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2 ແຜນງານເພ ື່ ອການຊື່ ວຍເຫ  ອ ສ າລບັ ລາວ 

ແຜນງານເພ ື່ ອການຊື່ ວຍເຫ  ອນ ີ້   ຈະເປັນພ ີ້ນຖານໃນການຈດັຕັ ີ້ງປະຕບິດັ ການຊື່ ວຍເຫ  ອ ຂອງ ອດົສະຕຣາລ  ຢ ື່  
ສປປ ລາວ ແຕື່ ປ  2015-16 ຫາ 2019-20 ແລະ ເປັນແຜນທ ື່ ສອດຄື່ ອງກບັ ແຜນຍຸດທະສາດການພດັທະນາ 
5 ປ  ຂອງລາວ.  
 
ຈດຸປະສງົດ ີ້ານຍຸດທະສາດ ແລະ ເຫດຜນົ  
 
ອດົສະຕຣາລ  ມ ຄວາມມຸ ີ້ງຫວງັ  ທື່  ຈະ ເຫນັປະເທດລາວ ມ ການພດັທະນາ ຢື່ າງຕ ື່ ເນ ື່ ອງ  ກາຍເປັນປະເທດບ ີ້ານ
ໃກ ີ້ເຮ ອນຄຽງ ທື່  ມ  ສະເຖຽລະພາບ  ແລະ ມ ສະຖານະທື່  ຈະປະກອບສື່ ວນຢື່ າງຕັ ີ້ງຫນ ີ້າ ໃນການເສ ມສ ີ້າງຄວາມ
ຫມັ ີ້ນຄງົ  ແລະ  ຄວາມຈະເລ ນຮ ື່ ງເຮ ອງໃນພາກພ ີ້ນນ ີ້. ເປົີ້າໝາຍການຊື່ ວຍເຫ  ອໃຫ ີ້ແກື່ ລາວ ແມື່ ນການສ ີ້າງ
ຄວາມຮຸື່ ງເຮ ອງ ແລະ ຫລຸດຜື່ ອນຄວາມ ທຸກຍາກ, ພ ີ້ອມກນັນັ ີ້ນ ກ ື່ ຊື່ ວຍເຫ  ອ ລາວ ຍາດແຍື່ ງປະໂຫຍດ ຈາກ
ການເຊ ື່ ອມໂຍງເສດຖະກດິ ກບັບນັດາປະເທດໃນພາກພ ີ້ນ. ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກດິ ແລະ ເງ  ື່ອນໄຂ
ໃນການເຮດັທຸລະກດິທື່  ສະດວກຂ ີ້ນ ຈະຊື່ ວຍເພ ີ້ມໂອກາດ ໃນການຮື່ ວມມ ທາງເສດຖະກດິໃນຕ ື່ ໜ ີ້າ.  
 
ການພດັທະນາທາງດ ີ້ານເສດຖະກດິຂອງລາວ ມ ຄວາມຄ ບໜີ້າຫ າຍດ ີ້ານ ນບັຕັ ີ້ງແຕື່ ມ ການປະຕຮິ ບກນົໄກທາງ
ດ ີ້ານເສດຖະກດິ  ໃນຊຸມປ  1980. ເຖງິແມື່ ນວື່ າ ມາດຕະຖານຊ ວດິການເປັນຢ ື່ ຂອງປະຊາຊນົຫ າຍຄນົ ໄດ ີ້ຮບັ
ການປັບປຸງກ ື່ ຕາມ, ປະເທດລາວ ກ ື່ ຍງັປະເຊ ນກບັສິື່ ງທ ີ້າທາຍໃນການພດັທະນາຫ າຍດ ີ້ານ. ປະຊາຊນົບ ື່ ໄດ ີ້ຮບັ
ຜນົປະໂຫຍດ ຈາກການຂະຫຍາຍຕວົທາງດ ີ້ານເສດຖະກດິ ຢື່ າງສະເໝ ພາບກນັ ແລະ ຈ ານວນຕວົຊ ີ້ວດັການ
ພດັທະນາດ ີ້ານສງັຄມົ ກ ື່ ຍງັຢ ື່ ໃນລະດບັຕ ື່ າຫ າຍ. ໂອກາດທາງການສ ກສາ ກ ື່ ມ  ຄວາມແຕື່ ງຕື່ າງ ຂ ີ້ນກບັພ ມ
ສນັຖານ, ເພດ, ແລະ ຊນົເຜົື່ າ. 
 
