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ວາລະທ ີ3 
ສົ່ ງເສມີ ແລະ ປົກປ້ອງທຸກດາ້ນຂອງສດິທມິະນຸດ, ສດິທຂິອງພນົລະເມອືງ, ສດິທດິາ້ນການເມອືງ, ສດິທດິາ້ນເສດຖະກດິ, ສດິທດິາ້ນສງັຄມົ ແລະ 

ດາ້ນວດັທະນາທໍາ ລວມທງັສດິທດິາ້ນການພດັທະນາ 

  ການຢຽ້ມຢາມ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

  ບດົລາຍງານຂອງຜູລ້າຍງານພເິສດກ່ຽວກບັ ຄວາມທຸກຍາກທີ່ ສຸດ ແລະ ສດິທມິະນຸດ *, ** 

 ພາກສະຫຸຼບສງັລວມ 

ນບັຕັງ້ແຕ່ໄດຮ້ບັເອກະລາດ, ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ບນັລຸເຖງິ ການຂະຫຍາຍຕວົ ດາ້ນ

ເສດຖະກດິທີ່ ໜາ້ປະທບັໃຈ, ເຖງິແມ່ນວ່າຈະມປີະຫວດັເຄຍີເປັນປະເທດຫວົເມອືງຂຶນ້ ແລະ ມລີະເບດີທີ່ ບໍ່ ທນັແຕກ

ຕກົຄາ້ງຢູ່ໃນຫຼາຍພືນ້ທີ່ ກ່ໍຕາມ. ລະດບັຄວາມທຸກຍາກໄດຫ້ຼຸດລງົຫຼາຍ, ແຕ່ວ່າ ລະດບັການຂະຫຍາຍຕວົທີ່ ສູງ ເຊິ່ ງໄດ ້

ມາຈາກການຂຸດຄົນ້ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ການລງົທນຶຂອງຕ່າງປະເທດ ຊໍາ້ພດັບໍ່ ໄດນ້ໍາໄປສູ່ການຫຼຸດຜ່ອນ

ຄວາມທຸກຍາກໃນລະດບັທີ່ ເທົ່ າທຽມກນັ. 80 ສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງພນົລະເມອືງ ຍງັດໍາລງົຊວີດິດວ້ຍເງນິ ໜອ້ຍກວ່າ 

2.50 ໂດລາຕໍ່ ມື.້ ຄວາມບໍ່ ສະເໝພີາບກໍາລງັເພີ່ ມຂຶນ້ ຍອ້ນກຸ່ມຄນົຊັນ້ສູງໃນຕວົເມອືງຈະເລນີຮຸ່ງເຮອືງຂຶນ້ ແລະ ໃນ
ຂະນະທີ່ ປະຊາຊນົທີ່ ມລີາຍຮບັຕໍ່ າຈາໍນວນຫຼາຍ ຊໍາ້ພດັຖກືຈາໍກດັ ໃນການເຂົາ້ເຖງິທີ່ ດນິ ແລະ ຊບັພະຍາກອນ        

ທໍາມະຊາດທີ່ ສໍາຄນັຕ່າງໆ. ພກັປະຊາຊນົ ປະຕວິດັລາວ ມສີດິຜູກຂາດດາ້ນລະບບົການເມອືງ ແລະ ທາງດາ້ນ

ອດິສະຫຼະພາບດາ້ນການເມອືງ ເຊິ່ ງຄນົສ່ວນຫາຼຍບໍ່ ມ.ີ ບດົລາຍງານສະບບັຫຼາ້ສຸດນີ ້ຕອ້ງອ່ານຄຽງຄູ່ ກບັຖະແຫງຼການ

ຫຼງັຈາກການຢ້ຽມຢາມຂອງຜູລ້າຍງານພເິສດ ເຊິ່ ງລວມມ ີການປະເມນີລະອຽດກ່ຽວກບັປະເດນັເຫຼ ົ່ ານີ ້ແລະ ກ່ຽວກບັ 

ສິ່ ງທາ້ທາຍສະເພາະ ທີ່ ເກດີຂຶນ້ກບັປະຊາຊນົຢູ່ເຂດຊນົນະບດົ, ແມ່ຍງິ ແລະ ກຸ່ມຊນົເຜົ່ າສ່ວນໜອ້ຍ. 

ບດົລາຍງານນີ ້ ສຸມໃສ່ຂໍລ້ເິລີ່ ມຕ່າງໆ ແລະ ບນັດາການປະຕຮູິບ ທີ່ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສາມາດຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ເພື່ ອສະໜບັສະໜູນປະຊາຊນົທີ່ ຢູ່ໃນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຍກົສູງການນບັຖສືດິທມິະນຸດ
ຂອງພວກເຂາົ. ສິ່ ງເຫຼ ົ່ ານັນ້ລວມເຖງິ ການປະເມນີຄນືບນັດາຍຸດທະສາດການພດັທະນາເສດຖະກດິ ເພື່ ອຮບັປະກນັ

ວ່າ ຜນົປະໂຫຍດຈາກການເຕບີໂຕ ໄດມ້ກີານແບ່ງປັນຢ່າງສະເໝພີາບກວ່າເກົ່ າ, ລງົທນຶໃສ່ລະບບົການປົກປອ້ງທາງ

ສງັຄມົໃຫເ້ຂັມ້ແຂງກວ່າເກົ່ າ ເຊິ່ ງປັດຈບຸນັສ່ວນຫຼາຍຍງັບໍ່ ມ ີແລະ ຮບັຮອງເອາົນະໂຍບາຍ ດາ້ນຄວາມໂປ່ງໃສ, ການ

ມສ່ີວນຮ່ວມທີ່ ມຄີວາມໝາຍ ແລະ ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງທາງອໍານາດ ໃຫແ້ກ່ປະຊາຊນົຜູທຸ້ກຍາກ ແລະ ດງຶເອາົ

ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງພວກເຂາົເຂົາ້ໃນການປຶກສາຫາລກືບັມວນຊນົຢ່າງແທຈ້ງິ. 

  
 * ບດົສະຫຼຸບສງັລວມຂອງບດົລາຍງານນີ ້ໄດແ້ຈກຢາຍເປັນພາສາທາງການທກຸພາສາ. ບດົລາຍງານເອງ ເຊິ່ ງຊອ້ນທາ້ຍ ມາກບັ

ບດົສະຫຼຸບສງັລວມນີ ້ແມ່ນໄດແ້ຈກຢາຍ ເປັນພາສາທີ່ ຍື່ ນໃຫເ້ທົ່ ານັນ້. 
 **  ບດົລາຍງານ ໄດຍ້ື່ ນໄປຍງັສູນບໍລກິານຈດັກອງປະຊຸມ ພາຍຫຼງັຄບົກໍານດົ ເພື່ ອສະທອ້ນໃຫເ້ຫນັເຖິງຂໍມູ້ນທີ່ ໃໝ່ຫຼາ້ສຸດ. 
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I.  ພາກສະເໜ ີ 

1. ຜູລ້າຍງານພເິສດກ່ຽວກບັຄວາມຫຍຸງ້ຍາກທີ່ ສຸດ ແລະ ສດິທມິະນຸດທີ່ ໄປຢ້ຽມຢາມ ສາທາລະນະລດັ 
ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ລະຫວ່າງ ວນັທ ີ18 ຫາ 28 ເດອືນມນີາ ປີ 2019. ວດັຖຸປະສງົຂອງການຢ້ຽມຢາມ 

ແມ່ນເພື່ ອລາຍງານຕໍ່ ສະພາສດິທມິະນດຸວ່າ ບນັດານະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນງານຕ່າງໆ ຂອງລດັຖະບານ ກ່ຽວກບັ

ຄວາມທຸກຍາກທີ່ ສຸດນັນ້ ສອດຄ່ອງກບັພນັທະດາ້ນສດິທມິະນດຸໄດໃ້ນລະດບັໃດ ແລະ ເພື່ ອໃຫຂ້ໍສ້ະເໜແີນະ

ແບບສາ້ງສນັຕໍ່ ລດັຖະບານ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຕ່າງໆ. ຜູລ້າຍງານພເິສດ ຂໍຂອບໃຈມາຍງັລດັຖະບານ ທີ່

ເຊືອ້ເຊນີທ່ານມາ ແລະ ອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃນລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ການສບືຕໍ່ ມສ່ີວນຮ່ວມ.      

ບດົລາຍງານສະບບັນີ ້ແມ່ນຍື່ ນໂດຍອງີຕາມມະຕ ິເລກທ ີ35/19 ຂອງສະພາສດິທມິະນຸດ.1 

2. ຜູລ້າຍງານພເິສດ ໄດປຶ້ກສາຫາລ ື ກບັປະຊາຊນົຜູທ້ີ່ ດາໍລງົຊວີດິຢູ່ພາຍໃຕສ້ະພາບຄວາມທຸກຍາກ,          
ຜູຕ້າງໜາ້ອງົການປະຊາສງັຄມົ ແລະ ບນັດາອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ອງົການຊ່ວຍເຫຼ ືອຶດາ້ນມະນດຸສະທໍາ

ຕ່າງໆ ແລະ ບນັດາສະຖານທດູ. ນອກຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັແລວ້, ທ່ານຍງັໄດເ້ດນີທາງໄປແຂວງຈໍາປາສກັ 

ເພື່ ອຢ້ຽມຢາມບາ້ນແຫ່ງໜຶ່ ງທີ່ ມປີະຊາຊນົຍກົຍາ້ຍມາຢູ່ ເພື່ ອເປີດທາງໃຫແ້ກ່ການສາ້ງອ່າງໂຕ່ງຂອງເຂື່ ອນໄຟຟາ້

ພະລງັນໍາ້, ເດນີທາງໄປແຂວງອດັຕະປື ເພື່ ອຢຽ້ມຢາມແຄມ້ພກັເຊາົຊົ່ ວຄາວ ສໍາຫຼບັຜູລ້ອດຊວີດິຈາກກໍລະນີ

ເຂື່ ອນເຊປຽນ-ເຊນໍາ້ນອ້ຍແຕກ ທງັ 3 ແຫ່ງ ຄ:ື ຫາດຍາວ, ຕາມະຢອດ ແລະ ດງົບາກ ແລະ ບາ້ນທີ່ ພງັທະລາຍ

ໝດົຍອ້ນເຂື່ ອນແຕກ (ບາ້ນໃໝ່) ແລະ ໄປແຂວງຫວົພນັ ເຊິ່ ງທ່ານໄດໄ້ປຢ້ຽມຢາມ ເມອືງຫວົເມອືງ ແລະ ບາ້ນ

ຜານາງ, ບາ້ນຜາກະຕ່າຍ ແລະ ບາ້ນມອນ. ທ່ານໄດໄ້ປຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນ, ສຸກສາລາ, ໂຮງໝໍ ແລະ ບ່ອນທໍາລາຍ
ລະເບດີທີ່ ບໍ່ ທນັແຕກ ແລະ ພບົກບັນາຍບາ້ນ, ນາຍຄ,ູ ພະນກັງານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຜູຕ້າງໜາ້ສະຫະພນັ

ແມ່ຍງິ, ພອ້ມທງັບນັດາພະນກັງານລດັຫາຼຍທ່ານ ຢູ່ຂັນ້ເມອືງ, ຂັນ້ແຂວງ ແລະ ຂັນ້ສູນກາງ. 

3. ໃນຕອນສະຫຼຸບຂອງການຢ້ຽມຢາມ, ຜູລ້າຍງານພເິສດໄດນ້ໍາສະເໜສີິ່ ງທີ່ ຄົນ້ພບົຂອງທ່ານຕໍ່ ບນັດາ ທ່ານ

ຜູຕ້າງໜາ້ຈາກບນັດາກະຊວງ, ຜູທ້ີ່ ສນົໃຈເຂົາ້ຮ່ວມການສນົທະນາທີ່ ມຜີນົ ແລະ ສນົໃຈໃນຂໍສ້ະເໜແີນະແບບ

ສາ້ງສນັ.  ບດົລາຍງານສະບບັນີ ້ ປະກອບມຂີໍສ້ະເໜແີນະ ດວ້ຍຄວາມຕັງ້ໃຈທີ່ ຈະສະໜບັສະໜູນຄວາມ 

ພະຍາຍາມທີ່ ຢາກເຮດັໃຫສ້ດິທມິະນດຸຂອງປະຊາຊນົຜູທ້ີ່ ຢູ່ພາຍໃຕຄ້ວາມທຸກຍາກປະກດົຜນົເປັນຈງິ ແລະ ເພື່ ອ

ສົ່ ງເສມີການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ. ບດົລາຍງານນີ ້ ຄວນອ່ານຄຽງຄູ່ ໄປກບັ ຖະແຫງຼການຂອງຜູລ້າຍງານພເິສດ
ໃນຕອນທາ້ຍຂອງການລງົຢ້ຽມຢາມ,2 ເນຶື່ ອງຈາກວ່າ ຂໍສ້ະເໜແີນະຫຼາຍຂໍທ້ີ່ ລະບຸໃນບດົລາຍງານນີ ້ ແມ່ນອງີໃສ່

ລາຍລະອຽດຂອງສິ່ ງຄົນ້ພບົ ແລະ ຫຼກັຖານອາ້ງອງີທີ່ ສະໜບັສະໜູນ ທີ່ ລວມຢູ່ໃນຖະແຫຼງການດັ່ ງກ່າວ ເຊິ່ ງບໍ່

ໄດນ້ໍາມາກ່າວລຶມ້ຄນືໃນບດົລາຍງານນີ ້ຍອ້ນຂໍຈ້າໍກດັດາ້ນກໍານດົຄວາມຍາວ (ຈໍານວນຄໍາ) ຂອງບດົ. 

4. ໃນດາ້ນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ມຫີຼາຍຢ່າງທີ່ ຈະສະເໜແີນະ. ປະເທດກ່ໍເຮດັໄດດ້ຫີາຼຍຢ່າງໜາ້

ປະທບັໃຈ ໃນການຫຼຸດຜ່ອນຈາໍນວນຜູທ້ີ່ ດໍາລງົຊວີດິພາຍໃຕເ້ສັນ້ລະດບັຄວາມທຸກຍາກສາກນົ. ອດັຕາສ່ວນຂອງ

ຜູທ້ີ່ ດໍາລງົຊວີດິໂດຍມເີງນິໃຊຈ່້າຍໜອ້ຍກວ່າ 1.90 ໂດລາສະຫະລດັ ຕໍ່ ມືໄ້ດຫ້ຼຸດລງົຈາກ 52.4 ສ່ວນຮອ້ຍ ໃນປີ 

1997 ເປັນ 22.7 ສ່ວນຮອ້ຍ ໃນປີ 2012, ເຊິ່ ງສະແດງໃຫເ້ຫນັໃນຂໍມ້ນູໃໝ່ຫຼາ້ສຸດທີ່ ມ.ີ3 ອດັຕາການເຂົາ້ຮຽນ
ສຸດທຊິັນ້ມດັທະຍມົ ເພີ່ ມຂຶນ້ຈາກ 27 ສ່ວນຮອ້ຍ ໃນປີ 2002 ເປັນ 50 ສ່ວນຮອ້ຍ ໃນປີ 2012.4 ອດັຕາການ

ຕາຍຂອງແມ່ຍງິ ຍອ້ນສາເຫດທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການຖພືາ ຫຼຸດລງົເຄິ່ ງໜຶ່ ງລະຫວ່າງຕວົເລກປີ 2005 ແລະ 2015,5 

  
 1 ຜູລ້າຍງານພເິສດ ສະແດງຄວາມຮູບຸ້ນຄຸນມາຍງັການສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ວໄິຈທີ່ ດເີລດີ ຂອງ ທ່ານ ບາຊາມ ຄາວາຈາ, ທ່ານ 

ນາງ ຣີແບກັກາ ຣິດແດລ ແລະ ພະນກັງານຫອ້ງການຂອງຄະນະກໍາມາທກິານໃຫຍ່ດາ້ນສດິທມິະນຸດ ຂອງອງົການສະຫະປະ 
ຊາຊາດ (the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)8. 

 2 ຄດັຈາກ: www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx? NewsID= 24417& 
LangID=E. 

 3 ອງົການທະນາຄານໂລກ, “ຖານຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັຄວາມທກຸຍາກ ແລະ ຄວາມສະເໝພີາບ ຂອງ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະ 
ໄຕ ປະຊາຊນົລາວ”. ຄດັຈາກ http://povertydata.worldbank.org/poverty/country/LAO. 

 4 ອງົການທະນາຄານໂລກ, “ເອກະສານນະໂຍບາຍວ່າດວ້ຍຄວາມທຸກຍາກ ຂອງ ສປປ ລາວ: ປັດໄຈຜກັດນັ ສໍາລບັການຫຼຸດ 
ຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ໃນສປປ ລາວ ເດອືນຕຸລາ ປີ 2015, ໜາ້ 9. ຄດັຈາກ http://documents.worldbank.org/ 
curated/en/590861467722637341/pdf/101567-REPLACENENT-PUBLIC-Lao-PDR-Poverty-
Policy-Notes-Drivers-of-Poverty-Reduction-in-Lao-PDR.pdf. 

 5 Jonna P. Estudillo (East-West Center), “ແຜນງານຂອງລດັຖະບານ ໄດເ້ລີ່ ມຕົນ້ ເພື່ ອຫຼຸດຜ່ອນອດັຕາການຕາຍ 
ຂອງ ແມ່ ໃນ ສປປ ລາວ: ບດັນີ ້ຈະເຮດັຫຍງັຕ່ໍໄປ?”, ວນັທ ີ30 ເດອືນມນີາ ປີ 2018. ຄດັຈາກ
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ແລະ ເຖງິຢ່າງນັນ້ 33 ສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງເດກັອາຍຸລຸ່ມ 5 ປີ ຍງັມສີະພາບຂາດສານອາຫານແບບເຕັຍ້ ເຊິ່ ງຫຼຸດລງົ

ຈາກ 44 ສ່ວນຮອ້ຍ ໃນປີ 2012.6 ລດັຖະບານໄດສ້າ້ງຕັງ້ກອງທນຶຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ເຊິ່ ງສຸມໃສ່ການ

ພດັທະນາບາ້ນທຸກຍາກທີ່ ສຸດ.7 ການພດັທະນາດັ່ ງກ່າວໄດບ້ນັລຸຜນົ ເຖງິແມ່ນວ່າ ຢູ່ເຂດຊນົນະບດົເຫຼ ົ່ ານັນ້ ຈະມີ

ລະເບດີທີ່ ບໍ່ ທນັແຕກຕກົຄາ້ງມາເປັນເວລາດນົນານແລວ້ກ່ໍຕາມ ເຊິ່ ງເປັນລະເບດີທີ່ ສະຫະລດັອາເມລກິາເຄຍີຖິມ້
ໃສ່ ໃນລະຫວ່າງ ປີ 1964 ແລະ 1973 ເຊິ່ ງມສ່ີວນເຮດັໃຫມ້ຄີວາມທຸກຍາກ ແລະ ເຖງິແມ່ນວ່າ ຈະເຄຍີໄດຮ້ບັ

ຜນົຮາ້ຍຈາກຈກັກະພດັພວກລ່າເມອືງຂຶນ້ໃນສະໄໝກ່ອນກ່ໍຕາມ. 

5. ການຍກົສູງຊວີດິການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊນົ ໃຫພ້ົນ້ຈາກລະດບັລາຍຮບັຕໍ່ າສຸດ ຕອ້ງເປັນຈດຸເລີ່ ມຕົນ້ ບໍ່

ແມ່ນຈດຸສິນ້ສຸດຂອງຄວາມພະຍາຍາມຂອງລດັຖະບານ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕວົທີ່ ໄວວາດາ້ນເສດຖະກດິ ຂອງ

ປະເທດ ບໍ່ ໄດນ້ໍາໄປສູ່ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກທີ່ ສມົຄູ່ ກນັ. ໜາ້ເສຍດາຍ ຜູທ້ີ່ ຫຼຸດພົນ້ຈາກຄວາມທຸກຍາກໄດ້

ຢ່າງເປັນທາງການນັນ້ ຈໍານວນຫຼາຍ ກ່ໍຍງັຄງົຢູ່ໃນລະດບັທີ່ ໃກຄ້ຽງກບັເສັນ້ຄວາມທຸກຍາກ ຫຼ ືຕກົຢູ່ພາຍໃຕເ້ສັນ້

ຄວາມທຸກຍາກຄນືອກີ. ໃນປີ 2012, 80 ສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງປະຊາຊນົ ຍງັດໍາລງົຊວີດິໃນສະພາບທີ່ ມລີາຍຮບັຕໍ່ າ
ກວ່າ 2.50 ຕໍ່ ມື.້8 80 ສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງເດກັນອ້ຍປະສບົກບັຄວາມຂາດເຂນີໃນບາງຮູບແບບ ເຊິ່ ງມຜີນົຕາມມາທີ່

ຮາ້ຍແຮງ ຕໍ່ ຜະລດິຕະພາບ ແລະ ການເຂົາ້ຮ່ວມທາງສງັຄມົຂອງພວກເຂາົ ໃນໄລຍະຍາວ.9 ມອີດັຕາສ່ວນຂອງ

ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ກບັການຂະຫຍາຍຕວົດາ້ນເສດຖະກດິຂອງປະເທດ ຕໍ່ າກວ່າປະເທດອື່ ນໆໃນພາກ

ພືນ້ ແລະ ຄວາມບໍ່ ສະເໝພີາບກ່ໍກໍາລງັເພີ່ ມຂຶນ້.10 

6. ບນັຫາສ່ວນໜຶ່ ງ ແມ່ນຂຶນ້ກບັຍຸດທະສາດຂອງລດັຖະບານ ໃນການບນັລຸການຂະຫຍາຍຕວົດາ້ນ       

ເສດຖະກດິໂດຍລວມ, ເຊິ່ ງສ່ວນຫຼາຍຈະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕາມຄາໍແນະນາໍຂອງຄູ່ ຮ່ວມສາກນົ. ຈດຸສຸມສ່ວນໃຫຍ່ 

ແມ່ນເລັ່ ງໃສ່ໂຄງການກ່ໍສາ້ງພືນ້ຖານໂຄງລ່າງຂະໜາດໃຫຍ່ ເຊັ່ ນ: ເຂື່ ອນໄຟຟາ້ພະລງັນໍາ້ ແລະ ເສັນ້ທາງລດົໄຟ, 
ການຂຸດຄົນ້ຊບັພະຍາກອນ ແລະ ສິ່ ງຈງູໃຈສາໍລບັການລງົທນຶຂອງຕ່າງປະເທດ ໄດເ້ອືອ້ປະໂຫຍດໃຫແ້ກ່ກຸ່ມຄນົ

ຊັນ້ສູງທີ່ ຮັ່ ງມເີປັນສ່ວນຫຼາຍແບບບໍ່ ສມົສ່ວນ ແລະ ເຮດັໃຫປ້ະເທດຕອ້ງແບກຫາບພນັທະການຈ່າຍແທນຄນື   

ໜີສ້ນິກອ້ນໃຫຍ່, ເຊິ່ ງບໍ່ ໄດເ້ຮດັໃຫລ້າຍຮບັແຫ່ງຊາດທີ່ ສໍາຄນັເພີ່ ມຂຶນ້ເທົ່ າທີ່ ຄວນ ຫຼ ືບໍ່ ໄດສ້າ້ງການມວີຽກເຮດັ

ງານທໍາໃຫແ້ກ່ຄນົລາວໃຫຫ້າຼຍເທົ່ າທີ່ ຄວນ. ເມື່ ອບໍ່ ມກີານລງົທນຶໃສ່ການສກຶສາ, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ລະບບົ

ການປົກປອ້ງທາງສງັຄມົໃຫເ້ຂັມ້ແຂງ ເຊິ່ ງຈະສະໜບັສະໜູນຄນົຈາໍນວນຫຼາຍ ທີ່ ອາດຖກືປະຖິມ້ໄວເ້ບືອ້ງຫຼງັ 

ຈາກເສດຖະກດິຂາ້ມຜ່ານ,  ປະຊາຊນົໃນອດັຕາສ່ວນຫຼາຍທີ່ ສຸດຈິ່ ງໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດໜອ້ຍທີ່ ສຸດ ຈາກການ

ເຕບີໂຕດາ້ນເສດຖະກດິ.  

7. ອຸປະສກັຕ່າງໆທີ່ ມຢູ່ີໃນໂຄງສາ້ງກງົຈກັທີ່ ຍງັຄງົມຕີະຫອຼດມາ ເປັນການກດີຂວາງປະຊາຊນົທີ່ ຢູ່ໃນ

ຄວາມທຸກຍາກ, ໂດຍສະເພາະຜູທ້ີ່ ຢູ່ຊນົນະບດົຫ່າງໄກສອກຫຼກີ ແລະ ຜູທ້ີ່ ເປັນກຸ່ມຊນົເຜົ່ າ ເຮດັໃຫສ້ດິທມິະນຸດ

ຂອງພວກເຂາົບໍ່ ປະກດົຜນົເປັນຈງິໄດຢ່້າງເຕມັສ່ວນ. ເຖງິແມ່ນວ່າລດັຖະບານໄດຮ້ບັຮອງເອາົບນັດາລະບຽບ   

ກດົໝາຍ ແລະ ຜນັຂະຫຍາຍບນັດານະໂຍບາຍທີ່ ໜາ້ປະທບັໃຈຫຼາຍສະບບັ ແຕ່ສ່ວນຫາຼຍກ່ໍຍງັຂາດການຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັທີ່ ມຄີວາມໝາຍ. ບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ ເຊິ່ ງມບີດົບາດຕົນ້ຕໍໃນການໃຫຄ້ໍາແນະນາໍ ແລະ ໃຫທ້ນຶ

ແກ່ລດັຖະບານ ກ່ໍຍງັບໍ່ ໄດພ້ະຍາຍາມຢ່າງເຕມັທີ່  ໃນການຮບັປະກນັວ່າ ການຂະຫຍາຍຕວົດາ້ນເສດຖະກດິນັນ້ 

  
www.eastwestcenter.org/publications/government-programs-have-begun-reduce-maternal-
deaths-in-lao-pdr-now-what-comes-next. 

 6 ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ, ສູນສະຖິຕແິຫ່ງຊາດ, “ການສໍາຫວຼດດດັຊະນສີງັຄມົຂອງລາວ ຄັງ້ທ ີII: ບດົ
ລາຍງານສິ່ ງທີ່ ຄົນ້ພບົຂອງການສໍາຫຼວດ, ປີ 2018, ໜາ້ 17 ແລະ 36. ຄດັຈາກwww.unicef.org/eap/sites/ 
unicef.org.eap/files/2018 -06/Summary%20Survey%20Findings%20Report%20 
an%20statistical%20snapshots %20of%20Lao%20Social%20Indicator%20Survey%20II.pdf. 

 7 ການພບົປະປະຊຸມກບັ ກອງທນຶຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ວນັທ ີ25 ເດອືນມນີາ ປີ 2019. 
 8 ອງົການທະນາຄານໂລກ, “ເອກະສານນະໂຍບາຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ຂອງ ສປປ ລາວ”, ໜາ້ 9. 
 9 ອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທນຶເພື່ ອເດກັ (United Nations Children’s Fund (UNICEF)) ແລະ ກະຊວງແຜນ 

ການ ແລະ ການລງົທນຶ, ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ, SDGs ແລະ ເດກັ: ການວດັແທກ ຄວາມຄບືໜາ້ 
ດາ້ນສະຫວັດດພີາບຂອງເດກັ ໃນ ສປປ ລາວ (ບດົລາຍງານເບືອ້ງຕົນ້, 2018), ໜາ້ 12. 

 10 ອງົການທະນາຄານໂລກ, ພາບລວມກ່ຽວກບັຄວາມທກຸຍາກ ໃນສປປ ລາວ: ບດົລາຍງານຄວາມທຸກຍາກ ສໍາລບັການສໍາ
ຫຼວດການຊມົໃຊ ້ແລະ ລາຍຈ່າຍ ຂອງປະເທດລາວ ສກົປີ 2012–2013”, ໜາ້ 8. ຄດັຈາກhttp://documents. 
worldbank.org/curated/en/868521467998508506/pdf/100120-WP-P146141-PUBLIC-Box 
393225B-Poverty-Profile-in-Lao-PDR-publication-version-12-19-14.pdf. 
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ເລັ່ ງໃສ່ປັບປຸງຊວີດິການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊນົລາວສວ່ນຫາຼຍ ມແີຕ່ເຮດັວຽກ ພຽງແຕ່ໃຫສ້ໍາເລດັບນັດາກດິຈະກໍາ 

ແລະ ບນັລຸຄາດໝາຍຂອງຕນົເທົ່ ານັນ້. 

