ສະບັບປັບປຸງ ເວລາ 07:00 ໂມງ
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ວັນທີ 13 ສິງຫາ 2021

ສູນທອນພົດ
ຂອງສະຫາຍ ທອງລຸນ ສີສລ
ຸ ດ
ິ , ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລຫ
ິ ານງານ
ສູນກາງພັກ, ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ
ປະຊາຊົນລາວ ກ່າວໃນພິທງີ ານໂຮມຊຸມນຸມສະເຫຼມ
ີ ສະຫຼອງ
ວັນລັດຖະທໍາມະນູນ ແຫ່ງຊາດ ຄົບຮອບ 30 ປີ ທີີ່ ສະພາແຫ່ງຊາດ
(ວັນທີ 15 ສິງຫາ 1991 - 15 ສິງຫາ 2021)
( ໃນເວລາ 08:30 ໂມງ ຂອງ ວັນສຸກ, ວັນທີ 13 ສິງຫາ 2021, ທີີ່ຫໍປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ )

- ບັນດາທ່ານ, ບັນດາສະຫາຍ ຜູນ
ູ້ າໍ ພັກ-ລັດ, ອະດີດການນໍາ, ນັກປະຕິວດ
ັ
ອາວຸໂສ, ແຂກ ທີີ່ ມີກຽດ ທີີ່ ນັບຖື,
- ພີີ່ນູ້ອງຮ່ວມຊາດ ໃນທົົ່ວປະເທດ ທີີ່ ຮັກແພງທັງຫຼາຍ !
ມືື້ນີື້, ພວກເຮົາມີຄວາມປິຕິຊມ
ົ ຊືີ່ນ ຈັດຕັື້ງພິທີໂຮມຊຸມນຸມ ສະເຫຼມ
ີ ສະຫຼອງ
ວັນປະກາດໃຊູ້ລດ
ັ ຖະທໍາມະນູນແຫ່ງຊາດ ຄົບຮອບ 30 ປີ (15 ສິງຫາ 1991 15 ສິງຫາ 2021) ຖືເປັນເຫດການ ການເມືອງທີີ່ມີຄວາມໝາຍປະຫວັດສາດ
ສໍາຄັນອີກວັນໜີ່ງ ຂອງຊາດລາວເຮົາ. ທັງເປັນໂອກາດ ທີີ່ພວກເຮົາ ຈະໄດູ້ຫວນຄືນ
ປະຫວັດສາດອັນຍາວນານ ຂອງຊາດເຮົາອີກຄັື້ງໜີ່ງ ເຖິງຄວາມເປັນມາຂອງຊາດ
ລາວເຮົາ ແລະ ທົບທວນຄືນຂະບວນວິວັດ ແຫ່ງການຕໍໍ່ສູູ້ອັນຍາວນານ ຂອງບັນພະ
ລຸດລາວເຮົາ, ຈົນກູ້າວມາເຖິງຈຸດສູງທາງປະຫວັດ ສາດ ຂອງຊາດເຮົາ ຄື ການໄດູ້
ມາເຊິີ່ງລັດຖະທໍາມະນູນສະບັບທໍາອິດ ຂອງລະບອບໃໝ່ ທີີ່ໄດູ້ຊືີ່ວ່າ : ລັດຖະທາ
ມະນູນແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຂື້ນຢ່າງສະຫງ່າຜ່າເຜີຍ.
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ການທີີ່ີຖືວ່າ ລັດຖະທໍາມະນູນສະບັບປະຖົມມະເລີກ ຂອງລັດເຮົາ ທີີ່ສະພາ
ປະຊາຊົນສູງສຸດ ມີມະຕິຕົກລົງຮັບຮອງເອົາ ໃນວັນທີ 14 ເມສາ 1991

ແລະ

ປະທານປະເທດ ໄດູ້ອອກລັດຖະດໍາລັດປະກາດໃຊູ້ ໃນວັນທີ 15 ສິງຫາ 1991, ນີື້
ຖືໄດູ້ວ່າ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເປັນລັດທີີ່ປົກຄອງດູ້ວຍ
ກົດໝາຍຢ່າງເປັນຮູບປະທໍາຢ່າງແທູ້ຈິງ ໃນຜືນແຜ່ນດິນແຫ່ງນີື້. ລັດຖະທໍາມະນູນ
ທີີ່ຖືໄດູ້ວ່າ ເປັນກົດໝາຍແມ່ ຫຼື ອາດເວົື້າໄດູ້ວ່າ ເປັນແມ່ ແຫ່ງກົດໝາຍສະບັບນີ,ື້
ແມ່ນໄດູ້ມາຈາກໝາກຜົນຂອງການຕໍໍ່ສູູ້ອັນຢືດເຍືື້ອຍາວນານ, ເຕັມໄປດູ້ວຍຄວາມ
ເສຍສະຫຼະ ຂອງບັນພະບູລຸດເຮົາ. ໂດຍສະເພາະພາຍຫຼງັ ມີພັກປະຕິວັດນໍາພາ ທີີ່ນາ
ໂດຍ ປະທານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ທີີ່ເຄົາລົບຮັກ ແລະ ບັນດາສະຫາຍ ການນາລຸູ້ນ
ກໍໍ່ຕັື້ງ

ທີີ່ໄດູ້ເດັດດ່ຽວໜຽວແໜູ້ນ,

ນໍາພາປະຊາຊົນຕໍໍ່ສູູ້

ເພືີ່ອໃຫູ້ໄດູ້ມາເຊິີ່ງ

ເອກະລາດແຫ່ງຊາດ, ອໍານາດອະທິປະໄຕ, ເສລີພາບ ແລະ ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບ
ຖູ້ວນ, ກູ້າວໄປສູ່ການສະຖາປະນາ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ຂື້ນຢ່າງສະຫງ່າອົງອາດ ແລະ ຈາກນັື້ນ ໄດູ້ໃຊູ້ເວລາປະມານ 16 ປີ ຈີ່ງສາມາດ
ປະກາດໃຊູ້ລັດຖະທໍາມະນູນ ສະບັບທໍາອິດຂອງຊາດ, ເຊິີ່ງພວກເຮົາໄດູ້ເຕົື້າໂຮມກັນ
ເພືີ່ອສະເຫຼມ
ີ ສະຫຼອງ ຢ່າງສະຫງ່າຜ່າເຜີຍ ໃນເວລານີື້, ໃນສະຖານທີີ່ ທີີ່ມີຄວາມ
ສັກສິດແຫ່ງນີື້.
ໃນເວທີອນ
ັ ເຄັງົ່ ຂມນີ.ື້ ຂູ້າພະເຈົາື້ ຂໍເຊີນທຸກໆທ່ານ ທີເີ່ ຂົາື້ ຮ່ວມພິທຈ
ີ ງົົ່ ລຸກຢືນ
ຂນ
ື້ ເພືອ
ີ່ ກົມ
ື້ ຫົວໄຫູ້ວອາໄລ ເຖິງດວງວິນຍານ ຂອງບັນດາຜູນ
ູ້ າໍ ປະຕິ ວັດ, ບັນພະບູ
ລຸດ ແລະ ວິລະຊົນ, ນັກຮົບ ແລະ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົາົ່ ທີໄີ່ ດູ້ເສຍສະຫຼະຊີວດ
ິ ,
ອຸທດ
ິ ຕົນ ເພືອ
ີ່ ຊາດ ເພືອ
ີ່ ປະຊາຊົນ...

