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ໃນຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ 5 ປຜານມາ (2016-2020); ລັດຖະບານຊຸດທີ VIII ພາຍໃຕການນາ
ນາຂອງທານ ທອງລນ ສີສລິດ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດບໍລຫ
ິ ານປະເທດດວຍບັ
ບັນຍາກາດທີດ
່ ີ ແລະ ມີໝາກຜົນສາເລັດຫຼາຍດານເຖິງວາສະພາບການສາກົນ ແລະ ພາກ
ພື້ນມີການຜັນແປຢາງສັບສົນ, ມີທັງກາລະໂອກາດ ແລະ ສິ່ງທາທາຍຕໍການພັດທະນາປະເທດຂອງ ສປປ
ປ ລາວ; ພອມນັ້ນກໍມີຄວາມ
ຫຍງຍາກ ແລະ ສິ່ງທາທາຍຫຼາຍດານເປນຕົ້ນຄວາມບອບບາງທາງດານເສດຖະກິດມະຫາພາກບວກກັບຜົນກະທົບຈາກ
ຈາກໄພພິບັດທາງທາ
ມະຊາດທີ່ຮາຍແຮງຢາງເນື່ອງນິດລຽນຕິດ, ການລະບາດພະຍາດຕາມລະດການລວມທັງການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ອື່ນໆ
ເຮັດໃຫການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ 5 ປ ມີຄວາມສຽງ,
ວາມສຽງ ມີຫຼາຍດານບໍໄດຕາມລະດັບຄາດໝາຍ.
ແຕດວຍການຊີ້ນາ-ນາພາຂອງສນກາງພັ
ນາພາຂອງສນກາງພັກ ແລະ ການຊຸກຍ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາຂອງສະພາແຫງຊາດ
ກວດກາຂອງສະພາແຫງຊາດ; ຄະນະລັດຖະບານຊຸດ
ທີ VIII ແມນໄດຮັບການສະໜັບສະໜນ ແລະ ປະກອບສວນຢາງຕັ້ງໜາຂອງຂະແໜງການ, ທອງຖິ່ນ, ປະຊາຊົນບັນດາເຜົາາ, ບັນດາຄ
ຮວມພັດທະນາ ແລະ ປະເທດເພື່ອນມິດເຮັດໃຫທິດທາງຄາດໝາຍຫຼ
ທາງຄາດໝາຍຫຼາຍດານຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປ ຄັ້ງທີ VII
ໄດຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສາເລັດຫຼາຍປະການດວຍ
ດວຍເສດຖະກິດເຕີບໂຕສະເລຍ 5 ປຂະຫຍາຍຕົວປະມານ 5,8% ຕໍປຫຼດ
ຸ ຄາດໝາຍທີ່
ການົດໄວ GDP ຕໍຫົວຄົນໃນປ 2020 ບັນລ 2.664 ໂດລາສະຫະລັດເທົາກັບ 89,45% ຂອງແຜນການ, ລວມຍອດລາຍໄດແຫງຊາດ
(GNI) ເທົາກັບ 2.106 ໂດລາສະຫະລັດ; ເສດຖະ
ຖະກິດມະຫາພາກໂດຍລວມສືບຕໍໄດຮັບການຄມຄອງໄດໃນ
ໃນລະດັບດີສົມຄວນໃນນີ້ດານ
ການເງິນມີລາຍຮັບທັງໝົດປະຕິບັດເທົາກັບ 15,9% ຂອງ GDP ຫຼືເທົາກັບ 99% ຂອງແຜນດັດແກ (ແຕ
ແຕລະປ), ລາຍຈາຍທັງໝົດປະຕິ
ບັດເທົາກັບ 19,8% ຂອງ GDP ຫຼືເທົາກັບ 95%
95 ຂອງແຜນດັດແກ (ແຕລະປ); ແກໄຂໜີສ
້ ິນໄດທັງໝົດ 11.008,69 ຕືກ
້ ີບ; ດານເງິນ

ຕາຍັງສືບຕໍຮັກສາສະຖຽນລະພາບເງິນຕາໄດດີສົມຄວນ; ການລະດົມທຶນທົວສັງຄົມປະຕິບັດໄດເທົາກັບ 97,9% ຂອງແຜນການຫຼືເທົາ
ກັບ 26,9% ຂອງ GDP. ດານການຜະລິດ, ປງແຕງ ແລະ ການບໍລິການເຫັນວາມີທາຂະຫຍາຍຕົວພັດທະນາຕໍເນື່ອງ; ດານພັດທະນາສີ
ມືແຮງງານໄດສືບຕໍຊຸກຍສົງເສີມທັງພາກລັດ ແລະ ພາກເສດຖະກິດອື່ນ; ສາລັບໂຄງລາງພື້ນຖານເພື່ອເຊື່ອມຈອດພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ
ໄດສືບຕໍພັດທະນາຕາມແຜນທີວ
່ າງໄວ;

