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ັ ມາ ແລະ ຈຸດປະສົງ
1. ຄວາມເປນ
ລັດຖະບານແຫ່ ງ ສປປ ລາວ ໄດັ້ວາງວິໄສທັດການພັດທະນາຮອດປີ 2030 ໂດຍໄດັ້ສາັ້ ງບາດລັ້ຽວໃໝ່ຂອງການ

ັ ປະເທດກາລັງພັດທະນາ ທີ່ມີລາຍຮັບສູງປານກາງ ຕາມທິດເສດຖະກິດ-ສັງຄົມພູ ມ
ພັດທະນາເພຼື່ອນາພາປະເທດໃຫັ້ກາຍເປນ

ັ້ າຍກວ່າ 4 ເທົ່າຂອງປີ 2015 ເຊິ່ງມີ
ັ ຍາ, ສີ ຂຽວ ແລະຍຼືນຍົງ, ສັ້າງໃຫັ້ໄດັ້ລາຍຮັບແຫ່ ງຊາດສະເລ່ຍຕ່ ຫົວຄົນເພີ່ມຂຼືນຫ
ປນ
ັ້
ັ້
ັ ເສົາຄາັ້ ແລະໂຄ່ງລ່າງພຼືນຖານເສດຖະກິ
ັ ຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ
ິ ການເປນ
ອຸ ດສາຫະກາເປນ
ດທີ່ເຂັມແຂງ
ພັ້ອມທັງຍົກຄຸ ນນະພາບຊີວດ
ັ້ ມີຄວາມສາມາດເຊຼື່ອມໂຍ່ ງ, ເຊຼື່ອມຈອດຢ່າງກວັ້ າງຂວາງ ແລະເລິກເຊິ່ງກັບພາກພຼືນ
ັ້ ແລະສາກົນ.
ໃຫັ້ສູງຂຼືນ,

ັ້ ່ າງຮັ້າຍແຮງ ແລະ ລຽນຕິດທັງໃນ
ິ ການດັ້ານເສດຖະກິດ-ການເງ ິນຢູ່ອາຊີ ແລະ ໄພທາມະຊາດທີ່ເກີດຂຶນຢ
ໃນສະພາບວິກດ

ັ້ ່ ຄຼືໃນສາກົນ
ຂົງເຂດພາກພຼືນກ

ັ ຫາທີ່ເຄັ່ງຕຶງ.
ມັນໄດັ້ເຮັດໃຫັ້ສະພາບການຂອງໂລກມີການຜັນແປ,
ສັບສົນ
ແລະມີບນ
ັ້ ມີການຟນຕົ
ັ້ ບດຸ ເດຼືອດ ແລະຂັ້ຽວຂາດ ອັນໄດັ້ສ່ ງຜົ
ຼື ັ້ ວຊັ້າ, ການຂັດແຍ່ ງນັບມຼືນັ
ົ ນສະທັ້ອນ
ເສດຖະກິດຂອງໂລກ ແລະພາກພຼືນ
ຼື ັ້
ທັງໃນທາງກົງ ແລະ ທາງອອັ້ມໃຫັ້ພນຖານເສດຖະກິ
ດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດເຮົາ.

ຍັ້ອນສະພາບຄວາມຫຍຸ ງັ້ ຍາກທາງດັ້ານເສດຖະກິດຂອງສາກົນ, ແຫລ່ງທຶນການຊ່ວຍເຫລຼືອທາງການເພຼື່ອການພັດທະນາ

ສາກົນ ຕ່ ບັນດາປະເທດທີ່ມີລາຍຮັບດີກວ່າເກນຂອງປະເທດດັ້ອຍພັດທະນາ ແມ່ ນມີທ່າອ່ຽງຫລຸ ດລົງຫລາຍພສົມຄວນ. ແຕ່

ັ້ ນຍາໃນການຊ່ວຍເຫລຼືອແກ່ ສປປ ລາວ
ັ້ ະໜັບສະໜູນ ແລະ ບັນດາປະເທດເພຼື່ອນມິດ ທີ່ໄດັ້ໃຫັ້ຄາໝັນສັ
ເຖິງຢ່າງໃດກ່ ຕາມຜູ ສ

ັ້ ຍັ້ອນວ່າບັນດາປະເທດເຫ່ ານັ
ົ ນັ້ ໄດັ້ສະໜັບສະໜູນ ຕ່ ນະໂຍບາຍພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງພັກ ແລະ
ຍັງສຼືບຕ່ ເພີ່ມຂຶນ,
ັ້ ແລະ ໃນສາກົນ, ການຮ່ວມມຼື 2 ຝ່າຍ, ການຮ່ວມ
ລັດຖະບານເຮົາ ໂດຍສະເພາະແມ່ ນການເຊຼື່ອມໂຍງເສດຖະກິດໃນພາກພຼືນ

ັ້ ແລະ ຕະຫາດສາກົນ. ນອກຈາກນີ,ັ້ ການເຊຼື່ອມໂຍ່ ງດັ້ານເສດຖະກິດກັບສາກົນ ໄດັ້
ມຼືຫລາຍຝ່າຍ, ການຮ່ວມມຼືລະດັບພາກພຼືນ
ັ້ າຍຂຼືນ,
ັ້ ສັ້າງເງ່ ອນໄຂໃຫັ້
ຼື
ເປີດໂອກາດໃຫັ້ປະເທດເຮົາສະແດງບົດບາດຂອງຕົນໃນເວທີສາກົນນັບມຼືຫ
ສປປ ລາວ ສາມາດເຂົາັ້

ັ້ ດແຍ່ ງໃນເວທີສາກົນ, ປະກອບສ່ວນເຂົາໃນການກ
ັ້
ັ ການ
ຫາກົນໄກການແກໄັ້ ຂຂຂັ
ານົດລະບຽບການຄັ້າ ແລະການລົງທຶນທັງເປນ
ັ້ ໃນການດຶງດູດການລົງທຶນ
ັ ປຸ ງລະບຽບກົດໝາຍພາຍໃນ ໃຫັ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານສາກົນ ອັນເປນ
ັ ໜຼື່ງໃນປັດໄຈຕົນຕ
ປບ
ຈາກຕ່ າງປະເທດ.
ັ້
ັ້
ັ ຕົນແມ່
ສປປ ລາວ ໂດຍລວມແມ່ ນມີທ່າແຮງບົ່ມຊັ້ອນ ແລະຂສະດວກຫລາຍດັ້
ານ ເປນ
ນຄວາມສະຖຽນລະພາບທາງ
ດັ້ານການເມຼືອງ,

ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງ ົບ

ັ້ ງ
ທິດທາງການພັດທະນາມີຄວາມໝັນຄົ

ຼື ັ້
ອັນເຮັດໃຫັ້ພນຖານເສດຖະກິ
ດ

ັ້ ່ ໃຈກາງຂອງ
ັ ກ ັ້າວໆຕ່ ເນຼື່ອງ. ນອກຈາກນີ,ັ້ ສປປ ລາວ ຖຼືວ່າແມ່ ນໄດັ້ປຽບທາງດັ້ານຍຸ ດທະສາດຍັ້ອນມີທ່ ຕັ
ີ ງຢູ
ຂະຫຍາຍຕົວເປນ

ັ້
ັ້
ອານຸພາກພຼືນແມ່
ນາຂອງຕອນລຸ່
ມ (GMS) ເຊິ່ງສາມາດພັດທະນາຈຸດພິເສດທາງດັ້ານທີ່ຕັງັ້ ໃຫັ້ເປັນປະເທດທີ່ໃຫັ້ບລິການດັ້ານ

ັ ສູນກາງເສດຖະກິດ ແລະເປນ
ັ ໃຈກາງ ການບລິການ
ການຄົມມະນາຄົມ-ຂົນສົ່ງທີ່ສະດວກ, ວ່ອງໄວ ແລະປອດໄພ, ສັ້າງໃຫັ້ເປນ
ັ້
ຂອງພາກພຼືນໄດັ້
.

ັ້
ເພຼື່ອໃຫັ້ປະເທດຊາດລຸ ດພົນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດັ້
ອຍພັດທະນາ ໃນປີ 2024, ລັດຖະບານຈິ່ງໄດັ້ການົດ 7
ົ ັ້
ຍຸ ດທະສາດເພຼື່ອບັນລຸ ເປາໝາຍພັ
ດທະນາແບບຍຼືນຍົງ (SDG) ດັ່ງນີ:ັ້ 1. ຍຸ ດທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດຕາມທິດທີ່ມີ
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ັ້
ັ ສີຂຽວ; 2. ຍຸ ດທະສາດເພຼື່ອເປາໝາຍລຸ
ົ ັ້
ຄຸ ນນະພາບ, ສົມດຸ ນ, ຕ່ ເນຼື່ອງ, ຍຼືນຍົງ ແລະເປນ
ດພົນຈາກສະຖານະພາບດັ້
ອຍ
ົ ັ້
ັ ເປາໝາຍການພັ
ພັດທະນາ (LDCs) ໃນປີ 2020 ແລະປະຕິບດ
ດທະນາແບບຍຼືນຍົງ (SDGs); 3. ຍຸ ດທະສາດວ່າດັ້ວຍການ
ົ ປກ
ັ ຮັກສາ ແລະນາໃຊັ້ຊບ
ັ ພະຍາກອນທາມະຊາດແບບຍຼືນຍົງ, ມີປະ
ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ; 4. ຍຸ ດທະສາດການປກ

ັ ສີຂຽວ; 5. ຍຸ ດທະສາດ ວ່າດັ້ວຍການເພີ່ມທະວີຄວາມສັກສິດ ຂອງລະບົບການປກ
ົ ຄອງ
ົ ແລະຕາມທິດຫັນເປນ
ສິດທິຜນ
ົ ຄອງຕາມກົດໝາຍ; 6. ຍຸ ດທະສາດການເຊຼື່ອມໂຍງແລະເຊຼື່ອມ
ປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ ແລະເພີ່ມຄວາມສັກສິດໃນການປກ
ັ້
ຕິດກັບພາກພຼືນແລະສາກົ
ນ ແລະ 7. ຍຸ ດທະສາດຫັນເປັນອຸ ດສາຫະກາ ແລະທັນສະໄໝ.

ັ ຫາຍໂດຍສະເພາະຕ່
ຼື ທາງການເພຼື່ອການພັດທະນາ ແມ່ ນມີຄວາມສາຄັນ ແລະມີຄວາມຈາເປນ
ການລະດົມທຶນຊ່ວຍເຫອ

ັ ອີກປະເທດໜຼື່ງທີ່ຍັງບ່ ທັນຫຸ ດ
ກັບບັນດາປະເທດທີ່ກາລັງພັດທະນາ ແລະ ບັນດາປະເທດດັ້ອຍພັດທະນາຊຶ່ງປະເທດເຮົາ ກ່ ເປນ
ັ້
ພົນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດັ້
ອຍພັດທະນາ ແລະ ດັ້ວຍເຫດຜົນດັ່ງກ່ າວ ສປປ ລາວ ເຮົາຍັງຄົງມີຄວາມຕັ້ອງການທຶນ
ັ້
ັ ຈານວນຫາຍ ກ່ ຄຼືທນ
ຼື ຈາກພາຍນອກເປນ
ຶ ຊ່ວຍເຫອ
ຼື ທາງການເພຼື່ອການພັດທະນາ ເພຼື່ອປະກອບສ່ວນເຂົາໃນງ
ົບປະ
ຊ່ວຍເຫອ
ັ້
ັ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ ງຊາດ.
ມານການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ັ້
ັ ການລະດົມທຶນ, ສັ້າງຄວາມເຂົາໃຈອັ
ເພຼື່ອເປນ
ນດີຕ່ ແນວທາງການພັດທະນາຂອງ ສປປ ລາວ ກັບບັນດາປະເທດຄູ່ຮ່ວມ

ັ້
ຶ ສາຫາລຼືນາຜູໃັ້ ຫັ້ທນ
ຶ ເປັນປະຈາ ໂດຍຜ່ານຂະບວນການໂຕະມົນ.
ພັດທະນາ, ລັດຖະບານໄດັ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັງກອງປະຊ
ຸ ມປກ
ໂດຍຜ່ານຂະບວນການດັ່ງກ່ າວ,

ຼື ຢນ
ັ ໃຫັ້ການຊ່ວຍເຫອ
ຼື ຕ່ ຢນ
ຼື ແກ່
ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາແມ່ ນໄດັ້ສບ

ສປປ

ລາວ

ໃນ

ັ້
ັ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ. ພັ້ອມນີ ັ້ ບັນດາຄູ່ ຮ່ວມພັດທະນາຍັງໄດັ້ຮບ
ັ ຮອງຮ່ວມກັນໃນການ
ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ັ້
ັ ຄູ່ຮ່ວມເພຼືອການພັດທະນາທີ່ມີປະສິດທິຜນ
ັ ຖະແຫ່ ງການວຽງຈັນ ວ່າດັ້ວຍ ການເປນ
ົ (2016ຜັນຂະຫຍາຍຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ຼື ຮ່ວມກັນໃນການເປນ
ັ ຄູ່ ຮ່ວມພັດທະນາທີ່ດີ. ໃນຖະແຫງການດັ່ງກ່ າວ ກ່ ໄດັ້
2025) ເຊີ່ງແມ່ ນຖະແຫງການທີ່ໄດັ້ການົດຈຸດຢນ
ັ້
ັ ເຈົາການຂອງ
ັ້ ຄອງການຊ່ວຍເຫອ
ຼື ທາງການ
ລະບຸ ເຖິງຄວາມເປນ
ສປປ ລາວ ໃນການການົດຍຸ ດທະສາດໃນການລະດົມ ແລະຄຸ ມ
ັ້
ັ ພຼືນຖານໃຫັ້
ັ ຫາຍພາກສ່ວນ ທັງພາຍໃນ ແລະຕ່ າງປະເທດ ໂດຍ
ເພຼື່ອການພັດທະນາ ເພຼື່ອເປນ
ແກ່ ການສັ້າງຂອບການຮ່ວມມຼືກບ

ຼື ເຊີ່ງກັນ ແລະ ກັນ (ການຮ່ວມ
ສະເພາະແມ່ ນມາດຕະການທີ່ຈະດຼືງເອົາບັນດາປະເທດທີ່ກາລັງພັດທະນາດັ້ວຍກັນ ມາຊ່ວຍເຫອ
ັ້ ງຕາມສະພາບພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ, ສປປ ລາວ ຈະຕັ້ອງໄດັ້ການົດຍຸ ດທະສາດຂອງຕົນໃນການ
ມຼືແບບໃຕັ້-ໃຕັ້). ດັ່ງນັນອີ

ັ້ ່ ເພຼື່ອໃຫັ້ຜູຈ
ັ້
ັ້ ຄອງການຊ່ວຍເຫອ
ຼື ທາງການເພຼື່ອການພັດທະນາ ຮອດປີ 2030 ທັງນີກ
ັ້ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ ໄດັ້
ລະດົມທຶນ ແລະ ຄຸ ມ
ບດ
ັ້
ຶ ແລະ ກົນໄກການປະສານງານລະຫວ່າງສູນກາງ, ທັ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຂະແໜງການຕ່ າງໆ, ສັ້າງ
ເຂົາໃຈຍຸ
ດທະສາດຂອງຜູໃັ້ ຫັ້ທນ
ັ້
ັ້ ອງຖິ່ນທີ່ເປັນເຈົາຂອງໂຄງການ
ັ້
ັ ບ່ອນອີງ ໝູນ
ັ ດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ ແລະ ຂັນທັ້
ຄວາມຮັບຮູ ັ້ ແລະ ເຂົາໃຈໃຫັ້
ບນ
ເພຼື່ອເປນ
ໃຊັ້ໃຫັ້ໄປຕາມທິດທາງດຽວກັນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ.
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ັ້
ັ ການຊ່ວຍເຫອ
ຼື ທາງການເພຼື່ອການພັດທະນາ
2. ສະພາບການລະດົມທຶນ ແລະ ຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
2.1.

ສະພາບ ຊກພ ໃນສາກົນ
ຼື ໂດຍລວມແລັ້ວ
ການຊ່ວຍເຫອ

ໃນໄລຍະຜ່ານມາແມ່ ນໄດັ້ມີການປ່ຽນແປງໄປຕາມຄວາມຕັ້ອງການຂອງຍຸ ກສະໄໝ

ັ້
ັ້ ຄອງຈັດຕັງປະຕິ
ັ ທຶນ ຊກພ ແມ່ ນອີງໃສ່ຖະແຫງການ
ອັນສະແດງໃຫັ້ເຫັນໄດັ້ເຊັ່ນ: ໃນລະຫວ່າງປີ 2000-2011 ການຄຸ ມ
ບດ
ັ້
ັ ພຼືນຖານ
ຼື ມີຄວາມ
ໂຣມ (Rome Declaration on harmonization 2003) ເປນ
ເພຼື່ອຮັບປະກັນໃຫັ້ການຊ່ວຍເຫອ
ັ ໄປຕາມເປາໝາຍການພັ
ົ ັ້
ຶ ແລະ ເປນ
ສອດຄ່ອງ ແລະ ກົມກຽວກັນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ລະຫວ່າງຜູ ໃັ້ ຫັ້ທນ
ດທະນາຂອງບັນດາ

ັ ປຸ ງໃນປີ 2005 ໂດຍໄດັ້ມກ
ັ້ ບ
ັ ການຊ່ວຍເຫອ
ຼື ແລະ ໄດັ້ມກ
ີ ານປບ
ີ ານຮອງຮັບ 5 ຫກ
ັ ການຂອງຖະແຫງການປາຣີ
ປະເທດຜູຮ
ີ ານຮັບຮອງແຜນປະຕິບດ
ັ ງານ ອັກຄຣາ (Accra Agenda for
(The Paris Declaration) ແລະ ເຊັ່ນກັນກ່ ໄດັ້ມກ
ັ້
ັ ຈຸດປ່ຽນແປງສາຄັນ ທີ່ຊ່ວຍໃຫັ້ການຊ່ວຍເຫອ
ຼື ມີປະສິດທິພາບສູງຂຼືນ.
Action) ໃນປີ 2008 ອັນໄດັ້ກາຍເປນ
ໃນປີ
Partnership

2014
for

ຖະແຫງການບູຊ່ານ
Effective

ົ
ສາລັບການຮ່ວມມຼືເພຼື່ອການພັດທະນາທີ່ມີປະສິດທິຜນ

Development

Co-operation)

ແລະ

(The

ເມັກຊິໂກຄອມມູນເິ ຄ

Busan
(Mexico

ັ ບູລມ
ັ ການຮັບຮອງແຜນວຽກ ແລະ ຫົວຂຕ່ັ້ າງໆທີ່ເປນ
ິ ະສິດໃນການລະດົມແຫ່ ງທຶນພາຍໃນ, ບັນດາ
Communiqué) ໄດັ້ຮບ
ປະເທດທີ່ມີລາຍຮັບປານກາງ, ຄູ່ຮ່ວມມຼືພາກທຸລະກິດ, ການຮ່ວມມຼືແບບໃຕັ້-ໃຕັ້, ການຮ່ວມມຼືສາມຝ່າຍ ແລະ ການ
ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ .ັ້
ົ ັ້
ມາເຖິງໄລຍະປີ 2015 ນີ,ັ້ ສາກົນໄດັ້ປະກາດຮັບຮອງເອົາວາລະການພັດທະນາຮອດປີ 2030 ກ່ ຄຼືເປາໝາຍການພັ
ດທະນາ

ັ້ ກເຖິງຄວາມສາຄັນຂອງການລົງທຶນພາກລັດ
ຼື ຢງົ (SDGs) ແລະ Addis Ababa Action Agenda ກ່ ໄດັ້ເນັນໜັ
ແບບຢນ
ັ້
ັ້
ັ ວາລະການພັດທະນາດັ່ງກ່ າວ. ໃນ
ແລະ ການລະດົມແຫ່ ງທຶນຈາກພາກເອກະຊົນ ເພຼື່ອປະກອບສ່ວນເຂົາໃນການຈັ
ດຕັງປະຕິ
ບດ

ຼື ເພຼື່ອການພັດທະນາ (Development
ປີ 2015, ທຶນ ຊກພ ຈາກປະເທດສະມາຊິກ ຄະນະກາມະການ ການຊ່ວຍເຫອ

Assistance Committee (DAC)) ແມ່ ນມີເຖິງ 131,6 ຕຼື ັ້ ໂດລາສະຫະລັດ, ເຊິ່ງໄດັ້ກວມເອົາອັດຕາສ່ວນຂອງລາຍໄດັ້
ັ້ ເພີມ
ັ້
ຼື ເພຼື່ອການພັດທະນາ ໂດຍສະເລ່ຍແມ່ ນ 0.3%. ການຊ່ວຍເຫອ
ຼື ນີໄດັ້
ແຫ່ ງຊາດ ຂອງກຸ່ ມຄະນະກາມະການການຊ່ວຍເຫອ
ັ້ 6,9% ໃນປີຜ່ານມາ ແລະ ເຫັນວ່າໄດັ້ເພີມຂຼື
ັ້ ນ
ັ້ 83% ນັບແຕ່ ປີ 2000 ເປນ
ັ້
ັ ຕົນມາ.
ຼື
ຂຼືນ
ເຖິງຢ່າງໃດກ່ ຕາມ ການຊ່ວຍເຫອ
ັ້
ັ ສ່ວນຫາຍ. ຖັ້າແຍກການຊ່ວຍເຫອ
ົ ນແມ່
ຼື ໃຫັ້ ແກ່ ຊາວອົບພະຍົກ ເປນ
ຼື ໃຫັ້ຕາມກຸ່ ມປະເທດ
ເຫ່ ານັ
ນຍັງກວມເອົາການຊ່ວຍເຫອ

ັ້ ນ
ັ້ 3% ຫກ
ຼື ວມ 30% ຂອງທຶນ
ຕ່ າງໆແລັ້ວ ເຫັນວ່າ ກຸ່ ມປະເທດດັ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ປະເທດທີ່ມີລາຍຮັບຕ່ າແມ່ ນໄດັ້ເພີມຂຼື

