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ແຜນພັ ດ ທະນາຄະນະພັ ກ ຮາກ
ຖານຄະນະເລຂາທິການ ໄລຍະ
ປີ 2021-2025; ພ້ອມນັ້ນ,
ກອງປະຊຸມໄດ້ຕີລາຄາຢ່າງເລິກ
ເຊິ່ງ, ກົງໄປກົງມາ ຕໍ່ການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດໃນການນຳພາຂອງ
ຄະນະພັກຮາກຖານຄະນະເລຂາ
ທິການ ໂດຍໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຜົນ
ສໍາເລັດດ້ານດີ, ດ້ານອ່ອນ, ຂໍ້
ຄົງຄ້າງ, ສາເຫດ, ບົດຮຽນທີ່
ຖອດຖອນໄດ້ ເຊິ່ງໄດ້ສ້າງພື້ນ
ຖານສໍ າ ຄັ ນ ໃຫ້ ແ ກ່ ກ ານສື ບ ຕໍ່
ປັບປຸງ, ຍົກລະດັບປະສິດທິພາບ
ໃນການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ວຽກ
(ສພຊ) ໃນວັນທີ 25

ຖານຄະນະເລຂາທິ ກ ານສະພາ

ຊົນ, ສະມາຊິກພັກສົມບູນ-ສຳ

ງານຂອງຄະນະພົ ວ ພັ ນ ຕ່ າ ງປະ

ກອງປະຊຸມ

ແຫ່ງຊາດ, ເລຂາທິການສະພາ

ຮອງ, ສະມາຊິກພັກອາວຸໂສບຳ

ເທດສູນກາງພັກ

ໃຫຍ່ສະມາຊິກພັກ ຄັ້ງທີ II

ແຫ່ງຊາດ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມ

ນານພາຍໃນຄະນະພັກຮາກຖານ

ເຮັ ດ ສຳເລັ ດ ໜ້ າ ທີ່ ກ ານເມື ອ ງ

ຂອງຄະນະພັກຮາກຖານຄະນະ

ຂອງສະຫາຍ ນາງ ສູນທອນ

ແລະ ແຂກຖືກເຊີນຈາກຄະນະ

ຂອງຕົນໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ, ທັງຮັບ

ເລຂາທິ ກ ານສະພາແຫ່ ງ ຊາດ

ໄຊຍະຈັກ ເລຂາທິການສູນກາງ

ໜ່ ວ ຍພັ ກ ຮາກຖານເຂົ້ າ ຮ່ ວ ມ

ປະກັນໃນການເປັນເສນາທິການ

ໄດ້ ອັ ດ ລົ ງ ດ້ ວ ຍຜົ ນ ສໍ າ ເລັ ດ ອັ ນ

ພັກ, ຮອງເລຂາຄະນະບໍລິຫານ

ຢ່າງພ້ອມພຽງ.

ໃຫ້ຄະນະບໍລິຫານງານພັກສະພາ

ສະຫງ່າງາມ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ

ງານພັກສະພາແຫ່ງຊາດ, ຮອງ

4 ຂອງຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ ໂດຍ

ທັນວາ

2021

ແຫ່ງຊາດຢ່າງໜັກແໜ້ນ.

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ; ມີສະ

ເປັນເອກະພາບກັນຮັບຮອງເອົາ

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້,

ການເປັ ນ ປະທານຂອງສະຫາຍ

ຫາຍຮອງເລຂາຄະນະພັ ກ ຮາກ

ບົດລາຍງານການເມືອງ

ນາງ ປິ່ງຄຳ ລາຊະສິມມາ ກໍາມະ

ຖານ, ກຳມະການຄະນະພັກຮາກ

ບົ ດ ສໍ າ ຫລວດການນໍ າ ພາລວມ

ຊາທິປະໄຕຂອງຕົນ

ການສູນກາງພັກ,

ຖານ,

ຄະນະໜ່ວຍພັກທີ່ຂຶ້ນ

ຂອງຄະນະພັ ກ ຮາກຖານຄະນະ

ຄັ ດ ເລື ອ ກເອົ າ ຄະນະພັ ກ ຮາກ

ຄະນະບໍ ລິ ຫ ານງານພັ ກ ສະພາ

ກັບຄະນະພັກຮາກຖານ, ຜູ້ຕາງ

ເລຂາທິການ ສະໄໝທີ I ໄລຍະ

ແຫ່ງຊາດ, ເລຂາຄະນະພັກຮາກ

ໜ້ າ ຈາກອົ ງ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ມະຫາ

ປີ 2019-2020 ພ້ອມດ້ວຍ

ແລະ

ກຽມລ່ວງເລີຍໄປ
ສິ່ງດີມາຕ້ອນ
ເງ ິນຄຳຂອງມີຄ່າ
ການນຳພ້ອມຄູ່ຊູ່ຄົນ

ຂໍໃຫ້ມີສຸກລົ້ນ			
ຄິດປະສົງອັນໃດ				
ໜ້າທີ່ການງານກ້າວ			
ພັດທະນາສືບສ້າງ				

ສົມດັ່ງມະໂນໝາຍ
ຈົ່ງສົມພະໄມມຸ້ງ
ພາລະນາໄມແຂງແກ່ນ
ລາວໃຫ້ຮຸ່ງຈະເລີນ ຊອບແລ້ວ!

xtmko d[z Ia[g7njv’-j;pgs]nv

ໃຫ້ສາມາດ

ໄດ້

ກຳມະການ

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້

ປີເກົ່າຫຍັບຍ່າງຍ້າຍ 		
ປີໃໝ່ນຳພອນໄຊ				
ນຳເອົາພອນໄຊແກ້ວ			
ຍື່ນປະຊາພີ່ນ້ອງ				

ຜູ້

ແທນສົມບູນ ຍັງໄ ດ້ໃຊ້ສິດປະ
ປ່ອນບັດ
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ກອງປະຊຸ ມ ສະໄໝສາ

 ມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາປະຊາ
ຊົນແຂວງ (ສພຂ) ສາລະວັນ
ຊຸດທີ II ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າ
ຂອງວັນທີ 20 ທັນວາຜ່ານມາ,

ທີ່ ສ ະໂມສອນແຂວງສາລະວັ ນ
ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ
ສີເຮັງ ຫອມສົມບັດ ປະທານ
ສພຂ, ເຂົ້າຮ່ວມມີທ່ານ ສຸບັນ
ສະວະບຸດ

ຄະນະປະຈໍາສະພາ

ແຫ່ງຊາດ,

ປະທານກໍາມາທິ

ການວຽກງານສະມາຊິ ກ ສະພາ
ແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ໂພໄຊ ໄຊຍະ
ສອນ ເຈົ້າແຂວງສາລະວັນ, ມີ
ວັນທ
ີ

17

ທັນວາ

ສະພັງທອງ ສີພັນດອນ ເຈົ້າຄອງ

ວັນເຄິ່ງ

ເຊິ່ງເຕັມໄປດ້ວຍບັນ

2021, ກອງປະຊຸມສະໄໝສາ ນວ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາທ່ານສະ ຍາກາດອັນຟົດຟື້ນ

ແຫ່ງການ

ມັນເທືອ
່ ທີ 2 ຂອງສະພາປະຊາຊົນ

ມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະມາ

ເສີ ມ ຂະຫຍາຍສິ ດ ປະຊາທິ ປ ະ

ນະຄອນຫລວງວຽງຈນ
ັ (ສປນວ)

ຊິ ກ ສ ະ ພ າປະຊ າຊົ ນ ນະຄອນ

ໄຕ ໃນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະ

ຊຸດທີ II ໄດ້ອັດລົງດ້ວຍຜົນສຳ

ຫລວງວຽງຈັນ (ສສນວ) ແລະ

ກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຢ່າງມີເຫດ

ເລັດອັນຈົບງາມ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ

ພາກສ່ວນ
 ກ່ຽວຂ້ອງ ຜ່ານລະ

ມີຜົນ,

ສຳນັກງານອົງການປົກຄອງນະ

ບົບກອງປະຊຸມປົກກະຕິ

ມີຄວາມເປັນເອກະພາບສູງ ຂອງ

ຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ກອງປະຊຸມທາງໄກ.

(ນວ)

ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ

ແລະ

ກອງປະຊຸ ມ ສະໄໝສາ

ອານຸພ
 າບ ຕຸນາລົມ ປະທານ ມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງ ສປນວ ຊຸດ
ສປນວ, ເຂົ້າຮ່ວມມີທ່ານ ອາດ

ທີ II ໄດ້ດໍາເນີນເປັນເວລາ 3

ມີເນື້ອໃນທີ່ເລິກເຊິ່ງ,

ບັນດາທ່ານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ

ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ,
ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະຈໍາ
ເຂດເລືອກຕັ້ງ, ມີຄະນະນໍາພັກລັດຂອງແຂວງ, ຫົວໜ້າ-ຮອງ
ຫົວໜ້າພະແນກການ, ອົງການ,
ກົມກອງອ້ອມຂ້າງແຂວງ, ເຈົ້າ
ເມືອງ,

ອະດີດການນໍາຂອງ

ແຂວງ, ອະດີດສະມາຊິກສະພາ

ຊາດ ແລະ ສສນວ ໃນຖານະ

ແຫ່ງຊາດປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ,

vjko8+|hk @

ງານ-ລັດຖະກອນ, ສື່ມວນຊົນ

ບໍລິສັດລັດວິສາຫະກິດ, ພະນັກ

ຂອງແຂວງເຂົ້ າ ຮ່ ວ ມທັ ງ ໝົ ດ

ຈະໄດ້ພິຈາລະນາຮັບຮອງບັນດາ

ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນພັ ດ ທະນາ

90 ກວ່າທ່ານ.

ເນື້ອໃນສໍາຄັນດັ່ງນີ້:

ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ທ່ານ ສີເຮັງ ຫອມສົມ
ບັດ

ໄດ້ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມ

1. ບົດລາຍງານໂດຍ
ສັງເຂບ

ຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງ

ປະຈໍາປີ

2021 ແລະ ແຜນການ ປະຈໍາ
ປີ 2022;

ຢ່າງເປັນທາງການ ວ່າ: ປະຕິບັດ

ກ່ ຽ ວກັ ບ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ

3. ບົດລາຍງານ ການ

ຕາມ ມາດຕາ 59 ຂອງກົດ

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານ

ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍການປັ ບ ປຸ ງ ບາງ

ຄົມ,

ຂອງແຂວງ

ມາດຕາ ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ

ແຂວງ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ

ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ, ກອງ

ທິດທາງແຜນການ

ປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2

2022;

ຂອງ ສພຂ ສາລະວັນ ຊຸດທີ II

ແຜນງົບປະມານຂອງ
ປະຈໍາປີ

2. ບົດລາຍງານ ການ

ປະຈໍາປີ

2021

ແລະ ແຜນການ ປະຈໍາປີ 2022;
4. ບົດລາຍງານ ການ
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ຄິດ; ການນຳພາວຽກງານກໍ່ສ້າງ
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ໜ່ວຍພັກປອດໃສ, ເຂັ້ມແຂງ,
ໜັກແໜ້ນ; ວຽກງານວິຊາສະ

ຖານຄະນະເລຂາທິ ກ ານສະພາ

ເພາະ ແລະ ອື່ນໆ ເຮັດໃຫ້ທຸກ

ແຫ່ງຊາດ ຊຸດໃໝ່ ບົນພື້ນຖານ

ວຽກງານມີ ຄ ວາມສອດຄ່ ອ ງ,

ຫລັກການລວມສູນປະຊາທິປະ

ຖືກຕ້ອງ ແລະ ມີຜົນສຳເລັດ

ໄຕ

ເປັນຢ່າງດີ.

ທັງຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບ

ໂອກາດດຽວກັນ,

ມາດຖານເງື່ອນໄຂທີ່ກໍານົດໄວ້

ສະຫາຍຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄະນະ

ເຊິ່ງມີຜູ້ອອກຮັບສະໝັກເລືອກ

ບໍລຫ
ິ ານງານພັກຊຸດໃໝ່ ສືບຕໍຊ
່ ້ີ

ຕັ້ງທັງໝົດ 11 ສະຫາຍ ຍິງ 4

ນໍ າ -ນໍ າ ພາຈັ ດ ຕັ້ ງ ຜັ ນ ຂະຫຍາຍ

ສະຫາຍ ແລະ ໄດ້ເລືອກເອົາ 9

ແລະ ສະມາຊິກພັກ-ລັດຖະກອນ

ສະຫາຍ ຍິງ 3 ສະຫາຍ, ໃນນີ້

ທັງໝົດທີ່ຂຶ້ນກັບຄະນະເລຂາທິ

ກອງປະຊຸ ມ ຄັ້ ງ ປະຖົ ມ ມະລື ກ

ການສະພາແຫ່ງຊາດ ຈົ່ງສືບຕໍ່

ໄດ້ເລືອກເອົາຄະນະປະຈຳຄະນະ

ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຄົນ
້ ຄວ້າ ແລະ

ພັກຮາກຖານ ຈຳນວນ 3 ສະ

ປະຕິ ບັ ດ ມະຕິ ກ ອງປະຊຸ ມ ໃຫຍ່

ຫາຍຄື: ສະຫາຍ ນາງ ປິ່ງຄຳ

ໃນຄັ້ງນີ້ ໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ ແລະ

ລາຊະສິມມາ, ສະຫາຍ ສິງຄຳ

ສອດຄ່ ອ ງກັ ບ ສະພາບຄວາມ

ວົງພະຈັນ ແລະ ສະຫາຍ ບຸນ

ປະທານກວດກາພັກ ແລະ ສະ

ຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ IV ຂອງອົງຄະ

ຍັງໄດ້ຮັບຟັງຄໍາເຫັນໂອ້ລົມໃຫ້

ສະພາແຫ່ງຊາດ, ບັນດາມະຕິ,

ໃຫ້ ແລະ ຍາດໄດ້ຜົນສຳເລັດ

ເປັນຈິງ ທັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສູ້ຊົນ

ທັນ ບຸນວິໄລ; ໄດ້ເລືອກເອົາສະ

ຫາຍ

ວົງນະລາດ

ນະພັກສະພາແຫ່ງຊາດ ຈາກຜູ້

ທິດຊີ້ນໍາຂອງສະຫາຍ ນາງ ສູນ

ຄໍາສັ່ງຕ່າງໆ ຂອງພັກ ຕະຫລອດ

ໃນຫລາຍດ້ານ.

ພ້ອມກັນນີ້,

ນຳພາ-ຊີ້ ນ ຳການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ

ຫາຍ ນາງ ປິ່ງຄຳ ລາຊະສິມມາ

ແລະ ສະຫາຍ ນາງ ປານຄຳ ຂະ

ອອກສະໝັກທັງໝົດ 54 ສະ

ທອນ ໄຊຍະຈັກ ເຊິ່ງສະຫາຍ

ໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ສະແດງ

ສະຫາຍ

ຍັງໄດ້ຊີ້ນໍາໃຫ້ສືບຕໍ່

ບັ ດ ວຽກງານການເປັ ນ ເສນາທິ

ເປັນເລຂາຄະນະພັກຮາກຖານ,

ຫຍອງເອກ

ຫາຍ, ເລືອກໄດ້ຜູ້ແທນສົມບູນ

ໄດ້ ຕີ ລ າຄາສູ ງ ຕໍ່ ຜົ ນ ສໍ າ ເລັ ດ ໃນ

ຄວາມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ

ເສີມຂະຫຍາຍດ້ານດີ ທີ່ຕັ້ງໜ້າ

ການໃຫ້ ອົ ງ ຄະນະພັ ກ ສະພາ

ສະຫາຍ ສິງຄຳ ວົງພະຈັນ ເປັນ

ກວດກາ.

51 ສະຫາຍ ແລະ ຜູ້ແທນສຳ

ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ມະຕິ ກ ອງ

ຊີ້ ນ ຳ-ນຳພາຂອງບັ ນ ດາສະມາ

ແລະ

ປັບປຸງແກ້ໄຂຈຸດອ່ອນຂໍ້

ແຫ່ງຊາດ ກໍຄສ
ື ະພາແຫ່ງຊາດ ໃຫ້

ຮອງເລຂາຄະນະພັກຮາກຖານ,

ເລືອກເອົາຄະນະຜູ້ແທນສົມບູນ-

ຮອງ 2 ສະຫາຍ.

ປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ I ຂອງຄະນະ

ຊິກພັກ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່

ຄົງຄ້າງໃນແຕ່ລະດ້ານ ໂດຍສະ

ມີຜົນສໍາເລັດຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າເກົ່າ.

