
ກອງປະຊຸມໃຫຍ�ຜ��ແທນຊາວໜ��ມທົ�ວປະເທດຄ້ັງທີ

ເປ�ດຂ້ຶນ

ກອງປະຊຸມໃຫຍ�ຜ��ແທນຊາວໜ��ມທົ�ວປະເທດຄັ້ງທີ

ທີ່ ຫໍປະຊຸມແຫ�ງຊາດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຮອງສ�ນກາງພັກ, ເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານພັກ

ໂດຍການໃຫ�ກຽດເຂ້ົາຮ�ວມຂອງສະຫາຍ

ປະເທດ; ມີບັນດາການນ�າພັກ-ລັດ, ຜ��ແທນສົມບ�ນ

ທັງໝົດ 702.693 ສະຫາຍ, ຍິງ 303.770 

ຍິງ 1 ສະຫາຍ ນ�າໂດຍສະຫາຍ ບ�ນທະວີ

ຄະນະເລຂາທິການສ�ນກາງ ຊປປລ, ອະດິດເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານ

ໃນໂອກາດກ�າວເປ�ດກອງປະຊຸມໃຫຍ�ຄັ້ງນີ້

ໄດ�ສ�ມໃສ�ປ�ກສາຫາລ ື ແລະ ຮັບຮອງຫຼ

ແລະ ພາວະວິໄສກ�ຽວກັບຜົນສ�າເລັດຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານທີ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ�ຜ��ແທນຊາວໜ��ມທົ�ວປະເທດຄັ້ງ

ທີ VII ວາງອອກ; ພ�ອມກັນນັ້ນ, ຈະໄດ�ພ�ອມກັນກ�ານົດທິດທາງ

ປະຊຸມໃຫຍ�ຄັ້ງທ ີVIII (2020-2025). 

ຊົນຄັ້ງທີ່ I ເຖິງຜົນສ�າເລັດ, ຂໍ�ສະດວກ

 

 

ກອງປະຊຸມໃຫຍ�ຜ��ແທນຊາວໜ��ມທົ�ວປະເທດຄ້ັງທີ

ເປ�ດຂ້ຶນຢ�າງເປ�ນທາງການ 
 

 

ກອງປະຊຸມໃຫຍ�ຜ��ແທນຊາວໜ��ມທົ�ວປະເທດຄັ້ງທ ີVIII ໄດ�ເປ�ດຂ້ຶນຢ�າງເປ�ນທາງການໃ

ວງວຽງຈັນ ພາຍໃຕ�ການເປ�ນປະທານຂອງສະຫາຍ ອາລ�ນໄຊ 

ເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານພັກ, ເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານສ�ນກາງຊາວໜ��ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ

ໂດຍການໃຫ�ກຽດເຂ້ົາຮ�ວມຂອງສະຫາຍ ບ�ນຍັງ ວໍລະຈິດ ເລຂາທິການໃຫຍ�ຄະນະບໍລິຫານງານສ�ນກາງພັກ

ຜ��ແທນສົມບ�ນ 443 ສະຫາຍ, ຍິງ 89 ສະຫາຍທີ່ເປ�ນຕົວແທນໃຫ�ສະມະຊິກຊາວໜ��ມ

770 ແລະ ແຂກຮັບເຊີນເຂ້ົາຮ�ວມ ເຊິ່ງຜ��ແທນຊາວໜ��ມ ທຫລ

ບ�ນທະວ ີສ�ກດາວົງ ເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜ��ມ ທຫລ ແລະ

ດິດເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜ��ມ ທຫລ. 

ໃຫຍ�ຄັ້ງນີ,້ ສະຫາຍເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານສ�ນກາງຊປປລໄດ�

ຫຼາຍເນື້ອໃນທີ່ສ�າຄັນໂດຍສະເພາະຈະໄດ�ພ�ອມກັນຕີລາຄາຄືນຢ�າງຮອບດ�ານເລິກເຊິ່ງ

ກ�ຽວກັບຜົນສ�າເລັດຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານທີ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ�ຜ��ແທນຊາວໜ��ມທົ�ວປະເທດຄັ້ງ

