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ກອງປະຊຸມໂຕະມນົປະຈາໍປ ີ2018 
“ການສະຫ ຸບກາງສະໄໝການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ 5 ປ ີຄັງ້ທ ີVIII -
ຄວາມຄບືໜາ້ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເປົາ້ໝາຍການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ ແລະ ວຽກງານການຮ່ວມມເືພື່ອ

ການພດັທະນາທີ່ມປີະສດິທຜິນົ” 
 

ຄັງ້ວນັທ ີ04-05 ທນັວາ 2018 
ທີ່  ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ  

 
 

 
(                                  , ສະວດິເຊແີລນ ແ                             ) 

 

ວາລະກອງປະຊຸມ 
    

ມືທ້ ີ1 : ວນັທ ີ04 ທນັວາ 2018 – ກອງປະຊຸມປກຶສາຫາລລືະດບັວຊິາການ ແລະ ຢຽ້ມຢາມ 
ໂຄງການພາກສະໜາມ 

 
ພາກເຊົາ້ – ກອງປະຊຸມປກຶສາຫາລລືະດບັວຊິາການ (ທີ່  ຫອ້ງປະຊຸມ ເບ ີ2)  

 

07:45 – 08:15  ລງົທະບຽນ  
 

08:15 – 08:25 ກ່າວເປດີກອງປະຊຸມ  
ໂດຍ: ທ່ານ ປອ. ກແິກວ້ ຈນັທະບູຣ,ີ ຮອງລດັຖະມນົຕ ີກະຊວງແຜນການ ແລະການລງົທນຶ 
 

08:25 – 08:35 ກ່າວມຄໍີາເຫນັຕໍ່ ກອງປະຊຸມ  
ໂດຍ: ທ່ານ ນາງ ຄາຣນິາ ອມິໂມເນນັ, ຜູປ້ະສານງານອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ທງັເປນັຜູຕ້າງໜາ້ ອງົການ
ສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພດັທະນາ ປະຈາໍ ສປປ ລາວ 
 

08:35 – 08:55 ນາໍສະເໜ ີກ່ຽວກບັ ຜນົຂອງການສະຫ ຸບກາງສະໄໝການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ
ແຫ່ງຊາດ 5 ປ ີຄັງ້ທ ີVIII 2016-2020: ຄວາມຄບືໜາ້ ແລະ ສິ່ ງທາ້ທາຍໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແຜນ
ພດັທະນາດັ່ ງກ່າວ. 
ໂດຍ: ທ່ານ ນາງ ພອນວນັ ອຸທະວງົ, ຫວົໜາ້ກມົແຜນການ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ 
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08:55 – 09:30 ສນົທະນາ 
 

09:30 – 09:45 ພກັຜ່ອນດື່ ມຊາ-ກາເຟ  
 

09:45 – 12:00 ຈດັເປນັ 4 ກຸ່ມສນົທະນາ  ໂດຍອງີຕາມບນັດາເປົາ້ໝາຍ ແລະວຽກຈດຸສຸມປິ່ ນອອ້ມທີ່ ພວົພນັກບັຫ າຍຂະ   
ແໜງການຂອງ ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ 5 ປ ີຄັງ້ທ ີVIII ດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
 

 ກຸ່ມສນົທະນາ 1 (ທີ່  ຫອ້ງປະຊຸມ ເບ ີ2) 
ເປົາ້ໝາຍ 1 ຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ 5 ປ ີຄັງ້ທ ີVIII :  “        ແຫ່ງຊາດ ມີ
ການເຕບີໂຕຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງ, ໝັນ້ທ່ຽງແລະສາ້ງໄດຄ້ວາມສມົດຸນຂອງການເຕບີໂຕໂດຍຖເືອາົການພດັທະນາ 
ເສດຖະກດິເປນັໃຈກາງເພື່ ອສຸມໃສ່ສາ້ງພືນ້ຖານເສດຖະກດິໃຫເ້ຂັມ້ແຂງ ແລະ ຫ ຸດຜ່ອນຄວາມບອບບາງ 
ດາ້ນເສດຖະກດິ.”  
 
