
ບດົຄໍາເຫນັ 

ຂອງທ່ານ ນາງ ໃບຄໍາ ຂດັຕຍິະ, ຮອງລດັຖະມນົຕ,ີ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ 

ຜນົຂອງກ ່ ມສນົທະນາໃນຫວົຂໍ ໍ້ ດ ໍ້ານຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລ ໍ້ອມ ແລະ ກຽມຮ ໍ້ອມ
ຮບັມກືບັໄພພບິດັທໍາມະຊາດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດນິຟ ໍ້າອາກາດ 

ໃນກອງປະຊ ມໂຕະມນົປະຈາໍປ ີ2018 ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, 

ວນັທ ີ04-05 ທນັວາ 2018 

- ຄະນະປະທານກອງປະຊ ມ ທີ່ ເຄາົລບົ ແລະ ນບັຖຢ່ືາງສູງ 
 

- ບນັດາທ່ານແຂກຜູ ໍ້ມກີຽດ, ທ່ານຍງິ ແລະ ທ່ານຊາຍ ທີ່ ຮກັແພງ. 
  

ກ່ອນອ ່ ນຂາ້ພະເຈ າ້ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍງັຄະນະປະທານທີ່ ໄດໃ້ຫຂ້າ້ພະເຈ າ້ຂ ນ້ມຄໍີາ
ເຫນັ ໃນກອງປະຊຸມໂຕະມ ນປະຈາໍປ ີ2018. ຂາ້ພະເຈ າ້ຂໍອະນຸຍາດຕາງໜາ້ໃຫກຸ່້ມສ ນທະນາທ ີ3 ຂ ນ້
ລາຍງານໃນຫ ວຂໍ ້ “ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສ ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ກຽມຮອ້ມຮບັມ ກບັ
ໄພພ ບດັທໍາມະຊາດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດ ນຟາ້ອາກາດ.”. ການຈດັກອງປະຊຸມຄັງ້ນີຖ້ ວ່າມຄີວາມ
ສໍາຄນັຫຼາຍ ໃນການກະກຽມໃຫແ້ກ່ການຈດັຕັງ້ປະຕ ບດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກ ດ-ສງັຄ ມ 5 ປ ີຄັງ້
ທ ີ VIII (2016-2020) ໃນ 2 ປຕ່ໍີໜາ້. ພວກເຮ າຕອ້ງໄດຮ່້ວມກນັເອ າໃຈໃສ່ບນັດາເປ າ້ໝາຍ ແລະ 
ຄາດໝາຍຂອງແຜນດັ່ ງກ່າວໃຫເ້ປນັຮູບປະທໍາຫຼາຍຂ ນ້ ໂດຍສະເພາະເປ າ້ໝາຍທ ີ 3 ດາ້ນ
ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສ ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ກຽມພອ້ມຮບັມ ກບັໄພພ ບດັທໍາມະຊາດ ແລະ 
ການປ່ຽນແປງດ ນຟາ້ອາກາດ. 

ບນັດາທ່ານແຂກຜູມ້ກີຽດ, 

ໃນປ ີ2018 ສປປ ລາວ ໄດຮ້ບັຜ ກກະທ ບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກໄພພ ບດັນໍາ້ຖວ້ມ ຊ ່ ງກວມເອ າ 
17 ແຂວງ, 1 ນະຄອນຫຼວງ, 124 ເມ ອງ, 2.382 ບາ້ນ, 616.477 ຄ ນຖ ກກະທ ບ, ເສຍຊວີ ດ 60 
ຄ ນ, ສາ້ງຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ສູນເສຍ ຕ່ໍພ ນ້ຖານໂຄງລ່າງ, ເສດຖະກ ດ, ສງັຄ ມ ແລະ 
ສ ່ ງແວດລອ້ມ ຄ ດເປນັມູນຄ່າ ຫຼາຍກວ່າ 3 ພນັຕ ກ້ບີ, ຄວາມຕອ້ງການເພ ່ ອຟ ນ້ຟູ ບູລະນະຄ ນໃໝ່ 
ປະມານ 4 ພນັກວ່າຕ ກ້ບີ. ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນ ຜ ນກະທ ບຈາກເຫດການໄພນໍາ້ຖວ້ມ ທີ່ ສາເຫດມາ



ຈາກ ສນັເຂ ່ ອນໄຟຟາ້ ເຊປ່ຽນ-ເຊນໍາ້ນອ້ຍແຕກ ຊ ່ ງສາ້ງຄວາມເສຍຫາຍຕ່ໍເສຍຊວີ ດ, ທີ່ ຢູ່ອາໃສ ແລະ 
ຊບັສ ນ ຂອງ ປະຊາຊ ນບນັດາເຜ ່ າເປນັຈາໍນວນຫຼວງຫຼາຍ ໃນເຂດດັ່ ງກ່າວ. ຕ່ໍຜ ນກະທ ບດັ່ ງກ່າວ 
ລດັຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດປ້ະຕ ບດັໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫຼ ອສຸກເສນີຢ່າງວ່ອງໄວ ໂດຍໄດປ້ະກາດເຂດເມ ອງ
ສະໜາມໄຊເປນັເຂດໄພພ ບດັສຸກເສນີລະດບັຊາດ ເພ ່ ອລະດ ມການຊ່ວຍເຫຼ ອຈາກທຸກພາກສ່ວນ ທງັ
ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ພອ້ມທງັໄດຈ້ດັຕັງ້ຄະນະສະເພາະກ ດແກໄ້ຂໄພພ ບດັລະດບັຊາດ ເຂ າ້ໄປ
ໃຫກ້ານຊ່ວຍ ເຫຼ ອຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ທນັການ. 

