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ຄຳຖະແງວິໄສທັດຂອງລາວ ແລະ ຂສະເໜີແນະເພອຈັດຕງປະຕິບັດ

ໃນການນຳສະເໜີຕກອງປະຊມເວທີພາກປະຊາຊົນ ຄງທີ 9 (AEPF9)

16-19 ຕຸລາ 2012

ທນະຄອນວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ ລາວ

ບົດນຳສະເໜີ:

ຄຳຖະແງວິໄສທັດຂອງລາວ ແລະ ຂສະເໜີແນະນ 

ແມນການນຳສະເໜີສຽງຂອງປະຊາຊົນລາວເພອດຜອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ 

ປັບປຸງການພັດທະນາໃຫຍືນຍົງ ແລະ ເພອເປັນການປະກອບສວນ 

ໃຫກັບກອງປະຊມເວທີພາກປະຊາຊົນຄງທີ 9 ທຈະຖືກຈັດຂນທນະຄອນວງວຽງຈັນ ເດືອນຕຸລາ 2012. 

ຄຳຖະແງວິໄສທັດຂອງລາວ ແລະ ຂສະເໜີແນະສະທອນໃຫເຫັນເຖິງ:

1. ປະ\ັດການພັດທະນາ ແລະ ສະພາບການຂອງ ສ.ປ.ປ ລາວ ແລະ 
ບົດຮຽນທຖອດຖອນໄດໃນໄລຍະ 4 ສັດຕະວັດທຜານມາ; 

2. ສັງລວມການປະກອບສວນຕາງໆຈາກບັນດາອົງການຈັດຕງທາງສັງຄົມໃຫກັບລັດຖະບານແຫງ 

ສ.ປ.ປ ລາວ ເພອປັບປຸງການຊວຍເືອ ແລະ ການພັດທະນາຢາງມີປະສິດທິພາບ ໃນເດືອນ ພະຈິກ 

2011. 

3.ຄວາມປາດຖະໜາຂອງປະຊາຊົນລາວຈາກທຸກໆພາກສວນຂອງສັງຄົມ 

ໂດຍຜານການປຶກສາຫາລືກຽວກັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງເພອດຜອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ 

ຄວາມເປັນທຳໃນສັງຄົມ ຈາກ 16 ແຂວງ. 

4. ຂສະເໜີແນະຂອງອົງການຈັດຕງທາງສັງຄົມລາວ ຕລັດຖະບານແຫງ ສ.ປ.ປ ລາວ, ອົງການ 

ຈັດຕງມະຫາຊົນ, ແລະ ຄູຮວມພັດທະນາ ໃນໄລຍະສນ, ກາງ ແລະ 

ໄລຍະຍາວໃນການຈັດຕງປະຕິບັດເພອດຜອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ 



ສງເສີມຄວາມຍຸຕິທຳໃນສັງຄົມ ແລະ ການພັດທະ ນາທຍືນຍົງ ໂດຍສະເພາະໃນຂນເມືອງ ແລະ 

ຊມຊົນໃນຊົນນະບົດ. 

ປະ:ັດການພັດທະນາ ແລະ ສະພາບການຂອງລາວ

ວິໄສທັດດານການພັດທະນາຂອງຜູກຕງປະເທດລາວ

ດງທໄດກາວໄວໂດຍຜູນຳກຕງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ສ.ປ.ປ ລາວ ແມນຊາດທມີການປົກຄອງ 

ໂດຍປະຊາຊົນ ແລະ ເພອປະຊາຊົນ. ລັດຖະບານແມນອີງໃສລະບຽບຂອງກົດໝາຍ, ໂດຍມີສັງກາດເປາ   

ໝາຍລວມແມນເພອ ສັນຕິພາບ, ເອກະລາດ, ເອກະພາບ, ແລະ ວັດທະນາຖາວອນ ຂອງປວງຊົນ 

ລາວທັງຊາດ. ນແມນພນຖານທພັກປະຊາຊົນປະຕິບັດລາວໄດນຳພາປວງຊົນລາວຕສູກູຊາດໃນໄລຍະ 30 

ປີຂອງສົງຄາມ ເພອອິດສະະພາບ ແລະ ຜານຜາຄວາມnຸງຍາກການເສຍສະະທໃoວງ ແລະ 

ຄວາມຍາກລຳບາກ ເພອປົດປອຍປະເທດຊາດໃຫໄດຮັບເອກະລາດໃນປີ 1975. 

ສງຕາງໆເານລວນແຕແມນສງທປະຊາຊົນລາວປາດຖະໜາ ແລະ ຄາດ\ັງເພອໃຫເກີດຜົນ 
ເປັນຈິງຕພວກເຂົາ ແລະ ລູກາຍຂອງເຂົາເຈາ. ນັບແຕປີ 1975 ເປັນຕນມາ, ຜູນຳຂອງລາວ 

ໄດມີຄວາມພະຍາ ຍາມຢາງວງາຍເພອພັດທະນາປະເທດລາວ ໃຫມີຄວາມສະxົບສຸກ, ເອກະລາດ 

ແລະ ວັດທະນາຖາ ວອນ ເຊງເປັນວິໄສທັດຂອງຜູກຕງກອບກູປະເທດຊາດລາວ. ແຕເຖິງຢາງໃດກຕາມ, 

ການກາວໄປສູເສນ ທາງແຫງການພັດທະນາຂອງປະເທດລາວ ຈາກຍຸກັງການເປັນອານານິຄົມ ແລະ 

ັງສົງຄາມ ປະເທດແມນໄດພິສູດຕົນເອງຢາງທາທາຍທສຸດ, ໂດຍສະເພາະໃນສະພາບເງອນໄຂຂອງລາວ 

ທມີປະຊາກອນຈຳ ນວນໜອຍມີຄວາມາກາຍຂອງຊົນເຜາ ແລະ ມີກຸມຍຶດຖືຮີດຄອງດງເດີມ 

ເຊງສວນໃoມັກອາໃສໃນເຂດຊົນນະບົດນອຍ ອີງໃສກະສິກຳເພອຫາຢູຫາກິນ ແລະ ມີສັງຄົມ 
ທເປັນຊມຊົນເພງພາຕົນເອງ. ສງເານເຮັດໃຫເກີດເປັນຄວາມnຸງຍາກໃຫກັບລັດຖະບານເຊງ 

ມີຂຈຳກັດທາງດານການຈັດການ ແລະ ຄວາມສາມາດດານການເງິນ ໃນການປັບປຸງ 

ລະບົບການສງກະຈາຍການໃຫບໍລິການສັງຄົມໂດຍພນຖານໃຫໄດແບບໄວວາ, 

ການພັດທະນາການບໍລິການມວນຊົນ, ການເງິນ ແລະ ໂຄງສາງລະບຽບັກການ ແລະ ຂອບນິຕິກຳ, 

ການສາງລະບົບຄົມມະນາຄົມ ແລະ ເຄືອຂາຍການສສານ, ແລະ ການສງເສີມການພັດທະນາທຍືນຍົງ - 

ເຊງທັງໝົດນລວນແຕເປັນການສາງຂຈຳກັດພນຖານທກີດກນການພັດທະນາສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດ 
ແບບທັນສະໄໝ. 



