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ພາຄີດານການພັດທະນາແຫງເອີຣົບ (European development partners) ເຊງດຳເນີນງານໃນ
ສປປ. ລາວ ປະກອບດວຍສະຫະພາບເອີຣົບ (European Union) ແລະ ລັດພາຄີຂອງສະຫະພາບ
ເອີຣົບ ລວມທັງສະວິດເຊີແລນ ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີກັບລັດຖະບານ ສປປ. ລາວ ຕການຂະJາຍຕົວ
ດານເສດຖະກິດ ການດຜອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການພັດທະນາສັງຄົມໃນຊວງກວາສາມທົດສະວັດ
ຂອງການດຳເນີນການຕາມແຜນພັດທະນາສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດແຫງຊາດ ສະບັບທີ 7

ຄາດໄວວາການເຕີບໃUຂະJາຍຕົວທາງດານເສດຖະກິດທເຂມແຂງຂອງ ສປປ ລາວຈະຍັງຄົງສືບຕ
ໄປໃນຊວງໄລຍະກາງ ແຕຢາງໃດກໍດີ ຍັງມີຄົນລາວປະມານ 1.5 ລານຄົນທມີສະພາບຊີວິດທທຸກຍາກ 
ແລະ ປະຊາຊົນຈຳນວນວງາຍທມີລາຍໄດໃກກັບເສນແບງຄວາມທຸກຍາກທສຸດ ອີກທັງຍັງມີຄວາມບ
ເທາທຽມເພມຂນລະdາງຄົນທຸກກັບຄົນລວຍ ຄົນຊົນນະບົດກັບຄົນໃນເມືອງ. ປະຊາຊົນໃນເຂດຊົນນະ
ບົດສວນໃUຍັງຄົງມີຊີວິດທຍາກລຳບາກ ປັນຫາຄວາມທຸກຍາກສະທອນໃຫເຫັນຈາກພາວະຂາດໂພ
ສະນາການທເກີດຂນຢາງຕເນອງໃນເດັກນອຍ ແລະ ອັດຕາການເສຍຊີວິດຂອງແມັງການເກີດລູກຍັງ
ສູງາຍ  ພວກເຮົາຈຶງມີຄວາມຍິນດີທມີການສົນທະນາໃນມນໃນປະເດັນທມີເນອໃນໃຈຄວາມສຳຄັນ 
ແລະ ດວຍຄວາມຈິງໃຈເພອພິຈາລະນາວາຈະສາມາດປະຕິບັດວຽກງານຢາງເປັນພາຄີເພອແກບັນຫາທ
ທາທາຍເານໄດຢາງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ເລງລັດດຳເນີນງານເພອບັນລຸເປາໝາຍການພັດທະນາ
ແຫງສະຫັດສະວັດ  (MDGs) ໄດແນວໃດ ໂດຍສະເພາະການພັດທະນາທຍັງຕກວາເປາໝາຍາຍ.

ພາຄີດານການພັດທະນາແຫງເອີຣົບໄດສະແດງເຈດຈຳນົງທຈະໃຫທຶນສະໜັບສະໜູນ 550 ລານໂດລາ
ສະຫະລັດ ສຳລັບການດຳເນີນງານຕາມແຜນພັດທະນາສັງຄົມ ແລະເສດຖະກິດແຫງຊາດ ສະບັບທີ 7
ຂອງລັດຖະບານ ປະມານ 30% ຂອງຄວາມຊວຍເືອເພອການພັດທະນາຢາງເປັນທາງການ (ODA) ທ
ລະຖະບານໄດຮັບໃນປັດຈຸບັນນ ໂດຍສວນໃUແລວການຊວຍເືອເພອການພັດທະນາຢາງເປັນທາງ
ການຈາກເອີຣົບຈະໃຫມາໃນຮູບແບບເງິນຊວຍເືອລາ 



ການຮວມມືດານການພັດທະນາເພອສະໜັບສະໜູນແຜນພັດທະນາສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດແຫງຊາດ
ສະບັບທີ 7 ເປັນໄປເພອສງເສີມການພັດທະນາສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດແບບຍືນຍົງ ໂດຍມີຈຸດ
ເນນມີຄວາມຊັດເຈນ ຢູທການປັບປຸງການບໍລິການດານສຸຂະພາບ ການສຶກສາ ແລະ ການພັດທະນາ
ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ກະສິກຳ ແລະ ປາໄມ ການຄາ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນດານເສດຖະກິດ ແລະ
ການດຜອນຄວາມສຽງຈາກລະເບີດທຕົກຄາງ ແລະ ຍັງບລະເບີດ (UXO) ປະເດັນພນຖານໃນການ
ປະຕິບັດວຽກງານຈາກການສະໜັບສະໜູນຂອງເອີຣົບປະກອບດວຍສິດທິມະນຸດ, ທຳມາພິບານ, ການ
ສະໜັບສະໜູນພາກປະຊາສັງຄົມ ແລະ ການມີສວນຮວມຂອງພົນລະເມືອງ, ການປຽນແປງຂອງດິນຟາ
ອາກາດ ແລະ ສງແວດລອມ.

ການຍົກລະດັບຕົນເອງຈາກສະຖານະການເປັນປະເທດທມີການພັດທະນານອຍທສຸດ ແລະ ການ
ພັດທະນາເພອກາວໄປສູສັງຄົມທຈະເລີນຮຸງເຮືອງ ການມີເສດຖະກິດທເຂມແຂງ ແລະ ການມີໂອກາດ
ການກະຈາຍລາຍໄດຢາງເທາທຽມຈະເກີດຂນບໄດຖາອາໄສພຽງແຕຈາກການສງເສີມໃຫເກີດຜົນໄດຮັບ
າຍທສຸດຈາກການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ແຕຍັງຕອງລວມທັງການສງ
ເສີມການປະຕິຮູບເພອພັດທະນາຄຸນນະພາບການບໍລິການສາທາລະນະ ແລະ ສງເສີມການເຕີບໃU
ຂະJາຍຕົວ ແລະ ການພັດທະນາທຍືນຍົງ ແລະ ການສວນຮວມໃນບໍລິບົດດງກາວ ແລະ ໂດຍສອດ
ຄອງກັບຖະແງການຂອງກອງປະຊຸມໂຕະມົນຄງທຜານມາ ພາຄດີານການພັດທະນາແຫງ
ເອີຣົບຕອງການເນນປະເດັນສຳຄັນດງຕໄປນ: 

