ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງຄັງັ້ ທີ 13 ໃນ ສປປ ລາວ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 17 ພະຈິກ 2021 - ໃນມັ້ນີັ້, ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ພ້ອມດ້ວຍບັດາຄູູ່ຮູ່ວມພັດທະນາ, ອົງ
ການຈັດຕັັ້ງສາກົົນ, ອານາດການປົກຄອງຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ຕາງໜ້າຈາກພາກສັງຄົມ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ໄດ້ເຂົັ້າ
ຮູ່ວມກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງຄັັ້ງທີ 13 ທາງອອລາຍ ພາຍໃຕ້ຫວ
ົ ຂ:ໍ້ “ ເພີມ
ີ່ ທະວີການເປັນຄູຮ
ູ່ ວ
ູ່ ມເພອ
ີ່ ຍົກສູງ

ປະສິດທິຜົນ ໃນການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫູ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັງັ້ ທີ IX ແນູ່ໃສູ່ເລັງັ່ ລັດ
ການບັນລຸ ເປົາົ້ ໝາຍການພັດທະນາແບບຍນຍົງ ແລະ ການຫຼດ
ຸ ພົນ
ັ້ ອອກຈາກສະຖານະພາບ ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ
ໃນໄລຍະຟນ
ົ້ ຟູຜນ
ົ ກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ”
ກອງປະຊຸຸມໂຕະມົນແມູ່ນເວທີ ປກສາຫາລ ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂູ່າວສານ ກູ່ຽວກັບ ຄວາມຄບໜ້າ ໃນການຈັດຕັັ້ງ
ຜະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫູ່ງຊາດ ຂອງ ສປປລາວ ໃນແຕູ່ລະໄລຍະ ລະຫວູ່າງ ລັດຖະບານ ແລະ
ຄູູ່ຮູ່ວມພັດທະນາ.

ເຂົັ້າຮູ່ວມເປັນກຽດໃນພິທີເປີດ

ກອງປະຊຸມຄັັ້ງນີ

ມີ

ພະນະທູ່ານ

ພັນຄາ

ວິພາວັນ,

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫູ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ກຽດ ກູ່າວເປີດ ກອງປະຊຸມຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ທູ່ານ ອາຄີມ ສະ
ໄຕເນີ (Achim Steiner) ຮອງປະທານກຸູ່ມການພັດທະນາແບບຍນຍົງ, ຜູ້ບລິຫານອົງການ UNDP ໄດ້ກູ່າວມີ
ຄາເຫັນຜູ່ານການບັນທຶກພາບ ແລະສຽງ ຕໍ່ກອງປະຊຸມຈາກ ນິວຢອກ, ຊີ່ງທູ່ານ ໄດ້ເນັັ້ນໃຫ້ເຫັນວູ່າ “ແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫູ່ງຊາດຄັັ້ງທີ 9 ແມູ່ນ ກາລະໂອກາດ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການບັນລຸການຫຼຸດພົັ້ນຢ່າງຫຼູ່ຽນ
ໄຫຼ,” ໃນຂະນະດຽວກັນກໍ່ເນັັ້ນຕີ່ມອີກວູ່າ “ຂອບວຽກການຟນ
ົ້ ຟູເພີ່ອ ‘ສ້າງຄນໃໝູ່ໃຫ້ດີກວູ່າເກົັ່າ’ ຈາກຜົນກະທົບ
ຂອງພະຍາດ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ນັັ້ນ ຈະຕ້ອງແມູ່ນພາກສູ່ວນນີ່ງ ຂອງແຜນການ 5 ປີດັັ່ງກູ່າວ. ນີັ້ແມູ່ນສິີ່ງທີີ່ສາຄັນ
ຍ້ອນການແຜູ່ລະບາດໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບທີີ່ມີຢູ່ແລ້ວຮ້າຍແຮງຂຶັ້ນກວູ່າເກົາັ່ , ເຊິງີ່ ຜູ້ທີີ່ມີຄວາມອອນໄຫວ
ສູງສຸດແມູ່ນຜູ້ທີີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທີີ່ຮຸນແຮງທີີ່ສຸດ.” ທູ່ານ ອາຄີມ ສະໄຕເນີ (Achim Steiner) ໄດ້ກູ່າວມ້ວນທ້າຍວູ່າ
“ການພັດທະນາບໍ່ແມູ່ນການໃຫ້ທຶນ ຫຼ ວິຊາການ ແຕູ່ຢ່າງດຽວ ແຕູ່ຕ້ອງໄດ້ຄານງເຖີງຫລັກການ ການສ້າງ ແລະ ການ
ລົງທຶນຮູ່ວມກັນ’ ແລະ ດ້ວຍເຫດນີັ້, ໜູ່ວຍງານທັງໝົດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແມູ່ນພ້ອມແລ້ວທີີ່ຈະໃຫ້ການ

