
ກອງປະຊມຸໂຕະມນົລະດບັສງູຄັັ້ງທ ີ13 ໃນ ສປປ ລາວ 

ນະຄອນຫວຼງວຽງຈນັ, 17 ພະຈກິ 2021 - ໃນມ ັ້ນີັ້, ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ພ້ອມດ້ວຍບັດາຄູູ່ຮູ່ວມພັດທະນາ, ອົງ
ການຈັດຕັັ້ງສາກົົນ, ອ ານາດການປົກຄອງຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ຕາງໜ້າຈາກພາກສັງຄົມ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ໄດ້ເຂົັ້າ
ຮູ່ວມກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງຄັັ້ງທີ 13 ທາງອອລາຍ ພາຍໃຕຫ້ວົຂ ໍ້: “ ເພີີ່ມທະວກີານເປນັຄູູ່ຮູ່ວມເພ ີ່ອ ຍກົສງູ

ປະສດິທຜິົນ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕບິດັ ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແຫູ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ IX ແນູ່ໃສູ່ເລັັ່ງລັດ
ການບນັລຸ ເປົົ້າໝາຍການພດັທະນາແບບຍ ນຍງົ ແລະ ການຫຼດຸພົັ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບ ປະເທດດ້ອຍພດັທະນາ 
ໃນໄລຍະຟ ົ້ນຟຜູນົກະທບົຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19 ” 

ກອງປະຊຸຸມໂຕະມົນແມູ່ນເວທີ ປ ກສາຫາລ  ແລະ ແລກປ່ຽນຂ ໍ້ມູນຂູ່າວສານ ກູ່ຽວກບັ ຄວາມຄ ບໜ້າ ໃນການຈັດຕັັ້ງ
ຜະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫູ່ງຊາດ ຂອງ ສປປລາວ ໃນແຕູ່ລະໄລຍະ ລະຫວູ່າງ ລັດຖະບານ  ແລະ 
ຄູູ່ຮູ່ວມພັດທະນາ. ເຂົັ້າຮູ່ວມເປັນກຽດໃນພິທີເປີດ ກອງປະຊຸມຄັັ້ງນີ ມ ີ ພະນະທູ່ານ ພນັຄ າ ວພິາວນັ, 

ນາຍົກລັດຖະມົນຕ ີແຫູ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ກຽດ ກູ່າວເປີດ ກອງປະຊຸມຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ທູ່ານ ອາຄີມ ສະ
ໄຕເນ ີ(Achim Steiner) ຮອງປະທານກຸູ່ມການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ, ຜູ້ບ ລິຫານອົງການ UNDP ໄດກູ້່າວມີ

ຄ າເຫັນຜູ່ານການບັນທຶກພາບ ແລະສຽງ ຕ ໍ່ກອງປະຊຸມຈາກ ນິວຢອກ, ຊ ີ່ງທູ່ານ ໄດ້ເນັັ້ນໃຫ້ເຫັນວູ່າ “ແຜນພັດທະນາ

ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫູ່ງຊາດຄັັ້ງທີ 9 ແມູ່ນ ກາລະໂອກາດ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການບັນລຸການຫຼຸດພົັ້ນຢ່າງຫຼູ່ຽນ
ໄຫຼ,” ໃນຂະນະດຽວກັນກ ໍ່ເນັັ້ນຕ ີ່ມອີກວູ່າ “ຂອບວຽກການຟ ົ້ນຟູເພ ີ່ອ ‘ສ້າງຄ ນໃໝູ່ໃຫ້ດີກວູ່າເກົັ່າ’ ຈາກຜົນກະທົບ

ຂອງພະຍາດ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ນັັ້ນ ຈະຕ້ອງແມູ່ນພາກສູ່ວນນ ີ່ງ ຂອງແຜນການ 5 ປີດັັ່ງກູ່າວ. ນີັ້ແມູ່ນສິີ່ງທີີ່ສ າຄັນ 
ຍ້ອນການແຜູ່ລະບາດໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມບ ໍ່ສະເໝີພາບທີີ່ມີຢູ່ແລ້ວຮ້າຍແຮງຂຶັ້ນກວູ່າເກົັ່າ, ເຊິີ່ງຜູ້ທີີ່ມີຄວາມອອນໄຫວ

