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1

ພາກສະເຫນີ
1.
ພວກເຮົາ, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (ລັດຖະບານ) ແລະ
ບັນດາຄ່ຮ່ວມພັດທະນາ (ຄ່ຮ່ວມ), ໄດ້ພົບກັນທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ ໃນວັນທ 27
ພະຈິກ 2015 ດ້ວຍນໍ້າໃຈແຫ່ງຄວາມເປດກວ້າງ, ຄວາມສາມັກຄ ແລະ ເສມຂະຫຍາຍການເປັນຄ່ຮ່ວມ
ເພີ່ອການພັດທະນາທີ່ມປະສິດທິຜົນ. ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສງ ຄັໍ້ງທ 12 ໄດ້ຢັໍ້ງຢນຜົນສາເລັດ ແລະ
ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ ໃນການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັໍ້ງທ 7
ສົກປ 2011-2015 ແລະ ການົດມາດຕະການໃນການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ແຫ່ງຊາດ ຄັໍ້ງທ 8 ສົກປ 2016-2020. ພວກເຮົາ ເຕົໍ້າໂຮມກັນໂດຍການເປັນຄ່ຮ່ວມທີ່ກວ້າງຂວາງ ແລະ
ເປດກວ້າງຫລາຍກວ່າແຕ່ກ່ອນ, ບົນພໍ້ນຖານຫັກການຮ່ວມກັນ, ເປົໍ້າຫມາຍດຽວກັນ ແລະ ຄາໝາຍຫມັໍ້ນ
ທີ່ເດັດດ່ຽວ ເພີ່ອການພັດທະນາທີ່ມປະສິດທິຜົນ.
2.
ພວກເຮົາ ຮັບຮ້ວ່າ ສປປ ລາວ ແລະ ປະຊາຄົມສາກົນຂອງພວກເຮົາ ຢນຢ່ບາດລ້ຽວທີ່ສາຄັນໃນ
ການພັດທະນາປະເທດຊາດ ແລະ ສາກົນ. ສະນັໍ້ນ, ພວກເຮົາ ໄດ້ກ້າວເຂົໍ້າສ່ໄລຍະໃຫມ່ ໃນການເປດ
ກວ້າງການເປັນຄ່ຮ່ວມຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາ ຫວັງຢ່າງຍິີ່ງວ່າ ຈະໄດ້ລົງເລິກການປຶກສາຫາລ ແລະ ການ
ຮ່ວມມຂອງພວກເຮົາ ທີ່ກວ້າງຂວາງກວ່າເກົີ່າ ທັງມສິີ່ງທ້າທາຍ ແລະ ບັນລຸໝາກຜົນຂອງການພັດທະນາ.
3.
ໃນລະດັບຊາດ, ລັດຖະບານ ສບຕີ່ພະຍາຍາມສ້ຊົນເພີ່ອຫລຸດພົໍ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະ
ເທດດ້ອຍພັດທະນາ (LDC) ໂດຍຜ່ານການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ
ຄັໍ້ງທ 8 ສົກປ 2016-2020. ພວກເຮົາ ເຕົໍ້າໂຮມກັນເປັນໜຶີ່ງດຽວໃນການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດວຽກງານເພີ່ອ
ບັນລຸເປົໍ້າໝາຍໄລຍະຍາວດັີ່ງກ່າວ ໂດຍອງໃສ່ລະດັບການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ທົີ່ວເຖິງ
ແລະ ຍນຍົງ ເຊິີ່ງຈະສົີ່ງຜົນໃຫ້ສາມາດບັນລຸເປົໍ້າຫມາຍສະຫັດສະຫວັດດ້ານການພັດທະນາ (MDGs) ທີ່
ຍັງປະຕິບັດ ບີ່ທັນສາເລັດ.
4.
ໃນລະດັບສາກົນ, ວາລະການພັດທະນາທີ່ທົີ່ວເຖິງ ແລະ ຍນຍົງ (ວາລະການພັດທະນາແບບຍນ
ຍົງເຖິງປ 2030 ແລະ ເປົໍ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍນຍົງ - SDGs) ໄດ້ຖກຮັບຮອງເອົາຢ່ກອງປະຊຸມ
ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາແບບຍນຍົງ ໃນເດອນກັນຍາປ 2015. ພວກ
ເຮົາ ຫວັງວ່າຈະປະຕິບັດເປົໍ້າຫມາຍເຫົີ່ານໍ້ໃນຂອບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັໍ້ງທ 8
ຂອງພວກເຮົາ (2016-2020), ຍຸດທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 10 ປ (2016-2025)
ແລະ ວິໄສທັດແຫ່ງຊາດ ປ 2030.
5.
ພວກເຮົາ ຍັງຮັບຮ້ວ່າ ໄດ້ມການຫັນປ່ຽນຈາກປະສິດທິຜົນຂອງການຊ່ວຍເຫອມາເປັນການຮ່ວມ
ມເພີ່ອການພັດທະນາທີ່ມປະສິດທິຜົນ. ການຊ່ວຍເຫລອທາງການເພີ່ອການພັດທະນາ (ຊ.ກ.ພ) ເຊິີ່ງ
ເປັນແຫີ່ງຕົໍ້ນຕຂອງການຊ່ວຍເຫອເພີ່ອການພັດທະນາສາກົນ ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົໍ້າໃນວຽກງານການຮ່ວມ
ມເພີ່ອການພັດທະນາແບບຍນຍົງ. ຊ.ກ.ພ ຍັງມບົດບາດສາຄັນ ແລະ ຊຸກຍ້ແຫີ່ງທຶນເພີ່ອການພັດທະນາ
ໃນຮບແບບຕ່າງໆ ເຊັີ່ນ ສົີ່ງເສມໃຫ້ນາໃຊ້ທຶນເພີ່ອການພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຄ່ຮ່ວມພັດທະນາ
ຮ່ວມກັນ ໃນການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດໂຄງການບລິມະສິດ ໂດຍສະເພາະ ຊຸກຍ້ການລະດົມແຫີ່ງທຶນພາຍໃນ
ປະເທດ ຈາກທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ການລົງທຶນໂດຍກົງຂອງຕ່າງປະເທດ, ການຮ່ວມມແບບໃຕ້ໃຕ້ ແລະ ສາມຫີ່ຽມ, ການສົີ່ງຄວາມຮ້ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊ ຕາມຄວາມສະໝັກໃຈ ແລະ ເງີ່ອນໄຂຕ່າງໆທີ່
2

ໄດ້ຕົກລົງກັນ
ເຊິີ່ງເປັນແຫີ່ງທຶນສາຄັນເພີ່ອບັນລຸເປົໍ້າໝາຍການພັດທະນາທີ່ໄດ້ແລກປ່ຽນໄປແລ້ວນັໍ້ນ.
ພ້ອມກັນນໍ້, ການມສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກເອກະຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັໍ້ງທາງສັງຄົມ ໃນນາມທີ່ເປັນຄ່ຮ່ວມ
ພັດທະນາ ໃນລະດັບຊາດ, ຂັໍ້ນຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ ແມ່ນມຄວາມສາຄັນຫາຍ ໃນວຽກງານການ
ພັດທະນາ.
6.
ຖະແຫງວຽງຈັນສະບັບຕົໍ້ນຂອງພວກເຮົາ ທີ່ໄດ້ຮັບການລົງນາມໃນເດອນພະຈິກປ 2006 ຢ່
ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສງ ຄັໍ້ງທີ່ 9 ໄດ້ເປັນພໍ້ນຖານອັນດໃຫ້ພວກເຮົາ ໃນການເປັນຄ່ຮ່ວມຂອງພວກ
ເຮົາ ໃນຫັກການຕົໍ້ນຕກ່ຽວກັບການປະສານງານການຊ່ວຍເຫອ. ພວກເຮົາ ໄດ້ມຄວາມຄບຫນ້າໃນ
ຫລາຍໆຂົງເຂດຂອງການຮ່ວມມ. ເຖິງແນວໃດກີ່ຕາມ ຍັງມຫາຍຂົງເຂດທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ ເພີ່ອບັນລຸ
ເປົໍ້າຫມາຍສະຫັດສະຫວັດດ້ານພັດທະນາທີ່ຍັງບີ່ທັນສາເລັດ, ຮັບປະກັນການຫຼຸດພົໍ້ນອອກຈາກການເປັນ
ປະເທດທີ່ດ້ອຍພັດທະນາ, ດາເນນການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດເປົໍ້າຫມາຍການພັດທະນາແບບຍນຍົງ ແລະ
ຮັບປະກັນໝາກຜົນຂອງການພັດທະນາ. ສະນັໍ້ນ, ພວກເຮົາ ຈຶີ່ງໄດ້ການົດໃຫ້ມການປັບປຸງຖະແຫງການ
ວຽງຈັນສະບັບຕົໍ້ນ ພາຍໃຕ້ຂອບການຮ່ວມມເພີ່ອການພັດທະນາທີ່ມປະສິດທິຜົນ ເພີ່ອໃຫ້ແທດເຫມາະ
ກັບສະພາບເງີ່ອນໄຂ ຂອງ ສປປ ລາວ.
