
ກອງປະຊຸມທົບທວນປະຈໍາປີກ່ຽວກັບຂະບວນການໂຕະມົນ ຜ່ານທາງອອນລາຍ 

ທີີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 8 ຕຸລາ 2021 – ໃນມ ື້ນ ື້ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ໂດຍ
ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນ 
ດ້ານການຈັດກອງປະຊຸມໂດຍ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພ ື່ອການພັດທະນາ (ສປຊ), ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມທົບທວນປະຈໍາປ  
ຜ່ານທາງອອນລາຍ ເພ ື່ອກະກຽມຕໍື່ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ, ເຊ ື່ງຈະໄດ້ຈັດ ຂຶື້ນໃນກາງເດ ອນ ພະຈ ກ 2021. 
ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ ແມ່ນຈັດຂຶື້ນທຸກໆ 5 ປ , ເຊ ື່ງເປັນກອງປະຊຸມ ທ ື່ລວມເອົາຜູ້ເຂົື້າຮ່ວມຈາກທຸກພາກສ່ວນ 
ເພ ື່ອເປັນການສະໜັບສະໜູນ ໃຫ້ແກ່ການອອກແບບ ແລະ ຈັດຕັື້ງປະຕ ບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກ ດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ. 

ກອງປະຊຸມທົບທວນປະຈໍາປ ຄັື້ງນ ື້ໄດ້ຮັບກຽດເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ນາງ ພອນວັນ ອຸທະວົງ, ຮອງລັດຖະມົນຕ  ກະຊວງ 
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ທ່ານ ທ່ານ ນາງ ຊາຣາ ເຊັກເກນເນສ, ຜ ູ້ປະສານງານ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈ າ 
ສປປ ລາວ ໂດຍມ ຜູ້ເຂົື້າຮ່ວມຈາກບັນດາກະຊວງທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ລວມທັງ 
ຜູ້ເຂົື້າຮ່ວມຈາກພາກເອກະຊົນ ແລະ ອົງການສັງຄົມພົນລະເຮ ອນ. 

ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໄດ້ນໍາສະເໜ ຕໍື່ກອງປະຊຸມ ກ່ຽວກັບ 
ການກະກຽມກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ, ເຊ ື່ງຖ ເປັນໂອກາດອັນດ ໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ປຶກສາຫາລ  
ກັນກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັື້ງປະຕ ບັດບັນດາແຜນວຽກຈຸດສຸມທ ື່ໄດ້ກໍານົດຢູ່ໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກ ດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປ  
ຄັື້ງທ  IX (2021-2025) ລວມທັງແຜນການຟ ື້ນຟູປະເທດ ພາຍຫ ັງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວ ດ-19, 
ການກະກຽມຫຼຸດພົື້ນອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມດ້ອຍພັດທະນາ. ກອງປະຊຸມດັື່ງກ່າວຍັງໄດ້ສຸມໃສ່ປຶກສາຫາລ  ກ່ຽວກັບ 
ກົນໄກການຈັດຕັື້ງປະຕ ບັດ ແຜນການ 5 ປ  ຄັື້ງທ  IX ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂອບຕ ດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜົນຂອງແຜນ 
ກໍື່ຄ ການປຶກສາຫາລ ກັນກ່ຽວກັບບັນດາທາງເລ ອກໃນການສ້າງຍຸດທະສາດທາງດ້ານການເງ ນສໍາລັບຈັດຕັື້ງປະຕ ບັດແຜນທ ື່ສາ
ມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ ແລະ ແທດເໝາະກັບສະພາບຕົວຈ ງ. 

