
1 

 

ບົດກ່າວປິດ 
ຂອງທາ່ນ ດຣ. ສຸພນັ ແກ້ວມໄີຊ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ 

ໃນກອງປະຊມຸໂຕະມົນ ປະຈ າປ ີ2016 ທີີ່ແຂວງວຽງຈັນ 
 ວັນທີ 25 ພະຈິກ 2016  
----------===*****===-------- 

- ຮຽນ ທາ່ນ ວິດງົ ໄຊຍະສອນ ເຈົົ້າແຂວງ ແຂວງວຽງຈັນ ທ ີ່ນັບຖ ື
- ຮຽນ ທາ່ນ ນ. ຄາຣິນາ ອມິໂມເນັນ, ຜ ູ້ປະສານງານເຄືອຄ່າຍສະຫະປະຊາຊາດ ທັງເປັນຜ ູ້ຕາງ

ໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພືີ່ອການພັດທະນາ ປະຈ າ ສປປ ລາວ ທ ີ່ນັບຖ,ື 
- ບັນດາຜ ູ້ແທນກອງປະຊຸມ, ແຂກທ ີ່ມ ກຽດ ທ່ານຍິງ ແລະ ທ່ານຊາຍ ທ ີ່ນັບຖ ືແລະ ຮັກແພງ, 
 

ໃນນາມຄະນະປະທານກອງປະຊຸມ, ຂ້າພະເຈົົ້າຂ ສະແດງຄວາມຂອບອົກຂອບໃຈມາຍັງ 
ທ່ານ ວິດງົ ໄຊຍະສອນ ເຈົົ້າແຂວງ ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ທ່ານ ນ. ຄາຣິນາ ອມິໂມເນັນ, ຜ ູ້ປະສານ
ງານເຄອືຄ່າຍສະຫະປະຊາຊາດ ທງັເປັນຜ ູ້ຕາງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພືີ່ອການພັດທະນາ 
ປະຈ າ ສປປ ລາວ ທ ີ່ໄດູ້ໃຫູ້ກຽດເຂົົ້າມາຮ່ວມ ເປັນຄະນະປະທານກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈ າປ  
2016 ທ ີ່ມ ຄວາມໝາຍສ າຄັນໃນຄັົ້ງນ ົ້. ຂ ຂອບໃຈ ມາຍັງບັນດາທ່ານຄະນະວິຊາການ ທ ີ່ໄດູ້ເຮັດ
ວຽກຢ່າງຫ້າວຫັນ ແລະ ມ ຄວາມຮັບຜິດຊອບສ ງ ໃນການກະກຽມກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈ າປ  
2016 ນ ົ້ ຢ່າງມ ຜົນສ າເລດັ. ຂ ຂອບໃຈຕ ີ່ບັນດາທ່ານຜ ູ້ແທນ, ເພືີ່ອນມິດ ແລະ ຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ 
ທ ີ່ໄດູ້ເຂົົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນຄັົ້ງນ ົ້ຢ່າງພ້ອມພຽງ ແລະ ໄດູ້ປະກອບສ່ວນໃຫູ້ການປຶກສາຫາລ ື
ແລກປ່ຽນຄ າຄິດຄ າເຫັນຢາ່ງກງົໄປກົງມາ ເຊິີ່ງເຫັນວ່າທຸກຄ າເຫັນ ລ້ວນແຕມ່ ຄວາມສ າຄັນ ແລະ 
ເປັນປະໂຫຍດ ໃຫູ້ແກ່ລດັຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII (2016-2020) ຊຶີ່ງເປັນເຄືີ່ອງມທື ີ່ສ າຄັນໃນການ
ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ເພືີ່ອບັນລຸບັນດາເປົົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ກ ີ່ຄືການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກ
ຍາກ ຂອງປະຊາຊນົລາວບັນດາເຜົີ່າ ແລະ ນ າພາປະເທດຊາດ ໃຫູ້ຫຼຸດພົົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບ
ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ໃນປ  2020.   
 

ບັນດາທາ່ນ ແຂກຜ ມ້ກີຽດ, ທາ່ນຍງິ ແລະ ທ່ານຊາຍ ທີນບັຖື ! 

