
 

 
 
 
 
 

ຊົມເຊີຍຜົນສ�າເລັດ

ກອງປະຊຸມໃຫຍ�
 

 ກອງປະຊຸມໃຫຍ�ຜ��ແທນທົ�ວປະເທດ ຄັ້ງທີ

ມັງກອນ 2021 ຊຶ່ງໄດ�ດ�າເນີນມາເປ�ນເວລາ 3 ວັນທ່ີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ທະວີຄວາມສາມັກຄີເປ�ນປ�ກແຜ�ນຂອງປະຊາຊົນໃນຊາດ

ແນວທາງປ�ຽນແປງໃໝ�ສ��ລວງເລິກ, ສ�າງການຫັນປ�ຽນການພັດທະນາເສດຖະກິດ

ຄ�ນນະພາບຊີວິດຂອງປະຊາຊົນໃຫ�ສ�ງຂ້ຶນ,  ສືບຕໍ�ນ�າປະເທດຊາດພ້ົນຈາກສະຖານະພາບດ�ອຍພັດທະນາ

ສັງຄົມນິຍົມ” ໂດຍມີຜ��ແທນສົມບ�ນເຂ້້ົາຮ�ວມທັງໝົດ

348.686 ສະຫາຍ, ພ�ອມດ�ວຍແຂກຖືກເຊີນເຂ້ົາຮ�ວມຈ�ານວນໜ່ຶງ

 ກອງປະຊຸມໃຫຍ� ດ�າເນີນພາຍໃຕ�ບັນຍາກາດແຫ�ງຄວາມສາມັກຄີ

ສ�ງ, ຄຽງຄ��ກັບຄວາມສົນໃຈ, ການຕິດຕາມຢ�າງໃກ�ຊິດຂອງທົ�ວສັງຄົມ

ແລະ ຂອງຊາດ ດ�ວຍຄວາມເອກະພາບສ�ງໂດຍສະເພາະໄດ�ຄົ້ນຄວ�າຢ�າງເລິກເຊິ່ງກົ

ລາຍງານການເມືອງຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສ�ນກາງພັກ

ແລະ ໄດ�ຮັບຜົນສ�າເລັດອັນສ�າຄັນໃຫຍ�ຫຼວງ ແລະ

ເພື່ອເປ�ນປ�ດໄຈຍ��ການຫັນປ�ຽນໃຫ�ແຂງແຮງ ເລິກເຊິ່ງ

ແລະ ຈ�ດໝາຍສັງຄົມນິຍົມ. ພ�ອມໆກັບຜົນສ�າເລັດຍັງເປ�ນເອກະພາບຢ�າງພາວະວິໄສດ�ານຂໍ�ຄົງຄ�າງ

ຊີ້ນ�າຂອງພັກກໍ�ຄືການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໜ�າທີ,່ ວຽກງານຈ�ດສ�ມບາງດ�ານທ່ີບໍ�ສາມາດບັນລ�ຜົນຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງອອກ

ເຫັນສາເຫດຕົ້ນຕ ໍ ເພື່ອກ�ານົດທິດທາງມາດຕະການແກ�ໄຂທີ່ສອດຄ�ອງ

ຈິງຈັງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງຂອງພັກໃນຕໍ�ໜ�າ

ຢ�ນຢ��ບົນຈິດໃຈສ�າງການຫັນປ�ຽນໃໝ�

ຈາກພຶດຕິກ�າແຫ�ງການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ�

ສິບປ�ຜ�ານມາ ເພື່ອບົດຮຽນ ແລະ ເປ�ນບ�ອນອີງສ�າຄັນໃນການປ�ບປ�ງການນ�າພາຊີ້ນ�າ

ພັກໃນຕໍ�ໜ�າ ກ�ຽວກັບການຍົກລະດັບຄວາມສາມາດ

ເນື້ອໃນໜ�າທີ່ການເມືອງໃຫ�ຖືກຕ�ອງແທດຕົວຈິງ

ຕັ້ງ, ການຈັດວາງບ�ກຄະລາກອນ, ແບບແຜນການນ�າພາ

ຊາດ ຕ�ອງມີການສົມທົບແໜ�ນລະຫວ�າງການຂະຫຍາຍພື້ນຖານການຜະລິດ

ແໜງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນປາຍແຫຼມກັບການຮັບປະກັນໃຫ�ຊາວຊົນນະບົດ

