ຊົມເຊີຍຜົນສາເລັດ
ກອງປະຊຸມໃຫຍ ຄັງ້ ທີ XI ຂອງພັກຢາງສດໃຈ
ກອງປະຊຸມໃຫຍຜແທນທົວປະເທດ ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ໄດຮັບຜົນສາເລັດຢາງສະຫງາງາມໃນວັນທີ 15
ມັງກອນ 2021 ຊຶ່ງໄດດາເນີນມາເປນເວລາ 3 ວັນທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພາຍໃຕຄາຂວັນ “ຍົ
ຍົກສງຄວາມສາມາດນາພາຂອງພັກ, ເພີມ
່
ທະວີຄວາມສາມັກຄີເປນປກແຜນຂອງປະຊາຊົນໃນຊາດ,
ໃນຊາດ

ຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບດານການເມືອງຢາງໜັກແໜນ
ແໜນ,

ຜັນຂະຫຍາຍ

ແນວທາງປຽນແປງໃໝສລວງເລິກ, ສາງການຫັນປຽນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັ
ສັງຄົມໄປສຄນນະພາບໃໝຢາງແຂງແຮງ
ໄປສຄນນະພາບໃໝຢາງແຂງແຮງ, ຍົກລະດັບ
ຄນນະພາບຊີວິດຂອງປະຊາຊົນໃຫສງຂຶ້ນ,
ສັງຄົມນິຍົມ”

ສືບຕໍນາປະເທດຊາດພົ້ນຈາກສະຖານະພາບດອຍພັດທະນາ ແລະ ກາວເດີນສຈດໝາຍ

ໂດຍມີຜແທນສົມບນເຂົ້າຮວມທັງໝົດ
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ສະຫາຍທີ່ເປນຕົວແທນໃຫແກສະມາຊິກພັກທັງໝົດໃນທົວປະເທດ