ສູງສຸດແມູ່ນຜູ້ທີີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທີີ່ຮຸນແຮງທີີ່ສຸດ.” ທູ່ານ ອາຄີມ ສະໄຕເນີ (Achim Steiner) ໄດ້ກູ່າວມ້ວນທາ້ຍວູ່າ 

“ການພັດທະນາບ ໍ່ແມູ່ນການໃຫທ້ຶນ ຫຼ  ວິຊາການ ແຕູ່ຢ່າງດຽວ ແຕູ່ຕ້ອງໄດ້ຄ ານ ງເຖີງຫລັກການ ການສ້າງ ແລະ ການ

ລົງທຶນຮູ່ວມກັນ’ ແລະ ດ້ວຍເຫດນີັ້, ໜູ່ວຍງານທັງໝົດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແມູ່ນພ້ອມແລ້ວທີີ່ຈະໃຫ້ການ

ຊູ່ວຍເຫຼ ອ ສປປ ລາວ ໃນການບັນລຸ ວາລະ 2030.” 

 ພາຍຫລັງ ພິທີເປີດແລ້ວ ພະນະທູ່ານ ສອນໄຊ ສພີນັດອນ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ

ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານກອງປະຊຸມ ຮູ່ວມກັບ ທູ່ານ ນາງ ຊາຣາ ເຊເກນເນສັ, ຜູ້

ປະສານງານອົງການ ສປຊ ປະຈ າ ສປປ ລາວ. 

ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງຄັັ້ງທີ 13 ນີັ້ແມູ່ນປະກອບໄປດ້ວຍຫຼາຍກອງປະຊຸມປ ິ່ນອ້ອມ ແລະ ກອງປະຊຸມປຶກສາ
ຫາລ  ແລະ ຜົນຂອງກອງປະຊຸມດັັ່ງກູ່າວ ແມູ່ນໄດ້ປະກອບສູ່ວນອັນສ າຄັນຕ ໍ່ເນ ັ້ອໃນຂອງກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບ
ສູງໃນມ ັ້ນີັ້. ກອງປະຊຸມດັັ່ງກູ່າວ ຈັດຂຶັ້ນໃນຊູ່ວງໄລຍະສ າຄັນຂອງ ສປປ ລາວ ທີີ່ກ າລັງຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ປີທ າອິດ ຂອງ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫູ່ງຊາດຄັັ້ງທີ 9 (2021-2025) ແລະເປັນໄລຍະກະກຽມໃຫ້ແກູ່ ການຫຼຸດພົັ້ນ
ອອກຈາກສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາ ຂອງ ສປປລາວ,  ຊ ີ່ງໃນໄລຍະນີັ້ ສປປລາວ ກ ໍ່ຄ ບັນດາປະເທດຕູ່າງໆໃນ
ໂລກ ພວກປະສົບກັບຜົນກະທົບຈາກ ການແພູ່ລະບາດ ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ດັັ່ງນັັ້ນ, ກອງປະຊຸມຄັັ້ງນີັ້ ຈ ີ່ງໄດ້
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ເນັັ້ນໃສູ່ ການປ ກສາຫາລ ກູ່ຽວກັບບັນຫາດັັ່ງກູ່າວ. ພ້ອມດຽວກັນນີັ້ ກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ມີການລາຍງານ ຄວມຄ ບໜ້
າຂອງ ຂອງ ສປປ ລາວ ຕ ໍ່ ເປົົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ ໂດຍຜູ່ານການນ າສະເໜີ ບົດທົບທວນແຫູ່ງຊາດ
ແບບສະໝັກໃຈຄັັ້ງທີ 2 ແລະ ການທົບທວນກາງສະໃໝ ຂອງແຜນດ າເນີນງານ ຂອງຖະແຫລງການວຽງຈັນ ວູ່າ
ດ້ວຍການເປັນຄູູ່ຮູ່ວມເພ ີ່ອການພັດທະນາທີີ່ມີປະສິດທິຜົນ (2015-2025) 