ຈະໄດ�ພ�ອມກັນກ�ານົດທິດທາງ, ຄາດໝາຍສ��ຊົນ, ໜ�າທີ່ວຽກງານຕະຫຼອດໄລຍະກອງ

 ກອງປະຊຸມຈະໄດ�ຕີລາຄາຄືນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາຊາວໜ��

ຂໍ�ສະດວກ, ຂໍ�ຫຍ��ງຍາກ, ສາເຫດ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ�

ກອງປະຊຸມໃຫຍ�ຜ��ແທນຊາວໜ��ມທົ�ວປະເທດຄ້ັງທີ VIII  

 

ການໃນວັນທ ີ 24 ທັນວາ 2020 

 ສ�ນນະລາດ, ກ�າມະການສ�າ

ເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານສ�ນກາງຊາວໜ��ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ (ຊປປລ)

ເລຂາທິການໃຫຍ�ຄະນະບໍລິຫານງານສ�ນກາງພັກ, ປະທານ

ທີ່ເປ�ນຕົວແທນໃຫ�ສະມະຊິກຊາວໜ��ມ

ທຫລ ເຂ້ົາຮ�ວມ 3 ສະຫາຍ, 

ແລະ ປອ. ອາຄົມ ປຣະເສີດ

ຊປປລໄດ�ວ�າ: ກອງປະຊຸມຈະ

ຈະໄດ�ພ�ອມກັນຕີລາຄາຄືນຢ�າງຮອບດ�ານເລິກເຊິ່ງ

ກ�ຽວກັບຜົນສ�າເລັດຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານທີ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ�ຜ��ແທນຊາວໜ��ມທົ�ວປະເທດຄັ້ງ

ໜ�າທີ່ວຽກງານຕະຫຼອດໄລຍະກອງ

ກອງປະຊຸມຈະໄດ�ຕີລາຄາຄືນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາຊາວໜ��ມ-ເຍົາວະ

ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ�ໃນຜ�ານມາ ແລະ ຈະໄດ�



ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາແຜນພັດທະນາຊາວໜ��ມ-ເຍົາວະຊົນ 5 ປ�ຄັ້ງທີ II, ຜ�ານຮ�າງກົດລະບຽບວ�າດ�ວຍຄະນະ ຊປປລ   

ສະໄໝທ ີVIII ແລະ ຜ�ານຮ�າງກົດລະບຽບວ�າດ�ວຍເຍົາວະຊົນ-ອະນ�ຊົນທັນວາ ສະບັບປ�ບປ�ງໃໝ� ສະໄໝທີ VIII (ສະບັບ

ປ�ບປ�ງ) ເພື່ອໃຫ�ສອດຄ�ອງກັບການປ�ບປ�ງບ�ລະນະການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວໃນໄລຍະໃໝ�; ຮັບຟ�ງການນ�າສະເໜີ

ບັນດາຊາວໜ��ມຜ��ດີເດັ�ນຫ�າວຫັນໃນການເປ�ນຕົວແບບທີ່ມາຈາກບາງຂົງເຂດຂະແໜງການທີ່ພົ້ນເດັ�ນເຊັ�ນ: ຈາກຂົງເຂດ

ກ�າລັງ ປກຊ, ຕົວແບບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ�ແຂ�ງຂັນ 4 ບ�ກ, ຕົວແບບຈາກຂົງເຂດນັກທ�ລະກິດໜ��ມ ແລະ ຕົວແບບຊາວ

ໜ��ມຢ��ພ�ດອຍ. ກອງປະຊຸມໃຫຍ�ຄັ້ງນີ້ຈະໄດ�ດ�າເນີນການສ�າຫຼວດກວດກາການຊີ້ນ�າ-ນ�າພາຂອງຄະນະບໍລິຫານງານຊຸດທີ

VII ແລະ ຜ��ແທນກອງປະຊຸມຈະໄດ�ໃຊ�ສິດຂອງຕົນໃນການປ�ອນບັດເລືອກຕັ້ງເອົາຄະນະບໍລິຫານງານສ�ນກາງ ຊປປລ ຊຸດ

ທີ VIII ເພື່ອນ�າພາຈັດຕັງ້ປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ�ຄັ້ງນີ້ໃຫ�ປະກົດຜົນເປ�ນຈິງ. ນອກຈາກນີ້, ກອງປະຊຸມຍັງຈະໄດ�ຮັບ

ຟ�ງການໂອ�ລົມເພື່ອຊີ້ທິດເຍື້ອງໃນໃນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງສ�ນກາງ ຊປປລ ຈາກສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ� ຄະນະ

ບໍລິຫານງານສ�ນກາງພັກຕື່ມອີກ. 

