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ໃນວັນທີ 5 ພະຈິກ

ຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ແຜນ

ຜ່ານມາ, ທ່ານ ພັນຄໍາ ວິພາວັນ

ງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ແຜນເງິນ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ

ຕາ ປະຈຳປີ 2021 ແລະ ແຜນ

ລາວ

ການ ປະຈຳປີ 2022 ຂອງລັດ

ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງ

ຖະບານ

ສະພາແຫ່ງຊາດ (ສພຊ) ຊຸດທີ

ສ້າງສັນ ແລະ ກົງໄປກົງມາ.

ລືຕໍ່ບົດສະຫລຸບຕີລາຄາຜົນສຳ

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທາ່ ນ

ໄດ້ມີກອງປະຊຸມຄະນະປະຈໍາສະ ໄຊສມ
ົ ພອນ ພົມວ
 ຫ
ິ ານ ປະທານ

ເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ພາແຫ່ງຊາດ ຮ່ວມ
 ກັບກອງເລ ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊ
 າດ, ປະ
ເທື່ອທ
 ີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ

ຂານຸການກອງປະຊຸມສະໄໝສາ ທານສະພາແຫ່ງຊາດ; ມບ
ີ ັນດາ

(ສພຊ) ຊຸດທີ IX ໃນຕອນເຊົ້າ

ມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງ ສພຊ ຊຸດ

vjko8+|hk @

ວັນທີ 22 ພະຈິກຜ່ານມາ ທີ່ ທີ IX ຜ່ານຮູບແບບອອນລາຍ

ດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ,

ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິ

ການປະກອບຄຳເຫັ ນ

ບັດເເຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-

ຂອງບັນດາທ່ານສຸດທີ່ມີຄວາມ

ສັງຄົມເເຫ່ງຊາດ, ເເຜນງົບປະ

ໝາຍສໍາຄັນ

ມານເເຫ່ງລັດ, ເເຜນເງິນຕາ ປະ

ເຫັ ນ ເຖິ ງ ຄວາມຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບ

ຈໍາປີ 2021 ເເລະ ເເຜນການ

ແລະ ຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຕໍ່

ປະຈໍາປີ 2022 ວ່າ: ຕາງໜ້າ

ປະເທດຊາດ, ພ້ອມກັນນັ້ນ ຍັງ

ໃຫ້ລັດຖະບານ ຊຸດທີ IX ກໍຄື

ໄດ້ ຝ າກຄວາມເຊື່ ອ ໝັ້ ນ ຕໍ່ ລັ ດ

ໃນນາມສ່ວນຕົວ,

ຖະບານໃນການບໍລິຫານ ແລະ

IX

(ສພຊ) ເພື່ອປຶກສາຫາ ສພຊ

ໄດ້ຊີ້ແຈງຕໍ່ກອງປະຊຸມ

ຂໍສະແດງ

ຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຕີລາຄາສູງ
ຕໍ່ການປະກອບຄໍາເຫັນຂອງຄະ
ນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ

ກໍຄື

7totz6hcmo lrleg]afdkog0qhkIj;, @ dv’xt-5, .oI6[c[[mk’wd
ເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ IPU ຄັ້ງ

ຂອງບັ ນ ດາທ່ າ ນສະມາຊິ ກ ສະ

ໃນເຂດເລື ອ ກຕັ້ ງ ຂອງຕົ ນ ທົ່ ວ

ພາແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງເປັນຕົວແທນ

ປະເທດ ຕໍ່ບົດລາຍງານການຈັດ

ໃຫ້ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ຢູ່

ຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດ

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້

ມະຕິກອງປະ
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ຮຽບຮຽງໂດຍ: ສ.ສາຍນ້ຳທາ

ທີ 143 ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນລະ
ຫວ່າງວັນທີ 26-30 ພະຈິກ
2021 ທີ່ມາດຣິດ ປະເທດສະ
ເປນ ເປັນຜູ້ພິຈາລະນາຮັບຮອງ
ເອົາ. ພ້ອມນີ,້ ໃນຕອນທ້າຍຂອງ
ກອງປະຊຸມ

ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີ

ໃຫ້ ລັ ດ ຖະສະພາແຫ່ ງ ລາຊະອາ
ນາຈັກກຳປູເຈຍ ເປັນເຈົ້າພາບ
ກອງປະຊຸມອາຊຽນ+3 ຄັງ້ ຕໍໄ່ ປ.
ໃນວັນດຽວກັນ,

ຄະ

ນະຜູ້ແທນ ສພຊ ລາວ ຍັງໄດ້
ສື ບ ຕໍ່ ເ ຂົ້ າ ຮ່ ວ ມກອງປະຊຸ ມ ກຸ່ ມ
ລັ ດ ຖະສະພາພາກພື້ ນ ອາຊີ - ປາ
ຊີຟິກ
(ສພຊ) ໃນວັນທີ 23

ກອງປະຊຸ ມ ກຸ່ ມ ລັ ດ ຖະສະພາ

ສ.ເກົາຫລີ ລວມທັງໝົດ 10

ພະຈິກ 2021 ທີ່ສະພາແຫ່ງ

ພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ ໃນຮູບ

ປະເທດ.