1. ທຳມາພິບານ  ການເຄົາລົບສິດທິມະນຸດ ແລະ ພາກປະຊາສັງຄົມທເຂມແຂັງ ເປັນເສົາັກສຳຄັນ
ຂອງການພັດທະນາຢາງປະສານສອດຄອງ ແລະ ຍືນຍົງ

ພາຄີດານການພັດທະນາແຫງເອີຣົບຂໍຊົມເຊີຍຄວາມພະຍາຍາມຢາງຕເນອງ ແລະ ຍືນຍົງຂອງ
ລັດຖະບານໃນການປະຕິຮູບໂຄງສາງສະຖາບັນ ອີກທັງເພອສາງຄວາມເຂມແຂັງໃຫກັບພາຄີ
ພາກລັດຖະກອນ ການສງເສີມບົດບາດໃນການກຳກັບດູແລຂອງສະພານິຕິກຳແຫງຊາດ ແລະ ການເຂາ
ເຖິງປະຊາຊົນຂອງບັນດາສະມາຊິກສະພາເພອສງເສີມການມີສວນຮວມຂອງປະຊາຊົນໃນການ
ພັດທະນາປະເທດ ແລະ ສາງຄວາມເຂມແຂງໃຫກັບັກນິຕິທຳ ທັງນ ໂດຍຜານການດຳເນີນງານຕາມ
ແຜນແມບົດການພັດທະນາພາກນິຕິທຳ (Legal Sector Master Plan) ພວກຂາພະເຈາສັນຍາວາຈະ
ເປັນພາຄີເພອສະໜັບສະໜູນການປະຕິຮູບເານ ເຊງສຳຄັນຕການພັດທະນາສິທິມະນຸດຂນພນຖານ
ການໃຫບໍລິການຂອງພາກສາທາລະນະ ແລະ ການເພມຄວາມອາດສາມາດຂອງໜວຍງານລະດັບຊາດ.

ພວກຂາພະເຈາເຫັນດີກັບເອກະສານປະກອບການປະຊຸມໂຕະມົນ (RTM Background Document)
ທວາພາກປະຊາສັງຄົມໃນ ສປປ ລາວຢູໃນຊວງເລມຕນ ແລະ ມີຂະໜາດນອຍ ແລະ ຍັງມີບັນຫາທາ
ທາຍຕການສະໜັບສະໜູນໃຫເກີດບັນຍາກາດການເຮັດວຽກທເໝາະສົມຂອງພາກປະຊາສັງຄົມ ໃນ



ແງມຸມດງກາວ ພວກຂາພະເຈາເຫັນວາປີທຜານມາເປັນປີທທາທາຍຢາງຍງ ຕົວຢາງເຊນ ການມີກົນໄກ
ໃນທາງໂຄງສາງທຈຳກັດເພອໃຫມີການສານສົນທະນາດານນະໂຍບາຍກັບລັດຖະບານ ການກຳນົດຂນ
ຕອນການລົງທະບຽນທຊັບຊອນສຳລັບໜວຍງານທຕອງການມີສະຖານະເປັນສະມາຄົມບdັງຜົນກຳ
ໄລ (Non-profit Associations - NPAs) ແລະ ໂຄງສາງການດຳເນີນງານທJຸງຍາກສຳລັບອົງການ
ບdັງຜົນກຳໄລລະdາງປະເທດ (International NGOs - INGOs) ເຊງຈະມີສະພາບຮາຍແຮງເພມ
ຂນອີກ ຖາຫາກຮາງແນວທາງປະຕິບັດສຳລັບອົງການບdັງຜົນກຳໄລລະdາງປະເທດຍັງຢູໃນຮູບ
ແບບປັດຈຸບັນ ພາຄີດານການພັດທະນາແຫງເອີຣົບໄດໃຫຂຄິດເຫັນຢາງລະອຽດໃນການປັບປຸງຮາງ
ຂອງແນວທາງການປະຕິບັດສຳລັບອົງການບdັງຜົນກຳໄລລະdາງປະເທດສະບັບດງກາວ ແລະ dັງ
ຢາງຍງວາຈະມີການຮັບຟັງຂສະເໜີແນະເານ. 

ພວກຂາພະເຈາເຫັນວາມີຄວາມຈຳເປັນທຈະຕອງເສີມສາງຄວາມເຂາໃຈກັບພາກລັດກຽວກັບປະໂU
ດຂອງວຽກງານພາກປະຊາສັງຄົມໃນປະເທດ ລວມທັງການສງເສີມໃຫສະມາຄົນບdັງຜົນກຳ
ໄລສາມາດລາຍງານຜົນການປະຕິບັດໜາວຽກຂອງຕົນຕການພັດທະນາປະເທດໄດຢາງກົງໄປກົງມາ.
ການຂະJາຍຜົນຄວາມຮວມມືດານການພັດທະນາຕອງອາໄສການປະຕິບັດໜາວຽກຢາງເປັນພາຄີໃນ
ວົງກວາງ ມີຄວາມາກາຍ ແລະ ມີການຍອມຮັບບົດບາດທແຕກຕາງກັນ ແລະ ຄວາມສາມາດທາກ
າຍຂອງບັນດາຜູມີສວນໄດສວນເສຍທມີຕຄວາມສຳເລັດຂອງຄວາມຮວມມືໃນການພັດທະນາ. ພວກ
ຂາພະເຈາຂໍຊົມເຊີຍຕຄວາມກາວໜາໃນການຈົດທະບຽນສະມາຄົມບdັງຜົນກຳໄລ ແລະ ການມີສວນ
ຮວມາຍຂນຂອງສະມາຄົມໃນຄະນະເຮັດວຽກຕາມແຕລະພາກສວນ (Sector Working Groups -
SWGs) ແລະ ຄະນະເຮັດວຽກຍອຍຕາມແຕລະພາກສວນ (Sub-SWGs) ອີກທັງຊົມເຊີຍຕຂະ
ບວນການຂົນຂວາຍເພອສະໜັບສະໜູນການມີສວນຮວມຂອງສະມາຄົມບສະແ�ງຫາຜົນກຳໄລ ແລະ
ອົງການບdັງຜົນກຳໄລລະdາງປະເທດໃນການປະຊຸມໂຕະມົນຂອງປີນ.

