູໄ້ດຮ້ບັສດິໃນອະນາຄດົ. 

ລະບບົປະກນັສຸຂະພາບ 

ສປປ ລາວ ມຄີວາມຄບືໜາ້ສ າຄນັຫ າຍ ໃນການຂະຫຍາຍການປກົຄຸມຂອງລະບບົປະກນັສຸຂະພາບ ສູ່ປະຊາຊນົຈ ານວນຫ າຍ 
(ກວມ 94% ຂອງປະຊາກອນ) ໂດຍການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັພາຍໃຕຫ້ອ້ງການປະກນັສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ. ສະມາຊກິຂອງກອງທ ນ
ປະກນັສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ ມສີດິນ າໃຊຊຸ້ດບ ລກິານປິ່ ນປວົຄບົຊຸດ, ລວມທງັການນອນປິ່ ນປວົຢູ່ໂຮງໝ  ແລະ ການບ ລກິານໃນຫອ້ງ
ໄອຊຢູີ ໃນລະດບັ 1 ແລະ ລະດບັ 2 ໂດຍຈ່າຍເງນິສມົທບົ ພຽງແຕ່ 5,000 ກບີ ຫາ 30,000 ກບີ ເທົ່ ານັນ້. ສ າລບັແມ່ຖພືາ, 
ເດກັນອ້ຍ ອາຍຸລຸ່ມ 5 ປ,ີ ຄນົເຈບັທຸກຍາກ, ແລະ ສະມາຊກິຜູປ້ະກນັຕນົຂອງກອງທ ນປະກນັສງັຄມົແຫ່ງຊາດ ແມ່ນຖກືຍກົເວັນ້
ບ ່ ໄດຈ່້າຍເງນິສມົທບົຈ ານວນນີ3້3. ເຖງິຢ່າງໃດກ ່ ຕາມ, ຜູໃ້ຊບ້ ລກິານສ່ວນຫ າຍ ຍງັສບືຕ ່ ຈ່າຍຄ່າປິ່ ນປວົຈ ານວນຫ າຍກ່ວາເງນິທີ່ ຕອ້ງ
ຈ່າຍສມົທບົ. ສິ່ ງກດີຂວາງດາ້ນການເງນິ ແລະ ດາ້ນອື່ ນໆ ເຮດັໃຫຄ້ວາມບ ່ ເທົ່ າທຽມຍງັສບືຕ ່  ໂດຍສະເພາະການເຂົາ້ນ າໃຊກ້ານ
ບ ລກິານ ແລະ ການປກົປອ້ງການເງນິຂອງປະຊາຊນົ ໂດຍສະເພາະໃນກຸ່ມຜູມ້ລີາຍໄດໃ້ນແຕ່ລະໆດບັ ແລະ ກຸ່ມຊນົເຜົ່ າ34. ດັ່ ງນັນ້ 
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ນະໂຍບາຍທີ່ ດ ີ ຈ  ່ ງເປນັເງ ື່ອນໄຂສ າຄນັພືນ້ຖານ ເພື່ ອໃຫປ້ະຊາຊນົ ສາມາດເຂົາ້ເຖງິການບ ລກິານປິ່ ນປວົ
ສຸຂະພາບໃນສະພາບການແຜ່ລະບາດຂອງໄວຣດັ COVID-19.  

ສປປ ລາວ ກ າລງັປະເຊນີກບັການຂາດເຂນີບຸກຄະລາກອນດາ້ນສາທາລະນະສຸກ (ເຊັ່ ນ: ທ່ານໝ , ພະຍາບານ, ແລະ ແພດໝ ປະດຸງ
ຄນັ) ແລະ ຊ່ຽວຊານດາ້ນວຊິາການໃນຫອ້ງວເິຄາະ ໂດຍສະເພາະໃນໂຮງໝ  ແລະ ແລະ ສຸກສາລາໃນເຂດຊນົນະບດົ. ຄວາມ
ຕອ້ງການທາງດາ້ນບຸກຄະລາກອນສາທາລະນະສຸກຍງິເພີ່ ມຂ ນ້ ຖາ້ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຈ າເປນັຕອ້ງດູແລຄນົເຈບັຢູ່ບາ້ນ ສ າ
ລບັຜູທ້ີ່ ບ ່ ສາມາດເຂົາ້ເຖງິສະຖານທີ່ ໃຫບ້ ລ ິ ການໃນໄລຍະການແຜ່ລະບາດຂອງໄວຣດັ COVID-19. ການຂາດເຂນີບຸກຄະລາ
ກອນດາ້ນສາທາລະນະສຸກທີ່ ມຄີວາມສາມາດ, ການຂາດເຂນີງບົປະມານຂອງລດັ ໃນການແຕ່ຕັງ້ບຸກຄະລາກອນເພີ່ ມ, ເງນິເດອືນ 
ແລະ ການອຸດໜນູອື່ ນໆໃຫພ້ະນກັງານສາທາລນະສຸກທີ່ ບ ່ ພຽງພ , ຂ ຈ້ າກດັທາງດາ້ນຄວາມອາດສາມາດໃນການໃຫບ້ ລກິານ, 
ຄວາມທາ້ທາຍໃນການແຕ່ງຕັງ້ພະນກັງານເພື່ ອປະຈ າໃນເຂດຊນົນະບດົ, ແລະ ຂາດແຜນການຝ ກອບົຮມົເພື່ ອພດັທະນາບຸກຄະລາ
ກອນຕ ່ ເນື່ ອງ ທງັໝດົນີເ້ປນັຄວາມທາ້ທາຍຫ ກັ35. ໃນກ ລະນ ີຖາ້ມກີານແຜ່ລະບາດຂອງໄວຣດັ COVID-19 ຄັງ້ທ ີ2 ເກດີຂ ນ້, 
ການກຽມຄວາມພອ້ມຂອງສາທາລະນະສຸກ ໃນການຮບັມກືບັການຮບັມກືບັຈ ານວນຜູຕ້ດິເຊືອ້ຈ ານວນຫ າຍ - ໂດຍສະເພາະເຄື່ ອງ
ຊ່ວຍຫາຍໃຈ - ເປນັສິ່ ງສ າຄນັຫ າຍ ເພື່ ອປອ້ງກນັການເສຍຊວີດິຂອງຜູຕ້ດິເຊືອ້. ຍອ້ນແນວນັນ້, ການສະໜອງແຫ ່ ງງບົປະມານເພີ່ ມ
ເຕມີ ແລະ ຮບີດ່ວນ ພອ້ມທງັວດັຖຸອຸປະກອນທາງການແພດທີ່ ຈ າເປນັ ໃຫກ້ບັຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ຈິ່ ງມຄີວາມຈ າເປນັ.  

ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດກ່ຽວກບັການເງນິສາທາລະນະສຸກໄລຍະ 2021-2025 ຄວນປະກອບມກີານຮບັມກືບັການແຜ່ລະບາດຂອງ
ໄວຣດັ COVID-19 ເພື່ ອກຽມຄວາມພອ້ມ ຖາ້ຫາກມກີານແຜ່ລະບາດຮອບທ ີ2 ຫ  ືທ ີ3 ເກດີຂ ນ້. ກະຊວງສາທາລະນະສຸກຄວນ
                                                             
33 Expansion of Lao PDR’s National Health Insurance accelerates progress towards universal health coverage, ILO 2020. 
34 Financial protection and equity of access to health services with the free maternal and child health initiative in Lao PDR, World Bank, 2019 
35 Challenges for strengthening the health workforce in Lao PDR: perspectives from key stakeholders, Yi Qian, Fei Yan1, Wei Wang, Shayna 

Clancy, Kongsap Akkhavong, Manithong Vonglokham, Somphou Outhensackda and Truls Østbye, 2016  
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ຂະຫຍາຍ ຊຸດອຸດໜນູປະກນັສຸຂະພາບ ເພື່ ອຮບັປະກນັການບ ລກິານທີ່ ເຊື່ ອມໂຍງກບັເຫດສຸກເສນີ ແລະ ການເພີ່ ມເຕມີງບົປະ 
ມານ. ການເກບັຄ່າບ ລກິານ ກບັຜູໃ້ຊບ້ ລກິານ ລວມທງັຜູທ້ີ່ ຕອ້ງຈ່າຍເງນິສມົທບົ ຄວນ ໄດຮ້ບັການຍກົເວັນ້ ໃນ ໄລຍະຕອ້ງປິ່ ນປວົ
ແຍກປ່ຽວ. ພາກສ່ວນໃຫບ້ ລກິານ ຄວນໄດຮ້ບັທດົແທນໃນການປິ່ ນປວົຂອງການຍກົເວັນ້ຄັງ້ນີ.້ 

ບຸກຄະລາກອນຂອງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ອາສາສະໝກັຂັນ້ບາ້ນ ຄວນ ໄດຮ້ບັອຸດໜນູພເິສດ ເພື່ ອທດົແທນທີ່ ເຂາົເຈ ົາ້ ຕອ້ງ
ປະຕບິດັໜາ້ທີ່  ສ່ຽງກບັການຕດິເຊືອ້ໄວຣດັ ແລະ ການປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ເປນັ ໄລຍະເວລາຍາວຫ າຍຊົ່ ວໂມງ. ຖາ້ຫາກມກີານແຜ່
ລະບາດຂອງໄວຣດັເກດີຂ ນ້ອກີໃນອະນາຄດົ ໃນຂອບເຂດກວ້າງຂວາງ ແລະ ໃນຊຸມຊນົ, ຕອ້ງໃຫພ້າກເອກກະຊນົເຂົາ້ມາມສ່ີວນ
ຮ່ວມໃນການຮບັມ ື ອງີຕາມນະໂຍບາຍການປບັປຸງລະບບົສາທາລະນະສຸກ. ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ສາມາດພຈິາລະນາເຮດັ
ສນັຍາຮ່ວມມກືບັໂຮງໝ ເອກກະຊນົ ເພື່ ອການກວດຫາເຊືອ້ໄວຣດັ, ການປິ່ ນປວົ ແລະ ການປອ້ງກນັ. ໃນໄລຍະຍາວ, ຕອ້ງໄດ ້
ປບັປ່ຽສນ າໃຊນ້ະວດັຕະກ າໃໝ່ເຂົາ້ໃນການບ ລກິານ ລວມທງັການໃຫບ້ ລກິານປິ່ ນປວົເຖງິເຮອືນພກັ, ການໃຫຄ້ າປ ກສາຜ່ານທາງ
ໂທລະສບັ ແລະ ຜ່ານເຄື່ ອງມສືື່ ສານອອນລາຍອື່ ນໆ. ນະວດັຕະກ າໃໝ່ເຫ ົ່ ານີ ້ ສາມາດປອ້ງກນັການແຜ່ລະບາດຂອງໄວຣດັ 
COVID-19, ຮກັສາຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ການສະໜອງການບ ລກິານຂອງສາທາລະນະສຸກທີ່ ຈ າເປນັອື່ ນໆໄດ.້ 

ລດັຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດປ້ະກາດມາດຕະການຕ່າງໆ ໃນການຮບັມກືບັຜນົກະທບົຂອງການແຜ່ລະບາດຂອງໄວຣດັ 
COVID-19 ເຊັ່ ນ: 

 ການກວດຫາເຊືອ້ ແລະ ການປິ່ ນປວົບ ່ ເສຍຄ່າ ສ າລບັຜູທ້ີ່ ຕດິເຊືອ້ COVID-19; ຝ ກອບົຮມົບຸກຄະລາກອນສາທາລະນະ
ສຸກ, ອາສາສະໝກັ, ທະຫານ, ຕ າຫ ວດ ແລະ ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ; ຈດັຊືເ້ຄື່ ອງມກືານແພດ, ຢາ,ແລະ ອຸປະກອນປອ້ງກນັ 
ປບັປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍຊ່ອງທາງ ໃນການແຍກປ່ຽວ, ແລະ ການປິ່ ນປວົ,ຈດັສນັງບົປະມານເຂົາ້ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃຫ ້
ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົ ລວມທງັຈດັສນັງບົປະມານເພີ່ ມເຕມີ ເພື່ ອໃຫບ້ ລກິານເຖງິເຮອືນປະຊາຊນົ, ປະສານ
ງານຮ່ວມກບັອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເພື່ ອລະດມົການຊ່ວຍເຫ ອື ແລະ ຊບັພະຍາກອນທີ່ ຈ າເປນັ36. 

 ໃນການຮບັມກືບັແຮງງານເຄື່ ອນຍາ້ຍທີ່ ກບັຄນືປະເທດເປນັຈ ານວນຫ າຍ, ລດັຖະບານຂອງ ສປປ ລາວ ໄດສ້າ້ງຕັງ້ສູນກກັ
ໂຕຊົ່ ວຄາວຂ ນ້ຫ າຍແຫ່ງໃນແຂວງທີ່ ມດ່ີານຊາຍແດນ ແລະ ເຂດທີ່ ມແີຮງງານເຄື່ ອນຍາ້ຍກບັມາຫ າຍ. ອ ານາດການປກົ 
ຄອງທອ້ງຖິ່ ນ ຮບັຜດິຊອບໃນການຮບັປະກນັໃຫສູ້ນມປີະສດິທຜິນົທີ່ ສຸດ37. 

 ລດັຖະບານ ໄດຈ້ດັສນັງບົປະມານຈ ານວນ 52 ຕືກ້ບີ (ເທົ່ າກບັ 0.03 ເປເີຊນັຂອງຈດີພີ)ີ ເຂົາ້ໃນມາດຕະການປອ້ງການ 
ແລະ ຄວບຄຸມການແຜ່ລະບາດ38. 

 ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີໄດອ້ອກຄ າສັ່ ງແນະນ າເລກທ ີ06 ລງົວນັທ ີ29 ມນີາ 2020 ໄດກ້ ານດົ 13 ມາດຕະການດາ້ນເສດ 
ຖະກດິ ທີ່ ປະກອບດວ້ຍການສາ້ງຕັງ້ຄະນະກ າມະການສະເພາະກດິດາ້ນເສດຖະກດິຂ ນ້ ເພື່ ອແກໄ້ຂຜນົກະທບົທາງເສດ 
ຖະກດິຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງໄວຣດັ COVID-1939. 

                                                             
36 www.norway.no/en/vietnam/norway-vietnam/news-and-events/order-of-laos-prime-minister/  
37 www.uncdf.org/article/5476/local-governments-on-the-forefront-of-covid-19-lao-pdr  
38 www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#L.  
39 www.vdb-loi.com/laos_publication/covid-19-the-lao-pdr-government-announces-new-economic-policy-measures/; 

www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeConten_Stimulus_58.php. 
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https://www.uncdf.org/article/5476/local-governments-on-the-forefront-of-covid-19-lao-pdr
http://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#L
http://www.vdb-loi.com/laos_publication/covid-19-the-lao-pdr-government-announces-new-economic-policy-measures/
http://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeConten_Stimulus_58.php
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 ມາດຕະການຍກົເວັນ້ການຈ່າຍພາສລີາຍໄດ,້ ອາກອນກ າໄລຂອງພາກຈລຸະວສິາຫະກດິ, ການຜ່ອນຜນັຈ່າຍພາສຂີອງທຸ 
ລະກດິຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ເລື່ ອນການປະກອບທ ນສມົທບົ ເຂົາ້ກອງທ ນປະກນັສງັຄມົແຫ່ງຊາດ ຂອງທຸລະກດິ
ທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ40. 

 ລດັຖະບານ ກ າລງັຮ່ວມມກືບັບນັດາອງົການເຄອືຂ່າຍຂອງອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ເປນັຕົນ້ອງົການອະນາໄມໂລກ, 
ອງົການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ ອການພດັທະນາ, ອກົງານສະຫະປະຊາຊາດເພື່ ອເດກັ, ແລະ ອງົການສະຫະປະຊາດດາ້ນ
ປະຊາກອນ ເພື່ ອດ າເນນີການປະເມນີຜນົກະທບົ ຂອງການແຜ່ລະບາດຄັງ້ນີ ້ ຕ ່ ກບັຊວີດິການເປນັຢູ່, ເສດຖະກດິ ແລະ 
ສງັຄມົ. 

  

                                                             
40 www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Reຝsponses-to-COVID-19#L.  

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#L
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ສະເໜທີາງເລອືກດາ້ນນະໂຍບາຍ 

ອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈ າ ສປປ ລາວ ສະເໜທີາງເລອືກດາ້ນນະໂຍບາຍເບືອ້ງຕົນ້ ໃຫກ້ບັລດັຖະບານ ໃນການຮບັມກືບັ
ການແຜ່ລະບາດຂອງໄວຣດັ COVID-19 ແລະ ເພື່ ອພດັທະນາລະບບົການຮບັມໃືຫມ້ຄີວາມຍນືຍງົ ດັ່ ງລຸ່ມນີ.້ ທາງເລອືກດາ້ນ
ນະໂຍບາຍທີ່ ສະເໜ ີ ບ ່ ແມ່ນການສະເໜ ີ ເພື່ ອປ່ຽນແທນມາດຕະການສ າຄນັອື່ ນໆ ທມີງານຂອງອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈ າ 
ສປປ ລາວ ຮບັຮູວ່້າ ການປະຕບິດັນະໂຍບາຍຄຽງຄູ່ກບັມາດຕະການອື່ ນໆ ຈ ່ ງສາມາດຮບັປະກນັບ ປະຖິມ້ໃຜໄວຂ້າ້ງຫ ງັ, ໂດຍ
ສະເພາະຍງັມກຸ່ີມປະຊາຊນົກຸ່ມອື່ ນໆ ທີ່ ບ ່ ຢູ່ໃນກຸ່ມເປົາ້ໝາຍທີ່ ໄດສ້ະເໜ ີເປນັຕົນ້ແມ່ນບນັດາເດກັຍງິໄວໜຸ່ມ. 

