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(ສພຊ) ວັນທີ 10 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
ດ້ ວ ຍຍານພາຫະນະທາງບົ ກ

(ສ້າງໃໝ່) ຈາກທ່ານ ວຽງສະ
ຫວັດ ສີພັນດອນ ລັດຖະມົນຕີ
ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນ
ສົ່ງ, ຈາກນັ້ນ ປະທານກອງປະ
ຊຸມ ໄດ້ເຈາະຈີ້ມ ແລະ ໃຫ້ທິດ
ຊີ້ ນໍ າ ໃນການຄົ້ ນ ຄວ້ າ ປະກອບ
ຄໍາເຫັນ. ຫລັງຈາກນັ້ນ, ບັນດາ
ທ່ານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ
(ສສຊ) ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່
ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ. ພາຍຫລັງ
ອະນຸກາໍ ມະການຮັບຜິດຊອບກົດ

ໝາຍໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງແລ້ວ
ປະທານກອງປະຊຸມ
ໄດ້ສະ
ຫລຸບສັງລວມການປະກອບຄໍາ
ເຫັນຂອງ ສສຊ.
ຕອນບ່າຍຂອງວັນດຽວ
ກັນ, ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບຟັງ
ການຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ໂທລະຄົມມະນາຄົມ (ປັບປຸງ)
ຈາກທ່ານ ບໍ່ວຽງຄຳ ວົງດາລາ
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(ສພຊ) ເພື່ອປະຕິບັດ
ໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນຖາ
ນະທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ
ແຫ່ງ
ສປປລາວ ເປັນຄະນະບໍລິຫານ
ງານຂອງເວທີປຶກສາຫາລື ລັດ
ຖະສະພາອາຊີ-ປາຊີຟກ
ິ (AsiaPacific
Parliamentary
Forum APPF) ແລະ ເພື່ອ
ເປັ ນ ການສະແດງທັ ດ ສະນະ
ຂອງ ສປປລາວ ໃນເວທີສາກົນ
ກໍຄບ
ື ດ
ົ ບາດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ
ໃນກອງປະຊຸມພິເສດ ຂອງຄະ
ນະບໍລິຫານງານ APPF. ໃນ
ວັນທີ 10 ພະຈິກ 2021 ທີ່

ຫ້ອງປະຊຸມຄະນະປະຈໍາສະພາ
ແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ສັນຍາ ປຣະ
ເສີດ ປະທານກໍາມາທິການການ
ຕ່າງປະເທດ (ກຕທ) ສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້
ເຂົາ້ ຮ່ວມກອງປະຊຸມພິເສດຂອງ
ຄະນະບໍລຫ
ິ ານງານ APPF ໃນ
ຮູບແບບທາງໄກ ໂດຍການເປັນ
ປະທານຂອງທ່ານ ໂທນີ ສະມິດ
(Tony Smith) ປະທານລັດ
ຖະສະພາອົດສະຕາລີ.
ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້
ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ 3 ເນື້ອໃນ
ຫລັກຄື: ການເປັນປະທານຂອງ

APPF ທີ່ຈະດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃນ
ກໍານົດເວລາ 3 ປີ; ອົງປະກອບ
ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານ ເພື່ອ
ເຮັ ດ ໃຫ້ ປ ະເທດເຈົ້ າ ພາບຈັ ດ
ກອງປະຊຸມປະຈໍາປີ ສາມາດ
ເຂົາ້ ເປັນຄະນະບໍລຫ
ິ ານງານຂອງ
APPF ໄດ້ ແລະ ປັບປຸງພາລະ
ບົດບາດບັນຫາ ແລະ ເນື້ອໃນ
ທີ່ ບໍ່ ມີ ໃ ນ ລ ະ ບ ຽ ບ ກ າ ນ ຂ ອ ງ
APPF ໂດຍສະເພາະຂໍ້ສະເໜີ
ໃໝ່ກ່ຽວກັບການດໍາລົງຕໍາແໜ່ງ
ເປັນປະທານ APPF.
(ສອນສັກ ວັນວິໄຊ)
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ຈິກ 2021 ທີ່ຫ້ອງຖະແຫລງ
ຂ່າວ ສະພາແຫ່ງຊາດ (ສພຊ),
ທ່ານ ນາງ ສຸນທອນ ໄຊຍະຈັກ
ຮອງປະທານຄະນະປະຈໍາສະພາ
ແຫ່ງຊາດ (ຄປຈ.ສພຊ) ໄດ້ຕາງ
ໜ້າ ຄປຈ.ສພຊ ຖະແຫລງຂ່າວ
ຕໍ່ ສື່ ມ ວນຊົ ນ ສໍ າ ນັ ກ ຂ່ າ ວຕ່ າ ງໆ
ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນໃນການໂຄສະນາ
ເຜີຍແຜ່ໃຫ້ພະນັກງານ,
ທະ
ຫານ, ຕຳຫລວດ, ປະຊາຊົນ
ລາວບັນດາເຜົ່າ ໃນຂອບເຂດ
ທົ່ວປະເທດ ແລະ ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງ
ຊາວລາວທີ່ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ
ຮັບຊາບ ກ່ຽວກັບຜົນສໍາເລັດ
ການດຳເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝ
ສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງ ສພຊ
ຊຸດທີ IX ໃນວາລະການຄົ້ນ
ຄວ້າປະກອບຄໍາເຫັນຕໍ່ບົດລາຍ
ງານການເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກງານ
ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ແຜນການ
ປະຈໍາປີ 2022 ຂອງ ສພຊ ເຊິ່ງ
ໄດ້ດາໍ ເນີນໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນ
ຈັນ, ວັນທີ 8 ພະຈິກ ຮອດ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 9 ພະຈິກ
2021 ເຊິ່ງໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດ
ຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້, ສາ
ມາດສັງລວມວຽກງານພົ້ນເດັ່ນ
ດັ່ງນີ້:
1. ການເຄື່ອນໄຫວ
ວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2021

ການເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກ
ງານຂອງ ສພຊ ໃນປີ 2021
ເຖິ ງ ມີ ຜົ ນ ກະທົ ບ ຈາກການລະ
ບາດຂອງພະຍາດໂຄວິ ດ -19,
ແຕ່ດ້ວຍຄວາມພະຍາຍາມຂອງ
ຄປຈ.ສພຊ ແລະ ການນຳຂອງ
ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ

ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ສະ
ພາປະຊາຊົນຂັນ
້ ແຂວງ ເຮັດໃຫ້
ໄດ້ມຜ
ີ ນ
ົ ສໍາເລັດທີພ
່ ນ
້ົ ເດັນ
່ ຫລາຍ
ດ້ານ ເຊິ່ງສາມາດສັງລວມໄດ້
ດັ່ງນີ້:
- ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ພາລະບົ ດ ບາດດ້ າ ນນິ ຕິ ບັ ນ ຍັ ດ
ສາມາດສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດ
ໝາຍໄດ້ 13 ສະບັບ; ຈັດຕັ້ງ
ການສະເຫລີມສະຫລອງວັນລັດ
ຖະທໍາມະນູນແຫ່ງຊາດ
ຄົບ
ຮອບ 30 ປີ ໄດ້ດໍາເນີນໄປຢ່າງ
ຄຶກຄື້ນ, ສົມກຽດ ແລະ ໄດ້ຮັບ
ຜົນສໍາເລັດຢ່າງຈົບງາມ ເຊິ່ງເປັນ
ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ມູນເຊື້ອ
ໃນການນໍາພາຂອງພັກ ໃນການ
ສ້າງລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ
ໃຫ້ເປັນລັດທີ່ປົກຄອງດ້ວຍກົດ
ໝາຍເທື່ອລະກ້າວ.
- ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ພາລະບົດບາດ ດ້ານການຕົກລົງ
ບັ ນ ຫາສໍ າ ຄັ ນ ພື້ ນ ຖານຂອງປະ
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ໃນວັນທີ 1 ພະຈິກ
ຜ່ານມາ, ທ່ານ ບຸນໂຈມ ອຸບົນ
ປະເສີດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ
ການເງິນ ໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບ
ການສະຫລຸ ບ ຂາດຕົ ວ ງົ ບ ປະ
ມານແຫ່ງລັດ ປະຈຳປີ 2020,
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະ
ມານແຫ່ງລັດ ປີ 2021 ແລະ
ສະເໜີທິດທາງແຜນງົບປະມານ
ແຫ່ງລັດ ປະຈຳປີ 2022 ຕໍ່ກອງ
ປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2
ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ (ສພຊ)
ຊຸດທີ IX ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດ
ດັ່ງລຸ່ມນີ້:
ພາກທີ I ສະຫລຸບຂາດ
ຕົວ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ
ງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈຳປີ
2020
I. ແຜນດັດແກ້ງົບປະ
ມານແຫ່ງລັດ ປະຈຳປີ 2020
ອີ ງ ຕາມເພດານແຜນ
ງົບປະມານແຫ່ງລັດ ທີ່ ສພຊ
ຮັບຮອງ ປະກອບມີ: ແຜນລາຍ
ຮັບທັງໝົດ 22.725 ຕື້ກີບ,
ໃນນີ:້ ລາຍຮັບພາຍໃນ 20.438
ຕື້ກີບ. ແຜນລາຍຈ່າຍທັງໝົດ
33.292 ຕື້ກີບ; ການຂາດດຸນ
10.567 ຕືກ
້ ບ
ີ , ເທົາ່ ກັບ 6,01%
ຂອງ
GDP
(GDP

ສ່ວຍສາອາກອນ 16.917 ຕື້
ກີບ ເທົ່າກັບ 100,10% ຂອງ
ແຜນໝົດປີ, ໃນນີ້ ສ່ວຍສາອາ
ກອນ 9.854 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ
105,36% ຂອງແຜນໝົດປີ;
ພາສີ 6.467 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ

ມູນຄ່າ
175.720
ຕື້
ກີບ) ຖ້າລວມການຊຳລະຕົ້ນ
ທຶນເງິນກູ້ຢືມພາຍໃນ
ແລະ
ຕ່າງປະເທດ ຢູ່ແຫລ່ງດຸນດ່ຽງ
10.348 ຕື້ກີບ ລວມຄວາມ
ຕ້ ອ ງການແຫລ່ ງ ທຶ ນ ທັ ງ ໝົ ດ
20.915 ຕື້ກີບ.
II. ຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິ ບັ ດ ແຜນງົ ບ ປະມານແຫ່ ງ
ລັດ ໝົດປີ 2020
ຜ່ າ ນການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ
ບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປີ
2020 ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ

2020 ຮອດວັນທີ 31 ມີນາ
2021 ສາມາດສັງລວມໄດ້ດງັ່ ນີ:້
1. ດ້ານລາຍຮັບ: ລາຍ
ຮັບທັງໝົດປະຕິບດ
ັ ໄດ້ 22.975
ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 101,10%
ຂອງແຜນໝົດປີ, ໃນນີ້: ສູນ
ກາງປະຕິບັດໄດ້ 17.978 ຕື້
ກີບ ເທົ່າກັບ 99,49% ຂອງ
ແຜນໝົດປີ, ທ້ອງຖິ່ນ ປະຕິບັດ
ໄດ້ 4.997 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ
107,36% ຂອງແຜນໝົດປີ,
ລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:
ລາຍຮັບພາສີ
ແລະ

92,39% ຂອງແຜນໝົດປີ; ຄ່າ
ຊັບພະຍາກອນ, ຄ່າພາກຫລວງ
(ຊັບສິນ) 596 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ
108,99% ຂອງແຜນໝົດປີ.
ລາຍຮັ ບ ບໍ່ ແ ມ່ ນ ພາສີ
ແລະ ສ່ວຍສາອາກອນ 3.428
ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 98,28% ຂອງ
ແຜນໝົດປີ, ໃນນີ້ ຄ່າປັບໄໝ
(ພາສີ) 29 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ
73,26% ຂອງແຜນໝົດປີ;
ວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນ 2.136
ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 141,52%
ຂອງແຜນໝົດປີ; ຊັບສິນຂອງ
ລັດ 1.215 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ
95,47% ຂອງແຜນໝົດປີ;
ລາຍຮັບອື່ນໆ 48 ຕື້ກີບ.
ລາຍຮັ ບ ຊ່ ວ ຍເຫລື ອ
ລ້າຈາກຕ່າງປະເທດ 2.565 ຕື້
ກີບ ເທົ່າກັບ 112,17% ຂອງ
ແຜນໝົດປີ.
ລາຍຮັບປະກອບສ່ວນ
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ລັດຖະມົນຕີກະຊວງເຕັກໂນໂລ
ຊີ ແລະ ການສື່ສານ, ຈາກນັ້ນ
ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ເຈາະ
ຈີ້ມ ແລະ ໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາໃນການ
ຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄໍາເຫັນ. ຫລັງ
ຈາກນັ້ນ, ບັນດາທ່ານ ສສຊ ໄດ້
ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍ
ດັ່ງກ່າວ. ພາຍຫລັງອະນຸກໍາມະ
ການຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບກົ ດ ໝາຍໃຫ້
ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງແລ້ວ ປະ
ທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ສະຫລຸບ
ສັ ງ ລວມການປະກອບຄໍ າ ເຫັ ນ
ຂອງ ສສຊ.
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ພະ
ຈິກ 2021 ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບ
ຟັ ງ ການຜ່ າ ນຮ່ າ ງກົ ດ ໝາຍວ່ າ
ດ້ ວ ຍການສໍ າ ຫລວດວັ ດ ແທກ
ແລະ ສ້າງແຜນທີ່ (ສ້າງໃໝ່)
ຈາກທ່ານ ທອງຈັນ ມະນີໄຊ
ລັ ດ ຖະມົ ນ ຕີ ກ ະຊວງພາຍໃນ,
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12) ເອົາໃຈໃສ່ວຽກ
ງານພັດທະນາຊົນນະບົດ ດ້ວຍ
ການສຸມໃສ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ
ສະຫະກອນກະສິກໍາ ແລະ ບໍລິ
ຈາກນັ້ນ ປະທານກອງປະຊຸມ
ໄດ້ເຈາະຈີ້ມ ແລະ ໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາ
ໃນການຄົ້ ນ ຄວ້ າ ປະກອບຄໍ າ
ເຫັນ. ຫລັງຈາກນັ້ນ, ບັນດາ
ທ່ານ ສສຊ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນ
ຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ. ພາຍ
ຫລັ ງ ອະນຸ ກໍ າ ມະການຮັ ບ ຜິ ດ
ຊອບກົ ດ ໝາຍໃຫ້ ຄ ວາມກະ
ຈ່າງແຈ້ງແລ້ວ
ປະທານກອງ

ສສຊ.

ປະຊຸມ ໄດ້ສະຫລຸບສັງລວມ
ກ າ ນ ປ ະ ກ ອ ບ ຄໍ າ ເ ຫັ ນ ຂ ອ ງ

ຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄໍາເຫັນ. ຫລັງ
ຈາກນັ້ນ, ບັນດາທ່ານ ສສຊ ໄດ້

ຕອນບ່າຍຂອງວັນດຽວ
ກັນ, ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບຟັງ
ການຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ການສ້າງນິຕິກໍາ (ປັບປຸງ) ຈາກ
ທ່ານ ໄພວີ ສີບົວລິພາ ລັດຖະ
ມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທໍາ, ຈາກນັ້ນ
ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ເຈາະ
ຈີ້ມ ແລະ ໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາໃນການ

ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍ
ດັ່ງກ່າວ. ພາຍຫລັງອະນຸກໍາມະ
ການຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບກົ ດ ໝາຍໃຫ້
ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງແລ້ວ ປະ
ທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ສະຫລຸບ
ສັ ງ ລວມການປະກອບຄໍ າ ເຫັ ນ
ຂອງ ສສຊ.
(ຂ່າວ: ນາງ ສຸມົນທາ ງາໄຊ;
ພາບ: ສອນສັກ ວັນວິໄຊ)
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ໄປພ້ອມກັນນີ້ ຄະນະ
ປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ (ຄປຈ.
ສພຊ), ກໍາມາທິການຕ່າງໆ ແລະ
ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍໄດ້
ຍາດແຍ່ງໂອກາດລົງເຄື່ອນໄຫວ
ພົ ບ ປະແລກປ່ ຽ ນວຽກງານສະ
ເພາະ ຮ່ວມກັບຂະແໜງການອົງການຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ຢູ່
ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອ
ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງ
ລັດ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິ
ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ (ສພຊ),
ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມກວດກາຜົນ
ກະທົ ບ ຈາກການແຜ່ ລ ະບາດ
ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ສະ
ຖານທີ່ກັກກັນຕ່າງໆ, ການຄົ້ນ
ຄວ້າແກ້ໄຂຄໍາສະເໜີ, ຄໍາຮ້ອງ
ຂໍ ຄ ວາມເປັ ນ ທໍ າ ຂອງພົ ນ ລະ
ເມືອງ, ຕ້ອນຮັບ ແລະ ໃຫ້ຄໍາ
ປຶກສາແກ່ປະຊາຊົນ, ການແກ້
ໄຂບັນຫາສາຍດ່ວນກອງປະຊຸມ
ສພຊ, ພ້ອມກັນນີ້ ກໍໄດ້ຈດ
ັ ການ
ເຝິກອົບຮົມ, ສໍາມະນາ ເພືອ
່ ສ້າງ
ຄວາມເຂັ້ ມ ແຂງໃຫ້ ສ ະມາຊິ ກ
ສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ), ສະ
ມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັນ
້ ແຂວງ;
ໄດ້ລະດົມທຶນ ແລະ ວັດຖຸຈາກ
ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ເພືອ
່ ຊ່ວຍເຫລືອ
ປະຊາຊົ ນ ໄດ້ ຫ ລາຍສົ ມ ຄວນ.
ບັນດາ ສສຊ ໄດ້ລົງພົບປະປະ
ຊາຊົນ ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຢູ່ເຂດ
ເລືອກຕັ້ງຕ່າງໆ ເພື່ອໂຄສະນາ
ເຜີຍແຜ່ຜົນສໍາເລັດຂອງກອງປະ
ຊຸມ ສພຊ, ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ,
ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ, ເຜີຍແຜ່
ແລະ ຊຸກຍູ້ຕໍ່ການກະກຽມສະ
ເຫລີມສະຫລອງວັນລັດຖະທໍາ
ມະນູນ ຄົບຮອບ 30 ປີ, ຈັດຕັງ້
ພິທີສະເຫລີມສະຫລອງວັນສໍາ
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ຄັນດັັ່ງກ່າວ ດ້ວຍບັນຍາກາດ
ທີ່ດີ.
ພິເສດ
ຄປຈ.ສພຊ
ໂດຍສະເພາະກໍ າ ມາທິ ກ ານບັ ນ
ດາເຜົ່າ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກ
ສາຫາລືຕໍ່ວຽກງານເຜົ່າ, ໄດ້ຈັດ
ກອງປະຊຸມທາງໄກຮ່ວມກັບສູນ

ຕິດຕາມກວດກາ ໃນປີ 2021
ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ຕາງ
ໜ້າອົງການພາຄີ ໄດ້ສັງລວມຄໍາ
ເຫັນ, ຄໍາສະເໜີຂອງປະຊາຊົນ
ສະເໜີຕໍ່ ສພຊ ແລະ ຜ່ານ ສພຊ
ໄປຍັງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອ
ພິຈາລະນາດັ່ງນີ້:

ກາງແນວລາວສ້າງຊາດ, ສະຫະ
ພັນນັກຮົບເກົ່າ ແລະ ອົງການ
ຈັ ດ ຕັ້ ງ ມະຫາຊົ ນ ຂັ້ ນ ສູ ນ ກາງ
ເພືອ
່ ຖອດຖອນບົດຮຽນໃນການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່
ຕິ ດ ຕາມກວດກາຂອງອົ ງ ການ
ແນວລາວສ້າງຊາດ, ສະຫະພັນ
ນັກຮົບເກົ່າ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ
ມະຫາຊົນ ຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວ
ວຽກງານຂອງ ສພຊ ຕິດພັນກັບ
ການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກ
ລົງເລກທີ 01/ຄປຈ ວ່າດ້ວຍ
ການພົວພັນລະຫວ່າງ ຄປຈ.
ສພຊ  ກັບຄະນະປະຈໍາສູນກາງ
ແນວລາວສ້າງຊາດ ເພື່ອເຫັນໄດ້
ດ້ານດີ, ດ້ານອ່ອນ ຂໍ້ຄົງຄ້າງ
ແລະ ບັນຫາທີ່ຄວນໄດ້ເອົາໃຈ
ໃສ່ປັບປຸງແກ້ໄຂ ໃນການພົວ
ພັນປະສານສົມທົບວຽກງານໄລ
ຍະຜ່ານມາ ແນໃສ່ປັບປຸງການ
ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ແລະ ຂໍ້
ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ
ໃຫ້ມີຜົນສໍາເລັດທີ່ດີກວ່າເກົ່າ.
ຜ່ າ ນການເຄື່ ອ ນໄຫວ

II. ຄໍາສະເໜີຂອງປະ
ຊາຊົນ ຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ
1). ສະເໜີໃຫ້ ສພຊ
ເພີມ
່ ທະວີການຕິດຕາມກວດກາ,
ກະຕຸ ກ ຊຸ ກ ຍູ້ ຕໍ່ ກ ານປະຕິ ບັ ດ
ໂຄງການພັດທະນາຂອງລັດຖະ
ບານ, ບໍລິສັດກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ປະ
ຊາຊົນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແຕ່ບໍ່
ທັນໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂເຊັ່ນ:
- ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນ
ໄຟຟ້າຫ້ວຍເປາະ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມີ
ການຊົດເຊີຍເນື້ອທີ່ດິນທໍາການ
ຜະລິດຂອງປະຊາຊົນ ບ້ານສັນ
ທົ່ງ ເມືອງເລົ່າງາມ ແຂວງສາລະ
ວັນ ແລະ ບໍລິສັດເອກະຊົນສໍາ
ປະທານເນື້ ອ ທີ່ ດິ ນ ທໍ າ ການຜະ
ລິດຂອງປະຊາຊົນ ຢູ່ບ້ານນາທັນ
ເມືອງເລົ່າງາມ ແຂວງສາລະວັນ.
- ການຈ່າຍຄ່າແຮງງານ
ໃຫ້ກໍາມະກອນທີ່ອອກແຮງງານ
ປຸ ກ ສ້ າ ງທີ່ ພັ ກ ອາໄສຂອງໂຄງ
ການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າທາ 1
ຢູ່ເມືອງນາແລ ແຂວງຫລວງນໍ້າ
ທາ ແຕ່ປີ 2015 ຍັງບໍ່ທັນແກ້

ໄຂໄດ້ ລວມທັງຄ່າຊົດເຊີຍທີ່
ດິນປຸກສ້າງ ແລະ ຈັດສັນທີ່ດິນ
ທໍາການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນ.
- ປະຊາຊົນເມືອງຊໍາ
ໃຕ້ ແຂວງຫົວພັນ ສະເໜີກ່ຽວ
ກັບການແກ້ໄຂຜົນກະທົບຂອງ
ການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຊໍາ 1
ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍ.
2).
ຕໍ່ບັນຫາທີ່ດິນ
ການຈັບຈອງທີ່ດິນປ່າ, ດິນຫວງ
ຫ້າມ, ດິນບ້ານ ແລະ ດິນປະ
ເພດຕ່າງໆ ເປັນຈໍານວນຫລາຍ
ໄວ້ຫລາຍປີ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ມີການພັດ
ທະນາຫຍັງ ທັງບໍ່ທັນໄດ້ເສຍ
ພັນທະຕໍ່ລັດ ຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິ
ບຸກຄົນ ຍັງມີຢູ່ທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ
ແຕ່ ປ ະຊາຊົ ນ ຈໍ າ ນວນບໍ່ ໜ້ ອ ຍ
ບໍ່ມີບ່ອນປຸກສ້າງທີ່ຢູ່ອາໄສ, ບໍ່
ມີທດ
່ີ ນ
ິ ທໍາການຜະລິດ, ບໍມ
່ ລ
ີ າຍ
ຮັບທີ່ໝັ້ນຄົງ, ມີຄວາມທຸກຍາກ
ຕໍ່ສະພາບການດັ່ງກ່າວ ຄວນໄດ້
ເອົາໃຈໃສ່ກວດກາຄືນ ແລະ ມີ
ການຈັດສັນ, ມີຊ່ອງທາງເພື່ອ
ຊ່ວຍເຫລືອແກ້ໄຂໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ.
- ຂໍໃຫ້ມີການກວດກາ
ຕໍ່ສະພາບການຊື້-ຂາຍດິນ ແລະ
ເຮືອນ ໃຫ້ຄົນຕ່າງປະເທດ ແຕ່
ອອກຊື່ເປັນຄົນລາວ ເກີດມີການ
ແຜ່ຫລາຍ, ເກີດມີສະພາບການ
ສໍ້ໂກງກັນລະຫວ່າງຜູ້ຊື້ດິນ ແລະ
ຜູ້ອອກຊື່ໃນໃບຕາດິນ ພາໃຫ້
ເກີດມີຄວາມບໍ່ສະຫງົບ ສະເໜີ
ໃຫ້ ມີ ວິ ທີ ກ ານແກ້ ໄ ຂເປັ ນ ຮູ ບ
ປະທໍາ.
- ບັນຫາຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ໃນ
ການຊົດເຊີຍຜົນເສຍຫາຍຕໍກ
່ ານ
ຜະລິດກະສິກໍາ ຂອງປະຊາຊົນ
ບັນດາເຜົ່າທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກ
ໂຄງການກໍສ
່ າ້ ງ, ສໍາປະທານ ເພືອ
່
ເຮັ ດ ກິ ດ ຈະກໍ າ ຕ່ າ ງໆຂອງລັ ດ
ແລະ ເອກະຊົນ ຈໍານວນໜຶ່ງ
vjko8+lt[a[|hkDDD

ການ ໃຫ້ເປັນຕົວແບບປະມານ
3 ສະຫະກອນຜະລິດກະສິກຳ,
ສ້າງໃຫ້ເຂັມ
້ ແຂງ 2 ສະຫະກອນ
ແລະ ກຸມ
່ ການຜະລິດ 663 ກຸມ
່
ໃນນີ:້ ສ້າງໃຫ້ເປັນກຸມ
່ ເຂັມ
້ ແຂງ
60 ກຸ່ມໃຫ້ບັນລຸຜົນຕາມຄາດ
ໝາຍທີ່ວາງໄວ້;
13)

ຜັນຂະຫຍາຍ

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດດີຈີ

ປ່ຽນຢ່າງແທ້ຈິງໃນການດຳລົງຊີ

ດຸນດ່ຽງງົບປະມານ ເພື່ອຮັບປະ

ຕອນແຫ່ງຊາດ 5 ປີ (2021-

ວິດແບບໃໝ່ (New Normal);

ກັນໃນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ແຜນ

2025) ໃຫ້ເປັນແຜນປະຈໍາປີ,

16)   ສືບຕໍ່ຍົກສູງຄຸນ

ງົບປະມານປະຈຳປີໃຫ້ບນ
ັ ລຸຄາດ

ແຜນງານ,

ໂຄງການລະອຽດ

ນະພາບການຄຸ້ມຄອງລັດ

ຄຸ້ມ

ໝາຍ,

ສະເໜີໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່

ພ້ອມທັງຄົນ
້ ຄວ້າສ້າງນິຕກ
ິ ຳ, ກົນ

ຄອງສັງຄົມດ້ວຍກົດໝາຍ ເປັນ

ບາງມາດຕະການເພີມ
່ ຕືມ
່ ດັງ່ ນີ:້

ໄກການປະສານງານ ແລະ ການ

ຕົ້ນ: ປັບປຸງອົງການປົກຄອງລັດ

1) ມາດຕະການດ້ານ

ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແຕ່ລະ

ແຕ່ລະຂັ້ນໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ

ລາຍຮັບ: ສືບຕໍ່ເລັ່ງທວງ ແລະ

ຂະແໜງການ ໃຫ້ຈະແຈ້ງ;

ສາມາດຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ພາລະ

ເກັບຄືນ ບັນດາລາຍຮັບທີ່ຄ້າງ

14) ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງ

ບົດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ

ມອບ ແລະ ລາຍຮັບທີ່ກວດ

ວຽກງານສະຖິຕິ ແລະ ຂໍ້ມູນ

ຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ ຕາມລັດ

ເຫັນເພີ່ມຈາກການກວດສອບ-

ໃຫ້ມີຄວາມຈະແຈ້ງ

ສາມາດ

ຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ;

ກວດກາ ໃຫ້ຄົບຖ້ວນຕາມກົດ

ເປັ ນ ບ່ ອ ນອີ ງ ໃນການວາງແຜນ

ເອົາໃຈໃສ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດ

ໝາຍ;

ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ,

ໝາຍ, ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ ແລະ

ລາຍຮັບໃໝ່ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ

ພ້ ອ ມທັ ງ ເຊື່ ອ ມໂຍງຖານຂໍ້ ມູ ນ

ກົນໄກການຄຸມ
້ ຄອງບໍລຫ
ິ ານລັດ

ແຈ້ງ ເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່

ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ

ໃຫ້ເປັນລະບົບ, ຄົບຖ້ວນ, ຮັດ

ການຄາດຄະເນ ວາງແຜນການ

ສະໜອງໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດ ທັນ

ກຸມ,

ຈໍາກັດບັນດາຊ່ອງຫວ່າງ

ຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານ

ຕາມກໍານົດເວລາ ໃນກົດໝາຍ;   ການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະ
່ ລະກ້າວ ເຮັດ
15) ສືບຕໍ່ປະຕິບັດນະ ບຽບການ ລົງເທືອ

ໃຫ້ ສ າມາດກຸ້ ມ ລາຍຈ່ າ ຍພາຍ

ໂຍບາຍ, ມາດຕະການ ແລະ ວິ

ໃຫ້ການບໍລິຫານລັດແຕ່ລະຂັ້ນ

ມານປະຈຳປີ ໃຫ້ຫລຸດລົງ, ຮັບ

ທີການແກ້ໄຂບັນດາຄາດໝາຍ

ມີຄວາມໂລ່ງລ່ຽນ, ໂປ່ງໃສ, ມີ

ປະກັນການຊໍາລະຕົ້ນທຶນ ແລະ

ຂອງຂ ະແ ໜງກ ານໃນຂົ ງ ເຂດ

ປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິ

ດອກເບ້ຍໜີ້ສິນ,

ວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ທີ່ບໍ່ບັນລຸ

ຜົນດີຂຶ້ນ ຕາມທິດ 3 ສ້າງ;

ສ້ າ ງງົ ບ ປະມານໃຫ້ ກ້ າ ວເຂົ້ າ ສູ່

ສືບຕໍ່ສຳຫລວດຖານ
ຈະ

ໃນ, ແກ້ໄຂການຂາດດຸນງົບປະ

ປັບປຸງໂຄງ

ແລະ ທົດຖ
 ອຍ, ເອົາໃຈໃສ່ຍົກ

17) ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າກໍາ

ສູງຄຸນນະພາບຂອງຄູ-ອາຈານ,

ນົດອັດຕາສ່ວນແບ່ງປັນການລົງ

ກ້າວ,

ສືບຕໍ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳ

ທຶນໃນຂົງເຂດຕ່າງໆ

ເປັນຕົ້ນ

ແລະ ນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ ທີ່ຕິດ

ເພື່ ອ ຄຸ້ ມ ຄອງການຮຽນ-ການ

ເສດຖະກິດ, ສຶກສາທິການ, ສາ

ພັ ນ ກັ ບ ການຈັ ດ ເກັ ບ ລາຍຮັ ບ

ສອນແບບທາງໄກ, ພັດທະນາ

ທາລະນະສຸກ, ການນໍາໃຊ້ຜົນ

ແລະ ຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍໃຫ້ຮັດ

ຫລັກສູດ ແລະ ສະໜອງອຸປະ

ສໍ າ ເລັ ດ ການຄົ້ ນ ຄວ້ າ ວິ ທ ະຍາ

ກຸມຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ;

ກອນ ການຮຽນ-ການສອນໃນ ສາດ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດ
ທຸກຊັ້ນ, ທຸກສາຍ ເພື່ອໃຫ້ສາ ຖະກິດ-ສັງຄົມ ນັບທັງການກໍາ

ຄວາມສົມດຸນໝັ້ນທ່ຽງເທື່ອລະ
ປັບປຸງບັນດາກົດໝາຍ

2) ມາດຕະການດ້ານ
ລາຍຈ່າຍ: ຮີບຮ້ອນຈັດສັນລາຍ

ມາດຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ການ ນົດມູນຄ່າ ແລະ ໂຄງການລົງ
ແລະ
ພັດທະນາຊບ
ັ ພະຍາກອນມະນຸດ ທຶນລະຫວ່າງສູນກາງ

ຈ່າຍງົບປະມານບໍລິຫານ ແລະ

ໃນຍຸກ 4.0 ໃຫ້ມ
 ີຄຸນນະພາບ;  ທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ມີຄວາມຈະແຈ້ງ
ເອົ າ ໃ ຈໃ ສ່ ເ ປັ ນ ພິ ເ ສດໃ ນກ ານ ຂຶ້ນ ເພື່ອພິຈາລະນາຮັບຮອງເຂົ້າ

ການສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ

ຍົກສູງຈັນຍາບັນ ຈັນຍາທໍາຂອງ

ໃນມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງ

ສຳເລັດກ່ອນວັນທີ 31 ທັນວາ

ແພດໝໍ, ຄຸນນະພາບການບໍລິ

ຊາດ ແລະ ນໍາໄປຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ

2021;

ລົງທຶນຂອງລັດ ໃຫ້ແກ່ຂະແໜງ
ຕາມມະຕິ ສ ະພາແຫ່ ງ ຊາດໃຫ້
ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງ

ການດ້ າ ນສ າທາລະນະສຸ ກ ຢ່ າ ງ ໄດ້ທ່ວງທັນເວລາ;
18)  ຄົ້ນຄວ້າການນໍາ
ທົ່ວເຖິງ, ຊຸກຍູ້ ສົ່ງເສີມການ

ແລະ ນຳໃຊ້ລາຍຈ່າຍງົບປະມານ

ຄົ້ນຄວ້າ, ວິໄຈ ແລະ ນໍາໃຊ້ພູມ

ໃຊ້ ຜົ ນ ການຄົ້ ນ ຄວ້ າ ວິ ທ ະຍາ

ຕາມກົດໝາຍ, ປະຢັດມັດທະ

ປັນຍາດ້ານການແພດ ແລະ ການ

ສາດ-ເຕັ ກ ໂນໂລຊີ ທີ່ ກ້ າ ວໜ້ າ

ຍັດ, ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິ

ຢາພື້ນເມືອງ ເພື່ອປະກອບສ່ວນ

ເພື່ອຮັບໃຊ້ການພັດທະນາເສດ

ຜົນ ແລະ ປະຢັດລາຍຈ່າຍທີ່ບໍ່

ເຂົ້າໃນການປິ່ນປົວສຸຂະພາບ;  ຖະກິດ-ສັງຄົມ;
2. ທິດທາງແຜນງົບປະ
ສ້າງເງືອ
່ ນໄຂໃຫ້ຜູປ
້ ະກອບການ,
ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ຮັບເອົາແຮງ

ມານແຫ່ງລັດ ປະຈຳປີ 2022

ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງ

ຈຳເປັນ;
3) ເອົາໃຈໃສ່ຈັດສັນ
ງົບປະມານໃຫ້ແກ່ໂຄງການທີຈ
່ ຳ

ຄະນະປະຈຳສະພາ

ເປັນ ແລະ ເປັນບຸລິມະສິດສຳ

ສືບຕຄ
ໍ່ ົ້ນຄວ້າ ແຫ່ງຊາດ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ
ອອກນິ ຕິ ກ ຳກ່ ຽ ວກັ ບ ການສຶ ກ ໂດຍພື້ນຖານຕໍ່ຮ່າງແຜນງົບປະ

ລັບຂະແໜງການໃນຂົງເຂດວັດ

ງ ານທີ່ ຫ ວ່ າ ງງ ານເ ຂົ້ າ ເ ຮັ ດ ວຽກ
ໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນ;

ສາອົບຮົມ, ການໂຄສະນາເຜີຍ ມານແຫ່ງລັດ ປະຈຳປີ 2022
ແຜ່ ເພືອ
່ ໃຫ້ທວ
່ົ ສັງຄົມມີຄວາມ ແລະ ບັນດາມາດຕະການດ້ານ
ຮັບຮູ,້ ເຂົາ້ ໃຈ, ເປັນເຈົາ້ ການຫັນ

ລາຍຮັບ, ລາຍຈ່າຍ ແລະ ການ

ທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ເປັນຕົນ
້ : ພືນ
້
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1.8 ເອົາໃຈໃສ່ນໍາພາຊີ້ ນໍ າ ການລົ ງ ໂຄສະນາເຜີ ຍ ແຜ່ 
ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດ
ໝາຍ ຢູ່ບັນດາເປົ້າໝາຍ ແລະ
ເຂດເລືອກຕັ້ງຕ່າງໆ ໄດ້ຈໍານວນ
8 ແຂວງຄື: ຫລວງພະບາງ, ໄຊ
ຍະບູລີ, ຊຽງຂວາງ, ວຽງຈັນ,
ບໍລິຄໍາໄຊ, ຄໍາມ່ວນ, ເຊກອງ
ແລະ ໄຊສົມບູນ ລວມຈໍານວນ
338 ຈຸດ, ມີຜເ້ ູ ຂົາ້ ຮ່ວມ 28.167
ຄົນ ຍິງ 10.609 ຄົນ.
2. ດ້ານການຕົກລົງ
ບັນຫາສໍາຄັນພືນ
້ ຖານຂອງ
ປະເທດຊາດ
2.1 ຄປຈ.ສພຊ ໄດ້
ປະສານສົມທົບກັບ ຄປຈ.ສພຊ
ຊຸດທີ VIII ໃນການກະກຽມ
ແລະ ດໍາເນີນກອງປະຊຸມຄັ້ງປະ
ຖົມມະລືກ ຂອງ ສພຊ ຊຸດທີ
IX ເພື່ອພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງ
ເອົາບັນຫາສໍາຄັນພື້ນຖານຂອງ
ປະເທດຊາດ ໂດຍສະເພາະການ
ເລືອກຕັ້ງ ແລະ ຮັບຮອງເອົາ
ການແຕ່ງຕັ້ງບຸກຄະລາກອນໃນ
ຕໍາແໜ່ງສໍາຄັນຂອງລັດ, ກົງຈັກ
ການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ, ແຜນການ
ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ 5 ປີຂອງ
ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ຕາມກົດໝາຍ
ກໍານົດ ເຊິ່ງຮັບຮອງອອກເປັນ
ມະຕິກອງປະຊຸມ ສພຊ ທັງໝົດ
21 ສະບັບ;
2.2 ດໍາເນີນກອງປະ
ຊຸມສະໄໝວິສາມັນເທື່ອທີ 1
ຂອງ ສພຊ ຊຸດທີ IX ເພື່ອພິ
ຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາວາລະ
ແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂ
ຄວາມຫຍຸ້ ງ ຍາກທາງດ້ າ ນເສດ
ຖະກິດ-ການເງິນ ແລະ ການ
ແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ຕິດ
ພັນກັບການຮັບຮອງເອົາບັນດາ
ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍຮັບ
ຮອງເປັນມະຕິກອງປະຊຸມ ສພຊ
ທັງໝົດ 4 ສະບັບ;
2.3 ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້
ຮັບການເລືອກຕັ້ງຈາກກອງປະ
ຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກ
ຂອງ
ສພຊ ຊຸດທີ IX, ຄປຈ.ສພຊ
ຊຸດທີ IX ໄດ້ຮີບຮ້ອນປະຕິບັດ
ໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງຕົນ ໂດຍ
ໄດ້ ດໍ າ ເນີ ນ ກອງປະຊຸ ມ ຄັ້ ງ ປະ
ຖົມມະລືກ ຂອງ ຄປຈ.ສພຊ
ແລະ ໄດ້ມີກົນໄກດໍາເນີນກອງ
ປະຊຸມປະຈໍາເດືອນ ຕາມກົດ
ໝາຍກໍານົດ ນັບແຕ່ເດືອນເມສາ
ຫາເດືອນຕຸລາ 2021 ເຊິ່ງໄດ້
ພິຈາລະນາບັນຫາສໍາຄັນພືນ
້ ຖານ
ຂອງປະເທດຊາດ
ໃນໄລຍະ
ສພຊ ບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນກອງປະຊຸມ
ເຊິງ່ ມາຮອດປັດຈຸບນ
ັ ໄດ້ດາໍ ເນີນ
ກອງປະຊຸມ ຄປຈ.ສພຊ 7 ຄັງ້ ,
ສາມາດພິຈາລະນາເນືອ
້ ໃນຕ່າງໆ
ຈໍານວນ 138 ເນື້ອໃນ ແລະ
ຮັບຮອງອອກເປັນມະຕິ ຄປຈ.
ສພຊ ທັງໝົດ 32 ສະບັບ. ໃນ
ນີ້, ວຽກລັດຖະບານ 9 ສະບັບ;

ວຽກອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ
1 ສະບັບ; ວຽກສານປະຊາຊົນ
ສູງສຸດ 12 ສະບັບ, ອົງການໄອ
ຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ 2 ສະ
ບັບ ແລະ ວຽກ ສພຊ 8 ສະບັບ.
ການເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກ
ງານຂອງ ສພຊ ຊຸດທີ IX ໄດ້
ພຽງ 7 ເດືອນ, ແຕ່ ຄປຈ.ສພຊ
ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ນໍາພາການດໍາເນີນ
ກອງປະຊຸມສະໄໝວິສາມັນເທືອ
່
ທີ 1 ຂອງ ສພຊ ຊຸດທີ IX ໄດ້
ຮັບຜົນສໍາເລັດເປັນຢ່າງດີ ເຊິ່ງ
ເປັ ນ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ຜັ ນ ຂະຫຍາຍ
ມະຕິກອງປະຊຸມຄົບຄະນະສະ
ໄໝວິສາມັນ ຂອງຄະນະບໍລິ
ຫານງານສູນກາງພັກ ສະໄໝທີ
XI ໃຫ້ເປັນກົດໝາຍ, ມະຕິ
ຂອງ ສພຊ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງ
ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາສໍາຄັນຮີບ
ດ່ວນຂອງປະເທດຊາດ; ບັນດາ
ບັ ນ ຫາສໍ າ ຄັ ນ ພື້ ນ ຖານຂອງປະ
ເທດຊາດ ທີ່ໄດ້ນຳມາພິຈາລະ
ນາ, ຮັບຮອງໃນກອງປະຊຸມ
ຄປຈ.ສພຊ ລ້ວນແຕ່ມີເນື້ອໃນ
ສອດຄ່ ອ ງກັ ບ ການພັ ດ ທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນປັດຈຸ
ບັນຂອງປະເທດເຮົາ.
3. ດ້ານການຕິດຕາມ
ກວດກາ
ການເຄື່ ອ ນໄຫວຕິ ດ
ຕາມກວດກາຂອງສະພາແຫ່ ງ
ຊາດ ໃນໄລຍະປີ 2021 ນີ້
ແມ່ນຢູໃ່ ນເງືອ
່ ນໄຂສະພາບການ
ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19
ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ມີຄວາມຫຍຸ້ງ
ຍາກ
ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ
ຄປຈ.ສພຊ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ວຽກງານຕິດຕາມກວດກາ ຕາມ
ສະພາບເງື່ອນໄຂໃໝ່ ໄດ້ຮັບຜົນ
ສໍາເລັດຫລາຍດ້ານ ດັ່ງນີ້:
3.1 ໄດ້ດໍາເນີນກອງ
ປະຊຸມຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ຄປຈ.
ສພຊ ກັບລັດຖະບານ ເພື່ອປຶກ
ສາຫາລື ແລະ ມີຄວາມເປັນເອ
ກະພາບ ໃນການແກ້ໄຂຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດການເງິນ, ຮ່ວມກັນກະກຽມຮ່າງ
ກົດໝາຍ ທີ່ຕິດພັນກັບການຈັດ
ຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ວາລະແຫ່ງຊາດ ແລະ
ຮ່ າ ງກົ ດ ໝາຍທີ່ ຈ ະນໍ າ ເຂົ້ າ ພິ ຈ າ
ລະນາຢູ່ ກ ອງປະຊຸ ມ ສະໄໝສາ
ມັນເທືື່ອທີ 2 ຂອງ ສພຊ ຊຸດທີ

IX. ນອກນັ້ນ, ສອງອົງການ ໄດ້
ເຊັ ນ ຂໍ້ ຕົ ກ ລົ ງ ຮ່ ວ ມໃນການປະ
ສານງານເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ,
ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ປະສານງານ ເພື່ອຍົກ
ສູງປະສິດທິພາບໃນການເຄື່ອນ
ໄຫວວຽກງານຂອງຕົນ ໃຫ້ນັບ
ມື້ດີຂຶ້ນ;
3.2 ໄດ້ດໍາເນີນກອງ
ປະຊຸມຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ຄປຈ.
ສພຊ ກັບສານປະຊາຊົນສູງສຸດ
ແລະ ອົງການໄອຍະການປະຊາ
ຊົນສູງສຸດ ເພື່ອຕິດຕາມຊຸກຍູ້
ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ມະຕິ ກ ອງ
ປະຊຸມ ສພຊ ທີຕ
່ ດ
ິ ພັນກັບການ
ດໍາເນີນຄະດີຕາມຂະບວນຍຸຕທ
ິ າໍ ;
3.3. ໄດ້ດໍາເນີນກອງ
ປະຊຸມຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ຄປຈ.
ສພຊ ກັບອົງການກວດກາແຫ່ງ
ລັດ ແລະ ອົງການກວດສອບ
ແຫ່ງລັດ
ເພື່ອຕິດຕາມຊຸກຍູ້
ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກວດ
ສອບ-ກວດກາ ໃຫ້ມີປະສິດທິ
ຜົນ ແລະ ທັນເວລາກວ່າເກົ່າ;
3.4 ໄດ້ດໍາເນີນກອງ
ປະຊຸມຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ຄປຈ.
ສພຊ ກັບສູນກາງແນວລາວສ້າງ
ຊາດ,
ສະຫະພັນນັກຮົບເກົ່າ
ລາວ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະ
ຫາຊົນຂັ້ນສູນກາງ ເພື່ອປຶກສາ
ຫາລືການຕິດຕາມກວດກາ ການ
ເຄື່ອນໄຫວຂອງ ສພຊ ແລະ
ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ລວມ
ທັ ງ ການປະຕິ ບັ ດ ບັ ນ ດາມະຕິ
ຂອງ ຄປຈ.ສພຊ ວ່າດ້ວຍການ
ປະສານງານຂອງສອງພາກສ່ວນ;
3.5 ໄດ້ຊີ້ນໍາການສ້າງ
ແຜນການຕິດຕາມກວດກາ ຂອງ
ຄປຈ.ສພຊ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການ
ຕິດຕາມກວດກາ ຜ່ານກອງປະ
ຊຸມຄົບຄະນະ ປະຈໍາປີ 2021
ຂອງບັນດາກໍາມາທິການສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ເປັນຕົ້ນ ການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດ
ໝາຍ;
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ
ຄົມ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ
ປະຈໍາປີ 2021; ບັນຫາແຮງ
ງານ; ການປະຕິບັດຄ່າຊົດເຊີຍ
ຜົນກະທົບຂອງໂຄງການພັດທະ
ນາຕ່າງໆ; ການແກ້ໄຂບັນຫາ
ສາຍດ່ວນກອງປະຊຸມ ສພຊ
ໂດຍມອບໝາຍໃຫ້ ກ ະຊວງ,
ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຮີບຮ້ອນ

ຜ່ າ ນການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ
ບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີຜົນ
ສໍາເລັດຈໍານວນໜຶ່ງເຊັ່ນ: ໄດ້ມີ
ການຕິດຕາມກວດກາ ຜົນກະ
ທົ ບ ຈາກການແຜ່ ລ ະບາດຂອງ
ພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູສ
່ ະຖານທີ່
ກັກກັນຕ່າງໆ ພາຍໃນນະຄອນ
ຫລວງວຽງຈັນ; ຊຸກຍູ້ວຽກງານ
ຂອງສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ
ແລະ ຄະນະສະມາຊິກສະພາ
ແຫ່ ງ ຊາດປະຈໍ າ ເຂດເລື ອ ກຕັ້ ງ
ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດ
ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງ
ຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX; ຕິດຕາມ
ກວດກາຜົ ນ ກະທົ ບ ຈາກໂຄງ
ການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າໂມ້ 2
ແລະ ອື່ນໆ; ໄດ້ຊີ້ນໍາວຽກງານ
ຕິ ດ ຕາມກວດກາຈໍ າ ນວນໜຶ່ ງ
ຜ່ານລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄກ
ເປັນຕົ້ນ ການລາຍງານສະພາບ
ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄ
ວິດ-19, ມາດຕະການສະກັດ
ກັ້ນ ແລະ ຕ້ານພະຍາດດັ່ງກ່າວ
ຂອງສະພາປະຊົນຂັ້ນແຂວງໃນ
ທົ່ວປະເທດ. ນອກນັ້ນ, ສພຊ
ຍັງໄດ້ສ້າງຕັ້ງຄະນະສະເພາະກິດ
ເພື່ ອ ຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບປະສານງານ
ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ສະກັດ
ກັນ
້ ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ
ໂຄວິດ-19 ຢູ່ ສພຊ ແລະ ລະ
ດົ ມ ການຊ່ ວ ຍເຫລື ອ ຈາກພາກ
ສ່ວນຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ
ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຊ່ວຍບັນດາ
ແຂວງ ທີ່ມີການແຜ່ລະບາດຢ່າງ
ໜັກໜ່ວງ;
3.6 ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນໍາ
ການຄົ້ນຄວ້າແກ້ໄຂຄໍາສະເໜີ,
ຄໍາຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທໍາຂອງພົນ
ລະເມືອງ ຕາມພາລະບົດບາດ,
ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ເຊິ່ງ
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ສພຊ ໄດ້ຮັບ
ຄໍາຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທໍາຂອງປະ
ຊາຊົນ ທັງໝົດ 655 ສະບັບ,
ໃນນີ້, ຄ້າງມາແຕ່ ສພຊ ຊຸດທີ
VIII ທັງໝົດ 433 ສະບັບ ແລະ
ໃນ 10 ເດືອນຂອງປີ 2021 ມີ
ຈໍານວນ 222 ເລື່ອງ, ສາມາດ
ແກ້ໄຂໄດ້ 190 ເລື່ອງ ເທົ່າກັບ
29% ຂອງຄໍາຮ້ອງທັງໝົດ;
ຕ້ອນຮັບ ແລະ ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ
ແກ່ປະຊາຊົນ 434 ຄັ້ງ; ເອົາ
ໃຈໃສ່ຊີ້ນໍາການລົງເຄື່ອນໄຫວ
ຕິດຕາມກວດກາການແກ້ໄຂຄໍາ
ຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທໍາຂອງປະຊາ
ຊົນ ກ່ຽວກັບຂໍ້ຂັດແຍ່ງກໍາມະ
ສິດທີ່ດິນ ຢູ່ 4 ແຂວງຄື: ນະ
ຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ຫລວງພະ
ບາງ, ຫົວພັນ ແລະ ວຽງຈັນ.
ນອກນັ້ນ, ບັນດາກໍາ
ມາທິການ ສພຊ 5 ພາກສ່ວນ
ຄື: ກໍາມາທິການເສດຖະກິດ,
ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດ
ລ້ອມ, ກຳມາທິການແຜນການ
ການເງິນ ແລະ ການກວດສອບ,
ກໍາມາທິການບັນດາເຜົ່າ, ກໍາມາ
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ຈິງໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ການ
ຄາດຄະເນສະພາບທ່າອ່ຽງໃນປີ
2022 ທີຄ
່ າດວ່າຜົນກະທົບຈາກ
ພະຍາດໂຄວິດ-19 ຈະຄ່ອຍບັນ
ເທົາລົງກວ່າປີນີ້, ທ່າອ່ຽງກະແສ
ເງິນທີຄ
່ າດວ່າຈະໄຫລເຂົາ້ ຫລາຍ
ຂຶນ
້ ພາຍຫລັງການເປີດນໍາໃຊ້ໂຄງ
ການທາງລົ ດ ໄຟລາວ-ຈີ ນ ໃນ
ທ້າຍປີນ,້ ີ ສົມທົບກັບຫລາຍແຫລ່ງ
ທຶນເພື່ອຊຸກຍູ້ການຜະລິດທີ່ຈະ
ໄດ້ ຮັ ບ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ,
ການແກ້ ໄ ຂບັ ນ ຫາໜີ້ ໂ ຄງການ

ຕາ ທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມີດັ່ງນີ້:

ຄວາມເຂັມ
້ ແຂງດ້ານແຫລ່ງທຶນ;

ແມ່ນເຫັນວ່າ

1) ປະກອບສ່ວນຊຸກ

- ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດ

ການຂະຫຍາຍຕົ ວ ຂອງປະລິ

ຍູ້ ກ ານຂະຫຍາຍຕົ ວ ຂອງເສດ

ຕະການກະຕຸ້ນເສດຖະກິດ ຜ່ານ

ມານເງິນ M2 ຢູ່ໃນລະດັບບໍ່

ຖະກິດ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້

ການສະໜອງແຫລ່ງທຶນໃຫ້ແກ່

ເກີນ 22% ແມ່ນເຫັນວ່າເໝາະ

ພືນ
້ ຖານການຜະລິດພາຍໃນ ແລະ

1).ໂຄງການສິນເຊື່ອເພື່ອການ

ສົມ;

ສົງ່ ເສີມການສົງ່ ອອກ ດ້ວຍການ:

ຜະລິດ-ສົ່ງອອກກະແສໄຟຟ້າ;

ລົງທຶນຂອງລັດ

ແຕ່ເຖິງແນວໃດກໍຕາມ,

ການສົ່ງຜ່ານລະຫວ່າງການເພີ່ມ
ຂຶ້ນຂອງປະລິມານເງິນ

- ຮັບປະກັນປະສິດທິ

2). ໂຄງການສິນເຊື່ອເພື່ອການ

ໄປສູ່

ພາບ, ປະສິດທິຜົນ ແລະ ຂອບ

ຜະລິດສິນຄ້າສົ່ງອອກ ໂດຍສະ

ການລົງທຶນ ແລະ ການຂະຫຍາຍ

ເວລາໃນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ນະ

ເ ພ າ ະ ຕ າ ມ ແ ລ ວ ທ າ ງ ລົ ດ ໄ ຟ

ຕົວຂອງເສດຖະກິດ ແມ່ນຕ້ອງ

ໂຍບາຍຜ່ ອ ນຜັ ນ ດ້ າ ນສິ ນ ເຊື່ ອ

ລາວ-ຈີນ ແລະ ສໍາລັບໂຄງການ

ໃຊ້ໄລຍະເວລາໃດໜຶ່ງ

ການ

ແລະ ປະສານສົມທົບກັບພາກ

ທີ່ ມີ ສັ ນ ຍາສົ່ ງ ອອກກັ ບ ຄູ່ ຄ້ າ

ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງສິນເຊື່ອຂອງປະລິ

ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການປະຕິບດ
ັ

ແລ້ວ; 3). ໂຄງການສິນເຊື່ອ

ມານເງິນພາຍໃນປີນີ້ ອາດຈະບໍ່

ບັນດາໜ້າວຽກ ເພື່ອສ້າງຄວາມ

ເພືອ
່ ການຜະລິດສິນຄ້າທົດແທນ

ທັນເຫັນຜົນ

ເຂັມ
້ ແຂງດ້ານແຫລ່ງທຶນໃນການ

ການນໍາເຂົ້າ: ໂຄງການສິນເຊື່ອ

ກິດຂະຫຍາຍພາຍໃນປີ ເນື່ອງ

ສົ່ງເສີມ

ເພື່ອກໍາໄດ້

ດອກເບ້ຍຕໍ່າ ແລະ ວົງເງິນບໍ່ສູງ

ຈາກຫລາຍການຜະລິດຕ້ອງໃຊ້

ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນ

ຫລາຍ ສໍາລັບບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິ

ເວລາ, ຄຽງຄູ່ກັນນີ້, ເພື່ອຮັບປະ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ລະອຽດ

ບຸກຄົນທີເ່ ຮັດການຜະລິດຕົວຈິງ

ກັ ນ ບໍ່ ໃ ຫ້ ສ້ າ ງແຮງກົ ດ ດັ ນ ຕໍ່ ລ ະ

ຈະແຈ້ງ

ໃນການສົ່ງເສີມການ

ລະດັບນ້ອຍ; ໄປຄຽງຄູກ
່ ບ
ັ ການ

ດັບລາຄາ, ອັດຕາເງິນເຟີ້ ທະນາ

ຜະລິດ-ສົງ່ ອອກພະລັງງານ, ສິນ

ສືບຕໍ່ປະກອບແຫລ່ງທຶນໃຫ້ແກ່

ຄານແຫ່ງ ສປປລາວ ຈະພະຍາ

ຄ້າກະສິກໍາ ແລະ ສິນຄ້າທົດ

ກອງທຶນສົ່ງເສີມ SMEs, ທະ

ຍາມຄຸມ
້ ຄອງການນໍາໃຊ້ສນ
ິ ເຊືອ
່

ແທນການນໍາເຂົາ້ ທີເ່ ປັນຈຸດສຸມ

ນາຄານນະໂຍບາຍ ຕາມລະບຽບ

ໃຫ້ມປ
ີ ະສິດທິຜນ
ົ ທີສ
່ ດ
ຸ ໃຫ້ເຂົາ້

ນແຕ່ລະໄລຍະ

ເຊິ່ງຈະເປັນ

ການ, ສໍາລັບແຫລ່ງທຶນໃນການ

ສູ່ຂະແໜງການຜະລິດ ບໍ່ເພີ່ມ

ບ່ອນອີງໃຫ້ຂະແໜງທະນາຄານ

ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແມ່ ນ ຈະນໍ າ ໃຊ້

ແ ຮ ງ ກົ ດ ດັ ນ ໃ ຫ້ ຄ ວ າ ມ ຕ້ ອ ງ

ໃນການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ນະໂຍ

ແຫລ່ ງ ທຶ ນ ຈາກທະນາຄານພັ ດ

ການບໍລິໂພກສູງຂຶ້ນແບບບໍ່ສົມ

ບາຍສະໜອງແຫລ່ງທຶນໄດ້ຢ່າງ

ທະນາແຫ່ງຊາດຈີນ

ດຸນ

ແນໃສ່ເພື່ອຮັບປະກັນໄດ້

ເປັນລະບົບ, ກົມກຽວ ແລະ

ທີ່ຄາດວ່າຈະສາມາດເບີກຖອນ

ທັງສະຖານລະພາບທາງດ້ານລາ

ມີປະສິດທິຜົນຫລາຍຂຶ້ນ, ພ້ອມ

ເງິນງວດທໍາອິດ ຈໍານວນ 100

ຄາ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຂະຫຍາຍ

ທັ ງ ສາມາດປະກອບສ່ ວ ນສ້ າ ງ

ລ້ າ ນໂດລາໄດ້ ພ າຍໃນເດື ອ ນມີ

ຕົວຂອງເສດຖະກິດ. ນອກຈາກ

ຄວາມເຂັ້ ມ ແຂງໃຫ້ ພື້ ນ ຖານ

ນາ 2022; ແຫລ່ງທຶນຈາກທະ

ນີ້,

ຈະມີການປະສານສົມທົບ

ການຜະລິດພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງ

ນາຄານໂລກ, ຈາກກອງທຶນສົ່ງ

ກັບຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ

ເສີມການສົ່ງອອກ, ໃນນີ້, ຈະ

ເສີມການເຂົາ້ ເຖິງແຫລ່ງທຶນຂອງ

ການຄ້າ ໃນການຕິດຕາມ ແລະ

ເພີ່ມທະວີການປະສານສົມທົບ

ສປປລາວ (ກອງທຶນ LAFF);

ຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ ຢ່າງເປັນ

ລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ເອກະ

ແຫລ່ງທຶນເງິນຝາກຂອງທະນາ

ປົກກະຕິ; ພ້ອມທັງປະສານສົມ

ຊົນ ໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ກຳ

ຄານທຸລະກິດ

ທົ ບ ກັ ບ ສູ ນ ສະຖິ ຕິ ແ ຫ່ ງ ຊາດ,

ໄດ້ສະພາບຜູ້ຜະລິດຕົວຈິງ ສະ

ທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນ ຈາກກະແສເງິນ

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ

ພາບທ່າແຮງຕົວຈິງ ຄວາມຕ້ອງ

ໄຫລເຂົ້າທີ່ຈະມີເພີ່ມຂຶ້ນ ພາຍ

ລົງທຶນ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວ

ການແຫລ່ງທຶນຕົວຈິງ

ສໍາລັບ

ຫລັ ງ ການເປີ ດ ນໍ າ ໃຊ້ ໂ ຄງການ

ຂ້ອງ ເພື່ອທົບທວນຄືນກ່ຽວກັບ

ການຄົ້ນຄວ້າຈັດສັນແຫລ່ງທຶນ

ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ, ສະພາບ

ວິທີການເກັບກໍາ ແລະ ການກໍາ

ພ້ ອ ມທັ ງ ແລກປ່ ຽ ນຂໍ້ ມູ ນ ກ່ ຽ ວ

ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄ

ນົດໂຄງປະກອບໃນການຄິດໄລ່

ກັບກົນໄກການຜະລິດ ຈຳໜ່າຍ

ວິດ-19 ຢູໃ່ ນລະດັບທີຄ
່ ວບຄຸມ

ດັດສະນີລາຄາການຊົມໃຊ້-ອັດ

ສົ່ງອອກ ໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ ສໍາລັບ

ໄດ້ດີຂຶ້ນ ແລະ ການປັບປຸງກົນ

ຕາເງິນເຟີ້ ຂອງ ສປປລາວ ແນ

ການອໍ າ ນວຍຄວາມສະດວກ

ໄກການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບທີ່ເປັນ

ໃສ່ ເ ພື່ ອ ພັ ດ ທະນາສະຖິ ຕິ ໃ ຫ້

ຕິດຕາມ

ເງິນຕາຕ່າງປະເທດໄດ້ຮັບການ

ຈະແຈ້ງ ແທດເໝາະ ແລະ ສອດ

ຮັບ; ພ້ອມທັງປະສານສົມທົບ

ຄ່ອງກັບສະພາບເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ

ກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ຊຸກ

ໃນປັດຈຸບັນຫລາຍຂຶ້ນ.

