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(ສພຊ) ວັນທີ 15
ພະຈິກ 2021 ກອງປະຊຸມສະ
ໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະ
ພາແຫ່ງຊາດ (ສພຊ) ຊຸດທີ IX,
ໂດຍການເປັນປະທານກອງປະ
ຊຸ ມ ຂອງຄະນະປະທານຄະນະ
ປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ (ດ້ວຍ
ຮູບແບບກອງປະຊຸມທາງໄກ).
ໃນວາລະພາກເຊົ້າ ກອງປະຊຸມ

ໄດ້ຮບ
ັ ຟັງການຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍ
ວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນ
ຂອງສານ (ປັບປຸງ) ຈາກທ່ານ
ໄພວີ ສີບົວລິພາ ລັດຖະມົນຕີ
ກະຊວງຍຸຕິທໍາ, ຈາກນັ້ນ ປະ
ທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ເຈາະຈີ້ມ
ແລະ ໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາໃນການຄົ້ນ
ຄວ້າປະກອບຄໍາເຫັນ. ຫລັງຈາກ
ນັ້ນ, ບັນດາທ່ານສະມາຊິກສະ

ພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ໄດ້ປະ
ກອບຄຳເຫັນຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງ
ກ່າວ. ພາຍຫລັງອະນຸກາໍ ມະການ
ຮັບຜິດຊອບກົດໝາຍໃຫ້ຄວາມ
ກະຈ່າງແຈ້ງແລ້ວ ປະທານກອງ
ປະຊຸມ ໄດ້ສະຫລຸບສັງລວມການ
ປະກອບຄໍາເຫັນຂອງ ສສຊ.
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(ສພຊ) ວັນທີ 14 ພະ
ຈິກ 2021 ທີຫ
່ ອ
້ ງປະຊຸມຄະນະ
ປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ (ຄປຈ.
ສພຊ)
ໄດ້ມີກອງປະຊຸມສະ
ໄໝວິສາມັນ ຂອງ ຄປຈ.ສພຊ
ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ
ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ປະທານ
ຄປຈ.ສພຊ, ມີບັນດາທ່ານຮອງ
ປະທານ ຄປຈ.ສພຊ, ກໍາມະ
ການຂອງ ຄປຈ.ສພຊ, ບັນດາ
ກົມກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ໜ່ວຍງານ
ຮັບຜິດຊອບເຂົ້າຮ່ວມ ດ້ວຍ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ.
ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະ
ຊຸມຄັ້ງນີ້ ເພື່ອພິຈາລະນາ ແລະ
ຕົ ກ ລົ ງ ບັ ນ ຫາສຳຄັ ນ ພື້ ນ ຖານ
ຂອງປະເທດຊາດ ຕາມພາລະ
ບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງ
ຄປຈ.ສພຊ ມີປະສິດທິຜົນ;
ເພື່ ອ ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ພາລະບົ ດ
ບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຄະ
ນະເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ

ຕາມທີໄ່ ດ້ກາໍ ນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ
ວ່າດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນ
ການເປັ ນ ເສນາທິ ກ ານໃຫ້ ແ ກ່
ຄປຈ.ສພຊ; ເພື່ອກຳນົດ, ແບ່ງ
ວຽກງານໃຫ້ ພ າກສ່ ວ ນຕ່ າ ງໆ
ໃນການຮັບໃຊ້ ແລະ ສ້າງສິ່ງອຳ
ນວຍຄວາມສະດວກຮອບດ້ານ
ໃຫ້ແກ່ການກະກຽມ ແລະ ດຳ
ເນີນກອງປະຊຸມ ຄປຈ.ສພຊ

ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ.
ໃນກອງປະຊຸມ ໄດ້ຄນ
້ົ
ຄວ້າພິຈາລະນາຫລາຍບັນຫາສຳ
ຄັນ ເປັນຕົ້ນ: ຜ່ານຮ່າງມະຕິ
ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າ
ດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍ
ງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບ
ແຜນພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າ
ຂອງ ສປປລາວ 10 ປີ (2021-

2030) ແລະ ແຜນພັດທະນາ
ພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ບໍ່ແຮ່ 5
ປີ (2021-2025); ຜ່ານຮ່າງ
ມະຕິ ກ ອງປະຊຸ ມ ສະພາແຫ່ ງ
ຊາດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາ
ບົ ດ ລາຍງານຂອງລັ ດ ຖະບານ
ກ່ຽວກັບວິໄສທັດ 20 ປີ (2021-
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(ສພຊ) ໃນວັນທີ 15
ພະຈິກ 2021 ທີ່ຫໍສະພາແຫ່ງ
ຊາດ (ສພຊ), ນະຄອນຫລວງ
ວຽງຈັນ ທ່ານ ໄຊສົມພອນ ພົມ
ວິຫານ ປະທານ ສພຊ ແລະ
ທ່ານ ຈັນທະໜອມ ພົມມະນີ
ປະທານຄະນະຜູ້ ບໍ ລິ ຫ ານງານ
ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ພ້ອມ
ດ້ ວ ຍຄະນະບໍ ລິ ຫ ານຂອງທັ ງ
ສອງຝ່າຍ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກ
ຂີພິຍານ ໃນພິທີມອບ-ຮັບ ພາ
ຫະນະ, ວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ
ເງິນຊຸກຍູ້ ໃຫ້ແກ່ ສພຊ ເຊິ່ງຕາງ
ໜ້າກ່າວມອບໂດຍທ່ານ ລິດສະ
ໝີ ລາດຊະວົງ ຜູ້ອຳນວຍການ
ໃຫຍ່ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ
ແລະ ຕາງໜ້າກ່າວຮັບໂດຍທ່ານ
ນາງ ປິ່ງຄຳ ລາຊະສິມມາ ເລຂາ
ທິການສະພາແຫ່ງຊາດ.
ທະນາຄານພັ ດ ທະນາ

ລາວ ໄດ້ມອບພາຫະນະ, ວັດຖຸ
ອຸປະກອນ ແລະ ເງິນຊຸກຍູ້ ໃຫ້
ສພຊ ເຊິ່ງປະກອບມີ: ລົດຕູ້
ໂຕໂຢຕາ VIP 14 ບ່ອນນັ່ງ ຈໍາ
ນວນ 1 ຄັນ ໃຫ້ ສພຊ, ລົດກະ
ບະອີຊູຊຸ ຈໍານວນ 1 ຄັນ ໃຫ້
ແກ່ສື່ມວນຊົນສະພາແຫ່ງຊາດ,
ຄອມພິວເຕີ Notebook ຈໍາ
ນວນ 6 ເຄື່ອງ ໃຫ້ກົມເລຂານຸ
ການ ແລະ ສື່ມວນຊົນສະພາ
ແຫ່ງຊາດ, ເງິນສົດ 200 ລ້ານ
ກີບ ໃຫ້ກອງທຶນສື່ມວນຊົນສະ
ພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ເງິນ 30
ລ້ານກີບ ເພື່ອຊຸກຍູ້ເປັນຄ່າອາ
ຫານຮັບໃຊ້ໃນກອງປະຊຸມສະ
ໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງ ສພຊ
ຊຸດທີ IX ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ
1.209.000.000 ກີບ (ໜຶ່ງຕື້
ສອງຮ້ອຍເກົ້າລ້ານກີບ).
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ທະ

ນາຄານພັດທະນາລາວ ໄດ້ປະ
ກອບສ່ວນຊ່ວຍເຫລືອສັງຄົມ,
ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານ
ຂອງລັດຖະບານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ
ສົມທົບທຶນເຂົາ້ ໃນວຽກງານການ
ສະກັດກັນ
້ ການແຜ່ລະບາດຂອງ
ພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃຫ້ກັບບັນ
ດາແຂວງຕ່າງໆ ແລະ ບັນດາກະ
ຊວງຈຳນວນໜຶ່ງ, ໄດ້ປະກອບ
ສ່ ວ ນຊ່ ວ ຍຊຸ ກ ຍູ້ ວ ຽກງານຂອງ
ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ
ຂະແໜງກະສິກໍາ ອັນເປັນທ່າ
ແຮງສໍາຄັນເພື່ອຊ່ວຍຟື້ນຟູເສດ
ຖະກິດຂອງປະເທດຊາດໃຫ້ມີ
ບາດກ້ າ ວຂະຫຍາຍຕົ ວ ດີ ຂຶ້ ນ
ເທື່ອລະກ້າວ.
ໃ ນ ໂ ອ ກ າ ດ ດັ່ ງ ກ່ າ ວ
ທ່ານ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ
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(ສພຊ) ວັນທີ 16 ພະ
ຈັກ 2021 ທີ່ຫ້ອງຖະແຫລງ
ຂ່າວ ສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ
ຈະເລີນ ເຍຍປາວເຮີ ຮອງປະ
ທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ປະທານ
ກຳມາທິການກົດໝາຍ ໄດ້ຕາງ
ໜ້າໃຫ້ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ຖະແຫລງຂ່າວກ່ຽວກັບ
ຜົນການພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບ
ຮອງເອົາກົດໝາຍ ຂອງກອງປະ
ຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ
2
ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ເພື່ອ
ໃຫ້ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າໃນ
ທົ່ວປະເທດ ໄດ້ຮັບຊາບຢ່າງທົ່ວ
ເຖິ ງ ກັ ນ .ເຊິ່ ງ ທ່ າ ນໄດ້ ກ່ າ ວວ່ າ :
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອ
ທີ 2 ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX
ໃນວາລະຕອນບ່າຍວັນທີ
9
ຫາ ວັນທີ 17 ພະຈິກ 2021
(ລວມທັງວັນເສົາ), ກອງປະຊຸມ
ໄດ້ສຸມໃສ່ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບ
ຮອງເອົາກົດໝາຍ ຈຳນວນ 11
ສະບັບ ດ້ວຍສຽງສ່ວນຫລາຍ
ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ,
ໃນນີ້ ມີກົດໝາຍສ້າງໃໝ່ 4 ສະ
ບັບ ແລະ ກົດໝາຍປັບປຸງ 7
ສະບັບ ເຊິ່ງມີລາຍຊື່ກົດໝາຍ
ລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:
+ ກົດໝາຍສ້າງໃໝ່ 4
ສະບັບມີ:
1. ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ

ຍານພາຫະນະທາງບົກ;
2. ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ
ຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ;
3. ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ
ການສຳຫລວດວັດແທກ ແລະ
ສ້າງແຜນທີ;່
4. ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ
ເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ.
+ ກົດໝາຍປັບປຸງ 7
ສະບັບມີ:
1. ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ
ການປັບປຸງບາງມາດຕາ ຂອງກົດ
ໝາຍ ວ່າດ້ວຍງົບປະມານແຫ່ງ
ລັດ;
2. ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ

ການໂທລະຄົມມະນາຄົມ;
3. ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ
ການຄວບຄຸມຢາສູບ;
4. ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ
ລັດຖະບານ;
5. ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ
ການປະຕິບດ
ັ ຄຳຕັດສິນຂອງສານ;
6. ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ
ການສ້າງນິຕິກຳ;
7. ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ
ມໍຣະດົກແຫ່ງຊາດ.
ການພິຈາລະນາ ແລະ
ຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍ 11 ສະ
ບັ ບ ດັ່ ງ ກ່ າ ວເຖິ ງ ວ່ າ ເວລາສັ້ ນ ,
ເ ນື້ ອ ໃ ນ ຂ ອ ງ ກົ ດ ໝ າ ຍ ແ ມ່ ນ

ກວ້າງຂວາງ, ເລິກເຊິ່ງ ແລະ ມີ
ການພົວພັນກັບຫລາຍບັນຫາສຳ
ຄັນອືນ
່ ໆ, ໃນເວລາດຽວກັນນັນ
້ ,
ກອງປະຊຸມກໍມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່
ຜົນກະທົບຂອງພະຍາດໂຄວິດ19 ກໍຕາມ, ແຕ່ດ້ວຍຄວາມຕັດ
ສິນໃຈ ແລະ ເປັນເອກະພາບສູງ
ຂອງຄະນະປະທານກອງປະຊຸມ
ກໍຄືຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງຂອງ
ບັນດາທ່ານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ແລະ ດ້ວຍຄວາມເປັນເຈົ້າ
ການຂອງຄະນະຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບ
ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ ກໍຄື
ພະນັກງານວິຊາການທີກ
່ ຽ່ ວຂ້ອງ
ທຸກທ່ານ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການພິຈາ
ລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາບັນດາ
ກົດໝາຍເຫລົ່ານັ້ນ ສຳເລັດຜົນ
ຢ່າງຈົບງາມຕາມແຜນການທີ່ໄດ້
ກຳນົດໄວ້, ທັງຮັບປະກັນປະສິດ
ທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນເປັນ
ຢ່າງດີ.
ສິ່ ງ ສຳຄັ ນ ແມ່ ນ ບັ ນ ດາ
ທ່ານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ
ໄດ້ຍຶດໝັ້ນຕໍ່ສິດ ແລະ ຜົນປະ
ໂຫຍດຂອງປະຊາຊົ ນ ລາວບັ ນ
ດາເຜົ່າ ເພື່ອປະກອບຄວາມເຫັນ
ແລະ ລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງ
ເອົາກົດໝາຍເຫລົ່ານັ້ນ ດ້ວຍ
ຄວາມເປັນເຈົ້າການສູງ.
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ໂດຍບໍ່ມີການຍົກເວັ້ນໃດໆ.
7) ຂໍ້ສະເໜີຕໍ່ ສສຊ
ຕະຫລອດໄລຍະ 5 ປີຂອງ
ສພຊ ຊຸດທີ VIII ປະຊາຊົນຜູ້
ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ກໍສະເໜີໃຫ້
ສສຊ ລົງພົບປະໃກ້ຊິດກັບປະ
ຊາຊົນໃຫ້ຫລາຍ. ໃນຊຸດທີ IX
ກໍມີຂໍ້ສະເໜີດັ່ງກ່າວເຊັ່ນກັນ ຂໍ
ໃຫ້ ສສຊ, ສະມາຊິກສະພາປະ
ຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ເພີ່ມທະວີການ
ລົງພົບປະ ແລະ ໃກ້ຊິດກັບປະ

ຍູ້ ລັ ດ ຖະບານເອົ າ ໃຈໃສ່ ວ ຽກ

ການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງລະຫວ່າງ

ຊາຊົນໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນຕື່ມ ໂດຍ
ສະເພາະປະຊາຊົນຢູ່ເຂດພູດອຍ
ຫ່າງໄກ-ທຸລະກັນດານ, ຕາມ
ຊາຍແດນ ຄວນມີການວາງຄາດ
ໝາຍຈະແຈ້ງ.
8) ສະເໜີລັດຖະບານ
ສືບຕໍເ່ ອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫານະ
ໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີຄຸນງາມຄວາມດີ
ຕໍ່ປະເທດຊາດ ຕາມລະບຽບ
ການ ແລະ ຊ່ວຍເຫລືອປະຊາ
ຊົນທີ່ທຸກຍາກຂາດເຂີນ ໃນໄລ
ຍະທີມ
່ ກ
ີ ານລະບາດຂອງພະຍາດ
ໂຄວິດ-19, ຜູທ
້ ປ
່ີ ະສົບໄພພິບດ
ັ
ທໍາມະຊາດຢູ່ທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ ທີ່
ມີຜົນເສຍຫາຍຫລາຍ ແຕ່ການ
ແກ້ໄຂບັນເທົາທຸກຍັງຊັກຊ້າແກ່
ຍາວ, ປະຊາຊົນມີຄວາມຄອງ
ຄອຍ.
9) ສະເໜີ ສພຊ ຊຸກ

ງານກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງ
ຕິດພັນກັບການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ
ແລະ ພັດທະນາ, ວຽກງານສາມ
ສ້າງ
ຂອງພັກໃຫ້ສອດຫ້ອຍ
ວຽກງານ ສພຊ ໃຫ້ເປັນຮູບປະ
ທໍາ ເປັນຕົ້ນວຽກງານພັດທະນາ
ຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມ
ທຸກຍາກ ເຊິ່ງລັດຖະບານໄດ້ຈັດ
ສັ ນ ງົ ບ ປະມານໃຫ້ ຫ ລາຍສົ ມ
ຄວນ ແຕ່ການປະຕິບັດເຫັນວ່າ
ການສ້າງບ້ານພັດທະນາ, ການ
ສ້າງຄອບຄົວໃຫ້ພົ້ນທຸກ, ຄອບ
ຄົວພັດທະນາ ແລະ ຄາດໝາຍ
ອື່ນໆ ບໍ່ບັນລຸຕາມແຜນການທີ່
ວາງໄວ້.
10) ສະເໜີໃຫ້ຊຸກຍູ້
ລັດຖະບານເລັ່ງປັບປຸງຂອດຂັ້ນ
ການບໍລິການ, ບໍລິຫານລັດ ໃຫ້
ກະທັດຮັດ ແລະ ເລັ່ງປັບປຸງ

ຂະແໜງການຂັ້ນສູນກາງ ແລະ
ທ້ອງຖິ່ນ.
ສູນກາງແນວລາວສ້າງ
ຊາດ ໄດ້ຕາງໜ້າໃຫ້ອົງການສະ
ຫະພັນນັກຮົບເກົ່າ, ອົງການຈັດ
ຕັ້ງມະຫາຊົນ ນໍາເອົາຄໍາເຫັນ
ຄວາມມຸ່ ງ ມາດປາຖະໜາຂອງ
ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ມາສະເໜີ
ຕໍ່ ສພຊ ໂດຍຜ່ານ ສພຊ ໄປຍັງ
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຄົ້ນ
ຄວ້າພິຈາລະນາ ແກ້ໄຂ, ໃຫ້ຄໍາ
ຊີ້ແຈງ ຕໍ່ປະຊາຊົນ ຕາມທີ່ເຫັນ
ສົມຄວນ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຊື່ອ
ໝັ້ນ, ຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງປະ
ຊາຊົນ ຕໍ່ ສພຊ ກໍຄືການນໍາພາ
ຂອງພັກ-ລັດເຮົາ, ສ້າງໃຫ້ສັງ
ຄົມມີຄວາມສະຫງົບ, ມີຄວາມ
ສາມັກຄີປອງດອງ, ຍຸຕທ
ິ າໍ ແລະ
ສີວິໄລ.
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ວຽກງານ ປະຈຳປີ 2021 ແລະ
ແຜນການ ປະຈຳປີ 2022;
ຜ່ າ ນຮ່ າ ງມະຕິ ກ ອງປະຊຸ ມ ສະ
ພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຮັບ
ຮອງເອົ າ ບົ ດ ລາຍງານຂອງອົ ງ
ການໄອຍະການປະຊາຊົ ນ ສູ ງ
ສຸດ   ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັ ດແຜນການເຄື່ ອນໄຫວວຽກ
ງານ ປະຈຳປີ 2021 ແລະ ແຜນ
ການ ປະຈຳປີ 2022; ຜ່ານຮ່າງ
ມະຕິ ກ ອງປະຊຸ ມ ສະພາແຫ່ ງ
ຊາດ ວ່າດ້ວຍຮັບຮອງເອົາການ
ແຕ່ ງ ຕັ້ ງ ສະມາຊິ ກ ຜູ້ ພິ ພ າກສາ
ຂອງສານປະຊາຊົນສູງສຸດ; ຜ່ານ
ຮ່າງມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາ
ບົດລາຍງານຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ
ກ່ ຽ ວກັ ບ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ
ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ
ປະຈຳປີ 2021 ແລະ ແຜນການ
ປະຈຳປີ 2022; ຜ່ານຮ່າງມະຕິ
ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າ
ດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍ
ງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບ
ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ແຜນພັດທະ
ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປະຈຳປີ
2021 ແລະ ແຜນການ ປະຈຳ
ປີ 2022; ຜ່ານຮ່າງມະຕິກອງ
ປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍ
ການຮັ ບ ຮອງເອົ າ ບົ ດ ລາຍງານ
ຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການ

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານ
ແຫ່ງລັດ ປະຈຳປີ 2021 ແລະ
ແຜນການ ປະຈຳປີ 2022;
ຜ່ າ ນຮ່ າ ງມະຕິ ກ ອງປະຊຸ ມ ສະ
ພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຮັບ
ຮອງເອົາກົດໝາຍ ຈຳນວນ 11
ສະບັບ.
ຈາກນັ້ນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
ກອງປະຊຸມ ໄດ້ສຸມໃສ່ຄົ້ນຄວ້າ
ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນຢ່າງມີຈດ
ຸ
ສຸມ ແລະ ສ້າງສັນ, ສຳເລັດຕາມ
ຈຸດປະສົງ ແລະ ລະດັບຄາດ
ໝາຍທີວ
່ າງໄວ້ ພ້ອມຮັບປະກັນ
ດ້ານເນື້ອໃນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ
ແລະ ປະສິດທິຜົນ.
(ອານຸສອນ ພູມມິທອນ)