 

ບ ່ ປະຖິມ້ໃຜໄວຂ້າ້ງຫ ງັ 

ການພດັທະນາທີ່ ຈະບ ່ ປະຖິມ້ໃຜໄວຂ້າ້ງຫ ງັ ເປນັຄ າໝັນ້ສນັຍາຫ ັກັ ຂອງເປົາ້ໝາຍການພດັທະນາຍ ນຍງົ ຫ  ື SDGs 2030. 
ວາລະການພດັທະນາຮອດປ ີ2030 ໄດຕ້ັງ້ເປົາ້ໝາຍການພດັທະນາແຫ່ງຊາດວ່າ ຈະບ ່ ປະຖິມ້ໃຜໄວຂ້າ້ງຫ ງັ ແລະ ຈະຊ່ວຍເຫ ອື
ຜູທ້ີ່ ເຂົາ້ເຖງິຍາກທີ່ ສຸດ. ປດັໃຈຫ ກັຂອງເປົາ້ໝາຍ SDGs ແມ່ນບນັດາຫ ກັການຄວາມສະເໝພີາບ, ການບ ່ ຈ າແນກ ແລະ ວທິີ
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍອງີໃສ່ສດິທມິະນຸດ ເປນັວໃິສທດັໃນການພດັທະນາ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂອງອງົການສະຫະ
ປະຊາຊາດ.   

ບ ່ ປະຖິມ້ໃຜໄວຂ້າ້ງຫ ງັ ໝາຍເຖງິ ການລ ບລາ້ງຄວາມທຸກຍາກໃນທຸກຮູບແບບ, ແລະ ການຫ ຸດຜ່ອນຄວາມບ ່ ເທົ່ າທຽມຂອງ
ບຸກຄນົ ແລະ ຂອງກຸ່ມປະຊາກອນ. ໃຈກາງສ າຄນັຂອງການ “ບ ່ ປະຖິມ້ໃຜໄວຂ້າ້ງຫ ງັ” ແມ່ນການກ ານດົບູລມິາສດິ ແລະ ເລັ່ ງລດັ
ໃສ່ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ເພື່ ອຊ່ວຍເຫ ອືປະຊາຊນົຜູທຸ້ກຍາກທີ່ ສຸດ ແລະ ຜູດ້ອ້ຍໂອກາດທີ່ ສຸດ - ຫ ອືກີຄວາມໝາຍໜ ່ ງແມ່ນ 
ການກາ້ວໜາ້ໄປພອ້ມໆກນັ. 

ປະຊາຊນົທຸກຄນົ ໃນປະເທດ ໂດຍສະເພາະ ຜູທຸ້ກຍາກ ແລະ ຜູບ້ອບບາງ ເປນັໃຈກາງສ າຄນັທີ່ ຕອ້ງໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ ເວລາອອກແບບ 
ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ນະໂຍບາຍປກົປອ້ງສງັຄມົ. ໝາຍຄວາມວ່າ ໃຫເ້ອາົໃຈໃສ່ເດກັນອ້ຍ, ເດກັຍງິ ແລະ ເດກັຊາຍໄວໜຸ່ມ, ຜູ ້
ພກິານ, ຜູຕ້ດິເຊືອ້ເອດັສໄອວ,ີ ຜູສູ້ງອາຍຸ, ຊນົເຜົ່ າ, ຜູອ້ບົພະຍບົ, ແລະ ແຮງງານເຄື່ ອນຍາ້ຍ. ເຖງິແມ່ນວ່າ ບ ່ ສາມາດຊ່ວຍເຫ ອື
ທຸກຄນົໄດໃ້ນເວລາດຽວກນັ ກ ່ ຕາມ, ນະໂຍບາຍການປກົປອ້ງສງັຄມົ ຈະຕອ້ງອອກແບບ ເພື່ ອໃຫສ້າມາດຂະຫຍາຍການປກົ
ປອ້ງໄປເຖງິກຸ່ມຄນົຜູບ້ອບບາງອື່ ນໆໃນອະນາຄດົໄດ ້ເວລາທີ່ ມຄີວາມອາດສາມາດ ແລະ ມແີຫ ່ ງທ ນສະໜບັສະໜນູ. 

ຕວົຢ່າງ: ໃນ ສປປ ລາວ, ກຸ່ມເດກັໄວໜຸ່ມ ແລະ ແມ່ຖພືາໄວໜຸ່ມ ເປນັກຸ່ມສ່ຽງທີ່ ປະສບົກບັຄວາມບອບບາງຫ າຍດາ້ນ ແລະ 
ຄາດວ່າເປນັກຸ່ມປະຊາກອນທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກວກິດິການທີ່ ກ າເກດີຂ ນ້ໃນປະຈບຸນັ. ຜນົການສ າຫວດດດັຊະນໝີາຍສງັຄມົ
ແຫ່ງຊາດຄັງ້ທ ີ2 ສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າ 1 ໃນ 4 ຂອງເດກັຍງິໄວໜຸ່ມ ເກນອາຍຸ 15-19 ປໄີດແ້ຕ່ງງານ/ຢູ່ຮ່ວມກນັກບັຄູ່ຮກັ ແລະ 
1 ໃນ 6 ຂອງເດກັຍງິ ແລະ ເດກັຊາຍໄວໜຸ່ມ ໃນເກນອາຍຸ 11-14 ປ ີ ແມ່ນບ ່ ເຂົາ້ໂຮງຮຽນ. ຄາດວ່າຜນົກະທບົທາງດາ້ນ
ເສດຖະກດິ ແລະ ຄວາມຫຍຸງ້ຍາກທີ່ ເປນັຜນົມາຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງໄວຣດັ COVID-19 ອາດສົ່ ງຜນົເຮດັໃຫກ້ານຖພືາທີ່

ບ ່ ຕັງ້ໃຈ ມເີພີ່ ມຂ ນ້, ແລະ ການອອກໂຮງຮຽນກ ່ ເພີ່ ມຂ ນ້ ບວກກບັ ການເພີ່ ມຂ ນ້ຂອງແຮງງານເດກັ ເປນັຈ ານວນຫ າຍ. ເພື່ ອ
ປະຕບິດັວໃິສທດັຂອງການພດັທະນາ “ບ ່ ປະຖິມ້ໃຜໄວຂ້າ້ງຫ ງັ” ສ າຄນັ ຕອ້ງມມີາດຕະການສະໜບັສະໜນູທາງສງັຄມົ ທີ່ ກາ້ວ
ໜາ້ສ າລບັກຸ່ມຜູບ້ອບບາງ - ເດກັໄວໜຸ່ມກຸ່ມສ່ຽງ ແລະ ແມ່ຖພືາໄວໜຸ່ມ - ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ສາມາດເຂົາ້ເຖງິການສ ກ
ສາ ແລະ ໂອກາດອື່ ນໆດາ້ນເສດຖະກດິທິ່ ເທົ່ າທຽມ ແລະ ມອີານາຄດົທີ່ ສດົໃສ.  
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ຂ ສ້ະເໜດີາ້ນນະໂຍບາຍ ອຸດໜນູຄັງ້ດຽວ 
ຫ  ືຕ ່ ເນື່ ອງ 

ຮບີດ່ວນ, ໄລຍະ
ກາງ ຫ  ືໄລຍະຍາວ 

ອຸດໜນູສະຫວດັດກີານສງັຄມົ   

10. ໃຫອຸ້ດໜນູເບຍ້ລຽ້ງແມ່ຖພືາ ແລະ ເດກັນອ້ຍ ອາຍຸ 0-2 ປ,ີ ເລີມ້ຕົນ້ຈາກເມອືງ
ທຸກຍາກ ທີ່ ຄດັເລອືກ ຫ  ືເມອືງທີ່ ຖກືກະທບົໜກັໜ່ວງທີ່ ສຸດ 

ອຸດໜນູຕ ່ ເນື່ ອງ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຮບີ
ດ່ວນ 

11. ຂະຫຍາຍໂຄງການອາຫານກາງເວນັໃນໂຮງຮຽນ ເພື່ ອໃຫເ້ດກັ ແລະ ຄວົເຮອືນໄດ ້
ຮບັໂພຊະນາການທີ່ ພຽງພ  ແລະ ຂະຫຍາຍໂຄງການອອກໄປໃຫໄ້ດຫ້ າຍເມອືງ 

ອຸດໜນູຕ ່ ເນື່ ອງ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຮບີ
ດ່ວນ 

12. ປະເມນີຄວາມຕອ້ງການຂອງແຮງງານເຄື່ ອນຍາ້ຍ. ໃຫອຸ້ດໜນູເບຍ້ລຽ້ງແຮງງານ
ເຄື່ ອນຍາ້ຍທີ່ ກບັຄນືປະເທດ, ໂດຍເຊື່ ອມໂຍງກບັມາດຕະການການຍກົລະດບັສມີ ື
ແຮງງານ ແລະ ການຊອກຫາວຽກເຮດັງານທ າ. 

