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ບດົກ່າວຕອ້ນຮບັ ຂອງພະນະທ່ານ ສມົດ ີດວງດີ

ລດັຖະມນົຕວ່ີາການ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ

ກອງປະຊຸມໂຕະມນົ ປະຈາໍປີ 2012

ໂຮງແຮມດອນຈນັພາເລດສ, 23 ພະຈກິ 2012

- ຮຽນ: ພະນະທ່ານ ດຣ. ທອງລຸນ ສສຸີລດິ, ຮອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ,ີ ລດັຖະມນົຕວ່ີາການກະຊວງ

ການຕ່າງປະເທດ

- ຮຽນ: ທ່ານ ມງິ ຟາມ, ຜູປ້ະສານງານອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ທງັເປັນຜູຕ້າງໜາ້ອງົການສະຫະປະ

ຊາຊາດ ເພື່ ອການພດັທະນາ

- ບນັດາທ່ານລດັຖະມນົຕວ່ີາການ, ທ່ານເຈ ົາ້ແຂວງ, ລດັຖະມນົຕຊ່ີວຍວ່າການ ທີ່ ນບັຖື

- ບນັດາທຸຕານຸທດູ ແລະ ຜູຕ້າງໜາ້ອ◌ົງການຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ທີ່ ນບັຖື

- ທ່ານຍງິ ແລະ ທ່ານຊາຍ

ຂາ້ພະເຈ ົາ້ ມຄີວາມຮູສ້ກຶປິຕຊິມົຊື່ ນ ແລະ ເປັນກຽດຢ່າງຍິ່ ງ ແລະ ຂໍສະແດງຄວາມຕອ້ນຮບັອນັອບົອຸ່ນມາຍງັ

ພະນະທ່ານຮອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ,ີ ລດັຖະມນົຕວ່ີາການກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ທີ່ ໃຫກ້ຽດເຂົາ້ຮ່ວມ

ແລະ ຈະກ່າວຄໍາປາໃສໃນກອງປະຊຸມໂຕະມນົປະຈາໍປີໃນມືນ້ີ.້ ການເຂົາ້ຮ່ວມຂອງພະນະທ່ານ ແມ່ນການປຸກ

ລະດມົກໍາລງັໃຈ ແລະ ເປັນການປະກອບສ່ວນອນັສ າຄນັໃນການຊຸກຍູຂ້ະບວນການໂຕະມນົ ກາ້ວໄປຢ່າງບ່ໍຢຸດ

ຢັງ້. ພອ້ມດຽວກນັນີ,້ ຂາ້ພະເຈ ົາ້ ສະແດງຄວາມຍນິດຕີອ້ນຮບັອນັອບົອຸ່ນມາຍງັບນັດາທຸຕານຸທດູ, ອງົການຈດັ

ຕັງ້ສາກນົ ແລະ ບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ທີ່ ໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຕາມການເຊນີຂອງກະຊວງແຜນການ

ແລະ ການລງົທນຶ. ຂາ້ພະເຈ ົາ້ ຂໍສະແດງຄວາມຍນິດຕີອ້ນຮບັບນັດາທ່ານລດັຖະມນົຕີ, ທ່ານເຈ ົາ້ແຂວງ, ລດັ

ຖະມນົຕຊ່ີວຍວ່າການ ແລະ ຜູຕ້າງໜາ້ຈາກກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ອງົການຈດັຕັງ້ຕ່າງໆລະດບັສູນກາງ ແລະ

ທອ້ງຖິ່ ນ ທີ່ ໄດສ້ະລະເວລາອນັມຄ່ີາເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມໂຕະມນົປະຈາໍປີໃນຄັງ້ນີ.້

ບນັດາທ່ານທີ່ ນບັຖ◌ື

ໃນໄລຍະໜື່ ງປີທີ່ ຜ່ານມາ, ລດັຖະບານລາວ ແລະ ບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ໄດຮ່້ວມກນັຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຫລາຍ

ໜາ້ວຽກທີ່ ສໍາຄນັ ແລະ ມຫີລາຍຢ່າງທີ່ ພົນ້ເດັ່ ນເຊັ່ ນ: ໄດຮ່້ວມກນັຈດັກອງປະຊຸມຂອງໜ່ວຍງານຂະ

