ບົດຖະແຫຼງຂ່າວ ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 26 ຕຸລາ 2021 - ມື້ນື້, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຮ່ວມກັບ ອົງການສະຫະ
ປະຊາຊາດ ປະຈາ ສປປ ລາວ, ໄດ້ຖະແຫລງຂ່າວ ເພື່ອແຈ້ງຄວາມຄບໜ້າ ໃນການກະກຽມຈັດ ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບ
ສູງຄັື້ງທ 13, ທື່ຈະມຂຶື້ນໃນວັນທ 17 ພະຈິກ. ເຂົື້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ດັື່ງກ່າວຈະປະກອບມບັນດາການນາຂັື້ນສູງ
ສຸດຂອງ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ລວມທັງ ພະນະທ່ານ ພັນຄາ ວິພາວັນ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຈະ
ຮ່ວມກັນປກສາຫາລ ແລະການົດທິດທາງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາໃນອກ 5 ປຕື່ໜ້າ.
ພະນະທ່ານນາງ ພອນວັນ ອຸທະວົງ, ຮອງລັດຖະມົນຕກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ແລະ ທ່ານນາງ ຊາຣາ ເຊເກນ
ເນັສ, ຜູ້ປະສານງານອົງການ ສປຊ ປະຈາ ສປປ ລາວ, ໄດ້ຮ່ວມກັນຊື້ແຈງ ກ່ຽວກັບ ຄວາມສາຄັນຂອງ ກອງປະຊຸມໂຕມົນ
ຄັື້ງນ,ື້ ຊື່ງຈະປະກອບສ່ວນອັນສາຄັນ ເພື່ອຊ່ວຍປັບປຸງການປະສານງານໃນວຽກງານການພັດທະນາ ເພື່ອສະໜັບສະໜຸນ
ບັນດາບຸລິມະສິດດ້ານການພັດທະນາຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ເປົື້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍນຍົງ. ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕ ໄດ້
ເນັື້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສາຄັນຂອງ ກອງປະຊຸມໂຕະມົນ, ໂດຍກ່າວວ່າກອງປະຊຸມຄັື້ງນື້ຈະເປັນເວທ ອັນສາຄັນ ໃຫ້ແກ່
ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໃນການປຸກລະດົບບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານ ໃຫ້ຮ່ວມກັນຈັດຕັື້ງປະຕິບັດບັນດາແຜນການພັດທະນາແຫ່ງ
ຊາດ ໂດຍການລວບລວມເອົາບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານ ຈາກພາກເອກະຊົນ, ອົງການຈັດຕັື້ງພາກລັດ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງຕ່າງໆຈາກ
ພາກຊຸມຊົນ ແລະ ສັງຄົມ ເພື່ອມາຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບບັນຫາ, ສິື່ງທ້າທາຍ ແລະ ຜົນສາເລັດອັນພົື້ນເດັື່ນທື່ຜ່ານມາ ເຂົື້າໃນ
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປຄັື້ງທ 9 ແລະ ເພື່ອບັນລຸເປົື້າໝາຍການພັດທະນາແບບ
ຍນຍົງ ພາຍໃນປ 2030.
