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ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ຢູ່ຊົນນະບົດ
ສົມທົບ
ການຟື້ນຟ SMEs ແລະການຈັດຫາງານ
ທ່ານ ຈິດ ທະວີໄສ / Mr. Chith Thavisay
ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ/Poverty Reduction Fund, MAF

ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ

• ຄວາມທຸກຍາກ ແມູ່ນຄວາມຂາດເຂີນວັດຖຸປດ
ັ ໃຈ ແລະເງອ
ື່ ນໄຂ (ເດັດຖານ)
• ຄວາມດ້ອຍກວ່າຄ່າສະເລູ່ຍຂອງສັງຄົມອ້ອມຂ້າງ (ທຽບຖານ) ຄວາມແຕກໂຕນ
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ຕານານຄວາມເຊອ
ື່ : ທຸກແລະອຶດຫິວແມູ່ນບາບກາ
➢ຄວາມທຸກຍາກແລະໄພອຶດ
ຶ ຫິວມີມາຕັື້ງແຕູ່ໃດໆ
ບື່ໄດ້ຮບ
ັ ການແກ້ໄຂໃຫ້ຕົກໄປຈັກເທອ
ື່ .
➢ຖເປັນເລອ
ື່ ງທາມະດາຂອງສັງຄົມມະນຸດ;
➢ບື່ມີໃຜຕັື້ງໜ້າແກ້ໄຂ
➢ແມູ່ນ

ບາບກາ

➢ປາກົດການທາມະຊາດ ທີື່ ລຶບລ້າງໃຫ້ໝດ
ົ ບໄື່ ດ້

ປັດໃຈເຮັດໃຫ້ຄວາມເຊອ
ື່ ຄວບງາ
➢ວິທະຍາສາດ ອ່ອນນ້ອຍ
ຂຶື້ນກັບທາມະຊາດ ການຜະລິດຕື່າ
ພະຍາດ ໄພທາມະຊາດ
➢ ສົງຄາມ-ຄວາມຂັດແຍູ່ງທາງສັງຄົມ
➢ປະເທດສັງຄົມນິຍມ
ົ ແລະກ້າວໜ້າ
ມີຈານວນໜ້ອຍ ຜົນງານບທ
ື່ ນ
ັ ຫຼາຍ
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ວິທະຍາສາດກ້າວໜ້າຂຶນ
ື້ ຄົນຍັງທຸກ
ສະຕະວັດ 17 - 20
ວິທະຍາສາດຂະຫຍາຍແດູ່
ຄົນມີຢູ່ມກ
ີ ນ
ິ ຫລາຍຂຶື້ນ

ແຕູ່ ຄົນສ່ວນຫຼາຍຍັງທຸກຍາກອຶດຫິວ

ມະນຸດສ້າງຄວາມທຸກຂຶນ
ື້ ເອງ
➢ໃຊ້ມນ
ັ ສະໝອງ ສ້າງເຄອ
ື່ ງມກົດຂີເື່ ຂູ່ນຂ້າກັນເອງ
➢ວິທະຍາສາດຖກສວຍໃຊ້
-ຂດຮີດຊາວຜອ
້ ອກແຮງງານ
ເກີດຂະບວນການ 1-ພຶດສະພາ 8-ມີນາ

-ລ່າເມອງຂຶນ
ື້
ຂະບວນການປົດປູ່ອຍຊາດ
-ສົງຄາມ ຕົວເລັງື່ ໃຫ້ທກ
ຸ ຍາກ
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ມະນຸດສ້າງຄວາມທຸກຂຶນ
ື້ ເອງ: ຈາແນກ-ຄວາມເຊອ
ື່

➢ຈາແນກແບູ່ງແຍກກັນເອງ
ທາມະຊາດສ້າງໃຫ້ເປັນວົງຈອນ
ເປັນຄູ່ (ຍິງ-ຊາຍ)
ມີຫຼາກຫຼາຍ
ມະນຸດຈາແນກກັນ ຜິວພັນ ເພດ ໄວ ວັນນະ

➢ຄວາມເຊອ
ື່ ທີຫ
ື່ າຼື້ ຫຼງັ

ຄວາມທຸກຍາກ
ແມູ່ນ

ປາກົດການສັງຄົມ
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ທັດສະນະໄດ້ປຽູ່ ນໄປຍ້ອນ:
➢ວິທະຍາສາດກ້າວໜ້າມະນຸດກາຊາຕາກາຕົນເອງ

➢ຜົນສາເລັດຂອງສັງຄົມນິຍມ
ົ +ປະເທດກ້າວໜ້າ
➢ຫຼາຍຂະບວນການຕສ
ື່ ກ
້ ດ
ົ ດັນ
➢ໄພອັນຕະລາຍສະສົມ
ຄວາມທຸກຍາກ

