
 

 

ຜົນສໍາເລັດກອງປະຊມຸໃຫຍ່ຜ ູ້ແທນຊາວໜ ມ່ ທົົ່ວປະເທດ ຄັັ້ງທີ VIII 

 
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຜ ູ້ແທນຊາວໜ ່ມທົົ່ວປະເທດ ຄັັ້ງທີ VIII ໄດູ້ດໍາເນີນມາເປັນເວລາ ໜ ີືີ່ງວັນເຄ ືີ່ງ (ວັນທີ 

24-25 ທັນວາ 2020) ທີືີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ, ພາຍໃຕູ້ການເປັນປະທານ ຂອງສະຫາຍ ອາລ ນໄຊ ສ ນນະລາດ ກໍາມະ

ການສໍາຮອງສ ນກາງພັກ, ເລຂາຄະນະບໍລ ຫານງານພັກ, ເລຂາຄະນະບໍລ ຫານງານສ ນກາງຊາວໜ ່ມປະຊາຊົນປະຕ 

ວັດລາວ ໂດຍໄດູ້ຮັບກຽດຢ່າງສ ງຈາກ ສະຫາຍ ບ ນຍັງ ວໍລະຈ ດ ເລຂາທ ການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລ ຫານງານສ ນກາງພັກ, 

ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ພູ້ອມດູ້ວຍການນໍາພັກ-ລັດ, ອະດີດການນໍາຊາວໜ ່ມ, ວ  ລະຊົນແຫ່ງຊາດ, ຕາງ

ໜູ້າອງການຈັດຕັັ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂູ້ອງເຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດ 481 ສະຫາຍ, ຍ ງ 85 ສະຫາຍ ໃນນີັ້ມີ 

ຜ ູ້ແທນສົມບ ນທີືີ່ມາຈາກແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ຮາກຖານເຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດ 441 ສະຫາຍ, 

ຍ ງ 75 ສະຫາຍ, ເຊ ີືີ່ງເປັນຕົວແທນໃຫູ້ແກ່ສະມາຊ ກຊາວໜ ່ມລາວ ບັນດາເຜົົ່າ ໃນຂອບເຂດທົວປະເທດ ທັງໜົດ 

702.693 ສະຫາຍ. 

ກອງປະຊຸມໃນຄັັ້ງນີັ້, ໄດູ້ພູ້ອມກັນຄົັ້ນຄວູ້າ ແລະ ປະກອບຄໍາຄ ດ ຄໍາເຫັນ ແລະ ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານ

ການເມ ອງ, ທ ດທາງແຜນການພັດທະນາຊາວໜ ່ມ-ເຍົາວະຊົນລາວບັນດາເຜົົ່າ ແຕ່ປີ 2021-2025, ຮັບຮອງເອົາ

ວ ໄສທັດຊາວໜ ່ມ 2040, ຍ ດທະສາດພັດທະນາຊາວໜ ່ມ-ເຍົາວະຊົນ ແຕ່ປີ 2021-2030 ແລະ ວຽກງານຈ ດສ ມ



ແຕ່ນີັ້ຮອດປີ 2025. ຜ ູ້ແທນກອງປະຊຸມເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັບ ບົດສໍາຫຼວດການນໍາພາ ຂອງຄະນະບໍລ ຫານງານ 
ສ ນກາງ ຊປປລ ສະໄໝທີ VII, ເຊ ືີ່ງເປັນບົດຮຽນອັນສໍາຄັນໃຫູ້ ຄະນະບໍລ ຫານງານ ສ ນກາງ ຊປປລ ຊຸດຕໍໍ່ໄປໃນ
ການຈັດຕັ ັ້ງນໍາພາວຽກງານຊາວໜ ່ມ-ເຍົາວະຊົນ, ຮັບຮອງເອົາກົດລະບຽບຂອງ ຄຊປປລ ແລະ ກົດລະບຽບ

ການຈັດຕັັ້ງເຍົາວະຊົນທັນວາ ສະບັບປັບປ ງໃໝ່, ໂດຍມີການປັບປ ງໃຫູ້ມີຄວາມເໝາະສົມກັບສະພາບຄວາມເປັນຈ ງ

ຂອງຊາວໜ ່ມ-ເຍົາວະຊົນ ໃນປະຈ ບັນ.  

