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I. ພາກສະເໜີ
ເອກະສານສະບັບນີ້ ແມ(ນ ບົດແນະນໍາ ໃນການກະກຽມກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ ຄັງ້ ທີ XIII ເຊິງ່ ຄາດວ່າຈະຈັດຂືນ
້
ໃນທ້າຍປີ 2021 ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ເປັນເວທີປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບວຽກງານການພັດທະນາ
ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ແລະ ຄູຮ
( ່ວມພັດທະນາ ໂດຍສະເພາະ ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ມາດຕະການໃນການແກQໄຂ ບົດແນະນໍາ
ສະບັບນີ້ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອກໍານົດຈຸດປະສົງລະດັບຄາດໝາຍຂອງກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ ຄັງ້ ທີ XIII ເພືອ
່ ຮັບປະກັນ
ໃຫQ ກອງເລຂາຄະນະຊີ້ນໍາລະດັບຊາດເພື່ອຂະບວນການໂຕະມົນ ແລະ ໜ່ວຍງານຂະແໜງການເພື່ອປຶກສາ ຫາລືກັບຄູ(ຮວ
່ ມ
ພັດທະນາ ໄດQກະກຽມຈັດກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວດ້ວຍຜົນສໍາເລັດຢ(າງສະຫງ່າງາມ.
ສໍາລັບ ວັນເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່ຂອງກອງປະຊຸມ ແມ(ນຈະໄດQແຈQງໃຫQຊາບຕາມພາຍຫຼັງ ເຊິ່ງກອງເລຂາຂະວນການ
ໂຕະມົນ ຈະໄດQສົ່ງໜັງສືເຊີນທາງການ ເຖິງບັນດາທ່ານເພື່ອເຂົາ້ ຮ່ວມກອງປະຊຸມ ໃນກາງເດືອນ ຕຸລາ 2021.
ຮ່າງບົດແນະນໍາສະບັບນີ້ ອາດຈະໄດQມີການປັບປຸງຕື່ມ ໂດຍອີງຕາມຜົນການປຶກສາຫາລືກັບທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ອນ
ປັບປຸງໃຫQເປັນສະບັບສຸດທ້າຍ ແລະ ຂໍອະນຸມັດນໍາ ຄະນະຊີ້ນໍາລະດັບຊາດເພື່ອຂະບວນການໂຕະມົນ ທີ່ພະນະທ່ານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເປັນປະທານ.
ແນະນໍາໃຫQເບິ່ງແຜນວາດ (Figure 1) ເພີ່ມເຕີມ ສໍາລັບຂະບວນການກະກຽມກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ ຄັງ້ ທີ XIII.

II. ການວາງແຜນແຫ(ງຊາດ ແລະ ສະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກໃນໄລຍະການລະບາດຂອງ
ພະຍາດໂຄວິດ-19
ການກະກຽມກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງຄັ້ງທີ XIII ໃຫQປະສົບຜົນສໍາເລັດ ແມ(ນຕ້ອງໄດQມອ
ີ ົງປະກອບຫຼາຍຢ(າງເຊິງ່
ຄວນ ມີການລາຍງານສະພາບການຕ່າງໆພາຍໃນປະເທດ ໂດຍສະເພາະບັນຫາທີ່ຕິດພັນກັບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄ
ວິດ-19.

2.1

ການວາງແຜນແຫ(ງຊາດ ແລະ ສະພາບການດ້ານເສດຖະກິດ

ສປປ ລາວ ແມ(ນພວມກໍາລັງຢູ(ໃນໄລຍະຫົວລ້ຽວຫົວຕໍ່ ໃນຂະບວນການວາງແຜນພັດທະນາແຫ(ງຊາດ. ເຊິ່ງ 2020 ແລະ
2021 ເປັນປີທີ່ລັດຖະບານ ໄດQສະຫTບຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັງ້ ທີ
VIII (2016-2020) ແລະ ເລິ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX (20212025). ໃນໄລຍະຂ້າມຜ່ານນີ້ ເຫັນວ່າມີສງິ່ ທ້າທາຍຫຼາຍດ້ານ ທີ່ຕິດພັນກັບ ວຽກງານການຟື້ນຟູຜົນກະທົບຈາກການ
ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19, ຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ການປ(ຽນແປງດິນຟQາອາກາດ, ການເຕີບໂຕທີ່ມີຄນ
ຸ ນະພາບ ແລະ
ສົມສ່ວນ, ການພັດທະນາດ້ານຕົ້ນທຸນມະນຸດ ແລະ ພືນ
້ ຖານໂຄງລ່າງ ຕະຫຼອດຮອດ ການບັນລຸເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ ໃນການຫTດ
ພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ຂອງສປປ ລາວ.
ໃນຂະນະທີ່ປະຊາຄົມໂລກ ພວມກໍາລັງປະເຊີນກັບບັນຫາການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 ຢ(າງໜັກໜ່ວງ ເຊິງ່ ເປັນສິງ່
ທ້າທາຍອັນຮີບດ່ວນ ແລະ ໃນໄລຍະຍາວ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ທີ່ພວກເຮົາຈະຕ້ອງໄດQຕອບໂຕQ ແລະ ຟື້ນຟູ. ເຊິ່ງ
ສປປ ລາວ ຂອງພວກເຮົາ ກໍ່ໄດQຮບ
ັ ຜົນກະທົບຢ(າງໜັກໜ່ວງເຊັນ
່ ກັນ ຕໍ່ກັບ ຜົນສໍາເລັດ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມ ເພື່ອ
ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ກໍ່ຄື ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ພາຍໃຕQຂອບແຜນ
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ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII ແລະ ຄັ້ງທີ IX. ປະເທດເຮົາ ມີເວລາເຫຼືອອີກພຽງແຕ( 10 ປີ ໃນ
ການບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ພາຍໃນປີ 2030 ໂດຍອີງຕາມຄໍາຂວັນທີ່ວ່າ “ພວກເຮົາພ້ອມກັນກ້າວໄປ”.
ໃນໄລຍະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX, ສປປ ລາວ ກໍ່ຈະມີໂອກາດໃນການ
ລົງທຶນໃສ(ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ການເຊື່ອມຈອດກັບພາກພື້ນ ແລະ ຕໍ່ສູQກັບການປ(ຽນແປງດິນຟQາອາກາດ
ແລະ ການເຊື່ອມໂຊມຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ.
ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນເພື່ອການພັດທະນາທີຈ
່ ໍາເປັນ ເພື່ອເລັງ່ ການຂັບເຄືອ
່ ນຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ ແມ(ນນັບມື້ນບ
ັ ມີຄວາມທ້າທາຍຫຼາຍຂື້ນ ຄຽງຄູ(ກັບບັນດາຂໍຄ
້ ົງຄ້າງ ແລະ ບັນຫາຕ່າງໆທີ່ກໍາລັງ ປະ
ເຊີນຢູ(ແລQວໃນປະຈຸບນ
ັ ນັບແຕ(ບັນຫາການຂາດແຄນລາຍໄດQ ຈົນເຖິງບັນຫາ ຄວາມອາດສາມາດທີ່ຈະຮັບມືກັບຜົນ ກະທົບ
ຢ(າງກະທັນຫັນທີ່ເກີດຂືນ
້ ເລືອ
້ ຍໆ.

2.2

ຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 ຕໍກ
່ ບ
ັ ຂະບວນການໂຕະມົນ

ໂດຍອີງຕາມຂໍ້ຈໍາກັດຕ່າງໆທີ່ຍັງຄົງມີຜນ
ົ ບັງຄັບໃຊQໃນກາງເດືອນກໍລະກົດ 2021, ໂຄວິດ19 ຈະມີອິດທິພົນຕໍ່ການກະກຽມ
ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ ຄັ້ງທີ XIII.
ກໍານົດເວລາໃນການຈັດກອງປະຊຸມລະດັບຕ່າງໆຂອງບັນດາໜ່ວຍງານຂະແໜງການ ແລະ ຂະແໜງການຍ່ອຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ແມ(ນໄດQຮບ
ັ ຜົນກະທົບ. ແຜນການຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ກ່ຽວກັບວຽກງານຂະບວນການໂຕະມົນປີ 2020 ຕ້ອງໄດQ
ເລື່ອນອອກໄປກ່ອນ ເນື່ອງຈາກລັດຖະບານໄດQປະກາດນໍາໃຊQມາດຕະການ ເພື່ອປQອງກັນ ແລະ ການຫTດຜ່ອນຜົນກະທົບ
ຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ19 ແລະຈະໄດQສບ
ື ຕໍ່ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ແລະ ປຶກສາຫາລືລ່ວງໜ້າຕ່າງໆ ໃນປີ
2021 ໂດຍຄໍານຶງເຖິງສະພາບການແຜ(ລະບາດຂອງພະຍາດດັງ່ ກ່າວ ເຊິງ່ ອາດຈັດຂຶ້ນໃນຮູບແບບການປະຊຸມທາງໄກ.

2.3

ກົນໄກການປະສານງານ

ໃນທາງປະຕິບັດແລQວ ການຕິດຕໍ່ປະສານງານ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ, ຄູຮ
( ່ວມພັດທະນາ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ, ພາກ
ເອກະຊົນ ແລະ ພາກສ່ວນອືນ
່ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແມ(ນໄດQດໍາເນີນໄປໂດຍຜ່ານ ຂະບວນການໂຕະມົນ ລວມທັງກົນໄກ ໜ່ວຍງານ
ຂະແໜງການ. ເຊິ່ງຄວາມພະຍາຍາມໃນການລະດົມການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກບັນດາຄູຮ
( ່ວມພັດທະນາ ຈະໄດQສບ
ື ຕໍ່ໂດຍ ຜ່ານກົນ
ໄກໜ່ວຍງານຂະແໜງການ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມເປັນເຈົ້າການຂອງທັງສອງຝ(າຍ.
ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ, ອີງຕາມໂຄງສ້າງຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX ເຊິງ່ ປະກອບດ້ວຍ 6
ເປົ້າໝາຍໃຫຍ່/ຜົນໄດQຮັບລວມປິ່ນອ້ອມຂະແໜງການ
ທີ່ໄດQມີການເຊື່ອມສານເອົາເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ສ່ວນ ໃຫຍ່ເຂົ້າໄວQໃນແຜນດັງ່ ກ່າວແລQວ. ສະນັນ
້ , ເພື່ອຮັບປະກັນການປະກອບສ່ວນຂອງ ໜ່ວຍງານຂະແໜງການເຂົ້າໃນ
ວຽກງານຂະບວນການໂຕະມົນມີຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນ ໜ່ວຍງານຂະແໜງການມີຄວາມຈໍາເປັນຈະຕ້ອງໃຫQແຜນວຽກ
ບູລິມະສິດຂອງຂະແໜງການຕົນ ສອດຄ່ອງກັບຜົນໄດQຮັບລວມ ແລະໜ້າວຽກຈຸດສຸມຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ(ງຊາດ ຄັ້ງທີ IX ແລະ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

2.4

ການຊ່ວຍເຫຼອ
ື ເພື່ອການພັດທະນາ

ໃນປະຈຸບນ
ັ ບັນດາຄູ(ຮວ
່ ມພັດທະນາ ລວມທັງ ປະເທດລຸກຊໍາບວກ, ສະຫະລັດອາເມລິກາ, ສະວິດເຊີແລນ, ສະຫະພາບ
ເອີຣບ
ົ , ອົງການເຄືອຂ່າຍສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ຄູ(ຮ່ວມພັດທະນາອື່ນໆ ແມ(ນພວມກໍາລັງຢູ(ໃນຂັ້ນຕອນການ ສ້າງຍຸດທະ
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ສາດແຜນງານລວມ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນບັນດາບູລິມະສິດດ້ານນະໂຍບາຍຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ
5 ປີ ຄັງ້ ທີ IX.

III. ຈຸດປະສົງຂອງ ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ ຄັງ້ ທີ XIII
ຈຸດປະສົງຫຼັກ ຂອງກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ ຄັງ້ ທີ XIII ແມ(ນ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັງ້ ທີ IX (2021-2025), ລວມທັງກົນໄກ ແລະວິທກ
ີ ານຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ແຜນການດັງ່ ກ່າວ ໂດຍ
ສະເພາະ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ:
•

ຄວາມຄືບໜ້າ, ສິງ່ ທ້າທາຍ ແລະ ໂອກາດໃນການ ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ໂດຍຜ່ານການທົບທວນແຫ(ງຊາດແບບສະໝັກໃຈ ເຊິງ່ ເປັນພືນ
້ ຖານໃນການກໍານົດບູລິມະສິດ ຫຼື ເປົ້າໝາຍຂອງ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັງ້ ທີ IX;

•

ບັນດາບູລິມະສິດແຫ(ງຊາດທີ່ກໍານົດໄວQໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັງ້ ທີ IX ແລະ ການ
ດັດປັບນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆທີ່ຈໍາເປັນ ເພືອ
່ ໃຫQສອດຄ່ອງກັບສະພາບປະຈຸບັນ ຕະຫຼອດຮອດ
ຄວາມຕ້ອງການດ້ານທຶນຮອນ ເພືອ
່ ຍົກສູງປະສິດທິຜົນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX, ລວມທັງການກະກຽມຍຸດທະສາດການຫTດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍ
ພັດທະນາ ໃນປີ 2026 ແລະ ແຜນຟື້ນຟູຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນປີ 2022;

•

ການທົບທວນຄືນຜົນສໍາເລັດຕົ້ນຕໍ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດQ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຮ່ວມມື
ເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ລະບຽບຫຼັກການທີ່ຕິດພັນກັບດ້ານປະສິດທິຜົນ ຢູ( ສປປ ລາວ ແລະ ທິດທາງໃນຕໍ່ໜ້າ
ໂດຍຜ່ານການທົບທວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດໍາເນີນງານຖະແຫຼງການວຽງຈັນ.

ພ້ອມກັນນີ້, ກອງປະຊຸມຍັງຄາດວ່າຈະໄດQປຶກສາຫາລືກັນ ກ່ຽວກັບຮ່າງເອກະສານຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນແມ(ນ:
• ຜົນຂອງການທົບທວນແຫ(ງຊາດແບບສະໝັກໃຈ ຄັ້ງທີ II ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາ
ແບບຍືນຍົງ ໃນປີ 2021;
• ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັງ້ ທີ IX ທັງສະບັບພາສາລາວ ແລະ ອັງກິດ;
• ຄວາມຄືບໜ້າໃນການສ້າງຍຸດທະສາດດ້ານການເງິນ ທີ່ສະເໜີທາງເລືອກຕ່າງໆດ້ານນະໂຍບາຍ ເພື່ອຕອບສະໜອງ
ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການເງິນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX, ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫQແກ(
ການປຶກສາຫາລືກັບທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ແລະ ການປະເມີນສິງ່ ທ້າທາຍທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ເສດຖະກິດ
ມະຫາພາກ ທີ່ ສປປ ລາວ ຂອງພວກເຮົາພວມປະເຊີນຢູ(.
• ຂອບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນລວມ ທີ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດQ ເພືອ
່ ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດ ບັນດາບູລິມະສິດດ້ານນະໂຍບາຍຂອງແຜນການ 5 ປີ ຄັງ້ ທີ IX.
• ອົງປະກອບຕ່າງໆຂອງຮ່າງຍຸດທະສາດ ເພື່ອກະກຽມຫTດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາພາຍ
ໃນປີ 2026.
• ເອກະສານພື້ນຖານກ່ຽວກັບ 5 ຂົງເຂດເນືອ
້ ໃນສະບັບປັບປຸງ ທີ່ຕິດພັນກັັບການຟື້ນຟູຜນ
ົ ກະທົບຈາການລະບາດ
ຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 ດັ່ງລຸ(ມນີ້:
- ການເງິນເພືອ
່ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະການຮ່ວມມືເພືອ
່ ການພັດທະນາທີ່ມີປະສິດທິຜົນ.
- ຂະແໜງການຄ້າ ແລະ ພາກເອກະຊົນ, ມູນຄ່າຕ່ອງໂສQການຜະລິດ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ.
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•

- ການເຕີບໂຕສີຂຽວ, ຄວາມທົນທານ ແລະ ຄຸQມຄອງຄວາມສ່ຽງ ໂດຍຄໍານຶງເຖິງຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງ ແວດ
ລ້ອມ, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ເສດຖະກິດ.
- ການຄຸQມຄອງການປ(ຽນແປງດ້ານຕ່າງໆ ແລະ ປັບປຸງຄວາມພ້ອມດ້ານນະໂຍບາຍ ເພື່ອສ້າງວຽກເຮັດງານ
ທໍາທີ່ໝັ້ນຄົງ.
- ຕົ້ນທຶນມະນຸດ ລວມທັງຮັບປະກັນດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ການສຶກສາ.
ການທົບທວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດໍາເນີນງານຖະແຫຼງການວຽງຈັນ ວ່າດ້ວຍການເປັນຄູ(ຮວ
່ ມເພື່ອການພັດ
ທະນາທີ່ມີປະສິດທິຜົນ.

ກອງເລຂາຄະນະຊີນ
້ ໍາລະດັບຊາດເພືອ
່ ຂະບວນການໂຕະມົນ ພາຍໃນກົມຮ່ວມມືສາກົນ ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ
ເປັນເຈົ້າການ ແລະຮັບຜິດຊອບໃນການກະກຽມຈັດກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ ຄັງ້ ທີ XIII ເຊິງ່ ກອງປະຊຸມດັງ່ ກ່າວ
ແມ(ນຈະໄດQຮບ
ັ ກຽດເປັນປະທານໂດຍພະນະທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ
ລົງທຶນ ແລະ ປະທານຮ່ວມໂດຍ ທ່ານຜູປ
Q ະສານງານອົງການ ສປຊ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ.
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IV. ໜ້າວຽກຕົນ
້ ຕໍຂອງກອງເລຂາຄະນະຊີນ
້ າໍ ລະດັບຊາດເພືອ
່ ຂະບວນການໂຕະມົນ ໂດຍຜ່ານ
ການປຶກສາຫາລືກບ
ັ ທຸກພາກສ່ວນທີກ
່ ຽ່ ວຂ້ອງ
ແຜນວາດ 1. ສັງລວມຂະບວນການກະກຽມກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ ຄັ້ງທີ XIII
I. ການປຶກສາຫາລື

ລະດັບນະໂຍບາຍ
ກ່ຽວກັບປະເດັນທີ່
ຕິດພັນກັບການ
ພັດທະນາແຫ(ງ
ຊາດ.

ກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ລະດັບ
ສູງ ຄັ້ງທີ XIII

II. ເອກະສານຕົ້ນຕໍ

ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າ
ໃນການປຶກສາຫາລື.

ເອກະສານພື້ນຖານຮັບໃຊQ ກປຊ ໂຕະມົນ - ການປະກອບຂໍ້ມູນດ້ານເນື້ອໃນ

(ພາສາລາວ ແລະ ອັງກິດ)

ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ
• ຜົນການທົບທວນແຫ(ງຊາດແບບສະໝັກໃຈ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາ ແບບຍືນຍົງ (ກະກຽມໂດຍ: ກົມອົງການຈັດຕັ້ງ
ສາກົນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ).

III. ການກະກຽມ

ໂດຍກອງເລຂາຄະ
ນະຊີ້ນໍາລະດັບຊາດ
ເພື່ອຂະບວນການ
ໂຕະມົນໂດຍຜ່ານ
ການປຶກສາຫາລື
ກັບທຸກພາກສ່ວນ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ການເບິງ່ ໄປຂ້າງໜ້າ - ການວາງແຜນແຫ(ງຊາດ - ແຜນການ 5 ປີ ຄັງ້ ທີ IX
• ພາບລວມຜົນສໍາເລັດ ແລະ ສິ່ງທ້າ ທາຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິດບັດແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII ແລະ ແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX, ລວມທັງພາກ
ສະຫTບຫຍໍ້ ແລະ ບົດສະເໜີພາບລວມຂອງແຜນການ 5 ປີ ດັ່ງກ່າວ
(ກະກຽມໂດຍ: ກົມແຜນການ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ).
• ແຜນວຽກ ແລະ ອົງປະກອບຕ່າງໆຂອງ ຮ່າງແຜນຍຸດທະສາດການຫTດພົ້ນ
ອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາສໍາລັບໄລຍະຂ້າມຜ່ານ
(ກະກຽມໂດຍ: ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ແລະ ກະຊວງການ
ຕ່າງປະເທດ).
• ກົນໄກວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX
(ຂອບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ, ແລະ ຮ່າງເອກະສານເບືອ
້ ງຕົ້ນ
ກ່ຽວກັບທາງເລືອກດ້ານການເງິນເພື່ອປຶກສາຫາລື ແລະ
ໂອກາດໃນການທົບທວນຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຜ່ານແຜນວຽກໃນການ
ກະກຽມດທະສາດດ້ານການເງິນໃນປີ 2022 (ກະກຽມໂດຍກົມແຜນການ,
ກຜທ).
• ປັບປຸງເອກະສານພື້ນຖານທີ່ຕິດພັນກັບຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງ
ພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ແຜນວຽກສໍາລັບ ສ້າງແຜນຟື້ນຟູຜົນກະທົບ

ການເຜີຍແຜ( ແລະ
ສະໜັບສະໜູນ
ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ
ຄັງ້ ທີ XIII

• ການເຊີນແຂກເຂົ້າຮ່ວມ
• ຈັດກອງປະຊຸມປະທານ ແລະ
ປະທານຮ່ວມ ຂອງໜ່ວຍງານ
ຂະແໜງການເພື່ອປຶກສາຫາລື
ກັບ ຄູ(ຮ່ວມພັດທະນາ.
• ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື
ລ່ວງໜ້າກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ
ທີ່ຕິດພັນກັບວາກອງປະຊຸມ
ໂຕະມົນລະດັບສູງ.
• ສ້າງຍຸດທະສາດການສື່ສານ
ແລະການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.
• ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາ
ກ່ຽວກັບວຽກງານຂະບວນ
ການໂຕະມົນ (RTP
Retreat).
• ນໍາພາຄະນະຜູQແທນກອງປະ
ຊຸມໂຕະມົນລົງຢQຽມຢາມ
ໂຄງການພາກສະໜາມ
(ຕາມຄວາມເໝາະສົມ).
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ຂອງພະຍາດໂຄວິດ19 (ກະກຽມໂດຍ ຄະນະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ

ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນ).

ຄິດກ່ຽວກັບວິທກ
ີ ານວ່າຈະເຮັດແນວໃດ - ການຮ່ວມມືເພືອ
່ ການພັດທະນາ
ທີ່ມປ
ີ ະສິດທິຜນ
ົ

•

ທົບທວນວຽກງານການຮ່ວມມື ເພື່ອການພັດທະນາ ຢູ( ສປປລາວ ສໍາລັບ 5
ປີ ຜ່ານມາ (ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດQ ຈາກຂະບວນການໂຕະມົນ ແລະ
ກົນໄກໜ່ວຍງານຂະແໜງການ) ໂດຍອີງໃສ(ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຖະແຫຼງ
ການວຽງຈັນ ວ່າດ້ວຍ ການເປັນຄູ(ຮ່ວມເພື່ອການພັດທະນາທີ່ມີປະສິດທິຜົນ

ສະບັບແປຢ(າງບໍ່ເປັນທາງການ
ເດືອນ ຕຸລາ 2021

• ຈັດພິທີພົບປະນັກຂ່າວ ເພື່ອ
ແຈQງຂ່າວຄວາມຄືບໜ້າ ໃນ
ການກະກຽມກອງປະຊຸມ
ໂຕະມົນລະດັບສູງດັ່ງກ່າວ.
• ເຂົ້າຢQຽມຂໍ່ານັບພະນະທ່ານ
ປະທານປະເທດເພື່ອລາຍ
ງານຜົນຂອງກອງປະຊຸມ.

(ກະກຽມໂດຍ: ກອງເລຂາ ແຜນດໍາເນີນງານຖະແຫຼງການວຽງຈັນ).

ໝາຍເຫດ - ບົດແນະນໍາຂອງ ແຕ(ລະໜ້າວຽກ ແມ(ນໄດQຄດ
ັ ຕິດມາພ້ອມນີ້
ຕາມເອກະສານຊ້ອນທ້າຍທີ່ 2

IV. ການກະກຽມ

ໂດຍບັນດາໜ່ວຍ
ງານຂະແໜງການ
ເພື່ອປຶກສາຫາລືກັບ
ຄູ(ຮ່ວມພັດທະນາ.

•

•
•

ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຜົນຂອງກອງ ປະຊຸມ
ໂຕະມົນປະຈໍາປີ 2019 (ແນະນໍາເບິ່ງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ1 ສໍາລັບ ແບບ
ໂຄງຮ່າງບົດລາຍງານ ຂອງໜ່ວຍງານຂະແໜງການ).
ບັນດາໜ່ວຍງານຂະແໜງການດໍາເນີນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ກ່ຽວກັບ ຫົວຂໍ້
ຕ່າງໆ (ຖ້າມີ).
ຫຼັກການ ເພື່ອໃຫQແຜນບູລິມະສິດຂອງໜ່ວຍງານຂະແໜງການ ສອດຄ່ອງ
ກັບເປົ້າໝາຍໃຫຍ່/ຜົນໄດQຮັບລວມ ແລະ ໜ້າວຽກຈຸດສຸມຂອງ ແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX ແລະ ເປົ້າໝາຍການ
ພັດທະນາ ແບບຍືນຍົງ.

• ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື
ລະດັບຕ່າງໆຂອງໜ່ວຍງານ
ຂະແໜງການ.
• ໜ່ວຍງານຂະແໜງການນໍາພາ
ຄະນະຜູQແທນ ລົງຢQຽມຢາມ
ໂຄງການພາກສະໜາມໄດQຕະ
ຫຼອດປີ (ຕາມສົມຄວນ) ຊຶງ່
ໂຄງການດັ່ງກ່າວຄວນຕິດ
ພັນກັບຫົວຂໍ້ຂອງກອງປະຊຸມ
ໂຕະມົນລະດັບສູງ ຄັ້ງທີ 13.
• ຈັດງານວາງສະແດງຜົນງານ
ການຮ່ວມມືເພື່ອການ
ພັດທະນາ ຊຶ່ງຈັດຂື້ນຄຽງຄູ(
ກັບ ກອງປະຊຸມໂຕະມົນ
ລະດັບ ສູງ ຄັ້ງທີ XIII.
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4.1.

