
 

 

 

 

 

 

ໝາກຜົນການບໍລິຫານ

 ໃນຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ 5 ປ�ຜ�ານມາ 

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ�ບໍລຫິານປະເທດດ�ວຍບັນ

ພື້ນມີການຜັນແປຢ�າງສັບສົນ, ມີທັງກາລະໂອກາດ

ຫຍ��ງຍາກ ແລະ ສິ່ງທ�າທາຍຫຼາຍດ�ານເປ�ນຕົ້ນຄວາມບອບບາງທາງດ�ານເສດຖະກິດມະຫາພາກບວກກັບຜົນກະທົບຈາກ

ມະຊາດທີ່ຮ�າຍແຮງຢ�າງເນື່ອງນິດລຽນຕິດ, ການລະບາດພະຍາດຕາມລະດ�ການລວມທັງການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ

ເຮັດໃຫ�ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນ 5 ປ� ມີຄວາມສ�ຽງ

ແຕ�ດ�ວຍການຊີ້ນ�າ-ນ�າພາຂອງສ�ນກາງພັກ

ທ ີVIII ແມ�ນໄດ�ຮັບການສະໜັບສະໜ�ນ ແລະ

ຮ�ວມພັດທະນາ ແລະ ປະເທດເພື່ອນມິດເຮັດໃຫ�ທິດທາງຄາດ

ໄດ�ຮັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດສ�າເລັດຫຼາຍປະການດ�ວຍ

ກ�ານົດໄວ� GDP ຕໍ�ຫົວຄົນໃນປ� 2020 ບັນລ� 2.664 

(GNI) ເທົ�າກັບ 2.106 ໂດລາສະຫະລັດ; ເສດຖະ

ການເງິນມີລາຍຮັບທັງໝົດປະຕບັິດເທົ�າກັບ 15,9% 

ບັດເທົ�າກັບ 19,8% ຂອງ GDP ຫຼືເທົ�າກັບ 95

ຫານປະເທດຂອງລັດຖະບານຊຸດ

 (2016-2020); ລັດຖະບານຊຸດທ ີ VIII ພາຍໃຕ�ການນ�າ

ບັນຍາກາດທີດ່ ີ ແລະ ມີໝາກຜົນສ�າເລັດຫຼາຍດ�ານເຖິງວ�າສະພາບການສາກົນ

ມີທັງກາລະໂອກາດ ແລະ ສິ່ງທ�າທາຍຕໍ�ການພັດທະນາປະເທດຂອງ ສປປ

ຄວາມບອບບາງທາງດ�ານເສດຖະກິດມະຫາພາກບວກກັບຜົນກະທົບຈາກ

ການລະບາດພະຍາດຕາມລະດ�ການລວມທັງການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ

ວາມສ�ຽງ, ມີຫຼາຍດ�ານບໍ�ໄດ�ຕາມລະດັບຄາດໝາຍ. 

ນ�າພາຂອງສ�ນກາງພັກ ແລະ ການຊຸກຍ��, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາຂອງສະພາແຫ�ງຊາດ

ແລະ ປະກອບສ�ວນຢ�າງຕັ້ງໜ�າຂອງຂະແໜງການ, ທ�ອງຖິ່ນ, ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ�າ

ໃຫ�ທິດທາງຄາດໝາຍຫຼາຍດ�ານຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ

ດ�ວຍເສດຖະກິດເຕີບໂຕສະເລ�ຍ 5 ປ�ຂະຫຍາຍຕົວປະມານ

2.664 ໂດລາສະຫະລັດເທົ�າກັບ 89,45% ຂອງແຜນການ, 

ຖະກິດມະຫາພາກໂດຍລວມສືບຕໍ�ໄດ�ຮັບການຄ��ມຄອງໄດ�ໃນ

15,9% ຂອງ GDP ຫຼືເທົ�າກັບ 99% ຂອງແຜນດັດແກ� (ແຕ�

95% ຂອງແຜນດັດແກ� (ແຕ�ລະປ�); ແກ�ໄຂໜ້ີສິນໄດ�ທັງໝົດ 

ບານຊຸດທີ VIII 

 
ນ�າຂອງທ�ານ ທອງລ�ນ ສສີ�ລິດ  

ວ�າສະພາບການສາກົນ ແລະ ພາກ

ປ ລາວ; ພ�ອມນັ້ນກໍ�ມີຄວາມ

ຄວາມບອບບາງທາງດ�ານເສດຖະກິດມະຫາພາກບວກກັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດທາງທ�າ

