I.

ພາກສະເໜີ

ພວກເຮົາ, ລັດຖະບານແຫ່ ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (ລັດຖະບານ) ແລະ
ບັນດາຄ່ ຮ່ ວມພັດທະນາ (ຄ່ ຮ່ ວມ), ໄດພ
້ ບ
ົ ກັນທ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ ໃນວັນທ 27 ພະຈິກ
2015 ດ ້ວຍນາ້ ໃຈແຫ່ ງຄວາມເປດກວາ້ ງ, ຄວາມສາມັກຄ ແລະ ເສມຂະຫຍາຍການເປັ ນຄ່ ຮ່ ວມເພ່ ອການ
1.

ພັດທະນາທ່ ມປະສິດທິຜນ
ົ . ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສງ ຄັງ້ ທ 12 ໄດຢ້ ັ ້ງຢນຜົນສາເລັດ ແລະ ບົດຮຽນ
້
້
ທ່ ຖອດຖອນໄດ ້ ໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ ງຊາດ ຄັງທ
7 ສົກປ

້
2011-2015 ແລະ ການົດມາດຕະການໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ ງ
້ 8 ສົກປ 2016-2020. ພວກເຮົາ ເຕົາ້ ໂຮມກັນໂດຍການເປັ ນຄ່ ຮ່ ວມທ່ ກວາ້ ງຂວາງ ແລະ ເປດ
ຊາດ ຄັງທ
້
້ ່
ກວ ້າງຫຼາຍກວ່ າແຕ່ ກ່ ອນ, ບົນພນຖານຫຼ
ກ
ັ ການຮ່ ວມກັນ, ເປົ ້າໝາຍດຽວກັນ ແລະ ຄາໝາຍຫມັນທ
ເດັດດ່ ຽວ ເພ່ ອການພັດທະນາທ່ ມປະສິດທິຜນ
ົ .

ພວກເຮົາ ຮັບຮວ້ ່ າ ສປປ ລາວ ແລະ ປະຊາຄົມສາກົນຂອງພວກເຮົາ ຢນຢ່ ບາດລຽ້ ວທ່ ສາຄັນໃນ
ການພັດທະນາປະເທດຊາດ ແລະ ສາກົນ. ສະນັນ້ , ພວກເຮົາ ໄດກ
້ າ້ ວເຂົາ້ ສ່ ໄລຍະໃຫມ່ ໃນການເປດກວາ້ ງ
ການເປັ ນຄ່ ຮ່ ວມຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາ ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່ າ ຈະໄດລ້ ງົ ເລິກການປຶ ກສາຫາລ ແລະ ການຮ່ ວມ
2.

ມຂອງພວກເຮົາ ທ່ ກວາ້ ງຂວາງກວ່ າເກົ່າ ຊ່ ງມທັງສິ່ງທາ້ ທາຍ ແລະ ບັນລຸ ໝາກຜົນຂອງການພັດທະນາ.

້
ສບຕ່ ພະຍາຍາມສຊ້ ນ
ົ ເພ່ ອເຮັດໃຫປ້ ະເທດຫຼຸດພົນອອກຈາກ
້
ສະຖານະພາບປະເທດດອ້ ຍພັດທະນາ (LDC) ໂດຍຜ່ານການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ ແຜນພັດທະນາເສດຖະ
້ 8 ສົກປ 2016-2020. ພວກເຮົາ ເຕົາໂຮມກັ
້
ກິດ-ສັງ ຄົມແຫ່ ງຊາດ ຄັງທ
ນເປັ ນໜຶ່ງດຽວໃນການຈັດຕັງ້
3.

ໃນລະດັບຊາດ,

ລັດຖະບານ

ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານເພ່ ອບັນລຸ ເປົ ້າໝາຍໄລຍະຍາວດັ່ງກ່ າວ ໂດຍອງໃສ່ ລະດັບການຂະຫຍາຍຕົວທາງດາ້ ນ
ເສດຖະກິດທ່ ທົ່ວເຖິງ ແລະ ຍນຍົງ ເຊິ່ງຈະສົ່ງຜົນໃຫສ້ າມາດບັນລຸ ເປົ ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດດ ້ານການ
ພັດທະນາ (MDGs) ທ່ ຍັງປະຕິບດ
ັ ບ່ ທັນສາເລັດ.

ໃນລະດັບສາກົນ, ວາລະໃໝ່ ແຫ່ ງການພັດທະນາທ່ ທົ່ວເຖິງ ແລະ ຍນຍົງ (ວາລະການພັດທະນາ
ແບບຍນຍົງເຖິງປ 2030 ແລະ ເປົ ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍນຍົງ - SDGs) ໄດຖ
້ ກຮັບຮອງເອົາຢ່ ກອງ
4.

ປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ ຽວກັບການພັດທະນາແບບຍນຍົງ ໃນເດອນກັນຍາປ 2015.
້
້
ພວກເຮົາ ຫວັງວ່ າຈະປະຕິບດ
ັ ເປົ າ້ ໝາຍເຫຼ່ ານ
ົ ໃນຂອບແຜນພັ
ດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ ງຊາດ ຄັງທ

8 ຂອງພວກເຮົາ (2016-2020), ຍຸ ດທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດ -ສັງຄົມ 10 ປ (2016-2025)
ແລະ ວິໄສທັດແຫ່ ງຊາດ ປ 2030.

ພວກເຮົາ ຍັງຮັບຮວ້ ່ າ ໄດມ
້ ການຫັນປ່ຽນຈາກປະສິດທິຜນ
ົ ຂອງການຊ່ ວຍເຫຼອມາເປັ ນການຮ່ ວມ
ມເພ່ ອການພັດທະນາທ່ ມປະສິດທິຜນ
ົ . ການຊ່ ວຍເຫລອທາງການເພ່ ອການພັດທະນາ (ຊ.ກ.ພ) ເຊິ່ງ
້
ເປັ ນແຫຼ່ງຕົນ້ ຕຂອງການຊ່ ວຍເຫຼອເພ່ ອການພັດທະນາສາກົນ ອັນໄດປ້ ະກອບສ່ ວນເຂົາໃນວຽກງານການ
5.

ຮ່ ວມມເພ່ ອການພັດທະນາແບບຍນຍົງ. ຊ.ກ.ພ ຍັງມບົດບາດສາຄັນ ແລະ ຊຸກຍແ້ ຫຼ່ ງທຶນເພ່ ອການ
ພັດທະນາໃນຮບແບບຕ່ າງໆ ເຊັ່ນ ສົ່ງເສມໃຫນ້ າໃຊທ
້ ນ
ຶ ເພ່ ອການພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຄ່ ຮ່ ວມ

ພັດທະນາ ຮ່ ວມກັນ ໃນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ໂຄງການບລິມະສິດ ໂດຍສະເພາະ ຊຸກຍກ
້ ານລະດົມແຫຼ່ ງທຶນ
ພາຍໃນປະເທດ ຈາກທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ , ການລົງທຶນໂດຍກົງຂອງຕ່ າງປະເທດ, ການຮ່ ວມມ

1

ແບບໃຕ-້ ໃຕ ້ ແລະ ສາມຫຼ່ຽມ, ການສົ່ງຄວາມຮ ້ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊ ຕາມຄວາມສະໝັກໃຈ ແລະ ເງ່ອນໄຂ
ຕ່ າງໆທ່ ໄດຕ້ ກ
ົ ລົງກັນ ເຊິ່ງເປັ ນແຫຼ່ງທຶນທ່ ສາຄັນເພ່ ອບັນລຸ ເປົ ້າໝາຍການພັດທະນາທ່ ໄດ ້ແລກ ປ່ຽນໄປ
້ ພ້ອມກັນນ,້ ການມສ່ ວນຮ່ ວມຂອງພາກເອກະຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັງທາງສັ
້
ແລ ້ວນັນ.
ງຄົມ ໃນນາມທ່
ເປັ ນຄ່ ຮ່ ວມພັດທະນາ ໃນລະດັບຊາດ, ໃນລະດັບຂະແໜງການ ແລະ ທອ້ ງຖິ່ນ ແມ່ ນມຄວາມສາຄັນຫຼາຍ
ໃນວຽກງານການພັດທະນາ.

ຖະແຫຼງວຽງຈັນສະບັບຕົນ້ ຂອງພວກເຮົາ ທ່ ໄດຮ້ ບ
ັ ການລົງນາມໃນເດອນພະຈິກປ 2006 ທ່ ກອງ
້
ປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສງ ຄັງ້ ທ່ 9 ໄດເ້ ປັ ນພນຖານອັ
ນດໃຫແ້ ກ່ ການເປັນຄ່ ຮ່ ວມຂອງພວກເຮົາ ຕາມບັນ
6.

