
ກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ປະຈໍາປີ 2022
ວັນທີ 26 ມັງກອນ 2023

ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຮ່າງແຜນຍຸດທະສາດການຂ້າມຜ່ານອອກ
ຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາຢ່າງໂລ່ງລ່ຽນ 

ຂອງ ສປປ ລາວ 

ສະເໜີໂດຍ

ທ່ານ ໂພໄຊ ໄຂຄໍາພິທູນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ,                
ຮອງປະທານ, ຜູູ້ປະຈໍາການ ຄະນະຊີີ້ນໍາລະດັບຊາດ ເພືື່ອການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແຜນດໍາເນນີງານ ຂອງ 

ສປຊ ສໍາລັບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ
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ສາລະບານ

I. ທົບທວນຄືນໂດຍສັງເຂບກ່ຽວກບັວຽກງານການຫຼຸດພົົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບ
ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາຂອງ ສປປ ລາວ ຮອດປັດຈຸບນັ;

II. ຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ເນືົ້ອໃນໂດຍສັງເຂບຂອງຮາ່ງແຜນຍດຸທະສາດການຂາ້ມຜ່ານ
ອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາຢາ່ງໂລງ່ລຽນຂອງ ສປປ ລາວ;

III. ບັນດາສິິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ທິດທາງໃນຕ ິ່ໜ້າໃນວຽກງານການຫຼຸດພົົ້ນອອກຈາກ
ສະຖານະພາບປະເທດດອ້ຍພັດທະນາ ຢ ່ ສປປ ລາວ.
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ພາກທີ I: ທົບທວນຄືນໂດຍສັງເຂບກ່ຽວກັບວຽກງານການຫຼຸດພົີ້ນອອກ
ຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາຂອງ ສປປ ລາວ ຮອດ
ປັດຈຸບັນ

ອົງການ ສປຊ ກ ານົດລາຍຊືິ່
ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ
ລວມທັງ ສປປ ລາວ

ສປປ ລາວ ໄດ້ວາງເປົົ້າໝາຍໃນການ
ຫຼຸດພົົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບ

ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ

ສປປ ລາວ ສາມາດຜ່ານເງືິ່ອນໄຂ
ການປະເມີນ 2 ໃນ 3 ເງືິ່ອນໄຂ

ສປປ ລາວ ສາມາດຜ່ານທັງ
ໝົດ 3 ເງືິ່ອນໄຂການປະເມີນ 
ແລະ ໄດ້ຖືກສະເໜີແນະໃຫ້

ຫຼຸດພົົ້ນໃນປີ 2026
1971
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2021

3

ສປປ ລາວ ໃນການຫຼຸດພົີ້ນອອກຈາກ LDC



ປະທານຄະນະຊີີ້ນໍາ

ຮອງປະທານ

ສະມາຊິກ

ລັດຖະມົນຕີ 

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ

ຮອງລັດຖະມົນຕີ

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ

ຮອງລັດຖະມົນຕີ

ກະຊວງແຜນການ ແລະ 
ການລົງທຶນ

ຮອງລັດຖະມົນຕີ

ກະຊວງການເງິນ

ຄະນະຊີີ້ນໍາລະດັບຊາດ ເພືື່ອຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ 
ແຜນດໍາເນີນງານ ສປຊ ສໍາລັບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ

- ຫົວໜ້າສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ
- 9 ຫົວໜ້າກົມ ຈາກ 7 ກະຊວງ (ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງການເງິນ
, ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ, ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ກະຊວງ
ສາທາລະນະສຸກ)
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ຜົນການປະເມີນໃນປີ 2021

$2,449 

$1,274 

$6,666 

 $-

 $1,000

 $2,000

 $3,000

 $4,000

 $5,000

 $6,000

 $7,000

ລາຍໄດູ້ສະເລ່ຍແຫ່ງຊາດ
(GNI) ຕໍື່ຫົວຄົນ

GNI ຄາດໝາຍ ໜ້າທີ 8

➢GNI $ 2,449 
➢ສປຊ ຕັົ້ງໄວ້ແມ່ນ $ 1,222

➢ HAI  72.8
➢ສປຊ ຕັົ້ງໄວ້ແມ່ນ 66
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ດັດຊະນີຊັບສິນມະນຸດ 
(HAI)

