
 

 

 

 

ຖະແຫຼງການຄ ູ່ ຮູ່ ວມພັດທະນາເອີ ຣົບ 

ທີູ່ ກອງປະຊຸມຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດ ກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ປີ 2016 ທີູ່  ສປປລາວ 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 25 ພະຈິ ກ 2015  

1. ຄ ູ່ ຮູ່ ວມພັດທະນາເອີ ຣົບ ຂອງ ສປປລາວ ເຊິູ່ ງປະກອບມີ  ສະຫະພາບເອີ ຣົບ, 

ປະເທດສະມາຊິ ກສະຫະພາບເອີ ຣົບ ແລະ ສະວິ ດເຊີ ແລນ ຂໍ ສະແດງຄວາມຊົມເຊີ ຍ ມາຍັງລັດຖະບານ 

ສໍ າລັບການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດ ປີ ທໍາອິ ດ ຂອງ ແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫູ່ ງຊາດຄັັ້ ງທີ 8 2016-

2020 ໄດັ້ ຢູ່ າງປະສົບຜົນສໍ າເລັດ. 

2. ສປປລາວ ຍັງຄົງເປັນໜ ູ່ ງໃນບັນດາປະເທດທີູ່ ມີ ເສດຖະກິດເຕີບໂຕ ໄວທີູ່ ສຸດໃນພາກພ ັ້ ນ 

ເຊິູ່ ງມີ ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກ ຫຸຼດລົງຢູ່ າງຕໍູ່ ເນ ູ່ ອງ ໃນໄລຍະ15 ປີ  ຜູ່ ານມາ ແລະ 
ກໍູ່ ຄາດວູ່ າຈະສ ບຕໍູ່ ຫຸຼດລົງອີ ກ. ແຕູ່ ເຖິງຢູ່ າງໃດກໍູ່ ດີ , ສິູ່ ງທັ້ າທາຍ ຕໍູ່ ກັບການເຕີບໂຕ ທີູ່ ເທົູ່ າທຽມ ແລະ 
ທຸກຄົນໄດັ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດຮູ່ ວມກັນນັັ້ ນ ຍັງຄົງມີ ຢ ູ່ . ຍິູ່ ງໄປກູ່ ວານັັ້ ນ, ອັດຕາການເພີູ່ ມຂ ັ້ ນຂອງລາຍຮັບ 

ຍັງບໍູ່ ທັນເທົູ່ າທຽມກັນ ໂດຍລາຍຮັບຂອງຄົນທຸກຍາ ເຊິູ່ ງກວມເອົ າ 40% ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ 

ແມູ່ ນມີ ການເຕີບໂຕຊັ້ າຫຼາຍ ຖັ້ າທຽມໃສູ່  ກຸູ່ ມຄົນທີູ່ ພົັ້ ນທຸກແລັ້ ວ. ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 

ແຫູ່ ງຊາດຄັັ້ ງທີ 8 ແມູ່ ນເລັງໃສູ່  ການຫຸຼດຜູ່ ອນຄວາມແຕກໂຕນດັູ່ ງກູ່ າວ, ໂດຍການສົູ່ ງເສີ ມ 

ການເຕີມໂຕ ແລະ ການພັດທະນາ ທີູ່ ມີ ຄວາມດຸູ່ ນດູ່ ຽງ, ບົນພ ັ້ ນຖານກວມທຸກພາກສູ່ ວນ, 

ທຸກຄົນໄດັ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຍ ນຍົງ. 

3. ວາລະເປົ ັ້ າໝາຍການພັດທະນາທີູ່ ຍ ນຍົງ ເຖິງປີ  2030 (SDGs) ໄດັ້ ສະແດງໃຫັ້ ເຫັນ 

ສິູ່ ງທັ້ າທາຍຂອງສາກົນໃນປະຈຸບັນ ເຊິູ່ ງມີ ຄວາມເຊ ູ່ ອມໂຍງກັນຫຼາຍຂ ັ້ ນ ແລະ ຈໍ າເປັນທີູ່ ຈະຕັ້ ອງມີ  

ການປູ່ ຽນແປງຢູ່ າງເປັນລະບົບ ບໍູ່ ວູ່ າຈະເປັນການຫຸຼດຜູ່ ອນ ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ 
ອົງປະກອບທາງດັ້ ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ສິູ່ ງແວດລັ້ ອມ ຂອງການພັດທະນາທີູ່ ຍ ນຍົງ, 

ໃນທິ ດທາງທີູ່ ມີ ຄວາມດຸູ່ ນດູ່ ຽງ ແລະ ເຊ ູ່ ອມໂຍງກັນ. ສະນັັ້ ນ 

ຈ ູ່ ງຈໍ າເປັນຕັ້ ອງມີ ການປູ່ ຽນແປງຮ ບແບບການຮູ່ ວມມ  ແລະ 
ຄວາມພະຍາຍາມຮູ່ ວມກັນຫຼາຍຂ ັ້ ນກູ່ ວາເດີ ມ.  

4. ພວກເຮົ າຊົມເຊີ ຍຄວາມຄ ບໜັ້ າຂອງລັດຖະບານ ໃນການນໍ າເອົ າເນ ັ້ ອໃນຈິ ດໃຈ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍ 

ວາລະ 2030 ເຂົ ັ້ າໃນ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫູ່ ງຊາດ ແລະ ຊຸກຢ ັ້ ໃຫັ້ ມີ ການສ ບຕໍູ່  

ເຊ ູ່ ອມໂຢງ ເປົ ັ້ າໝາຍ SDGs ເຂົ ັ້ າໃນກອບ ການວາງແຜນ ແລະ ງົບປະມານຂອງ ສປປລາວ. 

