
 

 

ບົດປາໄສ – ພິທີປິດຫ້ອງການຕາງໜ້າ Oxfam ອົດສະຕຣາລ ີ 
 

ຮຽນບັນດາທ່ານ ແຂກທີີ່ມີກຽດ, ທ່ານຍິງ ແລະ ທ່ານຊາຍ 
ຂ້າພະເຈົົ້າຮ ູ້ສຶກດີໃຈ ທີີ່ໄດູ້ມາຮ່ວມງານໃນຕອນບ່າຍມ ົ້ນີົ້ ເພ ີ່ອສະຫຼອງຄວາມສ າເລັດ ຂອງ ຫ້ອງການ 
Oxfam ຕະຫຼອດຫຼາຍປີຜ່ານມາ ໃນການຊ່ວຍເຫຼ ອ ດ້ານການພັດທະນາເສດຖະກິດ ຂອງ ສປປ ລາວ 
 

ປ ົ້ມບັນທຶກປະຈ າວັນ ຂອງຂ້າພະເຈົົ້າ ຂຽນວ່າ ງານນີົ້ເປັນ ‘ພິທີປິດຢ່າງເປັນທາງການ’. ໂດຍປົກກະຕິ
ແລູ້ວ, ການປິດ ບ ີ່ແມ່ນໂອກາດທີີ່ເຮົາຕ້ອງສະຫຼອງ, ຫຼ  ມາກ່າວຕ ີ່ສາທາລະນະ. ແຕ່ອັນນີົ້, ແນ່ນອນ,  
ມັນບ ີ່ແມ່ນການປິດແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ, ຄວາມຈິງມັນເປັນການເລີີ່ມຕົົ້ນໃໝ່ ຂອງຫ້ອງການ Oxfam –  
ໃນຖານະເປັນຫ້ອງການລະດັບໂລກຢ່າງແທູ້ຈິງ ທີີ່ຈະມີການລວມກັນຂອງຕົວແທນຂອງຕົນ ເຂົົ້າໃນ
ບັນດາໂຄງການຂອງປະເທດຕ່າງໆ. 
 

ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ໄດູ້ເຫັນຄຸນຄ່າ ທັກສະຄວາມຮ ູ້ ບ ລິມະສິດຕ່າງໆ ທີີ່ຫ້ອງການ Oxfam  
ອົດສະຕຣາລີ ໄດູ້ປະຕິບັດ ດ້ານການພັດທະນາ , ລວມທັງວຽກງານ ຂອງບັນດາປະເທດພາກພ ົ້ນ  
ຕາມລ າແມ່ນ ົ້າຂອງ. 
 
ແລະມີຄົນອົດສະຕຣາລີ ແລະ ບ ລິສັດເອກກະຊົນ ຈ ານວນຫຼວງຫຼາຍສ ບຕ ີ່ ສະໜັບສະໜຸນ Oxfam 
ອົດສະຕຣາລີ ຍ້ອນວ່າໝາກຜົນທີີ່ໄດູ້ຮັບ ໃນການຊ່ວຍເຫຼ ອ ຊຸມຊົນທີີ່ທຸກຍາກ ຢ ່ທົີ່ວໂລກ.  
ໂດຍສ່ວນຕົວຂ້າພະເຈົົ້າ ເປັນຄົນທີີ່ມັກ ງານຕະຫຼາດນັດຂາຍກາເຟ ແລະ chocolate ທີີ່ຫຼຸດລາຄາ ຢ ່ຮ້ານ
ຂາຍເຄ ີ່ອງ ຂອງ Oxfam ຢ ທົ່ີ່ວປະເທດອົດສະຕຣາລີ. ບາງທີມັກຫຼາຍໂພດສ າລັບຄົນຜ ູ້ໜ ີ່ງ! 
 

