ບົດອອກຂ່າວ
ກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈໍາປີ 2014
“ຕັ້ງໜ້າບນລຸເປົັ້າໝາຍແຜນພດທະນາເສດຖະກິດ-ສງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີີ່ VII
ລວມທງເປົັ້າໝາຍສະຫດສະຫວດດ້ານການພດທະນາ (MDGs)
ແລະ ນໍາພາປະເທດຊາດຫຼຸດພົັ້ນຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພດທະນາ (LDC) ໃນປີ 2020”
ຄັ້ງວນທີ 14 ພະຈິກ 2014, ທີີ່ ໂຮງແຮມດອນຈນພາເລດສ໌
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນ, ສປປ ລາວ
ຈັດໂດຍ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ
ກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈາປີ

2014

ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້:

“ຕັໍ້ງໜ້າບັນລຸເປົໍ້າໝາຍແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັໍ້ງທີື່ VII, ລວມທັງເປົໍ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດດ້ານການພັດທະນາ (MDGs) ແລະ ນາພາປະເທດຊາດ
ຫຼຸດພົໍ້ນຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ (LDC) ໃນປີ 2020” ໄດ້ໄຂຂໍ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນທີ 14 ພະຈິກ
2013, ທີື່ ໂຮງແຮມດອນຈັນພາເລດສ໌, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ກອງປະຊຸມດັື່ງກ່າວ ໄດ້ຮບ
ັ ກຽດກ່າວໄຂກອງປະຊຸມໂດຍ
ພະນະທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ໃຫ້ກຽດ
ເປັນປະທານໂດຍ ພະນະທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ, ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ປະທານຮ່ວມໂດຍ
ທ່ານ ນາງ ຄາຣິນາ ອີມໂມເນັນ, ຜ້ປະສານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທັງເປັນຜ້ຕາງໜ້າອົງການ ສປຊ ເພື່ອການພັດທະນາ
ປະຈາ ສປປ ລາວ ເຊີື່ງມີບັນດາຜແ
້ ທນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົໍ້າຮ່ວມທັງໝົດຫຼາຍກ່ວາ 300 ທ່ານ (ໃນນັໍ້ນປະກອບມີ
ຄະນະຜ້ແທນຝ່າຍລາວ ຈາກທັງສນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ ທັງໝົດ 180 ທ່ານ; ຄະນະຜ້ແທນຝ່າຍຕ່າງປະເທດ ລວມທັງ
ຜ້ຕາງໜ້າຈາກອົງການຈັດຕັໍ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ ພາກເອກະຊົນຈານວນໜຶື່ງ ທັງໝົດ 130 ທ່ານ).
ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັໍ້ງນີໍ້ ແມ່ນເພື່ອທົບທວນຄວາມຄບໜ້າ ແລະ ສິື່ງທ້າທາຍ ໃນການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ສົກປີ 2013-2014 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ສົກປີ 2014-2015; ທົບທວນ
ຄວາມຄບໜ້າ ໃນການຜັນຂະຫຍາຍຜົນຂອງກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສງຄັໍ້ງທີື່ 11 ທີື່ໄດ້ຈັດຂໍ້ນໃນປີ 2013 ຜ່ານມາ; ແລະ
ລາຍງານຄວາມຄບໜ້າ ໃນການກະກຽມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັໍ້ງທີື່ VIII, ແລະ ນາພາປະເທດ
ຫຼຸດພົໍ້ນຈາກຄວາມດ້ອຍພັດທະນາ ໃນປີ 2020.
ໃນພາກກ່າວໄຂກອງປະຊຸມ, ພະນະທ່ານ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການຕ່າງປະເທດ
ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນ: ຜົນສາເລັດໃນການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ສົກປີ 2013-2014 ເຊິື່ງເຫັນ
ໄດ້ຈາກ

ການມີສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມອງຢ່າງໜັກແໜ້ນ,

ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ

ແລະ

ມີຄວາມເປັນລະບຽບ

ຮຽບຮ້ອຍໃນລະດັບສງ, ເສດຖະກິດຂອງລາວໄດ້ມີການເຕີບໂຕຢ່າງຕື່ເນື່ອງ ແລະ ໝັໍ້ນທ່ຽງ, ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ
(GDP) ຂະຫຍາຍຕົວສະເລ່ຍ 7,6%, ລາຍໄດ້ຕື່ຫົວຄົນເພີື່ມຂໍ້ນຈາກ 1,534 ໂດລາສະຫະລັດ ໃນສົກປີ 2012-2013
ມາເປັນ 1,692 ໂດລາສະຫະລັດ ໃນສົກປີ 2013-2014, ອັດຕາເງິນເຟີໍ້ສະເລ່ຍ 5.16%, ການຂາດດນງົບປະມານຢ່ໃນລະດັບ
4.34%. ທ່ານ ໄດ້ຍໍ້າໃຫ້ເຫັນວ່າ ໝາກຜົນທີື່ຍາດມາໄດ້ນີໍ້ ແມ່ນຍ້ອນການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັໍ້ງໜ້າ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ
ຢ່າງແຂງແຮງ ຂອງທຸກພາກສ່ວນ ເປັນຕົໍ້ນແມ່ນ ພາກສ່ວນເອກະຊົນ, ບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດ, ອົງການຈັດຕັໍ້ງສາກົນ ແລະ
ຄ່ຮ່ວມພັດທະນາ ທີື່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜນຊ່ວຍເຫຼອທາງດ້ານທຶນຮອນ ກື່ຄດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ ຢ່າງຕື່ເນື່ອງ. ພ້ອມກັນນີ,ໍ້
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ທ່ານ ກື່ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນສະພາບຂຫ
ໍ້ ຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສິື່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ ທີື່ລັດຖະບານ ໄດ້ປະສົບພົບພໍ້ ເຊັື່ນ: ຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ
ທາງທາມະຊາດ ແລະ ພາກການຄຸ້ມຄອງ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການປະຕິບັດວິໄນແຜນການ ແລະ ການເງິນ. ເພື່ອຮັບມກັບ
ສິື່ງທ້າທາຍດັື່ງກ່າວ, ທ່ານ ໄດ້ໃຫ້ທິດຊີໍ້ນາ ໂດຍໃຫ້ກອງປະຊຸມ ສຸມໃສ່ ສົນທະນາ ແລະ ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດຄວາມເຫັນນາກັນ
ຢ່າງສ້າງສັນ, ກົງໄປກົງມາ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສງ ພ້ອມທັງຢນຢັນຄວາມໝັໍ້ນໝາຍຮ່ວມກັນ ແນໃສ່ເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ
ມີຄວາມເຂັໍ້ມແຂງ

ແລະ

ໝັນ
ໍ້ ທ່ຽງຍິື່ງຂໍ້ນ,

ພ້ອມກັນສບຕື່ອອກແຮງຂຸດຄົໍ້ນຊອກຫາທ່າແຮງບົື່ມຊ້ອນພາຍໃນຢ່າງເອົາໃຈໃສ່

ເປັນຕົໍ້ນແມ່ນການເພີື່ມແຫຼື່ງລາຍຮັບ, ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້ຫຼາຍຂໍ້ນ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກ
ຮ້ອງຕ້ອງການຂອງການພັດທະນາໃນໄລຍະໃໝ່ ແລະ ສາມາດເຊອ
ື່ ມໂຍງດ້ານເສດຖະກິດເຂົໍ້າກັບພາກພໍ້ນ ແລະ ສາກົນ ແນໃສ່
ບັນລຸເປົໍ້າໝາຍສະຫັດສະ ຫວັດດ້ານການພັດທະນາໃນປີ 2015 ແລະ ການຫຼຸດພົໍ້ນອອກຈາກຄວາມດ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2020.
ບົນຈິດໃຈດັື່ງກ່າວ, ທ່ານ ໄດ້ຖໂອກາດນີໍ້ ຕາງໜ້າໃຫ້ລັດຖະບານ ກື່ຄປະຊາຊົນລາວ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ມາຍັງທຸກພາກສ່ວນ
ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຕື່ການປະກອບສ່ວນ ແລະ ສະໜັບສະໜນ ໃນການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ລວມທັງ ການບັນລຸເປົໍ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດດ້ານການພັດທະນາ ໃນແຕ່ລະໄລຍະທີື່ຜ່ານມາ ແລະ ຫວັງຢ່າງຍິື່ງ
ວ່າ ຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜນເພີື່ມຂໍ້ນຕື່ມໃນຕື່ໜ້າ.
ນອກຈາກນີໍ້, ທ່ານ ນາງ ຄາຣິນາ ອິມໂມເນັນ, ຜ້ປະສານງານອົງການ ສປຊ ທັງເປັນຜ້ຕາງໜ້າຂອງອົງການ ສປຊ
ເພື່ອການພັດທະນາ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຕັໍ້ງໜ້າ ຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຄ່ຮ່ວມພັດທະນາ ລວມທັງອານາດການ
ປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນ,