ຂາ້ພະເຈ າ້ຂໍລາຍງານຜ ນການປ ກສາຫາລ ຂອງກຸ່ມສ ນທະນາທ ີ3 ໃນຄາບເຊ າ້ວນັທ ີ04 ທນັວາ 
ທີ່ ຜ່ານມາ ຊ ່ ງສາມາດສະຫຸຼບເນ ອ້ໃນໂດຍສງັເຂບດັ່ ງນີ:້ 

- ກອງປະຊຸມໄດເ້ຫນັດເີປນັເອກະພາບກ່ຽວກບັຄວາມສໍາຄນັຂອງການຍ ກລະດບັການກຽມ
ຄວາມພອ້ມໃນການຮບັມ ກບັໄພພ ບດັທາງທໍາມະຊາດ, ການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທໍາມະ
ຊາດຢ່າງມປີະສ ດທ ຜ ນ ໂດຍຄໍານ ງເຖງີຜ ນກະທ ບທີ່ ຈະມຕ່ໍີສງັຄ ມ ແລະ ສີ່ ງແວດລອ້ມ ໂດຍ
ສະເພາະ ແມ່ນການເຊ ່ ອມສານວຽກງານດັ່ ງກ່າວ ເຂ າ້ໃນແຜນພດັທະນາເສດຖະກ ດ-ສງັຄ ມ
ແຫ່ງຊາດ 5 ປ ີໃນແຕ່ລະໄລຍະ; 

- ກອງປະຊຸມໄດເ້ນັນ້ໃຫຄ້ວາມສໍາຄນັໃນການເພີ່ ມທະວຄີວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ວຽກງານກຽມ 
ພອ້ມຮບັມ ກບັໄພພ ບດັ ເປນັຕ ນ້ ການສາ້ງເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ການຈດັຕັງ້ວຽກງານປອ້ງກນັ ແລະ 
ຄວບຄຸມໄພພ ບດັ ນບັແຕ່ສູນກາງ ລ ງຮອດທອ້ງຖ ່ ນ ແລະ ຊຸມຊ ນທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງສູງ, ການ
ປບັປຸງລະບ ບການເຕ ອນໄພລ່ວງໜາ້, ການສ ກສາຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການສາ້ງແຜນຫຸຼດຜ່ອນ
ຄວາມສ່ຽງໄພພ ບດັ, ເພີ່ ມທະວກີານມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊ ນ ແລະ ສາ້ງຊຸມຊ ນໃຫມ້ຄີວາມ
ສາມາດຮບັມ ກບັໄພພ ບດັ, ເອ າໃຈໃສ່ໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫຼ ອແກ່ກຸ່ມຄ ນທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງສູງ ເຊັ່ ນ 
ແມ່ຍ ງ, ຜູອ້າຍຸງສູງ, ເດກັນອ້ຍ ແລະ ຜູພ້ ການ;   

- ກອງປະຊຸມໄດໃ້ຫຄ້ວາມສໍາຄນັຕ່ໍກບັການສາ້ງຄວາມທ ນທານ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນຜ ນກະທ ບຈາກ
ໄພພ ບດັທໍາມະຊາດ ໃນຂະແໜງກະສ ກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ ຊ ່ ງສະເໜໃີຫມ້ກີານດດັປບັການວາງ
ແຜນການຢູ່ໃນລະດບັຊາດ ແລະ ທອ້ງຖ ່ ນ ໂດຍຜ່ານຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນການປູກພ ດ ແລະ 
ການກະສ ກາໍທີ່ ອງີໃສ່ສະພາບອາກາດ; ພອ້ມນີ ້ ກໍ່ ຕອ້ງໄດສ້າ້ງຄວາມສາມາດໃຫແ້ກ່ຊາວ
ກະສ ກອນ ໃນການຜະລ ດກະສ ກາໍທີ່ ມຄີວາມທ ນທານຕ່ໍໄພພ ບດັ ໂດຍໃຫສ້າມາດເຂ າ້ເຖງີຂໍ ້
ມູນເຕ ອນໄພລ່ວງໜາ້ໃນການເຮດັກະສ ກາໍທີ່ ປອດໄພຈາກຄວາມສ່ຽງທີ່ ຕ ດພນັກບັສະພາບອາ 
ກາດ; 