(ຂໍເຊີນ)
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- ບັນດາທ່ານ, ບັນດາສະຫາຍ,
- ເພືອ
ີ່ ນມິດ, ປວງຊົນລາວທົວ
ົ່ ປະເທດ ທີີ່ ຮັກແພງທັງຫຼາຍ,
ຂູ້າພະເຈົື້າ ຂໍອະນຸຍາດອ່ານຄືນ ຄໍານໍາ ຂອງລັດຖະທໍາມະນູນ ສະບັບທໍາອິດ
ໃຫູ້ທຸກໆຄົນ ໄດູ້ຮັບຊາບອີກເທືີ່ອໜີ່ງ ດັົ່ງນີື້ : ຄໍານໍາໄດູ້ຂຽນໄວູ້ວາ່ : “ ນັບປັນ
ເວລາຫຼາຍພັນປີມາແລູ້ວ ທີີ່ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົົ່າ ໄດູ້ດໍາລົງຄົງຕົວ ແລະ
ຂະຫຍາຍຕົວ ຢູ່ບົນດິນແດນອັນແສນຮັກແຫ່ງນີື້. ກ່ອນນີື້, 6 ສັດຕະວັດກວ່າ ໃນ
ສະໄໝເຈົື້າຟ້າງຸມ
່ , ບັນພະບູລຸດ ຂອງພວກເຮົາ ໄດູ້ກໍໍ່ຕັື້ງປະເທດລູ້ານຊູ້າງ ເອກະພາບ
ແລະ ສູ້າງໃຫູ້ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ.
ຕັື້ງແຕ່ສັດຕະວັດທີ 18 ເປັນຕົື້ນມາ, ແຜ່ນດິນລາວ ໄດູ້ຖືກບັນດາອິດທິກໍາລັງ
ປໍລະປັກພາຍນອກຈູ້ອງມອງ ແລະ ຮຸກຮານຢູ່ສະເໝີ. ປະຊາຊົນເຮົາ ໄດູ້ພູ້ອມກັນ
ເສີມຂະຫຍາຍ ມູນເຊືື້ອອັນພິລະອາດຫານ ບໍໍ່ຍອມຈໍານົນ ຂອງບັນພະບູລຸດ ແລະ
ໄດູ້ຕໍໍ່ສູູ້ຢ່າງຕໍໍ່ເນືີ່ອງ, ໜຽວແໜູ້ນ ເພືອ
ີ່ ກອບກູູ້ ເອກະລາດ ແລະ ອິດສະລະພາບ.
ໃນ 60 ປີ ມານີື້, ພາຍໃຕູ້ການນໍາພາອັນຖືກຕູ້ອງ ຂອງພັກກອມມູນິດ
ອິນດູຈີນໃນເມືີ່ອກ່ອນ ແລະ ພັກປະຊາຊົນລາວ ໃນປະຈຸບັນ, ປະຊາຊົນລາວ
ບັນດາເຜົາົ່ ໄດູ້ດໍາເນີນການຕໍໍ່ສູູ້ ອັນຫຍຸູ້ງຍາກລໍາບາກ ແລະ ເຕັມໄປດູ້ວຍຄວາມ
ເສຍສະລະ ຈົນສາມາດທັບມູ້າງແອກຄອບຄອງ, ກົດຂີີ່ ຂອງພວກລ່າເມືອງຂື້ນ ແລະ
ລະບອບສັກດີນາ, ປົດປ່ອຍປະເທດຊາດຢ່າງສົມບູນ, ສູ້າງຕັື້ງປະເທດ ສາທາລະນະ
ລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໃນວັນທີ 2 ທັນວາ 1975, ອັນໄດູ້ໄຂສັງກາດ
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ໃໝ່, ສັງກາດ ທີີ່ປະເທດຊາດ ມີເອກະລາດ ແລະ ປະຊາຊົນ

ໄດູ້ມີອິດສາລະພາບ

ຢ່າງແທູ້ຈິງ.
ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ, ປະຊາຊົນເຮົາ ໄດູ້ພູ້ອມກັນປະຕິບັດ ສອງໜູ້າທີີ່ຍຸດທະສາດ
ຄື: ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສູ້າງສາປະເທດຊາດ, ເຊິີ່ງໄດູ້ຮັບໝາກຜົນເບືື້ອງຕົື້ນ ອັນ
ເປັນໜູ້າພູມໃຈ.
ມາໃນໄລຍະນີື້, ຊີວິດສັງຄົມ ໄດູ້ຮຽກຮູ້ອງໃຫູ້ລັດເຮົາ ຕູ້ອງມີລັດຖະທໍາ
ມະນູນ. ລັດຖະທໍາມະນູນນີື້, ແມ່ນລັດຖະທໍາມະນູນ ຂອງລະບອບປະຊາທິປະໄຕ
ປະຊາຊົນ ຢູ່ປະເທດເຮົາ, ມັນໄດູ້ຮັບຮູູ້ຜົນງານອັນຍິີ່ງໃຫຍ່ ທີີ່ປະຊາຊົນເຮົາຍາດມາ
ໄດູ້ ໃນພາລະກິດຕໍໍ່ສູູ້ປົດປ່ອຍຊາດ ແລະ ສູ້າງສາປະເທດຊາດ; ກໍານົດລະບອບ
ການເມືອງ ແລະ ລະບົບການຈັດຕັື້ງກົງຈັກລັດ ໃນໄລຍະໃໝ່. ໃນປະຫວັດສາດ
ຂອງຊາດເຮົາເທືີ່ອນີື້, ເປັນເທືີ່ອທໍາອິດ ທີີ່ໄດູ້ກໍານົດສິດເປັນເຈົາື້ ຂອງປະຊາຊົນ
ຢູ່ໃນກົດໝາຍພືື້ນຖານ ຂອງຊາດ.
ລັດຖະທໍາມະນູນສະບັບນີື້, ແມ່ນໝາກຜົນ ຂອງຂະບວນວິວັດ ແຫ່ງການ
ປະກອບຄໍາເຫັນ ຂອງປະຊາຊົນ ໃນທົົ່ວປະເທດ ທີີ່ສ່ອງແສງເຖິງ ເຈດຈໍານົງອັນຍາວ
ນານ ແລະ ຄວາມຕັດສິນໃຈຢ່າງແຮງກູ້າ ຂອງວົງຄະນາຍາດແຫ່ງຊາດ ທີີ່ຈະພູ້ອມ
ກັນສູູ້ຊົນ ຈົນບັນລຸຈຸດໝາຍ ສູ້າງປະເທດລາວ ໃຫູ້ເປັນປະເທດ ສັນຕິພາບ,
ເອກະລາດ, ປະຊາທິປະໄຕ, ເອກະພາບ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນ ”.
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ຕໍໄໍ່ ປນີ,ື້ ຂູ້າພະເຈົາື້ ຂໍຍກ
ົ ເອົາບາງມາດຕາ ທີເີ່ ວົາື້ ເຖິງລະບອບການເມືອງ ດັງົ່ ນີ:ື້
ມາດຕາທີ 1:

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເປັນປະເທດ

ເອກະລາດ, ມີອໍານາດອະທິປະໄຕ ແລະ ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖູ້ວນ

ລວມທັງ

ເຂດນ່ານນໍາ ແລະ ນ່ານຟ້າ; ເປັນປະເທດເອກະພາບ ຂອງທຸກຊົນເຜົົ່າ ທີີ່ຕັດແຍກ
ອອກຈາກກັນບໍໍ່ໄດູ້;
ມາດຕາທີ 2:

ລັດແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ແມ່ນລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ,

ອໍານາດທັງໝົດ

ເປັນຂອງປະຊາຊົນໂດຍ

ປະຊາຊົນ ແລະ ເພືີ່ອຜົນປະໂຫຍດ ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົົ່າ, ເຊິີ່ງປະກອບດູ້ວຍ
ບັນດາຊັື້ນຄົນຢູ່ໃນສັງຄົມ ໂດຍແມ່ນກໍາມະກອນ, ກະສິກອນ ແລະ ນັກຮຽນຮູູ້
ປັນຍາຊົນເປັນຫຼັກແຫຼ່ງ;
ມາດຕາທີ 3:

ສິດເປັນເຈົາື້ ປະເທດຊາດ ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົົ່າ ໄດູ້ຮັບ

ການປະຕິບັດ ແລະ ຮັບປະກັນດູ້ວຍການເຄືີ່ອນໄຫວ ຂອງລະບົບການເມືອງ ເຊິີ່ງມີ
ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ເປັນແກນນໍາ.
ບັນດາສະຫາຍ ທີີ່ ຮັກແພງ !
ພວກເຮົາ ມີຄວາມເອກອູ້າງທະນົງໃຈ ທີີ່ເຫັນວ່າ ໃນຕະຫຼອດໄລຍະ 46 ປີ
ແຫ່ງການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສູ້າງສາປະເທດຊາດ ພາຍໃຕູ້ການນາພາຂອງພັກ
ປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະ 30 ປີຜ່ານມາ, ພາຍໃຕູ້ລັດຖະທໍາ
ມະນູນ ແຫ່ງສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ, ປະເທດຊາດ ຂອງ
ພວກເຮົາ ຈາກທີີ່ເຄີຍເປັນເມືອງຂື້ນ ໄດູ້ກາຍເປັນປະເທດ ທີີ່ມີເອກະລາດ, ອໍານາດ
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ອະທິປະໄຕ ແລະ ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖູ້ວນ, ປະຊາຊົນບັນດາເຜົາົ່ ຈາກທີີ່ເປັນຂູ້ອຍ
ຂູ້າມູ້າໃຊູ້, ທົນທຸກທໍລະມານຢ່າງແສນສາຫັດ ຈາກການກົດຂີີ່ຂູດຮີດ ໄດູ້ກາຍເປັນ
ເຈົື້າ ຂອງປະເທດຊາດ ຢ່າງແທູ້ຈິງ, ຊີວິດການເປັນຢູ່ ໄດູ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ຍົກ
ລະດັບສູງຂື້ນ ຢ່າງຕໍໍ່ເນືີ່ອງ, ສິດເປັນເຈົື້າ ແລະ ປະຊາທິປະໄຕ ຂອງປະຊາຊົນລາວ
ບັນດາເຜົາົ່ ໄດູ້ຮບ
ັ ການຄໍ້າປະກັນດູ້ວຍລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ; ລະບົບ
ແຫ່ງອໍານາດລັດ ໄດູ້ຮັບການປັບປຸງ, ບູລະນະ ໃຫູ້ມີຄວາມໜັກແໜູ້ນ ແລະ
ເຂັື້ມແຂງຂື້ນ, ການຄຸູ້ມຄອງ

ລັດ, ຄຸູ້ມຄອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ດູ້ວຍກົດໝາຍ

ໄດູ້ຮັບການຍົກສູງທາງດູ້ານຄຸນນະພາບ; ສປປ ລາວ ມີທີີ່ຕັື້ງ, ຖານະບົດບາດ ສູງເດັົ່ນ
ຂື້ນໃນເວທີພາກພືນ
ື້ ແລະ ສາກົນ.
ມາເຖິງປະຈຸບັນນີ,ື້ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຂອງພວກເຮົາ ໄດູ້ປະກາດໃຊູ້ກົດໝາຍ
ຈໍານວນ 156 ສະບັບ, ລັດຖະບັນຍັດ ຈໍານວນ 37 ສະບັບ ແລະ ມີລັດຖະດໍາລັດ ທີີ່
ອອກມາຮັບໃຊູ້ສັງຄົມ, ເຊິີ່ງກວມເອົາທຸກຂົງເຂດ ຂອງທົົ່ວສັງຄົມ ເກືອບວ່າຄົບຖູ້ວນ
ພໍສມ
ົ ຄວນແລູ້ວ.

