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ຖະແຫຼງຖະແຫຼງຖະແຫຼງຖະແຫຼງການການການການຂອງຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາເອຣີບົຂອງຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາເອຣີບົຂອງຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາເອຣີບົຂອງຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາເອຣີບົ    

ທີກ່ອງປະຊມຸໂຕະມນົຢູ ່ສປປ ລາວທີກ່ອງປະຊມຸໂຕະມນົຢູ ່ສປປ ລາວທີກ່ອງປະຊມຸໂຕະມນົຢູ ່ສປປ ລາວທີກ່ອງປະຊມຸໂຕະມນົຢູ ່ສປປ ລາວ    

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 19 ພະຈິກ 2013 

 

ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາເອີຣົບທີ່ເຄ່ືອນໄຫວຢູ່ ສປປ ລາວ ຄື: ສະຫະພາບເອີຣົບແລະບັນດາຊາດສາມະຊິກ 
ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບພ້ອມດ້ວຍສະວິດເຊີແລນ ຂໍຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຕ່ໍຄວາມ 
ຄືບໜ້າທີ່ ຍາດມາໄດ້ໃນດ້ານການເຕີບທາງເສດຖະກິດ, ຜົນການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກແລະ ການ 
ພັດທະນາສັງ ຄົມ ຕະຫຼອດໄລຍະສາມປີທີ່່ຜ່ານມາໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມແຫ່ງ ຊາດຄ້ັງທີ 7.  

ຄາດວ່າ: ການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດທີ່ເຂ້ັມແຂງຂອງ ສປປ ລາວ ຍັງຄົງຈະສືບຕ່ໍໄປອີກໃນໄລຍະກາງ, 
ຢ່າງໃດກ່ໍດີ, ຍັງມີປະຊາຊົນລາວອີກປະມານໜຶ່ງລ້ານເຄ່ິງທີ່ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຍັງມີ 
ປະຊາກອນອີກຈໍານວນຫຼາຍທີ່ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃກ້ກັບເສ້ັນຄວາມທຸກຍາກຢ່າງໜ້າເປັນຫ່ວງ. ພົບວ່າ: 
ມີຄວາມແຕກໂຕນເພ່ີມຂ້ຶນລະຫວ່າງຄົນຮ່ັງແລະຄົນທຸກ, ລະຫວ່າງຊົນນະບົດແລະຕົວເມືອງ, ແລະ 
ຄອບຄົວ ຊົນນະບົດສ່ວນໃຫຍ່ ຍັງຄົງມີຊີວິດທີ່ຫຍ້ ຸງຍາກ. ຄວາມທຸກຍາກດ່ັງກ່າວ ຖືກສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ 
ໃນບັນຫາ ການຂາດທາດອາຫານທີ່ຍັງຄົງຄ້າງໃນໝູ່ເດັກນ້ອຍ ແລະ ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ທີ່ຍັງສູງ. 
ດ້ວຍເຫດ ນ້ັນ, ມ້ືນ້ີ ພວກເຮົາ ຈ່ຶງຢາກເຫັນການສົນທະນາທີ່ມີເນ້ືອໃນເລິກເຊ່ິງແລະກົງໄປກົງມາ 
ກ່ຽວກັບວິທີທີ ່ພວກເຮົາ ຈະສາມາດຮ່ວມມືກັນແກ້ໄຂສ່ິງທ້າທາຍຕ່າງໆໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ 
ເລ່ັງຈັດຕ້ັງປະຕິ ບັດບັນດາເປ້ົາໝາຍສະຫັດສະວັດ MDGs ໂດຍສະເພາະເປ້ົາໝາຍທີ່ການຈັດຕ້ັງ 
ປະຕິບັດບ່ໍໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ.  

ບັນດາຄູຸ່ຮ່ວມພັດທະນາເອີຣົບ ໄດ້ໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫືຼອປະມານ USD 550 ລ້ານເພ່ືອສະໜັບສະໜຸນການ 
ຈັດຕ້ັງປະຕິ ບັດແຜນ 7 ຂອງລັດຖະບານ (7th NSEDP). ຕົວເລກດ່ັງກ່າວ ກວມເອົາຫຼາຍກ່ວາ 30 
ສ່ວນຮ້ອຍຂອງ ຈໍານວນເງິນ ຊ່ວຍເຫືຼອຢ່າງເປັນທາງການODA ທັງໝົດທີ່ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ຮັບມາ 
ຈົນຮອດປະຈຸບັນ. ODA ເກືອບທັງໝົດຂອງເອີ ຣົບ ແມ່ນສະໜອງໃຫ້ໃນຮູບຂອງເງິນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ.  
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ການຮ່ວມມືເພ່ືອການພັດທະນາຂອງພວກເຮົາໃນການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອແກ່ແຜນ 7 ແມ່ນເພ່ືອສົ່ງເສີມ 
ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແບບຍືນຍົງ ໂດຍມີຈຸດສຸມທີ່ຈະແຈ້ງຄື: ປັບປຸງບໍລິການສາທາລະນະ 
ສຸກ, ປັບປຸງການສຶກສາໃຫ້ດີຂ້ຶນກ່ວາເດີມ ແລະ ສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ເຂ້ັມແຂງຂ້ຶນກ່ວາເກ່ົາ; 
ປັບປຸງວຽກງານກະສິກໍາແລະປ່າໄມ້, ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຄ້າແລະທຸລະກິດ; ແລະ ຫຸຼດ 
ຜ່ອນໄພຂ່ົມຂູ່ຈາກບັນຫາ ລະເບີດທີ່ຍັງບ່ໍທັນແຕກ (UXO). ນອກນ້ີ ບັນດາຂົງເຂດຮ່ວມມືທີ່ສໍາຄັນ 
ໃນການຊ່ວຍເຫືຼອຂອງເອີຣົບ ຍັງກວມເອົາ ບັນຫາສິດທິມະນຸດ, ການປົກຄອງ, ການຊ່ວຍເຫືຼອໃຫ້ແກ່ 
ອົງການຈັດຕ້ັງທາງສັງຄົມ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພົນລະເມືອງ, ບັນຫາການປ່ຽນແປງຂອງ 
ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ.  

ການນໍາເອົາປະເທດຫຸຼດພ້ົນອອກຈາກສະຖານະພາບການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ການສ້າງ 
ສັງຄົມໃຫ້ມີຄວາມອຸດົມພູນສຸກດ້ວຍເສດຖະກິດທີ່ມີຄວາມສາມາດຕ້ານທານຕ່ໍການຖືກກະທົບ ແລະ 
ການແຈກຢາຍໂອກາດທີ່ສະເໝີພາບ ນ້ັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບ່ໍພຽງແຕ່ຕ້ອງເສີມຂະຫຍາຍຜົນກະທົບການນໍາ 
ໃຊ້ຊັບພະຍາກອນການພັດທະນາທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ ແຕ່ຍັງຕ້ອງເລັ່ງລັດການ ປະຕິຮູບໃນ 
ດ້ານຕ່າງໆ ທີ່ຈະຊ່ວຍປັບປຸງຄຸນນະພາບການບໍລິການພາກລັດ ແລະ ສົ່ງເສີມການເຕີບໂຕແລະ 
ການພັດພັດທະນາແບບຍືນຍົງແລະແບບມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ເຂ້ົາເຖິງທຸກກຸ່ມຄົນ. ພາຍໃຕ້ເນ້ືອໃນຈິດໃຈ 
ດ່ັງກ່າວ ແລະ ສອດຄ່ອງ ກັບຄໍາຖະແຫຼງໃນກອງປະຊຸມໂຕະມົນຄ້ັງຜ່ານມາ ທາງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ 
ເອີຣົບ ຂໍເນ້ັນໜັກບາງປະ ເດັນຄືດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ:  