ປະສົບການຂອງລາວຕກັບຮູບແບບການພັດທະນາ

ຕຄວາມມຸງມາດປາດຖະນາທຈະພັດທະນາປະເທດລາວຢາງໄວວາ ແລະ ການຖືກຈັດຢູໃນມຸມມອງຂອງ 

“ປະເທດດອຍພັດທະນາ”, ຜູນຳຂອງລາວ ແລະ ນັກວາງນະໂຍບາຍ, າຍກວາ 40 ປີຜານມາ, 

ແມນມີປະສົບການຕກັບ ການພັດທະນາທມີຮູບແບບແຕກຕາງກັນອອກໄປ - 

ຈາກການເດີນຕາມຮູບແບບຂອງໂຊ\ຽດ ຄືບັນຊາຈາກສູນກາງດານເສດຖະກິດ ໃນັງຊມປີ 1975, 

ການປັບປຽນເປັນ ເລມເປີດກວາງາຍຂນ ເຮັດໃຫເປັນການຕະາດເສລີ ພາຍໃຕການບັນຊາ 

ຈາກສູນກາງດານລະບົບການເມືອງຕງແຕຕນຊມປີ 1990.

ໃນດານຂອງໝາກຜົນທໄດຮັບ, ຂອງທັງສອງຮູບແບບຂອງການພັດທະນາແມນມີບາງອັນປະສົບຜົນສຳ 
ເລັດ, ແຕກມີບາງອັນທລມເວບໄດຕາມຄາດໝາຍ ແລະ ຄວາມປາດຖະໜາຂອງປະຊາຊົນລາວສວນໃo, 

ໂດຍສະເພາະ ແມນດານການກະຈາຍການສງເສີມການເປັນຢູທດີ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຂອງການດຳລົງຊີວິດ 

ເພອສະໜອງໃຫກັບປະຊາຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດຜູເຊງເປັນປະຊາກອນສວນໃoຂອງລາວ. 

ຮູບແບບຂອງໂຊ\ຽດທຍຶດເອົາສູນກາງເປັນຈຸດບັນຊາການດານເສດຖະກິດແມນລມເວໃນການນຳພາພ

ນຖານເສດຖະກິດແບບພໍຢູພໍກິນຂອງຄົນລາວໃຫກາວໜາ ແລະ ຂາດການຜະລິດທເປັນອຸດສາຫະກຳ 

ເພາະບມີຄວາມຮຽກຮອງຂອງເງອນໄຂ ແລະ ແງທຶນຕາງໆ ເພອສາງຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ຄວາມສຳ 

ເລັດຂອງເສດຖະກິດສັງຄົມນິຍົມທມີສູນກາງເປັນຈຸດບັນຊາການ.

ຮູບແບບໃນການເປີດ-ປະຕູເສດຖະກິດຕະາດ-ເສລີ ເພອສງເສີມການເພມຈຳນວນຂອງການລົງທຶນ 

ຂອງຕາງປະເທດໃນການຂຸດຄນນຳໃຊຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ການເປີດໂອກາດ 

ໃຫຕາງປະເທດມານຳໃຊທດິນ ແລະ ຮວມລົງທຶນໃນການຜະລິດກະສິກຳ, ບແຮ, ກສາງເຂອນ, ແລະ 

ການຄາຂະໜາດໃoໃນເຂດຕົວເມືອງ ແລະ ການພັດທະນາແບບສາບສວຍ ກເຫັນວາ 

ປະສົບຄວາມລມເວໄປາຍແລວ.   ໃນຂະນະທການລົງທຶນຂອງຕາງປະເທດ ແລະ 

ການຂະnາຍໂຕຂອງພາກເອກະຊົນແມນໄດເຮັດໃຫລາຍຮັບມວນລວມຕປີເພມຂນ 6-7%; 
ລາຍໄດຕຫົວຄົນເພມຂນ; ແລະ ການເຕີບໂຕຂອງຊົນຊນສູງຂອງຜູຮງມີໃນຕົວເມືອງ, 

ການພັດທະນາຕາງໆນນ ແມນໄດນຳໄປສູການຂະnາຍຕົວຂອງ ຊອງ\າງລາຍຮັບ 

ຂອງຕົວເມືອງໃນຊົນນະບົດຍັບອອກໄກກັນຕມ; ການສູນເສຍທດິນ ແລະ ວິຖີຊີວິດສຳລັບຊົນນະ 

ບົດທທຸກຍາກໃນາຍແຫງ ໂດຍການເຂາເຖິງການນຳໃຊທດິນທເຮັດການຈັດສັນບດີ, 

ສູນເສຍຄວາມາກາຍທາງຊີວະນາໆພັນ, ສງແວດລອມຖືກທຳລາຍ, ແລະ 



ການແຜລາມອິດທິພົນຂອງທາງການ ແລະ ພາກເອກະຊົນໃນການກະທຳຜິດສວຍໃຊປະໂoດ ແລະ 

ການສລາດບັງວງກິນສິນບົນ.  

ລັດຖະບານແມນຕນຕົວຕບັນຫາເານ ແລະ ໄດພະຍາຍາມດຜອນຮູບແບບການທຳລາຍທຮາຍແຮງ 

ໂດຍການໃຫມີການພິສູດດິນ ແລະ ມີກົດໝາຍການລົງທຶນ ແລະ ລະບຽບການຕາງໆ ເພອຕານກັບ 
ການນຳໃຊດິນແບບຜິດກົດໝາຍ, ການທຳລາຍສງແວດລອມ ແລະ ສາງມົນລະຜິດ. ແຕເຖິງຢາງໃດກຕາມ, 

ການບໍລິຫານຄຸມຄອງ ແລະ ກົດໝາຍແມນຍັງອອນ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການລາຍງານແມນມີປະສິດ 

ທິພາບໜອຍາຍ ແລະ ບມີຄວາມໂປງໃສ.  ພອມດຽວກັນນ, ປະຊາຊົນສວນໃoແມນ 

ຂາດຄວາມຮູດານກົດໝາຍ ແລະ ຢານກົວຕອຳນາດຂອງຄວາມຮງມີ ແລະ ການເມືອງ ເຊງໝາຍຄວາມວາ 

ພວກເຂົາມີທາງເລືອກພຽງເລັກນອຍຕຄວາມຍຸຕິທຳ ເພອຕານກັບການກະທຳຜິດ ແລະ ການລະເມີດສິດທິ 

ທາງເສດ ຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ການເມືອງຂອງພວກເຂົາເຈາ.