- ສໍາລບັວຽກງານການຟ ນ້ຟູຄວາມເສຍຫາຍຫຼງັໄພພ ບດັ ຄວນມກີານສ ບຕ່ໍຈດັຕັງ້ປະຕ ບດັ ໂດຍ
ກາໍນ ດເອ າວຽກງານຟ ນ້ຟູຄວາມເສຍຫາຍໃນໄລຍະສັນ້ ເປນັວຽກງານບູລ ມາສ ດ ຂອງ ແຜນ
ພດັທະນາເສດຖະກ ດ-ສງັຄ ມແຫ່ງຊາດ 5 ປ ີຄງັທ ີVIII ໃນ 2 ປຕ່ໍີໜາ້ ແລະ ກາໍນ ດເອ າວຽກ
ງານຟ ນ້ຟູຄວາມເສຍຫາຍໃນໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວເຂ າ້ເປນັວຽກງານບູລ ມາສ ດຂອງ
ແຜນພດັທະນາເສດຖະກ ດ-ສງັຄ ມແຫ່ງຊາດ 5 ປ ີຄງັທ ີ IX. ໃນຂອບຂອງການປະສານວຽກ
ງານຟ ນ້ຟູຄວາມເສຍຫາຍ ຄວນມກີານກາໍນ ດການເຮດັວຽກຮ່ວມກນັລະຫວ່າງຂະແໜງການ
ຂັນ້ສູນກາງ ລວມທງັ ການປະສານງານລະຫວ່າງ ສູນກາງ ກບັທອ້ງຖ ່ ນ ຢ່າງຈະແຈງ້ ໂດຍ
ຊຸກຍູໃ້ຫມ້ກີານປະກອບສ່ວນທາງດາ້ນທ ນຮອນ ແລະ ວ ຊາການ ຂອງ ລດັ, ບນັດາຄູ່ຮ່ວມ
ພດັທະນາ ແລະ ອ ງການທີ່ ບ່ໍສງັກດັລດັຖະບານ. ຊ ່ ງວຽກງານດັ່ ງກ່າວ ແມ່ນຈະໄດດໍ້າເນນີໂດຍ
ພາຍໃຕ ້ ການນາໍພາຂອງ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລ ງທ ນ ແລະ ສະໜບັສະໜນູໂດຍ 
ກະຊວງ ຮສສ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ; 

- ສໍາລບັການປະກອບສ່ວນຂອງພາກເອກະຊ ນ ແມ່ນຊຸກຍູໃ້ຫມ້ກີານເພີ່ ມທະວກີການປະເມນີ
ຜ ນກະທ ບຕ່ໍສ ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄ ມຂອງໂຄງການລ ງທ ນ ເພ ່ ອໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ກ ດລະບຽບຂອງລດັຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ຮບັປະກນັການພດັທະນາ
ແບບຍ ນຍ ງ; 

- ກອງປະຊຸມໄດໃ້ຫຄ້ວາມສໍາຄນັຂອງການສາ້ງກ ດໝາຍວ່າດວ້ຍການປອ້ງກນັ ແລະ ຄວບຄຸມ
ໄພພ ບດັ ເພາະຈະເປນັບ່ອນອງີທາງດາ້ນນ ຕ ກາໍ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕ ບດັ ການປອ້ງກນັ, ການ
ກຽມຄວາມພອ້ມ, ການຕອບໂຕສຸ້ກເສນີ ແລະ ການຟ ນ້ຟູບູລະນະຫຼງັ ໄພພ ບດັ ໂດຍສະເພາະ 
ແມ່ນການສາ້ງກອງທ ນຄຸມ້ຄອງໄພພ ບດັ; 

- ກອງປະຊຸມຍງັໄດຮ້ບັຟງັບ ດຮຽນການກຽມພອ້ມຕອບໂຕສຸ້ກເສນີ ແລະ ຟ ນ້ຟູຫຼງັໄພພ ບດັ 
ຈາກ ປະເທດ ອ ນໂດເນເຊຍ ຊ ່ ງບາງບ ດຮຽນທີ່ ສໍາຄນັ ແມ່ນ ການສາ້ງຄວາມພອ້ມຮບັມ ກບັ
ໄພພ ບດັຢູ່ລະດບັສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖ ່ ນ ໂດຍແມ່ນສູນກາງເປນັຜູສ້ະໜບັສະໜນູດາ້ນທ ນ 
ຮອນໃຫແ້ກ່ທອ້ງຖ ່ ນ.  

 ການລາຍງານຂອງຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າແມ່ນສິ ໍ້ນສ ດລງົເທົ່ ານີ ໍ້, ຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າຂໍອວຍພອນໃຫ ໍ້ກອງປະຊ ມຈົ່ ງ
ປະສບົຜນົສໍາເລດັຕາມເປົ ໍ້າໝາຍທີ່ ໄດ ໍ້ກາໍນດົໄວ ໍ້. ຂໍອວຍພອນໃຫ ໍ້ທ່ານຄະນະປະທານ ແລະ 
ບນັດາທ່ານແຂກຜູ ໍ້ ມກີຽດທ ກທ່ານຈົ່ ງປະສບົຜນົສໍາເລດັໃນໜໍ້າທີ່ ວຽກງານ ແລະ ມພີາລາໄມທີ່ ດ.ີ  
 



ຂໍຂອບໃຈ. 
 

 

 

 