7.
ພວກເຮົາ ຮັບຮ້ບົດບາດສາຄັນຂອງ ກອງເລຂາຂອງແຜນດາເນນງານແຫ່ງຊາດຂອງຖະແຫງການ
ວຽງຈັນ ໃນການຕິຕາມ ແລະ ລາຍງານການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດຖະແຫງການວຽງຈັນ ວ່າດ້ວຍປະສິດທິຜົນ
ຂອງການຊ່ວຍເຫອ. ນັບແຕ່ປ 2006 ເປັນຕົໍ້ນມາ ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຂໍ້ມນຈາກກອງເລຂາຂອງແຜນດາເນນ
ງານແຫ່ງຊາດຂອງຖະແຫງການວຽງຈັນ ດັີ່ງນ:ໍ້ ການສາຫວດ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັງປະຕິບັດຖະແຫງການ
ປາຣ ປ 2008, ບົດລາຍງານການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດຖະແຫງການວຽງຈັນ ວ່າດ້ວຍປະສິດທິຜົນຂອງການ
ຊ່ວຍເຫອ ປ 2008, ການສາຫວດ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັງປະຕິບັດຖະແຫງການປາຣ ປ 2011, ການສາ
ຫວດການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດຖະແຫງການວຽງຈັນ ວ່າດ້ວຍປະສິດທິຜົນຂອງການຊ່ວຍເຫອ ປ 2014 ແລະ
ການທົບທວນແຜນດາເນນງານແຫ່ງຊາດຂອງຖະແຫງການວຽງຈັນ ປ 2015.

ຖະແຫຼງການວ່າດ້ວຍການເພີື່ມທະວີການເປັນຄູ່ຮວ
່ ມ
8.
ຖະແຫງການນໍ້ ໄດ້ຖກສ້າງຂຶໍ້ນບົນຈິດໃຈຂອງການເຂົໍ້າໃຈເຊິີ່ງກັນ ແລະກັນ, ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການພັດທະນາ.
ເຊິີ່ງມຈຸດປະສົງເພີ່ອເສມ
ຂະຫຍາຍການເປັນຄ່ຮ່ວມ
ເພີ່ອສະໜັບສະໜນຄວາມພະຍາຍາມຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດ,
ເພີ່ມທະວການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ຍນຍົງ ແລະ ທົີ່ວເຖິງ ໂດຍຄານຶງເຖິງປັດໃຈດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ
ສິີ່ງແວດລ້ອມ ຂອງການພັດທະນາແບບຍນຍົງ ແລະ ການພັດທະນາຂດຄວາມສາມາດຂອງບຸກຄະລາ
ກອນ ແລະ ອົງການຈັດຕັໍ້ງຕ່າງໆ.
9.
ຖະແຫງການນໍ້ ແມ່ນການຮັບຮ້ຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ແລະ ຄ່ຮ່ວມ ໃນການເສມ
ຂະຫຍາຍການເປັນຄ່ຮ່ວມເພີ່ອການພັດທະນາທີ່ມປະສິດທິຜົນຢ່ ສປປ ລາວ. ຊຶີ່ງບີ່ແມ່ນເຄີ່ອງມຜກມັດ
ທາງດ້ານກົດໝາຍ, ຖະແຫງການນໍ້ແມ່ນການຮັບຮ້ຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ແລະ ຄ່ຮ່ວມ ເພີ່ອ
ຍົກສງການເປັນຄ່ຮ່ວມເພີ່ອໝາກຜົນຂອງການພັດທະນາ. ເພາະສະນັໍ້ນ ພວກເຮົາຈະຮ່ວມກັນກະກຽມ
ສ້າງແຜນດາເນນງານແຫ່ງຊາດ ເພີ່ອຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດຖະແຫງການດັີ່ງກ່າວ. ແຜນດາເນນງານແຫ່ງຊາດ ຈະ
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ການົດຫນ້າວຽກທີ່ມຂອບເວລາໃນການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ ເຊິີ່ງຈະມການທົບທວນ ແລະ ລາຍງານ ປະຈາປ.
ພວກເຮົາ ຈະສະໜອງແຫີ່ງຊັບພະຍາກອນ, ຄວາມຮ້ຄວາມສາມາດ ທີ່ຈາເປັນ ເພີ່ອຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ
ຖະແຫງການດັີ່ງກ່າວ.
1. ຄວາມເປັນເຈົົ້າການ
10.
ພວກເຮົາຮັບຮ້ເຖິງການນາພາທີ່ເຂັໍ້ມແຂງ ແລະ ຄາໝັໍ້ນສັນຍາອັນສງສົີ່ງຂອງລັດຖະບານຕີ່ການ
ພັດທະນາ, ການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບດ
ັ ແລະ ການລາຍງານຜົນສາເລັດຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ແຫ່ງຊາດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ການອານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ມຂະບວນການປຶກສາຫາລແບບເປດ ກ້
ວາງ, ລະອຽດ ແລະ ທົີ່ວເຖິງ ຮັບປະກັນການມສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ທັດສະນະ ຂອງທຸກພາກສ່ວນທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງໃນລະດັບຕ່າງໆ.
11.
ຄ່ຮ່ວມ ຈະສະໜັບສະໜນການນາພາຂອງລັດຖະບານ ເພີ່ອຮັດແຫນ້ນນະໂຍບາຍ, ການເປັນຄ່
ຮ່ວມ ດ້ານແຜນງານ ແລະ ການປະຕິບັດ ທີ່ມຢ່ແລ້ວ ເພີ່ອໃຫ້ມຜົນສາເລັດທີ່ເໝາະສົມຂອງແຕ່ລະ
ຂະແຫນງການ. ເພີ່ອບັນລຸຜົນສາເລັດດັີ່ງກ່າວ ແມ່ນມຄວາມຈາເປັນຕ້ອງໄດ້ສຸມຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຕີ່
ເນີ່ອງ ເພີ່ອຮັດແຫນ້ນກົນໄກການປຶກສາຫາລ, ເຕັກນິກໃນການວິໄຈ ແລະ ການຮ່ວມມທີ່ມປະສິດທິຜົນ
ຂອງວາລະການພັດທະນາແຫ່ງຊາດ ພາຍໃຕ້ຫນ່ວຍງານຂະແຫນງການ. ເຊິີ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມຄວາມ
ພະຍາຍາມ ແລະ ການມສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຕັໍ້ງໜ້າ ຂອງບັນດາກະຊວງຂະແໜງການ ແລະ ຄ່ຮ່ວມ ໃນການ
ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພີ່ອປະຕິບັດຕາມຫັກການວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມເພີ່ອການພັດທະນາທີ່ມປະສິດທິຜົນ
ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນຖະແຫງການນໍ້. ພ້ອມກັນນັໍ້ນ, ຍັງພົວພັນເຖິງການເຊີ່ອມໂຍງແຜນງານຕ່າງໆຂອງຂະແໜ
ງການ ເຂົໍ້າກັບແຜນບລິມະສິດແຫ່ງຊາດ.
12.
ລັດຖະບານ ຈະເປັນຜ້ນາໜ້າໃນການພັດທະນາ ແລະ ການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ ຂອບການຕິດຕາມ
ແລະ ປະເມນຜົນ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແຕ່ລະໄລຍະ ໂດຍການນາໃຊ້ຂໍ້ມນ
ສະຖິຕິແຫ່ງຊາດທີ່ໄດ້ປັບປຸງແລ້ວ. ນອກຈາກນໍ້, ລັດຖະບານຈະສຸມທຸກຄວາມພະຍາຍາມໃນການຜັນ
ຂະຫຍາຍແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແຕ່ລະໄລຍະ ໃຫ້ເປັນບັນດາແຜນງານບລິມະສິດ
ທີ່ເລັີ່ງໃສ່ຜົນໄດ້ຮັບ ພາຍໃຕ້ຂອບລາຍຈ່າຍໄລຍະກາງ ແລະ ບັນດາແຜນການ ແລະ ແຜນງົບປະມານປະ
ຈາປ.
13.