ັ້
ຼື ທັງໝົດ (39,8 ຕຼືໂດລາສະຫະລັ
ຼື ບັນດາປະເທດໃນທະວີບ
ຊ່ວຍເຫອ
ດ) ແລະ ທຶນດັ່ງກ່ າວໂດຍສ່ວນຫາຍແມ່ ນໄປຊ່ວຍເຫອ

ຼື ໃຫັ້ແກ່ ປະເທດທີ່ມີລາຍຮັບຕ່ າປານກາງ ແລະ ລາຍຮັບສູງປານກາງ
ອາຟລິກກາ. ພັ້ອມນີ ັ້ ກ່ ເຫັນວ່າ ໃນປີ ດັ່ງກ່ າວ ທຶນຊ່ວຍເຫອ
ັ້
ັ ສາເຫດຍັ້ອນການຫຸດລົງຂອງການເຂົາຫາທຶ
ຼື ເງ່ ອນໄຂຜ
ຼື
່ ອນຜັນ.
ແມ່ ນໄດັ້ຫຸດລົງ ອັນເປນ
ນກູຢັ້ ມ

ັ້ ນ
ັ້ (ຜົນສາຫວດຂອງ DAC) ແຕ່ ການຊ່ວຍເຫອ
ຼື ໃນຕ່ ໜັ້າແມ່ ນມີທ່າອ່ຽງເພີມຂຼື
ຼື
ໂດຍລວມແລັ້ວ ສະພາບການຊ່ວຍເຫອ

ັ້ ງ, ປະເທດດັ້ອຍພັດທະນາ, ປະເທດທີ່ມີລາຍຮັບຕ່ າ, ປະເທດເກາະດອນ
ແມ່ ນຍັງຈະສຸ ມໃສ່ບັນດາປະເທດທີ່ບ່ ມີຄວາມໝັນຄົ
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ຼື ໃນຕ່ ໜັ້າແມ່ ນຈະກວມເອົາການຮ່ວມມຼື
ນັ້ອຍ ແລະ ປະເທດທີ່ບ່ ມີຊາຍແດນຕິດຈອດທະເລ. ເຖິງຢ່າງໃດກ່ ດີ ການຊ່ວຍເຫອ
ັ້
ັ ຫກ
ັ
ັ ແລະ ຈະມີການມອບໃຫັ້ອງົ ການທາງສັງຄົມ ແລະ ອົງການຈັດຕັງສາກົ
ແບບ ສອງຝ່າຍ ເປນ
ນທີ່ບ່ ສັງກັດລັດຖະບານ ເປນ
ັ້
ັ້
ັ້ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ ຫາຍຂຼືນ.
ຜູຈ
ບດ

ັ້
ົ ັ້
ັ ເປາໝາຍ
ແຕ່ ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ຂອງບັນດາປະເທດກາລັງພັດທະນາແມ່ ນມີຄວາມຕັ້ອງການເຖິງ 3,3 ຫາ 4,5 ພັນ

ັ້
ົ ຂວາຍທຶນໃຫັ້ໄດັ້ເຖິງ 100 ຕຼືໂດລາສະຫະລັ
ົ ຮອດປີ
ຕຼື ັ້ ໂດລາສະຫະລັດ ຕ່ ປີ, ໂດຍປະເທດທີ່ພັດທະນາຕັ້ອງໄດັ້ຂນ
ດ ຕ່ ປີຈນ
ັ ສິ່ງທັ້າທາຍອັນໃຫຍ່
ັ ດາປະເທດກາລັງພັດທະນາ ແລະ ດັ້ອຍພັດທະນາເຫ່ ານີ
ົ ,ັ້ ເຊິ່ງເປນ
2020 ເພຼື່ອນາມາສະໜັບສະໜູນໃຫັ້ບນ

ັ້ ບຫາຍຂຶນ.
ັ້ ດັ່ງນັນ,
ັ້ ໃນປີ 2015
ຫວງສາລັບສາກົນ, ໂດຍຕັ້ອງໄດັ້ເພີ່ມທະວີການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກເອກະຊົນ ນັບມຼືນັ

ັ ບ່ອນອີງໃນການລະດົມທຶນ ຈາກແຫ່ ງທຶນພາກທຸລະກິດ ແລະ ການ
Addis Ababa Action Agenda ຈຶ່ງກາຍມາເປນ
ັ້ ໃນຂົງເຂດບຸ ລມ
ັ ປຸ ງນະໂຍບາຍທີ່ກ່ ຽວຂັ້ອງ ເພຼື່ອເສີມຂະຫຍາຍໝາກຜົນທີ່ໄດັ້ຮບ
ັ ເຂົາສູ່
ິ ະສິດດັ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ
ປບ
ແລະ ສິ່ງແວດລັ້ອມຂອງບັນດາປະເທດຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ.
2.2.

ສະພາບລວມການລະດົມທຶນ ຂອງ ສປປ ລາວ

ັ້
ັ ຕົວຈິງວຽກງານການລະດົມທຶນ ແລະ ຄຸ ມ
ັ້ ຄອງການຊ່ວຍເຫອ
ຼື ທາງການເພຼື່ອການພັດທະນາ ກ່ ຄຼື
ຜ່ານການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ີ
ຜ່ານການດາເນີນຂະບວນການໂຕະມົນ
ແລະບັນດາກອງປະຊຸມຕ່ າງໆທີ່ປ່ ນອອັ້
ມຮ່ວມກັບບັນດາປະເທດເພຼື່ອນມິດ,
ອົງ
ັ້
ຼື ຕ່ ໃຫັ້ການຮ່ວມມຼື ແລະຊ່ວຍເຫອ
ຼື ແກ່ ສປປ ລາວ ໃນການພັດທະນາ
ການຈັດຕັງສາກົ
ນ ແລະສະຖາບັນການເງ ິນສາກົນ ໄດັ້ສບ

ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຢ່າງຕ່ ເນຼື່ອງຕະຫອດມາ ອັນສະແດງອອກໃຫັ້ເຫັນວ່າ ໃນໄລຍະ 15 ປີ ທີ່ຜ່ານມາ (2001-2015) ສປປ
ັ້
ັ້
ຼື ໄດັ້ 6.44 ຕຼືໂດລາ
ລາວ ສາມາດລະດົມການຊ່ວຍເຫອ
ສະຫະລັດ ສະເລ່ຍ 472 ລັ້ານໂດລາສະຫະລັດຕ່ ປີ ແລະ ນາໃຊັ້ເຂົາໃນ
ັ້
ັ້
ັ ໂຄງການຊ່ວຍເຫອ
ຼື ເພຼື່ອການພັດທະນາ ໄດັ້ 4.99 ຕຼືໂດລາສະຫະລັ
ຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ດ ຫ ຼື 78% ຂອງທຶນທັງໝົດທີ່ລະດົມໄດັ້,

ັ້
ັ້
ັ ເງ ິນກູຢັ້ ມ
ຼື 1.79 ຕຼືໂດລາສະຫະລັ
ຼື ລັ້າ 4.64 ຕຼືໂດລາສະຫະລັ
ໃນນັນັ້ ເປັນເງ ິນຊ່ວຍເຫອ
ດ ແລະ ເປນ
ດ ແລະ ອຼື່ນໆ 6.2 ລັ້ານ
ັ .
ໂດລາສະຫະລັດ

ັ້
ຂະບວນການກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ແມ່ ນກົນໄກໜຼື່ງທີ່ສາຄັນໃນການລະດົມທຶນໃນຂັນນະໂຍບາຍ
ຂອງ ສປປ ລາວ ເຊີ່ງ
ັ້ ບດີຂນ
ັ້
ັ ມຼືນັ
ຼື ັ້
ົ ຂອງ
ໄດັ້ສາັ້ ງຄວາມເຂົາໃຈກັ
ບບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໃຫັ້ນບ
ໂດຍສະເພາະແມ່ ນເລັ່ງໃສ່ການຍົກສູງປະສິດທິຜນ

ັ້ ນຍາສຶບຕ່ ໃຫັ້ການ
ົ . ນອກຈາກນີ,ັ້ ຜູ ໃັ້ ຫັ້ທນ
ຶ ຍັງສຼືບຕ່ ໃຫັ້ຄາໝັນສັ
ການພັດທະນາທີ່ມີປະສິດທິຜນ
ົ ັ້
ົ ັ້
ຼື ແລະສະໜັບສະໜູນ ສປປ ລາວ ເພຼື່ອບັນລຸ ເປາໝາຍສະຫັ
ຊ່ວຍເຫອ
ດສະຫວັດດັ້ານການພັດທະນາ (MDG) ແລະ ເປາໝາຍ
ຼື
ການຊ່ວຍເຫອ

ແລະ

ຼື ຍົງ (SDGs) .
ການພັດທະນາແບບຢນ
ໂດຍແນ່ ໃສ່ຄວາມກົມກຽວຂອງການຮ່ວມມຼືສອງຝ່າຍ-ຫາຍຝ່າຍ

ແລະບັນດາສະຖາບັນການເງ ິນ,

ັ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໃນແຕ່ ລະໄລຍະ
ເອົາໃຈໃສ່ສັ້າງຍຸ ດທະສາດການຮ່ວມມຼືກບ

ສປປ

ລາວ

ໄດັ້

ັ ໄດັ້ມຍ
ີ ຸ ດທະສາດຮ່ວມກັບ
ຊຶ່ງປະຈຸບນ

ັ ໄປຕາມແນວທາງ ແລະນະໂຍບາຍ
ຼື ເປນ
ບັນດາ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ຫລາກຫລາຍເອກະສານ, ທັງນີ ັ້ ກ່ ເພຼື່ອເຮັດໃຫັ້ການຊ່ວຍເຫອ

5

Draft Version 1.0 ( 10 June 2019)

ັ້
ັ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ ງຊາດ ສາມາດບັນລຸ ໄດັ້ ຕາມເປາົ ັ້
ການພັດທະນາ ແລະຊຸກຍູໃັ້ ຫັ້ແກ່ ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ໝາຍທີ່ວາງໄວັ້.
ັ້
ັ ແລະຄຸ ມ
ັ້ ຄອງທຶນ ຊກພ, ສປປ ລາວ ໄດັ້ສາັ້ ງລະບົບ ແລະກົນໄກການຕິດຕາມການຈັດຕັງັ້
ໃນພາກການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ຶ ສາຫາລຼືກ່ຽວກັບການທົບທວນບັນດາໜັ້າວຽກທີ່ໄດັ້ຕກ
ັ ທຶນ ຊກພ ໂດຍຜ່ານການຈັດກອງປະຊຸມປກ
ົ ລົງກັນດັ້ານວິຊາ
ປະຕິບດ

ັ້ ນໂຄງການ ຊກພ; ໂດຍ
ການ ລະຫວ່າງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຮ່ວມກັບບັນດາຄູ່ ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະພັດທະນາຖານຂມູ
ັ້ ນຄຸ ມ
ັ້ ຄອງ
ລະບົບຖານຂມູ

ັ້
ັ
ແລະຕິດຕາມການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ັ ການຊ່ວຍເຫອ
ຼື ທາງການເພຼື່ອການ
ບັນດາໂຄງການທີ່ໄດັ້ຮບ

ີ ະສິດທິຜນ
ົ ແລະໂປ່ງໃສ. ພັ້ອມ
ພັດທະນາ ເພຼື່ອຍົກສູງປະສິດທິພາບຂອງການລາຍງານ ແລະຕິດຕາມໂຄງການ ຊກພ ໃຫັ້ມປ

ຼື ຕ່ ພັດທະນາລະບົບແຜນທີ່ ຊກພ ຢູ່ ສປປ ລາວ ເພຼື່ອຍົກສູງການຄຸ ມ
ັ້ ຄອງ, ກົນໄກການຕິດຕາມ ແລະ
ດຽວກັນນັນັ້ ກ່ ຍັງໄດັ້ສບ
ັ້
ັ ທຶນ ຊກພ ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜນ
ົ .
ຄວາມໂປ່ງໃສ ເພີ່ມທະວີການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ຶ
2.2.1. ການລະດົມທຶນໂດຍແບ່ງຕາມຜູໃັ້ ຫັ້ທນ
United States
2%
UN
4%

Australia
3%

Germany
5%
France
6%
Sweden
7%

2006-2010

2001-2005

EU
4%

Other
14%

Japan
23%

Asian
Development
Bank
World Bank
20%
16%

UN
4%

Other
19%

Japan
21%

EU
4%
France
5%

WB
13%

Korea
9%

ADB
9%

Luxembourg
3%

Other
10%

Japan
22%

Switzerland
4%

ADB
17%

Germany
7%

Australia
8%

Germany
7%

2011-2015
UN
3%

Korea
11%

WB
11%

Australia
9%

ິ ່ ານມາ ຂອງ ສປປ ລາວ
ຮູ ບສະແດງທີ 1: ການລະດົມທຶນທີ່ແບ່ງຕາມຜູ ໃັ້ ຫັ້ທຶນ ໃນໄລຍະ 15 ປຜ
ີ ່ ານມາເຫັນວ່າ ການໃຫັ້ການຊ່ວຍເຫອ
ຼື ທີ່ກວມເອົາອັດຕາສ່ວນຫາຍກວ່າໝູ່ ແມ່ ນມາຈາກການຮ່ວມ
ໃນໄລຍະ 15 ປີທຜ

ມຼືສອງຝ່າຍ ແລະ ຈາກສະຖາບັນການເງ ິນ ກ່ ຄຼື ປະເທດຍີ່ປຸ່ ນ, ອົດສະຕາລີ, ເຢຍລະມັນ, ເກົາຫ,ີ ຝຣັ່ງ, ທະນາຄານພັດທະນາ

ຼື ຜ່ານສະຫະພາບເອີລບ
ົ ແລະ ອົງການສະຫະ
ອາຊີ ແລະ ທະນາຄານໂລກ. ສາລັບການຮ່ວມມຼືຫາຍຝ່າຍ ເຊັ່ນວ່າ ການຊ່ວຍເຫອ
ປະຊາຊາດ ແມ່ ນໄດັ້ປະກອບສ່ວນຊ່ວຍ ສປປ ລາວ ໃນການຜັນຂະຫຍາຍວາລະການພັດທະນາຂອງສາກົນ ແລະ ຂອງ ສປປ
ຼື ສອງຝ່າຍ.
ລາວ ເຊັ່ນດຽວກັບຜູ ໃັ້ ຫັ້ການຊ່ວຍເຫອ
2.2.2. ສະພາບການລະດົມທຶນໂດຍແບ່ງຕາມຂະແໜງການ

ັ ຂົງເຂດບຸ ລມ
ຼື ຂອງຜູໃັ້ ຫັ້ທນ
ຶ ຕ່ ກັບຂະແໜງການຕ່ າງໆ ທີ່ເປນ
ິ ະສິດ ໃນການພັດທະນາຂອງ ສປປ ລາວ ໃນແຕ່
ການຊ່ວຍເຫອ

ັ ສ່ວນໃຫຍ່ ຊຶ່ງຂະແໜງສຶກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸ ກ
ລະໄລຍະ ໃນ 15 ປີຜ່ານມາ ແມ່ ນເຫັນວ່າໄດັ້ສຸມໃສ່ຂົງເຂດສັງຄົມ ເປນ
ກວມເອົາ 38%, ຂົງເຂດເສດຖະກິດ 25%, ແລະຂົງເຂດການຜະລິດ 17% ສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ ນຂະແໜງກະສິກາ.
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ຼື ທີ່ໄປຕາມຂົງເຂດບູ ລມ
ິ ະສິດການພັດທະນາ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄລຍະປີ 2001-2015
ຮູ ບສະແດງທີ 2 ການຊ່ວຍເຫອ
ຼື ທີ່ຜ່ານມາອີງຕາມຮູ ບສະແດງທີ
ການຊ່ວຍເຫອ

2

ຼື ໃນຂະແໜງການຕ່ າງໆ
ຂັ້າງເທີງໄດັ້ສະແດງໃຫັ້ເຫັນວ່າການຊ່ວຍເຫອ

ິ ະສິດການພັດທະນາຂອງ ສປປ ລາວ. ພັ້ອມດຽວກັນນີ,ັ້ ການສັ້າງຄວາມດຸ່ ນດ່ຽງໃນ
ແມ່ ນມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບຂົງເຂດບຸ ລມ

ັ້
ັ້ ວ່າ ການໃຫັ້ທນ
ຶ ຊ່ວຍເຫອ
ຼື ເຂົາໃນການພັ
ຶ ຊ່ວຍເຫອ
ຼື ຈາກຕ່ າງປະເທດແມ່ ນ
ການນາໃຊັ້ທນ
ດທະນາແຕ່ ລະຂົງເຂດ ສາມາດເວົາໄດັ້
ັ ປດ
ັ ໄຈສາຄັນໃນການພັດທະນາແຕ່ ລະຂົງເຂດ ໃນຂະນະທີ່ການລົງທຶນຂອງລັດຖະບານ ທີ່ຍັງບ່ ທັນພຽງພ ໂດຍສະເພາະ
ເປນ

ັ້ ນໄດັ້ເພີ່ມຂຶນຫ
ັ້ າຍສົມຄວນ ເຊີ່ງມີຄວາມ
ີ ່ ານມາ ເຫັນໄດັ້ວ່າການຊ່ວຍເຫອ
ຼື ໃນຂົງເຂດນີແມ່
ໃນຂົງເຂດສັງຄົມ ເຊິ່ງໃນຊຸມປີທຜ
ັ້ ກໃສ່ການເຕີບໂຕແບບສົມສ່ວນ
ີ ງທີ
ັ ັ້ ່ 8 ທີ່ເນັນໜັ
ສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປຄ
ັ້ ່ ເພຼື່ອບັນລຸ ເປາໝາຍການພັ
ົ ັ້
ຼື ຢງົ .
ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ທັງນີກ
ດທະນາແບບຢນ

ແລະການສັ້າງ

ັ້ ຄາດວ່າໃນຊຸມປີຕ່ ໜັ້າ ທຶນ ຊກພ ໂດຍສະເພາະການຊ່ວຍເຫອ
ຼື ລັ້າແມ່ ນມີທ່າອ່ຽງຈະສະໜັບສະໜູນຂົງເຂດ
ນອກຈາກນັນ,

ັ້ ແລະ ຈະຜ່ານອົງການຈັດຕັງທາງສັ
ັ້
ັ ຜູ ຈ
ັ້ ດ
ັ
ການພັດທະນາຊຸມຊົນຫາຍຂຼືນ
ງຄົມ ແລະອົງການທີ່ບ່ ສັງກັດລັດຖະບານ ເຊີ່ງຈະເປນ
ັ້
ັ້
ັ ; ສາລັບເງ ິນກູ ັ້ອັດຕາດອກເບັ້ຍຜ່ອນຜັນ ແມ່ ນຈະຍັງສະໜັບສະໜູນຂົງເຂດເສດຖະກິດ ແລະ ພຼືນຖານໂຄງລ
່ າງ.
ຕັງປະຕິ
ບດ
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2.3.

ັ້
ັ ທຶນ ຊກພ
ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
Commitments
Gross Disbursements

120%

Percentage

105%

87%

102%
86%

78%

74%

71%

77%

81%

82%

78%
69%

63%

ັ້
ັ ທຶນ ຊກພ ໄລຍະປີ 2002-2015
ຮູ ບສະແດງທີ 3 ອັດຕາສ່ວນການເບີກຈ່ າຍຕົວຈິງໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້
ັ ທຶນ ຊກພ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເຫັນວ່າ ໂດຍລວມແລັ້ວອັດຕາການເບີກ
ຕະຫລອດໄລຍະ 15 ປີ ຂອງການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ັ້
ັ
ັ ບ່ ສາມາດບັນລຸ ໄດັ້ແມ່ ນມີຫາຍປດ
ຈ່ າຍຕົວຈິງ ແມ່ ນຍັງຢູ່ໃນລະດັບປານກາງ 77% ເຊີ່ງສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫັ້ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້
ັ ທຶນ ຊກພ (FAIR) ຂອງ ກຜທ (2015/16) ເຫັນວ່າຂະໜາດຂອງ
ໄຈ. ອີງຕາມບົດລາຍງານສະພາບການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ໂຄງການ

ກ່ ແມ່ ນໜຼື່ງໃນບັນຫາທີເຮັດໃຫັ້ການເບີກຈ່ າຍບ່ ສາມາດບັນລຸ ໄດັ້

ັ້
ັ້
ັ ຕົນແມ່
ເປນ
ນການຂຼືນແຜນການເບີ
ກຈ່ າຍຂອງ

ບັນດາໂຄງການທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ (ມູນຄ່າຫລາຍກ່ ວາ 10 ລັ້ານໂດລາສະຫະລັດ)

ັ ໄປຕາມແຜນທີ່ການົດໄວັ້, ການ
ທີ່ບ່ ເປນ

ັ້ ່ ນ ສາລັບໂຄງການຂະ ໜ
ັ ພົນເດັ
ຕິດຕາມ ແລະລາຍງານຕົວເລກ ທີ່ຍັງບ່ ສອດຄ່ອງກັບຕົວຈິງ. ແຕ່ ເຖິງຢ່າງໃດກ່ ຕາມ, ກ່ ຍັງມີອນ
ັ້
ັ ໄດັ້ເກີນຄາດຫມາຍຂອງແຜນການົດໄວັ້ ກວມເຖິງ
າດນັ້ອຍ (ມູນຄ່າຕ່ າກ່ ວາ 1 ແສນໂດລາສະຫະລັດ) ສາມາດຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້ ່ ໃນ ສປປ ລາວ.
80% ຂອງຈານວນໂຄງການທັງຫມົດທີ່ຈັດຕັງຢູ

ັ້
ັ ໜຶ່ງໃນແຫ່ ງທຶນສາຄັນ ທີ່ຊ່ວຍ ສປປ ລາວ ໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ົ ັ້
ັ ດາເປາໝາຍສະຫັ
ຊກພ ເປນ
ບນ
ດສະຫວັດດັ້ານການ

ັ ັ້ ່ 7
ພັດທະນາ ກ່ ຄຼືການເລັ່ງໃສ່ວຽກງານພັດທະນາທາງສັງຄົມ ຕາມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ ງຊາດ 5 ປີຄງທີ

ັ້
ັ ບູລມ
ິ ະສິດ, ຊກພ ທີ່ພັດທະນາ
(2011-2015) ຊຶ່ງໄດັ້ ຈັດສັນ ແລະນາໃຊັ້ ທຶນ ຊກພ ເຂົາໃນຂະແໜງພັ
ດທະນາສັງຄົມ ເປນ
ັ ໄດັ້ ຕາມຄາດໝາຍທີ່ໄດັ້ການົດໄວັ້ໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ;
ສັງຄົມໂດຍລວມແລັ້ວແມ່ ນສາມາດປະຕິບດ
ັ້ ນວ່າບັນດາຄູຮ່ວມພັດທະນາສ່ວນຫາຍແມ່ ນຍັງສຼືບຕ່ ໃຫັ້ການຊ່ວຍເຫອ
ັ້ ່ ໃນຂະແໜງການສຶກສາ,
ຼື ທຶນ ຊກພ ເຂົາໃສ
ພັ້ອມນີເຫັ
ັ ປຸ ງການປກ
ົ ຄອງ ແລະສີ່ງແວດລັ້ອມ ແລະວຽກງານເກັບກູລັ້ ະເບີດ. ສ່ວນໃນ
ສາທາລະນະສຸ ກ, ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ການປບ
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ັ້ ່ ອຮັບປະກັນໄດັ້ຄວາມໝັນຄົ
ັ້ ເພຼື
ັ້ ງທາງ
ຂະແໜງເສດຖະກິດ ທຶນ ຊກພ ແມ່ ນຍັງສຼືບຕ່ ເລັ່ງໃສ່ໃນຂະແໜງກະສິກາ-ປ່າໄມ ັ້ ທັງນີ
ັ້ ການລົງທຶນໃສ່ວຽກງານພະລັງງານ ແລະບ່ ແຮ່ ແມ່ ນຖຼືວ່າເປນ
ັ
ດັ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະໂພຊະນາການ. ພັ້ອມດຽວກັນນັນ,
ັ້
ວຽກງານໜຼື່ງທີ່ສາຄັນຕ່ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ ແລະ ສັ້າງລາຍຮັບແຫ່ ງຊາດ. ຄຽງຄູ່ກັນກັບການສັ້າງພຼືນຖານໂຄງ

ລ່າງໃຫັ້ແກ່ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຊຶ່ງກວມເອົາຫາຍກວ່າ ໜຼື່ງໃນສີ່ ຂອງທຶນ ຊກພ ແມ່ ນຍັງເລັ່ງໃສ່ວຽກງານຂະແ
ັ້
ໜງ ຂົວ-ທາງ ເພຼື່ອເຊຼື່ອມໂຍງກັບສາກົນ ແລະ ພາກພຼືນ.
2.4.