ສາມາດເພິ່ງຕົນເອງ ແລະ ພັດທະນາຍົກລະດັບຊີວິດການເປ�ນຢ��ໃຫ�ດີຂ້ຶນເລ້ືອຍໆ

ເປ�ນເຈົ້າຕົນເອງ ແລະ ແກ�ໄຂການຫຼຸດໂຕນແບບບໍ�ເປ�ນທ�າ

ຊົມເຊີຍຜົນສ�າເລັດ 

ກອງປະຊຸມໃຫຍ� ຄ້ັງທີ XI ຂອງພັກຢ�າງສ�ດໃຈ

ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ໄດ�ຮັບຜົນສ�າເລັດຢ�າງສະຫງ�າງາມໃນວັນທີ

ວັນທ່ີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພາຍໃຕ�ຄ�າຂວັນ “ຍົກສ�ງຄວາມສາມາດນ�າພາຂອງພກັ

ທະວີຄວາມສາມັກຄີເປ�ນປ�ກແຜ�ນຂອງປະຊາຊົນໃນຊາດ, ຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບດ�ານການເມືອງຢ�າງໜັກແໜ�ນ

ສ�າງການຫັນປ�ຽນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໄປສ��ຄ�ນນະພາບໃໝ�ຢ�າງແຂງແຮງ

ສືບຕໍ�ນ�າປະເທດຊາດພ້ົນຈາກສະຖານະພາບດ�ອຍພັດທະນາ 

ໂດຍມີຜ��ແທນສົມບ�ນເຂ້້ົາຮ�ວມທັງໝົດ 768 ສະຫາຍທີ່ເປ�ນຕົວແທນໃຫ�ແກ�ສະມາຊິກພັກທັງໝົດໃນທົ�ວປະເທດ

ພ�ອມດ�ວຍແຂກຖືກເຊີນເຂ້ົາຮ�ວມຈ�ານວນໜ່ຶງ.  

ດ�າເນີນພາຍໃຕ�ບັນຍາກາດແຫ�ງຄວາມສາມັກຄີ, ຄວາມເປ�ນເອກະພາບ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບການເມືອງ

ການຕິດຕາມຢ�າງໃກ�ຊິດຂອງທົ�ວສັງຄົມ ແລະ ຜ�ູ້ແທນ ໄດ�ພ�ອມກັນຄົ້ນຄວ�າ, 

ດ�ວຍຄວາມເອກະພາບສ�ງໂດຍສະເພາະໄດ�ຄົ້ນຄວ�າຢ�າງເລິກເຊິ່ງກງົໄປກົງມາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາຢ�າງເປ�ນເອກະສັນຕໍ�ບົດ

ລາຍງານການເມືອງຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສ�ນກາງພັກ ສະໄໝທ ີX ເຊິ່ງໄດ�ຕີລາຄາໝາກຜົນແຫ�ງການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໃນ

ແລະ ຜົນງານອັນພ້ົນເດັ�ນຮອບດ�ານທ່ີຍາດມາໄດ� ເຊິ່ງໄດ�ສ�າງໜ��ແໜງສ�າຄັນໃນທ�ກຂົງເຂດ

ເລິກເຊິ່ງ ແລະ ຮອບດ�ານໃນຊຸມປ�ຕໍ�ໜ�າ, ສືບຕໍ�ນ�າພາປະເທດຊາດ

ພ�ອມໆກັບຜົນສ�າເລັດຍັງເປ�ນເອກະພາບຢ�າງພາວະວິໄສດ�ານຂໍ�ຄົງຄ�າງ, ຂໍ�ຂາດຕົກບົກຜ�ອງໃນການນ�າ

ວຽກງານຈ�ດສ�ມບາງດ�ານທ່ີບໍ�ສາມາດບັນລ�ຜົນຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງອອກ

ເພື່ອກ�ານົດທິດທາງມາດຕະການແກ�ໄຂທີ່ສອດຄ�ອງ ແລະ ແທດເໝາະ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ�ແກ�ການຫັນປ�ຽນໃໝ�

ພັກໃນຕໍ�ໜ�າ.  