ອຸດໜນູຄັງ້ດຽວ / 
ອຸດໜນູຄັງ້ໜ ່ ງຕ ່
ເດອືນ ແລະ 
ກວມເອາົອຸດໜນູ
3 ເດອືນ ຕ ່ ຄັງ້  

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຮບີ
ດ່ວນ ຫາໄລຍະກາງ 

ອຸດໜນູປະກນັສງັຄມົ   

13. ຂະຫຍາຍການໃຫອຸ້ດໜນູຫວ່າງງານ ສະມາຊກິຜູປ້ະກນັຕນົຂອງກອງທ ນປະກນັ
ສງັຄມົ ຜູທ້ີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ, ໂດຍການເພີ່ ມມູນຄ່າອຸດໜນູ, ໄລຍະການໃຫອຸ້ດ
ໜນູ ແລະ ພຈິາລະນາລ ບລາ້ງກ ານດົເວລາລ ຖາ້ຮບັອຸດໜນູລງົພາຍໃນ 30 ວນັ. 

ອຸດໜນູຕ ່ ເນື່ ອງ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ
ຮບີດ່ວນ 

14. ອຸດໜນູຫວ່າງງານສ່ວນໜ ່ ງ ຫ  ື ອຸດໜນູລາຍໄດ ້ ສະມາຊກິຜູປ້ະກນັຕນົຂອງກອງ
ທ ນປະກນັສງັຄມົ ໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຕດັຫຍບິ (ແຮງງານຜູທ້ີ່ ຕອ້ງ
ໄດພ້ກັວຽກຊົ່ ວຄາວ ແລະ ບ ່ ໄດຮ້ບັເງນິເດອືນ ເນື່ ອງຈາກບ ລສິດັຕອ້ງປດິຊົ່ ວຄາວ), 
ເຊື່ ອມໂຍງກບັໂຄງການວຽກສາທາລະນະ, ມາດຕະການປບັປຸງສມີແືຮງງານ ແລະ 
ຈດັຫາງານ. 

ອຸດໜນູຄັງ້ດຽວ / 
ອຸດໜນູຄັງ້ໜ ່ ງຕ ່
ເດອືນ ແລະ 
ກວມເອາົອຸດໜນູ
3 ເດອືນ ຕ ່ ຄັງ້ 

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຮບີ
ດ່ວນ ຫາໄລຍະກາງ 

15. ອຸດໜນູລາຍໄດ ້ ສະມາຊກິຜູປ້ະກອບທ ນສມົທບົເຂົາ້ກອງທ ນປະກນັສງັຄມົ ທີ່ ຢຸດ
ເຊາົປະກອບທ ນ ແລະ ຜູບ້ ່ ແມ່ນສະມາຊກິກອງທ ນປະກນັສງັຄມົ ໃນຂະແໜງ 
ການທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກວກິດິການເສດຖະກດິ (ການໃຫອຸ້ດໜນູລາຍໄດແ້ຮງ
ງານກຸ່ມນີ ້ ຕອ້ງຕ ່ າກ່ວາອຸດໜນູທີ່ ຈ່າຍໃຫກ້ລັສະມາຊກິຜູປ້ະກນັຕນົຂອງກອງທ ນ
ປະກນັສງັຄມົ) 

ອຸດໜນູຄັງ້ດຽວ / 
ອຸດໜນູຄັງ້ໜ ່ ງຕ ່
ເດອືນ ແລະ 
ກວມເອາົອຸດໜນູ
3 ເດອືນ ຕ ່ ຄັງ້ 

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ
ໄລຍະກາງ 

ອຸດໜນູປະກນັສຸຂະພາບ   

16. ໃຫທຸ້ກຄນົ, ລວມທງັແຮງງານເຄື່ ອນຍາ້ຍ, ສາມາດເຂົາ້ເຖງິລະບບົປະກນັສຸຂະ 
ພາບທີ່ ຈ າເປນັຊົ່ ວຄາວ, ເຖງິບ ່ ເປນັສະມາຊກິຂອງລະບບົປະກນັສຸຂະພາບ ກ ່ ຕາມ. 
ພອ້ມນີ ້ກ ່ ໃຫຍ້ກົເວັນ້ການຈ່າຍສມົທບົ ສ າລບັທຸກຄນົ. 

ເປນັເວລາ 3 
ເດອືນ 

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຮບີ
ດ່ວນ 
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17. ເນັນ້ໜກັການເຜຍີແຜ່ຂ ຄ້ວາມຕາ້ນພະຍາດ COVID-19, ໃນເຂດຊນົນະບດົ 
ແລະ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ກີ. 

ອຸດໜນູຕ ່ ເນື່ ອງ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຮບີ
ດ່ວນ 

18. ສບືຕ ່ ລງົທ ນ ແລະ ປບັປຸງການບ ລກິານປິ່ ນປວົສຸຂະພາບ, ເພື່ ອຮບັມກືບັຄວາມທາ້
ທາຍໃນການປິ່ ນປວົທົ່ ວໄປ (ນອກຈາກ  COVID-19) 

ອຸດໜນູຕ ່ ເນື່ ອງ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຮບີ
ດ່ວນ 

 

ອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈ າ ສປປ ລາວ ກຽມພອ້ມສະໜບັສະໜນູລດັຖະບານ ເພື່ ອລງົເລກິບາງທາງເລອືກດາ້ນນະໂຍບາຍທີ່

ສະເໜ ີທີ່ ລດັຖະບານເລອືກປະຕບິດັ. 
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ຄດິໄລ່ຕົນ້ທ ນ ສ າລບັ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຕ່ລະທາງເລອືກນະໂຍບາຍ 

ຕາຕະລາງຂາ້ງລຸ່ມນີ ້ແມ່ນການຄດິໄລ່ຄາດຄະເນເບືອ້ງຕົນ້ ງບົປະມານທີ່ ຕອ້ງການ ສ າລບັ ແຕ່ລະນະໂຍບາຍທີ່ ສະເໜ.ີ ການຄດິໄລ່
ຕົນ້ທ ນ ແມ່ນນ າໃຊ ້ ວທິກີານຄດິໄລ່ທີ່ ໃຊໃ້ນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດວຽກງານປກົປອ້ງສງັຄມົ, ຂ ມູ້ນຈາກຜນົການສ າຫ ວດກ າລງັ
ແຮງງານແຫ່ງຊາດປ ີ2017, ແລະ ການວເິຄາະພາບລວມເສດຖະກດິຂອງສະຖາບນັການເງນິສາກນົ ຫ  ືIMF ໃນປ ີ2020. 

ຕວົເລກໃນຕາຕະລາງຂາ້ງລຸ່ມນີ ້ແມ່ນການຄາດຄະເນເບືອ້ງຕົນ້ ເພື່ ອໃຫລ້ດັຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ອງົການສະຫະປະຊາ
ຊາດ ໃຊເ້ປນັບ່ອນອງີ ໃນການປ ກສາຫາລເືພີ່ ມເຕມີ ກ່ຽວກບັ ບາດກາ້ວຕ ່ ໄປ. ສາມາດປບັປຸງ ແລະ ສາມາດຄດິໄລ່ເພີ່ ມເຕມີ.  

