ກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ລະດັບສູງ ຄັງ້ ທີ XIII

ພາຍໃຕ;ຫວ
ົ ຂໍ:້ “ ເພີ່ມທະວີການເປັນຄູຮ
B ່ວມເພືອ
່ ຍົກສູງປະສິດທິຜນ
ົ ໃນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫBງຊາດ 5 ປີ ຄັງ້ ທີ IX ແນBໃສBເລັງ່ ລັດການບັນລຸ ເປົາ້ ໝາຍການ
ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ການຫLດພົນ
້ ອອກຈາກສະຖານະພາບ ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ໃນໄລຍະ
ຟື້ນຟູຜນ
ົ ກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ”
ຄັ້ງວັນທີ 17 ພະຈິກ 2021, ເວລາ 08:00-16:15 ໂມງ
ຜ່ານລະບົບປະຊຸມທາງໄກ

https://undp.zoom.us/j/81120723302 or bit.ly/rtm1711

ວາລະກອງປະຊຸມ
08:00-08:10
(10 ນາທີ)

ໂຄສົກກອງປະຊຸມ (ກ່າວແນະນໍາ ກ່ຽວກັບ ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ)

ໂດຍ: ທ່ານ ນາງ ສີສົມບູນ ອຸນາວົງ, ຫົວໜ້າກົມຮ່ວມມືສາກົນ, ກະຊວງ ແຜນການ
ແລະ ການລົງທຶນ
ພິທໄີ ຂກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ ຄັງ້ ທີ XIII ຢBາງເປັນທາງການ

08:10-08:25
(15 ນາທີ)

ກ່າວມີຄໍາເຫັນ ແລະ ໄຂກອງປະຊຸມ

ໂດຍ: ພະນະທ່ານ ພັນຄໍາ ວິພາວັນ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫBງ ສປປ ລາວ

ກ່າວມີຄໍາເຫັນຕໍກ
່ ອງປະຊຸມ (ໂດຍຜ່ານການບັດທຶກພາບ ແລະ ສຽງທາງວີດີໂອ)

08:25-08:40
(15 ນາທີ)

ໂດຍ ທ່ານ ອາຄິມ ສະໄຕເນີ (Achim Steiner), ຮອງປະທານກຸBມພັດທະນາແບບ
ຍືນຍົງ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ຜູູ;ອໍານວຍການໃຫຍ່ຂອງອົງການສະຫະປະຊາ
ຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ

08:40-08:45

ຖ່າຍຮູບຮ່ວມກັນຢBາງເປັນທາງການ ໂດຍຜ່ານລະບົບທາງໄກ

ປະທານກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ ຄັງ້ ທີ XIII:
ພະນະທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ

ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫBງ ສປປ ລາວ
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ ຄັງ້ ທີ XIII:
ທ່ານ ນາງ ຊາຣ່າ ເຊັກເກເນສ

ຜູ;ປະສານງານ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ

ພາກທີ I - ການທົບທວນຄືນ : ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ
ການທົບທວນແຫBງຊາດ ແບບສະໝັກໃຈ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັງ້ ຜັນຂະຫຍາຍເປົາ້ ໝ
າຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ໃນປີ 2021

ໂດຍ ທ່ານ ໂພໄຊ ໄຂຄໍາພິທູນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ
08:45-09:00
(15 ນາທີ)

ສັງລວມຄວາມຄືບໜ້າໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ສິ່ງທ້າ
ທາຍຕ່າງໆ ທີ່ປະເຊີນໃນຊ່ວງໄລຍະການທົບທວນແຫBງຊາດ ແບບສະໝັກໃຈ ຄັ້ງທີ
2 ເຊິ່ງລັດຖະບານ ແຫBງ ສປປ ລາວ ໄດ;ນໍາສະເໜີຢູB ໃນກອງປະຊຸມ ເວທີການເມືອງ
ລະດັບສູງ ໃນເດືອນ ກໍລະກົດ 2021 ຜ່ານມາ

ພາກທີ II - ການເບິງ່ ໄປຂ້າງໜ້າ : ການວາງແຜນແຫBງຊາດ

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫBງຊາດ 5 ປີ ຄັງ້ ທີ IX ແລະ ກົນໄກວິທີການ
ຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດແຜນການ 5 ປີ ດັງ່ ກ່າວ : ຂອບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ,
ແລະ ຍຸດທະສາດດ້ານການເງິນ

ໂດຍ: ທ່ານ ນາງ ພອນວັນ ອຸທະວົງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ
ການລົງທຶນ

09:00-09:30
(30 ນາທີ)