ສະນນເວາແທກແມນວາ, ຂະບວນການພັດທະນາໃນປະຈຸບັນຂອງລາວ ເຮັດໃຫຄົນທຸກຍາກ 
ໃນຊົນນະບົດແມນ ບມີສິດມີສຽງອັນໃດເລີຍ ແລະ ທຸກຍາກກາຍຂນກວາເກາອີກ, ແລະ 

ມັນກເປັນສງຜັກດັນເຮັດໃຫປະເທດມີຄວາມສຽງາຍຂນ ຈາກຄວາມບໝນຄົງທາງດານສັງຄົມ ແລະ 

ສງແວດລອມທຖືກທຳລາຍຢາງໜັກໜວງ.

ຮູບແບບການພັດທະນາທສົມດູນຍງຂນ

ເພອເຮັດໃຫໄດຮັບໝາກຜົນອັນແທຈິງຈາກວິໄສທັດຂອງຜູນຳກສາງປະເທດຊາດທກາວໄວວາ 

ປະເທດແມນຕອງປົກຄອງໂດຍປະຊາຊົນ ແລະ ເພອປະຊາຊົນ ແລະ ບົນພນຖານຕາມ 

ແນວທາງັກຂອງກົດ  ໝາຍ ເພອນຳມາເຊງ “ສັນຕິພາບ, ເອກະລາດ, ເອກະພາບ, ແລະ 

ວັດທະນາຖາວອນເພອປວງຊົນລາວທັງຊາດ”, ຜູນຳຂອງລາວ ແລະ ນັກວາງນະໂຍບາຍ 

ຄວນຍັບອອກຈາກກະແສທຍຶດເອົາັກການພັດທະ ນາ ຮູບແບບທຶນນິຍົມຕາເວັນຕົກ 

ໃນການຂະnາຍໂຕຂອງເສດຖະກິດ ແລະ ທັດສະນະທວາ “ເຮັດໃຫຮງມີໄວ”. ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ 
ນະໂຍບາຍດານການພັດທະນາຂອງລາວຄວນໃຫມີລັກສະນະຮອບ ດານ ແລະ ມີຄວາມສົມດູນ ແລະ 

ຄວນນຳເອົາ 4-ມຸມມອງ ນຳເຂາໄປຮວມໃນການພິຈາລະນາ ຕ (1) ເສດຖະກິດ ື 

ການຮັບປະກັນດານການດຳລົງຊີວິດ; (2) ຄວາມສົມບູນທາງດານວັດທະນະທຳ ແລະ ຄວາມຕເນອງ; (3) 

ຄວາມຍືນຍົງຂອງສະພາບແວດລອມ; ແລະ (4) ການປົກຄອງທດີ. ມັນເປັນພຽງການດັດ 

ປັບສົມດູນຂອງຮູບແບບການພັດທະນາທລາວເຮົາຈະບັນລຸໄດໃນໄລຍະຍາວເພອການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະ



ກິດ ແລະ ການລຶບລາງຄວາມທຸກຍາກ, ສງນກຍັງເປັນເນອຫາັກ ທຖືກສະໜັບສະໜູນໃຫນຳສະເໜີ 

ແລກປຽນບົດຮຽນໂດຍກອງປະຊມເວທີພາກປະຊາຊົນອາຊີ-ເອີຣົບ (AEPF).

ການເພມພູນຄວາມສຸກ ແລະ ການເປັນຢູທດີ ຄວນເປັນຫົວໃຈຂອງການພັດທະນາ 

ເປັນທຮູກັນດີວາ ມີຊຽວຊານດານການພັດທະນາ ແລະ ນັກເສດຖະສາດາຍຄົນ ແມນໄດຈົດຈຳຂຈຳກັດ 

ແລະ ຄວາມລມເວຂອງຮູບແບບມຸມມອງ-ດານດຽວ ເຊງສວນໃoແມນອີງໃສການເຕີບໂຕຂອງເສດ 

ຖະກິດເພອເປັນັກຄປະກັນ ຄວາມຈະເລີນ ແລະ ຄວາມກາວໜາ ແລະ ຄວາມຮັບຮູຂອງສັງຄົມ 

ວາເປັນຄວາມຈຳເປັນອັນແທຈິງຂອງການພັດທະນາໃນການຮັບປະກັນ ແລະ 

ສງເສີມໃຫປະຊາຊົນມີຊີວິດການເປັນຢູທດີໃນປະຈຸບັນ ແລະ ອານາຄົດເພອຄົນລຸນໃໝ. ເຖິງແມນວາ 
ປະທານຄັງສຳຮອງຂອງສະ ຫະລັດອາເມລິກາ, ທານ ເບັນ ເບີແນນ (Ben Bernanke), 

ເຊງຖືເປັນນັກປອງກັນລະດັບແນວໜາຂອງໂລກຕລະບົບເສດຖະກິດຕະາດ-ເສລີ ກຍັງໄດຍອມຮັບວາ 

ມັນມີາຍສງາຍຢາງກວາທຈະຖືເອົາເສດ ຖະກິດມາວັດຄວາມກາວໜາຂອງມະນຸດ. 

ເມອບດົນມານທານໄດປະກອບຄຳເຫັນໂດຍກາວວາ, “ການວັດປະເມີນຄວາມສຸກ ສາມາດນຳມາເປັນ 

ເຄອງວັດແທກທສຳຄັນ ຕຄວາມກາວໜາທາງດານເສດຖະກິດໄດ” ແລະ “ເສດຖະກິດ ມັນບເປັນພຽງແຕເງິນ 

ແລະ ຜົນປະໂoດທາງດານວັດຖເທານນ”.  