HAI ຄາດໝາຍ

➢ EVI 27.0
➢ສປຊ ຕັົ້ງໄວ້ແມ່ນຕ ິ່າກວ່າ 32

27.0

39.1

33.6

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

Lao PDR LDCs Developing
Countries

ດັດຊະນີຄວາມບອບ
ບາງທາງດ້ານ

ເສດຖະກິດ ແລະ 
ສິື່ງແວດລ້ອມ (EVI)

EVI ຄາດໝາຍ 5



ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ໄດູ້ຮັບຮອງເອົາຍັດຕິ ໃຫູ້ ສປປ ລາວ 
ອອກຈາກລາຍຊືື່ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ

• ເຫັນດີໃຫ້ ສປປ ລາວ ກັບອີກສອງປະເທດ: ບັງກະລາເທດ ແລະ ເນປານ ຫຼຸດ
ພົົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ໂດຍມີໄລຍະເວລາຂ້າມຜ່ານຈາກ
ປົກກະ ຕິກ ານົດ 3 ປີ ເພີິ່ມເປັນ 5 ປີ ຈົນຮອດປີ 2026.

• ໃນປີ 2024 ຄະນະກ າມະການ CDP ກ ມີແຜນໃນການທົບທວນຄືນອີກຄັົ້ງ

• ອົງການ ສປຊ ກ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ທັງ 3 ປະເທດ ສ້າງ ແຜນຍຸດທະສາດຂ້າມຜ່ານ
ອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໄດູ້ຢ່າງໂລ່ງລ່ຽນ
(Smooth Transition Strategy) ເພືິ່ອກະກຽມໃຫ້ແກໄ່ລຍະຂ້າມຜ່ານ ແລະ ສ້າງ
ຄວາມພ້ອມໃນການກ້າວ
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ພາບລວມໃນຕໍື່ໜ້າຂອງ ສປປ ລາວ

ສປປ ລາວ ສາມາດຜ່ານທັງ
ໝົດ 3 ເງືິ່ອນໄຂການປະເມີນ 
ແລະ ໄດ້ຖືກສະເໜີແນະໃຫ້

ຫຼຸດພົົ້ນໃນປີ 2026

ຮັບຮອງ ຍຸດທະສາດຂ້າມຜ່ານ
ແບບໂລ່ງລ່ຽນ

CDP ຈະປະເມີນ ສປປ ລາວ 
ອີກຄັົ້ງ
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2023

2024

2026
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ກຽມພ້ອມໃຫ້ແກ່ການຫຼຸດພົົ້ນອອກ
ຈາກສະຖານະພາບ LDC



• ອີງຕາມທິດຜັນຂະຫຍາຍຜົນຂອງກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ຄັົ້ງທີ XIII ປີ 2021
• ລັດຖະບານ ໄດ້ດ າເນີນການສ້າງ ແຜນຍຸດທະສາດການຂ້າມຜ່ານແບບໂລ່ງລຽນ ໂດຍຮ່ວມມືກັບ ອົງການ ສປຊ ແລະ ຄ ່ຮ່ວມ

ພັດທະນາ
ເປົີ້າໝາຍລວມ: ແມ່ນເພືິ່ອກຽມຄວາມພ້ອມທີິ່ດີ ໃຫ້ ສປປ ລາວ ໃນການຫຼຸດພົົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາໄດ້ຢ່າງ       
ໂລ່ງລ່ຽນ, ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຍືນຍົງ  (Smooth, Quality and Sustainable graduation) ແລະ ບ ິ່ຕົກກັບມາຢ ່ໃນສະຖານະພາບ
ເກົິ່າອີກ

ເປົີ້າໝາຍສະເພາະ ແມ່ນເພືິ່ອຮັບປະກັນວ່າ: 
• ການສ ນເສຍການສະໜັບສະໜ ນນະໂຍບາຍພິເສດສະເພາະສ າລັບ LDC ຈະບ ິ່ສົິ່ງຜົນກະທົບຕ ິ່ການພັດທະນາຂອງປະເທດ; 
• ການນ າໃຊ້ມາດຕະການສະໜັບສະໜ ນສະເພາະ ຈະຖືກນ າໃຊ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນສ ງສຸດ ໃນໄລຍະທີິ່ຍັງສາມາດນ າໃຊ້ໄດ້ຢ ່; ແລະ
• ມາດຕະການສະໜັບສະໜ ນ ແລະ ຊ່ວຍເຫ ືອດ້ານຕ່າງໆ ໄດ້ຖືກກຽມພ້ອມໃນໄລຍະກະກຽມໃຫ້ແກ່ການຫຼຸດພົົ້ນ ເພືິ່ອຮັບປະກັນຄວາມ