(ຂງົເຂດຈດຸສຸມ: ສະຖຽນລະພາບດາ້ນເສດຖະກດິມະຫາພາກ, ການຄຸມ້ຄອງການເງນິພາກລດັ ແລະ ການ
ມສ່ີວນຮ່ວມຂອງພາກເອກະຊນົ) 
 
   ຄະນະສນົທະນາ: 

1.1.                              , ຫວົໜາ້ກມົນະໂຍບາຍການເງນິ ແລະ ນຕິກິາໍ, ກະຊວງ 
ການເງນິ. 

1.2.      ຈດິ ທະວໃິສ, ຫວົໜາ້ຫອ້ງການກອງທນຶຫ ຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ກະຊວງ ກະສກິາໍ 
ແລະ ປ່າໄມ.້ 

1.3.                              , ຮອງຫວົໜາ້ກມົສົ່ ງເສມີການລງົທນຶ, ກະຊວງ ແຜນການ 
ແລະ ການລງົທນຶ. 

1.4.                        , ຫວົໜາ້ກມົແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມ,ື ກະຊວງ ອຸດສາຫະກາໍ 
ແລະ ການຄາ້. 

1.5.          ແ           (Fanny Weiner) ຜູຊ່້ຽວຊານອາວຸໂສດາ້ນການຄຸມ້ຄອງພາກລດັ, 
ທະນາຄານໂລກ. 

1.6.                      , ປະທານ ສະພາການຄາ້ ແລະ ອຸດສາຫະກາໍແຫ່ງຊາດລາວ. 
 

 ຜູນ້າໍພາການສນົທະນາ:                          , ຮກັສາການຫວົໜາ້ສູນຄົນ້ຄວາ້ນະໂຍບາຍ 
ການພດັທະນາ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ 

 
 ກຸ່ມສນົທະນາ 2 (ທີ່  ຫອ້ງປະຊຸມ ເບ ີ3) 

ເປົາ້ໝາຍ 2 ຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ 5 ປ ີຄັງ້ທ ີVIII : “ພດັທະນາຊບັພະຍາກອນ 
ມະນຸດໃຫກ້ານເປນັປດັໃຈຕດັສນິການພດັທະນາ ໂດຍການຍກົລະດບັຄວາມສາມາດຂອງບຸກຄະລາກອນ 
ພາກລດັ ແລະ ກາໍລງັແຮງງານເອກະຊນົໃຫສູ້ງຂືນ້; ຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າໄດຮ້ບັການ ແກ ້
ໄຂຢ່າງທົ່ ວເຖງິ, ທຸກເຜົ່ າຊນົ ແລະ ເພດໄວສາມາດເຂົາ້ເຖງິການສກຶສາ ແລະ ການບໍລກິານສາທາລະນະ ສຸກ
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ໄດຢ່້າງທົ່ ວເຖງິ ແລະ ມຄຸີນນະພາບ; ສົ່ ງເສມີການປກົປກັຮກັສາ ແລະ ພດັທະນາເອກະລກັວດັທະນະທໍາ ອນັ
ດງີາມຂອງຊາດ. ຮບັປະກນັສະຖຽນລະພາບດາ້ນການເມອືງຢ່າງໜກັແໜນ້, ສງັຄມົມຄີວາມສະຫງບົ ແລະ 
ເປນັລະບຽບຮຽບຮອ້ຍ, ມຄີວາມຍຸດຕທໍິາ ແລະ ໂປ່ງໃສ.” 
 
(ຂງົເຂດຈດຸສຸມ: ການບລໍກິານຂອງພາກລດັ ແລະ ການຫ ຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ) 
 
   ຄະນະສນົທະນາ: 

2.1.                 , ຮອງຫວົໜາ້ກມົແຜນການ, ກະຊວງ ສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ. 
2.2.                            , ຮອງຫວົໜາ້ກມົແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມ,ື ກະຊວງ 

ສາທາລະນະສຸກ. 
2.3.                      , ຮອງຫວົໜາ້ຫອ້ງການຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງແຫ່ງຊາດເພື່ ອການ 

ແກໄ້ຂບນັຫາລະເບດີບ່ໍທນັແຕກທີ່ ຕກົຄາ້ງໃນ ສປປ ລາວ (ຄຊກລ), ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ 
ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ. 