ລັດຖະບານ ຈະສບຕີ່ເຊີ່ອມສານ ຊ.ກ.ພ ເຂົໍ້າໃນຂອບການວາງແຜນ ແລະ ງົບປະມານ ໄປຄຽງ
ຄ່ກັນກັບການລົງທຶນພາຍໃນຂອງລັດ ໃນບັນດາແຜນງານການພັດທະນາຕົໍ້ນຕ. ລັດຖະບານ ໃຫ້ຄາໝັໍ້ນ
ສັນຍາ ວ່າຈະປັບປຸງວຽກງານງົບປະມານໃຫ້ມຄວາມໂປ່ງໃສ ຮັບປະກັນການຈັດສັນການຊ່ວຍເຫອເຂົໍ້າໃນ
ແຜນງົບປະມານຂອງລັດໃຫ້ໄດ້ຫາຍຂໍ້ນ ເພີ່ອຊ່ວຍອານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ບັນດາຄ່ຮ່ວມພັດທະ ນາ
ໃນການນາໃຊ້ລະບົບແຫ່ງຊາດ. ໂດຍສະເພາະ ລັດຖະບານ ຈະສບຕີ່ ນາພາໃນການ ປະສານງານ, ຕິດຕາມ,
ວິໄຈ ແລະ ລາຍງານ ດ້ານການເງິນເພີ່ອການພັດທະນາ ໃຫ້ມປະສິດທິພາບ, ມຄວາມໂປງໃສ ແລະ
ທັນຕາມການົດເວລາ ໂດຍມການອານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຮັດແໜ້ນ ການເປັນຄ່ຮ່ວມທີ່ມຄຸນ
ນະພາບ, ມການປຶກສາຫາລ ແລະ ມຄວາມເປັນເອກະສັນກັນ.
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14.
ໂດຍການສະໜັບສະໜນຈາກຄ່ຮ່ວມ, ລັດຖະບານ ຈະນາພາໃນການການົດຄວາມຕ້ອງການ
ດ້ານຂດຄວາມສາມາດໃນລະດັບຕ່າງໆ ເພີ່ອປັບປຸງການບລິການໃຫ້ດຂຶໍ້ນ. ໂດຍສະເພາະ ລັດຖະບານ
ໃຫ້ຄາໝັນສັນຍາ ວ່າຈະປັບປຸງເປົໍ້າໝາຍການສ້າງຂດຄວາມສາມາດ ໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ເປັນບັນດາຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການຕ່າງໆ ພ້ອມທັງເຮັດວຽກຮ່ວມ
ກັນກັບບັນດາຄ່ຮ່ວມ ໃນການສ້າງ ແລະ ຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດແຜນງານການສ້າງຂດຄວາມສາມາດຮອບດ້ານໃນ
ໄລຍະຍາວ.
2. ຄວາມສອດຄ່ອງ
15.
ພວກເຮົາ ຈະສານຕີ່ບັນດາເປົໍ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນຖະແຫງການວຽງຈັນ ວ່າ
ດ້ວຍປະສິດທິຜົນຂອງການຊ່ວຍເຫອ (2006) ທີ່ຈະນາໃຊ້ລະບົບແຫ່ງຊາດສາລັບການຮ່ວມມເພີ່ອການ
ພັດທະນາ ໂດຍການສະໜັບສະໜນຂອງພາກລັດໃນການຄຸ້ມຄອງບັນດາກິດຈະກາຕ່າງໆ. ຈະເຮັດໄດ້
ແນວນ,ໍ້ ລັດຖະບານ ແລະ ຄ່ຮ່ວມ ຈະຮ່ວມກັນ ສ້າງເຄີ່ອງມວິເຄາະຕ່າງໆທີ່ເຫັນພ້ອມກັນທັງສອງຝ່າຍ,
ການປະເມນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ມາດຕະການໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງດັີ່ງກ່າວ ເພີ່ອແນ່ໃສ່ໃຫ້ມການນາ
ໃຊ້ລະບົບແຫ່ງຊາດໃຫ້ຫາຍຂໍ້ນ ໃນໄລຍະກາງ ບົນພໍ້ນຖານຂອງຂໍ້ມນດ້ານງົບປະມານແຫ່ງຊາດທີ່ມ
ຄວາມໂປ່ງໃສ ເຊິີ່ງຈະປະກອບສ່ວນເຂົໍ້າໃນການສ້າງ ແລະ ສະໜັບສະໜນຂດຄວາມສາມາດຂອງລະບົບ
ແຫ່ງຊາດ
ເພີ່ອຫຼຸດຜ່ອນຈານວນຂອງໜ່ວຍງານຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດໂຄງການຢ່ໃນບັນດາກະຊວງຂະແໜງ
ການ. ລັດຖະບານ ແລະ ຄ່ຮ່ວມຈະພະຍາຍາມຫກລ້ຽງບີ່ໃຫ້ມໂຄງສ້າງ ແລະ ຂະບວນການທີ່ຊໍ້າຊ້ອນກັນ
ເທົີ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້.
16.
ຖ້າວ່າຄ່ຮ່ວມໃດບີ່ສາມາດນາໃຊ້ລະບົບແຫ່ງຊາດ ຈະຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງເຫດຜົນໃຫ້ລັດຖະບານ ເພີ່ອ
ປຶກສາຫາລ ທາງອອກທີ່ເໝາະສົມໃນການນາໃຊ້ລະບົບແຫ່ງຊາດ ລວມທັງຄວາມຈາເປັນຕ່າງໆເພີ່ອປັບປຸງ
ລະບົບດັີ່ງກ່າວ.
17.
ເພີ່ອຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງຂອງການຊ່ວຍເຫອ
ກັບບລິມະສິດການພັດທະນາແຫ່ງຊາດ,
ລັດຖະບານ ແລະ ຄ່ຮ່ວມ ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ລາຍງານກ່ຽວກັບການ
ຊ່ວຍເຫລອເພີ່ອການພັດທະນາທີ່ກົມກຽວກັນຫລາຍຍິີ່ງຂຶໍ້ນ, ເປັນລະບົບ, ມປະສິດທິຜົນ, ມຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ໂປ່ງໃສ, ສອດຄ່ອງກັບ ມາດຖານຂອງອົງການຮ່ວມມດ້ານເສດຖະກິດເພີ່ອການ
ພັດທະນາຂອງບັນດາປະເທດຜ້ທຶນ (OECD-DAC) ແລະ ຂໍ້ລິເລີ່ມດ້ານຄວາມໂປ່ງໃສຂອງການ
ຊ່ວຍເຫລອສາກົນ (IATI) ແລະ ອີ່ນໆ.
18.
ລັດຖະບານ ແລະ ຄ່ຮ່ວມ ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພີ່ອເພໍ້ມທະວການຮ່ວມມເພີ່ອການພັດທະນາ
ໃນຕີ່ໜ້າ ໂດຍຜ່ານກົນໄກ ແລະ ຂະບວນການປຶກສາຫາລຂອງໜ່ວຍງານຂະແໜງການ ເພີ່ອໃຫ້ຄາໝັໍ້ນ
ສັນຍາ ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມເພີ່ອການພັດທະນາ ທີ່ຊັດເຈນ ພາຍໃຕ້ຂອບລາຍຈ່າຍໄລຍະກາງຂອງ
ລັດຖະບານ ໂດຍສະເພາະ ເພີ່ອເຮັດໃຫ້ຄ່ຮ່ວມນາໃຊ້ລະບົບແຫ່ງຊາດ ລັດຖະບານ ຈະເລັີ່ງລັດສຸມທຸກ
ຄວາມພະຍາຍາມໃນການເຜຍແຜ່ຂໍ້ມນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການເງິນເພີ່ອການ
ພັດທະນາ ໃຫ້ມຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ທັນເວລາ. ລັດຖະບານ ແລະ ຄ່ຮ່ວມ ຮັບປະກັນການນາໃຊ້ເຄີ່ອງ ມ
ໃນການຄຸ້ມຄອງການເງິນແຫ່ງລັດໃຫ້ເປັນປົກກະຕິຫາຍຂໍ້ນ ເຊັີ່ນ: ການປັບປຸງລາຍຈ່າຍແຫ່ງລັດ ແລະ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານການເງິນ (PEFA) ແລະ ຈະສບຕີ່ປັບປຸງໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ທັນເວລາ.
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19.
ລັດຖະບານ ແລະ ຄ່ຮ່ວມ ຮັບຮ້ຄວາມສາຄັນຂອງງົບປະມານແຫ່ງລັດທີ່ມຄວາມໂປ່ງໃສ ໃນ
ຂະບວນການປຶກສາຫາລ. ໃນນໍ້ ລັດຖະບານ ຈະຮັບປະກັນໃຫ້ມຄວາມສອດຄ່ອງກັນ ລະຫວ່າງ ຂະບວນ
ການສ້າງແຜນການ ແລະ ແຜນງົບປະມານ ໃນການສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດປະຈາ
ປ ທີ່ເປັນບລິມະສິດ, ຕາມພາວະວິໄສ ແລະ ເລັີ່ງໃສ່ຜົນໄດ້ຮັບ ຕາມແຜນພັດທະນາຂອງຂະ ແໜງການ.
3. ຄວາມກົມກຽວ ແລະ ຄວາມງ່າຍດາຍ
20.