ຊູ່ວຍເຫຼອ ສປປ ລາວ ໃນການບັນລຸ ວາລະ 2030.”
ພາຍຫລັງ ພິທີເປີດແລ້ວ ພະນະທູ່ານ ສອນໄຊ ສີພນ
ັ ດອນ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານກອງປະຊຸມ ຮູ່ວມກັບ ທູ່ານ ນາງ ຊາຣາ ເຊເກນເນັສ, ຜູ້
ປະສານງານອົງການ ສປຊ ປະຈາ ສປປ ລາວ.
ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງຄັັ້ງທີ 13 ນີັ້ແມູ່ນປະກອບໄປດ້ວຍຫຼາຍກອງປະຊຸມປິ່ນອ້ອມ ແລະ ກອງປະຊຸມປຶກສາ
ຫາລ ແລະ ຜົນຂອງກອງປະຊຸມດັັ່ງກູ່າວ ແມູ່ນໄດ້ປະກອບສູ່ວນອັນສາຄັນຕໍ່ເນັ້ອໃນຂອງກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບ
ສູງໃນມັ້ນ.ີັ້ ກອງປະຊຸມດັັ່ງກູ່າວ ຈັດຂຶັ້ນໃນຊູ່ວງໄລຍະສາຄັນຂອງ ສປປ ລາວ ທີີ່ກາລັງຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ປີທາອິດ ຂອງ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫູ່ງຊາດຄັັ້ງທີ 9 (2021-2025) ແລະເປັນໄລຍະກະກຽມໃຫ້ແກູ່ ການຫຼຸດພົັ້ນ
ອອກຈາກສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາ ຂອງ ສປປລາວ, ຊີ່ງໃນໄລຍະນີັ້ ສປປລາວ ກໍ່ຄບັນດາປະເທດຕູ່າງໆໃນ
ໂລກ ພວກປະສົບກັບຜົນກະທົບຈາກ ການແພູ່ລະບາດ ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ດັັ່ງນັັ້ນ, ກອງປະຊຸມຄັັ້ງນີັ້ ຈີ່ງໄດ້