ການປະກອບສ່ວນດ້ານເນືອ
້ ໃນ ໃສ(ເອກະສານພືນ
້ ຖານເພືອ
່ ຮັບໃຊQກອງປະຊຸມໂຕະມົນ

ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫQກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ ຄັ້ງທີ XIII ມີການສົນທະນາປຶກສາຫາລືຢ(າງສ້າງສັນ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍ
ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ເປັນປະໂຫຍດ, ກອງເລຂາຄະນະຊີ້ນໍາລະດັບຊາດ ເພືອ
່ ຂະບວນການໂຕະມົນ ຈະໄດQຮ່າງເອກະສານພືນ
້
ຖານຮັບໃຊQກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ໂດຍຜ່ານການປຶກສາຫາລື ແລະ ຄໍາຄິດເຫັນຈາກ ບັນດາກະຊວງຂະແໜງການ ກໍຄຄ
ື ູ(ຮ່ວມ
ພັດທະນາ ລວມທັງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ ພາກເອກະຊົນ.
ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ ແມ(ນໄດQລະບຸໄວQໃນເອກະສານພືນ
້ ຖານຮັບໃຊQກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ
ພາສາ ຄື ພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ.

ເຊິງ່ ຈະໄດQກະກຽມເປັນສອງ

4.1.1 ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ

•

ຜົນການການທົບທວນແຫ(ງຊາດແບບສະໝັກໃຈ ຄັ້ງທີ 2 ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາ
ແບບຍືນຍົງ (ກົມອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ) : ນໍາສະເໜີຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດ ວາລະການພັດທະນາ 2030 ໃນກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ ໂດຍສະເພາະ ຜົນການທົບທວນແຫ(ງ
ຊາດແບບສະໝັກໃຈ ຄັງ້ ທີ 2 ເຊິ່ງໄດQສໍາເລັດໃນເດືອນ ມິຖນ
ຸ າ 2021.

4.1.2 ການວາງແຜນແຫ(ງຊາດ

•

•

•

•

ຜົນສໍາເລັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັງ້ ທີ VIII (20162020) : ພາກນີ້ສາມາດຊ່ວຍໃຫQຜູQເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ ເຫັນພາບລວມຜົນສໍາເລັດ, ສິ່ງທ້າ
ທາຍ ແລະ ມາດຕະການແກQໄຂທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ຂົງເຂດຈຸດສຸມ ສໍາລັບຊຸມປີໃນຕໍ່ໜ້າ (ຈະເປັນພາສ່ວນອັນສໍາຄັນ
ໃຫQແກ( ແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX) .
ບົດລາຍງານສະບັບສົມບູນ ແລະ ພາກສະຫTບຫຍໍ້ ຂອງ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັງ້ ທີ
IX (2021-2025) ເຊິ່ງປະຈຸບັນແມ(ນໃກQຈະສໍາເລັດແລQວ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ດັ່ງກ່າວ ຈະມີໃຫQບັນດາທ່ານໄດQ
ອ່ານ ທັງສະບັບເຕັມ ແລະ ສະບັບສະຫTບຫຍໍ້ ລວມທັງເປັນແບບແຜ(ນພັບ ແລະ ບົດສະເໜີທີ່ເຫັນພາບລວມນໍາ.
ຮ່າງເນືອ
້ ໃນເບືອງຕົ້ນຂອງຍຸດທະສາດການຫTດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາສໍາລັບໄລຍະ
ຂ້າມຜ່ານ (ກະຊວງແຜນ ການ ແລະ ການລົງທຶນ; ແລະ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ) : ຄວນມີຮ່າງແນວຄວາມຄິດ
ເບື້ອງຕົ້ນ ສໍາລັບຍຸດທະສາດໃນໄລຍະຂ້າມຜ່ານ ຈົນຮອດ ການຫTດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍ
ພັດທະນາ.
ກົນໄກວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX
o ຍຸດທະສາດດ້ານການເງິນ ສໍາລັບແຜນການ 5 ປີ ດັ່ງກ່າວ (ກະກຽມໂດຍກົມແຜນການ, ກຜທ) ລວມ
ທັງ ການຄາດຄະເນງXບປະມານຂອງ ແລະ ການປະເມີນດ້ານການເງິນເພື່ອການພັດທະນາ (ກະກຽມ
ໂດຍກົມແຜນ, ກຜທ) : ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນເພື່ອການພັດທະນາທີ່ຈໍາເປັນ ເພື່ອເລັ່ງການຂັບເຄື່ອນ
ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບດ
ັ ແຜນພັດທະນາ ແມ(ນນັບມື້ນບ
ັ ມີຄວາມທ້າທາຍຫຼາຍຂື້ນ ຄຽງຄູ(
ກັບບັນດາຂໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ບັນຫາຕ່າງໆທີ່ກໍາລັງ ປະເຊີນຢູ(ແລQວໃນປະຈຸບັນ ນັບແຕ(ບັນຫາການ
ຂາດແຄນລາຍໄດQ ຈົນເຖິງບັນຫາ ຄວາມອາດສາມາດທີ່ຈະຮັບມືກັບຜົນກະທົບຢ(າງກະທັນຫັນທີ່ເກີດ
ຂື້ນເລື້ອຍໆ. ດັງ່ ນັນ
້ , ລັດຖະບານ ໂດຍຜ່ານກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ໄດQຮັບການ
ສະໜັບສະໜູນຂອງແຜນງານຮ່ວມກັນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
ກ່ຽວກັບປະສິດທິຜົນດ້ານການເງິນ ແມ(ນພວມກໍາລັງຢູ(ໃນຂັນ
້ ຕອນກະກຽມຍຸດທະສາດດ້ານການເງິນ
ທີ່ແທດເໝາະ
ແລະ
ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດQ
ເຊິ່ງມີທາງເລືອກດ້ານການເງິນຢ(າງຈະແຈQງ
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•

ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫQສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງ
ການເງິນເພືອ
່ ການພັດທະນາ
ເພື່ອມາສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາບູລິມະສິດແຫ(ງຊາດ. ສະນັ້ນ, ຢູ(ໃນກອງປະຊຸມ
ໂຕະມົນລະດັບສູງ ຈະໄດQມເີ ອກະສານ ສາມຊຸດ ດັງ່ ນີ້:
§ ເອກະສານພື້ນຖານ ກ່ຽວກັບການວິເຄາະ ແລະ ທາງເລືອກດ້ານການເງິນ
§ ຂະບວນການ ແລະ ກໍານົດເວລາທີ່ຈະແຈQງ ເພື່ອສໍາເລັດຍຸດທະສາດດ້ານການເງິນດັງ່ ກ່າວ
§ ຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ເຄື່ອງມືທີ່ໃຊQໃນການສື່ສານຕ່າງໆ (ເຊັນ
່ : ບົດຄໍາເຫັນ, ຄໍາຖາມ-ຕອບ ແລະ
ອື່ນໆ)
ເພືອ
່ ຊຸກຍູQໃຫQພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ
ແລະ
ສື່ສານດ້ານຄວາມຮູQວິຊາການກັບບຸກຄົນທົ່ວໄປ
ໃນຮູບແບບກະທັດຮັດແລະມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນທີ່ສາມາດເຂົ້າໃຈໄດQງ່າຍ.
o ຂອບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ (ກະກຽມໂດຍກົມແຜນການ, ກຜທ) : ຂໍ້ມູນທີ່ຈະສາມາດສໍາ
ເລັດກ່ອນກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ ປະກອບມີ: ພາບລວມ (ເຊິ່ງອາດຢູ(ໃນຮູບແບບສະໄລQ ຫຼື
ແຜ(ນພັບ) ຂອງຂອບການຕິດຕາມ ແລະປະເມີນຜົນ; ແລະ ບົດສະຫTບສັງລວມຫຍໍ້ ກ່ຽວກັບ
ສິ່ງທ້າທາຍຫຼັກ, ຊ່ອງຫວ່າງ ແລະ ທິດທາງໃນການແກQໄຂຂໍ້ຄົງຄ້າງເຫຼົ່ານີ້.
ປັບປຸງເອກະສານພື້ນຖານ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ຕິດພັນກັບແຕ(ລະ
ຂົງເຂດເນື້ອໃນດັ່ງທີ່ໄດQກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ ແລະ ແຜນວຽກເພື່ອສ້າງແຜນຟືນ
້ ຟູຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງ
ພະຍາດດັ່ງກ່າວ (ກະກຽມໂດຍ ຄະນະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນ) ເຊິງ່ ຈະມີອງົ ປະ
ກອບສອງຢ(າງທີສ
່ າມາດສໍາເລັດ ຄື: ເອກະສານພື້ນຖານທີ່ໄດQສ້າງຂື້ນໃນປີຜ່ານມາສະບັບປັບປຸງ ແລະ ແຜນວຽກ
ລວມທັງແຜນການມີສວ
່ ນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆຢ(າງຈະແຈQງ ທີ່ສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຂະບວນການຮ່າງ
ແຜນຟື້ນຟູຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19.

4.1.3 ການຮ່ວມມືເພືອ
່ ການພັດທະນາ

•

4.2.

ທົບທວນວຽກງານການຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາ ຢູ( ສປປລາວ ສໍາລັບ 5 ປີ ຜ່ານມາ : ກົມຮ່ວມມືສາກົນກໍາລັງ
ຮ່າງບົດລາຍງານການທົບທວນກາງສະໄໝ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ແຜນດໍາເນີນງານຖະແຫຼງການວຽງຈັນ.

ການເຜີຍແຜ( ແລະ ສະໜັບສະໜູນ

4.2.1 ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືລວ
່ ງໜ້າເພືອ
່ ກະກຽມໃຫQແກ(ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ ຄັງ້ ທີ XIII

ກ່ອນຮອດກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ ຄັ້ງທີ XIII, ກອງເລຂາຄະນະຊີນ
້ ໍາລະດັບຊາດເພືອ
່ ຂະບວນການໂຕະມົນ ມີແຜນ
ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືລ່ວງໜ້າ ກ່ຽວກັບປະເດັນຫົວຂໍ້ຕາ່ ງໆ ເພືອ
່ ຮັບປະກັນວ່າບັນດາເອກະສານພື້ນຖານຮັບໃຊQກອງ
ປະຊຸມ ໄດQມີການກະກຽມສໍາເລັດຮຽບຮ້ອຍແລQວ ແລະ ເປັນໄປຕາມຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ເຊິ່ງກອງປະຊຸມ
ປຶກສາຫາລືລ່ວງໜ້າດັງກ່າວ ອາດສຸມໃສ(, ແຕ(ກໍ່ບໍ່ໄດQຈໍາກັດສະເພາະປະເດັນຕ່າງໆ, ດັງ່ ລຸມນີ້ :
1. ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການປະເມີນຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19;
2. ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບແຫຼ່ງທຶນເພື່ອການພັດທະນາ;
3. ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດການຫTດພົນ
້ ອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ;
4. ກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບຜົນການທົບທວນແຫ(ງຊາດແບບສະໝັກໃຈ ຄັ້ງທີ II;
5. ກອງປະຊຸມທົບທວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດໍາເນີນງານແຫຼງການວຽງຈັນ

ວ່າດ້ວຍການເປັນຄູຮ
( ່ວມເພືອ
່ ການ

ພັດທະນາທີ່ມີປະສິດທິຜົນ.
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4.2.2 ກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານຂະບວນການໂຕະມົນ (RTP Retreat)

ກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂະບວນການໂຕະມົນ ຈະໄດQຈັດຂືນ
້ ໃນວັນທີ 8 ຕຸລາ 2021
ໂດຍຜ່ານລະບົບທາງໄກ ໂດຍມີບນ
ັ ດາກະຊວງຂະແໜງການ ແລະ ຄູຮ
( ່ວມພັດທະນາເຂົ້າຮ່ວມ ເພືອ
່ ປຶກສາຫາລື ແລະ
ກະກຽມກອງປະຊຸມໂຕະມົນ
ໂດຍສະເພາະການປືກສາຫາລືໃນລະດັບວິຊາການ
ດ້ານເນືອ
້ ໃນຂອງກອງປະຊຸມໂຕະມົນດັ່ງກ່າວ.
4.2.3 ກອງປະຊຸມ ປະທານ ແລະ ປະທານຮ່ວມ ຂອງໜ່ວຍງານຂະແໜງການເພືອ
່ ປຶກສາຫາລືກບ
ັ ຄູຮ
( ວ
່ ມພັດທະນາ

ກົມຮ່ວມມືສາກົນ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຄາດວ່າຈະໄດQຈັດ ກອງປະຊຸມປະທານ ແລະ ປະທານຮ່ວມຂອງ
ໜ່ວຍງານຂະແໜງການເພື່ອປຶກສາຫາລືກັບຄູຮ
( ່ວມພັດທະນາ ໃນຕົ້ນເດືອນພະຈິກ 2021 ເພື່ອປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຄວາມ
ຄືບໜ້າໃນການກະກຽມໃຫQແກ(ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ ຄັ້ງທີ XIII ລວມທັງປະເດັນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຄວາມ
ກະຈ່າງແຈQງ ແລະສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ເປັນເອກະພາບກັນ.
4.2.4 ການເຊືອ
້ ເຊີນແຂກເຂົາ້ ຮ່ວມກອງປະຊຸມ

ໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ ຄັງ້ ທີ XIII ພ້ອມດ້ວຍແບບຟອມລົງທະບຽນ ແມ(ນ ຄາດວ່າຈະໄດQ ສົ່ງ
ອອກ ຫາທຸກພາກສ່ວນພາຍໃນ ກາງເດືອນ ຕຸລາ (1 ເດືອນ ກ່ອນກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ). ບັນດາຜູQເຂົ້າຮ່ວມ ຄວນ
ແຈQງຢືນຢັນການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຕົນ ຢ(າງນ້ອຍ 02 ອາທິດ ກ່ອນຮອດມື້ຈດ
ັ ກອງປະຊຸມ. ການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໂຕະມົນ
ລະດັບສູງ ປະກອບດ້ວຍ:
- ຜູQຕາງໜ້າຂັ້ນສູງຂອງ ຝ(າຍລັດຖະບານ ຈາກທັງ ສູນກາງ ແລະ ທ້ອມຖິ່ນ.
-

ຜູQຕາງໜ້າຂັ້ນສູງຂອງ ຝ(າຍຄູຮ
( ່ວມພັດທະນາ ຈາກທັງຫ້ອງການສໍານັກງານໃຫຍ່ຢູ(ຕ່າງປະເທດ ຊຶງ່ ກອງເລຂາ
ຂະບວນການໂຕະມົນ ຈະໄດQສງົ່ ໜັງສືເຊີນເຖິງ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງບັນດາຄູ(ຮວ
່ ມພັດທະນາ, ພ້ອມທັງ
ສົ່ງໜັງສືເຊີນເຖິງ ຫົວໜ້າ/ຜູQຕາງໜ້າຂອງບັນດາຄູຮ
( ່ວມພັດທະນາ ທັງທີ່ມີ ແລະ/ຫຼື ບໍ່ມີສໍານັກງານຫ້ອງການ ປະຈໍາ
ຢູ( ສປປ ລາວ ເປັນຕົ້ນ ຢູ( ບາງກອກ, ຮ່າໂນQຍ, ແລະ ອືນ
່ ໆ.

-

ຜູQຕາງໜ້າຂອງພາກເອກະຊົນ: ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ(ງຊາດລາວ (01 ພາກສ່ວນ), ສະພາການຄ້າ
ແລະ ອຸດສາຫະກໍາສາກົນ (01 ພາກສ່ວນ), ແລະ ບໍລສ
ິ ັດເອກະຊົນ (05 ພາກສ່ວນ) (ອີງຕາມຫຼັກການ ຄັດ
ເລືອກກັນເອງ)

-

ຜູQຕາງໜ້າຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ: ອົງການສາກົນທີ່ບສ
ໍ່ ງັ ກັດລັດຖະບານ (1+5 ພາກສ່ວນ) ແລະ ບັນດາ
ສະມາຄົມທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ (5 ພາກສ່ວນ) (ອີງຕາມຫຼັກການຄັດເລືອກກັນເອງ).

4.2.5 ການເຂົາ້ ຢQຽມຂໍາ່ ນັບ ພະນະທ່ານ ປະທານປະເທດ ແຫ(ງ ສປປ ລາວ

ຫຼັງຈາກກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັງສູງ ຄັງ້ ທີ XIII, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຈະໄດQນໍາພາ ຫົວໜ້າຄະນະ ຜູQ
ແທນກອງປະຊຸມ ຈໍານວນໜຶ່ງຊຶງ່ ຕາງໜ້າໃຫQບັນດາຄູ(ຮ່ວມພັດທະນາ (ຫຼາຍສຸດບໍເ່ ກີນ 15 ທ່ານ) ເຂົ້າຢQຽມຂໍ່ານັບ ພະນະ
ທ່ານ ປະທານປະເທດ ແຫ(ງ ສປປ ລາວ ເພື່ອລາຍງານຜົນຂອງ ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ ແລະ ຮັບຟັງທິດຊີ້ນໍາ ເພືອ
່
ມາຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຕາມທາງຄວນ. ກອງເລຂາຄະນະຊີນ
້ ໍາລະດັບຊາດເພື່ອຂະບວນການໂຕະມົນ ຈະໄດQກໍານົດເງືອ
່ ນໄຂ
ຕ່າງໆ ແລະ ແຈQງໃຫQບັນດາຄະນະຜູQແທນ ເພື່ອຊາບ ແລະ ກະກຽມຕາມພາຍຫຼັງ.
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4.2.6 ຍຸດທະສາດການສືສ
່ ານ ແລະ ການມີສວ
່ ນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆ

ກົມຮ່ວມມືສາກົນ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໃນນາມກອງເລຂາຄະນະຊີນ
້ ໍາລະດັບຊາດ ເພື່ອຂະບວນການ
ໂຕະມົນ ຈະໄດQສ້າງຍຸດທະສາດການສືສ
່ ານ ເພືອ
່ ສະໜັບສະໜູນກອງເລຂາຂະບວນການໂຕະມົນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ຍຸດທະສາດການສືສ
່ ານ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆ ໃຫQບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງລະດັບຄາດໝາຍທີ່ກໍານົດໄວQ
ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
- ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫQທຸກພາກສ່ວນໄດQຮັບຊາບກ່ຽວກັບການເຄືອ
່ ນໄຫວຕ່າງໆລ່ວງໜ້າກ່ອນຮອດມື້ຈດ
ັ ກອງປະຊຸມ;
- ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ການຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ລ່ວງໜ້າ ຕ່າງໆທີ່ເຫັນວ່າຈໍາເປັນ;
- ເພື່ອປຶກສາຫາລືກັບທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບເອກະສານດ້ານເນື້ອໃນທັງໝົດ ແລະ ອົງປະກອບຕ່າງໆທີ່
ກໍາລັງຢູ(ໃນຂັນ
້ ຕອນກະກຽມ ແມ(ນໄດQຖືກສ້າງຂືນ
້ ໂດຍຜ່ານຂະບວນການປຶກສາຫາລືແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທຸກ
ພາກສ່ວນ;
- ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈເປັນເອກະພາບ ກ່ຽວກັບບູລິມະສິດການພັດທະນາແຫ(ງຊາດ, ເນື້ອໃນການພັດທະນາ ແລະ
ວາລະ ການພັດທະນາ 2030.
ພ້ອມກັນນີ້, ຍັງຈະໄດQຈັດພິທີພບ
ົ ປະນັກຂ່າວ ເພືອ
່ ແຈQງໃຫQຊາບ ກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າໃນການກະກຽມຈັດກອງປະຊຸມ
ໂຕະມົນລະດັບສູງຄັງ້ ທີXIII ເຊິ່ງກອງເລຂາຂະບວນການໂຕະມົນ ຈະໄດQສົ່ງໜັງສືເຊີນເຖິງບັນດາຊື່ມວນຊົນເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມ
ຕາມພາຍຫຼັງ.
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V. ການປະກອບສ່ວນ/ໜ້າວຽກຕົນ
້ ຕໍຂອງບັນດາໜ່ວຍງານຂະແໜງການ
5.1

ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ຜົນຂອງກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ປະຈໍາປີ 2019

ສະເໜີໃຫQທຸກໜ່ວຍງານຂະແໜງການເພື່ອປຶກສາຫາລືກັບຄູຮ
( ວ
່ ມພັດທະນາ ສົ່ງບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດຜົນຂອງກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈໍາປີ 2019 ທີ່ໄດQກະກຽມຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ແລະຄູຮ
( ່ວມ
ພັດທະນາ ໃຫQແກ( ກອງເລຂາຄະນະຊີ້ນໍາລະດັບຊາດເພື່ອຂະບວນການໂຕະມົນ (ກົມຮ່ວມມືສາກົນ, ກະຊວງແຜນການ
ແລະ ການລົງທຶນ) ພາຍໃນວັນທີ 15 ຕຸລາ 2021 (ແນະນໍາ ໃຫQເບິ່ງ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1 ສໍາລັບ ໂຄງຮ່າງບົດລາຍ

ງານ).

5.2

ການປຶກສາຫາລື ຢູ( ຂັນ
້ ຂະແໜງການ ແລະ ກ່ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ-19

ສະເໜີໃຫQທຸກໜ່ວຍງານຂະແໜງການ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ ໜ້າວຽກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ບັນດາຂໍ້ສະເໜີຕ່າງໆ ທີ່ໄດQ
ຍົກຂື້ນໃນກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈໍາປີ 2019 ແລະ ກໍານົດ ບູລິມະສິດສໍາລັບກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ ຄັ້ງທີ XIII
ເຊິ່ງແຕ(ລະໜ່ວຍງານຂະແໜງການ
ຄວນກໍານົດເນືອ
້ ໃນປະເດັນຕ່າງໆທີ່ສອ
່ ງແສງໃຫQເຫັນຜົນກະທົບຈາການລະບາດຂອງ
ພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຢູຂ
( ັ້ນຂະແໜງການ ສໍາລັບ ແຜນວຽກ ແລະ ບູລມ
ິ ະສິດຕ່າງໆ.

5.3

ການປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຄວາມສອດຄ່ອງ ລະຫວ່າງວຽກງານໜ່ວຍງານຂະແໜງການ ແລະ ເປົາ້ ໝາຍ

ໃຫຍ່ ແລະ ໜ້າວຽກບູລມ
ິ ະສິດຂອງແຜນການ 5 ປີ ຄັງ້ ທີ IX ລວມທັງຕົວຊີວ
້ ດ
ັ ເປົາ້ ໝາຍການພັດທະນາແບບ
ຍືນຍົງ
ຄວນຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືລວ
່ ງໜ້າ ເພືອ
່ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫQແກ( ການຮັບຮອງເອົາກົນໄກການປະສານງານເພື່ອ
ການພັດທະນາ ຕໍ່ກັບ ໂຄງສ້າງຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX. ພ້ອມກັນນີ້, ຄວນນໍາສະ
ເໜີຫຼັກການເບື້ອງຕົ້ນ ສໍາລັບການປັບປຸງກົນໄກການປະສານງານຕ່າງໆທີ່ສອດຄ່ອງກັບແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX ຢູ(ກອງ
ປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ ພ້ອມທັງປຶກສາຫາລືກັບປະທານ ແລະ ປະທານຮ່ວມຂອງໜ່ວຍງານຂະແໜງການກ່ອນລ່ວງໜ້າ.