ສະຫາຍ ບຸນທັນ ບຸນວິໄລ ເປັນ

ສຳຮອງ ທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະ

ພັກຮາກຖານຄະນະເລຂາທິການ

ການເມືອງທີ່ຂ້ນ
ັ ເທິງມອບໝາຍ

ເພາະແມ່ນດ້ານການເມືອງ-ແນວ

(ນາງ ປາກາລັກ ພົມມີໄຊ)

ເຫລືອດັ່ງກ່າວ ໄປມອບຕໍ່ໃຫ້ຜູ້

ແລະ ແຜນການ ປະຈໍາປີ 2022

ຂອງແນວລາວສ້ າ ງຊາດແຂວງ

ທຸກຍາກຂາດເຂີນ

ຂອງສານປະຊາຊົນແຂວງ;

ກ່ຽວກັບການປະຕິບດ
ັ ໜ້າທີຂ
່ ອງ

ແສງແກ້ວ

ເປັນຮອງປະທານ
ພ້ອມນັ້ນ,

ຍັງໄດ້

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄ້ັງນີ້,

ຕໍ່ການ

ກີບ. ທັງນີ້, ກໍເພື່ອເປັນການ
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ຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ທຸກຍາກຂາດເຂີນ
ເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກໃນຂອບ
ເຂດທົ່ວປະເທດ ຕ້ານໄພໜາວ
ໂດຍຜ່ານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ
ຊາດປະຈຳເຂດເລື ອ ກຕັ້ ງ ເພື່ ອ
ນຳໄປມອບຕໍ່.
ໃນພິທີ, ທ່ານ ຄຳຈັນ
ໂສຕາປະເສີດ ໄດ້ກ່າວສະແດງ
ຄວາມຂອບໃຈໃນຄວາມເປັ ນ
ຫ່ ວ ງເປັ ນ ໃຍຕໍ່ ປ ະຊາຊົ ນ ລາວ
ດ້ວຍກັນ ພ້ອມທັງໃຫ້ຄຳໝັ້ນ
ສັນຍາວ່າ ຈະນຳເອົາເຄື່ອງຊ່ວຍ

ເປັ ນ ຕົ ວ ແທນຂອງປະຊາຊົ ນ

ລາຍງານຜົ ນ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ

ການພັດທະນາ, ການຈັດຕັ້ງປະ

ຊາວນະຄອນຫລວງ

ໃນການ

ບັ ດແຜນການເຄື່ ອນໄຫວວຽກ

ຕິ ບັ ດ ວຽກງານໃນຂົ ງ ເຂດສຶ ກ

ຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບ

ງານ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ແຜນ

ສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ແຮງງານ

ຮອງເອົ າ ບັ ນ ຫາສໍ າ ຄັ ນ ຕ່ າ ງໆ

ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ

ແລະ

ຂອງ ນວ ດັ່ງນີ້:

ຈໍາປີ 2022 ຂອງອົງການໄອ

ການແຜ່ ລ ະບາດຂອງພະຍາດ

ຍະການປະຊາຊົນ,

ໂຄວິດ-19.

1. ຮັບຮອງເອົາ ບົດ

ປະ

ສານປະຊາ

ລາຍງານຂອງທ່ານເຈົ້າຄອງນະ

ຊົນ ພາກກາງ ແລະ ຂອງອົງການ

ຄອນຫລວງ ກ່ຽວກັບຜົນການ

ໄອຍະການປະຊາຊົນ, ສານປະ

ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນພັ ດ ທະນາ

ຊາຊົນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ;

ແຜນງົບ

4. ຮັບຮອງເອົາ ບົດ

(ສພຊ) ວັນທີ 24 ທັນ

ປະມານ ແລະ ຄາດຄະເນໝົດ

ລາຍງານການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ

ວາ 2021, ທີ່ຫ້ອງຮັບແຂກສະ

ປີ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນ

ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ

ພາແຫ່ງຊາດ

ການ ປີ 2022 ຂອງນະຄອນ

ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ແຜນການ

ວຽງຈັນ

ຫລວງວຽງຈັນ;

ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ

ປະຈໍາປີ

ເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອຈາກສູນລວມ

2022 ຂອງສະພາປະຊາຊົນນະ

ຄຣິສຕະຈັກຂ່າວປະເສີດ ສປປ

ຄອນຫລວງວຽງຈັນ;

ລາວ; ເຊິ່ງກ່າວມອບໂດຍທ່ານ

ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ,

2. ຮັບຮອງເອົາ ບົດ
ລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກ

ນະຄອນຫລວງ
ໄດ້ມີພິທີມອບ-ຮັບ

ງານຂອງອົງການກວດສອບ ປະ

5. ຮັບຟັງຄໍາເຫັນຂອງ

ຄຳແດງ ກຸນທະປັນຍາ ຮອງປະ

ຈໍາພາກກາງ ປະຈໍາປີ 2021,

ອົ ງ ການແນວລາວສ້ າ ງຊາດນະ

ທານ ຜູ້ປະຈຳການບໍລິຫານສູນ

ທິດທາງແຜນການ

ປະຈໍາປີ

ຄອນຫລວງ ຕໍ່ການປະຕິບັດໜ້າ

ລວມຄຣິ ສ ຕະຈັ ກ ຂ່ າ ວປະເສີ ດ

2022 ແລະ ບົດລາຍງານຜົນ

ທີ່ຂອງສະພາປະຊາຊົນນະຄອນ

ສປປລາວ ແລະ ກ່າວຮັບໂດຍ

ຂອງການກວດສອບຄືນ

ຫລວງວຽງຈັນ;

ທ່ານ ຄຳຈັນ ໂສຕາປະເສີດ ປະ

ແລະ

ການສະຫລຸ ບ ງົ ບ ປະມານຂາດ

6.

ຮັບຟັງການລາຍ

ທານກຳມາທິ ກ ານບັ ນ ດາເຜົ່ າ

ຕົວ ປະຈໍາປີ 2020 ຂອງນະ

ງານ ແລະ ຊີ້ແຈງບັນຫາສໍາຄັນ

(ກບຜ);

ຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ບົດ

ຂອງອົ ງ ການປົ ກ ຄອງນະຄອນ

ທັງສອງຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກ

ລາຍງານຜົນການກວດສອບເອ

ຫລວງ ເປັນຕົ້ນ: ການຈັດຕັ້ງປະ

ຂີພິຍານ.

ກະສານການເງິນ ຂອງລັດວິສາ

ຕິບັດ 2 ວາລະແຫ່ງຊາດ, ການ

ເຄື່ ອ ງທີ່ ນ ຳມາມອ ບ

ຫະກິດລັດລົງທຶນ

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການພັດທະ

ໃນຄັ້ງນີ້ ປະກອບມີ: ຜ້າຫົ່ມ,

ນາ, ການຊົດເຊີຍໃຫ້ປະຊາຊົນ

ເຄື່ອງກັນໜາວເດັກນ້ອຍ ແລະ

ທີ່ ຖື ກ ຜົ ນ ກະທົ ບ ຈາກບາງໂຄງ

ຜູ້ໃຫຍ່ ລວມມູນຄ່າ 20 ລ້ານ

ປະຈໍາປີ

2019;
3. ຮັບຮອງເອົາ ບົດ

ໄກສອກຫລີ ກ ໃຫ້ ທົ່ ວ ເຖິ ງ ຢ່ າ ງ

ໂດຍມີຕາງໜ້າຈາກ

7. ບົດລາຍງານ ການ

ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ;

3). ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າ
ດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງກຸ່ມນໍາໃຊ້ນໍ້າ

ແນ່ນອນ.

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນ

10. ພິຈາລະນາ, ຮັບ

ຊົນລະປະທານ ຢູແ
່ ຂວງສາລະວັນ.

(ນາງ ອາລິນ ສຸພິມມະປະດິດ)

ໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2021

ຮອງເອົາການສ້າງນິຕິກໍາໃຕ້ກົດ

ນອກຈາກບັນດາວຽກ

ແລະ ແຜນການ ປະຈໍາປີ 2022

ໝາຍຂອງແຂວງ ຈໍານວນ 3

ງານ ທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ,

ຂອງອົ ງ ການໄອຍະການປະຊາ

ສະບັບຄື:

ກອງປະຊຸມຍັງຈະໄດ້ຮບ
ັ ຟັງການ

ການສະກັດກັ້ນປ້ອງກັນ
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ເຂດຫ່າງ

ລະວັນ;
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ຊົນແຂວງ;

1). ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າ

ຊີ້ແຈງຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນ

8. ບົດລາຍງານ ການ

ດ້ວຍການຕ້ານສະກັດກັ້ນ ແລະ

ຈໍານວນໜຶ່ງ ຕໍ່ຄໍາຊັກຖາມຂອງ

ໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2021

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນ

ແກ້ ໄ ຂຢາເສບຕິ ດ ຢູ່ ແ ຂວງສາ

ບັນດາທ່ານສະມາຊິກສະພາປະ

ແລະ ແຜນການ ປະຈໍາປີ 2022

ໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2021

ລະວັນ;

ຊາຊົນແຂວງ.

ຂອງອົ ງ ການກວດສອບປະຈໍ າ

ແລະ ແຜນການ ປະຈໍາປີ 2022

ພາກໃຕ້;

ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ;

ຜົນການກວດສອບ

ບົດສະຫລຸບຂາດຕົວ ການຈັດ
ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນງົ ບ ປະມານ
ຂອງແຂວງ

ປະຈໍາປີ

2020

ຂອງອົ ງ ການກວດສອບປະຈໍ າ
ພາກໃຕ້;
5. ບົດລາຍງານ ການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນ
ໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2021
ແລະ ແຜນການ ປະຈໍາປີ 2022
ຂອງອົງການກວດກາລັດແຂວງ;
ກວດກາຕາມຜົ ນ ການກວດ
ສອບບົດສະຫລຸບຂາດຕົວ ການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານ
ຂອງແຂວງ

ປະຈໍາປີ

2019

ຂອງອົງການກວດກາລັດແຂວງ;
6. ບົດລາຍງານ ການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນ
ໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2021

9. ບົດປະກອບຄໍາເຫັນ

2). ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າ
ດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສົ່ງ
ເສີມການລົງທຶນ

ຢູ່ແຂວງສາ

(ນາງ ຄັດສອນ ຮຸ່ງສະຫວ່າງ)
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ຫລັງຈາກນັ້ນ, ກະຊວງ
ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ
ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປັບປຸງເນື້ອ
ໃນແຜນພັດທະນາດັ່ງກ່າວຕາມ
ຄຳເຫັ ນ ຂອງບັ ນ ດາທ່ າ ນຄະນະ
ນຳສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ໄດ້
ລາຍງານຕໍ່ ກ ອງປະຊຸ ມ ສະໄໝ
ສາມັນຂອງລັດຖະບານ ໃນວັນ
ທີ 29 ຕຸລາ 2021 ເພື່ອຢືນ
ຢັ ນ ຄວາມພ້ ອ ມຂອງການປັ ບ
ປຸງ ຮ່າງແຜນພັດທະນາເສດຖະ
ກິດດີຈີຕອນ ແຫ່ງຊາດ ສະບັບ
ດັ່ງກ່າວ.
ວິໄສທັດໄລຍະ 20 ປີ
(2021-2040), ຍຸດທະສາດ

ໄລຍະ 10 ປີ (2021-2030)
ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ
ດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ 5 ປີ
(2021-2025) ສະບັບນີ້ ແມ່ນ
ແຜນເພື່ອຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ ແຜນ
ພັ ດ ທະນາເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ
ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX
(2021-2025) ໃຫ້ສໍາເລັດ
ຕາມຄາດໝາຍ. ໃນການປະຕິ
ບັດແຜນດັ່ງກ່າວ ຈະມີໄລຍະປະ
ເມີນຄືນກາງສະໄໝ ແລະ ທ້າຍ
ສະໄໝ ເພື່ອຖອດຖອນບົດຮຽນ
ແລະ ປັບປຸງບັນດາຍຸດທະສາດ
ແລະ ແຜນງານ ທີ່ຍັງຄົງຄ້າງ
ເພື່ອສ້າງແຜນພັດທະນາສະບັບ
ໃໝ່ ໃນໄລຍະຕໍ່ໄປ.
ແຜນພັດທະນາເສດຖະ
ກິດດີຈີຕອນສະບັບປັບປຸງແລ້ວ
ນີ້ ປະກອບດ້ວຍ 4 ພາກ ຄືດັ່ງນີ້:
ພາກທີ I ໄດ້ສະເໜີ
ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບເສດຖະ
ກິດດີຈີຕອນ ແລະ ສະພາບການ
ພັ ດ ທະນາເສດຖະກິ ດ ດີ ຈີ ຕ ອນ
ຂອງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ,
ໂດຍມີການສັງລວມສະພາບການ
ພັ ດ ທະນາເສດຖະກິ ດ ດີ ຈີ ຕ ອນ
ຂອງ ສປປລາວ, ໃນນີ້ ໄດ້ວິໄຈ
ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ
ແລະ
ເສດຖະກິດດີຈີຕອນພາຍໃນປະ
ເທດ ເພື່ອໃຫ້ເຫັນເຖິງທ່າແຮງ,
ຂໍ້ຄົງຄ້າງ, ຈຸດອ່ອນກາລະໂອ
ກາດ ແລະ ອຸປະສັກ.
ພາກທີ II ໄດ້ວາງວິ
ໄສທັດ 20 ປີ (2021-2040)
ແລະ ຍຸດທະສາດ 10 ປີ
(2021-2030):
ອີ ງ ໃ ສ່ ສ ະ ພ າ ບ ແ ວ ດ
ລ້ອມ, ຈຸດພິເສດ ສະພາວະ
ຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ຍຸດທະສາດ
ຂອງການພັດທະນາປະເທດເຮົາ
ໄດ້ວາງວິໄສທັດການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ ແຫ່ງຊາດ
ໄລຍະ 20 ປີ (2021-2040)
ພາຍໃຕ້ຄໍາຂວັນວ່າ: ນໍາໃຊ້ເຕັກ
ໂນໂລຊີດີຈີຕອນ ເປັນເຄື່ອງມື
ສໍາຄັນໃນການຂັບເຄື່ອນທຸກຂະ
ແໜງການ ເພື່ອສ້າງເສດຖະກິດ
ດີຈີຕອນ ເເນໃສ່ປະກອບສ່ວນ
ເຂົາ້ ໃນການດັດປັບໂຄງສ້າງເສດ
ຖະກິດຂອງປະເທດ ໃຫ້ມີການ
ຂະຫຍາຍຕົ ວ ຢ່ າ ງເຂັ້ ມ ເເຂງ,
ໝັ້ນທ່ຽງ ແລະ ຍືນຍົງ, ໂດຍມີ

ເປົ້າໝາຍໃນໄລຍະ 20 ປີ ຄື
ດັ່ງນີ້:
1) ເປົ້າໝາຍລວມ:
ຕ້ອງເສີມຂະຫຍາຍປັດໄຈ ແລະ
ທ່ າ ແຮງບົ່ ມ ຊ້ ອ ນຂອງປະເທດ
ເຮົາ ໂດຍນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີດີ
ຈີຕອນ ທີ່ເໝາະສົມ ໃຫ້ກາຍ
ເປັນໂອກາດ, ເປັນກຳລັງແຮງ
ແລະ ເປັນພື້ນຖານການຜະລິດ
ແລະ ການບໍລິການ ທີ່ເປັນປາຍ
ແຫລມ, ເປັນຫົວຈັກໃຫ້ແກ່
ການເຕີບໂຕ ເພື່ອສ້າງພື້ນຖານ
ໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ
ແລະ
ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ
ເພິ່ງຕົນເອງ
ທາງດ້ານເສດຖະກິດເປັນກ້າວໆ
ຕິ ດ ພັ ນ ກັ ບ ການພັ ດ ທະນາຊັ ບ
ພະຍາກອນມະນຸດ ໃຫ້ມີຄຸນນະ
ພາບ ເພື່ອເປັນປັດໄຈທີ່ສໍາຄັນ

ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ, ສືບຕໍ່ກະກຽມຄວາມ
ພ້ອມຮອບດ້ານ ເພື່ອນຳເອົາປະ
ເທດຊາດ ອອກຈາກສະຖານະ
ພາບດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ກ້າວ
ເດີນສູ່ຈຸດໝາຍສັງຄົມນິຍົມ.
2) ເປົ້າໝາຍປີ 2025:
ແມ່ ນ ຈະສູ້ ຊົ ນ ຫັ ນ ເປັ ນ ທັ ນ ສະ
ໄໝ ໃນວິຖີຊີວິດປົກກະຕິແບບ
ໃໝ່ ໃນສະພາບການລະບາດ
ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ
ພັດທະນາເສດຖະກິດດີຈີຕອນ,
ປັບປຸງການຊໍາລະສະສາງ, ການ
ເກັບລາຍຮັບ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລາຍ
ຈ່າຍງົບປະມານ ດ້ວຍລະບົບເອ
ເລັກໂຕຣນິກ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ
ນຳໃຊ້ທຸລະກິດຊັບສິນດີຈີຕອນ
ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ພັດທະນາ
ການຄ້າເອເລັກໂຕຣນິກ
ໃຫ້
ເປັນຮູບປະທໍາ, ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມທຸ
ລະກິດຂະໜາດກາງ, ຂະໜາດ
ນ້ອຍ ແລະ ທຸລະກິດລິເລີ່ມ (ສະ
ຕາດອັບ) ໃຫ້ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລ
ຊີດີຈີຕອນ. ສ້າງລະບົບຄຸ້ມຄອງ
ເອກະສານ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ
ຂອງພາກລັດແບບດີຈີຕອນ ໃຫ້
ສຳເລັດຢູ່ທຸກກະຊວງ, ອົງການ
ແລະ ຫ້ອງວ່າການແຂວງໃນທົ່ວ
ປະເທດ, ຫັນການບໍລິການຂອງ
ລັດຜ່ານລະບົບອອນລາຍໃຫ້ໄດ້
50%, ພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນ
ຖານດີຈີຕອນ, ສູນຂໍ້ມູນໃຫຍ່
ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດ
ຄວາມໄວສູງ, ຂະຫຍາຍສະຖາ
ນີ ຮັບ-ສົ່ງ ສັນຍານມືຖື ລະບົບ
4G ໃຫ້ໄດ້ 90% ແລະ 5G
ໃຫ້ໄດ້ 50% ຂອງພື້ນທີ່ທົ່ວປະ
ເທດ, ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນ
ມະນຸດ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບສູງຂຶ້ນ
ໃຫ້ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມ
ຕ້ ອ ງການຂອງການພັ ດ ທະນາ,
ສ້ າ ງແຮງງານທາງດ້ າ ນເຕັ ກ ໂນ
ໂລຊີດີຈີຕອນ ຈາກ 0,3% ໃຫ້
ໄດ້ 1% ໃນປີ 2025, ເຮັດ
ໃຫ້ເສດຖະກິດດີຈຕ
ີ ອນ ສາມາດ
ສ້າງລາຍຮັບປະກອບເຂົ້າ GDP
ຂອງປະເທດໃຫ້ໄດ້ 5%.
3) ເປົ້າໝາຍປີ 2030:
ສ້າງບາດກ້າວໃໝ່ດ້ວຍການນຳ
ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີດີຈີຕອນ ເຂົ້າ
ໃນບັ ນ ດາຂະແໜງການຕົ້ ນ ຕໍ
ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-

