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ສູນທອນພົດ 
ຂອງສະຫາຍ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານ 

ສູນກາງພັກ, ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ  

ປະຊາຊົນລາວ  ກ່າວໃນພິທີງານໂຮມຊຸມນຸມສະເຫີຼມສະຫຼອງ 
ວັນລັດຖະທໍາມະນູນ  ແຫ່ງຊາດ ຄບົຮອບ 30 ປີ ທີີ່ ສະພາແຫ່ງຊາດ 

(ວັນທີ 15 ສິງຫາ 1991 - 15 ສິງຫາ 2021) 
 

( ໃນເວລາ 08:30 ໂມງ ຂອງ ວັນສຸກ, ວັນທີ 13 ສິງຫາ 2021, ທີີ່ຫໍປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ) 

- ບັນດາທ່ານ, ບັນດາສະຫາຍ ຜູູ້ນໍາພັກ-ລັດ, ອະດີດການນໍາ, ນັກປະຕິວັດ
ອາວຸໂສ, ແຂກ ທີີ່ ມີກຽດ ທີີ່ ນັບຖື,  

- ພີີ່ນູ້ອງຮ່ວມຊາດ ໃນທົົ່ວປະເທດ ທີີ່ ຮັກແພງທັງຫຼາຍ ! 
 

ມືື້ນີື້, ພວກເຮົາມຄີວາມປິຕິຊມົຊືີ່ນ ຈັດຕັື້ງພິທີໂຮມຊມຸນຸມ ສະເຫຼມີ ສະຫຼອງ
ວັນປະກາດໃຊູ້ລັດຖະທໍາມະນູນແຫ່ງຊາດ ຄົບຮອບ 30 ປີ (15 ສິງຫາ 1991 - 
15 ສິງຫາ 2021) ຖືເປັນເຫດການ ການເມືອງທີີ່ມີຄວາມໝາຍປະຫວັດສາດ
ສໍາຄັນອີກວັນໜ ີ່ງ ຂອງຊາດລາວເຮົາ. ທັງເປັນໂອກາດ ທີີ່ພວກເຮົາ ຈະໄດູ້ຫວນຄືນ
ປະຫວັດສາດອັນຍາວນານ ຂອງຊາດເຮາົອີກຄັື້ງໜ ີ່ງ ເຖິງຄວາມເປັນມາຂອງຊາດ
ລາວເຮົາ ແລະ ທົບທວນຄືນຂະບວນວິວັດ ແຫ່ງການຕໍໍ່ສູູ້ອັນຍາວນານ ຂອງບັນພະ
ລຸດລາວເຮົາ, ຈົນກູ້າວມາເຖິງຈດຸສູງທາງປະຫວັດ ສາດ ຂອງຊາດເຮາົ ຄື ການໄດູ້
ມາເຊິີ່ງລັດຖະທໍາມະນູນສະບບັທໍາອິດ ຂອງລະບອບໃໝ່ ທີີ່ໄດູ້ຊືີ່ວ່າ : ລັດຖະທ າ
ມະນູນແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຂ ື້ນຢ່າງສະຫງ່າຜ່າເຜີຍ.   

ສະບບັປບັປງຸ ເວລາ 07:00 ໂມງ 
ວນັທ ີ13 ສງິຫາ 2021 
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ການທີີ່ີຖືວ່າ ລັດຖະທໍາມະນູນສະບບັປະຖມົມະເລີກ ຂອງລັດເຮົາ ທີີ່ສະພາ
ປະຊາຊົນສູງສຸດ ມມີະຕິຕົກລົງຮັບຮອງເອົາ ໃນວັນທີ 14 ເມສາ 1991  ແລະ 

ປະທານປະເທດ ໄດູ້ອອກລັດຖະດໍາລັດປະກາດໃຊູ້ ໃນວັນທີ 15 ສິງຫາ 1991, ນີື້

ຖໄືດູ້ວ່າ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ  ເປັນລັດທີີ່ປົກຄອງດູ້ວຍ
ກົດໝາຍຢ່າງເປັນຮູບປະທໍາຢາ່ງແທູ້ຈິງ ໃນຜືນແຜ່ນດິນແຫ່ງນີື້. ລັດຖະທໍາມະນູນ 
ທີີ່ຖືໄດູ້ວ່າ ເປັນກົດໝາຍແມ່ ຫຼື ອາດເວົື້າໄດູ້ວ່າ ເປັນແມ່ ແຫ່ງກົດໝາຍສະບັບນີື້, 
ແມ່ນໄດູ້ມາຈາກໝາກຜົນຂອງການຕໍໍ່ສູູ້ອັນຢືດເຍືື້ອຍາວນານ, ເຕັມໄປດູ້ວຍຄວາມ
ເສຍສະຫຼະ ຂອງບັນພະບູລຸດເຮາົ. ໂດຍສະເພາະພາຍຫຼງັມີພັກປະຕິວັດນໍາພາ ທີີ່ນ າ
ໂດຍ ປະທານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ທີີ່ເຄົາລົບຮັກ ແລະ ບັນດາສະຫາຍ ການນ າລຸູ້ນ
ກໍໍ່ຕັື້ງ ທີີ່ໄດູ້ເດດັດ່ຽວໜຽວແໜູ້ນ, ນໍາພາປະຊາຊົນຕໍໍ່ສູູ້ ເພືີ່ອໃຫູ້ໄດູ້ມາເຊິີ່ງ
ເອກະລາດແຫ່ງຊາດ, ອໍານາດອະທິປະໄຕ, ເສລີພາບ ແລະ ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບ
ຖູ້ວນ, ກູ້າວໄປສູ່ການສະຖາປະນາ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 
ຂ ື້ນຢ່າງສະຫງ່າອົງອາດ ແລະ ຈາກນັື້ນ ໄດູ້ໃຊູ້ເວລາປະມານ 16 ປີ ຈ ີ່ງສາມາດ
ປະກາດໃຊູ້ລັດຖະທໍາມະນູນ ສະບັບທໍາອິດຂອງຊາດ, ເຊິີ່ງພວກເຮົາໄດູ້ເຕົື້າໂຮມກນັ    
ເພືີ່ອສະເຫຼມີສະຫອຼງ ຢ່າງສະຫງ່າຜາ່ເຜີຍ ໃນເວລານີື້, ໃນສະຖານທີີ່ ທີີ່ມີຄວາມ
ສັກສິດແຫ່ງນີື້. 

