ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືວ່າດ້ວຍການສ້າງແຜນຟືື້ນຟູຄືນຈາກ ພະຍາດໂຄວິດ-19
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 27 ຕຸລາ 2021 - ມື້ນື້, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ໂດຍໄດ້ຮັບການສະ
ໜັບສະໜຸນຈາກ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈາ ສປປ ລາວ, ໄດ້ຈດ
ັ ກອງປະຊຸມວ່າດ້ວຍການສ້າງແຜນຟື້ນຟູ
ຄນຈາກ ພະຍາດໂຄວິດ-19, ເພອ
ື່ ກະກຽມໃຫ້ແກ່ ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງຄັື້ງທ 13, ທື່ຈະຖກຈັດຂຶື້ນໃນ
ວັນທ 17 ພະຈິກ. ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ ໄດ້ຈດ
ັ ຂຶນ
ື້ ທຸກໆ 5 ປ, ແລະ ເປັນເວທໃຫ້ ລັດຖະບານ ສປປ
ລາວ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ຄູ່ຮວ
່ ມພັດທະນາໄດ້ມາປຶກສາຫາລກັນ ໃນຂອດການສະໜັບສະໜຸນການ
ອອກແບບ ແລະ ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດບັນດາແຜນງານ ແລະ ຂະບວນການຕ່າງໆໃນການພັດທະນາ.
ໃນປ 2020, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ພ້ອມດ້ວຍ ອົງການ ສປຊ ໄດ້ສ້າງຕັື້ງ ຄະນະສະເພາະກິດ
ຮ່ວມຫຼາຍຝ່າຍ ຂຶນ
ື້ ເພອ
ື່ ທົບທວນຄນຜົນກະທົບຂອງ ພະຍາດໂຄວິດ -19 ຕື່ບຸລິມະສິດການພັດທະນາ ແລະ ໄດ້
ສ້າງຂື້ແນະນາກ່ຽວກັບວິທໃນການປະເມນເປົື້າໝາຍທື່ຕ້ອງບັນລຸໃຫ້ໄດ້ ທື່ການົດໄວ້ພາຍໃນ ຮ່າງແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຄັື້ງທ 9 ຄນໃໝ່ໂດຍຄານຶງເຖິງຜົນກະທົບຂອງ ພະຍາດໂຄວິດ-19. ການທົບ
ທວນຄນຄັງື້ ນື້ແມ່ນສຸມໃສ່ 5 ຫົວຂື້ຫຼັກຄ: ການສະໜອງທຶນເພື່ອການພັດທະນາ; ການຄ້າ, ຕ່ອງໂສ້ມນ
ູ ຄ່າ ແລະ
ການທ່ອງທ່ຽວ; ການຂະຫຍາຍໂຕສຂຽວ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ; ການສ້າງໂອກາດດ້ານວຽກເຮັດງານທາ
ທື່ດ; ແລະ ທຶນມະນຸດ, ລວມທັງບັນຫາຕ່າງໆທື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສຸຂະພາບ ແລະ ການສຶກສາ.
ເພື່ອເປັນການສບຕື່ວຽກງານນ,ື້ ແລະ ເພື່ອປັບໂຕຕື່ບັນຫາທ້າທາຍອັນຕື່ເນື່ອງທື່ເກດຈາກ ພະຍາດໂຄວິດ -19,
ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລໃນມື້ນື້ຈງຶື່ ໄດ້ແນໃສ່ສ້າງຄວາມເຂົື້າໃຈໃຫ້ແກ່ຜູ້ມອານາດຕັດສິນໃຈ