5.4

ແຜນວຽກຂອງໜ່ວຍງານຂະແໜງການ - ໜ້າວຽກທີຕ
່ ອ
້ ງປະຕິບດ
ັ ໃນປີ 2021

ເພື່ອໃຫQສອດຄ່ອງກັບຖະແຫຼງການວຽງຈັນ ວ່າດ້ວຍການເປັນຄູ(ຮວ
່ ມເພືອ
່ ການພັດທະນາທີ່ມີປະສິດທິຜນ
ົ
ໂດຍສະເພາະ
ເພີ່ມທະວີໃຫQໄດQຮັບໝາກຜົນຫຼາຍຂືນ
້ ພາຍໃຕQຂອບວຽກງານຂະບວນການໂຕະມົນ ເຊິງ່ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງ
ທຶນ ໄດQນໍາພາ ໂດຍການປະກອບສ່ວນ ຂອງບັນດາໜ່ວຍງານຂະແໜງການ ກໍ່ຄື ການສະໜັບສະໜູນຈາກບັນດາຄູ(ຮ່ວມ
ພັດທະນາ,
ກອງເລຂາຄະນະຊີ້ນໍາລະດັບຊາດເພື່ອຂະບວນການໂຕະມົນ
ສະເໜີແນະນໍາໃຫQໜ່ວຍງານຂະແໜງການ
ເອົາໃຈໃສ(ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໜ້າວຽກລຸ(ມນີ້ ເພື່ອກະກຽມໃຫQແກ( ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ ຄັງ້ ທີ XIII - ເຊິງ່ ໃນ
ປະຈຸບນ
ັ ສິງ່ ເຫຼົ່ານີຄ
້ ວນຢູ(ໃນການສ້າງແຜນວຽກປະຈໍາປີຂອງໜ່ວຍງານຂະແໜງການທຸກໆໜ່ວຍງານຂະແໜງການ ຄວນ
ຕົກລົງເຫັນດີເປັນເອກະພາບໃຫQມີ ຢ(າງນ້ອຍ 3 ມາດຕະການ ໂດຍເລັງ່ ໃສ( ສ້າງຄວາມ ເຂັ້ມແຂງໃຫQແກ(ລະບົບສະຖິຕິແຫ(ງ
ຊາດ ແລະ ສ້າງຕັ້ງລະບົບການຕິດຕາມທີ່ແຂງແຮງໃນຂົງເຂດຕ່າງໆ, ເພືອ
່ ໃຫQສອດຄ່ອງ ກັບຄໍາໝັ້ນສັນຍາທີ່ໄດQໃຫQໄວQໃນປີ
2019, ສຸມໃສ(ບັນດາຕົວຊີ້ວດ
ັ ຂອງເປົ້າໝາຍການພັດທະນາ ແບບຍືນຍົງແຫ(ງຊາດ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີຂມ
ໍ້ ູນພື້ນຖານ ເພື່ອອໍາ
ນວຍຄວາມສະດວກໃຫQແກ( ການວາງແຜນ ແລະຕິດຕາມ ແຫຼ່ງທຶນ ແລະ ຜົນໄດQຮບ
ັ ຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັງ້ ທີ VIII ແລະ ຄັ້ງທີ IX ທີ່ມປ
ີ ະສິດທິຜົນສູງກວ່າເກົ່າ. ການເພີ່ມທະວີຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ
ກົມກຽວ ລະຫວ່າງ ບັນດາໜ່ວຍງານ ຂະແໜງການ ກ່ຽວກັບບັນດາບູລິມະສິດຕ່າງໆ ປິນ
່ ອ້ອມທີ່ຕິດພັນກັບຫຼາຍຂະແໜ
ງການ ເຊັ່ນ: ການສ້າງຕົ້ນ ທຶນມະນຸດ, ສິ່ງທ້າທາຍດ້ານໂພຊະນາການ, ການຫTດຜ່ອນ ຄວາມສ່ຽງດ້ານໄພພິບດ
ັ ແລະ ການ
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ສະບັບແປຢ(າງບໍ່ເປັນທາງການ
ເດືອນ ຕຸລາ 2021

ຮັບປະກັນຄວາມ ສອດຄ່ອງກັນ ລະຫວ່າງ ແຜນພັດທະນາແຫ(ງຊາດ ກໍ່ຄຂ
ື ັ້ນຂະແໜງ ການ ກັບ ການວາງແຜນແບບມີສ່ວນ
ຮ່ວມ ຢູ(ຂນ
ັ້ ແຂວງ ແມ(ນຄວນຖືເປັນວຽກບູລິມະສິດຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX.
ພ້ອມກັນນີ້, ໜ່ວຍງານຂະແໜງການຄວນພິຈາລະນາຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຂົ້າໃນ ການ
ວາງແຜນວຽກ ແລະ ແຜນບູລິມະສິດຂອງຂະແໜງການອີກດ້ວຍ.
• ທຸກໜ່ວຍງານຂະແໜງການ ການກํານົດຄາດໝາຍຕ່າງໆ ຂອງເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການເພື່ອໃຫQບັນລຸຄາດ ໝາຍ ທີ່ກໍານົດໄວQໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX. ສິ່ງເຫຼົ່ານີຈ
້ ະສົ່ງສັນຍານໃນແງ(ບວກ ໃຫQຮວ
ູQ ່າ ສປປ ລາວ ກໍາລັງເດີນທາງໄປໃນ
ທິດທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ ໃນການບັນລຸເງືອ
່ ນໄຂຕ່າງໆເພື່ອຫTດພົນ
້ ອອກຈາກ ສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາຢ(າງ
ໝັ້ນຄົງ.
• ທຸກໜ່ວຍງານຂະແໜງການ ຄວນສົງ່ ເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ(ຕາງໜ້າຈາກອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ
ພາກເອກະຊົນໃຫQຫຼາຍຂື້ນ ບໍວ
່ ່າຈະເປັນການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລະດັບຕ່າງໆຂອງໜ່ວຍງານຂະແໜງການ ທີ່ໄດQ
ຈັດຂືນ
້ ຢ(າງໜ້ອຍ 3 ຄັ້ງຕໍ່ປີ ກໍ່ຄື ການມີສວ
່ ນຮ່ວມໃນວຽກງານຂະບວນການໂຕະມົນ ເພືອ
່ ຮັບປະກັນໃຫQ ການ
ປະກອບສ່ວນຂອງເຂົາເຈົ້າມີປະໂຫຍດຕໍ່ກັບການຫTດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາຢ(າງແທQ
ຈິງ ລວມທັງບັນລຸການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.
• ທຸກໜ່ວຍງານຂະແໜງການ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບບັນດາຜູ(ຮັບຜິດຊອບປະສານງານ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຢູ(ແຕ(ລະກະຊວງຂະແໜງການ ຄວນວາງແຜນກໍານົດຕົວຊີ້ວດ
ັ ເປົ້າໝາຍການ
ພັດທະນາແບບຍືນຍົງແຫ(ງຊາດ ທີຂ
່ ະແໜງການຂອງຕົນໄດQປະກອບສ່ວນ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າບຸລິມະສິດຕ່າງໆ ທີ່
ໄດQກໍານົດໄວQໃນແຜນວຽກປະຈໍາປີຂອງໜ່ວຍງານຂະແໜງການ ສາມາດຊຸກຍູQແກQໄຂຂໍ້ຄົງຄ້າງຕ່າງໆທີ່ຕິດພັນກັບ
ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ໃຫQໄດQຫຼາຍເທົ່າທີ່ຄວນ, ລວມທັງຄາດໝາຍປິ່ນອ້ອມຕ່າງໆຂອງເປົ້າໝາຍ
ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງທີ່ຕິດພັນກັບຫຼາຍຂະແໜງການ ເປັນຕົ້ນ ແມ(ນການເກັບກູQລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຕົກຄ້າງ ເຊິ່ງເປັນການແຈQງຂໍ້ມນ
ູ ໃຫQຊາບໃນນັ້ນປະກອບມີ ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ ຄັ້ງທີ XIII ແລະ ການທົບທວນ
ແຫ(ງຊາດແບບສະໝັກໃຈກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະການພັດທະນາ 2030 ທີ່ຈະດໍາເນີນໃນປີ 2021.
• ໜ່ວຍງານຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ ໂດຍສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທົບທວນຄືນ ກົນໄກການ
ປະສານ ງານຢູ(ຂນ
ັ້ ທ້ອງຖິນ
່ ຢ(າງເປັນລະບົບ ເພື່ອປັບປຸງການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກໃຫQແກ( ແມ( ແລະ
ເດັກນ້ອຍ ໂດຍ ສຸມໃສ(ປະຊາຊົນເປັນຫຼັກ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ບັນດາຄາດໝາຍ
ແຫ(ງຊາດຂອງ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ເຊິ່ງໜ່ວຍງານຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ ເວົ້າສະເພາະ
ແມ(ນໄດQຖືກຮຽກຮ້ອງ ໃຫQເອົາໃຈໃສ(ໃນການກໍານົດມາດຕະການຕົ້ນຕໍ ແລະຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງ
ພະຍາດໂຄວິດ-19.
• ໜ່ວຍງານຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຄວນກໍານົດຢ(າງໜ້ອຍ 03 ມາດຕະການທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນ ດ້ານ
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍເພື່ອເລັງ່ ໃສ(ບັນລຸຄາດໝາຍຕ່າງໆຂອງເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ໂດຍສະເພາະ ຄຸນ
ນະພາບຂອງການສຶກສາ ແລະຈໍານວນນັກຮຽນຄິດເປັນສ່ວນຮ້ອຍ ຢູ(ຊນ
ັ້ ປະຖົມ ແລະ ມັດຖະຍົມຕອນຕົ້ນ ທີ່ໄດQ
ບັນລຸມາດຕະຖານດ້ານຄວາມສາມາດໃນການອ່ານ ແລະຄະນິດສາດ ຂັ້ນຕົ້ນ.
• ໜ່ວຍງານເສດຖະກິດມະຫາພາກ ຄວນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຢ(າງໜ້ອຍ 03 ມາດຕະການທີ່ເປັນຮູບປະທໍາ ເພື່ອເລັງ່ ລັດ
ບັນລຸຄາດໝາຍ ຂອງເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ທີຕ
່ ິດພັນກັບການສ້າງສະພາບທີ່ເອື້ອອໍານວຍໃນການດໍາ
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ເນີນທຸລະກິດ ແລະ ການກໍານົດຂໍ້ມນ
ູ ພື້ນຖານ ສໍາລັບຕົວຊີ້ວດ
ັ ຂອງເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ກ່ຽວກັບ
ການເກັບອາກອນ, ສະມັດຕະພາບດ້ານ ແຮງງານ ແລະການແຍກປະເພດມູນຄ່າການລົງທຶນຕາມລํາດັບ.
• ໜ່ວຍງານຂະແໜງການການຄ້າ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ຄວນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຢ(າງໜ້ອຍ 03 ມາດຕະການທີ່ເປັນຮູບ
ປະທໍາ ເພື່ອເລັງ່ ລັດບັນລຸຄາດໝາຍ ຂອງເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ທີ່ຕິດພັນກັບການສ້າງສະພາບທີ່
ເອື້ອອໍານວຍໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ການກໍານົດຂໍ້ມູນພື້ນຖານ ສໍາລັບຕົວຊີ້ວດ
ັ ຂອງເປົ້າໝາຍການ
ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ກ່ຽວກັບ ການເກັບອາກອນ, ສະມັດຕະພາບດ້ານ ແຮງງານ ແລະການແຍກປະເພດມູນຄ່າ
ການລົງທຶນຕາມລໍາດັບ.
• ໜ່ວຍງານຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິງ່ ແວດລ້ອມ ຄວນກໍານົດບັນດາຄາດ ໝາຍຂອງ ເປົ້າ
ໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຢ(າງຈະແຈQງ (ພ້ອມດ້ວຍຂໍມ
້ ູນພື້ນຖານ) ທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍຜ່ານຂອບ
ການຟື້ນຟູໄພພິບັດແຫ(ງຊາດ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານລະອຽດ, ຍຸດທະສາດແຫ(ງຊາດເພືອ
່ ຫTດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ
ດ້ານໄພພິບດ
ັ ແລະ ຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວ ພ້ອມທັງສະເໜີມາດຕະການໃນການ ເຊື່ອມສານວຽກງານ
ການຫTດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບດ
ັ ດັ່ງກ່າວ ເຂົ້າໃນແຜນວຽກຂອງທຸກຂະແໜງການ.
• ໜ່ວຍງານຂະແໜງການກະສິກໍາ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຄວນຍົກໃຫQເຫັນຄວາມຄືບໜ້າຢ(າງຈະແຈQງ ກ່ຽວກັບ
(1) ການກໍານົດຄາດໝາຍຢ(າງຈະແຈQງ ໃນຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວ ເພືອ
່ ສົງ່ ເສີມການຜະລິດກະສິກํາເປັນ
ສິນຄ້າ, ການບໍລິການທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະການຂະຫຍາຍການຄ້າແບບຍືນຍົງ ໃນຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ ເພື່ອຫTດ
ຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຢູ(ຊົນນະບົດ; (2) ການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາດ້ານກະສິກํາ 2025
ແລະການກະກຽມຍຸດທະສາດຄັ້ງຕໍ່ໄປ ໂດຍມີແຜນປະຕິບັດງານ ແລະແຜນການລົງທຶນທີຈ
່ ະແຈQງ ເພືອ
່ ສະໜັບສະ
ໜູນ ການຫັນປ(ຽນຈາກ ການຜະລິດແບບກຸQມຕົນເອງ ມາເປັນ ການຜະລິດເພື່ອການຄ້າ, ດ້ວຍມາດຕະການເພື່ອ
ເພີ່ມທະວີການປັບຕົວ ແລະ ການຫTດຜ່ອນການປ(ຽນແປງດິນຟQາອາກາດ ໂດຍສະເພາະ ໃນບັນດາຊຸມຊົນຊາວ
ກະສິກອນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ.
• ໜ່ວຍງານຂະແໜງການຄວບຄຸມຢາເສບຕິດ ຄວນກໍານົດຢ(າງໜ້ອຍ 3 ມາດຕະການ ທີ່ຕິດພັນກັບບົດບາດຍິງຊາຍ ໂດຍແນ(ໃສ(ບັນດາຕົວຊີ້ວດ
ັ ຂອງເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ກ່ຽວກັບ ດ້ານສະຫວັດດີການຂອງຊຸມ
ຊົນ ທີ່ໄດQຮບ
ັ ຜົນກະທົບຈາກຢາເສບຕິດ (SDG3.5) ແລະ ຄວາມປອດໄພໂດຍລວມຂອງສາທາລະນະ (SDG
5.7, 8.7, 10.7, ແລະ SDG16).

້ ຖານໂຄງລ່າງ ຄວນທົບທວນແຜນແມ(ບົດ ວ່າດ້ວຍພືນ
• ໜ່ວຍງານຂະແໜງການພືນ
້ ຖານໂຄງລ່າງ ດ້ານການຂົນສົ່ງ
ສໍາລັບການກໍານົດບູລິມະສິດ ໂດຍມີການວາງແຜນການໃຊQຈາ່ ຍຢ(າງຖືກຕ້ອງ ທີ່ສົມດຸນກັບຜົນໄດQຮບ
ັ ທີ່ຕ້ອງການ
ໃນຂະແໜງການສັງຄົມ ໃຫQສອດຄ່ອງກັບຂໍຈ
້ ໍາກັດດ້ານງXບປະມານໃນປະຈຸບນ
ັ . ພ້ອມກັນນີ້, ກໍ່ຄວນຕົກລົງ ກ່ຽວ
ກັບການສ້າງໜ່ວຍງານຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ ທີ່ຢູ(ພາຍໃຕQການນໍາພາ-ຊີ້ນໍາຂອງລັດຖະບານ ເພື່ອຮັບປະກັນ ການ
ຕິດຕາມກວດກາແນວຄິດລິເລີ່ມກ່ຽວກັບການພັດທະນາດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງທັງໝົດ
ເພື່ອເປັນມາດຕະຖານ
ສໍາລັບ ການສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະລາຄາຕໍ່າໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.
• ໜ່ວຍງານຂະແໜງການປົກຄອງ ຄວນປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການກໍານົດໝາກຜົນໂດຍລວມ, ຜົນໄດQຮບ
ັ ຕ່າງໆ,
ບັນດາຄາດໝາຍ ແລະ ຕົວຊີວ
້ ັດຕ່າງໆ ຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັງ້ ທີ IX.

Q ະເບີດທີບ
່ ທ
ໍ່ ນ
ັ ແຕກຕົກຄ້າງ
• ໜ່ວຍງານຂະແໜງການເກັບກູລ
ໂດຍປະສານສົມທົບກັບບັນດາໜ່ວຍງານຂະແໜ
ງການອື່ນ
ແລະຜູຮ
Q ັບຜິດຊອບປະສານງານວຽກງານທີ່ຕິດພັນກັບເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຢູ(ແຕ(ລະ
ກະຊວງທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ຄວນໃຫQຄວາມກະຈ່າງແຈQງ ກ່ຽວກັບຄວາມກ່ຽວເນືອ
່ ງ ແລະ ກ່ຽວພັນກັນ ສໍາລັບການ
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ເຊື່ອມສານ ເປົ້າໝາຍທີ 18, ລວມທັງການກະກຽມລະບຽບຫຼັກການ ແລະຂັ້ນຕອນ ໃນການຄຸQມຄອງບໍລິຫານທີ່
ເປັນມາດຕະຖານເພື່ອວັດແທກການປະກອບສ່ວນ
ຂອງວຽກງານການເກັບກູQລະເບີດ
ເຂົ້າໃນວຽກງານການ
ຫTດຜ່ອນ ຄວາມທຸກຍາກ ແລະການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຢູ( ສປປ ລາວ.

5.5

ງານວາງສະແດງຜົນງານການພັດທະນາ

ຈະໄດQຈດ
ັ ຂືນ
້ ຄຽງຄູ( ກັບ ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ ຄັງ້ ທີ XIII ເຊິງ່ ຈະໄດQເຊື້ອເຊີນທຸກໜ່ວຍງານຂະແໜງການ ເຂົາ້
ຮ່ວມວາງສະແດງຜົນງານຂອງຕົນ ໂດຍສະເພາະ ກິດຈະກໍາທີ່ປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນວຽກງານການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ແລະ ການເຕີບໂຕແບບສົມສ່ວນ. ກອງເລຂາຄະນະຊີນ
້ ໍາລະດັບຊາດເພືອ
່ ຂະບວນການໂຕະມົນ ຈະໄດQຈັດກອງປະຊຸມ
ປຶກສາຫາລືກັບ ທຸກໜ່ວຍງານຂະແໜງການ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຢ(າງ ໜ້ອຍໜຶ່ງເດືອນກ່ອນ ກອງປະຊຸມໂຕະມົນ
ລະດັບສູງ ຄັ້ງທີ XIII ເພື່ອກະກຽມໃຫQແກ(ງານວາງສະແດງດັງ່ ກ່າວ.

5.6

ການລົງຢQຽມຢາມໂຄງການພາກສະໜາມກ່ອນກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ ຄັງ້ ທີ XIII

ແນະນໍາໃຫQບັນດາໜ່ວຍງານຂະແໜງການ ຂື້ນແຜນ ແລະນໍາພາ ຄະນະຜູQແທນລົງຢQຽມຢາມໂຄງການຕ່າງໆ ທີ່ສອດຄ່ອງ
ກັບເນື້ອໃນຈິດໃຈຂອງ ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງດັງ່ ກ່າວ. ເຊິງ່ ແຜນງານ/ໂຄງການ ທີ່ຈະລົງຢQຽມຢາມ ອາດປະກອບ
ດ້ວຍ (ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອ ເພື່ອການພັດທະນາ, ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ, ໂຄງການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ເອກະ
ຊົນ, ໂຄງການຮ່ວມມືແບບໃຕQ-ໃຕQ ແລະ ສາມຫລ່ຽມ ແລະ ອື່ນໆ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ). ການລົງຢQຽມຢາມ ພາກສະ
ໜາມດັ່ງກ່າວ ຄວນຈັດຂືນ
້ ຢ(າງໜ້ອຍໜຶ່ງເດືອນ ກ່ອນ ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ. ຕໍ່ກັບບັນຫານີ້, ກອງເລຂາ ຄະນະ
ຊີ້ນໍາລະດັບຊາດເພືອ
່ ຂະບວນການໂຕະມົນ ຈະໄດQສງົ່ ໜັງສືທາງການເຖິງທຸກໜ່ວຍງານຂະແໜງການ ເພື່ອແຈQງ ກ່ຽວກັບ
ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ເຫດຜົນ ຂອງການຈັດການລົງຢQຽມຢາມພາກສະໜາມໃນຄັ້ງນີ້.

14

ສະບັບແປຢ(າງບໍ່ເປັນທາງການ
ເດືອນ ຕຸລາ 2021

VI. ໜ້າວຽກຫຼກ
ັ /ການປຶກສາຫາລືຕາ່ ງໆ ເພືອ
່ ກະກຽມໃຫQແກ(ກອງປະຊຸມໂຕະມົນ
ລະດັບສູງ ຄັງ້ ທີ XIII
ໜ້າ ວຽກຕົ້ນຕໍ ແລະ ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື

ກໍາ ນົດເວລາ

ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ

1. ເຜີຍແຜ(ທິດຜັນຂະຫຍາຍຂອງ ຮອງນາຍົກ, ລັດຖະມົນຕີ ກຜທ ກ່ຽວກັບ
ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດ ຜົນຂອງ ກອງປະຊຸມ ໂຕະມົນ ປະຈໍາປີ 2019

ເດືອນກຸມພາມີນາ 2021

ກົມຮ່ວມມືສາກົນ (ກຮມ) ກຜທ

2. ກອງປະຊຸມ ເວທີການເມືອງລະດັບສຸງ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ແລະ ການນໍາສະເໜີ ບົດລາຍງານແຫ(ງຊາດແບບສະໝັກໃຈ

ເດືອນ ກໍລະກົດ
2021

ກະຊວງການຕ່າງປະທດ/ກຜທ

3. ປັບປຸງບົດແນະນໍາໃນການກະກຽມກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ລະດັບສູງຄັ້ງທີ XIII

ກໍລະກົດ-ສິງຫາ
2021

ກົມຮ່ວມມືສາກົນ (ກຮມ) ກຜທ

4. ນໍາສະເໜີ ຜົນສໍາເລັດການຜ່ານແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ- ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5
ປີ ຄັ້ງທີ IX ໃນກອງປະຊຸມສະພາ ແຫ(ງຊາດ ປີ 2021

ມີນາ/ເມສາ
2021

ກົມແຜນການ ກຜທ

5. ການກະກຽມກົນໄກ ແລະວິທກ
ີ ານຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX
- ຍຸດທະສາດດ້ານການເງິນ (ການຄາດຄະເນງXບປະມານ ແລະ ການ
ປະເມີນການເງິນເພື່ອການພັດທະນາ)
- ຂອບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ

ເດືອນມັງກອນພະຈິກ

ກົມແຜນການ ກຜທ

6. -ລາຍງານຄະນະຊີນ
້ ໍາລະດັບຊາດເພື່ອຂະບວນການໂຕະມົນ
ກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າ ໃນການກະ ກຽມກອງປະຊຸມ ໂຕະມົນ
ໂດຍຜ່ານກອງປະຊຸມ ປະຈໍາເດືອນຂອງ ລັດຖະບານ.

ກຸມພາ 2021

ກຮມ ກຜທ

-ກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນາໍ ລະດັບຊາດເພື່ອຂະບວນການໂຕະ ມົນ
ພາຍໃຕQການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານນາຍົກລັດ ຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີ ກຜທ.

ຕົ້ນເດືອນພະຈິກ
2021

7. ກອງປະຊຸມກອງເລຂາຖະແຫຼງການວຽງຈັນ ວ່າດ້ວຍການ
ເປັນຄູ(ຮວ
່ ມເພື່ອການພັດທະນາທີມ
່ ີປະສິດທິຜນ
ົ

16th ກັນຍາ
2021

ກອງເລຂາຖະແຫຼງການ ວຽງຈັນ

8. ເຜີຍແຜ(ບົດແນະນໍາໃນການກະກຽມກອງປະຊຸມໂຕະມົນ
ໃຫQກັບທຸກໜ່ວຍງານຂະແໜງການ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ພ້ອມທັງສົງ່ ບັດເຊີນເຂົາ້ ຮ່ວມກອງປະຊຸມສໍາ ມະນາ
ກ່ຽວກັບວຽກງານຂະບວນການໂຕະມົນ

ທ້າຍເດືອນ
ກັນຍາ ຫຼື
ຕົ້ນເດືອນ ຕຸລາ
2021

ກຮມ ກຜທ

9. ເຜີຍແຜ( ຮ່າງສຸດທ້າຍຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ
ຄັ້ງທີ່ IV

ຕົ້ນເດືອນ ຕຸລາ
2021

ກົມແຜນການ ກຜທ

10. ກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ກ່ຽວກັບວຽກງານຂະບວນການ ໂຕະມົນ

8 ຕຸລາ 2021

ກຮມ ກຜທ

11. ກອງປະຊຸມລະຫວ່າງ ກອງເລຂາຂະບວນການໂຕະມົນ ແລະ
ກອງເລຂາໜ່ວຍງານຂະແໜງການ ເພື່ອແຈQງກ່ຽວກັບການ
ທົບແຜນດໍາເນີນງານຖະແຫຼງການວຽງຈັນ ແລະ ບົດລາຍງານ
ຄວາມຄືບໜ້າຂອງຂະແໜງການ ເພື່ອແລກປ(ຽນໃນ ກປຊ
ໂຕະມົນລະດັບສູງດັ່ງກ່າວ

20-30 ກັນຍາ
2021

ກຮມ ກຜທ ແລະ
ກອງເລຂາໜ່ວຍງານຂະ ແໜງການ

12. ກອງປະຊຸມປະທານ ແລະ ປະທານຮ່ວມຂອງໜ່ວຍງານ

ທ້າຍເດືອນ ຕຸລາ

ກຮມ ກຜທ
15

ສະບັບແປຢ(າງບໍ່ເປັນທາງການ
ເດືອນ ຕຸລາ 2021
ໜ້າ ວຽກຕົ້ນຕໍ ແລະ ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື

ຂະແໜງການເພື່ອປຶກສາຫາລືກັບຄູຮ
( ່ວມພັດທະນາ

ກໍາ ນົດເວລາ

ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ

2021

13. ພິທີພົບປະນັກຂ່າວ

ຕົ້ນເດືອນ ພະຈິກ ກຮມ ກຜທ
2021

14. ກອງປະຊຸມລະດັບຕ່າງໆຂອງບັນດາໜ່ວຍງານຂະແໜງ
ການເພື່ອປຶກສາຫາລືກບ
ັ ຄູຮ
( ່ວມພັດທະນາ

ຕະຫຼອດປີ
2020 ແລະ
2021

ກອງເລຂາໜ່ວຍງານຂະ ແໜງການ

15. ສົ່ງບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງໜ່ວຍງານຂະແໜງການ
ໃຫQແກ(ກມ
ົ ຮ່ວມມືສາກົນ

15 ຕຸລາ 2021

ກອງເລຂາໜ່ວຍງານຂະ ແໜງການ

16. ສົ່ງບັດເຊີນ ພ້ອມວາລະກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ເຖິງທຸກພາກ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ

ກາງເດືອນ ຕຸລາ
2021

ກຮມ ກຜທ

17. ສົ່ງເອກະສານພື້ນຖານຮັບໃຊQກອງປະຊຸມໂຕະມົນອອກ
ເຖິງຜູQເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
1. ສະຫລຸບແຜນການ 5 ປີຄັ້ງທີ VIII
2. ບົດລາຍງານການທົບທວນແຫ(ງຊາດແບບສະໝັກໃຈ
3. ສັງລວມຄວາມຄືບໜ້າການກະກຽມກົນໄກ ແລະວິທີການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດ
ແຜນການ 5 ປີ ຄັງ້ ທີ IX (ການຄາດຄະເນງXບປະມານ ແລະ ການປະເມີນການ
ເງິນເພື່ອການພັດທະນາ)
4. ຮ່າງແຜນວຽກ ການກະກຽມຍຸດທະສາດຂ້າມຜ່ານ ອອກຈາກສະຖານະພາບ
ການດ້ອວຍພັດທະນາ
5. ເອກະສານກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງ ພະຍາດໂຕວິດ 19 ແລະ ແຜນວຽກ ໃນ
ການສ້າງແຜນພື້ນຟູ
6. ບົດລາຍງານການທົບທວນກາງສະໃໝການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດແຜນດໍາເນີນງານ ຖະ
ແຫບງການວຽງຈັນ
7. ບົດລາຍງານການຈັດຕັງ້ ປະຕັດ ຊກພ 5 ປີຜ່ານ (2016-2020) ແລະທິດທາງ
ຊກພ ໃນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດ ແຜນການ 5 ປີໃນຕໍ່ໜ້າ (2021-2025)

ຕົ້ນເດືອນ ພະຈິກ ກຮມ ກຜທ

18. ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະ ກິດຈະກໍາອືນ
່ ໆ ທີຈ
່ ະຈັດຂື້ນກ່ອນ ຫຼື
ຄຽງຄູ(ກບ
ັ ກອງປະຊຸມໂຕະມົນ
(ເຊິ່ງຜົນຂອງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວຈະໄດQລາຍງານຄືນໃນ ກອງປະຊຸມໂຕະມົນ)
1. ກອງປະຊຸມທີ່ມີການກໍານົດຂັນ
້ ຕອນ ແລະຂະບວນ ການຄັກແນ(
ເພື່ອປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັການສະຫTບ
ຕີລາຄາການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດແຜນການ 5 ປີ ຄັງ້ ທີ VIII ແລະ
ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດແຜນການ 5 ປີ ຄັງ້ ທີ IX
(ຍຸດທະສາດດ້ານການເງິນ, ການຄາດຄະເນ ງXບປະມານ ແລະ
ການຕິດຕາມແລະປະເມີນຜົນ (ໜຶ່ງມື້ເຕັມ))

ຄັ້ງທີ 1 –
ກົມແຜນການ ກຜທ
( 14-15 ຕຸລາ )

2. ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຜົນການທົບທວນ
ແຫ(ງຊາດແບບສະໝັກໃຈ SDG ແລະ VNR ເພື່ອກະກຽມໃຫQແກ(
ກປຊ ໂຕະມົນລະດັບສູງ (ເຄິງ່ ມື)້

ທ້າຍເດືອນ ຕຸລາ

3. ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບແຜນວຽກໃນການ
ສ້າງຍຸດທະສາດສໍາລັບໄລຍະຂ້າມຜ່ານ ພາຍຫຼັງການ
ຫTດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ (ເຄິງ່ ມື)້

ຕົ້ນເດືອນ ພະຈິກ ກົມອົງການຈັດຕັງ້ ສາກົນ
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ

ຄັ້ງທີ2 ຕົ້ນເດືອນ ພະຈິກ

ກົມອົງການຈັດຕັງ້ ສາກົນ
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ
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ໜ້າ ວຽກຕົ້ນຕໍ ແລະ ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື

ກໍາ ນົດເວລາ

ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ

4. ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ແຜນການຟື້ນຟູ
ຜົນກະທົບຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 (ປັບປຸງ ເອກະສານພື້ນຖານ
ທີ່ໄດQກະກຽມໃນປີ 2020 ໂດຍຄະນະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ) (ໜຶ່ງມື)້

ຕົ້ນເດືອນ ພະຈິກ ກຜທ ກັບ ບັນດາກະຊວງ
ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ
ຕາມຂອບໜ້າວຽກຂອງ
ຄະນະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ
ກ່ຽວກັບໂຄວິດ

5. ກອງປະຊຸມເປັນຄະນະປຶກສາຫາລື ເພື່ອເຜີຍແຜ(
ບົດລາຍງານການທົບທວນກາງສະໄໝ ການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບດ
ັ
ແຜນດໍາເນີນງານຖະແຫຼງການວຽງຈັນ (ເຄິ່ງມື້)

ຕົ້ນເດືອນ ພະຈິກ ກອງເລຂາຖະແຫຼງການ ວຽງຈັນ

19. ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ ຄັ້ງທີ XIII (ກອງປະຊຸມ ລະດັບນະໂຍບາຍ ໜຶ່ງມື້ເຕັມ)

ໃນອາທິດທີ 15
ຂອງ ເດືອນ
ພະຈິກ 2021

ກຮມ ກຜທ

20. ເຂົ້າຢQຽມຂໍາ່ ນັບ ພະນະທ່ານ ປະທານປະເທດ ແຫ(ງ ສປປ ລາວ
ເພື່ອລາຍງານຜົນຂອງກອງປະຊຸມ ໂຕະມົນລະດັບ ສູງຄັ້ງທີ XIII

2-3 ມື້ ພາຍຫຼງັ
ສໍາເລັດ
ກອງປະຊຸມ

ກຮມ ກຜທ

ໝາຍເຫດ: ຂໍມ
້ ູນສະບັບປັບປຸງ ກ່ຽວກັບ ກິດຈະກໍາ, ການປຶກສາຫາລື ແລະ ປະເດັນອືນ
່ ໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ

ຂະບວນ ການໂຕະມົນ ລວມທັງກົນໄກໜ່ວຍງານຂະແໜງການເພື່ອປຶກສາຫາລືກັບຄູ(ຮວ
່ ມພັດທະນາ ຈະໄດQ
ເຜີຍແຜ(ຜ່ານເວບໄຊທ໌ ຂະບວນການໂຕະມົນ (http://rtm.org.la) ຢ(າງເປັນປົກກະຕິ.