2.4.                   , ຮອງຫວົໜາ້ຫອ້ງການ, ສູນສະຖຕິແິຫ່ງຊາດ. 
2.5.                      (Takeshi Hikihara), ເອກອກັຄະຣາຊະທດູ ຍີ່ ປຸ່ນ ປະຈາໍ 

ສປປລາວ  
2.6.                      (Octavian Bivol), ຜູຕ້າງໜາ້ອງົການ ສປຊ ສໍາລບັເດກັ 

 
 ຜູນ້າໍພາການສນົທະນາ:                           ,       ກມົຮ່ວມມສືາກນົ, ກະຊວງແຜນການ 

ແລະ ການລງົທນຶ 
 

 ກຸ່ມສນົທະນາ 3 (ທີ່  ຫອ້ງປະຊຸມ ເບ ີ4) 
ເປົາ້ໝາຍ 3 ຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ 5 ປ ີຄັງ້ທ ີVIII : “ຊບັພະຍາກອນທໍາມະ 
ຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມໄດຮ້ບັການປກົປກັຮກັສາ ແລະ ນາໍໃຊຢ່້າງມປີະສດິທຜິນົ ຕາມທດິສຂີຽວ ແລະ ຍນື
ຍງົ; ກຽມພອ້ມຮບັມກືບັໄພພບິດັທໍາມະຊາດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ ຢ່າງມປີະສດິທພິາບ ພອ້ມ
ທງັ ກໍ່ ສາ້ງຄນືສິ່ ງທີ່ ຖກືທໍາລາຍ ແລະ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໄພທໍາມະຊາດໃຫດ້ກີວ່າເກົ່ າ.” 
 
(ຂງົເຂດຈດຸສຸມ: ບດົຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດຈ້າກການປະເມນີຄວາມຕອ້ງການຫ ງັໄພພບິດັ, ມາດຕະການ 
ໃນການຟືນ້ຟູ ແລະ ທດິທາງໃນຕໍ່ໜາ້) 
 
  ຄະນະສນົທະນາ: 

3.1.                     , ຮອງຫວົໜາ້ກມົແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມ,ື ກະຊວງ 
ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ. 

3.2.                       , ຮອງຫວົໜາ້ກມົສງັຄມົສງົເຄາະ, ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ 
ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ. 

3.3.                            (Bertylani Saulinggi), ເລຂາອນັດບັສອງ, ສະຖານທດູ ອນິ
ໂດເນເຊຍ ປະຈາໍ ສປປ ລາວ. 

3.4. ທ່ານ ປເີຕີ ້ຟອກດ ໌(Peter Fogde), Burapha Agroforestry. 
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3.5.                  (Christian Olk), ຫວົໜາ້ຝ່າຍຮ່ວມມເືພື່ ອການພດັທະນາ, 
ສະຖານທດູເຢຍລະມນັ ປະຈາໍ ສປປ ລາວ. 
 

 ຜູນ້າໍພາການສນົທະນາ:                     ແ           ກມົອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ, ກະຊວງ ການ
ຕ່າງປະເທດ 
 

 ກຸ່ມສນົທະນາ 4 (ທີ່  ຫອ້ງປະຊຸມ ເບ ີ14) 
“ດາ້ນ                    ຕດິ            ແ         ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງ 
ຊາດ 5 ປ ີຄັງ້ທ ີVIII” 
 
(ຂງົເຂດຈດຸສຸມ: ການປກົຄອງລດັດວ້ຍກດົໝາຍ ແລະ ການປະຕບິດັກດົໝາຍ) 

 
   ຄະນະສນົທະນາ: 

4.1.                    ແ                               ແ                   
                        

4.2.      ເກດສະໜາ ພມົມະຈນັ                        ກະຊວງ ຍຸຕທໍິາ. 
4.3.                                     ແ      ແ                    

ສະຫະພນັແມ່ຍງິລາວ. 
4.4.                            (Francesca Arato), ຜູຈ້ດັການແຜນງານ, ສໍານກັງານ

ຜູຕ້າງໜາ້ສະຫະພາບ ເອຣີບົ ປະຈາໍ ສປປ ລາວ.  
4.5.                     (Tim Enderlin), ຫວົໜາ້ອງົການສະວສິ ເພື່ ອການຮ່ວມມ ືແລະ 

ພດັທະນາ ປະຈາໍພາກພືນ້.  
 