ແລະ ງານການກຸສົນ ຂອງ Oxfam ກ ີ່ເປັນງານ ທີີ່ພັນລະຍາ ຂອງຂ້າພະເຈົົ້າມັກຫຼາຍທີີ່ສຸດ -  
ຂ ໃຫູ້ເຊ ີ່ອຂ້າພະເຈົົ້າ, ວ່າມັນເປັນຄວາມສ າເລັດທີີ່ມີຄວາມສ າຄັນຫຼາຍ - ຍ້ອນວຽກທີີ່ພົົ້ນເດັີ່ນ  
ໃນການຊ່ວຍເຫຼ ອແມ່ຍິງ - ເພ ີ່ອໃຫູ້ມີການຍອມຮັບ ພາລະບົດບາດທີີ່ສ າຄັນຂອງແມ່ຍິງ ໃນການເຮັດໃຫູ້
ຊຸມຊົນ ຫຼຸດພົົ້ນຈາກຄວາມທຸກຍາກ - ຍ້ອນຄວາມເປັນຊ່ຽວຊານ ໃນການເຮັດວຽກ ຂອງ Oxfam  
ໃນການຊ່ວຍເຫຼ ອຊຸມຊົມ ນັບຕັົ້ງແຕ່ ລະດັບຮາກຖານ,  ແລະ ຍ້ອນເຜີຍແຜ່ ບັນຫາດ້ານການພັດທະນາ
ທີີ່ສ າຄັນ ໃນທົີ່ວໂລກ.  
 

ສະຖານທ ດອົດສະຕຣາລີ ທີີ່ວຽງຈັນ ພວມລ ຄອຍ ທີີ່ຈະສ ບຕ ີ່ ການພົວພັນທີີ່ມີຜົນສ າເລັດອັນຍາວນານ 
ຂອງພວກເຮົາ ກັບ Oxfam.  
 
ພວກຂ້າພະເຈົົ້າດີໃຈ, ໂດຍສະເພາະ, ທີີ່ໄດູ້ໃຫູ້ການຊ່ວຍເຫຼ ອໂຄງການໃໝ່ໆ ເພ ີ່ອສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງ 
ໃນການຄຸູ້ມຄອງນ ົ້າ ຢ ່ບັນດາປະເທດ ຕາມລ າແມ່ນ ົ້າຂອງ, ແລະ ເພ ີ່ອສົີ່ງເສີມ ການເປັນຜ ູ້ນ າດ້ານ
ເສດຖະກິດ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງ ຂອງແມ່ຍິງ  ຢ ່ ປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕູ້, ດັີ່ງນັົ້ນ ແມ່ຍິງ 
ແມ່ນຢ ່ໃນບ່ອນທີີ່ຕ້ອງເຂົົ້າໃຈ ແລະ ຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ, ພ້ອມທັງຊອກຫາໂອກາດຢ່າງຕ ີ່ເນ ີ່ອງ  
ທີີ່ຈະມາ ຈາກການເຂົົ້າເປັນສະມາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ ໃນປີ 2015. 
 

 
 
 



 

 

ຄວາມເຂັົ້ມແຂງຂອງ Oxfam ໃນການເປັນຄ ່ຮ່ວມງານດ້ານການພັດທະນາ, ສ າລັບຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນ ເຊັີ່ນ  
ອົດສະຕຣາລີ ແລະ ສ າລັບບັນດາປະເທດທີີ່ກ າລັງພັດທະນາ ເຊັີ່ນ ສປປ ລາວ ສະແດງໃຫູ້ເຫັນ 
ຄວາມຈ າເປັນ ໃນການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ຂອງອົງການຈັດຕັົ້ງທາງສັງຄົມ ເຊິີ່ງເປັນອົງການທີີ່ມີ
ບົດບາດສ າຄັນ  ໃນການອອກແບບ ແລະ ສະຫນອງການຊ່ວຍເຫຼ ອ. 
 

ຍ້ອນມີຄວາມຊ ານານ ໃນຂະແຫນງການຂອງຕົນ ແລະ ສາມາດເຂົົ້າເຖີງຊຸມຊົນທ້ອງຖິີ່ນ, Oxfam ເຮັດ
ໃຫູ້ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ບັນລຸຜົນໄດູ້ເປົົ້າໝາຍ ເຊີີ່ງພວກເຮົາບ ີ່ສາມາດເຮັດໄດູ້ ໂດຍປາດສະຈາກ
ພວກເຂົາເຈົົ້າ. 
 