Q ະສານງານ ພາຍໃນກົມຮ່ວມມືສາກົນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
VII. ຜູປ
ຖ້າທ່ານໃດມີຄໍາຖາມ ຫຼື ຢາກໄດQຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບການກະກຽມກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ ຄັ້ງທີ XIII,
ກະລູນາຕິດຕໍ່ປະສານງານກັບກົມຮ່ວມມືສາກົນ ຂອງພວກເຮົາໄດQ:
1.

ທ່ານ ນ.ສີສມ
ົ ບູນ ອຸນາວົງ

ຫົວໜ້າກົມ, ກົມຮ່ວມມືສາກົນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ມືຖື: +856 (20) 5553-2954
ອີເມວ: osisomboun@yahoo.com
2.

ທ່ານ ນ.ສາຍໝອນຄໍາ ມັງໜໍເ່ ມກ

ຮອງຫົວໜ້າກົມ, ກົມຮ່ວມມືສາກົນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ມືຖື: +856 (20) 5564-6354
ອີເມວ: mangnomeks@yahoo.com
3.

ທ່ານ ສີສມ
ົ ພອນ ເພັດດາວເຮືອງ

ຮອງຫົວໜ້າກົມ, ກົມຮ່ວມມືສາກົນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
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ມືຖື: + 856 (20) 2222-1991
ອີເມວ: sysomphorn.dic@gmail.com
4.

ທ່ານ ວັນເພັງ ແສງມະໂນທອງ

ຮອງຫົວໜ້າກົມ, ກົມຮ່ວມມືສາກົນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ມືຖື: +856 (20) 5550-5764
ອີເມວ: vanphengvp@gmail.com
5.

ທ່ານ ອາລຸນສິດ ມະນີຜນ
ົ

ຫົວໜ້າພະແນກ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ກົມຮ່ວມມືສາກົນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ມືຖື: +856 (20) 5999-9153
ອີເມວ: toom_mpi@yahoo.com
6.

ທ່ານ ປອ. ພັນທະນູສອນ ເຄນນະວົງ

ຊ່ຽວຊານ ສະໜັບສະໜູນກອງເລຂາຄະນະຊີ້ນໍາລະດັບຊາດ ເພື່ອຂະວນການໂຕະມົນ
ມືຖື: +856 (20) 5417-7675
ອີເມວ: pepe_khennavong@hotmail.com

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1 : ໂຄງຮ່າງບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງໜ່ວຍງານ ຂະແໜ
ງການເພືອ
່ ປຶກສາຫາລືກບ
ັ ຄູຮ
( ວ
່ ມພັດທະນາ.
ຊື່ ໜ່ວຍງານຂະແໜງການ:
ປະທານ ແລະ ປະທານຮ່ວມ ຂອງໜ່ວຍງານຂະແໜງການ:
ກອງເລຂາ ແລະ ຜູປ
Q ະສານງານ ຂອງໜ່ວຍງານຂະແໜງການ:
- ຝ(າຍລັດຖະບານ:

-

ຝ(າຍຄູຮ
( ວ
່ ມພັດທະນາ:

ພະນັກງານສະໜັບສະໜູນຂັນ
້ ວິຊາການ:

-

ຝ(າຍລັດຖະບານ:
ຝ(າຍຄູຮ
( ວ
່ ມພັດທະນາ:
ສະພາບລວມໃນການປະຕິບດ
ັ ວຽກງານຂອງຂະແໜງການ ໃນປີ 2020/2021

ຜົນໄດQຮບ
ັ ແລະ ກິດຈະກໍາ ຂອງຂະແໜງການ

ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ

ສິງ່ ທ້າທາຍ, ກາລະໂອກາດ ແລະ ທິດ
ທາງໃນຕໍໜ
່ າ້

ກ. ກິດຈະກໍາທີຕ
່ ດ
ິ ພັນກັບ ຂໍສ
້ ະເໜີແນະນໍາໃນ
ກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈໍາປີ ແລະ ປະເດັນຕ່າງໆ
ທີໄ່ ດQລະບຸໃນໜ້າວຽກຂອງໜ່ວຍງານຂະແໜ
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ຜົນໄດQຮບ
ັ ແລະ ກິດຈະກໍາ ຂອງຂະແໜງການ

ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ

ສິງ່ ທ້າທາຍ, ກາລະໂອກາດ ແລະ ທິດ
ທາງໃນຕໍໜ
່ າ້

ງການ ທີຕ
່ ອ
້ ງປະຕິບດ
ັ ໃນປີ 2020/2021

1.
2.

ຂ. ກິດຈະກໍາທີຕ
່ ດ
ິ ພັນກັບ ວຽກງານການສືສ
່ ານ
ແລະ ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ( ພາຍໃນໜ່ວຍງານ
ຂະແໜງການຂອງຕົນ ແລະ ກັບໜ່ວຍງານຂະ ແ
ໜງການອືນ
່ ໆ

ຄ. ເນືອ
້ ໃນ/ປະເດັນປິນ
່ ອ້ອມ ທີຕ
່ ດ
ິ ພັນກັບ ຫຼາຍ
ຂະແໜງການ
1. ການເປັນຄູຮ
( ວ
່ ມເພືອ
່ ປະສິດທິຜນ
ົ ຂອງການ
ພັດທະນາ (ຕາມແຜນດໍາເນີນງານຖະແຫຼງ
ການວຽງຈັນ 2016-2025) (ແນະນໍາໃຫQ
ອະທິບາຍຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັງ້ ຜັນຂະ
ຫຍາຍແຕ(ລະຫຼກ
ັ ການ)
2. ນະວັດຕະກໍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ( ທີນ
່ າໍ ໃຊQ
ເຂົາ້ ໃນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານຂອງ
ຂະແໜງການຕົນ
3. ການສົງ່ ເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ສ້າງ
ຄວາມ ເຂັມ
້ ແຂງໃຫQແກ(ແມ(ຍງິ ລວມທັງການ
ເລັງ່ ລັດ ຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ນະໂຍບາຍແຫ(ງຊາດ
ດ້ານໄວ ໜຸມ
(
4. ປະເດັນອືນ
່ ໆທີພ
່ ນ
ົ້ ເດັນ
່ ເຊັນ
່
ຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄ
ວິດ-19 ແລະ ມາດຕະການຕອບໂຕQຕາ່ ງໆ
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2 : ແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບໜ້າວຽກຕ່າງໆທີຕ
່ ດ
ິ ພັນກັບ
ວາລະກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ
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ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ
ຂົງເຂດວຽກງານທີ 1 – ການທົບທວນຄວາມຄືບໜ້າ
1.1 – ການທົບທວນແຫ(ງຊາດແບບສະໝັກໃຈ ໃນປີ 2021

ນໍາພາໂດຍ ກອງເລຂາແຫ(ງຊາດ ເພືອ
່ ຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ເປົາ້ ໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ,
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ
ຄວາມເປັນມາ

•

ສະພາບການພາຍໃນປະເທດ

ສປປ ລາວ ແມ(ນພວມຢູ(ໃນໄລຍະຫົວລ້ຽວຫົວຕໍ່ຂອງຂະບວນການວາງແຜນພັດທະນາແຫ(ງຊາດ. 2021 ເປັນປີທີ່
ມີການສະຫTບຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII (20162020) ແລະ ການເລີ່ມຕົ້ນແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງຕໍ່ໄປ ກໍຄືແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ
IX (2021-2025). ເຊິ່ງການຫັນປ(ຽນດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ(ນໄດQຮບ
ັ ອິດທິພນ
ົ ມາຈາກສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆທີ່ຕິດພັນກັບການ
ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ການປ(ຽນແປງດິນຟQາອາກາດ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ການເຕີບ
ໂຕແບບສົມສ່ວນ, ຂໍຈ
້ ໍາກັດທາງດ້ານການເງິນ, ຕົ້ນທຶນມະນຸດ, ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ແລະ ການວາງ
ແຜນ ສໍາລັບການຫັນປ(ຽນຈາກ ສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ເຊິ່ງ ສປປ ລາວ ຄາດວ່າຈະສາມາດ
ບັນລຸໄດQ ພາຍໃນປີ 2026.
•

ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ ຄັງ້ ທີ XIII

ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ (HL-RTM) ຄວນເປັນເວທີທີ່ສໍາຄັນເພືອ
່ (1) ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຄວາມ
ຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການພັດທະນາ, (2) ເສີມສ້າງຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ກົມກຽວໃນການ
ສ້າງ ນະໂຍບາຍແຫ(ງຊາດ, (3) ນໍາສະເໜີ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັງ້ ທີ IX ແລະ
ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດແຫ(ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຫTດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ
ແລະ ການຕອບໂຕQ ແລະ ການຟື້ນຟູຜນ
ົ ກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, (4) ແນະນໍາວິທີ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການນແຫ(ງຊາດ ແລະ (5) ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບປະສິດທິຜົນ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງ
ການຊ່ວຍເຫຼອ
ື ທາງການເພື່ອການພັດທະນາ ລວມທັງກົນໄກການປະສານງານຕ່າງໆ. ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບ
ສູງດັງ່ ກ່າວ ຄວນມີການສົນທະນາປຶກສາຫາລືລະດັບວິຊາການ ເຊິງ່ ຜົນການປຶກສາຫາລື ແລະ ຂໍສ
້ ະເໜີຕ່າງໆ
ຈະໄດQນໍາໄປສືບຕໍ່ ປຶກສາຫາລື ໃນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືລະດັບສູງ ທີຈ
່ ະຈັດຂື້ນເປັນເວລາໜຶ່ງວັນເຕັມ. ເຊິງ່
ຮູບແບບ, ໂຄງສ້າງ ແລະ ຂະໜາດ ຂອງ ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ ແມ(ນຈະຂື້ນກັບສະຖານະການການ
ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ(ໃນ ສປປ ລາວ. ວາລະກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ຈະໄດQສຸມໃສ( 03 ໜ້າວຽກຫຼັກ
ດັ່ງລຸ(ມນີ້ :
(1) ການເບິ່ງຄືນຫຼັງ, ທົບທວນຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການພັດທະນາ ເພື່ອສ້າງຄວາມ
ເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບຜົນສໍາເລັດພົ້ນເດັ່ນ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆໃຫQຫຼາຍຂື້ນ ທັ້ງນີ້ກໍ່ເພື່ອເປັນພືນ
້ ຖານໃຫQແກ(
ການກໍານົດບູລິມະສິດແຫ(ງຊາດ;

(2) ການເບິ່ງໄປຂ້າງໜ້າ,

ລົງເລິກກ່ຽວກັບວຽກງານການວາງແຜນພັດທະນາແຫ(ງຊາດ

ໂດຍສຸມໃສ(ແຜນ

ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັງ້ ທີ IX, ວິທກ
ີ ານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ 5 ປີ ດັ່ງກ່າວ
ແລະ ປະເດັນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນລະດັບຊາດ ເຊັ່ນ ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ການຫTດ
ພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ລວມທັງມາດຕະການແກQໄຂວິກິດການຕ່າງໆທີ່ອາດ
ຈະເກີດຂືນ
້ ເປັນຕົ້ນ ການປ(ຽນແປງດິນຟQາອາກາດ, ໄພພິບດ
ັ ທໍາມະຊາດ ແລະ ມົນລະພິດ.
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(3) ການຄິດກ່ຽວກັບວ່າຈະມີວິທີການຄືແນວໃດ, ການທົບທວນຄືນວິທີການເຮັດວຽກ ແລະ ການປັບປຸງ
ທ່າແຮງຂອງກົນໄກການປະສານງານ ແລະ ການຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາ.

•

ການທົບທວນແຫ(ງຊາດແບບສະໝັກໃຈ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2021

ວາລະການພັດທະນາຮອດປີ 2030 ເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ໄດQກະຕຸກຊຸກຍູQໃຫQບັນດາປະເທດສະມາຊິກ
ມີຄວາມເປັນເຈົ້າການ ໃນການດໍາເນີນການທົບທວນຄືນຄວາມຄືບຢ(າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທຸກ
ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັ້ງຢູ(ໃນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ. ການປະເມີນແມ(ນພື້ນຖານຂອງການທົບທວນຄື ນ
ຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ໂດຍຜ່ານກອງປະຊຸມເວທີການເມືອງ
ລະດັບສູງ ພາຍໃຕQການສະໜັບສະໜູນຂອງ ສະພາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມສະຫະປະຊາຊາດ. ຂະບວນການທົບທວນ
ແຫ(ງຊາດແບບສະໝັກໃຈ ເປັນເວທີສໍາລັບບັນດາປະເທດໃນການແລກປ(ຽນປະສົບການ ລວມທັງຜົນສໍາເລັດ, ສິ່ງ
ທ້າທາຍ, ບົ ດຮຽນທີ່ ຖອດຖອນໄດQຈ າກການຈັດຕັ້ ງຜັນ ຂະຫຍາຍເປົ້ າໝາຍການພັ ດທະນາແບບຍື ນຍົ ງ ເຂົ້ າໃນ
ແຜນບູລິມະສິດການພັດທະນາແຫ(ງຊາດ ຕາມທີ່ໄດQກໍານົດໄວQໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ ນັບ
ແຕ(ປີ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ. ນອກຈາກນີ້, ຂະບວນການທົບທວນແຫ(ງຊາດແບບສະໝັກໃຈ ຍັງເປັນການສ້າງຄວາມ
ເຂັ້ ມ ແຂງ ແລະ ສົ່ ງ ເສີ ມ ຄ ວາມ ເປັ ນ ເຈົ້ າ ການ ຂ ອງຊ າດ , ຄ ວ າມ ໂປ( ງ ໃສ , ເປີ ດ ກວ້ າງການມີ ສ່ ວ ນຮ່ ວ ມ
ຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນໃນຂະບວນການພັດທະນາ ພ້ອມທັງເບິ່ງລະອຽດກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນຕ່າງໆທີ່ມີຢູ( ແລະ ເຂົ້າເຖິງການ
ວັດແທກຄວາມຄືບໜ້າ ເຊິ່ງເປັນພື້ນຖານໃຫQການກໍານົດບູລິມະສິດການພັດທະນາແຫ(ງຊາດ.
ສປປ ລາວ ໄດQດໍາເນີນການທົບທວນແຫ(ງຊາດແບບສະໝັກໃຈ ຄັ້ງທໍາອິດ ໃນປີ 2018 ເຊິງ່ ໄດQສະຫTບຄວາມຄືບ
ໜ້າ ແລະ ສິ່ງທ້າຍທາຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ພາຍໃຕQຜົນໄດQຮບ
ັ ຕ່າງໆຂອງ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັງ້ ທີ VIII. ອີງຕາມຂໍ້ສະເໜີແນະນໍາຕົ້ນຕໍ ຈາການທົບທວນ
ແຫ(ງຊາດແບບສະໝັກໃຈ ຄັ້ງທີ 1, ການທົບທວນ ຄັງ້ ທີ 2 ແມ(ນໄດQເນັ້ນໜັກ ແລະເອົາໃຈໃສ(ຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ
ສິ່ງທ້າທາຍ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສະເພາະເປົ້າໝາຍທີ່ໄດQຄດ
ັ ເລືອກໃນການຕິດຕາມລາຍງານ ໂດຍພິຈາລະນາກໍາ
ນົດວິທີທາງເພືອ
່ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານນະໂຍບາຍ ກໍ່ຄືການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ໃຫQແກ(ສະຖາບັນຕ່າງໆ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ພ້ອມທັງລະດົມການສະໜັບສະໜູນຈາກ ແລະ ການເປັນຄູຮ
( ່ວມກັບຫຼາຍພາກສ່ວນ ເພື່ອເລັ່ງລັດ
ການບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ລັດຖະບານແຫ(ງ ສປປ ລາວ ໄດQຈດ
ັ ສົ່ງ ແລະ ນໍາສະເໜີຜນ
ົ ການ
ແຫ(ງຊາດແບບສະໝັກໃຈ ຄັ້ງທີ 2 ຢູ(ໃນກອງປະຊຸມເວທີການເມືອງລະດັບສູງ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ຄັ້ງວັນທີ 15 ກໍລະກົດ 2021.
ຈຸດປະສົງ

ວາລະທີ່ຕິດພັນກັບການທົບທວນແຫ(ງຊາດແບບສະໝັກໃຈ ຂອງກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ ຄັ້ງທີ XIII ແມ(ນ
ຢູ(ພາຍໃຕQຂົງເຂດວຽກງານ ທີ 1 ກ່ຽວກັບການທົບທວນຄວາມຄືບໜ້າດ້ານການພັດທະນາ ເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງເພືອ
່ :
• ນໍາສະເໜີ ໃຫQເຫັນພາບລວມຄວາມຄືບໜ້າ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍເປົ້າໝາຍການພັດທະນາ
ແບບຍືນຍົງ ໃນ ສປປ ລາວ;
•

ນໍາສະເໜີ ບັນດາຂໍ້ສະເໜີສໍາຄັນຂອງການທົບທວນແຫ(ງຊາດແບບສະໝັກໃຈ ຄັ້ງທີ 2 ກ່ຽວກັບວິທີການ
ເພື່ອເລັ່ງລັດການຈັດຕັ້ ງປະຕິ ບັດ ວາລະການພັ ດທະນາຮອດປີ 2030 ລວມທັງຄໍາໝັ້ ນສັນຍາທີ່ໃຫQ ໄວQ
ພາຍໃຕQ ຂ ອບສົ ນ ທິ ສັ ນ ຍາວ່ າ ດ້ ວ ຍການປ( ຽ ນແປງດິ ນ ຟQ າ ອາກາດຂອງອົ ງ ການສະຫະປະຊາຊາດ
(UNFCCC), ຂອບແຜນງານເຊັ ນ ໄດ (Sendai framework) ແລະສົ ນ ທິ ສັ ນ ຍາອື່ນ ໆດ້ ານສິ ດທິ
ມະນຸດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
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•

ປຶກ ສາຫາລື ກ່ ຽວກັບ ວິທີ ກ ານຈັ ດຕັ້ ງປະຕິບັ ດທີ່ ພົ້ ນເດັ່ ນ ແລະ ສິ່ ງທ້ າທາຍຕ່າງໆ ລວມທັ ງຊ່ ອງຫວ່ າງ
ແລະ ຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.

ໜ້າວຽກຕ່າງໆ

ໜ້າວຽກຕ່າງໆທີ່ຄາດວ່າຕ້ອງປະຕິບັດໃຫQສໍາເລັດ ປະກອບມີ:
• ເອກະສານໃບໜຶ່ງທີ່ລະບຸຂໍ້ມູນຕົວຈິງ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ ໃນການຈັດຕັ້ງຜັນ
ຂະຫຍາຍເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ສໍາລັບ 18 ເປົ້າໝາຍ ຢູ(ໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍອີງໃສ(ຜົນ
ການທົບທວນໃນບົດລາຍງານການທົ ບທວນແຫ(ງຊາດແບບສະໝັ ກໃຈ (ທັງ ສະບັບ ພາສາລາວ ແລະ
ພາສາອັງກິດ);
•

•

ແຜ່ນເຈັ້ຍແຂງທີ່ສັງລວມຂໍ້ມູນ (ມີທັງຮູບພາບ ແລະ ຂໍ້ຄວາມ) ທີ່ວິເຄາະກ່ຽວກັບເຫດຜົນໃນການຄັດ
ເລືອກເອົາເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຈໍານວນ 9 ເປົ້າໝາຍ ສໍາລັບບົດລາຍງານການທົບທວນ
ແຫ(ງຊາດແບບສະໝັກໃຈ ຄັ້ງທີ 2. ເຊິ່ງເຄິ່ງທໍາອິດຂອງແຜ(ນເຈັ້ຍແຂງ ແມ(ນສັງລວມຄວາມຄືບໜ້ າໃນ
ການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັ ດເປົ້າໝາຍການພັດ ທະນາແບບຍືນ ຍົງ ແລະ ເຄິ່ ງທີ່ສອງຂອງແຜ(ນ ເຈັ້ ຍແຂງດັ່ ງກ່ າວ
ແມ( ນ ສັ ງລວມໜ້ າວຽກຕ່ າງໆທີ່ ຕ້ ອ ງໄດQ ປ ະຕິ ບັ ດ ເພື່ ອ ໃຫQ ບັ ນ ລຸ ເປົ້ າໝາຍການພັ ດ ທະນາແບບຍື ນ ຍົ ງ
ຕາມລໍາດັບ;
ບົດນໍາສະເໜີໂດຍລວມ ກຽ່ວກັບຜົນການທົບທວນແຫ(ງຊາດແບບສະໝັກໃຈ, ຂະບວນການທົບທວນ,
ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດQ, ຊ່ອງຫວ່າງດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ແລະ ບັນດາຂໍ້ສະເໜີຕ່າງໆ ສໍາລັບການທົບ
ທວນໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ພ້ອມທັງການກະຕຸກຊຸກຍູQໃຫQມີຄວາມຄືບໜ້າ ເພື່ອບັນລຸ ວາລະການພັດທະນາຮອດປີ
2030.

ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບຫຼກ
ັ

ກອງເລຂາແຫ(ງຊາດເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໂດຍການ
ປະສານສົມທົບຢ(າງໃກQຊິດ ກັບກົມຮ່ວມມືສາກົນ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໃນນາມກອງເລຂາຄະນະ
ຊີ້ນໍາລະດັບຊາດເພືອ
່ ຂະບວນການໂຕະມົນ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການກະກຽມ ວາລະ ທີ່ຕິດພັນກັບການທົບ
ທວນແຫ(ງຊາດແບບສະໝັກໃຈ. ເຊິ່ງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພືອ
່ ການພັດທະນາ (UNDP) ໂດຍປະສານງານ
ຢ(າງໃກQຊິດກັບ ຫ້ອງການຜູQປະສານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (UNRCO) ແມ(ນໄດQໃຫQການສະໜັບສະໜູນ
ໃນການດໍາເນີນການທົບທວນແຫ(ງຊາດແບບສະໝັກໃຈດັ່ງກ່າວ ໂດຍຜ່ານແຜນງານສະໜັບສະໜູນໃຫQແກ(ກະຊວງ
ແຜນການແລະການລົງທຶນ ແລະ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ; ເຊິ່ງ UNRCO ເປັນຈະໄດQເຮັດໜ້າທີ່ປະສານງານ
ກັບບັນດາອົງການເຄືອຂ່າຍ ສປຊ, ກອງທຶນ ແລະ ແຜນງານຕ່າງໆ ພ້ອມທັງສະໜັບສະໜູນໃນການປະສານງານ
ກັບບັນດາຄູ(ຮວ
່ ມພັດທະນາ ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຕົວຈິງ.
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ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ ຄັງ້ ທີ XIII
ຂົງເຂດວຽກງານທີ 2 - ການວາງແຜນແຫ(ງຊາດ
2.1 - ສະຫTບຕີລາຄາການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັງ້ ທີ VIII ແລະ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັງ້ ທີ IX

ນໍາພາໂດຍ ກົມແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ຄວາມເປັນມາ

•

ສະພາບການພາຍໃນປະເທດ

ສປປ ລາວ ແມ(ນພວມຢູ(ໃນໄລຍະຫົວລ້ຽວຫົວຕໍ່ຂອງຂະບວນການວາງແຜນພັດທະນາແຫ(ງຊາດ. 2021 ເປັນປີທີ່
ມີການສະຫTບຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII (20162020) ແລະ ການເລີ່ມຕົ້ນແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງຕໍ່ໄປ ກໍຄືແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ
IX (2021-2025). ເຊິ່ງການຫັນປ(ຽນດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ(ນໄດQຮບ
ັ ອິດທິພນ
ົ ມາຈາກສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆທີ່ຕິດພັນກັບການ
ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ການປ(ຽນແປງດິນຟQາອາກາດ, ຄຸນນະພາບ ແລະ
ການເຕີບໂຕ ແບບສົມສ່ວນ, ຂໍ້ຈໍາກັດທາງດ້ານການເງິນ, ຕົ້ນທຶນມະນຸດ, ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ແລະ
ການວາງແຜນ
ສໍາລັບການຫັນປ(ຽນຈາກ
ສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ
ເຊິງ່
ສປປ
ລາວ
ຄາດວ່າຈະສາມາດບັນລຸໄດQ ພາຍໃນປີ 2026.
•

ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ ຄັງ້ ທີ XIII

ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ (HL-RTM) ຄວນເປັນເວທີທີ່ສໍາຄັນເພືອ
່ (1) ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຄວາມ
ຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການພັດທະນາ, (2) ເສີມສ້າງຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ກົມກຽວໃນການ
ສ້າງ ນະໂຍບາຍແຫ(ງຊາດ, (3) ນໍາສະເໜີ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັງ້ ທີ IX ແລະ
ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດແຫ(ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຫTດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ
ແລະ ການຕອບໂຕQ ແລະ ການຟື້ນຟູຜນ
ົ ກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, (4) ແນະນໍາວິທີ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການນແຫ(ງຊາດ ແລະ (5) ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບປະສິດທິຜົນ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງ
ການຊ່ວຍເຫຼອ
ື ທາງການເພື່ອການພັດທະນາ ລວມທັງກົນໄກການປະສານງານຕ່າງໆ. ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບ
ສູງດັງ່ ກ່າວ ຄວນມີການສົນທະນາປຶກສາຫາລືລະດັບວິຊາການ ເຊິງ່ ຜົນການປຶກສາຫາລື ແລະ ຂໍສ
້ ະເໜີຕ່າງໆ
ຈະໄດQນໍາໄປສືບຕໍ່ ປຶກສາຫາລື ໃນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືລະດັບສູງ ທີຈ
່ ະຈັດຂື້ນເປັນເວລາໜຶ່ງວັນເຕັມ. ເຊິງ່
ຮູບແບບ, ໂຄງສ້າງ ແລະຂະໜາດ ຂອງກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ ແມ(ນຈະຂື້ນກັບສະຖານະການການ
ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ(ໃນ ສປປ ລາວ. ວາລະກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ຈະໄດQສຸມໃສ( 03 ໜ້າວຽກຫຼັກ
ດັ່ງລຸ(ມນີ້ :
(4) ການເບິ່ງຄືນຫຼັງ, ທົບທວນຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການພັດທະນາ ເພື່ອສ້າງຄວາມ
ເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບຜົນສໍາເລັດພົ້ນເດັ່ນ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆໃຫQຫຼາຍຂື້ນ ທັ້ງນີ້ກໍ່ເພື່ອເປັນພືນ
້ ຖານໃຫQແກ(
ການກໍານົດບູລິມະສິດແຫ(ງຊາດ;

(5) ການເບິ່ງໄປຂ້າງໜ້າ,

ລົງເລິກກ່ຽວກັບວຽກງານການວາງແຜນພັດທະນາແຫ(ງຊາດ

ໂດຍສຸມໃສ(ແຜນ

ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັງ້ ທີ IX, ວິທກ
ີ ານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ 5 ປີ ດັ່ງກ່າວ
ແລະ ປະເດັນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນລະດັບຊາດ ເຊັ່ນ ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະການຫTດ
ພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ລວມທັງມາດຕະການແກQໄຂວິກິດການຕ່າງໆທີ່ອາດ
ຈະເກີດຂືນ
້ ເປັນຕົ້ນ ການປ(ຽນແປງດິນຟQາອາກາດ, ໄພພິບດ
ັ ທໍາມະຊາດ ແລະ ມົນລະພິດ.
24
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(6) ການຄິດກ່ຽວກັບວ່າຈະມີວິທີການຄືແນວໃດ, ການທົບທວນຄືນວິທີການເຮັດວຽກ ແລະ ການປັບປຸງ
ທ່າແຮງຂອງກົນໄກການປະສານງານ ແລະ ການຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາ.
•

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັງ້ ທີ່ VIII

ກົມແຜນການ ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກ ກະຊວງຂະແໜງການ ແລະ ຄູ(
ຮ່ວມພັດທະນາ ໄດQສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ່ VIII ຂຶນ
້ ເຊິ່ງເປັນເອກະສານຫຼັກ
ທີ່ເປັນບ່ອນອີງໃຫQແກ(ການພັດທະນາແຫ(ງຊາດ ແຕ(ປີ 2016 ຫາ ປີ 2020. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ 5 ປີ
ດັ່ງກ່າວ ແມ(ນໄດQດໍາເນີນໄປທ່າມກາງ ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະບັນລຸ ສາມເງືອ
່ ນໄຂຂອງການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກ
ສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ, ການສ້າງຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວ ແລະການດຶງດູດການລົງທຶນຈາກ
ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອມາສະໜັບໜູນການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄ(ງລ່າງທີ່ຈໍາເປັນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ການລະບາດຂອງ
ພະຍາດໂຄວິດ-19 ກໍເປັນບັນຫາສໍາຄັນທີ່ສ້າງຄວາມຫຍຸQງຍາກ ແລະຖ່ວງດຶງທ່າແຮງໃນການພັດທະນາຂອງ ສປປ
ລາວ. ພ້ອມກັນນີ້ ກໍ່ຍັງມີບັນຫາທ້າທາຍຫຼາຍດ້ານ ເປັນຕົ້ນແມ(ນການເຕີບໂຕແບບສົມສ່ວນ, ບົດບາດຂອງພາກ
ເອກະຊົນ ທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ ໃນການສະໜັບສະໜູນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນບູລິມະສິດການພັດທະນາ
ແຫ(ງຊາດ, ການແກQໄຂບັນຫາການເຊືອ
່ ໂຊມຂອງສິງ່ ແວດລ້ອມ, ການປ(ຽນແປງຂອງດິນຟQາອາກາດ ແລະ ຄວາມບໍ່
ສະເໝີພາບໃນພາກພື້ນ. ບັນດາບູລິມະສິດສໍາຄັນທີ່ຕ້ອງໄດQປະຕິບັດ ແມ(ນສົ່ງເສີມໃຫQມີການເຕີບໂຕໂດຍການມີ
ສ່ວນຮ່ວມຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນ
ລວມທັງຫTດຜ່ອນການເອືອ
່ ຍອີງໃສ່ຂະແໜງການຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນທໍາມະ
ຊາດ ແລະປັບປຸງການເຊື່ອມໂຍງກັບຕະຫລາດຂອງສາກົນ, ສ້າງສະຖຽນລະພາບດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ສະ
ໜັບສະໜູນການລົງທຶນເຂົາໃສ່ການສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ
ເພື່ອປັບປຸງຊີວດ
ິ ການເປັນຢູ(ທດ
ີ່ ີຂອງປະຊາຊົນ,
ແລະປັບປຸງລະບຽບກົດໝາຍໃຫQແທດເໝາະກັບສະພາບການຕົວຈິງ
ແລະການປົກຄອງທຸກພາກສ່ວນ
ເພືອ
່
ຮັບປະກັນໃຫQການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍການພັດທະນາມີຄວາມແທດເໝາະກັບສະພາບຕົວຈິງ.

•

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັງ້ ທີ IX

ຂະບວນການໃນການຮ່າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັງ້ ທີ IX ໄດQເລີ່ມຕົ້ນໃນປີ 2019
ແລະ ຕໍ່ມາກໍ່ໄດQປັບປຸງດ້ານເນືອ
້ ໃນໃຫQເຂົ້າກັບສະພາບການປ(ຽນແປງຍ້ອນການແຜ(ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19
ເຊິ່ງ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດQສ້າງຕັ້ງ
ຄະນະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບຫຼາຍພາກສ່ວນຂືນ
້ ເພືອ
່ ຕອບໂຕQກັບການລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວ ເຊິງ່ ຂໍສ
້ ະເໜີ
ແນະນໍາຂອງຄະນະເຮັດວຽກດັງ່ ກ່າວໄດQຖືກເຊືອ
່ ມສານເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ
ຄັ້ງທີ IX. ພາຍໃຕQຄວາມເປັນເຈົ້າການໃນການປະສານງານຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ບັນດາ
ກະຊວງຂະແໜງການ ໄດQປະກອບຄໍາເຫັນໃນການກໍານົດບູລມ
ິ ະສິດດ້ານນະໂຍບາຍໃຫQກັບຄະນະຮ່າງ ແຜນການ
ດັ່ງກ່າວ ເຊິງ່ ຕໍ່ມາກໍ່ໄດQນໍາສະເໜີຮ່າງສະບັບປັບປຸງໃຫQແກ(ບັນດາຄູ(ຮ່ວມພັດທະນາເພື່ອມີຄໍາເຫັນໃນເດືອນ ທັນວາ
2020 ກ່ອນນໍາສະເໜີຮ່າງສະບັບສຸດທ້າຍໃຫQແກ(ສະພາແຫ(ງຊາດ ເພື່ອຮັບຮອງເອົາຢ(າງເປັນທາງການ ໃນເດືອນ
ມີນາ 2021.
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX ໄດQກໍານົດທິດທາງລວມສໍາລັບການພັດທະນາໄວQ 4
ປະການ ຄື: ຄຸນນະພາບ, ຈຸດສຸມ, ສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ. ແຜນການດັ່ງກ່າວ ຄວນເປັນຂອບລວມຂອງວຽກງານ
ການພັດທະນາ ແລະ ນໍາພາປະເທດຫຍັບເຂົ້າໃກQການບັນລຸ ວາລະ 2030 ສໍາລັບ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ
ສາມາດຫTດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນການຟື້ນຟູຜນ
ົ ກະທົບ ຈາກ
ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດQຢ(າງປະສົບຜົນສໍາເລັດ ເຊິ່ງແຜນການດັງ່ ກ່າວ ປະກອບມີ 25 ໜ້າວຽກ
ຈຸດສຸມ ທີ່ໄດQຖືກກໍານົດໄວQພາຍໃຕQ 06 ເປົ້າໝາຍໃຫຍ່ ຫຼື ຜົນໄດQຮັບລວມຂອງແຜນ ດັງ່ ລຸ(ມນີ້:້
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(1) ບັນລຸການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ ທີ່ມີຄນ
ຸ ນະພາບຢ(າງຕໍ່ເນື່ອງ, ທີ່ໝັ້ນທ່ຽງ ແລະຍືນຍົງ;
(2) ປັບປຸງຄຸນະພາບຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດເພືອ
່ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານການພັດທະນາ,
ຍົກສູງຄວາມອາດສາມາດດ້ານການຄົນ
້ ຄ້ວາ, ຄວາມຕ້ອງການດ້ານວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຊີ ແລະສ້າງການ
ຜະລິດແລະການບໍລິການທີ່ມີມູນຄ່າເພີ່ມ;
(3) ເພີ່ມທະວີຄວາມຢູດ
( ີກິນດີຂອງປະຊາຊົນ;
(4) ເພີ່ມທະວີການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະຫTດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ;
(5) ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນໃຫQຫຼາຍຂື້ນ;
(6) ບູລະນະການປົກຄອງ ແລະ ການບໍລິຫານສາທາລະນະ ແລະ ສັງຄົມມີຄວາມສະເໝີພາບ, ຍຸດຕິທໍາ
ແລະ ໄດQຮບ
ັ ການປົກປQອງຈາກການປົກຄອງລັດດ້ວຍກົດໝາຍ.
ຈຸດປະສົງ

ວາລະ ກ່ຽວກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັງ້ ທີ IX ໃນກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ
ແມ(ນຢູ(ພາຍໃຕQຂົງເຂດວຽກງານທີ 2 ວ່າດ້ວຍການວາງແຜນພັດທະນາແຫ(ງຊາດ ເຊິງ່ ມີຈດ
ຸ ປະສົງເພືອ
່ :
• ນໍາສະເໜີ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX ເຊິງ່ ເປັນເອກະສານການວາງແຜນ
ພັດທະນາລວມ ຢູ( ສປປ ລາວ;
•

ນໍາສະເໜີ ຂະບວນການ ໃນການສ້າງແຜນການດັ່ງກ່າວ;

•

ທົບທວນຄືນການປະຕິບັດທີດ
່ ີທີ່ສຸດ ແລະໃຫQຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງແຜນພັດທະນາແຫ(ງຊາດ
ສະບັບຕໍ່ໄປ.

ໜ້າວຽກຕ່າງໆ

ໜ້າວຽກຕ່າງທີ່ຄາດວ່າຈະກະກຽມໃຫQສໍາເລັດ ປະກອບມີ:
• ບົດສະຫTບຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັງ້ ທີ VIII
ສະບັບສຸດທ້າຍ ທັງພາສາລາວ ແລະ ອັງກິດ;
• ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັງ້ ທີ IX ທັງສະບັບ ພາສາລາວ ແລະ ອັງກິດ;
• ບົດນໍາສະເໜີລວມ ທີອ
່ ະທິບາຍກ່ຽວກັບ ທິດທາງ ແລະ ບູລມ
ິ ະສິດດ້ານນະໂຍບາຍຂອງ ແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັງ້ ທີ IX ແລະ ຂະບວນການໃນການສ້າງແຜນການດັ່ງກ່າວ
ລວມທັງສິ່ງທ້າທາຍຕົ້ນຕໍ ແລະ ກາລະໂອກາດໃນການແກQໄຂຂໍ້ຄົງຄ້າງ ໃນໄລຍະຕໍ່ໄປ ເຊິງ່ ເລີ່ມຈາກການ
ທົບທວນປະຈໍາປີ;
• ບົດນໍາສະເໜີທີ່ສະແດງໃຫQເຫັນພາບລວມ ແລະບັນດາເອກະສານທີ່ຈະນໍາໃຊQ ເຂົ້າໃນການສື່ສານໃຫQ
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງມີຄ
່ ວາມເຂົ້າໃຈ ເປັນຕົ້ນແມ(ນ ແຜ(ນພັບ ທີ່ລະບຸບນ
ັ ດາເປົ້າໝາຍໃຫຍ່ ຫຼືຜົນໄດQຮັບ
ລວມ ແລະ ໜ້າວຽກຈຸດສຸມຕ່າງໆຂອງແຜນພັດທະນາ ແລະຄວາມສອດຄ່ອງຂອງບັນດາເປົ້າໝາຍ ແລະ
ໜ້າວຽກຕ່າງໆດັ່ງກ່າວກັບ ວາລະການພັດທະນາ 2030;
• ແຜນວາດຂອງບັນດາເປົ້າໝາຍໃຫຍ່ ຫຼືຜົນໄດQຮບ
ັ ລວມ ແລະໜ້າວຽກຈຸດສຸມຕ່າງໆ, ເປົ້າໝາຍ ແລະ
ໜ້າວຽກດັ່ງກ່າວ ມີການສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນ ແລະກັນ ຄືແນວໃດ.
ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບຫຼກ
ັ

ກົມແຜນການ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໂດຍປະສານສົມທົບຢ(າງໃກQຊດ
ິ ກັບ ກົມຮ່ວມມືສາກົນ
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໃນນາມກອງເລຂາຄະນະຊີນ
້ ໍາລະດັບຊາດເພື່ອຂະບວນການໂຕະມົນ ເປັນຜູຮ
Q ັບ
ຜິດຊອບ ວາລະກ່ຽວກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX. ອົງການ ສປຊ
ເພື່ອການພັດທະນາ ແມ(ນໃຫQການສະໜັບສະໜູນການທົບທວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ26
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ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII ພ້ອມທັງປະສານສົມທົບຢ(າງໃກQຊິດກັບ ຫ້ອງການອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ
ໃນການເຮັດໜ້າທີ່ປະສານກັບບັນດາອົງການເຄືອຂ່າຍ ສປຊ, ກອງທຶນ ແລະ ແຜນງານຕ່າງໆ ລວມທັງສະໜັບ
ສະໜູນດ້ານການປະສານງານກັບບັນດາຄູຮ
( ່ວມພັດທະນາ ຕາມຄວາມຕ້ອງການ.

ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ
ຂົງເຂດວຽກງານທີ 2 – ການວາງແຜນແຫ(ງຊາດ
2.2 - ກົນໄກການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັງ້ ທີ IX
(ຂອບການຕິດຕາມ ແລະປະເມີນຜົນ, ແລະ ຍຸດທະສາດດ້ານການເງິນ)

ນໍາພາໂດຍ ກົມແຜນການ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ຄວາມເປັນມາ

•

ສະພາບການພາຍໃນປະເທດ

ສປປ ລາວ ແມ(ນພວມຢູ(ໃນໄລຍະຫົວລ້ຽວຫົວຕໍ່ຂອງຂະບວນການວາງແຜນພັດທະນາແຫ(ງຊາດ. 2021 ເປັນປີທີ່
ມີການສະຫTບຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII (20162020) ແລະ ການເລີ່ມຕົ້ນແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງຕໍ່ໄປ ກໍຄືແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ
IX (2021-2025). ເຊິ່ງການຫັນປ(ຽນດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ(ນໄດQຮບ
ັ ອິດທິພນ
ົ ມາຈາກສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆທີ່ຕິດພັນກັບການ
ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ການປ(ຽນແປງດິນຟQາອາກາດ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ການເຕີບ
ໂຕແບບສົມສ່ວນ, ຂໍຈ
້ ໍາກັດທາງດ້ານການເງິນ, ຕົ້ນທຶນມະນຸດ, ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ແລະ ການວາງ
ແຜນສໍາລັບການຫັນປ(ຽນຈາກ ສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ເຊິ່ງ ສປປ ລາວ ຄາດວ່າຈະສາມາດບັນລຸໄດQ
ພາຍໃນປີ 2026.
•

ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ ຄັງ້ ທີ XIII

ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ (HL-RTM) ຄວນເປັນເວທີທີ່ສໍາຄັນເພືອ
່ (1) ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຄວາມ
ຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການພັດທະນາ, (2) ເສີມສ້າງຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ກົມກຽວໃນການ
ສ້າງ ນະໂຍບາຍແຫ(ງຊາດ, (3) ນໍາສະເໜີ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັງ້ ທີ IX ແລະ
ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດແຫ(ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຫTດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ
ແລະ ການຕອບໂຕQ ແລະ ການຟື້ນຟູຜນ
ົ ກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, (4) ແນະນໍາວິທີ
27

ສະບັບແປຢ(າງບໍ່ເປັນທາງການ
ເດືອນ ຕຸລາ 2021

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການນແຫ(ງຊາດ ແລະ (5) ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບປະສິດທິຜົນ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງ
ການຊ່ວຍເຫຼອ
ື ທາງການເພື່ອການພັດທະນາ ລວມທັງກົນໄກການປະສານງານຕ່າງໆ. ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບ
ສູງດັງ່ ກ່າວ ຄວນມີການສົນທະນາປຶກສາຫາລືລະດັບວິຊາການ ເຊິງ່ ຜົນການປຶກສາຫາລື ແລະ ຂໍສ
້ ະເໜີຕ່າງໆ
ຈະໄດQນໍາໄປສືບຕໍ່ ປຶກສາຫາລື ໃນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືລະດັບສູງ ທີຈ
່ ະຈັດຂື້ນເປັນເວລາໜຶ່ງວັນເຕັມ. ເຊິງ່
ຮູບແບບ, ໂຄງສ້າງ ແລະ ຂະໜາດ ຂອງ ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ ແມ(ນຈະຂື້ນກັບສະຖານະການການ
ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ(ໃນ ສປປ ລາວ. ວາລະກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ຈະໄດQສຸມໃສ( 03 ໜ້າວຽກຫຼັກ
ດັ່ງລຸ(ມນີ້ :
(7) ການເບິ່ງຄືນຫຼັງ, ທົບທວນຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການພັດທະນາ ເພື່ອສ້າງຄວາມ
ເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບຜົນສໍາເລັດພົ້ນເດັ່ນ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆໃຫQຫຼາຍຂື້ນ ທັ້ງນີ້ກໍ່ເພື່ອເປັນພືນ
້ ຖານໃຫQແກ(
ການກໍານົດບູລິມະສິດແຫ(ງຊາດ;

(8) ການເບິ່ງໄປຂ້າງໜ້າ,

ລົງເລິກກ່ຽວກັບວຽກງານການວາງແຜນພັດທະນາແຫ(ງຊາດ

ໂດຍສຸມໃສ(ແຜນ

ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັງ້ ທີ IX, ວິທກ
ີ ານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ 5 ປີ ດັ່ງກ່າວ
ແລະ ປະເດັນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນລະດັບຊາດ ເຊັ່ນ ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ການຫTດ
ພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ລວມທັງມາດຕະການແກQໄຂວິກິດການຕ່າງໆທີ່ອາດ
ຈະເກີດຂືນ
້ ເປັນຕົ້ນ ການປ(ຽນແປງດິນຟQາອາກາດ, ໄພພິບດ
ັ ທໍາມະຊາດ ແລະ ມົນລະພິດ.

(9) ການຄິດກ່ຽວກັບວ່າຈະມີວິທີການຄືແນວໃດ, ການທົບທວນຄືນວິທີການເຮັດວຽກ ແລະ ການປັບປຸງ
ທ່າແຮງຂອງກົນໄກການປະສານງານ ແລະ ການຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາ.
•

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັງ້ ທີ IX

ຂະບວນການໃນການຮ່າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັງ້ ທີ IX ໄດQເລີ່ມຕົ້ນໃນປີ 2019
ແລະ ຕໍ່ມາກໍ່ໄດQປັບປຸງດ້ານເນືອ
້ ໃນໃຫQເຂົ້າກັບສະພາບການປ(ຽນແປງຍ້ອນການແຜ(ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19
ເຊິ່ງ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດQສ້າງຕັ້ງ
ຄະນະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບຫຼາຍພາກສ່ວນຂືນ
້ ເພືອ
່ ຕອບໂຕQກັບການລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວ ເຊິງ່ ຂໍສ
້ ະເໜີ
ແນະນໍາຂອງຄະນະເຮັດວຽກດັງ່ ກ່າວໄດQຖືກເຊືອ
່ ມສານເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ
ຄັ້ງທີ IX. ພາຍໃຕQຄວາມເປັນເຈົ້າການໃນການປະສານງານຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ບັນດາ
ກະຊວງຂະແໜງການ ໄດQປະກອບຄໍາເຫັນໃນການກໍານົດບູລມ
ິ ະສິດດ້ານນະໂຍບາຍໃຫQກັບຄະນະຮ່າງ ແຜນການ
ດັ່ງກ່າວ ເຊິງ່ ຕໍ່ມາກໍ່ໄດQນໍາສະເໜີຮ່າງສະບັບປັບປຸງໃຫQແກ(ບັນດາຄູ(ຮ່ວມພັດທະນາເພື່ອມີຄໍາເຫັນໃນເດືອນ ທັນວາ
2020 ກ່ອນນໍາສະເໜີຮ່າງສະບັບສຸດທ້າຍໃຫQແກ(ສະພາແຫ(ງຊາດ ເພື່ອຮັບຮອງເອົາຢ(າງເປັນທາງການ ໃນເດືອນ
ມີນາ 2021.
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX ໄດQກໍານົດທິດທາງລວມສໍາລັບການພັດທະນາໄວQ 4
ປະການ ຄື: ຄຸນນະພາບ, ຈຸດສຸມ, ສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ. ແຜນການດັ່ງກ່າວ ຄວນເປັນຂອບລວມຂອງວຽກງານ
ການພັດທະນາ ແລະ ນໍາພາປະເທດຫຍັບເຂົ້າໃກQການບັນລຸ ວາລະ 2030 ສໍາລັບ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ
ສາມາດຫTດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນການຟື້ນຟູຜນ
ົ ກະທົບ ຈາກ
ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດQຢ(າງປະສົບຜົນສໍາເລັດ ເຊິ່ງແຜນການດັງ່ ກ່າວ ປະກອບມີ 25 ໜ້າວຽກ
ຈຸດສຸມ ທີ່ໄດQຖືກກໍານົດໄວQພາຍໃຕQ 06 ເປົ້າໝາຍໃຫຍ່ ຫຼື ຜົນໄດQຮັບລວມຂອງແຜນ ດັງ່ ລຸ(ມນີ້:້
(1) ບັນລຸການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ ທີ່ມີຄນ
ຸ ນະພາບຢ(າງຕໍ່ເນື່ອງ, ທີ່ໝັ້ນທ່ຽງ ແລະ ຍືນຍົງ;
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(2) ປັບປຸງຄຸນະພາບຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດເພືອ
່ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານການພັດທະນາ,
ຍົກສູງຄວາມອາດສາມາດດ້ານການຄົນ
້ ຄ້ວາ, ຄວາມຕ້ອງການດ້ານວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສ້າງການ
ຜະລິດແລະການບໍລິການທີ່ມີມູນຄ່າເພີ່ມ;
(3) ເພີ່ມທະວີຄວາມຢູດ
( ີກິນດີຂອງປະຊາຊົນ;
(4) ເພີ່ມທະວີການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຫTດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ;
(5) ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນໃຫQຫຼາຍຂື້ນ;
(6) ບູລະນະການປົກຄອງ ແລະ ການບໍລິຫານສາທາລະນະ ແລະ ສັງຄົມມີຄວາມສະເໝີພາບ, ຍຸດຕິທໍາ
ແລະ ໄດQຮບ
ັ ການປົກປQອງຈາກການປົກຄອງລັດດ້ວຍກົດໝາຍ.
ຈາກການຕົກລົງເຫັນດີຮ່ວມກັນຂອງຜູQເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືລະດັບສູງ ກັບຄູ(ຮ່ວມພັດທະນາໃນເດືອນ
ທັນວາ 2020 ແລະ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາຍໃຕQແຜນ NSEDP ຄັ້ງທີ IX,
ຜູQ ເ ຂົ້ າ ຮ່ ວມ ກອ ງປະຊຸ ມ ໄດQ ມີ ຄ ວ າມ ເຫັ ນ ເປັ ນ ເອ ກະພາບກັ ນ ໃນ ຄ ວ າມ ຈໍ າເປັ ນຂ ອ ງການ ສ້ າ ງ 1) ການ
ຄິດໄລ(ຄ່າໃຊQຈ່າຍເບື້ອງຕົ້ນຂອງແຜນ NSEDP, 2) ຍຸດທະສາດ ການ ຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນ ແລະ 3) ຂອບວຽກ
ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ.
•

ຂອບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ

ເພື່ ອໃຫQ ໜ້ າວຽກສອດຄ່ ອງກັ ນ, ການສ້າງຂອບວຽກການຕິ ດຕາມ ແລະ ປະເມີນ ຜົນ (M&E) ແບບຄົ ບຖ້ ວ ນ
ໄດQຖືກເສີມເຂົ້າໃນ ແຜນ NSEDP ຄັ້ງທີ IX ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຄືບໜ້າ ທີ່ສາມາດວັດແທກປະສິດທິພາບ,
ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ໂອກາດຕ່າງໆທີ່ກໍານົດ ໄດQ ແລະ ຈະນໍາໄປສູ(ການສ້າງແຜນການແຫ(ງຊາດໃນອະນາຄົດ.
ຂັ້ນຕອນການສ້າງຂອບວຽກ M&E ໄດQຮັບການຊີ້ນໍາໂດຍກົມແຜນການ ຂອງກະຊວງ ຜລທ ແລະ ໄດQຮັບການສະ
ໜັບສະໜູນທາງດ້ານວິຊາການຈາກອົງການ UNICEF ເຊິ່ງກອງປະຊຸມສໍາມະນາກ່ຽວກັບ M&E ແລະ ທິດສະ
ດີການຄຸQມຄອງ ເຊິ່ງແມ(ນອີງຕາມຜົນໄດQຮັບຈາກກອງປະຊຸມທີ່ໄດQຈັດຂຶ້ນເປັນຄັ້ງທໍາອິດໃນ ເດືອນທັນວາ 2020.
ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຂັ້ນຕອນດັ່ງກ່າວກໍ່ໄດQສືບຕໍ່ໂດຍ ການສະເໜີກ່ຽວກັບຕົວຊີ້ວັດຕ່າງໆຈາກທຸກໆກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ຈາກລາຍການຕົວຊີ້ວັດເບື້ອງຕົ້ນ ເຫັນວ່າມີຫຼາຍກວ່າ 800 ຕົວຊີ້ວັດ. ຜ່ານການປຶກສາຫາລືກັບບັນດາກະຊວງທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ກົມແຜນການໄດQທໍາການຄັດຈ້ອນຕົວຊີ້ວັດເຫຼົ່ານັ້ນ ໂດຍສຸມໃສ( ຖານຂໍ້ມູນທີ່ມີ ແລະ ຄວາມກ່ຽວຂ້ອງ
ກັ ບ ນະໂຍບາຍທີ່ ເ ປັ ນ ບູ ລິ ມ ະສິ ດ ຂອງແຜນ NSEDP ຄັ້ ງ ທີ IX. ໃນເດື ອ ນມີ ນ າ 2021 ກະ ຊວງ ຜລທ
ກໍ່ເປັນເຈົ້າການໃນການຈັດກອງປປະຊຸມເພື່ອຮັບຮອງຂອບໜ້າວຽກຂອງ M&E. ຈາກນັ້ນ ຂອບໜ້າວຽກດັ່ງກ່າວ
ກໍ່ໄດQຖືກສົ່ງເຖິງສະພາແຫ(ງຊາດເພື່ອທົບທວນຄືນໃນເດືອນເມສາ 2021 ແລະ ປະຈຸບັນ ກໍ່ກໍາລັງຢູ(ໃນຂັ້ນຕອນ
ສະຫTບ.
ຂອບໜ້າວຽກ M&E ໃນປະຈຸບັນມີປະມານ 170 ຕົວຊີ້ວັດ ບວກກັບຕົວຊີ້ວັດລະດັບເປົ້າໝາຍ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດ
ລະດັບແຜນວຽກ ຈຸດສົມ. ຈຸດປະສົງເບື້ອງຕົ້ນຂອງຂອບໜ້າວຽກ M&E ແມ(ນເພື່ອໃຫQເປັນເຄື່ອງມືໜຶ່ງທີ່ສາມາດ
ປະຕິບັດໄດQຕົວຈິງ ເພື່ອວັດແທກຄວາມຄືບໜ້າຕໍ່ກັບບູລິມະສິດການພັດທະນາແຫ(ງຊາດ, ສາມາດອະທິບາຍຂັ້ນ
ຕອນຕ່າງໆໃນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ, ການສ້າງຖານຂໍ້ ມູນ, ການເຜີຍແຜ( ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງທີ່ໃກQຄຽງ
ກັ ບ ຕົ ວ ຊີ້ ວັ ດ ຂ ອງ SDG, ຂ ອບໜ້ າວຽກຂອງ LDC ແລະ ຕາມ ມ າດຕະຖານ ສາກົ ນ ອື່ ນ ໆ ເຊັ່ ນ ຂອ ບ
ໜ້າວຽກຂອງ Sendai. ການທົບ ທວນຄືນຄວາມຄືບໜ້າຕໍ່ກັບຈຸ ດປະສົງເຫຼົ່ ານັ້ນ ຈະເປັນບາດກ້າວສໍາຄັນເພື່ ອ
ຮັ ບ ປະກັ ນ ໃຫQ ຄື ບ ໜ້ າຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫQ ມີ ຄ ວາມຕໍ່ ເ ນື່ ອ ງໃນການຕິ ດ ຕາມ ແລະ ປະເມີ ນ ຈຸ ດ ປະສົ ງການ
ພັດທະນາ.
•

ການສ້າງຍຸດທະສາດການຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນ ສໍາລັບແຜນ NSEDP ຄັ້ງທີ IX
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ຄວາມຈໍ າເປັ ນ ໃນການເຂົ້ າເຖິ ງການເງິນ ເພື່ ອການພັ ດທະນາ ເພື່ ອ ເລັ່ ງຄວາມຄືບ ໜ້ າຂອງວຽກງານຕ່າງໆ ກໍ າລັ ງ
ກາຍເປັນສິ່ງທ້າທາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ເຊິ່ງເກີດຂຶ້ນພ້ອມໜີ້ສິນທີ່ຢູ(ໃນລະດັບສູງ, ການເກັບລາຍຮັບບໍ່ໄດQຕາມການຄາດ
ໝາຍ, ການປະກອບສ່ວນຈາກການ ລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ພາກເອກະຊົນຕໍ່ກັບຄວາມຄືບໜ້າດ້ານ
ການພັດທະນາຍັງບໍ່ພຽງພໍ, ແນວໂນQມຂອງ ODA ກໍ່ຄາດການບໍ່ໄດQ ແລະ ການເກີດມີບັນຫາທ້າທາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນ
ກະທັນຫັນຫຼ າຍຄັ້ງ ລວມໄປເຖິງລາຍຮັບທີ່ສົ່ງກັບເຂົ້າມາປະເທດໄດQ ຫTດລົງ ເຊິ່ງສົ່ງຜົນຕໍ່ກັບຄວາມສາມາດໃນ
ການແກQໄຂດ້ານຕ່າງໆ. ຕໍ່ກັບສະພາບດັ່ງກ່າວ, ລັດຖະບານ ແຫ(ງ ສປປ ລາວ, ຄຽງຄູ(ກັບການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າດ້ານ
ວິຊາການຈາກ ສປຊ ໄດQເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອສ້າງຍຸດທະສາດການຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນທີ່ສາມາດປະຕິບັດ ຕົວຈິງ
ໄດQ ແລະ ຖືກກັບຄວາມເປັນຈິງໃຫQແກ( ສປປ ລາວ ໂດຍໃຫQມີທາງເລືອກຕ່າງໆທີ່ຈະແຈQງ ເພື່ອຮັບປະກັນການເຂົ້າ
ເຖິງ ແລະ ມີເງິນທຶນສະໜອງເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນບຸລິມະສິດການພັດທະນາປະເທດ.
ໂດຍຄໍ າ ນຶ ງເຖິ ງ ຄວາມສໍ າຄັ ນ ຂອງຍຸ ດ ທະສາດການຊອກຫາແຫຼ່ ງ ທຶ ນ ນີ້ ລວມເຖິ ງ ຮັ ບ ຮູQ ວ ຽກງານທີ່ ໄ ດQ ຈັ ດ ຕັ້ ງ
ປະຕິບັດຜ່ານມາຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຄູ(ຮ່ວມພັດທະນາໃນການແກQໄຂຂໍ້ຈໍາກັດທາງດ້ານການເງິນ, ການສ້າງຍຸດ
ທະສາດການຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນ ແມ(ນໄດQອີງໃສ(:
- ຂະບວນການທີ່ຊັ ດ ເຈນ: ກອງປະຊຸ ມປຶ ກ ສາຫາລື ກ່ຽ ວກັ ບ ໂຄງຮ່າງບົ ດຄົ້ ນ ຄວ້ າການປະເມີ ນແຫຼ່ ງທຶ ນ
ແລະ ຄ່າໃຊQຈ່າຍ ເພື່ອການພັດທະນາ (Structure Dialogues - SDs) ມີແຜນຈະຈັດຂຶ້ນທັງໝົດ 3
ຄັ້ງ (ກະລຸນາເບິ່ງແຜນວາດປະ ກອບຂ້າງລຸ(ມ). ກະຊວງ ຜລທ ແລະ UNDP ຄາດວ່າຈະສາມາດສ້າງ
ຮ່າງຍຸ ດທະສາດການຊອກຫາແຫຼ່ ງທຶ ນ ໄດQສໍ າເລັ ດ ກ່ ອນກອງປະຊຸ ມ ໂຕະມົ ນທີ່ ມີ ແຜນຈະຈັດ ຂຶ້ ນ ໃນ
ເດື ອ ນພະຈິ ກ 2021 ນີ້ . ນອກນີ້ ກໍ່ ຈ ະມີ ກ ານຈັ ດ ກອງປະຊູ ມ ປຶ ກ ສາຫາ ລື ຂ ະໜາດນ້ ອ ຍລະຫວ່ າ ງ
ສອ ງຝ( າ ຍ ແລະ ຫຼ າຍ ຝ( າ ຍ ພ້ ອ ມ ດ້ ວ ຍ ວ າລ ະກອ ງປະຊຸ ມ ທີ່ ສະເພາະເຈາະຈົ ງ ໃນຂົ ງ ເຂ ດນັ້ ນ ໆ
ກ່ອນກອງປະຊຸມ SDs ຈະຈັດຂຶ້ນ. ເປັນຕົ້ນແມ(ນ ປະຊຸມວ່າດ້ວຍທາງເລືອກໃນການຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນ
ທີ່ຈະຖືກຈັດຂຶ້ນ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນເດືອນຕຸລາ ແລະ ໃນເດືອນພະຈິກ ກໍ່
ກະກຽມເນື້ອໃນສໍາລັບກອງປະ ຊຸມວິຊາການ SD ຄັ້ງທີ 2. ຫຼັງຈາກສໍາເລັດການຈັດກອງປະຊຸມນີ້ແລQວ
ຈະເຊີນຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດເຂົ້າມາຮ່ວມແລກປ(ຽນສົນທະນາເປີດກວ້າງເປັນເທື່ອທໍາອິດກ່ຽວ
ກັບທາງເລືອກໃນການຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນ ແລະ ເກັບກໍາຜົນໄດQ ຮັບຈາກກອງປະຊຸມ.
ຄັ້ງທີ 1 ວ່າດ້ວຍ

ຄັ້ງທີ 2 ວ່າດ້ວຍ

ການວິເຄາະໃຈ້ແຍກ

ສ້າງນະໂຍບາຍທາງເລືອກ

ຄັ້ງທີ 3 ວ່າດ້ວຍ ການ
ຮັບຮອງຍຸດທະສາດການຊອກ

(Q2-Q3 2021)

(Q4 2021)

ຫາແຫຼ່ງທຶນ (Q1 2022)

ວັນທີ ທີຄ
່ າດໄວQ

•

ກອງປະຊຸມວິຊາການ
ຄັງ້ ທີ 1 ວ່າດ້ວຍ

ກາງເດືອນຕຸລາ

ການວິເຄາະ ໃຈQແຍກ
ກອງປະຊຸມວິຊາການ
ຄັງ້ ທີ 2 ວ່າດ້ວຍ
ການສ້າງນະໂຍ
ບາຍທາງເລືອກ

ຫົວຂໍ້

•
•

ກາງເດືອນພະຈິກ
•

ການລົງທຶນທີ່ຈໍາເປັນຂອງແຜນ NSEDP
(ການປະເມີນຄ່າໃຊQຈ່າຍ)
ການປະເມີນການເງິນເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ
ແຫຼ່ງສະໜອງທຶນ
ທາງເລືອກຂອງການຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນ
ໃຫQແກ(ແຕ(ລະແຫຼ່ງທຶນ
ທາງເລືອກໃນຂົງເຂດຕ່າງໆໃນການຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນ
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ກອງປະຊຸມວິຊາການ
ຄັງ້ ທີ 3:
ສັງລວມຍຸດທະສາດ
ການຊອກຫາແຫຼງ່ ທຶນ

•

ໄຕມາດທີ 1 ຂອງປີ
2022

•

ຊຸດເອກະສານກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍທາງເລືອກຂອງ
ການຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນ

ການມີສ່ ວນຮ່ ວມ: ຄະນະວິ ຊາການທີ່ ມີໜ້ າທີ່ລ ະດົມ ຄໍາຄິດເຫັ ນ ແລະ ສ້າງຄວາມເປັນເອກະພາບກັ ນ
ລະຫວ່າງຂະແໜງ ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ ໄດQຮັບການເຫັນດີແຕ(ງຕັ້ງຈາກຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີແລQວ
ໃນຕົ້ນປີນີ້ ຕາມການສະເໜີຂອງຮອງລັດຖະມົນກະຊວງ ຜລທ. ຄະນະວິຊາການນີ້ ໄດQຈັດກອງປະຊຸມ
ວິຊາການຂຶ້ນເປັນຄັ້ງທໍາອິດໃນວັນທີ 5 - 6 ເມສາ ທີ່ຜ່ານມາ ເພື່ອລະດົ ມຄວາມຄິດ ແລະ ແລກປ(ຽນ
ສົນທະນາກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ, ວິທີການ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ຈໍາເປັນ ເພື່ອສ້າງການວິເຄາະເຫຼົ່ານີ້.
ນອກນີ້, ກອງປະຊຸມສອງຝ(າຍກັບກະຊວງການເງິນ, ທະນາຄານ ແຫ(ງ ສປປ ລາວ ພ້ອມດ້ວຍກະຊວງ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຄູ(ຮ່ ວມພັດທະນາອື່ນໆ ຄາດວ່າຈະໄດQຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸ ມ SDs ທີ່ກໍ າ
ລັງດໍາເນີນຢູ(.

ນັບຕັ້ງແຕ(ເດືອນກໍລະກົດ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ, ໂຄງການຮ່ວມ ສປຊ ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມຄວາມສາມາດ ແລະ ປະ

ສິດ ທິ ພາບຂອງການນໍາໃຊQງXບ ປະມານລັດ ຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ ອ ສະໜອງທຶ ນ ສໍາລັ ບ SDGs ໂດຍຜ່ ານແຜນ
ພັດທະນາແຫ(ງຊາດ ເປັນໂຄງການໜຶ່ງທີ່ເຮັດວຽກເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງລະດັບຊາດໃນການຄຸQມຄອງ ແລະ ການ

ຈັດສັນດ້ານການເງິນເພື່ອການພັດທະນາ ເພື່ອສະໜັບສະໜຸນການນໍາໃຊQແຫຼ່ງທຶນທີີ່ມີຢູ(ໃຫQມີປະສິດພາບ ແລະ ປະ
ສິດທິຜົນສູງສຸດພ້ອມດ້ວຍການລະດົມທຶນຈາກແຫຼ່ງທຶນອື່ນໆເພື່ອສະໜັບສະໜຸນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາບູລິ
ມະສິດແຫ(ງຊາດ ແລະ ວາລະປີ 2030. ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ເປັນຕົວຂັບເຄື່ອນຕົ້ນຕໍ ເພື່ອສະໜັບສະໜຸນການສ້າງ
ຍຸດທະສາດການຊອກຫາແຫຼ່ ງທຶ ນ. ໂຄງການນີ້ ໄດQປ ະສານງານກັ ນລະຫວ່ າງ ກະຊວງ ຜລທ ຜ່ ານກົມ ຮ່ວມມື
ສາກົ ນ ແລະ ຫ້ ອ ງການຜູQ ປ ະສານງານ ສປຊ (UNRCO) ພ້ ອ ມດ້ ວ ຍການເຂົ້ າຮ່ ວ ມຂອງກະຊວງການເງິນ ,
ກົມຕ່າງໆໃນກະຊວງ ຜລທ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຄຽງຄູ(ອົງການ UNFPA, UNCDF, ແລະ UNDP ທີ່
ເປັນພາກສ່ວນນໍາພາໃນການຄົ້ນຄວ້າດ້ານວິຊາການ.
ຈຸດປະສົງ

ວາລະຂອງຂອບໜ້າວຽກ M&E ເລັ່ງໃສ(:
• ນໍາສະເໜີ ເນື້ອໃນຂອງຂອບໜ້າວຽກ M&E ແລະ ຕົວຊີ້ວັດທີ່ຖືກຄັດເລືອກ ເພື່ອຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າ
ຕໍ່ກັບແຜນບູລິມະສິດແຫ(ງຊາດ;
•

ປະເມີນຊ່ ອງວ່າງ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍໃນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ , ການສ້າງຖານຂໍ້ມູ ນ ແລະ ການເຜີ ຍແຜ( ໃຫQ
ສອດຄ່ອງກັບຂອບ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງສາກົນ, ໃຫQມີການປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນໃຫQທີ່ດີສຸດ ເພື່ອ
ຮັບປະກັນວ່າຂັ້ນຕອນການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນຂອງການວາງແຜນລະດັບຊາດ ແມ(ນສ່ວນສໍາ
ຄັນໃນຮອບວຽນວາງແຜນ (ແລະ ຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ຈະ ປQອນເຂົ້າໃນການປະເມີນ ແລະ ການສ້າງນະໂຍບາຍ
ຕ່າງໆ) ແລະ ເປັນພື້ນຖານຂອງການແຜນໃນອະນາຄົດ.

ໃນວາລະຂອງກອງປະຊຸມວ່າດ້ວຍການຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນ ປະກອບມີ:
• ຊຸດເອກະສານກ່ຽວກັບທາງເລືອກໃນການຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນ ເພື່ອປຶກສາຫາລືໃນກອງປະຊຸມ;
•

ໂອກາດທີ່ ຈ ະປະເມີ ນ ຄວາມຄື ບ ໜ້ າ ແລະ ສັ ງ ລວມແຜນວຽກໃຫQ ແ ກ( ກ ານສ້ າ ງຍຸ ດ ທະສາດການ
ຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນ ໃນຂັ້ນ ຕອນສຸດທ້າຍ ໃນປີ 2022.
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ໜ້າວຽກຕ່າງໆ

ໜ້າວຽກທີ່ຄາດວ່າຈະໄດQຮັບ ຈາກການສ້າງແຜນການຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນ ປະກອບມີ:
• ເອກະສານກ່ຽວກັບຄວາມເປັນມາຂອງການວິເຄາະໃຈQແຍກ ແລະ ທາງເລືອກໃນການຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນ;
•

ຂັ້ນຕອນຂະບວນການທີ່ຈະແຈQງ ແລະ ກໍານົດເວລາໃນການສັງລວມແຜນຍຸດທະສາດການເງິນ;

•

ໄດQຮັບ ການເຜີຍແຜ(ວຽກງານໃນຫຼ າຍຮູບແບບ (ເຊັ່ນ ບົດຂ່ າວ, ຂໍ້ມູນທີ່ໄດQຈາກການຖາມ-ຕອບ ແລະ
ອື່ ນ ໆ) ແກ( ພ າກ ສ່ ວ ນທີ່ ກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງສໍ າ ຄັ ນ ແລະ ຍັ ງໄດQ ສົ່ ງ ຜ່ າ ນຄວາມຮູQ ດ້ າ ນວິ ຊ າການທີ່ ເປັ ນ ຄໍ າສັ ບ
ທີ່ເຂົ້າໃຈງ່າຍ ໃຫ(ແກ(ຜູQທີ່ເຂົ້າຮ່ວມທົ່ວ ໄປອີກດ້ວຍ.

ໜ້າວຽກທີ່ຄາດວ່າຈະໄດQຮັບ ຈາກການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ປະກອບມີ:
• ການສ້າງຂໍ້ມູນພາບ (ໃນຮູບແບບບົດນໍາສະເໜີ ຫຼື ແຜ(ນພັບ) ຂອງຂອບວຽກຕິດຕາມ ແລະປະເມີນຜົນ;
•

ບົດສະຫTບຫຍໍ້ ຂອງບັນດາສິ່ງທ້າທາຍຕົ້ນຕໍ, ຊ່ອງວ່າງ ແລະ ວິທີທາງແກQໄຂທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດQ.

ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບຫຼັກ

ວາລະກອງປະຊຸມທີ່ຕິດພັນກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX ໃນຫົວຂໍ້ຍຸດທະສາດ
ການຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນ, ໄດQນໍ າພາໂດຍກົມແຜນການ ຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ໂດຍຜ່ານການ
ປະສານງານຢ( າ ງໃກQ ຊິ ດ ກັ ບ ກົ ມ ຮ່ ວ ມມື ສ າກົ ນ , ກຜທ ໃນນາມຫົ ວ ໜ້ າກອງເລຂາຄະນະຊີ້ ນໍ າ ລະດັ ບ ຊາດ
ເພື່ອ ຂະບວນການໂຕະມົນ ລະດັບສູ ງ. ແຜນງານຮ່ ວມ ສປຊ ວ່ າດ້ ວຍປະສິ ດທິພາບຂອງການຊອກຫາແຫຼ່ງທຶ ນ
(ໄດQກ່າວມາຂ້າງເທິງ) ໃຫQການສະໜັ ບສະໜູນການສ້າງ ແຜນຍຸດທະສາດການຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນ ໄດQປະສານງານ
ກັບຫ້ອງການຜູQປະສານງານ ສປຊ (UNRCO) ເຊິ່ງເປັນຜູQປະສານງານກັບ ບັນດາອົງການເຄືອຂ່າຍ ສປຊ, ກອງ
ທຶ ນ ແລະ ແຜນງານຕ່ າງໆ, ສະຖາບັ ນ ການເງິ ນສາກົ ນ (IFIs) ແລະ ອື່ ນ ໆ ພ້ ອມດ້ ວ ຍຄູ( ຮ່ ວມພັ ດ ທະນາຕາມ
ການສະເໜີ.
ວາລະກອງປະຊຸ ມ ແຜນພັ ດ ທະນາເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ ແຫ( ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ ງທີ IX ໃນຂອບວຽກຕິ ດ ຕາມ ແລະ
ປະເມີ ນຜົນ, ໄດQນໍາພາໂດຍກົມແຜນການ ກຜທ, ໂດຍຜ່ານການປະສານງານຢ( າງໃກQຊິດກັ ບກົມຮ່ ວມມືສາກົນ ,
ກຜທ ໃນນາມຫົ ວ ໜ້ າກອງເລຂາຄະນະຊີ້ ນໍ າ ລະດັ ບ ຊາດ ເພື່ ອ ຂະບວນການໂຕະມົ ນ ລະດັ ບ ສູ ງ . ອົ ງ ການ
UNICEF ໄດQໃຫQການສະໜັບສະໜູນ ໃນການສ້າງ ຂອບໜ້າວຽກຕິດຕາມ ແລະປະເມີນຜົນ ໂດຍການປະສານ
ງານກັບ ຫ້ ອງການຜູQ ປະສານງານ ສປຊ (UNRCO) ເຊິ່ ງປະສານງານກັບ ໜ່ ວ ຍງານໃນ ສປຊ, ກອງທຶນ ແລະ
ແຜນງານຕ່າງໆ ແລະຊ່ວຍໃນການປະສານງານກັບຄູ(ຮ່ວມພັດທະນາຕາມການສະເໜີ.
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ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ ຄັງ້ ທີ XIII
ຂົງເຂດວຽກງານທີ 2 - ການວາງແຜນແຫ(ງຊາດ
2.3 - ແຜນຟືນ
້ ຟູຜນ
ົ ກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

ນໍາພາໂດຍ ສູນຄົນ
້ ຄວ້ານະໂຍບາຍການພັດທະນາ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ຄວາມເປັນມາ

•

ສະພາບການພາຍໃນປະເທດ

ສປປ ລາວ ແມ(ນພວມຢູ(ໃນໄລຍະຫົວລ້ຽວຫົວຕໍ່ຂອງຂະບວນການວາງແຜນພັດທະນາແຫ(ງຊາດ. 2021 ເປັນປີທີ່
ມີການສະຫTບຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII (20162020) ແລະ ການເລີ່ມຕົ້ນແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງຕໍ່ໄປ ກໍຄືແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ
IX (2021-2025). ເຊິ່ງການຫັນປ(ຽນດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ(ນໄດQຮບ
ັ ອິດທິພນ
ົ ມາຈາກສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆທີ່ຕິດພັນກັບການ
ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ການປ(ຽນແປງດິນຟQາອາກາດ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ການເຕີບ
ໂຕແບບສົມສ່ວນ, ຂໍຈ
້ ໍາກັດທາງດ້ານການເງິນ, ຕົ້ນທຶນມະນຸດ, ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ແລະ ການວາງ
ແຜນສໍາລັບການຫັນປ(ຽນຈາກ ສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ເຊິ່ງ ສປປ ລາວ ຄາດວ່າຈະສາມາດບັນລຸໄດQ
ພາຍໃນປີ 2026.
•

ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ ຄັງ້ ທີ XIII

ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ (HL-RTM) ຄວນເປັນເວທີທີ່ສໍາຄັນເພືອ
່ (1) ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຄວາມ
ຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການພັດທະນາ, (2) ເສີມສ້າງຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະກົມກຽວໃນການ
ສ້າງນະໂຍບາຍແຫ(ງຊາດ, (3) ນໍາສະເໜີ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັງ້ ທີ IX ແລະ
ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດແຫ(ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຫTດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ
ແລະ ການ ຕອບໂຕQ ແລະການຟື້ນຟູຜນ
ົ ກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, (4) ແນະນໍາວິທີ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການນແຫ(ງຊາດ ແລະ (5) ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບປະສິດທິຜົນ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງ
ການຊ່ວຍເຫຼອ
ື
ທາງການເພື່ອການພັດທະນາ ລວມທັງກົນໄກການປະສານງານຕ່າງໆ. ກອງປະຊຸມໂຕະມົນ
ລະດັບສູງດັງ່ ກ່າວ ຄວນມີການສົນທະນາປຶກສາຫາລືລະດັບວິຊາການ ເຊິງ່ ຜົນການປຶກສາຫາລື ແລະຂໍສ
້ ະເໜີ
ຕ່າງໆ ຈະໄດQນໍາໄປສືບຕໍ່ ປຶກສາຫາລື ໃນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືລະດັບສູງ ທີຈ
່ ະຈັດຂື້ນເປັນເວລາໜຶ່ງວັນເຕັມ.
ເຊິ່ງຮູບແບບ, ໂຄງສ້າງ ແລະຂະໜາດ ຂອງກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ ແມ(ນຈະຂືນ
້ ກັບສະຖານະການການ
ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ(ໃນ ສປປ ລາວ.
•