ພວກຂາພະເຈາເຫັນດີນຳວາການພັດທະນາຄວນເປັນໄປເພອປະໂUດຂອງປະຊາຊົນ, ສຽງ ແລະ
ຄວາມຮຽກຮອງຕອງການຂອງພວກເຂົາຈງຄວນເປັນແນວທາງສຳລັບການພັດທະນາຄວາມເປັນພາຄີ, 
ເພອໃຫບັນລຸຜົນດງກາວ ພວກຂາພະເຈາພອມແລວທຈະສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານໃນການພັດທະນາ 
ແລະ ສງເສີມສະພາບແວດລອມທເອອອຳນວຍໃຫອົງການພາກປະຊາສັງຄົມມີບົດບາດຢາງເຕັມທໃນ
ການບັນລຸເປາໝາຍການພັດທະນາແຫງສະຫັດສະວັດຂອງລາວ ແລະ ພວກຂາພະເຈາພອມແລວທຈະ
ໃຫຄວາມສຳຄັນໃນການຮວມມືດານການພັດທະນາໃນລັກຊະນະທສອດຄອງກັບການດຳເນີນງານຂອງ
ພາກລັດ.

ພວກຂາພະເຈາເຫັນວາຄວາມເຄົາລົບຕສິດທິມະນຸດເປັນເງອນໄຂເບອງຕນທສຳຄັນສຳລັບການ
ພັດທະນາຢາງປະສານສອດຄອງ ແລະ ຍືນຍົງຂອງ ສປປ ລາວ ພາຄີດານການພັດທະນາແຫງເອີຣົບຈງ
ຕງອົກຕງໃຈຢາງເຕັມທ ໃນການສະໜັບສະໜູນັກການສາກົນເພອຄຸມຄອງ ແລະ ສງເສີມສິດທິຂອງ



ບຸກຄົນ ສິດທິທາງການເມືອງ ສິດທິທາງເສດຖະກິດ ແລະ ສິດທິທາງມະນຸດ ແລະ ເສລີພາບຂອງພົນລະ
ເມືອງ. ໃນທຳນອງດຽວກັນນນ ພວກຂາພະເຈາຂໍຊົມເຊີຍທລັດຖະບານລາວສະແດງເຈດຈຳນົງ ແລະ
ພະຍາຍາມປະຕິບັດຕາມພັນທະກໍລະນີລະdາງປະເທດໃນການສະໜັບສະໜູນລັດແຫງກົດໝາຍ ທັງນ
ເພອສງເສີມ ແລະ ຄຸມຄອງສິດທິຂນພນຖານຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜາ ດງທເຫັນໄດຈາກຄຳປາໄສຂອງ
ພະນະທານ ດຣ. ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ຮອງນາຍຍົກລັດຖະມົນຕີໃນກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃUແຫງສະຫະ
ປະຊາຊາດ ສະໄໝປະຊຸມທີ 68.

ແນວໃດກໍດີ ພວກຂາພະເຈາມີຂສັງເກດວາການປະຕິຮູບກົດໝາຍລະດັບຊາດເພອໃຫສະທອນເຖິງ
ພັນທະກໍລະນີດານສິດທິມະນຸດລະdາງປະເທດ ແລະ ການສງເສີມການມີສວນຮວມຂອງພົນລະເມືອງ
ການສງເສີມສຽງ ແລະ ການເຂາເຖິງຂອງພົນລະເມືອງດານຄວາມຍຸດຕິທຳຕາມທກຳນົດໄວໃນ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ແລະແຜນແມບົດການພັດທະນາພາກນິຕິບັດຍັດ ມີຄວາມ
ກາວໜາທຖົດຖອຍລົງ ພວກຂາພະເຈາຈງdັງທຈະມີໂອກາດໄດອະທິບາຍແລກປຽນເຖິງບັນຫາທມີຢູ 
ແລະ ມາດຕະການເພອເລງຜົນສຳເລັດ ແລະ ພວກຂາພະເຈາຂໍຢືນຢູຄຽງຂາງເພອສະໜັບສະໜູນການ
ດຳເນີນງານຂອງລັດຖະບານ. 

ປະຊາຊົນຍອມບສາມາດໃຊສິດຂອງຕົນໄດ ຫາກບໄດຮັບແຈງຂມູນຢາງເຕັມທ ແລະ ພວກຂາພະເຈາ
ເຫັນນຳກັບຂຄນພົບຕາມເອກະສານປະກອບການປະຊຸມໂຕະມົນທມີຂສັງເກດວາ ຈຳເປັນຕອງມີການ
ສງເສີມຄວາມເຂາໃຈຂອງພົນລະເມືອງຕສິດທິ ແລະ ພັນທະກໍລະນີຂອງຕົນເອງ ທັງນເພອໃຫສາມາດ
ເຂາເຖິງ ແລະ ໃຊສິດຂອງຕົນໄດຢາງເຕັມທ ເຮົາຈະກະຕຸນລັດຖະບານລາວໃຫເຜີຍແຜຂມູນກຽວກັບຂ
ກົດໝາຍໃນລະດັບປະເທດ ແລະ ລະdາງປະເທດເພອໃຫປະຊາຊົນລາວໄດຮັບຮູເຖິງສິດທິ ແລະ
ພັນທະກໍລະນີໃນຖານະພົນລະເມືອງ ແລະ ເພອສງເສີມການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍອັນຈະເປັນປະໂU
ດຕພົນລະເມືອງ ແລະ ສັງຄົມລາວ.

ພາຄີແຫງເອີຣົບເຫັນວາການຫາຍຕົວໄປໂດຍບມີຄຳອະທິບາຍຂອງທານ ສົມບັດ ສົມພອນ ເປັນບັນຫາ
ຮາຍແຮງຢາງຍງ ພວກຂາພະເຈາຂໍສະແດງຄວາມກັງວົນຢາງເລິກຊງຕຄວາມປອດໄພ ແລະ ຊະຕາກຳ
ຂອງລາວ. ພາຄີແຫງເອີຣົບມີຄວາມເຫັນຕຄຳຖະແງການຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໃນຄະດີນວາຍັງ
ມີຂບົກພອງ ແລະ ບໜາເຊອຖື, ພວກຂາພະເຈາຮຽກຮອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໃຫດຳເນີນການ
ສືບສວນສອບສວນຄະດີນຢາງຮອບດານ ແລະ ໂປງໃສ ແລະ ຮວມມືຢາງເຕັມເມັດເຕັມໜວຍກັບໜວຍ
ງານແຫງສະຫະປະຊາຊາດ ຢາງເຊນ ຄະນະເຮັດວຽກດານການບັງຄັບບຸກຄົນໃຫສູນຫາຍ (Working
Group on Enforced Disappearances) ເຊງຕງຢູທເຈນີວາ. ໃນບໍລິບົດດງກາວ ພວກຂາພະເຈາ
ຮຽກຮອງໃຫລັດຖະບານສປປ ລາວໃຫສັດຕະຍາບັນຮັບຮອງອະນຸສັນຍາລະdາງປະເທດວາດວຍການ
ຄຸມຄອງບໃຫບຸກຄົນສູນຫາຍ (International Convention for the Protection of All Persons
from Enforced Disappearance).