 

ໃນເວທີອັນເຄັົ່ງຂ ມນີື້. ຂູ້າພະເຈົື້າ ຂໍເຊີນທຸກໆທ່ານ ທີີ່ເຂົື້າຮ່ວມພິທີຈົົ່ງລຸກຢນື
ຂ ື້ນ ເພືີ່ອກົື້ມຫົວໄຫູ້ວອາໄລ ເຖິງດວງວິນຍານ ຂອງບັນດາຜູູ້ນໍາປະຕິ ວັດ, ບັນພະບູ
ລຸດ ແລະ ວິລະຊົນ, ນັກຮົບ ແລະ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົົ່າ ທີີ່ໄດູ້ເສຍສະຫຼະຊີວິດ, 

ອຸທິດຕົນ ເພືີ່ອຊາດ ເພືີ່ອປະຊາຊົນ...   (ຂໍເຊີນ) 
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- ບັນດາທ່ານ, ບັນດາສະຫາຍ, 

- ເພືີ່ອນມິດ, ປວງຊົນລາວທົົ່ວປະເທດ ທີີ່ ຮັກແພງທັງຫຼາຍ, 
 

ຂູ້າພະເຈົື້າ ຂໍອະນຸຍາດອ່ານຄືນ ຄໍານໍາ ຂອງລັດຖະທໍາມະນູນ ສະບັບທໍາອິດ 
ໃຫູ້ທຸກໆຄົນ ໄດູ້ຮັບຊາບອີກເທືີ່ອໜ ີ່ງ ດັົ່ງນີື້ : ຄໍານໍາໄດູ້ຂຽນໄວູ້ວາ່: “ ນັບປັນ
ເວລາຫຼາຍພັນປີມາແລູ້ວ ທີີ່ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົົ່າ ໄດູ້ດໍາລົງຄົງຕົວ ແລະ 
ຂະຫຍາຍຕົວ ຢູ່ບົນດິນແດນອັນແສນຮັກແຫ່ງນີື້. ກ່ອນນີື້, 6 ສັດຕະວັດກວ່າ ໃນ
ສະໄໝເຈົື້າຟ້າງຸມ່, ບັນພະບູລຸດ ຂອງພວກເຮາົ ໄດູ້ກໍໍ່ຕັື້ງປະເທດລູ້ານຊູ້າງ ເອກະພາບ 
ແລະ ສູ້າງໃຫູ້ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ.  

ຕັື້ງແຕ່ສັດຕະວັດທີ 18 ເປັນຕົື້ນມາ, ແຜ່ນດິນລາວ ໄດູ້ຖືກບັນດາອິດທິກໍາລັງ
ປໍລະປັກພາຍນອກຈູ້ອງມອງ ແລະ ຮຸກຮານຢູ່ສະເໝີ. ປະຊາຊົນເຮາົ ໄດູ້ພູ້ອມກັນ
ເສມີຂະຫຍາຍ ມນູເຊືື້ອອັນພິລະອາດຫານ ບໍໍ່ຍອມຈໍານົນ ຂອງບັນພະບູລຸດ ແລະ 
ໄດູ້ຕໍໍ່ສູູ້ຢ່າງຕໍໍ່ເນືີ່ອງ, ໜຽວແໜູ້ນ ເພືີ່ອກອບກູູ້ ເອກະລາດ ແລະ ອິດສະລະພາບ. 

 

ໃນ 60 ປີ ມານີື້, ພາຍໃຕູ້ການນໍາພາອັນຖືກຕູ້ອງ ຂອງພັກກອມມນິູດ
ອິນດູຈີນໃນເມືີ່ອກ່ອນ ແລະ ພັກປະຊາຊົນລາວ ໃນປະຈຸບັນ, ປະຊາຊົນລາວ
ບັນດາເຜົົ່າ ໄດູ້ດໍາເນີນການຕໍໍ່ສູູ້ ອັນຫຍຸູ້ງຍາກລໍາບາກ ແລະ ເຕັມໄປດູ້ວຍຄວາມ
ເສຍສະລະ ຈົນສາມາດທັບມູ້າງແອກຄອບຄອງ, ກົດຂີີ່ ຂອງພວກລ່າເມືອງຂ ື້ນ ແລະ 
ລະບອບສັກດີນາ, ປົດປ່ອຍປະເທດຊາດຢາ່ງສມົບູນ, ສູ້າງຕັື້ງປະເທດ ສາທາລະນະ
ລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໃນວັນທີ 2 ທັນວາ 1975, ອັນໄດູ້ໄຂສັງກາດ 
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ໃໝ່, ສັງກາດ ທີີ່ປະເທດຊາດ ມີເອກະລາດ ແລະ ປະຊາຊົນ      ໄດູ້ມີອິດສາລະພາບ
ຢ່າງແທູ້ຈິງ. 

 

ໃນຊມຸປີຜ່ານມາ, ປະຊາຊົນເຮົາ ໄດູ້ພູ້ອມກັນປະຕິບັດ ສອງໜູ້າທີີ່ຍຸດທະສາດ 
ຄື: ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສູ້າງສາປະເທດຊາດ, ເຊິີ່ງໄດູ້ຮັບໝາກຜົນເບືື້ອງຕົື້ນ ອັນ
ເປັນໜູ້າພມູໃຈ.  

 

ມາໃນໄລຍະນີື້, ຊີວິດສັງຄົມ ໄດູ້ຮຽກຮູ້ອງໃຫູ້ລັດເຮົາ ຕູ້ອງມີລັດຖະທໍາ
ມະນູນ. ລັດຖະທໍາມະນູນນີື້, ແມ່ນລັດຖະທໍາມະນູນ ຂອງລະບອບປະຊາທິປະໄຕ 
ປະຊາຊົນ ຢູ່ປະເທດເຮາົ, ມັນໄດູ້ຮັບຮູູ້ຜົນງານອັນຍິີ່ງໃຫຍ່ ທີີ່ປະຊາຊົນເຮົາຍາດມາ
ໄດູ້ ໃນພາລະກິດຕໍໍ່ສູູ້ປົດປ່ອຍຊາດ ແລະ ສູ້າງສາປະເທດຊາດ; ກໍານົດລະບອບ
ການເມືອງ ແລະ ລະບົບການຈັດຕັື້ງກົງຈັກລັດ ໃນໄລຍະໃໝ່. ໃນປະຫວັດສາດ 
ຂອງຊາດເຮົາເທືີ່ອນີື້, ເປັນເທືີ່ອທໍາອິດ ທີີ່ໄດູ້ກໍານົດສິດເປັນເຈົື້າ 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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ຕໍໍ່ໄປນີື້, ຂູ້າພະເຈົື້າ ຂໍຍົກເອົາບາງມາດຕາ ທີີ່ເວົື້າເຖິງລະບອບການເມືອງ ດັົ່ງນີື້:  
 

