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2017-2021
ຄູ່ຮ່ວມມືເພືື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ຂອບການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (UNPF) ໄລຍະປີ 2017-2021 ແມ່ນຂອບ
ແຜນງານລວມ ສໍາລັບອົງການສະຫະປະຊາຊາດປະຈໍາ ສປປ ລາວ. ທີມງານສະຫະປະຊາຊາດປະຈໍາປະເທດ (UNCT) ຮູ້
ບຸນຄຸນ ສໍາລັບການເປັນຄ່ຮ່ວມມື ກັບ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ຄຸນຄ່າມາຍັງທຸກທ່ານ ທີີ່ມີ
ສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາເອກະສານຂອບການຮ່ວມມືລວມ ແລະ ຄວາມປາດຖະໜາລວມໝ່ ເພືີ່ອເອືື້ອອໍານວຍ ສປປ
ລາວ ໃຫູ້ ກ າຍເປັນ ປະເທດທີີ່ທັນສະໄໝ ມີລາຍໄດູ້ປານກາງ ຊ ີ່ງປະຊາຊົນ ໄດູ້ປະໂຫຍດ ໂດຍສະເໝີພາບ ຈາກການ
ບໍລິການທີີ່ມີຄຸນນະພາບ.
1

ພະນະທ່ານ ສະເຫລີມໄຊ ກົມມະສິດ

ທ່ານນາງ ຄາຣີນາ ອິມໂມເນັນ

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ

ຜູ້ປະສານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ

2

ອົງການຈັດຕັັ້ງໃນເຄືອລະບົບອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ

ທ່ານ ດຣ. ສະຕີເຟັນ ຣຸດກາດ

ທ່ານ ເບີນົວ ທີແອຣີ

ຜູ້ຕາງໜ້າ, ອົງການ ອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ແຫ່ງ

ຫົວໜ້າແຜນງານປະຈໍາປະເທດ, ກອງທນສາກົນເພືີ່ອ

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ

ການພັດທະນາກະສິກໍາ

ທ່ານ ໂມຣິຊີໂອ ບຸດຊີ

ທ່ານ ດາມຽນ ຄີນເນີ

ອະທິບໍດີ, ອົງການແຮງງານສາກົນ, ປະຈໍາສໍານັກງານ

ຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນເພືີ່ອ

ສໍາລັບປະເທດໄທ, ກໍາປເຈຍ ແລະ ສປປ ລາວ

ການເຄືອ
ີ່ ນຍ້າຍຖິີ່ນຖານ

ອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນເພືີ່ອການເຄືີ່ອນຍ້າຍຖິີ່ນຖານ ເຂົື້າຮ່ວມ ໃນເຄືອລະບົບອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນນາມອົງການ ທີີ່ສໍາພັນກັບອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນ
ວັນທີ 19 ກັນຍາ 2016 ອີງຕາມ ຍັດຕິເລກທີ 70/296 ຂອງສະມັດຊາໃຫຍ່
1

ທ່ານ ດຣ. ອາວີ ສາກກາກ

ທ່ານນາງ ໂຣເບີຕາ ຄລາກ

ທີີ່ປກສາປະຈໍາພາກພືື້ນ, ອົງການ ສປຊ ເພືີ່ອການຕັື້ງ
ຖິີ່ນຖານມະນຸດ - ອາຊີຕະເວັນອອກສ່ຽງໃຕູ້, ສາຂາ
ການບໍລິການຂັື້ນພືື້ນຖານຕົວເມືອງ

ອະທິບໍດີປະຈໍາພາກພືື້ນອາຊີ ແລະ ປາຊີຟີກ ແລະ ຜ້
ຕາງໜ້າປະຈໍາປະເທດໄທ, ອົງການ ສປຊ ເພືີ່ອແມ່ຍິງ

ທ່ານ ທອງແດງ ສີລາກນ

ທ່ານນາງ ຈດິດ ຄານ

ຜູ້ຈັດການປະຈໍາປະເທດ, ອົງການ ສປຊ ເພືີ່ອຕ້ານ
ໂລກເອດ

ເລຂານຸການບໍລິຫານ, ກອງທນເພືີ່ອການພັດທະນາ
ຂອງ ສປຊ2

ທ່ານ ບາລາຊບຣາມານຽມ ມຣາລີ

ທ່ານນາງ ເຟຼເດຣິກາ ໄມເຈີ

ຮອງຜູ້ຕາງໜ້າ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພືີ່ອການ
ພັດທະນາ

ຜູ້ຕາງໜ້າ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທນສໍາລັບ
ປະຊາກອນ

ທ່ານນາງ ຫົງເວີຍ ເກົາ

ທ່ານ ເອດວາດ ຄຣເເຣັນ-ສະມິດ

ຜູ້ຕາງໜ້າປະຈໍາປະເທດ, ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ
ກອງທນສໍາລັບເດັກ

ຜູ້ຕາງໜ້າ ແລະ ອະທິບໍດີ, ສໍານັກງານພາກພືື້ນຢ່ບາງກອກ,
ອົງການ ສປຊ ດ້ານການພັດທະນາອຸດສາຫະກໍາ

2

ທ່ານນາງ ຄາຣີນາ ອິມໂມເນັນ, ຜູ້ປະສານງານ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເປັນຜູ້ລົງນາມແທນ ກອງທນເພືອ
ີ່ ການພັດທະນາຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ

ທ່ານ ເຈເຣມີ ດັກລັດ

ທ່ານ ຣີຊາດ ດິກຕຸດສ

ຜູ້ຕາງໜ້າປະຈໍາພາກພືື້ນ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
ວ່າດ້ວຍຢາເສບຕິດ ແລະ ອາດຊະຍາກໍາ
___________________________

ຜູ້ປະສານງານ-ບໍລິຫານ, ອົງການອາສາສະໝັກແຫ່ງ
ສະຫະປະຊາຊາດ

ທ່ານນາງ ຊາຣາ ກໍດອນ-ຍິບສັນ

ທ່ານນາງ ດຣ.ຈລີອຽດ ເຟຼດຊີ

ຜູ້ຈັດການ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າປະຈໍາປະເທດ, ອົງການ
ອາຫານໂລກ

ຜູ້ຕາງໜ້າ, ອົງການອະນາໄມໂລກ

ອົງການໃນເຄືອສະຫະປະຊາຊາດ ທີື່ບມ
ໍື່ ີສາ
ໍ ນັກງານປະຈໍາ ສປປ ລາວ

ທ່ານນາງ ນາຈາດ ມົກຕາກ
ອະທິບໍດີ, ພະແນກອາຊີ ແລະ ປາຊີຟິກ, ອົງການ
ພະລັງງານປະລະມະນສາກົນ

ທ່ານ ເຣີໂນ ສໍຣີເອີນ
ເລຂານຸການ, ຄະນະກໍາມາທິການກົດໝາຍການຄ້າ
ລະຫວ່າງປະເທດແຫ່ງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ

1

ທ່ານ ໂຈອາກິມ ໄຣເຕີ

ທ່ານນາງ ອີຊາແບນ ຫລຸຍ

ຮອງເລຂານຸການໃຫຍ່, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
ດ້ານການຄ້າ ແລະ ການພັດທະນາ3

ອະທິບໍດີປະຈໍພາກພືື້ນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ ປະຈໍາພາກ
ພືື້ນອາຊີ ແລະ ປາຊີຟີກ, ອົງການ ສປຊ ເພືີ່ອ
ສິີ່ງແວດລ້ອມ

3

ທ່ານນາງ ຄາຣີນາ ອິມໂມເນັນ, ຜູ້ປະສານງານ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເປັນຜູ້ລົງນາມແທນ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດດ້ານການຄ້າ ແລະ ການພັດທະນາ
(ອົງການໃນເຄືອທີີ່ບໍີ່ມີສໍານັກງານປະຈໍາປະເທດ)

ທ່ານ ກວາງ-ໂຈ ກິມ
ຜູ້ຕາງໜ້າ ປະຈໍາພາກພືື້ນອາຊີ ແລະ ປາຊີຟີກ,
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ດ້ານການສກສາ,
ວິທະຍາສາດ ແລະ ວັດທະນະທໍາ

ຂອບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
ເອກະສານຂອບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແມ່ນການປະສານສໍາ
ພັນໃນພັນທະສັນຍາທີີ່ມີຮ່ວມກັນ ໂດຍທີມງານສະຫະປະຊາຊາດປະຈໍາປະເທດ ທີີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ
ເປັນແບບໜີ່ງດຽວ, ເພືີ່ອສ້າງປະໂຫຍດສງສຸດຈາກຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຂອງອົງການ
ເຂົື້າໃນສິດຜົນປະໂຫຍດທີີ່ດີສຸດຂອງປະຊາຊົນຂອງ ສປປ ລາວ.
ຜົນສໍາເລັດ ຂອງຂອບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຈະວັດແທກໄດູ້
ດ້ ວ ຍຄວາມຄື ບ ໜ້ າ ຂອງ ສປປ ລາວ ກ້ າ ວໄປສ່ ກ ານຫຼຸ ດ ພົ ື້ ນ ອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ ອ ຍ
ພັດທະນາ ແລະ ການບັນລຸຜົນຂອງເປົື້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງທີມ
ີ່ ຄ
ີ ວາມສະເໝີພາບ.
ຮາກຖານຂອງການບັນລຸຜົນເປັນຈິງ ຂອງຂອບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການສະຫະ
ປຊາຊາດ ແມ່ນຄໍື້າຈນດ້ວຍ ສາມເສົາຫລັກ: (1) ການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດແບບທົີ່ວເຖິງ, ວິຖີຊີວິດ
ແລະ ຄວາມອາດສາມາດຟືື້ນຄືນສະພາບສປ
່ ົກກະຕິ; (2) ການພັດທະນາມະນຸດ; ແລະ (3) ການປົກຄອງ
, ຫລັກນິຕິທໍາ (ການປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍ) ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂະບວນການຕັດສິນໃຈແຫ່ງ
ຊາດ.
ການມີໜ້າ ແລະ ຂີດຄວາມສາມາດ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເລັງໃສ່ເພືີ່ອສະໜອງຄໍາແນະນໍາລະດັບ
ສ ງ ເພືີ່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບນະໂຍບາຍຂອງລັດ, ເສີມສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງດ້ານປະສິດທິພາບ ຂອງການ
ປົກຄອງ ແລະ ລະບົບການຄຸູ້ມຄອງ, ສະໜັບສະໜນຫລັກຖານ ທີີ່ຂັບເຄືີ່ອນ ດ້ວຍຂໍື້ມນທີີ່ທັນເຫດການ

ຕົວຈິງ ສໍາລັບການສ້າງແຜນງານ ແລະ ນະໂຍບາຍ ທີດ
ີ່ ີກວ່າ, ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫູ້ນະວັດຕະ
ກໍາ (ຫືຫົວຄິດປະດິດສ້າງ) ແລະ ບົດບາດ ຍິງ-ຊາຍໃນນະໂຍບາຍຂອງລັດ ແລະ ການສ້າງແຜນງານ.
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ລາຍການຄໍາສັບຫຍໍັ້
ASEAN

Association of Southeast Asian Nations
ສະມາຄົມບັນດາປະຊາຊາດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕູ້

HDI

Human Development Index
ດັດຊະນີການພັດທະນາມະນຸດ

Lao PDR

Lao People’ s Democratic Republic
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ ລາວ

LDC

Least Developed Country

M&E

ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ
Monitoring and Evaluation
ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ

MDGs

Millennium Development Goals
ເປົື້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດດ້ານການພັດທະນາ

NSEDP

National Socio-Economic Development Plan
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົົມແຫ່ງຊາດ

SDGs

Sustainable Development Goals
ເປົື້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

UN

United Nations
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (ສປຊ)

UNPF

Lao PDR - United Nations Partnership Framework
ຂອບການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ

UXO

Unexploded Ordnance
ລະເບີດບໍີ່ທັນແຕກ (ລບຕ)

ລະບົບອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຢູ່ ສປປ ລາວ
FAO
Food and Agriculture Organization
ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ແຫ່ງ ສະຫະປະຊາຊາດ
IAEA

International Atomic Energy Agency
ອົງການພະລັງງານປາລະມະນສາກົນ

IFAD

International Fund for Agricultural Development
ກອງທນສາກົນເພືີ່ອການພັດທະນາກະສິກໍາ
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ILO

International Labor Organization
ອົງການແຮງງານສາກົນ

IOM

International Organization for Migration (non-UN entity)
ອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນເພືີ່ອການເຕືີ່ອນ ຍ້າຍຖິີ່ນຖານ (ອົງການລະຫວ່າງລັດຖະບານ)

UN-Habitat

United Nations Human Settlements Programme
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດທາງດ້ານເຄຫາສະຖານ (ຫລື ເພືີ່ອການຕັງື້ ຖິີ່ນຖານມະນຸດ)

UN Women

United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພືີ່ອແມ່ຍິງ

UNAIDS

Joint United Nations Programme on HIV/AIDS
ອົງການ ສປຊ ກ່ຽວກັບໂລກເອດ

UNCDF

United Nations Capital Development Fund
ກອງທນເພືີ່ອການພັດທະນາ ຂອງ ສປຊ

UNCITRAL

United Nations Commission on International Trade Law
ຄະນະກໍາມາທິການກົດໝາຍການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດແຫ່ງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ

UNCTAD

United Nations Conference on Trade and Development
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ດ້ານການຄ້າ ແລະ ການພັດທະນາ

UNDP

United Nations Development Programme
ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ເພືີ່ອການພັດທະນາ

UNEP

United Nations Environment Programme
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພືີ່ອສິີ່ງແວດລ້ອມ

UNESCO

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ດ້ານການສກສາ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ວັດທະນະທໍາ

UNFPA

United Nations Population Fund
ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທນສໍາລັບປະຊາກອນ

UNHCR

United Nations High Commissioner for Refugees
ອົງການຂ້າຫລວງໃຫຍ່ ສປຊ ເພືອ
ີ່ ຊາວອົບພະຍົບ

UNICEF

United Nations Children’ s Fund
ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທນສໍາລັບເດັກ

UNIDO

United Nations Industrial Development Organization
ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ດ້ານການພັດທະນາອຸດສາຫະກໍາ

UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime
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ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ວ່າດ້ວຍຢາເສບຕິດ ແລະ ອາດຊະຍາກໍາ
UNV

United Nations Volunteers
ອາສາສະໝັກ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ

WFP

World Food Programme
ອົງການອາຫານໂລກ

WHO

World Health Organization
ອົງການອະນາໄມໂລກ

ທານາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB), ກອງທນການເງິນສາກົນ (IMF) ແລະ ທະນາຄານໂລກ (WB) ກໍມ
ີ່ ີສໍານັກງານຢ່ ສປປ ລາວ ເຊັີ່ນ
ກັນ.
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ບົດສະຫລຸບຫຍໍື້
ເອກະສານຂອບການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ ລາວ ແລະ ອົງການສະ ຫະປະຊາຊາດ
ໄລຍະປີ 2017-2021 ສະທ້ອນເຖິງການປະກອບສ່ວນແບບລວມໝ່ ແລະ ເຈດຕະນາ ຂອງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທີີ່
ຈະໜັບສະໜນ ສປປ ລາວ ບັນລຸ ເປົື້າໝາຍການພັດທະນາ ທີີ່ກໍານົດໂດຍລັດຖະ ບານ ແລະ ເປັນທິດທາງດຽວກັບ ວາລະ
ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ພາຍໃນປີ 2030 ແລະ ເປົື້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ເອືື້ອອໍານວຍໃຫູ້ ສປປ ລາວ
ກ້າວຂ້າມຜ່ານໄປສ່ສະຖານະພາບປະເທດທີີ່ມີລາຍໄດູ້ປານກາງລະດັບສງ, ຊີ່ງປະຊາຊົນ, ໂດຍສະເພາະ ຜູ້ທຸກຍາກ ແລະ
ກຸ່ມສ່ຽງ, ໄດູ້ຮັບປະໂຫຍດ ຈາກການໃຫູ້ບໍລິການທີີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ໄດູ້ຮັບຄວາມເຄົາລົບດ້ານສິດທິ.
ຂອບແຜນງານການເປັນຄ່ຮ່ວມມື ພັດທະນາຂື້ນ ພາຍຫລັງການວິເຄາະຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ການປກສາຫາລືທີີ່
ໄດູ້ລະບຸໃນແຜນດໍາເນີນງານ ແລະ ເຫັນດີເຫັນພ້ອມນໍາກັນ ໂດຍທີມງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈໍາປະເທດ ແລະ
ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.
ເອກະສານນີື້ ສະໜອງຄໍາ ຕອບທີີ່ ຮອບດ້ າ ນ ແລະ ສະຫລຸ ບຫຍໍື້ ຢ່າ ງແຈ່ມ ແຈູ້ ງ ໃນເປົື້າ ໝາຍຄວາມຮຽກຮ້ ອ ງ
ຕ້ອງການ ເພືີ່ອກໍານົດບລິມະສິດການສະໜັບສະໜນ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນສະພາບເງືີ່ອນໄຂ ຂອງ ສປປ ລາວ
ແລະ ວາລະ 2030, ຊ່ວຍເຫລື ອປະເທດໃຫູ້ ຫລຸດພົື້ນ ຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ໃນລັກ ສະນະທີີ່ມີ
ຄວາມສະເໝີພາບ ແບບສະຫງ່າຜ່າເຜີຍ ແລະ ທົີ່ວເຖິງ ແລະ ຮັບປະກັນການພັດທະນາມະນຸດແບບຍືນຍົງ ແລະ ການລບ
ລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ໃນເງືີ່ອນໄຂຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັື້ງທີ 8 ໄລຍະປີ 2016-2020
ແລະ ຍົກລະດັບການເຊືີ່ອມສານເຂົື້າກັບພາກພືື້ນ.
ສປປ ລາວ ແມ່ນປະເທດໜີ່ງທີີ່ມີສະຖຽນລະພາບ ໂດຍມີການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ ທີີ່ສະໝໍີ່າສະເໝີ ໝັື້ນ
ທ່ຽງ, ແລະ ອຸດົມຮັີ່ງມີ ດ້ວຍມໍລະດົກທາງວັດທະນະທໍາ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ປະເທດໄດູ້ສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າ
ທີີ່ສໍາຄັນ ເພືີ່ອເຊືີ່ອມສານທີີ່ດີກວ່າເກົີ່າ ທັງໃນລະດັບພາກພືື້ນ ແລະ ສາກົນ ແລະ ບັນລຸເປົື້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດດ້ານການ
ພັດທະນາ, ກໍານົດເປົື້າໝາຍທີປ
ີ່ າດຖະໜາຢ່າງແຮງກ້າ ໃຫູ້ຕົນເອງຫລຸດພົື້ນຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ພາຍ
ໃນປີ 2020. ນອກຈາກນັື້ນ, ຂີດຄວາມສາມາດຂອງລັດຖະບານ ໄດູ້ຮັບການເສີມສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງ ໃນຂົງເຂດການຄຸູ້ມ
ຄອງພາກລັດ ແລະ ການສະໜອງການບໍລິການແກ່ພົນລະເມືອງ.
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ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ມີອົງການເຄືອຂ່າຍເປັນຕົວແທນ ປະຈໍາປະເທດ ຈໍານວນ 16 ອົງການ ແລະ ອົງ ການ
ປະຈໍາພາກພືື້ນ ຫືທີີ່ມີຖານປະຈໍາ ຢ່ສໍານັກງານໃຫຍ່ຈໍານວນໜີ່ງ. ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເປັນຄ່ຮ່ວມມີການພັດທະນາ
ກັບລັດຖະບານ ເພືີ່ອແກູ້ໄຂສິີ່ງທ້າທາຍຫາຍດ້ານ ທີີ່ ສປປ ລາວ ປະເຊີນໃນຖານະທີີ່ເປັນປະເທດບໍີ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບທະ
ເລທີີ່ພັດທະນາຫລ້າ ຊ້າ , ນໍາ ເອົາ ຄວາມຊໍາ ນິ ຊໍາ ນານ ຂອງອົງການເປັນ ໄມູ້ ງັດ ເພືີ່ອ ປັບປຸງ ຄຸນ ນະພາບ ນະໂຍບາຍຂອງ
ລັດຖະບານ, ສົີ່ງເສີມການຫັນເປັນທັນສະໄໝ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ສະຖາບັນຂອງລັດທີີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ສະ
ໜັບສະໜນການຕິດຕາມ ແລະ ການສົນທະນາແລກ ປ່ຽນຄໍາເຫັນ ທີີ່ອີງໃສ່ຫັກຖານ ແລະ ຂັບເຄືີ່ອນໂດຍຂໍມ
ື້ ນ.
ຄວາມພະຍາຍາມ ທຸກໆຢ່າງທີີ່ໄດູ້ເຮັດ ເພືີ່ອຮັບປະກັນ ຄວາມເປັນເຈົື້າການລະດັບຊາດ ຂອງຂອບການເປັນຄຮ
່ ່ວມ
ມືການພັດທະນາ ຜ່ານແນວທາງແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ທົີ່ວເຖິງ, ຮ່ວມກັບອົງການຕ່າງໆ ທີີ່ສັງກັດໃນເຄືອອົງການສະຫະ
ປະຊາຊາດ, ລວມທັງຈໍານວນທີີ່ບໍີ່ມີສໍາ ນັກງານຢ່ໃ ນປະເທດ ແລະ ອົງການຊໍານິຊໍານານ, ສອດຄ່ອງກັບບ ລິມະສິດ ການ
ພັດທະນາ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ລະບົບລະດັບຊາດຕົື້ນຕໍ ຜ່ານທາງແຜນພັດທນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ຄັື້ງທີ 8 ໄລຍະປີ
2016-2020, ການເຊືີ່ອມສານ ໃນຄໍາໝັື້ນສັນຍາສາກົນ ລວມທັງ ກ່ຽວກັບສິດທິທະນຸດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມ
ກັນຕໍີ່ ຜົນຂອງການພັດທະນາ.
ຂອບຄ່ຮ່ວມມືການພັດທະນາ ໄດູ້ຮັບການສະໜັບສະໜນໂດຍຫ້າຫລັກການ ການວາງແຜນງານຂອງແນວ ທາງທີີ່
ອີງໃສ່ສິດທິມະນຸດ, ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ, ການຄຸູ້ມຄອງທີີ່ເລັງ
ຜົນ ແລະ ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ. ນອກຈາກນັື້ນ, ຍັງໄດູ້ພິຈາລະນາ ເງືີ່ອນໄຂສະເພາະຂອງ ສປປ ລາວ, ເລັີ່ງໃສ່ດ້ານ
ວັດທະນະທໍາ ແລະ ມໍລະດົກແຫ່ງຊາດ, ຄວາມຫາກຫາຍດ້ານຊົນເຜົີ່າ, ຂະບວນການປັບປຸງບລະນະແບບເປັນໄລຍະ ແລະ
ເສດຖະກິດທາງດ້ານກະສິກໍາທີີ່ມີຄວາມແຕກໂຕນລະ ຫວ່າງຊົນນະບົດ ແລະ ຕົວເມືອງທີຊ
ີ່ ັດເຈນ.
ວິໄສທັດເອກະສານຂອບການຮ່ວມມື ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແມ່ນເພືີ່ອສະໜັບສະໜນລັດຖະບານ ແຫ່ງ
ສປປ ລາວ ໃນການບັ ນ ລຸ ຜ ົ ນ ຄວາມມຸ ່ ງ ມາດຂອງການເປັ ນ ປະເທດ ທີ ີ່ ທ ັ ນ ສະໄໝມີ ລ າຍໄດູ້ ປ ານກາງລະດັບ ສ ງ, ຊີ່ ງ
ປະຊາຊົນໄດູ້ຜົນປະໂຫຍດໂດຍສະເໝີພາບຈາກການໃຫູ້ບໍລິການມີຄຸນນະພາບ.
ຂອບການເປັນຄ່ຮ່ວມມືການພັດທະນາ, ຊີ່ງປະກອບ ເປັນແກນກາງຂອງມາດຕະການ ທີີ່ນໍາສະເໜີ, ສ້າງສົມປິີ່ນ
ອ້ອມ ສາມຫົວຂໍື້ ເສົາຫລັກ:
ເສົາຫລັກ 1: ເລັງໃສ່ການເຕີບໂຕແບບທົີ່ວເຖິງ, ວິຖີຊີວິດ ແລະ ການຟືື້ນຄືນສະພາບປົກກະຕິໂດຍມີເປົື້າ ໝາຍ
ເພືີ່ອເພີີ່ມທະວີກາລະໂອກາດ ສໍາລັບວິຖຊ
ີ ີວິດທີີ່ລໍື້າຄ່າ ແລະ ວຽກເຮັດງານທໍາ, ສະໜອງຂອບປະຕິບັດງານນະໂຍບາຍ ການ
ປົກປູ້ອງທາງສັງຄົມແບບຮອບດ້ານ, ປົກປັກຮັກສາປ່າໄມູ້ ແລະ ລະບົບນິເວດອືີ່ນໆ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນລົງ ຄວາມສ່ຽງຈາກ
ການປ່ຽນແປງດິນຟູ້າອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດ.
ເສົາຫັກ 2: ເລັງໃສ່ການພັດທະນາມະນຸດ, ຈະປະກອບສ່ວນໃຫູ້ການເຂົື້າເຖິງ ທີີ່ເພີີ່ມທະວີຕໍີ່ການສກສາ ທີີ່ມີຄຸນ
ນະພາບ ແລະ ທັກສະສໍາລັບເດັກນ້ອຍ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ, ປັບປຸງການເຂົື້າເຖິງ ຕໍີ່ການບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບ, ນໍື້າສະອາດ,
ສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ສຸຂະພິບານ ແລະ ປັບປຸງການຄໍື້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ ສໍາລັບຜທ
ູ້ ີີ່ສ່ຽງກວ່າໝ່.
ເສົາຫັກ 3: ເລັງໃສ່ ການປົກຄອງທີີ່ຄາດໝາຍໃສ່ ຄວາມອາດສາມາດຂອງສະຖາບັນຂອງລັດ ເພືີ່ອສະໜອງການບໍ
ລິ ການຂັື້ນພືື້ນຖານ ແລະ ຮັບປະກັນ ການເຂົື້າເຖິງທີີ່ປັບປຸງຕໍຄ
ີ່ ວາມຍຸຕິທໍາ, ເສີມສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງແກ່ຫລັກນິຕທ
ິ ໍາ ແລະ
ການເຂົື້າມີສ່ວນຮ່ວມທີີ່ມີປະສິດທິຜົນຫລາຍຂື້ນ ໃນຂະບວນການຕັດສິນໃຈໃນລະດັບຊາດ.
ຂອບການເປັນຄຮ
່ ່ວມມື ການພັດທະນາສະບັບນີື້ ຍັງໄດູ້ກໍານົດຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຊັບພະຍາກອນ, ການຈັດ
ຕັື້ງປະຕິບດ
ັ , ແລະ ກະກຽມການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ເພືີ່ອຮັບປະກັນການໃຫູ້ບໍລິການທີີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ
ໂປ່ງໄສ. ເຈດຈໍານົງຂອງກົດບັດສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ການທົບທວນ ນະໂຍບາຍແບບຮອບດ້ານໄລຍະສີີ່ປີ ກ່ຽວກັບ
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ກິດຈະກໍາດ້ານປະຕິບັດງານ ສໍາລັບການພັດທະນາຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ພິຈາລະນາຢ່າງຄົບຖ້ວນ ຄ າໝັື້ນ
ສັນຍາຕໍີ່ສາກົນ, ອົງການທີີ່ສັງກັດໃນເຄືອ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດທັງໝົດ ຢ່ ສປປ ລາວ ສັນຍາວ່າຈະເພີີ່ມທະ ວີຄວາມ
ສອດຄ່ອງກ້າວໄປສຄ
່ ວາມເປັນເອກະພາບ ໃນການປະຕິບັດງານຂະໜານໃຫຍ່ ແລະ ສະໜອງແບບໜີ່ງດຽວ.
ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ທີມງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈໍາປະເທດ ໝັື້ນໝາຍຕໍີ່ ການເປັນ ຄ່
ຮ່ວມມືການພັດທະນາຮ່ວມກັນ ແລະ ຮັບຜິດຊອບຕໍີ່ໜ້າຂອບການເປັນຄຮ
່ ່ວມມືສະບັບນີື້.
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1. ພາກສະເໜີ
ຂອບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄລຍະປີ 2017-2021 ສະທ້ອນເຖິງຄວາມມຸູ້ງ
ມາດຂອງທີມງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈໍາປະເທດ ເພືີ່ອສະໜັບສະໜນບລິມະສິດດ້ານການພັດທະນາຊາດ ແລະ
ຄວາມມຸູ້ງມາດປາດຖະໜາຂອງລັດຖະບານ ສໍາລັບປະເທດທີີ່ຈະພັດທະນາ ເປັນປະເທດທີີ່ທັນສະໄໝ.ແລະ ມີລາຍໄດູ້ປານ
ກາງລະດັບກາງ
ຂອບການຮ່ວມມື ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ລະບຸເຖິງການຕອບສະໜອງລວມໝ່ ຂອງລະບົບອົງການສະຫະ
ປະຊາຊາດ ຕໍີ່ບ ລິມະສິດການພັດທະນາຊາດ ແລະ ຈະສະແຫວງຫາວິທີທາງ ເພືີ່ອຫລີກຫລ່ຽງການຊໍື້າຊ້ອນຂອງຄວາມ
ພະຍາຍາມ ແລະ ຮັບປະກັນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງບັນດາອົງການທີີ່ສັງກັດອົງການສະຫະປະຊາຊາດ. ຂອບ
ປະຕິບັດງານອອກແບບມາ ເພືີ່ອປັບປຸງການປະສານງານ ແລະ ສອດຄ່ອງໃນລະດັບປະເທດ, ເສີມສ້າງຄວາມໂປ່ງໄສ ແລະ
ການຄາດຄະເນລ່ ວ ງໜ້ າ ໄດູ້ ; ແລະ ຈັ ດ ຄວາມພ້ ອ ມນໍ ຮ າໃຊູ້ ຊັ ບ ພະຍາກອນຂອງອົ ງ ການສະຫະປະຊາຊາດ ໃຫູ້ ແ ກ່
ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ສິີ່ງນີື້ ຈະບັນລຸຜົນໄດູ້ໂດຍການສ້າງສົມໃສ່ ຄວາມຊໍານິຊໍານານເອກະລັກຂອງກອງທນ, ແຜນ
ງານ ແລະ ອົງການຊໍານິຊໍານານທັງໝົດ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທີີ່ປະຕິບັດງານຢໃ່ ນປະເທດ.
ຂອບການຮ່ວມມື ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດູ້ຮັບ ການພັດທະນາຂ ື້ນ ມາ ຜ່າ ນການປ ກສາຫາລື ຮ່ວມກັບ
ລັດຖະບານ, ຄ່ຮ່ວມມືການພັດທະນາສາກົນ, ອົງການຈັດຕັື້ງທາງສັງຄົມ, ມະຫາຊົນ ແລະ ອືີ່ນໆ, ລວມທັງ ການວິເຄາະ
ຄວາມຄືບໜ້າ ໄປສ່ ເປົື້າ ໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນ ຍົງ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ຄັື້ງ ທີ 8 ໄລຍະປີ
2016-2020 (ແຜນທີ 8) ແລະ ການວິເຄາະຄວາມໄດູ້ປຽບໂດຍປຽບທຽບ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.
ໂດຍຜ່ານ ຂອບການຮ່ວມມື ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ຈຸດເລັີ່ງຍຸດທະສາດ ຂອງທິມງານອົງການສະຫະ
ປະຊາຊາດ ຈະເຄືີ່ອນຍ້າຍໄປໃນທິດທາງດຽວ ກັບວາລະການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ພາຍໃນປີ 2030 ແລະ ເປົື້າໝາຍການ
ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຂອງວາລະ 2030. ການປກສາຫາລື ຢໍື້າອີກວ່າອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຢ່ ສປປ ລາວ ເປັນທີີ່ນັບຖື
ຢ່າງຍິີ່ງ ແລະ ມີມຸມມອງທີີ່ເປັນກາງ ໂດຍມີສາຍສໍາພັນຍາວນານທີີ່ດີນໍາລັດຖະບານທີີ່ອີງໃສ່ຄວາມເຊືີ່ອໃຈ, ໄວູ້ວາງໃຈ ແລະ
ຄວາມໜ້າເຊືີ່ອຖື, ຄວາມຊໍານິຊໍານານດ້ານວິຊາການ ແລະ ການເຂົື້າເຖິງເຄືອຂ່າຍໃນລະດັບສາກົນ
ຂົງເຂດຂອງການປັບປຸງ ໄດູ້ຮັບການຈໍາແນກເຊັີ່ນ ຂາດແຄນການປະສານງານ ລະຫວ່າງອົງການທີສັງກັດ ອົງການ
ສະຫະປະຊາຊາດ, ລະບົບ ບໍລິຫານຄຸູ້ມຄອງທີີ່ ມີພິທີການຫ າຍເກີນ ໄປ, ຂາດແຄນຊັບພະຍາກອນ ດ້າ ນການເງິນ ແລະ
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ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ໃຫູ້ມີຈຸດຢືນທີີ່ໜັກແໜູ້ນ. ຜົນໄດູ້ຮັບດັີ່ງກ່າວນີື້ ໄດູ້ຮັບການພິຈາລະນາ ໃນຂອດການພັດທະນາ
ຂອບການຮ່ວມມືລວມຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.
ພາລະກິດ ຂອງຂອບການຮ່ວມມືລວມ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເປັ ນທິດທາງດຽວກັບ ແຜນພັດທະນາ
ເສດຖກິດ-ສັງຄົມ ຄັື້ງທີ 8 ແລະ ເປົື້າໝາຍໂດຍລວມຂອງການເຕີບໂຕແບບທົີ່ວເຖິງ ແລະ ຍືນຍົງ, ການເຊືີ່ອມສານກັບ
ສະມາຄົມບັນດາປະຊາຊາດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕູ້ ຫ ື ອາຊຽນ ແລະ ການຫລຸດພົື້ນຈາກສະ ຖານະພາບປະເທດດ້ອຍ
ພັດທະນາ, ດັີ່ງເຊັີ່ນດຽວກັບນະໂຍບາຍຂະແໜງການ ແລະ ຍຸດທະສາດຕ່າງໆ. ພາຍໃນສະພາບແວດລ້ອມໂດຍລວມ ຂອງ
ເປົື້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ອີງໃສ່ຄວາມຊໍານິຊໍາ ນານໂດຍສະເພາະ ແລະ ຄວາມໄດູ້ປຽບໂດຍປຽບທຽບ
ຂອງອົງການທີີ່ສັງກັດ ລະບົບອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ຂອງຄຮ
່ ່ວມມືການພັດທະນາອືີ່ນໆ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
ຈະໜັບສະໜນການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ຊ່ວຍເຫືອລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນ ຂອງ ສປປ ລາວ ເພືີ່ອຈັດ
ຕັື້ງປະຕິບັດແຜນ ການ ແລະ ນະໂຍບາຍເຫລົາີ່ ນັື້ນ.
ວິໄສທັດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດແມ່ນເພືີ່ອສະໜັບສະໜນລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເພືີ່ອບັນລຸຄວາມມຸູ້ງ
ມາດປາດຖະໜາ ກາຍເປັນປະເທດທີີ່ທັນສະໄໝ ມີລາຍໄດູ້ປານກາງລະດັບສງ, ຊີ່ງປະຊາຊົນໄດູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຢ່າງສະເ
ໝີພາບກັນ ຈາກການໃຫູ້ບໍລິການທີີ່ມີຄຸນນະພາບ.
ຂອບການຮ່ວມມືຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແມ່ນຍດຕິດຢ່າງໝັື້ນຄົງ ກັບສາມເສົາຫລັກຕົື້ນຕໍທີີ່ສະໜັບສະໜ
ນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ມີຄື: ການເຕີບໂຕແບບທົີ່ວເຖິງ, ວິຖີຊີວິດ ແລະ ຄວາມສາມາດຟືື້ນຄືນສະພາບປົກກະຕິ, ການພັດ

ທະ ນາມະນຸດ ແລະ ການປົກຄອງ.
ຢໃ່ ນ ເຈດຈໍານົງ ຂອງບັນຍັດ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ຂອບການຮ່ວມມືຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຢືນຢັນ
ພັນທະສັນຍາຂອງອົງການທີີ່ສັງກັດ ໃນເຄືອອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທັງໝົດ ຢ່ ສປປ ລາວ ເພືີ່ອເຮັດວຽກງານຮ່ວມກັນ
ຢ່າງສອດຄ່ອງ, ຫລີກລ່ຽງການຊໍື້າຊ້ອນ ແລະ ປະສານກົມກຽວແຜນງານ ແລະ ນະ ໂຍບາຍ, ໃນລວງດຽວກັບ ເຈດຕະນາ
ລົມ ທີີ່ຈະສະໜອງແບບໜງີ່ ດຽວ.

1.1 ການພັດທະນາຂອບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາ
ຊາດ
ທີມງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດປະຈໍາປະເທດ ແລະ ລັດຖະບານ ໄດູ້ຕົກລົງກັນກ່ຽວກັບແຜນຍຸດທະສາດສະບັບໜີ່ງ
ເພືີ່ອໃຊູ້ເປັນທິດຊີື້ນໍາໃນການພັດທະນາຂອບການຮ່ວມມືຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ຮັບ ປະກັນ ການເປັນລວງ
ດຽວກັຍ ແຜນພັດທະນາແຫ່ງຊາດ, ໂດຍມີຫລັກໝາຍທີີ່ສໍາຄັນປະກອບດ້ວຍການປະເມີນຜົນ ຂອງເອກະສານຂອບການ
ຮ່ວມມືດ້ານການພັດທະນາ ລະຫວ່າງລັດຖະບານ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄລຍະປີ 2012-2016 (UNDAF),
ແລະ ການວິເຄາະຮອບດ້ານລະດັບປະເທດ. ຄະນະກໍາມະການຊີນ
ື້ ໍາລະດັບຊາດ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຮັບປະກັນ


ທິມງານ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ປະກອບດ້ວຍ ອົງການ FAO, IFAD, ILO, UN-Habitat, UN Women, UNAIDS, UNCDF, UNDP,
UNFPA, UNICEF, UNIDO, UNODC, UNV, WFP ແລະ WHO. ອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນເພືື່ອການເຄືື່ອນຍ້າຍຖິື່ນຖານ (IOM) ມີສວ
່ ນຮ່ວມໃນ ທິມງານອົງການ
ສະຫະປະຊາຊາດ ໃນນາມ ອົງການຈັດຕັັ້ງທີື່ບໍື່ສັງກັດ ອົງ ການສະຫະປະຊາຊາດ. ທະນາຄານ ພັດທະນາອາຊີ ແລະ ທະນາຄານໂລກ ເປັນສ່ວນຂອງ ທິມ
ງານປະຈໍາປະເທດ ເຊັື່ນກັນ. ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທີື່ບໍື່ມີສໍານັກງານປະຈໍາປະເທດ ມີຄື IAEA, ITC, ITU, OCHA, OHCHR, UNCITRAL, UNCTAD, UNEP,
UNESCAP, UNESCO ແລະ UNHCR.
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ໃຫູ້ແກ່ການເຂົື້າມີສ່ວນຢ່າງທົີ່ວເຖິງຂອງຄຮ
່ ່ວມການພັດທະນາຫລັກໃນລັດຖະບານ ແລະ ຄ່ຮ່ວມການພັດທະນາທັງຫລາຍ.
ຄະນະກໍາມະການຊີື້ນໍາສ້າງຕັື້ງຂື້ນເພືີ່ອວ່າ ອົງປະກອບດັີ່ງຕໍີ່ໄປນີື້ ຂອງຈຸດເລັງຍຸດທະສາດ ເປັນກຸນແຈຕໍີ່ການພັດທະນາ ເອ
ກະສານຂອບການຮ່ວມມືລວມຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.
ຄວາມເປັນເຈົັ້າການແຫູ່ງຊາດ ແລະ ການຈັດເປັນລວງດຽວກັບບລິມະສິດການພັດທະນາແຫູ່ງ
ຊາດ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ລະບົບ, ທີີ່ເປັນແບບທົີ່ວເຖິງ ໂດຍຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ ຕະຫອດໄລຍະຂອງຂະບວນ
ການ. ການເປັນຄຮ
່ ່ວມມື ລະຫວ່າງຜມ
ູ້ ສ
ີ ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຫາຍຝ່າຍ ແມ່ນການທີີ່ ລັດຖະບານ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕົື້ນຕໍ
ອືີ່ນໆ ເຂົື້າມີສ່ວນນໍາກັນ; ຂອບການຮ່ວມມື ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ການວິເຄາະລະດັບປະເທດ ຊີ່ງສິີ່ງທີີ່ພົື້ນ
ເດັີ່ນ ແມ່ນໄດູ້ອີງໃສ່ ແລະ ຈັດເປັນລວງດຽວກັບບລິມະສິດ ແລະ ຍຸດທະສາດການພັດ ທະນາຊາດ.
ການມີສ່ວນແບບທົື່ວເຖິງ ຂອງລະບົບອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໂດຍການກ່ຽວພັນຢ່າງເຕັມສ່ວນ ຂອງ
ອົງກອນຊໍານິຊໍານານ ແລະ ອົງກອນທີີ່ບໍີ່ມີສໍານັກງານຢໃ່ ນປະເທດ.
ການເຊືື່ອມສານຂອງຫ້າຫລັກການການສ້າງແຜນງານ ຂອງແນວທາງທີອ
ີ່ ີງໃສ່ສິດທິມະນຸດ, ຄວາມສະເ
ໝີພາບ ລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ, ຄວາມຍືນຍົງດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ພັນທະສັນຍາສາກົນ, ດັີ່ງເຊັີ່ນດຽວກັບທິດສະດີ ຂອງ
ການຄຸູ້ມຄອງ ທີີ່ອີງໃສ່ການປ່ຽນແປງ/ເລັງຜົນ ແລະ ການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ທີີ່ອອກແບບເຈາະຈົງໃສ່ສະພາບ
ແວດລ້ອມຂອງ ສປປ ລາວ.
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນ ສໍາລັບ ພັດທະນາຜົນຮັບ ຖືກອະທິບາຍ, ສໍາລັບຈຸດປະສົ ງຂອງຂອບການ
ຮ່ວມມືຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ວ່າແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຕາມລໍາດັບ ຂອງຝ່າຍຕ່າງໆ ທີີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ກ້າວ
ໄປສ່ຜົນ ໄດູ້ຮັບທີີ່ມ ີນໍາກັນ . ຜູ້ ມີ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທັງຫລາຍ ຈະປະກອບສ່ວນຕໍີ່ຜົນ ໄດູ້ຮັບ ຂອງຂອບການຮ່ວມມື ຂອງ
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ແຕ່ລະຝ່າຍຈະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍກ
ີ່ ານປະກອບສ່ວນຂອງຕົນເອງ. ບົດລາຍງານຄວາມ
ຄືບໜ້າປະຈໍາປີ ຈະເລັງໃສ່ການປະກອບສ່ວນຂອງທີມງານອົງການ ສປຊ ປະຈໍາປະເທດຕໍີ່ຜົນໄດູ້ຮັບເຫລົີ່ານັື້ນ ແລະ ເປັນ
ເຊັີ່ນນັື້ນ ຈະແກູ້ໄຂຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍສະເພາະ ຢລ
່ ະດັບຜົນໄດູ້ຮັບ.

ການເປີດຕົວຄັື້ງທໍາອິດຂອງຂອບການຮ່ວມມື ຂອງອົງການ ສປຊ ສະໜອງກາລະໂອກາດທີີ່ດີເລີດ ເພືີ່ອພັດທະນາ
ຂອບແຜນງານທີີ່ເນັື້ນການປະຕິບັດ ແລະ ທົີ່ວເຖິງ - ກວມລວມ ທີີ່ຈະສະໜັບສະໜນ ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຄັື້ງ ທີ 8 ໄລຍະປີ 2016-2020. ເປົື້າ ໝາຍໂດຍລວມຂອງແຜນ 8 ແມ່ນ ສືບ ຕໍີ່ການຫລຸດຜ່ອນ
ຄວາມທຸກຍາກ, ການຫລຸດພົື້ນອອກຈາກສະຖາະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ຜ່ານການເຮັດໃຫູ້ເປັນຈິງ ທ່າແຮງຂອງການ
ພັດທະນາຊາດ ແລະ ຄວາມໄດູ້ປຽບໂດຍປຽບ ທຽບ ການຄຸູ້ມຄອງແບບມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ການນໍາໃຊູ້ຊັບພະຍາກອນທໍາ
ມະຊາດ ແລະ ການເຊືີ່ອມສານທີີ່ເຂັື້ມແຂງໃນພາກພືື້ນ ແລະ ລະດັບສາກົນ ແລະ ມີໂຄງສ້າງປິີ່ນອ້ອມ ສາມຜົນໄດູ້ຮັບ ແລະ
17 ຜົນຜະລິດ ທີີ່ເຊືີ່ອມໂຍງເຂົື້າກັບ ຂອບການຮ່ວມມືລວມ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ. ນອກຈາກນັື້ນແລູ້ວ, ຂອບ
ການຮ່ວມມືລວມ ຈັດເປັນລວງດຽວກັບເປົື້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງທີີ່ຮັບຮອງເອົາໃນປີ 2015.

1.2 ການວິເຄາະສະຖານະການ
ສປປ ລາວ ແມ່ນປະເທດໜີ່ງ ທີີ່ບໍີ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບທະເລ ອ້ອມຮອບດ້ວຍປະເທດ ກໍາປເຈຍ, ຈີນ, ມຽນມາ,ໄທ ແລະ
ຫວຽດນາມ. ປະຊາກອນ ມີປະມານ 6.5 ລ້ານຄົນ ດໍາລົງຊີວິດ ຢ່ໃນ 18 ແຂວງ ໂດຍຄົນສ່ວນໃຫຍ່ - 67 ສ່ວນຮ້ອຍ ຍັງດໍາລົງຊີວິດຢ່ເຂດຊົນນະບົດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍີ່ຕາມ, ການຫັນເປັນຕົວເມືອງ ກໍາລັງເກີດຂື້ນໃນອັດຕາ 4.9 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນ
ແຕ່ລະປີ. ປະເທດ ມີພ ມສັນຖານຂ້ອນຂ້າງເປັນພ ດອຍ ໂດຍມີເນືື້ອທີີ່ດິນອຸດົມສົມບ ນທີີ່ສຸດ ພົບເຫັນໃນທົີ່ງພຽງ ແລະ
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ເລາະລຽບຕາມລໍາແມ່ນໍື້າຂອງ. ແມ່ນໍື້າຂອງໄຫຈາກພາກເໜືອລົງສພ
່ າກໃຕູ້, ເປັນຊາຍແດນຮ່ວມກັບປະເທດໄທ ຫລາຍກວ່າ
60 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຄວາມຍາວ.
ເຖິງວ່າຈະຍັງເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາຢ່, ສປປ ລາວ ໄດູ້ມີຄວາມຄືບໜ້າທີີ່ເປັນແກ່ນສານ ໃນການຫລຸດຜ່ອນ
ຄວາມທຸກຍາກ ຕະຫລອດໄລຍະ ສອງທົດສະຫວັດທີີ່ຜ່ານມາ ໂດຍທີີ່ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກ ຫລຸດຖອຍລົງຈາກ 46 ສ່ວນ
ຮ້ອຍ ໃນປີ 1992 ມາເປັນ 23 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປີ 2012. ປະເທດ ກ າລັງຢບ
່ ົນເສັື້ນທາງທີີ່ຈະບັນລຸໄດູ້ ລະດັບຄາດໝາຍ
ຄວາມທຸກຍາກ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍີ່ຕາມ, ສິງີ່ ທ້າທາຍໃນປັດຈຸບັນ ແມ່ນເພືີ່ອຮັບປະກັນວ່າ ປະຊາຊົນທັງໝົດໄດູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍ
ດຈາກການພັດທະນາປະເທດ.
ສປປ ລາວ ສ້າ ງຕັ ື້ ງຂ ື້ນ ໃນເດືອນທັນວາ 1975 ເປັນ ປະເທດໜ ີ່ງທີີ່ ມີສະຖຽນລະພາບ ດ້າ ນການເຕີບ ໂຕທາງ
ເສດຖະກິດຢ່າງໝັື້ນທ່ຽງ ແລະ ອຸດົມຮັີ່ງມີດ້ວຍມໍລະດົກທາງວັດທະນະທໍາ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ. ລັດຖະທໍາ
ມະນ ນຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນຮັບຮອງເອົາໃນປີ 1991. ປະເທດໄດູ້ລົງນາມ ໃນສົນທິ ສັນຍາສາກົນຫລາຍສະບັບ. ສິີ່ງ
ເຫົີ່ານັື້ນ, ປະກອບດ້ວຍເຈັດ ໃນຈໍານວນເກົື້າ ສົນທິສັນຍາຫລັກແຫລ່ງວ່າດ້ວຍສິດທິມະນຸດ ຊີ່ງຮຽກຮ້ອງການເຂົື້າມີສ່ວນ
ຢ່າງຫ້າວຫັນ ແລະ ມີຄວາມໝາຍຮ່ວມກັບກົນໄກຂອງສາກົນ ແລະ ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມດ້ານນິຕິກໍາ ທີີ່ເອືື້ອອໍານວຍ
ຫລາຍຂື້ນ ສໍາລັບການຈັດຕັື້ງທາງສັງຄົມ. ໃນປີ 2015 ລັດຖະບານ ໄດູ້ຮັບເອົາ ນອກເໜືອຈາກສິີ່ງອືີ່ນໃດ ຄໍາແນະນໍາຈາກ
ຂະບວນການທົບທວນສະຖານະການສິດທິມະນຸດພາຍໃຕູ້ກົນໄກ Universal Periodic Review (ຫລື UPR) ກ່ຽວ
ກັບການສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງສະພາບແວດລ້ອມທີີ່ເອືື້ອອໍານວຍ ສໍາລັບການຈັດຕັື້ງທາງສັງຄົມ ແລະ ສືີ່ມວນຊົນ, ໂດຍສົີ່ງ
ເສີມກົງຈັກບໍລິຫານວຽກງານຍຸຕທ
ິ ໍາ ແລະ ຕ້ານການສໍື້ລາດບັງຫລວງ.
ປະເທດ ສືບຕໍີ່ພະຍາຍາມສໍາເລັດຜົນ ໃນການເຊືີ່ອມສານເຂົື້າກັບພາກພືື້ນ ແລະ ທົີ່ວໂລກ ຢ່າງຫ້າວຫັນ. ສປປ
ລາວ ເຂົື້າເປັນ ສະມາຊິກສະມາຄົມບັນດາປະຊາຊາດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕູ້ (ອາຊຽນ) ໃນປີ 1997 ແລະ ອົງການການ
ຄ້າໂລກ ໃນປີ 2013; ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ ມີຜົນບັງຄັບໃຊູ້ໃນປີ 2015.
ໜີ່ງໃນສິີ່ງທ້າທາຍຕົື້ນຕໍດ້ານການພັດທະນາ ແມ່ນການຮັບປະກັນ ວ່າຜົນປະໂຫຍດຈາກການເຕີບໂຕທາງເສດ ຖະ
ກິດທີີ່ສງ, ສະເລ່ຍໄດູ້ຫລາຍກວ່າ 7 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ສໍາລັບໄລຍະຫ້າປີ ຜ່ານມາ, ໄດູ້ຮັບ
ການກະຈາຍຢ່າງສະເໝີພາບ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍເຂົື້າໃນການພັດທະນາມະນຸດທີີ່ທົີ່ວເຖິງ ແລະ ຍືນຍົງ. ຊ່ອງວ່າງທີີ່ກວ້າງ
ອອກລະຫວ່າງຄົນຮັີ່ງມີ ແລະ ຄົນທຸກຍາກ, ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ, ກຸ່ມຊົນເຜົີ່າ ແລະ ຜູ້ຢອ
່ າໄສຂອງເຂດພາກຕ່າງໆ ຂອງປະ
ເທດ ຮຽກຮ້ອງໃຫູ້ໄດູ້ຮັບການແກູ້ໄຂ.
ຕົວຂັບເຄືີ່ອນຕົື້ນຕໍ ຂອງຄວາມທຸກຍາກຢ່ ສປປ ລາວ ສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນໜ້າ ຈະມາຈາກຂະແໜງການກະສິ ກໍາ
ແລະ ການວິເຄາະ ສະທ້ອນເຖິງ ປັດໄຈຕົື້ນຕໍ ທີີ່ສະໜັບສະໜນຕໍີ່ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ທີີ່ເປັນການຍ້າຍອອກຂະ
ໜາດນ້ອຍແບບຍືນຍົງໄປສ່ກິດຈະກໍາ ທີີ່ບໍີ່ແມ່ນພາກກະສິກໍາ, ຂະຫຍາຍຕົວຂອງການສ ກສາ ແລະ ເລັ ງເປົື້າໝາຍ ການ
ລົງທນຂອງລັດຖະບານ ໃນການເຂົື້າແກູ້ໄຂ ທີຕ
ີ່ ິດພັນກັບຄວາມທຸກຍາກ.
ຄວາມຈະເລີນທາງເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນຂັບເຄືີ່ອນເປັນຕົື້ນຕໍ ໂດຍການລົງທນໂດຍກົງ ຂອງຕ່າງປະ
ເທດໃນການຂຸດຄົື້ນຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ພະລັງງານໄຟຟູ້ານໍື້າຕົກ. ໂດຍຮັບປະກັນວ່າ ສິີ່ງດັີ່ງກ່າວນີື້ ແມ່ນດໍາ
ເນີນໄປໃນທິດທາງຂອງຄວາມຍືນຍົງດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍເຄົາລົບຕໍສ
ີ່ ິດທິຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ບຸກຄົນ ແລະ ວ່າລາຍຮັບທີີ່
ສ້າງຂື້ນ ອໍານວຍປະໂຫຍດໃຫູ້ທຸກໆຄົນ, ແມ່ນສິີ່ງສໍາຄັນທີີ່ສຸດ ສໍາລັບການພັດທະນາປະເທດ.
ການບັນລຸຜົນ ທີີ່ເປັນຫລັກໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນການເຂົື້າເປັນສະມາຊິກ ອົງການການຄ້າໂລກຢ່າງເປັນທາງ
ການ ໃນ ປີ 2013, ສົີ່ງຜົນໃນການເຊືີ່ອມສານທີີ່ໃກູ້ຊິດ ເຂົື້າໃນເສດຖະກິດຂອງພາກພືື້ນ ແລະ ສາ ກົນ ດ້ວຍການເພີີ່ມ
ທະວີຢ່າງເປັນແກ່ນສານໃນການຄ້າຂາຍສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ. ປະເດັີ່ນຕົື້ນຕໍສໍາລັບການ ປັບປຸງ ຕິດພັນກັບການຂາດແຄນ
ທັກສະ, ຄວາມໄວູ້ວາງໃຈຕໍຂ
ີ່ ະແໜງການກະສິກໍາ ແລະ ການລົງທນ ໃສ່ກົນຈັກ ທີີ່ປະເທດຊາດຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຫລາຍ
ແທູ້ໆ.
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ໜ ື່ງໃນສິື່ງທ້າທາຍຕົັ້ນຕໍດ້ານການພັດທະນາ ແມູ່ນການຮັບປະກັນ ວ່າຜົນປະໂຫຍດຈາກການເຕີບໂຕ
ທາງເສດຖະກິດທີື່ສງ ໄດ້ຮັບການກະຈາຍຢູ່າງສະເໝີພາບ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍ ເຂົັ້າໃນການພັດທະນາ
ມະນຸດແບບທົື່ວເຖິງ ແລະ ຍືນຍົງ.
ການມີຕົກຄ້າງ ຫລື ການປົນເປືື້ອນ ຂອງລະເບີດບໍີ່ທັນແຕກ ຈາກສົງຄາມອິນດຈີນ (1964-1973) ຢັີ່ງຢາຍຢໃ່ ນທົີ່ວປະ
ເທດ ຍັງສືບຕໍີ່ ເຂັີ່ນຂ້າຊີວິດ ປະຊາຊົນລາວ ບັນດາເຜົາີ່ ແລະ ຈໍາກັດ ບີບຮັດ ການຜະລິດກະສິ ກໍາ ແລະ ການຂະຫຍາຍ
ກະສິກໍາ.ລະເບີດຫລາຍກວ່າ 2 ລ້ານໂຕນ ຖືກຖິື້ມລົງໃສ່ທົີ່ວທຸກແຂວງ ລະຫວ່າງ ປີ 1964 ຫາ 1973 ໂດຍຍັງມີ 30 ສ່ວນ
ຮ້ອຍຂອງລະເບີດເຫລົີ່ານັື້ນທີີ່ຍັງບໍີ່ທັນແຕກ. ຄວາມສໍາພັນກັນລະ ຫວ່າງການປົນເປືື້ອນ (ຕົກຄ້າງຂອງລະເບີດບໍີ່ທັນແຕກ
ແລະ ການມີແຜ່ຫລາຍຂອງຄວາມທຸກຍາກ ແມ່ນຊັດເຈນ ໂດຍມີ 42 ເມືອງ ໃນ 46 ເມືອງທຸກຍາກກວ່າໝ່ ຖືກກະທົບ
ໂດຍລະເບີດບໍີ່ທັນແຕກ. ຄວາມເປັນໄປໄດູ້ຂອງການເຊືີ່ອມໂຍງ ລະຫວ່າງການເກັບກູ້ລະເບີດບໍີ່ທັນແຕກ ແລະ ວິຖີຊີວິດ
ສາມາດສໍາຫລວດ ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງຕືີ່ມອີກ.

1.3 ການທົບທວນສາລະສໍາຄັນຂອງເປົາັ້ ໝາຍສະຫັດສະຫວັດດ້ານການພັດທະນາ
ຢ ່ ສປປ ລາວ, ການໄດູ້ປະໂຫຍດຢ່າງເປັນແກ່ນສານໃນການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດ ແລະ ຂະແໜງສັງຄົມ ຕະຫລອດ
ໄລຍະຊຸມປີຜ່ານມາ ໄດູ້ປທາງສໍາລັບການປັບປຸງທີຕ
ີ່ ໍີ່ເນືີ່ອງ ໃນການພັດທະນາມະນຸດ ຢໃ່ ນປະເທດ. ລະຫວ່າງປີ 1985 ຫາ
ປີ 2012, ຄວາມຄືບໜ້າຢ່າງເປັນແກ່ນສານ ໄດູ້ມີຂື້ນໃນຕົວຊີື້ບອກຫລັກ ດັດ ຊະນີໝາຍການພັດທະນາມະນຸດ: ອາຍຸຍືນ
ສະເລ່ຍເພີີ່ມສງຂື້ນອີກ 19 ປີ, ຈໍານວນປີ ສະເລ່ຍ ຂອງການເຂົື້າໂຮງຮຽນ ເພີີ່ມຂື້ນອີກ 2.5 ປີ ແລະ ລວມຍອດລາຍໄດູ້
ແຫ່ງຊາດຕໍີ່ຫົວຄົນ ເພີີ່ມຂ ື້ນອີກ 310 ສ່ວນຮ້ອຍ. ດັີ່ງນັື້ນ, ສປປ ລາວ ໄດູ້ປະສົບການປັບປຸງຢ່າງສະໝໍີ່າສະເໝີ ໃນຄ່າ
ດັດຊະນີໝາຍການພັດທະນາມະນຸດ ຕະຫລອດເວລາ, ເຮັດໃຫູ້ ສປປ ລາວ ເປັນໜ ີ່ງໃນປະເທດທີີ່ນໍາໜ້າການເຕີບໂຕ
ດັດຊະນີໝາຍການພັດທະນາມະນຸດ ຢ່ໃນບັນດາປະເທດທີີ່ມີການພັດທະນາມະນຸດລະດັບປານກາງ, ຊີ່ງເປັນລະດັບທີີ່ປະ
ເທດ ຖື ກ ຈັ ດ ຢ່ ໃ ນປັ ດ ຈຸ ບ ັ ນ . ສປປ ລາວ ຖື ກ ຈັ ດ ຢ່ ອ ັ ນ ດັ ບ ທີ 141 ໃນຈໍ າ ນວນ 188 ປະເທດ ໃນບົ ດ ລາຍງານການ
ພັດທະນາມະນຸດ ປີ 2015.
ສປປ ລາວ ມີອັດຕາການຈະເລີນພັນສງທີີ່ສຸດ ໃນບັນດາປະເທດອາຊຽນດ້ວຍກັນ ໂດຍມີ ປະຊາກອນອາຍຸ ຍັງໜຸ່
ມທີີ່ ສ ຸ ດ ປະເທດໜ ີ່ ງ ໃນພາກພື ື້ ນ . ປະເທດ ຂ ື້ ນ ແຜນວ່ າ ຈະໄດູ້ ຮ ັ ບ ປະໂຫຍດຈາກ ‘ ຜົ ນ ກໍ າ ໄລດ້ າ ນປະຊາກອນ’ ໃນ
ເສດຖະກິດ ໃນໄລຍະກາງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍີ່ຕາມ, ສິີ່ງດັີ່ງກ່າວນີື້ ອາດຈະເກີດຂື້ນຕໍີ່ຄົນໜຸ່ມ ທີີ່ໄດູ້ຮັບການປະກອບສ້າງເປັນ
ຢ່າງດີ ດ້ວຍທັກສະທີີ່ແທດເໝາະ ແລະ ຄວາມຮ ູ້ ແລະ ວຽກເຮັດງານທໍາທີີ່ສ້າງຂ ື້ນໃໝ່ ຕາມຈັງຫວະການເຕີບໂຕ ຂອງ
ປະຊາກອນເກນອາຍຸເກນອອກແຮງງານ.
ສປປ ລາວ ບັນລຸໄດູ້ເປົື້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດດ້ານການພັດທະນາ ທີີ່ 1 ທີີ່ຕິດພັນກັບຄວາມທຸກຍາກ ໂດຍ ການ
ຫລຸດລົງໄດູ້ ເຄິີ່ງໜ ີ່ງ ຂອງອັດຕາຄວາມທຸກ ຍາກລະດັບ ຊາດ ໃນຊ່ວງທົດ ສະຫວັດ ທີີ່ຜ່າ ນມາ.ເຖິງ ຢ່າ ງໃດກໍີ່ຕາມ, ການ
ຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການເຕີບໂຕ ຂອງການບໍລິໂພກ ຍັງຫລ້າຊ້າກວ່າການເຕີບໂຕ ຂອງລວມຍອດຕະລິດຕະ
ພັນພາຍໃນ ແລະ ແຕກຕ່າງຕາມທີີ່ຕັື້ງ, ການສກສາ, ຊົນເຜົີ່າ ແລະ ອາຊີບ ຂອງຄົວເຮືອນ, ສົີ່ງຜົນ ໃນການເພີີ່ມທະວີ ຂອງ
ລາຍໄດູ້ແບບສະເໝໍີ່າສະເໝີ ແລະ ຊ່ອງວ່າງຊົນນະບົດກັບຕົວເມືອງ. ໜີ່ງສ່ວນສາມຂອງປະຊາກອນ ຢ່ເຂດພດອຍ ຍັງຄົງ
ດໍາລົງຊີວິດຢ່ລຸ່ມເສັື້ນຄວາມທຸກຍາກ. ໃນຂະນະທີີ່ຄາດໝາຍ ຂອງເປົື້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດດ້ານການພັດທະນາ ໃນການ
ຫລຸດລົງເຄິີ່ງໜີ່ງ ສັດສ່ວນຂອງຄວາມອດຫິວ ສາມາດບັນລຸໄດູ້, ແຕ່ຍັງມີອັດຕາຂອງຄົນອດຫິວ ຢຈ
່ ໍານວນທີສ
ີ່ ໍາຄັນ ໃນເກນ
ໜີ່ງໃນຫ້າ ຂອງປະຊາກອນ - ເດັກນ້ອຍໂດຍສະເພາະ - ບໍີ່ສາມາດມີຄວາມໝັື້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ. ເປົື້າໝາຍສະຫັດ
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ສະຫວັດດ້ານການພັດທະນາ 1 ກ່ຽວກັບຄາດໝາຍ ຂອງການຫລຸດຈໍານວນເດັກນ້ອຍ ທີີ່ນໍື້າໜັກຫຼຸດ ເກນມາດ ຕະຖານ
ແລະ ຕໍີ່າເຕູ້ຍໃນບັນດາເດັກນ້ອຍ ຍັງບໍີ່ທັນບັນລຸໄດູ້ ແລະ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ການປະຕິບັດງານຢ່າງພ້ອມພຽງ. ເປົື້າໝາຍ
ສະຫັດສະຫວັດດ້ານການພັດທະນາ ທີີ່ 2 ເລັງຄາດໝາຍ ຂອງການບັນລຸການສກສາຊັື້ນປະຖົມ ເພືີ່ອໝົດທຸກຄົນ ກໍີ່ຍັງບໍີ່
ບັນລຸໄດູ້ ແລະ ການສ ກສານັື້ນແຕ່ລະດັບເຍົາໄວ ຈົນເຖິງການສ ກສາຊັື້ນມັດທະຍົມ ຈະຕ້ອງໄດູ້ຮັບການປັບປຸງຢ່າງເປັນ
ແກ່ນສານ. ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ ຈະໄດູ້ມີຕໍີ່ການສກສາລະດັບເຍົາໄວ ແລະ ຮັບປະກັນອັດຕາສືບຕໍີ່ຮຽນ ຈາກຊັື້ນ
ປະຖົມຈົນເຖິງຊັື້ນມັດທະຍົມ.

ລະຫວ່າງປີ 1985 ຫາ ປີ 2012, ຄວາມຄືບໜ້າຢູ່າງເປັນແກູ່ນສານ ໄດ້ມີຂັ້ນ ໃນຕົວຊີບ
ັ້ ອກຫລັກ ດັດຊະນີ
ໝາຍການພັດທະນາມະນຸດ: ອາຍຸຍືນສະເລູ່ຍເພີື່ມສງຂັ້ນອີກ 19 ປີ, ຈໍານວນປີສະເລູ່ຍຂອງການເຂົັ້າໂຮງ
ຮຽນເພີື່ມຂັ້ນອີກ 2.5 ປີ ແລະ ລວມຍອດລາຍໄດ້ແຫູ່ງຊາດຕໍື່ຫົວຄົນເພີື່ມຂັ້ນອີກ 310 ສ່ວນຮ້ອຍ.
ທາງດ້ານຂອງການບັນລຸເປົື້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດດ້ານການພັດທະນາ ທີ 3 ເລັງຄາດໝາຍຂອງການສົີ່ງເສີມຄວາມ
ສະເໝີພາບ ລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງແກ່ແມ່ຍິງ, ສປປ ລາວ ເຮັດໄດູ້ດີ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍີ່ຕາມ, ຄວາມ
ພະຍາຍາມເປັນພິເສດ ຈະຕ້ອງໄດູ້ມີເພືີ່ອໄປຮອດເຖິງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ຢເ່ ຂດຊົນ ນະບົດ, ຢໃ່ ນບາງວັດທະນະທໍາຂອງ
ຊົນເຜົີ່າ ແລະ ແຮງງານຍ້າຍຖິີ່ນ ແລະ ຮັບປະກັນການມີສ່ວນຮ່ວມທີີ່ໃຫຍ່ກວ່າເກົີ່າ ໃນຂະບວນການຕັດສິນໃຈ. ນອກຈາກ
ນັື້ນ ແລູ້ວ, ການສ້າ ງກະແສ ແລະ ເຊືີ່ອມສານ ດ້າ ນບົດ ບາດຍິງ -ຊາຍ ແມ່ນ ປະເດັ ນທີີ່ສໍາຄັນ ໃນອະນາຄົດ ທີີ່ ຈະຈັດຕັື້ງ
ປະຕິບັດ. ເປົື້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດດ້ານການພັດທະນາ ທີ 4ເລັງຄາດໝາຍໃສ່ຫລຸດຜ່ອນການຕາຍຂອງເດັກ ຍັງຕ້ອງການ
ຄວາມພະຍາຍາມອີກຕືີ່ມ. ເຖິງ ແມ່ນວ່າ ການຫລຸດລົງ ສອງໃນສາມ ໃນການຕາຍຂອງເດັກຕໍີ່າກວ່າ 5 ປີ, ສປປ ລາວ ຍັງຫ
ລ້າຊ້າຢ່. ປະເທດບັນລຸໄດູ້ເປົື້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດດ້ານການພັດທະນາ ທີ 5 ເລັງຄາດໝາຍໃສ່ການຫລຸດຜ່ອນອັດຕາການ
ຕາຍຂອງແມ່ ໄດູ້ສາມສ່ວນສີີ່. ອັດຕາການຕາຍຂອງ ທັງແມ່ ແລະ ເດັກ ສະທ້ອນເຖິງການປົກຄຸມທີີ່ຕໍີ່າ ແລະ ຄຸນນະພາບ
ທີີ່ບໍີ່ພຽງພໍ ຂອງການບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບ.
ເປົ ື້ າ ໝາຍສະຫັ ດ ສະຫວັ ດ ດ້ າ ນການພັ ດ ທະນາ ເລັ ງ ຄາດໝາຍໃສ່ ກ ານຕ້ າ ນເຊືື້ ອ ເອດ ແລະ ພະຍາດເອດ
(HIV/AIDS), ໄຂູ້ມາລາເຣຍ ແລະ ພະຍາດອືີ່ນໆ ສະທ້ອນໃຫູ້ເຫັນວ່າ ຄວາມພະຍາຍາມອັນໃຫຍ່ຫລວງ ຍັງເປັນສິີ່ງ ທີີ່
ຕ້ອງການ ໃນຫລາຍຂົງເຂດ ລວມທັງເຊືື້ອໄຂມາລາເຣຍທີີ່ດຢ
ືື້ າ, ການແຈກຢາຍມຸູ້ງກາງນອນໃຫູ້ກວ້າງຂວາງຂື້ນ, ການກວດ
ພົບພະຍາດວັນບະໂລກ (TB) ທີີ່ຮຸນແຮງ ແລະ ຢາປອມ.ໃນຂະນະທີີ່ ສປປ ລາວ ມີອັດຕາການແຜ່ຫລາຍເຊືື້ອ HIV ທີີ່ຍັງ
ຕໍີ່າ, ອັດຕາທີີ່ເກີດຂື້ນ ຂອງ HIV ແມ່ນເພີີ່ມທະວີ ແລະ ຮຽກ ຮ້ອງຄວາມພະຍາຍາມເພີີ່ມຕືີ່ມ ກ່ຽວກັບການປູ້ອງກັນ, ການ
ປູ້ອງກັນການຕິດເຊືື້ອຈາກແມ່ສເ່ ດັກ ແລະ ເຂົື້າແທດເຖິງກຸ່ມປະຊາກອນທີສ
ີ່ ່ຽງສງຕົື້ນຕໍ.
ສປປ ລາວ ບັນລຸ ໄ ດູ້ ກ ານສະໜອງນໍື້າ ສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ຂອງເປົື້າ ໝາຍສະຫັດ ສະຫວັດ ດ້າ ນການ
ພັດທະນາ 7, ແຕ່ການແຜ່ຫລາຍໃນລະດັບສ ງ ຂອງການຖ່າຍແບບຊະຊາຍ, ຄວາມແຕກໂຕນຢ່ໃນສຸຂະອະນາໄມ ແລະ
ປະເດັີ່ນທີຕ
ີ່ ິດພັນກັບຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມຂອງນໍື້າ ຍັງຄົງຕ້ອງໄດູ້ຮັບການແກູ້ໄຂ. ການລົງທນອີກຕືີ່ມ ແມ່ນ
ສິ ີ່ ງ ທີີ່ ຕ ້ ອ ງການໃນນໍ ື້ າ ສະອາດ, ສຸ ຂະອະນາໄມ ແລະ ສຸ ຂ ະພິ ບ ານ. ໃນດ້ າ ນ ຂອງເປົ ື້ າ ໝາຍສະຫັ ດ ສະຫວັດ ດ້າ ນການ
ພັດທະນາ 8 ແລະ ການເປັນຄຮ
່ ່ວມມືສາກົນ ສໍາລັບການພັດທະນາ, ການປະສານງານທີີ່ດີກວ່າ, ການຊໍື້າຊ້ອນທີີ່ໜ້ອຍກວ່າ
ແລະ ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ຂື້ນຕືີ່ມ ແລະ ແນວທາງທີີ່ເລັງຜົນ ແມ່ນສິີ່ງຈໍາເປັນ ເພືີ່ອເພີື້ມພນຜົນໄດູ້ຮັບ ແລະ ການຈັດຕັື້ງ
ປະຕິບັດ. ເປົື້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດດ້ານການພັດທະນາ 9 ເລັງໃສ່ ສິີ່ງທ້າທາຍເອກະລັກຂອງປະເທດ ທີີ່ຕ້ອງຫລຸດຜ່ອນ
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ຜົນກະທົບຂອງລະເບີດບໍີ່ທັນແຕກ, ລັດຖະບານ ໄດູ້ດໍາເນີນບາດກ້າວ ເພືີ່ອແກູ້ໄຂສິີ່ງທ້າທາຍ ຂອງການເກັບກູ້ລະເບີດຝັງ
ດິນ, ການລາຍງານ ແລະ ຮຽນຮູ້ໃຫູ້ການສກສາຄວາມສ່ຽງຈາກລະເບີດ.
ບົດລາຍງານການວິເຄາະລະດັບປະເທດ ສໍາລັບ ສປປ ລາວ ສະໜອງ ການທົບທວນແບບຮອບດ້ານ ຂອງຄວາມ
ຄືບໜ້າກ້າວໄປສ່ ເປົື້າໝາຍສະວັດສະຫວັດດ້ານການພັດທະນາ ແລະ ຈໍາແນກໄດູ້ ສິີ່ງທ້າທາຍຕົື້ນຕໍ, ກາລະໂອກາດ ແລະ
ຂົງເຂດໃໝ່ ສໍາລັບການດໍາເນີນບາດກ້າວ. ບົດລາຍງານ ຍັງໄດູ້ສະໜອງການວິເຄາະກຸ່ມສ່ຽງ ແລະ ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ, ຕົວ
ກໍານົດ ສໍາລັບການຂາດແຄນຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຂໍື້ສະເໜີທີີ່ກ້າວໜ້າຈໍາ ນວນໜີ່ງ ສໍາລັບທີມງານສະຫະປະຊາຊາດປະຈໍາ
ປະເທດ ເພືີ່ອຊີື້ນໍາການວາງແຜນສໍາລັບຮອບວຽນຕໍໄປ. ບົດທົບທວນນີື້ ຄວບຄ່ກັບເປົື້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ແຫ່ງຊາດ, ລວມທັງເປົື້າໝາຍທີ 18 ທີີ່ເຈາະຈົງສໍາລັບ ສປປ ລາວ ວ່າ ດ້ວຍລະເບີດບໍີ່ທັນແຕກ. ສະທ້ອນເຖິງວາລະການ
ພັດທະນາ ທີີ່ກ້ວາງຂວາງຂື້ນກວ່າຈໍານວນທີີ່ໄດູ້ປະຕິບັດ ຢໃ່ ນທົດສະຫວັດທີີ່ຜ່ານມາ.
ການປກສາຫາລືທີີ່ເປັນແກ່ນສານຢໃ່ ນປະເທດ ເພືີ່ອຊີນ
ື້ ໍາການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດເປົື້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ແລະ ລວມເອົາອົງປະກອບທີີ່ສອດຄ່ອງຕໍີ່ ສປປ ລາວ ໄດູ້ຮັບການເຊືີ່ອມສານເຂົື້າໃນແຜນພັດທະນາເສດ ຖະກິດ-ສັງຄົມ
ຄັື້ງທີ 8 ແລະ ຂອບການຮ່ວມມືລວມ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດສະບັບນີື້. ເອກະສານ ການປກສາຫາລື ກ່ຽວກັບເປົື້າ
ໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ໃນສະພາບແວດລ້ອມຂອງ ສປປ ລາວ ໄດູ້ກໍານົດ ຄາດຄະເນຜົນໄດູ້ຮັບ ແລະ ຕົວຊີື້ບອກ
ແຫ່ງຊາດ ທີີ່ນໍາສະເໜີ ສໍາລັບແຕ່ລະເປົື້າໝາຍ ຂອງທັງໝົດ 17 ເປົື້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ລວມທັງ ຜົນໄດູ້ຮັບ
ຕົື້ນຕໍ ແລະ ຂົງເຂດແຜນງານ, ດັີ່ງນັື້ນ ຈີ່ງເປັນການສະໜອງທິດຊີື້ນໍາ ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແບບຮອບດ້ານ. ສະນັື້ນ, ສາມ
ເສົາຫລັກ ແລະ ແປດ ຜົນໄດູ້ຮັບ ກໍານົດເປັນບລິມະສິດ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ໃນສະພາບເງືີ່ອນໄຂຂອງ ສປປ ລາວ
ທີີ່ທັງ ບັນລຸເປົື້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ຫລຸດພົື້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ.

ສາມເສົາຫລັກ ແລະ ແປດ ຜົນໄດ້ຮັບ ຂອງຂອບການຮ່ວມມືລວມ ກໍານົດເປັນບລິມະສິດ ຄວາມຮຽກຮ້ອງ
ຕ້ອງການ ໃນສະພາບເງືື່ອນໄຂ ຂອງ ສປປ ລາວ ທີື່ ຈະທັງ ບັນລຸເປົັ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ແລະ ຫລຸດພົັ້ນ ອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ.



