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ບົດອອກຂ່າວ
ກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈໍາປີ ທີີ່ ປາກເຊ, ແຂວງຈໍາປາສັກ

ເລັີ່ງໃສ່ການເພີີ່ມທະວີການການຮວ່ມມືເພືີ່ອການຫຼຸດພົົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍ
ພັດທະນາພັດທະນາ ແລະ ການບັນລຸເປົົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍນືຍົງ ຂອງ ສປປ ລາວ

ທີີ່ ແຂວງຈໍາປາສັກ ວັນທີ ພະຈິກ  ໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມໂຕະມນົປະຈໍາປີ 2017 ຂ ຶ້ນທີີ່ 
ເມືອງປາກເຊ, ແຂວງຈໍາປາສັກ ໂດຍໄດ້ຮັບກຽດກ່າວເປີດກອງປະຊຸມໂດຍ ພະນະ ທ່ານ ສົມດ ີ ດວງດີ, 
ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ແລະ ທ່ານ ຮ່າວລຽງ ຊູ, 
ຜູ້ຊ່ວຍເລຂາທິການໃຫຍ່ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, 
ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພືີ່ອການພັດທະນາ 
ທັງເປັນເອກອະທິບໍດີຮັບຜິດຊອບພາກພືຶ້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພືີ່ອການພັດທະນາ 
ປະຈໍານະຄອນນິວຢອກ, ສະຫະລັດອາເມລິກາ. ຈາກນັຶ້ນ ກໍີ່ໄດ້ຮັບກຽດຈາກ ທ່ານ ປອ. ສຸພັນ ແກ້ວມີໄຊ, 
ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທ ນ, ທ່ານ ປອ. ບຸນຖອງ ດີວິໄຊ, ເຈົຶ້າແຂວງໆຈໍາປາສັກ ແລະ ທ່ານ 
ນ. ຄາຣີນາ ອິມໂມເນັນ, ຜູ້ປະສານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທັງເປັນຜູ້ຕາງໜ້າ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ 
ເພືີ່ອການພັດທະນາ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ເປັນຄະນະປະທານກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈໍາປີ 2017 ຄັຶ້ງນີຶ້, 
ເຊິີ່ງມີຜູແ້ທນລະດັບສູງຈາກລັດຖະບານ, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງ ຂະແໜງການ, ບັນດາທູດ-ທູຕານຸທູດ, 
ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ລວມທັງຜູ້ເຂົຶ້າຮ່ວມຈາກພາກເອກະຊົນ, ອົງການຈັດຕັຶ້ງສັງຄົມ ກໍີ່ຄື 
ອົງການຈັດຕັຶ້ງທີີ່ບໍີ່ຂ ຶ້ນກັບລັດຖະບານ ແລະ ອົງການທີີ່ບໍີ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ ເຂົຶ້າຮ່ວມທັງໝົດ 300 ກວ່າທ່ານ.  

ກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດຂ ຶ້ນພາຍໃຕ້ຫົວຂໍຶ້: “ການເປັນຄູຮ່່ວມໃນການຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະ 
ກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັຶ້ງທີ VIII ເພືີ່ອບັນລຸເປົຶ້າໝາຍໃນການຫຼຸດພົຶ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາ 
ແລະ ປົຶ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ໂດຍໄດ້ກໍານົດເອົາ 4 ຫົວຂໍຶ້ສໍາລັບການປ ກສາຫາລືຄື: 1. 
ການຫຼຸດພົຶ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດ ດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ 
ການເຊືີ່ອມສານເປົຶ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (ປພຍ); 2. ການລົງທ ນທີີ່ມີຄຸນນະພາບຂອງເອກະຊົນ ສໍາລັບ 
ການພັດທະນາ; 3. ການລົງທ ນໃສ່ພັດທະນາສີມືແຮງງານ ເຊິີ່ງເປັນອົງປະກອບສໍາຄັນໃນການພັດທະນາມະນຸດ; 4. 

ການເພີີ່ມທະວີການຮ່ວມມືແບບໃຕ້-ໃຕ້ ແລະ ການຮ່ວມມືແບບສາມຫ ີ່ຽມ. ກ່ອນຮອດກອງປະຊຸມໂຕະມົນຄັຶ້ງນີຶ້ 
ກໍີ່ໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມປ ກສາຫາລືກັນກ່ອນລະຫວ່າງພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ກ່ຽວກັບ 
4 ຫົວຂໍຶ້ດັີ່ງກ່າວ;  

ກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈໍາປ ີ 2017 ຄັຶ້ງນີຶ້ ໄດ້ຈັດຂ ຶ້ນ 2 ວັນຄື: ວັນທີ 22 ພະຈິກ 2017 
ແມ່ນກອງປະຊຸມລະດັບວິຊາການ ເຊິີ່ງໃນຕອນເຊົຶ້າໄດ້ຮັບຟັງຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍ 
ໃນການຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາຂອງແຂວງຈໍາປາສັກ ແລະ ໄດ້ສືບຕໍີ່ສົນທະນາໃນ 4 ຫົວຂໍຶ້ 
ທີີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງ ແລະ ໃນຕອນບ່າຍຂອງມືຶ້ດຽວກັນ 
ຄະນະຜູ້ເຂົຶ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມກໍີ່ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມໂຄງການພັດທະນາພາກສະໜາມ 3 ແຫ່ງ ຄື: 1) 
ໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດ (ບ້ານແກ້ງຍາວ, ເມືອງບ່າຈຽງຈະເລີນສຸກ); 2) ໂຄງການປູກກາເຟ 
ຂອງສະຫະກອນການຜະລິດກາເຟ; ແລະ 3) ສູນຝ ກອົບຮົມສີມືແຮງງານພາກໃຕ້ ແຂວງຈໍາປາສັກ.  

ສໍາລັບວັນທີ 23 ພະຈິກ 2017 ແມ່ນກອງປະຊຸມລະດັບສູງ 
ເຊິີ່ງໄດ້ມີການປ ກສາຫາລກື່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ 
ສິີ່ງທ້າທາຍໃນການຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມປະຈໍາປ ີ 2017 ແລະ 
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ໄດ້ເຫັນດີກ່ຽວກັບວຽກຈຸດສຸມ ສໍາລັບປີ 2018 ຂອງລັດຖະບານ; 
ໂດຍສະເພາະແມ່ນການກະກຽມບົດລາຍງານເປົຶ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງແຫ່ງຊາດແບບສະໝັກໃຈ ຂອງ 
ສປປ ລາວ ລວມທັງ ການກະກຽມຄວາມພ້ອມຕໍີ່ການປະເມີນສະຖານະພາບຄວາມດ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2018. 
ພ້ອມນັຶ້ນ ກໍີ່ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີນໍາເອົາ 4 ຫົວຂໍຶ້ຂອງປ ກສາຫາລືມາເປັນວຽກຈຸດສຸມ 
ເພືີ່ອກໍານົດເປັນທິດທາງນະໂຍບາຍໃນຕໍີ່ໜ້າ. 

ໃນບົດກ່າວເປີດບາງຕອນ, ພະນະທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ການຈັດກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈໍາປີ 2017 ທີີ່ແຂວງ ຈາໍປາສັກ ແມ່ນມີເນືຶ້ອໃນສໍາຄັນຍິີ່ງ ເພາະວ່າ 
ເປັນກອງປະຊຸມ ທີີ່ຈະໄດ້ປືກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການກະກຽມຄວາມພ້ອມຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການຈະຫລຸດພົຶ້ນ 
ອອກຈາກ ສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາ, ຊ ີ່ງໃນປ ີ2018 ຄະນະກໍາມະການ ພັດທະນານະໂຍບາຍ ຂອງ ອົງການ 
ສະຫະປະຊາຊາດ ຈະມາດໍາເນີນການປະເມີນດັີ່ງກ່າວ. ພ້ອມນັຶ້ນ, 
ກໍີ່ຈະເປັນກອງປະຊຸມເພືີ່ອແລກປ່ຽນຄໍາຄິດຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບການພັດທະນາຢູ່ທ້ອງຖິີ່ນ 
ໂດຍອີງໃສ່ປັດໃຈທ່າແຮງບົີ່ມຊ້ອນທີີ່ມີຢູ່ ຕາມທິດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງ ຈໍາປາສັກ”. 