ການປະເມີນການລະດົມທຶນ ແລະ ນາໃຊັ້ ຊກພ

ັ້
ົ ັ້
ັ ແລະ ລະດົມທຶນໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ເຫັນວ່າ ສປປ ລາວ ບັນລຸ ເປາໝາຍໄດັ້
ຕະຫອດໄລຍະການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ຕາມ

ຼື
ແຜນທີ່ໄດັ້ການົດໂດຍລວມ, ແຕ່ ເພຼື່ອຮັບປະກັນວ່າຍຸ ດທະສາດສະບັບນີ ັ້ ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງ ແລະ ເງ່ ອນໄຂ
ຶ ແລະ ຄວາມຕັ້ອງການໃນການພັດທະນາ ຂອງ ສປປ ລາວ ກ່ ຄຼື ສະພາບການພັດທະນາຂອງສາກົນ ໃນ
ຂອງບັນດາຜູໃັ້ ຫັ້ທນ

ັ້ ການຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ຄົນຄວັ້
ັ້
ຊຸມປີຕ່ ໜັ້າທີ່ຈະສົ່ງຜົນສະທັ້ອນຕ່ ການຮ່ວມມຼື. ສະນັນ,
າກ່ ຽວກັບພາວະວິໄສທັດ ທັງ
ັ ວິທວ
ີ ທ
ິ ະຍາ ຫ ຼື ການວິໄຈ ຈຸດດີ, ຈຸດອ່ອນ, ກາລະໂອກາດ ແລະ ສິ່ງທັ້າທາຍ (SWOT
ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກຕາມຫກ
ັ້
ັ້ ຄອງການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ຊກພ ແລະ
Analysis) ແມ່ ນມີຄວາມສາຄັນ ຕ່ ການການົດຍຸ ດທະສາດການລະດົມທຶນ ແລະ ຄຸ ມ
ບດ
ັ້ ຄອງ ແລະ ການລະດົມທຶນ ຊກພ ໄດັ້ຢ່າງຖຼືກຕັ້ອງ
ການວິໄຈນີ ັ້ ຈະຊ່ວຍໃນການການົດແນວທາງ ແລະ ນະໂຍບາຍ ໃນການຄູມ

ົ ເພຼື່ອຮັບປະກັນວ່າ ຍຸ ດທະສາດມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງ ແລະ ເງ່ ອນໄຂຂອງບັ
ຼື
ຶ
ແລະ ມີປະສິດທິຜນ
ນດາຜູ ໃັ້ ຫັ້ທນ

ແລະ ສປປ ລາວ, ກ່ ຄຼື ສະພາບການສາກົນ ໃນຊຸມປີຕ່ ໜັ້າ ທີ່ຈະສົ່ງຜົນສະທັ້ອນຕ່ ການຮ່ວມມຼື ເພຼື່ອການພັດທະນາ ແລະ
ັ້
ັ ໄດັ້ຕາມຄາດໝາຍ.
ສາມາດຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
2.4.1 ຈຸດດີ:
-

ັ້ ງ ແລະ ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງ ົບ ເຊິ່ງໄດັ້ກາຍເປນ
ັ ປດ
ັ ໄຈ
ສາລັບ ສປປ ລາວ ມີສະຖຽນລະພາບທາງການເມຼືອງ ທີ່ໝັນຄົ

ັ້
່ ເອຼືອອ
ັ້ ານວຍໃຫັ້ແກ່ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ເປນ
ັ້
ັ ຕົນແມ່
ພຼືນຖານທີ
ນການດາເນີນທຸລະກິດ, ການຜະລິດ,ແລະ

ັ້
່ ສາຄັນໃນການດາເນີນນະໂຍບາຍການພັດທະນາໃຫັ້ມຄ
ັ ພຼືນຖານທີ
ີ ວາມຕ່
ການບລິການ ແລະ ການລົງທຶນ; ພັ້ອມທັງເປນ
ັ້ ນເປນ
່ ດີສາລັບການຈັດຕັງັ້
ັ ເງ່ ອນໄຂທີ
ົ ແມ່
ຼື
ເນຼື່ອງ ແລະ ນະໂຍບາຍການຕ່ າງປະເທດທີ່ເປີດກວັ້ າງການຮ່ວມມຼື. ສິ່ງເຫ່ ານີ

ັ້ ແລະສາກົນໃຫັ້ໄດັ້, ສັ້າງປດ
ັ ໄຈອານວຍ
ັ ແລະຊຸກຍູວັ້ ຽກງານການຮ່ວມມຼື ເພຼື່ອການພັດທະນາກັບ ພາກພຼືນ
ປະຕິບດ
ັ້ ນຍາການຊ່ວຍເຫອ
ັ້
ັ ຄາໝັນສັ
ຼື ແລະ ການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ແຜນ
ຄວາມສະດວກໃຫັ້ແກ່ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໃນປະຕິບດ
ບດ
ງານໂຄງການໃຫັ້ໄດັ້ຕາມຄາດໝາຍ;
-

ສປປ ລາວ ໄດັ້ມແີ ຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຕ່ ລະໄລຍະ ເຊິ່ງໄດັ້ການົດໜັ້າວຽກຈຸດສຸ ມທີ່ຊັດເຈນ ແລະ ມີເປາົ ັ້

ັ ສະນະເຊຼື່ອມສານ ແລະ ຊຸກຍູເັ້ ຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນລະຫວ່າງແຜນພັດທະນາຂອງ
ໝາຍການພັດທະນາທີ່ແນ່ ນອນ, ມີລກ
ຼື
ຂະແໜງການ, ສູນກາງ ແລະ ທັ້ອງຖິ່ນ ເຊິ່ງເປັນບ່ອນອີງທີ່ສາຄັນສາລັບວຽກງານການຂົນຂວາຍຍາດແຍ່ ງການຊ່ວຍເຫອ
ັ້
ັ້ ຄອງການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ໂຄງການ ຊກພ ການໃຫັ້ມປ
ີ ະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜນ
ົ ເພຼື່ອປະກອບສ່ວນ
ແລະການຄຸ ມ
ບດ

ັ້
ັ້
ັ້ ສປປ ລາວ ໄດັ້ມກ
ັ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ ງຊາດໃນແຕ່ ລະໄລຍະ. ໃນນັນ,
ີ ນ
ົ
ເຂົາໃນການຈັ
ດຕັງປະຕິ
ບດ
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ັ້
ັ ຢ່າງມີ
ໄກ ແລະແຜນດາເນີນງານ ເພຼື່ອໃຫັ້ທຸກພາກສ່ວນກ່ ຽວຂັ້ອງ ລວມທັງບັນດາຄູ່ ຮ່ວມພັດທະນາ ຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ ການເຊັ່ນ: ຖະແຫງການ ແລະແຜນດາເນີນຂອງຖະແຫງການວຽງຈັນ;
ຫກ
-

ັ ເວທີຂອງການປກ
ຶ ສາຫາລຼື ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມ
ນາໃຊັ້ຂະບວນການກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ເພຼື່ອເປນ
ພັດທະນາ ຕ່ ນະໂຍບາຍ ແລະ ທິດທາງການພັດທະນາ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນແຕ່ ລະໄລຍະ ລວມທັງການນາສະເໜີ ບັນດາ
ັ້
ັ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ ງຊາດ ນາໃຊັ້ທນ
ຶ ຊ່ວຍເຫອ
ຼື ;
ຄວາມຄຼືບໜັ້າໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

-

ັ້
ີ າລັດ ແລະລະບຽບຫກ
ັ ການ ໃນການສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ັ້ ຄອງ
ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ກ່ ໄດັ້ມດ
ແກ່ ວຽກງານການຄຸ ມ

ັ້
ັ ໂຄງການ ເພຼື່ອຮັບປະກັນໃຫັ້ແກ່ ປະສິດທິຜນ
ົ ໃນ
ທຶນ ຊກພ ລວມທັງບົດແນະນາ ໃນການຕິດຕາມການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ຶ ຊກພ.
ການນາໃຊັ້ທນ

-

ີ ານສັ້າງຍຸ ດທະສາດການພັດທະນາຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໂດຍເອົາ
ໄດັ້ມກ

ັ ບ່ອນອີງໃນການການົດຂະແໜງການບູລມ
ິ ະສິດ ເພຼື່ອ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ ງຊາດ ໃນແຕ່ ລະໄລຍະ ເປນ
ພັດທະນາ.

2.4.2 ຈຸດອ່ອນ
-

ັ ປະເທດທີ່ມີລາຍຮັບສະເລ່ຍຕ່ ຄົນຍັງຢູ່ໃນລະດັບຕ່ າ ຕາມ
ຄວາມບອບບາງທາງດັ້ານເສດຖະກິດ ສປປ ລາວ ຍັງເປນ
ມາດຕະຖານຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ການົດໄວັ້ ເຖິງແມ່ ນວ່າເສດຖະກິດພາຍໃນປະເທດຈະມີທ່າທີຂະຫຍາຍໂຕ
ັ ເສດຖະກິດ ເຕີບໂຕ
ຢ່າງກ ັ້າວກະໂດດ ໃນໄລຍະປີ 2014-2015 ສະເລ່ຍໄດັ້ GDP ເຕີບໂຕເຖິງ 7,5% ແລະ ປະຈຸບນ
ຄົງທີ່ ສະເລ່ຍຢູ່ໃນລະດັບ 7% ໃນປີ 2015-2017.

-

ົ ັ້
ອັດຕາສ່ວນ ຂອງຄວາມທຸກຍາກ ຊຶ່ງໃນທົ່ວປະເທດປະຊາຊົນ ທີ່ນອນໃນກຸ່ ມເປາຫມາຍ
ຈານວນ 52 ເມຼືອງ ແລະ 109

ັ ຂົງເຂດພູ ຜາ ແລະ ທົ່ງພຽງ ທີ່ຖະໜົນຫົນທາງ ແລະລະບົບການຂົນສົ່ງບ່
ບັ້ານ ທີ່ນອນຢູ່ໃນຫ່ າງໄກເຂດຊອກຫລີກ, ເປນ
ັ້
ັ້ ງ ຊຶ່ງຂົງເຂດດັ່ງກ່ າວ ແມ່ ນຍັງມີຄວາມຕັ້ອງການ ໃນການພັດທະນາໃນຂົງເຂດພຼືນຖານໂຄງລ
ັ້
ັ ຕົນ
່ າງ ເປນ
ສາມາດເຂົາເຖິ

ັ້
ັ້
ແມ່ ນ ນາປະປາ,
ເສັນທາງ
ແລະ ຕາຄ່າຍໄຟຟາັ້ ; ດັ້ານຂົງເຂດສາທາລະນະສຸ ກ, ສາທາລະນຸປະໂພກ, ໂພຊະນາການ ສາລັບ
ົ ັ້
ັ້ ງກັນ
ແມ່ ແລະ ເດັກນັ້ອຍ ເກີດໃຫມ່ ລວມໄປເຖິງເດັກນັ້ອຍທີ່ອາຍຸ ຕ່ າກ່ ວາ 5 ປີ ຕາມເປາຫມາຍຂອງ
MDGs, ການປອ
ົ ັ້
ໄຂັ້ຫວັດ, ພະຍາດມະລາເລຍ ແລະ ພະຍາດໂລກລະບາດ ອຼື່ນໆ; ການສົ່ງເສີມທາງດັ້ານການສຶກສາ ເຊິ່ງເປາຫມາຍຂອງ

ັ້
ັ້ ດທະຍົມຕົນ
ັ້ ແລະລົບ
ັ້ ນ
ົ ໃຫັ້ ອັດຕາການລອດເຫອ
ຼື ແລະ ຮຽນຈົບຂອງນັກຮຽນ ຊັນປະຖົ
ລັດຖະບານ ຕັ້ອງສູຊ
ມ-ຊັນມັ
ລັ້າງການກຼືກໜັງສຼືໃຫັ້ເຫລຼືອສູ ນ.
-

ັ ຕົວ
ິ ະສິດ ຂອງບູລມ
ິ ະສິດ ຂອງຂະແໜງການເພຼື່ອພັດທະນາ ໃຫັ້ມຄ
ີ ວາມໂດດເດັ່ນ ແລະເປນ
ຍັງຂາດການຈັດລຽງບູລມ

ັ້ ່ ເພຼື່ອປະກອບສ່ວນເຂົາໃນການຂະຫຍາຍຕົ
ັ້
ັ ການ
ແບບ ໃນການພັດທະນາທີ່ຄົບຖັ້ວນ ທັງນີກ
ວຂອງເສດຖະກິດ ທັງເປນ
ັ້ ງໃຫັ້ປະຊາຊົນ;
ີ ນຄົ
ສັ້າງວຽກເຮັດງານທາ ແລະລາຍໄດັ້ທ່ ໝັ

-

ກົນໄກໃນການສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກທຸລະກິດ ໃນຂະບວນການພັດທະນາ ຍັງມີຂອດຈາກັດ ເນຼື່ອງຈາກ ວ່າ
ົ ບາດສາຄັນໃນການສະໜັບໜູນທາງດັ້ານການເງ ິນ ແລະທາງດັ້ານວິຊາການຕ່ າງໆ ລວມທັງ ກົນ
ພາກທຸລະກິດ ແມ່ ນມີບດ
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ໄກ ໃນການຊຸກຍູ ັ້ບັນດາວິສາຫະກິດຂະໜາດນັ້ອຍ ແລະກາງ ເພຼື່ອສົ່ງເສີມການຜະລິດ ແລະຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ທີ່ຫາກ
ຫາຍ ໃຫັ້ສາມາດຕອບສະໜອງໄດັ້ຄວາມຕັ້ອງການຂອງຕະຫາດ ແລະສັງຄົມ;
-

ການຕິດຕາມ ແລະປະເມີນແຜນງານ/ໂຄງການ ຊກພ ຍັງຂາດ ຊ່ຽວຊານ ແລະວິຊາການສະເພາະດັ້ານ, ແຜນການອັນ
ັ້
ັ ຜູ ຄ
ັ້ ຸ ມ
ັ້ ຄອງ ໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ໂຄງການ ຊຶ່ງເຮັດໃຫັ້ການລາຍງານ
ລະອຽດ ແລະຕ່ ເນຼື່ອງ ຂອງບັນດາກະຊວງທີ່ເປນ
ບດ

ັ້
ັ ຈິງເທົ່າທີ່ຄວນ ລວມທັງການແກໄັ້ ຂບັນຫາຕ່ າງໆ ບ່ ທັນ
ັ ໂຄງການ ບ່ ແທດເໝາະກັບຄວາມເປນ
ສະພາບການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້
ັ ແຜນງານ/ໂຄງການມີຄວາມຊັກຊັ້າ.
ກັບສະພາບ ຈຶ່ງພາໃຫັ້ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
2.4.3 ກາລະໂອກາດ
-

ຼື ຍົງ 2030, ເວທີສາກົນໄດັ້ຮຽກຮັ້ອງໃຫັ້ເພີ່ມທະວີການຊ່ວຍເຫອ
ຼື ດັ້ານການຄັ້າ ໃຫັ້ແກ່
ໃນວາລະການພັດທະນາແບບຢນ
່ 8 ຂອງ SDGs, ການ
ົ ັ້
ບັນດາປະເທດກາລັງພັດທະນາ ໂດຍສະເພາະປະເທດດັ້ອຍພັດທະນາ, ເຊິ່ງນອນຢູ່ໃນເປາໝາຍທີ
ັ ການກະຕຸ ນ
ຼື ທາງການຄັ້ານີ ັ້ ເປນ
ັ້ ໃຫັ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວ
ຊ່ວຍເຫອ

ແລະຫຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ.

ມູນຄ່າການ

ັ້
ັ້ ປີ 2006 ສະເລ່ຍແມ່ ນ 54 ຕຼືໂດລາສະຫະລັ
ຼື ທາງດັ້ານການຄັ້າຕັງແຕ່
ຊ່ວຍເຫອ
ດ, ການເບີກຈ່ າຍສະສົມ ຫາຍກວ່າ 300
ັ້
ັ້ ກປີ. ໃນວາລະ Addis Ababa Agenda for Action ໄດັ້ເນັນໜັ
ັ້ ກເຖິງ
ີ ່ າອ່ຽງ ເພີ່ມຂຶນທຸ
ຕຼືໂດລາສະຫະລັ
ດ ເຊິ່ງມີທ

ັ້ ນສຸ ມໃສ່ການສັ້າງ
ຼື ນີແມ່
ຄວາມສາຄັນຂອງການສະໜັບສະໜູນທາງດັ້ານການເງ ິນໃຫັ້ແກ່ ພາກເອກະຊົນ, ໃນການຊ່ວຍເຫອ
ັ້
ຄວາມເຂັມແຂງດັ້
ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ, ຄວາມຮູ ັ້ ແລະການສົ່ງເສີມສະພາບແວດລັ້ອມ

ັ ໂອກາດອັນດີໃຫັ້ແກ່ ສປປ ລາວ ເພຼື່ອສົ່ງເສີມການພັດທະນາສິນຄັ້າ, ເພີ່ມທະວີການສົ່ງ
ໃນການດາເນີນທຸລະກິດ. ເຊິ່ງເປນ
ັ້ ນທາງດັ້ານການຄັ້າຕ່ າງໆ. ສິ່ງເຫ່ ານັ
ັ້ ງຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນ ການສົ່ງເສີມທັກສະສີມແຼື ຮງງານ
ົ ນຍັ
ອອກ ແລະ ຫູດຜ່ອນຕົນທຶ
ຼື
, ສັ້າງວຽກເຮັດງານທາ, ຫຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ສັ້າງເງ່ ອນໄຂສະດວກໃຫັ້
ແກ່ ການດາເນີນທຸລະກິດ;
-

ັ້ ແລະພາກພຼືນ
ັ້ ທີ່ເພີ່ມຂຼືນ
ັ້ ແລະເລັ່ງໃສ່ການສົ່ງເສີມທາງດັ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການ
ການຮ່ວມມຼືໃນລະດັບອະນຸພາກພຼືນ

ັ ການພັດທະນາໃນດັ້ານຕ່ າງໆ ເພຼື່ອຮອງຮັບການຂະຫຍາຍຕົວດັ່ງກ່ າວ ໂດຍຜ່ານການ
ຄັ້າ ຊຶ່ງຊຸກຍູ ັ້ ໃຫັ້ ສປປ ລາວ ໄດັ້ຮບ
ສະໜັບໜູນທາງດັ້ານວິຊາການ ແລະທາງດັ້ານການເງ ິນ;

-

ັ້ ນ
ັ ສະມາຊິກ ແລະເຊຼື່ອມສານ ກັບອົງການສາກົນເຊັ່ນ: ສະມາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ, ອົງການ ການຄັ້າໂລກ
ການເຂົາເປ
ັ້ ງຕະຫາດສາກົນທີ່ກ ັ້ວາງຂວາງ ຊຶ່ງຊ່ວຍສົ່ງເສີມການຜະລິດເປນ
ັ ສິນຄັ້າ ເພຼື່ອສົ່ງອອກ ທັງເປນ
ັ
ຊ່ວຍໃຫັ້ລາວສາມາດເຂົາເຖິ
ັ້
ການສັ້າງຄວາມອາດສາມາດ ໃນການແຂ່ງຂັນຂອງລາວ ໃນເວທີການຄັ້າສາກົນ ໃຫັ້ຫາຍຂຶນ;

-

ັ ກ່ ແມ່ ນວຽກງານໜຶ່ງ ທີ່ຈະຊ່ວຍ ໃຫັ້
ການຮ່ວມມຼືໃຕັ້-ໃຕັ້ ກັບບັນປະເທດ ທີ່ມີສະຖານະພາບການພັດທະນາທີ່ຄັ້າຍຄຼືກນ
ສປປ

ລາວ

ີ ານແລກປ່ຽນປະສົບການ
ໄດັ້ມກ

ແລະການຮຽນຮູ ເັ້ ອົາສິ່ງໃໝ່ໆ

ັ້ ານພັດທະນາໃຫັ້
ໃນການຊຸກຍູກ

ຂະຫຍາຍຕົວ.

