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ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລລືະດບັສູງ : ການສາ້ງແຜນຟືນ້ຟູຄນືຈາກການລະບາດ 

ຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19 ໃຫແ້ກ່ ສປປ ລາວ 
 

ໃນວນັທ ີ15 ພະຈກິ 2021- ທີ່  ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ໄດຈ້ດັກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລລືະດບັສູງ ກ່ຽວ
ກບັການສາ້ງແຜນຟືນ້ຟູຄນືຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19 ໃຫແ້ກ່ສປປລາວ ຊຶ່ ງເປັນກອງປະຊຸມປ່ິນອອ້ມ
ໃຫແ້ກ່ກອງປະຊຸມໂຕະມນົລະດບັສູງຄັງ້ທ ີ13 ທີ່ ໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູຈາກອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈ າ 
ສປປ ລາວ; ກອງປະຊຸມດັ່ ງກ່າວໄດຮ້ບັກຽດເປັນປະທານຮ່ວມໂດຍ ທ່ານ ປອ ມະໂນທອງ ວງົໄຊ, ຮອງລດັຖະມນົຕີ
ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ແລະ ທ່ານນາງ ຊາຣາ ເຊເກນເນສັ, ຜູປ້ະສານງານອງົການ ສປຊ ປະຈ າ ສປປ 
ລາວ.  

ເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມດັ່ ງກ່າວປະກອບມຜູີຕ້າງໜາ້ຈາກຂະແໜງການກ່ຽວຂອ້ງຈາກພາກລດັ, ບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະ 
ນາ, ໜ່ວຍງານສະຫະປະຊາຊາດ, ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົທີ່ ບ ່ ສງັກດັລດັ, ອງົການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານ
ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງອື່ ນໆ. 

ໃນການກ່າວເປີດຂອງທ່ານຮອງລດັຖະມນົຕ ີໄດເ້ນັນ້ຢ າ້ເຖງິຄວາມຈ າເປັນ-ຮບີດ່ວນໃນການສາ້ງ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕ ິ
ບດັຂອບວຽກການຟືນ້ຟູຄນືຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19 ຢ່າງຮອບດາ້ນເພື່ ອແກໄ້ຂບນັດາຜນົກະທບົທີ່
ແຜ່ລາມຢ່າງກວາ້ງຂວາງຂອງການແຜ່ລະບາດຄັງ້ນີເ້ພື່ ອໃຫ ້ສປປລາວ ສາມາດບນັລຸໄດເ້ປົາ້ໝາຍຂອງການພດັທະນາ
ທີ່ ກ ານດົໃນແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 ປີ ຄັງ້ທ ີIX ແລະເປົາ້ໝາຍການພດັທະນາແບບຍນືຍງົໃນປີ 2030. 

ໃນປີ 2020, ຄະນະສະເພາະກດິຮ່ວມຫຼາຍຝ່າຍໄດຈ້ດັກອງປະຊຸມຂືນ້ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງກະຊວງແຜນ 
ການ ແລະການລງົທນຶ ໃນການກ ານດົຂ ສ້ະເໜແີນະເຂົາ້ໃນຮ່າງສະບບັສຸດທາ້ຍຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັ 
ຄມົ 5 ປີ ຄັງ້ທ ີIX ກ່ຽວກບັສິ່ ງທາ້ທາຍ ແລະ ຜນົກະທບົຂອງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19. ໜຶ່ ງປີຕ ່ ມາ, 
ຜນົກະທບົຂອງການແຜ່ລະບາດຍງັຄງົສບືຕ ່ ເພີ່ ມທະວສູີງຂຶນ້ ແລະ ຄະນະສະເພາະກດິຮ່ວມຫຼາຍຝ່າຍກ ່ ໄດມ້ກີານ
ເຕົາ້ໂຮມກນັຄນືເພື່ ອລາຍງານວຽກງານ ແລະ ກ ານດົຂງົເຂດ-ວຽກຈດຸສຸມທີ່ ຕອ້ງໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ເປັນພເິສດ ເພື່ ອໃຫ ້
ສາມາດຟືນ້ຟູເສດຖະກດິ-ສງັຄົມຄນືໄດຢ່້າງໄວວາ ໃນທ່າມກາງສະພາບການໃນປັດຈບຸນັ. 

ຄະນະສະເພາະກດິຮ່ວມຫຼາຍຝ່າຍໄດກ້ ານດົ 5 ຫວົຂ ຕ້ ົນ້ຕ ດັ່ ງນີ:້ ຜນົກະທບົຂອງການລະບາດພະຍາດໂຄວດິ-19 ຕ ່  
1) ການສະໜອງທນຶເພື່ ອການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ; 2) ການຄາ້ແລະພາກເອກະຊນົ, ຕ່ອງໂສມູ້ນຄ່າ ແລະ ການ 
ທ່ອງທ່ຽວ; 3) ການຈາ້ງງານ; 4) ທນຶມະນຸດ ແລະ 5) ການເຕບີໂຕສຂີຽວ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງຄວາມສ່ຽງ ພອ້ມທງັ
ຄ ານງຶເຖງິຜນົກະທບົທາງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ເສດຖະກດິ ພອ້ມທງັຂ ສ້ະເໜແີນະກ່ຽວກບັວທິໃີນການຂາ້ມຜ່ານບນັ 
ຫາເຫຼົ່ ານີ.້ 

ທ່ານຮອງລດັຖະມນົຕ ີ ໄດກ່້າວຂອບໃຈຕ ່ ອງົການສະຫະປະຊາຊາດ, ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ແລະ ຄະນະສະເພາະກດິ
ຮ່ວມຫຼາຍຝ່າຍ ໃນການສະໜບັສະໜຸນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂະບວນການດັ່ ງກ່າວ ແລະ ສບືຕ ່ ເນັນ້ໜກັວ່າ ຂອບ
ວຽກການຟືນ້ຟູຄນືແມ່ນເອກະສານທີ່ ສ າຄນັ ຊຶ່ ງຈະຊ່ວຍເປັນທດິທາງ ແລະ ກ ານດົວທິໃີນການເຮດັວຽກຮ່ວມກນັ
ຂອງພວກເຮາົ ເພື່ ອໃຫສ້າມາດບນັລຸການຟືນ້ຟູ ແລະ ສາ້ງຄນືໃໝ່ໃຫດ້ກີວ່າເກົ່ າໄດໃ້ນໄລຍະຂອງແຜນການ 5 ປີ ຄັງ້
ທ ີIX ທີ່ ຍງັເຫຼອືໄປຈນົເຖງິປີ 2025. 

ທ່ານ ນາງ ເຊເກນເນສັ, ຜູປ້ະສານງານອງົການ ສປຊ ໄດກ່້າວຕື່ ມວ່າສິ່ ງທີ່ ສ າຄນັແມ່ນຕອ້ງຮບັປະກນັໃຫຂ້ອບວຽກ
ການຟືນ້ຟູຄນືມຄີວາມເຊື່ ອມໂຍງກນັເປັນຢ່າງດ ີພອ້ມທງັກ ານດົທດິທາງທີ່ ມຄີວາມກມົກຽວກນັໃຫແ້ກ່ປະເທດ ໄປ 
ພອ້ມໆກບັຂອບວຽກຍຸດທະສາດອື່ ນໆ ທີ່ ຈະຊ່ວຍເປັນທດິໃນການພດັທະນາຂອງ ສປປ ລາວ ໃນ 5 ປີຕ ່ ໜາ້, ລວມ



ທງັແຜນພດັທະນາ 5 ປີ ຄັງ້ທ ີ IX, ຍຸດທະສາດການສະໜອງທນຶສ າລບັແຜນງານແຫ່ງຊາດ, ຍຸດທະສາດການຂາ້ມ
ຜ່ານອອກຈາກສະຖານະພາບດອ້ຍພດັທະນາ ແລະ ວາລະແຫ່ງຊາດ ໃຫສ້ອດຄ່ອງ, ກມົກຽວ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ
ໄປໃນທດິທາງດຽວກນັ.  

ນອກນັນ້, ຍງັໄດເ້ນັນ້ໜກັຕື່ ມອກີວ່າສ າລບັຂອບວຽກການຟືນ້ຟູຄນືນັນ້, ການເປີດປະເທດຄນືໃໝ່ຈະແມ່ນອງົປະ 
ກອບທີ່ ສ າຄນັຂອງການກາ້ວໄປທາງໜາ້. ການເຄື່ ອນໄຫວເຫຼົ່ ານີບ້ ່ ພຽງແຕ່ຈະຊ່ວຍປັບປຸງສຸຂະພາບ ແລະ ຊວີດິການ
ເປັນຢູ່ທີ່ ດໃີຫແ້ກ່ປະຊາຊນົ, ແຕ່ຍງັປະກອບສ່ວນຕ ່ ການກບັຄນືສູ່ການຮຽນໃນໂຮງຮຽນຂອງເດກັນອ້ຍ, ການກບັ
ຄນືໄປສູ່ສະພາບການດ າລງົຊວີດິ, ການຈາ້ງງານທີ່ ມຄີວາມສ າຄນັ ແລະ ການຟືນ້ຄນືທຸລະກດິຫາ້ງຮາ້ນຕ່າງໆ, ເສດ 
ຖະກດິ ແລະ ໂອກາດໃນການເລີ່ ມຕົນ້ວາງແຜນໃຫແ້ກ່ການລງົທນຶທີ່ ຈ າເປັນອກີຄັງ້ໜຶ່ ງໃນມືນ້ີ ້ເພື່ ອຮກັສາຄວາມຄບື
ໜາ້ດາ້ນການພດັທະນາທີ່ ສ າຄນັໃນອະນາຄດົ. 

ກອງປະຊຸມໂຕະມນົລະດບັສູງ ທີ່ ຖກືຈດັຂຶນ້ເປັນປະຈ າໃນທກູໆ 5 ປີ ແມ່ນເວທທີີ່ ສ າຄນັສ າລບັລດັຖະບານ ສປປ 
ລາວ, ອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາເພື່ ອປຶກສາຫາລ ື ແລະ ສະໜບັສະໜຸນການວາງຂອບ 
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນ ແລະ ຂະບວນການພດັທະນາແຫ່ງຊາດຂອງ ສປປ ລາວ. 