ມາດຕາທີ 1:  ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເປັນປະເທດ
ເອກະລາດ, ມີອໍານາດອະທິປະໄຕ ແລະ ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖູ້ວນ   ລວມທັງ
ເຂດນ່ານນໍາ   ແລະ ນ່ານຟ້າ; ເປັນປະເທດເອກະພາບ ຂອງທຸກຊົນເຜົົ່າ ທີີ່ຕັດແຍກ
ອອກຈາກກັນບໍໍ່ໄດູ້; 

 

ມາດຕາທີ 2: ລັດແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ແມ່ນລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ, ອໍານາດທັງໝົດ ເປັນຂອງປະຊາຊົນໂດຍ
ປະຊາຊົນ ແລະ ເພືີ່ອຜົນປະໂຫຍດ ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົົ່າ, ເຊິີ່ງປະກອບດູ້ວຍ
ບັນດາຊັື້ນຄົນຢູ່ໃນສັງຄົມ ໂດຍແມ່ນກໍາມະກອນ, ກະສິກອນ ແລະ ນັກຮຽນຮູູ້ 
ປັນຍາຊົນເປັນຫຼັກແຫຼ່ງ; 

 

ມາດຕາທີ 3: ສິດເປັນເຈົື້າປະເທດຊາດ ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົົ່າ ໄດູ້ຮັບ
ການປະຕິບັດ ແລະ ຮັບປະກັນດູ້ວຍການເຄືີ່ອນໄຫວ ຂອງລະບົບການເມືອງ ເຊິີ່ງມີ
ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ເປັນແກນນໍາ.  

 

ບັນດາສະຫາຍ ທີີ່ ຮັກແພງ ! 
 

ພວກເຮາົ ມີຄວາມເອກອູ້າງທະນົງໃຈ ທີີ່ເຫັນວ່າ ໃນຕະຫຼອດໄລຍະ 46 ປີ 
ແຫ່ງການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສູ້າງສາປະເທດຊາດ ພາຍໃຕູ້ການນ າພາຂອງພັກ
ປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະ 30 ປີຜ່ານມາ, ພາຍໃຕູ້ລັດຖະທໍາ
ມະນູນ ແຫ່ງສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ, ປະເທດຊາດ ຂອງ
ພວກເຮາົ ຈາກທີີ່ເຄີຍເປັນເມືອງຂ ື້ນ ໄດູ້ກາຍເປັນປະເທດ   ທີີ່ມີເອກະລາດ, ອໍານາດ
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ອະທິປະໄຕ ແລະ ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖູ້ວນ, ປະຊາຊົນບັນດາເຜົົ່າ ຈາກທີີ່ເປັນຂູ້ອຍ
ຂູ້າມູ້າໃຊູ້, ທົນທຸກທໍລະມານຢ່າງແສນສາຫັດ ຈາກການກົດຂີີ່ຂູດຮີດ ໄດູ້ກາຍເປັນ
ເຈົື້າ ຂອງປະເທດຊາດ ຢາ່ງແທູ້ຈິງ, ຊີວິດການເປັນຢູ່ ໄດູ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ຍົກ
ລະດັບສູງຂ ື້ນ ຢ່າງຕໍໍ່ເນືີ່ອງ, ສິດເປັນເຈົື້າ ແລະ ປະຊາທິປະໄຕ ຂອງປະຊາຊົນລາວ
ບັນດາເຜົົ່າ ໄດູ້ຮບັການຄ້ໍາປະກັນດູ້ວຍລັດຖະທໍາມະນນູ ແລະ ກົດໝາຍ; ລະບົບ
ແຫ່ງອໍານາດລັດ ໄດູ້ຮັບການປັບປຸງ, ບູລະນະ ໃຫູ້ມີຄວາມໜັກແໜູ້ນ ແລະ 
ເຂັື້ມແຂງຂ ື້ນ, ການຄຸູ້ມຄອງ   ລັດ, ຄຸູ້ມຄອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ດູ້ວຍກົດໝາຍ 
ໄດູ້ຮັບການຍົກສູງທາງດູ້ານຄຸນນະພາບ;  ສປປ ລາວ ມທີີີ່ຕັື້ງ, ຖານະບົດບາດ ສູງເດັົ່ນ
ຂ ື້ນໃນເວທີພາກພືື້ນ ແລະ ສາກົນ.  

 

 

ມາເຖິງປະຈບຸັນນີື້, ຢູ່ ສປປ ລາວ ຂອງພວກເຮົາ ໄດູ້ປະກາດໃຊູ້ກົດໝາຍ 
ຈໍານວນ 156 ສະບັບ, ລັດຖະບັນຍດັ ຈາໍນວນ 37 ສະບັບ ແລະ ມີລັດຖະດາໍລັດ ທີີ່
ອອກມາຮບັໃຊູ້ສັງຄົມ, ເຊິີ່ງກວມເອົາທຸກຂົງເຂດ ຂອງທົົ່ວສັງຄົມ ເກືອບວ່າຄົບຖູ້ວນ
ພໍສມົຄວນແລູ້ວ. 

 

 

ບັນດາສະຫາຍ ທີີ່ ຮັກແພງທັງຫຼາຍ ! 
 

 

ເມືີ່ອຫວນຄືນໄລຍະກ່ອນ ມີລັດຖະທໍາມະນູນນັື້ນ, ພັກເຮົາ ຖືກອງປະຊມຸ
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 ໄດູ້ສືບຕໍໍ່ບູລະນະ ແລະ ຈັດຕັື້ງຜັນຂະຫຍາຍໃຫູ້ເປັນອັນລະອຽດ ແລະ 
ກາຍເປັນແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່ຮອບດູ້ານ ມີຫຼັກການ ຂອງພັກ, ເຊິີ່ງໃນນັື້ນ       
ກໍຖືກຫັນເປັນລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ ເພືີ່ອໃຫູ້ມີບ່ອນອີງ ທີີ່ໜັກແໜູ້ນ 
ໃນການປະຕິບັດໃຫູ້ເປັນຮູບປະທໍາ, ລັດຖະທໍາມະນນູສະບັບທໍາອິດນີື້, ມັນເປັນ

ການຢັັ້ງຢືນເຖິງໝາກຜົນ ລວມຍອດ ແຫ່ງການຕໍໍ່ສູູ້ອັນລະອິດລະອູ້ຽວ, ຍືດເຍືື້ອ

ຍາວນານ ແລະ ຜົນງານອັນຍິີ່ງໃຫຍ່ ທີີ່ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົົ່າ ຍາດມາໄດູ້        

