ບົດກ່ າວປິດ
ຂອງພະນະທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ
ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ກອງປະຊຸ ມໂຕະມົນ ວ່ າດ້ວຍການຮ່ ວມມື ເພື່ອຜົນສໍາເລັດ ທີ່ມີປະສິດພາບ ຂອງການພັດທະນາໂຮງແຮມດອນຈັນພາເລດສ,
ຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 23 ພະຈິກ 2012
- ທ່ານ ມິງ ຟາມ, ຜູ ປ້ ະສານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທັງເປັນຜູ ຕ້ າງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ
- ບັນດາທ່ານລັດຖະມົນຕີວ່າການ, ທ່ານເຈົາແຂວງ,
້
ທ່ານລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່ າການ ທີ່ນັບຖື

- ບັນດາທຸຕານຸທດ
ູ , ຜູ ຕ້ ່ ງໜ້າອ◌ົງການຄູ່ ຮ່ ວມພັດທະນາ ທີ່ນັບຖື
- ທ່ານຍິງ ແລະ ທ່ານຊາຍ
ກອງປະຊຸ ມຂອງພວກເຮົາໃນມືນີ
້ ້ ໄດ້ດໍາເນີນໄປພາຍໄຕບ້ ນ
ັ ຍາກາດອັນຟົດຟືນ
້ ແລະ ມີຄວາມເຂົາ້ ອົກເຂົາ້ ໃຈເປັນຢ່າງດີ
ແລະ ບັນດາທ່ານຫາກໍໄດ້ຮັບຟັງການສະຫລຸ ບຈາກທ່ານປະທານຮ່ ວມໄປແລ້ວ
ເຫັນດີຕໍ່ການສະຫລຸ ບດັ່ງກ່ າວ. ໃນການກ່ າວປິດນີ,້

ຊື່ງໂດຍພືນ້ ຖານແລ້ວ ຂ້າພະເຈົາແມ່
້ ນ

ຂ້າພະເຈົາ້ ຂໍເພີ່ມເຕີ່ມດ້ວຍການຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງພະ

ນະທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງສປປ ລາວ, ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການຕ່ າງປະເທດ, ທີ່ໄດ້ໃຫ້ກຽດກ່ າວເປີ ດ
ກອງປະຊຸ ມໂຕະມົນປະຈໍາປີ ໃນຄັງນີ
້ ້ ແລະ ໄດ້ໃຫ້ທດ
ິ ຊີນ
້ າໍ ແກ່ ການປຶກສາຫາລືໃນກອງປະຊຸ ມໃນຄັງນີ
້ ້ ກ່ ຽວກັບການຮັບ
ປະກັນສະຖຽນລະພາບຂອງການເຕີໂຕດ້ານເສດຖະກິດ, ຄວາມໝັນຄົ
້ ງດ້ານສະບຽງອາຫານ, ການພັດທະນາຊັບພະຍາ
ກອນມະນຸດ, ການຊຸ ກຍູ ້ໃຫ້ມກ
ີ ານຜະລິດເປັນສີນຄ້າ, ການຊຸ ກຍູ ້ໃຫ້ພາກທຸລະກິດ ແລະ ເອກະຊົນ ມີຄວາມເຂັມແຂງ
້
ແລະ ການຄຸ ມ
້ ຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ການຊ່ ວຍເຫລືອໃຫ້ມປ
ີ ະສິດທິຜນ
ົ , ມີຄວາມໂປ່ງໄສ ແລະ ໄປເຖີງປະຊາຊົນຢ່າງແທ້ຈງີ ,
ຊື່ງພວກເຮົາຕອ້ ງໄດ້ຕງໜ້
ັ ້ າຈັດຕັງປະຕິ
້
ບດ
ັ ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຊ່ ວຍເຫລືອທາງການ ເພື່ອການພັດທະນາທັງໝົດ ໃຫ້
ເກີດໝາກເກີດຜົນຢ່າງແທ້ຈງີ . ໃນນີ,້ ບັນດາທຶນຊ່ ວຍເຫລືອທາງການ ເພື່ອການພັດທະນາ (ODA) ຕອ້ ງສຸ ◌່ມໃສ່ ຈັດຕັງ້
ປະ ຕິບດ
ັ ບັນດາແຜນງານ ແລະ ໂຄງການບູລມ
ິ ສິດ ຂອງລັດຖະບານ ເພື່ອບັນລຸ ເປົາ້ ໝາຍຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ 5 ປີ ສະບັບທີ 7 ແລະ ເປົາ້ ໝາຍສະຫັດສະຫວັດດ້ານການພັດທະນາ (MDGs) ແລະ ໃຫ້ທອ້ ງຖີ່ນ ແລະ ຜູ ້ໄດ້
ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ໄດ້ມສ
ີ ່ ວນຮ່ ວມຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໄປຕາມທິດ 3 ສ້າງ ຂອງລັດຖະບານ.
ຄືດ່ ງບັ
ັ ນດາທ່ານຮັບຊາບແລ້ວປີ 2015 ເປັນປີ ທ່ ສໍ
ີ າຄັນ ແລະ ມີຫລາຍເປົາ້ ໝາຍ ທີ່ລັດຖະບານລາວ ຈະຕອ້ ງໄດ້ສຸມໃສ່ ເປັນ
ພິເສດໃນການຈັດຕັງປະຕິ
້
ບດ
ັ . ສະນັນ,
້ ນັບແຕ່ ເວລານີເ້ ປັນຕົນ້ ໄປ, ພວກເຮົາ ຕອ້ ງສຸ ມໃສ່ ຮ່ ວມມືກນ
ັ ຢ່າງໃກ ້ສິດ ແລະ
ປຶກສາຫາລືກນ
ັ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິຫລາຍຂືນ້ ໃນຂອບການຮ່ ວມມືຫລາຍຝ່າຍ ແລະ ສອງຝ່າຍ ທັງນີກ
້ ເພື
ໍ່ ່ ອກໍາໄດ້ສະ ພາບ
ການ ແລະ ແກ ້ໄຂຂໍຄ້ ງົ ຄ້າງ ແລະ ສ◌ີ◌ງ່ ທ້າທາຍຕ່ າງໆ ເພື່ອບັນລຸ ບນ
ັ ດາເປົາ້ ໝາຍທີ່ກໍານົດໃຫ້ທນ
ັ ກັບເວລາ. ນອກຈາກ ນີ,້
ບັນດາຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ແລະ ຂໍສ
້ ະເໜີຕ່າງໆ ຈາກບັນດາຄູ່ ຮ່ ວມພັດທະນາໃນກອງປະຊຸ ມໂຕະມົນຄັງນີ
້ ,້ ຂ້າພະເຈົາ້ ຈະນໍາໄປ
ປຶກສາຫາລືກບ
ັ ບັນດາກະຊວງຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖີ່ນທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຊອກຫາວິທປ
ີ ັບປຸ ງ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ຂໍ ້
ສະເໜີຕ່າງໆ ໄດ້ຮບ
ັ ການຜັນຂະຫຍາຍ ຕາມພາວະຄວາມເປັນຈີງ. ພວກເຮົາຈະຕອ້ ງໄດ້ສບ
ຶ ຕໍ່ ເປັນເຈົາການໃນການຈັ
້
ດຕັງ້
ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານອັນໜັກໜ່ວງຮ່ ວມກັນກັບພວກທ່ານ. ພວກເຮົາ ຈະຕອ້ ງສຶບຕໍ່ ຮັກສາຜົນງານ ແລະ ຍາດເອົາຜົນ ສໍາເລັດ
ໃຫ້ຍ່ ງໃຫຍ່
ີ
ກວ່ າເກົ່າ ເພື່ອບັນລຸ ໝາກຜົນທີ່ໄດ້ກາໍ ນົດໄວ້ຮ່ວມກັນ ຕາມແຜນຮ່ ວມມືລະຫວ່ າງລັດຖະບານສປປ ລາວ ກັບ
ລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຂອງພວກທ່ານ.
ໃນໂອກາດອັນສະຫງ່ າລາສີນ,ີ ້ ໃນນາມຕາງໜ້າໃຫ້ລດ
ັ ຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ຂ້າພະເຈົາຂໍ
້ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງ
ບັນດາກະຊວງຂະແໜງການຕ່ າງໆ ແລະ ບັນດາຄູ່ ຮ່ ວມພັດທະນາ ທີ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ປະກອບສ່ ວນຢ່າງຕັງໜ້
້ າໃນການຈັດກອງ
1

ປະຊຸ ມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບວຽກງານຕ່ າງໆໃນຂະແໜງການຂອງຕົນ