2040), ຍຸດທະສາດ 10 ປີ
(2021-2030) ແລະ ແຜນພັດ
ທະນ າ ເສ ດຖະ ກິ ດ ດີ ຈີ ຕ ອນ
ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ (2021-2025);
ຜ່ານຮ່າງມະຕິກອງປະຊຸມສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ
ເອົ າ ບົ ດ ລາຍງານຂອງອົ ງ ການ
ກວດກາແຫ່ງລັດ ກ່ຽວກັບການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນ
ໄຫວວຽກງານ ປະຈຳປີ 2021
ແລະ ແຜນການ ປະຈຳປີ 2022;
ການກວດກາ ຕາມຜົນການກວດ
ສອບ ປີ 2019; ຜ່ານຮ່າງມະຕິ
ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າ
ດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍ
ງານຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງ
ລັດ   ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກ
ງານ ປະຈຳປີ 2021 ແລະ ແຜນ
ການ ປະຈຳປີ 2022; ຜົນການ
ກວດສອບບົດສະຫລຸບຂາດຕົວ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະ
ມານແຫ່ງລັດ ປະຈຳປີ 2020;
ຜ່ານຮ່າງມະຕິກອງປະຊຸມສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ
ເອົາບົດລາຍງານຂອງສານປະຊາ
ຊົນສູງສຸດ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດແຜນການເຄື່ ອນໄຫວ

mtok7koDDD
ໄດ້ກ່າວສະແດງຄວາມຂອບໃຈ
ມາຍັງຄະນະຜູ້ບໍລິຫານງານ ທະ
ນາຄານພັດທະນາລາວ ທີ່ເຫັນ
ໄດ້ເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງວຽກ
ງານລັດຖະບານ ກໍຄືວຽກງານ
ຂອງ ສພຊ ແລະ ຈະນຳເອົາ
ເຄື່ ອ ງທັ ງ ໝົ ດ ທີ່ ໄ ດ້ ຮັ ບ ໃນຄັ້ ງ ນີ້
ມານໍາໃຊ້ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິ ບັ ດ ພາລະບົ ດ ບາດຂອງ
ສພຊ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
(ສົມນຶກ ແກ້ວໄຊຍະຈັກ)
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ສ່ວນຂະແໜງການທີກ
່ ະທົບໃຫ້
ການຂະຫຍາຍຕົວເສດຖະກິດບໍ່
ບັນລຸຕາມແຜນ ຍ້ອນໄດ້ຮບ
ັ ຜົນ
ກະທົ ບ ຈາກການລະບາດຂອງ
ພະຍາດໂຄວິດ-19 ແມ່ນຂະ
ແໜງບໍລິການທີ່ພັກ ແລະ ຮ້ານ
ອາຫານຫລຸດລົງ -28,6% ເຊິ່ງ
ເປັ ນ ຂະແໜງທີ່ ໄ ດ້ ຮັ ບ ຜົ ນ ກະ
ທົບໂດຍກົງ ເຮັດໃຫ້ຮ້ານອາ
ຫານ, ໂຮງແຮມຫລາຍແຫ່ງໄດ້
ຢຸດເຊົາການໃຫ້ບໍລິການ, ຂະ
ແໜງການຂົນສົ່ງ ແລະ ສາງ
ຫລຸດລົງ -0,7% ສາເຫດຕົ້ນຕໍ
ເນື່ ອ ງຈາກມີ ກ ານຢຸ ດ ໂຈະການ
ຂົນສົ່ງໂດຍສານລະຫວ່າງແຂວງ
ຕໍ່ແຂວງ ໃນໄຕມາດ 2 ແລະ
ຍັງບໍ່ສາມາດກັບມາດຳເນີນການ
ໄດ້ເປັນປົກກະຕິໃນໄຕມາດ 3
ເຊິ່ງສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຂະ
ແໜງຂົນສົ່ງ ໂດຍສະເພາະທາງ
ບົກ ແລະ ທາງອາກາດ, ເຖິງຢ່າງ
ໃດກໍຕາມການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຍັງ
ມີການດຳເນີນເຖິງວ່າບໍ່ຄ່ອງຕົວ
ແລະ ການຂົນສົ່ງໂດຍສານຄາດ
ວ່າຈະດີຂຶ້ນໃນໄຕມາດ 4 ຍ້ອນ
ມີການເປີດທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ,
ຂະແໜງອຸ ດ ສາຫະກຳປຸ ງ ແຕ່ ງ
ຜະລິດແຜ່ນແພ ແລະ ເຄື່ອງນຸ່ງ
ຫົ ່ ມ ຄາດວ່ າ ຂະຫຍາຍຕົ ວ
0,2% ເຊິ່ງໄຕມາດ 2 ແລະ 3
ມີຫລາຍໂຮງງານປິດຊົວ
່ ຄາວໃນ
ໄລຍະມີການລະບາດ.
3. ດ້ານເງິນຕາ: ປະລິ
ມານເງິນ M2 ເພີມ
່ ຂຶນ
້ 18,75%
(ມະຕິສະພາບໍເ່ ກີນ 20% ຕໍປ
່ )ີ ,
ອັດຕາເງິນເຟີ້ລວມ ສະເລ່ຍ 9
ເດືອນ ປີ 2021 ຢູ່ໃນລະດັບ
3,32% (ມະຕິສະພາ 5-7%).
ສາເຫດທີ່ ພ າໃຫ້ ອັ ດ ຕາເງິ ນ ເຟີ້
ຂອງ ສປປລາວ ເພີ່ມຂຶ້ນ ແມ່ນ
ມາຈາກຫລາຍປັດໄຈ ເປັນຕົ້ນ:
ການເພີ່ ມ ຂຶ້ ນ ຂອງລາຄານໍ້ າມັ ນ
ດິບ, ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄາວັດ
ຖຸດິບ-ຕົ້ນທຶນການຜະລິດ, ສະ
ພາບເສດຖະກິດຂອງປະເທດຄູ່
ຄ້າຫລັກ ທີມ
່ ຜ
ີ ນ
ົ ຕໍປ
່ ະລິມານສິນ
ຄ້າ ແລະ ລາຄາສິນຄ້າຕົ້ນທາງ
ຂອງການນຳເຂົ້າ, ປັດໄຈດ້ານ
ລະດູການ, ປັດໄຈດ້ານສະໜອງ
ທີ່ ບໍ່ ທັ ນ ພຽງພໍ ກັ ບ ຄວາມຕ້ ອ ງ
ການ, ການອ່ອນຄ່າຂອງເງິນກີບ
ທີ່ ມີ ຜົ ນ ຕໍ່ ລ າຄາສິ ນ ຄ້ າ ນຳເຂົ້ າ ,
ປັ ດ ໄຈດ້ າ ນຈິ ດ ຕະສາດອື່ ນ ໆ
ເຊິ່ງໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ດັດສະນີລາຄາ
ຂອງກຸ່ ມ ສິ ນ ຄ້ າ ນຳເຂົ້ າ ເພີ່ ມ ຂຶ້ ນ
5,03% ທຽບໄລຍະດຽວກັນ
ຂອງປີຜ່ານມາ, ດັດສະນີລາຄາ
ຂອງໝວດໄປສະນີ ແລະ ໂທ
ລະຄົມມະນາຄົມ ເພີ່ມຂຶ້ນ 5%;
ໝວດຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການ
ຂົນສົ່ງ ເພີ່ມຂຶ້ນ 4,62%;
ໝວດເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ແລະ ເກີບ
ເພີ່ມຂຶ້ນ 3,59%; ໝວດສະ
ບຽງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ
ທີ່ບໍ່ມີທາດເຫລົ້າ
ເພີ່ມຂຶ້ນ
3,11%; ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນ

ກີບ ທຽບເງິນໂດລາສະຫະລັດ
ອ່ອນຄ່າ 6,55% (ມະຕິສະພາ±
5%), ການຄຸມ
້ ຄອງອັດຕາແລກ
ປ່ຽນບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນ ຍ້ອນການ
ດັດສົມຕະຫລາດເງິນຕາຕ່າງປະ
ເທດຂອງລະບົ ບ ທະນາຄານບໍ່
ພຽງພໍ ກັ ບ ຄວາມຕ້ ອ ງການເງິ ນ
ຕາຕ່າງປະເທດຂອງສັງຄົມທີ່ຍັງ
ມີລະດັບສູງຕໍ່ເນື່ອງ, ມີການຊຳ
ລະການຂາດດຸ ນ ປົ ກ ກະຕິ ກັ ບ
ຕ່າງປະເທດໃນລະດັບສູງ, ລັດ
ຖະບານມີພັນທະໃນການຊຳລະ
ໜີ້ສິນຕ່າງປະເທດໃນລະດັບສູງ
ແລະ ຜົນກະທົບຈາກການລະ
ບາດຂອງພະຍາດໂຄວິ ດ -19
ຍັງເຮັດໃຫ້ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ
ຄວາມຕ້ ອ ງການຖື ຄ ອງສະກຸ ນ
ເງິນຫລັກ ໂດຍສະເພາະເງິນໂດ
ລາຍິ່ງສູງຂຶ້ນ, ຄັງສຳຮອງເງິນຕາ
ຕ່າງປະເທດ ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ສາ
ມາດກຸ້ມການນຳເຂົ້າ ໄດ້ 3,67
ເດືອນ (ມະຕິສະພາບໍ່ຫລຸດ 3
ເດືອນ), ຍອດເຫລືອເງິນຝາກ
ຂອງທະນາຄານທຸ ລ ະກິ ດ ເພີ່ ມ
ຂຶ້ນ 19,95% ທຽບໃສ່ໄລຍະ
ດຽວຂອງປີຜ່ານມາ, ກວມເອົາ
71,24% ຂອງ GDP (ແຜນ
ປີ 2021: ຮອດທ້າຍປີ ກວມ
ເອົາ 61% ຂອງ GDP) ຍອດ
ເຫລືອສິນເຊື່ອຂອງຂະເເໜງທະ
ນາຄານ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 4,9%
ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ
ຜ່ານມາ, ກວມເອົາ 48,17%
ຂອງ GDP (ແຜນປີ 2021:
ຮອດທ້າຍປີ ກວມເອົາ 50%
ຂອງ GDP) ແລະ ອັດຕາສ່ວນ
ໜີບ
້ ເ່ໍ ກີດດອກອອກຜົນຂອງທະ
ນາຄານທຸລະກິດ
(NPLS)
ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບ 2,8% (ມະ
ຕິສະພາບໍ່ເກີນ 3%).
2) ດ້ານງົບປະມານ
ເຖິງວ່າຈະພົບບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກ
ຫລາຍດ້ານ ແຕ່ລັດຖະບານກໍ
ໄດ້ອອກນະໂຍບາຍໃນການຊຸກ
ຍູ້ການເກັບລາຍຮັບ ແລະ ຄຸ້ມ
ຄອງລາຍຈ່າຍຢ່າງສົມເຫດສົມ
ຜົນ ໃນ 9 ເດືອນ ສາມາດປະຕິ
ບັດໄດ້ຄື:
ດ້ານລາຍຮັບ : ປະຕິ
ບັດໄດ້ ປະມານ 16.219 ຕື້ກີບ
ເທົ່າກັບ 59% ຂອງແຜນການ
(ມະຕິສະພາ 27.629 ຕື້ກີບ)
ໃນນີ້ ລາຍຮັບພາຍໃນ 14.424

ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 57% ຂອງແຜນ
ການ, ໃນນັ້ນ: ລາຍຮັບສູນກາງ
11.284 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 60%
ຂອງແຜນການປີ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ
3.139 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 56%
ຂອງແຜນການປີ, ຄາດຄະເນ
ໝົດປີ ຈະສາມາດປະຕິບັດໄດ້
ທັງໝົດ 26.957 ຕື້ກີບ ຫລື
ເທົ່າກັບ 98% ຂອງແຜນການ
ປີ ຫລື ຫລຸດແຜນປະມານ 2%
(ປະມານ 670 ຕື້ກີບ) ຕໍ່ກັບ
ບັນຫາດັ່ງກ່າວ ລັດຖະບານຈະ
ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າແຫລ່ງທຶນ
ຫລື
ຫລຸດລາຍຈ່າຍຈຳນວນໜຶງ່ ເພືອ
່
ຮັກສາຄວາມສົມດູນຂອງແຜນ
ງົບປະມານ ໂດຍບໍ່ສະເໜີສະ
ພາແຫ່ງຊາດ ດັດແກ້ແຜນງົບ
ປະມານແຫ່ງລັດ ປີ 2021 ຕາມ
ມາດຕາ 51 ຂອງກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ,
ດ້ານລາຍຈ່າຍ: ປະຕິ
ບັດໄດ້ 16.957 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ
54% ຂອງແຜນການ (ມະຕິ
ສະພາ 31.583 ຕື້ກີບ) ໃນນັ້ນ
ລາຍຈ່າຍສູນກາງ ປະຕິບັດໄດ້
11.150 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 49%
ຂອງແຜນການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ
ປະຕິບັດໄດ້ 5.807 ຕື້ກີບ ເທົ່າ
ກັບ 64% ຂອງແຜນການປີ
ເຊິ່ ງ ສ່ ວ ນໃຫຍ່ ແ ມ່ ນ ການເບີ ກ
ຈ່າຍເງິນເດືອນ, ເງິນນະໂຍບາຍ
ຕ່າງໆ ແລະ ດ້ານດຸນດ່ຽງ: ປະ
ຕິບັດໄດ້ພຽງ 7.242 ຕື້ກີບ
ເທົ່າກັບ 36% ຂອງແຜນການ.
3) ມູນຄ່າການນຳເຂົ້າສົ່ງອອກ: ໃນ 9 ເດືອນ ບັນລຸ
ໄດ້ 10.063 ລ້ານໂດລາ (ລວມ
ທັ ງ ຕົ ວ ເລກຄາດຄະເນການນຳ
ເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກໄຟຟ້າ) ເທົ່າ
ກັບ 77,6% ຂອງແຜນການ
(ມະຕິສະພາ 12.967,47 ລ້ານ
ໂດລາສະຫະລັດ) ທຽບໃສ່ໄລ
ຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ເພີ່ມ
ຂຶ້ນ 23,8% ໃນນີ້: ມູນຄ່າສົ່ງ
ອອກ ບັນລຸໄດ້ 5.611 ລ້ານໂດ
ລາສະຫະລັດ ເທົ່າກັບ 85%
ຂອງແຜນການ (ມະຕິສະພາ
6.582,51 ລ້ານໂດລາ), ທຽບ
ໃສ່ ໄ ລຍະດຽວກັ ນ ຂອງປີ ຜ່ າ ນ
ມາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 26,8%, ມູນຄ່າ
ການນຳເຂົ້າ ບັນລຸໄດ້ 4.452
ລ້ານໂດລາ ເທົ່າກັບ 69,7%
ຂອງແຜນການ (ມະຕິສະພາ

6.384,96 ລ້ານໂດລາ), ເກີນ
ດຸນປະມານ 1.160 ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດ, ຢ່າງໃດກໍຕາມ ຖ້າ
ບໍ່ລວມຕົວເລກນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງ
ອອກໄຟຟ້າ ສປປລາວ ແມ່ນ
ຂາດດຸນ ປະມານ 234 ລ້ານໂດ
ລາ. ແຕ່ຄາດຄະເນໝົດປີການ
ນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ຈະສາມາດບັນ
ລຸໄດ້ຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້ ເນື່ອງ
ຈາກລັ ດ ຖະບານໄດ້ ເ ຂັ້ ມ ງວດ
ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດ
ຕະການຕ່າງໆ ໃນການອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກໃຫ້ ແ ກ່ ກ ານນຳ
ເຂົ້າ-ສົ່ງອອກສິນຄ້າ ແລະ ການ
ບໍລິການໃຫ້ສາມາດດຳເນີນການ
ໄດ້ເປັນປົກກະຕິ.
4) ດ້ານແຫລ່ງທຶນເພືອ
່
ການພັດທະນາ.
• ການປະຕິບັດແຜນ
ການລົງທຶນຂອງລັດ: ໃນໄລຍະ
9 ເດືອນ ໄດ້ສະເໜີເບີກຈ່າຍ
ໄດ້ທັງໝົດ 5.047 ໂຄງການ
ມູນຄ່າ 2.176,62 ຕື້ກີບ ເທົ່າ
ກັບ 56% ຂອງແຜນການ (ມະ
ຕິສະພາ 3.900 ຕື້ກີບ) ແລະ
ໄດ້ມີການເບີກຈ່າຍງົບປະມານ
ຕົວຈິງຜ່ານລະບົບຄັງເງິນ ກະ
ຊວງການເງິນ ມູນຄ່າທັງໝົດ
1.378,76 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ
35,35%
ຂອງແຜນການ
ເນື່ ອ ງຈາກສະພາບການແຜ່ ລ ະ
ບາດຂອງພະຍາດໂຄວິ ດ -19
ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ບາງໂຄງການເກີດຄວາມລ້າຊ້າ.
ໄດ້ສືບຕໍ່ແກ້ໄຂໜີ້ສິນດ້ວຍຮູບ
ແບບອວ່າຍໜີ້ 3 ແຈ ແລະ
ການອອກພັນທະບັດ (ງວດ II)
ຈຳນວນ 5.000 ຕື້ກີບ, ປັດຈຸ
ບັນ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຈຳນວນ
1.767 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ
4.448 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 89%
ຂອງແຜນການ ງວດ II; ໃນນັ້ນ,
ອວ່າຍໜີ້ສາມແຈ ຈຳນວນ 442
ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 1.661 ຕື້ກີບ
ເທົ່າກັບ 83% ຂອງແຜນການ
ແລະ ອອກພັນທະບັດ ໂດຍກົງ
1.325 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ
2.787 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 93%
ຂອງແຜນການ ເນື່ອງຈາກສະ
ພາບການລະບາດຂອງພະຍາດ
ໂຄວິດ-19 ເຮັດໃຫ້ຍັງບໍລິສັດ
ຈຳນວນໜຶ່ງບໍ່ສະດວກໄດ້ການ
ປະກອບເອກະສານ; ສະນັ້ນ,
ຈະໄດ້ ນ ຳສະເໜີ ຄ ະນະແກ້ ໄ ຂ
ໜີ້ສິນລະດັບຊາດ ພິຈາລະນາ
ເລື່ອນການປິດຮັບການປະກອບ
ເອກະສານໄປຕື່ມອີກ.
ໄດ້ ເ ອົ າ ໃຈໃສ່ ແ ກ້ ໄ ຂ
ຜົນການກວດສອບ ແລະ ຜົນ
ການກວດກາຕາມຜົນການກວດ
ສອບ ຕາມມະຕິ ສະພາແຫ່ງ
ຊາດສະບັບເລກທີ 14/ສພຊ,
ລົງວັນທີ 4/11/2020 ໂດຍ
ການຜັ ນ ຂະຫຍາຍເປັ ນ ອັ ນ ລະ
ອຽດ ຕາມບົດແນະນຳ ສະບັບ
vjko8+lt[a[|hkDDD

;aomu !&{!*}!!}@W@!

0jk; c]t dkog7njvows;0v’ltrkcsj’-kf

PHOUTHEN PASAXON

3

7x9Dlr- ]kp’kodjP;da[dkog7njvows;;Pd’ko xt9=kxu @W@!