ແລະ

ຄູຮ
່ ່ວມ

ພັດທະນາ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ເສດຖະກິດ -ສັງຄົມຂອງ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ
ລິເລື່ມການລະບຸອົງປະກອບທຈ
ື່ າເປັນໃນການການົດ ແຜນຟື້ນຟູຄນຈາກ ພະຍາດໂຄວິດ -19 ໃນປິ 2022.
ກ່າວເປດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລໃນມື້ນື້ໂດຍ ທ່ານ ນາງ ພອນວັນ ອຸທະວົງ, ຮອງລັດຖະມົນຕ, ກະຊວງແຜນການ
ແລະ ການລົງທຶນ, ແລະ ຜູ້ປະສານງານອົງການ ສປຊ ປະຈາ ສປປ ລາວ, ທ່ານນາງ ຊາຣາ ເຊເກນເນັສ. ໃນ
ລະຫວ່າງກອງປະຊຸມ, ກະຊວງການເງິນ, ກະຊວງອຸດສະຫະກາ ແລະ ການຄ້າ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດ
ການສັງຄົມ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ແລະ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ
ພ້ອມດ້ວຍ ສະຖາບັນຄົນ
ື້ ຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ຍັງໄດ້ຜ່ານບົດສະເໜກ່ຽວກັບ 5 ຫົວຂື້ຫຼັກ ທື່ໄດ້ຖກເນັນ
ື້ ໜັ
ກໃນປ 2020 ໂດຍ ຄະນະສະເພາະກິດຮ່ວມຫຼາຍຝ່າຍ.
ໃນບົດກ່າວເປດກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ນາງ ພອນວັນ ອຸທະວົງ, ຮອງລັດຖະມົນຕ, ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການ
ລົງທຶນ ໄດ້ເນັນ
ື້ ຢື້າເຖິງຄວາມຈາເປັນໃນການປັບໂຕຕື່ກັບ ‘ວິຖຊວິດແບບໃໝ່’ ພາຍໃຕ້ສະພາບການຂອງ ພະຍາດ
ໂຄວິດ-19, ທັງຍັງເນັື້ນໜັກວ່າວຽກງານດ້ານການສ້າງ ແຜນຟນ
ື້ ຟູຄນ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນໄດ້ເຖິງຜົນກະທົບ
ທື່ຜ່ານມາທັງໝົດຂອງ

ພະຍາດໂຄວິດ-19.

ພວກເຮົາຈະຕ້ອງພິຈາລະນາທຸກໆດ້ານທື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການແຜ່

ລະບາດ, ແລະ ຮັບປະກັນວ່າ ແຜນຟນ
ື້ ຟູຄນ ແມ່ນມຄວາມກວມລວມ, ທື່ ພິຈາລະນາເອົາຜູ້ທື່ມຄວາມສ່ຽງສູງທື່
ສຸດໃນ ສປປ ລາວ ເຂົື້ານາ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາທຸກຄົນພ້ອມກັນກ້າວໄປ. ຖ້າພວກເຮົາຕ້ອງການສບຕື່ບັນລຸໄດ້ເປົື້າໝ
າຍທື່ການົດໄວ້ພາຍໃຕ້ວາລະການພັດທະນາ, ການຮັບມກັບ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ແມ່ນສິື່ງທື່ຈ າເປັນ, ໂດຍ
ສະເພາະຕື່ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ -ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຄັື້ງທ 9 ແລະ ວາລະການພັດທະນາ
ແບບຍນຍົງ 2030, ທັງໃນໄລຍະສັື້ນ ແລະ ເປົື້າໝາຍໄລຍະຍາວ, ເຊັື່ນ: ການຫຼຸດພົື້ນອອກຈາກ ສະຖານະພາບ
ດ້ອຍພັດທະນາໃນປ 2026.

ທ່ານ ນາງ ພອນວັນ ອຸທະວົງ, ຮອງລັດຖະມົນຕ, ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ເນັນ
ື້ ໜັກຄວາມສາຄັນ
ຂອງການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ຄູ່ຮວ
່ ມພັດທະນາທັງໝົດ, ໂດຍກ່າວວ່າຖ້າພວກ
ເຮົາຮ່ວມມກັນ, ກື່ຈະສາມາດສ້າງແຜນຟນ
ື້ ຟູຄນຈາກ ພະຍາດໂຄວິດ -19 ທື່ເຂັື້ມແຂງ ແລະ ມປະສິດທິພາບໄດ້,
ແລະ
ລະບາດ.