ໃນຕະຫຼອດໄລຍະພາລະກິດ ແຫ່ງການປະຕິວັດຊາດ-ປະຊາທິປະໄຕ, ການປົກປັກ

ຮັກສາ ແລະ ສູ້າງສາປະເທດຊາດ ກໍຄືໃນພາລະກິດປ່ຽນແປງໃໝ່;  ເປັນການຢືນຢັນ

ທາງດູ້ານກົດໝາຍສູງສຸດ ຂອງລັດ ເຖິງຄວາມເປັນເອກະລາດ, ອໍານາດອະທິປະໄຕ 

ແລະ ຜືນແຜ່ນດນິອັນຄົບຖູ້ວນ ທີີ່ເປັນເອກະພາບ ຂອງ ສປປ ລາວ ກໍຄື             
ຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົົ່າ ທີີ່ຕັດແຍກອອກຈາກກັນບໍໍ່ໄດູ້; ແມ່ນການສ່ອງແສງ
ອອກຢ່າງຈະແຈູ້ງ ເຖິງຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາອັນສູງສົົ່ງ ແລະ ຄວາມເດັດດ່ຽວ
ຕັດສິນໃຈອັນແຮງກູ້າ ຂອງປະຊາຊນົລາວບັນດາເຜົົ່າ ພາຍໃຕູ້ການນໍາພາ ຂອງພັກ
ປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ທີີ່ຈະພູ້ອມກນັບຸກບືນສູູ້ຊົນ 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 ຢາກຂໍທົບທວນຄືນຄວາມເອາົໃຈໃສ່, ການໃຫູ້ທິດ
ຊີື້ນໍາ ຢ່າງໃກູ້ຊິດ ຂອງປະທານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ໃນຂະບວນວິວັດ ແຫ່ງການ
ຮ່າງ ແລະ ປັບປຸງຮ່າງ ຈົນເຖິງສັງລວມ ເປັນຮາ່ງສະບັບສຸດທູ້າຍ ຂອງລັດຖະທ າ
ມະນູນ ສະບບັທໍາອິດ ເພືີ່ອລົງໄປຜ່ານຄໍາເຫັນ ຂອງປະຊາຊົນທົົ່ວປະເທດນັື້ນ, 
ປະທານ ໄກສອນ ພມົວິຫານ ໄດູ້ມີການຊີື້ນໍາຢ່າງໃກູ້ຊດິເປັນໄລຍະໆ. ສະແດງອອກ

ໃນກອງປະຊຸມກມົການເມືອງ ສະໄໝທີ IV ທີີ່ນໍາເອົາຮ່າງລັດຖະທ າມະນູນເຂົື້າ

ປຶກສາ. ເພິີ່ນໄດູ້ແນະນໍາ, ຕັື້ງຄໍາຖາມລະອຽດ ເປັນແຕ່ລະຂໍໍ້, ແຕ່ລະມາດຕາ ເພືີ່ອໃຫູ້
ຄະນະຮ່າງລັດຖະທໍາມະນູນ ນໍາໄປວິໄຈ, ຄົື້ນຄວູ້າ ບັນດາທັດສະນະພືື້ນຖານຂອງ

ພັກທີີ່ກໍານົດໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັື້ງທີ IV ຂອງພັກ ເພືີ່ອເປັນບ່ອນອີງ ໃຫູ້ແກ່ການ

ກໍານົດແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະ ຕູ້ອງໄດູ້ລະບຸແຈູ້ງເຂົື້າໃນລັດຖະທໍາມະນູນ ທີີ່
ເປັນກົດໝາຍແມ່ ຂອງຊາດ ເຊັົ່ນ : 

 

1. ໝົດທຸກອໍານາດແມ່ນລູ້ວນແຕ່ເປັນ ຂອງປະຊາຊົນ, ລັດແມ່ນລັດ ຂອງ
ປະຊາຊົນ, ມາຈາກປະຊາຊົນ ແລະ ເພືີ່ອປະຊາຊົນ... ເພືີ່ອເວົື້າຕໍໍ່ອີກວ່າ ອໍານາດ ຂອງ
ປະຊາຊົນ ມເີນືື້ອໃນກວູ້າງຂວາງທີີ່ສຸດ, ອໍານາດນີື້ ຈະໄດູ້ຮັບການປະຕິບັດຢ່າງຄົບ
ຖູ້ວນ ໂດຍຜ່ານຫາຼຍການຈັດຕັື້ງ, ຫຼາຍຮູບການ ແລະ ລະບຽບການ...; 

2. ພກັປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ເປັນແກນນໍາ ຂອງລະບົບການເມືອງ ປະຊາ 
ທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ ແລະ ໃນຂົງເຂດ ຂອງຊີວິດສັງຄົມ. ພູ້ອມນັື້ນ, ກໍໍ່ເປັນພາກສ່ວນ
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ໜ ີ່ງ ຂອງສັງຄົມ. ດັົ່ງນັື້ນ, ຕູ້ອງເຄືີ່ອນໄຫວ ໃນຂອບເຂດ ຂອງລັດຖະທ າມະນູນ 
ແລະ ກົດໝາຍ...; 

 

3. ລັດຄຸູ້ມຄອງ ແລະ ອໍານວຍຄອບຄຸມ ດູ້ວຍກົດໝາຍ; 
 

4. ລັດ ຈັດຕັື້ງ ແລະ ເຄືີ່ອນໄຫວ ຕາມຫຼັື້ກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ 
ແລະ ເຮັດໃຫູ້ອໍານາດລັດຕ່າງໆ ເປັນເອກະພາບ ໃນທົົ່ວປະເທດ ພາຍໃຕູ້ການນ າພາ
ຂອງພັກ, ບໍໍ່ໄປຕາມຫຼັກການແບ່ງອໍານາດ ແຕມ່ີການແບ່ງງານ ຈະແຈູ້ງ ແລະ ມີ
ການປະສານງານຢ່າງກົມກຽວ ລະຫວ່າງ ອົງການນິຕິບັນຍັດ, ອົງການບໍລິຫານ 
ແລະ ອົງການຕຸລາການ; 

 