ຂ ຍົກມາພຽງແຕ່ຕົວຢ່າງດຽວ - ກ່ຽວກັບວຽກຂອງ Oxfam, ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທຶນ ຂອງ ລັດຖະບານ 
ອົດສະຕຣາລີ, ເພ ີ່ອຊ່ວຍໃນການກະກຽມກອງທ ນໝ ່ບ້ານ ຢ ່ ທາງພາກເໜ ອຂອງລາວ ເພ ີ່ອຈັດການ  
ກັບໄພພິບັດ ດ້ານລາຍຮັບ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢ ່ ຕອນທີີ່ຖ ກພາຍຸ Typhoon Haima ເຂົົ້າມາຖະລົີ່ມ
ເຮັດໃຫູ້ນ ົ້າຖ້ວມຢ່າງໜັກ ໃນປີ 2011. 
 

ຊາວບ້ານສາມາດຮັບມ  ກັບໄພນ ົ້າຖ້ວມ, ຍ້າຍປະຊາຊົນ ແລະ ຊັບສິນອອກຈາກເຂດອັນຕະລາຍ,  
ສ້າງໂຄງລ່າງພ ົ້ນຖານໃໝ່ ເພ ີ່ອຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກໄພນ ົ້າຖ້ວມໄດູ້. ຫັຼງຈາກນັົ້ນ, Oxfam ໄດູ້
ຊ່ວຍຟ ົ້ນຟ ຊຸມຊົນທີີ່ໄດູ້ຮັບຜົນກະທົບ, ແລະ ຮຽນຮ ູ້ ທີີ່ຈະກະກຽມວິທີທີີ່ດີກວ່າ ສ າລັບໄພພິບັດ 

ທີີ່ຈະເກີດຂຶົ້ນໃນອະນາຄົດ. 
 
ສີີ່ງສ າຄັນທີີ່ສຸດ, ຂ້າພະເຈົົ້າເຊ ີ່ອວ່າ, ຄ ່ຮ່ວມມ ທີີ່ມີຄວາມຊ ານານ, ອົງການທີີ່ມີເປົົ້າໝາຍ ຄ  Oxfam 
ກ າລັງຊ່ວຍເຮັດໃຫູ້ ສປປ ລາວ ຫຍັບໃກູ້ເຂົົ້າສ ່ໃຈກາງ ຂອງເປົົ້າໝາຍສະຫະສະວັດ, ແລະ ຈຸດມຸູ້ງໝາຍ  
ເພ ີ່ອຈະຫຼຸດພົົ້ນອອກຈາກ ສະຖານະການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ໃນປີ 2020. 
 
ຂ້າພະເຈົົ້າຂ ຊົມເຊີຍ ໝ່  ເພ ີ່ອນທີີ່ Oxfam, ແລະ ຄ ່ຮ່ວມມ ຫຼາຍທ່ານ ຢ ບ່ັນດາເມ ອງ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ
ຕ່າງໆ ທົີ່ວ ສປປ ລາວ, ສ າລັບການເຮັດວຽກທີີ່ດີເດັີ່ນ ຈົນມາຮອດປະຈຸບັນ. ແລະ ຂ້າພະເຈົົ້າຈະຕັົ້ງໜ້າ
ສ ບຕ ີ່ ເປັນຄ ່ຮ່ວມມ ຢ ່ນີົ້, ພ້ອມກັບລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເພ ີ່ອຊ່ວຍໃຫູ້ບັນລຸເປົົ້າ
ໝາຍ ແຫ່ງການພັດທະນາ ທີີ່ໄດູ້ວາງໄວູ້.  
 

ຂ້າພະເຈົົ້າຂ ຂອບໃຈອີກເທ ີ່ອໜ ີ່ງ ທີີ່ໃຫູ້ໂອກາດຂ້າພະເຈົົ້າມາຮ່ວມງານໃນມ ົ້ນີົ້, ຂ້າພະເຈົົ້າເຊ ີ່ອໝັົ້ນວ່າ  
ຄ ່ຮ່ວມມ ຂອງພວກເຮົາ ກັບ Oxfam ຈະສ ບຕ ີ່ປະກົດດອກ ອອກຜົນຕ ີ່ໄປ. 
 
 


