ບົດອອກຂ່ າວ
ກອງປະຊຸ ມໂຕະມົນ ປະຈໍາປີ 2012
ຫົວຂໍ:້ ‘‘ການເປັນຄູ່ ຮ່ ວມ ເພື່ອຍົກສູງປະສິດທິຜນ
ົ ຂອງການພັດທະນາ’’
ຄັງວັ
້ ນທີ 23 ພະຈິກ 2012, ທີ່ ໂຮງແຮມ ດອນຈັນພາເລດສ໌
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
ຈັດໂດຍ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ
ກອງປະຊຸ ມໂຕະມົນ ປະຈໍາປີ 2012 ພາຍໃຕຫ
້ ວ
ົ ຂໍ:້ ‘‘ການເປັນຄູ່ ຮ່ ວມ ເພື່ອຍົກສູງປະສິດທິຜນ
ົ ຂອງການ
ພັດທະນາ’’ ໄດ້ໄຂຂືນ້ ຢ່າງເປັ ນທາງການ ໃນວັນສຸ ກ, ທີ 23 ພະຈິກ 2012, ທີ່ໂຮງແຮມດອນຈັນພາເລດສ໌,
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍໃຫ້ກຽດກ່ າວໄຂກອງປະຊຸ ມໂດຍ ພະນະທ່ານ ດຣ. ທອງລຸ ນ ສີສຸລດ
ິ , ຮອງນາຍົກລັດຖະ
ມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງການຕ່ າງປະເທດ; ເປັ ນປະທານໂດຍ ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ, ລັດຖະມົນຕີວ່າການ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ທ່ານ ມິງ ຟາມ, ຜູ ປ້ ະສານງານ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທັງເປັນຜູ ຕ້ າງ
ໜ້າຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ປະຈໍາ ສ.ປ.ປ ລາວ, ເຊີ່ງມີບນ
ັ ດາຜູ ແ້ ທນທັງພາຍໃນ ແລະ
ຕ່ າງປະເທດເຂົາ້ ຮ່ ວມທັງໝົດປະມານ 300 ກວ່ າ ທ່ານ (ໃນນັນປະກອບມີ
້
ຄະນະ ຜູ ແ້ ທນຝ່າຍລາວ 41 ຄະນະ
ເຊີ່ງມາຈາກສູນກາງ 24 ພາກສ່ ວນ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ 17 ແຂວງ, ຄະນະຜູ ແ້ ທນ ຝ່າຍຕ່ າງປະເທດທັງໝົດ 92 ຄະນະ
ເຊີ່ງລວມມີ 35 ປະເທດ, 42 ອົງການ, 6 ອົງການຈັດຕັງສາກົ
້
ນທີ່ບໍ່ ສັງກັດລັດຖະບານ, 5 ພາກເອກະຊົນ, ແລະ 5
ອົງການບໍ່ ຫວັງຜົນກໍາໄລ).
ຈຸດປະສົງ ຂອງກອງປະຊຸ ມໂຕະມົນໃນຄັງນີ
້ ້ ແມ່ ນເພື່ອແຈ ້ງສະພາບການພັດທະນາຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ບນ
ັ ດາ
ຄູ່ ຮ່ ວມພັດທະນາໄດ້ຮບ
ັ ຊາບ ແລະ ໄດ້ນໍາສະເໜີຫວ
ົ ຂໍຕ
້ ່ າງໆ ເພື່ອໃຫ້ກອງປະຊຸ ມໄດ້ປຶກສາຫາລື ເຊັ່ນ: (1) ຜົນສໍາເລັດ
ໃນການຈັດຕັງປະຕິ
້
ບດ
ັ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັງທີ
້ ່ VII ສົກປີ 2011-2012; ບູລມ
ິ ະສິດ
ແລະ ຄາດໝາຍຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ສົກປີ 2012-2013; (2) ຜົນສໍາເລັດການຈັດຕັງ້
ປະຕິບດ
ັ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ສົກປີ 2011-2012 ແລະ ທິດທາງແຜນການສໍາລັບສົກປີ 2012-2013
ຂອງແຂວງຊຽງຂວາງ; (3) ການເອົາໃຈໃສ່ ຈັດຕັງປະຕິ
້
ບດ
ັ ບັນດາເປົາ້ ໝາຍທີ່ປະຕິບດ
ັ ບໍ່ ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ ໂດຍສະ
ເພາະ ວຽກງານຄໍາ້ ປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ການຂາດສານອາຫານ; ສຸ ຂະພາບຈະເລີນພັນ; ການສຶກສາ; ການເກັບກູ ້