ບັນດາສະຫາຍ ທີີ່ ຮັກແພງທັງຫຼາຍ !
ເມືີ່ອຫວນຄືນໄລຍະກ່ອນ ມີລັດຖະທໍາມະນູນນັື້ນ, ພັກເຮົາ ຖືກອງປະຊຸມ
ໃຫຍ່ ຂອງພັກ ຄັື້ງທີ IV ໃນປີ 1986 ເປັນຂີດໝາຍການເລີີ່ມຕົື້ນຂະບວນວິວັດ
ແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງແນວທາງຂອງພັກ ພາຍໃຕູ້ແນວຄິດລິເລີີ່ມ ຂອງ ປະ
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ທານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ, ເຊິີ່ງໄລຍະຕໍໍ່ມາ ກອງປະຊຸມສູນກາງພັກ ສະໄໝທີ IV,
ຫຼາຍກອງປະຊຸມໄດູ້ມີການຄົື້ນຄວູ້າ ຢ່າງເປັນລະບົບ ຈົນເຖິງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັື້ງທີ
V ຂອງພັກ ໄດູ້ສືບຕໍບ
ໍ່ ູລະນະ ແລະ ຈັດຕັື້ງຜັນຂະຫຍາຍໃຫູ້ເປັນອັນລະອຽດ ແລະ
ກາຍເປັນແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່ຮອບດູ້ານ ມີຫຼັກການ ຂອງພັກ, ເຊິີ່ງໃນນັື້ນ
ກໍຖືກຫັນເປັນລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ ເພືີ່ອໃຫູ້ມີບ່ອນອີງ ທີີ່ໜັກແໜູ້ນ
ໃນການປະຕິບັດໃຫູ້ເປັນຮູບປະທໍາ, ລັດຖະທໍາມະນູນສະບັບທໍາອິດນີື້, ມັນເປັນ
ການຢັັ້ງຢືນເຖິງໝາກຜົນ ລວມຍອດ ແຫ່ງການຕໍໍ່ສູູ້ອັນລະອິດລະອູ້ຽວ, ຍືດເຍືື້ອ
ຍາວນານ ແລະ ຜົນງານອັນຍິີ່ງໃຫຍ່ ທີີ່ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົົ່າ ຍາດມາໄດູ້
ໃນຕະຫຼອດໄລຍະພາລະກິດ ແຫ່ງການປະຕິວັດຊາດ-ປະຊາທິປະໄຕ, ການປົກປັກ
ຮັກສາ ແລະ ສູ້າງສາປະເທດຊາດ ກໍຄໃື ນພາລະກິດປ່ຽນແປງໃໝ່; ເປັນການຢືນຢັນ
ທາງດູ້ານກົດໝາຍສູງສຸດ ຂອງລັດ ເຖິງຄວາມເປັນເອກະລາດ, ອໍານາດອະທິປະໄຕ
ແລະ ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖູ້ວນ ທີີ່ເປັນເອກະພາບ ຂອງ ສປປ ລາວ ກໍຄື
ຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົາົ່ ທີີ່ຕັດແຍກອອກຈາກກັນບໍໍ່ໄດູ້; ແມ່ນການສ່ອງແສງ
ອອກຢ່າງຈະແຈູ້ງ ເຖິງຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາອັນສູງສົົ່ງ ແລະ ຄວາມເດັດດ່ຽວ
ຕັດສິນໃຈອັນແຮງກູ້າ ຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົົ່າ ພາຍໃຕູ້ການນໍາພາ ຂອງພັກ
ປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ທີີ່ຈະພູ້ອມກັນບຸກບືນສູູ້ຊົນ ສູ້າງລັດ ທີີ່ມາຈາກປະຊາ ຊົນ
ໃຫູ້ເປັນລັດຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍປະຊາຊົນ ແລະ ເພືີ່ອປະຊາຊົນ ຢ່າງແທູ້ຈງິ ; ບັນລຸ
ຈຸດໝາຍ ປະເທດຊາດ ມັົ່ງຄັົ່ງເຂັື້ມແຂງ, ປະຊາຊົນ ຮັົ່ງມີຜາສຸກ, ສັງຄົມ ມີຄວາມ
ສາມັກຄີເປັນປຶກແຜ່ນ, ປະຊາທິປະໄຕ, ຍຸຕິທໍາ ແລະ ສີວິໄລ.
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ຮຽນ ບັນດາທ່ານ, ບັນດາສະຫາຍ !
ໃນໂອກາດນີື້, ຂູ້າພະເຈົື້າ ຢາກຂໍທົບທວນຄືນຄວາມເອົາໃຈໃສ່, ການໃຫູ້ທິດ
ຊີື້ນໍາ ຢ່າງໃກູ້ຊິດ ຂອງປະທານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ໃນຂະບວນວິວັດ ແຫ່ງການ
ຮ່າງ ແລະ ປັບປຸງຮ່າງ ຈົນເຖິງສັງລວມ ເປັນຮ່າງສະບັບສຸດທູ້າຍ ຂອງລັດຖະທາ
ມະນູນ ສະບັບທໍາອິດ ເພືີ່ອລົງໄປຜ່ານຄໍາເຫັນ ຂອງປະຊາຊົນທົົ່ວປະເທດນັື້ນ,
ປະທານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ໄດູ້ມີການຊີື້ນໍາຢ່າງໃກູ້ຊດ
ິ ເປັນໄລຍະໆ. ສະແດງອອກ
ໃນກອງປະຊຸມກົມການເມືອງ ສະໄໝທີ IV ທີີ່ນໍາເອົາຮ່າງລັດຖະທາມະນູນເຂົື້າ
ປຶກສາ. ເພິີ່ນໄດູ້ແນະນໍາ, ຕັື້ງຄໍາຖາມລະອຽດ ເປັນແຕ່ລະຂໍໍ້, ແຕ່ລະມາດຕາ ເພືີ່ອໃຫູ້
ຄະນະຮ່າງລັດຖະທໍາມະນູນ ນໍາໄປວິໄຈ, ຄົື້ນຄວູ້າ ບັນດາທັດສະນະພືນ
ື້ ຖານຂອງ
ພັກທີີ່ກໍານົດໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັງື້ ທີ IV ຂອງພັກ ເພືີ່ອເປັນບ່ອນອີງ ໃຫູ້ແກ່ການ
ກໍານົດແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະ ຕູ້ອງໄດູ້ລະບຸແຈູ້ງເຂົື້າໃນລັດຖະທໍາມະນູນ ທີີ່
ເປັນກົດໝາຍແມ່ ຂອງຊາດ ເຊັົ່ນ :
1. ໝົດທຸກອໍານາດແມ່ນລູ້ວນແຕ່ເປັນ ຂອງປະຊາຊົນ, ລັດແມ່ນລັດ ຂອງ
ປະຊາຊົນ, ມາຈາກປະຊາຊົນ ແລະ ເພືີ່ອປະຊາຊົນ... ເພືີ່ອເວົື້າຕໍໍ່ອີກວ່າ ອໍານາດ ຂອງ
ປະຊາຊົນ ມີເນືື້ອໃນກວູ້າງຂວາງທີີ່ສຸດ, ອໍານາດນີື້ ຈະໄດູ້ຮັບການປະຕິບັດຢ່າງຄົບ
ຖູ້ວນ ໂດຍຜ່ານຫຼາຍການຈັດຕັື້ງ, ຫຼາຍຮູບການ ແລະ ລະບຽບການ...;
2. ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ເປັນແກນນໍາ ຂອງລະບົບການເມືອງ ປະຊາ
ທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ ແລະ ໃນຂົງເຂດ ຂອງຊີວິດສັງຄົມ. ພູ້ອມນັື້ນ, ກໍໍ່ເປັນພາກສ່ວນ
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ໜີ່ງ ຂອງສັງຄົມ. ດັົ່ງນັື້ນ, ຕູ້ອງເຄືີ່ອນໄຫວ ໃນຂອບເຂດ ຂອງລັດຖະທາມະນູນ
ແລະ ກົດໝາຍ...;
3. ລັດຄຸູ້ມຄອງ ແລະ ອໍານວຍຄອບຄຸມ ດູ້ວຍກົດໝາຍ;
4. ລັດ ຈັດຕັື້ງ ແລະ ເຄືີ່ອນໄຫວ ຕາມຫຼັື້ກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ
ແລະ ເຮັດໃຫູ້ອໍານາດລັດຕ່າງໆ ເປັນເອກະພາບ ໃນທົົ່ວປະເທດ ພາຍໃຕູ້ການນາພາ
ຂອງພັກ, ບໍໍ່ໄປຕາມຫຼັກການແບ່ງອໍານາດ ແຕ່ມີການແບ່ງງານ ຈະແຈູ້ງ ແລະ ມີ
ການປະສານງານຢ່າງກົມກຽວ ລະຫວ່າງ ອົງການນິຕິບັນຍັດ, ອົງການບໍລິຫານ
ແລະ ອົງການຕຸລາການ;
5. ຮັບຮູເູ້ ສດຖະກິດຫຼາຍພາກສ່ວນ ແລະ ຫຼາຍຮູບການກາມະສິດທີີ່ເຄີຍ
ຜະລິດທຸລະກິດ

ຢ່າງເສລີຖືກກົດໝາຍ,

ລັດຄຸູ້ມຄອງ,

ອານວຍຄວບຄຸມທົົ່ວ

ເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ. ພູ້ອມກັນນັື້ນ, ກໍໍ່ກໍາໂດຍກົງ ແລະ ດໍາລົງບົດບາດຫຼັກແຫຼ່ງ
ຂອງບາງຂົງເຂດ ແລະ ບາງປະເພດຜະລິດຕະພັນຕົື້ນຕໍຂອງເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ...
ປະທານໄກສອນ ເວົື້າຕໍໍ່ໄປອີກວ່າ : ບັນດາທັດສະນະພືື້ນຖານດັົ່ງກ່າວນັື້ນ, ສ່ອງແສງ
ເຖິງຈຸດພິເສດ ຂອງປະເທດເຮົາ ໃນໄລຍະປະຈຸບັນ, ໄລຍະແຫ່ງການສືບຕໍໍ່ກໍໍ່ສູ້າງ
ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍລະບອບປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ, ສູ້າງບັນດາປະຖົມປັດໃຈ
ໃຫູ້ແກ່ການກູ້າວຂນ
ື້ ສັງຄົມນິຍົມເທືອ
ີ່ ລະກູ້າວ, ບໍທ
ໍ່ ນ
ັ ແມ່ນລັດຖະທໍາມະນູນ ຂອງ
ໄລຍະສູ້າງສັງຄົມນິຍມ
ົ ເທືອ
ີ່ ...