ການປະສານກົມກຽວຢູ່ າງເຕັມຮ ບ ແບບ ແມູ່ ນມີ ຄວາມສໍ າຄັນທີູ່ ສຸດ ເພ ູ່ ອຫຼີ ກລັ້ ຽງໂຄງສັ້ າງ, 

ງົບປະມານ ແລະກອບການຕິດຕາມທີູ່ ຊໍ າ້ັ້ ຊັ້ ອນ ເພ ູ່ ອສົູ່ ງເສີ ມໃຫັ້ ມີ ການເຊ ູ່ ອມສານ ບົນພ ັ້ ນຖານ 

ການປະເມີ ນຄວາມເໝາະສົມ ດັ້ ານເຄ ູ່ ອງມ ໃນການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດ, ຊັບພະຍາກອນ ແລະ 
ຂອດປະສານ ຈັດການ. 

5. ໃນກອບດັູ່ ງກູ່ າວນີ ັ້ , ພວກເຮົ າຂໍ  ຍົກຄວາມສໍ າຄັນ ຂອງ ຄວາມໝັັ້ ນຄົງດັ້ ານອາຫານ 

ແລະໂພຊະນາການ ໃນການບັນລຸ ດັດສະນີ ັ້ ດັ້ ານການສ ກສາ-ສາທາ ຂອງມະນຸດ (Human Assets Index) 



ເຊິູ່ ງ ບາງທີ  ອາດແມູ່ ນ ສິູ່ ງທັ້ າທາຍຫຼາຍທີູ່ ສຸດ ໃນບັນດາ 3 ເງ ູ່ ອນໄຂໃນການຫຸຼດພົັ້ ນອອກຈາກ 

ສະຖານະປະເທດ ດັ້ ອຍພັດທະນາ - ແລະ ກໍູ່ ແນູ່ ນອນວູ່ າ ບັນຫານີ ັ້  ຈະຖ ກບັນຈຸ 

ເຂົ ັ້ າໃນການຈັດສັນງົບປະມານ ແລະ ຊັບພະຍາກອນຄ ແນວໃດ. ຖະແຫຼງການຜົນໄດັ້ ຮັບ ທີູ່ ຕົກລົງກັນ 

ທີູ່ ກອງປະຊຸມລະດັບຊາດດັ້ ານໂພຊະນາການຄັັ້ ງທີ 2 ໃນອາທິ ດຜູ່ ານມາ ໄດັ້ ສະແດງໃຫັ້ ເຫັນ 

ຄວາມໝຸັ້ ງໝັັ້ ນອັນສ ງສົູ່ ງ ຂອງລັດຖະບານ ໃນການຈັດການກັບ ໄພງຽບທີູ່ ເລັູ່ ງດູ່ ວນນີ ັ້ . 

6. ແນວຄວາມຄິ ດ 'ການລະດົມທ ນ' ເພ ູ່ ອເປົ ັ້ າໝາຍ SDGs ຄວນຖ ກມອງວູ່ າ ເປັນການນໍ າໃຊັ້ ທີູ່  

ປະສົມປະສານກັນ ຂອງຫຼາຍແຫຼູ່ ງທ ນ ກັບ ແຫຼູ່ ງທ ນຂອງ ສປປລາວ ເອງ 

ເຊິູ່ ງມີ ບົດບາດອັນເປັນຕົັ້ ນຕໍ. ສິູ່ ງດັູ່ ງກູ່ າວ ແມູ່ ນມີ ຄວາມເໜາະສົມ ຫຼາຍທີູ່ ສຸດ ໃນເວລາທີູ່  ປະເທດ 

ພວມ ມີ ການຂາດດຸນງົບປະມານສ ງ ແລະ ຄວາມສູ່ ຽງຂອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ 

ຕໍູ່ ກັບການປູ່ ຽນແປງພາຍນອກ. 

ຄວາມພະຍາຍາມໃນການຮັກສາສະຖຽນລະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ 
ແວດລັ້ ອມທີູ່ ເອ ັ້ ອອໍ ານວຍໃນການດ ດດ ງເອົ າການລົງທ ນ ແມູ່ ນມີ ຄວາມສໍ າຄັນ ແລະ 
ພວກເຮົ າຄາດວູ່ າ ຈະປ ກສາຫາລ  ຢູ່ າງຫັ້ າວຫັນກັບ ພາກເອກະຊົນ ໃນກອງປະຊຸມພາກທຸລະກິດ 

ທີູ່ ຈະມາເຖິງໃນມໍັ້ ໆນີ ັ້ . ບັນດາຄ ູ່ ຮູ່ ວມພັດທະນາເອີ ຣົບ ຮັບຮ ັ້ ດີ ເຖິງຄວາມຕັັ້ ງໃຈຂອງລັດຖະບານລາວ 

ທີູ່ ຈະເພີູ່ ມທະວີ ຄວາມໂປູ່ ງໄສດັ້ ານງົບປະມານ ແລະ ເຖິງຄວາມຕັັ້ ງໃຈຂອງ ບັນດາຄ ູ່ ຮູ່ ວມພັດທະນາ 

ທີູ່ ຈະສະໜັບສະໜ ນການຍົກສ ງລະບົບການຄຸັ້ ມຄອງການເງິ ນພາກລັດ, ດັູ່ ງທີູ່ ໄດັ້ ລະບຸໄວັ້  

ໃນຖະແຫຼງການວຽງຈັນ II. ຄວາມໂປູ່ ງໄສດັ້ ານງົບປະມານທີູ່ ມີ ປະສິ ດທິ ພາບ 

ແມູ່ ນເງ ູ່ ອນໄຂສໍ າລັບການສັ້ າງຄວາມເຊ ູ່ ອໜັັ້ ນ ທີູ່ ແຮງກັ້ າຍິູ່ ງຂ ັ້ ນຕໍູ່ ກັບລະບົບພາຍໃນປະເທດ. 