1.1.1.1. ການປກົຄອການປກົຄອການປກົຄອການປກົຄອງທີດ່,ີ ເຄາົລບົສດິທິມະນດຸ, ແລະ ອງົການຈດັຕັ້ງທາງສັງຄມົງທີດ່,ີ ເຄາົລບົສດິທິມະນດຸ, ແລະ ອງົການຈດັຕັ້ງທາງສັງຄມົງທີດ່,ີ ເຄາົລບົສດິທິມະນດຸ, ແລະ ອງົການຈດັຕັ້ງທາງສັງຄມົງທີດ່,ີ ເຄາົລບົສດິທິມະນດຸ, ແລະ ອງົການຈດັຕັ້ງທາງສັງຄມົ    ທີ່ທີທ່ີ່ທີ່ຕັງ້ ໜາ້ ຕັງ້ ໜາ້ ຕັງ້ ໜາ້ ຕັງ້ ໜາ້ 
ຖເືປນັເສົາຄໍ້າໃຈກາງສາໍຄັນຂອງການພັດທະນາທີ່ຖເືປນັເສົາຄໍ້າໃຈກາງສາໍຄັນຂອງການພັດທະນາທີ່ຖເືປນັເສົາຄໍ້າໃຈກາງສາໍຄັນຂອງການພັດທະນາທີ່ຖເືປນັເສົາຄໍ້າໃຈກາງສາໍຄັນຂອງການພັດທະນາທີ່ກມົກມົກມົກມົກຽວກຽວກຽວກຽວແລະຍືນຍງົແລະຍືນຍງົແລະຍືນຍງົແລະຍືນຍງົ                                

ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາເອີຣົບ ຍິນດີທີ່ຈະເຫັນຄວາມພະຍາຍາມໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດການປັບປຸງປະຕິຮູບ 
ດ້ານສະຖາບັນຂອງລັດຖະບານຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງແລະຍືນຍົງໂດຍແນໃສ່ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກ່ພາກລັດ 
ເພ່ືອ ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດໃນການກວດສອບຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ການລົງເລິກເຂ້ົາເຖິງ ປະຊາ 
ຊົນຂອງສະມາຊິກສະພາໃນເຂດເລືອກຕ້ັງຂອງຕົນ ເພ່ືອສ່ົງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ ປະຊາຊົນ ໃນ 
ການພັດທະນາຊາດແລະສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກ່ການປົກຄອງລັດດ້ວຍກົດໝາຍ ຜ່ານການຈັດຕ້ັງ 
ປະຕິບັດແຜນແມ່ບົດຂະແໜງກົດໝາຍ. ພວກເຮົາ ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນວ່າຈະໃຫ້ການຮ່ວມມື ໃນການຊ່ວຍເຫືຼອ 
ແກ່ການປັບປຸງປະຕິຮູບເຫ່ົຼານ້ັນ ເຊ່ິງຖືເປັນກະແຈສໍາຄັນຕ່ໍການປັບປຸງສິດທິມະນຸດຂ້ັນພ້ືນຖານ, ເສີມ 
ສ້າງການສະໜອງບໍລິການຂອງພາກລັດ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກ່ ບັນດາສະຖາບັນແຫ່ງຊາດ. 

ພວກເຮົາ ເປັນເອກະພາບນໍາບັນດາຂ້ໍມູນໃນເອກະສານປະກອບກອງປະຊຸມໂຕະມົນ (RTM) ທີ່ວ່າ: 
ອົງການຈັດຕ້ັງທາງສົງຄົມ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຍັງເປັນໜໍ່ແໜງແລະມີຂະໜາດ ນ້ອຍ ໂດຍການສ້າງແວດ 
ລ້ອມທີ່ເອ້ືອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ອົງການຈັດຕ້ັງທາງສັງຄົມ ຍັງຄົງເປັນສ່ິງທ້າທາຍ. ກ່ຽວແກ່ກັບເລ່ືອງນ້ີ, 
ໃນທັດສະນະຂອງພວກເຮົາເຫັນວ່າ: ປຜ່ານມາເປັນປີໜຶ່ງທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ. ນ້ີລວມເຖິງ, ຍົກຕົວຢ່າງ: 
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ກົນໄກທາງສະຖາບັນທີ່ມີຈໍາກັດສໍາລັບການສົນທະນາແລກປ່ຽນດ້ານນະໂຍບາຍກັບລັດຖະ ບານ, 
ຂ້ັນຕອນຈົດທະບຽນສະມາຄົມທີ່ບ່ໍຫວັງຜົນກໍາໄລ (NPAs) ທີ່ສະຫັຼບຊັບຍ້ອນ ແລະ ແວດລ້ອມ 
ເຄ່ືອນໄຫວທີ່ຫຍຸ້ງຍາກສໍາລັບອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນທີ່ບ່ໍຂ້ຶນກັບລັດຖະບານ NGOs (INGOs) ເຊ່ິງຍ່ິງ 
ຈະຫຍຸ້ງຍາກຂ້ຶນຕ່ືມອີກ ຖ້າຫາກຮ່າງບົດແນະ ນໍາວ່າດ້ວຍ INGO ໃນສະບັບຮູບແບບ ປະຈຸບັນ 
ຖືກຮັບຮອງເອົາ. ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາເອີຣົບ ໄດ້ສະໜອງ ຄໍາເຫັນລະອຽດກ່ຽວກັບວິທີປັບປຸງ ຮ່າງບົດ 
ແນະນໍາວ່າດ້ວຍ INGO ສະບັບດັ່ງກ່າວ ແລະ ພວກເຮົາຫວັງ ວ່າ: ຂ້ໍສະເໜີຕ່າງໆຂອງພວກເຮົາ 
ຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ. 

ພວກເຮົາຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຕ້ອງສ້າງຄວາມເຂ້ົາໃຈທີ່ດີຂ້ຶນກ່ວາເດີມພາຍໃນ ລັດຖະບານກ່ຽວ 
ກັບ ຜົນປະໂຫຍດຈາກວຽກຂອງອົງການຈັດຕ້ັງທາງສັງຄົມທີ່ປະກອບສ່ວນ ໃຫ້ແກ່ປະເທດ ກ່ໍຄື ເພ່ືອເຮັດ 
ໃຫ້ NPAs ສາມາດດໍາເນີນການປະກອບສ່ວນຂອງຕົນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດ ທິຜົນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາ 
ຊາດ. ການຍົກສູງໝາກຜົນຈາກການຮ່ວມມືເພ່ືອການພັດທະນາ ຂອງພວກ ເຮົາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການ 
ຂະຫຍາຍ ການຮ່ວມມືໃຫ້ກ້ວາງອອກ, ຍອມຮັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ຮັບຮູ້ບົດບາດສະເພາະ ແລະ 
ຄວາມສາ ມາດທີ່ຫຼາກຫຼາຍເຊ່ິງທຸກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ນໍາມາ ປະກອບສ່ວນເພ່ືອບັນລຸໄດ້ເຖິງຄວາມ 
ສໍາເລັດໃນການຮ່ວມມືດ້ານ ການພັດທະນາ. ດ້ວຍເຫດນ້ັນ, ພວກເຮົາ ຈ່ິງຂໍຊົມເຊີຍຄວາມຄືບໜ້າ 
ໃນການຈົດທະບຽນ NPAs, ການ ມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ເພ່ີມຂ້ຶນຂອງ NPAs ໃນໜ່ວຍງານປຶກສາຫາລືຂອງ 
ຂະແໜງການກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ (SWGs) ແລະ ບັນດາໜ່ວຍງານປຶກສາຫາລືຍ່ອຍຕ່າງໆ (Sub-
SWGs) ແລະ ພວກເຮົາ ດີໃຈທີ່ເຫັນຂະ ບວນການຄັດເລືອກແບບສະໜັກໃຈທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ NPAs ແລະ 
INGOs ສາມາດເຂ້ົາມີສ່ວນຮ່ວມໃນກອງປະ ຊຸມໂຕະມົນປີນ້ີ. 

ພວກເຮົາ ເປັນເອກະພາບວ່າ: ຜົນໄດ້ຮັບ ຈາກການພັດທະນາ ຕ້ອງແມ່ນເພ່ືອປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນ. 
ດ້ວຍເຫດນ້ັນ, ກະບອກສຽງແລະຄວາມ ຕ້ອງການຂອງເຂົາເຈ້ົາ ຕ້ອງເປັນທິດນໍາພ້ືນຖານໃຫ້ແກ່ການ 
ຮ່ວມມືຂອງພວກເຮົາ ເພ່ືອໃຫ້ພວກເຮົາ ສາມາດບັນລຸຜົນໄດ້ຮັບເຫ່ົຼານ້ັນ. ດ້ວຍເຫດນ້ັນ, ພວກເຮົາ ຈ່ິງ 
ພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອແກ່ລັດ ຖະບານ ລາວໃນການສ້າງແວດລ້ອມທີ່ເອ້ືອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ 
ບັນດາອົງ ການຈັດຕ້ັງທາງສັງຄົມເພ່ືອ ອໍານວຍ ຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການປະກອບສ່ວນ ຢ່າງເຕັມ 
ກໍາລັງຂອງເຂົາເຈ້ົາເພ່ືອຊ່ວຍບັນລຸ MDGs ແລະ ເຄ່ືອນໄຫວເປັນເອກະພາບກັບວຽກຂອງລັດ ຖະບານ, 
ພວກເຮົາຕ້ັງໃຈທີ່ຈະສຸມການຮ່ວມມື ເພ່ື່ອການພັດທະນາຂອງພວກເຮົາໃສ່ຄວາມພະຍາຍາມ ດ່ັງກ່າວ 
ນ້ີ.  