2.4.4 ສິ່ງທັ້າທາຍ:
-

ັ້ ເຊິ່ງສະແດງອອກໃຫັ້ເຫັນເຖິງຜົນກະທົບໃນຫລາຍດັ້ານ ບ່ ວ່າຈະ
ັ , ສະພາບໂລກ ໄດັ້ມກ
ີ ານປ່ຽນແປງຫລາຍຂຶນ
ປະຈຸບນ
ັ ທາງດັ້ານເສດຖະກິດ, ດັ້ານການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟາັ້ ອາກາດ, ສະພາບການຮ່ວມມຼືທາງດັ້ານການເມຼືອງ ແລະ
ເປນ
ັ້ ງຂອງຊາດ ແລະ ຕິດພັນໄປເຖິງທິດທາງການຊ່ວຍເຫລຼືອເພຼື່ອການພັດທະນາຂອງບັນດາປະເທດມະຫາອາ
ຄວາມຫມັນຄົ
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ນາດ ຫລຼື ບັນດາປະເທດທີ່ພັດທະນາແລັ້ວ ທີ່ມີິ ຕ່ ປະເທດດັ້ອຍພັດທະນາ ໃນທຸກທະວີບ ເຊັ່ນ: ທະວີບອາຊີ, ທະວີບ

ັ ປະເທດຜູ ນ
ັ້ າທີ່ມີ
ອາຝຣິກາ ແລະ ທະວີບອາເມລິກາໃຕັ້. ຍັ້ອນຄວາມແຕກໂຕນທາງດັ້ານເສດຖະກິດ, ການຍາດແຍ່ ງເປນ
ົ ໃນເວທີສາກົນ ຈຶ່ງເປັນຜົນສະທັ້ອນອັນຫນຶ່ງ ທີ່ສັ້າງຜົນກະທົບໃຫັ້ແກ່ ປະເທດດັ້ອຍພັດທະນາຫາຍກ່ ວາ ຊຶ່ງເຮັດ
ອິດທິພນ

ໃຫັ້ບ່ ສາມາດສັ້າງຄວາມສະຫມ່ າສະເຫມີ ໃນການລະດົມທຶນຊ່ວຍເຫລຼືອເພຼື່ອການພັດທະນາ ມາພັດທະນາປະເທດຊາດ
ຕົນເອງໄດັ້.

ບັນດາປະເທດທີ່ພັດທະນາແລັ້ວ

-

ຫລຼື

ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຫລັກ

ີ ດ
ິ ທາງນະໂຍບາຍໃຫມ່ ໂດຍ
ໄດັ້ມທ

ຫັນເອົາການ

ັ້
ັ ໃນຂົງເຂດອາຊີອາຄະເນ ໄປຊ່ວຍເຫລຼືອໃຫັ້ແກ່ ບັນດາປະເທດທີ່
ຊ່ວຍເຫລຼືອລັ້າ ໃນຫລາຍຮູ ບແບບທີ່ເຄີຍຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ດັ້ອຍພັດທະນາໃນທະວີບອາຟຣິກາ;

ັ້
ັ ປຸ ງ ບັນດານະໂຍບາຍ ແລະລະບຽບ
ັ ແຜນງານ/ໂຄງການ ຈານວນໜຶ່ງ ສປປ ລາວ ຍັງຈະຕັ້ອງໄດັ້ປບ
ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

-

ີ ວາມສອດຄ່ອງກັບ ຂອງບັນດາຄູ່ ຮ່ວມພັດທະນາ ເພຼື່ອເຮັດໃຫັ້ ສປປ ລາວ ມີຄວາມພັ້ອມ ທາງດັ້ານ
ການຕ່ າງໆ ໃຫັ້ມຄ
ັ້
ັ້
ັ ແຜນງານ/ໂຄງການ;
ພະນັກງານ, ວິຊາການ ແລະງ ົບປະມານ ເພຼື່ອປະກອບສ່ວນເຂົາໃນການຈັ
ດຕັງປະຕິ
ບດ

-

ການວິເຄາະ ແລະການົດແຜນການ/ໂຄງການລະອຽດ ໃຫັ້ແທດເໝາະກັບສະພາບການພັດທະນາຂອງແຕ່ ລະຂະແໜງການ
ັ້ ແລະສາກົນ ຊຶ່ງບາງຄັງຍັ
ັ້ ງເຮັດໃຫັ້ບ່ ສາມາດຕອບ
ັ ໄປຕາມຄວາມຕັ້ອງການ ແລະສະພາບແວດລັ້ອມຂອງພາກພຼືນ
ຍັງເປນ

ັ ບຸ ລມ
ິ ະສິດ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດ ຢ່າງຄົບຖັ້ວນ ແລະ
ສະໜອງໄດັ້ຄວາມຕັ້ອງການ ທີ່ເປນ
ົ ສູງ.
ມີປະສິດທິຜນ
-

ໄພທາມະຊາດ

ທີ່ເກີດຈາກການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດີນຟາັ້ ອາກາດ

ແລະການກຽມຄວາມພັ້ອມໃນການຮັບມຼືຕ່ ກັບ

ຼື ັ້ ແລະແກ ັ້ໄຂຜົນກະທົບຕ່ າງໆ ໃຫັ້ທ່ວງທັນກັບ
ສະພາບຂອງການປ່ຽນແປງ ແລະຫຸ ດຜ່ອນຜົນກະທົບ ລວມເຖິງການຝນຝູ
ົ ັ້ ໃນແຕ່ ລະປີ ສູງພສົມຄວນ;
ເວລາ ຊຶ່ງເຫັນວ່າ ລັດຖະບານ ຍັງແບກຫາບລາຍຈ່ າຍ ໃນການແກໄັ້ ຂບັນຫາເຫ່ ານີ
ັ້ ຍຸ ດທະສາດຊ່ວຍເຫລຼືອເພຼື່ອການພັດທະນາ ສປປ ລາວ 2030 ນີ ັ້ ຈະເປນ
ັ ຍຸ ດທະສາດສະບັບໜຶ່ງທີ່ ໄດັ້ການົດຢ່າງ
ສະນັນ,

ັ້
ຊັດເຈນເຖິງຄວາມຕັ້ອງການຈານວນທຶນ ແລະ ຂົງເຂດ ເພຼື່ອມາຊ່ວຍພັດທະນາປະເທດຊາດໃຫັ້ຫລຸ ດພົນອອກຈາກສະຖານະ

ັ ປະເທດທີ່ມີລາຍຮັບໃນລະດັບປານກາງ ຈົນຮອດປີ 2030.
ພາບປະເທດດັ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ສະຖາປະນາ ສປປ ລາວ ເປນ
ັ ການ, ວິໄສທັດ, ທິດທາງ ແລະຍຸ ດທະສາດ
3. ຫກ
3.1

ັ ການ
ຫກ
ຕາມທິດທາງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ສປປ ລາວ ກ່ ຄຼືນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ໃນການເປີດກວັ້າງ

ັ້
ັ ຕ່ າງປະເທດ ແລະ ສາກົນ ຕັ້ອງເປັນໄປຕາມຫກ
ັ ການຕ່ າງຝ່າຍຕ່ າງໄດັ້ຮບ
ັ ຜົນປະໂຫຍດ ບົນພຼືນຖານ
ການພົວພັນ-ຮ່ວມມຼືກບ
ັ ເອກະລາດ, ອະທິປະໄຕຂອງປະເທດ ແລະ ກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງມີລະອຽດດັ່ງນີ:ັ້
ການເຄົາລົບຄວາມເປນ
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ົ ປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ: ແມ່ ນຫກ
ັ ການລວມທີ່ການົດໄວັ້ສະເພາະໜັ້າ ແລະ ຍາວນານ ເຊີ່ງທັງສອງຝ່າຍ ຕັ້ອງ
ການມີຜນ

່ ງກັນ ແລະກັນ ດັ່ງນັນທັ
ັ້
ັ້ ງສອງຝ່າຍຕັ້ອງເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນ ການກວດກາ
ຮັບຮູ ັ້ ແລະ ເຂົາໃຈເຊີ
ັ້
ແລະ ຮຽບຮຽງເນຼືອໃນສັ
ນຍາໃຫັ້ຮອບຄອບຖີ່ຖັ້ວນ;

ການເຄົາລົບອະທິປະໄຕ ແລະ ບ່ ແຊກແຊງກິດຈະການພາຍໃນຂອງກັນ ແລະກັນ: ແມ່ ນຮຽກຮັ້ອງໃຫັ້ແຕ່ ລະຝ່າຍທີ່ມີ

່ ນໆເພຼື່ອຕ່ ລອງ ແລະ ສັ້າງຜົນສະທັ້ອນເຖິງຄວາມ
ັ້ ກລົງທີ່ໄດັ້ເຊັນນາກັນ, ບ່ ນາເອົາເງ່ ອນໄຂອຼື
ຼື
ການຮ່ວມມຼື ຕັ້ອງເຄົາລົບບັນດາຂຕົ
ັ້ ງທາງການເມຼືອງ ກ່ ຄຼືທາງເສດຖະກິດ; ຫກ
ັ້ ນເອງໃນການຄຸ ມ
ັ ເອກະລາດ ແລະ ເປນ
ັ ເຈົາຕົ
ັ ການຄວາມເປນ
ັ້ ຄອງ ແມ່ ນຖຼືວ່າ
ໝັນຄົ
ັ ຫກ
ັ ການທີ່ສາຄັນ
ເປນ

ັ ເຄຼື່ອງມຼືຕ່ ລອງ
ີ ານສວຍໃຊັ້ໂຄງການຊ່ວຍເຫອ
ຼື ມາເປນ
ເພຼື່ອບ່ ໃຫັ້ມກ

ັ
ເຮັດໃຫັ້ສູນເສຍຄວາມເປນ

ັ້ ນເອງ ໃນການຄຸ ມ
ັ ເຈົາຕົ
ັ້ ຄອງໂຄງການ ເພຼື່ອຮັບປະກັນໄດັ້ຜນ
ົ
ເອກະລາດ ບ່ ວ່າໃນຮູ ບແບບໃດກ່ ຕາມ. ພັ້ອມນັນັ້ ກ່ ຕັ້ອງເປນ
່ ການົດໄວັ້;
ົ ັ້
ສາເລັດຂອງໂຄງການດັ່ງຕາມເປາໝາຍທີ
່ ເປນ
ົ ັ້
ັ ບຸ ລມ
ິ ະສິດ ຂອງການພັດທະນາແຫ່ງຊາດ: ແມ່ ນ ການ
ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບບັນດາເປາໝາຍທີ

ັ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ແລະຄູ່ ຮ່ວມພັດທະນາ ໃນການຄຸ ມ
ັ້ ຄອງ ແລະນາໃຊັ້ທນ
ຶ ຊ່ວຍເຫອ
ຼື ທາງການເພຼື່ອການ
ຮ່ວມມຼືກນ

ັ້
ັ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ ງຊາດ ໃນແຕ່ ລະ
ພັດທະນາ ໃຫັ້ປະກອບສ່ວນ ແລະ ສອດຄ່ອງໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ົ ັ້
ໄລຍະ ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍຮັບປະກັນໃຫັ້ແກ່ ການບັນລຸ ເປາໝາຍ
ແລະວິໄສທັດໃນການພັດທະນາຂອງ ສປປ ລາວ ແລະວາລະການ
ພັດທະນາສາກົນ.
ັ້ ການລະດົມທຶນການຊ່ວຍເຫອ
ຼື ທາງການເພຼື່ອການພັດທະນາ ຍັງຈະຕັ້ອງເລັ່ງໃສ່ຕອບສະໜອງເປາົ ັ້
ພັ້ອມດຽວກັນນັນ,

ັ ປະເທດທີ່ເຊຼື່ອມໂຍງກັບ
ໝາຍ ໃນການພັດທະນາຂອງ ສປປ ລາວ ກ່ ຄຼືການຫັນປະເທດທີ່ບ່ ມີທາງອອກສູ່ ທະເລ ໃຫັ້ກາຍເປນ
ັ້ ໂດຍໃຫັ້ເປນ
ັ ປະເທດທີ່ໃຫັ້ການບລິການທາງຜ່ານ ທີ່ມີປະສິດທິຜນ
ົ ໃຫັ້ໄປຄຽງຄູ່ກັບການປະຕິບດ
ັ ພັນທະ
ສາກົນ ແລະພາກພຼືນ
ັ້
ັ້
ົ ັ້
ັ ຈັດຕັງປະຕິ
ັ ບັນດາເປາໝາຍສະຫັ
ັ ເປາົ ັ້
ສາກົນ ກ່ ຄຼືກນ
ບດ
ດສະວັດເພຼື່ອການພັດທະນາ ທີ່ຍັງບ່ ທັນບັນລຸ ແລະການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ ຈິງ.
ໝາຍການພັດທະນາແບບຍຼືນຍົງ ໃຫັ້ປະກົດຜົນເປນ
່ ງກ່ າວ ແມ່ ນຮຽກຮັ້ອງ ໃຫັ້ທຸກໆແຜນງານ/ໂຄງການຕັ້ອງໄດັ້ຈດ
ົ ັ້
ົ ັ້
ັ ວາງເປາໝາຍ
ເພຼື່ອຈະບັນລຸ ເປາໝາຍດັ
ໃຫັ້ລະອຽດ;
ັ ອັນລະອຽດ; ມີການການົດກິດຈະກາ ແລະ ຮູ ບແບບ ການບລິຫານ
ີ ານການົດໂຄງສັ້າງຂອງແຜນງານ/ໂຄງການເປນ
ຕັ້ອງໄດັ້ມກ
ັ້ ດແຍ່ ງຕ່ າງໆ ລວມທັງບັນດາ
ຕາມລັກສະນະພິເສດສະເພາະຂອງແຜນງານ/ໂຄງການ; ຕັ້ອງສາມາດຊອກເຫັນບັນຫາ ແລະ ຂຂັ

ີ
ັ້ງ ແລະ ໂປ່ງໃສ; ມີການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບລະອຽດ; ມີການ
ຄວາມສ່ຽງ; ຕັ້ອງມີລະບົບການເງ ິນ ແລະ ບັນຊີທ່ ຈະແຈ
ັ້
ັ ປກ
ົ ກະຕິ; ແລະ ມີການຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ຢ່າງຮອບດັ້ານ.
ສະຫຸບລາຍງານຢ່າງລະອຽດ ແລະ ເປນ
ບດ
3.2

ວິໄສທັດ

ັ້
ເພຼື່ອໃຫັ້ ສປປ ລາວ ຫຸດພົນອອກຈາກສະຖານະປະເທດດັ້
ອຍພັດທະນາ ແລະ ບ່ ຕົກຢູ່ໃນແຫັ້ວຂອງການພັດທະນາ
ັ ໄຈ ກ່ ຄຼືບນ
ັ ດາ ກາລັງແຮງຍູ ັ້ດັນທາງດັ້ານເສດຖະກິດ,
ຂອງປະເທດລາຍຮັບຕ່ າປານກາງ ຈະຕັ້ອງສຸ ມໃສ່ການສັ້າງປະຖົມປດ
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ັ້ ກ
ັ ເສົາຄາຫ
ັ ຕັ້ອງມີ
ັ ຂອງການພັດທະນາ ທີ່ຈາເປນ
ສັງຄົມ ແລະສີ່ງແວດລັ້ອມ. ທັງສາມດັ້ານຂອງການພັດທະນາ ແມ່ ນຖຼືວ່າເປນ
ັ້ ່ ວຍ. ເພຼື່ອບັນລຸ ໄດັ້ຕາມວິໄສທັດການພັດທະນາ 2030 ແລັ້ວ ສປປ ລາວ ກ່ ຕັ້ອງໄດັ້ສຸມ
ການລະດົມທຶນ ແລະ ວິຊາການ ເຂົາຊ

ັ້ ່ ໃນການພັດທະນາ ເພຼື່ອໃຫັ້ ສປປ ລາວ
ັ ທັງດັ້ານການເງ ິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເຂົາໃສ
ທຸກແຫ່ ງທຶນ ບ່ ວ່າຈະເປນ
່
ັ ສະມັກຊິກຂອງບັນດາກຸ່ ມປະເທດ ທີ່
ຼື ທາງການເພຼື່ອການພັດທະນາ ແລະກາັ້ ວເປນ
ຫຸດຜ່ອນການເອຼື່ອຍອີງໃສ່ ທຶນຊ່ວຍເຫອ
ີ ວາມຍຼືນຍົງ ດັ້ວຍການໝູນໃຊັ້ທ່າແຮງທາງດັ້ານ
ສາມາດພັດທະນາທາງດັ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະສິ່ງແວດລັ້ອມ ໃຫັ້ມຄ
ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ, ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະງ ົບປະມານຂອງຕົນເອງ. ດັ່ງນັນັ້ ວິໄສທັດ ສາລັບ ສປປ ລາວ ໃນ

ັ້ ຄອງ ການຊ່ວຍເຫອ
ຼື ທາງການເພຼື່ອການພັດທະນາ 2030 ແມ່ ນ: “ຄຸ ມ
ັ້ ຄອງ ແລະນາໃຊັ້
ວຽກງານການລະດົມທຶນ ແລະ ຄຸ ມ
ຼື ທາງການເພຼື່ອການພັດທະນາຢ່າງມີປະສິດທິຜນ
ົ
ທຶນຊ່ວຍເຫອ
ັ້
ເຂັມແຂງ,

ັ້
່ າງ
ສັ້າງພຼືນຖານໂຄງລ

ສິ່ງແວດລັ້ອມ” .
3.3

ເພຼື່ອຮັບປະກັນໃຫັ້ແກ່ ການສັ້າງຊັບພະຍາ

ກອນມະນຸດທີ່

ແລະການຜະລິດທັນສະໄໝ

ັ ມິດຕ່
ແລະເປນ

ັ້
ທີ່ເອຼືອຍອ
ານວຍໃຫັ້ແກ່ ການບລິການ

ທິດທາງ

ັ້ ຄອງ ການຊ່ວຍເຫອ
ຼື ທາງການເພຼື່ອການພັດທະນາ ແມ່ ນອີງໃສ່ຄວາມຕັ້ອງການດັ້ານທຶນຮອນ
ການລະດົມ ແລະ ຄຸ ມ

ັ້
ແລະ ວິຊາການທີ່ໄດັ້ການົດໃນຍຸ ດທະສາດຕ່ າງໆທີ່ ສປປ ລາວ ໄດັ້ສາັ້ ງຂຼືນມາ
ເຊີ່ງລວມມີ: 1. ຍຸ ດທະສາດການພັດທະນາ
ັ້
ັ ສີຂຽວ; 2. ຍຸ ດທະສາດເພຼື່ອເປາໝາຍລຸ
ົ ັ້
ເສດຖະກິດຕາມທິດທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ສົມດຸ ນ, ຕ່ ເນຼື່ອງ, ຍຼືນຍົງ ແລະເປນ
ດພົນຈາກ
ົ ັ້
ັ ເປາໝາຍການພັ
ສະຖານະພາບດັ້ອຍພັດທະນາ (LDCs) ໃນປີ 2020 ແລະປະຕິບດ
ດທະນາແບບຍຼືນຍົງ (SDGs); 3. ຍຸ ດ

ົ ປກ
ັ ຮັກສາ ແລະນາໃຊັ້ຊບ
ັ ພະຍາກອນທາມະ
ທະສາດວ່າດັ້ວຍການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ; 4. ຍຸ ດທະສາດການປກ
ັ ສີຂຽວ; 5. ຍຸ ດທະສາດ ວ່າດັ້ວຍການເພີ່ມທະວີຄວາມສັກສິດ ຂອງ
ົ ແລະຕາມທິດຫັນເປນ
ຊາດແບບຍຼືນຍົງ, ມີປະສິດທິຜນ

ົ ຄອງປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ ແລະເພີ່ມຄວາມສັກສິດໃນການປກ
ົ ຄອງຕາມກົດໝາຍ; 6. ຍຸ ດທະສາດການ
ລະບົບການປກ
ັ້
ັ ອຸ ດສາຫະກາ ແລະທັນສະໄໝ.
ເຊຼື່ອມໂຍງແລະເຊຼື່ອມຕິດກັບພາກພຼືນແລະສາກົ
ນ ແລະ 7. ຍຸ ດທະສາດຫັນເປນ

ອີງຕາມສະພາບການພັດທະນາ ຂອງໄລຍະການພັດທະນາ ແຕ່ ນີ ັ້ ຮອດ 2030 ເຫັນວ່າຄວາມຕັ້ອງການທຶນຮອນ

ັ ສາມໄລຍະ ຄຼື: ໄລຍະສຸ ມການພັດທະນາເພຼື່ອໃຫັ້
ແລະ ວິຊາການແມ່ ນມີຄວາມແຕກຕ່ າງກັນ ແລະ ສາມາດການົດໄດັ້ເປນ
ັ້
ສປປ ລາວ ຫຸດພົນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດັ້
ອຍພັດທະນາ 2019-2021; ໄລຍະຮັບປະກັນການອອກຈາກ ປະເທດ

ດັ້ອຍພັດທະນາຢ່າງຖາວອນ 2022-2024; ແລະ ໄລຍະການກະກຽມຄວາມພັ້ອມໃຫັ້ປະເທດຊາດບັນລຸ ລາຍຮັບສູງປານກາງ
2025-2030.
ັ ລຸ ຕາມວິໄສທັດດັ່ງກ່ າວ ທິດທາງການລະດົມ, ນາໃຊັ້ ແລະ ຄຸ ມ
ັ້ ຄອງ ຊກພ ແມ່ ນຕິດພັນກັບສະພາບຂອງ
ເພຼື່ອໃຫັ້ບນ