ທີ່ໄດ້ດໍາເນີນມາແຕ່ ຕົນ້ ປີ ເປັນຕົນ້ ມາ

ແລະ

ນໍາ

ເອົາຜົນຂອງກອງປະຊຸ ມດັ່ງກ່ າວ ມາເປັນຂໍມ
້ ູນປະກອບໃສ່ ກອງປະຊຸ ມໂຕະມົນໃນມືນີ
້ .້
ພ້ອມດຽວກັນນີ,້ ຂ້າພະເຈົາຂໍ
້ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງບັນດາຄູ່ ຮ່ ວມພັດທະນາ ທີ່ໄດ້ຕງໜ້
ັ ້ າປະກອບສ່ ວນຢ່າງຫລວງ
ຫລາຍໃນການພັດທະນາ ສປປລາວ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ກໍ່ ຄືໃນຕໍ່ ໜ້າ, ຊຶ່ງທັງໝົດນີໄດ້
້ ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ກອງປະຊຸ ມໂຕະມົນຄັງ້
ນີຈ້ ດ
ັ ຂຶນ້ ໂດຍໄດ້ຮບ
ັ ຜົນສໍາເລັດຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້. ພິເສດ, ຂ້າພະເຈົາ້ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ
ແລະ ຍ ້ອງຍໍຊມ
ົ ເຊີຍມາຍັງບັນດາຄູ່ ຮ່ ວມພັດທະນາ ທີ່ໄດ້ຢືນຢ◌ັນ ທີ່ຈະສຶບຕໍ່ ໃຫ້ການຊ່ ວຍເຫລືອແກ່ ສປປ ລາວ ເພື່ອ
ບັນ ລຸ ຄາດໝາຍຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ສະບັບທີ່ VII ກໍ່ ຄືການບັນລຸໄດ້ເປົາ້ ໝາຍສະຫັດ
ສະຫວັດດ້ານການພັດທະນາ ຊື່ງຈະເປັນພືນ້ ຖານທີ່ສໍາຄັນໃຫ້ສປປ ລາວ ນໍາພາປະເທດຊາດຫລຸ ດພົນ້ ອອກຈາກຄວາມ
ດ້ອຍພັດທະ ນາໃນປີ 2020.
- ບັນດາທ່ານແຂກຜູ ມ
້ ກ
ີ ຽດ
- ທ່ານຍິງ ແລະ ທ່ານຊາຍ
ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ ການຫັນປ່ຽນຈາກປະສິດທິຜນ
ົ ຂອງການຊ່ ວຍເຫລືອ