348.686 ສະຫາຍ, ພອມດວຍແຂກຖືກເຊີນເຂົ້າຮວມຈານວນໜຶ່ງ.
ກອງປະຊຸມໃຫຍ ດາເນີນພາຍໃຕບັນຍາກາດແຫງຄວາມສາມັກຄີ, ຄວາມເປນເອກະພາບ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບການເມືອງ
ສງ, ຄຽງຄກັບຄວາມສົນໃຈ, ການຕິດຕາມຢາງໃກຊິດຂອງທົວສັງຄົມ ແລະ ຜູ້ແທນ ໄດພອມກັນຄົ້ນຄວາ,, ຕົກລົງບັນຫາສາຄັນຂອງພັກ
ແລະ ຂອງຊາດ ດວຍຄວາມເອກະພາບສງໂດຍສະເພາະໄດຄົ້ນຄວາຢາງເລິກເຊິ່ງກົງໄປກົງມາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາຢາງເປນເອກະສັນຕໍບົດ
ລາຍງານການເມືອງຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສນກາງພັກ ສະໄໝທີ X ເຊິ່ງໄດຕີລາຄາໝາກຜົນແຫງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນ 5 ປຜານມາ
ແລະ ໄດຮັບຜົນສາເລັດອັນສາຄັນໃຫຍຫຼວງ ແລະ ຜົນງານອັນພົ້ນເດັນຮອບດານທີ່ຍາດມາໄດ ເຊິ່ງໄດສາງໜແໜງສາຄັນໃນທກຂົງເຂດ
ເພື່ອເປນປດໄຈຍການຫັນປຽນໃຫແຂງແຮງ ເລິກເຊິ່ງ ແລະ ຮອບດານໃນຊຸມປຕໍໜາ, ສືບຕໍນາພາປະເທດຊາດ ກາວເດີນຕາມເສັ້ນທາງ
ແລະ ຈດໝາຍສັງຄົມນິຍົມ. ພອມໆກັບຜົນສາເລັດຍັງເປນເອກະພາບຢາງພາວະວິໄສດານຂໍຄົງຄາງ,
ຄາງ ຂໍຂາດຕົກບົກຜອງໃນການນາ
ຜອງໃນການນາພາຊີ້ນາຂອງພັກກໍຄືການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜາທີ,່ ວຽກງານຈດສມບາງດານທີ່ບໍສາມາດບັນລຜົນຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງອອກ
າງອອກ, ພອມທັງຊີ້ໃຫ
ເຫັນສາເຫດຕົ້ນຕໍ ເພື່ອການົດທິດທາງມາດຕະການແກໄຂທີ່ສອດຄອງ ແລະ ແທດເໝາະ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫແກການຫັນປຽນໃໝ ຢາງ
ຈິງຈັງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງຂອງພັ
ພັກໃນຕໍໜາ.
ໜາ
ຢນຢບົນຈິດໃຈສາງການຫັນປຽນໃໝ,
ປຽນໃໝ ກອງປະຊຸມໃຫຍໄດຮັບຮອງເອົາການເພີ່ມເຕີມບົດຮຽນ 4 ປະການ ທີ່ຖອດຖອນໄດ
ຈາກພຶດຕິກາແຫງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ ຄັ້ງທີ X ຂອງພັກກໍຄືພຶດຕິກາຕົວຈິງໃນການນາພາຂອງພັກເຮົາໃນຫຼາຍ
ສິບປຜານມາ ເພື່ອບົດຮຽນ ແລະ ເປນບອນອີງສາຄັນໃນການປບປງການນາພາຊີ້ນາ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງ
ພັກໃນຕໍໜາ ກຽວກັບການຍົກລະດັບຄວາມສາມາດ ແລະ ຄນນະພາບການນາພາຂອງພັກ, ມີຄວາມຈາເປນຕອງຮັບປະກັນການການົດ
ເນື້ອໃນໜາທີ່ການເມືອງໃຫຖືກຕອງແທດຕົວຈິງ ແລະ ມີຄວາມເປນໄປໄດໃນທາງປະຕິບັດຄຽງຄກັ
ງຄກັບການແກໄຂບັນຫາດານການຈັດ
ຕັ້ງ, ການຈັດວາງບກຄະລາກອນ, ແບບແຜນການນາພາ-ຊີ
ແບບແຜນການນາພາ ້ນາ ແລະ ການຄມຄອງດານລະບຽບວິໄນ; ການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງ
ຊາດ ຕອງມີການສົມທົບແໜນລະຫວາງການຂະຫຍາຍພື້ນຖານການຜະລິດ ແລະ ບໍລິການຂະໜາດໃຫຍ ຢາງມີຈດສມ, ສາງເປນຂະ
ແໜງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນປາຍແຫຼ
ຍແຫຼມກັບການຮັບປະກັນໃຫຊາວຊົນນະບົດ, ຜປະກອບການມີການພັດທະນາທີ່ເລີ່ມຈາກສາງຄວາມ
ສາມາດເພິ່ງຕົນເອງ ແລະ ພັດທະນາຍົກລະດັບຊີວິດການເປນຢໃຫດີຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ເພື່ອຮັບປະກັນການສາງຖານເສດຖະກິດທີ່ເຂັ້ມແຂງ
ແຂງ,
ເປນເຈົ້າຕົນເອງ ແລະ ແກໄຂການຫຼຸດໂຕນແບບບໍເປນທາ;
ເປນທາ ຮັບປະກັນການພັດທະນາຊັ
າຊັບພະຍາກອນມະນດ ທັງດານສະໜອງຄວາມ