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັງ້ ທີ IX

ຂະບວນການໃນການຮ່າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັງ້ ທີ IX ໄດQເລີ່ມຕົ້ນໃນປີ 2019
ແລະ ຕໍ່ມາກໍ່ໄດQປັບປຸງດ້ານເນືອ
້ ໃນໃຫQເຂົ້າກັບສະພາບການປ(ຽນແປງຍ້ອນການແຜ(ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19
ເຊິ່ງ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດQສ້າງຕັ້ງ
ຄະນະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບຫຼາຍພາກສ່ວນຂືນ
້ ເພືອ
່ ຕອບໂຕQກັບການລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວ ເຊິງ່ ຂໍສ
້ ະເໜີ
ແນະນໍາຂອງຄະນະເຮັດວຽກດັງ່ ກ່າວໄດQຖືກເຊືອ
່ ມສານເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ
ຄັ້ງທີ IX. ພາຍໃຕQຄວາມເປັນເຈົ້າການໃນການປະສານງານຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ບັນດາ
ກະຊວງຂະແໜງການ ໄດQປະກອບຄໍາເຫັນໃນການກໍານົດບູລມ
ິ ະສິດດ້ານນະໂຍບາຍໃຫQກັບຄະນະຮ່າງ ແຜນການ
ດັ່ງກ່າວ ເຊິງ່ ຕໍ່ມາກໍ່ໄດQນໍາສະເໜີຮ່າງສະບັບປັບປຸງໃຫQແກ(ບັນດາຄູ(ຮ່ວມພັດທະນາເພື່ອມີຄໍາເຫັນໃນເດືອນ ທັນວາ
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2020 ກ່ອນນໍາສະເໜີຮ່າງສະບັບສຸດທ້າຍໃຫQແກ(ສະພາແຫ(ງຊາດ ເພື່ອຮັບຮອງເອົາຢ(າງເປັນທາງການ ໃນເດືອນ
ມີນາ 2021.
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX ໄດQກໍານົດທິດທາງລວມສໍາລັບການພັດທະນາໄວQ 4
ປະການ ຄື: ຄຸນນະພາບ, ຈຸດສຸມ, ສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ. ແຜນການດັ່ງກ່າວ ຄວນເປັນຂອບລວມຂອງວຽກງານ
ການພັດທະນາ ແລະ ນໍາພາປະເທດຫຍັບເຂົ້າໃກQການບັນລຸ ວາລະ 2030 ສໍາລັບ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ
ສາມາດຫTດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນການຟື້ນຟູຜນ
ົ ກະທົບ ຈາກ
ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດQຢ(າງປະສົບຜົນສໍາເລັດ ເຊິ່ງແຜນການດັງ່ ກ່າວ ປະກອບມີ 25 ໜ້າວຽກ
ຈຸດສຸມ ທີ່ໄດQຖືກກໍານົດໄວQພາຍໃຕQ 06 ເປົ້າໝາຍໃຫຍ່ ຫຼື ຜົນໄດQຮັບລວມຂອງແຜນ ດັງ່ ລຸ(ມນີ້:
(1) ບັນລຸການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ ທີ່ມີຄນ
ຸ ນະພາບຢ(າງຕໍ່ເນື່ອງ, ທີ່ໝັ້ນທ່ຽງ ແລະ ຍືນຍົງ;
(2) ປັບປຸງຄຸນະພາບຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດເພືອ
່ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານການພັດທະນາ,
ຍົກສູງຄວາມອາດສາມາດດ້ານການຄົນ
້ ຄ້ວາ, ຄວາມຕ້ອງການດ້ານວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສ້າງການ
ຜະລິດແລະການບໍລິການທີ່ມີມູນຄ່າເພີ່ມ;
(3) ເພີ່ມທະວີຄວາມຢູດ
( ີກິນດີຂອງປະຊາຊົນ;
(4) ເພີ່ມທະວີການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຫTດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ;
(5) ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນໃຫQຫຼາຍຂື້ນ;
(6) ບູລະນະການປົກຄອງ ແລະ ການບໍລິຫານສາທາລະນະ ແລະ ສັງຄົມມີຄວາມສະເໝີພາບ, ຍຸດຕິທໍາ
ແລະ ໄດQຮບ
ັ ການປົກປQອງຈາກການປົກຄອງລັດດ້ວຍກົດໝາຍ.
•

ຄະນະສະເພາະກິດເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບຫຼາຍພາກສ່ວນເພືອ
່ ຮັບມືກບ
ັ ການລະບາດຂອງພະຍາດ
ໂຄວິດ-19

ໃນປີ 2020, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶ ນ ໂດຍການສະໜັ ບ ສະໜູ ນ ຂອງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
ໄດQສ້າງຕັ້ງຄະນະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ໃນການກໍານົດແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX ແລະ ການຈັດຕັ້ງຜັນ ຂະຫຍາຍເປົ້າໝາຍການພັດທະນາ
ແບບຍືນຍົ ງ ເນື່ ອງຈາກຜົ ນກະທົ ບຈາກການລະບາດ ຂອງພະຍາດ ໂຄວິ ດ-19 ເຊິ່ ງໄດQເຕົ້າໂຮມບັນ ດາກະຊວງ
ຂະແໜງການຫຼັກທີ່ມີບົດບາດໃນການກໍານົດ ນະໂຍບາຍ ແຫ(ງຊາດ ແລະ ບັນດາຄູ(ຮ່ວມພັດທະນາ ເພື່ອທົບທວນ
ຜົນກະທົບຈາກການລະບາດ ຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຕໍ່ກັບການກໍານົດບູລິມະສິດແຫ(ງຊາດ ພ້ອມທັງມີຂໍ້ສະເໜີ
ແນະນໍາວ່າ ເຮົາຈະສາມາດກໍານົດບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ
IX ໄດQຄືແນວໃດເພື່ອໃຫQສອດຄ່ອງກັບສະພາບການປ(ຽນແປງໃນປະຈຸບັນ. ເຊິ່ງວຽກງານດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດQຖືກກໍານົດ
ເປັນ 5 ຂົງເຂດເນື້ອໃນ ດັ່ງນີ້:
1. ການເງິນ ເພື່ ອ ການພັ ດ ທະນາແບບຍື ນ ຍົ ງ ແລະ ການຮ່ວ ມມື ເພື່ ອ ການພັ ດ ທະນາ ທີ່ ມີປ ະສິ ດ ທິ ຜົ ນ
(ນໍາພາໂດຍ ກະຊວງການເງິນ, ທະນາຄານໂລກ ແລະ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ເສດຖະກິດແຫ(ງຊາດ);
2. ການຄ້າ ແລະ ພາກເອກະຊົນ, ມູນຄ່າຕ່ອງໂສQການຜິລິດ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ (ນໍາພາໂດຍ ກະຊວງ
ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ແລະ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດຖະນະທໍາ ແລະການທ່ອງທ່ຽວ);
3. ການເຕີ ບ ໂຕສີ ຂ ຽວ, ການປັ ບ ຕົ ວ ແລະ ຄຸQ ມ ຄອງຄວາມສ່ ຽ ງ ທີ່ ຕິດ ພັ ນ ກັ ບ ຜົ ນ ກະທົ ບ ທາງດ້ າ ນ
ສິ່ ງ ແວດລ້ ອ ມ, ສຸ ຂ ະພາບ ແລະ ເສດຖະກິ ດ ທີ່ ອ າດເກີ ດ ຂື້ ນ (ນໍ າ ພາໂດຍ ກະຊວງຊັ ບ ພະຍາ
ກອນທໍ າ ມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງ ແວດລ້ ອ ມ, ສະຖາບັ ນ ຄົ້ ນ ຄວ້ າເສດຖະກິ ດ ແຫ( ງຊາດ, ສູ ນ ຄົ້ ນ ຄວ້ າ
ນະໂຍບາຍການພັ ດ ທະນາ, ທະນາຄານພັ ດ ທະນາອາຊີ (ADB), ສະຖາບັ ນ ສົ່ ງ ເສີ ມ ການເຕີ ບ ໂຕ
ສີຂຽວຂອງໂລກ (GGGI), ອົງການ ສປຊ ເພື່ອຄຸQມຄອງໄພພິບັດທໍາມະຊາດ (UNDRR), ອົງການ
ສປຊ ເພື່ອສິ່ງແວດລ້ອມ (UNEP) ແລະ ທະນາຄານໂລກ (WB);
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4. ຄຸQ ມ ຄອງການປ( ຽ ນແປງດ້ ານຕ່ າງໆ ແລະເພີ່ ມ ທະວີ ຄ ວາມພ້ ອ ມດ້ ານນະໂຍບາຍ ສໍ າລັ ບ ການສ້ າ ງ
ວຽກເຮັ ດ ງານງານທໍ າ ທີ່ ໝັ້ ນ ຄົ ງ (ນໍ າ ພາໂດຍ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັ ດ ດີ ກ ານສັ ງ ຄົ ມ ,
ອົງການແຮງງານສາກົນ (ILO) ແລະ ອົງການສາກົນເພື່ອການເຄື່ອນຍ້າຍຖິ່ນຖານ (IOM); ແລະ
5. ຕົ້ນທຶ ນມະນຸດ ລວມທັ ງຮັ ບປະກັນດ້ ານ ສຸຂະພາບ ແລະ ການສຶ ກສາ (ນໍາພາໂດຍ ກະຊວງສຶ ກສາ
ທິກ ານ ແລະ ກິ ລ າ, ສູ ນ ຄົ້ນ ຄວ້ ານະໂຍບາຍການພັດ ທະນາ/ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶ ນ ,
ອົ ງ ການ ສປຊ ກອງທຶ ນ ສໍ າ ລັ ບ ປະຊາກອນ (UNFPA), ອົ ງ ການ ສປຊ ກອງທຶ ນ ສໍ າ ລັ ບ ເດັ ກ
(UNICEF) ແລະ ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO).
ສໍາລັບແຕ(ລະຂົງເຂດເນື້ອໃນ, ຄະນະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນດັ່ງກ່າວ ໄດQສ້າງເອກະສານພື້ນຖານ ໂດຍຜ່ານການປຶກສາ
ຫາລື ທ າງດ້ າ ນນະໂຍບາຍ ພ້ ອ ມທັ ງມີ ຂໍ້ ສ ະເໜີ ແ ນະນໍ າຕ່ າງໆ ເຊິ່ ງໄດQ ແລກປ( ຽ ນໃນກອງປະຊຸມ ປະທານ ແລະ
ປະທານຮ່ວມຂອງໜ່ວຍງານຂະແໜງການ ເພື່ອພິຈາລະນາປັບປຸງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5
ປີ ຄັ້ງທີ IX ໃຫQເປັນສະບັບສຸດທ້າຍ ເຊິ່ງຕໍ່ມາ ຂໍ້ສະເໜີຕ່າງໆຈໍານວນໜຶ່ງ ກໍ່ໄດQຖືກພິຈາລະນາເອົາເຂົ້າໃສ(ຮ່າງສຸດ
ທ້າຍຂອງແຜນການ 5 ປີ ດັ່ງກ່າວ. ສະນັ້ນ ເພື່ອສືບຕໍ່ຈາກຈຸດນີ້ ລັດຖະບານໄດQຮຽກຮ້ອງໃຫQມີການທົບທວນຄືນ
ແລະ ປັ ບ ປຸ ງເອກະສານພື້ ນ ຖານທີ່ ຕິດ ພັ ນ ກັ ບ ບັ ນ ດາຂົ ງ ເຂດທີ່ ກ່ າວມາຂ້ າ ງເທິ ງ ນີ້ ເພື່ ອ ເຮັ ດ ເປັ ນ ບົ ດ ລາຍງານ
ສະຖານະການໃໝ່ຫຼ້າສຸດກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຈາກການແຜ(ລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວ ແລະ ຂົງເຂດບູລິມະສິດທີ່
ຈະຕ້ອງໄດQເອົາໃຈໃສ(ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫQວຽກງານການຟື້ນຟູປະສົບຜົນສໍາເລັດ.
ຈຸດປະສົງ

ວາລະກອງປະຊຸມທີ່ຕິດພັນກັບແຜນຟື້ນຟູຜນ
ົ ກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ແມ(ນຢູ(ພາຍໃຕQຂົງ
ເຂດວຽກງານທີ 2 ກ່ຽວກັບ ການວາງແຜນແຫ(ງຊາດ ເຊິ່ງມີຈດ
ຸ ປະສົງເພື່ອ:
• ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫQແກ(ພາກສ່ວນທີ່ມີອໍານາດໃນການຕັດສິນບັນຫາ ແລະ ບັນດາຄູຮ
( ່ວມພັດທະນາ
ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕ່າງໆທີ່ເກີດຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

ຕໍ່ກັບດ້ານສຸຂະພາບ

ແລະ

ການພັດທະນາເສດຖະກິດມະຫາພາກ;
•

ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ກ່ຽວກັບການສ້າງແຜນຟື້ນຟູຜນ
ົ ກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19
ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໃນປີ 2022.

ໜ້າວຽກຕ່າງໆ

ໜ້າວຽກຕ່າງໆທີ່ຄ່ດວ່າຕ້ອງປະຕິບັດໃຫQສໍາເລັດ ປະກອບມີ:
• ເອກະສານພື້ນຖານ ທີຄ
່ ະນະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໄດQສ້າງຂື້ນໃນປີຜ່ານມາ ສະບັບປັບປຸງ;
•

ແຜນວຽກ ລວມທັງແຜນການມີສວ
່ ນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຢ(າງຈະແຈQງ ທີ່ສາມາດປະກອບສ່ວນ
ເຂົ້າໃນການຮ່ວມແຜນຟືນ
້ ຟູຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19.

ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບຫຼກ
ັ

ສູນຄົນ
້ ຄວ້ານະໂຍບາຍການພັດທະນາ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໂດຍການປະສານສົມທົບຢ(າງໃກQຊິດ
ກັບກົມຮ່ວມມືສາກົນ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໃນນາມເປັນຫົວໜ້າກອງເລຂາຄະນະຊີ້ນໍາລະດັບຊາດ
ເພື່ອຂະບວນການໂຕະມົນ
ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບກະກຽມໜ້າວຽກທີ່ຕິດພັນກັບ
ວາລະກອງປະຊຸມໂຕະມົນ
ກ່ຽວກັບການຟື້ນຟູຜົນກະທົບຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19 ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກ ຄະນະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ
ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນດັ່ງກ່າວ
ເຊິ່ງໃນນັ້ນ
ຫ້ອງການຜູQປະສານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
(UNRCO) ຈະຊ່ວຍໃນການປະສານງານກັບທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມຄວາມຕ້ອງການ.
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ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ
ຂົງເຂດວຽກງານທີ 2 – ການວາງແຜນແຫ(ງຊາດ
2.4 - ຍຸດທະສາດຂ້າມຜ່ານອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາຢ(າງຫຼຽ່ ນໄຫຼ

ນໍາພາໂດຍ ກົມອົງການຈັດຕັງ້ ສາກົນ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ
ຄວາມເປັນມາ

•

ສະພາບການພາຍໃນປະເທດ

ສປປ ລາວ ແມ(ນພວມຢູ(ໃນໄລຍະຫົວລ້ຽວຫົວຕໍ່ຂອງຂະບວນການວາງແຜນພັດທະນາແຫ(ງຊາດ. 2021 ເປັນປີທີ່
ມີການສະຫTບຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII (20162020) ແລະ ການເລີ່ມຕົ້ນແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງຕໍ່ໄປ ກໍຄືແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ
IX (2021-2025). ເຊິ່ງການຫັນປ(ຽນດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ(ນໄດQຮບ
ັ ອິດທິພນ
ົ ມາຈາກສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆທີ່ຕິດພັນກັບການ
ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ການປ(ຽນແປງດິນຟQາອາກາດ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ການເຕີບ
ໂຕແບບສົມສ່ວນ, ຂໍຈ
້ ໍາກັດທາງດ້ານການເງິນ, ຕົ້ນທຶນມະນຸດ, ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ແລະ ການວາງ
ແຜນສໍາລັບການຫັນປ(ຽນຈາກ ສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ເຊິ່ງ ສປປ ລາວ ຄາດວ່າຈະສາມາດບັນລຸໄດQ
ພາຍໃນປີ 2026.
•

ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ ຄັງ້ ທີ XIII

ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ (HL-RTM) ຄວນເປັນເວທີທີ່ສໍາຄັນເພືອ
່ (1) ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຄວາມ
ຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການພັດທະນາ, (2) ເສີມສ້າງຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ກົມກຽວໃນການ
ສ້າງນະໂຍບາຍແຫ(ງຊາດ, (3) ນໍາສະເໜີ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັງ້ ທີ IX ແລະ
ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດແຫ(ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຫTດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ
ແລະ ການ ຕອບໂຕQ ແລະ ການຟື້ນຟູຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, (4) ແນະນໍາວິທີ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການນແຫ(ງຊາດ ແລະ (5) ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບປະສິດທິຜົນ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງ
ການຊ່ວຍເຫຼອ
ື
ທາງການເພື່ອການພັດທະນາ ລວມທັງກົນໄກການປະສານງານຕ່າງໆ. ກອງປະຊຸມໂຕະມົນ
ລະດັບສູງດັງ່ ກ່າວ ຄວນມີການສົນທະນາປຶກສາຫາລືລະດັບວິຊາການ ເຊິ່ງຜົນການປຶກສາຫາລື ແລະ ຂໍ້ສະເໜີ
ຕ່າງໆ ຈະໄດQນໍາໄປສືບຕໍ່ ປຶກສາຫາລື ໃນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືລະດັບສູງ ທີຈ
່ ະຈັດຂື້ນເປັນເວລາໜຶ່ງວັນເຕັມ.
ເຊິ່ງຮູບແບບ, ໂຄງສ້າງ ແລະ ຂະໜາດ ຂອງ ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ ແມ(ນຈະຂື້ນກັບສະຖານະການການ
ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ(ໃນ ສປປ ລາວ.
•

ຍຸດທະສາດຂ້າມຜ່ານອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາຢ(າງຫຼຽ່ ນໄຫຼ (STS)

ການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ
ແບບຍືນຍົງ
ແມ(ນເປົ້າໝາຍໄລຍະຍາວຂອງ
ລັດຖະບານ ແຫ(ງ ສປປ ລາວ ນັບແຕ(ປີ 2000. ສປປ ລາວ ໄດQບນ
ັ ລຸເງື່ອນໄຂການຫTດພົນ
້ ເປັນຄັງ້ ທໍາອິດ ໃນການ
ທົບທວນປະຈໍາທຸກໆສາມປີໃນປີ 2018 ເຊິ່ງການປະຕິບັດຂອງ ສປປ ລາວ ແມ(ນໄດQຜ່ານເງື່ອນໄຂດ້ານລາຍຮັບ
ລວມແຫ(ງຊາດຕໍ່ຫົວຄົນ (GNI) ແລະ ດັດຊະນີຊັບສິນມະນຸດ (HAI). ໃນການທົບທວນອີກສາມປີຕໍ່ມາໃນປີ
2021, ສປປ ລາວ ໄດQປະສົບຜົນສໍາເລັດຕາມເກນການຫTດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ
ໃນທັງສາມເງື່ອນໄຂດ້ານປະລິມານຄື: ລາຍຮັບລວມແຫ(ງຊາດຕໍ່ຫົວຄົນ, ດັດສະນີຊັບສິນມະນຸດ ແລະດັດຊະນີ
ຄວາມບອບບາງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ເຊິ່ງເຮັດໃຫQ ສປປ ລາວ ມີສິດທີ່ຈະໄດQຮບ
ັ ການພິຈາລະນາໃຫQຫTດພົ້ນອອກ
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ຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໄດQ. ໃນວັນທີ 26 ກຸມພາ 2021, ຄະນະກໍາມະການດ້ານນະໂຍບາຍ
ການພັດທະນາຂອງສະຫະປະຊາຊາດ (UNCDP) ໄດQສະເໜີໃຫQ ສປປ ລາວ ສາມາດຫTດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະ
ພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ໂດຍໄດQຂະຫຍາຍເວລາອອກໄປອີກ 5 ປີ ເພື່ອກະກຽມ ຍ້ອນຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງ
ແລະຕໍ່ເນື່ອງຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19. ສະນັນ
້ , ຄາດວ່າ ສປປ ລາວ ຈະຫTດພົ້ນອອກຈາກສະຖາ
ນະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2026. ຄະນະກໍາມະການດັ່ງກ່າວ ຈະສືບຕໍ່ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຢ(າງ
ໃກQຊິດຕະຫຼອດໄລຍະການກະກຽມດັ່ງກ່າວ.
ການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ຈະເປັນຂີດໝາຍສໍາຄັນຂອງການພັດທະນາແຫ(ງຊາດ
ເຊິ່ງສະທ້ອນໃຫQເຫັນເຖິງຜົນສໍາເລັດອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງ ສປປ ລາວ ເຖິງວ່າຈະປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍດ້ານການ
ພັດທະນາຫຼາຍຢ(າງກໍ່ຕາມ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການຫຼຸດພົ້ນຕ້ອງໄດQມີການຄຸQມຄອງເປັນຢ(າງດີ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫQຜົນ
ສໍາເລັດຂອງການພັດທະນາມີຄວາມຍືນຍົງ ໂດຍຜ່ານໄລຍະການຕອບໂຕQ ແລະ ຟື້ນຟູຜົນກະທົບຈາກການລະບາດ
ຂອງພະຍາດໂຄວິ ດ -19 ພ້ ອ ມທັ ງ ຫຼ ຸດ ຜ່ ອ ນຜົ ນ ກະທົ ບ ທີ່ ອ າດເກີ ດ ຂື້ ນ ຈາກສາມວິ ກິ ດ ການໃຫຍ່ ຂ ອງໂລກ
ໂດຍສະເພາະການປ( ຽນແປງດິນຟQ າອາກາດ, ໄພພິ ບັດທໍ າມະຊາດ ແລະ ບັນ ຫາມົ ນລະພິ ດ. ພ້ອມທັງບັ ນດາຜົ ນ
ກະທົບອັນສະເພາະທີ່ເກີດຈາກການສູນເສຍມາດຕະການສະໜັບສະໜຸນຈາກສາກົນພາຍໃຕQສະຖານະພາບດ້ອຍ
ພັດທະນາໃນຂົງເຂດການຄ້າ ແລະ ຂົງເຂດອື່ນໆ.
ເພື່ອກະກຽມ ແລະ ຄຸQມຄອງ ການຂ້າມຜ່ານອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ມາດຕະການ
ຕ່າງໆ ໃນການສະໜັບສະໜູນຂອງສາກົນ, ສະມັດຊາໃຫຍ່ແຫ(ງສະຫະປະຊາຊາດໄດQຊຸກຍູQໃຫQບັນດາປະເທດທີ່
ຫTດພົ້ນ ອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ຕ້ອງໄດQສ້າງຍຸດທະສາດແຫ(ງຊາດສໍາລັບໄລຍະຂ້າມຜ່ານ
(STS) ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມືຢ(າງໃກQຊິດກັບບັນດາຄູ(ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ຄູ(ຄ້າ, ການສະໜັບສະໜູນຈາກ
ອົງການ
ສປຊ
ເພືອ
່ ຮັບປະກັນບໍ່ໃຫQການຫັນປ(ຽນຈາກການສະໜັບສະໜູນສະເພາະປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ
ມາເປັນອຸປະສັກຂອງ ການພັດທະນາປະເທດ ແລະ ການນໍາໃຊQມາດຕະການໃນການສະໜັບສະໜູນທີ່ມີຢູ(ເຫຼົ່ານີ້
ແມ(ນໄດQຮບ
ັ ການປັບປຸງ ໃຫQດີທີ່ສດ
ຸ . ການກະກຽມຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວເປັນຢ(າງດີ ສາມາດໃຊQເປັນບ່ອນອີງໃຫQແກ(
ຂະບວນການຫTດພົ້ນ ອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ເພີ່ມທະວີ ຄວາມກົມກຽວ
ກັນລະຫວ່າງການສະ ໜັບສະໜູນຂອງບັນດາຄູ(ຮ່ວມພັດທະນາ (ລວມທັງ ອົງການ ສປຊ), ພ້ອມທັງກໍານົດ
ເອົາວຽກງານການສ້າງ ຂີດຄວາມ ສາມາດເປັນບູລິມະສິດ. ເພື່ອບັນລະເປົ້າໝາຍດັງ່ ກ່າວ, ແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX ໄດQກໍານົດຄາດໝາຍຢ(າງຈະແຈQງວ່າ ລັດຖະບານ ໂດຍຜ່ານການ
ປຶກສາຫາລືກັບທຸກພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງຈະໄດQສ້າງ ຍຸດທະສາດການຫTດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດ
ດ້ອຍພັດທະນາສໍາລັບໄລຍະຂ້າມ ຜ່ານ ເຊິ່ງຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວ ມີຈດ
ຸ ປະສົງເພືອ
່ :
- ສັ ງລວມຂໍ້ ມູ ນ ທີ່ ມີ ກ່ ຽ ວກັ ບ ຜົ ນ ກະທົ ບ ຂອງການສູ ນ ເສຍມາດຕະການສະໜັ ບ ສະໜຸ ນ ຈາກສາກົ ນ ທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ລະບຸ ແລະ ແກQໄຂຊ່ອງວ່າງດ້ານຂໍ້ມູນທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ(;
-

ລະບຸບັນດາມາດຕະການຫTດຜ່ອນຜົນກະທົບອັນສະເພາະຂອງການຫTດພົ້ນ; ແລະ

-

ກໍ າ ນົ ດ ບັ ນ ດາມາດຕະການຂ້ າ ມຜ່ າ ນຢ( າ ງຫຼ່ ຽ ນໄຫຼ ທີ່ ເ ປັ ນ ບຸ ລິ ມ ະສິ ດ ສູ ງ ສຸ ດ ພ້ ອ ມທັ ງ ຮູ ບ ແບບໃນ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການດັ່ງກ່າວ.