ຄວາມພະຍາຍາມທີູ່ ໄດັ້ ປະຕິບັດມາເພ ູ່ ອເພີູ່ ມລາຍຮັບ ແລະ ເພ ູ່ ອປັບປຸງ ນິ ຕິກໍາດັ້ ານອາກອນ ແລະ 
ການບັງຄັບໃຊັ້ ກົດໝາຍ ສົມຄວນທີູ່ ຈະໄດັ້ ຮັບຄໍ າຊົມ ແລະ ພວກເຮົ າຫວັງວູ່ າ ຈະໄດັ້ ສ ບຕໍູ່  

ການຮູ່ ວມມ ນໍ າກັນໃນຂະແໜງການນີ ັ້ .  

7. ການມີ ສູ່ ວນຮູ່ ວມຢູ່ າງມີ ປະສິ ດທິ ພາບ ໃນການສະໜັບສະໜຸນ ເປົ ັ້ າໝາຍ SDGs 

ຈໍ າເປັນຕັ້ ອງໄດັ້ ເບິູ່ ງກັ້ ວາງກູ່ ວາ ການຮູ່ ວມມ ດັ້ ານການພັດທະນາ ສອງຝູ່ າຍ ແລະ ຫຼາຍຝູ່ າຍ 

ແບບດັັ້ ງເດີ ມ ເພ ູ່ ອກັ້ າວສ ູ່  ການເປັນຄ ູ່ ຮູ່ ວມມ  ທີູ່ ເຕັັ້ ມຮ ບແບບ, ຜົນປະໂຫຍດເຂົ ັ້ າເຖິງທຸກຄົນ ແລະ 
ເຕີມເຕັມເຊິູ່ ງກັນແລະກັນ. ແນູ່ ນອນ ສິູ່ ງນີ ັ້  ຈໍ າເປັນຕັ້ ອງມີ ການປະສານຮູ່ ວມມ  ລະຫວູ່ າງ ລັດຖະບານ, 

ຄ ູ່ ຮູ່ ວມພັດທະນາ, ອົງການຈັດຕັັ້ ງທາງສັງຄົມ ແລະ ພາກ ເອກະຊົນ. 

8. ອົງການຈັດຕັັ້ ງທາງສັງຄົມໄດັ້ ຮັບການຍອມຮັບ ໃນແຜນປະຕິບັດງານ ຖະແຫຼງການວຽງຈັນ II 

(VDCAP) ເຊິູ່ ງໄດັ້ ຮັບ ການນໍ າສະເໜີໃນມ ັ້ ນີ ັ້  - ໃນນາມເປັນ ພາກສູ່ ວນໜ ູ່ ງທີູ່ ສໍ າຄັນ ໃນການ ສົນທະນາ 

ດູ່ ານການພັດທະນາ ແລະ ເພ ູ່ ອເປັນການ ຮັບປະກັນ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມທີູ່ ຍ ນຍົກ 

ແລະ ເຂົ ັ້ າເຖິງທຸກພາກສູ່ ວນ. ໃນກອບດັູ່ ງກູ່ າວ, ບັນດາຄ ູ່  ຮູ່ ວມພັດທະນາເອີ ຣົບ ຍີ ນດີ  ຕໍູ່ ກັບການສັ້ າງ 

ແຜນປະຕິບັດງານ ຖະແຫຼງການວຽງຈັນ ຮວມທັງ ຕົວຊີ ັ້ ວັດທີູ່ ກູ່ ຽວຂັ້ ອງ. ພວກເຮົ າຮັບຮ ັ້ ດີ  ເຖິງ 

ຄວາມໝຸັ້ ງໝັັ້ ນຮູ່ ວມກັນ ຂອງລັດຖະບານ  ແລະ ຄ ູ່ ຮູ່ ວມພັດທະນາ ເພ ູ່ ອປັບປຸງ ແວດລັ້ ອມທີູ່  

ເອ ັ້ ອອໍ ານວຍ ສໍ າລັບອົງການຈັດຕັັ້ ງທາງສັງຄົມ ເພ ູ່ ອປະກອບສູ່ ວນເຂົ ັ້ າໃນ ແລະ ຕິດຕາມ ແລະ 
ທົບທວນຄ ນຮູ່ ວມກັນ ເຖິງຄວາມຄ ບໜັ້ າຂອງພວກເຮົ າ. ສິູ່ ງດັູ່ ງກູ່ າວ ແມູ່ ນ ມີ ຄວາມກູ່ ຽວຂັ້ ອງ 

ໃນກອບການລາຍງານກູ່ ຽວກັບ ແຜນປະຕິບັດງານ ຖະແຫຼງການວຽງຈັນ ແລະ ໃນລະດັບສາກົນ 

ແມູ່ ນຈໍ າເປັນສໍ າລັບ ກອບການຮູ່ ວມມ ສາກົນນະຄອນຫຼວງບ ຊານ 

ວູ່ າດັ້ ວຍການຮູ່ ວມມ ດັ້ ານການພັດທະນາທີູ່ ມີ ປະສິ ດທິ ຜົນ. 