ສັງຄົມ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ສປປລາວ
ກາຍເປັ ນ ປະເທດກຳລັ ງ ພັ ດ ທະ
ນາທີມ
່ ລ
ີ າຍຮັບປານກາງສູງຕາມ
ເສດຖະກິດພູມປັນຍາ, ສີຂຽວ
ແລະ ຍືນຍົງ. ສ້າງພື້ນຖານໂທ
ລະຄົ ມ ມະນາຄົ ມ ທີ່ ເ ຂັ້ ມ ແຂງ,
ສ້າງລະບົບອິນເຕີເນັດຄວາມໄວ
ສູງ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ສັນຍານ
ມືຖື ລະບົບ 5G ກວມເອົາ
100% ຂອງພື້ນທີ່ທົ່ວປະເທດ,
ຫັນການບໍລິຫານ ແລະ ການບໍ
ລິການຂອງລັດດ້ວຍລະບົບອອນ
ລາຍໃຫ້ໄດ້ 100%, ພັດທະນາ
ຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ມີຄຸນ
ນະພາບສູງ ແລະ ມີຈໍານວນແຮງ
ງານດ້ານດີຈຕ
ີ ອນ ກວມເອົາ 2%
ຂອງແຮງງານທັງໝົດ, ເຮັດໃຫ້
ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ ສ້າງລາຍ

ຮັບໃຫ້ໄດ້ 7% ຂອງ GDP.
4) ວິໄສທັດປີ 2040:
ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີດີຈີຕອນຢ່າງ
ກວ້າງຂວາງໃນທົ່ວສັງຄົມ ເພື່ອ
ເປັນເຄື່ອງມືສໍາຄັນໃນການຂັບ
ເຄື່ອນທຸກຂະແໜງການ ໃຫ້ມີ
ການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງເຂັ້ມແຂງ
ແລະ ຍືນຍົງ. ສ້າງພື້ນຖານການ
ຜະລິດ ແລະ ການບໍລິຫານແບບ
ອັດສະລິຍະ, ສ້າງຕົວເມືອງອັດ
ສະລິຍະ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເສດຖະ
ກິດດີຈີຕອນ ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້
ໄດ້ເຖິງ 10% ຂອງ GDP, ພັດ
ທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້
ມີຄວາມຊ່ຽວຊານ ແລະ ສາ
ມາດເປັ ນ ເຈົ້ າ ເຕັ ກ ໂນໂລຊີ ດີ ຈີ
ຕອນ, ສ້າງແຮງງານທີ່ມີທັກສະ
ທາງດ້ານດີຈີຕອນ ກວມເອົາ
4% ຂອງແຮງງານທັງໝົດ ເພື່ອ
ຂັ ບ ເຄື່ ອ ນການພັ ດ ທະນາເສດ
ຖະກິ ດ ດີ ຈີ ຕ ອນຂອງປະເທດ
ເຮົາໄປຕາມວິໄສທັດ ແລະ ເປົ້າ
ໝາຍທີ່ ກ່ າ ວມາຂ້ າ ງເທິ ງ ນັ້ ນ ,
ຈະຕ້ອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 8 ຍຸດ
ທະສາດ ໃນໄລຍະ 10 ປີ ດັ່ງນີ້:
1) ຍຸດທະສາດທີ 1:
ການພັດທະນາທາງດ້ານນິຕິກໍາ;
2) ຍຸດທະສາດທີ 2:
ການພັດທະນາພືນ
້ ຖານໂຄງລ່າງ;
3) ຍຸດທະສາດທີ 3:
ການພັດທະນາຖານລະບົບ ຫລື
ພລັດຟອມ;
4) ຍຸດທະສາດທີ 4:
ການພັ ດ ທະນາຊັ ບ ພະຍາກອນ
ມະນຸດດ້ານດີຈີຕອນ;
5) ຍຸດທະສາດທີ 5:
ການພັດທະນາ ຜະລິດຕະພັນ
ແລະ ການບໍລິການ;
6) ຍຸດທະສາດທີ 6:
ການພັ ດ ທະນາຄວາມປອດໄພ
ຂອງເຕັກໂນໂລຊີດີຈີຕອນ;
7) ຍຸດທະສາດທີ 7:
ການນຳໃຊ້ ເ ຕັ ກ ໂນໂລຊີ ດີ ຈີ
ຕອນໃນທົ່ວສັງຄົມ;
8) ຍຸດທະສາດທີ 8:
ການຮ່ວມມື ແລະ ເຊື່ອມໂຍງ
ກັບສາກົນ.
ພາກທີ III ໄດ້ກໍານົດ
ແຜນພັ ດ ທະນາເສດຖະກິ ດ ດີ ຈີ
ຕອນ ໃນ 5 ປີຕໍ່ໜ້າ (20212025) ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍ 8
ຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວ ໂດຍວາງ

ບັນດາຄາດໝາຍສູ້ຊົນຕົ້ນຕໍ ຄື:
1) ພັດທະນາການຄ້າ
ເອເລັກໂຕຣນິກໃຫ້ເກີດເປັນຮູບ
ປະທໍາ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ ພລັດ
ຟອມການຄ້ າ ເອເລັ ກ ໂຕຣນິ ກ
ການຊໍາລະເເບບເອເລັກໂຕຣນິກ,
ສ້າງລະບົບໂລຈີດສະຕິກ ແລະ
ການບໍລິການແບບດີຈີຕອນ.
2) ພັດທະນາການຫັນ
ປ່ ຽ ນດີ ຈີ ຕ ອນໃຫ້ ຜູ້ ປ ະກອບ
ການທຸ ລ ະກິ ດ ພາຍໃນປະເທດ
ໂດຍສະເພາະແມ່ ນ ຜູ້ ປ ະກອບ
ການທຸລະກິດຂະໜາດກາງ, ຂະ
ໜາດນ້ອຍ ແລະ ຈຸນລະວິສາຫະ
ກິດ ໃຫ້ມີການນຳໃຊ້ເຕັກໂນ
ໂລຊີດີຈີຕອນ. ເອົາໃຈໃສ່ສ້າງ
ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ວິສາຫະ
ກິ ດ ທີ່ ນ ຳໃຊ້ ນ ະວັ ດ ຕະກໍ າ ດີ ຈີ

ຕອນ ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ ສະຕາດອັບ.
ໃນເດືອນ 08/2021 ຜ່ານມາ
ລັດຖະບານ ກໍໄດ້ຜ່ານຮ່າງດຳ
ລັດວ່າດ້ວຍທຸລະກິດລິເລີ່ມ ຫລື
ເອີ້ນວ່າ ສະຕາດອັບແລ້ວ ເຊິ່ງ
ຈະເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການພັດ
ທະນາທຸລະກິດນີ້ເປັນຮູບປະທຳ.
3) ຕິດຕັ້ງລະບົບຫ້ອງ
ການທັ ນ ສະໄໝຂອງພາກລັ ດ
ເປັ ນ ຕົ້ ນ ແມ່ ນ ລະບົ ບ ຄຸ້ ມ ຄອງ
ເອກະສານເອເລັກໂຕຣນິກ, ສ້າງ
ເຄືອຂ່າຍ ແລະ ສູນດີຈີຕອນ
ຂອງລັດ, ເພື່ອແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ
ໃຫ້ທຸກກະຊວງ, ອົງການທຽບ
ເທົ່າ ແລະ ຫ້ອງວ່າການຕາມ
ແຜນການຫັ ນ ເປັ ນ ລັ ດ ຖະບານ
ດີຈີຕອນຂອງປະເທດເຮົາ.
4) ຫັນທຸກການບໍລິ
ການພື້ນຖານຂອງພາກລັດ ໃຫ້
ເປັ ນ ການບໍ ລິ ກ ານແບບອອນ
ລາຍ ໃຫ້ສໍາເລັດ 50%, ເພື່ອ
ຍົ ກ ລະດັ ບ ດັ ດ ສະນີ ຕົ ວ ຊີ້ ວັ ດ
ດ້ານການບໍລິຫານລັດດ້ວຍດີຈີ
ຕອນຂອງປະເທດເຮົາໃຫ້ດີຂຶ້ນ.
5) ປັບປຸງລະບົບການ
ເກັບລາຍຮັບ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ
ລາຍຈ່າຍ ຂອງຂະແໜງການ
ເງິນ-ການທະນາຄານ ດ້ວຍຮູບ
ແບບເອເລັກໂຕຣນິກ ໃຫ້ສຳ
ເລັດ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນຜ່ານລະບົບ
ທະນາຄານເອເລັກໂຕຣນິກ, ລະ
ບົ ບ ການເງິ ນ ເອເລັ ກ ໂຕຣນິ ກ
ໂດຍຜ່ານໂທລະສັບມືຖື (Mobile Money) ເຊິ່ງປະກອບ
ສ່ວນເຂົ້າໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ
ເສດຖະກິດການເງິນຂອງວາລະ
ແຫງຊາດ.
6) ສ້າງເຂດເຕັກໂນ
ໂລຊີ ລ ະດັ ບ ສູ ງ ດ້ າ ນດີ ຈີ ຕ ອນ
ໃຫ້ໄດ້ 1 ແຫ່ງ ເພື່ອດຶງດູດການ
ລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງໃນ
ປັດຈຸບັນ ໄດ້ມີການເລີ່ມແລ້ວຢູ່
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ
ແຂວງວຽງຈັນ.
7) ສົ່ງເສີມການພັດ
ທ ະ ນ າ ພື້ ນ ຖ າ ນ ໂ ຄ ງ ລ່ າ ງ ດີ ຈີ
ຕອນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນສ້າງສູນຂໍ້
ມູນໃຫຍ່ 3 ແຫ່ງ, ທາງຜ່ານ
ການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດຄວາມ
ໄວສູງ ໂດຍນຳໃຊ້ໂຄງລ່າງທາງ
ລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແລະ ສາຍສົ່ງ
ໄຟຟ້າແຫ່ງຊາດ.

8) ຂະຫຍາຍໂຄງລ່າງ
ພື້ ນ ຖານເຕັ ກ ໂນໂລຊີ ດີ ຈີ ຕ ອນ
ໄປສູ່ເຂດໝູ່ບ້ານໃຫຍ່
ແລະ
ຕົວເມືອງ ຢູ່ຊົນນະບົດ ຕິດພັນ
ກັບວຽກງານສາມສ້າງ ໃຫ້ໄດ້
80%, ຂະຫຍາຍສະຖານີ ຮັບສົ່ງ ສັນຍານມືຖື ລະບົບ 4G
ໃຫ້ໄດ້ 90% ແລະ 5G ໃຫ້ໄດ້
50% ຂອງພື້ນທີ່ທົ່ວປະເທດ.
9) ສ້າງແຮງງານດ້ານ
ເຕັກໂນໂລຊີດີຈີຕອນ
ທີ່ມີ
ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ
ຄວາມເປັນຊ່ຽວຊານ
ຈາກ
0,3% ໃຫ້ໄດ້ 1% ຂອງຈໍາ
ນວນແຮງງານເຮັດວຽກຕົວຈິງ.
10) ສົ່ງເສີມໃຫ້ເສດ
ຖະກິດດີຈີຕອນສ້າງລາຍຮັບປະ
ກອບເຂົ້າໃນ (GDP) ຂອງປະ

ເທດໃຫ້ໄດ້ 5%.
11) ຮັບປະກັນການ
ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີດີຈີຕອນໃນ
ວຽກງານ ປກຊ-ປກສ ແລະ ໃນ
ການບໍ ລິ ຫ ານວຽກງານລັ ດ ,
ການດໍາເນີນທຸລະກິດ
ແລະ
ກ າ ນນຳ ໃ ຊ້ ທົ່ ວ ສັ ງ ຄົ ມ ໃ ຫ້ ມີ
ຄວາມປອດໄພ.
ເພື່ ອ ໃຫ້ ບັ ນ ລຸ ບັ ນ ດາ
ຄາດໝາຍສູ້ຊົນ, ຍຸດທະສາດ
ແລະ ວິໄສທັດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້
ນັ້ນ ໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະ
ກິດດີຈີຕອນ ແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ
5 ປີ (2021-2025) ໄດ້ກໍາ
ນົດ 14 ແຜນງານ ແລະ ແຕ່ລະ
ແຜນງານ ກໍໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍ
ເປັນໂຄງການ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດຄື:
1) ແຜນງານ 1: ສ້າງ
ແລະ ປັບປຸງນະໂຍບາຍ, ກົດ
ໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ;
2) ແຜນງານ 2: ປັບ
ປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍພື້ນຖານໂຄງ
ລ່າງເຕັກໂນໂລຊີດີຈີຕອນ;
3) ແຜນງານ 3: ສ້າງ
ການເຊື່ອມໂຍງ ເຊື່ອມຈອດ;
4) ແຜນງານ 4: ສ້າງ
ລັດຖະບານດີຈີຕອນ;
5) ແຜນງານ 5: ສ້າງ
ລະບົບການຊໍາລະດ້ວຍດີຈຕ
ີ ອນ;
6) ແຜນງານ 6: ພັດ
ທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດທາງ
ດ້ານດີຈີຕອນ;
7) ແຜນງານ 7: ສົ່ງ
ເສີມການດຳເນີນທຸລະກິດການ
ບໍລິການຂອງ MSME ແລະ
ສ້ າ ງທຸ ລ ະກິ ດ ແບບສະຕາດອັ ບ ;
8) ແຜນງານ 8: ສົ່ງ
ເສີມການເພີມ
່ ປະສິດທິພາບການ
ຜະລິດດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີດຈ
ີ ຕ
ີ ອນ;
9) ແຜນງານ 9: ສົ່ງ
ເສີມການພັດທະນາກະສິກໍາໃໝ່
ດ້ວຍລະບົບເຕັກໂນໂລຊີດຈ
ີ ຕ
ີ ອນ
10) ແຜນງານ 10:
ສ້າງລະບົບໂລຈີດສະຕິກສໍາລັບ
ການພັ ດ ທະນາເສດຖະກິ ດ ດີ
ຈີຕອນ;
11) ແຜນງານ 11:
ສ້ າ ງຄວາມປອດໄພທາງດ້ າ ນດີ
ຈີຕອນ (Cyber Security);
12) ແຜນງານ 12:
ສ້າງຄວາມພ້ອມເພື່ອສ້າງເມືອງ

ອັດສະລິຍະ;
13) ແຜນງານ 13:
ສ້ າ ງກອງທຶ ນ ພັ ດ ທະນາໂທລະ
ຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການຫັນ
ເປັນດີຈີຕອນ ເຊິ່ງໄດ້ລະບຸໃນ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການໂທລະຄົມ
ມະນາຄົມ (ສະບັບປັບປຸງ) ແລ້ວ;
14) ແຜນງານ 14:
ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືດ້ານດີຈີ
ຕອນກັບຕ່າງປະເທດ.
ພາກທີ IV ໄດ້ກໍານົດ
ບັນດາມາດຕະການ, ກົນໄກປະ
ສານງານ, ລະບຽບການຕິດຕາມ
ແລະ ປະເມີນຜົນ, ເອກະສານລະ
ອຽດຂອງແຜນພັ ດ ທະນາເສດ
ຖະກິ ດ ດີ ຈີ ຕ ອນຂອງປະເທດ
ເຮົາ. ອັນສໍາຄັນ ແມ່ນຂໍເນັ້ນບາງ
ບັນຫາ ທີ່ໄດ້ກ່າວມາແລ້ວນັ້ນຄື:

ອັນທີ 1: ການຫັນ
ເປັນດີຈີຕອນ ແລະ ການສ້າງ
ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ ແມ່ນທ່າ
ອ່ ຽ ງລວມຂອງໂລກໃນຍຸ ກ ອຸ ດ
ສາຫະກຳ 4.0 ນີ້ ເຊິ່ງທຸກໆປະ
ເທດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນບັນດາປະ
ເທດອາຊຽນ
ກຳລັງດໍາເນີນ
ເພື່ ອ ພັ ດ ທະນາເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ
ຄົມຂອງປະເທດຕົນ. ສະນັ້ນ,
ຈຶ່ງເປັນກາລະໂອກາດອັນສຳຄັນ
ແລະ
ຈໍາເປັນທີ່ສຸດສໍາລັບປະ
ເທດເຮົາ. ນີ້ແມ່ນຄວາມຈຳເປັນ
ພາວະວິໄສທີ່ພວກເຮົາບໍ່ອາດຈະ
ພາດໂອກາດນີ້ໄປໄດ້ ຖ້າພວກ
ເຮົ າ ບໍ່ ເ ລີ່ ມ ຫັ ນ ປ່ ຽ ນໃນເວລານີ້
ພວກເຮົາຈະຊັກຊ້າໃນການພັດ
ທະນາປະເທດ ແລະ ຈະຫລ້າ
ຫລັງທົດຖອຍຈາກການພັດທະ
ນາຂອງບັ ນດາປະເທດໃນພາກ
ພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ.
ອັນທີ 2: ແຜນພັດທະ
ນາເສດຖະກິດດີຈີຕອນ ບໍ່ແມ່ນ
ແຜນພັດທະນາສະເພາະໃດໜຶ່ງ
ແຕ່ຫາກເປັນແຜນເພື່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງ
ເສີ ມ ແຜນພັ ດ ທະນາເສດຖະ
ກິດ-ສັງຄົມ ຂອງປະເທດເຮົາ
ທີ່ ສ ະພາແຫ່ ງ ຊາດໄດ້ ຮັ ບ ຮອງ
ເອົາ ໃນກອງປະຊຸມຂອງສະພາ
ແຫ່ງຊາດແລ້ວ, ແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ ເປັນແຜນ
ຈັ ດ ຕັ້ ງ ຜັ ນ ຂະຫຍາຍມະຕິ ກ ອງ
ປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ
ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະ
ກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX
ແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ
ແລະ ປາກົດຜົນເປັນຈິງ.
ອັນທີ 3: ການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະ
ກິດດີຈີຕອນ ແລະ ການຫັນ
ເປັນດີຈີຕອນ ຢູ່ປະເທດເຮົາ ບໍ່
ແມ່ນວຽກສະເພາະຂອງຂະແໜງ
ການໃດໜຶ່ງ ແຕ່ຫາກເປັນວຽກ
ລວມຂອງທຸກໆກະຊວງ, ຂະ
ແໜງການ; ເປັນວຽກຂອງທົ່ວ
ສັງຄົມທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະ
ຊົນ ເຊິ່ງຈະຕ້ອງເລີ່ມຕົ້ນຈາກ
ການຫັ ນ ປ່ ຽ ນຈິ ນ ຕະນາການ.
ຫັນປ່ຽນແບບແຜນວິທເີ ຮັດວຽກ
ແລະ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນ
ມະນຸດ ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ເພື່ອ
ຮອງຮັບ ແລະ ເປັນເຈົ້າເຕັກໂນ
ໂລຊີດີຈີຕອນ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜັກ

ແໜ້ນ. ຖ້າພວກເຮົາມີຄວາມ
ກຽມພ້ອມຄືແນວນີ້ ພວກເຮົາ
ຈຶ່ ງ ຈະສາມາດຈັ ດ ຕັ້ ງ ຜັ ນ ຂະ
ຫຍາຍ ແຜນພັດທະນາເສດຖະ
ກິດດີຈີຕອນດັ່ງກ່າວນີ້ ໃຫ້ປະ
ສົບຜົນສຳເລັດຢ່າງສະຫງ່າງາມ.
III.
ບາງຄຳເຫັນ
ກ່ຽວກັບທຸລະກໍາດີຈີຕອນຢູ່ປະ
ເທດເຮົາ.
ໃນກອງປະຊຸ ມ ສະພາ
ແຫ່ງຊາດຄັ້ງນີ້ ມີຜູ້ແທນບາງ
ທ່ານ ສົນໃຈກ່ຽວກັບການດໍາ
ເນີ ນ ທຸ ລ ະກໍ າ ຊັ ບ ສິ ນ ດີ ຈີ ຕ ອນ
ແລະ ການຂຸດຄົ້ນບິດຄອຍ, ສະ
ນັ້ນ ຈຶ່ງຢາກມີບາງຄຳເຫັນກ່ຽວ
ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວດັ່ງນີ້:
ກ່ ອ ນອື່ ນ ໝົ ດ ຢາກຂໍ
ແຈ້ງ
ໃຫ້ບັນດາທ່ານຜູ້ແທນ
ຊາບວ່າ ທຸລະກຳຊັບສິນດີຈຕ
ີ ອນ
ບໍ່ແມ່ນບັນຫາໃຈກາງ ແລະ ບໍ່
ແມ່ນວຽກໃຈກາງຂອງເສດຖະ
ກິດດີຈີຕອນ, ຫາກພຽງແຕ່ເປັນ
ກິດຈະກຳໜຶ່ງ ໃນການນຳໃຊ້
ເຕັກໂນໂລຊີດີຈີຕອນ ທີ່ເອີ້ນວ່າ
ເຕັກໂນໂລຊີ ກຸ່ມຂໍ້ມູນພູກພັນ
(ບລັອກເຈນ) ເຂົ້າໃນວຽກງານ
ດ້ານການເງິນ ເທົ່ານັ້ນ. ສະນັ້ນ
ບັນຫານີ້ບໍ່ເປັນບັນຫາໃໝ່ ສໍາ
ລັ ບ ປ ະ ເ ທ ດ ຕ່ າ ງ ໆ ໃ ນ ໂ ລ ກ ,
ເພາະມີ ຫ ລາຍປະເທດໄດ້ ຄົ້ ນ
ຄວ້າການນໍາໃຊ້ຊັບສິນດີຈີຕອນ
ແລະ ເງິນຄຣິບໂຕ ເລີ່ມແຕ່ຊຸມ
ປີ 2000 ເປັນຕົ້ນມາ ແລະ ບິດ
ຄອຍ
ກໍໄດ້ກຳເນີດຂຶ້ນໃນປີ
2009. ມາເຖິງປັດຈຸບັນ ມີ
ຫລາຍສິບກວ່າປະເທດ ໄດ້ນຳ
ໃຊ້ເງິນຄຣິບໂຕ ຢ່າງເປັນທາງ
ການ ແລະ ກໍຍັງມີບາງປະເທດ
ປະຕິ ເ ສດບໍ່ ນ ຳໃຊ້ ເ ງິ ນ ຄຣິ ບ ໂຕ
ດັ່ງກ່າວ.
ແຕ່ຈໍານວນສ່ວນ
ຫລາຍແມ່ ນ ບັ ນ ດາປະເທດທີ່
ກໍາລັງຄົ້ນຄວ້າ, ທົດລອງນຳໃຊ້
ແລະ ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບເງິນຄຣິບ
ໂຕ ແລະ ຊັບສິນດີຈີຕອນ ເພື່ອ
ຫວັ ງ ສ້ າ ງຜົ ນ ປະໂຫຍດໃຫ້ ແ ກ່
ການພັ ດ ທະນາເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ
ຄົມຂອງຕົນ ເຊິ່ງໃນຈຳນວນປະ
ເທດເຫລົ່ານັ້ນ ມີ ສປປລາວ
ຂອງພວກເຮົາ.
ເພື່ ອ ທໍ າ ຄວາມເຂົ້ າ ໃຈ
ກ່ຽວກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້, ຢາກ
ລາຍງານໃຫ້ ຊ າບເຖິ ງ ຄວາມຮູ້
ພື້ ນ ຖານກ່ ຽ ວກັ ບ ຊັ ບ ສິ ນ ດີ ຈີ
ຕອນ ແລະ ທຸລະກຳຊັບສິນດີຈີ
ຕອນ ດັ່ງນີ້:
ຊັບສິນດີຈີຕອນ (Digital Asset) ໝາຍເຖິງຂໍ້ມູນ
ທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ທີ່ໃຊ້ເປັນ
ສື່ກາງໃນການແລກປ່ຽນມູນຄ່າ
ຫລື ຊື້-ຂາຍສິນຄ້າ ແລະ ການ
ບໍລິການ ເຊິ່ງຊັບສິນດີຈີຕອນ
ປະກອບດ້ ວ ຍສະກຸ ນ ເງິ ນ ດີ ຈີ
ຕອນ (Cypto currency)
ແລະ ໂທເກັນດີຈີຕອນ (Token
Digital).
ທຸ ລ ະ ກໍ າ ຊັ ບ ສິ ນ ດີ ຈີ
ຕອນ ແມ່ນການກໍາເນີດກິດຈະ
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(ສພຊ) ທ່ານ ນາງ ອິນ
ແປງ ຊາມຸນຕີ ປະທານສະພາ
ການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ
ແຂວງສາລະວັນ
ທັງເປັນປະ
ທານບໍລິສັດ ສາລະວັນ ພັດທະ
ນາ ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ຈຳກັດຜູ້
ດຽວ ໄດ້ມອບອຸປະກອນເຄື່ອງ
ກວດຫາເຊືອ
້ ພະຍາດໂຄວິດ-19
ຈໍານວນ 1.000 ຊຸດ ມູນຄ່າ
10 ລ້ານກີບ ໃນຕອນເຂົ້າຂອງ
ວັນທີ 17 ທັນວາ 2021 ຢູ່ທີ່
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ)
ສາລະວັນ ເພື່ອປະກອບສ່ວນ
ເຂົ້າໃນການຮັບໃຊ້ວຽກງານກະ

ກຽມກວດຫາເຊື້ ອ ຂອງບັ ນ ດາ
ທ່ານຜູ້ແທນກອງປະຊຸມ ກ່ອນ
ການເຂົ້ າ ຮ່ ວ ມກອງປະຊຸ ມ ສະ
ໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງ ສພຂ
ສາລະວັນ ຊຸດທີ II ແລະ ກອງປະ
ຊຸມຄົບຄະນະ ປະຈໍາປີ 2021
ຂອງຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັງ້ ທີ 14
ແຂວງສາລະວັນ ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນ
ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 20-22 ທັນ
ວາ 2021 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.
ກ່າວຮັບເຄື່ອງໃນຄັ້ງນີ້
ໂດຍທ່ານ ສີເຮັງ ຫອມສົມບັດ
ປະທານ ສພຂ ສາລະວັນ ພ້ອມ

ດ້ ວ ຍສັ ກ ຂີ ພິ ຍ ານທີ່ ເ ຂົ້ າ ຮ່ ວ ມ
ມອບ-ຮັບໃນຄັ້ງນີ້ ແລະ ໃນໂອ
ກາດດຽວກັນ, ປະທານ ສພຂ
ສາລະວັນ ໄດ້ມອບໃບຂອບໃຈ
ໃຫ້ ແ ກ່ ປ ະທານສະພາການຄ້ າ
ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຂວງ, ປະ
ທານບໍລິສັດ ສາລະວັນ ພັດທະ
ນາ ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ຈຳກັດຜູ້
ດຽວ ທີ່ມີຄຸນງາມຄວາມດີປະ
ກອບສ່ ວ ນເຂົ້ າ ໃນວຽກງານສໍ າ
ຄັນຂອງ ສພຂ ສາລະວັນ ໃນ
ຄັ້ງນີ້.
(ດີລໍາພົນ ພົມມະຈັນ)
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         (ສພຊ
 ) ໃນລະຫວ່າງ
ວັນທີ 20-21 ທັນວາ 2021
ຢູ່ ທີ່ ສ ະໂມສອນຫ້ ອ ງວ່ າ ການ
ເມືອງກະລຶມ
ແຂວງເຊກອງ
ໄດ້ ຈັ ດ ເຝິ ກ ອົ ບ ຮົ ມ ສ້ າ ງຄວາມ
ເຂັ້ມແຂງ ກ່ຽວກັບຂົງເຂດວັດ
ທະນະທຳ-ສັງຄົມ ໃຫ້ສະມາ
ຊິ ກ ສ ະ ພ າ ປ ະ ຊ າ ຊົ ນ ແ ຂ ວ ງ
(ສສຂ
 ) ຊຸດທີ II ພາຍໃຕ້ການ
ເປັນປະທານຂອງທ່ານ
ປອ.
ແພງສີ ສີລາວີ ຮອງປະທານ
ສພຂ
 ; ເຂົ້າຮ່ວມໂດຍທ່ານ ອໍ
ບົວລາ ອ່ອນມະໄລວົງ ເຈົ້າ
ເມືອງໆກະລຶມ, ມີບັນດາສະມາ
ຊິກສ
 ະພາແຫ່ງຊ
 າດ
(ສສຊ)
ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງ, ສສຂ ປະ
ຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງ 4 ຕົວເມືອງ
ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານວິຊາການ
ສພຂ
 ເຂົ້າຮ່ວມ ທັງໝົດ 59
ທ່ານ ຍິງ 8 ທ່ານ.
ໃນກອງປະຊຸມ, ໄດ້
ຮັບຟັງການນຳສະເໜີເນື້ອໃນເອ
ກະສານ ກ່ຽວກັບແຜນພັດທະ
ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ
ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ຂອງ
ແຂວງ ປະຈຳປີ 2021 ແລະ
ທິດທາງແຜນການ
ປະຈຳປີ
2022, ບັນດານິຕິກໍາທີ່ນໍຳເຂົ້າ
ພິ ຈ າລະນາໃນກອງປະຊຸ ມ ສະ
ໄໝສາມັນເທືອ
່ ທີ 2 ຂອງ ສພຂ;

ຂໍ້ ຕົ ກ ລົ ງ ວ່ າ ດ້ ວ ຍການຄຸ້ ມ ຄອງ
ແລະ ການບໍລຫານຕົວເມືອງ,
ເທສະບານເມືອງລະມາມ ແຂວງ
ເຊກອງ; ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການ
ສ້າງກອງທຶນໄພພິບັດ ແລະ ສັງ
ຄົມສົງເຄາະ ຂັ້ນແຂວງ; ຂໍ້ຕົກ
ລົງວ່າດ້ວຍການກຳນົດເຂດປະ
ເມີນລາຄາທີ່ດິນ ທົ່ວແຂວງເຊ
ກອງ; ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການປະ
ສານງານລະຫວ່ າ ງບັ ນ ດາພະ
ແນກ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າພະ
ແນກຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງກັບອົງ
ການປົກຄອງແຂວງ ແລະ ໄດ້
ຮັບຟັງການນໍາສະເໜີບັນດາເນື້ອ
ໃນເອກະສານທີ່ ສໍ າ ຄັ ນ ຕ່ າ ງໆ
ຈາກວິທະຍາກອນ
ຈາກພະ
ແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ແຂວງ, ພະແນກສາທາລະນະ
ສຸກແຂວງ
ເປັນຕົ້ນແມ່ນເອ

ກະສານບົ ດ ລາຍງານກ່ ຽ ວກັ ບ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາຄາດ
ໝາຍ 15 ຕົວຊີ້ວັດ ຂົງເຂດພະ
ແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ແຂວງ,
ເອກະສານກ່ຽວກັບ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາຄາດ
ໝາຍ 11 ຕົວຊີວ
້ ດ
ັ , ຂົງເຂດພະ
ແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ ແລະ
ຄາດໝາຍທີ່ບໍ່ບັນລຸຕາມແຜນ.
ຈາກນັ້ນ, ບັນດາສໍາມະ
ນາກອນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ກໍໄດ້ພ້ອມ
ກັນເຊີດຊູຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ
ໂດຍໄດ້ ພ້ ອ ມກັ ນ ສຸ ມ ໃສ່ ຄົ້ ນ
ຄວ້າປຶກສາຫາລື, ແລກປ່ຽນປະ
ກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຕໍ່ກັບບັນດາ
ເນື້ອໃນເອກະສານດັ່ງກ່າວ ທີ່
ເຫັ ນ ວ່ າ ຍັ ງ ບໍ່ ທັ ນ ລະອຽດຈະ
ແຈ້ງ, ບໍ່ທັນຈະແຈ້ງ ດ້ວຍບັນ
ຍາກາດທີ່ຄຶກຄື້ນ ພ້ອມທັງເອົາ

ໃຈໃສ່ຊີ້ນຳ-ນຳພາ ແລະ ປະ
ກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານຕິດ
ຕາມກວດກາການຄວບຄຸ ມ ,
ປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂການແຜ່
ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19
ຢູ່ແຂວງເຊກອງຢ່າງເປັນປົກກະ
ຕິ ເຊິ່ງກອງປະຊຸມໄດ້ດຳເນີນ
ເປັນເວລາ 1 ວັນເຄິ່ງຈິ່ງສຳເລັດ.
ທັງນີ້, ກໍເພື່ອເປັນການ
ສ້າງຄວາມເຂັມ
້ ແຂງໃຫ້ແກ່ ສສຂ
ຊຸດທີ II ໄດ້ຮບ
ັ ຮູ້ ແລະ ເຂົາ້ ໃຈ
ກ່ຽວກັບບັນດາຄາດໝາຍຕົວຊີ້
ວັດຂອງພະແນກສຶກສາ ແລະ
ກິລາ ແລະ ພະແນກສາທາລະ
ນະສຸກ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະ
ໜັບສະໜູນຈາກໂຄງການອ໊ອກ
ສະຟາມ (OXFAM).
(ນັກຂ່າວເມືອງກະລຶມ)
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(ສພຊ
 ) ໃນຕອນເຊົ້າ
ວັນທີ 20 ທັນວາ 2021 ທີ່
ຫ້ ອ ງປະຊຸ ມ ສະພາປະຊາຊົ ນ
ແຂວງ (ສພຂ
 ) ສະຫວັນນະ
ເຂດ ໄດ້ຈັດພິທີຖະແຫລງຂ່າວ
ກ່ ຽ ວກັ ບ ການດໍ າ ເນີ ນ ກອງປະ
ຊຸມສະໄໝສາມັນເທືອ
່ ທີ 2 ຂອງ
ສພຂ ຊຸດທີ II ໂດຍທ່ານ ພູທອນ
ພຸດທະຂັນຕິ ເລຂາທິການ ສພຂ
ສະຫວັນນ
 ະເຂດ ເຊິ່ງທ່ານໄດ້
ຖະແຫລງຂ່ າ ວຕໍ່ ສື່ ມ ວນຊົ ນ
ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ວ່າ:
ໂດຍຕາງໜ້າໃ ຫ້ ສພຂ