ຍູ້ ສ້ າ ງເງື່ ອ ນໄຂໃຫ້ ມີ ກ ານຈັ ດ

ແລະ ຊຸກຍູ້ບໍລິສັດທີ່ມີເງື່ອນໄຂ

ເຝິກອົບຮົມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ

ສາມາດເຂົ້າຈົດທະບຽນໃນຕະ

ດ້ານການບັນຊີ, ການດໍາເນີນທຸ

ຫລາດຫລັກຊັບລາວ ເປັນຕົ້ນ

ລະກິດ, ການຕະຫລາດ ໃຫ້ແກ່

ບັນດາບໍລິສັດທີ່ມີທ່າແຮງ ທີ່ລົງ

ເຮັດໃຫ້ເສດຖະ

2. ແຜນວຽກຈຸດສຸມ
ຕົ້ນຕໍ ສໍາລັບປີ 2022
ເພືອ
່ ໃຫ້ບນ
ັ ລຸຕາມຄາດ
ໝາຍທີ່ກໍານົດໄວ້ນັ້ນ,

ໃນປີ

2022 ໜ້າວຽກຕົ້ນຕໍດ້ານເງິນ

SMEs

ຄຸ້ມຄອງກະແສລາຍ

ຜູ້ຜະລິດຂະໜາດກາງ
ໜ້ອຍ

ແລະ

ໄປຄຽງຄູ່ກັບການສ້າງ

(CDB)

ທີ່ຄາດວ່າຈະມີ

ປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ;
-

ສືບຕໍ່ສ້າງເງື່ອນໄຂ
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ທ່ານ ສີເຮັງ ຫອມສົມ
ບັດ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ
ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັງ້ ທີ 14 ແຂວງ
ສາລະວັນ ທັງເປັນປະທານສະ
ພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ) ໄດ້
ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ບດ
ົ ລາຍງານ
ຂອງລັດຖະບານ ທີ່ສະເໜີໃນ
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອ
ທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດ
ທີ IX ເຊິ່ງໄຂຂຶ້ນໃນຕົ້ນເດືອນ
ພະຈິກ 2021 ໂດຍທ່ານ
ໄດ້ກ່າວວ່າ:
ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະ
ແ ດ ງ ຄ ວ າ ມ ຍ້ ອ ງ ຍໍ ຊົ ມ ເ ຊີ ຍ
ແລະ ເປັນເອກະພາບສູງ ຕໍ່ການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດສັງຄົມ
ປະຈຳປີ
2021 ເຊິ່ງເຫັນວ່າຢູ່ສູນກາງ
ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ລ້ວນແລ້ວແຕ່
ມີຜົນສຳເລັດຫລາຍດ້ານ ແລະ
ລັດຖະບານກໍໄດ້ລາຍງານຕໍກ
່ ອງ
ປະຊຸມສະພາອັນຊົງກຽດແຫ່ງນີ້
ແລ້ວ ແລະ ເພື່ອເປັນການປະ
ກອບສ່ວນ ໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບດ
ັ ແຜນພັດທະນາເສດຖະ
ກິດ-ສັງຄົມໃນປີ 2022 ຂ້າພະ
ເຈົາ້ ຂໍມບ
ີ າງຄຳເຫັນ ເນັນ
້ ໃສ່ບາງ
ຈຸດຄື:
ຈຸດທີໜຶ່ງ ເພື່ອປະຕິ
ບັດວາລະແຫ່ງຊາດໃຫ້ສຳເລັດ
ຜົນ ຈຳເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ສູ້ຊົນ,
ເຮັ ດ ໃຫ້ ເ ສດຖະກິ ດ ຂອງພວກ
ເຮົາຂະຫຍາຍຕົວ ຄືດັ່ງທີ່ລັດ
ຖະບານຕັ້ງເປົ້າເອົາໄວ້ແມ່ນປະ
ມານ 4,2% ເບິ່ງແນວໂນ້ມຂອງ
ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດ
ຖະກິດແລ້ວ ຢາກຂໍໃຫ້ຍົກຂຶ້ນ
ໃນລະດັບ 4,5%-5% ໄດ້ບໍ່
ເພາະຖ້າເຮົາຕັ້ງເປົ້າໄວ້ຕ່ຳຫລາຍ
ກໍອາດເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີການບຸກບືນ
ສູ້ຊົນ ແລະ ປັດຈຸບັນ ບັນດາປະ
ເທດໃກ້ຄຽງພວກເຮົາ ບາງປະ
ເທດເຂົາຍັງຮັກສາການຂະຫຍາຍ
ຕົວໄດ້ໃນລະດັບດີ
ຕົວຢ່າງ
ຫວຽດນາມ ບໍ່ຫລຸດ 7% ຕໍ່ປີ
ແລະ ຫລາຍປະເທດເຂົາເຈົ້າກໍ
ຕັ້ງເປົ້າໄວ້ສູງສົມຄວນ ເພື່ອບືນ
ໂຕໃຫ້ສຳເລັດ.
ຈຸດທີສອງ ຢາກໃຫ້ສມ
ຸ
ໃສ່ການດັດປັບໂຄງປະກອບຂອງ
ການລົງທຶນ ລັດເຮົາອາດຊິລົງ
ທຶນບໍ່ຫລາຍ ແຕ່ຖ້າເຮົາຊິຢຸດຄື
ແນວນີ້ບໍ່ໄດ້ ເພາະເສດຖະກິດ
ຈະບໍ່ຂະຫຍາຍໂຕ ສະນັ້ນ, ເຮົາ
ຕ້ອງໄດ້ປບ
ັ ໂຄງສ້າງຂອງການລົງ
ທຶນໃຫ້ໄດ້ ເຊິ່ງບ້ວງປົກກະຕິ
ຂອງລັດຖະບານ ແມ່ນ2,200

ຮຽງຮຽງໂດຍ: ກົງໃຈ ແສງອໍາພັນ

ຕື້ ອັນນີ້ຄິດວ່າຢາກໃຫ້ມີການ
ແບ່ ງ ຊັ ດ ສ່ ວ ນຂອງການລົ ງ ທຶ ນ
ໃຫ້ຖືກຕາມຄວາມເປັນຈິງ ການ
ປະກອບສ່ວນໃສ່ກັບອົງການສາ
ກົນ ຫລື ທຶນໂອດີເອ 5%-10%
ດີແທ້ກໍຕື່ມໃສ່ອີກກໍໄດ້ ເພາະວ່າ
ຕາມການຕິດຕາມ ຖ້າເປັນໂຄງ
ການຄືແນວນີ້ ຈະມີປະສິດທິ
ພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງ
ໝາຍຄວາມວ່າໂຄງການເຫລົ່ານີ້
ເງິນທີ່ເອົາໄປໃຊ້ໜ້ອຍ ແຕ່ວ່າ
ເຂົາບໍລຫ
ິ ານໂຄງການໄດ້ດຫ
ີ ລາຍ
ຕົວຢ່າງ ບັນດາໂຄງການອື່ນໆ
ຂອງກະຊວງພາຍໃນ ກໍຖວ
ື າ່ ໄດ້
ດີສົມຄວນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໂຄງ
ການຊຳລະໜີ້ 30%-40%
ຫລືວ່າໂຄງການສືບຕໍ່ 40%50% ກໍຢາກໃຫ້ເບິ່ງຄືນ ເພາະ
ພວກເຮົາຈະເຮັດໄປແນວນີ້ ເງິນ
ໜ້ອຍບໍ່ຫລາຍພັດຊິກະຈາຍໄປ
ຫລາຍໆໂຄງການ ບັນດາໂຄງ
ການ ຫລື ວ່າເຈົ້າຂອງໂຄງການ
ຜູ້ເຂົາລົງທຶນໄດ້ຮັບໂຄງການໜື່ງ
5-10 ລ້ານ ແລະ ອີກ 10-20
ປີແກ້ຫຍັງບໍ່ໄດ້ ຍ້ອນເຮົາບໍ່ໄດ້
ຊຳລະໜີ້ຢ່າງມີຈຸດສຸມ ເງິນເຮົາ
ມີໜ້ອຍຢູ່ແລ້ວ ຊ້ຳພັດໄປກະ
ຈາຍແບ່ ງ ໃຫ້ ຊ ຳລະໜີ້ ໂ ດຍສະ
ເລ່ຍ, ອັນນີ້ແມ່ນເຫັນຄວນໃຫ້
ລັດຖະ ບານປັບປຸງຈຸດນີ້ຄືນ
ນອກຈາກນັ້ນ ການລົງທຶນໃສ່
ໂຄງການໃໝ່ໃນ 2,200 ຕື້ກີບ
ຂ້າພະເຈົາ້ ຄິດວ່າຄິດວ່າ 50% ຍັງ
ສູງຢູ່ ເພາະຖ້າບໍ່ຈຳເປັນອີຫລີກໍ
ບໍ່ຢາກໃຫ້ລົງ ແຕ່ຢາກໃຫ້ໄປຊຳ
ລະໜີ້ ຫລື ສືບຕໍ່ໂຄງການເກົ່າ
ໃຫ້ສຳເລັດ ຈະເປັນການດີຫລາຍ
ສ່ວນເລື່ອງແຜນການຖ້າເປັນໄປ

ໄດ້ ຢາກໃຫ້ມີວິໄນແຜນການ
ເຂັ້ມງວດແທ້ໆ ຈຶ່ງຈະຮັບປະ
ກັນໄດ້ ຈຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເສດຖະ
ກິ ດ ພ ວ ກ ເ ຮົ າ ຂ ະ ຫ ຍ າ ຍ ຕົ ວ
ເພາະບົດຮຽນຜ່ານມາ
ແມ່ນ
ຍ້ ອ ນພວກເຮົ າ ຂາດວິ ໄ ນແຜນ
ການ ແລະ ຖ້າຫາກຂາດວິໄນ
ແຜນການແລ້ວ ການເງິນກໍໄປ
ຕາມກັນ ເພາະແຜນການຮັບ
ຮອງເປັນໂຄງການ ແລ້ວການ
ຊຳລະສະສາງ ກໍມີຄະນະກຳມະ
ການກວດກາຄັກແນ່.
ຈຸດທີສາມ ກ່ຽວກັບ
ການລົງທຶນ: ຢາກໃຫ້ດຶງດູດ
ການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນພາຍ
ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເປັນ
ໝາກຫົວໃຈ ກວມອັດຕາສ່ວນ
ການລົງທຶນຫລາຍທີ່ສຸດ ແຕ່ກົນ
ໄກຂອງພວກເຮົາຍັງເປັນບັນຫາ
ໜັກໜ່ວງຫລາຍ ເວົ້າວ່າປ່ຽນ
ແປງປັບປຸງ ແຕ່ກໍຍັງມີກົນໄກ
ເກົ່າຄອບງຳຫລາຍ ກວ່າຊິໄດ້ລົງ
ທຶ ນ ຜ່ າ ນຂັ້ ນ ຕອນບໍ່ ທ ຳມະດາ
ຈຶ່ງຢາກໃຫ້ແກ້ແທ້ໆ ແລະ ແກ້
ໄວເທົ່າໃດຍິ່ງດີ ເພື່ອເຮັດໃຫ້
ການລົ ງ ທຶ ນ ຂອງຕ່ າ ງປະເທດ
ມີ ຄ ວາມສະດວກຫລາຍຂຶ້ ນ
ເຊິ່ ງ ໝາຍຄວາມວ່ າ ເວລາເຂົ າ ຊິ
ເຂົ້ າ ໄປລົ ງ ທຶ ນ ບໍ່ ໃ ຫ້ ຫ ຍຸ້ ງ ຍາກ
ໂດຍເວລາເຂົ້າໄປລົງທຶນໃຫ້ເຂົ້າ
ງ່າຍໆ ແຕ່ເຂົ້າໄປແລ້ວອອກຍາກ
ໂດຍໃຫ້ເປີດກວ້າງການລົງທຶນ
ແລະ ເວລາເຂົາລົງທຶນແລ້ວຄຸ້ມ
ຄອງເຂົາໃຫ້ມັນດີ
ບໍ່ໃຫ້ເຂົາ
ອອກ ອັນນີ້ ຖືວ່າເປັນວິທີທີ່ດີ
ຫລາຍ ແຕ່ກົງກັນຂ້າມຜ່ານມາ
ເຫັນວ່າພວກເຂົາເຂົ້າຍາກ ແຕ່
ເວລາອອກພັດສະບາຍ ແລະ

ສ່ ວ ນຫລາຍຈະເປັ ນ ແນວນັ້ ນ
ຈຶ່ງຢາກໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂບັນ
ຫານີ້ຕື່ມອີກ.
ປະທານ ສພຂ ສາລະ
ວັນ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ຢູ່ໃນແຜນ
ພັ ດ ທ ະ ນ າ ເ ສ ດ ຖ ະ ກິ ດ - ສັ ງ
ຄົມນີ້ ແມ່ນການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັ ດ ແຜນພັ ດ ທະນາຊົ ນ ນະບົ ດ
ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ອັນນີ້ຂໍ
ຮ້ອງລັດຖະບານ ໃຫ້ແບ່ງຂັ້ນ
ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ດຳເນີນການຕິດ
ຕາມກວດກາຢ່ າ ງໃກ້ ຊິ ດ ທີ່ ສຸ ດ
ເພາະພວກເຮົາຕັ້ງເປົ້າເອົາໄວ້ວ່າ
ຈະແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ເຊິ່ງ
ຜ່ານມາ ກໍວ່າປີນັ້ນ ແລະກໍປີນີ້
ແລະ ມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ມີຜົນ
ກະທົບຫລາຍອັນ ສຳຄັນແມ່ນ
ຖ້ າ ເຮົ າ ສື ບ ຕໍ່ ເ ຮັ ດ ຕາມກົ ນ ໄກ
ເກົ່າ ກໍບໍ່ສຳເລັດຜົນຢູ່ດີ ເພາະ
ສະນັ້ນຕ້ອງມີການສຸມທຶນຮອນ
ໃສ່ ພ້ອມທັງຕິດຕາມກວດກາ
ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ການ
ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ກໍຄືການ
ພັ ດ ທະນາເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ
ໃຫ້ມັນໄດ້ດີ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ແລະ
ສິ່ ງ ທີ ຂ້ າ ພະເຈົ້ າ ຢາກເວົ້ າ ທີ່ ສຸ ດ
ແມ່ ນ ການແກ້ ໄ ຂການແຜ່ ລ ະ
ບາດຂອງພະຍາດໂຄວິ ດ -19
ເຊິ່ງຈຸດນີ້ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງປະ
ຖົມມະລຶກ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ມີຄຳ
ເຫັນໃນຕອນຕົ້ນແລ້ວວ່າ ຢາກ
ໃຫ້ຕັ້ງເປົ້າໄວ້ ແລະ ເອົາເຂົ້າເປັນ
ຫົວຂໍ້ສະເພາະ ເລື່ອງການແກ້
ໄຂການແຜ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ19 ເພາະປັດຈຸບັນສາກົນເພິ່ນ
ເຮັດ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ສຶກ
ສາອົ ບ ຮົ ມ ໃຫ້ ສັ ງ ຄົ ມ ຢູ່ ກັ ບ ພະ
ຍາດດັ່ງກ່າວໃຫ້ມັນໄດ້ ໂດຍ
ຂຸ້ນຂ້ຽວສັກວັກຊິນໃຫ້ທົ່ວເຖິງ
ເພາະມີການໂຄສະນາເຖິງຄວາມ
ອັນຕະລາຍຫລາຍເທົ່າໃດ ແຕ່
ເຂົາກໍຢາ້ ນອີກ. ສະນັນ
້ , ການສັກ
ວັກຊີນໃຫ້ໄດ້ຫລາຍເທົ່າໃດຍິ່ງ
ເປັນການດີ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມ
ຕ້ານທານ ແລະສາມາດປ້ອງກັນ
ການລະບາດໄດ້ດີ ຈຶ່ງຂໍຮ້ອງໃຫ້
ເບິ່ງຄືນເລື່ອງວັກຊິນ ເພາະປັດ
ຈຸບັນນີ້ວັກຊີນສໍາລັບເດັກນ້ອຍ
ຍັງບໍ່ມີເລີຍ ແລະ ຕາມການລາຍ
ງານຂ່າວຜ່ານມາ ເມືອງສະໝ້ວຍ
ມີເດັກນ້ອຍຕິດໂຄວິດ ເພີ່ມຂຶ້ນ
ຫລາຍ ໝາຍຄວາມວ່າພະຍາດ
ອັ ນ ນີ້ ມັ ນ ເລີ່ ມ ລະບາດໄປໃສ່
ເດັກນ້ອຍແລ້ວ ຈຶ່ງສະເໜີໄປ
ຍັງລັດຖະບານ ເອົາໃຈໃສ່ຕື່ມ
ໃນຈຸດນີ້ ວ່າເຮັດແນວໃດ ແລະ
ຍັງອີກດົນປານໃດ ເຮົາຈຶ່ງຈະ
ໄດ້ ວັ ກ ຊີ ນ ໄປສັ ກ ເດັ ກ ນ້ ອ ຍ.
ນອກຈາກນັ້ນ
ບັນຫານະໂຍ
ບາຍຕໍ່ພະນັກງານພາກສະໜາມ
ແພດໝໍ ຫລື ຜູ້ທີ່ຢູ່ປ້ອມດ່ານ
ໜ້າ ແມ່ນສຳຄັນຫລາຍ ແລະ
ເຫັນ ໃຈບັນດາແພດໝໍ ເຈົ້າໜ້າ
ທີ່ ທຸກພາກສ່ວນ ທີ່ເຮັດໜ້າທີ່
ໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ປາບ
ປາມພະຍາດໂຄວິດ-19.
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(ສພຊ) ວັນທີ 4 ພະ
ຈິກ 2021 ທ່ານ ສົມສີ ມະນີ
ນິນ ຮອງປະທານສະພາປະຊາ
ຊົນແຂວງ (ສພຂ) ຈໍາປາສັກ
ພ້ອມດ້ວຍຄະນະກໍາມະການຍຸ
ຕິທໍາ ແລະ ປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງ
ກັນຄວາມສະຫງົບ, ຄະນະກໍາ
ມະການວັ ດ ທະນະທໍ າ -ສັ ງ ຄົ ມ
ແລະ ບັນດາເຜົ່າ ແລະ ພະນັກ
ງານວິຊາການຂອງ ສພຂ ຈໍາປາ
ສັກ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຊຸກຍູ້ຕິດ
ຕາມກວດກາການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ
ບັດລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍ,
ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ ແລະ ການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຢູ່ເມືອງໂຂງ
ແຂວງຈໍາປາສັກ.
ຄະນະດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເປີດ
ກອງປະຊຸມເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ
ຄະນະນໍາຂອງເມືອງໂຂງ ໂດຍ
ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານໂດຍຫຍໍ້

ກ່ຽວກັບການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ລັດ
ຖະທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ
ນິ ຕິ ກໍ າ ໃຕ້ ກົ ດ ໝາຍໃນໄລຍະ
ຜ່ານມາ ຈາກທ່ານ ນາງ ຄໍາພູ
ລິດທິສັກ ເຈົ້າເມືອງເມືອງໂຂງ
ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຜົນງານ
ດ້ານດີ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງ ທີ່ເມືອງ
ຈະຕ້ ອ ງໄດ້ ສຸ ມ ໃສ່ ໃ ນການຈັ ດ
ຕັ້ງປະຕິບັດ. ຈາກນັ້ນ, ຍັງໄດ້
ຮັບຟັງການລາຍງານການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດວຽກງານໃນຂົງເຂດຍຸ
ຕິທໍາ ແລະ ວັດທະນະທໍາ-ສັງ
ຄົມ ຈາກຂະແໜງການກ່ຽວ
ຂ້ອງຂອງເມືອງອີກດ້ວຍ.
ຜ່ າ ນການຮັ ບ ຟັ ງ ການ
ລາຍງານ, ທ່ານ ສົມສີ ມະນີນິນ
ໄດ້ມີຄໍາເຫັນໂອ້ລົມ ເຊິ່ງທ່ານ
ໄດ້ ສ ະແດງຄວາມຍ້ ອ ງຍໍ ຊົ ມ
ເຊີຍຕໍ່ຄະນະນໍາ ແລະ ຂະແໜງ
ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງເມືອງ ໃນ
ການຊີ້ນໍາ-ນໍາພາການຈັດຕັ້ງປະ

ຕິບັດລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດ
ໝາຍ, ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ ແລະ
ບັນດາຄາດໝາຍສູ້ຊົນ ສາມາດ
ຍາດໄດ້ ຮັ ບ ຜົ ນ ສໍ າ ເລັ ດ ຫລ າຍ
ດ້ານ. ພ້ອມທັງເນັ້ນໃຫ້ຄະນະ
ນໍາ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງຂອງເມືອງ ຈົ່ງສືບຕໍ່ເພີ່ມ
ທະວີ ໃ ນການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ
ວຽກງານຕິດຕາມກວດກາການ
ປະຕິບັດກົດໝາຍ ໃນທຸກຂົງ
ເຂດຂອງເມື ອ ງຢ່ າ ງເຂັ້ ມ ງວດ,
ສືບຕໍເ່ ຜີຍແຜ່ໂຄສະນາກົດໝາຍ,
ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ ໃຫ້ແກ່ພະ
ນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຕະຫລອດ
ຮອດພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ໃຫ້ຮັບຮູ້
ເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ຄົ້ນ
ຄວ້າວາງແຜນໃນການຈັດຕັ້ງປະ
ຕິ ບັ ດ ວາລະແຫ່ ງ ຊາດຂອງລັ ດ
ຖະບານ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້
ຮັບຮອງ.
(ອໍລະດີ ເກດດາ)
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(ສພຊ) ພາຍຫລັງສໍາ
ເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝວິສາມັນ
ເທື່ອທີ 1 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ
ຊຸດທີ IX ຄະນະສະມາຊິກສະ
ພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກ
ຕັ້ງທີ 9 ແຂວງຊຽງຂວາງ ໄດ້
ເຄື່ອນໄຫວເຜີຍແຜ່ຜົນສໍາເລັດ
ກອງປະຊຸ ມ ສະໄໝວິ ສ າມັ ນ
ເທື່ອທີ 1 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ
ຊຸດທີ IX ແລະ ພົບປ
 ະຜູ້ມີສິດ
ເລືອກຕັ້ງ ຢູ່ບັນດາເມືອງ ແລະ
ພະແນກການ, ກົມກອງຂອງ
ແຂວງຊຽງຂວາງ ເຊິ່ງໄດ້ເຄື່ອນ
ໄຫວນັບແຕ່ວັນທີ 8-14 ກັນ
ຍາ 2021 ຈຶ່ງໄດ້ສ
 ຳເລັດເຄື່ອນ
ໄຫວໂຄສະນາເຜີ ຍ ແຜ່ ຜົ ນ ສໍ າ

ເລັດກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ.
	ໃນການເຄືອ
່ ນໄຫວແຕ່
ລະຈຸດ, ຄະນະສະມາຊິກສະພາ
ແຫ່ງຊ
 າດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ
ທີ 9 ແຂວງຊຽງຂວາງ ໄດ້ແ
 ບ່ງ
ກັນການນຳພາຄະນະເຄືອ
່ ນໄຫວ
ຕາມຂອບເຂດທຕ
່ີ ນ
ົ ຮບ
ັ ຜດ
ິ ຊອບ
ໂດຍມີ ບັ ນ ດາສ ະມາຊິ ກ ສ ະພາ
ປະຊາຊົ ນ ແ ຂວງປ ະຈໍ າ ເ ມື ອ ງ
ແລະ ພະນັກງານສະພາປະຊາ
ຊົ ນ ແ ຂວງຮ່ ວ ມຕິ ດ ຕ າມກ ານ
ເຄື່ອນໄຫວ.
ທັງນີ້, ກໍເພື່ອຈັດຕັ້ງຜັນ
ຂະຫຍາຍ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍ
ເເຜ່ຜົນສໍາເລັດຂອງກອງປະຊຸມ
ສະໄໝວິສາມັນ ເທື່ອທີ 1 ຂອງ

ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ໃຫ້
ບັນດາພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ,
ທະຫານ, ຕໍາຫລວດຢູ່ເເຂວງ
ຊຽງຂວາງ ຮັບຮູ້ ແລະ ເຊື່ອມ
ຊຶມຢ່າງກ້ວາງຂວາງ, ເພື່ອປະຕິ
ບັດພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ
ໜ້າທີ່ຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ
ຊາດຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດ
ໝາຍ; ພ້ອມທງັ ຮບ
ັ ຟງັ ການລາຍ
ງານສະພາບການເຄື່ ອ ນໄຫວ
ວຽກງານໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ
ຮັບຟັງບັນດາສະເໜີບາງບັນຫາ
ຂອງເມືອງ, ພະແນກການ ແລະ
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ທ່ານ ນາງ ຄໍາພອນ
ພິມມະຈັນ ສະມາຊິກສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ
ທີ 4, ຮອງປະທານສະພາປະຊາ
ຊົນແຂວງອຸດົມໄຊ ຕາງໜ້າຄະ
ນະສະມາຊິ ກ ສະພາແຫ່ ງ ຊາດ
ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 4 ໃຫ້
ສໍ າ ພ າ ດ ກ່ ຽ ວ ກັ ບ ກ າ ນ ກ ຽ ມ
ຄວາມພ້ອມຂອງແຂວງ ຕໍ່ຜົນ
ກະທົບທີີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ຫລັງ
ເປີດການນໍາໃຊ້ທາງລົດໄຟລາວຈີນ ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ສະແດງຄວາມ
ຂອບໃຈມາຍັງສື່ມວນຊົນທຸກສື່
ທີ່ເຫັນຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ໃຫ້
ຄວາມສົນໃຈ ຕໍກ
່ ັບແຂວງທີ່ມີ
ເສັ້ນທາງລົດໄຟຜ່ານ ຄືແ
 ຂວງອຸ
ດົມໄຊພວກເຮົາ ໂດຍສະເພາະ
ຕໍ່ ກັ ບ ກ ານກ ຽມຄ ວາມພ້ ອ ມ
ຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ ພາຍຫລັງ
ເປີດນຳໃຊ້ເສັນ
້ ທາງລດ
ົ ໄຟລາວ-
ຈີນ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຈະ
ມີ ສ່ ວ ນຮ່ ວ ມໃນການຊຸ ກ ຍູ້ ພ ະ
ແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ພະ
ແນກອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ການ
ຄ້າ ແລະ ພະແນກການອືີ່ນໆ
ເພືີ່ອກະກຽມຄວາມພ້ອມຕໍ່ຜົນ
ກະທົບດັງ່ ກ່າວເປັນຕົນ
້ ແມ່ນຜົນ
ກະທົ ບ ທາງດ້ າ ນເສດຖະກິ ດ ,
ການຄ້າ, ການສົົ່ງອອກ ແລະ
ການທ່ອງທ່ຽວ.
ຮອງປະທານ ສພຂ ອຸ
ດົມໄຊ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ແຂວງອຸ

ດົມໄຊ ຕັ້ງຢໃູ່ ຈກາງຂອງບັນດາ
ແຂວງພາກເໜືອ ມີເສັ້ນທາງລົດ
ໄຟລາວ-ຈີນ ແລ່ນຜ
 ່ານ 126
ກວ່າກິໂລແມັດ ແລະ ຜ່ານ 3
ເມືອງ ຄື ເມືອງນາໝໍ້, ເມືອງໄຊ
ແລະ ເມືອງງາ; ຕໍກ
່ ັບການກະ
ກຽມຄ ວາມພ້ ອ ມ ຂ ອງແ ຂວງ
ຫລັ ງ ເ ປີ ດ ກ ານນ ຳໃ ຊ້ ເ ສັ້ ນ ທ າງ
ລົດໄ ຟລາວ-ຈີນ
ແຂວງຂອງ
ພວກເຮົາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ອົງການປົກຄອງແຂວງ ແລະ
ຂະແໜງການທກ
ີ່ ່ຽວຂ້ອງ ແມ່ນ
ໄດ້ມີແຜນກະກຽມຄວາມພ້ອມ
ເພື່ອຂະຫຍາຍພື້ນຖານເສດຖະ
ກີດ ແລະ ຊຸກຍປ
ູ້ ະຊາຊົນ, ສົ່ງ
ເສີມທາ່ ແຮງບົມ
່ ຊອ
້ ນຂອງແຂວງ ມີປະສິດທຜ
ິ ົນ ແລະ ໄດ້ມ
 າດ
ເປັນຕົ້ນແມ່ນມີແຜນສ້າງແຂວງ ຕະຖານ ເຊັນ
່ ກໍສ
່ າ້ ງທາ່ ເຮືອ, ອຸ
ໃຫ້ ເ ປັ ນ ເ ຂດແ ລກປ່ ຽ ນສິ ນ ຄ້ າ ປະກອນຍົກສິນຄ້າ, ສາງເກັບ
ໂດຍສ້າງເຂດພັດທະນາເຊື່ອມຕໍ່ ມ້ຽນສນ
ິ ຄາ້ ຊົວ
່ ຄາວ ແລະ ອືນ
່ ໆ.
ກັບແລວທາງລົດໄ ຟ ແລະ ທາງ ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ແຂວງຍັງມີ
ດວ
່ ນ (ບໍເ່ ຕນ ຫານະຄອນຫລວງ ແຜນສຸມໃສ່ການກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງ
ວຽງຈັນ) ເຊັ່ນ ຊຸກຍ
 ູ້ໃຫ້ເກີດ ພື້ ນ ຖ ານດ້ າ ນໂ ລຈິ ດ ສ ະຕິ ກ
ແລວທາງເສດຖະກິດ 3 ສາຍ ຮອງຮັ ບ ກ ານກໍ່ ສ້ າ ງເ ຂົ້ າ ຫ າສ ະ
ຄື ແລວທາງເສດຖະກິດ ຈີນ- ຖານີລົດໄຟ ເຊື່ອມຈອດທາງ
ລາວ-ໄທ, ແລວທາງເສດຖະກິດ ຫລວງແຫ່ງຊ
 າດ ໂດຍສຸມໃສ່
ໄທ-ລາວ-ຈີນ-ຫວຽດນາມ ແລະ ສ້າງໂຄງລ່າງພື້ນຖານໂລຈິດສະ
ແລວທາງເສດຖະກິດ ໄທ-ລາວ- ຕິກ ແລະ ດ່ານສາກົນທ່າບົກ
ຫວຽດນາມ. ຊຸກຍ
 ູ້ໃຫ້ເກີດມີ ແມ່ນໄດ້ມີກອງປະຊມ
ຸ ລະຫວ່າງ
ການກໍ່ ສ້ າ ງເ ສັ້ ນ ທ າງເ ຊື່ ອ ມຕໍ່  ກະຊວງໂຍທາທິການ, ຜູໃ້ ຫ້ທຶນ
ແຂວງກັບແຂວງ, ຊຸກຍ
 ູ້ໃຫ້ພ
 ັດ ສະໜັບສະໜູນ (ທະນາຄານ
ທະນ າທ່ າ ເ ຮື ອ ຕ າມ ລ ຳນ້ ຳ ຂ ອງ ໂລກ) ແລະ ຂະແໜງການທີ່
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຂົນສົ່ງທາງນ້ຳ ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອກຳນົດທຕ
ີ່ ັ້ງ ແລະ

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ທິດາ ອົງແກ້ວ

ດ້ າ ນກ ານທ່ ອ ງທ່ ຽ ວ:
ພະແນກຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດ
ທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ
ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໄດ້
ກະກຽມພື້ນຖ
 ານໂຄງລ່າງ ແລະ
ພັດທະນາສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ
ຫລາຍແຫ່ງ ເປັນຕ
 ົ້ນແມ່ນນ້ຳ
ກັດຢໍລາປາ, ຖ້ຳຈອມອອງ, ວັດ
ພະເຈົ້າສິງຄ
 ຳເມືອງຫລາ ພູທ
 າດ
ລັດຕະນະມິ່ງເມືອງເທສະບານ
ເມືອງໄຊ, ຕາດຕະແລ, ລີສ
 ອດ
ແຄມຂອງເມືອງປາກແບງ ແລະ
ບ່ອນອື່ນໆ ເຖິງແ
 ມ່ນວ່າສ
 ະພາບ
ການລ ະບ າດຂ ອງພ ະຍ າດໂ ຄ
ວິດ-19 ຈະເປັນສິ່ງກົດໜ່ວງ
ລະບົບບໍລິການອື່ນໆ ເຊິ່ງມາ ທ່ ວ ງດຶງກ ານທ່ອ ງທ່ຽວກໍ ຕ າມ
ຮອດປັດຈຸບັນຍັງບໍ່ທັນເປັນເອ ແຕ່ອົງການປົກຄອງແຂວງກໍໄດ້
ກະພາບ; ສຸມໃສ່ກໍ່ສ້າງສະຖາ ມີຄວາມພະຍາຍາມ ວາງແຜນ
ນີ ເ ຊື່ ອ ມຈ ອດທ າງຫລວງແ ຫ່ ງ ເພື່ອກຽມເປີດບໍລິການເປັນແຕ່
ຊາດ ແລະ ທາງຫລັກຂ
 ອງແຂວງ ລະຂັ້ນຕອນ ໝາຍຄວາມວ່າ
ໂດຍໄດ້ມີການສຳຫລວດທດ້ານ ຄ່ອຍປັບປຸງ ແລະ ເປີດໄ ປເປັນ
ເຕັກນິກ, ສະພາບແວດລ້ອມ ຂັ້ນ ໂດຍປະຕິບັດມາດຕະການ
 ະຍາດໂຄວິດ-19 ໄປ
ແລະ ກຳນົດແຜນການກໍ່ສ້າງ ປ້ອງກັນພ
ເຊິ່ ງ ແຂວງອຸດົມ ໄ ຊປະກ ອບມີ ພ້ອມໆກັບໄລຍະຂອງການເປີດ
11
ເສັ້ນທາງເຊື່ອມຈອດ, ເສັ້ນທາງລົດໄຟ;
1) ດ້ານການຜະລິດ
ເຊືອ
່ ມຕໄ່ໍ ປຫາບນ
ັ ດາເມືອງ ແລະ
ກະສິກຳ: ພະແນກກະສິກຳ ແລະ
ຕ່າງແຂວງ.
 ຂວງ ແລະ ພະແນກ
ນອກຈາກນີ,້ ຍັງສ
ມ
ຸ  ປ່າໄມ້ແ
ໃສ່ກຽມຄວາມພ້ອມດ້ານການ ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ການ
ທ່ອງທຽ່ ວ, ການຜະລດ
ິ ກ
 ະສກ
ິ ຳ ຜະລິດພືດກະສິກຳເພື່ອສົ່ງອອກ
ເປັນສນ
ິ ຄາ້ ແລະ ດ້ານວຽກງານ ໄປຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະ
ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ກຳນົດດ້ານສຸ
ປອ
້ ງກັນຄວາມສະຫງົບ ມີດ
 ງ່ັ ນ
 :້ີ
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(ສພຊ) ຕອນບ່າຍວັນ
ທີ 29 ຕຸລາ 2021 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງ
ປະຊຸ ມ ຫ້ ອ ງວ່ າ ການເມື ອ ງຊຳ
ເໜືອ ແຂວງຫົວພັນ ໄດ້ຈັດພິທີ
ປະກາດການສ້ າ ງຕັ້ ງ ຄະນະສະ
ມາຊິ ກ ສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ
(ສສຂ) ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງ
ເມືອງ ແລະ ມອບ-ຮັບໜ້າທີ່
ລະຫວ່າງຫົວໜ້າຄະນະ ສສຂ
ປະຈຳເຂດເລື ອ ກຕັ້ ງ ເມື ອ ງຊຳ
ເໜືອ ຊຸດທີ I ແລະ ຊຸດທີ II
ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ
ສົມສັກ ດອນຈານິດ ຮອງປະ
ທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງຫົວ
ພັນ; ມີບັນດາເລຂາ-ຮອງເລຂາ
ພັກເມືອງ,
ຄະນະປະຈຳພັກ
ເມືອງ, ກຳມະການພັກເມືອງ,
ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ
ອ້ອມຂ້າງເມືອງ, ນາຍ ແລະ ພົນ
ທະຫານ-ຕໍາຫລວດ ເມືອງຊຳ
ເໜືອ ຕະຫລອດຮອດພະນັກ
ງານ-ລັ ດ ຖະກອນພາກສ່ ວ ນ
ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.
ພິທີດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ສຸກ
ມີໄຊ ສິງບຸນເຮືອງ ຮອງເລຂາທິ
ການສະພາປະຊາຊົນແຂວງຫົວ
ພັນ ໄດ້ຜ່ານມະຕິຂອງຄະນະ
ປະຈຳສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ
ສະບັບເລກທີ 272/ຄປຈ, ລົງ
ວັນທີ 30/6/2021 ວ່າດ້ວຍ

ການສ້າງຕັ້ງກົງຈັກ ແລະ ບຸກຄະ
ລາກອນຂອງຄະນະປະຈຳສະພາ
ປະຊາຊົນແຂວງຫົວພັນສ້າງຕັ້ງ
ເຊິງ່ ຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນ
ແຂວງຫົວພັນໄດ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງ
ຫົວໜ້າຄະນະ ສສຂ ຫົວພັນ
ຊຸດທີ II ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງ
ເມືອງຊຳເໜືອຄື: ແຕ່ງຕັ້ງ ທ່ານ
ທອນສຸກ ເພັດວີຍານ ເປັນຫົວ
ໜ້າ, ທ່ານ ນາງ ອຳໄພວອນ
ລ້ອມບຸນແພງ ເປັນຄະນະ, ທ່ານ
ພັທ. ທອງພັນ ພັດທະວົງ ເປັນ
ຄະນະ ແລະ ທ່ານ ນາງ ພວງ
ແສງ ອຸດົມມີໄຊ ເປັນຄະນະ.
ຈາກນັນ
້ , ຫົວໜ້າໜ່ວຍ
ສສຂ
 ຫົວພັນ ຊຸດທີ I ປະຈໍາ
ເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງຊຳເໜືອ ໄດ້
ລາຍງານໂດຍຫຍໍ້ ກ ານເຄື່ ອ ນ
ໄຫວວຽກງານ 5 ປີ (2016-

2020) ຜ່ານມາ ຂອງ ສສຂ
ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງຂອງ
ຕົນ ເຊິ່ງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຜົນສຳ
ເລັດໃນການນຳພາ-ຊີ້ນຳ, ດ້ານ
ດີ, ຜົນງານຫລາຍດ້ານໃນການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນໄລ
ຍະ 5 ປີຜ່ານມາ ພ້ອມທັງກ່າວ
ລາໜ້າທີ່ດັ່ງກ່າວ.
ໃນພິ ທີ ຍັ ງ ໄດ້ ລົ ງ ນາມ
ເຊັນບົດບັນທຶກມອບ-ຮັບໜ້າທີ່
ລະຫວ່າງຫົວໜ້າໜ່ວຍ ສສຂ
ຊຸດທີ I ແລະ ຫົວໜ້າຄະນະ
ສສຂ ຊຸດທີ II ເພື່ອເປັນການ
ສື ບ ຕໍ່ ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ວຽກງານ
ຂອງ ສສຂ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງ
ເມືອງຊຳເໜືອ ໃຫ້ນັບມື້ມີຜົນ
ສຳເລັ ດ ທີ່ ຍ່ິ ງ ໃຫ່ ຍ ຂຶ້ ນ ເລື້ ອ ຍໆ
ໂດຍມີຜູ້ຂົ້າຮ່ວມພິທີເປັນສັກຂີ
ພິຍານ.