ລັດຖະບານ ແລະ ຄ່ຮ່ວມ ຈະຮ່ວມກັນດາເນນການວາງແຜນ, ທົບທວນ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະ
ເມນການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານປະສິດທິຜົນຂອງການພັດທະນາທີ່ເປັນບລິມະສິດ ເພີ່ອສະຫນັບສະ ໜ
ນ ການບັນລຸວາລະການພັດທະນາແຫ່ງຊາດ ໂດຍອງໃສ່ກົນໄກທົບທວນຮ່ວມກັນຂອງບັນດາປະເທດຜ້
ໃຫ້ທຶນ, ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການລົງເຮັດວຽກພາກສະໜາມຕ່າງໆ. ສິີ່ງດັີ່ງກ່າວ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມຄວາມ
ພະຍາຍາມຕເີ່ ນີ່ອງ ເພີ່ອຮັບປະກັນວ່າ ຫລັກການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ (ການວ່າຈ້າງ, ການປະ
ເມນຜົນການເຮັດວຽກ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ ພະນັກງານ) ມຄວາມກົມກຽວກັນ ເພີ່ອປັບປຸງ ແລະ ສ້າງ
ຂດຄວາມສາມາດແຫ່ງຊາດ, ລະບຽບຂັໍ້ນຕອນ ແລະ ສິີ່ງຈງໃຈຕ່າງໆ.
21.
ລັດຖະບານ ແລະ ຄ່ຮ່ວມ ຈະສຶກສາຄົໍ້ນຄວ້າຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການນາໃຊ້ວິທການຈັດຕັໍ້ງ
ປະຕິບັດໂຄງການແບບເປັນແຜນງານ (PBAs) ໃຫ້ຫລາຍຍິີ່ງຂຶໍ້ນ ພາຍໃຕ້ຂອບການພັດທະນາ ແລະ
ແຜນພັດທະນາແຫ່ງຊາດ, ເຊິີ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານ ແລະ ຄ່ຮ່ວມ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຢ່າງໃກ້ຊິດເພີ່ອ
ການົດວ່າ ທ່າແຮງໄດ້ປຽບຂອງແຕ່ລະຝ່າຍ ຈະສາມາດປະກອບສ່ວນໄດ້ດທສ
ີ່ ຸດ ເຂົໍ້າໃນການເປັນຄຮ
່ ່ວມ
ແລະ ການສ້າງໝາກຜົນຂອງການພັດທະນາ ໃນລະດັບຊາດ, ຂະແຫນງການ ແລະ ແຂວງ. ຄ່ຮ່ວມ ຈະ
ສ້າງແຜນທີ່ຈະແຈ້ງ ເພີ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມການນາໃຊ້ທ່າແຮງ ຫ ຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງເຂົາເຈົໍ້າຢ່າງເຕັມສ່ວນ ຢ່ໃນ
ລະດັບຊາດ, ຂັໍ້ນຂະແໜງການ ແລະ ຂັໍ້ນແຂວງ ໂດຍຜ່ານການປຶກສາຫາລຢ່າງໃກ້ຊິດກັບລັດຖະ ບານ
ເພີ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການສະໜັບສະໜນທີ່ສອດຄ່ອງກັບບລິມະສິດແຫ່ງຊາດ.
22.
ຄ່ຮ່ວມ ຈະຊອກຫາຊ່ອງທາງເພີ່ອການົດລະບຽບຫັກການ ແລະ ຂັໍ້ນຕອນການດາເນນງານຕ່າງໆ
ທີ່ແທດເໝາະຂອງຕົນ ດ້ວຍການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດລະບຽບຫັການ ແລະ ຂັໍ້ນຕອນທີ່ເປັນເອກະພາບກັນໃນ
ການວາງແຜນ, ການອອກແບບ, ການໃຫ້ທຶນ, ການໃຊ້ຈ່າຍ, ການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ, ການຕິດຕາມ, ການ
ປະເມນຜົນ ແລະ ການລາຍງານຕລ
ີ່ ັດຖະບານ ກ່ຽວກັບບັນດາກິດຈະກາ ແລະ ການໄຫວຽນດ້ານການເງິນ
ເພອ
ີ່ ການພັດທະນາຂອງຄ່ຮ່ວມ. ຄຮ
່ ່ວມ ຈະສບຕີ່ພະຍາຍາມມອບສິດໃນການຕັດສິນໃຈດ້ານການເງິນ,
ການປະກອບພະນັກງານ, ບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃຫ້ແກ່ຫ້ອງການຜ້ຕາງໜ້າ ໃນການ
ອອກແບບ ແລະ ຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດແຜນງານການພັດທະນາ. ພ້ອມກັນນໍ້, ລັດຖະບານ ແລະ ຄ່ຮ່ວມ ຈະ
ພະຍາຍາມນາໃຊ້ ລະບຽບຫັກການໃນການຈ່າຍເງິນເບັໍ້ຍລ້ຽງ ແລະ ເງິນເດອນສາລັບພະນັກງານໂຄງການ
ທີ່ສອດຄ່ອງກັບລະບົບແຫ່ງຊາດ ຍົກເລກການຂໍ້ນເງິນເດອນ ດັີ່ງທີ່ເຄຍໄດ້ປະຕິບັດຜ່ານມາ.
4. ເປີດກວ້າງການເປັນຄູ່ຮວ
່ ມເພື່ອໝາກຜົນຂອງການພັດທະນາ
23.
ພວກເຮົາ ຈະເສມຂະຫຍາຍຈຸດສຸມຂອງການເປັນຄ່ຮ່ວມຢ່າງເປດກວ້າງເພີ່ອໝາກຜົນຂອງການ
ພັດທະນາ. ປະຈຸບັນ, ພວກເຮົາ ກາລັງສ້າງຂະບວນການພັດທະນາທີ່ມສ່ວນຮ່ວມຂອງຫາຍພາກສ່ວນ ຊຶີ່ງ
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ວ່າ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ກີ່ໄດ້ປະສານສົມທົບ ແລະ ມສ່ວນຮ່ວມ ບົນພໍ້ນຖານຂອງການມເປົໍ້າໝາຍ ແລະ
ຫັກການອັນດຽວກັນ. ບົນພໍ້ນຖານດຽວກັນນ,ໍ້ ພວກເຮົາ ຍິນດສົີ່ງເສມການມສ່ວນຮ່ວມຂອງບັນດາຄ່
ຮ່ວມປະເທດກາລັງພັດທະນາດ້ວຍກັນ ໃນຂອບການຮ່ວມມແບບໃຕ້-ໃຕ້, ອົງການຈັດຕັໍ້ງທາງສັງຄົມ,
ພາກເອກະຊົນ ແລະ ພາກສ່ວນຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດອີ່ນໆ ໃນຂະບວນການສົນທະນາປຶກສາຫາລທີ່ມຢ່ແລ້ວ.
24.
ໃນລະບົບສະຖາບັນຂອງລັດຖະບານ, ບົດບາດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້
ເຂັໍ້ມແຂງຂໍ້ນ ໃນການຕິດຕາມກວດກາບັນດາຂະບວນການພັດທະນາ, ການເປັນຕົວແທນໃນສະພາ ແລະ
ການສ້າງກົດໝາຍ ໂດຍຜ່ານການສ້າງຂດຄວາມສາມາດ, ສະໜອງຊັບພະຍາກອນທີ່ພຽງພ ແລະ ການົດ
ແຜນປະຕິບັດງານທີ່ແທດເໝາະ.
25.
ລັດຖະບານ ຈະສບຕີ່ສະໜັບສະໜນ ອານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ໃຫ້ມຄວາມຫ້າວຫັນ ໃນ
ການນາພາຂະບວນການພັດທະນາ, ປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃນການໃຫ້ບລິການດຂໍ້ນ, ປັບປຸງກົນໄກການປະສານ
ງານທີ່ມສ່ວນຮ່ວມຂອງຫາຍຂະແໜງການ ແລະ ສົີ່ງເສມການມສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການມຄວາມຮັບ
ຮັບຜິດຊອບ ຢ່ຂັໍ້ນທ້ອງຖິີ່ນ.
26.