ດາຫຼກ
ັ ການຫຼກ
ັ ໆຂອງການປະສານງານການຊ່ ວຍເຫຼອ. ພວກເຮົາໄດມ
້ ຄວາມຄບຫນາ້ ໃນຫຼາຍໆຂົງເຂດ
ຂອງການຮ່ ວມມ. ເຖິງແນວໃດກ່ ຕາມ ຍັງມຫຼາຍຂົງເຂດທ່ ຈະຕອ້ ງໄດປ້ ັ ບປຸ ງ ເພ່ ອໃຫບ້ ນ
ັ ລຸ ເປົ ້າໝາຍ
ສະຫັດສະຫວັດດາ້ ນພັດທະນາທ່ ຍັງບ່ ທັນສາເລັດ, ຮັບປະກັນການຫຼຸດພົນ້ ອອກຈາກການເປັ ນປະເທດທ່
້
້
ດ ້ອຍພັດທະນາ, ດາເນນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ ເປົ າໝາຍການພັ
ດທະນາແບບຍນຍົງ ແລະ ຮັບປະກັນໝາກ

ຜົນຂອງການພັດທະນາ. ສະນັນ້ , ພວກເຮົາ ຈຶ່ງໄດກ
້ ານົດໃຫມ
້ ການປັ ບປຸ ງຖະແຫຼງການວຽງຈັນສະບັບຕົນ້
ພາຍໃຕ ້ຂອບການຮ່ ວມມເພ່ ອການພັດທະນາທ່ ມປະສິດທິຜນ
ົ ເພ່ ອໃຫແ້ ທດເໝາະກັບສະພາບເງ່ອນໄຂ
ຂອງ ສປປ ລາວ.
ພວກເຮົາ ຮັບຮບ້ ດ
ົ ບາດສາຄັນຂອງ ກອງເລຂາຂອງແຜນດາເນນງານແຫ່ ງຊາດຂອງຖະແຫຼງການ
ວຽງຈັນ ໃນການຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ຖະແຫຼງການວຽງຈັນ ວ່ າດວ້ ຍປະສິດທິຜນ
ົ
້
້ ນຈາກກອງເລຂາຂອງແຜນດາເນນ
ຂອງການຊ່ ວຍເຫຼອ. ນັບແຕ່ ປ 2006 ເປັ ນຕົນມາ
ພວກເຮົາໄດຮ້ ບ
ັ ຂມ
7.

້
ງານແຫ່ ງຊາດຂອງຖະແຫຼງການວຽງຈັນ ດັ່ງນ:້ ການສາຫຼວດ ກ່ ຽວກັບການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ ຖະແຫຼງການ
້
ປາຣ ປ 2008, ບົດລາຍງານການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ ຖະແຫຼງການວຽງຈັນ ວ່ າດວ້ ຍປະສິດທິຜນ
ົ ຂອງການ
ຊ່ ວຍເຫຼອ ປ 2008, ການສາຫຼວດ ກ່ ຽວກັບການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ຖະແຫຼງການປາຣ ປ 2011, ການສາ
້
ຫຼວດການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ ຖະແຫຼງການວຽງຈັນ ວ່ າດວ້ ຍປະສິດທິຜນ
ົ ຂອງການຊ່ ວຍເຫຼອ ປ 2014 ແລະ
ການທົບທວນແຜນດາເນນງານແຫ່ ງຊາດຂອງຖະແຫຼງການວຽງຈັນ ປ 2015.
II.

ຖະແຫຼງການວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີການເປັນຄູ່ຮ່ວມ

້ ນຈິດໃຈຂອງການເຂົາໃຈເຊິ
່ ງກັນ ແລະກັນ, ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ
້
ຖະແຫຼງການນ ້ ໄດຖ
້ ກສາ້ ງຂຶນບົ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທຸ ກພາກສ່ ວນທ່ ກ່ ຽວຂອ້ ງກັບການພັດທະນາ. ເຊິ່ງມຈຸດປະສົງເພ່ ອເສມຂະຫຍາຍ
8.

ການເປັ ນຄ່ ຮ່ ວມ ເພ່ ອສະໜັບສະໜນທຸ ກຄວາມພະຍາຍາມທ່ ຈະຫຼດ
ຸ ຜ່ອນຄວາມທຸ ກຍາກໃນທົ່ວປະເທດ,
ພ້ອມທັງເສມຂະຫຍາຍການພັດທະນາທ່ ຍນຍົງ ແລະ ທົ່ວເຖິງ ໂດຍຄານຶງເຖິງປັ ດໃຈດາ້ ນເສດຖະກິດ,
ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລອ້ ມ ຂອງການພັດທະນາແບບຍນຍົງ ແລະ ການພັດທະນາຂດຄວາມສາມາດຂອງ
ບຸ ກຄະລາກອນ ແລະ ອົງການຈັດຕັງ້ ຕ່ າງໆ.

ຖະແຫຼງການນ ້ ແມ່ ນການຮັບຮຮ້ ່ ວມກັນ ລະຫວ່ າງ ລັດຖະບານ ແລະ ຄ່ ຮ່ ວມ ໃນການເສມ
ຂະຫຍາຍການເປັ ນຄ່ ຮ່ ວມເພ່ ອການພັດທະນາທ່ ມປະສິດທິຜນ
ົ ຢ່ ສປປ ລາວ. ຊຶ່ງບ່ ແມ່ ນເຄ່ ອງມຜກມັດ
9.

້ ນການຮັບຮຮ້ ່ ວມກັນ ລະຫວ່ າງ ລັດຖະບານ ແລະ ຄ່ ຮ່ ວມ ເພ່ ອຍົກ
ທາງດ ້ານກົດໝາຍ, ຖະແຫຼງການນແມ່
ສງການເປັ ນຄ່ ຮ່ ວມເພ່ ອໝາກຜົນຂອງການພັດທະນາ. ເພາະສະນັນ້ ພວກເຮົາຈະຮ່ ວມກັນກະກຽມສາ້ ງ
2

້
ແຜນດາເນນງານແຫ່ ງຊາດ ເພ່ ອຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ ຖະແຫຼງການດັ່ງກ່ າວ. ແຜນດາເນນງານແຫ່ ງຊາດ ຈະກາ
ນົດຫນ ້າວຽກທ່ ມຂອບເວລາໃນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ເຊິ່ງຈະມການທົບທວນ ແລະ ລາຍງານ ປະຈາປ.
້
ພວກເຮົາ ຈະສະໜອງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນ, ຄວາມຮຄ້ ວາມສາມາດ ທ່ ຈາເປັ ນ ເພ່ ອຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ
ຖະແຫຼງການດັ່ງກ່ າວ.

1.

ຄວາມເປັນເຈົ້າການ

້ ແຂງ ແລະ ຄາໝັນ້ ສັນຍາອັນສງສົ່ງຂອງລັດຖະບານຕ່ ການ
ພວກເຮົາຮັບຮເ້ ຖິງການນາພາທ່ ເຂັມ
້
ພັດທະນາ, ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ ແລະ ການລາຍງານຜົນສາເລັດຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ -ສັງຄົມ

10.

ແຫ່ ງຊາດ ໃນແຕ່ ລະໄລຍະ ແລະ ການອານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫມ
້ ຂະບວນການປຶ ກສາຫາລແບບເປດ
ກ ້ວາງ, ລະອຽດ ແລະ ທົ່ວເຖິງ ຮັບປະກັນການມສ່ ວນຮ່ ວມ ແລະ ທັດສະນະ ຂອງທຸ ກພາກສ່ ວນທ່
ກ່ ຽວຂ ້ອງໃນລະດັບຕ່ າງໆ.
ຄ່ ຮ່ ວມ ຈະສະໜັບສະໜນການນາພາຂອງລັດຖະບານ ເພ່ ອຮັດແໜນ້ ນະໂຍບາຍ, ການເປັ ນຄ່
ຮ່ ວມ ດ ້ານແຜນງານ ແລະ ການປະຕິບດ
ັ ທ່ ມຢ່ ແລວ້ ເພ່ ອໃຫມ
້ ຜົນສາເລັດທ່ ເໝາະສົມຂອງແຕ່ ລະຂະແໜງ

11.

ການ. ເພ່ ອເຮັດໃຫວ້ າລະແຫ່ ງຊາດໃນການພັດທະນາບັນລຸ ສາເລັດຜົນ ພວກເຮົາມຄວາມຈາເປັ ນຕອ້ ງໄດ ້
ສຸ ມຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຕ່ ເນ່ ອງ ເພ່ ອຮັດແໜນ້ ກົນໄກການປຶກສາຫາລ, ການວິໄຈດາ້ ນວິຊາການ ແລະ
ການຮ່ ວມມທ່ ມປະສິດທິຜນ
ົ
ພາຍໃຕໜ
້ ່ ວຍງານຂະແໜງການ. ເຊິ່ງຮຽກຮອ້ ງໃຫມ
້ ຄວາມພະຍາຍາມ
້ າ້ ຂອງບັນດາກະຊວງຂະແໜງການ ແລະ ຄ່ ຮ່ ວມ ໃນການເຮັດວຽກ
ແລະ ການມສ່ ວນຮ່ ວມຢ່າງຕັງໜ
ຮ່ ວມກັນ ເພ່ ອປະຕິບດ
ັ ຕາມຫຼກ
ັ ການວ່ າດວ້ ຍການຮ່ ວມມເພ່ ອການພັດທະນາທ່ ມປະສິດທິຜນ
ົ ທ່ ໄດລ້ ະບຸ
ໄວ ້ໃນຖະແຫຼງການນ.້ ພ້ອມກັນນັນ້ , ພົວພັນເຖິງການເຊ່ ອມໂຍງແຜນງານຕ່ າງໆຂອງຂະແໜງການ ເຂົາ້
ກັບແຜນບລິມະສິດແຫ່ ງຊາດ.
້
ລັດຖະບານ ຈະເປັ ນຜນ້ າໜາ້ ໃນການພັດທະນາ ແລະ ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ ຂອບການຕິດຕາມ
້ ນ
ແລະ ປະເມນຜົນ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ ງຊາດ ແຕ່ ລະໄລຍະ ໂດຍການນາໃຊຂ້ ມ
ສະຖິຕແິ ຫ່ ງຊາດທ່ ມຄຸ ນນະພາບ. ນອກຈາກນ,້ ລັດຖະບານຈະສຸ ມທຸ ກຄວາມພະຍາຍາມໃນການຜັນ

12.

ຂະຫຍາຍແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ -ສັງຄົມແຫ່ ງຊາດ ແຕ່ ລະໄລຍະ ໃຫເ້ ປັ ນບັນດາແຜນງານບລິມະສິດ
ທ່ ເລັ່ງໃສ່ ຜົນໄດຮ້ ບ
ັ ພາຍໃຕຂ້ ອບລາຍຈ່ າຍໄລຍະກາງ ແລະ ບັນດາແຜນການ ແລະ ແຜນງ ົບປະມານປະ
ຈາປ.

ລັດຖະບານ ຈະສບຕ່ ເຊ່ ອມສານ ຊ.ກ.ພ ເຂົາ້ ໃນຂອບການວາງແຜນ ແລະ ງ ົບປະມານ ໄປຄຽງຄ່
ກັນກັບການລົງທຶນຂອງລັດ ໃນບັນດາແຜນງານການພັດທະນາບລິມະສິດ. ລັດຖະບານ ໃຫຄ້ າໝັນ້ ສັນຍາ
ວ່ າຈະປັ ບປຸ ງວຽກງານງບປະມານໃຫ
ົ
ມ
້ ຄວາມໂປ່ງໃສ ຮັບປະກັນການຈັດສັນການຊ່ ວຍເຫຼອເຂົາ້ ໃນແຜນ

13.

ງບປະມານຂອງລັ
ົ
ດໃຫໄ້ ດຫ
້ ຼາຍຂນ້ ເພ່ ອຊ່ ວຍອານວຍຄວາມສະດວກໃຫບ້ ນ
ັ ດາຄ່ ຮ່ ວມພັດທະນາໃນການ
ນາໃຊ ້ລະບົບແຫ່ ງຊາດ. ລັດຖະບານ ຈະສບຕ່ ນາພາໃນການປະສານງານ, ຕິດຕາມ, ວິໄຈ ແລະ ລາຍງານ
ດ ້ານການເງນເພ
ິ ່ ອການພັດທະນາ ໃຫມ
້ ປະສິດທິພາບ, ມຄວາມໂປງໃສ ແລະ ທັນຕາມການົດເວລາ ໂດຍ
ມການອານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຮັດແໜນ້ ການເປັ ນຄ່ ຮ່ ວມທ່ ມຄຸ ນນະພາບ, ມການປຶ ກສາຫາລ ແລະ
ມຄວາມເປັ ນເອກະສັນກັນ.

3

ໂດຍການສະໜັບສະໜນຈາກຄ່ ຮ່ ວມ, ລັດຖະບານ ຈະນາພາໃນການການົດຄວາມຕອ້ ງການດ ້ານ
້ ໂດຍສະເພາະ ລັດຖະບານໃຫຄ້ າ
ຂດຄວາມສາມາດໃນລະດັບຕ່ າງໆ ເພ່ ອປັ ບປຸ ງການບລິການໃຫດ້ ຂຶນ.

14.

້ ນຍາ ວ່ າຈະປັ ບປຸ ງເປົ ້າໝາຍການສາ້ ງຂດຄວາມສາມາດ ໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ ງ
ໝັນສັ
ຊາດ, ຜັນຂະຫຍາຍໃຫເ້ ປັ ນບັນດາຍຸ ດທະສາດ ແລະ ແຜນການຕ່ າງໆ ພ້ອມທັງເຮັດວຽກຮ່ ວມກັນກັບ
້
ບັນດາຄ່ ຮ່ ວມ ໃນການສາ້ ງ ແລະ ຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ ແຜນງານການສາ້ ງຂດຄວາມສາມາດຮອບດາ້ ນໃນໄລຍະ
ຍາວ.

2.

ຄວາມສອດຄ່ອງ

ພວກເຮົາ ຈະສານຕ່ ບັນດາເປົ ້າໝາຍທ່ ໄດລ້ ະບຸ ໄວໃ້ ນຖະແຫຼງການວຽງຈັນ ວ່ າດວ້ ຍປະສິດທິຜນ
ົ
ຂອງການຊ່ ວຍເຫຼອ (2006) ທ່ ຈະນາໃຊລ້ ະບົບແຫ່ ງຊາດສາລັບການຮ່ ວມມເພ່ ອການພັດທະນາ ໂດຍ

15.

ການສະໜັບສະໜນບັນດາກິດຈະກາຕ່ າງໆທ່ ພາກລັດຄຸ ມ
້ ຄອງ. ຈະເຮັດໄດແ້ ນວນ,້ ລັດຖະບານ ແລະ ຄ່
ຮ່ ວມ ຈະຮ່ ວມກັນ ສາ້ ງເຄ່ ອງມວິເຄາະຕ່ າງໆທ່ ເຫັນພ້ອມກັນທັງສອງຝ່າຍ, ມການປະເມນຄວາມສ່ ຽງ

ແລະ ມມາດຕະການໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ ຽງດັ່ງກ່ າວໃນຂອບໄລຍະກາງ ເພ່ ອແນ່ ໃສ່ ໃຫມ
້ ການນາໃຊ ້
້
່ ຂມ
້ ນດາ້ ນງ ົບປະມານແຫ່ ງຊາດທ່ ໂປ່ງໃສ. ສ່ ງເຫຼ່ ານ
ລະບົບແຫ່ ງຊາດໃຫຫ
້ ຼາຍຂນ້ ບົນພນຖານທ
ົ ້ ຈະປະ
້
ກອບສ່ ວນເຂົາໃນການສ
າ້ ງ ແລະ ສະໜັບສະໜນຂດຄວາມສາມາດຂອງລະບົບແຫ່ ງຊາດອັນຈະເຮັດໃຫ ້
ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນ ຈານວນຂອງໜ່ ວຍງານຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ໂຄງການຢ່ ບັນດາກະຊວງຂະແໜງການຕ່ າງໆ.
ລັດຖະບານ ແລະ ຄ່ ຮ່ ວມຈະພະຍາຍາມເທົ່າທ່ ຈະເຮັດໄດເ້ ພ່ ອຫຼກລຽ້ ງບ່ ໃຫມ
້ ໂຄງສາ້ ງ ແລະ ຂະບວນ
ການທ່ ຊາ້ ຊອ້ ນກັນ.

ຖ້າວ່ າຄ່ ຮ່ ວມໃດບ່ ສາມາດນາໃຊລ້ ະບົບແຫ່ ງຊາດ ຈະຕອ້ ງໄດແ້ ຈງ້ ເຫດຜົນໃຫລ້ ດ
ັ ຖະບານ ເພ່ ອ
ປຶ ກສາຫາລ ທາງອອກທ່ ເໝາະສົມໃນການນາໃຊລ້ ະບົບແຫ່ ງຊາດ ລວມທັງຄວາມຈາເປັ ນຕ່ າງໆເພ່ ອປັ ບປຸ ງ

16.

ລະບົບດັ່ງກ່ າວ.
17.

ເພ່ ອຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ ອງຂອງການຊ່ ວຍເຫຼອ

ກັບບລິມະສິດການພັດທະນາແຫ່ ງຊາດ,

ລັດຖະບານ ແລະ ຄ່ ຮ່ ວມ ຈະເຮັດວຽກຮ່ ວມກັນໃນການຄຸ ມ
້ ຄອງ ແລະ ລາຍງານກ່ ຽວກັບການ
້ ເປັ ນລະບົບ, ມປະສິດທິຜນ
ຊ່ ວຍເຫລອເພ່ ອການພັດທະນາໃຫ ້ມຄວາມກົມກຽວກັນຫຼາຍຍິ່ງຂຶນ,
ົ , ມ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ໂປ່ງໃສ, ສອດຄ່ ອງກັບມາດຖານຂອງອົງການຮ່ ວມມດາ້ ນເສດຖະກິດເພ່ ອການ
້ ເິ ລ່ ມດາ້ ນຄວາມໂປ່ງໃສຂອງການ
ພັດທະນາຂອງບັນດາປະເທດຜທ
້ ນ
ຶ
(OECD-DAC) ແລະ ຂລ
ຊ່ ວຍເຫຼອສາກົນ (IATI) ແລະ ອ່ ນໆ.

້
ລັດຖະບານ ແລະ ຄ່ ຮ່ ວມ ຈະເຮັດວຽກຮ່ ວມກັນເພ່ ອເພມທະວ
ການຮ່ ວມມເພ່ ອການພັດທະນາ
ໃນຕ່ ໜ ້າ ໂດຍຜ່ານກົນໄກ ແລະ ຂະບວນການປຶ ກສາຫາລຂອງໜ່ ວຍງານຂະແໜງການ ເພ່ ອໃຫຄ້ າໝັນ້

18.

