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(ສພຊ) ວັນທີ 12 ພະ
ຈິກ 2021 ກອງປະຊຸມສະໄໝ
ສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງ
ຊາດ (ສພຊ) ຊຸດທີ IX ໂດຍ
ການເປັ ນ ປະທານກອງປະຊຸ ມ
ຂອງຄະນະປະທານຄະນະປະ
ຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ (ດ້ວຍຮູບ
ແບບກອງປະຊຸມທາງໄກ). ໃນ
ວາລະພາກເຊົ້າ ກອງປະຊຸມ ໄດ້
ຮັບຟັງການຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍການຄວບຄຸມຢາສູບ (ປັບ
ປຸງ) ຈາກທ່ານ ດຣ. ບຸນແຝງ ພູມ
ມະໄລສິດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາ
ທາລະນະສຸກ, ຈາກນັນ
້ ປະທານ
ກອງປະຊຸມ ໄດ້ເຈາະຈີ້ມ ແລະ

ໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາໃນການຄົ້ນຄວ້າປະ
ກອບຄໍາເຫັນ. ຫລັງຈາກນັ້ນ,
ບັ ນ ດາທ່ າ ນສະມາຊິ ກ ສະພາ
ແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ໄດ້ປະກອບ
ຄຳເຫັນຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ.
ພາຍຫລັ ງ ອະນຸ ກໍ າ ມະການຮັ ບ
ຜິດຊອບກົດໝາຍໃຫ້ຄວາມກະ
ຈ່າງແຈ້ງແລ້ວ ປະທານກອງປະ
ຊຸມ ໄດ້ສະຫລຸບສັງລວມການ
ປະກອບຄໍາເຫັນຂອງ ສສຊ.
ຕອນບ່າຍຂອງວັນດຽວ
ກັນ, ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບຟັງ
ການຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ (ສ້າງ
ໃໝ່) ຈາກທ່ານ ບໍ່ວຽງຄໍາ ວົງ

ດາລາ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງເຕັກ
ໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ, ຈາກ
ນັ້ນ ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້
ເຈາະຈີ້ມ ແລະ ໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາໃນ
ການຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄໍາເຫັນ.
ຫລັງຈາກນັ້ນ, ບັນດາທ່ານ ສສຊ
ໄດ້ ປ ະກອບຄຳເຫັ ນ ຕໍ່ ຮ່ າ ງກົ ດ
ໝາຍດັ່ງກ່າວ. ພາຍຫລັງອະນຸ
ກໍ າ ມະການຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບກົ ດ
ໝາຍໃຫ້ ຄ ວາມກະຈ່ າ ງແຈ້ ງ
ແລ້ວ ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້
ສະຫລຸບສັງລວມການປະກອບ
ຄໍາເຫັນຂອງ ສສຊ.
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Iv’xtmko 7x9Dlr- 4tcs]’0jk;djP;da[;Pd’ko0v’lkoF
wvptdkoF dt-;’xhv’dao7;k,lts’q[ c]t dt-;’p58ym=k
ຕອນບ່າຍວັນທີ 9 ພະ
ຈິກຜ່ານມາ, ທ່ານ ຈະເລີນ ເຍຍ
ປາວເຮີ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ທັງເປັນຄະນະປະຈໍາ, ປະ
ທານກຳມາທິການກົດໝາຍ ໄດ້
ຖະແຫລງຂ່າວກ່ຽວກັ ບຜົ ນສຳ
ເລັ ດ ຂອງກອງປະຊຸ ມ ສະໄໝ
ສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງ ສະພາ
ແຫ່ງຊາດ (ສພຊ) ຊຸດທີ IX ໃນ
ການພິ ຈ າລະນາວຽກງານຂອງ
ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ອົງ
ການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ
ຕໍ່ສື່ມວນຊົນ ໃນວັນທີ 6 ແລະ
8 ພະຈິກ 2021 ວ່າ: ປະຕິບັດ
ຕາມການແບ່ ງ ງານຂອງຄະນະ
ປະທານກອງປະຊຸມ,
ຂໍຖະ
ແຫລງຂ່າວຕໍ່ສື່ມວນຊົນ ກ່ຽວ
ກັບຜົນການດຳເນີນກອງປະຊຸມ
ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງ
ສພຊ ຊຸດທີ IX ໃນວາລະການ
ພິ ຈ າລະນາພາກວຽກງານຂອງ
ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ອົງ
ການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ
ເພື່ ອ ໃຫ້ ປ ະຊາຊົ ນ ລາວບັ ນ ດາ
ເຜົ່າພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຜູ້ດຳ
ລົງຊີວິດຢູ່ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ຮັບ
ຊາບຢ່າງທົ່ວເຖິງດັ່ງນີ້:

ໃນຕອນບ່ າ ຍວັ ນ ເສົ າ ,
ວັນທີ 6 ແລະ ຕອນເຊົ້າວັນຈັນ,
ວັນທີ 8 ພະຈິກ 2021, ກອງ
ປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2
ຂອງ ສພຊ ຊຸດທີ IX ໂດຍການ
ເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຈະເລີນ
ເຍຍປາວເຮີ ໄດ້ຮັບຟັງ ແລະ ພິ
ຈາລະນາເນື້ ອ ໃນສຳຄັ ນ ຕ່ າ ງໆ
ຄື: ບົດລາຍງານຂອງສານປະຊາ
ຊົນສູງສຸດ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັງ້
ປະຕິ ບັດ ແຜນການເຄື່ອ ນໄຫວ
ວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ

ແຜນການປະຈໍາປີ 2022 ເຊິງ່
ສະເໜີໂດຍທ່ານ ນາງ ວຽງທອງ
ສີພນ
ັ ດອນ ປະທານສານປະຊາ
ຊົນສູງສຸດ;
ບົ ດ ລາຍງານຂອງອົ ງ
ການໄອຍະການປະຊາຊົ ນ ສູ ງ
ສຸດ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກ
ງານ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ແຜນ
ການປະຈໍາປີ 2022 ເຊິ່ງສະ
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ໃນວັນທີ 1 ພະຈິກ
ຜ່ານມາ, ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນ
ດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ,
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ
ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ລາຍງານ
ກ່ ຽ ວກັ ບ ການສະຫລຸ ບ ຕີ ລ າຄາ
ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນພັ ດ
ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງ
ຊາດ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ
ແລະ ແຜນເງິນຕາ ໃນໄລຍະ 9
ເດືອນ, ວຽກງານຈຸດສຸມ 3
ເດືອນທ້າຍປີ 2021 ແລະ ແຜນ
ການ ປະຈຳປີ 2022 ຕໍ່ກອງປະ
ຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ
2
ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX
ວ່າ: ແຜນການປີ 2021 ເປັນປີ
ເລີ່ມຕົ້ນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ແຜນ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX (20212025), ແຜນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກ
ຮັ ບ ຮອງຈາກກອງປະຊຸ ມ ສະ
ໄໝສາມັນເທື່ອທີ 10 ສະພາ
ແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ຕາມມະ
ຕິເລກທີ 12/ສພຊ, ລົງວັນທີ
4 ພະຈິກ 2020, ສະນັ້ນ ຂໍ
ລາຍງານໂດຍສັງເຂບ ດັ່ງນີ້:
I. ການສະຫລຸບຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດ
ຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ແຜນ

ງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ແຜນ
ເງິນຕາ 9 ເດືອນ, ວຽກງານຈຸດ
ສຸມ 3 ເດືອນ ທ້າຍປີ 2021.
1. ສະພາບສາກົນ ແລະ
ພາຍໃນ
ສະພາບສາກົນ: ເຖິງ
ວ່າສະພາບການລະບາດຂອງພະ
ຍາດໂຄວິດ-19 ຈະຍັງສືບຕໍ່ແຜ່
ລະບາດ ແລະ ສົ່ງຜົນກະທົບໃນ
ວົ ງ ກວ້ າ ງຕໍ່ ກ ານພັ ດ ທະນາເສດ
ຖະກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ ຂອງປະເທດ
ຕ່າງໆກໍຕາມ,
ແຕ່ເນື່ອງຈາກ
ການປະຕິບັດບັນດານະໂຍບາຍ

ແລະ ມາດຕະການເພື່ອຟື້ນຟູ
ເສດຖະກິດຂອງບັນດາປະເທດ
ທີ່ ມີ ເ ສດຖະກິ ດ ຂະໜາດໃຫຍ່
ດ້ວຍການອັດສີດງົບປະມານມະ
ຫາສານເຂົ້ າ ໃນລະບົ ບ ເສດຖະ
ກິດ,
ການເລັ່ງສັກຢາວັກຊີນ
ແລະ ອື່ນໆ, ອີກດ້ານໜຶ່ງ ເຫັນ
ວ່ າ ສິ ນ ຄ້ າ ໃນບາງຂົ ງ ເຂດເສດ
ຖະກິດ ແມ່ນມີຄວາມຕ້ອງການ
ທີ່ ເ ພີ່ ມ ຂຶ້ ນ ຢູ່ ໃ ນລະດັ ບ ທີ່ ສູ ງ
ກ່ອນເກີດການລະບາດຂອງພະ
ຍາດໂຄວິດ-19 ເປັນຕົ້ນ: ສິນ
ຄ້າປະເພດເອເລັກໂຕຣນິກ, ອຸ

ປະກອນປ້ອງກັນພະຍາດ (ໜ້າ
ກາກ, ເຈວ...) ແລະ ອື່ນໆ ຈຶ່ງ
ເຮັດໃຫ້ມີການຜະລິດ, ການຊົມ
ໃຊ້ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ສິ່ງສຳຄັນ
ແມ່ ນ ການສົ່ ງ ສັ ນ ຍານການຟື້ ນ
ໂ ຕ ທີ່ ດີ ຂຶ້ ນ ຂ ອ ງ ເ ສ ດ ຖ ະ ກິ ດ
ສອງປະເທດມະຫາອຳນາດຄື :
ຈີນ ແລະ ສະຫະລັດອາເມລິກາ
ເຮັ ດ ໃຫ້ ອົ ງ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ສາກົ ນ
ຕ່າງໆ ຄາດຄະເນອັດຕາການຂະ
ຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດໂລກ
ໃນປີ 2021 ຂະຫຍາຍຕົວໃນ
ລະດັບ 5,6-6% ແລະ ຄາດ
ຄະເນການຂະຫຍາຍຕົວ GDP
ຂອງ ສປປລາວ ໃນປີ 2021
ຢູ່ໃນລະດັບ 2,1-2,3%.
ສະພາບພາຍໃນ: ການ
ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19
ຮອບໃໝ່ທ່ແ
ີ ຜ່ລະບາດວົງກວ້າງ
ແລະ ແກ່ຍາວເວລາ ເຮັດໃຫ້ມີ
ຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອທັງໃນຊຸມຊົນ
ແລະ ນຳເຂົ້າ ລວມທັງຜູ້ເສຍຊີ
ວິດໄດ້ນັບມື້ນັບຫລາຍຂຶ້ນ ສິ່ງ
ເຫລົ່ າ ນີ້ ໄ ດ້ ສົ່ ງ ຜົ ນ ກະທົ ບ ທັ ງ
ທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ຕໍ່ປະ
ເທດເຮົ າ ຢ່ າ ງຫລີ ກ ລ່ ຽ ງບໍ່ ໄ ດ້ .
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ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝ
ສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ຊຸດທີ IX, ທ່ານ ລິນຄໍາ
ດວງສະຫວັນ ກໍາມະການຄະ
ນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ, ປະ
ທານກໍາມາທິການເສດຖະກິດ,
ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດ
ລ້ອມ ໄດ້ປະກອບຄໍາເຫັນຕໍ່ຮ່າງ
ວິໄສທັດການພັດທະນາເສດຖະ
ກິດດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ
20 ປີ (2021-2040), ຍຸດ
ທະສາດການພັດທະນາເສດຖະ
ກິດດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ
10 ປີ (2021-2030) ແລະ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດດີຈີ
ຕອນແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ 5 ປີ ຄັ້ງ
ທີ I (2021-2025) ໃນວັນທີ
5 ພະຈິກຜ່ານມາວ່າ: ລັດຖະ
ບານ ເຫັນໄດ້ຄວາມສຳຄັນ ແລະ
ຈຳເປັນ ໃນການນຳໃຊ້ທ່າແຮງ
ທາງດ້ານດີຈີຕອນ ດ້ວຍການ
ຫັນເປັນວິໄສທັດ, ຍຸດທະສາດ
ແລະ
ແຜນພັດທະນາແຕ່ລະ
ໄລຍະ ເພືອ
່ ດຶງດູດເອົາການຮ່ວມ
ມື ແລະ ການລົງທຶນ ມາພັດທະ
ນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານເຕັກໂນໂລ
ຊີດຈ
ີ ຕ
ີ ອນ, ຊຸກຍູກ
້ ານຂະຫຍາຍ
ຕົວຂອງທຸກຂະແໜງການເສດ

ຖະກິດ ແນໃສ່ແກ້ໄຂຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກທາງເສດຖະກິດ ແລະ
ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມເອື້ອອຳ
ນວຍໃຫ້ພາກທຸລະກິດ, ການ
ຜະລິດ, ການຄ້າ ແລະ ບໍລິການ
ນຳເອົ າ ຜົ ນ ປະໂຫຍດອັ ນ ໃຫຍ່
ຫລວງມາສູ່ປະເທດຊາດ.
ການສ້ າ ງຍຸ ດ ທະສາດ
ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະ
ກິດດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ ມີບົດ
ບາດສໍາຄັນຍິ່ງໃນການສ້າງບາດ
ກ້າວກະໂດດຂັ້ນ ແຫ່ງການພັດ
ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນ
ໄລຍະໃໝ່ ຂ ອງປະເທດເຮົ າ ,

ການປັ ບ ໂຄງສ້ າ ງເສດຖະກິ ດ
ແລະ ຫັນປ່ຽນການນຳໃຊ້ເຕັກ
ໂນໂລຊີດີຈີຕອນ ໃນພາກພື້ນ
ແລະ ສາກົນ ທີ່ນັບມື້ນັບມີບົດ
ບາດສູງ ໃນທຸກຂົງເຂດວຽກງານ
ບໍ່ວ່າຈະເປັນພາກລັດ, ເອກະຊົນ
ແລະ ການດຳລົງຊີວິດຂອງປະ
ຊາຊົນ ຢ່າງຫລີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ ເຊິ່ງ
ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ ຈະກາຍ
ເປັນແມ່ແຮງຊຸກດັນການຍົກສູງ
ຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ
ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່
ຂອງປະຊາຊົນ ກໍຄຂ
ື ອງຊາດເຮົາ

ໃຫ້ນບ
ັ ມືນ
້ ບ
ັ ສູງຂຶນ
້ ເທືອ
່ ລະກ້າວ.
ປັດຈຸບັນ, ເສດຖະກິດ
ໂລກ ມີການຫັນປ່ຽນໃໝ່ທີ່ບໍ່
ເຄີຍມີມາກ່ອນໃນປະຫວັດສາດ
ເຊິ່ ງ ເປັ ນ ຜົ ນ ມາຈາກການປະຕິ
ວັດອຸດສາຫະກຳ 4.0 ແລະ
ການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງວ່ອງໄວ
ຂອງເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ, ຂໍ້ມູນ
ຂ່າວສານ ຫລື ດີຈີຕອນ ເຊິ່ງ
ປະຊາຄົມໂລກ ຫັນມານຳໃຊ້
ອິນເຕີເນັດຫລາຍກວ່າ 70%
ໃນທົ່ວໂລກ.
ສໍາລັບ ສປປລາວ ໃນ
ສະພາບປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງ
ຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຈຳ
ເປັນຕ້ອງໄດ້ປັບຕົວ ແລະ ດຶງ
ເອົາທ່າແຮງດັ່ງກ່າວ ມາໝູນໃຊ້
ໃຫ້ແທດເໝາະກັບທ່າແຮງບົ່ມ
ຊ້ອນທີ່ມີຢູ່ເຊັ່ນ: ດ້ານພະລັງ
ງານ, ກະສິກໍາ, ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ
ຄົມມະນາຄົມ. ທັງໝົດເຫລົ່ານີ້
ສາມາດສ້າງປະໂຫຍດທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດ. ດັ່ງນັ້ນ, ລັດຖະ
ບານ ເຫັນໄດ້ຄວາມສຳຄັນ ແລະ
ຈຳເປັນ ໃນການນຳໃຊ້ທ່າແຮງ
ທາງດ້ານດີຈີຕອນ ຈຶ່ງໄດ້ຮ່າງ
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ຕອນເຊົ້າວັນທີ 13 ພະ
ຈິກ 2021 ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບ
ຟັ ງ ການຜ່ າ ນຮ່ າ ງກົ ດ ໝາຍວ່ າ
ດ້ວຍລັດຖະບານ (ປັບປຸງ) ຈາກ
ທ່ານ ຄໍາເຈນ ວົງໂພສີ ລັດຖະ
ມົນຕີ, ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສໍາ
ນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຈາກ
ນັ້ນ ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້
ເຈາະຈີ້ມ ແລະ ໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາໃນ
ການຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄໍາເຫັນ.
ຫລັງຈາກນັ້ນ, ບັນດາທ່ານ ສສຊ
ໄດ້ ປ ະກອບຄຳເຫັ ນ ຕໍ່ ຮ່ າ ງກົ ດ
ໝາຍດັ່ງກ່າວ. ພາຍຫລັງອະນຸ
ກໍ າ ມະການຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບກົ ດ
ໝາຍໃຫ້ ຄ ວາມກະຈ່ າ ງແຈ້ ງ
ແລ້ວ ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້
ສະຫລຸບສັງລວມການປະກອບ
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3) ເອົາໃຈໃສ່ຈັດສັນ
ງົບປະມານໃຫ້ແກ່ໂຄງການທີຈ
່ ຳ
ເປັນ ແລະ ເປັນບຸລິມະສິດສຳ
ລັບຂະແໜງການໃນຂົງເຂດວັດ
ຄໍາເຫັນຂອງ ສສຊ.
ຕອນບ່າຍຂອງວັນດຽວ
ກັນ, ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບຟັງການ
ຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍມໍຣະ
ດົກແຫ່ງຊາດ (ປັບປຸງ) ຈາກ
ທ່ານ ນາງ ສວນສະຫວັນ ວິຍະ
ເກດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະ

ແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ
ທ່ອງທ່ຽວ. ຈາກນັ້ນ, ປະທານ
ກອງປະຊຸມ ໄດ້ເຈາະຈີ້ມ ແລະ
ໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາໃນການຄົ້ນຄວ້າປະ
ກອບຄໍາເຫັນ. ຫລັງຈາກນັ້ນ,
ບັນດາທ່ານ ສສຊ ໄດ້ປະກອບ
ຄຳເຫັນຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ.

ພາຍຫລັ ງ ອະນຸ ກໍ າ ມະການຮັ ບ
ຜິດຊອບກົດໝາຍໃຫ້ຄວາມກະ
ຈ່າງແຈ້ງແລ້ວ ປະທານກອງປະ
ຊຸມ ໄດ້ສະຫລຸບສັງລວມການ
ປະກອບຄໍາເຫັນຂອງ ສສຊ.
(ຂ່າວ: ນາງ ສຸມົນທາ ງາໄຊ;
ພາບ: ສອນສັກ ວັນວິໄຊ)
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ຊຽງດາ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະ
ຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຈໍານວນ
126 ຄອບຄົວ, ແກ່ຍາວມາ
ຫລາຍປີ ປັດຈຸບັນເຫັນວ່າກາຍ
ເປັນບັນຫາລະຫວ່າງປະຊາຊົນ
ກັບບໍລິສັດ ແລະ ອົງການປົກ
ຄອງນະຄອນຫລວງ; ຖ້າບໍ່ໄດ້
ຮັບການແກ້ໄຂຢ່າງສົມເຫດສົມ
ຜົນ ອາດຈະເປັນບັນຫາກວ້າງ
ຕື່ມ.
3). ບັນຫາການສ້າງ
ວຽກເຮັດງານທໍາ ໃຫ້ລູກຫລານ
ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ຢູ່ທ້ອງ
ຖິ່ນຕ່າງໆ, ລວມທັງຜູ້ຮຽນຈົບ
ວິຊາຊີບແລ້ວບໍ່ມີວຽກເຮັດງານ
ທໍາ, ບໍ່ມີລາຍຮັບ, ຈໍານວນໜຶ່ງ
ໄປຊອກເຮັ ດ ວຽກນໍ າ ໂຄງການ
ຕ່າງໆຂອງຕ່າງປະເທດ, ເຮັດ
ວຽກຢູ່ສວນກ້ວຍ... ຫລື ອອກ
ໄປເຮັ ດ ວຽກຢູ່ ຕ່ າ ງປະເທດ,
ດ້ ວ ຍຄວາມຮູ້ ເ ທົ່ າ ບໍ່ ເ ຖິ ງ ການ,
ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ ຖືກນາຍຈ້າງເອົາ
ປຽບ ບໍ່ຈ່າຍເງິນເດືອນ, ບໍ່ຈ່າຍ
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- ບັນຫາຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ໃນ
ການຊົດເຊີຍຜົນເສຍຫາຍຕໍກ
່ ານ
ຜະລິ ດ ກະສິ ກໍ າ ຂອງປະຊາຊົ ນ
ບັນດາເຜົ່າທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກ
ໂຄງການກໍສ
່ າ້ ງ, ສໍາປະທານ ເພືອ
່
ເຮັ ດ ກິ ດ ຈະກໍ າ ຕ່ າ ງໆຂອງລັ ດ
ແລະ ເອກະຊົນ ຈໍານວນໜຶ່ງ
ຍັງບໍ່ທັນຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບ
ແນວທາງ, ກົດໝາຍ ສະພາບ
ຕົວຈິງຍັງມີຫາງສຽງ, ມີການສະ
ເໜີ, ຮ້ອງທຸກ ຕໍ່ການຈັດຕັ້ງ
ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນຕ່າງໆ ແຕ່ການແກ້
ໄຂຕົວຈິງຍັງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ,
ຊັກຊ້າແກ່ຍາວ; ທັງຍັງມີບາງ
ບ່ອນ ມັກໃຊ້ອໍານາດບໍລິຫານ
ຕໍ່ປະຊາຊົນ ຢ່າງບໍ່ມີເຫດຜົນ
ພຽງພໍ.
- ສະເໜີ ສພຊ ຕິດ
ຕາມກວດກາບັ ນ ຫາຂໍ້ ຂັ ດ ແຍ່ ງ
ທີ່ ດິ ນ ລະຫວ່ າ ງບໍ ລິ ສັ ດ ນໍ້ າ ທາກໍ່
ສ້າງຂົວທາງ ກັບປະຊາຊົນຢູບ
່ າ້ ນ
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ຄ່າແຮງງານ, ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່
ການປະກັນໄພສຸຂະພາບ, ຖືກ
ກັ ກ ກັ ນ ບໍ ລິ ເ ວນ,ຖື ກ ໄລ່ ອ ອກ
ສະພາບດັງ່ ກ່າວນີ້ ເກີດມີເລືອ
້ ຍໆ
ໃນສັງຄົມ, ຂໍສະເໜີໃຫ້ການຈັດ
ຕັ້ງກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາແກ້
ໄຂດ່ວນ; ຄວນມີກົນໄກປູກຈິດ
ສໍານຶກ,
ຄ່ານິຍົມການຮຽນ,
ການເຮັດວຽກ; ກວດກາຄືນ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບໍລິສັດ
ຈັດຫາງານຕ່າງໆ. ເກັບກໍາສະຖິ
ຕິນັກຮຽນທີ່ຮຽນຈົບວິຊາຊີບ,
ຜູ້ບໍ່ໄດ້ຮຽນ
ບໍ່ມີວິຊາຊີບ...
ລວມທັງແຮງງານລາວ ທີ່ກັບມາ
ຈາກຕ່າງປະເທດ ໃນໄລຍະໂຄ
ວິດ-19 ຈໍານວນຫລາຍກໍມີວິ
ຊາຊີບຫລາກຫລາຍ, ມີຄວາມ
ຊໍານານງານໃນວຽກໃດໜຶ່ງ ຈະ
ສ້າງແຮງຈູງໃຈເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ
ໄດ້ ມ າປະກອບສ່ ວ ນວຽກງານ
ໃນຂົງເຂດການຜະລິດ, ເຮັດ
ວຽກອື່ນ ເພື່ອເປັນການແກ້ໄຂ
ຊີ ວິ ດ ການເປັ ນ ຢູ່ ຂ ອງເຂົ າ ເຈົ້ າ
ໃຫ້ດີຂຶ້ນ.
- ປະຊາຊົນ ກໍຄືຜູ້ປົກ
ຄອງເດັກ ມີຄວາມເປັນຫ່ວງຕໍ່
ຄຸນນະພາບການສຶກສາຮໍ່າຮຽນ
ຂອງລູ ກ ຫລານໃນທຸ ກ ລະດັ ບ
ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
ໃນສະພາບການຮຽນປັ ດ ຈຸ ບັ ນ
ໂດຍຜ່ານລະບົບອອນລາຍ ບາງ
ຈໍານວນກໍໄດ້ຮຽນ ແຕ່ຄຸນນະ
ພາບຍັງຈໍາກັດຫລາຍ, ບາງຈໍາ