8. ບໍ່ ຈໍາເປັນຈະຕອ້ງໄປຕາມທດິທາງນີ.້ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ເປັນປະເທດທີ່

ຮັ່ ງມທີາງດາ້ນຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ມພີນົລະເມອືງທີ່ ໜຸ່ມນອ້ຍ ທີ່ ມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍ. ຜູລ້າຍງານພເິສດ 
ໄດພ້ບົປະກບັຄນົລາວ ຜູທ້ີ່ ມຄີວາມຍດຶໝັນ້ສູງຕໍ່ ການປັບປຸງຊວີດິການເປັນຢູ່ຂອງທຸກຄນົ, ແຕ່ຍງັພບົຄວາມ

ຫຍຸງ້ຍາກໃນການດາໍເນນີງານໃນສະພາບແວດລອມ້ໂດຍລວມ ທີ່ ມຢູ່ີຂອນ້ຂາ້ງຈໍາກດັ, ໃນຂະນະທີ່ ໃຫ ້         

ການບລໍກິານສາທາລະນະສຸກ, ການສກຶສາ ແລະ ດາ້ນອື່ ນໆໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກີ ໂດຍມຊີບັພະຍາກອນຢ່າງ

ຈໍາກດັ ແລະ ໄດຮ້ບັຄ່າຕອບແທນທີ່ ບໍ່ ແນ່ນອນ.  ທ່ານໄດລ້ມົກບັຜູທ້ີ່ ເຮດັວຽກຢ່າງບໍ່ ຮູອ້ດິເມື່ ອຍ ໃນການ         

ສະໜບັສະໜູນຄອບຄວົ ແລະ ຊຸມຊນົຂອງພວກເຂາົ ແລະ ໄດພ້ບົປະກບັພະນກັງານລດັຈໍານວນຫຼາຍທ່ານ ຜູທ້ີ່

ເຫນັໄດຢ່້າງຈະແຈງ້ວ່າມຄີວາມເສຍສະຫຼະ ແລະ ກະຕລືລືົນ້ທີ່ ຈະຊອກຫາວທິທີີ່ ມປີະສດິທຜິນົ. ຖາ້ຫາກວ່າ ສາ 

ມາດຊຸກຍູລ້ດັຖະບານໃຫຮ້ບັຮອງເອາົບນັດານະໂຍບາຍດາ້ນຄວາມໂປ່ງໄສ ແລະ ການມສ່ີວນຮ່ວມຢ່າງມ ີຄວາມ
ໝາຍ ແລະ ເຂົາ້ຮ່ວມໃນການປຶກສາຫາລກືບັມວນຊນົຢ່າງແທຈ້ງິ, ຄງົຈະສາມາດບນັລຸໄດຫ້າຼຍ ໃນການສົ່ ງເສມີ

ການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ ແລະ ການລບຶລາ້ງຄວາມທຸກຍາກ. 

9. ເປັນການພດັທະນາທີ່ ສໍາຄນັ ທີ່ ລດັຖະບານໄດເ້ລີ່ ມຕົນ້ເຂົາ້ມສ່ີວນຮ່ວມກບັກນົໄກດາ້ນສດິທມິະນດຸ   

ສາກນົ ແລະ ສົ່ ງບດັເຊນີໃຫຜູ້ລ້າຍງານພເິສດມາ ຫຼງັຈາກທີ່ ປະຫວ່າງມາດນົ. ຜູລ້າຍງານພເິສດ ກ່ໍມຄີວາມກະຕລືື

ລົນ້ທີ່ ໄດຮ້ບັຟັງວ່າ ລດັຖະບານວາງແຜນການເຊືອ້ເຊນີຜູທ້ີ່ ມພີາລະບດົບາດຮບັຜດິຊອບຂັນ້ຕອນພເິສດ ໃຫມ້າ

ຢ້ຽມຢາມແຕ່ລະປີ ແລະ ເພື່ ອຮຽນຮູຈ້າກຫອ້ງວ່າການສໍານກັງານນາຍກົວ່າ ປະເທດພວມພະຍາຍາມທີ່ ຈະບນັລຸ

ຕາມສນົທສິນັຍາສາກນົ ວ່າດວ້ຍການປົກປ້ອງທຸກຄນົຈາກການຫາຍໂຕແບບຖກືບບີບງັຄບັ ແລະ ສນົທສິນັຍາ
ສາກນົວ່າດວ້ຍການປົກປ້ອງສດິທຂິອງແຮງງານເຄື່ ອນຍາ້ຍ ແລະ ສະມາຊກິຄອບຄວົຂອງພວກເຂາົທຸກຄນົ.      

ລດັຖະບານ ຄວນປະຕບິດັຕາມບາດກາ້ວເຫຼ ົ່ ານັນ້, ເຊິ່ ງຈະເປັນການສະແດງອອກທີ່ ສາໍຄນັ ເຖງິຄວາມຍດຶໝັນ້ຕໍ່

ສດິທມິະນດຸ ແລະ ຖາ້ເຮດັໄດແ້ນວນັນ້ ກ່ໍຄວນຈະໄດຮ້ບັຄວາມເຊື່ ອໝັນ້ຢ່າງແທຈ້ງິຈາກຊຸມຊນົສາກນົ. 

ລດັຖະບານກ່ໍຄວນສາ້ງສະຖາບນັແຫ່ງຊາດດາ້ນສດິທມິະນຸດ ເຊິ່ ງປະຕບິດັຕາມບນັດາຫຼກັການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັ 

ສະຖານະຂອງສະຖາບນັແຫ່ງຊາດ ເພື່ ອການສົ່ ງເສມີ ແລະ ປົກປ້ອງສດິທມິະນຸດ ຢ່າງເຕມັສ່ວນ (ບນັດາຫຼກັການ 

ປາຣສີ). 

II. ການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນຂ່າວສານ 

10. ການຂາດເຂນີການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນຂ່າວສານ ຄຽງຄູ່ ກບັມກີານຈາໍກດັເສລພີາບໃນການອອກສຽງ, ເປັນ     

ອຸປະສກັອນັໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ ການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ, ຄວາມເປັນເຈົາ້ຂອງຂອງປະຊາຊນົລາວຕໍ່ ຊບັພະຍາກອນ 

ທໍາມະຊາດຂອງປະເທດ ແລະ ການເຮດັໃຫສ້ດິທມິະນດຸປະກດົຜນົເປັນຈງິ. ລດັຖະບານ ແລະ ຄູ່ ຮ່ວມສາກນົບໍ່

ສາມາດແກໄ້ຂຄວາມທຸກຍາກໄດ ້ ໂດຍປັດສະຈາກຄວາມເຂົາ້ໃຈອນັຖກືຕອ້ງ ກ່ຽວກບັສິ່ ງທາ້ທາຍຕ່າງໆທີ່

ປະຊາຊນົລາວປະເຊນີ, ແຕ່ການເກບັກໍາຂໍມ້ນູທີ່ ມຢ່ີາງຈໍາກດັ ແລະ ການຂາດຄວາມໂປ່ງໄສ ເຮດັໃຫເ້ປັນການ
ຍາກທີ່ ຈະປະເມນີລະດບັຄວາມທຸກຍາກໃນປັດຈບຸນັໄດຢ່້າງຖກືຕອ້ງຊດັເຈນ, ເຊິ່ ງນໍາໄປສູ່ບນັດາແຜນງານ ທີ່ ໄດ ້

ຮບັການອອກແບບໂດຍອງີໃສ່ຂໍມູ້ນທີ່ ມຢ່ີາງຈໍາກດັ, ຫຼາ້ສະໄໝ ແລະ ບາງຄັງ້ກ່ໍເປັນຂໍມ້ນູທີ່ ບດິເບອືນ. ບນັດາອງົ

ການຈດັຕັງ້ທີ່ ເປັນເອກະລາດ ໄດຕ້ັງ້ຄາໍຖາມກ່ຽວກບັຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖຂືອງຕວົເລກຂໍມູ້ນທາງການ ເຊິ່ ງຊີໃ້ຫເ້ຫນັ

ວ່າ ເປັນການຕອບຮບັກບັສິ່ ງຄົນ້ພບົຕວົຈງິຂອງພວກເຂາົ, ແຕ່ວ່າ ລດັຖະບານກ່ໍບໍ່ ໄດສ້ະແດງຄວາມສນົໃຈ ເພື່ ອ

ແກໄ້ຂຄວາມແຕກຕ່າງດາ້ນຂໍມ້ນູດັ່ ງກ່າວ. ບນັຫາເຫຼ ົ່ ານັນ້ ຖກືຫາ້ມເຜຍີແຜ່ບາງສ່ວນ (ເຊນັເຊບີາງສ່ວນ) ໃນໂຕ

ຂອງມນັເອງ ໂດຍລດັຖະບານຊຸກຍູໃ້ຫເ້ປັນແບບນັນ້, ເຊິ່ ງເຮດັໃຫກ້ານສນົທະນາ ແລະ ສິ່ ງທີ່ ຄົນ້ພບົທີ່ ສາໍຄນັນັນ້ 

ຍງັຄງົເຊື່ ອງຊອ້ນຢູ່ໃນຄວາມມດື.  

11. ລດັຖະບານ ຄວນອອກຄໍາສັ່ ງໃນລະດບັສູງສຸດວ່າ ໃຫຖ້ເືປັນບຸລມິະສດິການເກບັກໍາ ແລະ ເຜຍີແຜ່ຂໍມ້ນູ

ທີ່ ທນັກບັສະພາບການໃໝ່ ແລະ ທີ່ ໜາ້ເຊື່ ອຖໄືດ,້ ລວມທງັ ຮຽກຮອ້ງວ່າ ຂໍມູ້ນຕວົເລກ ທີ່ ເກບັກໍານັນ້ ຕອ້ງແມ່ນ

ບນົພືນ້ຖານຄວາມສະເໝຕີົນ້ສະເໝປີາຍ ແລະ ເຂັມ້ງວດກວ່າເກົ່ າ ແລະ ມໄີວເ້ພື່ ອເຜຍີແຜ່ຕໍ່ ມວນຊນົ ແລະ ຢ່າງ

ໄວວາ. ການເຂົາ້ເຖງິຂໍມ້ນູຂ່າວສານ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສຊ່ວຍໃຫພ້ະນກັງານລດັຕດັສນິໃຈໂດຍອງີໃສ່ຫຼກັຖານ

ຢັງ້ຢືນ, ຫຼຸດຜ່ອນການສໍລ້າດບງັຫຼວງ, ເພີ່ ມຄວາມເຊື່ ອໝັນ້ຂອງມວນຊນົ ແລະ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງດາ້ນອາໍນາດ
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ໃຫແ້ກ່ບຸກຄນົ. ການລເິລີ່ ມໃໝ່ ໃນການສະໜອງການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນຂ່າວສານທາງອອນລາຍ ແມ່ນມທ່ີາອ່ຽງທີ່ ດ ີ

ແລະ ຄວນຈະຂະຫຍາຍ. ລດັຖະບານ ຄວນຮບັປະກນັວ່າ ປະຊາຊນົໄດຮ້ບັຂໍມູ້ນຂ່າວສານ ແລະ ສາມາດສາ້ງ     

ຂໍມູ້ນ ແລະ ແບ່ງປັນຂໍມ້ນູຢ່າງມອີດິສະຫຼະ ແລະ ມຄີວາມເພິ່ ງພໍໃຈໃນການໃຊສ້ດິທໃິນການອອກສຽງຢ່າງເປັນ

ອດິສະຫຼະ ດັ່ ງທີ່ ໄດກໍ້ານດົໄວໃ້ນລດັຖະທາໍມະນນູລາວ ແລະ ກດົໝາຍສາກນົວ່າດວ້ຍສດິທມິະນດຸ.   ສິ່ ງນີ ້
ອາດລວມເຖງິການໃຫກ້ານສະໜບັສະໜູນ ບນັດາກດິຈະກໍາ ເຊັ່ ນ: ພນົລະເມອືງວາລະສານສາດ (citizen 

journalism), ການສາໍຫວຼດຄໍາຄດິເຫນັ ແລະ ການໂຕວ້າທຂີອງມວນຊນົ, ສູນການຮຽນຮູຂ້ອງຊຸມຊນົ,      

ການແປ ແລະ ການເຂົາ້ຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມ, ການຝຶກອບົຮມົໃຫຜູ້ຂ້ຽນບລ໊ອກ (bloggers), ການແຂ່ງຂນັ

ຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ການໄປແລກປ່ຽນຂອງຊາວໜຸ່ມ. ປະຊາຊນົຜູໄ້ດຮ້ບັຂໍມູ້ນຂ່າວສານ ທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມໃນບນັດາ

ກດິຈະກໍາທີ່ ຕັງ້ໃຈຈດັຕັງ້ຂຶນ້ມານັນ້ ຈະສາມາດປະກອບສ່ວນໄດຫ້າຼຍຂຶນ້ເຂົາ້ໃນການພດັທະນາທີ່ ຍນືຍງົ. 

12. ຊຸມຊນົອງົການສາກນົ ຕອ້ງສະໜບັສະໜູນລດັຖະບານ ດວ້ຍຄວາມຊ່ຽວຊານ ແລະ ດວ້ຍ

ຊບັພະຍາກອນ ທີ່ ຈາໍເປັນ ເພື່ ອເພີ່ ມການເກບັກໍາຂໍມູ້ນ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສຢ່າງເປັນລະບບົ, ລວມທງັ ຜ່ານການ
ສະໜບັສະໜູນ ຖານຂໍມ້ນູອອນລາຍ ແລະ ໂພຕອລ (portals) ທີ່ ເປັນເອກະລາດ. ຝ່າຍອງົການສາກນົຕ່າງໆ ກ່ໍ

ຄວນເຜຍີແຜ່ຂໍມ້ນູ ແລະ ການສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ຂອງຕນົສູ່ມວນຊນົຢ່າງສະໝ່ໍາສະເໝ.ີ ໄດແ້ບ່ງປັນ ແລະ ພນັລະນາ

ກ່ຽວກບັບນັດາບດົຄົນ້ຄວາ້ວໄິຈ ແລະ ບດົລາຍງານທີ່ ມຄຸີນນະພາບສູງ ແຕ່ວ່າຍງັບໍ່ ໄດຈ້ດັພມິເຜຍີແຜ່ກບັ           

ຜູລ້າຍງານພເິສດແບບປິດລບັ ເຊິ່ ງບດົເຫຼ ົ່ ານັນ້ ລວມມບີນັດາຂໍມ້ນູຂ່າວສານທີ່ ມຄຸີນຄ່າ ແຕ່ອາດຈະບໍ່ ມມີ ືໄ້ດຮ້ບັ

ການເຜຍີແຜ່ເລຍີ ແລະ ບໍ່ ສາມາດອາ້ງອງີເຖງິອກີດວ້ຍ.  ບາງອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ໂດດເດັ່ ນ ປະຕເິສດບໍ່ ຢາກເຜຍີແຜ່

ຂໍມູ້ນຂ່າວສານທີ່ ສໍາຄນັຕໍ່ ມວນຊນົ ເຖງິແມ່ນວ່າຈະສະເໜຂີໍແລວ້ຫາຼຍເທື່ ອກ່ໍຕາມ. ບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ 

ຄວນພຈິາລະນາຄນືຢ່າງຈງິຈງັ ກ່ຽວກບັບດົຮຽນທີ່ ຖອດຖອນໄດກ່້ຽວກບັປະເດນັການຈາໍກດັຄນົລາວບໍ່ ໃຫເ້ຂົາ້
ເຖງິຂໍມູ້ນຂ່າວສານທີ່ ມຄຸີນຄ່າ ແລະ ເປັນຂໍມ້ນູຂ່າວສານທີ່ ເປັນກາງແບບເອກະລາດ, ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນປະເທດ 

ທີ່ ຍງັເປັນອນັດບັທ ີ 170 ໃນຈາໍນວນ 180 ປະເທດ ໃນດາ້ນດດັຊະນໝີາຍຂອງຄວາມມອີດິສະຫຼະດາ້ນສື່ ສານ

ມວນຊນົໂລກ (the World Press Freedom Index) ທີ່ ຈດັອນັດບັໃນປີ 2018. 

III.  ການຫນັເອາົການຂະຫຍາຍຕວົດາ້ນເສດຖະກດິໄປສູ່ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ 

13. GDP ທີ່ ເພີ່ ມຂຶນ້ຢ່າງໜາ້ປະທບັໃຈນັນ້ ຍງັບໍ່ ໄດຫ້ນັປ່ຽນໄປສູ່ການປັບປຸງຊວີດິການເປັນຢູ່ຂອງ      
ປະຊາຊນົສ່ວນຫຼາຍ ຢ່າງເໝາະສມົເທື່ ອ. ປັດໄຈຕ່າງໆທີ່ ປະກອບສ່ວນຍງັຄງົແມ່ນຄວາມທຸກຍາກແບບຕໍ່ ເນື່ ອງ 

ແລະ ຈໍາກດັໂອກາດການນໍາໃຊສ້ດິທມິະນດຸຂອງປະຊາຊນົຜູທຸ້ກຍາກເຫຼ ົ່ ານັນ້ ລວມມງີບົປະມານທີ່ ບໍ່ ຈະແຈງ້, 

ລາຍຈ່າຍຂອງລດັທີ່ ບໍ່ ພຽງພໍ ໃສ່ການບລໍກິານດາ້ນສງັຄມົທີ່ ສາໍຄນັ ເຊັ່ ນ: ການສກຶສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ, ການ

ສູນເສຍລາຍຮບັແຫ່ງລດັ ຍອ້ນການອານຸຍາດໃຫຍ້ກົເວັນ້ອາກອນແບບໃຈກວາ້ງເກນີໄປໃຫແ້ກ່ບໍລສິດັ ແລະ 

ຍອ້ນການສໍລ້າດບງັຫຼວງ, ລະບບົອາກອນແບບຫຼຸດຖອຍລງົ ເຊິ່ ງເປັນພາລະທີ່ ບໍ່ ເທົ່ າທຽມກນັ ສາໍລບັຜູທຸ້ກຍາກ 

ແລະ ພາໃຫມ້ໜີີສ້ນິເພີ່ ມຂຶນ້ເຊິ່ ງສ່ວນຫາຼຍກ່ໍເປັນໜີສ້ນິທີ່ ບໍ່ ເປີດເຜຍີ.  ບນັດາໂຄງການກ່ໍສາ້ງໂຄງລ່າງພືນ້ຖານ

ຂະໜາດໃຫຍ່ ສ່ວນຫາຼຍມຜີນົສະທອ້ນທາງລບົ ແລະ ເຖງິຂັນ້ວ່າເພີ່ ມຄວາມທຸກຍາກໃຫແ້ກ່ປະຊາຊນົທີ່ ໄດຮບັ
ຜນົສະທອ້ນໂດຍກງົ. ສະຖາບນັຄົນ້ຄວາ້ເສດຖະກດິແຫ່ງຊາດ ຄົນ້ພບົວ່າ ເຖງິແມ່ນວ່າການຂະຫຍາຍຕວົຂອງ 

GDP ຈະສູງກວ່າບນັດາປະເທດເພື່ ອນມດິຂອງຕນົ ແຕ່ວ່າ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ກ່ໍມີ

ອດັຕາການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກທີ່ ຕໍ່ າກວ່າ, ສ່ວນໜຶ່ ງກ່ໍແມ່ນຍອ້ນການເອື່ ອຍອງີໃສ່ແຕ່ການລງົທນຶໂດຍກງົ

ຂອງຕ່າງປະເທດ ແລະ ຂະແໜງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ11. ລດັຖະບານໄດສຸ້ມຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕນົໃສ່ 

ການຫຼຸດພົນ້ອອກຈາກການເປັນປະເທດດອ້ຍພດັທະນາ, ເຊິ່ ງໃນຕວົມນັເອງກ່ໍຈະບໍ່ ແກໄ້ຂສິ່ ງທາ້ທາຍໃນລະດບັ

ໂຄງສາ້ງແຕ່ຢ່າງໃດ. ໃນຕວົຈງິແລວ້, ການຫຼຸດພົນ້ດັ່ ງກ່າວ ຈະເປັນຂດີໝາຍສິນ້ສຸດການເຂົາ້ເຖງິການຊ່ວຍເຫຼອື 

ແລະ ສດິທພິເິສດດາ້ນການຄາ້ບາງຢ່າງ, ເຊິ່ ງອາດເຮດັໃຫສ້ະຖານະການຂອງຜູທຸ້ກຍາກຍິ່ ງຊຸດໂຊມລງົກວ່າເກົ່ າ.12 

  
 11 ໜງັສພືມິ The Phnom Penh Post, “ຍງັມຄີວາມທຸກຍາກໃນລາວເຖິງວ່າຈະມກີານຂະຫຍາຍຕວົດາ້ນເສດຖະກດິ”, 

ວນັທ ີ2 ເດອືນເມສາ ປີ 2019. ຄດັຈາກ www.phnompenhpost.com/business/poverty-persisting-laos-
despite-economic-growth. 

 12 ອງົການສະຫະປະຊາຊາດ, ຄະນະກໍາມະການດາ້ນນະໂຍບາຍການພດັທະນາ, ການປະເມນີຜນົກະທບົ: ແມ່ນຫຍງັເກດີຂຶນ້ 
ເມື່ ອປະເທດໃດໜຶ່ ງ ພົນ້ຈາກການເປັນປະເທດດອ້ຍພດັທະນາ?”. ຄດັຈາກ www.un.org/ldcportal/impact-
assessments-what-happens-when-a-country-graduates-from-the-ldc-category. 
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ຄວນຈະສຸມການໂຕຖ້ຽງໃສ່ການຮບັປະກນັໃຫມ້ຜີນົສາໍເລດັ ໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຢ່າງເປັນ          

ຮູບປະທໍາ, ແທນທີ່ ຈະແມ່ນເພື່ ອຕອບສະໜອງຕາມຕວົຊີວ້ດັທີ່ ເປັນນາມມະທໍາ.  

14. ໃນແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ9 ທີ່ ຈະມາເຖງິ ໃນໄລຍະປີ 2021-2025, 

ລດັຖະບານ ຄວນເປີດກວາ້ງຮບັເອາົຍຸດທະສາດການເຕບີໂຕ, ການຈດັສນັງບົປະມານ ແລະ ນະໂຍບາຍກ່ຽວກບັ
ອາກອນທີ່ ຈດັເປັນບຸລມິະສດິໃຫແ້ກ່ການລບຶລາ້ງຄວາມທຸກຍາກ ໃນພາກປະຕບິດັຕວົຈງິ, ແທນທີ່ ຈະແມ່ນພຽງ

ແຕ່ເປັນຄາໍເວົາ້ ເຊິ່ ງບໍ່ ພຽງແຕ່ປົກປອ້ງສດິທມິະນດຸຂອງປະຊາຊນົລາວຈໍານວນຫຼວງຫາຼຍເທົ່ ານັນ້ ແຕ່ຍງັຈະສາ້ງ

ໃຫມ້ກີານພດັທະນາແບບຍນືຍງົ ແລະ ມປີະສດິທຜິນົອກີດວ້ຍ.  

15. ບນັດາຍຸດທະສາດການເຕບີໂຕທີ່ ມຢູ່ີປັດຈບຸນັ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເອື່ ອຍອງີໃສ່ບນັດາໂຄງການເຂື່ ອນໄຟຟາ້

ພະລງັນໍາ້ ແລະ ໂຄງການສາໍປະທານທີ່ ດນີ ທີ່ ລວມມຄີວາມສ່ຽງຢ່າງສໍາຄນັ ແລະ ມຜີນົຕອບແທນທີ່ ບໍ່ ແນ່ນອນ. 

ໂຄງການເຫຼ ົ່ ານັນ້ ຄວນຈະມກີານດຸ່ນດ່ຽງໂດຍບນັດານະໂຍບາຍສົ່ ງເສມີຂະແໜງການອື່ ນໆ ເຊັ່ ນ: ການຜະລດິ

ກະສກໍິາແບບຍນືຍງົ, ການພດັທະນາຕວົເມອືງ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ເຊິ່ ງຈະຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກໍີາລງັແຮງງານທີ່ ມີ
ການສກຶສາ, ມສຸີຂະພາບແຂງແຮງ ແລະ ມທີກັສະ ເຊິ່ ງຈະສາມາດກ່ໍຕວົຂຶນ້ມາໄດ ້ ຈາກຜນົຂອງແຜນງານດາ້ນ

ການສກຶສາທີ່ ມຄຸີນນະພາບສູງ, ແຜນງານດາ້ນການປະກນັສຸຂະພາບທີ່ ມທີນຶສະໜບັສະໜູນເປັນຢ່າງດ ີທີ່ ສະໜບັ

ສະໜູນປະຊາຊນົຜູທ້ີ່ ທຸກຍາກທີ່ ສຸດ, ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງດາ້ນອໍານາດໃຫແ້ກ່ແມ່ຍງິ ແລະ ມກີານປົກປອ້ງ

ທາງສງັຄມົທີ່ ສາມາດເຂົາ້ເຖງິໄດຢ່້າງແທຈ້ງິ. ເພື່ ອເຮດັໃຫໂ້ຄງລ່າງພືນ້ຖານ ປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນການຫຼຸດຜ່ອນ

ຄວາມທຸກຍາກ, ຕອ້ງໄດນ້ໍາໃຊວ້ທິກີານແບບມສ່ີວນຮ່ວມ, ໂດຍຖເືອາົສດິຜນົປະໂຫຍດ ແລະ ການປະກອບ 

ສ່ວນຂອງຊຸມຊນົຊນົນະບດົ ແລະ ຊຸມຊນົຜູທຸ້ກຍາກເປັນສິ່ ງນໍາທາງ. ຜູສ້ະໜອງທນຶສາກນົ ຄວນສະໜບັສະໜູນ

ໂຄງການທີ່ ສອດຄ່ອງກບັເປົາ້ໝາຍເຫຼ ົ່ ານັນ້. 

16. ໃນເຂດຊນົນະບດົ, ຜູລ້າຍງານພເິສດໄດລ້ມົກບັຊາວກະສກິອນທີ່ ຜະລດິຕາມສນັຍາທີ່ ເລົ່ າວ່າ ພວກເຂາົ 

ຕດິຢູ່ໃນວງົຈອນຄວາມທຸກຍາກ, ເຊິ່ ງລາຍງານວ່າ ພວກເຂາົພບົຄວາມຫຍຸງ້ຍາກຈາກການຕດັສນິໃຈແບບລວມ

ສູນ ກ່ຽວກບັປະເພດຂອງພດືຕ່າງໆ. ພວກເຂາົຄວນ ມສີດິແບບອດິສະຫຼະໃນການຈດັຕັງ້ ແລະ ດໍາເນນີການ

ຕດັສນິໃຈທີ່ ສາໍຄນັວ່າ ພວກເຂາົຄວນປູກຫຍງັ ແລະ ຂາຍແນວໃດ, ລວມທງັກ່ຽວກບັວ່າ ການສະໜບັສະໜູນ

ປະເພດໃດ ທີ່ ລດັສາມາດສະໜອງໃຫດ້ທີີ່ ສຸດ ເຊັ່ ນ: ແຜນງານປະກນັໄພຂະໜາດນອ້ຍ ເຊິ່ ງມຄີວາມສາໍຄນັເປັນ

ພເິສດ ເນື່ ອງຈາກການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດນບັມືນ້ບັສົ່ ງຜນົສະທອ້ນຕໍ່ ລະບບົນເິວດທີ່ ອ່ອນແອ ເຊັ່ ນດຽວກນັ 

ຂໍມູ້ນຂ່າວສານ, ຄໍາແນະນາໍ ລວມທງັ ການເຈລະຈາຕໍ່ ລອງເງ ື່ອນໄຂສນັຍາແບບເປັນທໍາ ແລະ ເຄື່ ອຂ່າຍດາ້ນ

ເສດຖະກດິລະດບັພາກພືນ້ທີ່ ອະນຍຸາດໃຫໄ້ດຮ້ບັປະໂຫຍດສູງສຸດ ຈາກແຮງງານຂອງພວກເຂາົ.  

17. ລດັຖະບານ ຄວນມບີດົບາດທີ່ ຫາ້ວຫນັກວ່າເກົ່ າ ໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ເອື ້່ ອຍອງີ ໃສ່ຜູ ້

ໃຫທ້ນຶສາກນົ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຈາກການລງົທນຶຂອງຕ່າງປະເທດໃຫໜ້ອ້ຍລງົ ແລະ ສຸດທາ້ຍແລວ້ຈະໄປເຖງິ

ປະຊາຊນົທີ່ ຢູ່ໃນຄວາມທຸກຍາກ. ລດັຖະບາຍຄວນກະຈາຍ ຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕນົສຸມໃສ່ການສະໜບັ      

ສະໜູນຊຸມຊນົ ແລະ ບຸກຄນົ ແລະ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງດາ້ນອາໍນາດໃຫແ້ກ່ພວກເຂາົ ໃຫເ້ປັນເຈົາ້ການໃນການ

ພດັທະນາພວກເຂາົເອງ. 