ພວກເຮົາ ຖືວ່າ: ການເຄົາລົບສິດທິມະນຸດ ຖືເປັນເງ່ືອນໄຂຈໍາເປັນເບ້ືອງຕ້ົນສໍາລັບການພັດທະນາ ທີ່ມີ 
ຄວາມກົມກຽວແລະຍືນຍົງຂອງ ສປປ ລາວ. ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາເອີຣົບ ມີຄວາມໝຸ້ງໝັ້ນ ຢ່າງແຮງ 
ກ້າຕ່ໍຫັຼກການສາກົນວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງແລະສົ່ງເສີມສິດທິມະນຸດທາງການເມືອງ, ສັງຄົມ ແລະເສດ 
ຖະກິດຂອງບຸກຄົນ ຕະຫຼອດເຖິງອິດສະພາບຂອງພົນລະເມືອງ. ດ່ັງນ້ັນ, ພວກເຮົາ ຈ່ິງຍິນ ດີກັບຄໍາໝັ້ນ 
ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານໃນການປະຕິບັດພັນທະຕ່າງໆຂອງສາກົນໃນການສ່ົງ 
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ເສີມ ການປົກຄອງລັດດ້ວຍກົດໝາຍເພ່ືອການສ່ົງເສີມແລະປົກປ້ອງສິດທິພ້ືນຖານຕ່າງໆຂອງປະຊາຊົນ 
ທຸກຄົນ ດ່ັງທີ່ໄດ້ຖະແຫຼງໄວ້ໃນຫວ່າງບ່ໍດົນມານ້ີໂດຍພະນະ ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ດຣ. ທອງລຸນ 
ສີສຸລິດ ທີ່ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດສະ ໄໝທີ 68.  

ຢ່າງໃດກ່ໍດີ, ພວກເຮົາ ຍັງສັງເກດເຫັນວ່າ: ການປັບປຸງກົດໝາຍແຫ່ງຊາດເພ່ືອສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນບັນດາ 
ພັນທະສາກົນຕ່າງໆດ້ານສິດທິມະນຸດ ແລະ ເພ່ືອສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກ່ການມີສ່ວນຮ່ວມ, ແກ່ກະ 
ບອກສຽງແລະການເຂ້ົາເຖິງຄວາມຍຸຕິທໍາຂອງພົນລະເມືອງຕາມທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນແຜນຫ້າປີ 
(NSEDP) ແລະ ແຜນແມ່ບົດຂອງຂະແໜງກົດໝາຍນ້ັນເຫັນວ່າ: ມີທ່ວງທ່າຊ້າລົງ. ດ້ວຍເຫດນ້ັນ, 
ພວກເຮົາ ຈ່ິງຫວັງທີ່ຈະໄດ້ສົນທະນາແລກປ່ຽນບັນດາສ່ິງທ້າທາຍແລະມາດຕະການຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່ເພ່ືອເລັ່ງ 
ຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ພວກເຮົາ ພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອແກ່ລັດຖະບານໃນການດໍາເນີນຄວາມພະ 
ຍາຍາມດ່ັງກ່າວນ້ີ.  

ປະຊາຊົນ ບ່ໍສາມາດປະຕິບັດສິດຂອງຕົນເອງໄດ້ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ: ເຂົາເຈ້ົາ ໄດ້ຮັບແຈ້ງຂ້ໍມູນຢ່າງຄົບ 
ຖ້ວນ ແລະ ພວກເຮົາ ເປັນເອກະພາບກັບຂ້ໍມູນຕ່າງໆຈາກເອກະສານປະກອບກອງປະຊຸມໂຕະມົນ 
ທີ່ໄດ້ໃຫ້ຂ້ໍສັງເກດວ່າ: ຈໍາເປັນຕ້ອງສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກ່ຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງພົນລະເມືອງທີ່ມີຕ່ໍສິດ 
ແລະພັນທະຕ່າງໆຂອງເຂົາເຈ້ົາ ເພ່ືອທີ່ວ່າເຂົາເຈ້ົາ ຈະສາມາດໄດ້ຮັບແລະປະຕິບັດສິດທິຕ່າງໆຂອງເຂົາ 
ເຈ້ົາໄດ້. ດ້ວຍເຫດນ້ັນ, ພວກເຮົາ ຈ່ິງຂໍຊຸກຍູ້ໃຫ້ລັດຖະບານລາວເຜີຍແພ່ຂ້ໍມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບບັນດາ 
ຂ້ໍກໍານົດຕ່າງໆຂອງບັນດາກົດໝາຍແຫ່ງຊາດແລະສົນທິສັນຍາສາກົນຕ່າງໆເພ່ືອປູກຈິດສໍານຶກໃນກ່ ຸມ 
ປະຊາກອນລາວໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບສິດແລະພັນທະຕ່າງໆຂອງພົນລະເມືອງ, ແລະ ເພ່ືອຊຸກຍູ້ການຈັດຕ້ັງປະຕິ 
ບັດກົດໝາຍໃຫ້ຮັບໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດຂອງພົນລະເມືອງແລະສັງຄົມລາວ.  

ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາເອີຣົບ ເຫັນວ່າ: ການຫາຍຕົວແບບບ່ໍມີຄໍາອະທິບາຍຂອງ ທ. ສົມບັດ ສົມພອນ ນ້ັນ 
ເປັນເລ່ືອງທີ່ຮ້າຍແຮງຫຼາຍ. ພວກເຮົາ ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງຢ່າງສູງຕ່ໍຄວາມປອດໄພແລະສະຫວັດ 
ດີການຂອງຜູ້ກ່ຽວ. ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາເອີຣົບ ເຫັນວ່າ: ຄໍາຖະແຫຼງຕ່າງໆໂດຍລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ 
ລາວ ທີ່ມີກ່ຽວກັບກໍລະນີດ່ັງກ່າວນ້ັນ ບ່ໍພຽງພໍ ແລະ ບ່ໍມີນ້ໍາໜັກ ພໍ. ພວກເຮົາ ຂໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດ 
ຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ດໍາເນີການສືບສວນ-ສອບສວນໃນລັກສະນະຄົບຖ້ວນຮອບດ້ານແລະໂປ່ງໃສ 
ຕ່ໍຄະດີດັ່ງກ່າວ ແລະ ໃຫ້ການຮ່ວມມືຢ່າງເຕັມສ່ວນກັບບັນດາອົງການຕ່າງໆຂອງ ສປຊ ເຊ່ັນ: ໜ່ວຍ 
ງານແກ້ໄຂກໍລະນີການບັງຄັບຫາຍຕົວ ທີ່ຕ້ັງຢູ່ເຈນນີວາ. ກ່ຽວແກ່ກັບເລ່ືອງນ້ີ, ພວກເຮົາ ຮ້ອງຂໍມາຍັງ 
ສປປ ລາວ ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນຕ່ໍສົນທິສັນຍາສາກົນວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງທຸກຄົນຈາກການບັງຄັບຫາຍ 
ຕົວ.  