ທ່ານ ຮ່າວລຽງ ຊູ, ຜູ້ຊ່ວຍເລຂາທິການໃຫຍ່ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, 
ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພືີ່ອການພັດທະນາ 
ທັງເປັນເອກອະທິບໍດີຮັບຜິດຊອບພາກພືຶ້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພືີ່ອການພັດທະນາ 
ທີີ່ໄດ້ຖືກເຊືຶ້ອເຊີນມາຮ່ວມກອງປະຊຸມຈາກ ນະຄອນນິວຢອກ 
ກໍີ່ໄດ້ເນັຶ້ນໜັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມຈາກພາກເອກະຊົນ ເຊິີ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ: 
“ສິີ່ງໜ ີ່ງທີີ່ພວກເຮົາຮຽນຮູ້ໃນລະດັບສາກົນແມ່ນໃນເວລາທີີ່ລັດຖະບານເຂົຶ້າໃຈແຈ້ງວ່າຄວາມຕ້ອງການຂອງພາກທຸ
ລະກິດແມ່ນຫຍັງ ແລະ ພາກເອກະຊົນກໍີ່ເຂົຶ້າໃຈວ່າບູລິມະສິດຂອງການພັດທະນາແມ່ນຫຍັງ, 
ທັງສອງຝ່າຍກໍີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ. ດ້ວຍເຫດນີຶ້, 
ຂ້າພະເຈົຶ້າຈິີ່ງມີຄວາມດີໃຈຫ າຍທີີ່ໄດ້ຮັບຟັງວ່າຂະບວນການໂຕະມົນ ແລະ 
ກອງປະຊຸມທຸລະກິດລາວໄດ້ມກີານເຊືີ່ອມໂຍງເຂົຶ້າກັນຢ່າງກົງໄປກົງມາຫ າຍກວ່າແຕ່ກ່ອນ. ດັີ່ງນັຶ້ນ, 
ການເສີມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືໃຫ້ມີຫ າກຫ າຍຮູບແບບຈິີ່ງເປັນກຸນແຈສໍາຄັນຂອງການບັນລຸເປົຶ້າໝາຍການພັດທະ
ນາແບບຍືນຍົງ”. ເຊິີ່ງໃນການເດີນທາງມາຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັຶ້ງນີຶ້ ທ່ານ ຮ່າວລຽງ ຊູ ໄດ້ມາພັກຢູ່ ສປປ ລາວ 
ເປັນໄລຍະ 3 ມືຶ້. 

ທ່ານ ປອ. ບຸນຖອງ ດີວິໄຊ, ເຈົຶ້າແຂວງໆຈໍາປາສັກ ໃນນາມເປັນແຂວງເຈົຶ້າພາບ 
ກໍີ່ໄດ້ກ່າວໃນບົດກາ່ວຕ້ອນຮັບບາງຕອນວ່າ: “ຂ້າພະເຈົຶ້າ ຕີລາຄາສູງ ຕໍີ່ການຈັດກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ປະຈໍາປີ 2017 
ນີຶ້, ຈະມີຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ມີຄຸນປະໂຫຍດຫ າຍ ຕໍີ່ແຂວງຈໍາປາສັກຂອງພວກຂ້າພະເຈົຶ້າ, ເພາະວ່າ ກອງ ປະຊຸມ 
ຈະກາຍເປັນເວທີແຫ່ງການແລກປ່ຽນຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ, ບົດຮຽນ, ປະສົບການເຊິີ່ງກັນ ແລະ 
ກັນກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການພັດທະນາຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິີ່ນ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຂອງຫົວໜ່ວຍເອກະຊົນ 
ກໍຄ ື ບົດຮຽນຂອງບາງປະເທດໃນເຂດ CLV ນໍາອີກ; ທັງໝົດນັຶ້ນ 
ເພືີ່ອປະກອບສ່ວນເຂົຶ້າໃນການເພີີ່ີມທະວີການເປັນຄູ່ຮ່ວມ ໃນການຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັຶ້ງທີ VIII ເພືີ່ອບັນລຸເປົຶ້າໝາຍການຫຼຸດພົຶ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ 
ເປົຶ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ”.  

ພ້ອມນັຶ້ນ, ທ່ານ ປອ. ສຸພັນ ແກ້ວມີໄຊ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທ ນ 
ກໍີ່ໄດ້ກ່າວໃນກອງປະຊຸມວ່າ: “ໃນ 6 ເດືອນຕົຶ້ນປີສາມາດປະຕິບັດການຮ່ວມມືໄດ້ 419,3 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ ຫ  ື
ປະມານ 3.518,38 ຕືຶ້ກີບ ແລະ ຄາດຄະເນໝົດປີຈະປະຕິບັດໄດ້ປະມານ 962.7 ໂດລາສະຫະລັດ ຫ ື ປະມານ 
8.078 ຕືຶ້ກີບ (ມະຕິສະພາ 8.629 ຕືຶ້ກີບ). ຕົວເລກການຊ່ວຍເຫ ືອທາງການເພືີ່ອການພັດທະນາ ຫ ື ODA 
ດັີ່ງກ່າວນີຶ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ຍາມໃດກໍີ່ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ເປັນຫ່ວງເປັນໃຍ ແລະ 
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ປະກອບສ່ວນ ເຂົຶ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະໃນປີ 2018 
ທີີ່ຈະມາເຖິງນີຶ້ແມ່ນຈະໄດ້ມີການກະກຽມສະຫຼຸບກາງສະໄໝການຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດແຜນ 5 ປີ ຄັຶ້ງທີ VIII ເຊິີ່ງ 
ກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈໍາປ ີ 2017 ໃນຄັຶ້ງນີຶ້ ຖືເປັນອີກເຫດການໜືີ່ງທີີ່ສໍາຄັນ 
ໃນການປຸກລະດົມຂົນຂວາຍທ ນຮອນ ກໍີ່ຄືການຜັນຂະຫຍາຍການຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດ ແລະ 
ການຄຸ້ມຄອງການຊ່ວຍເຫ ືອທາງການເພືີ່ອການພັດທະນາ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງກວ່າເກົີ່າ”. 