[ໃນພທິເີປດີ ກອງປະຊຸມໂຕະມນົລະດບັສງູຄັັ້ງນີັ້, ພະນະທູ່ານ ພັນຄ າ ວພິາວນັ, ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີແຫູ່ງ ສປປ ລາວ

, ໄດກູ້່າວວູ່າ: “ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ ໃນປີນີັ້ແມູ່ນຜົນຂອງຄວາມພະຍາຍາມຮູ່ວມກັນລະຫວູ່າງ ລັດຖະບານ 

ສປປ ລາວ ແລະ ຄູູ່ຮູ່ວມພັດທະນາ ທີີ່ໄດ້ມີສູ່ວນຮູ່ວມເຂົັ້າໃນການໂອ້ລົມ ແລະ ການປຶກສາຫາລ ກູ່ຽວກັບບັນຫາ
ການພັດທະນາຂອງ ສປປ ລາວ. ດ້ວຍເຫດນີັ້, ຂາ້ພະເຈົັ້າຈຶີ່ງຫວັງທີີ່ຈະໄດ້ເຫັນຄວາມມຸ້ງໝັັ້ນຈາກທາງຄູູ່ຮູ່ວມ

ພັດທະນາທັງພາຍໃນ ແລະ ຕູ່າງປະເທດ ເພ ີ່ອສະໜັບສະໜຸນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງ ສປປ ລາວ, 

ໂດຍສະເພາະການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫູ່ງຊາດໄລຍະ 2021-2023 ວູ່າດ້ວຍການຫຼຸດຜູ່ອນຜົນກະທົບທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດ ແລະ ການເງິນ ພ້ອມທັງການສະກັດກັັ້ນການຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດ; ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາ

ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫູ່ງຊາດຄັັ້ງທີ 9; ການຫຼຸດພົັ້ນອອກຈາກ ສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາ ພາຍໃນປີ 2026 ແລະ 

ການບັນລຸເປົົ້າໝາຍພາຍໃຕ້ ວາລະ 2030 ເພ ີ່ອການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ ແລະ ທູ່ານ ຍັັ້ງກູ່າວຢ  ໍ້າຕ ີ່ມວູ່າ 
ລັດຖະບານຈະສ ບຕ ໍ່ ເອົາໃຈໃສູ່ການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະສະກັດກັັ້ນ ການລະບາດຂອງພະຍາດໄຂ້ຫວັດສາຍ

ພັນໃໝູ່ ໂຄວິດ-19. ສ າລັບ ສປປ ລາວ ມີເປົົ້າໝາຍສັກວັກແຊັງໃຫ້ແກູ່ພົນລະເມ ອງລາວຢ່າງໜ້ອຍໃຫ້ໄດ້ 50% 
ພາຍໃນປີ 2021 ນີັ້ ແລະສະເໜີໃຫ້ ບັນດາຄູູ່ຮູ່ວມພັດທະນາ ສ ບຕ ໍ່ ຊູ່ວຍເຫລ ອ ວັກຊີນຕ້ານ ພະຍາດໂຄວິດ 19] 