ໂອກາດດຽວກນ
ັ ນີ,້ ປະ
ທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ມີຄຳເຫັນ
ຊີ້ນຳ, ໂອ້ລົມຕໍ່ພິທີ ເຊິ່ງທ່ານໄດ້
ຕີລາຄາສູງຕໍ່ ໜ່ວຍ ສສຂ ຫົວ
ພັນ ຊຸດທີ I ປະຈຳເຂດເລືອກ
ຕັ້ງເມືອງຊຳເໜືອ ທີ່ເຮັດສຳເລັດ
ໜ້າທີ່ການເມືອງ
ທີ່ພັກ-ລັດ
ມອບໝາຍ ດ້ວຍຜົນສຳເລັດ
ແລະ ຜົນງານຫລາຍດ້ານ. ຄຽງ
ຄູ່ກັນນີ້ ທ່ານຍັງໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້
ສສຂ ຊຸດເກົ່າ ຈົ່ງເປັນແບບຢ່າງ
ນໍາໜ້າ, ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຊ່ວຍ
ການນຳເມືອງ ໃນການຊຸກຍູກ
້ ານ
ປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່
ຂອງອົງຄະນະພັກ ແລະ ແຜນ
ພັ ດ ທະນາເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ
ຂອງເມືອງ ຕາມພາລະບົດບາດ,
ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່; ສືບຕໍ່ໃຫ້ຄຳ
ຄິດເຫັນ, ຄຳປຶກສາ ໃນການ

ຂານາໄພພືດຂອງກະຊວງກະສິ
ກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ກ່ຽວກັບການ
ສົງ່ ອອກຜນ
ົ ຜະລດ
ິ ກະສິກຳຂອງ
ສປປລາວ ໄປຍັງ ສປຈີນ ມີ 10
ສະນິດພືດ, 8 ອະນຸສັນຍາ.
ສະເພາະແຂວງອຸດົມໄຊສະເໜີ
ໃໝ່ມີ 6 ລາຍການ ປະກອບມີ
ຜະລດ
ິ ຕະພນ
ັ ມ
 ອນ (ຝັກຫລອກ
ມ້ອນ), ຜົນຜ
 ະລິດໝາກພຸກ,
ໝາກກ້ຽງ, ໝາກມ່ວງ, ຢາງພາ
ລາອົບແຫ້ງ ແລະ ລຳອ້ອຍ ເຊິ່ງ
ການຜ ະລິ ດ ດັ່ ງ ກ່ າ ວເ ມື່ ອ ເ ສັ້ ນ
ທາງລົ ດ ໄ ຟເ ປີ ດ ຈ ະໄ ດ້ ຂົ ນ ສົ່ ງ
ອອກສູ່ ສປຈີນ ສະດວກ ແລະ
ວ່ອງໄວຂຶ້ນ. ຜ່ານມາແຂວງອຸ
ດົ ມ ໄ ຊພ ວກເ ຮົ າ ໄດ້ ສົ່ ງ ຜົ ນ ຜ ະ
ລິດກະສິກຳຫລາຍຊະນິດ ເປັນ

ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ເອື້ອ
ອຳນ ວຍຊ່ ວ ຍເ ຫລື ອ ເ ບິ່ ງ ແ ຍງ
ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ປ້ ອ ງກັ ນ ທ າງລົ ດ ໄ ຟ
ລາວ-ຈີນ;
ປະຊາຊົນສ່ວນ
ຫລາຍແມ່ນເຂົ້າໃຈຕໍ່ແນວທາງ
ຂອງພັ ກ -ລັ ດ ໃ ນໄ ລຍ ະໃ ໝ່
ແລະ
ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນ
ວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນ
ຄວາມສະຫງົບເປັນຢ່າງດີ; ແຕ່
ເຖິງຢ່າງໃດກຕ
ໍ າມ ໄລຍະຜ່ານ
ມາກໍ່ ໄ ດ້ ມີ ສ ະພ າບກ ານປ າກົ ດ
ການຫຍໍທ
້ ໍ້ເກີດຂຶ້ນ
ເປັນຕ
 ົ້ນ
ແມ່ນການລັກອຸປະກອນກໍ່ສ້າງ
ເສັ້ນທາງລົດໄຟ , ລັກສ
 າຍໄຟ
ຟ້າ, ສິ້ນສ່ວນຕູ້ໄຟຟ້າ ແລະ
ເຫລັກປະເພດຕ່າງໆ ສ້າງຄວາມ
ເສຍຫາຍຫລາຍກວ່າ 500 ລ້ານ

 ົ້ນແມ່ນສາລີ,
ຕ
ໝາກກ້ວຍ,
ໝາກມ່ວງ, ໝາກໂມ, ມັນ,
ໝາກຖົ່ວ, ໝາກອຶ, ຢາງພາລາ
ແລະ ອື່ນໆ ທີສ
່ ົ່ງອອກ ສປຈີນ
ສ້າງລາຍຮບ
ັ ໃຫ້ປະຊາຊນ
ົ ຫລາຍ
ພໍສົມຄວນ.
2) ດ້ານປ້ອງກັນຊ
 າດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ: ຄະ
ນະພກ
ັ -ຄະນະບນ
ັ ຊາໄດ້ຈດ
ັ ວາງ
ກຳລງັ ເພືອ
່ ປອ
້ ງກນ
ັ ໂຄງການເສັນ
້ 
ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນຊ່ວງຜ່ານ
ແຂວງອຸດົມໄຊ ມີທ
 ັງໝ
 ົດ 9
ຈຸດ; ອົງກ
 ານປົກຄ
 ອງແຂວງ,
ເມືອງ ແລະ ບ້ານ ຕະຫລອດ
ຮອດປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ກໍ່

 ີບ ແລະ 2 ແສນຢວນ ເຊິ່ງ
ກ
ທ າງເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ກໍ ໄ ດ້ ກັ ກ ຕົ ວ ຜູ້ 
ຖືກຫາ ມາດຳເນີນຄະດີຕາມ
ຂັ້ນຕອນ,
ພ້ອມທັງໄກ່ເກ່ຍ
ແລະ ສຶກສ
 າອົບຮົມ.
ຕອນທ້າຍ, ທ່ານ ນາງ
ຄໍາພອນ ພິມມະຈັນ ກ່າວຕື່ມ
ວ່າ: ມາຮອດປັດຈຸບັນອົງການ
ປົກຄອງແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພວມສຸມໃສ່ແກ້
ໄຂບັນຫາທີ່ຍັງຄ
 ົງຄ້າງ ແລະ ສືບ
ຕໍ່ປັບປຸງແກ້ໄຂ ເພື່ອໃຫ້ທັນກ
 ັບ
ການກະກຽມຄວາມພ້ອມ ໃຫ້
ແກ່ ກ ານເ ປີ ດ ເ ສັ້ ນ ທ າງລົ ດ ໄ ຟ
ລາວ-ຈີນ ໃຫ້ທ
ນ
ັ ຕ
 າມແຜນການ.
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ກົດໝາຍ, ຜົນກະທົບຈາກໂຄງ
ການ, ການປະຕິບັດກົດໝາຍຈໍາ
ນວນໜຶ່ງບາງມາດຕາບໍ່ທັນສອດ
ຄ່ອງກັບຕົວຈິງ, ການແກ້ໄຂບາງ
ຄະດີຍັງຊັກຊ້າແ
 ກ່ຍາວ, ບັນຫາ
ການຈັບຈ່ອງທີ່ດິນ, ຢາເສບຕິດ,
ໂກຕາລັດຖະກອນ, ເງິນຍາມ
ແພດໝໍ, ເງິນຮັບໃຊ້ການປ້ອງ
ກັນ ແລະ ສະກັດກັ້ນພະຍາດ
ໂຄວິດ-19, ການຄຸ້ມຄອງອັດ
ຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ, ການຄຸ້ມ
ຄອງລາຄາສິ ນ ຄ້ າ ຕາມທ້ ອ ງຕະ

ກົມກອງ.
ການເຜີ ຍ ແຜ່ ໃ ນຄັ້ ງ ນີ້
ມີທັງໝົດ 7 ເມືອງຄື: ເມືອງ
ເຄື່ອນໄຫວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າ
ແປກ, ເມືອງຄໍາ, ເມືອງໜອງ
ທີວ
່ ຽກງານຮອບດ້ານຂອງຄະນະ
ແຮດ, ເມືອງຄູນ, ເມືອງໝອກ,
ສສຂ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັງ້ ເພືອ
່
ຜາໄຊ ແລະ ເມືອງພູກູດ, ມີ 35
ເປັນການຊ່ວຍແນະນຳບົດຮຽນ
ພະແນກການ, ກົມກອງ ລວມ
ໃນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານ
ທັງໝົດ 42 ຈຸດ, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
ຕົວຈິງຂອງຕນ
ົ ໃນຜາ່ ນມາ ໃຫ້
ທັງໝົດ 1.729 ຄົນ ຍິງ 532
ຄະນະຊດ
ຸ ໃໝ່ ໄດ້ຜ
ນ
ັ ຂ
 ະຫຍາຍ
ຄົນ. ພ້ອມນັ້ນ, ໄດ້ມກ
ີ ານແລກ
ເຂົາ້ ສພ
ູ່ ດ
ຶ ຕ
ກ
ິ ຳຕວ
ົ ຈງິ  ໃຫ້ມ
 ຜ
ີ ນ
ົ
ປ່ຽນຄໍາເຫັນຕໍ່ບັນດາຄໍາສະເໜີ
ສຳເລັດ; ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ທ່ານ
ຫລື ຄໍາຂັດຂ້ອງໝອງໃຈຂອງ
ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງມາຍັງ ຄະນະ
ທະຫານ, ຕໍາຫລວດ ແລະ ພະ
ສສຂ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງ
ນັກງານຫລັກແຫລ່ງຂອງແຂວງ
ຊຸດໃໝ່, ພະນັກງານ-ລັດຖະ
ເຊິ່ງໄດ້ຮັບຟັງຄໍາສະເໜີທັງຫມົດ
ກອນ, ທະຫານ, ຕໍາຫລວດ ເອົາ
175 ເລື່ອງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການ
ໃຈໃສ່ຍກ
ົ ສງູ ຄນ
ຸ ທາດການເມືອງ
ເກັ ບ ລາຍຮັ ບ ເຂົ້ າ ງົ ບ ປະມານ,
ໃຫ້ໜກ
ັ ແໜ້ນ, ມີຄ
 ວາມເປັນເອ
ການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ, ການປະ
ກະພາບ ແລະ ເປັນເຈົາ້ ການໃນ
ຕິບດ
ັ ວິໄ ນຕໍພ
່ ະນັກງານລັດ ແລະ
ການຈັດຕງ້ັ  ປະຕິບດ
ັ ແນວທາງ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ລະເມີດລະບຽບ ແລະ
ການເມືອງ ຂອງພກ
ັ , ລະບຽບກດ
ົ
ໝາຍຂອງລດ
ັ , ມີກ
 ານຕດ
ິ ຕາມ,
ກວດກາ, ສະຫລຸບຕ
 ລ
ີ າຄາ, ຖອດ
ຖອນບດ
ົ ຮຽນ ແລະ ປະຕບ
ິ ດ
ັ ລ
 ະ
ບອບການລາຍງານ ຢ່າງຖືກຕ
ອ
້ ງ
ທັນກ
 ຳນດ
ົ ເວລາ; ເອົາໃ ຈໃສ່ປະ
ສານງານກັບພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວ
ຂ້ອງໃຫ້ມີຄວາມກົມກຽວກັນ;
ເປັນເຈົາ້ ການ ໃນການປະຕບ
ິ ດ
ັ 
ໜ້ າ ທ່ີວ ຽກງ ານທ່ີໄ ດ້ ຮັບ ມ ອບ
ໝາຍໃຫ້ມຜ
ີ ນ
ົ ສຳເລັດເປັນກ້າວໆ.
(ນາງ ປຸ້ຍນິຕາ ເພັງມີໄຊ)

ຫລາດ, ບັນຫາການຊົມໃຊ້ຄ່າ
ໄຟຟ້າ, ນ້ໍາປະປາ, ໄຟຟ້າເຍືອງ
ທາງ ແລະ ອື່ນໆ. ໃນນັ້ນ ຄະ
ນະສະມາຊິ ກ ສະພາແຫ່ ງ ຊາດ
ກໍໄດ້ຊີ້ແຈງ ແລະ ອະທິບາຍກັບ
ທີ່ແລ້ວ ທັງໝ
 ົດ 85 ເລື່ອງກວມ
48,57 % ແລະ ນໍາສະເໜີຕໍ່
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງແຂວງ
ເພື່ອແກ້ໄຂຈໍານວນ 90 ເລື່ອງ
ກວມ 51,42 %.
(ນາງ ສຸກສະຫວັນ ອິນທະແສງ)
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5
ໂ ລ ກ ແ ພ ນິ ກ ແ ມ່ ນ ໂ ລ ກ ວິ
ຕົກກັງວົນ
ົ ຊະນິດໜຶງ່ ຫລື ເອີນ
້ ວ່າ ໂລກ
ຕືນ
່ ຕົກໃຈ ຜູທ
້ ເ່ີ ປັນຈະມີອາການຕືນ
່ ຕົກ
ໃຈແຮງແບບບໍ່ຄາດຄິດມາກ່ອນ ແລະ
ເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ຈົນໄປລົບກວນການ
ໃຊ້ຊີວິດປະຈຳວັນ ເຊິ່ງເກີດຈາກຮໍ
ໂມນຫລຸດ ຫລື ປ່ຽນແປງກະທັນຫັນ
ເຮັດໃຫ້ລະບົບປະສາດສັ່ງການອັດຕະ
ໂນມັດເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິ ຄ້າຍຄື
ກັບໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ ເຮັດໃຫ້ລະບົບ
ປະສາດທີຄ
່ ວບຄຸມການເຮັດວຽກຂອງ
ຮ່າງກາຍຫລາຍໆບ່ອນເຮັດວຽກຜິດ
ປົກກະຕິ ຈຶງ່ ເກີດມີອາການຫລາຍຢ່າງ
ລວມກັນເຊັ່ນ: ຫົວໃຈເຕັ້ນໄວ, ເຫື່ອ
ອອກຫລາຍ, ຫາຍໃຈບໍທ
່ ນ
ັ , ທ້ອງໄສ້
ປັ່ນປ່ວນ, ວິນຫົວຄ້າຍຄືຊິເປັນລົມ
ແລະ ເປັນອາການທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງກະ
ທັນຫັນ ໂດຍທີບ
່ ມ
່ໍ ສ
ີ າເຫດ ຫລື ການ
ຕົກໃຈແຕ່ຢ່າງໃດ ເຊິ່ງມັນເຮັດໃຫ້
ຫລາຍຄົ ນ ຄິ ດ ວ່ າ ເປັ ນ ໂລກຫົ ວ ໃຈ  
ແລະ ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໂຕເອງໄດ້.
ພຶ ດ ຕິ ກ ຳທີ່ ພ າໃຫ້ ເ ກີ ດ ໂລກ
ແພນິກສາມາດພົບເຫັນໄດ້ຫລາຍໃນ
ຊີວິດປະຈຳວັນ ເປັນຕົ້ນການບໍ່ກິນອາ
ຫານເຊົ້າ ຫລື ກິນອາຫານຟ້າວຟັ່ງ,
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ເຮັ ດ ວຽກກັ ບ ຄອມພິ ວ ເຕີ ເ ປັ ນ ເວລາ
ດົນ, ພັກຜ່ອນບໍ່ພຽງພໍ, ຈິງຈັງ ແລະ
ເຄັ່ງຄັດກັບການໃຊ້ຊີວິດ, ຢູ່ສະພາບ
ແວດລ້ອມກົດດັນເປັນປະຈຳ, ບໍ່ອອກ
ກຳລັງກາຍ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຕຶງຄຽດ
ສະສົມ ຫລື ບາງກໍລະນີກໍອາດເກີດ
ຈາກມີອະດີດທີ່ຝັງໃຈ, ເຄີຍສູນເສຍ
ຫລື ເຄີຍມີເຫດການກະທົບຈິດໃຈ
ຮຸນແຮງ.
ອາການຂອງໂລກແພນິກ

lk]kdt;u

- ໃຈສັ່ນ, ຫົວໃນເຕັ້ນໄວ
ແລະ ແໜ້ນໜ້າເອິກ
- ເຫື່ອອອກຫລາຍ, ບຶດ
ໜາວ-ບຶດຮ້ອນ
- ຫາຍໃຈຖີ,່   ຫາຍໃຈບໍອ
່ ອກ
ແລະ ຮູ້ສຶກຫາຍໃຈບໍ່ອີ່ມ
- ວິນຫົວ, ຮູ້ສຶກໂລກມຸນ
ຍືນຢູຄ
່ ໂື ຕລອຍ ແລະ ຄ້າຍຄືຊເິ ປັນລົມ
- ຮູ້ສຶກຢ້ານໄປໝົດທຸກຢ່າງ
ໂດຍສະເພາະຢ້ານຕາຍ

'nj,'k,
#ພູທອນ ເອ້ກັນຫາ

f ຄາວເມື່ອ ເຢາະຢ່ອງຢ້ຽມ

ຮີມງື່ມແນມນະທີ

ຊອມຊົມທາລາໄຫລ

ຫລັ່ງລົງແລວໃຕ້

ພໍພະພາຍພານຕ້ອງ

ຍືນເຢັນຫະໄທຊື່ນ

ໃນມະໂນມ່ວນແມ້ງ

ເໝືອນຢັ້ງຢູ່ສະຫວັນ

f ອາໂປ ໄຫລລ່ອງເລື້ອຍ

ລົງປ່ອງເປັນກະແສ

ສົ່ງສຽງ ນອງເນືອງນັນ

ໃສ່ຊວງແສນຊຶ້ງ

ແສງສູນ ຊູນຜິວນ້ຳ

ຍາມນະທີກະທົບທ່າ

ຍິບຍັບ ວາວວັບເຫລື້ອມ

ຕີຕ້ອງຕອບຕາ

f ຄືງື່ມ ຄອຍຍ່າວຍິ້ມ

ຍໍຍື່ນຍັງຄົນ

ເຊີນຊວນທຽວ

ທ່ອງເຖິງຢາມຢ້ຽມ

ພືເຜີຍໃຫ້

ເຫັນຄຸນຄາມສະເໜ່

ນ້ອມໜ່ຽວໃຜຜູ່ສິ້ງ

ຊຶງເຊີ້ຊື່ນກະເສມ

f ທຳມະຊາດຊ່າງສ້າງ

ສັບພະສິ່ງຊວນຊົມ

ເປັນຕາງົງງວາຍງຶດ

ມາກມີແນວງໍ້

ສັງວ່າເປັນປານນີ້

ຍາມຊອມຊົມສ່ອງ

ອົກສະອອນອ່ອນໂອ້

ແສນສະອື້ນອີ່ມໃຈ

f ຢ້ານເດ້ ຢ້ານແຕ່ງາມງື່ມນັ້ນ

ໝາງໝົ່ນມານມີ

ຢ້ານແຕ່ ຊຸມຊາມຊົນ

ຈອບພັງເພຖິ້ມ

ຢ້ານແຕ່ ວັງເວີນກວ້າງ

ເສຍສວຍສີເສື່ອມ

ວອນຊາວຊົນໃຫຍ່ນ້ອຍ

ຄອງຄຸ້ມງື່ມງາມ ແດ່ຖ້ອນ!