ການສາງຄວາມສົມດູນຂອງການພັດທະນາຈຳເປັນຕອງມີຄູຮວມມືທແທຈິງຮວມກັບອົງການ 

ຈັດຕງທາງສັງຄົມ

ການເປັນເຈາການໃນການປັບປຸງລະບົບຂອງການພັດທະນາ ແມນບສາມາດມອບໃຫເປັນວຽກຂອງລັດຖະ 

ບານ ື ນັກການເມືອງແຕຝາຍດຽວ, ມັນມີຄວາມຈຳເປັນທຕອງການໃຫມີ ການຮວມມືຢາງແທຈິງ 

ຈາກທຸກໆພາກສວນຂອງສັງຄົມ. ສຳລັບພາລະກິດນ, ບົດບາດຂອງກຸມອົງການຈັດຕງທາງສັງຄົມ ແລະ 

ນັກພັດທະນາທເຮັດວຽກຕົວຈິງໃນຂນທອງຖນແມນມີຄວາມສຳຄັນາຍ ເພາະພວກເຂົາໄດມີຄວາມໃກຊິດ 

ກັບປະຊາຊົນ ແລະ ເຂາໃຈບັນຫາການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ການຄຳນຶງຕສະພາບຂອງທອງຖນ 

ແມນດີກວາ ແລະ ສາມາດສະໜອງຄຳຄິດເຫັນໃຫກັບອຳນາດການປົກຄອງຂອງລັດ. ໃນເວລາດຽວກັນ 

ພວກເຂົາເຈາ ຍັງສາມາດຊວຍເຮັດໜາທເປັນຜູຕິດຕາມການຈັດຕງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ການປະຕິບັດ 
ຕາມກົດໝາຍ, ແລະ ການຕິດຕສສານ ຫາກກະທຳຄວາມຜິດ ເພອແຈງໃຫກັບອຳນາດການປົກຄອງ 

ເພອການດຳເນີນການທເໝາະສົມຕໄປ.



ການປະກອບສວນຂອງອົງການຈັດຕງທາງສັງຄົມໃນການປັບປຸງການພັດທະນາ ແລະ 

ການຊວຍເືອທມີປະສິດທິພາບ

ຄູຮວມມືທແທຈິງຂອງອົງການຈັດຕງທາງສັງຄົມ ຈະບເປັນພຽງຜູມາສາງຄວາມສົມດູນຂອງການພັດທະນາ 

ແລະ ໃຫຂມູນຢາງເໝາະສົມຊັດເຈນເຖິງຄວາມຕອງການ ໃນການພັດທະນາຂອງປະຊາຊົນທອງຖນ 

ໄດເປັນຢາງດີ, ແຕຈະຕອງປັບປຸງການພັດທະນາ ແລະ ການຊວຍເືອໃຫມີປະສິດທິພາບພອມ. 
ປະສົບການໃນອາດີດ ໄດເຮັດໃຫເຫັນວາມັນມີການຊວຍເືອທເສຍລາ ເນອງຈາກຄວາມບເໝາະສົມ 

ຂອງໂຄງ ການພັດທະນາ, ແຜນງານ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດທບດີ, ອອນໃນການຈັດຕງປະຕິບັດ ແລະ 

ຄວາມສາ ມາດໃນການຄຸມຄອງແມນຕໃນລະດັບຂນທອງຖນ. ສຳລັບການຊວຍເືອທເສຍລານນ 

ສາມາດີກລຽງໄດ ຖາຫາກອົງການຈັດຕງທາງສັງຄົມແມນມີສວນຮວມ ໃນທຸກໆຂນຕອນຂອງ 

ການສາງກຳນົດນະໂຍບາຍດານການພັດທະນາ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນງານ, ແລະ 

ສາມາດຊວຍສະໜັບສະໜູນໂຄງການພັດທະນາຂນທອງຖນໂດຍການເປັນ “ຂົວຕ” ລະ\າງ 

ນັກວາງນະໂຍບາຍ, ຜູຈັດຕງປະຕິບັດທເປັນພະນັກງານລັດ ແລະ ຜູຮັບຜົນປະໂoດ. ດງນນ, 
ການມີສວນຮວມຂອງອົງການຈັດຕງທາງສັງຄົມ ໃນການກຳນົດສາງນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ 

ກຄືກັນກັບການຊວຍສະໜັບສະໜູນໃນການຈັດຕງປະຕິບັດ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການລາຍງານ 

ຈະເປັນການປັບປຸງ ທໃoວງເພອໃຫເກີດຄວາມໂປງໃສ ແລະ ການຊວຍເືອ ໃນການພັດທະນາ 

ຢາງມີປະສິດທິພາບ.

ໃຫໂອກາດປະຊາຊົນໄດເວາຄວາມຈິງກຽວກັບການພັດທະນາ 

ການຈັດສັນພນທທາງດານການເມືອງໃຫກັບກຸມການຈັດຕງທາງສັງຄົມຂອງລາວໃນການຮວມຈັດການ 

ແລະ ສະໜັບສະໜູນໃນໂຄງການພັດທະນາແມນມີຄວາມຈຳເປັນ ແຕຍັງເປັນເງອນໄຂທບພຽງພໍ 

ສຳລັບການຄປະກັນ ຄວາມສົມດູນຂອງການພັດທະນາ ທມີຄົນເປັນໃຈກາງ.  ສຳຄັນໄປກວານນ, 

ວິໄສທັດຂອງການພັດທະນາ ຈຳເປັນຕອງປະກອບໂດຍປະຊາຊົນທຸກໆພາກສວນຂອງສັງຄົມ, 

ຜູເຊງຖືວາເປັນເປາ   ໝາຍທຈະໄດຮັບປະໂnດຈາກໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ເປັນ “ເຈາຂອງ” 
ທແທຈິງໃນທດິນ ດງທຖືກກາວໄວໂດຍຜູກຕງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ. ແຕໃນາຍປີຜານມາ, 

ສງທປາດຖະໜາ ແລະ ການເປັນຢູທດີຂອງກຸມຄົນສວນໃn ມີບາງຄງໄດກາຍເປັນເລອງສຳຮອງ 

ໃຫກັບຜົນປະໂnດ ແລະ ຄວາມກະ ຫາຍໃນຄວາມຮງມີ ແລະ ການມີອຳນາດຂອງກຸມຄົນສວນນອຍ. 

ອີກຄງໜງ, ລັດຖະບານແຫງ ສ.ປ.ປ ລາວ ແມນຕະໜັກເຖິງບັນຫາເານ ແລະ   ບັນຫາການພັດທະນາ 



ແລະ ກົດໝາຍ ໂດຍຜານການສາງຕງ ໂທລະສັບສາຍດວນຂອງສະພາແຫງຊາດ ແລະ 

ກົນໄກການຮັບຟັງຄວາມຄິດເຫັນຮູບແບບອນໆ.

ຄວາມປາດຖະໜາຂອງປະຊາຊົນ ຕກັບການພັດທະນາ ແລະ ການດຜອນຄວາມທຸກຍາກ.