ທາງເລອືກດາ້ນນະໂຍບາຍ 
ອຸດໜນູ  

(ເງນິກບີ) 
 

ຈ ານວນຜູໄ້ດຮ້ບັ
ອຸດໜນູ 

ມູນນຄ່າອຸດ
ໜນູທງັໝດົ 
(ລາ້ນກບີ) 

ມູນຄ່າອຸດ
ໜນູທງັໝດົ
(ເປນັໂດລາ
ສະຫະລດັ) 

1. ໃຫອຸ້ດໜນູເບຍ້ລຽ້ງແມ່ຖພືາ ແລະ 
ເດກັນອ້ຍ ອາຍຸ 0-2 ປ,ີ ເລີມ້ຕົນ້ຈາກ
ເມອືງທຸກຍາກ ທີ່ ຄດັເລອືກ ຫ  ືເມອືງທີ່

ຖກືກະທບົໜກັໜ່ວງທີ່ ສຸດ 

 

50% ຂອງເສັນ້
ແບ່ງຄວາມທຸກ
ຍາກ: 161,000 
ກບີຕ ່ ເດອືນ 

ເມອືງນອງ       2,594 2,756  0.30  

ເມອືງໄຊບູລ ີ  5,449 5,790  0.64 

ເມອືງພະລານໄຊ  3,568 3,791  0.42  

2. ຂະຫຍາຍໂຄງການອາຫານກາງເວນັໃນ
ໂຮງຮຽນ ເພື່ ອໃຫເ້ດກັ ແລະ ຄວົເຮອືນ
ໄດຮ້ບັໂພຊະນາການທີ່ ພຽງພ  ແລະ 
ຂະຫຍາຍໂຄງການອອກໄປໃຫໄ້ດຫ້ າຍ
ເມອືງ 

800 ກບີ ຕ ່

ນກັຮຽນ ຕ ່ ມ ື ້
 15,000 1,095 0.12  

3. ໃຫອຸ້ດໜນູເບຍ້ລຽ້ງແຮງງານເຄື່ ອນຍາ້ຍ
ທີ່ ກບັຄນືປະເທດ, ໂດຍເຊື່ ອມໂຍງກບັ
ມາດຕະການການຍກົລະດບັສມີແືຮງ
ງານ ແລະ ການຊອກຫາວຽກເຮດັງານ
ທ າ. 

30% ຂອງຄ່າແຮງ
ງານຕ ່ າສຸດ: 
330,000 ກບີຕ ່
ເດອືນ 

 183,460 1,99,788 22.02  

4. ຂະຫຍາຍການໃຫອຸ້ດໜນູຫວ່າງງານ 
ສະມາຊກິຜູປ້ະກນັຕນົຂອງກອງທ ນ
ປະກນັສງັຄມົ ຜູທ້ີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ, 
ໂດຍການເພີ່ ມມູນຄ່າອຸດໜນູ, ໄລຍະ
ການໃຫອຸ້ດໜນູ ແລະ ພຈິາລະນາ
ລ ບລາ້ງກ ານດົເວລາລ ຖາ້ຮບັອຸດໜນູລງົ
ພາຍໃນ 30 ວນັ.  

50% ຂອງຄ່າແຮງ
ງານຕ ່ າສຸດ: 
550,000 ກບີຕ ່
ເດອືນ 

ຂະແໜງ ທ່ອງ
ທ່ຽວ 

2,094  3,800 0.42  

ອຸດສະຫະກ າ
ຕດັຫຍບິ 

5,954 9,824 1.08  
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5. ອຸດໜນູລາຍໄດ ້ສະມາຊກິຜູປ້ະກອບ
ທ ນສມົທບົເຂົາ້ກອງທ ນປະກນັສງັຄມົ 
ທີ່ ຢຸດເຊາົປະກອບທ ນ ແລະ ຜູບ້ ່ ແມ່ນ
ສະມາຊກິກອງທ ນປະກນັສງັຄມົ ໃນ
ຂະແໜງ ການທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກ
ວກິດິການເສດຖະກດິ  

30% ຂອງຄ່າແຮງ
ງານຕ ່ າສຸດ: 
330,000 ກບີຕ ່

ເດອືນ 

ຂະແໜງ ທ່ອງ
ທ່ຽວ 

22,906  24,945 2.75  

ອຸດສະຫະກ າ
ຕດັຫຍບິ 

64,046 69,746 7.69  

ຂ ສ້ງັເກດ: 

- ຕາຕະລາງສະເໜຄ່ີາໃຊຈ່້າຍເພີ່ ມເຕມີ - ເປນັມູນຄ່າໃຊຈ່້າຍທສູີງກ່າວການໃຊຈ່້າຍສ າລບັໂຄງການອາຫານກາງເວນັໃນໂຮງຮຽນທີ່ ຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັຢູ່ 

- ໃນການຄາດຄະເນຄ່າໃຊຈ່້າຍ, ການໃຫອຸ້ດໜນູແມ່ ແລະ ເດກັຈະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນ 3 ເມອືງທຸກຍາກຂອງແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ເນື່ ອງ
ຈາກເປນັເມອືງທີ່ ມອີດັຕາສ່ວນຜູທຸ້ກຍາກສູງ ລວມທງັແມ່ຍງິຖພືາ ແລະ ເດກັເກນອາຍຸລຸ່ມ 0-2 ປ.ີ  

- ການໃຫອຸ້ດໜນູລາຍໄດກ້ບັແຮງງານເຄື່ ອນຍາ້ຍທີ່ ກບັຄນືປະເທດ ເພື່ ອກວມເອາົທຸກຄນົທີ່ ຂ ນ້ທະບຽນພາຍໃຕບ້ດົບນັທ ກຊ່ວຍຈ າ
ລະຫວ່າງລດັຖະບານຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ປະເທດໄທ. 

- ອງີຕາມການປ ກສາຫາລເືບືອ້ງຕົນ້ກບັກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ, ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຕດັຫຍບິ ເປນັສອງ
ຂະແໜງການ ທີ່ ເຫນັວ່າຖກືກະທບົໜກັທີ່ ສຸດ. ນະໂຍບາຍທ ີ4 ແລະ 5 ທີ່ ສະເໜ ີຖກືອອກແບບເພື່ ອກວມເອາົແຮງງານທງັໝດົທີ່  ຫວ່າງ
ງານ ໃນ 2 ຂະແໜງການນີ ້(ນະໂຍບາຍທ ີ4 ແມ່ນກວມເອາົສະມາຊກິຜູປ້ະກນັຕນົຂອງກອງທ ນປະກນັສງັຄມົແຫ່ງຊາດ ແລະ ນະໂຍບາຍ
ທ ີ5 ແມ່ນກວມເອາົແຮງງານກຸ່ມອື່ ນໆ) 

- ທາງເລອືກດາ້ນນະໂຍບາຍ ການຂະຫຍາຍການອຸດໜນູຫວ່າງງານ ໃຫກ້ບັສະມາຊກິຜູປ້ະກນັຕນົຂອງກອງທ ນປະກນັສງັຄມົແຫ່ງຊາດ ໄດ ້
ຄດິໄລ່ ໂດຍອງີໃສ່ວທິກີານຄດິໄລ່ຮບີດ່ວນ ແລະ ອງີໃສ່ການວເິຄາະຄະນດິສາດປະກນັສງັຄມົ. ອງີຕາມການຄດິໄລ່ເບືອ້ງຕົນ້, ການແຜ່
ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ຈະສົ່ ງຜນົຕ ່ ກອງທ ນປະກນັສງັຄມົແຫ່ງຊາດໃນປ ີ2020 ເນື່ ອງຈາກການເພີ່ ມອຸດໜນູຫວ່າງງານ ທີ່

ຈ່າຍອອກໄປ ແລະ ການປະກອບທ ນສມົທບົທີ່ ຫ ຸດລງົ. ຄາດຄະເນ ລາຍຈ່າຍຂອງການຈ່າຍອຸດໜນູຫວ່າງງານ ໃຫກ້ບັສະມາຊກິຜູປ້ະກນັ
ຕນົຂອງກອງທ ນປະກນັສງັຄມົ ມປີະມານ 220 ຕືກ້ບັໃນປ ີ2020 ອງີຕາມຂ ມູ້ນພືນ້ຖານ ແລະ ປະມານ 300 ຕືກ້ບີ ຖາ້ຫາກສະພາບ
ການຍງັສບືຕ ່ . ການຫ ຸດລງົຂອງທ ນສມົທບົ ແລະ ລາຍໄດຈ້າກການລງົທ ນ ຄາດວ່າມປີະມານ 115 ຕືກ້ບີ (ຫ  ື 200 ຕືກ້ບີ ໃນກ ລະນີ ້

ເຫດການຍງັສບືຕ ່ ). 