]af4t,qo8udt-;’dkog’yo ]kp’koczo’q[xt,kocsj’]af

c]t czodkog7njvows;;Pd’ko xt9=kxu @W@@ 0v’ lr-

8+dv’xt-5,ltw\lk,aogmnjvmu @ 0v’ lr- -5fmu IX

8+9kdlt[a[djvoDDD
ຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ
ຂອງປະເທດໃນປັດຈຸບັນ.
5. ການເຄື່ອນໄຫວ
ຂອງຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ 
ຄປຈ.ສພຊ ໄດ້ມີການ
ລົ ງ ປະກາດການສ້ າ ງຕັ້ ງ ກົ ງ ຈັ ກ
ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການແຕ່ງຕັ້ງ
ປະທານ, ຮອງປະທານຄະນະ
ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະ
ຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ ເຊິ່ງມາຮອດ
ປັດຈຸບັນ ໄດ້ສຳເລັດການປະ
ກາດ ຢູ່ 9 ເຂດເລືອກຕັ້ງ, ຍັງ
9 ເຂດເລືອກຕັ້ງຈະສືບຕໍ່ລົງປະ
ກາດໃນຕໍ່ຫນ້າ; ຄະນະສະມາ
ຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດ
ເລືອກຕັ້ງ ໄດ້ສົມທົບກັບສະພາ
ປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ໃນການລົງ
ເຜີຍແຜ່ຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມ
ຄັ້ງປະຖົມມະລືກ ແລະ ກອງ
ປະຊຸ ມ ສະໄໝວິ ສ າມັ ນ ເທື່ ອ ທີ
1 ຂອງ ສພຊ ຊຸດທີ IX ຕິດພັນ
ກັບຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມຂອງ
ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ສໍາ
ເລັດຈໍານວນ 17 ເຂດເລືອກຕັ້ງ
(ຍັງເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1 ນະຄອນ
ຫລວງວຽງຈັນ) ກວມເອົາ 782
ຈຸດ, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 71.580
ຄົນ ຍິງ 28.743 ຄົນ; ໄດ້ລະ
ດົ ມ ທຶ ນ ຈາກພາກສ່ ວ ນຕ່ າ ງໆ
ເພື່ອຊ່ວຍປະຊາຊົນ ເປັນເງິນ
ແລະ ວັດຖຸ ລວມມູນຄ່າທັງ
ໝົດ 1.212.621.000 ກີບ
(ໜຶ່ ງ ຕື້ ສ ອງຮ້ ອ ຍສິ ບ ສອງລ້ າ ນ
ຫົກແສນຊາວເອັດພັນກີບ). ສະ
ພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ໄດ້ປະ
ຕິ ບັ ດ ໜ້ າ ທີ່ ວ ຽກງານຂອງຕົ ນ
ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນສໍາ
ເລັດດີສົມຄວນ ເປັນຕົ້ນ: ໄດ້
ຄົ້ນຄວ້າສັບຊ້ອນສະມາຊິກສະ
ພາແຫ່ງຊາດ ເຂົ້າໃນກໍາມາທິ
ການຕ່າງໆ; ແບ່ງງານແບ່ງຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບ; ຄົ້ນຄວ້າການປັບ
ປຸງ ໜ່ວຍງານຊ່ວຍວຽກຢູ່ເຂດ
ເລືອກຕັ້ງຕາມຄວາມເໝາະສົມ;
ຊີ້ນໍາການເລືອກຕັ້ງແທນສະມາ
ຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງຫລວງ
ພະບາງ ແລະ ແຂວງສະຫວັນ
ນະເຂດ; ຄົ້ນຄວ້າການຍົກຍ້າຍ
ບ່ອນປະຈໍາການຂອງສະມາຊິກ
ສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງຜົ້ ງ ສາລີ
ແລະ ອື່ນໆ.
6. ດ້ານການເຄື່ອນ
ໄຫວວຽກງານຕ່າງປະເທດ
ຄປຈ.ສພຊ ໄດ້ເອົາໃຈ
ໃສ່ນາໍ ພາ-ຊີນ
້ າໍ ການຜັນຂະຫຍາຍ
ແນວທາງການຕ່າງປະເທດ ສັນ
ຕິພາບ, ເອກະລາດ, ມິດຕະພາບ
ແລະ ການຮ່ວມມື ເພື່ອການພັດ
ທະນາຂອງພັກ ມາເປັນແຜນ
ການເຄື່ ອ ນໄຫວການຕ່ າ ງປະ
ເທດຂອງ ສພຊ ຜ່ານຮູບການ
ຕ່າງໆ ຕາມພາລະບົດບາດຂອງ
ຕົນ ເຊິ່ງໃນໄລຍະເກືອບ 1 ປີ
ຜ່ານມາ ໄດ້ມີການເຄື່ອນໄຫວ

ວຽກງານການຕ່າງປະເທດ ທັງ

ເມືອງຂອງຕົນ ໃນການຄົ້ນຄວ້າ

ໝົດ 60 ຄັ້ງ ໃນນີ້, ໄດ້ມີການ
ພົບປະແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ
ເຮັ ດ ວຽກກັ ບ ບັ ນ ດາປະເທດ
ເພື່ອນມິດຍຸດທະສາດ 13 ຄັ້ງ,
ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຂອງພາກ
ພື້ນ ແລະ ສາກົນລະດັບຕ່າງໆ
ດ້ ວ ຍຮູ ບ ແບບກອງປະຊຸ ມ ປົ ກ
ກະຕິ ແລະ ກອງປະຊຸມທາງໄກ
30 ຄັ້ງ; ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບ, ການ
ເຂົ້າຢ້ຽມຂໍ່ານັບ ແລະ ເຂົ້າອວຍ
ພອນຂອງບັນດາຄະນະຜູ້ແທນ
ຈາກຕ່າງປະເທດ ລວມທັງທຸ
ຕານຸທູດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ
ສາກົນປະຈຳຢູ່ລາວ ຈໍານວນ
17 ຄັ້ງ.
ຄປຈ.ສພຊ ຍັງໄດ້ແຕ່ງ
ຕັງ້ ຄະນະມິດຕະພາບລັດຖະສະ
ພາ ລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດ
ລາວ ກັບຕ່າງປະເທດ ຈຳນວນ
22 ຄະນະ; ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະອົງ
ການລັດຖະສະພາພາກພືນ
້ ແລະ
ສາກົນ ຈຳນວນ 3 ອົງການຄື:
ຄະນະສະມັ ດ ຊາລັ ດ ຖະສະພາ
ລະຫວ່າງອາຊຽນ
(AIPA);
ຄະນະສະຫະພັນລັດຖະສະພາ
ສາກົນ (IPU) ແລະ ຄະນະສະ
ມັ ດ ຊາລັ ດ ຖະສະພາບັ ນ ດາປະ
ເທດ ທີ່ໃຊ້ພາສາຝຣັ່ງ (APF).
ຂ. ສາເຫດພາໃຫ້ມຜ
ີ ນ
ົ
ສໍາເລັດ
1. ຍ້ອນໄດ້ຮັບການຊີ້
ນໍາຢ່າງໃກ້ຊດ
ິ ຈາກກົມການເມືອງ
ແລະ ຄະນະເລຂາທິການສູນ
ກາງພັກ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ໃນ
ການປະຕິ ບັ ດ ພາລະບົ ດ ບາດ,
ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງ ສພຊ
ຕາມທີ່ກໍານົດໃນລັດຖະທໍາມະ
ນູນ ແລະ ກົດໝາຍ;
2. ຄປຈ.ສພຊ ເອົາໃຈ
ໃສ່ຊີ້ນໍາ-ນໍາພາ, ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ
ກວດກາ, ສະຫລຸບ, ປະເມີນ
ຜົ ນ ຕໍ່ ກ ານເຄື່ ອ ນໄຫວກົ ງ ຈັ ກ
ການຈັດຕັ້ງຂອງ ສພຊ ຕາມສິດ,
ໜ້າທີ່ຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ ເຊິ່ງ
ໄດ້ກໍານົດໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ບັນດາ
ມະຕິຂອງ ຄປຈ.ສພຊ;
3. ຄະນະນຳຂອງບັນ
ດາກຳມາທິການ ແລະ ຄະນະ
ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນ
ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໄດ້ຍົກ
ສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານການ

ເຊື່ອມຊຶມແນວທາງນະໂຍບາຍ
ຂອງພັກ, ກົດໝາຍ, ມະຕິກອງ
ປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ
ຄປຈ.ສພຊ, ນິຕິກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ທົ່ວເຖິງ
ພໍສົມຄວນ;
4. ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ
ຂອງ ສພຊ ກໍຄືເສນາທິການ
ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, ພະນັກງານລັດຖະກອນ ທີເ່ ປັນເສນາທິການ
ສ່ວນຫລາຍມີຄວາມຮູ້, ຄວາມ
ສາມາດ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກງານທີ່ໄດ້ຮັບມອບ
ໝາຍ;
5. ລະບອບແບບແຜນ
ວິທີເຮັດວຽກ ໄດ້ຮັບການປັບ
ປຸງດີຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະມີກົນໄກ
ປະຊຸມຂອງ ຄປຈ.ສພຊ, ມີກົນ
ໄກການປະສານງານ ຢູ່ພາຍໃນ
ສພຊ, ລະຫວ່າງ ສພຊ ກັບອົງ
ການລັດ ເຊິ່ງໄດ້ມີນິຕິກໍາເປັນ
ບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການເຄືອ
່ ນໄຫວ;
6. ໄດ້ຮັບການສະໜັບ
ສະໜູນຊ່ວຍເຫລືອຈາກອົງການ
ຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ ແລະ ສັງຄົມ ກໍ
ຄືເພື່ອນມິດສາກົນ.
ຄ. ດ້ານຄົງຄ້າງ
1. ການຜັນຂະຫຍາຍ
ແຜນວຽກຈຸດສຸມຂອງ ຄປຈ.
ສພຊ ເຂົ້າເປັນແຜນການເຄື່ອນ
ໄຫວຂອງບັ ນ ດາກໍ າ ມາທິ ກ ານ,
ຄະນະເລຂາທິ ກ ານສະພາແຫ່ ງ
ຊາດ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານິຕິກຳ
ສະພາແຫ່ ງ ຊາດໃນແຕ່ ລ ະໄລ
ຍະ ບາງດ້ານມີຄວາມຊັກຊ້າ,
ການປະສານສົ ມ ທົ ບ ກັ ບ ກະ
ຊວງກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດຖະບານ
ໃນການຄົົ້ ນ ຄວ້ າ ແຕ່ ລ ະບັ ນ ຫາ
ກ່ ອ ນສະຫລຸ ບ ລາຍງານຕໍ່ ກ ອງ
ປະຊຸມ ຄປຈ.ສພຊ ຍັງບໍ່ຮັດ
ກຸມ, ບາງເອກະສານຍັງໄດ້ປັບ
ປຸງໄປມາຫລາຍຄັ້ງ;
2. ການຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງ
ນິຕິກຳ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນ
ດາກຳມາທິການ, ຄະນະເລຂາ
ທິການສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ
ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານິຕິກຳສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ໂດຍສະເພາະການ
ປັບປຸງກົງຈັກເສນາທິການຊ່ວຍ
ວຽກ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ
ລວມທັງການກຳນົດຕຳແໜ່ງງານ
ຕາມການຄຸ້ມຄອງ ຍັງມີຄວາມ

ຊັກຊ້າ; ກົງຈັກເສນາທິການຂອງ
ສພຊ ຈຳນວນໜຶ່ງ ບໍ່ທັນຄົບ
ຖ້ວນ;
3. ການເຄື່ອນໄຫວ
ບາງດ້ານບໍ່ສາມາດປະຕິບັດຕາມ
ແຜນການ ຍ້ອນສະພາບການ
ແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ19 ຢູ່ໃນປະເທດເຮົາ;
4. ການປະຕິບັດນະ
ໂຍບາຍ ຕໍ່ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ
ຊາດ, ສະມາຊິກສະພາປະຊາ
ຊົນຂັ້ນແຂວງ ທຽບໃສ່ ສພຊ
ຊຸດທີ VIII ແມ່ນບໍ່ສາມາດປະ
ຕິບດ
ັ ໄດ້, ໂດຍອີງໃສ່ການຕົກລົງ
ຂອງກົມການເມືອງສູນກາງພັກ
ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຢ່າງເປັນເອກະ
ພາບໃນຂອບເຂດທົ່ ວ ປະເທດ
ຕາມດໍ າ ລັ ດ ຂອງລັ ດ ຖະບານ
ສະບັບເລກທີ 203/ລບ, ລົງ
ວັນທີ 4/7/2017.
ງ. ສາເຫດພາໃຫ້ມີ
ຂໍ້ຄົງຄ້າງ
1.ການເຄື່ອນໄຫວວຽກ
ງານຂອງ ສພຊ ໃນປີ 2021
ຍັງເປັນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນວຽກງານ
ຂອງ ສພຊ ເຊິ່ງສໍາລັບພະນັກ
ງານ-ລັ ດ ຖະກອນຈໍ າ ນວນໜຶ່ ງ
ຍັງເປັນວຽກໃໝ່, ຕ້ອງການເວ
ລາເພື່ອເຂົ້າໃຈ, ຮຽນຮູ້ວຽກງານ
ຂອງ ສພຊ;
2. ຍ້ອນລະບອບແບບ
ແຜນວິທີເຮັດວຽກ ຂອງບັນດາ
ກໍາມາທິການ, ຄະນະເລຂາທິ
ການສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະຖາ
ບັ ນ ຄົ້ ນ ຄວ້ າ ນິ ຕິ ກໍ າ ສະພາແຫ່ ງ
ຊາດ, ຄະນະສະມາຊິກສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ
ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ
ກົງຈັກເສນາທິການ ຍັງບໍ່ທັນຮັດ
ກຸມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຊີ້
ນໍາ-ນໍາພາແຕ່ຫົວທີ ໃນການກະ
ກຽມບັນດານິຕິກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການເຄື່ອນ
ໄຫວວຽກງານຂອງຕົນ.
ຈ.ບົດຮຽນຖອດຖອນ
ໄດ້
1. ຄວາມເປັນເອກະພາບ
ໃນການຕົກລົງບັນຫາສຳຄັນຂອງ
ຄະນະປະທານ, ຄປຈ.ສພຊ
ແມ່ນປັດໄຈທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ ຂອງ
ການນຳພາ-ຊີ້ນຳ ການປະຕິບັດ
ໜ້າທີ່ການເມືອງຂອງຕົນ ຕາມ
ລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດ
ໝາຍ;
2. ຄວາມເປັນເຈົ້າການ
ໃນການຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ບັນດາ
ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງຕົນ ໃຫ້
ເພີ່ ມ ທະວີ ຄ ວາມເປັ ນ ເຈົ້ າ ການ
ຄົ້ນຄວ້າ, ກໍາແໜ້ນບັນດາເນື້ອ
ໃນຂອງກົດໝາຍ, ບັນດານິຕິກໍາ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສິດ ແລະ ໜ້າ
ທີ່ຂອງ ສພຊ ລວມທັງການຜັນ
ຂະຫຍາຍທິດຊີ້ນໍາຂອງ ຄປຈ.
ສພຊ
ໃຫ້ເປັນແຜນການລະ
ອຽດ ໂດຍມີການສະຫລຸບຖອດ
vjko8+lt[a[|hkDDD

8+9kdlt[a[djvoDDD
ຈ່າຍທີ່ຈຳເປັນຂອງພັກ ແລະ
ລັດຖະບານ ໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວໄດ້
ເປັນປົກກະຕິ ເປັນຕົ້ນ: ລາຍ
ຈ່າຍເງິນເດືອນ, ການຊຳລະໜີ້
ສິນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ,
ລາຍຈ່າຍຮັບໃຊ້ການຕ້ານ ແລະ
ສະກັດກັ້ນພະຍາດໂຄວິດ-19.
ລາຍຈ່ າ ຍເງິ ນ ລົ ງ ທຶ ນ ທັ ງ ໝົ ດ
ປະຕິບັດໄດ້ 5.360 ຕື້ກີບ,
ເທົ່າກັບ 52% ຂອງແຜນການ,
ໃນນັ້ນ: ລາຍຈ່າຍລົງທຶນພາຍ
ໃນ 1.539 ເທົ່າກັບ 40%
ຂອງແຜນການປີ.
3. ດ້ານດຸນດ່ຽງ: ສຳ
ລັບການລະດົມແຫລ່ງທຶນ ເພື່ອ
ມາດຸນດ່ຽງງົບປະມານຈາກພາຍ
ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ປະຕິບັດ
ໄດ້ 8.677 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ
43% ຂອງແຜນການ. ນອກ
ຈາກນັ້ນ ຍັງມີການທົດແທນຄືນ
ຕົ້ນທຶນເງິນກູ້ຢືມພາຍໃນ ແລະ
ຕ່າງປະທດ ຢູ່ແຫລ່ງດຸນດ່ຽງ
ປະຕິບດ
ັ ໄດ້ 7.253 ຕືກ
້ ບ
ີ ເທົາ່
ກັບ 44% ຂອງແຜນການປີ.
II. ສະຫລຸບຕີລາຄາລວມ:
ຜ່ າ ນການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ
ບັ ດ ແຜນງົ ບ ປະມານແຫ່ ງ ລັ ດ
ໃນ 10 ເດືອນ ສາມາດສັງລວມ
ຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດບັນດາມາດຕະການຕ່າງໆ ທີ່
ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮບ
ັ ຮອງ ແລະ
ບັນດາມາດຕະການຕົ້ນຕໍທີ່ລັດ
ຖະບານ ໄດ້ວາງອອກ ດັ່ງນີ້:
1. ດ້ານດີ:
1)
ໄດ້ສໍາເລັດການ
ປັບປຸງ ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດ
ຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ
ກະຊວງການເງິນ ສະບັບເລກທີ
600/ນຍ, ລົງວັນທີ 14 ຕຸລາ
2021, ພ້ອມທັງ ໃຫ້ສຳເລັດ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ
ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນ
ດາກົມຈຳນວນໜຶ່ງ, ເປັນຕົ້ນ:
ໄດ້ ສ ຳເລັ ດ ການປັ ບ ປຸ ງ ດ້ າ ນກົ ງ
ຈັກຂອງ 3 ຂະແໜງການສາຍ
ຕັ້ງ (ພາສີ, ສ່ວຍສາອາກອນ
ແລະ ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ).
2) ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າຜັນຂະ
ຫຍາຍວາລະແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບ
ການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸງ້ ຍາກທາງ
ດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ໂດຍ
ໄດ້ສຳເລັດການຄົ້ນຄວ້າ ຄຳສັ່ງ
ຂອງທ່ າ ນນາຍົ ກ ລັ ດ ຖະມົ ນ ຕີ
ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມ
ຄອງ ແລະ ຕ້ານການຮົ່ວໄຫລ
ຂອງລາຍຮັ ບ ງົ ບ ປະມານແຫ່ ງ
ລັດ ສະບັບເລກທີ 18/ນຍ,
ລົງວັນທີ 16 ກັນຍາ 2021,
ດຳລັ ດ ວ່ າ ດ້ ວ ຍການຄຸ້ ມ ຄອງ
ລົດຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ 599/
ລບ, ລົ ງ ວັ ນ ທີ 29 ກັ ນ ຍາ
2021, ຮ່າງດຳລັດວ່າດ້ວຍນະ
ໂຍບາຍປະຢັດ ແລະ ຕ້ານການ
ຟຸມເຟືອຍ,
ພ້ອມທັງຜັນຂະ
ຫຍາຍເປັນນິຕິກຳຂອງກະຊວງ

ການເງິນ ເປັນຕົ້ນ: ຄຳແນະນຳ
ສະບັບເລກທີ 4490/ກງ, ລົງ
ວັນທີ 14 ກັນຍາ 2021 ກ່ຽວ
ກັບຕ້ານການຮົ່ວໄຫລ ແລະ ຄຸ້ມ
ຄອງເກັ ບ ລາຍຮັ ບ ຈາກການນຳ
ເຂົ້າ ສິນຄ້າວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ, ເຄື່ອງ
ໄຟຟ້າ, ເຄື່ອງອຸປະໂພກບໍລິໂພກ
ແລະ ອື່ນໆ ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ; ຄຳ
ແນະນຳ ສະບັບເລກທີ 4491/
ກງ, ລົງວັນທີ 14 ກັນຍາ 2021
ກ່ ຽ ວ ກັ ບ ກ າ ນ ຕ້ າ ນ ກ າ ນ ຮົ່ ວ
ໄຫລ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເກັບລາຍ
ຮັບຈາກການນຳເຂົ້ານ້ຳມັນເຊື້ອ
ໄຟ ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ; ຄຳແນະນຳ
ສະບັບເລກທີ 4572/ກງ, ລົງ
ວັນທີ 17 ກັນຍາ 2021 ກ່ຽວ
ກັບຢຸດຕິການເສຍພາສີຍ່ອຍ ຢູ່
ດ່ານພາສີຊາຍແດນໃນຂອບເຂດ
ທົວ
່ ປະເທດ ຫັນມາແຈ້ງເສຍພາ
ສີເປັນອັນລະອຽດ, ອັດຊ່ອງ
ຫວ່າງການຮົວ
່ ໄຫລຂອງລາຍຮັບ.
3) ໄດ້ຄົ້ນຄວ້ານະໂຍ
ບາຍທາງດ້ າ ນພາສີ - ອາກອນ
ໂດຍນຳສະເໜີສະພາແຫ່ງຊາດ
ປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍ
ວ່ າ ດ້ ວ ຍການຄຸ້ ມ ຄອງສ່ ວ ຍສາ
ອາກອນ (ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາ
ກອນມູນຄ່າເພີ່ມ, ກົດໝາຍວ່າ

ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງເກັບລາຍຮັບ
ຈາກຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທຳ
ມະຊາດ, ພະລັງງານ ແລະ ບໍແ
່ ຮ່
ໂດຍໄດ້ ຄົ້ ນ ຄວ້ າ ອອກຂໍ້ ຕົ ກ ລົ ງ
ຂອງທ່ າ ນນາຍົ ກ ລັ ດ ຖະມົ ນ ຕີ
ສະບັບເລກທີ 61/ນຍ, ລົງວັນ
ທີ 21 ມີຖຸນາ 2021 ວ່າດ້ວຍ
ການກຳນົດເງື່ອນໄຂໃນການເຈ
ລະຈາສັນຍາຂຸດຄົ້ນ, ປຸງແຕ່ງ
ແລະ ສົ່ງອອກແຮ່ເຫລັກ ໃນໄລ
ຍະເຮັດທົດລອງ ເພື່ອເປັນມາດ
ຕະການເພີ່ມລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະ
ມານແຫ່ງລັດ;
5) ໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ເສຍ
ອາກອນມາແຈ້ ງ ມອບອາກອນ
ດ້ວຍຕົນເອງ ຜ່ານລະບົບເອເລັກ
ໂຕຣນິກ ແລະ ຜ່ານເວັບໄຊໃຫ້
ຫລາຍຂຶ້ນ, ພ້ອມທັງຂະຫຍາຍ
ຖານລາຍຮັບ ດ້ວຍການຫັນບັນ
ດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ເຂົ້າສູ່ລະ
ບົບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມໃຫ້ຖືກ
ຕ້ອງ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ເຂັ້ມງວດ
ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນ
ມູນຄ່າເພີ່ມ ຢ່າງເປັນເອກະພາບ
ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
6) ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າມາດຕະ
ການປະຕິຮູບວິສາຫະກິດລັດລົງ

ດ້ວຍອາກອນລາຍໄດ້ ແລະ ກົດ
ໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນຊົມໃຊ້)
ເພື່ ອ ເປັ ນ ການສົ່ ງ ເສີ ມ ການຜະ
ລິດພາຍໃນເປັນສິນຄ້າ ສົ່ງເສີມ
ໃຫ້ພາກທຸລະກິດຫັນມາທໍາການ
ຜະລິ ດ ພາຍໃນໃຫ້ ຫ ລາຍຂຶ້ ນ
ແລະ ສາມາດຕອບສະໜອງການ
ຊົ ມ ໃ ຊ້ ພ າ ຍ ໃ ນ ປ ະ ເ ທ ດ ໃ ຫ້
ຫລາຍຂຶ້ນ, ພ້ອມນັ້ນ ກໍໄດ້ສຳ
ເລັດການປັບປຸງ ລັດຖະບັນຍັດ
ຂອງປະທານປະເທດ ວ່າດ້ວຍ
ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ
ສະບັບເລກທີ 002/ປປທ, ລົງ
ວັນທີ 17 ມິຖຸນາ 2021 ແລະ
ປັບປຸງ ລັດຖະບັນຍັດທີ່ຕິດພັນ
ກັບລາຍຮັບຈາກຊັບພະຍາກອນ
ທຳມະຊາດ ເພື່ອເປັນທ່າແຮງ
ໃນການເກັບລາຍຮັບ;
4) ໄດ້ສົມທົບກັບ ກະ
ຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງ
ທຶນ, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ
ບໍ່ແຮ່, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນ
ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
ແລະ ບັນດາຂະແໜງການຂັ້ນ

