
ບດົອອກຂ່າວ

ກອງປະຊຸມໂຕະມນົ ປະຈາໍປີ 2012

ຫວົຂໍ:້ ‘‘ການເປັນຄູ່ ຮ່ວມ ເພື່ ອຍກົສູງປະສດິທຜິນົ ຂອງການພດັທະນາ’’

ຄັງ້ວນັທີ 23 ພະຈກິ 2012, ທີ່ ໂຮງແຮມ ດອນຈນັພາເລດສ໌

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ

ຈດັໂດຍ

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ແລະ ອງົການ ສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ ອການພດັທະນາ

ກອງປະຊຸມໂຕະມນົ ປະຈາໍປີ 2012 ພາຍໃຕຫ້ວົຂໍ:້ ‘‘ການເປັນຄູ່ ຮ່ວມ ເພື່ ອຍກົສູງປະສດິທຜິນົ ຂອງການ

ພດັທະນາ’’ ໄດໄ້ຂຂືນ້ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວນັສຸກ, ທີ 23 ພະຈກິ 2012, ທີ່ ໂຮງແຮມດອນຈນັພາເລດສ,໌

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ໂດຍໃຫກ້ຽດກ່າວໄຂກອງປະຊຸມໂດຍ ພະນະທ່ານ ດຣ. ທອງລຸນ ສສຸີລດິ, ຮອງນາຍກົລດັຖະ

ມນົຕ,ີ ລດັຖະມນົຕວ່ີາການ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ; ເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ສມົດ ີ ດວງດ,ີ ລດັຖະມນົຕວ່ີາການ

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ແລະ ທ່ານ ມງິ ຟາມ, ຜູປ້ະສານງານ ອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ທງັເປັນຜູຕ້າງ

ໜາ້ຂອງອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ ອການພດັທະນາ ປະຈາໍ ສ.ປ.ປ ລາວ, ເຊີ່ ງມບີນັດາຜູແ້ທນທງັພາຍໃນ ແລະ

ຕ່າງປະເທດເຂົາ້ຮ່ວມທງັໝດົປະມານ 300 ກວ່າ ທ່ານ (ໃນນັນ້ປະກອບມຄີະນະ ຜູແ້ທນຝ່າຍລາວ 41 ຄະນະ

ເຊີ່ ງມາຈາກສູນກາງ 24 ພາກສ່ວນ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ 17 ແຂວງ, ຄະນະຜູແ້ທນ ຝ່າຍຕ່າງປະເທດທງັໝດົ 92 ຄະນະ

ເຊີ່ ງລວມມີ 35 ປະເທດ, 42 ອງົການ, 6 ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົທີ່ ບໍ່ ສງັກດັລດັຖະບານ, 5 ພາກເອກະຊນົ, ແລະ 5

ອງົການບໍ່ ຫວງັຜນົກາໍໄລ).

ຈດຸປະສງົ ຂອງກອງປະຊຸມ ໂຕະມນົ ໃນຄັງ້ນີ ້ ແມ່ນເພື່ ອແຈງ້ສະພາບການພດັທະນາຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫບ້ນັດາ

ຄູ່ ຮ່ວມພດັທະນາໄດຮ້ບັຊາບ ແລະ ໄດນ້າໍສະເໜຫີວົຂໍຕ່້າງໆ ເພື່ ອໃຫກ້ອງປະຊຸມໄດປຶ້ກສາຫາລື ເຊັ່ ນ: (1) ຜນົສໍາເລດັ

ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັງ້ທີ່ VII ສກົປີ 2011-2012; ບູລມິະສດິ

ແລະ ຄາດໝາຍຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ ສກົປີ 2012-2013; (2) ຜນົສໍາເລດັການຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ສກົປີ 2011-2012 ແລະ ທດິທາງແຜນການສໍາລບັສກົປີ 2012-2013

ຂອງແຂວງຊຽງຂວາງ; (3) ການເອາົໃຈໃສ່ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດາເປົາ້ໝາຍທີ່ ປະຕບິດັບໍ່ ໄດຕ້າມຄາດໝາຍ ໂດຍສະ

ເພາະ ວຽກງານຄໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານ ແລະ ການຂາດສານອາຫານ; ສຸຂະພາບຈະເລນີພນັ; ການສກຶສາ; ການເກບັກູ ້