2.2.2.2. ເລັ່ງຄວາມຄືບໜາ້ເພືອ່ບນັລຸເລັ່ງຄວາມຄືບໜາ້ເພືອ່ບນັລຸເລັ່ງຄວາມຄືບໜາ້ເພືອ່ບນັລຸເລັ່ງຄວາມຄືບໜາ້ເພືອ່ບນັລຸ    MDGsMDGsMDGsMDGs    

ສປປ ລາວ ຍາດໄດ້ຄວາມຄືບໜ້າທີ່ດີໃນການບັນລຸ MDGs. ລັດຖະບານ ໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນ 
ການປັບປຸງປະຕິຮູບໃນຂະແໜງສາທາແລະສຶກສາທີ່ເປັນຂະແໜງບູລິມະສິດອັນດັບຕ້ົນ ໂດຍເປັນຜົນ 
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ເຮັດໃຫ້ການເຂ້ົາເຖິງບໍລິການເຫ່ົຼານ້ີມີເພ່ີມຂ້ຶນ. ການ ປະຕິຮູບໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການຫຸຼດ 
ຜ່ອນການຕາຍຂອງແມ່ແລະເດັກ ແລະ ເພ່ີມອັດຕາການເຂ້ົາຮຽນໃນລະດັບປະຖົມສຶກສາ. ຢ່າງໃດກ່ໍດີ,  
ດ່ັງທີ່ໄດ້ລາຍງານໄວ້ໃນບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງ MDG ສະບັບທີສາມ, ລາວ ຍັງມີອີກຫ້າເປ້ົາ 
ໝາຍທີ່ບ່ໍໄດ້ຄາດໝາຍ ຄື:  MDG 1 (ການຂາດທາດອາຫານ); MDG 2 (ອັດຕາສືບຕ່ໍຮຽນທີ່ຍັງຕ່ໍາ); 
MDG4 (ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກຕ່ໍາກ່ວາ 5 ປີ); MDG 5 (ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່); MDG 7 
(ຄວາມຍືນຍົງຂອງສ່ິງແວດລ້ອມ) ແລະ MDG 9 (ລບຕ/UXO). ນ້ີ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ: ຄຸນະພາບຂອງ 
ບໍລິການພາກລັດ ຍັງເປັນຂົງເຂດທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງ. ສ່ິງທ້າທາຍສໍາຄັນ ຈ່ິງແມ່ນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດການ 
ປະຕິຮູບບູລິມະສິດທີສອງ ເພ່ືອປັບປຸງຄຸນະພາບຂອງບໍລິການ ເຊ່ິງຕ້ອງສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ 
ໃຫ້ແກ່ການຕິດຕາມກວດກາແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນພາກລັດແລະເອກະຊົນເພ່ືອຮັບປະກັນຄຸນນະ 
ພາບຂອງບໍລິການ.  

ຕົວຊ້ີວັດສໍາຄັນຢ່າງໜຶ່ງ ແມ່ນການຫຸຼດຜ່ອນບັນຫາການຂາດທາດອາຫານທີີ່ບ່ໍໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ. ບົດ 
ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງ MDG ພົບວ່າ: ສປປ ລາວ ຍັງຜະເຊີນສ່ິງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງໃນດ້ານການ 
ຄ້ໍາປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ຍັງຄົງມີອັດຕາຂາດທາດອາຫານທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງ ເຊ່ິງໃນໄລຍະຍາວສາ 
ມາດສົ່ງຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງຕ່ໍການພັດທະນາທາງມັນສະໝອງ, ສຸຂະພາບ ແລະ ວຽກງານຫຸຼດຜ່ອນ 
ຄວາມທຸກຍາກ. ບັນຫາເດັກຂາດສານອາຫານ ຍັງຄົງເປັນສ່ິງທ້າທາຍຫັຼກ ໃນຂະນະທີ່ອັດຕາການ 
ຫຸຼດລົງຂອງບັນຫາ ການໄດ້ຮັບໂພຊະນາການບ່ໍພຽງພໍ ກ່ໍຍັງຊ້າຫຼາຍ; ເມ່ືອເບ່ິງຕາມການເຕີບ ໂຕຂອງ 
ປະຊາກອນ, ຈ່ິງມີ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງທີ່ຈໍານວນເດັກຂາດສານອາຫານ ຈະເພ່ີມສູງຂ້ຶນແທນທີ່ 
ຈະຫຸຼດລົງ. ການແກ້ໄຂບັນຫາການຂາດ ທາດອາຫານ ຈໍາເປັນຕ້ອງເພ່ີມການເຂ້ົາເຖິງສະບຽງອາຫານ, 
ການສະໜອງແລະການບໍລິໂພກອາຫານ ຫຼາກຫຼາຍໝູ່, ຮັບປະກັນການເຂ້ົາເຖິງແຫ່ ຼງອາຫານ ແລະ 
ຊັບພະຍາກອນຈໍາເປັນຕ່າງໆສໍາລັບການຜະ ລິດສະບຽງອາຫານ; ການເຂ້ົາເຖິງນ້ໍາສະອາດແລະ 
ສຸຂາພິບານ ແລະ ສະໜອງບໍລິການສຶກສາແລະສາ ທາທີ່ມີຄຸນະພາບ. ສ່ິງນ້ີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການນໍາ
ໃຊ້ວິທີການດໍາເນີນງານຮ່ວມກັບທຸກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ເໜືອສ່ິງອ່ືນໃດນ້ັນ ກ່ໍແມ່ນການ
ສ້າງເງ່ືອນໄຂດ້ານນະໂຍບາຍທີ່ເອ້ືອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ການຕ້ານສາເຫດພ້ືນຖານທີ່ກ່ໍໃຫ້ເກີດບັນຫາການ
ຂາດເຂີນດ້ານສະບຽງອາຫານແລະການຂາດທາດອາຫານ.  

ດ້ວຍເຫດນ້ັນ, ພວກເຮົາ ຈ່ິງຍິນດີກັບມະຕິຂອງລັດຖະບານລາວທີ່ໄດ້ຕັດສິນໃຈໃນໄລຍະກອງປະຊຸມ 
ໂຕະມົນຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນທີ່ແຂວງຫຼວງນ້ໍາທາເມ່ືອເດືອນມິຖຸນາ 2013 ໂດຍຈະລິເລ່ີມການສ້າງແຜນດໍາເນີນ 
ງານຮ່ວມຫຼາຍຂະແໜງການວ່າດ້ວຍການຄ້ໍາປະກັນສະບຽງອາຫານແລະໂພຊະນາການ. ນ້ີ ຈະລວມ 
ເອົາບັນດາກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ໍຄື ອໍານາດການປົກຄອງຂ້ັນແຂວງແລະຂ້ັນເມືອງ. ການຜັນຂະຫຍາຍ 
ແຜນດໍາເນີນງານດ່ັງກ່າວ (ດ່ັງທີ່ໄດ້ໃຫ້ຂ້ໍສັງເກດໄວ້ໃນເອກະສານປະກອບກອງປະຊຸມໂຕະມົນ) ແມ່ນ 
ຈະສືບຕ່ໍປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການເລັ່ງບັນລຸ MDGs. ພວກເຮົາ ຍິນດີປະກອບສ່ວນພາຍໃຕ້ການຊ້ີນໍາ-
ນໍາພາແລະທິດນໍາຂອງລັດຖະບານລາວກ່ຽວກັບວິທີທີ່ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາສາມາດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອ ກ່ໍຄື 
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ການກໍານົດບູລິມະສິດດ້ວຍການເພ່ີມຊັບພະຍາກອນຂອງລັດເຂ້ົາໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນດໍາເນີນ 
ງານດ່ັງກ່າວ.  

3.3.3.3. ສິ່ງທາ້ທາຍດາ້ນການເງິນ, ຄວາມໂປງ່ໃສດາ້ນງບົປະມານ ແລະ ຄວສິ່ງທາ້ທາຍດາ້ນການເງິນ, ຄວາມໂປງ່ໃສດາ້ນງບົປະມານ ແລະ ຄວສິ່ງທາ້ທາຍດາ້ນການເງິນ, ຄວາມໂປງ່ໃສດາ້ນງບົປະມານ ແລະ ຄວສິ່ງທາ້ທາຍດາ້ນການເງິນ, ຄວາມໂປງ່ໃສດາ້ນງບົປະມານ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບາມຮບັຜດິຊອບາມຮບັຜດິຊອບາມຮບັຜດິຊອບ        

ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ເຕີບໂຕໃນອັດຕາສະເລ່ຍທີ່ 8 ສ່ວນຮ້ອຍຕ່ໍປີ ໂດຍມີການຂະຫຍາຍຕົວ 
ຂອງສິນເຊ່ືອທີ່ໄວ ແລະ ການໄຫຼເຂ້ົາຈໍານວນຫຼາຍຂອງການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ (FDI). 
ການ ເຕີບໂຕດ່ັງກ່າວ ຖືເປັນທີ່ໜ້າຍົກຍ້ອງເປັນຢ່າງຍ່ິງ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍດີ, ໃນບົດລາຍງານການປຶກ
ສາຫາລື ຂ້ໍ IV ຂອງ ອົງການ IMF ໄດ້ສະຫຸຼບວ່າ: ລາຄາສະບຽງອາຫານທີ່ເພ່ີມສູງຂ້ຶນ ກໍາລັງເປັນຕົວ 
ເລ່ັງເງິນເຟ້ີ ເຊ່ິງສ່ົງຜົນກະທົບໃນທາງລົບຕ່ໍຜູ້ທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດ. ການເຕີບໂຕຂອງສິນເຊ່ືອ ເຊ່ິງສ່ວນໜຶ່ງ 
ແມ່ນ ຍ້ອນການເພ່ີມການໃຊ້ຈ່າຍຂອງພາກລັດ ໄດ້ສ້າງຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມເຂ້ັມແຂງຂອງ 
ລະບົບການທະນາຄານ. ການຂາດດຸນບັນຊີ ພົບວ່າ: ມີສະພາບຮ້າຍແຮງຂ້ຶນຕ່ືມ ອັນເປັນຜົນຍ້ອນການ 
ແຂງ ຄ່າຂອງສະກຸນເງິນໃນຄ່າຕົວຈິງ, ການເພ່ີມຂ້ຶນຂອງການຂາດດຸນງົບປະມານ, ແລະ ຄວາມຕ້ອງ 
ການພາຍໃນທີ່ສູງຂ້ຶນ. ການເພ່ີມຂ້ຶນຂອງງົບປະມານການເງິນທີ່ມີຢູ່ປະຈຸບັນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ສະພາບອ່ອນ 
ໄຫວມີເພ່ີມ ສູງຂ້ຶນ. ການທີ່ຈະບັນລຸການເຕີບໂຕແບບຍືນຍົງໃນອັດຕາເຕີບໂຕທີ່ສູງພາຍໃນໄລຍະກາງ 
ນ້ັນຮຽກ ຮ້ອງໃຫ້ຕ້ອງສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງແກ່ນະໂຍບາຍການເງິນດ້ວຍການປັບປຸງການເກັບອາກອນ 
ແລະ ສຸມ ໃສ່ ການໃຊ້ຈ່າຍທາງສັງຄົມທີ່ເປັນບູລິມະສິດແລະການລົງທຶນທີ່ສ້າງຜົນປະໂຫຍດ ຫືຼ 
ການຜະລິດ.  

ການຄຸ້ມຄອງການເງິນພາກລັດທີ່ມີປະສິດທິຜົນແລະມີປະສິດທິພາບ ຖືເປັນພ້ືນຖານໃຈກາງຈໍາເປັນສໍາ 
ລັບການພັດທະນາຊາດແລະການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ໂດຍສະເພາະຜ່ານການຮັບປະກັນການເຕີບ 
ໂຕທາງເສດຖະກິດແບບຍືນຍົງ ແລະ ການປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງບໍລິການພາກລັດ. ພວກເຮົາ ເປັນ 
ເອກະພາບກັບລັດຖະບານລາວທີ່ວ່າ: ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດບັນດາການ 
ປະຕິຮູບໃຈກາງສໍາຄັນຕ່າງໆ ນ້ັນຈະເປັນສ່ິງທ້າທາຍສໍາຄັນ ເມ່ືອພິຈາລະນາຈາກຂ້ໍຈໍາກັດດ້ານການ 
ເງິນທີ່ມີຢູ່. ດັ່ງນ້ັນ, ການປັບປຸງປະຕິຮູບຕ່າງໆໃນລະບົບຄຸ້ມຄອງການເງິນພາກລັດ ຈ່ິງຈະເປັນຂໍກະແຈ 
ໃນການບັນລຸບັນດາຈຸດປະສົງຂອງການປັບປຸງປະຕິຮູບເຫ່ົຼານ້ັນ ແລະ ປັບປຸງຄຸນະພາບຂອງການໃຊ້ 
ຈ່າຍ. ນອກຈາກນ້ັນ, ຄວາມໂປ່ງໃສທາງດ້ານການເງິນ ໂດຍສະເພາະໃນດ້ານທີ່ກ່ຽວກັບງົບປະມານ 
ແຫ່ງຊາດ  ກ່ໍຖືເປັນອີກເຄ່ືອງມືໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນໃນການບັນລຸການປົກຄອງທີ່ດີ, ເປັນປັດໃຈສໍາຄັນສໍາລັບ 
ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ. ການດໍາເນີນບາດກ້າວທີ່ເດັດຂາດໃນ 
ການຕ້ານການສ້ໍລາດບັງຫຼວງ ແລະ ການສ້າງແວດລ້ອມເຮັດທຸລະກິດທີ່ມີລັກສະນະໂປ່ງໃສແລະສາ 
ມາດຄາດເດົາໄດ້  ກ່ໍ ຖືວ່າເປັນວຽກງານທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍເຊ່ັນກັນ.  

ຂອບເສດຖະກິດມະຫາພາກແລະງົບປະມານແຫ່ງລັດ ຖືເປັນໜຶ່ງໃນເຄ່ືອງມືທີ່ສໍາຄັນສຸດສໍາລັບການຈັດ 
ຕ້ັງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ດ້ວຍຄວາມສໍາຄັນຄ່ືດ່ັງກ່າວນ້ັນ, ເຄ່ີືອງມື 
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ເຫ່່ົ່ຼານ້ັນ ຄວນລວມເອົາທຸກລາຍຮັບ, ລາຍຈ່າຍແລະການກູ້ຢືມຂອງລັດ. ຢ່າງໃດກ່ໍດີ, ໃນປະຈຸບັນ, ຍັງມີ 
ຄວາມບົກພ່ອງສູງ ບ່ໍວ່າຈະເປັນດ້ານການຄາດເດົາກ່ຽວກັບແລະຄວາມໜ້າເຊ່ືອຖືຂອງງົບປະມານ 
ແຫ່ງຊາດ. ນ້ີ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງສ່ິງທ້າທາຍບ່ໍພຽງແຕ່ຕ່ໍລັດຖະບານລາວ ແຕ່ຍັງເປັນສ່ິງທ້າທາຍ 
ຕ່ໍຄູ່ຮ່ວມ  ພັດທະນາ ໃນດ້ານໜຶ່ງກ່ໍເພ່ືອ ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາສາມາດຮັບປະກັນໄດ້ເຖິງສອດຄ່ອງລະຫວ່າງ 
ແຜນຫ້າປີ, ການຈັດສັນງົບ ປະມານປະຈໍາປີ ແລະ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດງົບປະມານຂອງລັດ ແລະ 
ອີກດ້ານໜຶ່ງ ກ່ໍເພ່ືອເປັນການເອ້ືອອໍານວຍແກ່ການຈັດສັນງົບປະມານແລະການສ້າງແຜນງານຊ່ວຍເຫືຼອ 
ຂອງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາເອງ. ພວກເຮົາ ດີໃຈ ກັບຂ້ໍມູນ ທີສ່ະໜອງໃຫ້ໃນເອກະສານປະກອບກອງປະຊຸມ 
ໂຕະມົນ ທີ່ເວົ້າເຖິງການສະໜອງທຶນແລະແຫ່ ຼງລາຍຮັບທີ່ສະໜອງໃຫ້ ແກ່ແຜນ 7 ຈົນມາເຖິງປະຈຸ
ບັນແລະ ພວກເຮົາ ໃຫ້ ການສະໜັບສະໜູນຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຕ້ອງຂະຫຍາຍຈຸດສຸມຂອງພວກເຮົາຈາກ 
ການຄຸ້ມຄອງການຊ່ວຍ ເຫືຼອ ໄປສູ່ ການອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ງັດໜຸນ ແລະ ຍົກສູງແກ່ບັນດາ 
ຜົນກະທົບທີ່ ເກີດຈາກຫຼາກຫຼາຍແຫ່ ຼງທຶນເພ່ືອການພັດທະນາ ທັງຈາກພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ. 
ນ້ີຄວນໄປຄຽງຄູ່ກັບ ການຫຸຼດຜ່ອນການເອ່ືອຍອີງໃສ່ການຊ່ວຍເຫືຼອ ໂດຍສະເພາະເມ່ືອລັດຖະບານລາວ 
ຈໍາເປັນຕ້ອງປັບ ຄວາມສົມດຸນລະຫວ່າງການລົງທຶນໃສ່ 'ການສ້າງຄວາມຮູ້ ຫືຼ ຊັບພະຍະກອນມະນຸດ' 
ກັບ ການລົງທຶນ ໃສ່ 'ການສ້າງພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ' ເພ່ືອການພັດທະນາ ໃນຂະນະທີ່ບ່ໍຕ້ອງເອ່ືອຍອີງໃສ່
ບັນດາຜູ້ໃຫ້ທຶນ ພຽງຢ່າງດຽວ ເພ່ືອຮັບປະກັນການສືບຕ່ໍສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການລົງທຶນໃສ່ 'ການສ້າງ 
ຊັບພະຍາກອນ ມະນຸດ'. ກ່ຽວແກ່ກັບເລ່ືອງນ້ີ, ການລະດົມຊັບພະຍາກອນຂອງຕົນເອງ ໂດຍລັດຖະບານ 
ລາວ ຄວນມີບົດ ບາດສໍາຄັນ. ໃນສະພາບເງ່ືອນໄຂດ່ັງກ່າວ, ມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ຕ້ອງເນ້ັນວ່າ: ເປັນໜ້າທີ່ 
ຮັບຜິດຊອບ ຂອງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາເອີຣົບທີ່ຈະຮັບປະກັນວ່າ: ເງິນຈາກຜູ້ເສຍອາກອນຂອງຕົນ 
ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນ ລັກສະນະທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະຍືນຍົງ. ນ້ີ ລວມເອົາການຮັບປະກັນການສະໜອງທຶນ 
ທີ່ພຽງພໍໂດຍລັດ ຖະບານເພ່ືອບໍາລຸງຮັກສາພ້ືນຖານໂຄງລ່າງແລະການລົງທຶນຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຈັດຕ້ັງ ປະຕິ 
ບັດໄປແລ້ວ.  