- ເຊັ່ ນດຽວກນັ, ທາງເລອືກດາ້ນນະໂຍບາຍດາ້ນການປິ່ ນປວົສຸຂະພາບຕອ້ງໄດຄ້ດິໄລ່ເພີ່ ມເຕມີ ຊ ່ ງຍງັບ ່ ທນັໄດຄ້ດິໄລ່ໃນການວເິຄາະຄັງ້ນີ.້ 

 

ແຫ ່ ງທ ນສະໜບັສະໜນູທາງເລອືກດາ້ນນະໂຍບາຍທີ່ ສະເໜ:ີ ຖາ້ລດັຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພຈິາລະນາ ເລອືກຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ
ນະໂຍບາຍໃດໜ ່ ງທີ່ ສະເໜໃີນເອກກະສານສະບບັນີ ້ແລະ ຕອ້ງການລະດມົທ ນເພື່ ອສະໜບັສະໜນູການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, ອງົການ
ສະຫະປະຊາຊາດ ພອ້ມໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູ ອ ານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການປ ກສາຫາລ ືຮ່ວມກບັ ບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ 
ແລະ ປະເມນີເບິ່ ງຄວາມເປນັໄປໄດ ້ ໃນການລະດມົທ ນເພີ່ ມເຕມີສ າລດັວຽກງານປກົປອ້ງສງັຄມົ. ໜ ່ ງໃນທາງເລອືກນະໂຍບາຍທີ່

ສະເໜ ີ ແມ່ນການຈດັກອງປະຊຸມປ ກສາຫາລ ື ຮ່ວມກບັອງົການຜູໃ້ຫທ້ ນ ເພື່ ອພດັທະນາທາງເລອືກດາ້ນແຫ ່ ງທ ນແບບມສ່ີວນ
ຮ່ວມ. 
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ທມີງານຂອງອງົການສະຫະປະຊາຊາດພອ້ມໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫ ອືດາ້ນວຊິາການເພື່ ອພດັທະນາກນົໄກກອງທ ນສະຫວດັດກີານສງັຄມົ
ທີ່ ກ ານດົໄວໃ້ນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດວຽກງານປກົປອ້ງສງັຄມົ ແລະ ໂຄງການຮ່ວມມຂືອງອງົການສະຫະປະຊາດວຽກງານປກົປອ້ງ
ສງັຄມົ. ສຸດທາ້ຍນີ,້ ໃນການປ ກສາຫາລໃືດໆທເີກດີຂ ນ້ ໃນອະນາຄດົ ແລະ ກ່ຽວພນັກບັການສະໜບັສະໜນູດາ້ນງບົປະມານ, ທ ນ
ພດັທະນາ ແລະ ທ ນກູຢ້ມືພາຍໃຕນ້ະໂຍບາຍພເິສດ ສະເໜໃີຫປ້ ກສາຫາລ ື ກ່ຽວກບັ ການຈດັສນັງບົປະມານເພີ່ ມເຕມີ ເຂົາ້ໃນ
ລະບບົການປກົປອ້ງສງັຄມົ.  
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ຂ ມ້ນູສ າຄນັ 

- ສປປ ລາວ ກ າລງັຢູ່ໃນໄລຍະການສາ້ງ ແລະ ພດັທະນາລະບບົປກົປອ້ງສງັຄມົແຫ່ງຊາດ, ດັ່ ງນັນ້ ເວລາອອກແບບ ແລະ ຈດັ
ຕັງ້ປະຕບິດັມາດຕະການຕ່າງໆ ໃນການຮບັມກືບັຜນົກະທບົຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ຕອ້ງຖເືອາົ
ການພດັທະນາລະບບົແຫ່ງຊາດ ເປນັໃຈກາງ ເພື່ ອສາມາດຮບັມກືບັວກິດິການສຸກເສນີໃນອະນາຄດົ. ການພດັທະນາໃຫ ້
ເປນັລະບບົແຫ່ງຊາດ ເປນັການສາ້ງພືນ້ຖານສ າຄນັ ໃນການພດັທະນາຄວາມສາມາດຂອງສະຖາບນັ ເພື່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, 
ເປນັຕົນ້ ການຈດັສນັງບົປະມານພາຍໃນເຂົາ້ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, ການອອກແບບ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ
ປກົປອ້ງສງັຄມົ ຕາມວໃິສທດັແຫ່ງຊາດ ແລະ ເປົາ້ໝາຍຕ່າງໆ ທີ່ ກ ານດົໄວໃ້ນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດວຽກງານປກົປອ້ງ
ສງັຄມົຮອດປ ີ2025. ມາດຕະການຮບັມ ືກບັວກິດິການສຸກເສນີຕອ້ງສາມາດຊ ມຊບັໄດງ່້າຍ ແລະ ສາມາດຂະຫຍາຍເປນັ
ລະບບົແຫ່ງຊາດໄດ ້ພາຍຫ ງັວກິດິການສິນ້ສຸດ. 

- ວກິດິການດາ້ນສຸຂະພາບ ແລະ ເສດຖະກດິທີ່ ບ ່ ຄາດຄດິເກດີຂ ນ້ ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ລີະບບົປກົປອ້ງສງັຄມົທີ່ ສາມາດຮບັມກືບັ
ວກິດິການໄດຮ້ບີດ່ວນ, ສາມາດພດັທະນາເພີ່ ມເຕມີ ແລະ ມກີານປະສານງານທີ່ ດ.ີ ຈ າເປນັຕອ້ງປກົປອ້ງຄວົເຮອືນຈາກການ
ສູນເສຍລາຍໄດຍ້ອ້ນການຫວ່າງງານ ແລະ ການເຮດັວຽກບ ່ ໄດຮ້ບັຄ່າຕອບແທນຄຸມ້ຄ່າ ເນື່ ອງຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງ
ໄວຣດັ ແລະ ເພື່ ອຈ າກດັບ ່ ໃຫມ້ກີານແຜ່ລະບາດ. ການກຽມຄວາມພອ້ມດາ້ນການປກົປອ້ງສງັຄມົ ແລະ ລະບບົປິ່ ນປວົ
ສຸຂະພາບ ຍິ່ ງມຄີວາມສ າຄນັ ຖາ້ຫາກມກີານລະບາດຮອບໃໝ່ເກດີຂ ນ້. 

- ເນັນ້ໜກັຊ່ວຍເຫ ອືຜູທ້ີ່ ຖກືກະທບົໜກັໜ່ວງທີ່ ສຸດ ໃຫເ້ປນັບູລມິາສດິ. ປະຊາກອນຈ ານວນຫ າຍຍງັບ ່ ມປີະກນັສງັຄມົ ຫ  ື
ອຸດໜນູສະຫວດັດກີານສງັຄມົ ເຮດັໃຫມ້ຄີວາມສ່ຽງສູງ ໃນກ ລະນບີ ່ ລາຍໄດ.້ 

- ມາດຕະການຕ່າງໆທີ່ ສະເໜຈີະເປນັປະໂຫຍດໃຫກ້ບັປະຊາຊນົຈ ານວນຫ າຍ. ການເພີ່ ມຈ ານວນ ຫ  ືຂະຫຍາຍການໃຫອຸ້ດ
ໜນູຈະເປນັການອດັສດີເງນິ ເພື່ ອກະຕຸນ້ເສດຖະກດິ ແລະ ຖາ້ຫາກຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຄຽງຄູ່ກບັມາດຕະການອື່ ນໆ ກ ່ ມ ີ
ທ່າແຮງໃນການສາ້ງຜນົໄດຮ້ບັຫ າຍດາ້ນຍິ່ ງຂ ນ້ ໃນຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ, ເຮດັໃຫສ້ງັຄມົໄດຮ້ບັປະໂຫຍດໂດຍລວມ. 

- ເວລາເປນັສິ່ ງສ າຄນັ. ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມາດຕະການປກົປອ້ງສງັຄມົອນັຮບີດ່ວນ ຈະເຮດັໃຫ ້ ສປປ ລາວ ຈ າກດັຜນົ
ກະທບົຂອງວກິດິການນີ ້ຕ ່ ເສດຖະກດິຂອງປະເທດ. ຫ າຍປະເທດໃນໂລກກ ່ ສບືຕ ່ ເພີ່ ມມາດຕະການປກົປອ້ງລາຍໄດ ້ເພື່ ອ
ສະໜບັສະໜນູປະຊາຊນົ ເພາະການແຜ່ລະຍາດຂອງໄວຣດັຍງັສບືຕ ່ . 