ຕອງການທັງສາງເປນກາລັງຂັບເຄື່ອນໃຫແກການພັດທະນາດານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ການປກປອງ-ເສີມຂະຫຍາຍສິດຜົນປະໂຫຍດ
ຂອງພົນລະເມືອງ, ຄນຄາຄວາມເປນມະນດ ແລະ ຄວາມສີວິໄລດານຈິດໃຈຂອງຄົນລາວ; ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາ
ມະຕິຄາສັງຂອງພັກ ແລະ ແຜນການ, ໂຄງການພັດທະນາຂອງລັດຢແຕລະຂັ້ນ ຕອງບົນພື້ນຖານການສົມທົບລະຫວາງຮັບປະກັນການ
ຕົກລົງບັນຫາຕົວຈິງແບບໝຄະນະຢາງເຂັ້ມງວດກັບການເຊີດຊູບົດບາດນາພາຊີ້ນາ-ບັນຊາຂອງຜເປນຫົວໜາ ເຮັດໃຫທກຂະບວນການ
ຮັບການກະຕນ ແລະ ຂັບເຄື່ອນຖືກທິດ, ຕໍເນື່ອງ, ແຂງແຮງ ແລະ ກາວສເປາໝາຍທີ່ວາງອອກ.
ບົນພື້ນຖານດັງກາວ ກອງປະຊຸມໃຫຍໄດການົດທັດສະນະ ແລະ ຮັບຮອງເອົາ 8 ແຜນນະໂຍບາຍໃຫຍ ເພື່ອສຊົນຜັນຂະຫຍາຍ
ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສາລັບ 5 ປໃນຕໍໜາ. ກອງປະຊຸມໃຫຍ ໄດມອບໃຫຄະນະບໍລິຫານງານສນກາງພັກ ສະໄໝທີ XI ຊີ້ນາຈັດຕັ້ງການ
ຄົ້ນຄວາ, ເຊື່ອມຊຶມ ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍຄັ້ງນີ້ຢາງເປນລະບົບ, ເລິກເຊິ່ງ ໂດຍສະເພາະສະມາຊິກພັກ, ພະນັກງານຜທີ່ເປນ
ຫຼັກແຫຼງຢທກຂັ້ນເອົາໃຈໃສຄົ້ນຄວາກາແໜນເນື້ອໃນຂອງລາຍງານການເມືອງ, ສມສະຕິປນຍາ, ກາລັງວັງຊາ ເປນແບບຢາງນາໜາຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດໃຫເກີດໝາກຜົນ; ພອມກັນນີ້ ກໍຊີ້ນາອົງການລັດໃຫຫັນເປນນິຕິກາ, ເປນແຜນງານ ແລະ ໂຄງການວຽກງານລະອຽດໃຫໄວ
ເພື່ອຍາດແຍງເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍໄວ ແລະໄດຮັບຜົນສາເລັດອັນສະຫງາງາມ.
ກອງປະຊຸມໃຫຍ ໄດຮັບຟງການລາຍງານ ແລະສະແດງຄວາມຍອງຍໍຊົມເຊີຍລັດຖະບານ ຊຸດທີ VIII ທີ່ໄດຕັ້ງໜາປະຕິບັດ
ແລະ ສຊົນໃຫແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງຊາດ ຄັ້ງທີ VIII ໄດຮັບຜົນສາເລັດເປນຢາງດີ; ພອມນັ້ນກໍສະແດງຄວາມເຫັນດີ
ເຫັນພອມ ແລະ ສະໜັບສະໜນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງຊາດ ຄັ້ງທີ 9 (2021-2025) ເຊິ່ງແຜນຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງ
ປະຊຸມໃຫຍ ຄັ້ງທີ XI ເປນແຜນງານ, ໂຄງການລະດັບຊາດ, ລວມທັງຂອບການລົງທຶນສາລັບໂຄງການເຫຼົານັ້ນ, ໃນນັ້ນໄດການົດອອກ
ເປນ 6 ເປາໝາຍໃຫຍ ເພື່ອສືບຕໍປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃຫຂະຫຍາຍຕົວຢາງຕໍເນື່ອງ; ກອງປະຊຸມໃຫຍ ໄດຮັບຮອງ
ເອົາບົດສາຫຼວດການນາພາລວມຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສນກາງພັກ ສະໄໝທີ X ເຊິ່ງໄດຕີລາຄາສງຕໍຄວາມບາກບັນພະຍາຍາມອັນຕັ້ງ
ໜາ ແລະ ຄວາມເປນ ເຈົ້າການປະດິດສາງໃນການເສີມຂະຫຍາຍມນເຊື້ອ ແລະ ບົດຮຽນຂອງພັກ ອັນມີສະຫາຍ ບນຍັງ ວໍລະຈິດ
ເລຂາທິການໃຫຍຄະນະບໍລິຫານງານສນກາງພັກ ເປນຜນາໜາ ສາມາດນາພາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ X ໄດຮັບຜົນ
ສາເລັດອັນສາຄັນໃນຫຼາຍດານ; ພອມ ນັ້ນກໍໄດສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍການເປນຄະນະນາທີ່ມີຄວາມສາມັກຄີເປນເອກະພາບອັນໜັກ
ແໜນ ເຂັ້ມແຂງ, ເປນຫຼັກແຫຼງແກນສານໃຫແກຄວາມສາມັກຄີເປນເອກະພາບໃນທົວພັກ, ທົວລັດ, ທົວກາລັງປະກອບອາວດ ແລະ
ທົວປວງຊົນລາວ, ເປນເຈົ້າການຢາງເຂັ້ມງວດໃນການຕີຖອຍ ແລະ ແກໄຂການກະທາທີ່ຝນກັບກົດລະບຽບຂອງພັກໃນຖັນແຖວການນາ,
ສະມາຊິກພັກ-ພະນັກງານຂັ້ນຕາງໆ.
ກອງປະຊຸມໃຫຍ ເລັງທວງໃຫຄະນະບໍລິຫານງານສນກາງພັກ ສະໄໝທີ XI ອອກແຮງເສີມຂະຫຍາຍຈດດີໃນດານຕາງໆຢາງ
ແຂງແຮງ, ພອມທັງວາງມາດຕະການກາຈັດ, ແກໄຂຈດບົກຜອງ ແລະ ຄົງຄາງທີ່ຜານມາຢາງຈິງຈັງ, ຍົກສງຄວາມສາມາດນາພາ ແລະ
ຄວາມເປນແບບຢາງນາໜາຂອງຄະນະນາຂອງສນກາງພັກໃຫສງຂຶ້ນຕື່ມອີກ,