 A.  ນະໂຍບາຍດາ້ນເສດຖະກດິ 

18. ມກີານເຊື່ ອມໂຍງກນັແບບເຂັມ້ແຂງ ແລະ ແບບໂດຍກງົລະຫວ່າງ ວທິກີານທີ່ ລດັຖະບານເພີ່ ມລາຍຮບັ 

ແລະ ໃຊຈ່້າຍງບົປະມານຂອງຕນົ ແລະ ວທິທີີ່ ລດັຖະບານປະຕບິດັຕາມພນັທະດາ້ນສດິທມິະນດຸຂອງຕນົ.13 

  ງບົປະມານທີ່ ມຄີວາມໂປ່ງໄສ ເຊື່ ອມໂຍງກບັການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ 

19. ເຖງິແມ່ນວ່າຈະມບີາດກາ້ວທີ່ ສໍາຄນັຢ່າງຫຼວງຫາຼຍ ໃນຫວ່າງປີມໍ່ ໆມານີ,້ ລວມທງັ ກດົໝາຍງບົປະມານ 
ປີ 2015, ລາຍລະອຽດຕົນ້ຕໍ ກ່ຽວກບັງບົປະມານຂອງສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ກ່ໍບໍ່ ໄດ ້

ເປັນຂໍມ້ນູທີ່ ມໃີຫສ້າໍລບັມວນຊນົ ແລະ ຂໍມູ້ນທີ່ ມ ີສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຫຼາ້ສະໄໝແລວ້ ແລະ ບໍ່ ພຽງພໍຕໍ່ ຜູທ້ີ່ ຢູ່ໃນພາກ
  

 13 ອງົການ OHCHR, “ເຮດັໃຫສ້ດິທມິະນຸດປະກດົຜນົເປັນຈງິ ຜ່ານງບົປະມານຂອງລດັຖະບານ”, ປີ 2017, ໜາ້ 12. ຄດັ
ຈາກ www.ohchr.org/Documents/Publications/RealizingHRThroughGovernmentBudgets.pdf. 
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ລດັ, ຜູໃ້ຫທ້ນຶ ແລະ ມວນຊນົ.14 ຕໍ່ ກບັການສະເໜຂີໍຫາຼຍຄັງ້ຂອງຜູລ້າຍງານພເິສດ ເພື່ ອຂໍຕວົເລກຂໍມ້ນູລາຍຈ່າຍ

ຂອງລດັ ແມ່ນບໍ່ ໄດຮ້ບັຄາໍຕອບ ຫຼ ືໄດຄ້າໍຕອບທີ່ ເປັນຂໍມູ້ນດງຶອອກມາທີ່ ຫຼາ້ສະໄໝແລວ້ ເຊິ່ ງສົ່ ງມາໃຫເ້ທື່ ອລະ 

ໜອ້ຍ.  

20. ແຕ່ລະປີ, ລດັຖະບານ ຄວນຈດັພມິເຜຍີແຜ່ຂໍມ້ນູຂ່າວສານຕົນ້ຕໍ ໃນຮູບແບບທີ່ ຮບັປະກນັວ່າ ໃຫມ້ກີານ
ເຂົາ້ເຖງິໄດຢ່້າງມຄີວາມໝາຍ ແລະ ລວມມລີາຍຮບັພາຍໃນທງັໝດົ, ທນຶຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ຂອງສາກນົ ແລະ ທນຶກູ ້

ຢືມຈາກສາກນົ ພອ້ມທງັການວເິຄາະ ການຈດັສນັງບົປະມານ ແລະ ລາຍຈ່າຍຕວົຈງິ. ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີ

ຜນົລາຍຈ່າຍຕວົຈງິ ແລະ ປະສດິທຜິນົຂອງມນັ ກ່ໍເປັນສິ່ ງທີ່ ສາໍຄນັ. ລດັຖະບານຄວນສາ້ງຕັງ້ກນົໄກເຊິ່ ງຜ່ານ   

ກນົໄກດັ່ ງກ່າວ ອງົການປະຊາສງັຄມົ ແລະ ມວນຊນົ ສາມາດເຂົາ້ຮ່ວມໃນການຈດັລຽງບຸລມິະສດິ ແລະ ການ

ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົດາ້ນງບົປະມານ. 

21. ຄູ່ ຮ່ວມສາກນົ ຄວນອາໍນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຊຸກຍູໃ້ຫມ້ກີານຈດັພມິ ແລະ ເຜຍີແຜ່ ຂໍມູ້ນທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງຢ່າງທນັເວລາ, ຮບັປະກນັໃຫມ້ກີານເຂົາ້ເຖງິຂໍມ້ນູຂອງພວກເຂາົເອງ ແລະ ສະໜບັສະໜູນການມສ່ີວນ

ຮ່ວມຂອງອງົການພາກປະຊາສງັຄມົ ແລະ ຂອງມວນຊນົເຂົາ້ໃນຂະບວນການຂຶນ້ແຜນງບົປະມານ. 

  ລາຍຈ່າຍຂອງລດັ ໃນຂງົເຂດນະໂຍບາຍຕົນ້ຕໍ  

22. ລາຍຈ່າຍດາ້ນສງັຄມົຂອງລດັ ແມ່ນສໍາຄນັຫາຼຍ ເພື່ ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ເປັນການອາໍນວຍຄວາມ

ສະດວກໃຫແ້ກ່ການປຸກລະດມົສງັຄມົ ແລະ ການເຮດັໃຫສ້ດິທມິະນຸດປະກດົຜນົເປັນຈງິ. ເຖງິແມ່ນວ່າ ລດັຖະ 

ບານໄດໃ້ຫຄ້ວາມມຸ່ງໝັນ້ທີ່ ສໍາຄນັ, ແຕ່ວ່າ ການໃຊຈ່້າຍດາ້ນສງັຄມົໃນຕວົຈງິ ສ່ວນຫາຼຍແລວ້ແມ່ນຍງັຂາດເຂນີ, 

ຍງັຄງົຕໍ່ າເມື່ ອທຽບກບັມາດຕະຖານຂອງພາກພືນ້ ແລະ ບໍ່ ໄດເ້ພີ່ ມຂຶນ້ ໂດຍສອດຄ່ອງກບັການເຕບີໂຕຂອງ GDP. 

ຂໍມູ້ນທີ່ ມຢູ່ີ ສະແດງໃຫເ້ຖງິການໃຊຈ່້າຍທີ່ ໜອ້ຍລງົໃສ່ວຽກງານສາທາລະນະສຸກ, ການສກຶສາ ແລະ ຄວາມໝັນ້

ຄງົທາງສງັຄມົ ເປັນຫຼກັຖານຢັງ້ຢືນວ່າ ປະເທດບໍ່ ໄດນ້າໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທີ່ ມຢູ່ີ ໃຫເ້ກດີປະໂຫຍດສູງສຸດ ເພື່ ອ
ຮອງຮບັການສະໜອງການບລໍກິານທີ່ ຈາໍເປັນ. ອງີຕາມຄູ່ ຮ່ວມພດັທະນາ ໃນປີ 2017 ການໃຊຈ່້າຍໃສ່ວຽກງານ

ສາທາລະນະສຸກ ແມ່ນ 1.7 ສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງ GDP, ເຊິ່ ງຄກືນັກບັທີ່ ໄດໃ້ຊຈ່້າຍໃນໄລຍະປີ 2010/11 ແລະ ກວມ

ເອາົ 6.5 ສ່ວນຮອ້ຍ ງບົປະມານຂອງລດັຖະບານ ທຽບກບັ 9ສ່ ວນຮອ້ຍ ຕາມຄາດໝາຍງບົປະມານ15. ການໃຊ້

ຈ່າຍໃສ່ການສກຶສາ ແມ່ນ 3.11 ສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງ GDP ແລະ ເປັນ 13.4 ສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງງບົປະມານ ທຽບກບັ 

17 ສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງຄາດໝາຍ. ອດັຕາສ່ວນຂອງງບົປະມານທີ່ ໃຊຈ່້າຍໃສ່ການສກຶສາ ໃນປີ 2017 ແມ່ນຕໍ່ າກວ່າ 

6 ປີກ່ອນໜາ້ນັນ້.  

23. ງບົປະມານຂອງລດັຖະບານ ສະທອ້ນໃຫເ້ຫນັເຖງິບຸລມິະສດິທີ່ ແທຈ້ງິຂອງຕນົ. ການລງົທນຶແບບຍນືຍງົ 
ໃສ່ປະຊາຊນົລາວ ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານເພີ່ ມລາຍຈ່າຍຂຶນ້ຫາຼຍ ໃສ່ສາທາລະນະສຸກ, ການສກຶສາ ແລະ ການປົກ

ປ້ອງທາງສງັຄມົ. 

  ນະໂຍບາຍດາ້ນອາກອນ ແບບທະວຄີນູ ແລະ ການສາ້ງລາຍຮບັ 

24. ເຖງິແມ່ນວ່າ ລດັຖະບານຢູ່ພາຍໃຕຄ້ວາມກດົດນັທີ່ ຢາກຫຼຸດຜ່ອນການຂາດດນູດາ້ນການເງນິຂອງຕນົ, 

ແຕ່ວ່າການຫຼຸດຜ່ອນບໍ່ ຄວນຈະເຮດັໃຫຂ້າດເຂນີໃນການໃຊຈ່້າຍໃສ່ການປົກປ້ອງທາງສງັຄມົ. ການສະໜອງສິ່ ງ

ຈງູໃຈດາ້ນການເງນິແບບບໍ່ ມເີປົ້າໝາຍຢ່າງຊດັເຈນພຽງພໍ ແລະ ການຍກົເວັນ້ອາກອນທີ່ ໃຈໃຫຍ່ເກນີໄປ ເພື່ ອ

ຊຸກຍູກ້ານລງົທນຶ ໄດຈ້າໍກດັການເກບັລາຍຮບັແຫ່ງຊາດຢ່າງຫວຼງຫຼາຍ, ພາໃຫແ້ມ່ນແຕ່ທະນາຄານໂລກ ແລະ   

  
 14 ອງົການທະນາຄານໂລກ, “ທນຶຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ເພື່ ອປະຕຮູິບການຄຸມ້ຄອງການເງນິ ຂອງ ສປປ ລາວ”, ເອກະສານຂໍມູ້ນ 

ໂຄງການ, ວນັທ ີ4 ເດອືນກນັຍາ ປີ 2018, p. 6. ຄດັຈາກ http://documents.worldbank.org/curated/en/ 
611241536118876855/pdf/Project-Information-Document-PID-Lao-PDR-Public-Finance-
Management-Reform-Grant-P167661.pdf. 

 15 ບດົລາຍງານກ່ຽວກບັລາຍຈ່າຍຂອງລດັ ມຄີວາມແຕກຕ່າງກນັໄປ. ບດົລາຍງານ 2018 ຂອງຄະນະກໍາມາທກິານເສດ ຖະກດິ 
ແລະ ສງັຄມົ ສໍາລບັ ອາຊ ີແລະ ປາຊຟີິກ ພບົວ່າ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ໃຊຈ່້າຍ 0% ຂອງ GDP 
ໃສ່ການປົກປ້ອງທາງສງັຄມົ, 1%ໃສ່ສາທາລະນະສຸກ ແລະ 3% ໃສ່ການສກຶສາ, ເຊິ່ ງເປັນລະດບັການໃຊຈ່້າຍຕ່ໍາທີ່ ສຸດ ໃນ
ພາກພືນ້ນີ.້ ຄະນະກໍາມາທກິານ ດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົ ສໍາລບັ ອາຊ ີແລະ ປາຊຟີິກ, “ບດົລາຍງານພາບ ລວມທາງ
ດາ້ນສງັຄມົ ສໍາລບັ ອາຊ ີແລະ ປາຊຟີິກ ທີ່ ໄດຮ້ບັການປົກປ້ອງທີ່ ບ່ໍດ ີ, ປີ 2018, ໜາ້ 46. ຄດັຈາກ 
www.unescap.org/sites/default/files/publications/Social_Outlook.pdf. 
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ອງົການກອງທນຶການເງນິສາກນົ ກ່ໍຕອ້ງໄດຮ້ຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານທບົທວນ ແລະ ປະຕຮູິບ ການຍກົເວັນ້ດັ່ ງກ່າວ16. 

ສ່ວນໜຶ່ ງ ກ່ໍແມ່ນຍອ້ນການຫຼຸດຜ່ອນອາກອນເຫຼ ົ່ ານັນ້ ເຮດັໃຫລ້າຍຮບັຈາກອາກອນເປັນເປີເຊນັຂອງ  GDP ໃນ 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ລງົຄອ້ຍ, ເຊິ່ ງຫຼຸດລງົຈາກ 13.8ສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງ GDP ໃນປີ 

2014 ມາເປັນ 12.2 ສ່ວນຮອ້ຍ ໃນປີ 2017, ຕໍ່ າກວ່າປະເທດອອ້ມຂາ້ງຂອງຕນົ ເຊັ່ ນ: ກໍາປູເຈຍ, ໄທ ແລະ 
ຫວຽດນາມ 17 . ເຖງິແມ່ນວ່າ ນະໂຍບາຍດາ້ນອາກອນ ສາມາດນາໍໃຊເ້ພື່ ອແກໄ້ຂຄວາມບໍ່ ສະເໝພີາບ, 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະ ໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ໃນປັດຈບຸນັ ກ່ໍເກບັລາຍຮບັແຫ່ງຊາດຂອງຕນົໄດ ້ເຊິ່ ງສ່ວນຫາຼຍ

ແມ່ນຈາກອາກອນມູນຄ່າເພີ່ ມ (VAT) 18 , ເຊິ່ ງຍິ່ ງເພີ່ ມພາລະທີ່ ໃຫຍ່ຫຼວງກວ່າເກົ່ າ ໃຫປ້ະຊາຊນົຜູທຸ້ກຍາກ. 

ອາກອນລາຍໄດ,້ ເຊິ່ ງຫກັແບບທະວຄີູນ, ກວມເອາົໜອ້ຍກວ່າ 10 ສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງລາຍຮບັແຫ່ງຊາດຈາກ

ອາກອນ19 ແລະ ຜູຕ້າງໜາ້ຂອງກະຊວງການເງນິ ກ່າວວ່າ ກະຊວງບໍ່ ໄດໃ້ສ່ໃຈເລື່ ອງຄວາມບໍ່ ສະເໝພີາບໃນການ

ເກບັອາກອນ ແລະ ການຂຶນ້ງບົປະມານ20.   

25. ລາຍຮບັແຫ່ງຊາດຈາກອາກອນ ເປັນເປີເຊນັຂອງ GDP ຄວນເພີ່ ມຂຶນ້ ແລະ ລາຍຈ່າຍ ແລະ ການລງົທນຶ
ໃສ່ຂະແໜງສງັຄມົ ຄວນເພີ່ ມຂຶນ້ຫາຼຍກວ່ານີ.້ ຄວນເປີດເຜຍີການຍກົເວັນ້ອາກອນ ແລະ ອດັຕາພາສທີີ່ ມຢູ່ີໃນ

ປັດຈບຸນັສູ່ມວນຊນົໃຫຮ້ບັຮູ ້ ແລະ ປະເມນີຜນົ ເພື່ ອຄວາມຮອບຄອບດາ້ນການເງນິ ແລະ ເປັນການປະກອບ

ສວ່ນເຂົາ້ໃນເສດຖະກດິໂດຍລວມຂອງພວກເຂາົ, ໃນເມື່ ອວ່າແນວໃດກ່ໍໄດມ້ກີານຍອມສະຫຼະລາຍຮບັແຫ່ງຊາດ

ຫຼາຍຂະໜາດນີແ້ລວ້. ຄວນຈະແກໄ້ຂຄວາມບໍ່ ສະເໝພີາບໃນນະໂຍບາຍດາ້ນອາກອນທີ່ ກໍາລງັເພີ່ ມຂຶນ້, ເຊິ່ ງ

ກດີຂວາງການເຕບີໂຕ ແລະ ລດັຖະບານ ຄວນວເິຄາະຜນົກະທບົຂອງນະໂຍບາຍດາ້ນອາກອນທີ່ ກະຈາຍຕໍ່ ກຸ່ມ

ຄນົທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ ແລະ ຮບັປະກນັວ່າ ລະບບົອາກອນ ແມ່ນເປັນແບບທະວຄີູນ. ຄວນຊດົເຊຍີການສບືຕໍ່ ເອື່ ອຍ

ອງີໃສ່ນະໂຍບາຍວ່າດວ້ຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ ມ (VAT) ໂດຍມມີາດຕະການເພີ່ ມລາຍຮບັຕວົຈງິ ຂອງຄວົເຮອືນ

ທຸກຍາກທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົສະທອ້ນຢ່າງບໍ່ ສມົສ່ວນ.  

  ໜີສ້ນິພາກລດັ ແລະ ໂຄງການລເິລີ່ ມໜຶ່ ງແລວທາງ ແລະ ໜຶ່ ງເສັນ້ທາງ (the Belt and Road Initiative) 

26. ເຖງິແມ່ນວ່າ ໜີສ້ນິທີ່ ເພີ່ ມຂຶນ້ນັນ້ ອາດສມົເຫດສມົຜນົດາ້ນເສດຖະກດິ ແຕ່ວ່າລກັສະນະຕວົຈງິຂອງໜີ້

ສນິນັນ້ ກ່ໍມຄີວາມສໍາຄນັ. ທງັຈາໍນວນໜີສ້ນິ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂຂອງການກູຢື້ມ ລວມທງັອດັຕາດອກເບັຍ້, ຕົນ້ທນຶ

ຄ່າບລໍກິານ ແລະ ຄ່າທາໍນຽມເບືອ້ງຕົນ້ ສາມາດເຮດັໃຫທ້ນຶທີ່ ມໄີວສ້າໍລບັຄນົຮຸ່ນຫຼງັໃນອານາຄດົຫຼຸດໜອ້ຍຖອຍ

ລງົ. ປະເທດໄດຮ້ບັເອາົໜີສ້ນິພາກລດັຈໍານວນຫຼວງຫາຼຍ ເພື່ ອສະໜອງທນຶໃຫແ້ກ່ບນັດາໂຄງການໃຫຍ່ໆ, ນບັມື ້

ນບັແມ່ນເງນິກູຢື້ມທີ່ ມເີງ ື່ອນໄຂແບບບໍ່ ຈະແຈງ້ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂທີ່ ບໍ່ ແມ່ນສາໍປະທານ, ໂດຍບໍ່ ຮູແ້ນ່ນອນວ່າ ຈະມີ

ບດົຮຽນທີ່ ຖອດຖອນໄດຫ້ຍງັແດ່ສາໍລບັອານາຄດົ21. ລດັຖະບານ ຄວນຈະໂປ່ງໃສກ່ຽວກບັຈາໍນວນລວມ ແລະ 

ລກັສະນະຕວົຈງິຂອງໜີສ້ນິ ແລະ ພນັທະທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ທີ່ ໄດຮ້ບັເອາົມາ. 

27. ບດົບາດຂອງໂຄງການລເິລີ່ ມໜຶ່ ງແລວທາງ ແລະ ໜຶ່ ງເສັນ້ທາງ (the Belt and Road Initiative 

(BRI)), ເຊິ່ ງເປັນແຜນງານໂຄງລ່າງພືນ້ຖານລະດບັໂລກທີ່ ຂອ້ນຂາ້ງທະເຍທີະຍານສູງຂອງຈນີ ເປັນຕວົຢ່າງໜຶ່ ງ 

ທີ່ ອະທບິາຍເຖງິບນັຫານີ.້ ຍອ້ນວ່າ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ໄດກູ້ຢື້ມເງນິຢ່າງມະຫາສານ

  
 16 ກອງທນຶການເງນິສາກນົ, “ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ: ການປຶກສາຫາລ ືກ່ຽວກບັ ມາດຕາ IV ໃນປີ 

2017, ວນັທ ີ23 ເດອືນມນີາ ປີ 2018. ຄດັຈາກ www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/ 2018/03/ 
23/Lao-Peoples-Democratic-Republic- 2017-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-
Report-and-45750; ແລະ ທະນາຄານໂລກ, ການຕດິຕາມກວດກາ ເສດຖະກດິຂອງ ສປປ ລາວ, ເດອືນມຖຸິນາ ປີ 
2018, ໜາ້ 12 ແລະ 37. ຄດັຈາກhttp://documents.worldbank.org/curated/en/ 
418261529002464394/Lao-PDR-economic-monitor-safeguarding-stability-an-ongoing-
agenda-thematic-section-how-can-farmers-get-more-for-their-rice-and-consumers-pay-less. 

 17 ຂໍມູ້ນຕວົເລກຂອງອງົການທະນາຄານໂລກ, ກອງທນຶການເງນິສາກນົ, ປ້ຶມສະຖິຕປິະຈໍາປີ ດາ້ນການເງນິ ແລະ ໄຟລ ໌ຕວົເລກ
ຂໍມູ້ນຂອງລດັຖະບານ ແລະ ການຄາດຄະເນຕວົເລກ GDP ຂອງທະນາຄານໂລກ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ ເພື່ ອການຮ່ວມມ ື
ແລະ ພດັທະນາດາ້ນເສດຖະກດິ, ລາຍຮບັແຫ່ງຊາດຈາກອາກອນ (% ຂອງ GDP): ກໍາປູເຈຍ, ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທ ິ
ປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ. ຄດັຈາກ https://data.worldbank.org/indicator/ GC.TAX. 
TOTL. GD.ZS?locations=LA-VN-TH-KH&year_low_desc=false. 

 18 ທະນາຄານແຫ່ງສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ, ບດົລາຍງານດາ້ນເສດຖະກດິ ປະຈໍາປີ 2017, ໜາ້ 23.  
 19 Ibid.  
 20 ກອງປະຊຸມພບົປະກບັ ກະຊວງການເງນິ, ວນັທ ີ25 ເດອືນມນີາ ປີ 2019. 
 21 ກອງທນຶການເງນິສາກນົ,“ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ: ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລມືາດຕາທ ີIV ປີ 2017”, 

ໜາ້ 5 ແລະ 9. 
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ຈາກຈນີ ເພື່ ອສະໜອງທນຶໃຫໂ້ຄງການ BRI, ໃນປີ 2018 ຈຶ່ ງເຮດັໃຫໄ້ດຊ້ື່ ວ່າ ເປັນປະເທດໜຶ່ ງ ໃນຈໍານວນ 8 

ປະເທດ ທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງສະເພາະຈາກຄວາມກດົດນັຈາກໜີສ້ນິ22. ລະຫວ່າງປີ 2010 ຮອດປີ 2015, ອດັຕາສ່ວນ

ຂອງໜີສ້ນິພາກລດັຂອງປະເທດລາວທີ່ ຕດິໜີຈ້ນີ ເພີ່ ມຂຶນ້ຈາກ 20 ສ່ວນຮອ້ຍ ເປັນ 45 ສ່ວນຮອ້ຍ23 ແລະ    

ມູນຄ່າຂອງໂຄງການໂຄງລ່າງພືນ້ຖານທີ່ ຈນີສະໜບັສະໜູນຢູ່ເບືອ້ງຫຼງັ ໃນສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ 

ປະຊາຊນົລາວ ເກນີອດັຕາ GDP ປົກກະຕ ິໃນປີ 2017.24 

28. ໃນເມື່ ອໂຄງການ BRI ມຄີວາມສາໍຄນັເພີ່ ມຂຶນ້ຄດືັ່ ງກ່າວ ສໍາລບັ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ 

ປະຊາຊນົລາວ, ບດົຮຽນທີ່ ຖອດຖອນໄດຈ້າກໜີສ້ນິທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັໂຄງການ BRI ຈະມບີດົບາດສໍາຄນັເພີ່ ມຂຶນ້ 

ໃນການປັບດດັນະໂຍບາຍດາ້ນເສດຖະກດິຂອງປະເທດ ແລະ ກໍານດົຄວາມອາດສາມາດຂອງຕນົເພື່ ອຮບັປະກນັ 

ຄວາມຢູ່ດກີນິດທີາງດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ. ແຕ່ໜາ້ເສຍດາຍ, ເງ ື່ອນໄຂຕ່າງໆຂອງ 

ໂຄງການໂຄງລ່າງພືນ້ຖານຂອງຈນີຫາຼຍໂຄງການ ບໍ່ ໂປ່ງໃສເລຍີ ແລະ ມຂ່ີາວລຫືຼາຍກ່ຽວກບັຫຼກັຊບັຄໍາ້ປະກນັທີ່

ມຄຸີນຄ່າ ທີ່ ປະເທດໄດຈ້າໍນາໍໄວ ້ໃນກໍລະນທີີ່ ມຫີຍງັຜດິພາດເກດີຂຶນ້.  ຍອ້ນມຄີວາມບໍ່ ຈະແຈງ້ ຈຶ່ ງເປັນການຍາກ
ທີ່ ຈະປະເມນີວ່າ ບນັດາເງ ື່ອນໄຂ, ຕົນ້ທນຶຄ່າບໍລກິານ ແລະ ຜນົທີ່ ຕາມມາຕ່າງໆ ໃນກໍລະນທີີ່ ມຂີໍຜ້ດິພາດເກດີຂຶນ້

ຈະສົ່ ງຜນົໃຫມ້ໄີພຂົ່ ມຂູ່ຫຍງັແດ່ ໃນໄລຍະຍາວ. ແນ່ນອນ ປະເທດນີ ້ ກ່ໍບໍ່ ແມ່ນປະເທດດຽວ ທີ່ ໂດດດ່ຽວໃນ

ເລື່ ອງນີ.້ ເຖງິແມ່ນວ່າ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ໃນລະບບົຂອງອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ຈດັໃຫໂ້ຄງການ BRI ເປັນວທິີ

ທາງໜຶ່ ງເພື່ ອບນັລຸເປົ້າໝາຍພດັທະນາແບບຍນືຍງົ ກ່ໍຕາມ 25 , ບາງປະເທດ ກ່ໍໄດຫ້ຼຸດບນັດາເງ ື່ອນໄຂທີ່ ບໍ່ ເອືອ້      

ອໍານວຍຕ່າງໆລງົໄດຫ້ຼາຍ ໃນເມື່ ອກ່ອນນັນ້26. ໃນເມື່ ອ ບນັດາໂຄງການ BRI ໄດຂ້ະຫຍາຍໄປທົ່ ວໂລກ, ຈນີ ເຊິ່ ງ

ເປັນປະເທດທີ່ ກູຢື້ມ ແລະ ຊຸມຊນົອງົການສາກນົ ຄວນຈະສາ້ງຄວາມເຂົາ້ໃຈທີ່ ມຂີໍມູ້ນ ພຽບພອ້ມຫາຼຍກວ່າເກົ່ າ 

ແລະ ເໝາະສມົກວ່າເກົ່ າ ກ່ຽວກບັຄວາມສ່ຽງທີ່ ອາດເກດີຂຶນ້ ແລະ ປະໂຫຍດທີ່ ມຄີວາມອາດສາມາດວ່າຈະ   

ເກດີຂຶນ້ເຊັ່ ນດຽວກນັກບັ ຄວາມສໍາຄນັຂອງຄວາມໂປ່ງໃສ. 

B. ຄວາມເຊື່ ອມໂຍງລະຫວ່າງທີ່ ດນິ ແລະ ຄວາມທຸກຍາກ  

29. ທີ່ ດນິມຄີວາມສາໍຄນັຫຼາຍຕໍ່ ການດາໍລງົຊວີດິຂອງປະຊາຊນົຜູທຸ້ກຍາກຈໍານວນຫວຼງຫຼາຍ, ແຕ່ວ່າ ຄວາມ

ໝັນ້ຄງົດາ້ນທີ່ ດນິຂອງພວກເຂາົ ສ່ວນຫາຼຍແລວ້ຊໍາ້ພດັມໜີອ້ຍ. ລດັຖະບານໄດບຸ້ກບນືໃຫມ້ໂີຄງການລເິລີ່ ມ  

ຂະໜາດໃຫຍ່, ລວມທງັບນັດາໂຄງການໂຄງລ່າງພືນ້ຖານ ແລະ ການປູກພດືອຸດສາຫະກໍາຂະໜາດໃຫຍ່, ເຊິ່ ງໄດ ້

ແຍກປະຊາຊນົອອກຈາກທີ່ ດນິຂອງຕນົ, ສ່ວນຫຼາຍສົ່ ງຜນົໃຫມ້ຄີວາມລໍາບາກ ແລະ ຕດິໜີສ້ນິ. ຜູລ້າຍງານ

ພເິສດ ໄດຮ້ບັການລາຍງານຫຼາຍຄັງ້ກ່ຽວກບັການສູນເສຍທີ່ ດນິ ແລະ ການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ, ນໍາໄປສູ່ການສູນເສຍ

ວຖິີການດາໍລງົຊວີດິ, ຄວາມບໍ່ ຄໍາ້ປະກນັດາ້ນສະບຽງອາຫານ, ຂາດການເຂົາ້ເຖງິນໍາ້, ການຊດົເຊຍີທີ່ ບໍ່ ພຽງພໍ ຫຼ ືບໍ່

ມກີານຊດົເຊຍີຫຍງັເລຍີ ສໍາລບັການສູນເສຍຊບັພະຍາກອນ, ເຮດັໃຫທຸ້ກຍາກລງົກວ່າເກົ່ າ ແລະ ຕດິໜີສ້ນິ ຍອ້ນ

  
 22 John Hurley et al (ສູນພດັທະນາທົ່ ວໂລກ),“ ການກວດກາເບິ່ ງຜນົກະທບົຂອງໜີສ້ນິຂອງ ໂຄງການລເິລີ່ ມໜຶ່ ງແລວ

ທາງ ແລະ ໜຶ່ ງເສັນ້ທາງຈາກແນວຄດິດາ້ນນະໂຍບາຍ, ເດອືນມນີາ ປີ 2018. ຄດັຈາກwww.cgdev.org/publication/ 
examining-debt-implications-belt-and-road-initiative-a-policy-perspective. ອງີຕາມສະຖາບນັຄົນ້  ຄ້
ວາແຫ່ງໜຶ່ ງ, ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ໄດຮ້ບັການຊ່ວຍເຫຼອືສູງສຸດເປັນອນັດັບ 4, ໃນບນັດາຜູທ້ີ່ ໄດ ້
ຮບັກະແສທີ່ ບ່ໍໄດຮ້ບັການສໍາປະທານຈາກຈນີໃນໂລກ ແຕ່ປີ 2000 ເຖິງ 2014. ວທິະຍາໄລ William and Mary, 
“ຮ່ອງຮອຍການພດັທະນາທົ່ ວໂລກຂອງຈນີ”, AIDDATA. ຄດັຈາກ www.aiddata.org/china-official-finance. 