- ເພື່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມາດຕະການຮບັມສຸືກເສນີອນັຮບີດ່ວນ ຈ າເປນັຕອ້ງ ອງີໃສ່ໂຄງສາ້ງ, ໂຄງການ ແລະ ກນົໄກທີ່ ຈດັຕັງ້
ຜະຕບິດັໃນປະຈບຸນັໃຫຫ້ າຍເທົ່ າທີ່ ເປນັໄປໄດ.້ ການຂະຫຍາຍການປກົຄຸມຕອ້ງປະຕບິດັຄຽງຄູ່ກບັການຈດັສນັງບົປະ ມານ
ເພີ່ ມເຕມີ ແລະ ປະຕບິດັມາດຕະການເພີ່ ມເຕມີ ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫຄ້ວາມອາດສາມາດດາ້ນສະຖາບນັ ແລະ ການບ ລຫິານ
ໃນການໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫ ອື. 
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ເອກກະສານຊອ້ນທາ້ຍ: ມາດຕະການປກົປອ້ງສງັຄມົທີ່ ບນັດາປະເທດໃນພາກພືນ້ອາຊ-ີປາຊຟີກິ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ41 

ລະບບົອຸດໜນູສະຫວດັດກີານສງັຄມົ 

 ປະເທດອນີເດຍ ໄດປ້ະກາດໃຫອຸ້ດໜນູເບຍ້ລຽ້ງຕ່າງໆ ກບັປະຊາຊນົຜູບ້ອບບາງໃນຮູບແບບຂອງການຈ່າຍອຸດໜນູ
ຈ ານວນ 500 ລູປ ີຕ ່ ເດອືນເປນັໄລຍະເວລາ 3 ເດອືນໃຫກ້ບັສະມາຊກິລະບບົສະໜນູສະໜນູການເງນິ ຈ ານວນ 204 
ລາ້ນຄນົ; ຈ່າຍອຸດໜນູບ ານານ 1.000 ລູປີ ໃຫຜູ້ສູ້ງອາຍຸ, ແມ່ລຽ້ງດ່ຽວ ແລະ ຜູພ້ກິານ ຈ ານວນ 30 ລາ້ນຄນົ; ໂຄງການ
ສາ້ງລາຍໄດໂ້ດຍວຽກສາທາລະນະ ຈ ານວນ 20 ລູປ ີຕ ່ ວນັ ໃຫກ້ບັ 136.2 ຄອບຄວົ, ນອກຈາກນີ ້ຍງັມມີາດຕະການ
ຊ່ວຍເຫ ອືອື່ ນໆອກີ42 

 ປະເທດໄທ ປະກາດໃຫອຸ້ດໜນູແຮງງານນອກລະບບົທີ່ ມສີດິຮບັອຸດໜນູ (ເຊັ່ ນ: ແຮງງານຮບັຈາ້ງຊົ່ ວຄາວ, ແຮງງານ
ສນັຍາຈາ້ງ, ແລະ ແຮງງານເຮດັວຽກອດິສະລະ) ໃນໄລຍະເດອືນເມສາ ເຖງິເດອືນມຖຸິນາ ເປນັຈ ານວນເງນິ 500 ບາດຕ ່

ເດອືນ. ມແີຮງງານຜູໄ້ດຮ້ບັອຸດໜນູນີ ້ຈ ານວນ 3 ລາ້ນຄນົ ລວມມູນຄ່າທງັໝດົ 45 ລາ້ນບາດ43. 

 ປະເທດມາເລເຊຍ ປະກາດຂະຫຍາຍອຸດໜນູລາຍໄດໃ້ຫຄ້ວົເຮອືນທີ່ ບອບບາງ ໂດຍຈ່າຍຜ່ານລະບບົອເີລກັໂທຣນກິ44. 

 ເຂດພເິສດປກົຄອງຕນົເອງຮງົກງົ ສປ ຈນີ ໃຫຊຸ້ດອຸດໜນູສະຫວດັດກີານ ປະກອບດວ້ຍອຸດໜນູລາຍໄດ ້ 1 ເດອືນເພີ່ ມ
ເຕມີຂອງອຸດໜນູເບຍ້ຜູສູ້ງອາຍຸ, ອຸດໜນູທີ່ ຢູ່ອາໃສ, ອຸດໜນູເສຍອງົຄະ ຊ ່ ງເປນັລະບບົທີ່ ບ ່ ຕອ້ງຜ່ານການທດົສອບ. ຈ າ
ນວນເງນິອຸດໜນູຜູສູ້ງອາຍຸ ຈ່າຍຕ ່ ເດອືນແມ່ນປະມານ HK$1,385 (US$ 178.57).45

 

 ປະເທດສງິກະໂປ ໃຫອຸ້ດໜນູລາຍໄດພ້ືນ້ຖານເທື່ ອດຽວ ໃນລະບບົການອຸດໜນູເພື່ ອສະໜບັສະໜນູ ແລະ ປິ່ ນປວົຈ າ
ນວນ SG$1.6 ຕື,້ ປະຊາຊນົສງິກະໂປທຸກຄນົ ທີ່ ມອີາຍຸ 21 ປຂີ ນ້ໄປຈະໄດຮ້ບັອຸດໜນູລາຍໄດຈ່້າຍຄັງ້ດຽວຈ ານວນ 

SG$300 (US$205.38), SG$200 (US$136.9) ຫ  ື SG$100 (US$61.5), ຂ ນ້ກບັລາຍຮບັຂອງແຕ່ລະຄນົ. ນອກຈາກນີ ້
ລດັຖະບານຍງັຈ່າຍອຸດໜນູໃຫກ້ບັຄອບຄວົທີ່ ມເີດກັນອ້ຍ ແລະ ພ ່ ແມ່ຜູສູ້ງອາຍຸ ແລະ ໃຫບ້ດັເງນິສດົກບັຄວົເຮອືນມີ່ ມ ີ
ລາຍໄດຕ້ ່ າເພື່ ອໃຊຈ່້າຍໃນຕະຫ າດ ຈ ານວນ SG$100 (US$61.5)46. 

ລະບບົອຸດໜນູປະກນັສງັຄມົ 

 ປະເທດຍີ່ ປຸ່ນ ຂະຫຍາຍການຈ່າຍອຸດໜນູປ່ວຍການໃຫກ້ບັຜູທ້ີ່ ຕອ້ງໄດກ້ກັຕວົປ່ຽວ ຫ  ື ຜູທ້ີ່ ໄດຮ້ບັການຢັງ້ຢນືວ່າເປນັຜູ ້
ຕດິເຊືອ້ ແລະ ໄດຍ້ກົເວັນ້ການສະແດງໃບຢັງ້ຢນືການກວດພບົເຊືອ້47. 

                                                             
41 Most of the measures listed here apply to citizens and in some cases, foreigners with a work permit. This leaves the majority of migrant 

workers outside the scope of social protection coverage. 
42 www-narendramodi-in.cdn.ampproject.org/c/s/www.narendramodi.in/amp/finance-minister-announces-rs-1-70-lakh-crore-relief-package-

under-pradhan-mantri-garib-kalyan-yojana-for-the-poor-to-help-them-fight-the-battle-against-corona-virus.  
43 ILO. 2020. ‘Social Protection Responses to the COVID-19 Crisis: Country Responses in Asia and the Pacific’. Bangkok and Geneva: 

www.ilo.org/asia/publications/issue-briefs/WCMS_739587/lang--en/index.htm.  
44 ILO. 2020. ‘Social Protection Responses to the COVID-19 Crisis: Country Responses in Asia and the Pacific’. Bangkok and Geneva: 

www.ilo.org/asia/publications/issue-briefs/WCMS_739587/lang--en/index.htm.  
45 Gentilini, Ugo, Mohamed Almenfi, and Ian Orton. 2020. ‘Social Protection and Jobs Responses to COVID-19: A Real-Time Review of Country 

Measures (Updated 27 March)’. www.ugogentilini.net/wp-content/uploads/2020/03/Social-protection-responses-to-COVID19_March27.pdf.  
46 Channels News Asia. ‘Budget 2020: S$4 Billion Support Package for Workers, Firms amid COVID-19 Outbreak’. 

www.channelnewsasia.com/news/singapore/budget-2020-s-4-billion-support-package-for-workers-firms-amid-

12446082?cid=h3_referral_inarticlelinks_24082018_cna.  
47 ISSA. 2020. ‘COVID-19 Crisis: A Renewed Attention to Sickness Benefits’, 2020. https://ww1.issa.int/news/covid-19-crisis-renewed-attention-

sickness-benefits.  

https://www-narendramodi-in.cdn.ampproject.org/c/s/www.narendramodi.in/amp/finance-minister-announces-rs-1-70-lakh-crore-relief-package-under-pradhan-mantri-garib-kalyan-yojana-for-the-poor-to-help-them-fight-the-battle-against-corona-virus
https://www-narendramodi-in.cdn.ampproject.org/c/s/www.narendramodi.in/amp/finance-minister-announces-rs-1-70-lakh-crore-relief-package-under-pradhan-mantri-garib-kalyan-yojana-for-the-poor-to-help-them-fight-the-battle-against-corona-virus
http://www.ilo.org/asia/publications/issue-briefs/WCMS_739587/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/asia/publications/issue-briefs/WCMS_739587/lang--en/index.htm
http://www.ugogentilini.net/wp-content/uploads/2020/03/Social-protection-responses-to-COVID19_March27.pdf
http://www.channelnewsasia.com/news/singapore/budget-2020-s-4-billion-support-package-for-workers-firms-amid-12446082?cid=h3_referral_inarticlelinks_24082018_cna
http://www.channelnewsasia.com/news/singapore/budget-2020-s-4-billion-support-package-for-workers-firms-amid-12446082?cid=h3_referral_inarticlelinks_24082018_cna
https://ww1.issa.int/news/covid-19-crisis-renewed-attention-sickness-benefits
https://ww1.issa.int/news/covid-19-crisis-renewed-attention-sickness-benefits


 
 

 35 

 ກະຊວງແຮງງານຂອງປະເທດສງິກະໂປ ຈ່າຍອຸດໜນູເປນັເງນິ SGD 100 ໃຫກ້ບັທຸລະກດິ ແລະ ແຮງງານອດິສະລະທີ່ ຖກື
ກະທບົຈາກການພກັວຽກ ແລະ ຕອ້ງໄດຢູ່້ບາ້ນເນື່ ອງການການແຜ່ລະບາດພະຍາດ COVID-1948. 