ຢ�ນຢ��ບົນຈິດໃຈສ�າງການຫັນປ�ຽນໃໝ�, ກອງປະຊຸມໃຫຍ�ໄດ�ຮັບຮອງເອົາການເພີ່ມເຕີມບົດຮຽນ 

ຈາກພຶດຕິກ�າແຫ�ງການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ� ຄັ້ງທ ີ X ຂອງພັກກໍ�ຄືພຶດຕິກ�າຕົວຈິງໃນການນ�າພາຂອງພັກເຮົາໃນຫຼາຍ

ເປ�ນບ�ອນອີງສ�າຄັນໃນການປ�ບປ�ງການນ�າພາຊີ້ນ�າ ແລະ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງ

ກ�ຽວກັບການຍົກລະດັບຄວາມສາມາດ ແລະ ຄ�ນນະພາບການນ�າພາຂອງພັກ, ມີຄວາມຈ�າເປ�ນຕ�ອງຮັບປະກັນການກ�ານົດ

ເນື້ອໃນໜ�າທີ່ການເມືອງໃຫ�ຖືກຕ�ອງແທດຕົວຈິງ ແລະ ມີຄວາມເປ�ນໄປໄດ�ໃນທາງປະຕິບັດຄຽງຄ��ກັບການແກ�ໄຂບັນຫາດ�ານການຈັດ

ແບບແຜນການນ�າພາ-ຊີ້ນ�າ ແລະ ການຄ��ມຄອງດ�ານລະບຽບວິໄນ; ການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງ

ຕ�ອງມີການສົມທົບແໜ�ນລະຫວ�າງການຂະຫຍາຍພື້ນຖານການຜະລິດ ແລະ ບໍລິການຂະໜາດໃຫຍ�

ຍແຫຼມກັບການຮັບປະກັນໃຫ�ຊາວຊົນນະບົດ, ຜ��ປະກອບການມີການພັດທະນາທີ່ເລີ່ມຈາກສ�າງຄວາມ

ພັດທະນາຍົກລະດັບຊີວິດການເປ�ນຢ��ໃຫ�ດີຂ້ຶນເລ້ືອຍໆ ເພື່ອຮັບປະກັນການສ�າງຖານເສດຖະກິດທ່ີເຂ້ັມແຂງ

ແກ�ໄຂການຫຼຸດໂຕນແບບບໍ�ເປ�ນທ�າ; ຮັບປະກັນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນ�ດ

ຂອງພັກຢ�າງສ�ດໃຈ 

ໄດ�ຮັບຜົນສ�າເລັດຢ�າງສະຫງ�າງາມໃນວັນທີ 15 

ຍົກສ�ງຄວາມສາມາດນ�າພາຂອງພກັ, ເພີມ່

ຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບດ�ານການເມືອງຢ�າງໜັກແໜ�ນ, ຜັນຂະຫຍາຍ

ສັງຄົມໄປສ��ຄ�ນນະພາບໃໝ�ຢ�າງແຂງແຮງ,  ຍົກລະດັບ

 ແລະ ກ�າວເດີນສ��ຈ�ດໝາຍ

ສະຫາຍທີ່ເປ�ນຕົວແທນໃຫ�ແກ�ສະມາຊິກພັກທັງໝົດໃນທົ�ວປະເທດ 

ຄວາມຮັບຜິດຊອບການເມືອງ

, ຕົກລົງບັນຫາສ�າຄັນຂອງພັກ 

ຮັບຮອງເອົາຢ�າງເປ�ນເອກະສັນຕໍ�ບົດ

ເຊິ່ງໄດ�ຕີລາຄາໝາກຜົນແຫ�ງການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໃນ 5 ປ�ຜ�ານມາ 