‘ພວກເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ປັບໂຕເຂົື້າກັບວິຖຊວິດແບບໃໝ່,’ ທ່ານ ນາງ ພອນວັນ ອຸທະວົງ ກ່າວໃນລະຫວ່າງໂອ້ລົມກ່ຽວກັບຜົນ
ກະທົບຂອງ ພະຍາດໂຄວິດ-19, ເຖິງວ່າຈະຢູ່ໃນສະພາບການທື່ຫຍຸ້ງຍາກ, ລັດຖະບານ ກື່ມຄວາມມຸ້ງໝັື້ນໃນການບັນລຸເປົື້າ
ໝາຍຕ່າງໆທື່ການົດໄວ້ພາຍ ໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປຄັື້ງທ 9 ແລະ ວາລະ ການພັດທະນາແບບ
ຍນຍົງ ປ 2030.
ໃນຂະນະທື່ ສປປ ລາວ ຄາດຫວັງວ່າຈະຫຼຸດພົື້ນອອກຈາກ ສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ (LDC) ໃນປ 2026,
ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ ຈະໄດ້ມການປກສາຫາລ ກ່ຽວກັບແນວທາງໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພື່ອຮັບປະກັນການ
ຂ້າມຜ່ານທື່ຫຼື່ຽນໄຫຼດ. ຜູ້ປະສານງານອົງການ ສປຊ ໄດ້ເນັື້ນຢື້າວ່າການປະຕິບັດໄດ້ທັງ 3 ເງື່ອນໄຂຂອງການຫຼຸດພົື້ນ, ແມ່ນຖ
ເປັນ ‘ຜົນສາເລັດທື່ເປັນຂດໝາຍສາຄັນ’ ຂອງ ສປປ ລາວ, ເຊິື່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຄບໜ້າທື່ ສປປ ລາວ ສາມາດ
ຍາດມາດໄດ້ ຈົນເຖງປັດຈຸບັນ, ທັງຍັງກ່າວຕື່ມອກວ່າ ກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ ລັດຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມ
ພັດທະນາສາມາດລິເລື່ມວຽກງານການກະກຽມໃນການສ້າງ ‘ຍຸດທະສາດການຂ້າມຜ່ານທື່ຫຼື່ຽນໄຫຼດ’ ອອກຈາກສະຖານະ
ພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ. ທ່ານ ນາງ ເຊເກນເນັສ ໄດ້ກ່າວຕື່ມອກວ່າມພຽງແຕ່ 6 ປະເທດເທົື່ານັື້ນທື່ໄດ້ຫຼຸດພົື້ນອອກຈາກ
ສະຖານະພາບ ປະເທດ ດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມຜົນສາເລັດ ແລະ ຖເປັນບາດກ້າວ ອັນສາຄັນໃນການສ້າງ
ຄວາມກ້າວໜ້າຕື່ມອກກື່ຕາມ, ພວກເຮົາຍັງຕ້ອງໄດ້ມການວາງແຜນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຢ່າງຮັດກຸມ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້
ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ, ມຄວາມພ້ອມຮັບມກັບຄວາມປ່ຽນແປງທື່ບື່ສາມາດຫຼກລ້ຽງໄດ້ ທື່ເກດມາຈາກການ
ຫຼຸດພົື້ນດັື່ງກ່າວ ແລະ ໃຫ້ສາມາດສບຕື່ກ້າວໄປສູ່ການເປັນປະເທດທື່ມລາຍຮັບປານກາງ.
ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ ແມ່ນໂອກາດແຫ່ງການຮຽນຮູ້, ແລກປ່ຽນຫຼັກການປະຕິບັດທື່ມຜົນສາເລັດອັນຈົບງາມ ແລະ
ຕື່ຍອດຜົນສາເລັດດັື່ງກ່າວ, ໂດຍຜ່ານການພິຈາລະນາ ແລະປັບປຸງ ບົດຮຽນ ແລະຜົນສາເລັດທື່ພວກເຮົາສາມາດຍາດມາໄດ້,
ໂດຍພິຈາລະນາເຖິງຜົນກະທົບວົງກວ້າງຂອງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19.