2. ການຮີບຮອນດຳເນີນການເພອບັນລຸເປາໝາຍການພັດທະນາແຫງສະຫັດສະວັດ

ສປປ. ລາວ ບັນລຸຄວາມຄືບໜາເປັນຢາງເປັນທໜາພໍໃຈໃນການປະຕິຮູບຂນພນຖານດານສຸຂະພາບ 
ແລະ ການສຶກສາ ເຮັດໃຫມີການເຂາເຖິງາຍຂນຕການບໍລິການເານ. ການປະຕິຮູບນສງຜົນໃຫ
ອັດຕາການເສຍຊີວິດຂອງແມ ແລະ ເດັກດລົງ ແລະ ມີອັດຕາການສະໝັກເຂາຮຽນຕໃນໂຮງຮຽນ
ປະຖົມມີສູງຂນ, ແນວໃດກໍດີ ຈາກທລາຍງານໃນລາຍງານຄວາມຄືບໜາການປະຕິບັດຕາມເປາໝາຍ
ການພັດທະນາແຫງສະຫັດສະວັດສະບັບທີ 3 ຍັງຄົງມີການປະຕິບັດທຕກວາເປາໝາຍໃນ 5 ດານ ໄດ
ແກ ເປາໝາຍການພັດທະນາແຫງສະຫັດສະວັດ 1 (ພາວະຂາດໂພສະນາການ); ເປາໝາຍການ
ພັດທະນາແຫງສະຫັດສະວັດທີ 2 (ອັດຕາການຮຽນຕທຕ); ເປາໝາຍການພັດທະນາແຫງສະຫັດສະ
ວັດທີ 4 (ອັດຕາການເສຍຊີວິດຂອງເດັກນອຍຕກວາ 5 ປີ); ເປາໝາຍການພັດທະນາແຫງສະຫັດສະ
ວັດທີ 5 (ອັດຕາການເສຍຊີວິດຂອງແມ); ເປາໝາຍການພັດທະນາແຫງສະຫັດສະວັດ 7 (ຄວາມຍືນຍົງ
ດານສງແວດລອມ) ແລະ ເປາໝາຍການພັດທະນາແຫງສະຫັດສະວັດທີ 9 (ລະເບີດທຕົກຄາງ ແລະ ຍັງ
ບລະເບີດ - UXO) ເຊງສະທອນໃຫເຫັນຄຸນນະພາບບໍລິການຂອງລັດທຍັງເປັນສງທໜາກັງວົນ. ບັນຫາ
ທາທາຍສຳຄັນຄື ການປະຕິບັດຕາມການປະຕິຮູບໃນຂນທີສອງເພອສງເສີມຄຸນນະພາບຂອງບໍລິການ 
ເຊງຈະເກີດຂນໄດດວຍການສງເສີມການກຳກັບດູແລ ແລະ ຕິດຕາມກວດສອບການດຳເນີນງານຂອງ
ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ທັງນ ເພອປະກັນຄຸນນະພາບຂອງບໍລິການ.

ຕົວຊວັດສຳຄັນທດອອກຈາກເປາໝາຍໄດແກ ການດຜອນການຂາດໂພສະນາການ ຈາກລາຍງານ
ຄວາມຄືບໜາການປະຕິບັດຕາມເປາໝາຍການພັດທະນາແຫງສະຫັດສະວັດຊໃຫເຫັນວາ ສປປ ລາວຍັງ
ພົບກັບບັນຫາຄວາມໝນຄົງດານອາຫານ ແລະ ມີພາວະຂາດໂພສະນາການຢາງຮຸນແຮງ ເຊງໃນໄລຍະ
ຍາວຈະສງຜົນກະທົບຢາງຮາຍແຮງຕການພັດທະນາດານການຮຽນຮູ ສຸຂະພາບ ແລະ ການລົບລາງ
ຄວາມທຸກຍາກ. ຄວາມເຕຍຂອງເດັກນອຍຍັງເປັນບັນຫາສຳຄັນ ໃນຂະນະທອັດຕາການດລົງຂອງ
ພາວະຂາດໂພສະນາການຍັງຊາາຍ ເມອທຽບກັບການຂະJາຍຕົວຂອງຂະໜາດປະຊາກອນທເປັນຢູ
ຈຳນວນຂອງເດັກນອຍທເຕຍໜາຈະມີສູງຂນາຍກວາຈະດລົງ ໃນການແກໄຂບັນຫາພາວະຂາດໂພ
ສະຊະນາການ ນອກຈາກການເພມປະລິມານອາຫານ ການເຮັດໃຫມີຄວາມາກາຍ ແລະ ການ
ເພມການບໍລິໂພກອາຫານ ຍັງຈຳເປັນຕອງສະໜັບສະໜູນການເຂາເຖິງແງອາຫານທໝນຄົງ ແລະ
ການເຂາເຖິງຊັບພະຍາກອນເພອປຸງແຕງອາຫານ ການເຂາເຖິງນສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ແລະ
ການໃຫບໍລິການດານການສຶກສາ ແລະ ສຸຂະພາບຢາງມີຄຸນະພາບ. ການດຳເນີນງານເຊນນຈຳເປັນ
ຕອງມີແນວທາງທຄອບຄຸມາຍພາກສວນ ແລະ ຈຳເປັນຕອງມີໂຄງສາງນະໂຍບາຍທແກໄຂບັນຫາ
ພນຖານອັນຈະນຳໄປສູການຂາດຄວາມໝນຄົງດານອາຫານ ແລະ ພາວະຂາດໂພສະນາການ. 



ພວກຂາພະເຈາຊົມເຊີຍຕມະຕິຄະນະລັດຖະມົນຕີຂອງລາວໃນລະdາງການປະຊຸມໂຕະມົນທແຂວງ
ວງນທາເມອເດືອນມິຖຸນາ 2013 ທໄດເລມການພັດທະນາແຜນປະຕິບັດການາຍພາກສວນເພອສງ
ເສີມຄວາມໝນຄົງດານອາຫານ ແລະໂພຊະນາການ (Multi-sectoral Food and Nutrition
Security Action Plan) ເຊງເປັນການດຳເນີນງານຂອງກະຊວງທກຽວຂອງ ລວມທັງໜວຍງານລະດັບ
ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ການນຳແຜນນໄປປະຕິບັດຕາມຂສັງເກດໃນເອກະສານປະກອບການປະຊຸມ
ໂຕະມົນ ຈະສງເສີມການປະຕິບັດຕາມເປາໝາຍການພັດທະນາແຫງສະຫັດສະວັດ. ພວກຂາພະເຈາຊົມ
ເຊີຍຕຄວາມເປັນຜູນຳຂອງລັດຖະບານລາວ ແລະ ການກຳນົດແນວທາງທພາຄີດານການພັດທະນາຈະ
ມີສວນຊວຍສະໜັບສະໜູນ ລວມທັງການສະແດງເຈດຈຳນົງທຈະເພມຊັບພະຍາກອນຂອງລັດໃນການ
ສະໜັບສະໜູນຕາມແຜນປະຕິບັດການສະບັບນ.