ແໜງການຕ່າງໆໃນລະດບັຂັນ້ວຊິາການ ແລະ ລະດບັສູງຂອງໜ່ວຍງານຂະແໜງການ (Sector Working

Groups); ໄດຈ້ດັກອງປະຊຸມໂຕະມນົຂັນ້ທອ້ງຖີ່ ນ ຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ເພື່ ອປຶກສາຫາລກ່ືຽວກບັຄວາມຄບຶ

ໜາ້ຂອງການພດັທະນາໂດຍລວມ ພອ້ມທງັຊອກຮູສ້ະພາບການ, ຂໍສ້ະດວກ ແລະ ຂໍຫ້ຍຸງ້ຍາກຂອງການພດັ

ທະນາຢູ່ທອ້ງຖີ່ ນ; ໄດປັ້ບປຸງພາລະບບົບາດ ແລະ ຂອບໜາ້ວຽກ ພອ້ມທງັສາ້ງຄວາມອາດສາມາດໃຫ ້ 10

ໜ່ວຍງານຂະແໜງການ ເພື່ ອປຶກສາຫາລກືບັຜູໃ້ຫທ້ນຶ ທງັນີກ້ໍ່ ເພື່ ອຮບັປະກນັໄດກ້ານປະຕບິດັວຽກງານໃຫ ້

ສອດຄ່ອງກບັສະພາບຕວົຈງິ; ໄດພ້ອ້ມກນັປັບປຸງຖະແຫລງການວຽງຈນັ ວ່າດວ້ຍປະສດິທຜິນົຂອງການຊ່ວຍ

ເຫຼອື ແລະ ໄດພ້ດັທະນາ ແລະ ນໍາໃຊລ້ະບບົຄຸມ້ຄອງການຊ່ວຍເຫລອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ (Aid
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Management Platform) ຊື່ ງສິ່ ງດັ່ ງກ່າວນີໄ້ດປ້ະກອບສ່ວນເຮດັໃຫບ້ນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາເຂົາ້ໃຈສະ

ພາບການພດັທະນາຂອງສປປ ລາວ ເວົົາ້ລວມ, ເວົາ້ສະເພາະແມ່ນພາກສ່ວນຕ່າງໆ ສບຶຕ່ໍເພີ່ ມການສະໜບັສະ

ໜນູ ແລະ ໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫລອື ສປປ ລາວ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງ

ຊາດ 5 ປີ ຄັງ້ທີ່ VII ກໍ່ ຄກືານປະຕບິດັແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຕ່າງໆ ທງັນີກ້ໍ່ ເພື່ ອບນັລຸບນັດາຄາດໝາຍຂອງ

ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ ແລະ ເປົາ້ໝາຍສະຫດັສະຫວດັດາ້ນການພດັທະນາ.

ບນັດາທ່ານທີ່ ນບັຖ◌ື

ກອງປະຊຸມໂຕະມນົປະຈາໍປີນີ ້ ໄດກ້ໍານດົຄໍາຂວ◌ັນອອກຄື “ການເປັນຄູ່ຮ່ວມ ເພື່ ອຍກົສູງປະສດິທຜິນົ ຂອງ

ການພດັທະນາ”.

ພວກເຮາົ ຈະໄດໃ້ຊເ້ວທອີນັສໍາຄນັນີ ້ ເພື່ ອໃຫລ້ດັຖະບານ ແລະ ບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ໄດສ້ນົທະນາ ແລະ

ປະກອບຄໍາຄດິຄໍາເຫນັ ກ່ຽວກບັວຽກງານການພດັທະນາຢູ່ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄວາມຄບືໜາ້ຂອງ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ສະບບັທີ່ VII ກໍ່ ຄກືານປະຕບິດັແຜນ

ງານ ແລະ ໂຄງການຕ່າງໆ ແລະ ວຽກງານອື່ ນໆ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ທງັນີກ້ໍ່ ເພື່ ອບນັລຸບນັດາເປົາ້ໝາຍຂອງແຜນພດັ

ທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະ ເປົາ້ໝາຍສະຫດັສະຫວດັດາ້ນການພດັທະນາ.