ຊາດ (ສພຊ) ນະຄອນຫລວງ

ແບບທາງໄກ ໂດຍສອງກອງປະ

ໃນວາລະກອງປະຊຸມ,

ວຽງຈັນ, ທ່ານ ສັນຍາ ປຣະ

ຊຸມດັ່ງກ່າວ, ເປັນກົນໄກໜຶ່ງທີ່

ໄດ້ຮັບຮອງເອົາບົດບັນທຶກກອງ

ເສີດ ປະທານກຳມາທິການການ

ນອນໃນຂອບຂອງກອງປະຊຸມ

ປະຊຸມອາຊຽນ+3 ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນ

ຕ່າງປະເທດ ແລະ ທ່ານ ທັນຕາ

ໃຫຍ່ສະຫະພັນລັດຖະສະພາສາ

ໃນວັນທີ 20 ເມສາ 2021

ກອງຜາລີ

ກົນ (IPU).

ໃນຮູບແບບທາງໄກ ແລະ ໄດ້

ຮອງປະທານກຳມາ

ທິການແຜນການ,

ການເງິນ

ກອງປະຊຸມອາຊຽນ+3

ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາຜູສ
້ ະໝັກ

ແລະ ການກວດສອບ ພ້ອມ

ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ

ເຂົ້ າ ຮັ ບ ຕໍ າ ແໜ່ ງ ວ່ າ ງໃນກຳມາ

ດ້ວຍພະນັກງານ

ຫວູ້ຮາຍຮາ

ທິການຕ່າງໆຂອງ IPU ຄັ້ງທີ

ແລະ

ວິຊາ

ປະທານກໍາມາທິ

ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ

ການການຕ່າງປະເທດ

ກອງປະຊຸ ມ ປິ່ ນ ອ້ ອ ມກອງປະ

ແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສສ.ຫວຽດ

ລົງເຫັນດີ ສະເໜີສະມາຊິກລັດ

ຊຸມໃຫຍ່ສະຫະພັນລັດຖະສະພາ

ນາມ

ເຊິ່ງມີຄະນະຜູ້ແທນເຂົ້າ

ຖະສະພາ ຈາກລາຊະອານາຈັກ

ສາກົນ (IPU) ຄັ້ງທີ 143 ຄື:

ຮ່ວມຈາກສະມາຊິກອາຊຽນ 7

ໄທ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ ຕາງ

ກອງປະຊຸມອາຊຽນ+3

ປະເທດ, ສປຈີນ, ຍີປຸ່ນ ແລະ ໜ້າໃຫ້ກຸ່ມອາຊຽນ+3 ເພື່ອສະ

ແລະ

ສະພາ

143

ໂດຍກອງປະຊຸມໄດ້ຕົກ

ໂດຍການເປັນເຈົ້າພາບ

ຂອງ ສ.ເກົາຫລີ. ກອງປະຊຸມ
ໄດ້ ພິ ຈ າລະນາຮັ ບ ຮອງເອົ າ ບົ ດ
ບັ ນ ທຶ ກ ຂອງກອງປະຊຸ ມ ກຸ່ ມ
ພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ ຄັ້ງຜ່ານ
ມາ ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 7 ພຶດ
ສະພາ 2021, ຮັບຟັງບົດລາຍ
ງານຂອງຄະນະບໍ ລິ ຫ ານງານ
IPU, ບົດລາຍງານຂອງກອງປະ
ຊຸມອາຊຽນ+3, ການສະເໜີຕໍາ
ແໜ່ງງານທີ່ວ່າງ ເພື່ອຈະບັນຈຸ
ເຂົ້າໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ IPU
ຄັ້ງທີ 143, ພ້ອມທັງການພິຈາ
ລະນາບັນຫາຮີບດ່ວນ ແລະ ຄະ
ນະກຳມະການຮ່າງເນືອ
້ ໃນຕ່າງໆ
ເຂົາ້ ໃນວາລະກອງປະຊຸມດັງ່ ກ່າວ.
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ຫານລັດ, ບົນພື້ນຖານນັ້ນ ຈະ

okpqdDDD

ສືບຕໍ່ນຳໄປຄົ້ນຄວ້າຕາມຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງລັດຖະບານ ກໍ