- ຄວບຄຸມໂຕເອງບໍ່ໄດ້ ແລະ
ຮູ້ສຶກຢູ່ຄົນດຽວບໍ່ໄດ້.
ເມື່ ອ ມີ ລັ ກ ສະນະອາການຄື
ດັ່ງກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ ຄວນໄປພົບ
ແພດເພື່ອບົງມະຕິພະຍາດ ແລະ ປິ່ນ
ປົວ ເຖິງວ່າໂລກນີ້ບໍ່ອັນຕະລາຍເຖິງ
ຊີວິດ
ແຕ່ອາການຂອງມັນອາດຈະ
ກ່ ຽ ວເນື ອ ງກັ ບ ບັ ນ ຫາສຸ ຂ ະພາບອື່ ນ
ຂອງທ່ານໄດ້ເຊັ່ນກັນ.
ຂໍ້ມູນຈາກ: www.sanook.com
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ກົດໝາຍ ວ່າວດ້ຍການລົດໄຟ

ຕາມຮອບວຽນທີກ
່ ຳນົດຕາມມາດ ຕະຖານເຕັກນິກ ແລະ ປຶມ
້ ຄູມ
່ ື ກ່ຽວກັບທາງ
ລົດໄຟ ເພື່ອຍືດອາຍຸການນຳໃຊ້ ເປັນຕົ້ນ ການອັດຫີນ, ປ່ຽນໝອນ, ຈອດລາງ,
ຈັດລາງ.
8+9kdlt[a[djvoDDD
ມາດຕາ 47 ການສ້ອມແປງທາງລົດໄຟ
ການສ້ອມແປງທາງລົດໄຟ ແມ່ນ ການກວດກາສະພາບ ແລະ ປົວແ
 ປງ
3. ການຍົກລະດັບມາດຕະຖານທາງລົດໄຟ ຕ້ອງເລີ່ມຈາກການສຶກສາ
ຄວາມເປັນໄປໄດ້, ສຳຫຼວດ, ອອກແບບ, ກໍ່ສ້າງ, ປະກອບ ແລະ ຕິດຕັ້ງສິ່ງປະ ທາງລົດໄຟ ທີ່ເປ່ເພເສຍຫາຍໃຫ້ກັບຄືນສູ່ສະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານເຕັກນິກ
 ະ ກອບອື່ນ,
ກອບ ແລະ ສິ່ງປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພຂອງທາງລົດໄຟ ໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ ເດີມ ເປັນຕົ້ນ ໂຄງສ້າງ, ລາງ, ໝອນ, ອຸປະກອນສັບລາງ, ສິ່ງປ
ສິ່ງປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ.
ເຕັກນິກສູງກວ່າເກົ່າ ຕາມການອອກແບບ.
ໃນກໍລະນີ ເກີດອຸບປະຕິເຫດ, ໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ ແລະ ການ
ການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ຕ້ອງດຳເນີນການຕາມຂັ້ນຕອນຂອງຂະບວນ
ການກໍ່ສ້າງ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບແຜນດຳເນີນງານ, ງົບປະມານ, ກຳນົດໝາຍເຕັກ ກະທຳຂອງຄົນທີ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍອັນໜັກໜ່ວງ ແລະ ສ້າງຜົນກະທົບຕໍ່ລະ
 ັບພາກສ່ວນທີ່
ນິກ ແລະ ມາດຕະຖານເຕັກນິກ, ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ, ຄວາມປອດໄພ, ການ ບົບການແລ່ນລົດໄຟ ອົງການຄຸ້ມຄອງການລົດໄຟ ຕ້ອງສົມທົບກ
ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ປະຕິບັດຕາມຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມ ແລະ ກົດ ກ່ຽວຂ້ອງ ດຳເນີນການສ້ອມແປງສຸກເສີນຢ່າງຮີບດ່ວນ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່
ການແລ່ນລົດໄຟກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິ.
ໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ມາດຕາ 48 ເງື່ອນໄຂກ່ອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມ
ມາດຕາ 45 ທາງເຂົ້າຫາເຂດໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ
ທາງເຂົ້າຫ
 າເຂດໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄ ຟ ແມ່ນ ທາງສະເພາະ ເພື່ອ ແປງທາງລົດໄ ຟ
ເງື່ອນໄຂກ່ອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງທາ
ຂົນສົ່ງ ແຮງງານ, ວັດຖູປະກອນ, ສິ່ງຂອງ, ພາຫະນະກົນຈັກ ແລະ ອື່ນໆ ເຂົ້າ
 ີ້:
ຫາສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງ. ໃນກໍລະນີ ທາງສະເພາະດັ່ງກ່າວ ຖືກຕັດຜ່ານທີ່ດິນຂ
 ອງ ລົດໄຟ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັ່ງນ
1. ເວນຄືນທີ່ດິນ, ຊົດເຊີຍ, ທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືກຜົນ
ປະຊາຊົນ ຕ
 ້ອງມີກ
 ານທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ຄ່ານຳໃຊ້.
ໃນກໍລະນີ ທີ່ນຳໃຊ້ທ
 າງເດີມເຂົ້າຫາເຂດໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ຜູ້ ກະທົບຈາກໂຄງການ;
2. ຄັດເລືອກທີ່ປຶກສາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ ໂດຍຜ່ານການປະມູນແລ້ວ
ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ຕ້ອງໄດ້ສ້ອມແປງເປັນປົກກະຕິ. ເມື່ອສຳເລັດແຕ່ລະຊ່ວງຂອງ
ເຮັດສັນຍາຮັບເໝົາ ແລະ ຄວບຄຸມການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງທາງລົດໄ ຟ;
ໂຄງການຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ຕ້ອງໄດ້ສ້ອມແປງໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບເດີມ.
3. ມີແຜນດຳເນີນງານຂອງແຕ່ລະໜ້າວຽກຢ່າງລະອຽດ;
ມາດຕາ 46 ການບູລະນະຮັກສາທາງລົດໄຟ
4. ມີມາດຕະການປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງ
ການບູລະນະຮັກສາທາງລົດໄຟ ແມ່ນ ການຕິດຕາມ ກວດກາ ສະພາບ
ທາງລົດໄຟ ເພື່ອຮັບປະກັນການສັນຈອນໃຫ້ດຳເນີນໄປຢ່າງສະດວກ ແລະ ມີ ແວດລ້ອມໃນໄລຍະດຳເນີນການກໍ່ສ້າງ;
5. ຕິດປ້າຍບອກຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບໂຄງການ ເຊັ່ນ ຊື່ໂຄງການ, ເຈົ້າຂອງ
ຄວາມປອດໄພສູງ.
ໂຄງການ, ຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ຜູ້ອອກແບບ, ທີ່ປຶກສາ, ຜູ້ຮັບເໝົາ, ມູນຄ່າ, ວັນທີ,
ການບູລະນະຮັກສາທາງລົດໄຟ ມີ ດັ່ງນີ້:
 ່ມຕ
 ົ້ນແລະ ສ
 ຳເລັດໂຄງການ;
1. ການບູລະນະຮັກສາທາງລົດໄຟ ຕາມປົກກະຕິ ຕ້ອງຕິດຕາມກວດ ເດືອນ, ປີ ເລີ
6. ວຽກງານອື່ນທີ່ຈຳເປັນ.
ກາສະພາບລາງ, ໝອນ, ອຸປະ ກອນສັບລາງ, ຫີນໂຮຍທາງ, ສິ່ງປະກອບ, ອະ
ໃນກໍລະນີ ພົບວັດຖຸບູຮານທີ່ເປັນຮ່ອງຮອຍທາງປະຫວັດສາດ ຫຼື ແຮ່
ນາໄມ ຕັດຫຍ້າ, ຮ່ອງລະບາຍນ້ຳ, ທໍ່, ຂົວ ແລະ ອື່ນໆ ຂອງທາງລົດໄຟ;
່ ຄ
ີ າ່ ສູງໃນເວລາດຳເນີນການກໍສ
່ າ້ ງນັນ
້ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຂະແໜງການທີກ
່ ຽ່ ວ
2. ການບູລະນະຮັກສາທາງລົດໄຟຕາມກຳນົດ ຕ້ອງບົວລະບັດຮັກສາ ທາດທີມ
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ເທດຊາດ ພວກເຮົາໄດ້ດໍາເນີນ
ກອງປະຊຸມ ສພຊ ປະຈໍາປີ
2021 ຕາມກົດໝາຍກໍານົດ,
ອັນພົ້ນເດັ່ນ ແມ່ນ ສພຊ ຊຸດທີ
IX ເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດໜ້າທີ່
ມາໄດ້ພຽງ 4 ເດືອນ ພວກເຮົາ
ໄດ້ດໍາເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝວິ
ສາມັນເທື່ອທີ 1 ຂອງ ສພຊ
ຊຸດທີ IX ເພື່ອພິຈາລະນາຮັບ
ຮອງເອົາວາລະແຫ່ງຊາດ 2 ສະ
ບັບ ເຊິ່ງເປັນບັນຫາສໍາຄັນພື້ນ
ຖານຂອງປະເທດຊາດ
ທີ່ມີ
ຄວາມເຄັ່ງຮ້ອນ ແລະ ຮີບດ່ວນ;
ນັ້ ນ ຄື ກ ານແກ້ ໄ ຂບັ ນ ຫາຄວາມ
ຫຍຸງ້ ຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການ
ເງິນ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາຢາ
ເສບຕິດ; ຄປຈ.ສພຊ ໃນຖາ
ນະເປັນອົງການປະຈໍາການຂອງ
ສພຊ ໃນເວລາທີ່ ສພຊ ບໍ່ໄດ້
ດໍາເນີນກອງປະຊຸມ ກໍໄດ້ເອົາ
ໃຈໃສ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ວຽກງານ
ຂອງຕົນ ໂດຍຜ່ານການດໍາເນີນ
ກອງປະຊຸມແຕ່ລະເດືອນ ເພື່ອ
ພິ ຈ າລະນາຮັ ບ ຮອງເອົ າ ບັ ນ ຫາ
ສໍາຄັນພືນ
້ ຖານຂອງປະເທດຊາດ.
- ການປະຕິບັດພາລະ
ບົດບາດດ້ານການຕິດຕາມກວດ
ກາ, ເຖິງການລະບາດຂອງພະ
ຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ສົ່ງຜົນກະ
ທົບຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມ
ກວດກາກໍຕາມ ແຕ່ໃນປີ 2021
ນີ້ ສພຊ ຊຸດທີ IX ເຄື່ອນໄຫວ
ຕິດຕາມກວດກາໂດຍຜ່ານການ
ດໍາເນີນກອງປະຊຸມຮ່ວມ ລະ
ຫວ່າງ ຄປຈ.ສພຊ ກັບພາກ
ສ່ວນຕ່າງໆ ເພືອ
່ ຮັບຟັງການລາຍ
ງານກ່ ຽ ວກັ ບ ບັ ນ ຫາທີ່ ພົ້ ນ ເດັ່ ນ
ແລະ ສັງຄົມມີຄວາມສົນໃຈ

ຫລາຍ. ຄປຈ.ສພຊ ໄດ້ດໍາເນີນ
ກອງປະຊຸ ມ ຮ່ ວ ມກັ ບ ລັ ດ ຖະ
ບານ; ກອງປະຊຸມຮ່ວມກັບອົງ
ການກວດກາແຫ່ງລັດ ແລະ ອົງ
ການກວດສອບແຫ່ງລັດ; ກອງ
ປະຊຸມຮ່ວມກັບສານປະຊາຊົນ
ສູງສຸດ ແລະ ອົງການໄອຍະການ
ປະຊາຊົນສູງສຸດ; ກອງປະຊຸມ
ຮ່ວມກັບສູນກາງແນວລາວສ້າງ
ຊາດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະ
ຫາຊົນຂັ້ນສູນກາງ.
- ການເຄື່ອນໄຫວ
ວຽກງານການຕ່າງປະເທດ ຂອງ
ສພຊ ກໍໄດ້ດໍາເນີນໃຫ້ສອດຄ່ອງ
ກັ ບ ສ ະ ພ າ ບ ແ ວ ດ ລ້ ອ ມ ໃ ໝ່
ໂດຍໄດ້ເຄື່ອນໄຫວເປັນປົກກະ
ຕິ
ທັງການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ
ແລະ ຫລາຍຝ່າຍ ໃນຮູບແບບ
ກອງປະຊຸມທາງໄກ ແລະ ປົກ
ກະຕິ.
- ການສ້າງຄວາມ
ເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ ສພຊ, ການ
ປະສານສົ ມ ທົ ບ ວຽກງານກັ ບ
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ກໍໄດ້ດໍາ
ເນີນເປັນປົກກະຕິ.
2. ແຜນການເຄື່ອນ
ໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2022
ປີ 2022 ເປັນປີທີ
ສອງຂອງການເຄື່ອນໄຫວວຽກ
ງານຂອງ ສພຊ ຊຸດທີ IX ເຊິ່ງ
ສພຊ ຈະຕ້ອງໄດ້ບຸກທະລຸຢ່າງ
ຮອບດ້ານ ແນໃສ່ສ້າງການຫັນ
ປ່ຽນທີ່ແຂງແຮງ ໃນການຜັນ
ຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ
ຂອງພັກ ເຂົາ້ ໃນການເຄືອ
່ ນໄຫວ
ຂອງ ສພຊ ເຊິງ່ ໄດ້ວາງແຜນການ
ດັ່ງນີ້:
- ການປະຕິບັດພາລະ
ບົດບາດດ້ານນິຕິບັນຍັດ ໃນປີ
2022 ນີ້ ພວກເຮົາໄດ້ວາງແຜນ

ການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ
ຈໍານວນ 30 ສະບັບ, ໃນນີ້ ມີ
ກົດໝາຍສ້າງໃໝ່ 12 ສະບັບ
ແລະ ກົດໝາຍປັບປຸງ 18 ສະ
ບັບ, ຖືວ່າເປັນການວາງແຜນທີ່
ຈະຕ້ອງໄດ້ບຸກບືນສົມຄວນ ຈຶ່ງ
ຈະບັນລຸຕາມແຜນການໄດ້.
- ການປະຕິບັດພາ
ລະບົດບາດດ້ານການຕົກລົງບັນ
ຫາສໍາຄັນພື້ນຖານຂອງປະເທດ
ຊາດ ພວກເຮົາຈະໄດ້ກະກຽມ
ແລະ ດໍາເນີນກອງປະຊຸມສະ
ໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ແລະ ເທື່ອ
ທີ 4 ຂອງ ສພຊ ຊຸດທີ IX ເພື່ອ
ພິ ຈ າລະນາຮັ ບ ຮອງເອົ າ ບັ ນ ຫາ
ສໍາຄັນພືນ
້ ຖານຂອງປະເທດຊາດ
ຕາມທີ່ ໄດ້ ກໍ າ ນົ ດ ໄວ້ ໃ ນລັ ດ ຖະ
ທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍ ເປັນຕົ້ນ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ
ຄົມ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ,
ແຜນເງິນຕາ, ວຽກງານກວດກາ
ແຫ່ງລັດ, ວຽກງານກວດສອບ
ແຫ່ງລັດ, ວຽກງານຂອງສານປະ
ຊາຊົນສູງສຸດ, ວຽກງານອົງການ
ໄອຍະການປະຊາຊົ ນ ສຸ ງ ສຸ ດ ;
ຄວາມຄື ບ ໜ້ າ ຂອງການຈັ ດ ຕັ້ ງ
ປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ 2 ສະ
ບັບ ແລະ ວຽກງານອື່ນຈໍານວນ
ໜຶ່ງ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ໃນໄລຍະ
ທີ່ ສພຊ ບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນກອງປະ
ຊຸມຂອງຕົນ ຄປຈ.ສພຊ ກໍຈະ
ໄດ້ປະຕິບດ
ັ ໜ້າທີແ
່ ທນ ໃນການ
ພິ ຈ າລະນາຮັ ບ ຮອງເອົ າ ບັ ນ ຫາ
ສໍາຄັນພືນ
້ ຖານຂອງປະເທດຊາດ
ເພື່ ອ ເຮັ ດ ໃຫ້ ກ ານຄຸ້ ມ ຄອງບໍ ລິ
ຫານລັດ
ດໍາເນີນໄປເປັນປົກ
ກະຕິ.
- ການປະຕິບັດພາ
ລະບົ ດ ບາດດ້ າ ນການຕິ ດ ຕາມ
ກວດກາ
ກໍໄດ້ກໍານົດບັນດາ

ວຽກງານຈໍານວນໜຶ່ງ ໂດຍສະ
ເພາະການຕິ ດ ຕາມກວດກາ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລັດຖະທໍາ
ມະນູນ, ກົດໝາຍ, ມະຕິກອງ
ປະຊຸມ ສພຊ ແລະ ວຽກງານ
ອື່ນໆຈໍານວນໜຶ່ງ.
- ການເຄື່ອນໄຫວ
ວຽກງານການຕ່າງປະເທດ, ການ
ສ້າງຄວາມເຂັມ
້ ແຂງ ແລະ ວຽກ
ງານອືນ
່ ກໍໄດ້ມກ
ີ ານກໍານົດແຜນ
ການຢ່າງລະອຽດແລ້ວ.
3. ການປະກອບຄໍາ
ເຫັນຂອງ ສູນກາງແນວລາວສ້າງ
ຊາດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະ
ຫາຊົນ
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາ
ມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງ ສພຊ ຊຸດທີ
IX ໄດ້ຮັບຟັງການປະກອບຄໍາ
ເຫັນຂອງສູນກາງແນວລາວສ້າງ
ຊາດ ເຊິ່ງໄດ້ສະເໜີໃຫ້ ສພຊ
ເອົາໃຈໃສ່ບາງວຽກງານ ດັ່ງນີ້:
- ສະແດງຄວາມຍ້ອງ
ຍໍຊົມເຊີຍຕໍ່ ສພຊ ທີ່ໄດ້ມີ
ຄວາມພະຍາຍາມຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ
ບັ ດ ໜ້ າ ທີ່ ວ ຽ ກ ງ າ ນ ຂ ອ ງ ຕົ ນ
ຕາມທີ່ ໄດ້ ກໍ າ ນົ ດ ໄວ້ ໃ ນລັ ດ ຖະ
ທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍ ມີຜົນສໍາ
ເລັດຫລາຍດ້ານ ເປັນຕົ້ນ ການ
ປະຕິບັດ 3 ພາລະບົດບາດຂອງ
ສພຊ, ການສ້າງຄວາມເຂັມ
້ ແຂງ,
ການເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກງານການ
ຕ່າງປະເທດ ເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມ
ຄອງບໍລິຫານລັດ ມີຄວາມໜັກ
ແໜ້ນ, ເຂັ້ມແຂງ.
- ສະເໜີໃຫ້ສະມາ
ຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເພີ່ມທະວີ
ການລົງພົບປະກັບປະຊາຊົນໃຫ້
ກວ້າງຂວາງ ແລະ ທົ່ວເຖິງ ໂດຍ
ສະເພາະຢູ່ ເ ຂດຫ່ າ ງໄກສອກ
ຫລີກ
ເພື່ອຮັບຟັງຄວາມຄິດ
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ຂ້ອງ ຮັບຮູ້ໂດຍທັນທີ.
ມາດຕາ 49 ການປ່ຽນແປງໜ້າວຽກຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄ ຟ
ໃນເວລາດຳເນີນການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄ ຟ ຖ້າມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງປ່ຽນ
ແປງໜ້າວຽກຂອງໂຄງການ ເນື່ອງຈາກແລວທາງຜ່ານບໍລິເວນທີ່ມີນ້ຳໃຕ້ດິນ,
ດິນເບືອມ, ດິນທາມ, ພົບພໍ້ວັດຖຸບູຮານ, ແຮ່ທາດທີ່ມີມູນຄ່າສູງ ແລະອື່ນໆ
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ຄັດໂດຍ: ສ.ສາຍນໍ້າທາ

ການອະທິບາຍຄໍາສັບ ໃນມາດຕາ 3 (ໃໝ່) ຂອງກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍທະບຽນຄອບຄົວ (ສະບັບປັບປຸງ) ມີທັງໝົດ 7 ຂໍ້. ໜັງສືພິມຜູ້
ແທນປະຊາຊົນສະບັບນີ້ ຈະນໍາສະເໜີຕໍ່ບັນດາທ່ານຜູ້ອ່ານ 2 ຂໍ້ ແລະ
ອີກ 5 ຂໍ້ ຈະພິມໃນສະບັບຕໍ່ໆໄປ.
1.