ສັນຍາ ກ່ ຽວກັບການຮ່ ວມມເພ່ ອການພັດທະນາໃຫຊ້ ດ
ັ ເຈນ ພາຍໃຕຂ້ ອບລາຍຈ່ າຍໄລຍະກາງຂອງລັດ
ຖະບານ ໂດຍສະເພາະ ເພ່ ອເຮັດໃຫຄ້ ່ ຮ່ ວມນາໃຊລ້ ະບົບແຫ່ ງຊາດ ລັດຖະບານຈະເລັ່ງລັດສຸ ມທຸ ກຄວາມ
້ ນງບປະມານແຫ່
ພະຍາຍາມໃນການເຜຍແຜ່ຂມ
ົ
ງລັດ ແລະ ຄວາມຕອ້ ງການດາ້ ນການເງ ິນເພ່ ອການພັດ
ທະນາ ໃຫມ
້ ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ທັນເວລາ. ລັດຖະບານ ແລະ ຄ່ ຮ່ ວມ ຮັບປະກັນການນາໃຊເ້ ຄ່ ອງມ ໃນ

ການຄຸ ້ມຄອງການເງນແຫ່
ິ
ງລັດໃຫເ້ ປັ ນປົ ກກະຕິຫຼາຍຂນ້ ເຊັ່ນ: ການປັ ບປຸ ງລາຍຈ່ າຍແຫ່ ງລັດ ແລະ ຄວາມ
4

ຮັບຜິດຊອບດາ້ ນການເງນິ (PEFA) ແລະ ຈະສບຕ່ ປັ ບປຸ ງໃນແຕ່ ລະໄລຍະ ແລະ ທັນເວລາ.
ໃນຂະບວນການປຶ ກສາຫາລ , ລັດຖະບານ ແລະ ຄ່ ຮ່ ວມ ຮັບຮຄ້ ວາມສາຄັນຂອງງ ົບປະມານແຫ່ ງ
ລັດທ່ ມຄວາມໂປ່ງໃສ. ໃນນ ້ ລັດຖະບານ ຈະຮັບປະກັນໃຫມ
້ ຄວາມສອດຄ່ ອງກັນ ລະຫວ່ າງ ຂະບວນ

19.

ການສ ້າງແຜນການ ແລະ ແຜນງບປະມານ
ົ
ພາຍໃຕຂ້ ອບການສາ້ ງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ ງ
ຊາດ (ລວມທັງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ -ສັງຄົມປະຈາປ) ທ່ ມການຈັດລຽງບລິມະສິດ, ມຫຼກ
ັ ຖານຢັ ້ງ
ຢນ ແລະ ເລັ່ງໃສ່ ຜົນໄດຮ້ ບ
ັ ທ່ ຕິດພັນກັບການສາ້ ງແຜນງານຂະແໜງການ ແລະ ການການົດງ ົບປະມານ.
3.

ຄວາມກົມກຽວ ແລະ ຄວາມງ່າຍດາຍ

ລັດຖະບານ ແລະ ຄ່ ຮ່ ວມ ຈະຮ່ ວມກັນດາເນນການວາງແຜນ, ທົບທວນ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນ
້
ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ ວຽກງານປະສິດທິຜນ
ົ ຂອງການພັດທະນາທ່ ເປັ ນບລິມະສິດ ເພ່ ອສະຫນັບສະໜນ

20.

ການບັນລຸ ວາລະການພັດທະນາແຫ່ ງຊາດ ໂດຍອງໃສ່ ກົນໄກທົບທວນຮ່ ວມກັນຂອງບັນດາປະເທດຜ ້ໃຫ ້
ທຶນ, ການຝຶ ກອົບຮົມ ແລະ ການລົງເຮັດວຽກພາກສະໜາມຕ່ າງໆ. ສິ່ງທ່ ກ່ າວມານັນ້ ຮຽກຮອ້ ງໃຫມ
້
ຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຕ່ ເນ່ ອງ ເພ່ ອຮັບປະກັນວ່ າ ຫຼກ
ັ ການຄຸ ມ
້ ຄອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ (ການວ່ າຈາ້ ງ,
ການປະເມນຜົນການເຮັດວຽກ ແລະ ການຝຶ ກອົບຮົມ ພະນັກງານ) ມຄວາມກົມກຽວກັນ ເພ່ ອປັ ບປຸ ງ
້
ແລະ ສ ້າງຂດຄວາມສາມາດແຫ່ ງຊາດ, ລະບຽບຂັນຕອນ
ແລະ ສິ່ງຈງໃຈຕ່ າງໆ.

້
ລັດຖະບານ ແລະ ຄ່ ຮ່ ວມ ຈະສຶກສາຄົນຄວ
າ້ ຄວາມເປັ ນໄປໄດ ້ ໃນການນາໃຊວ້ ທ
ິ ການຈັດຕັງ້
ປະຕິບດ
ັ ໂຄງການແບບເປັ ນແຜນງານ (PBAs) ໃຫຫ
້ ຼາຍຍິ່ງຂຶນ້ ພາຍໃຕຂ້ ອບການພັດທະນາ ແລະ ແຜນ
ພັດທະນາແຫ່ ງຊາດ, ເຊິ່ງຮຽກຮອ້ ງໃຫລ້ ດ
ັ ຖະບານ ແລະ ຄ່ ຮ່ ວມ ເຮັດວຽກຮ່ ວມກັນຢ່າງໃກຊ້ ດ
ິ ເພ່ ອ

21.

ການົດວ່ າ ທ່ າແຮງໄດປ້ ຽບຂອງແຕ່ ລະຝ່າຍ ຈະສາມາດປະກອບສ່ ວນໄດດ້ ທ່ ສຸ ດ ໃນການເປັ ນເຂົາ້ ຄ່ ຮ່ ວມ

ແລະ ການສາ້ ງໝາກຜົນຂອງການພັດທະນາ ໃນລະດັບຊາດ, ຂະແໜງການ ແລະ ແຂວງ. ຄ່ ຮ່ ວມ ຈະສາ້ ງ
ແຜນທ່ ຈະແຈງ້ ເພ່ ອຮັບປະກັນໃຫມ
້ ການນາໃຊທ
້ ່ າແຮງ ຫຼ ຂໄ້ ດປ້ ຽບຂອງເຂົາເຈົາ້ ຢ່າງເຕັມສ່ ວນ ຢ່ ໃນ
ລະດັບຊາດ, ຂັນ້ ຂະແໜງການ ແລະ ຂັນ້ ແຂວງ ໂດຍຜ່ານການປຶ ກສາຫາລຢ່າງໃກຊ້ ດ
ິ ກັບລັດຖະບານ ເພ່ ອ
ຮັບປະກັນໃຫກ
້ ານສະໜັບສະໜນທ່ ສອດຄ່ ອງກັບບລິມະສິດແຫ່ ງຊາດ.

້
22.
ຄ່ ຮ່ ວມ ຈະຊອກຫາຊ່ ອງທາງເພ່ ອການົດລະບຽບຫຼກ
ັ ການ ແລະ ຂັນຕອນການດ
າເນນງານຕ່ າງໆ
້
ທ່ ແທດເໝາະຂອງຕົນ ດວ້ ຍການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ ລະບຽບຫຼກ
ັ ການ ແລະ ຂັນ້ ຕອນທ່ ເປັ ນເອກະພາບກັນໃນ

ການວາງແຜນ, ການອອກແບບ, ການໃຫທ
້ ນ
ຶ , ການໃຊຈ້ ່ າຍ, ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ , ການຕິດຕາມ, ການປະ
ເມນຜົນ ແລະ ການລາຍງານຕ່ ລັດຖະບານ ກ່ ຽວກັບບັນດາກິດຈະກາ ແລະ ການໄຫຼວຽນດາ້ ນການເງ ິນເພ່ ອ
ການພັດທະນາຂອງຄ່ ຮ່ ວມ. ຄ່ ຮ່ ວມ ຈະສບຕ່ ພະຍາຍາມມອບສິດໃນການຕັດສິນໃຈດ ້ານການເງ ິນ, ການ
ປະກອບພະນັກງານ, ບົດບາດ ແລະ ໜາ້ ທ່ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃຫແ້ ກ່ ຫອ້ ງການຜຕ້ າງໜາ້ ໃນການອອກ
້
ແບບ ແລະ ຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ ແຜນງານການພັດທະນາ. ພ້ອມກັນນ,້ ລັດຖະບານ ແລະ ຄ່ ຮ່ ວມ ຈະພະຍາ
ຍາມນາໃຊ ້ ລະບຽບຫຼກ
ັ ການໃນການຈ່ າຍເງ ິນເບັຍ້ ລຽ້ ງ ແລະ ເງ ິນເດອນສາລັບພະນັກງານໂຄງການ ທ່
ສອດຄ່ ອງກັບລະບົບແຫ່ ງຊາດ.
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ເປີດກວ້າງການເປັນຄູ່ຮ່ວມເພື່ອໝາກຜົນຂອງການພັດທະນາ

ພວກເຮົາ ຈະເສມຂະຫຍາຍຈຸດສຸ ມຂອງການເປັ ນຄ່ ຮ່ ວມຢ່າງເປດກວາ້ ງເພ່ ອໝາກຜົນຂອງການ
ພັດທະນາ. ປະຈຸບນ
ັ , ພວກເຮົາ ກາລັງສາ້ ງຂະບວນການພັດທະນາທ່ ມສ່ ວນຮ່ ວມຂອງຫຼາຍພາກສ່ ວນ ຊຶ່ງ
້
ວ່ າ ພາກສ່ ວນຕ່ າງໆ ກ່ ໄດປ້ ະສານສົມທົບ ແລະ ມສ່ ວນຮ່ ວມ ບົນພນຖານຂອງການມ
ເປົ າ້ ໝາຍ ແລະ

23.