ດ້ວຍເຫດນ້ັນ, ພວກເຮົາ ຈ່ິງຫວັງຈະໄດ້ມີໂອກາດສົນທະນາແລກປ່ຽນວິທີທີ່ຈະປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງແລະ 
ບໍລິຫານລາຍຮັບພາຍໃນ ແລະ ສືບຕ່ໍສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກ່ຄວາມໂປ່ງໃສແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບ 
ໃນການຄຸ້ມຄອງການເງິນພາກລັດຂອງ ສປປ ລາວ. ພວກເຮົາ ເປັນເອກະພາບກັບລັດຖະບານລາວວ່າ: 
ນ້ີຈະເປັນພ້ືນຖານໃຫ້ແກ່ການຮັບປະກັນການເຕີບໂຕທີ່ຍືນຍົງແລະສະເໝີພາບ ແລະ ປູພ້ືນຖານໃຫ້ແກ່ 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພາກລັດ. 

4.4.4.4. ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫແ້ກນ່ະໂຍບາຍຄຸມ້ຄອງແລະນາໍໃຊທ້ີດ່ິນ ຖເືປັນສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫແ້ກນ່ະໂຍບາຍຄຸມ້ຄອງແລະນາໍໃຊທ້ີດ່ິນ ຖເືປັນສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫແ້ກນ່ະໂຍບາຍຄຸມ້ຄອງແລະນາໍໃຊທ້ີດ່ິນ ຖເືປັນສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫແ້ກນ່ະໂຍບາຍຄຸມ້ຄອງແລະນາໍໃຊທ້ີດ່ິນ ຖເືປັນສິ່ງຈໍາເປນັເພື່ອຮບັປະກັນ ສິ່ງຈໍາເປນັເພື່ອຮບັປະກັນ ສິ່ງຈໍາເປນັເພື່ອຮບັປະກັນ ສິ່ງຈໍາເປນັເພື່ອຮບັປະກັນ 
ການພດັທະນແບບມສີວ່ນຮວ່ມ, ສະເໝພີາບແລະຍນືຍງົການພດັທະນແບບມສີວ່ນຮວ່ມ, ສະເໝພີາບແລະຍນືຍງົການພດັທະນແບບມສີວ່ນຮວ່ມ, ສະເໝພີາບແລະຍນືຍງົການພດັທະນແບບມສີວ່ນຮວ່ມ, ສະເໝພີາບແລະຍນືຍງົ    

ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາເອີຣົບ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອການຄຸ້ມຄອງທີ່ິດິນແບບຍືນຍົງຢູ່ ສປປ 
ລາວ ມາເປັນເວລາຫຼາຍປີແລ້ວ. ຈຸດປະສົງຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນເພ່ືອເສີມຂະຫຍາຍການຄ້ໍາປະກັນສິດ 
ເປັນເຈ້ົາຂອງທີ່ດິນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທຸກຍາກຢູ່ຕາມເຂດຊົນນະບົດ.  
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ການທົບທວນກາງສະໄໝຂອງການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນ 7 ໃຫ້ຂ້ໍສັງເກດວ່າ: ບັນດາຊຸມຊົນຊົນນະບົດຢູ່ 
ສປປ ລາວ ກໍາລັງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນທາງລົບຈາກຫຼາຍໂຄງການພັດທະນາທ່ີພົວພັນກັນ ເຊ່ິງລວມທັງ 
ການອະນຸມັດການສໍາປະທານທີ່ດິນທີ່ມີລັກສະນະບ່ໍໂປ່ງໃສ ແລະ ການຊ້ືທີ່ດິນແບບຜູກຂາດ (ບັນຫາ 
ການຜູກຂາດຕະຫຼາດທີ່ດິນໂດຍຜູ້ຊ້ື) ເນ່ືອງຈາກລາວ ໄດ້‘ເປີດປະຕູ’ ຕ່ໍການຂະຫຍາຍການລົງທຶນຂອງ 
ຕ່າງປະເທດເຂ້ົາໃນການປູກພຶດເພ່ືອສ່ົງອອກ, ການຂຸດຄ້ົນໄມ້ ແລະ ບັນດາໂຄງການໄຟຟ້ານ້ໍາຕົກ 
ຕ່າງໆ ທີ່ ເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ຕ້ອງມີການຍົກຍ້າຍບ້ານຫຼາຍແຫ່ງ.  

ຕ່ໍສະພາບດ່ັງກ່າວ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາເອີຣົບ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອແກ່ບັນດາຄວາມພະຍາຍາມປັບປຸງ 
ນິຕິກໍາທີ່ກໍາລັງດໍາເນີນຢູ່ເພ່ືອໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງແລະປັບປຸງກົດໝາຍ, ຂ້ັນຕອນບັງຄັບປະຕິບັດກົດ 
ໝາຍທີ່ພົວພັນກັບການນໍາໃຊ້ແລະຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ. ເຫ່ົຼານ້ີ ຖືເປັນພ້ືນຖານໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາແບບ 
ຍືນຍົງ ພ້ອມທັງຍັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບແລະເປັນທໍາ. ຢ່າງໃດກ່ໍດີ, ພວກເຮົາ ຍັງເປັນຫ່ວງນໍາຮ່າງນະ 
ໂນບາຍທີ່ດິນແຫ່ງຊາດສະບັບປະຈຸບັນວ່າ: ຫຼາຍຂ້ໍກໍານົດທີ່ຈະຮັບປະກັນສິດຕ່ໍການເປັນເຈ້ົາຂອງນໍາໃຊ້ 
ທີ່ດິນ ນ້ັນຍັງບໍທັນແທດເໝາະ, ເວົ້າສະເພາະ: 

ບົດບາດຂອງປະຊາຊົນໃນຂະບວນການລະບຸແລະ ຮັບຮອງເຂດ ທີ່ເໝາະສົມສໍາລັບການລົງທຶນຂອງ 
ພາກລັດແລະເອກະຊົນໃສ່ທີ່ດິນ ນ້ັນຄວນໄດ້ຮັບການ ປັບປຸງໃຫ້ເຂ້ັມແຂງເພ່ີມເຕີມ.  

ສິດເປັນເຈ້ົາຂອງທີ່ດິນ ຫືຼ ສິດນໍາໃຊ້ ບ່ໍຄວນຖືກຍົກເລີກໂດຍປາສະຈາກຄວາມຍິນຍອມຂອງຜູ້ຖືຄອງທີ່ 
ດິນ ຍົກເວັ້ນເພ່ືອຮັບໃຊ້ຈຸດປະສົງຢ່າງດຽວທີ່ເປັນການສ້າງຜົນປະໂຫຍດຕ້ົນຕໍໂດຍກົງໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ 
ໂດຍລວມ ພາຍໃຕ້ເງ່ືອນໄຂທີ່ວ່າ: ຝ່າຍຕ່າງໆທີ່ຖືກກະທົບ ໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍເຕັມຈໍານວນແລະເປັນ 
ທໍາ. ວິທີນ້ີ ນໍາໃຊ້ກັບທັງທີ່ດິນຂອງສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ທີ່ດິນຊຸມຊົນລວມໝູ່ ທັງໃນກໍລະນີທີ່ດິນທີ່ ໄດ້
ຈາກການຄອບຄອງສືບມູນຕາມປະເພນີທ້ອງຖ່ີນ ຫືຼ ທີດິ່ນທີ່ມີໃບຕາດິນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.  

