ບົດກ່າວປິດ
ຂອງທ່ານ ດຣ. ສຸພນ
ັ ແກ້ວມີໄຊ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ໃນກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ປະຈາປີ 2016 ທີແ
ີ່ ຂວງວຽງຈັນ
ວັນທີ 25 ພະຈິກ 2016
----------===*****===--------

- ຮຽນ ທ່ານ ວິດງົ ໄຊຍະສອນ ເຈົົ້າແຂວງ ແຂວງວຽງຈັນ ທີ່ນັບຖື
- ຮຽນ ທ່ານ ນ. ຄາຣິນາ ອິມໂມເນັນ, ຜູ້ປະສານງານເຄືອຄ່າຍສະຫະປະຊາຊາດ ທັງເປັນຜຕ
ູ້ າງ
ໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພືີ່ອການພັດທະນາ ປະຈາ ສປປ ລາວ ທີ່ນັບຖື,
- ບັນດາຜູ້ແທນກອງປະຊຸມ, ແຂກທີ່ມກຽດ ທ່ານຍິງ ແລະ ທ່ານຊາຍ ທີ່ນັບຖື ແລະ ຮັກແພງ,
ໃນນາມຄະນະປະທານກອງປະຊຸມ,

ຂ້າພະເຈົົ້າຂສະແດງຄວາມຂອບອົກຂອບໃຈມາຍັງ

ທ່ານ ວິດງົ ໄຊຍະສອນ ເຈົົ້າແຂວງ ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ທ່ານ ນ. ຄາຣິນາ ອິມໂມເນັນ, ຜູ້ປະສານ
ງານເຄືອຄ່າຍສະຫະປະຊາຊາດ ທັງເປັນຜູ້ຕາງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພືີ່ອການພັດທະນາ
ປະຈາ ສປປ ລາວ ທໄີ່ ດູ້ໃຫູ້ກຽດເຂົົ້າມາຮ່ວມ ເປັນຄະນະປະທານກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈາປ
2016 ທີ່ມຄວາມໝາຍສາຄັນໃນຄັົ້ງນ.ົ້ ຂຂອບໃຈ ມາຍັງບັນດາທ່ານຄະນະວິຊາການ ທີ່ໄດູ້ເຮັດ
ວຽກຢ່າງຫ້າວຫັນ ແລະ ມຄວາມຮັບຜິດຊອບສງ ໃນການກະກຽມກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈາປ
2016 ນົ້ ຢ່າງມຜົນສາເລັດ. ຂຂອບໃຈຕີ່ບັນດາທ່ານຜູ້ແທນ, ເພືີ່ອນມິດ ແລະ ຄ່ຮ່ວມພັດທະນາ
ທີ່ໄດູ້ເຂົົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນຄັົ້ງນົ້ຢ່າງພ້ອມພຽງ