ເປນຫຼກ
ັ ແຫຼງນາໜາສາງການຫັນປຽນທີ່ແຂງແຮງ,

ເລິກເຊິ່ງ ແລະ ຮອບດານໃນຊຸມປຕໍໆໄປ. ກອງປະຊຸມໃຫຍໄດຮັບຟງການລາຍງານກຽວກັບການດັດແປງກົດລະບຽບຂອງພັກ ແລະ ໄດ
ຮັບຮອງເອົາກົດລະບຽບຂອງພັກ ສະໄໝທີ XI,

ເພື່ອໃຫສອດຄອງຮອງຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງການເມືອງຂອງພັກ, ຊຸກຍ

ວຽກງານກໍສາງພັກ ເຮັດໃຫພັກເຮົາມີຄວາມປອດໃສ, ເຂັ້ມແຂງ, ໜັກແໜນ, ມີຄວາມສາມາດພຽງພໍໃນການນາພາພາລະກິດປກປກ
ຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດໃນໄລຍະໃໝ ກາວຂຶ້ນຕາມທິດສັງຄົມນິຍົມ.
ກອງປະຊຸມໃຫຍ ໄດເລືອກຕັ້ງຄະນະບໍລິຫານງານສນກາງພັກ ສະໄໝທີ XI ເຊິ່ງປະກອບດວຍກາມະການສົມບນ 71 ສະຫາຍ
ແລະ ກາມະການສາຮອງ 10 ສະຫາຍ ແລະ ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະ ຄັ້ງປະຖົມມະລຶກຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສນກາງພັກ ສະໄໝທີ XI ໄດ
ເປນເອກະພາບເລືອກຕັ້ງກາມະການກົມການເມືອງສນກາງພັກ ປະກອບດວຍ 13 ສະຫາຍ; ເລືອກເອົາກາມະການຄະນະເລຂາທິການສນ
ກາງພັກ 09 ສະຫາຍ; ກອງປະຊຸມ ໄດເປນເອກະພາບຢາງສງເລືອກເອົາສະຫາຍ ທອງລນ ສີສລິດ ເປນເລຂາທິການໃຫຍຄະນະບໍລິຫານ
ງານສນກາງພັກ; ພອມກັນນັ້ນ ກໍໄດເລືອກເອົາສະຫາຍ ບນທອງ ຈິດມະນີ ເປນຜປະຈາການຄະນະເລຂາທິການສນກາງພັກ. ເລືອກ
ສະຫາຍຄາພັນ ພົມມະທັດ ເປນປະທານກວດກາ ແລະ ບັນດາຮອງປະທານຄະນະກວດກາສນກາງພັກ 06 ສະຫາຍ.