ຖ້າການສະເໜີເວນຄືນທີ່ດິນ ຫາກບ່ໍຮັບໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດຕ້ົນຕໍໂດຍກົງຂອງມວນຊົນ, ທີ່ດິນດ່ັງກ່າວ ຫືຼ 
ສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນດ່ັງກ່າວ ບ່ໍຄວນຖືກໂອນໃຫ້ຝ່າຍອີ່ືນໂດຍປາສະຈາກຄວາມຍິນຍອມຂອງຜູ້ຖືຄອງທີ່ 
ດິນທີ່ເປັນສ່ວນບຸກຄົນສໍາລັບທີ່ດິນບຸກຄົນທີ່ສະເໜີໃຫ້ເວນຄືນ ແລະ ຄວາມຍິນຍອມຂອງສຽງສ່ວນໃຫຍ່ 
80% ໃນໝູ່ສາມະຊິກພາຍໃນຊຸມຊົນ (ຜ່ານການລົງຄະແນນສຽງ) ສໍາລັບທີ່ດິນຊຸມຊົນທີ່ສະເໜີໃຫ້ເວນ 
ຄືນ ໂດຍໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຫັຼກການການປົດປ່ອຍກໍາມະສິດກ່ອນ ແລະ ໃຫ້ຄໍາຍິນຍອມໂດຍໄດ້ຮັບຂ້ໍມູນ 
ຖືກຕ້ອງຄົບຖ້ວນລ່ວງໜ້າແລະບ່ໍມີການບັງຄັບ.  

ການຍົກເລີກສິດເປັນເຈ້ົາຂອງທີ່ດິນ ແລະ ການບັງຄັບໃຫ້ຍົກຍ້າຍ ຖືເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ມີຄວາມທຸກ 
ຍາກແລະບັນຫາການຄ້ໍາປະກັນສະບຽງອາຫານເພ່ີມສູງຂ້ຶນ ດ້ວຍການຈໍາກັດການເຂ້ົາເຖິງການສ້າງ 
ລາຍໄດ້ ແລະ ຍັງຖືເປັນການເພ່ີມໜີ້ສິນ. ການກະທໍາດັ່ງກ່າວ ຍັງເປັນຜົນນໍາໄປສູ່ການລະເມີດສິດທິ 
ທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມແລະວັດທະນະທໍາ, ສະພາບກະທົບກະເທືອນທາງຈິດໃຈ ແລະ ການລົບ 
ກວນຕ່ໍຄວາມສາມັກຄີເປັນເອກະພາບຂອງຊຸມຊົນແລະຄອບຄົວ. ແມ່ຍິງແລະເດັກນ້ອຍ ຍ່ິງສ່ຽງຖືກກະ 
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ທົບເປັນພິເສດ. ການຍົກຍ້າຍ ຍັງສ້າງສ່ິງທ້າທາຍຕ່ໍປະສິດທິຜົນຂອງການຮ່ວມມືດ້ານການພັດທະ ນາ
ຂອງເອີຣົບ ຍ້ອນການຈັດສັນແບບຖືກບັງຄັບແລະການຍົກຍ້າຍທີ່ມີການວາງແຜນບ່ໍດີ ນ້ັນເປັນການ 
ສ້າງຄວາມ ເຄັ່ງຕຶງຕ່ໍການວາງແຜນທີ່ຖືກຕ້ອງໃນການສ້າງກິດຈະກໍາພັດທະນາແລະການລົງທຶນ 
ສ້າງພ້ືນຖານໂຄງ ລ່າງ ແລະ ຜົນກະທົບທີ່ມີຕ່ໍຂະແໜງການອ່ືນໆ ທີ່ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໄດ້ທຸ້ມເທ 
ຊັບພະຍາກອນລົງໃສ່ (ເຊ່ັນ: ສາທາ, ສຶກສາ ຫືຼ ການສົ່ງເສີມການຫາລ້ຽງຊີບ).  

ຮູ້ວ່າ: ຍັງຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາດົນກ່ອນທີ່ສິດຕ່ໍທີ່ດິນຊຸມຊົນ ຈະຖືກຈົດທະບຽນຮັບຮູ້ໃນວົງກ້ວາງໄດ້, 
ການນໍາໃຊ້ທີ່ ດິນປະເພນີ ຈະສືບຕ່ໍເປັນລະບົບທີ່ດິນລວມໝູ່ຕາມບັນດາເຂດຊົນນະບົດຕ່າງໆ. 
ດ້ວຍເຫດນ້ັນ, ຄໍາສັບ ທີ່ວ່າ: “ທີ່ດິນຕາມປະເພນີ” ຕ້ອງໄດ້ຮັບການນິຍາມສັບຢ່າງຈະແຈ້ງ.  

ກົນໄກໄກ່ເກ່ຍຂ້ໍຂັດແຍ່ງທີ່ດິນທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ຈໍາເປັນຕ້ອງກໍານົດເຂ້ົາໄວ້ໃນລະບົບເພ່ືອແກ້ໄຂບັນດາຂ້ໍ 
ຂັດແຍ່ງທີ່ດິນທີ່ມີເປັນຈໍານວນຫຼາຍໃນລັກສະນະທີ່ເປັນທໍາແລະໂປ່ງໃສ. ນ້ີ ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ດ້ວຍ ຕົວ 
ຢ່າງ: ສ້າງອົງກອນເອກະລາດຂ້ຶນມາທີ່ບ່ໍຂ້ຶນກັບຫ້ອງການໃດໆຂອງລັດ ໂດຍໃຫ້ເປັນອົງການທີ່ມີໜ້າທີ່ 
ຮັບຜິດຊອບເພ່ືອຮັບແລະໄກ່ເກ່ຍຄໍາຮ້ອງທຸກທີ່ພົວພັນກັບຂ້ໍຂັດແຍ່ງທີ່ດິນ ແລະ ມີສິດອໍານາດໃນການ 
ບັງຄັບປະຕິບັດການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດມະຕິໄກ່ເກ່ຍແລະບັນດາກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.  

ນອກຈາກນ້ັນ, ການສ້າງຖານຂ້ໍມູນຮ່ວມກັນໂດຍບັນດາກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງ (MPI, MONRE, MAF) ຍັງ 
ຈະເປັນບາດກ້າວຈໍາເປັນເພ່ືອປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນດ້ວຍການສະໜອງການເຂ້ົາເຖິງເອກະສານ 
ທີ່ທັນກັບສະພາບປະຈຸບັນແລະແຜນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການ ອະນຸມັດການສໍາປະທານທີ່ດິນແລະສັນຍາ 
ເຊ່ົາທີ່ດິນໃຫ້ແກ່ທຸກພາກສ່ວນທີ່ມີ ບົດບາດສໍາຄັນໃນຂະແໜງການນ້ີ .  

ພວກເຮົາ ຍິນດີກັບຄວາມເປັນຈິງທີ່ວ່າ: ສະພາແຫ່ງຊາດ (NA) ບ່ໍໄດ້ຟ້າວຟ່ັງຜ່ານນະໂຍບາຍທີ່ດິນແຫ່ງ 
ຊາດ (NLP) ໃສກອງປະຊຸມສະພາສະໄໝຫ້ຼາສຸດ. ພວກເຮົາ ຂໍຍ້ອງຍໍສະພາແຫ່ງຊາດຕ່ໍມະຕິຂອງສະ 
ພາທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການສະເໜີເຫດຜົນແລະສົນທະນາແລກປ່ຽນກັນຫຼາຍຂ້ຶນຕ່ືມຕ່ໍນະໂຍບາຍດ່ັງກ່າວ. 
ການຮ່າງນະໂຍບາຍດ່ັງກ່າວຄືນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະກອບສ່ວນຈາກປະຊາຊົນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 
ແລະ ການເປີດຮ່າງດ່ັງກ່າວໃຫ້ມີການປະກອບຄໍາເຫັນຈາກມວນຊົນ ດ່ັງທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າ 
ດ້ວຍການສ້າງນິຕິກໍາ.  