 23 ທະນາຄານໂລກ, “ການຕດິຕາມກວດກາເສດຖະກດິຂອງລາວ,” ເດອືນເມສາ ປີ 2017, ໜາ້ 11.ຄດັຈາກ
http://pubdocs.worldbank.org/en/933741497262078111/LEM-PPT-English.pdf.  

 24 ອງົການສະຫະປະຊາຊາດ, ພະແນກກດິຈະການດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົ, "ກດິຈະກໍາປະຈບຸນັຂອງ BRI ໃນ 
ສປປລາວ", ວນັທ ີ6 ເດອືນພະຈກິ ປີ 2018. , ຄດັຈາກ www.brisdgs.org/sites/default/files/inline-
files/Current%20Activities%20of%20BRI%20in%20Lao%20PDR_2.pdf. 

 25 ເບິ່ ງໃນອງົການສະຫະປະຊາຊາດ, ພະແນກກດິຈະການດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົ, "ຮ່ວມກນັສາ້ງ ໜຶ່ ງແລວທາງ ແລະໜຶ່
ງເສັນ້ທາງ' ໄປສູ່ເປ້ົາໝາຍການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ", ວນທ ີ16 ດອືນສງິຫາ ປີ 2016. ຄດັຈາກ
www.un.org/development/desa/en/news/policy/building-belt-road-towards-sdgs.html; ອງົການ
ສະຫະປະຊາຊາດ ໂຄງການພດັທະນາ ແລະ ສູນແລກປ່ຽນເສດຖະກດິສາກນົຂອງຈນີ, "ໂຄງການລເິລີ່ ມໜຶ່ ງແລວທາງ ແລະ 
ໜຶ່ ງເສັນ້ທາງ: ວທິກີານໃໝ່ ໃນການຫນັປ່ຽນການປົກຄອງທົ່ ວໂລກໄປສູ່ການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ”, ປີ 2017. ຄດັຈາກ 
www.cn.undp.org/content/dam/china/docs/Publications/UNDP-CH-GGR%202017.pdf. 

 26 ວາລະສານ ນກັເສດຖະສາດ,“ບດົລາຍງານປະເທດ: ມາເລເຊຍ, ໜ່ວຍງານຂ່າວສານ, ວນັທ ີ2 ເດອືນເມສາ ປີ 2019, ໜາ້ 
25.   
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ການຖກືບງັຄບັໃຫຂ້າ້ມຜ່ານໄປສູ່ເສດຖະກດິທີ່ ອງີໃສ່ເງນິສດົ.  ນະໂຍບາຍ “ຫນັເອາົທີ່ ດນິໃຫເ້ປັນທນຶ” ໄດປົ້ກ

ຄຸມປະເທດ ໂດຍບນັດາໂຄງການສໍາປະທານທີ່ ດນິ ຫາຼຍກວ່າ 1,750 ໂຄງການ27, ໂດຍໂອນສດິໃຫແ້ກ່ບນັດາ

ບໍລສິດັນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິຕອນກວາ້ງຂວາງ, ບາງຄັງ້ເປັນເວລາຍາວນານເຖງິສດັຕະວດັ ແລະ ສ່ວນຫາຼຍແມ່ນ          

ປັດສະຈາກການພຈິາລະນາຢ່າງພຽງພໍກ່ຽວກບັການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິປັດຈບຸນັ.  

30. ລດັຖະບານຕອ້ງໄດມ້ພີນັທະໃນການດໍາເນນີບາດກາ້ວຕ່າງໆ ໃນການຄົນ້ຄດິຄນືວທິກີານຂອງຕນົ    

ລວມທງັ ການໂຈະໂຄງການຂຸດຄົນ້ບໍ່ ແຮ່ ແລະ ໂຄງການປູກຢາງພາລາ ແລະ ໂຄງການປູກໄມວ້ກິ ໃນປີ 2012. 

ໃນປີ 2017, ພກັປະຊາຊນົ ປະຕວິດັລາວ ໄດສ້ງັເກດເຫນັວ່າ ການເວນຄນືທີ່ ດນິ ເປັນ “ພາລະອນັໜກັໜ່ວງ”28. 

ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ກັະຊວງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ອະທບິາຍວ່າ ຕາມທດິທາງຂອງກະຊວງ

ແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ພວກເຂາົໄດຢຸ້ດເຊາົການອານຸມດັສໍາປະທານທີ່ ດນິແລວ້ ໃນຂະນະທີ່ ປັດຈບຸນັກໍາລງັ

ມກີານທບົທວນຄນືໂຄງການທີ່ ໄດສ້າໍປະທານໄປແລວ້. 

31. ການປະເມນີຄນືດັ່ ງກ່າວ ຄວນດາໍເນນີການຫາຼຍກວ່າການຍກົເລກີບາງສນັຍາທີ່ ບໍ່ ມກີານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ
ເທົ່ ານັນ້. ການປະເມນີນີ ້ສະໜອງໂອກາດໃຫລ້ດັຖະບານໄດຮ້ບັຮູເ້ຖງິຄວາມສໍາຄນັຂອງທີ່ ດນິ ຕໍ່ ປະຊາຊນົ ແລະ 

ເພື່ ອປົກປ້ອງສດິນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິຂອງພວກເຂາົ ໂດຍຖເືອາົເປັນວທິທີາງໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ. ການຄຸມ້

ຄອງທີ່ ດນິ ບໍ່ ຄວນດໍາເນນີໄປເປັນແບບກະແຈກກະຈາຍເປັນບາງຄັງ້ຄາວເທົ່ ານັນ້, ແຕ່ຄວນເປັນແບບມສ່ີວນ

ຮ່ວມ, ສະທອ້ນເຖງິ ແລະ ສະໜອງການປົກປ້ອງການນາໍໃຊທ້ີ່ ດນິປັດຈບຸນັ ແລະ ຕອ້ງດໍາເນນີເປັນປົກກະຕ,ິ ມີ

ລກັສະນະໂປ່ງໃສ ໂດຍໃຫມ້ກີານເຂົາ້ເຖງິການປົວແປງຕ່າງໆ. 

32. ຜນົໄດຮ້ບັຂອງການທບົທວນປັດຈບຸນັທີ່ ກໍາລງັດໍາເນນີຢູ່ ຄວນເປີດເຜຍີຕໍ່ ມວນຊນົ ແລະ ບໍ່ ວ່າການ     

ສໍາປະທານໃດໆກ່ໍຕາມທີ່ ຈະອະນມຸດັໃນອານາຄດົນັນ້ ຕອ້ງແມ່ນພາຍຫຼງັທີ່ ປະຕບິດັໄດທຸ້ກຂໍຕ້າມການປະເມນີທີ່

ກດົໝາຍຮຽກຮອ້ງ ແລະ ຕາມທຸກຂະບວນການຕາມກດົໝາຍໃຫສ້ໍາເລດັກ່ອນ, ລວມທງັໃຫມ້ກີານປຶກສາຫາລື

ຢ່າງມຄີວາມໝາຍກບັປະຊນົທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ມກີານຊດົເຊຍີທີ່ ເປັນທາໍ. ລດັຖະບານຄວນພະຍາຍາມ ທີ່ ຈະນໍາເອາົ

ບນັດາໂຄງການສໍາປະທານປັດຈບຸນັທີ່ ບໍ່ ປະຕບິດັຕາມເງ ື່ອນໄຂສນັຍາຂອງພວກເຂາົ ໃຫປ້ະຕບິດັຕາມເງ ື່ອນໄຂ ຫຼ ື

ບນັດາໂຄງການທີ່ ສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າ ມຜີນົກະທບົໃນທາງລບົຕໍ່ ຊຸມຊນົໃຫປ້ະຕບິດັຕາມ ລະບຽບກດົໝາຍ ຫຼ ືບໍ່

ດັ່ ງນັນ້ກ່ໍໃຫຍ້ກົເລກີ ຫຼ ືແກໄ້ຂກ່ອນ ແລະ ໃຫສ້ະໜອງການປົວແປງໃຫແ້ກ່ປະຊາຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັອນັຕະລາຍ. 

33. ໃນຂະນະທີ່ ຍງັຢູ່ໃນປະເທດ, ຜູລ້າຍງານພເິສດ ໄດຮ້ບັຂໍມູ້ນມໜືຶ່ ງຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນ ກ່ຽວກບັ          

ສະພາບການທີ່ ທາ້ທາ້ຍຫາຼຍ ທີ່ ປະຊາຊນົປະເຊນີ ໃນເມອືງທ່າແຕງ, ແຂວງເຊກອງ ຜູເ້ຊິ່ ງໄດຮ້ບັຜນົສະທອ້ນ 
ຈາກການສູນເສຍທີ່ ດນິ ໃຫແ້ກ່ສວນປູກໄມຢ້າງພາລາ. ລາວແຈງ້ເຕອືນວ່າ ຍງັມ ີ 10 ຄນົທີ່ ຍງັຄງົຖກືກກັຕວົຢູ່ 

ໂດຍບໍ່ ມຄີະດໃີດເລຍີ.29 ລດັຖະບານ ຄວນປົວແປງກໍລະນຄີວາມບໍ່ ຍຸຕທິໍາທີ່ ເກດີຂຶນ້ເຫຼ ົ່ ານີ,້ ສະໜອງດນິ ແລະ 

ການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນມະນຸດສະທໍາໃຫແ້ກ່ສະມາຊກິຊຸມຊນົ ຕາມຄວາມເໝາະສມົ ແລະ ປ່ອຍຜູທ້ີ່ ຖກືກກັຕວົໄວ ້

ນັນ້ ເພື່ ອສະແດງໃຫເ້ຫນັເຖງິຄວາມມຸ່ງຫວງັທີ່ ດ ີແລະ ລບຶລາ້ງຄວາມເໜົ່ າເປ່ືອຍດັ່ ງກ່າວ. 

34. ການຄຸມ້ຄອງທີ່ ດນິ ຕອ້ງພຈິາລະນາການນາໍໃຊທ້ີ່ ດນິໃນປັດຈບຸນັ ແລະ ຜນົກະທບົທີ່ ສະຫຼບັສບັຊອ້ນ 

ຂອງການສູນເສຍທີ່ ດນິ ແລະ ການຍກົຍາ້ຍຖິ່ ນຖານທີ່ ຕາມມາ. ວທິກີານໃດກ່ໍຕາມທີ່ ດໍາເນນີກບັດາ້ນທີ່ ດນິ, ບໍ່ ວ່າ

ຈະເປັນການລເິລີ່ ມຂອງກະຊວງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ຫຼ ື ເປັນຜນົມາຈາກນະໂຍບາຍ
ການລງົທນຶ ຫຼ ື ນະໂຍບາຍປ່າໄມ,້ ທີ່ ຄາດເດາົແບບຫຼບັຫູຫຼບັຕາວ່າ ປະຊາຊນົສາມາດສູນເສຍທີ່ ດນິທີ່ ພວກເຂາົ

ເຄຍີອາໄສ ຫຼ ືຖກືຍກົຍາ້ຍໄດ ້ໂດຍບໍ່ ມຄີວາມສ່ຽງທີ່ ຈະມຜີນົທາງລບົທີ່ ຕາມມານັນ້ ມແີຕ່ຈະສາ້ງຄວາມທຸກຍາກ 

ແລະ ເພີ່ ມຄວາມບໍ່ ພໍໃຈຂຶນ້ຕື່ ມອກີ.  

35. ລດັຖະບານຄວນດາໍເນນີການປະເມນີທີ່ ລະອຽດຖີ່ ຖວ້ນ ເບິ່ ງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ຜນົກະທບົ ຂອງ

ການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ, ການເວນຄນື ແລະ ການຊດົເຊຍີ. ການທບົທວນ ຄວນປະເມນີຕາມກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການ

  
 27 ອງີຕາມຕວົເລກທີ່ ສະໜອງໃຫ ້ໂດຍກະຊວງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ.  
 28 ຄະນະບໍລຫິານງານສູນກາງພກັປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວສະບບັເລກທ ີ026/ CC ປີ 2017, ວ່າດວ້ຍການເພີ່ ມທະວວີຽກງານ

ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ພດັທະນາທີ່ ດນິໃນໄລຍະໃໝ່.  
 29 ສະຫະພນັສາກນົເພື່ ອສດິທມິະນຸດ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວເພື່ ອສດິທມິະນຸດຂອງລາວ, "ປະເດນັບນັຫາດາ້ນສດິທມິະນຸດທີ່

ເປນຄວາມກງັວນົຕົນ້ຕໍ", ວນັທ ີ7 ເດອືນມນີາ ປີ 2019. ຄດັຈາກ
www.ohchr.org/Documents/Issues/EPoverty/Lao/FIDH.pdf.  
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ຍກົຍາ້ຍຖິ່ ນຖານ ແລະ ການຈດັສນັອາຊບີ ສະບບັປີ 2018 ຄນືໃໝ່ ເບິ່ ງໃນດາ້ນສດິທມິະນຸດ ແລະ ມາດຕະຖານ 

ອື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. ການທບົທວນດັ່ ງກ່າວ ຄວນນໍາໄປສູ່ຂອບຮ່າງຍຸດທະສາດດາ້ນການຊດົເຊຍີທີ່ ໂປ່ງໄສ, ເປັນ

ລະບບົ ແລະ ມຄີວາມສະເໝພີາບ ເຊິ່ ງຈະຊດົເຊຍີໃຫປ້ະຊາຊນົຢ່າງຖກືຕອ້ງ ຕໍ່ ກບັມນູຄ່າທີ່ ມປີະສດິທຜິນົ ຂອງ

ຊບັສນິຂອງພວກເຂາົ. 

36. ຂອບຮ່າງກດົໝາຍ ຄວນປົກປ້ອງສດິການຄອບຄອງທີ່ ດນິ ແລະ ສດິທໃິນການດາໍລງົຊວີດິຂອງ 

ປະຊາຊນົໝດົທຸກຄນົ, ລວມທງັຫາຼຍແສນຄນົ ຜູທ້ີ່ ປັດຈບຸນັດາໍລງົຊວີດິຢູ່ເຂດທີ່ ຫາກ່ໍຖກືຈດັສນັເປັນ "ເຂດ

ປ່າໄມ”້ ໃນຊຸມປີຂອງທດົສະວດັມໍ່ ໆມານີ,້ ເຊິ່ ງເປັນຜູທ້ີ່ ອາໄສໃນທີ່ ດນິຊຸມຊນົ ແລະ ເປັນຜູທ້ີ່ ອາໄສການເຮດັໄຮ່. 

ຄວນເປັນເປົ້າໝາຍສໍາຄນັຂອງຄວາມພະຍາຍາມໃນການປະຕຮູິບການອອກໃບຕາດນິໃນປັດຈບຸນັ. ການອອກ

ໃບຕາດນິ ຄວນດໍາເນນີໄປໃນວທິທີາງທີ່ ບໍ່ ທໍາລາຍການເຂົາ້ເຖງິທີ່ ດນິ ທີ່ ປະຊາຊນົອາໄສຢູ່, ຫຼກີລ່ຽງການບງັຄບັ

ໃຊຂ້ໍຮ້ຽກຮອ້ງທີ່ ເຫນັໄດຢ່້າງຊດັເຈນວ່າ ເປັນພາລະອນັເກນີຄວນທີ່ ຮຽກຮອ້ງໃຫຢັ້ງ້ຢືນປະຫວດັການນໍາໃຊທ້ີ່

ດນິ ແລະ ຂໍຮ້ຽກຮອ້ງໃຫຢ້ ັງ້ຢືນວ່າມກີານນໍາໃຊມ້າຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງເປັນໄລຍະເວລາທີ່ ບໍ່ ເໝາະສມົກບັສະພາບຕວົຈງິ 

ແລະ/ ຫຼ ືບໍ່ ມລີກັສະນະແບບຍນືຍງົ. ສດິຄອບຄອງທີ່ ດນິຕາມປະເພນ ີຄວນຈະໄດຮ້ບັການປົກປອ້ງ. 

37. ລດັຖະບານ ຄວນສາ້ງອງົການທີ່ ເ້ປັນເອກະລາດ ເພື່ ອຊີນ້າໍ ແລະ ປະເມນີຜນົກະທບົທາງດາ້ນສິ່ ງແວດ 

ລອ້ມ, ດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ດາ້ນສດິທມິະນຸດ ຂອງບນັດາໂຄງການກ່ໍສາ້ງໂຄງລ່າງພືນ້ຖານ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັ          

ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ໂຄງການອື່ ນໆ ແລະ ສວນປູກໄມອຸ້ດສາຫະກໍາຂະໜາດໃຫຍ່ອື່ ນໆ, ລວມທງັ  

ຜູທ້ີ່ ຈະຕອ້ງຖກືຍກົຍາ້ຍຈດັສນັແບບບໍ່ ສະໝກັໃຈ ແລະ ຜູທ້ີ່ ຈະສູນເສຍທີ່ ດນິ. ອງົການດັ່ ງກ່າວ ຄວນຈະມ ີ    

ກນົໄກການຮອ້ງທຸກແບບຮກັສາຄວາມລບັ, ເຊິ່ ງຜ່ານກນົໄກດັ່ ງກ່າວ ອງົການນີ ້ຈະໄດຮ້ບັເອາົຄາໍຮອ້ງທຸກໂດຍກງົ

ຈາກບນັດາບຸກຄນົ ແລະ ຊຸມຊນົ, ໂດຍບໍ່ ມຂີໍຮ້ຽກຮອ້ງໃຫສູ້ນເສຍສິ່ ງປົວແປງທີ່ ເປັນທາງເລອືກ. ກນົໄກນີ ້ຄວນ
ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງດາ້ນອໍານາດໃຫສ້າມາດສບືສວນສອບສວນ ບນັດາຂໍກ່້າວຫາ ແລະ ບົ່ ງມະຕກິານແກໄ້ຂ    

ທີ່ ເໝາະສມົ. 

38. ຊຸມຊນົອງົການສາກນົ ຕອ້ງບນັທກຶຄວາມລົມ້ເຫຼວຂອງຕນົ ໃນດາ້ນການຄຸມ້ຄອງທີ່ ດນິ. ຊຸມຊນົອງົການ 

ສາກນົມປີະຫວດັໃນການສະໜບັສະໜູນແຜນງານການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ ທີ່ ມຜີນົສະທອ້ນທີ່ ເປັນບນັຫາທີ່ ເກດີຂຶນ້

ແບບດຽວກນັຊໍາ້ແລວ້ຊໍາ້ອກີ ຄກືນັກບັຜນົສະທອ້ນທີ່ ຜູລ້າຍງານພເິສດໄດເ້ຫນັປະຈກັຕາ. ການເຂົາ້ມາມສ່ີວນ

ຮ່ວມຂອງອງົການທະນາຄານໂລກ ໃນໂຄງການອອກໃບຕາດນິທີ່ ຜ່ານມາ ໄດຮ້ບັການລາຍງານວ່າ ເຮດັໃຫມ້ສີດິ

ຄອບຄອງທີ່ ດນິຂອງຜູຮ້ັ່ ງມ ີ ໃນຂະນະທີ່ ເຮດັໃຫຜູ້ທຸ້ກຍາກມຄີວາມອ່ອນແອລງົ. ໃນການມສ່ີວນຮ່ວມຄັງ້ໃໝ່
ຂອງທະນາຄານໂລກ ໃນການຄຸມ້ຄອງທີ່ ດນິ, ບນັດາຄວາມຫວ່ງເປັນໄຍທີ່ ໄດຍ້ກົຂຶນ້ມາເລືອ້ຍໆ ໂດຍບນັດາ

ອງົການປະຊາສງັຄມົ ແລະ ຄູ່ ຮ່ວມພດັທະນາຕ່າງໆນັນ້ ຕອ້ງໄດສ້ະທອ້ນໃຫເ້ຫນັເຖງິການປະຕຮູິບກດົໝາຍທີ່

ດນິ ແລະ ປ່າໄມ ້ແລະ ມກີານພຈິາລະນາເຖງິຄວາມລົມ້ເຫຼວໃນໄລຍະທີ່ ຜ່ານມາ ຂອງລດັຖະບານ ໃນການຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັຫາຼຍນະໂຍບາຍ ທີ່ ເອີນ້ວ່າ "ຄວາມຍນືຍງົ"”ທີ່ ໄດແ້ນະນໍາໃຫສ້ໍາລບັຂະແໜງໄຟຟາ້ພະລງັນໍາ້. 

C. ຄດິຄນືໃໝ່ກ່ຽວກບັໄຟຟາ້ພະລງັນໍາ້  

39. ດັ່ ງທີ່ ທ່ານນາຍກົລດັຖະມນົຕໄີດຮ້ບັຮູຢ່້າງຖກືຕອ້ງ ພາຍຫຼງັໄພພບິດັເຂື່ ອນໄຟຟາ້ເຊປຽນ-ເຊນໍາ້ນອ້ຍ

ແຕກ ໃນປີ 2018, ເຖງິເວລາແລວ້ ທີ່  ປະເທດຊາດຈະທບົທວນເບິ່ ງຂະແໜງ ໄຟຟາ້ພະລງັນໍາ້. ລດັຖະບານຄວນ

ຊກັຊວນເປີດການສນົທະນາກ່ຽວກບັອະນາຄດົຂອງເຂື່ ອນໄຟຟາ້ພະລງັງານນໍາ້ ແລະ ບດົບາດ ຂອງ ສາທາລະນະ

ລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ໃນຖານະເປັນຜູສ້ົ່ ງອອກພະລງັງານ, ເຖງິຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, ລາຍລະອຽດຂອງ
ການໂຈະທີ່ ຖກືບງັຄບັ ຫຼງັຈາກເຂື່ ອນແຕກກ່ໍຍງັບໍ່ ຈະແຈງ້ ແລະ ປະກດົວ່າບໍ່ ໄດນ້າໍໃຊກ້ບັຫາຼຍເຂື່ ອນທີ່ ໄດ ້      

ວາງແຜນໄວແ້ລວ້ ເຊິ່ ງກໍາລງັພຈິາລະນາຢູ່. ຂອບເຂດຂອງການທບົທວນໃນປັດຈບຸນັແມ່ນແຄບຫາຼຍ. ທະນາຄານ

ໂລກ ກໍາລງັນາໍພາຂະບວນການໜຶ່ ງ ທີ່ ພ ິຈາລະນາພຽງແຕ່ຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ ອນເທົ່ ານັນ້, ແຕ່ບໍ່ ໄດພ້ຈິາລະນາ

ເຖງິຜນົກະທບົອນັເຕມັທີ່ ຂອງເຂື່ ອນໄຟ ຟາ້ພະລງັນໍາ້ທີ່ ມຢູ່ີ ແລະ ທີ່ ໄດວ້າງແຜນໄວແ້ລວ້. ການກວດກາເທື່ ອດຽວ

ກ່ຽວກບັເຂື່ ອນແຕ່ລະແຫ່ງແມ່ນບໍ່ ພຽງພໍ 

40. ດວ້ຍເຫດຜນົດາ້ນເສດຖະກດິ, ສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ລດັຖະບານ ຄວນເອາົໃຈໃສ່ປະຕບິດັຕາມ

ຂໍແ້ນະນາໍຈາກຜູຊ່້ຽວຊານ ເຊັ່ ນ: ຄະນະກໍາມາທກິານແມ່ນໍາ້ຂອງ ແລະ ດາໍເນນີການທບົທວນຄນືແບບຮອບດາ້ນ
ກ່ຽວກບັບດົບາດ ແລະ ອະນາຄດົຂອງຂະແໜງໄຟຟາ້ພະລງັງານນໍາ້, ເບິ່ ງຜນົກະທບົໃນປັດຈບຸນັ ແລະ ໃນ       
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ອະນາຄດົຂອງເຂື່ ອນທີ່ ມຢູ່ີແລວ້ ແລະ ທີ່ ໄດວ້າງແຜນໄວແ້ລວ້, ມຈີກັໂຄງການ ແລະ ໂຄງການໃດຄວນດໍາເນນີຕໍ່

ໄປແລະ ຄວນປັບດດັວທິກີານຈດັແຈງການກ່ໍສາ້ງ ແລະ ການດາໍເນນີງານຄແືນວໃດ ຕາມຄວາມສ່ຽງດາ້ນສງັຄມົ

ແລະ ດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ. ຄວນເຜຍີແຜ່ຜນົຂອງການທບົທວນຄນືຕໍ່ ສາທາລະນະ ແລະ ຄວນປະກອບມດີັ່ ງຕໍ່ ໄປ

ນີ:້ 

a) ການປະເມນີສະພາບລວມກ່ຽວກບັຜນົກະທບົຕໍ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ລະບບົນເິວດ ແລະ ສດິທມິະນຸດຂອງ

ໂຄງການເຂື່ ອນໄຟຟາ້ພະລງັນໍາ້ທີ່ ມຢູ່ີແລວ້ ແລະ ມແີຜນການແລວ້, ລວມທງັ ການດາໍລງົຊວີດິ ແລະ 

ການຄໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານ ສາໍລບັຊຸມຊນົທີ່ ຖກືກະທບົຈາກເຂດເທງິ ແລະ ເຂດລຸ່ມສາຍນໍາ້ຈາກ

ໂຄງການເຂື່ ອນໄຟຟາ້ພະລງັນໍາ້, ໂດຍຄໍານງຶເຖງິຜນົກະທບົຂອງການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ; 

b) ການປະເມນີຕະຫຼາດໄຟຟາ້ໃນພາກພືນ້ທີ່ ມກີານຄາດຄະເນການສະໜອງ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການທີ່     

ທນັສະໄໝ; 

c) ການວເິຄາະກ່ຽວກບັຂອບເຂດ, ລກັສະນະ ແລະ ຜນົສະທອ້ນຂອງໜີສ້ນິພາກລດັທີ່ ນາໍໃຊເ້ຂົາ້ໃນການ
ສະໜບັສະໜູນໂຄງການໄຟຟາ້ພະລງັງານນໍາ້, ລາຍໄດເ້ຊິ່ ງເປັນຜນົໄດຮ້ບັຂອງແຕ່ລະໂຄງການ ແລະ 

ການຄາດຄະເນໃນອະນາຄດົ, ພອ້ມທງັການນໍາໃຊລ້າຍຮບັຈນົມາຮອດປັດຈບຸນັ; 

d) ຜນົກະທບົຂາ້ມຊາຍແດນ; 

e) ການປະເມນີນກັລງົທນຶ, ນກັພດັທະນາ ແລະ ຜູດ້າໍເນນີການທີ່ ປະຕບິດັຕາມກດົໝາຍຂອງປະເທດ ແລະ

ມາດຕະຖານສາກນົ.  

 41. ນອກຈາກການສາ້ງຕັງ້ອງົການກວດສອບທີ່ ສະເໜ ີໃນວກັ 37 ຂາ້ງເທງິແລວ້, ຄວນມທຸີກເອກະສານທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງກບັໂຄງການໄຟຟາ້ພະລງັງານນໍາ້ ເຊັ່ ນ: ການປະເມນີຜນົກະທບົ ແລະ ແຜນການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຕດິ 
ຕາມກວດກາດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ແຜນການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຄວນມໃີຫສ້າທາລະນະກ່ຽວ

ກບັຂໍມ້ນູທີ່ ອະທບິາຍວ່າ ໂຄງການປະກອບສ່ວນຄແືນວໃດ ເຂົາ້ໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການ    

ພດັທະນາແບບຍນືຍງົ. 