ຂ້າພະເຈົົ້າ ຕ ລາຄາໄດູ້ວ່າ ກອງປະຊຸມໃນຄັົ້ງນ ົ້ ໄດູ້ດ າເນ ນໄປໃນບັນຍາກາດອນັຟົດຟືົ້ນ ໂດຍ
ມ ການປຶກສາຫາລື ແລກປ່ຽນຄ າຄິດຄ າເຫັນ ຢາ່ງກງົໄປກົງມາ ຕ ີ່ກັບຜົນສ າເລັດ ແລະ ສິີ່ງທາ້ຍທາຍ 
ໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງ່ຊາດ 5 ປ  ຄັົ້ງທ  VIII (2015-
2016) ແລະ ແຜນການອ ກ 4 ປ ໃນຕ ີ່ໜ້າ. ສ າລບັສົກປ  2017 ເປັນຕົົ້ນໄປ ສປປ ລາວ ຂອງ
ພວກເຮົາຈະໄດູ້ມ ການປັບປ່ຽນຈາກ ສົກປ ງົບປະມານ ມາເປັນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຕາມປ ປະຕິທິນ
ສາກົນ ອັນຈະເຮັດໃຫູ້ວຽກງານການວາງແຜນກ ີ່ຄແືຜນງົບປະມານຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຄ ່ຮ່ວມ
ພັດທະນາມ ຄວາມສອດຄອ່ງກັນຫຼາຍຂຶົ້ນ. ພ້ອມດຽວກັນນ ົ້ ສ າລັບ 4 ປ ໃນຕ ີ່ໜ້າການພັດທະນາ
ຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນຍັງຈະສືບຕ ີ່ ເພືີ່ອຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບທາງດາ້ນການເມືອງ, ຄວາມ
ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຄວາມສະຫງົບຂອງສງັຄົມ, ການເຕ ບໂຕທາງດາ້ນເສດຖະກິດທ ີ່ໝັົ້ນທ່ຽງ, 
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ມ ຄຸນນະພາບ ແລະ ຍືນຍົງຕາມທິດການພັດທະນາສ ຂຽວ, ແລະ ການແກູ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງ
ປະຊາຊົນ ເພືີ່ອເຮັດໃຫູ້ຊ ວິດການເປັນຢ ່ຂອງເຂົາເຈົົ້ານັບມືົ້ນັບດ ຂືົ້ນ. 

ຂ້າພະເຈົົ້າ ຮັບຊາບຂ ົ້ສະເໜ ແນະ ສ າລັບຫົວຂ ົ້ຕ່າງໆ ທ ີ່ກອງປະຊຸມໄດູ້ຍົກຂຶົ້ນມາປຶກສາ
ຫາລ,ື ບາງບັນຫາ ຫຼ ື ຂ ົ້ຂ້ອງໃຈ ກ ີ່ໄດູ້ຮບັການຊ ົ້ແຈງແລູ້ວ ຊຶີ່ງຂ້າພະເຈົົ້າສາມາດສະຫຼຸບໄດູ້ໂດຍ
ສັງເຂບດັີ່ງນ ົ້: 

I. ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈດັຕັົ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງ່ຊາດ 5 ປ  ຄັົ້ງ
ທ  VIII ສົກປ  2015-2016 ແລະ ຄາດໝາຍ 4 ປ  ໃນຕ ີ່ໜາ້ ພວກເຮົາຕ້ອງ 

1. ສືບຕ ີ່ດືງດ ດການລົງທນຶໃຫກ້ວ້າງຂວາງ, ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຜັນ
ຂະຫຍາຍຖານເສດຖະກິດໃຫ້ຫາຼກຫຼາຍ ເພືີ່ອຮັບປະກັນສະເຖຍລະພາບ
ຂອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ 

2. ເຊືີ່ອມສານວຽກງານແຜນການ ແລະ ແຜນງບົປະມານໃຫ້ມີຄວາມ
ສອດຄ່ອງ ເລັີ່ງໃສຜ່ົນໄດ້ຮັບ ແລະ ມີຄວາມໂປ່ງໃສ 

3. ປັບປຸງກນົໄກການປຶກສາຫາລືກຽ່ວກັບວຽກງານການພັດທະນາໃຫ້
ກວ້າງຂວາງ ເພືີ່ອຮບັປະກັນໄດກ້ານເຂົັ້າການບ ລກິານທີີ່ທົີ່ວເຖິງ 

II. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການເຊືີ່ອມສານເອົາບັນດາເປົົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 

1. ຈະສືບຕ ີ່ເຊືີ່ອມສານບນັດາຕົວຊີັ້ວັດຂອງເປົັ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນ
ຍົງເຂົັ້າໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄມົແຫ່ງຊາດ ຄັັ້ງທ ີ8 ໂດຍເຊືີ່ອມ
ສານເຂົັ້າໃນກອບນະໂຍບາຍຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ ທັງສນຸກາງ ແລະ 
ທ້ອງຖີີ່ນ ພອ້ມທງັຮັບປະກັນກົນໄກການປະສານງານໃຫມ້ີປະສິດທິຜົນ 

2. ຈະພ້ອມກນັສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃນການສະໜັບສະໜຸນບັນດາແຜນງານ 
ທີີ່ສ າຄນັ ເປນັຕົັ້ນແມນ່ ການຄ ັ້າປະກນັສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາ
ການໃຫກຸ້່ມທີີ່ອ່ອນໄຫວ 

3. ສຸມໃສເ່ພີັ້ມທະວກີານລະດົມທຶນພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກເພືີ່ອຊຸກຍ ້ໃຫ້
ບັນລເຸປົັ້າໝາຍ SDGs 

 

III. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດແຜນງານຄ ົ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການ 

1. ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງທາງດ້ານການປະສານງານ ໂດຍສະເພາະການຜນັ
ຂະຫຍາຍຕົວແບບກນົໄກການປະສານງານ, ພ້ອມທງັເພີັ້ມທະວີຄວາມ
ເປັນເຈົັ້າການຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖີີ່ນ ໃນການເຊືີ່ອມເອົາຍຸດທະ
ສາດໂພສະນາການແຫ່ງຊາດ ເຂົັ້າກັບແຜນການເຄືີ່ອນໄຫວ ແລະ ແຜນ
ງົບປະມານ 

2. ຮັບປະກັນໄດ້ການເປນັຄ ່ຮ່ວມທີີ່ດເີພືີ່ອໃຫສ້າມາດດງຸດ ດທຸກພາກສວ່ນ
ກ່ຽວຂອ້ງ ໃຫມ້ີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາໃນວຽກງານໂພສະນາ 
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3. ສ າລັບເປົັ້າໝາຍໃນອນັໃກນ້ີັ້ ແມນ່ຕ້ອງສ້າງໃຫ້ໄດ້ຕວົແບບທີີ່ດີ ທັງລະດັບ
ສຸນກາງ ແລະ ທ້ອງຖີີ່ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປະສານງານການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດວຽກງານນີັ້ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍອອກທົີ່ວ
ປະເທດ 

IV. ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດບັນດາຍຸດທະສາດວ່າດ້ວຍການເຕ ບໂຕສ ຂຽວ, ການປ່ຽນ ແປງດິນຟູ້າ
ອາກາດ ແລະ ການກຽມຄວາມພ້ອມເພືີ່ອຮັບມືກັບໄພພິບັດທະມະຊາດຕ່າງໆ 

1. ໄດ້ຮັບຮ ້ກຽ່ວກບັທິດທາງໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນດັດສມົມະຫາພາກ
ກ່ຽວກັບການເຕີບໂຕສຂີຽວ ແລະ ຍືນຍງົ ໂດຍມກີະຊວງແຜນການ ແລະ 
ການລົງທຶນ ເປັັນໃຈກາງໃນການປະສານງານ ກັບທກຸພາກສວ່ນກ່ຽວຂ້ອງ 
ໂດຍສະເພາະ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສີີ່ງແວດລອ້ມ 

2. ສະໜັບສະໜຸນການສ້າງຖານການຜະລິດໃຫ້ເປນັການຜະລິດທີີ່ສະອາດ 
ໂດຍໃຫ້ທກຸພາກສ່ວນທີີ່ກຽ່ວຂ້ອງມສີ່ວນຮວ່ມ ໂດຍສະເພາະພາກສ່ວນ
ເອກະຊົນ 

3. ຕັັ້ງໜາ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດພັນທະຕ ີ່ສນົທິສນັຍາວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ
ອາກາດ ແລະ ຈັດຕັັ້ງຜັນຂະຫຍາຍສັນຍາປາຣ ີ

4. ກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການຕາ້ນໄພພພິັດ ໂດຍໃຫ້ມກີນົໄກກະກຽມໃນ
ທຸກລະດັບ ແຕ່ແຂວງຮອດເມືອງ ແລະ ບາ້ນ 

V. ການນ າສະເໜ  ແລະປຶກສາຫາລື ກຽ່ວກັບການເປັນຄ ່ຮ່ວມເພືີ່ອການພັດທະນາທ ີ່ມ ປະສິດທິ
ຜົນ, ໂດຍສະເພາະການຮບັຮອງແຜນດ າເນ ນງານຖະແຫຼງການວຽງຈັນ ສະບັບທ  II ວ່າດ້ວຍ
ການເປັນຄ ່ຮ່ວມງານເພືີ່ອການພັດທະນາທ ີ່ມ ປະສິດທິຜົນ. 

1. ຜັນຂະຫຍາຍແຜນດ າເນນີງານຖະແຫງຼການວຽງຈັນເຂົັ້າໃນວຽກງານຂອງ
ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖີີ່ນ 

2. ສືບຕ ີ່ຮ່ວມມເືພືີ່ອສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ກອງເລຂາຖະແຫງຼການວຽງ
ຈັນວ່າດວ້ຍການເປນັຄ ່ຮ່ວມເພືີ່ອການພັດທະນາທີີ່ມີປະສິດທິຜນົ ເພືີ່ອ
ຮັບປະກັນໃນການຕິດຕາມ, ລາຍງານ ແລະ ປະເມີນຜນົການຈດັຕັັ້ງປະຕິບັດ 
ເປັນໄລຍະ ຕາມກນົໄກຂອງຂະບວນການໂຕະມົນ ແລະ ໜ່ວຍງານຂະ      
ແໜງການ 

3. ປັບປຸງກນົໄກການຕິດຕາມ ແລະ ດືງດ ດ ການມສີ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນ
ທຸລະກິດເອກະຊນົ ແລະ ປະເທດ ໃຕ້-ໃຕ້ ເຂົັ້າໃນການພັດທະນາ 

4. ການປັບປຸງນິຕກິ າຕາ່ງໆຕິດພັນກັບວຽກງານການຮ່ວມມ ື ແມນ່ຕ້ອງໃຫ້
ແທດເໝາະສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕວົຈິງ 
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VI. ບັນດາບັນຫາທ ີ່ປິີ່ນອ້ອມ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງການພັດທະນາ 

1. ການສ້າງຂອບການຕດິຕາມ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາ ເສດຖະ 
ກິດ-ສັງຄມົ ແລະ ເປົັ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍງົ ໃຫ້ມີປະສດິທິພາບ, 
ວ່ອງໄວ ແລະ ຖືກຕ້ອງ ໂດຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກບັລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ 

2. ການພັດທະນາໃນຂງົເຂດທີີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ເປນັຕົັ້ນແມ່ນໃນເປົັ້າໝາຍ
ການພັດທະນາແບບຍືນຍງົທີ 18, ກ່ຽວກັບການຫຼຸດຜ່ອນຜນົກະທົບຂອງ 
ລະເບີດທີີ່ຍງັບ ີ່ທັນແຕກ (UXO) ແມ່ນຕອ້ງໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ,່ ມກີານ
ປະສານງານ ແລະ ມີແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດເພືີ່ອໃຫທຸ້ກ
ພາກສ່ວນມສີ່ວນຮ່ວມ 

3. ການພັດທະນາເພືີ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານຄວາມສະເໝີພາບ ຍິງ-
ຊາຍ ຈະຖືເປນັວຽກງານໜືີ່ງທີີ່ສ າຄນັ ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ ກ ໃຫ້ທກຸ
ພາກສ່ວນ ຄວນໃຫຄ້ວາມສ າຄນັໃນການຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ຄວາມຮຸ່ນແຮງ 
ຕ ີ່ ແມ່ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍ 