5. ຮັບຮູູ້ເສດຖະກິດຫຼາຍພາກສ່ວນ ແລະ ຫຼາຍຮູບການກ າມະສິດທີີ່ເຄຍີ
ຜະລິດທຸລະກິດ ຢ່າງເສລີຖື ກກົດໝາຍ, ລັດຄຸູ້ມຄອງ, ອ ານວຍຄວບຄຸມທົົ່ວ
ເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ. ພູ້ອມກັນນັື້ນ, ກໍໍ່ກໍາໂດຍກົງ ແລະ ດໍາລົງບົດບາດຫຼັກແຫຼ່ງ 
ຂອງບາງຂົງເຂດ ແລະ ບາງປະເພດຜະລິດຕະພັນຕົື້ນຕໍຂອງເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ... 
ປະທານໄກສອນ ເວົື້າຕໍໍ່ໄປອີກວ່າ : ບັນດາທັດສະນະພືື້ນຖານດັົ່ງກ່າວນັື້ນ, ສ່ອງແສງ
ເຖິງຈຸດພິເສດ ຂອງປະເທດເຮົາ ໃນໄລຍະປະຈຸບັນ, ໄລຍະແຫ່ງການສືບຕໍໍ່ກໍໍ່ສູ້າງ 
ແລະ ເສມີຂະຫຍາຍລະບອບປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົ, ສູ້າງບັນດາປະຖົມປັດໃຈ 
ໃຫູ້ແກ່ການກູ້າວຂ ື້ນ ສັງຄົມນິຍົມເທືີ່ອລະກູ້າວ, ບໍໍ່ທັນແມ່ນລັດຖະທໍາມະນູນ ຂອງ
ໄລຍະສູ້າງສັງຄມົນິຍົມເທືີ່ອ...  ເພິີ່ນບອກໃຫູ້ຊັົ່ງຊາ ໃຫູ້ຮອບຄອບ, ບໍໍ່ລອກແບບ 
ແລະ ໃຫູ້ຮຽນຮູູ້ແຕ່ນໍາໃຊູ້ໃຫູ້ແທດກັບສະພາບປະເທດເຮາົ. 
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5 ຫຼັກການ ທີີ່ເປັນແນວທາງນະໂຍບາຍສ າຄັນທີີ່ສຸດຂອງພັກ ທີີ່ປະທານ
ໄກສອນ ພົມວິຫານ ໃຫູ້ທິດທາງມານັື້ນ, ລູ້ວນແຕ່ໄດູ້ບັນຈຸເຂົື້າໃນຮ່າງສຸດທູ້າຍ 
ຂອງລັດຖະທໍາມະນູນສະບັບນີື້. 

- ບັນດາສະຫາຍ ທີີ່ຮັກແພງ ! 

- ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົົ່າ ທີີ່ຮັກແພງທັງຫຼາຍ ! 
 

      ຜ່ານຂະບວນວິວັດແຫ່ງການ ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສູ້າງສາປະເທດຊາດ, ສູ້າງ
ປະຖົມປັດໄຈກູ້າວຂ ື້ນສູ່ສັງຄົມນິຍົມເທືີ່ອລະກູ້າວ ຢູ່ປະເທດເຮົານັື້ນ, ພັກເຮາົ       
ໄດູ້ໃຫູ້ຂໍໍ້ສະຫຼບຸວ່າ: 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 ທັງຮັບປະກັນການເຄືີ່ອນໄຫວຕ່າງປະ ເທດ ອັນແຂງແຮງ ຕາມ
ແນວທາງຂອງພັກ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ພວກເຮົາ ກໍໍ່ຍັງມີຄວາມຈໍາເປັນ ຕູ້ອງ

ຕັດສິນໃຈປັບປຸງ, ຍົກລະດັບຂ ື້ນຕືີ່ມອີກ ແມ່ນສະພາບຄວາມຊໍາ້ຊູ້ອນດູ້ານການຈັດ 

ຕັື້ງ, ພາລະບົດບາດ, ກົງຈັກທີີ່ຍັງໃຫຍ່ໂຕ, ມີຂອດບລິໍຫານ ແລະ ສາຍງານ ທີີ່ເກະ

ກະເຫຼືອບໍໍ່ພ;ໍ ພວກເຮົາ ໄດູ້ປະກາດໃຊູ້ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາໃຕູ້ກົດໝາຍ ເປັນ
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ຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ, ແຕ່ບໍໍ່ທັນກວມເອົາໄດູ້ໝົດທຸກຂົງເຂດວຽກງານ, ການປະຕິບັດ

ຕົວຈິງ ຍັງບໍໍ່ທັນມີຄວາມສັກສດິ ແລະ ເຂັື້ມງວດເທົົ່າທີີ່ຄວນ, ກົນໄກການບັງຄັບໃຊູ້

ກົດໝາຍ ບໍໍ່ທັນເຂັື້ມແຂງ, ການບໍລິຫານລັດຕາມກົດໝາຍ ຍັງບໍໍ່ທັນແຂງແຮງ, 

ເຂັື້ມງວດ, ຄວາມໂປ່ງໃສໃນການຄຸູ້ມຄອງບໍລິຫານຍັງຕໍໍ່າ... ຈ ີ່ງພາໃຫູ້ມີປະກົດ
ການຫຍໍໍ້ທໍໍ້ຕ່າງໆໃນສັງຄົມເກີດຂ ື້ນ. ເກີດຂ ື້ນແລູ້ວ, ການແກູ້ໄຂ ກໍບໍໍ່ທັນເຂັື້ມ   

ງວດ, ເດດັຂາດ ເຊິີ່ງເປັນບັນຫາຊໍາ້ເຮືື້ອແກ່ຍາວ, ເຮດັໃຫູ້ປະສດິທິພາບ ໃນການ

ຄຸູ້ມຄອງລັດ ຍັງບໍໍ່ທັນສູງ; ການປະຕິບັດສິດປະໂຫຍດ ຂອງພົນລະເມືອງຕາມລັດຖະ

ທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ ຍັງມີອຸປະສັກບໍໍ່ໜູ້ອຍ ເຊິີ່ງລູ້ວນແຕ່ຕູ້ອງໄດູ້ປັບປຸງ, ແກູ້

ໄຂ ໃຫູ້ເຖິງຖອງ ແລະ ເລິກເຊິີ່ງ ໃນຕໍໍ່ໜູ້າ. 

 

ບັນດາສະຫາຍ ທີີ່ ຮັກແພງ! 
 

ພາລະກິດປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ເສມີຂະຫຍາຍໝາກ
ຜົນ ຂອງການປະຕິວັດ ໄວູ້ໃຫູ້ໝັື້ນຄົງ ແລະ ສູ້າງການຫັນປ່ຽນທີີ່ແຂງແຮງ, 
ເລິກເຊິີ່ງ ແລະ ຮອບດູ້ານ ໃນການບລູະນະລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊນົ ພາຍໃຕູ້
ຫຼັກການປ່ຽນແປງໃໝ່ຢ່າງຮອບດູ້ານ ຂອງພັກເຮົາ ເປັນພາລະກິດປະຕິວັດອັນໃຫຍ່
ຫຼວງ, ຮອບດູ້ານ, ແລະຍາວນານ ຂອງພັກເຮາົ.  ປະເທດຊາດ, ປະຊາຊົນຂອງພວກ
ເຮົາ ໄດູ້ຍ ດໝັື້ນ ແລະ ພວມກູ້າວເດີນຕາມເສັື້ນທາງ ທີີ່ຕົນໄດູ້ເລືອກໄວູ້ແລູ້ວນັື້ນ, 
ແມ່ນຈຸດໝາຍສັງຄົມນິຍົມເຊິີ່ງຮຽກ ຮູ້ອງໃຫູ້ທົົ່ວພັກ, ທົົ່ວລັດ, ກ າລັງປະກອບ
ອາວຸດ ແລະ ທົົ່ວປວງຊົນລາວທັງຊາດ, ຈົົ່ງພູ້ອມກັນເພີີ່ມທະວີນ ື້າໃຈຮັກຊາດ, 
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ຄວາມເປັນເຈົື້າ ຂອງປະເທດຊາດ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີເປັນປຶກແຜ່ນພາຍໃນຊາດ 
ໃຫູ້ສູງກວ່າເວລາໃດໝົດ ດູ້ວຍຈິດໃຈບຸກທະລຸ, ບຸກບືນສູູ້ຊົນ ເພືີ່ອສູ້າງຄວາມ
ເຂັື້ມແຂງ ໃຫູ້ແກ່ປະເທດຊາດ ບົນຈິດໃຈເອກະລາດ, ເປັນເຈົື້າຕົນເອງ ທີີ່ນັບມືື້ນັບ
ສູງຂ ື້ນ. 