42. ລດັຖະບານ ຄວນທບົທວນສະຖານະການຂອງຜູທ້ີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກເຂື່ ອນເຊປຽນ-ເຊນໍາ້ນອ້ຍ

ແຕກ, ລວມທງັປະຊາຊນົທີ່ ຖກືຍກົຍາ້ຍ ທີ່ ຍງັຢູ່ໃນບ່ອນພກັເຊາົຊົ່ ວຄາວ ແລະ ຜູທ້ີ່ ໄດລ້າຍງານເຖງິຄວາມຊກັຊາ້

ໃນການໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜູນດາ້ນການເງນິ. ເຖງິແມ່ນວ່າ ລດັຖະບານຢືນຢັນວ່າ ຂໍກ່້າວຫາຂອງການຊກັຊາ້

ແມ່ນບໍ່ ມມີູນຄວາມຈງິກ່ໍຕາມ, ແຕ່ວ່າ ຜູລ້າຍງານພເິສດໄດຮ້ບັການລາຍງານທີ່ ສອດຄ່ອງກນັ ແລະ ແບບເປັນ
ເອກະລາດ ກ່ຽວກບັ ການຊດົເຊຍີດາ້ນການເງນິທີ່ ຊກັຊາ້ ຈາກຜູທ້ີ່ ອາໄສຢູ່ໃນຄາ້ຍຕ່າງໆທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ.        

ປະຊາຊນົຄວນໄດຮ້ບັການຊດົເຊຍີຢ່າງທນັການ ສາໍລບັການສູນເສຍທີ່ ດນິ ແລະ ຊບັສນິຂອງຕນົ. ເຖງິແມ່ນວ່າ 

ລດັຖະບານໄດຊ້ີໃ້ຫເ້ຫນັວ່າ ຕນົມຈີດຸປະສງົເພື່ ອໃຫປ້ະຊາຊນົມຂີໍມູ້ນກ່ຽວກບັການກໍານດົເວລາຕອບສະໜອງ 

ແລະ ໃຫຄ້າໍປຶກສາກບັພວກເຂາົຢ່າງມຄີວາມໝາຍກ່ຽວກບັແຜນການທີ່ ມທ່ີາແຮງ, ຜູສ້ນົທະນາຫາຼຍຄນົໄດ ້  

ລາຍງານວ່າ ພວກເຂາົມຂີໍມ້ນູໜອ້ຍ ຫຼ ືບໍ່ ໄດຮ້ບັການປຶກສາຫາລຫືຍັງເລຍີ. ລດັຖະບານ ຍງັຄວນໃຫກ້ານສະໜບັ

ສະໜູນດາ້ນຈດິຕະ ສາດ, ໂດຍສະເພາະຕໍ່ ແມ່ຍງິ.  

43. ຜູປ້ະຕບິດັງານສາກນົທີ່ ຍງັມຄີວາມຄດິໃນແງ່ດຕີໍ່ ຂະແໜງໄຟຟາ້ພະລງັງານນໍາ້ ຄວນໃຫເ້ຫດຜນົແບບຍນື
ຍງົຂອງບນັດາໂຄງການສະເພາະ, ໃນກໍລະນທີີ່ ບໍ່ ມກີານສະສມົຢ່າງລະອຽດ, ແທນທີ່ ຈະເປັນການປະເມນີຜນົ

ແບບຄັງ້ດຽວ, ຄວນເປັນການປະເມນີຜນົກະທບົຕໍ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົຂອງທຸກໂຄງການທີ່ ມຢູ່ີແລວ້ 

ແລະ ທີ່ ໄດວ້າງແຜນໄວແ້ລວ້. ໃນຄວາມຈງິແລວ້ ທະນາຄານໂລກ ຄວນພຈິາລະນາເຖງິວທິກີານທີ່ ຂະແໜງໄຟ

ຟາ້ພະລງັງານນໍາ້ ຄວນປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ໃນແງ່ຂອງການສາ້ງລາຍຮບັທີ່ ຕໍ່ າ, 

ການຂາດຄວາມໂປ່ງໃສ, ຄວາມສາມາດທີ່ ຈໍາກດັໃນການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍ, ການ

ສາ້ງວຽກເຮດັງານທາໍຕໍ່ າສຸດ ແລະ ປັກທຸງການລງົທນຶໃສ່ການບໍລກິານສງັຄມົ ຄແືນວໃດ.  

IV. ບນັດາໂຄງການປົກປ້ອງສງັຄມົທີ່ ສໍາຄນັ 

44. ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ບໍ່ ມລີະບບົປົກປ້ອງສງັຄມົທີ່ ມກີານເຄື່ ອນໄຫວແບບ

ຮອບດາ້ນ ແລະ ປະຊາຊນົຕອ້ງອງີໃສ່ເຄອືຂ່າຍທີ່ ຂືນ້ກບັຍາດຕພິີ່ ນອ້ງ, ບາ້ນ, ຊນົເຜົ່ າ ຫຼ ືການອຸປະຖໍາ. ບ່ອນໃດ
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ທີ່ ມໂີຄງການສະໜບັສະໜູນ ເຊັ່ ນ: ຜູທ້ີ່ ຢູ່ໃນຂະແໜງເສດຖະກດິຢ່າງເປັນທາງການ, ຂະແໜງການເຫຼ ົ່ ານັນ້ກ່ໍບໍ່

ໄດດ້ໍາເນນີການຢ່າງເປັນປົກກະຕສິະເໝໄີປ. ນອກນັນ້, ຜູລ້າຍງານພເິສດໄດຮ້ບັລາຍງານທີ່ ສອດຄ່ອງກນັຂອງ

ໂຮງຮຽນ ແລະ ໂຮງໝໍວ່າ ມກີານເກບັຄ່າທໍານຽມແບບບໍ່ ເປັນທາງການ ເຊິ່ ງເປັນການກດີຂວາງປະຊາຊນົ            

ຜູທຸ້ກຍາກ ບໍ່ ສາມາດເຂົາ້ເຖງິ ຫຼ ືເຮດັໃຫສ້ິ່ ງນັນ້ເປັນໄປບໍ່ ໄດ.້ ລດັຖະບານ ຄວນຕດິຕາມກວດກາບນັຫາເຫຼ ົ່ ານັນ້, 
ດໍາເນນີການເພື່ ອຢຸດຕກິານໃຫສ້ນິບນົດັ່ ງກ່າວ, ລວມທງັ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຕໍ່ ປະຊາຊນົ ແລະ ຈດັສນັງບົປະມານ

ໃນວງົກວ້າງ ເພື່ ອກໍາຈດັທຸກຄວາມຕອ້ງການຂອງແຫຼ່ ງລາຍໄດເ້ສມີ. ລດັຖະບານ ຄວນຢຸດຕກິານປະຕບິດັຕວົຈງິ

ການຈ່າຍເງນິໃຫພ້ະນກັງານລດັ ໃນເວລາມກີານຊກັຊາ້ ຫຼ ືຮຽກຮອ້ງໃຫຄູ້ເຮດັວຽກ ໂດຍບໍ່ ໄດຮ້ບັຄ່າຈາ້ງ.30 

 A. ດາ້ນສາທາລະນະສຸກ 

45. ການເຂົາ້ເຖງິການຮກັສາສຸຂະພາບ ແລະ ການປະກນັສຸຂະພາບທີ່ ສາມາດຈ່າຍໄດແ້ມ່ນສິ່ ງສາໍຄນັທີ່ ສຸດ 

ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າຄ່າໃຊຈ່້າຍດາ້ນສາທາລະນະສຸກ ບໍ່ ໄດພ້ກັດນັປະຊາຊນົໃຫຕ້ກົຢູ່ໃນຄວາມທຸກຍາກ. ການປັບ 

ປຸງການເຂົາ້ເຖງິການຮກັສາສຸຂະພາບທີ່ ສາມາດຈ່າຍໄດ ້ ໃນໄລຍະທີ່ ຜ່ານມາ ສະແດງເຖງິຄວາມກາ້ວໜາ້ຢ່າງແທ ້

ຈງິ. ເຖງິຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, ຜູລ້າຍງານພເິສດໄດຮ້ບັການລາຍງານທີ່ ສອດຄ່ອງກນັ ກ່ຽວກບັການຮກັສາສຸຂະພາບທີ່ ມີ

ຄຸນນະພາບຕໍ່ າ, ອດັຕາກວມເອາົດາ້ນສາທາລະນະສຸກຍງັບໍ່ ພຽງພໍໃນເຂດຊນົນະບດົ ແລະ ປະຊາຊນົຈາໍນວນຫາຼຍ

ບໍ່ ສາມາດຈ່າຍຄ່າປ່ິນປົວສຸກເສນີຂັນ້ພືນ້ຖານໄດ.້ 

46. ລດັຖະບານບໍ່ ສະໜອງງບົປະມານໃນການຮກັສາສຸຂະພາບຢ່າງພຽງພໍ ຫຼ ືບໍ່ ສະໜອງງບົປະມານທີ່ ພຽງພໍ

ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າ ປະຊາຊນົຜູທຸ້ກຍາກສາມາດເຂົາ້ເຖງິການປ່ິນປົວສຸຂະພາບ. ເປີເຊນັການໃຊຈ່້າຍດາ້ນສາທາ 

ລະນະສຸກ ໃນ GDP ຢູ່ໃນລະດບັຕໍ່ າທີ່ ສຸດໃນພາກພືນ້31. ທະນາຄານໂລກພບົວ່າ, ໃນບນັດາຜູທ້ີ່ ຢູ່ໃນ ຫຼ ືຢູ່ໃກ ້

ກບັຄວາມທຸກຍາກ, 13 ສ່ວນຮອ້ຍ ແມ່ນຢູ່ໃນສະຖານະການດັ່ ງກ່າວ ຍອ້ນວ່າມບີນັຫາດາ້ນສຸຂະພາບ32 . ໃນ

ລະຫວ່າງການຢຽ້ມຢາມຂອງຜູລ້າຍງານພເິສດ, ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກກ່າວວ່າ ປະຊາຊນົ 94 ສ່ວນ

ຮອ້ຍ ໄດຮ້ບັການຄຸມ້ຄອງໂດຍກອງທນຶປະກນັສຸຂະພາບ, ເຊິ່ ງສະໜອງການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການປ່ິນປົວເດກັໂດຍ
ບໍ່ ເສຍຄ່າ ສາໍລບັເດກັອາຍຸຕໍ່ າກ່ວາ 5 ປີ, ເຖງິຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ33, ພວກເຂາົບໍ່ ສາມາດເວົາ້ໄດວ່້າ ມຈີກັຄນົ ໃນຈໍານວນ

ນັນ້ໄດເ້ຂົາ້ເຖງິການຮກັສາສຸຂະພາບແລວ້34. 

47. ການເຂົາ້ເຖງິການຮກັສາສຸຂະພາບຍງັບໍ່ ສະເໝພີາບທີ່ ສຸດ. ປະຊາຊນົຈາກກຸ່ມປະຊາກອນທຸກຍາກທີ່ ສຸດ

ແລະ ຜູທ້ີ່ ຢູ່ໃນເຂດຊນົນະບດົມກີານເຂົາ້ເຖງິຢ່າງຈາໍກດັ 35 . ເຖງິແມ່ນວ່າ ຢູ່ໃນບນັດາບາ້ນທີ່ ມສຸີກສາລາແລວ້, 

ປະຊາຊນົໄດລ້າຍງານຢ່າງເປັນປົກກະຕວ່ິາ ພວກເຂາົຕອ້ງໄດເ້ດນີທາງໄປໂຮງໝໍເມອືງ ຫຼ ື ໂຮງໝໍແຂວງ ສາໍລບັ

ບນັຫາສຸຂະພາບທີ່ ຮາ້ຍແຮງ ແລະ ສໍາລບັພວກເຂາົຫຼາຍຄນົ, ຄ່າໃຊຈ່້າຍໃນການຮກັສາສຸຂະພາບ ແລະ ການ

ເດນີທາງເປັນສິ່ ງກດີຂວາງພວກເຂາົຈາກການສະແຫວງຫາການປ່ິນປົວ. ໃນເມອືງໜຶ່ ງ, ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ລດັຖະບານ

ຍອມຮບັວ່າ 22 ບາ້ນ ໃນຈາໍນວນ 78 ບາ້ນບໍ່ ສາມາດເຂົາ້ເຖງິການຮກັສາສຸຂະພາບໃນລະດູຝົນ.  

48. ລດັຖະບານ ຄວນເພີ່ ມງບົປະມານດາ້ນສາທາລະນະສຸກ ໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັທ່າອ່ຽງຂອງພາກພືນ້ ແລະສາ້ງ

ລາຍລະອຽດຂອງປະຊາກອນທີ່ ບໍ່ ສາມາດເຂົາ້ເຖງິການຮກັສາສຸຂະພາບຢ່າງພຽງພໍ. ລດັຖະບານ ຄວນຮບັຮອງເອາົ

ແຜນການປັບປຸງການເຂົາ້ເຖງິຂອງກຸ່ມຄນົເຫຼ ົ່ ານັນ້ຢ່າງເປັນລະບບົ, ຊ່ວຍໃຫສຸ້ກສາລາທີ່ ຫ່າງໄກສອກ ຫຼກີ 

ສາມາດຮບັມກືບັສິ່ ງທາ້ທາຍໃນລະດູຝົນໄດດ້ຂີືນ້ ແລະ ສາ້ງແຜນການເພື່ ອເຮດັໃຫກ້ານເດນີທາງຈາກບາ້ນໄປຫາ

ໂຮງໝໍໃກຄ້ຽງໃນລາຄາທີ່ ສາມາດຈ່າຍໄດ.້   

  
 30 Bertelsmann Stiftung, “BTI 2018: ບດົລາຍງານປະເທດລາວ”, ດດັຊະນກີານປ່ຽນແປງ BTI. ຄດັຈາກ www.bti-

project.org/en/reports/country-reports/detail/itc/LAO. 
31 ອງົການອະນາໄມໂລກ, “ການເງນິດາ້ນສາທາລະນະສຸກ”. ຄດັຈາກ

http://www.wpro.who.int/laos/topics/health_financing/en/. 
32 ທະນາຄານໂລກ,“ນະໂຍບາຍຄວາມທຸກຍາກຂອງລາວໂດຍຫຍໍ:້ ການຈດັກຸ່ມຄນົທຸກຍາກ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຂອງມນັໃນ
ການອອກແບບນະໂຍບາຍ,” ເດອືນທນັວາ ປີ 2017, ໜາ້ 8 

33 ສະມາຄມົເພື່ ອການພດັທະນາແມ່ຍງິ ແລະ ການສກຶສາກດົໝາຍ,“ ບດົລາຍງານການປະເມນີຄວາມສາມາດ: ການຈດັຕັງ້ປະ 
ຕບິດັ CEDAW ໃນສປປລາວ”, ເດອືນມຖຸິນາ ປີ 2016, ໜາ້ 10 

34 ການພບົປະປະຊຸມກບັກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ວນັທ ີ26 ເດອືນມນີາ ປີ 2019 
35 ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ, ສູນສະຖິຕແິຫ່ງຊາດ, "ການສໍາຫວຼດຕວົຊີວ້ດັດາ້ນສງັຄມົຂອງລາວຄັງ້ທ ີ

II", p. 24 
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 B. ການສກຶສາ  

49. ການເຂົາ້ເຖງິການສກຶສາທີ່ ມຄຸີນນະພາບສູງຢ່າງມຄີວາມໝາຍ ແມ່ນສິ່ ງຈໍາເປັນເພື່ ອສາ້ງເສັນ້ທາງຫຼຸດພົນ້

ອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ ສໍາລບັເດກັນອ້ຍລາວ ແລະ ການພດັທະນາ ກໍາລງັແຮງງານທີ່ ມສີມີ.ື ເຖງິແມ່ນວ່າ      

ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ມຄີວາມມຸ່ງໝັນ້ທີ່ ຈະປັບປຸງການເຂົາ້ເຖງິ ແລະ ໄດລ້າຍງານຄວາມຄບືໜາ້ ໃນ

ອດັຕາສ່ວນການເຂົາ້ຮຽນ ແລະ ອດັຕາສ່ວນການຮກັສາບໍ່ ໃຫນ້ກັຮຽນປະລະການຮຽນ, ແຕ່ວ່າ ການຈດັສນັຊບັ 

ພະຍາກອນທີ່ ບໍ່ ພຽງພໍສາໍລບັການສກຶສາຈະທາໍລາຍໂອກາດຕ່າງໆຂອງການປັບປຸງແບບຍນືຍງົ.36  

50. ຜູທ້ີ່ ມກີານສກຶສາໜອ້ຍທີ່ ສຸດ ມໂີອກາດຕໍ່ າທີ່ ສຸດທີ່ ຈະຫຼຸດພົນ້ອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ມຄີວາມ

ເປັນໄປໄດສູ້ງທີ່ ສຸດທີ່ ຈະຕກົຢູ່ໃນສະພາບຕໍ່ າກວ່າເສັນ້ຄວາມທຸກຍາກ37 . ການເຂົາ້ເຖງິການສກຶສາ ສາມາດເພີ່ ມ

ຜະລດິຕະພາບດາ້ນກະສກໍິາຂອງຄອບຄວົ ຫຼ ືເຮດັໃຫພ້ວກເຂາົຫນັປ່ຽນອອກຈາກວຽກກະສກໍິາໄດ,້ ເຖງິຢ່າງໃດ

ກ່ໍຕາມ, ຜູທຸ້ກຍາກ ພດັມກີານເຂົາ້ເຖງິການສກຶສາໜອ້ຍ. ມພີຽງແຕ່ 58ສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງເດກັນອ້ຍໃນກຸ່ມຄນົທຸກ

ຍາກທີ່ ສຸດ ຈບົການສກຶສາຊັນ້ປະຖມົ, ທຽບກບັ 98ສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງເດກັນອ້ຍໃນກຸ່ມຄນົຮັ່ ງທີ່ ສຸດ38. ເດກັນອ້ຍ

ທີ່ ມຊີວີດິຢູ່ໃນຄວາມທຸກຍາກສາມາດຖກືດງຶອອກຈາກໂຮງຮຽນ ຍອ້ນຄ່າໃຊຈ່້າຍ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການໃຫ ້

ພວກເຂາົເຮດັວຽກເພື່ ອລຽ້ງຄອບຄວົ. 

51. ເຂດຊນົນະບດົ ມກີານເຂົາ້ເຖງິການສກຶສາຢ່າງຈາໍກດັທີ່ ສຸດ. ເຖງິແມ່ນວ່າບາ້ນສ່ວນໃຫຍ່ມໂີຮງຮຽນປະຖມົ, 

ແຕ່ວ່າ 57 ສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງໂຮງຮຽນປະຖມົບໍ່ ມຄີບົທງັໝດົ 5 ຊັນ້ ແລະ ຫຼາຍບາ້ນຍງັບໍ່ ມໂີຮງຮຽນຊັນ້

ມດັທະຍມົ. ເດກັນອ້ຍສ່ວນຫາຼຍຕອ້ງເດນີທາງໄກຈາກບາ້ນເພື່ ອເຂົາ້ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົ ຫຼ ື ເພື່ ອຮຽນຈບົຊັນ້

ປະຖມົ39. ລດັຖະບານ ຄວນຄົນ້ຄວາ້ຫາທາງເລອືກໃນການຂນົສົ່ ງທີ່ ມຫີວົຄດິປະດດິສາ້ງ ແລະ ການຈດັຫາທີ່ ພກັ

ອາໄສທີ່ ປອດໄພ ແລະ ພຽງພໍ ສໍາລບັນກັຮຽນ, ເພື່ ອເປີດກວາ້ງການເຂົາ້ເຖງິການສກຶສາຢ່າງແທຈ້ງິໃນເຂດ

ຊນົນະບດົ. 

52. ຄຸນນະພາບການສກຶສາຍງັຕໍ່ າຢ່າງເປັນປັນຫາ. ທະນາຄານໂລກ ຄາດຄະເນວ່າ ການສກຶສາຂອງລາວ 10,8 
ປີ ເທົ່ າກບັ 6.4 ປີທີ່ ໄດຮ້ບັການປັບປຸງດາ້ນຄຸນນະພາບ. ໃນການສກຶສາຄົນ້ຄວ້າບດົໜຶ່ ງ, ເກອືບ 1/3 ຂອງນກັຮຽນ

ຊັນ້ປໍ 2 ໄດຄ້ະແນນ 0 ດາ້ນຄວາມສາມາດໃນການອ່ານ ແລະ 57ສ່ວນຮອ້ຍ ໄດຮ້ບັຄະແນນ 0 ໃນຄວາມເຂົາ້ໃຈ

ຈາກການອ່ານ.40 

53. ຄວນເພີ່ ມງບົປະມານດາ້ນການສກຶສາ ເພື່ ອໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັມາດຕະຖານຂອງພາກພືນ້ ແລະ             

ລດັຖະບານ ຄວນປະເມນີວ່າ ເປັນຫຍງັວທິກີານໃນປັດຈບຸນັຈຶ່ ງພາໃຫມ້ຜີນົໄດຮ້ບັທີ່ ບໍ່ ດດີັ່ ງກ່າວ. ເງນິສໍາລບັ

ເງນິເດອືນແມ່ນສິ່ ງສໍາຄນັ, ແຕ່ກ່ໍຍງັຈາໍເປັນ ສໍາລບັຄ່າໃຊຈ່້າຍໃນການດາໍເນນີງານ, ອຸປະກອນການສດິສອນ, ການ

ຝຶກອບົຮມົຄູ ແລະ ໂຄງລ່າງພືນ້ຖານຂອງໂຮງຮຽນ. ອງີຕາມທະນາຄານໂລກ, ປະມານເຄິ່ ງໜຶ່ ງຂອງໂຮງຮຽນທງັ

ໝດົມຫີຼງັຄາຮົ່ ວ ແລະ ໜອ້ຍກວ່າເຄິ່ ງໜຶ່ ງ ມວີດິຖ່າຍ.41 

54. ຕາມຫຼກັການແລວ້, ປະເທດລາວໄດຮ້ບັຮອງເອາົການສກຶສາແບບຮຽນຮ່ວມ ແລະ ເດກັພກິານທງັໝດົ 

5,075 ຄນົໄດເ້ຂົາ້ໂຮງຮຽນຫຼກັ. ຈ ານວນດັ່ ງກ່າວແມ່ນຍງັຕໍ່ າຫາຼຍ, ແຕ່ເຖງິຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, ອນັນີແ້ມ່ນທຽບໃສ່ 

ຈໍານວນຜູທ້ີ່ ຄວນໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກໂຄງການດັ່ ງກ່າວ. ລດັຖະບານ ແລະ ຄູ່ ຮ່ວມງານສາກນົ ຄວນ

ເອາົໃຈໃສ່ປະເມນີຜນົຕວົຈງິດາ້ນຈາໍນວນ ແລະ ດາ້ນຄວາມຕອ້ງການຂອງນກັຮຽນພກິານໃນທົ່ ວປະເທດ ແລະ 

ສາ້ງບນັດາໂຄງການທີ່ ເໝາະສມົ ເພື່ ອຂະຫຍາຍການເຂົາ້ຮຽນໃຫໄ້ດຫ້ຼາຍ.  

  
 36 ທະນາຄານໂລກ, “ການຕດິຕາມກວດກາເສດຖະກດິຂອງສປປລາວ,” ເດອືນມງັກອນ ປີ 2019, p. 47. ຄດັຈາກ

http://documents.worldbank.org/curated/en/818841549314902040/pdf/134324-LEM-Jan-2019-
final-for-online.pdf. 

37 Ibid., pp. 34–35. 
38 ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ, ສູນສະຖິຕແິຫ່ງຊາດ, "ການສໍາຫວຼດຕວົຊີວ້ດັດາ້ນສງັຄມົຂອງລາວຄັງ້ທ ີII", 

p. 45 
39 ທະນາຄານໂລກ, “ການຕດິຕາມກວດກາເສດຖະກດິຂອງ ສປປລາວ,” ເດອືນມງັກອນ ປີ 2019, p.53 

 40 Ibid., p. 45. 
 41 Ibid., p. 47. 
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V. ສິ່ ງທາ້ທາຍ ແລະ ໂອກາດ   

 A. ລະເບດີທີ່ ບ່ໍທນັແຕກ   

55. ລະເບດີທີ່ ບໍ່ ທນັແຕກ ຍງັສບືຕໍ່ ເປັນສິ່ ງຂບັເຄື່ ອນຄວາມທຸກຍາກ, ດັ່ ງທີ່ ໄດຮ້ບັຮູຢ່້າງຖກືຕອ້ງແລວ້ວ່າ 
ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົ ໄດຮ້ບັຮອງເອາົການບນັລຸເປົາ້ໝາຍການພດັທະນາແບບຍນືຍງົແຫ່ງ

ຊາດຂອງຕນົເອງ ໃນການຫຼຸດຜ່ອນຜນົກະທບົຈາກລະເບດີທີ່ ບໍ່ ທນັແຕກ. ອງີຕາມຂໍມ້ນູຂອງອງົການ Legacies 

of War, ໃນລະຫວ່າງປີ 1964 ແລະ ປີ 1973, ສະຫະລດັອາເມລກິາໄດຖ້ິມ້ລະເບດີຫາຼຍກວ່າ 2 ລາ້ນໂຕນ ໃນ

ພາລະກດິການຖິມ້ລະເບດີ 580,000 ຄັງ້ໃນທົ່ ວປະເທດ. ລະເບດີລູກຫວ່ານປະມານ 80 ລາ້ນໜ່ວຍຍງັບໍ່ ທນັ

ລະເບດີ, ເປັນຜນົພາໃຫພ້ນົລະເຮອືນປະມານ 50,000 ຄນົເສຍຊວີດິ ຫຼ ືໄດຮ້ບັບາດເຈບັ. ການສ າຫວຼດ ແລະ 

ຕວົເລກຂໍມູ້ນ ຊີໃ້ຫເ້ຫນັວ່າ 1/3 ຂອງປະເທດຍງັປະປົນດວ້ຍລະເບດີທີ່ ບໍ່ ທນັແຕກ42, ສະນັນ້ ຊາວກະສກິອນບໍ່

ສາມາດນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິກະສກໍິາ ເພື່ ອລຽ້ງຄອບຄວົຂອງຕນົໂດຍບໍ່ ມຄີວາມສ່ຽງຕໍ່ ການເສຍຊວີດິ ຫຼ ື ການໄດຮ້ບັ
ບາດເຈບັ. ລະເບດີສາມາດເຮດັໃຫຄ້ນົພກິານ ເຊິ່ ງເປັນການກດີກັນ້ຄນົຈາກການເຮດັວຽກ ແລະ ຍອ້ນວ່າ ການສະ

ໜບັສະໜູນທາງສງັຄມົຍງັມຢ່ີາງຈໍາກດັ ຈິ່ ງອາດຈະຕອ້ງການການດແູລເບິ່ ງແຍງຢ່າງໃກຊ້ດິຈາກສະມາຊກິ

ຄອບຄວົ ເຊິ່ ງເຮດັໃຫສ້ະມາຊກິຄອບຄວົຈໍານວນໜຶ່ ງອກີ ຕອ້ງອອກຈາກການເຮດັວຽກ.  

56. ບນັດາຄູ່ ຮ່ວມພດັທະນາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສະຫະລດັອາເມລກິາ, ຄວນດໍາເນນີການຫາຼຍຂຶນ້ຕື່ ມອກີ

ເພື່ ອເກບັກູລ້ະເບດີທີ່ ບໍ່ ທນັແຕກ ແລະ ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜູນແກ່ຜູທ້ີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ. ອງີຕາມການ          

ຄາດຄະເນຈາກແຫຼ່ ງໜຶ່ ງ, ເຖງິປັດຈບຸນັນີ ້ມພີຽງແຕ່ 1 ສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງລະເບດີທີ່ ບໍ່ ທນັແຕກເທົ່ ານັນ້ ທີ່ ໄດຮ້ບັ

ການເກບັກູ ້43. ແຕ່ໃນສະພາບການດຽວກນັນັນ້, ກ່ໍບໍ່ ຄວນນາໍໃຊບ້ນັຫາດັ່ ງກ່າວເພື່ ອບ່ຽງເບນຄວາມສນົໃຈຈາກ 

ຂໍບ້ກົຜ່ອງຫາຼຍປະການຂອງນະໂຍບາຍການລບຶລາ້ງຄວາມທຸກຍາກຂອງລດັຖະບານ. 

