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ຮຽບຮຽງໂດຍ: ນາງ ສຸມົນທາ ງາໄຊ
ໃນໄລຍະດໍາເນີນກອງ
ປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2

ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX,
ທ່ານ ລິນຄໍາ ດວງສະຫວັນ ປະ
ທານກໍ າ ມາທິ ກ ານເສດຖະກິ ດ
ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດ
ລ້ອມ (ກສຕສ) ໄດ້ໃຫ້ສໍາພາດ
ໃນວັນທີ 2 ພະຈິກຜ່ານມາ
ກ່ ຽ ວກັ ບ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ
ຜົນງານອັນພົ້ນເດັ່ນ ໃນຂົງເຂດ
ຂອງ ກສຕສ ນັບແຕ່ກອງປະ
ຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກ ຈົນເຖິງ
ປັດຈຸບັນ ວ່າ: ກສຕສ ມີພາລະ
ບົດບາດເປັນເສນາທິການ ໃຫ້
ແກ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄະ
ນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນ
ການສ້າງ, ປັບປຸງກົດໝາຍ, ນິ
ຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ, ການຄົ້ນຄວ້າ
ບັ ນ ຫາສຳຄັ ນ ພື້ ນ ຖານຂອງປະ
ເທດຊາດ, ຕິດຕາມກວດກາ
ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ລັ ດ ຖະທຳ

ຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນ ທີ່ ສປປ
ລາວ ເປັນພາຄີ ແລະ ຄຳສະເໜີ

ມະນູນ, ກົດໝາຍ, ມະຕິຂອງ
ສະພາແຫ່ງຊາດ, ແຜນພັດທະ
ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນ

ງົບປະມານແຫ່ງລັດ; ຄົ້ນຄວ້າ
ປະກອບຄຳເຫັ ນ ກ່ ຽ ວກັ ບ ການ
ໃຫ້ ສັ ດ ຕະຍາບັ ນ ແກ່ ສົ ນ ທິ ສັ ນ

ຂອງປະຊາຊົນ ໃນຂົງເຂດກະສິ
ກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ໂຍທາທິການ
ແລະ ຂົນສົ່ງ, ອຸດສາຫະກຳ ແລະ
ການຄ້າ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ
ການສື່ສານ, ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່
ແຮ່, ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເຂດ
ເສດຖະກິດພິເສດ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ຫລື ຕາມ
ການມອບໝາຍ ຂອງຄະນະປະ
ຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ.
ກສຕສ ໄດ້ຕັ້ງໜ້າໃນ
ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຕາມ
3 ພາລະບົດບາດຄື:
ຜົນສໍາເລັດດ້ານນິຕບ
ິ ນ
ັ
ຍັດ ໄດ້ເປັນເຈົ້າການປະສານ
ສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ
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ທໍາ-ສັງຄົມ, ຄະນະຊີ້ນໍາລວມ
ຄະນະສະເພາະກິດ ສພຊ; ມີຄະ
ນະໜ່ວຍງານສະເພາະກິດ ພ້ອມ
ດ້ວຍກອງເລຂາຊ່ວຍວຽກ.
ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະ
ຊຸມຄັ້ງນີ້ ເພື່ອປຶກສາຫາລື, ສະ
ຫລຸບຕີລາຄາ ແລະ ປະກອບຄໍາ
ຄິດຄຳເຫັນ ຕໍກ
່ ັບການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດວຽກງານຂອງຄະນະສະ
ເພາະກິດ ສພຊ ໃນໄລຍະຜ່ານ
ມາ ແລະ ການຮັບໃຊ້ວຽກງານ
ສະເພາະກິດ ສພຊ ໃຫ້ແກ່ກອງ
ປະຊຸມສຳມະນາ ແລະ ກອງປະ
ຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ສະ
ພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IX.

2 ທັນວາເອກອ້າງ			
46 ປີມີໄຊ					
ເປັ່ງແສງເຍືອງແຍງໃຫ້			
ຊາດປະຊາພີ່ນ້ອງ				

ລາວຮຸ່ງເຮືອງໃສ ພີ່ນ້ອງເອີຍ!
ເດັ່ນເໝືອນເພັງແຈ້ງ
ເຫັນຜົນງານງາມສະຫງ່າ
ລາວກ້າວຮຸ່ງຈະເລີນ ຊອບແລ້ວ

2 ທັນວາ ມາຮອດແລ້ວ		
ໄປຍັງການນຳພາພັກ				
ມີຄວາມສຸກສົມແມ້ງ				
ສຸຂະພາບພຽບພ້ອມ 				

ຍໍຍື່ນພອນໄຊ
ລັດປະຊາລາວພ້ອມ
ພະໄມຫວັງໂດຍດັ່ງ
ພາລາວກ້າວຮຸ່ງຈະເລີນ ທ່ານເອີຍ!
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(ສພຊ) ໃນວັນທີ 25
ພະຈິກ 2021 ຄະນະສະເພາະ
ກິດສະພາແຫ່ງຊາດ (ສພຊ) ໄດ້
ຈັ ດ ກອງປະຊຸ ມ ແບບທາງໄກ
ເພື່ອສະຫລຸບຕີລາຄາ,
ຖອດ
ຖອນບົດຮຽນໃນການປະຕິບັດ
ວຽກງານໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ
ແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ ໂດຍການ
ເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງ ປິ່ງ
ຄໍາ ລາຊະສິມມາ ເລຂາທິການ
ສະພາແຫ່ງຊາດ, ຮອງຫົວໜ້າ
ຄະນະຊີ້ນໍາລວມຄະນະສະເພາະ
ກິດ ສພຊ; ເຂົ້າຮ່ວມມີທ່ານ
ນາງ ທຸມມາລີ ວົງພະຈັນ ປະ
ທານກໍ າ ມາທິ ກ ານວັ ດ ທະນະ

@ mao;k\ahopno

ລົງວັນທີ 04 ພຶດສະພາ 2021
ແລະ ພາຍຫລັງກອງປະຊຸມຂອງ
ຄະນະຊີ້ນຳລວມ ໂດຍການເປັນ
ປະທານຂອງທ່ານ ຄຳໃບ ດຳລັດ
ຮອງປະທານສະພາແຫ່ ງ ຊາດ,
ຫົ ວ ໜ້ າ ຄະນະຊີ້ ນໍ າ ລວມຄະນະ
ສະເພາະກິດ ສພຊ, ຈາກນັ້ນ
ຄະນະໜ່ ວ ຍງານສະເພາະກິ ດ
ໄດ້ນຳເອົາຈິດໃຈດັ່ງກ່າວ ມາ
ຜັນຂະຫຍາຍເປັນວຽກລະອຽດ
ເພື່ອນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍ
ສະເພາະ
ໄດ້ຮ່າງແຜນການ
ເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ແບ່ງຄວາມ
ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບຟັງ ຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບເຂົ້ າ ໃນວຽກງານ
ການລາຍງານກ່ຽວກັບສະພາບ ຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ ໂດຍສະ
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງໜ່ວຍງານ ເພາະໃນຄະນະໜ່ ວ ຍງານສະ
ສະເພາະກິດ ໃນ ສພຊ ໄລຍະ ເພາະກິ ດ ແມ່ ນ ປະຕິ ບັ ດ ໜ້ າ ທີ່
ຜ່ານມາ ເຖິງປັດຈຸບັນຈາກທ່ານ ໄປຕາມພາລະບົ ດ ບາດຂອງ
ບຸນລ້ອມ ແກ້ວບົວໂຮມ ຮອງ ບັນດາກົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ໃນ
ປະທານກໍາມາທິການວັດທະນະ ການປະຕິ ບັ ດ ໜ້ າ ທີ່ ເ ປັ ນ ເສນາ
ທໍາ-ສັງຄົມ, ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ ທິການໃຫ້ແກ່ຄະນະຊີ້ນຳລວມ
ສະເພາະກິດ ສພຊ ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ ແລະ ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຄື່ອນ
ຍົກໃຫ້ເຫັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໄຫວ ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ວຽກງານໃນການຕິ ດ ຕ າມເ ຝົ້ າ ຕາມພາລະບົດບາດໜ້າທີ່ທີ່ຖືກ
ລະວັ ງ ກ ານແ ຜ່ ລ ະບາດຂອງພະ ມອບໝາຍ ເຊິ່ງສະແດງອອກ
ຍາດໂຄວິດ-19 ວ່າ: ພາຍຫລັງ ໂດຍສະເພາະເປັ ນ ເສນາທິ ກ ານ
ໄດ້ຮັບມະຕິຂອງຄະນະປະຈຳສະ
vjko8+|hk @
ພາແຫ່ງຊາດ ເລກທີ106/ຄປຈ,

(ສພຊ) ໃນວັນທີ 25
ພະຈິກ 2021 ຢູ່ທີ່ສະພາແຫ່ງ
ຊາດ, ໃນນາມຕາງໜ້າໃຫ້ສະ
ພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປລາວ
ທ່ານ ສຸລາພອນ ອິນທ
 ະວົງ ສະ
ມາຊິ ກ ສະພາແຫ່ ງ ຊາດປະຈຳ
ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13 ແຂວງສະ
ຫວັນນະເຂດ ແລະ ທ່ານ ຄຳຕັນ
ທາດາວົງ ຫົວໜ້າກົມເສດຖະ
ກິດການຜະລິດ, ກຳມາທິການ
ເສດຖະກິດ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ
ສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງສະພາແຫ່ງ
ຊາດລາວ ພ້ອມດ້ວຍພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະ
ຊຸ ມ ສຳມະນາແບບອອນລາຍ
ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ ‘‘ການລົງທຶນຢ່າງ
ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ວຽກ
ງານກະສິກຳ ແລະ ລະບົບສະ
ບຽງອາຫານ’’ (Responsible
investment in Agriculture
and food Systems, RAI)
ໂດຍການເປີ ດ ພິ ທີ ຂ ອງທ່ າ ນ
ຈີມ ຢີບ ປະທານໄອປາ, ຜູ້ຕາງ
ໜ້າສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ຣາ
ຊະອານາຈັກກໍາປູເຈຍ ແລະ ດໍາ
ເນີນກອງປະຊຸມໂດຍທ່ານ ນາງ
ຫວຽນ ຖຸງ ວັນ ເລຂາທິການ
ໃຫຍ່ໄອປາ, ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງ
ມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກບັນດາປະເທດ
ສະມາຊິກລັດຖະສະພາອາຊຽນ,
ບັນດາຄູ່ຮ່ວມເຈລະຈາ ຈາກລັດ

ຖະສະພາພາກພື້ນ, ອົງການຈັດ
ຕັ້ງສາກົນ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວ
ຂ້ອງເຂົ້າຮ
 ່ວມ ຢ່າງພ້ອມພຽງ.
ໃນກອງປະຊຸ ມ ຄັ້ ງ ນີ້ ,
ບັ ນ ດາຜູ້ ເ ຂົ້ າ ຮ່ ວ ມໄດ້ ຮັ ບ ຟັ ງ
ກ າ ນ ນໍ າ ສ ະ ເ ໜີ ກ່ ຽ ວ ກັ ບ ຄູ່ ມື
ແນະນໍ າ ຂອງອາຊຽນດ້ າ ນການ
ສົງ່ ເສີມການລົງທຶນຢ່າງມີຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ວຽກງານສະບຽງ
ອາຫານ, ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້
(The ASEAN guideline
onPromoting Responsible
Investment in Food,
Agriculture and Forestry)
ເຊິ່ ງ ນໍ າ ສະເໜີ ໂ ດຍຜູ້ ຕ າງໜ້ າ
ຈາກສະຖາບັນສາກົນເພື່ອການ
ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (International Institute for
Sustainable Development,
IISD) ແລະ ຄູ່ມືແນະນໍາຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດສໍາລັບສະມາຊິກລັດຖະ
ສະພາ ແລະ ທີ່ປຶກສາລັດຖະສະ
ພາ (A Practical Handbook
for Parliamentarians and
Parliamentary Advisors)
ເຊິ່ ງ ນໍ າ ສະເໜີ ໂ ດຍອົ ງ ການອາ
ຫານ ແລະ ການກະເສດ ແຫ່ງ
ສະຫະປະຊາຊາດ (Food and
Agriculture Organization
of the United Nation,
FAO). ຫລັງຈາກນັ້ນ, ບັນດາ

ຜູ້ ແ ທນສະມາຊິ ກ ລັ ດ ຖະສະພາ
ໄອປາ ໄດ້ຜັດປ
 ່ຽນກັນປະກອບ
ຄໍ າ ເຫັ ນ ໃສ່ ກ ານນໍ າ ສະເໜີ ດັ່ ງ
ກ່າວ ແລະ ໄດ້ລາຍງານສະພາບ
ການໂດຍຫຍໍ້ ກ່ຽວກັບການ
ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ວຽກງານການ
ລົງທຶນ ໃນຂົງເຂດກະສິກຳ ແລະ
ລະບົບສະບຽງອາຫານ ລວມທັງ
ບັນຫາ, ຂໍ້ຈໍາກັດ ແລະ ສິ່ງທ້າ
ທາຍຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນ: ການລະ
ບາດຂອງພະຍາດໂຄວິ ດ -19,
ສະພາບການປ່ຽນແປງຂອງດິນ
ຟ້າອາກາດ
ເຊິ່ງມີຜົນກະທົບ
ໂດຍກົງ ຕໍ່ການພັດທະນາເສດ
ຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ຕ່ອງໂສ້
ການຜະລິດກະສິກຳ ພາຍໃນປະ
ເທດ ແລະ ພາກພື້ນ. ໃນວາລະ
ສຸດທ້າຍ, ບັນດາຜູ້ແທນສະມາ
ຊິກລັດຖະສະພາໄອປາ ໄດ້ເຫັນ
ດີເປັນເອກະພາບ ແລະ ສະໜັບ
ສ ະ ໜູ ນ ຄູ່ ມື ແ ນ ະ ນ ຳ ດັ່ ງ ກ່ າ ວ
ເພື່ ອ ເປັ ນ ບ່ ອ ນອີ ງ ໃຫ້ ແ ກ່ ກ ານ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຂົ້າໃນວຽກງານ
ຕົວຈິງ.
ກອງປະຊຸ ມ ສໍ າ ມະນາ
ອອນລາຍຄັ້ງນີ້ ເປັນກອງປະຊຸມ
ຄັ້ ງ ທຳອິ ດ ທີ່ ໄ ດ້ ນ ຳສະເໜີ ຄູ່ ມື
ແນະນຳ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດ
ງານຂອງສະມາຊິກລັດຖະສະພາ
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ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂສະພາບແວດ
ລ້ອມ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກ ໃຫ້ແກ່ການລົງທຶນຢ່າງ
ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ຂົງເຂດ
7totDDD
ໃນການຮ່າງນິຕິກຳ ຄໍາແນະນຳ,
ແຈ້ງການ ຂອງຄະນະປະຈຳ, ຄະ
ນະເລຂາທິການ ຈຳນວນ 14
ສະບັບ; ຕິດຕາມຂໍ້ມູນ-ຂ່າວ
ສານ ເປັນຕົ້ນ ເອກະສານນິຕິກຳ
ຂອງທ່ າ ນນາຍົ ກ ລັ ດ ຖະມົ ນ ຕີ ,
ແຈ້ ງ ການຂອງສຳນັ ກ ງານນາ
ຍົກລັດຖະມົນຕີ; ບົດລາຍງານ
ປະຈຳວັ ນ ຂອງໜ່ ວ ຍງານສະ
ເພາະກິດລະດັບຊາດ ຈໍານວນ
ຫລາຍກວ່າ 55 ສະບັບ. ປະ
ສ າ ນ ສົ ມ ທົ ບ ກັ ບ ບັ ນ ດ າ ເ ຂ ດ
ເລືອກຕັ້ງກ່ຽວກັບການລາຍງານ
ສະພາບຂອງ ການແຜ່ລະບາດ
ພາຍໃນແຂວງ; ປະສານສົມທົບ
ກັ ບ ໜ່ ວ ຍງານສະເພາະກິ ດ ລະ
ດັບຊາດ, ກະຊວງສາທາລະນະ
ສຸກ ໃນການອະເຊື້ອສະຖານທີ່,
ການສັກວັກຊີນ, ການເກັບຕົວ
ຢ່າງກວດຫາເຊື້ອ, ປະສານງານ
ກັ ບ ພາກສ່ ວ ນທີ່ ກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງໃນ
ການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້
ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່
ມີ ຈຸ ດ ປະສົ ງ ເຂົ້ າ ກັ ກ ບໍ ລິ ເ ວນ,
ເຂົ້າຮັກສາປິ່ນປົວສຸຂະພາບກັບ
ໂຮງໝໍ ສະຖານທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ໃນການຄວບຄຸມ ແກ້ໄຂການ
ແຜ່ລະບາດ; ມີຄວາມເຫັນໃຫ້
ການຢັ້ ງ ຢື ນ ໃນການໄປເຄື່ ອ ນ
ໄຫວຂອງອ້າຍນ້ອງພະນັກງານ
ທີ່ຕ້ອງການເດີນທາງໄປທຳການ
ຜະລິດຈຳນວນໜຶ່ງ; ປະຕິບັດ
ໜ້ າ ທີ່ ໃ ນການເຂົ້ າ ຮ່ ວ ມພິ ທີ
ກ າ ນ ມ ອ ບ - ຮັ ບ ເ ຄື່ ອ ງ ຊ່ ວ ຍ
ເຫລືອຈາກບໍລິສັດ,
ອົງການ
ຈັດຕັ້ງຈຳນວນໜຶ່ງ ທີ່ທາງຄະ
ນະຊີ້ນຳລວມໄດ້ລະດົມເຄື່ອງອຸ
ປະໂພກ, ບໍລິໂພກ, ເຄື່ອງໃຊ້
ສອຍ, ເຄື່ອງບ່ອນນອນ ແລະ
ຢາປົວພະຍາດ ມີ 8 ບໍລິສັດ
ແລະ 3 ອົງການສາສະໜາ
ມອບໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດ. ໄລ
ຍະເດືອນເມສາ 2021 ເປັນ
ຕົ້ນມາ
ໄດ້ມອບເຄື່ອງທີ່ລະ
ດົມໄດ້ຄື: ຢາ, ອຸປະກອນການ
ແພດ, ນໍ້າດື່ມ, ອາຫານແຫ້ງ,
ອາຫານສຸກ, ເຄື່ອງບ່ອນນອນ
ໃຫ້ໂຮງໝໍມິດຕະພາບ ມູນຄ່າ
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ວຽກງານກະສິກຳ ແລະ ລະບົບ
ສະບຽງອາຫານ ພາຍໃຕ້ການສະ
ໜັບສະໜູນ ຈາກອົງການ FAO
ແລະ IISD ເລີ່ມແຕ່ປີ 2020
ເປັນຕົ້ນມາ, ພ້ອມດຽວກັນນີ້
ຖື ໄ ດ້ ວ່ າ ເປັ ນ ໂອກາດອັ ນ ດີ ໃ ຫ້
ແກ່ ຄ ະນະຜູ້ ແ ທນຂອງສະພາ
81 ລ້ານກວ່າກີບ, ໂຮງໝໍເສດ
ຖາທິລາດ ມູນຄ່າ 81 ລ້ານ
ກວ່າກີບ, ໂຮງໝໍພາກສະໜາມ
ຫລັກ 27 ມູນຄ່າ 99 ລ້ານ
ກວ່າກີບ, ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
ສະຫວັນນະເຂດ 65 ລ້ານກີບ,
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງຈໍາປາສັກ
65 ລ້ານກີບ ແລະ ມອບໃຫ້ສະ
ພາປະຊາຊົນແຂວງ ໃນທົ່ວປະ
ເທດ ແລະ ເມືອງສັງທອງ ນະ
ຄອນຫລວງວຽງຈັນ;
ພ້ອມ
ດຽວກັນນັ້ນ, ກໍໄດ້ປຸກລະດົມ
ຂົນຂວາຍປັດໄຈ ແລະ ອຸປະ
ກອນຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຜ້າ
ປິດປາກ-ດັງ,
ນໍ້າຢາຂ້າເຊື້ອ
ເຈວ, ເຫລົ້າ 90 ແລະ ອື່ນໆ
ເພື່ອແບ່ງປັນໄປໃຫ້ບັນດາເຂດ
ເລື ອ ກຕັ້ ງ ທີ່ ມີ ກ ານແຜ່ ລ ະບາດ
ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
ໂອກາດດັ່ງກ່າວ ປະ
ທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນ
ຕໍ່ກອງປະຊຸມ
ເຊິ່ງກ່ອນອື່ນ
ທ່ າ ນໄດ້ ສ ະແດງຄວາມຍ້ ອ ງຍໍ
ຊົ ມ ເຊີ ຍ ຕໍ່ ຄ ະນະສະເພາະກິ ດ
ສພຊ ທີ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດ
ໜ້າທີ່ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ສູງ ແລະ ສະເໜີໃຫ້ປັບປຸງຄືນ
ບົດລາຍງານການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ
ວຽກງານຂອງຄະນະສະເພາະກິດ
ສພຊ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ
ການຮັ ບ ໃຊ້ ວ ຽກງານສະເພາະ
ກິດ ໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມສຳມະ
ນາ ແລະ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາ
ມັນເທື່ອທີ 2 ສະພາແຫ່ງຊາດ
ຊຸດທີ IX; ສືບຕໍ່ສັງລວມເຄື່ອງ
ຊ່ວຍເຫລືອ; ປັບປຸງຄະນະກອງ
ເລຂາສະເພາະກິດ ຕາມມະຕິ
ຂອງຄະນະປະຈໍາ ສພຊ ເລກທີ
106/ຄປຈ, ລົງວັນທີ 04/05/
2021;
ຄົ້ນຄວ້າຫາປຶ້ມຄູ່ມື
ເພື່ອແນະນຳການປ້ອງກັນການ
ແຜ່ລະບາດ ຂອງພະຍາດໂຄວິດ19 ພາຍໃນ ສພຊ.
(ນາງ ສຸມົນທາ ງາໄຊ)
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ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມແຕ່ຫົວທີ ໃນ
ການຄົ້ນຄວ້າ, ກວດກາເນື້ອໃນ
ຮອບດ້ານ ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ, ຈະ