 

- ບົນພືື້ນຖານ ລັດຖະທໍາມະນູນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບທໍາອິດ ແລະ ໄດູ້ມີ
ການປັບປຸງມາແລູ້ວ 3 ຄັື້ງນັື້ນ ກໍຄື ແນວທາງທີີ່ກໍານົດອອກ ໃນມະຕກິອງປະຊຸມ
ໃຫຍ່ຄັື້ງທີ XI ຂອງພັກ, ພັກ-ລັດ ເຮົາ ຍາມໃດກໍຍ ດໝັື້ນ 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 ຢ່າງເຂັື້ມງວດ. 

 

ລັດ ປົກປ້ອງສິດອິດສະຫຼະພາບ ແລະ ສິດປະຊາທິປະໄຕ ຂອງປະຊາຊົນ ທີີ່ບໍໍ່ມີ
ໃຜຈະລ່ວງລະເມດີໄດູ້; ທຸກອົງການ ແລະ ພະນັກງານ ຂອງລັດ ຕູ້ອງໂຄສະນາ, 
ເຜີຍແຜ່, ອົບຮມົ ບັນດານະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ໃຫູ້
ປະຊາຊົນ ຮັບຮູູ້ຢ່າງກວູ້າງຂວາງ ແລະ ພູ້ອມກັນຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ໃຫູ້ເຂັື້ມງວດ ເພືີ່ອ
ຮັບປະກັນສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ອັນຊອບທໍາ ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົົ່າ.  

 

- ລັດ ປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນເຮົາ, ແມ່ນຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍປະຊາຊົນ ແລະ 
ເພືີ່ອຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງປະຊາຊົນ ເຮັດໃຫູ້ປະຊາຊົນ ເປັນເຈົື້າປະເທດ

ຊາດຢາ່ງແທູ້ຈິງ, ທຸກການຕົກລົງ ກ່ຽວກັບແນວທາງ, ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ແລະ ການ

ຫັນເປັນກົດໝາຍ ໂດຍອົງການອໍານາດ ຂອງປະຊາຊົນ, ລູ້ວນແຕ່ຕູ້ອງສ່ອງແສງ
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ເຖິງເຈດຈໍານົງ, ຄວາມມຸ່ງມາດປາຖະໜາອັນແຮງກູ້າ ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ທັງໝົດ 

ແມ່ນແນໃສຮ່ັບໃຊູ້ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງປະເທດຊາດ ແລະ ຂອງປະຊາຊົນ            
ບົນພືື້ນຖານການຍ ດໝັື້ນ ຢ່າງສຸດກົກສຸດປາຍ ແລະ ດູ້ວຍຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕໍໍ່
ອຸດົມການ ແລະ ວັດຖຸປະສົງອັນສູງສົົ່ງ ຂອງພາລະກິດປະຕິວັດ. ພວກເຮາົ ຕູ້ອງໄດູ້
ສືບຕໍໍ່ບູລະນະລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ ໃຫູ້ສມົບູນຍິີ່ງຂ ື້ນ ໂດຍເອົາປະຊາຊນົ 
ເປັນເປົັ້າໝາຍ ແລະ ເອົາປະຊາຊົນ ເປັນໃຈກາງ ນີື້ຄືແນວທາງນະໂຍບາຍອັນສະເໝີ
ຕົື້ນສະເໝີປາຍ ຂອງພັກເຮົາ. ໃນເວລາດຽວກັນນັື້ນ, ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົົ່າຂອງ
ພວກເຮາົ ກໍໍ່ຕູ້ອງໄດູ້ຮັບຮູູ້ ແລະ ເຂົື້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິີ່ງວ່າ ຄົນລາວແຕ່ລະຄົນ ກໍໍ່ມີ
ສິດທິ ແລະ ພັນທະຂອງຕົນ ໃນການດໍາລົງຊີວິດຢູ່ພາຍໃຕູ້ກົດໝາຍ, ປະຕິບັດກົດ   
ໝາຍ ໃຫູ້ເຄັົ່ງຄັດ, ໃຫູ້ສມົສັກສີ ໃນການເປັນພົນລະເມືອງທີີ່ດີຂອງປະເທດ.  

 

- ເພືີ່ອເພີີ່ມທະວີການຍົກສູງປະສິດທິພາບ ການຄຸູ້ມຄອງລັດ, ຄຸູ້ມຄອງສັງຄົມ 
ດູ້ວຍກົດໝາຍຢ່າງເຂັື້ມງວດ, ພວກເຮົາຕູ້ອງໄດູ້ສືບຕໍໍ່ປັບປຸງ ແລະ ສູ້າງກົດໝາຍ
ຕາມຫຼັກວິທະຍາສາດ ແລະ ຫຼັກແຫ່ງການຕອບສະໜອງສະພາບຈຸດພິເສດ ຂອງ
ການພັດທະນາ ທີີ່ປ່ຽນແປງຂອງປະເທດ ທັງຕອບສະໜອງ ເງືີ່ອນໄຂ ຂອງລະບອບ
ປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ ກໍຄື ຕອບສະໜອງຄວາມສອດຄ່ອງກັບເງືີ່ອນໄຂ ຂອງຍຸກ
ສະໄໝໃໝ່, ກົນໄກເສດຖະກິດຕະຫາຼດ ແລະ ການເຊືີ່ອມໂຍງກັບສາກົນ. ກ່ອນອືີ່ນ

ໝົດ, ຕູ້ອງຮີບຮູ້ອນຫັນແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍໃຫຍ່ ທີີ່ກໍານົດໄວູ້ໃນມະຕິ XI 