ຂະແໜງຊບັພະຍາກອນ, ເຊິື່ ງມ ບ ື່ ແຮື່  ແລະ ພະລງັງານໄຟຟີ້າເປັນຕົ ີ້ນ, ຍງັຈະສ ບຕ ື່ ເປັນຕວົຂບັເຄ ື່ ອນການ
ຂະຫຍາຍຕວົດ ີ້ານເສດຖະກດິ ແລະ ການຄ ີ້າ. ປະສດິຕພິາບໃນການຄຸ ີ້ມຄອງຂະແໜງດັື່ ງກື່ າວ ແລະ ການຈດັ
ສນັລາຍຮບັຈາກຂະແໜງນ ີ້ ຈະ ສົື່ ງຜນົໂດຍກງົຕ ື່ ຄຸນນະພາບການຂະຫຍາຍຕວົ ແລະ ການກະຈາຍລາຍຮບັໃນ
ປະເທດລາວ.  
 
ລດັຖະບານລາວ ຕ ີ້ອງພະຍາຍາມຊຸກຍ ີ້ການລງົທ ນ ໃນຂະແໜງອ ື່ ນໆ ໃຫ ີ້ຫ າຍຂ ີ້ນ ເພ ື່ ອຂະຫຍາຍພ ີ້ນຖານ
ເສດຖະກດິຂອງຕນົ ແລະ ຮບັປະກນັໂອກາດທາງທຸລະກດິ ໃຫ ີ້ມ ຄວາມເທົື່ າທຽມຫ າຍຂ ີ້ນ. ບນັຫາດັື່ ງກື່ າວ ມນັ 
ຮຽກຮ ີ້ອງໃຫ ີ້ມ ມາດຕະການ ເພ ື່ ອປັບປຸງບນັຍາກາດການລງົທ ນ ໂດຍສະເພາະ  ບນັຫາການສ ີ້ລາດບງັຫ ວງພາສ 
ອາກອນ, ການເຂົ ີ້າຫາແຫລື່ ງທ ນ ແລະ ກ າລງັສ ມ  ແຮງງານໃຫ ີ້ຫ າຍຂ ີ້ນ. 
 
ສະນັ ີ້ນ, ເພ ື່ ອເພ ື່ ມປະສດິທພິາບຂອງງບົປະມານການຊື່ ວຍເຫ  ອ, ແຜນງານການຊື່ ວຍເຫ  ອນ ີ້ຈະສຸມໃສື່  3 
ຈດຸປະສງົ ຄ : ການສ ກສາຂັ ີ້ນພ ີ້ນຖານ, ການພດັທະນາຊບັພະຍາ ກອນມະນຸດ ແລະ ການສ ີ້າງລະບອບການຄ ີ້າ
ໃຫ ີ້ເຂັ ີ້ມແຂງ ແລະ ພາກເອກະຊນົທື່  ສາມາດແຂື່ ງຂນັໄດ ີ້ໃຫ ີ້ຫ າຍຂ ີ້ນ. ໃນກອບດັື່ ງກື່ າວ ການຊື່ ວຍເຫ  ອດ ີ້ານການ
ພດັທະນາຊນົນະບດົ ຈະບ ື່ ມ  ການສ ບຕ ື່ , ແຕື່ ກ ື່ ຄາດຫວງັທື່  ຈະ ໄດ ີ້ເຫນັໝາກຜນົຈາກໂຄງການດັື່ ງກື່ າວຫ າຍພ 
ສມົຄວນ ກື່ ອນທ ື່ ການຊື່ ວຍເຫ  ອດ ີ້ານນ ີ້ຈະສິ ີ້ນສຸດລງົ ເຊັື່ ນ: ໂຄງການການເງນິ, ໂຄງການປັບປຸງຊ ວດິການເປັນຢ ື່  
ແລະ ເກບັກ ີ້ລະເບ ດທ ື່ ຍງັບ ື່ ທນັແຕກ.  
 