ແຫ່ງຊາດລາວ ທີໄ່ ດ້ມສ
ີ ວ່ນຮ່ວມ
ປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນ
ບົດຮຽນກັບບັນດາຜູ້ແທນ ແລະ
ຄະນະຊ່ຽວຊານ
ທີເ່ຂົ້າຮ່ວມ
ກອງປະຊຸມສໍາມະນາໃນຄັ້ງນີ້.
(ນາງ ປາກາລັກ ພົມມີໄຊ)

ແວດລ້ອມ; ສໍາເລັດສ້າງແຜນ
ດໍ າ ເນີ ນ ງານການເຄື່ ອ ນໄຫວ
ວຽກງານ 5 ປີ (2021-2025)
ຂອງກໍາມາທິການ ສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ຊຸດທີ IX ແລະ ຮ່າງຂໍຕ
້ ົກ
ລົງຮ່ວມ ວ່າດ
 ້ວຍການປະສານ
ງານ ລະຫວ່າງ ກສຕສ ສະພາ
ແຫ່ງຊ
 າດ ກັບ 6 ຂະແໜງການ
ທີ່ຕິດພັນ ກສຕສ.
ຜົ ນ ສໍ າ ເລັ ດ ດ້ າ ນການ
ຕົ ກ ລົ ງ ບັ ນ ຫາສໍ າ ຄັ ນ ພື້ ນ ຖານ
ຂອງປະເທດຊາດ ກໍາມາທິການ
ໄດ້ຍົກສູງພາລະບົດບາດ ດ້ານ
ການຕົ ກ ລົ ງ ບັ ນ ຫາສໍ າ ຄັ ນ ພື້ ນ
ຖານຂອງປະເທດຊາດ ດ້ວຍ
ການປະສານສົ ມ ທົ ບ ກັ ບ ພາກ
ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການເຂົ້າ
ຮ່ວມ, ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະກອບ
ຄໍາເຫັນໃສ່ບັນຫາທີ່ຕິດພັນກັບ
ພາລະບົດບາດຂອງຕົນ ໃຫ້ມີ
ເນື້ອໃນລະອຽດ ຄົບຖ້ວນ, ຈະ

ແຈ້ງ ກ່ອນນໍາເຂົ້າຜ່ານກອງປະ
ແຈ້ງ ແລະ ຮັດກຸມ ກ່ອນນໍາເຂົ້າ ຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ກອງ
ພິ ຈ າລະນາໃນກອງປະຊຸ ມ ສະ ປະຊຸ ມ ຄະນະປະຈໍ າ ສະພາແຫ່ ງ
ພາແຫ່ງຊາດ ມີດັ່ງນີ້:
ຊາດ, ໃນນີ້, ຄົ້ນຄວ້າແຜນພັດ
1) ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນ
ກົດໝາຍ: ເປັນເຈົ້າການເຂົ້າ ກອງປະຊຸ ມ ຄັ້ ງ ປະຖົ ມ ມະລື ກ ,
ຮ່ວມຄົ້ນຄວ້າ, ກວດກາເນື້ອໃນ ກອງປະຊຸມສະໄໝວິສາມັນເທື່ອ
ຮອບດ້ານ ຂອງຮ່າງກົດໝາຍ ທີ 1 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດ
ທີ່ກໍາມາທິການຮັບຜິດຊອບ ຈໍາ ທີ IX ແລະ ຄົ້ນຄວ້າຕົກລົງບັນ
ນວນ 3 ສະບັບ ຄື: ກົດໝາຍ ຫາສໍາຄັນພື້ນຖານຂອງປະເທດ
ວ່າດ້ວຍຍານພາຫະນະທາງບົກ ຊາດ ທີ່ລັດຖະບານ ສະເໜີ ສະ
(ສ້າງໃໝ່), ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາ ມີທັງ
ເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ (ສ້າງ ໝົດ 29 ເລື່ອງ (ສໍາເລັດ 15
ໃໝ່) ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ເລື່ອງ ແລະ ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າ 14
ຄົມມະນາຄົມ (ສະບັບປັບປຸງ) ເລື່ອງ). ໂດຍລວມແລ້ວ ບັນຫາ
ເຊິງ່ ສາມາດບັນລຸຕາມແຜນການ ສ່ວນໃຫຍ່
ແມ່ນຕິດພັນກັບ
ວາງໄວ້ ແລະ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງ ການສະເໜີ ຂໍຍົກເວັ້ນບາງມາດ
ປະຊຸມ ໃນການສ້າງ ແລະ ປັບ ຕາຂອງກົດໝາຍ ແລະ ການ
ປຸງກົດໝາຍ ໃນຂົງເຂດແຜນ ຫັນປ່ຽນທີ່ດິນປ່າໄມ້ທໍາມະຊາດ
ການ ແລະ ການເງິນ ຈໍານວນ ໄປເປັນທີ່ດິນປະເພດອື່ນ ຂອງ
4 ສະບັບ ຄື: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ໂຄງການພັດທະນາ ໄຟຟ້າ, ແຮ່
ການຄຸ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ, ທາດ ແລະ ອື່ນໆ.
ກົ ດ ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍອາກອນມູ ນ
ຜົ ນ ສໍ າ ເລັ ດ ດ້ າ ນກ ານ
ຄ່າເພີ່ມ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາ ຕິດຕາມກວດກາ ກໍາມາທິການ
ກອນລາຍໄດ້ ແລະ ກົດໝາຍ ແລະ ກໍາມະການສັງກັດກໍາມາ
ວ່າດ້ວຍອາກອນຊົມໃຊ້.
ທິການ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດ
2)
ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດ ພາລະບົດບາດ ດ້ານການຕິດ
ໝາຍ: ໄດ້ສໍາເລັດ ຈໍານວນ 14 ຕາມກວດກາ ຕາມມະຕິຂອງ
ສະບັບ ເປັນຕົ້ນ: ລັດຖະບັນຍັດ ກອງປະຊຸ ມ ສະພາແຫ່ ງ ຊາດ,
ຂອງປະທານປະເທດ
ສະບັບ ມະຕິ ຂ ອງຄະນະປະຈໍ າ ສະພາ
ເລກທີ 003/ປປທ, ປີ 2012 ແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນການເຄື່ອນ
ວ່າດ້ວຍຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍ ໄຫວ ຕາມພາລະບົດບາດຂອງ
ລິການ; ຄົ້ນຄວ້າ, ປັບປຸງ ຮ່າງ ຕົນ
ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ມະຕິ ຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ
ແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການພິຈາລະ ຄົມ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ,
ນາໂຄງການສໍ າ ປະທານພັ ດ ທະ ລັດຖະທໍາມະນູນ,
ກົດໝາຍ
ນາ ໄຟຟ້າ, ບໍ່ແຮ່ ແລະ ໂຄງລ່າງ ແລະ ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ, ຜົນ
ພື້ນຖານ; ອອກລະບຽບການ ວ່າ ກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ສັງຄົມ
ດ້ວຍການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ແລະ ທໍາມະຊາດ, ການອອກ
ຂອງພະນັ ກ ງານ-ລັ ດ ຖະກອນ ບິ ນ ເກັ ບ ເງິ ນ ຄ່ າ ໄຟຟ້ າ ທີ່ ບໍ່ ຖື ກ
ຂອງ ກສຕສ; ປັບປຸງຮ່າງ ມະຕິ ຕ້ອງກັບການຊົມໃຊ້ຕວ
ົ ຈິງ ແລະ
ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຕິດຕາມກວດກາກ່ຽວກັບການ
ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄໍາສັ່ງ ເລກທີ
ເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ກສຕສ; ປັບ 15/ນຍ ວ່າດ້ວຍມາດຕະການ
ປຸງຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງຄະນະເລ ສະກັດກັ້ນຄວບຄຸມ ແລະ ກຽມ
ຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າ ຄວາມພ້ອມຮອບດ້ານ
ເພື່ອ
ດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການ ຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ-19 ລວມ
ເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ 3 ກົມ ທີ່ຂຶ້ນ ທັງໝົດ 9 ຄັ້ງ ດ້ວຍຮູບແບບ
ກັບກໍາມາທິການ ຄື: ກົມເສດ ວີດີໂອທາງໄກ ແລະ ການລົງ
ຖະກິດການຜະລິດ, ກົມເສດຖະ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕົວຈິງ.
ກິດການບໍລິການ ແລະ ກົມຊັບ
ນອກຈາກ 3 ພາລະ
ພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງ ບົດບາດທີ່ກ່າວມານັ້ນ ກສຕສ

ຍັ ງ ໄດ້ ເ ປັ ນ ເຈົ້ າ ການຄົ້ ນ ຄວ້ າ
ຄໍາຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທໍາຂອງປະ
ຊາຊົນ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ
ເພື່ ອ ລາຍງານຕໍ່ ຄ ະນະປະຈໍ າ ສະ
ພາແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາ ແລະ
ອອກໜັງສືທາງລັດຖະການ ໄປ
ຍັງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້
ສອດຄ່ອງ, ຖືກຕ້ອງ ຕາມກົດ
ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ເຊິ່ງ
ມີທັງໝົດ 65 ສະບັບ, ໃນນັ້ນ
ຄົ້ນຄວ້າສໍາເລັດ 54 ສະບັບ
ເທົ່າກັບ 83,08% ແລະ ສືບຕໍ່
ຄົ້ນຄວ້າ 11 ສະບັບ ເທົ່າກັບ
16,92%. ບັນຫາທີ່ພົ້ນເດັ່ນ
ແມ່ນການຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທໍາ
ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະ
ໂຍບາຍການຊົດເຊີຍເນື້ອທີ່ດິນ
ປຸກສ້າງ, ດິນສວນ, ດິນນາ
ຈາກບັນຫາຜົນກະທົບຈາກໂຄງ
ການພັດທະນາຕ່າງໆ.
ຜ່ າ ນການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ

ບັດວຽກງານ 3 ພາລະບົດບາດ
ເຫັນວ່າ ກສຕສ ຍັງສາມາດຕີ
ລາຄາລວມ ດ້ານຂໍ້ສະດວກ, ຂໍ້
ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ທິດທາງແກ້ໄຂ
ດັ່ງນີ້:
ຂໍ້ສະດວກ ຍ້ອນໄດ້
ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ ຊີ້ນຳ-ນໍາພາ
ຢ່າງໃກ້ສິດ  ຂອງຄະນະພັກ,
ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງ ຊາດ ຢ່າງ
ເປັນປົກກະຕິ, ກຳມາທິການ ມີ
ລະບົບການຈັດຕັ້ງ, ມີແບບແຜນ
ວິທີການເຮັດວຽກ, ມີການແບ່ງ
ງ ານແ ບ່ ງ ຄ ວາມຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບ
ຢ່າງຈະແຈ້ງ, ພະນັກງານສ່ວນ
ຫລາຍ
ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາ
ມາດ, ມີບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບ
ການໃນວຽກງານດີພໍສົມຄວນ
ບວກໃສ່ຄວາມເປັນເຈົ້າການສູ້
ຊົນ, ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ, ບຸກ
ບືນ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ສູງ ຕໍ່ໜ້າທີວ
່ ຽກງານທີ່ຮັບຜິດ
ຊອບ; ມີການຮ່ວມມື ປະສານ
ສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ກັບບັນ
ດາກຳມາທິການຕ່າງໆ ຂອງສະ
ພາແຫ່ງຊາດ, ສະພາປະຊາຊົນ
ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງ,
ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຢູ່ຂັ້ນ
ສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນທ
 ້ອງຖິ່ນ; ໄດ້
ຕັ້ ງ ໜ້ າ ເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກງານ
ແລະ ເປັນເຈົ້າການໃນການປະ
ສານສົ ມ ທົ ບ ກັ ບ ບັ ນ ດາກໍ າ ມາ
ທິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ສະພາປະ
ຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ນະຄອນ
ຫລວງ, ບັນດາຂະແໜງການ
ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຕາມພາ
ລະບົດບາດຂອງຕົນ ສາມາດປະ
ຕິບັດໄດ້ ແລະ ຮັບຜົນສໍາເລັດ
ເປັນສ່ວນໃຫຍ່; ການຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບັດວຽກງານຂອງພະນັກງານລັດຖະກອນ ພາຍໃນກໍາມາທິ
ການ ໃນຖານະເປັນເສນາທິການ
ຮອບດ້ານ ແມ່ນສາມາດເຮັດສຳ
ເລັດໜ້າທີ່ ຕາມພາລະບົດບາດ
ແລະ ຕາມການມອບໝາຍ.
ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ຂໍ້
ຄົງຄ້າງ ຄຽງຄູ່ກັບຂໍ້ສະດວກ ກໍ
ຍັງມີຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງ
ຈຳນວນໜຶ່ງ ເຊິ່ງຈະຕ້ອງໄດ້ສືບ
ຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂຄື:
ການ
ເຄື່ອນໄຫວພົບປະຜູ້ມີສິດເລືອກ
ຕັ້ງ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ຜົນສຳ
ເ ລັ ດ ກ ອງປ ະຊຸ ມ ຄັ້ ງ ປະຖົ ມ ມະ

ລືກ ແລະ ກອງປະຊຸມສະໄໝວິ
ສາມັນເທື່ອທີ 1 ຂອງສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ຍັງຊ
 ັກຊ້າ; ການຄົ້ນ
ຄວ້າບັນຫາສຳຄັນພ້ືນຖານຂອງ
ຊາດ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າຄຳຮ້ອງ
ຂໍຄວາມເປັນທຳຂອງປະຊາຊົນ
ຈຳນວນໜຶ່ງ ຍັງຊັກຊ້າ ແລະ
ແກ່ຍາວເວລາ ຍ້ອນເອກະສານ
ບໍ່ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຕິດພັນກັບ
ຫລາຍພາກສ່ວນ; ຂອດປະສານ
ງານ ລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດ,
ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ແລະ
ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຢູ່ຂັ້ນ
ສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນທ
 ້ອງຖິ່ນ ຍັງ
ບໍທ
່ ນ
ັ ຈະແຈ້ງ ແລະ ກົມກຽວກັນ.
ທິ ດ ທາງການແກ້ ໄ ຂ
ໃນຕໍ່ໜ້າ ຕ້ອງມີການນຳພາຢ່າງ
ລວມສູນ, ມີກົນໄກແບບແຜນ
ວິທີເຮັດວຽກທີ່ດີ ຖືເອົາມະຕິ,
ທິດຊ
 ີ້ນຳຈາກຄະນະພັກ, ຄະນະ
ນຳຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະພາ
ປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ເປັນບ່ອນ
ອີງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າ
ທີ່ ວ ຽກງານຂ ອງກ ຳມາທິ ກ ານ
ແລະ ກໍາມະການ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ;
ຖືເອົາແຜນການ, ແຜນດຳເນີນ
ງານຂອງກໍາມາທິການ ຫັນເປັນ
ກິດຈະກໍາ, ໜ້າວຽກລະອຽດ ມີ
ຈຸດສຸມຕົ້ນຕໍ ເພື່ອຮັບປະກັນ
ເຮັດສຳເລັດໜ້າທີ່ຂອງກຳມາທິ
ການ; ມີການພົວພັນປ
 ະສານ
ງານ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບ
ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການ
ເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກງານຢ່ າ ງເ ປັ ນ
ປະຈຳ, ກໍາແໜ້ນວຽກງານຂອງ
ຂະແໜງການທີ່ ຕົນພົ ວພັ ນນໍ າ ,
ພິຈາລະນາບັນຫາຕ່າງໆ ຕາມ
ຫລັກການລວມສູນປະຊາທິປະ
ໄຕ, ຕົກລົງບ
 ັນຫາເປັນໝູ່ຄະ
ນະ; ເຄື່ອນໄຫວ ຕິດຕາມກວດ
ກາຕົວຈິງ ຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ບັນ
ດາໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານໃນຂອບ
ເ ຂດຄ ວາມຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບຂ ອງ
ຕົນ; ມີກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນ
ບົດຮຽນ
ໃຫ້ແກ່ກຳມະການ
ຂອງກຳມາທິການ ແລະ ຍົກລ
ະ
ດັບຄ
 ວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ ໃຫ້
ແກ່ພະນັກງານວິຊາການ ດ້ວຍ
ການເຝິກອົບຮົມ.
ທິດທ
 າງ, ໜ້າທ
 ີ່ລວມ
ແລະ ຄາດໝາຍສູ້ຊົນລວມໃນ
ຕໍ່ໜ້າ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່
ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຂອງ
ກສຕສ
ຕາມພາລະບົດບ
 າດ,
ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ທີ່ໄດ້ກໍານົດ
ໄວ້ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດ
ທິຜົນສູງ ແລະ ກໍານົດທິດທາງ
ແຜນການຈຸ ດ ສຸ ມ ໃນແຕ່ ລ ະ
ດ້ານ ດັ່ງນີ້:
ການປະຕິບດ
ັ ພາລະບດ
ົ
ບາດດ້ານນຕ
ິ ິບັນຍ
 ັດ
ຍົກສູງ
ຄວາມເປັນເຈົ້າການ ໃນການ
ປະສານສມ
ົ ທບ
ົ ກບ
ັ ກຳມາທກ
ິ ານ
ອື່ນ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ
ພາກສວ
່ ນຮບ
ັ ຜ
ດ
ິ ຊ
 ອບສາ້ ງ ແລະ
ປັບປຸງກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ພ້ອມທັງເຂົ້າຮ່ວມແຕ່ຫົວທີໃນ
ການຄົ້ນຄ
 ວ້າ, ການກວດກາ
ແລະ ປັບປຸງຮ່າງກົດໝາຍ ໃຫ້
ມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນ, ຈະແຈ້ງ,
ຮັດກຸມ, ສອດຄ່ອງກັບແນວ
ທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ກ່ອນ

2
 ະນຳເຂົ້າພິຈາລະນາ ໃນກອງ
ຈ
ປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3
ແລະ ເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ຊຸດທີ IX ຮັບປະກັນໃຫ້
ກົດໝາຍ ທີ່ໄດ້ຮ
 ັບຮອງ ແລະ
ປະກາດໃຊ້ແລ້ວນນ
ັ້ ຮັບໃຊ້ຜົນ
ປະໂຫຍດລວມຂອງຊາດ, ຂອງ
ປະຊາຊົນ ແລະ ຕອບສະໜອງ
ໄດ້ ກັ ບ ຄ ວາມຮ ຽກ ຮ້ ອ ງຕ້ ອ ງ
ການໃນການຂະຫຍາຍຕົວທາງ
ດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ
ປະເທດເຮົາ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
ສຸມໃສ່ຊຸກຍູ້ ການສ້າງ
ແລະ ປັບປຸງ ກົດໝາຍຂົງເຂດ
ເສດຖະກິດ ໃຫ້ສໍາເລັດ ຈໍານວນ
11 ສະບັບ, ໃນນັ້ນ ກົດໝາຍ
ສ້າງໃໝ່ 2 ສະບັບຄື: 1. ກົດ
ໝາຍວ່າດ້ວຍທາງນໍ້າ; 2.ກົດ
ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍຄວາມປອດໄພ
ຂອງເຂື່ອນ; ແລະ ກົດໝາຍປັບ
ປຸງ 9 ສະບັບຄື: 1. ກົດໝາຍ