ບົດລາຍງານການວິເຄາະລະດັບປະເທດ ສໍາລັບ ສປປ ລາວ: ການວິເຄາະເພືີ່ອສະໜອງຂໍື້ມນຂ່າວສານ ໃຫູ້ແກ່ ຂອບການຮ່ວມມືລວມ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ
ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ (2017-2021)
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2. ຜົນໄດ້ຮັບ
ຜົນໄດູ້ຮັບຂອງຂອບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເລັງໃສ່ ສາມເສົາຫລັກ ຫົວຂໍສ
ື້ ໍາຄັນ
ທີີ່ສະໜັບສະໜນ ແລະ ຕືີ່ມເຕັມ ບລິມະສິດການພັດທະນາແຫ່ງຊາດ. ສິີ່ງນີື້ ຈະອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫູ້ຈັດເຂົື້າເປັນ
ລວງດຽວກັບ ເປົື້າໝາຍການພັດທະນະແບບຍືນຍົງ, ສະໜັບສະໜນການຫລຸດພົື້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍ
ພັດທະນາ ແລະ ຊ່ວຍບັນລຸການພັດທະນາມະນຸດແບບຍືນຍົງ ແລະ ລບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ. ເປັນການມຸູ້ງໝາຍ ວ່າອົງການ
ທີີ່ສັງກັດ ໃນເຄືອອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທັງໝົດ, ລວມທັງ ຈໍານວນທີີ່ບໍີ່ມີສໍານັກງານຢໃ່ ນປະເທດ, ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມ
ກັນ, ໃຊູ້ຮ່ວມກັນ ອົງຄວາມຮູ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ກຽມພ້ອມສະໜອງໃຫູ້ແກ່ລັດຖະບານ. ນອກຈາກນັື້ນແລູ້ວ,
ອົງກອນທີີ່ສັງກັດ ໃນເຄືອອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຈະເຄົາລົບສິດ ແລະ ອໍານາດພິເສດສະເພາະ ແລະ ຄວາມເປັນ
ເອກະລາດຂອງລັດຖະບານ.
ທີມງານສະຫະປະຊາຊາດປະຈໍາປະເທດ ໄດູ້ໃຫູ້ຄໍາໝັື້ນສັນຍາ ເພືີ່ອຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ຂອບການຮ່ວມມື ໃນທິດທາງ
ດຽວກັບ ຫ້າ ອົງປະກອບຫລັກທີີ່ສໍາຄັນຕົື້ນຕໍ ສໍາລັບ ການສະໜອງຕອບ ວາລະການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ໃນທົີ່ວໂລກ
ພາຍໃນ ປີ 2030. ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດູ້ສ້າງຕັື້ງຄວາມຕ້ອງການ ສ າລັບຄວາມທົີ່ວເຖິງ ໂດຍຄໍານງເຖິງ ສະພາບ
ເງືີ່ອນໄຂຂອງປະເທດ, ກວມລວມເພືອໝົດທຸກ ຄົນ, ການເຊືີ່ອມສານ, ຄວາມມສະເໝີພາບສິດທິ ທະນຸ ດ ແລະ ຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ການສ້າງຕັື້ງການປະຕິວັດດ້ານຂໍມ
ື້ ນ. ຂອບການຮ່ວມມືລວມ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຍັງຈະໄດູ້
ເສີມ ສ້າ ງຄວາມເຂັື້ມ ແຂງ ວິ ໄ ສທັດລວມ ແລະ ປັບປຸງ ລະບົບ ສໍາ ລັບ ການເປັນຄ ່ຮ່ວມມື ທີີ່ໃ ຊູ້ ປະຕິບັດ ການ ຮ່ວມກັບ
ລັດຖະບານ ແລະ ຜູ້ ມີ ສ່ວນກ່ຽ ວຂ້ອງຕົື້ນຕໍ ທັງໝົດ , ພ້ອມກັນ ກັບ ແນວທາງເປັນ ໄລຍະທີີ່ຈະເຮັດ ໃຫູ້ ເປັ ນ ຈິງ 15 ອົງ
ປະກອບໃຈກາງ ຂອງລະບຽບການປະຕິບັດງານ ມາດຕະຖານຂອງການສະໜອງຄວາມຊ່ວຍເຫລືອເປັນແບບໜ ີ່ງດຽວ.
ຂອບການຮ່ວມມືຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຍັງຄໍານງເຖິງສິີ່ງທ້າທາຍ ໂດຍສະເພາະທີີ່ ສປປ ລາວ ປະເຊີນໃນດ້ານຂອງ
ມໍລະດົກທາງວັດທະນະທໍາ ແລະ ມໍລະດົກແຫ່ງຊາດ, ຄວາມຫລາກຫລາຍ ດ້ານຊົນເຜົີ່າ, ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບຂະບວນ
ການປັບປຸງບລະນະເປັນໄລຍະ ແລະ ເສດຖະກິດກະສິກໍາທີີ່ມີການແບ່ງແຍກລະຫວ່າງຊົນນະບົດ ແລະ ຕົວເມືອງທີີ່ຊັດເຈນ
, ການເຮັດວຽກງານຮ່ວມກັນ ພາຍໃຕູ້ຄວາມໝາຍ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໜີ່ງດຽວ.
ໃນດ້ານຂອງ ການບັນລຸຜົນ.ຂອບການຮ່ວມມື, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດູ້ສ້າງຕັື້ງ ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການ
ເປັນຄ່ຮ່ວມມືແບບກວມລວມກັບລັດຖະບານ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕົື້ນຕໍທັງໝົດ, ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ພາຍໃຕູ້ຄວາມ
ໝາຍ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໜີ່ງດຽວ, ສ້າງຕັື້ງກະຕ່າໃສ່ກອງທນ ສໍາລັບ ນະວັດຕະກໍາໃໝ່ ແລະ ສົີ່ງເສີມຄວາມສະເໝີ
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ພາບ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ. ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ຢືນຢ່ຈຸດທີີ່ເໝາະສົມເປັນຄ່ຮ່ວມມື
ທີີ່ຫ້າວຫັນ, ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ເປັນທີີ່ຍອມຮັບທີີ່ສາມາດປະກອບສ່ວນ ເພືີ່ອປັບປຸງນະໂຍບາຍຂອງລັດ, ສົີ່ງເສີມການຫັນ
ເປັນທັນສະໄໝ ແລະ ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ສະໜັບສະໜນສະຖາບັນມີປະສິດທິຜົນ, ເອີື້ອອໍານວຍການປົກຄອງ ແລະ ສະ
ໜອງການພັດທະນາ ໃຫູ້ແກ່ການຕິດຕາມ ແລະ ການແລກປ່ຽນຄໍາເຫັນ ທີີ່ມີໂຄງສ້າງຂັບເຄືີ່ອນດ້ວຍຂໍື້ມນ.
ໃນຂະນະທີີ່ ສາມເສົາຫລັກຫົວຂໍື້ ແມ່ນຄໍື້າຈນດ້ວຍ ແປດ ຜົນໄດູ້ຮັບ ແລະ 25 ຕົວຊີບ
ື້ ອກ ການຈັດຕັື້ງປະ ຕິບັດ,
ຂອບການຮ່ວມມື ແມ່ນຂື້ນກັບການແກູ້ໄຂ ປະເດັນໃຈກາງ ໃນທົີ່ວຂົງເຂດທັງໝົດ, ດັີ່ງເຊັີ່ນ ຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ການ
ບໍີ່ຈໍາແນກ; ລວມທັງຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງ ຍິງ-ຊາຍ; ການເຂົື້າເຖິງການໃຫູ້ບໍລິການເພືີ່ອໝົດທຸກຄົນ; ການພັດທະນາ
ຊາວໜຸ່ມ, ຫລັກນິຕິກໍາ; ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ; ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ວິຖີຊີວິດ ເພືີ່ອເອືື້ອອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກ ການປັບປຸງຜົນ. ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຍັງຈະບາກບັີ່ນມຸູ້ງມານະ ເພືີ່ອສ້າງສົມໃສ່ ຄວາມໄດູ້ປຽບທຽບ
ຂອງອົງການ ແລະ ສົີ່ງເສີມຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ໃນທົີ່ວທຸກການເຂົື້າແກູ້ໄຂຂອງອົງການ, ເພືີ່ອທີີ່ຈະເພີື້ມພນຜົນໄດູ້ຮັບ.
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດູ້ມີພັນທະສັນຍາ ເພືີ່ອປະກອບສ່ວນ ຕໍີ່ການພັດທະນາ ທີີ່ອີງໃສ່ກຽດສັກສີ, ຄວາມ
ສະເໝີພາບ ແລະ ການມີສ່ວນຢ່າງທົີ່ວເຖິງ. ການເນັື້ນໜັກຢ່າງໜັກແໜູ້ນ ຈະເພີີ່ມໃສ່ນະວັດຕະກໍາ ແລະ ການສ້າງແຜນ
ງານຮ່ວມກັນ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການສະໜອງທນ, ທີີ່ພົບເຫັນ ໃນການສົນທະນາແບບມີໂຄງສ້າງທີີ່ອີງໃສ່ຫລັກຖານ.

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ສ້າງຕັັ້ງຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືແບບກວມລວມກັບລັດຖະ
ບານ ແລະ ຜ ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕົັ້ນຕໍທັງໝົດ, ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ພາຍໃຕ້ຄວາມໝາຍ ອົງການສະຫະ
ປະຊາຊາດໜື່ງດຽວ.



ກຸ່ມສ່ຽງຢ່ໃນເງືີ່ອນໄຂຂອງຂອບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະກອບດ້ວຍ ຜູ້ທຸກຍາກ, ກຸ່ມຊົນເຜົີ່າ, ຊາວໜຸ່ມບໍີ່ມີທັກສະສີ
ມື ແລະ ວ່າງງານ, ຜູ້ເຮັດວຽກໃຫູ້ຕົນເອງ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານບໍີ່ໄດູ້ຮັບຄ່າຈ້າງ, ແຮງງານເຄືີ່ອນຍ້າຍ, ຄົນພິການ ແລະ ຊາວກະສິກອນ ທີີ່ປາດສະຈາກການເຂົື້າເຖິງ
ທີີ່ດິນການຜະລິດ. ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ, ແລະ ປະຊາຊົນ ທີີ່ດໍາລົງຊີວິດ ຢ່ເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫລີກ ແມ່ນເສຍປຽບຢ່າງເຈາະຈົງ.
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ການເປັນຄູ່ຮ່ວມມື ສໍາລັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ສະແດງອອກດ້ວຍຈຸດສໍາຄັນ ໃນຂອບການຮ່ວມ
ມືລວມ ທີື່ສະຫລຸບຫຍໍັ້ຢູ່ດັື່ງຂ້າງລຸູ່ມນີັ້:

ການເປັນຄ່ຮ່ວມມືສໍາລັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ໃຫ້ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາ ທີຈ
ື່ ະປະກອບສ່ວນ ໃຫ້ແກູ່ການພັດທະນາ
ທີື່ອີງໃສູ່ ກຽດສັກສີ, ຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ທົື່ວເຖິງ

ການເຕີບໂຕແບບທົື່ວເຖິງ, ວິຖີຊີວິດ ແລະ

ການພັດທະນາ

ຄວາມອາດສາມາດຟືັ້ນຄີນສສ
ູ່ ະພາບປົກກະຕິ

ມະນຸດ

ການປົກຄອງ
ເສົ າ ຫລັ ກ 1. ການເຕີ ບ ໂຕແບບທົ ື່ ວເຖິ ງ , ວິ ຖ ີ ຊ ີ ວ ິ ດ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດຟື ັ້ ນ ຄີ ນ ສ ູ່ ສະພາບ
ປົກກະຕິ
ຜົນໄດູ້ຮັບ 1: ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ໝົດທຸກຄົນ ມີກາລະໂອກາດແບບເພີີ່ ມທະວີ ສໍາລັບວິຖີຊີວິດ ແລະ ວຽກເຮັ ດງານ
ທໍາທີີ່ມີຄຸນຄ່າ.
ຜົນໄດູ້ຮັບ 2: ປະຊາຊົນເຂົື້າເຖິງປະໂຫຍດການປົກປູ້ອງທາງສັງຄົມຫລາຍຂື້ນ ໂດຍສະເພາະກຸມ
່ ສ່ຽງ ແລະ ທຸກຍາກ
ຜົນໄດູ້ຮັບ 3: ປ່າໄມູ້ ແລະ ລະບົບນິເວດອືີ່ນໆ ໄດູ້ຮັບການຄຸູ້ມຄອງ ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງ ແລະ ຜ ູ້ຄົນ ມີ
ສະພາບສ່ຽງໜ້ອຍລົງຕໍີ່ເຫດການ ແລະ ໄພພິບັດທີີ່ຕິດຕໍີ່ກັບພມອາກາດ.
ເສົາຫຼກ
ັ II - ການພັດທະນາມະນຸດ
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ຜົນໄດູ້ຮັບ 4: ເດັກນ້ອຍ ແລະ ຊາວຫນຸ່ມ ສາມາດເຂົື້າເຖິງຕໍີ່ການສກສາຂັື້ນພືື້ນຖານທີີ່ມີຄຸນນະພາບແບບທົີ່ວເຖິງ ແລະ
ສະເໝີພາບ ແລະ ທັກສະວິຊາຊີບ ທີີ່ດີກວ່າ
ຜົນໄດູ້ຮັບ 5: ປະຊາຊົນສາມາດເຂົື້າເຖິງ ຕໍີ່ການໃຫູ້ບໍລິການ ຮັກສາສຸຂະພາບ ທີີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ນໍື້າສະອາດ, ສຸຂະ
ອະນາໄມ ແລະ ສຸຂະພິບານ ທີີ່ໄດູ້ຮັບການປັບປຸງໃຫູ້ດີຂື້ນ.
ຜົນໄດູ້ຮັບ 6: ກຸ່ມຄົນ ທີີ່ີມີສະພາບສ່ຽງໄດູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຄວາມຫມັື້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະ
ນາການທີີ່ປັບປຸງ.
ເສົາຫຼກ
ັ III - ການປົກຄອງ
ຜົນໄດູ້ຮັບ 7: ສະຖາບັນ ແລະ ນະໂຍບາຍຢ່ລະດັບຊາດ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ ສະໜັບສະໜນການສະໜອງການບໍລິການທີີ່ມີ
ຄຸນນະພາບ ທີີ່ຕອບສະໜອງໄດູ້ດີຂື້ນ ຕໍີ່ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນ
ຜົນໄດູ້ຮັບ 8: ປະຊາຊົນສາມາດເຂົື້!ເຖິງ ຄວາມຍຸຕິທໍາ ແລະ ການບັນລຸເປົື້າໝາຍດ້ານສົນທິມະນຸດຂອງເຂົາເຈົື້າ ທີີ່ໄດູ້
ຮັບການປັບປຖງໃຫູ້ດີຂື້ນປັບປຸງ

ເສົາຫລັກ 1: ການເຕີບໂຕແບບທົື່ວເຖິງ, ວິຖີຊີວິດ ແລະ ຄວາມສາມາດຟືັ້ນຄືນສະພາບ
ເສົາຫລັກ 1 ເລັງຈຸດໝາຍ ເພືີ່ອແກູ້ໄຂບັນຫາຂອງການເພີີ່ມທະວີ ກາລະໂອກາດສໍາລັບວຽກງານ ແລະ ວິຖີຊີວິດທີີ່ມີຄຸນຄ່າ,
ການປົກປູ້ອງທາງສັງຄົມ -ໂດຍສະເພາະສໍາລັບຜູ້ທຸກຍາກ ແລະ ຜູ້ມີສະພາບສ່ຽງ, ການຄຸູ້ມຄອງປ່າໄມູ້ ແລະ ລະບົບນິເວດ
ແລະ ການຫລຸດຜ່ອ ນຄວາມສ່ຽງຕໍີ່ການປ່ຽນແປງດິນຟູ້າອາກາດ ແລະ ໄພພິ ບັດ. ໃນການດໍາເນີນການເຊັີ່ນນັື້ນ , ຍັງຈະ
ປະກອບສ່ວນ ໃຫູ້ແ ກ່ ກ ານລ ບລ້າ ງຄວາມທຸກ ຍາກ, ສົີ່ງເສີມ ຄວາມສະເໝີພາບ, ສ້າ ງຄວາມເຂັື້ມ ແຂງແກ່ແ ມ່ຍິງ ແລະ
ຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ.
ໃນຂະນະ ທີີ່ ສປປ ລາວ ບັນລຸໄດູ້ການເຕີບໂຕທີີ່ໜັກແໜູ້ນ ນັບແຕ່ການຮັບຮອງເອົາ ແລະ ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ເປົື້າໝ
າຍສະຫັດສະຫວັດດ້ານການພັດທະນາ, ກ້າວອອກຈາກເສດຖະກິດທີີ່ມີລາຍໄດູ້ຕໍີ່າ ຂ ື້ນມາເປັນເສດຖະ ກິດທີີ່ມີລາຍໄດູ້
ປານກາງ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນອັດຕາຄວາມທຸກຍາກ ລົງໄດູ້ເຄິີ່ງໜີ່ງ , ການປັບປຸງທີີ່ເປັນແກ່ນ ສານ ແມ່ນຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ
ເພືີ່ອສ້າງຄວາມຫລາກຫລາຍໃນເສດຖະກິດ, ສ້າງກໍາລັງແຮງງານແບບທົີ່ວເຖິງກວ່າ ແລະ ບັນລຸຄວາມຍືນຍົງທີີ່ໃຫຍ່ຂື້ນ.
ສປປ ລາວ ຍັງຄົງເປັນໜີ່ງ ໃນບັນດາປະເທດທີີ່ທຸກຍາກ ກວ່າໝ່ ໃນພາກພືື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕູ້ ແລະ ການຂາດດຸນ
ທັກສະສີມືທີີ່ສ ງ, ໂດຍທີີ່ຜ ູ້ອອກແຮງງານ ສ່ວນໃຫຍ່ ບໍີ່ມີຄວາມຮ ູ້ພຽງພໍ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີີ່ ແລະ 70 ສ່ວນຮ້ອຍ
ອອກແຮງງານໃນຂະແໜງກະສິກໍາ. ປະເທດຮັີ່ງມີ ດ້ວຍເນືື້ອທີີ່ດິນ , ປ່າໄມູ້, ຊັບພະຍາກອນນໍື້າ ແລະ ແຮ່ທາດ ແລະ ຕັື້ງຢ່
ລະຫວ່າງກາງ ຂອງພາກພືື້ນທີີ່ມີການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດທີີ່ໄວວາ. ປະເທດ ໄດູ້ດໍາເນີນບາດກ້າວໄປສ່ການເຊືີ່ອມສານ
ທັງກັບພາກພືື້ນ ແລະ ສາກົນ, ສະໜອງພືື້ນຖານທີີ່ແຂງແກ່ນ ສໍາລັບການຂະຫຍາຍໂຕທາງເສດຖະກິດ.

ເສົາຫລັກ 1 ເລັງຈຸດໝາຍ ເພືື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຂອງກາລະໂອກາດທີື່ເພີື່ມທະວີ ສໍາລັບວຽ
ງານ ແລະ ວິຖີຊີວິດທີື່ມີຄຸນຄ່າ, ການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ -ໂດຍສະເພາະ ສໍາລັບຜ້ທຸກຍາກ
ແລະ ມີສະພາບສ່ຽງ, ການຄຸ້ມຄອງປູ່າໄມ້ ແລະ ລະບົບນິເວດ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມ
ສ່ຽງຕໍື່ການປູ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດ.
.
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ດ້ວຍສ່ວນແບ່ງປະຊາກອນ ທີີ່ຂ້ອນຂ້າງຫລາຍ ແລະ ເພີີ່ມທະວີ ໃນເກນອາຍຸອອກແຮງງານ, ປະເທດ ກຽມ ພ້ອມ ທີີ່ຈະ
ຮັບເອົາປະໂຫຍດ ເປັນຜົນພວງທາງດ້ານປະຊາກອນ. ດັີ່ງນັື້ນ ຈີ່ງຫີກລ່ຽງບໍີ່ໄ ດູ້ທີີ່ການສ້າງວຽກງານ ແລະ ການພັດທະ ນາ
ທັກສະໄດູ້ຮັບການສົີ່ງເສີມ ເພືີ່ອສ້າງເສດຖະກິດທີີ່ແຂງແຮງ ແລະ ການເຕີບໂຕແບບຍືນຍົງ. ນອກຈາກນັື້ນແລູ້ວ , ໂດຍຄໍາ
ນງເຖິງສິີ່ງທ້າທາຍທີີ່ຕິດພັນກັບຊີວະນາໆພັນ, ການປ່ຽນແປງດິນຟູ້າອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດ ດັີ່ງດຽວກັນກັບພັນທະສັນຍາຕໍີ່
ຂໍື້ຕົກລົງປາຣີ, ເລັງໃສ່ຢ່າງໜັກແໜູ້ນຕໍີ່ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ ໄດູ້ຮັບການພິຈາລະນາເປັນບລິມະສິດ
ຢ່າງໜີ່ງ.
ຜົນໄດ້ຮັບ 1: ແມູ່ຍິງ ແລະ ຜ້ຊາຍ ໝົດທຸກຄົນ ມີກາລະໂອກາດ ທີື່ເພີື່ມທະວີ ສໍາລັບວິຖີຊີວິດ ແລະ
ວຽກເຮັດງານທໍາ ທີື່ມີຄຸນຄ່າ
ການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ຍັງຄົງເອືີ່ອຍອີງຕໍີ່ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດທີີ່ບໍີ່ແມ່ນກະສິກໍາຂັບເຄືີ່ອນການ
ຂະຫຍາຍໂຕທາງເສດຖະກິດ. ສິີ່ງທ້າທາຍຂອງການພັດທະນາໃນໄລຍະຍາວ ສໍາລັບປະເທດ ແມ່ນເພືີ່ອເຮັດໃຫູ້ລຸລ່ວງຍຸດ
ທະສາດການເຕີບໂຕ ທີີ່ອີງໃສ່ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຊີ່ງຈະສ້າງກະລະໂອກາດວຽກເຮັດງານທໍາຫລາຍຂື້ນໃນການຜະລິດທີີ່
ມີຄຸນຄ່າສ ງກວ່າ ແລະ ການບໍລິການ. ຍິີ່ງກວ່ານັື້ນ , ລັດຖະບານ ຮັບຮ ູ້ວ່າ ຜ ູ້ຄົນທີີ່ດໍາລົງຊີວິດຢ ່ລຸ່ມເສັື້ນຄວາມທຸກຍາກ
ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ການສະໜັບສະໜນເພືີ່ອປັບປຸງວິຖີຊີວິດຂອງເຂົາເຈົື້າ. ບລິມະສິດເຫົີ່ານັື້ນຈະຮຽກຮ້ອງແນວທາງແບບ
ປະສານສົມທົບໂດຍຂະແໜງການທັງໝົດ.
ໃນສະພາບເງືີ່ອນໄຂຂອງ ສປປ ລາວ ເປົື້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ກ່ຽ ວກັບການລບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ
ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຄວາມບໍີ່ສະເໝີພາບ ຈະຜັນຂະຫຍາຍເຂົື້າໃນນະໂຍບາຍ ແລະ ການປະຕິບັດງານທີີ່ ຫລຸດຜ່ອນ ແລະ
ບັນເທົາຜົນກະທົບຂອງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ເລັ ງໃສ່ກຸ່ມທີີ່ຖືກປະປ່ອຍ ແລະ ທຸກຍາກທີີ່ສຸດ. ເປົື້າໝາຍການພັດທະນາ
ແບບຍືນຍົງ ສົີ່ງເສີມການຈ້າງງານເຕັມເວລາ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ວຽກງານທີີ່ມີຄຸນຄ່າ ສໍາລັບໝົດທຸກຄົນ ໂດຍເນັື້ນ
ໃສ່ວຽກງານທີເີ່ ທົີ່າທຽມກັນ ກໍີ່ໄດູ້ຮັບຄ່າຈ້າງງານເທົີ່າທຽມກັນ ສໍາລັບຍິງ ແລະ ຊາຍໂດຍທົີ່ວໜ້າ, ການເຕີບໂຕແບບທົີ່ວເຖິງ
ແລະ ຍືນຍົງ ແລະ ເສດຖະກິດທີີ່ມີປະສິດທິ ພາບ, ການຈ້າງແຮງງານຊາວໜຸ່ມ, ລບລ້າງການໃຊູ້ແຮງງານເດັກ ແລະ ການ
ຄ້າ ມະນຸດ ແລະ ປົ ກ ປູ້ອງສິດທິດ້າ ນແຮງງານ. ສິີ່ງເຫລົີ່ າ ນີື້ ກໍາ ນົດເປັນບາດກ້າ ວປະຕິບັດງານ ພາຍໃຕູ້ແ ຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ 5 ປີ ຄັື້ງທີ 8 ເພືີ່ອພັດທະນາ ການເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດແບບຍືນຍົງ ແລະ ທົີ່ວເຖິງ
, ປັບປຸງມາດຕະຖານການດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຄວາມບໍີ່ມີສະຖຽນລະພາບ ຂອງການຜະລິດກະສິກໍາ.
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ມີໂຄງສ້າງທີີ່ລົງຕົວແລູ້ວ ແລະ ເລັງໃສ່ປະເທດ ແລະ ໃນດ້ານຂອງຄວາມໄດູ້ປຽບ ໂດຍ
ປຽບທຽບຂອງອົ ງ ການ ໄດູ້ ນ ໍ າ ເຂົ ື້ າ ມີ ສ ່ ວ ນຢ່ າ ງຫ້ າ ວຫັ ນ ໃນການຫຼຸ ດ ຜ່ ອ ນຄວາມທຸ ກ ຍາກ , ສົ ີ່ ງ ເສີ ມ ການເຕີ ບ ໂຕທາງ
ເສດຖະກິດແບບທົີ່ວເຖິງ ແລະ ຍືນຍົງ , ພັດທະນາຂີ ດຄວາມສາມາດ ແລະ ສະໜັບສະໜ ນຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງ
ເສດຖະກິດ. ສ້າງສົມໃສ່ຄວາມຊໍານິຊໍານານຂອງຕົນເອງ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຍັງສາມາດອໍານວຍຄວາມສະດວກການ
ເຊືີ່ອມສານທີີ່ດີກວ່າເຂົື້າໃນລະບົບການຄ້າລະດັບພາກພືື້ນ ແລະ ສາກົນ ເພືີ່ອສົີ່ງເສີມການເຕີບໂຕແບບຍືນຍົງ ແລະ ມີວຽກ
ເຮັດງານທໍາ, ເຊັີ່ນວ່າ ການມີຜົນປະໂຫຍດຈາກການຈໍລະຈອນແບບເສລີຂອງສິນຄ້າ , ການບໍລິການ, ແຮງງານມີທັກສະ
ແລະ ການໄຫລວຽນຢ່າງເສລີ ຂອງທນພາຍໃນ ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ.
ການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ຈະໄດູ້ຮັບການສະໜັບສະໜນ ໂດຍການສ້າງກາລະໂອກາດທາງເສດຖະກິດທີີ່ດີກ
ວ່າ - ໃນຂະແໜງບໍີ່ແມ່ນການຜະລິດກະສິກໍາ ໂດຍສະເພາະ - ສໍາລັບຜູ້ທຸກຍາກ, ດງດດການລົງທນຫລາຍຂື້ນ ແລະ ອໍາ
ນວຍຄວາມສະດວກທັກສະທີີ່ຈໍາເປັນ. ແຜນງານເພີີ່ມເຕີມ ຈະສົີ່ງເສີມ ການເຂົື້າເຖິງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການບໍລິການທາງ
ເສດຖະກິດ ແລະ ການເງິນ, ການເຕີບໂຕຂອງງລາຍໄດູ້, ກົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການທີີ່ສະໜັບສະໜນ ແລະ
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ການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ ແລະ ວຽກເຮັດງານທໍາ ເພືີ່ອສົີ່ງເສີມວັດທະນະທໍາທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ. ການສະໜັບ
ສະໜນດ້ານວິຊາການຕໍີ່ການເກັບກູ້ລະເບີດບໍີ່ທັນແຕກ ເຂົື້າກັບເປົື້າໝາຍການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະເທດ.
ເພືີ່ອທີີ່ຈະເຮັດໃຫູ້ ສປປ ລາວ ສາມາດແຂ່ງຂັນໄດູ້ຫລາຍຂື້ນໃນລະດັບໂລກ, ທັງໃນພາກການສກສາລະດັບຊັື້ນສງ
ແລະ ການພັດທະນາທັກສະວິຊາຊີບ ຈະໄດູ້ຮັບການເນັື້ນໜັກ ເພືີ່ອທີີ່ຈະສ້ າງເສດຖະກິດທີີ່ຕືີ່ນເຕັື້ນ ແລະ ທີີ່ຫລາກຫລາຍ.
ປະເທດ ຍັງຈະໄດູ້ຮັບການຊຸກຍ ູ້ ເພືີ່ອພັດທະນາການສ້າງສະຖາບັນຂອງຂະແໜງເຕັກໂນໂລຊີຂໍື້ມ ນຂ່າວສານ ເພືີ່ອສ້າ ງ
ສັງຄົມເຊືີ່ອມຕໍີ່ ແລະ ກໍາລັງແຮງງານທີີ່ຈະສາມາດດໍາເນີນທຸລະກິດໃນທ້ອງ ຖິີ່ນ ແລະ ສາກົນ ໃນທິດທາງຄຸູ້ມຄ່າຫລາຍຂື້ນ
ແລະ ທັນການທັນເວລາ. ນອກຈາກນັື້ນແລູ້ວ , ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ຈະສະໜັບສະໜນລັດຖະບານ ເພືີ່ອປະເມີນວ່າ
ຈະດງດດການລົງທນ ທີີ່ມີຄຸນນະພາບ ເພືີ່ອແກູ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ໄດູ້ຄືແນວໃດ.
ຜົນໄດ້ຮັບ 2: ມີຄົນເຂົັ້າເຖິງຕໍື່ປະໂຫຍດຈາກການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມທີື່ຫລາຍຂັ້ນ ໂດຍສະເພາະ ກຸູ່ມສ່ຽງ
ແລະ ຜ້ທຸກຍາກ
ເປັນທີີ່ຮັບຮູ້ວ່າ ເຖິງຈະມີການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດທີີ່ໄວວາ, ຂະແໜງການສັງຄົມ ແລະ ແຮງງານ ບໍີ່ສາ ມາດນໍາທັນຈັງ
ຫວະການເຕີບໂຕດັີ່ງກ່າວ, ເຮັດໃຫູ້ຄວາມທຸກຍາກ ຝັງເລີກລົງຕືີ່ມ ຕໍີ່ກຸ່ມທີີ່ຖືກປະປ່ອຍໄວູ້ຢ່ທາງຫລັງ. ຍິີ່ງກວ່ານັື້ນ, ສປປ
ລາວ ມີປະຊາກອນ ຍັງໜຸ່ມນ້ອຍພໍຄວນ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ ມີອາຍຸຕໍີ່າກວ່າ 25 ປີ ແລະ ຈໍານວນຄົນສງອາຍຸເພີີ່ມຫລາຍຂື້ນ.
ຫລາຍໆຄົນ ແມ່ນຈໍານວນທີີ່ຢ່ນອກ ເກນອາຍຸເຮັດວຽກງານ. ສະນັື້ນ ລັດຖະບານ ໄດູ້ຮັບຮູ້ເຖິງ ຄວາມຕ້ອງການ ສໍາລັບ
ແຜນງານ ທີີ່ເລັງເປົື້າໝາຍໃສ່ກຸ່ມນີື້ ແລະ ການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນເພີີ່ມຕືີ່ມ ສໍາລັບຄວາມປອດໄພທາງສັງຄົມ. ມາດ
ຕະການປະກອບ ດ້ວຍການປັບປຸງ ໃນການສກສາ, ການສະໜັບສະໜນ ວິຖີຊີວິດ ແລະ ການພັດທະນາພືື້ນຖານໂຄງລ່າງ
ຊົນນະບົດ ແລະ ການເຂົື້າເຖິງຕະຫລາດ. ປະຊາຊົນ ຍັງດໍາລົງຊີວິດໃຕູ້ເສັື້ນແບ່ງຄວາມທຸກຍາກ ຈະຖືກເລັງເປົື້າໝາຍ ດ້ວຍ
ແຜນປົກປູ້ອງທາງສັງຄົມໃໝ່ເຫລົາີ່ ນັື້ນ.
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັື້ງທີ 8 ຮັບຮູ້ວ່າການເນັື້ນໜັກຫລາຍຂື້ນຕໍກ
ີ່ ານປົກປູ້ອງທາງສັງ ຄົມ
ຈະເສີມສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງຊີວິດສໍາລັບ ຜູ້ທຸກຍາກທີີ່ສຸດ ແລະ ປະກອບ ສ່ວນ ໃນການ
ພັດທະນາແບບທົີ່ວເຖິງ. ການພັດທະນາກອງທນສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ການປົກປູ້ອງສິດທິຂອງເດັກນ້ອຍ ແລະ ການສ້າງ
ຕັື້ງອາຊີບວຽກງານທາງສັງຄົມ ແມ່ນຮັບຮູ້ໂດຍລວມ ເປັນດັີ່ງ ການເຂົື້າແກູ້ໄຂທີີ່ຈໍາເປັນ ເພືີ່ອສະໜັບສະໜນ ຜູ້ທີີ່ສ່ຽງກວ່າ
ໝ່ ແລະ ຜູ້ທຸກຍາກແບບຊໍື້າເຮືື້ອ. ສປປ ລາວ ຈະຍັງຕ້ອງການ ທີຈ
ີ່ ັດການແກູ້ບັນຫາ ຂອງການປົກປູ້ອງທາງສັງຄົມ ຜ່ານນະ
ໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍຕໍີ່ປັບປຸງ ຊີ່ງແກູ້ໄຂການເຕີບໂຕຂອງລາຍໄດູ້, ການມີສ່ວນ ແລະ ກາລະໂອກາດ ສໍາລັບໝົດທຸກຄົນ
ແລະ ການພັດທະນາ ຂໍມ
ື້ ນແຍກປະເພດ ທີີ່ຈະລາຍງານໃຫູ້ການຕັດສິນໃຈ.
ຈຸດແຂງຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດູ້ສ້າງການເປັນຄ່ຮ່ວມມືທີີ່ໜັກແໜູ້ນກັບ ລັດຖະບານ, ຄ່ຮ່ວມມືການ
ພັດທະນາ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງທາງສັງຄົມ ແລະ ຄວາມເຂົື້າໃຈບັນຫາທັງທາງສັງຄົມ ແລະ ດ້ານການປະຕິ ບັດງານໃນປະ
ເທດຂອງອົງການ. ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຍັງແມ່ນຜູ້ພິທັກມາດຕະຖານສາກົນ ຊີ່ງລັດຖະ ບານ ໄດູ້ໃຫູ້ຄໍາໝັື້ນສັນຍາ.
ຖອດຖອນຈາກສິີ່ງດັີ່ງກ່າວນີື້, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຈະສະໜັບສະໜນການ ພັດທະນາຍຸດທະສາດການປົກປູ້ອງທາງ
ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ສະໜອງການສະໜັບສະໜ ນດ້າ ນວິຊາການໃຫູ້ແກ່ ຄ່ຮ່ວມງານພາຍໃນປະເທດ ເພືີ່ອສະໜອງ ແລະ
ຕິດຕາມ ການໃຫູ້ບໍລິການ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ການສົນທະນາແລກປ່ຽນຄໍເຫັນລະດັບປະເທດ ສໍາລັບການຈັດຕັື້ງ
ປະຕິບັດແຜນງານການປົກປູ້ອງທາງສັງຄົມທີີ່ປັບປຸງ ແລະ ຕາໜ່າງການປູ້ອງກັນທາງສັງຄົມ (ຫື ຕາໜ່າງຄວາມປອດໄພທາງ
ສັງຄົມ). ເມືີ່ອໃດຍຸດທະສາດ ຫາກຈັດໃຫູ້ຢ່ຖືກທີີ່ແລູ້ວ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຈະສືບສະໜັບສະໜ ນລັດຖະບານ
ຜ່ານການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດທາງດ້ານສະຖາບັນ.
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ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫູ່ງຊາດ ຄັັ້ງທີ 8 ຮັບຮ້ວ່າ ການເນັັ້ນໜັກຫລາຍຂັ້ນ
ຕໍກ
ື່ ານປົກປ້ອງທາງສັງຄົມຈະເສີມສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງຊີວິດ
ສໍາລັບຜ້ທຸກຍາກທີສ
ື່ ດ
ຸ , ແລະ ປະກອບສ່ວນໃນການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດແບບທົື່ວເຖິງ.
ຜົນໄດ້ຮັບ 3: ປູ່າໄມ້ ແລະ ລະບົບນິເວດອືນ
ື່ ໆ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແລະ
ຜ້ຄົນ (ປະຊາຊົນ) ມີສະພາບສ່ຽງໜ້ອຍລົງ ຕໍື່ເຫດການ ແລະ ໄພພິບັດທີື່ຕິດພັນກັບພມອາກາດ.
ສປປ ລາວ ໄດູ້ສນເສຍຢ່າງຫລວງຫລາຍ ການປົກຄຸູ້ມຂອງປ່າໄມູ້ ຕະຫລອດໄລຍະທົດສະຫວັດ ທີີ່ຜ່ານມາ, ຊີ່ງໄດູ້ກະທົບ
ໃນທາງລົບ ໃສ່ການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກູ້ວ. ເປັນການຕອບສະໜອງ, ລັດຖະບານ ໄດູ້ສົີ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມ
ຊົນ, ການຈ່າຍຄ່າຕອບແທນ ການໃຫູ້ບໍລິການ ຂອງງະບົບນິເວດ ແລະ ການຄຸູ້ມຄອງປ່າໄມູ້ແບບຍືນຍົງ. ນອກຈາກນັື້ນ
ແລູ້ວ, ປະມານ ໜີ່ງໃນຫ້າ ສ່ວນຂອງປ່າໄມູ້ ໃນປະເທດ ໄດູ້ຈັດຢ່ພາຍໃຕູ້ ການຄຸູ້ມຄອງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍີ່ຕາມ, ຍັງພົບເຫັນ
ວ່າການປັບປຸງ ທີີ່ຈໍາກັດ ແລະ ຊະນິດພັນຈໍານວນຫລາຍຕົກຢ່ໃນສະພາບຖືກຂົີ່ມຂ່ໃກູ້ສນພັນ. ປະເທດຍັງພົບເຫັນການ
ເພີີ່ມທະວີສະພາບອາກາດທີີ່ຮຸນແຮງໂດຍມີໄພແຫູ້ງແລູ້ງ ແລະ ນໍື້າ ຖ້ວມຖີີ່ຄັື້ງ ແລະ ໜັກໜ່ວງ ຊ ີ່ງ ສົີ່ງຜົນກະທົບຕໍີ່ການ
ຜະລິດກະສິກໍາ, ການຄໍື້າປະກັນສະບຽງອາຫານ, ໂຄງລ່າງພືື້ນຖານ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຊີວິດ.
ໃນຂະນະທີີ່ ສປປ ລາວ ໄດູ້ມີການປັບປຸງໃນຂອບແຜນງານນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການຄຸູ້ມຄອງ, ສິີ່ງທ້າທາຍ
ຍັງຄົງມີຢ່ໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ແລະ ການບັງຄັບໃຊູ້. ຍິີ່ງກວ່ານັື້ນ ຜົນທາງບວກແບບເພີີ່ມທະວີ ໄດູ້ສັງເກດເຫັນ ຢ່ໃນ
ການພັດທະນາຂອງພາກເອກະຊົນ ແລະ ການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດກັບຊຸມຊົນ. ຄວາມສໍາເລັດເຫລົີ່ານີື້ ສາມາດຂະຫຍາຍ
ກວ້າງ ເພືີ່ອສົີ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວທາງທໍາມະຊາດ ແລະ ການຈ່າຍຄ່າຕອບແທນການໃຫູ້ບໍລິການຂອງສິີ່ງແວດລ້ອມ. ປະ
ເທດ ຍັງໄດູ້ຮັບການຊຸກຍູ້ ເພືີ່ອຍົກລະດັບການມີສ່ວນຮ່ວມໃນແຜນງານກ່ຽວກັບການຫລຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນ
ແກູ້ວ ຈາກການທໍາລາຍປ່າໄມູ້ ແລະ ການເຮັດໃຫູ້ປ່າໄມູ້ເສືີ່ອມໂຊມ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (UN-REDD+)
ເພືີ່ອກໍາເອົາປະໂຫຍດຈາກສິີ່ງຈງໃຈ ສະໜອງໂດຍການນໍາໃຊູ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຍືນຍົງ. ລັດຖະບານໄດູ້ກໍານົດ
ເປັ ນ ບ ລິ ມ ະສິ ດ ຢ່ ໃ ນແຜນພັ ດ ທະນາເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ ແຫ່ ງ ຊາດ ຄັ ື້ ງ ທີ 8 ການຄຸ ູ້ ມ ຄອງດ້ າ ນສິ ີ່ ງ ແວດລ້ ອ ມ ແລະ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຍືນຍົງ ສະແຫວງຫາ ເພືີ່ອປັບປຸງຢ່າງເປັນແກ່ນສານ ດັດຊະນີປະສິດທິພາບດ້ານສິີ່ງແວດ
ລ້ອມ ແລະ ຊີວະນາໆພັນຢ່ເຂດພືື້ນທີີ່ຄຸູ້ມຄອງ. ສິີ່ງນີື້ຈະ ຮຽກຮ້ອງການສະໜັບສະໜນດ້ານວິຊາການທີີ່ກວ້າງຂວາງ ຈາກ
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພືີ່ອຊ່ວຍໃຫູ້ປະເທດປັບປຸງຄະແນນທີີ່ຍັງຕໍີ່າທີີ່ 40.37, ຢ່ລໍາດັບທີ 127 ໃນ ຈໍານວນທັງໝົດ
178 ປະເທດ.