ການລະບາດພະຍາດຕາມລະດ�ການລວມທັງການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ອື່ນໆ

ກວດກາຂອງສະພາແຫ�ງຊາດ; ຄະນະລັດຖະບານຊດຸ

ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ�າ, ບັນດາຄ��

ໝາຍຫຼາຍດ�ານຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປ� ຄັ້ງທີ VII 

ປ�ຂະຫຍາຍຕົວປະມານ 5,8% ຕໍ�ປ�ຫຼດຸຄາດໝາຍທີ່

 ລວມຍອດລາຍໄດ�ແຫ�ງຊາດ 

ໃນລະດັບດສີົມຄວນໃນນີ້ດ�ານ

ແຕ�ລະປ�), ລາຍຈ�າຍທັງໝົດປະຕິ

 11.008,69 ຕືກ້ີບ; ດ�ານເງິນ



ຕາຍັງສືບຕໍ�ຮັກສາສະຖຽນລະພາບເງິນຕາໄດ�ດສີົມຄວນ; ການລະດົມທຶນທົ�ວສັງຄົມປະຕບັິດໄດ�ເທົ�າກັບ 97,9% ຂອງແຜນການຫຼືເທົ�າ

ກັບ 26,9% ຂອງ GDP. ດ�ານການຜະລິດ, ປ�ງແຕ�ງ ແລະ ການບໍລິການເຫັນວ�າມີທ�າຂະຫຍາຍຕົວພັດທະນາຕໍ�ເນື່ອງ; ດ�ານພັດທະນາສີ

ມືແຮງງານໄດ�ສືບຕໍ�ຊຸກຍ��ສົ�ງເສີມທັງພາກລັດ ແລະ ພາກເສດຖະກິດອື່ນ; ສ�າລັບໂຄງລ�າງພື້ນຖານເພື່ອເຊື່ອມຈອດພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ

ໄດ�ສືບຕໍ�ພັດທະນາຕາມແຜນທີວ່າງໄວ�; ດ�ານໂຄງການໄຟຟ�າ-ບໍ�ແຮ�ແລະໂຄງການໃນເຂດເສດຖະກິດໄດ�ຮັບການພັດທະນາຢ�າງຕໍ�ເນື່ອງ

ແລະ ມີການຄ��ມຄອງຢ�າງຮັດກ�ມກ�ວາເກົ�າ. 

ໃນ 5 ປ�ຜ�ານມາ, ລັດຖະບານໄດ�ສືບຕໍ�ເອົາໃຈໃສ�ການພັດທະນາຂົງເຂດສັງຄົມໄປຄຽງຄ��ກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດຢ�າງຕັງ້ໜ�າ

ເປ�ນຕົ້ນການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ�ໄຂຄວາມທ�ກຍາກໄດ�ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕບັິດຢ�າງຕໍ�ເນື່ອງຕິດພັນກັບການກໍ�ສ�າງຮາກຖານ

ການເມືອງຕາມ 4 ເນື້ອໃນ 4 ຄາດໝາຍ ແລະ ວຽກງານ 3 ສ�າງມີຄວາມກ�າວໜ�າເປ�ນກ�າວໆ, ໂຄງລ�າງພື້ນຖານເສດຖະກິດ-ສງັຄມົຢ��ຊນົ

ນະບົດໄດ�ສືບຕໍ�ພັດທະນາທາງດ�ານປະລມິານ ແລະ ຄ�ນນະພາບເທື່ອລະກ�າວ; ການເກັບກ��ລະເບີດບໍ�ທັນແຕກກໍ�ສາມາດກວດກ��ອອກຈາກ

ພື້ນທີໄ່ດ� 111% ຂອງແຜນການ ແລະ ຊ�ວຍເຫຼືອດ�ານຕ�າງໆແກ�ຜ��ຮັບເຄາະຮ�າຍຈາກລະເບີດບໍ�ທັນແຕກເທົ�າກັບ 105,5% ຂອງແຜນ

ການ; ດ�ານສຶກສາ-ກລິາສາມາດບັນລ�ຕາມແຜນ 3 ຄາດໝາຍ; ສາທາລະນະສ�ກສາມາດບັນລ�ຕາມແຜນ 5 ຄາດໝາຍ; ດ�ານສະຫວັດດີ

