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ບດົກ່າວປິດ

ຂອງພະນະທ່ານ ສມົດ ີດວງດີ

ລດັຖະມນົຕວ່ີາການ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ

ກອງປະຊຸມໂຕະມນົ ວ່າດວ້ຍການຮ່ວມມ ືເພື່ ອຜນົສາໍເລດັ ທີ່ ມປີະສດິພາບ ຂອງການພດັທະນາ ໂຮງແຮມດອນຈນັພາເລດສ,

ຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, 23 ພະຈກິ 2012

- ທ່ານ ມງິ ຟາມ, ຜູປ້ະສານງານອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ທງັເປັນຜູຕ້າງໜາ້ອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ ອການພດັທະນາ

- ບນັດາທ່ານລດັຖະມນົຕວ່ີາການ, ທ່ານເຈົາ້ແຂວງ, ທ່ານລດັຖະມນົຕຊ່ີວຍວ່າການ ທີ່ ນບັຖື

- ບນັດາທຸຕານຸທດູ, ຜູຕ່້ງໜາ້ອ◌ົງການຄູ່ ຮ່ວມພດັທະນາ ທີ່ ນບັຖື

- ທ່ານຍງິ ແລະ ທ່ານຊາຍ

ກອງປະຊຸມຂອງພວກເຮາົໃນມືນ້ ີ ້ ໄດດ້ໍາເນນີໄປພາຍໄຕບ້ນັຍາກາດອນັຟົດຟືນ້ ແລະ ມຄີວາມເຂົາ້ອກົເຂົາ້ໃຈເປັນຢ່າງດີ

ແລະ ບນັດາທ່ານຫາກໄໍດຮ້ບັຟັງການສະຫລຸບຈາກທ່ານປະທານຮ່ວມໄປແລວ້ ຊື່ ງໂດຍພືນ້ຖານແລວ້ ຂາ້ພະເຈົາ້ແມ່ນ

ເຫນັດຕີໍ່ ການສະຫລຸບດັ່ ງກ່າວ. ໃນການກ່າວປິດນີ,້ ຂາ້ພະເຈົາ້ ຂໍເພີ່ ມເຕີ່ ມດວ້ຍການຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍງັພະ

ນະທ່ານຮອງນາຍກົລດັຖະມນົຕແີຫ່ງສປປ ລາວ, ລດັຖະມນົຕວ່ີາການກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ທີ່ ໄດໃ້ຫກ້ຽດກ່າວເປີດ

ກອງປະຊຸມໂຕະມນົປະຈາໍປີໃນຄັງ້ນີ ້ ແລະ ໄດໃ້ຫທ້ດິຊີນ້າໍແກ່ການປຶກສາຫາລໃືນກອງປະຊຸມ ໃນຄັງ້ນີ ້ ກ່ຽວກບັການຮບັ

ປະກນັສະຖຽນລະພາບຂອງການເຕໂີຕດາ້ນເສດຖະກດິ, ຄວາມໝັນ້ຄງົດາ້ນສະບຽງອາຫານ, ການພດັທະນາຊບັພະຍາ

ກອນມະນຸດ, ການຊຸກຍູໃ້ຫມ້ກີານຜະລດິເປັນສນີຄາ້, ການຊຸກຍູໃ້ຫພ້າກທຸລະກດິ ແລະ ເອກະຊນົ ມຄີວາມເຂັມ້ແຂງ

ແລະ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ນາໍໃຊກ້ານຊ່ວຍເຫລອືໃຫມ້ປີະສດິທຜິນົ, ມຄີວາມໂປ່ງໄສ ແລະ ໄປເຖງີປະຊາຊນົຢ່າງແທຈ້ງີ,

ຊື່ ງພວກເຮາົຕອ້ງໄດຕ້ັງ້ໜາ້ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຊ່ວຍເຫລອືທາງການ ເພື່ ອການພດັທະນາທງັໝດົ ໃຫ ້

ເກດີໝາກເກດີຜນົຢ່າງແທຈ້ງີ. ໃນນີ,້ ບນັດາທນຶຊ່ວຍເຫລອືທາງການ ເພື່ ອການພດັທະນາ (ODA) ຕອ້ງສຸ◌່ມໃສ່ຈດັຕັງ້

ປະ ຕບິດັບນັດາແຜນງານ ແລະ ໂຄງການບູລມິສດິ ຂອງລດັຖະບານ ເພື່ ອບນັລຸເປົາ້ໝາຍຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-

ສງັຄມົ 5 ປີ ສະບບັທີ 7 ແລະ ເປົາ້ໝາຍສະຫດັສະຫວດັດາ້ນການພດັທະນາ (MDGs) ແລະ ໃຫທ້ອ້ງຖີ່ ນ ແລະ ຜູໄ້ດ ້

ຮບັຜນົປະໂຫຍດ ໄດມ້ສ່ີວນຮ່ວມຢ່າງກວາ້ງຂວາງ ໄປຕາມທດິ 3 ສາ້ງ ຂອງລດັຖະບານ.