ັ ປຸ ງໃຫັ້ເໝາະສົມກັບສະພາບຕົວຈິງ ເພຼື່ອໃຫັ້ສາມາດສັ້າງຊັບພະຍາກອນ
ີ ານປບ
ການພັດທະນາແຕ່ ລະໄລຍະ ແລະ ຕັ້ອງໄດັ້ມກ
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ັ້
ັ ໜຶ່ງໃນປດ
ັ ໄຈຫກ
ີ ວາມເຂັມແຂງດັ້
ີ ນສະໃໝ ຊຶ່ງເປນ
ັ ທີ່ຊ່ວຍ
ມະນຸດໃຫັ້ມຄ
ານວິຊາການ, ວິທະຍາສາດ ແລະເຕັກໂນໂລຊີທ່ ທັ
ົ .
ຂັບເຄຼື່ອນ ການພັດທະນາຂອງບັນດາຂະແໜງການ ໃຫັ້ສາມາດບັນລຸ ໄດັ້ຕາມເປາົ ັ້ ໝາຍ ໄດັ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜນ

3.4

ຍຸ ດທະສາດ

ັ້ ຄອງ ການຊ່ວຍເຫອ
ຼື ທາງການເພຼື່ອການພັດທະນາ
ເພຼື່ອຜັນຂະຫຍາຍວິໃສທັດ ໃນວຽກງານການລະດົມທຶນ ແລະ ຄຸ ມ

ັ້ ພາກພຼືນ
ັ້ ແລະ
ັ ຈິງ ສປປ ລາວ ຈະຕັ້ອງໝູນໃຊັ້ທ່າແຮງຂອງການຮ່ວມມຼື ໃນລະດັບອະນຸພາກພຼືນ,
2030 ໃຫັ້ປະກົດຜົນເປນ

ັ ຮູ ບແບບການຊ່ວຍເຫອ
ີ ານເຊຼື່ອມສານ ແລະຊຸກຍູ ັ້ເຊີ່ງກັນແລະກັນ ບ່ ວ່າການຮ່ວມມຼືດ່ ງກ່
ັ າວ ຈະເປນ
ຼື ສອງຝ່າຍ
ສາກົນ ໃຫັ້ມກ
ົ ັ້
ັ ບຸ ລມ
ົ ັ້
ິ ະສິດ ຂອງບັນດາຂະແໜງການ ກ່ ຄຼືເປາໝາຍ
ຫ ຼື ຫາຍຝ່າຍ ກ່ ຈະຕັ້ອງຕອບສະໜອງໄດັ້ເປາໝາຍການພັ
ດທະນາ ທີ່ເປນ
ັ້ ການຊ່ວຍເຫອ
ຼື ຕ່ າງໆ ໃນແຕ່ ລະຂະແໜງການ ຈະຕັ້ອງຊຸກຍູ ັ້ ແລະສະໜັບສະໜູນເຊີ່ງກັນ
ການພັດທະນາແຫ່ ງຊາດ. ສະນັນ,
ັ ຄູ່ ຂະໜານ.
ແລະກັນ ເພຼື່ອເຮັດໃຫັ້ການພັດທະນາຂອງແຕ່ ລະຂະແໜງການໄປເປນ

ົ ັ້
ສປປ ລາວ ຕັ້ອງໄດັ້ເສີມຂະຫຍາຍຍຸ ດທະສາດ ແລະນະໂຍບາຍ ເພຼື່ອຜັນຂະຫຍາຍ ວິໄສທັດ ແລະເປາໝາຍການ

ັ ປະເທດເຊຼື່ອມຈອດສາກົນ ໃຫັ້ປະກົດຜົນເປນ
ັ ຈິງ.
ພັດທະນາ ໃນການຫັນປ່ຽນປະເທດທີ່ບ່ ມີຊາຍແດນຕິດກັບທະເລ ມາເປນ
ັ້
ັ້ າໃນການເສີມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມຼືໃນຂອບ
ັ ເຈົາການໃນການປະກອບສ
່ ວນຢ່າງຕັງໜັ້
ລັດຖະບານຈະໄດັ້ເພີ່ມທະວີຄວາມເປນ

ັ້ ພາກພຼືນ
ັ້ ແລະສາກົນ ເຊັ່ນ: ການຮ່ວມມຼືທາງດັ້ານເສດຖະກິດໃນຂອບອະນຸພາກພຼືນແມ່
ັ້
ັ້
ອະນຸພາກພຼືນ,
ນາຂອງ,
ການຮ່ວມມຼື
ັ້
ເສດຖະກິດອາຊຽນ ພັ້ອມທັງເສີມຂະຫຍາຍການກ່ ສັ້າງ ໜຶ່ງແລວທາງໜຶ່ງເສັນທາງ
ຊຶ່ງອີງໃສ່ຈຸດພິເສດທາງດັ້ານທີ່ຕັງັ້ ຂອງ

ສປປ ລາວ ເພຼື່ອຍົກລະດັບການເຊຼື່ອມໂຍງເຊຼື່ອມຈອດ ໃນຂະແໜງການ ຄົມມະນາຄົມ, ພະລັງງານໄຟຟາັ້ ແລະ ຂະແໜງການ

ັ້
ັ້ ່ ການຮ່ວມມຼື ດັ້ານ
່ າງອຼື່ນໆ; ລົງເລິກການຮ່ວມມຼືຂງົ ເຂດການຄັ້າ ແລະ ການລົງທຶນ, ເສີມຂະຫຍາຍພຼືນທີ
ພຼືນຖານໂຄງລ
ົ ອຸ ດສາຫະກາ ໂດຍນາໃຊັ້ກນ
ົ ໄກການຮ່ວມມຼືທ່ ມີ
ີ ຢ່ ູແລັ້ວໃຫັ້ມປ
ີ ະສິດທິຜນ
ົ , ເພີ່ມ
ອຸ ດສາຫະກາ ການຜະລິດ ແລະ ເຂດນິຄມ

ິ ອົບຮົມດັ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ສົ່ງເສີມການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແບບ
ທະວີການຮ່ວມມຼືການກ່ ສັ້າງ ແລະ ເຝກ
ຍຼືນຍົງ ໂດຍສະເພາະຂະແໜງທີ່ມີທ່າແຮງ ຂອງ ສປປ ລາວ.

ັ້
ສະນັນັ້ ສປປ ລາວ ຕັ້ອງເອົາໃຈໃສ່ສົ່ງເສີມກົນໄກ ແລະໜ່ວຍງານຕ່ າງໆ ເພຼື່ອຮັບຜິດຊອບ ສຶກສາຄົນຄວັ້
າ ແລະ

ັ້
ັ້
່ ງທຶນ ທີ່ນອນໃນ
ປະສານສົມທົບ ໃນການສັ້າງຄວາມເຂົາໃຈ,
ຊອກຫາຊ່ອງທາງ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດໃນການເຂົາຫາແຫລ
ັ້ ່ ເພຼື່ອຮັບປະກັນໝາກຜົນ, ປອ
ັ້ ງ
ຂອບການຮ່ວມມຼືຕ່າງໆ ໄດັ້ຢ່າງຖຼືກຕັ້ອງ, ມີຄວາມສອດຄອງ ແລະ ນາໃຊັ້ໄດັ້ຢ່າງແທັ້ຈງິ ທັງນີກ

ັ້
ກັນຜົນກະທົບຕ່ ສະຖຽນລະພາບທາງດັ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະການຮ່ວມມຼືຂອງ ສປປ ລາວ ກັບຂົງເຂດອະນຸພາກພຼືນ,
ັ້ ແລະສາກົນ.
ພາກພຼືນ

ົ ໃນການລະດົມທຶນ ແລະຄຸ ມ
ັ້ ຄອງ ຊກພ ຮອດປີ 2030, ການກາ
ເພຼື່ອຮັບປະກັນໃຫັ້ປະສິດທີພາບ ແລະປະສິດທິຜນ

ົ ັ້
ິ ະສິດແຜນງານ ແລະການພິຈາລະນາຄວາມຕັ້ອງການ ແລະຜູ ສ
ັ້ ະໜອງດັ້ານທຶນຮອນ ແລະວິຊາການ ແມ່ ນຈະ
ນົດເປາໝາຍບູ
ລມ

ັ້
ຼື ການົດໃຫັ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕັ້ອງການ ໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ວຽກງານ ໂດຍອີງໃສ່ຂະແຫນງການຫລັກ ທີ່ມິີ
ຕັ້ອງໄດັ້ຖກ
ບດ
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ັ້
ັ ທີ່ສຸ ດໃນການພັດທະນາ ໂດຍຍຶດຖຼືເອົາບັນດາຄວາມຕັ້ອງການໃນການຮັບປະກັນການສັ້າງພຼືນຖານ
ຄວາມຈາເປນ
ໃຫັ້ແກ່ ການ

ັ້
ັ ສັນເຂົາໃນການພັ
ກ ັ້າວໄປສູ່ ປະເທດທີ່ມີລາຍຮັບສູງປານກາງ ເຊີ່ງທຶນ ຊກພ ຈະໄດັ້ຈດ
ດທະນາ ທີ່ຮັບປະກັນການບັນລຸ ສອງເປາົ ັ້

ັ້
ັ ໄຈ ທີ່ຊຸກຍູ ັ້ໃຫັ້ ສປປ ລາວ ຫຸ ດພົນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດັ້
ໝາຍສາຄັນຄຼື: 1.) ເພຼື່ອສັ້າງປດ
ອຍພັດທະນາໃນປີ
ົ ັ້
ັ ລຸ ເປາໝາຍ
2024 ແລະ ໄລຍະການກະກຽມຄວາມພັ້ອມໃຫັ້ປະເທດຊາດບັນລຸ ລາຍຮັບສູງປານກາງ; ແລະ 2.) ສຼືບຕ່ ໃຫັ້ບນ

ັ້
ັ ວຽກງານສາຄັນ ແລະຈາເປນ
ັ
ັ ລຸ ໂດຍຖຼືເອົາການຊຸກຍູ ັ້ ແລະ ສົ່ງເສີມການສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງ
MDGs ທີ່ຍັງບ່ ທັນໄດັ້ບນ
ເປນ
່ ອການພັດທະນາແບບຍຼືນຍົງ (SDGs). ດັ້ວຍເຫດນັນ,
ັ້
ົ ັ້
ທີ່ສຸ ດ. ພັ້ອມດຽວກັນນີ,ັ້ ຍັງຈະຕັ້ອງໄດັ້ສຸມໃສ່ການບັນລຸ ເປາໝາຍເພຼື
ັ້
ັ້
ັ 3
ຍຸ ດທະສາດການລະດົມທຶນຊ່ວຍເຫລຼືອທາງການເພຼື່ອການພັດທະນາ ແມ່ ນໄດັ້ມເີ ນຼືອໃນຈິ
ດໃຈສຸ ມໃສ່ ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ັ ໄປຕາມວິໄສທັດ 2030 ຄຼື: ແຜນງານດັ້ານເສດຖະກິດ,
ັ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ ງຊາດໃຫັ້ເປນ
ແຜນງານຫກ

ແຜນງານດັ້ານສັງຄົມ ແລະ ແຜນງານດັ້ານສິ່ງແວດລັ້ອມ .

ັ້ ການຮ່ວມມຼືກບ
ັ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນຊ່ວງໄລຍະນີ ັ້ ໂດຍລວມແລັ້ວ ຍັງຈະຕັ້ອງ
ດັ່ງນັນ,

ັ້ . ເນຼື່ອງຈາກວ່າ ສປປ ລາວ ຍັງມີຄວາມ
ັ ຕົນຕ
ຶ ຖຼືເອົາການຮ່ວມມຼືສອງຝ່າຍ, ຫາຍຝ່າຍ ແລະສະຖາບັນການເງ ິນ ເປນ
ໄດັ້ຍດ

ັ້
ັ ໃນບັນດາຂົງເຂດບຸ ລມ
ິ ະສິດ ທີ່ຈະຕັ້ອງຈັດສັນລົງສູ່ ສາມແຜນ
ຕັ້ອງການທຶນຈານວນຫວງຫາຍ ເພຼື່ອສຸ ມໃສ່ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ງານທີ່ໄດັ້ກ່າວມາຂັ້າງເທິງ.

3.4.1. ແຜນງານດັ້ານເສດຖະກິດ

ັ້ ຄອງ ຊກພ ຕັ້ອງແນ່ ໃສ່ ການສະໜັບສະໜູນແຜນງານ ແລະວຽກງານ ເພຼື່ອ
ການຂົນຂວາຍແຫ່ ງທຶນ ແລະ ຄຸ ມ

ັ້ ຽງ,
ຮັບປະກັນໃຫັ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕ່ ເນຼື່ອງ ແລະ ໝັນທ່
ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕັ້ອງການພາຍໃນ

ໂດຍຫັນໄປສູ່ ການຜະລິດສະບຽງອາຫານທີ່ປອດໄພ

ັ້
ັ ເງ່ ອນໄຂພຼື
ັ ສິນຄັ້າສົ່ງອອກທີ່
ຼື
ແລະ ກາຍເປນ
ນຖານສ
າລັບການຜະລິດໃຫັ້ເປນ

ັ້
ັ້ ານວຍໃຫັ້ແກ່ ຂົງເຂດ
ຫາກຫາຍ. ໃນນີ ັ້ ແຫ່ ງທຶນ ຊກພ ທີ່ສຸ ມໃສ່ການພັດທະນາໂຄງລ່າງພຼືນຖານ
ຕັ້ອງຮອງຮັບ ແລະເອຼືອອ

ົ ັ້
ການຜະລິດ ໂດຍສະເພາະການຕອບສະໜອງດັ້ານແຫ່ ງພະລັງງານ, ລະບົບສາຍສົ່ງໄຟຟາັ້ ແລະ ຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ, ສິ່ງເຫ່ ານີ
ັ ການສັ້າງປະຖົມປດ
ັ ໄຈ ໃຫັ້ແກ່ ການຂະຫຍາຍຕົວ ເພຼື່ອຫັນເປນ
ັ ອຸ ດສາຫະກາທີ່ທັນສະໄໝ ແລະການຂະຫຍາຍການ
ຈະເປນ

ຜະລິດ ສິນຄັ້າອຸ ດສາຫະກາສົ່ງອອກທີ່ຫາກຫາຍ ໃຫັ້ສາມາດແຂ່ງຂັນໃນຕະຫາດສາກົນ. ຕິດພັນກັບວຽກງານດັ່ງກ່ າວ, ຕັ້ອງໄດັ້
ົ ໄກການຄຸ ມ
ັ້ ຄອງປະສິດທິພາບ ແລະປະສິດທິຜນ
ົ ຂອງພາກທຸລະກິດ ເພຼື່ອສົ່ງເສີມພາກທຸລະກິດຂະໜາດນັ້ອຍ ແລະ ກາງ
ມີກນ
ັ້ ງ ເພຼື່ອປະກອບສ່ວນການສັ້າງລາຍຮັບໃຫັ້ແກ່ ເສດຖະກິດແຫ່ ງຊາດ
ົ ກາໄລ ແລະໝັນຄົ
ໃຫັ້ສາມາດດາເນີນກິດຈະການຢ່າງມີຜນ

ີ ານຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕ່່ ເນຼື່ອງ ເຊິ່ງຕັ້ອງໄດັ້ເພີ່ມທະວີການລະດົມແຫ່ ງທຶນ ເພຼື່ອຕອບສະໜອງ
ກ່ ຄຼືການຊຸກຍູ ັ້ເສດຖະກິດໃຫັ້ມກ
ໃຫັ້ແກ່ ການພັດທະນາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ,

ສົ່ງເສີມກົນໄກຕະຫາດທຶນໃຫັ້ສາມາດເຄຼື່ອນໄຫວໄດັ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ

ແລະ

ັ້ ແລະສາກົນ ຫາຍຂຼືນ
ັ້ ເພຼື່ອຂະຫຍາຍຖານຂອງ
ສົ່ງເສີມກົນໄກການລະດົມທຶນໃຫັ້ຫາກຫາຍ, ມີການເຊຼື່ອມໂຍງກັບພາກພຼືນ
ັ້
ແຫ່ ງທຶນໃຫັ້ກວັ້ າງຂວາງ ໃຫັ້ໄປເຖິງບ່ອນທີ່ມີທ່າແຮງບົ່ມຊັ້ອນ; ໄປຄຽງຄູ່ ກັນນັນັ້ ຕັ້ອງໄດັ້ລະດົມການສະໜັບສະໜູນເຂົາໃນ

ັ້ ານວຍທາງດັ້ານນິຕກ
ັ້
ັ້
ຼື
ິ າ, ລະບຽບຫກ
ັ ການ, ກົນໄກ ແລະ ຂັນຕອນຂອງການເຂົ
່ ງທຶນ ໃຫັ້ມ ີ
ການສັ້າງເງ່ ອນໄຂ
ເອຼືອອ
າຫາແຫ
ັ ກາລັງແຮງໃນການດຶງດູດການລົງທຶນໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່ າວ.
ຄວາມສະດວກ, ວ່ອງໄວ, ທັນສະໄໝ ແລະ ໂປ່ງໃສ່ ຊຶ່ງຈະເປນ
16

Draft Version 1.0 ( 10 June 2019)

ນອກຈາກນີ,ັ້

ັ້
ຍັງຕັ້ອງສຸ ມໃສ່ການສະໜັບສະໜູນເຂົາໃນຂະແໜງກະສິ
ກາ

ເພຼື່ອຫັນປ່ຽນຈາກການຜະລິດຂະໜາດ

ນັ້ອຍ, ກະແຈກກະຈາຍ ໄປສູ່ ການຜະລິດທີ່ມີຜະລິດຕະພັນກະສິກາຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ມີຈດ
ຸ ສຸ ມ ພັ້ອມທັງຮັບປະກັນຄວາມປອດ
ັ້
ັ້
ັ ການສັ້າງພຼືນຖານກ
ັ້າວເຂົາໄປສູ່
ໄພທາງດັ້ານສະບຽງອາຫານ ໃຫັ້ເປນ
ການຜະລິດສິນຄັ້າກະສິກາ ເພຼື່ອການສົ່ງອອກ, ເອົາໃຈໃສ່
ັ້
ສະໜັບສະໜຸນການສັ້າງມູນຄ່າເພີ່ມເຂົາໃນແຕ່
ລະຕັ້ອງໂສັ້ການຜະລິດ

ດັ້ວຍການສົ່ງເສີມກົນໄກການປະສານງານລະຫວ່າງຜູ ັ້

ັ້
ັ້ ະກອບການທີ່ກ່ ຽວຂັ້ອງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່ າງປະເທດ ເພຼື່ອສຼືບຕ່ ສັ້າງພຼືນຖານການຜະລິ
ຜະລິດ, ພາກລັດ ແລະ ຜູປ
ດກະສິກາ
ັ ມິດກັບສິ່ງແວດລັ້ອມ.
ສີຂຽວ ທີ່ເປນ

ຕິດພັນກັບການພັດທະນາດັ້ານການຜະລິດ, ຕັ້ອງໄດັ້ເອົາໃຈໃສ່ສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາຊົນນະບົດ ໄປຄຽງຄູ່ ກັນ,

ັ້
ັ້
ັ້
ັ ຕົນຕ
ຼື ເຂົາໃນໂຄງລ
່ າງພຼືນຖານເປ
ຕັ້ອງສຸ ມການຊ່ວຍເຫອ
ນ

ັ ຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ
ິ ການເປນ
ເພຼື່ອຮັບປະກັນໃຫັ້ຕອບສະໜອງຊີວດ

ທັ້ອງຖິ່ນ ກ່ ຄຼືການສັ້າງສິ່ງອານວຍຄວາມສະດວກໃຫັ້ແກ່ ການຜະລິດຂອງເຂົາເຈົາັ້ ແລະເສີມຂະຫຍາຍການສັ້າງທັກສະ, ວິຊາ
ອາຊີບ

ັ້ ະລິດສິນຄັ້າທັ້ອງຖິ່ນ
ແລະສົ່ງເສີມການສັ້າງກຸ່ ມຜູ ຜ

ເພຼື່ອກ ັ້າວໄປສູ່ ການຫຸ ດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນລະຫວ່າງຕົວເມຼືອງ

ັ ແຄບລົງ. ການສັ້າງມາດຕະຖານໃນການຜະລິດ ເພຼື່ອຮັບມຼືກບ
ັ ການແຂ່ງຂັນ ທີ່ບ່ ມີສດ
ິ ທິພເິ ສດນັນັ້ ຄຸ ນ
ແລະທັ້ອງຖິ່ນ ໃຫັ້ຮດ
ັ ເປາໝາຍຫ
ົ ັ້
ັ ; ການຮ່ວມມຼືຕອ
ັ້ ງໄດັ້ສຸມໃສ່ການ
ນະພາບຂອງສິນຄັ້າ, ການບລິການ ແລະຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດ ຈຶ່ງເປນ
ກ
ັ້
ສັ້າງຕະຫາດໃຫັ້ເຂັມແຂງ,
ສົ່ງເສີມການສັ້າງນະວັດຕະກາໃນການຜະລິດ ແລະການບລິການ, ຍົກລະດັບມາດຕະຖານການ

ັ ສະໃໝ ແລະການພັດທະນາບຸ ກຄະລະກອນ ເພຼື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮັ້ອງຕັ້ອງການໃນຕະຫາດແຮງງານ
ຜະລິດໃຫັ້ທນ
ໃຫັ້ມ ີ ຄຸ ນນະພາບ ແລະພຽງພ.