ເຊິ່ງໄດ�ສ�າງໜ��ແໜງສ�າຄັນໃນທ�ກຂົງເຂດ 

ສືບຕໍ�ນ�າພາປະເທດຊາດ ກ�າວເດີນຕາມເສັ້ນທາງ 

ຂໍ�ຂາດຕົກບົກຜ�ອງໃນການນ�າພາ-

ວຽກງານຈ�ດສ�ມບາງດ�ານທ່ີບໍ�ສາມາດບັນລ�ຜົນຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງອອກ, ພ�ອມທັງຊີ້ໃຫ�

ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ�ແກ�ການຫັນປ�ຽນໃໝ� ຢ�າງ

 4 ປະການ ທີ່ຖອດຖອນໄດ�

ຂອງພັກກໍ�ຄືພຶດຕິກ�າຕົວຈິງໃນການນ�າພາຂອງພັກເຮົາໃນຫຼາຍ

ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງ

ມີຄວາມຈ�າເປ�ນຕ�ອງຮັບປະກັນການກ�ານົດ

ງຄ��ກັບການແກ�ໄຂບັນຫາດ�ານການຈັດ 

ການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງ

ບໍລິການຂະໜາດໃຫຍ� ຢ�າງມີຈ�ດສ�ມ, ສ�າງເປ�ນຂະ   

ຜ��ປະກອບການມີການພັດທະນາທີ່ເລີ່ມຈາກສ�າງຄວາມ

ເພື່ອຮັບປະກັນການສ�າງຖານເສດຖະກິດທ່ີເຂ້ັມແຂງ, 

າຊັບພະຍາກອນມະນ�ດ ທັງດ�ານສະໜອງຄວາມ



ຕ�ອງການທັງສ�າງເປ�ນກ�າລັງຂັບເຄື່ອນໃຫ�ແກ�ການພັດທະນາດ�ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ການປ�ກປ�ອງ-ເສີມຂະຫຍາຍສິດຜົນປະໂຫຍດ 

ຂອງພົນລະເມືອງ, ຄ�ນຄ�າຄວາມເປ�ນມະນ�ດ ແລະ ຄວາມສີວິໄລດ�ານຈິດໃຈຂອງຄົນລາວ; ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາ

ມະຕິຄ�າສັ�ງຂອງພັກ ແລະ ແຜນການ, ໂຄງການພັດທະນາຂອງລັດຢ��ແຕ�ລະຂ້ັນ ຕ�ອງບົນພ້ືນຖານການສົມທົບລະຫວ�າງຮັບປະກັນການ

ຕົກລົງບັນຫາຕົວຈິງແບບໝ��ຄະນະຢ�າງເຂ້ັມງວດກັບການເຊີດຊູບົດບາດນ�າພາຊີ້ນ�າ-ບັນຊາຂອງຜ��ເປ�ນຫົວໜ�າ ເຮັດໃຫ�ທ�ກຂະບວນການ

ຮັບການກະຕ��ນ ແລະ ຂັບເຄື່ອນຖືກທິດ, ຕໍ�ເນື່ອງ, ແຂງແຮງ ແລະ ກ�າວສ��ເປ��າໝາຍທີ່ວາງອອກ. 

ບົນພ້ືນຖານດັ�ງກ�າວ ກອງປະຊຸມໃຫຍ�ໄດ�ກ�ານົດທັດສະນະ ແລະ ຮັບຮອງເອົາ 8 ແຜນນະໂຍບາຍໃຫຍ� ເພື່ອສ��ຊົນຜັນຂະຫຍາຍ 

ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສ�າລັບ 5 ປ�ໃນຕໍ�ໜ�າ. ກອງປະຊຸມໃຫຍ� ໄດ�ມອບໃຫ�ຄະນະບໍລິຫານງານສ�ນກາງພັກ ສະໄໝທ ີXI  ຊີ້ນ�າຈັດຕັ້ງການ

ຄົ້ນຄວ�າ, ເຊື່ອມຊຶມ ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ�ຄັ້ງນີ້ຢ�າງເປ�ນລະບົບ, ເລິກເຊິ່ງ ໂດຍສະເພາະສະມາຊິກພັກ, ພະນັກງານຜ��ທີ່ເປ�ນ