 ຜູນ້າໍພາການສນົທະນາ:            ແ                ກມົແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມ,ື ກະຊວງ 
ພາຍໃນ 

 
12:00 – 13:00 ຮບັປະທານອາຫານທ່ຽງ  

 
 
 

ພາກບ່າຍ – ຢຽ້ມຢາມໂຄງການພາກສະໜາມ, ພທິບີາສສູ່ີຂວນັ ແລະ ງານລຽ້ງອາຫານຄ່ໍາ 
 

13:00 – 18:00 ຢຽ້ມຢາມ  02 ໂຄງການ ທີ່ ຕດິພນັກບັເນືອ້ໃນຂອງກອງປະຊຸມໂຕະມນົປະຈາໍປ ີ2018 ດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
 

1. ໂຄງການກໍ່ ສາ້ງທາງລດົໄຟ ລາວ-ຈນີ (Lao-China Railway Construction Site) 
2. ໂຄງການກະເສດອນິຊ ີ(Organic Farm) 
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19:00 – 21:00 
 

ພທິບີາສສູ່ີຂວນັ ແລະ ງານລຽ້ງອາຫານຄ່ໍາ  
ເຈ ົາ້ພາບໂດຍ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ 
ສະຖານທີ່ : ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ (ທີ່  ຫອ້ງປະຊຸມ ເບ ີ1) 
 

 
 
ມືທ້ ີ2: ວນັທ ີ5 ທນັວາ 2018 –ກອງປະຊຸມປກຶສາຫາລລືະດບັນະໂຍບາຍ (ທີ່ ຫອ້ງປະຊຸມ ເບ ີ2) 
 

ພາກເຊົາ້   
 

08:30 – 09:00 ລງົທະບຽນ  
 

09:00 – 09:10 ກ່າວເປດີກອງປະຊຸມຢ່າງເປນັທາງການ 
ໂດຍ: ພະນະ ທ່ານ ສມົດ ີດວງດ,ີ ຮອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ລດັຖະມນົຕ ີກະຊວງ
ການເງນິ  
 

09:10 – 09:20  ກ່າວມຄໍີາເຫນັຕໍ່ ກອງປະຊຸມ 
ໂດຍ: ທ່ານ ນາງ ວາເລຣີ ີຄລບິຟ,໌ ຮອງຜູອ້າໍນວຍການຮບັຜດິຊອບພາກພືນ້ອາຊ-ີປາຊຟີກິຂອງ ອງົການ 
ສປຊ ເພື່ອການພດັທະນາ ທງັເປນັຫວົໜາ້ຫອ້ງການປະຈາໍພາກພືນ້ອາຊ-ີປາຊຟີກິ ປະຈາໍຢູ່ບາງກອກ. 
 

09:20 – 09:30 ກ່າວມຄໍີາເຫນັຕໍ່ ກອງປະຊຸມ 
ໂດຍ: ທ່ານ ປອ. ສຸພນັ ແກວ້ມໄີຊ, ລດັຖະມນົຕ ີກະຊວງແຜນການ ແລະການລງົທນຶ 
 

09:30 – 09:40 ຖ່າຍຮູບຮ່ວມກນັ ກບັ ພະນະ ທ່ານ ຮອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ລດັຖະມນົຕກີະຊວງການ
ເງນິ ພອ້ມດວ້ຍຄະນະປະທານ ກອງປະຊຸມ 
1.    ບນັດາລດັຖະມນົຕ/ີຮອງລດັຖະມນົຕ ີ 
2.    ຫວົໜາ້ຄະນະຜູແ້ທນ ຂອງບນັດາຄູ່ ຮ່ວມພດັທະນາ/ເອກອກັຄະລດັຖະທດູ ແລະຫວົໜາ້/ຮອງຫວົໜາ້ 

ບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ, ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົບໍ່ ສງັກດັລດັຖະບານ, ສະມາຄມົບໍ່ຫວງັຜນົກາໍໄລ 
ແລະ ພາກເອກະຊນົ. 