 



  ແຜນງານເພ ື່ ອການຊື່ ວຍເຫ  ອ  3 

ຈດຸປະສງົ 1 :  ເດກັນ ີ້ອຍຍງິ ແລະ ຊາຍ ທ ື່ ມາຈາກສະພາບຄອບຄວົທ ື່ ຫຍຸ ີ້ງຍາກ ຮຽນຈບົຊັ ີ້ນປະຖມົທ ື່ ມ  ຄຸນ 
           ນະພາບ ມ ຈ ານວນເພ ີ້ມຂ ີ້ນ 
ບນັດາແຮງງານ ທ ື່ ມ  ການສ ກສາບ ື່ ພຽງພ  ເປັນອຸປະສກັໃນການພດັທະນາ, ການຈ ີ້າງງານ ແລະ ການລງົທ ນໃນ 
ສປປ ລາວ, ໂດຍສະເພາະ ໃນສະພາບທ ື່ ເຂົ ີ້າຮື່ ວມປະຊາຄມົເສດຖະກດິອາຊຽນ. ດັື່ ງນັ ີ້ນ, ການສ ກສາ ຈ ື່ ງເປັນບ 
ລມິະສດິ ສ າລບັ ລດັຖະບານລາວ ແລະ ສ າລບັ ແຜນງານຊື່ ວຍເຫ  ອຂອງລດັຖະບານອດົສະຕຣາລ . 
 
ບນົພ ີ້ນຖານການຊື່ ວຍເຫ  ອທ ື່ ມ  ມາຍາວນານ ຈາກລດັຖະບານອດົສະຕຣາລ  ແລະ ການເປັນຜ ີ້ນ າພາໃນຂະ 
ແໜງນ ີ້, ໂຄງການໄລຍະທ າອດິຂອງອດົສະຕຣາລ  ກ ື່ ຄ  ແຜນງານການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍການ
ເຂົ ີ້າຮຽນສ າລບັການສ ກສາຂັ ີ້ນພ ີ້ນຖານຢ ື່  ສປປ ລາວ (BEQUAL) 2015-19 ຈະຖ ກຈດັຕັ ີ້ງປະຕບິດັຢ ື່ ໃນ 66 
ເມ ອງ ທ ື່ ມ ຄວາມຫຍຸ ີ້ງຍາກດ ີ້ານການສ ກສາຫ າຍທ ື່ ສ ດ ເພ ື່ ອໃຫ ີ້: ເພ ື່ ມການມ ສື່ ວນຮື່ ວມຂອງນກັຮຽນ, ປັບປຸງ
ສະພາບແວດລ ີ້ອມການຮຽນ (ຕວົຢື່ າງ: ຝ ກອບົຮມົຄ ໃໝື່ ຈ ານວນ 520 ຄນົ ທ ື່ ຮບັມາຈາກເມ ອງທ ື່ ມ  ຄວາມ
ຫຍຸ ີ້ງຍາກ). ໂຄງການນ ີ້ ຈະນ າໃຊ ີ້ປະສບົການຈາກອງົການຫ າຍຝື່ າຍຕື່ າງໆ , ບ ລສິດັ ທ ື່ ຈດັຕັ ີ້ງປະຕບິດັໂຄງການ 
ແລະ  ອງົກອນທ ື່ ບ ື່ ຂ ີ້ນກບັລດັຖະບານ. 
 