ຂອງ

ຄວາມທຸກຍາກແລະຄວາມອຶດຫິວ
ວິກິດເສດຖະກິດ1929 ແລະ ສົງຄາມໂລກ ສ້າງໃຫ້ມີ ໄພອຶດຫິວ
ກາຍເປັນໄພນາບຂໂູ່ ດຍກົງແລະອັນ
ັ ຕະລາຍທີສ
ື່ ດ
ຸ ຕບ
ື່ ນ
ັ ດາປະຊາຊາດ,
ສປຊ ສ້າງ ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ FAO
ຂຶື້ນໃນ 16 ຕຸລາ ປີ 1945 (44 ປະເທດ).
ໃຫ້ຈດ
ັ ພິທສ
ີ ະເຫຼມ
ີ ສະຫຼອງນັບແຕູ່ປີ 1980 ເປັນຕົນ
ື້ ມາ.
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ສະຫວັດດີພາບຍັງ ບື່ດີຂນ
ຶື້ ພເທົື່າໃດ
1980
➢

1,2 ຕື້ ທຸກຍາກ 1 ໂດລາ

➢

2,7 ຕື້ ທຸກຍາກ 2 ໂດລາ

➢

ຕາຍຫິວມລ
ື້ ະ 25.000 (4

ວິນາທີ/1ຄົນ

)

ຄວາມທຸກຍາກແມູ່ນສິື່ງທີສາມາດລຶ
ື່
ບລ້າງໃຫ້ໝດ
ົ ໄປໄດ້

ສະແດງພະລັງແຫູ່ງຄວາມສາມັກຄີເປັນປຶກແຜູ່ນ ກັບ
ທຸກຄົນທີລ
ື່ ກ
ຸ ຂຶນ
ື້ ຕສ
ື່ ໃ້ ນທົວ
ື່ ໂລກ
ເພື່ອລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ
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ສະມັດຊາໃຫຍ່,

ມະຕິ/47/196
(ບົດແປບເື່ ປັນທາງການ)
ກອງປະຊຸມສາມັນ ຄັື້ງທີ 93
ວັນທີ 22 ທັນວາ 1992
ການລະນຶກວັນສາກົນເພອ
ື່ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ

ໂດຍເຫັນວ່າການລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກແລະລາບາກຢູ່ທຸກປະເທດ,ໂດຍສະເພາະ ຢູ່ບັນດາປະເທດພວມພັດທະນາ, ໄດ້ກາຍເປັນໜຶື່ງໃນບັນດາບລິມະສິດ ຂອງການພັດທະນາ ໃນ
ຊຸມປີ 1990, ແລະເຫັນວ່າການສົື່ງເສີມການລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ແລະຄວາມອຶດຫິວ ແມູ່ນຕ້ອງໄດ້ມີຮັບການເຊື່ອມຊຶມຈາກມະຫາຊົນອັນກວ້າງຂວາງ,
ໂດຍຮັບຮ້ສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ທີື່ວ່າໃນຊຸມປີຜ່ານມານີື້, ຢູ່ຫຼາຍປະເທດອົງການຈັດຕັື້ງສັງຄົມຈ ານວນໜຶື່ງ ໄດ້ຈັດຕັື້ງການລະນຶກ ວັນທີ 17 ຕຸລາ ໃນຖານະທີື່ເປັນ ວັນ
ສາກົນເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ,ໂດຍອີງໃສູ່ຂື້ລິເລີື່ມຂອງອົງການຈັດຕັື້ງສັງຄົມຈຶື່ງໄດ້
1. ຕົກລົງ ປະກາດໃຫ້ ວັນທີ 17 ຕຸລາ ເປັນວັນສາກົນ ເພື່ອລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ແລະໃຫ້ຈັດການລະນຶກເລີື່ມຕັື້ງແຕູ່ປີ 1993 ເປັນຕົື້ນໄປ.
2. ກິດຈະກາຕ່າງໆທີື່ຈັດຂຶື້ນໃນວັນດັື່ງກ່າວ ແມູ່ນໃຫ້ຮັກສາມນເຊື້ອກິດຈະກາ ທີື່ອົງການຈັດຕັື້ງສັງຄົມຈານວນໜຶື່ງ ໄດ້ເຮັດມາແລ້ວໃນວັນທີ 17 ຕຸລາ ຂອງແຕູ່ລະປີ.
3. ເຊີນຊວນບັນດາລັດໃຫ້ຈັດ ແລະ ສົື່ງເສີມການຈັດໃຫ້ມີກິດຈະກາ ທີື່ເປັນຮບປະທາ ໃນການລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຄວາມອຶດຫິວ ທີື່ເໝາະສົມກັບສະພາບຄວາມເປັນ
ຈິງຂອງປະເທດ ໃນວັນດັື່ງກ່າວ.
4. ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເລຂາທິການໃຫຍ່ ໃຫ້ຄາແນະນາ ກ່ຽວກັບ ວິທີການແລະ ວິທີທາງ ທີື່ກອງເລຂາສະຫະປະຊາຊາດ ສາມາດເຮັດໄດ້ ອີງຕາມຊັບພະຍາກອນທີື່ມີຢູ່ ແລະ ບື່ໃຫ້
ເປັນການລົບກວນ ກິດຈະກາ ທີື່ດາເນີນຢູ່ແລ້ວ, ເພື່ອ ຊ່ວຍບັນດາລັດ ໃນການຈັດຕັື້ງ ກິດຈະກ າຂອງຊາດ ຂຶື້ນລະນຶກ ວັນສາກົນ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ.
5. ຮຽກຮ້ອງບັນດາອົງການຈັດຕັື້ງລະຫວ່າງລັດຖະບານ ແລະ ບື່ສັງກັດລັດຖະບານ ຈົື່ງໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼອລັດຕ່າງໆຕາມທີື່ໄດ້ຮ້ອງຂມາ ກ່ຽວກັບການຈັດກິດຈະກາ ລະນຶກ
ວັນສາກົນ ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ, ເອົາໃຈໃສູ່ບັນຫາສະເພາະຂອງຜ້ອຶດຫິວ.
6. ສະເໜີ ໃຫ້ເລຂາທິການໃຫຍ່ ມີມາດຕາການອັນຈາເປັນ ອີງຕາມຊັບພະຍາກອນທີື່ມີຢູ່ ເພື່ອຮັບປະກັນຜົນສາເລັດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ໃນການລະນຶກວັນສາກົນເພື່ອ
ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ
7. ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ເລຂາທິການໃຫຍ່ແຈ້ງໃຫ້ ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ວາລະ ທີ 15 ຊາບກ່ຽວກັບການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດມະຕິ ສະບັບນີື້.