ຊຸມໃຫຍ່ຂອງພັກ ຄັ້ງທີ XI

ຄືຂອງບັນດາຂະແໜງການ ແລະ

ແລະ

ແຜນພັດທະນາເສດຖະ

ທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອປັບປຸງແກ້ໄຂບັນ

ກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ປີ 2021

ຫາທີກ
່ ອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ

ທີ່ ສ ະພາແຫ່ ງ ຊາດໄດ້ ຮັ ບ ຮອງ

ໃນຄັ້ງນີ້ຕັ້ງຂຶ້ນ.
ຖືໂອກາດນີ້, ອີກເທື່ອ

ຜ່ າ ນການປະຕິ ບັ ດ ຕົ ວ ຈິ ງ ຂອງ
ໃນສະພາບເງື່ອນ

ໜຶ່ງ ຂໍສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມສະ

ທີ່ຍັງສືບຕໍ່ລະ

ພາແຫ່ງຊາດ ວ່າລັດຖະບານຊຸດ

ບາດນັບມື້ຮຸນແຮງ ແລະ ເປັນ

ທີ IX ມາຮັບໜ້າທີ່ແມ່ນໃນເວ

ວົງກວ້າງນັ້ນ

ເຫັນວ່າທິດທາງ

ລາທີ່ສະພາບການພັດທະນາເສດ

ຄາດໝາຍ ປີ 2021 ຈໍານວນ

ຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງປະເທດເຮົາ

ທ່ າ ນຄະນ ະປ ະຈໍ າ ສ ະພ າແ ຫ່ ງ ກະກຽມ ແລະ ດຳເນີນກອງປະ ທີ່ຖອດຖອນໄດ້ ແລະ ແຜນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນ

ໜຶ່ງ ຍັງບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ ເຊິ່ງ

ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສິ່ງ

ຊາດ, ກອງເລຂານກ
ຸ ານກອງປະ

ບັ ນ ດາທ່ າ ນສະມາຊິ ກ ສະພາ

ທ້າທາຍ 9 ບັນຫາຫລັກໆ ດັ່ງ

ກ່ຽວກັບດ້ານດີທີ່ຈະ ແຫ່ງຊາດ ກໍໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າ

ທີ່ ໄ ດ້ ສ ະເໜີ ໃ ນມື້ ທ ຳອິ ດ ຂອງ

ລັດຖະບານ
ໄຂຂອງໂຄວິດ

ຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ

2

ວຽກຈຸດສຸມພາຍຫລັງສຳເລັດ ສົມບູນຍິ່ງຂຶ້ນ ທັງຄ
 ົ້ນຄ
 ວ້າປຶກ

ຊຸມ ພ້ອມດ້ວຍໜ່ວຍງານຕ່າງໆ ຂອງ ສພຊ ຊຸດທ
 ີ IX ເຊິ່ງໄດ້ ກອງປະຊຸມ ແລະ ຄາດຄະເນ ສາຫາລື
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ
 ່ວມ.
ໃນວາລະກອງປະຊຸມ,

ຍົກໃຫ້ເຫັນຜົນສຳເລັດຫລາຍ ແຜນກ ານດ ຳເ ນີ ນ ກອງປ ະ ຊຸ ມ
ດ້ານໃນການກະກຽມ ແລະ ດຳ

ສືບຕໍ່ປະຕິບັດ, ແກ້ໄຂຂອດຂໍຄ
້ ົງ ໃຈສະພາບຄວາມເປັ ນ ຈິ ງ ດັ່ ງ

ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງ ຄ້າງທີ່ຍັງມີ ແລະ ສາມາດນຳເອົາ

ທ່ານ ສິງຄຳ ວົງພ
 ະຈັນ ຮອງເລ ເນີນກອງປະຊຸມ; ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງ ສພຊ ຊຸດທ
 ີ IX.

ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ໄປປັບ

ຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ ຕາງ ຍົກໃຫ້ເຫັນຜົນໄດ້ຮັບດ້ານເນື້ອ
ໜ້ າ ໃ ຫ້ ກ ອງເ ລຂ ານຸ ກ ານກອງ ໃນກອງປະຊຸມ,
ປະຊຸມ

ສາເຫດທີ່ພາ

ຈາກນັ້ນ, ບັນດາຜູ້ເຂົ້າ
ຮ່ວມກອງປະຊຸມ ໄດ້ສຸມໃສ່ປຶກ

ລາຍງານຮ່າງບົດສະ ໃຫ້ມີຈຸດດີ, ຂໍຄ
້ ົງຄ
 ້າງ, ສາເຫດ ສາຫາລື,

ຫລຸບ ຕີລາຜົນສ
 ຳເລັດຂອງການ

ທີ່ພາໃຫ້ມີຂໍ້ຄົງຄ້າງ, ບົດຮ
 ຽນ

ກອງປະຊຸມສະພາໃນຄັ້ງນີ້

ຂໍ້

ຫຍຸ້ງຍາກເຫລົ່ານັ້ນ ແມ່ນສິ່ງທີ່

ກ່າວແລ້ວ.
ຕາງ

ກຳລັ ງ ສົ່ ງ ຜົ ນ ກະທົ ບ ແຮງຕໍ່ ລ ະ

ໃຊ້ເຂົ້າໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງຕໍ່ໄປ.

ໜ້າໃຫ້ລັດຖະບານ ຊຸດທີ IX

ບົບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງປະ

(ນາງ ປາກາລັກ ພົມມີໄຊ)

ຂໍ ຮັ ບ ເອົ າ ການປະກອບຄໍ າ ເຫັ ນ

ເທດ, ພວກເຮົາຕ້ອງຕັດສິນໃຈ

ທັງໝົດຂອງບັນດາທ່ານ ເພາະ

ແກ້ໄຂບັນຫາເຫລົ່ານັ້ນ

ບັນດາຄຳເຫັນເຫລົ່ານີ້ ສຸດທີ່ມີ

ຜ່ອນຄາຍລົງ ໃນໄລຍະເວລາທີ່

ຄວາມໝາຍສໍາຄັນ,

ສົມຄວນ.

ປະກອບຄຳເຫັນໃ ສ່

ເນື້ ອ ໃ ນບົ ດ ສ ະຫ ລຸ ບ ດັ່ ງ ກ່ າ ວ
7;k,gxao,kDDD
ສະພາແຫ່ງຊາດ ແມ່ນ
ອົງການຕົວແທນແຫ່ງສິດ ແລະ
ຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນລາວ
ບັນດາເຜົ່າ, ເປັນອົງການສູງສຸດ
ແຫ່ງອາໍນາດລັດ, ເປັນອົງການ
ນິຕິບັນຍັດ

ປະຕິບັດພາລະບົດ

ບາດຮັ ບ ຮອງເອົ າ ລັ ດ ຖະທາໍ ມ ະ
ນູນ ແລະ ກົດໝາຍ, ຕົກລົງບັນ
ຫາສຳຄັນພື້ນຖານຂອງປະເທດ
ຊາດ ແລະຕິດຕາມກວດກາການ
ເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດລັດຖະທຳ
ມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍຂອງບັນ
ດາອົງການລັດ.
ມາຮອດປີ 2001 ເວັບ
ໄຊສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮັບການ
ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ແລະ ປະກາດນຳໃຊ້
ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ
ກໍ່ສ້າງສູນຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ແລະ
ຫ້ອງສະໝຸດ

ສະພາແຫ່ງຊາດ

ສປປລາວ

ໂດຍການຊ່ວຍ

ເຫລືອທາງດ້ານທຶນ ແລະ ວິຊາ
ການ

ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ

ສສ.ຫວຽດນາມ.
ມາຮອດປີ 2008 ເຊິ່ງ
ຢູ່ໃນໄລຍະທ້າຍຂອງສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ຊຸດທີ VI, ໂດຍໄດ້ຮັບ
ທຶ ນ ຊ່ ວ ຍເຫລື ອ ຈາກໂຄງການ
ສົ່ ງ ເສີ ມ ຄວາມສາມາດສະພາ
ແຫ່ງຊາດ UNDP-EU, ເວັບ
ໄຊສະພາແຫ່ງຊາດ

ກໍໄດ້ຮັບ

ການປັບປຸງເປັນຄັ້ງທໍາອິດ ເຮັດ
ໃຫ້ ໂ ຄງສ້ າ ງເນື້ ອ ໃນເພີ່ ມ ຂຶ້ ນ ;
ເວັບໄຊມີສີສັນດີຂຶ້ນ ແລະ ລະ
ບົບເຕັກນິກເຕັກໂນໂລຊີເວັບໄຊ
ທັນສະໄໝກ່ວາເກົ່າ.
ມາຮອດປັດຈຸບັນ ບັນ
ດາເນື້ ອ ໃນຈຳນວນໜຶ່ ງ ເທິ ງ
ໜ້າເວັບໄຊ ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບກົດ
ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍສະພາແຫ່ ງ ຊາດ
ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2021 ເປັນ
ຕົ້ນ