9. ພວກເຮົ າຮັບຮ ັ້ ເຖິງຄວາມຕັັ້ ງໃຈຂອງລັດຖະບານ ທີູ່ ຈະທົບທວນ ດໍ າລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ  75 

ວູ່ າ ດັ້ ວຍການ ຄຸັ້ ມຄອງ ເງິ ນຊູ່ ວຍເຫຼ ອທາງການ ODA ແລະ 



ຍີ ນດີ ທີູ່ ຈະເຂົ ັ້ າຮູ່ ວມໃນຂະບວນການປ ກສາຫາລ  ເພ ູ່ ອການທົບທວນ ໃນຄັັ້ ງນີ ັ້ . ນອກນີ ັ້ , 

ພວກເຮົ າປາຖະໜາທີູ່ ຈະຍົກປະເດັນ ຄວາມເປັນຫູ່ ວງເປັນໄຍ ຂອງວົງຄະນະຍາດສາກົນ ກູ່ ຽວກັບ 

ການປູ່ ຽນແປງດັ້ ານນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ກູ່ ຽວກັບການຮູ່ ວມມ ກັບ ອົງການຈັດຕັັ້ ງສາກົນ 

ທີູ່ ບໍູ່ ຂ ັ້ ນກັບລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາສະມາຄົມທີູ່ ບໍູ່ ຫວັງຜົນກໍູ່ າໄລ. ພວກເຮົ າເຊ ູ່ ອວູ່ າ 

ການຮູ່ ວມມ ປະເພດນີ ັ້  ແມູ່ ນເພ ູ່ ອຜົນປະໂຫຍດຂອງ ໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ຊຸມຊົນທັ້ ອງຖີູ່ ນ ແລະ 
ຊຸກຢ ັ້ ໃຫັ້ ລັດຖະບານ ອໍ ານວຍຄວາມສະດວກແກູ່ ຂະບວນການດັູ່ ງກູ່ າວ ບົນພ ັ້ ນຖານຈິ ດໃຈ 

ແຜນປະຕິບັດງານ ຖະແຫຼງການວຽງຈັນ ແລະ ເປົ ັ້ າໝາຍ SDG17.  ພວກເຮົ າຮັບຮ ັ້  ດີ  

ດັ້ ວຍຄວາມເພິູ່ ງພໍໃຈ ວູ່ າ ແຜນປະຕິບັດງານ ຖະແຫຼງການວຽງຈັນ II ໃຫັ້ ການຍອມຮັບ 

ອົງການຈັດຕັັ້ ງທາງສັງຄົມ ໃນນາມເປັນອົງການຈັດຕັັ້ ງທີູ່ ສໍ າຄັນ ໃນການ ປ ກສາຫາລ  

ດັ້ ານການພັດທະນາ ແລະ ການປ ກສາຫາລ ດັ້ ານນະໂຍບາຍ ໃນວົງກັ້ ວາງ. ນອກນີ ັ້ ພວກເຮົ າຍັງ 

ຊຸກຢ ັ້ ໃຫັ້ ມີ ການປະກອບສູ່ ວນຍູ່ າງຫັ້ າວຫັນ ກູ່ ວາເດີ ມ ຂອງອົງການຈັດຕັັ້ ງ ທາງສັງຄົມຂອງລາວ 

ໃນເວທີ ພາກພ ັ້ ນ ເພ ູ່ ອເປັນການເປີ ດໂອກາດໃຫັ້ ມີ ການປ ກສາຫາ ຕາມກອບທີູ່  ອາຊັ້ ຽນ 

ສາມາດສະໜອງໃຫັ້ .  

10. ພວກເຮົ າຂໍ ສະແດງຄວາມຊົມເຊີ ຍ ການເປັນປະທານອາຊັ້ ຽນ ຂອງສປປລາວ ໃນປີ  2016 

ເຊິູ່ ງໄດັ້ ປະກອບສູ່ ວນເຂົ ັ້ າ ໃນການສົູ່ ງເສີ ມ ການເຈລະຈາ ແລະການຮູ່ ວມມ  ໃນລະດັບພາກພ ັ້ ນ ແລະ 
ເໜ ອກູ່ ວານັັ້ ນ. ສປປລາວ ໄດັ້ ເປັນເຈົ ັ້ າພາບ ຈັດກອງປະຊຸມລະດັບສ ງຕູ່ າງໆທີູ່ ສໍ າຄັນ 

ຢູ່ າງປະສົມຜົນສໍ າເລັດ ແລະ ເປັນປະທານ ໃນຊູ່ ວງ ການຫັນວິ ໄສທັດໃໝູ່  ປະຊາຄົມອາຊຽນ 2015 

ເຂົ ັ້ າສ ູ່ ການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດຕົວຈິ ງ ແລະ ເພ ູ່ ອເປັນການປະກອບສູ່ ວນເພີູ່ ມເຕີມ ແກູ່ ການເຊ ູ່ ອມ 

ໂຍງພາກພ ັ້ ນ.  