ວ່າດ້ວຍສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປ່າ; 2.
ກົ ດ ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍວິ ສ າຫະກິ ດ ;
3. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະ
ກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ;
4. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະ
ມົງ; 5. ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທຸ
ລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ; 6.
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໄຟຟ້າ;
7.
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮ່ທາດ; 8.
ກົ ດ ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍການປົ ກ ປັ ກ
ຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 9.
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນໍ້າ ແລະ ຊັບ
ພະຍາກອນນໍ້າ.
ການປະຕິບດ
ັ ພາລະບດ
ົ
ບາດດ້ານການຕົກລົງບັນຫາສຳ
ຄັ ນ ພື້ ນ ຖານຂອງປ ະເທດຊາດ
ຍົ ກ ສູ ງ ພ າລ ະບົ ດ ບ າດຂ ອງກ ຳ
ມາທິການ ໃນການເປັນເສນາ
ທິ ກ ານໃຫ້ ແ ກ່ ສ ະພ າແ ຫ່ ງ ຊ າດ
ແລະ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ໃນການຄົ້ນຄວ້າພິຈ
 າລະ
ນາຕົກລົງບັນຫາສຳຄັນພື້ນຖານ
ຂອງປະເທດຊາດ ຮັບປະກັນ
ໃຫ້ແກ່ການຕົກລົງບັນຫາຕ່າງໆ
ໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງ
ຕາມກົດໝາຍ, ນຳເອົາຜົນປະ
ໂຫຍດສູງສຸດ ມາສູ່ປະເທດຊາດ
ແລະ ປະຊາຊົນບັນດ
 າເຜົ່າ; ປະ
ສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວ
ຂ້ອງ ຄົ້ນຄ
 ວ້າແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ ແ ຫ່ ງ ຊ າດ
ແລະ ແຜນງ ົບປະມານແຫ່ງລັດ
ປະຈຳປີ 2022; ຄົ້ນຄວ້າບັນ
ຫາສຳຄັນພື້ນຖານຂອງຊາດ ທີ່
ຕິດພນ
ັ ກບ
ັ ຂົງເຂດຄວາມຮບ
ັ ຜິດ
ຊອບຂອງກຳມາທິການ ຕາມ
ການສະເໜີຂອງລັດຖະບານ ສູ້
ຊົນໃຫ້ໄ ດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 80%.
ການປະຕິບດ
ັ ພາລະບດ
ົ
ບາດດ້ານການຕິດຕາມກວດກາ
ສືບຕໍ່ປະຕິບັດພາລະບົດບາດຕິດ
ຕາມກວດກາ ຂອງກຳມາທິການ
ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລັດຖະ
ທຳມະນູນ, ກົດໝ
 າຍ, ນິຕກ
ິ ຳ
ໃຕ້ກ
 ົດໝາຍ, ແຜນພັດທ
 ະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ມະຕິ
ຂອງກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ
ໂດຍສຸມໃສ່ບັນຫາທີ່ເຄັ່ງຮ້ອນ
ແລະ ຮີບດ່ວນ ທີປ
່ ະຊາຊົນ, ສັງ
vjko8+lt[a[|hkDDD
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ພາຍຫລັງທີ່ສະພາແຫ່ງ
ຊາດຮັບຮອງທັງ 2 ວາລະແຫ່ງ
ຊາດແລ້ວ, ຄຽງຄູ່ກັບການແບ່ງ
ຄວາມຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບກັ ນ ໃນສະ
ມາຊິກລັດຖະບານ ກໍຄືການປັບ
ປຸງບັນດານະ ໂຍບາຍ ແລະ ນິ
ຕິກຳ ໃນບາດກ້າວເບື້ອງຕົ້ນສຳ
ເລັດຈຳນວນໜຶ່ງ ດັ່ງທີ່ໄດ້ລາຍ
ງານໃນກອງປະຊຸ ມ ສະພາແຫ່ ງ
ຊາດແລ້ວ. ສຳລັບຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ

ແລະ
ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສໍາຄັນຈໍາ
ນວນໜຶ່ງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດ 2 ວາລະແຫ່ງຊາດ ແມ່ນ
ຄວາມຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈ ຕິດພັນກັບ
ຄວາມຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບການເມື ອ ງ
ຂອງພະນັກງານນຳພາ-ຄຸ້ມຄອງ
ແຕ່ລະຂັ້ນ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການ
ຫັນປ່ຽນຢ່າງເລິກເຊິ່ງເຖິງຖອງ,
ຍັງມີແນວຄິດຄອງເດີມ, ຫັນ
ປ່ຽນຊັກຊ້າ, ບໍ່ກ້າຄິດ, ກ້າເຮັດ
ແລະ ກ້າຮັບຜິດຊອບ, ຄວາມ
ເສຍສະລະເພື່ອສ່ວນລວມບໍ່ທັນ
ສູງ ເຊິ່ງສະແດງອອກການຫັນ
ປ່ຽນທາງດ້ານແນວຄິດຊ້າ, ເສີຍ
ເມີຍ, ບໍ່ກ້າຄິດຄົ້ນຫາມາດຕະ
8+9kdlt[a[djvoDDD
II. ຄາດໝາຍສູ້ຊົນ
ອີງຕາມການຄາດຄະເນ
ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະ
ກິດ (GDP) ແລະ ການເໜັງຕີງ
ອັດຕາເງິນເຟີ້ ແລະ ຄາດຄະເນ
ຕົວເລກມະຫາພາກອືນ
່ ໆ ຂອງກະ
ຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງ
ທຶນ, ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ
ລາວ ແລະ ຂະແໜງການກ່ຽວ
ຂ້ອງ ກະຊວງການເງິນ ຈຶ່ງຄາດ
ຄະເນຕົ ວ ເລກຄາດໝາຍດ້ າ ນ
ຕ່າງໆ ດັ່ງນີ້:
1. ຄາດຄະເນຕົວເລກ
ດ້ານລາຍຮັບງົບປະມານ
ລ າ ຍ ຮັ ບ ງົ ບ ປະມ ານ
ພາຍໃນທັງໝົດ 28.963 ຕື້ກີບ
ເທົາ່ ກັບ 15% ຂອງ GDP (ແຕ່ຖາ້
ທຽບໃສ່ ຕົ ວ ເລກຄາດຄະເນຈະ
ປະຕິບັດໝົດປີ 2021 ຈະເພີ່ມ
ຂຶ້ນ 20%); ຄາດຄະເນລາຍ
ຮັບຈາກການຊ່ວຍເຫລືອລ້າຈາກ
ຕ່າງປະເທດ 2.460 ຕື້ກີບ ເທົ່າ
ກັບ 1% ຂອງ GDP ຈະເຮັດ
ໃຫ້ຄາດໝາຍລາຍຮັບງົບປະມານ
ທັງໝົດ 31.423 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ
16% ຂອງ GDP. ປີ 2022
ເປັນປີທຳອິດຂອງການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ໂດຍ
ສະເພາະການສ້ າ ງທ່ າ ຫັ ນ ປ່ ຽ ນ
ບຸ ກ ທະລຸ ດ້ າ ນລາຍຮັ ບ ງົ ບ ປະ
ມານຢ່າງແຂງແຮງ, ເຊິ່ງຄາດຄະ
ເນ
ຈະມີລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນປະ
ມານ 3.754 ຕື້ກີບ ທຽບໃສ່ປີ

ການໃໝ່,
ວິທີການອັນໃໝ່
ເພື່ ອ ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ໃຫ້ ໄ ດ້ ຜົ ນ
ໄດ້ ຮັ ບ ແບບໃໝ່ ທີ່ ດີ ກ ວ່ າ ເກົ່ າ ,
ຍັ ງ ມີ ປ າກົ ດ ການຍັ ງ ຄິ ດ ຄື ເ ກົ່ າ
ແລະ ປະຕິບັດຄືເກົ່າ, ພ້ອມນັ້ນ
ຍັ ງ ຖື ຕົ ນ ຢູ່ ນ ອກຂະບວນການ
ມີ ແ ຕ່ ທັ ກ ທ້ ວ ງໂດຍບໍ່ ມີ ຄ ວາມ
ຮັບຜິດຊອບ ຖືວ່າເປັນໜ້າທີ່
ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ
ຜູ້ອື່ນ. ນອກນັ້ນ ກໍຕິດພັນກັບ
ຫລາຍບັນຫາ ເຊັ່ນວ່າ ບັນຫາ
ທີ່ຈະສຸມໃສ່ແກ້ໄຂ ເປັນບັນຫາ
ທີ່ສະສົມມາດົນ ຖ້າສົມທຽບ

ໃສ່ ກໍ ຄື ພ ະຍາດຊໍ າ ເຮື້ ອ ທີ່ ຕ້ ອ ງ
ໄດ້ປິ່ນປົວຢ່າງຈິງຈັງ ແລະ ເປັນ
ລະບົບຄົບຊຸດ, ນິຕິກໍາຈໍານວນ
ໜຶ່ງ ທີ່ວາງອອກຜ່ານມາມີບາງ
ດ້ າ ນ ຍັ ງ ບໍ່ ທັ ນ ສ ອ ດ ຄ່ ອ ງ ກັ ບ
ເງື່ອນໄຂຕົວຈິງເຊັ່ນ: ການສົ່ງ
ເສີມການລົງທຶນຍັງມີຫລາຍຂັ້ນ
ຫລາຍຂອດ, ຄວາມສາມາດໃນ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກໍມີຂ້ຈ
ໍ ຳກັດ
ຫລາຍດ້ານ (ບຸກຄະລາກອນ,
ງົບປະມານ ແລະ ການລະບາດ
ຂອງພະຍາດໂຄວິດ).
ສໍ າ ລັ ບ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະ
ຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍ
ການແກ້ ໄ ຂບັ ນ ຫາຢາເສບຕິ ດ
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ເຊິ່ງໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນແຕ່ເດືອນສິງຫາ
2021 ເປັນຕົ້ນມາ ເຫັນວ່າມີ
ຜົ ນ ສ ຳ ເ ລັ ດ ໃ ນ ຫ ລ າ ຍ ດ້ າ ນ ,
ສ່ ວ ນໜຶ່ ງ ແມ່ ນ ຍ້ ອ ນການຈັ ດ
ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ໄດ້ ເ ລີ່ ມ ກ້ າ ວເຂົ້ າ ສູ່
ທັງທາງເລິກ ແລະ ທາງກວ້າງ,
ທັງຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ
ຈຶ່ງສາມາດສະກັດກັ້ນເຄືອຂ່າຍ
ການນຳເຂົ້າ,
ທຳລາຍແຫລ່ງ
ການຜະລິດ, ເຄືອຂ່າຍການຂົນ
ສົ່ງ ແລະ ການຈໍາໜ່າຍຢາເສບ
ຕິດທຸກປະເພດ
ໄດ້ເປັນຈໍາ
ນວນຫລວງຫລາຍ.

ແ ຕ່ ບັ ນ ຫ າ ທີ່ ຍັ ງ ມີ
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກແມ່ນຂໍ້ຈໍາກັດ
ດ້ານທຶນຮອນ, ພາຫະນະ ແລະ
ອຸປະກອນຮັບໃຊ້, ຄວາມເປັນ
ເຈົ້ າ ການຂອງອົ ງ ການປົ ກ ຄອງ
ຂັ້ນຕ່າງໆ ກໍຄືປະຊາຊົນບັນດາ
ເຜົ່າໃນວຽກນີ້ ຍັງບໍ່ທັນສູງ, ຍັງ
ຖື ວ່ າ ວຽກນີ້ ເ ປັ ນ ວຽກຂອງເຈົ້ າ
ໜ້າທີ່.
ສໍ າ ລັ ບ ມ າ ດ ຕ ະ ກ າ ນ
ແກ້ໄຂໃນຕໍ່ໜ້ານັ້ນ ແມ່ນສືບຕໍ່
ສຸ ມ ໃສ່ ຜັ ນ ຂະຫຍາຍມະຕິ ກ ອງ
ປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງພັກ ຄັ້ງທີ XI
ບົ ນ ຈິ ດ ໃຈສ້ າ ງການຫັ ນ ປ່ ຽ ນ
ຢ່າງແຂງແຮງ, ເລິກເຊິ່ງ ແລະ

ຮອບດ້ານ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ
ຄົມ ແຫ່ງຊາດໃນແຕ່ລະໄລຍະ
ໃຫ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດເປັນກ້າວໆ
ໂດຍຖືເອົາການປະຕິບັດ 2 ວາ
ລະແຫ່ງຊາດ ເປັນວຽກງານບຸລິ
ມະສິດຮີບດ່ວນ ພ້ອມທັງໄດ້ກຳ
ນົດເຂົ້າໃນແຜນດຳເນີນງານຈຸດ
ສຸມຂອງລັດຖະບານ ໃນໄລຍະ
ປີ 2021 ຫາ 2025. ພ້ອມ
ດຽວກັນນັ້ນ, ກໍຈະສືບຕໍ່ສ້າງ
ຄວາມຮັບຮູ້, ຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້
ທົ່ວພັກ, ທົ່ວລັດ, ທົ່ວກໍາລັງປະ

ກອບອາວຸດ ແລະທົ່ວປວງຊົນ
ລາວທັງຊາດ ໄດ້ຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈ
ເປັນເອກະພາບ, ເປັນເຈົ້າການ
ເຂົ້ າ ຮ່ ວ ມໃນການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ
ບັ ດ ໃ ຫ້ ເ ປັ ນ ຂ ະ ບ ວ ນ ກ ວ້ າ ງ
ຂວາງ. ສ່ວນທິດທາງໃນການ
ປະຕິບັດ 5 ແຜນວຽກຈຸດສຸມ
ຂອງວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍ
ການແກ້ ໄ ຂຄວາມຫຍຸ້ ງ ຍາກ
ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ
ແລະ 6 ແຜນວຽກ ຈຸດສຸມຂອງ
ວາລະ ແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການ
ແກ້ໄຂ ບັນຫາຢາເສບຕິດ ໄດ້
vjko8+lt[a[|hkDDD
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2) ອັດຕາການໃຫ້ວັກ
ຊີນກັນພະຍາດ (Penta 3)
ແມ່ນປະຕິບັດໄດ້ພຽງ 56,9%
ເຊິ່ງຕໍ່າຫລາຍເມື່ອທຽບໃສ່ຄາດ
ໝາຍປີ 2021 ແມ່ນ 95%.
ສຳລັບຂັ້ນເມືອງ, ເຫັນວ່າມີ 92
ເມືອງ ຈາກ 17 ແຂວງ ທີ່ມີ
ຄວາມສ່ຽງບໍ່ສາມາດບັນລຸຄາດ
ໝາຍ ປີ 2021 ຂັ້ນເມືອງໄດ້.
3) ວຽກງານແຮງງານ

ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ:
ໄດ້ຈັດຕັ້ງການເຝິກສີມືແຮງງານ
ໄດ້ທັງໝົດ 12.305 ຄົນ ລື່ນ
ແຜນ 53,81% (ມະຕິສະພາ
8.000 ຄົນ), ສາມາດສະໜອງ
ແຮງງານເຂົ້ າ ສູ່ ຕ ະຫລາດແຮງ
ງານທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະ
ເທດ ໄດ້ທັງໝົດ 7.167 ຄົນ
ເທົ່າກັບ 25,59% ຂອງແຜນ
ການ (ມະຕິສະພາ 28.000
ຄົນ), ຂະຫຍາຍອັດຕາປົກຄຸມ
ປະກັນສັງຄົມໄດ້ 27.907 ຄົນ
ເທົ່າກັບ 89% ຂອງແຜນການ
(ມະຕິສະພາ 31.500 ຄົນ)
ໃນນີ້: ພາກລັດໄດ້ 2.450 ຄົນ,

ລື່ນແຜນ 63% (ມະຕິສະພາ
1.500 ຄົນ), ພາກວິສາຫະກິດ
ໄດ້ 22.430 ຄົນ ເທົ່າກັບ
83% ຂອງແຜນ (ມະຕິສະພາ
27.000 ຄົນ) ແລະ ມີຜູ້ສະ
ໝັກໃຈ 3.027 ຄົນ ລື່ນແຜນ
1% (ມະຕິສະພາ 3.000 ຄົນ);
ສັ ງ ລວມຂໍ້ ມູ ນ ແຮງງານທີ່ ກັ ບ
ຈາກຕ່ າ ງປະເທດທີ່ ວ່ າ ງງານ
ແລະ
ຜູ້ວ່າງງານພາຍໃນທັງ
ໝົດ 496.000 ຄົນ ເທົ່າກັບ
21,8% (ມະຕິສະພາ 19%),
ໃນນີ້: ກັບມາຈາກຕ່າງປະເທດ
56.918 ຄົນ ແລະ ວ່າງງານ
ພາຍໃນ 439.082 ຄົນ, ປະ
ຕິ ບັ ດ ນະໂຍບາຍຕໍ່ ຜູ້ ມີ ຜົ ນ ງານ
ແລະ ຄຸນງາມຄວາມດີໄດ້ 692
ທ່ານ ເທົ່າກັບ 22,7% ຂອງ
ແຜນການ, ເປັນເງິນ 15,26
ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 19,51% ຂອງ
ແຜນການ (ມະຕິສະພາ 5 ເປົ້າ
ໝາຍບຸລິມາສິດ 3.043 ທ່ານ
ເປັນເງິນ 78,20 ຕື້ກີບ), ກວດ
ກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກອອກຈາກ
ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ ແລະ ເຂດ
ຊຸມຊົນ, ເຂດຈຸດສຸມເສດຖະກິດ
ໄດ້ປະມານ 1.699,21 ເຮັກ
ຕາ ເທົ່າກັບ 26,7% ຂອງ
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ຜ່ານມາ ໃນນີ້ໄດ້ຈາກການຂຸດ
ຄົ້ນແຮ່ທາດ ແລະ ບິດຄອຍ ປະ
ມານ 2.000 ຕື້ກີບ, ເພື່ອມາ
ຈັດສັນໃສ່ລາຍຈ່າຍ ທີ່ເປັນບຸ
ລິ ມ ະສິ ດ ຂອງລັ ດ ຖະບານຈຳ
ນວນໜຶ່ງ ເປັນຕົ້ນ ເພີ່ມຄ່າ
ຄອງຊີບໃຫ້ພະນັກງານທະຫານ
ຕຳຫລວດ, ຕ້ານ-ສະກັດກັ້ນພະ
ຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ມີສ່ວນທີ່
ເຫລືອໄວ້ສະສົມ ເພື່ອຊຳລະໜີ້
ສິ ນ ຕົ້ ນ ທຶ ນ ເງິ ນ ກູ້ ຢື ມ ພາຍໃນ
ແ ລ ະ ຕ່ າ ງ ປ ະ ເ ທ ດ ປ ະ ມ າ ນ
1.118 ຕື້ກີບ.
2. ຄາດຄະເນຕົວເລກ
ລາຍຈ່າຍງົບປະມານ
ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ
ວ່ າ ດ້ ວ ຍງົ ບ ປະມານແຫ່ ງ ລັ ດ
ແລະ ມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ
ສະບັບເລກທີ 03/ສພຊ, ລົງ
ວັນທີ 10 ສິງຫາ 2021, ວ່າ
ດ້ ວ ຍການຮັ ບ ຮອງເອົ າ ວາລະ
ແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂ
ຄວາມຫຍຸ້ ງຍາກທາງດ້ າ ນເສດ
ຖະກິດ-ການເງິນ ກະຊວງການ
ເງິນ ຈຶ່ງໄດ້ຄາດຄະເນແຜນລາຍ
ຈ່າຍງົບປະມານທັງໝົດ 34.595
ຕື້ກີບ (ໃນນີ້ ມີລາຍຈ່າຍການ
ລົງທຶນເປັນໂຄງການທີນ
່ ຳໃຊ້ເງິນ
ກູຢ
້ ມ
ື ແລະ ຊ່ວຍເຫລືອລ້າເປັນ
ໂຄງການ 6.750 ຕື້ກີບ) ທຽບ

ໃສ່ແຜນປີຜ່ານມາ
ເພີ່ມຂຶ້ນ
3.011 ຕືກ
້ ບ
ີ , ເທົາ່ ກັບ 18,14%
ຂອງມູນຄ່າ GDP, ລວມລາຍ
ຈ່ າ ຍງົ ບ ປະມານພາຍໃນທັງໝົດ
27.845 ຕື້ກີບ ລະອຽດດັ່ງນີ້:
ລາຍຈ່ າ ຍບໍ ລິ ຫານປົ ກ
ກະຕິ 23.895 ຕື້ກີບ (ທຽບ
ໃສ່ແຜນປີຜ່ານມາ
ເພີ່ມຂຶ້ນ
2.617 ຕື້ກີບ) ໃນນີ້: ເງິນ
ເດືອນ 11.500 ຕື້ກີບ; ເງິນນະ
ໂຍບາຍ 1.820 ຕື້ກີບ; ເງິນບໍ
ລິຫານປົກກະຕິ 2.540 ຕື້ກີບ;
ເງິນດັດສົມສົ່ງເສີມ 1.520 ຕື້
ກີບ; ລາຍຈ່າຍການເງິນ 5.770
ຕື້ກີບ, ໃນນີ້: ລາຍຈ່າຍດອກ
ເບ້ຍ 5.670 ຕື້ກີບ ແລະ ສົ່ງ
ຄືນອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ 100
ຕື້ກີບ; ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ 650 ຕື້
ກີບ, ໃນນີ້: ຄັງສະສົມແຫ່ງລັດ
400 ຕື້ກີບ, ເງິນແຮ 150 ຕື້
ກີບ ແລະ ເງິນສຸກເສີນຮັບໃຊ້
ວຽກງານໂຄວິດ-19 ຈຳນວນ
100 ຕື້ກີບ; ເງິນຊື້ໃໝ່ 95
ຕື້ກີບ.
ລາຍຈ່ າ ຍການລົ ງ ທຶ ນ
ທັງໝົດ 10.700 ຕື້ກີບ (ທຽບ
ໃສ່ແຜນປີຜ່ານມາ
ເພີ່ມຂຶ້ນ
394 ຕື້ກີບ) ໃນນັ້ນ: ລາຍຈ່າຍ
ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ເປັນໂຄງ
ການ ແມ່ນຈັດສັນໄວ້ໃນລະດັບ