ທາງດ້ານກົງຈັກການຈັດ

ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ
ໜ້າທີ່ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດ

ໃນໂອກາດນີ້,

ຮຽນອັນລໍ້າຄ່າ

ເປັນບົດ

ທັງເປັນການ

ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາທີ່ດີ

ຕໍ່ການບໍລິ

ໃຫ້

ການແກ້ໄຂບັນຫາ

ດັ່ງກ່າວ ລັດຖະບານໄດ້ດໍາເນີນ
ບົນຈິດໃຈຜັນຂະຫຍາຍ

ແລະ

ປະຕິ ບັ ດ ຕາມມະຕິ ກ ອງປະຊຸ ມ
ໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ ທີ່ໄດ້
ກໍານົດທິດຊີ້ນໍາລວມ

ບົນຈິດ

ໃຈສ້ າ ງການຫັ ນ ປ່ ຽ ນຢ່ າ ງແຂງ
ເເຮງ, ເລິກເຊິ່ງ ແລະ ຮອບດ້ານ
ໂດຍໄດ້ ຖື ເ ອົ າ ການກະກຽມ
ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງ
ຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການ
ເງິນ ແລະ ວາລະແຫ່ງຊາດວ່າ
ດ້ວຍບັນຫາຢາເສບຕິດ

ເປັນ

ວຽກງານບຸ ລິ ມ ະສິ ດ ຮີ ບ ດ່ ວ ນ
ໂດຍດໍາເນີນໄປບົນພື້ນຖານຍຶດ
ໝັ້ນ 3 ຫລັກການຕົ້ນຕໍ: ເດັດ
ຂາດ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ມືອາຊີບ
(ຫລັກວິຊາການ) ແລະ ອັນສຳ
ຄັນແມ່ນສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ
IX

ກໍໄດ້ຮັບຮອງແຜນພັດທະ

ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ແຫ່ງ

ຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX ເຊິ່ງເປົ້າ
ໝາຍຕົ້ ນ ຕໍ ຂ ອງການປະຕິ ບັ ດ
ສອງວາລະແຫ່ງຊາດ

ເນື້ອແທ້

ກໍແມ່ນເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຫຍຸ້ງ
ຍາກ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະ
ກິດຂອງປະເທດເຮົາ ໃຫ້ມີການ
ຫັນປ່ຽນໃໝ່ໃນຕໍ່ໜ້າ.

ທີ IX. ນອກນັ້ນ, ທາງດ້ານ

7.

ຂ່າວການເຄື່ອນໄຫວຂອງ

ແອັບຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ມີ 3

ເຕັກນິກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນ

ຄະນະນຳສະພາແຫ່ ງ ຊາດລົ ງ

ຂັ້ນຕອນຄື: 1. ເຂົ້າໄປທີ່ເຄື່ອງ

ດາເຄື່ ອ ງມື ສ ະໜອງຂໍ້ ມູ ນ ໜ້ າ

ເວັບໄຊ; 8. ປະກາດ ແລະ ແຈ້ງ

ໝາຍເພສະຕໍ (play Store) ສໍາ

ເວັບໄຊ ຍັງບໍ່ຄົບຖ້ວນ; ໂປຣ

ການ; 9. ຂ່າວໜັງສືພິມ ຜູ້

ລັບມືຖືລະບົບເອັນດຣອຍ ຫລື

ແກຣມເຄື່ອງແມ່ ແລະ ໂປຣ

ແທນປະຊາຊົນ; 10. ຂ່າວວິທະ

ເຄື່ອງໝາຍ ແອັບສະຕໍ (App

ແກຣມສົ່ ງ ເນື້ ອ ໃນຂຶ້ ນ ເວັ ບ ໄຊ

ຍຸ ຜູ້ແທນປະຊາຊົນ; 11. ຂ່າວ

Store) ສໍາລັບມືຖືລະບົບ ios

ແມ່ນນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ

ໂທລະພາບ

ຜູ້ແທນປະຊາຊົນ;

ຫລັງຈາກນັ້ນ, ໃຫ້ຊອກຄໍາວ່າ

ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການສົ່ງຂໍ້

12. ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນ

Lao NA; 2. ກົດເຂົ້າໄປເຄື່ອງ

ມູ ນ ຂຶ້ ນ ໜ້ າ ເວັ ບ ໄຊບໍ່ ມີ ຄ ວາມ

ແຂວງ 17 ເຂດ 1 ນະຄອນ

ໝາຍ, ກົດຕິດຕັ້ງ ແລ້ວລໍຖ້າ

ສະດວກເທົ່າທີ່ຄວນ. ຍ້ອນສະ

ຫລວງ; 13. ປະຕິທິນ.