ສະແດງໃຫ;ເຫັນພາບລວມຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫBງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງ
ທີ IX ໂດຍສັງເຂບ ເຊິ່ງເປັນແຜນພັດທະນາຫຼັກຂອງປະເທດ ທີ່ບັນດາຄູBຮ່ວມພັດ
ທະນາຄວນຮັບປະກັນໃຫ;ແຜນບູລິມະສິດຂອງຕົນ ສອດຄ່ອງກັບແຜນການ 5 ປີ
ດັ່ງກ່າວ. ພ້ອມກັນນີ້, ຍັງຈະໄດ;ສັງລວມຄວາມຄືບໜ້າໃນການກະກຽມສ້າງກົນໄກ
ແລະ ວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການດັ່ງກ່າວ ທີ່ໄດ;ປຶກສາຫາລື ແລະ ເຫັນດີເປັນ
ເອກະພາບກັນ ໃນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືລະດັບສູງ ກ່ຽວກັບຮ່າງແຜນການດັ່ງກ່າວ
ໃນເດືອນ ທັນວາ 2020 ຜ່ານມາ (ຂອບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ, ການຄິດ
ໄລBຄາດຄະເນງWບປະມານ ແລະ ຍຸດທະສາດດ້ານການເງິນ), ພ້ອມທັງແຜນການເພື່ອ
ສໍາເລັດຮ່າງຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວ ໃນໄຕມາດທີ 1 ຂອງ ປີ 2022
ສົນທະນາປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫBງຊາດ 5 ປີ
ຄັງ້ ທີ IX ແລະ ກົນໄກວິທກ
ີ ານ ຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດແຜນການດັງ່ ກ່າວ : ຂອບການ
ຕິດຕາມ ແລະປະເມີນຜົນ ແລະ ຍຸດທະສາດດ້ານການເງິນ

09:30-10:15
(45 ນາທີ)

10:15-10:30
(15 ນາທີ)
10:30-11:00
(30 ນາທີ)

ໃຫ;ໂອກາດບັນດາຜູ;ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ ສາມາດປະກອບຄໍາຄິດເຫັນໃນລະດັບສູງ ທີ່ຕິດ
ພັນກັບກົນໄກວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫBງຊາດ
5 ປີ ຄັ້ງທີ IX ໂດຍສະເພາະແມBນການປັບປຸງຮ່າງຍຸດທະສາດດ້ານການເງິນໃຫ;ເປັນ
ສະບັບສຸດທ້າຍ. ສໍາລັບ ກໍານົດເວລາໃນການປະກອບຄໍາເຫັນແມBນ ພາກສ່ວນໜຶ່ງ
ສາມາດປະກອບຄໍາເຫັນໄດ;ບໍ່ເກີນ 02 ນາທີ, ຫຼື ຖ້າເປັນການປະກອບຄໍາເຫັນໃນ
ນາມຕາງໜ້າໃຫ; ສອງ ຫຼື ຫຼາຍພາກສ່ວນ ແມBນສາມາດເຮັດໄດ;ບໍ່ເກີນ 03 ນາທີ
ພັກຜ່ອນດື່ມນໍ້າຊາ-ກາເຟ ແລະ ອາຫານຫວ່າງ
(ສາຍວີດີໂອສັ້ນ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານຂະບວນການໂຕະມົນ)
ຜົນການຄົ້ນຄວ້າ ກ່ຽວກັບ ການຟືນ
້ ຟູຜນ
ົ ກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄ
ວິດ-19.

ໂດຍ ທ່ານ ປອ. ມະໂນທອງ ວົງໄຊ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ
ການລົງທຶນ
ສັງລວມໜ້າວຽກ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີຕ່າງໆ ທີ່ ຄະນະສະເພາະກິດ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມຈາກ
ຫຼາຍພາກສ່ວນໄດ;ຍົກຂື້ນ ເພື່ອພິຈາລະນາໃນການກະກຽມສ້າງແຜນຟື້ນຟູຜົນກະທົບ
ຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ສໍາລັບ ສປປ ລາວ. ເຊິ່ງການນໍາສະເໜີ
ແມBນຈະໄດ;ອີງໃສB 05 ຂົງເຂດເນື້ອໃນທີ່ທາງຄະນະສະເພາະກິດໄດ;ປຶກສາຫາລື ແລະ
ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ມີຮ່າງເອກະສານພື້ນຖານສໍາລັບແຕBລະຂົງເຂດເນື້ອໃນແລ;ວໃນ
ປີຜ່ານມາ, ພ້ອມທັງຮັບຟັງຄໍາຄິດເຫັນຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ໄດ;ຍົກຂື້ນໃນກອງ
ປະຊຸມປຶກສາຫາລື ເພື່ອກະກຽມສ້າງແຜນຟື້ນຟູຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງ
ພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ດັ່ງກ່າວ
ສົນທະນາປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຜົນການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການຟື້ນຟູຜົນກະທົບຈາກ
ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