6.750 ຕື້ກີບ ແລະ ລາຍຈ່າຍ
ລົງທຶນພາຍໃນ 3.950 ຕື້ກີບ
ໃນນີ້: ລົງທຶນປົກກະຕິ 2.200
ຕື້ກີບ (ລວມມີເງິນຟື້ນຟູຫລັງ
ໄພພິບັດ); ລົງທຶນອື່ນໆ 1.750
ຕື້ກີບ.
3. ການຂາດດຸນງົບປະ
ມານ: 4.290 ຕື້ກີບ, ເຊິ່ງເປັນ
ການຂາດດຸນຈາກການກູຢ
້ ມ
ື ເປັນ
ໂຄງການຈາກຕ່າງປະເທດ (ສະ
ເພາະການດຸນດ່ຽງພາຍໃນແມ່ນ
ເກີນດຸນ), ອີງໃສ່ຄາດໝາຍລາຍ
ຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍຂ້າງເທິງ
ລາຍຮັ ບ ພາຍໃນກຸ່ ມ ລາຍຈ່ າ ຍ
ພາຍໃນ ແລະ ມີສ່ວນທີ່ເຫລືອ
1.118 ຕື້ກີບ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການ
ຂາດດຸ ນ ຕົ ວ ຈິ ງ ຫລຸ ດ ລົ ງ ເປັ ນ
3.172 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 1,66%
ຂອງ GDP (ມູນຄ່າ GDP
ເທົ່າກັບ 190.686 ຕື້ກີບ).
ສັງລວມແລ້ວ ຈາກ
ການສະເໜີຄາດໝາຍລາຍຮັບລາຍຈ່າຍ ແລະ ການຂາດດຸນງົບ
ປະມານຂ້າງເທິງ ຂໍອະທິບາຍ
ຊີ້ ແ ຈງເພີ່ ມ ຕື່ ມ ກ່ ຽ ວກັ ບ ການ
ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຍຮັບ
ຈາກ
25.209 ຕື້ກີບ ຂອງປີ 2021
ມາເປັນ 28.963 ຕື້ກີບຂອງປີ
2022 ຫລືເພີ່ມຂຶ້ນ 3.754 ຕື້
ກີບ (ໃນນີ້ ໄດ້ຈາກການຂຸດຄົ້ນ

ແຮ່ທາດ ແລະ ບິດຄອຍ ປະ
ມານ 2.000 ຕື້ກີບ) ຈະໄດ້ຈັດ
ສັນໃຫ້ສະເພາະລາຍຈ່າຍແກ້ໄຂ
ບັ ນ ຫາເຄັ່ ງ ຮ້ ອ ນຂອງປະເທດ
ເປັນຕົ້ນດັ່ງນີ້:
ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່
ຂອງພະນັກງານ, ທະຫານ-ຕຳ
ຫລວດ ແລະ ຄາດຄະເນໂກຕາ
ຂອງລັດຖະກອນໃໝ່ 1.300
ຄົນ ແລະ ກຳລັງໃໝ່ຂອງສອງ
ກຳລັງ ຄາດຄະເນປະມານ 500
ຕື້ກີບ;
ຄາດຄະເນລາຍຈ່າຍຊຳ
ລະດອກເບ້ຍເງິນກູ້ຢືມພາຍໃນ
ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ
3.500 ຕື້ກີບ ມາເປັນ 5.500
ຕື້ກີບ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 2.000 ຕື້ກີບ,
ເຊິ່ງເປັນປີທີ່ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ
ສູງກ່ອນໝູ່ໃນແຜນງົບປະມານ
5 ປີ;
ລາຍຈ່ າ ຍສຸ ກ ເສິ ນ ສຳ
ລັບການປ້ອງກັນສະກັດກັ້ນ ໂຄ
ວິດ-19 ປະມານ 100 ຕື້ກີບ;
ເພີ່ມລາຍຈ່າຍເງິນແຮ
ລັດຖະບານເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 100
ຕື້ກີບ ມາເປັນ 150 ຕື້ກີບ (ເພີ່ມ
ຂຶ້ນ 50 ຕື້ກີບ);
ລາຍຈ່ າ ຍຮັ ບ ໃຊ້ ວ ຽກ
ງານກວດສອບແຫ່ງລັດ 5 ຕືກ
້ ບ
ີ
ແລະ ວຽກງານກວດກາ 3 ຕືກ
້ ບ
ີ ;

ເພີ່ ມ ລາຍຈ່ າ ຍເຂົ້ າ ຄັ ງ
ສະສົມແຫ່ງລັດ ຈາກ 300 ຕື້
ກີບ ມາເປັນ 400 ຕື້ກີບ (ເພີ່ມ
ຂຶ້ນ 100 ຕື້ກີບ);
ເພີມ
່ ເງິນລົງທຶນພາຍໃນ
ຈາກ 2.000 ຕື້ກີບ (ມີບ້ວງ
ເລື່ອນຈ່າຍ 700 ຕື້ກີບຂອງປີ
2020) ມາເປັນ 2.200 ຕື້ກີບ
(ເພີ່ມຂຶ້ນ 900 ຕື້ກີບ, ໃນນີ້
ລວມມີເງິນຟື້ນຟູໄພພິບັດ);
ນອກນັນ
້ ຍັງມີການປັບ
ຫລຸດ/ເພີ່ມ ບາງຮ່ວງຕາມສະ
ພາບຄວາມເປັນຈິງ;
ເຫລືອໄວ້ສະສົມ ເພື່ອ
ຊຳລະໜີ້ ສິ ນ ຕົ້ ນ ທຶ ນ ເງິ ນ ກູ້ ຢື ມ
ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
1.118 ຕື້ກີບ.
4. ແຫລ່ງທຶນ ດຸນດ່ຽງ
ງົບປະມານ ແລະ ຊຳລະຕົ້ນທຶນ
ເງິນກູ້ຢືມ:
4.1 ການທົດແທນຕົ້ນ
ທຶນເງິນກູ້ຢືມ 16.900 ຕື້ກີບ,
ໃນນີ:້ ການທົດແທນຕົນ
້ ທຶນເງິນ
ກູ້ຢືມພາຍໃນ 5.100 ຕື້ກີບ;
ການທົດແທນຕົ້ນທຶນເງິນກູ້ຢືມ
ຕ່າງປະເທດ 11.800 ຕື້ກີບ.
4.2 ແຫລ່ງທຶນເພື່ອ
ມາດຸນດ່ຽງທັງໝົດ 20.072
ຕື້ກີບ (16.900+3.172) ໃນ
ນັ້ນ: ຈາກແຫລ່ງທຶນພາຍໃນ

ແຜນປີ (ມະຕິສະພາ 6.364
ເຮັກຕາ) ແລະ ມີຜູ້ໄດ້ຮັບເຄາະ
ຮ້ າ ຍຈາກອຸ ບັ ດ ເຫດລະເບີ ດ ບໍ່
ທັນແຕກຕົກຄ້າງ ຈຳນວນ 25
ຄົນ (ມະຕິສະພາ ໃຫ້ຕໍ່າກວ່າ
40 ຄົນ) ແລະ ສາມາດລະດົມ
ແລະ ຮັບບໍລິຈາກເລືອດ ໄດ້ປະ
ມານ 44.157 ຖົງ ເທົ່າກັບ
68,56% ຂອງແຜນການ (ມະ
ຕິສະພາ 64.000 ຖົງ). ນອກ
ຈາກນີ້, ໄດ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ
ອຸດໜູນວ່າງງານຕໍ່ຜູ້ປະກັນຕົນ
ທີ່ ໄ ດ້ ຮັ ບ ຜົ ນ ກະທົ ບ ຈາກການ
ແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດໂຄ
ວິດ-19 ໃນ 9 ເດືອນປີ 2021,
ມີ 719 ບໍລິສັດ/ຫົວໜ່ວຍແຮງ
ງານມີຜູ້ປະກັນຕົນໄດ້ຮັບນະໂຍ
ບາຍ 36.025 ເທື່ອຄົນ ເປັນ
ເງິນທັງໝົດ 28.930 ລ້ານກີບ.
ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ໄດ້ປະຕິບັດ
ນະໂຍບາຍອຸດໜູນວ່າງງານສະ
ເພາະໂຄວິດ-19 ທັງໝົດ 867
ບໍລິສັດ/ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ, ມີ
ຜູ້ອອກແຮງງານ 48.966 ເທື່ອ
ຄົນ, ເປັນເງິນທັງໝົດ 42.187
ລ້ານກີບ.
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7.000 ຕື້ກີບ, ໃນນີ້: ພັນທະ
ບັດພາຍໃນ 5.000 ຕື້ກີບ;
ເ ກັ ບ ກູ້ ຕົ້ ນ ທຶ ນ ເ ງິ ນ ກູ້ ຢື ມ ຕໍ່
2.000 ຕື້ກີບ; ກູ້ຢືມຈາກຕ່າງ
ປະເທດ 13.072 ຕື້ກີບ, ໃນ
ນີ້: ກູ້ຢືມເປັນໂຄງການເພື່ອການ
ພັດທະນາ 4.290 ຕື້ກີບ; ກູ້
ຢືມຕ່າງປະເທດ 8.782 ຕື້ກີບ.
ສຳລັ ບ ການບໍ ລິ ຫ ານຊຳລະຕົ້ ນ
ທຶນໜີ້ສິນເງິນກູ້ຢືມ
ພາຍ
ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ຄົບກຳ
ນົດ 16.900 ຕື້ກີບ, ໃນນີ້:
ພັນທະບັດພາຍໃນ 5.100 ຕື້
ກີບ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 11.800
ຕື້ກີບ, ເຊິ່ງມີແຜນສະສົມຈາກ
ລາຍຮັບພາຍໃນ 1.118 ຕື້ກີບ.
ສະນັ້ນ, ຄວາມຕ້ອງການຊອກ
ແຫລ່ງທຶນ ເພື່ອມາດຸນດ່ຽງການ
ເງິນທັງໝົດໃນປີ 2022 ແມ່ນ
15.782 ຕື້ກີບ (16.900 ຕື້
ກີບ -1.118 ຕື້ກີບ) ຫລື ປະ
ມານ 8% ຂອງ GDP.
III. ມາດຕະການ
1. ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດ 14 ມາດຕະການ ທີ່ໄດ້ກຳ
ນົດໄວ້ໃນ 2 ເດືອນທ້າຍປີ
2021 ເປັນຕົ້ນ: ບັນດານິຕິກຳ
ຂອງຂະແໜງການເງິນ ໃນການ
ຜັ ນ ຂະຫຍາຍວາລະແຫ່ ງ ຊາດ
ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາທາງ
ດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ເປັນ
ຕົ້ນ ໃນການຜັນຂະຫຍາຍຄຳສັ່ງ
ຂອງທ່ າ ນນາຍົ ກ ລັ ດ ຖະມົ ນ ຕີ
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(ສພຊ) ໃນລະຫວ່າງ
ວັນທີ 22-23 ພະຈິກ 2021
ຢູ່ທ່ສ
ີ ະໂມສອນໃຫຍ່ຂອງເມືອງ

ເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ ສສຂ ແລະ
ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທີ່ເປັນ
ເສນາທິການໃນການເຄື່ອນໄຫວ

ໄປຢ່າງຟົດຟື້ນ, ດ້ວຍຄວາມເອົາ
ໃຈໃສ່ຂອງບັນດານັກສໍາມະນາ
ກອນໃນການຄົນ
້ ຄວ້າສຸມໃສ່ປະ

ວັງວຽງ, ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
(ສພຂ) ວຽງຈັນ ໄດ້ຈັດກອງ
ປະຊຸມເຝິກອົບຮົມ, ສຳມະນາ
ທາງດ້ານວິຊາການ ເພື່ອຍົກສູງ
ຄວາມສາມາດສ້ າ ງຄວາມເຂັ້ ມ
ແຂງໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກສະພາປະ
ຊາຊົນແຂວງ (ສສຂ) ວຽງຈັນ
ຊຸດທີ II ແລະ ພະນັກງານ-ລັດ
ຖະກອນທີ່ເປັນເສນາທິການໃຫ້
ແກ່ ສພຂ ວຽງຈັນ ໂດຍການ
ເປັນປະທານຂອງທ່ານ ບຸນສອນ
ເພັດລາວັນ ປະທານ ສພຂ ວຽງ
ຈັນ ແລະ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານ ບຸນ
ຈັນ ມາລາວົງ ເຈົ້າເມືອງໆວັງ
ວຽງ, ມີບັນດາ ສສຂ ປະຈໍາເຂດ
ເລືອກຕັງ້ 11 ເມືອງຂອງແຂວງ,
ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ສພຂ
ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.
ປະທານກອງປະຊຸ ມ
ໄດ້ໃຫ້ຮວ
ູ້ າ່ : ການຈັດຊຸດເຝິກອົບ
ຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ກໍເພື່ອສ້າງຄວາມ

ວຽກງານແກ່ ສພຂ ໃຫ້ມຄ
ີ ວາມ
ໜັ ກ ແໜ້ ນ ໃນຖານະເປັ ນ ຕົ ວ
ແທນແຫ່ງສິດ ແລະ ຜົນປະ
ໂຫຍດອັ ນ ຊອບທໍ າ ຂອງປະຊາ
ຊົນບັນດາເຜົາ່ ທົວ
່ ແຂວງວຽງຈັນ.
ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ໄດ້
ນໍາເອົາບັນດາເອກະສານມາສົນ
ທະນາໃນການແລກປ່ ຽ ນຄໍ າ
ຄິດຄໍາເຫັນຄື: ເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍ
ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາປະ
ຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ, ຫລັກການ
ເຄືອ
່ ນໄຫວຂອງ ສພຂ, ບົດບາດ,
ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງ ສສຂ,
ທັກສະການດໍາເນີນກອງປະຊຸມ
ສພຂ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພະນັກ
ງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ຄໍາແນະ
ນໍາກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ດໍ າ ລັ ດ ວ່ າ ດ້ ວ ຍເອກະສານທາງ
ລັດຖະການເລກທີ 02/ພນ,
ລົງວັນທີ 5 ເມສາ 2016.
ກອງປະຊຸມໄດ້ດໍາເນີນ

ກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ເພື່ອເປັນ
ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ເພື່ອ
ຈະໄດ້ ນໍ າ ເອົ າ ບົ ດ ຮຽນດັ່ ງ ກ່ າ ວ
ໄປໜູນໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານຕົວ
ຈິງ ແລະ ເພືອ
່ ຈະໄດ້ປບ
ັ ປຸງແບບ
ແຜນວິທີເຮັດວຽກ, ການເຄື່ອນ
ໄຫວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກ
ງານຂອງຕົນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມ
ພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າ
ທີ່ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໃວ້ໃນລັດຖະທໍາ
ມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ, ພ້ອມ
ກັນສືບຕໍ່ປັບປຸງ ແລະ ຍົກລະ
ດັບທາງດ້ານຄວາມຮູ້ຄວາມສາ
ມາດໃຫ້ ມີ ຄຸ ນ ນະພາບດີ ຂຶ້ ນ
ເລື້ອຍໆ.
ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ໄດ້
ຮັ ບ ການສະໜັ ບ ສະໜູ ນ ຈາກ
ໂຄງການຮ່ວມມື ເພື່ອສົ່ງເສີມ
ການມີ ສ່ ວ ນຮ່ ວ ມຂອງປະຊາ
ຊົນ (PACE).
(ເພັດສະໝອນ ສຸວັນນະສານ)
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(ສພຊ) ໃນຕອນເຊົ້າ
ຂອງວັນທີ 22 ພະຈິກ 2021
ກອງປະຊຸມຄະນະປະຈໍາສະພາ
ປະຊາຊົນແຂວງ (ຄປຈ.ສພຂ)
ປະຈໍາເດືອນພະຈິກ 2021 ໄດ້
ໄຂຂຶ້ ນ ບົ ນ ພື້ ນ ຖານການປະຕິ
ບັດມາດຕະການປ້ອງກັນ ແລະ
ສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງ
ພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູທ
່ ຫ
່ີ ອ
້ ງປະ
ຊຸມຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
ຈໍາປາສັກ
ໂດຍການເປັນປະ
ທານຂອງທ່ານ ສາຍທອງ ໄຊ
ຍະວົງ ປະທານ ຄປຈ.ສພຂ ຈຳ
ປາສັກ; ມີບັນດາຮອງປະທານ
ຄປຈ.ສພຂ, ປະທານ-ຮອງປະ
ທານຄະນະກໍາມະການ ແລະ
ຄະນະເລຂາທິການສະພາປະຊາ
ຊົນແຂວງຈໍາປາສັກ ເຂົ້າຮ່ວມ
ຢ່າງພ້ອມພຽງ.
ກອງປະຊຸມຄັງ້ ນີ້ ແມ່ນ
ເພື່ ອ ສະຫລຸ ບ ຕີ ລ າຄາຄື ນ ການ
ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ວຽກງານຂອງ
ຄປຈ.ສພຂ ຈຳປາສັກ ປະຈໍາ
ເດືອນພະຈິກ 2021 ແລະ ທິດ
ທາງແຜນການເດື ອ ນທັ ນ ວາ
2021; ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ວຽກງານໃນໄລຍະທີ່ຄະນະປະ
ທານ ຄປຈ.ສພຂ, ກຳມະການ
ຄປຈ.ສພຂ ທີ່ເປັນສະມາຊິກ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂົ້າຮ່ວມກອງ
ປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2
ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX
ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ;

ວາລະດໍາເນີນກອງປະ
ຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານຄືນ
ກ າ ນ ເ ຄື່ ອ ນ ໄ ຫ ວ ຈ າ ກ ທ່ າ ນ
ສົມສີ ມະນີນິນ ຮອງປະທານ
ຄປຈ.ສພຂ ໃນໄລຍະຮັກສາ
ການປະທານ ຄປຈ.ສພຂ ເຊິ່ງ
ທ່ າ ນ ໄ ດ້ ຍົ ກ ໃ ຫ້ ເ ຫັ ນ ກ າ ນ
ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຄື: ການຈັດ
ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ວຽກງານການກະ
ກຽມຄວາມພ້ ອ ມດໍ າ ເນີ ນ ກອງ
ປ ະ ຊຸ ມ ສ ະ ໄ ໝ ສ າ ມັ ນ ເ ທື່ ອ
ທີ 2 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
ຈໍາປາສັກ ຊຸດທີ II, ການກະ
ກຽມຄວາມພ້ ອ ມການດໍ າ ເນີ ນ
ກອງປະຊຸມປະຈໍາປີ ຄະນະສະ
ມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາ
ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 15 ແລະ ການ
ເຄື່ ອ ນໄຫວຕິ ດ ຕາມກວດກາ
ຂອງ 3 ຄະນະກໍາມະການຂອງ
ສະພາປະຊົນແຂວງ ເຊິ່ງເຫັນ
ໄດ້ດ້ານດີ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງທີ່ຈະ

ຕ້ ອ ງໄດ້ ສື ບ ຕໍ່ ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ .
ຈາກນັ້ນ,ບັນດາທ່ານໃນ ຄປຈ.
ສພຂ ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄໍາ
ເຫັນ ເພື່ອປັບປຸງບາງເນື້ອໃນ
ຂອງບົດລາຍງານການສະຫລຸບ
ການເຄືອ
່ ນໄຫວປະຈໍາເດືອນພະ
ຈິກ ແລະ ຕໍ່ທິດທາງແຜນການ
ເດືອນທັນວາ 2021 ເພື່ອເຮັດ
ໃຫ້ມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນ.
ໃນຕອນທ້າຍ, ປະທານ
ກອງປະຊຸມ ໄດ້ມຄ
ີ າໍ ເຫັນໂອ້ລມ
ົ ,
ສະຫລຸບ ແລະ ໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາໃນ
ການສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ
ງານທີ່ຍັງຄົງຄ້າງ ເພື່ອກໍານົດເຂົ້າ
ໃນທິ ດ ທາງແຜນການເຄື່ ອ ນ
ໄຫວໃນເດືອນຕໍ່ໜ້າ ເຊິ່ງທ່ານ
ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ບັນດາຄະນະກໍາມະ
ການ ແລະ ຄະນະເລຂາທິການ
ສື ບ ຕໍ່ ກ ະກຽມຄວາມພ້ ອ ມໃນ
ການດໍາເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝ
ສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາປະ

ຊາຊົນແຂວງຈໍາປາສັກ ຊຸດທີ II
ແລະ ການດໍາເນີນກອງປະຊຸມປະ
ຈໍາປີ ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 15
ທີ່ຈະດໍາເນີນໃນກາງເດືອນທັນ
ວາ 2021 ໂດຍສະເພາະດ້ານ
ເນື້ ອ ໃນບົ ດ ປິ່ ນ ອ້ ອ ມຂອງກອງ
ປະຊຸມໃຫ້ສືບຕໍ່ປັບປຸງເນື້ອໃນ
ໃຫ້ຄົບຖ້ວນສົມບູນ ແລະ ສືບ
ຕໍ່ ປ ະສານສົ ມ ທົ ບ ກັ ບ ພະແນກ
ການກົມກອງ ແລະ ພາກສ່ວນ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການເກັບກໍາສັງ
ລວມບັ ນ ດາເອກະສານຕ່ າ ງໆ
ທີ່ ຈ ະນໍ າ ເຂົ້ າ ພິ ຈ າລະນາຕໍ່ ກ ອງ
ປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2
ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງໃຫ້
ສໍ າ ເລັ ດ ພາຍໃນເດື ອ ນພະຈິ ກ
ແລະ ມີຄວາມພ້ອມຮອບດ້ານ
ຮ້ອຍສ່ວນຮ້ອຍ.
(ສົມວິຈິດ ໄຊມົນຕີ)
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(ສພຊ) ຕອນເຊົ້າວັນທີ
23 ພະຈິກ 2021 ທີ່ສະໂມ
ສອນສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ
(ສພຊ) ເຊກອງ ໄດ້ມີກອງປະ
ຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຜົນກະ
ທົ ບ ຕໍ່ ສິ່ ງ ແວດລ້ ອ ມ-ສັ ງ ຄົ ມ
ແລະ ທໍາມະຊາດຂອງການພັດ

ນວນ 9 ບ້ານ, 47 ຄອບຄົວ
ແລະ ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະ
ທົ ບ ໃນເຂດກໍ່ ສ້ າ ງແຄ້ ມ ກໍ າ ມະ
ກອນ, ເຂື່ອນກັກນໍ້າ, ເຂດກໍ່ສ້າງ
ເຮືອນຈັກ, ເສັ້ນທາງ ແລະ ອ່າງ
ນໍ້າຖ້ວມ ມີ 2 ບ້ານຄື: ບ້ານໂບ
ບິງ ແລະ ບ້ານປະນອນ ມີທັງ

ທະນາໂຄງການເຂື່ ອ ນໄຟຟ້ າ
ຫ້ວຍລະແງ ເມືອງກະລຶມ ແຂວງ
ເຊກອງ ໂດຍການເປັນປະທານ
ຂອງທ່ານ ດົງເພັດ ພະຍົນ ປະ
ທານຄະນະສະມາຊິ ກ ສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ
ທີ 16 ແຂວງເຊກອງ, ປະທານ
ສພຂ; ມີບັນດາຄະນະປະຈໍາ
ພັກແຂວງ,
ກໍາມະການພັກ
ແຂວງ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ
ຊາດ, ສະມາຊິກສະພາປະຊາ
ຊົນແຂວງ, 3 ຄະນະກໍາມະການ,
ຄະນະເລຂາທິການ, ບັນດາພະ
ແນກການ ແລະ ຂະແໜງການ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.
ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງ
ການລາຍງານກ່ຽວກັບບັນດາຜົນ
ກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມ
ແລະ ທໍາມະຊາດຈາກການກໍ່
ສ້ າ ງເຂື່ ອ ນໄຟຟ້ າ ຫ້ ວ ຍລະແງ
ເມືອງກະລຶມ ຈາກທ່ານ ເພັດ
ດາວົງ ບຸນມີສະຫວັດ ຮອງຫົວ
ໜ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາ
ມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ໝົດ 23 ຄອບຄົວ, 1 ສວນ
ລວມຂອງບ້ານ.
ຈາກນັນ
້ , ບັນດາຜູແ
້ ທນ
ກອງປະຊຸ ມ ກໍ ໄ ດ້ ພ້ ອ ມກັ ນ ສຸ ມ
ໃສ່ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ, ປຶກ
ສາຫາລືກັນ ເພື່ອຊອກຫາຂໍ້ມູນ
ອັນລະອຽດ ແລະ ມີຄວາມເປັນ
ເອກະພາບສູງ ເພື່ອຈະນໍາໄປ
ສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາ
ມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງ ສພຂ ຊຸດ
ທີ II ທີ່ຈະໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນຕໍ່ໜ້າ
ນີ້ໄດ້ພິຈາລະນາແກ້ໄຂ.
(ນັກຂ່າວ ສພຂ ເຊກອງ)

ແຂວງເຊກອງ ໂຄງການເຂື່ອນ
ໄຟຟ້າຫ້ວຍລະແງ ຕັ້ງຢູ່ເມືອງ
ກະລຶມ ແຂວງເຊກອງ ເປັນໂຄງ
ການປະກອບທຶນ 2 ຂາຮຸ້ນຄື:
ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງພະລັງ
ງານຈໍາກັດ ແລະ ບໍລສ
ິ ດ
ັ ເຊກອງ
ພັດທະນາ ຈໍາກັດ ຈາກການກໍ່
ສ້າງໂຄງການດັ່ງກ່າວ ເຫັນວ່າ
ໄດ້ມຜ
ີ ນ
ົ ກະທົບຕໍສ
່ ງ່ິ ແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ຫລາຍ
ພໍສົມຄວນ ໃນນັ້ນ, ຜົນກະທົບ
ຕໍ່ ກ ານນໍ າ ໃຊ້ ທີ່ ດິ ນ ລວມຂອງ
ໂຄງການມີທັງໝົດ 251,04
ເຮັກຕາ ເຊິ່ງລວມທຸກກິດຈະ
ການ ແລະ ປະກອບໜ້າວຽກ
ຂອງໂຄງການ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ
ເຂດກໍ່ ສ້ າ ງແຄ້ ມ ທີ່ ພັ ກ ຂອງກໍ າ
ມະກອນ, ເຂດອ່າງນໍ້າຖ້ວມ,
ເຂື່ອນກັກນໍ້າ, ເຂດທີ່ຕັ້ງເຮືອນ
ຈັກ,
ເສັ້ນທາງແລວສາຍສົ່ງ
ແລະ ອື່ນໆ ໃນນັ້ນ, ກວມເອົາ
ເນື້ ອ ທີ່ ດິ ນ ປ່ າ ປ້ ອ ງກັ ນ ເຊກອງເຊຂະໝານ 97,89 ເຮັກຕາ,

ປ່ າ ຜະລິ ດ ແຫ່ ງ ຊາດດາກຈຶ ງ
136,35 ເຮັກຕາ, ປ່າປ້ອງກັນ
ແຫ່ງຊາດຫ້ວຍອ່າງນໍ້າວີ 2,1
ເຮັກຕາ ແລະ ດິນປະເພດອື່ນທີ່
ບໍນ
່ ອນໃນ 3 ປະເພດປ່າ 14,70
ເຮັກຕາ; ຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມ
ຈາກໂຄງການແມ່ ນ ຖື ກ ເນື້ ອ ທີ່
ດິ ນ ທໍ າ ການຜະລິ ດ ຂອງປະຊາ
ຊົນ (ເນື້ອທີ່ໄຮ່, ນາ, ສວນ)
ແລະ ຕົ້ນໄມ້ກະສິກໍາອື່ນໆ ທີ່
ໄດ້ນໍາໃຊ້ດິນໃນພື້ນທີ່ຂອງໂຄງ
ການຂອງປະຊາຊົນ ເມືອງກະ
ລຶມ ແລະ ເມືອງດາກຈຶງ ຈໍາ

;aomu W!{W$}!@}@W@!
ທ່ານ ນາງ ຄໍາພອນ ພິມ
ມະຈັນ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ
ຊາດປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ
4
ແຂວອຸດົມໄຊ ທັງເປັນຮອງປະ
ທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໃຫ້
ສໍ າ ພາດໃນໂ ອກ າດເ ຂົ້ າ ຮ່ ວ ມ
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອ
ທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ
IX ໂດຍທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ສື່ມວນ
ຊົນວ່າ:
ຂ້າພະເຈົ້າ ຕາງໜ້າຄະ
ນະສະມາຊິ ກ ສະພາແຫ່ ງ ຊາດ
ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 4 ແຂວງ
ອຸດົມໄຊ
ຂໍລາຍງານສະພາບ
ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານທີ່ພົ້ນ
ເດັ່ນຈຳນວນໜຶ່ງ ໃຫ້ບັນດາທ່ານ
ໄດ້ຮັບຊາບ ແຕ່ກ່ອນອື່ນຂໍລາຍ
ງານວ່າ ຄະນະສະມາຊິກສະພາ
ແຫ່ ງ ຊາດປະຈໍ າ ເຂດເລື ອ ກຕັ້ ງ
ທີ 4 ແຂວງອຸດົມໄຊ ແມ່ນກົງ
ຈັ ກ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ໜຶ່ ງ ຂອງສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ທີ່ປະຈໍາຢູ່ເຂດເລືອກ
ຕັ້ງ, ມີພາລະບົດບາດເປັນຕົວ
ແທນແຫ່ງສິດ, ຜົນປະໂຫຍດ
ຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ,
ເປັນອົງການອໍານາດລັດຂັ້ນທ້ອງ
ຖິນ
່ ປະຕິບດ
ັ ຕາມ 3 ພາລະບົດ
ບາດທີໄ່ ດ້ກຳນດ
ົ ໄວ້ໃນກດ
ົ ໝາຍ.
ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊ
 າດ ເຂດ
ເລືອກຕັ້ງທີ 4 ແຂວງອຸດົມໄຊ
ປະກອບມີ 7 ທ່ານ ຍິງ 1
ທ່ານ, ມີສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ຄວບຕໍາແໜ່ງ 4 ທ່ານ,
ປະຈໍາຢູ່ສູນກາງ 3 ທ່ານ, ຢູ່
ແຂວງ 4 ທ່ານ ໃນນີ້ ປະຈໍາການ
3 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ ເຊິ່ງນັບ
ແຕ່ ກ ອງປະຊຸ ມ ຄັ້ ງ ປະຖົ ມ ມະ
ລືກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ
IX ມາຮອດປັດຈຸບັນ ສາມາດ
ສະຫລຸບສັງລວມວຽກງານພົ້ນ
ເດັ່ ນ ກ່ ຽ ວກັ ບ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ
ບັດ 3 ພາລະບົດບາດ ໃນໄລ
ຍະຜ່ານມາ ດັ່ງນີ້:
ພາລະບົດບາດດ້ານນິຕິ
ບັນຍັດ: ໄດ້ເປັນເຈົ້າການທາບ
ທາມ ປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ບັນດາ
ຮ່າງກົດໝາຍ ຈໍານວນ 17 ສະບັບ,
ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພິຈາລະນາ
ຮັບຮອງເອົາໃນກອງປະຊຸມສະ
ໄໝວິສາມັນ ເທື່ອທີ 1 ຂອງສະ
ພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ຈໍານວນ
5 ສະບັບ, ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຄົ້ນຄວ້າ
ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນ ໃນວາ
ລະກອງປະຊຸ ມ ສະໄໝສາມັ ນ
ເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ
ຊຸດທີ IX ອີກຈໍານວນ 11 ສະ
ບັບ (ກົດໝາຍສ້າງໃໝ່ 4 ສະ
ບັບ ແລະ ກົດໝາຍສະບັບປັບ
ປຸງ 7 ສະບັບ) ແລະ ຍັງໄດ້ປະ
ກອບຄໍາເຫັນໃສ່ບັນດາຮ່າງນິຕິ
ກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນມະຕິຂອງຄະນະປະຈໍາສະ
ພາແຫ່ງຊາດ ຈໍານວນ 4 ສະບັບ;
ນອກຈາກນີ້, ຢູ່ຂັ້ນແຂວງຂອງ
ພວກເຮົາ
ຍັງໄດ້ປະກອບຄໍາ
ເຫັ ນ ໃສ່ ບັ ນ ດານິ ຕິ ກໍ າ ໃຕ້ ກົ ດ
ໝາຍຂອງແຂວງ ແລະ ຂອງສະ
ພາປະຊາຊົນແຂວງ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ ນ ປະກອບຄໍ າ ເຫັ ນ ໃສ່ ຮ່ າ ງ
ຂໍ້ ຕົ ກ ລົ ງ ຂອງທ່ າ ນເຈົ້ າ ແຂວງ
ວ່າດ້ວຍກອງທຶນຄຸ້ມຄອງໄພພິ
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l=krkfIv’xtmkoltrkxt-k-qoc0;’v5fq,wບັດ ແລະ ສັງຄົມສົງເຄາະ (ສະ
ບັບປັບປຸງ), ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມ
ວ່ າ ດ້ ວ ຍການພົ ວ ພັ ນ ລະຫວ່ າ ງ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ກັບອົງ
ການປົກຄອງແຂວງ ແລະ ຮ່າງ
ມະຕິ ຂ ອງຄະນະປະຈໍ າ ສະພາ
ປະຊາຊົນແຂວງອຸດົມໄຊ ຈໍາ
ນວນ 5 ສະບັບ.
ພາລະບດ
ົ ບາດດ້ານການ
ຕົ ກ ລົ ງ ບັ ນ ຫາສໍ າ ຄັ ນ ພື້ ນ ຖານ
ຂອງຊາດ: ໄດ້ເປັນເຈົາ້ ການຄົນ
້ ຄ
 ວ້າ
ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮ
 ອງເອົາ
ບັນຫາສໍາຄັນຂອງປະເທດ ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນໂຄງປະກອບບຸກ
ຄະລາກອນ ຂອງສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ຊຸດທີ IX, ບຸກຄ
 ະລາກອນ
ຂອງລັດຖ
 ະບານ, ບຸກຄະລາ
ກອນອົງການສານປະຊາຊົນສຸງ
ສຸດ ແລະ ອົງການໄອຍະການ
ປະຊາຊົນສູງສ
 ຸດ, ອົງກ
 ານກວດ
ສອບແຫ່ງລັ
 ດ ແລະ ອົງກ
 ານ
ກວດກາແຫ່ງລ
 ັດ; ພິຈ
 າລະນາ
ແລະ ຮັບຮ
 ອງແຜນພັດທ
 ະນາ
ເສດຖ ະກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ ແ ຫ່ ງ ຊ າດ
5 ປີ ຄັງ້ ທ
 ີ VIII (2016-2020)
ແລະ ການຈັດຕັ້ງແຜນງົບປະ
ມານແຫ່ງລັດ 5 ປີ (20162020); ແຜນພັດທ
 ະນາເສດ
ຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊ
 າດ 5 ປີ
ຄັງ້ ທີ IX (2021-2025) ແຜນ
ງບ
ົ ປະມານແຫ່ງລ
ດ
ັ 5 ປີ (20212025) ແລະ ຮັບຮ
 ອງເອົາແຜນ
ການເຄື່ອນໄຫວ 5 ປີ ຂອງພາກ
ສ່ວນຕ່າງໆ.
ດ້ານການຕິດຕາມກວດ
ກາ: ເປັນເຈົ້າການໃນການຕິດ
ຕາມກວດກາ ການເຄົາລົບລັດ
ຖະທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍ, ການ
ຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ບັນດາມະຕິກອງ
ປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ, ການ
ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ໜ້ າ ທີ່ ຂ ອງບຸ ກ
ຄະລາກອນທີ່ ສ ະພາແຫ່ ງ ຊາດ
ເລືອກຕັ້ງ ແລະ ຮັບຮ
 ອງເອົາ
ການແຕ່ງຕັ້ງ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງ
ລັດ ແລະ ບັນດາໂຄງການລົງ
ທຶນຂອງລັດ ທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່
ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ
ເປັນຕົ້ນແມ່ນການກໍ່ສ້າງ ແລະ
ການຊົດເຊີຍຜົນກະທົບໃຫ້ປະ
ຊາຊົນ ທີ່ໄດ້ຮ
 ັບຜ
 ົນກ
 ະທົບຈາກ
ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟ
ຄວາມໄວສູງ ລາວ-ຈີນ ຢູ່ບັນ
ດາຈຸດຕ່າງໆຂອງເມືອງ ທີ່ມີການ
ກໍສ
່ າ້ ງ, ການຂຸດຄົນ
້ ແຮ່ທາດຂອງ
ບໍລິສັດເຊັ່ນ: ການຂຸດຄົ້ນຄໍາ
ແລະ ການຈັດສັນທີ່ຢູ່ອາໄສໃຫ້
ປະຊາຊົ ນ ທີ່ ໄ ດ້ ຮັ ບ ຜົ ນ ກະທົ ບ
ຈາກໂຄງການຂຸດຄົ້ນຄໍາຂອງບໍ
ລິສັດ ລາວ-ຊິນຫລົງ ບຸກເບີກ
ອຸດສາຫະກໍາບໍ່ແຮ່ ຈໍາກັດ ແລະ
ການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງເກັບກູ້ ແລະ
ຂຸດຄົ້ນແຮ່ຄໍາຕົກຂ້ອນ ຂອງບໍ
ລິສດ
ັ KBN ກໍສ
່ າ້ ງເຄຫາສະຖານ ແລະ
ຂົວທາງຈໍາກັດ ຢູເ່ ມືອງປາກແບງ,
ການປູກກ້ວຍຫອມຂອງນັກລົງ
ທຶນຊາວຈີນ ຢູ່ເມືອງຮຸນ, ການ
ກໍ່ສ້າງຕ້ານເຈື່ອນຂອງໂຄງການ

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ກົງໃຈ ແສງອໍາພັນ

ພັດທະນາແຄມນໍ້າກໍ
ເທສະ
ບານເມືອງໄຊ, ຕິດຕາມກວດ
ກາການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ ແລະ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງ
ເຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ຄ້ າ ຍຂຸ ມ ຂັ ງ -ດັ ດ ສ້ າ ງ
ຢູ່ໃນຂອບເຂດທົ່ວແຂວງ ໄດ້
ທັງໝົດ 15 ຈຸດ; ນອກຈາກນີ້
ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 4
ແຂວງອຸດົມໄຊ ຍັງສູ້ຊົນຂຽນ
ໂຄງການ ເພື່ອຂໍທຶນສົ່ງເສີມວິ
ຊາການ ແລະ ໄດ້ຮັບການອະນຸ
ມັດທຶນໂຄງການດັ່ງກ່າວ ຈາກ
ລັດຖະບານ ເປັນໂຄງການຕິດ
ຕາມກວດກາການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ
ບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານ
ແຫ່ງລັດຂອງແຂວງ ໃນປີ 2021
ຢູ່ 7 ເມືອງຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ
ເຊິ່ ງ ພວກເຮົ າ ຫາກໍ ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ
ບັ ດ ສໍ າ ເລັ ດ ໃນກ າງເ ດື ອ ນຕຸ ລ າ
ຜ່ານມາ.
ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ສະ
ມາຊິ ກ ສະພາແຫ່ ງ ຊາດປະຈໍ າ
ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 4 ແຂວງອຸດົມ
ໄຊ ກໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການລົງ
ພົບປະຜູມ
້ ສ
ີ ດ
ິ ເລືອກຕັງ້ ໃນຂອບ
ເຂດທົ່ວແຂວງ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ ນ ໄດ້ ນໍ າ ເອົ າ ເນື້ ອ ໃນຜົ ນ ສໍ າ
ເລັ ດ ຂອງກອງປະຊຸ ມ ຄັ້ ງ ປະ
ຖົມມະລືກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ
ຊຸດທີ IX, ຜົນສໍາເລັດຂອງກອງ
ປະຊຸ ມ ຄັ້ ງ ປະຖົ ມ ມະລື ກ ຂອງ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງອຸດົມໄຊ
ຊຸດທີ II, ຜົນສໍາເລັດກອງປະ
ຊຸ ມ ຄະນະປະຈໍ າ ສະພາປະຊາ
ຊົນແຂວງ, ຜົນສໍາເລັດກອງປະ
ຊຸມສະໄໝວິສາມັນເທື່ອທີ 1
ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX,
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄຳ
ຮ້ອງທຸກ ແລະ ບັນດານິຕິກໍາ
ອື່ນໆອີກຈໍານວນໜຶ່ງ ພ້ອມທັງ
ປະຕິບັດມາດຕະການ ການປ້ອງ
ກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດໂຄ
ວິດ-19 ລົງຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ
ເຜີຍແຜ່ໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ
ໃນທົ່ວແຂວງ ໄດ້ທັງໝົດ 97
ຈຸດ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງທັງໝົດ
9.194 ເທື່ອຄົນ ຍິງ 3.354
ເທື່ອຄົນ; ນອກຈາກນີ້ ຍັງໄດ້
ໃຫ້ຄໍາປຶກສາຄວາມຮູ້ທາງດ້ານ