ແລະ

ໄດູ້ປະກອບສ່ວນໃຫູ້ການປຶກສາຫາລື

ແລກປ່ຽນຄາຄິດຄາເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ ເຊິີ່ງເຫັນວ່າທຸກຄາເຫັນ ລ້ວນແຕ່ມຄວາມສາຄັນ ແລະ
ເປັນປະໂຫຍດ ໃຫູ້ແກ່ລດ
ັ ຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນການຈັດຕັງົ້ ປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII (2016-2020) ຊຶີ່ງເປັນເຄືີ່ອງມືທີ່ສາຄັນໃນການ
ຈັດຕັງົ້ ປະຕິບັດ ເພືີ່ອບັນລຸບັນດາເປົົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ກຄ
ີ່ ກ
ື ານຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກ
ຍາກ ຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົີ່າ ແລະ ນາພາປະເທດຊາດ ໃຫູ້ຫຼຸດພົົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບ
ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ໃນປ 2020.
ບັນດາທ່ານ ແຂກຜມ
້ ກ
ີ ຽດ, ທ່ານຍິງ ແລະ ທ່ານຊາຍ ທີນບ
ັ ຖື !
ຂ້າພະເຈົົ້າ ຕລາຄາໄດູ້ວ່າ ກອງປະຊຸມໃນຄັົ້ງນົ້ ໄດູ້ດາເນນໄປໃນບັນຍາກາດອັນຟົດຟືນ
ົ້ ໂດຍ
ມການປຶກສາຫາລື ແລກປ່ຽນຄາຄິດຄາເຫັນ ຢ່າງກົງໄປກົງມາ ຕີ່ກັບຜົນສາເລັດ ແລະ ສິີ່ງທ້າຍທາຍ
ໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປ ຄັົ້ງທ VIII (20152016) ແລະ ແຜນການອກ 4 ປໃນຕໜ
ີ່ ້າ. ສາລັບສົກປ 2017 ເປັນຕົົ້ນໄປ ສປປ ລາວ ຂອງ
ພວກເຮົາຈະໄດູ້ມການປັບປ່ຽນຈາກ ສົກປງົບປະມານ ມາເປັນການຈັດຕັງົ້ ປະຕິບັດຕາມປປະຕິທິນ
ສາກົນ ອັນຈະເຮັດໃຫູ້ວຽກງານການວາງແຜນກີ່ຄແ
ື ຜນງົບປະມານຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຄ່ຮ່ວມ
ພັດທະນາມຄວາມສອດຄ່ອງກັນຫຼາຍຂຶນ
ົ້ . ພ້ອມດຽວກັນນົ້ ສາລັບ 4 ປໃນຕີ່ໜ້າການພັດທະນາ
ຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນຍັງຈະສືບຕີ່ ເພືີ່ອຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ, ຄວາມ
ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຄວາມສະຫງົບຂອງສັງຄົມ, ການເຕບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ໝັົ້ນທ່ຽງ,
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ມຄຸນນະພາບ ແລະ ຍືນຍົງຕາມທິດການພັດທະນາສຂຽວ, ແລະ ການແກູ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງ
ປະຊາຊົນ ເພືີ່ອເຮັດໃຫູ້ຊວິດການເປັນຢ່ຂອງເຂົາເຈົາົ້ ນັບມືົ້ນັບດຂືົ້ນ.
ຂ້າພະເຈົົ້າ ຮັບຊາບຂົ້ສະເໜແນະ ສາລັບຫົວຂົ້ຕ່າງໆ ທີ່ກອງປະຊຸມໄດູ້ຍົກຂຶົ້ນມາປຶກສາ
ຫາລື, ບາງບັນຫາ ຫຼື ຂຂ
ົ້ ້ອງໃຈ ກີ່ໄດູ້ຮບ
ັ ການຊແ
ົ້ ຈງແລູ້ວ ຊຶງີ່ ຂ້າພະເຈົົ້າສາມາດສະຫຼຸບໄດູ້ໂດຍ
ສັງເຂບດັີ່ງນ:ົ້
I.

II.

ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປ ຄັົ້ງ
ທ VIII ສົກປ 2015-2016 ແລະ ຄາດໝາຍ 4 ປ ໃນຕີ່ໜາ້ ພວກເຮົາຕ້ອງ
1.

ສືບຕີ່ດືງດດການລົງທຶນໃຫ້ກວ້າງຂວາງ, ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຜັນ
ຂະຫຍາຍຖານເສດຖະກິດໃຫ້ຫາ
ຼ ກຫຼາຍ ເພືອ
ີ່ ຮັບປະກັນສະເຖຍລະພາບ
ຂອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ

2.

ເຊືີ່ອມສານວຽກງານແຜນການ
ແລະ
ແຜນງົບປະມານໃຫ້ມີຄວາມ
ສອດຄ່ອງ ເລັີ່ງໃສ່ຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ມີຄວາມໂປ່ງໃສ

3.

