
 
 

ບົດອອກຂ່າວ 
ກອງປະຊຸມປະທານ ແລະ ປະທານຮ່ວມຂອງໜ່ວຍງານຂະແໜງການເພື່ອປຶກສາຫາລືກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ 

ເພື່ອປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການກະກຽມກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ລະດັບສູງ ຄັ້ງທີ 13 
 
ທ່ີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 28 ກັນຍາ 2020, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໃນນາມຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ 

ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຮ່ວມກັບ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປະທານ ແລະ 
ປະທານຮ່ວມຂອງໜ່ວຍງານຂະແໜງການເພ່ືອປຶກສາຫາລືກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ຂ້ືນ ເຊ່ິງເປັນກົນໄກການປະສານງານ ແລະ 
ປຶກສາຫາລືທ່ີສໍາຄັນ ພາຍໃຕ້ຂະບວນການໂຕະມົນ ໂດຍສະເພາະ ວຽກງານການຮ່ວມມືເພ່ືອພັດທະນາ. ຈຸດປະສົງຂອງ 
ກອງປະຊຸມໃນຄ້ັງນ້ີ ແມ່ນເພ່ືອຮັບຟັງການລາຍງານ ແລະ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການກະກຽມກອງປະຊຸມໂຕະມົນ 
ລະດັບສູງ ຄ້ັງທີ 13 ລວມທັງ, ຄວາມຄືບໜ້າໃນການກະກຽມສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄ້ັງທີ 
IX ແລະ ຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕ່ໍກັບການສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 
ດ່ັງກ່າວ ແລະ ການຈັດຕ້ັງຜັນຂະຫຍາຍເປ້ົາໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຢູ່ ສປປ ລາວ.  

ກອງປະຊຸມດ່ັງກ່າວໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ປອ. ກິແກ້ວ ຈັນທະບູຣີ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ປະທານຮ່ວມໂດຍ ທ່ານ ນາງ ຊາຣາ ເຊັກເກເນສ, ຜູ້ປະສານງານ ອົງການສະຫະປະຊາ
ຊາດ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ. ໃນກອງປະຊຸມໄດ້ມີຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ ຈາກກະຊວງຂະແໜງການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຄູ່ຮ່ວມ
ພັດທະນາ ລວມທັງຜູ້ຕາງໜ້າຈາກບັນດາອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕ້ັງທາງສັງຄົມ 
ລວມທັງໝົດ 100 ທ່ານ. ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມໄດ້ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບປະເດັນຕ່າງໆ ທ່ີຕິດພັນກັບການກະກຽມກອງປະຊຸມ
ໂຕະມົນລະດັບສູງ ຄ້ັງທີ 13, ການສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄ້ັງທີ IX ແລະ 
ຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19. 

ໃນພາກກ່າວເປີດກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ເນ້ັນໜັກເຖິງ 
ຄວາມສໍາຄັນຂອງປີ 2020 ເຊ່ິງເປັນປີທ່ີ ສປປ ລາວ ຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ມີຜົນສໍາເລັດພ້ົນເດ່ັນຫຼາຍດ້ານ ໂດຍສະເພາະ 
ໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາແຫ່ງຊາດ ເຊ່ິງປີນ້ີກໍ່ເປັນປີທ່ີຈະມີການສະຫຸຼບຕີລາຄາ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນ 
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄ້ັງທີ VIII	 (2016-2020) ແລະ ສຸມໃສ່ສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄ້ັງທີ IX (2021-2025). ພ້ອມກັນນ້ີ, ຍັງເປັນປີທ່ີ ສປປ ລາວ ພວມກໍາລັງຢູ່ໃນຂ້ັນຕອນ 
ການກະກຽມສ້າງບົດລາຍງານການທົບທວນແຫ່ງຊາດແບບສະໝັກໃຈ ຄ້ັງທີ 2 ກ່ຽວກັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດເປ້ົາໝາຍການ
ພັດທະນາແບບຍືນຍົງອີກດ້ວຍ. ເຊ່ິງໜ້າວຽກຕ່າງໆເຫ່ົຼານ້ີ ເປັນ ວາລະສໍາຄັນຕ້ົນຕໍ ທ່ີຈະໄດ້ສືບຕ່ໍປຶກສາຫາລືກັນ 
ໃນກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ລະດັບສູງ ຄ້ັງທີ 13 ທ່ີຈະໄດ້ຈັດຂ້ືນໃນຕ້ົນປີ 2021 ທ່ີຈະມາເຖິງນ້ີ. ແຕ່ເຖິງແນວໃດກໍ່ດີ, 
ການກະກຽມກອງປະຊຸມໂຕະມົນດ່ັງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ດໍາເນີນໄປທ່າມກາງສະພາບທ່ີມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທ່ີສຸດຂອງພວກເຮົາ 
ຍ້ອນຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ທ່ີໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃນຂົງເຂດຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ ່
ປະເທດເຮົາ ເຊ່ິງຜົນກະທົບດ່ັງກ່າວນ້ັນ ອາດຈະສືບຕ່ໍໄປອີກໃນຫຼາຍປີຕ່ໍໜ້າ ແລະ ກາຍເປັນສ່ິງທ້າທາຍທ່ີໜ້າເປັນຫ່ວງຫຼາຍ 
ສໍາລັບປະເທດເຮົາ ເພາະວ່າປະເທດລາວເຮົາໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພທໍາມະຊາດຢ່າງໜັກໜ່ວງໃນປີ 2018 ແລະ 2019 
ຜ່ານມາຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງ. 