ເພິີ່ນບອກໃຫູ້ຊັົ່ງຊາ ໃຫູ້ຮອບຄອບ, ບໍໍ່ລອກແບບ

ແລະ ໃຫູ້ຮຽນຮູູ້ແຕ່ນໍາໃຊູ້ໃຫູ້ແທດກັບສະພາບປະເທດເຮົາ.
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5 ຫຼັກການ ທີີ່ເປັນແນວທາງນະໂຍບາຍສາຄັນທີີ່ສຸດຂອງພັກ ທີີ່ປະທານ
ໄກສອນ ພົມວິຫານ ໃຫູ້ທິດທາງມານັື້ນ, ລູ້ວນແຕ່ໄດູ້ບັນຈຸເຂົື້າໃນຮ່າງສຸດທູ້າຍ
ຂອງລັດຖະທໍາມະນູນສະບັບນີື້.
- ບັນດາສະຫາຍ ທີຮ
ີ່ ກ
ັ ແພງ !
- ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົາົ່ ທີຮ
ີ່ ກ
ັ ແພງທັງຫຼາຍ !
ຜ່ານຂະບວນວິວັດແຫ່ງການ ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສູ້າງສາປະເທດຊາດ, ສູ້າງ
ປະຖົມປັດໄຈກູ້າວຂື້ນສູ່ສັງຄົມນິຍົມເທືີ່ອລະກູ້າວ

ຢູ່ປະເທດເຮົານັື້ນ,

ພັກເຮົາ

ໄດູ້ໃຫູ້ຂສ
ໍໍ້ ະຫຼບ
ຸ ວ່າ: ອໍານາດລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ ຂອງພວກເຮົາ ໄດູ້ຮັບການ
ກໍໍ່ສູ້າງ, ປັບປຸງ ແລະ ບູລະນະ ມາຢ່າງຕໍໍ່ເນືີ່ອງ ທັງໃນດູ້ານສາຍໃຍການຈັດຕັື້ງ; ການ
ວາງພືື້ນຖານດູ້ານກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ອັນຈໍາເປັນ; ການກໍໍ່ສູ້າງບຸກຄະລາກອນ
ບໍລິຫານອົງການ ຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ... ຈົນເຮັດໃຫູ້ອໍານາດລັດປະຊາທິປະໄຕ
ປະຊາຊົນ

ກາຍເປັນເຄືີ່ອງມືອັນສັກສິດໃນການປົກປ້ອງໝາກຜົນ

ຂອງການ

ປະຕິວັດ ແລະ ລະບອບໃໝ່; ເປັນປັດໄຈຄໍ້າປະກັນໂດຍກົງ ໃຫູ້ສັງຄົມມີຄວາມ
ສະຫງົບ ແລະເປັນລະບຽບຮຽບຮູ້ອຍ; ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ ຂະຫຍາຍຕົວ
ຢ່າງບໍໍ່ຢຸດຢັັ້ງ ທັງຮັບປະກັນການເຄືອ
ີ່ ນໄຫວຕ່າງປະ ເທດ ອັນແຂງແຮງ ຕາມ
ແນວທາງຂອງພັກ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ພວກເຮົາ ກໍໍ່ຍັງມີຄວາມຈໍາເປັນ ຕູ້ອງ
ຕັດສິນໃຈປັບປຸງ, ຍົກລະດັບຂື້ນຕືີ່ມອີກ ແມ່ນສະພາບຄວາມຊໍາ້ ຊູ້ອນດູ້ານການຈັດ
ຕັື້ງ, ພາລະບົດບາດ, ກົງຈັກທີີ່ຍັງໃຫຍ່ໂຕ, ມີຂອດບໍລຫ
ິ ານ ແລະ ສາຍງານ ທີີ່ເກະ
ກະເຫຼືອບໍໍ່ພ;ໍ ພວກເຮົາ ໄດູ້ປະກາດໃຊູ້ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາໃຕູ້ກົດໝາຍ ເປັນ
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ຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ, ແຕ່ບໍໍ່ທັນກວມເອົາໄດູ້ໝົດທຸກຂົງເຂດວຽກງານ, ການປະຕິບັດ
ຕົວຈິງ ຍັງບໍໍ່ທັນມີຄວາມສັກສິດ ແລະ ເຂັື້ມງວດເທົາົ່ ທີີ່ຄວນ, ກົນໄກການບັງຄັບໃຊູ້
ກົດໝາຍ ບໍໍ່ທັນເຂັື້ມແຂງ, ການບໍລິຫານລັດຕາມກົດໝາຍ ຍັງບໍໍ່ທັນແຂງແຮງ,
ເຂັື້ມງວດ, ຄວາມໂປ່ງໃສໃນການຄຸູ້ມຄອງບໍລິຫານຍັງຕໍໍ່າ... ຈີ່ງພາໃຫູ້ມີປະກົດ
ການຫຍໍໍ້ທໍໍ້ຕ່າງໆໃນສັງຄົມເກີດຂື້ນ. ເກີດຂື້ນແລູ້ວ, ການແກູ້ໄຂ ກໍບໍໍ່ທັນເຂັື້ມ
ງວດ, ເດັດຂາດ ເຊິີ່ງເປັນບັນຫາຊໍາ້ ເຮືື້ອແກ່ຍາວ, ເຮັດໃຫູ້ປະສິດທິພາບ ໃນການ
ຄຸູ້ມຄອງລັດ ຍັງບໍໍ່ທັນສູງ; ການປະຕິບັດສິດປະໂຫຍດ ຂອງພົນລະເມືອງຕາມລັດຖະ
ທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ ຍັງມີອປ
ຸ ະສັກບໍໍ່ໜູ້ອຍ ເຊິງີ່ ລູ້ວນແຕ່ຕູ້ອງໄດູ້ປັບປຸງ, ແກູ້
ໄຂ ໃຫູ້ເຖິງຖອງ ແລະ ເລິກເຊິີ່ງ ໃນຕໍໍ່ໜູ້າ.
ບັນດາສະຫາຍ ທີີ່ ຮັກແພງ!
ພາລະກິດປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍໝາກ
ຜົນ ຂອງການປະຕິວັດ ໄວູ້ໃຫູ້ໝັື້ນຄົງ ແລະ ສູ້າງການຫັນປ່ຽນທີີ່ແຂງແຮງ,
ເລິກເຊິີ່ງ ແລະ ຮອບດູ້ານ ໃນການບູລະນະລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ ພາຍໃຕູ້
ຫຼັກການປ່ຽນແປງໃໝ່ຢ່າງຮອບດູ້ານ ຂອງພັກເຮົາ ເປັນພາລະກິດປະຕິວັດອັນໃຫຍ່
ຫຼວງ, ຮອບດູ້ານ, ແລະຍາວນານ ຂອງພັກເຮົາ. ປະເທດຊາດ, ປະຊາຊົນຂອງພວກ
ເຮົາ ໄດູ້ຍດໝັື້ນ ແລະ ພວມກູ້າວເດີນຕາມເສັື້ນທາງ ທີີ່ຕົນໄດູ້ເລືອກໄວູ້ແລູ້ວນັື້ນ,
ແມ່ນຈຸດໝາຍສັງຄົມນິຍົມເຊິີ່ງຮຽກ ຮູ້ອງໃຫູ້ທົົ່ວພັກ, ທົົ່ວລັດ, ກາລັງປະກອບ
ອາວຸດ ແລະ ທົົ່ວປວງຊົນລາວທັງຊາດ, ຈົົ່ງພູ້ອມກັນເພີມ
ີ່ ທະວີນື້າໃຈຮັກຊາດ,
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ຄວາມເປັນເຈົື້າ ຂອງປະເທດຊາດ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີເປັນປຶກແຜ່ນພາຍໃນຊາດ
ໃຫູ້ສູງກວ່າເວລາໃດໝົດ ດູ້ວຍຈິດໃຈບຸກທະລຸ, ບຸກບືນສູູ້ຊົນ ເພືີ່ອສູ້າງຄວາມ
ເຂັື້ມແຂງ ໃຫູ້ແກ່ປະເທດຊາດ ບົນຈິດໃຈເອກະລາດ, ເປັນເຈົື້າຕົນເອງ ທີີ່ນັບມືື້ນບ
ັ
ສູງຂື້ນ.
- ບົນພືື້ນຖານ ລັດຖະທໍາມະນູນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບທໍາອິດ ແລະ ໄດູ້ມີ
ການປັບປຸງມາແລູ້ວ 3 ຄັື້ງນັື້ນ ກໍຄື ແນວທາງທີີ່ກໍານົດອອກ ໃນມະຕິກອງປະຊຸມ
ໃຫຍ່ຄັື້ງທີ XI ຂອງພັກ, ພັກ-ລັດ ເຮົາ ຍາມໃດກໍຍດໝັື້ນ ແລະ ຢືນຢັນຢ່າງໜັກ
ແໜູ້ນວ່າ : ສປປ ລາວ ປົກຄອງ ແລະ ຄຸູ້ມຄອງສັງຄົມ ດູ້ວຍລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ
ກົດໝາຍ; ອົງການຈັດຕັື້ງພັກ, ລັດ, ແນວລາວສູ້າງຊາດ, ອົງການຈັດຕັື້ງມະຫາຊົນ,
ອົງການຈັດຕັື້ງສັງຄົມ ແລະ ພົນລະເມືອງທຸກຄົນ ຕູ້ອງເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດ ລັດຖະ
ທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ ຢ່າງເຂັມ
ື້ ງວດ.
ລັດ ປົກປ້ອງສິດອິດສະຫຼະພາບ ແລະ ສິດປະຊາທິປະໄຕ ຂອງປະຊາຊົນ ທີີ່ບໍໍ່ມີ
ໃຜຈະລ່ວງລະເມີດໄດູ້; ທຸກອົງການ ແລະ ພະນັກງານ ຂອງລັດ ຕູ້ອງໂຄສະນາ,
ເຜີຍແຜ່, ອົບຮົມ ບັນດານະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ໃຫູ້
ປະຊາຊົນ ຮັບຮູຢ
ູ້ ່າງກວູ້າງຂວາງ ແລະ ພູ້ອມກັນຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ໃຫູ້ເຂັື້ມງວດ ເພືີ່ອ
ຮັບປະກັນສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ອັນຊອບທໍາ ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົົ່າ.
- ລັດ ປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນເຮົາ, ແມ່ນຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍປະຊາຊົນ ແລະ
ເພືີ່ອຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງປະຊາຊົນ ເຮັດໃຫູ້ປະຊາຊົນ ເປັນເຈົື້າປະເທດ
ຊາດຢ່າງແທູ້ຈິງ, ທຸກການຕົກລົງ ກ່ຽວກັບແນວທາງ, ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ແລະ ການ
ຫັນເປັນກົດໝາຍ ໂດຍອົງການອໍານາດ ຂອງປະຊາຊົນ, ລູ້ວນແຕ່ຕູ້ອງສ່ອງແສງ
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ເຖິງເຈດຈໍານົງ, ຄວາມມຸ່ງມາດປາຖະໜາອັນແຮງກູ້າ ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ທັງໝົດ
ແມ່ນແນໃສ່ຮັບໃຊູ້ຜົນປະໂຫຍດ

