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ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຜູ້ແທນຊາວໜ່ມທົົ່ວປະເທດ ຄັັ້ງທີ VIII ໄດູ້ດໍາເນີນມາເປັນເວລາ ໜີືີ່ງວັນເຄືີ່ງ (ວັນທີ
24-25 ທັນວາ 2020) ທີືີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ, ພາຍໃຕູ້ການເປັນປະທານ ຂອງສະຫາຍ ອາລນໄຊ ສນນະລາດ ກໍາມະ
ການສໍາຮອງສນກາງພັກ, ເລຂາຄະນະບໍລຫານງານພັກ , ເລຂາຄະນະບໍລຫານງານສນກາງຊາວໜ່ມປະຊາຊົນປະຕ
ວັດລາວ ໂດຍໄດູ້ຮັບກຽດຢ່າງສງຈາກ ສະຫາຍ ບນຍັງ ວໍລະຈດ ເລຂາທການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລຫານງານສນກາງພັກ,
ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ພູ້ອມດູ້ວຍການນໍາພັກ-ລັດ, ອະດີດການນໍາຊາວໜ່ມ, ວລະຊົນແຫ່ງຊາດ, ຕາງ
ໜູ້າອງການຈັດຕັັ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂູ້ອງເຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດ 481 ສະຫາຍ, ຍງ 85 ສະຫາຍ ໃນນີັ້ມີ
ຜູ້ແທນສົມບນທີືີ່ມາຈາກແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ຮາກຖານເຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດ 441 ສະຫາຍ,
ຍງ 75 ສະຫາຍ, ເຊີືີ່ງເປັນຕົວແທນໃຫູ້ແກ່ສະມາຊກຊາວໜ່ມລາວ ບັນດາເຜົົ່າ ໃນຂອບເຂດທົວປະເທດ ທັງໜົດ
702.693 ສະຫາຍ.
ກອງປະຊຸມໃນຄັັ້ງນີັ້, ໄດູ້ພູ້ອມກັນຄົັ້ນຄວູ້າ ແລະ ປະກອບຄໍາຄດ ຄໍາເຫັນ ແລະ ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານ
ການເມອງ, ທ ດທາງແຜນການພັດທະນາຊາວໜ ່ ມ-ເຍົາວະຊົນລາວບັນດາເຜົົ່ າ ແຕ່ປີ 2021-2025, ຮັບຮອງເອົາ
ວໄສທັດຊາວໜ່ມ 2040, ຍດທະສາດພັດທະນາຊາວໜ່ມ-ເຍົາວະຊົນ ແຕ່ປີ 2021-2030 ແລະ ວຽກງານຈດສມ

ແຕ່ນີັ້ຮອດປີ 2025. ຜູ້ແທນກອງປະຊຸມເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັບ ບົດສໍາຫຼວດການນໍາພາ ຂອງຄະນະບໍລຫານງານ
ສນກາງ ຊປປລ ສະໄໝທີ VII, ເຊືີ່ງເປັນບົດຮຽນອັນສໍາຄັນໃຫູ້ ຄະນະບໍລຫານງານ ສນກາງ ຊປປລ ຊຸດຕໍໍ່ໄປໃນ
ການຈັ ດ ຕັ ັ້ ງ ນໍ າ ພາວຽກງານຊາວໜ ່ ມ -ເຍົ າ ວະຊົ ນ , ຮັ ບ ຮອງເອົ າ ກົ ດ ລະບຽບຂອງ ຄຊປປລ ແລະ ກົ ດ ລະບຽບ
ການຈັດຕັງັ້ ເຍົາວະຊົນທັນວາ ສະບັບປັບປງໃໝ່, ໂດຍມີການປັບປງໃຫູ້ມຄ
ີ ວາມເໝາະສົມກັບສະພາບຄວາມເປັນຈງ
ຂອງຊາວໜ່ມ-ເຍົາວະຊົນ ໃນປະຈບັນ.

ກອງປະຊຸມຍັງໄດູ້ ຮັບຟັງການປະກອບຄໍາເຫັນ ຈາກຕົວແທນຄະນະບໍລ ຫານງານ ຊປປລ ຂັັ້ ນກະຊວງ,
ທູ້ອງຖ ີືີ່ນ ແລະ ຕົວແບບຂອງຊາວໜ ່ ມ ທີືີ່ໄດູ້ຢັັ້ງຢືນຢ່າງຖ ກຕູ້ອງເຖ ງຜົນງານ ແລະ ໄຊຊະນະຂອງວຽກງານຊາວ
ໜ່ມ-ເຍົາວະຊົນ ໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ, ຜົນງານດັົ່ງກ່າວນັັ້ນແມ່ນໝາກຜົນແຫ່ງການນໍາພາ-ຊີັ້ນໍາຂອງພັກ, ການ
ຊ່ວຍເຫຼອເອັ້ອອໍານວຍ ຂອງອົງການປົກຄອງ, ອົງການຈັດຕັງັ້ ການເມອງ-ສັງຄົມ, ຫົວຄດປະດດສູ້າງຂອງຄະນະ ຊປ
ປລ ທກຂັັ້ນ ແລະ ຄວາມຫູ້າວຫັນໃນການບກໜູ້າບນຕົວຂອງຊາວໜ່ມ.
ຜູ້ແທນກອງປະຊຸມໄດູ້ພູ້ອມກັນໃຊູ້ສດຂອງຕົນປ່ອນບັດເລອກຕັັ້ງເອົາ ຄະນະບໍລຫານງານສນກາງ ຊປປລ
ສະໄໝ ທີ VIII ບົນພັ້ນຖານຫຼັກການລວມສນປະຊາທປະໄຕ ທັງຖກຕູ້ອງສອດຄ່ອງກັບມາດຖານເງ ີືີ່ອນໄຂທີືີ່ ກໍາ
ນົດໄວູ້ ເຊີືີ່ງຜູ້ຮັບສະໝັກເລອກຕັັ້ງມີ ທັງໝົດ 65 ສະຫາຍ, ຍງ 8 ສະຫາຍ ແລະ ເລອກໄດູ້ ຄະນະບໍລຫານງານສນ
ກາງ ຊປປລ ຊຸດທີ VIII ປະກອບມີ 63 ສະຫາຍ, ຍງ 7 ສະຫາຍ. ໃນນີັ້, ໜືີ່ງໃນໂຄງປະກອບຂອງຄະນະບໍລຫານ
ງານສນກາງຊາວໜ່ມປະຊາຊົນປະຕວັດ ລາວ ສະໄໝທີ VIII ມີ ສະຫາຍ ບນທະວີ ສກດາວົງ ເລຂາຄະນະບໍລຫານ
ງານຊາວໜ່ມ ທຫລ ທີືີ່ເປັນຕົວແທນໃຫູ້ຊາວໜ່ມ ທົົ່ວລະບົບທະນາຄານ ປະກອບເຂົັ້າຢ່ໃນຄະນະດັົ່ງກ່າວ.