ນວນກໍບໍ່ໄດ້ຮຽນ
ຍ້ອນບໍ່ມີ
ຄວາມສະດວກ ແລະ ຈໍາກັດ
ທັງຄູ, ນັກຮຽນ ແລະ ຜູປ
້ ກ
ົ ຄອງ,
ລູກຫລານຈໍານວນຫລາຍແມ່ນ
ຮຽນດ້ວຍໂທລະສັບ; ສໍາລັບ
ນັກຮຽນຢູ່ຕ່າງປະເທດ ກໍບໍ່ສາ
ມາດກັບໄປຮຽນໄດ້, ການປະ
ສານສົ ມ ທົ ບ ກັ ບ ສະຖາບັ ນ ກໍ
ຫຍຸ້ງຍາກ ຂໍໃຫ້ຂະແໜງກ່ຽວ
ຂ້ອງ
ຈະມີວິທີແກ້ໄຂແນວ
ໃດຊ່ວຍ.
4). ສະເໜີໃຫ້ມີມາດ
ຕະການ ໃນການສົ່ງເສີມການ
ລົງທຶນຂອງລັດເພີ່ນຂຶ້ນ ເຊິ່ງອົງ
ການແນວລາວສ້າງຊາດ ເຫັນ
ວ່າການລົງທຶນຂອງລັດ ນັບມື້
ນັບຫລຸດລົງ ແຕ່ການທົດແທນ
ດ້ານນະໂຍບາຍທີສ
່ າມາດສໍາພັດ
ແລະ ຈັບບາຍໄດ້ ໃນເຂດຫຍຸ້ງ
ຍາກ ຍັງບໍ່ເປັນຮູບປະທໍາປານ
ໃດເພື່ອສົ່ງເສີມການຜະລິດພາຍ
ໃນ ແລະ ຊົມໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ
ຂອງລາວໃຫ້ ກ າຍເປັ ນ ວັ ດ ທະ
ນະທໍາ ເຊິ່ງເຫັນວ່າ ຈະເປັນວິ
ທີການກະຕຸ້ນເສດຖະກິດຂອງ
ລາວ ຈະແມ່ນດ້ວຍການປູກຝັງ,
ການລ້ຽງສັດ, ຫັດຖະກໍາ ແລະ
ອື່ນໆ ທີ່ເຮົາສາມາດຜະລິດໄດ້,
ສາມາດກຸ້ມຕົນເອງໄດ້; ພ້ອມ
ກັນນີ້ ກໍຄວນພິຈາລະນາ ຕໍ່ການ
ນໍາເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ທີ່ເຫັນ
ວ່ າ ສິ ນ ຄ້ າ ຂອງລາວມີ ຢູ່ ແ ລ້ ວ
ຕົວຢ່າງ: ຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງ

ຈັນ ມີ 813 ຊະນິດສິນຄ້າ ທີ່
ສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້
ຈະເປັນ
ການປະກອບສ່ວນໃຫ້ເສດຖະ
ກິດລາວເຂັ້ມແຂງ, ປະຊາຊົນກໍ
ມີວຽກເຮັດງານທໍາ, ທັງຈະມີ
ລາຍຮັບ
ຈະເປັນການຊ່ວຍ
ຫລຸ ດ ຜ່ ອ ນຄວາມຫຍຸ້ ງ ຍາກ
ດ້ານເງິນຕາອີກບໍ່ຫລາຍກໍໜ້ອຍ
ທັງເປັນການຍົກສູງ, ເຊີດຊູຈິດ
ໃຈຮັກຊາດ ແລະ ຄວາມເປັນ
ເຈົ້າຂອງປະເທດຊາດອີກດ້ວຍ.
5). ອົງການປົກຄອງ
ແລະ ປະຊາຊົນ ກຸ່ມເນີນສູງ
ເມືອງໂພນໄຊ ແຂວງຫລວງພະ
ບາງ ມີ 5 ບ້ານຄື (ບ້ານລ້ອງ
ແງດ, ບ້ານລ້ອງຍົມໃຫຍ່, ບ້ານ
ລັງກ້ອງຜາແຕ້ມ, ບ້ານຜາຕູບ
ໃຕ້, ບ້ານຜາຕູບເໜືອ) ເຂດດັ່ງ
ກ່າວ ເປັນເຂດປະຕິວັດໃນເມື່ອ
ກ່ອນ ຍັງຂາດປັດໄຈເພື່ອຊຸກຍູ້
ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ
ຄົມ, ທ່າແຮງຂອງປະຊາຊົນເຂດ
ດັ່ງກ່າວ ຖືເອົາການຜະລິດກະສິ
ກໍາເປັນຕົ້ນຕໍ ປະຊາຊົນຜະລິດ
ແລ້ວບໍ່ໄດ້ຂາຍ ບໍ່ມີຜູ້ໄປຊື້ ຍ້ອນ
ເສັ້ນທາງຍາກ ປັດຈຸບັນ ປະຊາ
ຊົນຫັນມາປູກຫຍ້າລ້ຽງສັດເປັນ
ສ່ວນໃຫຍ່; ຂໍສະເໜີໃຫ້ການ
ຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ ຊ່ວຍພິຈາລະ
ນາແກ້ໄຂບັນຫາ (ດຶງໄຟຟ້າແຮງ
ສູງເຂົ້າຫາບ້ານ, ການພັດທະນາ
ເສັ້ນທາງ ໃຫ້ທຽວໄດ້ 2 ລະດູ;
ການສື່ສານ ແລະ ຂະແໜງການ
ອື່ນໆ)
ຜ່ານມາປະຊາຊົນໄດ້
ສະເໜີ ຫ າພາກສ່ ວ ນກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງ
ຫລາຍເທື່ອ
ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຄໍາ
ຕອບ,
ບໍ່ມີການພິຈາລະນາ
ແກ້ໄຂ.
- ປະຊາຊົນຢູ່ຕາມທາງ
ຮ່ອມ, ທາງຊອຍ ຈໍານວນໜຶ່ງ
ໃນ 4 ຕົວເມືອງນະຄອນຫລວງ
ວຽງຈັນ ຍັງພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ
ໃນການໄປມາ, ການທໍາມາຫາ
ກິນ ຍ້ອນເສັ້ນທາງເປ່ເພ, ເປັນ
ບວກ, ເປັນຂຸມ ບໍ່ໄດ້ຮັບການ
ສ້ອມແປງ, ບໍ່ມີໄຟ ພາໃຫ້ເກີດ
ອຸບັດເຫດ, ຍາມແລ້ງກໍເປັນຂີ້

ທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ເປັນຕົນ
້ : ພືນ
້
ຖານໂຄງລ່າງ

ເພື່ອຮັບປະກັນ

ໃຫ້ການຮຽນ-ການສອນໄດ້ເປັນ
ປົກກະຕິ ແລະ ການຮຽນ-ການ
ສອນ ແບບທາງໄກໃຫ້ມຄ
ີ ຸນນະ
ພາບ ແລະ ປັບປຸງກອງທຶນປ
ະ
ກັນສຂ
ຸ ະພາບໃຫ້ມຄ
ີ ວາມຍືນຍົງ
ແລະ ສາມາດຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ທຸກ
ຍາກຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ການປະ

ປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3

ໃຫ້ ເ ຂົ້ າ ສູ່ ລ ະບົ ບ ທະນາຄານ,

ຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ແພດໝໍ ແລະ

ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX

ຄຸ້ ມ ຄອງທະນາຄານທຸ ລ ະກິ ດ

ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທີ່ປະ

ເພື່ອພິຈາລະນາຮັບຮອງ.

ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ດ້ວຍ

3. ທິດທາງແຜນເງິນ

ການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳ

ສະກັດກັ້ນ  ຕາ ປະຈຳປີ 2022
ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງ
ແລະ ແກ້ໄຂການແຜ່ລ
 ະບາດ
ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ
ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19; ສືບຕໍ່ ຊາດ

ຕ່າງໆ ໃນການຄຸ້ມຄອງໃຫ້ຮັດ

ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີຜົນ

ໂດຍພື້ນຖານຕໍ່ຮ່າງແຜນເງິນຕາ

4) ສືບຕໍຊ
່ ກ
ຸ ຍູກ
້ ານລະ

ງານ ແລະ ຄຸນງາມຄວາມດີໃນ

ປະຈຳປີ 2022 ທີ່ໄດ້ກໍານົດ 8

ດົມເງິນຝາກ ແລະ ການປ່ອຍ

ພາລະກິດປະຕິວັດຊາດປະຊາທິ

ຄາດໝາຍ ແລະ 4 ວຽກງານຈຸດ

ສິ ນ ເຊື່ ອ ຂອງທະນາຄານທຸ ລ ະ

ປະໄຕ

ຕາມໜັງສືສະເໜີຂອງ

ສຸມ ເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງ

ກິດ ໃຫ້ໄປຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ

ລັດຖະບານ ສະບັບເລກທີ 74/

ປະຕິບັດແຜນດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ບັນລຸ

ແຜນການທີ່ວາງໄວ້   ພ້ອມທັງ

ລບ, ລົງວັນທີ 27 ກໍລະກົດ

ຄາດໝາຍ ສະເໜີໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່

ສື ບ ຕໍ່ ເ ອົ າ ໃຈໃສ່ ໃ ນວຽກງານ

2021; ສຸມທຶນເຂົ້າໃນການພັດ

ບາງມາດຕະການເພີມ
່ ຕືມ
່ ດັງ່ ນີ:້

ຫລັກຊັບ ແລະ ວຽກງານຄຸ້ມ

ທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລົບລ້າງ

1) ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງ

ຕິບດ
ັ ໜາ້ ທໂ່ີ ດຍກງົ ໃນການປອ
້ ງ
ກັນ,

ຄວບຄຸມ,

ກຸມ ແລະ ຫັນເປັນທັນສະໄໝ
ໃຫ້ທົ່ວເຖິງ;

ຄອງລະບົບການຊໍາລະ

ໃຫ້ມີ

ອັດຕາເງິນເຟີ້ ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່

ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ແຂງແຮງຂຶ້ນ

ສາມສ້າງ ແລະ ຄໍາສັ່ງແນະນໍາ

ເໝາະສົມ

ເທື່ອລະກ້າວ.

ຂອງສູນກາງພັກ;  

ຄວາມສະດວກໃນການດຳເນີນ

ຄວາມທຸກຍາກ

ໄປຕາມທິດ

4) ຮັບປະກັນການລະ

ແລະ

ເພື່ອເອື້ອອຳນວຍ

ການພັດທະນາເສດຖະ

ທັ ງໝົ ດ ທີ່ ກ່ າວມາຂ້ າງ
ເທິງນີ້

ແມ່ນບາງທັດສະນະຄໍາ

ດົ ມ ແຫລ່ ງ ທຶ ນ ດຸ ນ ດ່ ຽ ງງົ ບ ປະ

ກິດ-ສັງຄົມ, ດຳເນີນນະໂຍບາຍ

ເຫັນ ຂອງ ຄະນະປະຈຳສະພາ

ມານ ແລະ ຊຳລະໜີ້ສິນ; ຫລຸດ

ເງິນຕາແບບຮັດກຸມ ຕາມທິດສົ່ງ

ແຫ່ງຊາດ

ຜ່ ອ ນການສ້ າ ງໜີ້ ສິ ນ ເພີ່ ມ ໃໝ່

ເສີມການຜະລິດເພື່ອຟື້ນຟູເສດ

ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນພັ ດ

ແລະ ແກ້ໄຂໜີ້ສິນທີ່ມີໃຫ້ຫລຸດ

ຖະກິດ

ທະ ນາເສດ ຖະ ກິ ດ- ສັ ງຄົ ມ,

ລົງເທື່ອລະກ້າວ;

ບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19;

ພາຍຫລັງການແຜ່ລະ

ຕໍ່ການຕີລາຄາຜົນ

ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ

5) ມີມາດຕະການປັບ

2) ເອົາໃຈໃສ່ ຄຸ້ມຄອງ

ແຜນເງິນຕາ ປະຈຳປີ 2021

ປຸງແກ້ໄຂ ວິສາຫະກິດລັດ ແລະ

ການເຄື່ອນໄຫວແລກປ່ຽນເງິນ

ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປະຈຳ

ທະນາຄານທຸລະກິດລັດ

ຈໍາ

ຕາໃຫ້ໄປຕາມກົນໄກຕະຫລາດ

ປີ 2022 ເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃຫ້

ນວນໜຶ່ງທີ່ຍັງດຳເນີນທຸລະກິດ

ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍ

ແກ່ ສ ະມາຊິ ກ ສະພາແຫ່ ງ ຊາດ

ຂາດທຶນຕໍເ່ ນືອ
່ ງເປັນເວລາຫລາຍ

ພາຍໃຕ້ ກ ານຄຸ້ ມ ຄອງຂອງລັ ດ

ໃນການຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄຳຄິດ

ປີຊ້ອນ ໃຫ້ມີກຳໄລ ແລະ ປະ

ໃຫ້ເຂັ້ມງວດ;

ຄຳເຫັນ ແລະ ເພື່ອພິຈາລະນາ

ກອບສ່ ວ ນລາຍຮັ ບ ເຂົ້ າ ງົ ບ ປະ

3)

ຄຸ້ມຄອງການດຳ

ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານ

ດັ່ງ

ມານແຫ່ງລັດ ແລະ ສະເໜີໃຫ້

ເນີ ນ ທຸ ລ ະກຳການຄ້ າ -ການບໍ ລິ

ກ່ າ ວຕາມພາລະບົ ດ ບາດຂອງ

ລັດຖະບານ ນໍາເອົາທິດທາງປະ

ການ ພາຍໃນປະເທດ ແລະ

ສະພາແຫ່ງຊາດ.

ຕິຮູບວິສາຫະກິດລັດ ຜ່ານກອງ

ຕາມຊາຍແດນທີ່ຢູ່ນອກລະບົບ

ຝຸ່ນ; ທັງເປັນເງື່ອນໄຂໃຫ້ກຸ່ມ
ຄົນບໍດ
່ ສ
ີ ວຍໃຊ້ໂອກາດກໍຄ
່ ວາມ
ບໍ່ສະຫງົບ, ຂໍໃຫ້ຊ່ວຍແກ້ໄຂ.
ຜ່ານມາປະຊາຊົນ ແລະ ຊັ້ນຄົນ
ຕ່າງໆ ໃນສັງຄົມ ມີຄໍາເວົ້າວ່າ:
ມີ ບ າງບັ ນ ຫາໄດ້ ສ ະເໜີ ຫ ລາຍ
ເທື່ອແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້
ໄຂ ທັງບໍ່ມີຄໍາຕອບໃຫ້ປະຊາ
ຊົນ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນບໍ່ຢາກມີ
ຄໍາເຫັນ.
6) ປະຊາຊົນ, ຊັ້ນຄົນ
ໃນສັງຄົມ ເຫັນດີສະໜັບສະ
ໜູນຕໍ່ພັກ-ລັດ ໃນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ ນ ວາລະວ່ າ ດ້ ວ ຍ

ການແກ້ ໄ ຂບັ ນ ຫາຢາເສບຕິ ດ
ແຕ່ກໍເປັນຫ່ວງໃນການປະຕິບັດ
ຕົວຈິງ. ບັນຫາຫຍໍ້ທໍ້ໃນສັງຄົມ
ມີຫລາຍພໍສົມຄວນ ອັນເນື່ອງ
ມາຈາກສະຕິເຄົາລົບ ແລະ ປະ
ຕິບັດລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດ
ໝາຍ ຂອງຊັ້ນຄົນໃນສັງຄົມ
ຍັງບໍສ
່ ງູ , ມີການລະເມີດລະບຽບ
ກົດໝາຍ ເຊິ່ງໃນນັ້ນເຫັນວ່າບັນ
ຫາການຄ້າ-ຂາຍ, ການເສບຢາ
ເສບຕິດ ມີການບໍລິການກວ້າງ
ຂວາງ ໄປທົ່ວເຖິງທຸກເຂດຕາມ
ໄຮ່ນາ, ຮົ້ວສວນ, ບ່ອນປະຊາ
ຊົນດໍາລົງຊີວິດ, ການທໍາມາຫາ
ກິນ ບາງຄອບຄົວພົ້ນທຸກແລ້ວ

ແຕ່ທຸກຄືນ ແລະ ທຸກຫລາຍ
ກ່ວາເກົ່າ ຍ້ອນສະມາຊິກໃນ
ຄອບຄົວຕິດຢາເສບຕິດ, ຫລິ້ນ
ກິນຟຸມເຟືອຍ, ຫວັງມີເງິນແບບ
ເພີ້ຝັນ, ບໍ່ຢ້ານລະບຽບກົດໝາຍ
ແລະ ສະພາບດັ່ງກ່າວ ມັນຄຸມ
ເຄືອມາຕະຫລອດ ພົວພັນທຸກ
ກຸ່ມຄົນ. ສະນັ້ນ ຂໍໃຫ້ການແກ້
ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ ຈົ່ງໄດ້ປະຕິ
ບັດມາດຕະການຢ່າງເຂັ້ມງວດ,
ເດັດຂາດ ຕໍ່ຜູ້ກະທໍາຜິດ ລວມ
ທຸກຂັ້ນຕອນຂອງຂະບວນການ
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ນອກນັ້ນ, ບັນດາກໍາ
ມາທິການ ສພຊ 5 ພາກສ່ວນ
ຄື: ກໍາມາທິການເສດຖະກິດ,
ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດ
ລ້ອມ, ກຳມາທິການແຜນການ
ການເງິນ ແລະ ການກວດສອບ,
ກໍາມາທິການບັນດາເຜົ່າ, ກໍາມາ
ທິການຍຸຕິທໍາ ແລະ ກຳມາທິ
ການກົດໝາຍ ໄດ້ສໍາເລັດການ
ດໍ າ ເນີ ນ ກອງປະຊຸ ມ ຄົ ບ ຄະນະ
ປະຈໍາປີ 2021 ເພື່ອສະຫລຸບ
ຕີ ລ າຄາການເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກ
ງານໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ກໍາ
ນົດແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກ
ງານໃນຕໍ່ໜ້າ.
4. ດ້ານການສ້າງຄວາມ
ເຂັມ
້ ແ
 ຂງໃຫ້ແກ່ສະພາແຫ່ງຊາດ
4.1 ຄປຈ.ສພຊ ໄດ້
ອອກນິຕິກໍາຕ່າງໆ
ເພື່ອເປັນ
ບ່ ອ ນອີ ງ ໃນການເຄື່ ອ ນໄຫວ
ວຽກງານຂອງຕົນ ເປັນຕົ້ນ: ມະ
ຕິວ່າດ້ວຍການເຄື່ອນໄຫວຂອງ
ຄປຈ.ສພຊ, ການແບ່ງຄວາມ
ຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບການນໍ າ ພາ-ຊີ້ ນໍ າ
ວຽກງານແຕ່ລະຂົງເຂດ ແລະ
ການລົງລາຍເຊັນ; ອອກບັນດາ
ນິຕິກໍາການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນ
ດາກໍາມາທິການ, ຄະນະເລຂາທິ
ການສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະຖາບັນ
ຄົ້ນຄວ້ານິຕິກໍາສະພາແຫ່ງຊາດ,
ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ
ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັງ້ . ເອົາໃຈໃສ່
ຊີ້ນໍາການສ້າງຕັ້ງກົງຈັກຂອງຕົນ
ເຊັ່ນ:
ການແຕ່ງຕັ້ງປະທານ,
ຮອງປະທານຄະນະສະມາຊິ ກ
ສະພາແຫ່ງຊາດປະຈໍາເຂດເລືອກ
ຕັ້ງ, ສັບຊ້ອນສະມາຊິກສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ເຂົ້າໃນບັນດາກໍາມາ
ທິການ, ການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບ

ຜິດຊອບຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງ ກົງຈັກ
ການຈັດຕັ້ງ, ບຸກຄະລາກອນ
ແລະ ໄດ້ປຶກສາຫາລືກັບກະຊວງ
ພາຍໃນຫລາຍຄັ້ງ;
ການປະ
ກອບສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ
ເຂົ້ າ ໃນຄະນະມິ ດ ຕະພາບລັ ດ
ຖະສະພາສາກົນ ແລະ ຄະນະ
ອົ ງ ການລັ ດ ຖະສະພາພາກພື້ ນ
ແລະ ສາກົນຈຳນວນໜຶ່ງ, ຊຸກ
ຍູ້ ກ ານອອກນິ ຕິ ກໍ າ ການເຄື່ ອ ນ
ໄຫວຂອງກົ ງ ຈັ ກ ເສນາທິ ກ ານ
ລວມທັງການກໍານົດຕໍາແໜ່ງງານ
ໃຫ້ກະທັດຮັດ, ສອດຄ່ອງກັບ
ຈຸດພິເສດຂອງ ສພຊ;
4.2 ຄປຈ.ສພຊ ຊີ້
ນໍ າ ການແຕ່ ງ ຕັ້ ງ ຄະນະຮັ ບ ຜິ ດ
ຊອບ ເພື່ອຍົກສູງຂີດຄວາມສາ
ມາດໃຫ້ ແ ກ່ ສ ະມາຊິ ກ ສະພາ
ແຫ່ງຊາດ, ສະມາຊິກສະພາປະ
ຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເສນາທິ
ການ ໃນການຈັດເຝິກອົບຮົມສໍາ
ມະນາຕ່າງໆ ໄດ້ທັງໝົດ 7 ຫົວ
ຂໍ້, ໃນນີ້, ເຝິກອົບຮົມສໍາມະນາ
ໃຫ້ ແ ກ່ ສ ະມາຊິ ກ ສະພາແຫ່ ງ
ຊາດ, ສະມາຊິກສະພາປະຊາ
ຊົນຂັ້ນແຂວງ 3 ຫົວຂໍ້, ເຝິກ
ອົບຮົມສໍາມະນາໃຫ້ເສນາທິການ

ທັງຢູ່ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ 4
ຫົວຂໍ້ ເທົາ່ ກັບ 45% ຂອງແຜນ
ການກໍານົດ;
4.3 ຄປຈ.ສພຊ ເອົາ
ໃ ຈ ໃ ສ່ ຊີ້ ນໍ າ ຄ ະ ນ ະ ຮັ ບ ຜິ ດ
ຊອບໂຄງການປຸກສ້າງຫໍສະພາ
ແຫ່ງຊາດຫລັງໃໝ່ ຢ່າງເປັນລະ
ບົບຕໍ່ເນື່ອງ ເຊິ່ງມາຮອດກາງປີ
2021 ໄດ້ສໍາເລັດການປຸກສ້າງ
ແລະ ໄດ້ຈັດຕັ້ງພິທີມອບ-ຮັບຫໍ
ສະພາແຫ່ ງ ຊາດຫລັ ງ ໃໝ່ ຢ່ າ ງ
ເປັນທາງການ ໃນວັນທີ 10 ສິງ
ຫາຜ່ານມາ ໂດຍມີການເຂົາ້ ຮ່ວມ
ຂອງການນໍ າ ຂັ້ ນ ສູ ງ ຂອງລາວ
ແລະ ຫວຽດນາມ; ໄດ້ຊີ້ນໍາການ
ຕິດຕາມ, ເກັບກໍາສັງລວມການ
ກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງສະ
ພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ເພື່ອສືບ
ຕໍຈ
່ ດ
ັ ຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ບັນດາໂຄງການ
ໃຫ້ສໍາເລັດຕາມແຜນການທີ່ວາງ
ໄວ້ ຫລື ຕາມຄວາມສາມາດສະ
ໜອງດ້ າ ນງົ ບ ປະມານຂອງລັ ດ
ຖະບານ. ນອກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ຊີ້ນໍາ
ການຈັດແບ່ງງົບປະມານ ປະຈໍາ
ປີ 2021 ໃຫ້ແກ່ຄະນະສະມາ
ຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດ
ເລືອກຕັ້ງ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້

ໄດ້ ຕ າມລະບຽບການເງິ ນ ກໍ າ
ນົດໄວ້;
4.4 ຄປຈ.ສພຊ ໄດ້
ຊີ້ນໍາບັນດາກໍາມາທິການ
ໃນ
ການປັບປຸງລະບອບແບບແຜນ
ວິທີເຮັດວຽກ ກໍຄືການປະສານ
ງານເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ໂດຍມີ
ການຈັດກອງປະຊຸມທາງໄກ ກັບ
ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ
ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ, ສະພາປະ
ຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ພາກ
ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຮັບຟັງການ
ລາຍງານ, ແລກປ່ຽນ, ປຶກສາ
ຫາລື ວ ຽກງານສໍ າ ຄັ ນ ຈໍ າ ນວນ
ໜຶ່ງເຊັ່ນ: ການປັບປຸງກົນໄກ
ແບບແຜນວິທເີ ຮັດວຽກພາຍໃນ
ສພຊ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັນ
້
ແຂວງ, ການກະກຽມເນື້ອໃນ
ເພື່ ອ ປະກອບຄໍ າ ເຫັ ນ ຕໍ່ ວ າລະ
ແຫ່ງຊາດ, ການແກ້ໄຂບັນຫາ
ການແຜ່ ລ ະບາດຂອງພະຍາດ
ໂຄວິດ-19 ລວມທັງມາດຕະ
ການສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານພະ
ຍາດດັ່ງກ່າວ.
4.5 ຄປຈ.ສພຊ ໄດ້
ລາຍງານຂໍ ກ ານຊີ້ ນ ຳຈາກກົ ມ
ການເມືອງສູນກາງພັກ ກ່ຽວກັບ
ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ຕໍ່ບັນ
ດາສະມາຊິິ ກ ສະພາແຫ່ ງ ຊາດ
ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນ
ຂັ້ນແຂວງ ເຊິ່ງກົມການເມືອງ
ສູນກາງພັກ ໄດ້ຕົກລົງໃຫ້ປະຕິ
ບັດເປັນເອກກະພາບໃນທົ່ວປະ
ເທດ ຕາມດຳລັດຂອງລັດຖະ
ບານ ສະບັບເລກທີ 203/ລບ,
ລົງວັນທີ 4/7/2017 ວ່າດ້ວຍ
ຕຳແໜ່ ງ ບໍ ລິ ຫ ານຂອງພະນັ ກ
ງານ-ລັດຖະກອນ
ເຊິ່ງສອດ
ຄ່ ອ ງກັ ບ ສະພາບຄວາມຫຍຸ້ ງ
vjko8+lt[a[|hkDDD

8+9kdlt[a[djvoDDD
ສຳລັບພາຍໃນປະເທດ
ພວກເຮົາ ກໍຍັງໄດ້ຮັບຜົນກະ
ທົບຈາກໄພທຳມະຊາດ, ການ
ແຜ່ລະບາດຂອງສັດຕູພືດ ແລະ
ພະຍາດໂຄວິດ-19 ຮອບໃໝ່
ນັບແຕ່ຕົ້ນເດືອນເມສາ ເປັນຕົ້ນ
ມາ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫລາຍທ້ອງຖິ່ນ
ຢຸດສະຫງັກ (ລ໋ອກດາວ) ແລະ
ບັ ນ ດາຫົ ວ ໜ່ ວ ຍທຸ ລ ະກິ ດ ຈຳ
ນວນຫລາຍສືບຕໍ່ປິດ ຫລື ໂຈະ
ກິດຈະການຊົ່ວຄາວ ເຊິ່ງໄດ້ສົ່ງ
ຜົ ນ ຕໍ່ ກັ ບ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ
ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ
ປີ
2021. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ
ລັດຖະບານ ກໍໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ອອກ
ຫລາຍມາດຕະການ ເປັນພື້ນ
ຖານໃນການຈັດຕັງ້ ຜັນຂະຫຍາຍ
ວາລະແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການ
ແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸງ້ ຍາກທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດ-ການເງິນ ກໍຄືການ
ເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງ ແລະ
ຕ້ານການຮົ່ວໄຫລຂອງລາຍຮັບ
ງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ຄຸ້ມ
ຄອງລາຍຈ່າຍ ຕາມນະໂຍບາຍ
ປະຢັດ ແລະ ຕ້ານການຟຸມເຟືອຍ
ແນໃສ່ເພື່ອສູ້ຊົນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ໃຫ້
ໄດ້ຕາມແຜນທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ
ຮັ ບ ຮອງ, ເຊິ ່ ງ ລາຍລະອຽດ
ດັ່ງນີ້:
1. ການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດແຜນງົບປະມານ 10 ເດືອນ
ປີ 2021
ອີງຕາມມະຕິ ຂອງສະ
ພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຮັບ
ຮອງເອົາການດັດແກ້ແຜນງົບປະ
ມານແຫ່ງລັດ ປະຈຳປີ 2020
ສະບັບເລກທີ 13/ສພຊ, ລົງ
ວັນທີ 04 ພະຈິກ 2020 ປະ

ກອບມີ: ແຜນລາຍຮັບທັງໝົດ:
27.629 ຕື້ກີບ; ໃນນັ້ນ ລາຍ
ຮັບພາຍໃນ 25.209 ຕື້ກີບ;
ລາຍຮັ ບ ຈາກການຊ່ ວ ຍເຫລື ອ
ລ້າ 2.420 ຕື້ກີບ; ແຜນລາຍ
ຈ່າຍທັງໝົດ 31.583 ຕື້ກີບ;
ແຜນຂາດດຸນ 3.955 ຕື້ກີບ
ເທົ່າກັບ 2,17% ຂອງ GDP
(ມູນຄ່າ GDP ເທົາ່ ກັບ 182.603
ຕື້ກີບ).
ຜ່ າ ນການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ
ບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 10
ເດືອນ ປີ 2021 (ນັບແຕ່ວັນທີ
1 ມັງກອນ ຮອດວັນທີ 29
ຕຸລາ 2021) ໄດ້ດັ່ງນີ້:
1. ດ້ານລາຍຮັບ: ລາຍ
ຮັບທັງໝົດ ປະຕິບດ
ັ ໄດ້ 20.436
ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 74% ຂອງແຜນ
ການປີ, ໃນນັ້ນ: ລາຍຮັບສູນ
ກາງ 16.886 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ
77% ຂອງແຜນການປີ ແລະ
ທ້ອງຖິ່ນ 3.551 ຕື້ກີບ ເທົ່າ
ກັບ 64% ຂອງແຜນການປີ
ລະອຽດ ດັ່ງນີ້:
ລາຍຮັບພາຍໃນ ປະຕິ
ບັດໄດ້ 17.934 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ

71% ຂອງແຜນການປີ, ໃນນີ້
ລາຍຮັບພາສີ ແລະ ສ່ວຍສາອາ
ກອນ 15.083 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ
72% ຂອງແຜນການປີ; ລາຍ
ຮັບບໍ່ແມ່ນພາສີ ແລະ ສ່ວຍສາ
ອາກອນ 2.850 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ
72% ຂອງແຜນການປີ; ລາຍ
ຮັບຈາກການຊ່ວຍເຫລືອລ້າປະ
ຕິບັດໄດ້ 2.503 ຕື້ກີບ ເທົ່າ
ກັບ 103% ຂອງແຜນການປີ.
2.
ດ້ານລາຍຈ່າຍ:
ລາຍຈ່າຍທັງໝົດ ປະຕິບັດໄດ້
19.012 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 60%
ຂອງແຜນການປີ, ໃນນັ້ນ: ສູນ
ກາງປະຕິບັດໄດ້ 12.786 ຕື້
ກີບ, ເທົ່າກັບ 56% ຂອງແຜນ
ການປີ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນປະຕິບັດ
ໄດ້ 6.225 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ
72% ຂອງແຜນການປີ ດັ່ງນີ້:
ລາຍຈ່າຍເງິນບໍລິຫານ
ປະຕິບັດໄດ້ 13.652 ຕື້ກີບ
ເທົ່າກັບ 64% ຂອງແຜນການ
ປີ, ໂດຍໄດ້ສຸມໃສ່ບັນດາລາຍ
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ກອບສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາໜີ້ສິນ

4)

ສ້າງຄວາມເຂັ້ມ

ໃຫ້ໄດ້ດີຍິ່ງຂຶ້ນ;

ພັນກັບຊັບສິນດີຈຕ
ີ ອລ໌ຮບ
ູ ແບບ

ຂອງໂຄງການລົ ງ ທຶ ນ ຂອງລັ ດ

ແຂງໃຫ້ ແ ກ່ ລ ະບົ ບ ສະຖາບັ ນ

ສືບຕໍ່ສ້າງເງື່ອນໄຂ

ດ້ວຍກົນໄກ ແລະ ຮູບການທີ່

ການເງິນ ໃຫ້ແກ່ລະບົບການຊຳ

ໝັ້ ນ ຄົ ງ ຂອງລະບົ ບ ສະຖາບັ ນ

ແລະ ຊຸກຍູ້ບໍລິສັດທີ່ມີເງື່ອນໄຂ

ຮັບປະກັນໄດ້ທັງຄວາມໝັ້ນຄົງ

ລະ; ສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ຂະ

ການເງິນ

ສາມາດເຂົ້າຈົດທະບຽນໃນຕະ

ຂອງລະບົບທະນາຄານ

ແລະ

ແໜງທະນາຄານ ເພືອ
່ ຮັບປະກັນ

ຕາມຫລັກການບໍລິຫານຄວາມ

ໃນການໃຫ້ບໍລິການຊຳລະ, ລະ

ຫລາດຫລັກຊັບລາວ ເປັນຕົ້ນ

ສະຖຽນລະພາບຂອງເງິ ນ ຕາ

ປະສິດທິຜົນໃນການຈັດຕັ້ງປະ

ສ່ຽງຂອງລະບົບສະຖາບັນການ

ບົບການຊຳລະ ແລະ ເຄື່ອງມື-

ບັນດາບໍລິສັດທີ່ມີທ່າແຮງ ທີ່ລົງ

ແຫ່ງຊາດ.

ຕິບດ
ັ ບັນດານະໂຍບາຍດ້ວຍການ:

ເງິນໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ ແລະ ໃຫ້ຜູ້ບໍ

ກົ ນ ໄກໃນການຄຸ້ ມ ຄອງທີ່ ໄ ດ້

- ປັບປຸງລະບົບເກັບກໍາ

ລິໂພກດ້ານການເງິນໄດ້ຮັບການ

ມາດຕະຖານ ຕອບສະໜອງໄດ້

-

ທຶ ນ ໃນເຂດເສດຖະກິ ດ ພິ ເ ສດ

3)

ສ້າງຄວາມເຊື່ອ

-

ຮັບປະກັນຄວາມ
ດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ

ອື່ນໆ ທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານກາງ
ເປັນຜູ້ພັດທະນາ;
-

ພັດທະນາເຄື່ອງມື

ແນໃສ່ ເ ພື່ ອ ປະກອບສ່ ວ ນສ້ າ ງ

ໝັ້ນຕໍ່ຄ່າເງິນກີບ

ສ້າງ

ຕິດຕາມ, ສັງລວມຂໍ້ມູນໃຫ້ມີ

ຄຸມ
້ ຄອງຫລາຍຂຶນ
້ ; ມີການນໍາໃຊ້

ຄວາມຕ້ ອ ງການຢ່ າ ງທ່ ວ ງທັ ນ

ເງື່ອນໄຂໃຫ້ຕະຫລາດຫລັກຊັບ

ຄວາມເຂັ້ ມ ແຂງໃຫ້ ຖ ານະເງິ ນ

ຄວາມຫລາກຫລາຍ ທັນກັບສະ

ເຄື່ອງມືໃນການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ຮັບ

ກັບສະພາບທີ່ມີການເປີດກວ້າງ

ລາວມີການເຄືອ
່ ນໄຫວທີຟ
່ ດ
ົ ຟືນ
້

ຕາຕ່ າ ງປະເທດຂອງຊາດດ້ ວ ຍ

ພາບ ແລະ ມີຄນ
ຸ ນະພາບສູງຂຶນ
້

ປະກັນໄດ້ຄວາມໝັ້ນຄົງທັງໃນ

ການຮ່ ວ ມມື ດ້ າ ນເສດຖະກິ ດ

ແລະ ແຂງແຮງຂຶນ
້ ສາມາດເປັນ

ການ:

ເພື່ ອ ເປັ ນ ບ່ ອ ນອີ ງ ໃຫ້ ແ ກ່ ກ ານ

ລະດັບຈຸລະພາກ ແລະ ມະຫາ

ຫລາຍຂຶ້ນ ໃນຫລາຍຮູບແບບ;

ຄົ້ນຄວ້າກໍານົດນະໂຍບາຍ;

ພາກ ໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ;

ຊ່ອງທາງໃນການລະດົມແຫລ່ງ

-

ແລະ

ສືບຕໍ່ນໍາໃຊ້ນະໂຍ

ທຶນໄລຍະຍາວໃຫ້ແກ່ບນ
ັ ດາຫົວ

ບາຍອັ ດ ຕາແລກປ່ ຽ ນຕາມກົ ນ

ໜ່ວຍທຸລະກິດພາຍໃນໄດ້ດຂ
ີ ນ
້ຶ .

ໄກຕະຫລາດທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງ

2) ປະກອບສ່ວນແກ້

ຂອງລັດ ຕາມກົນໄກໃໝ່ທີ່ໄດ້

ໄຂຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກດ້ານງົບປະມານ

ປັບປຸງ ແລະ ມີການຕິດຕາມປະ

ທັ ງ ຮັ ບ ປະກັ ນ ໄດ້ ສ ະຖຽນລະ

ເມີ ນ ຜົ ນ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ

ພາບທາງດ້ າ ນເງິ ນ ຕາແຫ່ ງ ຊາດ

ຢ່າງໃກ້ຊິດ ແຕ່ລະໄລຍະ;

ບໍ່ ສ້ າ ງແຮງກົ ດ ດັ ນ ໃຫ້ ອັ ດ ຕາ
ເງິນເຟີ້ເພີ່ມຂຶ້ນ

ດ້ວຍການປະ

- ນຳສະເໜີສະພາແຫ່ງ
ຊາດພິ ຈ າລະນາຮັ ບ ຮອງກົ ດ

ໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນ

ໄດ້ດີຂຶ້ນ ໃຫ້ສາມາດລວມສູນ

ຕາຕ່າງປະເທດ (ສະບັບປັບປຸງ),

ເງິນຕາຕ່າງປະເທດເຂົ້າສູ່ລະບົບ

ຜັນຂະຫຍາຍກົດໝາຍທີ່ໄດ້ຮັບ

ທະນາຄານຫລາຍຂຶນ
້ , ສ້າງຄວາມ

ການປັບປຸງ ແລະ ບັນດານິຕິກໍ

ເຂັ້ ມ ແຂງໃຫ້ ຄັ ງ ສໍ າ ຮອງເງິ ນ ຕາ

ລຸ່ມກົດໝາຍກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ເປັນ

ຕ່າງປະເທດ; ປະສານສົມທົບ

ຮູບປະທໍາ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ

ກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ສໍາ

ເພື່ ອ ຄຸ້ ມ ຄອງການເຄື່ ອ ນໄຫວ

ເລັ ດ ການສ້ າ ງຍຸ ດ ທະສາດວ່ າ

ແລກປ່ຽນເງິນຕາ, ການເຄື່ອນ

ດ້ ວ ຍການຄຸ້ ມ ຄອງໜີ້ ສິ ນ ຕ່ າ ງ

ຍ້າຍເງິນລະຫວ່າງປະເທດ ໃຫ້

ປະເທດ ຮອດປີ 2035.

- ໃຫ້ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ

- ທົບທວນ ແລະ ປັບ

- ຄົ້ນຄວ້າກໍານົດແຜນ

ດ້ານນະໂຍບາຍອັດຕາແລກປ່ຽນ,

ປຸງລະບອບກົນໄກໃນການຄຸ້ມ

ສ້າງສະກຸນເງິນດີຈຕ
ີ ອນຂອງທະ

ການຄຸມ
້ ຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ,

ຄອງບໍລິຫານ (ລະບົບ Gover-

ນາຄານກາງ (CBDC) ຢູ່ ສປປ

ນະໂຍບາຍດ້ານສິນເຊືອ
່ , ບັນຫາ

nance) ພາຍໃນທະນາຄານກາງ

ລາວ ທີ່ບັນດາປະເທດໃນພາກ

ດ້ານເສດຖະສາດ-ເງິນຕາ ທີ່ສະ

ເພືອ
່ ສ້າງຄວາມເຂັມ
້ ແຂງດ້ານກົງ

ພື້ນກໍາລັງໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ ໄປ

ໜັບສະໜູນແນວທາງ-ນະໂຍບາຍ

ຈັກການຈັດຕັ້ງ,

ລະບົບຄວບ

ຄຽງຄູ່ກັບການສືບຕໍ່ສ້າງບັນດາ

ຂອງ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປລາວ

ຄຸ ມ ພາຍໃນສໍ າ ລັ ບ ຮອງຮັ ບ ພາ

ນິ ຕິ ກໍ າ ກົ ນ ໄ ກ ຄຸ້ ມ ຄ ອ ງ ກ າ ນ

ກໍ ຄ ື ຂ ອງລັ ດ ຖະບານ ອອກສູ ່

ລະບົດບາດການ ເມືອງຂອງຕົນ

ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກໍາດ້ານເງິນຕິດ

ມວນຊົນ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.
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ຮຽບຮຽງໂດຍ: ກົງໃຈ ແສງອໍາພັນ
ເນື່ ອ ງໃນໂອກາດເຂົ້ າ

ສານກັບຄະນະປະຈຳສະພາປະ

ຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ກົມກອງ, ພະ

ຖານສຳຄັນຂອງຊາດ ການຄົ້ນ

ປະສານສົ ມ ທົ ບ ກັ ບ ຄະນະປະ

ຮ່ວມກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ

ຊາຊົນແຂວງ

ສົມທົບກັບອົງ

ແນນກການຕ່າງໆ ແລະ  ໜ່ວຍ

ຄວ້າ, ວິເຄາະ, ວິໄຈບັນຫາຕ່າງໆ

ຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ສ້າງ

ເທື່ອທີ 02 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ

ການປົກຄອງແຂວງເພືອ
່ ຄົນ
້ ຄວ້າ

ເລືອກຕັ້ງປະຈໍາເມືອງລວມເປັນ

ຂອງບັ ນ ດາທ່ າ ນສະມາຊິ ກ ສະ

ແຜນການຕິດຕາມກວດກາຂອງ

ຊຸດທີ IX ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງ

ບັນດານິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ ກໍຄື

ມູນຄ່າຈໍານວນ

ພາແຫ່ງຊາດ ກໍຄືສະມາຊິກສະ

ຕົນຢ່າງມີຈຸດສຸມ,

ກໍານົດເອົາ

ຈັນ ຄັ້ງວັນທີ 01-17 ພະຈິກ

ຂໍຕ
້ ົກລົງຂອງເຈົ້າແຂວງ

ກວ່າກີບ.