ລະເບີດບໍ່ ທັນແຕກ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ; (4) ການຈັດສັນງ ົບປະມານ ເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ ບັນດາວຽກງານບູລມ
ິ ະ
ສິດ ຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັງທີ
້ ່ VII ແລະ ບັນດາເປົາ້ ໝາຍສະຫັດສະຫວັດດ້ານການ
ພັດທະນາ ແລະ (5) ການສ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫ້
້
ແກ່ ວຽກງານການຮ່ ວມມືເພື່ອປະສິດທິຜນ
ົ ຂອງການພັດທະນາ ແລະ
ການເຊື່ອມສານຜົນຂອງກອງປະຊຸ ມລະດັບສູງ ວ່ າດ້ວຍ ປະສິດທິຜນ
ົ ຂອງການຊ່ ວຍເຫຼອ
ື ທີ່ໄດ້ຈດ
ັ ຂືນ້ ຢູ່ ທີ່ ບູຊານ, ປະ
ເທດ ສ. ເກົາຫຼ ີ ເຂົາ້ ໃນແຜນດໍາເນີນງານຖະແຫຼງການວຽງຈັນ.
ກອງປະຊຸ ມໄດ້ດໍາເນີນໄປດ້ວຍບັນຍາກາດຟົດຟືນ
້

ເຊິ່ງສະແດງອອກໃນການສົນທະນາຢ່າງສ້າງສັນກົງໄປກົງ

ມາ ແລະ ບັນດາຄູ່ ຮ່ ວມພັດທະນາ ໄດ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ຍ ້ອງຍໍຊມ
ົ ເຊີຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ບາກບັ່ນພະຍາຍາມ
ຂອງລັດຖະບານ ໃນການຈັດຕັງປະຕິ
້
ບດ
ັ ບັນດາບູລມ
ິ ະສິດຕ່ າງໆ ຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5
ປີ ຄັງທີ
້ ່ VII ແລະ ເປົາ້ ໝາຍສະຫັດສະຫວັດດ້ານການພັດທະນາ. ຈາກນັນ,
້ ບັນດາຄູ່ ຮ່ ວມພັດທະນາ ຕ່ າງກໍ່ ມີຄວາມພໍ
ໃຈ ແລະ ຢືນຢັນສືບຕໍ່ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານທຶນຮອນ ກໍ່ ຄືດາ້ ນວິຊາການ ໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ ໃນອະນາຄົດ
ຕື່ມ.
ຜົນສໍາເລັດຂອງກອງປະຊຸ ມໂຕະມົນປະຈໍາປີ 2012 ຄັງນີ
້ ,້ ຖືໄດ້ວ່າ ແມ່ ນຜົນສໍາເລັດຂອງການປະກອບສ່ ວນ
ຂອງທຸກພາກສ່ ວນ ໂດຍສະເພາະ ບັນດາໜ່ວຍງານຂະແໜງການ (SWGs) ທີ່ໄດ້ສມ
ົ ທົບກັບຄູ່ ຮ່ ວມພັດທະນາ (CoChairs) ຂອງຕົນ ໄດ້ຈດ
ັ ກອງປະຊຸ ມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບວຽກງານໃນຂະແໜງການຕົນ ໂດຍສະເພາະ ບູລມ
ິ ະສິດໃນ
ການພັດທະນາຂອງຂະແໜງການ ກໍ່ ຄືທນ
ຶ ຮອນ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນວຽກງານດັ່ງກ່ າວ. ຄຽງຄູ່ ກັບການກະກຽມດ້ານ
ເນືອໃນຂອງກອງປະຊຸ
້
ມໂຕະມົນດັ່ງກ່ າວ,

ບັນດາກະຊວງຂະແໜງການ

ຍັງໄດ້ຈດ
ັ ວາງສະແດງ

ຜົນງານ

ການຈັດຕັງປະຕິ
້
ບດ
ັ ວຽກງານຂອງແຕ່ ລະພາກສ່ ວນ ໃນມືກອງປະຊຸ
້
ມ, ເຊິ່ງສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ໝາກຜົນຂອງ
ການຈັດຕັງປະຕິ
້
ບດ
ັ ແລະ ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ຂອງບັນດາໜ່ວຍງານຂະແໜງການ (SWGs) ຂອງລັດຖະບານ ແລະ
ບັນດາຄູ່ ຮ່ ວມພັດທະນາ.
ກອງປະຊຸ ມໄດ້ດໍາເນີນໄປເປັນເວລາ 1 ວັນເຕັມ ແລະ ໄດ້ອັດລົງດ້ວຍຜົນສໍາເລັດທີ່ຈົບງາມ.
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