ກອງປະຊຸມໃຫຍ ສະແດງຄວາມຍອງຍໍຊົມເຊີຍສະມາຊິກພັກ, ພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕາຫຼວດ, ຜປະກອບການຜະລິດ-ທລະ
ກິດ-ບໍລິການ ແລະ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົາ, ບັນດາຊັ້ນຄົນໃນຂອບເຂດທົວປະເທດ ແລະ ພີ່ນອງເຊື້ອຊາດລາວຜຮັກຊາດທີ່ດາລົງຊີວິດ
ແລະ ທາມາຫາກິນຢຕາງປະເທດກໍຄືຊາວຕາງປະເທດທີ່ອາໄສຢ ສປປ ລາວ ທີ່ໄດປະກອບສວນຢາງຕັ້ງໜາເຂົ້າໃນພາລະກິດປກປກ
ຮັກສາ ແລະ ສາງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ ຕາມຈິດໃຈມະຕິຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ ຄັ້ງທີ X ຕະຫຼອດໄລຍະ 5 ປທີ່ຜານມາ, ອັນເປນການ
ສາງພື້ນຖານ ແລະ ຖວງທາໃໝໃຫແກການນາເອົາປະເທດເຮົາ ສືບຕໍກາວຂຶ້ນສຈດໝາຍທີ່ວາງໄວ. ພອມກັນນັ້ນ ກໍສະແດງຄວາມຂອບ
ອົກຂອບໃຈ ຢາງຈິງໃຈ ແລະ ຄວາມຮບນຄນຢາງເລິກເຊິ່ງມາຍັງບັນດາພັກອາຍນອງ, ບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ
ສາກົນ ທີ່ໄດໃຫການສະໜັບສະໜນຊວຍເຫຼືອອັນລາຄາແກພາລະກິດພັດທະນາ ແລະ ສາງສາປະເທດຊາດຂອງປະຊາຊົນເຮົາ.
ກອງປະຊຸມ ໄດຮຽກຮອງມາຍັງຄະນະພັກທກຂັ້ນ, ສະມາຊິກພັກທກສະຫາຍ ຈົງເຊີດຊູຄວາມເປນແບບຢາງນາໜາໃນທກດານ
ນາພາມະຫາຊົນ ປະຕິບັດມະຕິຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍຄັ້ງນີ້ໃຫປະກົດຜົນເປນຈິງ. ພອມກັນນີ້ ກໍຮຽກຮອງມາຍັງພະນັກງານ, ນັກຮົບ,
ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົາ, ບັນດາຊັ້ນຄົນ ແລະ ພີ່ນອງເຊື້ອຊາດລາວຜຮັກຊາດທີ່ດາລົງຊີວິດ ແລະ ທາມາຫາກິນຢຕາງປະເທດ ຈົງເຊີດ
ຊູນາໃຈຮັກຊາດ, ເສີມຂະຫຍາຍມານະຈິດບາກບັນບກບືນເຂົ້າໃສການປະຕິບັດໜາທີ່, ທາມາຫາກິນ ແລະສາງສາ, ບລະນະລະບອບ
ປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ ກາວເດີນສຈດໝາຍສັງຄົມນິຍົມ ຢາງໜັກແໜນ.
# ໂດຍ: ຣັດສະໝີ ດວງສັດຈະ
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