ພາປະຊາຊົນແຂວງຍັງຄົ້ນຄວ້າ

ບັນຫາທີ່ພົ້ນເດັ່ນ

ເພື່ອແນໃສ່

2021. ທ່ານ ກົງແກ້ວ ມີວໍລະ

ນຳເຂົ້າພິຈາລະນາໃນວາລະກອງ

ທ່ານ ກົງແກ້ວ ມີວໍລະ

ຂໍ້ມູນບໍ່ທັນໄດ້ດີ ແລະ ເລິກເຊິ່ງ

ໃຫ້ ໄ ດ້ ຜົ ນ ຂອງການຕິ ດ ຕາມ

ຈັກ

ປະຊຸມສະໄໝສາມັນ

ເທື່ອທີ

ຈັກ ຍັງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີກວ່າ: ຜ່ານ

ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາທ່ານ

ກວດກາທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ

ປະຈຳເຂດ

2 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 3 ພາລະ

ສະມາຊິ ກ ສະພາທີ່ ຍັ ງ ບໍ່ ໄ ດ້ ຮັ ບ

ສາມາດຊຸ ກ ຍູ້ ພ າກສ່ ວ ນກ່ ຽ ວ

ເລືອກຕັ້ງທີ 13 ປະທານສະພາ

ຊຸດທີ II ຕາມແຜນການສ້າງ

ບົດບາດດັ່ງກ່າວ

ການ ຝຶກອົບຮົມ; ດ້ານການຕິດ

ຂ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ປະຊາຊົ ນ ແຂວງສະຫວັ ນ ນະ

ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ

ແລະ ຫຍຸ້ງຍາກບາງດ້ານ ເຊັ່ນ:

ຕາມກວດກາ

ແລະ ແກ້ໄຂຈຸດທີ່ຄົງຄ້າງ.

ເຂດ

ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ.

ຂໍ້ສະດວກ ແມ່ນຄະນະສະມາ

ການຕິ ດ ຕາມກວດກາຢ່ າ ງລະ

ຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈຳເຂດ

ອຽດແລ້ວກໍຕາມ

ແຕ່ວ່າຮູບ

ທານສະພາແປະຊາຊົ ນ ແຂວງ

ແບບການຕິດຕາມກວດກາແມ່ນ

ສະຫວັນນະເຂດ ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມກ່ຽວ

ປະທານຄະນະສະມາຊິກ

ສະພາແຫ່ງຊາດ

ໄດ້ໃຫ້ສໍາພາດຕໍ່ສື່ມວນ

ເພື່ອ

250

ລ້ານ

ມີຂໍ້ສະດວກ

ເຖິງວ່າມີແຜນ

ຕອນທ້າຍ

ທ່ານປະ

ຊົນ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິ

ດ້ານການຕົກລົງບັນຫາ

ບັດ 3 ພາລະບົດບາດຂອງສະ

ພື້ນຖານສຳຄັນຂອງຊາດ: ຜ່ານ

ເລືອກຕັ້ງ

ພາແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງກ່ອນອື່ນທ່ານ

ມາສະມາຊິ ກ ສະພາແຫ່ ງ ຊາດ

ນໍ າ ໆພາຢ່ າ ງໃກ້ ຊິ ດ ຈາກຄະນະ

ຍັງບໍ່ລົງເລິກລະອຽດ

ເປັນຕົ້ນ

ກັບວຽກງານທີ່ຈະສຸມໃສ່ໃນຕໍ່

ໄດ້ ກ່ າ ວສະແດງຄວາມນັ ບ ຖື

ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງ ໃນຈຳນວນ

ປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ມີ

ແມ່ນວິທີການຕິດຕາມກວດກາ,

ໜ້າວ່າ: ພາຍຫລັງສຳເລັດກອງ

ແລະ ຮັກແພງມາຍັງພໍ່ແມ່ປະຊາ

20 ທ່ານ ໄດ້ຖືສຳຄັນໃນການ

ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງອັນຄົບຖ້ວນ,

ການຕິ ດ ຕາມກວດກາຍັ ງ ຂາດ

ປະຊຸມສະໄໝສາມັນ

ຊົນລາວບັນດາເຜົ່າໃນຂອບເຂດ

ຄົ້ນຄວ້າ, ວິເຄາະ, ວິໄຈຢ່າງເລິກ

ມີກົດໝາຍ, ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ

ການວິໄຈຜົນ ແລະ ເຮັດໃຫ້

2

ທົ່ວປະເທດເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະ

ເຊິງ່ ເປັນຕົນ
້ ແມ່ນການເຂົາ້ ຮ່ວມ

ເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງປະ

ຜົ ນ ການຕິ ດ ຕາມກວດກາປະ

IX ນີ້   ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ເພາະແມ່ນຊາວແຂວງສະຫວັນ

ຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບ

ຕິບັດສິດ ແລະ ພາລະບົດບາດ

ສິດທິພາບບໍ່ສູງ.

ຈະໄດ້ສຸມໃສ່ບາງແຜນວຽກຈຸດ

ນະເຂດ ທີ່ກຳລັງຕິດຕາມການ

ຮອງເອົາບັນຫາສໍາຄັນຂອງຊາດ

ໄດ້ຢ່າງຄ່ອງຕົວ.

ກັ ນ ນັ ້ ນ , ການເຄື ່ ອ ນໄຫວຕິ ດ

ສຸມ

ດຳເນີ ນ ກອງປະຊຸ ມ ສະໄໝສາ

ໃນຂົງເຂດການເມືອງ

ໄຫວຕາມ 3 ພາລະບົດບາດ

ຕາມກວດກາ

ຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ

ມັນ ເທືອ
່ ທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງ

ການປົກຄອງ, ເສດຖະກິດ-ສັງ

ແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມຮ່ວມມືຈາກ

ປະຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ

ຊາດຊຸດທີ IX ທີ່ນັບຖື ແລະ

ຄົມ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ,

ພາກສ່ ວ ນຕ່ າ ງໆຂອງທ້ ອ ງຖິ່ ນ

ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ

ຮັກແພງທັງຫລາຍ.

ດ້ານການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄະ

ເປັນຢ່າງດີ,

ແລະ

ຂ້າພະເຈົ້າຕາງໜ້າ ໃຫ້

ລາກອນ ເພື່ອນໍາສະເໜີກອງປະ

ຄະນະສະມາຊິ ກ ສະພາແຫ່ ງ

ຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາ

ຊາດປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13

ແລະ ຮັບຮອງ ແນໃສ່ຮັບປະ

ກໍ ຄື ສ ະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງສະ

ກັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້

ຫວັນນະເຂດ

ຂໍລາຍງານໃຫ້

ສອດຄ່ອງ ແລະ ແທດເໝາະກັບ

ຊາບກ່ ຽ ວກັ ບ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ

ສະພາບຕົວຈິງ ເຊິ່ງສາມາດຮັບ

ບັດພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ

ຮອງອອກເປັນມະຕິ

ໜ້າທີ່

ພາຍຫລັງສຳເລັດກອງ

21 ສະບັບ. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະ

ປະຊຸ ມ ຄັ້ ງ ປະຖົ ມ ມະລື ກ ຂອງ

ຊຸ ມ ທາງໄກຮ່ ວ ມກັ ບ ກໍ າ ມາທິ

ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ຮອດ

ການວຽກງານສະມາຊິກສະພາ

ປັດຈຸບັນ ດ່ັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ແຫ່ງຊາດ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວ

ຈໍານວນ

ດ້ານນິຕິບັນຍັດ: ພວກ

ກັບກົງຈັກຂອງສະພາປະຊາຊົນ

ເຮົາໄດ້ຖືເອົາການເຂົ້າ ຮ່ ວມໃນ

ແຂວງ ຊຸດທີ II ແລະ ຄະນະ

ການສ້າງ, ທາບທາມ, ປັບປຸງ,

ສະມາຊິ ກ ສະພາແຫ່ ງ ຊາດປະ

ປະກອບຄໍ າ ເຫັ ນ ໃນການພິ ຈ າ

ຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ. ນອກນັ້ນ ຍັງ

ລະນາ, ຮັບຮອງ ແລະ ການ

ໄດ້ ປ ະສານສົ ມ ທົ ບ ກັ ບ ຄະນະ

ທາບທາມບັ ນ ດາຮ່ າ ງກົ ດ ໝາຍ

ປະຈໍ າ ສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ

ທັງໝົດ 8 ຄັ້ງມີ 16 ສະບັບ

ເພື່ອກະກຽມ ແລະ ດໍາເນີນກອງ

ໃນນັ້ນ ປະກອບມີກົດໝາຍສ້າງ

ປະຊຸ ມ ຄັ້ ງ ປະຖົ ມ ມະລື ກ ຂອງ

ໃໝ່ 8 ສະບັບ, ກົດໝາຍສະ

ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II

ບັບປັບປຸງ 8 ສະບັບ, ພິຈະ

ຈົນສໍາເລັດ.

ໄດ້ ລົ ງ ຕິ ດ ຕາມຄວາມຄື ບ ໜ້ າ

ປະຈໍ າ ສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງປູຢາງ

ແຕ່

ເອົາໃຈໃສ່ໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານກົດ

ເທດສະບານເມືອງນອງ ຫາຊາຍ

ໝາຍໄດ້ທັງໝົດ 20 ຄັ້ງ ມີ 29

ແດນແຂວງສາລະວັນ ແລ້ວຕິດ

ເທື່ອຄົນ ຍິງ 4 ເທື່ອຄົນ, ຮັບ

ຕາມກວດກາ ການສໍາປະທານ

ຄໍາຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທໍາຂອງປະ

ທີ່ ດິ ນ ຂອງບໍ ລິ ສັ ດ ສຸ ກ ຮຸ່ ງ ເຮື່ ອ ງ

ຊາຊົນໄດ້ 13 ເລື່ອງ, ພິຈາລະ

ປູກໄມ້ໃຫ້ໝາກ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ.

ນາແກ້ໄຂແລ້ວ 8 ເລື່ອງ ແລະ

ຕິ ດ ຕາມກວດກາການການຈັ ດ

ກໍ າ ລັ ງ ສື ບ ຕໍ່ ພິ ຈ າລະນາແກ້ ໄ ຂ

ຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ຄໍາສັງ່ ຂອງນາຍົກລັດ

5 ເລື່ອງ. ໃນນັ້ນ ຄະນະກໍາ

ຖະມັນຕີ ເລກທີ 15/ນຍ, ລົງ

ມະການເສດຖະກິດ ແຜນການ

ວັນທີ 21 ເມສາ 2021 ວ່າ

ແລະ ການເງິນ ຮັບຄໍາຮ້ອງ 6

ດ້ ວ ຍການເພີ່ ມ ທະວີ ມ າດຕະ

ເລື່ອງ: ພິຈາລະນາແກ້ໄຂແລ້ວ

ການສະກັດກັ້ນ, ຄວບຄຸມ ແລະ

3 ເລື່ອງ ແລະ ສືບຕໍ່ແກ້ໄຂ

ກຽມຄວາມພ້ ອ ມຮອບດ້ າ ນ

3 ເລື່ອງ; ຄະນະກໍາມະການ

ເພື່ ອ ຕ້ າ ນການແຜ່ ລ ະບາດຂອງ

ຍຸຕິທໍາ ແລະ ປກຊ-ປກສ ຮັບ

ພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ກອງບັນ

ຄໍາຮ້ອງ 7 ເລື່ອງ: ພິຈາລະນາ

ຊາການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ

ແກ້ໄຂແລ້ວ 5 ເລື່ອງ, ສືບຕໍ່

ແຂວງ, ດ່ານສາກົນຂົວມິດຕະ

ແກ້ໄຂ 2 ເລື່ອງ.

ພາບ 2 ແລະ ຄ້າຍຄຸມຂັງແກ້ງ

ໃນຖານະເປັນຕົວແທນ

ຄັນ ເມືອງເຊໂປນ; ຕິດຕາມ,

ຂອງປະຊາຊົນ

ຊຸກຍູ້ ແລະ ເກັບກໍາສະພາບ

ເຄືອ
່ ນໄຫວພົບປະຜູມ
້ ສ
ີ ດ
ິ ເລືອກ

ການຄຸ້ມຄອງແຮງງານລາວ

ທີ່

ຕັ້ງ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຜົນ

ສະ

ສໍ າ ເລັ ດ ກອງປະຊຸ ມ ຄັ້ ງ ປະຖົ ມ

ກັບມາຈາກຕ່າງປະເທດ,

ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່

ພາບການປະຕິບັດມາດຕະການ

ມະລືກ

ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ

ຄວບຄຸບ ແລະ ປ້ອງກັນຂອງ

ຊຸດທີ IX ແລະ ສະພາປະຊາຊົນ

ຄ້າຍຄຸມຂັງຕໍ່ນັກໂທດ,

ຜູ້ຖືກ

ແຂວງ ຊຸດທີ II ທົ່ວແຂວງ ໄດ້

ດັດສ້າງຢູ່ຄ້າຍຄຸມຂັງໃນໄລຍະ

ທັງໝົດ 32 ຈຸດ ເຊິ່ງມີຜູ້ມີສິດ

ທີ່ ກໍ າ ລັ ງ ມີ ກ ານແຜ່ ລ ະບາດພະ

ເລືອກຕັ້ງ

ຍາດໂຄວິດ-19. ນອກນັ້ນ ຍັງ

ໝົດ  3.275 ຄົນ ຍິງ 1.139

ເຂົ້າຮ່ວມຕິດຕາມທ່ານປະທານ

ຄົນ ກວມເອົາ 17 ກຸ່ມບ້ານ,

ສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ລົງມາເຄື່ອນ

4 ກົມກອງ ແລະ ເຂດເທດ

ໄຫວຕິດຕາມກວດກາ

ແລະ

ສະບານ 14 ເມືອງ 1 ນະ

ຊຸ ກ ຍູ້ ກ າ ນ ຜ ະ ລິ ດ ກ ະ ສິ ກໍ າ ຢູ່

ຄອນ. ຕິດພັນກັບການພົບປະ

ເມືອງວິລະບູລີ,

ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງນັ້ນ

ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງທັງ

ແມ່ນໄດ້ຮັບການຊີ້

ການເຄື່ອນ

ພ້ອມດຽວ

ກໍຄືການລົງພົບ

ເທື່ອທີ

ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ

ເປັນຕົ້ນແມ່ນການຍົກສູງ

ແມ່ນມີ

ໃນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດ

ເພາະເຂດ

ໝາຍ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການພັດ

ສະມາຊິກສະພາ

ເລືອກຕັ້ງທີ 13 ແຂວງສະຫວັນ

ທະນາເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ ໃນ

ແຫ່ ງຊາດສ່ ວ ນໃຫຍ່ ແ ມ່ ນ ເຄີ ຍ

ນະເຂດ ມີການລະບາດຂອງພະ

ໄລຍະໃໝ່ ແລະ ມີຄວາມຍືນ

ເປັນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ

ຍາດໂຄວິດ 19 ໃນຊຸມຊົນນະ

ຍົງ; ຮັບປະກັນການຕົກລົງບັນ

ມາກ່ອນໜຶ່ງສະໄໝ, ລວມໄປ

ຄອນໄກສອນພົມວິຫານ

ແຜ່

ຫາສຳຄັ ນ ທີ່ ເ ປັ ນ ພື້ ນ ຖານຂອງ

ເຖິງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນກໍຄືຜູ້ມີສິດ

ລາມໄປຮອດຫລາຍເມືອງ ມີຜູ້

ປະເທດຊາດໃຫ້ ສ ອດຄ່ ອ ງກັ ບ

ເລືອກຕັງ້ ທີເ່ ອົາໃຈໃສ່ແລກປ່ຽນ

ຕິດເຊື້ອສະສົມ

ສະພາບຄວາມເປັ ນ ຈິ ງຂອງປະ

ຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ແລະ ຕໍານິສົ່ງ

7.610 ກໍລະນີ, ເສຍຊີວິດ 12

ເທດ;

ຂ່າວບັນຫາຕ່າງໆ

ກໍລະນີ ມາຮອດປັດຈຸບັນຍັງບໍ່

ເຈົ້ າ ຈະສຸ ມ ໃສ່ ສື ບ ຕໍ່ ຕິ ດ ຕາມ

ແທນໄດ້ ຊ່ ວ ຍຊຸ ກ ຍູ້ ແ ກ້ ໄ ຂ;

ທັນສາມາດຄວບຄຸມໄດ້

ເຮັດ

ກວດກາຕາມມະຕິ ຂ ອງສະພາ

ຄະນະເລຂາທິການ ແລະ ກົງ

ໃຫ້ ກ ານໂຄສະນາເຜີ ຍ ແຜ່ ຜົ ນ

ແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 20/

ຈັ ກ ຊ່ ວ ຍວຽກທີ່ ເ ປັ ນ ເສນາທິ

ສຳເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝວິສາ

ສພຊ, ລົງວັນທີ 18/11/2019

ການ ໄດ້ເປັນເຈົ້າການ ຜັນຂະ

ມັນ ຄັ້ງທີ 1 ຂອງສະພາແຫ່ງ

ກ່ ຽ ວກັ ບ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ

ຫຍາຍທິ ດ ທາງວຽກງານຂອງ

ຊາດ ຊຸດທີ IX ແມ່ນບໍ່ສາມາດ

ແຜນລຶ ບ ລ້ າ ງຄວາມທຸ ກ ຍາກ

ຄະນະສະມາຊິ ກ ສະພາແຫ່ ງ

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງ

ເມື ອ ງນອງແຂວງສະຫວັ ນ ນະ

ຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ ມາ

ມີ ທິ ດ ທາງແກ້ ໄ ຂເພື່ ອ ເຮັ ດ ສຳ

ເຂດ, ສືບຕໍ່ແຜນການຕິດຕາມ

ເປັນແຜນການລະອຽດຂອງຕົນ

ເລັດ 3 ພາລະບົດບາດດັ່ງກ່າວ

ກວດກາ

ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ໂດຍສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ

ປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບ

ດ້ ວ ຍຄວາມຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບສູ ງ

ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ ຕ້ອງເປັນ

ເລກທີ 146/ຄປຈ, ລົງວັນທີ

ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ ກໍມີຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ

ເຈົ້າການໃນການຄົ້ນຄວ້າ,

28/10/2020

ແຕ່ລະດ້ານ ເຊັ່ນ: ດ້ານນິຕິບັນ

ເຄາະ, ວິໄຈ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້

ຮັ ບ ຮອງເອົ າ ການປ່ ຽ ນແລວນໍ້ າ

ຍັດ

ແກ່ການຕົກລົງບັນຫາສຳຄັນພື້ນ

ທຳຊາດບໍຄໍາເຊໂປນ

ເພື່ອໃຫ້ຜູ້

ການຈັດຕັ້ງທາບທາມບັນ

ທັງໝົດເຖິງ

ວິ

ອັນສຳຄັນພວກຂ້າພະ

ຕາມມະຕິຂອງກອງ

ວ່າດ້ວຍການ
ເມືອງວິ

ດາຮ່າງກົດໝາຍ,

ຮ່າງມະຕິ,

ຖານຂອງຊາດ ກໍຄືຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ

ລະບູລີ;

ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ

ຮ່າງນິຕິກຳຕ່າງໆ

ແມ່ນຂ້ອນ

ເພື່ອປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະ

ດ້ານການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຂະ

ຂ້າງຊັກຊ້າບໍ່ໄດ້ຮັບປະສິດທິຜົນ

ໂຫຍດຂອງປະຊາຊົ ນ ລາວບັ ນ

ລາກອນຂອງຄະນະສະມາຊິ ກ

ສູງ ອີງໃສ່ເວລາມີຈຳກັດ ແລ້ວ

ດາເຜົ່າ,

ສະພາແຫ່ງຊາດ

ພາຍໃນແຂວງພວກຂ້ າ ພະເຈົ້ າ

ການທາບທາມຮ່າງກົດໝາຍແຕ່

ເລືອກຕັ້ງທີ 13. ນອກນັ້ນ, ກໍ

ກໍ ມີ ກ ານລະບາດຂອງພະຍາດ

ຫົວທີ ພ້ອມທັງເປັນເຈົ້າການໃນ

ຈະໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍຄຳສັ່ງແນະ

ໂຄວິດ-19 ເປັນວົງກວ້າງຢູ່ຊຸມ

ການຕິ ດ ຕາມກວດກາສະພາບ

ນຳຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງ

ຊົນ; ດ້ານການຕົກລົງບັນຫາພື້ນ

ພົ້ນເດັ່ນໃນເຂດເລືອກຕັ້ງ ໂດຍ

ຊາດ

ລະນາຮັ ບ ຮອງໃນກອງປະຊຸ ມ

ດ້ານການຕິດຕາມກວດ

ສະໄໝວິສາມັນເທື່ອທີ 1 ຂອງ

ກາ: ວຽກຕິດຕາມກວດກາ ຖື

ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ຈໍາ

ເປັນບູລິມະສິດຂອງສະພາແຫ່ງ

ນວນ 5 ສະບັບ. ປະຕິບັດ

ຊາດ ກໍຄືສະພາປະຊາຊົນແຂວງ

ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງສະ

ເຊິງ່ ຜ່ານມາພວກເຮົາໄດ້ຕດ
ິ ຕາມ

ພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງຂອງ

ກວດກາການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ລັດ

ພວກເຮົາຍັງໄດ້ປະສານສົມທົບ

ຖະທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍ, ນິຕິ

ກັບອົງການປົກຄອງແຂວງ ເພື່ອ

ກໍາໃຕ້ກົດໝາຍໃນໄລຍະ

30

ສະນາເຜີ ຍ ແຜ່ ຜົ ນ ສຳເລັ ດ ກອງ

ຈັ ດ ຕັ້ ງ ການທາບທາມຮ່ າ ງກົ ດ

ປີ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-

ປະຊຸ ມ ສະໄໝວິ ສ າມັ ນ ຄັ້ ງ ທີ

ໝາຍຂັ້ນແຂວງ ໃນຈໍານວນ 11

ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານ

1 ແລະ ກອງປະຊຸມສະໄໝ

ສະບັບ ພ້ອມທັງສັງລວມເນື້ອ

ແຫ່ງລັດ ໃນນາມເປັນຕົວແທນ

ສາມັນ ເທື່ອທີ 2 ຂອງ ສະ

ໃນການປະກອບຄຳເຫັ ນ ຕໍ່ ບັ ນ

ແຫ່ງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ

ພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ແລະ

ດາຮ່ າ ງກົ ດ ໝາຍດັ່ ງ ກ່ າ ວແລ້ ວ

ຂອງປະຊາຊົນໄດ້ທັງໝົດ

7

ກະກຽມເປີ ດ ກອງປະຊຸ ມ ຄົ ບ

ລາຍງານຫາກຳມາທິ ກ ານກົ ດ

ຄັ້ງ. ໃນນັ້ນ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ລົງ

ຄະນະສະມາຊິ ກ ສະພາແຫ່ ງ

ໝາຍ ຂ ອ ງ ສ ະ ພ າ ແ ຫ່ ງ ຊາ ດ.