3. ບັນຫາທາທາຍດານການເງິນ ຄວາມໂປງໃສ ແລະ ກວດສອບດານດານງົບປະມານ

ເສດຖະກິດສປປ ລາວເຕີບໃUຂະJາຍຕົວສະເລຍໄດ 8% ຕປີ ທັງນເປັນຜົນມາຈາກການ

ຂະJາຍຕົວຂອງສິນເຊອຢາງກວາງຂວາງ ແລະ ການງໄເຂາມາຂອງເງິນທຶນທາງກົງຈາກຕາງປະ
ເທດ (foreign direct investment - FDI) ເຊງເປັນເລອງທໜາຍິນດີ, ຢາງໃດກໍດີ ຈາກກອງ
ປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັບກອງທຶນການເງິນລະdາງປະເທດ (IMF Article IV) ໃນປີ 2013 ໄດຂສະບ
ວາ ການເພມຂອງລາຄາອາຫານຈະສງຜົນໃຫພາວະເງິນເຟເພມໄວຂນ ແລະ ສງຜົນກະທົບຮາຍແຮງຕ
ຄົນທຸກຍາກທສຸດ ການຂະJາຍຕົວຂອງສິນເຊອສວນໜງເປັນຜົນມາຈາກການເພມການໃຊຈາຍຂອງ
ພາກລັດ ເຮັດໃຫເກີດຂກັງວົນກຽວກັບຄວາມໝນຄົງຂອງລະບົບທະນາຄານ ພາວະຂາດດຸນງົບປະມານ.

ພາວະຂາດດຸນງົບປະມານປັດຈຸບັນມີສະພາບຮຸນແຮງາຍຂນ ໂດຍເປັນຜົນເນອງມາຈາກການເຂັງຄາ
ຂອງເງິນ ພາວະຂາດດຸນງົບປະມານທເພມຂນ ແລະ ສງຜົນໃຫໃນປະເທດທເຂມແຂັງ ມີການ
ຂະJາຍຕົວດານການເງິນຢາງຕເນອງຍງມີຄວາມບອບບາງາຍຂນ. ການບັນລຸການເຕີບໃU
ຂະJາຍຕົວໃນລະດັບສູງຢາງຍືນຍົງໃນຂນກາງ ຈຳເປັນຕອງເພງພານະໂຍບາຍດານການເງິນ ແລະ
ງົບປະມານທເຂມແຂງ ມີການປັບປຸງການຈັດເກັບພາສີ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຄາໃຊຈາຍດານສັງຄົມ
ແລະ ການລົງທຶນເພອພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ.

ການຈັດການດານການເງິນຂອງພາກລັດທມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ເປັນພນຖານທສຳຄັນ 
ແລະ ຈຳເປັນໃນການພັດທະນາລະດັບປະເທດ ແລະ ການດຜອນຄວາມທຸກຍາກ ໂດຍສະເພາະການ
ປະກັນໃຫເກີດການເຕີບໃUຂະJາຍຕົວທາງດານເສດຖະກິດທຍືນຍົງ ແລະ ການປັບປຸງ
ປະສິດທິພາບຂອງບໍລິການສາທາລະນະ. ພວກຂາພະເຈາເຫັນດີນຳກັບລັດຖະບານລາວ ວາ ການໃຫ
ທຶນສະໜັບສະໜູນການປະຕິຮູບເານ ແລະ ການສງເສີມໃຫມີການໃຊຈາຍຢາງມີຄຸນະພາບ
ລວມທັງຄວາມໂປງໃສດານການເງິນໂດຍສະເພາະການຈັດງົບປະມານແຫງຊາດ ເປັນໜງໃນກົນໄກ



ສຳຄັນເພອກາວໄປສູທຳມາພິບານ ເຊງເປັນປັດໃຈສຳຄັນຕການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ການແກ
ໄຂບັນຫາຄວາມທຸກຍາກ. ການດຳເນີນງານຢາງເດັດຂາດເພອແກບັນຫາການສລາດບັງວງ ແລະ
ການສາງບັນຍາກາດດານທຸລະກິດທໂປງໃສ ແລະ ປະເມີນສະຖານະການໄດ ກໍມີຄວາມສຳຄັນເຊນກັນ.

ກອບເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ການຈັດສັນງົບປະມານແຫງຊາດເປັນເຄອງມືສຳຄັນສຸດຢາງໜງໃນ
ການປະຕິບັດຕາມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫງຊາດ ແລະ ຄວນຄອບຄຸມລາຍໄດຂອງ
ພາກລັດ  ແລະ ລາຍຈາຍເງິນກູຢືມໃນທຸກດານ. ແຕໃນປັດຈຸບັນຍັງຄົງມີຂບົກພອງໃນແງການປະວິເຄາະ
ສະຖານະການ ແລະ ຄວາມໜາເຊອຖືຂອງການຈັດສັນງົບປະມານແຫງຊາດຂອງລາວ ເຊງບພຽງເປັນ
ບັນຫາທາທາຍສຳລັບລັດຖະບານລາວເທານນ ແຕຍັງລວມເຖິງພາຄີດານການພັດທະນາ ເຊງໃນແງໜງ
ຈຳເປັນຕອງດູແລໃຫມີຄວາມສອດຄອງກັນລະdາງແຜນພັດທະນາສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດແຫງຊາດ,
ການຈັດສັນງົບປະມານປະຈຳປີ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມແຜນງົບປະມານ, ແລະ ໃນອີກດານໜງຍັງຕອງ
ດູແລການຈັດສັນແຜນງົບປະມານ ແລະ ໂຄງການຂອງຕົນເອງດວຍ. ພວກຂາພະເຈາຍິນດີກັບການຂ
ມູນທໄດມາຈາກເອກະສານປະກອບການປະຊຸມໂຕະມົນກຽວກັບການສະໜັບສະໜູນທຶນຮອນ ແລະ 
ແງລາຍຮັບໃນປັດຈຸບັນສຳລັບແຜນພັດທະນາສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດແຫງຊາດ ສະບັບທີ 7 ແລະ
ຍັງສະໜັບສະໜູນການຂະJາຍບົດບາດຂອງພວກເຮົາ ຈາກການໃຫຄວາມຊວຍເືອ ມາເປັນການ
ສະໜັບສະໜູນການເພມອຳນາດຕລອງ ແລະ ການສງເສີມໃຫເກີດເປັນໝາກຜົນຄຽງຄູໄປກັບການ
ດຜອນການເພງພາການຊວຍເືອ ໂດຍສະເພາະລັດຖະບານລາວຕອງສາງສົມດູນລະdາງການ
ລົງທຶນແບບ "ອອນ" ແລະ "ແຂັງ" ສຳລັບການພັດທະນາ ໂດຍບເພງພາຄວາມຊວຍເືອທັງໝົດຈາກປະ
ເທດຜູໃຫທຶນສຳລັບການລົງທຶນແບບ "ອອນ" ໃນໄລຍະຍາວ. ດວຍເຫດຜົນດງກາວ ການລະດົມຊັບ
ພະຍາກອນຂອງຕົນເອງຂອງລັດຖະບານລາວຈງມີບົດບາດສຳຄັນ ໃນບໍລິບົດດງກາວ ເຮົາຈຳເປັນຕອງ
ເນນຢວາ ພາຄີດານການພັດທະນາແຫງເອີຣົບຕອງຮັບຜິດຊອບດູແລໃຫມີການໃຊຈາຍເງິນພາສີຂອງ
ປະຊາຊົນຂອງຕົນຢາງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຍືນຍົງ ໂດຍການດູແລໃຫລັດຖະບານລາວມີສວນ
ສະໜັບສະໜູນທຶນຢາງພຽງພໍຕການດູແລໂຄງສາງພນຖານ ແລະ ການລົງທຶນຢາງອນ.

ພວກຂາພະເຈາຈຶງdັງວາຈະມີການສົນທະນາກຽວກັບການພັດທະນາແງລາຍຮັບໃນປະເທດ ແລະ
ການບໍລິຫານງານ ແລະ ການສງເສີມຄວາມໂປງໃສ ແລະ ກວດສອບໄດໃນການດຳເນີນງານພາກການ
ເງິນຂອງ ສປປ ລາວ ພວກເຮົາເຫັນດີນຳທາງລັດຖະບານລາວທວາ ການດຳເນີນງານເານມີຄວາມ
ສຳຄັນໃນຂນພນຖານເພອໃຫເກີດການເຕີບໃUຂະJາຍຕົວແບບຍືນຍົງ ແລະ ເທາທຽມກັນ ແລະ 
ເປັນພນຖານຂອງການກວດສອບໄດຈາກສາທາລະນະ.

4. ການສາງຄວາມເຂມແຂັງດານນະໂຍບານການໃຊປະໂ^ດ ແລະ ການຈັດການທດິນ
ເພອປະກັນໃຫເກີດການພັດທະນາແບບມີສວນຮວມ ທັດທຽມ ແລະ ຍືນຍົງ



ພາຄີດານການພັດທະນາແຫງເອີຣົບໄດສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາທດິນແບບຍືນຍົງໃນ ສປປ
ລາວມາເປັນເວລາາຍປີ ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພອສະໜັບສະໜູນຄວາມໝນຄົງໃນການເຂາເຖິງທດິນຂອງ
ປະຊາຊົນໃນຊົນນະບົດ ແລະ ປະຊາຊົນທທຸກຍາກ.

ຈາກການປະເມີນຜົນຂນກາງຂອງການປະຕິບັດຕາມແຜນພັດທະນາສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດແຫງ
ຊາດສະບັບທີ 7 ມີຂສັງເກດວາຊຸມຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດໃນປະເທດ ສປປ ລາວ ກຳລັງໄດຮັບຜົນກະທົບ
ຢາງໃUວງຈາກໂຄງການພັດທະນາຕາງໆ ບວາຈະເປັນການໃຫສຳປະທານທດິນທຂາດຄວາມໂປງ
ໃສ ແລະ ການຜູກຂາດການຊຂາຍ ກໍຄືການທລາວໄດ "ເປີດປະຕູ" ຮັບການຂະJາຍຕົວຂອງການ
ລົງທຶນຈາກຕາງຊາດເພອສະໜັບສະໜູນການເຮັດສວນປາຂະໜາດໃUເພອສງອອກ ການແປຮູບໄມ 
ແລະ ໂຄງການເຂອນໄຟຟາທສງຜົນໃຫຕອງມີການອົບພະຍົບໝູບານ.

ໃນບໍລິບົດດງກາວ ພາຄີແຫງເອີຣົບສະໜັບສະໜູນການດຳເນີນງານຢາງຕເນອງດານກົດໝາຍ ເພອແກ
ໄຂປັບປຸງໃຫກົດໝາຍມີຄວາມຊັດເຈນຂນ ແລະ ການປັບປຸງຂນຕອນການບັງຄັບໃຊກົດໝາຍທກຽວກັບ
ການໃຊປະໂUດ ແລະ ຈັດການທດິນ. 

ການດຳເນີນງານເານສຳຄັນໃນຂນພນຖານສຳລັບການພັດທະນາທຍືນຍົງ ລວມທັງການພັດທະນາ
ຢາງປະສານສອດຄອງ ແລະ ເປັນທຳ ຢາງໃດກໍດີ ພວກຂາພະເຈາເປັນກັງວົນຕຮາງນະໂຍບາຍທດິນ
ແຫງຊາດສະບັບປັດຈຸບັນ ໂດຍເຫັນວາຍັງມີຄວາມບົກພອງໃນແງການຄຸມຄອງສິດທິການເຂາເຖິງທດິນ
ໂດຍສະເພາະຢາງຍງ

ຈຳເປັນຕອງມີການສງເສີມບົດບາດຂອງປະຊາຊົນໃນຂະບວນການຈຳແນກ ແລະ ເຫັນດີເຫັນພອມພນທ
ທເໝາະສົມສຳລັບການລົງທຶນຂອງລັດ ແລະ ເອກະຊົນທາງດານທດິນຕໄປນ   

ການຖອດຖອນກຳມະສິດໃນການຄອບຄອງ ື ການໃຊປະໂUດທດິນບຄວນເຮັດໄດໂດຍ
ປາດສະຈາກການຍິນຍອມຂອງເຈາຂອງທດິນ ໂດຍມີຂຍົກເວນພຽງປະການດຽວຫາກການກະທຳ
ດງກາວເປັນປະໂUດໂດຍກົງ ແລະ ສາງປະໂUດທສຳຄັນຕສາທາລະນະ ແລະ ໃນກໍລະນີຜູໄດຮັບ
ຜົນກະທົບໄດຮັບການຊົດເຊີຍຢາງເຕັມທ ແລະ ເປັນທຳ ເຊງເປັນັກການທຄວນນຳມາໃຊກັບທັງທ
ດິນທເປັນຂອງບຸກຄົນ ແລະ ຊຸມຊົນ ລວມທັງທດິນທຄອບຄອງຕາມຮີດຄອງປະເພນີ ື ທດິນທມີໃບ
ຕາດິນຢາງເປັນທາງການ.