ທຶນ ທີດ
່ ຳເນີນທຸລະກິດຂາດທຶນ,
ຂາດສະພາບຄ່ອງ ດ້ວຍການ
ຊອກຄູ່ ຮ່ ວ ມທຸ ລ ະກິ ດ ຍຸ ດ ທະ
ສາດ ເປັນຕົ້ນ ໄດ້ສຳເລັດການ
ຮ່ ວ ມຮຸ້ ນ ຂອງທະນາຄານພັ ດ
ທະນາລາວ, ທະນາຄານສົງ່ ເສີມ
ກະສິກຳ ແລະ ສືບຕໍ່ເຈລະຈາ
ຮ່ ວ ມຮຸ້ ນ ຂອງລັ ດ ວິ ສ າຫະກິ ດ
ໄປສະນີລາວ, ລັດວິສາຫະກິດ
ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟລາວ, ບໍລິສັດ ຊີ
ມັງວັງວຽງ ແລະ ບໍລິສັດ ເອັມສ
ໄອຈີ ປະກັນໄພລາວ ເພື່ອປັບ
ປຸງປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດ
ທິຜນ
ົ ຂອງການເຄືອ
່ ນໄຫວຂອງ
ວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນ ໃຫ້ດຂ
ີ ນ
້ື ;
7) ພາຍຫລັງໄດ້ຮັບ
ຜົ ນ ກະທົ ບ ຈາກການຫົ ດ ຕົ ວ
ຂອງເສດຖະກິດ ຈາກການແຜ່
ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19,
ກະຊວງການເງິນ ກໍໄດ້ເປັນເຈົ້າ
ການຄົ້ນຄວ້າອອກຫລາຍນິຕິກຳ
vjko8+lt[a[|hkDDD
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ທ່ານ ນາງ ວາລີ ເວດ
ສະພົງ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ  
(ສສຊ) ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ
1
ສະພາປະຊາຊົນນະຄອນ
ຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ປະກອບຄຳ
ເຫັ ນ ໃສ່ ບົ ດ ລາຍງານຂອງລັ ດ
ຖະບານກອງປະຊຸມສະໄໝສາ
ມັນເທືອ
່ ທີ 2 ສະພາແຫ່ງຊາດ
ຊຸດທີ IX ເຊິ່ງໄຂຂຶ້ນລະຫວ່າງ
1-17  ພະຈິກ 2021 ທ່ານໄດ້
ສະແດງຄວາມຄິ ດ ເຫັ ນ ໃນວາ
ລະມື້ ທໍ າ ອິ ດ ຂອງກອງປະຊຸ ມ
ໂດຍທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ:
ເຫັນດີກັບບົດລາຍງານ
ຂອງທ່ານນາຍົກ ຖືວ່າເພິ່ນກໍ
ເຮັດໄດ້ຈະແຈ້ງກະທັດຮັດ, ເຂົ້າ
ໃຈງ່າຍ ແລະ ມີຈດ
ຸ ສຸມ ໂດຍສະ

ໃນເວລາກອງປະຊຸ ມ ສະໄໝວິ
ສາມັນຜ່ານມາ ລັດຖະບານກໍໄດ້
ມີການຜັນຂະຫຍາຍວາລະແຫ່ງ
ຊາດ ໂດຍການສ້າງດຳລັດປັບປຸງ
ກົດໝາຍ, ບັນດາຄຳສັ່ງຕ່າງໆ
ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືໃຫ້ການຜັນຂະ
ຫຍາຍວາລະແຫ່ງຊາດ ແຕ່ເຖິງ
ຢ່າງໃດກໍຕາມ ສັງເກດເຫັນວ່າຢູ່
ໃນບົ ດ ສະຫລຸ ບ ຂອງກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ໂດຍສະເພາະແມ່ນຕະລາງການ
ສະຫລຸບກ່ຽວກັບໂຕຊີ້ວັດ ປາ
ກົດວ່າທະນາຄານກາງສະຫລຸບ
ຕົວເລກ 9 ເດືອນ,ກະຊວງການ
ເງິນສະຫລຸບຕົວເລກ 10 ເດືອນ,
ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງ
ທຶນສະຫລຸບຕົວເລກ 9 ເດືອນ

ເພາະແມ່ນວາລະແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງ

ເຊິ່ງອາດຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຕໍ່

   ຮຽບຮຽງໂດຍ: ກົງໃຈ ແສງອໍາພັນ

ສະພາ ວ່າຈະຮັບຮອງເອົາຕົວ
ເລກໃດແທ້ເປັນມະຕິ ໂດຍສະ
ເພາະອາດສ້ າ ງຄວາມສັ ບ ສົ ນ ຕໍ່

ສສຊ ໃນການຕິດຕາມກວດກາ
ຕີລາຄາປະເມີນຜົນ 3 ເດືອນ
ທ້າຍປີ ແລະ ຕິດພັນກັບດ້ານ

ເງິນຕາ ເຫັນວ່າບົດສະຫລຸບຕີ
ລາຄາໃຫ້ເຫັນຈະແຈ້ງວ່າອັດຕາ
ແລກປ່ຽນ ອ່ອນຄ່າ 6,55%
ເຊິ່ງໃນແຜນເໜັງຕິງຢູ່ໃນກອບ
5% ແລະ ກໍໄດ້ອະທິບາຍແລ້ວ
ວ່ າ ເປັ ນ ການດັ ດ ສົ ມ ຕະຫລາດ
ເງິນຕາ ໂດຍທາງທະນາຄານໄດ້
ຊີ້ແຈງຕະຫລອດຢູ່ໃນເວທີຂອງ
ສະພາແຫ່ງຊາດ, ຂ້າພະເຈົ້າເຄີຍ
ມີຄຳເຫັນຫລາຍຄັ້ງຕໍ່ສະພາຊຸດ
ທີ VIII ກ່ຽວກັບເລື່ອງຂອງກົນ
ໄກການຄຸ້ມຄອງລະບົບການສຳ
ລະ ໂດຍສະເພາະການຊໍາລະ
ຂອງນັ ກ ລົ ງ ທຶ ນ ຕ່ າ ງປະເທດທີ່
ມາລົງທຶນໃນລາວ ເຮັດທຸລະກຳ
ທາງດ້ານການເງິນ 80% ຢູ່ຕ່າງ
ປະເທດ ເຊິງ່ ມັນເຮັດໃຫ້ລະບົບ
ເງິນຕາບໍ່ໄຫລເຂົ້າລະບົບທະນາ

ຄານຂອງພວກເຮົາ ຫລືນີ້ອາດ
ເປັນສາເຫດໜຶ່ງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ລະ
ບົບການຊຳລະ ຫລືລະບົບຄຸ້ມ
ຄອງເງິ ນ ຕາພວກເຮົ າ ມີ ບັ ນ ຫາ
ແຕ່ຄາດຫັວງວ່າພວກເຮົາຈະເອົາ
ຈິງເອົາຈັງກັບການປັບກົນໄກນີ້
ເພາະວ່ າ ມັ ນ ເປັ ນ ມາຫລາຍປີ
ແລ້ວ ເພາະຖ້າພວກເຮົາປັບໄດ້
ກໍ ຈ ະເປັ ນ ຜົ ນ ດີ ໃ ຫ້ ແ ກ່ ລ ະບົ ບ
ການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາ ເຊິ່ງອາດ
ຈະຕ້ອງປັບກົນໄກການຄຸ້ມຄອງ
ຫລືລະບຽບຂອງທະນາຄານ ວ່າ
ໃຫ້ເອົາເງິນຕາເຂົ້າມາ ແຕ່ບໍ່ຟ້າວ
ປ່ຽນເປັນເງິນກີບ ແລະ ອາດຈະ
ຮັ ກ ສາເປັ ນ ເງິ ນ ຕາຕ່ າ ງປະເທດ
ໄວ້ເພື່ອຊຳລະກ່ອນລະ ສ່ວນທີ່
ເຫລືອຈຶ່ງປ່ຽນເປັນເງິນກີບ. ສະ
ນັ້ນ, ຈຶ່ງຢາກຂໍຝາກໃຫ້ຈິງຈັງ

ໃນເລື່ອງຂອງການປັບກົນໄກນີ້
ຕື່ມອີກ.
ທ່ານ ນາງ ວາລີ ເວດ
ສະພົງ ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ: ກ່ຽວ
ກັ ບ ແຜນຟື້ ນ ຟູ ເ ສດຖະກິ ດ ປີ
2021 ເນື່ອງຈາກຜົນກະທົບ
ຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ລັດ
ຖະບານໄດ້ ອ ອກຫລາຍຄໍ າ ສັ່ ງ
ຫລາຍນະໂຍບາຍຜ່ອນຜັນໃຫ້
ພາກທຸລະກິດໃຫ້ພາກປະຊາຊົນ
ແຕ່ເຮົາໄດ້ປະເມີນຄືນແລ້ວຫລື
ບໍ່ ວ່າໃນນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ທີ່
ພວກເຮົ າ ໃຫ້ ກ ານຜ່ ອ ນຜັ ນ ນັ້ ນ
ປະຕິບັດໄດ້ແທ້ບໍ່ ເພື່ອເຮົາຈະ
ກ້ າ ວໄປໜ້ າ ໃຫ້ ມີ ໂ ຕຊີ້ ວັ ດ ທີ່
ເປັ ນ ລັ ກ ສະນະວິ ທ ະຍາສາດ
ຄັກແນ່.
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(ສພຊ
 ) ໃນລະ
 ຫວ່າງ
ວັນທ
 ີ 4-5 ພະຈິກ 2021 ຢທ
ູ່ ີ່
ຫ້ ອ ງປ ະຊຸ ມ ສ ະພ າປ ະຊ າຊົ ນ
ແຂວງ (ສພຂ
 ) ຫົວພ
 ັນ, 3 ອົງ
ການຈດ
ັ ຕງ້ັ ມະຫາຊນ
ົ ຂອງ ສພຂ
ຫົວພ
 ັນ ໄດ້ດ
 ຳເນີນກອງປະຊຸມ
ປະເມີນການຈດ
ັ ຕງ້ັ ປະຕບ
ິ ດ
ັ ຕາມ
ເນື້ອໃນຂໍ້ແຂ່ງຂັນຂອງອົງການ
ຈັດຕ
 ັ້ງຂ
 ອງຕົນຄ
 ື:
ກໍ າ ມະບານຮາກຖານ
ສພຂ
 ຫົວພັນ ໄດ້ຈັດກອງປະ
ຊຸ ມ ປະເມີ ນ ຜົ ນ ເນື້ ອ ໃນຂໍ້ ແ ຂ່ ງ
ຂັນ 5 ເປັນເຈົ້າ ປະຈຳປີ 2021
ໂດຍການເປັນປະທານຂອງສະ
ຫາຍ ສຸກມີໄຊ ສິງບຸນເຮືອງ
ຮອງເລຂາທິການ ສພຂ, ປະ
ທານກຳມະບານຮາກຖານ ສພຂ;
ເຂົ້າຮ່ວມໂດຍສະຫາຍ ສົມສັກ
ດອນຈານິດ ກຳມະການພັກແຂວງ,
ເລຂາໜ່ວຍພັກ, ຮອງປະທານ
ສພຂ
 ພ້ອມດ້ວຍບັນດາສະມາ
ຊິກກຳມະບານພາຍໃນໜ່ວຍ.
ໃນກອງປະຊຸມ, ໄດ້ຮບ
ັ
ຟັງແຈ້ງການແນະນຳການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດເນື້ອໃນຂໍ້ແຂ່ງຂັນ 5
ເປັນເຈົ້າ ຂອງສະຫະພັນກຳມະ
ບານລາວ ແລະ ຜ່ານຮ່າງບົດສະ
ຫລຸ ບ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ເນື້ ອ
ໃນຂໍ້ແຂ່ງຂັນ 5 ເປັນເຈົ້າປະຈຳ
ປີ 2021 ຂອງກຳມະບານຮາກ
ຖານ ສພຂ ໃນໄລຍະ 1 ປີຜ່ານ
ມາ ແລະ ທິດທາງແຜນການປີ
2022 ຈາກປະທານກຳມະບານ
ຮາກຖານ ສພຂ ເຊິ່ງໄດ້ຍົກໃຫ້
ເຫັນດ້ານດີຜົນງານ ແລະ ດ້ານ
ອ່ອນຂໍ້ຄົງຄ້າງ ພ້ອມທັງການປະ
ກອບຄໍາຄິດເຫັນຂອງຜູເ້ ຂົາ້ ຮວ
່ ມ
ຕໍ່ຮ່າງບົດສະຫລຸບ ເພື່ອໃຫ້ມີ

ເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນ ແລະ ສາມາດ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້.
ຈາກນັ້ນ, ສະມາຊິກກຳ
ມະບານ ທຸກສະຫາຍ ໄດ້ຜ່ານ
ໃບສຳຫລວດຕົນເອງ ພ້ອມທັງ
ຕໍ າ ນິ ສົ່ ງ ຂ່ າ ວເຊິ່ ງ ກັ ນ ແລະກັ ນ ,
ປະເມີນໃຫ້ຄະແນນຕົນເອງ ແລະ
ໝູ່ຄະນະ;   ແລ້ວຕີລາຄາແບ່ງ
ປະເພດຕາມເນື້ອໃນຂໍ້ແຂ່ງຂັນ
5 ເປັນເຈົ້າຂອງສະຫະພັນກຳ
ມະບານລາວວາງອອກ.
ຜ່ານການປະເມີນຕີລາ
ຄາສາມາດປະເມີນໄດ້ປະເພດດີ
ເລີດ, ປະເພດດີ, ສ່ວນປະເພດ
ກາງ ແລະ ອ່ອນແມ່ນບໍ່ມີ, ອີງ
ໃສ່ ມ າດຖ ານເ ງື່ ອ ນໄ ຂເຫັ ນ ວ່ າ
ກຳມະບານຮາກຖານ ສພຂ
 ສາ
ມາດສະເໜີຂນ
້ັ ເທິງຮັບຮອງເປັນ
ກຳມະບານຮາກຖານ 5 ເປັນເຈົ້າ
ປະຈຳປີ 2021.
ຕອນທ້າຍກອງປະຊຸມ,
ຍັງໄດ້ຮບ
ັ ຟັງການໂອ້ລມ
ົ ຂອງສະ
ຫາຍ ສົມສັກ ດອນຈານິດ ເຊິ່ງ
ສະຫາຍໄດ້ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຕໍ່ຜົນ
ງານການເຄືອ
່ ນໄຫວວຽກງານກໍາ
ມະບານ ທີ່ຍາດມາໄດ້ໃນໄລຍະ
ຜ່ານມາ ພ້ອມທັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້
ຄະນະກຳມະບານຮາກຖານ ກໍຄື
ສະມາຊິ ກ ກຳມະບານພາຍໃ ນ
ຮາກຖານ ເອົາໃຈໃສ່ສຶກສາອົບ
ຮົມການເມືອງແນວຄິດ, ເພີ່ມ
ທະວີ ຄ ວາມສາມັ ກ ຄີ ພ າຍໃນ
ໜັກແໜ້ນ ແລະ ພາຍນອກ
ກວ້າງຂວາງ, ຍົກສ
 ູງຄ
 ວາມຮູ້,
ຄວາມສາມາດ ແລະ ເປັນແບບ
ຢ່າງນຳໜ້າຮັກສາມູນເຊື້ອ ກຳ
ມະບານຮາກຖານ 5 ເປັນເຈົ້າ
ໃນຄັ້ງຕໍ່ໆໄປ, ສືບຕ
 ໍ່ປົກປ້ອງສິດ

ຜົນປະໂຫຍດ ອັນຊອບທຳຂອງ
ກຳມະກອນ ແລະ ຊາວຜູ້ອອກ
ແຮງງານ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າ
ໃນພາລະກິ ດ ປົ ກ ປັ ກ ຮັ ກ ສາ,
ສ້ າ ງສາພັ ດ ທະນາປະເທດຊາດ
ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແ
 ຜນການ
ກ ຳມ ະບ ານວ າງອ ອກໃຫ້ ບັ ນ ລຸ
ຕາມຈຸດປະສົງທີ່ວາງໄວ້.
ໜ່ວຍຊາວໜຸ່ມ ສພຂ

ຫົວພັນ ໄດ້ສຳເລັດກອງປະຊຸມ
ປະເມີ ນ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ
ວຽກງານ ຕາມຂໍ້ແຂ່ງຂັນ 4 ບຸກ
ຄັ້ງທີ VII ປະຈໍາປີ 2021 ພາຍ
ໃຕ້ ກ ານເປັ ນ ປະທານຂອງສະ
ຫາຍ ຄອນສະຫວັນ ຂັນທະວີ
ໄຊ ເລຂາໜ່ວຍຊາວໜຸ່ມ ສພຂ

ຫົວພັນ; ເຂົ້າຮ່ວມມີສະຫາຍ
ຄຳຟອງ ກົ້ວມີໄຊ ຮອງເລຂາ
ໜ່ວຍພັກ, ກຳມະການຄະນະ
ປະຈຳ, ເລຂາທິການ ສພຂ ພ້ອມ
ດ້ວຍບັນດາສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ
ພາຍໃນໜ່ວຍເຂົ້າຮ່ວມ.
ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງ
ຂໍຕ
້ ກ
ົ ລົງຂອງຄະນະບໍລຫ
ິ ານງານ
ຊາວໜຸ່ມແຂວງ ເລກທີ 552/
ຄຊໜຂ, ລົງວັນທີ 4 ພະຈິກ
2021 ວ່າດ້ວຍການອະນຸມັດ

ເປີ ດ ກອງປະຊຸ ມ ດຳເນີ ນ ບັ້ ນ ຊີ
ວິດການເມືອງ ປະຈຳປີ 2021
ແລະ ຮັບຟັງຮ່າງບົດສະຫລຸບ
ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ເນື້ ອ ໃນຂໍ້
ແຂ່ງຂັນ 4 ບຸກ ປະຈໍາປີ 2021
ແລະ ທິດທາງແຜນການເຄື່ອນ
ໄຫວ ປະຈຳປີ 2022 ຂອງ
ໜ່ວຍຊາວໜຸ່ມ ສພຂ
 ພ້ອມທັງ
ປະກອບຄຳຄິ ດ ຄຳເຫັ ນ ໃສ່ ບົ ດ
ສະຫລຸບ ໃຫ້ມເີ ນືອ
້ ໃນຄົບຖ້ວນ,
ພ້ ອ ມກັ ນ ສື ບ ຕໍ່ ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ
ໃຫ້ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ. ຈາກນັນ
້ ,
ສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມທຸກສະຫາຍ
ໄດ້ ຜ່ າ ນໃບສໍ າ ຫລວດຕົ ນ ເອງ
ແລ້ ວ ພ້ ອ ມກັ ນ ຕີ ລ າຄາແບ່ ງ ປະ
ເພດຕາມມາດຖານເງືອ
່ ນໄຂການ
ສ້າງຊາວໜຸ່ມ 4 ບຸກ ໃນໜ່ວຍ
ມີ ສ ະມາຊິ ກ ຊາວໜຸ່ ມ ທັ ງ ໝົ ດ
36 ສະຫາຍ ຍິງ 14 ສະຫາຍ,
ປະເມີນຜົນຕົວຈິງ 34 ສະຫາຍ
ຍິງ 13 ສະຫາຍ,  ຜ່ານການປະ
ເມີນໄດ້ເປັນປະເພດແຂງ 100%.
ພ້ອມນີ້, ກອງປະຊຸມໄດ້ເອກະ
ພາບກັນລົງປະຊາມະຕິຮັບຮອງ
ເອົາໜ່ວຍຊາວໜຸ່ມ ສພຂ
 ເປັນ
ໜ່ວຍປະເພດແຂງ ແລະ ຮັບ
ຮອງເອົາໜ່ວຍຊາວໜຸມ
່ ຂອງຕົນ
ເປັນໜ່ວຍຊາວໜຸ່ມ 4 ບຸກ
ພ້ອມທັງສະເໜີຂ້ນ
ັ ເທິງຄົ້ນຄວ້າ
ອອກໃບຢັ້ງຢືນເປັນໜ່ວຍຊາວ
ໜຸມ
່ 4 ບຸກ ສະໄໝທີ VII ປະ
ຈໍາປີ 2021 ຕາມລະບຽບການ.
ຕອນທ້າຍ, ສະຫາຍ
ຄຳຟອງ ກົ້ວມີໄຊ ໄດ້ໂອ້ລົມຕໍ່
ສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ ເຊິ່ງສະຫາຍ
ໄດ້ສະແດງຄວາມຍອ
້ ງຍໍຊມ
ົ ເຊີຍ
ຕໍ່ຜົນງານທີ່ຊາວໜຸ່ມ ສພຂ
 ຍາດ