ການປະກອບສ່ວນອັນສາຄັນຂອງບັນດາປະເທດຜ້ໃຫ້ທຶນໃໝ່
ຕີ່ການເປັນຄ່ຮ່ວມເພີ່ອການ
ພັດທະນາ ແມ່ນໄດ້ຖກຮັບຮ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຈາກບັນດາປະເທດອາຊ່ຽນ ແລະ ປະເທດໃກ້ຄຽງ, ພວກ
ເຮົາ ຈະພະຍາຍາມປະສານສົມທົບກັບບັນດາຄ່ຮ່ວມດັີ່ງກ່າວ ເພີ່ອສະໜັບສະໜນການບັນລຸເປົໍ້າ ໝາຍ
ແຫ່ງຊາດດ້ານການພັດທະນາ ລວມທັງການໃຫ້ຄາໝັໍ້ນສັນຍາດ້ານກິດຈະກາເພີ່ອສະໜັບສະໜນ, ຈັດຕັໍ້ງ
ປະຕິບັດ ແລະ ຕິດຕາມ ວຽກງານການຮ່ວມມເພີ່ອການພັດທະນາທີ່ມປະສິດທິຜົນ ຕະຫອດຮອດ ຄາໝັໍ້
ນສັນຍາດ້ານໂຄງສ້າງ ແລະ ກົນໄກການປະສານງານ ເຊັີ່ນ ຂະບວນການໂຕະມົນ ແລະ ໜ່ວຍງານຂະແໜ
ງການເພີ່ອປຶກສາຫາລກັບຜ້ໃຫ້ທຶນ. ນອກຈາກນໍ້ ຍັງມການສະໜັບສະໜນ ໃນການແນະນາ ແລະ ປັບປຸງ
ກິດຈະກາການຊ່ວຍເຫອທາງການເພີ່ອການພັດທະນາ ເປັນຕົໍ້ນແມ່ນ ການໄຫວຽນດ້ານການເງິນຂອງທັງ
ພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ, ການຖ່າຍໂອນຄວາມຮ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊ ແລະ ຄວາມຄິດ
ລິເລີ່ມກ່ຽວກັບການຮ່ວມມແບບໃຕ້-ໃຕ້ ແລະ ແບບສາມຫີ່ຽມ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບຫັກການການຮ່ວມມເພີ່ອ
ການພັດທະນາ ທີ່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນຖະແຫງການສະບັບນໍ້ ແລະ ບລິມະສິດຂອງແຜນພັດທະນາແຫ່ງຊາດ.
27.
ລັດຖະບານ ຈະສບຕຄ
ີ່ ວາມພະຍາຍາມຂອງຕົນໃນການອານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ບັນດາ
ອົງການຈັດຕັໍ້ງສາກົນທີ່ບສ
ີ່ ັງກັດລັດຖະບານ ແລະ ສະມາຄົມທີ່ບສ
ີ່ ະແຫວງຫາຜົນກາໄລພາຍໃນ ກີ່ຄ
ອົງການມນນິທຊ່ວຍເຫລອ, ກອງທຶນເພີ່ອການພັດທະນາ, ສະຖາບັນຄົໍ້ນຄວ້າ, ຄັງປັນຍາ ແລະ ສະຖາບັນ
ການສຶກສາ ເພີ່ອດາເນນຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດກິດຈະກາຂອງເຂົາເຈົໍ້າ ແລະ ມສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກາການຮ່ວມ
ມເພີ່ອການພັດທະນາ. ຄຮ
່ ່ວມເຫລົີ່ານໍ້ ເຮັດໃຫ້ການສົນທະນາຂອງພວກເຮົາ ກ່ຽວກັບສິີ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆທີ່
ສາຄັນດ້ານການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ດ້ວຍການສ້າງຄວາມຮ້ ແລະ ການ
ຮຽນຮ,້ ປະກອບສ່ວນໃນການປຶກສາຫາລດ້ານນະໂຍບາຍ ດ້ວຍວິທການຄານຶງເຖງສິດທິຕ່າງໆ ແລະ
ຊ່ວຍສ້າງ ນະໂຍບາຍ ແລະ ຄ່ຮ່ວມດ້ານການພັດທະນາ ຕະຫອດຮອດການສ້າງຄວາມເຂົໍ້າໃຈຢ່າງເລິດເຊິີ່ງ,
ແຫີ່ງຊັບພະຍາກອນທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ພະຍາຍາມອອກໄປໃຫ້ບລິການດ້ານຕ່າງໆແກ່ປະຊາຊົນຜ້ທີ່ທຸກ
ຍາກທີ່ສຸດ. ລັດຖະບານ ແລະ ຄຮ
່ ່ວມ ຊຸກຍອ
້ ົງການເຫລົີ່ານັໍ້ນໃຫ້ຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດແນວທາງປະຕິບັດ ທຮ
ີ່ ັດ
ແຫນ້ນຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ການແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຂອງເຂົາເຈົໍ້າເຂົໍ້າໃນການ
ພັດທະນາທີ່ມປະສິດທິຜົນ, ໂດຍອງໃສ່ຫລັກການ ແລະ ຂອບວຽກແຫ່ງຊາດ ແລະ ສາກົນ.
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28.
ເພີ່ອຮັດແໜ້ນການເປັນຄ່ຮ່ວມເພີ່ອໝາກຜົນຂອງການພັດທະນາ, ລັດຖະບານ ແລະ ຄ່ຮ່ວມ ຈະ
ຮ່ວມກັນປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງທີ່ເລັີ່ງໃສ່ຜົນໄດ້ຮັບ
ທັໍ້ງນໍ້ກີ່ເພີ່ອຊ່ວຍຮັບປະກັນໃຫ້ໝາກຜົນຂອງການ
ພັດທະນາ ມຫັກຖານທີ່ຊັດເຈນ ແລະ ສາມາດພິສດໄດ້. ຈະເຮັດໄດ້ຄແນວນັໍ້ນ, ພວກເຮົາມຄວາມຈາເປັນ
ຕ້ອງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜນຢ່າງຕີ່ເນີ່ອງ ໃນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງບັນດາລະບຽບຫັກການ ແລະ ຂັໍ້ນ
ຕອນວິທການ ດ້ານສະຖິຕິ, ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນຜົນ ຂອງ ສປປ ລາວ. ໂດຍສະເພາະ ລັດຖະບານ
ຈະສ້າງຂອບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນຜົນ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ກົນໄກ
ຮບແບບຕ່າງໆ ເຊິີ່ງຈະໄດ້ຖກຮັບຮອງເອົາໂດຍທຸກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພີ່ອເປັນເຄີ່ອງມອັນດຽວກັນ ໃນ
ການປະເມນຜົນການເຮັດດວຽກ ຕາມຈານວນຕົວຊໍ້ວັດທີ່ສາມາດຄຸ້ມຄອງໄດ້ ທີ່ໄດ້ການົດຕາມເປົໍ້າໝ
າຍບລິມະສິດດ້ານການພັດທະນາຂອງປະເທດ. ຄ່ຮ່ວມ ຈະຫຼຸດຜ່ອນການນາໃຊ້ຂອບວຽກ ອີ່ນໆຂອງ
ເຂົາເຈົໍ້າໃຫ້ໄດ້ຫາຍເທົີ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້.
29.
ອງຕາມນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານໃນການສົີ່ງເສມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເພີ່ອໝາກຜົນຂອງການພັດ
ທະນາ, ຈະຕ້ອງມລະບົບສະເພາະໃນການຕິດຕາມຄວາມບີ່ເທົີ່າທຽມທາງເພດ ແລະ ຄວາມແຕກໂຕນກັນ
ໃນລະດັບພາກພໍ້ນ. ລັດຖະບານ ແລະ ຄ່ຮ່ວມ ຈະຮ່ວມກັນສຸມທຸກຄວາມພະຍາຍາມເພີ່ອເລັີ່ງລັດເກັບກາ,
ວິເຄາະ, ລາຍງານ ແລະ ເຜຍແຜ່ ວິທການໃນການສັງລວມຂໍ້ມນທີ່ກົມກຽວກັນ ເຊິີ່ງຈະຊ່ວຍໃນການ
ຕັດສິນໃຈທີ່ດດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ການລົງທຶນ ທັໍ້ງນໍ້ກີ່ເພີ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ ຜ້ຍິງ ແລະ ຜ້ຊາຍ ກີ່ຄ ແຂວງ
ແລະ ເມອງ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ມຄວາມສ່ຽງຫາຍທີ່ສຸດ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ
ຢ່າງເປັນທາ ຈາກການນາໃຊ້ງົບປະມານຂອງລັດ. ຄາດໝາຍ ສາລັບຄວາມເທົີ່າທຽມທາງເພດ ແລະ ການ
ໃຫ້ສິດອານາດແກ່ແມ່ຍິງ ລວມທັງເປົໍ້າໝາຍການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຢ່ຂັໍ້ນທ້ອງຖິີ່ນ ຈະໄດ້ຖກເຊີ່ອມ
ສານເຂົໍ້າໃນກົນໄກຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສຢ່ຂັໍ້ນທ້ອງຖິີ່ນ ບົນພໍ້ນຖານຄາໝັໍ້ນສັນຍາຂອງ
ສາກົນ ແລະ ພາກພໍ້ນທີ່ມຢ່ແລ້ວ.
30.