ການສັງຄົມ-ດ�ານຖະແຫຼງຂ�າວ, ວັດທະນະທ�າ ແລະ ທ�ອງທ�ຽວກໍ�ໄດ�ຮັບການເອົາໃຈໃສ�ພ�ອມທັງຂະຫຍາຍຕົວທາງດ�ານປະລມິານ ແລະ 

ຄ�ນນະພາບເປ�ນຢ�າງດ.ີ ກ�ຽວກັບເປ��າໝາຍສິ່ງແວດລ�ອມ; ວຽກງານປ��ນອ�ອມຫຼາຍຂະແໜງການ; ການຈັດຕັ້ງປະຕບັິດເງື່ອນໄຂການອອກ

ຈາກສະຖານະພາບຄວາມດອ�ຍພັດທະນາ (LDC), ຍ�ດທະສາດການເຕີບໂຕສຂີຽວ ແລະ ເປ��າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs) 

ກໍ�ມີຄວາມຄືບໜ�າຫຼາຍດ�ານພສໍົມຄວນ. 

ທ�ານ ທອງລ�ນ ສສີ�ລິດ ນາຍົກລັດຖະຕ-ີຫົວໜ�າລັດຖະບານຊຸດທ ີVIII ມີຄ�າເຫັນໃນພທິອີ�າລາໜ�າທີ່ນາຍົກລັດຖະຕຕີໍ�ກອງປະ

ຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລຶກສະພາແຫ�ງຊາດຊຸດທ ີ IX ບາງຕອນວ�າ: ໃນຕະຫຼອດໄລຍະເກືອບ 5 ປ� ຂອງການປະຕິບັດໜ�າທີ່, ເຖິງວ�າສະພາບ

ການສາກົນ, ພາກພື້ນ ແລະ ຢ��ພາຍໃນປະເທດເຮົາມີການຜັນແປໄປຢ�າງສະຫຼັບສັບຊ�ອນທັງມີກາລະໂອກາດແຕ�ກໍ�ເຕັມໄປດ�ວຍສິ່ງທ�າ

ທາຍທົດສອບນາໆປະການໃຫ�ແກ�ການບໍລິຫານປະເທດຂອງລັດຖະບານ. ແຕ�ພາຍໃຕ�ການຊີ້ນ�າຂອງກົມການເມືອງສ�ນກາງພັກກໍ�ຄືການ

ຕິດຕາມກວດກາຊຸກຍ��ຢ�າງໃກ�ຊິດຂອງສະພາແຫ�ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນປະຈ�າທ�ອງຖ່ິນ, ລັດຖະບານຊຸດທ ີVIII ໄດ�ຕັດສິນໃຈຜ�ານ

ຜ�າດ�ວຍການຍົກສ�ງຄວາມຮັບຜິດຊອບການເມືອງ, ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ�າທີ່ຂອງຕົນດ�ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສ�ງ, ປະຕິບັດລັດຖະທ�າ

ມະນ�ນ ແລະ ກົດໝາຍຢ�າງເຂ້ັມງວດ ສາມາດຍາດໄດ�ຜົນງານທ່ີພົນ້ເດັ�ນຈ�ານວນໜ່ຶງເຊັ�ນສາມາດຮັບປະກັນໃຫ�ປະເທດຊາດສືບຕໍ�ມີ

ສະຖຽນລະພາບທາງການເມືອງ, ມີຄວາມສະຫງ ົບ ແລະ ເປ�ນລະບຽບຮຽບຮ�ອຍທາງສັງຄົມ; ເສດຖະກິດສືບຕໍ�ຂະຫຍາຍຕົວຕໍ�ເນືອ່ງ ແລະ

ຖືກທິດ, ອັນພົ້ນເດັ�ນແມ�ນການຄ��ມຄອງ ແລະ ນ�າໃຊ�ຊັບພະຍາກອນຂອງຊາດໄດ�ດ�າເນີນໄປຕາມກົດໝາຍທີ່ຮັດກ�ມ, ການພັດທະນາ

ຊົນນະບົດ ແລະ ແກ�ໄຂຄວາມທ�ກຍາກຂອງປະຊາຊົນໄດ�ສືບຕໍ�ເອົາໃຈໃສ�ດ�ວຍມາດຕະການຕ�າງໆ ແລະ ໄດ�ຮັບຜົນເປ�ນກ�າວໆມາ. 