 

 
 

ພາຍຫຼັງສະຫາຍອາລ�ນໄຊສ�ນນະລາດກ�າວໄຂກອງປະຊຸມສ�າເລັດສະຫາຍນາງວິລະວອນພັນທະວົງ, ຮອງເລຂາຄະນະ

ບໍລິຫານງານພັກ, ຮອງເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານສ�ນກາງຊປປລໄດ�ຂ້ຶນຜ�ານຮ�າງລາຍງານການເມືອງຕໍ�ກອງປະຊຸມໂດຍ

ສະຫາຍໄດ�ຍົກໃຫ�ເຫັນວ�າ: ພາຍໃຕ�ແນວທາງປ�ຽນແປງໃໝ�ຂອງພັກ, ການນ�າພາ-ຊີ້ນ�າຂອງຄະນະພັກແຕ�ລະຂ້ັນ, ຄະນະ

ບໍລິຫານງານ ຊປປລ ແຕ�ລະຂ້ັນໄດ�ນ�າພາ-ຊີ້ນ�າການຈັດຕັ້ງຊາວໜ��ມ, ສະມາຊິກຊາວໜ��ມ, ເຍົາວະຊົນ ແລະ ອະນ�ຊນົ

ປະຕິບັດໜ�າທີ່, ພາລະບົດບາດຂອງຕົນດ�ວຍຄວາມຟ�ດຟ��ນຫ�າວຫັນໂດຍໄດ�ສ�ມໃສ�ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊມຸ

ໃຫຍ�ຜ��ແທນຊາວໜ��ມທົ�ວປະເທດຄັ້ງທ ີ VII ຕະຫລອດໄລຍະ 5 ປ�ຜ�ານມາມີຜົນສ�າເລັດໃນ 9 ຄາດໝາຍທີ່ໄດ�ກ�ານົດໄວ�

ເຮັດໃຫ�ຊາວໜ��ມລາວບັນດາເຜົ�າສບືຕໍ�ມີນ��າໃຈຮັກຊາດອັນດ�ດດື່ມ, ມີຄວາມຈົ�ງຮັກພັກດີຕໍ�ພັກ, ມີຄວາມກະຕັນຍ�ກະຕະ 

ເວທີຕໍ�ຜ��ມີຜົນງານຄວາມດີ, ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນການສະແຫວງຫາຄວາມກ�າວໜ�າ ແລະ ປະກອບສ�ວນຢ�າງຕັ້ງໜ�າເຂົ້າໃນ

ພາລະກິດປ�ກປ�ກຮັກສາ ແລະ ສ�າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ, ການປ�ບປ�ງການຈັດຕັ້ງກົງຈັກເສນາທິການຂອງຄະນະ

ບໍລຫິານງານສ�ນກາງ ຊປປລ ເປ�ນໄປຕາມທິດກະທັດຮັດ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ, ການສ�າງສະມາຊິກຊາວໜ��ມໃຫ�ກາຍເປ�ນ

ສະມາຊິກພັກສາມາດປະຕິບັດລື່ນຄາດໝາຍ 2 ເທົ�າຕົວຊຶ່ງກາຍເປ�ນກ�າລັງແຮງ ແລະ ເປ�ນພະນັກງານສືບທອດຂ້ັນການນ�າ

ຂອງສ�ນກາງ ຊປປລ, ຂ້ັນແຂວງ-ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ກະຊວງແລະອົງການຢ�າງຫຼວງຫຼາຍ, ທັງຖືກຕາມທິດຊີ້ນ�າຂອງຂ້ັນ

ເທິງໃນການຫັນເປ�ນໜ��ມ. ສະແດງອອກມີເລຂາຊາວໜ��ມໃນ 148 ເມືອງເປ�ນກ�າມະການພັກເມືອງ 129 ເມືອງ, ເລຂາຊາວ