ພາຍໃຕ້ຂອບວຽກຂອງເປົໍ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍນຍົງ, ລັດຖະບານ ຈະປັບປຸງກົນໄກ ແລະ
ວິທການ ໃນການຄຸ້ມຄອງການເງິນທີ່ມປະສິດທິພາບ, ການຄຸ້ມຄອງໄພທາມະຊາດທີ່ຖກຕ້ອງ ແລະ ການ
ຮ່ວມມເພີ່ອການພັດທະນາທີ່ເປດກວ້າງ ໃຫ້ມຄວາມສອດຄ່ອງ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ສາມາດຄາດຄະເນໄດ້. ຄ່
ຮ່ວມ ຈະສບຕີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜນດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ການວາງແຜນກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງ
ດິນຟ້າອາກາດ ເຊິີ່ງເປັນສ່ວນສາຄັນຂອງແຜນພັດທະນາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າ ມາດຕະການເຫົີ່ານໍ້
ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜນດ້ານທຶນຮອນ, ຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຕິດຕາມຢ່າງໂປ່ງໃສ ໂດຍຜ່ານການ
ສ້າງໃຫ້ມລະບົບແຫ່ງຊາດ. ໂດຍສະເພາະ, ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜນຂອງຄ່ຮ່ວມ, ລັດຖະບານ ຈະນາ
ພາໃນການປັບປຸງການປະເມນຜົນກະທົບດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ
ລວມທັງຄວາມຕ້ອງການໃນການສ້າງຂດຄວາມສາມາດ ດ້ານວິຊາການ ແລະ ນະໂຍບາຍ ເພີ່ອວິເຄາະຜົນ
ກະທົບ ດ້ານສັງຄົມ, ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ວັດທະນະທາ ແລະ ເພີ່ອຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງ
ຂອງດິນຟ້າອາກາດ. ສິີ່ງເຫົີ່ານໍ້ ຈະຊ່ວຍໃນການບັງຄັບໃຊ້ລະບຽບກົດໝາຍ.
5. ຄວາມໂປູ່ງໃສ, ຄວາມສາມາດຄາດຄະເນໄດ້ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນ
31.
ພວກເຮົາ ຮັບຮຄ
້ ວາມຄບຫນ້າໃນການຈັດຕັໍ້ງຜັນຂະຫຍາຍຫັກການຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມ
ກັນໃນລະດັບຊາດ ໂດຍຜ່ານການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດຖະແຫງການວຽງຈັນ ວ່າດ້ວຍປະສິດທິຜົນຂອງການ
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ຊ່ວຍເຫລອ. ການເປັນຄ່ຮ່ວມ ແມ່ນມຈຸດປະສົງ ເພີ່ອສບຕີ່ສ້າງຜົນສາເລັດໃນຂົງເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຮ່ວມກັນ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສ.
32.
ລັດຖະບານ ຈະສ້າງງົບປະມານແຫ່ງຊາດທີ່ມຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ້ ເຊິີ່ງ
ບັນດາຄ່ຮ່ວມພັດທະນາ ສາມາດຫັນການຊ່ວຍເຫອດ້ານທຶນຮອນຂອງເຂົາເຈົໍ້າ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບົບ
ຂອງລັດຖະບານ ທີ່ສາມາດຄາດຄະເນໄດ້. ພ້ອມດຽວກັນນໍ້, ລັດຖະບານ ຈະສະໜອງບົດລາຍງານການ
ເງິນທີ່ມຄວາມໂປ່ງໃສ
ກ່ຽວກັບການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດງົບປະມານແຫ່ງຊາດ
ໃຫ້ບັນດາຂະແໜງການ
ພັດທະນາ ເພີ່ອອານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການປະເມນໝາກຜົນຂອງການພັດທະນາ.
33.
ລັດຖະບານ ແລະ ຄ່ຮ່ວມ ຈະຮ່ວມກັນດາເນນການທົບທວນປະຈາປ ກ່ຽວກັບຄວາມຄບຫນ້າ
ໃນການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດເປົໍ້າໝາຍຂອງການຮ່ວມມເພີ່ອການພັດທະນາທີ່ມປະສິດທິຜົນ ແລະ ຫມາກຜົນ
ຂອງການພັດທະນາທດ
ີ່ ຂຶໍ້ນ ໂດຍຜ່ານກົນໄກພາຍໃນປະເທດທມ
ີ່ ຢ່ ແລະ ມລັກສະນະພາວະວິໄສຫາຍຂຶໍ້ນ.
ພ້ອມກັນນັໍ້ນ, ພວກເຮົາ ຈະຮ່ວມກັນສ້າງແຜນດາເນນງານແຫ່ງຊາດ ແລະ ການົດບັນດາຕົວຊໍ້ວັດ ເພີ່ອ
ເປັນບ່ອນອງ ແລະ ຕິດຕາມການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດຖະແຫງການດັີ່ງກ່າວ. ຕົວຊໍ້ວັດຕ່າງໆທີ່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນ
ຂອບການຕິດຕາມການເປັນຄ່ຮ່ວມຂອງສາກົນ
ແມ່ນຈະຖກນາມາຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ແທດເໝາະກັບ
ສະພາບຂອງ ສປປ ລາວ, ລວມທັງຄາດໝາຍທີ່ມໄລຍະເວລາໃນການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດຊັດເຈນ ເຊິີ່ງຕົວຊໍ້
ວັດຕ່າງໆທີ່ຈະເອົາເຂົໍ້າໃນແຜນດາເນນງານນັໍ້ນ
ຈະມຂອບວຽກສາລັບການຕິດຕາມຄວາມຄບໜ້າທັໍ້ງ
ການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດແຜນດາເນນງານ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບ.
34.
ລັດຖະບານ ແລະ ຄ່ຮ່ວມ ຈະນາໃຊ້ຂອບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນຜົນຂອງແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ທເີ່ ລັີ່ງໃສ່ຜົນໄດ້ຮັບ ເພີ່ອເປັນພໍ້ນຖານໃນການບັນທຶກຄວາມຄບຫນ້າຂອງ
ເປົໍ້າຫມາຍ ແລະ ຄາດຫມາຍຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ການົດໄວ້ສາລັບແຕ່ລະຂະແໜງການ, ພ້ອມກັບເປດກວ້າງການ
ປະເມນການປະກອບສ່ວນຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພີ່ອບັນລຸຈຸດປະສົງລະດັບຄາດໝາຍເຫລົີ່ານ,ໍ້ ລວມ
ທັງບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ ແລະ ບາດກ້າວຕ່າງໆທີ່ຕ້ອງໄດ້ດາເນນ ທັໍ້ງນໍ້ກີ່ເພີ່ອປັບປຸງຜົນການປະຕິບັດ
ງານໃນຂະແໜງການດັີ່ງກ່າວ.
35.
ຕີ່ກັບປະເດັນນ,ໍ້ ພວກເຮົາ ຈະເຮັດວຽກເພີ່ອປັບປຸງການສະໜອງ ແລະ ການເຂົໍ້າເຖງຂໍ້ມນ ກ່ຽວ
ກັບການຮ່ວມມເພີ່ອການພັດທະນາ ແລະ ແຫີ່ງຊັບພະຍາກອນອີ່ນໆສາລັບການພັດທະນາ. ລັດຖະບານ
ແລະ ຄຮ
່ ່ວມ ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພີ່ອຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານ ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມເພີ່ອການ
ພັດທະນາ ແລະ ການຊ່ວຍເຫອດ້ານທຶນຮອນເພີ່ອການພັດທະນາ ແກ່ ສປປ ລາວ ໃນຮບແບບຕ່າງໆ.
ງົບປະມານແຫ່ງຊາດ ຈະຖກນາໃຊ້ເຂົໍ້າໃນການລາຍງານ ກ່ຽວກັບຄຸ້ມຄອງການລິຫານງົບປະມານການເງິນ
ແຫ່ງຊາດ ລວມທັງການຮ່ວມມເພີ່ອການພັດທະນາທີ່ນອນຢ່ໃນງົບປະມານແຫ່ງຊາດດັີ່ງກ່າວ ທໄີ່ ດ້ຖກ
ຈັດສັນໃຫ້ບັນດາຂະແໜງການພັດທະນາ ເຊິີ່ງກີ່ແມ່ນຢ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລັດຖະບານ ຕີ່ກັບ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນ ສາລັບທຶນຮອນ ແລະ ຜົນຂອງການນາໃຊ້ທຶນຮອນດັີ່ງກ່າວ.
6. ການລະດົມທຶນພາຍໃນ
36.
ການປະສົມປະສານກັນ ຂອງການປົກຄອງທີ່ດ, ການເພມ
ໍ້ ປະສິດທິຜົນ ແລະ ການລະດົມລາຍ
ຮັບເພມ
ໍ້ ຂອງລັດຖະບານ ແມ່ນມຄວາມຈາເປັນ ເພີ່ອຮັບປະກັນການສະຫນອງທຶນໂດຍກົງເພີ່ອການ
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ພັດທະນາໄລຍະຍາວ. ແຫລ່ງທຶນຂອງລັດຖະບານແມ່ນມຄວມສາຄັນ ໃນການຊຸກຍ້ ການນາໃຊ້ທຶນ
ເອກະຊົນ ສາລັບການລົງທຶນໃນການບລິການຂອງພາກລັດ, ການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ, ການພັດທະນາ
ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ພໍ້ນຖານໂຄງລ່າງ ຊີ່ງເປັນພໍ້ນຖານຂອງການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດທເີ່ ຂັໍ້ມແຂງ ແລະ ທົີ່ວເຖິງ.