ມາເປັນປະສິດທິຜນ
ົ ຂອງການພັດທະນາ,

ພວກເຮົາຈະຕອ້ ງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ສຶບຕໍ່ ຈັດຕັງປະຕິ
້
ບດ
ັ ຫລາຍໜ້າວຽກທີ່ສໍາຄັນ ເປັນຕົນ້ :
(1) ຮັບປະກັນໃຫ້ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ແລະ ທຸກພາກສ່ ວນ ທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງຢູ່ ທຸກຂັນ້ ລວມທັງເພດຍິງ ມີສ່ວນຮ່ ວມໃນ
ຂະບວນການພັດທະນາໃຫ້ຫລາຍຂືນ້ ກວ່ າເກົ່າ;
(2) ຮັບປະກັນໃຫ້ຂະບວນການຈັດຕັງປະຕິ
້
ບດ
ັ ວຽກງານການຊ່ ວຍເຫລືອທາງການ ເພື່ອການພັດທະນາ ມີຄວາມໂປ່ງໃສ,
ແລະ ມີການຄຸ ມ
້ ຄອງທີ່ດີ ໂດຍໃຫ້ທຸກສ່ ວນທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງຮັບຮູ ້ ແລະ ເຂົາ້ ໃຈຕໍ່ ແນວທາງນະໂຍບາຍການພັດທະນາຂອງ
ລັດຖະບານ ກໍ່ ຄືແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຊ່ ວຍເຫລືອທາງການ ເພື່ອການພັດທະນາ ໂດຍມີການປັບປຸ ງລະບົບເຜີຍແຜ່ຂໍ ້
ມູນຂ່ າວສານ ແລະ ກົນໄກແລກປ່ຽນຂໍມ
້ ູນຂ່ າວສານ;
(3) ຮັບປະກັນການນໍາໃຊ້ທນ
ຶ ຢ່າງມີປະສິດທິຜ
ິ ນ
ົ ໂດຍມີການກໍານົດຕົວຊີວ
້ ດ
ັ ຜົນສໍາເລັດ ແລະ ຜົນໄດ້ຮບ
ັ ຢ່າງຈະແຈ ້ງ
ເພື່ອຕິດຕາມໃຫ້ໄດ້ຄວາມຄຶບໜ້າ ຂອງການຈັດຕັງປະຕິ
້
ບດ
ັ ວຽກງານຕ່ າງໆ ຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖີ່ນ;
(4) ຕອ້ ງສຶບຕໍ່ ປັບປຸ ງກົນໄກ ແລະ ສ້າງເງ່ ອື ນໄຂອໍານວຍຄວາມສະດວກ ເພື່ອກ ້າວໄປສູ່ ການພັດທະນາທີ່ມີປະສິດທິຜນ
ົ ;
(5) ຕັງໜ້
້ າຂະຫຍາຍຂະບວນການໂຕະມົນໃຫ້ກວ້າງອອກ ບໍ່ ວ່ າທາງດ້ານເນືອໃນ
້
ກໍ່ ຄືການຈັດຕັງປະຕິ
້
ບດ
ັ ວຽກງານຕ່ າງໆ
ແລະ ຫັນວຽກງານຂະບວນການໂຕະມົນ ລົງໄປສູ່ ທ້ອງຖີ່ນ ແລະ ມອບຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ຫລາຍຂືນ້ ອີກດ້ວຍ. ເຫັນ
ໄດ້ວ່າ, ການຈັດຕັງປະຕິ
້
ບດ
ັ 5 ໜ້າວຽກດັ່ງກ່ າວນີ ້ ແມ່ ນສອດຄ່ ອງກັບນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານໃນວຽກງານ 3 ສ້າງ
ໂດຍເລັ່ງໃສ່ ສ້າງແຂວງໃຫ້ເປັນຫົວໜ່ວຍຍຸ ດທະສາດ, ສ້າງເມືອງໃຫ້ເປັນຫົວໜ່ວຍເຂັມແຂງຮອບດ້
້
ານ ແລະ ສ້າງບ້ານເປັນ
ຫົວໜ່ວຍພັດທະນາ ໂດຍໄດ້ກາໍ ນົດຢ່າງຈະແຈ ້ງຕື່ມ ກ່ ຽວກັບສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງພາກສ່ ວນຕ່ າງໆ ຢູ່ ຂັນສູ
້ ນກາງ ແລະ
ທ້ອງຖີ່ນ ແລະ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມເປັນເຈົາການ
້
ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ ວມຂອງທ້ອງຖີ່ນໃນຂະບວນການພັດທະນາໃຫ້ຫລາຍ
ກວ່ າເກົ່າ ທັງນີກ
້ ເພື
ໍ່ ່ ອສ້າງຄວາມອາດສ້າງມາດໃຫ້ທອ້ ງຖີ່ນມີຄວາມເຂັມແຂງ.
້
ສຸ ດທ້າຍນີ,້ ອີກເທື່ອໜຶ່ງ, ໃນນາມຕາງໜ້າໃຫ້ລດ
ັ ຖະບານລາວ, ຂ້າພະເຈົາ້ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງບັນດາກະຊວງ
ຂະແໜງການ ແລະ ບັນດາຄູ່ ຮ່ ວມພັດທະນາ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຕໍ່ ກອງປະຊຸ ມໂຕະມົນຄັງນີ
້ ້ ໄດ້ຮບ
ັ ຜົນສໍາເລັດ.
ພິເສດ, ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃ ຈຢ່າງຈີງໃຈມາຍັງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ ວນ ແລະ
ສະໜັບສະໜູນໃນການກະກຽມກອງປະຊຸ ມຄັງນີ
້ ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ ນທ່ານ ທ່ານ ມິງ ຟາມ, ຜູ ປ້ ະສານງານອົງການສະ
ຫະປະຊາດ ທັງເປັນຜູ ຕ້ າງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ, ພ້ອມດ້ວຍບັນດາພະນັກງານ ທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ
ທີ່ຕັງໜ້
້ າປະກອບສ່ ວນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ກອງປະຊຸ ມຄັງນີ
້ ສ້ ໍາເລັດໄປດ້ວຍດີ.
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ຂໍສະແດງຄວາມຂອບອົກຂອບໃຈ ມາຍັງບັນດາທ່ານ ທີ່ເຂົາ້ ຮ່ ວມກອງປະຊຸ ມໃນມືນີ
້ .້ ຂໍອວຍພອນໃຫ້ທຸກໆທ່ານມີສຸຂະ
ພາບເຂັມແຂງ
້
ແລະ ມີຄວາມຜາສຸ ກ. ຂໍອວຍພອນໃຫ້ບນ
ັ ດາທ່ານ ທີ່ເດີນທາງດ້ວຍໄລຍະທາງທີ່ໄກຈາກບ້ານ ເພື່ອເຂົາ້
ຮ່ ວມກອງປະຊຸ ມຄັງນີ
້ ້ ມີຄວາມສະດວກສະບາຍໃນຊ່ ວງເວລາພັກຢູ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ເດີນທາງກັບຄືນດ້ວຍ
ຄວາມສະຫວັດດີພາບ.
ຂ້າພະເຈົາ້ ຂໍປະກາດປິດກອງປະຊຸ ມຢ່າງເປັນທາງການ. ຂໍຂອບໃຈ
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