ຂອງປະເທດຊາດ

ແລະ

ຂອງປະຊາຊົນ

ບົນພືື້ນຖານການຍດໝັື້ນ ຢ່າງສຸດກົກສຸດປາຍ ແລະ ດູ້ວຍຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕໍໍ່
ອຸດົມການ ແລະ ວັດຖຸປະສົງອັນສູງສົົ່ງ ຂອງພາລະກິດປະຕິວັດ. ພວກເຮົາ ຕູ້ອງໄດູ້
ສືບຕໍໍ່ບູລະນະລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ ໃຫູ້ສມ
ົ ບູນຍິີ່ງຂື້ນ ໂດຍເອົາປະຊາຊົນ
ເປັນເປົັ້າໝາຍ ແລະ ເອົາປະຊາຊົນ ເປັນໃຈກາງ ນີື້ຄືແນວທາງນະໂຍບາຍອັນສະເໝີ
ຕົື້ນສະເໝີປາຍ ຂອງພັກເຮົາ. ໃນເວລາດຽວກັນນັື້ນ, ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົາົ່ ຂອງ
ພວກເຮົາ ກໍໍ່ຕູ້ອງໄດູ້ຮັບຮູູ້ ແລະ ເຂົື້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິີ່ງວ່າ ຄົນລາວແຕ່ລະຄົນ ກໍໍ່ມີ
ສິດທິ ແລະ ພັນທະຂອງຕົນ ໃນການດໍາລົງຊີວິດຢູ່ພາຍໃຕູ້ກົດໝາຍ, ປະຕິບັດກົດ
ໝາຍ ໃຫູ້ເຄັົ່ງຄັດ, ໃຫູ້ສມ
ົ ສັກສີ ໃນການເປັນພົນລະເມືອງທີີ່ດີຂອງປະເທດ.
- ເພືີ່ອເພີມ
ີ່ ທະວີການຍົກສູງປະສິດທິພາບ ການຄຸູ້ມຄອງລັດ, ຄຸູ້ມຄອງສັງຄົມ
ດູ້ວຍກົດໝາຍຢ່າງເຂັື້ມງວດ, ພວກເຮົາຕູ້ອງໄດູ້ສືບຕໍປ
ໍ່ ັບປຸງ ແລະ ສູ້າງກົດໝາຍ
ຕາມຫຼັກວິທະຍາສາດ ແລະ ຫຼັກແຫ່ງການຕອບສະໜອງສະພາບຈຸດພິເສດ ຂອງ
ການພັດທະນາ ທີີ່ປ່ຽນແປງຂອງປະເທດ ທັງຕອບສະໜອງ ເງືີ່ອນໄຂ ຂອງລະບອບ
ປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ ກໍຄື ຕອບສະໜອງຄວາມສອດຄ່ອງກັບເງືີ່ອນໄຂ ຂອງຍຸກ
ສະໄໝໃໝ່, ກົນໄກເສດຖະກິດຕະຫຼາດ ແລະ ການເຊືີ່ອມໂຍງກັບສາກົນ. ກ່ອນອືີ່ນ
ໝົດ, ຕູ້ອງຮີບຮູ້ອນຫັນແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍໃຫຍ່ ທີີ່ກໍານົດໄວູ້ໃນມະຕິ XI
ຂອງພັກ ກໍຄື ການແກູ້ໄຂການປະຕິບັດ 2 ວາລະແຫ່ງຊາດໃຫູ້ເປັນຮູບປະທໍາ, ຫັນ
ມະຕິຂອງສະພາ

