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l6omvorqfxyf dv’xt-5,ltw\lk,aogmnjvmu @
0v’ltrkcsj’-kf -5fmu IX

ທ່ານ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ກໍາມະການກົມການເມືອງ
ສູນກາງພັກ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່າວສູນທອນພົດປິດກອງ
ປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ທີ່
ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ໃນວັນທີ 17 ພະຈິກ
2021.
ຮຽນ: - ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະ
ນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ປະທານປະ
ເທດ ແຫ່ງ ສປປລາວ ທີ່ເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖືຢ່າງສູງ!
- ບັນດາທ່ານການນໍາຂັ້ນສູງ ຂອງພັກ-ລັດ ທີ່ນັບຖື.
- ບັນດາທ່ານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ແຂກທີ່ມີກຽດ
ທີ່ນັບຖື ແລະ ຮັກແພງທັງຫລາຍ.
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ

ຊຸດທີ IX ໄດ້ດໍາເນີນມາເປັນເວລາ 15 ວັນ ໃນທ່າມກາງບັນຍາ
ກາດ ທີ່ທົ່ວພັກ-ລັດ ກໍຄືປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ກໍາລັງສຸມໃສ່
ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ
ໂດຍສະເພາະແມ່ນ 2 ວາລະແຫ່ງຊາດໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ການເງິນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຢາ
ເສບຕິດ
ໄປຄຽງຄູ່ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນ
ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ;
ໃນເງື່ອນໄຂດັ່ງກ່າວ ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ມີຄວາມພະ
ຍາຍາມ ນໍາພາການດໍາເນີນກອງປະຊຸມ ທັງຮູບແບບປົກກະຕິ, ຮູບ
ແບບທາງໄກ
ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ບັນດາທ່ານສະມາຊິກສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປະຕິບັດສິດເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນລາວບັນ
ດາເຜົ່າ ໃນການພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາບັນຫາສໍາຄັນພື້ນຖານຂອງ
ປະເທດຊາດ ເຊິ່ງມາຮອດມື້ນີ້ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ
2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ໄດ້ບັນລຸຜົນສໍາເລັດຕາມຈຸດ
ປະສົງລະດັບຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້.
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອນີ້ ໄດ້ພິຈາລະນາຮັບຮອງ
ເອົາບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ
ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ,
ແຜນງົບປະມານ
ແຫ່ງລັດ, ແຜນເງິນຕາ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການ
ປະຈໍາປີ 2022; ຍຸດທະສາດພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າ ຂອງ
ສປປລາວ 2021-2030; ວິໄສທັດການພັດທະນາເສດຖະກິດ
ດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ 20 ປີ (2021-2040), ຍຸດທະສາດ
10 ປີ (2021-2030) ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດດີຈີ
ຕອນແຫ່ງຊາດ 5 ປີ (2021-2025). ກອງປະຊຸມໄດ້ຕີລາຄາສູງ
ຕໍ່ຄວາມພະຍາ ຍາມຊີ້ນໍາຂອງລັດຖະບານ ແລະ ອົງການທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງ ທີ່ໄດ້ຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ, ສູ້ຊົນຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ຕາມຂອບເຂດສິດ
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(ສພຊ) ວັນທີ 17 ພະ
ຈິກ 2021 ກອງປະຊຸມສະໄໝ
ສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາ
ແຫ່ງຊາດ (ສພຊ) ຊຸດທີ IX
ໄດ້ ອັ ດ ລົ ງ ດ້ ວ ຍຜົ ນ ສຳເລັ ດ ອັ ນ
ສະຫງ່າງາມ, ໂດຍການເປັນປະ
ທານກອງປະຊຸ ມ ຂອງຄະນະ
ປະທານຄະນະປະຈຳສະພາ
ແຫ່ງຊາດ (ດ້ວຍຮູບແບບກອງ
ປະຊຸມປົກກະຕິ). ກອງປະຊຸມສືບ
ຕໍ່ ຮັ ບ ຟັ ງ ລາຍງານການປັ ບ ປຸ ງ
ເນື້ ອ ໃນຂອງຮ່ າ ງກົ ດ ໝາຍວ່ າ
ດ້ວຍຄໍາຕັດສິນຂອງສານ ຈາກ
ທ່ານ ກົງຈີ ຢ່າງຈື່ ຮອງລັດຖະ
ມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທໍາ. ຈາກນັ້ນ,
ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ສະເໜີ

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດລົງຄະ
ແນນສຽງຮັ ບ ຮອງເອົ າ ຮ່ າ ງກົ ດ
ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍການປະຕິ ບັ ດ ຄໍ າ
ຕັດສິນຂອງສານ ດ້ວຍຄະແນນ
ສຽງເຫັນດີ 141 ທ່ານ, ບໍ່ເຫັນ
ດີ 5 ທ່ານ, ບໍ່ອອກສຽງ 2 ທ່ານ
ໃນຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 148
ທ່ານ; ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບຟັງ
ລາຍງານການປັບປຸງເນືອ
້ ໃນຂອງ
ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍງົບປະມານ
ແຫ່ງລັດ ຈາກທ່ານ ພູທະນູເພັດ
ໄຊສົ ມ ບັ ດ ຮອງລັ ດ ຖະມົ ນ
ຕີກະຊວງການເງິນ. ຈາກນັ້ນ,
ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ສະເໜີ
ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດລົງຄະ
ແນນສຽງຮັ ບ ຮອງເອົ າ ຮ່ າ ງກົ ດ

ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍງົ ບ ປະມານແຫ່ ງ
ລັດ ດ້ວຍຄະແນນສຽງເຫັນດີ
142 ທ່ານ, ບໍ່ເຫັນດີ 6 ທ່ານ,
ບໍ່ອອກສຽງ 0 ທ່ານ ໃນຈໍານວນ
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 148 ທ່ານ; ກອງ
ປະຊຸມ ໄດ້ຮັບຟັງການສະເໜີ
ຮ່ າ ງມະຕິ ກ ອງປະຊຸ ມ ສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ
ເອົາບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ
ກ່ ຽ ວກັ ບ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ
ຄົມ, ເເຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ
ປະຈຳປີ 2021 ແລະ ແຜນການ
ປະຈຳປີ 2022 ແລະ ມະຕິກອງ
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ແອັບພິເຄຊັນ (Application)
ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈດ
ັ ຂຶນ
້
ໃນຕອນເຊົາ້ ວັນທີ 17 ພະຈິກ
2021 ທີຫ
່ ສ
ໍ ະພາແຫ່ງຊາດ ໂດຍ
ການເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດຂອງທ່ານ
ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ປະທານ
ສະພາແຫ່ງຊາດ, ມີບນ
ັ ດາຮອງ
ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ຄະນະ
ເລຂາທິ ກ ານສະພາແຫ່ ງ ຊາດ,
ບັນດາປະທານ-ຮອງປະທານຄະ
ນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະ
ຈໍາ 18 ເຂດເລືອກຕັງ້ ພ້ອມດ້ວຍ
ກົມສືມ
່ ວນຊົນ ຄະນະເລຂາທິ
ການສະພາແຫ່ງຊາດເຂົາ້ ຮ່ວມ.
ໃນພິທ,ີ ທ່ານ ນາງ ປິງ່
ຄຳ ລາຊະສິມມາ ເລຂາທິການ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຂນ
້ຶ ກ່າວຈຸດ
ປະສົງ ຂອງການເປີດນໍາໃຊ້ແອັບ
ພິເຄຊັນ (Application) ຂອງ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ເຊິງ່ ທ່ານກ່າວ
ວ່າ: ເພື່ອເປັນການໂຄສະນາ,
ເຜີ ຍ ແຜ່ ແ ນວທາງນະໂຍບາຍ
ຂອງພັກ, ກົດໝາຍ ແລະ ແຜນ
ພັ ດ ທະນາເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ

ຂອງລັດ ກໍຄືພາລະບົດບາດຂອງ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະ
ຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເປັນຂົວ
ຕໍ່ລະຫວ່າງປະຊາຊົນ ກັບສະມາ
ຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະ
ມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັນ
້ ແຂວງ
ເພື່ ອ ເປັ ນ ການສະໜອງຂໍ້ ມູ ນ ຂ່ າ ວສານໃຫ້ ແ ກ່ ສ ະມາຊິ ກ ສະ
ພາແຫ່ງຊາດ, ສະມາຊິກສະພາ
ປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ປະ
ຊາຊົ ນ ທີ່ ຢູ່ ເ ຂດເລື ອ ກຕັ້ ງ ຕ່ າ ງໆ
ໃນທົ່ວປະເທດ ໂດຍຜ່ານສື່ສັງ
ຄົມອອນລາຍ ແບບສະດວກ

ແລະ ວ່ອງໄວຂຶ້ນ ແລະ ເຂົ້າເຖິງ
ປະຊາຊົນຢູ່ເຂດເລືອກຕັ້ງຕ່າງໆ
ໃນທົ່ວປະເທດ ໂດຍຜ່ານສື່ທີ່
ທັນສະໄໝ ແລະ ເຂົ້າເຖິງໄດ້
ງ່າຍ ເຮັດໃຫ້ສື່ກາຍເປັນຊ່ອງ
ທາງການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ
ທັງເປັນການເສີມຂະຫຍາຍບົດ
ບາດຕັງ້ ໜ້າຂອງສືມ
່ ວນຊົນ ແລະ
ສິ ດ ເປັ ນ ເຈົ້ າ ຂອງປະຊາຊົ ນ ໃນ
ການປະຕິ ບັ ດ ໜ້ າ ທີ່ ກ ານເມື ອ ງ
ຂອງຕົນ.
ການສ້ າ ງຕັ້ ງ ແອັ ບ ພິ ເ ຄ
ຊັນ (Application) ແມ່ນ ສື່

ເອເລັ ກ ໂຕຣນິ ກ ທີ່ ທັ ນ ສະໄໝ
ເປັ ນ ກະບອກສຽງຂອງສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ໃນການສະໜອງຂໍ້
ມູນ-ຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບວຽກ
ງານຂອງສະມາຊິ ກ ສະພາແຫ່ ງ
ຊາດ, ສະມາຊິກສະພາປະຊາ
ຊົນຂັ້ນແຂວງ ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມໄດ້
ຮັບຮູ້ ທັງເປັນການໂຄສະນາເຜີຍ
ແຜ່ ແ ນວທາງນະໂຍບາຍຂອງ
ພັກ, ກົດໝາຍ ແລະ ການພັດ
ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງ
ລັດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
(ກົງທະນູຄຳ ພິພັດເສລີ)

ໃນວັນທີ 17 ພະຈິກ
2021 ທີ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ ນະ
ຄອນຫລວງວຽງຈັນ ທ່ານ ນາງ
ປິ່ງຄໍາ ລາຊະສິມມາ ກໍາມະການ
ຄະນະປະຈໍ າ ສະພາແຫ່ ງ ຊາດ,
ເລຂາທິ ກ ານສະພາແຫ່ ງ ຊາດ
ໄດ້ຖະແຫລງຂ່າວຕໍ່ສື່ມວນຊົນ
ກ່ ຽ ວກັ ບ ຜົ ນ ສໍ າ ເລັ ດ ຂອງກອງ
ປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2
ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ (ສພຊ)
ຊຸດທີ IX ວ່າ: ກອງປະຊຸມຄັ້ງ
ນີ້ ໄດ້ດຳເນີນເປັນເວລາ 15 ວັນ
ພາຍໃຕ້ ກ ານນຳພາຂອງຄະນະ
ປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ
ແລະ
ການສຸ ມ ເຫື່ ອ ແຮງສະຕິ ປັ ນ ຍາ
ຂອງບັ ນ ດາທ່ າ ນສະມາຊິ ກ ສະ
ພາແຫ່ງຊາດ,
ການປະກອບ
ສ່ວນຂອງລັດຖະບານ, ອົງການ
ຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ, ແນວລາວສ້າງ
ຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ
ແລະ
ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ຕາມພາລະບົ ດ ບາດຂອງຕົ ນ
ເຂົ້າໃນການກະກຽມ ແລະ ດຳ

ເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ
ເທື່ອທີ 2 ຂອງ ສພຊ ຊຸດທີ IX
ເຮັດໃຫ້ການພິຈາລະນາ ແລະ
ຮັ ບ ຮອງເອົ າ ບັ ນ ຫາສຳຄັ ນ ຂອງ
ຊາດ ຕາມສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້
ໃນລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດ

ໝາຍ ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດຕາມ
ຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້.
ຕາງໜ້ າ ຄະນະປະຈຳ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ມີຄວາມຍິນດີ
ແລະ ຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງບັນ
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ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງຕົນ ທັງມີມາດຕະການໃນການພັດທະ
ນາເສດຖະກິດ ທັງມີການຄວບຄຸມພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄປພ້ອມໆ
ກັນ ສາມາດຍາດໄດ້ຜົນສໍາເລັດພົ້ນເດັ່ນຫລາຍດ້ານ ອັນໄດ້ປະກອບ
ສ່ວນເຂົ້າໃນການເຮັດໃຫ້ປະເທດຊາດ ມີສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານ
ການເມືອງທີ່ໜັກແໜ້ນ,
ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບໂດຍພື້ນຖານ,
ເສດຖະກິດສືບຕໍ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ເຖິງວ່າບໍ່ສາມາດ
ບັນລຸໄດ້ຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ກໍຕາມ ແຕ່ເບິ່ງລວມແລ້ວຊີວິດ
ການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ຍົກສູງດີຂຶ້ນ
ເປັນກ້າວໆ. ກອງປະຊຸມມອບໃຫ້ລັດຖະບານ ນໍາເອົາຄວາມຄິດ
ເຫັນຂອງກອງປະຊຸມ
ໄປປັບປຸງເຂົ້າໃສ່ແຜນພັດທະນາເສດຖະ
ກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ແຜນເງິນຕາ; ແຜນພັດທະ
ນາພະລັງງານໄຟຟ້າ; ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ
ໃຫ້ມີເນື້ອໃນຮັດກຸມ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້
ເປັນຮູບປະທໍາຫລາຍຂຶ້ນຢ່າງເປັນລະບົບຕໍ່ເນື່ອງ.
ກອງປະຊຸມ ໄດ້ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງ
ອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ
ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ແຜນການ ປະຈໍາປີ
2022,
ບົດລາຍງານຜົນການກວດກາຕາມຜົນການກວດສອບ
ບົດສະຫລຸບຂາດຕົວການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ
ປະຈໍາປີ 2019; ບົດລາຍງານຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ
ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະ
ຈໍາປີ 2021 ແລະ ແຜນການ ປະຈໍາປີ 2022, ບົດລາຍງານຜົນ
ການກວດສອບບົດສະຫລຸບຂາດຕົວ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບ
ປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈຳປີ 2020 ເຊິ່ງກອງປະຊຸມໄດ້ສະແດງຄວາມ
ຊົມເຊີຍສັນລະເສີນ ແລະ ຕີລາຄາສູງ ຕໍ່ອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ
ແລະ ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ທີ່ໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມປະຕິ
ບັດພາລະບົດບາດຂອງຕົນຕາມກົດໝາຍຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ເຮັດໃຫ້ການ
ປະຕິບັດກົດໝາຍມີຄວາມເຂັ້ມງວດ ທ່ຽງທໍາຂຶ້ນ ເປັນຕົ້ນ ສາມາດ
ຊອກເຫັນໄດ້ການລະເມີດວິໄນແຜນການ-ການເງິນ, ເກັບກູ້ງົບປະ
ມານ ແລະ ຊັບສິນຂອງລັດຄືນມາໄດ້ຈໍານວນໜຶ່ງ ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມ
ມີຄວາມເຊືອ
່ ໝັນ
້ ຕໍກ
່ ານນຳພາຂອງພັກ ແລະ ການຄຸມ
້ ຄອງຂອງລັດ.
ກອງປະຊຸມ ໄດ້ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງສານປະຊາຊົນ
ສູງສຸດ ແລະ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ປະຈໍາປີ 2021
ແລະ ແຜນການ ປະຈໍາປີ 2022 ເຊິ່ງກອງປະຊຸມໄດ້ຕີລາຄາສູງຕໍ່
ອງອົງການດັ່ງກ່າວ ທີ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດພາລະບົດບາດຂອງຕົນ
ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ, ໄດ້ຍົກສູງຄຸນນະພາບໃນການດໍາເນີນ
ຄະດີຕາມຂະບວນຍຸຕິທໍາ ນັບມື້ດີຂຶ້ນ, ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງກົນໄກ
ການປະສານງານກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອດໍາເນີນຄະດີໃຫ້ມີ
ຄຸນນະພາບ ແລະ ວ່ອງໄວ; ການຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດ
ລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ ເຊິ່ງເປັນການປະກອບສ່ວນເຮັດ
ໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ ແລະ ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍດີຂຶ້ນ.
ກອງປະຊຸມ ໄດ້ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາການສະເໜີແຕ່ງ
ຕັ້ງສະມາຊິກສະພາຜູ້ພິພາກສາຂອງສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ເຊິ່ງປະ
ກອບດ້ວຍບຸກຄະລາກອນທີ່ມີມາດຕະຖານ,
ເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນ
ແລະ ມີປະສົບການຕົວຈິງ ເຊິ່ງຈະເປັນການປັບປຸງອົງການສິດອໍາ
ນາດແຫ່ງລັດຂອງອົງການຕຸລາການໃຫ້ເປັນລະບົບຄົບຊຸດ
ແລະ
ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງສານປະ
ຊາຊົນແຕ່ລະຂັ້ນ ມີບາດກ້າວຫັນປ່ຽນທີ່ດີຂຶ້ນ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າ
ໃນການປັບປຸງລະບົບຍຸຕິທໍາ ຂອງພວກເຮົາໃຫ້ໜັກແໜ້ນຂຶ້ນ ເພື່ອ
ສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ.
ກອງປະຊຸມ ໄດ້ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານ
ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາ
ປີ 2021 ແລະ ແຜນການ ປະຈໍາປີ 2022 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ;
ການປະກອບຄໍາເຫັນຂອງສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ຕໍ່ການເຄື່ອນ
ໄຫວວຽກງານຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງເປັນຂໍ້ມູນທີ່ດີໃຫ້ແກ່ການ
ປັບປຸງການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານລວມຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ. ກອງ
ປະຊຸມໄດ້ຕີລາຄາສູງ ຕໍ່ການນໍາພາ-ຊີ້ນໍາ ຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາ
ແຫ່ງຊາດ, ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງກົງຈັກເສນາທິການ ແລະ ບັນ
ດາທ່ານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ
ທີ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງຜັນຂະ
ຫຍາຍວຽກງານຂອງຕົນ ຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ສິດໜ້າທີ່ ໃນ
ປີ 2021 ເຖິງວ່າຈະເປັນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດ
ທີ IX ແຕ່ກໍມີຜົນສໍາເລັດຫລາຍດ້ານ ເປັນຕົ້ນ ໄດ້ດໍາເນີນກອງປະ
ຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກ, ກອງປະຊຸມສະໄໝວິສາມັນ ແລະ ສາມັນ
ຂອງຕົນ; ໃນນີ້, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ,
ກົງຈັກເສນາທິການ ໄດ້ເປັນເຈົ້າການປະຕິບັດພາລະບົດບາດຂອງ
ສະພາແຫ່ງຊາດຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ເປັນລະບົບຕໍ່ເນື່ອງ; ການດໍາເນີນ
ກອງປະຊຸ ມ ຄະນະປະຈໍ າ ສະພາແຫ່ ງ ຊາດຮ່ ວ ມກັ ບ ລັ ດ ຖະບານ
ແລະ ອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ, ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ, ສານ
ປະຊາຊົນສູງສຸດ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ, ສູນກາງ
ແນວລາວສ້າງຊາດ ແລະ ວຽກງານອື່ນໆ ມີຜົນສໍາເລັດຕາມຄາດ
ໝາຍທີ່ວາງໄວ້.
ກອງປະຊຸມ ໄດ້ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍ
ຈໍານວນ 11 ສະບັບ, ໃນນີ້, ມີກົດໝາຍສ້າງໃໝ່ຈໍານວນ 4 ສະ
ບັບຄື: ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຍານພາຫະນະທາງບົກ, ຮ່າງກົດໝາຍ
ວ່າດ້ວຍຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ, ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີລະ

ດັບສູງ, ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສໍາຫລວດວັດແທກ ແລະ ສ້າງ
ແຜນທີ່ ແລະ ກົດໝາຍປັບປຸງຈໍານວນ 7 ສະບັບຄື: ກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍລັດຖະບານ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ກົດໝາຍ
ວ່າດ້ວຍການສ້າງນິຕິກຳ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນ
ຂອງສານ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມຢາສູບ, ກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍມໍຣະດົກແຫ່ງ
ຊາດ. ການພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາບັນດາກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ເປັນ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ 5 ປີຂອງ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX, ເປັນການສືບຕໍ່ຫັນປ່ຽນແຂງແຮງ ແລະ
ຮອບດ້ານ ໃນການສ້າງລັດທີ່ປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍໃຫ້ເປັນຮູບປະ
ທໍາ ແລະ ເຂົ້າສູ່ວຽກງານຕົວຈິງເທື່ອລະກ້າວ, ເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງ
ລັດ, ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມດ້ວຍກົດໝາຍ ນັບມື້ເປັນລະບົບ
ຄົບຊຸດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.
ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ, ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບຟັງການຊີ້ແຈງ ຕໍ່
ບັນຫາພົ້ນເດັ່ນຕ່າງໆທີ່ສັງຄົມ ກໍຄືປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ມີຄວາມສົນ
ໃຈຫລາຍ ຈາກທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນ
ຕີ-ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ບັນດາລັດ
ຖະມົນຕີ, ຜູ້ວ່າການທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປລາວ, ຫົວໜ້າອົງການ
ກວດກາແຫ່ງລັດ, ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ, ປະທານສານປະຊາ
ຊົນສູງສຸດ ແລະ ຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ. ກອງ
ປະຊຸມສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ແຕ່ລະພາກສ່ວນຈະສືບຕໍ່ເສີມ
ຂະຫຍາຍຜົນສໍາເລັດທີ່ຍາດມາໄດ້ ໃນປີຜ່ານມາ, ສູ້ຊົນຈໍາກັດ ແລະ
ແກ້ໄຂອຸປະສັກ, ສິ່ງກີດຂວາງ ໃນຂົງເຂດວຽກງານທີ່ຕົນຮັບຜິດ
ຊອບ ຍູ້ແຮງຂະບວນການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາ ເພື່ອ
ສ້າງໃຫ້ມີການຫັນປ່ຽນທີ່ດີຂຶ້ນຢ່າງຈະແຈ້ງ,
ສືບຕໍ່ຕັ້ງໜ້າຜັນຂະ
ຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ, ແຜນພັດທະ
ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX ໂດຍສະເພາະ
ຢ່າງຍິ່ງ 2 ວາລະແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ເປັນຮູບປະທໍາ ແລະ ມີໝາກຜົນ
ຕົວຈິງຫລາຍຂຶ້ນ.
ຜົນສໍາເລັດຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ຄັ້ງນີ້ ເປັນການຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງ
ປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ ເຂົ້າສູ່ຊີວິດຕົວຈິງ, ແມ່ນໝາກຜົນ
ແຫ່ງສະຕິປັນຍາ, ການຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບການເມືອງ ຂອງ
ບັນດາທ່ານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ຄວາມຕັດສິນໃຈຂອງລັດ
ຖະບານ, ກະຊວງ, ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ຈະສືບຕໍ່ພັດທະນາປະ
ເທດຊາດໃນທ່າມກາງທີຍ
່ ງັ ມີການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19.
ເພື່ອສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຜົນສໍາເລັດຂອງກອງປະຊຸມ
ຄັ້ງນີ້, ກອງປະຊຸມ ຮຽກຮ້ອງມາຍັງຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ,
ບັນດາກໍາມາທິການ, ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະຈໍາເຂດ
ເລືອກຕັ້ງ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ລັດຖະບານ, ອົງການປົກ
ຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົ່ງໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍ
ມະຕິກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ເຂົ້າໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ
ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດເປັນຢ່າງດີ.
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ
ຊຸດທີ IX ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດຢ່າງຈົບງາມ ກໍຍ້ອນມີການຊີ້ນໍາຢ່າງໃກ້
ຊິດ ຈາກກົມການເມືອງ ແລະ ຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກ,
ຍ້ອນຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງຂອງລັດຖະບານ, ກະຊວງ, ບັນດາອົງ
ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ, ຕາງໜ້າຄະນະ
ປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຂໍສະແດງຄວາມ
ຂອບໃຈເປັນຢ່າງສູງ ມາຍັງກົມການເມືອງ ແລະ ຄະນະເລຂາທິການ
ສູນກາງພັກ ທີ່ຍາມໃດກໍໄດ້ໃຫ້ການຊີ້ນໍາຢ່າງໃກ້ຊິດຕໍ່ສະພາແຫ່ງ
ຊາດໂດຍຕະຫລອດມາ, ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈເປັນຢ່າງຍິ່ງມາ
ຍັງບັນດາທ່ານການນໍາພັກ-ລັດ, ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ, ສະ
ຫະພັນນັກຮົບເກົ່າ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ກຽດ
ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ທີ່ໄດ້ຕິດຕາມກອງປະ
ຊຸມຂອງພວກເຮົາໃນຄັ້ງນີ້ ຢ່າງຈົດຈໍ່ ແລະ ມີການສົ່ງຄໍາຄິດເຫັນ
ຜ່ານໂທລະສັບສາຍດ່ວນ ມາຍັງກອງປະຊຸມຢ່າງຫລວງຫລາຍ.
ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ຕໍ່ທຸກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ໄດ້
ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຜົນສໍາເລັດຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ເປັນຕົ້ນ ທີມ
ແພດສະເພາະກິດປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19
ທີ່ຮັບໃຊ້ກອງປະ
ຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອນີ້, ການສະໜອງອິນເຕີເນັດ ເຊິ່ງອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຈັດກອງປະຊຸມແບບທາງໄກ ແລະ ເຮັດ
ໃຫ້ທກ
ຸ ພາກສ່ວນສາມາດຕິດຕາມຜ່ານລະບົບອອນລາຍຢ່າງຕໍເ່ ນືອ
່ ງ;
ພ້ອມກັນນີ້ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ສື່ມວນຊົນທີ່ໄດ້ນໍາສະເໜີ
ຂ່າວສານ ການດໍາເນີນກອງປະຊຸມໄດ້ທັນສະພາບການແທດຕົວຈິງ
ເປັນການປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ກອງປະຊຸມຂອງພວກເຮົາໃນຄັ້ງນີ້
ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດຢ່າງຈົບງາມ.
ສຸດທ້າຍນີ້, ຕາງໜ້າໃຫ້ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ຂໍ
ອວຍພອນໄຊອັນປະເສີດມາຍັງ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ປະທານປະ
ເທດ ຈົງ່ ມີພາລານາໄມສົມບູນ, ມີຄວາມຜາສຸກໃນຊີວດ
ິ ຄອບຄົວ, ມີຜນ
ົ
ສໍາເລັດໃໝ່ໃນການຊີນ
້ າໍ -ນໍາພາປະເທດຊາດໃຫ້ກາ້ ວຂຶນ
້ ຢ່າງໜັກແໜ້ນ.
ຂໍອວຍພອນໃຫ້ບັນດາທ່ານການນໍາຂັ້ນສູງພັກ-ລັດ, ພະ
ນັກງານ, ທະຫານ, ຕຳຫລວດ ແລະ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າໃນ
ທົ່ວປະເທດ ຈົ່ງມີສຸຂະພາບເຂັ້ມແຂງ, ມີຄວາມສຸກໃນຄອບຄົວ
ແລະ ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນໜ້າທີ່ວຽກງານອັນມີກຽດຂອງຕົນ.
ໃນໂອກາດອັນສະຫງ່າລາສີນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍປະກາດ ປິດ
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX
ຢ່າງເປັນທາງການນັບແຕ່ເວລານີ້ ເປັນຕົ້ນໄປ.
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ເລກທີ 1037/ກຜທ, ລົງວັນທີ
5 ກໍລະກົດ 2021 ທີ່ໄດ້ມອບ
ໝາຍໃຫ້ ບັ ນ ດາຂະແໜງການ
ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ສະຫລຸບຕີລາ
ຄາສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ມະຕິສະພາແຫ່ງຊາດ. ມາເຖິງ
ປັດຈຸບັນ ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າສະເໜີລັດ
ຖະບານພິ ຈ າລະນາດັ ດ ແກ້ ມູ ນ
ຄ່າໂຄງການ ເປັນຕົ້ນ: ໂຄງການ
ກໍ່ສ້າງຊົນລະປະທານນ້ຳມະອຸ່ນ,
ເມືອງສິງ ແຂວງຫລວງນ້ຳທາ
ແລະ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດແລ້ວ
ຕາມແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ
860/ຫລບ.ກລຂ, ລົງວັນທີ
2/6/2015, ສ່ວນວຽກອື່ນໆ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ
ລົງທຶນ ຈະໄດ້ສືບຕໍ່ປະສານສົມ
ທົບຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງ
ຖິ່ນທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງໂຄງການໃນ
ການກວດກາຂໍ້ມູນຕົວຈິງ ເພື່ອ
ຈະປະຕິບັດຕາມຜົນການກວດ
ສອບ ຫລັງຈາກນັ້ນ ຈະໄດ້ສັງ
ລວມລາຍງານໃຫ້ລັດຖະບານ,
ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ແລະ
ອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ.
• ທຶນຊ່ວຍເຫລືອທາງ
ການເພືອ
່ ການພັດທະນາ (ODA):
ດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່ນຳພາ-ຊີ້
ນຳຢ່າງໃກ້ສິດຈາກລັດຖະບານ
ເຮັດໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນມີ
ຄວາມເຊືອ
່ ໝັນ
້ ຕໍເ່ ເນວທາງການ
ຮ່ວມມືດ້ານຕ່າງໆ ເຖິງວ່າຈະມີ
ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄ
ວິດ-19 ທີ່ມີບາງກິດຈະກໍາບໍ່ສາ
ມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ ແຕ່ບັນ
ດາຄູ່ ຮ່ ວ ມພັ ດ ທະນາກໍ ຫັ ນ ບັ ນ
ດາກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ເຂົ້າໃນການ
ປ້ອງກັນ, ສະກັດກັ້ນການແຜ່
ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19
ຫລາຍຂຶ້ນ, ມາເຖິງປັດຈຸບັນ
ສາມາດປະຕິບດ
ັ ທຶນຊ່ວຍເຫລືອ
ທາງການເພື່ອການພັດທະນາໄດ້
ທັງໝົດ 5.691,02 ຕື້ກີບ ເທົ່າ
ກັບ 79% ຂອງແຜນການ (ມະ
ຕິສະພາ 7.200 ຕື້ກີບ), ຄາດ
ຄະເນໝົດປີ ຈະສາມາດບັນລຸ
ໄດ້ຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້.
• ການລົງທຶນຂອງພາກ
ເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະ
ເທດ: ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດບັນດາມາດຕະການ, ຄຳສັ່ງ
ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນ:
ຄຳສັ່ງສະບັບເລກທີ 02/ນຍ,
ລົງວັນທີ 01 ກຸມພາ 2018 ວ່າ
ດ້ວຍການປັບປຸງບັນດາລະບຽບ
ການ ແລະ ກົນໄກປະສານງານ
ໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ
ຢູ່
ສປປລາວ, ຄໍາສັ່ງ ສະບັບເລກ
ທີ 03/ນຍ, ລົງວັນທີ 21 ມັງ
ກອນ 2020 ວ່າດ້ວຍການປັບ
ປຸ ງ ວຽກງານການບໍ ລິ ກ ານການ
ອອກໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ ແລະ
ການອອກໃບອະນຸຍາດດຳເນີນ
ທຸລະກິດ ເພື່ອຫລຸດຂອດຂັ້ນ
ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກ
ໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ

ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສາ
ມາດດຶງດູດການລົງທຶນພາຍໃນ
ແລະ ຕ່າງປະເທດເພີ່ມຂຶ້ນເວົ້າ
ລວມ, ເວົ້າສະເພາະການລົງທຶນ
ຢູ່ ໃ ນເຂດເສດຖະກິ ດ ພິ ເ ສດ”
ບົນພື້ນຖານນະໂຍບາຍ ແລະ
ມາດຕະການປ້ ອ ງກັ ນ ພະຍາດ
ໂຄວິດ-19 ຂອງລັດຖະບານ
ເຮັ ດ ໃຫ້ ສ າມາດດຶ ງ ດູ ດ ການລົ ງ
ທຶນເຂົ້າໃນເຂດເສດຖະກິດ ທັງ
ໝົດ 40 ບໍລິສັດ ລວມທຶນທັງ
ໝົດ 11.578.706.145 ໂດ
ລາສາຫະລັດ ແລະ ທຶນຈົດທະ
ບຽນ 3.761.524.829 ໂດ
ລາສະຫະລັດ, ສາມາດເກັບພັນ
ທະອາກອນເຂົ້າງົບປະມານຂອງ
ລັດໄດ້ທງັ ໝົດ 29.555.442.696
ກີບ, ໄດ້ນຳເຂົ້າວັດຖຸດິບ, ເຄື່ອງ
ກົນຈັກ ແລະ ອຸປະກອນ ເພື່ອ
ມາຮັບໃຊ້ການຜະລິດ ແລະ ກໍ່
ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງມູນຄ່າທັງ
ໝົດ 305.087.984 ໂດລາ
ສະຫະລັດ ເຊິ່ງເຂດທີ່ນຳເຂົ້າ
ຫລາຍກວ່ າ ໝູ່ ແ ມ່ ນ ເຂດສະ
ຫວັນ-ເຊໂນ, ເຂດນິຄົມອຸດສາ
ຫະກຳ ແລະ ການຄ້າວຽງຈັນ
ໂນທອງ, ເຂດກວມລວມໄຊເສດ
ຖາ ແລະ ເຂດສາມຫລ່ຽມຄຳ.
ສັງລວມແລ້ວ ມາເຖິງ
ປັດຈຸບັນ ມີມູນຄ່າການລົງທຶນ
ທັງໝົດ 20.887,84 ລ້ານໂດ
ລາສະຫະລັດ, ສຳລັບຕົວເລກ
ການນຳເຂົ້ າ ຕົ ວ ຈິ ງ ມີ ທັ ງ ໝົ ດ
1.697,24 ລ້ານໂດລາສະຫະ
ລັດ ຫລື ປະມານ 16.632,95
ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 83,16% ຂອງ
ແຜນການ (ມະຕິສະພາ 20.000
ຕື້ກີບ).
4. ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ
ບັ ນ ດາຄາດໝາຍຂະແໜງການ
ເສດຖະກິດ:
1) ຂະແໜງກະສິກຳປ່າໄມ້: ເປັນຂະແໜງທີ່ໄດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດ
ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໜ້ອຍ
ກວ່າຂະແໜງອື່ນໆ ເນື່ອງຈາກ
ລັດຖະບານບໍ່ໄດ້ຈຳກັດການທຳ
ຜະລິດໃນໄລຍະທີ່ມີການລອກ
ດາວ ຄຽງຄູ່ກັບການປະຕິບັດບັນ
ດານະໂນບາຍ ແລະ ມາດຕະ
ການຕ່າງໆ ໃນການຊຸກຍູສ
້ ງົ່ ເສີມ
ການຜະລິ ດ ເພື່ ອ ຄ້ ຳ ປະກັ ນ ສະ
ບຽງອາຫານ ແລະ ທົດແທນ

ການນຳເຂົ້າ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຂະແໜງ
ດັ່ ງ ກ່ າ ວຍັ ງ ສື ບ ຕໍ່ ຂ ະຫຍາຍຕົ ວ
ເຊິ່ງສະແດງອອກ ຄື:
+ ຜົນຜະລິດເຂົ້າ: ເຂົ້າ
ນ າ ແ ຊ ງ ປ ະ ຕິ ບັ ດ ໄ ດ້ ທັ ງ ໝົ ດ
392.490 ໂຕນ ເທົ່າກັບ
93,92%
ຂອງແຜນການ
(ແຜນການ 417.900 ໂຕນ),
ເຂົ້ າ ໄຮ່ ຄ າດຄະເນປະຕິ ບັ ດ ໄດ້
ທັງໝົດ 165.187 ໂຕນ, ເຂົ້າ
ນາປີຄາດຄະເນປະຕິບັດໄດ້ 3,1
ລ້ານໂຕນ (ແຜນ 2,91 ລ້ານ
ໂຕນ) ແລະ ຄາດຄະເນຜົນຜະ
ລິດເຂົ້າລວມໝົດປີ 2021 ຈະ
ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ ຈຳນວນ
3,66 ລ້ານໂຕນ ລື່ນແຜນການ
3,39% (ມະຕິສະພາ 3,54
ລ້ານໂຕນ).
+ ການຜະລິດພືດສະ
ບຽງອາຫານ:
ປະຕິບັດໄດ້
192.851 ເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ
71,60%
ຂອງແຜນການ
(ແຜນການ 269.325 ເຮັກ
ຕາ), ຜົນຜະລິດ 2,07 ລ້ານ
ໂຕນ, ຄາດຄະເນໝົດປີຈະສາ
ມາດປະຕິບັດຕາມແຜນການປີ
ທີ່ວາງໄວ້.
+ ການຜະລິດຊີນ
້ -ປາ:
ເຫັນວ່າມີການຂະຫຍາຍຕົວສົມ
ຄວນ, ໃນ 9 ເດືອນຜ່ານມາ ສາ
ມາດປະຕິບດ
ັ ໄດ້ 335.130 ໂຕນ
ເທົ່າກັບ 68,95% ຂອງແຜນ
ການ (ແຜນການ 486.000
ໂຕນ); ໃນນັ້ນ: ຜົນຜະລິດຊີ້ນ
ໄດ້ 165.580 ໂຕນ, ໄຂ່
34.500 ໂຕນ ແລະ ປາ (ປາ
ລ້ຽງ ແລະ ປາທຳມະຊາດ) ໄດ້
13.050 ໂຕນ, ຄາດຄະເນຜົນ
ຜະລິດໝົດປີ ຈະສາມາດບັນລຸ
ຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້.
+ ການຜະລິດເປັນສິນ
ຄ້າ: ໄດ້ສຸມໃສ່ການຜະລິດພືດ
ສິ ນ ຄ້ າ ທີ່ ມີ ທ່ າ ແຮງຂອງແຕ່ ລ ະ
ທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍສະເພາະບັນດາ
ພືດສິນຄ້າຕົ້ນຕໍ ທີ່ມີສັນຍາສົ່ງ
ອອກຕະຫລາດທັງພາຍໃນ ແລະ
ຕ່າງປະເທດ. ໃນ 9 ເດືອນ ປະ
ຕິບັດໄດ້ 410.705 ເຮັກຕາ,
ຜົນຜະລິດ 5,69 ລ້ານໂຕນ
ເທົ່າກັບ 82,46% ຂອງແຜນ
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ຖອນບົດຮຽນຂອງແຕ່ລະພາກ
ສ່ວນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແມ່ນມີ
ຄວາມຈຳເປັ ນ ເພື່ ອ ຮັ ບ ປະກັ ນ
ໃຫ້ ກ ານຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ໜ້ າ ທີ່
ວຽກ ງ າ ນມີ ຜົ ນສໍ າ ເລັ ດ ຕາ ມ
ແຜນການ;
3. ການປັບປຸງກົງຈັກ
ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ໃຫ້ ເ ປັ ນ ລະບົ ບ ຄົ ບ
ຊຸດ ໃນລະບົບຂອງ ສພຊ ລວມ
ທັງຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ ໂດຍ
ສອດຄ່ອງກັບສິດ ແລະ ໜ້າທີ່
ຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ, ການສັບ
ຊ້ອນພະນັກງານເຂົ້າໃສ່ແຕ່ລະ
ຕໍາແໜ່ງງານ ຖືກຕ້ອງຕາມວິຊາ
ສະເພາະ ແລະ ຄວາມຊໍານານ
ສາມາດຮັບປະກັນໄດ້ປະສິດທິ
ພາບ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງ
ວຽກງານໃຫ້ນັບມື້ນັບສູງຂຶ້ນ;
4. ການປະສານງານຢ່າງ
ກົມກຽວ ລ່ອງຊ່ອງ ລະຫວ່າງ
ບັ ນ ດາກົ ງ ຈັ ກ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ຂອງ
ສພຊ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງ ຈະເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດ
ໜ້າທີ່ການເມືອງຂອງ ສພຊ ມີ
ປະສິດທິຜົນຍິ່ງໆຂຶ້ນ ທັງຢູ່ໃນ
ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ.
ພາກທີ II: ທດ
ິ ທາງ
ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກ
ງານ ປະຈໍາປີ 2022
1. ຈຸດປະສົງ
1.1 ເພື່ອສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງ
ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມ
ໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ, ແຜນ
ພັ ດ ທະນາເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ
ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX, ແຜນ
ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ 5 ປີ
ຂອງ ສພຊ ຊຸດທີ IX ອອກເປັນ
ອັນລະອຽດ ໃນການເຄື່ອນໄຫວ
ວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2022 ໃຫ້
ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້;
1.2 ເພື່ອສືບຕໍ່ຍົກສູງ
ຄຸ ນ ນະພາບການເຄື່ ອ ນໄຫວ
ວຽກງານຂອງ ສພຊ ໃນການ
ປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ສິດ
ແລະ ໜ້າທີ່ ໃຫ້ມປ
ີ ະສິດທິຜນ
ົ ;
1.3
ເພື່ອປະກອບ
ສ່ວນຍົກສູງປະສິດທິພາບ ໃນ
ການຄຸ້ມຄອງລັດ, ຄຸ້ມຄອງສັງ
ຄົມດ້ວຍກົດໝາຍ ໃຫ້ກາຍເປັນ
ຮູບປະທໍາເທື່ອລະກ້າວ.
2. ຄາດໝາຍສູ້ຊົນ
2.1 ຮັ ບ ປະກັ ນ ການ
ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແຜນການ
ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍຂອງ
ສພຊ ຊຸດທີ IX ປະຈໍາປີ 2022
ໃຫ້ບັນລຸຕາມແຜນການ;
2.2 ຮັບປະກັນໃຫ້
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ ມີ
ຄວາມສອດຄ່ ອ ງກັ ບ ແນວທາງ
ນະໂຍບາຍ, ລັດຖະທໍາມະນູນ,
ກົດໝາຍ, ຖືສຳຄັນການຜັນຂະ
ຫຍາຍມະຕິ ກ ອງປະຊຸ ມ ໃຫຍ່
ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ, ແຜນພັດ
ທະນາ ເສດ ຖະ ກິ ດ- ສັ ງ ຄົ ມ ,

ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 5 ປີ
ຄັ້ງທີ IX ໃຫ້ເປັນຮູບປະທໍາ,
ນໍ າ ຜົ ນ ປະໂຫຍດຕົ ວ ຈິ ງ ມາໃຫ້
ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ໃຫ້ນັບມື້
ນັບຫລາຍ;
2.3 ຍົກສູງຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບຂອງກົງຈັກ ສພຊ, ກົງ
ຈັກຂອງ ຄປຈ.ສພຊ, ຂອງຄະ
ນະສະມາຊິ ກ ສະພາແຫ່ ງ ຊາດ
ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັງ້ ໃນການປະ
ຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ດ້ານການ
ຕິດຕາມກວດກາ ຂອງ ສພຊ ໃຫ້
ບັນລຸຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້;
2.4 ເອົາໃຈໃສ່ຍົກສູງ
ຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ສະມາ
ຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະມາຊິກ
ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ແລະ
ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ໃຫ້ເປັນ
ລະບົບປົກກະຕິ ແລະ ຄົບຊຸດ;
2.5 ເພີ່ມທະວີການ
ພົວພັນຮ່ວມມື ແລະ ປະສານ
ງານຢ່າງກົມກຽວ ລະຫວ່າງ ສພຊ
ກັບບັນດາອົງການຂອງລັດ;
2.6 ຮັບປະກັນໃຫ້
ການເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກງານການ
ຕ່າງປະເທດ ຂອງ ສພຊ ສອດ
ຄ່ ອ ງກັ ບ ແນວທາງການຕ່ າ ງປະ
ເທດຂອງພັກ, ປະກອບສ່ວນ
ຍົກສູງບົດບາດຂອງ ສພຊ ໃນ
ເວທີພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.
ເພືອ
່ ຮັບປະກັນໃນການ
ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ວຽກງານຕ່ າ ງໆ
ຂອງ ສພຊ ປະຈໍາປີ 2022 ໃຫ້
ບັນລຸຜົນສໍາເລັດຕາມຄາດໝາຍ
ທີ່ວາງໄວ້, ສພຊ ຈະສຸມໃສ່ປະ
ຕິບັດວຽກງານຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້:
1. ດ້ານນິຕິບັນຍັດ
1) ລາຍງານຄະນະບໍລິ
ຫານງານສູນກາງພັກ ກ່ຽວກັບ
ການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິ
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັງ້ ທີ XI ຂອງ
ພັກ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ການຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບັດພາລະບົດບາດດ້ານນິຕິບັນ
ຍັດ ຂອງ ສພຊ;
2) ຊີ້ນໍາກໍາມາທິການ
ກົດໝາຍ ແລະ ບັນດາກໍາມາທິ
ການ ປະສານສົມທົບກັບພາກ
ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດຖະບານ
ຄົ້ ນ ຄວ້ າ ຈັ ດ ວາງບັ ນ ດາຮ່ າ ງກົ ດ
ໝາຍ ທີ່ກໍານົດຢູ່ໃນແຜນການ
ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ ປະ
ຈໍາປີ 2022 ເຊິ່ງມີຈໍານວນທັງ
ໝົດ 30 ສະບັບ ໃຫ້ສອດຄ່ອງ