ມ າໄ ດ້ ໃ ນໄລຍະໜຶ່ ງ ປີ ຜ່ າ ນມາ
ແລະ ຍັງໄດ້ເໜັ້ນໜັກໃ ຫ້ຄະນະ
ໜ່ວຍຊາວໜຸ່ມເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນຳນໍາພາສະມາຊິກຂອງຕົນຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດເນື້ອໃນຂໍ້ແຂ່ງຂັນ 4
ບຸກ, ນຳເອົາບັນດານິຕິກຳຕ່າງໆ
ເຜີຍແຜ່ໃຫ້ສະມາຊິກໄດ້ຮັບຮູ້,
ຕິດຕາມກວດກາສະມາຊິກພາຍ
ໃນໜ່ວຍ ພ້ອມທັງປັບປຸງແບບ
ແຜນວິທີເຮັດວຽກ, ເອົາໃຈໃສ່
ຮັກສາຄວາມສາມັກຄີ ພາຍໃນ
ໜັກແໜ້ນ ແລະ ພາຍນອກ
ກວ້າງຂວາງ ແລະ ຮຽກຮ້ອງ
ໃຫ້ ສ ະມາຊິ ກ ຊາວໜຸ່ ມ ທຸ ກ ສະ
ຫາຍຕ້ ອ ງມີ ແ ນວຄິ ດ ອຸ່ ນ ອຽນ
ທຸ່ນທ່ຽງ, ເຝິກຝົນຫ
 ລໍ່ຫລ
 ອມ
ຕົນເອງ, ບຸກບືນຕ
 ໍ່ໜ້າທີວ
່ ຽກ
ງານ, ມີແບບແຜນດຳລົງຊີວິດ
ໃຫ້ ຖື ກ ຕ້ ອ ງສອດຄ່ ອ ງກັ ບ ກົ ດ
ໝາຍ, ເອົາໃຈໃສ່ສ້າງເສດຖະ
ກິ ດ ຄອບຄົ ວ ໃຫ້ ໄ ດ້ ລ າຍຮັ ບ
ຫລາຍຂຶ້ນ, ເປັນເຈົ້າການຮັກ
ສາມູນເຊື້ອໜ່ວຍຊາວໜຸ່ມ 4
ບຸກໃ ນຄັ້ງຕໍ່ໆໄ ປ.
ໜ່ວຍສະຫະພັນແມ່ຍງິ
ສພຂ ຫົວພັນ ໄດ້ເປີດກອງປະ
ຊຸມປະເມີນຜົນໜ່ວຍສະຫະພັນ

ແມ່ຍິງ 3 ດີ ປະຈຳປີ 2021
ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ
ສະຫາຍ ນາງ ວຽງສອນ ວົງພາ
ສຸກ ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍສະຫະ
ພັນແມ່ຍິງ ສພຂ
 ; ເຂົ້າຮ່ວມຂອງ
ສະຫາຍ ແທງ ວິໄລພອນ ຄະ
ນະໜ່ວຍພັກ ສພຂ, ກຳມະການ
ຄະນະປະຈຳ ສພຂ, ປະທານ
ເສດຖະກິດ ແຜນການ ແລະ
ການເງິນ ສພຂ ພ້ອມດ້ວຍບັນ
ດາສະມາຊິ ກ ແມ່ ຍິ ງ ພາຍໃນ
ໜ່ວຍເຂົ້າຮ່ວມ ທັງໝົດ 14
ສະຫາຍ ຍິງ 13 ສະຫາຍ.
ວາລະກອງປະຊຸມ, ສະ
ຫາຍ ນາງ ວຽງສອນ ວົງພາສຸກ
ໄດ້ ຜ່ າ ນຮ່ າ ງບົ ດ ສະຫລຸ ບ ການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ແຂ່ງຂັນ 3 ດີ
ປະຈຳປີ 2021 ແລະ ທິດທາງ
ແຜນການ ປີ 2022 ຂອງໜ່ວຍ
ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ສພຂ
 ເຊິ່ງໄດ້
ຍົກໃຫ້ເຫັນດ້ານດີຜົນງານ, ດ້ານ
ອ່ອນຂໍ້ຄົງຄ້າງ ໃນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດວຽກງານຕະຫລອດໄລ
ຍະ 1 ປີຜ່ານມາ. ພ້ອມນີ້, ຜູ້
ເຂົ້ າ ຮ່ ວ ມກອງປະຊຸ ມ ຍັ ງ ໄດ້
ພ້ອມກັນປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນ
ຢ່າງກົງໄປກົງມາ ໃສ່ຮ່າງບົດສະ
ຫລຸບ ແລະ ທິດທາງດັ່ງກ່າວ
ເ ພື່ ອ ໃ ຫ້ ມີ ເ ນື້ ອ ໃ ນ ຄົ ບ ຖ້ ວ ນ
ແລະ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ໄດ້. ຈາກນັ້ນ, ໄດ້ປະເມີນ
ໜ່ວຍ ແລະ ສະມາຊິກຕາມ
ເນື້ອໃນຂໍ້ແຂ່ງຂັນ 3 ດີ ແລ້ວ
ພ້ ອ ມກັ ນ ຕີ ລ າຄາແບ່ ງ ປະເພດ
ຕາມມາດຖານເງື່ ອ ນໄຂຂໍ້ ແ ຂ່ ງ
ຂັນແມ່ຍິງ 3 ດີ ພາຍໃນໜ່ວຍ
ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 18 ສະ
ຫາຍ; ຜ່ານການປະເມີນຕົວຈິງ

ສາມາດຍາດໄດ້ ບຸກຄົນ 3 ດີ
18 ສະຫາຍ ເທົ່າກັບ 100%.
ກອງປະຊຸ ມ ໄດ້ ເ ປັ ນ ເອກະສັ ນ
ກັ ນ ຮັ ບ ຮອງໜ່ ວ ຍແມ່ ຍິ ງ ຂອງ
ຕົນ ເປັນໜ່ວຍສະຫະພັນແມ່
ຍິງ 3 ພ້ອມທັງສະເໜີຂັ້ນເທິງ
ຄົ້ ນ ຄວ້ າ ອອກໃບຢັ້ ງ ຢື ນ ເປັ ນ
ໜ່ວຍແມ່ຍິງ 3 ດີ ປະຈຳປີ
2021.
ຕອນທ້າຍກອງປະຊຸມ,
ສະຫາຍ ແທງ ວິໄລພອນ ໄດ້ມີ
ຄຳເຫັນໂອ້ລົມ ເຊິ່ງສະຫາຍໄດ້
ຍ້ ອ ງຍໍ ຊົ ມ ເຊີ ຍ ຕໍ່ ຜົ ນ ງານການ
ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານແມ່ຍິງ ໃນ
ໄລຍະ 1 ປີຜ່ານມາ ພ້ອມທັງ
ຮຽກຮ້ ອ ງໃຫ້ ສ ະມາຊິ ກ ແມ່ ຍິ ງ
ທັງໝົດ ໃຫ້ມີແນວຄິດອຸ່ນອຽນ
ທຸ່ນທ່ຽງ ເປັນເຈົ້າການສຶກສາ
ອົບຮົມການເມືອງແນວຄິດໃຫ້
ສະມາຊິກພາຍໃນຄອບຄົວ, ກຳ
ແໜ້ນນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລະ
ບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ, ສາມາດ
ເຮັດສຳເລັດໜ້າທີ່ວຽກງານທີ່ໄດ້
ຮັບການມອບໝາຍ ເອົາໃຈໃສ່
ພັດທະນາກອງທຶນໃຫ້ມີຄວາມ
ທ່າກ້າວ, ມີຄວາມສາມັກຄີຊວ
່ ຍ
ເຫລືອຊ່ວຍເຫລືອເຊິ່ງກັນແລະ
ກັນ, ພ້ອມກັນພັດທະນາຄອບ
ຄົວ ເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວມີຄວາມ
ຖືກຕ້ອງປອງດອງກັນ, ມີຄວາມ
ສະເໝີພາບກັນ ສືບຕໍບ
່ ກ
ຸ ບືນຕົນ
ເອງໃຫ້ຄົບເງື່ອນໄຂ ສ້າງເສດ
ຖະກິດຄອບຄົວໃຫ້ດີຂຶ້ນ ແລະ
ສ້ າ ງໜ່ ວ ຍແມ່ ຍິ ງ ໃຫ້ ກ າຍເປັ ນ
ໜ່ວຍແມ່ຍງິ 3 ດີຕະຫລອດໄປ.
(ນາງ ປຸ້ຍນິຕາ ເພັງມີໄຊ)
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ທ່ານ ນາງ ຄໍາພອນ ພິມ
ມະຈັນ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ 4
ແຂວອຸດົມໄຊ ທັງເປັນຮອງປະ
ທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໃຫ້
ສໍາພາດໃນໂອກາດເຂົາ້ ຮວ
່ ມກອງ
ປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2
ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IX
ໂ ດ ຍ ທ່ າ ນ ໄ ດ້ ກ່ າ ວ ຕໍ່ ສື່ ມ ວ ນ
ຊົນວ່າ:
ຂ້າພະເຈົ້າ ຕາງໜ້າຄະ
ນະສະມາຊິ ກ ສະພາແຫ່ ງ ຊາດ
ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 4 ແຂວງ
ອຸດົມໄຊ
ຂໍລາຍງານສະພາບ
ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານທີ່ພົ້ນ
ເດັ່ນຈຳນວນໜຶ່ງ ໃຫ້ບັນດາທ່ານ
ໄດ້ຮັບຊາບ ແຕ່ກ່ອນອື່ນຂໍລາຍ
ງານວ່າ ຄະນະສະມາຊິກສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ
ທີ 4 ແຂວງອຸດົມໄຊ ແມ່ນກົງ
ຈັ ກ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ໜຶ່ ງ ຂອງສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ທີ່ປະຈໍາຢູ່ເຂດເລືອກ
ຕັ້ງ, ມີພາລະບົດບາດເປັນຕົວ
ແທນແຫ່ງສິດ, ຜົນປະໂຫຍດ
ຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ,
ເປັນອົງການອໍານາດລັດຂັ້ນທ້ອງ
ຖິນ
່ ປະຕິບດ
ັ ຕາມ 3 ພາລະບົດ
ບາດທີໄ່ ດ້ກຳນດ
ົ ໄວ້ໃນກດ
ົ ໝາຍ.
ສະມະຊກ
ິ ສະພາແຫ່ງຊ
 າດ ເຂດ
ເລືອກຕັ້ງທີ 4 ແຂວງ ອຸດົມໄຊ
ປະກອບມີ 7 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ,
ມີ ສ ະມາຊິ ກ ສະພາແຫ່ ງ ຊາດ
ຄວບຕໍາແໜ່ງ 4 ທ່ານ, ປະຈໍາ
ຢູ່ສູນກາງ 3 ທ່ານ, ຢູ່ແຂວງ 4
ທ່ານ ໃນນີ້ປະຈໍາການ 3 ທ່ານ,
ຍິງ 1 ທ່ານ ເຊິ່ງນັບແຕ່ກອງປະ
ຊຸ ມ ຄັ້ ງ ປະຖົ ມ ມະລື ກ ຂອງສະ
ພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ມາຮອດ
ປັດຈຸບັນ ສາມາດສະຫລຸບສັງ
ລວມວຽກງານພົ້ນເດັ່ນກ່ຽວກັບ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 3 ພາລະ
ບົດບາດ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ດັງ່ ນີ:້
ພາລະບົດບາດດ້ານນິຕິ
ບັນຍັດ: ໄດ້ເປັນເຈົ້າການທາບ
ທາມ ປະກອບຄໍາຄິດເຫັນໃສ່
ບັນດາຮ່າງກົດ ຈໍານວນ 17,
ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພິຈາລະນາ
ຮັບຮອງເອົາໃນກອງປະຊຸມສະ
ໄໝວິສາມັນເທື່ອທີ 1 ຂອງສະ
ພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ຈໍານວນ
5 ສະບັບ, ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຄົ້ນຄວ້າ
ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນ ໃນວາ
ລະກອງປະຊຸ ມ ສະໄໝສາມັ ນ
ເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ
ຊຸດທີ IX ອີກຈໍານວນ 11 ສະ
ບັບ (ກົດໝາຍສ້າງໃໝ່ 4 ສະ
ບັບ ແລະ ກົດໝາຍສະບັບປັບ
ປຸງ 7 ສະບັບ) ແລະ ຍັງໄດ້ປະ
ກອບຄໍາເຫັນໃສ່ບັນດາຮ່າງນິຕິ
ກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນມະຕິຂອງຄະນະປະຈໍາສະ
ພາແຫ່ງຊາດ ຈໍານວນ 4 ສະບັບ;
ນອກຈາກນີ້, ຢູ່ຂັ້ນແຂວງຂອງ
ພວກເຮົາ ຍັງໄດ້ປະກອບຄໍາເຫັນ
ໃສ່ ບັ ນ ດານິ ຕິ ກໍ າ ໃຕ້ ກົ ດ ໝາຍ
ຂອງແຂວງ ແລະ ຂອງສະພາປະ
ຊາຊົນແຂວງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ຮ່າງຕົກລົງ
ຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງ ວ່າດ້ວຍ
-ກອງທຶນຄຸມ
້ ຄອງໄພພິບດ
ັ ແລະ
ສັງຄົມສົງເຄາະ (ສະບັບປັບປຸງ),

0jk; c]t dkog7njvows;0v’ltrkxt-k-qo0ahoc0;’

[qfl=krkf xtmkoltrkxt-k-qoc0;’v5fq,wຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມ ວ່າດ້ວຍການ
ພົວພັນລະຫວ່າງ ສະພາປະຊາ
ຊົນແຂວງ ກັບ ອົງການປົກຄອງ
ແຂວງ ແລະ ຮ່າງມະຕິຂອງຄະ
ນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
ອຸດົມໄຊ ຈໍານວນ 5 ສະບັບ;
ພາລະບດ
ົ ບາດດ້ານການ
ຕົກລົງບັນຫາສໍາຄັນຂອງຊາດ:
ໄດ້ ເ ປັ ນ ເຈົ້ າ ການຄົ້ ນ ຄ ວ້ າ ພິ ຈ າ
ລະນາ ແລະ ຮັບຮ
 ອງເອົາບັນຫາ
ສໍາຄັນຂອງປະເທດ ໂດຍສະ
ເພາະແມ່ນໂຄງປະກອບບຸກຄະ
ລາກອນຂອງສະພາແຫ່ ງ ຊາດ
ຊຸດທີ IX, ບຸກຄ
 ະລາກອນຂອງ
ລັດຖ
 ະບານ, ບຸກຄ
 ະລາກອນອົງ
ການສານປະຊາຊົນສຸງສຸດ ແລະ
ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງ
ສຸດ, ອົງກ
 ານກວດສອບແຫ່ງລັ
 ດ
ແລະ ອົງກ
 ານກວດກາແຫ່ງລ
 ັດ;
ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ແຫ່ງຊ
 າດ 5 ປີ ຄັງ້ ທ
 ີ 8 (20162020) ແລະ ການຈັດຕັ້ງແຜນ
ງບ
ົ ປະມານແຫ່ງລັດ5 ປີ (20162020); ແຜນພັດທ
 ະນາເສດ
ຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊ
 າດ 5 ປີ
ຄັ້ງທີ 9 (2021-2025) ແຜນ
ງບ
ົ ປະມານແຫ່ງລ
ດ
ັ 5 ປີ (20212025) ແລະ ຮັບຮ
 ອງເອົາແຜນ
ການເຄື່ອນໄຫວ 5 ປີ ຂອງພາກ
ສ່ວນຕ່າງໆ.
ດ້ານການຕິດຕາມກວດ
ກາ: ເປັນເຈົ້າການໃນການຕິດ
ຕາມກວດກາ ການເຄົາລົບລັດ
ຖະທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍ, ການ
ຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ບັນດາມະຕິກອງ
ປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ, ການ
ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ໜ້ າ ທີ່ ຂ ອງບຸ ກ
ຄະລາກອນທີ່ ສ ະພາແຫ່ ງ ຊາດ
ເລືອກຕັ້ງ ແລະ ຮັບຮ
 ອງເອົາ
ການແຕ່ງຕັ້ງ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງ
ລັດ ແລະ ບັນດາໂຄງການລົງທຶນ
ຂອງລັດ ທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງ
ແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ເປັນ
ຕົ້ນແມ່ນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການ
ຊົດເຊີຍຜົນກະທົບໃຫ້ປະຊາຊນ
ົ
ທີ່ ໄ ດ້ ຮັ ບ ຜົ ນ ກ ະ ທົ ບ ຈາກໂຄງ
ການກໍສ
່ າ້ ງເສັນ
້ ທາງລົດໄຟຄວາມ
ໄວສູງ ລາວ-ຈີນ ຢູ່ບັນດາຈຸດ
ຕ່າງໆຂອງເມືອງ ທີມ
່ ກ
ີ ານກໍສ
່ າ້ ງ,
ການຂຸດຄົນ
້ ແຮ່ທາດຂອງບໍລສ
ິ ດ
ັ
ເຊັນ
່ : ການຂຸດຄົນ
້ ຄໍາ ແລະ ການ
ຈັດສັນທີ່ຢູ່ອາໄສໃຫ້ປະຊາຊົນ
ທີ່ ໄ ດ້ ຮັ ບ ຜົ ນ ກະທົ ບ ຈາກໂຄງ
ກ າ ນ ຂຸ ດ ຄົ້ ນ ຄໍ າ ຂ ອ ງ ບໍ ລິ ສັ ດ
ລາວ-ຊິນຫລົງ ບຸກເບີກອຸດສາ
ຫະກໍາບໍ່ແຮ່ ຈໍາກັດ ແລະ ການ
ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງເກັບກູ້ ແລະ ຂຸດຄົ້ນ
ແຮ່ ຄໍ າ ຕົ ກ ຂ້ ອ ນຂອງບໍ ລິ ສັ ດ
NKB ກໍສ
່ າ້ ງເຄຫາສະຖານ ແລະ
ຂົວທາງຈໍາກັດ ຢູເ່ ມືອງປາກແບງ,
ການປູກກ້ວຍຫອມຂອງນັກລົງ
ທຶນຊາວຈີນ ຢູ່ເມືອງຮຸນ, ການ
ກໍ່ສ້າງຕ້ານເຈື່ອນຂອງໂຄງການ
ພັ ດ ທະນາແຄມນໍ້ າ ກໍ ເ ທດສະ
ບານເມືອງໄຊ, ຕິດຕາມກວດ

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ກົງໃຈ ແສງອໍາພັນ

ກາການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ ແລະ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງ
ເຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ ຄ້ າ ຍຂຸ ມ ຂັ ງ -ດັ ດ ສ້ າ ງ
ຢູ່ໃນຂອບເຂດທົ່ວແຂວງ ໄດ້
ທັງໝົດ 15 ຈຸດ; ນອກຈາກນີ້,
ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 4
ແຂວງອຸດົມໄຊ ຍັງສູ້ຊົນຂຽນ
ໂຄງການ ເພື່ອຂໍທຶນສົ່ງເສີມວິ
ຊາການ ແລະ ໄດ້ຮັບການອານຸ
ມັດທຶນໂຄງການດັ່ງກ່າວ ຈາກ
ລັດຖະບານ ເປັນໂຄງການຕິດ
ຕາມກວດກາການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ
ບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານ
ແຫ່ງລັດຂອງແຂວງ ໃນປີ 2021
ຢູ່ 7 ເມືອງຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ
ເຊິ່ ງ ພວກເຮົ າ ຫາກໍ່ ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ
ບັ ດ ສໍ າ ເລັ ດ ໃນກ າງເ ດື ອ ນຕຸ ລ າ
ຜ່ານມາ;
ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ສະ
ມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາ
ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 4 ແຂວງອຸດົມ
ໄຊ ກໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການລົງ
ພົບປະຜູມ
້ ສ
ີ ດ
ິ ເລືອກຕັງ້ ໃນຂອບ
ເຂດທົ່ວແຂວງ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ ນ ໄດ້ ນໍ າ ເອົ າ ເນື້ ອ ໃນຜົ ນ ສໍ າ
ເລັດ ຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມ
ມະລືກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດ
ທີ IX, ຜົນສໍາເລັດຂອງກອງປະ
ຊຸ ມ ຄັ້ ງ ປະຖົ ມ ມະລື ກ ຂອງສະ
ພາປະຊາຊົນແຂວງອຸດົມໄຊ ຊຸດ
ທີ II, ຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມ
ຄະນະປະຈໍ າ ສະພາປະຊາຊົ ນ
ແຂວງ, ຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມ
ສະໄໝວິສາມັນ ເທື່ອທີ 1 ຂອງ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX, ກົດ
ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍການແກ້ ໄ ຂຄຳ
ຮ້ອງທຸກ ແລະ ບັນດານິຕິກໍາ
ອື່ນໆອີກຈໍານວນໜຶ່ງ ພ້ອມທັງ
ປະຕິບັດມາດຕະການ ການປ້ອງ
ກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດໂຄ
ວິດ 19 ລົງຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ
ເຜີຍແຜ່ໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ
ໃນທົ່ວແຂວງ ໄດ້ທັງໝົດ 97
ຈຸດ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງທັງໝົດ
9.194 ເທື່ອຄົນ ຍິງ 3.354
ເທື່ອຄົນ; ນອກຈາກນີ້ ຍັງໄດ້