ໃນກໍລະນີທການເວນຄືນທດິນບໄດເປັນໄປເພອປະໂUດໂດຍກົງ ແລະ ເພອປະໂUດສຳຄັນຕ
ສາທາລະນະກໍບຄວນມີການໂອນຍາຍກຳມະສິດໃນການຄອບຄອງືໃຊປະໂUດທດິນໃຫກັບບຸກຄົນ
ອນຫາກປາສະຈາກຄວາມເຫັນດີເຫັນພອມຂອງເຈາຂອງທດິນ. ໃນກໍລະນີທເປັນການຄອບຄອງທດິນ
ໂດຍບຸກຄົນ ແລະ ຫາກປາສະຈາກຄວາມຍິນຍອມຂອງປະຊາຊົນ 80% ໃນຊຸມຊົນ (ໂດຍມີການລົງຄະ



ແນນສຽງ) ໃນກໍລະນີທເປັນການໃຊປະໂUດຂອງທດິນສາທາລະນະ ແລະ ໃຫການດຳເນີນງານເປັນ
ໄປຕາມັກການໃຫຄວາມຍິນຍອມຢາງເສລີ ລວງໜາ ແລະ ທເກິດຈາກຄວາມເຂາໃຈ  (Free Prior
and Informed Consent).

ການຖອດຖອນກຳມະສິດທດິນ ແລະ ການບັງຄັບຍົກຍາຍ ເຮັດໃຫບັນຫາຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຄວາມ
ໝນຄົງດານອາຫານຮຸນແຮງຂນ ເພາະຈຳກັດໂອກາດໃນການສາງລາຍໄດ ແລະ ຍັງເຮັດໃຫມີໜສິນ
ເພມຂນ, ນອກຈາກນຍັງເປັນການລະເມີດສິດທິທາງເສດຖະກິດ ສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທຳ ເຮັດໃຫ
ເກີດຄວາມເຈັບປວດທາງດານຈິດໃຈ ເຮັດໃຫຊຸມຊົນ ແລະ ຄອບຄົວແຕກແຍກຄວາມສາມັກຄີ, ຜູຍິງ
ແລະເດັກນອຍເປັນກຸມທໄດຮັບຜົນກະທົບຮຸນແຮງ. ການຍົກຍາຍທຢູອາໃສເປັນບັນຫາທາທາຍຕ
ປະສິດທິພາບຂອງຄວາມຮວມມືດານການພັດທະນາກັບເອີຣົບ ເພາະການບັງຄັບຍົກຍາຍ ແລະ ການຈັດ
ທຢູໃໝທຂາດການວາງແຜນຍອມສງຜົນກະທົບຕການວາງແຜນກິດຈະກຳການພັດທະນາ ແລະ ການ
ລົງທຶນໃນໂຄງສາງພນຖານທເໝາະສົມ ແລະ ຍັງສງຜົນກະທົບຕພາກສວນອນໆ ທພາຄີດານການ
ພັດທະນາໃຫການລົງທຶນອີກດວຍ (ຕົວຢາງເຊນ ດານສາທາລະນະສຸກ ການສຶກສາ ແລະ ການສງເສີມ
ອາຊີບ).

ໂດຍການເຫັນຄວາມສຳຄັນວາຍັງຄົງຕອງໃຊເວລາກວາຈະມີການຈົດທະບຽນໃບຕາດິນຊຸມຊົນໃນວົງ
ກວາງ, ການໃຊປະໂUດໃນທດິນຕາມຮີດຄອງປະເພນີຈງຈະຍັງຄົງເປັນລະບົບການຄອບຄອງທດິນ
ແບບທວໄປຢູຕໄປໃນຊົນນະບົດ ຄຳວາ "ທດິນຕາມຮີດຄອງປະເພນີ ຍັງຄົງເປັນຄຳທຕອງມີການນິຍາມ
ຢາງຈະແຈງ."

ຈຳເປັນຕອງມີກົນໄກແກໄຂຄວາມຂັດແຍງດານທດິນຢາງເປັນຜົນ ທັງນ ເພອແກໄຂຂຂັດແຍງດານທດິນ
ທມີຢາງວງາຍໄດຢາງເປັນທຳ ແລະ ໂປງໃສ ທັງນ ອາດຈະດຳເນີນການໄດດວຍການຈັດຕງໜວຍ
ງານອິດສະະທບຢູພາຍໃຕໂຄງສາງຂອງລັດ ເຊງເຮັດໜາທຮັບແລະແກໄຂຂການຮອງທຸກກຽວກັບຂ
ຂັດແຍງທາງດານທດິນ ແລະ ມີອຳນາດໃນການບັງຄັບໃຫປະຕິບັດຕາມຂສະເໜີເພອແກໄຂບັນຫາ 
ແລະ ການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍທກຽວຂອງ.

ນອກຈາກນນ ການຈັດຖານຂມູນຮວມລະdາງກະຊວງທກຽວຂອງ (ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ
ລົງທຶນ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສງແວດລອມ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປາໄມ) ເປັນບາດກາວທ
ສຳຄັນເພອປັບປຸງການຈັດສັນທດິນ ທັງນ ເພອເປິດໂອກາດໃຫພາກສວນຕາງໆ ເຂາເຖິງເອກະສານ 
ແລະ ແຜນທທມີການປັບປຸງໃຫທັນສະໄໝ ແລະ ກຽວຂອງກັບການອະນຸມັດການໃຫສຳປະທານ ແລະ
ການເຊາຊທດິນ.