ກັ ບ ຄວາມຮຽກຮ້ ອ ງຕ້ ອ ງການ
ໃນການຄຸ້ມຄອງລັດ, ຄຸ້ມຄອງ
ເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ ດ້ ວ ຍກົ ດ
ໝາຍ. ໃນນີ້, ກົດໝາຍສ້າງໃໝ່
12 ສະບັບ ແລະ ກົດໝາຍປັບ
ປຸງ 18 ສະບັບ;
3) ຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະ
ນາ ຮັບຮອງຮ່າງລັດຖະບັນຍັດ,
ການຕີຄວາມໝາຍ ຫລື ອະທິ
ບາຍກົດໝາຍ ແລະ ວຽກງານ
ອື່ນໆ ຕາມການສະເໜີຂອງລັດ
ຖະບານ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວ
ຂ້ອງ;
4) ຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະ
ນາການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນແກ່ສົນ
ທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນ ທີ່
ສປປລາວ ເປັນພາຄີ ຕາມການ
ສະເໜີຂອງລັດຖະບານ;
5) ເອົາໃຈໃສ່ປະສານ
ສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ
ຈັ ດ ຕັ້ ງ ໂຄສະນາເຜີ ຍ ແຜ່ ກົ ດ
ໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ
ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ສອດ
ຄ່ອງກັບແຕ່ລະເປົ້າໝາຍ ແລະ
ຕາມເງື່ອນໄຂຕົວຈິງແບບໃໝ່.
2. ດ້ານການຕົກລົງ
ບັນຫາສໍາຄັນພືນ
້ ຖານຂອງ
ປະເທດຊາດ
ໃນການຕົ ກ ລົ ງ ບັ ນ ຫາ
ສໍາຄັນພື້ນຖານຂອງຊາດ
ປີ
2022 ສພຊ ຈະໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ,
ພິຈາລະນາ ຮັບຮອງເອົາເນື້ອໃນ
ຕ່າງໆ ຜ່ານກົນໄກການດໍາເນີນ
ກອງປະຊຸມ ສພຊ ຈຳນວນ 2
ຄັ້ງ ແລະ ກອງປະຊຸມ ຄປຈ.
ສພຊ ດັ່ງນີ້:
2.1 ກອງປະຊຸມສະ
ໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງ
ສພຊ ຊຸດທີ IX ມີເນືອ
້ ໃນຕົນ
້
ຕໍ ດັ່ງນີ້:
1) ບົດລາຍງານຂອງ
ລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດ
ຖະກິດ-ສັງຄົມ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ
2022 ແລະ ແຜນການ 6 ເດືອນ
ທ້າຍປີ 2022;
2) ບົດລາຍງານຂອງ
ລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການຈັດ
ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນງົ ບ ປະມານ
ແຫ່ງລັດ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022
ແລະ ແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍ
ປີ 2022;
3) ບົດລາຍງານຂອງ

ລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການຈັດ
ຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ແຜນເງິນຕາ 6 ເດືອນ
ຕົ້ນປີ 2022 ແລະ ແຜນການ
6 ເດືອນທ້າຍປີ 2022;
4) ບົດລາຍງານຂອງ
ອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ ກ່ຽວ
ກັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ 6
ເດືອນຕົ້ນປີ 2022 ແລະ ແຜນ
ການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2022;
5) ບົດລາຍງານຂອງອົງ
ການກວດສອບແຫ່ງລັດ ກ່ຽວ
ກັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ 6
ເດືອນຕົ້ນປີ 2022 ແລະ ແຜນ
ການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2022;
6) ບົດລາຍງານຂອງ
ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ກ່ຽວກັບ
ການເຄື່ອນໄຫວ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ
2022 ແລະ ແຜນການ 6
ເດືອນທ້າຍປີ 2022;
7) ບົດລາຍງານຂອງ
ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງ
ສຸດ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວ 6
ເດືອນຕົ້ນປີ 2022 ແລະ ແຜນ
ການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2022;
8) ບົດລາຍງານຂອງ
ຄປຈ.ສພຊ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນ
ໄຫວວຽກງານ ໃນໄລຍະແຕ່
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອ
ທີ 2 ຫາກອງປະຊຸມສະໄໝສາ
ມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງ ສພຊ ຊຸດ
ທີ IX;
9) ຄົ້ນຄວ້າບັນຫາພົ້ນ
ເດັ່ນຂອງສັງຄົມ ເພື່ອກໍານົດຄໍາ
ຊັກຖາມຂອງ ສພຊ ໃຫ້ລັດຖະ
ບານ, ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ, ອົງ
ການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ
ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຊີ້
ແຈງ, ກໍານົດວິທີ, ມາດຕະການ
ແກ້ໄຂ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາ
ມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງ ສພຊ ຊຸດ
ທີ IX.
2.2 ກອງປະຊຸມສະ
ໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ຂອງ
ສພຊ ຊຸດທີ IX ມີເນືອ
້ ໃນຕົນ
້
ຕໍ ດັ່ງນີ້:
1) ບົດລາຍງານຂອງ
ລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດ
ຖະກິດ-ສັງຄົມ ປະຈໍາປີ 2022
ແລະ ແຜນການປະຈໍາປີ 2023;
2) ບົດລາຍງານຂອງ
ລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການຈັດ
ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນງົ ບ ປະມານ
ປະຈໍາປີ 2022 ແລະ ແຜນການ
ປະຈໍາປີ 2023;
3) ບົດລາຍງານຂອງ
ລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດແຜນເງິນຕາ ປະຈໍາ
ປີ 2022 ແລະ ແຜນການປະ
ຈໍາປີ 2023;
4) ບົດລາຍງານຂອງ
ລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບຄວາມຄືບ
ໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາ
ລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້
ໄຂຄວາມຫຍຸ້ ງ ຍາກທາງດ້ າ ນ
vjko8+lt[a[|hkDDD
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ກຳໃນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ
ແຈ້ ງ ການຂອງຫ້ ອ ງວ່ າ ການສຳ
ນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະ
ບັບເລກທີ 532/ຫສນຍ, ລົງ
ວັນທີ 20 ພຶດສະພາ 2021
ເປັນຕົ້ນ: ແຈ້ງການ ສະບັບເລກ
ທີ 2084/ກງ, ລົງວັນທີ 30
ເມສາ 2021 ກ່ຽວກັບມາດຕະ
ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປະຕິບັດ
ລາຍຈ່ າ ຍງົ ບ ປະມານແຫ່ ງ ລັ ດ
ໄລຍະການແຜ່ລະບາດໂຄວິດ19, ແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ
3330/ກງ, ລົງວັນທີ 27 ກໍລະ
ກົດ 2021 ກ່ຽວກັບມາດຕະ
ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດລາຍຈ່າຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ
6 ເດືອນທ້າຍປີ 2021 ແລະ
ແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 5081/
ກງ, ລົງວັນທີ 11 ຕຸລາ 2021
ກ່ຽວກັບມາດຕະການປະຕິບັດ
ລາຍຈ່າຍໃນງວດ 4 ປີ 2021;
8) ໄດ້ສຸມໃສ່ວຽກງານ
ຫັນເປັນທັນສະໄໝ ແລະ ດີຈີ
ຕອນຂອງຂະແໜງການເງິນ ຢ່າງ
ເປັນຮູບປະທຳ,
ຮັບປະກັນ
ຄວາມຍືນຍົງ, ປອດໄພ ແລະ
ມີສະຖຽນລະພາບດ້ານພື້ນຖານ
ໂຄງລ່າງ ເປັນຕົ້ນ: ໄດ້ສໍາເລັດ
ການເຊັນສັນຍາຮ່ວມກັບບໍລິສັດ
ຫົວເວີຍ ກ່ຽວກັບໂຄງການຄຸ້ມ
ຄອງງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແບບ
ດີຈີຕອນ, ສຳເລັດການອອກ
ແບບຖານຂໍ້ ມູ ນ ລວມສູ ນ ຂະ
ແໜງການເງິນພາກລັດ ແລະ
ເຊື່ ອ ມຕໍ່ ແ ລກປ່ ຽ ນຂໍ້ ມູ ນ -ຂ່ າ ວ
ສານຂອງຂະແໜງລາຍຮັບພາຍ
ໃນກະຊວງການເງິນ (ກົມພາສີ
ແລະ ສ່ວຍສາອາກອນ) ສຳເລັດ
ການປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງລະ
ບົບເຄືອຂ່າຍ
ດ້ານລາຍຈ່າຍ
(ຄັງເງິນແຫ່ງລັດແຫ່ງຊາດ ແລະ
ງົບປະມານແຫ່ງລັດ).
9) ໄດ້ສຳເລັດການເຮັດ
ວຽກຮ່ວມກັບ ທະນາຄານທຸລະ
ກິດທີ່ມີເງື່ອນໄຂ ເພື່ອຈ່າຍເງິນ
ເດື ອ ນລ່ ວ ງໜ້ າ ໃຫ້ ພ ະນັ ກ ງານ
ລັດຖະກອນເຂົ້າບັດ
ATM
ທຸກໆ ວັນທີ 25 ຂອງເດືອນ
(ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ບັນດາແຂວງ
ຈຳນວນໜຶ່ງ) ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2022.
ສຳລັບກອງກຳລັງ ແມ່ນໄດ້ສຳ
ເລັ ດ ການລ່ ວ ງໜ້ າ ຜ່ າ ນທະນາ
ຄານ ແຫ່ງ ສປປລາວ ຕາມແຈ້ງ
ການ 496/ຫສນຍ, ລົງວັນທີ
12 ພຶດສະພາ 2021;
10) ເປັນເຈົ້າການປະ
ສານສົ ມ ທົ ບ ກັ ບ ຂະແໜງການ
ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ດຳເນີນ
ການແກ້ ໄ ຂຜົ ນ ຂອງການກວດ
ສອບແຕ່ປີ 2013-2019 ສຳ
ເລັດຂາດຕົວ 86 ບັນຫາ, ແກ້
ໄຂແຕ່ຍັງບໍ່ທັນຂາດຕົວ 111
ບັນຫາ ແລະ ພວມແກ້ໄຂ 37
ບັນຫາ. ສຳລັບການດຳເນີນການ
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ກົມຂອງກະຊວງການເງິນ ສຳ
ເລັດຈຳນວນໜຶ່ງ ແລະ ສາມາດ
ເລັ່ງທວງເກັບກູ້ລາຍຮັບຈາກໜີ້
ທວງຍາກໄດ້ຈຳນວນໜຶ່ງ.
2. ດ້ານຄົງຄ້າງ:
1) ເນື່ອງຈາກສະພາບ
ການລະບາດຂອງເຊື້ ອ ພະຍາດ
ໂຄວິດ-19 ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ບັນດາ
ຫົ ວ ໜ່ ວ ຍ ທຸ ລ ະ ກິ ດ ຈ ຳ ນ ວ ນ
ຫລາຍສືບຕໍ່ປິດ ຫລື ໂຈະກິດ
ຈະການຊົ່ວຄາວ ໂດຍສະເພາະ
ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ, ໂຮງ
ແຮມ, ຮ້ານອາຫານ, ລວມທັງ
ໂຮງຈັ ກ ,ໂຮງງານຈຳນວນໜຶ່ ງ ,
ຈຶ່ງພາໃຫ້ສະພາບການເກັບລາຍ
ຮັບສືບຕໍ່ມີຄວາມກົດດັນພໍສົມ
ຄວນ ເຊິ່ງຮອດປັດຈຸບັນ ເຫັນ
ວ່າຍັງມີຫລາຍແຂວງ ປະຕິບັດ
ລາຍຮັບຕໍ່າກວ່າ 60% ຂອງ
ແຜນການປີ.
ພ້ອມກັນນັ້ນ,
ການມອບລາຍຮັ ບ ອາກອນກໍ າ
ໄ ລ ຂ ອ ງ ບັ ນ ດ າ ບໍ ລິ ສັ ດ ໃ ຫ ຍ່
ແມ່ ນ ຫລຸ ດ ລົ ງ ຫລາຍຖ້ າ ທຽບ
ກັບປີຜ່ານມາ ໂດຍສະເພາະ ບໍ
ລິສັດ ພູເບ້ຍມາຍນິ້ງ, ບໍລິສັດ
ເບຍລາວ ແລະ ອື່ນໆ;
2) ໃນຕົ້ນປີ 2021
ກະຊວງການເງິນ ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະ
ວິຊາການ ລົງຊຸກຍູ້ການຈັດເກັບ
ລາຍຮັບ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລາຍ
ຈ່າຍ ຢູ່ບັນດາກະຊວງ, ອົງການ
ແລະ ບັນດາແຂວງ ໃນຂອບ
ເຂດທົ່ວປະເທດ ແຕ່ເນື່ອງຈາກ
ຍ້ ອ ນການແຜ່ ລ ະບາດຂອງພະ
ຍາດໂຄວິດ-19 ຮອບໃໝ່ ຈຶ່ງ
ບໍ່ ສ າມາດລົ ງ ເຄື່ ອ ນໄຫວຕາມ
ແຜນການທີ່ວາງໄວ້;
3) ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ
ສ່ວນໃຫຍ່ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດລະບົບອາກອນມູນຄ່າ
ເພີ່ ມ ໄດ້ ຕ າມຄາດໝາຍ,ໃນນີ້ :
ຈຳນວນທີ່ ເ ຂົ້ າ ແລ້ ວ ກໍ ຍັ ງ ບໍ່ ທັ ນ
ປະຕິ ບັ ດ ລະບົ ບ ການແຈ້ ງ ອາ
ກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ຢ່າງຖຶກຕ້ອງ
ຄົບຖ້ວນ
ຕາມລະບຽບກົດ
ໝາຍກຳນົດ;
4) ບັນດາຂະແໜງການ
ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຈຳນວນໜຶ່ງ ຍັງ
ບໍທ
່ ນ
ັ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຄມ
ຸ້ ຄອງເກັບ
ລາຍຮັບ ໄດ້ດເີ ທົາ່ ທີຄ
່ ວນ, ໂດຍ
ສະເພາະລາຍຮັ ບ ຄ່ າ ທຳນຽມ,

ຄ່າບໍລກ
ິ ານ ແລະ ກອງທຶນຕ່າງໆ.
ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍຍັງບໍ່ທັນ
ສາມາດຂະຫຍາຍຖານລາຍຮັບ
ໃໝ່ໄດ້ຫລາຍ
ເຊິ່ງຍັງແມ່ນ
ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຂຸດຄົ້ນເກັບ
ຈາກແຫລ່ ງ ລາຍຮັ ບ ທີ່ ມີ ແ ລ້ ວ
ເປັນຕົ້ນຕໍ;
5) ການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດລາຍຮັບຈາກຜົນການກວດ
ສອບເຫັນເພີ່ມໃນປີ 2019 ຈຳ
ນວນ 337 ຕື້ກີບ ຕາມມະຕິ
ຂອງກອງປະຊຸ ມ ສະພາແຫ່ ງ
ຊາດ ສະບັບເລກທີ 19/ສພຊ,
ລົງວັນທີ 04 ພະຈິກ 2020,
ເຫັນວ່າການປະຕິບັດເກັບລາຍ
ຮັບບ້ວງດັ່ງກ່າວ ມີຄວາມຫຍຸ້ງ
ຍາກຫລາຍ ຮອດປັດຈຸບນ
ັ ບາງ
ຂະແໜງການສູນກາງ
ແລະ
ທ້ອງຖິ່ນ ກໍໄດ້ຈັດເຂົ້າໃນແຜນ
ງົ ບ ປະມານແລ້ ວ ຈຳນວນໜຶ່ ງ ,
ເນື່ ອ ງຈາກຜົ ນ ຂອງການກວດ
ສ ອ ບ ຕິ ດ ພັ ນ ກັ ບ ຫ ລ າ ຍ ຫົ ວ
ໜ່ວຍງົບປະມານ ເຊິ່ງຖານຂໍ້
ມູນລາຍຮັບດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຍັງ
ກະແຈກກະຈາຍຢູ່ ບັ ນ ດາຂະ
ແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເປັນ
ສ່ວນໃຫຍ່ ຕ້ອງໄດ້ປະສານສົມ
ທົ ບ ກັ ນ ໃຫ້ ມີ ຂໍ້ ມູ ນ ທີ່ ຈ ະແຈ້ ງ
ແຕ່ລະຫົວໜ່ວຍງົບປະມານ;
6) ສະຕິການປະຕິບັດ
ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ
ວິໄນການເງິນ ຂອງພະນັກງານ
ຈຳນວນໜຶ່ງ, ທັງຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ
ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຍັງບໍ່ສູງເທົ່າທີ່
ຄວນ,
ເຮັດໃຫ້ຍັງມີສະພາບ
ການຮົ່ວໄຫລຂອງລາຍຮັບ;
7) ເປັນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນ
ຂອງການຜັ ນ ຂະຫຍາຍວາລະ
ແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂ
ຄວາມຫຍຸ້ ງ ຍາກທາງດາ້ ນ ເສດ
ຖະກິດ-ການເງິນ, ກະຊວງການ
ເງິນ ເຖິງວ່າຈະເຮັດໄດ້ສຳເລັດ
ການຄົ້ນຄວ້າອອກເປັນຫລາຍນິ
ຕິກໍາ ແຕ່ຂອດຂອງການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດແມ່ນຍັງຈຳກັດຫລາຍ
ດ້ານ ໂດຍສະເພາະການເຜີຍ
ແຜ່ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ຕົວຈິງ
ບໍ່ໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ,
ຍ້ ອ ນສະພາບການແຜ່ ລ ະບາດ
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ທ່ານ ນາງ ອໍາໄພວອນ
ລ້ອມບຸນແພງ ປະທານຄະນະ
ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໃຫ້
ສໍາພາດຕໍ່ສື່ມວນຊົນ ໃນໂອກາດ
ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະໄໝສາ
ມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ຊຸດທີ   IX ເຊິ່ງທ່ານກ່າວ
ວ່າ: ໂດຍປະຕບ
ິ ດ
ັ ຕ
 າມກດ
ົ ໝ
 າຍ
ວ່າດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊ
 າດ ສະບັບ
ເລກທີ 64/ສພຊ
 , ລົງວ
 ັນທ
ີ 9
ທັນວ
 າ 2015 ມາດຕາ 27 ວ່າ
ດ້ວຍສິດ ແລະ ໜ້າທ
ຂ
ີ່ ອງສະ
ມາຊິກສ
 ະພາແຫ່ງຊ
 າດ, ມະຕິ
ຂອງຄ ະນ ະປ ະຈ ຳສ ະພ າແ ຫ່ ງ
ຊາດ ສະບັບເລກທີ 162/ຄປຈ

ລົງວ
 ັນທ
 ີ 2 ກໍລະກົດ 2021
ວ່າດ້ວຍການຈັດຕ
 ັ້ງ ແລະ ການ
ເ ຄື່ ອ ນໄ ຫວຂ ອງຄ ະນ ະສ ະມ າ
ຊິກສ
 ະພາແຫ່ງຊ
 າດ ປະຈຳເຂດ

ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງ
ຊາດ ຄັ້ງທີ VIII ແລະ ແຜນງົບ
ປະມານ 5 ປີ (2016-2020)
ແລະ ແຜນພັດທ
 ະນາເສດຖະ
ກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊ
 າດ 5 ປີຄັ້ງທ
ີ
IX, ແຜນງົບປ
 ະມານແຫ່ງລ
 ັດ 5
ປີ (2021-2025); ພິຈາລະນາ
ແລະ ຮັບຮ
 ອງເອົາກ
 ານຈດ
ັ ຕ
 ງັ້ ປ
ະ
ຕິບດ
ັ ແຜນການເຄືອ
່ ນໄຫວວຽກ
ງານ 5 ປີ (2016-2020)  
ແລະ ທິດທ
 າງແຜນການ 5 ປີ
(2021-2025) ຂອງອົງກ
 ານ
ໄອຍ າກ ານປ ະຊ າຊົ ນ ສູ ງ ສຸ ດ ,
ສານປະຊາຊົນສ
 ູງສ
 ຸດ, ອົງກ
 ານ
ກວດສອບແຫ່ງລ
 ັດ, ອົງກ
 ານ
ກວດກາແຫ່ງລ
 ັດ ແລະ ສະພາ
ແຫ່ງຊ
 າດຊຸດທ
 ີ IX; ພິຈ
 າລະນາ