ຂອງພັກ ກໍຄື ການແກູ້ໄຂການປະຕິບັດ 2 ວາລະແຫ່ງຊາດໃຫູ້ເປັນຮູບປະທໍາ, ຫັນ
ມະຕິຂອງສະພາ ກ່ຽວກັບບັນຫານີື້ໃຫູ້ເປັນກົດໝາຍ, ລະບຽບການອັນລະອຽດ 
ແລະ ຈະແຈູ້ງ, ຊດັເຈນ ເພືີ່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ຢ່າງເປັນເອກະພາບ, 
ຖືກຕູ້ອງ ແລະ ທັນກັບສະພາບການ, ເປັນບ່ອນອີງໃຫູ້ແກ່ການຍົກສູງຄຸນນະພາບ
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ການເຄືີ່ອນໄຫວ ແລະ ການບໍລິການຮັບໃຊູ້ປະຊາຊົນ ຂອງອົງການບໍລິຫານລັດ ທັງ

ຂັື້ນສູນກາງ ແລະ ທູ້ອງຖິີ່ນ; ແກູ້ໄຂປະກົດການສວຍໃຊູ້ໜູ້າທີີ່ ກດົໜ່ວງ, ຖ່ວງດ ງ 

ການພັດທະນາ, ຕູ້ານສະກັດກັື້ນ ແລະ ແກູ້ໄຂການສໍໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຂອງເຈົື້າໜູ້າທີີ່
ລັດ ຕາມກົດໝາຍ ຢ່າງເດັດຂາດ ແລະ ເຂັື້ມງວດແທູ້. 

 

- ຕູ້ອງຮັບປະກັນການຈັດຕັື້ງບັງຄັບໃຊູ້ກົດໝາຍ ຢ່າງຖືກຕູ້ອງ ແລະເປນັທໍາ; 
ສູ້າງກົນໄກຕົວຈິງ ເພືີ່ອຮັບປະກັນການເຂົື້າຮ່ວມໂດຍກົງ ຂອງປະຊາຊນົ ເວົື້າລວມ 
ແລະ ຂອງຊຸມຊົນ ເວົື້າສະເພາະ ໃນການຕົກລົງບັນຫາ ທີີ່ພົວພັນເຖິງສິດ ແລະ ຜົນ
ປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາ ຂອງເຂົາເຈົື້າຕາມທິດ ຮບັປະກນັແບບແຜນ “ ໃຫູ້ປະຊາຊົນ

ຮູູ້, ປະຊາຊົນໄດູ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ປະຊາຊົນເຂົື້າຮ່ວມຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ”.  ສະກັດກັື້ນ

ປະກົດການສວຍໃຊູ້ສິດອໍານາດ ລະເມີດສດິເປັນເຈົື້າຂອງປະຊາຊົນ ຈາກເຈົື້າໜູ້າທີີ່

ລັດທຸກຂັື້ນ; ສູ້າງເງືີ່ອນໄຂຕົວຈິງ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫູ້ປະຊາຊົນ 

ສາມາດເຂົື້າເຖິງ ການໃຊູ້ການບໍລິການດູ້ານກົດໝາຍ ຈາກລັດ ຫຼື ສັງຄົມ ເພືີ່ອປົກ
ປ້ອງຄວາມເປັນທໍາ ແກ່ຕົນເອງຂອງເຂົາເຈົື້າ. 

 

ຕູ້ອງຕີຖອຍ ແລະ ກໍາຈັດປັດເປົົ່າ ທຸກການກະທໍາແບບອາດຍາສິດ, ການຂົົ່ມຂູ່, 
ອັນຈະກໍໍ່ໃຫູ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍເຖິງກຽດສັກສີ, ຮ່າງກາຍ, ຊີວິດ, ຈິດໃຈ ແລະ 
ຊັບສມົບັດ ຂອງປະຊາຊົນ. ການຈດັຕັື້ງພັກທຸກຂັື້ນ ແລະ ສະມາຊິກພກັ, ພະນັກ 
ງານ ຕູ້ອງຍົກສູງສະຕິ ແລະ ເປັນແບບຢ່າງນໍາໜູ້າ ໃນການເຄົາລົບກົດໝາຍ, ຮຽນ
ຮູູ້ກົດໝາຍ, ປະຕບິັດກົດໝາຍ ແລະ ນໍາໃຊູ້ກົດໝາຍ ຢ່າງຖືກຕູ້ອງ; ບໍໍ່ອະນຸຍາດໃຫູ້
ການຈັດຕັື້ງ ແລະ ບຸກຄົນໃດໆມີອະພິສດິເໜືອລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ; 
ຫູ້າມໃຊູ້ຄາໍສັົ່ງ ປ່ຽນແທນກົດໝາຍ ແລະ ເດັດຂາດ ຫູ້າມບໍໍ່ໃຫູ້ສວຍໂອກາດຊ່ອງ



(15) 
 

ວ່າງ ຂອງ ກົດໝາຍ ຫຼື ເຮດັໃຫູ້ກົດໝາຍມຊີ່ອງວ່າງ ເພືີ່ອສະແຫວງຫາຜົນ
ປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ ແລະ  ຂອງກຸ່ມກູ້ອນ, ເຊືື້ອສາຍ, ທູ້ອງຖິີ່ນ. 

 

 

- ສົົ່ງເສມີ, ສູ້າງໃຫູ້ມໂີອກາດແຂ່ງຂັນກັນ ສູ້າງຕົວແບບຂອງພົນລະເມືອງດີໃນ
ສັງຄົມ ໃນການປະຕິບັດລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ ທີີ່ເຂັື້ມງວດ, ຖືກຕູ້ອງ 
ແລະ ສອດຄ່ອງ, ທັງຕູ້ອງມີການຕິດຕາມ, ກວດກາ ເປັນປະຈໍາ ໃນການປະຕິບັດ 
ປົກປ້ອງຄວາມສກັສິດ, ກຽດສັກສ ີ ຂອງລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ ເພືີ່ອ
ຮັບປະກັນ ຕາມຫັຼກແຫ່ງຄວາມເປນັຈິງ, ຫຼັກ ປະຊາ ທິປະໄຕ ແລະ ຫຼັກການ
ປົກຄອງ ຂອງອໍານາດລັດ. 

 

 - ປັບປຸງ, ຍົກລະດັບປະສິດທິຜົນ ການເຄືີ່ອນໄຫວປະຕິບັດໜູ້າທີີ່ ຂອງບັນດາ

ອົງການປົກປ້ອງກົດໝາຍ, ສູ້າງຄວາມໂປ່ງໃສ ໃນທຸກຂັື້ນຕອນ ຂອງການດໍາເນີນ

ຄະດີຕາມຂະບວນຍຸຕິທໍາ, ພິຈາລະນາຕັດສິນ, ພພິາກສາຄະດີ ແລະ ຈັດຕັື້ງ

ປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານ ບົນພືື້ນຖານລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ, ເຮດັ

ໃຫູ້ທຸກຂັື້ນຕອນ ຂອງການດໍາເນີນຄະດີ ມີຄວາມໂປ່ງໃສ, ສິື້ນສຸດຂະບວນການ

ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມຍຸຕິທໍາ ຢ່າງແທູ້ຈິງ. 
 

 - ເພີີ່ມທະວີວຽກງານເຜີຍແຜ່, ອົບຮມົ ເພືີ່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູູ້ທາງກົດໝາຍ
ໃຫູ້ປະຊາຊົນ, ສູ້າງສະຕິກົດໝາຍໃຫູ້ສູງຂ ື້ນ, ສູ້າງທັດສະນະ ແລະ ໃຫູ້ກາຍເປັນ
ວັດທະນະທໍາໃໝ ່ ກ່ຽວກັບການ ເຄືີ່ອນໄຫວເຮັດວຽກ, ດໍາລົງຊີວິດແບບໃໝ່ ທີີ່
ຖືກຕູ້ອງ, ເປັນທໍາ, ຫັນປ່ຽນຄ່ານິຍົມ ແລະ ວິຖີຊີວດິ ມີວິທະຍາສາດ ແລະ ກູ້າວ
ໜູ້າຂ ື້ນເລືື້ອຍໆ. ຍູ້ອນພົນລະເມືອງທຸກຄົນ ມິີສິດສະ ເໝີພາບກັນ ຕໍໍ່ໜູ້າກົດໝາຍ, 
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ດັົ່ງນັື້ນ ຕູ້ອງເປີດໂອກາດໃຫູ້ປະຊາຊນົ ເຂົື້າຮ່ວມຕິດຕາມ, ກວດກາ ການປະຕິບັດ

ກົດໝາຍ ຢູໃ່ນທຸກລະດັບ; ສະໜອງບັນດາຂໍໍ້ມູນອັນຈໍາເປັນ ໃນການເຄືີ່ອນໄຫວ
ຂອງລັດ ແລະ ເປັນສືີ່ກາງໃຫູ້ສັງຄົມ ສະແດງຄວາມຄດິເຫັນອັນສູ້າງສັນຈາກສັງຄົມ 

ຕໍໍ່ການເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານ ຂອງອົງການອໍານາດລັດ ຢ່າງເປັນລະບົບ, ວ່ອງໄວ 

ແລະ ຊັດເຈນ; ປັບປຸງບັນດານິຕິກໍາ ຫຼືກົນໄກເຄືີ່ອນໄຫວຕົວຈິງ ຂອງສືີ່ມວນຊົນ 

ໃຫູ້ຮັດກມຸ ເພືີ່ອໃຫູ້ກາຍເປັນກໍາລັງທາງສັງຄົມອັນແຂງແຮງ ໃນການຄຸູ້ມຄອງ ແລະ 
ປະຕິບັດພາລະບົດບາດຄຸູ້ມຄອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງລັດ ກໍຄືການເສມີຂະ 
ຫຍາຍສິດເປັນເຈົື້າ ຂອງປະຊາຊົນ ຢ່າງແທູ້ຈິງ. ແນນ່ອນວ່າ, ໃນຂະບວນວິວັດ 
ແຫ່ງການພັດທະນາ ຕູ້ອງການ ການປັບປຸງສິີ່ງທີີ່ມີແລູ້ວ ແລະ ສູ້າງກົດໝາຍໃໝ່ຂ ື້ນ
ຕືີ່ມ, ແຕ່ຂໍບໍໍ່ໃຫູ້ແລ່ນນໍາປະລິມານ, ຕູ້ອງເນັື້ນເຖິງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມ
ຕູ້ອງການທີີ່ແທູ້ຈິງ. 

 

 

ບັນດາສະຫາຍ, ພີີ່ນູ້ອງຮ່ວມຊາດ ທີີ່ຮັກແພງທັງຫຼາຍ! 
 

ໃນພິທີໂຮມຊມຸນຸມອັນຄ ກຄືື້ນນີື້, ຂູ້າພະເຈົື້າ ຕາງໜູ້າໃຫູ້ພັກ-ລັດ ຂໍສະແດງ
ຄວາມຊມົເຊີຍສັນລະເສີນ ພະນັກງານ, ສະມາຊິກພກັ, 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, ກໍຂໍສະແດງຄວາມຮູູ້ບຸນຄຸນຢ່າງເລິກເຊິີ່ງ ແລະ ຄວາມຂອບອົກ
ຂອບໃຈ ຢ່າງຈິງໃຈ ໄປຍັງບັນດາເພືີ່ອນມິດປະເທດຕ່າງໆຢູ່ໃນໂລກ ກໍຄື ບັນດາອົງ
ການຈັດຕັື້ງສາກົນ ທີີ່ໄດູ້ໃຫູ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດູ້ານການສູ້າງຄວາມສາມາດ
ໃຫູ້ ສປປ ລາວ ເປັນລັດທີີ່ປົກຄອງດູ້ວຍກົດໝາຍ ເປນັລັດທີີ່ເນັື້ນໃສ່ການບໍລິຫານ
ທີີ່ດີ ໃຫູ້ແກ ່ສປປ ລາວ ແລະ ສປປ ລາວ ເຮົາ ກໍໍ່ໄດູ້ສືບຕໍໍ່ຮ່ວມມືໃນຕໍໍ່ໄປຢ່າງບໍໍ່  
ຢຸດຢັັ້ງ. 

 

 ຂູ້າພະເຈົື້າ ຂໍອວຍພອນໄຊອັນປະເສີດໃຫູ້ບັນດາທ່ານ, ບັນດາສະຫາຍ ທີີ່ມາ
ຮ່ວມພິທໂີຮມຊມຸນຸມໃນຄັື້ງນີື້ ແລະ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົົ່າທຸກຖູ້ວນໜູ້າ ຈົົ່ງມີ
ສຸຂະພາບເຂັື້ມແຂງ, ອາຍຸໝັື້ນຍືນ ແລະ ມີຜົນສາໍເລັດໃໝ່ໃຫຍ່ຫວຼງກວ່າເກົົ່າ      
ໃນໜູ້າທີີ່ວຽກງານຂອງຕົນ. 
 
 

 - ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໝັື້ນຍືນ ! 
 

 - ນ້ໍາໃຈວັນລັດຖະທໍາມະນູນແຫ່ງຊາດ 15 ສິງຫາ ໝັື້ນຍືນ !  
 

(ຂອບໃຈ) 