ຈດຸປະສງົ 2 :  ສົື່ ງເສ ມຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ຜື່ ານ ທ ນການສ ກສາ, ການຝ ກອບົຮມົ ແລະ ການສ ີ້າງ 
                  ຄວາມສາມາດໃຫ ີ້ແກື່ ອງົກອນ  
ການສ ີ້າງຊບັພະຍາກອນມະນຸດໃຫ ີ້ມ ຄວາມເຂັ ີ້ມແຂງ ແມື່ ນເປັນພ ີ້ນຖານທ ື່ ຈ າເປັນຕ ື່ ການເຕ ບໂຕທາງເສດຖະ 
ກດິຂອງລາວ ແລະ ການແຂື່ ງຂນັ, ພ ີ້ອມທງັສ ີ້າງຄວາມສາມາດ ໃຫ ີ້ປະຊາ ຊນົ ເຂົ ີ້າເຖງິ ການບ ລກິານທາງສງັຄມົ 
ທື່  ຈ າເປັນ ເພ ື່ ອການພດັທະນາທ ື່ ມ  ຄວາມສະເໜ ພາບ. ການຊື່ ວຍເຫ  ອຂອງລດັຖະບານອດົສະຕຣາລ  ຈະສ ບຕ ື່
ໃຫ ີ້ການສະໜບັສະໜ ນວຽກງານພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ບນົພ ີ້ນຖານຜນົ ໄດ ີ້ຮບັອນັດ   ສ ບຕ ື່ ຈາກ
ໂຄງການທ ນການສ ກສາທ ື່ ມ  ມາຍາວນານ (ທງັຮຽນ ຢ ື່  ອດົສະຕຣາລ  ແລະ ຢ ື່ ໃນລາວ) ແລະ ທ ນອ ື່ ນໆ ທ ື່ ມາ
ຈາກ New Colombo Plan.  
 
ເພ ື່ ອໃຫ ີ້ເຫນັເຖງິຊື່ ອງວື່ າງທ ື່ ຍງັຄງົຄ ີ້າງໃນການສ ີ້າງຄວາມເຂັ ີ້ມແຂງໃນດ ີ້ານຊບັພະຍາກອນມະນຸດນັ ີ້ນ, ຈດຸສຸມ
ຂອງລດັຖະບານອດົສະຕຣາລ  ຈະແມື່ ນການພດັທະນາຄວາມເຂມັແຂງ ດ ີ້ານບຸກຄະລະກອນ ແລະ ສະຖາບນັ 
ໃຫ ີ້ແກື່ ອງົການເປົີ້າໝາຍຂອງລາວ ຊ ື່ ງຈະເຮດັວຽກຮື່ ວມກບັບນັດາສະຖາບນັ ທ ື່ ຮບັຜດິຊອບໃນການສົື່ ງເສ ມ
ຄວາມສະເໝ ພາບບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ແລະ ການມ ສື່ ວນຮື່ ວມຂອງຄນົພກິານ ເພ ື່ ອຮບັປະກນັວື່ າ ການຊື່ ວຍເຫ  ອ
ຂອງພວກເຮາົນັ ີ້ນ ໄດ ີ້ຊື່ ວຍນະໂຍບາຍດ ີ້ານການພດັທະນາບຸກຄະລະກອນໃຫ ີ້ມ ສື່ ວນຮື່ ວມ.  
 