ກ່ຽວກັບບັນຫານີື້ໃຫູ້ເປັນກົດໝາຍ,

ລະບຽບການອັນລະອຽດ

ແລະ ຈະແຈູ້ງ, ຊັດເຈນ ເພືີ່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ຢ່າງເປັນເອກະພາບ,
ຖືກຕູ້ອງ ແລະ ທັນກັບສະພາບການ, ເປັນບ່ອນອີງໃຫູ້ແກ່ການຍົກສູງຄຸນນະພາບ
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ການເຄືີ່ອນໄຫວ ແລະ ການບໍລິການຮັບໃຊູ້ປະຊາຊົນ ຂອງອົງການບໍລິຫານລັດ ທັງ
ຂັນ
ື້ ສູນກາງ ແລະ ທູ້ອງຖິີ່ນ; ແກູ້ໄຂປະກົດການສວຍໃຊູ້ໜູ້າທີີ່ ກົດໜ່ວງ, ຖ່ວງດງ
ການພັດທະນາ, ຕູ້ານສະກັດກັື້ນ ແລະ ແກູ້ໄຂການສໍໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຂອງເຈົື້າໜູ້າທີີ່
ລັດ ຕາມກົດໝາຍ ຢ່າງເດັດຂາດ ແລະ ເຂັື້ມງວດແທູ້.
- ຕູ້ອງຮັບປະກັນການຈັດຕັື້ງບັງຄັບໃຊູ້ກົດໝາຍ ຢ່າງຖືກຕູ້ອງ ແລະເປັນທໍາ;
ສູ້າງກົນໄກຕົວຈິງ ເພືີ່ອຮັບປະກັນການເຂົື້າຮ່ວມໂດຍກົງ ຂອງປະຊາຊົນ ເວົື້າລວມ
ແລະ ຂອງຊຸມຊົນ ເວົື້າສະເພາະ ໃນການຕົກລົງບັນຫາ ທີີ່ພົວພັນເຖິງສິດ ແລະ ຜົນ
ປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາ ຂອງເຂົາເຈົື້າຕາມທິດ ຮັບປະກັນແບບແຜນ “ ໃຫູ້ປະຊາຊົນ
ຮູ,ູ້ ປະຊາຊົນໄດູ້ປກ
ຶ ສາຫາລື ແລະ ປະຊາຊົນເຂົາື້ ຮ່ວມຈັດຕັງື້ ປະຕິບດ
ັ ”. ສະກັດກັື້ນ
ປະກົດການສວຍໃຊູ້ສິດອໍານາດ ລະເມີດສິດເປັນເຈົື້າຂອງປະຊາຊົນ ຈາກເຈົື້າໜູ້າທີີ່
ລັດທຸກຂັື້ນ;

ສູ້າງເງືີ່ອນໄຂຕົວຈິງ

ແລະ

ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫູ້ປະຊາຊົນ

ສາມາດເຂົື້າເຖິງ ການໃຊູ້ການບໍລິການດູ້ານກົດໝາຍ ຈາກລັດ ຫຼື ສັງຄົມ ເພືີ່ອປົກ
ປ້ອງຄວາມເປັນທໍາ ແກ່ຕົນເອງຂອງເຂົາເຈົາື້ .
ຕູ້ອງຕີຖອຍ ແລະ ກໍາຈັດປັດເປົົ່າ ທຸກການກະທໍາແບບອາດຍາສິດ, ການຂົົ່ມຂູ່,
ອັນຈະກໍໍ່ໃຫູ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍເຖິງກຽດສັກສີ, ຮ່າງກາຍ, ຊີວິດ, ຈິດໃຈ ແລະ
ຊັບສົມບັດ ຂອງປະຊາຊົນ. ການຈັດຕັື້ງພັກທຸກຂັື້ນ ແລະ ສະມາຊິກພັກ, ພະນັກ
ງານ ຕູ້ອງຍົກສູງສະຕິ ແລະ ເປັນແບບຢ່າງນໍາໜູ້າ ໃນການເຄົາລົບກົດໝາຍ, ຮຽນ
ຮູູ້ກົດໝາຍ, ປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ນໍາໃຊູ້ກົດໝາຍ ຢ່າງຖືກຕູ້ອງ; ບໍໍ່ອະນຸຍາດໃຫູ້
ການຈັດຕັື້ງ ແລະ ບຸກຄົນໃດໆມີອະພິສດ
ິ ເໜືອລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ;
ຫູ້າມໃຊູ້ຄາໍ ສັົ່ງ ປ່ຽນແທນກົດໝາຍ ແລະ ເດັດຂາດ ຫູ້າມບໍໍ່ໃຫູ້ສວຍໂອກາດຊ່ອງ
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ວ່າງ ຂອງ ກົດໝາຍ ຫຼື ເຮັດໃຫູ້ກົດໝາຍມີຊ່ອງວ່າງ ເພືີ່ອສະແຫວງຫາຜົນ
ປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ ແລະ ຂອງກຸ່ມກູ້ອນ, ເຊືື້ອສາຍ, ທູ້ອງຖິີ່ນ.
- ສົົ່ງເສີມ, ສູ້າງໃຫູ້ມໂີ ອກາດແຂ່ງຂັນກັນ ສູ້າງຕົວແບບຂອງພົນລະເມືອງດີໃນ
ສັງຄົມ ໃນການປະຕິບັດລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ ທີີ່ເຂັື້ມງວດ, ຖືກຕູ້ອງ
ແລະ ສອດຄ່ອງ, ທັງຕູ້ອງມີການຕິດຕາມ, ກວດກາ ເປັນປະຈໍາ ໃນການປະຕິບັດ
ປົກປ້ອງຄວາມສັກສິດ, ກຽດສັກສີ ຂອງລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ ເພືີ່ອ
ຮັບປະກັນ ຕາມຫຼກ
ັ ແຫ່ງຄວາມເປັນຈິງ, ຫຼັກ ປະຊາ ທິປະໄຕ ແລະ ຫຼັກການ
ປົກຄອງ ຂອງອໍານາດລັດ.
- ປັບປຸງ, ຍົກລະດັບປະສິດທິຜົນ ການເຄືີ່ອນໄຫວປະຕິບັດໜູ້າທີີ່ ຂອງບັນດາ
ອົງການປົກປ້ອງກົດໝາຍ, ສູ້າງຄວາມໂປ່ງໃສ ໃນທຸກຂັື້ນຕອນ ຂອງການດໍາເນີນ
ຄະດີຕາມຂະບວນຍຸຕິທໍາ,