ກົດໝາຍ ແລະ ຮັບຄໍາຮ້ອງທຸກຄໍາຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທໍາຈາກປະ
ຊາຊົນທັງໝົດ 62 ເລື່ອງ (ອາ
ຍາ 12 ເລື່ອງ, ແພ່ງ 23 ເລື່ອງ
ແລະ ບໍລຫ
ິ ານ 27 ເລືອ
່ ງ) ແລະ
ສົງ່ ໃຫ້ພາກສ່ວນທີກ
່ ຽ່ ວຂ້ອງແກ້
ໄຂ ມີຈໍານວນ 57 ເລື່ອງ ແລະ
ພວມຄົນ
້ ຄວ້າ ຈໍານວນ 5 ເລືອ
່ ງ.
ນອກຈາກນີ້ ນັບແຕ່
ກອງ ປ ະຊຸ ມ ຄັ້ ງ ປ ະຖົ ມ ມ ະລື ກ
ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດ
ທີ II ຈົນເຖິງປ
 ັດຈຸບັນ ສສຊ
ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທ
 ີ 4 ໂດຍ
ສະເ ພາະສະມ າຊິ ກ ສ ະພ າປ ະ
ຊາຊົນແຂວງ ໄດ້ປ
 ະຕບ
ິ ັດພາລະ
ບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທ
 ີ່ ທີ່
ໄດ້ ກ ຳນົ ດ ໄ ວ້ ໃ ນກົ ດ ໝ າຍວ່ າ
ດ້ວຍສະພາປະຊາຊນ
ົ ຂນ
້ັ ແຂວງ.
ຄະນ ະປ ະຈ ຳສ ະພ າປ ະຊ າຊົ ນ
ແຂວງໃ ນນ າມອົ ງ ກ ານປ ະຈ ຳ
ການຂ ອງສ ະພ າປ ະຊ າຊົ ນ
ແຂວງ ມີພາລະບົດບາດປະຕິ
ບັດສິດ ແລະ ໜ້າທ
 ີ່ຕົວແ
 ທນ
ປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ໄດ້ປັບປ
 ຸງ
ແບບແຜນວິທີນຳພາ ແລະ ວິທີ
ເຮັດວຽກຂອງຄະນະປະຈຳສະ
ພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ໄດ້ຈັດ
ກອງປະຊຸມຄະນະປະຈໍາສະພາ
ປະຊາຊົນແຂວງ ປະຈຳເດືອນ
ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ ພິຈາລະນາ ແລະ
ຮັບຮອງເອົາບັນຫາທ່ສ
ີ ຳຄນ
ັ ຂອງ
ແຂວງ, ການແກ້ໄຂຄຳສະເໜີ,
ຄຳຮ້ອງທຸກຂອງປະຊາຊົນ ແລະ
ແຜນການເຄື່ອນໄຫວໃນແຕ່ລະ
ໄລຍະ. ໄດ້ແ
 ບ່ງຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບຂອງປະທານ, ຮອງປະ
ທານສະພ າປ ະຊ າຊົ ນ ແ ຂວງ,
ຄະນ ະປ ະຈ ຳສ ະພ າປ ະຊ າຊົ ນ
ແຂວງຊຸດທ
 ີ II, ພ້ອມກັນນີ້ກໍ
ໄດ້ບັນຈຸສັບຊ້ອນພະນັກງານລັດຖະກອນ ເຂົ້າໃນແຕ່ລະຂະ
ແໜງການ ຈາກ 5 ຂະແໜງ
ການໃນເມືອ
່ ກ່ອນມາເປັນ 7 ຂະ
ແໜງການໃນປດ
ັ ຈບ
ຸ ນ
ັ , ມີ 3 ຄະ
ນະກຳມະການ ແລະ ຄະນະເລ
ຂາທິການ.
ຮອງປະທານ ສພຂ ອຸ
ດົມໄຊ ກ່າວຕື່ມວ່າ:
ຜ່ານ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 3 ພາລະ
ບົດບາດດັ່ງກ່າວ ມີຂໍ້ສະດວກ,

ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ
ດັ່ງນີ້: ຂໍ້ສະດວກ ມີລັດຖະທໍາ
ມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ
ຕ່າງໆ ເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດ
ຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ; ໂດຍ
ໄດ້ຮັບການຊີ້ນໍາ-ນໍາພາ ແລະ
ອຳນວຍຄວາມສະດວກຈາກຄະ
ນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ, ຄະ
ນະປະຈຳພັກແຂວງ ແລະ ຄະ
ນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
ໃນການເຄື່ ອ ນໄຫວໃນແຕ່ ລ ະ
ໄລຍະ; ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ ກໍມີຂໍ້
ຫຍຸ້ງຍາກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ສະພາບການແຜ່ ລ ະບາດຂອງ
ພະຍາດໂຄວິດ-19
ເຮັດໃ ຫ້
ການເຄື່ອນໄຫວບໍ່ສຳເລັດຕາມ
ແຜນການ ເປັນຕົນ
້ ແ
 ມ່ນການລງົ

ແລະ ເອກະຊົນ, ການຊົດເຊີຍ
ແລະ ການຈັດສັນທີ່ຢູ່ອາໄສໃຫ້
ປະຊາຊົນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ຈາກໂຄງການລົງທຶນດັ່ງກ່າວ;
4) ສະມາຊິກສະພາ
ປະຊາຊົນແຂວງ: ຄະນະສະ
ມາຊິ ກ ສະພາແຫ່ ງ ຊາດປະຈ ຳ
ເຂດເລືອກຕັ້ງທ
 ີ 4 ກໍຄ
 ືຄະນະ
ປະຈຳສະພາປະຊາຊົນແຂວງອຸ
ດົມໄຊ ໄດ້ສ
 ຸມໃສ່ວຽກງານຕົ້ນ
ຕໍ ດ
 ັ່ງນີ້ :
- ເປັນເຈົ້າກ
 ານຄົ້ນຄວ້າ
ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮາ່ ງກດ
ົ ໝາຍ
ແລະ ນິຕິກຳໃຕ້ກ
 ົດໝາຍ ທີສ
່ ູນ
ກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຈ
 ັດຂຶ້ນຕາມ
ພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າ
ທີ່ ທີກ
່ ຳນົດໄວ້ໃ ນກົດໝາຍ;

ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ສະມາ
ຊິ ກ ສະພາແຫ່ ງ ຊາດທີ່ ປ ະຈໍ າ ຢູ່ 
ທ້ອງຖິ່ນຈ
 ຳນວນໜຶ່ງ ຍັງໃໝ່
ຄວາມຮັ ບ ຮູ້ ເ ຂົ້ າ ໃ ຈພ າລ ະບົ ດ
ບາດຍັງບໍ່ທັນເລິກເຊິ່ງ ແລະ ພະ
ນັກງານເສນາທກ
ິ ານຈຳນວນໜງ່ຶ
ເປັນພະນກ
ັ ງານໃໝ່ ປະສບ
ົ ການ
ຍັງບໍ່ຫລາຍ. ສ່ວນວຽກງານຈຸດ
ສຸມໃນຕໍ່ໜ້າ ມີຄື:
1) ດ້ານນິຕິບັນຍັດ:
ເປັ ນ ເຈົ້ າ ການໃນການຄົ້ ນ ຄວ້ າ
ແລະ ປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ບັນ
ດາຮ່າງກົດໝາຍ ແລະ ຮ່າງນິຕິ
ກໍາ ທີສ
່ ະພາແຫ່ງຊ
 າດສົ່ງໃຫ້
ເປັ ນ ຕົ້ ນ ແ ມ່ ນ ບັ ນ ດ າຮ່ າ ງກົ ດ
ໝາຍທີ່ຈະນຳເຂົ້າພິຈາລະນາໃນ
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອ
ທີ 3-4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊ
 າດ
ຊຸດທີ IX ພ້ອມທັງຈັດການ
ທາບທາມ ຕາມຂົງເຂດຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
2) ການປະຕິບັດພາ
ລະບົ ດ ບາດຕົ ກ ລົ ງ ບັ ນ ຫາສຳ
ຄັນຂອງຊາດ: ເພີ່ມທະວີເປັນ
ເຈົ້າການໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາ
ລະນາ ແລະ ຕົກລົງບັນຫາສໍາ
ຄັນຂອງຊາດ
ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ ນ ແຜນພັ ດ ທະນາເສດຖະ
ກິດ-ສັງຄົມ; ແຜນງົບປະມານ
ແຫ່ງລັດ ແລະ ແຜນງົບປະມານ
ແຫ່ງລັດຂອງແຂວງ; ພິຈາລະ
ນາຜົ ນ ການກວດສອບການສະ
ຫລຸບຂາດຕົວ ການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັ ດ ແຜນງົ ບ ປະມານແຫ່ ງ ລັ ດ
ຂອງອົ ງ ການກວດກາລັ ດ ຂອງ
ແຂວງ ແລະ ການສະຫລຸບຜົນການ
ກວດສອບຂອງອົ ງ ການກວດ
ສອບປະຈໍາພາກເໜືອ ແລະ ບັນ
ຫາອືນ
່ ໆ ທີສ
່ າໍ ຄັນຂອງຊາດ ແລະ
ຂອງແຂວງອີກຈໍານວນໜຶ່ງ;
3) ການປະຕິບັດພາ
ລະບົ ດ ບາດຕິ ດ ຕາມກ ວດກາ:
ສຸ ມ ໃສ່ ຕິ ດ ຕາມກວດກາການ
ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ລັ ດ ຖະທໍ າ ມະ
ນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ບັນດານິຕິ
ກໍາຕ່າງໆຂອງສູນກາງ
ແລະ
ແຂວງ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນ
ດາມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ແລະ ກອງປະຊຸມສະພາ
ປະຊາຊົນແຂວງ, ການຕິດຕາມ
ກວດກາການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ
ບັນດາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ

- ຊີ້ນຳຄະນະກຳມະການ
ແລະ ຄະນະເລຂາທິການເປັນ
ເຈົ້າການ ແລະ ຮັບຜິດຊ
 ອບ
ໂດຍກົງຕ
ຄ
ໍ່ ະນະປະຈຳ ສພຂ
ໃນການປະສານສົມທບ
ົ ກບ
ັ ພາກ
ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຊຸກຍ
ສ
ູ້ ະມາ
ຊິ ກ ອົ ງ ກ າ ນ ປົ ກ ຄອງແຂວງ
ໃນການສາ້ ງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິ
ກຳໃຕ້ກ
 ົດໝາຍ ໃຫ້ສອດຄອ
່ ງ
ຖືກຕອ
້ ງຕາມກົດໝ
 າຍ ເຊິ່ງກອງ
ປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2
ຂອງສພຂ ຊຸດທ
 ີ II ຈະຮັບຮອງ
ໃຫ້ໄດ້ 8 ສະບັບ;
- ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບ
ຮ ອງເ ອົ າ ບົ ດ ລ າຍງ ານຂ ອງອົ ງ
ການປົກຄອງແຂວງ ກ່ຽວກັບ
ກ າ ນ ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປ ະ ຕິ ບັ ດ ແ ຜ ນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລ
 ັດ
ຂັ້ນແຂວງ ປະຈຳປີ 2021 ແລະ
ທິ ດ ທ າງແ ຜນກ ານປ ະຈ ຳປີ
2022, ບົດລ
 າຍງານຂອງອົງ
ການກວດສອບປະຈຳພາກເໜືອ
ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກ
ງານປະຈຳປີ 2021 ແລະ ທິດ
ທາງແຜນການປະຈຳປີ 2022,
ບົດລາຍງານຜົນການກວດສອບ
ບົດສະຫລຸບຂ
 າດຕົວ ແຜນງົບ
ປະມານແຫ່ງລ
 ັດຂັ້ນແຂວງ ປະ
ຈຳປີ 2020 ແລະ ບົດລ
 າຍງານ
ຂອງອົງກ
 ານກວດກາລັດ ກ່ຽວ
ກັ ບ ກ ານແ ກ້ ໄ ຂຜົ ນ ກ ານກວດ
ສອບ, ບົດລ
 າຍງານຂອງອົງການ
ໄອຍ ະກ ານປ ະຊ າຊົ ນ ແ ຂວງ
ແລະ ສານປະຊາຊົນແຂວງ ປະ
ຈຳປີ 2021 ແລະ ທິດທ
 າງ
ແຜນການປີ 2022, ບົດລ
 າຍ
ງ າ ນ ກ າ ນ ເ ຄື່ ອ ນ ໄ ຫ ວ ວ ຽ ກ
ງານ ຂອງສະພາປະຊາຊນ
ົ ແຂວງ
ປະຈຳປີ 2021 ແລະ ທິດທ
 າງ
ແຜນການປະຈຳປີ 2022;
- ຕິດຕາມກວດກາການ
ປະຕິບັດລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ
ກົດໝາຍ, ມະຕິກອງປະຊຸມສະ
ໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາ
ແຫ່ງຊ
 າດ ຊດ
ຸ ທີ IX ແລະ ສະພາ
ປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທ
 ີ II ຂອງ
ອົ ງ ກ ານບໍ ລິ ຫ ານລັ ດ ໃ ຫ້ ເ ຂົ້ າ ສູ່ 
ລວງເລິກ ແລະ ມີຈຸດສຸມ ພ້ອມ
ທັງສືບຕໍ່ແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງຂໍຄວາມ
ເ ປັ ນ ທ ຳທີ່ ຍັ ງ ຄ້ າ ງໃ ຫ້ ມີ ຄ ວາມ
ວ່ອງໄວ ຕິດຕາມການແກ້ໄຂ
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ຄຳຮ້ ອ ງທຸ ກ ຂອງພົ ນ ລະເມື ອ ງ,
ໂທລະສັບສາຍດ່ວນ ແລະ ຫາງ
ສຽງຂອງສັງຄົມ ໂດຍປະສານ
ສົມທົບ ແລະ ຊຸກຍູ້ ອົງການປົກ
ຄອງແຂວງ ໃນການແກ້ໄຂໃຫ້
ທັນເວລາ ແລະ ຍຸຕິທຳ ໃຫ້ໄດ້
95%;
- ຕິດຕາມກວດກາ, ຊຸກ
ຍູ້ ກ ານຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ພາລະ
ບົດບາດຂອງອົງການໄອຍະການ
ປະຊາຊົນແຂວງ, ສານປະຊາຊົນ
ແຂວງ, ຫ້ອງປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນ
ຂອງສານ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນສອບສວນ ແລະ ພະແນກກວດ
ກາລັດແຂວງ ຕາມລັດຖະທຳ
ມະນູນ, ກົດໝາຍ, ມະຕິກອງ
ປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ;
- ຈັດກອງປະຊຸມສະໄໝ
ສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາປະ
ຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II ພ້ອມທັງນໍາ
ເອົ າ ມະຕິ ກ ອງປະຊຸ ມ ສະໄໝ
ສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ແລະ ສະ
ພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II ລົງ
ເຜີ ຍ ແຜ່ ໃ ຫ້ ຜູ້ ມີ ສິ ດ ເລື ອ ກຕັ້ ງ
ໃຫ້ໄດ້ 120 ຈຸດຂຶ້ນໄປ ໃຫ້ຜູ້
ມີສິດເລືອກຕັ້ງເຂົ້າຮ່ວມໃຫ້ໄດ້
12.000 ຄົນ ຂຶ້ນໄປ;
- ຕ້ອນຮັບການເຂົ້າພ
 ົບ
ຂອງພົນລະເມືອງ ແລະ ໃຫ້ຄ
 ຳ
ປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍ, ຮັບ
ຄ ຳຮ້ ອ ງທຸ ກ ຂອງພົ ນ ລະເມື ອ ງ
ແລະ ນຳເອົາເນື້ອໃນການສະເໜີ
ມາຄນ
້ົ ຄວ້າ, ປຶກສາຫາລືໃນກອງ
ປະຊຸມ ພ້ອມທັງມອບໃຫ້ພາກ
ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອ
 ງ ນໍາໄປແກ້ໄຂ
ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ໄປຕາມຂັ້ນ
ຕອນຂອງຂະບວນຍຸຕທ
ິ ຳ ເພື່ອ
ປົກປ້ອງສິດ, ຜົນປ
 ະໂຫຍດອັນ
ຊ ອບທຳຂ ອງປ ະຊາຊົ ນ ບັ ນ ດາ
ເຜົ່າໃຫ້ດ
 ີ;
- ສືບຕໍ່ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້
ການເຝົ້າລະວັງ ແລະ ປ້ອງກັນ
ພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕາມແຈ້ງ
ການຂອງຫ້ ອ ງວ່ າ ການສຳນັ ກ
ງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ
ຫ້ອງວ່າການແຂວງ ແລະ ຊຸກຍູ້
ພາກສ່ ວ ນທີ່ ກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງແກ້ ໄ ຂ
ຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດ
ພາຍໃນແຂວງ.
- ສ້າງຄວາມເຂັມ
້ ແ
 ຂງໃຫ້
ແກ່ ສ ະມາຊິ ກ ສະພາແຫ່ ງ ຊາດ
ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ສະ
ມາຊິ ກ ສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ
ເຊິ່ງສ່ວນຫລາຍລ້ວນແຕ່ແມ່ນ
ຜູ້ສະໝັກໃໝ່, ຍັງບໍ່ທັນມ
 ີບົດ
ຮຽນ ແລະ ປະສົບການ ດ້ານ
ວຽກງານສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍຄື
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ເປັນຕົ້ນ
ແມ່ນການຈັດເຝິກອົບຮົມ ຍົກ
ລະດັບຂີດຄວາມສາມາດ, ການ
ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ກອງປະຊຸມ,
ການລົງພົບປ
 ະປະຊາຊົນ, ການ
ປະເມີນຕໍ່ບຸກຄ
 ະລາກອນ, ຄຳ
ສະເໜີ-ຄຳຮ້ອງທຸກຂອງປະຊາ
ຊົນ ແລະ ການລົງຊຸກຍ
 ູ້ຕິດຕາມ
ກວດກາ ແລະ ບັນຫ
 າອື່ນໆ.
ແກ້ຫົວຂ
 ໍ້ ຈາກໜ້າ 5
ສະບັບທີ… 796 ວັນທີ 15-16
ພະຈິກ 2021.
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1. ດື່ມນ້ໍາຫລາຍໆ: ການດື່ມ
ນ້ ຳ ໜ້ ອ ຍກໍ ສ າມາດເຮັ ດ ໃຫ້ ຮີ ມ ສົ ບ

f -q,g-up;ao-kfmu @ mao;k 7q[Iv[ $* xu ,u
7;k,l5f]njo]Qo ]k;mqj;xaf8tru phvorad,uco;m' lt
s]kfcs],7q,dhk oerk]k;gfuo|hk rafmtok8+gonv'
-kf9bj'gInv'I5j'dhk; 0t[;o]k;]hko-hk' ma'c7o]k;
rjerhv, 3]dkI6h-nj]qfw2 -v[c]h;K

ດຳ, ແຫ້ງ ແລະ ແຕກໄດ້ ເພາະນ້ໍາ
ຊ່ ວ ຍຮັ ກ ສາຄວາມຊຸ່ ມ ຊື່ ນ ຂອງຜິ ວ
ໜັງລວມທັງຮີມສົບ ເພາະຮີມສົບຈະ
ສູ ນ ເສຍຄວາມຊຸ່ ມ ຊື່ ນ ໄດ້ ງ່ າ ຍກວ່ າ
ບໍລິເວນອື່ນ
ງ່າຍ

ເຖິງວ່າການດື່ມນ້ຳຈະ

ແຕ່ມັນໄດ້ຜົນອີຫລີເພາະການ

ດື່ມນ້ຳຫລາຍໆ ຈະຊ່ວຍຟື້ນຟູ ແລະ
ບໍາລຸງຜິວໃຫ້ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນນຳອີກ.

lk]kdt;u

2. ຫລີກລ່ຽງພຶດຕິກຳທີ່ເຮັດ

ສົບດຳ ເກີດຈາກນິໄສປະຈຳວັນ ເປັນ

ຖ້າສາມາດຫລີກລ່ຽງໄດ້ ຄວນຫລີກ

ໃຫ້ປາກດຳ: ສາເຫດຫລັກໆຂອງການ

ຕົ້ນການເລຍປາກເລື້ອຍໆ, ສູບຢາ...

ລ່ຽງ; ສິ່ງສໍາຄັນພະຍາຍາມຫລີກລ່ຽງ
ການໃຊ້ລິບສະຕິກທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດອາ

xt86 $ fhko
# ກົງໃຈແສງອຳພັນ

f 46 ປີເອກອ້າງ					

ລາວສະຫວ່າງເຮືອງໃສ

ໃຕ້ຮົ່ມທຸງຂອງພັກ					

ລັດຜູ້ນຳພາກ້າວ

ນຳພາລາວແປງສ້າງ					

ຕາມແນວທາງລະບອບໃໝ່

2 ໜ້າທີ່ຍຸດທະສາດປະກາດໃຊ້			

ປົກປັກສ້າງພ່ຳຮັກສາ

f ປັນຍາແຫລມສະຫລາດກ້າ				

ນຳພາໄພ່ປວງຊົນລາວ

ເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີ				

ຕ່ອຍຕີມານຮ້າຍ

ຍາດເອົາໄຊຫານກ້າ					

ແລກຊີວາເພື່ອກູ້ກອບ

ຫອບສິດເສລີພາບ

ປະຊາລາວໄດ້ສືບສານ

ເອກະລາດມອບໃຫ້		

ການແພ້ ຄວນທາລິບສະຕິກທີ່ມີສ່ວນ
ປະສົ ມ ຂອງກັ ນ ແດດທຸ ກ ເທື່ ອ ກ່ ອ ນ
ອອກແດດ ແລະ ຄວນບຳລຸງປ
 າກໃຫ້
ຊຸ່ມຊື່ນກ່ອນນອນ.
3.