ພ້ອມທີິ່ດີທີິ່ສຸດ
3. ກ ານົດຕົວວັດແທກ
ທີິ່ຕ້ອງໄດ້ມີການບ ລິຫານ
ຈັດການ ເຊັິ່ນວ່າ: 
ພັນທະທາງດ້ານ
ການເມືອງ ແລະ ຂ ົ້ຜ ກ
ພັນທາງດ້ານກົດໝາຍ
ຂອງສາກົນຕ່າງໆ

4. ກ ານົດມາດຕະການ
ຜ່ອນຜັນ ສ າລັບຜົນ
ກະທົບສະເພາະບາງອັນ 
ທີິ່ມາຈາກການຫຼຸດພົົ້ນ

5. ກ ານົດມາດຕະການ 
(ຂົງເຂດວຽກງານ) ທີິ່ເປັນ
ບຸລິມະສິດ, ຂອບເວລາ ແລະ 
ໜ້າທີິ່ຮັບຜິດຊອບຂອງແຕ່
ລະຂະແໜງການ ພາຍໃຕ້
ການຊີົ້ນ າລວມຂອງ ຄະນະຊີົ້
ນ າລະດັບຊາດ LDC

1. ກ ານົດແນວທາງຂອງການ
ຫຼຸດພົົ້ນ ເຊັິ່ນວ່າ: ຂົງເຂດທີິ່
ຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ໃນ
ໄລຍະກະກຽມໃຫ້ແກ່ການ
ຫຼຸດພົົ້ນ

2. ສັງລວມບັນດາຂ ົ້ມ ນກ່ຽວກັບຜົນ
ກະທົບຈາກການສ ນເສຍ 
ມາດຕະການສະໜັບສະໜ ນ ທີິ່ເຄີຍ
ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ ືອຈາກສາກົນ 
ສ າລັບ LDC ພ້ອມທັງກ ານົດວິທີ 
ແລະ ແນວທາງໃນການແກ້ໄຂຊ່ອງ
ຫວ່າງທາງດ້ານຂ ົ້ມ ນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ
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ພາກທີ II: ຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ເນືີ້ອໃນໂດຍສັງເຂບຂອງຮ່າງແຜນຍຸດທະ
ສາດການຂ້າມຜ່ານອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາຢ່າງ
ໂລ່ງລຽນຂອງ ສປປ ລາວ



10th NSEDP9th NSEDP

9th NSEDP 
Financing 
Strategy

Smooth Transition 
Strategy

Prioritization efforts: 
Resilience Framework, 

National Agendas, 
sectoral strategies

Critical and 
immediate actions 
for progress 
against the SDGs 
that are common to 
all frameworks

Important 
considerations for 
the 10th NSEDP to 
ensure sustainable 
graduation (related 
to 2026 and 
transition period 
2026-2029)

STS-specific 
measures for the 
preparatory period

Actions common to the 
FS and STS

Actions common to the 
RF and STS

ການເຊືື່ອມໂຍງກັນ
ລະຫວ່າງ:

• ແຜນຍຸດທະສາດການນ
ຂ້າມຜ່ານອອກຈາກ
ສະຖານະພາບປະເທດ
ດ້ອຍພັດທະນາໄດູ້ຢ່າງ
ໂລ່ງລ່ຽນ (STS)

• ຍຸດທະສາດການເງິນ 
(FS)

• ແຜນງານການຟືີ້ນຟູ
ເສດຖະກິດ (RF)

• ແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງ
ຊາດ (NSEDP)

• ແຜນຂອງຂະແໜງການ
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ຄວາມຄືບໜ້າການຮ່າງ ແຜນຍຸດທະສາດການນຂ້າມຜ່ານອອກ
ຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໄດູ້ຢ່າງໂລ່ງລ່ຽນ ຂອງ 

ສປປ ລາວ (STS)
ຫ ັກການພືີ້ນຖານການສ້າງຍຸດທະສາດຂ້າມຜ່ານ

ການມີສ່ວນ
ຮ່ວມ
ສົິ່ງເສີມບົດບາດ ແລະ 
ການປະກອບສ່ວນຈາກ 
ບັນດາກະຊວງ ແລະ ຂະ 
ແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ

ຄວາມເປັນເຈົີ້າ
ການ

ກ ານົດບຸລິມະສິດທາງດ້ານ
ການພັດທະນາ ໂດຍ

ສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ

ສ າລັບການອ ານວຍ
ຄວາມສະດວກ ແລະ 
ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສ ງສຸດ