້
ຫຼກ
ັ ການອັນດຽວກັນ. ບົນພນຖານດຽວກັ
ນນ,້ ພວກເຮົາ ຍິນດສົ່ງເສມການມສ່ ວນຮ່ ວມຂອງບັນດາຄ່
ຮ່ ວມປະເທດກາລັງພັດທະນາດວ້ ຍກັນ ໃນຂອບການຮ່ ວມມແບບໃຕ -້ ໃຕ,້ ອົງການຈັດຕັງ້ ທາງສັງຄົມ,
ພາກເອກະຊົນ ແລະ ພາກສ່ ວນຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ອ່ ນໆ ໃນຂະບວນການສົນທະນາປຶກສາຫາລທ່ ມຢ່ ແລວ້ .

ຂດຄວາມສາມາດຂອງສະພາແຫ່ ງຊາດໃນການເປັ ນຕົວ
້ ແຂງຂນ້ ໂດຍສະເພາະໃນວຽກງານການຕິດ
ແທນ ແລະ ການສາ້ ງກົດໝາຍ ຈະໄດຮ້ ບ
ັ ການປັ ບປຸ ງໃຫເ້ ຂັມ

24.

ໃນລະບົບສະຖາບັນຂອງລັດຖະບານ,

ຕາມກວດກາບັນດາຂະບວນການພັດທະນາ ໂດຍຜ່ານການສາ້ ງຂດຄວາມສາມາດ, ສະໜອງຊັບພະຍາ
ກອນທ່ ພຽງພ ແລະ ການົດແຜນປະຕິບດ
ັ ງານທ່ ແທດເໝາະ.

ລັດຖະບານ ຈະສບຕ່ ສະໜັບສະໜນ ອານາດການປົ ກຄອງທອ້ ງຖິ່ນ ໃຫມ
້ ຄວາມຫາ້ ວຫັນ ໃນ
້ ປັ ບປຸ ງກົນໄກການປະສານ
ການນາພາຂະບວນການພັດທະນາ, ປະຕິບດ
ັ ໜາ້ ທ່ ໃນການໃຫບ້ ລິການດຂນ,

25.

ງານທ່ ມສ່ ວນຮ່ ວມຂອງຫຼາຍຂະແໜງການ ແລະ ສົ່ງເສມການມສ່ ວນຮ່ ວມ ແລະ ການມຄວາມຮັບຜິດ
້ ອ້ ງຖິ່ນ.
ຊອບ ຢ່ ຂັນທ
26.

ການປະກອບສ່ ວນອັນສາຄັນຂອງບັນດາປະເທດຜໃ້ ຫທ
້ ນ
ຶ ໃໝ່

ຕ່ ການເປັ ນຄ່ ຮ່ ວມເພ່ ອການພັດ

ທະນາ ແມ່ ນໄດຖ
້ ກຮັບຮ ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ ນຈາກບັນດາປະເທດອາຊຽນ ແລະ ປະເທດໃກຄ້ ຽງ, ພວກເຮົາ
ຈະພະຍາຍາມປະສານສົມທົບກັບບັນດາຄ່ ຮ່ ວມດັ່ງກ່ າວ ເພ່ ອສະໜັບສະໜນການບັນລຸ ເປົາ້ ໝາຍແຫ່ ງຊາດ

້ ນຍາດາ້ ນກິດຈະກາເພ່ ອສະໜັບສະໜນ, ຈັດຕັງປະຕິ
້
ດ ້ານການພັດທະນາ ລວມທັງການໃຫຄ້ າໝັນສັ
ບດ
ັ
້ ນຍາ
ແລະ ຕິດຕາມວຽກງານການຮ່ ວມມເພ່ ອການພັດທະນາທ່ ມປະສິດທິຜນ
ົ ຕະຫຼອດຮອດຄາໝັນສັ
ດ ້ານໂຄງສາ້ ງ ແລະ ກົນໄກການປະສານງານ ເຊັ່ນ ຂະບວນການໂຕະມົນ ແລະ ໜ່ ວຍງານຂະແໜງການ
ເພ່ ອປຶ ກສາຫາລກັບຜໃ້ ຫທ
້ ນ
ຶ . ນອກຈາກນ ້ ຍັງມການສະໜັບສະໜນ ໃນການແນະນາ ແລະ ປັ ບປຸ ງກິດຈະ
້
ກາການຊ່ ວຍເຫຼອທາງການເພ່ ອການພັດທະນາ ເປັ ນຕົນແມ່
ນການໄຫຼວຽນດາ້ ນການເງ ິນຂອງທັງພາກລັດ
ແລະ ພາກເອກະຊົນ, ການຖ່າຍໂອນຄວາມຮຄ້ ວາມສາມາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊ ແລະ ຄວາມຄິດລິເລ່ ມ

ກ່ ຽວກັບການຮ່ ວມມແບບໃຕ -້ ໃຕ ້ ແລະ ແບບສາມຫຼ່ ຽມ ທ່ ສອດຄ່ ອງກັບຫຼກ
ັ ການການຮ່ ວມມເພ່ ອການ
ພັດທະນາ ທ່ ໄດກ
້ ານົດໄວໃ້ ນຖະແຫຼງການສະບັບນ ້ ແລະ ບລິມະສິດຂອງແຜນພັດທະນາແຫ່ ງຊາດ.
ລັດຖະບານ ຈະສບຕ່ ຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕົນໃນການອານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ ກ່ ບັນດາ
ອົງການຈັດຕັງ້ ສາກົນທ່ ບ່ ສັງກັດລັດຖະບານ ແລະ ສະມາຄົມທ່ ບ່ ສະແຫວງຫາຜົນກາໄລພາຍໃນ ກ່ ຄ
ອົງການມນນິທຊ່ ວຍເຫຼອ, ກອງທຶນເພ່ ອການພັດທະນາ, ສະຖາບັນຄົນ້ ຄວາ້ , ຄັງປັ ນຍາ ແລະ ສະຖາບັນ

27.

້
ການສຶກສາ ເພ່ ອດາເນນຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ ກິດຈະກາຂອງເຂົາເຈົາ້ ແລະ ມສ່ ວນຮ່ ວມໃນກິດຈະກາການຮ່ ວມ
ມເພ່ ອການພັດທະນາ. ຄ່ ຮ່ ວມເຫລົ່ານ ້ ໄດເ້ ຮັດໃຫກ
້ ານສົນທະນາມຄວາມໝາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ ນກ່ ຽວ
ກັບສິ່ງທ ້າທາຍຕ່ າງໆທ່ ສາຄັນດາ້ ນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ສິ່ງແວດລອ້ ມ ດວ້ ຍການ

ສ ້າງຄວາມຮ,້ ການຮຽນຮ ້ ແລະ ປະກອບສ່ ວນໃນການປຶ ກສາຫາລດາ້ ນນະໂຍບາຍ ດວ້ ຍວິທການຄານຶງ
6

ເຖງສິດທິຕ່າງໆໃນການຊ່ ວຍສາ້ ງນະໂຍບາຍ ຕະຫຼອດຮອດການສາ້ ງຄວາມເຂົາ້ ໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ການ
ຊອກຫາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນໃໝ່ ໆ ແລະ ມຄວາມສາມາດໄປຮອດໄປເຖິງ ພ້ອມທັງສາມາດອອກໄປໃຫ ້
ບລິການດາ້ ນຕ່ າງໆແກ່ ປະຊາຊົນຜ ້ທ່ ທຸກຍາກ. ລັດຖະບານ ແລະ ຄ່ ຮ່ ວມ ຊຸກຍອ້ ງົ ການເຫຼ່ ານັ
ົ ນ້ ໃຫຈ້ ດ
ັ ຕັງ້
ປະຕິບດ
ັ ແນວທາງປະຕິບດ
ັ
ທ່ ຮັດແໜນ້ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ການແລກປ່ຽນຄວາມຮ ້ ແລະ ການ
ປະກອບສ່ ວນຂອງເຂົາເຈົາ້ ເຂົາ້ ໃນການພັດທະນາທ່ ມປະສິດທິຜນ
ົ , ໂດຍອງໃສ່ ຫລັກການ ແລະ ຂອບວຽກ
ແຫ່ ງຊາດ ແລະ ສາກົນ.
ເພ່ ອຮັດແໜ ້ນການເປັ ນຄ່ ຮ່ ວມເພ່ ອໝາກຜົນຂອງການພັດທະນາ, ລັດຖະບານ ແລະ ຄ່ ຮ່ ວມ ຈະ
້ ່ ເພ່ ອຊ່ ວຍຮັບປະກັນໃຫ ້ໝາກຜົນຂອງການພັດ
້ ກ
ຮ່ ວມກັນປັ ບປຸ ງການຄຸ ມ
້ ຄອງທ່ ເລັ່ງໃສ່ ຜົນໄດ ້ຮັບ ທັງນ
ທະນາ ມຫຼກ
ັ ຖານທ່ ຊັດເຈນ ແລະ ສາມາດພິສດໄດ.້ ຈະເຮັດໄດຄ້ ແນວນັນ້ , ພວກເຮົາມຄວາມຈາເປັ ນ

28.