ພ້ອມນ ື້, ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລ ດ້ານອ ື່ນໆ ທ ື່ຕ ດພັນກັບກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງທ ື່ໃກ້ຈະມາເຖ ງອ ກດ້ວຍ 
ເປັນຕົື້ນ ການປຶກສາຫາລ ດ້ານຄວາມຄ ບໜ້າຂອງການຈັດຕັື້ງປະຕ ບັດເປົື້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ (ປພຍ), 
ຜົນສໍາເລັດ ແລະ ສ ື່ງທ້າທາຍຂອງການຈັດຕັື້ງປະຕ ບັດແຜນການ 5 ປ  ຄັື້ງທ  VIII ລວມທັງການປຶກສາຫາລ ກ່ຽວກັບການສ້າງ 
ຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມ ເພ ື່ອການພັດທະນາ ອ ງຕາມການສະເໜ ໃນບົດລາຍງານການປະເມ ນແຜນດໍາເນ ນງານ 
ແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບຖະແຫ ງການວຽງຈັນ, ເຊ ື່ງໄດ້ຖ ກຮ່າງຂຶື້ນເພ ື່ອແນະນໍາການຈັດຕັື້ງປະຕ ບັດຖະແຫ ງການວຽງຈັນວ່າດ້ວຍ 
ການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ ເພ ື່ອການພັດທະນາທ ື່ມ ປະສ ດທ ຜົນ. 

ໃນບົດກ່າວເປ ດຂອງ ພະນະທ່ານ ນາງ ພອນວັນ ອຸທະວົງ ໄດ້ເນັື້ນໜັກເຖ ງສະຖານະການອັນທ້າທາຍ ທ ື່ປະເທດຊາດເຮົາ 
ພວມປະເຊ ນໜ້າຢູ່, ເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັື້ງປະຕ ບັດ ປພຍ ແລະ ບັນດາຄາດໝາຍສູ້ຊົນແຫ່ງຊາດທ ື່ໄດ້ວາງອອກ ແລະ 
ກໍານົດໄວ້ຢູ່ໃນແຜນການ 5 ປ  ຄັື້ງທ  IX ໃນບັນດາປະເທດໃນໂລກ ແລະ ໃນພາກພ ື້ນອາຊ -ປາຊ ຟ ກ ລວມທັງ ສປປ ລາວ 
ບໍື່ໄປຕາມແຜນທ ື່ກໍານົດໄວ້. ວ ກ ດການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວ ດ-19 ບວກກັບໄພພ ບັດຈາກການປ່ຽນແປງດ ນຟ້າອາກາດ 
ທ ື່ເຮັດໃຫ້ເກ ດການສູນເສຍທາງດ້ານຊ ວະນາໆພັນ ແລະ ຊ ວ ດຂອງປະຊາກອນ ເປັນເຫດໃຫ້ການບັນລຸບັນດາຄາດໝາຍ 
ທ ື່ຕ້ອງບັນລຸພາຍໃນປ  2030 ເປັນສ ື່ງທ້າທາຍຫ າຍຂຶື້ນກວ່າເກົື່າ. 

ທ່ານ ນາງ ພອນວັນ ອຸທະວົງ ຍັງໄດ້ເນັື້ນໜັກເຖ ງຄວາມຈໍາເປັນໃນການປັບຕົວເຂົື້າກັບ “ວ ຖ ຊ ວ ດແບບໃໝ່ ຫ   “new 

normal”, ເນ ື່ອງຈາກພະຍາດໂຄວ ດ-19 ມ ທ່າອ່ຽງວ່າຈະຍັງເປັນບັນຫາສ ບຕໍື່ໄປອ ກຫ າຍປ . ໃນຂະນະທ ື່ເຫັນເຖ ງ 
ຄວາມຈໍາເປັນໃນການປະຕ ບັດວຽກງານທ ື່ເປັນບູລ ມະສ ດກ່ອນນັື້ນ, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຍັງຕ້ອງຮັບປະກັນ 
ໃຫ້ບັນລຸຈຸດໝາຍລວມຂອງແຜນ, ເຊ ື່ງຈະຕ້ອງສ ບຕໍື່ຄວາມພະຍາຍາມໃນການບັນລຸ ປພຍ ກໍື່ຄ  ຍຸດທະສາດ 
ການເຕ ບໂຕສ ຂຽວແຫ່ງຊາດ ເພ ື່ອສ້າງພ ື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການຫຼຸດພົື້ນສະຖານະພາບຄວາມດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ການກາຍ 
ເປັນປະເທດທ ື່ມ ລາຍຮັບປານກາງ-ສູງ. 