ໃຫ;ໂອກາດບັນດາຜູ;ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ ສາມາດປະກອບຄໍາຄິດເຫັນໃນລະດັບສູງ ກ່ຽວ
11:00- 11:45 ກັບໜ້າວຽກທີ່ຕິດພັນກັບການສ້າງແຜນຟື້ນຟູດັ່ງກ່າວ ລວມທັງການສະແດງ ເຈດຈໍາ
(45 ນາທີ)
ນົງໃຫ;ການສະໜັບສະໜູນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາຂໍ້ສະເໜີຕ່າງໆ. ສໍາລັບກໍາ
ນົດເວລາໃນການ ປະກອບຄໍາເຫັນແມBນ ພາກສ່ວນໜຶ່ງສາມາດປະກອບ ຄໍາເຫັນໄດ;ບໍ່
ເກີນ 02 ນາທີ, ຫຼື ຖ້າເປັນການປະກອບຄໍາເຫັນໃນນາມ ຕາງໜ້າໃຫ; ສອງ ຫຼື ຫຼາຍ
ພາກສ່ວນ ແມBນສາມາດເຮັດໄດ;ບໍ່ເກີນ 03 ນາທີ
11:45-13:00
(75 ນາທີ)

ຮັບປະທານອາຫານທ່ຽງ
ຍຸດທະສາດຂ້າມຜ່ານການຫLດພົນ
້ ອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ
ຢBາງຫຼຽ່ ນໄຫຼ

13:00-13:30
(30 ນາທີ)

ໂດຍ ທ່ານ ໂພໄຊ ໄຂຄໍາພິທູນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ
ກໍານົດວິທີການໃນການສ້າງຍຸດທະສາດຂ້າມຜ່ານດັ່ງກ່າວ ເພື່ອເປັນປະໂຫຍດໃຫ;ແກB
ຄະນະຜູ;ແທນລາວ ໃນການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ໃນລະດັບສາກົນ ກ່ຽວ
ກັບການຫLດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ໃນເດືອນ ມັງກອນ

2022 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້. ເຊິງການນໍາສະເໜີ ຈະໄດ;ອີງຕາມເອກະສານດ້ານ ເນື້ອໃນ ທີ່
ໄດ;ລະບຸໄວ;ໃນເອກະສານພື້ນຖານຮັບໃຊ;ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ, ພ້ອມທັງຄໍາ
ຄິດເຫັນຕ່າງໆທີ່ໄດ;ຍົກຂື້ນໃນ ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືລ່ວງໜ້າ ກ່ຽວກັບ ການຫLດ
ພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບ ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ
ສົນທະນາປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ຍຸດທະສາດຂ້າມຜ່ານການຫLດພົ້ນອອກຈາກ
ສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ຢBາງຫຼຽ່ ນໄຫຼ

13:30-14:15
(45 ນາທີ)

14:15-14:30
(15 ນາທີ)

ໃຫ;ໂອກາດບັນດາຜູ;ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ສາມາດປະກອບຄໍາຄິດເຫັນໃນລະດັບສູງ
ກ່ຽວກັບແຜນວຽກຕ່າງໆໃນການສ້າງ ຍຸດທະສາດຂ້າມຜ່ານອອກຈາກສະຖານະພາບ
ການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ, ລວມທັງການສະໜັບສະໜູນດ້ານຕ່າງໆໃນການ
ສ້າງ ແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດ ດັ່ງກ່າວ. ສໍາລັບກໍານົດເວລາໃນການປະກອບ
ຄໍາເຫັນແມBນ ພາກສ່ວນໜຶ່ງສາມາດ ປະກອບຄໍາເຫັນໄດ;ບໍ່ເກີນ 02 ນາທີ ຫຼື ຖ້າເປັນ
ການປະກອບຄໍາເຫັນໃນນາມຕາງ ໜ້າໃຫ; ສອງ ຫຼື ຫຼາຍພາກສ່ວນ ແມBນສາມາດເຮັດ
ໄດ;ບໍ່ເກີນ 03 ນາທີ
ພັກຜ່ອນດື່ມນໍ້າຊາ-ກາເຟ ແລະ ອາຫານຫວ່າງ
(ສາຍວີດີໂອສັ້ນ ກ່ຽວກັບວຽກງານການເກັບກູ;ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງໃນ ສປປ
ລາວ)

ພາກທີ III - ການພິຈາລະນາກ່ຽວກັບວິທທ
ີ າງເພື່ອເພີມ
່ ທະວີ : ການຮ່ວມມືເພືອ
່ ການພັດທະນາ
ການປະເມີນປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜນ
ົ ຂອງ ວຽກງານການຮ່ວມມືເພືອ
່ ການ
ພັດທະນາ ໂດຍຜ່ານການທົບທວນກາງສະໄໝການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ແຜນດໍາເນີນງານ