ຫຼັກແຫຼ�ງຢ��ທ�ກຂ້ັນເອົາໃຈໃສ�ຄົ້ນຄວ�າກ�າແໜ�ນເນ້ືອໃນຂອງລາຍງານການເມືອງ, ສ�ມສະຕິປ�ນຍາ, ກ�າລັງວັງຊາ ເປ�ນແບບຢ�າງນ�າໜ�າຈັດ

ຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ�ເກີດໝາກຜົນ; ພ�ອມກັນນ້ີ ກໍ�ຊີ້ນ�າອົງການລັດໃຫ�ຫັນເປ�ນນິຕິກ�າ, ເປ�ນແຜນງານ ແລະ ໂຄງການວຽກງານລະອຽດໃຫ�ໄວ 

ເພື່ອຍາດແຍ�ງເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍໄວ ແລະໄດ�ຮັບຜົນສ�າເລັດອັນສະຫງ�າງາມ. 

ກອງປະຊຸມໃຫຍ� ໄດ�ຮັບຟ�ງການລາຍງານ ແລະສະແດງຄວາມຍ�ອງຍໍຊົມເຊີຍລັດຖະບານ ຊຸດທີ VIII ທີ່ໄດ�ຕ້ັງໜ�າປະຕິບັດ 

ແລະ ສ��ຊົນໃຫ�ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ�ງຊາດ ຄັ້ງທີ VIII ໄດ�ຮັບຜົນສ�າເລັດເປ�ນຢ�າງດີ; ພ�ອມນັ້ນກໍ�ສະແດງຄວາມເຫັນດີ

ເຫັນພ�ອມ ແລະ ສະໜັບສະໜ�ນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ�ງຊາດ ຄັ້ງທ ີ 9 (2021-2025) ເຊິ່ງແຜນຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງ

ປະຊຸມໃຫຍ� ຄັ້ງທີ XI ເປ�ນແຜນງານ, ໂຄງການລະດັບຊາດ, ລວມທັງຂອບການລົງທຶນສ�າລັບໂຄງການເຫຼົ�ານັ້ນ, ໃນນັ້ນໄດ�ກ�ານົດອອກ

ເປ�ນ 6 ເປ��າໝາຍໃຫຍ� ເພື່ອສືບຕໍ�ປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃຫ�ຂະຫຍາຍຕົວຢ�າງຕໍ�ເນື່ອງ; ກອງປະຊຸມໃຫຍ� ໄດ�ຮັບຮອງ

ເອົາບົດສ�າຫຼວດການນ�າພາລວມຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສ�ນກາງພັກ ສະໄໝທ ີ X ເຊິ່ງໄດ�ຕີລາຄາສ�ງຕໍ�ຄວາມບາກບັ�ນພະຍາຍາມອັນຕັ້ງ

ໜ�າ ແລະ ຄວາມເປ�ນ ເຈົ້າການປະດິດສ�າງໃນການເສີມຂະຫຍາຍມ�ນເຊື້ອ ແລະ ບົດຮຽນຂອງພັກ ອັນມີສະຫາຍ ບ�ນຍັງ ວໍລະຈິດ

ເລຂາທິການໃຫຍ�ຄະນະບໍລິຫານງານສ�ນກາງພັກ ເປ�ນຜ��ນ�າໜ�າ ສາມາດນ�າພາການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ� X ໄດ�ຮັບຜົນ

ສ�າເລັດອັນສ�າຄັນໃນຫຼາຍດ�ານ; ພ�ອມ ນັ້ນກໍ�ໄດ�ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ�ການເປ�ນຄະນະນ�າທີ່ມີຄວາມສາມັກຄີເປ�ນເອກະພາບອັນໜັກ 

ແໜ�ນ ເຂ້ັມແຂງ, ເປ�ນຫຼັກແຫຼ�ງແກ�ນສານໃຫ�ແກ�ຄວາມສາມັກຄີເປ�ນເອກະພາບໃນທົ�ວພັກ, ທົ�ວລັດ, ທົ�ວກ�າລັງປະກອບອາວ�ດ ແລະ 

ທົ�ວປວງຊົນລາວ, ເປ�ນເຈົ້າການຢ�າງເຂ້ັມງວດໃນການຕີຖອຍ ແລະ ແກ�ໄຂການກະທ�າທີ່ຝ�ນກັບກົດລະບຽບຂອງພັກໃນຖັນແຖວການນ�າ, 

ສະມາຊິກພັກ-ພະນັກງານຂ້ັນຕ�າງໆ.  

