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ບົດກ່າວເປີດກອງປະຊມຸ 
ໂດຍ ທາ່ນ ດຣ. ສຸພັນ ແກ້ວມີໄຊ, ລດັຖະມົນຕ ີກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ 

ຕ ໍ່ກອງປະຊຸມຄະນະຊີີ້ນ າລະດັບຊາດເພ ໍ່ອຂະບວນການໂຕະມົນ 
7 ມິຖຸນາ 2017, ເວລາ 9:00 ໂມງ, ທີີ່ ຫ້ອງປະຊຸມຊ ັ້ນ 6 ກະຊວງ ຜທ 

------------------- 
 

− ຮຽນ ບັນດາທ່ານ ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ກະຊວງຂະແໜງການທີໍ່ກ່ຽວຂອ້ງ; 
− ຮຽນບັນດາທາ່ນ ຫົວໜາ້ກົມ/ຮອງຫົວໜາ້ກົມ ແລະ ຜ ້ຕາງຫນ້າຈາກກະຊວງ        

ຂະແໜງການ; 
− ບັນດາທ່ານແຂກທີໍ່ມີກຽດ, ທ່ານຍງິ ແລະທ່ານຊາຍ. 

 
ໂດຍໄດ້ຮັບການມອບໝາຍຈາກທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຂາ້ພະເຈົີ້າ ໃນນາມ 

ຮອງປະທານ ທງັເປັນຜ ປ້ະຈ າການຄະນະຊີີ້ນ າລະດັບຊາດເພ ໍ່ອຂະບວນການໂຕະມົນ 
ຂ ສະແດງຄວາມຍິນດຕີ້ອນຮັບ ແລະຂອບໃຈ ບັນດາທ່ານ 
ທີໍ່ໄດ້ສະຫຼະເວລາເຂົີ້າມາຮວ່ມກອງປະຊຸມຄະນະຊີີ້ນ າລະດັບຊາດເພ ໍ່ອຂະບວນການໂຕະມົນ 
ໃນມ ີ້ນີີ້.  

 
ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມ ແມ່ນຈະໄດ້ພ້ອມກັນ ສົນທະນາ, ປຶກສາຫາລ  ແລະ 

ໃຫ້ທິດຊີີ້ນ າ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານຈຸດສຸມ ຂອງຂະບວນການໂຕະມົນ ເປັນຕົີ້ນແມ່ນ 
ການຈັດຕັີ້ງຜັນຂະຫຍາຍຜົນຂອງກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈ າປີ 2016 ທີໍ່ໄດ້ຈັດຂ ີ້ນໃນທ້າຍປ ີ
2016 ທີໍ່ຜ່ານມາ, ແຜນວຽກຂອງຂະບວນການໂຕະມົນ ປະຈ າປ ີ2017. 
 

ຄ ດັໍ່ງທີໍ່ບັນດາທ່ານ ໄດ້ຮັບຮ ້ນ າກັນແລ້ວວ່າ ຂະບວນການໂຕະມົນ 
ແມ່ນກົນໄກລະດັບຊາດທີໍ່ສ າຄັນ ໃນການເພີໍ່ມທະວີ 
ປະສິດທິຜົນຂອງການຮ່ວມມ ເພ ໍ່ອການພັດທະນາ ເຊິໍ່ງຂະບວນການດັໍ່ງກາ່ວ 
ນອກຈາກຈະເປັນການລະດົມທຶນຮອນເພ ໍ່ອມາສະໜບັສະໜ ນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແຜນພັດ
ທະນາເສດຖະກິດ-ສງັຄົມແຫ່ງຊາດໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລ້ວຍັງແມ່ນ 
ເວທີໃນການສ້າງຄວາມເຂົີ້າອົກເຂົີ້າໃຈ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ແຫງ່ ສປປ ລາວ ແລະ 
ບັນດາຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ ກ່ຽວກັບ ຍຸດທະສາດ ແລະນະໂຍບາຍຕາ່ງໆ 
ທີໍ່ຕິດພັນກັບວຽກງານການພັດທະນາ ໃນ ສປປ ລາວ.  
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ປີ 2016 ທີໍ່ ແຂວງ ວຽງຈັນ ໃນ ວັນທີໍ່ 24-25 ພະຈິກ ທີໍ່ຜ່ານມາ 
ພວກເຮົາຮ່ວມກັບຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໄດ້ຈັດ ກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈ າ 2016 ພາຍໃຕ້ຫົວຂ ີ້ 

“ເລ ີ່ງລ ດຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດແຜນພ ດທະນາເສດຖະກິດ-ສ ງຄມົແຫງ່ຊາດ 5 ປີ ຄ ັ້ງທ ີ

VIII (2016-2020) 

ເພ ີ່ອນາໍພາປະເທດຊາດຫຼຸດພົັ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພ ດທະ

ນາ ແລະບ ນລເຸປົັ້າໝາຍການພ ດທະນາແບບຍ ນຍງົ”.  