ພວກເຮົາມີຄວາມຍິນດີທສະພານິຕິບັນຍັດແຫງຊາດຍັງບເລງລັດໃນການຜານນະໂຍບາຍທດິນແຫງ
ຊາດ ໃນສະໄໝປະຊຸມສຸດທາຍທຜານມາ ເຮົາຂໍຊົມເຊີຍຕສະພານິຕິບັນຍັດແຫງຊາດທມີມະຕິບັນຍັດ



ແຫງຊາດທມີມະຕິໃຫມີການສົນທະນາໂຕແຍງ ແລະ ການແລກປຽນເພມເຕີມ. ການຈັດທຳນະໂຍບາຍ
ສະບັບໃໝຈຳເປັນຕອງອາໄສຄວາມເຫັນຈາກປະຊາຊົນຜູໄດຮັບຜົນກະທົບ ຕອງມີການແຈກຢາຍຮາງ
ນະໂຍບາຍເພອຮັບຟັງຄວາມຄິດເຫັນຈາກປະຊາຊົນ ທັງນ ເປັນໄປຕາມກົດໝາຍວາດວຍການບັນຍັດ
ກົດໝາຍ (Law on Making Legislation).

ລັດຖະບານມີນະໂຍບາຍຫັນປຽນທດິນໃຫເປັນທຶນ ເພອໃຫບັນລຸເປາໝາຍການເຕີບໃUຂະJາຍຕົວ
ດານເສດຖະກິດທເຂມແຂັງ ແລະ ຍືນຍົງ, ລັດຖະບານຈະຕອງກຳນົດນະໂຍບາຍທດິນແຫງຊາດທເຂມ
ແຂງ ແລະ ມີກົດໝາຍທດິນທດີ ແລະ ຮອບດານ ສປປ ລາວຈຳເປັນຕອງພັດທະນາເງອນໄຂທເໝາະສົມ
ສຳລັບນັກລົງທຶນທມີຄຸນະພາບ ໂດຍນັກລົງທຶນທມີຄຸນະພາບເານຈະລົງທຶນໃນທຸລະກິດທມີຄວາມ
ໝນຄົງ ແລະ ບອາດຖືກເວນຄືນໄດງາຍໆ ເພອໃຫເກີດຄວາມໝນຄົງດງກາວ ຈະຕອງມີການກຳນົດ
ກົດໝາຍທຊັດເຈນ ແລະ ຮອບດານ ແລະ ສອດຄອງກັບມາດຕະຖານລະdາງປະເທດ.

5. ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຕອງເພງພາການຈັດການດານສງແວດລອມທ
ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມຮວມມືຂາມພົມແດນ

ເອກະສານປະກອບການປະຊຸມໂຕະມົນນມີຂສັງເກດວາ ພາກອຸດສາຫະກຳໂດຍສະເພາະພະລັງງານ 

ແລະ ບແຮ ເຕີບໃUຂະJາຍຕົວຢາງໄວວາ, ໃນອັດຕາສະເລຍ 13.7% ຕປີ ແລະ ຄິດເປັນ 30.3%
ຂອງລາຍໄດມວນລວມຂອງປະເທດ (GDP). ເກືອບ 50% ຂອງການຂະJາຍຕົວໃນພາກດງກາວ 
ເປັນຜົນມາຈາກການລົງທຶນຂອງໜວຍງານພາກເອກະຊົນຂະໜາດໃU ແລະ ໜວຍງານຕາງຊາດໃນ
ພາກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ (ບແຮ ການຂຸດຄນຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ການຜະລິດໄຟຟາ
ພະລັງນ) ເຮົາຕອງຍອມຮັບຜົນດີດານພະລັງງານທເພມຂນໃນພາກພນ ແລະ ບົດບາດຂອງໄຟຟາ
ພະລັງນທມີຕການເຕີບໃUຂະJາຍຕົວດານເສດຖະກິດ ແນວໃດກໍດີ ຫາກປາສະຈາກຄວາມຮວມມື
ຂາມພົມແດນ ຄວາມສົມດຸນດານສງແວດລອມ ແລະ ລະບົບນິເວດໃນລຸມແມນຂອງຈະຕົກຢູ
ໃນອັນຕະລາຍ ແລະ ຈະສງຜົນກະທົບຕການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ຄວາມໝນຄົງດານອາຫານຂອງ
ປະຊາຊົນຈຳນວນວງາຍໃນລາວ ແລະ ໃນປະເທດອນໆ ໃນພາກພນ. ຄວາມຮວມມືດານການ
ພັດທະນາຂອງເອີຣົບມີກົນໄກທທັງສະໜັບສະໜູນການອະນຸລັກ ແລະ ການໃຊປະໂUດຈາກຊັບ
ພະຍາກອນທຳມະຊາດ ການບັນລຸຄວາມສົມດຸນລະdາງການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ການໃຊປະໂU
ດຈາກຊັບພະຍາກອນເປັນບັນຫາທາທາຍສຳຄັນຂອງລາວ ໃນແງມຸມການໃຊປະໂUດຈາກຊັບ
ພະຍາກອນ ເຮົາຈຳເປັນຕອງດູແລໃຫມີການດຳເນີນງານໃນທິດທາງທຍືນຍົງ ແລະ ມີການກະຈາຍລາຍ
ໄດ/ຜົນປະໂUດຈາກກິດຈະກຳເານຢາງທັດທຽມກັນ.
 

***



ການບັນລຸເປາໝາຍຮວມກັນທັງການດູແລໃຫປະຊາຊົນລາວທຸກຄົນມີສະdັດດີການ ແລະ 
ໂດຍສະເພາະການສງເສີມໂອກາດຂອງຄົນທຸກຍາກ ແລະ ຄົນຊົນນະບົດໃນລາວເພອໃຫມີອະນາຄົດທ
ເຂມແຂງ ມີຄວາມສຸກ ແລະ ໝນຄົງ ຕອງໄດອາໄສຄວາມເຂມແຂັງຂອງຄວາມເປັນພາຄີ. ການປະຊຸມ
ໂຕະມົນຢາງສະໝສະເໝີຈງເປັນກິດຈະກຳທສຳຄັນ ເພອພັດທະນາການປະຕິບັດໜາວຽກຢາງເປັນ
ພາຄີ ເປີດໂອກາດໃຫມີການສົນທະນາ ການປະເມີນຄວາມກາວໜາ ແລະ ແລະ ຜົນຂອງການພັດທະນາ
ຢາງສາງສັນ ແລະ ຄວາມໂປງໃສ ແລະ ກວດສອບໄດຂອງຜູມີສວນໄດສວນເສຍ ໂດຍສະເພາະຜູໄດ
ຮັບປະໂUດໃນຂນສຸດທາຍ ໄດແກປະຊາຊົນລາວຕາມເຈດຈຳນົງດງກາວ ພວກຂາພະເຈາdັງ
ວາການປະຊຸມໂຕະມົນປີ 2013 ຈະເປັນການສົນທະນາແລກປຽນທເປັນປະໂUດ ແລະ ປະສົບຄວາມ
ສຳເລັດ. 