ໃນ 5 ປ�ຜ�ານມາ; ລັດຖະບານໄດ�ສ�ມໃສ�ການສ�າງລະບຽບຄ��ມລັດ-ຄ��ມຄອງສັງຄົມດ�ວຍກົດໝາຍ ແລະ ໄດ�ຕັ້ງໜ�າປ�ບປ�ງກົນໄກ

ດ�ວຍນຕິກິ�າລ��ມກົດໝາຍ ແລະ ສ�າງບັນດາຍ�ດທະສາດສ�າຄັນອອກມາປະກາດໃຊ�ແນໃສ�ໃຫ�ສັງຄົມມີລະບົບຄ��ມຄອງທີ່ຮັດກ�ມ ແລະ 

ເຂ້ັມງວດກວ�າເກົ�າ, ປະຢ�ດມັດທະຫຍັດກ�ວາເກົ�າ, ການພັດທະນາດ�ານສັງຄົມກໍ�ມີບາດກ�າວຂະຫຍາຍຕົວດ ີ ແລະ ລັດຖະບານໄດ�ຕັດສິນ

ໃຈຈັດສນັທນຶຮອນເຂ້ົາໃສ�ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນ�ດສາມາດເກີດຜົນຕາມມາທີ່ເປ�ນຮ�ບປະທ�າ. ພ�ອມນີ,້ ຍັງຜ�ານຜ�າບັນດາວິ

ກິດທີ່ເກີດຂ້ຶນຈາກໄພທ�າມະຊາດ ຫຼື ໄພພິບັດບັງເອີນຫຼາຍດ�ານທ່ີກະໜ��າມາໃສ�ປະເທດເຮົາຢ�າງເນື່ອງນິດລຽນຕິດ, ພເິສດການປ�ອງກັນ, 

ຄວບຄ�ມ ແລະ ແກ�ໄຂພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນ 2 ປ�ກ�ວາມານີ້ຖືວ�າໄດ�ຮັບຜົນດີເປ�ນໜ�າພໍໃຈ. ນອກຈາກນ້ີ, ລັດຖະບານໄດ�ສືບຕໍ�ຊີ້ນ�າ

ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແນວທາງການຕ�າງປະເທດຂອງພັກຢ�າງຕັ້ງໜ�າ ແລະ ສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍລວມທັງການເສີມຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນ

ມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ�ວມມືຮອບດ�ານກັບເພື່ອນມິດຍ�ດທະສາດ, ທັງເປ�ນເຈົ້າການປະຕິບັດພັນທະຂອງປະເທດເຮົາໃນການພົວພັນ

ຂອບສອງຝ�າຍກໍ�ຄືຫຼາຍຝ�າຍຊຶ່ງໄດ�ສ�າງເງື່ອນໄຂ ແລະ ສະພາບແວດລ�ອມອນັເອ້ືອອ�ານວຍໃຫ�ແກ�ການປ�ກປ�ກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາ

ສ�າງສາປະເທດຊາດຕະຫຼອດໄລຍະ 5 ປ�ຜ�ານມາ ແລະ ເຖິງວ�າຈະສາມາດຍາດໄດ�ຜົນງານຫຼາຍດ�ານແຕ�ພ�ອມກັນນ້ັນກໍ�ຍັງມີຈ�ດອອ�ນ, 



ຂໍ�ຄົງຄ�າງກໍ�ຄືສິ່ງທ�າທາຍຈ�ານວນບໍ�ໜ�ອຍເຊັ�ນດຽວກັນອັນໄດ�ເຮັດໃຫ�ຄາດໝາຍສ��ຊົນໃຫຍ�ໆ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດຈ�ານວນໜ່ຶງທີ່ກ�ານົດອອກ

ໃນມະຕິ X ຂອງພັກກໍ�ຄືແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ�ງຊາດທີ 8 ຍັງບໍ�ທັນບັນລ�ຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ� ແລະ ຫວັງວ�າກອງປະຊຸມ

ຈະໃຫ�ຄ�າຄິດຄ�າເຫັນ ເພື່ອໃຫ�ລັດຖະບານ ຊຸດທີ IX ນ�າໄປຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໃຫ�ໄດ�ຮັບຜົນດີໃນຊຸມປ�ຕໍ�ໜ�າ. 

# ໂດຍ: ຣດັສະໝ ີດວງສດັຈະ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຊາດພັດທະນາ ພາເສດຖະກິດກ�າວໄກ ພ�ອມກັນນ�າໃຊ�ເງນິກີບ 