ປັບປຸງກົນໄກການປຶກສາຫາລືກຽ
່ ວກັບວຽກງານການພັດທະນາໃຫ້
ກວ້າງຂວາງ ເພືີ່ອຮັບປະກັນໄດ້ການເຂົັ້າການບລິການທີີ່ທົີ່ວເຖິງ

ຄວາມຄືບໜ້າໃນການເຊືີ່ອມສານເອົາບັນດາເປົົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
1. ຈະສືບຕີ່ເຊືີ່ອມສານບັນດາຕົວຊີັ້ວັດຂອງເປົັ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນ
ຍົງເຂົັ້າໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັັ້ງທີ 8 ໂດຍເຊືີ່ອມ
ສານເຂົາ
ັ້ ໃນກອບນະໂຍບາຍຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ ທັງສຸນກາງ ແລະ
ທ້ອງຖີີ່ນ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນກົນໄກການປະສານງານໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ
2. ຈະພ້ອມກັນສ້າງຄວາມເຂັມ
ັ້ ແຂງໃນການສະໜັບສະໜຸນບັນດາແຜນງານ
ທີີ່ສາຄັນ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ ການຄາັ້ ປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາ
ການໃຫ້ກຸ່ມທີີ່ອ່ອນໄຫວ
3. ສຸມໃສ່ເພີມ
ັ້ ທະວີການລະດົມທຶນພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກເພືອ
ີ່ ຊຸກຍ້ໃຫ້
ບັນລຸເປົັ້າໝາຍ SDGs

III.

ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດແຜນງານຄາົ້ ປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການ
1. ສ້າງຄວາມເຂັມ
ັ້ ແຂງທາງດ້ານການປະສານງານ
ໂດຍສະເພາະການຜັນ
ຂະຫຍາຍຕົວແບບກົນໄກການປະສານງານ,
ພ້ອມທັງເພີມ
ັ້ ທະວີຄວາມ
ເປັນເຈົັ້າການຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖີີ່ນ ໃນການເຊືີ່ອມເອົາຍຸດທະ
ສາດໂພສະນາການແຫ່ງຊາດ ເຂົັ້າກັບແຜນການເຄືີ່ອນໄຫວ ແລະ ແຜນ
ງົບປະມານ
2. ຮັບປະກັນໄດ້ການເປັນຄ່ຮ່ວມທີີ່ດເີ ພືີ່ອໃຫ້ສາມາດດຸງດດທຸກພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາໃນວຽກງານໂພສະນາ
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3. ສາລັບເປົັ້າໝາຍໃນອັນໃກ້ນີັ້ ແມ່ນຕ້ອງສ້າງໃຫ້ໄດ້ຕວ
ົ ແບບທີີ່ດີ ທັງລະດັບ
ສຸນກາງ ແລະ ທ້ອງຖີີ່ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປະສານງານການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດວຽກງານນີັ້ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ
ແລະ
ຜັນຂະຫຍາຍອອກທົວ
ີ່
ປະເທດ
IV.

ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດບັນດາຍຸດທະສາດວ່າດ້ວຍການເຕບໂຕສຂຽວ, ການປ່ຽນ ແປງດິນຟູ້າ
ອາກາດ ແລະ ການກຽມຄວາມພ້ອມເພືີ່ອຮັບມືກັບໄພພິບັດທະມະຊາດຕ່າງໆ
1. ໄດ້ຮັບຮ້ກຽ
່ ວກັບທິດທາງໃນການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບັດແຜນດັດສົມມະຫາພາກ
ກ່ຽວກັບການເຕີບໂຕສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ ໂດຍມີກະຊວງແຜນການ ແລະ
ການລົງທຶນ ເປັັນໃຈກາງໃນການປະສານງານ ກັບທຸກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ
ໂດຍສະເພາະ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສີີ່ງແວດລ້ອມ
2. ສະໜັບສະໜຸນການສ້າງຖານການຜະລິດໃຫ້ເປັນການຜະລິດທີີ່ສະອາດ
ໂດຍໃຫ້ທກ
ຸ ພາກສ່ວນທີີ່ກຽ
່ ວຂ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມ ໂດຍສະເພາະພາກສ່ວນ
ເອກະຊົນ
3. ຕັັ້ງໜ້າຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດພັນທະຕີ່ສນ
ົ ທິສນ
ັ ຍາວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ
ອາກາດ ແລະ ຈັດຕັັ້ງຜັນຂະຫຍາຍສັນຍາປາຣີ
4. ກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການຕ້ານໄພພິພັດ
ທຸກລະດັບ ແຕ່ແຂວງຮອດເມືອງ ແລະ ບ້ານ

V.