ດານໂຄງການໄຟຟາ-ບໍແຮແລະໂຄງການໃນເຂດເສດຖະກິດໄດຮັບການພັດທະນາຢາງຕໍເນື່ອງ

ແລະ ມີການຄມຄອງຢາງຮັດກມກວາເກົາ.
ໃນ 5 ປຜານມາ, ລັດຖະບານໄດສືບຕໍເອົາໃຈໃສການພັດທະນາຂົງເຂດສັງຄົມໄປຄຽງຄກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດຢາງຕັງ້ ໜາ
ເປນຕົ້ນການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກໄຂຄວາມທກຍາກໄດຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢາງຕໍເນື່ອງຕິດພັນກັບການກໍສາງຮາກຖານ
ການເມືອງຕາມ 4 ເນື້ອໃນ 4 ຄາດໝາຍ ແລະ ວຽກງານ 3 ສາງມີຄວາມກາວໜາເປນກາວໆ, ໂຄງລາງພື້ນຖານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຢຊົນ
ນະບົດໄດສືບຕໍພັດທະນາທາງດານປະລິມານ ແລະ ຄນນະພາບເທື່ອລະກາວ; ການເກັບກລະເບີດບໍທັນແຕກກໍສາມາດກວດກອອກຈາກ
ພື້ນທີໄ່ ດ 111% ຂອງແຜນການ ແລະ ຊວຍເຫຼືອດານຕາງໆແກຜຮັບເຄາະຮາຍຈາກລະເບີດບໍທັນແຕກເທົາກັບ 105,5% ຂອງແຜນ
ການ; ດານສຶກສາ-ກິລາສາມາດບັນລຕາມແຜນ 3 ຄາດໝາຍ; ສາທາລະນະສກສາມາດບັນລຕາມແຜນ 5 ຄາດໝາຍ; ດານສະຫວັດດີ
ການສັງຄົມ-ດານຖະແຫຼງຂາວ, ວັດທະນະທາ ແລະ ທອງທຽວກໍໄດຮັບການເອົາໃຈໃສພອມທັງຂະຫຍາຍຕົວທາງດານປະລິມານ ແລະ
ຄນນະພາບເປນຢາງດີ. ກຽວກັບເປາໝາຍສິ່ງແວດລອມ; ວຽກງານປນອອມຫຼາຍຂະແໜງການ; ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເງື່ອນໄຂການອອກ
ຈາກສະຖານະພາບຄວາມດອຍພັດທະນາ (LDC), ຍດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວ ແລະ ເປາໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs)
ກໍມີຄວາມຄືບໜາຫຼາຍດານພໍສົມຄວນ.
ທານ ທອງລນ ສີສລິດ ນາຍົກລັດຖະຕີ-ຫົວໜາລັດຖະບານຊຸດທີ VIII ມີຄາເຫັນໃນພິທອ
ີ າລາໜາທີ່ນາຍົກລັດຖະຕີຕກອງປະ
ໍ
ຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລຶກສະພາແຫງຊາດຊຸດທີ IX ບາງຕອນວາ: ໃນຕະຫຼອດໄລຍະເກືອບ 5 ປ ຂອງການປະຕິບັດໜາທີ່, ເຖິງວາສະພາບ
ການສາກົນ, ພາກພື້ນ ແລະ ຢພາຍໃນປະເທດເຮົາມີການຜັນແປໄປຢາງສະຫຼັບສັບຊອນທັງມີກາລະໂອກາດແຕກໍເຕັມໄປດວຍສິ່ງທາ
ທາຍທົດສອບນາໆປະການໃຫແກການບໍລິຫານປະເທດຂອງລັດຖະບານ. ແຕພາຍໃຕການຊີ້ນາຂອງກົມການເມືອງສນກາງພັກກໍຄືການ
ຕິດຕາມກວດກາຊຸກຍຢາງໃກຊິດຂອງສະພາແຫງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນປະຈາທອງຖິ່ນ, ລັດຖະບານຊຸດທີ VIII ໄດຕັດສິນໃຈຜານ
ຜາດວຍການຍົກສງຄວາມຮັບຜິດຊອບການເມືອງ, ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜາທີ່ຂອງຕົນດວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສງ, ປະຕິບັດລັດຖະທາ
ມະນນ ແລະ ກົດໝາຍຢາງເຂັ້ມງວດ ສາມາດຍາດໄດຜົນງານທີ່ພນ
ົ້ ເດັນຈານວນໜຶງ່ ເຊັນສາມາດຮັບປະກັນໃຫປະເທດຊາດສືບຕໍມີ