ຈດຸປະສງົທ ື່  3:  ສ ີ້າງລະບບົການຄ ີ້າທື່  ເຂັ ີ້ມແຂງ ແລະ ສ ີ້າງການແຂື່ ງຂນັຂອງພາກເອກະຊນົໃຫ ີ້ຫ າຍຂ ີ້ນ  
ແຜນງານການຊື່ ວຍເຫ  ອຂອງອດົສະຕຣາລ  ຈະສ ບຕ ື່ ການຊື່ ວຍເຫລ ື່ ອລາວ ໃຫ ີ້ເຊ ື່ ອມໂຍງເຂົ ີ້າສ ື່ ລະບບົ ການຄ ີ້າ
ໃນລະດບັພາກພ ີ້ນ ແລະ ຫ າຍຝື່ າຍ. ພາຍຫລງັທ ື່ ໄດ ີ້ສະໜບັສະໜ ນລາວເຂົ ີ້າເປັນສະມາຊກິອງົການການຄ ີ້າໂລກ 
(WTO) ໃນ ປ  2013 ແລ ີ້ວ   ຫນ ີ້າວຽກໃນຕ ື່ ຫນ ີ້າຈະໄດ ີ້ສຸມໃສື່ ການພດັທະນາຄຸນພາບ ແລະ ຄວາມຍ ນຍງົ 
ຂອງການຂະຫຍາຍໂຕດ ີ້ານການຄ ີ້າ ແລະ ການລງົທ ນ. ພວກເຮາົຈະໄດ ີ້ປະຕບິດັ ໂດຍມ ເປົີ້າໝາຍຄ : ໃຫ ີ້ການ
ຊື່ ວຍເຫ  ອລາວໃນການຈດັຕັ ີ້ງປະຕບິດັ ພນັທະສນັຍາຕ ື່ ອງົ ການການຄ ີ້າໂລກ, ຫລຸດຄື່ າ ໃຊ ີ້ຈື່ າຍໃນດ ີ້ານການຄ ີ້າ 
ໂດຍການຫລຸດຂັ ີ້ນຕອນທ ື່ ຊບັຊ ີ້ອນຢ ື່ ແຕື່ ເຂດຊາຍແດນລງົ, ປັບປຸງມາດຕະຖານແຮງງານ ແລະ ທກັສະຕື່ າງໆ 
ໃນອຸດສາຫະກ າການສົື່ ງອອກ ເປັນຕົ ີ້ນວື່ າ: ອຸດສະຫະກ າຕດັຍບິ; ແລະ ຊື່ ວຍລາວເຮາົໃນການບ ລຫິານ
ແຜນການເຊ ື່ ອມໂຍງເສດຖະກດິອາຊຽນ (ASEAN) ຢື່ າງມ ປະສດິທພິາບ ໃນລະຫວື່ າງການເປັນປະທານກອງ
ປະຊຸມອາຊຽນ ປ 2016. ພ ີ້ອມນັ ີ້ນພວກເຮາົຍງັ ໃຫ ີ້ຊື່ ວຍເຫ  ອດ ີ້ານການເງນິ ແລະ ໃຫ ີ້ຄ າປ ກສາ ແກື່ ພາັກທຸລະ



 

4 ແຜນງານເພ ື່ ອການຊື່ ວຍເຫ  ອ ສ າລບັ ລາວ 

ກດິໃນລາວ ເພ ື່ ອປັບປຸງການແຂື່ ງຂນັ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການສົື່ ງອອກຂອງລາວເຮາົ, ໂດຍຈະເອາົໃຈ ໃສື່ ຜ ີ້
ປະກອບການຍງິເປັນພເິສດ.  
 
ວທິ ຈດັຕັ ີ້ງປະຕບິດັ 
ເພ ື່ ອປັບປຸງວໃິສທດັ ແລະ ການຄຸ ີ້ມຄອງບ ລຫິານການຊື່ ວຍເຫ  ອຂອງລດັຖະບານອດົສະຕຣາລ  ທ ື່ ດ າເນ ນການຢ ື່
ໃນລາວ, ພວກເຮາົຈະເບິື່ ງ ເລ ື່ ອງການອອກແບບ ແລະ ການຈດັຕັ ີ້ງປະຕບິດັກດິຈະກ າທ ື່ ເພ ື່ ມຂ ີ້ນໂດຍກງົກບັ
ພາກລດັຂອງລາວ ຫ າຍກວື່ າການໃຫ ີ້ທ ນໂຄງການຜື່ ານອງົການອ ື່ ນໆ. ໂດຍສະ ເພາະກ ື່ ຄ ຢ ື່ ໃນຂະແໜງການສ ກ
ສາ ຊ ື່ ງພວກເຮາົຈະຕ ີ້ອງ ຮບັປະກນັໃຫ ີ້ ການບ ລຫິານໄດ ີ້ຮບັການປັບປຸງ, ການຕດິຕາມກວດກາມ ຄຸນນະພາບ, 
ມ ການຕດິຕ ື່ ພວົພນັໂດຍກງົກບັພາກລດັ ແລະ ວ ິໃສທດັດ ີ້ານການຊື່ ວຍເຫ  ອຂອງລດັຖະບານອດົສະຕຣາລ .  
 