11. ໃນກອບດັູ່ ງກູ່ າວ ບັນດາຄ ູ່ ຮູ່ ວມເອີ ຣົບ ແລະ ສປປລາວ ແມູ່ ນມີ ຈິ ດໃຈຄັ້ າຍຄ ກັນ ໃນການ 

ຮັບຮ ັ້ ເຖິງຄວາມຈໍ າເປັນ ດັ້ ານຍຸດທະສາດ ຂອງການເຊ ູ່ ອມໂຍງພາກພ ັ້ ນ, ໂດຍສະເພາະແມູ່ ນ 

ມັນໄດັ້ ເປັນໂຕຜັກດັນອັນສໍ າຄັນ ໃນການ ສັ້ າງຄວາມຮັູ່ ງມີ  

ໃຫັ້ ແກູ່ ປະເທດທີູ່ ບໍູ່ ມີ ຊາຍແດນຕິດຈອດທະເລເຊັູ່ ນ ສປປລາວ. ການສະໜັບສະໜຸນໃຫັ້ ແກູ່  

ການເຊ ູ່ ອມໂຍງ ແລະການເຊ ອມ ສານພາກພ  
ັ້ ນ - ໂດຍນໍ າໃຊັ້ ປະສົບການອັນສໍ າຄັນຂອງເອີ ຣົບ 

ໃນການອໍ ານວຍຄວາມ ສະດວກໃຫັ້ ແກູ່  ການເຄ ູ່ ອນຍັ້ າຍ ຂອງຄົນ, ສີ ນຄັ້ າ, ການບໍ ລິ ການ ແລະ 
ເງິ ນທ ນໄດັ້ ຢູ່ າງເສລີ  ຍັງສ ບຕໍູ່  ເປັນ ຂົງເຂດທີູ່ ສໍ າຄັນ ໃນການຮູ່ ວມມ ຂອງພວກເຮົ າ ກັບ ສປປລາວ. 

12. ເພ ູ່ ອເປັນການປະຕິບັດຕາມຄວາມໝຸັ້ ງໝັັ້ ນ ທີູ່ ລະບຸໃນ ຖະແຫຼງການວຽງຈັນ, ບັນດາຄ ູ່ ຮູ່ ວມເອີ ຣົບ 

ໄດັ້ ດໍ າເນີ ນງານ ແລັ້ ວ ເພ ູ່ ອປັບປຸງ ຄວາມມີ ປະສິ ດທິ ພາບ 

ຂອງການຮູ່ ວມມ ດັ້ ານການພັດທະນາຂອງເອີ ຣົບ ໃນລາວ ໂດຍການສັ້ າງຍຸດທະສາດ ຮູ່ ວມ ຂອງເອີ ຣົບ 

ສໍ າລັບການຮູ່ ວມມ ກັບ ສປປລາວ ສົກປີ  2016-2020 ເຊິູ່ ງໄດັ້ ສົມທົບການຮູ່ ວມມ ດັ້ ານ 

ການພັດທະນາຂອງເອີ ຣົບ ເພ ູ່ ອສະໜັບສະໜຸນ ແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫູ່ ງຊາດຄັັ້ ງທີ 8 

ຂອງລັດຖະບານ. 

13. ຍຸດທະສາດຮູ່ ວມກັນໃນລາວນີ ັ້  ແມູ່ ນໜ ູ່ ງໃນ ບັນດາກກກກກກກກກກກກກກກກກກກກກ ໃນໂລກ 

ໃນກອບການສັ້ າງແຜນງານ ຮູ່ ວມຂອງເອີ ຣົບ ແລະ ຈະເພີູ່ ມທະວີ ການສົູ່ ງເສີ ມຄວາມເປັນເຈົ ັ້ າ ຂອງ 

ແລະ ຄວາມກົມກຽວ ຂອງການຮູ່ ວມ ມ ດັ້ ານການພັດທະນາ ຂອງພວກເຮົ າ, 

ສະນັັ້ ນຈ ູ່ ງເປັນການປະກອບສູ່ ວນໃຫັ້ ແກູ່ ການວາງແຜນງານ ສໍ າລັບວົງເງິ ນຊູ່ ວຍເຫຼ ອ ຈໍ ານວນ 4,500 

ຕ ັ້ ກີບ (500 ລັ້ ານເອີ ໂຣ) ໃຫມີ ປະສິ ດທິ ຜົນຍິູ່ ງຂ ັ້ ນ ເຊິູ່ ງເປັນວົງເງິ ນທີູ່  ບັນດາຄ ູ່ ຮູ່ ວມເອີ ຣົບ 

ຈະສະໜອງໃຫັ້  ສປປລາວ ໃນສົກຍຸດທະສາດນີ ັ້ .  



14. ພວກເຮົ າສະແດງຄວາມຊົມເຊີ ຍ ຄະນະລັດຖະບານຊຸດໃໝູ່  

ສໍ າລັບຮ ບແບບການດໍ າເນີ ນງານທີູ່ ເນັັ້ ນໃສູ່ ການປະຕິຮ ບ ເຊິູ່ ງມີ ເປົ ັ້ າໝາຍ ຍົກ 

ປະເທດໃຫັ້ ເພົັ້
ູູ່່ ນຈາກສະຖານະດັ້ ອຍພັດທະນາ ແລະ ແກັ້ ໄຂ ຂໍ ັ້ ຄົງຄັ້ າງທີູ່ ສໍ າ ທີູ່ ເປັນການກົດໜູ່ ວງ 

ການພັດທະນາ. ສໍ າຄັນທີູ່ ສຸດ ພວກເຮົ າຂໍ ຍົກຍັ້ ອງ ຕໍູ່ ກັບການໃຫັ້ ຄວາມສໍ າຄັນ 

ຕໍູ່ ຕັ້ ານການສໍ ັ້ ລາດບັງຫຼວງ ໃນຂອບເຂດ ທົູ່ ວປະເທດ ແລະ ຂໍ ຊຸກຢ ັ້  

ໃຫັ້ ລັດທະບານຍົກສ ງຄວາມພະຍາຍາມ ໃນໜັ້ າວຽກດັູ່ ງກູ່ າວນີ ັ້ .  