ທູ່ານນາງ ຊາຣາ ເຊເກນເນັສ, ຜູ້ປະສານງານອົງການ ສປຊ ໃນຖານະຂອງປະທານຮູ່ວມ ໄດກູ້່າວວູ່າ ກອງປະຊຸມ
ໂຕະມົນລະດັບສູງ ແມູ່ນກາລະໂອກາດອັນສ າຄັນ ໃນການປ ກສາຫາລ  ແລກປ່ຽນຄ າຄິດເຫັນ ຮູ່ວມກັນ ກູ່ຽວກບັ
ການພັດທະນາ ເພ ີ່ອບັນລຸການພັດທະນາໂດຍເອົາປະຊາຊົນເປັນໃຈກາງ, ລັດຖະບານ ແລະ ຄູູ່ຮູ່ວມພັດທະນາ ແລະ 
ໄດມ້ີການ ໄດມີການ ຄົັ້ນຄ້ວາ ລົງເລີກ ເພ ີ່ອປ ກສາຫາລ  ກູ່ຽວກັບ ຜົນສ າເລັດ ແລະ ບົດຮຽນທີີ່ຖອດຖອນ ເພ ີ່ອ
ປະກອບສູ່ວນໃນການວາງແຜນໃນຕ ໍ່ໜ້າ ແລະ ໄດ້ມີກາປ ກສາຫາລ  ກູ່ຽວກັບ ການທົບທວນຄ ນການຮູ່ວມມ ເພ ີ່ອ
ການພັດທະນາ ແລະ ການປະສານງານ ແນໃສູ່ເພ ີ່ອປັບປຸງປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງວຽກງານ ແລະເປັນ
ຜົນດີໃຫ້ແກູ່ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ເພ ີ່ອໃຫ້ພວກເຮົາພ້ອມກັນກ້າວໄປ. 

ທູ່ານ ນາງ ເຊເກນເນັສ ໄດຢ້ ້າເຖີງຄວາມສ າຄັນກູ່ຽວກບັ ຄ າໝາຍໝັັ້ນ ທີີ່ຈະແຈ້ງ ແລະ ຄວາມໜູ້ງໝັັ້ນ
ຢ່າງຮອບດ້ານ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ ຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ອາໄສ ການຮູ່ວມມ ຈາກຫຼາຍຝ່າຍໃນທຸກຂະແໜ
ງການ, ລະບົບ ອົງການ ສປຊ ຈຶີ່ງເຫັນໄດ້ການມີສູ່ວນຮູ່ວມ ຂອງບັນດາຄູູ່ຮູ່ວມພັດທະນາ ແລະລັດຖະບານ ເພ ີ່ອມີ

ສູ່ວນຮູ່ວມ, ຊ ີ່ງການປະຕິຮູບ ລະບົບ ອົງການ ສປຊ ແມູ່ນເລີັ້ມໃນປ ີ2018. 

ທູ່ານນາງ ເຊເກນເນັສ ໄດ້ກູ່າວຕ ີ່ມອີກວູ່າ ກອງປະຊຸມໂຕະມົນໃນປີນີັ້ ລວມທັງກອງປະຊຸມວິຊາການປ ິ່ນອ້ອມ ໄດ້
ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງບາດກ້າວຂອງຂະບວນການທີີ່ດ າເນີນງານໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ຜົນຂອງຄ າໝາຍໜັັ້ນອັນໜັກແ
ໜ້ນ ຂອງລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາຄູູ່ຮູ່ວມພັດທະນາ ເພ ີ່ອພ້ອມກັນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແຜນການ 5 ປີຄັັ້ງທີ 9 ແລະ 
ວາລະ 2030 ເພ ີ່ອການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ ໃນຊູ່ວງເວລາທີີ່ຍາກລ າບາກນີັ້. 



[ໃນຖານະຂອງປະທານກອງປະຊມຸ, ພະນະທູ່ານ ສອນໄຊ ສພີນັດອນ, ຮອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີແລະ ລດັຖະມນົຕີ

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ, ໄດກູ້່າວວູ່າ: ເພ ີ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບຂອງ ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ

ຄັັ້ງທີ 13 ນີັ້ຖ ກຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບສູງສຸດ, ຂ້າພະເຈົັ້າຢາກຂ ຊຸກຍູ້ໃຫບ້ັນດາກະຊວງ, ອ ານາດການ

ປົກຄອງຂັັ້ນແຂວງ, ຄູູ່ຮູ່ວມພດັທະນາ, ອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມທີີ່