ເນັັ້ນໃສູ່ ການປກສາຫາລກູ່ຽວກັບບັນຫາດັັ່ງກູ່າວ. ພ້ອມດຽວກັນນີັ້ ກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ມີການລາຍງານ ຄວມຄບໜ້
າຂອງ ຂອງ ສປປ ລາວ ຕໍ່ ເປົົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍນຍົງ ໂດຍຜູ່ານການນາສະເໜີ ບົດທົບທວນແຫູ່ງຊາດ
ແບບສະໝັກໃຈຄັັ້ງທີ 2 ແລະ ການທົບທວນກາງສະໃໝ ຂອງແຜນດາເນີນງານ ຂອງຖະແຫລງການວຽງຈັນ ວູ່າ
ດ້ວຍການເປັນຄູູ່ຮູ່ວມເພີ່ອການພັດທະນາທີີ່ມີປະສິດທິຜົນ (2015-2025)
[ໃນພິທເີ ປີດ ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງຄັງັ້ ນີ,ັ້ ພະນະທູ່ານ ພັນຄາ ວິພາວັນ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫູ່ງ ສປປ ລາວ
, ໄດ້ກາູ່ ວວູ່າ: “ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ ໃນປີນີັ້ແມູ່ນຜົນຂອງຄວາມພະຍາຍາມຮູ່ວມກັນລະຫວູ່າງ ລັດຖະບານ
ສປປ ລາວ ແລະ ຄູູ່ຮູ່ວມພັດທະນາ ທີີ່ໄດ້ມີສູ່ວນຮູ່ວມເຂົັ້າໃນການໂອ້ລົມ ແລະ ການປຶກສາຫາລກູ່ຽວກັບບັນຫາ
ການພັດທະນາຂອງ ສປປ ລາວ. ດ້ວຍເຫດນີັ້, ຂ້າພະເຈົັ້າຈຶີ່ງຫວັງທີີ່ຈະໄດ້ເຫັນຄວາມມຸ້ງໝັັ້ນຈາກທາງຄູູ່ຮູ່ວມ
ພັດທະນາທັງພາຍໃນ ແລະ ຕູ່າງປະເທດ ເພີ່ອສະໜັບສະໜຸນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງ ສປປ ລາວ,
ໂດຍສະເພາະການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫູ່ງຊາດໄລຍະ 2021-2023 ວູ່າດ້ວຍການຫຼຸດຜູ່ອນຜົນກະທົບທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດ ແລະ ການເງິນ ພ້ອມທັງການສະກັດກັັ້ນການຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດ; ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫູ່ງຊາດຄັັ້ງທີ 9; ການຫຼຸດພົັ້ນອອກຈາກ ສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາ ພາຍໃນປີ 2026 ແລະ
ການບັນລຸເປົົ້າໝາຍພາຍໃຕ້ ວາລະ 2030 ເພີ່ອການພັດທະນາແບບຍນຍົງ ແລະ ທູ່ານ ຍັັ້ງກູ່າວຢໍ້າຕີ່ມວູ່າ
ລັດຖະບານຈະສບຕໍ່ ເອົາໃຈໃສູ່ການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະສະກັດກັັ້ນ ການລະບາດຂອງພະຍາດໄຂ້ຫວັດສາຍ