ຮບັຮ ີ້ເຖງິທ ນຮອນ ສ າລບັ ການພດັທະນາ ທ ື່ ລດັຖະບານລາວສາມາດນ າມາສມົທບົໄດ ີ້ໃນອານາຄດົ, ທາງລດັ 
ຖະບານອດົສະຕຣາລ  ຈະອອກແບບກດິຈະກ າການຊື່ ວຍເຫ  ອ ໂດຍໃຫ ີ້ບດົບາດ ແລະ ການປະກອບສື່ ວນ ຂອງ 
ລດັຖະບານອດົສະຕຣາລ  ແລະ ລດັຖະບານລາວ ມ ຄວາມຊດັເຈນ.   ໂດຍສະເພາະ ເບ ີ້ອງລດັຖະບານອດົ
ສະຕຣາລ  ຈະໄດ ີ້ຮຽກຮ ີ້ອງ ໃຫ ີ້ລດັຖະບານລາວເພ ື່ ມຈ ານວນ ແລະ ສດັສື່ ວນຂອງທ ນສມົທບົຫ າຍຂ ີ້ນ ໃນ
ຂະແຫນງການສ ກສາ.  
 
ນອກນັ ີ້ນ, ລດັຖະບານອດົສະຕຣາລ  ຍງັຈະສ ີ້າງຄວາມເຂັ ີ້ມແຂງໃນການມ ສື່ ວນຮື່ ວມກບັພາກເອກະຊນົໃນການ
ສະໜອງການຊື່ ວຍເຫ  ອ ຊ ື່ ງຈະໄດ ີ້ຍກົລະດບັການສະຫນອງທ ນຮອນຂອງພາກເອກະຊນົ ເພ ື່ ອແນື່ ໃສື່ ການພດັ 
ທະນາ ແລະ ເປັນຄ ື່ ຮື່ ວມງານກບັບ ລສິດັທື່  ມ  ຜນົປະໂຫຍດຮື່ ວມກນັ ໂດຍມ ເປົີ້າໝາຍເພ ື່ ອປັບປຸງສະພາບແວດ
ລ ີ້ອມທາງທຸລະກດິ ຢ ື່ ໃນລາວ.  
 

ການບ ລຫິານການປະຕບິດັງານ 
ກະຊວງການຕື່ າງປະເທດອດົສະຕຣາລ  ຈະລາຍງານຄວາມຄ ບໜີ້າຕ ື່ ກບັມາດຕະຖານເຫລົື່ ານ ີ້ ສ າລບັ ການ
ຊື່ ວຍເຫ  ອທ ື່ ສ າຄນັ ຜື່ ານບດົລາຍງານການປະຕບິດັໂຄງການຊື່ ວຍເຫລ ື່ ອປະຈ າປ  ຊ ື່ ງແນໃສື່ ໃຫ ີ້ບນັລຸໃນປ  2015-
2016 ທ ື່ໄດ ີ້ກ ານດົໄວ ີ້ດັື່ ງລຸື່ ມນ ີ້ 
 

ຈດຸປະສງົ  1 -  ເດກັນ ີ້ອຍຍງິ ແລະ ຊາຍ ທ ື່ ມາຈາກສະພາບຄອບຄວົທ ື່ ຫຍຸ ີ້ງຍາກ ຮຽນຈບົຊັ ີ້ນປະຖມົທ ື່  
                  ມ ຄຸນນະພາບ ມ ຈ ານວນເພ ີ້ມຂ ີ້ນ.  
 

 

ມາດຕະຖານ 
ການປະຕບິດັງານ  
 
 

- 4 ສື່ ວນຮີ້ອຍ ຂອງ ຈ ານວນເດກັນ ີ້ອຍທ ື່ ອອກໂຮງຮຽນປະຖມົຊັ ີ້ນປ  1.   
- ຄ ຝ ກຫດັ ຈ ານວນ 220 ຄນົ (ຢື່ າງໜື່ ອຍ 60% ເປັນເພດຍງິ) ຈາກ ເຂດ

ຊນົນະບດົ ໄດ ີ້ຮບັການຝ ກອບົຮມົ ຢ ື່  ໃນວທິະຍາໄລຝ ກອບົຮມົຄ ແຫື່ ງຕື່ າງໆ.  
  