ໂດຍໃຫ້ມກ
ີ ນ
ົ ໄກກະກຽມໃນ

ການນາສະເໜ ແລະປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການເປັນຄ່ຮ່ວມເພືີ່ອການພັດທະນາທີ່ມປະສິດທິ
ຜົນ, ໂດຍສະເພາະການຮັບຮອງແຜນດາເນນງານຖະແຫຼງການວຽງຈັນ ສະບັບທ II ວ່າດ້ວຍ
ການເປັນຄ່ຮ່ວມງານເພືີ່ອການພັດທະນາທີ່ມປະສິດທິຜົນ.
1. ຜັນຂະຫຍາຍແຜນດາເນີນງານຖະແຫຼງການວຽງຈັນເຂົາ
ັ້ ໃນວຽກງານຂອງ
ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖີີ່ນ
2. ສືບຕີ່ຮ່ວມມືເພືອ
ີ່ ສ້າງຄວາມເຂັມ
ັ້ ແຂງໃຫ້ແກ່ກອງເລຂາຖະແຫຼງການວຽງ
ຈັນວ່າດ້ວຍການເປັນຄ່ຮ່ວມເພືອ
ີ່ ການພັດທະນາທີມ
ີ່ ີປະສິດທິຜນ
ົ
ເພືີ່ອ
ຮັບປະກັນໃນການຕິດຕາມ, ລາຍງານ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບັດ
ເປັນໄລຍະ ຕາມກົນໄກຂອງຂະບວນການໂຕະມົນ ແລະ ໜ່ວຍງານຂະ
ແໜງການ
3. ປັບປຸງກົນໄກການຕິດຕາມ ແລະ ດືງດດ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນ
ທຸລະກິດເອກະຊົນ ແລະ ປະເທດ ໃຕ້-ໃຕ້ ເຂົັ້າໃນການພັດທະນາ
4. ການປັບປຸງນິຕກ
ິ າຕ່າງໆຕິດພັນກັບວຽກງານການຮ່ວມມື
ແທດເໝາະສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງ

ແມ່ນຕ້ອງໃຫ້
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VI.

ບັນດາບັນຫາທີ່ປິີ່ນອ້ອມ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງການພັດທະນາ
1. ການສ້າງຂອບການຕິດຕາມ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາ ເສດຖະ
ກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ເປົັ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ,
ວ່ອງໄວ ແລະ ຖືກຕ້ອງ ໂດຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ
2. ການພັດທະນາໃນຂົງເຂດທີມ
ີ່ ີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນໃນເປົັ້າໝາຍ
ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງທີ 18, ກ່ຽວກັບການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງ
ລະເບີດທີີ່ຍງັ ບີ່ທັນແຕກ (UXO) ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່, ມີການ
ປະສານງານ ແລະ ມີແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດເພືີ່ອໃຫ້ທຸກ
ພາກສ່ວນມີສ່ວນຮ່ວມ
3. ການພັດທະນາເພືີ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານຄວາມສະເໝີພາບ ຍິງຊາຍ
ຈະຖືເປັນວຽກງານໜືີ່ງທີີ່ສາຄັນ
ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ
ກໃຫ້ທກ
ຸ
ພາກສ່ວນ ຄວນໃຫ້ຄວາມສາຄັນໃນການຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ຄວາມຮຸ່ນແຮງ
ຕີ່ ແມ່ຍງິ ແລະ ເດັກນ້ອຍ
4. ສືບຕສ
ີ່ ້າງໃຫ້ເປັັນລັດແຫ່ງກົດໝາຍ ພ້ອມທັງສ້າງເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ການຈັດຕັງັ້
ປະຕິບັດກົດໝາຍທີມ
ີ່ ຢ
ີ ່
ເພືີ່ອປັບປຸງສີງີ່ ແວດລ້ອມທີເີ່ ໝາະສົມແກ່ການ
ລົງທຶນ ແລະ ການມີສວ
່ ນຮ່ວມຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນໃນການພັດທະນາ
5. ປັບປຸງກົນໄກໃຫ້ທກ
ຸ ພາກສ່ວນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕິດຕາມການປະຕິບັດ
ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງທີີ່ດນ
ິ
ແລະ ການນາໃຊ້ທີີ່ດິນໃຫ້ຍືນຍົງ
ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ
ຂ້າພະເຈົົ້າຫວັງວ່າຂະແໜງການຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຄ່ຮ່ວມພັດທະນາ ຈະໄດູ້ສືບຕີ່ນາ