ສຳມະໂນຄົວ ໝາຍເຖິງເອກະສານທີ່ຢັ້ງຢືນການພັກ,

ຢູ່ອາໄສ ທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງຈຳນວນສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຂອງພົນລະເມືອງ
ລາວ, ຄົນຕ່າງດ້າວ ແລະ ຄົນບໍ່ມີສັນຊາດ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ;
2.

ສະຖານະພາບຂອງບຸກຄົນ ໝາຍເຖິງສະພາບທາງດ້ານ

ກົດໝາຍ ເຊິ່ງບົ່ງບອກເຖິງເອກະລັກຂອງບຸກຄົນເຊັ່ນ: ຊື່, ນາມສະກຸນ,
ທີ່ຢູ່, ເປັນໂສດ ຫລື ແຕ່ງດອງແລ້ວ.

ເຫັນຂອງປະຊາຊົນ ຕໍ່ການຄຸ້ມ
ຄອງລັດ, ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດສັງຄົມ, ນໍາເອົາຄວາມຄິດເຫັນ
ດັ່ງກ່າວ ມາສົມທົບກັບລັດຖະ
ບານແກ້ໄຂ.
- ເພີ່ມທະວີການຕິດ
ຕາມກວດກາການເຄົາລົບ ແລະ
ປະຕິບັດລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດ
ໝາຍຂອງອົງການຈັດຕັ້ງລັດຂັ້ນ
ຕ່າງໆ, ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ການແກ້
ໄຂຜົນກະທົບຈາກໂຄງການລົງ
ທຶນ ໃຫ້ວ່ອງໄວ ແລະ ຮັບປະ
ກັ ນ ເຮັ ດ ໃຫ້ ຊີ ວິ ດ ການເປັ ນ ຢູ່
ຂອງປະຊາຊົນ ໄດ້ຮັບການປັບ
ປຸງດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ແລະ ບັນຫາ
ອື່ນອີກຈໍານວນໜຶ່ງ ເຊິ່ງ ຄປຈ.
ສພຊ ຈະໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ບັນ
ດາທ່ າ ນສະມາຊິ ກ ສະພາແຫ່ ງ
ຊາດ ນໍາໄປສົມທົບກັບອໍານາດ
ການປົກຄອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມ
ກັນແກ້ໄຂ.
ອີກເທື່ອໜຶ່ງ ໃນນາມ
ຕາງໜ້າ ຄປຈ.ສພຊ, ຂໍຂອບ
ໃຈມາຍັງສື່ມວນຊົນຈາກສໍານັກ
ຂ່າວຕ່າງໆ ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ
ແລະ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງ
ຊາດ, ສື່ສິ່ງພິມປະເພດຕ່າງໆ ທີ່
ໄດ້ຕິດຕາມການດໍາເນີນກອງປະ
ຊຸມ ສພຊ ເພື່ອນໍາໄປເຜີຍແຜ່
ໃຫ້ພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕຳ
ຫລວດ, ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງ, ປະຊາ
ຊົ ນ ລາວບັ ນ ດາເຜົ່ າ ທຸ ກ ຊັ້ ນ ຄົ ນ
ໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ພີ່ນ້ອງ
ຊາວລາວທີ່ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ
ໄດ້ ຮັ ບ ຊາບເຂົ້ າ ໃຈຢ່ າ ງກວ້ າ ງ
ຂວາງ ແລະ ພ້ອມກັນເຂົ້າຮ່ວມ
ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການ
ຕົກລົງບັນຫາສໍາຄັນຕ່າງໆ ຂອງ
ກອງປະຊຸມ ສພຊ ໃນຄັ້ງນີ້.
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ຂອງສັງຄົມ 65 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ
129,68% ຂອງແຜນໝົດປີ.
ສໍາລັບລາຍຮັບຂອງບັນ
ດາແຂວງ ຜ່ານການໄລ່ລຽງ ເຫັນ
ວ່າມີ 15 ແຂວງ ສາມາດປະຕິ
ບັດລາຍຮັບໄດ້ເກີນແຜນ 407,83
ຕື້ກີບ, ໃນນີ້: ເກີນແຜນປົກກະ
ຕິ 404,78 ຕື້ກີບ ແລະ ເກີນ
ແຜນວິຊາການ 3,05 ຕື້ກີບ
ແລະ ມີ 3 ແຂວງ ທີ່ບໍ່ສາມາດ
ເກັບລາຍຮັບໄດ້ຕາມແຜນ ເປັນ
ເງິນ 43,76 ຕື້ກີບ.
2. ດ້ານລາຍຈ່າຍ: ລາຍ
ຈ່າຍງົບປະມານທັງໝົດ ປະຕິ
ບັດໄດ້ 30.855 ຕື້ກີບ ເທົ່າ
ກັບ 92,68% ຂອງແຜນໝົດ
ປີ (ປະຢັດລາຍຈ່າຍໄດ້ 2.437
ຕື້ກີບ), ໃນນີ້: ສູນກາງປະຕິບັດ
ໄດ້ 22.166 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ
90,96%
ຂອງແຜນໝົດປີ
(ປະຢັດລາຍຈ່າຍໄດ້ 2.202 ຕື້
ກີບ) ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ປະຕິບັດ
ໄດ້ 8.689 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ
97,36%
ຂອງແຜນໝົດປີ
(ປະຢັດລາຍຈ່າຍໄດ້ 235 ຕື້
ກີບ) ເຊິ່ງບັນດາລາຍຈ່າຍຕ່າງໆ
ແມ່ ນ ສາມາດຊຳລະສະສາງໄດ້
ສຳເລັດກ່ອນວັນທີ 31/03/
2021 ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ງົບປະມານແຫ່ງລັດກໍານົດ ບົນ
ພື້ ນ ຖານການປະກອບເອກະ
ສານຂໍເບີກຈ່າຍຕົວຈິງຈາກບັນ
ດາຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ
ໂດຍບໍ່ມີເອກະສານຄ້າງຈ່າຍໃນ
ລະບົບຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ.
3. ການດຸນດ່ຽງ: ການ
ຂາດດຸນໝົດປີ 2020 ຈຳນວນ
7.879 ຕືກ
້ ບ
ີ ເທົາ່ ກັບ 74,56%

ຂອງແຜນໝົດປີ ຫລື ເທົ່າກັບ
4,48% ຂອງ GDP (ມູນຄ່າ
GDP 175.720 ຕື້ກີບ) ເຊິ່ງ
ອັ ດ ຕາການຂາດດຸ ນ ທຽບໃສ່
GDP ເຫັນວ່າຫລຸດແຜນການປີ
1,53% (ແຜນການຂາດດຸນ
6,01% ຂອງ GDP); ນອກນັນ
້ ຍັງ
ມີ ຄ ວາມຕ້ ອ ງການແຫລ່ ງ ທຶ ນ
ເພື່ອມາຊໍາລະຕົ້ນທຶນເງິນກູ້ຢືມ
ລາຍຈ່ າ ຍຢູ່ ໃ ນແຫລ່ ງ ດຸ ນ ດ່ ຽ ງ
9.405 ຕື້ກີບ, ລວມຕ້ອງການ
ແຫລ່ງທຶນທັງໝົດ 17.284
ຕື້ກີບ.
ພາກທີ II ການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິ ບັ ດ ແຜນງົ ບ ປະມານແຫ່ ງ
ລັດປີ 2021
I. ສະພາບລວມ:
ແຜນງົ ບ ປະມານແຫ່ ງ
ລັດ ປະຈຳປີ 2001 ເປັນບາດ
ກ້ າ ວເລີ່ ມ ຕົ້ ນ ຂອງການຈັ ດ ຕັ້ ງ
ປະຕິ ບັ ດ ແຜນພັ ດ ທະນາເສດ
ຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ
ຄັ້ງທີ IX ແລະ ແຜນງົບປະມານ
ແຫ່ງລັດ 5 ປີ (2021-2025),
ເຊິ່ງຍັງເປັນແຜນທີ່ສະພາບເສດ
ຖະກິດ-ການເງິນ ຍັງສືບຕໍ່ມີ
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ເນື່ອງຈາກສະ
ພາບການຂອງພາກພື້ນ ແລະ
ສາກົນມີການຜັນແປຢ່າງສັບສົນ
ເຮັດໃຫ້ລາຄາແຮ່ທາດ ແລະ ນ້ຳ
ມັນດິບ ໃນຕະຫລາດໂລກ ມີການ
ຜັນຜວນ.
ສຳລັບພາຍໃນປະເທດ
ພວກເຮົາ ກໍຍັງໄດ້ຮັບຜົນກະ
ທົບຈາກໄພທຳມະຊາດ, ການ
ແຜ່ລະບາດຂອງສັດຕູພືດ ແລະ
ພະຍາດໂຄວິດ-19 ຮອບໃໝ່
vjko8+lt[a[|hkDDD
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# ນາກ ເມືອງມະໂນ

# ນາງ ປາກາລັກ ພົມມ
 ີໄຊ

ໃນວັນທີ 10 ພະຈິກ 2021
ມີລາຍງານຂ່າວໃຫ້ຮ
ວ
ູ້ ່າ: ການກາລຸນ
ຍະຄາດດ້ວຍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອທາງ
ການແພດ ເຊິ່ງແມ່ນການຊ່ວຍໃຫ້ຄົນ
ເຈັບໜັກ

ສາມາດຈົບຊ
ວ
ີ ິດຕ
 ົນເອງ

ດ້ວຍການຊ່ວຍທາງການແພດ

ໄດ້

ກາຍເປັນສິ່ງທີ່ຖືກກົດໝາຍໃນນິວຊີ
ແລນແລ້ວ ໂດຍກົດໝາຍການເລືອກ
ສິ້ ນ ສຸ ດ ຊີ ວິ ດ ຈ ະມີ ຜົ ນ ບັ ງ ຄັ ບ ໃ ຊ້ ໃ ນ
ວັນທ
 ີ 14 ພະຈິກນີ້ ພາຍຫລັງເກືອບ
2/3 ຂອງປະ
 ຊາຊົນນິວຊີແ
 ລນໄດ້ລ
 ົງ
ຄະແນນສຽງເຫັນດ
 ີ.
ຜູ້ສະໜັບສະໜູນກົດໝາຍນີ້
ເຊື່ອວ່າ ການກາລຸນຍ
 ະຄາດຈະຊ່ວຍ
ອີ ງ ຕ າມກ ານລ າຍງ ານຂ່ າ ວ

ງານຢເູ່ ຮືອນໃນໄລຍະການແຜ່ລະບາດ

ແລະ ຄ່າອິນເຕີເນັດທີສ
່ ງູ ຂຶນ
້ ອີກດວ
້ ຍ.

ໃນວັນທ
 ີ 10 ພະຈິກ
 2021 ໃຫ້ຮ
 ູ້

ຂອງພະຍາດ ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ຕ້ອງເຮັດ

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພະນັກງານກໍ

ວ່າ: ປັອກຕຸຍການ ໄດ້ຜ່ານກົດໝາຍ

ວຽກຢູເ່ຮືອນ

ແຕ່ຕ້ອງຖືກລົບກວນ

ຫ້າມບໍລິສັດທີ່ມີພະນັກງານຕັ້ງແຕ່ 10
ຄົນຂຶ້ນໄ ປ ບໍ່ໃຫ້ໂທຫາ, ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ,

ຄວາມທຸ ກ ທໍ ລ ະມານໃນໄລຍະບັ້ ນ ຈະຕ້ອງຢູໃ່ ນໄລຍະການເຈັບປວ
່ ຍຂ້ນ
ັ

ນີ້ ຈະມີຜົນບ
 ັງຄ
 ັບໃ ຊ້ໃນວັນອ
 າທິດທ
ີ

ຕ້ອງເປີດການເຊື່ອມຕໍ່ກັບຫ້ອງການ

ປາຍຂອງຊີວິດ ສາມາດມີທາງເລືອກ,

ສຸດ
ທ
 ້າຍ ແລະ ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເສຍ

14 ພະຈິກນີ້ ເຊິ່ງເປັນເວລາໜຶ່ງປີ

ຈາກຫ້ອງການຈົນເຫລື່ອມລ້ຳຄວາມ

ຫລັງຈາກໝົດເວລາເຮັດວຽກ ເນື່ອງ

ໄດ້ຮບ
ັ ຄວາມເມດຕາ ແລະ ເປັນກຽດ.

ຊີວິດພາຍໃນຫົກເດືອນ, ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງ

ຫລັງຈ
 າກມີການລົງປ
 ະຊາມະຕິ.

ເປັນສ່ວນຕົວ.

ຈາກວ່າປັອກຕຸຍການບໍ່ຍອມຮັບກ່ຽວ

ຊູມ ຫລື ສົ່ງອີເມວ ໄປຫາພະນັກງານ

ລາຍງານຍັງໃ ຫ້ຮ
 ູ້ວ່າ:

ກົດ

ກັ ບ ສິ ດ ທິ ໃ ນກ ານຕັ ດ ການເຊື່ ອ ມຕໍ່

ຫລັ ງ ຈາກໝົ ດ ເວລາເຮັ ດ ວຽກປົ ກ

ໝາຍສະບັບນ
 ີ້ ຍັງຫ້າມນາຍຈ້າງບໍ່ໃຫ້

ເຊິ່ງເປັນການຊຸກຍູ້ໃຫ້ເກີດສິດທິທາງ
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ຕິດຕາມພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກຈາກ

ກົດໝ
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ຕືລືລົ້ນໃນການເຮັດວຽກຂອງພະນັກ

ໃຫ້ປະຊາຊົນນິວຊີແລນທີ່ປະເຊີນກັບ
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ການຕັດສິນໃຈ ເຊິ່ງກົດໝາຍສະບັບ
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# ທະນາກອນ ປັນນະວົງ

ອີ ງ ຕ າມກ ານລ າຍງ ານຂ່ າ ວ ໂຄວິດ-19
ໃນວັນທີ 9 ພະຈິກ 2021 ໃຫ້ຮ
 ູ້ວ່າ:
ກະຊວງສ າທາລະນະສຸ ກ ສິ ງ ກະໂ ປ
ໄດ້ອ
 ອກຖະແຫລງການວ່າ ຕະຫລອດ
ໄລຍະຜ່ານມາ ລັດຖະບານສິງກະໂປ
ຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບຄ່ າ ໃຊ້ ຈ່ າ ຍທັ ງ ໝົ ດ ໃນ
ການກວດ ແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດໂຄ
ວິດ-19 ບໍວ
່ ່າຄົນເຈັບຈ
 ະເປັນຄົນສິງ
ກະໂປ ຫລື ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ມີທີ່ຢູ່
ອາໄສຖາວອນໃນສິງກະໂປ ເພື່ອແກ້
ໄຂຄວາມບໍ່ແນ່ນອນທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກ
ການແຜ່ລ
 ະບາດຂອງພະຍາດໃໝ່.
ປັດຈຸບັນ, ການສັກວັກຊີນ

ໃນປະເທດສິງກະໂປ

ຄວບຄຸມປະຊາກອນແລ້ວ
85%
ແລະ 18% ໄດ້ຮັບວັກຊີນກ
 ະຕຸ້ນ
ເຂັມທີສາມແລ້ວ; ດັ່ງທ
 ເີ່ປັນທຮ
ີ່ ກ
ູ້ ັນ
ແລ້ວວ
 ່າ ການສັກຢາປ້ອງກັນຄົບແ
 ລ້ວ
ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າບໍ່ມີໂອກາດທີ່ຈະ
ຕິດເຊື້ອພະຍາດ ດັ່ງນ
 ັ້ນ, ລັດຖະບານ
ຍັງຕ
 ້ອງສືບຕໍ່ເບິ່ງແ
 ຍງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຖ້າ
ປະຊາກອນໃນກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງການ
ກວດ ແລະ ປິ່ນປ
 ົວພ
 ະຍາດດັ່ງກ
 ່າວ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສໍາລັບຈໍາ
ນວນຂອງປະຊາຊົ ນ ຜູ້ ທີ່ ສ ະໝັ ກ ໃຈ
ປະຕິເສດການຮັບວັກຊີນ ດ້ວຍເຫດ

ຜົນທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກ
 ານແພດ

 ຕ່ວ
ແ
 ັນທ
 ີ 8 ທັນວານເີ້ປັນຕົ້ນໄ ປ, ຖ້າ
ກຸ່ມເຫລົ່ານີ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ19 ຈົນເຖິງຂັ້ນຕ້ອງເຂົ້າໂຮງໝໍ ຫລື
ສະຖານທໃີ່ ຫ້ບລ
ໍ ກ
ິ ານປິ່ນປ
 ົວ ບຸກຄົນ
ນັ້ ນ ຕ້ ອ ງຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບຄ່ າ ປິ່ ນ ປົ ວ ທັ ງ
ໝົດຂອງຕົນເອງ ຍົກເວັ້ນແຕ່ຄົນເຈັບ
ທີ່ໄດ້ຮັບການພິສູດທາງການແພດຢັ້ງ
ຢືນວ
 ່າ ບໍ່ສາມາດຮັບວັກຊີນໄດ້ ແລະ
ເດັກນ້ອຍອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 12 ປີ.
ແຫລ່ງຂ
 ່າວ: Daily News
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ສະກຸນເງິນ

ອັດຕາຊື້

ອັດຕາຂາຍ

ໂດລາ (USD)

10,594

10,614

ບາດ (THB)

347.93

350.86

ເອີໂຣ (EUR)

12,144

12,233

ປອນ (GBP)

14,020

14,298

ຢວນ (CNY)

1,670

1,690

ດົງ (VND)

0.48

0.49
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