ໃນຂະນະທີື່ ສປປ ລາວ ໄດ້ມກ
ີ ານປັບປຸງ ໃນຂອບແຜນງານນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການ
ຄຸ້ມຄອງ, ສິງື່ ທ້າທາຍ ຍັງຄົງມີຢູ່ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການບັງຄັບໃຊ້.
ການທັນເທົາ ຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແແປງດິນຟູ້າອາກາດ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕໍີ່ໄພພິບັດ ຈະຮຽກຮ້ອງການ ສ້າງຄວາມ
ສາມາດຟືື້ນຄືນສະພາບ ແລະ ການເຊືີ່ອມສານຂອງມາດຕະການການປ່ຽນແປງດິນຟູ້າອາກາດ, ການສກສາ ແລະ ການປກ
ຈິດສໍານກ ແລະ ການລະດົມຊັບພະຍາກອນສໍາລັບປະຕິບັດການ. ການເຂົື້າມີສ່ວນຮ່ວມກັບປະຊາຊົນຢ່ຊຸມຊົນ ຈະສົີ່ງເສີມ
ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເຂົາເຈົື້າໃນການຄຸູ້ມຄອງລະບົບນິເວດ, ການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ, ການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກ
ໄພພິບັດ, ການປັບໂຕເຂົື້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟູ້າອາກາດ ແລະ ການພັດທະນາກິດຈະກໍາ ການສ້າງລາຍໄດູ້ແນວໃໝ່ ຫລື
ທາງເລືອກ ເພືີ່ອທີີ່ຈະປັບປຸງທ່າແຮງການສ້າງລາຍໄດູ້ຂອງເຂົາເຈົື້າ ແລະ ກາລະໂອກາດວິຖີຊີວິດ.
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ແນວທາງຂອບການຮ່ວມມື ເຂົື້າລວງດຽວເປັນຢ່າງດີກັບເຈດຕະນາຂອງລັດຖະບານ ເພືີ່ອຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ
ຂອງອາການຊ໋ອກຈາກໄພພິບັດທໍາມະຊາດ ເປັນດັີ່ງ ບັນທັດຖານຫລັກ ສໍາລັບການຫລຸດພົື້ນ ຈາກສະຖານະພາບປະເທດ
ດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ການນໍາໃຊູ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຍືນຍົງ. ອົງການສະ ຫະປະຊາຊາດ ມີຄວາມຊໍານິຊໍານານ
ອັນເປັນແກ່ນສານກ່ຽ ວກັບການປົກປັກ ຮັກສາສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການນໍາໃຊູ້ຊັບພະຍາກອນແບບຍືນຍົງ ດັີ່ງດຽວກັບ
ຄວາມກຽມພ້ອມ ສໍາລັບໄພພິບັດທໍາມະຊາດ ແລະ ການບັນເທົາຄວາມສ່ຽງ ແລະ ມີຄວາມອາດສາມາດຮັບມືຢ່າງທັນທ່ວງ
ທີຕໍີ່ເຫດການສຸກເສີນ. ອົງການຈະກໍານົດເປັນບລິມະສິດການສະໜັບສະໜນ ເພືີ່ອປັບປຸງການຄຸູ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາ
ມະຊາດ, ເລັງໃສ່ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ການອະນຸລັກປ່າໄມູ້, ລະບົບການຜະລິດແບບຍືນຍົງ, ການຄຸູ້ມຄອງສານເຄມີ ແລະ
ສິີ່ງເສດເຫລືອປະ ຕິກນ, ການປັບຕົວເຂົື້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟູ້າອາກາດ ແລະ ການທັນເທົາ ແລະ ການຫລຸດຜ່ອນຄວາມ
ສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ.

ເສົາຫລັກ 2: ການພັດທະນາມະນຸດ
ເສົາຫລັກນີື້ ສະແຫວງຫາວິທີທາງ ເພືີ່ອເສີມສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງການພັດທະນາມະນຸດ ໂດຍຮັບປະກັນຄຸນນະ ພາບການ
ສກສາຂັື້ນພືື້ນຖານ ແລະ ການພັດທະນາທັກສະ, ການປັບປຸງການເຂົື້າເຖິງການບໍລິການຮັກສາສຸຂະ ພາບທີມ
ີ່ ີຄຸນນະພາບ,
ນໍື້າສະອາດ, ສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ສຸຂະພິບານ ແລະ ຊ່ວຍເຫລືອຜສ
ູ້ ່ຽງທີີ່ສຸດດ້ວຍຄວາມຫມັື້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ
ແລະ ໂພຊະນາການທີີ່ປັບປຸງ. ຜົນໄດູ້ຮັບ ທີຄ
ີ່ າດຄະເນ ແມ່ນການເຂົື້າເຖິງທີີ່ປັບປຸງຕໍກ
ີ່ ານສກສາທີມ
ີ່ ີຄຸນນະພາບ ໂດຍມີ
ອັດຕາການຮຽນຫລອດຈົນຈົບຊັື້ນທີີ່ດີຂື້ນ ແລະ ຄົນຈໍານວນຫລາຍຂື້ນໄດູ້ຮັບການຝກທັກສະວິຊາຊີບດັີ່ງດຽວກັບການເຂົື້າ
ເຖິງ ທີີ່ປັບປຸງຕໍຄ
ີ່ ຸນນະພາບ ການບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບ ທີນ
ີ່ ໍາໄປສ່ການຫລຸດຜ່ອນ ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ
ແລະ ມີເດັກ ນ້ອຍທີີ່ເຕັື້ຍ ແລະ ຂາດສານອາຫານ ຈໍານວນໜ້ອຍລົງ.
ສປປ ລາວ ປິຕິຍິນດີຕໍີ່ການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດ ທີີ່ແຂງແຮງ ແຕ່ຍັງຫລ້າຫລັງ ໃນການພັດທະນາທາງສັງ ຄົມ,
ປະປ່ອຍໄວູ້ຢທ
່ າງຫລັງ ກຸ່ມຄົນເຈາະຈົງ. ຜູ້ຄົນຈໍານວນທີີ່ຫລຸດພົື້ນຈາກຄວາມທຸກຍາກ ຍັງຄົງຢໃ່ ກູ້ຊິດ ຫລື ຖອຍກັບຄືນຢ່
ໃຕູ້ເສັື້ນຄວາມທຸກຍາກ. ພາວະກະທົບຢ່າງຮຸນແຮງຈາກບັນຫາກະສິກໍາ ແລະ ສຸຂະພາບ ເປັນຕົວຂັບເຄືີ່ອນຫລັກຂອງຄວາມ
ສ່ຽງໃນຄົວເຮືອນຊາວກະສິກອນເກືອບແນ່ນອນວ່າ ຈະຕົກຫລົີ່ນກັບຄືນສ່ຄວາມທຸກຍາກສ ງເປັນສອງເທົີ່າ.ຕົວກໍານົດທີີ່
ສໍາຄັນຂອງຄວາມທຸກຍາກ ແມ່ນລະດັບຂອງການສກສາ, ລາຄາຜົນຜະລິດ, ວິຖີຊີວິດ ແລະ ທີີ່ຕັື້ງຂອງພມສັນຖານ, ຊໍື້າໜັ
ກໃສ່ຕືີ່ມດ້ວຍຄວາມແຕກຕ່າງທາງວັດທະນະທໍາ ແລະ ການຂາດແຄນການປົກປູ້ອງທາງສັງຄົມ ເພືີ່ອທີີ່ຈະເປັນປະເທດ
ສະມາຊິກທີີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ສາ ມາດແຂ່ງຂັນໄດູ້ ໃນປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ, ປະຊາຊົນ ຈະຕ້ອງມີສຸຂະພາບ
ແຂງແຮງຫລາຍຂື້ນ ແລະ ມີລະດັບການສກສາທີີ່ດີ.
ຈຸດເລັງຫລັກແຫລ່ງຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນເພືີ່ອ ຫລຸດພົື້ນອອກຈາກ ສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ, ໂດຍ
ມີຄາດຄະເນ ຜົນໄດູ້ຮັບທີີ່ແຮງກ້າ ເພືີ່ອປັບປຸງຕືີ່ມ ການສ້າງຄວາມຫລາກຫລາຍທາງເສດຖະກິດ ແລະ ສ້າງວິຖີຊີວິດແບບ
ຍືນຍົງຫລາຍຂື້ນ ສໍາລັບປະຊາຊົນໃນຊາດ, ປະເທດ ສະແຫວງວຫາແນວທາງ ເພືີ່ອປັບປຸງການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ
ຂອງມະນຸດ, ໂດຍເລັງໃສ່ ປັບປຸງການສກສາ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມຫມັື້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ.
ຜົນໄດ້ຮັບ 4: ເດັກນ້ອຍ ແລະ ຊາວໜຸູ່ມ ສາມາດເຂົັ້າເຖິງໄດ້ດີກວ່າ ການສກສາຂັັ້ນພືັ້ນຖານຄຸນນະພາບ
ແລະ ທັກສະວິຊາຊີບ ທີື່ມແ
ີ ບບທົື່ວເຖິງ ແລະ ສະເໝີພາບ
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ສປປ ລາວ ບັນລຸໄດູ້ຄາດໝາຍຂອງເປົື້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດດ້ານການພັດທະນາ ສໍາລັບການສກສາຊັື້ນປະ ຖົມເພືີ່ອໝົດ
ທຸກຄົນ ໂດຍມີການເຂົື້າຮຽນສຸດທິຢ່ທີີ່ 98.5 ສ່ວນຮ້ອຍ. ອັດຕາສືບຕໍຮ
ີ່ ຽນຈົນຮອດຫ້ອງ ປ 5 ແມ່ນມີພຽງແຕ່ 78 ສ່ວນ
ຮ້ອຍເທົີ່ານັື້ນ, ໂດຍເດັກນ້ອຍ ປະປ່ອຍການຮຽນ ຫລື ບໍີ່ຄືບໜ້າຂື້ນຊັື້ນຖັດໄປ. ນອກຈາກນັື້ນແລູ້ວ, ຍັງມີການເຂົື້າເຖິງທີີ່
ຈໍາກັດຕໍກ
ີ່ ານພັດທະນາເດັກແຕ່ເຍົາໄວ ແລະ ຄວາມພ້ອມ ຂອງໂຮງຮຽນ ຈໍາກັດຮັດແຄບ ການຈົບຊັື້ນປະຖົມສກສາ. ສິີ່ງດັີ່ງ
ກ່າວນີື້ ຊໍື້າໜັກຕືີ່ມໂດຍຂີດຄວາມສາມາດທີີ່ຈໍາກັດຂອງຄສອນ, ຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍຂອງການເຂົື້າໂຮງຮຽນ ສໍາລັບຄອບຄົວ ແລະ
ການລົງທນທີີ່ຈໍາກັດໃນການສກສາ. ໃນຂະນະທີີ່ງົບປະມານສໍາລັບການສກສາ ໄດູ້ເພີີ່ມສງຂື້ນ, ສ່ວນແບ່ງທີີ່ໃຫຍ່ສຸດແມ່ນ
ຈັດສັນໃຫູ້ແກ່ລາຍຈ່າຍເງິນເດືອນປະຈໍາຂອງຂະແໜງສກສາ, ຈໍາກັດການປັບປຸງ ແລະ ການລົງທນໃນການສກສາເພືີ່ອໝົດ
ທຸກຄົນ. ທີີ່ສງກວ່າຂອງຊັື້ນປະຖົມ ຈີ່ງເປັນສິີ່ງທີຈ
ີ່ ໍາເປັນ ສໍາລັບການປັບປຸງໂດຍລວມ.
ຍ້ອນວ່າ ເສດຖະກິດ ອີງໃສ່ ການຜະລິດກະສິກໍາ ແລະ ຄວາມທຸກຍາກ ທີີ່ແຕກຕ່າງ ຕາມຈຸດທີີ່ຕັື້ງ ແລະ ກຸ່ມຊົນ
ເຜົີ່າ, ການເຂົື້າແກູ້ໄຂທີີ່ເລັງຄາດໝາຍ ແລະ ເຈາະຈົງ ຈະເປັນສິີ່ງທີີ່ຈໍາເປັນເພີີ່ມຕືີ່ມ ໃສ່ເປົື້າໝາຍແຫ່ງຊາດ. ໃນປັດຈຸບັນ
ການເຂົື້າຮຽນໜັງສື ແຕກຕ່າງໄປຕາມຈຸດທີີ່ຕັື້ງ, ລະດັບການສກສາຂອງແມ່ ແລະ ລະດັບຄວາມທຸກຍາກ. ຍັງມີສິີ່ງທ້າທາຍ
ຂອງການສັບຊ້ອນພະນັກງານ-ຄ ໃຫູ້ໂຮງຮຽນຢ່ເຂດຫ່າງໄກສອກ ຫລີກ. ລັດຖະບານ ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມຂາດຕົກບົກພ່ອງ
ແລະ ຂະຫຍາຍແຜນງານສກສານອກລະບົບເພືີ່ອເສີມສ້າງກາລະໂອກາດສໍາລັບການມີວຽກເຮັດງານທໍາ.
ກໍາເອົາບົດຮຽນ ຖອດຖອນຈາກເປົື້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດດ້ານການພັດທະນາ ແລະ ກໍານົດບລິມະສິດການປະ ຕິ
ບັດງານພາຍໃຕູ້ເປົື້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຂະຫຍາຍຈຸດເລັງການສກສາໃນທຸກລະດັບ, ລວມທັງ ການພັດທະນາ
ທັກສະສີມື ແລະ ການຝກອົບຮົມວິຊາຊີບສໍາລັບການມີວຽກເຮັດງານທໍາ. ໃນສະພາບເງືີ່ອນໄຂຂອງ ສປປ ລາວ ສິີ່ງດັີ່ງກ່າວ
ນີື້ ຕີຄວາມໝາຍວ່າ ການສກສາຊັນ
ື້ ປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ ຈະບໍຄ
ີ່ ິດຄ່າຮຽນ ແລະ ມີຄວາມສະເໝີພາບ, ປັບປຸງການເຂົື້າ
ເຖິງ ການພັດທະນາແຕ່ ເຍົາ ໄວທີີ່ມີ ຄຸນ ນະພາບ, ເພີີ່ມ ທະວີ ທັກ ສະສີ ມ ືສໍາ ລັບ ການມີວຽກເຮັດ ງານທໍາ ແລະ ການເປັນ ຜູ້
ປະກອບການ ແລະ ການຮ ູ້ໜັງສືເພືີ່ອໝົດທຸກ ຄົນໃນຊາວ ໜຸ່ມ .ລັ ດຖະບານ ຍັງ ຂະຫຍາຍຈຸດເລັ ງ ໃນແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ -ສັງຄົມ ແຫ່ງ ຊາດ ຄັື້ງ ທີ 8 ເພືີ່ອ ແນໃສ່ ຊາວໜຸ່ມ ທີີ່ ມີສະພາບສ່ຽ ງ ແລະ ແກູ້ ໄ ຂຄວາມແຕກໂຕນລະຫວ່າງ
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ.
ໃນດ້ານຂອງ ຄວາມໄດູ້ປຽບໂດຍປຽບທຽບຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ອົງການໃນເຄືອຂ່າຍ ມີປະສົບການທີີ່
ເປັນປັດໄຈສໍາຄັນ ໃນການສະໜັບສະໜນ ການປະຕິຮບການສກສາ ແລະ ສາມາດຖອດຖອນ ຈາກຄວາມຊໍານິຊໍານານ ທີີ່
ເປັນແກ່ນສານ ຂອງອົງການໃນຂົງເຂດວຽກງານດັີ່ງກ່າວ. ເປັນທີີ່ຮັບຮູ້ວ່າ ອົງການສະ ຫະປະຊາຊາດ ໄດູ້ປະກອບສ່ວນໃຫູ້
ແກ່ການພັດທະນາ ຂອງການເຂົື້າເຖິງການສກສາ ທີີ່ມີຄຸນນະພາບສງ ເພືີ່ອໝົດທຸກຄົນ ແລະ ການປັບປຸງຂີດຄວາມສາມາດ
ກໍາລັງແຮງງານ.
ອົງການໃນເຄືອຂ່າຍ ໄດູ້ໃຫູ້ຄໍາໝັື້ນສັນຍາ ຈະປະຕິບັດວຽກງານ ໃນລັກສະນະຂອງການຮ່ວມມື ເພືີ່ອແກູ້ໄຂດ້ານ
ຕ່າງໆຂອງການສກສາ ແລະ ການພັດທະນາທັກສະ. ໂດຍສະເພາະ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຈະສະໜັບສະໜນ ການ
ປັບປຸງການສກສາແຕ່ເຍົາໄວ, ແກູ້ໄຂອັດຕາການຮຽນຈົບຊັື້ນປະຖົມທີີ່ຍັງຕໍີ່າ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນແຜນງານການຝກ
ອົບຮົມວິຊາຊີບ ເພືີ່ອສໍາພັນກັນເປັນຢ່າງດີ ການສະໜອງແຮງງານ ທີີ່ມທ
ີ ັກສະ ແລະ ຄຸນນະວຸດ ໃຫູ້ແກ່ຄວາມຕ້ອງການ ທີີ່
ນັບມືື້ນັບປ່ຽນແປງຂອງເສດຖະກິດ. ສິີ່ງເຫລົີ່ານີື້ ແມ່ນສໍາຄັນທັງໝົດ ເພືີ່ອຮັບປະກັນການຫລຸດພົື້ນຢ່າງມີຜົນສໍາເລັດ ຈາກ
ສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ການເຮັດສໍາເລັດຢ່າງເຕັມສ່ວນ ຂອງສ່ວນເປັນຜົນຈາກດ້ານປະຊາກອນ. ການ
ປກຈິດສໍານກ ແລະ ສະໜັບສະໜນ ການຢັບຢັື້ງການແຕ່ງງານ ກ່ອນບັນລຸນິຕິພາວະ ແລະ ການຖືພາ ແລະ ການລວມເອົາ
ການສກສາເພດສໍາພັນຮອບດ້ານ ເຂົື້າໃນຫລັກສດການສກສາ, ຈະປະກອບສ່ວນ ໃຫູ້ແກ່ຄວາມພະຍາຍາມເຫລົາີ່ ນັື້ນ.
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ເສົາຫລັກ 2 ສະແຫວງຫາວິທທ
ີ າງ ເພືື່ອເສີມສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງການພັດທະນາມະນຸດ
ໂດຍຮັບປະກັນຄຸນນະພາບການສ ກສາຂັັ້ນພືັ້ນຖານ ແລະ ການພັດທະນາທັກສະ, ການ
ປັບປຸງການເຂົັ້າເຖິງການບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບທີື່ມີຄຸນນະພາບ, ນໍັ້າສະອາດ, ສຸຂະອະ
ນາໄມ ແລະ ສຸຂະພິບານ ແລະ ຊ່ວຍເຫລືອຜ້ສ່ຽງທີື່ສຸດ ດ້ວຍຄວາມຫມັັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງ
ອາຫານ ແລະ ໂພ ຊະນາການທີື່ປັບປຸງ.
ຜົນໄດ້ຮັບ 5: ປະຊາຊົນ ໄດ້ໃຊ້ປະໂຫຍດຢູ່າງເຕັມທີື່ ໃນການເຂົັ້າເຖິງ ການບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບ ທີື່ມີ
ຄຸນນະພາບ ແລະ ນໍັ້າສະອາດ, ສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ສຸຂະພິບານ.
ສປປ ລາວ ມີອາຍຸຍືນສະເລ່ຍໃນເວລາເກີດ ທີີ່ 66.2 ປີ, ຊີ່ງສະທ້ອນການເພີີ່ມຂື້ນປະຈໍາປີ ໜ້ອຍໜີ່ງ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າ
ໃນສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນໃນປະເທດ. ບົດຮຽນຈາກເປົື້າໝາຍສະຫັດ ສະຫວັດດ້ານການພັດທະ ນາ ເນັື້ນຄວາມສໍາຄັນ
ຂອງການປັບປຸງ ໂດຍລວມ ໃນດ້າ ນສຸຂະພາບ, ໂດຍສະເພາະ ການຫລຸ ດລົງ ຂອງການຕາຍໃນເດັກ ແລະ ການປັບ ປຸ ງ
ສຸຂະພາບຂອງແມ່. ການຕາຍຂອງເດັກສ່ວນໃຫຍ່ ຢ ່ ສປປ ລາວ ສາມາດປູ້ອງກັນໄດູ້ ແຕ່ການປົກຄຸມ ແລະ ຄຸນນະພາ
ບຂອງການໃຫູ້ບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບ ໃນທົີ່ວປະເທດ ແມ່ນຍັງຕໍີ່າຢ່. ການບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບ ທີີ່ແທດເຖິງແບບ
ເຊືີ່ອມສານ ຕ້ອງການໃຫູ້ໄດູ້ຮັບການເສີມສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງ ເພືີ່ອຮອດເຖິງກຸ່ມຢ່ໃນສະພາບສ່ຽງ ແລະ ເພືີ່ອຂະຫຍາຍ
ກວ້າງຂອບເຂດ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງການບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບ ດ້ວຍວິທີການປູ້ອງກັນພະຍາດ.

ການຕາຍຂອງເດັກ ສ່ວນໃຫຍ່ ຢູ່ ສປປ ລາວ ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ ແຕູ່ການປົກຄຸມ ແລະ
ຄຸນນະພາບ ຂອງການໃຫ້ບໍລິການ ຮັກສາສຸຂະພາບ ໃນທົື່ວປະເທດ ແມູ່ນຍັງຕໍາື່ ຢູ່.
ໃນຂະນະທີີ່ ລັດຖະບານ ໄດູ້ລົງທນຢ່າງເປັນແກ່ນສານ ໃນການນໍາໃຊູ້ຄງັື້ ທໍາອິດ ການຮັກສາສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ ຫລັງຄອດແບບ
ບໍີ່ເສຍຄ່າ, ການສະໜອງທນ ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນພາຍໃນປະເທດ ຈໍາເປັນຕ້ອງເພີີ່ມທະວີ ເພືີ່ອ
ບັນລຸການປົກຄຸມການຮັກສາສຸຂະພາບ ເພືີ່ອໝົດທຸກຄົນ. ນອກຈາກນັື້ນແລູ້ວ, ການຮອດເຖິງ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງສຸຂະພາບສກສາ
ແລະ ການຮັ ກ ສາສຸ ຂະພາບໃນກະໂຕມັ ນເອງຕ້ ອງໄດູ້ ປັ ບປຸ ງ ,ໂດຍເພີ ີ່ ມ ທະວີ ກ ານເຂົ ື້ າ ເຖິ ງ ຕໍີ່ ສ ະຖານບໍ ລ ິ ກ ານ ທີີ່ ມີ ປ ະກອບ

ເຄືີ່ອງມື-ອຸປະກອນເປັນຢ່າງດີ (ແລະ ປັດໄຈຮັບໃຊູ້ການປິີ່ນປົວ ຫລື ທາງການແພດ) ແລະ ລະບົບສົີ່ງຕໍີ່ທມ
ີີ່ ີປະສິດທິພາບ.
ໃນຂະນະທີີ່ປະເທດມີອັດຕາການແຜ່ຂອງເຊືື້ອ HIV ທີີ່ຍັງຕໍີ່າກວ່າ 0.5 ສ່ວນຮ້ອຍ ສ າລັບປະຊາກອນທົີ່ວໄປ ແລະ 5
ສ່ວນຮ້ອຍ ສໍາລັບກຸ່ມສ່ຽງລະດັບສ ງ, ມັນຈ ີ່ງເປັນການບໍີ່ສາມາດໜິື້ງນອນໃຈໄດູ້. ການປູ້ອງກັນການຕິດເຊືື້ອຈາກແມ່ສ່
ລກນ້ອຍ ແລະ ການຮອດເຖິງກຸ່ມສ່ຽງລະດັບສງ, ລວມທັງຜເູ້ ສບຢາດ້ວຍເຂັມສີດ ແລະ ຜູ້ຂາຍບໍລິການທາງເພດ, ແມ່ນສິີ່ງ
ຕັດສິນເພືີ່ອເຮັດໃຫູ້ອັດຕາການແຜ່ຫລາຍບໍີ່ໃຫູ້ສ ງຂ ື້ນ. ຂົງເຂດອືີ່ນ ຂອງຄວາມກັງວົນໃຈ ແມ່ນພະຍາດມາລາເຣຍດືື້ຢາ
ຫລາຍຊະນິດແຜ່ຫລາຍ ຢ່ໃນກຸ່ມພາກພືື້ນລຸ່ມແມ່ນໍື້າຂອງ, ຊ ີ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫູ້ໄດູ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ແກູ້ໄຂໃນລະດັບພາກ
ພືື້ນ. ການຄວບຄຸມພະຍາດວັນນະໂລກ ແລະ ການຄຸູ້ມຄອງຢ່ບໍລິເວນຊາຍແດນ ແລະ ໃນບັນດາຜູ້ຍ້າຍຖິີ່ນຖານ ແມ່ນອີກ
ຂົງເຂດໜ ີ່ງ ຂອງຄວາມກັງວົນໃຈ ທີີ່ຮຽກ ຮ້ອງບາດກ້າວ ປະຕິບັດງານລະດັບ ພາກພືື້ນ. ພ້ອມກັບການຫລຸດຖອຍລົງ
ຄວາມທຸກຍາກ, ພະຍາດ ຕາມຮບແບບ ການດໍາລົງຊີວິດ ແມ່ນມີທ່າເພີີ່ມຂື້ນ, ລວມທັງ ບັນດາທີີ່ຕິດພັນກັບ ການຊົມໃຊູ້
ຢາສບ.
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ເປົື້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຮຽກຮ້ອງການເຂົື້າແກູ້ໄຂຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ເພືີ່ອຮັບປະກັນການຮັກສາສຸ ຂະ
ພາບເພືີ່ອໝົດທຸກຄົນ ແລະ ສົີ່ງເສີມຊີວິດການເປັນຢ່ທີີ່ດີ. ສິີ່ງດັີ່ງກ່າວນີື້ ປະກອບດ້ວຍພາລະກິດ ທີີ່ບໍີ່ທັນເສັດສິື້ນຂອງເປົື້າ
ໝາຍສະຫັດສະຫວັດດ້ານການພັດທະນາ, ໂດຍມີ ຄາດຄະເນຜົນໄດູ້ຮັບເພີີ່ມຕືີ່ມ ຕິດພັນກັບ ພະຍາດຊມເຊືື້ອ, ພະຍາດທີີ່
ບໍີ່ຕິດແປດ, ອຸບັນຕິເຫດ, ການຊົມໃຊູ້ສານເສບຕິດ ແລະ ສຸຂະພາດຈິດ. ຄາດຄະເນຜົນໄດູ້ຮັບ ໂດຍລວມ ຂອງການຮັກສາ
ສຸຂະພາບເພືີ່ອໝົດທຸກ ຄົນ ແນໃສ່ ເພືີ່ອ ແກູ້ ໄ ຂຂົງ ເຂດບັນຫາເຫລົີ່ າ ນັື້ນ. ເປົື້າ ໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນ ຍົງ ທີີ່ ແ ຍກ
ຕ່າງຫາກກ່ຽວກັບນໍື້າສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ຈະຮຽກຮ້ອງການເລັງໃສ່ການຮັບປະກັນ ການເຂົື້າເຖິງນໍື້າດືີ່ມສະອາດ,
ສຸຂະອະນາໄມທີີ່ດີກວ່າ ແລະ ການລົບລ້າງພດຕິກໍາການຖ່າຍແບບຊະຊາຍ ແລະ ການຄຸູ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍື້າທີີ່ດີກວ່າ
ເກົີ່າ.
ເພືີ່ອບັນລຸ ສິີ່ງທີີ່ກ່າວເຖິງຢ່ຂ້າງເທິງນັື້ນ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຈະສະໜັບສະໜນ ໄລຍະຂ້າມຜ່ານໄປສກ
່ ານ
ສະໜອງ ການບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບທີີ່ມີຄຸນນະພາບທີີ່ອີງໃສ່ຜົນ ແລະ ແບ່ງຂັື້ນຄຸູ້ມຄອງ, ການເຊືີ່ອມ ສານການຮັກສາ
ສຸຂະພາບຂັື້ນພືື້ນຖານ, ການປັບປຸງການບໍລິການຮັກສາສະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ ແລະ ໂພຊະນາການ ແລະ ສຸຂະພາບເພດ
ສໍາພັນ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ, ການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ຊັບພະ ຍາກອນມະນຸດ ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ
ແລະ ປັບປຸງການສະໜອງທນຮອນແກ່ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ, ການປະສານງານ ແລະ ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ.
ຜົນໄດ້ຮັບ 6: ປະຊາຊົນຜຢ
້ ູ່ໃນສະພາບສ່ຽງທີື່ສຸດ ໄດ້ຜົນປະໂຫຍດ ຈາກຄວາມຫມັັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງ
ອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ ທີື່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ.
ໃນຂະນະທີີ່ ສປປ ລາວ ຫລຸ ດລົງ ໄດູ້ເຄິີ່ງໜ ີ່ງ ຄາດຄະເນຜົນໄດູ້ຮັບ ເປົື້າໝາຍສະຫັດ ສະຫວັດ ດ້າ ນການພັດ ທະນາ ໃນ
ສັດສ່ວນຂອງ ຄົນຜູ້ອດຫິວ, ແຕ່ລະດັບຂອງຜູ້ອດຫິວ ຍັງຢ່ໃນລະດັບທີີ່ສໍາຄັນຢ່, ດັີ່ງທີີ່ໄດູ້ວັດແທກ ໂດຍດັດຊະນີຄວາມ
ອ ດຫິວລະດັບໂລກ, ດ້ວຍມີການຄາດຄະເນວ່າ ໜ ີ່ງໃນຫ້າ ບໍລິໂພກໜ້ອຍກວ່າ ຂໍື້ກໍານົດຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານຈາກ
ສານອາຫານຂັື້ນຕໍາີ່ ສຸດ. ນໍື້າໜັກຫລຸດເກນມາດຕະຖານທີີ່ຮຸນແຮງ ແລະ ອາ ການເຕັື້ຍ ໃນບັນດາເດັກແມ່ນຄວາມເປັນຫ່ວງ
ຕົື້ນຕໍ, ໂດຍມີເດັກເຕັື້ຍທີີ່ 44 ສ່ວນຮ້ອຍ , 27 ສ່ວນຮ້ອຍ ນໍື້າໜັກຫລຸດເກນ ແລະ ຫົກ ສ່ວນຮ້ອຍ ຈ່ອຍຜອມ. ມີຄວາມ
ແຕກໂຕນທີີ່ໜັກແໜູ້ນໃນທົີ່ວເຂດພາກ, ພ້ອມມີ ກຸ່ມທີີ່ເຂົື້າເຖິງໄດູ້ຍາກ ລວມມີ ຊຸມຊົນຢ່ເຂດພດອຍ, ຄົວເຮືອນຜູ້ທຸກ
ຍາກ ແລະ ແມ່ ທີີ່ມີລະດັບການສກສາຕໍີ່າ ຈະຖືກກະທົບຢ່າງສະເພາະເຈາະຈົງ. ດ້ວຍການມີເດັກເຕັື້ຍ ຢທ
່ ີີ່ 20 ສ່ວນຮ້ອຍ
ໃນກຸ່ມລະດັບຮັີ່ງມີກວ່າ, ຈຸດເລັງ ຕ້ອງການໃຫູ້ຂະຫຍາຍເປັນວົງກວ້າງ ເພືີ່ອປົກຄຸມທົີ່ວທັງສັງຄົມ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາຂອງ
ຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ການໄດູ້ຮັບສານອາຫານ, ການປູ້ອນອາຫານ ແລະ ການປູ້ອງກັນພະຍາດຊມເຊືື້ອ.
ສປປ ລາວ ໄດູ້ໃຫູ້ຄໍາໝັື້ນສັນຍາ ຕໍີ່ຂອບແຜນງານການເລັີ່ງຈັງຫວະເປົື້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດດ້ານການພັດ ທະນາ
ກ່ຽວກັບການເລັີ່ງລັດ ຄວາມຄືບໜ້າໄປສ່ການໂພຊະນາການ ທີີ່ປັບປຸງ ສໍາລັບແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ແລະ ຕໍີ່ຄວາມທ້າ
ທາຍບັນລຸການລບລ້າງຄວາມອດຫິວ. ສິີ່ງດັີ່ງກ່າວນີື້ ຮຽກຮ້ອງຄໍາໝັື້ນສັນຍາທາງການເມືອງ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ທີີ່ຍືນຍົງ
ແລະ ພຽງພໍ ເພືີ່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແບບມີປະສິດທິຜົນ ໃນທົີ່ວປະເທດ ແລະ “ ຮອດເຖິງຜຄ
ູ້ ົນທີີ່ຍາກແກ່ການ
ຮອດເຖິງ” .
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດູ້ເຂົື້າມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂົງເຂດຕ່າງໆ ຈໍານວນໜີ່ງ ທີີ່ຕິດພັນກັບຄວາມຫມັື້ນຄົງດ້ານສະ
ບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ, ການຜະລິດກະສິກໍາ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕະຫລາດ. ຈຸດເລັງ ຈະມີຕໍີ່ການສ້າງຄວາມ
ເຂັື້ມ ແຂງໂຄງສ້າ ງການປະສານງານ ພາຍໃນກົງຈັກ ລັດ ຖະບານ ແລະ ບັນດາຄ່ຮ່ວມມື ດັີ່ງ ດຽວກັບ ຂໍື້ມ ນ ແລະ ການ
ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ເພືີ່ອຮັບປະກັນການຂາດສານອາຫານ ໄດູ້ຮັບການແກູ້ໄຂໃນລັກສະນະທີີ່ປະສານສົມທົບ, ຕໍີ່
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ເນືີ່ອງຕາມລໍາດັບ ແລະ ເລັງຄາດໝາຍ ໃນທົີ່ວຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ, ນໍື້າສະອາດ, ສຸຂະອະນາໄມ, ກະສິກໍາ ແລະ ການ
ສກສາ.
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຍັງຈະສະໜັບສະໜ ນບັື້ນ ການປ່ຽນແປງພ ດຕິກໍາ. ດັີ່ງທີີ່ຫລັກຖານ ຈາກທົີ່ວໂລກ ຊີື້
ບອກເຖິງຄວາມຕ້ອງການ ເພືີ່ອເລັງໃສ່ “ ປ່ອງຢູ້ຽມກາລະໂອກາດ 1.000 ວັນ” (ຫລື ຍຸດທະສາດ 1.000 ວັນ ທໍາອິດ
ຂອງຊີວິດ) ເຊິີ່ງເປັນກາລະໂອກາດສໍາຄັນ ຕໍີ່ການພັດທະນາເດັກ. ເລີີ່ມຕົື້ນຈາກ ການປະຕິສົນທິ ໄປເຖິງອາຍຸໄດູ້ສອງປີ,
ເນັື້ນໜັກ ຈະມີຕໍີ່ວິທີປະຕິບັດ ການປູ້ອນອາຫານໃຫູ້ເດັກແດງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ, ສົີ່ງເສີມການລ້ຽງລກ ດ້ວຍນໍື້ານົມແມ່ຢາ່ ງ
ດຽວໂດຍສະເພາະໃຫູ້ເດັກ, ຈົນຮອດອາຍຸໄດູ້ 6 ເດືອນ ແລະ ການປູ້ອນອາຫານເສີມ ວິທີປະຕິບັດ ໃນຕໍີ່ໜ້າ.

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຈະສະໜັບສະໜນ ໄລຍະຂ້າມຜ່ານຂອງປະເທດ ຈາກການ
ຜະລິດກະສິກໍາທີື່ແນໃສູ່ກຸ້ມກິນ ໄປສູ່ການແນໃສູ່ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ.
ໂດຍສອດຄ່ອງກັບຍຸດທະສາດພັດທະນາກະສິກໍາຮອດປີ 2025 ແລະ ວິໄສທັດ 2030 ເພືີ່ອຮັບປະກັນຄວາມ ຫມັື້ນຄົງ
ດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ປັບປຸງວິຖີຊີວິດຂອງຊຸມຊົນຊົນນະບົດ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຈະສະໜັບສະໜນ ໄລຍະ
ຂ້າມຜ່ານຂອງປະເທດ ຈາກການຜະລິດກະສິກໍາທີີ່ແນໃສ່ກຸູ້ມກິນ ໄປສກ
່ ານແນໃສ່ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ, ການປັບຕົວເຂົື້າ
ກັບການປ່ຽນແປງດິນຟູ້າອາກາດ ແລະ ເລັງໃສ່ ຊາວກະສິກໍາລາຍນ້ອຍ. ເພືີ່ອບັນລຸໄດູ້ສິີ່ງດັີ່ງກ່າວນີ,ື້ ແຜນງານຈະສະໜັບສະ
ໜນການເພີີ່ມທະວີລາຍໄດູ້ຂອງຊາວກະສິກອນ, ການພັດ ທະນາຂີດຄວາມສາມາດຂອງສະມາຄົມຊາວກະສິກອນ, ສົີ່ງເສີມ
ການນໍາໃຊູ້ເຕັກໂນໂລຊີສະໄໝໃໝ່ ແລະ ການ ເຂົື້າເຖິງຕໍຕ
ີ່ ະຫລາດ, ປັດໄຈນໍາເຂົື້າ ແລະ ທນຮອນ.