ພາກເອກະຊົນ

ແລະ

ອົງການຈັດຕັໍ້ງທາງສັງຄົມ

ໃນວຽກງານຂະບວນການໂຕະມົນ

ສະແດງໃຫ້ເຫັນ

ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຮ່ວມກັນຢ່າງຕັໍ້ງໜ້າ ຕື່ກັບການພັດທະນາ ຂອງ ສປປ ລາວ. ທ່ານ ນາງ ອິມໂມເນັນ ຍັງອອກຄາເຫັນອີກວ່າ
ພວກເຮົາຈະສບຕື່

ສະໜັບສະໜນ

ຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານ

ເພື່ອເລັື່ງລັດບັນລຸປົໍ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດດ້ານການ

ພັດທະນາ ທີື່ຍັງປະຕິບັດບື່ທັນໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ ແລະ ການກະກຽມຂອບການພັດທະນາ ພາຍຫຼັງປີ 2015 ລວມທັງ ການນາພາ
ປະເທດຫຼຸດພົໍ້ນຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ.
ກອງປະຊຸມໄດ້ດາເນີນໄປດ້ວຍບັນຍາກາດຟົດຟໍ້ນ ເຊິື່ງສະແດງອອກໃນການສົນທະນາຢ່າງສ້າງສັນກົງໄປກົງມາ ແລະ
ບັນດາຄຮ
່ ່ວມພັດທະນາ ກື່ໄດ້ປະກອບຄາຄິດຄາເຫັນຕື່ຜົນການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນໄລຍະຜ່ານມາ ກື່ຄທິດທາງແຜນການ
ໃນຕື່ໜ້າ ແລະ ຍ້ອງຍຊົມເຊີຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ບາກບັນ
ື່ ພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານ ໃນການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດບັນດາບລິ
ມະສິດຕ່າງໆ ຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັໍ້ງທີື່ VII, ລວມທັງ ເປົໍ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດດ້ານ
ການພັດທະນາ ແລະ ການກະກຽມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັໍ້ງທີື່ VIII. ນອກນີໍ້, ບັນດາຄຮ
່ ່ວມ
ພັດທະນາ ຕ່າງກມ
ື່ ີຄວາມພໃຈ ແລະ ຢນຢັນສບຕໃື່ ຫ້ ການສະໜັບສະໜນທາງດ້ານທຶນຮອນ ກື່ຄດ້ານວິຊາການ ໃຫ້ແກ່ ສປປ
ລາວ ໃນອະນາຄົດຕື່ມ.
ໃນວັນດຽວກັນນັໍ້ນ, ພາຍຫຼັງສາເລັດກອງປະຊຸມ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໃນນາມທີເື່ ປັນຜ້ປະສານງານ
ສາລັບການຊ່ວຍເຫຼອທາງການເພອ
ື່ ການພັດທະນາ (ODA) ຈະໄດ້ນາພາ ຄະນະຜ້ແທນທີື່ເຂົໍ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ເຂົໍ້າຢ້ຽມຂື່ານັບ
ພະນະທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເພື່ອລາຍງານຜົນຂອງກອງປະຊຸມໂຕະມົນໃນຄັໍ້ງນີໍ້.
ສໍາລບຂໍັ້ມູນເພີີ່ມເຕີມ ກະລູນາຕິດຕໍີ່:
ທ່ານ ສີສົມພອນ ເພັດດາວເຮອງ, ຮອງຫົວໜ້າກົມຮ່ວມມສາກົນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.
ໂທ: +856 20 2222 1991; ຫຼ ອີເມວ: sysomphorn.dic@gmail.com
ຫຼຼື
ທ່ານ ນາງ ສີລາວັນ ວົງໂພສີ, ຜຊ
້ ວ
່ ຍຜ້ຕາງໜ້າອົງການ ສປຊ ເພື່ອການພັດທະນາ ທັງເປັນຫົວໜ້າພະແນກຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ,
ອົງການ ສປຊ ເພື່ອການພັດທະນາ ປະຈາ ສປປ ລາວ.
ໂທ: 021-267 736; ຫຼ ອີເມວ: silavanh.vongphosy@undp.org
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