ໃຊ້ແປງຖູແຂ້ວຊ່ວຍ:

ຫລັງຈາກຖູແຂ້ວແລ້ວ ລອງໃຊ້ແປງ
ຖູແຂ້ວຖູຄ່ອຍໆ ໄປມາເບົາໆ ບໍລິເວນ
ຮີມສົບເທິງ ແລະ ລຸ່ມ ເປັນປະຈໍາທຸກ
ມື້

ເພື່ອຊ່ວຍກຳຈັດຜິວເກົ່າທີ່ຕາຍ

ແລ້ວອອກ ແລະ ເພື່ອເປີດເຜີຍຜິວ
ໃໝ່

ເຮັດໃຫ້ປາກເບິ່ງເປັນສີບົວ

ຫລາຍຂຶ້ນ ແລະ ຢ່າລືມລ້າງ-ເຊັດໃຫ້
ສະອາດ.
4. ຢ່າລອງຜິດລອງຖືກ: ບໍ່
ຄວນຊື້ຢາມາໃຊ້ເອງ ເຖິງວ່າຈະມີການ
ໂຄສະນາສັບພະຄຸນດີພຽງໃດກໍຕາມ
ແຕ່ ມັ ນ ກໍ ບໍ່ ສ າມາດຮັ ບ ປະກັ ນ ໄດ້ ວ່ າ

f ພັກ-ລັດລຳບາກລົ້ນ					

ຖ້ຳຄືຮົ່ມເຮືອນນອນ

ເອົາເດືອນດາວເປັນກະບອງ				

ສ່ອງແສງເຍືອງໄຕ້

ມີປະທານໄກສອນເຈົ້າ					

ສະເດັດສຸພານຸວົງພ້ອມພ່ຳ

ທ່ານຜູ້ນຳເກັ່ງກ້າ					

ໂລກາຍ້ອງຊື່ນຊົມ

f ພົມ 4 ດ້ານປະທານມອບຝາກໄວ້			

ປະຊາໄພ່ລາວເດີນຕາມ

ວິລະກຳບັນພະບຸລຸດ					

ປະກາດໂລກາຮູ້

ເປີດປະຕູໄຂອ້າ						

ນຳປະຊານ້ອຍໃຫຍ່

ເດີນໄປຕາມບາດກ້າວ					

ພາລາວນັ້ນພັດທະນາ

f ປະຕູ 1 ທ່ານໄດ້ປະກາດສ້າງ			

ກອງທັບປົດປ່ອຍປະຊາຊົນລາວ

ວັນທີ 20 ມັງກອນ					

ໜື່ງພັນເກົ້າຮ້ອຍສີ່ສິບເກົ້າ

ປະຕູ 2 ກຳນົດເອົາປີ 1955				

22 ມີນາສ້າງຕັ້ງພັກ

ປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ນຳພາຊາວພີ່ນ້ອງ		

ລາວກ້າວລື່ນກວ່າຫລັງ

f ປະຕູ 3 ປະກາດຕັ້ງ					

ວັນຊາດ 2 ທັນວາ

ສະຖາປານາຕົນເປັນ					

ສປປລາວ ໂລກາຮູ້

ປະຕູ 4 ໄຂຂຶ້ນ						

ວາງແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່

13 ພະຈິກ 1986 ຫັນເສດຖະກິດທຳມະຊາດໃຫ້

ເປັນສິນຄ້າທົ່ວລາວ

f ຍ້ອນວ່າບຸນຄຸນເຈົ້າ					

ການນຳພ່ຳປວງປະຊາ ລາວເອີຍ

ສຸມເຫື່ອແຮງກາຍໃຈ					

ສະຫລາດໃສຄົມກ້າ

ນຳພາລາວຫລຸດພົ້ນ					

ຊຸມໂຈນມານຂົ່ມ

ປຸກລະດົມຕໍ່ສູ້						

ຈົນມານຮ້າຍຜ່າຍໜີ

f 46 ປີຂວບເຂົ້າ					

ລາວປົດປ່ອຍມີໄຊ

ເປັນຂີດໝາຍຜົນສຳເລັດ				

ສະຫງ່າງາມລືກ້ອງ

ມວນຊົນລາວສະຫລອງອ້າງ				

ນຳພອນໄຊຍໍຍື່ນ

ພັກ-ລັດຈົ່ງໝັ້ນຍືນຄູ່ຟ້າ				

ປະຊາພ້ອມຈົ່ງຢູ່ເຢັນ ຊອບແລ້ວ!

f dkoltgs]u,lts]v'[5odyo9P' mugj xao 'ko
[5oxtgrougrnjvlqj'mhkpxugdqjk8hvoIa[xu.\j @W@@ 0v'ruj
ohv's]kpgzqkj r;,fegouowx1jk']P['jkp rkp.8h,kf
8tdkoxhv'daoltdafdAo c]t 8v[8hkodkoczj]t[kf
0v'rtpkf37;yf{!_ ;aog;]kpjk'phkp xu.\j\6o;Po
,k 0=v;prvoxt-k mqj;mkouc7;ho .shclol5d0u]qQo
zqo'kod=fugfajo gxaode]a'cI'xtdv[.sh g,nv'[hko
9tg]uodhk; -v[c]h;K

ຜົນຮັບຈະດີ ຫລື ບໍ່ ແລະ ອາດຈະ
ເກີດຜົນຢ່າງຮ້າຍແຮງຢ່າງໄວວາ ຫລື

f ve]kvkw]1jk'l5f-B'8=dj ko9kdwx1jk'[+,;u oa
s;oda[0v' mjko 7elu fvolts;ao vkfufIv'sq;|hk
dq,lnj,;o-qo ltrkcsj'-kf ];,vkp5wfh *_ xu [afoU
]k9kdc]h; ]a[3]d]kla'0ko 0=.shf;';yopko 9qj'
lt4yflts;aog[Nv' g,nv'otrkw][qo2hk 8k,xtlq'\kp
,5j' oAomhvoK skd-kf|hk,u8jk;1hvo .sh7nog[Nv'[jvo
ltrk mjkogvupK

ໄລຍະຍາວກໍເປັນໄດ້;
5. ວິຕາມິນບີຊ່ວຍຟື້ນຟູຜິວ
ຫນັງ:

ວິຕາມິນບີເປັນສານສຳຄັນຕໍ່

-;opY,

ຜິວໜັງ ແລະ ເຍື່ອເມືອກ ເຊິ່ງມັກພົບ
ເຫັນຢູ່ໃນເຂົ້າກ້ອງ, ຕັບ, ຜັກໃບຂຽວ,
ຖົ່ວດິນ ຫລື ໝາກມ່ວງຫິມະພານ.
6. ຂັດປາກ: ໃນໂລກປັດຈຸ
ບັນນີ້ ມັນບໍ່ຍາກເລີຍທີ່ຈະເລືອກຜະ
ລິ ດ ຕະພັ ນ ຂັ ດ ຮີ ມ ສົ ບ ທີ່ ມີ ຂ າຍຕາມ
ທ້ອງຕະຫລາດທົ່ວໆໄປ ຫລື ອາດ
ເລື ອ ກໃຊ້ ວິ ທີ ແ ບບທຳມະຊາດກໍ ຍິ່ ງ
ເປັນການດີ.

g[u3ml5dgluo
o 8=ks];f
{ xdl ot7vos];’
W@! $!_!!_
{ dq,8=ks];fln[l;o{
lv[l;o W@! _(WW_#
{ dq,8=ks];fxhv’dao1k
gl[8yf W@! @!(@&)
{ dq,8=ks];fglf4tdyf
W@! @!@&!_
{ dq,8=ks];f9t]k9vo
W@! _WW_@(
{ dq,8=ks];fltdafdaho
c]t8hkodko7hk,to5f
W@! _(W&$#
{ dq,8=ks];fd;f7qog0qhk
g,nv’ X8,? W@! @&!@)(
{ dq,75h,7v’7qo8jk’xt
gmf W@! @!@&@W
{ lkpfj;o !!_!

#

sq;26

g]njv'G 7qogdaj'
]6dlk;pjk',k[vdzqogla'0v'8qoda[r+1jk'rkd
r6,.9;jkG
{ ]6dlv[gla'wfh !W
+ ;k gdaj'cmh]6d-q,g-up ;jkc8j]6dwfh;y-k.fcfjL
{ ;y-k7toyflkfwfh # rklk]k;wfh & ;ymtpklkf
wfh @  
LLKKK

7t8yg8nvo.9
#

gdufgxao7qo.sh-vdI6h 		
1jkwfhg,qk,q;7yf		
s]y'skco;[vfw[h	 	
/nf2kf0q,0njo0hv'		

fvdsphk

IPoIje;y-k
gdnvd8q,-q,dU'
.9\v']tmq,,nf
\v',Q;mqj;7u' [=jgvqkgou

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

;aomu W!{W$}!@}@W@!

1. ຮັບຄ່າຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານ, ເຄື່ອງຂອງ ແລະ ເຄື່ອງຝາກທາງໄປສະນີ ມາດຕາ 106 ເນື້ອໃນຂອງເອກະສານຂົນສົ່ງສິນຄ້າທາງລົດໄຟ

ກົດໝາຍ ວ່າວດ້ຍການລົດໄຟ

8+9kdlt[a[djvoDDD
ມາດຕາ 92 ການແລ່ນລົດໄຟຜ່ານ ທາງຄົບ, ຂົວຮ່ວມ ແລະ ອຸໂມງ
ໃນເວລາລົດໄຟແລ່ນຜ່ານທາງຄົບ, ຂົວຮ່ວມ ແລະ ອຸໂມງຜູ້ຂັບລົດໄຟ
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ຕາມລະບຽບການ ຫຼື ລາຄາທໄີ່ ດ້ຕົກລົງກັນ;
2. ທວງເອົາຄ່າຂົນສົ່ງ;

ເອກະສານຂົນສົ່ງສິນຄ້າທາງລົດໄຟພາຍໃນປະເທດ ມີ ເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍ
ດັ່ງນີ້:

3. ປະຕິເສດຮັບເອົາຜູ້ໂດຍສານ ຢູ່ໃນສະພາບມຶນເມົາ ຫຼື ເສຍຈິດ ທີ່

1. ໃບກຳກັບສິນຄ້າຕ້ອງກຳນົດແຈ້ງປະເພດ, ປະລິມານ, ບໍລິມາດ, ລັກ

ບໍ່ມີຜູ້ຄຸ້ມຄອງ, ເຄື່ອງຂອງ ຫຼື ເຄື່ອງຝາກທາງໄປສະນີທີ່ເກືອດຫ້າມ ຫຼື ຜິດກົດ

ສະນະ, ສັນຍາລັກ, ລະຫັດ, ນ້ຳໜັກ, ຈຸດມອບສົ່ງ, ຈຸດຮັບ, ຕົ້ນທາງ ແລະ ຊື່

ໝາຍຂອງຜູ້ໂດຍສານ.

ຜູ້ສົ່ງ, ປາຍທາງ ແລະ ຊື່ຜູ້ຮັບ, ການບັນຈຸຫຸ້ມຫໍ່, ລາຄາ ແລະ ວິທີການຊຳລະ

ຕ້ອງປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:
1. ຕ້ອງບີບແກ ເວລາແລ່ນຜ່ານທາງຄົບ ແລະ ເປີດຕາໄຟລົດ ເວລາແລ່ນ

ຜູ້ດຳເນີນການຂົນສົ່ງໂດຍສານທາງລົດໄຟ ມີ ພັນທະ ຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້:

ຄ່າຂົນສົ່ງ, ວັນ ແລະ ເວລາສົ່ງມອບ, ການປະກັນໄພ, ການເກັບຮັກສາ, ການ

1. ອຳນວຍຄວາມສະດວກ, ແຈ້ງຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ໂດຍສານ

ຄ່ຽນຖ່າຍ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆ ທີ່ເກີດຂຶ້ນ;

ໃນການເດີນທາງ;

ເຂົ້າອຸໂມງ;

2. ນຳສົ່ງຜູ້ໂດຍສານ ໄປເຖິງຈຸດໝາຍປາຍທາງດ້ວຍຄວາມສະດວກ,

2. ເມື່ອໄຟສັນຍານ ຫຼື ຮົ້ວກັ້ນເປ່ເພ, ເສຍຫາຍຢູ່ ຂົວຮ່ວມ ຫຼື ທາງຄົບ
ພະນັກງານເຝົ້າຍາມຕ້ອງບອກທິດທາງໃຫ້ແກ່ການຈະລາຈອນທາງບົກ.

2. ລາຍລະອຽດອື່ນ ທີ່ຜູ້ດຳເນີນການຂົນສົ່ງທາງລົດໄຟ ແລະ ຜູ້ສົ່ງສິນ

ປອດໄພ ແລະ ຕາມກຳນົດເວລາ;

ສິນຄ້າ.

3. ຕິດປີ້ໃສ່ເຄື່ອງຝາກຂອງຜູ້ໂດຍສານ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ເຄື່ອງ

ການຈະລາຈອນທາງບົກ ຕ້ອງໃຫ້ບລ
ູ ມ
ິ ະສິດແກ່ທາງລົດໄຟຢູທ
່ ທ
່ີ າງຄົບ,

ຂອງຜູ້ໂດຍສານຕົກເຮ່ຍ, ເສຍຫາຍ, ເສື່ອມຄຸນ ຫຼື ປ່ຽນຮູບ;

ຂົວຮ່ວມ ແລະ ອຸໂມງ.

ຄ້າ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນໃບກຳກັບສິນຄ້າ ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນສະພາບສິນຄ້າຈາກຜູ້ສົ່ງ
ສຳລັບເອກະສານຂົນສົ່ງສິນຄ້າຂ້າມແດນ

ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ

ຂອງ ສປປລາວ ແລະ ສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນ ທີ່ ສປປລາວ ເປັນພາຄີ.

4. ປະຖົມພະຍາບານເບື້ອງຕົ້ນ ຫຼື ນຳສົ່ງຜູ້ໂດຍສານໄປຍັງສະຖານທີ່ ມາດຕາ 107 ໃບນຳສົ່ງສິນຄ້າທາງລົດໄຟ

ມາດຕາ 93 ການ ຢຸດ ແລະ ຖອຍ ລົດໄຟ
ພະນັກງານຂັບລົດໄຟ ຕ້ອງຢຸດລົດໄຟ ເມື່ອເຫັນສັນຍານສັ່ງໃຫ້ຢຸດ ຫຼື
ບ່ອນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມປອດໄພ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບແຈ້ງຈາກສູນບັນຊາການແລ່ນ

ປິ່ນປົວທີ່ໃກ້ສຸດຢ່າງຮີບດ່ວນ ໃນກໍລະນີ ຜູ້ໂດຍສານເກີດເຈັບເປັນກະທັນຫັນ
ຫຼື ຈະອອກລູກ;

ຜູ້ດຳເນີນການຂົນສົ່ງສິນຄ້າທາງລົດໄຟ ຕ້ອງປະກອບໃບນຳສົ່ງສິນຄ້າ
ທາງລົດໄຟ ຕິດຕາມໄປພ້ອມກັບແຕ່ລະຂະບວນລົດໄຟ ຕາມແບບພິມທີ່ກະຊວງ

ລົດໄຟ, ພະນັກງານລາດຕະເວນ ແລະ ພະນັກງານເຝົ້າຍາມສັ່ງໃຫ້ຢຸດ ຫຼື ຖອຍລົດ

5. ເຮັດປ
 ະກັນໄພຜູ້ໂດຍສານຕາມກົດໝາຍ;

ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ວາງອອກ.

ໄຟ ຢ່າງຮີບດ່ວນ ໃນກໍລະນີເກີດເຫດສຸກເສີນ.

6. ປະຕິບັດທຸກເງື່ອນໄຂຂອງການຂົນສົ່ງທີ່ໄດ້ກຳນົດໄ ວ້.

ມາດຕາ 108 ສິດ, ພັນທະ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງຜູ້ດຳເນີນການຂົນ

ຜູ້ດຳເນີນການຂົນສົ່ງໂດຍສານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃຊ້ແທນຄ່າເສຍ ສົ່ງສິນຄ້າທາງລົດໄຟ

ພະນັກງານຄວບຄຸມຂະບວນລົດໄຟ ແລະ ພະນັກງານຂັບລົດໄຟ ຕ້ອງ
ແຈ້ງໃຫ້ຫົວໜ້າສະຖານີປາຍທາງຊາບຢ່າງຮີບດ່ວນ.

ຫາຍໃນກໍລະນີຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້:

ຜູ້ດຳເນີນການຂົນສົ່ງສິນຄ້າທາງລົດໄ ຟ ມີ ສິດ ຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້:

1. ຜູໂ້ ດຍສານເສຍຊີວິດ, ເສຍອົງຄະ, ບາດເຈັບ ຫຼື ເຈັບເປັນ ຍ້ອນ

ມາດຕາ 94 ຫຼັກໝ
 າຍຄວາມປອດໄພ
ຫຼັກໝາຍຄວາມປອດໄພ ຕ້ອງປັກໄວ້ຢູ່ທາງຫຼີກ ແລະ ທາງຕັນທຸກບ
 ່ອນ

1. ຮັບຄ່າຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ຕາມທີ່ໄດ້ຕ
 ົກລົງກັນ;

ເຫດຕິດຂັດ ຫຼື ອຸບປະຕິເຫດທາງລົດໄ ຟ;

ເພື່ອຫ້າມບໍ່ໃຫ້ລົດໄຟມາຈອດປະໄວ້, ພ້ອມກັນນັ້ນກໍບໍ່ໃຫ້ຫົວ ຫຼື ທ້າຍລົດໄຟ

2. ຖ້ຽວລົດໄຟ ຊ
 ັກຊ້າ ຫຼື ຖືກຍົກເລີກ;

ກາຍເຂດຫຼັກໝາຍຄວາມປອດໄພ ເພື່ອບ
 ໍ່ໃຫ້ກີດຂວາງຂະບວນລົດໄຟອື່ນ.

3. ເຄື່ອງຂອງເປ່ເພ, ເສຍຫາຍ, ຊັກຊ
 ້າ ຫຼື ສູນຫາຍ.

ມາດຕາ 95 ການໄດ້ທາງສະດວກ

ຜູ້ດຳເນີນກ
 ານຂົນສົ່ງໂດຍສານທາງລົດໄ ຟ ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບ ຫຼື ຮັບຜິດ

2. ທວງເອົາຄ່າຂົນສົ່ງຈາກຜູ້ສົ່ງສິນຄ້າ ຫຼື ຜູ້ຮັບສິນຄ້າ ຕາມທີ່ໄດ້ຕົກ
ລົງກັນໃນສັນຍາ;
3. ປະຕິເສດຮັບເອົາສິນຄ້າທີ່ເກືອດຫ້າມ ຫຼື ຜິດກ
 ົດໝາຍ.
ຜູ້ດຳເນີນການຂົນສ
 ົ່ງສິນຄ້າທາງລົດໄ ຟ ມີພັນທະຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້:

ຂະບວນລົດໄຟ ແລະ ພະນັກງານຂັບລົດໄຟ ຈະໄດ້ທາງສະດວກ ກໍຕໍ່ ຊອບສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງ ໃນການໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍທາງແພ່ງ ໃນກໍລະນີ ຕົ້ນ

1. ຂ
 ົນສົ່ງສິນຄ້າໄປເຖິງຈຸດໝາຍປາຍທາງຕາມກຳນົດເວລາ;

ຕໍ ດັ່ງນີ້:

ເມື່ອໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຫົວໜ້າສະຖານີ.

2. ປົກປັກຮັກສາສິນຄ້າໃຫ້ຢ
 ູ່ໃນສະພາບເດີມ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ຕ
 ົກເຮ່ຍເສຍ
1. ຜູໂ້ ດຍສານເສຍຊີວິດ, ເສຍອົງຄະ, ບາດເຈັບ, ເຈັບເປັນ ຍ້ອນບັນຫາ ຫາຍ;

ມາດຕາ 96 ເຂດສັບປ່ຽນລົດໄຟ
ເຂດສັບປ່ຽນລົດໄຟ ຕ້ອງເປັນຮູບເສົາສີ່ຫຼ່ຽມກ່ານຂາວດຳ, ມີຕົວໜັງສື

ສຸຂະພາບ, ຄວາມຜິດຂອງຜູ້ກ່ຽວເອງ ຫຼືການກະທຳຂອງບຸກຄົນອື່ນ;
2. ເຄື່ອງຂອງ ເປ່ເພ, ເສຍຫາຍ ຍ້ອນຄຸນນະພາບຂອງສິ່ງຂອງນັ້ນເອງ

ສີດຳຂຽນຢູເ່ ສົານັນ
້ ວ່າ “ເຂດສັບປ່ຽນ”ໂດຍສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການແລ່ນລົດໄຟ.