 B. ຄວາມທຸກຍາກໃນເຂດຊນົນະບດົ   

57. ປະກດົວ່າປະຊາຊນົໃນເຂດຊນົນະບດົໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກຄວາມທຸກຍາກ. ອງີຕາມສະຖຕິຫິຼາ້ສຸດທີ່ ມີ

ຢູ່, 71 ສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງປະຊາກອນອາໄສຢູ່ເຂດຊນົນະບດົ ແລະ ອດັຕາສ່ວນຄວາມທຸກຍາກໃນເຂດຊນົນະບດົ

ແມ່ນ 4 ເທົ່ າຂອງອດັຕາສ່ວນໃນເຂດຕວົເມອືງ44. ນອກນັນ້, 88 ສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງຜູທ້ີ່ ດ າລງົຊວີດິໃນຄວາມທຸກ

ຍາກແມ່ນຊາວຊນົນະບດົ 45 . 14 ສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງບນັດາບາ້ນໃນເຂດຊນົນະບດົບໍ່ ມເີສັນ້ທາງເຂົາ້ເຖງິ ແລະ 

ເຖງິແມ່ນວ່າເປັນບາ້ນທີ່ ມເີສັນ້ທາງ ກ່ໍບໍ່ ສາມາດເຂົາ້ເຖງິໄດໃ້ນລະດູຝົນ ເຊິ່ ງເປັນການຈາໍກດັບໍ່ ໃຫຜູ້ຢູ່້ອາໄສ

ສາມາດເຂົາ້ເຖງິການບໍລກິານຂັນ້ພືນ້ຖານ ແລະ ຕະຫາຼດ 46 . ປະຊາຊນົເຂດຊນົນະບດົບໍ່ ສາມາດເຂົາ້ເຖງິການ
ບໍລກິານດາ້ນສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການສກຶສາຢ່າງພຽງພໍ ແລະ ເປັນຜູແ້ບກຫາບພາລະອນັໜກັໜ່ວງຂອງ

ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ເຊັ່ ນ: ການສ າປະທານທີ່ ດນິ ແລະ ການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັຕັງ້ຖິ່ ນຖານໃໝ່, ໃນການເຂົາ້ເຖງິທີ່ ດນິ, 

ການດາໍລງົຊວີດິ ແລະ ການຄໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານຂອງພວກເຂາົ47. 

58. ເຖງິແມ່ນວ່າລກັສະນະຂອງຄວາມຫ່າງໄກສອກຫຼກີ ແລະ ກະແຈກກະຈາຍຂອງປະຊາກອນຊນົນະບດົ

ເປັນບນັຫາທາ້ທາຍຫາຼຍຢ່າງກ່ໍຕາມ, ແຕ່ວ່າ ລດັຖະບານກ່ໍບໍ່ ຄວນທໍຖ້ອຍຕໍ່ ການເຮດັວຽກເພື່ ອໃຫຊຸ້ມຊນົ

ຊນົນະບດົ ສາມາດເຂົາ້ເຖງິການບລໍກິານ ແລະ ພືນ້ຖານໂຄງລ່າງຢ່າງເທົ່ າທຽມກນັ ເພື່ ອຫຼກີລຽງການປ່ອຍປະໃຫ ້

ພວກເຂາົມສີະຖານະພາບຄນົຊັນ້ 2 ຫຼ ືຮວບຮວມເປັນບນັຫາ ຫຼ ືເປັນໂຄງການຍກົຍາ້ຍຖິ່ ນຖານ. 

  
42 ອງົການ Legacies of War,"ຄວາມຈງິຂອງລະເບດີລູກຫ່ວານ", ເດອືນມງັກອນ ປີ 2019, p. 33   
43 Ibid. 
44 ທະນາຄານໂລກ,“ ການຕດິຕາມກວດກາເສດຖະກດິຂອງສປປລາວ”, ເດອືນມງັກອນ 
45 ທະນາຄານໂລກ,“ຂໍມູ້ນຄວາມທກຸຍາກໃນສປປລາວ" p. 9.  
46 ສາທາລະນະລດັປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ, ສູນສະຖິຕແິຫ່ງຊາດ, "ການສໍາຫວຼດຕວົຊີວ້ດັດາ້ນສງັຄມົລາວຄັງ້ທ ີII", p. 3. 

47 ເບິ່ ງຕວົຢ່າງ, Miles Kenney-Lazar (ກຸ່ມວຽກປະເດນັທີ່ ດນິ, ສະມາຄມົທົ່ ວໂລກເພື່ ອປະຊາຊນົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ 
ອງົການບາ້ນຈດຸສຸມສາກນົ),“ ການເຊື່ ອມໂຍງການຄໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານ ແລະ ການຄອບຄອງທີ່ ດນິໃນສປປລາວ”, ປີ 2016, 
p. vii-viii. ຄດັຈາກ https://data.opendevelopmentmekong.net/dataset/2016-6/resource/ fbacdd35-
9ca3-45de-b4bb-fa47d53852cd?type=library_record. 
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 C. ກຸ່ມຊນົເຜົ່ າສ່ວນໜອ້ຍ   

59. ກຸ່ມຊນົເຜົ່ າສ່ວນໜອ້ຍມປີະມານ 45ສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງປະຊາກອນ48 . ພວກເຂາົປະເຊນີກບັຄວາມທຸກ

ຍາກໃນອດັຕາສ່ວນສູງກ່ວາ49 , ສ່ວນຫາຼຍອາໄສຢູ່ເຂດຊນົນະບດົທີ່ ມກີານບໍລກິານທາງສງັຄມົ ແລະ ພືນ້ຖານ 

ໂຄງລ່າງທີ່ ຈາໍກດັ ແລະ ອາດຈະບໍ່ ເວົາ້ພາສາລາວ50. ທະນາຄານໂລກພບົວ່າ ກຸ່ມຊນົເຜົ່ າສ່ວນໜອ້ຍຫຼາ້ຫຼງັກ່ວາ

ກຸ່ມຊນົ ເຜົ່ າລາວ-ໄທ ທີ່ ເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ໃນທຸກລະດບັດາ້ນເສດຖະກດິ51. 

60. ສິ່ ງສາໍຄນັ, ບໍ່ ສາມາດອະທບິາຍໄດຢ່້າງເຕມັສ່ວນກ່ຽວກບັຊ່ອງຫ່ວາງລະຫວ່າງກຸ່ມຊນົເຜົ່ າສ່ວນໜອ້ຍ 
ແລະ ກຸ່ມຊນົເຜົ່ າລາວ-ໄຕ ໂດຍຄວາມແຕກຕ່າງດາ້ນຄຸນລກັສະນະຕ່າງໆ ເຊັ່ ນ: ຂະໜາດຄວົເຮອືນທີ່ ໃຫຍ່ກ່ວາ ຫຼ ື

ການເຂົາ້ເຖງິການສກຶສາ ແລະ ພືນ້ຖານໂຄງລ່າງທີ່ ຈໍາກດັກ່ວາ52. ເຖງິຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, ລດັຖະບານບໍ່ ໄດຮ້ບັຮູເ້ຖງິ

ຄວາມເປັນຢູ່ຂອງກຸ່ມຊນົເຜົ່ າ ແລະ ໄດຮ້ຽກຮອ້ງໃຫຜູ້ລ້າຍງານພເິສດ ໃຊຄ້ໍາວ່າ "ຊນົເຜົ່ າ" ແທນ, ແຕ່ວ່າ ການ

ຫຼກີລ່ຽງການນໍາໃຊຄ້ໍາສບັສະເພາະ ຈະບໍ່ ສາມາດແກໄ້ຂຄວາມຫຼຸດໂຕນຢ່າງແທຈ້ງິທີ່ ປະຊາຊນົຊນົເຜົ່ າສ່ວນໜອ້ຍ

ກໍາລງັປະເຊນີຢູ່. ລດັຖະບານ ຄວນຮບັຮູວ່້າ ນະໂຍບາຍປັດຈບຸນັຂອງຕນົ ກໍາລງັລະເລຍີຕໍ່ ກຸ່ມຊນົເຜົ່ າສ່ວນໜອ້ຍ 

ແລະ ບັ່ ນທອນໂອກາດໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ. 

61. ລດັຖະບານ ຄວນປັບວທິກີານການແບບເຮດັໃຫຕ້ນົເອງຢູ່ໃນສະຖານະພາບເປັນຜູຊ້ະນະ ຕໍ່ ການໃຊ້
ພາສາຊນົເຜົ່ າ. ການຢືນຢັນວ່າພາສາລາວເປັນພາສາໜຶ່ ງດຽວໃນການສດິສອນ ເຮດັໃຫເ້ດກັນອ້ຍກຸ່ມຊນົເຜົ່ າສ່ວນ

ໜອ້ຍມຂີໍເ້ສຍປຽບໃນໂຮງຮຽນ 53 . ຫຼາຍປະເທດປະເຊນີກບັສິ່ ງທາ້ທາຍໃນການມຫີາຼຍພາສາເວົາ້ໃນອານາເຂດ

ປະເທດຂອງຕນົ ແລະ ຄາໍຕອບກ່ໍບໍ່ ແມ່ນວ່າຈະຢືນຢັນໃຫກ້ານສກຶສາເປັນພາສາລາວເທົ່ ານັນ້. ຖາ້ວ່າ ລດັຖະບານ

ຢາກນາໍໃຊທ່້າແຮງຂອງສະມາຊກິຊຸມຊນົຊນົເຜົ່ າສ່ວນໜອ້ຍ ໃຫເ້ກດີປະໂຫຍດສູງສຸດ, ລດັຖະບານຕອ້ງສາ້ງ

ແນວທາງທີ່ ເໝາະສມົ ທີ່ ປະສມົປະສານເອາົຄວາມມຸ່ງຫວັງຂອງຕນົ ໃນການສົ່ ງເສມີພາສາລາວໃຫເ້ປັນພາສາ    

ທາງການ ພອ້ມດວ້ຍການນາໍໃຊພ້າສາທອ້ງຖິ່ ນຢ່າງມຍຸີດທະສາດ. ເມື່ ອໃດທີ່ ມເີໝາະສມົ, ຄວນອະນຸຍາດຢ່າງ

ເປັນທາງການໃຫບ້ນັດາຄູອາຈານ ແລະ ຜູໃ້ຫບ້ໍລກິານສາທາລະນະສຸກໃນຊຸມຊນົເຫຼ ົ່ ານັນ້ ໃຫບ້ໍລກິານເປັນພາສາ

ທີ່ ບໍ່ ແມ່ນພາສາລາວ.  

  
48 Ian Baird,“ການລວມກຸ່ມຍກົຖິ່ ນຖານ ແລະ ການໝູນວຽນຂອງແນວຄດິຂອງ ‘ຊນົເຜົ່ າພືນ້ເມອືງໃນລາວ”, ວາລະສານພູມ
ສາດທາງການເມອືງ, vol. 46 (ເດອືນພດຶສະພາ ປີ 2015), ໜາ້ ທ ີ54–64; ຂໍມູ້ນການຄາດຄະເນພນົລະເມອືງຂອງໂລກປີ 

2017, "ປະຊາກອນໂລກ ປີ 2019 ແຍກຕາມປະເທດ: ປະເທດລາວ" ຄດັຈາກ http://worldpopulationreview.com; 
ອງົການກຸ່ມສດິທຄິນົຊນົເຜົ່ າສາກນົ,“ປະເທດລາວ”, ປ້ືມປະມວນຊາວຊນົເຜົ່ າສ່ວນນອ້ຍ ແລະ ຊາວພືນ້ເມອືງ, ເດອືນກໍລະກດົ ປີ 
2018. ຄດັຈາກ https://minorityrights.org/country/laos/. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ອງີຕາມຂໍມູ້ນຂອງລດັຖະບານ, ກຸ່ມ
ຊນົເຜົ່ າລາວ-ໄຕສ່ວນໃຫຍ່ມ ີ62,5% ຂອງປະຊາກອນ, ໃນກໍລະນນີີກຸ່້ມຊນົເຜົ່ າສ່ວນນອ້ຍຈະມເີຖິງ 37,5%. 

49 ອງົການທະນາຄານໂລກ “ບດົສະຫຼຸບຫຍໍນ້ະໂຍບາຍດາ້ນຄວາມທຸກຍາກຂອງລາວ: ເປັນຫຍງັຄນົຊນົເຜົ່ າສ່ວນນອ້ຍຈຶ່ ງທຸກ
ຍາກ?”, ປີ 2017, ໜາ້. 4. ຄດັຈາກ 
http://documents.worldbank.org/curated/en/501721505813643980/pdf/119793-WP-PovertyReport-

PUBLIC-ENGLISH-and-LAO-ENGLAOFinal.pdf 
50 Elizabeth M. King ແລະ Dominique van de Walle,“ຊາວພືນ້ເມອືງ, ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການພດັທະນາ, ບດົທ ີ

7: ປະເທດລາວ, ຄວາມຫຼາກຫຼາຍດາ້ນພາສາຊນົເຜົ່ າ ແລະ ຂໍເ້ສຍປຽບ”, ເອກະສານທີ່ ກະກຽມສໍາລບັອງົການທະນາຄານໂລກ, 
ເດອືນມນີາ ປີ 2010, ໜາ້. 2. ຄດັຈາກhttp://siteresources.worldbank.org/EXTINDPEOPLE/Resources/ 

407801-1271860301656/ Chapter_7_Laos.pdf. 
51 ອງົການທະນາຄານໂລກ "ບດົສະຫຼຸບນະໂຍບາຍຄວາມທຸກຍາກຂອງລາວ: ເປັນຫຍງັຊນົເຜົ່ າສ່ວນນອ້ຍຈຶ່ ງທຸກຍາກ?”, p. 4. 
52 ອງົການທະນາຄານໂລກ "ຂໍມູ້ນຄວາມທຸກຍາກໃນສປປລາວ,” p. 14; ແລະ "ບດົບນັທກຶນະໂຍບາຍຄວາມທຸກຍາກ
ຂອງສປປລາວ, p. 23. 

53 ແຜນງານຄວາມເຂົາ້ໃຈເຖິງການເຮດັວຽກຂອງເດກັ, “ຄວາມເຂົາ້ໃຈເຖິງການເຮດັວຽກຂອງເດກັ ແລະ ຜນົໄດຮ້ບັຂອງການມີ
ວຽກເຮດັງານທໍາຂອງຊາວໜຸ່ມໃນລາວ: ບດົລາຍງານສະຫຼຸບຫຍໍ”້, ນະຄອນຫຼວງໂຣມ, ເດອືນມງັກອນ ປີ 2014, ໜາ້. 7. ຄດັ
ຈາກ http://documents.worldbank.org/curated/en/587261545112094976/pdf/133003-WP-v1-

PUBLIC-ADD-SERIES-see-103603-Laos-Summary-child-labour-youth-employment20140109-
131624.pdf. 
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62. ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມສນົທະນາຫຼາຍຄນົໄດກ້ວມລວມເອາົສະຖານະພາບຂອງຊນົເຜົ່ າພືນ້ເມອືງເຂົາ້ໃນບາງກຸ່ມຊນົເຜົ່ າ. 

ເຖງິແມ່ນວ່າບດົລາຍງານສະບບັນີບ້ໍ່ ຢູ່ໃນສະພາບການທີ່ ເໝາະສມົເພື່ ອແກໄ້ຂຄໍາຮຽກຮອ້ງດັ່ ງກ່າວ, ແຕ່ວ່າ ຜູລ້າຍ

ງານພເິສດໃຫຂ້ໍສ້ງັເກດວ່າ ສະຖານະພາບດັ່ ງກ່າວຈະໄດຮ້ບັການສນົທະນາຕື່ ມອກີ ພາຍໃຕກ້ດົໝາຍສາກນົ, 

ລວມທງັ ສດິທກິານນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ ແລະ ຊບັພະຍາກອນຢ່າງເປັນອດິສະຫຼະ, ໄດຮ້ບັຄວາມຍນິຍອມ ແລະ ມກີານ
ແຈງ້ໃຫຮູ້ກ່້ອນ. ແທນທີ່ ຈະປິດການສນົທະນາ, ລດັຖະບານ ຄວນມສ່ີວນຮ່ວມດວ້ຍຄວາມຫວັງດຕີໍ່ ສະຖານະ

ພາບຂອງກຸ່ມຊນົເຜົ່ າພືນ້ເມອືງ. 

 D. ບດົບາດຍງິ-ຊາຍ 

63. ເຖງິວ່າ ແມ່ຍງິມບີດົບາດສາໍຄນັ ໃນຊຸມຊນົບນັດາເຜົ່ າພືນ້ເມອືງລາວ, ໃນປັດຈບຸນັນີ ້ໃນສາທາລະນະລດັ 

ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ, ແມ່ຍງິມກັຈະປະເຊນີກບັຄວາມດອ້ຍໂອກາດ ແລະ ການຈໍາແນກ ເຊິ່ ງເປັນຜນົ

ສະທອ້ນໃນທາງລບົຢ່າງສໍາຄນັຕໍ່ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ສດິທຂິອງແມ່ຍງິຜູທຸ້ກຍາກ. ມກີານຮຽກ 

ຮອ້ງໃຫອ້ງົການຈດັຕັງ້ທາງການສ່ວນໃຫຍ່ໃຫມ້ຕີວົແທນຂອງສະຫະພນັແມ່ຍງິລາວ ແລະ ນະໂຍບາຍອື່ ນໆຢ່າງ

ຫຼວງຫຼາຍຂອງລດັຖະບານກ່ໍສົ່ ງເສມີຄວາມສະເໝພີາບລະຫວ່າງຍງິ-ຊາຍ. ເຖງິຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, ຫາຼຍມາດຕະການ

ໃນການຮບັປະກນັວ່າໄດລ້ວມເອາົແມ່ຍງິເຂົາ້ໃນການຕດັສນິໃຈຢ່າງຈງິຈງັນັນ້ ຍງັເປັນພຽງຄວາມມຸ່ງຫວັງ ແລະ 
ຮູບການ ທີ່ ເຮດັໄດພ້ຽງເລກັໜອ້ຍທີ່ ສຸດ.  ການໃຫແ້ມ່ຍງິຢູ່ໃຕບ້ງັຄບັບນັຊາເປັນສ່ວນຫຼາຍນັນ້ ມຜີນົຕາມມາຢ່າງ

ສໍາຄນັດາ້ນເສດຖະກດິ, ເຊິ່ ງເປັນສ່ວນໜຶ່ ງຂອງການປະຕເິສດສດິທມິະນຸດຂອງພວກເຂາົ. 

64. ໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້, ແມ່ຍງິແມ່ນຢູ່ໃນລະດບັຕໍ່ າກ່ວາໃນຕະຫຼາດແຮງງານ ແລະ ມໜີອ້ຍກ່ວາໃນ          

ຂະແໜງທີ່ ເປັນທາງການ, ບໍ່ ໄດຮ້ບັສດິທ ິແລະ ການປົກປອ້ງທາງສງັຄມົທີ່ ມຢູ່ີ. ແມ່ຍງິກວມເອາົ 64 ສ່ວນຮອ້ຍ 

ຂອງກໍາມະກອນໃນອາຊບີລະດບັພືນ້ຖານ, ໃນຂະນະທີ່ ຜູຊ້າຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນພະນກັງານລດັຖະກອນ, 

ປະກອບອາຊບີ ແລະ ເປັນນກັວຊິາການດາ້ນເຕກັນກິ. ອງີຕາມ ສະຫະພນັແມ່ຍງິລາວ, 7 ຄນົ ໃນຈາໍນວນ

ສະມາຊກິທງັໝດົ 69 ຄນົຂອງກໍາມະການສູນກາງຂອງກມົການເມອືງແມ່ນແມ່ຍງິ, ເຊິ່ ງມພີຽງແຕ່ 10 ສ່ວນຮອ້ຍ 
ເທົ່ ານັນ້ ແລະ ຕາມການຢັງ້ຢືນຂອງລດັຖະບານ, ປັດຈບຸນັນີບ້ໍ່ ມແີມ່ຍງິເປັນເຈົາ້ແຂວງທີ່ ມອີາໍນາດ ໃນຈໍານວນ

ເຈົາ້ແຂວງ 17 ຄນົ. ແມ່ຍງິເປັນນາຍບາ້ນມໜີອ້ຍກວ່າ 3 ສ່ວນຮອ້ຍ ແລະ ໃນປີ 2012 ມແີມ່ຍງິພຽງແຕ່ 5 ສ່ວນ

ຮອ້ຍ ຂອງສະມາຊກິໃນສະຖາບນັການຕ່າງໆໃນຂັນ້ຕດັສນິໃຈ. ຍກົເວັນ້ໃນສະພາແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ ງມອີດັຕາສ່ວນ

ແມ່ຍງິທີ່ ສູງກວ່າໃນ 27.5 ສ່ວນຮອ້ຍ54, ປະທານ ແລະ ຮອງປະທານຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ໍແມ່ນແມ່ຍງິ. ການ

ພບົປະປະຊຸມຂອງຜູລ້າຍງານພເິສດກບັລດັຖະບານ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຜູຊ້າຍ, ໃນນັນ້ມຫີາຼຍຄນົສະແດງທດັສະນະ

ຄະຕແິບບບດິາສດິທລິາດ (patriarchal - ສງັຄມົຜູຊ້າຍເປັນໃຫ່ຍ) ຢ່າງເລກິເຊິ່ ງ ແລະ ຕໍານຕິຕິຽນແມ່ຍງິ ຖາ້ວ່າ

ມຊ່ີອງຫ່ວາງໃນດາ້ນຜນົສໍາເລດັ. ແມ່ຍງິທີ່ ດໍາລງົຊວີດິໃນບາ້ນ ແລະ ໃນແຄມ້ມທ່ີາອ່ຽງທີ່ ລາຍງານວ່າ ພວກເຂາົບໍ່

ໄດຮ້ບັແຈງ້ໃຫຊ້າບ ຫຼ ືບໍ່ ໄດປຶ້ກສາຫາລນືໍາ ກ່ຽວກບັການຕດັສນິໃຈທີ່ ສາໍຄນັດາ້ນການດໍາລງົຊວີດິ, ລວມທງັການ

ຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ ແລະ ຄ່າຊດົເຊຍີ, ການຈດັແຈງຂໍຕ້ກົລງົສນັຍາກະສກໍິາ ຫຼ ືການບນັເທາົທຸກໄພພບິດັ. 

65. ລດັຖະບານຄວນກາ້ວຂາ້ມເກນີກ່ວາ ຄໍາມຸ່ງໝັນ້ທີ່ ມຄີວາມສະເໝພີາບຢ່າງເປັນທາງການ ດວ້ຍການ     

ກໍານດົເປົາ້ໝາຍທີ່ ມຄີວາມໝາຍ ເພື່ ອອດັຊ່ອງຫວ່າງຄວາມຫຼຸດໂຕນດາ້ນການສກຶສາ ແລະ ຕະຫຼາດວຽກເຮດັ  

ງານທໍາ ແລະ ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງດາ້ນອາໍນາດໃຫແ້ມ່ຍງິ. ຈດຸເລີ່ ມຕົນ້ທີ່ ດເີລດີແມ່ນການຮບັປະກນັວ່າໃນປີ 

2025, 1/3 ຂອງບນັດາເຈົາ້ແຂວງ ແລະ ນາຍບາ້ນແມ່ນແມ່ຍງິ. ການບໍ່ ມຕີວົແທນຂອງແມ່ຍງິໃນຂັນ້ດັ່ ງກ່າວ ເປັນ

ຂໍຄ້ວາມໃຫຮູ້ທ້ີ່ ຊດັເຈນັແລວ້ວ່າ ສະພາບການນີ ້ສາມາດປັບປຸງໄດດ້ກີວ່ານີໄ້ດ.້ ລດັຖະບານຍງັຄວນຮບັປະກນັວ່າ

ກດົໝາຍທີ່ ດນິສະບບັ ໃໝ່ຈະປົກປອ້ງສດິທດິາ້ນທີ່ ດນິຂອງແມ່ຍງິ ອກີດວ້ຍ. 

 E. ເດກັນອ້ຍ   

66. ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ຕອ້ງເຮດັວຽກຫາຼຍຂຶນ້ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫເ້ດກັນອ້ຍຫຼຸດ

ພົນ້ອອກຈາກວງົຈອນຄວາມທຸກຍາກ. ຄວາມບໍ່ ສາມາດເຂົາ້ເຖງິການສກຶສາ, ການບລໍກິານດາ້ນສາທາລະນະສຸກ 

ແລະ ການສະໜບັສະໜູນດາ້ນສງັຄມົຢ່າງພຽງພໍ, ເດກັນອ້ຍຈາໍນວນຫວຼງຫຼາຍໄດປ້ະລະການຮຽນ, ແຕ່ງງານແຕ່

  
54 UNDP, "ສປປ ລາວ: ເປ້ົາໝາຍ 5: ຄວາມສະເໝພີາບລະຫວ່າງຍງິ-ຊາຍ" 
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ອາຍຸຍງັນອ້ຍ ຫຼ ືເຮດັວຽກເພື່ ອລຽ້ງຄອບຄວົ ເຊິ່ ງທງັໝດົນີແ້ມ່ນສິ່ ງກດີຂວາງຕົນ້ຕໍ ຕໍ່ ການຜ່ານຜ່າຄວາມທຸກຍາກ

ຂາ້ມຮຸ່ນຄນົ.   

67. ອງີຕາມຂໍມ້ນູຂອງອງົການອຸຍນເີຊບັ, ເປັນໜາ້ຕກົໃຈ ເມື່ ອເຫນັວ່າເດກັນອ້ຍ 88ສ່ວນຮອ້ຍ ໃນປະເທດ

ປະສບົກບັບາງຮູບແບບຂອງຄວາມຂາດເຂນີ55. ມອີດັຕາສ່ວນການແຕ່ງງານຂອງເດກັໃນລະດບັສູງ ເຊັ່ ນ: ໃນກຸ່ມ
ຄນົທຸກຍາກທີ່ ສຸດ, 47ສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງແມ່ຍງິອາຍຸ 20 ຫາ 49 ປີ ໄດແ້ຕ່ງງານແຕ່ອາຍຸ 18 ປີ56. ເຖງິແມ່ນວ່າມີ

ການຫາ້ມບໍ່ ໃຫໃ້ຊແ້ຮງງານເດກັອາຍຸຕໍ່ າກວ່າ 14 ປີ, ແຕ່ວ່າ ອງີຕາມການສໍາຫວຼດກໍາລງັແຮງງານ ແລະ ແຮງງານ

ເດກັ ປີ 2010 ມເີດກັນອ້ຍອາຍຸ 6 ຫາ 17 ປີ 261,000 ຄນົ ພວມເຮດັວຽກ57, ຫຼາຍຄນົເຮດັວຽກໃນສະພາບ

ການອນັຕະລາຍ.58 

68. ການລງົທທຶນຶໃສ່ລະບບົການປົກປ້ອງສງັຄມົທີ່ ເຂັມ້ແຂງ, ຄວາມສາມາດເຂົາ້ເຖງິການສກຶສາ ແລະ ການ

ຮກັສາສຸຂະພາບສາໍລບັເດກັແມ່ນບາດກາ້ວທີ່ ຈາໍເປັນໄປສູ່ການທາໍລາຍວງົຈອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຝຶກອບົ 

ຮມົກໍາລງັແຮງງານທີ່ ມທີກັສະ.   

 F. ລະບຽບຂອງກດົໝາຍ    

69. ຍງັບໍ່ ທນັມກີານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢ່າງຈງິຈງັ ບນັດານຕິກໍິາກດົໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍທີ່ ໜາ້ປະທບັໃຈທງັ 

ຫຼາຍ. ມກີານສາ້ງຕັງ້ໂກຕາ້ ແຕ່ວ່າບໍ່ ໄດບ້ງັຄບັໃຊ,້ ມເີງ ື່ອນໄຂຕ່າງໆທີ່ ຕດິຄດັພອ້ມ ແຕ່ວ່າບໍ່ ໄດຮ້ບັການຕດິຕາມ
ກວດກາ, ໄດເ້ປີດວທິກີານໃໝ່ ແຕ່ວ່າ ຍງັດ າເນນີທຸລະກດິຕໍ່ ໄປຕາມປົກກະຕ.ິ 

  ການສໍລ້າດບງັຫຼວງ   

70. ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ຈດັຢູ່ໃນອນັດບັທ ີ 132 ຂອງ 180 ຂອງດດັຊະນກີານ

ຮບັຮູເ້ຖງິການສໍລ້າດບງັຫຼວງຂອງອງົການຄວາມໂປ່ງໃສສາກນົ (Transparency International) ສ າລບັ ປີ 

2018 59 . ການນໍາພາຂອງທ່ານນາຍກົລດັຖະມນົຕກ່ີຽວກບັບນັຫາດັ່ ງກ່າວໄດສ້າ້ງຜນົກະທບົທີ່ ສໍາຄນັ, ດັ່ ງທີ່ ໄດ ້

ສະແດງໃຫເ້ຫນັໃນບດົລາຍງານຂອງສື່ ມວນຊນົກ່ຽວກບັການປາບປາມ "ໂຄງການຜ"ີ ແລະ ການໄລ່ອອກ ຫຼ ື

ການປົດຕາໍແໜ່ງເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ພະນກັງານ. ເນື່ ອງຈາກມຜູີຮ່້ວມສນົທະນາຫາຼຍທ່ານອາ້ງວ່າການສໍລ້າດບງັຫຼວງຍງັແຜ່
ຫຼາຍຢູ່ໃນທຸກລະດບັຂອງລດັຖະບານ, ເປັນສິ່ ງຈໍາເປັນທີ່ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂຢ່າງເປັນລະບບົ, ການດາໍເນນີ 

ຄະດຕ່ີາງໆຈະເກດີຂືນ້ໃນບ່ອນທີ່ ເໝາະສມົ ແລະ ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ຂັນ້ສູງ, ລວມທງັ ບນັດາລດັຖະມນົຕ ີ ແລະ 

ເຈົາ້ແຂວງ ຕອ້ງຮບັຜດິຊອບ ເມື່ ອມຄີວາມກ່ຽວຂອ້ງ. ເຖງິຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, ການບໍ່ ມຄີວາມເສລພີາບຂອງສື່ ມວນ

ຊນົ ແລະອງົການປະຊາສງັຄມົທີ່ ເປັນເອກະລາດ ຮບັປະກນັໄດເ້ລຍີວ່າ ການສໍລ້າດບງັຫວຼງຈະບໍ່ ຄ່ອຍໄດຮ້ບັການ

ເປີດເຜຍີ. 