ເສົາຫລັກ 3: ການປົກຄອງ
ໂດຍຄໍານງເຖິງ ການເຕີບໂຕຢ່າງໄວວາທາງເສດຖະກິດ, ຄວາມມຸູ້ງມາດປາດຖະໜາ ທີີ່ຈະບັນລຸ ສະຖານະພາບປະເທດລາຍ
ໄດູ້ປານກາງລະດັບສງ ພາຍໃນປີ 2030 ແລະ ຊ່ອງວ່າງການປົກຄອງ, ເສົາຫລັກ 3 ຈະປະກອບສ່ວນ ເພືີ່ອສົີ່ງເສີມໜ້າທີີ່
ການ, ສະໜອງທ ນຮອນ ແລະ ຂີດຄວາມສາມາດ ຂອງສະຖາບັນລະດັບຊາດ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ ດັີ່ງດຽວກັບ ການອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກ ການເຂົື້າເຖິງຕໍີ່ຄວາມຍຸຕິທໍາ ແລະ ການປົກ ຄອງດ້ວຍກົດໝາຍ ທີີ່ເຂັື້ມແຂງ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມແບບ
ມີປະສິດທິຜົນ ໃນຂະບວນການຕັດສິນໃຈ ລະ ດັບຊາດ.
ຈຸດອ່ອນໃນຂົງເຂດການພັດທະນາສັງຄົມ, ການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ຕະຫລາດແຮງງານ, ສຸຂະພາບ ແລະ
ການສ ກສາສະທ້ອນເຖິງຄວາມຕ້ອງການ ສໍາລັບການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດດ້ານສະຖາບັນ, ເສີມສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃນ
ການໃຫູ້ ບໍລິກ ານ ແລະ ລັດຖະບານ ທີີ່ ມີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຕອບສະໜອງທີີ່ ຫລາຍຂ ື້ນ. ສິີ່ງ ດັີ່ງກ່າ ວນີື້ ເນັື້ນ ຢໍື້າ
ບົ ດ ບາດສໍ າ ຄັ ນ ຂອງເສົາ ຫລັ ກ ການປົ ກ ຄອງ ຈະເຄື ີ່ ອ ນໄຫວ ໃນການເອື ື້ ອ ອໍ າ ນວຍ ການບັ ນ ລຸ ຜ ົ ນ ຈຸ ດ ປະສົ ງ ຂອງເສົາ
ຫລັກອືີ່ນໆ.
ຄວາມຕ້ອງການໃຫູ້ເພີີ່ມທະວີການເຂົື້າມີສ່ວນ ແລະ ການສົນທະນາແລກປ່ຽນຄໍາເຫັນນໍາປະຊາຊົນ, ດັີ່ງດຽວກັບ
ຄວາມຕ້ອງການ ເສີມສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງ ສິດເປັນເຈົື້າການຂອງເຂົາເຈົື້າ ໃນການພັດທະນາຊາດ ກໍີ່ຍັງເປັນສິີ່ງທີີ່ຕ້ອງມີ.
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ບົ ດ ບາດຂອງ ອົ ງ ການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນຖານະເປັ ນ ຄ່ ຮ ່ວ ມມື ໄລຍະຍາວ, ໄວູ້ ວ າງໃຈໄດູ້ ແລະ ໜ້ າ ເຊື ີ່ ອ ຖື ຂອງ
ລັດຖະບານ ໄດູ້ສະໜອງພືື້ນຖານທີີ່ແໜູ້ນໜາ ເພືີ່ອແກູ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການເຫລົາີ່ ນັື້ນ ໃນລັກສະນະສ້າງສັນ ແລະ ທະວີຄນ.
ຜົນໄດ້ຮັບ 7: ສະຖາບັນ ແລະ ນະໂຍບາຍລະດັບຊາດ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ ສະໜັບສະໜນການສະໜອງການ
ບໍລິການ ທີື່ມີຄນ
ຸ ນະພາບ ຊື່ງຕອບສະໜອງດີຂັ້ນ ຕໍື່ຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນ.
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັື້ງທີ 8 ລະບຸຢ່າງຊັດເຈນ ຄໍາໝັື້ນໝາຍຕໍີ່ການປົກຄອງ ແລະ ບໍລິຫານຂອງ
ລັດ, ຮັບຮູ້ວ່າການປົກຄອງ ເປັນປັດໄຈຕັດສິນຢ່າງໜີ່ງ. ສປປ ລາວ ໄດູ້ບັນລຸຄວາມກ້າວໜ້າທີີ່ສໍາຄັນ ໃນບາງຂົງເຂດຂອງ
ການປົກຄອງ. ສິີ່ງເຫລົີ່ານີື້ ປະກອບດ້ວຍການສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງ ຂີດຄວາມສາ ມາດກົງຈັກບໍລິຫານລັດ, ການສະໜອງ
ການບໍລິການຢທ
່ ້ອງຖິີ່ນ ທີີ່ແບ່ງຂັື້ນຄຸູ້ມຄອງ ແລະ ການປັບປຸງຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ພ້ອມດ້ວຍເປົື້າໝາຍຢ່າງແຈ່ມແຈູ້ງ ແລະ
ສ່ວນແບ່ງສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ກໍາເອົາໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດ. ຄວາມຄືບໜ້າຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການປັບປຸງ
ການປົກຄອງ ໄດູ້ຮັບການຊົມເຊີຍ ຢ.່ ໃນລາຍງານທົບທວນສະຖານະການສິດທິມະນຸດຂອງປະເທດ (ຫລື ລາຍງານ UPR)
ປີ 2015. ການຂາດດຸນ ໃນຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ທັກສະ ດັີ່ງດຽວກັບການສໍື້ລາດບັງຫລວງ ເຖິງຢ່າງໃດກໍີ່ຕາມ ຍັງຄົງ
ເປັນຂົງເຂດຄວາມເປັນຫວ່ງໄຍທີີ່ຕົື້ນຕໍ, ຫລຸດຖອຍຄຸນຄ່າ ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແຜນງານ ແລະ ການສະໜອງບໍລິການທີີ່
ຕອບສະໜອງຕໍຄ
ີ່ ວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນໂດຍສະເພາະສໍາລັບສ່ວນທີເີ່ ຂົື້າເຖິງໄດູ້ຍາກຂອງປະເທດ.
ພາກລັດ ທີີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ຊີ່ງມີຄວາມໂປ່ງໄສ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ໄວູ້ວາງໃຈໄດູ້ ໂດຍ
ປະຊາຊົນ ຮຽກຮ້ອງໃຫູ້ ຕ້ອງອີງໃສ່ ສະຖາບັນທີີ່ເຂັື້ມແຂງ ແລະ ການຄຸູ້ມຄອງຂະແໜງການລັດທີີ່ແໜູ້ນໜາ. ສິີ່ງດັີ່ງກ່າວນີື້
ຈະຮຽກຮ້ອງການສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງຂີດຄວາມສາມາດຂອງລັດຖະບານ ເພືີ່ອວາງແຜນ, ສ້າງແຜນງົບປະມານ, ປະສານ
ສົມທົບ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນແຜນງານພາກລັດຢລ
່ ະດັບຊາດ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ.

ເສົາຫລັກ 3 ຈະປະກອບສ່ວນເພືື່ອສົງື່ ເສີມໜ້າທີກ
ື່ ານ, ສະໜອງທນຮອນ ແລະ ຂີດ
ຄວາມສາມາດຂອງສະຖາບັນລະດັບຊາດ ແລະ ທ້ອງຖິນ
ື່ ດັື່ງດຽວກັບການອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກ ການເຂົັ້າເຖິງຕໍຄ
ື່ ວາມຍຸຕທ
ິ ໍາ ແລະ ການປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍທີື່ເຂັັ້ມແຂງ ແລະ
ການມີສວ
່ ນຮ່ວມແບບມີປະສິດທິຜນ
ົ ໃນຂະບວນການຕັດສິນໃຈລະດັບຊາດ.
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຖອດຖອນຈາກປະສົບການອັນກວ້າງຂວາງ ໃນການສະໜັບສະໜນການວາງແຜນລະດັບຊາດ
ແລະ ການສ້ າ ງຂີ ດ ຄວາມສາມາດ, ລວມທັ ງ ການພັ ດ ທະນາແຜນພັ ດ ທະນາເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ ແຫ່ ງ ຊາດ ຄັ ື້ ງ ທີ 8,
ຮັບປະກັນການເລັງໃສ່ໃຫູ້ເກີດຜົນ ແລະ ການສ້າງຕັື້ງຂອບແຜນງານການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນແບບຮອບດ້ານ ທີີ່
ອີງ ໃສ່ ເປົື້າ ໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນ ຍົງ, ດັີ່ງ ດຽວກັບ ການສ້າ ງຄວາມເຂັື້ມ ແຂງຂີດ ຄວາມສາມາດ ຂອງກົງຈັກ ການ
ປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ເພືີ່ອຮັບປະກັນການໃຫູ້ບໍລິການທີີ່ດີຂື້ນ ໂດຍສະເພາະຢເ່ ຂດຊົນນະບົດ.
ພາຍໃຕູ້ ຂອບການຮ່ວມມືລວມ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຈະສືບ ຕໍີ່ສະໜັບສະໜ ນ ນະໂຍບາຍ ແລະ ການ
ຕັດສິນໃຈທີີ່ອີງໃສ່ຫລັກຖານ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຈະໃຊູ້ປະໂຫຍດຈາກນະວັດຕະກໍາ ແລະ ສະໜອງ
ການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານວິຊາການ ໃຫູ້ແກ່ລັດຖະບານ ໃນການສ້າງ, ການວິເຄາະ ແລະ ການນໍາໃຊູ້ຂໍື້ມນທີີ່ແຍກປະເພດ ເພືີ່ອ
ສະໜັບສະໜນ ໃນທ່າມກາງສິີ່ງຕ່າງໆ ການຕິດຕາມສໍາລັບແຜນພັດທະນາເສດ ຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັື້ງທີ 8, ບົດລາຍ
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ງານກ່ຽວກັບຫົວຂໍື້ດັີ່ງກ່າວ ຈະໄດູ້ຮັບການຄົື້ນຄວ້າ-ປະກອບຄໍາເຫັນ ຢ່ສະພາແຫ່ງຊາດ. ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຍັງຈະ
ສືບຕໍສ
ີ່ ະໜັບສະໜນ ເວທີການສົນທະນາແລກ ປ່ຽນຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບການຮ່ວມມື ດ້ານການພັດທະນາແບບມີປະສິດທິຜົນ,
ໂດຍສະເພາະ ຜ່ານທາງຂະບວນການໂຕະມົນ, ລວມທັງ ການມີສ່ວນຮ່ວມແບບເພີີ່ມທະວີ ຂອງອົງການຈັດຕັື້ງທາງສັງຄົມ
ແລະ ພວກເອກະຊົນ ເພືີ່ອປະກອບສ່ວນ ໃຫູ້ແກ່ການບັນລຸຜົນຂອງເປົື້າໝາຍແຫ່ງຊາດ.
ຂອບການຮ່ວມມືຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ນກວາດພາບເຄືີ່ອນຍ້າຍແບບເທືີ່ອລະກ້າວ ຈາກການສະໜັບສະ
ໜນລັດຖະບານ ແບບດັີ່ງເດີມ ຢໃ່ ນລະດັບສນກາງໄປສແ
່ ນວທາງທີີ່ຍດຖືເອົາມະນຸດເປັນໃຈກາງຫລາຍຂື້ນຢໃ່ ນລະດັບຮາກ
ຖານ. ການເຂົື້າແກ້ໄຂນໍາອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ຈະສືບຕໍເີ່ ສີມສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງຂີດຄວາມສາມາດຢ່ສະຖາບັນຂັື້ນທ້ອງ
ຖິີ່ນ ແລະ ສົີ່ງເສີມການຕັດສິນໃຈແບບມີສ່ວນ.
ຜົນໄດ້ຮັບ 8: ປະຊາຊົນ ຊົມໃຊ້ປະໂຫຍດ ການເຂົັ້າເຖິງທີື່ປັບປຸງ ຕໍື່ຄວາມຍຸຕິທາໍ ແລະ ການບັນລຸເປົັ້າໝ
າຍສິດທິມະນຸດຂອງເຂົາເຈົັ້າ.
.

ວາລະການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ນກວາດພາບ ໂລກແຫ່ງການເຄົາລົບສິດທິມະນຸດ ເພືີ່ອໝົດທຸກຄົນ ແລະ ກຽດສັກສີຂອງ
ມະນຸດ, ການປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍ, ຄວາມຍຸຕທ
ິ ໍາ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບ, ຄວາມເຄົາລົບໃນມະນຸດຊາດ, ຊົນເຜົີ່າ ແລະ
ຄຸນຄ່າທາງວັດທະນະທໍາ ແລະ ກາລະໂອກາດເທົີ່າທຽມກັນ. ຂອບເຂດຂອງຈຸດເລັງ ພາຍໃຕູ້ເປົື້າໝາຍການພັດທະນາແບບ
ຍືນຍົງ ທີີ່ສອດຄ່ອງກັບສະພາບເງືີ່ອນໄຂ ຂອງ ສປປ ລາວ ປະກອບດ້ວຍການຫລຸດຜ່ອນການແບ່ງແຍກ ແລະ ສະໜອງກາ
ລະໂອກາດທີີ່ເທົີ່າທຽມກັນ ສໍາລັບແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ, ກໍາຈັດທຸກຮບແບຂອງການນໍາໃຊູ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍີ່ແມ່ຍິງ ແລະ
ເດັກຍິງໃນເຂດສາທາລະນະ ແລະ ເຂດສ່ວນບຸກຄົນ, ກໍາຈັດການແຕ່ງງານກ່ອນໄວ ແລະ ການຖືພາຂອງເດັກຍິງ ບໍີ່ເຖິງ
ກະສຽນ ແລະ ການຮັບຮຄ
ູ້ ຸນຄ່າຂອງການດແລຮັກສາ ແລະ ວຽກຄົວເຮືອນ ທີີ່ບໄໍີ່ ດູ້ຮັບຄ່າຈ້າງ (ຫລື ຄ່າແຮງງານ).
ໃນຊຸມປີທີີ່ຜ່ານມາ, ສປປ ລາວ ເປີດກວ້າງ ໂດຍການໃຫູ້ສັດຕະຍາບັນແກ່ ເຈັດໃນເກົື້າ ສົນທິສັນຍາສາກົນ ດ້ານ
ສິດທິມະນຸດ, ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມດ້ານນິຕກ
ິ ໍາທີຊ
ີ່ ່ວຍຫລາຍຂື້ນ ສໍາລັບອົງຈັດຕັງື້ ທາງສັງຄົມ ແລະ ດໍາເນີນການ ຕໍໄີ່ ປຢ່າງ
ຫ້າວຫັນ ການເຊືີ່ອມສານເຂົື້າກັບພາກພືື້ນ ແລະ ລະດັບໂລກ. ລັດຖະບານ ສະແດງອອກເຖິງຄໍາໝັື້ນໝາຍ ຂອງຕົນໃນແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັື້ງທີ 8 ເພືີ່ອເສີມສ້າງການເຕີບໂຕແບບມີສ່ວນ ແລະ ຍືນຍົງ. ແຜນ ໄດູ້ເຊືີ່ອມຕໍີ່
ເຈດຕະນາຂອງລັດຖະບານ ທີີ່ຈະເລັງເປົື້າໝາຍກຸ່ມສ່ຽງ ແລະ ດ້ອຍໂອກາດ ໃນລັກສະນະທີີ່ເປີດກວ້າງ ແລະ ມີກຽດສະ
ຫງ່າງາມ. ສະມາຄົມທີບ
ີ່ ຫ
ໍີ່ ວັງຜົນກໍາໄລ ມີບົດບາດທີສ
ີ່ ໍາຄັນ ໃນຄວາມພະຍາຍາມດັີ່ງກ່າວນີື້. ເຖິງຢ່າງໃດກໍີ່ຕາມ, ສະມາຄົມ
ເຫລົີ່ານັື້ນ ໄດູ້ເຂົື້າດໍາເນີນການເປັນຕົື້ນຕໍ ໃນການພັດທະນາຊຸມຊົນຫລາຍກວ່າການສົີ່ງເສີມຍູ້ໜນ. ວຽກງານເປັນສິີ່ງຈໍາເປັນ
ເພືີ່ອເສີມສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງ ສະພາບແວດລ້ອມທີີ່ເອືື້ອອໍານວຍ ສໍາລັບອົງການຈັດຕັື້ງທາງສັງຄົມ ແລະ ສະໜັບສະ ໜນ
ການພັດທະນາ ຂີດຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົື້າ ເພືີ່ອເຮັດໃຫູ້ເປັນຈິງໄດູ້ດີຂື້ນ ທ່າແຮງການພັດທະນາຂອງເຂົາເຈົື້າ. ນອກນັື້ນ,
ຄວາມພະຍາຍາມເປັນ ທີີ່ ຕ້ອງການ ເພືີ່ອ ເສີມ ສ້າ ງຄວາມເຂັື້ມ ແຂງຂີດ ຄວາມສາມາດຂອງລັດຖະບານ ລວມທັງອົງການ
ປົກຄອງຂັື້ນແຂວງ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ, ເພືີ່ອລາຍງານເປັນປົກກະຕິກ່ຽວກັບການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາ ແລະ ຂໍື້ຕົກລົງ
ສາກົນ.
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເປັນຄ່ຮ່ວມມືຫລັກແຫລ່ງ ໃນການອໍານວຍຄວາມສະດວກ ການປັບປຸງຂະແໜງ ການ
ຍຸຕິທໍາ ແລະ ນິຕິກໍາ, ສະໜອງການສະໜັບສະໜນດ້ານຄໍາປກສາ ເພືີ່ອຮັບປະກັນການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການຕິດຕາມຜົນ
ໃນກົນໄກກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດ ດັີ່ງເຊັີ່ນ ຂະບວນການທົບທວນສະຖານະການສິດທິມະ ນຸດໃນປະເທດ ແລະ ການສົີ່ງເສີມ
ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງປະຊາຊົນ ໃນການພັດທະນາຊາດ. ຄໍາແນະນໍາ ຂອງຂະບວນການທົບທວນສະຖານະການ ສິດທິ
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ມະນຸດໃນປະເທດ ທ່າມກາງສິີ່ງອືີ່ນໃດ ເລັງເປົື້າໝາຍໃສ່ຄວາມຕ້ອງການ ເພືີ່ອເສີມສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງ ການບໍລິຫານວຽກ
ງານຍຸຕທ
ິ ໍາ, ການຕ້ານການສໍລ
ື້ າດບັງຫລວງ ແລະ ປະຕິຮບນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາໃນບາງຂົງເຂດ.
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຈະເປັນຄ່ຮ່ວມມືກັບລັດຖະບານ ໃນການພັດທະນາລະບົບ ແລະ ເວທີ ເພືີ່ອຮັບຟັງຄໍາ
ຄິດເຫັນຂອງສາທາລະນະຕໍີ່ຮ່າງກົດໝາຍ ແລະ ການບັງຄັບໃຊູ້, ເສີມສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງຈິດຈໍານກ ຂອງພົນລະເມືອງ ໃນ
ສິດທິຂອງເຂົາເຈົື້າ ແລະ ເພີີ່ມທະວີ ຈໍານວນຄົນ ທີີ່ໄດູ້ປະໂຫຍດຈາກການເຂົື້າເຖິງ ການໃຫູ້ບໍລິການທີີ່ເປັນທາງການ ແລະ
ບໍີ່ເປັນທາງການດ້ານຄວາມຍຸຕິທໍາ, ຜ່ານທາງສະຖາບັນ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ທົີ່ວເຖິງ. ສິີ່ງດັີ່ງກ່າວນີື້ ປະກອບດ້ວຍ
ການສະໜັບສະໜນ ຕໍີ່ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຄໍາແນະນໍາທີີ່ຍອມຮັບຂອງຂະບວນການທົບທວນສະຖານະການສິດທິມະນຸດ
ໃນປະເທດ, ດັີ່ງດຽວກັບ ການເຮັດໃຫູ້ເສັດສົມບນ ຂອງປະມວນກົດໝາຍອາຍາ. ອົງການໃນເຄືອຂ່າຍຂອງອົງການສະຫະ
ປະຊາຊາດ ຍັງຈະເຮັດວຽກກັບຄຮ
່ ່ວມງານລະດັບຊາດຂອງໃຜລາວ ເພືີ່ອເຊືີ່ອມສານ ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງ ຍິງ-ຊາຍ
ແລະ ສິດທິມະນຸດ ເຂົື້າໃນຂະແໜງການແຜນງານທີີ່ສອດຄ່ອງ ແລະ ສົີ່ງເສີມການສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງ ທາງການເມືອງ ແລະ
ເສດຖະ ກິດໃຫູ້ແກ່ແມ່ຍິງ.

ການສະໜັບສະໜນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫລືອອີກຕືື່ມ ຈະເປັນສິື່ງທີື່ຕ້ອງການ ເພືື່ອສົື່ງເສີມ
ສະພາບແວດລ້ ອ ມທີື່ ເ ອື ັ້ ອ ອໍ າ ນວຍ ແລະ ເພີື່ ມ ທະວີ ພື ັ້ ນ ທີື່ ສ ໍ າ ລັ ບ ອົ ງ ການຈັ ດ ຕັ ັ້ ງ ທາງ
ສັງຄົມ ເພືື່ອເຮັດໃຫ້ເປັນຈິງໄດ້ດີຂັ້ນ ທ່າແຮງການພັດທະນາຂອງເຂົາເຈົາັ້ .
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3. ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ຈຸດປະສົງຫລັກ ຂອງຂອບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແມ່ນເພືີ່ອເຮັດໃຫູ້ວຽກງານ
ຂອງອົງການໃນເຄືອຂ່າຍສະຫະປະຊາຊາດ ຢ່ ສປປ ລາວ ສອດຄ່ອງ ແລະ ປະສານສົມທົບຫລາຍຂື້ນ. ເພາະສະນັື້ນ,
ຂອບກສນຮ່ວມມື ສະຫງວນຮັກສາທາດແທູ້ທີີ່ເປັນແບບມນຄ່າເພີີ່ມ ແຕກຕ່າງຢ່າງຊັດເຈນ ຂອງອົງການໃນເຄືອຂ່າຍສະຫະ
ປະຊາຊາດ ໃນຂະນະດຽວກັນກໍີ່ ສະໜອງຜົນກະທົບທີີ່ໃຫຍ່ກວ່າ ຈາກລະບົບ ທີີ່ມີຄວາມສອດຄ່ອງ.ໂດຍຄໍານງເຖິງສະພາບ
ເງືີ່ອນໄຂການພັດທະນາທີີ່ປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາ, ການເພີີ່ມຈໍານວນຂອງຄຮ
່ ່ວມມືລາຍໃໝ່ ແລະ ຮບແບບທຸລະກິດ ແລະ ການ
ຮ່ວມມືລະຫວ່າງໃຕູ້-ໃຕູ້ ແລະ ການຮ່ວມມືສາມຫລ່ຽມ ຈະຮຽກຮ້ອງແນວທາງ ແລະ ນະວັດຕະກໍາອັນໃໝ່ ໂດຍທີມງານ
ສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈໍາປະເທດ ເພືີ່ອຜົນທີີ່ເປັນຮບປະທໍາ ທີີ່ຈະປັບປຸງຊີວດ
ິ ຂອງຜຄ
ູ້ ົນ ແລະ ບໍີ່ຫລົງລືມປະປ່ອຍໃຫູ້ຜໃູ້ ດ
ໄວູ້ຢທ
່ າງຫລັງ.
ແນວທາງການສະໜອງ ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອເປັນແບບໜີ່ງດຽວ ໄດູ້ຮັບຮອງເອົາຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ໄດູ້ຮັບການ
ສະໜັບສະໜນຢ່າງແຂ່ງຂັນ ໂດຍ ສປປ ລາວ, ສະໜອງພືື້ນຖານສໍາລັບວຽກງານ ຂອງທີມງານສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈໍາ ປະ
ເທດ ເພືີ່ອຫລຸດຜ່ອນອຸປະສັກທາງດ້ານສະຖາບັນ, ນໍາໃຊູ້ຂມ
ໍື້ ນຮ່ວມກັນ, ວິເຄາະ ແລະ ຊຸກຍູ້ ເພືີ່ອສະໜັບສະໜນວິທີແກູ້
ບັນຫາແບບເຊືີ່ອມສານ ແລະ ປັບປຸງມາດຕະຖານ ແລະ ລະບົບປະຕິບັດງານທີີ່ຮ່ວມກັນ.

ຂອບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ສະຫງວນຮັກສາ
ທາດແທ້ ແບບມນຄ່າເພີມ
ື່ ທີແ
ື່ ຕກຕ່າງຢູ່າງຊັດເຈນ ຂອງອົງການໃນເຄືອຂ່າຍ ສະຫະ
ປະຊາຊາດ ໃນຂະນະດຽວກັນກໍສ
ື່ ະໜອງຜົນກະທົບທີໃື່ ຫຍ່ກວ່າ ຈາກລະບົບທີື່ມີຄວາມ
ສອດຄ່ອງ.
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ນອກຈາກນັື້ນແລູ້ວ, ການມີໜ້າ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ສະໜອງຄໍາແນະນໍາລະດັບສງ ເພືີ່ອປັບປຸງການກໍານົດນະໂຍ
ບາຍຂອງລັດ ແລະ ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ, ປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງການປົກຄອງ ຜ່ານຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບ ການປັບປຸງ
ບ ລະນະການປົກຄອງ ແລະ ລະບົບຄຸູ້ມຄອງທີີ່ທັນສະໄໝ, ປັບປຸງການສະໜອງການບໍລິການໃນຂະແໜງການ ດັີ່ງເຊັີ່ນ
ໂພຊະນາການ ທີີ່ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫລືອທີີ່ຍັງບໍີ່ຖືກສັດສ່ວນ ຈາກວົງສາຄະນາຍາດສາກົນ, ສະໜັບສະໜນຫລັກຖານ
ທີີ່ຂັບເຄືີ່ອນໂດຍຂໍື້ມ ນ, ອໍານວຍຄວາມສະດວກແກ່ ນະວັດຕະກໍາຢ່ໃນການບໍລິຫານຂອງລັດ ແລະ ການສະໜອງການ
ບໍລິການ ແລະ ເຊືີ່ອມສານບັນຫາໃຈກາງ ຂອງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຄຸນຄ່າໃນແຜນງານທັງໝົດ.
ທີມງານສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈໍາປະເທດ ມີໜ້າທີີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕົື້ນຕໍ ສໍາລັບການຄຸູ້ມຄອງ, ການຈັດ
ຕັື້ງປະຕິບັດ, ການຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ຂອງຂອບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງ
ການສະຫະປະຊາຊາດ ສໍາລັບ 2017-2021. ຜູ້ປະສານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈໍາປະເທດ ເປັນປະທານ ທີ
ມງານສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈໍາປະເທດ ເພືີ່ອຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງ, ການປະສານສົມທົບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສງສຸດ
ຂອງອົງການໃນເຄືອຂ່າຍສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈໍາປະເທດ; ລວມທັງ ອົງການເຄືອຂ່າຍທີີ່ບໍີ່ປະຈໍາປະເທດ. ໜ້າທີຄ
ີ່ ວບຄຸມດ
ແລທາງຍຸດທະສາດ ແມ່ນສະໜອງ ໂດຍຄະນະຊີນ
ື້ ໍາຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ທີມງານ
ສະຫະປະຊາຊາດປະຈໍາປະເທດ ໄດູ້ໃຫູ້ຄໍາໝັື້ນສັນຍາຕໍີ່ຄວາມໂປ່ງໄສ, ຜົນ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຫລີກລ່ຽງການເຮັດ
ຊໍື້າ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າ ການປະສານສົມທົບ, ການເຮັດວຽກງານຮ່ວມກັນ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນການ
ໃຫູ້ບັນລຸຜົນ.
ຂອບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແນໃສ່ເພືີ່ອເລັງ ຄວາມພະຍາຍາມຂອງທີ
ມງານສະຫະປະຊາຊາດປະຈໍາປະເທດ ເພືີ່ອສະໜັບສະໜນ ຕໍີ່ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັື້ງທີ 8 ໂດຍ
ຖອດຖອນ ຈາກທົີ່ວທັງຂົງເຂດ ຄວາມຊໍານິຊໍານານ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຜ່ານແນວທາງ ທີີ່ເຊືີ່ອມສານຢ່າງເຕັມ
ສ່ວນຕໍີ່ການສະໜອງຜົນ. ແຜນວຽກງານ ທີີ່ສ້າງຮ່ວມກັນ ຈະຊີື້ນໍາການຮ່ວມມືລະຫວ່າງອົງການ ເພືີ່ອຜັນຂະຫຍາຍຜົນໄດູ້
ຮັບ ຂອງຂອບການຮ່ວມມືກາຍເປັນຜົນຜະລິດ ທີີ່ເປັນຮບປະທໍາ ແລະ ວັດແທກໄດູ້ ຊີ່ງອົງການໃນເຄືອຂ່າຍສະຫະປະຊາ
ຊາດ ຈະຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ.
ຫົວຂໍື້ ສາມເສົາຫລັກ ຈະໄດູ້ຮັບການສະໜັບສະໜນ ໂດຍສາມກຸ່ມຜົນທີຈ
ີ່ ະຮັບໃຊູ້ ເປັນກົນໄກ ປະສານສົມທົບຢ່
ໃນລະ ດັບປະຕິບັດງານ ແລະ ຈະແມ່ນ ການເປັນປະທານຮ່ວມ ໂດຍຫົວໜ້າອົງການໃນເຄືອຂ່າຍສະຫະປະຊາຊາດ, ກຸ່ມ
ຜົນຈະມີຄວາມຍືດຍຸ່ນ ເພືີ່ອລວມເຂົື້າກັນ ຫລື ແຍກຈາກກັນ ຕາມທີີ່ຕ້ອງການ ເພືີ່ອສະໜັບສະໜນ ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ
ຂອງຜົນໄດູ້ຮັບ ຈາກຂອບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຫລື ບັນຫາໃຈກາງ.
ພາຍໃຕູ້ ການຊີນ
ື້ ໍາ ຂອງທີມງານສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈໍາປະເທດ, ກຸ່ມການສືີ່ສານ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
ຜ່ານທາງຍຸດທະສາດການສືີ່ສານຂອງກຸ່ມ ຈະສ້າງຈິດສໍານກ ແລະ ການສະໜັບສະໜນສົີ່ງເສີມ ຕໍີ່ບັນຫາຕົື້ນຕໍ ພາຍໃຕູ້ຫົວ
ຂໍື້ເສົາຫລັກ ແລະ ຜົນໄດູ້ຮັບ ຂອງຂອບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ. ເນືື້ອຄວາມໝ
າຍ ຂອງການສືີ່ສານ ( ຫລື ຂໍື້ຄວາມຂອງການສືີ່ສານ) ແລະ ເລັງເປົື້າໝາຍໃສ່ ຜມ
ູ້ ີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ທັງໝົດ ຢໃ່ ນ ສປປ ລາວ
ລວມທັງ ຄ່ຮ່ວມມື, ພາກເອກະຊົນ, ຜູ້ໃຫູ້ທນ, ສືີ່ມວນຊົນ, ອົງການຈັດຕັື້ງທາງສັງຄົມ, ສະຖາບັນການສກສາ ແລະ ການ
ຄົື້ນຄວ້າ ແລະ ປະຊາກອນ ໃນທົີ່ວທຸກລະດັບ. ຍຸດທະສາດການສືີ່ສານ ຍັງຈະຊ່ວຍຄ່ຮ່ວມງານແຫ່ງຊາດ ສືີ່ສານຜົນງານ
ຂອງເຂົາເຈົື້າ ແລະ ສ້າງຄວາມເປັນເຈົື້າການແຫ່ງຊາດ ແລະ ການຂັບເຄືີ່ອນ ເພືີ່ອບັນລຸ ຂອບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສປປ
ລາວ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ພາຍໃຕູ້ສັນຍາລັກ ທີວ
ີ່ ່າ “ ການເປັນຄຮ
່ ່ວມມືສໍາລັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ” .
ຜ່ານທາງຍຸດທະສາດ ການປະຕິບັດງານດ້ານທຸລະກໍາ ໃນລະດັບປະເທດ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ທີມງານ
ຄຸູ້ມຄອງການປະຕິບັດງານ, ເຮັດວຽກງານ ພາຍໃຕູ້ການຊີື້ນໍາ ຂອງທີມງານສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈໍາປະເທດ, ຈະປະສານ
ກົມກຽວວິທີດໍາເນີນທຸລະກໍາ, ຫລຸດຜ່ອນຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍດ້ານການປະຕິບັດງານ ແລະ ການເຮັດຊໍື້າຊ້ອນ, ເສີມສ້າງຄວາມເຂັື້ມ
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ແຂງການສະໜອງແບບມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ແລະ ສ້າງປະໂຫຍດສງສຸດຂອງການປະຢັດຈາກຂະໜາດຂອງ
ທຸລະກໍາ, ຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງເປັນລະບົບ ຈະໄດູ້ມີເພືີ່ອຫລຸດຜ່ອນຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍ ໃນດ້ານການດໍາເນີນການ (ເຊັີ່ນ ຄ່າເຊົີ່າ,
ຄ່ານໍື້າ ແລະ ຄ່າໄຟຟູ້າ) ແລະ ຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍທາງທຸລະກໍາ ແລະ ເພືີ່ອສ້າງ ເກນປຽບທຽບ ສະມັດຖະນະ ຄວາມມີປະສິດທິພາບ
ແລະ ປະສິດທິ ຜົນ ແຜນງານ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຕໍີ່ມາດຕະຖານທີີ່ດີສຸດ ຂອງສາທາລະນະ ແລະ ທຸລະກໍາ,
ລະບົບທີີ່ໄດູ້ຮັບການສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງ (ຂອງຄວາມໂປ່ງໄສ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ) ຈະໄດູ້ຮັບການແຕ່ງຕັື້ງຢ່າງເປັນ
ທາງການໃນທົີ່ວແຜນງານຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.
ຂອບແຜນງານທີີ່ກວ້າງ ທົີ່ວທັງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ສໍາລັບການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ແລະ ການລາຍງານ ແມ່ນໄດູ້
ຮັບການສະໜັບສະໜນ ໂດຍຂອບຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການສະໜອງທນຮອນ ໃນທົີ່ວທັງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ
ຍັງແມ່ນກົນໄກ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນ ສໍາລັບທີມງານສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈໍາປະເທດ ຢ່ ສປປ ລາວ. ສິີ່ງດັີ່ງກ່າວນີື້
ແມ່ນບາດກ້າວມຸູ້ງໜ້າໄປສ່ຂອບແຜນງານ ທີີ່ເຊືີ່ອມສານຫລາຍຂື້ນ ທີີ່ສະໜອງຕັື້ງແຕ່ເຄົື້າ ການສະໜັບສະໜນແບບເຊືີ່ອມ
ສານ ສໍາລັບ ສປປ ລາວ ເພືີ່ອບັນລຸເປົື້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ໃນທິດທາງດຽວກັບການທົບທວນນະໂຍບາຍ
ຢ່າງຮອບດ້ານຊ່ວງໄລຍະສີປ
ີ່ ີ.

ຜ່ານທາງ ຍຸດທະສາດການປະຕິບັດງານດ້ານທຸລະກໍາໃນລະດັ ບປະເທດ ຂອງອົງການ
ສະຫະປະຊາຊາດ, ທີມງານຄຸ້ມຄອງການປະຕິບັດງານ, ເຮັດວຽກງານພາຍໃຕ້ການຊີັ້ນໍາ
ຂອງທີມ ງານສະຫະປະຊາຊາດປະຈໍາປະເທດ, ຈະປະສານກົມກຽວ ວິທີດໍາເນີນທຸລະກໍາ,
ຫລຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານການປະຕິບັດງານ ແລະ ການເຮັດຊໍັ້າຊ້ອນ,
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4. ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ
ທີມງານສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈໍາປະເທດ ແລະ ລັດຖະບານ ຈະຮ່ວມກັນຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງ ຂອບການຮ່ວມມື
ລວມ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ດັີ່ງເປັນສ່ວນໜ ີ່ງ ຂອງຄໍາໝັື້ນສັນຍາ ຂອງທັງສອງຝ່າຍ ຕໍີ່
ຄວາມມີປະສິດທິຜົນ ຂອງການຊ່ວຍເຫລືອ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ຂອບການຮ່ວມມືລວມ ເລັງເປົື້າໝາຍ ປິີ່ນອ້ອມ
ສາມຫົວ ຂໍື້ເສົາ ຫລັກ ດ້ວຍ ແປດ ຜົນ ໄດູ້ ຮັບ ທີີ່ ຈະໄດູ້ ຮັບ ການຕິດຕາມ ຜ່າ ນທາງ 25 ຕົ ວຊີື້ບອກ. ຄະນະຊີື້ນໍາຮ່ ວມ
ລະຫວ່າງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ສປປ ລາວ ຈະດໍາເນີນການທົບທວນປະຈໍາປີ ທີີ່ຈະປະກອບເປັນພືື້ນຖານ ສໍາລັບ
ບົດລາຍງານຜົນປະຈໍາປີ ລະດັບປະເທດ, ຖອດຖອນຈາກ ແລະ ແຈູ້ງໃຫູ້ຊາບການຕິດຕາມໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັື້ງທີ 8 ແລະ ສະຫລຸບ ສ່ວນສໍາຄັນ ການປະກອບສ່ວນ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ. ເປັນທີີ່ຄາດການ
ໄວູ້ວ່າ ຂອບການຮ່ວມມືລວມ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຈະໄດູ້ປະເມີນຜົນທີມງານສະຫະ
ປະຊາຊາດ ປະຈໍາປະເທດ ພາຍໃນປີ 2020 ເພືີ່ອຕີລາຄາວ່າອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດູ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງເປັນແກ່ນສານ
ຕໍີ່ບລິມະສິດແຫ່ງຊາດ ພາຍໃຕູ້ແປດຜົນໄດູ້ຮັບນັື້ນຄືແນວໃດ.
ທີມງານສະຫະປະຊາຊາດປະຈໍາປະເທດ ຮັບເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບຕົື້ນຕໍ ສໍາລັບການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການ
ປະຕິບັດງານ ແລະ ຈະພົບປະກັນ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ເພືີ່ອເສີມສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງ ການເປັນຄ່ຮ່ວມມື ແລະ ປັບປຸງການ
ຮ່ວມມື. ກຸ່ມໜ່ວຍງານຂະແໜງການ ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຈະເສີມສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງຂໍື້ມນຂອງ ຂອບການ
ຮ່ວມມືລວມ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເປັນດັີ່ງສ່ວນໜີ່ງຂອງຂະບວນການຕັດສິນໃຈທີີ່ຂັບ
ເຄືີ່ອນ ແລະ ອີງໃສ່ຫລັກຖານ.

ທີມງານສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈໍາປະເທດ ແລະ ລັດຖະບານ ຈະຮ່ວມກັນ ຕິດຕາມຄວາມ
ຄືບໜ້າ ຂອງຂອບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ດັື່ງ
ເປັນ ສ່ວນໜ ື່ງ ຂອງຄໍາໝັັ້ນສັນຍາ ຂອງທັງສອງຝູ່າຍຕໍື່ຄວາມມີປະສິດທິຜົນ ຂອງການ
ຊ່ວຍເຫລືອ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ.
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ຕົວຊີື້ບອກ ແລະ ຄາດຄະເນຜົນໄດູ້ຮັບ ສ້າງຕັື້ງຂື້ນໃນກອບແຜນງານຜົນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ພາຍໃຕູ້ ຂອບການຮ່ວມມື
ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຈະປະກອບເປັນພືື້ນຖານ ເພືີ່ອວັດແທກຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ກໍານົດ
ວ່າ ຖ້າຫາກ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດູ້ສ້າງຜົນກະທົບ ໃນທິດທາງທີມ
ີ່ ີຄວາມໝາຍຕໍີ່ຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ ຢ່ ສປປ ລາວ.
ທີມງານສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈໍາປະເທດ ກ່າວຢໍື້າເຖິງຄໍາໝັື້ນສັນຍາ ຂອງອົງການ ທີີ່ຈະເຮັດວຽກງານຮ່ວມກັນເປັນໜີ່ງ
ດຽວ, ເພືີ່ອ ຍົກ ລະດັບສ ງສຸດ ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການປະກອບສ່ວນ ຂອງອົງການ ໃຫູ້ ເປັນ ປະໂຫຍດທີີ່ດີສຸດ ຂອງ
ປະຊາຊົນ ໃນທົີ່ວ ສປປ ລາວ. ຜົນສໍາເລັດຂອງ ຂອບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
ຈະໄດູ້ຮັບການວັດແທກເປັນຕົື້ນຕໍ ໂດຍຄວາມຄືບໜ້າ ກ້າວໄປສ່ການຫລຸດພົື້ນອອກ ຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍ
ພັດທະນາ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ການບັນລຸຜົນ ຂອງເປົື້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ຄໍາໝັື້ນສັນຍາຕໍີ່ສາ ກົນ
ອືີ່ນໆ.
ທີມງານສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈໍາປະເທດ ຈະຮັບປະກັນ ວ່າກົນໄກ ສໍາລັບຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ການສ່ອງແສງຄໍາຄິດ
ເຫັນ ເຊືີ່ອມສານເຂົື້າໃນ ການອອກແບບແຜນງານ ທີີ່ສະໜັບສະໜ ນ ໂດຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ການຈັດຕັື້ງ
ປະຕິບັດ, ການສົີ່ງເສີມຄວາມໂປ່ງໃສ, ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຈາກປະຊາກອນ ທີີ່ໄດູ້ຮັບຜົນກະທົບ
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5. ຄາດຄະເນດ້ານງົບປະມານ
ເອກກະລັກໂດຍຕົື້ນຕໍ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແມ່ນຜູ້ສະໜອງ ຄວາມຮ່ວມມືດ້ານວິຊາການ ແທນທີີ່ຈະເປັນຜູ້ສະ
ໜອງທນຮອນໂດຍຕົນເອງ. ຄວາມຕ້ອງການດ້ານຊັບພະຍາກອນທາງການເງິນ ແມ່ນຄໍານວນຕາມຜົນ ຂອງເອກະສານຂອບ
ການຮ່ ວ ມມື ລ ະຫວ່ າ ງ ສປປ ລາວ ແລະ ອົ ງ ການສະຫະປະຊາຊາດ . ຊັ ບ ພະຍາກອນເຫລົີ່ າ ນີ ື້ ແມ່ ນ ຈະມາຈາກ
ຊັບພະຍາກອນຫັກ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ: ຊັບພະຍາກອນ ທີີ່ມາຈາກແຫລ່ງທນທະວີພາຄີ, ພະທຸພາຄີ ແລະ ພາກ
ເອກະຊົນ, ການແບ່ງພາລະແບກຫາບຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍ ຂອງລັດຖະບານ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຂອງຊຸມຊົນ.
ຄວາມຕ້ອງການ ດ້ານຊັບພະຍາກອນ ທີີ່ ຄາດຄະເນໄດູ້ ແມ່ນ US$ 426,453,500 ສໍາລັບໄລຍະປີ 2017-2021
ຊ ີ່ງໃນນັື້ນ US$ 291,013,800 ຍັງຄົງຈະຕ້ອງໄດູ້ລະດົມອີກຕືີ່ມ. ການກະຈາຍ ສ່ວນແບ່ງ ຂອງຊັບພະຍາກອນ ຕາມ
ສາມຫົວຂໍເື້ ສົາຫລັກ ມີຄື:
1. ການເຕີບໂຕແບບທົີ່ວເຖິງ, ວິຖຊ
ີ ີວິດ ແລະ ຄວາມສາມາດຟືື້ນຄືນສະພາບ: US$ 169,833,000
2. ການພັດທະນາມະນຸດ: US$ 188,920,000
3. ການປົກຄອງ: US$ 67,700,500

ການຄາດຄະເນ ຄວາມຕ້ ອ ງການ ດ້ າ ນຊັ ບ ພະຍາກອນ ສໍ າ ລັ ບ ແຕ່ ລ ະຜົ ນ ໄດູ້ ຮ ັ ບ ມີ ສ ະແດງ ຢ່ ຕ າຕະລາງສັ ງ ລວມ
ຊັບພະຍາກອນທາງການເງິນ ຢ່ເອກະສານຄັດຕິດ 2. ຈໍານວນເງິນເຫລົີ່ານີື້ ແມ່ນຫລັກບົີ່ງຊີື້ບອກ. ອົງ ການສະຫະປະຊາ
ຊາດ ຮັບຮວ
ູ້ ່າ ໃນຂະນະທີີ່ຄວາມຕ້ອງການການພັດທະນາ ສໍາລັບປະເທດ ແມ່ນຍັງສໍາຄັນຢ,່ ຄວາມຕງຄຽດ ແລະ ການຟືື້ນ
ຕົວທີີ່ຊ້າຂອງເສດຖະກິດໂລກ ແລະ ໄລຍະຂ້າມຜ່ານ ໄປສປ
່ ະເທດທັນສະໄໝ ຈະສະໜອງ ສິີ່ງທ້າທາຍ ທີຕ
ີ່ ິດພັນກັບການ
ລະດົມຊັບພະຍາກອນ. ວາລະ ທີີ່ມຸູ້ງມາດປາດຖະໜາ ຂອງຂອບການຮ່ວມມື ຈະກໍານົດ ວິທີການລະດົມທ ນ ແບບນະ
ວັດຕະກໍາ ແລະ ປະສານສົມທົບ ລວມທັງ ການຈັດ ຕັື້ງປະຕິບັດ, ໂດຍຄໍານ ງເຖິງຄວາມພະຍາຍາມທີີ່ຕໍີ່ເນືີ່ອງຕາມລໍາດັບ
ຂອງອົງການເຄືອຂ່າຍສະຫະປະຊາຊາດ ເພືີ່ອບັນລຸພັນທະໜ້າທີຂ
ີ່ ອງເຂົາເຈົື້າ.

ເອກກະລັກຕົັ້ນຕໍ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແມູ່ນຜ້ສະໜອງຄວາມຮ່ວມ
ມືດ້ານວິຊາການ ແທນທີື່ຈະເປັນຜສ
້ ະໜອງທນຮອນໂດຍຕົນເອງ.
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ລາຍການເອກະສານຄັດຕິດ
ເອກະສານຄັດຕິດ 1: ຜົນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນຂອງຂອບແຜນງານ ຂອບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
ເອກະສານຄັດຕິດ 2 - ຕາຕະລາງສັງລວມແຫລ່ງຊັບພະຍາກອນດ້ານການເງິນ
ເອກະສານຄັດຕິດ 3: ເອກະສານກົດໝາຍເພີີ່ມເຕີມ ສໍາລັບການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ຂອບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ
ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
ເອກະສານຄັດຕິດ 4: ຮບປະກອບ ສິີ່ງຕືີ່ມເຕັມຈາກ ກຸ່ມທະນາຄານໂລກ ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ເຂົື້າໃສ່ ສາມ
ເສົາຫລັກ ຂອງຂອບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
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ເອກະສານຄັດຕິດ 1: ຜົນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ຂອງຂອບການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ 2017 – 2021
ຜົນໄດ້ຮັບ

ຕົວຊີັ້ບອກ, ຂໍັ້ມນພືັ້ນຖານ, ຄາດຄະເນຜົນ
ໄດ້ຮັບ

ພາຫະການພິສດຄວາມ
ຖືກຕ້ອງ

ຄູ່ຮ່ວມມື

ຄວາມຕ້ອງການທນ
(USD)1

ເສົາຫລັກ 1: ການເຕີບໂຕແບບທົື່ວເຖິງ, ວິຖີຊີວິດ ແລະ ການປັບຕົວເຂົັ້າກັບສະພາບການປູ່ຽນແປງ
ຜົນໄດ້ຮັບ 1: ແມູ່ຍິງ ແລະ ຜ້ຊາຍ
ທັງໝົດ ມີກາລະໂອກາດ ທີື່ເພີື່ມ
ທະວີ ສໍາລັບການມີວຽກເຮັດ
ງານທໍາ ແລະ ວິຖີຊີວິດ ທີື່ມີ
ຄຸນຄ່າ
ວິຖີຊີວິດມີຄຸນຄ່າ
IFAD, ILO, IOM, UN Women,
UNCDF, UNCTAD, UNDP,
UNESCO, UNFPA, UNICEF,
UNIDO, UNV, WFP

1.1. ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງພົນລະ ເມືອງທັງໝົ
ດ ທີື່ດໍາລົງຂີວິດ ຢູ່ຕໍື່າກວ່າເສັັ້ນຄວາມທຸກຍາກ
ຂໍັ້ມນພືັ້ນຖານ : 23.2% (2012-2013)
ຄາດຫມາຍ : 16.2% (2020)

1.1. ການສໍາຫລວດລາຍຈ່າຍ ແລະ
ການຊົມໃຊູ້ຄົວເຮືອນຂອງລາວ
(2017/18)

1.2. ຄ່າສໍາປະສິດ ຈີນີ (Gini coefficient)
ຂໍັ້ມນພືັ້ນຖານ: 36.2 (2012/13)
ຄາດຫມາຍ: ຈະກໍານົດໃນພາຍຫລັງ (2021)

1.2. ການສໍາຫລວດລາຍຈ່າຍ ແລະ
ການຊົມໃຊູ້ຄົວເຮືອນຂອງລາວ
(2017/18)

1.3. ອັດຕາສ່ວນ ຂອງກໍາລັງແຮງງານ ໃນຂະແ
ໜງເປັນທາງການ ຕາມທີື່ເປັນສ່ວນໜື່ງ ຂອງ
ການຈ້າງງານທັງໝົດ

1.3. ການສໍາຫລວດກໍາລັງແຮງງານ
ແຫ່ງຊາດ (2016, 2021)

ຄູ່ຮ່ວມມືອືື່ນໆ : ທະນາຄານ
ໂລກ, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ,
ອົງການທະວິພາຄີ, ແລະ ຄ່ຮ່ວມ
ມືການພັດທະນາອືີ່ນໆ

2.1. ບັນທກປະຈໍາປີ ກອງທນ
ປະກັນສັງຄົມ

ລັດຖະບານ: ກະຊວງແຮງງານ
ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ,
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ,
ກະຊວງສກສາທີການ ແລະ ກິລາ,
ແລະ ກະຊວງສາຍຕັື້ງອືີ່ນໆ,
ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ
ແຫ່ງຊາດລາວ (ສຄອ) ,
ສະຫະພັນກໍາມະບານລາວ

ຂໍັ້ມນພືັ້ນຖານ: 15.6% (ຍິງ, 15%; ຊາຍ, 75%)
(2010)

ລັດຖະບານ: ກະຊວງແຜນການ
ແລະ ການລົງທນ, ກະຊວງແຮງ
ງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
ແລະ ກະຊວງສາຍຕັື້ງອືີ່ນໆ,
ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ
ແຫ່ງຊາດລາວ (ສຄອ),
ສະຫະພັນກໍາມະບານລາວ,
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ

WFP: $1,000,000

ຄາດຫມາຍ: 30% (ຍິງ, 30%; ຊາຍ, 70%)
(2021)
ຜົນໄດ້ຮັບ 2: ຜ້ຄົນ ມີການເຂົັ້າ
ເຖິງຜົນປະໂຫຍດການປົກປ້ອງ
ທາງສັງຄົມ ຫລາຍຂັ້ນ, ໂດຍ
ສະເພາະ ກຸູ່ມສ່ຽງ ແລະ ຜ້ທຸກ
ຍາກ

ການປົກປູ້ອງທາງສັງຄົມ
ILO, IOM, UNDP, UNFPA,
UNICEF, UNV, WFP, WHO

1

2.1. ຈໍານວນຜ້ອອກແຮງງານ ຢູ່າງເປັນທາງ
ການ ລົງທະ ບຽນໃນກອງທນສະຫວັດດີການ
ສັງຄົມ (ບໍື່ນັບລວມ ນາຍທະຫານ)
ຂໍັ້ມນພືັ້ນຖານ : 230,000 (2015)
ຄາດຫມາຍ : 300,000 (2021)

2.2. ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງຜ້ທຸກຍາກ ພາຍໃຕ້
ການປົກຄຸມຂອງໂຄງການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ
ຂໍັ້ມນພືັ້ນຖານ: 80% (2015)

2.2. ຂໍື້ມນປະຂໍາປີ ກອງທນປະກັນ
ສຸຂະພາບ

WHO: $1,000,000

ຄູ່ຮ່ວມມືອືື່ນໆ :ກະຊວງການ
ຕ່າງ ປະເທດ ແລະ ການຄ້າ
ປະເທດ
ອົດສະຕາລີ

ງົບປະມານ ແມ່ນພຽງແຕ່ ຊີື້ບອກຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ອາດຈະປ່ຽນແປງ ໂດຍອົງກອນບໍລິຫານ ຂອງ ອົງການ ສປຊ ແລະ ໂດຍ ການຕັດສິນໃຈ ຂອງຝ່າຍບໍລິຫານ ພາຍໃນອົງການ
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ຄາດຫມາຍ: 95% (2021)

ຜົນໄດ້ຮັບ 3: ປູ່າໄມ້ ແລະ ລະບົບ
ນິເວດ ອືື່ນໆ ໄດ້ຮັບການປົກປັກ
ຮັກ ສາ ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມ
ເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ຄົນ ຢູ່ໃນສະພາບ
ສ່ຽງໜ້ອຍກວ່າ ຕໍື່ເຫດການທີື່
ຕິດພັນກັບ ພມອາກາດ ແລະ
ໄພພິບັດ.

ການປູ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ,
ການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ
ສິື່ງແວດລ້ອມ
FAO, IFAD, IOM, UNHabitat, UNDP, UNESCO,
UNEP, UNICEF, UNV, WFP,
WHO

3.1. ອັດຕາສ່ວນຂອງພືັ້ນທີື່ ຊື່ງປົກຫຸ້ມ ດ້ວຍ
ປູ່າໄມ້
ຂໍັ້ມນພືັ້ນຖານ: 46% (2015)
ຄາດຫມາຍ: 70% (2020)

3.2. ຈໍານວນຄົນ ຕໍີ່100,000 ຄົນ ທີີ່ຖືກກະທົບດ້ຍ
ໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດໂດຍກົງ

(DFAT), ອົງການອອກສະແຟມ
(Oxfam), ອົງການແຄຣ ນາໆ
ຊາດ. ສະມາຄົມບໍີ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ

3.1. ບົດລາຍງານ ການປະເມີນຜົນ
ປ່າໄມູ້ປົກຫຸູ້ມ (2016, 2021)

3.2. ບົດລາຍງານປະຈໍາປີ ກະຊວງ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ
ສິີ່ງແວດລ້ອມ

ຄູ່ຮ່ວມມືອືື່ນໆ: ທະນາຄານໂລກ,
ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ, ອົງ
ການຈັດຕັື້ງສາກົນທີີ່ບໍີ່ສັງກັດ
ລັດຖະບານ

ຂໍັ້ມນພືັ້ນຖານ: ກໍາລັງສ້າງຕັື້ງໂດຍ ກະຊວງ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ
ຄາດຫມາຍ: ກໍາລັງສ້າງຕັື້ງໂດຍ ກະຊວງ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ
3.3. ມນຄ່າທາງດ້ານກະສິກໍາ ທີື່ກະທົບໂດຍ
ໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ ແລະ ການປູ່ຽນແປງ
ດິນຟ້າອາກາດ
ຂໍັ້ມນພືັ້ນຖານ: ກໍາລັງສ້າງຕັື້ງໂດຍ ກະຊວງກະຊວງ
ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມູ້
ຄາດຫມາຍ: ກໍາລັງສ້າງຕັື້ງໂດຍ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ
ປ່າໄມູ້
3.4. (ກ) ລະດັບ ການບໍລິໂພກ ສານ HCFCs
ແລະ (ຂ) ການລົງລາຍເຊັນ ແລະ ການໃຫ້
ສັດຕະຍາບັນ ສົນທິສັນຍາ ມີນາມາຕາ ວ່າດ້ວຍ
ສານບາຫລອດ

ລັດຖະບານ: ກະຊວງຊັບພະຍາ
ກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດ
ລ້ອມ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ
ປ່າໄມູ້, ກະຊວງແຜນການ ແລະ
ລົງທນ

WHO: $2,500,000

3.3. ບົດລາຍງານ ຂອງກະຊວງ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ
ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ກະຊວງກະສິກໍາ
ແລະ ປ່າໄມູ້ ເຂົື້າໃນ ແຜນພັດ ທະ
ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຄັື້ງທີ 8

3.4. (ກ) ເຈົື້າໜ້າທີີ່ຊັື້ນໂອໂຊນ
ແຫ່ງຊາດ (ປະຈໍາປີ); (ຂ) ກອງ
ເລຂາທິການ ສົນທີສັນຍາ ມົງເຣອານ
(ປະຈໍາປີ).

ຂໍັ້ມນພືັ້ນຖານ: (ກ) ການບໍລິໂພກ ສານ HCFCs
ຊື່ງເປັນສານທີື່ສາມາດທໍາລາຍຊັັ້ນໂອໂຊນ ຈໍາ
ນວນ 2.3 ໂຕນ (2010);
(ຂ)
ສົນທິສັນຍາ ມີນາມາຕາ ວ່າດ້ວຍສານ
ບາຫລອດ ຍັງບໍີ່ໄດູ້ລົງລາຍເຊັນ (2010)
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ຄາດຫມາຍ: (ກ) ການບໍລິໂພກ ສານ HCFCs ຊື່ງ
ເປັນສານທີື່ສາມາດທໍາລາຍຊັັ້ນໂອໂຊນ ຈໍານວນ
1.5 ໂຕນ (2020); (ຂ) ສົນທິສັນຍາ ມີນາມາຕາ
ວ່າດ້ວຍສານບາຫລອດ ລົງລາຍເຊັນ ແລະ ໃຫູ້
ສັດຕະຍາບັນ (2021)

ຜົນໄດ້ຮັບ

ຕົວຊີັ້ບອກ, ຂໍັ້ມນພືັ້ນຖານ, ຄາດຄະເນຜົນ
ໄດ້ຮັບ

ພາຫະການພິສດຄວາມ
ຖືກຕ້ອງ

ຄູ່ຮ່ວມມື

ຄວາມຕ້ອງການດ້ານ
ຊັບພະຍາກອນ (USD)1

ເສົາຫລັກ 1: ການເຕີບໂຕແບບທົື່ວເຖິງ, ວິຖີຊີວິດ ແລະ ການປັບຕົວເຂົັ້າກັບສະພາບການປູ່ຽນແປງ
ຜົນໄດ້ຮັບ 1: ແມູ່ຍິງ ແລະ ຜ້ຊາຍ
ທັງໝົດ ມີກາລະໂອກາດ ທີື່ເພີື່ມ
ທະວີ ສໍາລັບການມີວຽກເຮັດ
ງານທໍາ ແລະ ວິຖີຊີວິດ ທີື່ມີ
ຄຸນຄ່າ

ວິຖີຊີວິດມີຄຸນຄ່າ
IFAD, ILO, IOM, UN Women,
UNCDF, UNCTAD, UNDP,
UNESCO, UNFPA, UNICEF,
UNIDO, UNV, WFP

ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງພົນລະ ເມືອງທັງໝົ
ດ ທີື່ດໍາລົງຂີວິດ ຢູ່ຕໍື່າກວ່າເສັັ້ນຄວາມທຸກຍາກ
ຂໍັ້ມນພືັ້ນຖານ : 23.2% (2012-2013)
ຄາດຫມາຍ : 16.2% (2020)

ການສໍາຫລວດລາຍຈ່າຍ ແລະ
ການຊົມໃຊູ້ຄົວເຮືອນຂອງລາວ
(2017/18)

ຄ່າສໍາປະສິດ ຈີນີ (Gini coefficient)
ຂໍັ້ມນພືັ້ນຖານ: 36.2 (2012/13)
ຄາດຫມາຍ: ຈະກໍານົດໃນພາຍຫລັງ (2021)

ການສໍາຫລວດລາຍຈ່າຍ ແລະ
ການຊົມໃຊູ້ຄົວເຮືອນຂອງລາວ
(2017/18)

ທີື່ເປັນສ່ວນໜື່ງ ຂອງການຈ້າງງານທັງໝົດ
ຂໍັ້ມນພືັ້ນຖານ: 15.6% (ຍິງ, 15%; ຊາຍ, 75%)
(2010)

1.3.
ການສໍາຫລວດກໍາລັງ
ແຮງງານແຫ່ງຊາດ (2016, 2021)

ຄູ່ຮ່ວມມືອືື່ນໆ: ທະນາຄານໂລກ,
ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ, ອົງການ
ຈັດ ຕັື້ງພະຫຸພາຄີ, ຄ່ຮ່ວມພັດທະນາ
ອືີ່ນໆ

2.1. ບັນທກປະຈໍາປີ ກອງທນ
ປະກັນສັງຄົມ

ລັດຖະບານ: ກະຊວງແຮງງານ
ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ,
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງ
ສກສາທີການ ແລະ ກິລາ, ແລະ
ກະຊວງສາຍຕັື້ງອືີ່ນໆ, ສະພາການຄ້າ
ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວ
(ສຄອ) , ສະຫະພັນກໍາມະບານລາວ

ຄາດຫມາຍ: 30% (ຍິງ, 30%; ຊາຍ, 70%)
(2021)
ຜົນໄດ້ຮັບ 2: ຜ້ຄົນ ມີການເຂົັ້າ
ເຖິງຜົນປະໂຫຍດການປົກປ້ອງ
ທາງສັງຄົມ ຫລາຍຂັ້ນ, ໂດຍ
ສະເພາະ ກຸູ່ມສ່ຽງ ແລະ ຜ້ທຸກ
ຍາກ

ການປົກປູ້ອງທາງສັງຄົມ

2.1. ຈໍານວນຜ້ອອກແຮງງານ ຢູ່າງເປັນທາງ
ການ ລົງທະ ບຽນໃນກອງທນສະຫວັດດີການ
ສັງຄົມ (ບໍື່ນັບລວມ ນາຍທະຫານ)
ຂໍັ້ມນພືັ້ນຖານ : 230,000 (2015)
ຄາດຫມາຍ : 300,000 (2021)

ລັດຖະບານ: ລັດຖະບານ:
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທນ
, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີ
ການສັງຄົມ ແລະ ກະຊວງສາຍ
ຕັື້ງອືີ່ນໆ, ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດ
ສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວ (ສຄອ),
ສະຫະພັນກໍາມະບານລາວ,
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ

WFP: $1,000,000

WHO: $1,000,000

ຄູ່ຮ່ວມມືອືື່ນໆ :ກະຊວງການຕ່າງ
ປະ ເທດ ແລະ ການຄ້າ ປະເທດອົດ
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ILO, IOM, UNDP, UNFPA,
UNICEF, UNV, WFP, WHO

2.2. ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງຜ້ທຸກຍາກ ພາຍໃຕ້
ການປົກຄຸມຂອງໂຄງການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ

2.2. ຂໍື້ມນປະຂໍາປີ ກອງທນປະກັນ
ສຸຂະພາບ

ຂໍັ້ມນພືັ້ນຖານ: 80% (2015)
ຄາດຫມາຍ: 95% (2021)

ສະຕາລີ (DFAT), ອົງການອອກ
ສະ ແຟມ (Oxfam), ອົງການ
ແຄຣນາໆ ຊາດ. ສະມາຄົມບໍີ່ຫວັງ
ຜົນກໍາໄລ

ເສົາຫລັກ 2: ການພັດທະນາມະນຸດ

ຜົນໄດ້ຮັບ 4: ເດັກນ້ອຍ ແລະ
ຊາວໜຸູ່ມ ຊົມໃຊ້ຕາມສິດທິໄດ້
ເປັນຢູ່າງດີ ການເຂົັ້າເຖິງ ແບບ
ທົື່ວເຖິງ ແລະ ສະເໝີພາບ
ການສກສາຂັັ້ນພືັ້ນຖານ ແລະ
ວິຊາຊີບ ທີື່ມີຄຸນນະພາບ

4.1. ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງເດັກນັກຮຽນ
ເຂົັ້າໃໝູ່ ຫ້ອງ ປ 1 ໃນຊັັ້ນປະຖົມສກສາ ທີື່
ມີປະສົບການຮຽນຫ້ອງ ປ ກຽມ
ຂໍັ້ມນພືັ້ນຖານ: 51% (ຍິງ: 52% / ຊາຍ:

4.1. ຂໍື້ມນປະຈໍາປີ ໂດຍ
ກະຊວງສກສາທິການ ແລະ
ກິລາ: ລະບົບຄຸູ້ມຄອງຂໍື້ມນ
ຂ່າວສານການສກສາ

50%) (2015)
ຄາດຫມາຍ: 75% (ຍິງ: 75% / ຊາຍ: 75%)
(2021)

ການສກສາຂັື້ນພືື້ນຖານ

ILO, UN Women,
UNESCO, UNFPA,
UNICEF, UNV, WFP,
WHO

4.2. ອັດຕາການຮຽນ ຈົນຈົບ ຊັັ້ນປະຖົມ
ສກສາ (ຍິງ/ຊາຍ)
ຂໍັ້ມນພືັ້ນຖານ: 78% (ຍິງ: 80% / ຊາຍ:
77%) (2015)
ຄາດຫມາຍ: 93% (ຍິງ: 93% / ຊາຍ::
93%) (2021)

4.3. ສັດສ່ວນຂອງຊາວໜຸູ່ມ (ຍິງ/ຊາຍ) ມີ
ວຽກງານ ມີຜົນ ສືບເນືື່ອງຈາກ ການມີສ່ວນ
ຮ່ວມ ໃນໂຄງການການຝກອົບຮົມວິຊາຊີບ
ຂໍັ້ມນພືັ້ນຖານ: 30% (2015)
ຄາດຫມາຍ: 70% (2021)
ຜົນໄດ້ຮັບ 5: ປະຊາຊົນ ຊົມໃຊ້
ຕາມສິດທິ ໃນການເຂົັ້າເຖິງ
ການໃຫ້ບໍລິການທີື່ມີຄຸນ
ນະພາບ ແລະ ນໍັ້າສະອາດ, ສຸ

5.1. ອັດຕາການຕາຍຂອງແມູ່
ຂໍມ
ັ້ ນພືັ້ນຖານ: 197 ຕໍີ່ 100,000 (2015)
ຄາດຫມາຍ: 160 ຕໍີ່ 100,000 (2020)

4.2. ຂໍື້ມນປະຈໍາປີ ໂດຍ
ກະຊວງສກສາທິການ ແລະ
ກິລາ: ລະບົບຄຸູ້ມຄອງຂໍື້ມນ
ຂ່າວສານການສກສາ

4.3. ບົດລາຍງານປະຈໍາປີ ໂດຍ
ກະຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາ
, ແລະ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ; ການສໍາ
ຫລວດນາຍຈ້າງ (2020/21)
5.1. ການຄາດຄະເນປະຈໍາປີ
ໃນທົີ່ວໂລກ ໂດຍອົງການ ສປຊ

ລັດຖະບານ: ກະຊວງສກສາທິ
ການ ແລະ ກິລາ, ສາທາລະນະ
ສຸກ, ນໍື້າສະອາດ, ກະຊວງແຮງ
ງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
, ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ສະພາ
ການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງ
ຊາດລາວ, ສະຫະພັນກໍາມະບານ
ລາວ

WHO: $750,000

ຄູ່ຮ່ວມມືອືື່ນໆ: ທະນາຄານ
ໂລກ, ສະຖານທດອົດສະຕາລີ,
ສະຫະ ພາບເອີຮົບ, ອົງການ
ຊ່ວຍເຫລືອສາກົນຍີີ່ປຸ່ນ, ອົງການ
ຊ່ວຍເຫລືອເດັກ, ອົງການ
ແພລນສາກົນ, ອົງ ການສຸພາ
ນິມິດ, ອົງການ Child Fund,
ອົງການບັນເທົາທຸກກາໂຕ ລິກ
Catholic Relief Services,
ອົງການລັດຖະມົນຕີກະຊວງສກ
ສາທິການພາກພືື້ນ
ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕູ້
ລັດຖະບານ: ກະຊວງ
ສາທາລະນະສຸກ; ຄະນະກໍາມະ
ການສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ;
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ຂະອະນາໄມ ແລະ
ສຸຂະພິບານ

5.2. ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກເກນອາຍຸຕໍື່າ
ກວ່າ ຫ້າປີ

ສຸຂະພາບ, ນໍື້າສະອາດ ແລະ ສຸຂະ
ອະນາໄມ

ຂໍັ້ມນພືັ້ນຖານ: 79 per 1,000 (ຍິງ: 83 ຕໍີ່

5.2. ການສໍາຫລວດດັດຊະນີໝ
າຍ ດ້ານສັງຄົມຂອງ ສປປ ລາວ
(2016/17)

1,000/ຊາຍ 95 ຕໍີ່ 1,000) (2012)
ຄາດຫມາຍ: 40 ຕໍີ່ 1,000 / ຍິງ ແລະ ຊາຍ:

IAEA, IOM, UN-Habitat,
UNAIDS, UNESCO,
UNFPA, UNICEF,
UNODC, UNV, WFP,
WHO

(2020)
5.3. ອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນທີື່ຊົມໃຊ້
ນໍັ້າດືື່ມສະອາດຈາກແຫລ່ງທີື່ປັບປຸງ ແລະ
ສິື່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກສຸຂະອະນາໄມ
ຂໍັ້ມນພືັ້ນຖານ: 76% ການປົກຄຸມການສະໜ

ອງນໍື້າສະອາດ (2015); 71% ການປົກຄຸມສຸຂະ
ອະນາໄມ (2015)
ຄາດຫມາຍ: 90% ການປົກຄຸມການສະໜອງນໍື້າ

ສະອາດ (2020); 80% ການປົກຄຸມສຸຂະ
ອະນາໄມ (2020)

ຜົນໄດ້ຮັບ 6 : ປະຊາຊົນຜ້ທີື່ມີ
ສະພາບສ່ຽງທີື່ສຸດ ໄດ້
ປະໂຫຍດຈາກ ຄວາມ
ຫມັັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ
ແລະ ໂພຊະນາການທີື່ປັບປຸງ

ຄວາມຫມັື້ຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ
ແລະ ໂພຊະນາການ

6.1. ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງເດັກ ນ້ອຍ
ອາຍຸຕໍື່າກວ່າ 5 ປີ ທີື່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກ
ອາການເຕັັ້ຍທຽບ ໃສູ່ເກນອາຍຸ
ຂໍັ້ມນພືັ້ນຖານ: 44% (ຍິງ 43% /ຊາຍ 46%

(2012)

5.3. ການຄາດຄະເນ ຂອງ ແຜນ
ງານການຕິດຕາມຮ່ວມ ປະຈໍາປີ
ລະຫວ່າງອົງການ UNICEF
ແລະ ອົງການ WHO; ຂໍື້ມນ
ປະຈໍາປີ ກະຊວງໂຍທາທິການ
ແລະ ຂົນສົີ່ງ; ຂໍື້ມນ ປະຈໍາປີ
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ຂໍັ້ມນພືັ້ນຖານ: 22% (2014)
ຄາດຫມາຍ: 10% (2021)

ຄູ່ຮ່ວມມືອືື່ນໆ: ທະນາຄານ
ພັດທະນາອາຊີ, ທະນາຄານໂລກ,
ລັດຖະບານ ປະເທດ ລຸກຊໍາ
ບວກ, ອົງການຮ່ວມມືສາກົນ
ຍີປ
ີ່ ນ
ຸ່ , ອົງການ ຮ່ວມມືສາກົນ
ເກົາຫລີ, ມນນິທີເກົາຫລື ເພືອ
ສຸຂະພາບສາກົນ, ກະຊວງ
ສາທາລະນະສຸກ ແລະ
ສະຫວັດດີການ ປະເທດເກົາຫລີ,
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ
ການຄ້າ ປະເທດອົດສະຕາລີ,
ຄະນະກໍາມະການ ກ່ຽວກັບຂໍື້ມນ
ຂ່າວສານ ແລະ ຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບ ສໍາລັບສຸຂະພາບ
ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ, ອົງການ
Global Fund, ພັນທະມິດທົີ່ວ
ໂລກດ້ານວັກແຊງ ແລະ ການສ້າງ
ພມຄຸູ້ມກັນ (GAVI)

6.1 ການສໍາຫລວດໂພຊະນາ
ການແຫ່ງຊາດ (2016); ການສໍາ
ຫວດດັດສະນີໝາຍດ້ານສັງຄົມ
ຂອງ ສປປ ລາວ (20162017)

ລັດຖະບານ: ກະຊວງ
ສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງກະສິ
ກໍາ ແລະ ປ່າໄມູ້, ກະຊວງສກ
ສາທິການ ແລະ ກິລາ, ກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລົງທນ,
ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ

6.2. ຂໍື້ມນ ສະຖິຕິປະຈໍາປີ ອົງ
ການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ

ຄູ່ຮ່ວມມືອືື່ນໆ: ສະຫະພາບ
ເອີຣົບ, ທະນາຄານໂລກ,
ອົງການພັດທະນາສາກົນແຫ່ງ
ສະຫະລັດອາເມລິກາ

ຄາດຫມາຍ: 34% (ຍິງ ແລະ ຊາຍ) (2021)

6.2. ອັດຕາການແຜູ່ຫລາຍ ຂອງການຂາດ
ສານອາຫານ ໃນປະຊາກອນ

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ
ຂົນສົງີ່

WHO: $14,750,000

WHO: $1,250,000
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FAO, IAEA, IFAD, UNHabitat, UNDP, UNICEF,
UNODC, UNV, WFP,
WHO

6.3. ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຄົວເຮືອນ
ຊົນນະບົດ ທີື່ມີການບໍລິໂພກອາຫານ ທີື່ບໍື່ດີ
ແລະ ຄາບເສັັ້ນແບູ່ງ
ຂໍັ້ມນພືັ້ນຖານ: 11.2% (2013)
ຄາດຫມາຍ: 8% (2021)

6.3. ການສໍາຫລວດຄວາມສ່ຽງ
ແລະ ສະພາບສ່ຽງປະຈໍາປີ, ແລະ
ການປະເມີນ ຄວາມຫມັື້ນຄົງ
ດ້ານສະບຽງອາຫານ ລະຫວ່າງ
ລັດຖະ ບານ ແລະ ອົງການ
ອາຫານໂລກ ໃນແຕ່ລະ ສອງປີ

(USAID), ອົງການຮ່ວມມືເພືີ່ອ
ການພັດທະນາແຫ່ງສະຫວິດ,
ອົງການຊ່ວຍເຫລືອເດັກ,
ອົງການ Plan, ອົງການ Care
International, ອົງການ
World Vision, ອົງການ
Helvetas, ອົງການ Oxfam

ເສົາຫລັກ III: ການປົກຄອງ

ຜົນໄດ້ຮັບ 7: ສະຖາບັນ ແລະ
ນະໂຍບາຍ ຢູ່ລະດັບຊາດ
ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ ສະໜັບສະໜ
ນ ການບໍລິການ ທີື່ມີຄຸນ
ນະພາບ ທີື່ຕອບສະໜອງໄດ້ດີ
ຂັ້ນ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ
ຂອງປະຊາຊົນ

7.1. ຈໍານວນຂອງຄົວເຮືອນໃໝູ່ ທີື່ໄດ້ຮັບ 2
ຫລື ຫລາຍກວ່າ ຂອງການບໍລິການຂັັ້ນ
ພືັ້ນຖານ ຈາກເມືອງທີື່ເຂົາເຈົັ້າຢູ່

FAO, IFAD, IOM, UNHabitat, UNCDF,
UNCITRAL, UNDP,
UNFPA, UNICEF, UNV,
WFP, WHO

ລັດຖະບານ: ກະຊວງພາຍໃນ,
ກະຊວງການເງິນ, ກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ລົງ ທນ

ຂໍັ້ມນພືັ້ນຖານ: 373,948 ຄົວເຮືອນ
ຄາດຫມາຍ: 600,000 ຄົວເຮືອນ (2021)

7.2. ລຽງລໍາດັບຕາມເສດສ່ວນຮ້ອຍ ທຽບໃສູ່ຕົວ

ການສ້າງຕັື້ງສະຖາບັນ

7.1. ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ
ປະຈໍາປີ ໂຄງການປັບປຸງບລະນະ
ການປົກຄອງ

ຊີັ້ບອກ ປະສິດທິຜົນໂດຍ ລວມຂອງລັດຖະບານ
ຂໍັ້ມນພືັ້ນຖານ: 39.4 (2014)

7.2. ຕົວຊີື້ບອກດ້ານການ
ປົກຄອງໃນທົີ່ວໂລກ ປະຈໍາປີ
ທະນາຄານໂລກ

ຄູ່ຮ່ວມມືອືື່ນໆ: ອົງການ
ກວດສອບແຫູ່ງລັດ, ອັງການ
ກວດສອບບັນຊີແຫ່ງລັດ,
ສະມາຄົມບໍີ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ,
ສະຫະພາບເອີຣົບ

WHO: $1,250,000

ຄາດຫມາຍ: 45 (2021)

7.3. ຂອບເຂດ ຊື່ງການຕິດຕາມ ແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫູ່ງຊາດ ແຈ້ງຂໍັ້
ມນຂ່າວສານ ໃຫ້ຊາບ ສໍາລັບ ການກໍານົດ
ນະໂຍບາຍ ທີື່ອີງໃສູ່ຫລັກຖານ

7.3 ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ
ປະຈໍາປີ ກ່ຽວກັບແຜນ
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແຫ່ງຊາດ

ຂໍັ້ມນພືັ້ນຖານ: ຂອບເຂດຈໍາກັດ (2015)
ຄາດຫມາຍ: ຂອບເຂດຂະໜາດໃຫຍ່ (2021)

ຜົນໄດ້ຮັບ 8: ປະຊາຊົນຊົມໃຊ້
ສິດ ການເຂົັ້າເຖິງທີື່ປັບປຸງ
ດ້ານຄວາມຍຸຕິທໍາ ແລະ ບັນລຸ

8.1. ຈໍານວນຄໍາຮ້ອງທຸກ ຂອງປະຊາຊົນ ໄດ້ຮັບ
ການແກ້ໄຂ ຜ່ານຂະບວນການສານ ແລະ ໜ່ວຍ
ໄກູ່ເກູ່ຍຂໍັ້ຂັດແຍູ່ງຂັັ້ນບ້ານ ໂດຍການນໍາໃຊ້ ການ
ບໍລິການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອທາງດ້ານກົດໝ
າຍ

8.1. ຂໍື້ມນປະຈໍາປີ ຈາກສານ
ປະຊາຊົນສງສຸດ ແລະ ກະຊວງ
ຍຸຕິທໍາ

ລັດຖະບານ: ກະຊວງຍຸຕິທໍາ,
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ,
ກະຊວງປູ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ,
ອົງການໄອຍະການສງສຸດ, ສານ
ປະຊາຊົນສງສຸດ, ຄະນະກໍາມະການ
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ຄວາມສໍາເລັດໃນສິດທິມະນຸດ
ຂອງເຂົາເຈົັ້າ

ແຫ່ງຊາດເພືີ່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງ
ແມ່ຍິງ

ຂໍັ້ມນພືັ້ນຖານ: ອົງການພິພາກສາຂອງລັດ4,000; ໜ່ີ່
ວຍໄກ່ເກ່ຍຂໍື້ຂັດແຍ່ງຂັື້ນບ້ານ4,746 (2015)

UNV: $80,000

ຄາດຫມາຍ: ອົງການພິພາກສາຂອງລັດ: 7,000 ໜ່ີ່

ການເຂົື້າເຖິງຄວາມຍຸຕິທໍາ

ILO, UN Women,
UNCITRAL, UNDP,
UNFPA, UNICEF,
UNODC, UNV

ວຍໄກ່ເກ່ຍຂໍື້ຂັດແຍ່ງຂັື້ນບ້ານ: 8,000 (2021)

8.2. ຈໍານວນກົດໝາຍ ທີື່ຮັບຮອງ ໂດຍ
ກະຊວງຍຸຕິທໍາ ທີື່ປະຕິບັດຕາມຂໍັ້ກໍານົດ ຂອງ
ການຮ່າງ/ການປັບປຸງ ແລະ ການປກສາຫາລື
ນໍາປວງຊົນ
ຂໍັ້ມນພືັ້ນຖານ: 0 (2014)
ຄາດຫມາຍ: 8 (by 2021)

8.3. ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຄໍາແນະນໍາ ທີື່
ຮັບຮອງເອົາ ຢູ່ໃນ ລາຍງານທົບທວນສະຖານະ
ການສິດທິມະນຸດຂອງປະເທດ (UPR) ຮອບວຽນ
ທີສອງ ຊື່ງນໍາມາຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຂໍັ້ມນພືັ້ນຖານ:

0 (2015)
ຄາດຫມາຍ: 60% / 70 ໃນຈໍານວນ 116

(2021)

8.2. ບົດລາຍງານ ຂໍື້ມນພືື້ນຖານ
ການສ້າງນິຕິກໍາ (2015); ບົດ
ລາຍງານປະຈໍາປີ ເປັນການລ່ວງ
ໜ້າ

ຄູ່ຮ່ວມມືອືື່ນໆ: ສະພາ
ທະນາຍຄວາມ, ຄ່ຮ່ວມມື
ການພັດທະນາສາກົນ

8.3. ບົດລາຍງານ ປະຈໍາປີ ກ່ຽວ
ກັບແຜນປະຕິບັດງານ ຢ່ໃນ ລາຍງານ
ທົບທວນສະຖານະການສິດທິມະນຸດ
ຂອງປະເທດ