ົ ສາຄັນ ໃນການ
ເພຼື່ອຮອງຮັບ ແລະສົ່ງເສີມການຂະຫຍາຍການຜະລິດສິນຄັ້າຕ່ າງໆນັນັ້ ວຽກງານການຄັ້າ ແມ່ ນມີບດ

ເປີດກວັ້ າງຕະຫາດ ຂອງ ສປປ ລາວ ອອກສູ່ ສາກົນ ແລະເຊຼື່ອມສານກັບກົນໄກ ແລະມາດຕະຖານ ໃນການດາເນີນນາເຂົາັ້ ແລະ

ັ ປຸ ງກົນໄກ ແລະນະໂຍບາຍຕ່ າງໆ ໃຫັ້ມຄ
ີ ວາມສະດວກ ຊຶ່ງການປບ
ີ ວາມສອດຄອງ ໄປຄຽງຄູ່ ກັບການ
ສົ່ງອອກສິນຄັ້າ ໃຫັ້ມຄ
ັ້ ຄອງ ແລະບລິການທາງດັ້ານການຄັ້າ ໃຫັ້ແກ່ ທຸກຂັນັ້ ພັ້ອມທັງ
ສັ້າງຄວາມອາດສາມາດ ໃຫັ້ແກ່ ພະນັກງານ ໃນວຽກງານການຄຸ ມ

ສົ່ງເສີມວຽກງານການສັ້າງມູນຄ່າເພີ່ມໃຫັ້ແກ່ ຜະລິດຕະພັນ ແລະຊອກຫາຕະຫາດ ແລະຄູ່ ສັນຍາທາງດັ້ານການຄັ້າໃຫັ້ ກ ັ້ວາງ
ັ້ ການປບ
ັ ປຸ ງລະບຽບຫກ
ັ ການ ເພຼື່ອສົ່ງເສີມການບລິການ ໃນຂະແໜງການຂົນສົ່ງ, ພະລັງງານ, ນາັ້ ແລະ
ຂວາງ. ນອກຈາກນັນ,
ັ້ ານວຍ, ດຼືງດູດ ແລະ ສັ້າງຄວາມໝັນໃຈ
ັ້
ັ້ ງົ ທຶນ
ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ເພຼື່ອເອຼືອອ
ໃຫັ້ແກ່ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ຜູ ລ

ໃນ

ຂະແໜງການຕ່ າງໆ.

ັ້ ຕັ້ອງໄດັ້ລະດົມທຶນ ຊກພ ເຂົາໃນຂະແໜງການທ່
ັ້
ັ ທ່ າແຮງ ແລະເປນ
ັ ເອກະລັກ
ພັ້ອມດຽວກັນນັນ,
ອງທ່ ຽວ ເຊິ່ງເປນ

ັ້ ່ ພັດທະນາການທ່ ອງທ່ ຽວແບບອະນຸລກ
ັ ທາມະຊາດ ແລະ ວັດທະນະທາ ເຊິ່ງຕັ້ອງໄດັ້ສ່ ງເສີ
ົ ມການ
ຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍເນັນໃສ
່ ງອານວຍຄວາມສະດວກ, ການບລິການທີ່ໄດັ້ມາດຕະຖານ ແລະການເຊຼື່ອມສານຂະແໜງການທີ່ປ່ ນອັ້
ິ ອມ ເພຼື່ອ
ຼື
ສັ້າງເງ່ ອນໄຂສິ
ຼື ຢງົ , ສັ້າງເງ່ ອນໄຂການທ່
ຼື
ໃຫັ້ຂະແໜງການທ່ ອງທ່ ຽວມີການພັດທະນາແບບຄົບວົງຈອນ ແລະ ຢນ
ອງທ່ ຽວ ທີ່ເຊຼື່ອມໂຍງກັບ

ັ້ ແລະສາກົນ. ວຽກງານການທ່ ອງທ່ ຽວຕິດພັນກັບຫາຍຂະແໜງການ ເປນ
ັ້
ັ ຕົນແມ່
ພາກພຼືນ
ນ ການບລິການ ແລະການຄັ້າ, ການ

ັ້
ັ້ ອງພັດທະນາໄປພັ້ອມໆກັນຈຶ່ງຈະມີ
່ າງຄົມມະນາຄົມ. ເຊິ່ງຂະແໜງການເຫ່ ານີ
ົ ຕັ້
ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ ແລະພຼືນຖານໂຄງລ
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ັ້ ການຮ່ວມມຼືຈ່ ງຕັ້
ັ້ ປຽບຂອງສະຖານທີ່ທ່ ອງທ່ ຽວມາເປນ
ັ ຈຸດສຸ ມ
ຶ ອງມີວໄິ ສທັດກວັ້ າງໄກ ໂດຍດຶງເອົາຂໄດັ້
ຄວາມຍຼືນຍົງ. ດັ່ງນັນ,
ຂອງການພັດທະນາຮອບດັ້ານ.
ັ ພະລັງງານທາມະຊາດ ແລະການນາໃຊັ້ພະລັງງານທົດແທນເນຼື່ອງຈາກວ່າ ຖຼືວ່າ
ໃນຂະແໜງພະລັງງານ ບ່ ວ່າຈະເປນ

ັ້ ພະລັງງານນາັ້ ເຊິ່ງຖຼືວ່າເປນ
ັ ຂົງເຂດທີ່ ສປປ ລາວ ມີທ່າແຮງຫາຍທາງດັ້ານການຜະລິດກະແສໄຟຟາັ້ ໂດຍນາໃຊັ້
ັ ພະລັງງານ
ເປນ

ັ້ າກັດຫາຍທາງດັ້ານງ ົບປະມານ, ສິ່ງແວດລັ້ອມ ແລະສັງຄົມ, ການພັດທະນາ
ສະອາດ. ແຕ່ ເນຼື່ອງຈາກ, ການສັ້າງເຂຼື່ອນມີຂຈ
ັ ເປາໝາຍຫ
ົ ັ້
ັ ເຊັ່ນກັນ ເຊິ່ງ ສປປ ລາວ ຍັງຕັ້ອງການເທັກໂນໂລຍີ ແລະຄວາມຊານິ
ພະລັງງານທົດແທນທີ່ສະອາດອຼື່ນໆ ກ່ ເປນ
ກ
ັ ພະຍາກອນທີ່ບ່
ຊານານໃນການພັດທະນາຂະແໜງພະລັງງານທົດແທນນີ.ັ້ ໂດຍສະເພາະ ການຜະລິດພະລັງງານ ທີ່ນາໃຊັ້ຊບ
ສາມາດທົດແທນໄດັ້ ແລະໃກຈັ້ ະໝົດນັນັ້

ັ້ ່ ບ່ ໄດັ້ຮບ
ັ ຜົນຕອບແທນທີ່ສູງ
ຈະຕັ້ອງຫຸດຜ່ອນການຂຸ ດຄົນທີ

ເພຼື່ອຫຸ ດຜ່ອນຜົນ

ັ້
ົ ຈະແມ່
ກະທົບຕ່ ສິ່ງແວດລັ້ອມ ແລະສັງຄົມ. ເຊິ່ງແນ່ ນອນວ່າການຮ່ວມມຼືວຽກງານເຫ່ ານີ
ນການແລກປ່ຽນທາງຄວາມຮູ ັ້ ແລະ
ີ ວາມຍຶນຍົງ.
ເທັກນິກວິຊາການຕ່ າງໆ ຈາກຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ທີ່ມີຄວາມຊານິຊານານ ເພຼື່ອຫັນປ່ຽນຕາມທິດສີຂຽວ ແລະໃຫັ້ມຄ

ັ້ ່ ການຮ່ວມມຼື ເພຼື່ອແບ່ງປັນຄວາມຮູ ັ້ ແລະເຕັກໂນໂລຊີ ຈາກຕ່ າງປະເທດ ເພຼື່ອ
ຄວາມຕັ້ອງທຶນ ຊກພ ຈຶ່ງເນັນໃສ

ັ້ ່ ເພຼື່ອສັ້າງໃຫັ້ ຂະແໜງພະລັງງານ ແລະບ່ ແຮ່ ມີ
ພັດທະນາພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ໃຫັ້ສາມາດຄອບຄຸ ມທົ່ວປະເທດ ທັງນີກ
ັ ຂະແໜງການຫກ
ັ ໃນການພັດທະນາຂອງປະເທດໃນຕ່ ໜັ້າ.
ຄວາມຍຼືນຍົງ ແລະສາມາດຍຶດຖຼືເປນ

ັ້ ການພັດທະນາ ຂອງບັນດາຂະແໜງການທີ່ເປນ
ັ ປດ
ັ ໃຈຊຸກຍູເັ້ ສດຖະກິດ ໃຫັ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງແຂງແຮງແລະ
ສະນັນ,

ັ້ ຽງ ແມ່ ນມີຄວາມຕັ້ອງການ ໃນການພັດທະນາວິທະຍາສາດ ແລະເຕັກໂນໂລຊີ ໃຫັ້ກາຍເປນ
ັ ກາລັງຂັບເຄຼື່ອນທີ່ສາຄັນໃນ
ໝັນທ່

ັ ອຸ ດສາຫະກາ ແລະທັນສະໄໝ ແລະການພັດທະນາຕາມ
ການຊຸກຍູ ັ້ ແລະສັ້າງສັນນະວັດຕະກາຕ່ າງໆ ທີ່ຕິດພັນກັບການຫັນເປນ
ັ ຍາ.
ທິດ ເສດຖະກິດສັງຄົມພູມປນ
3.4.2 ແຜນງານດັ້ານສັງຄົມ:
ເພຼື່ອຮັບປະກັນດັ້ານການສຶກສາ,

ັ້
ັ ພຼືນຖານໃຫັ້
ທີ່ເປນ
ແກ່ ການພັດທະນາ
ັ້
ົ ັ້
ັ ບັນດາເປາໝາຍສະຫັ
ຊັບພະຍາກອນມະນຸດເຊີ່ງໃນໄລຍະນີ,ັ້ ການຂົນຂວາຍທຶນ ຊກພ ແມ່ ນເພຼື່ອເລັ່ງໃສ່ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ດ
ັ້ ບການຈັດຕັງປະຕິ
ັ້
ົ ັ້
ັ ເປາໝາຍການພັ
ສະຫວັດດັ້ານການພັດທະນາທີ່ຍັງບ່ ທັນບັນລຸ ໄດັ້ ເພຼື່ອເຊຼື່ອມສານເຂົາກັ
ບດ
ດທະນາແບບຍຼືນ
ສາທາລະນະສຸ ກ

ແລະ

ວັດທະນາທາ

ັ້
ັ້
ັ້ ງການບລິການສາທາລະນະສຸ ກທີ່ທົ່ວ
ັ ຕົນແມ່
ຼື ເຂົາໃນພາກສາມັ
ຍົງ 2030 ເປນ
ນສຸ ມການຊ່ວຍເຫອ
ນສຶກສາ ແລະການເຂົາເຖິ
ເຖິງ.

ັ້
ົ ັ້
ຼື ແລະບ່ ຈົບຊັນປະຖົ
ດັ້ານການສຶກສາ: ທີ່ຍັງບ່ ສາມາດບັນລຸ ເປາໝາຍ
ໂດຍສະເພາະອັດຕາລອດເຫອ
ມ ຍັງມີຄວາມ
ັ້
ັ້
ັ້ ນຖານ,
ົ ັ້
່ າງ ຈົນ
ຕັ້ອງການທຶນໃນການບັນລຸ ເປາໝາຍ
ເຊິ່ງຈະສຸ ມໃສ່ ການປັບປຸ ງຄຸ ນນະພາບສາມັນສຶກສາຂັນພຼື
ພຼືນຖານໂຄງລ

ັ້ ງ ລວມທັງການປບ
ັ ປຸ ງຫກ
ັ ສູດການຮຽນການສອນ ທີ່ລວມເອົາຂະແໜງວິທະຍາສາດ ແລະເຕັກໂນໂລຊີ
ເຖິງການສຶກສາຂັນສູ
ັ້
ັ ຈິງ ໃຫັ້ໄດັ້ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ສຼືບຕ່ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນ
ີ ວາມເຂັມແຂງ,
ໃຫັ້ມຄ
ແທດເໝາະກັບສະພາບຄວາມເປນ

ັ ກາລັງແຮງທາງດັ້ານສະຕິປນ
ັ ຍາ ລວມ
ມະນຸດ ໃຫັ້ໄດັ້ທງັ ປະລິມານ ແລະຄຸ ນນະພາບ ສາລັບທຸກຄົນຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ ເພຼື່ອເປນ
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ຶ ອົບຮົມວິຊາຊີບ ຍັງສຸ ມໃສ່ການເສີມສັ້າງຂີດຄວາມສາມາດ, ເຕັກນິກວິຊາການ ແລະຫກ
ັ ສູດການຮຽນການ
ທັງວຽກງານຝກ
ສອນຈາກຊ່ຽວຊານທັງພາຍໃນ ແລະຕ່ າງປະເທດ ໃນການລົງເຮັດວຽກຕົວຈິງ ເພຼື່ອຮັບປະກັນ ໃນການປະກອບອາຊີບຂອງ
ຶ ອົບຮົມວິຊາຊີບ ໃຫັ້ຜູທ
ັ້ ່ ອອກຈາກໂຮງຮຽນ.
ີ
ຊາວໜຸ່ ມທີ່ຮຽນຈົບ ແລະສົ່ງເສີມໃສ່ການຝກ
ພັ້ອມທັງການຈັດສັນທຶນການສຶກ

ີ ະສິດທິພາບ ແລະພຽງພ ເພຼື່ອສົ່ງເສີມຜູທ
ັ້ ່ ດັ້
ີ ອຍໂອກາດ ໃຫັ້ໄດັ້ຮບ
ັ ການສຶກສາໃນທຸກສາຂາ ແລະວິຊາຊິບ ໃນທົ່ວ
ສາ ໃຫັ້ມປ
ເຖິງ.
ດັ້ານສາທາລະນະສຸ ກ: ແມ່ ນໜັ້າວຽກທີ່ສາຄັນທີ່ຕັ້ອງການພັດທະນາບັນດາວຽກງານ ທີ່ປ່ ີນອັ້ອມ ເຊັ່ນ:ສຸ ຂະພາບ, ສຸ

ັ້
ັ ຕົນແມ່
ັ້ ອ
ັ້ ຍໂອກາດ,
ກາຍະພາບ ແລະສຸ ຂະພາບຈິດໃຈຂອງປະຊາຊົນ ເປນ
ນສຸ ມໃສ່ຜູ ດ
ັ້ ດອັນໜຶ່ງໃນການບັນລຸ ເປາົ ັ້ ໝ
ັ ຕົວຊີວັ
ັ ໂພຊະນາການທີ່ຄົບຖັ້ວນ ເຊິ່ງຈະເປນ
ເດັກນັ້ອຍ ແລະ ແມ່ ຍິງໄວຈະເລີນພັນ ໃຫັ້ໄດັ້ຮບ
ຂະອະນາໄມ, ໂພຊະນາການ,
າຍການພັດທະນາແບບຍຼືນຍົງ
ນອກຈາກນີ ັ້

ແນໃສ່ການຫຸດຜ່ອນອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່

ແລະເດັກນັ້ອຍ

ັ ປະກັນຄວາມແໜັ້ນໜາພຽງພ
ຕັ້ອງສຸ ມໃສ່ການກ່ ສັ້າງໂຄງລ່າງໃຫັ້ຮບ

ສາທາລະນະສຸ ກທາງດັ້ານຈັນຍາບັນ

ັ້
ແລະວິຊາການໃຫັ້ສູງຂຶນ

ເພຼື່ອຕອບສະໜອງ

ຍັ້ອນຂາດສານອາຫານ.

ແລະບາລຸ ງຍົກລະດັບພະນັກງານ
ໃນການບລິການດັ້ານສຸ ກຂະພາບໃຫັ້ມ ີ

ປະສິດທິພາບ ແລະທົ່ວເຖິງ ໃນນັນັ້ ລວມທັງອຸ ປະກອນເຄຼື່ອງມຼືທາງດັ້ານການແພດ, ບຸ ກຄະລາກອນ ແລະເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່

ເ

ັ້ ານວຍຕ່ ການປະຕິບດ
ັ ປຸ ງ ແລະຂະຫຍາຍການປະກັນ
ັ ໜັ້າທີ່ຂອງແພດ. ນອກຈາກນີ,ັ້ ຕັ້ອງເລັ່ງໃສ່ປບ
ໝາະສົມ ເພຼື່ອເອຼືອອ
ັ້ ເນັນໜັ
ັ້ ກໃຫັ້ທຸກຄົນໄດັ້ຮບ
ັ ການບລິການຂອງລັດຖະບານ ໃຫັ້ຄອບຄຸ ມຫາຍຂຼືນ,
ັ ການ
ສຸ ຂະພາບແຫ່ ງຊາດ ໃຫັ້ປະຊາຊົນໄດັ້ຮບ
ບລິການດັ້ານສຸ ຂະພາບ ແລະການແພດ ແບບຄົບຊຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບ

ແລະປາດສະຈາກການແບກຫາບທາງດັ້ານການເງ ິນ.
ົ ເປອນສານຜິ
ຼື ັ້
ັ ຜົນກະທົບຈາກມົນລະພິດ, ການປນ
ນອກຈາກນີ ັ້ ການຫຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕ່ ສຸ ຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ໄດັ້ຮບ
ດ
ົ ັ້
ັ ປຸ ງສະພາບແວດລັ້ອມທີ່ສະອາດ
ຼື ແລະ ການລົງທຶນ ເພຼື່ອປບ
ຂອງອາຫານ ກ່ ຍັງຢູ່ໃນເປາໝາຍຂອງການດຶ
ງດູດການຊ່ວຍເຫອ
ັ້
ັ ຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃຫັ້ດຂ
ິ ການເປນ
ີ ນກວ
ຶ ັ້
່ າເກົ່າ.
ແລະຊີວດ

ັ ລຸ ໄດັ້ຄາດໝາຍໃນການຊຸກຍູ ັ້ການບລິການທາງສັງຄົມ, ສປປ ລາວ ຕັ້ອງໄດັ້ສຸມໃສ່ ການຮ່ວມມຼື ແລະ
ເພຼື່ອໃຫັ້ບນ

ັ້
ເຫັນໄດັ້ຄວາມສາຄັນຂອງການພັດທະນາຂະແໜງການສາທາລະນະສຸ ກ ເພຼື່ອເພີ່ມທະວີການລະດົມທຶນ ເພຼື່ອສະໜອງເຂົາໃນ

ັ້
ັ້
ັ ຕົນແມ່
່ າງການຂະຫຍາຍຕາໜ່າງສາທາລະນະສຸ ກ ເປນ
ການພັດທະນາພຼືນຖານໂຄງລ
ນ: ສັ້າງໂຮງໝ, ໂຮງຮຽນ ໄປຕາມເຂດບູລ ິ
ມະສິດ

ັ້ ໃໝ່ໃຫັ້ພຽງພ,
ແລະສັ້າງບຸ ກຄະລາກອນລຸ ນ

ແຈກຢາຍພະນັກງານແພດໝ

ົ
ໃຫັ້ທ່ ວເຖິ
ງໃນເຂດຕົວເມຼືອງ

ແລະ

ັ້
ັ ຕົວຊຸກຍູໃັ້ ນການຮັບປະກັນການບລິການປະຊາຊົນໃຫັ້ເຂັມແຂງ
ີ ເພຼື່ອເປນ
ຊົນນະບົດຫ່ າງໄກສອກຫກ
ແລະມີຄຸນນະພາບ ໂດຍ

ັ້
ັ ເຈົາການ,
ຼື
ການເພີ່ມຄວາມເປນ
ການປະສານງານ, ສັ້າງຄວາມສອດຄ່ອງດັ້ານເງ່ ອນໄຂຕ່
າງໆ, ສັ້າງລະບົບຕິດຕາມ, ກວດກາ

ັ້
ັ ບັນດາແຜນງານ ແລະໂຄງການໃຫັ້ຮດ
ັ ກຸ ມ ເພຼື່ອຊຸກຍູກ
ັ້ ານນາໃຊັ້ທນ
ຶ ຊກພ
ແລະປະເມີນ ພະນັກງານ ແລະການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ີ ະສິດທິຜນ
ົ ສູງສຸ ດ. ຄວາມຕັ້ອງການທີ່ກ່ າວມາທັງໝົດນັນັ້ ແມ່ ນສິ່ງທັ້າຍທີ່ຕັ້ອງສຸ ມໃສ່ການລະດົມທຶນ ຊກພ ເພຼື່ອຈະ
ໃຫັ້ມປ
ີ ະສິດຜົນ.
ບັນລຸ ຄາດໝາຍໃຫັ້ມປ
3.4.3 ແຜນງານດັ້ານສິ່ງແວດລັ້ອມ
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ັ້
ຼື ຍົງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບວິໄສທັດ
ັ ແຜນງານດັ້ານສິ່ງແວດລັ້ອມ ໃຫັ້ມຄ
ີ ວາມຢນ
ເພຼື່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້
່ ງເສີມການປກ
ົ ປກ
ັ ຮັກສາ ແລະ ຟນຟູ
ຼື ັ້
2030, ການລະດົມທຶນ ຊກພ ຕັ້ອງໄດັ້ສຸມການສະໜັບສະໜູນເຂົາໃນວຽກງານສົ

ຼື ຍົງ ແລະ ທິດສີຂຽວ, ສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາກົນໄກຮັບມຼືກບ
ີ ວາມຢນ
ັ ການປ່ຽນແປງ
ສິ່ງແວດລັ້ອມ ທາມະຊາດໃຫັ້ມຄ

ັ , ສົ່ງເສີມວຽກງານການຄຸ ມ
ັ້ ຄອງ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນກະທົບຕ່ ສິ່ງແວດລັ້ອມ,
ສະພາບດິນຟາັ້ ອາກາດ ແລະ ໄພພິບດ

ັ ມິດຕ່ ສິ່ງແວດລັ້ອມ ໂດຍການນາໃຊັ້
ສົ່ງເສີມວຽກງານພັດທະນາ ແລະ ນາໃຊັ້ພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ອຸ ດສາຫະກາທີ່ເປນ
ັ້ ເພຼື່ອສົ່ງເສີມນາໃຊັ້ຊບ
ັ້
ັ້
ັ ວຽກງານ ໃຫັ້ຫາຍຂຼືນ
ັ ພະຍາ
ວິທະຍາສາດ ແລະເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ທັນສະໄໝ ເຂົາໃນການຈັ
ດຕັງປະຕິ
ບດ
ຼື ຍົງ.
ີ ະສິດທິຜນ
ົ ແລະ ຢນ
ກອນ ໃຫັ້ມປ