ສະຫວັນນ
 ະເຂດ, ຂໍຖເືປັນກຽດ
ຢ່າງສູງ ແຈ້ງມ
 າຍັງອົງການປົກ
ຄອງແຂວງ, ອົງການກວດສອບ
ປະຈໍາພາກກາງ, ອົງການກວດ
ກາລັດແຂວງ, ອົງການໄອຍະ
ການປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ສານ
ປະຊາຊົນແຂວງ ກໍຄບ
ື ັນດາອົງ
ການຈັດຕ
 ັ້ງພ
 ັກ-ລັດ, ແນວລາວ
ສ້າງຊາດ, ສະຫະພັນນັກຮົບເກົ່າ
ແຂວງ ແລະ ອົງການຈັດຕ
 ັ້ງມ
ະ
ຫາຊົນ, ບັນດາພະນັກງານ-ລັດ
ຖະກອນ, ທະຫານ, ຕໍາຫລວດ,
ນັກສຶກສາປັນຍາຊົນ ຕະຫລອດ
ຮອດພໍ່ແມ່ພ່ນ
ີ ້ອງປະຊາຊົນລາວ
ບັນດາເຜົ່າ ທັງຢ
 ູ່ພາຍໃນ ແລະ
ຕ່າງປະເທດເວົ້າລວມ ເວົ້າສະ
ເ ພາະປະຊາຊົ ນ ຊ າວແ ຂວງສ ະ
ຫວັນນ
 ະເຂດ ຮັບຊ
 າບກ່ຽວກັບ
ການດຳເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝ
ສາມັນເທື່ອທ
 ີ 2 ຂອງ ສພຂ


ຊຸດທ
 ີ II ຈະໄດ້ດ
 ຳເນີນໄປຕາມ
ວັນເວລາ ດັ່ງນີ້:
ກອງປະຊຸມຈະໄດ້ໄຂ
ຂຶ້ນເປັນເວລາ 3 ວັນ ເລີ່ມແຕ່
ຕອນເຊົ້າວັນພຸດທ
 ີ 12-14 ມັງ
ກອນ 2022 ທີຫ
່ ວ
ໍ ັດທະນະທຳ
ໄກສອນພົມວິຫານ, ນະຄອນ
ໄກສອນພົມວິຫານ   ແຂວງສະ
ຫວັນນ
 ະເຂດ ໂດຍກອງປະຊຸມ
ຈະໄດ້ຮບ
ັ ຟງັ ການລາຍງານ ພ້ອມ
ທັງພິຈາລະນາ ແລະ ຕົກລົງບ
 ັນ
ຫາສຳຄັນຕ
 ່າງໆ ຄື:
ວຽກອົງການປົກຄອງ
ແຂວງ: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບ
ຮອງເອົ າ ບົ ດ ລາຍງານທ່ າ ນເຈົ້ າ
ແຂວງໆສະຫວັນນະເຂດ ກ່ຽວ
ກັບສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ
ຄົມ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ
ຂອງແຂວງ ປະຈຳປີ 2021
ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປະຈໍາ
ປີ 2022; ຮັບຟັງການລາຍງານ
ຈາກຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ
ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ ກ່ຽວ
ກັ ບ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນ
ພັ ດ ທະນາເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ
ຂອງແຂວງ ປະຈຳປີ 2021
ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປະຈໍາ
ປີ 2022; ຮັບຟັງການລາຍງານ
ຈາກຫົ ວ ໜ້ າ ພະແນກການເງິ ນ
ແຂວງ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະ
ຕິ ບັດແຜນງົ ບປະມານແຫ່ ງ ລັ ດ
ປະຈຳປີ 2021 ແລະ ທິດທາງ

ແຜນການ ປະຈໍາປີ 2022; ຮັບ
ຟັ ງ ການລາຍງານຈາກທ່ າ ນເຈົ້ າ
ແຂວງ ກ່ຽວກັບການກະກຽມ
ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 2 ວາລະ
ແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂ
ຄວາມຫຍຸ້ ງ ຍາກທາງດ້ າ ນເສດ
ຖະກິດ-ການເງິນ ແລະ ການ
ແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ແຕ່ປີ
2021-2023; ຮັບຟັງການລາຍ
ງານຈາກຫົວໜ້າຄະນະສະເພາະ
ກິດຂັ້ນແຂວງ ກ່ຽວກັບການຈັດ
ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັດ ມາດຕະການປ້ ອ ງ,
ສະກັດກັ້ນ ແລະ ຄວບຄຸມ
ການແຜ່ ລ ະບາດຂອງພະຍາດ
ໂຄວິດ-19 ໃນແຂວງສະຫວັນ
ນະເຂດ; ຮັບຟັງການລາຍງານ
ຈາກຫົວໜ້າພະແນກອຸດສາຫະ

ແລະ ບົດລາຍງານຜົນການກວດ
ສອບບົດສະຫລຸບຂາດຕົວການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານ
ແຫ່ງລັດ ປະຈໍາປີ 2020; ພິຈາ
ລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາບົດ
ລາຍງານຂອງ ອົງການກວດກາ
ລັດແຂວງ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິ ບັ ດ ການເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກ
ງານ ປະຈໍາປີ 2021, ທິດທາງ
ແຜນການ ປະຈໍາປີ 2022 ແລະ
ບົດລາຍງານການກວດກາ ຕາມ
ຜົນການກວດສອບບົດສະຫລຸບ
ຂາດຕົວ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈໍາ
ປີ 2019.
ວຽກອົ ງ ການໄ ອຍ ະ
ກໍາ ແລະ ການຄ້າແຂວງ ກ່ຽວ ການປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ສານ
ກັບ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ດັດສົມ ປະຊາຊົນແຂວງ: ພິຈາລະນາ
ໂຮງງານຜະລິ ດ ຖ່ າ ນດໍ າ -ຖ່ າ ນ ແລະ ຮັບຮອງເອົາການຈັດຕັ້ງ
ຂ່າວ; ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບ ປະຕິ ບັ ດ ການເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກ
ຮອງເອົ າ ການກໍ າ ນົ ດ ເຂດແດນ ງານ ປະຈຳປີ 2021 ແລະ ທິດ
ຂອງເມືອງສອງຄອນ
ແລະ ທາງແຜນການ ປະຈໍາປີ 2022
ເມືອງໄຊພູທອງ
(ຢູ່ບໍລິເວນ ຂອງອົ ງ ການໄອຍະການປະຊາ
ຊົນແຂວງ ແລະ ສານປະຊາ
ບ້ານນາດູ່ ແລະ ບ້ານນາຈານ).
ວຽກອງົ ການກວດສອບ ຊົນແຂວງ.
ວຽກສ ະພາປ ະຊາຊົ ນ
ປະຈຳພາກກາງ ແລະ ອົງການ
ກວດກາລັດແ
 ຂວງ: ຈະພິຈາລະ ແຂວງ: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບ
ນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາບົດສະ ຮອງເອົາການລາຍງານ ຂອງສະ
ຫລຸ ບ ຂອງອົ ງ ການກວດສອບ ພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II
ປະຈໍາພາກກາງ ກ່ຽວກັບການ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການເຄື່ອນໄຫວ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະ
ວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2021, ທິດ ຈໍາປີ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນ
ທາງແຜນການ ປະຈໍາປີ 2022 ການ ປະຈໍາປີ 2022 ພ້ອມຮັບ

ຟັ ງ ການປະກອບຄໍ າ ເຫັ ນ ຈາກ
ແນວລາວສ້າງຊາດແຂວງ
ຕໍ່
ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ສພຂ

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ.
ວຽກການສ້າງ ແລະ
ປັບປຸງນິຕິກໍາໃ ຕ້ກົດໝາຍ: ພິ
ຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາ ຈໍານວນ
ແລະ ລາຍຊື່ຂອງນິຕິກໍາໃຕ້ກົດ
ໝາຍ ຕາມແຜນການສ້າງ ແລະ
ປັບປຸງນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍຂອງ
ອົງການປົກຄອງແຂວງ ໄລຍະ
4 ປີ (2022-2025).
ວຽກບຸກຄະລາກອນ:
ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາ
ການສະເໜີ ຂ ອງຄະນະປະຈໍ າ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ກ່ຽວ
ກັບການສະເໜີຮບ
ັ ຮອງເອົາການ
ແຕ່ງຕັ້ງ ປະທານສານປະຊາຊົນ
ເຂດ II ເມືອງສອງຄອນ; ຮັບຟັງ
ການລາຍງານ ຈາກຄະນະປະ
ຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ກ່ຽວ
ກັ ບຜົ ນການເລື ອກຕັ້ ງແທນສະ
ມາຊິ ກ ສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ
ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງອາດ
ສະພອນ.
ທ່ານ ພູທອນ ພຸດທະ
ຂັນຕິ ຍັງໃ ຫ້ຮ
ຕ
ູ້ ື່ມວ່າ: ສໍາລັບ
ເປົ້ າ ໝາຍຜູ້ ເ ຂົ້ າ ຮ່ ວ ມກອງປະ
ຊຸມ ເປັນຕົ້ນແມ່ນບັນດາສະມາ
ຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດ
ເລືອກຕັ້ງທີ 13 ທັງສູນກາງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສະມາຊິກສະ
ພາປະຊາຊົນແຂວງ ປະຈໍາເຂດ

ເລືອກຕັ້ງເມືອງ-ນະຄອນ ຄະ
ນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
ຈະໄດ້ປະສານສົມທົບ ກັບຄະ
ນະສະເພາະກິດຂັ້ນແຂວງ ເພື່ອ
ກວດກາ ແລະ ກັນ
່ ກອງພະຍາດ
ໂຄວິດ-19 ແນໃສ່ຮັບປະກັນ
ເຮັດໃຫ້ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ມີ
ຄວາມປອດໄພ.
ໃນນາມເລຂາທິ ກ ານ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ  ທ່ານ
ຍັງໄດ້ຂໍເຊີນບັນດາທ່ານພະນັກ
ງານ-ລັດຖະກອນ, ທະຫານ,
ຕຳຫລວດ, ນັກຮຽນ, ນັກສ
 ຶກ
ສາ, ປັນຍາຊົນ, ກຳມະກອນ,
ຊາວຜອ
ູ້ ອກແຮງງານ, ພໍ່ຄ້າຊ
 າວ
ຂາຍ, ພໍແ
່ ມ່ພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນ
ລາວບັນດາເຜົ່າທຸກຊັ້ນຄົນ ຈົ່ງ
ຕິ ດ ຕ າມກ ານດ ຳເ ນີ ນ ກ ອງປ ະ
ຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທ
 ີ 2 ໃນ
ຄັ້ງນີ້; ໃນໄລຍະດຳເນີນກອງປະ
ຊຸມ ສພຂ
 ຈະໄດ້ຈ
 ັດຕ
 ັ້ງໜ່ວຍ
ງານຮັບຜິດຊອບໂທລະສັບສາຍ
ດ່ວນ ໝາຍເລກ 041 156
ເພື່ອຮ
 ັບເອົາຄຳຄິດຄ
 ຳເຫັນ ແລະ
ຄຳສະເໜີໂດຍກົງ ຈາກປະຊາ
ຊົນ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່
ຈະສົ່ງໄ ປຍັງກ
 ອງປະຊຸມ ເຊິ່ງ
ບັນດາທ່ານສາມາດສົ່ງຄຳຄິດຄຳ
ເຫັນ ແລະ ຄຳສະເໜີຕ່າງໆ ໄປ
ຍັງກອງປະຊຸມພາຍໃນໂມງລັດ
ຖະການ.
(ທະນູສິດ ສິງມາວົງ)
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(ສພຊ) ຕອນບ່າຍວັນ
ທີ 18 ທັນວາ 2021 ທ່ານ ນາງ
ອຳໄພວອນ ລ້ອມບຸນແພງ ປະ
ທານ ສພຂ ຫົວພ
 ັນ ພ້ອມດ້ວຍ

ໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ,  ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ
ແລະ ເງິນສົດຈຳນວນ 1,4 ລ້ານ
ກີບ 
ລວມມູນຄ່າການຊ່ວຍ
ເຫລືອທັງໝົດ 2,8 ລ້ານກີບ

ໄຟຟ້ າ ໃ ຫ້ ຖື ກ ຕ້ ອ ງຕາມຫລັ ກ
ການເຕັກນິກວິຊາການຂອງລັດ
ວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ກຳນົດ
ໄວ້ ເພື່ອຫລີກລ່ຽງອຸບັດເຫດ

ບັນດາທ່ານສະມາຊິກສະພາປະ
ຊາຊົນແຂວງ ປະຈຳເຂດເລືອກ
ຕັ້ງເມືອງວຽງໄຊ, ຮອງເລຂາທິ
ການ ສພຂ ແລະ ທີມງານ ໄດ້
ຕາງໜ້າ ສພຂ ຫົວພ
 ັນ ໄດ້ມອບ
ເຄື່ ອ ງຊ່ ວ ຍເຫລື ອ ທີ່ ຈ ຳເປັ ນ
ແລະ ຮີບດ່ວນ ໃຫ້ຄອບຄົວ
ຂອງທ່ານ ມີແສງ (ພາຍໃນຄອບ
ຄົວ ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 7 ຄົນ
ຍິງ 3 ຄົນ) ຢູ່ບ້ານບັກ ເມືອງ
ວຽງໄຊ ແຂວງຫົວພັນ ທີ່ຖືກ
ອັກຄີໄພ (ໄຟໄໝ້ເຮືອນ).
ເ ຄື່ ອ ງ ທີ່ ນ ຳ ໄ ປ ຊ່ ວ ຍ
ເຫລືອຄັ້ງນີ້, ປະກອບມີເຄື່ອງ

ໂດຍການມອບຂອງທ່ານ ນາງ 
ອຳໄພວອນ ລ້ອມບຸນແພງ ແລະ 
ຮັບໂດຍຄອບຄົວ ທ່ານ  ມີແສງ
ເຊິງ່ ມີການນຳເມືອງວຽງໄຊ ພ້ອມ
ດ້ວຍປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານເຂົ້າ
ຮ່ວມ
 ພິທີດັ່ງກ່າວ.
ໂອກາດດຽງກນ
ັ ນີ,້ ທ່ານ
ນາງ ອຳໄພວອນ ລ້ອມບຸນແພງ
ພ້ອມດ້ວຍທີມງານ ຍັງໄດ້ສະ
ແດງຄວາມເສຍໃຈຕໍ່ເຫດການ
ທີ່ເກີດຂຶ້ນ ແລະ ຮຽກຮ້ອງມາ
ຍັງຄອບຄົວ ທີ່ຖືກຜົນກະທົບ
ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນພາຍໃນ
ບ້ານ ຈົ່ງມີສະຕິໃນການນຳໃຊ້

ອັກຄີໄພ
 ທີ່ເກີດຂຶ້ນຄືກັບເຫດ
ການດັ່ງກ່າວ.
ເຫດການດັ່ງກ່າວ ໄດ້
ເກີດຂຶ້ນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 15
ທັນວາ 2021 ຕາມການກວດ
ກາຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕົວຈິງ ເຊິ່ງສາ
ເ ຫດແມ່ ນ ເກີ ດ ຂຶ້ ນ ຈາກໄຟຟ້ າ
ລັດວົງຈອນ ເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟ
ໄໝ້ເຮືອນ 1 ຫລັງ ແລະ ເຄື່ອງ
ໃຊ້, ວັດຖຸພາຍໃນເຮືອນ ລວມ
ມູນຄ່າເສຍຫາຍທັງໝົດ 114
ລ້ານກວ່າກີບ.
(ປຸ້ຍນິຕາ ເພັງມີໄຊ)
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ລືດ້ານເນື້ອໃນທີ່ຈະນໍາເຂົ້າຜ່ານ
ໃນກອງປະຊຸ ມ ສະໄໝສາມັ ນ
ເທື່ອທີ 2 ຂອງ ສພຂ ອຸດົມໄຊ
ຊຸດທີ II, ຕອນເຊົ້າຂອງວັນສຸກ
ທີ 17 ທັນວາ 2021 (ຢູ່ທີ່ຫ້ອງ
ປະຊຸມຊັ້ນ 3 ຫ້ອງວ່າການ
ແຂວງ)
ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ
ຮ່ວມລະຫວ່າງສະພາປະຊາຊົນ
ແຂວງ (ສພຂ) ກັບອົງການປົກ
ຄອງແຂວງ ໂດຍການເປັນປະ
ທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ຄໍາດີ ວົງ
ລ້ອມ ປະທານ ສພຂ ອຸດົມໄຊ
ແລະ ທ່ານ ສົມຈິດ ປັນຍາສັກ
ຮອງເຈົ້າແຂວງໆອຸດົມໄຊ; ມີ
ບັ ນ ດາທ່ າ ນຄະນະປະຈຳພັ ກ
ແຂວງ, ຄະນະປະຈຳສະພາປະ
ຊາຊົນແຂວງ, ຄະນະເລຂາທິ
ການ, ກຳມະການພັກແຂວງ,
ຫົ ວ ໜ້ າ -ຮອງກົ ວ ໜ້ າ ພະແນກ
ແລະ ພະນັກງານວິຊາການຂະ
ແໜງກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງເຂົ້ າ ຮ່ ວ ມຢ່ າ ງ
ພ້ອມພຽງ.
ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້
ຮັ ບ ຟັ ງ ການຜ່ າ ນແຜນກະກຽມ
ແລະ ດຳເນີນກອງປະຊຸມກອງ
ປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2

ຂອງ ສພຂ ຊຸດທີ II ຈາກທ່ານ
ນາງ ຄໍາພອນ ພິມມະຈັນ ຮອງ
ປະທານ ສພຂ ທັງເປັນສະມາ
ຊິ ກ ສະພາແຫ່ ງ ຊາດປະຈໍ າ ເຂດ
ເລືອກຕັ້ງທີ 4 ແຂວງອຸດົມໄຊ
ແລະ ໄດ້ຮັບຟັງການຜ່ານຮ່າງຂໍ້
ຕົກລົງຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ສພຂ
ກັບ ອົງການປົກຄອງແຂວງ (ສະ
ບັບປັບປຸງ) ເຊິ່ງຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ
ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2018
ຜ່ານມາຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ ສະເໜີ
ໂດຍທ່ານ ນາງ ວັນສີ ພວງມະ
ໄລ ເລຂາທິການ ສພຂ.
ຈາກນັ້ນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
ກອງປະຊຸມ, ບັນດາຫົວໜ້າ-