  ການເຂົາ້ເຖງິຄວາມຍຸຕທິໍາ 

71. ສິ່ ງກດີຂວາງຕໍ່ ການເຂົາ້ເຖງິຄວາມຍຸດຕທິາໍ ຍງັມຫີຼາຍ, ໂດຍສະເພາະຕໍ່ ປະຊາຊນົຜູທຸ້ກຍາກ ແລະ ຜູທ້ີ່ ຢູ່
ເຂດຊນົນະບດົ. ສິ່ ງກດີຂວາງເຫຼ ົ່ ານັນ້ປະກອບດວ້ຍການຂາດເຂນີທະນາຍຄວາມ, ຄ່າໃຊຈ່້າຍ ແລະ ຄວາມຫຍຸງ້ 

ຍາກໃນການເດນີທາງໄປສານ, ຄວາມຢ້ານກວົຕໍ່ ຜນົສະທອ້ນທາງລບົ, ໂດຍສະເພາະ ຖາ້ແມ່ນລດັຖະບານ ຫຼ ືຜູ ້

ທີ່ ໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜູນຂອງລດັຖະບານມສ່ີວນ ແລະ ຂໍຈ້າໍກດັໃນການຮອ້ງຟອ້ງ, ຄະນະກໍາມະການ       

  
55 ອງົການຢູນເິຊບັ ແລະ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ,“ SDGs ແລະ 

ເດກັນອ້ຍ”, ໜາ້ 12 
56 ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ, ສູນສະຖິຕແິຫ່ງຊາດ, "ການສໍາຫວຼດຕວົຊີວ້ດັດາ້ນສງັຄມົລາວຄັງ້ທ ີII",  
    p. 57 
57 ແຜນງານ ຄວາມເຂົາ້ໃຈເຖິງການເຮດັວຽກຂອງເດກັ, “ຄວາມເຂົາ້ໃຈເຖິງການເຮດັວຽກຂອງເດກັ", p. 2. 
58 ອງົການຢູນເິຊບັ ແລະ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ,“ SDGs ແລະ 
ເດກັນອ້ຍ”, ໜາ້ 70. 

59 ອງົການຄວາມໂປ່ງໃສສາກນົ (Transparency International) ປະເທດລາວ: ດດັຊະນກີານຮບັຮູເ້ຖິງການສໍລ້າດບງັຫຼວງ  
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ໄກ່ເກ່ຍຂັນ້ບາ້ນ ແລະ ກນົໄກອື່ ນໆທີ່ ມຕີາມທດິສະດ ີເພື່ ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼອື. ຜູລ້າຍງານພເິສດໄດຮ້ບັລາຍງານ

ວ່າ ການຮອ້ງທຸກ ບໍ່ ຄ່ອຍຈະຄບືໜາ້ສູ່ຂັນ້ສູງກວ່າລະດບັບາ້ນ ຖາ້ບໍ່ ມສີາຍພວົພນັກບັຫວົໜາ້ຜູມ້ສີດິອໍານາດ ຫຼ ື

ການຮບັຮອງຂອງອໍານາດການປົກຄອງບາ້ນ. ເຖງິແມ່ນວ່າ ສະພາແຫ່ງຊາດໄດສ້າ້ງຕັງ້ສາຍດ່ວນ ເຊິ່ ງເປັນຂໍລ້ເິລີ່ ມ

ທີ່ ສໍາຄນັ ແຕ່ວ່າກ່ໍຍງັບໍ່ ສາມາດແກໄ້ຂບນັຫາໄດຢ່້າງເປັນເອກະລາດ. ສາຍດ່ວນດໍາເນນີງານພຽງແຕ່ 8 ອາທດິຕໍ່ ປີ 
ເທົ່ ານັນ້ ໃນໄລຍະກອງປະຊຸມສະໄໝສາມນັຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ມໜີາ້ທີ່ ດ າເນນີການເປັນບ່ອນຮບັເອາົຄໍາ

ຮອ້ງທຸກ ແຕ່ບໍ່ ແມ່ນສະຖາບນັທີ່ ມອີໍານາດໃນການສບືສວນ ແລະ ແກໄ້ຂຄາໍຮອ້ງທຸກ. ສາຍດ່ວນຄວນດາໍເນນີງານ

ຕະຫຼອດປີ, ລາຍງານປະເພດຄໍາຮອ້ງທຸກ ແລະ ການແກໄ້ຂຄໍາຮອ້ງທຸກສູ່ສາທາລະນະ ແລະ ມກີານຕດິຕາມແບບ

ເປັນເອກະລາດ ແທນທີ່ ຈະແມ່ນກະຊວງຂອງລດັຖະບານເປັນຜູຕ້ດິຕາມ. 

VI. ອງົການປະຊາສງັຄມົ ເປັນຄູ່ຮ່ວມໃນການພດັທະນາ   

72. ໃນຄາໍຖະແຫຼງການເມື່ ອສິນ້ສຸດພາລະກດິຂອງທ່ານ, ຜູລ້າຍງານພເິສດໄດອ້ະທບິາຍຢ່າງລະອຽດ      

ກ່ຽວກບັນະໂຍບາຍຄວບຄຸມທີ່ ອອກແບບມາ ເພື່ ອສະກດັກັນ້ ແລະ ກດີຂວາງທຸກກດິຈະກໍາຂອງອງົການປະຊາ      

ສງັຄມົທີ່ ພະຍາຍາມເຮດັສິ່ ງໃດໜຶ່ ງທີ່ ນອກເໜອືຈາກການເຮດັວຽກ ຫຼ ື ສະໜບັສະໜູນລດັຖະບານ. ນອກຈາກ

ເປັນການລະເມດີພນັທະຂອງລດັຖະບານຕໍ່ ສດິທມິະນດຸແລວ້, ນະໂຍບາຍຕ່າງໆຍງັມຄ່ີາໃຊຈ່້າຍຫາຼຍ ແລະ ເຮດັ

ໃຫຕ້ນົເອງຊະນະ. ຖາ້ວ່າ ບໍ່ ມອີງົການປະຊາສງັຄມົທີ່ ເຮດັວຽກແລວ້, ກ່ໍບໍ່ ສາມາດອອກແບບນະໂຍບາຍດາ້ນ

ສງັຄມົທີ່ ມຂີໍມູ້ນຂ່າວສານ, ບໍ່ ສາມາດໄດຮ້ບັຂໍມູ້ນທີ່ ຈາໍເປັນ ສໍາລບັນະໂຍບາຍດາ້ນເສດຖະກດິແບບຕອບ         

ສະໜອງ, ຂະບວນການໂຄສະນາຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫຼວງກ່ໍບໍ່ ສາມາດເຕບີໂຕໄດ ້ ແລະ ລດັຖະບານກ່ໍບໍ່ ສາມາດ
ເກບັກ່ຽວຜນົປະໂຫຍດຈາກຂໍມ້ນູທີ່ ຫຼາກຫຼາຍເພື່ ອປະກອບເຂົາ້ໃນການສາ້ງນະໂຍບາຍ. ການສະກດັກັນ້ການ  

ຂບັເຄື່ ອນກດິຈະກໍາຢູ່ໃຕດ້ນິ ນາໍໄປສູ່ການສະສມົຄວາມຄຽດແຄນ້ໃນໃຈ, ຕອ້ງໃຊເ້ຄື່ ອງມທືີ່ ບໍ່ ເກດີຜນົຢ່າງ

ຫຼວງຫຼາຍ, ປ່ອຍປະຜູທ້ີ່ ມຄີວາມທຸກໃຈໂດຍບໍ່ ມກີານແກໄ້ຂ ແລະ ສະກດັກັນ້ບໍ່ ໃຫຄ້ນົລາວຮຸ່ນໃໝ່ໄດສ້ະເໜີ

ວທິແີກໄ້ຂບນັຫາທີ່ ເປັນສິ່ ງທາ້ທາຍຂອງປະເທດ. ຖາ້ວ່າ ຢາກແກໄ້ຂຄວາມທຸກຍາກ ຈໍາເປັນຕອ້ງມພີືນ້ທີ່ ຢ່າງແທ ້

ຈງິຂອງອງົການປະຊາສງັຄມົໃນການສນົທະນາແນວຄວາມຄດິທີ່ ເຂັມ້ແຂງ, ການຍກົບນັຫາຄວາມເປັນຫ່ວງທີ່

ສໍາຄນັ, ການແບ່ງປັນຄວາມຮູ ້ ແລະ ປະສບົການ, ການສົ່ ງເສມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ການແກໄ້ຂການສໍລ້າດບງັ

ຫຼວງ. 

73. ລດັຖະບານ ຄວນປຶກສາຫາລ ື ກ່ຽວກບັວທິຕ່ີາງໆໃນການດດັແກດ້ໍາລດັວ່າດວ້ຍສະມາຄມົສະບບັເລກທ ີ

238 ໃນປີ 2017 ເພື່ ອໃຫອ້ງົການປະຊາສງັຄມົສາມາດເຄື່ ອນໄຫວໄດຢ່້າງມຄີວາມໝາຍ ແລະ ເປັນອດິສະຫຼະ. 

ຄວນລບຶລາ້ງບນັດາຂໍຫ້າ້ມທີ່ ເຄັ່ ງຄດັ ໃນການເດນີທາງພາຍໃນປະເທດຂອງບນັດາສະມາຄມົທີ່ ບໍ່ ຫວງັຜນົກໍາໄລ, 

ລວມທງັຂໍກໍ້ານດົຕ່າງໆ ທີ່ ພວກເຂາົຕອ້ງມຜູີຕ້ດິຕາມກວດກາຂອງລດັຖະບານ ຕດິຕາມໄປນາໍຕະຫຼອດເວລາ.   

ອນັນີກໍ້າລງັບອກວ່າ ລດັຖະບານໄດຂ້ະຫຍາຍຂອບເວລາການຈດົທະບຽນສະມາຄມົບໍ່ ຫວງັຜນົກໍາໄລ ມາເປັນ 

165 ມື,້ ໃນຂະນະດຽວກນັ ກ່ໍຫຼຸດຜ່ອນຂອບເວລາໃນການສາ້ງຕັງ້ບລໍສິດັຈາກ 6 ເດອືນ ເປັນໜອ້ຍກວ່າ 1 ເດອືນ 
60 

74. ລດັຖະບານໄດດ້າໍເນນີການແລວ້ ໂດຍການພຈິາລະນາຢ່າງລະມດັລະວງັ ຂໍສ້ະຫຼຸບການສງັເກດການຂອງ

ຄະນະກໍາມະການສດິທເິດກັ (CRC/C/LAO/CO/3-6) ແລະ ຄະນະກໍາມະການລບຶລາ້ງການຈາໍແນກຕໍ່ ແມ່ຍງິ 

(CEDAW/C/LAO/CO/8-9). ລດັຖະບານ ຍງັຄວນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂໍສ້ະເໜແີນະທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັອງົການ

ປະຊາສງັຄມົ ທີ່ ໄດໃ້ຫໄ້ວໃ້ນລະຫວ່າງ  ຂະບວນການທບົທວນ ຄນືເປັນໄລຍະທົ່ ວສາກນົ ຮອບວຽນທສີອງ  ໃນ
ປີ 2015 ແລະ ຂໍສ້ະຫຼຸບການສງັເກດການຂອງຄະນະກໍາມະການສດິທມິະນຸດ (CCPR /C/LAO/CO/1). 

ລດັຖະບານຈະຢູ່ໃນສະຖາພາບທີ່ ດກີວ່າ ທີ່ ຈະສາມາດລາຍງານຜນົເປັນດາ້ນບວກ ໃນຮອບວຽນທ ີ 3 ຂອງການ

ທບົທວນເປັນໄລຍະທົ່ ວສາກນົ ໃນປີ 2020. 

75. ສະພາແຫ່ງຊາດ ຄວນຊອກຫາວທິກີານຕ່າງໆ ເພື່ ອນໍາເອາົທດັສະນະຂອງອງົການປະຊາສງັຄມົເຂົາ້ໃນ

ການໂຕວ້າທທີີ່ ນບັມືນ້ບັເພີ່ ມຄວາມມຊີວີດິຊວີາຂຶນ້. 

  
60 ວາລະສານ ນກັເສດຖະສາດ "The Economist",“ ບດົລາຍງານຂອງປະເທດ: ມາເລເຊຍ, p. 13. 

 



A/HRC/41/39/Add.2 

 21 

76. ໃນທີ່ ສຸດ ລດັຖະບານ ກ່ໍຄວນອະນຍຸາດໃຫມ້ກີານສບືສວນຢ່າງຈງິຈງັກ່ຽວກບັການຫາຍຕວົໄປຂອງທ່ານ 

ສມົບດັ ສມົພອນ, ຜູນ້ໍາຂອງອງົການປະຊາສງັຄມົທີ່ ໄດຮ້ບັການຍອ້ງຍຊໍມົເຊຍີ ເຊິ່ ງມຜູີພ້ບົເຫນັຄັງ້ສຸດທາ້ຍ ແມ່ນ

ເມື່ ອລາວເຂົາ້ໄປໃນລດົຄນັໜຶ່ ງ ຫຼງັຈາກຖກືບອກໃຫຢຸ້ດຢູ່ດ່ານຕໍາຫຼວດ ໃນປີ 2012. 

77. ປະຊາຄມົສາກນົຕອ້ງຊ່ວຍເຫຼອື ແລະ ໃຫຄ້ໍາປຶກສາແກ່ລດັຖະບານໃນຂງົເຂດເຫຼ ົ່ ານັນ້. ການໂອລ້ມົ     
ສນົທະນາທີ່ ໄດວ້າງຮູບແບບໄວແ້ລວ້ບນັລຸຜນົໄດພ້ຽງເລກັນອ້ຍ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງມດິງຽບຂອງ        

ເປົ້າໝາຍການພດັທະນາ ຄຽງຄູ່ ກບັການກດີກັນ້ການສນົທະນາເຖງິສດິທມິະນຸດ ແລະ ພືນ້ທີ່ ຂອງອງົການປະຊາ

ສງັຄມົ ຈະບໍ່ ນໍາໄປສູ່ການເຕບີໂຕແບບຍນືຍງົ, ເສດຖະກດິພາຍໃນປະເທດທີ່ ເຂັມ້ແຂງ ຫຼ ືສງັຄມົທີ່ ມສີະເຖຍລະ

ພາບ. ຜູໃ້ຫທ້ນຶ ຄວນສະໜບັສະໜູນຂັນ້ຕອນຕ່າງໆຢ່າງໂປ່ງໃສ ເພື່ ອເປີດພືນ້ທີ່ ຂອງອງົການປະຊາສງັຄມົ ແລະ 

ການໂຕວ້າທຂີອງມວນຊນົ. ພວກເຂາົຄວນເວົາ້ອອກສູ່ມວນຊນົ ເພື່ ອທ າລາຍຄວາມມດິງຽບທີ່ ວຸນ້ວາຍທີ່          

ປ່ິນອອ້ມປະເດນັບນັຫາດັ່ ງກ່າວ ເພາະວ່າ ຜູອ້ື່ ນບໍ່ ສາມາດເຮດັແນວນັນ້ໄດ;້ ການສົ່ ງຂໍຄ້ວາມພຽງແຕ່ຢູ່ຫຼງັປະຕູທີ່

ປິດເທົ່ ານັນ້ແມ່ນບໍ່ ພຽງພໍ. ການທດູແມ່ນການກະທ າແບບດຸນດ່ຽງ, ແຕ່ວ່າ ຜູໃ້ຫທ້ນຶ ຄວນຖາມວ່າຂໍລ້ເິລີ່ ມຕ່າງໆ
ທີ່ ພວກເຂາົປະສບົຜນົສາໍເລດັຈະນໍາໄປສູ່ຄວາມກາ້ວໜາ້ໃນໄລຍະຍາວ ຫຼ ືບໍ ຫຼວ່ືາ ເປັນການຊ່ວຍປົກປິດບນັຫາ

ທີ່ ຍງັຄງົຄາ້ງຢູ່. ພວກເຂາົຍງັສາມາດມບີດົບາດ ໃນການຕດິຕາມຂໍສ້ະເໜແີນະທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັສະພາບການ     

ການທບົທວນເປັນໄລຍະທົ່ ວສາກນົ ແລະ ຂໍສ້ະເໜແີນະຂອງບນັດາອງົການສນົທສິນັຍາວ່າດວ້ຍສດິທມິະນຸດ. 

VII. ຊຸມຊນົອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ ແລະ ຜູປ້ະກອບການຂອງບໍລສິດັຕ່າງໆ 

78. ຊຸມຊນົອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົມສ່ີວນຮ່ວມຢ່າງເລກິເຊິ່ ງ ໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ ອແກໄ້ຂຄວາມທຸກຍາກ
ໃນສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສະໜບັສະໜູນຢ່າງມະຫາສານ ໃນ

ໂຄງການຕ່າງໆທີ່ ລດັຖະບານ ແລະ ອງົການປະຊາສງັຄມົຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ດວ້ຍການໃຫຄ້າໍປຶກສາແກ່

ລດັຖະບານກ່ຽວກບັການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ. ດັ່ ງນັນ້, ການວເິຄາະທີ່ ກ່າວມາເບືອ້ງຕົນ້ ສ່ວນຫາຼຍແມ່ນ     

ກ່ຽວຂອ້ງກບັວຽກງານຂອງຕນົເອງ ແລະ ຜູໃ້ຫທ້ນຶເອງກ່ໍສົ່ ງເສມີການສາ້ງວາລະ ແລະ ແຜນງານຕ່າງໆ ທີ່ ບໍ່ ເຂົາ້ໃຈ

ຢ່າງເຖງິຖອງ ເຊິ່ ງເປັນຜນົພາໃຫເ້ກດີໄພອນັຕະລາຍຫຼາຍ. ມນັມທີງັຄວາມຮບັຜດິຊອບ ແລະ ໂອກາດທີ່ ຈະ

ສົ່ ງເສມີມາດຕະຖານ ແລະ ບນັທດັຖານສາກນົ ແລະ ເພື່ ອປົກປອ້ງສດິທຂິອງຄນົທຸກຍາກ ແລະ ຜູດ້ອ້ຍໂອກາດ 

ແລະ ຜູທ້ີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົທາງລບົຈາກບນັດາໂຄງການພດັທະນາ. 

79. ບນັດາອງົການສາກນົ ຄວນຕໍ່ ຕາ້ນສິ່ ງລໍລ້ວງຂອງຜນົປະໂຫຍດໄລຍະສັນ້, ການເພີ່ ມເຕມີໃສ່ໂຄຕາ້ ແລະ 

ການສາໍເລດັໂຄງການຢ່າງເປັນທາງການ ຖາ້ວ່າມນັກ່ຽວຂອ້ງກບັການຍອມຮບັເງ ື່ອນໄຂທີ່ ມບີນັຫາເຊິ່ ງເປັນຜນົ 

ກະທບົໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ຄວາມຍນືຍງົ. ພວກເຂາົຄວນລະມດັລະວງັໃນວທິກີານຈດັລຽງບຸລມິະສດິທີ່ ໃຫ ້

ຄວາມສາໍຄນັຕໍ່ ສາຍພວົພນັທີ່ ດ ີ ຫຼາຍກວ່າການສະໜອງການວເິຄາະທີ່ ມຄີວາມໝາຍ. ການບໍ່ ປະກອບຄໍາຕໍານຕິິ

ຊມົທີ່ ເຂັມ້ແຂງ ແລະ ບໍ່ ເຂົາ້ຮ່ວມການສນົທະນາແບບຈງິໃຈຈະສາ້ງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ ປະຊາຊນົ ແລະ 

ລດັຖະບານລາວ. ມນັສາມາດນາໍໄປສູ່ຄວາມລົມ້ເຫວຼດາ້ນວໄິສທດັ, ສຸມຄວາມເພິ່ ງພໍໃຈໃສ່ຜດິບ່ອນດວ້ຍການ

ເພີ່ ມທະວກີານປັບປຸງໃຫດ້ຂີືນ້ ແລະ ການຍກົເວັນ້ປະຊາຊນົລາວຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ ອອກຈາກດາ້ນສາໍຄນັຕ່າງໆ

ຂອງການສນົທະນາກ່ຽວກບັການພດັທະນາ. 

 A. ອງົການສະຫະປະຊາຊາດ  

80. ຜູລ້າຍງານພເິສດໄດຮ້ບັແຈງ້ຢ່າງເປັນປະຈໍາວ່າ ອງົການສະຫະປະຊາຊາດເອງ, ເຊິ່ ງກງົກນັຂາ້ມກບັອງົ 
ການຕ່າງໆຂອງຕນົ, ເປັນທີ່ ຮບັຮູຢ່້າງກວາ້ງຂວາງວ່າ ເປັນການປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ເປັນໄມມ້ຂືອງລດັຖະບານ, ບໍ່ ໄດ ້

ເປັນກະບອກສຽງໃຫຜູ້ມ້ຄີວາມສ່ຽງ, ເປັນການປ່ອຍປະລະເລຍີຕໍ່ ສດິທມິະນຸດ ແລະ ໄດສ້ົ່ ງເສມີພາບພດົໃນແງ່ດີ

ທີ່ ສຸດຂອງຜນົສາໍເລດັຂອງປະເທດ, ພອ້ມກນັນັນ້ກ່ໍຫຼກີລ່ຽງບນັຫາສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ ຖວ່ືາ "ລະອຽດອ່ອນ". 

ນະໂຍບາຍທີ່ ກາ້ຫານຂອງສະຫະປະຊາຊາດວ່າ "ເອາົສດິທມິະນຸດເປັນແນວໜາ້" ນັນ້ ເບິ່ ງແລວ້ຄວ່ືາເປັນ

ນະໂຍບາຍ "ສດິທມິະນຸດຢູ່ນອກສາຍຕາ" ໃນສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ. 

81. ດວ້ຍການແຕ່ງຕັງ້ຜູປ້ະສານງານປະຈໍາປະເທດ ແລະ ຜູຕ້າງໜາ້ປະຈາໍປະເທດຄນົໃໝ່ຂອງ 

ອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ ອການພດັທະນາ (UNDP), ອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ຄວນພຈິາລະນາເຖງິວທິີ
ການທີ່ ສາມາດປ່ຽນແປງທດັສະນະດັ່ ງກ່າວ ແລະ ມບີດົບາດທີ່ ສາ້ງສນັກ່ວາ ໃນການສົ່ ງເສມີຄຸນຄ່າທີ່ ອງົການ ແລະ 
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ປະເທດສະມາຊກິໄດຮ້ບັຮອງເອາົ. ກອງທນຶ ແລະ ອງົການຕ່າງໆຂອງຕນົ ຄວນຮບັປະກນັໃຫມ້ກີານປະຕບິດັງານ

ທີ່ ສອດຄ່ອງກບັມາດຕະຖານ ແລະ ຂໍແ້ນະນໍາສາກນົ, ເຊັ່ ນ: ຫຼກັການຊີນ້ໍາ ກ່ຽວກບັການຍກົຍາ້ຍພາຍໃນປະເທດ 

ແລະ ຂໍແ້ນະນາໍແບບສະໝກັໃຈ ກ່ຽວກບັການປົກຄອງທີ່ ຮບັຜດິຊອບຕໍ່ ການຄອບຄອງທີ່ ດນິ, ການປະມງົ ແລະ 

ປ່າໄມ ້ ໃນສະພາບການຂອງການຄໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານແຫ່ງຊາດຂອງອງົການອາຫານ ແລະ ກະສກໍິາ ຂອງ
ສະຫະປະຊາຊາດ. 

 B. ສະຖາບນັການເງນິສາກນົ   

82. ສະຖາບນັການເງນິສາກນົໄດມ້ບີດົບາດສໍາຄນັ ໃນການສາ້ງຮູບແບບການພດັທະນາຂອງປະເທດ. ໃນປີ 
2017, ສະມາຄມົການພດັທະນາສາກນົຂອງທະນາຄານໂລກ ເປັນຜູໃ້ຫກ້ານຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນການພດັທະນາຢ່າງ

ເປັນທາງການທີ່ ໃຫຍ່ທີ່ ສຸດ (76.74 ລາ້ນໂດລາ), ຕໍ່ ມາກ່ໍແມ່ນທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ(56.34 ລາ້ນໂດລາ)61. 

ບນັດາໂຄງການຂອງທະນາຄານໂລກກວມເອາົນະໂຍບາຍຫາຼຍຂງົເຂດ ເຊັ່ ນ: ການຄຸມ້ຄອງການເງນິພາກລດັ,     

ທີ່ ດນິ, ກະສກໍິາ ແລະ ໄຟຟາ້ພະລງັງານນໍາ້ ແລະ ຄ າມຸ່ງໝັນ້ດາ້ນການເງນິຂອງຕນົໄດເ້ພີ່ ມຂືນ້ໃນຊຸມປີມໍ່ ໆມານີ,້ 

ເຖງິ 130 ລາ້ນໂດລາ ໃນປີ 2018 ແລະ ເປັນ 83.73 ລາ້ນໂດລາໃນ 4 ເດອືນທ າອດິເທົ່ ານັນ້ຂອງປີ 2019.62 

83. ທະນາຄານໂລກໄດເ້ປັນຜູສ້ົ່ ງເສມີຢ່າງພາກພູມໃຈ ດາ້ນກະແສໄຟຟາ້ພະລງັນໍາ້ ໃຫເ້ປັນເສັນ້ທາງໃຈກາງ

ໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ ຕັງ້ແຕ່ຊຸມປີ 1990 ເປັນຕົນ້ມາ ແລະ ຍງັສບືຕໍ່ ເປັນຜູເ້ບິ່ ງໂລກໃນແງ່ດຕີໍ່ ອະນາ ຄດົ
ຂອງຂະແໜງດັ່ ງກ່າວ. ເຖງິຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, ຄວນປັບປຸງວທິກີານຂອງໂຄງການ, ຍອ້ນຄວາມລົມ້ເຫວຼຂອງ       

"ຕວົແບບ" ເຂື່ ອນໄຟຟາ້ນໍາ້ເທນີ 2 ຂອງຕນົ, ເຊິ່ ງຖກືວຈິານຢ່າງໜກັຈາກ ທ່ານ ໄທເຢີ ສະກຸດເດ ີ (Thayer 

Scudder), ສະມາຊກິຂອງຄະນະຊ່ຽວຊານຂອງໂຄງການນໍາ້ເທນີ 2 63 , ການປະຕບິດັການແບບບໍ່ ພຽງພໍຕໍ່    

ນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກບັການພດັທະນາໄຟຟາ້ພະລງັງານນໍາ້ແບບຍນືຍງົທີ່ ສະໜບັສະໜູນໂດຍກຸ່ມທະນາຄານໂລກ 

ໃນປີ 2015 ແລະ ເຂື່ ອນໄຟຟາ້ເຊປຽນ-ນໍາ້ນອ້ຍແຕກພງັທະລາຍ. ໂດຍທົ່ ວໄປ, ທະນາຄານໂລກລງັເລໃຈທີ່      

ຈະພຈິາລະນາເຖງິຂໍບ້ກົຜ່ອງທີ່ ຜ່ານມາ ແລະ ໄດຍ້ອມຮບັວ່າມຄີວາມແຕກຕ່າງກນັຫຼາຍລະຫວ່າງນະໂຍບາຍ 

ແລະ ການປະຕບິດັຕວົຈງິ. 

84. ຕອ້ງໄດພ້ຈິາລະນາຕື່ ມອກີ ຕໍ່ ຜນົເສຍຫາຍທີ່ ຊຸມຊນົໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ຈາກການບຸກເບກີທີ່ ດນິ ແລະ 

ເຂື່ ອນໄຟຟາ້ ແລະ ໂຄງການກ່ໍສາ້ງພືນ້ຖານໂຄງລ່າງຂະໜາດໃຫຍ່ອື່ ນໆ, ພອ້ມທງັການປູກຕົນ້ໄມອຸ້ດສາຫະກໍາ. 