ເຖິງວ່າຈະມການພົບພື້ກັບບັນຫາສິື່ງ

ທ້າທາຍຕ່າງໆຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ 3 ວິກິດການໃຫຍ່ ຂອງໂລກດ້ານການປ່ຽນແປງສະພາບ
ດິນຟ້າອາກາດ, ຄວາມເສຍຫາຍຕື່ຊວະນາໆພັນ ແລະ ຄວາມເສື່ອມໂຊມຂອງສິື່ງແວດລ້ອມ, ສປປ ລາວ ກຍັງມຜົນສາເລັດ

ຢ່າງຕື່ເນື່ອງ ແລະ ຈະສບຕື່ແນວທາງການພັດທະນາທື່ມຄວາມກວມລວມ ແລະ ມການຮ່ວມມກັນ, ທ່ານນາງ ເຊເກນເນັສ
ກ່າວວ່າ ການຖະແຫຼງຂ່າວໃນຄັື້ງນື້ແມ່ນຊ່ອງທາງທື່ສາຄັນໃນການເຜຍແຜ່ຂື້ມູນຢ່າງເປດກວ້າງໃຫ້ແກ່ທຸກພາກສ່ວນລວມທັງ
ຄູ່ຮ່ວມງານທັງໝົດຮັບຊາບ ເພື່ອໃຫ້ເຂົື້າມາມສ່ວນໃນການສ້າງອະນາຄົດຂອງປະເທດຮ່ວມກັນ.
ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງໄດ້ຈັດຂຶື້ນທຸກໆ 5 ປ, ແລະເປັນເວທໃຫ້ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໄດ້ມາປຶກສາຫາລກັນ ໃນຂອດການສະໜັບສະໜຸນການອອກແບບ ແລະ ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດບັນດາ
ແຜນງານ ແລະ ຂະບວນການຕ່າງໆໃນການພັດທະນາ. ໃນໄລຍະກ່ອນຮອດ ກອງປະຊຸມໂຕະມົນ, ຈະມການກະກຽມ ຈັດ
ກອງປະຊຸມປິື່ນອ້ອມຕ່າງໆ ເພື່ອປຶກສາຫາລໃນຫົວຂື້ຕ່າງໆກ່ຽວກັບການວາງແຜນພັດທະນາແຫ່ງຊາດ, ການເສມຂະຫຍາຍ
ການເຕບໂຕສຂຽວ, ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ, ວິທໃນການຮັບມກັບຜົນກະທົບຕ່າງໆໃຫ້ໄດ້ດຂຶື້ນ ເຊັື່ນ: ການ
ແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ແລະ ການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ, ຄວາມຍນຍົງຂອງລະບົບສະບຽງອາຫານ, ການຄ້າ,
ສາທາລະນະສຸກ, ການສຶກສາ, ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ, ການຫຼຸດພົື້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍ
ພັດທະນາ, ເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ແລະ ບັນຫາລະເບດບື່ທັນແຕກ, ທື່ໄດ້ຖກການົດໃຫ້ເປັນ ເປົື້າໝາຍການພັດທະນາແບບ
ຍນຍົງ ລາດັບທ 18 ອັນສະເພາະສາລັບ ສປປ ລາວ, ແລະ ອື່ນໆ.
ເນື່ອງຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງ ພະຍາດໂຄວິດ-19, ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສຸງຄັື້ງທ 13 ນື້ ຈະຈັດຂຶື້ນໃນຮູບແບບ
ປະສົມປະສານ, ເຊິື່ງສ່ວນໃຫຍ່ຈະເຂົື້າຮ່ວມຜ່ານທາງອອນລາຍ ແລະ ມພຽງຄະນະຜູ້ແທນຈານວນໜຶື່ງເທົື່ານັື້ນທື່ຈະເຂົື້າ
ຮ່ວມແບບຊ້ອງໜ້າ ໂດຍປະຕິບັດຕາມມາດຕະການປ້ອງກັນພະຍາດ ແລະ ການເວັື້ນໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມ ໂດຍສອດຄ່ອງ
ກັບລະບຽບການແຫ່ງຊາດທື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ພະຍາດໂຄວິດ-19.
ຖ້າຢາກຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມເຄື່ອນໄຫວຂອງກອງປະຊຸມນື້ ແລະ ວຽກງານຕ່າງໆຂອງພວກເຮົາ, ຂເຊນທ່ານຕິດຕາມຜ່ານ:
ເວັບໄຊ້ຂອງ ກອງປະຊຸມໂຕະມົນ: https://rtm.org.la/ [insert: @GoL Social Media Account], Facebook
ຂອງ

ອົງການ

ສປຊ

ປະຈາ

ສປປ

ລາວ:

https://www.facebook.com/UNLaos,

https://twitter.com/UNinLaoPDR
ສາລັບຂື້ມູນເພື່ມຕື່ມ, ສາມາດຕິດຕື່:
ທ່ານ ອານຸສິດ ມະນີຜົນ
ຫົວໜ້າພະແນກອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນ, ກົມຮ່ວມມສາກົນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ໂທ: + 856 20 5999 9153

ອເມວ: toom_mpi@yahoo.com

ທ່ານ ຄາພິນ ພິລາກອນ
ຫົວໜ້າພະແນກເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ສປຊ, ກົມອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ
ໂທ: + 856 20 5942 6262

ອເມວ: kp.phinh@gmail.com

Twitter:

