ກອງປະຊຸມໃຫຍຜແທນຊາວໜມທົວປະເທດຄັງ້ ທີ VIII
ເປດຂຶນ
້ ຢາງເປນທາງການ

ກອງປະຊຸມໃຫຍຜແທນຊາວໜມທົວປະເທດຄັ້ງທີ VIII ໄດເປດຂຶ້ນຢາງເປນທາງການໃ
ການໃນວັນທີ 24 ທັນວາ 2020
ທີ່ ຫໍປະຊຸມແຫງຊາດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັ
ວງວຽງຈັນ ພາຍໃຕການເປນປະທານຂອງສະຫາຍ ອາລນໄຊ ສນນະລາດ, ກາມະການສາ
ຮອງສນກາງພັກ, ເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານພັກ, ເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານສນກາງຊາວໜມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ (ຊປປລ)
ໂດຍການໃຫກຽດເຂົ້າຮວມຂອງສະຫາຍ ບນຍັງ ວໍລະຈິດ ເລຂາທິການໃຫຍຄະນະບໍລິຫານງານສນກາງພັກ, ປະທານ
ປະເທດ; ມີບັນດາການນາພັກ-ລັດ, ຜແທນສົມບນ 443 ສະຫາຍ, ຍິງ 89 ສະຫາຍທີ
ທີ່ເປນຕົວແທນໃຫສະມະຊິກຊາວໜມ
ທັງໝົດ 702.693 ສະຫາຍ, ຍິງ 303.770
770 ແລະ ແຂກຮັບເຊີນເຂົ້າຮວມ ເຊິ່ງຜແທນຊາວໜມ ທຫລ ເຂົ້າຮວມ 3 ສະຫາຍ,
ຍິງ 1 ສະຫາຍ ນາໂດຍສະຫາຍ ບນທະວີ ສກດາວົງ ເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜມ ທຫລ ແລະ ປອ. ອາຄົມ ປຣະເສີດ
ຄະນະເລຂາທິການສນກາງ ຊປປລ, ອະດິ
ດິດເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜມ
ານງານ
ທຫລ.
ໃນໂອກາດກາວເປດກອງປະຊຸມໃຫຍຄັ້ງນີ,້ ສະຫາຍເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານສນກາງຊປປລໄດ
ຊປປລໄດວາ: ກອງປະຊຸມຈະ
ໄດສມໃສປກສາຫາລື ແລະ ຮັບຮອງຫຼ
ຫຼາຍເນື້ອໃນທີ່ສາຄັນໂດຍສະເພາະຈະໄດພອມກັ
ຈະໄດພອມກັນຕີລາຄາຄືນຢາງຮອບດານເລິກເຊິ່ງ
ແລະ ພາວະວິໄສກຽວກັ
ກຽວກັບຜົນສາເລັດຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານທີ່ກອງປະຊຸມໃຫຍຜແທນຊາວໜມທົວປະເທດຄັ້ງ
ທີ VII ວາງອອກ; ພອມກັນນັ້ນ, ຈະໄດພອມກັນການົດທິດທາງ,
ທາງ ຄາດໝາຍສຊົນ, ໜາທີ່ວຽກງານຕະຫຼອດໄລຍະກອງ
ປະຊຸມໃຫຍຄັ້ງທີ VIII (2020-2025). ກອງປະຊຸມຈະໄດຕີລາຄາຄືນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາຊາວໜ
ທະນາຊາວໜມ-ເຍົາວະ
ຊົນຄັ້ງທີ່ I ເຖິງຜົນສາເລັດ, ຂໍສະດວກ,
ສະດວກ ຂໍຫຍງຍາກ, ສາເຫດ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ
ອດຖອນໄດໃນຜານມາ ແລະ ຈະໄດ

ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາແຜນພັດທະນາຊາວໜມ-ເຍົາວະຊົນ 5 ປຄັ້ງທີ II, ຜານຮາງກົດລະບຽບວາດວຍຄະນະ ຊປປລ
ສະໄໝທີ VIII ແລະ ຜານຮາງກົດລະບຽບວາດວຍເຍົາວະຊົນ-ອະນຊົນທັນວາ ສະບັບປບປງໃໝ ສະໄໝທີ VIII (ສະບັບ
ປບປງ) ເພື່ອໃຫສອດຄອງກັບການປບປງບລະນະການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວໃນໄລຍະໃໝ; ຮັບຟງການນາສະເໜີ
ບັນດາຊາວໜມຜດີເດັນຫາວຫັນໃນການເປນຕົວແບບທີ່ມາຈາກບາງຂົງເຂດຂະແໜງການທີ່ພົ້ນເດັນເຊັນ:

ຈາກຂົງເຂດ

ກາລັງ ປກຊ, ຕົວແບບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍແຂງຂັນ 4 ບກ, ຕົວແບບຈາກຂົງເຂດນັກທລະກິດໜມ ແລະ ຕົວແບບຊາວ
ໜມຢພດອຍ.

ກອງປະຊຸມໃຫຍຄັ້ງນີ້ຈະໄດດາເນີນການສາຫຼວດກວດກາການຊີ້ນາ-ນາພາຂອງຄະນະບໍລິຫານງານຊຸດທີ

VII ແລະ ຜແທນກອງປະຊຸມຈະໄດໃຊສິດຂອງຕົນໃນການປອນບັດເລືອກຕັ້ງເອົາຄະນະບໍລິຫານງານສນກາງ ຊປປລ ຊຸດ
ທີ VIII ເພື່ອນາພາຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍຄັ້ງນີ້ໃຫປະກົດຜົນເປນຈິງ. ນອກຈາກນີ້, ກອງປະຊຸມຍັງຈະໄດຮັບ
ຟງການໂອລົມເພື່ອຊີ້ທິດເຍື້ອງໃນໃນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງສນກາງ ຊປປລ ຈາກສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ ຄະນະ
ບໍລິຫານງານສນກາງພັກຕື່ມອີກ.

ພາຍຫຼັງສະຫາຍອາລນໄຊສນນະລາດກາວໄຂກອງປະຊຸມສາເລັດສະຫາຍນາງວິລະວອນພັນທະວົງ, ຮອງເລຂາຄະນະ
ບໍລິຫານງານພັກ,

ຮອງເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານສນກາງຊປປລໄດຂຶ້ນຜານຮາງລາຍງານການເມືອງຕໍກອງປະຊຸມໂດຍ

ສະຫາຍໄດຍົກໃຫເຫັນວາ: ພາຍໃຕແນວທາງປຽນແປງໃໝຂອງພັກ, ການນາພາ-ຊີ້ນາຂອງຄະນະພັກແຕລະຂັ້ນ, ຄະນະ
ບໍລິຫານງານ ຊປປລ ແຕລະຂັ້ນໄດນາພາ-ຊີ້ນາການຈັດຕັ້ງຊາວໜມ, ສະມາຊິກຊາວໜມ, ເຍົາວະຊົນ ແລະ ອະນຊົນ
ປະຕິບັດໜາທີ່,

ພາລະບົດບາດຂອງຕົນດວຍຄວາມຟດຟນຫາວຫັນໂດຍໄດສມໃສຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມ

ໃຫຍຜແທນຊາວໜມທົວປະເທດຄັ້ງທີ VII ຕະຫລອດໄລຍະ 5 ປຜານມາມີຜົນສາເລັດໃນ 9 ຄາດໝາຍທີ່ໄດການົດໄວ
ເຮັດໃຫຊາວໜມລາວບັນດາເຜົາສືບຕໍມີນາໃຈຮັກຊາດອັນດດດື່ມ, ມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕໍພັກ, ມີຄວາມກະຕັນຍກະຕະ
ເວທີຕໍຜມີຜົນງານຄວາມດີ, ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນການສະແຫວງຫາຄວາມກາວໜາ ແລະ ປະກອບສວນຢາງຕັ້ງໜາເຂົ້າໃນ
ພາລະກິດປກປກຮັກສາ