ຕ ້ອງໄດ ້ຮັບການສະໜັບສະໜນຢ່າງຕ່ ເນ່ ອງ ໃນການສາ້ ງ ແລະ ປັ ບປຸ ງບັນດາລະບຽບຫຼກ
ັ ການ ແລະ ຂັນ້
ຕອນວິທການ ດາ້ ນສະຖິຕ,ິ ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນຜົນ ຂອງ ສປປ ລາວ. ໂດຍສະເພາະ ລັດຖະບານ

ຈະສ ້າງຂອບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນຜົນ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ ງຊາດ ແລະ ກົນໄກ
ຮບແບບຕ່ າງໆ ເຊິ່ງຈະໄດ ້ຖກຮັບຮອງເອົາໂດຍທຸ ກພາກສ່ ວນກ່ ຽວຂອ້ ງ ເພ່ ອເປັ ນເຄ່ ອງມອັນດຽວກັນ ໃນ

້ ດທ່ ສາມາດຄຸ ມ
ການປະເມນຜົນການເຮັດດວຽກຕາມຈານວນຕົວຊວັ
້ ຄອງໄດ ້ ທ່ ໄດກ
້ ານົດຕາມເປົ ້າໝາຍບ
ລິມະສິດດາ້ ນການພັດທະນາຂອງປະເທດ. ຄ່ ຮ່ ວມ ຈະຫຼຸດຜ່ອນການນາໃຊຂ້ ອບວຽກອ່ ນໆຂອງເຂົາເຈົາ້
ໃຫໄ້ ດ ້ຫຼາຍເທົ່າທ່ ຈະເຮັດໄດ.້

ອງຕາມນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານໃນການສົ່ງເສມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເພ່ ອໝາກຜົນຂອງການພັດ
ທະນາ, ພວກເຮົາຈະຕອ້ ງມລະບົບສະເພາະໃນການຕິດຕາມຄວາມບ່ ເທົ່າທຽມທາງເພດ ແລະ ຄວາມແຕກ

29.

້ ລັດຖະບານ ແລະ ຄ່ ຮ່ ວມ ຈະຮ່ ວມກັນສຸ ມທຸ ກຄວາມພະຍາຍາມເພ່ ອເລັ່ງ
ໂຕນກັນ ໃນລະດັບພາກພນ.
້ ນທ່ ກົມກຽວກັນ ເຊິ່ງຈະຊ່ ວຍ
ລັດເກັບກາ, ວິເຄາະ, ລາຍງານ ແລະ ເຜຍແຜ່ ວິທການໃນການສັງລວມຂມ
້ ່ ເພ່ ອຮັບປະກັນໃຫ ້ ຜຍ້ ງິ ແລະ ຜຊ້ າຍ ກ່
້ ກ
ໃນການຕັດສິນໃຈທ່ ດດາ້ ນນະໂຍບາຍ ແລະ ການລົງທຶນ ທັງນ
ຄ ແຂວງ ແລະ ເມອງ ທ່ ໄດ ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມທຸ ກຍາກ ແລະ ມຄວາມສ່ ຽງຫຼາຍທ່ ສຸ ດ ໄດຮ້ ບ
ັ ຜົນ
ປະໂຫຍດຢ່າງເປັ ນທາ ຈາກການນາໃຊງ້ ບປະມານຂອງລັ
ົ
ດ . ຄາດໝາຍ ສາລັບຄວາມເທົ່າທຽມທາງເພດ

ແລະ ການໃຫສ້ ດ
ິ ອານາດແກ່ ແມ່ ຍິງ ລວມທັງເປົ ້າໝາຍການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸ ກຍາກຢ່ ຂັນ້ ທ ້ອງຖິ່ນ ຈະໄດ ້
້
ຖກເຊ່ ອມສານເຂົາ້ ໃນກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສຢ່ ຂັນ້ ທອ້ ງຖິ່ນ ບົນພນຖານຄ
າໝັນ້
້ ່ ມຢ່ ແລວ້ .
ສັນຍາຂອງສາກົນ ແລະ ພາກພນທ

ພາຍໃຕ ້ຂອບວຽກຂອງເປົ ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍນຍົງ, ລັດຖະບານ ຈະປັ ບປຸ ງກົນໄກ ແລະ
ວິທການ ໃນການຄຸ ມ
້ ຄອງການເງນທ
ິ ່ ມປະສິດທິພາບ, ການຄຸ ້ມຄອງໄພທາມະຊາດທ່ ຖກຕອ້ ງ ແລະ ການ
ຮ່ ວມມເພ່ ອການພັດທະນາທ່ ເປດກວາ້ ງ ໃຫມ
້ ຄວາມສອດຄ່ ອງ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ສາມາດຄາດຄະເນໄດ.້ ຄ່
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ຮ່ ວມ ຈະສບຕ່ ໃຫກ
້ ານສະໜັບສະໜນດາ້ ນນະໂຍບາຍ ແລະ ການວາງແຜນກ່ ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງ
ດິນຟ້າອາກາດ ເຊິ່ງເປັ ນສ່ ວນສາຄັນຂອງແຜນພັດທະນາແຫ່ ງຊາດ ແລະ ຮັບປະກັນວ່ າ ມາດຕະການເຫຼ່ ານ
ົ ້
ແມ່ ນໄດ ້ຮັບການສະໜັບສະໜນດາ້ ນທຶນຮອນ, ຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ແລະ ຕິດຕາມຢ່າງໂປ່ງໃສ ໂດຍຜ່ານການ
ສ ້າງໃຫ ້ມລະບົບແຫ່ ງຊາດ. ໂດຍສະເພາະ, ພາຍໃຕກ
້ ານສະໜັບສະໜນຂອງຄ່ ຮ່ ວມ, ລັດຖະບານ ຈະນາ
ພາໃນການປັ ບປຸ ງການປະເມນຜົນກະທົບດາ້ ນສິ່ງແວດລອ້ ມ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ
7

ລວມທັງຄວາມຕອ້ ງການໃນການສາ້ ງຂດຄວາມສາມາດ ດາ້ ນວິຊາການ ແລະ ນະໂຍບາຍ ເພ່ ອວິເຄາະຜົນ
ກະທົບ ດາ້ ນສັງຄົມ, ສິ່ງແວດລອ້ ມ ແລະ ວັດທະນະທາ ແລະ ເພ່ ອຄຸ ມ
້ ຄອງໄພພິບດ
ັ ແລະ ການປ່ຽນແປງ
ຂອງດິນຟ້າອາກາດ. ສິ່ງເຫຼ່ ານ
ົ ້ ຈະຊ່ ວຍໃນການບັງຄັບໃຊລ້ ະບຽບກົດໝາຍ.

5.

ຄວາມໂປ່ງໃສ, ຄວາມສາມາດຄາດຄະເນໄດ້ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນ

ຮັບຮຄ້ ວາມຄບຫນາ້ ໃນການຈັດຕັງ້ ຜັນຂະຫຍາຍຫຼກ
ັ ການຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ ວມ
້
ກັນໃນລະດັບຊາດ ໂດຍຜ່ານການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ ຖະແຫຼງການວຽງຈັນ ວ່ າດວ້ ຍປະສິດທິຜນ
ົ ຂອງການ
ຊ່ ວຍເຫລອ. ການເປັ ນຄ່ ຮ່ ວມ ແມ່ ນມຈຸດປະສົງ ເພ່ ອສບຕ່ ສາ້ ງຜົນສາເລັດໃນຂົງເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

31.

ພວກເຮົາ

ຮ່ ວມກັນ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສ.
ລັດຖະບານ ຈະສາ້ ງງບປະມານແຫ່
ົ
ງຊາດທ່ ມຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ ້ ເຊິ່ງ
ບັນດາຄ່ ຮ່ ວມພັດທະນາ ສາມາດຫັນການຊ່ ວຍເຫຼອດາ້ ນທຶນຮອນຂອງເຂົາເຈົາ້ ໃຫສ້ ອດຄ່ ອງກັບລະບົບ
ຂອງລັດຖະບານ ທ່ ສາມາດຄາດຄະເນໄດ.້ ພ້ອມດຽວກັນນ,້ ລັດຖະບານ ຈະສະໜອງບົດລາຍງານການ

32.

ເງນທ
ິ ່ ມຄວາມໂປ່ງໃສ ກ່ ຽວກັບການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ງ ົບປະມານແຫ່ ງຊາດ ໃຫບ້ ນ
ັ ດາຂະແໜງການພັດທະ
ນາ ເພ່ ອອານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ ກ່ ການປະເມນໝາກຜົນຂອງການພັດທະນາ.

ລັດຖະບານ ແລະ ຄ່ ຮ່ ວມ ຈະຮ່ ວມກັນດາເນນການທົບ ທວນປະຈາປ ກ່ ຽວກັບຄວາມຄບໜາ້ ໃນ
ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ເປົ ້າໝາຍຂອງການຮ່ ວມມເພ່ ອການພັດທະນາທ່ ມປະສິດທິຜນ
ົ ແລະ ໝາກຜົນຂອງ
້
ການພັດທະນາທ່ ດຂຶນ້ ໂດຍຜ່ານກົນໄກພາຍໃນປະເທດທ່ ມຢ່ ແລະ ມລັກສະນະພາວະວິໄສຫຼາຍຂຶນ.