 

ກອງປະຊຸມຍັງໄດູ້ຮັບຟັງການປະກອບຄໍາເຫັນ ຈາກຕົວແທນຄະນະບໍລ ຫານງານ ຊປປລ ຂັັ້ນກະຊວງ, 
ທູ້ອງຖ ີືີ່ນ ແລະ ຕົວແບບຂອງຊາວໜ ່ມ ທີືີ່ໄດູ້ຢັັ້ງຢືນຢ່າງຖ ກຕູ້ອງເຖ ງຜົນງານ ແລະ ໄຊຊະນະຂອງວຽກງານຊາວ
ໜ ່ມ-ເຍົາວະຊົນ ໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ, ຜົນງານດັົ່ງກ່າວນັັ້ນແມ່ນໝາກຜົນແຫ່ງການນໍາພາ-ຊີັ້ນໍາຂອງພັກ, ການ

ຊ່ວຍເຫຼ ອເອ ັ້ອອໍານວຍ ຂອງອົງການປົກຄອງ, ອົງການຈັດຕັັ້ງການເມ ອງ-ສັງຄົມ, ຫົວຄ ດປະດ ດສູ້າງຂອງຄະນະ ຊປ

ປລ ທ ກຂັັ້ນ ແລະ ຄວາມຫູ້າວຫັນໃນການບ ກໜູ້າບ ນຕົວຂອງຊາວໜ ່ມ.  
ຜ ູ້ແທນກອງປະຊຸມໄດູ້ພູ້ອມກັນໃຊູ້ສ ດຂອງຕົນປ່ອນບັດເລ ອກຕັັ້ງເອົາ ຄະນະບໍລ ຫານງານສ ນກາງ ຊປປລ 

ສະໄໝ ທີ VIII ບົນພ ັ້ນຖານຫຼັກການລວມສ ນປະຊາທ ປະໄຕ ທັງຖ ກຕູ້ອງສອດຄ່ອງກັບມາດຖານເງ ີ ືີ່ອນໄຂທີືີ່ກໍາ
ນົດໄວູ້ ເຊ ີືີ່ງຜ ູ້ຮັບສະໝັກເລ ອກຕັັ້ງມີ ທັງໝົດ 65 ສະຫາຍ, ຍ ງ 8 ສະຫາຍ ແລະ ເລ ອກໄດູ້ ຄະນະບໍລ ຫານງານສ ນ

ກາງ ຊປປລ ຊຸດທີ VIII ປະກອບມີ 63 ສະຫາຍ, ຍ ງ 7 ສະຫາຍ. ໃນນີັ້, ໜ ືີ່ງໃນໂຄງປະກອບຂອງຄະນະບໍລ ຫານ
ງານສ ນກາງຊາວໜ ່ມປະຊາຊົນປະຕ ວັດລາວ ສະໄໝທີ VIII ມີ ສະຫາຍ ບ ນທະວີ ສ ກດາວົງ ເລຂາຄະນະບໍລ ຫານ
ງານຊາວໜ ່ມ ທຫລ ທີືີ່ເປັນຕົວແທນໃຫູ້ຊາວໜ ່ມ ທົົ່ວລະບົບທະນາຄານ ປະກອບເຂົັ້າຢ ່ໃນຄະນະດັົ່ງກ່າວ. 



 
ກອງປະຊຸມຄັັ້ງປະຖົມມະລ ກ ຂອງຄະນະບໍລ ຫານງານ ສ ນກາງ ຊປປລ ໄດູ້ເປັນເອກະສັນເລ ອກເອົາຄະນະ

ເລຂາທ ການສ ນກາງ ຊປປລ ຈໍານວນ 13 ສະຫາຍ, ຍ ງ 2 ສະຫາຍ ແລະ ເລ ອກຕັັ້ງເອົາ ເລຂາຄະນະບໍລ ຫານງານ 

