
ບົດຖະແຫຼງຂ່າວ ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ 

ນະຄອນຫວຼງວຽງຈັນ, ວັນທີ 26 ຕຸລາ 2021 - ມ ື້ນ ື້, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຮ່ວມກັບ ອົງການສະຫະ
ປະຊາຊາດ ປະຈ າ ສປປ ລາວ, ໄດ້ຖະແຫລງຂ່າວ ເພ ື່ອແຈ້ງຄວາມຄ ບໜ້າ ໃນການກະກຽມຈັດ ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບ
ສູງຄັື້ງທ  13, ທ ື່ຈະມ ຂຶື້ນໃນວັນທ  17 ພະຈິກ. ເຂົື້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ດັື່ງກ່າວຈະປະກອບມ ບັນດາການນ າຂັື້ນສູງ
ສຸດຂອງ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ລວມທັງ ພະນະທ່ານ ພັນຄ າ ວິພາວັນ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕ  ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຈະ
ຮ່ວມກັນປ ກສາຫາລ  ແລະກ ານົດທິດທາງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາໃນອ ກ 5 ປ ຕ ື່ໜ້າ. 

ພະນະທ່ານນາງ ພອນວັນ ອຸທະວົງ, ຮອງລັດຖະມົນຕ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ແລະ ທ່ານນາງ ຊາຣາ ເຊເກນ
ເນັສ, ຜູ້ປະສານງານອົງການ ສປຊ ປະຈ າ ສປປ ລາວ, ໄດ້ຮ່ວມກັນຊ ື້ແຈງ ກ່ຽວກັບ ຄວາມສ າຄັນຂອງ ກອງປະຊຸມໂຕມົນ 
ຄັື້ງນ ື້, ຊ ື່ງຈະປະກອບສ່ວນອັນສ າຄັນ ເພ ື່ອຊ່ວຍປັບປຸງການປະສານງານໃນວຽກງານການພັດທະນາ ເພ ື່ອສະໜັບສະໜຸນ
ບັນດາບຸລິມະສິດດ້ານການພັດທະນາຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ເປົື້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ. ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕ  ໄດ້
ເນັື້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສ າຄັນຂອງ ກອງປະຊຸມໂຕະມົນ, ໂດຍກ່າວວ່າກອງປະຊຸມຄັື້ງນ ື້ຈະເປັນເວທ  ອັນສ າຄັນ ໃຫ້ແກ່ 
ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໃນການປຸກລະດົບບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານ ໃຫ້ຮ່ວມກັນຈັດຕັື້ງປະຕິບັດບັນດາແຜນການພັດທະນາແຫ່ງ
ຊາດ ໂດຍການລວບລວມເອົາບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານ ຈາກພາກເອກະຊົນ, ອົງການຈັດຕັື້ງພາກລັດ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງຕ່າງໆຈາກ
ພາກຊຸມຊົນ ແລະ ສັງຄົມ ເພ ື່ອມາຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບບັນຫາ, ສິື່ງທ້າທາຍ ແລະ ຜົນສ າເລັດອັນພົື້ນເດັື່ນທ ື່ຜ່ານມາ ເຂົື້າໃນ

ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປ ຄັື້ງທ  9 ແລະ ເພ ື່ອບັນລຸເປົື້າໝາຍການພັດທະນາແບບ
ຍ ນຍົງ ພາຍໃນປ  2030.    

‘ພວກເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ປັບໂຕເຂົື້າກັບວິຖ ຊ ວິດແບບໃໝ່,’ ທ່ານ ນາງ ພອນວັນ ອຸທະວົງ ກ່າວໃນລະຫວ່າງໂອ້ລົມກ່ຽວກັບຜົນ
ກະທົບຂອງ ພະຍາດໂຄວິດ-19, ເຖິງວ່າຈະຢູ່ໃນສະພາບການທ ື່ຫຍຸ້ງຍາກ, ລັດຖະບານ ກ ື່ມ ຄວາມມຸ້ງໝັື້ນໃນການບັນລຸເປົື້າ
ໝາຍຕ່າງໆທ ື່ກ ານົດໄວ້ພາຍ ໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປ ຄັື້ງທ  9 ແລະ ວາລະ ການພັດທະນາແບບ
ຍ ນຍົງ ປ  2030. 