14:30-15:00
(30 ນາທີ)

ຖະແຫຼງການວຽງຈັນ ວ່າດ້ວຍການເປັນຄູBຮວ
່ ມເພືອ
່ ການພັດທະນາທີ່ມປ
ີ ະສິດທິຜນ
ົ ,
ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານ ຂອງບັນດາໜ່ວຍງານຂະແໜ
ງການ ເພືອ
່ ປຶກສາຫາລືກັບຄູBຮວ
່ ມພັດທະນາ

ໂດຍ ທ່ານ ປອ. ມະໂນທອງ ວົງໄຊ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ
ການລົງທຶນ

ສ່ອງແສງເຖິງໜ້າວຽກຕ່າງໆທີ່ຕິດພັນກັບຜົນການທົບທວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ
ດໍາເນີນງານຖະແຫຼງການວຽງຈັນ ແລະ ຄໍາຄິດເຫັນຕ່າງໆທີ່ໄດ;ຍົກຂື້ນໃນກອງປະຊຸມ
ປຶກສາຫາລືເພື່ອເຜີຍແຜBບົດລາຍງານການທົບ ທວນກາງສະໄໝການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ແຜນດໍາເນີນງານຖະແຫຼງການວຽງຈັນ. ພ້ອມກັນນີ້, ຍັງສ່ອງແສງໃຫ;ເຫັນເຖິງການ
ປະກອບສ່ວນຢBາງຕັ້ງໜ້າ ຂອງບັນດາໜ່ວຍງານຂະແໜງ ການເພື່ອປຶກສາຫາລືກັບ ຄູB
ຮ່ວມພັດທະນາ ໂດຍອີງໃສBໜ້າວຽກຕ່າງໆທີ່ໄດ;ນໍາສະເໜີ ແລະ ປຶກສາຫາລືກັນ ໃນ
ກອງປະຊຸມປະທານ ແລະ ປະທານຮ່ວມຂອງໜ່ວຍງານຂະແໜງການດັ່ງກ່າວ
ສົນທະນາປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ການປະເມີນປະສິດທິພາບ ແລະປະສິດທິຜົນຂອງ
ວຽກງານການຮ່ວມມືເພືອ
່ ການພັດທະນາ, ລວມທັງການການສະໜັບສະໜູນຂອງຄູB
ຮ່ວມພັດທະນາຕໍກ
່ ັບ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫBງຊາດ 5 ປີ ຄັງ້ ທີ IX

15:00-15:45
(45 ນາທີ)

ໃຫ;ໂອກາດຜູ;ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ ສາມາດປະກອບຄໍາຄິດເຫັນໃນລະດັບສູງ ກ່ຽວກັບ
ການທົບທວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດໍາເນີນງານຖະແຫຼງການວຽງຈັນ. ເຊື້ອເຊີນ
ໃຫ;ບັນດາຄູBຮ່ວມພັດທະນາທີ່ມີຂອບການຮ່ວມມືດ້ານ ຍຸດທະສາດສະບັບໃໝB
ປະກອບຄໍາຄິດເຫັນໃນລະດັບສູງ ກ່ຽວກັບແຜນການປະກອບ ສ່ວນເຂົ້າໃນການ ຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫBງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX. ສໍາລັບ ກໍາ
ນົດເວລາໃນການ ປະກອບຄໍາເຫັນແມBນ ພາກສ່ວນໜຶ່ງສາມາດປະກອບຄໍາເຫັນ ໄດ;ບໍ່
ເກີນ 02 ນາທີ, ຫຼື ຖ້າເປັນການປະກອບຄໍາເຫັນໃນນາມຕາງໜ້າໃຫ; ສອງ ຫຼື ຫຼາຍ
ພາກສ່ວນ ແມBນສາມາດເຮັດໄດ;ບໍ່ເກີນ 03 ນາທີ

ພິທກ
ີ ່າວສະຫLບ ແລະ ປິດກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງຄັງ້ ທີ XIII ຢBາງເປັນທາງການ
ກ່າວມີຄໍາເຫັນຕໍກ
່ ອງປະຊຸມ

15:45-16:00
(15 ນາທີ)

ໂດຍ ທ່ານ ນາງ ຊາຣາ ເຊັກເກເນສ, ຜູ;ປະສານງານ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈໍາ
ສປປ ລາວ
ກ່າວສະຫLບ ແລະ ປິດກອງປະຊຸມ ຢBາງເປັນທາງການ

16:00-16:15
(15 ນາທີ)

ໂດຍ ພະນະທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