ອີງຕາມແຜນດໍາເນີນງານໂດຮາທີ່ກໍາລັງຈະຖືກຮັບຮອງໃນໄວໆນີ້, ຍຸດທະສາດການຫTດພົນ
້ ແບບງ່າຍດາຍ ສໍາລັບ
ໄລຍະຂ້າມຜ່ານ ຈະໄດQກໍານົດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນດໍາເນີນງານ ເພື່ອຄວາມເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັບບັນດາ
ຄູ(ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ຄູຄ
( ້າ ກ່ຽວກັບມາດຕະການແບບງ່າຍດາຍສໍາລັບໄລຍະຂ້າມຜ່ານ ແລະ ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດຍຸດທະສາດການຫTດພົ້ນດັ່ງກ່າວ ທີ່ໄດQກໍານົດໜ້າວຽກຕ່າງໆ ທີ່ມີພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ ແລະ ກໍານົດເວລາໃນ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ(າງຈະແຈQງ. ຍຸດທະສາດສໍາລັບໄລຍະຂ້າມຜ່ານດັ່ງກ່າວຂອງ ສປປ ລາວ ຈະປະກອບດ້ວຍ
ມາດຕະການລວມທີ່ເປັນບູລິມະສິດສະເພາະ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບບູລມ
ິ ະສິດການພັດທະນາແຫ(ງຊາດ ໂດຍຄໍານຶງ
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ເຖິງສະພາບການຕົວຈິງຂອງປະເທດເຮົາ. ຫຼັກການລວມຂອງຂະບວນການຮ່າງຍຸດທະສາດດັງ່ ກ່າວ ແມ(ນປະເທດ
ຕ້ອງໄດQມຄ
ີ ວາມເປັນເຈົ້າການ, ນໍາພາ ແລະ ນໍາໃຊQລະບົບແຫ(ງຊາດທີ່ມີຢູ( ໃຫQເກີດປະໂຫຍດຫຼາຍທີ່ສຸດ. ສະນັ້ນ,
ການສ້າງຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງໄດQມີກົນໄກການປຶກສາຫາລື ແລະ ຮ່ວມມືກັບບັນດາຄູຮ
( ່ວມພັດທະນາ ແລະ
ຄູ(ຄ້າ ເພືອ
່ ກໍານົດ ແລະ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ກ່ຽວກັບໜ້າວຽກຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ເຈລະຈາດ້ານໄລຍະເວລາໃນ
ການໃຫQການສະໜັບສະໜູນທີ່ແທດເໝາະກັບສະພາບການຕົງຈິງຂອງປະເທດ.
ຈຸດປະສົງ

ວາລະທີ່ຕິດພັນກັບ ການຫTດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ໃນກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບ
ສູງ ແມ(ນນອນຢູ(ໃນ ຂົງເຂດວຽກງານທີ 2 ກ່ຽວກັບ ການວາງແຜນແຫ(ງຊາດ ເຊິງ່ ມີຈດ
ຸ ປະສົງເພືອ
່ :
• ກະຕຸກຊຸກຍູQໃຫQຜູQທີ່ມີອໍານາດໃນການຕັດສິນໃຈ ແລະ ຄູ(ຮວ
່ ມພັດທະນາ ໃຫQຮັບຮູQແລະເຂົ້າໃຈໂອກາດ
ຕ່າງໆ ທີ່ຈະໄດQຮບ
ັ ຈາກການຫTດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ, ຄາດຄະເນການ
ປ(ຽນແປງຕ່າງໆ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆທີ່ຈໍາເປັນ ເພືອ
່ ແກQໄຂບັນດາສິງ່ ທ້າທາຍທີ່ອາດເກີດມາຈາກ
ການຫTດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ;
•

ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫQແກ(ການປຶກສາຫາລື ແລະ ເກັບກໍາຄໍາຄິດເຫັນທີ່ຫຼາກຫຼາຍຈາກບັນດາຜູQເຂົ້າ
ຮ່ວມກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ກ່ຽວກັບຮ່າງອົງປະກອບຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວຂອງ ສປປ ລາວ ພ້ອມທັງ
ຂໍ້ສະເໜີຕ່າງໆທີ່ຕິດພັນກັບຂະບວນການສ້າງຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວ.

ໜ້າວຽກຕ່າງໆ

ໜ້າວຽກຕ່າງໆທີ່ຄາດວ່າຈະຕ້ອງປະຕິບັດໃຫQສໍາເລັດ ປະກອບມີ:
• ການປະເມີນຜົນກະທົບສະບັບປັບປຸງ ແລະ ສະພາບຄວາມບອບບາງທີອ
່ າດກັບຄືນໄປຢູ(ໃນສະຖານະພາບ
ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ໂດຍອາດມີການທົບທວນຄືນບັນດາເອກະສານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ, ຍົກ
ໃຫQເຫັນບັນດາມາດຕະການທີ່ຕ້ອງການ ເຊິ່ງສາມາດຜັນຂະຫຍາຍເປັນເອກະສານເພືອ
່ ນໍາໃຊQເຂົ້າໃນການ
ສື່ສານ ແລະ ເຜີຍແຜ( ໃຫQແກ(ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
•

ຮ່າງອົງປະກອບຕ່າງໆ ແລະ ຂະບວນການໃນການກະກຽມ ລວມທັງ ແຜນວຽກ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫQ
ສາມາດສໍາເລັດຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວ ໃນປີ 2022 ແລະ ມີການແບ(ງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ກະຊວງ
ຂະແໜງການ ແລະ ຄູ(ຮວ
່ ມພັດທະນາ ຢ(າງຈະແຈQງ.

•

ກໍານົດບູລິມະສິດຕ່າງໆ ເພືອ
່ ການຕິດຕາມ, ເປັນຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ໃນຊ່ວງໄລຍະການກະກຽມ ແລະ ພາຍຫຼັງ
ຫTດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາແລQວ.

ວິທກ
ີ ານ

ໂດຍອີງຕາມບົດແນະນໍາໃນການກະກຽມກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ,
ເຊິງ່ ປະກອບມີລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ
ກິດຈະກໍາຕ່າງໆທີ່ຈະຕ້ອງໄດQປະຕິບັດ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືທາງການທີ່ຖືວ່າເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ
ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງຢູ(ແລQວ, ການກະກຽມວາລະທີ່ຕິດພັນກັບຍຸດທະສາດການຫTດພົນ
້ ອອກຈາກສະຖາ
ນະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາດັ່ງກ່າວນີ້ ກໍ່ຈະເຮັດໃຫQເຮົາມີກິດຈະກໍາເພີ່ມຂື້ນອີກສອງປະການ:
•

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັນກ່ອນ ກ່ຽວກັບການຫTດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ
o ການນໍາສະເໜີຄາດໝາຍຜົນສະທ້ອນຂອງການຫTດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາ
ຂອງ ສປປ ລາວ.
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o ການນໍາສະເໜີວິທີການ ແລະ ແຜນການຂອງ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເພື່ອພັດທະນາ STS,
ລວມທັງຄາດໝາຍການປຶກສາຫາລື, ຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກ, ແລະ ການສະໜັບສະໜຸນຈາກຄູ(
ຮ່ວມພັດທະນາ (ລວມທັງ ສປຊ).
•

ປຶກສາຫາລື ເປັນວາລະໜຶ່ງໃນ ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ
o ສັງລວມການນໍາສະເໜີ ແລະ ການປຶ ກສາຫາລື ທັ ງໝົ ດໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸ ມປິ່ ນອ້ ອ ມໃນ
ລະດັບວິຊາການໃຫQແກ(ຜູQເຂົ້າ່ຮວມລະດັບສູງ.
o ແນໃສ(ສ້າງການສະໜັ ບສະໜຸ ນລະດັບສູງຕໍ່ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການສະໜັບສະໜຸ ນການ
ພັດທະນາ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ STS ຂອງ ສປປ ລາວ.

ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບຫຼກ
ັ

ກົມອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ພາຍໃຕQການສະໜັບສະໜູນຈາກສໍານັກງານຜູQຕາງໜ້າຖາວອນ
ແຫ(ງ ສປປ ລາວ ປະຈໍາອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ ນິວຢອກ ແລະ ເຈນິວາ, ໂດຍຜ່ານການປະສານສົມທົບຢ(າງ
ໃກQຊິດກັບ ກົມຮ່ວມມືສາກົນ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໃນນາມຫົວໜ້າກອງເລຂາຄະນະຊີ້ນໍາລະດັບ
ຊາດ ເພື່ ອ ຂະບ ວນ ການ ໂຕະມົ ນ ແລ ະ ບັ ນ ດ າກະຊວ ງຂະແໜ ງການທີ່ ກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງ ມີ ໜ້ າທີ່ ຮັ ບຜິ ດ ຊອ ບ
ໃນການກະກຽມ ວາລະ ທີ່ ຕິດ ພັ ນກັ ບວຽກງານການຫT ດພົ້ ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອ ຍພັ ດທະນາ.
ບັນ ດາອົ ງການເຄື ອ ຂ່ າຍສະຫະປະຊາຊາດ, ກອງທຶ ນ ແລະ ແຜນງານຕ່າງໆຂອງອົ ງການສະຫະປະຊາຊາດທີ່ ມີ
ຄວາມຊ່ ຽວ ຊານ ດ້ າ ນນີ້ ແມ( ນ ໄດQ ຖື ກຮວບ ຮວມ ໄວQ ຢູ( ໃ ນກຸ( ມ ການສ ະ ໜັ ບສ ະໜູ ນ ການ ຫຼ ຸດ ພົ້ ນ ອອ ກ
ຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ພາຍໃຕQຂອບການຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ລະຫວ່າງ
ສ ປ ປ ລ າວ ແລ ະ ອົ ງກ ານ ສ ະຫ ະປ ະຊ າຊ າດ (UNSDCF) ສ ະບັ ບ ໃໝ( ເຊິ່ ງ DESA ຮັ ບ ຜິ ດ ຊ ອ ບ
ສະໜັ ບ ສະໜູ ນ ດ້ານວິ ຊາການ ພາຍໃຕQກ ານປະສານງານໂດຍລວມຂອງຫ້ ອງການຜູQປ ະສານງານອົ ງການສະຫະ
ປ ະ ຊ າຊ າດ ( UNRCO) ທີ່ ສ ະ ໜັ ບ ສ ະ ໜູ ນ ດ້ ານ ວິ ຊ າກ ານ ໃ ຫQ ແ ກ( ກ ະ ຊ ວ ງ ກ ານ ຕ່ າງ ປ ະ ເ ທ ດ .
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ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ
ຂົງເຂດວຽກງານທີ 3 – ການຮ່ວມມືເພືອ
່ ການພັດທະນາ ແລະ ການປະສານງານ
3.1 ທົບທວນການຮ່ວມມືເພືອ
່ ການພັດທະນາ

ນໍາພາໂດຍ ກົມຮ່ວມມືສາກົນ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ແລະ ກອງເລຂາຖະແຫຼງການວຽງຈັນ
ຄວາມເປັນມາ

•

ສະພາບການພາຍໃນປະເທດ

ສປປ ລາວ ແມ(ນພວມຢູ(ໃນໄລຍະຫົວລ້ຽວຫົວຕໍ່ຂອງຂະບວນການວາງແຜນພັດທະນາແຫ(ງຊາດ. 2021 ເປັນປີທີ່
ມີການສະຫTບຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII (20162020) ແລະ ການເລີ່ມຕົ້ນແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງຕໍ່ໄປ ກໍຄືແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ
IX (2021-2025). ເຊິ່ງການຫັນປ(ຽນດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ(ນໄດQຮບ
ັ ອິດທິພນ
ົ ມາຈາກສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆທີ່ຕິດພັນກັບການ
ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ການປ(ຽນແປງດິນຟQາອາກາດ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ການເຕີບ
ໂຕແບບສົມສ່ວນ, ຂໍຈ
້ ໍາກັດທາງດ້ານການເງິນ, ຕົ້ນທຶນມະນຸດ, ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ແລະ ການວາງ
ແຜນສໍາລັບການຫັນປ(ຽນຈາກ ສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ເຊິ່ງ ສປປ ລາວ ຄາດວ່າຈະສາມາດບັນລຸໄດQ
ພາຍໃນປີ 2026.
•

ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ ຄັງ້ ທີ XIII

ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ (HL-RTM) ຄວນເປັນເວທີທີ່ສໍາຄັນເພື່ອ (1) ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຄວາມຄືບ
ໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການພັດທະນາ, (2) ເສີມສ້າງຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ກົມກຽວໃນການສ້າງ
ນະໂຍບາຍແຫ(ງຊາດ, (3) ນໍາສະເໜີ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX ແລະ ປຶກສາ
ຫາລື ກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດແຫ(ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຫTດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ
ການ ຕອບໂຕQ ແລະ ການຟື້ນຟູຜນ
ົ ກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, (4) ແນະນໍາວິທີການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດແຜນການນແຫ(ງຊາດ ແລະ (5) ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບປະສິດທິຜົນ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອ
ທາງການເພື່ອການພັດທະນາ ລວມທັງກົນໄກການປະສານງານຕ່າງໆ. ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງດັ່ງກ່າວ ຄວນ
ມີການສົນທະນາປຶກສາຫາລືລະດັບວິຊາການ ເຊິ່ງຜົນການປຶກສາຫາລື ແລະ ຂໍ້ສະເໜີຕ່າງໆ ຈະໄດQນໍາໄປສືບຕໍ່
ປຶກສາຫາລື ໃນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືລະດັບສູງ ທີຈ
່ ະຈັດຂື້ນເປັນເວລາໜຶ່ງວັນເຕັມ. ເຊິງ່ ຮູບແບບ, ໂຄງສ້າງ
ແລະ ຂະໜາດ ຂອງ ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ ແມ(ນຈະຂືນ
້ ກັບສະຖານະການການລະບາດຂອງພະຍາດ
ໂຄວິດ-19 ຢູ(ໃນ ສປປ ລາວ. ວາລະກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ຈະໄດQສຸມໃສ( 03 ໜ້າວຽກຫຼັກ ດັ່ງລຸ(ມນີ້ :
(1) ການເບິ່ງຄືນຫຼັງ, ທົບທວນຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການພັດທະນາ ເພື່ອສ້າງຄວາມ
ເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບຜົນສໍາເລັດພົ້ນເດັນ
່ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆໃຫQຫຼາຍຂື້ນ ທັ້ງນີ້ກໍ່ເພື່ອເປັນພືນ
້ ຖານໃຫQແກ(
ການກໍານົດບູລິມະສິດແຫ(ງຊາດ;

(2) ການເບິ່ງໄປຂ້າງໜ້າ,

ລົງເລິກກ່ຽວກັບວຽກງານການວາງແຜນພັດທະນາແຫ(ງຊາດ

ໂດຍສຸມໃສ(ແຜນ

ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX, ວິທກ
ີ ານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ 5 ປີ ດັງ່ ກ່າວ
ແລະ ປະເດັນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນລະດັບຊາດ ເຊັ່ນ ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ການຫTດ
ພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ລວມທັງມາດຕະການແກQໄຂວິກິດການຕ່າງໆທີ່ອາດ
ຈະເກີດຂືນ
້ ເປັນຕົ້ນ ການປ(ຽນແປງດິນຟQາອາກາດ, ໄພພິບດ
ັ ທໍາມະຊາດ ແລະ ມົນລະພິດ.

(3) ການຄິດກ່ຽວກັບວ່າຈະມີວິທີການຄືແນວໃດ, ການທົບທວນຄືນວິທີການເຮັດວຽກ ແລະ ການປັບປຸງ
ທ່າແຮງຂອງກົນໄກການປະສານງານ ແລະ ການຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາ.
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•

ແຜນດໍາເນີນງານຖະແຫຼງການວຽງຈັນ

ສປປ ລາວ ໄດQຫັນປ(ຽນຈຸດສຸມ ຈາກ ປະສິດທິຜນ
ົ ຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອ ທີ່ກວາມເອົາ 05 ຫຼັກການ (ຄວາມເປັນ
ເຈົ້າການ, ຄວາມສອດຄ່ອງ, ຄວາມກົມກຽວ, ການຄຸQມຄອງແນໃສ(ຜົນໄດQຮັບ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນ)
ທີ່ໄດQກໍານົດໄວQໃນ ຖະແຫຼງການວຽງຈັນ ວ່າດ້ວຍປະສິດທິຜົນຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອ ໃນປີ 2006 ມາເປັນ ການເປັນ
ຄູ(ຮ່ວມເພື່ອການພັດທະນາທີ່ມີປະສິດທິຜົນ,
ເຊິ່ງຖະແຫຼງການວຽງຈັນ
ວ່າດ້ວຍການເປັນຄູຮ
( ່ວມເພື່ອການ
ພັດທະນາທີ່ມີປະສິດທິຜົນດັ່ງກ່າວ ໄດQຖືກຮັບຮອງເຮົາຢ(າງເປັນທາງການ ໃນປີ 2015.
ພາຍຫຼັງສໍາເລັດກອງປະຊຸມລະດັບສູງ ກ່ຽວກັບການເປັນຄູ(ຮວ
່ ມໃນລະດັບສາກົນ ເພືອ
່ ການພັດທະນາທີ່ມີປະສິດ
ທິຜົນ ໃນປີ 2015, ລັດຖະບານ ແຫ(ງ ສປປ ລາວ ແລະ ບັນດາຄູ(ຮ່ວມພັດທະນາ ຈໍານວນຫຼາຍກວ່າ 30 ປະເທດ
ຫຼືອົງການ ກໍ່ໄດQຮວ
່ ມກັນລົງນາມເພື່ອຮັບຮອງເອົາ ຖະແຫຼງການວຽງຈັນ ວ່າດ້ວຍການເປັນຄູ(ຮວ
່ ມເພື່ອການ
ພັດທະນາທີ່ມີປະສິດທິຜົນ. ຖະແຫຼງການສະບັບດັ່ງກ່າວ ລວມທັງ ຂະບວນການສ້າງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາ
ແຜນພັດທະນາແຫ(ງຊາດສະບັບຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັງ້ ທີ VIII
(NSEDP 2016-2020) ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX (NSEDP
2021-2025), ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄລຍະ 10
ປີ (2016-2025) ໄດQກໍານົດຂອບການພັດທະນາໂດຍລວມ ເພື່ອເປັນແນວທາງໃຫQແກ(ກົນໄກການປຶກສາຫາລື
ແບບມີສ່ວນຮ່ວມຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນ ທີ່ເອີນ
້ ວ່າ ຂະບວນການໂຕະມົນ. ເຊິ່ງກົນໄກການຮ່ວມມວທີ່ມີການກໍານົດ
ໂຄງສ້າງຢ(າງຄັກແນ( ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ແລະ ຄູຮ
( ່ວມພັດທະນາ ລວມທັງບັນດາ 10 ໜ່ວຍງານຂະແໜງການ
ເພື່ອປຶກສາ ຫາລືກັບຄູ(ຮວ
່ ມພັດທະນາຂອງ ສປປ ລາວ ແມ(ນໄດQເຊື່ອມສານເອົາວຽກງານປະສິດທິຜົນຂອງ
ການພັດທະນາແລQວ.
ໃນປີ 2016, ໄດQສ້າງແຜນດໍາເນີນງານຖະແຫຼງການວຽງຈັນຂື້ນ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫQແກ(ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ເນື້ອໃນຈິດໃຈຂອງຖະແຫຼງການວຽງຈັນ ເຊິງ່ ແຜນດໍາເນີນງານສະບັບດັ່ງກ່າວ ໄດQກໍານົດ 14 ໜ້າວຽກທີ່ມີກໍານົດ
ເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ(າງແນ(ນອນ ທີ່ຈະໄດQມີການທົບທວນ ແລະ ລາຍງານ ໂດຍອີງຕາມການສໍາຫຼວດຂອງສາກົນ
ກ່ຽວກັບການເປັນຄູ(ຮວ
່ ມລະດັບສາກົນ ເພືອ
່ ການພັດທະນາທີ່ມີປະສິດທິຜົນ (ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາ
10 ຕົວຊີ້ວັດຂອງສາກົນ) ເຊິ່ງໄດQດໍາເນີນການໃນທຸກໆສອງປີ.
ຈຸດປະສົງ

ການທົບທວນວຽກງານການຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາ ພາຍໃຕQຂອບແຜນດໍາເນີນງານຖະແຫຼງການວຽງຈັນ ແລະ
ບັນດາຫຼັກການຕ່າງໆ ແມ(ນຫົວຂໍ້ໜຶ່ງໃນວາລະກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ ເຊິ່ງນອນຢູ(ໃນຂົງເຂດວຽກງານທີ 3
ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ການປະສານງານ. ການທົບທວນດັ່ງກ່າວ ມີຈຸດປະສົງເພືອ
່ :
• ທົບທວນຄືນ ແລະ ສະຫ[ບສັງລວມຜົນສໍາເລັດ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດQ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ບັນດາ 14 ໜ້າວຽກຫຼັກ ນັບຕັ້ງແຕ(ໄດQມີການນໍາສະເໜີ ຖະແຫຼງການວຽງຈັນ ວ່າດ້ວຍການເປັນຄູຮ
( ່ວມ
ເພື່ອການພັດທະນາທີ່ມີປະສິດທິຜນ
ົ ແລະ ແຜນດໍາເນີນງານຂອງຖະແຫຼງການດັ່ງກ່າວ;
•

ໃຫQຄໍາແນະນໍາທີ່ຕິດພັນກັບດ້ານນະໂຍບາຍ

ເພືອ
່ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາທີ່ມີປະສິດ

ທິຜົນ ພາຍໃນປະເທດ ເພື່ອໃຫQສອດຄ່ອງກັບໂຄງສ້າງຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ
ສະບັບໃໝ( (ສະບັບທີ IX 2021-2025).
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ໜ້າວຽກຕ່າງໆ

ໜ້າວຽກຕ່າງໆທີ່ຄາດວ່າຈະໄດQປະຕິບັດໃຫQສໍາເລັດ ປະກອບມີ:
• ບົດລາຍງານການທົບທວນກາງສະໄໝການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດໍາເນີນງານຖະແຫຼງການວຽງຈັນ; ແລະ
•

ບົດສະຫTບຫຍໍ້

ສັງລວມບັນດາຂໍ້ສະເໜີຫຼັກທີ່ຕິດພັນກັບດ້ານນະໂຍບາຍ

ໂດຍອີງຕາມການທົບທວນ

ການຮ່ວມມືເພືອ
່ ການພັດທະນາ ແລະ ການປະສານງານ ທີ່ມກ
ີ ານວິເຄາະວິໄຈຄັກແນ(.
ວິທກ
ີ ານ
•

ການທົບທວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດໍາເນີນງານຖະແຫຼງການວຽງຈັນ

ຈະໄດQດໍາເນີນໄປໃນຮູບແບບ

ການທົບທວນຄືນບັນດາເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິງ່ ຜົນການທົບທວນຫຼັກ ແມ(ນອີງຕາມບົດລາຍງານການ
ຕິດຕາມ ແລະ ການສໍາຫຼວດຕ່າງໆ ທີ່ໄດQສ້າງຂືນ
້ ໃນໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດໍາເນີນງານດັ່ງກ່າວ,
ລວມທັງການສໍາຫຼວດໃນລະສາກົນ

ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາທີ່ມີປະສິດທິພາບ

ໃນປີ

2018, ການສໍາຫຼວດ ກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນ ໃນປີ 2019 ລວມເຖິງບົດລາຍງານຕ່າງໆ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັນ
່ ບົດລາຍງານການສໍາຫຼວດ ກ່ຽວກັບການຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຖະແຫຼງການປາຣີ
ໃນປີ

2008

ແລະ

2011,

ບົດລາຍງານສະພາບລວມຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ແຜນດໍາເນີນງານ

ຖະແຫຼງການວຽງຈັນ (2012-2015) ແລະ ບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການ
ເພື່ອການພັດທະນາ

ປະຈໍາແຕ(ລະປີ

ທີ່ກົມຮ່ວມມືສາກົນ

ກຜທ

ໄດQສ້າງຂືນ
້ .

ການປຶກສາຫາລື

ກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍສະເພາະກັບ ບັນດາໜ່ວຍງານຂະແໜງການເພື່ອປຶກສາຫາລືກັບຄູຮ
( ່ວມ
ພັດທະນາ ແມ(ນຈະໄດQຈດ
ັ ຂືນ
້ ເພື່ອເປັນການປະກອບສ່ວນໃຫQແກ(ການຮ່າງຜົນການທົບທວນທີ່ຈະໄດQ
ລະບຸໃນບົດລາຍງານການທົບທວນດັ່ງກ່າວ.
ໂດຍອີງຕາມບົດແນະນໍາໃນການກະກຽມກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ,
ເຊິງ່ ປະກອບມີລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ
ກິດຈະກໍາຕ່າງໆທີ່ຈະຕ້ອງໄດQປະຕິບັດ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືທາງການທີ່ຖືວ່າເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ
ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງຢູ(ແລQວ,
ການກະກຽມວາລະທີ່ຕິດພັນກັບບົດລາຍງານການທົບທວນກາງສະໄໝ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດໍາເນີນງານຖະແຫຼງການວຽງຈັນດັງ່ ກ່າວນີ້
ກໍ່ຈະເຮັດໃຫQເຮົາມີກິດຈະກໍາເພີ່ມຂື້ນອີກ
ສອງປະການ:
• ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືທີ່ມີຄະນະສົນທະນາຂືນ
້ ໃນໄລຍະ 2-3 ອາທິດລ່ວງໜ້າ ເພື່ອກະກຽມໃຫQແກ(
ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ

ເຊິ່ງຈຸດປະສົງແມ(ນເພື່ອປະກອບຄໍາເຫັນໃສ(ຜນ
ົ ການທົບທວນດັ່ງກ່າວ.

ພ້ອມກັນນີ້ ກໍ່ຈະໄດQຈດ
ັ ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັບ ບັນດາໜ່ວຍງານຂະແໜງການເພື່ອປຶກສາຫາລືກັບຄູ(
ຮ່ວມພັດທະນາຕື່ມອີກຕາມຄວາມເໝາະສົມ.;
•

ໃນລະດັບສູງ, ຈະໄດQນໍາສະເໜີຜົນການທົບທວນໂດຍຫຍໍ້ ແລະ ຂໍສ
້ ະເໜີດ້ານນະໂຍບາຍຫຼັກ ລວມທັງ
ກາລະໂອກາດຕ່າງໆ ທີ່ຈະໄດQຍົກຂືນ
້ ໃນກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ.

ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບຫຼກ
ັ

ກົມຮ່ວມມືສາກົນ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໃນນາມຫົວໜ້າກອງເລຂາຄະນະຊີນ
້ ໍາລະດັບຊາດ ເພືອ
່
ຂະບວນການໂຕະມົນ ແລະ ກອງເລຂາແຜນດໍາເນີນງານຖະແຫຼງການວຽງຈັນ ເຊິງ່ ປະກອບມີຜູQຕາງໜ້າຈາກ
ບັນດາກະຊວງຂະແໜງການ ແມ(ນມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ວາລະ ກ່ຽວກັບ ການທົບທວນການຮ່ວມມືເພື່ອການ
ພັດທະນາ. ສໍາລັບ ຫ້ອງການອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ອົງການ ສປຊ ເພື່ອການພັດທະນາ, ທະນາຄານພັດທະນາ
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ອາຊີ, ທະນາຄານໂລກ, ສະຫະພາບເອີຣບ
ົ , ຍີປ
່ ຸ(ນ ແລະ ເກົາຫຼີ ຈະໃຫQການສະໜັບສະໜູນດ້ານວິຊາການໃນການ
ທົບທວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດໍາເນີນງານຖະແຫຼງການວຽງຈັນດັ່ງກ່າ
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