4. ສືບຕ ີ່ສ້າງໃຫເ້ປັັນລັດແຫ່ງກົດໝາຍ ພ້ອມທັງສ້າງເຂັັ້ມແຂງໃຫກ້ານຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດກົດໝາຍທີີ່ມຢີ ່ ເພືີ່ອປັບປຸງສີີ່ງແວດລ້ອມທີີ່ເໝາະສມົແກກ່ານ
ລົງທຶນ ແລະ ການມີສວ່ນຮ່ວມຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນໃນການພັດທະນາ 

5. ປັບປຸງກນົໄກໃຫ້ທກຸພາກສວ່ນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕິດຕາມການປະຕິບັດ
ນະໂຍບາຍກຽ່ວກັບການຄຸ້ມຄອງທີີ່ດນິ ແລະ ການນ າໃຊ້ທີີ່ດິນໃຫ້ຍືນຍົງ 
ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ 

 

ຂ້າພະເຈົົ້າຫວັງວາ່ຂະແໜງການຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ ຈະໄດູ້ສືບຕ ີ່ນ າ
ເອົາບັນຫາດັີ່ງກາ່ວ ໄປສຶກສາຄົົ້ນຄວ້າ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍເປັນອັນລະອຽດ ແລະ ຂ ຮຽກຮ້ອງໃຫູ້
ທຸກໆພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂອ້ງ ຈົີ່ງໄດູ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນເຈົົ້າການ ໃນການວິເຄາະບັນດາຄາດໝາຍຕາ່ງໆ
ໃຫູ້ລະອຽດເລ ກເຊ ີ່ງ ພອ້ມທັງເຊືີ່ອມສານເຂົົ້າໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕບິັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມແຫງ່ຊາດ 5 ປ ຄັົ້ງທ  VIII ໃຫູ້ໄດູ້ຮັບໝາກຜົນສ າເລັດສ ງສຸດ. ພ້ອມດຽວກັນນ ົ້, ພວກເຮົາຈະ
ຕ້ອງໄດູ້ປັບປຸງກົນໄກໃນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜົນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບດັ ທ ີ່ມ ຄວາມໂປງ່ໃສ 
ແລະ ມ ວທິະຍາສາດ ທັງນ ົ້ກ ີ່ເພືີ່ອຮັບປະກັນການພັດທະນາໃຫູ້ມ ປະສິດທິຜົນ ແລະ ມ ຄວາມຍືນ
ຍົງ. 

ຂ້າພະເຈົົ້າໃນນາມ ຮອງປະທານ ທງັເປັນຜ ູ້ປະຈ າການ ຂອງຄະນະຊ ົ້ນ າລະດບັຊາດ ເພືີ່ອ
ຂະບວນການໂຕະມົນຈະໄດູ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ຮ່ວມກັບ ບັນດາການນ າຂອງໜ່ວຍງານ
ຂະ ແໜງການຕ່າງໆ ເພືີ່ອຜັນຂະຫຍາຍ ບັນດາຄ າເຫັນ ແລະ ຂ ົ້ສະເໜ ແນະ ທ ີ່ກ່າວມານັົ້ນ ໃຫູ້ເປັນ
ແຜນປະຕິບັດງານອັນລະອຽດ. ພ້ອມດຽວກັນນ ົ້ ພວກເຮົາຈະໄດູ້ພ້ອມກັນຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ແຜນ
ດ າເນ ນງານຖະແຫຼງການວຽງຈັນ ວ່າດ້ວຍການເປັນຄ ່ຮ່ວມເພືີ່ອການພັດທະນາທ ີ່ມ ປະສິດທິຜົນ ທ ີ່
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ໄດູ້ຖືກຮັບຮອງໃນກອງປະຊຸມມືົ້ນ ົ້. ຂ້າພະເຈົົ້າເຊືີ່ອໝັົ້ນວ່າ ຖະແຫຼງການທ ີ່ພວກເຮົາໄດູ້ພ້ອມກັນ
ສ້າງຂຶົ້ນນ ົ້ ຈະເປັນຫຼັກການ ແລະ ກນົໄກການຮ່ວມມື ທ ີ່ມ ປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນຢ່າງຕັົ້ງ
ໜ້າ. 