ທ່ານ ທ່ານ ນາງ ຊາຣາ ເຊັກເກນເນສ, ຜູ້ປະສານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ກໍື່ໄດ້ຮັບຮູ້ເຖ ງສ ື່ງທ້າທາຍທ ື່ 
ສປປ ລາວ ກໍາລັງປະເຊ ນໜ້າ ແລະ ໄດ້ເນັື້ນໜັກວ່າ ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວ ດ-19 ໄດ້ເຮັດໃຫ້ສ ື່ງທ້າທາຍທ ື່ປະເທດ 
ພົບພໍື້ນັື້ນ ທ້າທາຍຂຶື້ນໄປກວ່າເກົື່າອີກ. ຕໍື່ກັບບັນຫາດັື່ງກ່າວ, ທ່ານ ນາງ ຊາຣາ ໄດ້ ກ່າວວ່າ ໄລຍະຂອງການ 
ຈັດຕັື້ງປະຕ ບັດແຜນການ 5 ປ  ຄັື້ງທ  IX ແມ່ນ ໄລຍະທ ື່ ສປປ ລາວ ຕົກຢູ່ໃນໄລຍະທ ື່ຫຍຸ້ງຍາກຫ າຍທ ື່ສຸດ, 
ແຕ່ມັນກໍື່ເປັນໂອກາດທ ື່ເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ໄດ້ມ ການລົງທຶນເພ ື່ອການຫັນປ່ຽນ ເປັນຕົື້ນການລົງທຶນໃສ່ ຊັບພະຍາກອນ 
ມະນຸດ, ການເຊ ື່ອມໂຍງກັບພາກພ ື້ນ ແລະ ການຮັບມ ກັບການປ່ຽນແປງດ ນຟ້າອາກາດ ແລະ ສະພາບສ ື່ງແວດລ້ອມ 
ມ ຄວາມເສ ື່ອມໂຊມ. ການລົງທຶນດັື່ງກ່າວ ຈະເປັນພ ື້ນຖານໃຫ້ແກ່ເສັື້ນທາງແຫ່ງການພັດທະນາທ ື່ມ ຄວາມທົນທານ, ທົື່ວເຖ ງ 
ແລະ ຍ ນຍົງ ໂດຍບໍື່ປະໃຜໄວ້ຂ້າງຫ ັງ. 

ເຖ ງວ່າຈະມ ສ ື່ງທ້າທາຍຫ າຍຢ່າງ, ທ່ານ ນາງ ຊາຣາ ໄດ້ເນັື້ນໜັກວ່າ ໂດຍການເສຍສະຫ ະ, ພະຍາຍາມ ແລະ ມ ຫົວຄ ດສ້າງສັນ, 
ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານຂອງຂະບວນການໂຕະມົນສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພ ື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການພັດທະນາ ຂອງລາວມ ຜົນ 
ສໍາເລັດ ກໍື່ຄ ການປະຕ ບັດວາລະເພ ື່ອການພັດທະນາຮອດ 2030 ແລະ ໃນຕໍື່ໜ້າ. 

ກອງປະຊຸມທົບທວນຄັື້ງນ ື້ ແມ່ນສ່ວນໜຶື່ງຂອງກ ດຈະກໍາການກະກຽມກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ ແລະ ກ ດຈະກໍາ 
ຂອງແຜນງານຮ່ວມມືລະຫວ່າງກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ເຊ ື່ງມ ຈຸດປະສົງ 
ເພ ື່ອປະກອບສ່ວນເຂົື້າໃນຂະບວນການຈັດຕັື້ງປະຕ ບັດແຜນ ພັດທະນາແຫ່ງຊາດ ກໍື່ຄ ການຫຼຸດພົື້ນຈາກສະຖານະພາບ 
ຄວາມດ້ອຍພັດທະນາ, ການກາຍເປັນປະເທດທ ື່ມ ລາຍຮັບປານກາງ ແລະ ການບັນລຸເປົື້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ 
ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກ ລັດຖະບານນ ວຊ ແລນ, ລັດຖະບານລຸກຊໍາບວກ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພືື່ອການ
ພດັທະນາ. 

 

ສໍາລັບຂໍື້ມູນເພ ື່ມເຕ ມ ກະລູນາຕ ດຕໍື່: 

 

ທ່ານ ອາລຸນສ ດ ມະນ ຜົນ, ຫົວໜ້າພະແນກອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນ, ກົມຮ່ວມມ ສາກົນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ. 

ອ ເມວ: alounsith.dic@gmail.com  

ໂທລະສັບ: +856 (20) 5999 9153 
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