37.

ຕບ
ີ່ ັນຫານໍ້ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນນຈາກຄ່ຮ່ວມ, ລັດຖະບານ ຈະຫາວິທທາງເພີ່ອ:
1) ເພມ
ໍ້ ການລະດົມທຶນພາຍໃນຈາກພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ເພີ່ອສະຫນັບສະຫນນການ
ພັດທະນາ;
2) ຮັບປະກັນ ທຶນສົມທົບຂອງ ລັດຖະບານ ແລະ ຄ່ຮ່ວມ ໃນການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດແຜນງານ
ໂຄງການພັດທະນາທີ່ເປັນບລິມະສິດ ໃຫ້ມຄວາມສົມດນ, ພ້ອມກັນນໍ້ ຕ້ອງໄດ້ຈັດສັນງົບປະ
ມານແຫ່ງຊາດເພີ່ມຂໍ້ນ ສາລັບການເຮັດວຽກເກນເວລາ ແລະ ລາຍຈ່າຍຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການ
ບລິການດ້ານສັງຄົມທີ່ສາຄັນໃຫ້ໄດ້ ຕາມຄາດໝາຍທີ່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະ
ກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ;
3) ປັບປຸງລະບົບການເກັບພາສ ໂດຍການຂະຫຍາຍຖານເກັບພາສໃຫ້ກວ້າງຂວາງກວ່າເກົີ່າ ແລະ
ຂະຫຍາຍການຮ່ວມມກັບສາກົນກ່ຽວກັບການເກັບພາສ ເພີ່ອສ້າງຂິດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ເຈົໍ້າ
ໜ້າທີ່ ເກັບພາສ ໃຫ້ສາມາດປະຕິບັດໜາທໃີ່ ດ້ຢ່າງມປະສິດທິຜົນ;
4) ຮັດແຫນ້ນມາດຕະການ ເພີ່ອຕີ່ຕ້ານການສລ
ໍ້ າດບັງຫລວງ, ການລົບຫລກການເກັບພາສ ແລະ
ການໄຫລອອກຂອງເງິນທີ່ຜິດກົດຫມາຍ ເຊິີ່ງກົດຫນ່ວງການເກັບເງິນພາຍໃນຂອງລັດ;
5) ຮັດແຫນ້ນ ແລະ ພັດທະນາຂະແຫນງການເງິນພາຍໃນຢ່າງທົີ່ວເຖິງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ
ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດແບບຍນຍົງ;
6) ສົີ່ງເສມສະພາບແວດລ້ອມດ້ານການຄ້າສາກົນທເີ່ ອໍ້ອອານວຍ ແລະ ມຄວາມເປັນທາຫລາຍຍິີ່ງ
ຂຶໍ້ນ ເຊິີ່ງປະກອບສ່ວນຢ່າງຊັດເຈນເຂົໍ້າໃນການພັດທະນາແບບຍນຍົງ.

7. ການຮ່ວມມໃຕ້-ໃຕ້, ການຮ່ວມມສາມຫລ່ຽມ ແລະ ການແລກປູ່ຽນຄວາມຮ້
38.
ລັດຖະບານ ແລະ ຄຮ
່ ່ວມ ຮັບຮວ
້ ່າ ຫລາຍປະເທດທີ່ເຂົໍ້າຮ່ວມໃນການຮ່ວມມໃຕ້-ໃຕ້ ເປັນທັງຜ້
ສະຫນອງ ແລະ ຜຮ
້ ັບທຶນຮອນ ແລະ ຊ່ຽວຊານ ໃນເວລາດຽວກັນ ແລະ ອັນນໍ້ ກີ່ຄວນເສມຂະຫຍາຍ
ການຮ່ວມມໃຫ້ອຸດົມສົມບນຂຶໍ້ນ ໂດຍບສ
ີ່ ົີ່ງຜົນກະທົບຕເີ່ ງີ່ອນໄຂຂອງປະເທດ ທຈ
ີ່ ະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍ
ເຫລອຈາກປະເທດອີ່ນໆ. ພວກເຮົາ ຈະຮັດແຫນ້ນການແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ ແລະ ບົດຮຽນເຊິີ່ງກັນແລະ
ກັນ ດ້ວຍຫລາຍຮບການເຊັີ່ນ:
1) ສ້າງຄວາມເຂົໍ້າໃຈໃຫ້ເລິກເຊິີ່ງ ກ່ຽວກັບລັກສະນະ ແລະ ຮບແບບຂອງການຮ່ວມມໃຕ້-ໃຕ້ ແລະ
ວິທທາງ ແລະ ເຄີ່ອງມໃນການເສມຂະຫຍາຍຜົນສະທ້ອນຂອງມັນຕກ
ີ່ ານພັດທະນາ;
2) ການພັດທະນາ ແລະ ການຂະຫຍາຍຂລ
ໍ້ ິເລມ
ີ່ ການຮ່ວມມສາມຫລ່ຽມ ທັງໃນລະດັບຍຸດທະສາດ,
ນະໂຍບາຍ ແລະ ໂຄງການ;
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3) ຊຸກຍກ
້ ານພັດທະນາເຄີ່ອຂ່າຍຕ່າງໆ ສາລັບການແລກປ່ຽນຄວາມຮ,້ ການຮຽນຮນ
້ າກັນ ແລະ
ການປະສານງານລະຫວ່າງຜທ
້ ມ
ີ່ ສ່ວນຮ່ວມໃນກອບການຮ່ວມມໃຕ້-ໃຕ້ ເຊິີ່ງເປັນວິທອານວຍ
ຄວາມສະດວກໃນການເຂົໍ້າເຖິງຄັງຄວາມຮທ
້ ີ່ສາຄັນ;
4) ເພມ
ໍ້ ທະວຄວາມຮສ
້ ັງລວມຂອງພວກເຮົາທມ
ີ່ ຢ່ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັໍ້ງທີ່ເປັນໄປໄດ້ ສາລັບກົນໄກ
ອານວຍຄວາມສະດວກ ເພີ່ອສົີ່ງເສມການພັດທະນາ, ການຖ່າຍທອດ ແລະ ການເຜຍແຜ່ເຕັກໂນ
ໂລຊທີ່ສະອາດ ແລະ ເປັນມິດຕສ
ີ່ ິີ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ສາມາດນາໃຊ້ໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດແກ່ ສປປ
ລາວ;
5) ສ້າງເງີ່ອນໄຫ້ຄ່ຮ່ວມມໄຕ້-ໄຕ້ ເຂົາສໂ່ ຄງສ້າງການປະສານງານ ເຊັີ່ນກົນໄກຂະບວນການໂຕະມົນ
ແລະ ຂະແໜງການ.
8. ທຸລະກິດ ເປັນຄູ່ຮວ
່ ມໃນການພັດທະນາ
39.
ລັດຖະບານ ແລະ ຄ່ຮ່ວມ ຮັບຮ້ວ່າ ບັນດາບລິສັດເອກະຊົນ ມຄວາມພ້ອມທີ່ຈະປ່ຽນແປງວິທ
ດາເນນທຸລະກິດຂອງຕົນ ດ້ວຍການຈັດສັນທຶນໃຫ້ມຄວາມຍນຍົງ ແລະ ທົີ່ວເຖິງຍິີ່ງຂຶໍ້ນ. ມຫລາຍຢ່າງ ກ
ສາມາດເຮັດໄດ້ ຢ່ລາວ ເພີ່ອຮັບປະກັນວ່າ ຄ່ຮ່ວມທຸລະກິດທີ່ສາຄັນຂອງພວກເຮົາ ມການປະກອບ ສ່ວນ
ທີ່ສາຄັນເຂົໍ້າໃນການລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ, ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ຄວາມຍນຍົງ
ດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍຜ່ານ ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ເຂັໍ້ມແຂງ ແລະ ທົີ່ວເຖິງ, ມການ
ສ້າງຄວາມຮັີ່ງມ ແລະ ອາຊບທີ່ດ, ການປະກອບການ, ສະມັດຕະພາບ ແລະ ການປະດິດສ້າງ, ການ
ແບ່ງປັນຄວາມຮ້ ແລະ ການຖ່າຍທອກເຕັກໂນໂລຊ ແລະ ການຂະຫຍາຍການເຂົໍ້າເຖິງສິນຄ້າ ແລະ ການ
ບລິການສາລັບຫມົດທຸກຄົນ. ບົນຈິດໃຈດັີ່ງກ່າວ, ພວກເຮົາ ເນັໍ້ນຫນັກຄວາມສາຄັນຢ່າງຍິີ່ງ ໃນການ
ສົີ່ງເສມສະພາບແວດລ້ອມ ທີ່ເອໍ້ອອານວຍດ້ານການດາເນນທຸລະກິດ ແລະ ການລົງທຶນ ສາລັບວິສະຫະ
ກິດຂະຫນາດໃຫຍ່, ຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ ຈຸລະພາກ ທີ່ຊ່ວຍຊຸກຍ້ການພັດທະນາແບບຍນຍົງ ແລະ ທົີ່ວ
ເຖິງ ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ຂອບລະບຽບກົດຫມາຍແຫ່ງຊາດ.