ສະຖຽນລະພາບທາງການເມືອງ, ມີຄວາມສະຫງົບ ແລະ ເປນລະບຽບຮຽບຮອຍທາງສັງຄົມ; ເສດຖະກິດສືບຕໍຂະຫຍາຍຕົວຕໍເນືອ
່ ງ ແລະ
ຖືກທິດ, ອັນພົ້ນເດັນແມນການຄມຄອງ ແລະ ນາໃຊຊັບພະຍາກອນຂອງຊາດໄດດາເນີນໄປຕາມກົດໝາຍທີ່ຮັດກມ, ການພັດທະນາ
ຊົນນະບົດ ແລະ ແກໄຂຄວາມທກຍາກຂອງປະຊາຊົນໄດສືບຕໍເອົາໃຈໃສດວຍມາດຕະການຕາງໆ ແລະ ໄດຮັບຜົນເປນກາວໆມາ.
ໃນ 5 ປຜານມາ; ລັດຖະບານໄດສມໃສການສາງລະບຽບຄມລັດ-ຄມຄອງສັງຄົມດວຍກົດໝາຍ ແລະ ໄດຕັ້ງໜາປບປງກົນໄກ
ດວຍນິຕກ
ິ າລມກົດໝາຍ ແລະ ສາງບັນດາຍດທະສາດສາຄັນອອກມາປະກາດໃຊແນໃສໃຫສັງຄົມມີລະບົບຄມຄອງທີ່ຮັດກມ ແລະ
ເຂັ້ມງວດກວາເກົາ, ປະຢດມັດທະຫຍັດກວາເກົາ, ການພັດທະນາດານສັງຄົມກໍມີບາດກາວຂະຫຍາຍຕົວດີ ແລະ ລັດຖະບານໄດຕັດສິນ
ໃຈຈັດສັນທຶນຮອນເຂົ້າໃສການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນດສາມາດເກີດຜົນຕາມມາທີ່ເປນຮບປະທາ. ພອມນີ,້ ຍັງຜານຜາບັນດາວິ
ກິດທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກໄພທາມະຊາດ ຫຼື ໄພພິບັດບັງເອີນຫຼາຍດານທີ່ກະໜາມາໃສປະເທດເຮົາຢາງເນື່ອງນິດລຽນຕິດ, ພິເສດການປອງກັນ,
ຄວບຄມ ແລະ ແກໄຂພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນ 2 ປກວາມານີ້ຖືວາໄດຮັບຜົນດີເປນໜາພໍໃຈ. ນອກຈາກນີ,້ ລັດຖະບານໄດສືບຕໍຊີ້ນາ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ແນວທາງການຕາງປະເທດຂອງພັກຢາງຕັ້ງໜາ ແລະ ສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍລວມທັງການເສີມຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນ
ມິດຕະພາບ ແລະ ການຮວມມືຮອບດານກັບເພື່ອນມິດຍດທະສາດ, ທັງເປນເຈົ້າການປະຕິບັດພັນທະຂອງປະເທດເຮົາໃນການພົວພັນ
ຂອບສອງຝາຍກໍຄືຫຼາຍຝາຍຊຶ່ງໄດສາງເງື່ອນໄຂ ແລະ ສະພາບແວດລອມອັນເອື້ອອານວຍໃຫແກການປກປກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາ
ສາງສາປະເທດຊາດຕະຫຼອດໄລຍະ 5 ປຜານມາ ແລະ ເຖິງວາຈະສາມາດຍາດໄດຜົນງານຫຼາຍດານແຕພອມກັນນັ້ນກໍຍັງມີຈດອອນ,

ຂໍຄົງຄາງກໍຄືສິ່ງທາທາຍຈານວນບໍໜອຍເຊັນດຽວກັນອັນໄດເຮັດໃຫຄາດໝາຍສຊົນໃຫຍໆ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດຈານວນໜຶ່ງທີ່ການົດອອກ
ໃນມະຕິ X ຂອງພັກກໍຄືແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງຊາດທີ 8 ຍັງບໍທັນບັນລຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ ແລະ ຫວັງວາກອງປະຊຸມ
ຈະໃຫຄາຄິດຄາເຫັນ ເພື່ອໃຫລັດຖະບານ ຊຸດທີ IX ນາໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫໄດຮັບຜົນດີໃນຊຸມປຕໍໜາ.
# ໂດຍ: ຣັດສະໝີ ດວງສັດຈະ

ຊາດພັດທະນາ ພາເສດຖະກິດກາວໄກ ພອມກັນນາໃຊເງິນກີບ

