ກອງປະຊຸມທົບທວນປະຈໍາປີກ່ຽວກັບຂະບວນການໂຕະມົນ ຜ່ານທາງອອນລາຍ
ທີີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 8 ຕຸລາ 2021 – ໃນມື້ນື້ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ໂດຍ
ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ

ຈາກອົງການ

ສະຫະປະຊາຊາດ

ປະຈໍາ

ສປປ

ລາວ

ແລະ

ການສະໜັບສະໜູນ

ດ້ານການຈັດກອງປະຊຸມໂດຍ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ (ສປຊ), ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມທົບທວນປະຈໍາປ
ຜ່ານທາງອອນລາຍ ເພື່ອກະກຽມຕໍື່ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ, ເຊື່ງຈະໄດ້ຈັດ ຂຶື້ນໃນກາງເດອນ ພະຈກ 2021.
ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ ແມ່ນຈັດຂຶື້ນທຸກໆ 5 ປ, ເຊື່ງເປັນກອງປະຊຸມ ທລ
ື່ ວມເອົາຜູ້ເຂົື້າຮ່ວມຈາກທຸກພາກສ່ວນ
ເພື່ອເປັນການສະໜັບສະໜູນ ໃຫ້ແກ່ການອອກແບບ ແລະ ຈັດຕັື້ງປະຕບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ.
ກອງປະຊຸມທົບທວນປະຈໍາປຄັື້ງນື້ໄດ້ຮັບກຽດເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ນາງ ພອນວັນ ອຸທະວົງ, ຮອງລັດຖະມົນຕ ກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ທ່ານ ທ່ານ ນາງ ຊາຣາ ເຊັກເກນເນສ, ຜູ້ປະສານງານ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈາ
ສປປ ລາວ ໂດຍມຜູ້ເຂົື້າຮ່ວມຈາກບັນດາກະຊວງທື່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ລວມທັງ
ຜູ້ເຂົື້າຮ່ວມຈາກພາກເອກະຊົນ ແລະ ອົງການສັງຄົມພົນລະເຮອນ.
ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໄດ້ນໍາສະເໜຕໍກ
ື່ ອງປະຊຸມ ກ່ຽວກັບ
ການກະກຽມກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ,

ເຊື່ງຖເປັນໂອກາດອັນດໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນທື່ກ່ຽວຂ້ອງ

ໄດ້ປຶກສາຫາລ

ກັນກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັື້ງປະຕບັດບັນດາແຜນວຽກຈຸດສຸມທື່ໄດ້ກໍານົດຢູ່ໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປ
ຄັື້ງທ

IX

(2021-2025)

ລວມທັງແຜນການຟື້ນຟູປະເທດ

ພາຍຫັງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດ-19,

ການກະກຽມຫຼຸດພົື້ນອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມດ້ອຍພັດທະນາ. ກອງປະຊຸມດັື່ງກ່າວຍັງໄດ້ສຸມໃສ່ປຶກສາຫາລ ກ່ຽວກັບ
ກົນໄກການຈັດຕັື້ງປະຕບັດ ແຜນການ 5 ປ ຄັື້ງທ IX ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂອບຕດຕາມ ແລະ ປະເມນຜົນຂອງແຜນ
ກໍື່ຄການປຶກສາຫາລກັນກ່ຽວກັບບັນດາທາງເລອກໃນການສ້າງຍຸດທະສາດທາງດ້ານການເງນສໍາລັບຈັດຕັື້ງປະຕບັດແຜນທື່ສາ
ມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ ແລະ ແທດເໝາະກັບສະພາບຕົວຈງ.
ພ້ອມນື້,
ເປັນຕົື້ນ

ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລດ້ານອື່ນໆ

ທື່ຕດພັນກັບກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງທື່ໃກ້ຈະມາເຖງອກດ້ວຍ

ການປຶກສາຫາລດ້ານຄວາມຄບໜ້າຂອງການຈັດຕັື້ງປະຕບັດເປົື້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍນຍົງ

(ປພຍ),

ຜົນສໍາເລັດ ແລະ ສື່ງທ້າທາຍຂອງການຈັດຕັື້ງປະຕບັດແຜນການ 5 ປ ຄັື້ງທ VIII ລວມທັງການປຶກສາຫາລກ່ຽວກັບການສ້າງ
ຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມເພື່ອການພັດທະນາ
ແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບຖະແຫງການວຽງຈັນ,

ອງຕາມການສະເໜໃນບົດລາຍງານການປະເມນແຜນດໍາເນນງານ

ເຊື່ງໄດ້ຖກຮ່າງຂຶື້ນເພື່ອແນະນໍາການຈັດຕັື້ງປະຕບັດຖະແຫງການວຽງຈັນວ່າດ້ວຍ

ການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ ເພື່ອການພັດທະນາທື່ມປະສດທຜົນ.
ໃນບົດກ່າວເປດຂອງ ພະນະທ່ານ ນາງ ພອນວັນ ອຸທະວົງ ໄດ້ເນັື້ນໜັກເຖງສະຖານະການອັນທ້າທາຍ ທື່ປະເທດຊາດເຮົາ
ພວມປະເຊນໜ້າຢູ,່ ເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັື້ງປະຕບັດ ປພຍ ແລະ ບັນດາຄາດໝາຍສູ້ຊົນແຫ່ງຊາດທື່ໄດ້ວາງອອກ

ແລະ

ກໍານົດໄວ້ຢູ່ໃນແຜນການ 5 ປ ຄັື້ງທ IX ໃນບັນດາປະເທດໃນໂລກ ແລະ ໃນພາກພື້ນອາຊ-ປາຊຟກ ລວມທັງ ສປປ ລາວ
ບໍື່ໄປຕາມແຜນທື່ກໍານົດໄວ້. ວກດການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດ-19 ບວກກັບໄພພບັດຈາກການປ່ຽນແປງດນຟ້າອາກາດ
ທື່ເຮັດໃຫ້ເກດການສູນເສຍທາງດ້ານຊວະນາໆພັນ ແລະ ຊວດຂອງປະຊາກອນ ເປັນເຫດໃຫ້ການບັນລຸບັນດາຄາດໝາຍ
ທື່ຕ້ອງບັນລຸພາຍໃນປ 2030 ເປັນສື່ງທ້າທາຍຫາຍຂຶື້ນກວ່າເກົື່າ.
ທ່ານ ນາງ ພອນວັນ ອຸທະວົງ ຍັງໄດ້ເນັື້ນໜັກເຖງຄວາມຈໍາເປັນໃນການປັບຕົວເຂົື້າກັບ “ວຖຊວດແບບໃໝ່ ຫ “new
normal”,

ເນື່ອງຈາກພະຍາດໂຄວດ-19

ມທ່າອ່ຽງວ່າຈະຍັງເປັນບັນຫາສບຕໍື່ໄປອກຫາຍປ.

ຄວາມຈໍາເປັນໃນການປະຕບັດວຽກງານທື່ເປັນບູລມະສດກ່ອນນັື້ນ,
ໃຫ້ບັນລຸຈດ
ຸ ໝາຍລວມຂອງແຜນ,

ລັດຖະບານແຫ່ງ

ເຊື່ງຈະຕ້ອງສບຕໍື່ຄວາມພະຍາຍາມໃນການບັນລຸ

ສປປ

ລາວ

ປພຍ

ໃນຂະນະທື່ເຫັນເຖງ
ຍັງຕ້ອງຮັບປະກັນ
ກໍື່ຄ

ຍຸດທະສາດ

ການເຕບໂຕສຂຽວແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສ້າງພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການຫຼຸດພົນ
ື້ ສະຖານະພາບຄວາມດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ການກາຍ
ເປັນປະເທດທື່ມລາຍຮັບປານກາງ-ສູງ.