ຄດືັ່ ງບນັດາທ່ານຮບັຊາບແລວ້ປີ 2015 ເປັນປີທີ່ ສໍາຄນັ ແລະ ມຫີລາຍເປົາ້ໝາຍ ທີ່ ລດັຖະບານລາວ ຈະຕອ້ງໄດສຸ້ມໃສ່ເປັນ

ພເິສດໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ. ສະນັນ້, ນບັແຕ່ເວລານີເ້ປັນຕົນ້ໄປ, ພວກເຮາົ ຕອ້ງສຸມໃສ່ຮ່ວມມກືນັຢ່າງໃກສ້ດິ ແລະ

ປຶກສາຫາລກືນັຢ່າງເປັນປົກກະຕຫິລາຍຂືນ້ ໃນຂອບການຮ່ວມມຫືລາຍຝ່າຍ ແລະ ສອງຝ່າຍ ທງັນີກ້ໍ່ ເພື່ ອກາໍໄດສ້ະ ພາບ

ການ ແລະ ແກໄ້ຂຂໍຄ້ງົຄາ້ງ ແລະ ສ◌◌ີງ່ທາ້ທາຍຕ່າງໆ ເພື່ ອບນັລຸບນັດາເປົາ້ໝາຍທີ່ ກາໍນດົໃຫທ້ນັກບັເວລາ. ນອກຈາກ ນີ,້

ບນັດາຄໍາຄດິຄໍາເຫນັ ແລະ ຂໍສ້ະເໜຕ່ີາງໆ ຈາກບນັດາຄູ່ ຮ່ວມພດັທະນາໃນກອງປະຊຸມໂຕະມນົຄັງ້ນີ,້ ຂາ້ພະເຈົາ້ ຈະນາໍໄປ

ປຶກສາຫາລກືບັບນັດາກະຊວງຂະແໜງການ ແລະ ທອ້ງຖີ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເພື່ ອຊອກຫາວທິປັີບປຸງ ແລະ ຮບັປະກນັໃຫຂ້ໍ ້

ສະເໜຕ່ີາງໆ ໄດຮ້ບັການຜນັຂະຫຍາຍ ຕາມພາວະຄວາມເປັນຈງີ. ພວກເຮາົຈະຕອ້ງໄດສ້ບຶຕໍ່ ເປັນເຈົາ້ການໃນການຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັວຽກງານອນັໜກັໜ່ວງຮ່ວມກນັກບັພວກທ່ານ. ພວກເຮາົ ຈະຕອ້ງສບຶຕໍ່ ຮກັສາຜນົງານ ແລະ ຍາດເອາົຜນົ ສໍາເລດັ

ໃຫຍ້ີ່ ງໃຫຍ່ກວ່າເກົ່ າ ເພື່ ອບນັລຸໝາກຜນົທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວຮ່້ວມກນັ ຕາມແຜນຮ່ວມມລືະຫວ່າງລດັຖະບານສປປ ລາວ ກບັ

ລດັຖະບານ ແລະ ອງົການຂອງພວກທ່ານ.

ໃນໂອກາດອນັສະຫງ່າລາສນີີ,້ ໃນນາມຕາງໜາ້ໃຫລ້ດັຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ຂາ້ພະເຈົາ້ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍງັ

ບນັດາກະຊວງຂະແໜງການຕ່າງໆ ແລະ ບນັດາຄູ່ ຮ່ວມພດັທະນາ ທີ່ ໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັງ້ໜາ້ໃນການຈດັກອງ
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ປະຊຸມປຶກສາຫາລກ່ືຽວກບັວຽກງານຕ່າງໆໃນຂະແໜງການຂອງຕນົ ທີ່ ໄດດ້ໍາເນນີມາແຕ່ຕົນ້ປີເປັນຕົນ້ມາ ແລະ ນາໍ

ເອາົຜນົຂອງກອງປະຊຸມດັ່ ງກ່າວ ມາເປັນຂໍມູ້ນປະກອບໃສ່ກອງປະຊຸມໂຕະມນົໃນມືນ້ ີ.້

ພອ້ມດຽວກນັນີ,້ ຂາ້ພະເຈົາ້ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍງັບນັດາຄູ່ ຮ່ວມພດັທະນາ ທີ່ ໄດຕ້ັງ້ໜາ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງຫລວງ

ຫລາຍໃນການພດັທະນາ ສປປລາວ ໃນ ໄລຍະຜ່ານມາ ກໍ່ ຄໃືນຕໍ່ ໜາ້, ຊຶ່ ງທງັໝດົນີ ້ໄດຊ່້ວຍເຮດັໃຫກ້ອງປະຊຸມໂຕະມນົຄັງ້

ນີຈ້ດັຂຶນ້ໂດຍໄດຮ້ບັຜນົສໍາເລດັຕາມຈດຸປະສງົ ແລະ ຄາດໝາຍທີ່ ວາງໄວ.້ ພເິສດ, ຂາ້ພະເຈົາ້ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ

ແລະ ຍອ້ງຍໍຊມົເຊຍີມາຍງັບນັດາຄູ່ ຮ່ວມພດັທະນາ ທີ່ ໄດຢື້ນຢ◌ັນ ທີ່ ຈະສບຶຕໍ່ ໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫລອືແກ່ ສປປ ລາວ ເພື່ ອ

ບນັ ລຸຄາດໝາຍຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ ສະບບັທີ່ VII ກໍ່ ຄກືານບນັລຸໄດເ້ປົາ້ໝາຍສະຫດັ

ສະຫວດັດາ້ນການພດັທະນາ ຊື່ ງຈະເປັນພືນ້ຖານທີ່ ສໍາຄນັໃຫສ້ປປ ລາວ ນາໍພາປະເທດຊາດຫລຸດພົນ້ອອກຈາກຄວາມ

ດອ້ຍພດັທະ ນາໃນປີ 2020.

- ບນັດາທ່ານແຂກຜູມ້ກີຽດ

- ທ່ານຍງິ ແລະ ທ່ານຊາຍ

ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫແ້ກ່ການຫນັປ່ຽນຈາກປະສດິທຜິນົຂອງການຊ່ວຍເຫລອື ມາເປັນປະສດິທຜິນົຂອງການພດັທະນາ,

ພວກເຮາົຈະຕອ້ງໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ສບຶຕໍ່ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຫລາຍໜາ້ວຽກທີ່ ສໍາຄນັ ເປັນຕົນ້:

(1) ຮບັປະກນັໃຫປ້ະຊາຊນົລາວບນັດາເຜົ່ າ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຢູ່ທຸກຂັນ້ ລວມທງັເພດຍງິ ມສ່ີວນຮ່ວມໃນ

ຂະບວນການພດັທະນາໃຫຫ້ລາຍຂືນ້ກວ່າເກົ່ າ;

(2) ຮບັປະກນັໃຫຂ້ະບວນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານການຊ່ວຍເຫລອືທາງການ ເພື່ ອການພດັທະນາ ມຄີວາມໂປ່ງໃສ,

ແລະ ມກີານຄຸມ້ຄອງທີ່ ດີ ໂດຍໃຫທຸ້ກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຮບັຮູ ້ ແລະ ເຂົາ້ໃຈຕໍ່ ແນວທາງນະໂຍບາຍການພດັທະນາຂອງ

ລດັຖະບານ ກໍ່ ຄແືຜນງານ ແລະ ໂຄງການຊ່ວຍເຫລອືທາງການ ເພື່ ອການພດັທະນາ ໂດຍມກີານປັບປຸງລະບບົເຜຍີແຜ່ຂໍ ້

ມູນຂ່າວສານ ແລະ ກນົໄກແລກປ່ຽນຂໍມູ້ນຂ່າວສານ;

(3) ຮບັປະກນັການນາໍໃຊທ້ນຶຢ່າງມປີະສດິທິຜິນົ ໂດຍມກີານກາໍນດົຕວົຊີວ້ດັຜນົສໍາເລດັ ແລະ ຜນົໄດຮ້ບັຢ່າງຈະແຈງ້

ເພື່ ອຕດິຕາມໃຫໄ້ດຄ້ວາມຄບຶໜາ້ ຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານຕ່າງໆ ຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທອ້ງຖີ່ ນ;

(4) ຕອ້ງສບຶຕໍ່ ປັບປຸງກນົໄກ ແລະ ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂອໍານວຍຄວາມສະດວກ ເພື່ ອກາ້ວໄປສູ່ການພດັທະນາທີ່ ມປີະສດິທຜິນົ;