40.
ພວກເຮົາ ຊົມເຊຍ ພາກເອກະຊົນ ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົໍ້າໃນການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດບັນດາຫັກ
ການ ເຊັີ່ນ: ການມຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນ, ການຕີ່ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫລວງ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສ.
ລັດຖະບານ ຈະສບຕີ່ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອໍ້ອອານວຍໃຫ້ແກ່ການຄ້າການລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ
ຕ່າງປະເທດ ເຊິີ່ງເປັນປັດໃຈສາຄັນກ້າວໄປສ່ຄວາມສາເລັດຂອງພາກເອກະຊົນໃນໄລຍະຍາວ ຢ່ ສປປ
ລາວ. ພ້ອມກັນນໍ້, ລັດຖະບານ ຈະຈັດສັນບລິມະສິດເພີ່ອຮັບປະກັນການນາໃຊ້ທຶນຮອນໃຫ້ມຄວາມໂປ່ງ
ໃສ ແລະ ມປະສິດທິຜົນ ທັໍ້ງນໍ້ກີ່ເພີ່ອອານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການດາເນນທຸລະກິດການຄ້າໃນ
ລະດັບສາກົນ.
41.
ຕີ່ບັນຫາດັີ່ງກ່າວ, ລັດຖະບານ ຈະພະຍາຍາມສ້າງວິທການ ແລະ ເວທ ທີ່ເຫມາະສົມ ສາລັບການ
ເປດກ້ວງການປຶກສາຫາລ ແລະ ມການຈັດຕັໍ້ງຂອງຫລາຍພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບບັນຫາ
ກວມລວມຂອງການເປັນຄ່ຮ່ວມລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ. ນອກຈາກນັໍ້ນ, ກົນໄກດ້ານການເງິນ
ລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ກສາມາດແບ່ງປັນຄວາມສ່ຽງດ້ານການລົງທຶນຢ່າງເຫມາະສົມ ໃນ
ຂະນະດຽວກັນ ກີ່ສ້າງຜົນປະໂຫຍດສງສຸດຕີ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ສິງີ່ ແວດລ້ອມ.
ລັດຖະບານ ຈະໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຕັໍ້ງໜ້າໃນການບັງຄັບໃຊ້ລັດແຫ່ງກົດໝາຍ ໃນ ສປປ ລາວ ຕາມທີ່ໄດ້
ການົດໄວ້ໃນບັນດາກົດໝາຍ ແລະ ດາລັດຕ່າງໆ.
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42.
ໂດຍສະເພາະ, ລັດຖະບານ ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຜ້ຕາງໜ້າຂອງບັນດາ ສະມາຄົມທຸລະກິດ,
ກາມະບານ ແລະ ພາກສ່ວນອນ
ີ່ ໆ ເພີ່ອປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມດ້ານກົດຫມາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ການ
ບລິຫານ ເພີ່ອການພັດທະນາ ການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ມສະພາບແວດລ້ອມດ້ານ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ດ ສາລັບການພັດທະນາພາກເອກະຊົນ, ເພໍ້ມທະວການລົງທຶນໂດຍກົງ
ຈາກຕ່າງປະເທດ, ການເປັນຄ່ຮ່ວມລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ການສ້າງຄວາມເຂັໍ້ມແຂງຂອງຕ່ອງ
ໂສ້ມນຄ່າທີ່ເທົີ່າທຽມກັນ ແລະ ໃຫ້ການພິຈາລະນາເປັນພິເສດຕີ່ເງີ່ອນໄຂລະດັບປະເທດ ແລະ ຂົງເຂດ
ລວມທັງເພໍ້ມທະວ ຄວາມພະຍາຍາມໃນການສະຫນັບສະຫນນເປົໍ້າຫມາຍການພັດທະນາ ແລະແນວຄິດ
ລິເລໍ້ມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງສາກົນ.
43.
ພວກເຮົາ ຊຸກຍ້ໃຫ້ມການນາໃຊ້ຫັກການກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຕີ່ສັງຄົມຮ່ວມກັນ ໃນຮບ
ແບບຂອງພາກທຸລະກິດທີ່ມແນວຄວາມຄິດລິເລີ່ມດ້ວຍຕົວເອງ ເຊິີ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບຕີ່ສັງຄົມຮ່ວມກັນ
ນໍ້ ຈະເປັນກົນໄກການສະໝັກໃຈອັນໜຶີ່ງ ທີ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດມການຕິດຕາມ ແລະ ປະຕິບັດຕາມ
ລະບຽບກົດໝາຍ, ຫັກຈັນຍາບັນ ແລະ ແນວທາງປະຕິບັດ ຂອງຊາດ ແລະ ສາກົນ ຢ່າງຕັໍ້ງໜ້າ.
III. ທິດທາງແຜນການໃນຕື່ໜ້າ
44.
ເພໍ້ມທະວກາລັງແຮງສັງລວມ, ການສ້າງຜົນປະໂຫຍດຈາກທ່າແຮງ ທີ່ເອໍ້ອອານວຍເຊິີ່ງກັນ ແລະ
ກັນ ແລະ ການເພິີ່ງພາອາໃສການປະສານສົມທົບກັນ ຂອງແຫລ່ງເງິນທຶນ ທັງຫມົດແມ່ນຜົນສາເລັດແບບ
ຄົບຊຸດຂອງການເປັນຄ່ຮ່ວມເພີ່ອການພັດທະນາທີ່ມປະສິດທິຜົນ. ວິທທາງ ແລະ ລະດັບຂອບເຂດທີ່
ພວກເຮົາເຊີ່ອມສານຂອບນະໂຍບາຍ ແລະ ການສະຫນອງ ທຶນຮອນ ເພີ່ອບັນລຸການພັດທະນາແບບຍນ
ຍົງ ແລະ ທົີ່ວເຖິງ ຢ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນເປັນບັນຫາໃຈກາງ ໃນການຂັບເຄີ່ອນວາລະລວມຂອງພວກເຮົາ ໃຫ້
ໄປຂ້າງຫນ້າ.
45.
ພວກເຮົາ ຈະສບຕີ່ລົງທຶນຢ່າງຫລວງຫລາຍໃນວິທການເປັນຄ່ຮ່ວມຂອງພວກເຮົາ ແລະ ການ
ປຶກສາຫາລທີ່ດ ເຊິີ່ງສາມາດເປັນເອກະພາບກັນ ກ່ຽວກັບຫລັກການ ແລະ ການປະຕິບັດຕົວຈິງໃນການ
ພັດທະນາແບບຍນຍົງ ແຕ່ນຮ
ໍ້ ອດປ 2030, ຊງີ່ ຜ້ນາຂອງພວກເຮົາໄດ້ຮັບຮອງໃນກອງປະຊຸມສະມັດຊາ
ໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ວ່າດ້ວຍການພັດທະນາແບບຍນຍົງ ທນ
ີ່ ະຄອນຫລວງ ນິວຍອກ ໃນເດອນ ກັນຍາ
2015.
46.
ຄະນະສະເພາະກິດ ທີ່ປະກອບດ້ວຍຕົວແທນຈາກລັດຖະບານ ແລະ ຄ່ຮ່ວມ ຈະຮັບຜິດຊອບ
ກະກຽມແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ, ເຊິີ່ງຈະມການທົບທວນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສາເລັດ ໂດຍມການເຂົໍ້າຮ່ວມ
ຂອງທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ແຜນປະຕິບັດງານດັີ່ງກ່າວ ຈະຕ້ອງ ເຮັດໃຫ້ສາເລັດພາຍໃນວັນທ 30
ກັນຍາ 2016 ແລະ ນາສະເຫນຕີ່ກອງປະຊຸມປະຈາປ ເພີ່ອທົບທວນ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ແຫ່ງຊາດ ເພີ່ອໃຫ້ຮັບຮອງເອົາ ແລະ ດາເນນການຕິດຕາມ ໃນປຕີ່ໆໄປ.

IV. ການລົງນາມ
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ລົງນາມໃນກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສງ ຄັໍ້ງທ 12, ວັນທ 27 ພະຈິກ 2015, ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງ
ຈັນ, ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ.

ຕາງຫນ້າລັດຖະບານ ແຫູ່ງ ສປປ ລາວ

ຕາງຫນ້າຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ
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