ບົດອອກຂ່າວ
ກອງປະຊຸມປະທານ ແລະ ປະທານຮ່ວມຂອງໜ່ວຍງານຂະແໜງການເພື່ອປຶກສາຫາລືກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ
ເພື່ອປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການກະກຽມກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ລະດັບສູງ ຄັ້ງທີ 13
ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 28 ກັນຍາ 2020, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໃນນາມຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່
ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຮ່ວມກັບ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປະທານ ແລະ
ປະທານຮ່ວມຂອງໜ່ວຍງານຂະແໜງການເພື່ອປຶກສາຫາລືກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ຂື້ນ ເຊິ່ງເປັນກົນໄກການປະສານງານ ແລະ
ປຶກສາຫາລືທີ່ສໍາຄັນ ພາຍໃຕ້ຂະບວນການໂຕະມົນ ໂດຍສະເພາະ ວຽກງານການຮ່ວມມືເພື່ອພັດທະນາ. ຈຸດປະສົງຂອງ
ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອຮັບຟັງການລາຍງານ ແລະ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການກະກຽມກອງປະຊຸມໂຕະມົນ
ລະດັບສູງ ຄັ້ງທີ 13 ລວມທັງ, ຄວາມຄືບໜ້າໃນການກະກຽມສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ
IX ແລະ ຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕໍ່ກັບການສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ
ດັ່ງກ່າວ ແລະ ການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຢູ່ ສປປ ລາວ.
ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ປອ. ກິແກ້ວ ຈັນທະບູຣີ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ປະທານຮ່ວມໂດຍ ທ່ານ ນາງ ຊາຣາ ເຊັກເກເນສ, ຜູ້ປະສານງານ ອົງການສະຫະປະຊາ
ຊາດ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ. ໃນກອງປະຊຸມໄດ້ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຈາກກະຊວງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຄູ່ຮ່ວມ
ພັດທະນາ ລວມທັງຜູ້ຕາງໜ້າຈາກບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ
ລວມທັງໝົດ 100 ທ່ານ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບປະເດັນຕ່າງໆ ທີ່ຕິດພັນກັບການກະກຽມກອງປະຊຸມ
ໂຕະມົນລະດັບສູງ ຄັ້ງທີ 13, ການສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX ແລະ
ຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19.
ໃນພາກກ່າວເປີດກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງ
ຄວາມສໍາຄັນຂອງປີ 2020 ເຊິ່ງເປັນປີທີ່ ສປປ ລາວ ຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ມີຜົນສໍາເລັດພົ້ນເດັ່ນຫຼາຍດ້ານ ໂດຍສະເພາະ
ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາແຫ່ງຊາດ

ເຊິ່ງປີນີ້ກໍ່ເປັນປີທີ່ຈະມີການສະຫຼຸບຕີລາຄາ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ

ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII (2016-2020) ແລະ ສຸມໃສ່ສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX (2021-2025). ພ້ອມກັນນີ້, ຍັງເປັນປີທີ່ ສປປ ລາວ ພວມກໍາລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນ
ການກະກຽມສ້າງບົດລາຍງານການທົບທວນແຫ່ງຊາດແບບສະໝັກໃຈ ຄັ້ງທີ 2 ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການ
ພັດທະນາແບບຍືນຍົງອີກດ້ວຍ.

ເຊິ່ງໜ້າວຽກຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້

ເປັນ

ວາລະສໍາຄັນຕົ້ນຕໍ

ທີ່ຈະໄດ້ສືບຕໍ່ປຶກສາຫາລືກັນ

ໃນກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ລະດັບສູງ ຄັ້ງທີ 13 ທີ່ຈະໄດ້ຈັດຂື້ນໃນຕົ້ນປີ 2021 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້. ແຕ່ເຖິງແນວໃດກໍ່ດີ,
ການກະກຽມກອງປະຊຸມໂຕະມົນດັ່ງກ່າວ

ແມ່ນໄດ້ດໍາເນີນໄປທ່າມກາງສະພາບທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ສຸດຂອງພວກເຮົາ

ຍ້ອນຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີໄ່ ດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃນຂົງເຂດຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່
ປະເທດເຮົາ ເຊິ່ງຜົນກະທົບດັ່ງກ່າວນັ້ນ ອາດຈະສືບຕໍ່ໄປອີກໃນຫຼາຍປີຕໍ່ໜ້າ ແລະ ກາຍເປັນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງຫຼາຍ
ສໍາລັບປະເທດເຮົາ ເພາະວ່າປະເທດລາວເຮົາໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພທໍາມະຊາດຢ່າງໜັກໜ່ວງໃນປີ 2018 ແລະ 2019
ຜ່ານມາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ກອງປະຊຸມປະທານ ແລະ ປະທານຮ່ວມຂອງໜ່ວຍງານຂະແໜງການຄັ້ງນີ້ ໄດ້ດໍາເນີນໄປດ້ວຍຜົນສໍາເລັດສູງ
ພາຍໃຕ້ບັນຍາກາດທີ່ດີ ແລະ ອົບອຸ່ນ, ມີການປຶກສາຫາລື ແລະ ປະກອບຄໍາເຫັນຢ່າງສ້າງສັນ, ກົງໄປກົງມາ ແລະ
ເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍ ສໍາລັບ ລັດຖະບານ ກໍຄື ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ກອງປະຊຸມ
ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ແລະ ກໍານົດຈຸດປະສົງໂດຍລວມ ສໍາລັບກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ເພື່ອເພີ່ມທະວີຄວາມສອດຄ່ອງ
ແລະ ກົມກຽວ ລວມທັງສົ່ງເສີມການເປັນຄູ່ຮ່ວມຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX ສໍາລັບໄລຍະເວລາທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຍ້ອນການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19
ທັ້ງນີ້ກເໍ່ ພື່ອບັນລຸຄາດໝາຍການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ
ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ໃນຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ເນັ້ນຢໍ້າຕື່ມ ກ່ຽວກັບ

ຄວາມສໍາຄັນຂອງຜົນກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ເຊິ່ງຈະເປັນແນວທາງຍຸດທະສາດ ໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດສໍາເລັດການສ້າງແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX ລວມທັງ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາດັ່ງກ່າວ ແລະ
ວິໄສທັດດ້ານການພັດທະນາໃນໄລຍະຍາວ ຮອດປີ 2030 ແລະ ໃນຕໍ່ໜ້າ. ພ້ອມກັນນີ້, ທ່ານ ປະທານຮ່ວມ
ກໍ່ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນປັດໃຈສໍາຄັນ 03 ປະການທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ກອງປະຊຸມໂຕະມົນທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ປະສົບຜົນ
ສໍາເລັດສູງສຸດ ຄື: (1) ມີແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX ທີ່ແຂງແກ່ນ ແລະ ໜ້າເຊື່ອຖື; (2)
ມີໂຄງສ້າງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດັ່ງກ່າວທີ່ເຂັ້ມແຂງ; ແລະ (3) ມີແຜນຍຸດທະສາດດ້ານການເງິນທີ່ແທດເໝາະ
ກັບສະພາບຕົວຈິງ.

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່:

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

