
 

  

 

ບົດຖະແຫຼງຂ່າວຮ່ວມ ລະ
ຫວ່າງ   ລັດຖະບານ ແຫ່ງ 

ສປປ ລາວ      ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາ
ຊາດ

             ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຢື ນຢັນ ວ່າ ສປປ ລາວ ໄດ້ເງື່ ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະຖານ ໃນ
ການຫຼຼຸ ດພ້ົນອອກຈາກສະຖານະພາບຂອງການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ.

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໃນວັນທີ  16 ມິນາ 2018 - ຄະນະກ າມະການ 

ວ່າດ້ວຍນະໂຍບາຍເພ່ືອການພັດທະນາ, ຊ ່ ງເປັນໜ່ວຍງານສະເພາະກິດໜ ່ ງ  ຂອງ 

ສະພາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຕ້ັງຢ ່  ນິ ວຢອກ ໄດ້ປະກາດວ່າ 
ສປປ ລາວ ປະຕິບັດໄດ້ຕາມເງື່ ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະຖານ ຂອງອົງການ ສະຫະປະ
ຊາຊາດ ໃນການຫຼຼຸ ດພ້ົນອອກຈາກສະຖານະພາບ ຂອງການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດ
ທະນາ ຄ້ັງທ າອິ ດ. ຄະນະກ າມະການ ດ່ັງກ່າວ ທົບທວນຄວາມຄື ບໜ້າ 
ເພ່ືອຈະຫລຼຸ ດພ້ົນອອກຈາກສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາ ຂອງແຕ່ລະປະເທດໃນ
ທຼຸ ກໆສາມປີ . ໃນນ້ັນ ປະເທດທີ່ ຈະສາມາດຫຼຼຸ ດພ້ົນອອກຈາກສະຖານະພາບດ່ັງ
ກ່າວໄດ້ ຕ້ອງໃຫ້ໄດ້ ສອງ ໃນສາມເງື່ ອນໄຂ ແລະມາດຕະຖານ ທີ່ ວາງໄວ້.    

ການປະເມີ ນຜົນ ແລະ ທົບທວນ ໃນປີ  2018 ເຫັນວ່າ ສປປ ລາວ ສາມາດບັນ
ລຼຸ ຕາມເງື່ ອນໄຂ ແລະ ເກນມາດຕະຖານ ຂ້ັນຕ ່ າ ຂອງ ຍອດລາຍຮັບແຫ່ງຊາດຕ ່
ຫົວຄົນ (GNI) ແລະ ດັດຊະນີ ຊັບສິ ນມະນຼຸ ດ (HAI), ທີ່ ເປັນດັດຊະນີ ປະສົມປະສານ 

ຂອງການປະເມີ ນ ຊັບສິ ນມະນຼຸ ດ. ເຖີ ງແນວໃດກ ່ ຕາມ, ສປປ ລາວ 

ກ ່ ຍັງບ ່ ທັນໄດ້ຕາມ ເກນມາດຕະຖານ ຂອງ ດັດຊະນີ ຄວາມອອ່ນໄຫວດ້ານເສດຖະ
ກິດ (EVI) ເທື່ ອ, ທີ່ ເປັນມາດຕະຖານ ວັດແທກຄວາມກຽມພ້ອມ ແລະຢື ດຢຼຸ ນໄດ້  

ໃນເວລາເສດຖະກິດບ ່ ມີ ສະຖຽນລະພາບ ຫລື ຖື ກແຮງກົດດັນ . ສະນ້ັນ, ຖ້າຫາກ ສ
ປປ ລາວ ສາມາດຮັກສາໄວ້ໄດ້ ຂີ ດລະດັບການພັດທະນາ ແລະ ສາມາດບັນລຼຸ ຕາມ
ເງື່ ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະຖານ ໃນລັກສະນະດ່ັງກ່າວໃນປີ  2021, ສປປ ລາວ ກ ຈະຖື ກ
ລົບອອກຈາກບັນຊີ ຂອງການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນປີ  

2024.    

 ທ່ານ ນາງ ຄາຣີ ນາ ອີ ມໂມເນັນ, ຜ ້ ປະສານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ກ່າວ
ວ່າ “ພວກເຮົ າ ມີ ຄວາມຍິ ນດີ  ຕ ່ ຜົນສ າເລັດທີ່ ມີ ຄວາມສ າຄັນໃນຄ້ັງນີ ້  ຂອງ ລັດຖະ
ບານລາວ,” ຊ ່ ງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖີ ງຄວາມກ້າວໜ້າອັນຕ ່ ເນື່ ອງ ພາຍໃຕ້ການວາງ
ແຜນນະໂຍບາຍທີ່ ດີ  ແລະ ຖື ກຕ້ອງ, ເພ່ືອກ້າວໄປສ ່ ຜົນສ າເລັດ ຂອງການຈັດຕ້ັງ
ປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ຄ້ັງທີ  8. ອົງການສະຫະປະ
ຊາຊາດ ຈະສື ບຕ ່ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນຊ່ວຍເຫຼື ອ ສປປ ລາວ ໃນຂະບວນການ
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ຕ່າງໆ ເພ່ືອຫຼຼຸ ດພ້ົນອອກຈາກສະຖານະພາບຂອງການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ 
ແລະ ເພ່ືອບັນລຼຸ  

 

ວາລະ ແຫ່ງການພັດທະນາປີ  2030 ທີ່ ມີ ຄວາມຍື ນຍົງ, ຄວາມສະເໝີພາບ, ວັດທະ
ນາຖາວອນ ແລະ ບ ່ ປະປ່ອຍໃຜໄວ້ຢ ່ ເບື ້ ອງຫັຼງ.”  

ຄະນະກ າມະການ ວ່າດ້ວຍນະໂຍບາຍເພ່ືອການພັດທະນາ ແຈ້ງວ່າ ຍອດລາຍຮັບ
ແຫ່ງຊາດຕ ່ ຫົວຄົນ (GNI) ຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນ 1,996 ໂດລາສະຫະລັດ ຊ ່ ງ
ຫຼາຍກວ່າ ເກນມາດຕະຖານຂ້ັນຕ ່ າ ຄື  1,230 ໂດລາສະຫະລັດ ຫຼື  ສ ງກວ່ານ້ັນ ຊ ່ ງ
ແມ່ນເກນມາດຕະຖານທີ່ ວາງໄວ້ (1,232 ໂດລາສະຫະລັດ ຊ ່ ງທຽບໃສ່ປະລິ ມານທີ່

ເພ່ີມຂ ້ ນເລັກນ້ອຍ 1,242 ໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີ  2015). ສ າລັບ ດັດຊະນີ ຊັບສິ ນ
ມະນຼຸ ດ ສາມາດບັນລຼຸ ໄດ້  72.8 ທຽບໃສ່ ເກນມາດຖານທີ່ ວາງໄວ້ ຊ ່ ງແມ່ນ 66 ຫຼື  

ສ ງກວ່ານ້ັນ (60.8 ຊ ່ ງຢ ່ ໃນລະດັບເດີ ມໃນປີ  2015) ແລະ ດັດສະນີ ຄວາມອອ່ນໄຫວ
ດ້ານເສດຖະກິດສາມາດບັນລຼຸ ໄດ້ 33.7, ຊ ່ ງມີ ຄວາມໃກ້ຄຽງກັບເກນມາດຕະຖານ 

ຄື  32 ຫຼື  ຕ ່ າກວ່ານ້ັນ (36.2 ຊ ່ ງຢ ່ ໃນລະດັບເດີ ມໃນປີ  2015).  
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