ນໍາໃຊູ້ກົນໄກທີື່ມີ

ອີງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງ
ຕ້ອງການຕົງຈິງ ແລະ 

ບຸລິມະສິດທາງດ້ານການ
ພັດທະນາຂອງປະເທດ

ການສະໜັບສະ
ໜູນ

10



1. Concept 
Note (Nov 

2021)

2. Stakeholder mapping, 
LDC/SDG focal points 

meeting - discussions with 
line ministries and 

process highlights (June 
2022) 

3. South-
South 

Exchange 
(August 
2022)

4. Technical 
government 
workshop 

(Early 
September 

2022)

5. 
Prioritizat

ion 
workshop 

(18th

October 
2022) 

6. Write-
shop (3-4 
Novembe

r 2022) 

7. CDP 
report (13 
November 

2022 

8. RTIM 
(26 

January 
2023) 

ຄວາມຄືບໜ້າການຮ່າງ ແຜນຍຸດທະສາດການນຂ້າມຜ່ານອອກຈາກ
ສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໄດູ້ຢ່າງໂລ່ງລ່ຽນ ຂອງ ສປປ ລາວ 

(STS)

9. Detailed 
consultations 
with Ministries 

(Early Dec 2022 –
Early Jan 2023) 

10. Consultations 
with DP, UN and 

others (Early 
2023) 

12. CDP Review (Feb 
2023) 

13. STS Validation 
(Feb 2023) 

14. DOHA 
conference on 

LDC (5-9 March 
2023)

15. Propose for 
Adoption and 
Dissemination 
(March 2023) 
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ໂຄງຮ່າງຂອງຍຸດທະສາດຂ້າມຜ່ານ
ພາ
ກລ

ວມ

ພາກທີ 1 ແນວທາງ ແລະ ຂະບວນການສ້າງ
ຍຸດທະສາດຂ້າມຜ່ານ

ພາກທີ 2 ຜົນກະທົບຂອງການຫຼຸດພົົ້ນ 
ແລະ ມາດຕະການຮັບມື

ພາກທີ 3
ບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ໜ້າວຽກກິດຈະກ າ ເພືິ່ອຊຸກຍ ້
ການຫຼຸດພົົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບ LDC ຢ່າງໂລ່ງ

ລ່ຽນ, ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຍືນຍົງ

ພາກທີ 4 ກົນໄກໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດຂ້າມ
ຜ່ານ
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4 ຂົງເຂດບູລິມະສິດ (Thematic Areas)
9 ຂົງເຂດນະໂຍບາຍ (Policy areas) ແລະ 22 ໜ້າວຽກ (Actions) 

1.) ເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ຂະແໜງການການເງິນ
• ການສ້າງສະຖຽງລະພາບຂອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ
• ການສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ການຮັບປະກັນການລົງທຶນໃນຂະແໜງການສັງຄົມ;

2.) ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ
• ນະໂຍບາຍທາງດ້ານການຄ້າ ແລະ ສົິ່ງເສີມການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ, 
• ການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີິ່ເອືົ້ອອ ານວຍໃນການດ າເນີນທຸລະກິດ ເພືິ່ອການຈະເລີິ່ມເຕີມໂຕທີິ່ກວມລວມ

3.) ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ການຫັນປ່ຽນໂຄງຮ່າງເສດຖະກິດ
• ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ
• ການສ້າງວຽກເຮັດງານທ າທີິ່ດີ
• ການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ການພັດທະນາຕົວເມືອງ

4.) ການປ່ຽນແປງດິນຟູ້າອາກາດ ແລະ ການຄຸູ້ມຄອງໄພພິບັດ

• ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ
• ການສ້າງຄວາມທົນທານຕ ິ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ.
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ກົນໄກໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດຂ້າມ
ຜ່ານ
ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການປະສານງານ

(Governance and Coordination)
ການຕິດຕາມ

(Monitoring)
ການຊ່ວຍເຫລືອຈາກອົງການ ແລະ ຄ ່

ຮ່ວມພັດທະນາ
(Development Assistance)

• ກົນໄກກອງປະຊຸມໂຕະມົນ (RTM)
• ເຄືິ່ອຂ່າຍອົງການ ສປຊ (UN 

Agencies)
• ຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ (DP)