ກອງປະຊຸມໃຫຍ� ເລັ�ງທວງໃຫ�ຄະນະບໍລິຫານງານສ�ນກາງພັກ ສະໄໝທ ີ XI ອອກແຮງເສີມຂະຫຍາຍຈ�ດດີໃນດ�ານຕ�າງໆຢ�າງ

ແຂງແຮງ, ພ�ອມທັງວາງມາດຕະການກ�າຈັດ, ແກ�ໄຂຈ�ດບົກຜ�ອງ ແລະ ຄົງຄ�າງທີ່ຜ�ານມາຢ�າງຈິງຈັງ, ຍົກສ�ງຄວາມສາມາດນ�າພາ ແລະ

ຄວາມເປ�ນແບບຢ�າງນ�າໜ�າຂອງຄະນະນ�າຂອງສ�ນກາງພັກໃຫ�ສ�ງຂ້ຶນຕ່ືມອີກ, ເປ�ນຫຼກັແຫຼ�ງນ�າໜ�າສ�າງການຫັນປ�ຽນທີ່ແຂງແຮງ, 

ເລິກເຊິ່ງ ແລະ ຮອບດ�ານໃນຊຸມປ�ຕໍ�ໆໄປ. ກອງປະຊຸມໃຫຍ�ໄດ�ຮັບຟ�ງການລາຍງານກ�ຽວກັບການດັດແປງກົດລະບຽບຂອງພັກ ແລະ ໄດ�

ຮັບຮອງເອົາກົດລະບຽບຂອງພັກ ສະໄໝທ ີ XI,  ເພື່ອໃຫ�ສອດຄ�ອງຮອງຮັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແນວທາງການເມືອງຂອງພັກ, ຊຸກຍ��

ວຽກງານກໍ�ສ�າງພັກ ເຮັດໃຫ�ພັກເຮົາມີຄວາມປອດໃສ, ເຂ້ັມແຂງ, ໜັກແໜ�ນ, ມີຄວາມສາມາດພຽງພໍໃນການນ�າພາພາລະກິດປ�ກປ�ກ

ຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດໃນໄລຍະໃໝ� ກ�າວຂ້ຶນຕາມທິດສັງຄົມນິຍົມ.  

ກອງປະຊຸມໃຫຍ� ໄດ�ເລືອກຕັ້ງຄະນະບໍລິຫານງານສ�ນກາງພັກ ສະໄໝທ ີXI  ເຊິ່ງປະກອບດ�ວຍກ�າມະການສົມບ�ນ 71 ສະຫາຍ 

ແລະ ກ�າມະການສ�າຮອງ 10 ສະຫາຍ ແລະ ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະ ຄັ້ງປະຖົມມະລຶກຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສ�ນກາງພັກ ສະໄໝທ ີXI ໄດ�

ເປ�ນເອກະພາບເລືອກຕັ້ງກ�າມະການກົມການເມືອງສ�ນກາງພັກ ປະກອບດ�ວຍ 13 ສະຫາຍ; ເລືອກເອົາກ�າມະການຄະນະເລຂາທິການສ�ນ

ກາງພັກ 09 ສະຫາຍ; ກອງປະຊຸມ ໄດ�ເປ�ນເອກະພາບຢ�າງສ�ງເລືອກເອົາສະຫາຍ ທອງລ�ນ ສີສ�ລິດ ເປ�ນເລຂາທິການໃຫຍ�ຄະນະບໍລິຫານ

ງານສ�ນກາງພັກ; ພ�ອມກັນນັ້ນ ກໍ�ໄດ�ເລືອກເອົາສະຫາຍ ບ�ນທອງ ຈິດມະນີ ເປ�ນຜ��ປະຈ�າການຄະນະເລຂາທິການສ�ນກາງພັກ. ເລືອກ

ສະຫາຍຄ�າພັນ ພົມມະທັດ ເປ�ນປະທານກວດກາ ແລະ ບັນດາຮອງປະທານຄະນະກວດກາສ�ນກາງພັກ 06 ສະຫາຍ.  