ພັນໃໝູ່ ໂຄວິດ-19. ສາລັບ ສປປ ລາວ ມີເປົົ້າໝາຍສັກວັກແຊັງໃຫ້ແກູ່ພົນລະເມອງລາວຢ່າງໜ້ອຍໃຫ້ໄດ້ 50%
ພາຍໃນປີ 2021 ນີັ້ ແລະສະເໜີໃຫ້ ບັນດາຄູູ່ຮວ
ູ່ ມພັດທະນາ ສບຕໍ່ ຊູ່ວຍເຫລອ ວັກຊີນຕ້ານ ພະຍາດໂຄວິດ 19]
ທູ່ານນາງ ຊາຣາ ເຊເກນເນັສ, ຜູ້ປະສານງານອົງການ ສປຊ ໃນຖານະຂອງປະທານຮູ່ວມ ໄດ້ກູ່າວວູ່າ ກອງປະຊຸມ
ໂຕະມົນລະດັບສູງ ແມູ່ນກາລະໂອກາດອັນສາຄັນ ໃນການປກສາຫາລ ແລກປ່ຽນຄາຄິດເຫັນ ຮູ່ວມກັນ ກູ່ຽວກັບ
ການພັດທະນາ ເພີ່ອບັນລຸການພັດທະນາໂດຍເອົາປະຊາຊົນເປັນໃຈກາງ, ລັດຖະບານ ແລະ ຄູູ່ຮູ່ວມພັດທະນາ ແລະ
ໄດ້ມີການ ໄດມີການ ຄົັ້ນຄ້ວາ ລົງເລີກ ເພີ່ອປກສາຫາລ ກູ່ຽວກັບ ຜົນສາເລັດ ແລະ ບົດຮຽນທີີ່ຖອດຖອນ ເພີ່ອ
ປະກອບສູ່ວນໃນການວາງແຜນໃນຕໍ່ໜ້າ ແລະ ໄດ້ມີກາປກສາຫາລ ກູ່ຽວກັບ ການທົບທວນຄນການຮູ່ວມມເພີ່ອ
ການພັດທະນາ ແລະ ການປະສານງານ ແນໃສູ່ເພີ່ອປັບປຸງປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງວຽກງານ ແລະເປັນ
ຜົນດີໃຫ້ແກູ່ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ເພີ່ອໃຫ້ພວກເຮົາພ້ອມກັນກ້າວໄປ.
ທູ່ານ ນາງ ເຊເກນເນັສ ໄດ້ຢ້າເຖີງຄວາມສາຄັນກູ່ຽວກັບ ຄາໝາຍໝັັ້ນ ທີີ່ຈະແຈ້ງ ແລະ ຄວາມໜູ້ງໝັັ້ນ
ຢ່າງຮອບດ້ານ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍນຍົງ ຈາເປັນຕ້ອງໄດ້ອາໄສ ການຮູ່ວມມຈາກຫຼາຍຝ່າຍໃນທຸກຂະແໜ
ງການ, ລະບົບ ອົງການ ສປຊ ຈຶີ່ງເຫັນໄດ້ການມີສູ່ວນຮູ່ວມ ຂອງບັນດາຄູູ່ຮູ່ວມພັດທະນາ ແລະລັດຖະບານ ເພີ່ອມີ
ສູ່ວນຮູ່ວມ, ຊີ່ງການປະຕິຮູບ ລະບົບ ອົງການ ສປຊ ແມູ່ນເລີັ້ມໃນປີ 2018.
ທູ່ານນາງ ເຊເກນເນັສ ໄດ້ກູ່າວຕີ່ມອີກວູ່າ ກອງປະຊຸມໂຕະມົນໃນປີນີັ້ ລວມທັງກອງປະຊຸມວິຊາການປິ່ນອ້ອມ ໄດ້
ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງບາດກ້າວຂອງຂະບວນການທີີ່ດາເນີນງານໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ຜົນຂອງຄາໝາຍໜັັ້ນອັນໜັກແ
ໜ້ນ ຂອງລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາຄູູ່ຮູ່ວມພັດທະນາ ເພີ່ອພ້ອມກັນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແຜນການ 5 ປີຄັັ້ງທີ 9 ແລະ
ວາລະ 2030 ເພີ່ອການພັດທະນາແບບຍນຍົງ ໃນຊູ່ວງເວລາທີີ່ຍາກລາບາກນີັ້.