ໜ��ມໃນ 18 ແຂວງເປ�ນກ�າມະການພັກແຂວງ 15 ແຂວງ, ຂະນະທີ່ສະຫະພັນຊາວໜ��ມລາວໄດ�ຮັບການປະກາດສ�າງຕັ້ງຂຶ້ນ

ຢ�າງເປ�ນທາງການໃນວັນທ ີ 25 ສິງຫາ 2020  ແນໃສ�ຄ��ມຄອງແລະສຶກສາອົບຮົມ, ເຕົ້າໂຮມເອົາຊາວໜ��ມ-ໄວໜ��ມທີ່ຢ��ທ�ກ

ຂົງເຂດວຽກງານຂອງສັງຄົມລາວລວມທັງຊາວໜ��ມ-ໄວໜ��ມທີ່ເປ�ນສັນຊາດລາວທີ່ຢ��ຕ�າງປະເທດໃຫ�ມີຄວາມສາມັກຄີ, ຮັກ



ເຊື້ອແພງຊາດ, ສົ�ງເສີມຫົວຄິດປະດິດສ�າງ ແລະ ດຶງດ�ດເອົາສະມາຄົມຕ�າງໆເຂ້ົາມາເປ�ນຄ��ຮ�ວມງານໃຫ�ມີຄວາມກົມກຽວ

ຕາມທິດທາງຕົ້ນຕໍຂອງວຽກງານແນວໂຮມ.  

 

 
 

ສ�ວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ�ແຂ�ງຂັນ 4 ບ�ກຂອງຊາວໜ��ມໄດ�ກາຍເປ�ນຂະບວນການກວ�າງຂວາງໃນທົ�ວປະເທດເຮັດ

ໃຫ�ຄະນະຊາວໜ��ມຂ້ັນແຂວງໄດ�ຮັບນາມມະຍົດ 4 ບ�ກ 12 ແຂວງ; ຄະນະຊາວໜ��ມກະຊວງໄດ�ຮັບນາມມະຍົດ 4 ບ�ກ 16  

ກະຊວງ, ຄະນະຊາວໜ��ມຂ້ັນອົງການໄດ�ຮັບນາມມະຍົດ 4 ບ�ກ 15 ອົງການ, ແລະ ຄະນະຊາວໜ��ມຂ້ັນເມືອງໃນ 148 ເມືອງ

ໄດ�ຮັບນາມມະຍົດ 4 ບ�ກ 141 ເມືອງ ແລະ ໄດ�ຮັບທ�ງໄຊນ�າໜ�າມີ 60 ເມືອງສ�າລັບຄະນະຊາວໜ��ມແຂວງໄດ�ຮັບທ�ງໄຊນ�າ

ໜ�າມີ 4 ແຂວງ-ຄະນະຊາວໜ��ມຂ້ັນກະຊວງມີ 8 ກະຊວງ, ອົງການມີ  4 ອົງການ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ�ແຂ�ງຂັນ 3 ດ ີ

4 ຮ��ຂອງກອງເຍົາວະຊົນທັນວາໃນທົ�ວປະເທດໄລຍະ 5 ປ�ປະຕບັິດໄດ� 78%. 

ນອກຈາກນີ້, ສະຫາຍຮອງເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານສ�ນກາງ ຊປປລາວ ຍັງໄດ�ຍົກໃຫ�ເຫັນຜົນງານພົ້ນເດັ�ນໃນຫຼາຍ

ດ�ານ, ລວມທັງຈ�ດອ�ອນ ແລະ ຂໍ�ຄົງຄ�າງ, ສາເຫດຕົ້ນຕໍທີ່ພາໃຫ�ມີຈ�ດອ�ອນ ແລະ ຂໍ�ຄົງຄ�າງ, ບາງບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ�, 

ທິດທາງ ແລະ ວຽກງານຈ�ດສ�ມຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສ�ນກາງ ຊປປລ ໃນ 5 ປ�ຕໍ�ໜ�ານັບແຕ� 2021 ຫາ 2025 ຕື່ມອີກ.

ກອງປະຊຸມໃຫຍ�ຜ��ແທນຊາວໜ��ມທົ�ວປະເທດຄັ້ງທ ີVIII ຈະດ�າເນີນໄປຮອດຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ທັນວາຈິ່ງຈະສ�າເລັດ. 

 