ການນຳໃຊກາລະໂອກາດຂອງກອງປະຊມເວທີພາກປະຊາຊົນ ອາຊີ-ເອີຣົບຄງທ 9 (AEPF9), 

ພາຍໃຕຫົວຂ “ຄວາມສາມັກຄີຂອງປະຊາຊົນ ຕານຄວາມທຸກຍາກ ເພອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ” 

ຄະນະທີມງານປະກອບມີ ອົງການຈັດຕງມະຫາຊົນ, ອົງການຈັດຕງທາງສັງຄົມ ແລະ 

ອົງການຈັດຕງສາກົນທບສັງກັດລັດຖະບານ ໄດຈັດການປຶກສາຫາລືກັບທຸກໆພາກສວນຂອງສັງຄົມລາວ 

ໃນທຸກໆແຂວງທວປະ ເທດ.  ຂະບວນການປຶກສາຫາລື ແມນຈັດໃຫທຸກຄົນໄດມີສວນຮວມ, 
ໂດຍບມີການບັງຄັບນາບຂູ, ແລະ ນັບຖືຕຮີດຄອງວັດທະນະທຳ ແລະ ຄວາມເໝາະສົມ, 

ໄດນຳພາຜູເຂາຮວມໂດຍຜານຂະບວນການສາງຄວາມເຂາໃຈໃນເນອຫາແນວຄວາມຄິດອັນກວາງຂວາງຂ

ອງ “ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ” (ນຳໃຊຄຳສັບພາສາລາວວາ “ຄວາມສຸກ” ື “ການມີຄວາມສຸກ” ື 

“ການເປັນຢູທດີ”) ແລະ “ຄວາມທຸກຍາກ” (ນຳໃຊຄຳສັບພາສາລາວວາ “ຄວາມທຸກ” ື 

“ການທຸກທໍລະມານ”.  ອັນນຍອນວາ ຄວາມເຂາໃຈຂອງຄົນລາວຕຄຳວາ “ຄວາມສຸກ” ແລະ “ຄວາມທຸກ” 

ແມນມີາຍແງມຸມໃນທຸກດານຂອງມັນເອງ ມີການຍອມຮັບຕສງທ ຕາເບງເຫັນ, ວັດຖ, ຈິດໃຈ/ຄວາມຮູສຶກ, 

ແລະ ຈິດວິນຍານ “ຄວາມສຸກ/ການຢູດີກິນດີ” ື “ການທຸກ ທໍລະມານ/ຄວາມທຸກຍາກ”, ແລະ 
ການສະທອນເຖິງ ຄວາມປາດຖະໜາອັນແຮງກາ ຕກັບ “ຄວາມສົມດູນ” ໃນລະດັບບຸກຄົນ, ຊມຊົນ, ແລະ 

ສັງຄົມ.

ຈາກການປຶກສາຫາລື, ຄວາມປາດຖະໜາຂອງປະຊາຊົນແມນມີຄວາມຊັດເຈນ. ປະຊາຊົນລາວຕອງການ 

ການພັດທະນາທຄົບຊດເປັນລະບົບ ແລະ ມີຄວາມສົມດູນ ແລະ ຈະຕອງເຮັດຢາງຕເນອງ 

ສະແດງອອກຢູໃນ 4 ຂົງເຂດ ື ເສົາຄັກຂອງການພັດທະນາຄື: ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ສງແວດລອມ ແລະ 

ການປົກຄອງ. ການພັດທະນາທເຮັດໃຫຂົງເຂດໃດໜງ ື ເສົາຄັກໃດໜງ 
ບຄວນສາງຜົນກະທົບດານລົບໃຫກັບຂົງເຂດອນໆ ເພອປອງກັນບໃຫເກີດຄວາມບໝນຄົງ ແລະ 

ຄວາມບຍືນຍົງ.  

ສຳລັບເສົາຄັກທັງ 4 ຂອງການພັດທະນາ - ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ສງແວດລອມ, ແລະ ການປົກ ຄອງ - 

ປະຊາຊົນແມນຕອງການໃຫເນນຢດງຕໄປນ: 



ເສົາຄທາງດານເສດຖະກິດ: ປັບປຸງເສດຖະກິດຂອງຄົວເຮືອນ ື ທອງຖນໂດຍການສຸມໃສ 

ການສາງລາຍໄດທຍືນຍົງ, ສາງວຽກເຮັດງານທຳ, ແລະ 

ສາງຄວາມເຂມແຂງຂອງເສດຖະກິດທພໍພຽງກຸມຕົນເອງ. ການພັດທະນາເສດຖະກິດ 

ບຄວນຈະນຳໄປສູການສະສົມໜສິນ ເຊງເປັນສາເຫດັກຂອງຄວາມທຸກຈົນ. 
ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ການສງເສີມການລົງທຶນ ບຄວນສງຜົນເສຍ 

ຕປະຊາຊົນເຈາຂອງທດິນ ເຊງດິນຖືເປັນຮາກຖານອັນສຳຄັນໃນການຮັບປະກັນດານສະບຽງອາ ຫານ 

ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຂອງຄົວເຮືອນ ແລະ ເສດຖະກິດທອງຖນ. 

ເສົາຄທາງດານສັງຄົມ: ການປັບປຸງຄວາມໝນຄົງທາງສັງຄົມ ແລະ 

ການພັດທະນາຈຳເປັນຕອງສຸມໃສ ການປັບປຸງການເຂາເຖິງການບໍລິການດານສາທາລະນະສຸກທດີ, 

ຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາທດີຂນກວາເກາ, ແລະ ສາງຄວາມເຂມແຂງຄວາມສາມັກຄີໃນສັງຄົມ. 

ຕອງເອົາໃຈໃສໃຫາຍຂນຕມໃນການຕານປະກົດການnທຂອງສັງຄົມ, ເຊນ 
ການພັງທະລາຍຂອງຄອບຄົວ ແລະ ຄຸນ ຄາທາງດານສິນລະທຳ ເຊງເປັນຕົວການທພາໃຫເກີດ 

ການໃຊສານເສບຕິດ, ນການພະນັນ, ແລະ ສຽງຕການຕິດເຊອໂລກເອດ, 

ໂດຍສະເພາະໃນກຸມຄົນໄວໜຸມ. 

ເສົາຄທາງດານສງແວດລອມ:  ຕອງໄດສຸມໃສໃຫາຍຂນຕຄວາມຈຳເປັນໃນການປົກປອງ ແລະ 

ອະນຸລັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຂອງລາວ ແລະ ສງແວດລອມ 

ໂດຍການດຜອນການຕັດໄມທຳລາຍປາ, ຮັກສາແນວປອງກັນແງນ ແລະ 
ປອງກັນການປອຍຂອງເສຍ ທາດເຄມີເປັນພິດລົງສູດິນ, ນ ແລະ ອາກາດ 

ໂດຍການສາງຄວາມເປັນລະບຽບ ຮຽບຮອຍຄືນໃໝໃຫກັບຕົວເມືອງ ແລະ 

ການພັດທະນາອຸດສາຫະກຳບໃຫແອອັດສັບສົນ.