ຈົ ນ ກວ່ າ ການຕິ ດ ຕັ້ ງ ສໍ າ ເລັ ດ ;

2008

ປີ

ພາບດັ່ງກ່າວ

ເວັບໄຊຂອງສະ

ມາຮອດວັນທີ 17 ພະ

ພາແຫ່ງຊາດ

ຈຶ່ງມີຄວາມຈຳ

ຈິກ 2021 ກົງກັບມື້ປິດກອງ

ສໍາເລັດແລ້ວ

ປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2

ອ່ານຂ່າວໜ້າຫລັກ ຫລື ຂ່າວ

ປັດຈຸບັນ ພາຫະນະໃນ

ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX

ຫລ້າສຸດໄດ້ຕາມໃຈມັກ.

ການສື່ສານມີການພັດທະນາໄປ

ຈຶ່ງໄດ້ເປີດພິທີນໍາໃຊ້ແອັບພິເຄ

ນ ອ ກ ຈ າ ກ ທ່ າ ນ ຕິ ດ

ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຫລາກຫລາຍ

ຊັນ (Application) ຂອງສະ

ຕາມຂ່າວສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ

ນອກຈາກສື່ສິ່ງພິມ: ໜັງສືພິມ,

ພາແຫ່ງຊາດ ຢ່າງເປັນທາງການ

ຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະ

ວາລະສານ ແລະ ສື່ທາງເອເລັກ

ໂດຍການເປີດພິທຂ
ີ ອງທ່ານ ປອ

ຊາຊົນຂັ້ນແຂວງແລ້ວ ທ່ານຍັງ

ໂຕຣນິກ: ວິທະຍຸ, ໂທລະພາບ,

ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ກໍາມະ

ສາມາດເຂົ້າເຖິງກົດໝາຍ ແລະ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ:

ການກົມການເມືອງສູນກາງພັກ,

ນິຕິກຳຕ່າງໆ ແລະ ທ່ານສາມາດ

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ.

ສົ່ງຂໍ້ຄວາມເຖິງພວກເຮົາ ໂດຍ

ເປັນໃນການປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ເຟສບຸກ,

ເຟສ,

ເວັບໄຊ,
ຢູທູບແລ້ວ

ແອັບພິເຄຊັນ ກໍເປັນໜຶ່ງໃນທາງ
ເລືອກໃໝ່ ເນື່ອງຈາກວ່າ ປັດຈຸ
ບັ ນ ການຕິ ດ ຕາມຂໍ້ ມູ ນ -ຂ່ າ ວ
ສານຈາກມືຖື, ມີຄວາມສະດວກ
ເຂົ້ າ ເຖິ ງ ໄດ້ ໄ ວກ່ ວ າການນຳໃຊ້
ຄອມພິວເຕີ, ສະນັ້ນ ການສື່ສານ
ໂດຍຜ່ານທາງລະບົບແອັບພິເຄ
ຊັນຂອງມືຖື ຈຶງ່ ເປັນຍຸດທະສາດ
ໃໝ່ ແ ຫ່ ງ ການກະຈາຍຂໍ້ ມູ ນ ຂ່າວສານໃຫ້ວ່ອງໄວຫລາຍຂຶ້ນ
ກວ່າເກົ່າ.
ເວັບໄຊ ແລະ ແອັບພິ
ເຄຊັນ ໃຊ້ເປັນ 2 ພາສາຄື: ພາ
ສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ, ມີ
ໜ້າຫລັກ ທັງໝົດ 13 ໜ້າຄື:
1. ທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ສິດ
ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງສະພາແຫ່ງ
ຊາດ; 2. ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ
ຊາດ; 3. ລັດຖະທຳມະນູນ; 4.
ບັນດາກົດໝາຍ; 5. ມະຕິກອງ
ປະຊຸມ; 6. ການຮ່ວມມືສາກົນ;