ໃຫ້ຄໍາປຶກສາຄວາມຮູ້ທາງດ້ານ
ກົດໝາຍ ແລະ ຮັບຄໍາຮ້ອງທຸກຄໍາຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທໍາຈາກປະ
ຊາຊົນ ທັງໝົດ 62 ເລື່ອງ (ອາ
ຍາ 12 ເລື່ອງ, ແພ່ງ 23 ເລື່ອງ
ແລະ ບໍລຫ
ິ ານ 27 ເລືອ
່ ງ) ແລະ
ສົງ່ ໃຫ້ພາກສ່ວນທີກ
່ ຽ່ ວຂ້ອງແກ້
ໄຂ ມີຈໍານວນ 57 ເລື່ອງ ແລະ
ພວມຄົນ
້ ຄວ້າ ຈໍານວນ 5 ເລືອ
່ ງ;
ນອກຈາກນີ້ ນັບແຕ່
ກອງ ປ ະຊຸ ມ ຄັ້ ງ ປ ະຖົ ມ ມ ະລຶ ກ
ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດ
ທີ່ II ຈົນເຖິງປ
 ັດຈຸບັນ ສສຊ
ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທ
 ີ 4 ໂດຍ
ສະເພາະ ສະມະຊິກສະພາປະ
ຊາຊົນແຂວງ ໄດ້ປ
 ະຕບ
ິ ັດພາລະ
ບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທ
 ີ່ ທີ່
ໄດ້ ກ ຳນົ ດ ໄ ວ້ ໃ ນກົ ດ ໝ າຍວ່ າ
ດ້ວຍສະພາປະຊາຊນ
ົ ຂນ
້ັ ແຂວງ.
ຄະນ ະປ ະຈ ຳສ ະພ າປ ະຊ າຊົ ນ
ແຂວງໃນນາມອົງການປະຈຳປະ
ຈ ຳກ ານຂ ອງສ ະພ າປ ະຊ າຊົ ນ
ແຂວງ ມີພາລະບົດບາດປະຕິ
ບັດສິດ ແລະ ໜ້າທ
 ີ່ຕົວແ
 ທນ
ປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ໄດ້ປັບປ
 ຸງ
ແບບແຜນວິທີນຳພາ ແລະ ວິທີ
ເຮັດວຽກຂອງຄະນະປະຈຳສະ
ພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ໄດ້ຈັດ
ກອງປະຊຸມຄະນະປະຈໍາສະພາ
ປະຊາຊົນແຂວງ ປະຈຳເດືອນ
ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ ພິຈາລະນາ ແລະ
ຮັບຮອງເອົາບັນຫາທ່ສ
ີ ຳຄນ
ັ ຂອງ
ແຂວງ, ການແກ້ໄຂຄຳສະເໜີ,
ຄຳຮ້ອງທຸກຂອງປະຊາຊົນ ແລະ
ແຜນການເຄື່ອນໄຫວໃນແຕ່ລະ
ໄລຍະ. ໄດ້ແ
 ບ່ງຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບຂອງປະທານ, ຮອງປະ
ທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ຄະ
ນະປະຈຳສະພາປະຊາຊນ
ົ ແຂວງ
ຊຸດທີ II. ພ້ອມກນ
ັ ນ,້ີ ກໍໄ ດ້ບ
ນ
ັ ຈຸ
ສັ ບ ຊ້ ອ ນພ ະນັ ກ ງ ານ-ລັ ດ ຖ ະ
ກອນ ເຂົ້າໃນແຕ່ລະຂະແໜງ
ການ ຈາກ 5 ຂະແໜງການເມື່ອ
ກ່ອນມາເປັນ 7 ຂະແໜງໃນປັດ
ຈຸບັນ, ມີ 3 ຄະນະກຳມະການ
ແລະ ຄະນະເລຂາທິການ.
ຮອງປະທານ ສພຂ

ອຸດົມໄຊ ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ: ຜ່ານ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 3 ພາລະ
ບົດບາດດັ່ງກ່າວ ມີຂໍ້ສະດວກ,
ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ
ດັ່ງນີ້: ຂໍ້ສະດວກ ມີລັດຖະທໍາ
ມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ
ຕ່າງໆ ເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດ
ຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ; ໂດຍ
ໄດ້ຮັບການຊີ້ນໍາ-ນໍາພາ ແລະ
ອຳນວຍຄວາມສະດວກຈາກຄະ
ນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ, ຄະ
ນະປະຈຳພັກແຂວງ ແລະ ຄະ
ນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
ໃນການເຄື່ ອ ນໄຫວໃນແຕ່ ລ ະ
ໄລຍະ; ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ ກໍມີຂໍ້
ຫຍຸ້ງຍາກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ສະພາບການແຜ່ລະບາດຂອງພະ
ຍາດໂຄວິດ-19 ເຮັດໃ ຫ້ກ
 ານ
ເຄື່ອນໄຫວບໍ່ສຳເລັດຕາມແຜນ
ການ ເປັນຕົ້ນແ
 ມ່ນການລົງຕ
 ິດ
ຕາມກວດກາ ແລະ ສະມາຊິກ
ສະພາແຫ່ງຊາດທີ່ປະຈໍາຢູ່ທ້ອງ
ຖິ່ນຈ
 ຳນວນໜຶ່ງ ຍັງໃໝ່ ຄວາມ
ຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈພາລະບົດບາດຍັງບໍ່
ທັນເລິກເຊິ່ງ ແລະ ພະນັກງານ
ເສນາທິການຈຳນວນໜຶ່ງ ເປັນ
ພະນັກງານໃໝ່ ປະສົບການຍັງ
ບໍ່ຫລາຍ. ສ່ວນວຽກງານຈຸດ
ສຸມໃນຕໍ່ໜ້າ ມີຄື:
1) ດ້ານນິຕິບັດຍັດ:
ເປັ ນ ເຈົ້ າ ການໃນການຄົ້ ນ ຄວ້ າ
ແລະ ປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ບັນ
ດາຮ່າງກົດໝາຍ ແລະ ຮ່າງນິຕິ
ກໍາ ທີສ
່ ະພາແຫ່ງຊ
 າດສົ່ງໃຫ້
ເປັ ນ ຕົ້ ນ ແ ມ່ ນ ບັ ນ ດ າຮ່ າ ງກົ ດ
ໝາຍທີ່ຈະນຳເຂົ້າພິຈາລະນາໃນ
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອ
ທີ 3-4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊ
 າດຊຸດ
ທີ 9 ພ້ອມທັງຈັດການທາບ
ທາມ ຕາມຂົງເຂດຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບຂອງຕົນ;
2) ການປະຕິບດ
ັ ພາລະ
ບົດບາດຕົກລົງບັນຫາສຳຄັນຂອງ
ຊາດ: ເພີມ
່ ທະວີເປັນເຈົາ້ ການໃນ
ການຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາ ແລະ

ແລະ ກອງປະຊຸມສະພາປະຊາ
ຊົນແຂວງ, ການຕິດຕາມກວດ
ກາການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາ
ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ແລະ
ເອກະຊົນ, ການຊົດເຊີຍ ແລະ
ການຈັດສັນທີ່ຢູ່ອາໄສໃຫ້ປະຊາ
ຊົນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ
ໂຄງການລົດທຶນດັ່ງກ່າວ;
4) ສະມະຊິກສະພາ
ປະຊາຊົນແຂວງ: ຄະນະສະມາ
ຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈຳເຂດ
ເລືອກຕັ້ງທ
 ີ 4 ກໍຄ
 ືຄະນະປະຈຳ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງອຸດົມໄຊ
ໄດ້ສ
 ຸມໃສ່ວຽກງານຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້ :
- ເປັນເຈົ້າກ
 ານຄົ້ນຄວ້າ
ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮາ່ ງກດ
ົ ໝາຍ
ແລະ ນິຕິກຳໃຕ້ກ
 ົດໝາຍ ທີສ
່ ູນ
ກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຈ
 ັດຂຶ້ນຕາມ
ພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າ
ທີ່ ທີກ
່ ຳນົດໄວ້ໃ ນກົດໝາຍ;
- ຊີ້ນຳຄະນະກຳມະການ
ແລະ ຄະນະເລຂາທິການເປັນ
ເຈົ້າການ ແລະ ເປັນເຈົ້າການ
ແລະ ຮັບຜິດຊ
 ອບໂດຍກົງຕ
ຄ
ໍ່ ະ
ນະປະຈຳ ສພຂ ໃນການປະສານ
ສົ ມ ທົ ບ ກັ ບ ພ າກສ່ ວ ນທີ່ ກ່ ຽ ວ
ຂ້ອງ, ຊຸກຍ
 ູ້ສະມາຊິກອົງກ
 ານ
ປົກຄອງແຂວງໃນການສາ້ ງ ແລະ
ປັບປຸງນິຕິກຳໃຕ້ກ
 ົດໝາຍ ໃຫ້
ສອດຄອ
່ ງຖືກຕອ
້ ງຕາມກົດໝາຍ
ເຊິ່ ງກອງປ ະຊຸມ ສະໄໝສ າມັ ນ
ເທື່ອທີ 2 ຂອງ ສພຂ ຊຸດທີ II
ຈະຮັບຮອງໃຫ້ໄດ້ 8 ສະບັບ;
- ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບ
ຮອງເ ອົ າ ບົ ດ ລ າຍງ ານຂ ອງອົ ງ
ການປົກຄອງແຂວງ ກ່ຽວກັບ
ການການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລ
 ັດ
ຂັ້ນແຂວງ ປະຈຳປີ 2021 ແລະ
ທິດທ
 າງແຜນການປະຈຳປີ 2022,
ບົດລາຍງານຂອງອົງການກວດ
ສອບປະຈຳພາກເໜືອ ກ່ຽວກັບ
ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈຳ
ປີ 2021 ແລະ ທິດທ
 າງແຜນ

ຕົ ກ ລົ ງ ບັ ນ ຫາສໍ າ ຄັ ນ ຂອງຂອງ
ຊາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ;
ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ
ແຜນງົ ບ ປະມານແຫ່ ງ ລັ ດ ຂອງ
ແຂວງ; ພິຈາລະນາຜົນການກວດ
ສອບການສະຫລຸ ບ ຂາດຕົ ວ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະ
ມານແຫ່ງລັດ ຂອງອົງການກວດ
ລັດຂອງແຂວງ ແລະ ການສະ
ຫລຸ ບ ຜົ ນ ການກວດສອບຂອງ
ອົ ງ ການກວດສອບປະຈໍ າ ພາກ
ເໜືອ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ ທີ່ສໍາ
ຄັນຂອງຊາດ ແລະ ຂອງແຂວງ
ອີກຈໍານວນໜຶ່ງ;
3) ການປະຕິບັດພາ
ລະບົດບາດ ຕິດຕາມກວດກາ:
ສຸມໃສ່ຕດ
ິ ຕາມກວດກາການຈັດ
ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ລັ ດ ຖະທໍ າ ມະນູ ນ ,
ກົດໝາຍ ແລະ ບັນດານິຕິກໍາ
ຕ່າງໆຂອງສູນກາງ ແລະ ແຂວງ,
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາມະຕິ
ກອງປະຊຸ ມ ສະພາແຫ່ ງ ຊາດ

ການປະຈຳປີ 2022, ບົດລ
 າຍ
ງານຜົນການກວດສອບບົດສະ
ຫລຸບຂ
 າດຕົວ ແຜນງົບປະມານ
ແຫ່ງລ
 ັດຂັ້ນແຂວງ
ປະຈຳປີ
2020 ແລະ ບົດລາຍງານຂອງ
ອົງການກວດກາລັດ ກ່ຽວກັບ
ການແກ້ໄຂຜົນການກວດສອບ,
ບົດລາຍງານຂອງອົງການໄອຍະ
ການປະຊາຊົນແຂວງແລະ ສານ
ປະຊາຊົນແຂວງ ປະຈຳປີ 2021
ແລະ ທິດທ
 າງແຜນການປີ 2022,
ບົ ດ ລ າຍງ ານກ ານເ ຄື່ ອ ນໄ ຫວ
ຂອງວຽກງານຂອງສະພາປະຊາ
ຊນ
ົ ແຂວງ ປະຈຳປີ 2021 ແລະ
ທິດທ
 າງແຜນການປະຈຳປີ 2022;
- ຕິດຕ
 າມກວດກາການ
ປະຕິບັດລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ
ກົດໝາຍ, ມະຕິກອງປະຊຸມສະ
ໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາ
ແຫ່ງຊ
 າດຊຸດທີ IX ແລະ ສະພາ
ປະຊາຊົນແຂວງຊຸດທ
 ີ II ຂອງ
ອົ ງ ກ ານບໍ ລິ ຫ ານລັ ດ ໃ ຫ້ ເ ຂົ້ າ ສູ່ 
ລວງເລິກ ແລະ ມີຈຸດສຸມ ພ້ອມ
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ທັງສືບຕໍ່ແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງຂໍຄວາມ
ເ ປັ ນ ທ ຳທີ່ ຍັ ງ ຄ້ າ ງໃ ຫ້ ມີ ຄ ວາມ
ວ່ອງໄວ ຕິດຕາມການແກ້ໄຂ
ຄຳຮ້ ອ ງທຸ ກ ຂອງພົ ນ ລະເມື ອ ງ,
ໂທລະສັບສາຍດ່ວນ ແລະ ຫາງ
ສຽງຂອງສັງຄົມ ໂດຍປະສານ
ສົມທົບ ແລະ ຊຸກຍູ້ ອົງການປົກ
ຄອງແຂວງ ໃນການແກ້ໄຂໃຫ້
ທັນເວລາ ແລະ ຍຸຕິທໍ ໃຫ້ໄດ້
95%.
- ຕິດຕາມກວດກາ, ຊຸກ
ຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ພາລະບົດ
ບາດຂອງ ອົງການໄອຍະການປະ
ຊາຊົນແຂວງ, ສານປະຊາຊົນ
ແຂວງ, ຫ້ອງປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນ
ຂອງສານ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ສຶບສວນ ສອບສວນ ແລະ ພະແນກ ກວດ
ກາລັດແຂວງ ຕາມລັດຖະທຳ
ມະນູນ, ກົດໝາຍ, ມະຕິກອງ
ປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ.
- ຈັດກອງປະຊຸມສະໄໝ
ສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາປະ
ຊາຊົນແຂວງຊຸດທີ II ພ້ອມທັງ
ນໍາເອົາ ມະຕິ ກອງປະຊຸມສະ
ໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາ
ແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IX ແລະ ສະພາ
ປະຊາຊົນແຂວງຊຸດທີ II ລົງເຜີຍ
ແຜ່ໃຫ້ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ໃຫ້ໄດ້
120 ຈຸດຂຶນ
້ ໄປ ໃຫ້ຜມ
ູ້ ສ
ີ ດ
ິ ເລືອກ
ຕັງ້ ເຂົາ້ ຮ່ວມໃຫ້ໄດ້ 12.000 ຄົນ
ຂຶ້ນໄປ.
- ຕ້ອນຮັບການເຂົ້າພ
 ົບ
ຂອງພົນລະເມືອງ ແລະ ໃຫ້ຄ
 ຳ
ປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍ, ຮັບ
ຄຳຮ້ ອ ງທຸ ກ ຂອງພົ ນ ລະເມື ອ ງ
ແລະ ນຳເອົາເນື້ອໃນການສະເໜີ
ມາຄນ
ົ້ ຄວ້າ,ປຶກສາຫາລືໃນ
 ກອງ
ປະຊຸມ ພ້ອມທັງມອບໃຫ້ພາກ
ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອ
 ງ ນໍາໄປແກ້ໄຂ
ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ໄປຕາມຂັ້ນ
ຕອນຂອງຂະບວນຍຸຕທ
ິ ຳ ເພື່ອ
ປົກປ້ອງສິດ, ຜົນປ
 ະໂຫຍດອັນ
ຊ ອບທຳຂ ອງປ ະຊາຊົ ນ ບັ ນ ດາ
ເຜົ່າໃຫ້ດ
 ີ.
- ສືບຕໍ່ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້
ການເຝົ້າລະວັງ ແລະ ປ້ອງກັນ
ພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕາມແຈ້ງ
ການຂອງຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຫ້ອງ
ວ່າການແຂວງ ແລະ ຊຸກຍູ້ພາກ
ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແກ້ໄຂຜົນກະ
ທົ ບ ທາງດ້ າ ນເສດຖະກິ ດ ພາຍ
ໃນແຂວງ.
- ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ
ໃ ຫ້ ແ ກ່ ສ ະມາຊິ ກ ສະພາແຫ່ ງ
ຊາດ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງ ແລະ
ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
ເຊິ່ງສ່ວນຫລາຍລ້ວນແຕ່ແມ່ນ
ຜູ້ສະມັກໃໝ່, ຍັງບ
 ໍ່ທັນມ
 ີບົດ
ຮຽນ ແລະ ປະສົບການ ດ້ານ
ວຽກງານສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍຄື
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ເປັນຕົ້ນ
ແມ່ນຈັດການເຝິກອົບຮົມ ຍົກ
ລະດັບຂີດຄວາມສາມາດ, ການ
ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ກອງປະຊຸມ,
ການລົງພົບປ
 ະປະຊາຊົນ, ການ
ປະເມີນຕໍ່ບຸກຄ
 ະລາກອນ, ຄຳ
ສະເໜີ-ຄຳຮ້ອງທຸກຂອງປະຊາ
ຊົນ ແລະ ການລົງຊຸກຍ
 ູ້ຕິດຕາມ
ກວດກາ ແລະ ບັນຫ
 າອື່ນໆ.
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ການລ້າງສານພິດໃນຮ່າງກາຍ
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ohv' ]k;I6hmqj;g4y' oAoc]h;K

ໃນຮ່າງກາຍ ອາຫານຖືວ່າເປັນຢາທີ່ດີ
ທີ່ສຸດ ເປັນການກຳຈັດສິ່ງທີ່ບໍ່ດີອອກ
ຈາກຮ່ າ ງກາຍໂດຍວິ ທີ ທ ຳມະຊາດ
ການເລືອກຮັບປະທານອາຫານ, ຜັກ
ແລະ ໝາກໄມ້ ທີ່ມີຄຸນສົມບັດໃນ
ການລ້າງສານພິດໃນຮ່າງກາຍ ກໍເປັນ
ອີ ກ ໜຶ່ ງ ທາງເລື ອ ກທີ່ ດີ ສ ຳລັ ບ ຄົ ນ ຮັ ກ

f

ສຸຂະພາບ ໃນຄໍລຳສຸສະບາຍຫາຍໂລ
ຄາສະບັບນີ້

9ao.oxuoU 9tg]u,j 0Bo.o;aomu !({!_ rt9ydoU c8j9t[=7j db 7No
7nxuzjko,k grkt;jkdkoczj]t[kf0v'rtpkf37;yfpa'
gxao;q'd;hk' 3fpltgrktot7vos];';P'9ao dko7q[
'aogryjo.sh 8k,Iuf7v'xtgrou [=j.sh,u,;o-qo csjcso
7ndjvoduh ,uc8jrtlq'vq'g9Qk xt8y[af7v[djk; Iuf[+.sh\v'
7v'[=j.shglQk z6hg4Qkgryjog7upg;Qkdjk;,k oAoc]h;K

ເຮົາມີໝາກໄມ້ທີ່ມີຄຸນ

ສົ ມ ບັ ດ ລ້ າ ງສານພິ ດ ອອກຈາກຮ່ າ ງ
ກາຍທີ່ຊອກຫາໄດ້ງ່າຍຕາມທ້ ອງຕະ
ຫລາດມາເປັ ນ ອີ ກ ໜຶ່ ງ ທາງເລື ອ ກ
ແກ່ທ່ານ.
- ໝາກໂປມ: ມີເສັ້ນໃຍອາ
ຫານຊ່ ວ ຍໃຫ້ ລ ະບົ ບ ຍ່ ອ ຍອາຫານ

ເຮັດວຽກໄດ້ດີ ມີວິຕາມິນຊີ ແລະ

ຊ່ ວ ຍເພີ່ ມ ປະສິ ດ ທິ ພ າບໃນການຂັ ບ

ເສັ້ນໃຍໄຟເບີຊະນິດລະລາຍນ້ຳ

ຖ່າຍ ແລະ ຊ່ວຍປ້ອງກັນພະຍາດມະ

ຈຶ່ງ

ເຮັງລຳໄສ້ໃຫຍ່ໄດ້.
- ໝາກຫຸ່ງສຸກ: ຍັງຊ່ວຍຂັບ
ຖ່າຍອ່ອນໆ ຊ່ວຍແກ້ອາການເຈັບທ້ອງ

lk]kdt;u

Iad-kf

ບິດ,      ລ້າງພິດໃນລຳໄສ້ໃຫຍ່ ຈຶງ່ ເຮັດໃຫ້
ການຂັບຖ່າຍດີຂຶ້ນ ພ້ອມທັງຊ່ວຍສ້າງ
ເພີ່ ມ ພູ ມ ຕ້ າ ນທານຂອງຮ່ າ ງກາຍໃຫ້