ເສົາຄທາງດານການປົກຄອງ: ເພອສາງຄວາມເຂມແຂງໃຫລະບົບການປົກຄອງ ແລະ 

ັກຂອງກົດໝາຍ, ຈຸດສຸມແມນເລງໃສການສາງຄວາມເຂາໃຈໃຫກັບປະຊາຊົນທາງດານກົດໝາຍ 

ແລະ ສິດທິຂອງພວກເຂົາເຈາ. ສງນຈະຕອງໄດດຳເນີນໄປແບບມືປະສານມື 

ໂດຍການສາງຄວາມເຂມ ແຂງໃນການບັງຄັບໃຊຕົວບົດກົດໝາຍ ເພອບໃຫມີການີກລຽງຄວາມຜິດ 
ແລະ ການບປະຕິບັດຕາມ. ພວກເຮົາຄວນຈະສງເສີມ ການປອງກັນຄວາມສະxົບສຸກ ແລະ 

ປັບປຸງຄວາມໂປງໃສຂອງການປົກຄອງໂດຍການສງເສີມການມີສວນຮວມ 

ໃຫໄດເຂາຮວມໃນລະດັບການຕັດສິນນະໂຍບາຍ, ການຕິດຕາມ, ແລະ ການລາຍງານ 

ບັນດາກິດຈະກຳຂອງການພັດທະນາຈາກຄູຮວມງານທັງໝົດ.



ຂສະເໜີແນະ ແລະ ການຈັດຕງປະຕິບັດ

ເພອຮັບປະກັນວາ ຄວາມປາດຖະໜາຂອງປະຊາຊົນໃນການດຜອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ 

ພັດທະນາແບບຍືນຍົງສາມາດເກີດຜົນເປັນຈິງໄດ, ຂສະເເໜີແນະ ແລະ ການຈັດຕງປະຕິບັດ 

ຕໄປນແມນຖືກກຳນົດຂນວາ:

ການກສາງທີມງານ ແລະ ກົນໄກເພອດຜອນຄວາມທຸກຍາກແບບຍືນຍົງ

ຂະບວນການປຶກສາຫາລືຈະຕອງໄດຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກພາກລັດ. 

ມັນແມນການຮວມມືຂອງອົງການຈັດຕງມະຫາຊົນ, ກຸມອົງການຈັດຕງາທາງສັງຄົມຈາກຂນສູນກາງ ແລະ 

ທອງຖນ. ທີມປະຕິບັດງານຈະຕອງໄດຮັບການຢງຢືນປະສິດທິພາບໃນການເປັນຂົວຕສາຍສຳພັນ ແລະ 
ສາງຄວາມໄວວາງໃຈຂອງປະຊາຊົນ. ດງນນ, ທີມງານຈຳເປັນຕອງສືບຕ 

ປະຕິບັດວຽກງານນຳກັນຢາງເປັນລະບົບຄົບຊດ ແລະ ເຮັດໜາທປຽບເໝືອນກົນໄກອັນສຳຄັນ 

ເພອສະໜັບສະໜູນການດຜອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ເປັນການພັດ ທະນາທຍືນຍົງ 

ຂອງແຜນງານຕາງໆໃນຂນທອງຖນ.  

ພາລະບົດບາດໜາທ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທີມງານແມນຖືກກຳນົດໄວດງນ:

1. ເພອສະໜັບສະໜູນກົນໄກການວາງແຜນງານຂອງທອງຖນ ແລະ 
ຊວຍສາງຄວາມເຂມແຂງໃຫກັບພະນັກງານຂນເມືອງ ແລະ 
ຊາວບານໃນການສະໜັບສະໜູນກິດຈະກຳການພັດທະນາຕາງໆໃນຂນບານ. 

2. ເພອປະສານງານຕກັບແຜນການຂອງຂນສູນກາງ ແລະ ທອງຖນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ລະ\າງຂະ 
ແໜງການ ເພອຮັບປະກັນການຈັດຕງປະຕິບັດການປະສານງານ ແລະ ການປັບປຸງປະສິດທິພາບ 
ແລະ ປະສິດທິຜົນ ຂອງບັນດາໂຄງການ ແລະ ແຜນງານຕາງໆໃນຂນທອງຖນ. ນອກຈາກນ 
ທີມງານຄວນຈະປະສານງານໃນການຂົນຂວາຍທຶນ ແລະ ແນະນຳກຽວກັບການປະຕິບັດແຜນງົບປະ 
ມານ ແລະ ການຕິດຕາມ ແລະ ການລາຍງານ. 

3. ເພອເຮັດວຽກຢາງໃກຊິດກັບ ພະແນກແຜນການ ແລະ ການຮວມມື ແລະ 
ຄູຮວມງານອນໆໃນຂນແຂວງ.  

4. ເພອເປັນຜູຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານເຫດການຂອງປະຊາຊົນທກຽວພັນກັບອົງການຈັດຕງຂອງລັດ, 
ແລະ ໃຫກັບສະພາແຫງຊາດ, ເຊນດຽວກັບການນຳສະເໜີວິທີທາງແກໄຂທເໝາະສົມ ແລະ ຂສະ 
ເໜີແນະຕາງໆໃຫນຳ.



5. ທີມງານຈະຕອງສືບຕເພອປະຕິບັດວຽກ ຮວມກັບອຳນາດການປົກຄອງຂນແຂວງ ເພອຈັດຕງປະຕິ 
ບັດວຽກງານ ໃນໄລຍະສນ, ກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວດງລຸມນ:

ແຜນປະຕິບັດງານໄລຍະສນ

ນຳໃຊປະໂoດຈາກຂມູນທເກັບກຳໄດຈາກການປຶກສາຫາລືຂນແຂວງຂອງກອງປະຊມເວທີພາກປະຊາ 

ຊົນ AEPF9 ໃນເດືອນ ກໍລະກົດ ປີ 2012, ເລືອກເອົາສາມແຂວງໃນແຕລະພາກ (ເໜືອ, ກາງ ແລະ ໃຕ) 

ຈະໄດຈັດການປຶກສາຫາລືຂນແລວເພອເລືອກແລະສາງໃຫເປັນໂຄງການທົດລອງ ‘ຂນຕໄປ ເລມຈັດຕງ’ 
ໃນຊວງຕນປີ 2013. ສງນແມນຮຽກຮອງໃຫມີການຈັດຕງກັນຢາງເປັນຮູບປະທຳເພອ:

Ø ຈັດຕງທີມງານຄູຝຶກໃນແຕລະແຂວງ, ເຊງຈະປະກອບໄປດວຍບຸກຄົນທເຂາຮວມໃນກອງປະຊມເວ 
ທີພາກປະຊາຊົນ AEPF9 ທຜານການປຶກສາຫາລືກັນໃນລະດັບແຂວງໃນເດືອນກໍລະກົດປີ 2012.