15. ການສໍ ັ້ ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ການເຄ ູ່ ອນໄຫວທາງການເງິ ນທີູ່ ຜິດກົດໝາຍ ແມູ່ ນສິູ່ ງທັ້ າທາຍທີູ່ ສໍ າຄັນ. 

ສປປລາວ ໄດັ້ ໃຫັ້  ສັດຕະຍາບັນ ສົນທິ ສັນຍາສະຫະປະຊາຊາດ ຕັ້ ານການສໍໍ ັ້ ລາດບັງຫຼວງ (UNCAC) ໃນປີ  

2009 ແລະ ໄດັ້ ເຂົ ັ້ າຮູ່ ວມ ຂະບວນການທົບທວນຄ ນ 

ໃນກອບສົນທິ ສັນຍາດັູ່ ງກູ່ າວຄັັ້ ງທໍາອິ ດຢູ່ າງປະສົບຜົນສໍ າເລັດ. ແຕູ່ ເຖິງຢູ່ າງໃດກໍູ່ ຕາມ, ລໍ າດັບທີູ່ ຕໍູ່ າ 

ຂອງລາວ ໃນດັດສະນີ ສາກົນວູ່ າດັ້ ວຍຄວາມໂປງໄສ ແລະການສໍ ັ້ ລາດບັງຫຼວງ ປີ  2015 ຍິູ່ ງເຮັດໃຫັ້ ເຫັນ 

ໄດັ້ ເຖິງຄວາມສໍ າຄັນທີູ່ ຈະ ຕັ້ ອງໄດັ້ ເພີູ່ ມທະວີ  ຄວາມພະຍາຍາມເປັນສອງເທົູ່ າ 

ໃນການຕໍູ່ ສ ັ້ ກັບການສໍ ັ້ ລາດບັງຫຼວງ. ພວກເຮົ າເຊ ູ່ ອວູ່ າ ການສໍ ັ້ ລາດບັງຫຼວງ ທໍາລາຍ 

ຄວາມພະຍາຍາມຮູ່ ວມຂອງພວກເຮົ າ ທີູ່ ຈະເພີູ່ ມທະວີ ການພັດທະນາ ທີູ່ ຍ ນຍົງ. ສະນັັ້ ນ 

ບັນດາຄ ູ່ ຮູ່ ວມພັດທະນາ ເອີ ຣົບ ປາຖະນາທີູ່ ຈະຮັບຮ ັ້  ກູ່ ຽວກັບຄວາມຄ ບໜັ້ າ ໃນການພັດທະນາ 

ຄວາມສາມາດ ແລະ ໜັ້ າວຽກຂອງອົງການ ກວດສອບລັດຖະບານ ແລະ ຕໍູ່ ຕັ້ ານການສໍ ັ້ ລາດບັງຫຼວງ.  

16. ພວກເຮົ າຍີ ນດີ  ຕໍູ່ ກັບມາດຕະການຕູ່ າງໆ ທີູ່ ລັດຖະບານນໍ າໃຊັ້  ໃນການຫຸຼດຜູ່ ອນ ການລັກລອບຕັດໄມັ້  

ແລະ ການຄັ້ າໄມແບບຜິດກົດໝາຍ ໂດຍສະເພາະແມູ່ ນການອອກ ຄໍ າສັູ່ ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 

ເລກທີ 15. ພວກເຮົ າ ຊົມເຊີ ຍ ຄວາມຄ ບໜັ້ າ ໃນການກະກຽມການເຈລະຈາ 

ຂໍ ັ້ ຕົກລົງວູ່ າດັ້ ວຍການເປັນຄ ູ່ ຮູ່ ວມແບບສະໝັກໃຈ VPA ກັບ ສະຫະພາບເອີ ຣົບ ແລະ 
ຂະບວນການປ ກສາຫາລ  ໃນການພັດທະນາ ຄໍ ານິ ຍາມ ຄວາມຖ ກຕັ້ ອງຕາມກົດໝາຍຂອງໄມັ້  

ໄປຄຽງຄ ູ່ ກັບ ແຜນປະຕິບັດງານ ການບັງຄັບໃຊັ້ ກົດໝາຍ, ການຄຸັ້ ມຄອງ ແລະ ການຄັ້ າໄມັ້  FLEGT.  

17. ພວກເຮົ າຮັບຮ ັ້ ແລະຍີ ນດີ  ກູ່ ຽວກັບການມີ ສູ່ ວນຮູ່ ວມຂອງລັດຖະບານໃນການຕໍູ່ ຕັ້ ານ 

ການຄັ້ າຂາຍສັດປູ່ າທີູ່ ຜິດກົດໝາຍ.  ພາຍຫັຼງ ກອງປະຊຸມສາກົນ ລັດພາຄີ ສົນທິ ສັນຍາ ໄຊເຕັສ ຈັດຂ ັ້ ນ 

ທີູ່ ນະຄອນ ໂຈຫັນເນັສເບີ ກປີ ນີ ັ້ , ພວກເຮົ າຂໍ ສະແດງ ຄວາມຊົມເຊີ ຍ 

ການຮັບເອົ າຂໍ ັ້ ສະເໜີແນະທຸກຢູ່ າງ ຂອງກອງເລຂາ ໄຊເຕັສ ພາຍຫັຼງທີູ່ ຄະນະຜ ັ້ ແທນໄດັ້ ມາຢັ້ ຽມຢາມ 

ລາວ. ພວກເຮົ າຊຸກຢ ັ້  ແລະ ສະໜັບສະໜຸນຢູ່ າງແຂງແຮງ ເຈົ ັ້ າໜັ້ າທີູ່ ລາວ 

ໃນການຜັນຂະຫຍາຍ/ຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດ ຄໍ າໝັັ້ ນດັູ່ ງກູ່ າວໃຫັ້ ເຂົ ັ້ າສ ູ່ ການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດຕົວຈິ ງ. 