ຈດຸປະສງົ  2 -   ສົື່ ງເສ ມຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ຜື່ ານ ທ ນການສ ກສາ, ການຝ ກອບົຮມົ ແລະ ການສ ີ້າງ 
                 ຄວາມສາມາດໃຫ ີ້ແກື່ ອງົກອນ  
 

 

ມາດຕະຖານ 
ການປະຕບິດັງານ 

- ຜ ີ້ທ ື່ ມ  ຄຸນສມົບດັ ຈ ານວນ 30 ຄນົ (ຢື່ າງໜີ້ອຍ ຍງິ 15 ຄນົ) ຈະໄດ ີ້ຮບັທ ນ
ການສ ກສາ ເພ ື່ ອໄປຮຽນຕ ື່  ຢ ື່  ປະເທດອດົສະຕຣາລ .  

- ກະຊວງສ ກສາທກິານ ແລະ ກລິາ ອະນຸມດັແຜນພດັທະນາຊບັພະຍາກອນ



  ແຜນງານເພ ື່ ອການຊື່ ວຍເຫ  ອ  5 

ພນັທະທ ື່ມ ຮື່ ວມກນັ 
 
ສະແດງໃຫ ີ້ເຫນັເຖງິຄວາມສ າຄນັຂອງໜີ້າທ ື່ ຮບັຜດິຊອບຮື່ ວມກນັ ຊ ື່ ງລດັຖະບານລາວ ໄດ ີ້ສ ີ້າງພນັທະສນັ ຍາ
ດ ີ້ານນະໂຍບາຍທ ື່ ຫ າກຫ າຍ ຢ ື່ ໃນບນັດາເອກະສານການວາງແຜນແຫື່ ງຊາດ ທ ື່ ເປັນການສະໜບັສະໜ ນພນັທະ
ສນັຍາຂອງລດັຖະບານອດົສະຕຣາລ  ເພ ື່ ອສະໜອງແຜນງານຊື່ ວຍເຫ  ອທ ື່ ມ  ປະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົ ຊ ື່ ງ
ພນັທະສນັຍາຫລກັໆຂອງລດັຖະບານລາວ ກ ື່ ຄ :  
 

 ສື່ ວນແບື່ ງຂອງງບົປະມານຂອງລດັທງັໝດົທ ື່ ນ າໃຊ ີ້ເຂົ ີ້າໃນການສ ກສານັ ີ້ນ ໄດ ີ້ເພ ື່ ມຂ ີ້ນທຸກໆ ປ  (ຂ ີ້ນກບັ
ການພຈິາລະນາຈາກພາຍນອກ) ແລະ ງບົປະມານການສ ກສາ ໄດ ີ້ກ ານດົສດັສື່ ວນການ ເພ ື່ ມຂ ີ້ນຂອງ
ທ ນໃຫ ີ້ແກື່ ຄື່ າໃຊ ີ້ຈື່ າຍ ທ ື່ ບ ື່ ແມື່ ນຄື່ າແຮງງານທ ື່ ເກ ດຂ ີ້ນ;  

 ດ ີ້ວຍເຫດນັ ີ້ນ, ລດັຖະບານລາວ ຈ ື່ ງໄດ ີ້ສ ີ້າງໜື່ ວຍງານມາດຕະການຍກົເວັ ີ້ນພາສ  (Non-Tariff 
Measures (NTMs) Working Group) ແລະ ຂະບວນການດັື່ ງກື່ າວນ ີ້ ຈະນ າໄປສ ື່ ການຫລຸດ
ພາສ ຢ ື່ ໃນມາດຕະການຍກົເວັ ີ້ນພາສ  ທ ື່ ທຸລະກດິຕ ີ້ອງປະເຊ ນຢ ື່ . 