ເຄື່ ອ ນໄຫວຕິ ດ ຕາມກວດກາ

ຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13

ນອກນັ້ນ, ຄະນະພວກເຮົາຍັງ

ຕາມມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ

ປະຈຳປີ 2021 ແລະ ກອງປະ

ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່

ສະບັບເລກທີ 20/ສພຊ, ລົງ

ຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 2

ຮ່າງນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍຂອງຄະ

ວັນທີ 18/11/2019 ກ່ຽວກັບ

ຂອງສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ

ນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ

ຈໍາ

ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນລຶ ບ

ຊຸດທີ II ເຊິ່ງຄາດຄະເນຈະຈັດ

ນວນ 6 ສະບັບ. ໃນໄລຍະ

ລ້ າ ງຄວາມທຸ ກ ຍາກເມື ອ ງນອງ

ຂຶ ້ ນ ໃ ນ ຕົ ້ ນ ເ ດື ອ ນ ມັ ງ ກ ອ ນ

ດຽວກັນນັ້ນ, ພວກເຮົາກໍໄດ້ປະ

ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

2022 ນີ້.

ໂດຍ

ເມືອງນອງ,

ພວກຂ້າ

ສອງຄອນ ແລະ ເມືອງໄຊພູທອງ.

ພະເຈົ້ າ ຍັ ງ ໄດ້ ເ ອົ າ ໃຈໃສ່ ຂົ ນ

ຄະນະສະມາຊິກສະພາ

ຂວາຍລະດົມທຶນຮອນ ເພື່ອນໍາ

ແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ

ໄປຊ່ ວ ຍເຫລື ອ ປະຊາຊົ ນ ເຂດ

ຍັງໄດ້ປະສານສົມທົບກັບຄະນະ

ຫ່າງໄກສອກຫລີກ, ອົງການປົກ

ເອົາໃຈໃສ່ເຂົ້າຮ່ວມ

ປະຈຳເຂດ

ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງໂຄ
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(ສພຊ
 ) ໃນວັນທີ 4
ພະຈິກ 2021 ທ່ານ ພູວັນ ພົມ
ມະຈັນ ກຳມະການຄະນະປະ
ຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ຮອງ
ປະທານຄະນະກຳມະການເສດ
ຖະກິດ ແຜນການ ແລະ ການ
ເງິນ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ເຄື່ອນ
ໄຫວຕິດຕາມກວດກາ
ແລະ
ຊຸ ກ ຍູ້ ກ ານຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ລັ ດ
ຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ, ມະ
ຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໃນຂົງ
ເຂດເສດຖະກິດ,
ແຜນການ
ແລະ ການເງີນ ຢູ່ດ່ານສາກົນພູ
ເກືອ; ເຂົ້າຮ່ວມມີທ່ານ ພັທ.
ໂພໄຊ ສຸລິວົງສາ ຫົວໜ້າຄະນະ
ຄຸ້ມຄອງດ່ານສາກົນພູເກືອ, ມີ
ບັນດາຂະແໜງພາສີ ແລະ ຂະ
ແໜງການປະຈຳດ່ າ ນທີ່ ກ່ ຽ ວ
ຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ພັທ. ໂພໄຊ ສຸລິ
ວົງສາ ໄດ້ລາຍງານການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິ ບັ ດ ຢູ່ ດ່ າ ນສາກົ ນ ພູ ເ ກື ອ
ໂດຍຫຍໍ້ໃຫ້ຊາບວ່າ: ດ່ານສາ
ກົນພູເກືອ
ຕັ້ງຢູ່ເມືອງພູວົງ
ແຂວງອັດຕະປື, ຫ່າງຈາກເທ
ສະບານເມືອງສາມັກຄີໄຊ 113
ກິໂລແມັດ ຕາມເສັ້ນທາງ 18
ເບ ຕິດກັບດ່ານສາກົນ ເບີອີ
ເມືອງງອກໂຫ້ຍ ແຂວງກອນ
ຕູມ (ສສ.ຫວຽດນາມ) ເຊິ່ງມີ
ຄວາມສຳຄັນດ້ານຍຸດທະສາດ,
ການເມືອງ, ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ກັບຕ່າງປະເທດ.
ໃນ 9 ເດືອນຕົ້ນປີ
2021 ຂະແໜງພາສີ ພ້ອມດ້ວຍ
ວິຊາການ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຢາ່ ງເປັນ
ປົກກະຕິໃນການກວດກາສິນຄ້າ
ກ່ອນການສົງ່ ອອກ-ນຳເຂົາ້ ໂດຍ
ສົ ມ ທົ ບ ກັ ບ ພາກສ່ ວ ນທີ່ ກ່ ຽ ວ

ຂ້ອງຂອງແຂວງ, ພ້ອມໄດ້ສ້າງ
ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການ ແລະ
ນັ ກ ລົ ງ ທຶ ນ ຫັ ນ ເຂົ້ າ ມາໃຊ້ ບໍ ລິ
ການພາຍໃນດ່ າ ນໃຫ້ ນັ ບ ມື້ ນັ ບ
ຫລາຍເພື່ອຊອກຫາແຫລ່ງລາຍ
ຮັບໃຫ້ໄດ້ບັນລຸຕາມແຜນ, 9
ເດືອນຕົ້ນປີຜ່ານມາສາມາດເກັບ
ລາຍຮັບພາສີອາກອນໄດ້ທງັ ໝົດ
29 ຕື້ກວ່າກີບ ທຽບໃສ່ແຜນປີ
92,17%. ຈາກນັ້ນ, ຮອງປະ
ທານ ຄສຜງ ໄດ້ມຄ
ີ ຳຖາມເຈາະ
ຈີ້ມເພີ່ມເຕີມ ແລະ ເນັ້ນໃຫ້ເຈົ້າ
ໜ້າທີ່ ແລະ ຂະແໜງການປະຈຳ
ດ່ານ ເອົາໃຈໃສ່ຄມ
ຸ້ ຄອງກວດກາ
ຈັ ດ ຕັ້ ງ ເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກງານ
ໃຫ້ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງຕາມລະ
ບຽບກົດໝາຍ ແລະ ນິຕກ
ິ ຳຕ່າງທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມເກັບລາຍຮັບໃຫ້
ໄດ້ລື່ນຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້.
(ວິນັດ)

ວັນທີ 1 ພະຈິກ 2021
ທ່ານ ສາຍສະໝອນ ອິນທິເສນ
ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ)
ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັງ້ ທີ 14 ແຂວງ
ສາລະວັນ ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່
ບົ ດ ລາຍງານຂອງລັ ດ ຖະບານ
ທີ່ ສ ະເໜີ ຕໍ່ ກ ອງປະຊຸ ມ ສະໄໝ
ສາມັນເທື່ອທີ 2 ສະພາແຫ່ງຊາດ
ຊຸດທີ IX ເຊິ່ງດໍາເນີນໃນລະ
ຫວ່າງວັນທີ 1-17 ພະຈິກ
2021 ໂດຍທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ:
ກ່ຽວກັບການຜະລິດເຂົ້າ ເຫັນ
ວ່ າ ເນື້ ອ ທີ່ ກ ານຜະລິ ດ ເພີ່ ມ ຂຶ້ ນ
ເມື່ອທຽບໃສ່ແຜນການຖືວ່າລື່ນ
ແຜນການ ແລະ ຄາດຄະເນຜົນ
ຜະລິດ 3,66 ລ້ານໂຕນ ແຕ່ລັດ
ຖະບານຄວນໄດ້ ເ ຂົ້ າ ໄປແຊກ
ຄຸມແຕ່ຫົວທີ ກ່ຽວກັບການຜະ
ລິດຂອງເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອເປັນການ
ຊ່ວຍເຫລືອປະຊາຊົນ ວ່າເຮັດ
ແນວໃດຈຶງ່ ຈະບໍໃ່ ຫ້ຕນ
້ົ ທຶນການ
ຜະລິດສູງເກີນໄປ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນຄ່າປຸ໋ຍ ຈຶ່ງຢາກໃຫ້ລັດຖະ
ບານເບິ່ງຄືນຕື່ມໃນຈຸດນີ້.
ທ່ານ ສາຍສະໝອນ
ອິນທິເສນ ກ່າວອີກວ່າ: ກ່ຽວກັບ
ການຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ຊັບພະ
ຍາກອນທຳມະຊາດໃຫ້ມຄ
ີ ວາມ
ຢືນຍົງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການອອກ
ໃບຕາດິນ ຖ້າທຽບໃສ່ແຜນທີ່
ສະພາຮັບຮອງ ແມ່ນປະຕິບັດ
ໄດ້ 75% ຂອງແຜນການ ແລະ
ຄາດໝາຍຢູໃ່ ນທ້າຍປີນຈ
້ີ ະສູຊ
້ ນ
ົ
ໃຫ້ໄດ້ລນ
່ື ແຜນທີກ
່ ຳນົດໄວ້ ແລະ
ກ່ຽວກັບປ່າໄມ້ ທີ່ມີແຜນສືບຕໍ່
ສຳຫລວດ ແລະ ສຶກສາຄວາມ
ເປັ ນ ໄປໄດ້ ໃ ນການຂະຫຍາຍ
ເນື້ອທີ່ປ່າຜະລິດ ໃນນາມເປັນ
ຕົວແທນຂອງປະຊາຊົນ ຈຶ່ງຢາກ
ສະເໜີໃຫ້ລດ
ັ ຖະບານມີການສຳ
ຫລວດກວດກາຄືນ ວ່າອັນໃດ
ທີ່ ເ ປັ ນ ພື້ ນ ທີ່ ຂ ອງປະຊາຊົ ນ ໃຊ້
ທຳມາຫາກິ ນ ຕັ້ ງ ແຕ່ ຕັ້ ງ ແຕ່ ໃ ດ
ມາ ຫລືວ່າເຂດໃດທີ່ພໍຈະເປັນ
ພື້ນຖານສາມາດທຳການຜະລິດ
ໄດ້ ແລະ ຂອບເຂດໃດທີ່ເຫັນ

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ກົງໃຈ ແສງອໍາພັນ

ວ່າມີຄວາມໝັ້ນຄົງໃນການຜະ
ລິດຂອງປະຊາຊົນ ກໍຄວນອອກ
ໃບຕາດິນໃຫ້ເຂົາເຈົາ້ ໂດຍບໍຂ
່ ນ
້ຶ
ທະບຽນ ເພາະວ່າຖ້າເຮົານະໂຍ
ບາຍການຂຶ້ນທະບຽນໃຫ້ປະຊາ
ຊົນ ແມ່ນສ່ວນໜຶງ່ ທີເ່ ປັນບໍເ່ ກີດ
ຂອງລາຍຮັບເຂົາ້ ງົບປະມານຂອງ
ພວກເຮົາ ຈຶ່ງຢາກໃຫ້ເບື້ອງລັດ
ຖະບານເບິ່ງຄືນໃນຈຸດນີ້.
ທ່ າ ນຍັ ງ ກ່ າ ວຕື່ ມ ວ່ າ :
ກ່ຽວກັບທະນາຄານ ໂດຍສະ
ເພາະແມ່ນການປ່ອຍກູ້ ຢາກ
ໃຫ້ເບິ່ງຄືນ ເພາະຮູ້ສຶກວ່າບາງ
ຫົວໜ່ວຍປ່ອຍກູ້ບໍ່ໄປຕາມລະ
ດູການ ຫລືຄວາມຕ້ອງການຂອງ
ຜູ້ຢືມ ກໍຄືຜູ້ກູ້ເງິນ ຈຶ່ງຢາກໃຫ້

ເບື້ ອ ງທະນາຄານກວດເບິ່ ງ ຄື ນ
ໃນຈຸດນີ້ ເພາະມີໂຄງການປ່ອຍ
ເງິນສົ່ງເສີມການຜະລິດເຂົ້າ ເຊິ່ງ
ຕາມທຳມະດາແລ້ວ ຄວນປ່ອຍ
ໃນໄລຍະເດືອນທີ 5-6 ຫາກ
ປ່ ອ ຍກູ້ ໃ ນໄລຍະນີ້ ກໍ ອ າດຈະ
ເໝາະສົມ ເພາະວ່າຖ້າປ່ອຍກູ້ຢູ່
ໃນຊ່ວງນີ້ ຈະເປັນການອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຫ້າງ
ຫາກະກຽມທໍາການຜະລິດເຂົ້າ
ນາປີ ເພາະໄລຍະນີ້ ແມ່ນປະຊາ
ຊົ ນ ມີ ຄ ວາມຕ້ ອ ງການຕົ້ ນ ທຶ ນ
ເຂົ້າໃສ່ການຜະລິດ ແຕ່ກົງກັນ
ຂ້າມເພາະຮອດເດືອນ 9-11
ເພິ່ນຈຶ່ງມີການປ່ອຍກູ້
ນັ້ນກໍ
ໝາຍຄວາມວ່ າ ມັ ນ ກາຍລະດູ

ການຜະລິດເຂົ້ານາປີ ສະນັ້ນ,
ຈຶ່ງຂໍໃຫ້ເບິ່ງຄືນໃນຈຸດນີ້. ພ້ອມ
ດຽວກັນນັ້ນ ກ່ຽວກັບການປ່ອຍ
ທຶນ SME ກໍເຫັນວ່າຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບັດມາໄດ້ຫລາຍປີ ຈຶ່ງຢາກໃຫ້
ຕີ ລ າຄາຄື ນ ວ່ າ ຫົ ວ ໜ່ ວ ຍທຸ ລ ະ
ກິດໃດທີ່ກູ້ຢືມເງິນໄປແລ້ວ ຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຜົນຄືແນໃດ ໄປ
ຕາມນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ
ຫລືບໍ່ ຫາກປະຕິບັດບໍ່ໄດ້ແມ່ນ
ຍ້ອນສາເຫດໃດ ເພາະຜ່ານມາ
ສັງເກດເຫັນວ່າເນັນ
້ ໃສ່ແຕ່ເລືອ
່ ງ
ການກູ້-ການປ່ອຍ ແຕ່ບໍ່ຄ່ອຍ
ໄດ້ເນັ້ນໃສ່ປະສິດທິຜົນຂອງຜູ້
ໄດ້ຮັບທຶນໄປແລ້ວ ວ່າໄດ້ຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຄືແນວໃດ.
ຕອນທ້າຍ, ທ່ານ ສສຊ
ຢາກຂໍໃຫ້ເບິ່ງຄືນການປ່ອຍທຶນ
ແຊກຄຸມ ຫລືວ່າດັດສົມແຊກ
ຄຸມ ກ່ຽວກັບລາຄາເຂົາ້ ເພາະສັງ
ເກດໄດ້ ວ່ າ ມີ ແ ຜນປ່ ອ ຍຕັ້ ງ ແຕ່
2012 ທາງກະຊວງການຄ້າກໍ
ໄດ້ນຳສະເໜີ ແລະ ນຳເອົາບົດ
ສະຫລຸ ບ ຕີ ລ າຄາວຽກງານດັ່ ງ
ກ່ າ ວມາຜ່ າ ນຢູ່ ໃ ນກອງປະຊຸ ມ
ສະໄໝສາມັ ນ ຂອງສະພາແຫ່ ງ
ຊາດຊຸດທີ VIII ກ່ຽວກັບການ
ປ່ອຍກູ້, ການນຳໃຊ້ ຫລືວ່າການ
ເກັບກູ້ທຶນດັງກ່າວ ວ່າເພິ່ນໄດ້
ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ໄດ້ ຄື ແ ນວໃດ
ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ເຫັນຕີລາຄາ ແລະ
ລາຍງານຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບັດ ຫລື ການນຳໃຊ້ເງິນເພື່ອ
ແຊກຄຸມລາຄາເຂົ້າ ວ່າມີປະສິດ
ທິຜົນຄືແນວໃດ.
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(ສພຊ
 ) ວັນທີ 3 ພະ
ຈິກ 2021 ສະພາປະຊາຊົນ
ແຂວງ (ສພຂ
 ) ຫົວພັນ ໄດ້ຈັດ
ກອງປະຊຸມປະເມີນຜົນການປະ
ຕິບັດວຽກງານຂອງພະນັກງານລັດຖະກອນ ປະຈຳປີ 2021 ຢູ່
ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ສພຂ
 ໂດຍການ
ເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສົມສັກ
ດອນຈານິດ ຮອງປະທານ ສພຂ

ຫົວພ
 ັນ; ມີບັນດາຄະນະປະຈຳ,
ຄະນະເລຂາທິການ, ຜູ້ຕາງໜ້າ
ຈາກພະແນກພາຍໃນແຂວງ,
ອົງການກວດກາລັດແຂວງ ຕະ
ຫລອດຮອດພະນັ ກ ງານ-ລັ ດ
ຖະກອນພາຍໃນ ສພຂ ເຂົາ້ ຮ່ວມ.
ກອງປະຊຸ ມ ດັ່ ງ ກ່ າ ວ,
ໄດ້ ເ ຊື່ ອ ມຊຶ ມ ດຳລັ ດ ວ່ າ ດ້ ວ ຍ
ການປະເມີ ນ ຜົ ນ ການປະຕິ ບັ ດ
ວຽກງານຂອງພະນັ ກ ງານ-ລັ ດ

ຖະກອນ ສະບັບເລກທີ 300/
ລບ, ລົງວັນທີ 13 ກັນຍາ 2017;
ເຊືອ
່ ມຊຶມຄຳແນະນຳການຈັດຕັງ້
ປະຕິບັດ ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການ
ປະເມີນຜົນການປະຕິບັດວຽກ
ງານຂອງພະນັ ກ ງານ-ລັ ດ ຖະ
ກອນ ສະບັບເລກທີ 06/ພນ,
ວົງວັນທີ 2 ພຶດສະພາ 2018
ແລະ ຮັບຟັງຮ່າງບົດສະຫລຸບຕີ
ລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ
ງານພະນັ ກ ງານ-ລັ ດ ຖະກອນ
ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ປະ
ຈຳປີ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນ
ການປີ 2022 ແລະ ພ້ອມກັນ
ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນ ໃສ່ຮ່າງ
ບົດສະຫລຸບ ແລະ ທິດທາງດັ່ງ
ກ່າວ ໃຫ້ມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນ
ແລະ ສາມາດຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ໄດ້.
ໂ ອກາດດຽວກນ
ັ ນ
 ,ີ້ ພະ

ນັ ກ ງານ-ລັ ດ ຖະກອນທຸ ກ ຄົ ນ
ໄດ້ ຜ່ າ ນໃບເກັ ບ ກ່ ຽ ວຜົ ນ ງານ
ຂອງຕົນເອງ ປະຈຳປີ 2021

ພ້ ອ ມທັ ງ ປະເມີ ນ ໃຫ້ ຄ ະແນນ ການປະເມີນ; ເພື່ອເປັນການສັງ
ຕົນເອງ ແລະ ເພື່ອນຮ່ວມງານ ເກດຕີລາຄາດ້ານດຜ
ີ ນ
ົ ງານ, ດ້ານ
ຕາມມ າດຖານເງື່ ອ ນໄ ຂຂອງ ອ່ ອ ນຄົ ງ ຄ້ າ ງຂອງພະນັ ກ ງານ-

ລັດຖະກອນ ແຕ່ລະຄົນ ພ້ອມ
ທັງປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນ, ຕຳ
ນິສົ່ງຂ່າວ, ກໍ່ສ້າງເຊິ່ງກັນແລະ
ກັນ. ຜ່ານການປະເມີນຕີລາຄາ
ເຫັນວ
 ່າ: ມີປະເພດດີເລີດ ແລະ
ດີ, ສ່ວນປະເພດກາງ ແລະ ອ່ອນ
ແມ່ນບ
ມ
ໍ່ ີ.
ຕອນທ້າຍ, ທ່ານ ສົມ
ສັກ ດອນຈານິດ ໄດ້ມີຄຳຄິດຄຳ
ເຫັນໂອ້ລົມ ໂດຍທ່ານໄດ້ສະ
ແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຕໍ່ຜົນ
ງານການເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກງານ
ຂອງ ສພຂ
 ຍາດມາໄດ້ ໄລຍະ
ໜຶ່ງປີຜ່ານມາ; ພ້ອມນັ້ນ, ທ່ານ
ຍັງໄດ້ເນັນ
້ ໜັກໃຫ້ຄະນະນຳທຸກ
ຂັນ
້ ພາຍໃນ ສພຂ ຈົງ່ ຖືເອົາວຽກ
ງານສຶ ກ ສາອົ ບ ຮົ ມ ການເມື ອ ງ
ແນວຄິດເປັນກົກ ເປັນປົກກະ
ຕິຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ແທດເໝາະກັບ

ຕົວຈິງ ໂດຍສະເພາະຊຸກຍູ້ພະ
ນັກງານ-ລັດຖະກອນ ເອົາໃຈ
ໃສ່ ສຶ ກ ສາຄົ້ ນ ຄວ້ າ ຮໍ່ າ ຮຽນ,
ເຊື່ ອ ມຊຶ ມ ແ ນວທາງຂ ອງພັ ກ ລັດ, ຮູຈ
້ ຳແນກມິດ ແລະ ສັດ
ຕູຢ່າງຈະແຈ້ງ,
ມີຄວາມອຸ່ນ
ອຽນທຸ່ນທ່ຽງ, ປຸ້ມລຸ້ມສາມັກ
ຄີພາຍໃນ ເປັນເອກະພາບກັນ,
ຮັກແພງຊ່ວຍເຫລອ
ື ເຊິງ່ ກັນແລະ
ກັນ, ມີສະຕິຕໍ່ການຈັດຕັ້ງ, ປະ
ຕິບດ
ັ ລະບຽບວິໄນໃຫ້ໜກ
ັ ແໜ້ນ,  
ສື ບ ຕ່ໍ ຝຶ ກ ຝົ ນ ຫ ລໍ່ ຫ ລອມທ າງ
ດ້ານຄນ
ຸ ສົມບັດ, ສິນທຳປະຕິບດ
ັ ,
ຕັ້ ງໜ້າປະຕິ ບັດແບບແຜນວິທີ
ເຮັດວຽກ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກ
ງານຂອງຕົ ນ ໃຫ້ ປ ະສົ ບ ຜົ ນ ສຳ
ເລັດເປັນກ້າວໆ.
(ນາງ ປຸ້ຍນ
 ິຕາ ເພັງມີໄຊ)
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#ຜູ້ອື່ນ