18. ອີ ຢ , ປະເທດສະມາຊິ ກຂອງຕົນ ແລະ ປະເທດສະວິ ດເຊີ ແລນ ໃຫັ້ ຄວາມສໍ າຄັນສ ງ ຕໍູ່ ກັບການສົູ່ ງເສີ ມ 

ແລະ ປົກປັ້ ອງສິ ດທິ ມະນຸດ ແລະ ລັດແຫູ່ ງກົດໝາຍສໍ າລັບທຸກຄົນ. ສິ ດດັູ່ ງກູ່ າວ ບໍູ່ ແມູ່ ນສິ ດທິ ພິເສດ 

ສໍ າລັບຄົນບາງກຸູ່ ມເທົູ່ ານັັ້ ນ; ແຕູ່ ມັນຫາກແມູ່ ນຫັຼກການພ ັ້ ນຖານສາກົນ ແລະ ບັນດາປະຊາຊາດຕູ່ າງໆ 

ມີ ໜັ້ າທີູ່ ຮັບຜິດຊອບ ໃນການສົູ່ ງເສີ ມສິ ດເລົູ່ ານີ ັ້ . ສິ ດທິ ມະນຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ 

ການພັດທະນາ ແມູ່ ນສົູ່ ງເສີ ມ ແລະ ເຕີມເຕັມ ເຊິູ່ ງກັນແລະກັນ. ຮ ບແບບການພັດທະນາ ທີູ່ ຍ ດຖ  

ສິ ດທິ ມະນຸດເປັນພ ັ້ ນຖານ ແມູ່ ນອິ ງໃສູ່  ການສັ້ າງຄວາມເຂັັ້ ມແຂງ ໃຫັ້ ປະຊາຊົນ, 

ຄວາມຕັ້ ອງການສໍ າລັບ ການສະໜອງສິ ດທິ  ແລະ ການບໍ ລິ ການ ທີູ່ ເຂົ ັ້ າເຈົ ັ້ າມີ ສິ ດໄດັ້ ຮັບ, 

ໃນຄະນະດຽວກັນ ກໍູ່ ພັດທະນາຄວາມສາມາດ ຂອງບັນດາລັດຕູ່ າງໆ 

ໃນການປະຕິບັດພັນທະເພ ູ່ ອປົກປັກ, ຮັກສາ ແລະ ສົູ່ ງເສີ ມ ສິ ດທິ ຂອງປະຊາຊົນເຂົ າເຈົ ັ້ າ.  



19. ໃນສປປລາວ, ພວກເຮົ າຮັບຮ ັ້ ດີ ວູ່ າ ລັດຖະບານ ພະຍາມ ສັ້ າງລັດແຫູ່ ງກົດໝາຍ ພາຍໃນປີ  2020. 

ພວກເຮົ າຮັບຮ ັ້  ເຖິງການຮັບເອົ າ ກກກກກກກກກກກກ 116 ຂໍ ັ້  ຂອງ ສປປລາວ 

ຈາກການທົບທວນປະຈໍ າໄລຍະ UPR 2015. ພວກເຮົ າຂໍ ໃຫັ້  ລັດຖະບານ ຂອງ ສປປລາວ ເຜີຍແຜູ່  

ແຜນ ທີູ່ ຈະຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດ ທຸກໆຂໍ ັ້ ກກກກກກກກກ ທີູ່ ໄດັ້ ຮັບມາແລັ້ ວນັັ້ ນ; 

ພວກເຮົ າມີ ຄວາມຍີ ນດີ ທີູ່ ຈະໃຫັ້ ການຊູ່ ວຍເຫຼ ອໃນກອບດັູ່ ງກູ່ າວ. ພວກເຮົ າຮັບຮ ັ້  ວູ່ າ ສປປລາວ ໄດັ້ ຊັນ 

7 ໃນ 9 ສົນທິ ສັນຍາ ຫັຼກ ກູ່ ຽວກັບສິ ດທິ ມະນຸດ. ນີ ັ້ ແມູ່ ນຂັັ້ ນຕອນທີູ່ ສໍ າຄັນ ແລະ ມັນກໍູ່ ສາມາດຊູ່ ວຍ 

ສະໜັບສະໜຸນ ການສັ້ າງສະຖຽນລະພາບ ແລະ ການພັດທະນາໃນ ສປປລາວ. 

20. ໃນຄະນະທີູ່ ພວກເຮົ າຮັບຮ ັ້ ດີ  ກູ່ ຽວກັບຄວາມຄ ບໜັ້ າຫຼາຍດັ້ ານ, ພວກເຮົ າຍັງມີ ຄວາມເປັນຫູ່ ວງ 

ກູ່ ຽວກັບການຈັດຕັັ້ ງ ປະຕິບັດ ຄໍ າໝັັ້ ນສັນຍາ ດັ້ ານສິ ດທິ ມະນຸດສາກົນຂອງ ສປປລາວ. ພວກເຮົ າ ຂໍ ໃຫັ້  

ສປປລາວ ປັບປຸງ ສ ູ່ ສຽງ ຂອງຕົນໃນເວທີ ສາກົນ ດັ້ ວຍການແກັ້ ໄຂບັນຫາເລົູ່ ານີ ັ້ ດັ້ ວຍຄວາມຈິ ງໃຈ.  

21. ພິເສດກູ່ ວານັັ້ ນ, ພວກເຮົ າຍັງສ ບຕໍູ່  ມີ ຄວາມເປັນຫູ່ ວງ ກູ່ ຽວກັບແວດລັ້ ອມ ທີູ່  

ອົງການຈັດຕັງທາງສັງຄົມສາກົນ/ສະມາຄົມທີູ່  ບໍູ່ ຫວັງຜົນກໍູ່ າໄລ ພວມດໍ າເນີ ນງານຢ ູ່ ໃນປະຈຸບັນ 

ເນ ູ່ ອງຈາກວູ່ າ ມີ ການກີັ້ ດກັັ້ ນ ເສລີ ພາບພາບຂອງກຸູ່ ມຄົນ ໃນການເຮັດ ກິດຈະກໍາຮູ່ ວມກັນ ແລະ 
ສິູ່ ງດັູ່ ງກູ່ າວອາດສົູ່ ງຜົນກະທົບທີູ່ ຮັ້ າຍແຮງ ຕໍູ່ ກັບການພັດທະນາສັງຄົມແລະເສດຖະກິດ 

ໃນບັນດາຊຸມຊົນ ທີູ່ ດັ້ ອຍໂອກາດ. ນອກນີ ັ້  ພວກເຮົ າຍັງຂໍ ສະແດງຄວາມເປັນຫູ່ ວງ 

ກູ່ ຽວກັບດໍ າລັດສ ູ່ ມວນຊົນ ເຜີຍແຜູ່  ໃນປີ ຜູ່ ານມາ ທີູ່ ອາດຈະລະເມີ ດ ສິ ດກູ່ ຽວກັບເສລີ ພາບ 

ໃນການເຂົ ັ້ າເຖິງຂໍ ັ້ ມ ນຂູ່ າວສານ ແລະ ການສະແດງອອກ ແລະ ກໍູ່ ໄດັ້ ຖ ກນໍ າໃຊັ້  ເພ ູ່ ອ ຈໍ າກັດວຽກງານ 

ສ ສານມວນຊົນ ຂອງ ສະຖານທ ດ.  

22. ພວກເຮົ າຮັບຮ ັ້ ດີ ວູ່ າ ເຈົ ັ້ າໜັ້ າທີູ່ ລະດັບສ ງ ຂອງລັດຖະບານ ໄດັ້ ກູ່ າວໃນປີ ຜູ່ ານມາວູ່ າ 

ກອງປະຊຸມຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດ ກອງປະຊຸມ ໂຕະມົນ ບໍູ່ ແມູ່ ນ ເວທີ ທີູ່ ເໝາະສົມ ໃນການຍົກປະເດັນ 

ບັນດາກໍລະນີ  ບຸກຄົນ ທີູ່ ສາກົນມີ ຄວາມເປັນຫູ່ ວງ ແລະ ພວກເຮົ າຄາດຫວັງວູ່ າ 

ຈະມີ ການປ ກສາຫາລ ຢູ່ າງສັ້ າງສັນ ໃນກອງປະຊຸມ ປ ກສາຫາລ  ວຽກງານ ສິ ດທິ ມະນຸດ ລະຫວູ່ າງ 

ສປປລາວ-ສະຫະພາບເອີ ຣົບ ໃນເດ ອນທັນວາ 2016 ເຊິູ່ ງ ຈະເປັນເວທີ  ຕອບຂໍ ັ້ ຂັ້ ອງໃຈ ຕາມ 

ຄໍ າສັນຍາທີູ່ ເຄີ ຍໃຫັ້ ໄວັ້  ກູ່ ອນໜັ້ ານີ ັ້  ແລະ ສະໜອງຂໍ ັ້ ມ ນທີູ່ ເປັນຮ ບປະທໍາ. 

23. ພວກເຮົ າຄາດຫວັງວູ່ າ ຈະໄດັ້ ສ ບຕໍູ່ ການປ ກສາຫາລ ທີູ່ ສັ້ າງສັນ ກູ່ ຽວກັບຫຼາຍໆຫົວຂໍ ັ້ ທີູ່ ສໍ າຄັນ 

ຕາມວາລະກອງປະຊຸມ ໂຕະມົນ ໃນມ ັ້ ນີ ັ້  

ເພ ູ່ ອເອ ັ້ ອອໍ ານວຍໃຫັ້ ແກູ່ ຄວາມພະຍາຍາມຮູ່ ວມຂອງພວກເຮົ າ ທີູ່  ຈະເຮັດໃຫັ້  ການພັດທະນາ 

ສປປລາວກັ້ າວໄປສ ູ່ ຄວາມຄ ບໜັ້ າສ ງຍິູ່ ງຂ ັ້ ນ. ພວກເຮົ າຂໍ ອວຍພອນໃຫັ້  ກອງປະຊຸມ RTIM ປີ 2016 

ເຕັມໄປດັ້ ວຍ ການປ ກສາຫາລ  ທີູ່ ເກີດໝາກອອກຜົນ ແລະ ໄດັ້ ຮັບຜົນສໍ າເລັດອັນຈົບງາມ. 