ສ ນກາງ ຊປປລ ສະໄໝທີ VIII ແລະ ຮອງເລຂາໂດຍແມ່ນ: ສະຫາຍ ອາລ ນໄຊ ສ ນນະລາດ ເປັນເລຂາຄະນະ

ບໍລ ຫານງານ ສ ນກາງ ຊປປລ ແລະ ເລ ອກເອົາຮອງເລຂາ ປະກອບດູ້ວຍ ສະຫາຍ ບ ນຕາ ເທບພະວົງ, ສະຫາຍ ນວນ

ທອງ ສ ວັນວ ໄຊ ແລະ ສະຫາຍ ທອງຈັນ ພ ມີພັນ. ກອງປະຊຸມຍັງເລ ອກຕັັ້ງເອົາຄະນະກວດກາ ຄະນະບໍລ ຫານງານ

ສ ນກາງ ຊປປລ 9 ສະຫາຍໂດຍ ສະຫາຍ ນວນທອງ ສ ວັນວ ໄຊ ເປັນປະທານກວດກາ. 

ກອງປະຊຸມຄັັ້ງນີັ້, ໄດູ້ຮັບກຽດຮັບຟັງການໂອູ້ລົມ ແລະ ການຊີັ້ທ ດເຍ ອງທາງຈາກ ສະຫາຍ ບ ນຍັງ ວໍລະຈ ດ 

ເລຂາທ ການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລ ຫານງານສ ນກາງພັກ, ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ໂດຍສະຫາຍໄດູ້ເນັັ້ນໜັກວ່າ: 

ຄະນະຊາວໜ ່ມທ ກຂັັ້ນ ແຕ່ສ ນກາງຮອດທູ້ອງຖ ີືີ່ນ, ຮາກຖານ ກ່ອນອ ີືີ່ນໝົດຕູ້ອງເອົາໃຈໃສ່ສ ດຂີດໃນການປົກປັກ

ຮັກສາໝາກຜົນຂອງການປະຕ ວັດ, ສ ບທອດມ ນເຊ ັ້ອອັນດີງາມຂອງຊາດ ແລະ ຂອງຊາວໜ ່ມ, ເສີມຂະຫຍາຍ

ຜົນງານ ແລະ ທ່າແຮງບົົ່ມຊູ້ອນຂອງຕົນ, ຕັັ້ງໜູ້າສ ກສາອົບຮົມພະນັກງານຊາວໜ ່ມ, ສະມາຊ ກຊາວໜ ່ມ ກໍຄ ຊາວ

ໜ ່ມ-ເຍົາວະຊົນລາວບັນດາເຜົົ່າ ໃຫູ້ມີຄ ນທາດການເມ ອງໜັກແໜູ້ນ, ມີຄ ນສົມບັດສ ນທໍາປະຕ ວັດ, ມີນໍໍ້າໃຈຮັກ

ຊາດ, ຮັກລະບອບປະຊາທ ປະໄຕປະຊາຊົນ, ຮ ູ້ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍມ ນເຊ ັ້ອອັນດີງາມຂອງຕົນ, ເປັນ

ເຈົັ້າການໃນການເຕົັ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີ, ປ ກລະດົມຊາວໜ ່ມ, ເຍົາວະຊົນ ແລະ ອະນ ຊົນລາວບັນດາເຜົົ່າ ໃຫູ້ມີ

ແບບແຜນການດໍາລົງຊີວ ດທີືີ່ດີ, ດ ໝັົ່ນໃນການສ ກສາຮໍໍ່າຮຽນ, ຍົກລະດັບຄວາມຮ ູ້, ຄວາມສາມາດຂອງຕົນໃຫູ້ສ ງ

ຂ ັ້ນເລ ັ້ອຍໆ ເພ ີືີ່ອໃຫູ້ກາຍເປັນຜ ູ້ຊໍານານງານ ແລະ ກາຍເປັນຜ ູ້ສ ບທອດທີືີ່ດີຂອງຊາດ.  

 #ຂາ່ວ: ໂດຍ ນ. ປາໄນ ພນັທະລາ 

 

 

ຮັກບູ້ານເກີດເມ ອງນອນ ໃຊູ້ ຈ່າຍ ທອນ ເປນັເງ ນກີບ 