ໃນກອງປະຊຸມວຽກງານຈັດ
ຕັ້ງທົ່ວປະເທດ ທີ່ໄດ້ສຳເລັດລົງໃນ
ທ້າຍເດືອນຜ່ານມາ, ທ່ານ ທອງລຸນ
ສີສຸລິດ ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິ
ຫານງານສູນກາງພັກ ປະທານປະເທດ
ແຫ່ງ ສປປລາວ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງການ
ເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ປັບປຸງຕົນເອງໃນ
ໄລຍະໃໝ່ຕາມ 5 ຫລັກການ 3 ທິດ
ນຳ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນກົດລະບຽບຂອງ
ພັກ ຄັ້ງທີ XI ດັ່ງນັ້ນ, ຜູ້ຂຽນຈຶ່ງໄດ້
ນຳເອົາເນືອ
້ ໃນດັງ່ ກ່າວມາຜ່ານແກ່ສາຍ
ຕາທ່ານຜູ້ອ່ານອີກເທື່ອໜຶ່ງ.
ພັ ກ ປະຊາຊົ ນ ປະຕິ ວັ ດ ລາວ
ເປັນພັກກຳອຳນາດ ເປັນແກນນຳໃນ
ລະບົບການເມືອງຂອງລະບອບປະຊາ
ທິປະໄຕປະຊາຊົນ, ນຳພາປະຊາຊົນ
ບັນດາເຜົ່າ ປະຕິບັດສອງໜ້າທີ່ຍຸດທະ
ສາດຄື: ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ
ແລະ ກໍ່ສ້າງລະບອບປະຊາທິປະໄຕ
ປະຊາຊົນ ຕາມຈຸດໝາຍສັງຄົມນິຍົມ;
ພັກມີຄວາມສະດຸ້ງໄວ, ຫັນປ່ຽນໃໝ່
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ໃນການນຳພາຂອງຕົນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງ
ກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງປະເທດ
ຊາດ ແລະ ສາກົນ ໂດຍໄດ້ວາງແນວ
ທາງປ່ຽນແປງໃໝ່ ໃນການເຄືອ
່ ນໄຫວ
ກໍ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງຕົນເອງໃນໄລຍະ
ໃໝ່ຕາມ 5 ຫລັກການ 3 ທິດນຳ
ດັ່ງນີ້:
1. ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ

ລາວ
ຍຶດໝັ້ນລັດທິມາກ-ເລນິນ,
ແນວຄິດໄກສອນ ພົມວິຫານ ແລະ
ມູນເຊື້ອອັນດີງາມຂອງພັກ ເປັນພື້ນ
ຖານແນວຄິດ,
ທິດສະດີຂອງພັກ,
ເສີມຂະຫຍາຍລັກສະນະນຳໜ້າ, ລັກ
ສະນະສຶກສາອົບຮົມ ແລະ ລັກສະນະ
ຕໍ່ສູ້ຂອງຊົນຊັ້ນກຳມະກອນ; ກໍ່ສ້າງ,
ປັບປຸງພັກໃຫ້ປອດໃສ, ເຂັ້ມແຂງ,

ໜັກແໜ້ນ;
2. ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ
ລາວ ຈັດຕັ້ງຕາມຫລັກການລວມສູນ
ປະຊາທິປະໄຕ, ນຳພາເປັນໝູ່ຄະນະ,
ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ; ພັກມີລະບຽບ
ວິໄນເຂັ້ມງວດ, ເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິ
ບັດລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ
ລະບຽບການຂອງລັດ, ສະມາຊິກພັກ
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# ພູທອນ ເອ້ກັນຫາ

f ຍິນຊຶ່ງສຽງມ່ວນແມ້ງ				

ມາຊື່ນໃນມະໂນ ແທ້ນໍ

ເຫັນພາບເພີ່ງພໍພະໄມ					

ເພີດເພີນລຶໄທແທ້

ອັນໃດເດແດນພຸ້ນ					

ວາໂຍໂຍນກິ່ນ ມານໍ

ຈັ່ງແມ່ນມັນຮື່ນເຮົ້າ					

ຫອມກ້ຽວກ່ອມດັງ ນີ້ນາ

f ລົດຊາດແສນແຊບຊ້ອຍ				

ຊິມຜ່ານຊິວຫາ

ສຳຜັດບາງເບົາໜັກ					

ນຸ່ມນວນພາເຄີ້ມ

ຜັດສະ ກາຍເປັນເຄົ້າ					

ຂອງມວນມູນເຫດ

ຫັດໃຫ້ ຈຳຈື່ແຈ້ງ					

ສະແຫວງຢື້ຢາກເລີງ

f ຄວາມຢາກ ຊອມຊຸກໃຫ້				

ຄົນໄຄ່ກະທຳການ

ຫາກເຂົາມີຄຸນນະທຳ					

ທີ່ໃຈກໍດີແທ້

ຢາກຈະພາພົນສ້າງ					

ຊຸມສີແສນປະໂຫຍດ

ຢາກຈະເສີມສົ່ງຊວ້ານ					

ຊົນເຊື້ອສູ່ຈະເລີນ

f ຫາກແມ່ນຄວາມຢາກຢັ້ງ				

ເຟືອຟັ່ງຫິນະຊົນ

ຢາກຈະພາເລີຍແລວ					

ລ່ວງເກີນກະບິນບ້ານ

ຢາກຈະເຜົາຜານສ້ຽງ					

ຊຸມສິນສະຫລາຍເສື່ອມ

ຢາກຈະຈູງຈ່ອງພໍ້					

ເພີງຮ້າບໍ່ອະບາຍ

f ຢາກແລ້ວ ຢຳຢ່ອນຢ້ານ				

ທັນໂທດຊິທຽວເຖິງ ດີໃດ

ຢາກແລ້ວ ເກງປາປັງ					

ບາບກຳກຸມກ້ຽວ

ຢາກແລ້ວ ລອງບາຍຢ້ານ				

ຢອງຊິງຊາຊັ່ງ ດູຖ້ອນ

ພິຈານ ດີເດັ່ນດ້ານ					

ເສຍສ້ວຍເຊັ່ນໃດ

f ຄົນເອີຍ ຂໍຈົ່ງຍໍຢາກ-ຢ້ານ				

ຢືນຄູ່ຄຽງສະເໝີ

ເອົາຢາກ ເປັນຕົວຊູ					

ສູ່ຫວັງປະສົງພໍ້

ເອົາຢ້ານ ຂີນຂວາງຂັ້ນ 					

ຕັນອະບາຍ ອຸບາດບໍ່

ເອົາຢ້ານ ຢັນຢາກຫ້າມ					

ຄວາມຫ້າວແຫ່ນປະຫອງ ຕົນຖ້ອນ
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ໃນໂລກປັ ດ ຈຸ ບັ ນ ທີ່ ເ ຕັ ມ ໄປ
ດ້ວຍບັນຫາ ແລະ ສະຖານະການທີ່
ເຄັ່ງຕຶງ ອາດຈະກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດການ
ປ່ຽນແປງທາງອາລົມ, ຄວາມຮູ້ສຶກໄດ້
ເຊັ່ນ: ໂລກຊຶມເສົ້າ, ເບື່ອໜ່າຍ.....
ເຊິ່ງອາລົມຊຶມເສົ້າເປັນອາລົມທີ່ເກີດ
ຂຶ້ ນ ໄດ້ ເ ອງຕາມທຳມະຊາດຂອງມະ
ນຸດ ແຕ່ຖ້າອາການຊຶມເສົ້າຫາກຢູ່ນຳ
ເຮົາເປັນເວລາດົນໆ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັບ
ການແກ້ໄຂ ກໍມີໂອກາດກໍ່ໃຫ້ເກີດ
ການປ່ຽນແປງທາງຮ່າງກາຍ ໂດຍຈະ
ເຮັ ດ ໃຫ້ ສ ານເຄມີ ໃ ນສະໝອງເກີ ດ
ຄວາມບໍສ
່ ມ
ົ ດູນ ທີສ
່ ງ່ ົ ຜົນຕໍອ
່ າລົມຊຶມເສົາ້
ຂອງມະນຸດ ຈົນພາໃຫ້ເກີດເປັນໂລກ
ຊຶມເສົ້າໄດ້ ດັ່ງນັ້ນ, ໃນຄໍລຳສຸສະບາຍ
ຫາຍໂລຄາສະບັ ບ ນີ້ ເ ຮົ າ ມີ ບົ ດ ຄວາມ
ສັ້ນກ່ຽວກັບໂລກຊຶມເສົ້າມານຳສະເໜີ
ໃຫ້ແກ່ບັນດາທ່ານໄດ້ຮັບຮູ້ນຳກັນ.
ຈາກການສຶ ກ ສາທາງການ
ແພດໃນປັດຈຸບັນພົບວ່າ ໂລກຊຶມເສົ້າ
ເກີດຈາກຄວາມບໍສ
່ ມ
ົ ດູນກັນຂອງສານ
ເຄມີໃນສະໝອງ 3 ຊະນິດຄື: ຊີໂລ
ໂທນິນ (serotonin), ນໍເອພິເນຟຣິນ
(norepinephrine) ແລະ ໂດປາ
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ສະເໝີ ພ າບກັ ນ ບົ ນ ພື້ ນ ຖານກົ ດ ລະ
ບຽບພັກ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ
ການຂອງລັດ;
3. ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ
ລາວ ຖືເອົາຄວາມສາມັກຄີເປັນປຶກ
ແຜ່ນບົນພື້ນຖານແນວທາງ, ແຜນນະ
ໂຍບາຍ ແລະ ກົດລະບຽບພັກ ເປັນ
ຫລັກການພື້ນຖານຂອງພັກ ເພື່ອຮັບ
ປະກັນຄວາມເປັນເອກະພາບທາງດ້ານ
ການເມືອງ, ແນວຄິດ, ການຈັດຕັ້ງ
ແລະ ການກະທໍາຂອງພັກ;
4. ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ
ລາວ ຖືເອົາປະຊາຊົນເປັນກົກ, ຮັບ
ໃຊ້ ປ ະຊາຊົ ນ ດ້ ວ ຍຄວາມບໍ ລິສຸດ ສັ ດ
ຊື່, ເຄື່ອນໄຫວຕາມແນວທາງມະຫາ
ຊົນຂອງພັກ, ອີງໃສ່ມະຫາຊົນ ແລະ
ຜ່ າ ນຂະບວນການປະຕິ ວັ ດ ຂອງມະ
ຫາຊົນ ເພືອ
່ ກໍສ
່ າ້ ງ ແລະ ຂະຫຍາຍພັກ;
5. ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ

ເຂັ້ມແຂງ, ໜັກແໜ້ນ ທາງດ້ານການ
ເມືອງ, ແນວຄິດ, ການຈັດຕັ້ງ ແລະ
ແບບແຜນການນຳພາຂອງພັກ, ເພີ່ມ
ທະວີວຽກງານປ້ອງກັນພັກ, ເດັດດ່ຽວ
ຕ້ າ ນການເສື່ ອ ມຄຸ ນ ທາດການເມື ອ ງ
ພາຍໃນພັກ;
2. ການກໍ່ສ້າງ, ປັບປຸງພັກ
ຕ້ອງຖືເອົາຄຸນນະພາບເປັນກົກ, ຮັບ
ເອົາຜູ້ທີ່ດີເດັ່ນ, ມີມາດຕະຖານ ແລະ
ເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ
ພັກ; ເດັດດ່ຽວເອົາຜູ້ເສື່ອມຄຸນປ່ຽນ
ທາດອອກຈາກພັກ;
ພັກບູລະນະ
ແລະ ພັດທະນາຕົນເອງ ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ
ເພື່ອໃຫ້ທຽບທັນກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງ
ຕ້ອງການແຫ່ງການນຳພາຂອງພັກ ໃນ
ແຕ່ລະໄລຍະ;
3. ສົມທົບແໜ້ນ ລະຫວ່າງ
ການເພີ່ມທະວີການນຳພາຂອງພັກກັບ
ການເຊີດຊູຄວາມສັກສິດໃນການຄຸ້ມ

ລາວ ຖືເອົາການຕິຊົມຕົນເອງ, ຕິຊົມ
ກັນເປັນກົດເກນແຫ່ງການຄົງຕົວ ແລະ
ຂະຫຍາຍຕົວຂອງພັກ.
ພັ ກ ປະຊາຊົ ນ ປະຕິ ວັ ດ ລາວ
ກໍສ
່ າ້ ງ ແລະ ປັບປຸງຕົນເອງຕາມ 3 ທິດ
ນຳ ດັ່ງນີ້:
1. ກໍ່ສ້າງພັກໃຫ້ປອດໃສ,

ຄອງຂອງລັດ, ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດ
ເປັນເຈົ້າການຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ,
ສະຫະພັນນັກຮົບເກົ່າ, ບັນດາອົງການ
ຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ
ສັງຄົມ.
ຄັດຈາກ: ກົດລະບຽບພັກ
ປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ສະໄໝທີ XI
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ໂດຍ: ສາວແວ່ນ

ມິນ (dopamine) ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບ
ຕໍ່ອາລົມ, ຄວາມຄິດ ແລະ ພຶດຕິກຳ
ເຊິ່ ງ ຈະຕ່ າ ງຈາກອາລົ ມ ເສົ້ າ ປົ ກ ກະຕິ
ຕາມທຳມະຊາດຂອງມະນຸດ ທີ່ຈະດີ
ຂຶ້ ນ ເອງເມື່ ອ ຄວາມຕຶ ງ ຄຽດໝົ ດ ໄປ;
ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອອາລົມຊຶມເສົ້າມີສາເຫດ
ຈາກການປ່ຽນແປງພາຍໃນຮ່າງກາຍ
ຈຶ່ ງ ມີ ຄ ວາມຈຳເປັ ນ ຕ້ ອ ງໄດ້ ຮັ ບ ການ
ປິ່ນປົວຢ່າງເໝາະສົມ ເພາະມັນບໍ່ສາ
ມາດຫາຍດີເອງໄດ້.
ໂລກຊຶມເສົ້າມີຫລາຍລະດັບ
ຕັ້ງແຕ່ອາການນ້ອຍໃຈໄປຈົນເຖິງລະ
ດັ ບ ຮຸ ນ ແຮງທີ່ ກ ະທົ ບ ຕໍ່ ກ ານດຳລົ ງ ຊີ
ວິດ ອາການເບື້ອງຕົ້ນອາດຈະເປັນສັນ
ຍານເຕືອນໃຫ້ສງົ ໄສວ່າອາດຈະມີໂລກ
ຊຶມເສົ້າເກີດຂຶ້ນກໍເປັນໄດ້ ແລະ ບໍ່
ຄວນປ່ອຍປະລະເລີຍຈົນຢູ່ໃນລະດັບ
ທີ່ຮຸນແຮງ ເຊິ່ງອາການເບື້ອງຕົ້ນຂອງ
ໂລກຊຶມເສົ້າມີດັ່ງນີ້:
- ຮູ້ສຶກເສົ້າ, ຫົດຫູ່, ທໍ້ ແລະ
ຮ້ອງໄຫ້ແບບບໍ່ມີສາເຫດ ກັງວົນ ຫລື
ໂມໂຫງ່າຍ ຈົນສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ໜ້າທີ່
ການງານ, ຄວາມສຳພັນຕໍ່ຄົນຮອບ
ຂ້າງ ຫລື ສູນເສຍຄວາມສາມາດໃນ

ການເບິ່ງແຍງດູແລຕົນເອງ;
- ສູນເສຍຄວາມສົນໃຈໃນ
ຫລາຍກິດຈະກຳ, ບໍ່ຢາກເຮັດໃນສິ່ງ
ທີ່ເຄີຍມັກ, ເກັບໂຕ ແລະ ບໍ່ສົນໃຈ
ກັບສິ່ງຮອບຂ້າງ;
- ເບື່ອອາຫານ, ນ້ຳໜັກຫລຸດ
ຫລື ອາດຈະກິນຫາຫານຫລາຍກວ່າ
ປົກກະຕິ;
- ນອນບໍ່ຫລັບ, ຫລັບບໍ່ແຈບ
ຫລື ນອນຫລັບເລິກຫລາຍເກີນໄປ;
- ການເຄື່ອນໄຫວຊັກຊ້າອືດ
ອາດ ຫລື ອາດຈະກະວົນກະວາຍ
ຫລາຍເກີນໄປ;
- ອ່ອນເພຍ ແລະ ບໍ່ມີເຫື່ອ
ບໍ່ມີແຮງ;
- ຄວາມຕັ້ງໃຈໜ້ອຍລົງ, ສະ
ມາທິສັ້ນ ແລະ ຄວາມຈື່ຈຳບໍ່ດີ;
- ຮູ້ສຶກໂຕເອງບໍ່ມີຄ່າ, ສິ້ນ
ຫວັງ, ຄິດວ່າໂຕເອງເປັນພາລະ ແລະ
ສູນເສຍຄວາມໝັ້ນໃຈໃນໂຕເອງ;
- ບໍ່ຢາກມີຊີວິດ ແລະ ຄິດ
ເຖິງການຕາຍຫລາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.
ຂໍ້ມູນຈາກ: www.praram9.com
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ກົດໝາຍ ວ່າວດ້ຍການລົດໄຟ

ການນຳໃຊ້ວັດຖູປະກອນອື່ນ, ການຕິດຕັ້ງປ້າຍ, ເຄື່ອງໝາຍ ແລະ ໄຟສັນຍານ
ເຕືອນໄພ ຕາມທາງລົດໄຟເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ໃຫ້ແກ່ການນຳໃຊ້
ທາງລົດໄຟ, ທາງຫຼວງ ແລະ ຜູ້ຢູ່ອາໄສໃນບໍລິເວນໃກ້ຄຽງ.
8+9kdlt[a[djvoDDD
ມາດຕາ 51 ການຄວບຄຸມໂ ຄງການກໍ່ສ້າງ, ບູລະນະຮັກສາ ແ
 ລະ ສ້ອມແປງ
ມາດຕາ 49 ການປ່ຽນແປງໜ້າວຽກຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄ ຟ
ທາງລົດໄ ຟ
ໃນເວລາດຳເນີນການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄ ຟ ຖ້າມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງປ່ຽນ
ການຄວບຄຸມໂຄງການກໍ່ສ້າງ, ບູລະນະຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງ ທາງ
ແປງໜ້າວຽກຂອງໂຄງການ ເນື່ອງຈາກແລວທາງຜ່ານບໍລິເວນທີ່ມີນ້ຳໃຕ້ດິນ, ລົດໄຟ ແມ່ນ ການຕິດຕາມ ກວດກາທາງດ້ານວິຊາການຂອງວິສະວະກອນທີ່ປຶກ
ດິນເບືອມ, ດິນທາມ, ພົບພໍ້ວັດຖຸບູຮານ, ແຮ່ທາດທີ່ມີມູນຄ່າສູງ ແລະອື່ນໆ ສາໃນຂະບວນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ໂຄງການຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ເພືອ
່ ຮັບປະກັນຄຸນ
ຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດນໍາເຈົ້າຂອງໂຄງການ.
ນະພາບຕາມມາດຕະຖານເຕັກນິກ, ກຳນົດເວລາ ແລະ ງົບປະມານຕາມສັນຍາ.
ທຸກການປ່ຽນແປງໜ້າວຽກຂອງໂຄງການ ຕ້ອງມີການປະສານສົມທົບ
ການຄວບຄຸມໂຄງການກໍ່ສ້າງ, ບູລະນະຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງ ທາງ
ກັບອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຮັບປະກັນມາດຕະຖານເຕັກນິກ, ການປະ ລົດໄຟ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:
ຢັດ, ຄວາມປອດໄພ, ປະສິດທິຜົນສູງ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງ ແວດລ້ອມສັງຄົມ
1. ຖືກຕ້ອງຕາມແບບແຜນຜັງ, ມາດຕະຖານເຕັກນິກ, ກຳນົດໝາຍ
ແລະ ທຳມະຊາດ ໜ້ອຍທີ່ສຸດ ທັງຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງປະ ເຕັກນິກ ແລະ ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງທີ່ໄດ້ຮັບຮອງເອົາແລ້ວ;
ຊາຊົນ.
2. ດຳເນີນຢ່າງເປັນປະຈຳ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ, ຖ້າຫາກພົບເຫັນຂໍ້ຜິດພາດ
ການປ່ຽນແປງໜ້າວຽກຂອງໂຄງການ ທີ່ພົວພັນກັບເຕັກນິກທີ່ມີລັກ ໃນເວລາດຳເນີນໂຄງການກໍ່ສ້າງ, ບູ ລະນະຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງ ຜູ້ຄວບຄຸມ
ສະນະສັບສົນ ຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດນໍາກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ. ໃນກໍລະ ໂຄງການຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ພ້ອມທັງວິທີການ ແລະ ມາດຕະການ
ນີມີການດັດແກ້ມູນຄ່າໂຄງການທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ງົບປະມານ ແລະ ເວລາ ໃຫ້ ແກ້ໄຂຢ່າງເໝາະສົມ ແລະ ທັນການ;
ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ.
3. ສ້າງບົດບັນທຶກ ຫຼື ບົດລາຍງານການຄວບຄຸມໂຄງການຢ່າງຖືກຕ້ອງ
ມາດຕາ 50 ການປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ
ແລະ ຊັດເຈນ ພ້ອມທັງເກັບຮັກສາເອກະສານ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄວ້ເປັນ
ໃນສະໜາມກໍ່ສ້າງ, ບູລະນະຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງທາງລົດໄ ຟ ຕ້ອງ
ມີລະບົບ ແລະ ມາດຕະການປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພສຳລັບຜູ້ອອກແຮງງານ
ເຊັ່ນ ການນຸ່ງຖື, ໃສ່ໝວກກັນກະທົບ, ເກີບ, ຖົງມື, ແວ່ນຕາກັນແສງ ລວມທັງ

Iv'xtmkoDDD

ຕອບຄຳຊັກຖາມແລ້ວ,
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ຄັດໂດຍ: ສ.ສາຍນໍ້າທາ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະບຽນຄອບຄົວ (ສະບັບປັບປຸງ)

3. ການຫາຍສາບສູນ ໝາຍເຖິງເຫດການທີ່ບຸກຄົນໃດ
ໜຶ່ງ ໄດ້ຫາຍໄປຈາກຄອບຄົວ ໂດຍບໍ່ຮູ້ບ່ອນຢູ່ ແລະ ບໍ່ຮູ້ຂ່າວ
ຄາວເປັນເວລາສອງປີ ຫລື ກໍລະນີທີ່ເກີດອຸບັດເຫດ ຫາກບໍ່ຮູ້
ຂ່າວຄາວເປັນເວລາຫົກເດືອນ ໂດຍມີຄຳຕັດສິນຂອງສານ;
4. ການເສຍຊີວິດຕາມຄຳຕັດສິນຂອງສານ ໝາຍເຖິງ
ການທີ່ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງໄດ້ຫາຍໄປຈາກຄອບຄົວ ໂດຍບໍ່ຮູ້ບ່ອນຢູ່
ແລະ ບໍ່ຮູ້ຂ່າວຄາວເປັນເວລາສາມປີ ໂດຍມີຄຳຕັດສິນຂອງສານ;
5. ການຍົກຍ້າຍ ໝາຍເຖິງການເຄື່ອນຍ້າຍຈາກທີ່ພັກ
ອາໄສເດີມຂອງບຸກຄົນ ຫລື ຄອບຄົວ ເພື່ອໄປດຳລົງຊີວິດຢູ່
ບ່ອນອື່ນ.

ກອງ

ກົດໝາຍ ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ, ເຮັດ

ກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ກະ

ຂອງສານ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ

ປະຊຸ ມ ຍັ ງ ໄດ້ ຮັ ບ ຟັ ງ ການຜ່ າ ນ

ໃຫ້ ກ ານດຳເນີ ນ ຄະດີ ຕ າມຂະ

ຊວງຍຸຕິທຳ

ແລະ ເຫດການຕົວຈິງ.