# ສ.ພູທອນ

f ຍາມເມື່ອຊາດຮຽກຮ້ອງ				

ປາມປາບຝູງມ
 ານ

ຊາຍສະກັນຄົນລ
 າວ					

ຮ່ວມແຮງໂຮມເຕົ້າ

ຕີສ
 ັດຕູໂຕຮ້າຍ						

ໃຫ້ໜ
 ໄີ ກໄລຫ່າງ

ປູທ
 າງເດີນດຸ່ງກ້າວ					

ທະວີຂ
 ຶ້ນລ
 ື່ນຫ
 ລັງ ຊອບແລ້ວ

ແຂງແຮງຂຶ້ນ.
- ໝາກພຸກ: ເປັນໝາກໄມ້ທີ່
ມີສານເພກຕິກ ເຊິ່ງເປັນໄຟເບີສະນິດ
ໜຶ່ງ

ທີ່ຊ່ວຍຫລຸດລະດັບຄໍເລດເຕີຮໍ

ໃນເສັ້ນເລືອດ ແລະ ຍັງສາມາດປ້ອງ
ກັນບໍ່ໃຫ້ສານເຄມີທີ່ເປັນທາດໂລຫະ
ໜັກເຂົ້າໄປທຳລາຍຮ່າງກາຍ;

f ຮັກຊ
 າດຂຽນຄປ
ູ່ ມ
ື້ 					

ເນົາແນບປົກຫລັງ ນັ້ນນາ

ຄາວປະຖົມເຄີຍເຫັນ					

ເພິ່ນຂຽນສະຫລັກໄວ້

ດ້ວຍເກືອແຮ່ ແລະ ແຫລ່ງພະລັງງານ

ຫວນໄປດຈ
ູ ິງແ
 ທ້					

ການຮຽນຄືຮັກຊາດ

ທີ່ຊ່ວຍບຳລຸງເລືອດ ຊ່ວຍຊ້ອມແຊມ

ຊອກສາດສິນຮອບຮູ້					

ແປງບ້ານຮຸ່ງເຮືອງ ແ
 ທ້ໄ ດ໋

ແລະ

f ຮັກຊ
 າດຄວນທ່ຽງໝັ້ນ				

ໃຈຢ່າຄອນແຄນ

ແມ່ນວ
 ່າສັດຕູມ
 າ					

ປ່ວນພະໄມຢ່າບ
 ິດບ
 ້ຽວ

ຢຶດຖືແນວທາງໄວ້					

ການນຳສອນບອກ

ເປັນເຂັມທິດສ່ອງຊ					
ີ້

ເຫັນແຈ້ງຮ່ອມທາງ

f ຮັກຊ
 າດຄວນຮັກແ
 ທ້				

ສະເໝີເທົ່າຊີວີ

ພ້ອມພ່ຳລ
 ົງມືທຳ		

ສົ່ງເສີມສານສ້າງ

			

ວາງມືລົງກະທຳແທ້					

ຄວາມດີທ
 ຸກສ
 ່ວນ

ຊວນກັນເຮັດແນ່ແທ້					

ເກັບມ້ຽນສິ່ງເສດເຫລືອ ເບິ່ງດູ

- ໝາກລະແຊັງ: ອຸດົມໄປ

ສ້າງເຊວໃນຮ່າງກາຍ

ຊິສ
 ົມຊື່ຄວາມຮັກ ບໍ່ນໍ

ເສດສິ່ງຂອງວາງປະ					

ຂວ່າງໂຍນກອງຂຶ້ນ

ລໍແ
 ຕ່ທ
 ຶນເທິງໃຫ້					

ຄົນອ
 ານາໄມຮັບຜິດຊອບ

ໃສວ່າຮ
 ັກຊ
 າດແທ້					

ກິນແ
 ລ້ວຖ
 ີ້ມຊະຊາຍ ເປັນບໍ

f ຮັກຊາດຄັນຮັກແທ້ 					

ຄວນຄິດຄຳນຶງ ທ່ານເອີຍ

ທຸກຊັ້ນຄົນໃນສັງຄົມ 					

ຮິ່ນຕອງລອງພ້ອມ

ບໍ່ຖືເບົາໃຈຮ້ອນ 					

ເມີນເສີຍຖີ້ມທົ່ວ

ຮັກສາຄວາມສະອາດພ້ອມ 				

ລາວຊິກ້າວຮຸ່ງເຮືອງ ແທ້ໄດ໋

ທັງຍັງ

ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນສານຟອກລ້າງຕັບ, ໄຂ່
ຫລັງ, ລຳໄສ້ ແລະ ຜິວໜັງນຳອີກ.
- ໝາກໂມ: ຊ່ວຍຂັບປັດສະ
ວະ, ຫລຸດການສະສົມຂອງກົດຢູລິກ
ໃນໄຂ່ຫລັງ ແລະ ກະເພາະປັດສະວະ;

f

0jk;c9h';jkw]ptoUvkdkf9tg1ao]q' @{# vq'lk

c]t ,u/oq 8qd]tfa[7jvpskxkodk'16mj k'rkddk'skrkd
.8h phvo7;k,dqffaovkdkf g1ao9kdxtgmf9uoczj,kxqd
s5h, ;k3prafp;dp6h g,37]jv']vpws] zafxjPowx8k,
]tf6 g7njvo\6ospa[phkp |k;dkp,ucr85h, ltw[|k[u'
sqj, |k;]q,0kf76j-hvo ovo]uh[=jv5jo7u' 9y'0=;vogryjoz6h
pa'3lffP;fkp \kp]jesk,v's]P; 76j,k-q,-hvo -vd
z6hovo7P'0hk' gxao TOTO o;,sqj, mhklkp]q,raf]Y;
[=j,u1hko[jvo.f 7adc]h;K

-;opY,

#

sq;26

g]njv'G /aoIhkp
,uz;q {g,p76|
j 'j b de]a'ovos]a[1jk'c-[-hvp                    c]h;z6gh xao
g,pd=ltgfuf8noj 0Bo rhv,ma'g;Qk;jk “zq;gvupK 0hvp/ao;jk
wfhwxmP;ohe8qd8kf'k,MDDD csj'|b'j c]h;0hvpd=8dq ]q'wx c8j
3-dpa'fumujohv'9jv'g7nvg-nvdw;hwfh ohv'1hkoM” z6hgxaozq;d=
8v[;jk “s;kDDDDDDDDDDDDDDDDDD4hk9a'-aoohv'-j;p;k',nwfh[L= g7nv
g-nvd,ao.dh-y0kfc]h; KKKKKKKKKKKKKKK   3vhpg9a[DDD”

ໝາກໂມເປັນໝາກໄມ້ທີ່ມີລິດເຢັນຈຶ່ງ
ເປັ ນ ໝາກໄມ້ ທີ່ ສ າມາດລ້ າ ງສານພິ ດ
ໄດ້ດີ ແລະ ຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມສົດຊື່ນ
ໃຫ້ແກ່ຮ່າງກາຍ.
ຍັ ງ ມີ ພື ດ ຜັ ກ ອີ ກ ຫລາຍຊະ
ນິ ດ ທີ່ ສ າມາດສ້ າ ງພູ ມ ຕ້ າ ນທານໃຫ້
ແກ່ຮ່າງກາຍເຮົາໄດ້

f ຮັກຊ
 າດຈາເປັ່ງເປັ້ງ					

dko9af'ko[5oot,afltdkortmkfs];';P'

ເຖິງວ່າອາຫານ

ຈະມີປະໂຫຍດ ແຕ່ຫາກຮັບປະທານ
ອາຫານບໍ່ສົມດູນກັບຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງຮ່າງກາຍ ກໍອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດ
ອັນຕະລາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍໄດ້

ທາງທີ່ດີ

ຄວນຮັບປະທານໃນປະລິມານທີ່ພໍດີ
ໃສ່ໃຈເລືອ
່ ງອາຫານການກິນໃຫ້ຫລາຍ
ຂຶ້ນ ແລະ ອອກກຳລັງກາຍເປັນປະຈຳ
ຢ່ າ ງສະໝໍ່ າ ສະເໝີ ກໍ ຈ ະຊ່ ວ ຍໃຫ້ ມີ ສຸ
ຂະພາບທີ່ດີໄດ້.
ຂໍ້ມູນຈາກ: www.praram9.com

7t8yg8nvo.9
#

fvdsphk

'q;7;kp,hk,u7jkmuj|a' c]t -Uo
lj;opy'-kpoAo,u7jkmuj75ootme

dqf\kp c]t oy8yde.8hdqf\kp

;aomu !&{!*}!!}@W@!

PHOUTHEN PASAXON

ກົດໝາຍ ວ່າວດ້ຍການລົດໄຟ

3. ສ້າງບົດບັນທຶກ ຫຼື ບົດລາຍງານການຄວບຄຸມໂຄງການຢ່າງຖືກຕ້ອງ
ແລະ ຊັດເຈນ ພ້ອມທັງເກັບຮັກສາເອກະສານ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄວ້ເປັນ
ຢ່າງດີ.
ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງຈັດຈ້າງທີ່ປຶກສາທີ່ມີຄວາມສາມາດ ແລະ ປະ
ສົບການທີ່ເໝາະສົມກັບໜ້າວຽກ, ປະເພດ, ຂະໜາດ ແລະ ລະດັບຂອງໂຄງ
ການ ເພື່ອຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸມໂຄງການກໍ່ສ້າງ, ບູລະນະຮັກສາ
ແລະ ສ້ອມແປງ.
ມາດຕາ 52 ການຄ້ຳປະກັນໂຄງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງ ທາງລົດໄຟ
ທຸກໂຄງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງ ທາງລົດໄ ຟ ມີໄລຍະຄ້ຳ
ປະກັນ ໜຶ່ງປີ ຫາ ສອງປີ ຊຶ່ງເຈົ້າຂອງໂຄງ ການ ຕ້ອງຫັກເງິນຄ້ຳປະກັນໄວ້ ຫ້າ
ຫາ ສິບ ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງມູນຄ່າໜ້າວຽກທີ່ໄດ້ຜ່ານການກວດກາ ແລະ ຮັບ
ຮອງຈາກບໍລສ
ິ ດ
ັ ທີປ
່ ກ
ຶ ສາ ແລະ ເຈົາ້ ຂອງໂຄງການ ຕາມທີໄ່ ດ້ຕກ
ົ ລົງກັນໃນສັນຍາ.
ພາຍຫຼັງສິ້ນສຸດໄລຍະຄ້ຳປະກັນແລ້ວ, ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ແລະ
ບໍລິສັດ
ທີ່ປຶກສາ ຕ້ອງກວດກາທາງດ້ານເຕັກນິກຂອງໂຄງການດັ່ງກ່າວ,
ຖ້າໂຄງການຫາກຍັງຢູ່ໃນສະພາບດີ ແລະ ເປັນທີ່ຍອມຮັບເຈົ້າຂອງໂຄງການ ຕ້

ມາດຕາ 53 ມາດຕະຖານເຕັກນິກ, ກຳນົດໝາຍເຕັກນິກ ກ
 ່ຽວກັບໂຄງລ່າງ
ພື້ນຖານທາງລົດໄຟ
ທຸກໂຄງການກໍ່ສ້າງ, ບູລະນະຮັກສາແລະ ສ້ອມແປງ ກ່ຽວກັບໂຄງ
ລ່າງພື້ນຖານທາງລົດໄຟ ຕ້ອງປະຕິບັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານເຕັ
ກນິກ ແ
 ລະ ກຳນົດໝາຍເຕັກນິກ ທີ່ ກ
 ະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ
ວາງອອກຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
ມາດຕາ 54 ລາຄາຫົວໜ່ວຍ ກໍ່ສ້າງ, ບູລະນະຮັກສາ ແ
 ລະ ສ້ອມແປງ
ທາງລົດໄຟ
ລາຄາຫົວໜ່ວຍກໍ່ສ້າງ, ບູລະນະຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງ 
ທາງລົດໄ ຟ ແມ່ນ ລາຄາທຄ
ີ່ ິດໄລ່ຈ
 າກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ
ຕໍ່ໜ້າວຽກໃດໜຶ່ງ ຊຶ່ງຄິດໄ ລ່ຕ
 າມຫົວໜ່ວຍວັດແທກ ເຊັ່ນ ແມັດ, ຕາ
ແມັດ, ແມັດກ
 ້ອນ ແລະ ອື່ນໆ.
ລາຄາຫົວໜ່ວຍ ແມ່ນ ນຳໃຊ້ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການວິເຄາະ

ອງອອກເອກະສານຢັ້ງຢືນການມອບຮັບຖາວອນ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮັບເໝົາ ເພື່ອໃ ຫ້ຜູ້
ຮັບເໝົາສາມາດຖອນເງິນຄ້ຳປະກັນໄດ້.
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ການພິຈາລະນາ ແລະ
ຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍ 11 ສະ
ບັບດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຜົນສຳເລັດທີ່
ສຳຄັ ນ ໃນການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ
ແຜນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດ
ໝາຍ 5 ປີ ຕໍ່ໜ້າຂອງລັດເຮົາ
ທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກ
ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX
ໄດ້ຮັບຮອງເອົ າ ໃນທ້ າ ຍເດື ອ ນ
ມີນາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ.
ຜົ ນ ສຳເລັ ດ ດັ່ ງ ກ່ າ ວນີ້ ,
ເປັ ນ ການປະກອບສ່ ວ ນສຳຄັ ນ
ໃນການປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມທະວີ
ພາຫະນະ, ເຄື່ອງມືຄຸ້ມຄອງລັດ,
ຄຸມ
້ ຄອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງ
ປະເທດເຮົາໃຫ້ເປັນລະບົບຄົ ບ
ຊຸດ

ເພື່ອຮັບປະກັນການປົກ

ປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ
ຂອງຊາດ, ຂອງລັດ, ລວມໝູ່
ແລະ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ,
ສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານບັນດາປາ
ກົ ດ ການຂອງແນວຄິ ດ ອິ ດ ສະ
ລະເສລີຕາມໃຈຊອບ ທີ່ຢູ່ເໜືອ
ກົດໝາຍ, ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍເປັນ
ປັ ດ ໄຈຮັ ບ ປະກັ ນ ໃຫ້ ແ ກ່ ກ ານ
ສ້າງລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ
ຂອງພວກເຮົາ ໃຫ້ເປັນລັດທີປ
່ ກ
ົ
ຄອງດ້ ວ ຍກົ ດ ໝາຍຂອງປະຊາ
ຊົນ, ໂດຍປະຊາຊົນ ແລະ ເພື່ອ
ປະຊາຊົນເທື່ອລະກ້າວ, ທັງຮັບ
ປະກັນໃຫ້ແກ່ການເຊື່ອມຈອດ,
ເຊືອ
່ ມໂຍງເຂົ້າສູ່ພາກພື້ນ ແລະ
ສາກົນຂອງປະເທດເຮົາ.
ບັ ນ ດາກົ ດ ໝາຍເຫລົ່ າ
ນັ້ນ

ຍັງຈະໄດ້ສບ
ື ຕໍປ
່ ບ
ັ ປຸງຮຽບ

ຮຽງໃຫ້ສຳເລັດ ແລະ ສະເໜີຫາ
ທ່ານປະທານປະເທດ

ແຫ່ງ

ສປປລາວ ພິຈາລະນາອອກ ລັດ
ຖະດຳລັດ

ປະກາດໃຊ້ຢາ່ ງເປັນ

ທາງການ ຕາມຂັນ
້ ຕອນຂອງກົດ
ໝາຍ

ແລະ

ລະບຽບການທີ່

ກ່ຽວຂ້ອງ.
ການພິຈາລະນາ ແລະ
ຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍ 11 ສະ
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ໝວດທີ 6
ມາດຕະຖານເຕັກນິກ, ກຳນົດໝາຍເຕັກນິກ ແລະ ລາຄາຫົວໜ່ວຍກໍ່ສ້າງ,
ບູລະນະຮັກສາ ແ
 ລະ ສ້ອມແປງ ທາງລົດໄຟ
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ຄັດໂດຍ: ສ.ສາຍນໍ້າທາ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະບຽນຄອບຄົວ (ສະບັບປັບປຸງ)

6. ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະບຽນຄອບຄົວ ໝາຍເຖິງຜູ້ທີ່
ຖືກມອບໝາຍຈາກການຈັດຕັ້ງ

ໃຫ້ຮັບຜິດຊອບການ

ຈົດທະບຽນຄອບຄົວ;
7. ພາກສ່ວນທີ່ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ
ວຽກງານທະບຽນຄອບຄົວ ໝາຍເຖິງຂະແໜງການປ້ອງ
ກັນຄວາມສະຫງົບ, ຍຸຕິທຳ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ
ແລະ

ໜ່ວຍງານທະບຽນຄອບຄົວປະຈຳສະຖານທູດ

ຫລື ສະຖານກົງສຸນ ຂອງ ສປປລາວ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ.
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ບັບນັ້ນ ເປັນພຽງແຕ່ຜົນສຳເລັດ

ສ່ວນຢ່າງສົມກຽດ

ເຂົ້າໃນພາ

ຈາກຕາງໜ້ າ ກອງເລຂານຸ ກ ານ

ຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ

ພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບວຽກງານ

ດ້ວຍຄະແນນສຽງເຫັນດີ 138

ໃນເບື້ ອ ງຕົ້ ນ ໃນການປະຕິ ບັ ດ

ລະກິດປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງ

ກອງປະຊຸມ ທ່ານ ມະນີໂສ ຊາ

ກ່ ຽ ວກັ ບ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ

ຂອງສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ດ້ວຍ

ທ່ານ, ບໍ່ເຫັນດີ 8 ທ່ານ, ບໍ່ອອກ

ແຜນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດ

ສາປະເທດຊາດ ໃຫ້ວັດທະນະ

ມູນຕີ ຮອງປະທານກຳມາທິການ

ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ

ຄະແນນສຽງເຫັນດີ 148 ທ່ານ,

ສຽງ 1 ທ່ານ ໃນຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າ

ໝາຍ 5 ປີຕໍ່ໜ້າເທົ່ານັ້ນ, ສິ່ງສຳ

ຖາວອນ,

ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ

ເສດຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ

ປະຈຳປີ 2021 ແລະ ແຜນການ

ບໍ່ເຫັນດີ 1 ທ່ານ, ບໍ່ອອກສຽງ

ຮ່ວມ 148 ທ່ານ; ລົງຄະແນນ

ຄັ ນ ແມ່ ນ ການນຳເອົ າ ກົ ດ ໝາຍ

ລາວບັນດາເຜົ່າ ຢູ່ເຢັນເປັນສຸກ.

ສິງ່ ແວດລ້ອມ. ຈາກນັນ
້ , ກອງ

ປະຈຳປີ 2022; ຜົນການກວດ

0 ທ່ານ ໃນຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ

ສຽງຮັ ບ ຮອງເອົ າ ຮ່ າ ງກົ ດ ໝາຍ

ປະຊຸ ມ ໄດ້ ລົງ ຄະແນນສຽງຮັ ບ

ສອບບົດສະຫລຸບຂາດຕົວການ

149 ທ່ານ; ລົງຄະແນນສຽງ

ວ່າດ້ວຍການສ້າງນິຕິກຳ ດ້ວຍ

ຮອງເອົາມະຕິກອງປະຊຸມສະພາ

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານ

ຮັ ບ ຮອງເອົ າ ມະຕິ ກ ອງປະຊຸ ມ

ຄະແນນສຽງເຫັນດີ 141 ທ່ານ,

ແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ

ແຫ່ງລັດ ປະຈຳປີ 2020 ແລ້ວ

ສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບວຽກ

ບໍ່ເຫັນດີ 7 ທ່ານ, ບໍ່ອອກສຽງ

ເຫລົ່ານັ້ນ ເຂົ້າສູ່ຊີວິດຕົວຈິງຂອງ
ສັງຄົມ ແລະ ເຮັດໃຫ້ກາຍເປັນ
ສະຕິຕື່ນຕົວເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິ
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ບັດຂອງພະນັກງານ, ສະມາຊິກ

ຕອນບ່າຍຂອງວັນດຽວ

ເອົາບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ

ກອງປະຊຸ ມ ກໍ ໄ ດ້ ລົ ງ ຄະແນນ

ງານຂອງອົງການໄອຍະການປະ

1 ທ່ານ ໃນຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ

ພັກ, ລັດຖະກອນ, ທະຫານ,

ກັນ, ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບຟັງ

ກ່ຽວກັບແຜນພັດທະນາພະລັງ

ສຽງຮັ ບ ຮອງເອົ າ ມະຕິ ກ ອງປະ

ຊາຊົນສູງສຸດ ດ້ວຍຄະແນນສຽງ

149 ທ່ານ; ລົງຄະແນນສຽງຮັບ

ຕຳຫລວດ, ກຳມະກອນ, ກະສິ

ການຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ

ງານໄຟຟ້າ

ຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ

ກ່ຽວກັບ

ເຫັນດີ 147 ທ່ານ, ບໍ່ເຫັນດີ 2

ຮອງເອົ າ ຮ່ າ ງກົ ດ ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍ

ກອນ,

ນັກຮຽນຮູ້ປັນຍາຊົນ,

ຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ (ສ້າງໃໝ່)

(2021-2030) ແລະ ແຜນ

ວຽກງານຂອງອົ ງ ການກວດກາ

ທ່ານ, ບໍອ
່ ອກສຽງ 0 ທ່ານ ໃນຈໍາ

ເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ ດ້ວຍຄະ

ນັກທຸລະກິດທັງພາກລັດ ແລະ

ຈາກທ່ານ ສະເຫລີມໄຊ ກົມມະ

ພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ

ແຫ່ງລັດດ້ວຍຄະແນນສຽງເຫັນ

ນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 149 ທ່ານ;

ແນນສຽງເຫັນດີ 140 ທ່ານ, ບໍ່

ເອກະຊົນ ແລະ ພົນລະເມືອງ

ສິດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການ

ບໍ່ແຮ່ 5 ປີ (2021-2025)

ດີ 146 ທ່ານ, ບໍ່ເຫັນດີ 2 ທ່ານ,

ລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງເອົາມະ

ເຫັນດີ 7 ທ່ານ, ບໍ່ອອກສຽງ 1

ລາວທຸກຄົນ ລວມທັງຜູ້ບໍ່ມີສັນ

ຕ່າງປະເທດ, ຈາກນັ້ນ ປະທານ

ດ້ວຍຄະແນນສຽງເຫັນດີ 142

ບໍອ
່ ອກສຽງ 0 ທ່ານ ໃນຈໍານວນຜູ້

ຕິ ກ ອງປະຊຸ ມ ສະພາແຫ່ ງ ຊາດ

ທ່ານ

ຊາດ ແລະ ຊາວຕ່າງດ້າວ ທີ່ດຳ

ກອງປະຊຸມ ໄດ້ເຈາະຈີ້ມ ແລະ

ທ່ານ, ບໍ່ເຫັນດີ 1 ທ່ານ, ບໍ່ອອກ

ເຂົ້າຮ່ວມ 148 ທ່ານ; ລົງຄະ

ວ່ າ ດ້ ວ ຍຮັ ບ ຮອງເອົ າ ການແຕ່ ງ

149 ທ່ານ;

ລົງຊີວິດຢູ່ ສປປລາວ.

ໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາໃນການຄົ້ນຄວ້າປະ

ສຽງ 3 ທ່ານ ໃນຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າ

ແນນສຽງຮັບຮອງເອົາມະຕິກອງ

ຕັ້ ງ ສະມາຊິ ກ ຜູ້ ພິ ພ າກສາຂອງ

ໃນຕອນບ່າຍ, ກອງປະ

ກອບຄໍາເຫັນ.

ຫລັງຈາກນັ້ນ,

ຮ່ວມ 149 ທ່ານ; ລົງຄະແນນ

ປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ

ກ່ຽວ

ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ດ້ວຍຄະ

ຊຸມໄດ້ສືບຕໍ່ລົງຄະແນນສຽງຮັບ

ຂ້າພະເຈົ້າ ຈຶ່ງສະເໜີໄປຍັງບັນ

ບັນດາທ່ານ ສສຊ ໄດ້ປະກອບ

ສຽງຮັ ບ ຮອງເອົ າ ມະຕິ ກ ອງປະ

ກັບວຽກງານຂອງອົງການກວດ

ແນນສຽງເຫັນດີ 146 ທ່ານ, ບໍ່

ຮອງເອົ າ ບັ ນ ດາຮ່ າ ງກົ ດ ໝາຍ

ດາກະຊວງ, ອົງການທີ່ເປັນເຈົ້າ

ຄຳເຫັນຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ.

ຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ

ສອບແຫ່ງລັດ

ດ້ວຍຄະແນນ

ເຫັນດີ 3 ທ່ານ, ບໍ່ອອກສຽງບໍ່

ຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນ: ລົງຄະແນນ

ຂອງກົດໝາຍ ຈົ່ງເອົາໃຈໃສ່ໂຄ

ພາຍຫລັ ງ ອະນຸ ກໍ າ ມະການຮັ ບ

ການຮັ ບ ຮອງເອົ າ ບົ ດ ລາຍງານ

ສຽງເຫັນດີ 147 ທ່ານ, ບໍ່ເຫັນ

ມີ ໃນຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 149

ສຽງຮັ ບ ຮອງເອົ າ ຮ່ າ ງກົ ດ ໝາຍ

ສະນາ, ເຜີຍແຜ່ກດ
ົ ໝາຍເຫລົ່າ

ຜິດຊອບກົດໝາຍໃຫ້ຄວາມກະ

ຂອງລັດຖະບານ

ດີ 1 ທ່ານ, ບໍ່ອອກສຽງ 1 ທ່ານ

ທ່ານ; ລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງ

ວ່າດ້ວຍການສຳຫລວດວັດແທກ

ນັ້ນ

ໃຫ້ພົນລະເມືອງທຸກຄົນ,

ຈ່າງແຈ້ງແລ້ວ ປະທານກອງປະ

ໄສທັດ 20 ປີ (2021-2040),

ໃນຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ

149

ເອົາມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງ

ແລະ ສ້າງແຜນທີ່ ດ້ວຍຄະແນນ

ທຸກຊັ້ນຄົນ, ຊົນເຜົ່າ ແລະ ສາ

ຊຸມ ໄດ້ສະຫລຸບສັງລວມການ

ຍຸດທະສາດ 10 ປີ (2021-

ທ່ານ;

ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງ

ຊາດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາ

ສຽງເຫັນດີ 136 ທ່ານ, ບໍ່ເຫັນ

ສະໜາ ແລະ ທຸກການຈັດຕັ້ງ

ປະກອບຄໍາເຫັນຂອງ ສສຊ.

2030) ແລະ ແຜນພັດທະນາ

ລາຍງານການປັບປຸງເນືອ
້ ໃນຂອງ

ບົດສະຫລຸບການປະຕິບັດແຜນ

ດີ 1 ທ່ານ, ບໍອ
່ ອກສຽງ 0 ທ່ານ ໃນ

ດັ່ງນັ້ນ, ໃນໂອກາດນີ້

ຂອງ

ສປປລາວ

ວ່າດ້ວຍ
ກ່ຽວກັບວິ

ໃນຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ

ຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ພະ

ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ ແຫ່ງຊາດ

ຮ່າງມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງ

ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ

ປະ

ຈໍານວນຜູເ້ ຂົາ້ ຮ່ວມ 138 ທ່ານ;

ທົ່ວເຖິງ ເພື່ອພ້ອມກັນເປັນເຈົ້າ

ຈິກ 2021 ຮູບແບບກອງປະ

5 ປີ (2021-2025) ດ້ວຍຄະ

ຊາດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາ

ຈຳປີ 2021 ແລະ ແຜນການ

ລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງເອົາຮ່າງ

ໃນການເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດ

ຊຸມປົກກະຕິ ກອງປະຊຸມໄດ້ຮບ
ັ

ແນນສຽງເຫັນດີ 145 ທ່ານ, ບໍ່

ບົດລາຍງານຂອງສານປະຊາຊົນ

ປະຈຳປີ 2022 ຂອງສະພາແຫ່ງ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມ

ຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ພ້ອມກັນນີ້, ສະ

ຟັງລາຍງານການປັບປຸງເນື້ອໃນ

ເຫັນດີ 2 ທ່ານ, ບໍ່ອອກສຽງ 2

ສູງສຸດ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະ

ຊາດ ດ້ວຍຄະແນນສຽງເຫັນດີ

ຢາສູບ ດ້ວຍຄະແນນສຽງເຫັນ

ເໜີໃຫ້ທຸກກະຊວງ,

ອົງການ

ຂອງຮ່າງມະຕິກອງປະຊຸມສະພາ

ທ່ານ

ໃນຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ

ຕິບດ
ັ ແຜນການເຄືອ
່ ນໄຫວວຽກ

148 ທ່ານ, ບໍ່ເຫັນດີ 0 ທ່ານ, ບໍ່

ດີ 133 ທ່ານ, ບໍ່ເຫັນດີ 5 ທ່ານ,

ໃຫ້ ຮີ ບ ຮ້ ອ ນສື ບ ຕໍ່ ຄົ້ ນ ຄວ້ າ ສ້ າ ງ

ແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ

149 ທ່ານ; ພາຍຫລັງທີ່ປະທານ

ງານ ປະຈຳປີ 2021 ແລະ ແຜນ

ອອກສຽງ 0 ທ່ານ ໃນຈໍານວນຜູເ້ ຂົາ້

ບໍອ
່ ອກສຽງ 0 ທ່ານ ໃນຈໍານວນຜູ້

ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ ປະຈຳປີ

ເອົາບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ

ກອງປະຊຸມສະເໜີໃຫ້ ສະມາ

ການປະຈຳປີ 2022; ລາຍງານ

ຮ່ວມ 148 ທ່ານ; ລົງຄະແນນ

ເຂົ້າຮ່ວມ 138 ທ່ານ; ລົງຄະ

2022 ເພື່ອນຳສະເໜີຜ່ານກອງ

ກ່ ຽ ວກັ ບ ແຜນພັ ດ ທະນາພະ

ຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະກອບຄຳ

ການປັບປຸງເນື້ອໃນຂອງຮ່າງມະ

ສຽງຮັ ບ ຮອງເອົ າ ຮ່ າ ງກົ ດ ໝາຍ

ແນນສຽງຮັ ບ ຮອງເອົ າ ຮ່ າ ງກົ ດ

ປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3

ລັງງານໄຟຟ້າຂອງ

ສປປລາວ

ເຫັນຕໍ່ຮ່າງເນື້ອໃນມະຕິ 2 ສະ

ຕິ ກ ອງປະຊຸ ມ ສະພາແຫ່ ງ ຊາດ

ວ່າດ້ວຍລັດຖະບານ ດ້ວຍຄະ

ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍຊາຍແດນແຫ່ ງ

ແລະ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ

(2021-2030), ແຜນພັດທະ

ບັບຄື: 1). ຮ່າງມະຕິກອງປະ

ວ່ າ ດ້ ວ ຍການຮັ ບ ຮອງເອົ າ ບົ ດ

ແນນສຽງເຫັນດີ 143 ທ່ານ,

ຊາດ ດ້ວຍຄະແນນສຽງເຫັນດີ

ຊຸດທີ IX ໃຫ້ຮັບປະກັນຄຸນນະ

ນາພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ບໍແ
່ ຮ່

ຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ

ວ່າດ້ວຍ

ລາຍງານຂອງອົງການໄອຍະການ

ບໍ່ເຫັນດີ 5 ທ່ານ, ບໍ່ອອກສຽງ

138 ທ່ານ, ບໍ່ເຫັນດີ 1 ທ່ານ,

ພາບ ແລະ ທັນຕາມກຳນົດເວລາ.

5 ປີ (2021-2025) ຕາມຄຳ

ການຮັ ບ ຮອງເອົ າ ບົ ດ ລາຍງານ

ປະຊາຊົນສູງສຸດ ກ່ຽວກັບການ

0 ທ່ານ ໃນຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ

ບໍອ
່ ອກສຽງ 0 ທ່ານ ໃນຈໍານວນຜູ້

ຮຽກຮ້ອງໄປຍັງປະຊາ

ເຫັນຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ

ຂອງອົ ງ ການກວດກາແຫ່ ງ ລັ ດ

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນ

148 ທ່ານ; ລົງຄະແນນສຽງ

ເຂົ້າຮ່ວມ 140 ທ່ານ; ລົງຄະ

ຊົ ນ ລາວບັ ນ ດາເຜົ່ າ ທຸ ກ ທົ່ ວ ໜ້ າ

ຊາດ; ລາຍງານການປັບປຸງເນືອ
້

ກ່ ຽ ວກັ ບ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ

ໄຫວວຽກງານ ປະຈຳປີ 2021

ຮັ ບ ຮອງເອົ າ ຮ່ າ ງກົ ດ ໝາຍວ່ າ

ແນນສຽງຮັ ບ ຮອງເອົ າ ຮ່ າ ງກົ ດ

ຈົ່ງຍົກສູງນ້ຳໃຈຮັກຊາດ, ນ້ຳໃຈ

ໃນຂອງຮ່າງມະຕິກອງປະຊຸມສະ

ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ

ແລະ ແຜນການປະຈຳປີ 2022

ດ້ ວ ຍຍານພາຫະນະທາງບົ ກ

ໝາຍວ່າດ້ວຍມໍຣະດົກແຫ່ງຊາດ

ເປັນເຈົ້າຂອງປະເທດຊາດ, ຍົກ

ພາແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ

ປະຈຳປີ 2021 ແລະ ແຜນການ

ຈາກຕາງໜ້ າ ກອງເລຂານຸ ກ ານ

ດ້ວຍຄະແນນສຽງເຫັນດີ 142

ດ້ວຍຄະແນນສຽງເຫັນດີ 133

ສູງສະຕິເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດ

ເອົາບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ

ປະຈຳປີ 2022; ການກວດກາ

ກອງປະຊຸມ ທ່ານ ຄຳປະສົງ

ທ່ານ, ບໍ່ເຫັນດີ 5 ທ່ານ, ບໍ່ອອກ

ທ່ານ,ບໍ່ເຫັນດີ 3 ທ່ານ, ບໍ່ອອກ

ລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດ

ກ່ຽວກັບວິໄສທັດ 20 ປີ (2021-

ຕາມຜົນການກວດສອບ

ປີ

ລາດຊະຈັກ ຮອງປະທານກຳມາ

ສຽງ 1 ທ່ານ ໃນຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າ

ສຽງ 0 ທ່ານ ໃນຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າ

ໝາຍ, ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກ

2040), ຍຸດທະສາດ 10 ປີ

2019; 2). ຮ່າງມະຕິກອງປະ

ທິການຍຸຕິທຳ. ຈາກນັ້ນ, ກອງ

ຮ່ວມ 149 ທ່ານ; ລົງຄະແນນ

ຮ່ວມ 138 ທ່ານ;

ຄີ ເ ປັ ນ ປຶ ກ ແຜ່ ນ ພາຍໃນຊາດ

(2021-2025

ຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ

ວ່າດ້ວຍ

ປະຊຸ ມ ໄດ້ ລົ ງ ຄະແນນສຽງຮັ ບ

ສຽງຮັ ບ ຮອງເອົ າ ຮ່ າ ງກົ ດ ໝາຍ

(ຂ່າວ: ນາງ ສຸມົນທາ ງາໄຊ;

ເພື່ ອ ພ້ ອ ມກັ ນ ສື ບ ຕໍ່ ປ ະກອບ

ຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ

ການຮັ ບ ຮອງເອົ າ ບົ ດ ລາຍງານ

ຮອງເອົ າ ມະຕິ ກ ອງປະຊຸ ມ ສະ

ວ່ າ ດ້ ວ ຍໂທລະຄົ ມ ມະນາຄົ ມ

ພາບ: ອານຸສອນ ແລະ ສອນສັກ)

ຕາມຄຳເຫັນ
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# ນາງ ປາກາລັກ ພົມມ
 ໄີ ຊ

# ນາກ ເມືອງມະໂນ

ໃນວັນທີ 16 ພະຈິກ 2021
ໄດ້ມ
 ີລາຍງານຂ່າວວ່າ: ຄະນະກໍາມະ
ການດ້ານການເງິນຂອງລັດຖະສະພາ
ອິນເດຍ ໄດ້ປະຊຸມກັບຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ
ອຸດສາຫະກໍາເຂົ້າເຖິງລະຫັດລ
 ັບ ແລະ
ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆກ່ຽວກັບສະ
ກຸນເງິນດ
 ີຈີຕອນ ແລະ ການກຳກັບ
ເບິ່ງແ
 ຍງ "ມີຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າສະກຸນ
ເງິນດ
 ີຈີຕອນ ບໍ່ສາມາດຖືກຢຸດໄ ດ້
ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມ ແລະ
ຕົກລົງເຫັນດີເປັນເອກະພາບວ່າຄວນ
ມີການວາງກົນໄກກຳກັບເບິ່ງແຍງເພື່ອ
ຄວບຄຸມສິກຸນເງິນດ
 ີຈີຕອນ"”.
ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ,້ ແມ່ນກ
 ອງ

 າປູເຈຍ ເລີ່ມຮັບເອົາຊອງ
ກໍ
ປະມູນການແຂ່ງຂັນຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງອາ
ຄານສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ຈະກໍ່ສ້າງດ້ວຍ
ມູນຄ່າ 25 ລ້ານໂດລາ(ປະມານ 265
ຕື້ກວ່າກີບ) ເຊິ່ງເປັນກ
 ານໃຫ້ທຶນຊ່
 ວຍ
ເຫລືອລາ້ ຈາກລດ
ັ ຖະບານຫວຽດນາມ.
ອີ ງ ຕ າມກ ານລ າຍງ ານຂ່ າ ວ
ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເວັບໄ ຊຂອງໜັງສືພິມພະ
ນົມເປັນຂອງກຳປູເຈຍ ໄດ້ລ
 າຍງານ
ໃນວັນທີ 14 ພະຈິກຜ່ານວ່າ, ລັດຖະ
ສະພາກຳປູເຈຍໄດ້ເຊີນບັນດ
 າບໍລິສັດ
ກໍ່ສ້າງມີຄຸນສົມບັດຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ກໍາ
ນົດໄວ້ ເຂົ້າຮ່ວມການຍື່ນຊ
 ອງປະມູນ
ພາຍໃນວັນທີ 27 ພະຈິກນ
 ີ້.
ທ່ານ ເຫລັງ ເພັງ ຫລົງ ໂຄ
ສົກລັດຖະສະພາກຳປູເຈຍ ກ່າວວ່າ:

8

ອາຄານສະພາແຫ່ງຊ
 າດຫລັງໃໝ່ ຈະ
ມີຄວາມສູງ 27x49 ແມັດ, ສູງ 12
ຊັ້ນ ແລະ ຈະມອ
ີ າຄານຈອດລົດ 2
ແຫ່ງເຊື່ອມຕໍ່ກັບອາຄານ.
ທ່ານກ່າວຕືມ
່ ວ
 າ່ : ສະພາແຫ່ງ
ຊາດໃໝ່ ຈະໄດ້ກ
 ໍ່ສ້າງຕາມຮູບແບບ
ສະຖາປັດຕະຍະກຳຂະແມ ແຕ່ເນື່ອງ
ຈາກວາ່ ດນ
ິ ທຈ
່ີ ະສາ້ ງແມ່ນຈາໍ ກດ
ັ ແລະ
ອາຄານເປັນຮູບສີ່ຫລ່ຽມ ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງ
ບໍ່ສາມາດຖືກອອກແບບໃຫ້ໃຫຍ່ຫລູ
ຫລາໄດ້, ລັດຖ
 ະບານຢາກໃຫ້ຕຶກອາ
ຄານສື່ຄວາມໝາຍເຖິງຄວາມເປັນກຳ
ປູເຈຍຫລາຍທີ່ສຸດ.
ສ່ວນອາຄານສະພາແຫ່ງຊາດ
ຫລັງເກົາ່ ຈະສບ
ື ຕໃ່ໍ ຊງ້ ານເປັນປກ
ົ ກະຕິ
ຈົນກວ່າສະພາແຫ່ງຊາດຫລັງໃໝ່ຈະ

ປ ະຊຸ ມ ຄັ້ ງ ທ ຳອິ ດ ຂ ອງລັ ດ ຖະສະ
ພາອິນເດຍ ໃນຫົວຂ
 ໍ້ທີ່ກວ້າງຂວາງ
ກ່ຽວກັບສະກຸນເງິນດີຈີຕອນທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງກັບອຸດສາຫະກໍາ ເຊິ່ງສະມາຊິກ
ລັ ດ ຖະສະພາໄດ້ ຮັ ບ ຟັ ງ ຄ ວາມຄິ ດ
ເຫັນຂອງບັນດາສະມາຄົມ ແລະ ນັກ
ຊ່ຽວຊານດ້ານອຸດສາຫະກຳ ກ່ຽວກັບ
ບັ ນ ຫາການເ ງິ ນ ຂ ອງສ ະກຸ ນ ເ ງິ ນ ດີ ຈີ 
ຕອນ, ໂອກາດ ແລະ ສິ່ງທ
 ້າທາຍ.
ທ່ານ ຈາຍານ ຊິນຮ
 າ ສະມາ
ຊິກລັດຖະສະພາອິນເດຍ
ໄດ້ກ່າວ
ກ່ອນກອງປະຊຸມວ່າ: ພວກເຮົາໄດ້
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຈາກ
ທົ່ວອຸດສາຫະກໍາ ລວມທັງຜູ້ປະກອບ

ການແລກປ່ຽນເງິນຕາທີ່ສໍາຄັນ, ສະ
ມາຊິ ກ ຂອງສະມ າພັ ນ ອຸ ດ ສ າຫ ະກ ຳ
ຂອງອິນເດຍ, ນັກວິຊາການຈາກສະ
ຖາບັນການຈັດກ
 ານຂອງອິນເດຍ ທີ່
ໄດ້ ສຶ ກ ສາດ້ າ ນການເງິ ນ ຂອງສ ະກຸ ນ
ເງິນດ
 ີຈີຕອນຢ່າງລະອຽດຖີ່ຖ້ວນ.
ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ມີຈຸດ
ປະສົງເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບທິດ
ທາງໃນອະນາຄົດຂອງອຸດສາຫະກໍາ
ສະກຸນເງິນດ
 ີຈີຕອນ ແລະ ການສົ່ງ
ເສີມສະກຸນເງິນດີຈີຕອນໃນປະເທດ
ອິນເດຍ.
ແຫລ່ງຂ
 ່າວ: THAIFRX

ສໍາເລັດ. ຫລັງຈາກນັ້ນ, ອາຄານຫລັງ
ເກົ່າຈະຖືກບ
 ູລະນະຄືນໃໝ່ ເພື່ອອະ
ນຸລັກຮັກສາເປັນສະຖານທີ່ປະຫວັດ
ສາດແຫ່ງໜຶ່ງຂ
 ອງປະເທດ.
ທ່ານ ປາ ຈັນເຮືອນ ປະທານ
ສະຖ າບັ ນ ປ ະຊາທິ ປ ະໄ ຕກ ຳປູ ເ ຈຍ
ກ່າວວ່າ: ກຳປູເຈຍຄວນສ້າງອາຄານ
ຮູ ບ ແ ບບກ ຳປູ ເ ຈຍຫ ລາຍກ ວ່ າ ເ ກົ່ າ
ເພື່ອກະຕຸ້ນຈິດສໍານຶກຂອງປະຊາຊົນ
ໃຫ້ຍຶດໝັ້ນກັບປະເພນີ ແລະ ມໍລ
ະ
ດົກວັດທະນະທໍາຂ
 ອງປະເທດ ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນອາຄານສິງ່ ປຸກສາ້ ງຕາ່ ງໆ
ຂອງລັດ.
ແຫລ່ງຂ
 ່າວ: Daily News
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ສະກຸນເງິນ

ອັດຕາຊື້

ອັດຕາຂາຍ

ໂດລາ (USD)

10,668

10,689

ບາດ (THB)

347.93

350.50

ເອີໂຣ (EUR)

12,122

12,211

ປອນ (GBP)

14,136

14,417

ຢວນ (CNY)

1,689

1,709

ດົງ (VND)

0.48

0.49
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