8.4. ບົດລາຍງານປະຈໍາປີ ສະພາ
ແຫ່ງຊາດ; ບົດລາຍງານປະຈໍາປີ
ກະຊວງພາຍໃນ

8.4. ອັດຕາສ່ວນຂອງແມູ່ຍິງ ຢູ່ສະພາແຫູ່ງຊາດ
, ແລະ ໃນຕໍາແໜູ່ງການນໍາ ຢູ່ໃນກົງຈັກ ພັກ
ແລະ ລັດ
ຂໍັ້ມນພືັ້ນຖານ: 27.5% ໃນສະພາແຫ່ງຊາດ

(2016); 6.06% ໃນຕໍາແໜ່ີ່ງການນໍາ ຢ່ໃນ ພັກ
ແລະ ລັດ (2013)
ຄາດຫມາຍ: 35% ໃນສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ

20% ໃນຕໍາແໜ່ີ່ງການນໍາ ຢ່ໃນ ພັກ ແລະ ລັດ
(2021)
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ເອກະສານຄັດຕິດ 2: ຕາຕະລາງສັງລວມແຫລ່ງຊັບພະຍາກອນດ້ານການເງິນ 2017-2021
ຜົນໄດ້ຮັບ
ທນທີມ
ື່ ີ

ຊ່ອງວ່າງທນ

ລວມທັງ
ຫມົດ

ຜ ົນໄດຮ
ົ ທຸກຄ ົນ ມີກາລະໂອກາດແບບເພີ່ ມທະວີ ສາລ ັບວິຖຊ
ີ ວ
ີ ດ
ິ
້ ັບ 1: ແມຍິ
່ ງ ແລະ ຜຊ
້ າຍ ໝດ
ແລະ ວຽກເຮັດງານທາທີ່ ມີຄນ
ຸ ຄາ່ .
້ ໂດຍສະເພາະກຸມ
ຜ ົນໄດຮ
້ ັບ 2: ປະຊາຊ ົນເຂົ້າເຖິງປະໂຫຍດການປົກປອ
້ ງທາງສ ັງຄ ົມຫລາຍຂນ
່ ສຽ່ ງ
ແລະ ທຸກຍາກ
້ ແຂງ
ຜ ົນໄດຮ
້ ັບ 3: ປາ
່ ໄມ ້ ແລະ ລະບ ົບນິເວດອ່ ນໆໄດຮ
້ ັບການຄຸມ
້ ຄອງ ແລະ ເສີມສາ້ ງຄວາມເຂັມ
ແລະ ຜຄ
້ ົນມີສະພາບສຽ່ ງໜອ
້ ຍລ ົງຕ່ ເຫດການ ແລະ ໄພພິບ ັດທີ່ຕິດຕ່ ກ ັບພມອາກາດ.
ຜ ົນໄດຮ
ຸ ນະພາບ
ັ ້ ້ນຖານທີ່ ມີຄນ
້ ັບ 4: ເດັກນອ
້ ຍ ແລະ ຊາວຫນຸມ
່ ສາມາດເຂົ້າເຖິງຕ່ ການສກສາຂນພ
ແບບທົ່ ວເຖິງ ແລະ ສະເໝີພາບ ແລະ ທັກສະວິຊາຊີບ ທີ່ ດີກວາ່
ຜ ົນໄດຮ
ຸ ນະພາບ ແລະ
້ ັບ 5: ປະຊາຊ ົນສາມາດເຂົ້າເຖິງ ຕ່ ການໃຫບ
້ ລິການ ຮ ັກສາສຸຂະພາບ ທີ່ ມີຄນ
້
້ .
ນາສະອາດ,
ສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ສຸຂະພິບານ ທີ່ ໄດຮ
ີ ນ
້ ັບການປັບປຸງໃຫດ
້ ຂ
ຜ ົນໄດຮ
ີ ະພາບສຽ່ ງໄດຮ
ັ ້ ົງທາງດາ້ ນສະບຽງ
້ ັບ 6: ກຸມ
່ ຄ ົນ ທີ່ ີມສ
້ ັບຜ ົນປະໂຫຍດຈາກຄວາມຫມນຄ
ອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການທີ່ ປັບປຸງ.
ຜ ົນໄດຮ
້ ັບ 7: ສະຖາບ ັນ ແລະ ນະໂຍບາຍຢລ
່ ະດ ັບຊາດ ແລະ ທອ
້ ງຖິ່ ນ ສະໜ ັບສະໜນການສະໜ
້ ຕ່ ຄວາມຮຽກຮອ
ອງການບລິການທີ່ ມີຄນ
ຸ ນະພາບ ທີ່ ຕອບສະໜອງໄດດ
ີ ນ
້ ຂ
້ ງຕອ
້ ງການຂອງປະຊາຊ ົນ



1 ອົງການເຄືີ່ອຂ່າຍ ສະຫະປະຊາຊາດ ເປັນຜູ້ສະໜອງ ການຮ່ວມມືທາງດ້ານວິຊາການ ໂດຍຕົື້ນຕໍ ຫລາຍກວ່າ ທີີ່ຈະເປັນ ຜູ້ໃຫູ້ທນ ໂດຍອົງການເອງ. ຄວາມຕ້ອງການດ້ານຊັບພະຍາກອນທາງການເງິນ ທີີ່

ຄາດຄະເນ ແມ່ນງົບປະມານຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍ ຂອງຜົນໄດູ້ຮັບຂອງ UNPF. ທນເຫລັີ່ານີື້ ແມ່ນໄດູ້ມາ ໂດຍຜ່ານ ທາງຊັບພະຍາກອນ ຫລັກແຫລ່ງ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ຊັບພະຍາກອນ ທີີ່ບໍີ່ແມ່ນຫັກ
ແຫລ່ງ ຈາກແຫລ່ງການຮ່ວມມືແບບສອງຝ່າຍ, ຫາຍຝ່າຍ ແລະ ພາກເອກະຊົນ; ການແບ່ງປັນ ແບກຫາບຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍຮ່ວມກັນ ຂອງລັດຖະບານ; ແລະ ການປະກອບສ່ວນຂອງຊຸມຊົນ. ຄວາມຕ້ອງການດ້ານ
ຊັບພະຍາກອນ ທີີ່ຄາດຄະເນທັງຫມົດ ແມ່ນ 426,453,500 ໂດລາສະຫະລັດສໍາລັບໄລຍະ 2017-2021 ເຊິີ່ງໃນນັື້ນ 291,013,800 ໂດລາສະຫະລັດ ຍັງຕ້ອງໄດູ້ລະດົມເພີີ່ມຕືີ່ມອີກ.
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ຜ ົນໄດຮ
ິ າ ແລະ ການບ ັນລຸເປົ້າໝາຍດາ້ ນສ ົນທິມະນຸດ
້ ັບ 8: ປະຊາຊ ົນສາມາດເຂົ້າເຖິງ ຄວາມຍຸຕທ
້ ປັບປຸງ
ຂອງເຂົາເຈົາ້ ທີ່ ໄດຮ
ີ ນ
້ ັບການປັບປຖງໃຫດ
້ ຂ
ລວມ
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ເອກະສານຄັດຕິດ 3: ເອກະສານກົດໝາຍເພີື່ມເຕີມ ສໍາລັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຂອບ
ການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ

ດ້ວຍເຫດທີື່ວາ່ ລັດຖະບານ ແຫູ່ງ ສປປ ລາວ (ຊື່ງຕໍໄື່ ປໃນທີື່ນອ
ີັ້ ້າງເຖິງວ່າ “ລັດຖະບານ” ) ໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມເປັນຄູ່
ສັນຍາ ດັື່ງຕໍື່ໄປນີັ້:
ກ) ຮ່ວມກັບ ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ (FAO) ໃນສັນຍາ ສໍາລັບການໄຂ ສໍານັກງານຜູ້ຕາງໜ້າ ອົງການອາຫານ
ແລະ ການກະເສດ ຢ່ ສປປ ລາວ ໃນວັນທີ 29 ສິງຫາ 1978.

ຂ) ຮ່ວມກັບ ອົງການ ພະລັງງານ ປາຣະມະນນ ສາກົນ (IAEA) ໃນອານຸສັນຍາ ເພີີ່ມເຕີມ ສະບັບດັດແກູ້ ກ່ຽວກັບ ບົດບັນຍັດ ວ່າດ້ວຍການ
ຊ່ວຍເຫລືອດ້ານວິຊາການ (RSA) ໂດຍອົງການ IAEA ໃນວັນທີ 16 ມັງກອນ 2014.
ຄ) ຮ່ວມກັບ ກອງທນການເງິນສາກົນເພືີ່ອພັດທະນາກະສິກໍາ (IFAD) ໃນການໃຫູ້ ສັດຕະຍາບັນ ຕໍີ່ ສັນຍາວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັື້ງ ກອງທນ IFAD
ໃນວັນທີ 13 ທັນວາ 1978 ແລະ ສັນຍາວ່າ ດ້ວຍປະເທດເຈົື້າພາບ ໃນການສ້າງຕັື້ງ ສໍານັກງານ ປະຈໍາປະເທດໃນວັນທີ 23 ກໍລະກົດ 2012.
ງ). ຮ່ວມກັບ ອົງການແຮງງານສາກົນ (ILO) ໃນສັນຍາ ລະຫວ່າງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (UN), ອົງການແຮງງານສາກົນ ILO), ອົງການ
ອາຫານ ແລະ ການກະເສດ (FAO), ສະຫະປະຊາຊາດເພືີ່ອການສກສາ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ວັດທະນະທໍາ (UNESCO), ອົງການການບິນ
ພົນລະເຮືອນສາກົນ ICAO), ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ແລະ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກ່ຽວພັນ ກັບຄວາມຕົກລົງການຊ່ວຍ
ເຫລືອດ້ານວິຊາການ ທີີ່ລົງລາຍເຊັນ ຢ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ນະຄອນນິວຢອກ ໃນວັນທີ 1 ມິຖຸນາ 1954 ແລະ 18 ມິຖຸນາ 1954
(ມີຜົນບັງຄັບໃຊູ້ ໃນວັນທີ 18 ມິຖຸນາ 1954).
ຈ) ຮ່ວມກັບ ອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນເພືີ່ອການເຄືີ່ອນຍ້າຍຖິີ່ນຖານ (IOM) ໃນບົດບັນທກຄວາມເຂົື້າໃຈ ລະຫວ່າງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີ
ການສັງຄົມ ແລະ ອົງການ IOM ໃນວັນທີ 4 ເມສາ 2016. ຍັງເປັນທີີ່ສງັ ເກດວ່າ ສໍານັກງານອົງການ IOM ໄດູ້ໄຂຂນ
ື້ ຢ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ໃນເດືອນເມສາ 2007 ພາຍຫລັງ ການເຊັນບົດບັນທ ກຄວາມເຂົື້າໃຈ ລະຫວ່າງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະ ຫວັດດີ ການສັງຄົມ, ສະຫະພັນ
ແມ່ຍິງລາວ ແລະ ອົງການ IOM. ຍັງເປັນ ທີີ່ສງັ ເກດອີກຕືີ່ມ ວ່າອົງການ IOM ມີປະໂຫຍດຈາກອະພິສິດ ແລະ ເອກະສິດ ຢ່ ສປປ ລາວ ໂດຍ
ອີງຕາມ ບົດບັນທກຄວາມເຂົື້າໃຈ ທີີ່ກ່າວເຖິງ ຢ່ຂ້າງເທິງນັື້ນ, ຕາມລັກສະນະທີີ່ເປັນອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນ ແລະ ມະຕິຕົກລົງ ຂອງສະພາບໍລຫ
ິ ານ
ເລກທີ 1266 (CIII) ໃນວັນທີ 28 ພະຈິກ 2013 ວ່າດ້ວຍການປັ ບ ປຸງ ອະພິ ສິ ດ ແລະ ເອກະສິດ ມອບໃຫູ້ແກ່ອົງການຈັ ດຕັື້ ງ ໂດຍລັ ດ
ສະມາຊິກ. ບໍີ່ມີຂໍື້ຄວາມໃດ ທີີ່ລະບຸ ໃນເອກະສານຂອບການຮ່ວມມື (UNPF) ສົີ່ງຜົນກະທົບຕໍີ່ ອະພິສິດ ແລະ ເອກະສິດ ຂອງອົງການ IOM
ໃນນາມທີີ່ເປັນອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນ.
ສ). ຮ່ວມກັບ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດທາງດ້ານເຄຫາສະຖານ (UN - Habitat) ໃນໜັງສືແລກປ່ຽນ ລົງວັນທີ 22 ພະຈິກ 2004 ແລະ ຕໍີ່ມາ
ບົດບັນທກຄວາມເຂົື້າໃຈຮ່ວມກັບລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ລົງວັນທີ 7 ກັນຍາ 2009
ຊ) ຮ່ວມກັບອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພືີ່ອຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ - ຊາຍ ແລະ ການເພີີ່ມຂີດຄວາມສາມາດ ຂອງແມ່ຍິງ (ອົງການ ສປຊ
ເພືີ່ອແມ່ຍິງ (ຫລື UN Women)) ຜ່ານ ສັນຍາມາດຕະຖານການຊ່ວຍເຫລືອຂັື້ນພືື້ນຖານ (SBAA) ລົງລາຍເຊັນ ໂດຍອົງການ ສປຊ ເພືີ່ອ
ການພັດທະນາ (UNDP) ແລະ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນວັນທີ 10 ຕຸລາ 1988, ຈະນໍາໃຊູ້ໂດຍສອດຄ່ອງ, ຕໍີ່ອົງການ ສປຊ ເພືີ່ອ
ແມ່ຍິງ (UN-Women).
ຍ). ຮ່ວມກັບໂຄງການເອດແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ (UNAIDS) ຜ່ານທາງ ສັນຍາມາດຕະຖານການຊ່ວຍເຫລືອຂັື້ນພືື້ນຖານ (SBAA) ລົງລາຍ
ເຊັນໂດຍອົງການ ສປຊ ເພືີ່ອການພັດທະນາ (UNDP) ແລະ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນວັນທີ 10 ຕຸລາ 1988, ຈະນໍາໃຊູ້ ໂ ດຍ
ສອດຄ່ອງ, ຕໍີ່ໂຄງການເອດແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ (UNAIDS).
ດ). ຮ່ວມກັບອົງການສະຫະປະຊາຊາດດ້ານກອງທນເພືີ່ອການພັດທະນາ (UNCDF) ຜ່ານທາງ SBAA ລົງລາຍເຊັນໂດຍອົງການ UNDP ແລະ
ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນວັນທີ 10 ຕຸລາ 1988, ຈະນໍາໃຊູ້ໂດຍສອດຄ່ອງ, ຕໍີ່ກອງທນ UNDCF.
ຕ). ຄະນະກໍາມາທິການກົດ ໝາຍການຄ້ າ ລະຫວ່າ ງປະເທດແຫ່ງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (UNCITRAL), ກໍີ່ຕັື້ງໂດຍສະມັດຊາໃຫຍ່ ໃນປີ
1966 (ມະຕິ 2205 (XXI) ໃນວັນທີ 17 ທັນວາ 1966) ພ້ອມດ້ວຍມີພາລະໜ້າທີີ່ ເພືີ່ອສືບຕໍກ
ີ່ ານປະສານກົມກຽວແບບທະວີຄນ, ຄວາມ
ເປັນເອກະພາບ ແລະ ທັນສະໄໝຂອງກົດໝາຍການຄ້າສາກົນ, ໂດຍບໍີ່ມີສໍານັກງານຢ່ໃນປະເທດ, ຜ່ານທາງ ສນພາກພືື້ນ ປະຈ າທະວີບອາຊີ
ແລະ ປາຊີ ຟິກ (UNICITRAL-RCAP), ກໍີ່ຕັື້ງ ຂ ື້ນໃນກອງປະຊຸມຄັື້ງທີີ່ 44 ຂອງຄະນະກໍາມາທິການ UNCITRAL (A/66/17) ແລະ
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ຮັບຮອງໂດຍສະມາຊາໃຫຍ່ ສປຊ (4/RES/66/94), ພ້ອມດ້ວຍມີພາລະໜ້າທີີ່ ເພືີ່ອສະໜອງການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານວິຊາການ ແລະ ການສ້າງ
ຂີດຄວາມສາມາດໃຫູ້ແກ່ລັດສະມາຊິກ ຢ່ໃນພາກພືື້ນ ກ່ຽວກັບ ກົດເກນ ແລະ ມາດຕະຖານການຄ້າສາກົນ, ໂດຍສະເພາະ ບັນດາຈໍານວນທີີ່
ຄະນະກໍາມາທິການ UNCITRAL ຊີື້ແຈງໂດຍລະອຽດ ແລະ ເພືີ່ອປະສານ ກິດຈະກໍາຮ່ວມກັບອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນ ແລະ ພາກພືື້ນ ທີີ່ມີສ່ວນ
ຫ້າວຫັນໃນການປະຕິຮບກົດໝາຍການຄ້າ.
ຖ). ຮ່ວມກັບ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພືີ່ອການພັດທະນາ (UNDP) ສັນຍາພືື້ນຖານ ເພືີ່ອບໍລິຫານການຊ່ວຍເຫລືອ ຂອງອົງການ UNDP ທີີ່
ໃຫູ້ແກ່ປະເທດ (ຊີ່ງເອີື້ນວ່າ ສັນຍາມາດຕະຖານການຊ່ວຍເຫລືອຂັື້ນພືື້ນຖານ ຫລື SBAA), ຊີ່ງໄດູ້ລົງລາຍເຊັນ ໂດຍທັງສອງຝ່າຍ ໃນວັນທີ
10 ຕຸ ລ າ 1988. ໂດຍອີ ງ ໃສ່ ມ າດຕາ I, ວັ ກ 2 ຂອງ SBAA, ການຊ່ ວ ຍເຫລື ອ ຂອງອົ ງ ການ UNDP ໃຫູ້ ແ ກ່ ລ ັ ດ ຖະບານ ຄວນມີ ໃ ຫູ້
ລັດຖະບານ ແລະ ຄວນສະໜອງ ແລະ ຮັບເອົາ ໂດຍສອດຄ່ອງ ກັບຍັດຕິທີີ່ສໍາພັນກັນ ແລະ ເໝາະສົມ ແລະ ຂໍື້ຕັດສິນໃຈຂອງອົງກອນ ທີີ່ມີ
ອໍານາດໜ້າທີີ່ສັງກັດອົງການ ສປຊ ເພືີ່ອການພັດທະນາ ແລະ ຂື້ນກັບການພ້ອມຂອງທນຮອນ ທີີ່ຈາໍ ເປັນ ໃຫູ້ແກ່ອົງການ UNDP. ໂດຍເຈາະຈົງ
, ຂໍື້ຕັດສິນໃຈ 2005/1 ໃນວັນທີ 28 ມັງກອນ 2005 ຂອງສະພາບໍລິຫານອົງການ UNDP ຮັບຮອງເອົາຂໍື້ບັງຄັບ ແລະ ລະບຽບການດ້ານ
ການເງິນສະບັບໃໝ່ ແລະ ພ້ອມກັບຄໍານິຍາມໃໝ່ ຂອງ “ການດໍາເນີນການ (ຫລື ການປະຕິບັດ)” ແລະ “ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ” ທີີ່ເອືື້ອອໍານວຍ
ໃຫູ້ອົງການ UNDP ຈັດຕັື້ງປະຕິບດ
ັ ຢ່າງເຕັມສ່ວນ ວິທີດາໍ ເນີນການສ້າງແຜນງານລວມລະດັບປະເທດ ເປັນຜົນຈາກແນວຄິດລີີ່ເລີີ່ມ ກະທັດຮັດ
ແລະ ປະ ສານກົມກຽວຂອງກຸ່ມອົງການດ້ານການພັດທະນາຂອງອົງການ ສປຊ. ດ້ວຍເຫດທີີ່ ເນືີ່ອງຈາກ ມະຕິດັີ່ງກ່າວນີື້ ເອກະສານຂອບການ
ຮ່ວມມືລວມ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການ ສປຊ (UNPF) ສະບັບນີື້ ພ້ອມດ້ວຍແຜນປະຕິບັດງານ (ຊີ່ງປະກອບເປັນສ່ວນໜີ່ງຂອງ
UNPF ສະບັບນີື້ ແລະ ລວມເຂົື້າກັນ ໃນກໍລະນີນີື້ ໂດຍເອກະສານອ້າງອີງ) ສະຫລຸບຄວາມຫ ັງຈາກນີື້ໄປປະກອບເຂົື້າ ກັນ ເປັນເອກະສານ
ໂຄງການ ດັງີ່ ທີີ່ໄດູ້ອ້າງອີງຢ່ໃນ SBAA.
ທ). ຮ່ວມກັບ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພືີ່ອສິງີ່ ແວດລ້ອມ (UNEP) ຜ່ານທາງ ການປະຊຸມລະດັບສງ ສະມັດຊາສິງີ່ ແວດລ້ອມແຫ່ງ ອົງການ
ສປຊ (UNEA) ແລະ ການຮັບຮອງໂດຍອົງການ UNEA ຍຸດທະສາດໄລຍະກາງ ຂອງ UNEP ປີ 2014 -2017, 2008 - 2021 ແລະ
ແຜນງານວຽກງານທີີ່ກ່ຽວພັນ.
ນ).ຮ່ວມກັບອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພືີ່ອການສກສາ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ວັດທະນະທໍາ (UNESCO) ຜ່ານທາງ ບົດບັນທກຄວາມເຂົື້າໃຈ
ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການ UNESCO ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມື ຢ່ໃນຂົງເຂດຄວາມສາມາດຂອງອົງການ UNESCO,
ລົງລາຍເຊັນໃນວັນທີ 29 ທັນວາ 2002.
ບ).ໃນເລືີ່ອງ ຂອງອົງການ ສປຊ ດ້ານກອງທນປະຊາກອນ (UNFPA), ຜ່ານທາງ SBAA ລົງລາຍເຊັນໂດຍອົງການ ສປຊ ເພືີ່ອການພັດທະນາ
(UNDP) ແລະ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນວັນທີ 10 ຕຸລາ 1988, ຈະນໍາໃຊູ້ໂດຍສອດຄ່ອງ, ໂດຍອົງການ UNFPA, ດັີ່ງທີີ່ ໄດູ້ຢນ
ື ຢັນ
ໃນສັນຍາລະຫວ່າງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການ UNFPA ລົງວັນທີ 4 ເມສາ 2014.
ປ). ຮ່ວມກັບອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທນເພືີ່ອຊ່ວຍເຫລືອເດັກ (UNICEF) ຜ່ານທາງສັນຍາການຮ່ວມມືຂັື້ນພືື້ນຖານ (BCA) ຕົກລົງນໍາ
ກັນລະຫວ່າງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການ UNICEF ໃນວັນທີ 23 ສິງຫາ 1995.
ຜ). ຮ່ວມກັບອົງການ ສປຊ ເພືີ່ອການພັດທະນາອຸດສາຫະກໍາ (UNIDO) ກໍາລັງ ຢ່ໃນການພິຈາລະນາສະຫລຸບຜົນສັນຍາ SBAA ລະຫວ່າງລັດ
ຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການ UNIDO, ລັດຖະບານ ຄວນນໍາໃຊູ້, ຈະນໍາໃຊູ້ໂດຍສອດຄ່ອງ, ບັນຍັດຂອງສັນຍາ SBAA ລະຫວ່າງ
ອົງການ ສປຊ ເພືີ່ອການພັດທະນາ ແລະ ລັດຖະບານ, ລົງລາຍເຊັນ ແລະ ມີຜົນສັກສິດໃນວັນທີ 10 ຕຸລາ 1988.
ຝ).ຮ່ວມກັບອົງການ ສປຊ ວ່າດ້ວຍຢາເສບຕິດ ແລະ ອາດຊະຍາກໍາ (UNODC) ຜ່ານທາງສັນຍາ SBAA ລົງລາຍເຊັນ ໂດຍອົງການ UNDP
ແລະ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນວັນທີ 10 ຕຸລາ 1988 ຈະນໍາໃຊູ້ໂດຍສອດຄ່ອງ, ຕໍີ່ອົງການ UNODC.
ພ). ຮ່ວມກັບອົງການອາສາສະໜັກຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (UNV) ຜ່ານທາງສັນຍາ SBAA ລົງລາຍເຊັນໂດຍອົງການ UNDP ແລະ
ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ລົງວັນທີ 10 ຕຸລາ 1988, ຈະນໍາໃຊູ້ໂດຍສອດຄ່ອງ, ຕໍີ່ອົງການ UNV.
ຟ) ຮ່ວມກັບອົງການອາຫານໂລກ (WFP) ໃນ ສັນຍາຂັນ
ື້ ພືື້ນຖານກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫລືອ ຈາກອົງການ WFP, ຊີ່ງສັນຍາ ໄດູ້ລົງລາຍເຊັນ ໂດ
ລັດຖະບານ ແລະ ອົງການ WFP,ໃນວັນທີ 23 ສິງຫາ 2005.
ມ) ຮ່ວມກັບອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ສັນຍາຂັນ
ື້ ພືື້ນຖານ ສໍາລັບຂໍື້ກໍານົດ ຂອງການຊ່ວຍເຫລືອຄໍາປກສາດ້ານວິຊາການລົງລາຍເຊັນ ວັນທີ
12 ກໍລະກົດ 1960 ຢ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ໃນວັນທີ 4 ສິງຫາ 1960 ຢ່ມະນີລາ ແລະ ສັນຍາຂັນ
ື້ ພືື້ນຖານສະບັບດັດແກູ້ລະຫວ່າງລັດ
ຖະບານ ແລະ ອົງການ WHO ລົງລາຍເຊັນວັນທີ 27 ກຸມພາ 1973 ຢ່ມະນີລາ ແລະ ວັນທີ 7 ພດສະພາ 1973 ທີີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.
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ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອໃຫູ້ແກ່ລດ
ັ ຖະບານ ຄວນມີພ້ອມ ແລະ ຄວນສະໜອງ ແລະ ອີງຕາມມະຕິທີີ່ສອດຄ່ອງ ແລະ ໃຊູ້ປະຕິບດ
ັ ແລະ ຄໍາຕັດສິນໃຈ
ຂອງກົງຈັກຄຸມ
ູ້ ຄອງ ທີີ່ມອ
ີ ໍານາດ ທີີ່ສງັ ກັດ ໃນເຄືອລະບົບ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ດັງີ່ ເຊັີ່ນອົງການ, ກອງທນ ແລະ ແຜນງານ.
ເອກະສານຂອບການຮ່ວມມືລວມ (UNPF) ໃນເລືີ່ອງທີີ່ກ່ຽວກັບ ແຕ່ລະອົງການ, ກອງທນ ແລະ ແຜນງານ ໃນເຄືອລະບົບ ອົງການສະຫະປະຊາ
ຊາດ, ລົງລາຍເຊັນ, ອ່ານ, ຕີຄວາມໝາຍ ແລະ ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດອີງຕາມຄວາມປະສົງ ແລະ ໃນລັກສະນະທີີ່ສອດຄ່ອງ ກັບສັນຍາຂັື້ນພືື້ນຖານລະ
ຫວ່າງບັນດາອົງການ, ກອງທນ ແລະ ແຜນງານ ລວມທັງລັດຖະບານປະເທດເຈົື້າພາບ.

ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຂໍັ້ຕົກລົງດ້ານຄວາມຮັບຜິດຊອບແຜນງານ
ແຜນງານ ຈະໄດູ້ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ໃນລະດັບປະເທດ ພາຍໃຕູ້ການປະສານງານ ໂດຍລວມ ຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງສາຍຕັື້ງ, ສະມາ
ຄົມທີີ່ບີ່ຫ
ໍ ວັງຜົນກໍາໄລ, ອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນທີີ່ບໍີ່ສັງກັດກັບລັດຖະບານ ແລະ ອົງການ, ກອງທນ ແລະ ແຜນງານ ໃນເຄືອ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
ຈະເປັນຜູ້ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາໃນແຜນງານ. ຂອບການຮ່ວມມື ຈະເຮັດໃຫູ້ໃຊູ້ປະຕິບັດງານໄດູ້ຜ່ານທາງການພັດທະນາແຜນວຽກຮ່ວມກັນໃນ
ຂົງເຂດຕົື້ນຕໍ ຂອງການສະໜັບສະໜນຮ່ວມກັນ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ແຜນວຽກເຈາະຈົງ ຂອງອົງການ, ກອງທນ ແລະ ແຜນງານ
ແລະ ເອກະສານໂຄງການ ຕາມທີີ່ຈໍາເປັນ, ຊີ່ງແຈູ້ງບອກຜົນທີີ່ເຈາະຈົງທີີ່ຈະບັນລຸ ແລະ ຈະປະກອບເປັນໜີ່ງສັນຍາລະຫວ່າງອົງການກງທນ ແລະ
ແຜນງານ ໃນເຄືອລະບົບ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ແຕ່ລະຄ່ຮ່ວມມື ທີີ່ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ຕາມທີີ່ເໝາະສົມ ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊູ້ຊັບພະຍາກອນ.
.
ທຸກການໂອນເງິນໃຫູ້ແກ່ ຄ່ຮ່ວມມືການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ແມ່ນອີງໃສ່ແຜນວຽກງານ (WPs) ເຫັນພ້ອມກັນ ລະຫວ່າງຄ່ຮວ
່ ມມືການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ
ແລະ ອົງການ, ກອງທນ ແລະ ແຜນງານ ໃນເຄືອລະບົບສະຫະປະຊາຊາດ 2.

ການໂອນເງິນສໍາລັບກິດຈະກໍາກ່າວລະອຽດຢ່ໃນແຜນວຽກ (WPs) (1) ສາມາດເຮັດໄດູ້ໂດຍອົງການ, ກອງທນ ແລະ ແຜນງານ ທີີ່ສັງກັດ ໃນເຄືອ
ລະບົບສະຫະປະຊາຊາດ ໂດຍນໍາໃຊູ້ລະບຽບແບບແຜນ ດັີ່ງຕໍໄີ່ ປນີ:
1. ເງິນທີີ່ໂອນໃຫູ້ ໂດຍກົງແກ່ຄ່ຮວ
່ ມມືການຈັດຕັື້ງປະຕິບດ
ັ :
ກ. ກ່ອນໜ້າທີີ່ເລີມ
ີ່ ຕົື້ນກິດຈະກໍາ (ການໂອນເງິນໂດຍກົງ); ຫື
ຂ. ພາຍຫລັງທີີ່ກິດຈະກໍາສໍາເລັດເສັດສິນ
ື້ ແລູ້ວ (ການສໍາລະເງິນແທນຄືນ) (ການຈ່າຍແທນຄືນ);
2. ການສໍາລະສະສາງໂດຍກົງໃຫູ້ແກ່ຜູ້ຂາຍ ຫລື ຝ່າຍທີີ່ສາມສໍາລັບພັນທະ (ໜີື້ສິນ) ທີີ່ສ້າງຂນ
ື້ ໂດຍຄ່ຮວ
່ ມມືການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຂັື້ນພືື້ນຖານ
ຄໍາຮ້ອງຂໍລງົ ລາຍເຊັນ ໂດຍຜູ້ຖືກມອບໝາຍຢ່າງເປັນທາງການ ຂອງຄ່ຮວ
່ ມມືການຈັດຕັື້ງປະຕິບດ
ັ ;
3. ການສໍາລະສະສາງໂດຍກົງ ໃຫູ້ແກ່ຜູ້ຂາຍ ຫລື ຝ່າຍທີີ່ສາມ ສໍາລັບພັນທະທີີ່ສ້າງຂນ
ື້ ໂດຍອົງການ, ກອງທນ ແລະ ແຜນງານ ທີີ່ສັງກັດໃນເຄືອ
ລະບົບສະຫະປະຊາຊາດ ໃນການສະໜັບສະໜນບັນດາກິດຈະກໍາ ທີີ່ຕົກລົງເຫັນພ້ອມກັນ ກັບຄ່ຮວ
່ ມມືການຈັດຕັື້ງປະຕິບດ
ັ .
ການໂອນເງິນໂດຍກົງ ຈະດໍາເນີນການຜ່ານການຮ້ອງຂໍ ແລະ ປ່ອຍໃຫູ້ຊ່ວງການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແຜນງານໄລຍະບໍີ່ເກີນສາມເດືອນ. ການສໍາລະເງິນ
ຄືນ ຂອງລາຍຈ່າຍ ທີີ່ອະນຸມັດໃນທີີ່ຜ່ານມາ ຈະຖືກຮ້ອງຂໍ ແລະ ປ່ອຍໃຫູ້ເປັນໄຕມາດ ຫລື ພາຍຫລັງຈາກການສໍາເລັດ ເສັດສິື້ນກິດຈະກໍາແລູ້ ວ.
ອົງການ ທີີ່ສັງກັດໃນເຄືອລະບົບສະຫະປະຊາຊາດ ຈະບໍີ່ມີພັນທະທີີ່ຈະໃຊູ້ແທນຄືນລາຍຈ່າຍທີີ່ສ້າງຂນ
ື້ ໂດຍຄ່ຮວ
່ ມມືການຈັດຕັື້ງປະຕິບດ
ັ ສງເກີນວົງ
ເງິນທີີ່ອະນຸມັດ.
ຖັດຈາກການຈົບສິື້ນຂອງກິດຈະກໍາໃດໆ, ການດຸ່ນດ່ຽງໃດໆຂອງທນ ຈະຕ້ອງທົດແທນຄືນ ຫລື ສ້າງແຜນການ ໂດຍຄໍາເຫັນພ້ອມກັນລະຫວ່າງຄ່
ຮ່ວມມືການຈັດຕັື້ງປະຕິບດ
ັ ແລະ ອົງການ. ກອງທນ ແລະ ແຜນງານທີີ່ສັງກັດໃນເຄືອລະບົບສະຫະປະຊາຊາດ.
ລະບຽບແບບແຜນການໂອນເງິນ, ຂະໜາດຂອງການຈ່າຍເງິນ ແລະ ຂອບເຂດ ແລະ ຄວາມຖີີ່ ຂອງການຮັບຮອງກິດຈະກໍາ ອາດຂື້ນກັບການພົບ
ເຫັນ ໃນການທົບທວນ ຂີດຄວາມສາມາດຄຸູ້ມຄອງ ດ້ານການເງິນຂອງລັດ ໃນກໍລະນີຂອງ ຄ່ຮ່ວມມືການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ທີີ່ເປັນຝ່າຍລັດຖະບານ,
ແລະ ຂອງການປະເມີນຜົນ ຂີດຄວາມສາມາດການຄຸູ້ມຄອງດ້ານການເງິນ ຂອງຄ່ຮ່ວມມືການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ທີີ່ບໍີ່ແມ່ນອົງການ ທີີ່ສັງກັດ ໃນເຄືອ
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ 3. ທີີ່ປກສາຊົງຄຸນນະວຸດ, ດັີ່ງເຊັີ່ນ ບໍລິສັດທີີ່ປກສາບັນຊີສາທາລະນະ, ທີີ່ຄັດເລືອກ ໂດຍອົງການ, ກອງທນ ແລະ ແຜນ
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ງານ ທີີ່ສັງກັດໃນເຄືອລະບົບອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ອາດດໍາເນີນການປະເມີນ ເຊັີ່ນນັື້ນ, ຊີ່ງ ຄ່ຮ່ວມມືການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ອາດມີສ່ວນຮ່ວມນໍາ.
ຄ່ຮ່ວມມືການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ອາດມີສ່ວນຮ່ວມນໍາ ໃນການຄັດເລືອກທີີ່ປກສາ.
ລະບຽບແບບແຜນການໂອນເງິນ, ຂະໜາດຂອງການຈ່າຍເງິນ ແລະ ຂອບເຂດ ແລະ ຄວາມຖີີ່ຂອງການຮັບຮອງກິດຈະກໍາ ອາດໄດູ້ຮບ
ັ ການທົບທວນ
ໃນຊ່ວງການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແຜນງານ ໂດຍອີງຕາມ ການພົບເຫັນ ໃນການຕິດຕາມແຜນງານ, ການຕິດຕາມລາຍຈ່າຍ ແລະ ການລາຍງານ ແລະ
ການກວດສອບ.



ການລະດົມຊັບພະຍາກອນ
ອົງການ, ກອງທນ ແລະ ແຜນງານ ທີີ່ສັງກັດໃນເຄືອລະບົບ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຈະສະໜອງການສະໜັບສະໜນຕໍີ່ການພັດທະນາ ແລະ ການ
ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ກິດຈະກໍາ ພາຍໃນ ຂອບການຮ່ວມມືລວມ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຊີ່ງອາດຈ ະປະກອບດ້ວຍການ
ສະໜັບສະໜນດ້ານວິຊາການ, ການຊ່ວຍເຫລືອເປັນເງິນ, ວັດຖຸປດ
ັ ໄຈ, ສິນຄ້າ ແລະ ອຸປະກອນ, ເຄືີ່ອງມື, ການຈັດຫາການບໍລິການ, ການຂົນສົີ່ງ,
ທນສໍາລັບສົີ່ງເສີມ-ຊຸກຍູ້, ການຄົື້ນຄວ້າ ແລະ ການສກສາ, ບໍລິສັດທີປກສາການພັດທະນາແຜນງານ, ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ, ກິດຈະກໍາ
ການຝກອົບຮົມ ແລະ ການສະໜັບສະໜນພະນັກງານ. ສ່ວນຂອງການສະໜັບສະໜນຂອງອົງການ, ກອງທນ ແລະ ແຜນງານທີີ່ສັງກັດໃນເຄືອລະ
ບົບອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ອາດຈະຖືກສະໜອງໃຫູ້ໂດຍອົງການຈັດຕັື້ງທີີ່ບໍີ່ສັງກັດລັດຖະບານ ຕາມທີີ່ໄດູ້ຕົກລົງເຫັນພ້ອມກັນ ພາຍໃນຂອບແຜນ
ງານຂອງແຕ່ລະແຜນວຽກ (WPs) ແລະ ເອກະສານໂຄງການ ແລະ ໃນທິດທາງດຽວກັບຂອບແຜນງານດ້ານນິຕິກໍາແຫ່ງຊາດ.



ການສະໜັບສະໜນເພີີ່ມເຕີມ ອາດປະກອບດ້ວຍ ການເຂົື້າເຖິງຕໍີ່ລະບົບຂໍື້ມນຂ່າວສານລະດັບໂລກ ຂອງອົງການ, ກອງທນ ແລະ ແຜນງານ ທິື້ສັງ
ກັດໃນເຄືອ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ເຄືອຂ່າຍ ຂອງສໍານັກງານ ປະຈໍາປະເທດ ຂອງອົງການ, ກອງທນ ແລະ ແຜນງານ ຂອງອົງການສະຫະ
ປະຊາຊາດ ແລະ ລະບົບຂໍື້ມນຂ່າວສານທີີ່ຊໍານິຊໍານານ ລວມທັງ ບັນຊີລາຍຊືີ່ຂອງທີີ່ປກສາ ແລະ ຜູ້ສະໜອງການບໍລິການດ້ານການພັດທະນາ ແລະ
ການເຂົື້າເຖິງການສະໜັບສະໜນທີີ່ສະໜອງໃຫູ້ ໂດຍເຄືອຂ່າຍຂອງອົງການ, ກອງທນ ແລະ ແຜນງານ ໃນເຄືອຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.
ອົງການ, ກອງທນ ແລະ ແຜນງານ ທີີ່ສັງກັດໃນເຄືອ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຄວນແຕ່ງຕັື້ງພະນັກງານ ແລະ ທີີ່ປກສາສໍາລັບການພັດທະນາແຜນ
ງານ, ການສະໜັບສະໜນແຜນງານ, ການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານວິຊາການ, ດັີ່ງດຽວກັບການຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາກິດຈະກໍາ.
ຂື້ນຢ່ກັບການທົບທວນປະຈໍາປີ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແຜນງານ, ທນຮອນ ຂອງອົງການ, ກອງທນ ແລະ ແຜນງານ ທີີ່ສັງກັດ
ໃນເຄື ອ ອົ ງ ການສະຫະປະຊາຊາດ, ງົ ບ ປະມານເຫລົີ່ າ ນີ ື້ ຈະຖື ກ ທົ ບ ທວນ ແລະ ຊີື້ ແ ຈງໂດຍລະອຽດອີ ກ ຕື ີ່ ມ ໃນແຜນວຽກ (WFs) ແລະ
ເອກະສານໂຄງການ. ດ້ວຍຄວາມເຫັນພ້ອມຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງລັດຖະບານ ແລະ ອົງການ, ກອງທ ນ ແລະ ແຜນງານ ທີີ່ ສັງກັດໃນເຄືອລະບົບ
ສະຫະປະຊາຊາດ ທນຮອນທີີ່ບີ່ໍໄດູ້ກໍານົດໄວູ້ ໂດຍຜູ້ໃຫູ້ທນຕໍີ່ອົງການ, ກອງທນ ແລະ ແຜນງານທີີ່ສັງກັດໃນເຄືອອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ສໍາລັບ
ກິດຈະກໍາທີີ່ເຈາະຈົງ ອາດຖືກຈັດສັນຄືນໃໝ່ ໃຫູ້ແກ່ກິດຈະກໍາອືີ່ນ ທີີ່ມຄ
ີ ນ
ຸ ຄ່າເທົີ່າທຽມກັນ ທາງດ້ານລັກສະນະແຜນງານ.