ພິເສດ, ຂາ້ພະເຈົົ້າ ຂ ຖືໂອກາດທ ີ່ມ ຄວາມໝາຍອັນສ າຄັນ ຕາງໜາ້ໃຫູ້ລັດຖະບານ ແລະ 
ປະຊາຊົນລາວທົີ່ວປະເທດ ສະແດງຄວາມຂອບອົກຂອບໃຈ ແລະ ຮ ູ້ບຸນຄຸນ ມາຍັງບນັດາປະເທດ
ເພືີ່ອນມິດ, ອງົການຈັດຕັົ້ງສາກົນ, ອົງການຈັດຕັົ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ທ ີ່ໄດູ້ໃຫູ້ການສະ
ໜັບສະໜ ນ ທາງດາ້ນທຶນຮອນ ແລະ ເຕັກນິກວິຊາການ ປະກອບສ່ວນເຂົົ້າໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງ ສປປ ລາວ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ຫວັງຢ່າງຍິີ່ງວາ່ ໃນ
ອານາຄົດ ບັນດາທາ່ນ ຈະສຶບຕ ີ່ໃຫູ້ການຮ່ວມມ ືແລະ ການສະໜັບສະໜ ນຢ່າງບ ີ່ຢຸດຢັົ້ງ.  

ຂ້າພະເຈົົ້າ ຕາງໜາ້ໃຫູ້ຄະນະປະທານກອງປະຊມຸ ຂ ສະແດງຄວາມຂອບອົກຂອບໃຈ 
ບັນດາທ່ານລັດຖະມົນຕ /ຮອງລັດຖະມົນຕ , ທາ່ນເຈົົ້າແຂວງແຂວງວຽງຈນັ ຕະຫຼອດຮອດ
ພະແນກການອອ້ມຂ້າງແຂວງ, ບັນດາທາ່ນເອກອັກຄະລັດຖະທ ດ  ,ທ ຕານທຸ ດ, ບັນດາຄ ່ຮ່ວມ
ພັດທະນາ, ຜ ູ້ຕາງໜ້າອງົການຈັດຕັົ້ງສາກົນ, ອງົການຈັດຕັົ້ງທາງສງັຄົມ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ໃນ 
ສປປ ລາວ ທ ີ່ໄດູ້ມາຮ່ວມ ແລະ ປະກອບຄ າເຫນັທ ີ່ເປັນປະໂຫຍດຕ ີ່ກອງປະຊຸມໃນມືົ້ນ ົ້ ແລະ 
ຂ້າພະເຈົົ້າຫວັງວາ່ ພວກເຮົາຈະໄດູ້ມ ການປຶກສາຫາລືກັນ ໃນຮ ບແບບນ ົ້ໃນກອງປະຊຸມໂຕະມນົ
ປະຈ າປ ຂອງປ ຖັດໄປ ແລະ ຫວັງວາ່ຈະໄດູ້ຮັບການຮ່ວມມື ແລະ ສະໜັບສະໜ ນຕືີ່ມອ ກ ຈາກ
ບັນດາຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ ກ ີ່ຄື ອງົການສະຫະປະຊາຊາດເພືີ່ອການພັດທະນາ ສ າລບັການຈັດກອງ
ປະຊຸມໂຕະມົນໃນຕ ີ່ໜ້າ.  

ການເຂົົ້າຮ່ວມຂອງພວກທາ່ນ ແມ່ນມ ຄວາມສ າຄັນຫາຼຍໃນກອງປະຊຸມຄັົ້ງນ ົ້ ແລະ ເປັນຜົນ
ປະໂຫຍດອັນໃຫຍ່ຫວຼງໃຫູ້ແກ່ ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດບັນດາເປົົ້າໝາຍຕາ່ງໆຂອງ ສປປ ລາວ 
ເປັນຕົົ້ນແມ່ນການເຊືີ່ອມສານເອົາບັນດາຕົວຊ ົ້ວດັຂອງເປົົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDG) 
ເຂົົ້າໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບດັແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດໃຫູ້ບັນລຸໄດູ້ຕາມຈຸດປະສງົ 
ແລະ ຄາດໝາຍທ ີ່ວາງໄວູ້ຢ່າງຈົບງາມ. 

 

ມາຮອດນ ົ້ ຂາ້ພະເຈົົ້າ ຂ ປະກາດປິດກອງປະຊຸມນັບແຕ່ເວລານ ົ້ເປັນຕົົ້ນໄປ. 

 

ຂ ຂອບໃຈ. 

 