ກູ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ ຈົັ່ງສ ບຕ ໍ່ປກຶສາຫາລ  ແລະ ປະສານງານຮູ່ວມກັນຢ່າງໃກ້ຊິດ ເພ ີ່ອປະກອບສູ່ວນຕ ໍ່ການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫູ່ງຊາດຄັັ້ງທ ີ 9 (2021-2025) ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງລຸລູ່ວງ ແລະ ມີ
ປະສິດທິພາບ, ເພ ີ່ອເປັນການວາງຮາກຖານທີີ່ເຂັັ້ມແຂງໃນການຫຼຸດຜູ່ອນຜົນກະທົບຂອງ ພະຍາດໂຄວິດ-19, 

ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫູ່ງຊາດ, ການກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ແກູ່ການຫຼຸດພົັ້ນອອກຈາກ ສະຖານະພາບດ້ອຍ

ພັດທະນາ ແລະ ການບັນລຸ ເປົົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ ພາຍໃນປີ 2030. ຂ້າພະເຈົັ້າຢາກຂ ເນັັ້ນໜັກ
ຄວາມສ າຄັນຕ ໍ່ການຍົກສູງຄວາມພະຍາຍາມເຂົັ້າໃນການປັບປຸງກົນໄກການປະສານງານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ
ໂຄງການ ແລະ ແຜນງານ ຊູ່ວຍເຫຼ ອ ODA ໂດຍຜູ່ານ ຂະບວນການໂຕະມົນ (RTP), ກຸູ່ມວິຊາການ (SWG) 

ໂດຍອີງໃສູ່ ຖະແຫຼງການວຽງຈັນວູ່າດ້ວຍແຜນດ າເນີນງານແຫູ່ງຊາດ (VDCAP) ເພ ີ່ອຮັບປະກັນຄວາມສອດຄູ່ອງ

ຕ ໍ່ຍຸດທະສາດຂອງຂະແໜງການ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ທຸກພາກສູ່ວນໄປຈົນເຖິງຂັັ້ນທ້ອງຖິີ່ນຮັບຮູ້ໄດ້ເຖິງຜົນກະທົບ. 
ທູ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ເນັັ້ນໜັກຕ ີ່ມໃນບົດກູ່າວປ ດກອງປະຊຸມວູ່າ: ເນ ີ່ອງໃນໂອກາດອັນສະຫງູ່າລາສີນີັ້, 

ໂດຍຕາງໜ້າໃຫແ້ກູ່ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ປະຊາຊົນລາວ, ຂ້າພະເຈົັ້າຢາກຂ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈຢ່າງ

ສຸດຊຶັ້ງມາຍັງຄູູ່ຮູ່ວມພັດທະນາ, ອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ, ສະຖາບັນການເງິນສາກົນ, ອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ 

ພາກເອກະຊົນທຸກຝ່າຍ ທີີ່ໄດ້ສະໜອງການຊູ່ວຍເຫຼ ອດ້ານການເງິນ ແລະ ວິຊາການ ເຂົັ້າໃນການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງ ສປປ ລາວ. ຂ້າພະເຈົັ້າຫວັງເປນັຢ່າງຍິີ່ງວູ່າບັນດາທູ່ານຈະສ ບຕ ໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ 
ເພ ີ່ອປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ໃຫແ້ກູ່ປະຊາຊົນລາວ, ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການແຜູ່ລະບາດຂອງ 

ພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີີ່ ລັດຖະບານ ແລະ ຄູູ່ຮູ່ວມພັດທະນາຖ ໃຫ້ເປັນບຸລິມະສິດສູງສຸດ ໂດຍຄຽງຄູູ່ໄປກັບການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດ ວາລະການພັດທະນາແຫູ່ງຊາດ ແລະ ສາກົນ]  

ສ າລັບຂ ໍ້ມູນເພີີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາຕິດຕ ໍ່: 

ທູ່ານ ອາລຸນສິດ ມະນີຜົນ 
ຫົວໜ້າພະແນກອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ, ກົມຮູ່ວມມ ສາກົນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 

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