ເລືອກຕັ້ງ ເຊິ່ງນັບແຕ່ກອງປະ
ຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກ ຂອງສະ
ພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ຈົນເຖິງ
ປັດຈຸບັນ ຄະນະສະມາຊິກສະ
ພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກ
ຕັ້ງທີ 8 ແຂວງຫົວພັນ ໄດ້ເອົາ
ໃຈໃສ່ ໃ ນການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ
3 ພາລະບົດບາດ ທີ່ກົດໝາຍ
ກຳນົດໄວ້ ໄດ້ຮັບມີຮັບຜົນສໍາ
ເລັດ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງມີ ດັ່ງນີ້:
ດ້ານນິຕິບັນຍັດ: ມີຜົນ
ສຳເລັດ ຄື ຄະນະສະມາຊິກສະ
ພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກ
ຕັ້ງ ທີ 8 ແຂວງຫົວພັນ ໄດ້ເຂົ້າ
ຮ່ ວ ມທາບທາມຮ່ າ ງກົ ດ ໝາຍ
ໄດ້ຈໍານວນ 17 ສະບັບ, ຈັດຕັ້ງ
ກອງປະຊຸມທາບທາມ ແລະ ປະ
ກອບຄໍາຄິດເຫັນ ໃສ່ຮ່າງນິຕິກຳ
ໃຕ້ກົດໝາຍ ຂອງຄະນະປະຈໍາ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ຈໍານວນ 4 ສະ
ບັບ; ສະມາຊິກສ
 ະພາແຫ່ງຊ
 າດ
ທີ່ຄວບເປັນສະມາຊິກສະພາປະ
ຊາຊົນແ
 ຂວງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງ
ປະຊຸ ມ ທາບທາມບົ ດ ບັ ນ ທຶ ກ
ຂອດປະສານງານລະຫວ່າງ 3
ຄະນະກໍາມະການ ຂອງສະພາ
ປະຊາຊົນແຂວງຫົວພັນ ກັບ
ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ຂອງ
ແຂວງໄດ້ສໍາເລັດ;
ດ້ານການຕົກລົງບັນຫາ
ສໍາຄັນຂອງຊາດ ແລະ ຂ້ອງທ້ອງ
ຖິ່ນ: ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງ
ປະຖົມມະລືກຂອງສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ຊຸດທີ IX ໃນການຄົ້ນຄ້ວາ
ພິຈາລະນາ ປະກອບຄຳຄິດເຫັນ
ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ຕໍ່
ກັບບັນຫາສຳຄັນຕ່າງໆຂອງຊາດ
ເປັ ນ ຕົ້ ນ ແ ມ່ ນ ການພິ ຈ າລ ະນ າ
ແລະ ຮັບຮ
 ອງເອົາກົງຈັກ ແລະ
ບຸກຄະລາກອນຂອງສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ຊຸດທີ   IX, ເລືອກຕັ້ງເອົາ
ປະທານປະເທດ, ຮອງປະທານ
ປະເທດ, ເລືອກຕັ້ງຫ
 ົວໜ
 ້າອ
 ົງ
ການໄອຍາການປະຊາຊນ
ົ ສງູ ສດ
ຸ ,
ປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ,
ປະທານອົງການກວດສອບແຫ່ງ
ລັດ, ປະທານອົງກ
 ານກວດກາ
ແຫ່ງລ
 ັດ, ພິຈ
 າລະນາ ແລະ ຮັບ
ຮອງເອົາກົງຈັກ ແລະ ບຸກຄ
ະ
ລາກອນຂອງລັດຖະບານຊຸດທີ
IX; ພິຈ
 າລະນາ ແລະ ຮັບຮ
 ອງ
ເອົາການຈດ
ັ ຕງ້ັ ປະຕບ
ິ ດ
ັ ແຜນພດ
ັ 

ແລະ ຮັບຮອງເອົາແຜນການສ້າງ
ແລະປັບປ
 ຸງກ
 ົດໝ
 າຍໃນ 5 ປີ
(2021-2025)
- ສະມາຊິກສ
 ະພາແຫ່ງ
ຊາດທີ່ຄວບເປັນສະມາຊິກສະ
ພາປະຊາຊນ
ົ ແຂວງ ໄດ້ເຂົາ້ ຮ່ວມ
ກອງປະຊຸ ມ ຄັ້ ງ ປະຖົ ມ ມະລື ກ
ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງຫົວ
ພັນ ຊຸດທີ II ແລະ ໄດ້ພິຈາລະ
ນາ, ຮັບຮອງບັນຫາສໍຳຄັນພື້ນ
ຖານຂອງແຂວງ ເປັນຕົ້ນແ
 ມ່ນ
ພິຈ
 າລະນາ ແລະ ຮັບຮ
 ອງເອົາ
ກົງຈັກ ແລະ ບຸກຄ
 ະລາກອນ
ຂອງສະພາປະຊາຊົນແ
 ຂວງ ຊຸດ
ທີ II, ອົງກ
 ານປົກຄ
 ອງແຂວງ,
ເລືອກຕັ້ງຫົວໜ້າອົງການໄອຍາ
ການປະຊາຊົນແ
 ຂວງ, ປະທານ
ສານປະຊາຊົນແ
 ຂວງ; ພິຈ
 າລະ
ນາ ແລະ ຮັບຮ
 ອງເອົາການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດ
ຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບ
ປະມານແຫ່ງລັດ 5 ປີ (20162020 ) ແລະ ງົບປະມານແຫ່ງ
ລັດ 5 ປີ (2021-2025) ຂອງ
ແຂວງຫົວພັນ; ພິຈາລະນາ ແລະ
ຮັບຮອງເອົາການຈດ
ັ ຕງ້ັ ປະຕິບດ
ັ
ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ
5 ປີ (2016-2020) ແລະ
ທິດທ
 າງແຜນການ 5 ປີ (20212025),
ຂອງອົງກ
 ານໄອຍາ
ການປະຊາຊົນແຂວງ, ສານປະ
ຊາຊົນແ
 ຂວງ ແລະ ແຜນການ
5 ປີ (2021-2025) ຂອງສະ
ພາປະຊາຊນ
ົ ແຂວງຫົວພ
ນ
ັ ຊຸດ
ທີ   II; ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
ສະໄໝວິສາມັນເທື່ອທີ 1 ຂອງ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ໃນ
ການຄົ້ນຄ້ວາພິຈາລະນາ
ປະ
ກອບຄຳຄິດເຫັນໃສ່ສອງວາລະ
ແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂ
ຄວາມຫຍຸ້ ງ ຍາກທາງດ້ າ ນເສດ
ຖະກິດ ການເງິນ ແລະ ວ່າດ້ວຍ
ການແກ້ ໄ ຂບັ ນ ຫາຢາເສບຕິ ດ
ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ;
ດ້ານຕິດຕາມກວດກາ:
ໂດຍປະຕິ ບັ ດ ຕາມມະຕິ ຂ ອງ
ກອງປະຊຸ ມ ຄັ້ ງ ປະຖົ ມ ມະລື ກ
ແລະ ກອງປະຊຸມສະໄໝວິສາ
ມັນ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ
IX ແລະ ແຜນການຕິດຕາມ
ກວດກາ ໃນໄລຍະ 9 ເດືອນ
ຜ່ານມາ ຄະນະສະມາຊິກສະພາ

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ທິດາ ອົງແກ້ວ

ແຫ່ງຊາດ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງ
ທີ 8 ແຂວງຫົວພັນ ໄດ້ເອົາໃຈ
ໃສ່ລົງຕ
 ິດຕາມກວດກາ ແລະ
ຊູກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ,
ລວມທັ ງ ບັ ນ ຫ າທີ່ ເ ປັ ນ ຜົ ນ ກ ະ
ທົບ ຕໍສ
່ ງິ່ ແວດລ້ອມ, ສັງຄ
 ົມ
ແລະ ທຳມະຊາດ ຢູໃ່ ນແຂວງ
ຂອງຕນ
ົ ຈຳນວນໜຶງ່ ເຊິງ່ ສາມາດ
ສັງລ
 ວມໄດ້ ຄື ເຂົ້າຮ່ວມຕິດ
ຕາມກວດກາບັ ນ ຫາການແກ້
ໄຂຂໍ້ ຂັ ດ ແຍ່ ງ ທີ່ ດິ ນ ຂອງປະຊາ
ຊົນຢູ່ເມືອງຊຳເໜືອ ແຂວງຫົວ
ພັນ ແລະ ບັນຫາການນໍາໃຊ້
ໃບປະກາສະນີຍະບັດ ບໍ່ຖືກ
ຕ້ອງ ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະ
ກອນ ຢູ່ແຂວງຫົວພັນ; ລົງຊຸກ

ຍູ້ຕິດຕາມກວດກາສະພາບການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດສັງຄົມຕາມທ່າແຮງ
ຂອງແຂວງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ດ້ານ
ການປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດຢູ່ 4 ເມືອງ
(ເມືອງຊ່ອນ,
ເມືອງແອດ,
ເມືອງຊຽງຄໍ້ ແລະ ເມືອງສົບ
ເບົາ); ລົງຕິດຕາມກວດກາ ການ
ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາ
ກອນທໍາມະຊາດຂອງ 2 ໂຄງ
ການພາກເອກະຊົນ ເຊັ່ນໂຄງ
ການກໍ່ສ້າງໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ນໍ້າຊຳ
3 ເມືອງຊໍາໃຕ້ ແລະ ໂຄງການ
ຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງຫີນມາໂບ
ເມືອງກວັນ ໄດ້ 1 ຄັ້ງ 3 ເທື່ອ
ຄົນ; ລົງຕິດຕາມກວດກາຜົນ

ແລະ ນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ ເປັນ
ບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ກະທົບຈາກໄພທຳມະຊາດ (ໄພ ໃຫ້ອງົ ການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ປະ ການເຄື່ອນໄຫວຕາມສິດພາລະ
ແຫ້ງແລ້ງ) ແລະ ພົບປະໂອ້ລົມ ຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກລວມເປັນມູນ ບົດບາດຂອງຕົນ; ໄດ້ຮັບທິດຊີ້
ປະຊາຊົນ 3 ບ້ານ ຄືບ້ານຊຽງ ຄ່າທັງໝົດ 24.170.000 ກີບ. ນໍາຈາກ ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງ
ຄູນ, ບ້ານແພ້ ແລະ ບ້ານນາປາ
ທ່ານ ນາງ ອໍາໄພວອນ ຊາດ ຕໍ່ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ເມືອງແອດ ໄດ້ 1 ຄັ້ງ; ສະມາ ລ້ອມບຸນແພງ ກ່າວຕື່ມວ່າຄຽງ ພາລະບົດບາດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່
ຊິກສ
 ະພາແຫ່ງຊ
 າດ ທຄ
ີ່ ວບເປັບ ຄູ່ກັບຜົນງານ ທີ່ໄດ້ຮັບຜ່ານການ ຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ
ສະມາຊກ
ິ ສະພາປະຊາຊນ
ົ ແຂວງ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 3 ພາລະບົດດັ່ງ ເຊິ່ງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ນໍາພາ-ຊີ້
ໄດ້ລົງຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ກ່າວ ກໍມີດ້ານຄົງຄ້າງ, ຂໍ້ສະ ນຳ ຢ່າງໃກ້ຊິດ ສາມາດເຮັດໃຫ້
່ ນໄຫວມີຜນ
ົ ສຳເລັດໃນ
ຊຸກຍູ້ວຽກງານ ຄະນະສະມາຊິກ ດວກ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສິ່ງທ້າ ການເຄືອ
ຫລາຍດ້ານ; ຄະນະສະມາຊິກ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໄດ້ທັງ ທາຍ ດັ່ງນີ້:
ປະຈໍາເຂດ
ໝົດ 10 ເມືອງ 3 ຄັ້ງ 3 ເທື່ອ
- ດ້ານຄົງຄ
 ້າງ: ການ ສະພາແຫ່ງຊາດ
ຄົນ; ເປັນເຈົ້າການ ປະສານສົມ ນໍາເອົາກົດໝາຍ, ນິຕິກໍາຕ່າງໆ ເລືອກຕັ້ງ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງ
ທົບ ກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕິດ ແບບແຜນວິທເີ ຮັດວຽກ, ມີການ
ແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທໍາ ພັ ນ ກັ ບ ການລົ ງ ພົ ບ ປະຜູ້ ມີ ສິ ດ ແບ່ງວຽກ, ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດ
ຂອງປະຊາຊົນຈໍານວນ 13 ສະ ເລືອກຕັ້ງ ຍັງບໍ່ທັນເຮັດໄດ້ດີເທົ່າ ຊອບ ແລະ ມີຄວາມເປັນເອກະ
ບັບ ສໍາເລັດ; ລົງພົບປະຜູ້ມີສິດ ທີ່ຄວນ; ການລົງຕິດຕາມກວດ ພາບກັນແຕ່ຫົວທີ; ຄະນະປະ
ເລືອກຕັ້ງ ແລະ ປະຊາຊົນບັນ ກາ ຍັງບໍ່ທັນມີແຜນສະເພາະ ຈຳ, ຄະນະກຳມະການ, ຄະນະ
ດາເຜົາ່ ໂດຍໄດ້ນາໍ ເອົາຜົນສຳເລັດ ຂອງຄະນະ ສສຊ ສ່ວນຫລາຍ ເລຂາທິການ ແລະ ຂະແໜງ
ກອງປະຊຸ ມ ຄັ້ ງ ປະຖົ ມ ມະລື ກ ແ ມ່ ນ ເ ຄື່ ອ ນ ໄ ຫ ວ ຕ າ ມ ແ ຈ້ ງ ການຊ່ວຍວຽກ ສະພາປະຊາຊົນ
 ັ້ງ
ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ  ຊຸດທີ IX ການ, ແຈ້ງເຊີນຂອງຂະແໜງ ແຂວງ ໄດ້ເປັນເຈົ້າການຈັດຕ
ິ ັດໜ
 ້າທ
ວ
ີ່ ຽກງານ ຕາມພາ
ແລະ ຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມສະ ການກ່ຽວຂ້ອງ ເນື່ອງຈາກວ່າງົບ ປະຕບ
 າດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທ
 ີ່ ທີ່
ໄໝວິສາມັນ ເທື່ອທີ 1 ຂອງສະ ປະມານຈຳກັດຍັງບໍທ
່ ນ
ັ ຕອບສະ ລະບົດບ
 ຳນົດໄ ວ້ໃ ນກົດໝ
 າຍ ແລະ
ພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ລວມມີ ໜອງໄດ້ ຕ າມແຜນການເຄື່ ອ ນ ໄດ້ກ
10 ເມືອງ ໄດ້ 6 ຄັ້ງ 6 ເທື່ອຄົນ ໄຫວຂອງຄະນະສະມາຊິ ກ ສະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ.
- ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສິ່ງ
ລວມທັງໝົດໄດ້ 35 ຈຸດ, ກວມ ພາແຫ່ງຊາດ ຕາມທີ່ກົດໝາຍ
ເອົາ 33 ບ້ານ 6 ເທສະບານ ກຳນົດ; ການລົງພົບປະຜູ້ມີສິດ ທ້າທາຍ ແມ່ນກົນໄກການປະ
ແລະ 2 ໂຮງຮຽນທະຫານທ້ອງ ເລືອກຕັ້ງ ຍັງບ
ທ
ໍ່ ັນເຮັດໄດ້ຢ
 ່າງ ສານງານ ໃນການຕິດຕາມກວດ
ຖິນ
່ ມີຜເູ້ ຂົາ້ ຮ່ວມທັງໝົດ 4.415 ກ້ວາງຂວາງ ແລະ ທົວ
່ ເຖິງເນືອ
່ ງ ກາ ບໍ່ທັນຄ່ອງຕົວ, ການປະຕິ
ຄົນ ຍິງ 1.938 ຄົນ ນອກຈາກ ຈາກງົບປ
 ະມານມີໜ້ອຍ ແລະ ບັດພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ
ນັ້ນ ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ ການປະຕິບັດມາດຕະການໃນ ໜ້າທີ່ ລະຫວ່າງຄະນະສະມາ
ຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 8 ການສະກັດກ
 ັ້ນ ແລະ ປ້ອງກັນ ຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດ
ແຂວງຫົວພັນ ຍັງໄດ້ນໍາເອົາເງິນ ກ ານແ ຜ່ ລ ະບ າດຂອງເ ຊື້ ອ ພ ະ ເລືອກຕັ້ງ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນ
ສົດ, ເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອ, ອຸປະ ຍາດໂຄວິດ-19.
ກອນການຮຽນການສອນ ແລະ
- ຂໍ້ສະດວກ: ຍ້ອນມີ
vjko8+|hk &DDD
ອຸປະກອນກິລາຈຳນວນໜືງ່ ມອບ ລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ
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ພະຈິກ 2021 ຄະນະກຳມະ
ການເສດຖະກິດ, ແຜນການ
ແລະ ການເງິນ (ຄສຜງ) ສະພາ
ປະຊາຊົນແຂວງອັດຕ
 ະປື ໄດ້
ເຄື່ ອ ນໄຫວຕິ ດ ຕາມກວດກາ
ແລະ ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ,
ມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໃນຂົງ
ເຂດເສດຖະກິດ, ແຜນການ ແລະ
ການເງິນ ຢູ່ເມືອງຊານໄຊ ນຳ
ໂດຍທ່ານ ພູວັນ ພົມມະຈັນ
ຮອງປະທານ ຄສຜງ ພ້ອມດ້ວຍ
ຄະນະ ມີບັນດາຮອງເຈົ້າເມືອງ,
ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
(ສສຂ) ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ
ເມືອງ ແລະ ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າ
ຫ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.
ທ່ານ ສາຍທະລາ ໂສທິ
ດາ ຮອງເຈົ້າເມືອງ ເມືອງຊານ
ໄຊ ໄດ້ລາຍງານໂດຍຫຍໍ້ການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ 9 ເດືອນຜ່ານມາ
ຂອງເມືອງໃຫ້ຊາບວ່າ: ແຜນ
ຄາດຄະເນລວມຍອດຜະລິດຕະ
ພັນພາຍໃນ (GDP) ລວມທັງ
ໝົດ 90,157 ຕື້ກວ່າກີບ ເຊິ່ງ
ປະຕິບັດໄດ້ໃນ 9 ເດືອນຜ່ານ
ມາທັງໝົດ 68,548 ຕື້ກວ່າກີບ

ເທົ່າກັບ 76% ຖ້າທຽບໃສ່ປີ
2020 ແມ່ນຫລຸດລົງ 24%,
ສະເລ່ຍລາຍຮັບຕໍ່ຄົນໄດ້ 302
ໂດລາ ຫລື ເທົາ່ ກັບ 2.711.027
ກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປີ 2021
ແມ່ນຫລຸດລົງ 821.366 ກີບ,
ທຽບໃສ່ມະຕິກອງປະຊຸມຂອງ
ສພຂ ແມ່ນປະຕິບດ
ັ ໄດ້ 12,39%.
ຈາກນັ້ນ, ຮອງປະທານ ຄສຜງ
ຍັງໄດ້ມີຄຳຖາມເຈາະຈີ້ມຕໍ່ຂະ
ແໜງການກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງເປັ ນ ຕົ້ ນ ຂໍ້
ສະດວກ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ
ມາດຕະການແກ້ໄຂ ກ່ຽວກັບ
ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນການ
ລົງທຶນ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງ
ລັດ ປະຈໍາ 9 ເດືອນ ແລະ ທິດ
ທາງ 3 ເດືອນທ້າຍປີ 2021
ແລະ ແຜນປີ 2022, ການສົ່ງ

ເສີມຜະລິດເປັນສີນຄ້າ ແລະ
ການຄຸ້ ມ ຄອງການນຳໃຊ້ ເ ຄມີ
ເຂົ້າໃນໂຄງການພັດທະນາດ້ານ
ກະສີກຳ ເພື່ອຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ມີ
ຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມ, ການຄຸ້ມ

ຄອງລາຄາສິນຄ້າທີ່ກະທົບໄວ ຕໍ່
ຊີ ວິ ດ ການເປັ ນ ຢູ່ ຂ ອງພໍ່ ແ ມ່ ປ ະ
ຊາຊົນໃນຊ່ວງການແຜ່ລະບາດ
ພະຍາດໂຄວິດ-19, ການຄຸ້ມ
ຄອງນຳໃຊ້ທີ່ດິນ, ການແກ້ໄຂ