ຮອງຫົວໜ
 ້າພະແນກ ໄດ້ຜ
 ັດ
ປ່ຽນກັນປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນ
ແລະ
ມີຄຳສະເໜີແລກປ່ຽນ
ກ່ຽວກັບບັນດາເນື້ອໃນທີ່ຈະນໍາ
ເຂົ້າຜ່ານກອງປະຊຸມສະໄໝສາ
ມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງ ສພຂ ຊຸດ
ທີ II ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ສູງ, ເລິກເຊິ່ງ ແລະ ກົງໄປກົງ
ມາ. ພ້ອມນັ້ນ, ບັນດາທ່ານໃນ
ຄະນະປະຈຳສະພາປະຊາຊົ ນ
ແຂວງ ກໍໄດ້ມີບາງຄໍາເຫັນເຈາະ
ຈີ້ມ, ແລກປ່ຽນກັບບັນດາພະ
ແນກການ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເນື້ອໃນ
ທີ່ ຈ ະເຂົ້ າ ຜ່ າ ນໃນກອງປະຊຸ ມ
ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງສອດ

ຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ
ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ເພື່ອ
ເຮັດໃຫ້ຂອດການປະສານງານ,
ການສະໜອງຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ລະ
ຫວ່າງ ສພຂ ກັບອົງການປົກ
ຄອງແຂວງ ໃຫ້ມີຄວາມວ່ອງ
ໄວ, ຈະແຈ້ງ ແລະ ສຳເລັດຕາມ
ແຜນການທີ່ວາງໄວ້ ພ້ອມທັງສົ່ງ
ເນືອ
້ ໃນເອກະສານຕ່າງໆໃຫ້ທາງ
ຄະນະປະຈຳສະພາປະຊາຊົ ນ
ແຂວງ ຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາ
ແລະ ນຳເຂົ້າຜ່ານໃນກອງປະ
ຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງ
ສພຂ ຊຸດທີ II ແລະ ຄັ້ງຕໍ່ໄປ.
(ແສງພອນ ອິິນນະລົງ)

xtmko lr0 7e,j;o l=kg]afdkog7nv
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(ສພຊ) ໃນລະຫວ່າງ
ວັນທີ 13-21 ທັນວາ 2021
ທ່ານ ບຸນມີ ພິມມະສອນ ປະ
ທານສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ
(ສພຂ) ຄໍາມ່ວນ ພ້ອມດ້ວຍ
ຄະນະປະຈໍ າ ສະພາປະຊາຊົ ນ
ແຂວງ, ສະມາຊິກສະພາປະຊາ
ຊົນແຂວງ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຕິດ
ຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ການ
ຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານຂອງອົງ
ການປົກຄອງເມືອງ ແລະ ອົງ

ສູງສະຕິຮັກຊາດ, ສະຕິລະວັງ
ຕົວຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວມ້າງເພທໍາ
ລາຍຂອງອິດທິກໍາລັງປໍລະປັກ,
ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກໍາລັງໃຫ້ປອດ
ໃສ, ເຂັ້ມແຂງ, ໜັກແໜ້ນ, ມີ
ຄວາມຈົ່ງຮັກພັກດີຕໍ່ປະຊາຊົນ,
ເອົ າ ໃຈໃສ່ ໃ ນການປົ ກ ປັ ກ ຮັ ກ
ສາເຂດ ນໍ້າແດນດິນ, ຄວາມສະ
ຫງົບຮຽບຮ້ອຍຕາມຊາຍແດນ,
ເປັນພືນ
້ ຖານໃຫ້ແກ່ການພັດທະ
ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ. ປັບປຸງ

ດວກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ສາມາດ
ເຂົ້ າ ເຖິ ງ ຂະບວນການຍຸ ຕິ ທໍ າ
ເຮັດໃຫ້ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຂອງປະ
ຊາຊົນ ຕໍ່ພັກ-ລັດດີຂຶ້ນເລື້ອຍໆ,
ເສີ ມ ຂະຫຍາຍທຸ ກ ຄວາມອາດ
ສາມາດ ແລະ ທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນ,
ສ້າງຖານການຜະລິດ ແລະ ການ
ບໍລິການໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ, ຮັບປະ
ກັນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ນໍ າ ໃຊ້ ຊັ ບ ພະຍາກອນທໍ າ ມະ
ຊາດຢ່າງຄຸ້ມຄ່າ ເພື່ອຮັບປະກັນ

ລະດົ ມ ໃຫ້ ພໍ່ ແ ມ່ ປ ະຊາຊົ ນ ຫັ ນ
ມາໃຊ້ ຊີ ວິ ດ ປົ ກ ກະຕິ ແ ບບໃໝ່
(new normal) ເພື່ອຢັບຢັ້ງພະ
ຍາດໂຄວິດ-19 ບໍ່ໃຫ້ມີການແຜ່
ລະບາດຢູ່ໃນຊຸມຊົນ ຫລື ຖ້າມີ
ການແຜ່ລະບາດກໍໃ່ ຫ້ມໝ
ີ ອ
້ ຍທີ່
ສຸດຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນທ່ານ ຍັງໄດ້
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ການນຳຂັ້ນເມືອງ
ສື ບ ຕໍ່ ຈັ ດ ຕັ້ ງ ນຳພາຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ
ບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງເມືອງ ແລະ ແຜນ

ການໄອຍະການປະຊາຊົນ, ສານ
ປະຊາຊົນ ຢູ່ 5 ເມືອງຄື: ຫີນ
ບູນ, ຄູນຄໍາ, ນາກາຍ, ຍົມມະ
ລາດ ແລະ ມະຫາໄຊ ໂດຍການ
ຕ້ອນຮັບ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມເຮັດ
ວຽກຂອງບັນດາເຈົ້າເມືອງ, ຄະ
ນະປະຈໍາພັກເມືອງ, ອົງການ
ປົກຄອງເມືອງ, ຫົວໜ້າ-ຮອງ
ຫົ ວ ໜ້ າ ຫ້ ອ ງການທີ່ ກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງ
ເຂົ້າຮ່ວມ.
ການເຄື່ ອ ນໄຫວຄັ້ ງ ນີ້
ແມ່ນເພື່ອຕິດຕາມ, ກວດກາ
ແລະ ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ
ຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງ
ລັດ ແລະ ຂົງເຂດວຽກງານຂອງ
ອົ ງ ການໄອຍະການປະຊາຊົ ນ ,
ສານປະຊາຊົນ.
ໃນໂອກາດດຽວກັນນີ້,
ທ່ານ ບຸນມີ ພິມມະສອນ ພ້ອມ
ດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍ
ງານຂອງບັນດາ ເຈົ້າເມືອງ ທັງ
5 ເມືອງ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິ ບັ ດ ແຜນພັ ດ ທະນາເສດ

ລະບົບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການອໍາ
ນາດລັດ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ,
ແກ້ໄຂສະພາບການຊໍາ້ ຊ້ອນດ້ານ
ພາລະບົດບາດ ໃຫ້ຈະແຈ້ງ ແລະ
ຮັດກຸມ, ເຮັດໃຫ້ກົງຈັກກະທັດ
ຮັດ ແຕ່ມີຄຸນນະພາບເພີ່ມຂຶ້ນ,
ສະກັດກັ້ນການນໍາໃຊ້ສິດ, ອໍາ
ນາດໃນທາງທີ່ ບໍ່ ຖື ກ ກົ ດ ໝາຍ
ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລັດທຸກຂັ້ນ,
ສ້າງເງື່ອນໄຂອໍານວຍຄວາມສະ

ການເຕີ ບ ໂຕທີ່ ມີ ຄຸ ນ ນະພາບ
ຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ,  
ສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດພາຍໃນໃຫ້
ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ເຂັ້ມແຂງ.
ເອົ າ ໃຈໃສ່ ກ ານພັ ດ ທະນາພື້ ນ
ຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການຈັດສັນ
ອາຊີບຂອງປະຊາຊົນ ຢູ່ຊົນນະ
ບົດໃຫ້ມີຈຸດສຸມ ແລະ ມີປະສິດ
ທິພາບ ເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດຂອງເມືອງ ມີການ
ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ປຸກ

ງົ ບ ປະມານແຫ່ ງ ລັ ດ ໃຫ້ ປ ະກົ ດ
ຜົນເປັນຈິງຕາມຕົວເລກທິຄາດ
ໝາຍວາງໄວ້.
ໃນໂອກາດເຄື່ອນໄຫວ
ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້
ຢູ່ບັນດາເມືອງໃນຄັ້ງນີ້
ຂອງ
ທ່ານປະທານ ສະພາປະຊາຊົນ
ແຂວງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະກໍ່ໄດ້
ລົງຢ້ຽມຢາມໂຄງການລົງທຶນຂອງ
ລັດ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍນ້ອຍ.
(ອາລີ)

ຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບ
ປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ຮັບຟັງ
ວຽກງານຂອງບັ ນ ດາຫົ ວ ໜ້ າ ຮອງຫົ ວ ໜ້ າ ຫ້ ອ ງການທີ່ ກ່ ຽ ວ
ຂ້ ອ ງກ່ ຽ ວກັ ບ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ
ບັດວຽກງານຜ່ານມາ, ຮັບຟັງ
ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ມາດຕະ
ການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ
ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດ
ໂຄວິດ-19 ຂັ້ນເມືອງ, ຮັບຟັງ
ວຽກງານຂອງອົ ງ ການໄອຍະ
ການປະຊາຊົນ, ສານປະຊາຊົນ
ແລະ ຫ້ອງການຍຸຕິທຳ. ຈາກ
ນັ້ນ, ກອງປະຊຸມໄດ້ມີການປະ
ກອບແລກປ່ ຽ ນຄໍ າ ຄິ ດ ຄໍ າ ເຫັ ນ
ແລະ ຜູ້ແທນໄດ້ມີຄໍາຖາມເຈາະ
ຈີ້ມບາງບັນຫາທີ່ສຳຄັນຕໍ່ບັນດາ
ຫ້ອງການດ້ວຍພາວະວິໄສຢາງ
ກົງໄປກົງມາ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນລະ
ອຽດເພື່ ອ ສື ບ ຕໍ່ ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ
ໃຫ້ດີຂຶ້ນເປັນກ້າວໆ.

ໃນພິທີ, ທ່ານ ສະ
ເຫລີມສັກ ແກ້ວຈັນທະລາ ເລ
ຂາທິການ ສພຂ ໄດ້ຂຶ້ນຜ່ານມະ
ຕິວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການ
ເຄືອ
່ ນໄຫວວຽກງານຂອງຄະນະ
ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
ຄໍາມ່ວນ ຊຸດທີ II ປະຈໍາເຂດ
ເລືອກຕັ້ງເມືອງ ແລະ ມະຕິວ່າ
ດ້ ວ ຍການສ້ າ ງຕັ້ ງ ຄະນະສະມາ
ຊິ ກ ສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງຄໍ າ
ມ່ວນ ຊຸດທີ II ປະຈໍາເຂດເລືອກ
ຕັງ້ 10 ຕົວເມືອງ ພາຍໃນແຂວງ.
ໂອກາດທີ່ ເ ຄື່ ອ ນໄຫວ
ຄັ້ງນີ້, ທ່ານ ບຸນມີ ພິມມະສອນ
ປະທານ ສພຂ ຄໍາມ່ວນ ໄດ້ກ
 ່າວ
ສະແດງຂອບໃຈຄະນະນຳຂອງ
ເມືອງ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບ
ຢ່າງອົບອຸ່ນ ແລະ ທ່ານຍັງໄດ້
ໂອ້ລົມໂດຍໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ຄະ
ນະນຳຂອງເມືອງ ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະ
ວີໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາສັ່ງ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຄໍາສັ່ງ
ຂອງເຈົ້າແຂວງ ວ່າດ້ວຍການສືບ
ຕໍ່ເພີມທະວີຄວາມເຂັ້ມງວດ ໃນ
ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ມາດຕະ
ການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ
ແກ້ໄຂການແຜ່ລະບາດຂອງພະ
ຍາດໂຄວິດ-19 ຢ່າງເຂັ້ມງວດ
ແລະ ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງເຊື່ອມຊຶມວາ
ລະແຫ່ງຊາດກໍາແໜ້ນ ແລະ ຜັນ
ຂະຫຍາຍບັນດາທິດຊີ້ນໍາ, ມະ
ຕິ, ຄໍາສັ່ງຕ່າງໆຂອງພັກ, ລັດ
ຖະບານ ກໍຄືຂອງແຂວງ ແລະ
ຂອງເມືອງ ໃຫ້ເລິກເຊິ່ງທົ່ວເຖິງ
ແລະ ໜັກແໜ້ນສູ່ການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບດ
ັ ຕົວຈິງຢູບ
່ ນ
ັ ດາຂະແໜງ
ການ, ເພີມ
່ ທະວີການນໍາພາຮອບ
ດ້ານຂອງຄະນະພັກເມືອງຕໍກ
່ ານ
ເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກງານປ້ ອ ງກັ ນ
ຊາດ-ປ້ ອ ງກັ ນ ຄວາມສະຫງົ ບ
ຂອງເມືອງ ດ້ວຍການສຶກສາອົບ
ຮົມການເມືອງ-ແນວຄິດ, ຍົກ

lk]t|hkvjko
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ຮຽກຮ້ ອ ງໃຫ້ ມີ ກ ານລົ ບ ລ້ າ ງຄວາມ

ມີ ແ ຜນການຮັ ບ ມື ກັ ບ ການປ່ ຽ ນແປງ

ທຸກຍາກ ພ້ອມທັງເປັນການປົກປ້ອງ

ດິນຟ້າອາກາດ; ອະນຸລັກ ແລະ ນຳ

ແລະ

ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງ

ໃຊ້ສິ່ງມີຊີວິດໃນນ້ຳແບບຍືນຍົງ; ອະ

ທຸກໆຄົນ ໃນທຸກໆຫົນແຫ່ງໃນໂລກ

ນຸລັກ ແລະ ນຳໃຊ້ສິ່ງມີຊີວິດເທິງໜ້າ

ໃຫ້ນັບມື້ນັບດີຂຶ້ນ;

ອົງການສະຫະ

ດິນແບບຍືນຍົງ; ມີສັນຕິພາບ, ຄວາມ

ໄດ້ຮັບຮອງເອົາວາລະປີ

ຍຸຕິທຳ ແລະ ສະຖາບັນທີ່ເຂັ້ມແຂງ;

ແມ່ນຫລັກການການຈັດອົງປະກອບ

2030 ເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນ

ເປັ ນ ຄູ່ ຮ່ ວ ມເພື່ ອ ການພັ ດ ທະນາຢ່ າ ງ

ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາມະ

ຍົງ ທີ່ປະກອບມີ 18 ເປົ້າໝາຍ ຄື:

ຍືນຍົງ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ

ນຸດ ພ້ອມທັງປົກປັກຮັກສາຄວາມສາ

ລົ ບ ລ້ າ ງຄວາມທຸ ກ ຍາກທຸ ກ ຮູ ບ ແບບ

ຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ.