ໃນກໍລະນີຂອງການໂອນເງິນໂດຍກົງ ຫລື ການຈ່າຍເງິນ, ອົງການ, ກອງທນ ແລະ ແຜນງານ ທີີ່ສັງກັດໃນເຄືອລະບົບອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຄວນ
ແຈູ້ງບອກ ຄ່ຮວ
່ ມມືການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ຂອງຈໍານວນທີີ່ຮັບຮອງໂດຍອົງການ, ກອງທນ ແລະ ແຜນງານ ທີີ່ສັງກັດໃນເຄືອລະບົບອົງການສະຫະປະ



ອ້າງອີງໃສ່ຜົນ ໃນແຜນປະຕິບັດງານງານເຈາະຈົງປະຈໍາປີ, ປີໜີ່ງສອງເທືີ່ອ ຫລື ຫລາຍປີ ຂອງກຸ່ມ ຫລື ອົງການ.



ມາດຕາທັງໝົດ ທີີ່ກ່ຽວພັນກັບການໂອນເງິນ ແລະ ແນວທາງປະສານກົມກຽວໃນການໂອນເງິນ (HACT) - ກົນໄກສະເພາະ ແລະ ຂໍື້ກໍານົດນໍາ
ໃຊູ້ເຈາະຈົງ ຕໍີ່ອົງການສັງກັດ ໃນເຄືອລະບົບອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຊີ່ງຮັບຮອງເອົາຂອບແຜນງານ HACT ຕາມທີີ່ເປັນຂອບແຜນງານໜີ່ງ
ດຽວ ສໍາລັບການໂອນເງິນໃຫູ້ແກ່ຄ່ຮ່ວມມື.

ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂອງມາດຕາເຫລົີ່ານັື້ນ, ຄໍາວ່າ “ອົງການ ສປຊ” ປະກອບດ້ວຍ ສະຖາບັນການເງິນສາກົນ (IFIs) (ຫລື International
Financial Institutions).
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ຊາຊາດ ແລະ ຄວນເບີກຈ່າຍທນຮອນໃຫູ້ແກ່ຄ່ຮ່ວມມືການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ຕາມຕາຕະລາງເວລາຂອງອົງການ, ກອງທນ ແລະ ແຜນງານ ທີີ່ສັງກັດ
ໃນເຄືອລະບົບອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.

ໃນກໍລະນີ ການສໍາລະສະສາງໂດຍກົງ ໃຫູ້ແກ່ຜູ້ຂາຍ ຫລື ຝ່າຍທີີ່ສາມ ສໍາລັບພັນທະທີີ່ສ້າງຂນ
ື້ ໂດຍຄ່ຮວ
່ ມມືການຈັດຕັງື້ ປະຕິບດ
ັ ບົນພືື້ນຖານ ຂອງ
ຄໍາຂໍຮອ
້ ງ ລົງລາຍເຊັນໂດຍຜູ້ຖືກແຕ່ງຕັງື້ ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍຄ່ຮວ
່ ມມືການຈັດຕັື້ງປະຕິບດ
ັ ຫລື ໃຫູ້ແກ່ຜູ້ຂາຍ ຫລື ຝ່າຍທີີ່ສາມ ສໍາລັບພັນທະ ທີີ່
ສ້າງຂື້ນໂດຍອົງການ, ກອງທນ ແລະ ແຜນງານ ທີີ່ສັງກັດໃນເຄືອລະບົບ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນການສະໜັບສະໜນ ກິດຈະກໍາທີີ່ເຫັນພ້ອມ
ກັນກັບຄ່ຮ່ວມມືການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ, ອົງການ, ກອງທນ ແລະ ແຜນງານ ທີີ່ສັງກັດໃນເຄືອລະບົບ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຄວນດໍາເນີນການສໍາ
ລະສະສາງ ພາຍໃນກໍານົດຈໍານວນມືື້ທີີ່ຕົກລົງກັນ ໂດຍອົງການ, ກອງທນ ແລະ ແຜນງານ ທີີ່ສັງກັດໃນເຄືອລະບົບອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.
ອົງການ, ກອງທນ ແລະ ແຜນງານ ທີີ່ສັງກັດໃນເຄືອລະບົບອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ບໍຄ
ີ່ ວນຈະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍີ່ໜີື້ສິນໂດຍກົງ ພາຍໃຕູ້ຂື້ໍ
ຕົກລົງດ້ານສັນຍາ ທີີ່ຕັດສິນໃຈນໍາກັນ ລະຫວ່າງຄ່ຮ່ວມມືການຈັດຕັງື້ ປະຕິບັດ ແລະ ຜູ້ຂາຍ ຊີ່ງເປັນຝ່າຍທີີ່ສາມ.
ເມືີ່ອໃດທີີ່ ອົງການ, ກອງທນ ແລະ ແຜນງານ ທີີ່ສັງກັດໃນເຄືອລະບົບ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ອົງການ, ກອງທນ ແລະ ແຜນງານອືີ່ນໆທີີ່
ສັງກັດໃນເຄືອລະບົບ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ສະໜອງເງິນໃຫູ້ແກ່ຄ່ຮ່ວມມືລາຍເດີມ, ການຕິດຕາມແຜນງານ, ການຕິດ ຕາມດ້ານການເງິນ ແລະ
ການກວດສອບ ຈະຖືກດໍາເນີນການຮ່ວມກັນ ຫລື ປະສານສົມທົບກັຍຮ່ວມກັບອົງການ, ກອງທນ ແລະ ແຜນງານທີີ່ສັງກັດໃນເຄືອລະບົບ ອົງການ
ສະຫະປະຊາຊາດ ເຫລົີ່ານັື້ນ.

ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ
ຄ່ຮວ
່ ມມື ການຈັດຕັງື້ ປະຕິບັດ ເຫັນພ້ອມທີີ່ຈະຮ່ວມມືກັບອົງການ, ກອງທນ ແລະ ແຜນງານ ທີີ່ສັງກັດໃນເຄືອລະບົບ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
ສໍາ ລັບການຕິດຕາມກິດຈະກໍາທັງໝົດ ທີີ່ສະໜັບສະໜນ ໂດຍການໂອນເງິນ ແລະ ຈະອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການເຂົື້າເຖິງຕໍເີ່ ອກະສານເກັບກໍາ
ທາງດ້ານການເງິນທີີ່ສອດຄ່ອງ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍບຸກຄົນ ສໍາລັບການບໍລິຫານຄຸມ
ູ້ ຄອງເງິນ ທີີ່ສະໜອງໃຫູ້ໂດຍອົງການ, ກອງທນ ແລະ
ແຜນງານ ທີີ່ສັງກັດໃນເຄືອລະບົບອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນທໍານອງນັື້ນ, ຄຮ
່ ວ
່ ມມືການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດເຫັນພ້ອມໃນດັງີ່ ຕໍໄີ່ ປນີ:ື້
1. ການທົບທວນແບບຮອບວຽນຢ່ກັບທີີ່ ແລະ ກວດກາຕາມຈຸດຂອງເອກະສານບັນທກທາງການເງິນໂດຍອົງການ, ກອງທນ ແລະ ແຜນງານ
ທີີ່ສັງກັດໃນເຄືອລະບົບ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຫລື ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງເຂົາເຈົື້າ, ຕາມທີີ່ເໝາະສົມ ແລະ ຕາມທີີ່ລະບຸໄວູ້ໃນມາດຕາພິເສດ
ຂອງເອກະສານ/ສັນຍາ ການເຂົື້າມີສ່ວນຂອງເຂົາເຈົື້າ ທີີ່ເຮັດຮ່ວມ ກັບອົງການ, ກອງທນ ແລະ ແຜນງານ ທີີ່ສັງກັດໃນເຄືອລະບົບອົງການ
ສະຫະປະຊາຊາດ.
2. ການຕິດຕາມກິດຈະກໍາທາງດ້ານແຜນງານ ໂດຍອີງຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ທິດຊີື້ນໍາ ສໍາລັບການລົງຢູ້ຽມຢາມສະຖານທີີ່ ແລະ ຕິດຕາມພາກ
ສະໜາມ, ການກວດສອບເປັນພິເສດ ຫລື ຕາມຕາຕະລາງທີີ່ກໍານົດໄວູ້ຂອງອົງການ, ກອງທນ ແລະ ແຜນງານ ທີີ່ສັງກັດໃນເຄືອລະບົບ ອົງ
ການສະຫະປະຊາຊາດ.
ແຕ່ລະ ອົງການ, ກອງທນ ແລະ ແຜນງານ ທີີ່ສັງກັດໃນເຄືອລະບົບອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໂດຍການຮ່ວມມືກັບອົງການ, ກອງທນ ແລະ ແຜນ
ງານອືີ່ນໆ ທີີ່ສັງກັດລະບົບ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (ເມືີ່ອໃດທີີ່ຕ້ອງການເຊັີ່ນນັນ
ື້ ແລະ ໂດຍການປກສາຫາລືຮວ
່ ມກັບກະ ຊວງທີີ່ປະສານງານຕາມ
ລໍາ ດັບ) ຈະສ້າງຕັື້ງໜີ່ງແຜນການກວດສອບປະຈໍາປີ, ໂດຍຈັດໃຫູ້ມບ
ີ ລິມະສິດຕໍກ
ີ່ ານກວດສອບ ຄ່ຮວ
່ ມມືການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ທີີ່ໄດູ້ຮັບການຊ່ວຍ
ເຫລືອ ທາງການເງິນກ້ອນໃຫຍ່ ທີີ່ສະໜອງໃຫູ້ໂດຍອົງການ, ກອງທນ ແລະ ແຜນງານທີີ່ສັງກັດໃນເຄືອລະບົບ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ບັນ
ດາຈໍານວນທີີ່ຂີດຄວາມສາມາດ ການຄຸູ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫູ້ເສີມສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງກ ການກວດສອບ ຈະຖືກມອບ
ໝາຍ ໂດຍອົງການ, ກອງທນ ແລະ ແຜນງານ ທີີ່ສັງກັດໃນເຄືອລະບົບອົງ ການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ດໍາເນີນການ ໂດຍຜູ້ໃຫູ້ບໍລິຫານກວດສອບ
ເອກະຊົນ.
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ຄໍາໝັັ້ນໝາຍຂອງລັດຖະບານ
ລັດຖະບານ ຈະສະໜັບສະໜນຄວາມພະຍາຍາມ ຂອງອົງການ, ກອງທນ ແລະ ແຜນງານ ທີີ່ສັງກັດໃນເຄືອລະບົບອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພືີ່ອ
ລະດົມທນຮອນທີີ່ຈາໍ ເປັນ ເພືີ່ອບັນລຸຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ຂອງເອກະສານຂອບການຮ່ວມມືລວມສະບັບນີື້ ແລະ ຈະຮ່ວມມືກັບອົງການ, ກອງ
ທນ ແລະ ແຜນງານທີີ່ສັງກັດໃນເຄືອລະບົບ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ລວມທັງ ຊຸກຍູ້ລັດຖະບານ ຜູ້ໃຫູ້ທນທີີ່ມີທ່າແຮງ ເພືີ່ອຈັດໃຫູ້ແກ່ອົງການ,
ກອງທນ ແລະ ແຜນງານ ທີີ່ສັງກັດໃນເຄືອລະບົບ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທນຮອນທີີ່ຕ້ອງການ ເພືີ່ອຈັດຕັື້ງປະຕິບດ
ັ ອົງປະກອບຂອງແຜນງານ ທີີ່
ຍັງບໍີ່ທັນໄດູ້ຮບ
ັ ທນຮອນເທືີ່ອ; ຮັບຮອງຢ່າງເປັນທາງການ ຄວາມພະຍາຍາມຂອງອົງການ, ກອງທນ ແລະ ແຜນງານທີີ່ສັງກັດໃນເຄືອລະບົບ ອົງການ
ສະຫະປະຊາຊາດ ເພືີ່ອລະດົມທນຮອນສໍາລັບແຜນງານຈາກແຫລ່ງທນອືີ່ນໆ ລວມທັງ ພາກເອກະຊົນທັງລະດັບສາກົນ ແລະ ພາຍໃນ ສປປ ລາວ;
ແລະ ໂດຍການອະນຸຍາດໃຫູ້ບຸກຄົນ, ບໍລິສັດ ແລະ ມນນິທິ ຢ່ ສປປ ລາວ ປະກອບສ່ວນເພືີ່ອສະໜັບສະໜນທີີ່ອະນຸຍາດໃຫູ້ພາຍໃຕູ້ກົດໝາຍທີີ່ໃຊູ້
ບັງຄັບ.
ການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານການເງິນ ສ າລັບຄ່າເດີນທາງ, ຄ່າຄອງຊີບ (ຫລື ຄ່າເບັື້ຍລ້ຽງ), ຄ່າຈ້າງ ແລະ ຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍອືນ
ີ່ ໆ ຈະໄດູ້ກໍານົດໃນອັດຕາທຽບ
ເທົີ່າກັບອັດຕາທີີ່ນາໍ ໃຊູ້ຢ່ໃນປະເທດ, ແຕ່ຈະບໍີ່ສງກວ່າ ອັດຕາທີີ່ນາໍ ໃຊູ້ ໃນເຄືອລະບົບອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (ດັີ່ງທີີ່ໄດູ້ລະບຸ ໃນຈົດໝາຍວຽນ
ຂອງ ຄະນະກໍາມາທິການ ພະນັກງານພົນລະເຮືອນ ລະຫວ່າງປະເທດ (ICSC ຫລື International Civil Service Commission).
ລັດຖະບານ ຈະເຄົາລົບຄໍາໝັື້ນໝາຍຂອງຕົນ ຕາມທີີ່ບດ
ັ ບັນຍັດ ຂອງສັນຍາວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມື ແລະ ການຊ່ວຍເຫລືອ ລະບຸໄວູ້ຢ່ຂ້າງເທິງນັື້ນ.
ລັດຖະບານ ຄວນນໍາໃຊູ້ບດ
ົ ບັນຍັດ ຂອງສົນທິສັນຍາສາກົນທົີ່ວໄປ ແລະ ສົນທິສັນຍາສາກົນອົງການຊໍານິຊໍານານວ່າ ດ້ວຍອະພິສິດ ແລະ ເອກະສິດ
ສິດ ຂອງອົງການ, ກອງທນ ແລະ ແຜນງານທີີ່ສັງກັດໃນເຄືອລະບົບ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດຕໍຊ
ີ່ ບ
ັ ສົມບັດ, ທນຮອນ ແລະ ຊັບສິນ ແລະ ຕໍີ່ເຈົື້າໜ້າ
ທີີ່-ພະນັກງານ ແລະ ທີີ່ປກສາຂອງອົງການ. ນອກຈາກນັື້ນ ລັດຖະບານ ຈະຍິນຍອມໃຫູ້ອົງການ, ກອງທນ ແລະ ແຜນງານທີີ່ສັງກັດໃນເຄືອລະບົບ
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ເຈົື້າໜ້າທີີ່ພະນັກງານ ແລະ ຕໍີ່ບຸກຄົນອືນ
ີ່ ໆປະຕິບດ
ັ ວຽກງານບໍລິການໃນນາມຂອງອົງການ, ກອງທນ ແລະ ແຜນງານ
ທີີ່ສັງກັດໃນເຄືອລະບົບ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ສິດທິພິເສດ ແລະ ສິີ່ງອໍາ ນວຍຄວາມສະດວກ ດັີ່ງທີີ່ຖະແຫລງໃນສັນຍາວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມື
ແລະ ການຊ່ວຍເຫລືອລະຫວ່າງອົງການ, ກອງທນ ແລະ ແຜນງານທີີ່ສັງກັດໃນເຄືອລະບົບ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ລັດຖະບານ. ນອກຈາກ
ນັນ
ື້ , ເປັນທີີ່ເຂົື້າໃຈວ່າອາສສາສະໜັກອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທັງໝົດ ຈະຕ້ອງກົມກືນ ເຂົື້າກັບເຈົື້າໜ້າທີີ່-ພະນັກງານຂອງອົງການ, ກອງທນ ແລະ
ແຜນງານທີີ່ສັງກັດໃນເຄືອລະບົບ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ມີສດ
ິ ທີີ່ໄດູ້ຮັບ ອະພິສິດ ແລະ ເອກະສິດ ທີີ່ມອບໃຫູ້ແກ່ເຈົື້າໜ້າທີີ່-ພະນັກງານເຫົີ່ານັື້ນ
ພາຍໃຕູ້ ສົນທິສັນຍາສາກົນທົີ່ວໄປ ຫລື ສົນທິິສັນຍາສາກົນວ່າດ້ວຍອົງການຊໍານິຊາໍ ນານ. ລັດຖະບານ ຈະມີໜ້າທີີ່ຮັບຜິດຊອບ ໃນການຈັດການ ກັບ
ການຮຽກຮ້ອງໃດໆ, ຊີ່ງອາດຖືກຍົກຂື້ນໂດຍຝ່າຍທີີ່ສາມ ຕໍອົງການຈັດຕັື້ງທີີ່ສັງກັດໃນເຄືອລະບົບ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ກອງທນ ແລະ ແຜນ
ງານໃດໆ ແລະ ເຈົື້າໜ້າທີີ່-ພະນັກງານ ຂອງອົງການເຫລົີ່ານີື້, ທີີ່ປກສາ ແລະ ຕົວແທນ. ບໍີ່ມີອົງການໃດ, ກອງທນ ແລະ ແຜນງານທີີ່ສັງ ກັດໃນເຄືອ
ລະບົບ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃດໆ ຫລື ເຈົື້າໜ້າທີີ່-ພະນັກງານຕາມລໍາດັບ ທີີ່ປກສາ ຫລື ບຸກຄົນ ປະຕິບັດງານການບໍລິ ການໃນນາມຂອງເຂົາ
ເຈົື້າ ຈະບໍີ່ຖືວາ່ ຈະຕ້ອງຮັບ ຜິດຊອບສໍາລັບການຮຽກຮ້ອງໃດໆ ແລະ ໜີື້ສິນທີີ່ເກີດຂື້ນ ຈາກການປະຕິບັດງານ ພາຍໃຕູ້ສນ
ັ ຍາວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມື
ແລະ ການຊ່ວຍເຫລືອ, ນອກເໜືອ ຈາກເມືີ່ອໃດ ທີີ່ມີການຕົກລົງ ເຫັນພ້ອມນໍາກັນ ໂດຍລັດຖະບານ ແລະ ໂດຍເຈາະຈົງ ກັບອົງການ, ກອງທນ
ແລະ ແຜນງານທີີ່ສັງກັດໃນເຄືອລະບົບ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທີີ່ວ່າການຮຽກຮ້ອງ ແລະ ໜີື້ສິນເຊັີ່ນນັື້ນ ເກີດຈາກຄວາມປະມາດ ແລະ ເຫລີີ່ນ
ເລີື້ ທີີ່ຮ້າຍແຮງ ຂອງອົງການ, ກອງທນ ແລະ ແຜນງານທີີ່ສັງກັດໃນເຄືອລະ ບົບອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເຈົື້າໜ້າທີີ່-ພະນັກງານ, ທີີ່ປກສາ ຫລື
ບຸກຄົນທີີ່ປະຕິບດ
ັ ແມ່ນການບໍລິການຂອງອົງການ.
ໂດຍປາດສະຈາກ ຄວາມລໍາອຽງຕໍີ່ຫລັກການທົີ່ວໄປ ຂອງຂໍື້ຄວາມກ່ອນໜ້ານີື້, ລັດຖະບານ ຈະຮັບປະກັນ ຫລື ຊົດເຊີຍອົງການ, ກອງທນ ແລະ
ແຜນງານ ຈາກຄວາມຮັບຜິດທາງແພ່ງ ພາຍໃຕູ້ກົດໝາຍຂອງປະເທດ ໃນປະເດັນ ຂອງຍານພາຫະນະ ທີີ່ສະໜອງໃຫູ້ ໂດຍອົງການ, ກອງທນ ແລະ
ແຜນງານ ທີີ່ສງັ ກັດໃນເຄືອລະບົບອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ຊງີ່ ຢ່ພາຍໃຕູ້ການຄວບຄຸມ ຫລື ນໍາໃຊູ້ໂດຍຝ່າຍລັດຖະບານ.
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ບໍີ່ມີສງີ່ິ ໃດທີີ່ລະບຸຢ່ໃນສັນຍາສະບັບນີື້ ຈະມີຄວາມໝາຍເຖິງການສະລະສິດໂດຍອົງການ, ການເງິນ ແລະ ແຜນງານ ທີີ່ສັງກັດໃນເຄືອລະບົບ ອົງການ
ສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວກັບອະພິສດ
ິ ແລະ ເອກະສິດ ທີີ່ຊມ
ົ ໃຊູ້ຕາມສິດທິຢ່າງເຕັມທີີ່ ໂດຍເຂົາເຈົື້າເອງ ຫລື ການຍອມຮັບ ໂດຍເຂົາເຈົື້າເອງ ອໍານາດ
ຄໍາຕັດສິນຄະດີຂອງສານ ຂອງປະເທດໃດໜງີ່ ຕໍຂ
ີ່ ື້ຂ
ໍ ດ
ັ ແຍູ້ງ ທີີ່ເກີດຂື້ນຈາກສັນຍາສະບັບນີ.ື້
ບໍີ່ມີສງີ່ິ ໃດທີີ່ລະບຸໃນ ຫລື ກ່ຽວພັນກັບສັນຍາສະບັບນີື້ ທີີ່ຈະຖືວາ່ ເປັນການສະຫລະສິດ, ທີີ່ແຈູ້ງມາ ຫລື ໝາຍເຖິງ ຕໍີ່ອະພິສດ
ິ ແລະ ເອກະສິດ ຂອງ
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ອົງການໃນເຄືອຂ່າຍ ລວມທັງ ອົງການອາຫານໂລກ ຊີ່ງພາຍໃຕູ້ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍອະພິສິດ ແລະ ເອກະສິດ ຂອງ
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ລົງວັນທີ 23 ພະຈິກ 1947, ດັີ່ງທີີ່ນາໍ ໃຊູ້ ແລະ ບໍີ່ມີບນ
ັ ຍັດ ໃນໜັງສືບັນທກ ວາຈາສະບັບດັີ່ງກ່າວນີື້ ຫລື ສັນຍາຜກພັນ
ດ້ານສະຖາບັນ ຫລື ການດໍາເນີນການໃດໆ ຕາມພາລະໜ້າທີີ່ ຈະຖືກຕີຄວາມ ຫລື ນໍາໃຊູ້ໃນລັກສະນະ ຫລື ໃນຂອບເຂດ ຊີ່ງຂັດແຍູ້ງ ກັບອະພິສິດ
ແລະ ເອກະສິດ ເຊັີ່ນກັນ.
ບົດລາຍງານ ການອະນຸມັດ ທ ນຮອນ ແລະ ໃບຢັື້ງຢືນ ການຈ່າຍ (FACE) ທີີ່ເປັນມາດຕະຖານ, ສະທ້ອນເຖິງ ທິດທາງກິດຈະກໍາ ຂອງແຜນງານ
(WPs) ຈະຖືກນໍາໃຊູ້ ໂດຍຄ່ຮວ
່ ມມືການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ເພືີ່ອຮຽກຮ້ອງ ການປ່ອຍເງິນ ຫລື ຮັບປະກັນສັນຍາທີີ່ວາ່ ອົງການ, ກອງທນ ແລະ ແຜນ
ງານທີີ່ສັງກັດໃນເຄືອລະບົບອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຈະທົດແທນຄືນ ຫລື ຈ່າຍໃຫູ້ໂດຍກົງ ສໍາລັບລາຍຈ່າຍທີີ່ຂນ
ື້ ແຜນໄວູ້ແລູ້ວ. ຄ່ຮວ
່ ມມືການຈັດ
ຕັື້ງປະຕິບດ
ັ ຈະຈໍາແນກ ເຈົື້າໜ້າທີີ່ ຜູ້ຖືກແຕ່ງຕັື້ງ ແລະ ທີີ່ໄດູ້ຮບ
ັ ອະນຸມັດ ສະໜອງລາຍລະອຽດດ້ານບັນຊີ-ການເງິນ, ຮຽກຮ້ອງ ແລະ ຢັື້ງຢືນການ
ໃຊູ້ເງິນສົດ. ເອກະສານ FACE ຈະໄດູ້ຮບ
ັ ການຢັື້ງຢືນ ໂດຍເຈົື້າໜ້າທີີ່-ພະນັກງານທີີ່ຖືກແຕ່ງຕັື້ງ ໂດຍຄ່ຮວ
່ ມມືການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ.
ເງິນທີີ່ໂອນ ໃຫູ້ແກ່ຄ່ຮວ
່ ມມືການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ຄວນຈະຖືກນໍາໃຊູ້ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂອງກິດຈະກໍາ ແລະ ພາຍໃນ ຂອບເວລາ ຕາມທີີ່ຕົກລົງນໍາກັນ
ໃນແຜນວຽກ (WPs) ແຕ່ພຽງເທົີ່ານັື້ນ.
ເງິນ ທີີ່ໄດູ້ຮັບ ໂດຍລັດຖະບານ ແລະ ຄ່ຮ່ວມມືການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ເປັນອົງການຈັດຕັື້ງທີີ່ບໍີ່ຫວັງຜົນກໍາໄລລະດັບປະເທດ ຄວນຈະຖືກນໍາໃຊູ້ ອີງ
ຕາມກົດລະບຽບ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການແຫ່ງຊາດ ທີີ່ສ້າງຕັື້ງນໍາໃຊູ້ຢ່ແລູ້ວ ໂດຍສະເພາະຮັບປະກັນ ວ່າເງິນສົດຖືກໃຊູ້ຈ່າຍ ສ າລັບກິດຈະ
ກໍາ ຕາມທີີ່ຕົກລົງກັນໄວູ້ແລື້ວ ໃນແຜນວຽກ (WPs) ແລະ ຮັບປະກັນວ່າ ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການນໍາໃຊູ້ເງິນທີີ່ໄດູ້ຮັບທັງໝົດ ຈະຍືີ່ນໃຫູ້ແກ່
ອົງການ, ກອງທນ ແລະ ແຜນງານ ທີີ່ສັງກັດໃນເຄືອລະບົບອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ພາຍໃນກໍານົດຫົກເດືອນຫລັງຈາກທີີ່ໄດູ້ຮັບເງິນດັີ່ງກ່າວນັື້ນ
ແລູ້ວ ເມືີ່ອໃດທີີ່ກົດລະບຽບ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການແຫ່ງຊາດ ຫາກບໍີ່ກົງກັບມາດຕະຖານສາກົນ, ຂໍື້ບັງຄັບ ແລະ ກົດລະບຽບ, ນະໂຍບາຍ
ແລະ ລະບຽບການດ້ານການເງິນ ແລະ ອືີ່ນໆທີີ່ກ່ຽວພັນຈະຖືກນໍາໃຊູ້.

ໃນກໍລະນີ ຄ່ຮ່ວມມືການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ເປັນອົງການຈັດຕັື້ງ ທີີ່ບໍີ່ສັງກັດລັດຖະບານ/ອົງການຈັດຕັງທາງສັງຄົມ ແລະ ອົງການລະຫວ່າງ ປະເທດ
ລະດັບລັດ (IGO) ເງິນທີີ່ໄດູ້ຮັບຄວນ ຈະຖືກນໍາໃຊູ້ ອີງຕາມມາດຕະຖານສາກົນ ໂດຍສະເພາະ ຮັບປະກັນວ່າ ເງິນຖືກໃຊູ້ຈ່າຍສໍາລັບກິດຈະກໍາ
ຕາມທີີ່ຕົກລົງກັນໄວູ້ແລູ້ວໃນແຜນວຽກ (WPs) ແລະ ຮັບປະກັນວ່າ ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການນໍາໃຊູ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນຂອງເງິນທີີ່ໄດູ້ຮັບທັງໝົດຖືກ
ຍືນ
ີ່ ຕໍອ
ີ່ ົງການ, ກອງທນ ແລະ ແຜນງານທີີ່ສັງກັດໃນເຄືອລະບົບອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ພາຍໃນກໍານົດຫົກເດືອນ ຫລັງຈາກໄດູ້ຮບ
ັ ທນຮອນ.

ເພືີ່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫູ້ແກ່ການກວດສອບທີີ່ກໍານົດໄວູ້ແລູ້ວ ແລະ ແບບພິເສດ ແຕ່ລະຄ່ຮ່ວມມືການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ທີີ່ໄດູ້ຮັບເງິນຈາກ
ອົງການ, ກອງທນ ແລະ ແຜນງານ ທີີ່ສັງກັດໃນເຄືອລະບົບ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຈະສະໜອງໃຫູ້ ແກ່ອົງການ, ກອງທນ ແລະ ແຜນງານທີີ່
ສັງກັດໃນເຄືອລະບົບ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຫລື ຕົວແທນຂອງເຂົາເຈົື້າ ດ້ວຍການເຂົື້າເຖິງແບບທັນເວລາຕໍ:ີ່
•

ເອກະສານບັນທນດ້ານການເງິນທັງໝົດ ຊີ່ງບັນທກທຸລະກໍາຂອງເງິນໂອນ ທີີ່ສະໜອງໃຫູ້ໂດຍອົງການ, ກອງທນ ແລະ ແຜນງານ ທີີ່ສັງກັດ
ໃນເຄືອລະບົບອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ພ້ອມກັນເອກະສານທີີ່ຕິດພັນ;

•

ເອກະສານທີີ່ຕິດພັນທັງໝົດ ແລະ ບຸກຄະລາກອນທີີ່ກ່ຽວພັນກັບໜ້າທີີ່ການ ໃນໂຄງສ້າງ ການກວດກາພາຍໃນ ຂອງຄ່ຮວ
່ ມມືການພັດທະ
ນາ ຊີ່ງເງິນທີີ່ໂອນມານັນ
ື້ ໄດູ້ເຄືີ່ອນຍ້າຍຜ່ານ.
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ການພົບເຫັນໃນການກວດສອບແຕ່ລະຄັື້ງ ຈະຖືກລາຍງານຕໍຄ
ີ່ ່ຮ່ວມມືການພັດທະນາ ແລະ ອົງການ, ກອງທນ ແລະ ແຜນງານສັງກັດໃນເຄືອລະບົບ
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທີີ່ສໍາພັນກັນ. ນອກຈາກນີື້ ແຕ່ລະຄ່ຮວ
່ ມມືການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ຈະ:
•

ໄດູ້ຮບ
ັ ແລະ ທົບທວນບົດລາຍງານການກວດສອບ ທີີ່ຈດ
ັ ໃຫູ້ໂດຍນັກກວດສອບ

•

ສະໜອງຄໍາຖະແຫລງຢ່າງທັນເວລາ ຂອງການຍອມຮັບ ຫລື ປະຕິເສດຄໍາແນະນໍາໃດໆ ຂອງອົງການກວດສອບຕໍີ່ອົງການ, ກອງທນ ແລະ
ແຜນງານ ທີີ່ສັງກັດໃນເຄືອລະບົບອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທີີ່ສະໜອງເງິນໃຫູ້ (ແລະ ເມືີ່ອໃດທີີ່ສະຖາບັນກວດສອບສງສຸດ (SAI) ຖືກ
ຈໍາແນກເພືີ່ອດໍາເນີນການກວດສອບ, ເພີີ່ມຕືີ່ມ: ແລະ ໃຫູ້ແກ່ສະຖາບັນ SAI ເພືີ່ອວ່ານັກກວດສອບຈະປະກອບເອົາຄໍາຖະແຫລງເຫລົີ່ານີື້
ເຂົື້າໃນບົດລາຍງານກວດສອບສະບັບສົມບນ ກ່ອນທີີ່ຈະຍືີ່ນຕໍີ່ອົງການ, ກອງທນ ແລະ ແຜນງານທີີ່ສັງກັດໃນເຄືອລະບົບ ອົງການສະຫະ
ປະຊາຊາດ.

•

ດໍາເນີນການໃນບາດກ້າວຢ່າງທັນເວລາ ເພືີ່ອແກູ້ໄຂຕາມຄໍາແນະນໍາໃນການກວດສອບ ຊີ່ງຍອມຮັບເອົາແລູ້ວ.

ບົດລາຍງານ ກ່ຽວກັບບາດກ້າວທີີ່ດໍາເນີນ ເພືີ່ອຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ຄໍາແນະນໍາທີີ່ຍອມຮັບແລູ້ວ ຕໍີ່ອົງການ, ກອງທນ ແລະ ແຜນງານ (ແລະ ເມືີ່ອໃດທີີ່
ສະຖາບັນ SAI ຖືກຈໍາແນກເພືີ່ອດໍາເນີນການກວດສອບ, ເພີີ່ມເຂົື້າ ແລະ ໃຫູ້ແກ່ສະຖາບັນ SAI) ບົນພືື້ນຖານປະຈໍາໄຕມາດ (ຫລື ຕາມທີີ່ຕົກລົງ
ກັນໃນທ້ອງຖິີ່ນ).

ເອກະສານຄັດຕິດ 4. ແຜນຜັງ ສິງື່ ທີຕ
ື່ ືື່ມເຕັມຈາກ ກຸມ
ູ່ ທະນາຄານໂລກ ແລະ ທະນາຄານ
ພັດທະນາອາຊີ ໃສູ່ ສາມເສົາຫລັກ ຂອງຂອບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
ພາຍໃຕູ້ ຂອບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (2017-2021), ທິມງານສະຫະປະຊາຊາດປະຈໍາປະເທດ ຈະ
ປະສານສົມທົບກັບ ກຸ່ມທະນາຄານໂລກ ພາຍໃຕູ້ ຂອບການເປັນຄ່ຮ່ວມມືລະດັບປະເທດ (2017-2020) ແລະ ທະນາ ຄານພັດທະນາອາຊີ ພາຍ
ໃຕູ້ ຍຸດທະສາດການເປັ ນ ຄ ່ ຮ່ ວມມື ລະດັ ບປະເທດ (2017-2021) ກ້າວສ ່ການບັ ນ ລຸຜ ົນ ຈຸດປະສົງອັ ນດຽວກັ ນ ຕາມທີີ່ໄ ດູ້ລ ະບຸຢ ່ໃ ນ ແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັື້ງທີ 8 ແລະ ເປົື້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ຢ່ຂ້າງລຸ່ມ ແມ່ນແຜນຜັງທີີ່ ສະແດງເຖິງ ລັກສະນະ
ການເຊືີ່ອມໂຍງ ທີີ່ອາດເປັນໄປໄດູ້.

ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ
•
•
•
•

ກະສິກໍາ, ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ແລະ
ການພັດທະນາຊົນນະບົດ
ການສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງຂອງການເຊືີ່ອມໂຍງ
ລະຫວ່າງຕົວເມືອງ ກັບຊົນນະບົດ,
ການພັດທະນາພາກເອກະຊົນ,
ການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ

ກຸູ່ມທະນາຄານໂລກ
ເສົາຫລັກ 1. ການເຕີບໂຕແບບທົື່ວ
ເຖິງ, ວິຖີຊີວິດ ແລະ ຄວາມອາດ
ສາມາດຟືັ້ນຄີນສສ
ູ່ ະພາບປົກກະຕິ

• ການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ການເຕີບໂຕ
ທີີ່ເປັນມິດກັບສິີ່ງແວດລ້ອມ (ການພັດ ທະນາ
ສີຂຽວ))
• ການປົກປູ້ອງທາງສັງຄົມ
• ການພັດທະນາດ້ານກະສິກໍາ
• ການພັດທະນາດ້ານການຄ້າ
• ປັບປຸງປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມໜ້າການ
ກະຈາຍຕາໜ່າງພະລັງງານ

ຂໍື້ມນ ແມ່ນຄົງສະພາບຕາມຕົວຈິງດັີ່ງກ່າວນີື້ ຮອດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2016 ແລະ ອາດມີການປ່ຽນແປງ ອີງຕາມ ຂອບການເປັນຄ່ຮ່ວມມືລະດັບ
ປະເທດ (2017-2020) ຂອງກຸ່ມທະນາຄານໂລກ ແລະ ຍຸດທະສາດການເປັນຄ່ຮ່ວມມືລະດັບປະເທດ (2017-2021) ຂອງທະນາຄານ
ພັດທະນາອາຊີ
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•

ການຮ່ວມມື ແລະ ການເຊືີ່ອມສານ ໃນ
ລະດັບພາກພືື້ນ ລວມທັງການອະນຸລັກຊີວະ
ນາໆພັນ

•

ປັບປຸງ ຄຸນນະພາບ ການສກສາ ລະດັບ
ມັດທະຍົມ ແລະ ຊັື້ນສງ, ແລະ ການ
ພັດທະນາທັກສະດ້ານວີຊາສາຍອາຊີບ
ການພັດທະນາ ລະບົບສຸຂະພາບ ແລະ ການ
ປົກຄອງ

•

• ການຄຸູ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍື້າແບບເຊືີ່ອມ
ສານ
• ສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງ ການບໍລິຫານ-ຈັດການ
ເຂດພືື້ນທີີ່ຄຸູ້ມຄອງ ແລະ ການອະນຸລັກຊີວະ
ນາໆພັນ
• ສະໜັບສະໜນ ໂຄງລ່າງພືື້ນຖານເສັື້ນທາງ
• ການຄຸູ້ຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ

ເສົາຫລັກ 2. ການພັດທະນາ
ມະນຸດ

• ການປັບປຸງ ຄຸນນະພາບ ການສກສາຊັື້ນ
ປ ກຽມ ແລະ ຊັື້ນປະຖົມ
• ເພີີ່ມທະວີການປົກຄຸມ ແລະ ປັບປຸງຄຸນ
ນະພາບຂອງການສກສາແຕ່ເຍົາໄວ

• ລະບົບການປົກຄອງ ກົງຈັກການຮັກສາສຸ ຂະ

• ການພັດທະນາຂະແໜງການຕົວເມືອງ ແລະ

ພາບ ແລະ ພັດທະນາດ້ານໂພຊະນາການ

ນໍື້າສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ

•

ສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງ ດ້ານຂີດຄວາມສາ ມາດ
ແລະ ການສະໜອງການບໍລິການ ສໍາລັບພາກ
ລັດ

• ສະໜັບສະໜນການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ການ

ເສົາຫລັກ 3. ການປົກຄອງ

• ປັບປຸງການເຂົື້າເຖິງການບໍລິການຂັື້ນພືື້ນຖານ

• ສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງ ການຄຸູ້ມຄອງພາກລັດ
ລວມທັງການຄຸູ້ມຄອງດ້ານການເງິນພາກລັດ
(ບັນຫາໃຈກາງ)

ປັບປຸງບລະນະການປົກຄອງ
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