ບັນຫາທີ່ດີນຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ແລະ
ການຊົດເຊີຍທີ່ດິນໃຫ້ແກ່ປະຊາ
ຊົ ນ ທີ່ ຖື ກ ຜົ ນ ກະທົ ບ ຈາກການ
ພັດທະນາໂຄງການຕ່າງໆ.
ໂອກາດດຽວກັ ນ ນີ້ ,
ຮອງປະທານ ຄສຜງ ຍັງໄດ້
ໂອ້ລົງ ແລະ ເນັ້ນໃຫ້ເມືອງຊານ
ໄຊ ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຊີ້ນຳການ
ດຳລົງຊີວິດ, ການເປັນຢູ່ຂອງປະ
ຊາຊົນ ຈະຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ຊຸກຍູ້
ຂົງເຂດວຽກງານເສດຖະກິດເກັບ
ກຳ, ສ້າງຖານລາຍຮັບ, ຄຸມ
້ ຄອງ
ລາຍຈ່າຍ ແລະ ສົງ່ ເສີມການຜະ
ລິດ ໃຫ້ຖກ
ື ຕ້ອງສອດຄ່ອງຕາມ
ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
(ວິນັດ)
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ວັນທີ 2 ພະຈິກ 2021
ທ່ານ ສຸວັນນີ ໄຊຊະນະ ສະມາ
ຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ປະ
ຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 11 ແຂວງບໍ
ລິຄໍາໄຊ ປະກອບຄໍາເຫັນໃນ
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອ
ທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດ
ທີ IX ເຊິ່ງໄຂຂຶ້ນລະຫວ່າງວັນ
ທີ 1-17 ພະຈິກ 2021. ໂອ
ກາດດັ່ງກ່າວ ທ່ານກ່າວສະແດງ
ຄວາມເປັ ນ ເອກະພາບຢ່ າ ງສູ ງ
ແລະ ຊົມເຊີຍລັດຖະບານ ທີ່ບໍ
ລິຫານວຽກງານຢູ່ໃນທ່ າ ມກາງ
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ຄວາມ
ຄວາມກົ ດ ດັ ນ ຈາກຫລາຍສາ
ເຫດ ມີທັງປັດໄຈພາຍໃນ ແລະ
ພາຍນອກ  ເຮັດໃຫ້ຫລາຍຄາດ
ໝາຍສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມແຜນ
ການ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິ ບັ ດ ລາຍຮັ ບ ລາຍຈ່ າ ຍເງິ ນ
ຕາ ແລະ ວຽກງານອື່ນໆຫລາຍ
ປະການ ໃນທີ່ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຂໍມີ
ຄໍາເຫັນຕໍ່ 2 ບັນຫາ ຄື:
1) ກ່ຽວກັບການພັດ
ທະນາຊົນນະບົດ ລົບລ້າງຄວາມ
ທຸກຍາກ ແລະ ວຽກງານ 3 ສ້າງ:
ຕາມການລາຍງານຂອງລັ ດຖະ
ບານ ໃນວຽກງານພັດທະນາຊົນ
ນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກ
ຍາກປີ 2021 ໄດ້ສຸມທຶນໃນ
ບັນດາຮູບການດັ່ງກ່າວເຖິງ 122
ກວ່າຕື້ກີບ ແຕ່ເນື່ອງຈາກສ່ວນ
ໃຫ່ຍແມ່ນໂຄງການເດີມ ເຊິ່ງບໍ່
ສາມາດສ້ າ ງເປັ ນ ໂຄງການໃໝ່
ໃນການພັ ດ ທະນາເຂດຊົ ນ ນະ
ບົດ ແລະ ຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ
ງົບປະມານດັ່ງກ່າວນັ້ນມີຈໍາກັດ
ສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນເນັ້ນໃສ່ການຊໍາ
ລະສະສາງໂຄງການທີ່ປະຕິບັດ
ສໍາເລັດ ແລະ ກໍາລັງປະຕິບັດຢູ່
ໃນເຂດນັນ
້ ສະນັນ
້ , ໃນຫລາຍປິ
ຜ່ານມາ ບວກໃສ່ຜນ
ົ ກະທົບທາງ
ໄພທໍາມະຊາດຢູຊ
່ ນ
ົ ນະບົດ ແລະ
ອື່ນໆ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຊົນນະບົດກໍ
ຍັ ງ ເ ປັ ນ ຊົ ນ ນ ະ ບົ ດ ຢູ່ ຄື ເ ກົ່ າ ,
ຫລາຍບ້ານ ຫລາຍເມືອງບໍ່ທັນ
ສາມາດບັ ນ ລຸ ເ ງື່ ອ ນໄຂພົ້ ນ ທຸ ກ
ໄດ້ ຍ້ອນທຶນຮອນທີ່ກະທົບໃສ່
ນັ້ນມີອັນຈໍາກັດຫລາຍ ເພາະມີ
ຫລາຍໂຄງການຢູ່ໃນເຂດຕ່າງໆ
ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນແຂວງບໍລິຄໍາ
ໄຊກໍເຊັນດຽວກັນ ແລະ ເມືອງ
ຊຈໍາພອນ ເປັນໜຶງ່ ໃນເຈັດເມືອງ
ທີ່ ນ ອນຢູ່ ໃ ນເມື ອ ງທຸ ກ ຍາກ.
ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ໄດ້ມີຄວາມພະ
ຍາຍາມສູງ ເພື່ອນໍາເອົາເມືອງດັ່ງ
ກ່າວຫລຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມ
ທຸກຍາກ ມີພນ
ົ ລະເມືອງຈໍານວນ
ຫລາຍ ຕິດກັບຊາຍແດນຫວຽດ
ນາມ ເຊິ່ງເປັນເຂດພື້ນຖານຂອງ
ການປະຕິວັດ ແລະ ບັນດາທ່ານ
ຜູ້ນໍາລຸ້ນທໍາອິດກໍເຄີຍຜ່ານເຂດ
ດັ່ງກ່າວ ເພື່ອເດີນທາງສູ່ຕາເວັນ
ອອກຜ່ານເມືອງໄຊຈໍາພອນ ເປັນ
ບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງນັກລົບ
ແຂ່ງຂັນ ແລະ ເປັນເຂດຈຸດສຸມ
ແຕ່ ວ່ າ ການພັ ດ ທະນາເຂດດັ່ ງ
ກ່າວນັ້ນ ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມ
ຫລ້າຊ້າ ມີໂຄງການຈໍານວນໜຶ່ງ

ໄດ້ໄປລົງໃສ່ເຂດດັ່ງກ່າວ ແຕ່
ການກະທົ ບ ດ້ າ ນທຶ ນ ຮອນໃສ່
ພັດມີໜ້ອຍ ແລະ ຊັກຊ້າອີກ
ດ້ວຍ ສະນັ້ນ, ເມື່ອຕົ້ນປີ 2021
ນີ້ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ພວກເຮົາຈິ່ງ
ໄດ້ເຮັດໜັງສືສະຫາລັດຖະບານ
ເພື່ອນໍາສະເໜີເອົາໂຄງການພັດ
ທະນາຊົ ນ ນະບົ ດ ເມື ອ ງໄຊຈໍ າ
ພອນ ເປັນຈຸດສຸມຕົວແບບໜຶ່ງ
ເບືອ
້ ງສໍານັກງານນາຍົກເພິນ
່ ກໍໄດ້
ຮັບຊາບບັນຫາດັ່ງກ່າວ ແລະ
ແນະນໍ າ ໃຫ້ ກ ະຊວງກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງ
ສົມທົບກັບແຂວງ ເພື່ອສ້າງເປັນ
ໂຄງການລະອຽດ ແລະ ນໍາເອົາ
ເຂົ້າແຜນພັດທະນາ ໃນທີ່ນີ້ໃນ
ນາມສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ
ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງຕ່າງໜ້າໃຫ້
ປະຊາຊົນເຂດດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງສະ
ເໜີຕໍ່ລັດຖະບານ ຊ່ວຍກະຕຸກ
ຊຸກຍູບ
້ ນ
ັ ດາຂະແໜງການທີກ
່ ຽ່ ວ
ຂ້ອງເຫລົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງຈິດໃຈຂອງ
ທ້ອງຖິ່ນ ແມ່ນຢາກສະເໜີເອົາ
ໂຄງການພັດທະນາເມືອງໄຊຈໍາ
ພອນ ເຂົ້າເປັນໂຄງການບູລິມາ
ສິດໜຶ່ງຂອງລັດຖະບານ ຄືກັນ
ກັ ບ ເມື ອ ງຊ່ ອ ນແຂວງຫົ ວ ພັ ນ ,
ຄືກັນກັບເມືອງນອງ ແຂວງສະ
ຫວັນນະເຂດ ຍ້ອນວ່າເປັນເຂດ
ທີ່ມີລັກສະນະພິເສດຊາຍແດນ
ພືນ
້ ຖານຂອງການປະຕິວດ
ັ ແລະ
ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກແທ້ໆ ເຊິ່ງ
ການນໍາຫລາຍທ່ານໄດ້ໄປຮອດ
ເຂດດັ່ງກ່າວແລ້ວ ແຕ່ຂີ່ຍົນໄປ
ຍ້ ອ ນວ່ າ ມີ ຄ ວາມຫຍຸ້ ງ ຍາກໃນ
ການເດີນທາງ ແລະ ບັນຫາອຸປະ
ສັກຕ່າງໆ ໂດຍຫວາງບໍ່ດົນມານີ້
ເສັ້ນທາງກໍຂາດການພົວພັນຕິດ
ຕໍ່
ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫລາຍ
ອ້າຍນ້ອງພະນັກງານແພດທີ່ໄປ
ສັກວັກຊິນໃຫ້ແກ່ປະຊົນ ກໍໄດ້
ເອົາລົດຈັກໃສ່ເຮືອຂ້າມນໍ້າບຸກ
ໄປຕາມເສັ້ ນ ທາງຮ່ ອ ມຕ່ າ ງໆ
ເສັ້ນທາງທີ່ປະຊາຊົນໄປຫາໂຮງ
ໝໍກໍບໍ່ສະດວກ ປະຊາຊົນໄດ້
ຊອກເອົາໄມ້ ແລະ ກ້ອນຫີນ
ທັບໃສ່ທາງ ເພື່ອໃຫ້ການເດີນ
ທາງພາຍໃນເມືອງຂອງຕົນໄປມາໄດ້ ແລະ ເຫັນວ່າມີຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກຫລາຍ ຈຶ່ງສະເໜີຕໍ່ເວ
ທີ່ແຫ່ງນີ້ເພື່ອໃຫ້ລັດຖະບານພິ
ຈາລະນາບັນຫາດັ່ງກ່າວ.
ສໍາລັບວຽກງານ 3 ສ້າງ
ເປັ ນ ຕົ້ ນ ແມ່ ນ ຂົ ງ ເຂດລາຍຮັ ບ ,
ລາຍຈ່າຍງົບປະມານ-ການເງິນ
ກະຊວງການເງິ ນ ໄດ້ ມີ ຄໍ າ ແນະ
ນໍາ ວ່າດ້ວຍການສ້າງແຂວງເປັນ
ຫົວໜ່ວຍຍຸດທະສາດ,
ສ້າງ
ເມື ອ ງເປັ ນ ຫົ ວ ໜ່ ວ ຍເຂັ້ ມ ແຂງ
ຮອບດ້ານ ແລະ ສ້າງບ້ານເປັນ
ຫົວໜ່ວຍພັດທະນາ ໃນນີ້, ໄດ້
ເວົ້າເຖິງການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບດ້ານການເງິນ-ງົບປະມານ
ຢູ່ໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ
ເພື່ອສ້າງ
ຄວາມເຂັ້ ມ ແຂງຢູ່ ໃ ນການເງິ ນ
ບ້ານໃຫ້ສາມາດຈັດເກັບລາຍຮັບ
ໄດ້ ເຮັດໃຫ້ການບໍລິຫານຄຸ້ມ
ຄອງການພັ ດ ທະນາຢູ່ ຂັ້ ນ ຮາກ
ຖານມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ
ຈະສາມາດເກັ ບ ໄດ້ ຄົ ບ ຖ້ ວ ນ

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ກົງໃຈ ແສງອໍາພັນ

ເປັນຕົ້ນແມ່ນພາສີທີ່ດິນ, ການ
ປ່ຽນແປງກໍາມາສິດ, ການຊື້ຂາຍ
ມອບໂອນຄ່າທໍານຽມ
ແລະ
ການບໍລິການອື່ນໆ ບັນຫານີ້ໄດ້
ເຮັ ດ ທົ ດ ລອງມາແລ້ ວ ໃນວຽກ
ວຽກງານ 3 ສ້າງ ແລະ ໃນເວ
ລານັ້ ນ ໄດ້ ມີ ກ ານແບ່ ງ ຜົ ນ ປະ
ໂຫຍດ 40, 60 ໃຫ້ແກ່ທ້ອງ
ຖິ່ນ ແລະ ໃຫ້ແກ່ບ້ານເພື່ອຈັດ
ເກັບ. ຈຶ່ງສະເໜີຕໍ່ທ່ານ ປະທານ
ໄປຫາກະຊວງການເງິນ ຂໍໃຫ້ມີ
ຄໍາອະທິບາຍຊີ້ແຈງແນະນໍາຕື່ມ
ໃນທາງປະຕິ ບັ ດ ຄໍ າ ແນະນໍ າ ດັ່ ງ
ກ່າວ ໂດຍລວມແລ້ວກໍເປັນນິຕິ
ກໍາທີດ
່ ີ ເພາະວ່າກະຊວງການເງິນ
ໄດ້ມອບໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນສ້າງນິຕິກໍາ
ໂດຍຜ່ານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
ເພື່ອແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນ
ການຈັດເກັບ ແລະ ແບ່ງຜົນປະ
ໂຫຍດລະຫວ່າງແຂວງ, ເມືອງ
ແລະ ບ້ານ ມີຈັກເປີເຊັນ ແຕ່ໃນ
ທີ່ນີ້ຍັງຄ້າງຄາຢູ່ບ່ອນວ່າ ໃນລາຍ
ລະອຽດກົນໄກໃນການຈັດເກັບ
ແລະ ລົງພາກໃດ, ຮ່ວງໃດ ເພື່ອ
ບໍ່ໃຫ້ເປັນຊ່ອງວ່າງ ວ່າເຂດໃດທີ່
ຈັດເກັບ 40, 60, 20, 80

ວ່າເປັນພຽງຕົວເລກທີ່ຍັງບໍ່ທັນ
ຊ່ອງແສງເຖິງການເຕີບໂຕທີ່ແທ້
ຈິ່ງເທ່ືອ ເພາະວ່າປັດໄຈທີ່ໄດ້ມາ
ຈາກ 3% GDP ນີ້ ແມ່ນມາ
ຈາກການລົງທຶນວຽກງານກໍ່ສ້າງ
ເຊິງ່ ຂະຫຍາຍຕົວເພີມ
່ ຂຶນ
້ 8,2%
ເຂົ້ າ ໃຈວ່ າ ຄົ ງ ຈະແມ່ ນ ການລົ ງ
ທຶນໃສ່ຂົງເຂດການກໍ່ສ້າງ ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນທາງດ່ວນ, ທາງ
ລົດໄຟ, ເຄື່ອນໄຟຟ້າ 4,5%.
ຂ້າພະເຈົ້າຍອມຮັບວ່າສອງຕົວ
ນີເ້ ປັນຕົວຂັບເຄືອ
່ ນໃນດ້ານເສດ
ຖະກິດມະຫາພາກ ແຕ່ແນວໃດ
ກໍຕາມ ບັນຫານີກ
້ ບ
ໍ ທ
່ໍ ນ
ັ ແມ່ນຂົງ
ເຂດທີ່ ນໍ າ ເອົ າ ລາຍໄດ້ ທີ່ ແ ທ້ ຈິ່ ງ
ມາສູ່ປະຊາຊົນພໍປານໃດ ເພາະ
ສະຖິຕໄິ ດ້ບອກວ່າ ຂົງເຂດການ
ຄ້າ, ການບໍລິການ, ບ້ານພັກ,
ໂຮງແຮມ, ທ່ອງທ່ຽວ, ຂົນສົ່ງ
ຫລຸດລົງເຖິງ 28,3% ອັນນີ້
ແມ່ນຂົງເຂດທີ່ຕິດພັນກັບການ
ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ.
ເມື່ອກ່ອນກໍຄືປັດຈຸບັນ
ພວກເຮົ າ ຍັ ງ ວຽນວົ ນ ກັ ບ ການ
ຈັດເກັບລາຍຮັບ ໂດຍອີງໃສ່ຊັບ
ພະຍາກອນເປັນຫລັກ ແຕ່ກ່ອນ

ແລະ ອື່ນໆ ຂໍໃຫ້ມີນິຕິກໍາແນະ
ລະອຽດ ແລະ ກ່ຽວກັບບັນຫາ
ນີ້ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ໄດ້ສະເໜີຕໍ່
ກະຊວງການເງິນແລ້ວໃນເດືອນ
10/2020 ຜ່ານມາ ເພື່ອມີການ
ປະສານສົ ບ ທົ ບ ໃນການຈັ ດ ຕັ້ ງ
ປະຕິບັດ ແຕ່ມາຮອດປັດຈຸບັນ
ນີ້ ກໍຍັງບໍ່ທັນສາມາດຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບັດໄດ້ເປັນລາຍອຽດເທື່ອ.
2). ກ່ຽວກັບການສົ່ງ
ເສີມການຜະລິດ ແລະ ບັນຫາທີ່
ຕ້ອງຊອກຫາທາງອອກ: ຂ້າພະ
ເຈົາ້ ຢາກມີຄາໍ ເຫັນກ່ຽວກັບການ
ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດ ແລະ
ບັນຫາຕ່າງໆ ເພື່ອພວກເຮົາຈະ
ຊອກຫາທາງອອກຮ່ວມກັນ ຂ້າ
ພະເຈົ້າມີຂໍ້ສັງເກດເຫັນວ່າ ຜ່ານ
ການວິໄຈເບິ່ງບົດລາຍງານຂອງ
ລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການພັດ
ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນ
ປີ 2021 ເຫັນວ່າໂຕເລກ GDP
ທີ່ພວກເຮົາບັນລຸໄດ້ 3% ນັ້ນ
ເບິ່ງແນວໜຶ່ງກໍໜ້າຊື່ນຊົມ ແຕ່
ເບິ່ງໃນລາຍລະອຽດແລ້ວ ເຫັນ

ກໍແມ່ນໄມ້, ແຮ່ທາດ ເຊິ່ງເມື່ອ
ໃດ ຫລືປີໃດລາຄາຕະຫລາດ
ໂລກອ່າວດີ ການຈັດເກັບລາຍ
ຮັບກໍອ່າວໄດ້ດີ ຈົນມາຮອດປັດ
ຈຸບັນນີ້ ພວກເຮົາກໍຍັງວົນວຽນ
ວັງວົນຢູ່ນໍາອັນເດີມ. ນອກຈາກ
ນີ້ ການຈັດເກັບລາຍຮັບກໍຍັງ
ແມ່ນນໍາ້ມັນເຊື້ອໄຟ ເພາະວ່າ
ເງິນພາສີລາຍຮັບທີ່ໄດ້ຈາກການ
ນໍາເຂົ້ານີ້
ກໍກວມລາຍຮັບບໍ່
ໜ້ອຍຈາກລາຍຮັບທັງໝົດ, ໃນ
ນັ້ນ ກອງທຶນກໍມາຈາກນໍາ້ມັນ
ອີກດ້ວຍ ສະນັ້ນເວົ້າຈັ່ງໜຶ່ງກໍ
ແມ່ນວ່າ ລາຍຮັບທີ່ໄດ້ຈາກສິ່ງ
ເຫຼົ່ານີ້ ກໍແມ່ນໄດ້ມາຈາກການ
ຊອກຫາເງິນຕາຈໍານວນມະຫາ
ສານ ໂດຍເອົາເງິນກີບມາແລກ
ເອົາສິ່ງນີ້ ເພື່ອສົ່ງອອກໄປແລ້ວ
ຊື້ ເ ອົ າ ສິ່ ງ ເຫລົ່ າ ນັ້ ນ ກັ ບ ຄື ນ ມາ
ແລະ ສ່ວນໜຶ່ງກາຍເປັນພາສີ
ອາກອນ ເຊິ່ງການລາຍງານຂອງ
ທະນາຄານ ສປປລາວ ວ່າເງິນ
ໄຫລອອກປະມານ 34 ລ້ານໂດ
ລາຕໍ່ເດືອນ, ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າ

ອັ ນ ນີ້ ອ າດຈະແມ່ ນ ໃນລະບົ ບ
ທະນາຄານ ແຕ່ໂດຍທົ່ວໄປຫາກ
ເວົ້ າ ໝົ ດ ລະບົ ບ ຄົ ງ ຈະຫລາຍ
ກວ່ານັ້ນຫລາຍເທົ່າ ເພາະວ່າມູນ
ຄ່າການນໍາເຂົ້າ 9 ເດືອນມີເຖິງ
4.000 ລ້ານໂດລາ ສະແດງວ່າ
ເງິນທີ່ໄຫລອອກໄປນັ້ນ ແມ່ນ
ເປັນເງິນຕາທັງໝົດ ສະນັນ
້ , ບັນ
ຫາຕ່າງໆທີ່ຢາກເວົ້າເຖິງ ຄືລາຍ
ຮັບທີ່ໄດ້ມານີ້ແມ່ນການເພິ່ງພາ
ຊັ ບ ພະກອນທໍ າ ມະຊາດບໍ່ ຍື ນ
ຍົງ
ເຊິ່ງພວກເຮົາຮູ້ນໍາກັນຢູ່
ແລ້ວວ່າຜ່ານໆກໍເປັນແນວນີ້ມາ
ຫລາຍໆປີ ສະນັ້ນ ຈຶ່ງຢາກຍົກ
ຂຶ້ ນ ມາປຶ ກ ສາຫາທາງອອກນໍ າ
ກັນ ວ່າເຮົາຈະສ້າງຄວາມເຂັ້ມ
ແຂງໃຫ້ ແ ກ່ ຮ າກຖານການຜະ
ລິດຢູ່ພາຍໃນຄືແນວໃດ ເພື່ອ
ເຮັ ດ ໃຫ້ ເ ສດຖະກິ ດ ພວກເຮົ າ
ພົ້ນຈາກສະພາບບອບບາງອ່ອນ
ແອ ເຊິ່ງພວກເຮົາກໍໄດ້ພະຍາ
ຍາມສະຫລຸບແລ້ວສະຫລຸບອີກ
ແລະ ຈະເຮັດແນວໃດກ່ຽວກັບ
ບັນຫາກ່າວ ເຊິ່ງບັນຫານີ້ກະ
ຊວງການເງິນໄດ້ມີແຜນການລະ
ອຽດສົມຄວນ ວ່າໃນ 5 ປີຕໍ່
ໜ້ານີ້ ຈະເພີ່ມລາຍຮັບໃຫ້ແກ່
ພາຍໃນ ແລະ ໃຫ້ເກັບໄດ້ເຖິງ
10.000 ຕື້ກີບ ອັນນີ້ເປັນວິທີ
ທາງທີ່ດີ ແຕ່ວ່າບັນຫາຖານລາຍ
ຮັບນີ້ມາແຕ່ໃສ
ຈະເກິີດຂຶ້ນ
ແນວໃດ ຖ້າຫາກຍັງເກັບອັນ
ເກົ່າ ແບບເກົ່າ ແລະ ບໍ່ທັນມີ
ມາດຕະການສົ່ ງ ເສີ ມ ລະອຽດ
ເປັນຮູບປະທໍາ.
ປັດຈຸບັນນີ້ ຜົນກະທົບ
ຈາກໂຄວິດ-19 ການແຂ່ງຂັນ
ຈາກພາຍນອກ,  ການປັບຕົວ
ຈາກທຸລະກິດພາຍໃນ ບໍ່ພຽງ
ແຕ່ ວ່ າ ຈະສົ່ ງ ຜົ ນ ໃຫ້ ຖ ານທຸ ລ ະ
ກິດບໍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ຫາກຍັງຍຸບ

