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I. ພາກສະເໜ ີ  
ເອກະສານສະບບັນີ ້ ແມ(ນ ບົດແນະນໍາ ໃນການກະກຽມກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ ຄັງ້ທີ XIII ເຊິງ່ຄາດວ່າຈະຈັດຂືນ້ 
ໃນທ້າຍປີ 2021 ທ່ີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. ກອງປະຊມຸດັ່ງກ່າວ ເປນັເວທີປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບວຽກງານການພັດທະນາ 
ລະຫວ່າງ ລດັຖະບານ ແລະ ຄູ(ຮ່ວມພັດທະນາ ໂດຍສະເພາະ ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ມາດຕະການໃນການແກQໄຂ ບົດແນະນໍາ
ສະບັບນີ້ ມຈີຸດປະສົງເພ່ືອກໍານົດຈຸດປະສົງລະດັບຄາດໝາຍຂອງກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ ຄັງ້ທີ XIII ເພ່ືອຮບັປະກັນ
ໃຫQ ກອງເລຂາຄະນະຊີ້ນໍາລະດັບຊາດເພ່ືອຂະບວນການໂຕະມົນ ແລະ ໜ່ວຍງານຂະແໜງການເພ່ືອປຶກສາ ຫາລືກັບຄູ(ຮວ່ມ
ພັດທະນາ ໄດQກະກຽມຈັດກອງປະຊມຸດັ່ງກ່າວດ້ວຍຜົນສໍາເລດັຢ(າງສະຫງ່າງາມ. 

ສໍາລັບ ວນັເວລາ ແລະ ສະຖານທ່ີຂອງກອງປະຊມຸ ແມ(ນຈະໄດQແຈQງໃຫQຊາບຕາມພາຍຫັຼງ ເຊິ່ງກອງເລຂາຂະວນການ

ໂຕະມົນ ຈະໄດQສົ່ງໜັງສືເຊນີທາງການ ເຖິງບັນດາທ່ານເພ່ືອເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມ ໃນກາງເດືອນ ຕຸລາ 2021. 

ຮ່າງບົດແນະນໍາສະບັບນີ້ ອາດຈະໄດQມີການປບັປງຸຕ່ືມ ໂດຍອງີຕາມຜົນການປຶກສາຫາລືກັບທຸກພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ອນ 
ປັບປງຸໃຫQເປັນສະບັບສຸດທ້າຍ ແລະ ຂອໍະນຸມັດນໍາ ຄະນະຊີ້ນໍາລະດບັຊາດເພ່ືອຂະບວນການໂຕະມົນ ທ່ີພະນະທ່ານ 
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເປັນປະທານ.  

ແນະນໍາໃຫQເບິ່ງແຜນວາດ (Figure 1) ເພ່ີມເຕີມ ສໍາລບັຂະບວນການກະກຽມກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ ຄັງ້ທີ XIII. 

 

II. ການວາງແຜນແຫ(ງຊາດ ແລະ ສະພາບເສດຖະກດິມະຫາພາກໃນໄລຍະການລະບາດຂອງ
ພະຍາດໂຄວດິ-19 
ການກະກຽມກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງຄັ້ງທີ XIII ໃຫQປະສົບຜົນສໍາເລດັ ແມ(ນຕ້ອງໄດQມອີົງປະກອບຫຼາຍຢ(າງເຊິງ່ 
ຄວນ ມີການລາຍງານສະພາບການຕ່າງໆພາຍໃນປະເທດ ໂດຍສະເພາະບັນຫາທ່ີຕິດພັນກັບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄ

ວິດ-19. 
 
2.1 ການວາງແຜນແຫ(ງຊາດ ແລະ ສະພາບການດາ້ນເສດຖະກດິ 
ສປປ ລາວ ແມ(ນພວມກໍາລັງຢູ(ໃນໄລຍະຫົວລ້ຽວຫົວຕ່ໍ ໃນຂະບວນການວາງແຜນພັດທະນາແຫ(ງຊາດ. ເຊິ່ງ 2020 ແລະ 
2021 ເປັນປີທ່ີລັດຖະບານ ໄດQສະຫTບຕີລາຄາການຈດັຕ້ັງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັງ້ທີ 
VIII (2016-2020) ແລະ ເລິ່ມຈດັຕ້ັງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX (2021-
2025). ໃນໄລຍະຂ້າມຜ່ານນີ້ ເຫັນວ່າມີສິງ່ທ້າທາຍຫຼາຍດ້ານ ທ່ີຕິດພັນກັບ ວຽກງານການຟ້ືນຟູຜົນກະທົບຈາກການ 
ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ 19, ຄວາມຍນືຍງົ ແລະ ການປ(ຽນແປງດິນຟQາອາກາດ, ການເຕີບໂຕທ່ີມີຄນຸນະພາບ ແລະ 
ສົມສ່ວນ, ການພັດທະນາດ້ານຕ້ົນທຸນມະນຸດ ແລະ ພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ ຕະຫຼອດຮອດ ການບັນລຸເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ ໃນການຫTດ 
ພ້ົນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ຂອງສປປ ລາວ. 
 
ໃນຂະນະທ່ີປະຊາຄົມໂລກ ພວມກໍາລັງປະເຊນີກັບບນັຫາການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 ຢ(າງໜັກໜ່ວງ ເຊິງ່ເປນັສິງ່ 
ທ້າທາຍອັນຮີບດ່ວນ ແລະ ໃນໄລຍະຍາວ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ທ່ີພວກເຮົາຈະຕ້ອງໄດQຕອບໂຕQ ແລະ ຟ້ືນຟູ. ເຊິ່ງ 
ສປປ ລາວ ຂອງພວກເຮົາ ກ່ໍໄດQຮບັຜົນກະທົບຢ(າງໜັກໜ່ວງເຊັນ່ກັນ ຕ່ໍກັບ ຜົນສໍາເລັດ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມ ເພ່ືອ 
ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ກ່ໍຄ ື ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍນືຍງົ ພາຍໃຕQຂອບແຜນ 
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ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສງັຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປ ີຄັ້ງທີ VIII ແລະ ຄັ້ງທີ IX. ປະເທດເຮົາ ມເີວລາເຫືຼອອີກພຽງແຕ( 10 ປ ີໃນ 
ການບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍນືຍົງ ພາຍໃນປ ີ2030 ໂດຍອີງຕາມຄໍາຂວນັທ່ີວ່າ “ພວກເຮົາພ້ອມກັນກ້າວໄປ”. 
 
ໃນໄລຍະຈດັຕ້ັງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສງັຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX, ສປປ ລາວ ກ່ໍຈະມີໂອກາດໃນການ 
ລົງທຶນໃສ(ການພັດທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸ, ການເຊື່ອມຈອດກັບພາກພ້ືນ ແລະ ຕ່ໍສູQກັບການປ(ຽນແປງດິນຟQາອາກາດ 
ແລະ ການເຊື່ອມໂຊມຂອງສິ່ງແວດລອ້ມ. 
 
ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ການເຂົ້າເຖິງແຫ່ຼງທຶນເພ່ືອການພັດທະນາທ່ີຈໍາເປັນ ເພ່ືອເລັງ່ການຂັບເຄືອ່ນຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈດັຕ້ັງ 
ປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ ແມ(ນນບັມື້ນບັມີຄວາມທ້າທາຍຫຼາຍຂື້ນ ຄຽງຄູ(ກັບບນັດາຂໍຄ້ົງຄ້າງ ແລະ ບັນຫາຕ່າງໆທ່ີກໍາລັງ ປະ
ເຊີນຢູ(ແລQວໃນປະຈຸບນັ ນບັແຕ(ບັນຫາການຂາດແຄນລາຍໄດQ ຈົນເຖິງບັນຫາ ຄວາມອາດສາມາດທ່ີຈະຮບັມືກັບຜົນ ກະທົບ
ຢ(າງກະທັນຫັນທ່ີເກີດຂືນ້ເລືອ້ຍໆ. 
 
2.2 ຜົນກະທບົຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ 19 ຕໍກ່ບັ ຂະບວນການໂຕະມນົ 
ໂດຍອີງຕາມຂໍ້ຈໍາກັດຕ່າງໆທ່ີຍັງຄົງມີຜົນບງັຄັບໃຊQໃນກາງເດືອນກໍລະກົດ 2021, ໂຄວິດ19 ຈະມອີິດທິພົນຕ່ໍການກະກຽມ 
ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ ຄັ້ງທີ XIII. 
 
ກໍານົດເວລາໃນການຈດັກອງປະຊຸມລະດັບຕ່າງໆຂອງບນັດາໜ່ວຍງານຂະແໜງການ ແລະ ຂະແໜງການຍອ່ຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ 
ແມ(ນໄດQຮບັຜົນກະທົບ. ແຜນການຈດັກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ກ່ຽວກັບວຽກງານຂະບວນການໂຕະມົນປີ 2020 ຕ້ອງໄດQ 
ເລື່ອນອອກໄປກ່ອນ ເນື່ອງຈາກລດັຖະບານໄດQປະກາດນໍາໃຊQມາດຕະການ ເພ່ືອປQອງກັນ ແລະ ການຫTດຜ່ອນຜົນກະທົບ 
ຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ19 ແລະຈະໄດQສບືຕ່ໍຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ແລະ ປຶກສາຫາລືລ່ວງໜ້າຕ່າງໆ ໃນປີ 
2021 ໂດຍຄໍານຶງເຖິງສະພາບການແຜ(ລະບາດຂອງພະຍາດດັງ່ກ່າວ ເຊິງ່ອາດຈັດຂຶ້ນໃນຮູບແບບການປະຊຸມທາງໄກ.  
 
2.3 ກນົໄກການປະສານງານ 
ໃນທາງປະຕິບັດແລQວ ການຕິດຕ່ໍປະສານງານ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ, ຄູ(ຮ່ວມພັດທະນາ, ອງົການຈັດຕ້ັງທາງສງັຄົມ, ພາກ
ເອກະຊົນ ແລະ ພາກສວ່ນອືນ່ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ແມ(ນໄດQດໍາເນນີໄປໂດຍຜ່ານ ຂະບວນການໂຕະມົນ ລວມທັງກົນໄກ ໜ່ວຍງານ

ຂະແໜງການ. ເຊິ່ງຄວາມພະຍາຍາມໃນການລະດົມການຊວ່ຍເຫືຼອຈາກບນັດາຄູ(ຮ່ວມພັດທະນາ ຈະໄດQສບືຕ່ໍໂດຍ ຜ່ານກົນ
ໄກໜ່ວຍງານຂະແໜງການ ເພ່ືອຮບັປະກັນຄວາມເປນັເຈົ້າການຂອງທັງສອງຝ(າຍ. 
 
ເຖິງແນວໃດກ່ໍຕາມ, ອງີຕາມໂຄງສ້າງຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປ ີຄັ້ງທີ IX ເຊິງ່ປະກອບດ້ວຍ 6 
ເປົ້າໝາຍໃຫຍ່/ຜົນໄດQຮັບລວມປິ່ນອອ້ມຂະແໜງການ ທ່ີໄດQມີການເຊື່ອມສານເອົາເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍນືຍງົ 
ສ່ວນ ໃຫຍ່ເຂົ້າໄວQໃນແຜນດັງ່ກ່າວແລQວ. ສະນັນ້, ເພ່ືອຮບັປະກັນການປະກອບສ່ວນຂອງ ໜ່ວຍງານຂະແໜງການເຂົ້າໃນ 
ວຽກງານຂະບວນການໂຕະມົນມຄີວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນ ໜ່ວຍງານຂະແໜງການມີຄວາມຈໍາເປນັຈະຕ້ອງໃຫQແຜນວຽກ 
ບູລິມະສດິຂອງຂະແໜງການຕົນ ສອດຄອ່ງກັບຜົນໄດQຮັບລວມ ແລະໜ້າວຽກຈຸດສຸມຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ ຄັ້ງທີ IX ແລະ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.  
 
2.4 ການຊວ່ຍເຫຼອືເພື່ອການພດັທະນາ 
ໃນປະຈຸບນັ ບັນດາຄູ(ຮວ່ມພັດທະນາ ລວມທັງ ປະເທດລຸກຊໍາບວກ, ສະຫະລັດອາເມລິກາ, ສະວິດເຊີແລນ, ສະຫະພາບ
ເອີຣບົ, ອົງການເຄອືຂ່າຍສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ຄູ(ຮ່ວມພັດທະນາອື່ນໆ ແມ(ນພວມກໍາລງັຢູ(ໃນຂັ້ນຕອນການ ສ້າງຍດຸທະ
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ສາດແຜນງານລວມ ເພ່ືອສະໜັບສະໜູນບນັດາບລູິມະສິດດ້ານນະໂຍບາຍຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 
5 ປີ ຄັງ້ທີ IX. 
    
 

III. ຈດຸປະສງົຂອງ ກອງປະຊມຸໂຕະມນົລະດບັສງູ ຄັງ້ທ ີXIII  
ຈຸດປະສົງຫັຼກ ຂອງກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ ຄັງ້ທີ XIII ແມ(ນ ເພ່ືອປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-
ສງັຄມົແຫ(ງຊາດ 5 ປ ີຄັງ້ທ ີ IX (2021-2025), ລວມທງັກນົໄກ ແລະວທິກີານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນການດັງ່ກາ່ວ ໂດຍ
ສະເພາະ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ: 

• ຄວາມຄືບໜ້າ, ສິງ່ທ້າທາຍ ແລະ ໂອກາດໃນການ ຈັດຕ້ັງຜັນຂະຫຍາຍເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 
ໂດຍຜ່ານການທົບທວນແຫ(ງຊາດແບບສະໝັກໃຈ ເຊິງ່ເປນັພ້ືນຖານໃນການກໍານົດບູລິມະສດິ ຫືຼ ເປົ້າໝາຍຂອງ 
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສງັຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປ ີຄັງ້ທີ IX; 

• ບັນດາບລູິມະສດິແຫ(ງຊາດທ່ີກໍານົດໄວQໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປ ີຄັງ້ທີ IX ແລະ ການ
ດັດປບັນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆທ່ີຈໍາເປັນ ເພ່ືອໃຫQສອດຄ່ອງກັບສະພາບປະຈຸບັນ ຕະຫຼອດຮອດ

ຄວາມຕ້ອງການດ້ານທຶນຮອນ ເພ່ືອຍົກສງູປະສດິທິຜົນໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ແຫ(ງຊາດ 5 ປ ີ ຄັ້ງທີ IX, ລວມທັງການກະກຽມຍຸດທະສາດການຫTດພ້ົນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດອ້ຍ
ພັດທະນາ ໃນປີ 2026 ແລະ ແຜນຟ້ືນຟູຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19 ໃນປີ 2022;  

• ການທົບທວນຄນືຜົນສໍາເລັດຕ້ົນຕໍ ແລະ ບດົຮຽນທ່ີຖອດຖອນໄດQ ໃນການຈດັຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານການຮວ່ມມ ື
ເພ່ືອການພັດທະນາ ແລະ ລະບຽບຫັຼກການທ່ີຕິດພັນກັບດ້ານປະສິດທິຜົນ ຢູ( ສປປ ລາວ ແລະ ທິດທາງໃນຕ່ໍໜ້າ 
ໂດຍຜ່ານການທົບທວນການຈດັຕ້ັງປະຕິບັດແຜນດໍາເນນີງານຖະແຫຼງການວຽງຈັນ. 
 

ພ້ອມກັນນີ້, ກອງປະຊຸມຍງັຄາດວ່າຈະໄດQປຶກສາຫາລືກັນ ກ່ຽວກັບຮ່າງເອກະສານຕ່າງໆ ເປນັຕ້ົນແມ(ນ: 
• ຜົນຂອງການທົບທວນແຫ(ງຊາດແບບສະໝັກໃຈ ຄັ້ງທີ II ກ່ຽວກັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາ 

ແບບຍືນຍົງ ໃນປ ີ2021; 
• ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສງັຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປ ີຄັງ້ທີ IX ທັງສະບັບພາສາລາວ ແລະ ອງັກິດ; 
• ຄວາມຄືບໜ້າໃນການສ້າງຍຸດທະສາດດ້ານການເງິນ ທ່ີສະເໜີທາງເລືອກຕ່າງໆດ້ານນະໂຍບາຍ ເພ່ືອຕອບສະໜອງ

ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການເງິນໃນການຈດັຕ້ັງປະຕິບັດແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX, ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫQແກ(
ການປຶກສາຫາລືກັບທຸກພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, ແລະ ການປະເມີນສິງ່ທ້າທາຍທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ເສດຖະກິດ
ມະຫາພາກ ທ່ີ ສປປ ລາວ ຂອງພວກເຮົາພວມປະເຊີນຢູ(. 

• ຂອບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນລວມ ທ່ີສາມາດຈດັຕ້ັງປະຕິບັດໄດQ ເພ່ືອຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕ້ັງ

ປະຕິບັດ ບນັດາບລູິມະສດິດ້ານນະໂຍບາຍຂອງແຜນການ 5 ປ ີຄັງ້ທີ IX. 
• ອົງປະກອບຕ່າງໆຂອງຮ່າງຍຸດທະສາດ ເພ່ືອກະກຽມຫTດພ້ົນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດອ້ຍພັດທະນາພາຍ

ໃນປີ 2026. 
• ເອກະສານພ້ືນຖານກ່ຽວກັບ 5 ຂງົເຂດເນືອ້ໃນສະບັບປັບປງຸ ທ່ີຕິດພັນກັັບການຟ້ືນຟູຜົນກະທົບຈາການລະບາດ

ຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 ດັ່ງລຸ(ມນີ້: 
- ການເງິນເພ່ືອການພັດທະນາແບບຍນືຍງົ ແລະການຮ່ວມມືເພ່ືອການພັດທະນາທ່ີມີປະສິດທິຜົນ. 
- ຂະແໜງການຄ້າ ແລະ ພາກເອກະຊົນ, ມນູຄ່າຕ່ອງໂສQການຜະລິດ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ. 
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- ການເຕີບໂຕສີຂຽວ, ຄວາມທົນທານ ແລະ ຄຸQມຄອງຄວາມສຽ່ງ ໂດຍຄໍານຶງເຖິງຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງ ແວດ
ລ້ອມ, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ເສດຖະກິດ. 

- ການຄຸQມຄອງການປ(ຽນແປງດ້ານຕ່າງໆ ແລະ ປັບປຸງຄວາມພ້ອມດ້ານນະໂຍບາຍ ເພ່ືອສ້າງວຽກເຮັດງານ 
ທໍາທ່ີໝ້ັນຄົງ. 

- ຕ້ົນທຶນມະນຸດ ລວມທັງຮັບປະກັນດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ການສຶກສາ. 
• ການທົບທວນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນດໍາເນີນງານຖະແຫຼງການວຽງຈັນ ວ່າດວ້ຍການເປັນຄູ(ຮວ່ມເພ່ືອການພັດ 

ທະນາທ່ີມີປະສິດທິຜົນ. 
 
ກອງເລຂາຄະນະຊີນ້ໍາລະດັບຊາດເພ່ືອຂະບວນການໂຕະມົນ ພາຍໃນກົມຮ່ວມມືສາກົນ ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ 
ເປັນເຈົ້າການ ແລະຮັບຜິດຊອບໃນການກະກຽມຈັດກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດບັສງູ ຄັງ້ທີ XIII ເຊິງ່ກອງປະຊຸມດັງ່ກ່າວ 
ແມ(ນຈະໄດQຮບັກຽດເປັນປະທານໂດຍພະນະທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ
ລົງທຶນ ແລະ ປະທານຮວ່ມໂດຍ ທ່ານຜູQປະສານງານອົງການ ສປຊ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ. 
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IV. ໜາ້ວຽກຕົນ້ຕຂໍອງກອງເລຂາຄະນະຊີນ້າໍລະດບັຊາດເພືອ່ຂະບວນການໂຕະມນົ ໂດຍຜາ່ນ 
ການປກຶສາຫາລກືບັທກຸພາກສວ່ນທີກ່ຽ່ວຂອ້ງ  
 

ແຜນວາດ 1. ສງັລວມຂະບວນການກະກຽມກອງປະຊມຸໂຕະມນົລະດບັສງູ ຄັ້ງທ ີXIII 
I. ການປຶກສາຫາລື 
ລະດັບນະໂຍບາຍ 
ກ່ຽວກັບປະເດັນທ່ີ 
ຕິດພັນກັບການ

ພດັທະນາແຫ(ງ
ຊາດ.  

   ກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ລະດັບ
ສູງ ຄັ້ງທີ XIII  

 

  

          
II. ເອກະສານຕ້ົນຕໍ 
ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າ 
ໃນການປຶກສາຫາລື.  

  
ເອກະສານພື້ນຖານຮັບໃຊQ ກປຊ ໂຕະມົນ - ການປະກອບຂ້ໍມູນດ້ານເນ້ືອໃນ 

(ພາສາລາວ ແລະ ອັງກິດ) 
 

 ການເຜີຍແຜ( ແລະ  
ສະໜັບສະໜູນ 

ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ 
ຄ້ັງທີ XIII 

 
       
  ລາຍງານຄວາມຄບືໜາ້ 

• ຜົນການທົບທວນແຫ(ງຊາດແບບສະໝັກໃຈ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 
ເປ້ົາໝາຍການພັດທະນາ ແບບຍືນຍົງ (ກະກຽມໂດຍ: ກົມອົງການຈັດຕ້ັງ
ສາກົນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ). 

 
ການເບິງ່ໄປຂາ້ງໜາ້ - ການວາງແຜນແຫ(ງຊາດ - ແຜນການ 5 ປ ີຄັງ້ທີ IX 
• ພາບລວມຜົນສໍາເລັດ ແລະ ສ່ິງທ້າ ທາຍໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິດບັດແຜນ

ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄ້ັງທີ VIII ແລະ ແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄ້ັງທີ IX, ລວມທັງພາກ
ສະຫTບຫຍ້ໍ ແລະ ບົດສະເໜີພາບລວມຂອງແຜນການ 5 ປີ ດ່ັງກ່າວ 
(ກະກຽມໂດຍ: ກົມແຜນການ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ). 

• ແຜນວຽກ ແລະ ອົງປະກອບຕ່າງໆຂອງ ຮ່າງແຜນຍຸດທະສາດການຫTດພົ້ນ
ອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາສໍາລັບໄລຍະຂ້າມຜ່ານ 
(ກະກຽມໂດຍ: ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ແລະ ກະຊວງການ
ຕ່າງປະເທດ). 

• ກົນໄກວິທີການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນການ 5 ປີ ຄ້ັງທີ IX 
(ຂອບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ, ແລະ ຮ່າງເອກະສານເບ້ືອງຕ້ົນ 
ກ່ຽວກັບທາງເລືອກດ້ານການເງິນເພື່ອປຶກສາຫາລື ແລະ 
ໂອກາດໃນການທົບທວນຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຜ່ານແຜນວຽກໃນການ 
ກະກຽມດທະສາດດ້ານການເງິນໃນປີ 2022 (ກະກຽມໂດຍກົມແຜນການ, 
ກຜທ). 

• ປັບປຸງເອກະສານພື້ນຖານທ່ີຕິດພັນກັບຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງ 
ພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ແຜນວຽກສໍາລັບ ສ້າງແຜນຟື້ນຟູຜົນກະທົບ 

  
 
 

• ການເຊີນແຂກເຂ້ົາຮ່ວມ 
• ຈັດກອງປະຊຸມປະທານ ແລະ 
ປະທານຮ່ວມ ຂອງໜ່ວຍງານ 
ຂະແໜງການເພື່ອປຶກສາຫາລື

ກັບ ຄູ(ຮ່ວມພັດທະນາ.  
• ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື 
ລ່ວງໜ້າກ່ຽວກັບຫົວຂ້ໍຕ່າງໆ 
ທ່ີຕິດພັນກັບວາກອງປະຊຸມ 
ໂຕະມົນລະດັບສູງ. 

• ສ້າງຍຸດທະສາດການສ່ືສານ 
ແລະການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ 
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ. 

• ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາ 
ກ່ຽວກັບວຽກງານຂະບວນ 
ການໂຕະມົນ (RTP 
Retreat).  

• ນໍາພາຄະນະຜູQແທນກອງປະ 
ຊຸມໂຕະມົນລົງຢQຽມຢາມ

ໂຄງການພາກສະໜາມ 
(ຕາມຄວາມເໝາະສົມ).  

III. ການກະກຽມ 
ໂດຍກອງເລຂາຄະ 
ນະຊ້ີນໍາລະດັບຊາດ 
ເພື່ອຂະບວນການ 
ໂຕະມົນໂດຍຜ່ານ 
ການປຶກສາຫາລື 
ກັບທຸກພາກສ່ວນ 
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ.  
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ຂອງພະຍາດໂຄວິດ19 (ກະກຽມໂດຍ ຄະນະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ 
ທ່ີມີສ່ວນຮ່ວມຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນ). 

 
ຄດິກຽ່ວກບັວທິກີານວາ່ຈະເຮດັແນວໃດ - ການຮວ່ມມເືພືອ່ການພດັທະນາ
ທີ່ມປີະສດິທຜິນົ 
• ທົບທວນວຽກງານການຮ່ວມມື ເພື່ອການພັດທະນາ ຢູ( ສປປລາວ ສໍາລັບ 5 

ປີ ຜ່ານມາ (ບົດຮຽນທ່ີຖອດຖອນໄດQ ຈາກຂະບວນການໂຕະມົນ ແລະ 
ກົນໄກໜ່ວຍງານຂະແໜງການ) ໂດຍອີງໃສ(ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຖະແຫຼງ 
ການວຽງຈັນ ວ່າດ້ວຍ ການເປັນຄູ(ຮ່ວມເພື່ອການພັດທະນາທ່ີມີປະສິດທິຜົນ 
(ກະກຽມໂດຍ: ກອງເລຂາ ແຜນດໍາເນີນງານຖະແຫຼງການວຽງຈັນ). 

ໝາຍເຫດ - ບດົແນະນາໍຂອງ ແຕ(ລະໜາ້ວຽກ ແມ(ນໄດQຄດັຕດິມາພອ້ມນີ ້
ຕາມເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍທີ ່2 

 

• ຈັດພິທີພົບປະນັກຂ່າວ ເພື່ອ
ແຈQງຂ່າວຄວາມຄືບໜ້າ ໃນ
ການກະກຽມກອງປະຊຸມ

ໂຕະມົນລະດັບສູງດ່ັງກ່າວ.  
• ເຂ້ົາຢQຽມຂ່ໍານັບພະນະທ່ານ 
ປະທານປະເທດເພື່ອລາຍ 
ງານຜົນຂອງກອງປະຊຸມ. 

IV. ການກະກຽມ 
ໂດຍບັນດາໜ່ວຍ 
ງານຂະແໜງການ 
ເພື່ອປຶກສາຫາລືກັບ 
ຄູ(ຮ່ວມພັດທະນາ.  

 • ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕ້ັງຜັນຂະຫຍາຍຜົນຂອງກອງ ປະຊຸມ
ໂຕະມົນປະຈໍາປີ 2019 (ແນະນໍາເບ່ິງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ1 ສໍາລັບ ແບບ
ໂຄງຮ່າງບົດລາຍງານ ຂອງໜ່ວຍງານຂະແໜງການ). 

• ບັນດາໜ່ວຍງານຂະແໜງການດໍາເນີນການສຶກສາຄ້ົນຄວ້າ ກ່ຽວກັບ ຫົວຂ້ໍ
ຕ່າງໆ (ຖ້າມີ). 

• ຫັຼກການ ເພື່ອໃຫQແຜນບູລິມະສິດຂອງໜ່ວຍງານຂະແໜງການ ສອດຄ່ອງ 
ກັບເປ້້ົາໝາຍໃຫຍ່/ຜົນໄດQຮັບລວມ ແລະ ໜ້າວຽກຈຸດສຸມຂອງ ແຜນ 
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄ້ັງທີ IX ແລະ ເປ້ົາໝາຍການ 
ພັດທະນາ ແບບຍືນຍົງ.  
 

 • ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື 
ລະດັບຕ່າງໆຂອງໜ່ວຍງານ 
ຂະແໜງການ. 

• ໜ່ວຍງານຂະແໜງການນໍາພາ 
ຄະນະຜູQແທນ ລົງຢQຽມຢາມ 
ໂຄງການພາກສະໜາມໄດQຕະ 
ຫຼອດປີ (ຕາມສົມຄວນ) ຊ່ຶງ
ໂຄງການດ່ັງກ່າວຄວນຕິດ 
ພັນກັບຫົວຂ້ໍຂອງກອງປະຊຸມ 
ໂຕະມົນລະດັບສູງ ຄ້ັງທີ 13. 

• ຈັດງານວາງສະແດງຜົນງານ 
ການຮ່ວມມືເພື່ອການ

ພັດທະນາ ຊ່ຶງຈັດຂ້ືນຄຽງຄູ(
ກັບ ກອງປະຊຸມໂຕະມົນ
ລະດັບ ສູງ ຄ້ັງທີ XIII. 
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4.1. ການປະກອບສວ່ນດາ້ນເນືອ້ໃນ ໃສ(ເອກະສານພືນ້ຖານເພືອ່ຮບັໃຊQກອງປະຊມຸໂຕະມນົ  
ເພ່ືອຮບັປະກັນໃຫQກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດບັສງູ ຄັ້ງທີ XIII ມີການສນົທະນາປຶກສາຫາລືຢ(າງສ້າງສັນ ແລະ ເຕັມໄປດວ້ຍ 
ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທ່ີເປັນປະໂຫຍດ, ກອງເລຂາຄະນະຊີ້ນໍາລະດບັຊາດ ເພ່ືອຂະບວນການໂຕະມົນ ຈະໄດQຮ່າງເອກະສານພ້ືນ 
ຖານຮັບໃຊQກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ໂດຍຜ່ານການປຶກສາຫາລື ແລະ ຄໍາຄິດເຫັນຈາກ ບັນດາກະຊວງຂະແໜງການ ກໍຄຄືູ(ຮ່ວມ
ພັດທະນາ ລວມທັງອົງການຈັດຕ້ັງທາງສງັຄົມ ແລະ ພາກເອກະຊົນ. 

ລາຍລະອຽດເພ່ີມເຕີມ ແມ(ນໄດQລະບຸໄວQໃນເອກະສານພ້ືນຖານຮັບໃຊQກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ເຊິງ່ຈະໄດQກະກຽມເປນັສອງ

ພາສາ ຄ ືພາສາລາວ ແລະ ພາສາອງັກດິ. 

 

4.1.1 ລາຍງານຄວາມຄບືໜາ້ 
• ຜົນການການທົບທວນແຫ(ງຊາດແບບສະໝັກໃຈ ຄັ້ງທີ 2 ກ່ຽວກັບ ການຈດັຕ້ັງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາ

ແບບຍືນຍົງ (ກົມອົງການຈດັຕ້ັງສາກົນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ) : ນໍາສະເໜີຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕ້ັງ

ປະຕິບັດ ວາລະການພັດທະນາ 2030 ໃນກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດບັສູງ ໂດຍສະເພາະ ຜົນການທົບທວນແຫ(ງ
ຊາດແບບສະໝັກໃຈ ຄັງ້ທີ 2 ເຊິ່ງໄດQສໍາເລັດໃນເດືອນ ມິຖຸນາ 2021. 

 

4.1.2 ການວາງແຜນແຫ(ງຊາດ 
• ຜົນສໍາເລດັໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັງ້ທີ VIII (2016-

2020) :  ພາກນີ້ສາມາດຊ່ວຍໃຫQຜູQເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສງູ ເຫັນພາບລວມຜົນສໍາເລັດ, ສິ່ງທ້າ
ທາຍ ແລະ ມາດຕະການແກQໄຂທ່ີຜ່ານມາ ແລະ ຂງົເຂດຈດຸສມຸ ສໍາລບັຊຸມປີໃນຕ່ໍໜ້າ (ຈະເປນັພາສ່ວນອນັສໍາຄນັ 
ໃຫQແກ( ແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX) . 

• ບົດລາຍງານສະບັບສົມບູນ ແລະ ພາກສະຫTບຫຍໍ້ ຂອງ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັງ້ທີ 
IX (2021-2025) ເຊິ່ງປະຈບຸັນແມ(ນໃກQຈະສໍາເລັດແລQວ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ດັ່ງກ່າວ ຈະມີໃຫQບັນດາທ່ານໄດQ
ອ່ານ ທັງສະບັບເຕັມ ແລະ ສະບບັສະຫTບຫຍໍ ້ລວມທັງເປັນແບບແຜ(ນພັບ ແລະ ບດົສະເໜີທ່ີເຫັນພາບລວມນໍາ.  

• ຮ່າງເນືອ້ໃນເບອືງຕ້ົນຂອງຍດຸທະສາດການຫTດພ້ົນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາສໍາລັບໄລຍະ

ຂ້າມຜ່ານ (ກະຊວງແຜນ ການ ແລະ ການລົງທຶນ; ແລະ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ) : ຄວນມຮີ່າງແນວຄວາມຄດິ
ເບື້ອງຕ້ົນ ສໍາລັບຍຸດທະສາດໃນໄລຍະຂ້າມຜ່ານ ຈົນຮອດ ການຫTດພ້ົນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດອ້ຍ

ພັດທະນາ. 
• ກົນໄກວິທີການຈັດຕ້ັງປະຕິບດັແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX 

o ຍຸດທະສາດດ້ານການເງິນ ສໍາລັບແຜນການ 5 ປີ ດັ່ງກ່າວ (ກະກຽມໂດຍກົມແຜນການ, ກຜທ) ລວມ
ທັງ ການຄາດຄະເນງXບປະມານຂອງ ແລະ ການປະເມີນດ້ານການເງິນເພ່ືອການພັດທະນາ (ກະກຽມ
ໂດຍກົມແຜນ, ກຜທ) : ການເຂົ້າເຖິງແຫ່ຼງທຶນເພ່ືອການພັດທະນາທ່ີຈໍາເປັນ ເພ່ືອເລັ່ງການຂບັເຄື່ອນ
ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈດັຕ້ັງ ປະຕິບດັແຜນພັດທະນາ ແມ(ນນັບມື້ນບັມີຄວາມທ້າທາຍຫຼາຍຂື້ນ ຄຽງຄູ(
ກັບບັນດາຂໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ບັນຫາຕ່າງໆທ່ີກໍາລັງ ປະເຊນີຢູ(ແລQວໃນປະຈຸບັນ ນບັແຕ(ບັນຫາການ

ຂາດແຄນລາຍໄດQ ຈນົເຖິງບັນຫາ ຄວາມອາດສາມາດທ່ີຈະຮບັມືກັບຜົນກະທົບຢ(າງກະທັນຫັນທ່ີເກີດ
ຂື້ນເລື້ອຍໆ. ດັງ່ນັນ້, ລດັຖະບານ ໂດຍຜ່ານກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ໄດQຮັບການ 
ສະໜັບສະໜູນຂອງແຜນງານຮ່ວມກັນຂອງອງົການສະຫະປະຊາຊາດ 
ກ່ຽວກັບປະສດິທິຜົນດ້ານການເງິນ ແມ(ນພວມກໍາລັງຢູ(ໃນຂັນ້ຕອນກະກຽມຍຸດທະສາດດ້ານການເງນິ

ທ່ີແທດເໝາະ ແລະ ສາມາດຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໄດQ ເຊິ່ງມີທາງເລອືກດ້ານການເງິນຢ(າງຈະແຈQງ 
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ເພ່ືອຮບັປະກັນໃຫQສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫ່ຼງ ການເງິນເພ່ືອການພັດທະນາ 
ເພ່ືອມາສະໜັບສະໜູນການຈດັຕ້ັງປະຕິບັດບັນດາບູລິມະສດິແຫ(ງຊາດ. ສະນັ້ນ, ຢູ(ໃນກອງປະຊຸມ

ໂຕະມົນລະດັບສູງ ຈະໄດQມເີອກະສານ ສາມຊຸດ ດັງ່ນີ້: 
§ ເອກະສານພ້ືນຖານ ກ່ຽວກັບການວິເຄາະ ແລະ ທາງເລອືກດ້ານການເງິນ 
§ ຂະບວນການ ແລະ ກໍານົດເວລາທ່ີຈະແຈQງ ເພ່ືອສໍາເລດັຍຸດທະສາດດ້ານການເງນິດັງ່ກ່າວ 
§ ຜະລິດຕະພັນ ຫືຼ ເຄື່ອງມືທ່ີໃຊQໃນການສື່ສານຕ່າງໆ (ເຊັນ່: ບົດຄໍາເຫັນ, ຄໍາຖາມ-ຕອບ ແລະ 

ອື່ນໆ) ເພ່ືອຊຸກຍູQໃຫQພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ 
ສື່ສານດ້ານຄວາມຮູQວິຊາການກັບບຸກຄົນທ່ົວໄປ 
ໃນຮູບແບບກະທັດຮັດແລະມີເນື້ອໃນຄບົຖ້ວນທ່ີສາມາດເຂົ້າໃຈໄດQງ່າຍ. 

o ຂອບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ (ກະກຽມໂດຍກົມແຜນການ, ກຜທ) : ຂໍ້ມູນທ່ີຈະສາມາດສໍາ 
ເລັດກ່ອນກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ ປະກອບມີ: ພາບລວມ (ເຊິ່ງອາດຢູ(ໃນຮູບແບບສະໄລQ ຫືຼ 
ແຜ(ນພັບ) ຂອງຂອບການຕິດຕາມ ແລະປະເມີນຜົນ; ແລະ ບດົສະຫTບສັງລວມຫຍໍ ້ ກ່ຽວກັບ 
ສິ່ງທ້າທາຍຫັຼກ, ຊ່ອງຫວ່າງ ແລະ ທິດທາງໃນການແກQໄຂຂໍ້ຄົງຄ້າງເຫ່ົຼານີ້. 

• ປັບປງຸເອກະສານພ້ືນຖານ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ທ່ີຕິດພັນກັບແຕ(ລະ 
ຂົງເຂດເນື້ອໃນດັ່ງທ່ີໄດQກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ ້ ແລະ ແຜນວຽກເພ່ືອສ້າງແຜນຟ້ືນຟູຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງ 
ພະຍາດດັ່ງກ່າວ (ກະກຽມໂດຍ ຄະນະເຮດັວຽກຮ່ວມກັນທ່ີມີສ່ວນຮ່ວມຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນ) ເຊິງ່ຈະມີອງົປະ 
ກອບສອງຢ(າງທ່ີສາມາດສໍາເລດັ ຄື: ເອກະສານພ້ືນຖານທ່ີໄດQສ້າງຂື້ນໃນປີຜ່ານມາສະບບັປບັປຸງ ແລະ ແຜນວຽກ 
ລວມທັງແຜນການມີສວ່ນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆຢ(າງຈະແຈQງ ທ່ີສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຂະບວນການຮ່າງ 
ແຜນຟ້ືນຟູຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19. 

 

4.1.3 ການຮວ່ມມເືພືອ່ການພດັທະນາ  
• ທົບທວນວຽກງານການຮວ່ມມືເພ່ືອການພັດທະນາ ຢູ( ສປປລາວ ສໍາລັບ 5 ປີ ຜ່ານມາ : ກົມຮວ່ມມືສາກົນກໍາລັງ

ຮ່າງບົດລາຍງານການທົບທວນກາງສະໄໝ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບດັແຜນດໍາເນນີງານຖະແຫຼງການວຽງຈັນ. 
 
4.2. ການເຜຍີແຜ( ແລະ ສະໜບັສະໜນູ   
 
4.2.1 ກອງປະຊມຸປກຶສາຫາລລືວ່ງໜາ້ເພືອ່ກະກຽມໃຫQແກ(ກອງປະຊມຸໂຕະມນົລະດບັສງູ ຄັງ້ທ ີXIII    
ກ່ອນຮອດກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ ຄັ້ງທີ XIII, ກອງເລຂາຄະນະຊີນ້ໍາລະດັບຊາດເພ່ືອຂະບວນການໂຕະມົນ ມີແຜນ 
ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືລ່ວງໜ້າ ກ່ຽວກັບປະເດນັຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າບນັດາເອກະສານພ້ືນຖານຮບັໃຊQກອງ
ປະຊຸມ ໄດQມີການກະກຽມສໍາເລັດຮຽບຮອ້ຍແລQວ ແລະ ເປນັໄປຕາມຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ເຊິ່ງກອງປະຊຸມ
ປຶກສາຫາລືລ່ວງໜ້າດງັກ່າວ ອາດສຸມໃສ(, ແຕ(ກ່ໍບໍ່ໄດQຈໍາກັດສະເພາະປະເດັນຕ່າງໆ, ດັງ່ລຸມນີ້ : 

1. ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການປະເມນີຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19; 
2. ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບແຫ່ຼງທຶນເພ່ືອການພັດທະນາ; 
3. ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດການຫTດພ້ົນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ;  
4. ກອງປະຊຸມຖອດຖອນບດົຮຽນ ກ່ຽວກັບຜົນການທົບທວນແຫ(ງຊາດແບບສະໝັກໃຈ ຄັ້ງທີ II;   
5. ກອງປະຊຸມທົບທວນການຈດັຕ້ັງປະຕິບັດແຜນດໍາເນນີງານແຫຼງການວຽງຈັນ ວ່າດ້ວຍການເປນັຄູ(ຮ່ວມເພ່ືອການ 

ພັດທະນາທ່ີມີປະສິດທິຜົນ. 
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4.2.2 ກອງປະຊມຸສາໍມະນາ ກຽ່ວກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານຂະບວນການໂຕະມນົ (RTP Retreat) 
ກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ກ່ຽວກັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານຂະບວນການໂຕະມົນ ຈະໄດQຈັດຂືນ້ໃນວນັທີ 8 ຕຸລາ 2021 
ໂດຍຜ່ານລະບົບທາງໄກ ໂດຍມີບນັດາກະຊວງຂະແໜງການ ແລະ ຄູ(ຮ່ວມພັດທະນາເຂົ້າຮ່ວມ ເພ່ືອປຶກສາຫາລື ແລະ 
ກະກຽມກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ໂດຍສະເພາະການປືກສາຫາລືໃນລະດບັວຊິາການ 
ດ້ານເນືອ້ໃນຂອງກອງປະຊຸມໂຕະມົນດັ່ງກ່າວ.    
 
4.2.3 ກອງປະຊມຸ ປະທານ ແລະ ປະທານຮວ່ມ ຂອງໜວ່ຍງານຂະແໜງການເພືອ່ປກຶສາຫາລກືບັ ຄູ(ຮວ່ມພດັທະນາ  
ກົມຮ່ວມມືສາກົນ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຄາດວ່າຈະໄດQຈັດ ກອງປະຊຸມປະທານ ແລະ ປະທານຮວ່ມຂອງ 
ໜ່ວຍງານຂະແໜງການເພ່ືອປຶກສາຫາລືກັບຄູ(ຮ່ວມພັດທະນາ ໃນຕ້ົນເດືອນພະຈິກ 2021 ເພ່ືອປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຄວາມ 
ຄືບໜ້າໃນການກະກຽມໃຫQແກ(ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ ຄັ້ງທີ XIII ລວມທັງປະເດັນຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວຂອ້ງ ເພ່ືອຄວາມ
ກະຈ່າງແຈQງ ແລະສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈທ່ີເປນັເອກະພາບກັນ.  
 
4.2.4 ການເຊືອ້ເຊນີແຂກເຂົາ້ຮວ່ມກອງປະຊມຸ  
ໜັງສືເຊນີເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດບັສູງ ຄັງ້ທີ XIII ພ້ອມດວ້ຍແບບຟອມລົງທະບຽນ ແມ(ນ ຄາດວ່າຈະໄດQ ສົ່ງ
ອອກ ຫາທຸກພາກສ່ວນພາຍໃນ ກາງເດອືນ ຕຸລາ (1 ເດອືນ ກ່ອນກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສງູ). ບນັດາຜູQເຂົ້າຮ່ວມ ຄວນ
ແຈQງຢືນຢັນການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຕົນ ຢ(າງນອ້ຍ 02 ອາທິດ ກ່ອນຮອດມື້ຈດັກອງປະຊຸມ. ການເຂົ້າຮວ່ມກອງປະຊຸມໂຕະມົນ
ລະດັບສູງ ປະກອບດ້ວຍ: 

- ຜູQຕາງໜ້າຂັ້ນສູງຂອງ ຝ(າຍລັດຖະບານ ຈາກທັງ ສູນກາງ ແລະ ທ້ອມຖ່ິນ. 

- ຜູQຕາງໜ້າຂັ້ນສູງຂອງ ຝ(າຍຄູ(ຮ່ວມພັດທະນາ ຈາກທັງຫ້ອງການສໍານັກງານໃຫຍ່ຢູ(ຕ່າງປະເທດ ຊຶງ່ກອງເລຂາ 
ຂະບວນການໂຕະມົນ ຈະໄດQສົງ່ໜັງສືເຊີນເຖິງ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງບັນດາຄູ(ຮວ່ມພັດທະນາ, ພ້ອມທັງ 
ສົ່ງໜັງສເືຊນີເຖິງ ຫົວໜ້າ/ຜູQຕາງໜ້າຂອງບນັດາຄູ(ຮ່ວມພັດທະນາ ທັງທ່ີມ ີແລະ/ຫືຼ ບໍ່ມີສໍານັກງານຫ້ອງການ ປະຈໍາ 
ຢູ( ສປປ ລາວ ເປນັຕ້ົນ ຢູ( ບາງກອກ, ຮ່າໂນQຍ, ແລະ ອືນ່ໆ. 

- ຜູQຕາງໜ້າຂອງພາກເອກະຊົນ: ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ(ງຊາດລາວ (01 ພາກສ່ວນ), ສະພາການຄ້າ 
ແລະ ອຸດສາຫະກໍາສາກົນ (01 ພາກສ່ວນ), ແລະ ບໍລສິັດເອກະຊົນ (05 ພາກສ່ວນ) (ອງີຕາມຫັຼກການ ຄັດ
ເລືອກກັນເອງ)  

- ຜູQຕາງໜ້າຂອງອົງການຈດັຕ້ັງທາງສັງຄົມ: ອົງການສາກົນທ່ີບໍສ່ງັກັດລັດຖະບານ (1+5 ພາກສ່ວນ) ແລະ ບັນດາ 
ສະມາຄົມທ່ີບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ (5 ພາກສ່ວນ) (ອງີຕາມຫັຼກການຄັດເລອືກກັນເອງ).  

 
4.2.5 ການເຂົາ້ຢQຽມຂໍາ່ນບັ ພະນະທາ່ນ ປະທານປະເທດ ແຫ(ງ ສປປ ລາວ 
ຫັຼງຈາກກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັງສູງ ຄັງ້ທີ XIII, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ ຈະໄດQນໍາພາ ຫົວໜ້າຄະນະ ຜູQ
ແທນກອງປະຊຸມ ຈໍານວນໜ່ຶງຊຶງ່ຕາງໜ້າໃຫQບັນດາຄູ(ຮ່ວມພັດທະນາ (ຫຼາຍສຸດບໍເ່ກີນ 15 ທ່ານ) ເຂົ້າຢQຽມຂໍ່ານັບ ພະນະ
ທ່ານ ປະທານປະເທດ ແຫ(ງ ສປປ ລາວ ເພ່ືອລາຍງານຜົນຂອງ ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດບັສູງ ແລະ ຮບັຟັງທິດຊີ້ນໍາ ເພ່ືອ
ມາຈັດຕ້ັງຜັນຂະຫຍາຍຕາມທາງຄວນ. ກອງເລຂາຄະນະຊີນ້ໍາລະດັບຊາດເພ່ືອຂະບວນການໂຕະມົນ ຈະໄດQກໍານົດເງືອ່ນໄຂ
ຕ່າງໆ ແລະ ແຈQງໃຫQບັນດາຄະນະຜູQແທນ ເພ່ືອຊາບ ແລະ ກະກຽມຕາມພາຍຫັຼງ.  
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4.2.6 ຍດຸທະສາດການສືສ່ານ ແລະ ການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງພາກສວ່ນຕາ່ງໆ  
ກົມຮ່ວມມືສາກົນ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໃນນາມກອງເລຂາຄະນະຊີນ້ໍາລະດັບຊາດ ເພ່ືອຂະບວນການ 
ໂຕະມົນ ຈະໄດQສ້າງຍຸດທະສາດການສືສ່ານ ເພ່ືອສະໜັບສະໜູນກອງເລຂາຂະບວນການໂຕະມົນ ໃນການຈດັຕ້ັງປະຕິບັດ 
ຍຸດທະສາດການສືສ່ານ ແລະ ການມີສ່ວນຮວ່ມຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆ ໃຫQບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງລະດັບຄາດໝາຍທ່ີກໍານົດໄວQ 
ເຊິ່ງປະກອບດວ້ຍ: 

- ເພ່ືອຮບັປະກັນໃຫQທຸກພາກສ່ວນໄດQຮັບຊາບກ່ຽວກັບການເຄືອ່ນໄຫວຕ່າງໆລວ່ງໜ້າກ່ອນຮອດມື້ຈດັກອງປະຊຸມ; 
- ເພ່ືອສະໜັບສະໜູນ ການຈດັກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ລ່ວງໜ້າ ຕ່າງໆທ່ີເຫັນວ່າຈໍາເປັນ; 
- ເພ່ືອປຶກສາຫາລືກັບທຸກພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບເອກະສານດ້ານເນື້ອໃນທັງໝົດ ແລະ ອົງປະກອບຕ່າງໆທ່ີ

ກໍາລັງຢູ(ໃນຂັນ້ຕອນກະກຽມ ແມ(ນໄດQຖືກສ້າງຂືນ້ໂດຍຜ່ານຂະບວນການປຶກສາຫາລືແບບມສີ່ວນຮວ່ມຂອງທຸກ

ພາກສ່ວນ; 
- ເພ່ືອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈເປັນເອກະພາບ ກ່ຽວກັບບູລິມະສດິການພັດທະນາແຫ(ງຊາດ, ເນື້ອໃນການພັດທະນາ ແລະ 

ວາລະ ການພັດທະນາ 2030. 

ພ້ອມກັນນີ້, ຍງັຈະໄດQຈັດພິທີພົບປະນັກຂ່າວ ເພ່ືອແຈQງໃຫQຊາບ ກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າໃນການກະກຽມຈັດກອງປະຊຸມ

ໂຕະມົນລະດັບສູງຄັງ້ທີXIII ເຊິ່ງກອງເລຂາຂະບວນການໂຕະມົນ ຈະໄດQສົ່ງໜັງສືເຊນີເຖິງບັນດາຊື່ມວນຊນົເພ່ືອເຂົ້າຮວ່ມ

ຕາມພາຍຫັຼງ.  
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V. ການປະກອບສວ່ນ/ໜາ້ວຽກຕົນ້ຕຂໍອງບນັດາໜວ່ຍງານຂະແໜງການ  
 
5.1 ບດົລາຍງານຄວາມຄບືໜາ້ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຜນົຂອງກອງປະຊມຸໂຕະມນົ ປະຈາໍປ ີ2019 
ສະເໜີໃຫQທຸກໜ່ວຍງານຂະແໜງການເພ່ືອປຶກສາຫາລືກັບຄູ(ຮວ່ມພັດທະນາ ສົ່ງບດົລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕ້ັງ 
ປະຕິບັດຜົນຂອງກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈໍາປີ 2019 ທ່ີໄດQກະກຽມຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ແລະຄູ(ຮ່ວມ

ພັດທະນາ ໃຫQແກ( ກອງເລຂາຄະນະຊີ້ນໍາລະດັບຊາດເພ່ືອຂະບວນການໂຕະມົນ (ກົມຮ່ວມມສືາກົນ, ກະຊວງແຜນການ 
ແລະ ການລົງທຶນ) ພາຍໃນວນັທີ 15 ຕລຸາ 2021 (ແນະນໍາ ໃຫQເບິ່ງ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1 ສໍາລບັ ໂຄງຮ່າງບົດລາຍ
ງານ). 
 
5.2 ການປກຶສາຫາລ ືຢູ( ຂັນ້ຂະແໜງການ ແລະ ກຽ່ວກບັພະຍາດໂຄວດິ-19 
ສະເໜີໃຫQທຸກໜ່ວຍງານຂະແໜງການ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ ໜ້າວຽກໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບດັບນັດາຂໍ້ສະເໜີຕ່າງໆ ທ່ີໄດQ
ຍົກຂື້ນໃນກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈໍາປ ີ 2019 ແລະ ກໍານົດ ບລູິມະສິດສໍາລັບກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດບັສງູ ຄັ້ງທີ XIII 
ເຊິ່ງແຕ(ລະໜ່ວຍງານຂະແໜງການ ຄວນກໍານດົເນືອ້ໃນປະເດັນຕ່າງໆທ່ີສອ່ງແສງໃຫQເຫັນຜົນກະທົບຈາການລະບາດຂອງ

ພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຢູ(ຂັ້ນຂະແໜງການ ສໍາລັບ ແຜນວຽກ ແລະ ບູລມິະສິດຕ່າງໆ. 
 

5.3 ການປກຶສາຫາລ ື ກຽ່ວກບັຄວາມສອດຄອ່ງ ລະຫວາ່ງວຽກງານໜວ່ຍງານຂະແໜງການ ແລະ ເປົາ້ໝາຍ

ໃຫຍ ່ແລະ ໜາ້ວຽກບລູມິະສດິຂອງແຜນການ 5 ປ ີຄັງ້ທ ີIX ລວມທງັຕວົຊີວ້ດັເປົາ້ໝາຍການພດັທະນາແບບ

ຍນືຍງົ 
ຄວນຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືລວ່ງໜ້າ ເພ່ືອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫQແກ( ການຮັບຮອງເອົາກົນໄກການປະສານງານເພ່ືອ
ການພັດທະນາ ຕ່ໍກັບ ໂຄງສ້າງຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX. ພ້ອມກັນນີ້, ຄວນນໍາສະ   
ເໜີຫັຼກການເບື້ອງຕ້ົນ ສໍາລັບການປບັປງຸກົນໄກການປະສານງານຕ່າງໆທ່ີສອດຄອ່ງກັບແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX ຢູ(ກອງ
ປະຊຸມໂຕະມົນລະດບັສງູ ພ້ອມທັງປຶກສາຫາລືກັບປະທານ ແລະ ປະທານຮ່ວມຂອງໜ່ວຍງານຂະແໜງການກ່ອນລ່ວງໜ້າ.  
 
5.4 ແຜນວຽກຂອງໜວ່ຍງານຂະແໜງການ - ໜາ້ວຽກທີຕ່ອ້ງປະຕບິດັໃນປ ີ2021 
ເພ່ືອໃຫQສອດຄ່ອງກັບຖະແຫຼງການວຽງຈັນ ວ່າດວ້ຍການເປນັຄູ(ຮວ່ມເພ່ືອການພັດທະນາທ່ີມີປະສິດທິຜົນ ໂດຍສະເພາະ 
ເພ່ີມທະວີໃຫQໄດQຮັບໝາກຜົນຫຼາຍຂືນ້ ພາຍໃຕQຂອບວຽກງານຂະບວນການໂຕະມົນ ເຊິງ່ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງ 
ທຶນ ໄດQນໍາພາ ໂດຍການປະກອບສວ່ນ ຂອງບນັດາໜ່ວຍງານຂະແໜງການ ກ່ໍຄື ການສະໜັບສະໜູນຈາກບັນດາຄູ(ຮ່ວມ 
ພັດທະນາ, ກອງເລຂາຄະນະຊີ້ນໍາລະດບັຊາດເພ່ືອຂະບວນການໂຕະມົນ ສະເໜີແນະນໍາໃຫQໜ່ວຍງານຂະແໜງການ 
ເອົາໃຈໃສ(ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດບນັດາໜ້າວຽກລຸ(ມນີ້ ເພ່ືອກະກຽມໃຫQແກ( ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ ຄັງ້ທີ XIII - ເຊິງ່ໃນ
ປະຈຸບນັ ສິງ່ເຫ່ົຼານີຄ້ວນຢູ(ໃນການສ້າງແຜນວຽກປະຈໍາປຂີອງໜ່ວຍງານຂະແໜງການທຸກໆໜວ່ຍງານຂະແໜງການ ຄວນ
ຕົກລົງເຫັນດີເປັນເອກະພາບໃຫQມີ ຢ(າງນ້ອຍ 3 ມາດຕະການ ໂດຍເລັງ່ໃສ( ສ້າງຄວາມ ເຂັ້ມແຂງໃຫQແກ(ລະບົບສະຖິຕິແຫ(ງ
ຊາດ ແລະ ສ້າງຕ້ັງລະບບົການຕິດຕາມທ່ີແຂງແຮງໃນຂົງເຂດຕ່າງໆ, ເພ່ືອໃຫQສອດຄອ່ງ ກັບຄໍາໝ້ັນສນັຍາທ່ີໄດQໃຫQໄວQໃນປ ີ
2019, ສຸມໃສ(ບັນດາຕົວຊີ້ວດັຂອງເປົ້າໝາຍການພັດທະນາ ແບບຍືນຍົງແຫ(ງຊາດ ທ່ີຍັງບໍ່ທັນມີຂໍມູ້ນພ້ືນຖານ ເພ່ືອອາໍ
ນວຍຄວາມສະດວກໃຫQແກ( ການວາງແຜນ ແລະຕິດຕາມ ແຫ່ຼງທຶນ ແລະ ຜົນໄດQຮບັ ຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປ ີ ຄັງ້ທີ VIII ແລະ ຄັ້ງທີ IX ທ່ີມປີະສິດທິຜົນສູງກວ່າເກ່ົາ. ການເພ່ີມທະວີຄວາມສອດຄອ່ງ ແລະ 
ກົມກຽວ ລະຫວ່າງ ບັນດາໜ່ວຍງານ ຂະແໜງການ ກ່ຽວກັບບັນດາບູລິມະສດິຕ່າງໆ ປິນ່ອອ້ມທ່ີຕິດພັນກັບຫຼາຍຂະແໜ
ງການ ເຊັ່ນ: ການສ້າງຕ້ົນ ທຶນມະນຸດ, ສິ່ງທ້າທາຍດ້ານໂພຊະນາການ, ການຫTດຜ່ອນ ຄວາມສ່ຽງດ້ານໄພພິບດັ ແລະ ການ
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ຮັບປະກັນຄວາມ ສອດຄ່ອງກັນ ລະຫວ່າງ ແຜນພັດທະນາແຫ(ງຊາດ ກ່ໍຄຂືັ້ນຂະແໜງ ການ ກັບ ການວາງແຜນແບບມສີ່ວນ
ຮ່ວມ ຢູ(ຂັນ້ແຂວງ ແມ(ນຄວນຖືເປັນວຽກບລູິມະສິດຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX. 
ພ້ອມກັນນີ້, ໜ່ວຍງານຂະແໜງການຄວນພິຈາລະນາຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຂົ້າໃນ ການ
ວາງແຜນວຽກ ແລະ ແຜນບູລິມະສດິຂອງຂະແໜງການອີກດ້ວຍ. 

 

• ທຸກໜວ່ຍງານຂະແໜງການ ການກํານດົຄາດໝາຍຕ່າງໆ ຂອງເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ

ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການເພ່ືອໃຫQບັນລຸຄາດ ໝາຍ ທ່ີກໍານົດໄວQໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປ ີຄັ້ງທີ IX. ສິ່ງເຫ່ົຼານີຈ້ະສົ່ງສັນຍານໃນແງ(ບວກ ໃຫQຮູQວ່າ ສປປ ລາວ ກໍາລັງເດີນທາງໄປໃນ
ທິດທາງທ່ີຖືກຕ້ອງ ໃນການບັນລຸເງືອ່ນໄຂຕ່າງໆເພ່ືອຫTດພ້ົນອອກຈາກ ສະຖານະພາບປະເທດດອ້ຍພັດທະນາຢ(າງ
ໝ້ັນຄົງ. 
 

• ທຸກໜວ່ຍງານຂະແໜງການ ຄວນສົງ່ເສີມການມສີ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ(ຕາງໜ້າຈາກອົງການຈັດຕ້ັງທາງສັງຄົມ ແລະ 
ພາກເອກະຊົນໃຫQຫຼາຍຂື້ນ ບໍວ່່າຈະເປັນການເຂົ້າຮວ່ມກອງປະຊຸມລະດັບຕ່າງໆຂອງໜ່ວຍງານຂະແໜງການ ທ່ີໄດQ
ຈັດຂືນ້ຢ(າງໜ້ອຍ 3 ຄັ້ງຕ່ໍປ ີ ກ່ໍຄື ການມີສວ່ນຮ່ວມໃນວຽກງານຂະບວນການໂຕະມົນ ເພ່ືອຮບັປະກັນໃຫQ ການ
ປະກອບສວ່ນຂອງເຂົາເຈົ້າມີປະໂຫຍດຕ່ໍກັບການຫTດພ້ົນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາຢ(າງແທQ

ຈິງ ລວມທັງບັນລຸການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. 
 

• ທຸກໜວ່ຍງານຂະແໜງການ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບບັນດາຜູ(ຮັບຜິດຊອບປະສານງານ ໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 
ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຢູ(ແຕ(ລະກະຊວງຂະແໜງການ ຄວນວາງແຜນກໍານົດຕົວຊີ້ວດັເປົ້າໝາຍການ 
ພັດທະນາແບບຍືນຍົງແຫ(ງຊາດ ທ່ີຂະແໜງການຂອງຕົນໄດQປະກອບສ່ວນ ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າບຸລິມະສດິຕ່າງໆ ທ່ີ
ໄດQກໍານົດໄວQໃນແຜນວຽກປະຈໍາປີຂອງໜ່ວຍງານຂະແໜງການ ສາມາດຊຸກຍູQແກQໄຂຂໍ້ຄົງຄ້າງຕ່າງໆທ່ີຕິດພັນກັບ 
ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ໃຫQໄດQຫຼາຍເທ່ົາທ່ີຄວນ, ລວມທັງຄາດໝາຍປິ່ນອ້ອມຕ່າງໆຂອງເປົ້າໝາຍ 
ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງທ່ີຕິດພັນກັບຫຼາຍຂະແໜງການ ເປນັຕ້ົນ ແມ(ນການເກັບກູQລະເບດີບໍ່ທັນແຕກຕົກຄ້າງ - 
ເຊິ່ງເປັນການແຈQງຂໍ້ມນູໃຫQຊາບໃນນັ້ນປະກອບມ ີກອງປະຊມຸໂຕະມົນລະດັບສູງ ຄັ້ງທີ XIII ແລະ ການທົບທວນ 
ແຫ(ງຊາດແບບສະໝັກໃຈກ່ຽວກັບການຈດັຕ້ັງປະຕິບັດວາລະການພັດທະນາ 2030 ທ່ີຈະດໍາເນີນໃນປີ 2021. 

 

• ໜວ່ຍງານຂະແໜງການສາທາລະນະສກຸ ໂດຍສົມທົບກັບພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂອ້ງ ທົບທວນຄືນ ກົນໄກການ

ປະສານ ງານຢູ(ຂັນ້ທ້ອງຖ່ິນຢ(າງເປັນລະບົບ ເພ່ືອປັບປຸງການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກໃຫQແກ( ແມ( ແລະ 
ເດັກນ້ອຍ ໂດຍ ສຸມໃສ(ປະຊາຊົນເປັນຫັຼກ ເພ່ືອຮັບປະກັນຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບດັບນັດາຄາດໝາຍ

ແຫ(ງຊາດຂອງ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ເຊິ່ງໜ່ວຍງານຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ ເວົ້າສະເພາະ 
ແມ(ນໄດQຖືກຮຽກຮອ້ງ ໃຫQເອົາໃຈໃສ(ໃນການກໍານົດມາດຕະການຕ້ົນຕໍ ແລະຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງ

ພະຍາດໂຄວດິ-19. 
 

• ໜວ່ຍງານຂະແໜງການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ຄວນກໍານດົຢ(າງໜ້ອຍ 03 ມາດຕະການທ່ີມີຄວາມຈໍາເປັນ ດ້ານ
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍເພ່ືອເລັງ່ໃສ(ບັນລຸຄາດໝາຍຕ່າງໆຂອງເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍນືຍງົ ໂດຍສະເພາະ ຄຸນ

ນະພາບຂອງການສຶກສາ ແລະຈໍານວນນັກຮຽນຄດິເປນັສວ່ນຮ້ອຍ ຢູ(ຊັນ້ປະຖົມ ແລະ ມັດຖະຍົມຕອນຕ້ົນ ທ່ີໄດQ
ບັນລຸມາດຕະຖານດ້ານຄວາມສາມາດໃນການອ່ານ ແລະຄະນດິສາດ ຂັ້ນຕ້ົນ. 

 

• ໜວ່ຍງານເສດຖະກດິມະຫາພາກ ຄວນຈດັຕ້ັງປະຕິບັດ ຢ(າງໜ້ອຍ 03 ມາດຕະການທ່ີເປັນຮູບປະທໍາ ເພ່ືອເລັງ່ລດັ
ບັນລຄຸາດໝາຍ ຂອງເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ທ່ີຕິດພັນກັບການສ້າງສະພາບທ່ີເອື້ອອໍານວຍໃນການດໍາ
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ເນີນທຸລະກິດ ແລະ ການກໍານົດຂໍ້ມນູພ້ືນຖານ ສໍາລັບຕົວຊີ້ວດັຂອງເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ກ່ຽວກັບ 
ການເກັບອາກອນ, ສະມັດຕະພາບດ້ານ ແຮງງານ ແລະການແຍກປະເພດມນູຄ່າການລົງທຶນຕາມລํາດັບ.  

 
• ໜວ່ຍງານຂະແໜງການການຄາ້ ແລະ ພາກເອກະຊນົ ຄວນຈດັຕ້ັງປະຕິບັດ ຢ(າງໜ້ອຍ 03 ມາດຕະການທ່ີເປັນຮູບ
ປະທໍາ ເພ່ືອເລັງ່ລດັບນັລຸຄາດໝາຍ ຂອງເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງົ ທ່ີຕິດພັນກັບການສ້າງສະພາບທ່ີ

ເອື້ອອໍານວຍໃນການດໍາເນນີທຸລະກິດ ແລະ ການກໍານົດຂໍ້ມູນພ້ືນຖານ ສໍາລບັຕົວຊີ້ວດັຂອງເປົ້າໝາຍການ

ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ກ່ຽວກັບ ການເກັບອາກອນ, ສະມດັຕະພາບດ້ານ ແຮງງານ ແລະການແຍກປະເພດມູນຄ່າ
ການລົງທຶນຕາມລໍາດັບ.  

 

• ໜວ່ຍງານຂະແໜງການຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ສິງ່ແວດລອ້ມ ຄວນກໍານົດບັນດາຄາດ  ໝາຍຂອງ ເປົ້າ
ໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງົຢ(າງຈະແຈQງ (ພ້ອມດ້ວຍຂໍມູ້ນພ້ືນຖານ) ທ່ີຈະຈດັຕ້ັງປະຕິບັດໂດຍຜ່ານຂອບ 
ການຟ້ືນຟູໄພພິບັດແຫ(ງຊາດ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານລະອຽດ, ຍດຸທະສາດແຫ(ງຊາດເພ່ືອຫTດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ 
ດ້ານໄພພິບດັ ແລະ ຍດຸທະສາດການເຕີບໂຕສຂີຽວ ພ້ອມທັງສະເໜີມາດຕະການໃນການ ເຊື່ອມສານວຽກງານ 
ການຫTດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບດັດັ່ງກ່າວ ເຂົ້າໃນແຜນວຽກຂອງທຸກຂະແໜງການ. 

 

• ໜວ່ຍງານຂະແໜງການກະສກິໍາ ແລະ ພດັທະນາຊນົນະບດົ ຄວນຍົກໃຫQເຫັນຄວາມຄືບໜ້າຢ(າງຈະແຈQງ ກ່ຽວກັບ 
(1) ການກໍານົດຄາດໝາຍຢ(າງຈະແຈQງ ໃນຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວ ເພ່ືອສົງ່ເສີມການຜະລິດກະສິກํາເປນັ 
ສິນຄ້າ, ການບລໍິການທ່ີຫຼາກຫຼາຍ ແລະການຂະຫຍາຍການຄ້າແບບຍືນຍົງ ໃນຜະລດິຕະພັນກະສິກໍາ ເພ່ືອຫTດ 
ຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຢູ(ຊົນນະບົດ; (2) ການຈດັຕ້ັງປະຕິບດັຍຸດທະສາດການພັດທະນາດ້ານກະສິກํາ 2025 
ແລະການກະກຽມຍຸດທະສາດຄັ້ງຕ່ໍໄປ ໂດຍມີແຜນປະຕິບັດງານ ແລະແຜນການລົງທຶນທ່ີຈະແຈQງ ເພ່ືອສະໜັບສະ

ໜູນ ການຫັນປ(ຽນຈາກ ການຜະລິດແບບກຸQມຕົນເອງ ມາເປນັ ການຜະລດິເພ່ືອການຄ້າ, ດວ້ຍມາດຕະການເພ່ືອ
ເພ່ີມທະວີການປັບຕົວ ແລະ ການຫTດຜ່ອນການປ(ຽນແປງດນິຟQາອາກາດ ໂດຍສະເພາະ ໃນບັນດາຊຸມຊນົຊາວ

ກະສິກອນທ່ີມີຄວາມສຽ່ງ. 

• ໜວ່ຍງານຂະແໜງການຄວບຄມຸຢາເສບຕດິ ຄວນກໍານົດຢ(າງໜ້ອຍ 3 ມາດຕະການ ທ່ີຕິດພັນກັບບົດບາດຍິງ-
ຊາຍ ໂດຍແນ(ໃສ(ບັນດາຕົວຊີ້ວດັຂອງເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ກ່ຽວກັບ ດ້ານສະຫວັດດີການຂອງຊຸມ
ຊົນ ທ່ີໄດQຮບັຜົນກະທົບຈາກຢາເສບຕິດ (SDG3.5) ແລະ ຄວາມປອດໄພໂດຍລວມຂອງສາທາລະນະ (SDG 
5.7, 8.7, 10.7, ແລະ SDG16). 
 

• ໜວ່ຍງານຂະແໜງການພືນ້ຖານໂຄງລາ່ງ ຄວນທົບທວນແຜນແມ(ບົດ ວ່າດວ້ຍພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ ດ້ານການຂົນສົ່ງ 
ສໍາລັບການກໍານົດບລູິມະສດິ ໂດຍມີການວາງແຜນການໃຊQຈາ່ຍຢ(າງຖືກຕ້ອງ ທ່ີສົມດນຸກັບຜົນໄດQຮບັທ່ີຕ້ອງການ 
ໃນຂະແໜງການສັງຄົມ ໃຫQສອດຄ່ອງກັບຂໍຈ້ໍາກັດດ້ານງXບປະມານໃນປະຈຸບນັ. ພ້ອມກັນນີ້, ກ່ໍຄວນຕົກລົງ ກ່ຽວ
ກັບການສ້າງໜ່ວຍງານຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ ທ່ີຢູ(ພາຍໃຕQການນໍາພາ-ຊີ້ນໍາຂອງລັດຖະບານ ເພ່ືອຮັບປະກັນ ການ
ຕິດຕາມກວດກາແນວຄິດລິເລີ່ມກ່ຽວກັບການພັດທະນາດ້ານພ້ືນຖານໂຄງລ່າງທັງໝົດ ເພ່ືອເປັນມາດຕະຖານ 
ສໍາລັບ ການສ້າງພ້ືນຖານໂຄງລ່າງທ່ີມີຄຸນນະພາບ ແລະລາຄາຕ່ໍາໃນຂອບເຂດທ່ົວປະເທດ. 
 

• ໜວ່ຍງານຂະແໜງການປກົຄອງ ຄວນປະກອບສວ່ນເຂົ້າໃນການກໍານົດໝາກຜົນໂດຍລວມ, ຜົນໄດQຮບັຕ່າງໆ, 
ບັນດາຄາດໝາຍ ແລະ ຕົວຊີວ້ັດຕ່າງໆ ຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັງ້ທີ IX. 

 

• ໜວ່ຍງານຂະແໜງການເກບັກູQລະເບດີທີບ່ໍທ່ນັແຕກຕກົຄາ້ງ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບບນັດາໜ່ວຍງານຂະແໜ

ງການອື່ນ ແລະຜູQຮັບຜິດຊອບປະສານງານວຽກງານທ່ີຕິດພັນກັບເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຢູ(ແຕ(ລະ

ກະຊວງທ່ີ ກ່ຽວຂ້ອງ ຄວນໃຫQຄວາມກະຈ່າງແຈQງ ກ່ຽວກັບຄວາມກ່ຽວເນືອ່ງ ແລະ ກ່ຽວພັນກັນ ສໍາລບັການ
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ເຊື່ອມສານ ເປົ້າໝາຍທີ 18, ລວມທັງການກະກຽມລະບຽບຫັຼກການ ແລະຂັ້ນຕອນ  ໃນການຄຸQມຄອງບລໍິຫານທ່ີ
ເປັນມາດຕະຖານເພ່ືອວັດແທກການປະກອບສວ່ນ ຂອງວຽກງານການເກັບກູQລະເບດີ ເຂົ້າໃນວຽກງານການ

ຫTດຜ່ອນ ຄວາມທຸກຍາກ ແລະການພັດທະນາແບບຍນືຍງົ ຢູ( ສປປ ລາວ. 
 

5.5 ງານວາງສະແດງຜນົງານການພດັທະນາ 
ຈະໄດQຈດັຂືນ້ຄຽງຄູ( ກັບ ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດບັສູງ ຄັງ້ທີ XIII ເຊິງ່ ຈະໄດQເຊື້ອເຊີນທຸກໜ່ວຍງານຂະແໜງການ ເຂົາ້
ຮ່ວມວາງສະແດງຜົນງານຂອງຕົນ ໂດຍສະເພາະ ກິດຈະກໍາທ່ີປະກອບສວ່ນ ເຂົ້າໃນວຽກງານການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 
ແລະ ການເຕີບໂຕແບບສົມສ່ວນ.  ກອງເລຂາຄະນະຊີນ້ໍາລະດັບຊາດເພ່ືອ ຂະບວນການໂຕະມົນ ຈະໄດQຈັດກອງປະຊຸມ 
ປຶກສາຫາລືກັບ ທຸກໜ່ວຍງານຂະແໜງການ ແລະ ພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ຢ(າງ ໜ້ອຍໜ່ຶງເດອືນກ່ອນ ກອງປະຊຸມໂຕະມົນ 
ລະດັບສູງ ຄັ້ງທີ XIII ເພ່ືອກະກຽມໃຫQແກ(ງານວາງສະແດງດັງ່ກ່າວ. 
 
5.6 ການລງົຢQຽມຢາມໂຄງການພາກສະໜາມກອ່ນກອງປະຊມຸໂຕະມນົລະດບັສງູ ຄັງ້ທ ີXIII 
ແນະນໍາໃຫQບັນດາໜ່ວຍງານຂະແໜງການ ຂື້ນແຜນ ແລະນາໍພາ ຄະນະຜູQແທນລົງຢQຽມຢາມໂຄງການຕ່າງໆ ທ່ີສອດຄອ່ງ 
ກັບເນື້ອໃນຈິດໃຈຂອງ ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງດັງ່ກ່າວ. ເຊິງ່ແຜນງານ/ໂຄງການ ທ່ີຈະລົງຢQຽມຢາມ ອາດປະກອບ 
ດ້ວຍ (ໂຄງການຊວ່ຍເຫືຼອ ເພ່ືອການພັດທະນາ, ໂຄງການລງົທຶນຂອງລດັ, ໂຄງການຮ່ວມມ ືລະຫວ່າງພາກລດັ ແລະ ເອກະ
ຊົນ, ໂຄງການຮວ່ມມືແບບໃຕQ-ໃຕQ ແລະ ສາມຫລ່ຽມ ແລະ ອື່ນໆ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ). ການລົງຢQຽມຢາມ ພາກສະ   
ໜາມດັ່ງກ່າວ ຄວນຈດັຂືນ້ ຢ(າງໜ້ອຍໜ່ຶງເດືອນ ກ່ອນ ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດບັສງູ. ຕ່ໍກັບບັນຫານີ້, ກອງເລຂາ ຄະນະ
ຊີ້ນໍາລະດບັຊາດເພ່ືອຂະບວນການໂຕະມົນ ຈະໄດQສົງ່ໜັງສືທາງການເຖິງທຸກໜ່ວຍງານຂະແໜງການ ເພ່ືອແຈQງ ກ່ຽວກັບ
ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ເຫດຜົນ ຂອງການຈດັການລົງຢQຽມຢາມພາກສະໜາມໃນຄັ້ງນີ້. 
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VI. ໜາ້ວຽກຫຼກັ/ການປກຶສາຫາລຕືາ່ງໆ ເພືອ່ກະກຽມໃຫQແກ(ກອງປະຊມຸໂຕະມນົ
ລະດບັສງູ ຄັງ້ທ ີXIII 
 
ໜ້າວຽກຕົ້ນຕໍ ແລະ ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື  ກໍານົດເວລາ  ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ  

1. ເຜີຍແຜ(ທິດຜັນຂະຫຍາຍຂອງ ຮອງນາຍົກ, ລັດຖະມນົຕ ີກຜທ ກ່ຽວກັບ 
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິັດ ຜົນຂອງ ກອງປະຊມຸ ໂຕະມນົ ປະຈາໍປ ີ2019 

ເດືອນກຸມພາ-
ມີນາ 2021 

ກົມຮ່ວມມສືາກົນ (ກຮມ) ກຜທ  

2. ກອງປະຊມຸ ເວທີການເມືອງລະດບັສງຸ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 
ແລະ ການນໍາສະເໜີ ບົດລາຍງານແຫ(ງຊາດແບບສະໝັກໃຈ 

ເດືອນ ກໍລະກົດ 
2021 

ກະຊວງການຕາ່ງປະທດ/ກຜທ 

3. ປັບປງຸບົດແນະນາໍໃນການກະກຽມກອງປະຊມຸໂຕະມົນ ລະດັບສູງຄັ້ງທີ XIII ກໍລະກົດ-ສິງຫາ 
2021 

ກົມຮ່ວມມສືາກົນ (ກຮມ) ກຜທ 

4. ນໍາສະເໜີ ຜົນສໍາເລດັການຜ່ານແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ- ສງັຄມົແຫ(ງຊາດ 5 
ປີ ຄັ້ງທີ IX ໃນກອງປະຊຸມສະພາ ແຫ(ງຊາດ ປີ 2021  

ມີນາ/ເມສາ 
2021 

ກົມແຜນການ ກຜທ 

5. ການກະກຽມກົນໄກ ແລະວທິກີານຈັດຕັ້ງປະຕິບດັແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-
ສັງຄມົ 5 ປີ ຄັ້ງທ ີIX 

- ຍຸດທະສາດດ້ານການເງິນ (ການຄາດຄະເນງXບປະມານ ແລະ ການ
ປະເມີນການເງິນເພ່ືອການພັດທະນາ) 

- ຂອບການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜົນ 
 

ເດອືນມງັກອນ-
ພະຈິກ 

ກົມແຜນການ  ກຜທ 

6. -ລາຍງານຄະນະຊີນ້ໍາລະດັບຊາດເພ່ືອຂະບວນການໂຕະມົນ 
ກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າ ໃນການກະ ກຽມກອງປະຊຸມ ໂຕະມົນ 
ໂດຍຜ່ານກອງປະຊມຸ ປະຈາໍເດືອນຂອງ ລດັຖະບານ. 

ກຸມພາ 2021  
 
 

ກຮມ ກຜທ 

-ກອງປະຊມຸຄະນະຊີ້ນາໍລະດບັຊາດເພ່ືອຂະບວນການໂຕະ ມນົ 
ພາຍໃຕQການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານນາຍົກລດັ ຖະມນົຕ,ີ ລັດຖະມນົຕີ ກຜທ.  

ຕົ້ນເດືອນພະຈິກ 
2021    

 

7. ກອງປະຊມຸກອງເລຂາຖະແຫຼງການວຽງຈັນ ວາ່ດວ້ຍການ 
ເປັນຄູ(ຮວ່ມເພ່ືອການພັດທະນາທີມ່ີປະສິດທິຜົນ  

16th ກັນຍາ 
2021 

ກອງເລຂາຖະແຫຼງການ ວຽງຈັນ  

8. ເຜີຍແຜ(ບົດແນະນໍາໃນການກະກຽມກອງປະຊມຸໂຕະມນົ 
ໃຫQກັບທຸກໜ່ວຍງານຂະແໜງການ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ພ້ອມທງັສົງ່ບດັເຊີນເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມສາໍ ມະນາ 
ກ່ຽວກັບວຽກງານຂະບວນການໂຕະມົນ 

ທ້າຍເດືອນ 
ກັນຍາ ຫຼ ື
ຕົ້ນເດືອນ ຕລຸາ 
2021  

ກຮມ ກຜທ 

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

ຕົ້ນເດືອນ ຕລຸາ 
2021 

ກົມແຜນການ ກຜທ 

10. ກອງປະຊມຸສາໍມະນາ ກ່ຽວກັບວຽກງານຂະບວນການ ໂຕະມົນ  8 ຕຸລາ 2021 ກຮມ ກຜທ 

11. ກອງປະຊມຸລະຫວາ່ງ ກອງເລຂາຂະບວນການໂຕະມນົ ແລະ 
ກອງເລຂາໜ່ວຍງານຂະແໜງການ ເພ່ືອແຈQງກ່ຽວກັບການ 
ທົບແຜນດໍາເນນີງານຖະແຫງຼການວຽງຈັນ ແລະ ບດົລາຍງານ 
ຄວາມຄບືໜ້າຂອງຂະແໜງການ ເພ່ືອແລກປ(ຽນໃນ ກປຊ 
ໂຕະມົນລະດັບສູງດັ່ງກ່າວ  

20-30 ກັນຍາ 
2021 

ກຮມ ກຜທ ແລະ 
ກອງເລຂາໜ່ວຍງານຂະ ແໜງການ  

12. ກອງປະຊມຸປະທານ ແລະ ປະທານຮວ່ມຂອງໜ່ວຍງານ ທ້າຍເດືອນ ຕຸລາ ກຮມ ກຜທ   
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ໜ້າວຽກຕົ້ນຕໍ ແລະ ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື  ກໍານົດເວລາ  ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ  

ຂະແໜງການເພ່ືອປຶກສາຫາລືກັບຄູ(ຮ່ວມພັດທະນາ 2021  

13. ພິທີພົບປະນັກຂ່າວ  ຕົ້ນເດືອນ ພະຈິກ 
2021  

ກຮມ ກຜທ 

14. ກອງປະຊມຸລະດັບຕ່າງໆຂອງບັນດາໜ່ວຍງານຂະແໜງ 
ການເພ່ືອປຶກສາຫາລືກັບຄູ(ຮ່ວມພັດທະນາ 

ຕະຫຼອດປີ 
2020 ແລະ 
2021  

ກອງເລຂາໜ່ວຍງານຂະ ແໜງການ  

15. ສົ່ງບດົລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງໜ່ວຍງານຂະແໜງການ 
ໃຫQແກ(ກົມຮ່ວມມືສາກົນ 

15 ຕຸລາ 2021 ກອງເລຂາໜ່ວຍງານຂະ ແໜງການ 

16. ສົ່ງບດັເຊີນ ພ້ອມວາລະກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ເຖິງທຸກພາກ ສວ່ນກ່ຽວຂ້ອງ  ກາງເດືອນ ຕລຸາ 
2021   

ກຮມ ກຜທ 

17. ສົ່ງເອກະສານພ້ືນຖານຮບັໃຊQກອງປະຊມຸໂຕະມົນອອກ 
ເຖິງຜູQເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊມຸ   

1. ສະຫລບຸແຜນການ 5 ປຄີັ້ງທ ີVIII 
2. ບົດລາຍງານການທົບທວນແຫ(ງຊາດແບບສະໝັກໃຈ 
3. ສັງລວມຄວາມຄບືໜ້າການກະກຽມກົນໄກ ແລະວທິີການຈດັຕັງ້ປະຕບິັດ

ແຜນການ 5 ປີ ຄັງ້ທ ີIX (ການຄາດຄະເນງXບປະມານ ແລະ ການປະເມີນການ
ເງິນເພ່ືອການພັດທະນາ) 

4. ຮ່າງແຜນວຽກ ການກະກຽມຍຸດທະສາດຂາ້ມຜ່ານ ອອກຈາກສະຖານະພາບ
ການດອ້ວຍພັດທະນາ 

5. ເອກະສານກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງ ພະຍາດໂຕວດິ 19 ແລະ ແຜນວຽກ ໃນ
ການສາ້ງແຜນພ້ືນຟູ 

6. ບົດລາຍງານການທົບທວນກາງສະໃໝການຈັດຕັງ້ປະຕິບັດແຜນດາໍເນີນງານ ຖະ
ແຫບງການວຽງຈັນ 

7. ບົດລາຍງານການຈັດຕັງ້ປະຕັດ ຊກພ 5 ປີຜ່ານ (2016-2020) ແລະທິດທາງ 
ຊກພ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິັດ ແຜນການ 5 ປໃີນຕໍ່ໜ້າ (2021-2025)  

ຕົ້ນເດືອນ ພະຈິກ   ກຮມ ກຜທ 

18. ກອງປະຊມຸປຶກສາຫາລື ແລະ ກິດຈະກໍາອືນ່ໆ ທີຈ່ະຈັດຂື້ນກ່ອນ ຫຼ ື
ຄຽງຄູ(ກັບກອງປະຊມຸໂຕະມົນ 
(ເຊິ່ງຜົນຂອງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວຈະໄດQລາຍງານຄືນໃນ ກອງປະຊມຸໂຕະມນົ)  

  

1. ກອງປະຊມຸທີ່ມີການກໍານົດຂັນ້ຕອນ ແລະຂະບວນ ການຄັກແນ( 
ເພ່ືອປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັການສະຫTບ 
ຕີລາຄາການຈດັຕັງ້ປະຕບິັດແຜນການ 5 ປີ ຄັງ້ທ ີVIII ແລະ 
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິັດແຜນການ 5 ປີ ຄັງ້ທ ີIX 
(ຍຸດທະສາດດ້ານການເງິນ, ການຄາດຄະເນ ງXບປະມານ ແລະ 
ການຕດິຕາມແລະປະເມີນຜົນ (ໜ່ຶງມື້ເຕມັ))  
 

ຄັ້ງທ ີ1 –  
( 14-15 ຕລຸາ ) 
 
ຄັ້ງທ2ີ - 
ຕົ້ນເດືອນ ພະຈິກ 

ກົມແຜນການ ກຜທ 

2. ກອງປະຊມຸປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຜົນການທົບທວນ 
ແຫ(ງຊາດແບບສະໝັກໃຈ SDG ແລະ VNR ເພ່ືອກະກຽມໃຫQແກ( 
ກປຊ ໂຕະມົນລະດັບສງູ (ເຄິງ່ມື)້  

ທ້າຍເດືອນ ຕຸລາ  
 

ກົມອົງການຈັດຕັງ້ສາກົນ 
ກະຊວງການຕາ່ງປະເທດ 

3. ກອງປະຊມຸປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບແຜນວຽກໃນການ 
ສ້າງຍຸດທະສາດສາໍລບັໄລຍະຂາ້ມຜ່ານ ພາຍຫຼັງການ 
ຫTດພ້ົນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ (ເຄິງ່ມື)້ 

ຕົ້ນເດືອນ ພະຈິກ  ກົມອົງການຈັດຕັງ້ສາກົນ 
ກະຊວງການຕາ່ງປະເທດ 
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ໜ້າວຽກຕົ້ນຕໍ ແລະ ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື  ກໍານົດເວລາ  ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ  

 

4. ກອງປະຊມຸປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ແຜນການຟ້ືນຟູ 
ຜົນກະທົບຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19 (ປບັປງຸ ເອກະສານພ້ືນຖານ 
ທີ່ໄດQກະກຽມໃນປີ 2020 ໂດຍຄະນະເຮັດວຽກຮວ່ມກັນ) (ໜ່ຶງມື)້  

ຕົ້ນເດືອນ ພະຈິກ  
 
  

ກຜທ ກັບ ບັນດາກະຊວງ 
ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ 
ຕາມຂອບໜ້າວຽກຂອງ 
ຄະນະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ 
ກ່ຽວກັບໂຄວິດ 
 

5. ກອງປະຊມຸເປນັຄະນະປຶກສາຫາລື ເພ່ືອເຜີຍແຜ( 
ບົດລາຍງານການທົບທວນກາງສະໄໝ ການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບດັ 
ແຜນດໍາເນີນງານຖະແຫງຼການວຽງຈັນ (ເຄິ່ງມື້) 

ຕົ້ນເດືອນ ພະຈິກ  ກອງເລຂາຖະແຫຼງການ ວຽງຈັນ 

19. ກອງປະຊມຸໂຕະມົນລະດັບສູງ ຄັ້ງທີ XIII (ກອງປະຊຸມ ລະດັບນະໂຍບາຍ - 
ໜ່ຶງມື້ເຕມັ)  

ໃນອາທດິທີ 15 
ຂອງ ເດອືນ 
ພະຈິກ 2021  

ກຮມ ກຜທ 

20. ເຂົ້າຢQຽມຂໍາ່ນັບ ພະນະທາ່ນ ປະທານປະເທດ ແຫ(ງ ສປປ ລາວ 
ເພ່ືອລາຍງານຜົນຂອງກອງປະຊຸມ ໂຕະມນົລະດບັ ສງູຄັ້ງທີ XIII  

2-3 ມື ້ພາຍຫຼງັ 
ສໍາເລັດ 
ກອງປະຊມຸ 

ກຮມ ກຜທ  

 
ໝາຍເຫດ: ຂໍມູ້ນສະບັບປັບປຸງ ກ່ຽວກັບ ກິດຈະກໍາ, ການປຶກສາຫາລື ແລະ ປະເດນັອືນ່ໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບ

ຂະບວນ ການໂຕະມົນ ລວມທັງກົນໄກໜ່ວຍງານຂະແໜງການເພ່ືອປຶກສາຫາລືກັບຄູ(ຮວ່ມພັດທະນາ ຈະໄດQ

ເຜີຍແຜ(ຜ່ານເວບໄຊທ໌ ຂະບວນການໂຕະມົນ (http://rtm.org.la) ຢ(າງເປັນປົກກະຕິ. 

 
VII. ຜູQປະສານງານ ພາຍໃນກມົຮວ່ມມສືາກນົ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ 
 
ຖ້າທ່ານໃດມີຄໍາຖາມ ຫືຼ ຢາກໄດQຂໍ້ມູນເພ່ີມເຕີມ ກ່ຽວກັບການກະກຽມກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ ຄັ້ງທີ XIII, 
ກະລູນາຕິດຕ່ໍປະສານງານກັບກົມຮ່ວມມສືາກົນ ຂອງພວກເຮົາໄດQ: 
 

1. ທ່ານ ນ.ສສີມົບນູ ອນຸາວງົ 
ຫົວໜ້າກົມ, ກົມຮ່ວມມືສາກົນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 
ມືຖື: +856 (20) 5553-2954 
ອີເມວ: osisomboun@yahoo.com 
 

2. ທ່ານ ນ.ສາຍໝອນຄາໍ ມງັໜໍເ່ມກ 
ຮອງຫົວໜ້າກົມ, ກົມຮ່ວມມືສາກົນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 
ມືຖື: +856 (20) 5564-6354 
ອີເມວ: mangnomeks@yahoo.com  
 

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

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

5. ທ່ານ ອາລນຸສດິ ມະນຜີນົ 
ຫົວໜ້າພະແນກ ອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນ, ກົມຮ່ວມມສືາກົນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ 
ມືຖື: +856 (20) 5999-9153 
ອີເມວ: toom_mpi@yahoo.com 
 

6. ທ່ານ ປອ. ພນັທະນສູອນ ເຄນນະວງົ 
ຊ່ຽວຊານ ສະໜັບສະໜູນກອງເລຂາຄະນະຊີ້ນໍາລະດັບຊາດ ເພ່ືອຂະວນການໂຕະມົນ 
ມືຖື: +856 (20) 5417-7675 
ອີເມວ: pepe_khennavong@hotmail.com  

ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 1 : ໂຄງຮາ່ງບດົລາຍງານຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໜວ່ຍງານ ຂະແໜ
ງການເພືອ່ປກຶສາຫາລກືບັຄູ(ຮວ່ມພດັທະນາ.  
 
ຊື ່ໜວ່ຍງານຂະແໜງການ:  
 
ປະທານ ແລະ ປະທານຮວ່ມ ຂອງໜວ່ຍງານຂະແໜງການ:  
 
ກອງເລຂາ ແລະ ຜູQປະສານງານ ຂອງໜວ່ຍງານຂະແໜງການ:  
- ຝ(າຍລດັຖະບານ:  
- ຝ(າຍຄູ(ຮວ່ມພດັທະນາ:  

 
ພະນກັງານສະໜບັສະໜນູຂັນ້ວຊິາການ:  
- ຝ(າຍລດັຖະບານ:  
- ຝ(າຍຄູ(ຮວ່ມພດັທະນາ:  

 
ສະພາບລວມໃນການປະຕບິດັວຽກງານຂອງຂະແໜງການ ໃນປ ີ2020/2021 

 
ຜນົໄດQຮບັ ແລະ ກດິຈະກາໍ ຂອງຂະແໜງການ  
 

ຄວາມຄບືໜາ້ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ  
 

ສິງ່ທາ້ທາຍ, ກາລະໂອກາດ ແລະ ທດິ
ທາງໃນຕໍໜ່າ້  
 

ກ. ກດິຈະກາໍທີຕ່ດິພນັກບັ ຂໍສ້ະເໜແີນະນາໍໃນ 
ກອງປະຊມຸໂຕະມນົປະຈາໍປ ີແລະ ປະເດນັຕາ່ງໆ 
ທີໄ່ດQລະບໃຸນໜາ້ວຽກຂອງໜວ່ຍງານຂະແໜ
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ຜນົໄດQຮບັ ແລະ ກດິຈະກາໍ ຂອງຂະແໜງການ  
 

ຄວາມຄບືໜາ້ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ  
 

ສິງ່ທາ້ທາຍ, ກາລະໂອກາດ ແລະ ທດິ
ທາງໃນຕໍໜ່າ້  
 

ງການ ທີຕ່ອ້ງປະຕບິດັ ໃນປ ີ2020/2021 
 
1.    
2.    

   
    
   
ຂ. ກດິຈະກາໍທີຕ່ດິພນັກບັ ວຽກງານການສືສ່ານ 
ແລະ ການໂຄສະນາເຜຍີແຜ( ພາຍໃນໜວ່ຍງານ 
ຂະແໜງການຂອງຕນົ ແລະ ກບັໜວ່ຍງານຂະ ແ
ໜງການອືນ່ໆ  

  

   
   
ຄ. ເນືອ້ໃນ/ປະເດນັປິນ່ອອ້ມ ທີຕ່ດິພນັກບັ ຫາຼຍ
ຂະແໜງການ 
 

  

1. ການເປນັຄູ(ຮວ່ມເພືອ່ປະສດິທຜິນົຂອງການ
ພດັທະນາ (ຕາມແຜນດາໍເນນີງານຖະແຫງຼ 
ການວຽງຈນັ 2016-2025) (ແນະນາໍໃຫQ 
ອະທບິາຍຄວາມຄບືໜາ້ໃນການຈດັຕັງ້ຜນັຂະ 
ຫຍາຍແຕ(ລະຫຼກັການ) 

  

   
2. ນະວດັຕະກາໍ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊໃີໝ( ທີນ່າໍໃຊQ 

ເຂົາ້ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານຂອງ 
ຂະແໜງການຕນົ  

  

   
3. ການສົງ່ເສມີບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ແລະ ສາ້ງ

ຄວາມ ເຂັມ້ແຂງໃຫQແກ(ແມ(ຍງິ ລວມທງັການ
ເລັງ່ລດັ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັນະໂຍບາຍແຫ(ງຊາດ
ດາ້ນໄວ ໜຸ(ມ 

  

   
4. ປະເດນັອືນ່ໆທີພ່ົນ້ເດັນ່ ເຊັນ່ 

ຜນົກະທບົຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄ

ວດິ-19 ແລະ ມາດຕະການຕອບໂຕQຕາ່ງໆ 
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 2 : ແນວຄວາມຄດິກຽ່ວກບັໜາ້ວຽກຕາ່ງໆທີຕ່ດິພນັກບັ 
ວາລະກອງປະຊມຸໂຕະມນົລະດບັສງູ  
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ກອງປະຊມຸໂຕະມນົລະດບັສງູ  
ຂງົເຂດວຽກງານທ ີ1 – ການທບົທວນຄວາມຄບືໜາ້ 

1.1 – ການທບົທວນແຫ(ງຊາດແບບສະໝກັໃຈ ໃນປ ີ2021 
ນາໍພາໂດຍ ກອງເລຂາແຫ(ງຊາດ ເພືອ່ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເປົາ້ໝາຍການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ, 

ກະຊວງການຕາ່ງປະເທດ 
 
ຄວາມເປນັມາ 

• ສະພາບການພາຍໃນປະເທດ 

ສປປ ລາວ ແມ(ນພວມຢູ(ໃນໄລຍະຫົວລ້ຽວຫົວຕ່ໍຂອງຂະບວນການວາງແຜນພັດທະນາແຫ(ງຊາດ. 2021 ເປັນປີທ່ີ 
ມີການສະຫTບຕີລາຄາການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII (2016-
2020) ແລະ ການເລີ່ມຕ້ົນແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງຕ່ໍໄປ ກໍຄືແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 
IX (2021-2025). ເຊິ່ງການຫັນປ(ຽນດັ່ງກ່າວນີ ້ແມ(ນໄດQຮບັອິດທິພົນມາຈາກສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆທ່ີຕິດພັນກັບການ 
ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19, ຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ການປ(ຽນແປງດິນຟQາອາກາດ, ຄນຸນະພາບ ແລະ ການເຕີບ 
ໂຕແບບສົມສວ່ນ, ຂໍຈ້ໍາກັດທາງດ້ານການເງນິ, ຕ້ົນທຶນມະນດຸ, ການພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ, ແລະ ການວາງ 
ແຜນ ສໍາລບັການຫັນປ(ຽນຈາກ ສະຖານະພາບປະເທດດອ້ຍພັດທະນາ ເຊິ່ງ ສປປ ລາວ ຄາດວ່າຈະສາມາດ 
ບັນລໄຸດQ ພາຍໃນປີ 2026. 
 

• ກອງປະຊມຸໂຕະມນົລະດບັສງູ ຄັງ້ທ ີXIII 

ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ (HL-RTM)  ຄວນເປັນເວທີທ່ີສໍາຄັນເພ່ືອ (1) ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຄວາມ 
ຄືບໜ້າໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານການພັດທະນາ, (2) ເສີມສ້າງຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ກົມກຽວໃນການ 
ສ້າງ ນະໂຍບາຍແຫ(ງຊາດ, (3) ນໍາສະເໜີ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັງ້ທີ IX ແລະ 
ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດແຫ(ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຫTດພ້ົນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດອ້ຍພັດທະນາ 
ແລະ ການຕອບໂຕQ ແລະ ການຟ້ືນຟູຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19, (4) ແນະນໍາວິທີ 
ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນການນແຫ(ງຊາດ ແລະ (5) ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບປະສິດທິຜົນ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງ 
ການຊ່ວຍເຫືຼອ ທາງການເພ່ືອການພັດທະນາ ລວມທັງກົນໄກການປະສານງານຕ່າງໆ. ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບ 
ສູງດັງ່ກ່າວ ຄວນມີການສນົທະນາປຶກສາຫາລືລະດັບວິຊາການ ເຊິງ່ຜົນການປຶກສາຫາລື ແລະ ຂໍສ້ະເໜີຕ່າງໆ 
ຈະໄດQນໍາໄປສືບຕ່ໍ ປຶກສາຫາລື ໃນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືລະດັບສູງ ທ່ີຈະຈັດຂື້ນເປັນເວລາໜ່ຶງວັນເຕັມ. ເຊິງ່ 
ຮູບແບບ, ໂຄງສ້າງ ແລະ ຂະໜາດ ຂອງ ກອງປະຊມຸໂຕະມົນລະດັບສູງ ແມ(ນຈະຂື້ນກັບສະຖານະການການ 
ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19 ຢູ(ໃນ ສປປ ລາວ. ວາລະກອງປະຊມຸໂຕະມົນ ຈະໄດQສຸມໃສ( 03 ໜ້າວຽກຫັຼກ 
ດັ່ງລຸ(ມນີ້ : 

(1) ການເບິ່ງຄນືຫັຼງ, ທົບທວນຄວາມຄບືໜ້າໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານການພັດທະນາ ເພ່ືອສ້າງຄວາມ 
ເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບຜົນສໍາເລດັພ້ົນເດັ່ນ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆໃຫQຫຼາຍຂື້ນ ທ້ັງນີ້ກ່ໍເພ່ືອເປັນພ້ືນຖານໃຫQແກ( 
ການກໍານົດບູລິມະສດິແຫ(ງຊາດ; 

(2) ການເບິ່ງໄປຂ້າງໜ້າ, ລງົເລິກກ່ຽວກັບວຽກງານການວາງແຜນພັດທະນາແຫ(ງຊາດ ໂດຍສຸມໃສ(ແຜນ 
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສງັຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັງ້ທີ IX, ວິທີການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນການ 5 ປີ ດັ່ງກ່າວ 
ແລະ ປະເດັນຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງໃນລະດບັຊາດ ເຊັ່ນ ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19 ແລະ ການຫTດ 
ພ້ົນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ລວມທັງມາດຕະການແກQໄຂວິກິດການຕ່າງໆທ່ີອາດ 
ຈະເກີດຂືນ້ ເປັນຕ້ົນ ການປ(ຽນແປງດນິຟQາອາກາດ, ໄພພິບດັທໍາມະຊາດ ແລະ ມົນລະພິດ. 
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(3) ການຄິດກ່ຽວກັບວ່າຈະມີວິທີການຄືແນວໃດ, ການທົບທວນຄືນວິທີການເຮັດວຽກ ແລະ ການປັບປຸງ 
ທ່າແຮງຂອງກົນໄກການປະສານງານ ແລະ ການຮ່ວມມເືພ່ືອການພັດທະນາ. 

 

• ການທບົທວນແຫ(ງຊາດແບບສະໝກັໃຈ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນປ ີ2021 

ວາລະການພັດທະນາຮອດປີ 2030 ເພ່ືອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ໄດQກະຕຸກຊຸກຍູQໃຫQບັນດາປະເທດສະມາຊິກ 
ມີຄວາມເປັນເຈົ້າການ ໃນການດໍາເນີນການທົບທວນຄືນຄວາມຄືບຢ(າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທຸກ 
ພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ທ້ັງຢູ(ໃນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖ່ິນ. ການປະເມີນແມ(ນພ້ືນຖານຂອງການທົບທວນຄືນ 
ຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕ້ັງຜັນຂະຫຍາຍເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ໂດຍຜ່ານກອງປະຊຸມເວທີການເມືອງ
ລະດັບສູງ ພາຍໃຕQການສະໜັບສະໜູນຂອງ ສະພາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມສະຫະປະຊາຊາດ. ຂະບວນການທົບທວນ
ແຫ(ງຊາດແບບສະໝັກໃຈ ເປັນເວທີສໍາລັບບັນດາປະເທດໃນການແລກປ(ຽນປະສົບການ ລວມທັງຜົນສໍາເລັດ, ສິ່ງ
ທ້າທາຍ, ບົດຮຽນທ່ີຖອດຖອນໄດQຈາກການຈັດຕ້ັງຜັນຂະຫຍາຍເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ເຂົ້າໃນ
ແຜນບູລິມະສິດການພັດທະນາແຫ(ງຊາດ ຕາມທ່ີໄດQກໍານົດໄວQໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ ນັບ
ແຕ(ປີ 2015 ເປັນຕ້ົນມາ. ນອກຈາກນີ້, ຂະບວນການທົບທວນແຫ(ງຊາດແບບສະໝັກໃຈ ຍັງເປັນການສ້າງຄວາມ
ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ສົ່ ງເສີມຄວາມເປັນ ເຈົ້ າການຂອງຊາດ , ຄວາມໂປ(ງໃສ , ເປີດກວ້ າງການມີສ່ວນຮ່ວມ
ຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນໃນຂະບວນການພັດທະນາ ພ້ອມທັງເບິ່ງລະອຽດກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນຕ່າງໆທ່ີມີຢູ( ແລະ ເຂົ້າເຖິງການ
ວັດແທກຄວາມຄືບໜ້າ ເຊິ່ງເປັນພ້ືນຖານໃຫQການກໍານົດບູລິມະສິດການພັດທະນາແຫ(ງຊາດ. 
 
ສປປ ລາວ ໄດQດໍາເນີນການທົບທວນແຫ(ງຊາດແບບສະໝັກໃຈ ຄັ້ງທໍາອິດ ໃນປ ີ 2018 ເຊິງ່ໄດQສະຫTບຄວາມຄືບ
ໜ້າ ແລະ ສິ່ງທ້າຍທາຍໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ພາຍໃຕQຜົນໄດQຮບັຕ່າງໆຂອງ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສງັຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປ ີ ຄັງ້ທີ VIII. ອງີຕາມຂໍ້ສະເໜີແນະນໍາຕ້ົນຕໍ ຈາການທົບທວນ
ແຫ(ງຊາດແບບສະໝັກໃຈ ຄັ້ງທີ 1, ການທົບທວນ ຄັງ້ທີ 2 ແມ(ນໄດQເນັ້ນໜັກ ແລະເອົາໃຈໃສ(ຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ 
ສິ່ງທ້າທາຍ ໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດສະເພາະເປົ້າໝາຍທ່ີໄດQຄດັເລອືກໃນການຕິດຕາມລາຍງານ ໂດຍພິຈາລະນາກໍາ
ນົດວິທີທາງເພ່ືອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານນະໂຍບາຍ ກ່ໍຄືການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ໃຫQແກ(ສະຖາບັນຕ່າງໆ 
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, ພ້ອມທັງລະດົມການສະໜັບສະໜູນຈາກ ແລະ ການເປັນຄູ(ຮ່ວມກັບຫຼາຍພາກສ່ວນ ເພ່ືອເລັ່ງລັດ
ການບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍນືຍົງ. ລັດຖະບານແຫ(ງ ສປປ ລາວ ໄດQຈດັສົ່ງ ແລະ ນໍາສະເໜີຜົນການ

ແຫ(ງຊາດແບບສະໝັກໃຈ ຄັ້ງທີ 2 ຢູ(ໃນກອງປະຊຸມເວທີການເມືອງລະດັບສູງ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາແບບຍືນຍງົ 
ຄັ້ງວນັທີ 15 ກໍລະກົດ 2021. 
 
ຈດຸປະສງົ 
ວາລະທ່ີຕິດພັນກັບການທົບທວນແຫ(ງຊາດແບບສະໝັກໃຈ ຂອງກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດບັສງູ ຄັ້ງທີ XIII ແມ(ນ 
ຢູ(ພາຍໃຕQຂົງເຂດວຽກງານ ທີ 1 ກ່ຽວກັບການທົບທວນຄວາມຄືບໜ້າດ້ານການພັດທະນາ ເຊິ່ງມຈີຸດປະສົງເພ່ືອ:  

• ນໍາສະເໜີ ໃຫQເຫັນພາບລວມຄວາມຄືບໜ້າ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕ້ັງຜັນຂະຫຍາຍເປົ້າໝາຍການພັດທະນາ

ແບບຍືນຍົງ ໃນ ສປປ ລາວ; 
• ນໍາສະເໜີ ບັນດາຂໍ້ສະເໜີສໍາຄັນຂອງການທົບທວນແຫ(ງຊາດແບບສະໝັກໃຈ ຄັ້ງທີ 2 ກ່ຽວກັບວິທີການ

ເພ່ືອເລັ່ງລັດການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ວາລະການພັດທະນາຮອດປີ 2030 ລວມທັງຄໍາໝ້ັນສັນຍາທ່ີໃຫQໄວQ

ພາຍໃຕQຂອບສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການປ(ຽນແປງດິນຟQາອາກາດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ 
(UNFCCC), ຂອບແຜນງານເຊັນໄດ (Sendai framework) ແລະສົນທິສັນຍາອື່ນໆດ້ານສິດທິ
ມະນຸດ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ; 
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• ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບວິທີການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດທ່ີພ້ົນເດັ່ນ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ ລວມທັງຊ່ອງຫວ່າງ 
ແລະ ຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ. 
 

ໜ້າວຽກຕາ່ງໆ 
ໜ້າວຽກຕ່າງໆທ່ີຄາດວ່າຕ້ອງປະຕິບັດໃຫQສໍາເລັດ ປະກອບມີ:  

• ເອກະສານໃບໜ່ຶງທ່ີລະບຸຂໍ້ມູນຕົວຈິງ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ ໃນການຈັດຕ້ັງຜັນ 
ຂະຫຍາຍເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ສໍາລັບ 18 ເປົ້າໝາຍ ຢູ(ໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍອີງໃສ(ຜົນ 
ການທົບທວນໃນບົດລາຍງານການທົບທວນແຫ(ງຊາດແບບສະໝັກໃຈ (ທັງ ສະບັບ ພາສາລາວ ແລະ
ພາສາອັງກິດ); 

• ແຜ ່ນເຈັ້ຍແຂງທ່ີສັງລວມຂໍ້ມູນ (ມີທັງຮູບພາບ ແລະ ຂໍ້ຄວາມ) ທ່ີວິເຄາະກ່ຽວກັບເຫດຜົນໃນການຄັດ
ເລືອກເອົາເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຈໍານວນ 9 ເປົ້າໝາຍ ສໍາລັບບົດລາຍງານການທົບທວນ
ແຫ(ງຊາດແບບສະໝັກໃຈ ຄັ້ງທີ 2. ເຊິ່ງເຄິ່ງທໍາອິດຂອງແຜ(ນເຈັ້ຍແຂງ ແມ(ນສັງລວມຄວາມຄືບໜ້າໃນ

ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ເຄິ່ງທ່ີສອງຂອງແຜ(ນເຈັ້ຍແຂງດັ່ງກ່າວ 
ແມ(ນສັງລວມໜ້າວຽກຕ່າງໆທ່ີຕ້ອງໄດQປະຕິບັດເພ່ືອໃຫQບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ຕາມລໍາດັບ; 
• ບົດນໍາສະເໜີໂດຍລວມ ກຽ່ວກັບຜົນການທົບທວນແຫ(ງຊາດແບບສະໝັກໃຈ, ຂະບວນການທົບທວນ,  

ບົດຮຽນທ່ີຖອດຖອນໄດQ, ຊ່ອງຫວ່າງດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ແລະ ບັນດາຂໍ້ສະເໜີຕ່າງໆ ສໍາລັບການທົບ
ທວນໃນຄັ້ງຕ່ໍໄປ ພ້ອມທັງການກະຕຸກຊຸກຍູQໃຫQມີຄວາມຄືບໜ້າ ເພ່ືອບັນລຸ ວາລະການພັດທະນາຮອດປີ 
2030. 

 
ພາກສວ່ນຮບັຜດິຊອບຫຼກັ 
ກອງເລຂາແຫ(ງຊາດເພ່ືອຈັດຕ້ັງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໂດຍການ
ປະສານສົມທົບຢ(າງໃກQຊິດ ກັບກົມຮວ່ມມືສາກົນ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ ໃນນາມກອງເລຂາຄະນະ 
ຊີ້ນໍາລະດບັຊາດເພ່ືອຂະບວນການໂຕະມົນ ມີຄວາມຮບັຜິດຊອບໃນການກະກຽມ ວາລະ ທ່ີຕິດພັນກັບການທົບ 
ທວນແຫ(ງຊາດແບບສະໝັກໃຈ. ເຊິ່ງອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ເພ່ືອການພັດທະນາ (UNDP) ໂດຍປະສານງານ
ຢ(າງໃກQຊິດກັບ ຫ້ອງການຜູQປະສານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (UNRCO) ແມ(ນໄດQໃຫQການສະໜັບສະໜູນ 
ໃນການດໍາເນີນການທົບທວນແຫ(ງຊາດແບບສະໝັກໃຈດັ່ງກ່າວ ໂດຍຜ່ານແຜນງານສະໜັບສະໜູນໃຫQແກ(ກະຊວງ 
ແຜນການແລະການລົງທຶນ ແລະ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ; ເຊິ່ງ UNRCO ເປັນຈະໄດQເຮັດໜ້າທ່ີປະສານງານ

ກັບບັນດາອົງການເຄືອຂ່າຍ ສປຊ, ກອງທຶນ ແລະ ແຜນງານຕ່າງໆ ພ້ອມທັງສະໜັບສະໜູນໃນການປະສານງານ 
ກັບບັນດາຄູ(ຮວ່ມພັດທະນາ ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຕົວຈິງ. 
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ກອງປະຊມຸໂຕະມນົລະດບັສງູ ຄັງ້ທ ີXIII  

ຂງົເຂດວຽກງານທ ີ2 - ການວາງແຜນແຫ(ງຊາດ 
2.1 - ສະຫTບຕລີາຄາການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ(ງຊາດ 5 ປ ີຄັງ້ທ ີVIII ແລະ 

ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ(ງຊາດ 5 ປ ີຄັງ້ທ ີIX 
ນາໍພາໂດຍ ກມົແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ 

 
ຄວາມເປນັມາ 

• ສະພາບການພາຍໃນປະເທດ 

ສປປ ລາວ ແມ(ນພວມຢູ(ໃນໄລຍະຫົວລ້ຽວຫົວຕ່ໍຂອງຂະບວນການວາງແຜນພັດທະນາແຫ(ງຊາດ. 2021 ເປັນປີທ່ີ 
ມີການສະຫTບຕີລາຄາການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII (2016-
2020) ແລະ ການເລີ່ມຕ້ົນແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງຕ່ໍໄປ ກໍຄືແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 
IX (2021-2025). ເຊິ່ງການຫັນປ(ຽນດັ່ງກ່າວນີ ້ແມ(ນໄດQຮບັອິດທິພົນມາຈາກສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆທ່ີຕິດພັນກັບການ 
ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19, ຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ການປ(ຽນແປງດິນຟQາອາກາດ, ຄຸນນະພາບ ແລະ 
ການເຕີບໂຕ ແບບສົມສວ່ນ, ຂໍ້ຈໍາກັດທາງດ້ານການເງິນ, ຕ້ົນທຶນມະນຸດ, ການພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ, ແລະ 
ການວາງແຜນ ສໍາລັບການຫັນປ(ຽນຈາກ ສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ເຊິງ່ ສປປ ລາວ 
ຄາດວ່າຈະສາມາດບນັລຸໄດQ ພາຍໃນປີ 2026. 
 

• ກອງປະຊມຸໂຕະມນົລະດບັສງູ ຄັງ້ທ ີXIII 

ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ (HL-RTM)  ຄວນເປັນເວທີທ່ີສໍາຄັນເພ່ືອ (1) ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຄວາມ 
ຄືບໜ້າໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານການພັດທະນາ, (2) ເສີມສ້າງຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ກົມກຽວໃນການ 
ສ້າງ ນະໂຍບາຍແຫ(ງຊາດ, (3) ນໍາສະເໜີ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັງ້ທີ IX ແລະ 
ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດແຫ(ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຫTດພ້ົນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດອ້ຍພັດທະນາ 
ແລະ ການຕອບໂຕQ ແລະ ການຟ້ືນຟູຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19, (4) ແນະນໍາວິທີ 
ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນການນແຫ(ງຊາດ ແລະ (5) ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບປະສິດທິຜົນ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງ 
ການຊ່ວຍເຫືຼອ ທາງການເພ່ືອການພັດທະນາ ລວມທັງກົນໄກການປະສານງານຕ່າງໆ. ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບ 
ສູງດັງ່ກ່າວ ຄວນມີການສນົທະນາປຶກສາຫາລືລະດັບວິຊາການ ເຊິງ່ຜົນການປຶກສາຫາລື ແລະ ຂໍສ້ະເໜີຕ່າງໆ 
ຈະໄດQນໍາໄປສືບຕ່ໍ ປຶກສາຫາລື ໃນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືລະດັບສູງ ທ່ີຈະຈັດຂື້ນເປັນເວລາໜ່ຶງວັນເຕັມ. ເຊິງ່ 
ຮູບແບບ, ໂຄງສ້າງ ແລະຂະໜາດ ຂອງກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດບັສູງ ແມ(ນຈະຂື້ນກັບສະຖານະການການ 
ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19 ຢູ(ໃນ ສປປ ລາວ. ວາລະກອງປະຊມຸໂຕະມົນ ຈະໄດQສຸມໃສ( 03 ໜ້າວຽກຫັຼກ 
ດັ່ງລຸ(ມນີ້ : 

(4) ການເບິ່ງຄນືຫັຼງ, ທົບທວນຄວາມຄບືໜ້າໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານການພັດທະນາ ເພ່ືອສ້າງຄວາມ 
ເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບຜົນສໍາເລດັພ້ົນເດັ່ນ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆໃຫQຫຼາຍຂື້ນ ທ້ັງນີ້ກ່ໍເພ່ືອເປັນພ້ືນຖານໃຫQແກ( 
ການກໍານົດບູລິມະສດິແຫ(ງຊາດ; 

(5) ການເບິ່ງໄປຂ້າງໜ້າ, ລງົເລິກກ່ຽວກັບວຽກງານການວາງແຜນພັດທະນາແຫ(ງຊາດ ໂດຍສຸມໃສ(ແຜນ 
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສງັຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັງ້ທີ IX, ວິທີການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນການ 5 ປີ ດັ່ງກ່າວ 
ແລະ ປະເດັນຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວຂອ້ງໃນລະດັບຊາດ ເຊັ່ນ ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19 ແລະການຫTດ 
ພ້ົນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ລວມທັງມາດຕະການແກQໄຂວິກິດການຕ່າງໆທ່ີອາດ 
ຈະເກີດຂືນ້ ເປັນຕ້ົນ ການປ(ຽນແປງດນິຟQາອາກາດ, ໄພພິບດັທໍາມະຊາດ ແລະ ມົນລະພິດ. 
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(6) ການຄິດກ່ຽວກັບວ່າຈະມີວິທີການຄືແນວໃດ, ການທົບທວນຄືນວິທີການເຮັດວຽກ ແລະ ການປັບປຸງ 
ທ່າແຮງຂອງກົນໄກການປະສານງານ ແລະ ການຮ່ວມມເືພ່ືອການພັດທະນາ. 

• ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ(ງຊາດ 5 ປ ີຄັງ້ທີ ່VIII 

ກົມແຜນການ ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກ ກະຊວງຂະແໜງການ ແລະ ຄູ(
ຮ່ວມພັດທະນາ ໄດQສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສງັຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທ່ີ VIII ຂຶນ້ ເຊິ່ງເປັນເອກະສານຫັຼກ
ທ່ີເປັນບອ່ນອີງໃຫQແກ(ການພັດທະນາແຫ(ງຊາດ ແຕ(ປີ 2016 ຫາ ປີ 2020. ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນການ 5 ປີ
ດັ່ງກ່າວ ແມ(ນໄດQດໍາເນນີໄປທ່າມກາງ ຄວາມພະຍາຍາມທ່ີຈະບັນລຸ ສາມເງືອ່ນໄຂຂອງການຫຼ ຸດພ້ົນອອກຈາກ
ສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ, ການສ້າງຍດຸທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວ ແລະການດງຶດດູການລົງທຶນຈາກ
ຕ່າງປະເທດ ເພ່ືອມາສະໜັບໜູນການພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄ(ງລ່າງທ່ີຈໍາເປນັ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ການລະບາດຂອງ 
ພະຍາດໂຄວດິ-19 ກໍເປັນບັນຫາສໍາຄນັທ່ີສ້າງຄວາມຫຍຸQງຍາກ ແລະຖ່ວງດຶງທ່າແຮງໃນການພັດທະນາຂອງ ສປປ 
ລາວ. ພ້ອມກັນນີ ້ ກ່ໍຍັງມບີັນຫາທ້າທາຍຫຼາຍດ້ານ ເປັນຕ້ົນແມ(ນການເຕີບໂຕແບບສົມສວ່ນ, ບົດບາດຂອງພາກ
ເອກະຊົນ ທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ ໃນການສະໜັບສະໜູນຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນບູລິມະສດິການພັດທະນາ 
ແຫ(ງຊາດ, ການແກQໄຂບັນຫາການເຊືອ່ໂຊມຂອງສິງ່ແວດລ້ອມ, ການປ(ຽນແປງຂອງດນິຟQາອາກາດ ແລະ ຄວາມບໍ່
ສະເໝີພາບໃນພາກພ້ືນ. ບັນດາບລູິມະສິດສໍາຄັນທ່ີຕ້ອງໄດQປະຕິບັດ ແມ(ນສົ່ງເສີມໃຫQມີການເຕີບໂຕໂດຍການມີ 
ສ່ວນຮ່ວມຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນ ລວມທັງຫTດຜ່ອນການເອືອ່ຍອງີໃສ່ຂະແໜງການຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນທໍາມະ

ຊາດ ແລະປບັປຸງການເຊື່ອມໂຍງກັບຕະຫລາດຂອງສາກົນ, ສາ້ງສະຖຽນລະພາບດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ສະ
ໜັບສະໜູນການລົງທຶນເຂົາໃສ່ການສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເພ່ືອປບັປຸງຊີວດິການເປນັຢູ(ທ່ີດີຂອງປະຊາຊົນ, 
ແລະປັບປງຸລະບຽບກົດໝາຍໃຫQແທດເໝາະກັບສະພາບການຕົວຈິງ ແລະການປົກຄອງທຸກພາກສ່ວນ ເພ່ືອ

ຮັບປະກັນໃຫQການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍການພັດທະນາມີຄວາມແທດເໝາະກັບສະພາບຕົວຈິງ. 
 

 

• ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ(ງຊາດ 5 ປ ີຄັງ້ທ ີIX 

ຂະບວນການໃນການຮ່າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັງ້ທີ IX ໄດQເລີ່ມຕ້ົນໃນປີ 2019 
ແລະ ຕ່ໍມາກ່ໍໄດQປັບປຸງດ້ານເນືອ້ໃນໃຫQເຂົ້າກັບສະພາບການປ(ຽນແປງຍ້ອນການແຜ(ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19 
ເຊິ່ງ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຂອງອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດQສ້າງຕ້ັງ 
ຄະນະເຮດັວຽກຮວ່ມກັນກັບຫຼາຍພາກສ່ວນຂືນ້ ເພ່ືອຕອບໂຕQກັບການລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວ ເຊິງ່ຂໍສ້ະເໜີ 
ແນະນໍາຂອງຄະນະເຮດັວຽກດັງ່ກ່າວໄດQຖືກເຊືອ່ມສານເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສງັຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປ ີ
ຄັ້ງທີ IX. ພາຍໃຕQຄວາມເປນັເຈົ້າການໃນການປະສານງານຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ, ບນັດາ 
ກະຊວງຂະແໜງການ ໄດQປະກອບຄໍາເຫັນໃນການກໍານົດບູລມິະສິດດ້ານນະໂຍບາຍໃຫQກັບຄະນະຮ່າງ ແຜນການ 
ດັ່ງກ່າວ ເຊິງ່ຕ່ໍມາກ່ໍໄດQນໍາສະເໜີຮ່າງສະບບັປບັປງຸໃຫQແກ(ບັນດາຄູ(ຮ່ວມພັດທະນາເພ່ືອມຄີໍາເຫັນໃນເດືອນ ທັນວາ 
2020 ກ່ອນນໍາສະເໜີຮ່າງສະບັບສຸດທ້າຍໃຫQແກ(ສະພາແຫ(ງຊາດ ເພ່ືອຮັບຮອງເອົາຢ(າງເປນັທາງການ ໃນເດືອນ 
ມີນາ 2021. 
 
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສງັຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປ ີ ຄັ້ງທີ IX ໄດQກໍານດົທິດທາງລວມສໍາລບັການພັດທະນາໄວQ 4 
ປະການ ຄື: ຄນຸນະພາບ, ຈຸດສຸມ, ສຂີຽວ ແລະ ຍນືຍົງ. ແຜນການດັ່ງກ່າວ ຄວນເປນັຂອບລວມຂອງວຽກງານ 
ການພັດທະນາ ແລະ ນໍາພາປະເທດຫຍັບເຂົ້າໃກQການບັນລຸ ວາລະ 2030 ສໍາລັບ ການພັດທະນາແບບຍນືຍົງ ແລະ 
ສາມາດຫTດພ້ົນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດອ້ຍພັດທະນາ ພ້ອມທັງຮບັປະກັນການຟ້ືນຟູຜົນກະທົບ ຈາກ 
ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19 ໄດQຢ(າງປະສບົຜົນສໍາເລດັ ເຊິ່ງແຜນການດັງ່ກ່າວ ປະກອບມີ 25 ໜ້າວຽກ 
ຈຸດສຸມ ທ່ີໄດQຖືກກໍານົດໄວQພາຍໃຕQ 06 ເປົ້າໝາຍໃຫຍ່ ຫືຼ ຜົນໄດQຮັບລວມຂອງແຜນ ດັງ່ລຸ(ມນີ້: ້ 
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(1) ບັນລຸການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ ທ່ີມີຄນຸນະພາບຢ(າງຕ່ໍເນື່ອງ, ທ່ີໝ້ັນທ່ຽງ ແລະຍືນຍົງ; 
(2) ປັບປຸງຄຸນະພາບຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດເພ່ືອ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານການພັດທະນາ, 

ຍົກສູງຄວາມອາດສາມາດດ້ານການຄົນ້ຄ້ວາ, ຄວາມຕ້ອງການດ້ານວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຊີ ແລະສ້າງການ

ຜະລິດແລະການບໍລິການທ່ີມີມູນຄ່າເພ່ີມ; 
(3) ເພ່ີມທະວີຄວາມຢູ(ດີກິນດຂີອງປະຊາຊນົ; 
(4) ເພ່ີມທະວີການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລອ້ມ ແລະຫTດຜ່ອນຄວາມສຽ່ງໄພພິບັດ; 
(5) ເພ່ີມທະວີການຮ່ວມມື ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພ້ືນ ແລະ ສາກົນໃຫQຫຼາຍຂື້ນ; 
(6) ບູລະນະການປົກຄອງ ແລະ ການບລໍິຫານສາທາລະນະ ແລະ ສັງຄົມມຄີວາມສະເໝີພາບ, ຍດຸຕິທໍາ 

ແລະ ໄດQຮບັການປົກປQອງຈາກການປົກຄອງລດັດວ້ຍກົດໝາຍ. 
 
ຈດຸປະສງົ 
ວາລະ ກ່ຽວກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສງັຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັງ້ທີ IX ໃນກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດບັສງູ 
ແມ(ນຢູ(ພາຍໃຕQຂົງເຂດວຽກງານທີ 2 ວ່າດວ້ຍການວາງແຜນພັດທະນາແຫ(ງຊາດ ເຊິງ່ມີຈດຸປະສງົເພ່ືອ: 

• ນໍາສະເໜີ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX ເຊິງ່ເປັນເອກະສານການວາງແຜນ 
ພັດທະນາລວມ ຢູ( ສປປ ລາວ; 

• ນໍາສະເໜີ ຂະບວນການ ໃນການສ້າງແຜນການດັ່ງກ່າວ; 
• ທົບທວນຄືນການປະຕິບັດທ່ີດີທ່ີສຸດ ແລະໃຫQຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງແຜນພັດທະນາແຫ(ງຊາດ 

ສະບັບຕ່ໍໄປ. 
 
ໜ້າວຽກຕາ່ງໆ 
ໜ້າວຽກຕ່າງທ່ີຄາດວ່າຈະກະກຽມໃຫQສໍາເລັດ ປະກອບມີ: 

• ບົດສະຫTບຕີລາຄາການຈດັຕ້ັງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັງ້ທີ VIII 
ສະບັບສຸດທ້າຍ ທັງພາສາລາວ ແລະ ອັງກິດ; 

• ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສງັຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປ ີຄັງ້ທີ IX ທັງສະບັບ ພາສາລາວ ແລະ ອັງກິດ; 
• ບົດນໍາສະເໜີລວມ ທ່ີອະທິບາຍກ່ຽວກັບ ທິດທາງ ແລະ ບູລມິະສິດດ້ານນະໂຍບາຍຂອງ ແຜນພັດທະນາ 

ເສດຖະກິດ-ສງັຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັງ້ທີ IX ແລະ ຂະບວນການໃນການສ້າງແຜນການດັ່ງກ່າວ 
ລວມທັງສິ່ງທ້າທາຍຕ້ົນຕໍ ແລະ ກາລະໂອກາດໃນການແກQໄຂຂໍ້ຄົງຄ້າງ ໃນໄລຍະຕ່ໍໄປ ເຊິງ່ເລີ່ມຈາກການ 
ທົບທວນປະຈໍາປີ; 

• ບົດນໍາສະເໜີທ່ີສະແດງໃຫQເຫັນພາບລວມ ແລະບັນດາເອກະສານທ່ີຈະນໍາໃຊQ ເຂົ້າໃນການສື່ສານໃຫQ 
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງມີຄ່ວາມເຂົ້າໃຈ ເປັນຕ້ົນແມ(ນ ແຜ(ນພັບ ທ່ີລະບຸບນັດາເປົ້າໝາຍໃຫຍ່ ຫືຼຜົນໄດQຮັບ 
ລວມ ແລະ ໜ້າວຽກຈດຸສຸມຕ່າງໆຂອງແຜນພັດທະນາ ແລະຄວາມສອດຄອ່ງຂອງບນັດາເປົ້າໝາຍ ແລະ 
ໜ້າວຽກຕ່າງໆດັ່ງກ່າວກັບ ວາລະການພັດທະນາ 2030; 

• ແຜນວາດຂອງບນັດາເປົ້າໝາຍໃຫຍ່ ຫືຼຜົນໄດQຮບັລວມ ແລະໜ້າວຽກຈຸດສຸມຕ່າງໆ, ເປົ້າໝາຍ ແລະ 
ໜ້າວຽກດັ່ງກ່າວ ມີການສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນ  ແລະກັນ ຄແືນວໃດ. 

 
ພາກສວ່ນຮບັຜດິຊອບຫຼກັ 
ກົມແຜນການ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ ໂດຍປະສານສົມທົບຢ(າງໃກQຊດິກັບ ກົມຮ່ວມມສືາກົນ 
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໃນນາມກອງເລຂາຄະນະຊີນ້ໍາລະດັບຊາດເພ່ືອຂະບວນການໂຕະມົນ ເປັນຜູQຮັບ 
ຜິດຊອບ ວາລະກ່ຽວກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX. ອງົການ ສປຊ 
ເພ່ືອການພັດທະນາ ແມ(ນໃຫQການສະໜັບສະໜູນການທົບທວນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-
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ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII ພ້ອມທັງປະສານສົມທົບຢ(າງໃກQຊິດກັບ ຫ້ອງການອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ 
ໃນການເຮັດໜ້າທ່ີປະສານກັບບນັດາອງົການເຄອືຂ່າຍ ສປຊ, ກອງທຶນ ແລະ ແຜນງານຕ່າງໆ ລວມທັງສະໜັບ 
ສະໜູນດ້ານການປະສານງານກັບບນັດາຄູ(ຮ່ວມພັດທະນາ ຕາມຄວາມຕ້ອງການ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ກອງປະຊມຸໂຕະມນົລະດບັສງູ  
ຂງົເຂດວຽກງານທ ີ2 – ການວາງແຜນແຫ(ງຊາດ 

2.2 - ກນົໄກການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ(ງຊາດ 5 ປ ີຄັງ້ທ ີIX  
(ຂອບການຕດິຕາມ ແລະປະເມນີຜນົ, ແລະ ຍດຸທະສາດດາ້ນການເງນິ)  

ນາໍພາໂດຍ ກມົແຜນການ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ 
 
ຄວາມເປນັມາ 

• ສະພາບການພາຍໃນປະເທດ 

ສປປ ລາວ ແມ(ນພວມຢູ(ໃນໄລຍະຫົວລ້ຽວຫົວຕ່ໍຂອງຂະບວນການວາງແຜນພັດທະນາແຫ(ງຊາດ. 2021 ເປັນປີທ່ີ 
ມີການສະຫTບຕີລາຄາການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII (2016-
2020) ແລະ ການເລີ່ມຕ້ົນແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງຕ່ໍໄປ ກໍຄືແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 
IX (2021-2025). ເຊິ່ງການຫັນປ(ຽນດັ່ງກ່າວນີ ້ແມ(ນໄດQຮບັອິດທິພົນມາຈາກສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆທ່ີຕິດພັນກັບການ 
ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19, ຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ການປ(ຽນແປງດິນຟQາອາກາດ, ຄນຸນະພາບ ແລະ ການເຕີບ 
ໂຕແບບສົມສວ່ນ, ຂໍຈ້ໍາກັດທາງດ້ານການເງນິ, ຕ້ົນທຶນມະນດຸ, ການພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ, ແລະ ການວາງ 
ແຜນສໍາລັບການຫັນປ(ຽນຈາກ ສະຖານະພາບປະເທດດອ້ຍພັດທະນາ ເຊິ່ງ ສປປ ລາວ ຄາດວ່າຈະສາມາດບັນລໄຸດQ 
ພາຍໃນປີ 2026. 
 

• ກອງປະຊມຸໂຕະມນົລະດບັສງູ ຄັງ້ທ ີXIII 

ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ (HL-RTM)  ຄວນເປັນເວທີທ່ີສໍາຄັນເພ່ືອ (1) ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຄວາມ 
ຄືບໜ້າໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານການພັດທະນາ, (2) ເສີມສ້າງຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ກົມກຽວໃນການ 
ສ້າງ ນະໂຍບາຍແຫ(ງຊາດ, (3) ນໍາສະເໜີ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັງ້ທີ IX ແລະ 
ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດແຫ(ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຫTດພ້ົນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດອ້ຍພັດທະນາ 
ແລະ ການຕອບໂຕQ ແລະ ການຟ້ືນຟູຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19, (4) ແນະນໍາວິທີ 
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ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນການນແຫ(ງຊາດ ແລະ (5) ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບປະສິດທິຜົນ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງ 
ການຊ່ວຍເຫືຼອ ທາງການເພ່ືອການພັດທະນາ ລວມທັງກົນໄກການປະສານງານຕ່າງໆ. ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບ 
ສູງດັງ່ກ່າວ ຄວນມີການສນົທະນາປຶກສາຫາລືລະດັບວິຊາການ ເຊິງ່ຜົນການປຶກສາຫາລື ແລະ ຂໍສ້ະເໜີຕ່າງໆ 
ຈະໄດQນໍາໄປສືບຕ່ໍ ປຶກສາຫາລື ໃນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືລະດັບສູງ ທ່ີຈະຈັດຂື້ນເປັນເວລາໜ່ຶງວັນເຕັມ. ເຊິງ່ 
ຮູບແບບ, ໂຄງສ້າງ ແລະ ຂະໜາດ ຂອງ ກອງປະຊມຸໂຕະມົນລະດັບສູງ ແມ(ນຈະຂື້ນກັບສະຖານະການການ 
ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19 ຢູ(ໃນ ສປປ ລາວ. ວາລະກອງປະຊມຸໂຕະມົນ ຈະໄດQສຸມໃສ( 03 ໜ້າວຽກຫັຼກ 
ດັ່ງລຸ(ມນີ້ : 

(7) ການເບິ່ງຄນືຫັຼງ, ທົບທວນຄວາມຄບືໜ້າໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານການພັດທະນາ ເພ່ືອສ້າງຄວາມ 
ເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບຜົນສໍາເລດັພ້ົນເດັ່ນ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆໃຫQຫຼາຍຂື້ນ ທ້ັງນີ້ກ່ໍເພ່ືອເປັນພ້ືນຖານໃຫQແກ( 
ການກໍານົດບູລິມະສດິແຫ(ງຊາດ; 

(8) ການເບິ່ງໄປຂ້າງໜ້າ, ລງົເລິກກ່ຽວກັບວຽກງານການວາງແຜນພັດທະນາແຫ(ງຊາດ ໂດຍສຸມໃສ(ແຜນ 
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສງັຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັງ້ທີ IX, ວິທີການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນການ 5 ປີ ດັ່ງກ່າວ 
ແລະ ປະເດັນຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງໃນລະດບັຊາດ ເຊັ່ນ ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19 ແລະ ການຫTດ 
ພ້ົນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ລວມທັງມາດຕະການແກQໄຂວິກິດການຕ່າງໆທ່ີອາດ 
ຈະເກີດຂືນ້ ເປັນຕ້ົນ ການປ(ຽນແປງດນິຟQາອາກາດ, ໄພພິບດັທໍາມະຊາດ ແລະ ມົນລະພິດ. 

(9) ການຄິດກ່ຽວກັບວ່າຈະມີວິທີການຄືແນວໃດ, ການທົບທວນຄືນວິທີການເຮັດວຽກ ແລະ ການປັບປຸງ 
ທ່າແຮງຂອງກົນໄກການປະສານງານ ແລະ ການຮ່ວມມເືພ່ືອການພັດທະນາ. 

 
• ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ(ງຊາດ 5 ປ ີຄັງ້ທ ີIX 

ຂະບວນການໃນການຮ່າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັງ້ທີ IX ໄດQເລີ່ມຕ້ົນໃນປີ 2019 
ແລະ ຕ່ໍມາກ່ໍໄດQປັບປຸງດ້ານເນືອ້ໃນໃຫQເຂົ້າກັບສະພາບການປ(ຽນແປງຍ້ອນການແຜ(ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19 
ເຊິ່ງ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຂອງອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດQສ້າງຕ້ັງ 
ຄະນະເຮດັວຽກຮວ່ມກັນກັບຫຼາຍພາກສ່ວນຂືນ້ ເພ່ືອຕອບໂຕQກັບການລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວ ເຊິງ່ຂໍສ້ະເໜີ 
ແນະນໍາຂອງຄະນະເຮດັວຽກດັງ່ກ່າວໄດQຖືກເຊືອ່ມສານເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສງັຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປ ີ
ຄັ້ງທີ IX. ພາຍໃຕQຄວາມເປນັເຈົ້າການໃນການປະສານງານຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ, ບນັດາ 
ກະຊວງຂະແໜງການ ໄດQປະກອບຄໍາເຫັນໃນການກໍານົດບູລມິະສິດດ້ານນະໂຍບາຍໃຫQກັບຄະນະຮ່າງ ແຜນການ 
ດັ່ງກ່າວ ເຊິງ່ຕ່ໍມາກ່ໍໄດQນໍາສະເໜີຮ່າງສະບບັປບັປງຸໃຫQແກ(ບັນດາຄູ(ຮ່ວມພັດທະນາເພ່ືອມຄີໍາເຫັນໃນເດືອນ ທັນວາ 
2020 ກ່ອນນໍາສະເໜີຮ່າງສະບັບສຸດທ້າຍໃຫQແກ(ສະພາແຫ(ງຊາດ ເພ່ືອຮັບຮອງເອົາຢ(າງເປນັທາງການ ໃນເດືອນ 
ມີນາ 2021. 
 
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສງັຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປ ີ ຄັ້ງທີ IX ໄດQກໍານດົທິດທາງລວມສໍາລບັການພັດທະນາໄວQ 4 
ປະການ ຄື: ຄນຸນະພາບ, ຈຸດສຸມ, ສຂີຽວ ແລະ ຍນືຍົງ. ແຜນການດັ່ງກ່າວ ຄວນເປນັຂອບລວມຂອງວຽກງານ 
ການພັດທະນາ ແລະ ນໍາພາປະເທດຫຍັບເຂົ້າໃກQການບັນລຸ ວາລະ 2030 ສໍາລັບ ການພັດທະນາແບບຍນືຍົງ ແລະ 
ສາມາດຫTດພ້ົນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດອ້ຍພັດທະນາ ພ້ອມທັງຮບັປະກັນການຟ້ືນຟູຜົນກະທົບ ຈາກ 
ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19 ໄດQຢ(າງປະສບົຜົນສໍາເລດັ ເຊິ່ງແຜນການດັງ່ກ່າວ ປະກອບມີ 25 ໜ້າວຽກ 
ຈຸດສຸມ ທ່ີໄດQຖືກກໍານົດໄວQພາຍໃຕQ 06 ເປົ້າໝາຍໃຫຍ່ ຫືຼ ຜົນໄດQຮັບລວມຂອງແຜນ ດັງ່ລຸ(ມນີ້: ້ 

(1) ບັນລຸການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ ທ່ີມີຄນຸນະພາບຢ(າງຕ່ໍເນື່ອງ, ທ່ີໝ້ັນທ່ຽງ ແລະ ຍືນຍົງ; 
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(2) ປັບປຸງຄຸນະພາບຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດເພ່ືອ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານການພັດທະນາ, 
ຍົກສູງຄວາມອາດສາມາດດ້ານການຄົນ້ຄ້ວາ, ຄວາມຕ້ອງການດ້ານວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຊ ີ ແລະ ສ້າງການ
ຜະລິດແລະການບໍລິການທ່ີມີມູນຄ່າເພ່ີມ; 

(3) ເພ່ີມທະວີຄວາມຢູ(ດີກິນດຂີອງປະຊາຊນົ; 
(4) ເພ່ີມທະວີການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ຫTດຜ່ອນຄວາມສຽ່ງໄພພິບັດ; 
(5) ເພ່ີມທະວີການຮ່ວມມື ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພ້ືນ ແລະ ສາກົນໃຫQຫຼາຍຂື້ນ; 
(6) ບູລະນະການປົກຄອງ ແລະ ການບລໍິຫານສາທາລະນະ ແລະ ສັງຄົມມຄີວາມສະເໝີພາບ, ຍດຸຕິທໍາ 

ແລະ ໄດQຮບັການປົກປQອງຈາກການປົກຄອງລດັດວ້ຍກົດໝາຍ. 
 
ຈາກການຕົກລົງເຫັນດີຮ່ວມກັນຂອງຜູQເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືລະດັບສູງ ກັບຄູ(ຮ່ວມພັດທະນາໃນເດືອນ
ທັນວາ 2020 ແລະ ເພ່ືອສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດພາຍໃຕQແຜນ NSEDP ຄັ້ງທີ IX, 
ຜູQ ເຂົ້ າຮ່ວມກອງປະຊຸມໄດQມີຄວາມເຫັນເປັນ ເອກະພາບກັນໃນຄວາມຈໍ າເປັນຂອງການສ້າງ 1) ການ
ຄິດໄລ(ຄ່າໃຊQຈ່າຍເບື້ອງຕ້ົນຂອງແຜນ NSEDP, 2) ຍຸດທະສາດ ການ ຊອກຫາແຫ່ຼງທຶນ ແລະ 3) ຂອບວຽກ
ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ. 
 

• ຂອບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ 
ເພ່ືອໃຫQໜ້າວຽກສອດຄ່ອງກັນ, ການສ້າງຂອບວຽກການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ (M&E) ແບບຄົບຖ້ວນ 
ໄດQຖືກເສີມເຂົ້າໃນ ແຜນ NSEDP ຄັ້ງທີ IX ເພ່ືອຮັບປະກັນຄວາມຄືບໜ້າ ທ່ີສາມາດວັດແທກປະສິດທິພາບ, 
ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ໂອກາດຕ່າງໆທ່ີກໍານົດ ໄດQ ແລະ ຈະນໍາໄປສູ(ການສ້າງແຜນການແຫ(ງຊາດໃນອະນາຄົດ. 
 
ຂັ້ນຕອນການສ້າງຂອບວຽກ M&E ໄດQຮັບການຊີ້ນໍາໂດຍກົມແຜນການ ຂອງກະຊວງ ຜລທ ແລະ ໄດQຮັບການສະ
ໜັບສະໜູນທາງດ້ານວິຊາການຈາກອົງການ UNICEF ເຊິ່ງກອງປະຊຸມສໍາມະນາກ່ຽວກັບ M&E ແລະ ທິດສະ
ດີການຄຸQມຄອງ ເຊິ່ງແມ(ນອີງຕາມຜົນໄດQຮັບຈາກກອງປະຊຸມທ່ີໄດQຈັດຂຶ້ນເປັນຄັ້ງທໍາອິດໃນ ເດືອນທັນວາ 2020. 
ຫັຼງຈາກນັ້ນ, ຂັ້ນຕອນດັ່ງກ່າວກ່ໍໄດQສືບຕ່ໍໂດຍ ການສະເໜີກ່ຽວກັບຕົວຊີ້ວັດຕ່າງໆຈາກທຸກໆກະຊວງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ. 
ຈາກລາຍການຕົວຊີ້ວັດເບື້ອງຕ້ົນ ເຫັນວ່າມີຫຼາຍກວ່າ 800 ຕົວຊີ້ວັດ. ຜ່ານການປຶກສາຫາລືກັບບັນດາກະຊວງທ່ີ
ກ່ຽວຂ້ອງ ກົມແຜນການໄດQທໍາການຄັດຈ້ອນຕົວຊີ້ວັດເຫ່ົຼານັ້ນ ໂດຍສຸມໃສ( ຖານຂໍ້ມູນທ່ີມີ ແລະ ຄວາມກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບນະໂຍບາຍທ່ີເປັນບູລິມະສິດຂອງແຜນ NSEDP ຄັ້ ງທີ IX. ໃນເດືອນມີນາ 2021 ກະ ຊວງ ຜລທ 
ກ່ໍເປັນເຈົ້າການໃນການຈັດກອງປປະຊຸມເພ່ືອຮັບຮອງຂອບໜ້າວຽກຂອງ M&E. ຈາກນ ັ ້ນ ຂອບໜ້າວຽກດັ່ງກ່າວ 
ກ່ໍໄດQຖືກສົ່ງເຖິງສະພາແຫ(ງຊາດເພ່ືອທົບທວນຄືນໃນເດືອນເມສາ 2021 ແລະ ປະຈຸບັນ ກ່ໍກໍາລັງຢູ(ໃນຂັ້ນຕອນ
ສະຫTບ. 
ຂອບໜ້າວຽກ M&E ໃນປະຈຸບັນມີປະມານ 170 ຕົວຊີ້ວັດ ບວກກັບຕົວຊີ້ວັດລະດັບເປົ້າໝາຍ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດ
ລະດັບແຜນວຽກ ຈຸດສົມ. ຈຸດປະສົງເບື້ອງຕ້ົນຂອງຂອບໜ້າວຽກ M&E ແມ(ນເພ່ືອໃຫQເປັນເຄື່ອງມືໜ່ຶງທ່ີສາມາດ

ປະຕິບັດໄດQຕົວຈິງ ເພ່ືອວັດແທກຄວາມຄືບໜ້າຕ່ໍກັບບູລິມະສິດການພັດທະນາແຫ(ງຊາດ, ສາມາດອະທິບາຍຂັ້ນ
ຕອນຕ່າງໆໃນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ, ການສ້າງຖານຂໍ້ ມູນ, ການເຜີຍແຜ( ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງທ່ີໃກQຄຽງ
ກັບຕົວຊີ້ວັດຂອງ SDG, ຂອບໜ້າວຽກຂອງ LDC ແລະ ຕາມມາດຕະຖານສາກົນອື່ນໆ ເຊັ່ນ  ຂອບ
ໜ້າວຽກຂອງ Sendai. ການທົບທວນຄືນຄວາມຄືບໜ້າຕ່ໍກັບຈຸດປະສົງເຫ່ົຼານັ້ນ ຈະເປັນບາດກ້າວສໍາຄັນເພ່ືອ
ຮັບປະກັນໃຫQຄືບໜ້າຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫQມີຄວາມຕ່ໍເນື່ອງໃນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຈຸດປະສົງການ
ພັດທະນາ. 
 

• ການສ້າງຍຸດທະສາດການຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນ ສໍາລັບແຜນ NSEDP ຄັ້ງທີ IX 
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ຄວາມຈໍາເປັນໃນການເຂົ້າເຖິງການເງິນເພ່ືອການພັດທະນາ ເພ່ືອເລັ່ງຄວາມຄືບໜ້າຂອງວຽກງານຕ່າງໆ ກໍາລັງ
ກາຍເປັນສິ່ງທ້າທາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ເຊິ່ງເກີດຂຶ້ນພ້ອມໜ້ີສິນທ່ີຢູ(ໃນລະດັບສູງ, ການເກັບລາຍຮັບບໍ່ໄດQຕາມການຄາດ
ໝາຍ, ການປະກອບສ່ວນຈາກການ ລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ພາກເອກະຊົນຕ່ໍກັບຄວາມຄືບໜ້າດ້ານ

ການພັດທະນາຍັງບໍ່ພຽງພໍ, ແນວໂນQມຂອງ ODA ກ່ໍຄາດການບໍ່ໄດQ ແລະ ການເກີດມີບັນຫາທ້າທາຍທ່ີເກີດຂຶ້ນ 
ກະທັນຫັນຫຼາຍຄັ້ງ ລວມໄປເຖິງລາຍຮັບທ່ີສົ່ງກັບເຂົ້າມາປະເທດໄດQ ຫTດລົງ ເຊິ່ງສົ່ງຜົນຕ່ໍກັບຄວາມສາມາດໃນ
ການແກQໄຂດ້ານຕ່າງໆ. ຕ່ໍກັບສະພາບດັ່ງກ່າວ, ລັດຖະບານ ແຫ(ງ ສປປ ລາວ, ຄຽງຄູ(ກັບການຊ່ວຍເຫືຼອລ້າດ້ານ
ວິຊາການຈາກ ສປຊ ໄດQເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພ່ືອສ້າງຍຸດທະສາດການຊອກຫາແຫ່ຼງທຶນທ່ີສາມາດປະຕິບັດ ຕົວຈິງ
ໄດQ ແລະ ຖືກກັບຄວາມເປັນຈິງໃຫQແກ( ສປປ ລາວ ໂດຍໃຫQມີທາງເລືອກຕ່າງໆທ່ີຈະແຈQງ ເພ່ືອຮັບປະກັນການເຂົ້າ
ເຖິງ ແລະ ມີເງິນທຶນສະໜອງເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ເພ່ືອສະໜັບສະໜູນບຸລິມະສິດການພັດທະນາປະເທດ. 
ໂດຍຄໍານຶງເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງຍຸດທະສາດການຊອກຫາແຫ່ຼງທຶນນີ້ ລວມເຖິງຮັບຮູQວຽກງານທ່ີໄດQຈັດຕ້ັງ 
ປະຕິບັດຜ່ານມາຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຄູ(ຮ່ວມພັດທະນາໃນການແກQໄຂຂໍ້ຈໍາກັດທາງດ້ານການເງິນ, ການສ້າງຍຸດ
ທະສາດການຊອກຫາແຫ່ຼງທຶນ ແມ(ນໄດQອີງໃສ(: 

- ຂະບວນການທ່ີຊັດເຈນ: ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບໂຄງຮ່າງບົດຄົ້ນຄວ້າການປະເມີນແຫ່ຼງທຶນ 
ແລະ ຄ່າໃຊQຈ່າຍ ເພ່ືອການພັດທະນາ (Structure Dialogues - SDs) ມີແຜນຈະຈັດຂຶ້ນທັງໝົດ 3 
ຄັ້ງ (ກະລຸນາເບິ່ງແຜນວາດປະ ກອບຂ້າງລຸ(ມ). ກະຊວງ ຜລທ ແລະ UNDP ຄາດວ່າຈະສາມາດສ້າງ
ຮ່າງຍຸດທະສາດການຊອກຫາແຫ່ຼງທຶນໄດQສໍາເລັດ ກ່ອນກອງປະຊຸມໂຕະມົນທ່ີມີແຜນຈະຈັດຂຶ້ນ ໃນ
ເດືອນພະຈິກ 2021 ນີ້. ນອກນີ້ ກ່ໍຈະມີການຈັດກອງປະຊູມປຶກສາຫາ ລືຂະໜາດນ້ອຍລະຫວ່າງ 
ສອງຝ(າຍ ແລະ ຫຼາຍຝ( າຍ  ພ້ອມດ້ວຍວາລະກອງປະຊຸມທ່ີສະເພາະເຈາະຈົງໃນຂົ ງເຂດນັ້ນໆ 
ກ່ອນກອງປະຊຸມ SDs ຈະຈັດຂຶ້ນ. ເປັນຕ້ົນແມ(ນ ປະຊຸມວ່າດ້ວຍທາງເລືອກໃນການຊອກຫາແຫ່ຼງທຶນ 
ທ່ີຈະຖືກຈັດຂຶ້ນ ເພ່ືອປຶກສາຫາລືກັບຂະແໜງການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງໃນເດືອນຕຸລາ ແລະ ໃນເດືອນພະຈິກ ກ່ໍ
ກະກຽມເນື້ອໃນສໍາລັບກອງປະ ຊຸມວິຊາການ SD ຄັ້ງທີ 2. ຫັຼງຈາກສໍາເລັດການຈັດກອງປະຊຸມນີ້ແລQວ 
ຈະເຊີນຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດເຂົ້າມາຮ່ວມແລກປ(ຽນສົນທະນາເປີດກວ້າງເປັນເທ່ືອທໍາອິດກ່ຽວ

ກັບທາງເລືອກໃນການຊອກຫາແຫ່ຼງທຶນ ແລະ ເກັບກໍາຜົນໄດQ ຮັບຈາກກອງປະຊຸມ. 
 

 
 ວນັທ ີທີຄ່າດໄວQ ຫວົຂໍ ້

ກອງປະຊມຸວຊິາການ 
ຄັງ້ທ ີ1 ວາ່ດວ້ຍ 
ການວເິຄາະ ໃຈQແຍກ 

ກາງເດືອນຕຸລາ 

• ການລົງທຶນທ່ີຈໍາເປັນຂອງແຜນ NSEDP 
(ການປະເມີນຄ່າໃຊQຈ່າຍ) 

• ການປະເມີນການເງນິເພ່ືອການພັດທະນາ ແລະ 
ແຫ່ຼງສະໜອງທຶນ  

ກອງປະຊມຸວຊິາການ 
ຄັງ້ທ ີ2 ວາ່ດວ້ຍ 
ການສາ້ງນະໂຍ 
ບາຍທາງເລອືກ 

ກາງເດືອນພະຈິກ 
• ທາງເລືອກຂອງການຊອກຫາແຫ່ຼງທຶນ 

ໃຫQແກ(ແຕ(ລະແຫ່ຼງທຶນ 
• ທາງເລືອກໃນຂງົເຂດຕ່າງໆໃນການຊອກຫາແຫ່ຼງທຶນ 

ຄັ້ງທີ 1 ວ່າດ້ວຍ

ການວິເຄາະໃຈ້ແຍກ

(Q2-Q3 2021)

ຄັ້ງທີ 2 ວ່າດ້ວຍ

ສ້າງນະໂຍບາຍທາງເລືອກ

(Q4 2021)

ຄັ້ງທີ 3 ວ່າດ້ວຍ ການ
ຮັບຮອງຍຸດທະສາດການຊອກ

ຫາແຫຼ່ງທຶນ (Q1 2022)
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ກອງປະຊມຸວຊິາການ 
ຄັງ້ທ ີ3: 
ສງັລວມຍດຸທະສາດ 
ການຊອກຫາແຫຼງ່ທນຶ 

ໄຕມາດທີ 1 ຂອງປີ 
2022 

• ຊຸດເອກະສານກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍທາງເລອືກຂອງ 
ການຊອກຫາແຫ່ຼງທຶນ 

 
• ການມີສ່ວນຮ່ວມ: ຄະນະວິຊາການທ່ີມີໜ້າທ່ີລະດົມຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ສ້າງຄວາມເປັນເອກະພາບກັນ 

ລະຫວ່າງຂະແໜງ ການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ ໄດQຮັບການເຫັນດີແຕ(ງຕ້ັງຈາກຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີແລQວ
ໃນຕ້ົນປີນີ້ ຕາມການສະເໜີຂອງຮອງລັດຖະມົນກະຊວງ ຜລທ. ຄະນະວິຊາການນີ້ ໄດQຈັດກອງປະຊຸມ
ວິຊາການຂຶ້ນເປັນຄັ້ງທໍາອິດໃນວັນທີ 5 - 6 ເມສາ ທ່ີຜ່ານມາ ເພ່ືອລະດົມຄວາມຄິດ ແລະ ແລກປ(ຽນ
ສົນທະນາກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ, ວິທີການ ແລະ ຂໍ້ມູນທ່ີຈໍາເປັນ ເພ່ືອສ້າງການວິເຄາະເຫ່ົຼານີ້. 
ນອກນີ້, ກອງປະຊຸມສອງຝ(າຍກັບກະຊວງການເງິນ, ທະນາຄານ ແຫ(ງ ສປປ ລາວ ພ້ອມດ້ວຍກະຊວງ 
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຄູ(ຮ່ວມພັດທະນາອື່ນໆ ຄາດວ່າຈະໄດQຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມ SDs ທ່ີກໍາ 
ລັງດໍາເນີນຢູ(. 

 
ນັບຕ້ັງແຕ(ເດືອນກໍລະກົດ 2020 ເປັນຕ້ົນມາ, ໂຄງການຮ່ວມ ສປຊ ວ່າດ້ວຍການເພ່ີມຄວາມສາມາດ ແລະ ປະ
ສິດທິ ພາບຂອງການນໍາໃຊQງXບປະມານລັດຂອງ ສປປ ລາວ ເພ່ືອສະໜອງທຶນສໍາລັບ SDGs ໂດຍຜ່ານແຜນ
ພັດທະນາແຫ(ງຊາດ ເປັນໂຄງການໜ່ຶງທ່ີເຮັດວຽກເພ່ືອສາ້ງຄວາມເຂັ້ມແຂງລະດັບຊາດໃນການຄຸQມຄອງ ແລະ ການ
ຈັດສັນດ້ານການເງິນເພ່ືອການພັດທະນາ ເພ່ືອສະໜັບສະໜຸນການນໍາໃຊQແຫ່ຼງທຶນທ່ີີມີຢູ(ໃຫQມີປະສິດພາບ ແລະ ປະ
ສິດທິຜົນສູງສຸດພ້ອມດ້ວຍການລະດົມທຶນຈາກແຫ່ຼງທຶນອື່ນໆເພ່ືອສະໜັບສະໜຸນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດບັນດາບູລິ

ມະສິດແຫ(ງຊາດ ແລະ ວາລະປີ 2030. ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ເປັນຕົວຂັບເຄື່ອນຕ້ົນຕໍ ເພ່ືອສະໜັບສະໜຸນການສ້າງ

ຍຸດທະສາດການຊອກຫາແຫ່ຼງທຶນ. ໂຄງການນີ້ ໄດQປະສານງານກັນລະຫວ່າງ ກະຊວງ ຜລທ ຜ່ານກົມຮ່ວມມື
ສາກົນ ແລະ ຫ້ອງການຜູQປະສານງານ ສປຊ (UNRCO) ພ້ອມດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງກະຊວງການເງິນ, 
ກົມຕ່າງໆໃນກະຊວງ ຜລທ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຄຽງຄູ(ອົງການ UNFPA, UNCDF, ແລະ UNDP ທ່ີ
ເປັນພາກສ່ວນນໍາພາໃນການຄົ້ນຄວ້າດ້ານວິຊາການ. 
 
ຈຸດປະສົງ 
ວາລະຂອງຂອບໜ້າວຽກ M&E ເລັ່ງໃສ(: 

• ນໍາສະເໜີ ເນື້ອໃນຂອງຂອບໜ້າວຽກ M&E ແລະ ຕົວຊີ້ວັດທ່ີຖືກຄັດເລືອກ ເພ່ືອຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າ

ຕ່ໍກັບແຜນບູລິມະສິດແຫ(ງຊາດ; 
• ປະເມີນຊ່ອງວ່າງ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍໃນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ, ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ການເຜີຍແຜ( ໃຫQ

ສອດຄ່ອງກັບຂອບ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງສາກົນ, ໃຫQມີການປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນໃຫQທ່ີດີສຸດ ເພ່ືອ
ຮັບປະກັນວ່າຂັ້ນຕອນການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນຂອງການວາງແຜນລະດັບຊາດ ແມ(ນສ່ວນສໍາ
ຄັນໃນຮອບວຽນວາງແຜນ (ແລະ ຂໍ້ມູນເຫ່ົຼານີ້ຈະ ປQອນເຂົ້າໃນການປະເມີນ ແລະ ການສ້າງນະໂຍບາຍ
ຕ່າງໆ) ແລະ ເປັນພ້ືນຖານຂອງການແຜນໃນອະນາຄົດ. 

ໃນວາລະຂອງກອງປະຊຸມວ່າດ້ວຍການຊອກຫາແຫ່ຼງທຶນ ປະກອບມີ: 
• ຊຸດເອກະສານກ່ຽວກັບທາງເລືອກໃນການຊອກຫາແຫ່ຼງທຶນ ເພ່ືອປຶກສາຫາລືໃນກອງປະຊຸມ; 
• ໂອກາດທ່ີຈະປະເມີນຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ສັງລວມແຜນວຽກໃຫQແກ(ການສ້າງຍຸດທະສາດການ 

ຊອກຫາແຫ່ຼງທຶນ ໃນຂັ້ນ ຕອນສຸດທ້າຍ ໃນປີ 2022. 
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ໜ້າວຽກຕ່າງໆ 
ໜ້າວຽກທ່ີຄາດວ່າຈະໄດQຮັບ ຈາກການສ້າງແຜນການຊອກຫາແຫ່ຼງທຶນ ປະກອບມີ: 

• ເອກະສານກ່ຽວກັບຄວາມເປັນມາຂອງການວິເຄາະໃຈQແຍກ ແລະ ທາງເລືອກໃນການຊອກຫາແຫ່ຼງທຶນ; 
• ຂັ້ນຕອນຂະບວນການທ່ີຈະແຈQງ ແລະ ກໍານົດເວລາໃນການສັງລວມແຜນຍຸດທະສາດການເງິນ; 
• ໄດQຮັບການເຜີຍແຜ(ວຽກງານໃນຫຼາຍຮູບແບບ (ເຊັ່ນ ບົດຂ່າວ, ຂໍ້ມູນທ່ີໄດQຈາກການຖາມ-ຕອບ ແລະ 

ອື່ນໆ) ແກ(ພາກ ສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງສໍາຄັນ ແລະ ຍັງໄດQສົ່ງຜ່ານຄວາມຮູQດ້ານວິຊາການທ່ີເປັນຄໍາສັບ 
ທ່ີເຂົ້າໃຈງ່າຍ ໃຫ(ແກ(ຜູQທ່ີເຂົ້າຮ່ວມທ່ົວ ໄປອີກດ້ວຍ. 
 

ໜ້າວຽກທ່ີຄາດວ່າຈະໄດQຮັບ ຈາກການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ປະກອບມີ: 
• ການສ້າງຂໍ້ມູນພາບ (ໃນຮູບແບບບົດນໍາສະເໜີ ຫືຼ ແຜ(ນພັບ) ຂອງຂອບວຽກຕິດຕາມ ແລະປະເມີນຜົນ; 
• ບົດສະຫTບຫຍໍ້ ຂອງບັນດາສິ່ງທ້າທາຍຕ້ົນຕໍ, ຊ່ອງວ່າງ ແລະ ວິທີທາງແກQໄຂທ່ີມີຄວາມເປັນໄປໄດQ. 

 
ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບຫຼັກ 
ວາລະກອງປະຊຸມທ່ີຕິດພັນກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX ໃນຫົວຂໍ້ຍຸດທະສາດ 
ການຊອກຫາແຫ່ຼງທຶນ, ໄດQນໍາພາໂດຍກົມແຜນການ ຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ໂດຍຜ່ານການ
ປະສານງານຢ(າງໃກQຊິດກັບ ກົມຮ່ວມມືສາກົນ, ກຜທ ໃນນາມຫົວໜ້າກອງເລຂາຄະນະຊີ້ນໍາລະດັບຊາດ 
ເພ່ືອຂະບວນການໂຕະມົນລະດັບສູງ. ແຜນງານຮ່ວມ ສປຊ ວ່າດ້ວຍປະສິດທິພາບຂອງການຊອກຫາແຫ່ຼງທຶນ 
(ໄດQກ່າວມາຂ້າງເທິງ) ໃຫQການສະໜັບສະໜູນການສ້າງ ແຜນຍຸດທະສາດການຊອກຫາແຫ່ຼງທຶນ ໄດQປະສານງານ
ກັບຫ້ອງການຜູQປະສານງານ ສປຊ (UNRCO) ເຊິ່ງເປັນຜູQປະສານງານກັບ ບັນດາອົງການເຄືອຂ່າຍ ສປຊ, ກອງ
ທຶນ ແລະ ແຜນງານຕ່າງໆ, ສະຖາບັນການເງິນສາກົນ (IFIs) ແລະ ອື່ນໆ ພ້ອມດ້ວຍຄູ(ຮ່ວມພັດທະນາຕາມ
ການສະເໜີ. 
 
ວາລະກອງປະຊຸມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX ໃນຂອບວຽກຕິດຕາມ ແລະ 
ປະເມີນຜົນ, ໄດQນໍາພາໂດຍກົມແຜນການ ກຜທ, ໂດຍຜ່ານການປະສານງານຢ(າງໃກQຊິດກັບກົມຮ່ວມມືສາກົນ, 
ກຜທ ໃນນາມຫົວໜ້າກອງເລຂາຄະນະຊີ້ນໍາລະດັບຊາດ ເພ່ືອຂະບວນການໂຕະມົນລະດັບສູງ. ອົງການ 
UNICEF ໄດQໃຫQການສະໜັບສະໜູນ ໃນການສ້າງ ຂອບໜ້າວຽກຕິດຕາມ ແລະປະເມີນຜົນ ໂດຍການປະສານ
ງານກັບຫ້ອງການຜູQປະສານງານ ສປຊ (UNRCO) ເຊິ່ງປະສານງານກັບໜ່ວຍງານໃນ ສປຊ, ກອງທຶນ ແລະ 
ແຜນງານຕ່າງໆ ແລະຊ່ວຍໃນການປະສານງານກັບຄູ(ຮ່ວມພັດທະນາຕາມການສະເໜີ. 
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ກອງປະຊມຸໂຕະມນົລະດບັສງູ ຄັງ້ທ ີXIII  

ຂງົເຂດວຽກງານທ ີ2 - ການວາງແຜນແຫ(ງຊາດ 
2.3 - ແຜນຟືນ້ຟຜູນົກະທບົຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19 

ນາໍພາໂດຍ ສນູຄົນ້ຄວາ້ນະໂຍບາຍການພດັທະນາ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ 
 
ຄວາມເປນັມາ 

• ສະພາບການພາຍໃນປະເທດ 

ສປປ ລາວ ແມ(ນພວມຢູ(ໃນໄລຍະຫົວລ້ຽວຫົວຕ່ໍຂອງຂະບວນການວາງແຜນພັດທະນາແຫ(ງຊາດ. 2021 ເປັນປີທ່ີ 
ມີການສະຫTບຕີລາຄາການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII (2016-
2020) ແລະ ການເລີ່ມຕ້ົນແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງຕ່ໍໄປ ກໍຄືແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 
IX (2021-2025). ເຊິ່ງການຫັນປ(ຽນດັ່ງກ່າວນີ ້ແມ(ນໄດQຮບັອິດທິພົນມາຈາກສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆທ່ີຕິດພັນກັບການ 
ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19, ຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ການປ(ຽນແປງດິນຟQາອາກາດ, ຄນຸນະພາບ ແລະ ການເຕີບ 
ໂຕແບບສົມສວ່ນ, ຂໍຈ້ໍາກັດທາງດ້ານການເງນິ, ຕ້ົນທຶນມະນດຸ, ການພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ, ແລະ ການວາງ 
ແຜນສໍາລັບການຫັນປ(ຽນຈາກ ສະຖານະພາບປະເທດດອ້ຍພັດທະນາ ເຊິ່ງ ສປປ ລາວ ຄາດວ່າຈະສາມາດບັນລໄຸດQ 
ພາຍໃນປີ 2026. 
 

• ກອງປະຊມຸໂຕະມນົລະດບັສງູ ຄັງ້ທ ີXIII 

ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ (HL-RTM)  ຄວນເປັນເວທີທ່ີສໍາຄັນເພ່ືອ (1) ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຄວາມ 
ຄືບໜ້າໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານການພັດທະນາ, (2) ເສີມສ້າງຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະກົມກຽວໃນການ 
ສ້າງນະໂຍບາຍແຫ(ງຊາດ, (3) ນໍາສະເໜີ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັງ້ທີ IX ແລະ 
ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດແຫ(ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຫTດພ້ົນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດອ້ຍພັດທະນາ 
ແລະ ການ ຕອບໂຕQ ແລະການຟ້ືນຟູຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19, (4) ແນະນໍາວິທີ 
ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນການນແຫ(ງຊາດ ແລະ (5) ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບປະສິດທິຜົນ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງ 
ການຊ່ວຍເຫືຼອ ທາງການເພ່ືອການພັດທະນາ ລວມທັງກົນໄກການປະສານງານຕ່າງໆ. ກອງປະຊຸມໂຕະມົນ 
ລະດັບສູງດັງ່ກ່າວ ຄວນມີການສນົທະນາປຶກສາຫາລືລະດບັວິຊາການ ເຊິງ່ຜົນການປຶກສາຫາລື ແລະຂໍສ້ະເໜີ 
ຕ່າງໆ ຈະໄດQນໍາໄປສືບຕ່ໍ ປຶກສາຫາລື ໃນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືລະດັບສງູ ທ່ີຈະຈັດຂື້ນເປັນເວລາໜ່ຶງວັນເຕັມ. 
ເຊິ່ງຮູບແບບ, ໂຄງສ້າງ ແລະຂະໜາດ ຂອງກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ ແມ(ນຈະຂືນ້ກັບສະຖານະການການ 
ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19 ຢູ(ໃນ ສປປ ລາວ.  
 

• ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ(ງຊາດ 5 ປ ີຄັງ້ທ ີIX 

ຂະບວນການໃນການຮ່າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັງ້ທີ IX ໄດQເລີ່ມຕ້ົນໃນປີ 2019 
ແລະ ຕ່ໍມາກ່ໍໄດQປັບປຸງດ້ານເນືອ້ໃນໃຫQເຂົ້າກັບສະພາບການປ(ຽນແປງຍ້ອນການແຜ(ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19 
ເຊິ່ງ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຂອງອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດQສ້າງຕ້ັງ 
ຄະນະເຮດັວຽກຮວ່ມກັນກັບຫຼາຍພາກສ່ວນຂືນ້ ເພ່ືອຕອບໂຕQກັບການລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວ ເຊິງ່ຂໍສ້ະເໜີ 
ແນະນໍາຂອງຄະນະເຮດັວຽກດັງ່ກ່າວໄດQຖືກເຊືອ່ມສານເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສງັຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປ ີ
ຄັ້ງທີ IX. ພາຍໃຕQຄວາມເປນັເຈົ້າການໃນການປະສານງານຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ, ບນັດາ 
ກະຊວງຂະແໜງການ ໄດQປະກອບຄໍາເຫັນໃນການກໍານົດບູລມິະສິດດ້ານນະໂຍບາຍໃຫQກັບຄະນະຮ່າງ ແຜນການ 
ດັ່ງກ່າວ ເຊິງ່ຕ່ໍມາກ່ໍໄດQນໍາສະເໜີຮ່າງສະບບັປບັປງຸໃຫQແກ(ບັນດາຄູ(ຮ່ວມພັດທະນາເພ່ືອມຄີໍາເຫັນໃນເດືອນ ທັນວາ 



ສະບັບແປຢ(າງບໍ່ເປນັທາງການ 
ເດືອນ ຕລຸາ 2021 

 34 

2020 ກ່ອນນໍາສະເໜີຮ່າງສະບັບສຸດທ້າຍໃຫQແກ(ສະພາແຫ(ງຊາດ ເພ່ືອຮັບຮອງເອົາຢ(າງເປນັທາງການ ໃນເດືອນ 
ມີນາ 2021. 
 
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສງັຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປ ີ ຄັ້ງທີ IX ໄດQກໍານດົທິດທາງລວມສໍາລບັການພັດທະນາໄວQ 4 
ປະການ ຄື: ຄນຸນະພາບ, ຈຸດສຸມ, ສຂີຽວ ແລະ ຍນືຍົງ. ແຜນການດັ່ງກ່າວ ຄວນເປນັຂອບລວມຂອງວຽກງານ 
ການພັດທະນາ ແລະ ນໍາພາປະເທດຫຍັບເຂົ້າໃກQການບັນລຸ ວາລະ 2030 ສໍາລັບ ການພັດທະນາແບບຍນືຍົງ ແລະ 
ສາມາດຫTດພ້ົນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດອ້ຍພັດທະນາ ພ້ອມທັງຮບັປະກັນການຟ້ືນຟູຜົນກະທົບ ຈາກ 
ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19 ໄດQຢ(າງປະສບົຜົນສໍາເລດັ ເຊິ່ງແຜນການດັງ່ກ່າວ ປະກອບມີ 25 ໜ້າວຽກ 
ຈຸດສຸມ ທ່ີໄດQຖືກກໍານົດໄວQພາຍໃຕQ 06 ເປົ້າໝາຍໃຫຍ່ ຫືຼ ຜົນໄດQຮັບລວມຂອງແຜນ ດັງ່ລຸ(ມນີ້:  

(1) ບັນລຸການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ ທ່ີມີຄນຸນະພາບຢ(າງຕ່ໍເນື່ອງ, ທ່ີໝ້ັນທ່ຽງ ແລະ ຍືນຍົງ; 
(2) ປັບປຸງຄຸນະພາບຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດເພ່ືອ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານການພັດທະນາ, 

ຍົກສູງຄວາມອາດສາມາດດ້ານການຄົນ້ຄ້ວາ, ຄວາມຕ້ອງການດ້ານວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຊ ີ ແລະ ສ້າງການ
ຜະລິດແລະການບໍລິການທ່ີມີມູນຄ່າເພ່ີມ; 

(3) ເພ່ີມທະວີຄວາມຢູ(ດີກິນດຂີອງປະຊາຊນົ; 
(4) ເພ່ີມທະວີການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ຫTດຜ່ອນຄວາມສຽ່ງໄພພິບັດ; 
(5) ເພ່ີມທະວີການຮ່ວມມື ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພ້ືນ ແລະ ສາກົນໃຫQຫຼາຍຂື້ນ; 
(6) ບູລະນະການປົກຄອງ ແລະ ການບລໍິຫານສາທາລະນະ ແລະ ສັງຄົມມຄີວາມສະເໝີພາບ, ຍດຸຕິທໍາ 

ແລະ ໄດQຮບັການປົກປQອງຈາກການປົກຄອງລດັດວ້ຍກົດໝາຍ. 
 

• ຄະນະສະເພາະກດິເຮດັວຽກຮວ່ມກນັກບັຫາຼຍພາກສວ່ນເພືອ່ຮບັມກືບັການລະບາດຂອງພະຍາດ   
ໂຄວດິ-19 

ໃນປີ 2020, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຂອງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ 
ໄດQສ້າງຕ້ັງຄະນະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນທ່ີມີສ່ວນຮ່ວມຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນ ເພ່ືອສະໜັບສະໜູນ ໃນການກໍານົດແຜນ 
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX ແລະ ການຈັດຕ້ັງຜັນ ຂະຫຍາຍເປົ້າໝາຍການພັດທະນາ 
ແບບຍືນຍົງ ເນື່ອງຈາກຜົນກະທົບຈາກການລະບາດ ຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ເຊິ່ງໄດQເຕ້ົາໂຮມບັນດາກະຊວງ 
ຂະແໜງການຫັຼກທ່ີມີບົດບາດໃນການກໍານົດ ນະໂຍບາຍ ແຫ(ງຊາດ ແລະ ບັນດາຄູ(ຮ່ວມພັດທະນາ ເພ່ືອທົບທວນ 
ຜົນກະທົບຈາກການລະບາດ ຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຕ່ໍກັບການກໍານົດບູລິມະສິດແຫ(ງຊາດ ພ້ອມທັງມີຂໍ້ສະເໜີ 
ແນະນໍາວ່າ ເຮົາຈະສາມາດກໍານົດບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 
IX ໄດQຄືແນວໃດເພ່ືອໃຫQສອດຄ່ອງກັບສະພາບການປ(ຽນແປງໃນປະຈຸບັນ. ເຊິ່ງວຽກງານດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດQຖືກກໍານົດ 
ເປັນ 5 ຂົງເຂດເນື້ອໃນ ດັ່ງນີ້: 

1. ການເງິນເພ່ືອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ການຮ່ວມມືເພ່ືອການພັດທະນາ ທ່ີມີປະສິດທິຜົນ 
(ນໍາພາໂດຍ ກະຊວງການເງິນ, ທະນາຄານໂລກ ແລະ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ເສດຖະກິດແຫ(ງຊາດ); 

2. ການຄ້າ ແລະ ພາກເອກະຊົນ, ມູນຄ່າຕ່ອງໂສQການຜິລິດ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ (ນໍາພາໂດຍ ກະຊວງ 
ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ແລະ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດຖະນະທໍາ ແລະການທ່ອງທ່ຽວ); 

3. ການເຕີບໂຕສີຂຽວ, ການປັບຕົວ ແລະ ຄຸQມຄອງຄວາມສ່ຽງ ທ່ີຕິດພັນກັບຜົນກະທົບທາງດ້ານ 
ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສຸຂະພາບ ແລະ ເສດຖະກິດ ທ່ີອາດເກີດຂື້ນ (ນໍາພາໂດຍ ກະຊວງຊັບພະຍາ 
ກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ(ງຊາດ, ສູນຄົ້ນຄວ້າ 
ນະໂຍບາຍການພັດທະນາ, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB), ສະຖາບັນສົ່ງເສີມການເຕີບໂຕ 
ສີຂຽວຂອງໂລກ (GGGI), ອົງການ ສປຊ ເພ່ືອຄຸQມຄອງໄພພິບັດທໍາມະຊາດ (UNDRR), ອົງການ 
ສປຊ ເພ່ືອສິ່ງແວດລ້ອມ (UNEP) ແລະ ທະນາຄານໂລກ (WB); 
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4. ຄຸQມຄອງການປ(ຽນແປງດ້ານຕ່າງໆ ແລະເພ່ີມທະວີຄວາມພ້ອມດ້ານນະໂຍບາຍ ສໍາລັບການສ້າງ 
ວຽກເຮັດງານງານທໍາທ່ີໝ້ັນຄົງ (ນໍາພາໂດຍ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, 
ອົງການແຮງງານສາກົນ (ILO) ແລະ ອົງການສາກົນເພ່ືອການເຄື່ອນຍ້າຍຖ່ິນຖານ (IOM); ແລະ 

5. ຕ້ົນທຶນມະນຸດ ລວມທັງຮັບປະກັນດ້ານ ສຸຂະພາບ ແລະ ການສຶກສາ (ນໍາພາໂດຍ ກະຊວງສຶກສາ 
ທິການ ແລະ ກິລາ, ສູນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍການພັດທະນາ/ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, 
ອົງການ ສປຊ ກອງທຶນສໍາລັບປະຊາກອນ (UNFPA), ອົງການ ສປຊ ກອງທຶນສໍາລັບເດັກ 
(UNICEF) ແລະ ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO).  

 

ສໍາລັບແຕ(ລະຂົງເຂດເນື້ອໃນ, ຄະນະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນດັ່ງກ່າວ ໄດQສ້າງເອກະສານພ້ືນຖານ ໂດຍຜ່ານການປຶກສາ 
ຫາລືທາງດ້ານນະໂຍບາຍ ພ້ອມທັງມີຂໍ້ສະເໜີແນະນໍາຕ່າງໆ ເຊິ່ງໄດQແລກປ(ຽນໃນກອງປະຊຸມປະທານ ແລະ 
ປະທານຮ່ວມຂອງໜ່ວຍງານຂະແໜງການ ເພ່ືອພິຈາລະນາປັບປຸງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 
ປີ ຄັ້ງທີ IX ໃຫQເປັນສະບັບສຸດທ້າຍ ເຊິ່ງຕ່ໍມາ ຂໍ້ສະເໜີຕ່າງໆຈໍານວນໜ່ຶງ ກ່ໍໄດQຖືກພິຈາລະນາເອົາເຂົ້າໃສ(ຮ່າງສຸດ 
ທ້າຍຂອງແຜນການ 5 ປີ ດັ່ງກ່າວ. ສະນັ້ນ ເພ່ືອສືບຕ່ໍຈາກຈຸດນີ້ ລັດຖະບານໄດQຮຽກຮ້ອງໃຫQມີການທົບທວນຄືນ 
ແລະ ປັບປຸງເອກະສານພ້ືນຖານທ່ີຕິດພັນກັບບັນດາຂົງເຂດທ່ີກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ ເພ່ືອເຮັດເປັນບົດລາຍງານ
ສະຖານະການໃໝ່ຫ້ຼາສຸດກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຈາກການແຜ(ລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວ ແລະ ຂົງເຂດບູລິມະສິດທ່ີ
ຈະຕ້ອງໄດQເອົາໃຈໃສ(ເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫQວຽກງານການຟ້ືນຟູປະສົບຜົນສໍາເລັດ. 
 
ຈດຸປະສງົ 
ວາລະກອງປະຊຸມທ່ີຕິດພັນກັບແຜນຟ້ືນຟູຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ແມ(ນຢູ(ພາຍໃຕQຂົງ 
ເຂດວຽກງານທີ 2 ກ່ຽວກັບ ການວາງແຜນແຫ(ງຊາດ ເຊິ່ງມຈີດຸປະສົງເພ່ືອ: 

• ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫQແກ(ພາກສ່ວນທ່ີມີອໍານາດໃນການຕັດສນິບັນຫາ ແລະ ບັນດາຄູ(ຮ່ວມພັດທະນາ 
ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕ່າງໆທ່ີເກີດຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕ່ໍກັບດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ 
ການພັດທະນາເສດຖະກິດມະຫາພາກ; 

• ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ກ່ຽວກັບການສ້າງແຜນຟ້ືນຟູຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19 
ໃນຂອບເຂດທ່ົວປະເທດ ໃນປ ີ2022. 

ໜ້າວຽກຕາ່ງໆ 
ໜ້າວຽກຕ່າງໆທ່ີຄ່ດວ່າຕ້ອງປະຕິບັດໃຫQສໍາເລດັ ປະກອບມີ: 

• ເອກະສານພ້ືນຖານ ທ່ີຄະນະເຮດັວຽກຮ່ວມກັນໄດQສ້າງຂື້ນໃນປີຜ່ານມາ ສະບບັປບັປຸງ; 
• ແຜນວຽກ ລວມທັງແຜນການມີສວ່ນຮວ່ມຂອງພາກສວ່ນກ່ຽວຂ້ອງຢ(າງຈະແຈQງ ທ່ີສາມາດປະກອບສວ່ນ 

ເຂົ້າໃນການຮ່ວມແຜນຟ້ືນຟູຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19. 

ພາກສວ່ນຮບັຜດິຊອບຫຼກັ 
ສູນຄົນ້ຄວ້ານະໂຍບາຍການພັດທະນາ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໂດຍການປະສານສົມທົບຢ(າງໃກQຊິດ 
ກັບກົມຮ່ວມມືສາກົນ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໃນນາມເປນັຫົວໜ້າກອງເລຂາຄະນະຊີ້ນໍາລະດບັຊາດ 
ເພ່ືອຂະບວນການໂຕະມົນ ມີໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບກະກຽມໜ້າວຽກທ່ີຕິດພັນກັບ ວາລະກອງປະຊຸມໂຕະມົນ 
ກ່ຽວກັບການຟ້ືນຟູຜົນກະທົບຈາກພະຍາດໂຄວດິ-19 ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກ ຄະນະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ 
ທ່ີມີສ່ວນຮ່ວມຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງໃນນັ້ນ ຫ້ອງການຜູQປະສານງານອງົການສະຫະປະຊາຊາດ 
(UNRCO) ຈະຊ່ວຍໃນການປະສານງານກັບທຸກພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຕາມຄວາມຕ້ອງການ. 
 



ສະບັບແປຢ(າງບໍ່ເປນັທາງການ 
ເດືອນ ຕລຸາ 2021 

 36 

 
 

ກອງປະຊມຸໂຕະມນົລະດບັສງູ  
ຂງົເຂດວຽກງານທ ີ2 – ການວາງແຜນແຫ(ງຊາດ 

2.4 - ຍດຸທະສາດຂາ້ມຜາ່ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດອ້ຍພດັທະນາຢ(າງຫຼຽ່ນໄຫ ຼ
ນາໍພາໂດຍ ກມົອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ ກະຊວງການຕາ່ງປະເທດ 

 
ຄວາມເປນັມາ 

• ສະພາບການພາຍໃນປະເທດ 

ສປປ ລາວ ແມ(ນພວມຢູ(ໃນໄລຍະຫົວລ້ຽວຫົວຕ່ໍຂອງຂະບວນການວາງແຜນພັດທະນາແຫ(ງຊາດ. 2021 ເປັນປີທ່ີ 
ມີການສະຫTບຕີລາຄາການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII (2016-
2020) ແລະ ການເລີ່ມຕ້ົນແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງຕ່ໍໄປ ກໍຄືແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 
IX (2021-2025). ເຊິ່ງການຫັນປ(ຽນດັ່ງກ່າວນີ ້ແມ(ນໄດQຮບັອິດທິພົນມາຈາກສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆທ່ີຕິດພັນກັບການ 
ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19, ຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ການປ(ຽນແປງດິນຟQາອາກາດ, ຄນຸນະພາບ ແລະ ການເຕີບ 
ໂຕແບບສົມສວ່ນ, ຂໍຈ້ໍາກັດທາງດ້ານການເງນິ, ຕ້ົນທຶນມະນດຸ, ການພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ, ແລະ ການວາງ 
ແຜນສໍາລັບການຫັນປ(ຽນຈາກ ສະຖານະພາບປະເທດດອ້ຍພັດທະນາ ເຊິ່ງ ສປປ ລາວ ຄາດວ່າຈະສາມາດບັນລໄຸດQ 
ພາຍໃນປີ 2026. 
 

• ກອງປະຊມຸໂຕະມນົລະດບັສງູ ຄັງ້ທ ີXIII 

ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ (HL-RTM)  ຄວນເປັນເວທີທ່ີສໍາຄັນເພ່ືອ (1) ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຄວາມ 
ຄືບໜ້າໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານການພັດທະນາ, (2) ເສີມສ້າງຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ກົມກຽວໃນການ 
ສ້າງນະໂຍບາຍແຫ(ງຊາດ, (3) ນໍາສະເໜີ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັງ້ທີ IX ແລະ 
ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດແຫ(ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຫTດພ້ົນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດອ້ຍພັດທະນາ 
ແລະ ການ ຕອບໂຕQ ແລະ ການຟ້ືນຟູຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19, (4) ແນະນໍາວິທີ 
ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນການນແຫ(ງຊາດ ແລະ (5) ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບປະສິດທິຜົນ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງ 
ການຊ່ວຍເຫືຼອ ທາງການເພ່ືອການພັດທະນາ ລວມທັງກົນໄກການປະສານງານຕ່າງໆ. ກອງປະຊຸມໂຕະມົນ 
ລະດັບສູງດັງ່ກ່າວ ຄວນມີການສນົທະນາປຶກສາຫາລືລະດັບວິຊາການ ເຊິ່ງຜົນການປຶກສາຫາລື ແລະ ຂໍ້ສະເໜີ 
ຕ່າງໆ ຈະໄດQນໍາໄປສືບຕ່ໍ ປຶກສາຫາລື ໃນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືລະດັບສງູ ທ່ີຈະຈັດຂື້ນເປັນເວລາໜ່ຶງວັນເຕັມ. 
ເຊິ່ງຮູບແບບ, ໂຄງສ້າງ ແລະ ຂະໜາດ ຂອງ ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສງູ ແມ(ນຈະຂື້ນກັບສະຖານະການການ 
ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19 ຢູ(ໃນ ສປປ ລາວ.  
 

• ຍດຸທະສາດຂາ້ມຜາ່ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດອ້ຍພດັທະນາຢ(າງຫຼຽ່ນໄຫ ຼ(STS) 

ການຫຼ ຸດພ້ົນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແບບຍນືຍົງ ແມ(ນເປົ້າໝາຍໄລຍະຍາວຂອງ

ລັດຖະບານ ແຫ(ງ ສປປ ລາວ ນັບແຕ(ປີ 2000. ສປປ ລາວ ໄດQບນັລຸເງື່ອນໄຂການຫTດພ້ົນເປັນຄັງ້ທໍາອິດ ໃນການ
ທົບທວນປະຈໍາທຸກໆສາມປີໃນປີ 2018 ເຊິ່ງການປະຕິບັດຂອງ ສປປ ລາວ ແມ(ນໄດQຜ່ານເງື່ອນໄຂດ້ານລາຍຮັບ 
ລວມແຫ(ງຊາດຕ່ໍຫົວຄົນ (GNI) ແລະ ດດັຊະນຊີັບສິນມະນຸດ (HAI). ໃນການທົບທວນອີກສາມປີຕ່ໍມາໃນປີ 
2021, ສປປ ລາວ ໄດQປະສົບຜົນສໍາເລດັຕາມເກນການຫTດພ້ົນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດອ້ຍພັດທະນາ 
ໃນທັງສາມເງື່ອນໄຂດ້ານປະລິມານຄື: ລາຍຮັບລວມແຫ(ງຊາດຕ່ໍຫົວຄົນ, ດດັສະນຊີັບສິນມະນຸດ ແລະດັດຊະນີ
ຄວາມບອບບາງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ເຊິ່ງເຮດັໃຫQ ສປປ ລາວ ມສີິດທ່ີຈະໄດQຮບັການພິຈາລະນາໃຫQຫTດພ້ົນອອກ 
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ຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໄດQ. ໃນວນັທີ 26 ກຸມພາ 2021, ຄະນະກໍາມະການດ້ານນະໂຍບາຍ
ການພັດທະນາຂອງສະຫະປະຊາຊາດ (UNCDP) ໄດQສະເໜີໃຫQ ສປປ ລາວ ສາມາດຫTດພ້ົນອອກຈາກສະຖານະ 
ພາບປະເທດດອ້ຍພັດທະນາ ໂດຍໄດQຂະຫຍາຍເວລາອອກໄປອີກ 5 ປ ີ ເພ່ືອກະກຽມ ຍ້ອນຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງ 
ແລະຕ່ໍເນື່ອງຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19. ສະນັນ້, ຄາດວ່າ ສປປ ລາວ ຈະຫTດພ້ົນອອກຈາກສະຖາ 
ນະພາບປະເທດດອ້ຍພັດທະນາໃນປີ 2026. ຄະນະກໍາມະການດັ່ງກ່າວ ຈະສືບຕ່ໍຕິດຕາມຄວາມຄບືໜ້າຢ(າງ

ໃກQຊິດຕະຫຼອດໄລຍະການກະກຽມດັ່ງກ່າວ. 
 
ການຫຼ ຸດພ້ົນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ຈະເປັນຂີດໝາຍສໍາຄັນຂອງການພັດທະນາແຫ(ງຊາດ 
ເຊິ່ງສະທ້ອນໃຫQເຫັນເຖິງຜົນສໍາເລັດອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງ ສປປ ລາວ ເຖິງວ່າຈະປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍດ້ານການ
ພັດທະນາຫຼາຍຢ(າງກ່ໍຕາມ. ແນວໃດກ່ໍຕາມ, ການຫຼ ຸດພ້ົນຕ້ອງໄດQມີການຄຸQມຄອງເປັນຢ(າງດີ ເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫQຜົນ 
ສໍາເລັດຂອງການພັດທະນາມີຄວາມຍືນຍົງ ໂດຍຜ່ານໄລຍະການຕອບໂຕQ ແລະ ຟ້ືນຟູຜົນກະທົບຈາກການລະບາດ 
ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ພ້ອມທັງຫຼ ຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທ່ີອາດເກີດຂື້ນຈາກສາມວິກິດການໃຫຍ່ຂອງໂລກ 
ໂດຍສະເພາະການປ(ຽນແປງດິນຟQາອາກາດ, ໄພພິບັດທໍາມະຊາດ ແລະ ບັນຫາມົນລະພິດ. ພ້ອມທັງບັນດາຜົນ
ກະທົບອັນສະເພາະທ່ີເກີດຈາກການສູນເສຍມາດຕະການສະໜັບສະໜຸນຈາກສາກົນພາຍໃຕQສະຖານະພາບດ້ອຍ

ພັດທະນາໃນຂົງເຂດການຄ້າ ແລະ ຂົງເຂດອື່ນໆ. 
 
ເພ່ືອກະກຽມ ແລະ ຄຸQມຄອງ ການຂ້າມຜ່ານອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດອ້ຍພັດທະນາ ແລະ ມາດຕະການ 
ຕ່າງໆ ໃນການສະໜັບສະໜູນຂອງສາກົນ, ສະມັດຊາໃຫຍ່ແຫ(ງສະຫະປະຊາຊາດໄດQຊຸກຍູQໃຫQບັນດາປະເທດທ່ີ 
ຫTດພ້ົນ ອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດອ້ຍພັດທະນາ ຕ້ອງໄດQສ້າງຍຸດທະສາດແຫ(ງຊາດສໍາລບັໄລຍະຂ້າມຜ່ານ 
(STS) ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມຢື(າງໃກQຊິດກັບບັນດາຄູ(ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ຄູ(ຄ້າ, ການສະໜັບສະໜູນຈາກ 
ອົງການ ສປຊ ເພ່ືອຮບັປະກັນບໍ່ໃຫQການຫັນປ(ຽນຈາກການສະໜັບສະໜູນສະເພາະປະເທດດອ້ຍພັດທະນາ 
ມາເປັນອປຸະສັກຂອງ ການພັດທະນາປະເທດ ແລະ ການນາໍໃຊQມາດຕະການໃນການສະໜັບສະໜູນທ່ີມີຢູ(ເຫ່ົຼານີ ້
ແມ(ນໄດQຮບັການປັບປຸງ ໃຫQດີທ່ີສດຸ. ການກະກຽມຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວເປັນຢ(າງດີ ສາມາດໃຊQເປນັບອ່ນອີງໃຫQແກ( 
ຂະບວນການຫTດພ້ົນ ອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ເພ່ີມທະວ ີ ຄວາມກົມກຽວ 
ກັນລະຫວ່າງການສະ ໜັບສະໜູນຂອງບັນດາຄູ(ຮ່ວມພັດທະນາ (ລວມທັງ ອົງການ ສປຊ), ພ້ອມທັງກໍານດົ 
ເອົາວຽກງານການສ້າງ ຂີດຄວາມ ສາມາດເປັນບູລິມະສດິ. ເພ່ືອບັນລະເປົ້າໝາຍດັງ່ກ່າວ, ແຜນພັດທະນາ 
ເສດຖະກິດ-ສງັຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປ ີ ຄັ້ງທີ IX ໄດQກໍານົດຄາດໝາຍຢ(າງຈະແຈQງວ່າ ລດັຖະບານ ໂດຍຜ່ານການ 
ປຶກສາຫາລືກັບທຸກພາກສ່ວນທ່ີ ກ່ຽວຂອ້ງຈະໄດQສ້າງ ຍດຸທະສາດການຫTດພ້ົນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດ 
ດ້ອຍພັດທະນາສໍາລັບໄລຍະຂ້າມ ຜ່ານ ເຊິ່ງຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວ ມີຈດຸປະສງົເພ່ືອ: 

- ສັງລວມຂໍ້ມູນທ່ີມີກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງການສູນເສຍມາດຕະການສະໜັບສະໜຸນຈາກສາກົນທ່ີ

ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ລະບຸ ແລະ ແກQໄຂຊ່ອງວ່າງດ້ານຂໍ້ມູນທ່ີຍັງເຫືຼອຢູ(; 
- ລະບຸບັນດາມາດຕະການຫTດຜ່ອນຜົນກະທົບອັນສະເພາະຂອງການຫTດພ້ົນ; ແລະ 
- ກໍານົດບັນດາມາດຕະການຂ້າມຜ່ານຢ(າງຫ່ຼຽນໄຫຼທ່ີເປັນບຸລິມະສິດສູງສຸດ ພ້ອມທັງຮູບແບບໃນ

ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດມາດຕະການດັ່ງກ່າວ. 

ອີງຕາມແຜນດໍາເນີນງານໂດຮາທ່ີກໍາລັງຈະຖືກຮັບຮອງໃນໄວໆນີ້, ຍຸດທະສາດການຫTດພ້ົນແບບງ່າຍດາຍ ສໍາລບັ 
ໄລຍະຂ້າມຜ່ານ ຈະໄດQກໍານົດການຈດັຕ້ັງປະຕິບັດ ແຜນດໍາເນີນງານ ເພ່ືອຄວາມເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັບບັນດາ 
ຄູ(ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ຄູ(ຄ້າ ກ່ຽວກັບມາດຕະການແບບງ່າຍດາຍສໍາລັບໄລຍະຂ້າມຜ່ານ ແລະ ແຜນຈັດຕ້ັງປະຕິ 
ບັດຍດຸທະສາດການຫTດພ້ົນດັ່ງກ່າວ ທ່ີໄດQກໍານົດໜ້າວຽກຕ່າງໆ ທ່ີມີພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ ແລະ ກໍານົດເວລາໃນ 
ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຢ(າງຈະແຈQງ. ຍດຸທະສາດສໍາລບັໄລຍະຂ້າມຜ່ານດັ່ງກ່າວຂອງ ສປປ ລາວ ຈະປະກອບດ້ວຍ 
ມາດຕະການລວມທ່ີເປັນບູລິມະສດິສະເພາະ ແລະ ສອດຄອ່ງກັບບູລມິະສິດການພັດທະນາແຫ(ງຊາດ ໂດຍຄໍານຶງ 
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ເຖິງສະພາບການຕົວຈິງຂອງປະເທດເຮົາ. ຫັຼກການລວມຂອງຂະບວນການຮ່າງຍດຸທະສາດດັງ່ກ່າວ ແມ(ນປະເທດ 
ຕ້ອງໄດQມຄີວາມເປນັເຈົ້າການ, ນໍາພາ ແລະ ນໍາໃຊQລະບົບແຫ(ງຊາດທ່ີມີຢູ( ໃຫQເກີດປະໂຫຍດຫຼາຍທ່ີສຸດ. ສະນັ້ນ, 
ການສ້າງຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງໄດQມີກົນໄກການປຶກສາຫາລື ແລະ ຮວ່ມມືກັບບນັດາຄູ(ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ 
ຄູ(ຄ້າ ເພ່ືອກໍານົດ ແລະ ເຫັນດເີປນັເອກະພາບ ກ່ຽວກັບໜ້າວຽກຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, ເຈລະຈາດ້ານໄລຍະເວລາໃນ 
ການໃຫQການສະໜັບສະໜູນທ່ີແທດເໝາະກັບສະພາບການຕົງຈິງຂອງປະເທດ. 
 
ຈດຸປະສງົ 
ວາລະທ່ີຕິດພັນກັບ ການຫTດພ້ົນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ໃນກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດບັ 
ສູງ ແມ(ນນອນຢູ(ໃນ ຂົງເຂດວຽກງານທີ 2 ກ່ຽວກັບ ການວາງແຜນແຫ(ງຊາດ ເຊິງ່ມີຈດຸປະສງົເພ່ືອ: 

• ກະຕຸກຊຸກຍູQໃຫQຜູQທ່ີມີອໍານາດໃນການຕັດສິນໃຈ ແລະ ຄູ(ຮວ່ມພັດທະນາ ໃຫQຮັບຮູQແລະເຂົ້າໃຈໂອກາດ 
ຕ່າງໆ ທ່ີຈະໄດQຮບັຈາກການຫTດພ້ົນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ, ຄາດຄະເນການ 
ປ(ຽນແປງຕ່າງໆ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆທ່ີຈໍາເປັນ ເພ່ືອແກQໄຂບັນດາສິງ່ທ້າທາຍທ່ີອາດເກີດມາຈາກ 
ການຫTດພ້ົນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ;  

• ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫQແກ(ການປຶກສາຫາລື ແລະ ເກັບກໍາຄໍາຄິດເຫັນທ່ີຫຼາກຫຼາຍຈາກບັນດາຜູQເຂົ້າ 
ຮ່ວມກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ກ່ຽວກັບຮ່າງອົງປະກອບຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວຂອງ ສປປ ລາວ ພ້ອມທັງ 
ຂໍ້ສະເໜີຕ່າງໆທ່ີຕິດພັນກັບຂະບວນການສ້າງຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວ. 

 
ໜ້າວຽກຕາ່ງໆ 
ໜ້າວຽກຕ່າງໆທ່ີຄາດວ່າຈະຕ້ອງປະຕິບັດໃຫQສໍາເລັດ ປະກອບມີ: 

• ການປະເມີນຜົນກະທົບສະບບັປບັປງຸ ແລະ ສະພາບຄວາມບອບບາງທ່ີອາດກັບຄນືໄປຢູ(ໃນສະຖານະພາບ 
ປະເທດດອ້ຍພັດທະນາ ໂດຍອາດມີການທົບທວນຄືນບັນດາເອກະສານຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ, ຍົກ 
ໃຫQເຫັນບັນດາມາດຕະການທ່ີຕ້ອງການ ເຊິ່ງສາມາດຜັນຂະຫຍາຍເປນັເອກະສານເພ່ືອນໍາໃຊQເຂົ້າໃນການ 
ສື່ສານ ແລະ ເຜີຍແຜ( ໃຫQແກ(ພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ; 

• ຮ່າງອົງປະກອບຕ່າງໆ ແລະ ຂະບວນການໃນການກະກຽມ ລວມທັງ ແຜນວຽກ ເພ່ືອຮບັປະກັນໃຫQ 
ສາມາດສໍາເລັດຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວ ໃນປີ 2022 ແລະ ມີການແບ(ງຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງ ກະຊວງ 
ຂະແໜງການ ແລະ ຄູ(ຮວ່ມພັດທະນາ ຢ(າງຈະແຈQງ. 

• ກໍານົດບູລິມະສດິຕ່າງໆ ເພ່ືອການຕິດຕາມ, ເປັນຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ໃນຊ່ວງໄລຍະການກະກຽມ ແລະ ພາຍຫັຼງ 
ຫTດພ້ົນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດອ້ຍພັດທະນາແລQວ. 

 
ວທິກີານ 
ໂດຍອີງຕາມບົດແນະນໍາໃນການກະກຽມກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ, ເຊິງ່ປະກອບມລີາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ 
ກິດຈະກໍາຕ່າງໆທ່ີຈະຕ້ອງໄດQປະຕິບັດ ພ້ອມດວ້ຍບັນດາກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືທາງການທ່ີຖືວ່າເປັນສ່ວນໜ່ຶງຂອງ 
ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງຢູ(ແລQວ, ການກະກຽມວາລະທ່ີຕິດພັນກັບຍຸດທະສາດການຫTດພ້ົນອອກຈາກສະຖາ 
ນະພາບປະເທດດອ້ຍພັດທະນາດັ່ງກ່າວນີ ້ກ່ໍຈະເຮດັໃຫQເຮົາມກິີດຈະກໍາເພ່ີມຂື້ນອີກສອງປະການ: 
 

• ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັນກ່ອນ ກ່ຽວກັບການຫTດພ້ົນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ 
o ການນໍາສະເໜີຄາດໝາຍຜົນສະທ້ອນຂອງການຫTດພ້ົນອອກຈາກສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາ

ຂອງ ສປປ ລາວ. 
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o ການນໍາສະເໜີວິທີການ ແລະ ແຜນການຂອງ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເພ່ືອພັດທະນາ STS, 
ລວມທັງຄາດໝາຍການປຶກສາຫາລື, ຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກ, ແລະ ການສະໜັບສະໜຸນຈາກຄູ(

ຮ່ວມພັດທະນາ (ລວມທັງ ສປຊ). 
• ປຶກສາຫາລື ເປັນວາລະໜ່ຶງໃນ ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ 

o ສັງລວມການນໍາສະເໜີ ແລະ ການປຶກສາຫາລືທັງໝົດໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມປິ່ນອ້ອມໃນ

ລະດັບວິຊາການໃຫQແກ(ຜູQເຂົ້າ ່ຮວມລະດັບສູງ. 
o ແນໃສ(ສ້າງການສະໜັບສະໜຸນລະດັບສູງຕ່ໍການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການສະໜັບສະໜຸນການ

ພັດທະນາ ແລະ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ STS ຂອງ ສປປ ລາວ. 

 
ພາກສວ່ນຮບັຜດິຊອບຫຼກັ 
ກົມອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ພາຍໃຕQການສະໜັບສະໜູນຈາກສໍານັກງານຜູQຕາງໜ້າຖາວອນ 
ແຫ(ງ ສປປ ລາວ ປະຈໍາອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ີ ນິວຢອກ ແລະ ເຈນິວາ, ໂດຍຜ່ານການປະສານສົມທົບຢ(າງ 
ໃກQຊິດກັບ ກົມຮ່ວມມືສາກົນ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໃນນາມຫົວໜ້າກອງເລຂາຄະນະຊີ້ນໍາລະດັບ 
ຊາດເພ່ືອຂະບວນການໂຕະມົນ ແລະ ບັນດາກະຊວງຂະແໜງການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ມີໜ້ າທ່ີຮັບຜິດຊອບ 
ໃນການກະກຽມ ວາລະ ທ່ີຕິດພັນກັບວຽກງານການຫTດພ້ົນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ. 
ບັນດາອົງການເຄືອຂ່າຍສະຫະປະຊາຊາດ, ກອງທຶນ ແລະ ແຜນງານຕ່າງໆຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດທ່ີມີ
ຄວາມຊ່ຽວຊານດ້ານນີ້ ແມ(ນໄດQຖືກຮວບຮວມໄວQຢູ(ໃນກຸ(ມການສະ ໜັບສະໜູນ ການຫຼ  ຸດ ພ້ົນອອກ 
ຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ພາຍໃຕQຂອບການຮ່ວມມືເພ່ືອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ລະຫວ່າງ 
ສປປ  ລາວ  ແລະ  ອົ ງກ ານສະຫະປະຊາຊາດ  (UNSDCF) ສະບັບໃໝ(  ເຊິ່ ງ DESA ຮັບ ຜິດຊອບ 
ສະໜັບສະໜູນດ້ານວິຊາການ ພາຍໃຕQການປະສານງານໂດຍລວມຂອງຫ້ອງການຜູQປະສານງານອົງການສະຫະ
ປ ະຊ າຊ າດ  (UNRCO) ທ່ີ ສ ະໜັ ບ ສ ະໜູ ນ ດ້ ານ ວິ ຊ າກ ານ ໃຫQ ແກ( ກ ະຊ ວ ງກ ານ ຕ່ າງປ ະ ເທ ດ .
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ກອງປະຊມຸໂຕະມນົລະດບັສງູ  
ຂງົເຂດວຽກງານທ ີ3 – ການຮວ່ມມເືພືອ່ການພດັທະນາ ແລະ ການປະສານງານ 

3.1 ທບົທວນການຮວ່ມມເືພືອ່ການພດັທະນາ 
ນາໍພາໂດຍ ກມົຮວ່ມມສືາກນົ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ, ແລະ ກອງເລຂາຖະແຫງຼການວຽງຈນັ  

 
ຄວາມເປນັມາ 

• ສະພາບການພາຍໃນປະເທດ 

ສປປ ລາວ ແມ(ນພວມຢູ(ໃນໄລຍະຫົວລ້ຽວຫົວຕ່ໍຂອງຂະບວນການວາງແຜນພັດທະນາແຫ(ງຊາດ. 2021 ເປັນປີທ່ີ 
ມີການສະຫTບຕີລາຄາການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII (2016-
2020) ແລະ ການເລີ່ມຕ້ົນແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງຕ່ໍໄປ ກໍຄືແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 
IX (2021-2025). ເຊິ່ງການຫັນປ(ຽນດັ່ງກ່າວນີ ້ແມ(ນໄດQຮບັອິດທິພົນມາຈາກສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆທ່ີຕິດພັນກັບການ 
ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19, ຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ການປ(ຽນແປງດິນຟQາອາກາດ, ຄນຸນະພາບ ແລະ ການເຕີບ 
ໂຕແບບສົມສວ່ນ, ຂໍຈ້ໍາກັດທາງດ້ານການເງນິ, ຕ້ົນທຶນມະນດຸ, ການພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ, ແລະ ການວາງ 
ແຜນສໍາລັບການຫັນປ(ຽນຈາກ ສະຖານະພາບປະເທດດອ້ຍພັດທະນາ ເຊິ່ງ ສປປ ລາວ ຄາດວ່າຈະສາມາດບັນລໄຸດQ 
ພາຍໃນປີ 2026. 
 

• ກອງປະຊມຸໂຕະມນົລະດບັສງູ ຄັງ້ທ ີXIII 

ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ (HL-RTM)  ຄວນເປນັເວທີທ່ີສໍາຄັນເພ່ືອ (1) ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຄວາມຄບື 
ໜ້າໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານການພັດທະນາ, (2) ເສມີສ້າງຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ກົມກຽວໃນການສ້າງ 
ນະໂຍບາຍແຫ(ງຊາດ, (3) ນໍາສະເໜີ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປ ີຄັ້ງທີ IX ແລະ ປຶກສາ 
ຫາລື ກ່ຽວກັບຍດຸທະສາດແຫ(ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຫTດພ້ົນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ 
ການ ຕອບໂຕQ ແລະ ການຟ້ືນຟູຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19, (4) ແນະນໍາວິທີການຈັດຕ້ັງ 
ປະຕິບັດແຜນການນແຫ(ງຊາດ ແລະ (5) ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບປະສດິທິຜົນ ແລະ ຄນຸນະພາບຂອງການຊ່ວຍເຫືຼອ 
ທາງການເພ່ືອການພັດທະນາ ລວມທັງກົນໄກການປະສານງານຕ່າງໆ. ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງດັ່ງກ່າວ ຄວນ 
ມີການສົນທະນາປຶກສາຫາລືລະດບັວິຊາການ ເຊິ່ງຜົນການປກຶສາຫາລື ແລະ ຂໍ້ສະເໜີຕ່າງໆ ຈະໄດQນໍາໄປສບືຕ່ໍ 
ປຶກສາຫາລື ໃນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືລະດັບສູງ ທ່ີຈະຈັດຂື້ນເປັນເວລາໜ່ຶງວັນເຕັມ. ເຊິງ່ຮບູແບບ, ໂຄງສ້າງ 
ແລະ ຂະໜາດ ຂອງ ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ ແມ(ນຈະຂືນ້ກັບສະຖານະການການລະບາດຂອງພະຍາດ 
ໂຄວດິ-19 ຢູ(ໃນ ສປປ ລາວ. ວາລະກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ຈະໄດQສຸມໃສ( 03 ໜ້າວຽກຫັຼກ ດັ່ງລຸ(ມນີ້ : 

(1) ການເບິ່ງຄນືຫັຼງ, ທົບທວນຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈດັຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານການພັດທະນາ ເພ່ືອສ້າງຄວາມ 
ເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບຜົນສໍາເລັດພ້ົນເດັນ່ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆໃຫQຫຼາຍຂື້ນ ທ້ັງນີ້ກ່ໍເພ່ືອເປັນພ້ືນຖານໃຫQແກ( 
ການກໍານົດບູລິມະສດິແຫ(ງຊາດ; 

(2) ການເບິ່ງໄປຂ້າງໜ້າ, ລົງເລິກກ່ຽວກັບວຽກງານການວາງແຜນພັດທະນາແຫ(ງຊາດ ໂດຍສຸມໃສ(ແຜນ 
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສງັຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX, ວິທີການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນການ 5 ປີ ດັງ່ກ່າວ 
ແລະ ປະເດນັຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງໃນລະດບັຊາດ ເຊັ່ນ ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19 ແລະ ການຫTດ 
ພ້ົນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ລວມທັງມາດຕະການແກQໄຂວິກິດການຕ່າງໆທ່ີອາດ 
ຈະເກີດຂືນ້ ເປັນຕ້ົນ ການປ(ຽນແປງດນິຟQາອາກາດ, ໄພພິບດັທໍາມະຊາດ ແລະ ມົນລະພິດ. 

(3) ການຄິດກ່ຽວກັບວ່າຈະມີວິທີການຄືແນວໃດ, ການທົບທວນຄືນວິທີການເຮັດວຽກ ແລະ ການປັບປຸງ 
ທ່າແຮງຂອງກົນໄກການປະສານງານ ແລະ ການຮ່ວມມເືພ່ືອການພັດທະນາ. 
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• ແຜນດາໍເນນີງານຖະແຫງຼການວຽງຈນັ  

ສປປ ລາວ ໄດQຫັນປ(ຽນຈຸດສຸມ ຈາກ ປະສິດທິຜົນຂອງການຊ່ວຍເຫືຼອ ທ່ີກວາມເອົາ 05 ຫັຼກການ (ຄວາມເປັນ 
ເຈົ້າການ, ຄວາມສອດຄອ່ງ, ຄວາມກົມກຽວ, ການຄຸQມຄອງແນໃສ(ຜົນໄດQຮັບ ແລະ ຄວາມຮບັຜິດຊອບຮ່ວມກັນ) 
ທ່ີໄດQກໍານົດໄວQໃນ ຖະແຫຼງການວຽງຈັນ ວ່າດ້ວຍປະສດິທິຜົນຂອງການຊ່ວຍເຫືຼອ ໃນປີ 2006 ມາເປັນ ການເປັນ 
ຄູ(ຮ່ວມເພ່ືອການພັດທະນາທ່ີມີປະສດິທິຜົນ, ເຊິ່ງຖະແຫຼງການວຽງຈນັ ວ່າດ້ວຍການເປນັຄູ(ຮ່ວມເພ່ືອການ 
ພັດທະນາທ່ີມີປະສິດທິຜົນດັ່ງກ່າວ ໄດQຖືກຮັບຮອງເຮົາຢ(າງເປນັທາງການ ໃນປີ 2015.  
 
ພາຍຫັຼງສໍາເລດັກອງປະຊຸມລະດບັສງູ ກ່ຽວກັບການເປນັຄູ(ຮວ່ມໃນລະດບັສາກົນ ເພ່ືອການພັດທະນາທ່ີມີປະສດິ 
ທິຜົນ ໃນປ ີ2015, ລດັຖະບານ ແຫ(ງ ສປປ ລາວ ແລະ ບັນດາຄູ(ຮ່ວມພັດທະນາ ຈໍານວນຫຼາຍກວ່າ 30 ປະເທດ 
ຫືຼອົງການ ກ່ໍໄດQຮວ່ມກັນລງົນາມເພ່ືອຮັບຮອງເອົາ ຖະແຫຼງການວຽງຈນັ ວ່າດວ້ຍການເປັນຄູ(ຮວ່ມເພ່ືອການ 
ພັດທະນາທ່ີມີປະສິດທິຜົນ. ຖະແຫຼງການສະບັບດັ່ງກ່າວ ລວມທັງ ຂະບວນການສ້າງ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດບນັດາ 
ແຜນພັດທະນາແຫ(ງຊາດສະບັບຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັງ້ທີ VIII 
(NSEDP 2016-2020) ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ(ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX (NSEDP 
2021-2025), ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ແລະ ຍດຸທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສງັຄົມ ໄລຍະ 10 
ປີ (2016-2025) ໄດQກໍານົດຂອບການພັດທະນາໂດຍລວມ ເພ່ືອເປັນແນວທາງໃຫQແກ(ກົນໄກການປຶກສາຫາລື 
ແບບມີສ່ວນຮວ່ມຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນ ທ່ີເອີນ້ວ່າ ຂະບວນການໂຕະມົນ. ເຊິ່ງກົນໄກການຮວ່ມມວທ່ີມີການກໍານົດ 
ໂຄງສ້າງຢ(າງຄັກແນ( ລະຫວ່າງ ລດັຖະບານ ແລະ ຄູ(ຮ່ວມພັດທະນາ ລວມທັງບັນດາ 10 ໜ່ວຍງານຂະແໜງການ 
ເພ່ືອປຶກສາ ຫາລືກັບຄູ(ຮວ່ມພັດທະນາຂອງ ສປປ ລາວ ແມ(ນໄດQເຊື່ອມສານເອົາວຽກງານປະສິດທິຜົນຂອງ 
ການພັດທະນາແລQວ.   
 
ໃນປີ 2016, ໄດQສ້າງແຜນດໍາເນີນງານຖະແຫຼງການວຽງຈນັຂື້ນ ເພ່ືອເປນັບອ່ນອງີໃຫQແກ(ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 
ເນື້ອໃນຈິດໃຈຂອງຖະແຫຼງການວຽງຈນັ ເຊິງ່ແຜນດໍາເນນີງານສະບບັດັ່ງກ່າວ ໄດQກໍານົດ 14 ໜ້າວຽກທ່ີມີກໍານົດ 
ເວລາຈດັຕ້ັງປະຕິບັດຢ(າງແນ(ນອນ ທ່ີຈະໄດQມີການທົບທວນ ແລະ ລາຍງານ ໂດຍອງີຕາມການສໍາຫຼວດຂອງສາກົນ 
ກ່ຽວກັບການເປັນຄູ(ຮວ່ມລະດັບສາກົນ ເພ່ືອການພັດທະນາທ່ີມີປະສິດທິຜົນ (ຕິດຕາມການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ບນັດາ 
10 ຕົວຊີ້ວັດຂອງສາກົນ) ເຊິ່ງໄດQດໍາເນີນການໃນທຸກໆສອງປີ.  
 
ຈດຸປະສງົ 
ການທົບທວນວຽກງານການຮ່ວມມເືພ່ືອການພັດທະນາ ພາຍໃຕQຂອບແຜນດໍາເນນີງານຖະແຫຼງການວຽງຈັນ ແລະ 
ບັນດາຫັຼກການຕ່າງໆ ແມ(ນຫົວຂໍ້ໜ່ຶງໃນວາລະກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ ເຊິ່ງນອນຢູ(ໃນຂງົເຂດວຽກງານທີ 3 
ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມເືພ່ືອການພັດທະນາ ແລະ ການປະສານງານ. ການທົບທວນດັ່ງກ່າວ ມຈີຸດປະສົງເພ່ືອ: 

• ທົບທວນຄືນ ແລະ ສະຫ[ບສັງລວມຜົນສໍາເລດັ ແລະ ບົດຮຽນທ່ີຖອດຖອນໄດQ ໃນການຈດັຕ້ັງປະຕິບັດ 
ບັນດາ 14 ໜ້າວຽກຫັຼກ ນບັຕ້ັງແຕ(ໄດQມີການນໍາສະເໜີ ຖະແຫຼງການວຽງຈນັ ວ່າດ້ວຍການເປນັຄູ(ຮ່ວມ 
ເພ່ືອການພັດທະນາທ່ີມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ແຜນດໍາເນີນງານຂອງຖະແຫຼງການດັ່ງກ່າວ; 

• ໃຫQຄໍາແນະນໍາທ່ີຕິດພັນກັບດ້ານນະໂຍບາຍ ເພ່ືອເພ່ີມທະວີການຮ່ວມມເືພ່ືອການພັດທະນາທ່ີມີປະສດິ 
ທິຜົນ ພາຍໃນປະເທດ ເພ່ືອໃຫQສອດຄ່ອງກັບໂຄງສ້າງຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສງັຄົມແຫ(ງຊາດ 
ສະບັບໃໝ( (ສະບບັທີ IX 2021-2025). 
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ໜ້າວຽກຕາ່ງໆ 
ໜ້າວຽກຕ່າງໆທ່ີຄາດວ່າຈະໄດQປະຕິບັດໃຫQສໍາເລດັ ປະກອບມ:ີ 

• ບົດລາຍງານການທົບທວນກາງສະໄໝການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນດໍາເນນີງານຖະແຫຼງການວຽງຈັນ; ແລະ  
• ບົດສະຫTບຫຍໍ້ ສງັລວມບັນດາຂໍ້ສະເໜີຫັຼກທ່ີຕິດພັນກັບດ້ານນະໂຍບາຍ ໂດຍອີງຕາມການທົບທວນ 

ການຮ່ວມມືເພ່ືອການພັດທະນາ ແລະ ການປະສານງານ ທ່ີມກີານວິເຄາະວິໄຈຄັກແນ(. 

 
ວທິກີານ 

• ການທົບທວນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນດໍາເນີນງານຖະແຫຼງການວຽງຈັນ ຈະໄດQດໍາເນີນໄປໃນຮບູແບບ 
ການທົບທວນຄນືບນັດາເອກະສານທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິງ່ຜົນການທົບທວນຫັຼກ ແມ(ນອີງຕາມບົດລາຍງານການ 
ຕິດຕາມ ແລະ ການສໍາຫຼວດຕ່າງໆ ທ່ີໄດQສ້າງຂືນ້ໃນໄລຍະການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນດໍາເນນີງານດັ່ງກ່າວ, 
ລວມທັງການສໍາຫຼວດໃນລະສາກົນ ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມເືພ່ືອການພັດທະນາທ່ີມີປະສິດທິພາບ ໃນປ ີ
2018, ການສໍາຫຼວດ ກ່ຽວກັບຄວາມຮບັຜິດຊອບຮ່ວມກັນ ໃນປີ 2019 ລວມເຖິງບດົລາຍງານຕ່າງໆ 
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັນ່ ບົດລາຍງານການສໍາຫຼວດ ກ່ຽວກັບການຕິດຕາມການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຖະແຫຼງການປາຣີ 
ໃນປີ 2008 ແລະ 2011, ບົດລາຍງານສະພາບລວມຂອງການຈັດຕ້ັງປະຕິບດັແຜນດໍາເນນີງານ 
ຖະແຫຼງການວຽງຈັນ (2012-2015) ແລະ ບົດລາຍງານການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດການຊວ່ຍເຫືຼອທາງການ 
ເພ່ືອການພັດທະນາ ປະຈໍາແຕ(ລະປີ ທ່ີກົມຮ່ວມມືສາກົນ ກຜທ ໄດQສ້າງຂືນ້. ການປຶກສາຫາລ ື
ກັບພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂອ້ງ ໂດຍສະເພາະກັບ ບນັດາໜ່ວຍງານຂະແໜງການເພ່ືອປຶກສາຫາລືກັບຄູ(ຮ່ວມ 
ພັດທະນາ ແມ(ນຈະໄດQຈດັຂືນ້ ເພ່ືອເປັນການປະກອບສວ່ນໃຫQແກ(ການຮ່າງຜົນການທົບທວນທ່ີຈະໄດQ 
ລະບຸໃນບດົລາຍງານການທົບທວນດັ່ງກ່າວ.  

ໂດຍອີງຕາມບົດແນະນໍາໃນການກະກຽມກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ, ເຊິງ່ປະກອບມລີາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ 
ກິດຈະກໍາຕ່າງໆທ່ີຈະຕ້ອງໄດQປະຕິບັດ ພ້ອມດວ້ຍບັນດາກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືທາງການທ່ີຖືວ່າເປັນສ່ວນໜ່ຶງຂອງ 
ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງຢູ(ແລQວ, ການກະກຽມວາລະທ່ີຕິດພັນກັບບົດລາຍງານການທົບທວນກາງສະໄໝ 
ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນດໍາເນີນງານຖະແຫຼງການວຽງຈນັດັງ່ກ່າວນີ້ ກ່ໍຈະເຮດັໃຫQເຮົາມີກິດຈະກໍາເພ່ີມຂື້ນອີກ 
ສອງປະການ: 

• ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືທ່ີມີຄະນະສົນທະນາຂືນ້ ໃນໄລຍະ 2-3 ອາທິດລ່ວງໜ້າ ເພ່ືອກະກຽມໃຫQແກ( 
ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ ເຊິ່ງຈຸດປະສົງແມ(ນເພ່ືອປະກອບຄໍາເຫັນໃສ(ຜົນການທົບທວນດັ່ງກ່າວ. 
ພ້ອມກັນນີ ້ ກ່ໍຈະໄດQຈດັກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັບ ບນັດາໜ່ວຍງານຂະແໜງການເພ່ືອປຶກສາຫາລືກັບຄູ( 
ຮ່ວມພັດທະນາຕ່ືມອີກຕາມຄວາມເໝາະສົມ.; 

• ໃນລະດັບສູງ, ຈະໄດQນໍາສະເໜີຜົນການທົບທວນໂດຍຫຍໍ ້ ແລະ ຂໍສ້ະເໜີດ້ານນະໂຍບາຍຫັຼກ ລວມທັງ 
ກາລະໂອກາດຕ່າງໆ ທ່ີຈະໄດQຍົກຂືນ້ໃນກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ. 

 
ພາກສວ່ນຮບັຜດິຊອບຫຼກັ 
ກົມຮ່ວມມືສາກົນ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໃນນາມຫົວໜ້າກອງເລຂາຄະນະຊີນ້ໍາລະດັບຊາດ ເພ່ືອ 
ຂະບວນການໂຕະມົນ ແລະ ກອງເລຂາແຜນດໍາເນນີງານຖະແຫຼງການວຽງຈັນ ເຊິງ່ປະກອບມີຜູQຕາງໜ້າຈາກ 
ບັນດາກະຊວງຂະແໜງການ ແມ(ນມີໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບ ວາລະ ກ່ຽວກັບ ການທົບທວນການຮວ່ມມືເພ່ືອການ 
ພັດທະນາ. ສໍາລັບ ຫ້ອງການອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ອົງການ ສປຊ ເພ່ືອການພັດທະນາ, ທະນາຄານພັດທະນາ 
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ອາຊີ, ທະນາຄານໂລກ, ສະຫະພາບເອີຣບົ, ຍີປຸ່(ນ ແລະ ເກົາຫີຼ ຈະໃຫQການສະໜັບສະໜູນດ້ານວິຊາການໃນການ 
ທົບທວນການຈດັຕ້ັງປະຕິບັດແຜນດໍາເນນີງານຖະແຫຼງການວຽງຈນັດັ່ງກ່າ