Ø ສາງແຜນການຂອງໂຄງການຮວມກັບ ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ 
ຄູຮວມງານທກຽວຂອງອນໆໃນຂນແຂວງ.

Ø ສະບ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ປັບປຸງ ຂສະເໜີແນະ 
ທເປັນສງກີດກນການປະຕິບັດໂຄງການທົດລອງໃນສາມແຂວງທເລືອກໄວ ແລະ 
ສືບຕເຮັດວຽກກັບແຂວງອນໆໃນທວປະເທດເພອແລກປຽນປະສົບການ ແລະ ຂມູນ. 

ແຜນປະຕິບັດງານໄລຍະກາງ

ການສາງແຜນງານໂດຍອີງໃສການປະຕິບັດງານໃນໄລຍະສນ, ແຜນປະຕິບັດງານໄລຍະກາງ 

ຈະຕອງປະກອບດວຍ:

Ø ສາງຄວາມເຂມແຂງໃຫກັບຄຸນຄາດານຈັນຍາບັນ, ທັກສະໃນການວິເຄາະ ແລະ 
ຄວາມຮູສຶກຂອງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນກຸມຄົນລຸນໃໝຂອງລາວ 
ຜານການສງເສີມດານຄວາມຮູພູມປັນຍາດງເດີມ, ແລະ ການຄິດແບບວິເຄາະໃນໂຮງຮຽນປະຖົມ 
ແລະ ມັດທະຍົມ, ຊມຊົນທອງຖນ, ພະນັກງານ, ແລະ ພະສົງ. 
ນຈະເປັນການຊກຍູໃຫເກີດການຮວມມືປະສານງານທດີກວາ ແລະ ມີຄວາມສາມັກຄີ ລະ\າງວັດ, 
ໂຮງຮຽນ ແລະ ຊມຊົນ.

Ø ພັດທະນາໄວໜຸມ ແລະ ສາງຄວາມສາມາດໃຫກັບຊາວໜຸມເພອປະກອບສວນໃຫກັບການພັດທະ 
ນາທມີປະສິດທິພາບໃນເຂດພນທທອງຖນຂອງເຂົາເຈາ 



ໂດຍການສງເສີມສະຖາບັນການສຶກສາເພອໃຫຄູ ແລະ ນັກຮຽນໄດເກີດການຮຽນຮູ ແລະ 
ຝຶກປະຕິບັດໃນຊີວິດຕົວຈິງໃນການເຮັດວຽກງານດານການພັດທະນາ.  

Ø ສະໜັບສະໜູນນັກຮຽນ ແລະ ປະຊາຊົນໄວໜຸມສາວໃຫຮຽນຮູກັບບັນຫາຂອງການພັດທະນາ 
ທກຽວພັນກັບວັດທະນະທຳ ແລະ ສັງຄົມຂອງລາວ, ມັນເປັນຈຸດແຂງ ແລະ ເປັນເອກກະລັກ ແລະ 
ເປັນຫົນທາງເພອດຜອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູຂອງປະຊາຊົນໃຫດີຂນ.

Ø ພັດທະນາກົນໄກການສສານເພອສງເສີມການແລກປຽນປະສົບການລະ\າງໂຮງຮຽນທັງພາຍໃນ 
ແລະ ລະ\າງແຂວງ.

Ø ນຳໃຊປະໂoດຈາກຖານຂມູນຂອງສເສົາຄຂອງການພັດທະນາ (ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ສງແວດ 
ລອມ, ແລະ ການປົກຄອງ) ເພອເກັບກຳ ແລະ ປັບປຸງຂມູນຢາງສະໝສະເໝີ, 
ເຊນການເຮັດເປັນບົດວິດີໂອ, ປມຄູມື, ແລະ ຖາຍທອດເລອງລາວທປະສົບຄວາມສຳເລັດ 
ໃນການປະຕິບັດການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ແລະ ກະຈາຍສງໄປສູ ເຊນ 
ສຕາງໆຢູຊມຊົນໃນຂນແຂວງ ເພອໃຫພວກເຂົາໄດເກີດການຮຽນຮູແບບມີສວນຮວມ ແລະ 
ມີປະຕິກິລິຍາຮວມກັນ.

Ø ຈັດການແລກປຽນປະສົບການ ການຮຽນຮູລະ\າງບານ ໃນທຸກໆໄຕມາດ ື ປະຈຳປີ 
ເພອສງເສີມການແລກປຽນປະສົບການ ແລະ ຂມູນດານການພັດທະນາ.

ແຜນປະຕິບັດງານໄລຍະຍາວ

ການສາງແຜນງານໂດຍອີງໃສການປະຕິບັດງານໃນໄລຍະກາງ, ແຜນປະຕິບັດງານໄລຍະຍາວ 

ຈະຕອງປະກອບດວຍ:

Ø ສງເສີມແນວຄວາມຄິດການສາງຄວາມເຂມແຂງຂອງເສດຖະກິດແບບພໍພຽງສຳລັບບຸກຄົນ, ຄົວເຮືອນ 
ແລະ ຂນບານ, ແລະ ເພມຄວາມຮູທກຽວພັນກັບການຝຶກຫັດການປະnັດມັດທະຍັດທດີ, 
ສາງນິໃສໃນການບໍລິໂພກທດີຕສຸຂະພາບ ແລະ ໃຫຄວາມຮູທກຽວຂອງກັບການປອງການພະຍາດ 
ແລະ ການຮັກສາສຸຂະອະນາໄມໃນສະຖານທພັກອາໃສ, ແລະ ປົກປັກຮັກສາຄຸມຄອງສງແວດ ລອມ.  

Ø ເພມຄວາມຮູ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການພັດທະນາຕົນເອງຂອງບຸກຄົນ ແລະ 
ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ ໂດຍຜານການສງເສີມໃຫມີການນັບຖື ຕຮີດຄອງວັດທະນະທຳຂອງທອງຖນ 
ແລະ ພູມປັນຍາດງເດີມຂອງຊາວບານ, ແລະ 
ສະໜັບສະໜູນປະຊາຊົນໃນການພັດທະນາຢູໃນທຸກຂົງເຂດພນທຂອງຊີວິດ ແລະ 
ກາຍເປັນການປນອອມຕົວເອງໃຫາຍ.