ແລະ

ສາງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ,

ການປບປງການຈັດຕັ້ງກົງຈັກເສນາທິການຂອງຄະນະ

ບໍລຫ
ິ ານງານສນກາງ ຊປປລ ເປນໄປຕາມທິດກະທັດຮັດ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ, ການສາງສະມາຊິກຊາວໜມໃຫກາຍເປນ
ສະມາຊິກພັກສາມາດປະຕິບັດລື່ນຄາດໝາຍ 2 ເທົາຕົວຊຶ່ງກາຍເປນກາລັງແຮງ ແລະ ເປນພະນັກງານສືບທອດຂັ້ນການນາ
ຂອງສນກາງ ຊປປລ, ຂັ້ນແຂວງ-ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ກະຊວງແລະອົງການຢາງຫຼວງຫຼາຍ, ທັງຖືກຕາມທິດຊີ້ນາຂອງຂັ້ນ
ເທິງໃນການຫັນເປນໜມ. ສະແດງອອກມີເລຂາຊາວໜມໃນ 148 ເມືອງເປນກາມະການພັກເມືອງ 129 ເມືອງ, ເລຂາຊາວ
ໜມໃນ 18 ແຂວງເປນກາມະການພັກແຂວງ 15 ແຂວງ, ຂະນະທີ່ສະຫະພັນຊາວໜມລາວໄດຮັບການປະກາດສາງຕັ້ງຂຶ້ນ
ຢາງເປນທາງການໃນວັນທີ 25 ສິງຫາ 2020 ແນໃສຄມຄອງແລະສຶກສາອົບຮົມ, ເຕົ້າໂຮມເອົາຊາວໜມ-ໄວໜມທີ່ຢທກ
ຂົງເຂດວຽກງານຂອງສັງຄົມລາວລວມທັງຊາວໜມ-ໄວໜມທີ່ເປນສັນຊາດລາວທີ່ຢຕາງປະເທດໃຫມີຄວາມສາມັກຄີ, ຮັກ

ເຊື້ອແພງຊາດ, ສົງເສີມຫົວຄິດປະດິດສາງ ແລະ ດຶງດດເອົາສະມາຄົມຕາງໆເຂົ້າມາເປນຄຮວມງານໃຫມີຄວາມກົມກຽວ
ຕາມທິດທາງຕົ້ນຕໍຂອງວຽກງານແນວໂຮມ.

ສວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍແຂງຂັນ 4 ບກຂອງຊາວໜມໄດກາຍເປນຂະບວນການກວາງຂວາງໃນທົວປະເທດເຮັດ
ໃຫຄະນະຊາວໜມຂັ້ນແຂວງໄດຮັບນາມມະຍົດ 4 ບກ 12 ແຂວງ; ຄະນະຊາວໜມກະຊວງໄດຮັບນາມມະຍົດ 4 ບກ 16
ກະຊວງ, ຄະນະຊາວໜມຂັ້ນອົງການໄດຮັບນາມມະຍົດ 4 ບກ 15 ອົງການ, ແລະ ຄະນະຊາວໜມຂັ້ນເມືອງໃນ 148 ເມືອງ
ໄດຮັບນາມມະຍົດ 4 ບກ 141 ເມືອງ ແລະ ໄດຮັບທງໄຊນາໜາມີ 60 ເມືອງສາລັບຄະນະຊາວໜມແຂວງໄດຮັບທງໄຊນາ
ໜາມີ 4 ແຂວງ-ຄະນະຊາວໜມຂັ້ນກະຊວງມີ 8 ກະຊວງ, ອົງການມີ 4 ອົງການ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍແຂງຂັນ 3 ດີ
4 ຮຂອງກອງເຍົາວະຊົນທັນວາໃນທົວປະເທດໄລຍະ 5 ປປະຕິບັດໄດ 78%.
ນອກຈາກນີ້, ສະຫາຍຮອງເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານສນກາງ ຊປປລາວ ຍັງໄດຍົກໃຫເຫັນຜົນງານພົ້ນເດັນໃນຫຼາຍ
ດານ, ລວມທັງຈດອອນ ແລະ ຂໍຄົງຄາງ, ສາເຫດຕົ້ນຕໍທີ່ພາໃຫມີຈດອອນ ແລະ ຂໍຄົງຄາງ, ບາງບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ,
ທິດທາງ ແລະ ວຽກງານຈດສມຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສນກາງ ຊປປລ ໃນ 5 ປຕໍໜານັບແຕ 2021 ຫາ 2025 ຕື່ມອີກ.
ກອງປະຊຸມໃຫຍຜແທນຊາວໜມທົວປະເທດຄັ້ງທີ VIII ຈະດາເນີນໄປຮອດຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ທັນວາຈິ່ງຈະສາເລັດ.

