
ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືວ່າດ້ວຍການສ້າງແຜນຟືື້ນຟູຄືນຈາກ ພະຍາດໂຄວິດ-19 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 27 ຕຸລາ 2021 - ມ ື້ນ ື້, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ໂດຍໄດຮ້ັບການສະ
ໜັບສະໜຸນຈາກ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈ າ ສປປ ລາວ, ໄດ້ຈດັກອງປະຊຸມວ່າດ້ວຍການສ້າງແຜນຟ ື້ນຟູ
ຄ ນຈາກ ພະຍາດໂຄວິດ-19, ເພ ື່ອກະກຽມໃຫ້ແກ່ ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດບັສງູຄັື້ງທ  13, ທ ື່ຈະຖ ກຈັດຂຶື້ນໃນ
ວັນທ  17 ພະຈິກ. ກອງປະຊມຸໂຕະມົນລະດບັສງູ ໄດ້ຈດັຂຶື້ນທຸກໆ 5 ປ , ແລະ ເປັນເວທ ໃຫ້ ລດັຖະບານ ສປປ 
ລາວ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ຄູ່ຮວ່ມພັດທະນາໄດມ້າປຶກສາຫາລ ກັນ ໃນຂອດການສະໜັບສະໜຸນການ
ອອກແບບ ແລະ ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດບນັດາແຜນງານ ແລະ ຂະບວນການຕ່າງໆໃນການພັດທະນາ. 

ໃນປ  2020, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ພ້ອມດ້ວຍ ອົງການ ສປຊ ໄດສ້້າງຕັື້ງ ຄະນະສະເພາະກິດ
ຮ່ວມຫຼາຍຝ່າຍ ຂຶື້ນເພ ື່ອທົບທວນຄ ນຜົນກະທົບຂອງ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕ ື່ບຸລິມະສດິການພັດທະນາ ແລະ ໄດ້
ສ້າງຂ ື້ແນະນ າກ່ຽວກັບວິທ ໃນການປະເມ ນເປົື້າໝາຍທ ື່ຕ້ອງບນັລຸໃຫ້ໄດ້ ທ ື່ກ ານົດໄວ້ພາຍໃນ ຮ່າງແຜນພດັທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສງັຄົມແຫ່ງຊາດຄັື້ງທ  9 ຄ ນໃໝ່ໂດຍຄ ານຶງເຖິງຜົນກະທົບຂອງ ພະຍາດໂຄວິດ-19. ການທົບ
ທວນຄ ນຄັື້ງນ ື້ແມ່ນສຸມໃສ່ 5 ຫົວຂ ື້ຫັຼກຄ : ການສະໜອງທຶນເພ ື່ອການພັດທະນາ; ການຄ້າ, ຕ່ອງໂສ້ມນູຄ່າ ແລະ 
ການທ່ອງທ່ຽວ; ການຂະຫຍາຍໂຕສ ຂຽວ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສຽ່ງ; ການສ້າງໂອກາດດ້ານວຽກເຮດັງານທ າ
ທ ື່ດ ; ແລະ ທຶນມະນດຸ, ລວມທງັບັນຫາຕ່າງໆທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສຸຂະພາບ ແລະ ການສຶກສາ. 

ເພ ື່ອເປນັການສ ບຕ ື່ວຽກງານນ ື້, ແລະ ເພ ື່ອປັບໂຕຕ ື່ບັນຫາທ້າທາຍອັນຕ ື່ເນ ື່ອງທ ື່ເກ ດຈາກ ພະຍາດໂຄວດິ-19, 
ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ໃນມ ື້ນ ື້ຈຶື່ງໄດ້ແນໃສສ່້າງຄວາມເຂົື້າໃຈໃຫ້ແກ່ຜູ້ມ ອ ານາດຕັດສິນໃຈ ແລະ ຄູຮ່່ວມ
ພັດທະນາ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ເສດຖະກິດ-ສງັຄົມຂອງ ພະຍາດໂຄວດິ-19 ແລະ 
ລິເລ ື່ມການລະບຸອົງປະກອບທ ື່ຈ າເປັນໃນການກ ານົດ ແຜນຟ ື້ນຟູຄ ນຈາກ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນປິ 2022. 