(5) ຕັງ້ໜາ້ຂະຫຍາຍຂະບວນການໂຕະມນົໃຫກ້ວາ້ງອອກ ບໍ່ ວ່າທາງດາ້ນເນືອ້ໃນ ກໍ່ ຄກືານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານຕ່າງໆ

ແລະ ຫນັວຽກງານຂະບວນການໂຕະມນົ ລງົໄປສູ່ທອ້ງຖີ່ ນ ແລະ ມອບຄວາມຮບັຜດິຊອບໃຫຫ້ລາຍຂືນ້ອກີດວ້ຍ. ເຫນັ

ໄດວ່້າ, ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 5 ໜາ້ວຽກດັ່ ງກ່າວນີ ້ ແມ່ນສອດຄ່ອງກບັນະໂຍບາຍຂອງລດັຖະບານ ໃນວຽກງານ 3 ສາ້ງ

ໂດຍເລັ່ ງໃສ່ສາ້ງແຂວງໃຫເ້ປັນຫວົໜ່ວຍຍຸດທະສາດ, ສາ້ງເມອືງໃຫເ້ປັນຫວົໜ່ວຍເຂັມ້ແຂງຮອບດາ້ນ ແລະ ສາ້ງບາ້ນເປັນ

ຫວົໜ່ວຍພດັທະນາ ໂດຍໄດກ້າໍນດົຢ່າງຈະແຈງ້ຕື່ ມ ກ່ຽວກບັສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆ ຢູ່ຂັນ້ສູນກາງ ແລະ

ທອ້ງຖີ່ ນ ແລະ ເພື່ ອເພີ່ ມຄວາມເປັນເຈົາ້ການ ແລະ ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງທອ້ງຖີ່ ນໃນຂະບວນການພດັທະນາໃຫຫ້ລາຍ

ກວ່າເກົ່ າ ທງັນີກ້ໍ່ ເພື່ ອສາ້ງຄວາມອາດສາ້ງມາດໃຫທ້ອ້ງຖີ່ ນມຄີວາມເຂັມ້ແຂງ.

ສຸດທາ້ຍນີ,້ ອກີເທື່ ອໜຶ່ ງ, ໃນນາມຕາງໜາ້ໃຫລ້ດັຖະບານລາວ, ຂາ້ພະເຈົາ້ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍງັບນັດາກະຊວງ

ຂະແໜງການ ແລະ ບນັດາຄູ່ ຮ່ວມພດັທະນາ ທີ່ ໄດໃ້ຫກ້ານສະໜບັສະໜນູຕໍ່ ກອງປະຊຸມໂຕະມນົຄັງ້ນີ ້ ໄດຮ້ບັຜນົສໍາເລດັ.

ພເິສດ, ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈຢ່າງຈງີໃຈມາຍງັອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ ອການພດັທະນາ ທີ່ ໄດປ້ະກອບສ່ວນ ແລະ

ສະໜບັສະໜນູໃນການກະກຽມກອງປະຊຸມຄັງ້ນີ ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນທ່ານ ທ່ານ ມງິ ຟາມ, ຜູປ້ະສານງານອງົການສະ

ຫະປະຊາດ ທງັເປັນຜູຕ້າງໜາ້ອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ ອການພດັທະນາ, ພອ້ມດວ້ຍບນັດາພະນກັງານ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ

ທີ່ ຕັງ້ໜາ້ປະກອບສ່ວນ ແລະ ເຮດັໃຫກ້ອງປະຊຸມຄັງ້ນີສ້ໍາເລດັໄປດວ້ຍດ.ີ
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ຂໍສະແດງຄວາມຂອບອກົຂອບໃຈ ມາຍງັບນັດາທ່ານ ທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນມືນ້ ີ.້ ຂໍອວຍພອນໃຫທຸ້ກໆທ່ານມສຸີຂະ

ພາບເຂັມ້ແຂງ ແລະ ມຄີວາມຜາສຸກ. ຂໍອວຍພອນໃຫບ້ນັດາທ່ານ ທີ່ ເດນີທາງດວ້ຍໄລຍະທາງທີ່ ໄກຈາກບາ້ນ ເພື່ ອເຂົາ້

ຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັງ້ນີ ້ ມຄີວາມສະດວກສະບາຍໃນຊ່ວງເວລາພກັຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ ແລະ ເດນີທາງກບັຄນືດວ້ຍ

ຄວາມສະຫວດັດພີາບ.

ຂາ້ພະເຈົາ້ ຂໍປະກາດປິດກອງປະຊຸມຢ່າງເປັນທາງການ. ຂຂໍອບໃຈ