ກອງປະຊຸມຄັັ້ງປະຖົມມະລກ ຂອງຄະນະບໍລຫານງານ ສນກາງ ຊປປລ ໄດູ້ເປັນເອກະສັນເລອກເອົາຄະນະ
ເລຂາທ ການສ ນກາງ ຊປປລ ຈໍານວນ 13 ສະຫາຍ, ຍ ງ 2 ສະຫາຍ ແລະ ເລ ອກຕັັ້ງເອົາ ເລຂາຄະນະບໍລຫານງານ
ສ ນກາງ ຊປປລ ສະໄໝທີ VIII ແລະ ຮອງເລຂາໂດຍແມ່ນ : ສະຫາຍ ອາລ ນໄຊ ສ ນນະລາດ ເປັນເລຂາຄະນະ
ບໍລຫານງານ ສນກາງ ຊປປລ ແລະ ເລອກເອົາຮອງເລຂາ ປະກອບດູ້ວຍ ສະຫາຍ ບນຕາ ເທບພະວົງ, ສະຫາຍ ນວນ
ທອງ ສວັນວໄຊ ແລະ ສະຫາຍ ທອງຈັນ ພມີພັນ. ກອງປະຊຸມຍັງເລອກຕັັ້ງເອົາຄະນະກວດກາ ຄະນະບໍລຫານງານ
ສນກາງ ຊປປລ 9 ສະຫາຍໂດຍ ສະຫາຍ ນວນທອງ ສວັນວໄຊ ເປັນປະທານກວດກາ.
ກອງປະຊຸມຄັັ້ງນີ,ັ້ ໄດູ້ຮັບກຽດຮັບຟັງການໂອູ້ລົມ ແລະ ການຊີັ້ທດເຍອງທາງຈາກ ສະຫາຍ ບນຍັງ ວໍລະຈດ
ເລຂາທການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລຫານງານສນກາງພັກ, ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ໂດຍສະຫາຍໄດູ້ເນັັ້ນໜັກວ່າ:
ຄະນະຊາວໜ່ມທກຂັັ້ນ ແຕ່ສນກາງຮອດທູ້ອງຖີືີ່ນ, ຮາກຖານ ກ່ອນອີືີ່ນໝົດຕູ້ອງເອົາໃຈໃສ່ ສດຂີດໃນການປົກປັກ
ຮັກສາໝາກຜົນຂອງການປະຕ ວັດ , ສ ບທອດມ ນເຊ ັ້ ອອັນດີງ າມຂອງຊາດ ແລະ ຂອງຊາວໜ ່ ມ, ເສີມຂະຫຍາຍ
ຜົນງານ ແລະ ທ່າແຮງບົົ່ມຊູ້ອນຂອງຕົນ, ຕັັ້ງໜູ້າສກສາອົບຮົມພະນັກງານຊາວໜ່ມ, ສະມາຊກຊາວໜ່ມ ກໍຄຊາວ
ໜ່ມ-ເຍົາວະຊົນລາວບັນດາເຜົົ່ າ ໃຫູ້ມີຄນທາດການເມອງໜັກແໜູ້ ນ, ມີຄນສົມບັດສນທໍາປະຕວັດ , ມີນໍໍ້າໃຈຮັກ
ຊາດ, ຮັກລະບອບປະຊາທປະໄຕປະຊາຊົນ , ຮູ້ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍມນເຊັ້ອອັນດີງາມຂອງຕົນ, ເປັນ
ເຈົັ້າການໃນການເຕົັ້ າໂຮມຄວາມສາມັກຄີ, ປກລະດົມຊາວໜ່ມ, ເຍົາວະຊົນ ແລະ ອະນຊົນລາວບັນດາເຜົົ່ າ ໃຫູ້ມີ
ແບບແຜນການດໍາລົງຊີວດທີືີ່ດີ, ດໝັົ່ນໃນການສກສາຮໍໍ່າຮຽນ, ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດຂອງຕົນໃຫູ້ສງ
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ືີ່ ີຂອງຊາດ.
#ຂ່າວ: ໂດຍ ນ. ປາໄນ ພັນທະລາ

ຮັກບູ້ານເກີດເມອງນອນ ໃຊູ້ ຈ່າຍ ທອນ ເປັນເງ ນກີບ