ກ່າວເປ ດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ໃນມ ື້ນ ື້ໂດຍ ທ່ານ ນາງ ພອນວັນ ອຸທະວົງ, ຮອງລດັຖະມົນຕ , ກະຊວງແຜນການ 
ແລະ ການລົງທຶນ, ແລະ ຜູ້ປະສານງານອງົການ ສປຊ ປະຈ າ ສປປ ລາວ, ທ່ານນາງ ຊາຣາ ເຊເກນເນັສ. ໃນ
ລະຫວ່າງກອງປະຊຸມ, ກະຊວງການເງິນ, ກະຊວງອຸດສະຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດ 
ການສັງຄົມ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ແລະ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິື່ງແວດລອ້ມ 
ພ້ອມດ້ວຍ ສະຖາບັນຄົື້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ຍັງໄດ້ຜ່ານບົດສະເໜ ກ່ຽວກັບ 5 ຫົວຂ ື້ຫັຼກ ທ ື່ໄດ້ຖ ກເນັື້ນໜັ
ກໃນປ  2020 ໂດຍ ຄະນະສະເພາະກິດຮວ່ມຫຼາຍຝ່າຍ. 

ໃນບົດກ່າວເປ ດກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ນາງ ພອນວັນ ອຸທະວົງ, ຮອງລັດຖະມົນຕ , ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການ

ລົງທຶນ ໄດ້ເນັື້ນຢ ື້າເຖິງຄວາມຈ າເປັນໃນການປບັໂຕຕ ື່ກັບ ‘ວຖິ ຊ ວິດແບບໃໝ່’ ພາຍໃຕ້ສະພາບການຂອງ ພະຍາດ
ໂຄວດິ-19, ທັງຍັງເນັື້ນໜັກວ່າວຽກງານດ້ານການສ້າງ ແຜນຟ ື້ນຟູຄ ນ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນໄດ້ເຖິງຜນົກະທົບ
ທ ື່ຜ່ານມາທັງໝົດຂອງ ພະຍາດໂຄວດິ-19. ພວກເຮົາຈະຕ້ອງພິຈາລະນາທຸກໆດ້ານທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການແຜ່
ລະບາດ, ແລະ ຮັບປະກັນວ່າ ແຜນຟ ື້ນຟູຄ ນ ແມ່ນມ ຄວາມກວມລວມ, ທ ື່ພິຈາລະນາເອົາຜູ້ທ ື່ມ ຄວາມສ່ຽງສູງທ ື່
ສຸດໃນ ສປປ ລາວ ເຂົື້ານ າ ເພ ື່ອໃຫ້ພວກເຮົາທຸກຄນົພ້ອມກັນກ້າວໄປ. ຖ້າພວກເຮົາຕ້ອງການສ ບຕ ື່ບັນລຸໄດ້ເປົື້າໝ
າຍທ ື່ກ ານົດໄວ້ພາຍໃຕ້ວາລະການພັດທະນາ, ການຮັບມ ກັບ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ແມ່ນສິື່ງທ ື່ຈ າເປນັ, ໂດຍ
ສະເພາະຕ ື່ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ແຜນພດັທະນາເສດຖະກິດ-ສງັຄົມແຫ່ງຊາດຄັື້ງທ  9 ແລະ ວາລະການພັດທະນາ
ແບບຍ ນຍົງ 2030, ທັງໃນໄລຍະສັື້ນ ແລະ ເປົື້າໝາຍໄລຍະຍາວ, ເຊັື່ນ: ການຫຼຸດພົື້ນອອກຈາກ ສະຖານະພາບ
ດ້ອຍພດັທະນາໃນປ  2026. 