ເອົາບັນຫາດັີ່ງກ່າວ ໄປສຶກສາຄົົ້ນຄວ້າ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍເປັນອັນລະອຽດ ແລະ ຂຮຽກຮ້ອງໃຫູ້
ທຸກໆພາກສ່ວນທີ່ກຽ່ ວຂ້ອງ ຈົງີ່ ໄດູ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນເຈົົ້າການ ໃນການວິເຄາະບັນດາຄາດໝາຍຕ່າງໆ
ໃຫູ້ລະອຽດເລກເຊີ່ງ

ພ້ອມທັງເຊືີ່ອມສານເຂົົ້າໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-

ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປຄັງົ້ ທ VIII ໃຫູ້ໄດູ້ຮັບໝາກຜົນສາເລັດສງສຸດ. ພ້ອມດຽວກັນນົ້, ພວກເຮົາຈະ
ຕ້ອງໄດູ້ປັບປຸງກົນໄກໃນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນຜົນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບດ
ັ ທີ່ມຄວາມໂປ່ງໃສ
ແລະ ມວິທະຍາສາດ ທັງນົ້ກີ່ເພືີ່ອຮັບປະກັນການພັດທະນາໃຫູ້ມປະສິດທິຜົນ ແລະ ມຄວາມຍືນ
ຍົງ.
ຂ້າພະເຈົົ້າໃນນາມ ຮອງປະທານ ທັງເປັນຜູ້ປະຈາການ ຂອງຄະນະຊົ້ນາລະດັບຊາດ ເພືີ່ອ
ຂະບວນການໂຕະມົນຈະໄດູ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ຮ່ວມກັບ ບັນດາການນາຂອງໜ່ວຍງານ
ຂະ ແໜງການຕ່າງໆ ເພືີ່ອຜັນຂະຫຍາຍ ບັນດາຄາເຫັນ ແລະ ຂົ້ສະເໜແນະ ທີ່ກ່າວມານັົ້ນ ໃຫູ້ເປັນ
ແຜນປະຕິບັດງານອັນລະອຽດ. ພ້ອມດຽວກັນນົ້ ພວກເຮົາຈະໄດູ້ພ້ອມກັນຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ແຜນ
ດາເນນງານຖະແຫຼງການວຽງຈັນ ວ່າດ້ວຍການເປັນຄ່ຮ່ວມເພືີ່ອການພັດທະນາທີ່ມປະສິດທິຜົນ ທີ່
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ໄດູ້ຖືກຮັບຮອງໃນກອງປະຊຸມມືົ້ນົ້. ຂ້າພະເຈົົ້າເຊືອ
ີ່ ໝັົ້ນວ່າ ຖະແຫຼງການທີ່ພວກເຮົາໄດູ້ພ້ອມກັນ
ສ້າງຂຶົ້ນນົ້ ຈະເປັນຫຼັກການ ແລະ ກົນໄກການຮ່ວມມື ທີ່ມປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນຢ່າງຕັງົ້
ໜ້າ.
ພິເສດ, ຂ້າພະເຈົົ້າ ຂຖືໂອກາດທີ່ມຄວາມໝາຍອັນສາຄັນ ຕາງໜ້າໃຫູ້ລັດຖະບານ ແລະ
ປະຊາຊົນລາວທົີ່ວປະເທດ ສະແດງຄວາມຂອບອົກຂອບໃຈ ແລະ ຮູ້ບຸນຄຸນ ມາຍັງບັນດາປະເທດ
ເພືີ່ອນມິດ, ອົງການຈັດຕັົ້ງສາກົນ, ອົງການຈັດຕັງົ້ ທາງສັງຄົມ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ທີ່ໄດູ້ໃຫູ້ການສະ
ໜັບສະໜນ ທາງດ້ານທຶນຮອນ ແລະ ເຕັກນິກວິຊາການ ປະກອບສ່ວນເຂົົ້າໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງ ສປປ ລາວ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ຫວັງຢ່າງຍິີ່ງວ່າ ໃນ
ອານາຄົດ ບັນດາທ່ານ ຈະສຶບຕີ່ໃຫູ້ການຮ່ວມມື ແລະ ການສະໜັບສະໜນຢ່າງບີ່ຢຸດຢັົ້ງ.
ຂ້າພະເຈົົ້າ