ກອງປະຊຸມປະທານ ແລະ ປະທານຮ່ວມຂອງໜ່ວຍງານຂະແໜງການຄ້ັງນ້ີ ໄດ້ດໍາເນີນໄປດ້ວຍຜົນສໍາເລັດສູງ 
ພາຍໃຕ້ບັນຍາກາດທ່ີດີ ແລະ ອົບອຸ່ນ, ມີການປຶກສາຫາລື ແລະ ປະກອບຄໍາເຫັນຢ່າງສ້າງສັນ, ກົງໄປກົງມາ ແລະ 
ເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍ ສໍາລັບ ລັດຖະບານ ກໍຄື ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ. ກອງປະຊຸມ 
ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ແລະ ກໍານົດຈຸດປະສົງໂດຍລວມ ສໍາລັບກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ເພ່ືອເພ່ີມທະວີຄວາມສອດຄ່ອງ 
ແລະ ກົມກຽວ ລວມທັງສ່ົງເສີມການເປັນຄູ່ຮ່ວມຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນ ໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄ້ັງທີ IX ສໍາລັບໄລຍະເວລາທ່ີມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຍ້ອນການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 
ທ້ັງນ້ີກໍເ່ພ່ືອບັນລຸຄາດໝາຍການຫຸຼດພ້ົນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ການຈັດຕ້ັງຜັນຂະຫຍາຍ 
ເປ້ົາໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ໃນຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ເນ້ັນຢ້ໍາຕ່ືມ ກ່ຽວກັບ 



 
 

ຄວາມສໍາຄັນຂອງຜົນກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ເຊ່ິງຈະເປັນແນວທາງຍຸດທະສາດ ໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດສໍາເລັດການສ້າງແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄ້ັງທີ IX ລວມທັງ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາດ່ັງກ່າວ ແລະ 
ວິໄສທັດດ້ານການພັດທະນາໃນໄລຍະຍາວ ຮອດປີ 2030 ແລະ ໃນຕ່ໍໜ້າ. ພ້ອມກັນນ້ີ, ທ່ານ ປະທານຮ່ວມ 
ກໍ່ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນປັດໃຈສໍາຄັນ 03 ປະການທ່ີຄວນເອົາໃຈໃສ່ ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ກອງປະຊຸມໂຕະມົນທ່ີຈະມາເຖິງນ້ີ ປະສົບຜົນ 
ສໍາເລັດສູງສຸດ ຄື: (1) ມແີຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄ້ັງທີ IX ທ່ີແຂງແກ່ນ ແລະ ໜ້າເຊ່ືອຖື; (2) 
ມໂີຄງສ້າງໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນດ່ັງກ່າວທ່ີເຂ້ັມແຂງ; ແລະ (3) ມແີຜນຍຸດທະສາດດ້ານການເງິນທ່ີແທດເໝາະ 
ກັບສະພາບຕົວຈິງ. 

 
 

ສໍາລັບຂ້ໍມູນເພ່ີມເຕີມ, ກະລຸນາຕິດຕ່ໍ: 
 
ທ່ານ ສີສົມພອນ ເພັດດາວເຮືອງ, ຮອງຫົວໜ້າກົມ, ກົມຮ່ວມມືສາກົນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 
ໂທ: (+856 20) 2803 7206; ອີເມວ: sysomphorn.dic@gmail.com  
 
ທ່ານ ອາລຸນສິດ ມະນີຜົນ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ, ພະແນກອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນ, ກົມຮ່ວມມືສາກົນ, ກະຊວງແຜນການ 
ແລະ ການລົງທຶນ 
ໂທ: (+856 21) 222 214; ມືຖື: (+856 20) 2844 4288; ອີເມວ: toom_mpi@yahoo.com 
 

  