ນບັແຕ່ມືດໍ້າເນນີຂະບວນການໂຕະມນົຄັງ້ທໍາອດິເປັນຕົນ້ມາ, ລດັຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດໃ້ຫຄ້ວາມສໍາຄນັ

ແລະ ໄດຕ້ັງ້ໜາ້ຂະຫຍາຍໃຫກ້ວາ້ງອອກ ບ່ໍວ່າທາງດາ້ນເນືອ້ໃນ ກໍ່ ຄກືານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ມກີານເຂົາ້ຮ່ວມ

ຢ່າງກວາ້ງຂວາງຂອງພາກສ່ວນທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ ແລະຈາໍນວນເພີ່ ມຂືນ້ຂອງບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ແລະ

ໄດຫ້ນັວຽກງານຂະບວນການໂຕະມນົລງົໄປສູ່ທອ້ງຖີ່ ນອກີດວ້ຍ ທງັນີກ້ໍ່ ເພື່ ອຍກົສູງບດົບາດ, ຄວາມ

ຮບັຜດິຊອບ, ການມສ່ີວນຮ່ວມ ແລະ ຄວາມເປັນເຈ ົາ້ການ ຂອງຂະແໜງການຕ່າງໆຢູ່ຂັນ້ສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖີ່

ນ ໃນຂະບວນການພດັທະນາ.

ບນັດາທ່ານທີ່ ນບັຖ◌ື

ດັ່ ງນັນ້, ກອງປະຊຸມໂຕະມນົປີນີ ້ ແມ່ນເວທໜີຶ່ ງ ທີ່ ມຄີວາມໝາຍສ◌ໍາຄນັ ໃນການປຸກລະດມົຂນົຂວາຍ

ທນຶຮອນ ກໍ່ ຄກືານຜນັຂະຫຍາຍການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການປະສານງານແຜນງານການຊ່ວຍ

ເຫລອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ ໃຫມ້ປີະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົສູງ. ລດັຖະບານລາວ ມຄີວາມຕັງ້

ໃຈຢ່າງແຮງກາ້ ແລະ ຍນິດຮີບັເອາົຄໍາຄດິຄໍາເຫນັ ແລະ ຂໍສ້ະເໜແີນະທີ່ ສາ້ງສນັ ຈາກບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ.

ຂາ້ພະເຈ ົາ້ ຂໍໃຫຄໍ້າໝັນ້ສນັຍາວ່າບນັດາຂໍສ້ະເໜທີີ່ ສ◌້າງສນັເຫລົ່ ານັນ້ ຈະຖກືນໍາໄປພຈິາລະນາ ເພື່ ອ

ຮບັປະກນັຜນົສໍາ ເລດັ ຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ສະບບັທີ່

VII ແລະ ເປົາ້ໝາຍສະຫດັສະຫວດັດາ້ນການພດັທະ ນາໃນປີ 2015.

ພວກຂາ້ພະເຈ ົາ້ ຫວງັຢ່າງຍິ່ ງວ່າຈະໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູຈາກບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາຫຼາຍຂຶນ້ກວ່າເກົ່ າ

ເພື່ ອສະໜບັສະໜນູສປປ ລາວ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຊ່ວຍເຫລອືທາງການ ເພື່ ອ

ການພດັທະນາ ເພື່ ອປະກອບສ່ວນ ແລະ ບນັລຸເປົາ້ໝາຍການພດັທະນາຂອງລດັຖະບານ ໄດວ້າງໄວ.້
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ອກີເທື່ ອໜຶ່ ງ, ຂາ້ພະເຈ ົາ້ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຍນິດຕີອ້ນຮບັທຸກໆທ່ານເຂົາ້ສູ່ກອງປະຊຸມ ໂຕະມນົ

ປະຈາໍປີ 2012 ແລະ ຫວງັວ່າກອງປະຊຸມຄັງ້ນີ ້ ຈະມບີນັຍາກາດຟົດຟືນ້ ແລະ ບນັລຸຜນົຕາມຄາດໝາຍ

ທີ່ ກໍານດົໄວ.້ ຂໍຂອບໃຈ