 

09:40 – 10:25   - ຢຽ້ມຊມົງານວາງສະແດງຜນົງານການຮ່ວມມເືພື່ ອການພດັທະນາຂອງຂະແໜງການ ເພື່ ອຕອ້ນຮບັ ກອງ
ປະຊຸມໂຕະມນົປະຈາໍປ ີ2018   
- ພກັຜ່ອນດື່ ມຊາ-ກາເຟ 
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ຄະນະປະທານກອງປະຊຸມໂຕະມນົປະຈາໍປ ີ2018:  
 

1. ທ່ານ ປອ. ສຸພນັ ແກວ້ມໄີຊ, ລດັຖະມນົຕ ີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ. 
2. ທ່ານ ນ. ຄາຣນີາ ອມິໂມເນນັ, ຜູປ້ະສານງານອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ທງັເປນັຜູຕ້າງໜາ້ອງົການສະຫະປະຊາຊາດ 

ເພື່ ອການພດັທະນາ ປະຈາໍ ສປປ ລາວ. 
 

10:25 – 10:40 ນາໍສະເໜໂີດຍຫຍໍ ້ກ່ຽວກບັຜນົການສະຫ ຸບກາງສະໄໝການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-
ສງັຄມົ ແຫ່ງຊາດ 5 ປ ີ       VIII (2016-2020) 
ໂດຍ: ທ່ານ ປອ. ກແິກວ້ ຈນັທະບູຣ,ີ ຮອງລດັຖະມນົຕ ີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ 
 

 

10:40 – 11:10 ສນົທະນາ  
 

11:10 – 11:25 ລາຍງານຜນົ ຂອງກຸ່ມສນົທະນາ 1 - ເປົາ້ໝາຍ 1 ຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ 5ປ ີ
ຄັງ້ທ ີVIII :  “        ແຫ່ງຊາດ ມກີານເຕບີໂຕຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງ, ໝັນ້ທ່ຽງແລະສາ້ງໄດຄ້ວາມສມົດຸນ 
ຂອງການເຕບີໂຕໂດຍຖເືອາົການພດັທະນາ ເສດຖະກດິເປນັໃຈກາງເພື່ ອສຸມໃສ່ສາ້ງພືນ້ຖານເສດຖະກດິ 
ໃຫເ້ຂັມ້ແຂງ ແລະ ຫ ຸດຜ່ອນຄວາມບອບບາງ ດາ້ນເສດຖະກດິ.”  
ໂດຍ: ທ່ານ ນາງ ທບິພະກອນ ຈນັທະວງົສາ, ຮອງລດັຖະມນົຕ ີກະຊວງ ການເງນິ. 
 

11:25 – 11:55 ສນົທະນາ  
 

11:55 – 12:10 ລາຍງານຜນົ ຂອງກຸ່ມສນົທະນາ 2 - ເປົາ້ໝາຍ 2 ຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ 5 
ປ ີຄັງ້ທ ີVIII : “ພດັທະນາຊບັພະຍາກອນ ມະນຸດໃຫກ້ານເປນັປດັໃຈຕດັສນິການພດັທະນາໂດຍການ 
ຍກົລະດບັຄວາມສາມາດຂອງບຸກຄະລາກອນ ພາກລດັ ແລະ ກາໍລງັແຮງງານເອກະຊນົໃຫສູ້ງຂືນ້; 
ຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າໄດຮ້ບັການ ແກໄ້ຂຢ່າງທົ່ ວເຖງິ, ທຸກເຜົ່ າຊນົ ແລະ ເພດໄວ 
ສາມາດເຂົາ້ເຖງິການສກຶສາ ແລະ ການບໍລກິານສາທາລະນະ ສຸກໄດຢ່້າງທົ່ ວເຖງິ ແລະ ມຄຸີນນະພາບ; 
ສົ່ ງເສມີການປກົປກັຮກັສາ ແລະ ພດັທະນາເອກະລກັວດັທະນະທໍາ ອນັດງີາມຂອງຊາດ. ຮບັປະກນັ 
ສະຖຽນລະພາບດາ້ນການເມອືງຢ່າງໜກັແໜນ້, ສງັຄມົມຄີວາມສະຫງບົ ແລະ ເປນັລະບຽບຮຽບຮອ້ຍ, 
ມຄີວາມຍຸດຕທໍິາ ແລະ ໂປ່ງໃສ.” 
ໂດຍ: ທ່ານ ຮສ.ດຣ ພູທອນ ເມອືງປາກ, ຮອງລດັຖະມນົຕ ີກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ. 
 