ທ່ານ ນາງ ພອນວັນ ອຸທະວົງ, ຮອງລັດຖະມົນຕ , ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດເ້ນັື້ນໜັກຄວາມສ າຄນັ
ຂອງການເຮັດວຽກຮວ່ມກັນກັບ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ຄູ່ຮວ່ມພັດທະນາທັງໝົດ, ໂດຍກ່າວວ່າຖ້າພວກ
ເຮົາຮ່ວມມ ກັນ, ກ ື່ຈະສາມາດສ້າງແຜນຟ ື້ນຟູຄ ນຈາກ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ທ ື່ເຂັື້ມແຂງ ແລະ ມ ປະສດິທິພາບໄດ,້ 
ແລະ ຍັງເນັື້ນຢ ື້າຕ ື່ມອ ກວ່າກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ໃນຄັື້ງນ ື້ແມ່ນບາດກ້າວທ ື່ສ າຄນັຕ ື່ການຟ ື້ນຟູຄ ນຈາກການແຜ່
ລະບາດ. ກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດພັດທະນາແຜນການດັື່ງກ່າວໄດ້ເພ ື່ມຕ ື່ມສ າລັບປ  
2022, ແລະ ດ້ວຍຄວາມພະຍາຍາມອັນໝັື້ນຄງົ ແລະ ແນວທາງທ ື່ກວມລວມ, ພວກເຮົາຫວງັວ່າຈະສາມາດຂ້າມ

ຜ່ານຜົນກະທົບຂອງການແຜ່ລະບາດ ແລະ ສາມາດ ‘ກັບຄ ນສູທິ່ດທາງການພັດທະນາ’ ໄດ້. 

ໃນທາງດຽວກັນ, ຜູ້ປະສານງານອງົການ ສປຊ ກ ື່ໄດ້ກ່າວວ່າຂອບເຂດ ແລະ ຜນົກະທົບຂອງການແຜ່ລະບາດຂອງ 

ພະຍາດໂຄວດິ-19 ຕ ື່ຄວາມຄ ບໜ້າດ້ານການພັດທະນາໃນທົື່ວໂລກ ແລະ ໃນ ສປປ ລາວ, ‘ໄດຮ້ຽກຮ້ອງໃຫ້
ພວກເຮົາຕ້ອງຮວ່ມກັນສມຸໃສ່ຄວາມພະຍາຍາມເປັນຢ່າງສູງ, ລະດົມແນວຄິດ ແລະ ຄວາມເຂົື້າໃຈ, ແລະ ຮ່ວມມ 

ກັນຢ່າງພ້ອມພຽງ ເພ ື່ອຂ້າມຜ່ານບັນຫາທ້າທາຍຕ່າງໆ’ ແລະ ດ້ວຍເຫດນ ື້, ຈຶື່ງໄດ້ເນັື້ນໜັກຄວາມສ າຄນັຂອງ 
ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ ທ ື່ຈະຖ ກຈັດຂຶື້ນໃນວັນທ  17 ພະຈິກ 2021 ເຊິື່ງຈະເປັນເວທ ທ ື່ລວບລວມບນັດາ
ຄູ່ຮ່ວມງານລະດັບສງູສດຸ ເພ ື່ອມາຕົກລົງເປນັເອກະພາບກັນກ່ຽວກັບທິດທາງໃນຕ ື່ໜ້າ. 
ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ໃນຄັື້ງນ ື້ແມ່ນສວ່ນໜຶື່ງຂອງການກະກຽມໃຫ້ແກ່ ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດບັສູງ, ທ ື່ນ າພາ
ໂດຍ ກະຊວງແຜນການ ໂດຍມ ຈຸດປະສງົໃນການປະກອບສວ່ນຕ ື່ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ແຜນພດັທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສງັຄົມແຫ່ງຊາດ ເພ ື່ອບນັລເຸປົື້າໝາຍໃນການຫຼຸດພົື້ນອອກຈາກ ສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາ, ການ
ກ້າວໄປສູ່ປະເທດທ ື່ມ ລາຍຮບັປານກາງ ແລະ ການບັນລ ຸ ເປົື້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍ ນຍງົ, ເຊິື່ງໄດ້ຮັບການສະ

ໜັບສະໜຸນຜ່ານ UNDP ຈາກ ລດັຖະບານນິວຊ ແລນ ແລະ ລັດຖະບານລຸກຊ າບວກ. 

ສ າລັບຂ ື້ມນູເພ ື່ມຕ ື່ມ, ສາມາດຕິດຕ ື່: 

ທ່ານ ອາລຸນສິດ ມະນີຜົນ 

ຫົວໜ້າພະແນກ ອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນ, ກົມຮ່ວມມ ສາກົນ, ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 

ໂທ: + 856 20 5999 9153 ອ ເມວ: toom_mpi@yahoo.com 

 