ກອງປະຊຸມໃຫຍ� ສະແດງຄວາມຍ�ອງຍໍຊົມເຊີຍສະມາຊິກພັກ, ພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕ�າຫຼວດ, ຜ��ປະກອບການຜະລິດ-ທ�ລະ

ກິດ-ບໍລິການ ແລະ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ�າ, ບັນດາຊັ້ນຄົນໃນຂອບເຂດທົ�ວປະເທດ ແລະ ພີ່ນ�ອງເຊື້ອຊາດລາວຜ��ຮັກຊາດທີ່ດ�າລົງຊີວິດ 

ແລະ ທ�າມາຫາກິນຢ��ຕ�າງປະເທດກໍ�ຄືຊາວຕ�າງປະເທດທີ່ອາໄສຢ�� ສປປ ລາວ ທີ່ໄດ�ປະກອບສ�ວນຢ�າງຕັ້ງໜ�າເຂ້ົາໃນພາລະກິດປ�ກປ�ກ

ຮັກສາ ແລະ ສ�າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ ຕາມຈິດໃຈມະຕິຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ� ຄັ້ງທີ X ຕະຫຼອດໄລຍະ 5 ປ�ທີ່ຜ�ານມາ, ອັນເປ�ນການ

ສ�າງພື້ນຖານ ແລະ ຖ�ວງທ�າໃໝ�ໃຫ�ແກ�ການນ�າເອົາປະເທດເຮົາ ສືບຕໍ�ກ�າວຂ້ຶນສ��ຈ�ດໝາຍທີ່ວາງໄວ�. ພ�ອມກັນນັ້ນ ກໍສະແດງຄວາມຂອບ

ອົກຂອບໃຈ ຢ�າງຈິງໃຈ ແລະ ຄວາມຮ��ບ�ນຄ�ນຢ�າງເລິກເຊິ່ງມາຍັງບັນດາພັກອ�າຍນ�ອງ, ບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດ ແລະ ອົງການຈັດຕ້ັງ

ສາກົນ ທີ່ໄດ�ໃຫ�ການສະໜັບສະໜ�ນຊ�ວຍເຫຼືອອັນລ��າຄ�າແກ�ພາລະກິດພັດທະນາ ແລະ ສ�າງສາປະເທດຊາດຂອງປະຊາຊົນເຮົາ. 

ກອງປະຊຸມ ໄດ�ຮຽກຮ�ອງມາຍັງຄະນະພັກທ�ກຂ້ັນ, ສະມາຊິກພັກທ�ກສະຫາຍ ຈົ�ງເຊີດຊູຄວາມເປ�ນແບບຢ�າງນ�າໜ�າໃນທ�ກດ�ານ 

ນ�າພາມະຫາຊົນ ປະຕິບັດມະຕິຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ�ຄັ້ງນີ້ໃຫ�ປະກົດຜົນເປ�ນຈິງ. ພ�ອມກັນນີ ້ ກໍ�ຮຽກຮ�ອງມາຍັງພະນັກງານ, ນັກຮົບ, 

ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ�າ, ບັນດາຊັ້ນຄົນ ແລະ ພີ່ນ�ອງເຊື້ອຊາດລາວຜ��ຮັກຊາດທ່ີດ�າລົງຊີວິດ ແລະ ທ�າມາຫາກິນຢ��ຕ�າງປະເທດ ຈົ�ງເຊີດ

ຊູນ��າໃຈຮັກຊາດ, ເສີມຂະຫຍາຍມານະຈິດບາກບັ�ນບ�ກບືນເຂ້ົາໃສ�ການປະຕິບັດໜ�າທີ່, ທ�າມາຫາກິນ ແລະສ�າງສາ, ບ�ລະນະລະບອບ

ປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ ກ�າວເດີນສ��ຈ�ດໝາຍສັງຄົມນິຍົມ ຢ�າງໜັກແໜ�ນ. 

# ໂດຍ: ຣດັສະໝ ີດວງສດັຈະ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຄົນລາວ ຮັກເມືອງລາວ ໃຊ�ເງນິກີບລາວ 