Ø ສາງຈິດສຳນຶກ ແລະ ສງເສີມຫົວຄິດປະດິດສາງຂອງປະຊາຊົນໄວໜຸມ 
ເພອຮັກສາທັກສະຂອງພວກເຂົາໃຫສາມາດປັບຕົວເພອຮອງຮັບກັບສະພາບການອັນທາທາຍຂອງໂລ
ກ ໂດຍການປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນດານທັກສະດານຂມູນຂາວສານດານເຕັກໂນໂລຢີ (IT), 
ພາສາອັງກິດ ແລະ ນຳໃຊເຕັກໂນໂລຢີການສສານທທັນສະໄໝ. 

Ø ສະໜັບສະໜູນນັກຮຽນໃນຊນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ 
ໃຫສາມາດເຂາຮວມໃນການໃຫບໍລິການສັງຄົມ ແລະ ຊມຊົນ 
ໂດຍການດຳເນີນການສຳວດເກັບກຳຂມູນພາຍໃນບານຂອງພວກເຂົາເອງ ແລະ 
ສງຜົນໄດຮັບຂອງການສຳວດດງກາວ ໃຫກັບອຳນາດການປົກຄອງທກຽວຂອງຢາງສະໝສະເໝີ 
ແລະ ເພອລວບລວມເອົາປະສົບການບົດຮຽນເານບັນຈຸເຂາໃນັກສູດຂອງທອງຖນ. 

ຄວາມສຳຄັນເພອຜົນສຳເລັດຂອງບັນດາຂສະເໜີ ແລະ ການປະຕິບັດ 

ພວກເຂົາເຈາຈະຕອງເຮັດຂນໃນຂນທອງຖນ, ໂດຍສະເພາະຂນບານ/ຊມຊົນ. 

ດງນນຂນຕອນຕາງໆຕໄປນຈະຕອງຖືກຈັດຂນ:   

Ø ກຳນົດຄວາມເຂມແຂງ ແລະ ສງທາທາຍ, ແລະ 
ບັນຫາບຸລິມະສິດໃນການພັດທະນາຈາກການສຳວດຂນບານ.  

Ø ສາງຄວາມເຂມແຂງໃນການປະສານງານລະ\າງອົງການຈັດຕງຂອງຊມຊົນເຊນ: ວັດ, ໂຮງຮຽນ 
ແລະ ຊມຊົນ. 

Ø ສາງໃຫເດັກນອຍ ແລະ ໄວໜຸມກາຍເປັນຕົວແທນຂອງການປຽນແປງ ແລະ 
ການພັດທະນາເປັນຜູນຳພາ ເພອນຳໄປສູຮູບແບບເຊງມີຄວາມກຽວພັນກັບທອງຖນ, 
ແທດເໝາະກັບວັດທະນະທຳ, ແລະ ກະຈາຍຜົນສງໄປໃຫປະຊາຊົນໃນທອງຖນ.

Ø ສະໜັບສະໜູນດານເຕັກນິກເພອຂົນຂວາຍສັງຄົມ ໃຫມີນະວັດຕະກຳໃໝ, ທັນເຫດການ ແລະ 
ເອົາໃຈໃສຕການປະຕິບັດຮີດຄອງວັດທະນະທຳ ເພອສາງຄວາມເຊອໝນໄວວາງໃຈ. 

ຄາດ:ັງຜົນໄດຮັບ

ຜານການດຳເນີນການໃນໄລຍະຍາວ, ການປະຕິບັດເານ ແມນຖືກຄາດ\ັງເພອກະຈາຍໝາກຜົນ 

ດງຕໄປນ: 

1. ຂະບວນການພັດທະນາ ແລະ ການປະຕິບັດງານຈະມີປະສິດທິພາບຍງຂນ ຕກັບບັນຫາ ແລະ 
ການສງຂມູນຜົນໄດຮັບໄປສູທອງຖນ ເຊງຈະເປັນປະໂoດໃຫກັບປະຊາຊົນທອງຖນ. 



2. ສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບ ແລະ ເອກະລາດໃນທຸກໆຊມຊົນຈະຖືກປັບປຸງຂນ 
ເພາະປະຊາຊົນຈະມີໂອກາດ  ອັນກວາງຂວາງເພອປະກອບສວນເຂາໃນຂະບວນການພັດທະນາ 
ແລະ ການຈັດຕງປະຕິບັດ ແລະ ຄວາມຂັດແຍງຂອງທອງຖນຈະຖືກດຜອນແກໄຂ.

3. ວັດທະນະທຳລາວ ແລະ ພູມປັນຍາດງເດີມຂອງທອງຖນ 
ຈະຖືກຈັດເຂາຢາງມີປະສິດທິພາບໃນລະບົບການສຶກສາ ແລະ ຂະບວນການພັດທະນາ. 
ການສຶກສາຈະມີສວນກຽວຂອງ ແລະ ຖືກປະຕິບັດນັບມນັບາຍຂນ ແລະ 
ຈະດຊອງວາງຂອງຄວາມແຕກຕາງກັນ ແລະ ການແບງແຍກໃຫໜອຍລົງ. 

4. ຈຸດແຂງ ແລະ ສັກກະຍະພາບຂອງຊມຊົນ, ວັດວາອາຣາມ ແລະ ປະຊາຊົນ, 
ໂດຍສະເພາະຊາວໜຸມຈະຖືກລະດົມຂົນຂວາຍເພອໃຫມີການພັດທະນາໃນຕົວຂອງເຂົາເຈາເອງ 
ແລະ ຊມຊົນຂອງພວກເຂົາ. 

5. ຊມຊົນທອງຖນຈະຖືກພັດທະນາ ແລະ ສາງຄວາມເຂມແຂງ, ຄວາມຮູຄວາມສາມາດ, ທັກສະ ແລະ 
ລະດັບຂອງຄວາມໝນໃຈໃນຕົນເອງຈະຖືກປັບປຸງດວຍການເຮັດວຽກ 
ຜານການພັດທະນາທເຂົາຕອງການ ແລະ ສງທາທາຍຂອງທອງຖນຂອງເຂົາເຈາ. 
ຄວາມຮູສຶກຕຄວາມເປັນເຈາຂອງຈະໄດຮັບການສງເສີມາຍຂນ. 

6. ປະຊາຊົນທອງຖນ ແລະ ຊມຊົນຈະມີຄວາມເຊອໝນາຍຂນ ແລະ ໃຫຄວາມເຄົາລົບນັບຖື 
ຄວາມເປັນຜູນຳປະເທດ ແລະ ລັດຖະບານຂອງພວກເຂົາ. 