ເຊິີໍ່ງໃນກອງປະຊຸມດັໍ່ງກ່າວ ໄດ້ເຫນັີ້ນໃສ່ການປ ກສາຫາລ ໃນ 4 ຫົວຂ  ີ້ ຫລັກຄ : 
1. ການເສ ໍ່ອມສານ ແລະການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ວາລະການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງຮອດປ ີ

2030 ລວມທງັເປົີ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ (SDGs); 
2. ການເຕີບໂຕສີຂຽວ, ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ 

ແລະການກຽມຄວາມພ້ອມຮັບມ ກັບໄພພິບັດ; 
3. ການຄ ີ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະໂພຊະນາການ; ແລະ 
4. ການເປັນຄ ່ຮ່ວມ ເພ ໍ່ອການພັດທະນາທີໍ່ມີປະສິດທິຜົນ 

(ແຜນດ າເນີນງານຖະແຫງຼການວຽງຈັນ II) 
ພ້ອມດຽວກັນນີີ້, ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ແຜນດໍາເນນີງານຖະແຫງຼ 

ການວຽງຈ ນສະບ ບທີ II 
ວ່າດ້ວຍການເປ ນຄ ຮ່ວ່ມງານເພ ີີ່ອການພ ດທະນາທີີ່ມີປະສິດທິຜນົ. 

 
ພາຍຫລັງກອງປະຊຸມດັໍ່ງກາ່ວ, ກະຊວງ ແຜນການ ແລະການລົງທ ນ, 

ໃນນາມກອງເລຂາຂອງ ຂະບວນການໂຕະມນົ ໄດ້ສັງລວມຜົນຂອງການປ ກສາຫາລ  
ແລະສົນທະນາ ແລະລາຍງານ ຕ ໍ່ລັດຖະບານ ກ ໍ່ຄ ຫ້ອງການສ ານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, 
ແລະກ ໍ່ມີ ແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີໍ່ 149/ຫສນຍ.ກລຂ, ລົງວນັທີໍ່ 27 ມງັກອນ 2017 
ກ່ຽວກັບທິດຜັນຂະຫຍາຍຜົນກອງປະຊຸມໂຕະມນົ ປະຈ າປີ 2016 ດັໍ່ງກາ່ວ.  

 
ສະນັີ້ນ, ມ ີ້ນີີ້ ພວກເຮົາຈ ໍ່ງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມນີີ້ຂ ີ້ນ 

ເພ ໍ່ອລາຍງານຄວາມຄ ບໜາ້ຂອງການຈັດຕັີ້ງຜັນຂະຫຍາຍແຈ້ງການດັໍ່ງກາ່ວ 
ແລະປ ກສາຫາລ ກ່ຽວກັບທິດທາງແຜນການ ສ າລັບກອງປະຊຸມໂຕະມນົປະຈ າປີ 2017. 

 
ດັໍ່ງນັີ້ນ, ຂາ້ພະເຈົີ້າ ຈຶໍ່ງສະເໜີ ມາຍັງບັນດາທ່ານ ທີໍ່ເຂົີ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມໃນມ ີ້ນີີ້ 

ຈົໍ່ງພ້ອມກັນ ປະກອບຄ າຄິດຄ າເຫັນຢ່າງກງົໄປກົງມາ ແລະມີລັກສະນະແບບສ້າງສັນ 
ເພ ໍ່ອເຮັດແນວໃດໃຫ້ກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈ າປ ີ 2017 ໃຫໄ້ດ້ຮັບໝາກຜົນຢ່າງຈບົງາມ 
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ແລະ ເພີໍ່ມທະວີການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທຸກພາກສ່ວນ ເປັນຕົີ້ນ ພາກລັດ 
ແລະຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ ເພ ໍ່ອຮັບປະກັນປະສິດທິຜົນ ແລະຄວາມຍ ນຍົງ ຂອງການພັດທະນາ. 
 

ທ້າຍສຸດນີີ້, ຂາ້ພະເຈົີ້າ ຂ ອວຍພອນໃຫ້ທຸກທ່ານ ຈົໍ່ງມີສຂຸະພາບເຂັີ້ມແຂງ ແລະ 
ປະສົບຜົນສ າເລັດໃນໜ້າທີໍ່ການງານ. ຂ ຖ ໂອກາດນີີ້ 
ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມຄະນະຊີີ້ນ າລະດັບຊາດເພ ໍ່ອຂະບວນການໂຕະມົນ ຢ່າງເປນັທາງການ.  
 

ຂ ຂອບໃຈ. 