• UN Technology Bank
• ກອງທຶນ LDC Specific Fund

14

• ສະເໜີໃຫ້ມີ 12 ຕົວຊີົ້ບອກ
ຕາມຂົງເຂດບ ລິມະສິດຂອງ
ແຜນ

• ເຊືິ່ອມໂຍງກັບກົນໄກຕິດຕາມ
ແຜບບຍົກລະດັບຂອງ 
CDP



ສິື່ງທ້າທາຍ
• ຜົນກະທະກົບຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນໄລຍະທີິ່ຜ່ານມາ;
• ສະພາບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການເງິນ ໃນປັດຈຸບັນ;
• ບຸກຄະລາກອນ, ເຕັກນິກວິຊາການ ແລະ ຊ່ຽວຊານພາຍໃນທີິ່ຈ າກັດ;
• ການເຊືິ່ອມສານ ແລະ ຈັດບ ລິມະສິດວຽກງານຂອງຂະແໜງການເຂົົ້າໃນຮາ່ງແຜນຍດຸທະ
ສາດ ແມ່ນຍັງມີຄວາມທ້າທາຍສມົຄວນ;

• ຄວາມຮັບຮ ້ ແລະ ຄວາມເຂົົ້າໃຈຂອງຫ າຍພາກສວ່ນໃນສັງຄມົ ນັບແຕ່ສ ນກາງ ຮອດ
ທ້ອງຖິິ່ນຍັງບ ິ່ຫ າຍເທົິ່າທີິ່ຄວນ;

• ຄວາມຫຍຸ້ງຫຍາກດາ້ນງົບປະມານ ແລະ ແຫ ິ່ງທຶນໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບດັວຽກງານຕວົຈງິ.
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ພາກທີ III: ຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ເນືີ້ອໃນໂດຍສັງເຂບຂອງຮ່າງແຜນຍຸດ
ທະສາດການຂ້າມຜ່ານອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ
ຢ່າງໂລ່ງລຽນຂອງ ສປປ ລາວ



ທິດທາງໃນຕໍື່ໜ້າ ໃນຂະບວນການຮ່າງ ຍຸດທະສາດ
ຂ້າມຜ່ານ

• ສືບຕ ິ່ການປຶກສາຫາລືກັບ ຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ອົງການຈັດຕັົ້ງສາກົນ ເພືິ່ອປະກອບຄ າເຫັນຕ ິ່ກັບ 
ຮ່າງຍຸດທະສາດຂາ້ມຜ່ານ;

• ສືບຕ ິ່ການປຶກສາຫາລືກັບພາກສ່ວນ ແລະ ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງ ການຈັດກອງປະຊມຸຢືນຢັນ 
(Validation Workshop) ເພືິ່ອສ າເລັດການຮ່າງແຜນຍຸດທະສາດດັິ່ງກ່າວ;

• ກະກຽມການເຂົົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມລະດັບສ ງ ອົງການ ສປຊ ວ່າດ້ວຍ ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ (LDC5), ໃນ
ເດືອນມີນາ 2023, ທີິ່ ໂດຮາ ປະເທດ ກາຕ້າ;

• ເຊືິ່ອມສານ ຍຸດທະສາດຂ້າມຜ່ານ ເຂົົ້າກັບໝາກຜົນຂອງ ກອງປະຊຸມ LDC5 ທີິ່ ໂດຮາ ປະເທດ ກາຕ້າ;
• ສະເໜີຕ ິ່ລັດຖະບານ ພິຈາລະນາະຮັບຮອງເອົາແຜນຍຸດທະສາດ ໃນໄລຍະເຄິິ່ງປີ 2023 ນີົ້;
• ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດການເຜີຍແຜ່ ແລະ ໂຄສະນາ ເອກະສານຍຸດທະສາດຂ້າມຜ່ານ ພາຍຫ ັງຖືກຮັບຮອງ;
• ຂົນຂວາຍການສະໜັບສະໜ ນ ແລະ ການຮ່ວມມື ກັບບັນດາປະເທດຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ອົງການຈັດຕັົ້ງ
ສາກົນອືິ່ນໆ;

• ລາຍງານກ່ຽວກັບ ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕບິັດ ຍຸດທະສາດຂ້າມຜ່ານ ໃຫ້ແກ່ໜ່ວຍງານກ່ຽວຂ້ອງ
ຂອງສາກົນ;

• ຈັດກອງປະຊຸມປະຈ າປີ ຄະນະຊີົ້ນ າລະດັບຊາດ ໃນຫົວຂ ົ້ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບດັຍດຸທະສາດຂາ້ມຜ່ານ.16
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