ລະເບດີບໍ່ ທນັແຕກ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ; (4) ການຈດັສນັງບົປະມານ ເພື່ ອຕອບສະໜອງໃຫແ້ກ່ບນັດາວຽກງານບູລມິະ

ສດິ ຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັງ້ທີ່ VII ແລະ ບນັດາເປົາ້ໝາຍສະຫດັສະຫວດັດາ້ນການ

ພດັທະນາ ແລະ (5) ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ວຽກງານການຮ່ວມມເືພື່ ອປະສດິທຜິນົຂອງການພດັທະນາ ແລະ

ການເຊື່ ອມສານຜນົຂອງກອງປະຊຸມລະດບັສູງ ວ່າດວ້ຍ ປະສດິທຜິນົຂອງການຊ່ວຍເຫຼອື ທີ່ ໄດຈ້ດັຂືນ້ຢູ່ທີ່ ບູຊານ, ປະ

ເທດ ສ. ເກາົຫຼີ ເຂົາ້ໃນແຜນດໍາເນນີງານຖະແຫຼງການວຽງຈນັ.

ກອງປະຊຸມໄດດ້ໍາເນນີໄປດວ້ຍບນັຍາກາດຟົດຟືນ້ ເຊິ່ ງສະແດງອອກໃນການສນົທະນາຢ່າງສາ້ງສນັກງົໄປກງົ

ມາ ແລະ ບນັດາຄູ່ ຮ່ວມພດັທະນາ ໄດໃ້ຫຄ້ໍາແນະນາໍ ແລະ ຍອ້ງຍຊໍມົເຊຍີຄວາມເອາົໃຈໃສ່ ແລະ ບາກບັ່ ນພະຍາຍາມ

ຂອງລດັຖະບານ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດາບູລມິະສດິຕ່າງໆ ຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ 5

ປີ ຄັງ້ທີ່ VII ແລະ ເປົາ້ໝາຍສະຫດັສະຫວດັດາ້ນການພດັທະນາ. ຈາກນັນ້, ບນັດາຄູ່ ຮ່ວມພດັທະນາ ຕ່າງກໍ່ ມຄີວາມພໍ

ໃຈ ແລະ ຢືນຢັນສບືຕໍ່ ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູທາງດາ້ນທນຶຮອນ ກໍ່ ຄດືາ້ນວຊິາການ ໃຫແ້ກ່ ສປປ ລາວ ໃນອະນາຄດົ

ຕື່ ມ.

ຜນົສໍາເລດັຂອງກອງປະຊຸມໂຕະມນົປະຈາໍປີ 2012 ຄັງ້ນີ,້ ຖໄືດວ່້າ ແມ່ນຜນົສໍາເລດັຂອງການປະກອບສ່ວນ

ຂອງທຸກພາກສ່ວນ ໂດຍສະເພາະ ບນັດາໜ່ວຍງານຂະແໜງການ (SWGs) ທີ່ ໄດສ້ມົທບົກບັຄູ່ ຮ່ວມພດັທະນາ (Co-

Chairs) ຂອງຕນົ ໄດຈ້ດັກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລກ່ືຽວກບັວຽກງານໃນຂະແໜງການຕນົ ໂດຍສະເພາະ ບູລມິະສດິໃນ

ການພດັທະນາຂອງຂະແໜງການ ກໍ່ ຄທືນຶຮອນ ເພື່ ອສະໜບັສະໜນູວຽກງານດັ່ ງກ່າວ. ຄຽງຄູ່ ກບັການກະກຽມດາ້ນ

ເນືອ້ໃນຂອງກອງປະຊຸມໂຕະມນົດັ່ ງກ່າວ, ບນັດາກະຊວງຂະແໜງການ ຍງັໄດຈ້ດັວາງສະແດງ ຜນົງານ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ ໃນມືກ້ອງປະຊຸມ, ເຊິ່ ງສາມາດສະແດງໃຫເ້ຫນັເຖງິ ໝາກຜນົຂອງ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ຄວາມເອາົໃຈໃສ່ ຂອງບນັດາໜ່ວຍງານຂະແໜງການ (SWGs) ຂອງລດັຖະບານ ແລະ

ບນັດາຄູ່ ຮ່ວມພດັທະນາ.

ກອງປະຊຸມໄດດ້ໍາເນນີໄປເປັນເວລາ 1 ວນັເຕມັ ແລະ ໄດອ້ດັລງົດວ້ຍຜນົສໍາເລດັທີ່ ຈບົງາມ.
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