ຼື ທາງການເພຼື່ອການພັດທະນາ
ການຊ່ວຍເຫອ

ັ
ສາລັບວຽກງານດັ້ານສິ່ງແວດລັ້ອມໃນປະຈຸບນ

ແມ່ ນເລັ່ງໃສ່ການ

ີ ຽວ ຊຶ່ງເຊຼື່ອມສານການສັ້າງນະໂຍບາຍ ແລະແຜນງານຂອງແຕ່ ລະຂະແໜງການ
ພັດທະນາແບບຍຼືນຍົງ ແລະເຕັກໂນໂລຊີສຂ
ັ້ ບການປ່ຽນແປງດີນຟາັ້
ັ ໂຕເຂົາກັ
ີ ວາມສອດຄ່ອງກັບທິດທາງການເຕີບໂຕສີຂຽວ ແລະສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງ
ັ ັ້
ໃຫັ້ມຄ
ໃນການປບ
້
ື ຟູ ຫງັ ເກີດໄພພິບດ
ັ . ເພຼື່ອຍາດແຍ່ ງການຊ່ວຍເຫອ
ື ເຂາໃນ
ອາກາດ ແລະການກະກຽມຄວາມພ້ອມ ໃນການຮັບມື ແລະຝນ
ວຽກງານດັ່ງກ່ າວ

້ ນ
ັ ໃຈກາງ
ທຸກຂະແໜງການຕ້ອງຖືເອາວຽກງານນີເປ

ໃນການກໍານດທິດທາງ

ຶ ສາຫາລືຮ່ວມກັບ
ແລະປກ

້ ັນອົງປະກອບໜຼື່ງໃນການພັດທະນາ
ຶ ເພື່ອໃຫ້ມຄ
ີ ວາມເປັນເອກະພາບ ໃນການບັນຈຸວຽກງານສິ່ງແວດລ້ອມນີ ້ ເຂາເປ
ຜູໃ້ ຫ້ທນ

ຂອງຂະແໜງການຕ່ າງໆ ເຊັ່ນ: ໃນວຽກງານຂງເຂດວຽກງານເສດຖະກິດ ຕວຢ່າງ: ວຽກງານກະສິກາ ບັນດາຄູ່ ຮ່ວມພັດທະນາ
ແລະຂະແໜງການ

ັ
ຄວນຮ່ວມມືກນ

ໃນການລະດມທຶນ

້
ັ ມິດຕ່ ສິ່ງແວດ,
ັ ແຜນງານການຜະລິດທີ່ເປນ
ເພື່ອຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ັ ຕົວໃຫ້ຮອງຮັບການປ່ຽນແປງດີນຟາັ້
້ ຄອງທີ່ດິນ, ແຫ່ ງນໍາ້ ແລະຊີວະນານາພັນ, ການຊຸກຍູກ
້ ານຜະລິດ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ປບ
ການຄຸ ມ
ອາກາດ
ແລະອື່ນໆ;
ໃນຂງເຂດວຽກງານສັງຄມ
ເຊັ່ນ:
ວຽກງານສາທາລະນະສຸ ກ
ກໍ່ເຊັ່ນດຽວກັນ
້
້
ການລະດມທຶນເພື່ອກະກຽມຄວາມພ້ອມ ໃນການຕອບໂຕ້ ແລະການເຝາລະວັ
ງການລະບາດຂອງພະຍາດ ທີ່ເກີດຂືນຈາກການ
ັ ສໍາຄັນ;
ັ ກໍ່ແມ່ ນໜຶ່ງໃນຕວຢ່າງ ທີ່ຂະແໜງການ ແລະຄູ່ ຮ່ວມພັດທະນາຄວນຖືເປນ
ປ່ຽນແປງດີນຟາັ້ ອາກາດ ແລະໄພພິບດ

ັ້
ັ ຈິງ ໄດັ້ມກ
ັ 3 ແຜນງານບຸ ລມ
ິ ະສິດທີ່ກ່ າວມານັນັ້ ໃຫັ້ປະກົດຜົນເປນ
ີ ານການົດ ບັນດາແຜນ
ສາລັບການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ັ້
ັ 3 ໄລຍະ ໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ເຊັ່ນ: ໄລຍະ 1: ຍຸ ດທະ
ງານ ທີ່ຕັ້ອງການພັດທະນາ ຮອດປີ 2030 ໂດຍໄດັ້ແບ່ງອອກເປນ
ບດ
ັ້
ສາດ ຊກພ ໃນໄລຍະກ່ ອນຫຸດພົນອອກຈາກສະພາບປະເທດດັ້
ອຍພັດທະນາ LDC (2019-2021); ໄລຍະ 2: ຍຸ ດທະສາດ

ຊກພ ໃນໄລຍະຮັບປະກັນ ການອອກຈາກປະເທດດັ້ອຍພັດທະນາຢ່າງຖາວອນ (2022-2024) ແລະ ໄລຍະ 3: ຍຸ ດທະສາດ
ຊກພ ໃນໄລຍະການກະກຽມຄວາມພັ້ອມ ໃຫັ້ ສປປ ລາວ ບັນລຸ ລາຍຮັບປານກາງສູງ (2025-2030); ຊຶ່ງແຜນງານ
ິ ະສິດລະອຽດ ແມ່ ນໄດັ້ສງັ ລວມຢູ່ໃນເອກະສານຊັ້ອນທັ້າຍຂອງຍຸ ດທະສາດສະບັບນີ.ັ້
ບຸ ລມ
ັ້
ັ
4. ມາດຕະການໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

້ ່ າງມີໝາກຜນ. ລັດຖະບານ, ຄູ່ຮ່ວມ
ິ ະສິດ ໃນການລະດມທຶນ ໄດ້ຮບ
ັ ການຈັດຕັງຢ
ເພຼື່ອເຮັດໃຫ້ 3 ແຜນງານບຸ ລມ

ພັດທະນາ ແລະພາກສ່ວນຕ່ າງໆ ທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ ຈະຕັ້ອງມີການກໍານດມາດຕະການລວມ ແລະມາດຕະການສະເພາະ ຊຶ່ງໃນນີ:້
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ມາດຕະການລວມ:
ຶ ສາຫາລຼື ແລະລະດົມທຶນ ຊກພ ຢ່າງມີປະສິດທິຜນ
ົ (ຂະບວນການໂຕະມົນ, ແຜນດາເນີນງານຖະແຫງ
1. ກົນໄກໃນການປກ
ັ ຄູ່ຮ່ວມ ເພຼື່ອການພັດທະນາທີ່ມີປະສິດທິຜນ
ົ ),
ການວຽງຈັນກ່ ຽວກັບການເປນ

ັ້ ມ
ົ ຂອງກົນໄກການຄຸ ມ
ັ້ ຄອງ, ການແບ່ງຂັນຄຸ
ັ້ ຄອງ ລະຫວ່າງສູນກາງ ແລະ
2. ເພື່ອເພີ່ມທະວີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜນ
ິ ນ
ັ
ທັ້ອງຖິ່ນ ຕາມທິດ 3 ສັ້າງ ຄວນໄດ້ຮັັບການສົ່ງເສີມ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນການຍົກສູງປະສິດທິພາບຂອງອົງການນິຕບ
ຍັດ ແລະ ອົງການຕຸ ລາການ;
ັ້
ັ້
ັ , ການຄຸ ມ
ັ້ ຄອງ ແລະ ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ທຶນ ຊກພ ໂດຍການ
3. ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງ
ໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ິ າ ແລະລະບຽບ ໃນການຄຸ ມ
ັ້ ຄອງ ແລະ ບລິຫານໂຄງການ (ຄູ່ ມຼືໃນການຕິດຕາມ ແລະປະເມີນຜົນ, ຄູ່ມຼື
ສັ້າງນິຕກ
ັ້ ນທຶນ ຊກພ),
ັ້ ຄອງໂຄງການ ຊກພ, ລະບົບຄຸ ມ
ັ້ ຄອງຖານຂມູ
ມາດຕະຖານການຄຸ ມ

ັ້
ັ ພະຍາກອນມະນຸດ ທີ່ພຽງພ ແລະ ເຂັມແຂງທາງດັ້
4. ຕັ້ອງມີຊບ
ານເຕັກນິກ-ວິຊາການ ໃນແຕ່ ລະຂະແໜງການ;
ັ້ ວາວິໄຈ ແລະສັ້າງຄວາມອາດສາມາດທາງການດັ້ານເຕັກນິກ-ວິຊາການ ທີ່ປ່ ນອັ້
ິ ອມໃນຂົງເຂດ
5. ການສົ່ງເສີມວຽກງານຄົນຄັ້

ັ້
ັ ເຈົາການ,
ັ ໃຈ ໃຫັ້ແກ່ ການພັດທະນາໃນໄລຍະຕ່
ຕ່ າງໆ ເພຼື່ອຮັບປະກັນການພັດທະນາທີ່ຍຼືນຍົງ ແລະ ເປນ
ສັ້າງປະຖົມປດ
ໄປ.

ມາດຕະການສະເພາະ:
1.
2.
3.
4.
5.

ັ້ ່ ການພັດທະນາທາງດັ້ານສັງຄົມ ທີ່ຍັງບ່ ທັນບັນລຸ ເປາຫມາຍສະຫັ
ົ ັ້
ສຸ ມການຊ່ວຍເຫລຼືອ ເຂົາໃສ
ດສະຫວັດ (MDGs)
ັ້
ັ້
ົ
ັ ເປາໝາຍການພັ
ແລະ ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ດທະນາແບບຍຼືນຍົງ (SDGs);
ັ ອັນລະອຽດ ແລະຜັນຂະຫຍາຍເປນ
ັ ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ ທີ່ຊຸກຍູເ້ ກາະ
ິ ະສິດ ເປນ
ທບທວນ ແລະຈັດລຽງບຸ ລມ
ີ ານລະດົມທຶນທີ່ພຽງພ;
ກ່ າຍ ຊຶ່ງກັນແລະກັນ ເພຼື່ອຮັບປະກັນໃຫັ້ມກ
ັ້
ັ ເອກະພາບ ໃນການເຜີຍແຜ່ ແລະນາໃຊັ້ຍຸດທະສາດການລະດົມທຶນນີ ້ ຢ່າງມີປະ
ສ້າງຄວາມຮັບຮູ ັ້ ແລະເຂົາໃຈ
ຢ່າງເປນ
ົ ໃຫ້ແກ່ ບັນດາກະຊວງຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ ແລະບັນດາຄູ່ ຮ່ວມພັດທະນາ;
ສິດທິຜນ

ັ້ ກລົງ ແລະນິຕກ
ັ້
ັ ບ່ອນອິງໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ິ າຕ່ າງໆ ເພຼື່ອເປນ
ັ ຍຸ ດທະສາດການ
ຕ້ອງຮັບຮອງ, ອອກດາລັດ, ຂຕົ
ບດ
ລະດົມທຶນຊ່ວຍເຫລຼືອເພຼື່ອການພັດທະນາ 2030;
ີ ານປະສານສົມທົບກັບ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເພຼື່ອ
ບັນດາກະຊວງ/ຂະແຫນງການກ່ ຽວຂັ້ອງ ຕັ້ອງໄດັ້ມກ
ັ້
ັ ປຸ ງຍຸ ດທະສາດ ແລະແຜນການ ຂອງຂະແຫນງການຂອງຕົນ ເພຼື່ອເຊຼື່ອມສານ ແລະ ສອດຄ່ອງເຂົາໃນຍຸ
ປບ
ດທະສາດ
ຊກພ;

6.

7.

ັ້
ັ້
ັ ເຈົາການຈັ
ັ ຍຸ ດທະສາດການລະດົມທຶນຊ່ວຍເຫລຼືອເພຼື່ອການ
ທຸກພາກສ່ວນ/ຂະແຫນງການ ຈະຕັ້ອງເປນ
ດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ ທະປະກອບສ່ວນ ແລະ ປະສານງານຢ່າງກົມກຽວໜັກແໜັ້ນ, ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດ
ພັດທະນາທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ, ມີພນ

ຊອບຂອງແຕ່ ລະພາກສ່ວນຢ່າງຈະແຈ ັ້ງ;
ັ້
ັ້
ັ , ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະ
ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ສະຖາບັນທີ່ກ່ ຽວຂັ້ອງໃນວຽກງານລະດົມທຶນ, ຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ເມີນຜົນ ຊກພ;
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8.
9.
10.
11.

້
ົ ໄກການລະດົມທຶນທີ່ມີ ໃຫັ້ມປ
ີ ະສິດທິພາບ ໂດຍເນັນໃຫັ້
ີ າຍພາກສ່ວນ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຈັດຕັງັ້
ນໍາໃຊ້ກນ
ມຫ
ັ ປກກະຕິ;
ັ , ຕິດຕາມ ແລະປະເມີນຜົນເປນ
ປະຕິບດ
ັ້ ງ ແລະ ຄວາມເຂັມແຂງຂອງຊັ
ັ້
ສຼືບຕ່ ສັ້າງຄວາມໝັນຄົ
ບພະຍາກອນມະນຸດ, ການພັດທະນາຂະແໜງການສາທາລະນະ
ັ້
ັ ສິນຄັ້າ ເພຼື່ອໃຫັ້ມພ
ີ ນຖານໂຄງລ
ຼື ັ້
່ າງທາງສັງຄົມທີ່ເຂັມແຂງ;
ສຸ ກ, ການຜະລິດເປນ
ຶ ສາຫາລຼືກບ
ັ ຜູ ໃັ້ ຫັ້ທນ
ຶ ໃນລະດັບ ວິຊາການ ແລະ ຜູ ບ
ັ້ ລິຫານ ເພຼື່ອໃຫັ້ການເຊຼື່ອມໂຍງວຽກງານການ
ຕັ້ອງມີການປກ
ຮ່ວມມຼືໃນຂອບຕ່ າງໆໄປໃນທິດທາງດຽວກັນ ແລະ ຊຸກຍູເັ້ ຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ
ັ້
ັ ໃນແຕ່ ລະໄລຍະ
ຕັ້ອງມີການເຜີຍແຜ່ຜົນຂອງການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້
ັ ໃຫັ້ມປ
ີ ະສິດທິພາບສູງສຸ ດ.
ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ີ ານຕິດຕາມຜົນ,
ເພຼື່ອໃຫັ້ມກ

ກວດກາ,

ຊຸກຍູ ັ້

ິ ະສິດ ແລະ ຄູ່ ຮ່ ວມພັດທະນາ
ບັນດາແຜນງານ ບູລມ

ແຜນງານບຸ ລະມະສິດ

ສັງຄົມ

ັ້
ໄລຍະ 1: ຍຸ ດທະສາດ ຊກພ ໃນໄລຍະກ່ ອນຫຸ ດພົນອອກ

ຈາກສະພາບປະເທດດັ້ອຍພັດທະນາ LDC (2019-2021)

ຄູ່ ຮ່ວມພັດທະນາ

ັ ປຸ ງດັ້ານໂພຊະນາການ
1. ປບ

WFP, USA, EU, UNICEF,
IFAD, WB, ADB, FAO

ັ ປຸ ງ ແລະຍົກລະດັບບຸ ກຄະລາກອນການແພດ
2. ປບ

LUX, KOREA, ADB,
WB, UNFPA, JAPAN,
FRANCE, UNCEF, WHO

3. ປງັ ປຸ ງ ແລະພັດທະນາ ວຽກງານການບລິການ ຂອງຂະ
ແໜງການຕ່ າງໆ ໃຫັ້ໄດັ້ມາດຕະຖານສາກົນ
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4. ພັດທະນາລະບົບສາທາລະນະສຸ ກ

ັ ປຸ ງແຜນການ ແລະການສະໜອງອຸ ປະກອນການ
5. ປບ
ແພດໃຫັ້ພຽງພ ແລະແທດເໝາະກັບຄວາມຕັ້ອງການຕົວຈິງ
ັ ປຸ ງຄຸ ນນະພາບການຮຽນການສອນ ໃຫັ້ແທດເໝາະ
6. ປບ

LUX, KOREA, ADB,
WB, UNFPA, JAPAN,
FRANCE, UNCEF,
WHO, GF, GAVI
LUX, KOREA, ADB,
WB, UNFPA, JAPAN,
FRANCE, UNCEF,
WHO, AUSTRIA

ກັບສະພາບຂອງການພັດທະນາຕົວຈິງ

ADB, UNICEF, KOREA,
ILO

ັ້
ັ້ ນຖານທົ
່ ວປະເທດ
ັ ປຸ ງແຜນງານການສຶກສາຂັນພຼື
7. ປບ

JAPAN, UNICEF, EU

ຶ ອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະສີມແຼື ຮງງານ
8. ພັດທະນາ ແລະຝກ

ADB, GERMANY,
SWISS, KOREA, ILO,
IOM, JAPAN

ົ
1. ຂະຫຍາຍຕາຄ່າຍໄຟຟາັ້ ໃຫັ້ທ່ ວເຖິ
ງທຸກຂົງເຂດ ໃນທົ່ວ
ປະເທດ
ັ້
ັ້
ັ ປຸ ງພຼືນຖານໂຄງລ
່ າງ, ເສັນທາງຫ
2. ປບ
ວງແຫ່ ງຊາດ ແລະ
ທາງລົດໄຟ
ັ້
ິນຂອງລັດ
3. ແຜນງານສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງຂະແໜງການເງ
່
ັ ແຫ່ ງທຶນໃນການພັດທະນາໃນໄລຍະຍາວ
ເພຼືອເປນ

ADB, INDIA, JAPAN,
FRANCE, WB
ADB, JAPAN,
GERMANY, THAI, WB
ADB, WB, KOREA, EU

ັ້ ນ
ັ້ ຄອງໜີສິ
- ການຄຸ ມ
ັ້ ຄອງການເກັບພາສີລາຍຮັບພາຍໃນ
- ການຄຸ ມ

ເສດຖະກິດ

4. ສັ້າງອາດສາມາດໃຫັ້ພະນັກງານ ໃນຂະແໜງການຕ່ າງໆ

AUSTRALY, JAPAN,
KOREA, THAI, LUX,
UNDP, UNICEF,
UNFPA, ILO

ັ້ ງແຫ່ ງທຶນ
ັ ປຸ ງແຜນການ ແລະກົນໄກ ໃນການເຂົາເຖິ
5. ປບ

WB, AUS, ADB,
UNCDF, IFAD, SDC

6. ພັດທະນາ ແລະສັ້າງລະບົບການຂົນສົ່ງ

ADB, JAPAN, WB,
UNCDF
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ັ ທາ
7. ສົ່ງເສີມ ແລະພັດທະນາການທ່ ອງທ່ ຽວແບບອະນຸລກ
ມະຊາດ

ADB, GER, NEZ, UNDP,
UNESCO

8. ພັດທະນາການທ່ ອງທ່ ຽວແບບເຊຼື່ອມໂຍງ

ADB, FRA

ັ ມິດກັບສິ່ງແວດລັ້ອມ
9. ສົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກາທີ່ເປນ

FAO, ADB, KOREA,
IFAD, JAPAN, WFP

10. ການເພີ່ມມູນຄ່າສິນຄັ້າ ໃນລະບົບຕ່ ອງໂສັ້ການຜະລິດ

SDC, JAPAN, ILO, ADB

11. ສັ້າງກຸ່ ມ SMEs ເພຼື່ອສົ່ງເສີມ ແລະພັດທະນາຜະລິດ
ຕະພັນທັ້ອງຖິ່ນ

EU, JAPAN, ADB

ັ ປຸ ງສະພາບແວດລັ້ອມໃນການດາເນີນທຸລະກິດ,
12. ປບ
ັ້ ນດັ້ານການຄັ້າ ແລະສົ່ງເສີມການເຂົາສູ່
ັ້
ຫຸດຜ່ອນຕົນທຶ
ຕະຫາດ

ົ ປອ
ັ້ ງສິ່ງແວດລັ້ອມແບບ
ັ ແລະ ປກ
1. ສົ່ງເສີມການອະນຸລກ

ແຜນງານສິ່ງແວດລັ້ອມ

WB, ADB, EU,
AUSTRALIA, USA,
GERMANY, JAPAN,
KEOREA, THAILAND,
SWITZERLAND

ຍຼືນຍົງ

UNDP, SDC, UNCDF,
ADB, WB

ົ ປອ
ັ້ ງຊີວະນານາພັນ
2. ສົ່ງເສີມການປກ

JAPAN, Korea, ADB,
WB

3. ການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟາັ້ ອາກາດ

GEF, EU, Germany,
IFAD,

ັ້ ຄອງທີ່ດິນແບບຍຼືນຍົງ
4. ການຄຸ ມ

ກອງທ
ຸ ລັກ
ຶ ນອະນ
ິ່ສງແວດລ
້ ອມ(MONRE),
WB

ັ້ ອນ
ຼື ັ້
ັ້ ຄອງບາບັດນາເປ
5. ການຄຸ ມ

Private sector

ັ້ ງກັນ, ເຝາລະວັ
ົ ັ້
ຼື ັ້
ັ້ ຄອງໄພພິບດ
ັ (ປອ
6. ການຄຸ ມ
ງັ , ການຟນຟູ
ບູລະນະ ແລະ ການປະເມີນ)

UNDP, SDC, UNCDF,
ADB, WB

ຼື ັ້ ສະພາບແວດລັ້ອມໃຫັ້ມຄ
ຼື ັ້
ີ ວາມຍຼືນຍົງ (ຟນຟູ
7. ການຟນຟູ
ຼື ັ້ ພນທີ
ຼື ັ້ ່ ການຜະລິດ ແລະ ອຼື່ນໆ)
ປ່າໄມ ັ້, ຟນຟູ

UNDP, SDC, UNCDF,
ADB, WB
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8. ການປະເມີນ ແລະຕິດຕາມສະພາບແວດລັ້ອມແບບຍຼືນ
ຍົງ

UNDP, SDC, UNCDF,
ADB, WB

ົ ປກ
ັ ຮັກສາ ແລະນາໃຊັ້ຊບ
ັ ພະຍາກອນທາມະຊາດ
9. ປກ

Germany, EU

ັ້ ຄອງແຫ່ ງນາັ້
10. ການຄຸ ມ

WB, ADB, WB,IFAD,
AUS

ັ້ ຄອງທີ່ດິນ
11. ການຄຸ ມ

UN, GEF, Japan, GER,
SDC

12. ການປູກຈິດສານຶກດັ້ານສິ່ງແວດລັ້ອມ, ສັ້າງຄວາມ
ັ້
ເຂັມແຂງດັ້
ານການປະເມີນ ສີ່ງແວດລັ້ອມ