ມາດຂອງລະບົບນິເວດ ໃນການສະ

ໃນທົ່ວໂລກ; ລົບລ້າງຄວາມອຶດຫິວ;

ສຳລັບລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ

ໜອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ

ມີສຸຂະພາບ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່

ລາວ ໄດ້ຕົກລົງຮັບຮອງເອົາ ເປົ້າໝາຍ

ການບໍລິການຂອງລະບົບນເິວດ ທີ່ໄປ

ດີ; ມີການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບ; ມີ

ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງແຫ່ງຊາດ

ຄຽງຄູກ
່ ັບເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມທີ່

ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ;

ຄື:

ເພິ່ງພາອາໄສກັນ;

ມີນ້ຳທີ່ສະອາດ ແລະ ສຸຂະອານາໄມ;

ແບບໃນທົ່ວໂລກ; ລົບລ້າງຄວາມອຶດ

ຫວັງຈາກການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ມີພະລັງງານທີ່ສະອາດ

ທຸກຄົນສາ

ຫິວ; ມີສຸຂະພາບ ແລະ ຊີວິດການ

ແມ່ນສະພາບສັງຄົມທີ່ຊີວິດການເປັນ

ມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້; ມີວຽກເຮັດງານທຳ

ເປັນຢູ່ທີ່ດີ; ມີການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະ

ຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນຖືກ

ທີ່ມີກຽດ ແລະ ເສດຖະກິດມີການ

ພາບ;ມີ ຄ ວາມສະເໝີ ພ າບລະຫວ່ າ ງ

ນໍາໃຊ້ ເພື່ອຕອບສະໜອງຕາມຄວາມ

ຂະຫຍາຍຕົວ; ສົ່ງເສີມການຫັນເປັນ

ຍິງ-ຊາຍ; ມີວຽກເຮັດງານທຳທີມ
່ ກ
ີ ຽດ

ຕ້ອງການຂອງມະນຸດ ໂດຍບໍ່ມີການ

ອຸດສາຫະກຳ, ການປະດິດສ້າງ ແລະ

ແລະ

ທຳລາຍຄວາມສົມບູນ ແລະ ຄວາມ

ພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ເຂັ້ມແຂງ; ຫລຸດ

ຕົ ວ ;ມີ ແ ຜນການຮັ ບ ມື ກັ ບ ການປ່ ຽ ນ

ໝັ້ນຄົງ ຂອງລະບົບນິເວດ. ການພັດ

ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບ;

ແປງດິນຟ້າອາກາດ; ເປັນຄູ່ຮ່ວມເພື່ອ

ທະນາແບບຍືນຍົງ ສາມາດນິຍາມໄດ້

ແລະ ຊຸມຊົນໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ; ສົ່ງ

ການພັ ດ ທະນາຢ່ າ ງຍື ນ ຍົ ງ

ຊາຊາດ ໄດ້ມີວາລະຂອງການພັດທະ

ເສີມການອຸປະໂພກບໍລິໂພກ

ຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກລະເບີດບໍ່

ນາຂອງທຸກປະເທດໃນທົ່ວໂລກ ເຊິ່ງ

ການຜະລິດຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ;

ໂດຍ ສາວແວ່ນ

ການພັ ດ ທະນາແບບຍື ນ ຍົ ງ

ປະຊາຊາດ

ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຄາດ

ວ່າ ເປັນການພັດທະນາທີ່ມີເປົ້າໝາຍ

ການບັນທອນຄວາມສາມາດຂອງຄົນ

ຄວາມຈຳເປັນໃນປັດຈຸບັນ ໂດຍບໍ່ມີ

ລຸ້ນຕໍ່ໄປໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍຄວາມ

lk]kdt;u

ຈຳເປັນຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ປະຈຸ ບັ ນ ອົ ງ ການສະຫະປະ

f xugdqjk]kpjk’phkp 			xu.\jxjPo;Po\6o
0=pnjop=4;kprvo 				3-dw-,kw]rhv,
ohv,pnjop=z6hoedhk 				x;’xt-krhv,rje
lq,xtlq’,j;oc,h’ 				rtw,,5h’7yf\kp
f xu.\j,kIvfc]h; 			0=.shmjkoxtlq[l5d
m5d1jk,u,krko 				zjkodkpwdg;Ao
gxaoglf4ug’yo]hko 				[=]y;kocsocsj
1jk,u;aocdjg4Qk					zv’gmQk-qj;oy]ao r5homvo
f ! ,a’dvodvfdhP; 			 3-d.spjw-‘k,
g’yo7ema’grafrvp				s]aj’ws]3I,g8Qhk
7;k,l5dws],kg0Qk 			[ao9q’gdufda[mjko
m5d1jkrko,=j.dh 				wdg;Aosjk’skp
f 0=.sh];p]k[]No 				vkp59qj’pnopk;
;aoot0k;o;o.l 				gInjvcI’c0’g0A,
xk4t|k.foAo 				lq,s;a’,t3oobd
g’yo7ews]s]aj’g0Qk 				3I,g9Qk8ts]vfxu
f rvooU0Po9kdshv’ 			sq;.97qolnj,;o-qo
|a’lnry,z6hcmo]k; 				0jk;dkog,nv’[hko
0=.shs]kogs]aos]hvo 			xt-k]k;m5d-qogzqjk
z6hoe]k;rjerhv, 				pno\Ao-qj;oy]ao

ແລະ

ເສດຖະກິດມີການຂະຫຍາຍ

ແລະ

ທັນແຕກ.

lkgsf0v’

3-dfuxu.\j
# myfk vq’cdh;

ສ້າງຕົວເມືງ

ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກທຸກຮູບ
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ຫາກທ່ານເຄີຍມີອາການອ່ອນ
ເພຍ, ວິນຫົວ, ໜ້າມືດ ແລະ ເມື່ອຍ
ງ່າຍ ເວລາເຮັດຫຍັງ ຫລື ຂຶ້ນຂັ້ນໄດ
ບໍ່ເທົ່າໃດຂັ້ນ ອາດເປັນໄປໄດ້ວ່າທ່ານ
ກຳລັງເປັນພະຍາດເລືອດຈາງ ແຕ່ພະ
ຍາດເລືອດຈາງເປັນແນວໃດ? ມືນ
້ ເ້ີ ຮົາ
ມີຂໍ້ມູນມານຳສະເໜີ.
ພະຍາດເລືອດຈາງ ເປັນພາ
ວະທີ່ເກີດຈາກຮ່າງກາຍມີເມັດເລືອດ
ແດງໜ້ອຍກວ່າປົກກະຕິ ເຮັດໃຫ້ການ
ນຳສົ່ງອົກຊີແຊນໄປສູ່ຈຸລັງ ແລະ ເນື້ອ
ເຍື່ອໃນອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ເຮັດໄດ້
ໜ້ອຍ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍເກີດຄວາມ
ຜິດປົກກະຕິ ທັງອ່ອນເພຍ, ເມື່ອຍ
ງ່າຍ, ໜ້າມືດ, ເປັນລົມ ແລະ ຖ້າມີ
ອາການເລືອດຈາງຮ້າຍແຮງອາດຈະສົງ່
ຜົ ນ ກະທົ ບ ຕໍ່ ກ ານເຮັ ດ ວຽກຂອງຫົ ວ
ໃຈ
ເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈເຮັດວຽກໜັກ
ກວ່າປົກກະຕິ ຈົນເຖິງຂັ້ນທີ່ຫົວໃຈ
ລົ້ມເຫລວ.
ສາເຫດຂອງພະຍາດເລື ອ ດ

rtpkfg]nvf9k’
#ສາວແວ່ນ

ຈາງ ສາມາດແບ່ງອອກເປັນ 3 ເຫດ
ຜົນຕົ້ນຕໍຄື:
1. ການທໍາລາຍເມັດເລືອດ
ແດງຫລາຍກວ່າປົກກະຕິ ເປັນຜົນມາ
ຈາກການຕິດເຊື້ອ ຫລື ພະຍາດໃນ
ກຸ່ ມ ທີ່ ເ ຮັ ດ ໃຫ້ ເ ມັ ດ ເລື ອ ດແດງແຕກ
ງ່າຍກວ່າປົກກະຕິ ເຊັ່ນ: ທາລາຊີເມຍ
ຮູ ບ ຮ່ າ ງຂອງເມັ ດ ເລື ອ ດແດງຜິ ດ ປົ ກ
ກະຕິ,
ເມັດເລືອດແດງແຕກງ່າຍທີ່
ເກີດຈາກການຂາດເອນໄຊ G-6PD
ແລະ ຈາກການຕິດເຊື້ອເຊັ່ນ: ພຼາດ
ສະມາ ແລະ ໄຂ້ຍຸງ.
2. ການຜະລິດເມັດເລືອດ
ແດງໜ້ອຍລົງ ເຊິ່ງມາຈາກຫລາຍສາ
ເຫດ ເຊັ່ນ:
- ພະຍາດຊໍາເຮື້ອບາງຊະນິດ
ເຊັ່ນ: ໂລກຄໍ່ອັກເສບ, ມະເຮັງ, ພະ
ຍາດລະບົບພູມຄຸ້ມກັນ.
- ຂາດສານອາຫານທີ່ຈຳເປັນ
ຕໍ່ການສ້າງເມັດເລືອດແດງ ເຊັ່ນ: ທາດ
ເຫລັກ, ວິຕາມິນບີ 12 ຫລື ອາຊິດ

ໂຟລິກ.
- ພະຍາດກ່ຽວກັບກະດູກ
ເຊັ່ນ: ໄຂກະດູກຝອຍ, ມະເຮັງໄຂ
ກະດູກ ຫລື ການຕິດເຊື້ອໃນກະດູກ.
ພະຍາດໝາກໄຂ່ຫລັງ
ຊໍາເຮື້ອ
3. ການສູນເສຍເລືອດ ບໍ່ວ່າ
ຈະເປັນການສູນເສຍເລືອດຢ່າງກະທັນ
ຫັນ ເຊັນ
່ : ອຸບດ
ັ ເຫດ, ການຜ່າຕັດ, ການ
ເກີດລູກ, ການຕົກເລືອດ ຫລື ອາດ
ຈະເປັ ນ ການສູ ນ ເສຍເລື ອ ດຊໍ າ ເຮື້ ອ
ເຊັ່ນ: ການສູນເສຍເລືອດຈາກການມີ
ປະຈໍາເດືອນ, ໂລກລິດສີດວງ ແລະອືນ
່ ໆ.
ຖ້ າ ສົ ງ ໃສວ່ າ ເປັ ນ ພະຍາດ
ເລືອດຈາງ ຄວນໄປຫາທ່ານຫມໍ ເພື່ອ
ກໍານົດສາເຫດທີ່ແນ່ນອນ ໃນບາງກໍ
ລະນີ ທ່ານໝໍຈະແນະນໍາໃຫ້ກິນຢາ
ຫລື
ຂັ້ນຕອນທາງການແພດອື່ນໆ
ເພື່ ອ ຊ່ ວ ຍໃຫ້ ຮ່ າ ງກາຍຜະລິ ດ ເມັ ດ
ເລືອດແດງຫລາຍຂຶ້ນ.
ຂໍມ
້ ນ
ູ ຈາກ: Www.vichaiyut.com
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ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຢາເສບຕິດ
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ສິດຕາມກົດໝາຍ ຫຼື ບໍ່ແມ່ນຍາດພີ່ນ້ອງຂອງຜູ້ຖືກຫາ;

7
8. ປະສານງານກັບຂະແໜງການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການປິ່ນປົວ, ຟື້ນ

8. ມີພຶດຕິກຳອື່ນ ທີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ.

ຟູ ສົ່ງ ເສີມສຸຂະພາບ ແລະ ຝຶກວິຊາຊີບ ໃຫ້ຜູ້ຕິດຢາເສບຕິດ;

8. ມາດຕາ 61 ອົງການຄຸ້ມຄອງ ວຽກງານຢາເສບຕິດ

9. ປະສານສົມທົບກັບພະແນກການ, ອົງການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການ

ລັດຖະບານ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງວຽກງານຢາເສບຕິດ ຢ່າງລວມສູນ ແລະ

ດຳເນີນການສຳຫຼວດເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ປະເມີນຜົນຮ້າຍ ຂອງຢາເສບຕິດ;

ສຳລັບຂອງກາງທີ່ເປັນ ເພັດ, ຄຳ, ເງິນ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່

ເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍມອບໃຫ້ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມ

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງເອົາໄປພິສູດເພື່ອຢັ້ງຢືນຄຸນລັກສະນະ, ພ້ອມທັງຊັ່ງນໍ້າໜັກ

ສະຫງົບ ເປັນຜູ້ຮັບ ຜິດຊອບໂດຍກົງ ແລະ ເປັນເຈົ້າການປະສານສົມທົບກັບ ອົງ

ຂອງວັດຖຸດັ່ງກ່າວໂດຍໄວ ຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ກ່ອນນຳໄປຝາກໄວ້ຢູ່ທະ

ການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ, ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ, ກະຊວງຍຸຕິທຳ, ກະຊວງ

11. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາ

ນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ ຫຼື ທະນາຄານທຸລະກິດຂອງລັດ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.

ປ້ອງກັນປະເທດ, ກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຢາເສບຕິດ ຕໍ່ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ອົງການປົກຄອງແຂວງ, ນະ

ຊັບສິນ, ພາຫະນະ, ອຸປະກອນ ແລະ ຂອງກາງອື່ນ ທີ່ພົວພັນກັບການ
ກະທຳຜິດກ່ຽວກັບຢາເສບຕິດ ຈະຖືກຮິບ ຫຼື ສົ່ງຄືນຕາມຄຳຕັດສີນຂອງສານ.
ໃນກໍລະນີ ຊັບສິນ, ພາຫະນະ, ອຸປະກອນ ທີ່ຊື້ເປັນເງິນຜ່ອນ ທີ່ພົວ
ພັນກັບການກະທໍາຜິດກ່ຽວກັບຢາເສບຕິດ ໃຫ້ສານພິຈາລະນາຕັດສີນຮິບເປັນ

ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຢາເສບຕິດ ປະກອບດ້ວຍ:

ຕິດຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ;

ຄອນຫຼວງ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;

1. ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ;

12. ນຳໃຊ້ສດ
ິ ແລະ ປະຕິບດ
ັ ໜ້າທີອ
່ ນ
່ື ຕາມທີໄ່ ດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.

2. ກອງບັນຊາການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;

11. ມາດຕາ 65 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງກອງບັນຊາການປ້ອງກັນ

3. ກອງບັນຊາການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເມືອງ, ເທດສະບານ,
ນະຄອນ.

ຂອງລັດ.

10. ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບວຽກງານຢາເສບ

ຄວາມສະຫງົບ ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ
ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຢາເສບຕິດ ກອງບັນຊາການປ້ອງກັນຄວາມ

ໃນກໍລະນີ ຊັບສິນ, ພາຫະນະ, ອຸປະກອນ ທີ່ ເຊົ່າຊື້, ເຊົ່າ, ຢືມ ທີ່ພົວ

9. ມາດຕາ 63 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ

ສະຫງົບເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຕາມຂອບເຂດ

ພັນກັບການກະທຳຜິດກ່ຽວກັບຢາເສບຕິດ ໃຫ້ສານພິຈາລະນາຕັດສີນຮິບເປັນ

ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຢາເສບຕິດ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັ່ງນີ້:

ຂອງລັດ ຖ້າເຈົ້າຂອງຫາກບໍ່ມີຄວາມບໍລິສຸດໃຈ ຫຼື ມີຄວາມຈຳເປັນຮິບ ເພື່ອ

ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:

1. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະ

1. ຄົ້ນຄວ້າ ສ້າງຮ່າງນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ

ບຽບການ, ແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການກ່ຽວກັບວຽກງານຢາເສບຕິດ;

ໃນກໍລະນີ ຊັບສິນ, ພາຫະນະ, ອຸປະກອນ ຢູ່ ສປປລາວ ຂອງຜູ້ກະທໍາ

ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບວຽກງານຢາເສບຕິດ ເພື່ອສະເໜີລັດຖະບານ ພິຈາລະນາ;

2. ໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່, ສຶກສາອົບຮົມ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ

ຜິດ ທີ່ຖືກສານຕັດສີນ ກ່ຽວກັບຢາເສບຕິດຢູ່ຕ່າງປະເທດ ໂດຍມີຄຳຕັດສີນທີ່

2. ຜັນຂະຫຍາຍ ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະ

ຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບຂອງສັງ ຄົມ.

ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດແລ້ວ

ໃຫ້ອົງການສືບສວນ-ສອບສວນຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳ

ຫຼວດ ສະຫຼຸບຂຶ້ນບັນຊີ ເພື່ອສົ່ງໃຫ້ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນຖະແຫຼງຕໍ່ສານ
ປະຊາຊົນພິຈາລະນາຕັດສີນຮິບເປັນຂອງລັດ,
ຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດທາງອາຍາ

ເວັ້ນເສຍແຕ່ມີການຮ້ອງຂໍການ

ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການ

ຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດທາງອາຍາ.
ຂອງກາງທີ່ເປັນຢາເສບຕິດ ຕ້ອງໄດ້ທຳລາຍ ຕາມຄຳຕັດສີນຂອງສານ
ທີ່ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດ.
5. ມາດຕາ 36 ການຊັດທອດ
ການຊັດທອດໃສ່ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງ ໂດຍບໍ່ມີຂອງກາງ, ບໍ່ມີຫຼັກຖານຮັດ
ກຸມ ແລະ ບຸກຄົນດັ່ງກ່າວ ປະຕິເສດບໍ່ຮັບຮູ້ ກໍໃຫ້ຖືວ່າບໍ່ມີການກະທຳຜິດ.
ການຊັດທອດໃສ່ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງ ໂດຍມີຂອງກາງ ຖ້າບຸກຄົນດັ່ງກ່າວ
ຮັບສາລະ ພາບ ກໍໃຫ້ດຳເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍ.
ການຊັດທອດໃສ່ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງ ໂດຍມີຂອງກາງ ໜັກແໜ້ນຮັດກຸມ

ກ່ຽວກັບການສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານຢາເສບຕິດ;

ບຽບການ ກ່ຽວກັບວຽກງານຢາເສບຕິດ ມາເປັນແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ

3. ຕິດຕາມ ກວດກາ, ຄວບຄຸມ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານຢາເສບຕິດ;

ໂຄງການ ພ້ອມທັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;

4. ຊອກຮູ້ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບຢາເສບຕິດທີ່ເກືອດ

3. ໂຄສະນາ, ສຶກສາອົບຮົມສັງຄົມ ກ່ຽວກັບການສະກັດກັ້ນ ແລະ
ຕ້ານຢາເສບຕິດ;

5. ໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມ, ບໍາລຸງ, ຍົກລະດັບ ໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ເຮັດວຽກ

4. ຊີ້ນຳການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການ
ຄວບຄຸມ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານຢາເສບຕິດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
ຫ້າມ, ຢາເສບຕິດ ແລະ ສານເຄມີທີ່ຖືກຄວບຄຸມການນຳໃຊ້;

ທີ່ໄດ້ກຳ ນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ;
7. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການເຄື່ອນໄຫວ

6. ໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມ, ບໍາລຸງ, ສ້າງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ເຮັດວຽກງານ ກວດກາ,
ຄວບຄຸມ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານຢາເສບຕິດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;

ວຽກງານສຳຫຼວດ, ກວດກາການລັກລອບ ປູກພືດທີ່ມີສານເສບຕິດ;
8. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການດຳເນີນການ

7. ຊີ້ນໍາການດຳເນີນການສືບສວນ-ສອບສວນ ຄະດີກ່ຽວກັບຢາເສບ
ຕິດ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ;
ເປັນເຈົ້າການປະສານງານກັບຂະແໜງການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ງານ ກວດກາ, ຄວບຄຸມ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານຢາເສບຕິດ;
6. ດໍາເນີນການສືບສວນ-ສອບສວນ ຄະດີກ່ຽວກັບຢາເສບຕິດ ຕາມ

5. ຊອກຮູ້ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບຢາເສບຕິດທີ່ເກືອດ

8.