ທ່ານ ທ່ານ ນາງ ຊາຣາ ເຊັກເກນເນສ, ຜູ້ປະສານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ກໍື່ໄດ້ຮັບຮູ້ເຖງສື່ງທ້າທາຍທື່
ສປປ ລາວ ກໍາລັງປະເຊນໜ້າ ແລະ ໄດ້ເນັື້ນໜັກວ່າ ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດ-19 ໄດ້ເຮັດໃຫ້ສື່ງທ້າທາຍທື່ປະເທດ
ພົບພໍື້ນັື້ນ

ທ້າທາຍຂຶື້ນໄປກວ່າເກົື່າອີກ.

ຕໍື່ກັບບັນຫາດັື່ງກ່າວ,

ທ່ານ

ນາງ

ຊາຣາ

ໄດ້

ກ່າວວ່າ

ໄລຍະຂອງການ

ຈັດຕັື້ງປະຕບັດແຜນການ 5 ປ ຄັື້ງທ IX ແມ່ນ ໄລຍະທື່ ສປປ ລາວ ຕົກຢູ່ໃນໄລຍະທື່ຫຍຸ້ງຍາກຫາຍທື່ສຸດ,
ແຕ່ມັນກໍື່ເປັນໂອກາດທື່ເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ໄດ້ມການລົງທຶນເພອ
ື່ ການຫັນປ່ຽນ ເປັນຕົື້ນການລົງທຶນໃສ່ ຊັບພະຍາກອນ
ມະນຸດ, ການເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ການຮັບມກັບການປ່ຽນແປງດນຟ້າອາກາດ ແລະ ສະພາບສື່ງແວດລ້ອມ
ມຄວາມເສື່ອມໂຊມ. ການລົງທຶນດັື່ງກ່າວ ຈະເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ເສັື້ນທາງແຫ່ງການພັດທະນາທື່ມຄວາມທົນທານ, ທົື່ວເຖງ
ແລະ ຍນຍົງ ໂດຍບໍື່ປະໃຜໄວ້ຂ້າງຫັງ.
ເຖງວ່າຈະມສື່ງທ້າທາຍຫາຍຢ່າງ, ທ່ານ ນາງ ຊາຣາ ໄດ້ເນັື້ນໜັກວ່າ ໂດຍການເສຍສະຫະ, ພະຍາຍາມ ແລະ ມຫົວຄດສ້າງສັນ,
ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານຂອງຂະບວນການໂຕະມົນສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການພັດທະນາ

ຂອງລາວມຜົນ

ສໍາເລັດ ກໍື່ຄການປະຕບັດວາລະເພື່ອການພັດທະນາຮອດ 2030 ແລະ ໃນຕໍື່ໜ້າ.
ກອງປະຊຸມທົບທວນຄັື້ງນື້

ແມ່ນສ່ວນໜຶື່ງຂອງກດຈະກໍາການກະກຽມກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ

ແລະ

ກດຈະກໍາ

ຂອງແຜນງານຮ່ວມມືລະຫວ່າງກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ເຊື່ງມຈຸດປະສົງ
ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົື້າໃນຂະບວນການຈັດຕັື້ງປະຕບັດແຜນ

ພັດທະນາແຫ່ງຊາດ

ກໍື່ຄການຫຼຸດພົື້ນຈາກສະຖານະພາບ

ຄວາມດ້ອຍພັດທະນາ, ການກາຍເປັນປະເທດທື່ມລາຍຮັບປານກາງ ແລະ ການບັນລຸເປົື້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍນຍົງ
ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກ ລັດຖະບານນວຊແລນ, ລັດຖະບານລຸກຊໍາບວກ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພືື່ອການ
ພັດທະນາ.

ສໍາລັບຂໍື້ມູນເພື່ມເຕມ ກະລູນາຕດຕໍື່:

ທ່ານ ອາລຸນສດ ມະນຜົນ, ຫົວໜ້າພະແນກອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນ, ກົມຮ່ວມມສາກົນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.
ອເມວ: alounsith.dic@gmail.com
ໂທລະສັບ: +856 (20) 5999 9153