ເໜີໂດຍທ່ານ ໄຊຊະນະ ໂຄດ

ຮ່ າ ງມະຕິ ຮັ ບ ຮອງບົ ດ ລາຍງານ

ບວນຍຸຕິທຳ ນັບມື້ມີຄຸນນະພາບ

ປະຕິບັດພາລະບົດບາດຂອງຕົນ

ພູທອນ ຫົວໜ້າອົງການໄອຍະ

ການເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກງານຂອງ

ສູງຂຶ້ນ,

ໃນປີ 2022 ໃຫ້ດີຂຶ້ນຕື່ມ:

ການປະຊາຊົນສູງສຸດ;

ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ບົດ

ການປັ ບ ປຸ ງ ຄວາມໝັ້ ນ ຄົ ງ ຂອງ

ບົ ດ ປ ະ ກ ອ ບ ຄ ວ າ ມ

ລາຍງານຂອງອົງການໄອຍະການ

ປະເທດຊາດ, ຄວາມສະຫງົບ,

ເຫັ ນ ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາ

ປະຊາຊົນສູງສຸດ ປະຈຳປີ 2021

ຄວາມຍຸຕິທຳ ແລະ ຄວາມເປັນ

ແຫ່ງຊາດ

ຕໍ່ສອງບົດລາຍງານ

ແລະ ປີ 2022 ທີ່ສະເໜີໂດຍ

ດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງສະເໜີໂດຍທ່ານ
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ເຫດການຕົວຈິງ;

ສານ ໃຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສ, ໜັກ

3) ກອງປະຊຸມສະເໜີ

ແໜ້ນ, ເຂັ້ມແຂງ ສາມາດຈັດ

ໃຫ້ອງົ ການໄອຍະການປະຊາຊົນ

ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ຄຳຕັ ດ ສິ ນ ທີ່ ໃ ຊ້ ໄ ດ້

ເອົ າ ໃຈໃສ່ ປ ະສານສົ ມ ທົ ບ ຢ່ າ ງ

ຢ່າງເດັດຂາດຂອງສານ ໃຫ້ວ່ອງ

1) ກອງປະຊຸມສະເໜີ

ກົມກຽວ ແລະ ມີຄວາມເປັນເອ

ໄວ ແລະ ສີ້ນສຸດຕາມຂັ້ນຕອນ

ໃຫ້ຄະນະນຳອົງການໄອຍະການ

ກະພາບສູງ ກັບສານປະຊາຊົນ,

ຂອງກົດໝາຍ;

1) ກອງປະຊຸມສະເໜີ

ປະຊາຊົນສູງສຸດ ເອົາໃຈໃສ່ຍົກ

ອົ ງ ການສື ບ ສວນ-ສອບສວນ

ສ້າງ, ປັບປຸງກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິ

ລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ.

ໃຫ້ຄະນະນຳສານປະຊາຊົນສູງ

ສູງຄວາມເປັນເຈົ້າການ ຂອງອົງ

ແລະ ອົງການປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນ

ກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບການ

ທ່ານ ນາງ ປິ່ງຄຳ ລາຊະສິມມາ

ພ້ອມກັນນີ້, ກອງປະຊຸມກໍໄດ້ຕີ

ສຸດ ເພີ່ມທະວີການຊີ້ນຳສານປະ

ການໄອຍະການປະຊາຊົນ ໃນ

ໃນການດໍາເນີນຄະດີ

ຕາມຂະ

ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ຄຳຕັ ດ ສິ ນ ຂອງ

ຄຳແພງ ວິລະພັນ ກຳມະການ

ເລຂາທິ ກ ານສະພາແຫ່ ງ ຊາດ,

ລາຄາ, ວິເຄາະ, ວິໄຈດ້ານອ່ອນ

ຊາຊົນແຕ່ລະຂັ້ນ

ໃຫ້ເປັນເຈົ້າ

ການປະຕິ ບັ ດ ພາລະບົ ດ ບາດ,

ບວນຍຸຕິທໍາ ຮັບປະກັນໃຫ້ແຕ່

ສານ, ການໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍ,

ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ ງ ຊາດ,

ມະຕິ 2 ສະບັບດັ່ງກ່າວ ຈະໄດ້

ຄົງຄ້າງ, ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ມີດ້ານ

ການປະຕິ ບັ ດ ສິ ດ ອຳນາດຂອງ

ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ໃຫ້

ລະອົງການ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ການປັບໃໝ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອ

ປະທານກຳມາທິການຍຸຕິທຳ;

ຮັບການພິຈາລະນາ ແລະ ລົງ

ດີ, ດ້ານອ່ອນ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂ

ຕົນ

ໃນການຕັດສິນຄະດີຂັ້ນ

ເຕັມສ່ວນ, ຖືກຕ້ອງຕາມທີ່ໄດ້

ພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າ

ເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງປະ

ພາຍຫລັງການລາຍງານ

ຄະແນນສຽງຮັ ບ ຮອງເອົ າ ໃນ

ດ້ານອ່ອນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ

ຕົ້ນ, ຂັ້ນອຸທອນ ແລະ ຂັ້ນລົບ

ກຳນົດໄວ້ໃນລັດຖະທໍາມະນູນ

ທີ່ຂອງຕົນຢ່າງຖືກຕ້ອງ

ຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ

ແລະ ການປະກອບຄວາມເຫັນ

ຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມຄັງ້ ນີ;້

ດ້ານຄຸນທາດການເມືອງ,

ຄຸນ

ລ້າງ ໃຫ້ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ

ແລະ ກົດໝາຍ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ:

ຄົບຖ້ວນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້

ສຳເລັດຕາມກົດໝາຍ.

ດັ່ງກ່າວແລ້ວ, ອີງຕາມການເຈາະ

ໃນຕອນບ່ າ ຍວັ ນ ຈັ ນ ,

ສົມບັດສິນທຳປະຕິວັດ

ຂອງ

ແລະ ປະສິດທິຜົນ ຕາມກົດ

ຍົ ກ ສູ ງ ຄຸ ນ ນະພາບໃນການຕິ ດ

ໃນລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດ

ກັນນີ້,

ຈີ້ມ ແລະ ຊີ້ນຳຂອງປະທານ

ວັນທີ 8 ພະຈິກ 2021, ກອງ

ຖັນແຖວບຸກຄະລາກອນ

ທີ່

ໝາຍກໍານົດຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ

ຕາມກວດກາການເຄົາລົບ ແລະ

ໝາຍ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ແລະ

ກອງປະຊຸມ, ບັນດາທ່ານສະມາ

ປະຊຸມຍັງໄດ້ພຈ
ິ າລະນາຮັບຮອງ

ກ່ຽວຂ້ອງກັບການດຳເນີນຄະດີ

ແທດກັບຕົວຈິງ;

ປະຕິບັດກົດໝາຍຂອງອົງການ

-

ຊິ ກ ສະພາແຫ່ ງ ຊາດໃນເຂດ

ເອົ າ ການແຕ່ ງ ຕັ້ ງ ສະມາຊິ ກ ສະ

ຕາມຂະບວນຍຸຕິທຳເຊັ່ນ: ຜູ້ພິ

2) ກອງປະຊຸມສະເໜີ

ລັດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ວິ

ເລືອກຕັ້ງຕ່າງໆ ຈຳນວນ 12

ພາຜູ້ ພິ ພ າກສາຂອງສານປະຊາ

ພາກສາຂອງສານປະຊາຊົນ, ພະ

ໃຫ້ຄະນະນຳສານປະຊາຊົນສູງ

ສາຫະກິດ ແລະ ພົນລະເມືອງ;

ກອງປະຊຸມສະເໜີໃຫ້

ທ່ານ ກໍໄດ້ພັດປ່ຽນກັນປະກອບ

ຊົນສູງສຸດ ຈຳນວນ 11 ທ່ານ

ນັ ກ ງານໄອຍະການປະຊາຊົ ນ ,

ສຸດ

ເອົາໃຈໃສ່ຍົກສູງຄຸນນະ

ຍົ ກ ສູ ງ ຄຸ ນ ນະພາບໃນການສັ່ ງ

ຄະນະນຳກະຊວງເອົາໃຈໃສ່ສຶກ

ຄຳເຫັນຕໍ່ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການ

ເຊິ່ ງ ເປັ ນອົ ງ ການນຳສູ ງ ສຸ ດຂອງ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນ-ສອບສວນ

ພາບຂອງຜູ້ພິພາກສາ ໃນນີ້ໃຫ້

ຟ້ອງຄະດີຂຶ້ນສານ ແລະ ການ

ສາອົບຮົມ ຍົກລະດັບຂອງເຈົ້າ

+ ກອງປະຊຸມສະເໜີ

ເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກ

ສານປະຊາຊົນ

ແນໃສ່ປັບປຸງ

ແລະ ພະນັກງານປະຕິບັດຄຳຕັດ

ສຸມໃສ່ຍກ
ົ ສູງຄຸນທາດການເມືອງ,

ຕິດຕາມກວດກາ ການດຳເນີນ

ໜ້າທີ່ສືບສວນ-ສອບສວນ ເປັນ

ໃຫ້ອົງການສານປະຊາຊົນ, ອົງ

ງານ ປະຈຳປີ 2021 ແລະ ແຜນ

ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນ

ສິນຂອງສານຈຳນວນໜຶ່ງ ຍັງບໍ່

ຈັນຍາບັນ-ຈັນຍາທໍາ, ຄວາມຮູ້,

ຄະດີຂອງສານແຕ່ລະຂັ້ນ ແລະ

ຕົ້ ນ ທາງດ້ າ ນການເມື ອ ງ-ແນວ

ການໄອຍະການປະຊາຊົນ, ກະ

ວຽກງານ ປະຈຳປີ 2022 ຂອງ

ໄຫວຂອງສານປະຊາຊົນສູງສຸດ

ທັນໜັກແໜ້ນ, ໂປ່ງໃສ, ຄວາມ

ຄວາມສາມາດ ແລະ ມືອາຊີບ

ຄຸ ນ ນະພາບໃນການຕິ ດ ຕາມ

ຄິດ ແລະ ວິຊາສະເພາະ ເຮັດ

ຊວງປ້ ອ ງກັ ນ ຄວາມສະຫງົ ບ

ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ອົງ

ໃຫ້ເປັນລະບົບຄົບຊຸດ, ມີຄວາມ

ຮູ້ ຄ ວາມສາມາດດ້ າ ນວິ ຊ າສະ

ຂອງຜູພ
້ ພ
ິ າກສາ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້

ກວດກາການປະຕິບດ
ັ ຄຳຕັດສິນ

ໃຫ້ ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ສື ບ ສວນ-ສອບ

ແລະ ກະຊວງຍຸຕິທຳ ຈົ່ງຕັ້ງໜ້າ

ການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ

ເຂັ້ມແຂງ, ໜັກແໜ້ນ.

ເພາະຍັງຖືກຈຳກັດ

ຈາກນັ້ນ,

ການຄົ້ນຄວ້າ, ວິເຄາະ, ວິໄຈ

ຂອງສານ

ສວນ

ມີຄຸນທາດການເມືອງ,

ຜັ ນ ຂະຫຍາຍຜົ ນ ກອງປະຊຸ ມ

ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດພາລະ

ເນື້ອຄະດີ ແລະ ຕັດສິນຄະດີ

ປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານສິ້ນ

ຄຸນສົມບັດສິນທໍາປະຕິວັດໜັກ

ຮ່ວມ ລະຫວ່າງ 4 ພາກສ່ວນ
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ບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຕາມ

ຮັ ບ ປະກັ ນ ຄວາມສອດຄ່ ອ ງ,

ສຸດຕາມຂະບວນຍຸຕິທຳ;

ແໜ້ນ,

ໃຫ້ລົງເຖິງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ

ວັນຈັນ, ວັນທີ 8 ພະຈິກ 2021,

ຂອງ ສພຊ ຊຸດທີ IX ພາກວຽກ

ທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ບໍ່ຮັບ

ໂປ່ງໃສ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຍຸຕິທໍາ

2) ສະເໜີໃຫ້ຄະນະ

ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນຢ່າງບໍລິສຸດໃຈ

ແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ) ໃຫ້

ກອງປະຊຸ ມ ຍັ ງ ໄດ້ ຮັ ບ ຟັ ງ ການ

ງານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ

ປະກັນປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິ

ຕາມລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍ

ນຳອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ

ພ້ ອ ມທັ ງ ເອົ າ ໃຈໃສ່ ຕິ ດ ຕາມ

ເປັນຮູບປະທຳເປັນຈິງ ແລະ ມີ

ຊີ້ແຈງ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມ

ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງ

ຜົນເທົ່າທີ່ຄວນ; ການປະສານ

ກໍານົດ ແລະ ເຫດການຕົວຈິງ.

ສູງສຸດ ເອົາໃຈໃສ່ບໍາລຸງສ້າງຖັນ

ກວດກາຊີ້ນຳການປະຕິບັດໜ້າ

ກົນໄກທີ່ສອດຄ່ອງ

ກັບທີ່ ຂອງປະທານສານປະຊາ

ສຸດ ປະຈຳປີ 2021 ແລະ ປີ

ສົມທົບ ລະຫວ່າງອົງການທີກ
່ ຽ່ ວ

ພ້ອມກັນນີ້,

ໃຫ້ເດັດດ່ຽວແກ້

ແຖວພະນັ ກ ງານໄອຍະການ

ທີ່ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນ-ສອບ

ຕາມ, ຊຸກຍູກ
້ ານຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ .

ຊົນສູງສຸດ, ຫົວໜ້າອົງການໄອ

2022 ແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍບັນ

ຂ້ອງ ເພື່ອແກ້ໄຂຄະດີຍັງບໍ່ທັນ

ໄຂບັ ນ ດາປາກົ ດ ການຫຍໍ້ ທ້ໍ ທີ່

ທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນ

ສວນ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ຕາມພາລະ

ສຳລັບການລົງຄະແນນ

ຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ, ລັດ

ຍາກາດທີ່ເຄັ່ງຮ້ອນ ດ້ວຍຄວາມ

ໜັກແໜ້ນກົມກຽວກັນ

ເຮັດ

ເກີດຂຶ້ນພາຍໃນໝູ່ຜູ້ພິພາກສາ,

ນະພາບ ຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ

ບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງ

ສຽງຮັ ບ ຮອງເອົ າ ບົ ດ ລາຍງານ

ຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ແລະ

ຮັບຜິດຊອບສູງຂອງບັນດາທ່ານ

ໃຫ້ ກ ານແກ້ ໄ ຂຄະດີ ມີ ຄ ວາມ

ລົ ງ ວິ ໄ ນຕໍ່ ຜູ້ ມີ ກ ານປະພຶ ດ ລະ

ຄວາມຕ້ອງການຂອງໜ້າທີ່ການ

ຕົນ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະ

ຂອງສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ

ລັ ດ ຖະມົ ນ ຕີ ກ ະຊວງປ້ ອ ງກັ ນ

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນ

ຊັກຊ້າແກ່ຍາວ ແລະ ບໍ່ສາມາດ

ເມີດກົດໝາຍ ແລະ ຮັບສິນບົນ;

ເມືອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສ້າງ

ບຽບການ; ເອົາໃຈໃສ່ປະສານ

ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງ

ຄວາມສະຫງົບ

ກ່ຽວກັບການ

ຖານະເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ສິດ

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ສິ້ນສຸດຕາມ

3) ສະເໜີໃຫ້ສານປະ

ໃຫ້ ໄ ດ້ ພ ະນັ ກ ງານຜູ້ ທີ່ ມີ ຫ ລັ ກ

ສົ ມ ທົ ບກັບອົງການໄອຍະການ

ສຸດ ແມ່ນຈະໄດ້ຈດ
ັ ຂຶນ
້ ໃນຕອນ

ປະຕິບັດພາລະບົດບາດຂອງຕົນ

ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາ

ຂະບວນຍຸຕິທຳ; ເງື່ອນໄຂເຮັດ

ຊາຊົນສູງສຸດ ເອົາໃຈໃສ່ປະສານ

ໝັ້ ນ ທັ ດ ສະນະການເມື ອ ງໜັ ກ

ປະຊາຊົນແຕ່ລະຂັ້ນ

ທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້.

ຕາມທີ່ ໄດ້ ກ ຳນົ ດ ໄວ້ ໃ ນລັ ດ ຖະ

ຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ. ກອງປະຊຸມ

ວຽກ, ອຸປະກອນ, ພາຫະນະ

ສົ ມ ທົ ບ ກັ ບ ອົ ງ ການສື ບ ສວນ-

ແໜ້ນ, ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາ

ຄວາມໂລ່ງລ່ຽນ ຮັບປະກັນຄຸນ

ໃນໂອກາດນີ້, ສະພາ

ທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ ເປັນ

ໄດ້ສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊມ
ົ ເຊີຍ

ອັ ນ ຈຳເປັ ນ ຮັ ບ ໃຊ້ ວ ຽກງານດຳ

ສອບສວນ, ອົງການໄອຍະການ

ມາດ ທີ່ເປັນມືອາຊີບ ເພື່ອຄົ້ນ

ນະພາບໃນການດຳເນີ ນ ຄະດີ

ແຫ່ງຊາດ ຮຽກຮ້ອງໄປຍັງປະ

ຕົ້ນແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນ

ຕໍ່ສານປະຊາຊົນ ແລະ ອົງການ

ເນີນຄະດີຍັງຂາດເຂີນ

ປະຊາຊົນ ແລະ ອົງການອື່ນໆ

ຄວ້າ, ວິເຄາະ, ວິໄຈ ຂໍ້ມູນຫລັກ

ຕາມຂະບວນຍຸຕິທຳ;

ຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ຈົ່ງເອົາໃຈ

ການດຳເນີນຄະດີຕາມຂະບວນ

ໄອຍະການປະຊາຊົນ, ຂະແໜງ

ອື່ນໆ;

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການ

ຖານ ໃຫ້ຮອບດ້ານ, ຄົບຖ້ວນ

- ຕໍ່ກະຊວງຍຸຕິທຳ

ໃສ່ຕດ
ິ ຕາມການດຳເນີນກອງປະ

ຍຸຕິທຳ ປະຈຳປີ 2021 ແລະ

ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ

ພິຈາລະນາຄະດີຂອງສານ

ແລະ ພາວະວິໄສ ໃນການສັ່ງ

ກອງປະຊຸມສະເໜີໃຫ້

ຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດຄັ້ງນີ້ ແລະ

ທິດທາງວຽກງານໃນປີ 2022;

ຂະແໜງຍຸຕິທຳ ທີ່ໄດ້ຕັ້ງໜ້າປະ

ຈຶ່ງໄດ້ຊີ້ນຳໃຫ້ສານປະຊາຊົນສູງ

ຄວາມຖືກຕ້ອງ,

ພາຍຫລັງກອງປະຊຸມ

ຕິ ບັ ດ ພາລະບົ ດ ບາດຂອງຕົ ນ

ສຸດ ແລະ ອົງການໄອຍະການ

ທ່ຽງທໍາ, ຍຸຕິທໍາ, ໂປ່ງໃສ ແລະ

ຕາມລັດຖະທຳມະນູນ

ປະຊາຊົນສູງສຸດ, ກະຊວງປ້ອງ

ຮັບປະກັນໃຫ້ການຕັດສິນຄະດີ

ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ;
ໃນຕອນທ້າຍຂອງເຊົ້າ

ໄດ້ຮັບຟັງການຊີ້ແຈງ

ແລະ

ການດຳເນີ ນ ກອງປະ
ຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ

ແລະ

ແລະ

ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນ

ດັ່ງນັ້ນ,

ແລະ

ກອງປະຊຸມ

ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງ

7

PHOUTHEN PASAXON

- ຕໍ່ກັບອົງການໄອຍະ
ການປະຊາຊົນສູງສຸດ

- ຕໍ່ກັບສານປະຊາຊົນ
ສູງສຸດ

ມີ

ພາວະວິໄສ,

ເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງ

ຟ້ອງຜູ້ຖືກຫາຂຶ້ນສານ

ແລະ

ແລະ

ຕໍ່ກະຊວງປ້ອງກັນ

ຄວາມສະຫງົບ

ໃຫ້
ພ້ອມ

ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງ
ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້

ແກ່ອົງການທະນາຍຄວາມ ແນ
ໃສ່ຮັບປະກັນການປົກປ້ອງສິດ

ມີນ້ຳໃຈຮັບໃຊ້ຊາດ,

ໃຫ້ມີ

ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳ
ຂອງຄູ່ຄະດີ.

(ຂັ້ນ

ເພື່ອຕິດ

ເອົາ

ສືບຕໍ່ຍົກສູງສະຕິເຄົາລົບ ແລະ

ຖະແຫລງຢູ່ທີ່ປະຊຸມສານ ໃຫ້

ໃຈໃສ່ ຊີ້ນຳການປັ ບປຸ ງອົ ງການ

ປະຕິບດ
ັ ລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ

ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ

ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ຄໍ າ ຕັ ດ ສິ ນ ຂອງ

ກົດໝາຍ ໃຫ້ເຂັ້ມງວດຕື່ມ.