[ໃນຖານະຂອງປະທານກອງປະຊຸມ, ພະນະທູ່ານ ສອນໄຊ ສີພນ
ັ ດອນ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ລັດຖະມົນຕີ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ໄດ້ກາູ່ ວວູ່າ: ເພີ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບຂອງ ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ
ຄັັ້ງທີ 13 ນີັ້ຖກຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບສູງສຸດ, ຂ້າພະເຈົັ້າຢາກຂຊຸກຍູ້ໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ອານາດການ
ປົກຄອງຂັັ້ນແຂວງ, ຄູູ່ຮູ່ວມພັດທະນາ, ອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມທີີ່
ກູ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ ຈົັ່ງສບຕໍ່ປກ
ຶ ສາຫາລ ແລະ ປະສານງານຮູ່ວມກັນຢ່າງໃກ້ຊິດ ເພີ່ອປະກອບສູ່ວນຕໍ່ການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫູ່ງຊາດຄັັ້ງທີ 9 (2021-2025) ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງລຸລູ່ວງ ແລະ ມີ
ປະສິດທິພາບ,

ເພີ່ອເປັນການວາງຮາກຖານທີີ່ເຂັັ້ມແຂງໃນການຫຼຸດຜູ່ອນຜົນກະທົບຂອງ

ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫູ່ງຊາດ,

ພະຍາດໂຄວິດ-19,

ການກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ແກູ່ການຫຼຸດພົັ້ນອອກຈາກ

ສະຖານະພາບດ້ອຍ

ພັດທະນາ ແລະ ການບັນລຸ ເປົົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍນຍົງ ພາຍໃນປີ 2030. ຂ້າພະເຈົັ້າຢາກຂເນັັ້ນໜັກ
ຄວາມສາຄັນຕໍ່ການຍົກສູງຄວາມພະຍາຍາມເຂົັ້າໃນການປັບປຸງກົນໄກການປະສານງານ

ແລະ

ການຄຸ້ມຄອງ

ໂຄງການ ແລະ ແຜນງານ ຊູ່ວຍເຫຼອ ODA ໂດຍຜູ່ານ ຂະບວນການໂຕະມົນ (RTP), ກຸູ່ມວິຊາການ (SWG)
ໂດຍອີງໃສູ່ ຖະແຫຼງການວຽງຈັນວູ່າດ້ວຍແຜນດາເນີນງານແຫູ່ງຊາດ (VDCAP) ເພີ່ອຮັບປະກັນຄວາມສອດຄູ່ອງ
ຕໍ່ຍຸດທະສາດຂອງຂະແໜງການ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ທຸກພາກສູ່ວນໄປຈົນເຖິງຂັັ້ນທ້ອງຖິີ່ນຮັບຮູ້ໄດ້ເຖິງຜົນກະທົບ.
ທູ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ເນັັ້ນໜັກຕີ່ມໃນບົດກູ່າວປດກອງປະຊຸມວູ່າ: ເນີ່ອງໃນໂອກາດອັນສະຫງູ່າລາສີນີັ້,
ໂດຍຕາງໜ້າໃຫ້ແກູ່ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ປະຊາຊົນລາວ, ຂ້າພະເຈົາັ້ ຢາກຂສະແດງຄວາມຂອບໃຈຢ່າງ
ສຸດຊຶັ້ງມາຍັງຄູູ່ຮວ
ູ່ ມພັດທະນາ, ອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ, ສະຖາບັນການເງິນສາກົນ, ອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ
ພາກເອກະຊົນທຸກຝ່າຍ

ທີີ່ໄດ້ສະໜອງການຊູ່ວຍເຫຼອດ້ານການເງິນ

ແລະ

ວິຊາການ

ເຂົັ້າໃນການພັດທະນາ

ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງ ສປປ ລາວ. ຂ້າພະເຈົັ້າຫວັງເປັນຢ່າງຍິີ່ງວູ່າບັນດາທູ່ານຈະສບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ
ເພີ່ອປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ໃຫ້ແກູ່ປະຊາຊົນລາວ,

ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການແຜູ່ລະບາດຂອງ

ພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີີ່ ລັດຖະບານ ແລະ ຄູູ່ຮູ່ວມພັດທະນາຖໃຫ້ເປັນບຸລິມະສິດສູງສຸດ ໂດຍຄຽງຄູູ່ໄປກັບການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດ ວາລະການພັດທະນາແຫູ່ງຊາດ ແລະ ສາກົນ]
ສາລັບຂໍ້ມູນເພີີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່:
ທູ່ານ ອາລຸນສິດ ມະນີຜົນ
ຫົວໜ້າພະແນກອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ, ກົມຮູ່ວມມສາກົນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ໂທ: + 856 20 5999 9153

.

ອີເມວ: toom_mpi@yahoo.com