ສັບປະດາແຫູ່ງຊາດ ເພື່ອລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ
ກອງປະຊຸມວຽກງານລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກທົວ
ື່
ປະເທດ ຄັື້ງທີ I 17-19/3/2003
ທ່ານນາຍົກ ບຸນຍັງ ວລະຈິດ
ຮັບຮອງ 17-24 ຕຸລາ ເປັນວັນສາກົນ ແລະ ສັບປະດາ
ແຫູ່ງຊາດ ເພື່ອລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ.
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ເປົື້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດຂອງການ
ພັດທະນາ

ເປົື້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍນຍົງ
(2016-2030)

ລຶບລ້າງທຸກຍາກ: ພາລະກາປະຫວັດສາດ ຂອງຄົນລຸນ
້ ນີື້

1. ຢນຢັນວ່າ ຄວາມທຸກຍາກ ປາກົດການສັງຄົມ ແມູ່ນເລອ
ື່ ງລຶບລ້າງໄດ້
2. ມະນຸດ ມີຄວາມສາມາດເຫຼອເຟອຈະລຶບລ້າງມັນໄດ້
3. ຮອດເວລາທີຕ
ື່ ້ອງລຶບລ້າງໃຫ້ໝດ
ົ ແລ້ວ

4. ຜທ
້ ຸກຍາກບແ
ື່ ມູ່ນຕົວບັນຫາ ແມູ່ນທາງອອກ ມີກຽດ ສັກສີ ມີສະຕິປນ
ັ ຍາ ມີ
ຄວາມສາມາດພົນ
ື້ ທຸກໄດ້
5. ພວກເຮົາຕ້ອງຊ່ອຍຜ້ທກ
ຸ ຍາກ ຮ່ວມກັນລຶບລ້າງຄວາມທຸກ ພວກເຮົາເຮັດໄດ້
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ລະນຶກ ວັນອາຫານໂລກ ແລະວັນສາກົນ ສັບປະດາແຫູ່ງຊາດ
ເພື່ອລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ປີ 2020:

ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ຢູ່ຊົນນະບົດ
ສົມທົບ
ການຟື້ນຟ SMEs ແລະການຈັດຫາງານ

COVID-19 will push 71 million into extreme poverty ,
measured at the international poverty line of $1.90 per
day. With the downside scenario, this increases to 100
million.
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IMPACT TO POVERTY

poverty is estimated to increase by 96,000 people , or by
214,000 people if the downside scenario prevails.
poverty projected to return to its pre-crisis level in 2021 under
the upside scenario, or later than 2022 under the downside
scenario.

19

effect on employment and livelihoods.
❑

❑

❑

❑

A sharp drop in tourism demand is leading to job losses of 11 %of
total employment and 22 % of employment in urban areas.

Construction and personal services have also been affected by a
nationwide lockdown and social distancing.
80 % of employment is informal, especially in retail trade,
transport, food and accommodation, construction, and personal
services sectors.

Informality is also more pervasive among low-income
households, making them more vulnerable to the crisis.
20

10

10/30/2020

impacting the flow of remittances

➢

➢

➢

➢
➢

200,000 migrant workers have returned 10% of lao
labor force
reduction of US$125 million or 0.7% of GDP in
remittances in 2020.
9% of households receive remittances from abroad,
60 % of their household income.
Almost half remit every month.
What returnees have with them when back home
just for two month consumption
21

rural areas most affected

Returnees
from abroad

Rural
Returnees
from cities
22
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change crisis to opportunity
1. Educated skilled

1. Rural poor families

2. Family Breadwinner and active
labor
Opportunity for rural development:

Threats

- Agricultural workforce

1. Smuggling

- Manpower to other sectors

2. Illegal logging hunting
3. Drug dealers
23
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