ຍັງເນັື້ນຢື້າຕື່ມອກວ່າກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລໃນຄັງື້ ນື້ແມ່ນບາດກ້າວທື່ສາຄັນຕື່ການຟື້ນຟູຄນຈາກການແຜ່
ກອງປະຊຸມໂຕະມົນ

ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດພັດທະນາແຜນການດັື່ງກ່າວໄດ້ເພື່ມຕື່ມສາລັບປ

2022, ແລະ ດ້ວຍຄວາມພະຍາຍາມອັນໝັນ
ື້ ຄົງ ແລະ ແນວທາງທື່ກວມລວມ, ພວກເຮົາຫວັງວ່າຈະສາມາດຂ້າມ
ຜ່ານຜົນກະທົບຂອງການແຜ່ລະບາດ ແລະ ສາມາດ ‘ກັບຄນສູທ
່ ິດທາງການພັດທະນາ’ ໄດ້.
ໃນທາງດຽວກັນ, ຜູ້ປະສານງານອົງການ ສປຊ ກື່ໄດ້ກ່າວວ່າຂອບເຂດ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງການແຜ່ລະບາດຂອງ
ພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕື່ຄວາມຄບໜ້າດ້ານການພັດທະນາໃນທົວ
ື່ ໂລກ ແລະ ໃນ ສປປ ລາວ, ‘ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້
ພວກເຮົາຕ້ອງຮ່ວມກັນສຸມໃສ່ຄວາມພະຍາຍາມເປັນຢ່າງສູງ, ລະດົມແນວຄິດ ແລະ ຄວາມເຂົື້າໃຈ, ແລະ ຮ່ວມມ
ກັນຢ່າງພ້ອມພຽງ ເພື່ອຂ້າມຜ່ານບັນຫາທ້າທາຍຕ່າງໆ’ ແລະ ດ້ວຍເຫດນື້, ຈຶື່ງໄດ້ເນັື້ນໜັກຄວາມສ າຄັນຂອງ
ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ ທື່ຈະຖກຈັດຂຶື້ນໃນວັນທ 17 ພະຈິກ 2021 ເຊິງື່ ຈະເປັນເວທທື່ລວບລວມບັນດາ
ຄູ່ຮ່ວມງານລະດັບສູງສຸດ ເພອ
ື່ ມາຕົກລົງເປັນເອກະພາບກັນກ່ຽວກັບທິດທາງໃນຕື່ໜ້າ.
ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລໃນຄັື້ງນື້ແມ່ນສ່ວນໜຶື່ງຂອງການກະກຽມໃຫ້ແກ່ ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ, ທື່ນາພາ
ໂດຍ

ກະຊວງແຜນການ

ໂດຍມຈຸດປະສົງໃນການປະກອບສ່ວນຕື່ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ

ແຜນພັດທະນາ

ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ເພອ
ື່ ບັນລຸເປົື້າໝາຍໃນການຫຼຸດພົື້ນອອກຈາກ ສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາ, ການ
ກ້າວໄປສູ່ປະເທດທື່ມລາຍຮັບປານກາງ ແລະ ການບັນລຸ ເປົື້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍນຍົງ, ເຊິງື່ ໄດ້ຮັບການສະ
ໜັບສະໜຸນຜ່ານ UNDP ຈາກ ລັດຖະບານນິວຊແລນ ແລະ ລັດຖະບານລຸກຊາບວກ.
ສາລັບຂື້ມນ
ູ ເພື່ມຕື່ມ, ສາມາດຕິດຕື່:
ທ່ານ ອາລຸນສິດ ມະນີຜົນ
ຫົວໜ້າພະແນກ ອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນ, ກົມຮ່ວມມສາກົນ, ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ໂທ: + 856 20 5999 9153

ອເມວ: toom_mpi@yahoo.com