ໃນຂະນະທ ື່ ສປປ ລາວ ຄາດຫວັງວ່າຈະຫຼຸດພົື້ນອອກຈາກ ສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ (LDC) ໃນປ  2026, 
ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ ຈະໄດ້ມ ການປ ກສາຫາລ  ກ່ຽວກັບແນວທາງໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພ ື່ອຮັບປະກັນການ
ຂ້າມຜ່ານທ ື່ຫຼື່ຽນໄຫຼດ . ຜູ້ປະສານງານອົງການ ສປຊ ໄດ້ເນັື້ນຢ ື້າວ່າການປະຕິບັດໄດ້ທັງ 3 ເງ ື່ອນໄຂຂອງການຫຼຸດພົື້ນ, ແມ່ນຖ 

ເປັນ ‘ຜົນສ າເລັດທ ື່ເປັນຂ ດໝາຍສ າຄັນ’ ຂອງ ສປປ ລາວ, ເຊິື່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຄ ບໜ້າທ ື່ ສປປ ລາວ ສາມາດ
ຍາດມາດໄດ້ ຈົນເຖ ງປັດຈຸບັນ, ທັງຍັງກ່າວຕ ື່ມອ ກວ່າ ກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ ລັດຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມ

ພັດທະນາສາມາດລິເລ ື່ມວຽກງານການກະກຽມໃນການສ້າງ ‘ຍຸດທະສາດການຂ້າມຜ່ານທ ື່ຫຼື່ຽນໄຫຼດ ’ ອອກຈາກສະຖານະ
ພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ. ທ່ານ ນາງ ເຊເກນເນັສ ໄດ້ກ່າວຕ ື່ມອ ກວ່າມ ພຽງແຕ່ 6 ປະເທດເທົື່ານັື້ນທ ື່ໄດ້ຫຼຸດພົື້ນອອກຈາກ
ສະຖານະພາບ ປະເທດ ດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມ ຜົນສ າເລັດ ແລະ ຖ ເປັນບາດກ້າວ ອັນສ າຄັນໃນການສ້າງ
ຄວາມກ້າວໜ້າຕ ື່ມອ ກກ ື່ຕາມ, ພວກເຮົາຍັງຕ້ອງໄດ້ມ ການວາງແຜນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຢ່າງຮັດກຸມ ເພ ື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ 
ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ, ມ ຄວາມພ້ອມຮັບມ ກັບຄວາມປ່ຽນແປງທ ື່ບ ື່ສາມາດຫຼ ກລ້ຽງໄດ້ ທ ື່ເກ ດມາຈາກການ
ຫຼຸດພົື້ນດັື່ງກ່າວ ແລະ ໃຫ້ສາມາດສ ບຕ ື່ກ້າວໄປສູ່ການເປັນປະເທດທ ື່ມ ລາຍຮັບປານກາງ. 
ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ ແມ່ນໂອກາດແຫ່ງການຮຽນຮູ້, ແລກປ່ຽນຫັຼກການປະຕິບັດທ ື່ມ ຜົນສ າເລັດອັນຈົບງາມ ແລະ 
ຕ ື່ຍອດຜົນສ າເລັດດັື່ງກ່າວ, ໂດຍຜ່ານການພິຈາລະນາ ແລະປັບປຸງ ບົດຮຽນ ແລະຜົນສ າເລັດທ ື່ພວກເຮົາສາມາດຍາດມາໄດ້, 
ໂດຍພິຈາລະນາເຖິງຜົນກະທົບວົງກວ້າງຂອງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19. ເຖິງວ່າຈະມ ການພົບພ ື້ກັບບັນຫາສິື່ງ
ທ້າທາຍຕ່າງໆຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ 3 ວິກິດການໃຫຍ່ ຂອງໂລກດ້ານການປ່ຽນແປງສະພາບ
ດິນຟ້າອາກາດ, ຄວາມເສຍຫາຍຕ ື່ຊ ວະນາໆພັນ ແລະ ຄວາມເສ ື່ອມໂຊມຂອງສິື່ງແວດລ້ອມ, ສປປ ລາວ ກ ຍັງມ ຜົນສ າເລັດ



ຢ່າງຕ ື່ເນ ື່ອງ ແລະ ຈະສ ບຕ ື່ແນວທາງການພັດທະນາທ ື່ມ ຄວາມກວມລວມ ແລະ ມ ການຮ່ວມມ ກັນ, ທ່ານນາງ ເຊເກນເນັສ 
ກ່າວວ່າ ການຖະແຫຼງຂ່າວໃນຄັື້ງນ ື້ແມ່ນຊ່ອງທາງທ ື່ສ າຄັນໃນການເຜ ຍແຜ່ຂ ື້ມູນຢ່າງເປ ດກວ້າງໃຫ້ແກ່ທຸກພາກສ່ວນລວມທັງ 
ຄູ່ຮ່ວມງານທັງໝົດຮັບຊາບ ເພ ື່ອໃຫ້ເຂົື້າມາມ ສ່ວນໃນການສ້າງອະນາຄົດຂອງປະເທດຮ່ວມກັນ. 

ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງໄດ້ຈັດຂຶື້ນທຸກໆ 5 ປ , ແລະເປັນເວທ ໃຫ້ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ 
ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໄດ້ມາປຶກສາຫາລ ກັນ ໃນຂອດການສະໜັບສະໜຸນການອອກແບບ ແລະ ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດບັນດາ
ແຜນງານ ແລະ ຂະບວນການຕ່າງໆໃນການພັດທະນາ. ໃນໄລຍະກ່ອນຮອດ ກອງປະຊຸມໂຕະມົນ, ຈະມ ການກະກຽມ ຈັດ
ກອງປະຊຸມປິື່ນອ້ອມຕ່າງໆ ເພ ື່ອປຶກສາຫາລ ໃນຫົວຂ ື້ຕ່າງໆກ່ຽວກບັການວາງແຜນພັດທະນາແຫ່ງຊາດ, ການເສ ມຂະຫຍາຍ
ການເຕ ບໂຕສ ຂຽວ, ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ, ວິທ ໃນການຮັບມ ກັບຜົນກະທົບຕ່າງໆໃຫ້ໄດ້ດ ຂຶື້ນ ເຊັື່ນ: ການ
ແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ແລະ ການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ, ຄວາມຍ ນຍົງຂອງລະບົບສະບຽງອາຫານ, ການຄ້າ, 
ສາທາລະນະສຸກ, ການສຶກສາ, ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ, ການຫຼຸດພົື້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍ

ພັດທະນາ, ເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ແລະ ບັນຫາລະເບ ດບ ື່ທັນແຕກ, ທ ື່ໄດ້ຖ ກກ ານົດໃຫ້ເປັນ ເປົື້າໝາຍການພັດທະນາແບບ
ຍ ນຍົງ ລ າດັບທ  18 ອັນສະເພາະສ າລັບ ສປປ ລາວ, ແລະ ອ ື່ນໆ.  

ເນ ື່ອງຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງ ພະຍາດໂຄວິດ-19, ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສຸງຄັື້ງທ  13 ນ ື້ ຈະຈັດຂຶື້ນໃນຮູບແບບ
ປະສົມປະສານ, ເຊິື່ງສ່ວນໃຫຍ່ຈະເຂົື້າຮ່ວມຜ່ານທາງອອນລາຍ ແລະ ມ ພຽງຄະນະຜູ້ແທນຈ ານວນໜຶື່ງເທົື່ານັື້ນທ ື່ຈະເຂົື້າ
ຮ່ວມແບບຊ້ອງໜ້າ ໂດຍປະຕິບັດຕາມມາດຕະການປ້ອງກັນພະຍາດ ແລະ ການເວັື້ນໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມ ໂດຍສອດຄ່ອງ
ກັບລະບຽບການແຫ່ງຊາດທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ພະຍາດໂຄວິດ-19. 

ຖ້າຢາກຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມເຄ ື່ອນໄຫວຂອງກອງປະຊຸມນ ື້ ແລະ ວຽກງານຕ່າງໆຂອງພວກເຮົາ, ຂ ເຊ ນທ່ານຕິດຕາມຜ່ານ:  
ເວັບໄຊ້ຂອງ ກອງປະຊຸມໂຕະມົນ: https://rtm.org.la/  [insert: @GoL Social Media Account], Facebook 

ຂອງ ອົງການ ສປຊ ປະຈ າ ສປປ ລາວ: https://www.facebook.com/UNLaos, Twitter: 

https://twitter.com/UNinLaoPDR 

ສ າລັບຂ ື້ມູນເພ ື່ມຕ ື່ມ, ສາມາດຕິດຕ ື່: 

ທ່ານ ອານຸສິດ ມະນີຜົນ 

ຫົວໜ້າພະແນກອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນ, ກົມຮ່ວມມ ສາກົນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 

ໂທ: + 856 20 5999 9153 ອ ເມວ: toom_mpi@yahoo.com 

ທ່ານ ຄ າພິນ ພິລາກອນ 

ຫົວໜ້າພະແນກເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ສປຊ, ກົມອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ 

ໂທ: + 856 20 5942 6262 ອ ເມວ: kp.phinh@gmail.com 

 

 

https://rtm.org.la/
https://www.facebook.com/UNLaos
https://twitter.com/UNinLaoPDR