33.

້ ດ ເພ່ ອເປັ ນ
ພ້ອມກັນນັນ້ , ພວກເຮົາ ຈະຮ່ ວມກັນສາ້ ງແຜນດາເນນງານແຫ່ ງຊາດ ແລະ ການົດບັນດາຕົວຊວັ
້ ດຕ່ າງໆທ່ ໄດກ
້
ບ່ ອນອງ ແລະ ຕິດຕາມການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ ຖະແຫຼງການດັ່ງກ່ າວ. ຕົວຊວັ
້ ານົດໄວ ້ໃນຂອບ
ການຕິດຕາມການເປັ ນຄ່ ຮ່ ວມຂອງສາກົນ ແມ່ ນຈະຖກນາມາຜັນຂະຫຍາຍໃຫແ້ ທດເໝາະກັບສະພາບ
້ ດຕ່ າງໆ
ຂອງ ສປປ ລາວ, ລວມທັງຄາດໝາຍທ່ ມໄລຍະເວລາໃນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ຊັດເຈນ ເຊິ່ງຕົວຊວັ
ທ່ ຈະເອົາເຂົາ້ ໃນແຜນດາເນນງານນັນ້ ຈະມຂອບວຽກສາລັບການຕິດຕາມຄວາມຄບໜາ້ ທັງ້ ການຈັດຕັງ້
ປະຕິບດ
ັ ແຜນດາເນນງານ ແລະ ຜົນໄດຮ້ ບ
ັ .

ລັດຖະບານ ແລະ ຄ່ ຮ່ ວມ ຈະນາໃຊຂ້ ອບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນຜົນຂອງແຜນພັດທະນາ
້
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ ງຊາດ ທ່ ເລັ່ງໃສ່ ຜົນໄດຮ້ ບ
ັ ເພ່ ອເປັ ນພນຖານໃນການບັ
ນທຶກຄວາມຄບຫນ ້າຂອງ

34.

ເປົ ້າໝາຍ ແລະ ຄາດໝາຍຕ່ າງໆ ທ່ ໄດກ
້ ານົດໄວສ້ າລັບແຕ່ ລະຂະແໜງການ, ພ້ອມກັບເປດກວາ້ ງການປະ
ເມນການປະກອບສ່ ວນຂອງພາກສ່ ວນກ່ ຽວຂ ້ອງ ເພ່ ອບັນລຸ ຈດ
ຸ ປະສົງລະດັບຄາດໝາຍເຫຼ່ ານ
ົ ,້ ລວມທັງ
້ ່ ເພ່ ອປັ ບປຸ ງຜົນການປະຕິບດ
ບົດຮຽນທ່ ຖອດຖອນໄດ ້ ແລະ ບາດກາ້ ວຕ່ າງໆທ່ ຕອ້ ງໄດດ້ າເນນ ທັງ້ ນກ
ັ ງານ
ໃນຂະແໜງການດັ່ງກ່ າວ.
້ ງຂມ
້ ນ ກ່ ຽວ
ຕ່ ກັບປະເດັນນ,້ ພວກເຮົາ ຈະເຮັດວຽກເພ່ ອປັ ບປຸ ງການສະໜອງ ແລະ ການເຂົາເຖ
ກັບການຮ່ ວມມເພ່ ອການພັດທະນາ ແລະ ແຫຼ່ ງຊັບພະຍາກອນອ່ ນໆສາລັບການພັດທະນາ. ລັດຖະບານ
ແລະ ຄ່ ຮ່ ວມ ຈະເຮັດວຽກຮ່ ວມກັນ ເພ່ ອຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານ ກ່ ຽວກັບການຮ່ ວມມເພ່ ອການ

35.

ພັດທະນາ ແລະ ການຊ່ ວຍເຫຼອດາ້ ນທຶນຮອນເພ່ ອການພັດທະນາ ແກ່ ສປປ ລາວ ໃນຮບແບບຕ່ າງໆ.
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ງບປະມານແຫ່
ົ
ງຊາດ ຈະຖກນາໃຊເ້ ຂົາ້ ໃນການລາຍງານ ກ່ ຽວກັບຄຸ ມ
້ ຄອງການບລິຫານງ ົບປະມານການ
ເງນແຫ່
ິ
ງຊາດ ລວມທັງການຮ່ ວມມເພ່ ອການພັດທະນາທ່ ນອນຢ່ ໃນງ ົບປະມານແຫ່ ງຊາດດັ່ງກ່ າວ ທ່ ໄດ ້
ຖກຈັດສັນໃຫບ
້ ນ
ັ ດາຂະແໜງການພັດທະນາ ເຊິ່ງກ່ ແມ່ ນຢ່ ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລັດຖະບານ ຕ່ ກັບ
ສະພາແຫ່ ງຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນ ສາລັບທຶນຮອນ ແລະ ຜົນຂອງການນາໃຊທ
້ ນ
ຶ ຮອນດັ່ງກ່ າວ.
6.

ການລະດົມທຶນພາຍໃນ

້
ການປະສົມປະສານກັນ ຂອງການປົ ກຄອງທ່ ດ, ການເພມປະສິ
ດທິຜນ
ົ ແລະ ການລະດົມລາຍ
້
ຮັບເພມຂອງລັ
ດຖະບານ ແມ່ ນມຄວາມຈາເປັ ນ ເພ່ ອຮັບປະກັນການສະໜອງທຶນໂດຍກົງເພ່ ອການ

36.

ພັດທະນາໄລຍະຍາວ. ແຫລ່ ງທຶນຂອງລັດຖະບານແມ່ ນມຄວມສາຄັນ ໃນການຊຸກຍ ້ ການນາໃຊທ
້ ນ
ຶ

ເອກະຊົນ ສາລັບການລົງທຶນໃນການບລິການຂອງພາກລັດ, ການປົ ກປ້ອງທາງສັງຄົມ, ການພັດທະນາ
້
້
ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ພນຖານໂຄງລ່
າງ ຊ່ ງເປັ ນພນຖານຂອງການຂະຫຍາຍຕົ
ວທາງດາ້ ນ
້
ເສດຖະກິດທ່ ເຂັມແຂງ
ແລະ ທົ່ວເຖິງ.
37.

ຕ່ ບັນຫານ ້ ໂດຍໄດຮ້ ບ
ັ ການສະໜັບສະໜນຈາກຄ່ ຮ່ ວມ, ລັດຖະບານ ຈະຫາວິທທາງເພ່ ອ:
້
1) ເພມການລະດົ
ມທຶນພາຍໃນຈາກພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ເພ່ ອສະໜັບສະໜນການພັດທະນາ;
້
2) ຮັບປະກັນ ທຶນສົມທົບຂອງ ລັດຖະບານ ແລະ ຄ່ ຮ່ ວມ ໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ ແຜນງານໂຄງ

ການພັດທະນາທ່ ເປັ ນບລິມະສິດ ໃຫມ
້ ຄວາມສົມດນ, ພ້ອມກັນນ ້ ຕອ້ ງໄດຈ້ ດ
ັ ສັນງ ົບປະມານ
ແຫ່ ງຊາດເພ່ ມຂນ້ ສາລັບການເຮັດວຽກເກນເວລາ ແລະ ລາຍຈ່ າຍຕ່ າງໆ ກ່ ຽວກັບການບລິການ
ດາ້ ນສັງຄົມທ່ ສາຄັນໃຫໄ້ ດຕ້ າມຄາດໝາຍທ່ ໄດກ
້ ານົດໄວໃ້ ນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ -ສັງຄົມ
ແຫ່ ງຊາດ;

3) ປັ ບປຸ ງລະບົບການເກັບພາສ ໂດຍການຂະຫຍາຍຖານເກັບພາສໃຫກ
້ ວາ້ ງຂວາງກວ່ າເກົ່າ ແລະ ຂະ
ຫຍາຍການຮ່ ວມມກັບສາກົນກ່ ຽວກັບການເກັບພາສ ເພ່ ອສາ້ ງຂດຄວາມສາມາດໃຫແ້ ກ່ ເຈົາ້ ໜ ້າ

ທ່ ເກັບພາສ ໃຫສ້ າມາດປະຕິບດ
ັ ໜາ້ ທ່ ໃດຢ້ ່ າງມປະສິດທິຜນ
ົ ;
້ າດບັງຫຼວງ, ການລົບຫຼກການເກັບພາສ ແລະ ການໄຫຼ
4) ຮັດແໜນ້ ມາດຕະການ ເພ່ ອຕ່ ຕາ້ ນການສລ
ຂອງເງນທ
ິ ່ ຜິດກົດໝາຍ ເຊິ່ງກົດໜ່ ວງການເກັບເງ ິນພາຍໃນຂອງລັດ;
5) ຮັດແໜນ້ ແລະ ພັດທະນາຂະແໜງການເງ ິນພາຍໃນຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ການຄຸ ມ
້ ຄອງຊັບພະຍາ
ກອນທາມະຊາດແບບຍນຍົງ;
້ ານວຍ ແລະ ມຄວາມເປັ ນທາຫຼາຍຍິ່ງຂຶນ້
6) ສົ່ງເສມສະພາບແວດລອ້ ມດາ້ ນການຄາ້ ສາກົນທ່ ເອອອ
ເຊິ່ງປະກອບສ່ ວນຢ່າງຊັດເຈນເຂົາ້ ໃນການພັດທະນາແບບຍນຍົງ.

7.

ການຮ່ວມມືແບບໃຕ້-ໃຕ້, ການຮ່ວມມືແບບສາມຫຼ່ຽມ ແລະ ການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້

້ ວມໃນການຮ່ ວມມໃຕ-້ ໃຕ ້ ເປັ ນທັງຜ ້
ລັດຖະບານ ແລະ ຄ່ ຮ່ ວມ ຮັບຮວ້ ່ າ ຫຼາຍປະເທດທ່ ເຂົາຮ່
ສະໜອງ ແລະ ຜຮ້ ບ
ັ ທຶນຮອນ ແລະ ຊ່ ຽວຊານ ໃນເວລາດຽວກັນ ແລະ ອັນນ ້ ກ່ ຄວນເສມຂະຫຍາຍການ
38.

ຮ່ ວມມໃຫອ້ ຸ ດມ
ົ ສົມບນຂຶນ້ ໂດຍບ່ ສົ່ງຜົນກະທົບຕ່ ເງ່ອນໄຂຂອງປະເທດ ທ່ ຈະໄດຮ້ ບ
ັ ການຊ່ ວຍເຫຼອຈາກ
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ປະເທດອ່ ນໆ. ພວກເຮົາ ຈະຮັດແໜນ້ ການແລກປ່ຽນຄວາມຮ ້ ແລະ ບົດຮຽນເຊິ່ງກັນແລະກັນດວ້ ຍຫຼາຍ
ຮບການເຊັ່ນ:
1) ສາ້ ງຄວາມເຂົາ້ ໃຈໃຫເ້ ລິກເຊິ່ງ ກ່ ຽວກັບລັກສະນະ ແລະ ຮບແບບຂອງການຮ່ ວມມໃຕ-້ ໃຕ ້ ແລະ
ວິທທາງ ແລະ ເຄ່ ອງມໃນການເສມຂະຫຍາຍຜົນສະທອ້ ນຂອງມັນຕ່ ການພັດທະນາ;
້ ເິ ລ່ ມການຮ່ ວມມສາມຫຼ່ ຽມ ທັງໃນລະດັບຍຸ ດທະສາດ,
2) ການພັດທະນາ ແລະ ການຂະຫຍາຍຂລ

ນະໂຍບາຍ ແລະ ໂຄງການ;
3) ຊຸກຍກ
້ ານພັດທະນາເຄ່ ອຂ່ າຍຕ່ າງໆ ສາລັບການແລກປ່ຽນຄວາມຮ,້ ການຮຽນຮນ້ າກັນ ແລະ
ການປະສານງານລະຫວ່ າງຜທ
້ ່ ມສ່ ວນຮ່ ວມໃນກອບການຮ່ ວມມໃຕ ້-ໃຕ ້ ເຊິ່ງເປັ ນວິທອານວຍ

້ ງຄັງຄວາມຮທ
ຄວາມສະດວກໃນການເຂົາເຖິ
້ ່ ສາຄັນ;
້
້ ່ ເປັ ນໄປໄດ ້ ສາລັບກົນໄກ
4) ເພມທະວ
ຄວາມຮສ້ ງັ ລວມຂອງພວກເຮົາທ່ ມຢ່ ກ່ ຽວກັບການຈັດຕັງທ
ອານວຍຄວາມສະດວກ ເພ່ ອສົ່ງເສມການພັດທະນາ, ການຖ່າຍທອດ ແລະ ການເຜຍແຜ່ ເຕັກໂນ
ໂລຊທ່ ສະອາດ ແລະ ເປັ ນມິດຕ່ ສິ່ງແວດລອ້ ມ ທ່ ສາມາດນາໃຊໃ້ ຫເ້ ປັ ນປະໂຫຍດແກ່ ສປປ ລາວ;
5) ສາ້ ງເງ່ອນໃຫຄ້ ່ ຮ່ ວມມໄຕ-້ ໄຕ ້ ເຂົາສ່ ໂຄງສາ້ ງການປະສານງານ ເຊັ່ນກົນໄກຂະບວນການໂຕະມົນ
ແລະ ຂະແໜງການ.

8.

ທຸລະກິດ ເປັນຄູ່ຮ່ວມໃນການພັດທະນາ

ລັດຖະບານ ແລະ ຄ່ ຮ່ ວມ ຮັບຮວ້ ່ າ ບັນດາບລິສດ
ັ ເອກະຊົນ ມຄວາມພ້ອມທ່ ຈະປ່ຽນແປງວິທ
້ ມຫຼາຍຢ່າງ ກ
ດາເນນທຸ ລະກິດຂອງຕົນ ດວ້ ຍການຈັດສັນທຶນໃຫມ
້ ຄວາມຍນຍົງ ແລະ ທົ່ວເຖິງຍິ່ງຂຶນ.
39.

ສາມາດເຮັດໄດ ້ ຢ່ ລາວ ເພ່ ອຮັບປະກັນວ່ າ ຄ່ ຮ່ ວມທຸ ລະກິດທ່ ສາຄັນຂອງພວກເຮົາ ມການປະກອບສ່ ວນທ່
້
ສາຄັນເຂົາໃນການລຶ
ບລາ້ ງຄວາມທຸ ກຍາກ, ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ຄວາມຍນຍົງດາ້ ນ
້ ແຂງ ແລະ ທົ່ວເຖິງ, ມການສາ້ ງ
ສິ່ງແວດລອ້ ມ ໂດຍຜ່ານ ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດາ້ ນເສດຖະກິດທ່ ເຂັມ
ຄວາມຮັ່ງມ ແລະ ອາຊບທ່ ດ, ການປະກອບການ, ສະມັດຕະພາບ ແລະ ການປະດິດສາ້ ງ, ການແບ່ ງປັ ນ

ຄວາມຮ ້ ແລະ ການຖ່າຍທອກເຕັກໂນໂລຊ ແລະ ການຂະຫຍາຍການເຂົາ້ ເຖິງສິນຄາ້ ແລະ ການບລິການ
ສາລັບໝົດທຸ ກຄົນ. ບົນຈິດໃຈດັ່ງກ່ າວ, ພວກເຮົາ ເນັນ້ ໜັກຄວາມສາຄັນຢ່າງຍິ່ງ ໃນການສົ່ງເສມສະພາບ
້ ານວຍດາ້ ນການດາເນນທຸ ລະກິດ ແລະ ການລົງທຶນ ສາລັບວິສະຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ ,
ແວດລ ້ອມ ທ່ ເອອອ
ຂະໜາດນອ້ ຍ ແລະ ຈຸລະພາກ ທ່ ຊ່ ວຍຊຸກຍກ
້ ານພັດທະນາແບບຍນຍົງ ແລະ ທົ່ວເຖິງ ສອດຄ່ ອງກັບ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ຂອບລະບຽບກົດໝາຍແຫ່ ງຊາດ.

ພວກເຮົາ ຊົມເຊຍ ພາກເອກະຊົນ ທ່ ໄດປ້ ະກອບສ່ ວນເຂົາ້ ໃນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ບັນດາຫຼກ
ັ
້ າດບັງຫຼວງ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສ.
ການ ເຊັ່ນ: ການມຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ ວມກັນ , ການຕ່ ຕາ້ ນການສລ
້ ານວຍໃຫແ້ ກ່ ການຄາ້ ການລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ
ລັດຖະບານ ຈະສບຕ່ ສາ້ ງສະພາບແວດລອ້ ມທ່ ເອອອ
40.

ຕ່ າງປະເທດ ເຊິ່ງເປັ ນປັ ດໃຈສາຄັນກາ້ ວໄປສ່ ຄວາມສາເລັດຂອງພາກເອກະຊົນໃນໄລຍະຍາວຢ່ ສປປ ລາວ.
ພ້ອມກັນນ,້ ລັດຖະບານ ຈະຈັດສັນບລິມະສິດເພ່ ອຮັບປະກັນການນາໃຊທ
້ ນຶ ຮອນໃຫມ
້ ຄວາມໂປ່ງໃສ
້ ່ ເພ່ ອອານວຍຄວາມສະດວກໃຫ ້ແກ່ ການດາເນນທຸ ລະກິດການຄາ້ ໃນລະດັບ
້ ກ
ແລະ ມປະສິດທິຜນ
ົ ທັງນ
ສາກົນ.
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້ ການ
ົ ສະບັບນໃຫ້
ຖະແຫຼງການວຽງຈັນ ວ່າດ້ວຍດາລັດການເປັ ນຄ່ ຮ່ວມພັດທະນາ ທ່ ມປະສິດທິຜນ
ຮັບຮອງ ແລະ ສະໜັບສະໜນໂດຍ:


ບຣໄນ ດາຣສະເລັມ



ອົງການສະຫະພາບເອຣົບປະຈາລາວ



ເຢັຽລະມັນ



ອນເດຍ



ກອງທຶນການເງນສາກົນ ( IMF )



ອຕາລ



ກາປເຈຍ



ມາເລເຊຍ



ເມນມ ້າ



ນຣເວ



ສະວເດັນ



ອັງກິດ
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