ຍອບລົງ ບາງກໍລະນີຍບ
ຸ ຊົວ
່ ຄາວ,
ບາງກໍລະນີຍຸບຖາວອນ ສະນັ້ນ
ເຮົ າ ຈະຫາທາງອອກແນວໃດ
ກ່ຽວກັບບັນຫານີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງ
ສະເໜີວ່າ
ເຮົາຄວນສ້າງໂຄງ
ການສະເພາະຕິດພັນກັບລົດໄຟ
ໄດ້ບໍ່? ເອົາຍັງມາເປັນປັດໄຈ
ໂດຍເຮົາມີແຮງງານກັບຈາກຕ່າງ
ປະເທດຈໍານວນຫລາຍມື່ນຄົນ.
ທ່ າ ນ ກ່ າ ວ ຕື່ ມ ອີ ກ
ວ່າ: ພວກເຮົາມີທຶນຮອນ ມີ
ຍອດລະດົ ມ ເງິ ນ ຝາກເພີ່ ມ ຂື້ ນ
20% ທຽບໄລຍະດຽວກັບປີ
ກາຍກວມ 71% ຂອງ GDP
ລື່ນແຜນນີ້ 61% ແຕ່ຍອດສິນ
ເຊື່ອເພີ່ມຂື້ນພຽງແຕ່ 5% ຂໍ
ໃຫ້ບນ
ັ ດາທ່ານສົມທຽບສອງຕົວ
ເລກລະດົ ມ ເງິ ນ ຟາກເພີ່ ມ ຂຶ້ ນ
20% ແຕ່ປອ
່ ຍສິນເຊືອ
່ ເພີມ
່ ຂຶນ
້
ພຽງແຕ່ 5% ໃນນີ້ການປ່ອຍ
ສິ ນ ເຊື່ ອ ໃນຂົ ງ ເຂດກະສິ ກໍ າ ມີ
ພຽງແຕ່ 8% ເຊິ່ງຕາມແຜນ
ແລ້ວແມ່ນ 10% ຖືວ່າຍັງບໍ່
ໄດ້ຄາດໝາຍເທື່ອ.
ການເຊັນສັນຍາ ຫລື
ອານຸສັນຍາກັບ ສປຈີນ ແລະ
ບັນດາປະເທດທີ່ໃກ້ຄຽງ
ມີ
ຫລາຍລາຍການສິນຄ້າ ສະນັ້ນ,
ບັນຫານີ້ຍັງຕີຈັງຫວະບໍ່ທັນເຂົ້າ
ກັນເປັນອັນໜຶ່ງອັນດຽວ ຕ່າງ
ຄົນຕ່າງເຮັດຕ່າງຄົນຕ່າງທໍາ ແລະ
ມີແຜນພໍໃຜພໍລາວ ບໍ່ທັນປະ
ສົມກົມກຽວກັນແກ້ ຈຶ່ງບໍ່ສາ
ມາດເຮັ ດ ໃຫ້ ຂ ະບວນການຜະ
ລິດ ກາຍເປັນຮູບປະທໍາທີ່ແຂງ
ແຮງໄດ້ ປັດຈຸບັນເຮົາມີການ
ຕ້ອນຮັບຂະບວນລົດໄຟ ໃນນັ້ນ
ມີຂະບວນລ້ານຊ້າງ ແລະ ຂະ
ບວນແຄນລາວ ຂ້າພະເຈົ້າຢາກ
ສະເໜີວ່າ ຄວນໃຫ້ມີຂະບວນ
ເພື່ອສົ່ງອອກສິນຄ້າ ແລະ ຈະ

ໃສ່ ຊື່ ຂ ະບວນດັ່ ງ ກ່ າ ວແນວໃດ
ດີ?
ຈະໃສ່ຊື່ວ່າຕູ້ສິນຄ້າອາ
ຫານເມືອງລາວ,  ຕູ້ຖົ່ວລຽນ,
ຕູ້ເຂົ້າ, ຕູ້ກ້ວຍ ແລະ ອື່ນໆ
ເພື່ອເປັນການປຸກຂະບວນການ
ດໍາເນີນການຜະລິດ ແລະ ສົ່ງ
ອອກໄປຕ່ າ ງປະເທດໃຫ້ ຟົ ດ
ຟື້ນ. ບັນຫາດັ່ງກ່າວພວກເຮົາ
ໄດ້ມີນິຕິກໍາຫລາຍອັນ ແລະ ກໍາ
ນົ ດ ຢູ່ ໃ ນວາລະແຫ່ ງ ຊາດແລ້ ວ
ແຕ່ວ່າແນວໃດກໍຕາມ ຢາກສະ
ເໜີໃຫ້ກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງລົງເລິກ
ໃນມາດຕະການລະອຽດຕື່ ມ
ເພາະວ່ າ ພວກເຮົ າ ເວົ້ າ ອາດຈະ
ງ່າຍ ແຕ່ວາ່ ໃນຕົວຈິງແລ້ວ ການ
ສົງ່ ອອກອາດຈະມີອປ
ຸ ະສັກ ແລະ
ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກບໍ່ໜ້ອຍ ໂດຍ
ສະເພາະຕໍ່ ຜູ້ ຜ ະລິ ດ ການຫັ ນ
ປ່ ຽ ນຈາການຜະລິ ດ ທໍ າ ມະດາ
ເພື່ອສົ່ງອອກມັນບໍ່ງ່າຍ ຕົວຢ່າງ: 
ອຸ ປ ະສັ ກ ກ່ ຽ ວກັ ບ ການສົ່ ງ ເຂົ້ າ
ອອກ ແລະ ເຂົ້າຕ້ອງມີມາດຕະ
ຖານ ໂດຍຄວາມສຸ່ມຈະໃຫ້ຢູ່
ໃນລະດັບ 14% ເຂົ້າເມັດເຕັມ
74% ເຂົ້າເມັດແຕກ 3% ເຂົ້າ
ເມັດເຈືອປົນ 0,5% ຢູ່ໃນນີ້
ຄວາມບໍລິສຸດ 93%  ຄວາມ
ຍາວຂອງເມັດເຂົົ້າ 7,02 ML
(ມິນລີແມັດ) ມີ 12 ມາດຕະ
ຖານສະເພາະສົ່ ງ ອອກໄປຈີ ນ
ສະນັ້ນເຮົາຈະເວົ້າເງື່ອນໄຂນີ້ກັບ
ປະຊາຊົນທົ່ວໆໄປ   ແມ່ນເປັນ
ເລື່ອງທີ່ບໍ່ງ່າຍປານໃດ ເຮົາຈະ
ເວົ້າລວມໆບໍ່ໄດ້ອີກແລ້ວ ເຮົາ
ຈະຕ້ ອ ງມີ ກ ານຈັ ດ ຕັ້ ງ ກຸ່ ມ ການ
ຜະລິດ
ມີການຈັດຕັ້ງປັບປຸງ
ປ່ຽນແປງວິທີເຮັດ, ວິທີການ
ດໍາເນີນຢ່າງຄັກແນ່ ຈຶ່ງຈະສາ
ມາດຜ່ າ ນຜ່ າ ອຸ ປ ະສັ ກ ດັ່ ງ ກ່ າ ວ
ນີ້ໄດ້.
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ໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ
ທີ່ປະກາດໃຊ້ແລ້ວ ລົງໂຄສະ
ນາເຜີຍແຜ່ໂດຍຕິດພັນກັບການ
ເຜີຍແຜ່ຜົນສຳເລັດກອງປະຊຸມ
ສະໄໝສາມັ ນ ຂອງສະພາແຫ່ ງ
ຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນ
ແຂວງ ຢູ່ຮາກຖານທ້ອງຖິ່ນ,
ເ ຂ ດ ຫ່ າ ງ ໄ ກ ສ ອ ກ ຫ ລີ ກ ໃ ຫ້
ກ້ວາງຂວາງ ແລະ ທົ່ວເຖິງ;
ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະໄໝສາ
ມັນເທື່ອທີ 3-4 ຂອງສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ XI ແລະ ກອງ
ປະຊຸ ມ ສະໄໝສາມັ ນ ເທື່ ອ ທີ
3-4 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
ຊຸດທີ II   ໃນການຄົ້ນຄວ້າປະ
ກອບຄໍາຄິດເຫັນ ເພື່ອພິຈາລະ
ນາຮັ ບ ຮອງບັ ນ ຫາສໍ າ ຄັ ນ ຂອງ
ຊາດ ແລະ ຂອງທ້ອງຖິ່ນ ດ້ວຍ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ; ສືບຕໍ່
ຕິດຕາມກວດກາການ ຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ
ກົດໝາຍ, ແຜນພັດທະນາເສດ
ຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະ
ມານແຫ່ງລັດ, ບັນດາໂຄງການ

ຕາມສັນຍາ, ໂຄງການທີ່ສົ່ງຜົນ
ກະທົ ບ ຕໍ່ ສິ່ ງ ແວດລ້ ອ ມທໍ າ ມະ
ຊາດ-ສັງຄົມ ແລະ ວຽກງານ
ພັ ດ ທະນາຊົ ນ ນະບົ ດ ລຶ ບ ລ້ າ ງ
ຄວາມທຸກຍາກ; ສຸມໃສ່ຊຸກຍູ້
ຕິດຕາມກວດກາການ ຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າ
ດ້ ວ ຍການແກ້ ໄ ຂຄວາມຫຍຸ້ ງ
ຍາກທາງດ້ າ ນເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ
ຄົມ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາ
ຢາເສບຕິດ; ລົງພົບປະຜູ້ມີສິດ
ເລືອກຕັ້ງ ແລະ ຈັດຕັ້ງຜັນຂະ
ຫຍາຍຜົ ນ ສໍ າ ເລັ ດ ກອງປະຊຸ ມ
ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2-4 ຂອງ
ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XI ແລະ
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອ
ທີ 2-3 ຂອງສະພາປະຊາຊົນ
ແຂວງ ຊຸດທີ II, ຊຸກຍູ້ ແລະ
ຕິດຕາມການພື້ນຟູຜົນເສຍຫາຍ
ຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດທາງທຳ
ມະຊາດ, ປຸກລະດົມການຊ່ວຍ
ເຫລືອດ້ານຕ່າງໆ ເພືອ
່ ນຳໄປຊ່ວຍ
ເຫລື ອ ບັ ນ ເທົ າ ທຸ ກ ຂັ້ ນ ຕົ້ ນ ໃຫ້
ແກ່ປະຊາຊົນຜູ້ປະສົບໄພພິບັດ

ແຂວງ ບໍ່ທັນກົມກຽວ, ລະອຽດ
ເລິກເຊິ່ງ, ຕິດຕາມກວດກາ ຍັງ
ມີລກ
ັ ສະນະປົນເປກັນບໍທ
່ ນ
ັ ເຮັດ
ໄດ້ເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ;
ເນື່ອງຈາກພູມສັນຖານ ຂອງ
ແຂວງຫົວພ
 ັນ ສ່ວນຫລາຍເປັນ
ເຂດພູສູງ ຫ້ວຍເລິກ, ພື້ນຖ
 ານ
ໂຄງລ່ າ ງດ້ າ ນເ ສັ້ ນ ທ າງສ່ ວ ນ
ຫລາຍບໍທ
່ ັນສ
 ະດວກ ເຮັດໃຫ້
ການເຄື່ ອ ນໄຫວລົ ງ ພົ ບ ປະຜູ້ ມີ
ສິດເລືອກຕັ້ງ ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍ
 າກ
ຫລາຍ, ງົບປະມານຈຳກັດ ແລະ
ເນື່ອງຈາກການລະບາດຂອງພະ
ຍາດໂຄວິດ-19;
ວຽກງານຈຸດສຸມໃນຕໍ່
ໜ້າ ແມ່ນສືບຕໍ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງ
ປະຊຸມສໍາມະນາທາບທາມຮ່າງ
ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດ
ໝາຍຕ່າງໆ ໃຫ້ລະອຽດ, ເລິກ
ເຊິ່ງ ພ້ອມທັງຊຸກຍູ້ອົງການປົກ
ຄອງແຂວງ ສ້າງນິຕິກໍາໃຕ້ກົດ
ໝາຍທີ່ຕິດພັນກັບການຄຸ້ມຄອງ ລົງ ທຶນຂອງລັດ, ໂຄງການຈັດ
ລັດ, ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ-ສັງ ຕັ້ງປະຕິບັດມີຄວາມຫລ້າຊ້າ ບໍ່
ຄົມ ຂອງແຂວງ; ນໍາເອົາກົດ ມີປະສິດທິພາບ,
ບໍ່ປະຕິບັດ

ທາງທຳມະຊາດ,
ຜູ້ທຸກຍາກ
ຂາດເຂີນ ແລະ ອື່ນໆ.
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ໂດຍ: ນາງ ທະວີໄສ ພະສະຖານ

ການສະເຫລີມສະຫລອງວັນ
ທີ 25 ພະຈິກຂອງທຸກປີຈັດຂື້ນເພື່ອ
ລ ະນຶ ກ ເ ຖິ ງ ເຫດການອັ ນ ໜ້ າ ເສົ້ າ ສະ
ຫລົດໃຈ ໃນປີ 1960 ທີ່ນັກຜ
 ະເດັດ
ການ ຣາເຟວ ຕລູຊໂີ ລ (Rafael
Trujillo) ທີໄ່ ດ້ປ
 ົກຄອງປະເທດໂດ
ມີນີແກນ ໄດ້ລ
 ອບສັງຫານ 3 ເອື້ອຍ
ນ້ອງຢ່າງທາລຸນ ເພາະອອກຕໍ່ສູ້ເພື່ອ
ຮຽກຮ້ອງເອົາສິດທິຂອງແມ່ຍິງ ແລະ
ໃຫ້ຢຸດການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່
ຍິງ; ປີ 1981 ໄດ້ມ
 ີນັກເຄື່ອນໄຫວ
ທີ່ເປັນເພດຍິງເດີນຂະບວນຮຽກຮ້ອງ ແລະ ເປັນສາເຫດຫລັກພາໃຫ້ເສຍສຸ
ສິດທ
 ິຂອງແມ່ຍິງ ຢູຂ
່ ົງເຂດອາເມຣິກາ ຂະພາບຫລາຍກວ່ າ ການເກີ ດ ອຸ ບັ ດ
ລາຕິນ ແລະ ກາຣິບຽນ ໂດຍຖເືອົາວັນ ເຫດ ແລະ ເປັນໄຂ້ມາລາເລຍ; ສະ
ທີ 25 ພະຈິກ ເປັນວັນທ
ຕ
ີ່ ໍ່ສູ້ ແລະ ນັ້ນ, ຄາດໝາຍຂອງວັນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນ
ແລະ
ປູກຈ
 ິດສ
 ຳນຶກ
ເພື່ອຢ
 ຸດຕິກ
 ານໃຊ້ ຢາກເນັ້ນໜັກຄວາມສຳຄັນ
ຄວາມຮນ
ຸ ແຮງຕແ
່ໍ ມ່ຍງິ ໃຫ້ກວ້າງຂວາງ. ຄວາມເປັນຈິງທີ່ເກີດຂຶ້ນ ຂອງບັນຫາ
ປັດຈຸບັນ 50% ຂອງແມ່ຍິງ ດັ່ງກ່າວ ທີ່ໄດ້ຖືກເຊື່ອງຊ້ອນນັ້ນ ຈຶ່ງ
ທົ່ວໂລກ ແມ່ນຖືກຄາດຕະກຳໂດຍຄູ່ ໄດ້ມີ:
ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່
ຄອງ ຫລື ຄົນພາຍໃນຄອບຄົວ, 1
ໃນ 3 ຖືກໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ທາງກາຍ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ອອກ
ແລະ ທາງເພດ ຈາກຄູ່ຮັກ; 2 ໃນ 3 ມະຕິເລກທີ 48/104, ລົງວັນທີ 20
ຕົກເປັນເຫຍື່ອການຄ້າມະນຸດ ແລະ 3 ທັນວາ 1993 ໄດ້ຮັບຮອງເອົາຖະ
ການລຶບລ້າງ
ໃນ 4 ຂອງແມ່ຍິງເຫລົ່ານີ້ແມ່ນຖືກ ແຫລງການວ່າດ້ວຍ
ໃຊ້ປະໂຫຍດທາງເພດ; ການໃຊ້ຄວາມ ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ມະຕິ
ຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ, ເດັກຍິງ ເປັນສາເຫດ 52/86 ລົງວັນທີ 12 ທັນວາ 1997
ຂອງການເສຍຊີວິດໃນໄວຈະເລີນພັນ ວ່ າ ດ້ ວ ຍການປ້ ອ ງກັ ນ ອາຊະຍາກຳ
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ຄົດທີ່ດີຂຶ້ນສໍາລັບແມ່ຍິງໃນທົ່ວໂລກ.
ອົງການສະຫະພັນລັດຖະສະ
ພາສາກົນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທັງໝົດລັດ
ຖະສະພາໃນທົ່ວໂລກ ຈັດກິດຈະກຳ
ໃດໜຶ່ງ ໂດຍນຳໃຊ້ລະບົບກົດໝາຍ
ແນ່ ໃ ສເພື່ ອ ຢຸ ດ ຕິ ກ ານໃຊ້ ຄ ວາມຮຸ ນ
ແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ-ເດັກຍິງ.
ການຈັ ດ ພິ ທີ ສ ະເຫລີ ມ ສະ
ຫລອງ ໃຊ້ເວລາ 16 ວັນ, ເລີ່ມແຕ່
ວັນທີ 25 ພະຈິກ ຫາ ວັນທີ 10 ທັນ
ວາ ໝາຍຄວາມວ່າວັນທີ 25 ພະຈິກ
ແມ່ນວັນຢຸດຕິການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ
ຕໍ່ແມ່ຍິງສາກົນ ແລະ ວັນທີ 10 ທັນ
ແລະ ມາດຕະການ ໃນຂະບວນຍຸຕທ
ິ ຳ
ອົ ງ ການສ ະຫະປ ະຊາຊ າດ ວາ ແມ່ນວັນສິດທິມະນຸດ; ການຈັດ
ດ້ານອາຊະຍາກຳ ເພື່ອລຶບລ້າງການໃຊ້ ໄດ້ ຊຸ ກ ຍູ້ ໃ ຫ້ ລັ ດ ຖະບານແ ຕ່ ລ ະປ ະ ກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ
ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ເຊິ່ງປະກາດ ເທດ, ອົງການຈັດຕ
 ັ້ງສ
 າກົນ ແ
 ລະ ອົງ ການປະຕິບັດວາລະດໍາເນີນງານຮອດ
ວ່າ: ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງແມ່ນການ ການທບ
ີ່ ສ
ໍ່ ັງກ
 ັດລ
 ັດຖະບານ ໃຫ້ຈັດ ປີ 2030 ເຊິ່ງແມ່ນໜຶ່ງໃນ 17 ເປົ້າ
ສະແດງເຖິງການພົວພັນທີ່ບໍ່ເທົ່າທຽມ ກິ ດ ຈະກຳໃ ນແ ຕ່ ລ ະປີ ເ ພື່ ອ ສະໜັ ບ ໝາຍຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ກັນທາງດ້ານອຳນາດ ລະຫວ່າງແມ່ຍິງ ສະໜູນວັນດ
 ່ັງກ່າວ  ເປັນຕົ້ນ ອົງການ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ໄດ້
ແລະ ຜູ້ຊາຍ ເຊິ່ງປະຫວັດສາດໄດ້ປະ ສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອແ
 ມ່ຍິງ ໄດ້ມີຂໍ້ ຖືກຮັບຮອງຈາກ 193 ປະເທດ ໂດຍໄດ້
ໄວ້ໃຫ້ ອັນສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ຜູ້ຊາຍມີ ສັງເກດວັນນີ້ໃນແຕ່ລະປີ ແລະ ມີຂໍ້ ລົງເລີກໂດຍກົງເຖິງ 3 ຂົງເຂດ ຂອງ
ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ເປັນຕົ້ນ:
ການຄອບງຳ ແລະ ຈຳແນກສະຖຽນ ແນະນໍາທີ່ແທດເໝາະ; ລັດຖະສະ
ລະພາບຕໍ່ແມ່ຍິງ ເຊິ່ງເປັນການກີດ ພາເອີຣົບໄດ້ເຊັນສົນທິສັນຍາອິດສະ ດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ສະ
ຂວາງແມ່ ຍິ ງ ບໍ່ ໃ ຫ້ ມີ ຄ ວາມກ້ າ ວໜ້ າ ຕັນບູນ ວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງ ແລະ ພາບແວດລ້ອມ. ສຳລັບເປົ້າໝາຍທີ 5
ຢ່າງເຕັມສ່ວນ  	 ດັ່ງນ
 ັ້ນ, ກອງປະ ຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ບັນລຸຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ, ການ
ຊຸມໃຫຍ່ສະມັດຊາສະຫະປະຊາຊາດ ໃນວັນທີ 3 ມິຖຸນາ 2017 ພ້ອມທັງ ສ້ າ ງຄວາມເຂັ້ ມ ແຂງໃຫ້ ແ ກ່ ແ ມ່ ຍິ ງ ໄດ້ອ
 ອກມະຕິ ວ່າດ້ວຍວັນຢ
 ຸດຕິການ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຮົາຈົ່ງພ້ອມກັນບໍ່ ເດັກຍິງ ໃຫ້ຮັບຮູ້ເຖິງບົດບາດຄວາມ
ໃຊ້ຄວາມຮຸນແ
 ຮງຕແ
ໍ່ ມ່ຍິງສາກົນ ໃນ ເບິ່ງຂ້າມ ແລະ ຮັບຟັງ ເຖິງບັນຫາທີ່ ສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການສ້າງ
ວັນທ
 ີ 17 ທັນວາ 1999.
ມີຜົນກະທົບ ແລະ ຄວນເຮັດວຽກ ຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ເຊິ່ງ
ິ ະສິດຂອງວາລະການດຳເນີນ
ຮ່ວມກັນໃນທຸກຂັ້ນ ເພື່ອຮັບປະກັນ ເປັນບຸລມ
ໃຫ້ແມ່ຍິງ-ເດັກຍິງ ສາມາດດຳລົງຊີ ງານຮອດປີ 2030 ໂດຍອີງໃສ່ພື້ນ
ວິດໄດ້ ໂດຍປາສະຈາກການໃຊ້ຄວາມ ຖານຂອງວິໄສທັດນີ້ ເຊັ່ນດຽວກັນ
ອົງການທີ່
ຮຸນແຮງ “ການຢຸດຕິການໃຊ້ຄວາມຮຸນ ກັບໃນຫລາຍປີຜ່ານມາ
ແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ”  ແມ່ນຄໍາຂວັນເພື່ອອານາ ກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງໄດ້ ຮ ຽກຮ້ ອ ງໃຫ້ ອົ ງ ການ
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#ຫລານເຈົ້ານ້ອຍ

f ອາພອນຂອງເຄື່ອງເອ້				

ຄຽນຄາດຄີງຄ
 ົນ

ຕົກແ
 ຕ່ງຕ
 າມຕົນມ
 ີ					

ຄອບຄອງເປັນເຈົ້າ

ບໍໄ່ ດ້ເອົາຂອງຜູ້						

ຄົນລ
 ວຍມາໃສ່

ບໍໄ່ ດ້ໄ ປຊອກຈີ້						

ຕີປ
 ຸ້ນຍ
 າດເອົາ

f ລົດລ
 າຄັນທ
 ໃີ່ ຊ້					

ຂັບຂ
 ໄີ່ ປມາ

ອາໄສເງິນແຮງງານ					

ຊອກຫາມາໄດ້

ບໍໄ່ ຊ່ໄ ປສົນສ
 ໍ້						

ຂໍໃ ຜມາຂີ່

ກໍມີຄວາມສາມາດສ້າງ					

ດີໄ ດ້ທ
ກ
ໍ່ ັນ

f ຄ່າຂອງຄົນບ
ຂ
ໍ່ ຶ້ນ					


ນຳຢຄ
ູ່ ວາມລວຍ

ແຕ່ດ
 ້ວຍຄຸນຄ
 ວາມດີ					

ທີເ່ຮົາພຽນສ້າງ

ຈະເດີນດິນດ
 ັ້ນ						

ຫລືມ
 ີຍານຄອຍຂີ່

ກໍມີຄວາມສາມາດສ້າງ					

ດີໄ ດ້ທກ
ໍ່ ັນ

f ມີເງິນພັນໝ
 ື່ນຕ
 ື້					

ລືເລີດພຽງໃດ

ຫາກໄປ່ທ
 ຳຄວາມດີ					

ເພື່ອສ
 ັງຄົມໄວ້

ຕາຍໄປໃຜບຍ
ໍ່ ້ອງ					

ຊົມເຊີຍເຊັງຊ່າ

ມີແຕ່ຄ
 ົນດ
 ່າປ້ອຍ					

ລວຍລ້າຄ
 ່າບມ
ໍ່ ີ

f ຄວາມດຄ
ີ ຄ
ື ່າຄ້ຳ					

ຊູຊ
 ່ວຍປະດັບຕ
 ົນ

ທົນກ
 ະທຳຄວາມດີ			

ເພື່ອຜ
 ົນພ
 າຍໜ້າ

		

ສັງຂານລາໂລກແລ້ວ					

ຄວາມດຍ
ີ ັງເຫລືອຢ
 ູ່

ນຳພາທັງຊ
 ່ວຍຍູ້					

ຊ່ວຍເຈົ້າໃຫ້ຊ
 ່າລື ຫັ້ນແ
 ລ້ວ!

ຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ລັດຖະບານ ແລະ ສະ
ມາຊິກ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປຸກລະດົມ
ເພືອ
່ ຢຸດຕິການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍແ
່ ມ່
ຍິງ ໂດຍການຮັບຮູ້ຮຸ່ນຄົນ, ຄວາມສະ
ເໝີພາບ ແລະ ເດັດດ່ຽວຕ້ານການຂົ່ມ
ຂືນທຸກຮູບແບບ. ໃນປີຜາ່ ນມາ ການຈັດ
ພິ ທີ ສ ະເຫລີ ມ ສະຫລອງວັ ນ ດັ່ ງ ກ່ າ ວ
ພາຍໃຕ້  ຄໍາຂວັນ: “ຍຸດຕິຄວາມຮຸນ
ແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ດຽວນີ້!”   ເຊິ່ງໄດ້ຕິດ
ພັ ນ ກັ ບ ກ າ ນ ໃ ຊ້ ຄ ວ າ ມ ຮຸ ນ ແ ຮ ງ
ຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ໃນປັດຈຸບັນ
ທີ່ ກໍ າ ລັ ງ ແຜ່ ລ າມຫລາຍຮູ ບ ແບບໃນ
ທົ່ວໂລກ ໄດ້ສ້າງຜົນກະທົບທາງລົບ
ຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະແມ່ນກະທົບ
ຕໍ່ຈິດໃຈ, ຮ່າງກາຍຕະຫລອດເຖິງຊັບ
ສິນຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ໂດຍ
ສາເຫດຕົ້ ນ ຕໍ ແ ມ່ ນ ຍ້ ອ ນຮີ ດ ຄອງປະ
ເພນີທີ່ເກົ່າແກ່ຫລ້າຫລັງ, ການເຊື່ອຖື
ງົມງວາຍ, ຄວາມທຸກຍາກຂາດເຂີນ,
ລະດັບການສຶກສາຕໍ່າ, ສິ່ງຫຍໍ້ທໍ້ອື່ນໆ
ທີ່ມີຕໍ່ແມ່ຍິງໃນສັງຄົມ ເຊິ່ງປະກອບ
ມີຫລາຍຮູບແບບເຊ່ັ່ນ: ບັງຄັບໃຫ້
ເດັ ກ ຍິ ງ ແຕ່ ງ ງານແຕ່ ອ າຍຸ ຍັ ງ ນ້ ອ ຍ,
ການຄ້າມະນຸດ,
ການບັງຄັບຮ່ວມ
ເພດ, ການຂົ່ມຂືນທຳຊຳເລົາທີ່ເກີດ
ຂື້ນໃນຄອບຄົວ, ຊຸມຊົນພາຍໃນຕົວ
ເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ ເຊິ່ງໄດ້ສ້າງ
ຜົນກະທົບຕໍ່ແມ່ຍິງ ນັບແຕ່ມື້ເກີດຈົນ
ເຖິງໄວແກ່ຊະລາ; ບັນຫາດັ່ງກ່າວ,
ເປັ ນ ສິ່ ງ ກີ ດ ຂວາງຢ່ າ ງໜັ ກ ໜ່ ວ ງໃນ
ການພັ ດ ທະນາຄວາມສາມາດຂອງ
ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ.
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ບາດແຜຮ້ອນໃນ ຫລື ບາດ
ໃນປາກ ທີ່ເຮັດໃຫ້ແສບທຸກເທື່ອທີ່
ຮັບປະທານອາຫານ ຫລື ນັ່ງຢູ່ເສີຍໆ
ກໍຮູ້ສຶກທໍລະມານກັບມັນ ເຊິ່ງຜູ້ຂຽນ
ເຊື່ອວ່າຫລາຍທ່ານກໍອາດຈະເຄີຍເປັນ
ມາແລ້ວ ພ້ອມທັງຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມທໍ
ລະມານຂອງມັນເປັນຢ່າງດີ ບາງທ່ານ
ອາດຈະເປັນເລື້ອຍໆ ແລະ ບາງທ່ານ
ອາດຈະບໍ່ມັກເປັນ ຫລື ອາດຈະບໍ່ເຄີຍ
ເປັນເລີຍກໍມີ; ສະນັ້ນ, ໃນຄໍລຳສຸກສະ
ບາຍຫາຍໂລຄາສະບັບນີ້, ເຮົາມີສາ
ເຫດ ແລະ ວິທີຮັກສາບາດແຜຮ້ອນ
ໃນມານຳສະເໜີ ໃ ຫ້ ແ ກ່ ບັ ນ ດາທ່ າ ນ
ໄດ້ຮັບຮູ້ນຳກັນ.
ບາດແຜຮ້ອນໃນ ຫລື ບາດ
ແຜໃນປາກ ແມ່ນອາການທີ່ເນື້ອເຍື່ອ
ອ່ອນໃນປາກມີການອັກເສບ ບາງເທື່ອ
ອາດເປັນການອັກເສບທີ່ເລີກ ເຊິ່ງສາ
ມາດເປັນໄດ້ທົ່ວປາກ ເປັນຕົ້ນລີ້ນ,
ເພດານປາກ, ເຫືອກ..... ເຊິ່ງມາ
ຈາກສາເຫດລຸ່ມນີ້:
- ພູມຄຸ້ມກັນຮ່າງກາຍມີການ
ປ່ຽນແປງ ເຊັ່ນ ໄລຍະທີ່ເປັນປະຈຳ
ເດືອນທີ່ຮໍໂມນຮ່າງກາຍມີການປ່ຽນ
ແປງ;
- ການຕອບສະໜອງຕໍ່ແບັກ
ທີ່ເລຍໃນປາກ;

- ມີເຊື້ອໄວຣັດ;
- ມີບັນຫາກ່ຽວກັບພູມຕ້ານ
ທານ, ຂາດວິຕາມິນ ຫລື ແຮ່ທາດບາງ
ຊະນິດ;
- ຄວາມຕຶງຄຽດສະສົມ;
- ດື່ມນ້ຳໜ້ອຍເກີນໄປ;
- ພັກຜ່ອນບໍ່ພຽງພໍ;
- ມີບາດແຜຈາກການກັດ
ຫລື ການສຽດສີຈາກແຂ້ວປອມທີ່
ຫລົມ ຫລື ເຫລັກດັດແຂ້ວທີ່ບໍ່ພໍດີ
ກັບແຂ້ວ;
ວິທີຮັກສາ
- ປ້ວນປາກດ້ວຍນ້ຳເກືອ
ທຸກໆ 2 ຊົ່ວໂມງ ຫລື ຫລັງຈາກກິນ
ອາຫານທຸກຄັ້ງ ແລະ ຫລີກລ່ຽງນ້ຳຢາ
ປ້ວນປາກທີ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງທາດ
ເຫລົ້າ;

- ເລືອກຮັບປະທານອາຫານ
ທີ່ກິນງ່າຍ, ຫຍ້ຳງ່າຍ ແລະ ຍ່ອຍງ່າຍ
ຫລີ ກ ລ່ ຽ ງອາຫານທີ່ ມີ ລົ ດ ຊາດສົ້ ມ ,
ເຜັດ, ເຄັມ, ຮ້ອນໂພດ-ເຢັນໂພດ
ແລະ ຢຸດການກະທຳທີ່ເປັນການທຳ
ຮ້າຍປາກເຊັ່ນ: ສູບຢາ, ກິນເຫລົ້າ
ຫລື ຄ້ຽວໝາກ;
- ພະຍາຍາມບໍໃ່ ຫ້ໂຕເອງເຄັງ່
ຄຽດຫລາຍ, ກິນນ້ຳໃຫ້ຫລາຍ, ພັກ
ຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ແລະ ອອກກຳລັງກາຍ
ເປັນປະຈຳ;
- ຫາກເກີດບາດແຜຮ້ອນ
ໃນປາກໃນທີ່ຮູ້ສຶກວ່າໃຫຍ່ເກີນໄປ
ຫລື ເຮັດທຸກຢ່າງແລ້ວແຕ່ບໍ່ດີຂຶ້ນ
ຄວນໄປພົບແພດ ເພື່ອປິ່ນປົວ.
ຂໍ້ມູນຈາກ: www.sanook.com
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ກົດໝາຍ ວ່າວດ້ຍການລົດໄຟ
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ປະສິດທິຜນ
ົ ທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງການລົງທຶນໂຄງການທາງລົດໄຟ,
ເປັນລາຄາກາງທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ, ເປັນເຄື່ອງມືໃນການປະເມີນມູນຄ່າ, ຂຶ້ນແຜນ
ງົບປະມານ ແລະ ກວດກາໂຄງການ.
ໂຄງປະກອບລາຄາຫົວໜ່ວຍ ມີ ຄ່າວັດສະດຸ, ແຮງງານ, ດຳເນີນງານ,
ຫລຸ້ຍຫ້ຽນກົນຈັກ, ຂົນສົ່ງວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ, ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ, ບໍລິ
ຫານ, ກຳໄລ, ພາສີ, ອາກອນ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນ.
ການກຳນົດໂຄງປະກອບ ແລະ ຫຼັກການຄິດໄລ່ລາຄາຫົວໜ່ວຍ ຕ້ອງ
ເປັນເອກະພາບກັນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ແຕ່ລາຄາຫົວໜ່ວຍຕົວຈິງ ອາດ
ຈະແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍອີງຕາມລາຄາວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ, ຄ່າແຮງ
ງານ, ຄ່າຂົນສົ່ງ ແລະ ປັດໄຈອື່ນ ທີມ
່ ີລັກສະນະສະເພາະຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖນ
ິ່ .
ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ເປັນຜູ້ຄົ້ນຄວ້າ, ກຳນົດໂຄງປະ
ກອບ ແລະ ຫຼັກການຄິດໄລ່ລາຄາຫົວໜ່ວຍ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລ້ວນຳສະເໜີ
ລັດຖະບານ ພິຈາລະນາຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການໃນຂອບ
ເຂດທົ່ວປະເທດ.
ສຳລັບລາຄາຫົວໜ່ວຍກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງ ສິ່ງປ
 ຸກສ
 ້າງ ກ່ຽວກັບ
ກິດຈະການການລົດໄ ຟ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມລາຄາຫົວໜ່ວຍການກໍ່ສ້າງເຄຫາສະ
ຖານທີ່ ລັດຖະບານຮັບຮອງ.

ມາດຕາ  55  ການປ້ອງກັນໂຄງລ່າງພື້ນຖານທາງລົດໄຟ
ການປ້ອງກັນໂຄງລ່າງພື້ນຖານທາງລົດໄຟ ແມ່ນ ການປ້ອງກັນ, ສະ
ກັດກັ້ນ, ຕ້ານ, ແກ້ໄຂໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ, ອຸບປະຕິເຫດ, ການລະເມີດ,
ບຸກລຸກ, ທຳລາຍທາງລົດໄຟ, ສະຖານີ, ພື້ນທີ່ປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພທາງລົດ
ໄຟ, ພື້ນທີ່ສະຫງວນທາງລົດໄ ຟ ແລະ ສິ່ງອ
 ຳນວຍຄວາມສະດວກອື່ນ.
ພື້ນທີປ
່ ້ອງກັນໂ ຄງລ່າງພື້ນຖານທາງລົດໄ ຟ
ກວມເອົາພື້ນທີໜ
່ ້າດິນ,
ໃຕ້ດິນ, ພື້ນທີເ່ທິງໜ້າດິນ, ພື້ນນ້ຳ, ເບື້ອງໃຕ້ນ້ຳ, ເບື້ອງເໜືອນ້ຳ ທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບ
ໂຄງລ່າງພື້ນຖານທາງລົດໄ ຟ ຊຶ່ງປ
 ະກອບດ້ວຍ:

ປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍ
ການຮັ ບ ຮອງເອົ າ ບົ ດ ລາຍງານ
ຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານ
ແຫ່ງລັດ ປະຈຳປີ 2021 ແລະ
ແຜນການ ປະຈຳປີ 2022.
ຈາກນັ້ນ, ປະທານກອງປະຊຸມ
ໄດ້ສະເໜີສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ
ຊາດລົ ງ ຄະແນນສຽງຮັ ບ ຮອງ
ເອົາມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາ
ບົ ດ ລາຍງານຂອງລັ ດ ຖະບານ
ກ່ ຽ ວກັ ບ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ
ຄົມ ປະຈຳປີ 2021 ແລະ ແຜນ
ການ ປະຈຳປີ 2022 ດ້ວຍຄະ
ແນນສຽງເຫັນດີ 148 ທ່ານ, ບໍ່
ເຫັນດີ 1 ທ່ານ, ບໍ່ອອກສຽງ 1
ທ່ານ ໃນຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
150 ທ່ານ; ລົງຄະແນນສຽງ
ຮັ ບ ຮອງເອົ າ ມະຕິ ກ ອງປະຊຸ ມ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການ
ຮັ ບ ຮອງເອົ າ ບົ ດ ລາຍງານຂອງ
ລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການຈັດ
ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນງົ ບ ປະມານ
ແຫ່ງລັດ ປະຈຳປີ 2021 ແລະ
ແຜນການ ປະຈຳປີ 2022 ດ້ວຍ
ຄະແນນສຽງເຫັນດີ 147 ທ່ານ,
ບໍ່ເຫັນດີ 2 ທ່ານ, ບໍ່ອອກສຽງ
1 ທ່ານ ໃນຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
150 ທ່ານ.
ຫລັງຈາກນັ້ນ ກອງປະ
ຊຸ ມ ໄດ້ ກ້ າ ວສູ່ ພິ ທີ ອັ ດ ຢ່ າ ງເປັ ນ
ທາງການ ໂດຍການກ່າວສູນທອນ
ພົ ດ ປິ ດ ກອງປະຊຸ ມ ສະໄໝສາ

ໝວດທີ 8
ສູນບັນຊາການແລ່ນລົດໄຟ, ສະຖານີລົດໄຟ ແລະ ອູ່ສ້ອມແປງລົດໄຟ
ມາດຕາ  57  ສູນບັນຊາການແລ່ນລົດໄຟ
ສູນບັນຊາການແລ່ນລົດໄຟ ແມ່ນ ສະຖານທີ່ ບັນຊາ, ຄວບຄຸມ ແລະ
ສັ່ງການ ການແລ່ນລົດໄຟ ຊຶ່ງມີສູນບັນຊາການໃຫ່ຍ ຕັ້ງຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ແລະ ສູນບັນຊາການເຂດ.

ໝວດທີ 7
ການປ້ອງກັນໂຄງລ່າງພື້ນຖານທາງລົດໄຟ
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1. ພື້ນທີ່ປ້ອງກັນທາງລົດໄຟ;
2. ພື້ນທີ່ປ້ອງກັນຂົວທາງລົດໄຟ;
3. ພື້ນທີ່ປ້ອງກັນອຸໂມງທາງລົດໄຟ;
4. ພື້ນທີ່ປ້ອງກັນສະຖານີ, ສູນສ້ອມແປງທາງລົດໄຟ;
5. ພື້ນທີ່ປ້ອງກັນລະບົບສື່ສານ, ໄຟສັນຍານ ແລະ ແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າ
ທາງລົດໄຟ;
6. ພື້ນທີ່ປ້ອງກັນການເຊາະເຈືື່ອນທາງລົດໄຟ;
7. ສິ່ງປ້ອງກັນສຽງລົດໄຟ;
8. ພື້ນທີ່ປ້ອງກັນອື່ນ.
ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ເປັນຜູ້ກຳນົດ ກ່ຽວກັບຂອບເຂດ
ພື້ນທີປ
່ ້ອງກັນໂ ຄງລ່າງພື້ນຖານທາງລົດໄ ຟ.
ມາດຕາ  56  ການດຳເນີນກິດຈະການຢູ່ໃກ້ຄຽງພື້ນທີປ
່ ້ອງກັນໂຄງລ່າງພື້ນ
ຖານທາງລົດໄ ຟ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ກໍ່ສ້າງ, ຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນ
ທຳມະຊາດ ຫຼື ດຳເນີນກິດຈະການໃດໜຶ່ງ ຢູ່ໃກ້ຄຽງພື້ນທີປ
່ ້ອງກັນໂຄງລ່າງພື້ນ
ຖານ ແລະ ເຂດສະຫງວນທາງລົດໄ ຟ ຕ້ອງມີມາດຕະການປ້ອງກັນຄວາມປອດ
ໄພ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ແລະ ການຂົນສົ່ງທາງລົດໄຟ.