ພິຈາລະນາຕັດສິນ,

ພິພາກສາຄະດີ ແລະ

ຈັດຕັື້ງ

ປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານ ບົນພືື້ນຖານລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ, ເຮັດ
ໃຫູ້ທຸກຂັື້ນຕອນ ຂອງການດໍາເນີນຄະດີ ມີຄວາມໂປ່ງໃສ, ສິື້ນສຸດຂະບວນການ
ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມຍຸຕິທໍາ ຢ່າງແທູ້ຈິງ.
- ເພີມ
ີ່ ທະວີວຽກງານເຜີຍແຜ່, ອົບຮົມ ເພືີ່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູູ້ທາງກົດໝາຍ
ໃຫູ້ປະຊາຊົນ, ສູ້າງສະຕິກົດໝາຍໃຫູ້ສູງຂື້ນ, ສູ້າງທັດສະນະ ແລະ ໃຫູ້ກາຍເປັນ
ວັດທະນະທໍາໃໝ່ ກ່ຽວກັບການ ເຄືີ່ອນໄຫວເຮັດວຽກ, ດໍາລົງຊີວິດແບບໃໝ່ ທີີ່
ຖືກຕູ້ອງ, ເປັນທໍາ, ຫັນປ່ຽນຄ່ານິຍົມ ແລະ ວິຖີຊີວດ
ິ ມີວິທະຍາສາດ ແລະ ກູ້າວ
ໜູ້າຂື້ນເລືື້ອຍໆ. ຍູ້ອນພົນລະເມືອງທຸກຄົນ ມິີສິດສະ ເໝີພາບກັນ ຕໍໍ່ໜູ້າກົດໝາຍ,
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ດັົ່ງນັື້ນ ຕູ້ອງເປີດໂອກາດໃຫູ້ປະຊາຊົນ ເຂົື້າຮ່ວມຕິດຕາມ, ກວດກາ ການປະຕິບັດ
ກົດໝາຍ ຢູໃ່ ນທຸກລະດັບ; ສະໜອງບັນດາຂໍໍ້ມູນອັນຈໍາເປັນ ໃນການເຄືີ່ອນໄຫວ
ຂອງລັດ ແລະ ເປັນສືີ່ກາງໃຫູ້ສັງຄົມ ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນອັນສູ້າງສັນຈາກສັງຄົມ
ຕໍໍ່ການເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານ ຂອງອົງການອໍານາດລັດ ຢ່າງເປັນລະບົບ, ວ່ອງໄວ
ແລະ ຊັດເຈນ; ປັບປຸງບັນດານິຕິກໍາ ຫຼືກົນໄກເຄືີ່ອນໄຫວຕົວຈິງ ຂອງສືີ່ມວນຊົນ
ໃຫູ້ຮັດກຸມ ເພືີ່ອໃຫູ້ກາຍເປັນກໍາລັງທາງສັງຄົມອັນແຂງແຮງ ໃນການຄຸມ
ູ້ ຄອງ ແລະ
ປະຕິບັດພາລະບົດບາດຄຸມ
ູ້ ຄອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ຂອງລັດ

ກໍຄືການເສີມຂະ

ຫຍາຍສິດເປັນເຈົື້າ ຂອງປະຊາຊົນ ຢ່າງແທູ້ຈິງ. ແນ່ນອນວ່າ, ໃນຂະບວນວິວັດ
ແຫ່ງການພັດທະນາ ຕູ້ອງການ ການປັບປຸງສິີ່ງທີີ່ມີແລູ້ວ ແລະ ສູ້າງກົດໝາຍໃໝ່ຂື້ນ
ຕືີ່ມ, ແຕ່ຂໍບໍໍ່ໃຫູ້ແລ່ນນໍາປະລິມານ, ຕູ້ອງເນັື້ນເຖິງຄຸນນະພາບ

ແລະ

ຄວາມ

ຕູ້ອງການທີີ່ແທູ້ຈິງ.

ບັນດາສະຫາຍ, ພີນ
ີ່ ອ
ູ້ ງຮ່ວມຊາດ ທີຮ
ີ່ ກ
ັ ແພງທັງຫຼາຍ!
ໃນພິທີໂຮມຊຸມນຸມອັນຄກຄືື້ນນີື້, ຂູ້າພະເຈົື້າ ຕາງໜູ້າໃຫູ້ພັກ-ລັດ ຂໍສະແດງ
ຄວາມຊົມເຊີຍສັນລະເສີນ ພະນັກງານ, ສະມາຊິກພັກ, ທະຫານ, ຕໍາຫຼວດ,
ກໍາມະກອນ, ກະສິກອນ, ນັກຮຽນຮູູ້ປັນຍາຊົນ, ນັກທຸລະກິດ-ຜູູ້ປະກອບການ
ທັງຫຼາຍ ແລະ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົົ່າ, ຊັື້ນຄົນ, ສາສະໜາ, ຊາວຕ່າງດູ້າວ, ນັບ
ທັງພີີ່ນູ້ອງຊາວລາວ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ຊາວຕ່າງປະເທດ ທີີ່ດໍາລົງຊີວິດ ແລະ
ເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານຢູ່ ສປປ ລາວ ທີີ່ໄດູ້ຕັື້ງໜູ້າປະກອບສ່ວນເຂົື້າໃນຜົນງານລວມ
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ແຫ່ງການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາ ປະເທດລາວ ກໍຄື ການເຄົາລົບ ແລະ
ປະຕິບັດ ລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ ໃນຕະຫຼອດ 3 ທົດສະວັດຜ່ານມາ.
ພູ້ອມກັນນີື້,

ກໍຂໍສະແດງຄວາມຮູບ
ູ້ ຸນຄຸນຢ່າງເລິກເຊິີ່ງ

ແລະ

ຄວາມຂອບອົກ

ຂອບໃຈ ຢ່າງຈິງໃຈ ໄປຍັງບັນດາເພືອ
ີ່ ນມິດປະເທດຕ່າງໆຢູ່ໃນໂລກ ກໍຄື ບັນດາອົງ
ການຈັດຕັື້ງສາກົນ ທີີ່ໄດູ້ໃຫູ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດູ້ານການສູ້າງຄວາມສາມາດ
ໃຫູ້ ສປປ ລາວ ເປັນລັດທີີ່ປົກຄອງດູ້ວຍກົດໝາຍ ເປັນລັດທີີ່ເນັື້ນໃສ່ການບໍລິຫານ
ທີີ່ດີ ໃຫູ້ແກ່ ສປປ ລາວ ແລະ ສປປ ລາວ ເຮົາ ກໍໍ່ໄດູ້ສືບຕໍໍ່ຮ່ວມມືໃນຕໍໍ່ໄປຢ່າງບໍໍ່
ຢຸດຢັັ້ງ.
ຂູ້າພະເຈົື້າ ຂໍອວຍພອນໄຊອັນປະເສີດໃຫູ້ບັນດາທ່ານ, ບັນດາສະຫາຍ ທີີ່ມາ
ຮ່ວມພິທໂີ ຮມຊຸມນຸມໃນຄັື້ງນີື້ ແລະ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົົ່າທຸກຖູ້ວນໜູ້າ ຈົົ່ງມີ
ສຸຂະພາບເຂັື້ມແຂງ, ອາຍຸໝັື້ນຍືນ ແລະ ມີຜົນສໍາເລັດໃໝ່ໃຫຍ່ຫວ
ຼ ງກວ່າເກົາົ່
ໃນໜູ້າທີີ່ວຽກງານຂອງຕົນ.
- ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໝັນ
ື້ ຍືນ !
- ນໍາ້ ໃຈວັນລັດຖະທໍາມະນູນແຫ່ງຊາດ 15 ສິງຫາ ໝັນ
ື້ ຍືນ !
(ຂອບໃຈ)