GER, Korea, Japan,
Thailand, Finland

ັ້
ັ້
13. ການເຕີບໂຕສີຂຽວ ທີ່ເຊຼື່ອມສານເຂົາໃນວຽກງານຄຸ
ມ
ັ້
ິ າ), ເສັນທາງ
ຄອງປ່າໄມ ັ້, ບ່ ແຮ່ (ນິຕກ
ິ າໃນການນາໃຊັ້ເຕັກໂນໂລຊີ
14. ສົ່ງເສີມ ແລະສັ້າງນິຕກ
ສີຂຽວ
15. ພັດທະນາຕົວເມຼືອງ ແລະຮັກສາສີ່ງແວດລັ້ອມ
ັ ຕົວເພຼື່ອຮອງຮັບການປ່່ຽນແປງດິນຟາັ້ ອາກາດ
16. ການປບ
17. ສັ້າງຄວາມອາດສາມາດດັ້ານສິ່ງແວດລັ້ອມ
ົ ປກ
ັ ຮັກສາສິ່ງແວດລັ້ອມ
18. ກອງທຶນປກ
ັ້ ວມ ແລະ ໄພ
19. ການຫຸ ດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພນາຖັ້

WB,KOICA
EU, WB
ADB, Japan
FRA, WB, ADB, GER
FRA, SCANDI
WB

ແຫັ້ງແລັ້ງ

Germany,ADB, Japan,
Korea

ັ້ ຄອງປ່າໄມ ັ້ ແລະ ອ່າງໂຕ່ ງນາັ້
20. ການຄຸ ມ

EU, REDD, New Zealand,
afd

1. ສະຫນັບສະຫນູນບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ແມ່ ແລະເດັກນັ້ອຍ UN
2. ແຮງງານເຄຼື່ອນຍັ້າຍ (ບັນຫາທາງດັ້ານສຸ ຂະພາບ, ພະຍາດ
ILO, IOM, ADB, Korea
ລະບາດຕ່ າງໆ ແລະ ຜົນກະທົບຈາກມົນລະຜິດ)
ິ ອມ
ແຜນງານປ່ ນອັ້

3. ການເກັບກູລັ້ ະເບີດ (UXO)

UN, JP, Kr, USA, Lux

4. ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ
ົ
5. ກົນໄກສົ່ງເສີມພາກເອກະຊົນ ແລະສັງຄົມໃນການປກ
ັ ຮັກສາສິ່ງແວດລັ້ອມ
ປກ

GER, LUX

6. ການຄວບຄຸ ມ ແລະປາບປາມຢາເສບຕິດ

UNODC, Japan, Australia,
USA
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ັ້ ຄອງບລິຫານລັດ ທີ່ດີ ແລະ ການນາໃຊັ້ລດ
ັ ແຫ່ ງ
7. ການຄຸ ມ
ກົດໝາຍ

ແຜນງານບຸ ລະມະສິດ

ໄລຍະ 2: ຍຸ ດທະສາດ ຊກພ ໃນໄລຍະຮັບປະກັນ ການ
ອອກຈາກປະເທດດັ້ອຍພັດທະນາຢ່າງຖາວອນ (2022-

Lux, Japan, AFD, UN,
SDC,

ຄູ່ ຮ່ວມພັດທະນາ

2024)
ັ ການ
1. ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງການສຶກສາ ເພຼື່ອໃຫັ້ທຸກຄົນໄດັ້ຮບ
JAPAN, UNICEF, EU
ັ້ ດທະຍົມຕົນ
ັ້ ຕາມເປາໝາຍ
ົ ັ້
ສຶກສາຂັນມັ
SDG
2. ພັດທະນາສີມແຼື ຮງງງານ ໃຫັ້ທຽບເທົ່າສາກົນ ເພຼື່ອຕອບ

ສັງຄົມ

ສະໜອງ ຄວາມຕັ້ອງການຂອງຕະຫາດແຮງງານ;

GERMANY, SWISS,
KOREA, ILO, IOM,
ADB

ັ້
ົ
່ າງທາງສັງຄົມ ລວມທັງການປກ
3. ພັດທະນາພຼືນຖານໂຄງລ
ັ້ ງທາງສັງຄົມ ແລະລະບົບປະກັນສັງຄົມ;
ປອ

UNICEF, ILO, EU,
ABD, WB, IFAD

1. ສົ່ງເສີມໃນການຜະລິດສິນຄັ້າ ທີ່ມີມູນຄ່າສູງ ໂດຍການ
ີ ວາມ
ພັດທະນາ SMEs ແລະ FDI ພາຍໃນໃຫັ້ມຄ
ັ້
ເຂັມແຂງ
ແລະຍຼືນຍົງ ;

ັ້
ັ້ ງແຫ່ ງທຶນ ທີ່ທັນສະໄ
2. ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງ
ໃນການເຂົາເຖີ

ເສດຖະກິດ

EU, JAPAN, ADB

ໝ ແລະວ່ອງໄວ;

ADB, GER, AUS, FRA,
AUSTRIA

ົ ອຸ ດສາຫະກາຄົບວົງຈອນ
3. ສັ້າງນິຄມ

JAPAN, ILO, IOM,
UNIDO

ັ້
ັ້
4. ຄົນຄວັ້
າ ແລະສັ້າງນະໂຍບາຍການຂຸ ດຄົນ
ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ທີ່ຍຼືນຍົງ

GER, WB, KOREA,
GEF

5. ສັ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນຂອງຜະລິດຕະ
ພັນ ທັງຕະຫາດພາຍໃນ ແລະ ຕ່ າງປະເທດ
ັ້
6. ພັດທະນາກົນໄກ ແລະຂັນຕອນໃນການຮັ
ບປະກັນຄຸ ນ
ນະພາບສິນຄັ້າ
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ັ ທາມະຊາດ ໃຫັ້ມ ີ
7. ສົ່ງເສີມການທ່ ອງທ່ ຽວ ແບບອະນຸລກ
ຄວາມຍຼືນຍົງ;

JAPAN, FRA, GER,
ADB, WB, NZ,
UNESCO

8. ການຜະລິດກະສິກາ ອິນຊີ, ສີຂຽວ, ການປູກປ່າທົດແທນ ADB, WB, JAPAN,
KOREA, THAI, FRA,
ັ້
ັ້ອຸ ດສາຫະກາ:
, ຕົນໄມ
SWEDEN, FAO
- ການປູກປ່າທົດແທນ
ັ້
ັ້ອຸ ດສາຫະກາ
- ຕົນໄມ

- ການແປຮູ ບສິນຄັ້າ ທີ່ເປັນຮູ ບແບບຕ່ ອງໂສັ້ ການຜະລິດ
9. ສົ່ງເສີມການບລິການ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ

JAPAN, FRA, GER,
ADB, WB, NZ,
UNESCO, LUX

10. ສັ້າງກອງທຶນເພຼື່ອສົ່ງເສີມການຜະລິດ ແລະ ລະບົບການ
ຂົນສົ່ງ

ADB, WB, UNCDF,
UNIDO

ດັ້ວຍລະບົບເຕັກໂນໂລຊີ ທັນສະໃໝ

UNICEF, ADB, EU,
AUS

ັ້ ນຂ່າວສານ, ການຮຽນ ແລະການຄັ້າ
11. ການແລກປ່ຽນຂມູ

13. ສົ່ງເສີມຄວາມຫາກຫາຍຂອງເສດຖະກິດ ແລະຄວາມ
ອາດສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ
ົ ປອ
ັ້ ງສິ່ງແວດລັ້ອມແບບ
ັ ແລະ ປກ
1. ສົ່ງເສີມການອະນຸລກ

ແຜນງານສິ່ງແວດລັ້ອມ

WB, ADB, EU,
AUSTRALIA, USA,
GERMANY, JAPAN,
KEOREA, THAILAND,
SWITZERLAND

ຍຼືນຍົງ

UNDP, SDC, UNCDF,
ADB, WB

ົ ປອ
ັ້ ງຊີວະນານາພັນ
2. ສົ່ງເສີມການປກ

JAPAN, korea, ADB,
WB

3. ການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟາັ້ ອາກາດ

GEF, EU, Ger, IFAD,

ັ້ ຄອງທີ່ດິນແບບຍຼືນຍົງ
4. ການຄຸ ມ

ກອງທ
ຸ ລັກ
ຶ ນອະນ
ິ່ສງແວດລ
້ ອມ(MONRE),
WB

ັ້ ອນ
ຼື ັ້
ັ້ ຄອງບາບັດນາເປ
5. ການຄຸ ມ

Private sector
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ັ້ ງກັນ, ເຝາລະວັ
ົ ັ້
ຼື ັ້
ັ້ ຄອງໄພພິບດ
ັ (ປອ
6. ການຄຸ ມ
ງັ , ການຟນຟູ
ບູລະນະ ແລະ ການປະເມີນ)

UNDP, SDC, UNCDF,
ADB, WB

ຼື ັ້ ສະພາບແວດລັ້ອມໃຫັ້ມຄ
ຼື ັ້
ີ ວາມຍຼືນຍົງ (ຟນຟູ
7. ການຟນຟູ
ຼື ັ້ ພນທີ
ຼື ັ້ ່ ການຜະລິດ ແລະ ອຼື່ນໆ)
ປ່າໄມ ັ້, ຟນຟູ

UNDP, SDC, UNCDF,
ADB, WB

8. ການປະເມີນ ແລະ ຕິດຕາມສະພາບແວດລັ້ອມແບບຍຼືນ
ຍົງ

UNDP, SDC, UNCDF,
ADB, WB

ົ ປກ
ັ ຮັກສາ ແລະນາໃຊັ້ຊບ
ັ ພະຍາກອນທາມະຊາດ
9. ປກ

GER, EU

ັ້ ຄອງແຫ່ ງນາັ້
10. ການຄຸ ມ

WB, ADB, WB,IFAD,
AUS

ັ້ ຄອງທີ່ດິນ
11. ການຄຸ ມ

UN, GEF, Japan, GER,
SDC

12. ການປູກຈິດສານຶກດັ້ານສິ່ງແວດລັ້ອມ, ສັ້າງຄວາມ
ັ້
ເຂັມແຂງດັ້
ານການປະເມີນ ສີ່ງແວດລັ້ອມ

GER, Korea, Japan,
Thailand, Finland

ັ້
ັ້
13. ການເຕີບໂຕສີຂຽວ ທີ່ເຊຼື່ອມສານເຂົາໃນວຽກງານຄຸ
ມ
ັ້
ິ າ), ເສັນທາງ
ຄອງປ່າໄມ ັ້, ບ່ ແຮ່ (ນິຕກ
ິ າໃນການນາໃຊັ້ເຕັກໂນໂລຊີ
14. ສົ່ງເສີມ ແລະສັ້າງນິຕກ
ສີຂຽວ
15. ພັດທະນາຕົວເມຼືອງ ແລະຮັກສາສີ່ງແວດລັ້ອມ
ັ ຕົວເພຼື່ອຮອງຮັບການປ່່ຽນແປງດິນຟາັ້ ອາກາດ
16. ການປບ
17. ສັ້າງຄວາມອາດສາມາດດັ້ານສິ່ງແວດລັ້ອມ
ົ ປກ
ັ ຮັກສາສິ່ງແວດລັ້ອມ
18. ກອງທຶນປກ
ັ້ ວມ ແລະ ໄພ
19. ການຫຸ ດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພນາຖັ້

ິ ອມ
ແຜນງານປ່ ນອັ້

WB,KOICA
EU, WB
ADB, Japan
FRA, WB, ADB
FRA, SCANDI
WB

ແຫັ້ງແລັ້ງ

Germany,ADB, Japan,
Korea

ັ້ ຄອງປ່າໄມ ັ້ ແລະ ອ່າງໂຕ່ ງນາັ້
20. ການຄຸ ມ

EU, REDD, New
Zealand, afd

1. ສະຫນັບສະຫນູນບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ແມ່ ແລະ ເດັກ
2. ແຮງງານເຄຼື່ອນຍັ້າຍ (ບັນຫາທາງດັ້ານສຸ ຂະພາບ, ພະຍາດ

UN

ລະບາດຕ່ າງໆ ແລະ ຜົນກະທົບຈາກມົນລະຜິດ)
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3. ການເກັບກູລັ້ ະເບີດ (UXO)

UN, JP, Kr, USA

4. ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ
GER, LUX
ົ ປກ
ັ
5. ກົນໄກສົ່ງເສີມພາກເອກະຊົນ ແລະສັງຄົມໃນການປກ
EU, SWI
ຮັກສາສິ່ງແວດລັ້ອມ
UNODC, Japan,
Australia, USA

6. ການຄວບຄຸ ມ ແລະປາບປາມຢາເສບຕິດ
ັ້ ຄອງບລິຫານລັດ ທີ່ດີ ແລະ ການນາໃຊັ້ລດ
ັ ແຫ່ ງ
7. ການຄຸ ມ
ກົດໝາຍ

Lux, Japan, AFD, UN,
SDC

ໄລຍະ 3: ຍຸ ດທະສາດ ຊກພ ໃນໄລຍະການກະກຽມຄວາມ
ແຜນງານບຸ ລະມະສິດ

ພັ້ອມ ໃຫັ້ ສປປ ລາວ ບັນລຸ ລາຍຮັບປານກາງສູງ (2025-

ຄູ່ ຮ່ວມພັດທະນາ

2030)
ັ້ ງ ໃຫັ້ຕອບສະໜອງ
1. ພັດທະນາການລະບົບການສຶກສາຊັນສູ

ສັງຄົມ

ໄດັ້ການພັດທະນາ ໃນທຸກໆດັ້ານ

ADB, WB, EU, GER,
AUS, JAPAN,
KOREA, UNFPA

2. ການຂະຫຍາຍການບລິການດັ້ານສາທາລະນະສຸ ກ ທີ່ມີຄຸນ
ົ
ນະພາບ ໃຫັ້ທ່ ວເຖິ
ງໃນທົ່ວປະເທດ

ADB, WB, EU, GER,
AUS, JAPAN,
KOREA, UNFPA

ັ້
ັ ເປາົ ັ້
3. ສຼືບຕ່ ສະໜັບສະໜູນ ແລະຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ADB, WB ,JAPAN,
UNCEF, WHO,
UNAIDS, ILO

ໝາຍ

ການພັດທະນາແບບຍຼືນຍົງ
ັ ປຸ ງວຽກງານດັ້ານສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເພຼື່ອປບ
ັ ປຸ ງຄຸ ນ
4. ປບ
ິ ຂອງປະຊາຊົນ
ນະພາບການດາລົງຊີວດ
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ILO, ADB, WB, GER,
SDC, KOREA
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ັ້ ຄອງ ແລະຈັດສັນແຮງງານທີ່ມີຄຸນນະພາບທັງພາຍ
5. ການຄຸ ມ
ັ້
ໃນ ແລະ ພາກພຼືນ
1. ສົ່ງເສີມການສົ່ງອອກສິນຄັ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ
ມາດຕະຖານສາກົນ
ັ້
່ າງຕອບສະໜອງເສດຖະກິດທ່ ອງ
2. ພັດທະນາພຼືນຖານໂຄງລ
ຖິ່ນ

3. ພັດທະນາ ແລະນາໃຊັ້ລະບົບການຈັດເກັບລາຍຮັບທີ່ທັນ
ສະໄໝ ເພຼື່ອຮັບປະກັນການຈັດສັນງ ົບປະມານ ທີ່ມີປະສິດທິ

ILO, GF, GAVI,
UNCEF, UNFPA,
WHO, UNAIDS
UAS, ADB, WB, EU,
WTO, UNIDO
EU, JAPAN, ADB

KOREA, WB

ຜົນ
ັ້
່ າງ ເພຼື່ອອານວຍຄວາມສະດວກ
4. ພັດທະນາພຼືນຖານໂຄງລ
ໃນການຂົນສົ່ງ ແລະເຊຼື່ອມຈອດພາຍໃນ ແລະ ເຊຼື່ອມໂຍງກັບ
ັ້ ຢ່າງມີປະສິດທິຜນ
ົ
ພາກພຼືນ

ັ ປຸ ງການທະນາຄານ ແລະການບລິກການ ທາງດັ້ານການ
5. ປບ
ເງ ິນທີ່ທັນສະໄໝ, ໂປ່ງໃສ, ຮັບປະກັນ ແລະ ວ່ອງໄວ

KOREA, WB, UNCDF

ີ ູນຄ່າສູງ
5. ສົ່ງເສີມການຜະລິດສິນຄັ້າທີມມ

WTO, ITC, UNIDO

ິ ອັ້ອມ ໃຫັ້
6. ພັດທະນາການທ່ ອງທ່ ຽວ ແລະການບລິການປນ

ເສດຖະກິດ

ADB, WB ,JAPAN,
KOREA, THAI,
UNCDF

ມີຄຸນນະພາບ ແລະມາດຕະຖານສາກົນ

JAPAN, FRA, GER,
ADB, WB, NZ,
UNESCO

7. ພັດທະນາການຜະລິດກະສິກາສະອາດ ຕາມທິດການ
ັ ສີຂຽວ
ພັດທະນາຍຼືນຍົງ ແລະເປນ

ADB, WB, JAPAN,
KOREA, THAI, FRA,
SWEDEN, FAO

ັ້
8. ສົ່ງເສີມຄວາມເປັນເຈົາການດັ້
ານເສດຖະກິດຂອງທ່ ອງຖີ່ນ.

ILO, SDC, ADB,
JAPAN, KOREA

WB, ADB, EU,
AUSTRALIA, USA,
ັ ປຸ ງການສັ້າງນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການ GERMANY, JAPAN,
9. ສະໜັບສະໜູນການປບ
ຄັ້າ ແລະການສົ່ງອອກ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມຈາກຫາຍພາກສ່ວນ KEOREA,
THAILAND,
SWITZERLAND
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ົ ປອ
ັ້ ງສິ່ງແວດລັ້ອມແບບຍຼືນ
ັ ແລະ ປກ
1. ສົ່ງເສີມການອະນຸລກ
ຍົງ

UN, JP, Kr, WB, ADB,
ILO, Private sector

ົ ປອ
ັ້ ງຊີວະນານາພັນ
2. ສົ່ງເສີມການປກ

UN, JP, Kr, WB, ADB,
ILO, Private sector

3. ການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟາັ້ ອາກາດ

ກອງທ
ຸ ລັກ
ຶ ນອະນ
ິ່ສງແວດລ
້ ອມ
(MONRE)

ັ້ ງກັນ, ເຝາລະວັ
ົ ັ້
ຼື ັ້
ັ້ ຄອງໄພພິບດ
ັ (ປອ
4. ການຄຸ ມ
ງັ , ການຟນຟູ
ບູລະນະ ແລະ ການປະເມີນ)

UN, JP, Kr, WB, ADB,
ILO, Private sector

ຼື ັ້ ສະພາບແວດລັ້ອມໃຫັ້ມຄ
ຼື ັ້
ີ ວາມຍຼືນຍົງ (ຟນຟູ
5. ການຟນຟູ
ຼື ັ້ ພນທີ
ຼື ັ້ ່ ການຜະລິດ ແລະ ອຼື່ນໆ)
ປ່າໄມ ັ້, ຟນຟູ

UN, JP, Kr, WB, ADB,
ILO, Private sector

6. ການປະເມີນ ແລະ ຕິດຕາມສະພາບແວດລັ້ອມແບບຍຼືນຍົງ

UN, JP, Kr, WB, ADB,
ILO, Private sector

ັ້ ຄອງທີ່ດິນ
7. ການຄຸ ມ

UN, GEF, Japan, GER,
SDC

ັ້
8. ການປູກຈິດສານຶກດັ້ານສິ່ງແວດລັ້ອມ, ສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງ
ດັ້ານການປະເມີນ ສີ່ງແວດລັ້ອມ

GER, Korea, Japan,
Thailand, Finland

9. ພັດທະນາຕົວເມຼືອງ ແລະຮັກສາສີ່ງແວດລັ້ອມ

ADB, Japan

ັ ຕົວເພຼື່ອຮອງຮັບການປ່່ຽນແປງດິນຟາັ້ ອາກາດ
10. ການປບ

FRA, WB, ADB

11. ສັ້າງຄວາມອາດສາມາດດັ້ານສິ່ງແວດລັ້ອມ

FRA, SCANDI

ົ ປກ
ັ ຮັກສາສິ່ງແວດລັ້ອມ
12. ກອງທຶນປກ

WB

ແຜນງານສິ່ງແວດລັ້ອມ

ັ້ ວມ ແລະ ໄພ
13. ການຫຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພນາຖັ້
ແຫັ້ງແລັ້ງ

ັ້ ຄອງປ່າໄມ ັ້ ແລະ ອ່າງໂຕ່ ງນາັ້
14. ການຄຸ ມ
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1. ສະຫນັບສະຫນູນບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ແມ່ ແລະ ເດັກ
2. ແຮງງານເຄຼື່ອນຍັ້າຍ (ບັນຫາທາງດັ້ານສຸ ຂະພາບ, ພະຍາດ
ລະບາດຕ່ າງໆ ແລະ ຜົນກະທົບຈາກມົນລະຜິດ)
3. ການເກັບກູລັ້ ະເບີດ (UXO)
ິ
ແຜນງານປ່ ນອັ້ອມ

UN, JP, Kr, USA

4. ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ
ົ ປກ
ັ
5. ກົນໄກສົ່ງເສີມພາກເອກະຊົນ ແລະສັງຄົມໃນການປກ
ຮັກສາສິ່ງແວດລັ້ອມ
6. ການຄວບຄຸ ມ ແລະປາບປາມຢາເສບຕິດ
ັ້ ຄອງບລິຫານລັດ ທີ່ດີ ແລະ ການນາໃຊັ້ລດ
ັ ແຫ່ ງ
7. ການຄຸ ມ
ກົດໝາຍ
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UNODC, Japan,
Australia, USA
Lux, Japan, AFD, UN,
SDC,