ຫ້າມ, ຢາເສບຕິດ ແລະ ສານເຄມີ ທີ່ຖືກຄວບຄຸມການນຳໃຊ້;

ສຳຫຼວດເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ປະເມີນຜົນຮ້າຍຂອງຢາເສບຕິດ;
9. ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບວຽກງານຢາເສບ

ໃນ

ຕິດຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ;

ການປິ່ນປົວ, ຟື້ນຟູ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ແລະ ຝຶກວິຊາຊີບ ໃຫ້ຜູ້ຕິດຢາເສບຕິດ;

10. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານແກ້ໄຂບັນ

ການຊັດທອດໃສ່ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງ ໂດຍບໍ່ມີຂອງກາງ ແຕ່ມີຫຼັກຖານ

9. ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການເຄື່ອນ

ຫາຢາເສບຕິດ ຕໍ່ກອງບັນຊາການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ

ໜັກແໜ້ນຮັດ ກຸມ ແຕ່ບຸກຄົນດັ່ງກ່າວປະຕິເສດບໍ່ຮັບຮູ້ ກໍໃຫ້ດຳເນີນຄະດີຕາມ

ໄຫວວຽກງານສຳຫຼວດ, ກວດກາ ການລັກລອບ ປູກພືດທີ່ມີສານເສບຕິດ ໃນ

ກົດໝາຍ.

ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;

ແຕ່ບຸກຄົນດັ່ງກ່າວ ຫາກປະຕິເສດບໍ່ຮັບຮູ້ ກໍໃຫ້ດຳເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍ.

ໃນກໍລະນີ ມີການຊັດທອດຈາກຜູ້ຖືກຫາຫຼາຍຄົນ ວ່າຜູ້ຖືກຊັດທອດ
ເປັນຕົວການ ຫຼື ຮ່ວມຂະບວນການກ່ຽວກັບຢາເສບຕິດ ໃຫ້ຖືເປັນຂໍ້ມູນຫຼັກ
ຖານແກ່ການດໍາເນີນຄະດີຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ຖືກຊັດທອດດັ່ງກ່າວ ຕາມກົດໝາຍ.
6. ມາດຕາ 50 ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ກອງທຶນຄວບຄຸມ, ສະ
ກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານຢາເສບຕິດ
ການຄຸ້ມຄອງ ກອງທຶນຄວບຄຸມ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານຢາເສບຕິດ

10. ປະສານສົມທົບ ກັບຂະແໜງການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການດຳ
ເນີນການສຳຫຼວດເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ປະເມີນຜົນຮ້າຍ ຂອງຢາເສບຕິດ;
11. ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ
ກ່ຽວກັບວຽກງານຢາເສບຕິດ;
12. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາ
ຢາເສບຕິດ ຕໍ່ລັດຖະບານ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
13. ນຳໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ

ມີ ດັ່ງນີ້:
1. ຂັ້ນສູນກາງ ແມ່ນ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ;
2. ຂັ້ນແຂວງ ແມ່ນ ກອງບັນຊາການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແຂວງ,
ນະຄອນຫຼວງ.

ສະຫງົບ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບ

ວາ 2007.

ຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັ່ງນີ້:

ຫ້າມ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ມີພຶດຕິກຳ ດັ່ງນີ້:
1. ປູກ, ຜະລິດ, ປຸງແຕ່ງ, ຄ້າຂາຍ, ຈຳໜ່າຍ, ຄອບຄອງ, ຂົນສົ່ງ, ນຳ
ເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ ຫຼື ນຳຢາເສບຕິດ ຜ່ານ ສປປ ລາວ;
2. ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃນການປູກ, ຜະລິດ, ປຸງແຕ່ງ, ຄ້າຂາຍ, ຈຳ
ໜ່າຍ, ຄອບຄອງ, ຂົນສົ່ງ, ນຳເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ ຫຼື ນຳຢາເສບຕິດ ຜ່ານ ສປປລາວ;
3. ເສບ ຫຼື ຈັດບໍລິການໃຫ້ເສບ, ໂຄສະນາ, ຊັກຊວນ, ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ,
ຫຼອກລວງ ແລະ ບັງຄັບ ໃຫ້ຜູ້ອື່ນໃຊ້ຢາເສບຕິດ;
4. ປິດບັງ, ປົກປ້ອງ ຫຼື ຊຸກເຊື່ອງ ສະມາຊິກຄອບຄົວ ຫຼື ບຸກຄົນອື່ນ
ທີ່ຕິດຢາເສບຕິດ;
5. ເປີດເຜີຍ ຂໍ້ມູນ ຂອງຜູ້ລາຍງານ ກ່ຽວກັບຄະດີຢາເສບຕິດ;
6. ຂັດຂວາງ, ນາບຂູ່, ແກ້ແຄ້ນ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສະກັດກັ້ນ ແລະ
ຕ້ານຢາເສບຕິດ ແລະ ການປິ່ນປົວຜູ້ຕິດຢາເສບຕິດ;
7. ພົວພັນກັບການດຳເນີນຄະດີກ່ຽວກັບຢາເສບຕິດ ຖ້າບໍ່ໄດ້ຮັບມອບ

12. ມາດຕາ 65/1 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາ
ຊົນສູງສຸດ
ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຢາເສບຕິດ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງ
ສຸດ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:
1. ຕິດຕາມ ກວດກາ ການດຳເນີນຄະດີກ່ຽວກັບຢາເສບຕິດ ໃນຂອບ
ເຂດທົ່ວປະເທດ;
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ສະຫງົບ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ

ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຢາເສບຕິດ ສະບັບເລກທີ 10/ສພຊ, ລົງວັນທີ 25 ທັນ

7. ມາດຕາ 56 ຂໍ້ຫ້າມທົ່ວໄປ

ກົດໝາຍ.

10. ມາດຕາ 64 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງກອງບັນຊາການປ້ອງກັນຄວາມ
ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຢາເສບຕິດ ກອງບັນຊາການປ້ອງກັນຄວາມ

ແລະ ຕ້ານຢາເສບຕິດ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ.

11. ນຳໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ

ກົດໝາຍ.

ກອງທຶນດັ່ງກ່າວ ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 48

ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກອງທຶນຄວບຄຸມ, ສະກັດກັ້ນ

ແລະ ອົງການປົກ ຄອງ ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
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1. ຜັນຂະຫຍາຍ ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະ

dqf\kp

ບຽບການ ກ່ຽວກັບວຽກງານຢາເສບຕິດ ມາເປັນແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ
ໂຄງການ ພ້ອມທັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;

ຄັດໂດຍ: ສ.ສາຍນໍ້າທາ

2. ໂຄສະນາ, ສຶກສາອົບຮົມສັງຄົມ ກ່ຽວກັບການສະກັດກັ້ນ ແລະ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ

ຕ້ານຢາເສບຕິດ;
3. ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການຄວບຄຸມ,
ສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານຢາເສບຕິດ;
4. ຊອກຮູ້ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບຢາເສບຕິດທີ່ເກືອດ
ຫ້າມ, ຢາເສບຕິດ ແລະ ສານເຄມີ ທີ່ຖືກຄວບຄຸມການນຳໃຊ້;
5. ໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມ, ບໍາລຸງ, ສ້າງ ແລະ ຍົກລະດັບ ໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່
ທີ່ເຮັດວຽກງານ ກວດກາ, ຄວບຄຸມ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານຢາເສບຕິດ;
6. ດໍາເນີນການສືບສວນ-ສອບສວນ ຄະດີກ່ຽວກັບຢາເສບຕິດ ຕາມ
ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ;
7. ປະສານສົມທົບ ກັບພະແນກການ, ອົງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງ
ທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສຳຫຼວດ, ກວດກາການລັກ
ລອບ ປູກພືດທີ່ມີສານເສບຕິດ;

11. ການລົງທຶນທາງອ້ອມ ໝາຍເຖິງການທີ່ຜູ້ລົງທຶນຊື້
ຮຸ້ນບໍລິສັດ, ຊື້ຮຸ້ນຈາກຕະຫລາດຮຸ້ນ, ລວມທັງ ການລົງທຶນໃສ່ກອງ
ທຶນຄ້ຳປະກັນການເງິນ, ພັນທະບັດ ແລະ ເອກະສານມີຄ່າອື່ນ ໂດຍຜູ້
ລົງທຶນບໍ່ມີສ່ວນຮ່ວມໂດຍກົງ ໃນການບໍລິຫານຈັດການວິສາຫະກິດ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
12. ເອກະສານມີຄ່າ ໝາຍເຖິງເອກະສານທີ່ສາມາດຕີມູນ
ຄ່າເປັນເງິນ ເຊິ່ງສາມາດຊື້-ຂາຍ, ແລກປ່ຽນ ຫລື ຄ້ຳປະກັນໄດ້ເຊັ່ນ:
ໃບຕາດິນ, ໃບຮຸ້ນ, ພັນທະບັດ.
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ແປ ແລະ ຮຽບຮຽງ: ນາກ ເມືອງມະໂນ

ແປ ແລະ ຮຽບຮຽງ: ນາງ ປາກາລັກ ພົມມີໄຊ

ອີ ງ ຕ າມກ ານລ າຍງ ານຂ່ າ ວ
ໃນວັນທີ 27 ທັນວາ 2021 ໃຫ້ຮູ້
ວ່າ: ປະເທດສະວິດ ອະນຸຍາດໃຫ້ສາ
ມາດແ ຈ້ ງ ປ່ ຽ ນເພດໄດ້ ໃ ນໃບທະ
ບຽນພົນລະເມືອງ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດ
ໝາຍ ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການ
ບຳບັດ ຫລື ມີໃບຢັ້ງຢືນທາງການ
ແພດ ເຊິ່ງເລີ່ມນຳໃຊ້ໃນວັນທີ 1 ມັງ
ກອນ 2022 ເປັນຕ
 ົ້ນໄປ.
ສະວິດເປັນໜຶ່ງໃນຈໍານວນ
ໜ້ອຍປະເທດໃນທະວີບເອີຣ
 ົບ ທອ
ີ່ ະ
ນຸຍາດໃຫ້ບຸກຄນ
ົ ສາມາດປຽ່ ນເພດໃນ
ໃ ບທະບ ຽນທ າງກ ານໄ ດ້ຖື ກ ຕ້ ອ ງ
ຕາມກົດໝາຍ  ໂດຍບໍ່ມີການບຳບັດ
ຮໍໂມນ, ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການວິນິດ
ໄສທາງການແພດ ແລະ ບໍ່ມີການປະ

ເມີນເພີ່ມຕື່ມອີກ.
ພາຍໃຕ້ ກົ ດ ລະບຽບໃໝ່ ທີ່
ຂຽນໄວ້ ໃ ນປະມວນກົ ດ ໝາຍແພ່ ງ
ຂອງສະວິດ ທຸກໆຄົນທີ່ມີອາຍຸ 16
ປີຂຶ້ນໄ ປ ເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມ
ຄອງທາງດ້ າ ນກົ ດ ໝາຍຈະ ສາມາດ
ປ່ຽນເພດ ແລະ ຊື່ຂອງຕົນຕາມກົດ
ໝາຍ ໄດ້ໂດຍການສະເໜີຕົນທີ່ຫ້ອງ
ການທະບຽນພົນລະເມືອງ ສ່ວນຜູ້ທີ່
ມີອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 16 ປີ ແລະ ຢູ່ພາຍ
ໃຕ້ການເບິ່ງແຍງຂອງຜູ້ໃຫຍ່ຈະຕ້ອງ
ໄ ດ້ ຮັ ບ ກ າ ນ ຍິ ນ ຍ ອ ມ ຈ າ ກ ຜູ້ ປົ ກ
ຄອງກ່ອນ.
ກົດໝາຍໃໝ່ສະບັບນີ້ ແມ່ນ
ການປ່ ຽ ນແປງຈາກມາດຕະຖານທີ່
ຜ່ານມາໃນສະວິດ ເຊິ່ງຜູ້ທມີ
ີ່ ຈຸດປະ

ສົງຈະປ່ຽນເພດໃນທະບຽນຕອ
້ ງມີໃບ
ຢັ້ງຢືນຊ່ຽວຊານທາງການແພດຢັ້ງຢືນ
ຕົວຕົນຂອງບຸກຄົນຂ້າມເພດ.
ບາງລັດ ຫລື ເຂດເຄິ່ງປົກ
ຄອງຕົນເອງໃນສະຫະພັນສະວິດ ຍັງ
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄົນທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການ
ທີ່ຈະປ່ຽນເພດໃນເຂົ້າຮັບການບຳບັດ
ດ້ວຍຮໍໂມນ ຫລື ການປ່ຽນແປງທາງກາຍ
ຍະພາບ ເພື່ອປ່ຽນແປງເພດຢ່າງຖືກ
ຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ໃນຂະນະທີ່ປ່ຽນ
ຊື່
ອາດຈະຕ້ອງມີການພິສູດວ່າຊື່
ໃໝ່ ນີ້ ໄ ດ້ ຖື ກ ນໍ າ ໃຊ້ ຢ່ າ ງບໍ່ ເ ປັ ນ ທາງ
ການເປັນເວລາຫລາຍປີແລ້ວບໍ.
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: Spring News
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ນັບຕັ້ງແຕ່ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ, ສັດ
ປ່າຈະຖືກຫ້າມບໍໃ່ ຫ້ນຳມາສະແດງປະ
ກ ອບລ ະຄ ອນສັ ດ ໃນປະເທດຝຣັ່ ງ
ຫລັ ງ ຈ າກລັ ດ ຖະສະພາໄ ດ້ ຜ່ າ ນຮ່ າ ງ
ກົ ດ ໝາຍໃ ນກ າງເ ດື ອ ນພ ະຈິ ກ ຜ່ າ ນ
ມາ ຖືເປັນອີກຜົນສ
 ຳເລັດຈາກຄວາມ
ພະຍາຍາມຂອງນັກອະນຸລັກ ແລະ ຜູ້
ປົກປ້ອງສິດທິສັດທີ່ເຮັດວຽກໜັກມາ
ເປັນເວລາຫລາຍປີ.
ມີການລາຍງານຂ່າວເມື່ອອາ
ທິດຜ
 ່ານມາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເຖິງແມ່ນວ່າ
ຂັ້ນຕອນທໍາອິດເບິ່ງຄືວ່າເປັນໄປໄດ້ດີ
ແຕ່ຫລາຍຝ່າຍເຫັນວ່າ ກົດໝາຍນີ້ “ມີ
ນ້ຳໜັກບໍ່ພຽງພໍ” ແລະ ຈະຕ້ອງສືບຕໍ່
ດຳເນີ ນ ງານເພື່ ອ ໃ ຫ້ມີ ຜົ ນ ຄ ອ ບຄ ຸມ
ເຖິງສະພາບການນຳໃຊ້ສັດປ່າຫລາຍ
ກວ່າທ
 ີ່ນຳໃຊ້ໃນກົດໝາຍປັດຈຸບັນ.

ເນື້ ອ ໃນເບື້ ອ ງຕົ້ ນ ຂອງກົ ດ
ໝາຍດັ່ງກ
 ່າວ ລະບຸວ່າ: ກອງລະຄອນ
ສັດຕ້ອງຢຸດເຊົາການນໍາໃຊ້ພາບຂອງ
ນັກສະແດງກັບສ
 ິງ ຫລື ໝີ ພາຍໃນ
ເວລາ 2 ປີ ແລະ ການຄອບຄອງສັດ
ປ່າເຫລົ່ານີ້ ຈະບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ໃນ 7
ປີຕໍ່ໜ້າ.
ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ  ຈະ
ມີຄວາມສົມບູນ ແລະ ປະກາດໃຊ້
ຫລັງຈາກທ່ານ ເອມມານູເອວ ປະທາ
ນາທິບໍດີຝຣ
 ັ່ງ
ໄດ້ລົງນາມຢ່າງເປັນ
ທາງການ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ກົດໝາຍນີ້
ຍັງກວມເອົາການເຮັດຟາມມິນ (Mink)
ແລະ ການສະແດງປາໂລມາ ເຊິ່ງພາຍ
ຫລັງປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍ ໂຮງງານຜູ້
ຜະລດ
ິ ຂົນມ
ນ
ິ ຕ້ອງຖືກປິດຢ່າງຖາວອນ.
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ໃນຕົ້ນປີ 2019, ໝີ ທີ່ຢູ່ໃນ
ກອງລະຄອນສັດ ຊື່: ມິກຊາ ຖືກຂ້າ
ຕາຍ ແລະ ຍັງມ
 ີເຫດການຍິງເສືອໂຕ
ໜຶ່ງທີ່ຫລີບໜີຈາກກອງລະຄອນສັດ
ແລະ ແລ່ນຜ່ານຖະໜົນຫົນທາງໃນ
ນະຄອນຫລວງປາຣີ ໃນປີ 2017 ກໍ
ຖືກຍິງຕາຍ, ຈາກເຫດການດັ່ງກ່າວ
ໄດ້ ເ ພີ່ ມ ຄວາມໜັ ກ ແໜ້ ນ ຂອງກົ ດ
ໝາຍຫ້າມນຳໃຊ້ສັດໃນວົງການການ
ສະແດງລະຄອນສັດ. ນອກຈາກປະ
ເທດຝຣັ່ງ, 20 ກວ່າປ
 ະເທດເອີລົບ
ພວມອອກມາດຕະການທາງກົດໝາຍ
ທີ່ເຄັ່ງຄັດກວ່າເກົ່າເພື່ອຈຳກັດການນຳ
ໃຊ້ສັດເພື່ອການບັນເທີງ.
ແຫລ່ງຂ
 ່າວ: www.dw.com

