
ໝາຍເຫດ: ໃນກອງປະຊຸມ ຈະມພີາສາແປ ຈາກ ລາວ-ອງັກດິ-ລາວ 

ກອງປະຊຸມ ປະທານ ແລະ ປະທານຮ່ວມຂອງ ໜ່ວຍງານຂະແໜງການເພື່ ອປກຶສາຫາລກືບັຄ ່ ຮ່ວມພດັທະນາ  
ທີ່  ສ ນການຮ່ວມມສືາກນົ ແລະ ການຝກຶອບົຮມົ, ວນັທ ີ28 ກນັຍາ 2020  

 

ວາລະກອງປະຊຸມ 
 

08:30 – 09:00  ລງົທະບຽນ 
 

09:00 – 09:15 
(15 ນາທ)ີ 

ກ່າວເປດີກອງປະຊຸມ 
ໂດຍ: ທ່ານ ປອ. ກແິກວ້ ຈນັທະບ ຣ,ີ ຮອງລດັຖະມນົຕ ີກະຊວງແຜນການ ແລະການລງົທນຶ 
 

ກ່າວມຄໍີາເຫນັຕ່ໍກອງປະຊຸມ 
ໂດຍ: ທ່ານ ນາງ ຊາຣາ ເຊກັເກເນສ, ຜ ປ້ະສານງານອງົການ ສປຊ ປະຈາໍ ສປປ ລາວ 
 

09:15 – 09:30 
(15 ນາທ)ີ 

ນໍາສະເໜ ີກ່ຽວກບັ ການກະກຽມ ກອງປະຊຸມໂຕະມນົ ລະດບັສ ງ ຄັງ້ທ ີXIII  
ໂດຍ: ທ່ານ ນາງ ສສີມົບ ນ ອຸນາວງົ, ຫວົໜາ້ກມົຮ່ວມມສືາກນົ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ 
 

09:30 – 09:45 
(15 ນາທ)ີ 

ນໍາສະເໜ ີກ່ຽວກບັ ການກະກຽມສາ້ງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ 5 ປ ີຄັງ້ທ ີIX (2021-2025) 
(ຮ່າງສະບບັປະຈບຸນັ : ບ ລມິະສດິ ແລະ ທດິທາງໃນຕ່ໍໜາ້) 
ໂດຍ: ທ່ານ ນາງ ພອນວນັ ອຸທະວງົ, ຫວົໜາ້ກມົແຜນການ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ 
 

09:45 – 10:20 
(35 ນາທ)ີ 

ສນົທະນາ ແລະ ຖາມ-ຕອບ 
 

10:20 – 10:35 
(15 ນາທ)ີ 

ພກັຜ່ອນດື່ ມນໍາ້ຊາ-ກາເຟ 
 

10:35 – 11:15 
(40 ນາທ)ີ 
 

ນໍາສະເໜ ີຜນົການສກຶສາຂອງຄະນະສະເພາະກດິ ກ່ຽວກບັ ຜນົກະທບົຂອງການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19 ເພື່ ອສະໜບັ 
ສະໜ ນການສາ້ງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ 5 ປ ີຄັງ້ທ ີIX ແລະ ການຜນັຂະຫຍາຍເປົາ້ໝາຍການພດັທະນາ 
ແບບຍນືຍງົ ຢ ່ ໃນ ສປປ ລາວ: 

1. ແຫ ່ ງທນຶເພື່ ອການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ ແລະ ການຮ່ວມມເືພື່ ອການພດັທະນາທີ່ ມປີະສດິທຜິນົ (ໂດຍ ທ່ານ ນາງ ສຟີງົ ອຸມາວງົ, 
ຮອງຫວົໜາ້ກມົ, ກມົນະໂຍບາຍການເງນິ ແລະ ນຕິກິາໍ, ກະຊວງການເງນິ); 

2. ການຄາ້ ແລະ ພາກເອກະຊນົ, ມ ນຄ່າຕ່ອງໂສກ້ານຜະລດິ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ (ໂດຍ ທ່ານ ປອ. ບວົວນັ ວລິະວງົ, ຫວົໜາ້ກມົ, 
ກມົອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ຫດັຖະກດິ, ກະຊວງອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້); 

3. ການເຕບີໂຕສຂີຽວ, ການປບັໂຕ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງຄວາມສ່ຽງ ໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັການປ່ຽນແປງ ຢ່າງໄວວາ ດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ, 
ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ເສດຖະກດິ (ໂດຍ ທ່ານ ວລິະນະ ສອນນະສນິ, ຮອງຫວົໜາ້ກມົ, ກມົແຜນການ ແລະ ການເງນິ, 
ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ); 

4. ການຄຸມ້ຄອງການປ່ຽນແປງ ແລະ ປບັປຸງຄວາມພອ້ມດາ້ນນະໂຍບາຍ ເພື່ ອສາ້ງວຽກເຮດັງານທາໍທີ່ ໝັນ້ຄງົ (ໂດຍ  
ທ່ານ ປອ. ຢ່າງກ  ້ຢ່າງລໄືຊ, ຫວົໜາ້ກມົ, ກມົແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມ,ື ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັ ດກີານສງັຄມົ); 

5. ຕົນ້ທນຶດາ້ນຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ລວມທງັດາ້ນສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການສກຶສາ (ໂດຍ ທ່ານ ປອ. ສດິທຣິດົ ຣາຊະພນົ, 
ຮກັສາການຫວົໜາ້ສ ນ, ສ ນຄົນ້ຄວາ້ນະໂຍບາຍການພດັທະນາ, ກະຊວງແຜນການ ແລະການລງົທນຶ). 

ໂດຍ: ກະຊວງຂະແໜງການຫ ກັ ທີ່ຮບັຜດິຊອບແຕ່ລະຂງົເຂດ (ພາກສ່ວນລະ 5 ນາທ)ີ. 
 

ສງັລວມ ຄໍາເຫນັຈາກ ກອງປະຊຸມປກຶສາຫາລກ່ືຽວກບັຫວົຂໍຕ່້າງໆຂອງ ຄະນະສະເພາະກດິເພື່ ອສກຶສາຜນົກະທບົ 
ຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19 
ໂດຍ: ທ່ານ Matthew Johnson-Idan, Senior Economist, ຫອ້ງການຜ ປ້ະສານງານ ອງົການ ສປຊ ປະຈາໍ ສປປ ລາວ 
 

11:15 – 11:50 
(35 ນາທ)ີ 

ສນົທະນາ ແລະ ຖາມ-ຕອບ 
 

11:50 – 11:55 
(5 ນາທ)ີ 

ກ່າວສະຫ ຸບ ແລະ ມຄໍີາເຫນັຕ່ໍກອງປະຊຸມ 
ໂດຍ: ທ່ານ ນາງ ຊາຣາ ເຊກັເກເນສ, ຜ ປ້ະສານງານອງົການ ສປຊ ປະຈາໍ ສປປ ລາວ 
 

11:55 – 12:00 
(5 ນາທ)ີ 

ກ່າວປດີກອງປະຊຸມ 
ໂດຍ: ທ່ານ ປອ. ກແິກວ້ ຈນັທະບ ຣ,ີ ຮອງລດັຖະມນົຕ ີກະຊວງແຜນການ ແລະການລງົທນຶ 
 

 