ແລະ

ຄະນະນຳກະຊວງຍຸຕິທຳ

ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າ
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# ນາກ ເມືອງມະໂນ

# ນາງ ປາກາລັກ ພົມມ
 ີໄຊ
ໃນວັນທີ 11 ພະຈິກ 2021
ໄດ້ມ
 ີລາຍງານຂ່າວວ່າ: ອິນໂດເນເຊຍ
ລົງໂທດຄູ່ຮັກທີ່ລະເມີດກົດໝາຍຊາຣີ
ອະ ເຊິ່ງເປັນປະມວນຂໍ້ປະຕິບັດຕ່າງໆ
ຂອງກົ ດ ໝ າຍສ າສ ະໜ າຂ ອງສ າສ ະ
ໜາອິດສະລາມ ໂດຍການມີເພດສໍາ
ພັນຢ່າງລັບໆ ເຖິງແມ່ນວ່າເຂົາເຈົ້າຍັງ
ບໍ່ໄດ້ແຕ່ງງານ ຈຶ່ງຖືກລົງໂທດດ້ວຍ
ການຖືກຕີຄົນລະ 17 ຄັ້ງ ຢູ່ທີ່ສາທາ
ລະນະ ທັງຖືກຕ
 ັດສິນລ
 ົງໂທດຈຳຄຸກ

ເຈົ້າໜ
 ້າທີ່ຮົງກົງ ຈັບຕົວຜ
 ູ້
ຕ້ອງສົງໄສ 3 ຄົນທ
 ີ່ເຜີຍແຜ່ຂ
ຄ
ໍ້ ວາມ
ເພື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ປະຊາຊົນຮົງກ
 ົງ
ບໍ່
ຕ້ ອ ງລົ ງ ຄ ະແ ນນສ ຽງເ ລືອ ກໃ ຜໃ ນ
ການເ ລື ອ ກຕັ້ ງ ສ ະມ າຊິ ກ ສ ະພ ານິ ຕິ 
ບັນຍັດໃນເດືອນທັນວ
 ານີ້.
ລາຍງານຂ່າວໃຫ້ຮວ
ູ້ ່າ: ອີງ
ຕາມຖ ະແ ຫລ ງກ ານຂ ອງຄ ະນະກ ຳ
ມະການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫລວງຮົງ
ກົງ ໃນຄືນວັນອັງຄານທີ 9 ພະຈິກ
2021 ວ່າຊາຍ 2 ຄົນ ແລະ ຍິງຄ
 ົນ
ໜຶ່ງໄດ້ຖືກຈັບໃນຂໍ້ຫາຊັກຊວນໃຫ້
ຜູ້ອື່ນໃຊ້ສິດບໍ່ລົງຄະແນນສຽງໃຫ້ຜູ້
ໃດ ຫລື ເຮັດໃ ຫ້ບ
ດ
ັ ເລືອກຕງ້ັ ເປັນໂມ
ຄະ ໃນການເລືອກຕັ້ງສ
 ະມາຊິກສະ
ພານິຕິບັນຍັດໃນວັນທີ 19 ທັນວານີ້.
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ເປັນວິໄສທັດ, ຍຸດທະສາດ ແລະ
ແຜນພັດທະນາ ແຕ່ລະໄລຍະ
ເພືອ
່ ດຶງດູດເອົາການຮ່ວມມື ແລະ
ການລົງທຶນ ທັງພາຍໃນ ແລະ
ຕ່າງປະເທດ ມາພັດທະນາໂຄງ
ລ່ າ ງພື້ ນ ຖານເຕັ ກ ໂນໂລຊີ ດີ ຈີ
ຕອນ, ຊຸກຍູ້ການຂະຫຍາຍຕົວ
ຂອງທຸກຂະແໜງການເສດຖະ
ກິດ ແນໃສ່ແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງ
ຍາກທາງເສດຖະກິດ ແລະ ສ້າງ
ສະພາບແວດລ້ອມເອື້ອອຳນວຍ
ໃຫ້ພາກທຸລະກິດ, ການຜະລິດ,
ການຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ນຳ
ເ ອົ າ ຜົ ນ ປ ະ ໂ ຫ ຍ ດ ອັ ນ ໃ ຫ ຍ່
ຫລວງມາສູ່ປະເທດຊາດ.
ຮ່າງວິໄສທັດ, ຍຸດທະ
ສາດ ແລະ ແຜນພັດທະນາດີຈີ
ຕອນສະບັບນີ້ ໄດ້ນຳເຂົ້າຜ່ານ
ກອງປະຊຸມລັດຖະບານ 2 ຄັ້ງ
ໃນເດືອນກັນຍາ 2020 ແລະ
ເດືອນເມສາ 2021. ນໍາເຂົ້າພິ
ຈາລະນາໃນກອງປະຊຸ ມ ກົ ມ
ການເມື ອ ງຮ່ ວ ມກັ ບ ຄະນະເລ
ຂາທິການສູນກາງພັກ ຄັ້ງວັນທີ
3-4 ມິຖຸນາ 2021 ແລະ ໄດ້
ນໍາສະເໜີຕໍ່ຄະນະປະຈໍາສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ກ່ອນນຳເຂົ້າພິຈາລະ
ນາໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ
ເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ
ຊຸດທີ IX ເພື່ອພິຈາລະນາຮັບ
ຮອງ ແລະ ໃຫ້ສາມາດຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດໃຫ້ປາກົດຜົນເປັນຈິງ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເພື່ອ
ຮັບປະກັນໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ
ປະສິດທິຜົນ ແມ່ນຍັງມີສິ່ງທ້າ
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	ຄະນະກຳມະການຕ້ານການ
ສໍ້ລາດບັງຫລວງຮົງກົງ ກ່າວວ່າ: ທັງ
3 ຄົນໄ ດ້ໂ ພສຂໍ້ຄວາມຄືນໃໝ່ທາງ
ອອນລາຍ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນບໍ່
ໃຫ້ລົງຄະແນນສຽງໃນການເລືອກຕ້ັງ
ທີ່ຈະມີຂຶ້ນ ເຊິ່ງທັງໝົດຖືກປະກັນ
ຕົວແລ້ວ.
ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສກຸ່ມນີ້ ເປັນກຸ່ມ
ທຳອິດທີ່ຖືກຈັບໃນຂໍ້ກ່າວຫານີ້ ເຊິ່ງ
ພ ວກເຂົ າ ອ າດຈ ະລົ ງ ໂ ທດຈໍ າ ຄຸ ກ ສູ ງ
ເຖິງບໍ່ເກີນ 3 ປີ ແລະ ປັບໃໝສູງສຸດ
ເຖິງ 200.000 ໂດລາຮົງກົງ ປະມານ
2 ຕືກ
້ ວ່າກີບ ຖ້າຖື
 ກຕ
 ັດສິນວ່າມີ
ຄວາມຜິດ.
ການຈັບກຸມພວກເຂົາມີຂຶ້ນ
ສອງອາທດ
ິ ຫລັງຈາກອະດດ
ີ ສະມາຊກ
ິ

ທາຍ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ຕົວຈິງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເຊັ່ນ:
ການກຳນົດຍຸດທະສາດ
ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ແຜນ
ງານການປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍ
ພື້ນຖານໂຄງລ່າງເຕັກໂນໂລຊີດີ
ຈີຕອນ ຍັງມີລັກສະນະກວມ
ລວມ. ປັດຈຸບັນ, ການນຳໃຊ້
ອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງ 4G,
5G ຍັງຈຳກັດ. ສ່ວນຫລາຍໃຊ້
ໄດ້ສະເພາະຕົວເມືອງໃຫຍ່.
1. ການກຳນົດຍຸດທະ
ສາດ ແລະ ແຜນພັດທະນາຊັບ
ພະຍາກອນມະນຸດ ທາງດ້ານດີ
ຈີຕອນ ຍັງບໍ່ທັນມີຈຸດສຸມ, ບໍ່
ທັນກຳນົດເປົ້າໝາຍບຸລິມະສິດ
ເປັ ນ ຕົ້ ນ ພະນັ ກ ງານ-ລັ ດ ຖະ
ກອນຂອງບັ ນດາຂະແໜງການ
ທີ່ ເ ປັ ນ ໃຈກາງໃຫ້ ແ ກ່ ກ ານຈັ ດ
ຕັ້ງປະຕິບັດຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດ
ຕາມກວດກາວຽກງານດັ່ງກ່າວ.
2. ການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນພັດ
ທະນາເສດຖະກິດດີຈີຕອນ ຕິດ
ພັນກັບຫລາຍພາກສ່ວນ ຄວນ
ກຳນົດກົນໄກ, ວິທີການ ແລະ
ການແບ່ ງ ຄວາມຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບ
ໃຫ້ລະອຽດ, ຈະແຈ້ງ ເພື່ອສ
ະ
ດວກໃນເວລາປະຕິບດ
ັ ວຽກງານ
ຕົວຈິງ.
3. ການກຳນົດນະໂຍ
ບາຍ, ການຊຸກຍູ,້ ສົງ່ ເສີມ, ການ
ດຶງດູດການລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ
ຕ່າງປະເທດ ຄວນກຳນົດໃຫ້ຈະ
ແຈ້ງ ໂດຍສະເພາະເຂດຈຸດສຸມ,
ເຂດພັດທະນາ, ຊົນນະບົດ ແລະ
ເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກ.
4. ກ່ຽວກັບງົບປະມານ

3 ເດືອນ ໃນຖານຄວາມຜິດທ
 ີ່ມເີພດ
ສຳພັນກ
 ັນໂດຍບໍ່ໄດ້ແ
 ຕ່ງງານ.
ທັງສອງຄົນຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ຈັບ
ຕົວ ພາຍຫລັງທີປ
່ ະຊາຊົນໄດ້ລາຍງານ
ວ່ າ ເຫັ ນ ທັ ງ ສອງຄົ ນ ເຂົ້ າ ໄປໃນໂຮງ
ແຮມເພື່ອມີເພດສໍາພັນ ທັງທ
 ີ່ບໍ່ທັນໄດ້
ແຕ່ງງານຕັ້ງແຕ່ເດືອນສິງຫາຜ່ານມາ.
ຮອງເຈົ້າແ
 ຂວງອາເຈະ ເຊິ່ງ
ເປັນແຂວງທເ່ີ ກີດເຫດ ໄດເ້ ດີນທາງໄປ
ຮ່ວມເປັນສັກຂີພຍ
ິ ານໃນການລົງໂທດ

ດັ່ງກ່າວ ກ່າວວ່າ: ທ່ານຫວັງວ່າ ການ
ລົງໂທດດ້ວຍການຕີກັນແ
 ບບນີ້ ຈະ
ເປັນຕົວຢ່າງໃຫ້ແກ່ຄນ
ົ ອືນ
່ ໆ ລວມທັງ
ຜູ້ທີ່ຈະມາອາເຈະ ປະຕິບັດຕາມກົດ
ໝາຍຊາຣີອະ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
ແຂວງອາເຈະ ຍັງເປັນແຂວງ
ດຽວໃນປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ທີ່ຍັງ
ໃຊ້ກົດໝາຍຊາຣີອະ ເຊິ່ງຜູ້ລະເມີດ
ກົດໝາຍຈະຖືກລົງໂທດດ້ວຍການຕີ.
ແຫລ່ງຂ
 ່າວ: AP

 ະພານິຕິບັນຍັດຮົງກົງ ຄົນໜຶ່ງທີ່ໄດ້
ສ
ຫລົບໜ
 ີໄປຕ່າງປະເທດ ໂພສເຟສບຸກ
ຂໍ ຮ້ ອ ງໃ ຫ້ ຜູ້ ມີ ສິ ດ ເ ລື ອ ກຕັ້ ງ ຮົ ງ ກົ ງ
ປ່ ອ ນບັ ດ ເ ປົ່ າ ເ ພື່ ອ ເ ປັ ນ ກ ານຕໍ່ ຕ້ າ ນ
ລັດຖະບານ; ເຮັດໃຫ້ລ
 ັດຖະມົນຕີ
ຄວາມປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຮົງກົງ
ໄດ້ປະມານອະດີດສະມາຊິກສະພານິ
ຕິບັນຍັດຄົນດ
 ັ່ງກ່າວວ່າ ເປັນທີ່ໜ້າລັງ
ກຽດທີ່ຊັກຊວນໃຫ້ພົນລະເມືອງລະ
ເມີດກົດໝາຍແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະ
ຊາຊົ ນ ຮົ ງ ກົ ງ ບໍ່ ໃ ຫ້ ແ ບ່ ງ ປັ ນ ຂໍ້ ຄ ວາມ
ຂອງຊາຍຄົນນັ້ນ.
ການເລືອກຕັ້ງສະພານິຕິບັນ
ຍັດຮົງກົງ ຈະຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນທັນວ
າ
2021.
ແຫລ່ງຂ
 ໍ້ມູນ: AFP

ທີຮ
່ ບ
ັ ໃຊ້ເຂົາ້ ໃນວຽກງານພັດທະ
ນາເສດຖະກິດດີຈີຕອນ ແມ່ນ
ບັນຫາສໍາຄັນ ແລະ ເປັນປັດໄຈ
ຕັດສິນ ຂອງການພັດທະນາເສດ
ຖະກິດດີຈີຕອນ ໃຫ້ມີການຂະ
ຫຍາຍຕົວ, ກ້າວໜ້າ, ທັນສະ
ໄໝ, ຍືນຍົງ ຄວນກຳນົດແຫລ່ງ
ທຶນ ແລະ ການນຳໃຊ້ງົບປະມານ
ໃຫ້ຈະແຈ້ງ, ຖືກຕ້ອງຕາມກົດ
ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເພື່ອ
ຮັບປະກັນໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດວິໄສທັດ, ຍຸດທະສາດ ແລະ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດດີຈີ
ຕອນແຫ່ງຊ
 າດ ໃຫ້ມີປະສິດທິ
ຜົນນັນ
້ , ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ໄດ້ສະເໜີບາງບັນຫາດັງ່ ນີ:້
1. ພາຍຫລັງ ຮ່າງວິໄສ
ທັດ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດດີຈີຕອນ
ແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ,
ລັດຖະບານ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່
ຮັບຜິດຊອບ ຄວນນຳໄປຈັດຕັ້ງ
ຜັ ນ ຂະຫຍາຍເຂົ້ າ ໃນແຜນພັ ດ
ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ
ຄັ້ງທີ IX (2021-2025) ແລະ
ແຜນປະຈໍາປີ, ແຜນງານ, ໂຄງ
ການລະອຽດຂອງທຸກຂະແໜງ
ການ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການ
ຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ເປັນຕົນ
້ ການປັບ
ປຸ ງ ກົ ນ ໄກການຫັ ນ ເປັ ນ ທັ ນ ສະ
ໄໝ ດ້ວຍລະບົບດີຈີຕອນ, ຮັບ
ປະກັນການສ້າງລະບົບບໍລິຫານ
ລັດ ທັນສະໄໝແບບດີຈີຕອນ
ນັ ບ ແຕ່ ສູ ນ ກາງຈົ ນ ຮອດທ້ ອ ງ
ຖິ່ນ ໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
ລະຫວ່າງພາກລັດ

ດ້ວຍກັນ ແລະ ພາກລັດ ກັບ
ພາກເອກະຊົນ.
2. ເອົາໃຈໃສ່ໃນການ
ຄົ້ນຄວ້າສ້າງ, ປັບປຸງກົດໝາຍ
ແລະ ນິຕກ
ິ ຳໃຕ້ກ
 ົດໝາຍ ທີ່ເປັນ
ເຄື່ອງມືສຳຄັນ ໃຫ້ແກ່ການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດ
ຖະກິດດີຈີຕອນ ໃຫ້ເປັນເອກະ
ພາບໃນທຸກຂະແໜງການ.
3. ເພີ່ມທະວີການສ້າງ
ແລະ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນ
ມະນຸດ ໂດຍມີຈຸດສຸມ, ກຳນົດ
ເປົ້າໝາຍທີ່ແນ່ນອນ ໂດຍສະ
ເພາະພະນັ ກ ງານ-ລັ ດຖະກອນ
ກ່ຽວຂ້ອງກບ
ັ ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນ
ໂລຊີດີຈີຕອນ ເຂົ້າໃນການຄຸ້ມ
ຄອງ ແລະ ການບໍລິການຂອງ
ພາກລັດ ຄຽງຄູ່ກັບການນຳເອົາ
ຫລັກສູດການຮຽນ-ການສອນ
ແລະ ການເຝິກອົບຮົມກ່ຽວກັບ
ເຕັກໂນໂລຊີດີຈີຕອນ ເຂົ້າໃນ
ການສຶກສາທຸກຊັ້ນ, ທຸກສາຂາ
ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ
ເພື່ ອ ສ້ າ ງຄວາມເປັ ນ ຊ່ ຽ ວຊານ
ແລະ ທັກສະທາງດ້ານດີຈີຕອນ
ໃຫ້ແກ່ບຸກຄະລາກອນ ໃນທຸກ
ຂົງເຂດໃຫ້ເປັນຮູບປະທຳ ແລະ
ສົ່ ງ ເ ສີ ມ ຍົ ກ ລ ະ ດັ ບ ຄ ວ າ ມ ຮູ້
ຄວາມສາມາດຂອງບັ ນ ດາຂະ
ແໜງການ.
4. ເອົາໃຈໃສ່ສ້າງ, ກຳ
ນົດກົນໄກການປະສານງານກັບ
ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ເປັນ
ລະບົບຄົບຊຸດ ເປັນຕົ້ນ ສະ
ໜອງຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ, ເຄື່ອງມື
ອຸປະກອນ ແລະ ການແບ່ງ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງຂາດຕົວ
ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີການຖິ້ມຄວາມຮັບ

ຜິດຊອບໃຫ້ກັນ.
5. ເອົາໃຈໃສ່ຄົ້ນຄວ້າ
ຂຶ້ ນ ແຜນງົ ບ ປະມານແຕ່ ຫົວ ທີ ,
ຊອກແຫລ່ງທຶນຕ່າງໆ ປະກອບ
ເຂົ້ າ ໃນການສ້ າ ງກອງທຶ ນ ການ
ຫັນເປັນດີຈີຕອນ. ພ້ອມທັງກໍາ
ນົດເປົາ້ ໝາຍການນໍາໃຊ້ເງິນກອງ
ທຶນດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ
ໂດຍເນັ້ນໃສ່ການພັດທະນາພື້ນ
ຖານໂຄງລ່າງ ໃນເຂດຊົນນະບົດ
ຫ່າງໄກສອກຫລີກ.
1. ເອົາໃຈໃສ່ໂຄສະ
ນາເຜີຍແຜ່, ປຸກລະດົມໃຫ້ທຸກ
ພາກສ່ວນທຸລະກິດ, ເອກະຊົນ
ແລະ ປະຊາຊົນເຂົ້າຮ່ວມໃນ
ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ວຽກງານ
ດັ່ງກ່າວ.
2. ໃຫ້ລັດຖະບານ ຖື
ເອົາວິໄສທັດ, ຍຸດທະສາດ ແລະ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດດີຈີ
ຕອນ ເປັນຂະແໜງປາຍແຫລມ
ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ, ສ້າງການຫັນປ່ຽນໃໝ່
ຢ່າງແຂງແຮງ, ເລິກເຊິ່ງ ແລະ
ຮອບດ້ານໃນທຸກຂົງເຂດ ຕາມ
ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XI
ຂອງພັກ.
ເມື່ອວິໄສທັດການພັດ
ທະນາເສດຖະກິດດີຈຕ
ີ ອນແຫ່ງ
ຊາດ ໄລຍະ 20 ປີ (20212040), ຍຸດທະສາດການພັດ
ທະ ນ າເສ ດຖະ ກິ ດ ດີ ຈີ ຕອ ນ
ແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ 10 ປີ (20212030) ແລະ ແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ
ໄລຍະ 5 ປີ ຄັ້ງທີ I (20212025) ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ
ແລະ ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການປະຕິ

ບັດຕົວຈິງ ຈະເປັນຜົນດີຕໍ່ການ
ພັ ດ ທະນາເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ
ກໍຄືປະເທດຊາດ, ເຮັດໃຫ້ຊີວິດ
ການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນນັບມື້
ດີຂຶ້ນ.
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ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີຄວາມຫຍຸ້ງ
ຍາກທາງດ້ານການເງິນ-ເງິນຕາ,
ບັ ນ ຫ າ ໜີ້ ສິ ນ ສ າ ທ າ ລ ະ ນ ະ ,
ຄວາມສ່ ຽ ງເກີ ດ ໄພພິ ບັ ດ ທາງ
ທຳມະຊາດ ແລະ ການລະບາດ
ຂອງພະຍາດຕາມລະດູການ ເຊິ່ງ
ເປັນສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ກົດດັນຕໍ່
ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ
ຄົມ ໃນປີ 2021.
2. ດ້ານເສດຖະກິດ
ມະຫາພາກ
1) ການເຕີບໂຕເສດ
ຖະກິດ: ອີງໃສ່ຂໍ້ມູນ 9 ເດືອນ
ສົມທົບໃສ່ປັດໄຈ,
ທ່າອ່ຽງ
ແລະ ທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນຕ່າງໆ
ໃນໄລຍະ 3 ເດືອນທ້າຍປີ ຈຶ່ງ
ຄາດຄະເນລວມຍອດຜະລິ ດ
ຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ໝົດ
ປີ 2021 ຈະຂະຫຍາຍຕົວໃນ
ລະດັບ 3,0% (ມະຕິສະພາ
4% ຂຶ້ນໄປ), ມີມູນຄ່າຕາມລາ
ຄາປັດຈຸບັນ ເທົ່າກັບ 180.243
ຕື້ກີບ (ມະຕິ 182.603 ຕື້
ກີບ), ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນ ເທົ່າກັບ
2.649 ໂດລາສະຫະລັດ (ມະ
ຕິສະພາ 2.536 ໂດລາສະຫະ
ລັດ), ລາຍໄດ້ແຫ່ງຊາດ (GNI)
ສະເລ່ຍຕໍຫ
່ ວ
ົ ຄົນ ເທົາ່ ກັບ 2.479
ໂດລາສະຫະລັດ (ມະຕິສະພາ
2004 ໂດລາສະຫະລັດ), ໃນ
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ນີ້: ຂະແໜງກະສິກຳ ເພີ່ມຂຶ້ນ
2,5% ກວມເອົາ 16,7%
(ມະຕິສະພາ 2,3% ກວມເອົາ
16,4%), ຂະແໜງອຸດສາຫະ
ກຳ ເພີ່ມຂຶ້ນ 4,9% ກວມເອົາ
33,9% (ມະຕິສະພາ 3,4%
ກວມເອົາ 32,9%), ຂະແໜງ
ບໍລິການ ເພີ່ມຂຶ້ນ 1,2% ກວມ
ເອົາ 39,1% (ມະຕິສະພາ
4,9% ກວມເອົາ 39,7%)
ແລະ ພາສີ-ອາກອນ ເພີ່ມຂຶ້ນ
2,8% ກວມເອົາ 10,4%
(ມະຕິສະພາ 5,0% ກວມເອົາ
11,0%).
ຂະແໜງການທີ່ ຄ າດ
ວ່າຈະຊຸກຍູ້ໃຫ້ເສດຖະກິດສືບ
ຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ແມ່ນຂະແໜງ
ການກໍສ
່ າ້ ງ ຂະຫຍາຍຕົວ 8,2%,
ຂະແໜງຂ່າວສານ ແລະ ການສື່
ສານ ຂະຫຍາຍຕົວ 6,3%,
ຂະແໜງໄຟຟ້າ ຂະຫຍາຍຕົວ
4,5% ຍ້ອນໂຄງການເຂື່ອນ
ໄຟຟ້າຂະໜາດໃຫຍ່ສາມາດຜະ
ລິ ດ ກະແສໄຟຟ້ າ ໄດ້ ເ ກີ ນ ແຜນ
ເປັນຕົ້ນ: ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ
2, ນ້ຳຊັນ 3A, ນ້ຳຊັນ 3B,
ນ້ຳທາ 1 ແລະ ນ້ຳລີກ 1, ຂະ
ແໜງການບໍ່ແຮ່ ຂະຫຍາຍຕົວ
1,4%, ຂະແໜງຂາຍຍົກ-ຂາຍ
ຍ່ອຍ ແລະ ສ້ອມແປງພາຫະ
ນະ ຂະຫຍາຍຕົວ 1,6%, ຂະ
ແໜງບໍ ລິ ກ ານເງິ ນ -ປະກັ ນ ໄພ
ແລະ ຂະແໜງການຮັກສາສຸຂະ
ພາບຂະຫຍາຍຕົວ 3% ແລະ
6,5% ຕາມລໍາດັບ. ສ່ວນຂະ
ແໜງການທີ່ ກ ະທົ ບ ໃຫ້ ກ ານ
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