ຫຼື ມີກ
 ານຊັກຊ້າ, ເປ່ເພ ຍ້ອນຖືກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັກໄວ້;
3. ຖ້າພ
 ິສູດໄດ້ວ່າຜູ້ດຳເນີນການຂົນສົ່ງໂດຍສານທາງລົດໄ ຟ ຫາກໄດ້

ພາກທີ VI
ການຂົນສົ່ງທາງລົດໄຟ
ຂອບເຂດການຂົນສົ່ງທາງລົດໄຟ

ດັ່ງນີ້:
1. ໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍທີເ່ກີດຂຶ້ນ ຈາກການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຂ
 ອງຕົນ
2. ແຈ້ງໃຫ້ຜ
 ສົ
ູ້ ່ງສິນຄ້າຢ່າງຮີບດ່ວນ ໃນກໍລະນີ ຜູ້ຮັບສິນຄ້າບໍ່ມາຮັບ

ມາດຕາ 102 ສິດ, ພັນທະ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງຜູ້ໂດຍສານ
ຜູ້ໂດຍສານ ມີສິດໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ, ຄວາມສະດວກ, ຄວາມ
ສະບາຍ, ຄວາມປອດໄພ, ໄປເຖິງຈຸດ ໝາຍປາຍທາງ ແລະ ທວງເອົາການໃຊ້

ມາດຕາ 97 ຂອບເຂດການຂົນສົ່ງທາງລົດໄຟ

ຜູ້ດຳເນີນການຂົນສ
 ົ່ງສິນຄ້າທາງລົດໄ ຟ ມີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕົ້ນຕໍ

ເຮັດທຸກວິທທ
ີ າງ ຫຼື ບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ມາດຕະການຕ່າງໆ ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການຊັກ ຕາມກົດໝາຍ;
ຊ້າ ຫຼື ຍົກເລີ
 ກຖ້ຽວລົດໄຟນັ້ນ.
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3. ເຮັດປະກັນໄພການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ຕາມກົດໝາຍ.

ການຂົນສົ່ງທາງລົດໄຟ ແ
 ບ່ງອອກເປັນ ສອງ ຂອບເຂດ ດ
 ັ່ງນີ້:

ແທນຄ່າເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກຄວາມຜິດຂອງຜູ້ຂົນສົ່ງໂດຍສານທາງ

1. ການຂົນສ
 ົ່ງທາງລົດໄຟພາຍໃນປະເທດ;

ລົດໄຟ.

ເອົາ ຫຼື ປະຕິເສດຮັບເອົາສິນຄ້ານ
 ັ້ນ.
ຜູ້ດຳເນີນການຂົນສົ່ງສິນຄ້າທາງລົດໄຟ ມີ ສິດ, ພັນທະ ແລະ ຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນສັນຍາ ຫຼື ກົດໝາຍ.
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ຜູ້ໂດຍສານ ມີພັນທະປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳຂອງຜູ້ຂົນສ
 ົ່ງໂດຍສານ

2. ການຂົນສ
 ົ່ງທາງລົດໄຟຂ້າມແດນ.
ມາດຕາ 98 ການຂົນສົ່ງທາງລົດໄ ຟພາຍໃນປະເທດ

ທາງລົດໄຟ ໃນຊ່ວງເວລາຂົນສົ່ງ, ຮັກສາຄວາມສະອາດ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ມາລະ

ການຂົນສົ່ງທາງລົດໄຟພາຍໃນປະເທດ ແມ່ນ ການບໍລິການຂົນສົ່ງຜູ້

ຍາດ, ແຈ້ງເຄື່ອງຂອງທີ່ມີມູນຄ່າສູງ, ວັດຖຸອັນຕະລາຍ, ອາວຸດ, ຈ່າຍຄ່າໂດຍ

ໂດຍສານ ແລະ ສິນຄ້າພາຍໃນຕົວເມືອງ, ລະຫວ່າງນະຄອນຫຼວງ ແລະ ແຂວງ,

ສານ ແລະ ມີຄ
 ວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ຄ່າເສຍຫາຍທີ່ຕົນໄ ດ້ກ
 ໍ່ຂຶ້ນ ໃຫ້ຜູ້ຂົນສ
 ົ່ງໂດຍ

ແຂວງ ແລະແຂວງ. 

ສານທາງລົດໄຟ ຫຼື ບຸກ ຄົນອ
 ື່ນ
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ມາດຕາ 99 ການຂົນສົ່ງທາງລົດໄ ຟຂ້າມແດນ
ການຂົນສົ່ງທາງລົດໄຟຂ້າມແດນ

ໝວດທີ 3

ແມ່ນການບໍລິການຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍ

ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າທາງລົດໄ ຟ

ສານ ແລະ ສິນຄ້າ ລ
 ະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ການຂົນສົ່ງຜ
 ່ານແດນ.
ລັດຖະບານ ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຂົນສົ່ງທາງລົດໄຟຜ່ານດິນແດນຂອງ

ສປປລາວ, ໃຫ້ຄວາມສະດວກ ແລະໃຫ້ການຮັບປະກັນທີ່ຈຳເປັນ ຕາມທໄີ່ ດ້ ມາດຕາ 103 ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າທາງລົດໄຟ
ກຳນົດໄວ້ໃ ນສົນທິສັນຍາ ແ
 ລະ ສັນຍາສາກົນ ທີ່ສປປລາວ ເປັນພາຄີ.

ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າທາງລົດໄຟ ແມ່ນ ການເຄື່ອນຍ້າຍວັດຖຸ, ສິ່ງຂອງ,

ການຂົນສົ່ງທາງລົດໄຟຂ້າມແດນ ອາດມີການຄ່ຽນຖ່າຍ ຫຼື ບໍ່ມກ
ີ ານ ສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນອື່ນ ລວມທັງຕູ້ສິນຄ້າ, ຖ້ານຮອງ, ຫີບຫໍ່, ພາຊະນະຂົນສົ່ງ
ຫຼື ວັດຖູປະກອນອື່ນ ທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ຈາກຈຸດໜຶ່ງ ໄປຫາອີກຈຸດໜຶ່ງດ້ວຍລົດໄຟ.

ຄ່ຽນຖ່າຍຕາມການຕົກລົງຂ
 ອງລັດ ຖະບານ.
ການຂົນສົ່ງທາງລົດໄຟຂອງຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມ
 າ ຫຼື ຢູໃ່ ນ ຫຼື ຜ່ານດິນ
ແດນຂອງ ສປປລາວ ຕ້ອງປະຕິບັດ ຕາມກົດຈະລາຈອນທາງລົດໄຟ ແລະ ກົດ

ສັນຍາຂົນສົ່ງສິນຄ້າທາງລົດໄຟ ແມ່ນ ການຕົກລົງເປັນລາຍລັກອັກ
ເຄື່ອນຍ້າຍສິນຄ້າຈາກຕົ້ນທາງໄປຫາປາຍທາງ ຕາມກຳນົດເວລາທີ່ໄດ້ຕ
 ົກລົງກັນ
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ແລະ ຜູ້ດຳເນີນການຂົນສົ່ງທາງລົດໄຟ ຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ສິນຄ້າຢໃູ່ ນສະພາບ

ການຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານທາງລົດໄຟ

ເດີມ, ບໍ່ໃຫ້ຕົກເຮ່ຍເສຍຫາຍ ແລະ ຜູ້ສົ່ງສິນຄ້າ ຫຼື ຜູຮ
້ ັບສິນຄ້າຕ້ອງຈ່າຍຄ່າຂົນ
ສົ່ງ ໃຫ້ຜ
 ູ້ດຳເນີນການຂົນສົ່ງທ
 າງລົດໄຟຕາມສັນຍາ.

ມາດຕາ 100 ການຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານທາງລົດໄຟ
ການຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານທາງລົດໄຟ

ແມ່ນການເຄື່ອນຍ້າຍຜູ້ໂດຍສານ

ເມື່ອໄດ້ຮັບສິນຄ້າແລ້ວ ຜູ້ດຳເນີນການຂົນສົ່ງທາງລົດໄຟ ຕ້ອງອອກເອ
ກະສານຂົນສົ່ງສິນຄ້າທາງລົດໄຟ ໃຫ້ຜູ້ສົ່ງສິນຄ້າ ເພື່ອເປັນຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນການ

ມາດຕາ 101 ສິດ, ພັນທະ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງຜູ້ດຳເນີນການຂົນສົ່ງ

ຮັບເອົາສິນຄ້າ.

ຜູ້ດຳເນີນການຂົນສົ່ງໂດຍສານທາງລົດໄຟ ມີ ສິດ ຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້:

ການອະທິບາຍຄໍາສັບ ໃນມາດຕາ 3 (ໃໝ່) ຂອງກົດໝາຍ
ວ່າດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດ (ສະບັບປັບປຸງ) ມີທັງໝົດ 8 ຂໍ້. ໜັງສືພິມ
ຜູ້ແທນປະຊາຊົນສະບັບນີ້ ຈະນໍາສະເໜີຕໍ່ບັນດາທ່ານຜູ້ອ່ານ 3 ຂໍ້
ແລະ ອີກ 5 ຂໍ້ ຈະພິມໃນສະບັບຕໍ່ໆໄປ.
1. ອົງການຕົວແທນ ໝາຍເຖິງອົງການທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ
ສິດອໍານາດຈາກປະຊາຊົນ;
2. ນິຕິບັນຍັດ ໝາຍເຖິງການສ້າງກົດໝາຍ ຫລື ການ
ອອກກົດໝາຍ;

ມາດຕາ 105 ເອກະສານຂົນສົ່ງສິນຄ້າທາງລົດໄ ຟ

ຈາກຕົ້ນທາງໄປຫາປາຍທາງດ້ວຍລົດໄຟ.
ໂດຍສານທາງລົດໄຟ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະບຽນສານ (ສະບັບປັບປຸງ)

ມາດຕາ 104 ສັນຍາຂົນສົ່ງສິນຄ້າທາງລົດໄຟ
ສອນລະຫວ່າງ ຜູ້ດຳເນີນການຂົນສົ່ງທາງລົດໄ ຟກັບຜສ
ູ້ ົ່ງສິນຄ້າ ກ່ຽວກັບການ

ໝາຍ ຂ
 ອງ ສປປລາວ.

ຄັດໂດຍ: ສ.ສາຍນໍ້າທາ

ເອກະສານດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງມີຊື່, ລາຍເຊັນ ແລະ ຕາປະທັບ ຂອງຜູ້ດຳເນີນ
ການຂົນສົງ່ ທາງລົດໄຟ ຫຼື ຜູຮ
້ ບ
ັ ມອບສິດ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍທີກ
່ ຽ່ ວຂ້ອງ.

3. ການຕິດຕາມກວດກາ ໝາຍເຖິງການຕິດຕາມ, ການພິຈາ
ລະນາ, ການຕີລາຄາການເຄື່ອນໄຫວຂອງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄົນ
ບົນພື້ນຖານລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ.
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ແປ ແລະ ຮຽບຮຽງ: ນາງ ປາກາລັກ ພົມມີໄຊ

ອີ ງ ຕາມການລາຍງານຂ່ າ ວ
ໃນອາທິດຜ່ານມາໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ອົດສະ
ຕຣາລີ ເປັນປະເທດທີ່ມີການແຜ່ລະ
ບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19
ໃນ
ຮອບໃໝ່ທີ່ຮຸນແຮງ ເຊິ່ງໄດ້ປະກາດ
ການປິ ດ ເມື ອ ງຢ່ າ ງເຕັ ມ ຮູ ບ ແບບມາ
ແລ້ວ 3 ຄັ້ງ ແລະ ອາດຈະພິຈາລະ
ນາເປັນກົດໝາຍ ບັງຄັບໃຫ້ປະຊາຊົນ
ຕ້ອງຮັບການຊັກຢາວັກຊີນ ເປັນປະ
ເທດທຳອິ ດ ຂອງບັ ນ ດາປະເທດຕາ
ເວັນຕົກ.
ມີ ຫ ລາຍຄົ ນ ທີ່ ຍັ ງ ບໍ່ ທັ ນ ສ ະ
ແດງຄວາມເປັນເອກະພາບ ເຖິງວ່າ
ຈະມີການໂນ້ມນ້າວປຸກລະດົມໃນໄລ
ຍະສອງສາມເດືອນຜ່ານມາ,
ແຕ່
ພວກເຮົ າ ຍັ ງ ບໍ່ ປ ະສົ ບ ຜົ ນ ສໍ າ ເລັ ດ ໃນ
ການປຸ ກ ລະດົ ມ ຄົ ນ ຈໍ າ ນວນຫລວງ
ຫລາຍ ໃຫ້ອອກມາຮັບການສັກຢາ
ວັກຊີນ, ເຖິງແມ່ນວ່າການເພີ່ມອັດຕາ
ການສັກຢາປ້ອງກັນແມ່ນວິທີດຽວທີ່
ຈະເຮັ ດ ໃຫ້ ພ ວກເຮົ າ ອອກຈາກວົ ງ

ຈອນອັນໂຫດຮ້າຍນີ້.
ທ່ານ ອາເລັກຊານເດີ ຊານ
ແລນແບກ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອົດສະ
ຕຣາລີ ໄດ້ກ່າວເຖິງເຫດຜົນທີ່ຈຳເປັນ
ຕ້ ອ ງປະກາດການປິ ດ ເມື ອ ງຢ່ າ ງເຕັ ມ
ຮູບແບບຄັ້ງທີ 4 ເຊິ່ງອາດຈະໃຊ້ເວ
ລາເຖິງ 3 ອາທິດ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 22
ພະຈິກ 2021 ເປັນຕົ້ນໄປ.
ອົດສະຕຣາລີ ເປັນປະເທດ
ທໍາອິດໃນເອີຣບ
ົ ທີປ
່ ະເຊີນກັບການລະ
ບາດຂອງໂຄວິດ-19 ຈົນຕ້ອງປະກາດ
ການປິ ດ ລ້ ອ ມຢ່ າ ງຮູ ບ ແບບອີ ກ ຄັ້ ງ
ເຊິ່ ງ ມາດຕະການປິ ດ ລ້ ອ ມແບບເຕັ ມ
ຮູບແບບຂອງອົດສະຕຣາລີ ເຖິງແມ່ນ
ວ່າຈະຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດກັບຜູ້ທີ່
ບໍ່ໄດ້ສັກຢາວັກຊີນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ,
ກໍ ຍັ ງ ມີ ຂໍ້ ຍົ ກ ເວັ້ ນ ໃນກໍ ລ ະນີ ຂ ອງຜົ ນ
ການທົດສອບ PCR ທີ່ຢືນຢັນວ່າພວກເຂົາ
ບໍ່ໄດ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19
ເພື່ອສະ
ແດງເປັນຫລັກຖານ ໃນນັ້ນ, ລວມ
ມີຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນ 1 ເຂັມ, ໃນຂະ

ນະດຽວກັນ ການປິດລ້ອມຈະສິ້ນສຸດ
ສະເພາະຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນຄົບຊຸດໃນ
ວັນທີ 12 ທັນວາ 2021 ເທົ່ານັ້ນ,
ແຕ່ ຈ ະສື ບ ຕໍ່ ນ ຳໃຊ້ ກັ ບ ຜູ້ ທີ່ ຍັ ງ ບໍ່ ທັ ນ
ໄດ້ຮັບວັກຊີນ ແລະ ລັດຖະບານອົດ
ສະຕຣາລີ ຈະປະເມີນການປິດລ້ອມ
ກ່ ຽ ວກັ ບ ຈຳນວນຜູ້ ຕິ ດ ເຊື້ ອ ທຸ ກ ໆ
10 ມື້.
ແຕ່ສິ່ງທີ່ລັດຖະບານອົດສະ
ຕຣາລີຈະເຮັດແມ່ນຫລາຍກວ່າການ
ປະກາດການປິດເມືອງ ເພືອ
່ ສະກັດກັນ
້
ການແຜ່ລະບາດທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ລະ
ດູໜາວທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ທີ່ຈະຮ້າຍແຮງ
ຂຶ້ນ.
ຈຶ່ງກາຍເປັນສິ່ງທີ່ຍັງບໍ່ທັນເອ
ກະພາບກັນ ເພາະວ່າຈະມີການ“ນຳໃຊ້
ກົດໝາຍບັງຄັບໃຫ້ທຸກຄົນສັກຢາວັກ
ຊີນ” ແລະ ຈະເປັນປະເທດທຳອິດໃນ
ໂລກຕາເວັນຕົກ.
ແຫລ່ງຂ່າວ: THAIRAT

ແປ ແລະ ຮຽບຮຽງ: ນາກ ເມືອງມະໂນ

ທ່ານ ນາງ ມັກດາລີນາ ແອນ
ເດີສັນ ລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງນາຍົກ
ລັດຖະມົນຕຊ
ີ ູແອດ ຫລັງຈ
 າກໄດ້ຮ
 ັບ
ຕຳແໜ່ງ 12 ຊົ່ວໂ ມງ ເພາະຮ່າງງົບ
ປະມານປະຈຳປີ ສູ ນ ເ ສຍການລົ ງ ຄ ະ
ແນນສຽງໃນລັດຖະສະພາ.
ອີ ງ ຕາມການລາຍງານຂ່ າ ວ
ເມື່ອທ້າຍອາທິດຜ່ານມາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍິງຄົນທຳອິດຂອງ
ຊູແອດ ທ່ານ ນາງ ມັກດາລີນາ ແອນ
ເດີສັນ ດຳລົງຕຳແໜ່ງບໍ່ຮອດ 12 ຊົ່ວ
ໂມງຫລັງຈ
 າກພັກກຣີນ
ຖອນຕົວ
ອອກຈາກພັກຮ່ວມລັດຖະບານ ໄດ້
ລາອອກຈາກຕຳແໜ່ ງ ນາຍົ ກ ລັ ດ ຖະ
ມົນຕີ ພາຍຫລັງສະມາຊິກລັດຖະສະ
ພາລງົ ຄະແນນສຽງຄດ
ັ ຄ້ານງບ
ົ ປະມານ

 ີ 2022 ເຮັດໃຫ້ຊູແອດຕົກຢ
ປ
 ູ່ໃນ
ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນດ້ານການເມືອງ.
ທ່ານ ນາງ ມັກດາລີນາ ແອນ
ເດີສັນ ໄດ້ໃ ຊ້ເວລາຫລາຍກວ່າ 7 ຊົ່ວ
ໂມງ ເພື່ອຕັດສິນໃຈທີ່ຈະບໍ່ຂຶ້ນດຳລົງ
ຕຳແໜ່ງຜູ້ນຳປະເທດ, ທ່ານກ່າວວ່າ
ທ່ານບໍ່ຕ້ອງການນໍາພາລັດຖະບານທີ່
ອາດຈະຕັ້ ງ ຄໍ າ ຖາມກ່ ຽ ວກັ ບ ຄວາມ
ຖືກຕ້ອງຂອງຕົນ.
ທັງນີ້, ຮ່າງງົບປະມານຂອງ
ລັດຖະບານ ໄດ້ຖືກຕັດຫລຸດອອກ
ດ້ວຍຄະແນນສຽງ 154 ຕໍ່ 143 ສຽງ
ແລະ ໄດ້ຮບ
ັ ຮອງເອົາຮ່າງຂອງພັກຝ່າຍ
ຄ້ານແທນ.
ໜຶ່ງໃນບັນດາພັກຝ່າຍ
ຄ້ານ ແມ່ນພັກປະຊາທິປະໄຕຊູແອດ
ເຊິ່ງເປັນພັກໃຫຍ່ອັນດັບສາມຂອງປະ
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ເທດ ແມ່ນພັກປະຊາທິປະໄຕຝ່າຍ
ຂວາທມ
່ີ ຕ
ີ ນ
້ົ ກຳເນີດມາຈາກການເຄືອ
່ ນ
ໄຫວນີໂອນາຊີ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຖິງວ່າ
ພັກກຣີນຈະຖອນຕົວອອກຈາກພັກ
ຮ່ວມລັດຖະບານ ຍ້ອນລັດຖະສະພາ
ບໍ່ຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍງົບປະມານ ແຕ່
ພັ ກ ປ ະຊາທິ ປ ະໄ ຕສັ ງ ຄົ ມ ທີ່ ມີ ທ່ າ ນ
ນາງ ມັກດາລີນີ ແອນເດີສັນ ເປັນຫົວ
ໜ້າພັກ ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະສະໜັບ
ສະໜຸນທ່ານ ມັກດາລີນີ ແອນເດີສັນ
ເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີອີກເທື່ອໜຶ່ງ
ໃນການລົງຄະແນນສຽງຄັ້ງຕໍ່ໄປ.
ຂໍ້ມູນຈາກ: Reuters.