12:10 – 12:40          
 

12:40 – 13:30 ຮບັປະທານອາຫານທ່ຽງ 
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 ພາກບ່າຍ  
13:30 – 13:45  ລາຍງານຜນົ ຂອງກຸ່ມສນົທະນາ 3 - ເປົາ້ໝາຍ 3 ຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ 5 

ປ ີຄັງ້ທ ີVIII : “ຊບັພະຍາກອນທໍາມະ ຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມໄດຮ້ບັການປກົປກັຮກັສາ ແລະ ນາໍໃຊ ້
ຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ ຕາມທດິສຂີຽວ ແລະ ຍນືຍງົ; ກຽມພອ້ມຮບັມກືບັໄພພບິດັທໍາມະຊາດ ແລະ ການ
ປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ ຢ່າງມປີະສດິທພິາບ ພອ້ມທງັ ກໍ່ ສາ້ງຄນືສິ່ ງທີ່ ຖກືທໍາລາຍ ແລະ ໄດຮ້ບັ ຜນົ
ກະທບົຈາກໄພທໍາມະຊາດໃຫດ້ກີວ່າເກົ່ າ.” 
ໂດຍ: ທ່ານ ນາງ ໃບຄາໍ ຂດັທຍິະ, ຮອງລດັຖະມນົຕ ີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ. 
 

13:45 – 14:15 ສນົທະນາ  
 

14:15 – 14:30 ລາຍງານຜນົ ຂອງກຸ່ມສນົທະນາ 4 - “ດາ້ນ                    ຕດິ            ແ         
ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ 5 ປ ີຄັງ້ທ ີVIII” 
ໂດຍ: ທ່ານ ປອ ຄາໍມນູ ວພິງົໄຊ, ຮອງລດັຖະມນົຕ ີກະຊວງ ພາຍໃນ. 
 

14:30 – 15:00 ສນົທະນາ  
 

15:00 – 15:15 ນາໍສະເໜກ່ີຽວກບັ ການຜນັຂະຫຍາຍເປົາ້ໝາຍການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ ແລະ ການກະກຽມສໍາລບັ 
ການຫ ຸດພົນ້ອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດອ້ຍພດັທະນາ, ໂດຍສະເພາະ ການພຈິາລະນາ ແລະ ຜນົ
ກະທບົຕ່າງໆ ສໍາລບັ ການສາ້ງແ                 -      ແ       5            
   :                                                              
 

15:15 – 15:45 ສນົທະນາ  
 

15:45 – 16:15 ພກັຜ່ອນດື່ ມຊາ-ກາເຟ 
 

16:15 – 16:25  ກ່າວມຄໍີາເຫນັຕໍ່ ກອງປະຊຸມ 
ໂດຍ: ທ່ານ ນາງ ຄາຣນີາ ອມິໂມເນນັ, ຜູປ້ະສານງານອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ທງັເປນັຜູຕ້າງໜາ້ 
ອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພດັທະນາ ປະຈາໍ ສປປ ລາວ 
 

16:25 – 16:40 ກ່າວສະຫ ຸບ ແລະປດິກອງປະຊຸມໂຕະມນົປະຈາໍປ ີ2018 ຢ່າງເປນັທາງການ 
ໂດຍ: ທ່ານ ປອ. ສຸພນັ ແກວ້ມໄີຊ, ລດັຖະມນົຕ ີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ 
 

16:40 – 17:00 ພທິຖີະແຫ ງຂ່າວ (ທີ່  ຫອ້ງປະຊຸມ 4) 
ໂດຍ: ທ່ານ ປອ. ສຸພນັ ແກວ້ມໄີຊ, ລດັຖະມນົຕ ີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ແລະ  
ທ່ານ ນາງ ຄາຣນີາ ອມິໂມເນນັ, ຜູປ້ະສານງານອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ທງັເປນັຜູຕ້າງໜາ້ ອງົການ
ສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພດັທະນາ ປະຈາໍ ສປປ ລາວ 
 

 