 
ການຕດິຕາມ, ທບົທວນ ແລະ ປະເມ ນຜນົ  
ກອບການປະເມ ນຜນົການປະຕບິດັງານ ໄດ ີ້ຖ ກພດັທະນາຂ ີ້ນ ເພ ື່ ອແນື່ ໃສື່ ແຜນງານຂອງລາວ ເພ ື່ ອຮບັປະກນັວື່ າ 
ມນັ ໄດ ີ້ສະໜອງຜນົການພດັທະນາ ແລະ ສະແດງໃຫ ີ້ເຫນັເຖງິຄວາມຄຸ ີ້ມຄື່ າ. ບດົລາຍງານການປະຕບິດັແຜນງານ
ຊື່ ວຍເຫ  ອປະຈ າປ  ຈະລາຍງານເຖງິ ຄຸນນະພາບການຊື່ ວຍເຫ  ອ ແລະ ລະບຸການດ າເນ ນການແກ ີ້ໄຂທ ື່ ຈ າເປັນ. 
ຈະໄດ ີ້ມ ການດ າເນ ນການປະເມ ນຜນົ ສ າລບັການຊື່ ວຍເຫ  ອ ຫ າຍກວື່ າ 10 ລ ີ້ານໂດລ ີ້າອດົສະຕຣາລ  ແລະ ການ
ຊື່ ວຍເຫ  ອທ ື່ ໄດ ີ້ຮບັປະສດິທພິາບຕ ື່ າ ຫລ  ຄ ື່ ຮື່ ວມງານບ ື່ ສາມາດປະຕບິດັໄດ ີ້ດ  ຈະໄດ ີ້ຮບັການແກ ີ້ໄຂໃຫ ີ້ທນັເວລາ.  
 
ຂັ ີ້ນຕອນການປະເມ ນຜນົການປະຕບິດັງານ ຈະນ າໃຊ ີ້ຂ ີ້ມ ນແຍກເພດ ເພ ື່ ອບອກໃຫ ີ້ຮ ີ້ເຖງິການປະຕບິດັຕວົຈງິ
ກື່ ຽວກບັ ບນັຫາຄວາມສະເໝ ພາບຂອງບດົບາດຍງິ-ຊາຍໃນອານາຄດົ. ຢ ື່ ໃນພນັທະສນັຍາຂອງຂະແໜງການສ ກ
ສານັ ີ້ນ ທາງລດັຖະບານອດົສະຕຣາລ  ຈະໄດ ີ້ເອາົໃຈໃສື່ ເຖງິດ ີ້ານພ ມມ ສາດ, ຊນົຊາດຊນົເຜົື່ າ ແລະ ເພດ ເຂົ ີ້າໃນ
ການປະເມ ນຜນົກະທບົຂອງການຊື່ ວຍເຫ  ອ. ຢ ື່ ໃນພນັທະສນັຍາຂອງຂະແໜງການຄ ີ້າເອງ ກ ື່ ຈະພຈິາລະນາເຖງິ
ຜນົກະທບົຂອງການຊື່ ວຍເຫ  ອຫລກັໆ ກື່ ຽວກບັ ນກັທຸລະກດິຍງິ ແລະ ກື່ ຽວກບັແມື່ ຍງິທ ື່ ເຮດັວຽກຢ ື່ ໃນ
ອຸດສາຫະກ າເຄ ື່ ອງນຸື່ ງຮົື່ ມ.  

ມະນຸດແຫື່ ງຊາດ ອ ງໃສື່  ຂັ ີ້ນຕອນການປະເມ ນອງົກອນທ ື່ ລະອຽດ. 
 

 
ຈດຸປະສງົ 3 -   ການສ ີ້າງລະບບົການຄ ີ້າໃຫ ີ້ເຂັ ີ້ມແຂງ ແລະ ສ ີ້າງການແຂື່ ງຂນັໃນພາກເອກະຊນົໃຫ ີ້     
                   ຫ າຍຂ ີ້ນ   

 

 
ມາດຕະຖານ 
ການປະຕບິດັງານ 

 
- ມ ຫ າຍກວື່ າ  30 ທ ນຊື່ ວຍເຫ  ອ ໄດ ີ້ອອກໃຫີ້ແກື່ ນກັທຸລະກດິລາວ ເພ ື່ ອຊື່ ວຍ

ເພ ື່ ມຍອດຂາຍຂອງພວກເຂາົ. 
 