 ປະເທດ ສ ເກາົຫລ ີ ໄດອ້ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫປ້ະຊາຊນົ ເຂົາ້ເຖງິລະບບົການຈ່າຍອຸດໜນູລາຍໄດ ້ ແລະ ເພີ່ ມການ
ຈ່າຍທດົແທນລາຍໄດສ້ າລບັບ ລສິດັ ຖາ້ຫາກບ ລສິດັຍງັຮກັສາພະນກັງານໄວ ້ໃນໄລຍະພກັວຽກແຕ່ໄດຮ້ບັເງນິເດນືເປນັຈ າ
ນວນເງນິ 50 ຫາ 66 ເປເີຊນັຂອງລາຍໄດສ້ າລບັບ ລສິດັໃຫຍ່ ແລະ ຈ ານວນ 66 ຫາ 75 ເປເີຊນັ ສ າລບັວສິາຫະກດິຂະ
ໜາດນອ້ຍ ແລະ ກາງ49. 

 ຫອ້ງການປະກນັສງັຄມົຂອງປະເທດໄທ ຈະໃຫອຸ້ດໜນູລາຍໄດສ້ າລບັປະຊາຊນົຜູທ້ີ່ ຕອ້ງໄດພ້ກັວຽກບ ່ ໄດຮ້ບັເງນິເດອືນ
ໃນໄລຍະບ ລສິດັປດິກດິຈະການຊົ່ ວຄາວເພື່ ອປະຕບິດັຕາມຄ າສັ່ ງແນະນ າຂອງລດັຖະບານໃນການປອ້ງກນັການແຜ່
ລະບາດຂອງໄວຣດັ.  

 ສ າລບັປ ີ2020 ແລະ 2021, ຫອ້ງການປະກນັສງັຄມົຂອງປະເທດໄທ ອອກນຕິກິ າເພີ່ ມອຸດໜນູຫວ່າງງານ ແລະ ໄລຍະ
ຫວ່າງງານຮອດ 50 ເປີເຊນັ ສ າລບັ 180 ວນັ ແລະ 70 ເປເີຊນັ ສ າລບັ 200 ວນັ ໃນກ ລະນຖີກືອອກຈາກວຽກ. ການ
ຢຸດວຽກເນື່ ອງຈາກການໂຈະວຽກ ໂດຍສະໝກັໃຈ ຫ  ືສິນ້ສຸດສນັຍາ, ອຸດໜນູຈະເພີ່ ມຂ ນ້ຈາກ 30 ເປເີຊນັ ຫາ 45 ເປີເຊນັ 
ພາຍໃນກ ານດົ 90 ວນັ. 

ລະບບົປະກນັສຸຂະພາບ 

 ປະເທດໄທ ຂະຫຍາຍການປກົປອ້ງການ ໃຊຈ່້າຍເພື່ ອການປິ່ ນປວົສຸຂະພາບໃຫກ້ບັປະຊາຊນົ ແລະ ແຮງງານຕ່າງປະເທດທີ່

ມໃີບອະນຸຍາດເຮດັວຽກ ໂດຍໃຫຜູ້ຕ້ດິເຊືອ້ໄວຣດັສາມາດເຂົາ້ເຖງິການປິ່ ນປວົສຸກເສນີສ າລບັທຸກຄນົ. ໃນການຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັມາດຕະການດັ່ ງກ່າວ ຜູຕ້ດິເຊືອ້ COVID-19 ສາມາດໄດຮ້ບັການປິ່ ນປວົບ ່ ເສຍຄ່າ ໃນໂຮງໝ ລດັ ແລະ ເອກກະ
ຊນົທີ່ ຢູ່ໃກຄ້ຽງ50. 

 ໃນປະເທດສງິກະໂປ, ຖາ້ຜູຕ້ດິເຊືອ້ໄວຣດັເຂົາ້ປິ່ ນປວົໃນໂຮງໝ ລດັ ແລະ ໂຮງໝ ເອກກະຊນົ, ລດັຖະບານຮບັຜດິຊອບຄ່າ
ໃຊຈ່້າຍທງັໝດົ ເພື່ ອໃຫຜູ້ທ້ີ່ ສງົໃສຕດິເຊືອ້ ສາມາດໄດຮ້ບັການປິ່ ນປວົ51. 

 ໃນປະເທດອດົສຕາລ,ີ ສປ ຈນີ, ຍີ່ ປຸ່ນ, ສ ເກາົຫລ,ີ ມາເລເຊຍ, ນວິຊແີລນ, ຟລີບິປນິ, ສງິກະໂປ ແລະ ປະເທດໄທ ໄດຈ້ດັ
ສນັງບົປະມານພາຍໃນເພີ່ ມເຕມີເຂົາ້ໃນລະບບົສາທາລະນະສຸກໂດຍຜ່ານມາດຕະການປອ້ງການພະຍາດ COVID-1952. 

 ປະກນັສຸຂະພາບຂອງປະເທດຟລີບິປນິ ອະນຸມດັງບົປະມານລ່ວງໜາ້ຈ ານວນ 30 ຕືເ້ປໂຊ ໃຫກ້ບັໂຮງໝ ທີ່ ໄດຮ້ບັ
ອະນຸຍາດປິ່ ນປວົຜູຕ້ດິເຊືອ້ໄວຣດັ ເປນັລະບບົທີ່ ນ າໃຊກ້ນົໄກ ການຈ່າຍແທນຄນື ໃນລະຫວ່າງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເພື່ ອ

                                                             
48 www.mom.gov.sg/covid-19/loasp.  
49 OECD. 2020. ‘Supporting People and Companies to Deal with the Covid-19 Virus: Options for an Immediate Employment and Social-Policy 

Response’. https://oecd.dam-broadcast.com/pm_7379_119_119686-962r78x4do.pdf.  
50 The Thaiger. 2020. ‘New Covid-19 Specialist Hospital to Open as Thai Government Steps up Response’. 

https://thethaiger.com/coronavirus/new-covid-19-specialist-hospital-to-open-as-thai-government-steps-up-response.  
51 Min, Ang Hwee. 2020. ‘COVID-19 Outbreak: What You Need to Know about the Public Health Preparedness Clinics’, 2020. 

www.channelnewsasia.com/news/singapore/covid-19-phpc-public-health-clinic-need-to-know-subsidies-where-12441664.  
52 ILO. 2020. ‘Social Protection Responses to the COVID-19 Crisis: Country Responses in Asia and the Pacific’. Bangkok and Geneva: 

www.ilo.org/asia/publications/issue-briefs/WCMS_739587/lang--en/index.htm. 
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https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/covid-19-phpc-public-health-clinic-need-to-know-subsidies-where-12441664
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ໃຫໂ້ຮງໝ ມງີບົປະມານ ໃນການຮບັມທືີ່ ດຕີ ່ ກບັຄວາມຕອ້ງການເພີ່ ມຂ ນ້. ໃນວນັທ ີ 19 ກຸມພາ 2020, ຊຸດປິນ້ປວົ
ສຸຂະພາບທີ່ ປະກອບດວ້ຍການກວດຫາເຊືອ້ໄວຣດັ, ການສົ່ ງຕ ່  ແລະ ການແຍກປ່ຽວ53. 

 

                                                             
53 PhilHealth. 2020. ‘OFFICIAL STATEMENT COVERAGE ON TEST FOR COVID-19’. Manila: PhilHealth. 

https://www.philhealth.gov.ph/news/2020/covid19_stmnt.php.  
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