ແຜນງານລບຶລາ້ງຄວາມທຸກຍາກ ຄວນຮບັປະກນັການເຄາົລບົສດິທຂິອງບຸກຄນົທີ່ ມຄີວາມທຸກຍາກ ແລະ       

ຮບັປະກນັວ່າ ການທນຶລງົທນຶຂອງຕ່າງປະເທດມຂີືນ້ ໃນເງ ື່ອນໄຂທີ່ ເປັນຜນົປະໂຫຍດຕໍ່ ປະຊາຊນົລາວ ແລະ ບໍ່

ພຽງແຕ່ຕໍ່ ນກັລງົທນຶເທົ່ ານັນ້.  

85. ໃນຂະນະທີ່ ທະນາຄານໂລກ ເປັນຜູສ້ະໜບັສະໜູນຢ່າງກະຕລືລືົນ້ ໃນການເປີດພືນ້ທີ່ ໃຫແ້ກ່ ພາກເອກະ

ຊນົ, ທະນາຄານໂລກສະເໜພີຽງບໍ່ ເທົ່ າໃດຄໍາເວົາ້ກ່ຽວກບັພືນ້ທີ່ ຂອງອງົການປະຊາສງັຄມົ ຫຼ ື ການມສ່ີວນຮ່ວມ
ຂອງປະຊາຊນົ.64 

  
61  ອງົການເພື່ ອການຮ່ວມມດືາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ການພດັທະນາ,“ ບນັດາປະເທດທີ່ ໄດຮ້ບັ ODA: ສາທາລະນະລດັປະຊາທ ິ

ປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ”, Tableau interactive charts. ຄດັຈາກ 

https://public.tableau.com/views/OECDDACAidataglancebyrecipient_new/Recipients?:embe
d=y&:display_count=yes&:showTabs=y&:toolbar=no?&:showVizHome=no. 

 62 ທະນາຄານໂລກ, ໂຄງການຕ່າງໆໃນສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົ ລາວ. ຄດັຈາກ 
http://projects.worldbank.org/search?lang=en&searchTerm=&countrycode_exact=LA. 

 63 ແມ່ນໍາ້ສາກນົ,“ເຂື່ ອນນໍາ້ເທນີ 2" . ຄດັຈາກ www.internationalrivers.org/campaigns/nam-theun-2-dam. 
 64 ທະນາຄານໂລກ "ທະນາຄານໂລກ ອາຊຕີາເວນັອອກ ແລະ ປາຊຟີິກ VP ຊີໃ້ຫເ້ຫນັເຖິງທນຶມະນຸດ, ການເຕບີໂຕສຂີຽວໃນ

ການຢ້ຽມຢາມສປປລາວ,” ບດົຂ່າວ, ວນັທ ີ1 ເດອືນເມສາປີ  2019. ຄດັຈາກ 

www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/04/01/world-bank-east-asia-and-pacific-vp-
highlights-human-capital-green-growth-in-visit-to-lao-pdr. 
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 C. ຂະແໜງທຸລະກດິ   

86. ບນັດາບໍລສິດັເລອືກທີ່ ຈະລງົທນຶ ຫຼ ືດາໍເນນີທຸລະກດິໃນສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ຮູຢ່້າງເຕມັທກ່ີຽວກບັຄວາມເປັນຫ່ວງ ດາ້ນສດິທມິະນດຸທີ່ ຮາ້ຍແຮງ, ການສໍລ້າດບງັຫຼວງໃນລະດບັສູງ ແລະ ການ

ຂາດເຂນີຊບັພະຍາກອນຕ່າງໆ ໃນການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ການບງັຄບັໃຊກ້ດົລະບຽບ. ທ່ານອາດຫວງັວ່າ  

ຈະໄດເ້ຫນັບາດກາ້ວຢ່າງຕັງ້ໜາ້, ໂດຍສະເພາະແມ່ນບໍລສິດັແບບພະຫຸພາຄທີີ່ ມຊີບັພະຍາກອນສາໍຄນັ, ເພື່ ອຫຼກີ

ລ່ຽງການກ່ໍໃຫເ້ກດີ ຫຼ ືຄວາມສບັສນົໃນຜນົກະທບົທີ່ ບໍ່ ດດີາ້ນສດິທມິະນດຸ, ສອດຄ່ອງກບັຄວາມຮບັ ຜດິຊອບ

ຂອງພວກເຂາົໃນການເຄາົລບົສດິທມິະນດຸ (ເບິ່ ງA/HRC/17/31, ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ). ບນັດາບລໍສິດັ,    
ລວມທງັບໍລສິດັຕ່າງປະເທດທີ່ ມາລງົທນຶໃນເຂດເສດຖະກດິພເິສດຂອງລາວ ຫຼ ືໃນຂະແໜງໄຟຟາ້ພະລງັນໍາ້ ແລະ 

ບໍ່ ແຮ່ ຄວນມຂີະບວນການກວດສອບດາ້ນສດິທມິະນດຸຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງ ເພື່ ອກໍານດົ, ປ້ອງກນັ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນ       

ຜນົກະທບົຕໍ່ ສດິທມິະນຸດ, ພອ້ມທງັຂັນ້ຕອນ ເພື່ ອແກໄ້ຂໃນບ່ອນທີ່ ເໝາະສມົ. ໜາ້ເສຍດາຍ, ຫຼາຍບໍລສິດັທີ່

ດໍາເນນີທຸລະກດິໃນປະເທດມປີະຫວດັບນັທກຶຕດິຕາມເປັນເວລາຍາວນານມາແລວ້ ໃນທຸກຢ່າງ ຕັງ້ແຕ່ຜນົ

ກະທບົດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຈນົເຖງິການປະຕບິດັຕາມກດົໝາຍພາຍໃນປະເທດ ແລະ ກດົໝາຍ     

ສາກນົ.65 ບນັດາບລໍສິດັ ຄວນຮ່ວມມຢ່ືາງເຕມັທີ່ ກບັກນົໄກການຮອ້ງທຸກ ທງັໃນລະບບົຍຸດຕທິໍາ ແລະ ບໍ່ ແມ່ນໃນ

ລະບບົຍຸດຕທິໍາ ໃນສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ແລະ ໃນປະເທດຂອງຕນົ ເພື່ ອແກໄ້ຂການ

ລະເມດີສດິທມິະນຸດ ແລະ ຄວາມອນັຕະລາຍອື່ ນໆທີ່ ຕດິພນັກບັວຽກງານຂອງພວກເຂາົ. 

87. ບນັດາບໍລສິດັ ຄວນເຮດັເອກະສານໂຄງການທີ່ ມຢູ່ີ ໃນອນິເຕເີນດັເປັນພາສາອງັກດິ ແລະ ພາສາລາວ, 

ລວມທງັ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕໍ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ສງັຄມົ ແລະ ສດິທມິະນຸດ, ພອ້ມທງັຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັຂັນ້ຕອນ

ໃນການຊອກຫາວທິແີກໄ້ຂ ແລະ ສະຖານະພາບຂອງການຊດົເຊຍີຕໍ່ ການສູນເສຍທີ່ ດນິ. ບນັດາບໍລສິດັຄວນ   

ເຜຍີແຜ່ນະໂຍບາຍຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງບໍລສິດັທີ່ ສອດຄ່ອງກບັສດິທມິະນຸດ. 

88. ບນັດາບໍລສິດັທີ່ ລງົທນຶ ແລະ ມກີດິຈະກໍາຕ່າງໆທີ່ ສົ່ ງຜນົກະທບົໂດຍກງົຕໍ່ ຊຸມຊນົ ຄວນດໍາເນນີການດວ້ຍ

ຄວາມລະມດັລະວງັໃນການໃຫຄ້ໍາປຶກສາ ແລະ ຂໍຄວາມຍນິຍອມທີ່ ໄດຮ້ບັຂໍມ້ນູຕໍ່ ກດິຈະກໍາຂອງຕນົ. ພວກເຂາົ 
ຄວນນໍາໃຊເ້ຄື່ ອງມ,ື ຂໍແ້ນະນາໍ ແລະ ການປະຕບິດັຕວົຈງິທີ່ ດທີີ່ ສຸດທີ່ ມຢູ່ີ ເພື່ ອໃຫຂ້ໍມ້ນູຢ່າງຫາ້ວຫນັ ແລະ ຢ່າງ

ຕໍ່ ເນື່ ອງ ເປັນພາສາ ແລະ ຮູບແບບອນັເປັນທີ່ ຕອ້ງການຂອງຊຸມຊນົ ແລະ ໃຫມ້ຕີວົແທນຂອງພວກເຂາົຕໍ່ ບຸກຄນົ 

ແລະ ເຊື່ ອມໂຍງຊຸມຊນົກບັຜູສ້ະໜບັສະໜູນອດິສະຫຼະ. ການປຶກສາຫາລກືບັ ຫຼ ື ການຍນິຍອມຈາກຜູນ້ໍາຂອງ

ບາ້ນ ບໍ່ ແມ່ນສິ່ ງປ່ຽນແທນໄດກ້ບັການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົ, ລວມທງັ ກບັບຸກຄນົທີ່ ເປັນຜູດ້ອ້ຍໂອກາດ ຫຼ ື

ຖກືປິດບງັຈາກຂະບວນການດັ່ ງກ່າວ ເຊັ່ ນ: ແມ່ຍງິ ແລະ ຄນົພກິານ. 

89. ລດັມບີດົບາດສໍາຄນັໃນການຕດິຕາມກວດກາບນັດານກັລງົທນຶ ແລະ ການປະພດຶຂອງພວກເຂາົໃນ

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ. ລດັ ຄວນເສມີສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດຂອງສະຖາບນັ ແລະ ຂອບ
ກດົໝາຍ ເພື່ ອແກໄ້ຂຜນົກະທບົນອກຂອບເຂດຂອງການລງົທນຶ ຫຼ ືກດິຈະກ າຕ່າງໆທີ່ ດ າເນນີໂດຍບໍລສິດັທີ່ ຢູ່ໃນ

ຂອບເຂດສດິອໍານາດຂອງພວກເຂາົ, ລວມທງັ ການລວມເອາົການກວດສອບ ແລະ ຂໍກໍ້ານດົໃນການແກໄ້ຂ ຂອງ

ຫຼກັການຊີນ້າໍກ່ຽວກບັທຸລະກດິ ແລະ ສດິທມິະນຸດ ເຂົາ້ໃນລະດບັພາຍໃນປະເທດ ແລະ ດວ້ຍການຮບັປະກນັວ່າ 

ຜູຖ້ກືເຄາະຮາ້ຍ ຈາກຄວາມເສຍຫາຍນອກຂອບເຂດ ສາມາດຊອກຫາວທິແີກໄ້ຂໃນລະບບົຍຸດຕທິໍາຂອງ       

ພວກເຂາົ ແລະ ສາມາດເຂົາ້ເຖງິກນົໄກທີ່ ບໍ່ ແມ່ນໃນລະບບົຍຸດຕທິໍາ ເຊັ່ ນ: ສະຖາບນັສດິທມິະນຸດແຫ່ງຊາດ     

ເປັນຕົນ້. 

VIII. ຂໍສ້ະເໜແີນະທີ່ ເປັນບຸລມິະສດິ 

90. ໃນຫາຼຍຂໍສ້ະເໜແີນະທີ່ ມຢູ່ີ ໃນບດົລາຍງານປັດຈບຸນັ, ຜູລ້າຍງານພເິສດຮຽກຮອ້ງໃຫລ້ດັຖະບານ ແລະ 

ພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງໃຫຈ້ດັລຽງບູລມິະສດິໃນການແກໄ້ຂບນັຫາ ດັ່ ງຕໍ່ ໄປນີ:້ 

  
 65 ເບິ່ ງ, ຕວົຢ່າງ, ພນັທະມດິສື່ ຂ່າວອາຊຕີາເວນັອອກສຽງໃຕ,້“ ການເບື່ ອປາເປັນຄວາມກງັວນົໃຈຂອງບາ້ນ ເພາະວ່າເມອືງສງັ

ທອງສົ່ ງເສມີການປະຕບິດັຕວົຈງິທີ່ ດດີາ້ນກະສກິໍາ”, ປີ 2019. ຄດັຈາກ www.seapa.org/laos-poisoned-fish-
worries-village-as-sangthong-district-promotes-good-agricultural-practices/. 
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(a) ຄວນເພີ່ ມທະວກີານໃຊຈ່້າຍເຂົາ້ໃນດາ້ນສາທາລະນະສຸກ, ການສກຶສາ ແລະ ການພດັທະນາເດກັກ່ອນໄວ

ຮຽນຢ່າງຫຼວງຫາຼຍ ແລະ ໂດຍທນັທ.ີ ບາດກາ້ວທາໍອດິແມ່ນຮບັປະກນັວ່າ ລະດບັເປົ້າໝາຍທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ

ງບົປະມານປະຈາໍປີ ໄດບ້ນັລຸຜນົເປັນຈງິ. ການໃຊຈ່້າຍທີ່ ເພີ່ ມຂືນ້ດັ່ ງກ່າວ ຍງັຄວນຕດິພນັກບັໂຄງການໄລຍະຍາວ

ທີ່ ສໍາຄນັ ເພື່ ອສາ້ງຊບັພະຍາກອນມະນດຸທີ່ ຂາດບໍ່ ໄດ ້ ຖາ້ວ່າ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ   

ຢາກກະຈາຍດາ້ນເສດຖະກດິໃຫທ້ົ່ ວເຖງິ ແລະ ເພື່ ອຮບັປະກນັການເຕບີໂຕແບບຍນືຍງົ ແລະ ແບບສະເໝພີາບ; 

(b) ຖາ້ວ່າ ຢາກໃຫຜ້ນົປະໂຫຍດຂອງການເຕບີໂຕດາ້ນເສດຖະກດິໄປເຖງິຜູທຸ້ກຍາກ, ລດັຖະບານຄວນປະເມນີ 

ຍຸດທະສາດຂອງຕນົຄນືໃໝ່ຢ່າງເປັນລະບບົ ເພື່ ອດງຶດດູການລງົທນຶຈາກຕ່າງປະເທດ. ວທິກີານທີ່ ມຢູ່ີແລວ້     

ເຮດັໃຫຄ້ນົຊນົຊັນ້ສູງຮັ່ ງມຂີຶນ້ຕື່ ມ, ເປັນຜນົໜອ້ຍທີ່ ສຸດຕໍ່ ຜູທຸ້ກຍາກ, ສາ້ງວຽກເຮດັງານທໍາໜອ້ຍທີ່ ສຸດ ແລະ   

ນໍາເອາົເງນິທນຶໜອ້ຍທີ່ ສຸດເຂົາ້ໃນງບົປະມານແຫ່ງຊາດ. ອງົປະກອບຫຼກັຂອງຍຸດທະສາດ ຄວນປະກອບມ ີດັ່ ງນີ:້ 

(i) ການປະເມນີຄນືໃໝ່ຍຸດທະສາດໄຟຟາ້ພະລງັງານນໍາ້, ລວມທງັ ການປະເມນີຜນົກະທບົແບບ

ຮອບດາ້ນ ແລະ ທົ່ ວປວງຊນົ ແລະ ການວາງແຜນການທີ່ ໄດຮ້ບັການປັບປຸງ ສໍາລບັການປ່ຽນແປງດນິຟາ້

ອາກາດ ແລະ ໄພພບິດັໃນອະນາຄດົ; 

(ii) ການທບົທວນຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກບັການສາໍປະທານທີ່ ດນິທີ່ ໄດຮ້ບັ, ການສາ້ງບນັຊທີີ່ ມຄີວາມ

ໂປ່ງໃສຂອງທຸກຂໍຕ້ກົລງົສນັຍາດັ່ ງກ່າວ ແລະ ໃຫມ້ກີານປະຕບິດັຕາມໂດຍທນັທ ີ ຫຼ ື ຢຸດຕຂິໍຕ້ກົລງົ

ສນັຍາຕ່າງໆທີ່ ບໍ່ ຖກືຕອ້ງ ຫຼ ືແບບສໍລ້າດບງັຫວຼງ; 

(iii) ກະຈາຍໂອກາດການລງົທນຶໃຫທ້ົ່ ວເຖງິ ເພື່ ອເນັນ້ໜກັ ແລະ ເປັນການສາ້ງວຽກເຮດັງານທໍາ ໃຫ ້

ແກ່ປະຊາຊນົລາວ; 

(iv) ການປະເມນີຜນົກະທບົດາ້ນເສດຖະກດິ, ສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມຂອງເຂດເສດຖະກດິ   

ພເິສດ;  

(v) ເປີດເຜຍີຢ່າງເຕມັທີ່  ກ່ຽວກບັການຍກົເວັນ້ພາສອີາກອນທີ່ ມຢູ່ີ;  

(vi) ເປີດເຜຍີຢ່າງເຕມັທີ່  ກ່ຽວກບັຂອບເຂດໜີສ້ນິພາກລດັ ແຍກຕາມຜູໃ້ຫກູ້ຢື້ມ ແລະ ໜີສ້ນິ ລວມ

ທງັການຄໍາ້ປະກນັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ; 

(c) ຄວາມໂປ່ງໃສດາ້ນຂໍມູ້ນແມ່ນສ່ວນປະກອບສາໍຄນັຂອງການປົກຄອງທີ່ ດ ີແລະ ການກາໍນດົນະໂຍບາຍທີ່

ມຂີໍມ້ນູ, ແຕ່ວ່າໃນການກາໍນດົໃນປັດຈບຸນັ ຍງັມຄີວາມລບັ ແລະ ຄວາມສບັສນົ. ສິ່ ງນີເ້ປັນຜນົປະໂຫຍດ

ຕໍ່ ພວກຄນົຊັນ້ສູງ, ອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກ່ການສໍລ້າດບງັຫຼວງ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງແບບ              
ບໍ່ ຖກືຕອ້ງ ແລະ ເປັນການລບັລອບຜນົປະໂຫຍດຈາກທີ່ ດນິ ແລະ ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດຂອງ

ປະຊາຊນົລາວ. ລດັຖະບານ ຄວນຮບັຮອງເອາົ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢ່າງແທຈ້ງິ ນະໂຍບາຍຄວາມໂປ່ງ

ໃສແບບຮອບດາ້ນ ເຊິ່ ງລວມມສີະຖຕິໃິໝ່ລາ້ສຸດດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ, ຂໍມ້ນູດາ້ນງບົປະມານ,       

ໜີສ້ນິຂອງລດັຖະບານ, ຂໍຕ້ກົລງົສນັຍາໄຟຟາ້ພະລງັງານນໍາ້, ການສໍາປະທານທີ່ ດນິ ແລະ ການຈດັສນັ

ເຂດເສດຖະກດິພເິສດ; 

(d) ມຂີໍບ້ກົພ່ອງຢ່າງຮາ້ຍແຮງໃນດາ້ນລະບຽບກດົໝາຍ. ບໍ່ ມທີະນາຍຄວາມຢ່າງພຽງພໍ, ສານປະຊາຊນົສ່ວນ

ໃຫຍ່ແມ່ນການຂະຫຍາຍສາຍພກັ ແລະ ບຸກຄນົທົ່ ວໄປ ໂດຍສະເລ່ຍແມ່ນປະເຊນີກບັອຸປະສກັຫາຼຍຢ່າງ

ໃນການເຂົາ້ເຖງິ. ທາງເລອືກໜຶ່ ງ ອາດຈະແມ່ນການຄົນ້ຄວາ້ການປະຕຮູິບທີ່ ສໍາຄນັຂອງຄະນະ

ກາໍມະການໄກ່ເກ່ຍຂັນ້ບາ້ນ ເພື່ ອຮບັປະກນັຄວາມສະເໝພີາບລະຫວ່າງຍງິ-ຊາຍ, ຄວາມເປັນທໍາໃນ  

ຂະບວນການ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງການອຸທອນ. ຕອ້ງກວມເອາົການປາບປາມການສໍລ້າດບງັຫຼວງ

ຕື່ ມອກີ ເຊິ່ ງບໍ່ ພຽງແຕ່ພວກປານອ້ຍເທົ່ ານັນ້ ແລະ ປະກອບມກີານດໍາເນນີຄະດຕີໍ່ ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ລະດບັສູງທີ່

ຮບັຜດິຊອບອກີດວ້ຍ. ພຽງແຕ່ການເຄື່ ອນຍາ້ຍຜູກ້ະທໍາຜດິໄປເຮດັວຽກອື່ ນ ເປັນການສົ່ ງຂໍຄ້ວາມທີ່    
ສະແດງເຖງິການຍກົເວັນ້ການລງົໂທດ; 

(e) ຄວນສາ້ງອງົການຕດິຕາມກວດກາ ທີ່ ເປັນເອກະລາດຂືນ້ ສໍາລບັຜນົກະທບົຕໍ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ດາ້ນສງັຄມົ 

ແລະ ດາ້ນສດິທມິະນດຸຂອງບນັດາໂຄງການພືນ້ຖານໂຄງລ່າງຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັ               
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ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ພອ້ມທງັການປູກຕົນ້ໄມອຸ້ດສາຫະກາໍ, ລວມທງັ ສໍາລບັປະຊາຊນົທີ່ ຕອ້ງໄດ ້

ຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ ແລະ ສູນເສຍທີ່ ດນິແບບບໍ່ ສະໝກັໃຈ; 

(f) ສະພາບການຂອງຜູທ້ີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກເຂື່ ອນເຊປຽນ-ເຊນໍາ້ນອ້ຍແຕກ ແມ່ນບໍ່ ເປັນໜາ້ເພິ່ ງພໍໃຈ  

ທີ່ ສຸດ. ຕອ້ງໄດເ້ພີ່ ມເງນິອຸດໜນູປະຈ າເດອືນ ແລະ ຈ່າຍໃຫທ້ນັເວລາ, ຕອ້ງໄດປຶ້ກສາຫາລຢ່ືາງແທຈ້ງິກບັ

ຜູຖ້ກືເຄາະຮາ້ຍ, ຕອ້ງຕອບສະໜອງເນືອ້ທີ່ ດນິທີ່ ອຸດມົສມົບູນ ແລະ ມກີານໃຫຄ້ໍາປຶກສາ; 

(g) ບໍ່ ຄວນຄວບຄຸມອງົການປະຊາສງັຄມົ. ລດັຖະບານ ຄວນຮບີຮອ້ນແກໄ້ຂບນັດາຂໍຈ້ າກດັໃນກດິຈະກາໍ

ຕ່າງໆຂອງອງົການປະຊາສງັຄມົ, ຢຸດຕກິານແກແ້ຄນ້ຕໍ່ ບດົປາໄສຢ່າງສນັຕ ິ ແລະ ໃຫສ້ະມາຄມົສາມາດ

ຈດົທະບຽນໃນໄລຍະເວລາບໍ່ ຮອດ 1 ເດອືນ ດັ່ ງທີ່ ເຮດັກບັພາກທຸລະກດິ. ລດັຖະບານ ຄວນສະໜອງ

ຖານຂໍມ້ນູສາທາລະນະ ທີ່ ຊີບ້ອກເຖງິ ສິ່ ງທີ່ ໄດດ້ າເນນີການ ແລະ ປະຕບິດັງານ. ຄວນຢຸດຕກິານເຝ້ົາລະ 

ວງັຂອງລດັຖະບານກ່ຽວກບັອງົການປະຊາສງັຄມົ ແລະ ຄວນລບຶລາ້ງຂໍກ້າໍນດົໃຫມ້ຜູີຕ້ດິຕາມກວດກາ

ຂອງລດັຖະບານ ໃນການເດນີທາງພາຍໃນປະເທດ. 

91. ການລ່ວງລະເມດີຕໍ່ ສດິທພິນົລະເມອືງບໍ່ ແມ່ນຜນົປະໂຫຍດຂອງຜູໃ້ດເລຍີ. ລດັຖະບານ ຄວນສະແດງ

ຄວາມຫວັງດ ີດວ້ຍການເຊືອ້ເຊນີກຸ່ມປະຕບິດັງານເພື່ ອບງັຄບັໃຊ ້ຫຼ ືເພື່ ອສບືສວນຄະດຕ່ີາງໆກ່ຽວກບັການຫາຍ

ສາບສູນແບບບໍ່ ສະມກັໃຈ, ລວມທງັ ກລໍະນຂີອງທ່ານສມົບດັສມົພອນ ແລະ ລດັຖະບານ ຄວນແກໄ້ຂຄວາມ     

ບໍ່ ຍຸຕທິໍາຕໍ່ ຜູຖ້ກືຄຸມຂງັໃນແຂວງເຊກອງ. 

92. ຄວນປະເມນີຄນືໃໝ່ນະໂຍບາຍຕໍ່ ກຸ່ມຊນົເຜົ່ າສ່ວຍນອ້ຍ ເພື່ ອໃຫພ້ວກເຂາົສາມາດຫຼຸດພົນ້ຈາກຄວາມ 

ທຸກຍາກທີ່ ແຜ່ຂະຫຍາຍເປັນວງົກວາ້ງ ແລະ ສາມາດເຂົາ້ເຖງິການບໍລກິານຂັນ້ພືນ້ຖານ. ການປະຕເິສດບໍ່ ຮບັຮູວ່້າ

ພວກເຂາົມຢູ່ີ ພຽງແຕ່ປະກອບເປັນການຍກົເວັນ້ ແລະ ກດີຂວາງພວກເຂາົ ບໍ່ ສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນການ

ພດັທະນາເສດຖະກດິຂອງປະເທດ.   

93. ຄໍາມຸ່ງໝັນ້ຢ່າງເປັນທາງການຕໍ່ ຄວາມສະເໝພີາບລະຫວ່າງຍງິ-ຊາຍ ຖກືທາໍລາຍ ດວ້ຍຄວາມລຸບໂຕນ

ຢ່າງເລກິເຊິ່ ງໃນດາ້ນການສກຶສາ, ການມວີຽກເຮດັງານທາໍ ແລະ ການມສ່ີວນຮ່ວມໃນດາ້ນນະໂບບາຍ. ເພື່ ອສົ່ ງ

ສນັຍານທີ່ ມຄີວາມໝາຍ ແລະ ນໍາເອາົການປ່ຽນແປງຢ່າງແທຈ້ງິ, ລດັຖະບານ ຄວນໝາຍໝັນ້ວ່າຈະປິດຊ່ອງ

ຫວ່າງດາ້ນການສກຶສາ ແລະ ການມວີຽກເຮດັງານທາໍ ແລະ ຮບັປະກນັວ່າ 1/3 ຂອງບນັດາເຈ ົາ້ແຂວງ ແລະ       

ນາຍບາ້ນ ແມ່ນແມ່ຍງິ ໃນປີ 2025. 

94. ກດົໝາຍທີ່ ດນິທີ່ ໄດສ້ະເໜ ີຄວນປົກປອ້ງສດິທກິານຄອບຄອງທີ່ ດນິຕາມປະເພນ,ີ ລວມທງັ ປະຊາຊນົຜູ ້

ທີ່ ເພິ່ ງພາອາໄສທີ່ ດນິຊຸມຊນົ ແລະ ຜູທ້ ີ່ ອາໄສຢູ່ໃນເນືອ້ທີ່ ດນິທີ່ ຖກືກາໍນດົໃຫເ້ປັນເຂດປ່າໄມ ້ແລະ ລດັຖະບານ 

ຄວນຮບັເອາົວທິກີານຊດົເຊຍີທີ່ ມຄີວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ສະເໝພີາບກວ່າ. 

95. ປະຊາຄມົສາກນົ ຕອ້ງເພີ່ ມທະວ ີ ການເກບັກູລ້ະເບດີທີ່ ບໍ່ ທນັແຕກຢ່າງຮບີດ່ວນ ແລະ ສະໜບັສະໜນູ    

ຜູຖ້ກືກະທບົ. ບນັດາຄູ່ ຮ່ວມພດັທະນາ ຄວນຄດິໄລ່ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຕນົເອງຕໍ່ ການບໍ່ ມຄີວາມຄບືໜາ້ທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງກບັການລບຶລາ້ງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ດາ້ນສດິທມິະນຸດ. ອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ຄວນພຈິາລະນາ

ເຖງິວທິກີານທີ່ ສາມາດປ່ຽນແປງຄວາມຮບັຮູທ້ ີ່ ວ່າ ເປັນຫຍັງອງົການຈິ່ ງລົມ້ເຫຼວຕໍ່ ການເປັນກະບອກສຽງໃຫແ້ກ່ຜູ ້

ທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງ, ປ່ອຍປະລະເລຍີຕໍ່ ສດິທມິະນດຸ. ຜູໃ້ຫເ້ງນິກູແ້ບບພະຫຸພາຄ ີ ແລະ ແບບ 2 ຝ່າຍ ຄວນ

ພຈິາລະນາຕື່ ມອກີ ເຖງິຄວາມເສຍຫາຍທີ່ ເກດີຈາກການລງົທນຶຂອງຕ່າງປະເທດ ແລະ ຮບັປະກນັວ່າ ໂຄງການ

ຕ່າງໆ ນາໍເອາົຜນົປະໂຫຍດສູ່ປະຊາຊນົລາວໃຫຫ້າຼຍຂືນ້.    