ລັດຖະບານ ມີນະໂນບາຍຫັນປ່ຽນທີ່ດິນໃຫ້ເປັນທຶນ. ການບັນລຸເປ້ົາໝາຍຂອງລັດຖະບານໃນການ 
ຮັກສາ ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດທີ່ເຂ້ັມແຂງ ແມ່ນສາມາດເຮັດໄດ້ພຽງແຕ່ດ້ວຍການມີນະໂຍບາຍ 
ທີ່ດິນແຫ່ງ ຊາດສົມບູນຮອບຄອບ ແລະ ມີກົດໝາຍທີ່ດິນທີ່ດີແລະຄົບຖ້ວນຮອບດ້ານ. ສປປ ລາວ 
ຈໍາເປັນຕ້ອງສ້າງ ສະພາບເງ່ືອນໄຂທີ່ເອ້ືອອໍານວຍສໍາລັບນັກລົງທຶນທີ່ມີຄຸນະພາບ. ນັກລົງທຶນທີ່ມີຄຸນ 
ນະພາບເຫ່ົຼານ້ັນ ຈະ ລົງທຶນສະເພາະໃນຂອບເຂດທີ່ເຂົາເຈ້ົາໄດ້ຮັບການຄ້ໍາປະກັນວ່າ: ການລົງທຶນຂອງ 
ເຂົາເຈ້ົາ ບ່ໍມີຄວາມສ່ຽງ ຖືກເອົາ ໄປຈາກເຂົາເຈ້ົາ. ເພ່ືອສະໜອງການຄ້ໍາປະກັນດ່ັງກ່າວ, ຈໍາເປັນຕ້ອງ 
ມີນິຕິກໍາທີ່ຈະແຈ້ງແລະຄົບຖ້ວນ ຮອບດ້ານໂດຍຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມມາດຕະຖານສາກົນ.  
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5.5.5.5. ການພດັທະນາແບບຍືນຍົງ ຂຶ້ນກບັການຄຸມ້ຄອງສິ່ງແວດລ້ອມທີມ່ປີະສິດທຜົິການພດັທະນາແບບຍືນຍົງ ຂຶ້ນກບັການຄຸມ້ຄອງສິ່ງແວດລ້ອມທີມ່ປີະສິດທຜົິການພດັທະນາແບບຍືນຍົງ ຂຶ້ນກບັການຄຸມ້ຄອງສິ່ງແວດລ້ອມທີມ່ປີະສິດທຜົິການພດັທະນາແບບຍືນຍົງ ຂຶ້ນກບັການຄຸມ້ຄອງສິ່ງແວດລ້ອມທີມ່ປີະສິດທຜົິນແລະການຮວ່ມມ ືນແລະການຮວ່ມມ ືນແລະການຮວ່ມມ ືນແລະການຮວ່ມມ ື
ຂ້າມຂ້າມຂ້າມຂ້າມຊາຍຊາຍຊາຍຊາຍແດນແດນແດນແດນ    

ເອກະສານປະກອບກອງປະຊຸມໂຕະມົນ  ໃຫ້ຂ້ໍສັງເກດວ່າ: ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ໂດຍສະເພາະ: ພະ 
ລັງງານແລະບ່ໍແຮ່ ໄດ້ເຕີບໂຕຢ່າງວ່ອງໄວໃນອັດຕາສະເລ່ຍທີ່ປະມານ 13,7 ສ່ວນຮ້ອບຕ່ໍປີ ແລະ 
ປະຈຸບັນນ້ີ ປະກອບສ່ວນ 30,3 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງ GDP. ເກືອບ 50 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງການເຕີບໂຕໃນຂະ 
ແໜງດ່ັງກ່າວ ແມ່ນຍ້ອນການລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງພາກເອກະຊົນທັງພາຍໃນແລະພາຍນອກໃນຂະ 
ແໜງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ (ບ່ໍແຮ່ແລະການຂຸດຄ້ົນແຮ່ທາດ ແລະ ການຜະລິດໄຟຟ້ານ້ໍາຕົກ). 
ເປັນເລ່ືອງສໍາຄັນທີ່ຕ້ອງຮັບຮູ້ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານທີ່ມີເພ່ີມສູງຂ້ຶນໃນພາກພ້ືນ ກ່ໍຄື ການປະກອບ 
ສ່ວນຂອງຂະແໜງໄຟຟ້ານ້ໍາຕົກເຂ້ົາໃນການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ. ຢ່າງໃດກ່ໍດີ, ຖ້າປາສາຈາກການ 
ຮ່ວມມືຂ້າມຊາຍແດນ, ສ່ິງແວດລ້ອມແລະຄວາມສົມດຸນທາງລະບົບນິເວດຂອງອ່າງແມ່ນ້ໍາຂອງ ຈະຕົກ 
ຢູ່ໃນ ອັນຕະລາຍ ເຊ່ິງໝາຍເຖິງຊີວິດການເປັນຢູ່ແລະການຄ້ໍາປະກັນສະບຽງອາຫານຂອງ ປະຊາຊົນ 
ເປັນຈໍາ ນວນຫຼາຍທັງຢູ່ລາວແລະປະເທດອ່ືນໆໃນພາກພ້ືນນໍາອີກດ້ວຍ. ການຮ່ວມມືເອີຣົບເພ່ືອການ 
ພັດທະນາ ມີແຜນງານຫຼາຍຢ່າງທັງເພ່ືອຊ່ວຍອະນຸລັກແລະຂຸດຄ້ົນຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ. ການບັນ 
ລຸຄວາມສົມ ດຸນທີ່ຖືກຕ້ອງລະຫວ່າງການແຮແລະການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ຖືເປັນສ່ິງທ້າທາຍໃຫຍ່ 
ຫຼວງສໍາລັບປະ ເທດລາວ. ເມ່ືອເປັນການຂຸດຄ້ົນ, ເປັນເລ່ືອງສໍາຄັນທີ່ວ່າ: ການຂຸດຄ້ົນດ່ັງກ່າວ ແມ່ນດໍາ 
ເນີນໄປໃນລັກ ສະນະຍືນຍົງ ແລະ ຮັບປະກັນການກະຈາຍລາຍໄດ້/ຜົນປະໂຫຍດທີ່ເກີດຈາກກິດຈະກໍາ 
ເຫ່ົຼານ້ັນໃນລັກສະນະສະເໝີພາບ.  

*** 

ຄວາມສໍາເລັດໃນການບັນລຸເປ້ົາໝາຍຮ່ວມຂອງພວກເຮົາ (ເພ່ືອຮັບປະກັນຄວາມຢູ່ດິນກິນດີຂອງປະຊາ 
ຊົນລາວທຸກຄົນ ແລະ ເວົ້າສະເພາະ ເພ່ືອຍົກສູງໂອກາດໃຫ້ແກ່ຄົນທຸກແລະປະຊາ ຊົນລາວຜູ້ດ້ອຍໂອ
ກາດເພ່ືອໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາມີສຸຂະພາບດີ, ມີຄວາມສຸກ ແລະ ຮັບປະກັນ ອະນາຄົດ) ນ້ັນສ່ວນໜຶ່ງແມ່ນຂ້ຶນກັບ 
ຈຸດແຂງໃນການຮ່ວມມືຂອງພວກເຮົາ. ກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈໍາ ປີທີ່ມີເປັນປົກກະຕິ ແມ່ນກອງປະຊຸມ 
ສໍາຄັນທີ່ເສີມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືຂອງພວກເຮົາໃນການເປີດໂອ ກາດໃຫ້ແກ່ການສົນທະນາ 
ແລກປ່ຽນ, ການປະເມີນຜົນແບບສ້າງສັນຕ່ໍຄວາມຄືບໜ້າຂອງຜົນໄດ້ຮັບ ດ້ານການພັດທະນາ, ຄວາມ 
ໂປ່ງໃສແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງພວກເຮົາ ໂດຍ ສະເພາະຕ່ໍຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະ 
ໂຫຍດຂ້ັນສຸດທ້າຍ ນ້ັນກ່ໍຄືປະຊາຊົນລາວ. ດ້ວຍຈິດໃຈດ່ັງກ່າວ, ພວກເຮົາ ຫວັງວ່າ: ກອງປະຊຸມໂຕະ 
ມົນ ໃນປີ 2013 ຈະມີບັນຍາກາດການສົນທະນາທີ່ເກີດໝາກອອກຜົນແລະມີ ຜົນສໍາເລັດຈົບງາມ.  

 