ມາດຕາ  58  ສະຖານີຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານ
ສະຖານີຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານ ຕ້ອງມີສະຖານທີ່ຈອດ, ພັກ, ຕໍ່ພວງ, ສັບ
ປ່ຽນ ຂະບວນລົດໄຟ, ຮັບສົ່ງຜ
 ູ້ ໂດຍສານ, ຫຼີກ, ຜ່ານ, ແທ່ນຂຶ້ນລົງ, ຈັດຕູ້
ໂດຍສານ, ຫ້ອງມ້ຽນອຸປະກອນ, ຫ້ອງບັນຊາຄວບຄຸມ ແລະ ກວດກາເຕັກນິກ,
ຫ້ອງການ, ລະບົບບໍລິການຂ່າວສານ, ຫ້ອງລໍຖ້າຜູ້ໂດຍສານ, ສະຖານທີ່ບໍລິການ,
ຫ້ອງຂາຍປີ້, ເດີ່ນ, ລານຈອດລົດ, ທາງເຂົ້າຫາສະຖານີ, ສາງ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍ
ຄວາມສະດວກ ສຳລັບຜູ້ໂດຍສານທີ່ເປັນຄົນພິການ ແລະ ອື່ນໆ.
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ການກໍ່ສ້າງສະຖານີຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານ ຕ້ອງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນຜັງ
ຕົວເມືອງ ແລະ ລະບຽບການຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແລະ ກະ
ຊວງອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ມາດຕາ  59  ສະຖານີຂົນສົ່ງສິນຄ້າ
ສະຖານີຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ຕ້ອງມີສະຖານທີ່ຈອດ, ພັກ, ສັບປ່ຽນ, ຫຼີກ,
ຜ່ານຂະບວນລົດໄຟ, ຈັດຕູ້, ບັນ ທຸກ, ຄ່ຽນຖ່າຍ, ຮັບສົ່ງ, ເກັບຮັກສາສິນຄ້າ,
ກວດກາເຕັກນິກ, ຫ້ອງການ, ລະບົບບໍລິການຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ, ເດີ່ນ,ລານຈອດ
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ຄັດໂດຍ: ສ.ສາຍນໍ້າທາ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະບຽນສານ (ສະບັບປັບປຸງ)
ການອະທິບາຍຄໍາສັບ ໃນມາດຕາ 3 (ໃໝ່) ຂອງກົດໝາຍ
ວ່າດ້ວຍທະບຽນສານ (ສະບັບປັບປຸງ) ມີທັງໝົດ 7 ຂໍ້. ໜັງສືພິມ
ຜູ້ແທນປະຊາຊົນສະບັບນີ້ ຈະນໍາສະເໜີຕໍ່ບັນດາທ່ານຜູ້ອ່ານ 2 ຂໍ້
ແລະ ອີກ 5 ຂໍ້ ຈະພິມໃນສະບັບຕໍ່ໆໄປ.
1. ນາຍທະບຽນສານ ໝາຍເຖິງຫົວໜ້າກົມທະບຽນສານ,
ຫົວໜ້າຫ້ອງການທະບຽນສານ ແລະ ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານທະບຽນ
ສານ  ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງຕາມລະບຽບການ;
2. ການຢັ້ງຢືນ ໝາຍເຖິງການຮັບຮູ້ຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມ
ຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ຕາມກົດໝາຍ ຂອງສັນຍາ ຫລື ເອກະສານ
ອື່ນ ຈາກນາຍທະບຽນສານ ດ້ວຍການເຊັນຢັ້ງຢືນ ແລະ ຈ້ຳຕາ
ປະທັບໃສ່.
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ມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ຊຸດທີ IX ຢ່າງເປັນທາງການ
ໂດຍທ່ານ ໄຊສົມພອນ ພົມວິ
ຫານ ກໍາມະການກົມການເມືອງ
ສູນກາງພັກ, ປະທານສະພາແຫ່ງ
ຊາດ; ເຂົ້າຮ່ວມມີທ່ານ ທອງ
ລຸນ ສີສຸລິດ ເລຂາທິການໃຫຍ່
ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ
ປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ປະ
ທານປະເທດ; ມີທ່ານ ພັນຄໍາ
ວິພາວັນ ກໍາມະການກົມການ
ເມືອງສູນກາງພັກ, ນາຍົກລັດ
ຖະມົນຕີ; ບັນດາຮອງນາຍົກ
ລັດຖະມົນຕີ, ການນໍາພັກ-ລັດ,

ວັນ. ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ນອກ
ຈາກການເຂົ້ າ ຮ່ ວ ມຂອງສະມາ
ຊິກສະພາແຫ່ງຊາດແລ້ວ ຍັງມີ
ການນຳຂັ້ນສູງຂອງພັກ-ລັດ, ຄະ
ນະລັດຖະບານ, ອົງການຈັດຕັ້ງ
ພັກ-ລັດ ແລະ ແຂກຖືກເຊີນ
ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.
II. ກອງປະຊຸມສະໄໝ
ສາມັນເທືອ
່ ທີ 2 ຂອງ ສພຊ ຊຸດ
ທີ IX ໄດ້ພຈ
ິ າລະນາຮັບຮອງເອົາ
ບັ ນ ຫາສຳຄັ ນ ພື້ ນ ຖານຂອງປະ
ເທດຊາດ ໂດຍໄດ້ອອກເປັນມະ
ຕິກອງປະຊຸມ ດັ່ງນີ້:
1) ມະຕິກອງປະຊຸມ

ສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການ
ຮັ ບ ຮອງເອົ າ ບົ ດ ລາຍງານຂອງ
ລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບວິໄສທັດ
20 ປີ (2021-2040), ຍຸດ
ທະສາດ 10 ປີ (2021-2030)
ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະ
ກິດດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ 5 ປີ
(2021-2025);
5) ມະຕິກອງປະຊຸມ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການ
ຮັ ບ ຮອງເອົ າ ບົ ດ ລາຍງານຂອງ
ອົ ງ ກ າ ນ ກ ວ ດ ສ ອ ບ ແ ຫ່ ງ ລັ ດ
ກ່ ຽ ວກັ ບ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ
ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ

ປີ 2022;
8) ມະຕິກອງປະຊຸມ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການ
ຮັບຮອງເອົາການສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງ
ສະມາຊິ ກ ສະພາຜູ້ ພິ ພ າກສາ
ຂອງສານປະຊາຊົນສູງສຸດ;
9) ມະຕິກອງປະຊຸມ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການ
ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງອົງ
ການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ
ກ່ ຽ ວກັ ບ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ
ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ
ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ແຜນການ
ປະຈໍາປີ 2022;

ໝາຍວ່ າດ້ ວ ຍການສ້ າງນິ ຕິກໍ າ;
4. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະຕິ
ບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານ; 5. ກົດ
ໝາຍວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມຢາ
ສູບ; 6. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໂທ
ລະຄົມມະນາຄົມ; 7. ກົດໝາຍ
ວ່າດ້ວຍມໍຣະດົກແຫ່ງຊາດ.
ໃນການດຳເນີ ນ ກອງ
ປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2
ຂອງ ສພຊ ຊຸດທີ IX ສພຊ ໄດ້
ສະເໜີໃຫ້ 13 ພາກສ່ວນ ຂຶ້ນ
ຊີແ
້ ຈງຕໍຄ
່ າໍ ຊັກຖາມກ່ຽວກັບບັນ
ຫາທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂອງສັງຄົມ ເຊິ່ງ
ສພຊ ແລະ ສະມາຊິກສະພາ

ຄອງບໍລິຫານລັດ, ການພັດທະ
ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ການ
ພັ ດ ທະນາທີ່ ມີ ຜົ ນ ກະທົ ບ ຕໍ່ ສັ ງ
ຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຕໍ່ກັບ
ຄໍາຄິດເຫັນຂອງປະຊາຊົນທີ່ສົ່ງ
ມາທາງໂທລະສັບສາຍດ່ວນດັ່ງ
ກ່າວ
ກອງເລຂາກອງປະຊຸມ
ຈະໄດ້ສັງລວມ ແລະ ມອບໃຫ້
ກຳມາທິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອ
ປະສານສົມທົບພາກສ່ວນກ່ຽວ
ຂ້ອງ
ຄົ້ນຄວ້າແກ້ໄຂໃຫ້ຖືກ
ຕ້ ອ ງສອດຄ່ ອ ງຕາມກົ ດ ໝາຍ
ແລະ ລະບຽບການ.
ຕາງໜ້ າ ຄະນະປະຈຳ

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ.
(ຂ່າວ: ນາງ ສຸມົນທາ ງາໄຊ;
ພາບ: ອານຸສອນ ພູມມີທອນ)

ສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການ
ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງລັດ
ຖະບານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບດ
ັ ແຜນພັດທະນາເສດຖະ
ກິດ-ສັງຄົມ ປະຈໍາປີ 2021
ແລະ ແຜນການ ປະຈໍາປີ 2022;
2) ມະຕິກອງປະຊຸມ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການ
ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງລັດ
ຖະບານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິ ບັ ດ ແຜນງົ ບ ປະມານແຫ່ ງ
ລັດ, ແຜນເງິນຕາ ປະຈໍາປີ
2021 ແລະ ແຜນການ ປະຈໍາ
ປີ 2022;
3) ມະຕິກອງປະຊຸມ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການ
ຮັ ບ ຮອງເອົ າ ບົ ດ ລາຍງານຂອງ
ລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບແຜນພັດ
ທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າ ຂອງ
ສປປລາວ
(2021-2030)
ແລະ ແຜນພັດທະນາພະລັງງານ
ໄຟຟ້າ ແລະ ບໍແ
່ ຮ່ 5 ປີ (20212025);
4) ມະຕິກອງປະຊຸມ

ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ແຜນການ
ປະຈໍາປີ 2022; ຜົນການກວດ
ສອບບົດສະຫລຸບຂາດຕົວການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານ
ແຫ່ງລັດ ປະຈໍາປີ 2020;
6) ມະຕິກອງປະຊຸມ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການ
ຮັ ບ ຮອງເອົ າ ບົ ດ ລາຍງານຂອງ
ອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ ກ່ຽວ
ກັ ບ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນ
ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະ
ຈໍາປີ 2021 ແລະ ແຜນການ
ປະຈໍາປີ 2022; ການກວດກາ
ຕາມຜົນການກວດສອບບົດສະ
ຫລຸບຂາດຕົວ ການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະ
ຈຳປີ 2019;
7) ມະຕິກອງປະຊຸມ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການ
ຮັ ບ ຮອງເອົ າ ບົ ດ ລາຍງານຂອງ
ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ກ່ຽວກັບ
ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນການ
ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ
2021 ແລະ ແຜນການ ປະຈໍາ

10) ມະຕິກອງປະຊຸມ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການ
ຮັ ບ ຮອງເອົ າ ບົ ດ ລາຍງານຂອງ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນ
ໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2021
ແລະ ແຜນການ ປະຈໍາປີ 2022;
11) ມະຕິກອງປະຊຸມ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການ
ຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍ ຈໍານວນ
11 ສະບັບ:
ກົດໝາຍສ້າງໃໝ່ 4
ສະບັບຄື: 1. ຮ່າງກົດໝາຍວ່າ
ດ້ ວ ຍຍານພາຫະນະທາງບົ ກ ;
2. ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊາຍ
ແດນແຫ່ງຊາດ; 3. ຮ່າງກົດ
ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍເຕັ ກ ໂນໂລຊີ ລ ະ
ດັບສູງ; 4. ຮ່າງກົດໝາຍວ່າ
ດ້ ວ ຍການສໍ າ ຫລວດວັ ດ ແທກ
ແລະ ສ້າງແຜນທີ່.
ກົດໝາຍປັບປຸງ 7 ສະ
ບັບຄື: 1. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລັດ
ຖະບານ; 2. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ງົບປະມານແຫ່ງລັດ; 3. ກົດ

ແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຍົກຂຶ້ນຢູ່ໃນກອງ
ປະຊຸມປະກອບມີ ທ່ານນາຍົກ
ລັດຖະມົນຕີ, ຮອງນາຍົກລັດ
ຖະມົນຕີ, ກະຊວງແຜນການ
ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງການ
ເງິນ, ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປລາວ,
ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ-ການຄ້າ,
ກະຊວງກະສິກຳ-ປ່າໄມ້, ກະ
ຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີ
ການສັງຄົມ, ກະຊວງສາທາລະ
ນະສຸກ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມ
ສະຫງົບ, ກະຊວງພະລັງງານ
ແລະ ບໍ່ແຮ່, ກະຊວງເຕັກໂນໂລ
ຊີ ແລະ ການສື່ສານ ແລະ ກະ
ຊວງຍຸຕິທຳ.
III. ຄຽງຄູ່ກັບການພິ
ຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາບັນ
ຫາສຳຄັນດັງ່ ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັນ
້ ,
ໃນໄລຍະດຳເນີນກອງປະຊຸມສະ
ໄໝສາມັນເທືອ
່ ທີ 2 ຂອງ ສພຊ ຊຸດ
ທີ IX ມີປະຊາຊົນບັນດາເຜົາ່ ສົງ່ ຄຳ
ຄິດຄຳເຫັນຜ່ານໂທລະສັບສາຍ
ດ່ວນ (156) ຫລາຍກວ່າ 261
ສາຍ ເຊິ່ງພົວພັນເຖິງການຄຸ້ມ

ສະພາແຫ່ງຊາດ, ຂໍຂອບໃຈມາ
ຍັງບັນດາທ່ານ ພະນັກງານ, ທະ
ຫານ, ຕຳຫລວດ, ນັກຮຽນ,
ນັກສຶກສາ, ປັນຍາຊົນ, ກຳມະ
ກອນ, ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານ,
ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງ, ປະຊາຊົນລາວບັນ
ດາເຜົ່າທຸກຊັ້ນຄົນ ໃນທົ່ວປະ
ເທດ ແລະ ພີ່ນ້ອງຊາວລາວທີ່
ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ທີ່ໄດ້ຕິດ
ຕາມການດຳເນີ ນ ກອງປະຊຸ ມ
ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງ
ສພຊ ຊຸດທີ IX ຄັ້ງນີ້.
ຂໍສະແດງຄວາມຂອບ
ໃຈ ແລະ ຊົມເຊີຍຢ່າງຈິງໃຈມາ
ຍັງພາກສ່ວນສື່ມວນຊົນທຸກສຳ
ນັກ ລວມທັງໂທລະພາບແຫ່ງ
ຊາດ ແລະ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ
ແຫ່ງຊາດ,
ສື່ສິ່ງພິມປະເພດ
ຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດ
ເພື່ອເກັບກຳຂ່າວ ແລະ ເຜີຍແຜ່
ຢ່າງທັນການ ກ່ຽວກັບການດຳ
ເນີນກອງປະຊຸມໃນຄັງ້ ນີ້ ໃຫ້ແກ່
ສັງຄົມໄດ້ຮັບຊາບຢ່າງທົ່ວເຖິງ.
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ດາທ່ານ ພະນັກງານ, ທະຫານ,
ຕຳຫລວດ, ນັກຮຽນ, ນັກສຶກ
ສາ, ປັນຍາຊົນ, ກຳມະກອນ,
ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານ, ພໍ່ແມ່ພີ່
ນ້ອງ, ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ
ໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ພີ່ນ້ອງ
ຊາວລາວທີ່ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ
ຮັບຊາບກ່ຽວກັບຜົນສຳເລັດຂອງ
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອ
ທີ 2 ຂອງ ສພຊ ຊຸດທີ IX ດັງ່ ນີ:້
I. ກອງປະຊຸມສະໄໝ
ສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງ ສພຊ
ຊຸດທີ IX ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນຕອນ
ເຊົ້າຂອງວັນຈັນ, ວັນທີ 1 ພະ
ຈິກ 2021 ແລະ ໄດ້ດຳເນີນມາ
ເຖິງຕອນບ່າຍວັນພຸດ, ວັນທີ 17
ພະຈິກ 2021 ເຊິງ່ ໄດ້ໃຊ້ເວລາ
ດໍາເນີນກອງປະຊຸມທັງໝົດ 15
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# ນາງ ປາກາລັກ ພົມມ
 ີໄຊ

# ນາກ ເມືອງມະໂນ

ທ່ານ ໂຈ ໄບເດນ ປະທານາ
ທິບໍດີສະຫະລັດອາເມລິກາ ໄດ້ລົງ
ນາມໃນການຮ່າງກດ
ົ ໝາຍໂຄງສ້າງພືນ
້
ຖານ ທີ່ມີມູນຄ່າ 1 ພັນຕື້ໂດລາ;
ນອກນັ້ນ, ຍັງມີກົດໝາຍທີ່ສຳຄັນອີກ
ອັນໜຶ່ງທ່ານໄດ້ລົງນາມ
ແມ່ນກົດ
ໝາຍທີ່ໃຫ້ພົນລະເມືອງຂອງສະຫະ
ລັດອາເມລິກາ ຕ້ອງລາຍງານການຖື
ສະກຸນເງິນດີຈີຕອນ ທີ່ມີມູນຄ່າຫລາຍ
ກວ່າ 10.000 ໂດລາ.
ອີ ງ ຕ າມກ ານ ລ າຍງ ານຂ່ າ ວ
ໃຫ້ຮ
ວ
ູ້ ່າ: ທ່ານ ໂຈ ໄບເດນ ປະທາ
ນາທິບໍດີສະຫະລັດອາເມລກ
ິ າ ໄດ້ລ
 ົງ
ນາມໃນຮາ່ ງກດ
ົ ໝາຍວາ່ ດວ
້ ຍໂຄງລາ່ ງ
ພື້ນຖານ 1 ພັນຕ
 ື້ໂດລາ ຕໍ່ໜ້າສື່ມວນ
ທ່ານ ໂຣດຣິໂກ ດູເຕີເຕ້ ປະ
ທານາທິບໍດີຟິລິບປິນ ໄດ້ຕັດສິນໃຈ
ລົງສະໝັກເລືອກຕັ້ງໃນຕຳແໜ່ງສະ
ມາຊິກສະພາສູງໃນປີໜ້າ ແທນທີ່ຈະ
ລົ ງ ສ ະໝັ ກ ເ ປັ ນ ຮ ອງປ ະທານາທິ ບໍ ດີ 
ແຂ່ງກັບລູກສາວຂອງຕົນ.
ທ່ານ ບອງໂກ ສະມາຊິກສະ
ພາສູງຟ
ລ
ີ ິບປ
 ິນ ແລະ ຜູຊ
້ ່ວຍວຽກທີ່
ໃກ້ຊິດຂ
 ອງທ່ານ ໂຣດຣິໂ ກ ດູເຕີເຕ້
ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ: ຜູນ
້ ໍາຄ
 ົນປັດ
ຈຸບັນ ເຊິ່ງໝ
 າຍເຖິງທ່ານ ໂຣດຣິໂ ກ
ດູເຕີເຕ້ ໄດ້ຍ
 ື່ນເອກະສານຢ່າງເປັນ
ທາງການກ່ຽວກັບແຜນການໂຄສະນາ
ຫ າສ ຽງໃ ນການເ ລື ອ ກຕັ້ ງ ສະມາຊິ ກ
ສະພາສູງ ຕໍຄ
່ ະນະກຳມະການເລືອກ
ຕັ້ງໃ ນວັນຈ
 ັນທ
 ີ 15 ພະຈິກ 2021
ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ.
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ການຕັ ດ ສິ ນ ໃ ຈຂ ອງທ່ າ ນ
ໂຣດຣິໂ ກ ດູເຕີເຕ້ ທີຈ
່ ະລົງສ
 ະໝັກ
ເລືອກຕັ້ງສ
 ະມາຊິກສະພາສູງ ເກີດຂຶ້ນ
ຫລັງຈາກ ນາງ ຊາຣາ ດູເຕີເຕ້-ຄາຣປ
 ີ
ໂອ ຜູເ້ປັນລູກສ
 າວແລະ ເຈົ້າຄອງນະ
ຄອນເມືອງດາວາວ ປະເທດຟລ
ິ ິບປິນ
ປະກາດຕົ ນ ລົ ງ ສ ະໝັ ກ ເປັ ນ ຮອງປະ
ທານາທິບໍດີໃນ 3-4 ມືຜ
້ ່ານມາ.
ກ່ອນໜ້ານີ້, ຫລາຍຝ່າຍຄາດ
ວ່າ ນາງ ຊາຣາ ດູເຕີເຕ້-ຄາຣປໂີ ອ
ອາດຈ ະເ ລື ອ ກສ ະເ ໜີ ຕົ ນ ເ ຂົ້ າ ຊີ ງ ຕ ຳ
ແໜ່ງຜູ້ນຳປະເທດຕໍ່ຈາກພໍ່ຂອງຕົນ,
ໃນຂະນະທີ່ຜົນຂອງການສຳຫລວດ
ຄວາມເຫັນຂອງຫລາຍພາກສວ
່ ນຊໃ້ີ ຫ້
ເຫັນວ
 ່າ: ນາງເປັນໂຕເກງຄົນໜ
 ຶ່ງ.
ພາຍໃ ຕ້ ລັ ດ ຖະທຳມ ະນູ ນ
ຂອງຟິລິບປ
 ິນ ການດຳລົງຕຳແໜ່ງປະ

ຊົນ, ບັນດາສະມາຊິກລັດຖ
 ະສະພາ
ແລະ ປະຊາຊົນໃນວັນຈ
 ັນທ
 ີ 15 ພະ
ຈິກຜ
 ່ານມາ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ (ກົງ
ກັບວ
 ັນອ
 ັງຄ
 ານທີ 16 ພະຈິກທ
 ີ່ປະ
ເທດລາວ). ນອກນ,ີ້ ຍັງມ
 ີກົດໝ
 າຍ
ທີ່ ທ່ າ ນໄດ້ ລົ ງ ນ າມໃຫ້ ພົ ນ ລ ະເ ມື ອ ງ
ຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ຕ້ອງລາຍ
ງານການຖືຄອງສະກຸນເງິນດີຈີຕອນທີ່
ມີມູນຄ່າຫລາຍກວ່າ 10.000 ໂດລາ.
ສໍາລັບກົດໝາຍສະກຸນເງິນດີ
ຈີຕ
 ອນ ໄດ້ໃຊ້ເວລາຫລາຍເດືອນເພື່ອ
ພິຈາລະນາ ໂດຍໄດ້ຜ່ານທັງສະພາຜູ້
ແທນລາສະດອນ ແລະ ວຸດທສ
ິ ະພາຂອງ

ຖື ກ ລົ ງ ນາມໂດຍທ ່ າ ນ ໂຈ ໄບເດນ
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດອ
 າເມລກ
ິ າ.
ສໍາລັບຮ່າງກົດໝາຍສະກຸນ
ເງິນດຈ
ີ ຕ
ີ ອນ ໄດກ
້ ຳນດ
ົ ວາ່ : ຖາ້ ມກ
ີ ານ
ເຮັດທຸລະກໍາຊັບສິນດີຈີຕອນທີ່ມີມູນ
ຄ່າຫລາຍກ່ວາ 10.000 ໂດລາ ແມ່ນ
ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການລາຍງານຕໍ່ກະຊວງ
ການເງິນ ເຊິ່ງກ່ອນນີ້ສະມາຊິກວຸດທ
 ິ
ສະພາໄດ້ມີການສະເໜີໃຫ້ມີການດັດ
ແກ້ກົດໝາຍທີ່ຈະຊີ້ແຈງຂໍ້ກໍານົດໃນ
ການລາຍງານພາສີສະກນ
ຸ ເງິນດຈ
ີ ຕ
ີ ອນ,
ແຕ່ການສະເໜີບໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ
ໃນເດືອນສິງຫາຜ່ານມາ, ແຕ່ໃນທີ່ສຸດ

ສະຫະລັດອ
 າເມລກ
ິ າ ເຊິ່ງໃນທີ່ສຸດ
ກົດໝາຍສະກຸນເງິນດຈ
ີ ຕ
ີ ອນ ກໍໄດ້

ທຸກຢ່າງກໍໄດ້ຮັບກ
 ານລົງນາມ.
ແຫລ່ງຂ
 ່າວ: Spring News

ທານາທິບໍດີສາມາດດຳລົງຕຳແໜ່ງໄດ້
ພຽງ 1 ສະໄໝ ຄືເປັນເວລາ 6 ປີ;
ໃນຂະນະທີ່ ທ່ານ ໂຣດຣິໂ ກ ດູເຕີເຕ້
ເປັນເປົ້າໝາຍການສືບສວນຂອງສານ
ອາຍາສາກົນ ໃນກໍລະນີກ
 ານດຳເນີນ
ນະໂຍບາຍຕ້ານຢາເສບຕິດດ້ວຍມາດ
ຕະການທເ່ີ ຂັ້ມງວດພາຍຫລງັ ທາ່ ນເຂົາ້ 
ຮັບຕ
 ຳແໜ່ງ ໃນປີ 2016 ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້
ມີຜເູ້ສຍຊີວິດຢ
 ່າງໜ້ອຍ 8.600 ຄົນ
ອີງຕາມອົງການສິດທິມະນຸດຂອງອົງ
ການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ເປີດເຜີຍໃນ
ຕົ້ນປ
ນ
ີ ີ້.
ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍ
ດີ ແລະ ຮອງປະທານາທິບໍດີຟິລິບປິນ
ເປັ ນ ຂະບວນການທີ່ ແຍກອ ອກຈ າກ
ກັນຕ່າງຫາກ.
ແຫລ່ງຂ
ມ
ໍ້ ູນ: AP
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