ຕາງໜ້າໃຫູ້ຄະນະປະທານກອງປະຊຸມ

ບັນດາທ່ານລັດຖະມົນຕ/ຮອງລັດຖະມົນຕ,

ຂສະແດງຄວາມຂອບອົກຂອບໃຈ

ທ່ານເຈົົ້າແຂວງແຂວງວຽງຈັນ

ພະແນກການອ້ອມຂ້າງແຂວງ, ບັນດາທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທດ

ຕະຫຼອດຮອດ

,ທຕານຸທດ ,ບັນດາຄ່ຮ່ວມ

ພັດທະນາ, ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການຈັດຕັົ້ງສາກົນ, ອົງການຈັດຕັົ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ໃນ
ສປປ ລາວ ທີ່ໄດູ້ມາຮ່ວມ ແລະ ປະກອບຄາເຫັນທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕີ່ກອງປະຊຸມໃນມືົ້ນົ້ ແລະ
ຂ້າພະເຈົົ້າຫວັງວ່າ ພວກເຮົາຈະໄດູ້ມການປຶກສາຫາລືກັນ ໃນຮບແບບນົ້ໃນກອງປະຊຸມໂຕະມົນ
ປະຈາປຂອງປຖັດໄປ ແລະ ຫວັງວ່າຈະໄດູ້ຮັບການຮ່ວມມື ແລະ ສະໜັບສະໜນຕືີ່ມອກ ຈາກ
ບັນດາຄ່ຮ່ວມພັດທະນາ ກີ່ຄື ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພືີ່ອການພັດທະນາ ສາລັບການຈັດກອງ
ປະຊຸມໂຕະມົນໃນຕໜ
ີ່ ້າ.
ການເຂົົ້າຮ່ວມຂອງພວກທ່ານ ແມ່ນມຄວາມສາຄັນຫຼາຍໃນກອງປະຊຸມຄັງົ້ ນົ້ ແລະ ເປັນຜົນ
ປະໂຫຍດອັນໃຫຍ່ຫວ
ຼ ງໃຫູ້ແກ່

ການຈັດຕັງົ້ ປະຕິບັດບັນດາເປົົ້າໝາຍຕ່າງໆຂອງ

ເປັນຕົົ້ນແມ່ນການເຊືີ່ອມສານເອົາບັນດາຕົວຊວ
ົ້ ດ
ັ ຂອງເປົົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ສປປ

ລາວ

(SDG)

ເຂົົ້າໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບດ
ັ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດໃຫູ້ບນ
ັ ລຸໄດູ້ຕາມຈຸດປະສົງ
ແລະ ຄາດໝາຍທວ
ີ່ າງໄວູ້ຢ່າງຈົບງາມ.

ມາຮອດນົ້ ຂ້າພະເຈົົ້າ ຂປະກາດປິດກອງປະຊຸມນັບແຕ່ເວລານົ້ເປັນຕົົ້ນໄປ.

ຂຂອບໃຈ.
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