ໃນບົດກ່າວມີຄໍາເຫັນບາງຕອນ, ທ່ານ ນ. ຄາຣີນາ ອິມໂມເນັນ, ຜູ້ປະສານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ 
ທັງເປັນຜູ້ຕາງໜ້າ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພືີ່ອການພັດທະນາ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ 
ໄດ້ເນັຶ້ນໜັກເຖິງການພົວພັນກັນ ລະຫວ່າງແຜນໃນຕໍີ່ໜ້າທີີ່ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີໃນກອງປະຊຸມ ກັບ 
ບັນດາຄາດໝາຍໃນປີໜ້າວ່າ: ໃນປີ 2018, ສປປ ລາວ ຈະໄດ້ຖືກປະເມີນໂດຍ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ 
ກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດເງືີ່ອນໄຂຂອງການຫຼຸດພົຶ້ນຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະ
ນາ. ເຊິີ່ງປີ 2018 
ຍັງເປັນປີທໍາອິດຂອງການສ້າງບົດລາຍງານເປົຶ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງແຫ່ງຊາດແບບສະໝັກໃຈ 
ເຊິີ່ງຈະໄດ້ນໍາໄປລາຍງານທີີ່ກອງປະຊຸມການເມືອງລະດັບສູງ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ 
ເຊິີ່ງຈະໄດ້ຈັດຂ ຶ້ນໃນເດືອນ ກໍລະກົດ 2018. ສະນັຶ້ນ, 
ແຜນການໃນຕໍີ່ໜ້າພວກເຮົາໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີໃນກອງປະຊຸມມືຶ້ນີຶ້ 
ຈະຊ່ວຍປູທາງໃຫ້ກ້າວໄປສູ່ການບັນລຸເປົຶ້າໝາຍການພັດທະນາທີີ່ສໍາຄັນເຫ ົີ່ານີຶ້”. 

ກອງປະຊຸມໄດ້ມີການປະກອບຄໍາເຫັນ ແລະ ປ ກສາຫາລືກັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ ແລະ ມີລັກສະນະສ້າງສັນ 
ເຊິີ່ງໄດ້ດໍາເນີນໄປດ້ວຍຜົນສໍາເລັດອັນສະຫງ່າງາມ ແລະ ໄດ້ປິດລົງໃນຕອນແລງຂອງວັນທີ 23 ພະຈິກ 2017. 

ພາຍຫ ັງທີີ່ກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈໍາປີສໍາເລັດແລ້ວ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທ ນຈະໄດ້ນໍາພາ 
ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂອງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາທີີ່ເຂົຶ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈໍາປີ 2017 ເຂົຶ້າຢ້ຽມຂໍີ່ານັບ ທ່ານ 
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເພືີ່ອລາຍງານຜົນຂອງກອງປະຊຸມໂດຍສັງເຂບ. 

ພົວພັນຂໍົ້ມູນໄດ້ທີີ່: 
• ທ່ານ ມໍລະກົດ ວົງໄຊ, ຫົວຫນ້າພະແນກ ສປຊ, ກົມຮ່ວມມືສາກົນ, ກ/ຊ ແຜນການແລະການລົງທືນ ໂທ: 

020-22448892, Email: k_vongxay@hotmail.com 
• ນາງ Ildiko Hamos-Sohlo, ຊ່ຽວສານ ການດ້ານການສືີ່ສານ, ຫົວຫນ້າຫນ່ວຍງານ ຂໍົ້ມູນຂ່າວສານ ຂອງ 

ອົງການ ສປຊ ເພືີ່ອການພັດທະນາ ໂທ: 020-77177913, Email: ildiko.hamos@undp.org 

• ທ່ານ ສົມຄິດ ຄູນປະເສີດ, ຜູ້ຊ່ວຍດ້ານການສືີ່ສານ, ອົງການ ສປຊ ເພືີ່ອການພັດທະນາ, ໂທ: 20-

77711874, Email: somlith.khounpaseuth@undp.org  
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