ວິ ທີ ກ ານດາວໂຫລດ

3. ຫລັງຈາກການດາວໂຫລດ
ທ່ານກໍສາມາດ

ຜ່ານຊ່ອງທາງຂໍ້ຄວາມນີ້ 156.
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2. ສືບຕໍ່ສົ່ງເສີມມວນ
ຊົນທຸກເພດ, ທຸກໄວ ເຂົ້າຮ່ວມ
ການຫັດກາຍຍະບໍລິຫານ, ການ
ອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ການ
ຫລິ້ນກິລາເພື່ອສຸຂະພາບ, ເຂົ້າ
ຮ່ ວ ມການສ້ າ ງຂະບວນການ
ເຄື່ ອ ນໄຫວຈັ ດ ກິ ດ ຈະກຳການ
ແຂ່ງຂັນກິລາປະຈຳປີ, ກິລາວັນ
ບຸນປະເພນີ ແລະ ກິລາວັນບຸນສຳ
ຄັນຕ່າງໆຂອງຊາດ ແລະ ສາກົນ.
ຄາດໝາຍທີ່ທົດຖອຍ
ມີ 2 ຄາດໝາຍ ຄື:
1. ອັດຕາເຂົ້າຮຽນໃໝ່
ລວມ ປ.5;
2. ອັດຕາເຂົ້າຮຽນໃໝ່
ລວມ ມ.4.
2) ວຽກງານສາທາລະ
ນະສຸກ, ໄດ້ສືບຕໍ່ປະຕິບັດວຽກ
ງານຈຸດສຸມຕ່າງໆ ຂອງຂະແໜງ
ສາທາລະນະສຸກ ເປັນຕົ້ນ: ສຳ
ເລັດການໃຫ້ບລ
ໍ ກ
ິ ານວັກຊີນກັນ
ພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຂັມທີ 1
ໄດ້ 3.001.550 ໂດສ ບັນລຸ
ໄດ້ 40,91% ຂອງປະຊາກອນ
ທັງໝົດ(7.337.777 ຄົນ);
ສຳລັບເຂັມທີ 2 ແມ່ນໄດ້
2.093.919 ໂດສ ເທົ່າກັບ
28,54% ຂອງກຸ່ມປະຊາກອນ
ທັງໝົດ (7.337.777 ຄົນ),
8+9kdlt[a[djvoDDD
4. ສົມທົບກັບຂະແໜງ
ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ເພື່ອ
ກວດກາຄືນ ແລະ ລະດົມບໍລິ
ສັດບໍ່ແຮ່ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຂຸດ
ຄົ້ນແລ້ວ ແລະ ມີແຜນສົ່ງອອກ
ແຮ່ທາດ ໃນປີ 2021 ເພື່ອຈັດ
ເກັບບໍ່ແຮ່ເປັນຖ້ຽວ ແລະ ທົດ
ລອງສົ່ ງ ອອກແຮ່ ເ ຫລັ ກ ແບບ
ມອບເໝົາ ພັນທະ 30ໂດລາ/
ໂຕນ, ພ້ອມທັງຮີບຮ້ອນຕິດຕັ້ງ
ຊິງຊັ່ງນ້ຳໜັກ ຢູ່ບັນດາດ່ານທີ່ມີ
ເງື່ອນໄຂເພື່ອກວດກາບໍລິມາດ
ຕາມຄວາມເປັນຈິງ;
5. ຫັນການຊຳລະອາ
ກອນລາຍໄດ້ ຈ າກຈຸ ນ ລະວິ ສ າ
ຫະກິດ ແລະ ຄ່າທໍານຽມຄ່າບໍ
ລິການ ໄປສູ່ການຊຳລະສະສາງ
ຜ່ານລະບົບມືຖື ເພື່ອການຊຳລະ
ສະສາງອາກອນ ທັນສະໄໝຜ່ານ
ເຄື່ອງສື່ສານ ແລະ ໃຫ້ການບໍລິ
ການດ້ານດີຈີຕອນ;
6. ປະສານສົມທົບກັບ
ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
ແລະ ອົງການປະກັນສັງຄົມແຫ່ງ
ຊາດ ເພື່ອກຳນົດໃຫ້ເລກປະຈຳ
ຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ, ເລກບັດປະ
ກັນສັງຄົມ ແລະ ເລກບັດປະຊາ
ຊົນ ເປັນເລກດຽວກັນ, ພ້ອມທັງ
ສ້ າ ງລະບົ ບ ກົ ນ ໄກໃນການຕິ ດ
ຕາມການແຈ້ ງ -ການມອບອາ
ກອນລາຍໄດ້ບຸກຄົນ
ໃຫ້ມີ
ຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຈະເເຈ້ງ;
7. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການ
ແກ້ ໄ ຂລົ ດ ນໍ າ ເຂົ້ າ ບໍ່ ຖື ກ ຕ້ ອ ງ
ຕາມການຕົກລົງຂອງລັດຖະບານ
ຕາມຄໍ າ ສັ່ ງ ຂອງນາຍົ ກ ລັ ດ ຖະ
ມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 20/ນຍ,
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ຄາດໝາຍໝົດປີ 2021 ໃຫ້ບັນ
ລຸຫລາຍກວ່າ 50% ຂອງປະ
ຊາກອນທົ່ວປະເທດ. ຕົວເລກ
ສະສົ ມ ຂອງພະຍາດໄຂ້ ຍຸ ງ ລາຍ
ທົ່ວປະເທດມີທັງໝົດ 850 ກໍ
ລະນີ ແລະ ບໍ່ມີກໍລະນີເສຍຊີ
ວິດ (ນັບແຕ່ວັນທີ 26 ທັນວາ
2020 ຫາ 13 ສິງຫາ 2021)
ແລະ ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ຄາດໝາຍສູ້ຊົນ 11 ຕົວຊີ້ບອກ
ຂອງຂະແໜງສາທາລະນະສຸ ກ
ມີຄວາມຄືບໜ້າ ຄື: ມີ 5 ຕົວ
ຊີ້ບອກ
ທີ່ສາມາດບັນລຸຄາດ
ໝາຍ ຄື: 1) ອັດຕາສ່ວນການ
ຕາຍຂອງແມ່ ແມ່ນຄິດໄລ່ໄດ້
36,7/100.000 ຄົນ ຂອງເດັກ
ເກີດມີຊີວິດ (ຄາດໝາຍ 150/
100.000),
ລະດັບປະເທດ
ແລະ ທຸກແຂວງ ສາມາດບັນລຸ
ຄາດໝາຍ; 2) ອັດຕາການຕາຍ
ຂອງເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 1 ປີ ແມ່ນ
8,8/1.000 ຄົນ ຂອງເດັກ
ນ້ອຍເກີດມີຊີວິດ (ຄາດໝາຍ
28/1.000), ລະດັບປະເທດ
ແລະ ທຸກແຂວງ ສາມາດບັນລຸ
ຄາດໝາຍໄດ້; 3) ອັດຕາການ
ຕາຍຂອງເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ

ແມ່ນ 9,8/1.000 ຄົນ ຂອງ
ເດັກນ້ອຍເກີດມີຊີວິດ (ຄາດ
ໝາຍ 38/1.000), ລະດັບປະ
ເທດ ແລະ ທຸກແຂວງ ສາມາດ
ບັນລຸຄາດໝາຍໄດ້; 4) ອັດຕາ
ການປົ ກ ຄຸ ມ ປະກັ ນ ສຸ ຂ ະພາບ
ທົ່ວປວງຊົນ ແມ່ນ 94% ຂອງ
ປະຊາກອນທັງໝົດ (ຄາດໝາຍ
94%), ລະດັບປະເທດ ແລະ
ທຸກແຂວງ ສາມາດບັນລຸຄາດ
ໝາຍໄດ້; 5) ອັດຕາການປະ
ກາດຮັບຮອງເປັນບ້ານສາທາລະ
ນະສຸກແບບຢ່າງ
ແມ່ນໄດ້
81,9% ຂອງຈຳນວນບ້ານທັງ
ໝົດ (ຄາດໝາຍ 81%), ລະ
ດັບປະເທດ ແລະ 5 ແຂວງ ທີ່
ສາມາດບັນລຸຄາດໝາຍວາງໄວ້
(ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ຜົ້ງສາ
ລີ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ບໍລິຄຳໄຊ)
ຍັງມີ 13 ແຂວງທີ່ຍັງຫລຸດຄາດ
ໝາຍ ເຊິ່ງຕ້ອງໄດ້ສູ້ຊົນໃນ 3
ເດືອນທ້າຍປີ.
ມີ 4 ຕົວຊີ້ບອກ ທີ່ມີ
ທ່ າ ອ່ ຽ ງຈະສາມາດບັ ນ ລຸ ຄ າດ
ໝາຍ ຄື:
1) ອັດຕາການຊົມໃຊ້
ນ້ຳສະອາດ ແມ່ນ 89,3% ຂອງ

ປະຊາກອນທັງໝົດ (ຄາດໝາຍ
91%);
• ລະດັບປະເທດ ຍັງ
ຫລຸດຄາດໝາຍ 1,7%;
ລະດັບແຂວງທີສ
່ າມາດ
ບັນລຸລື່ນຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ມີ
6 ແຂວງຄື: ນະຄອນຫລວງ
ວຽງຈັນ, ຫລວງພະບາງ, ຫົວ
ພັນ, ຄຳມ່ວນ, ຈຳປາສັກ ແລະ
ອັດຕະປື;
ຍັງມີ 12 ແຂວງທີ່ຍັງ
ຫລຸດຄາດໝາຍ ເຊິ່ງຕ້ອງໄດ້ສູ້
ຊົນໃນ 3 ເດືອນທ້າຍປີ.
2) ອັດຕາການຊົມໃຊ້
ວິດຖ່າຍຄອບຄົວ ແມ່ນ 80,1%
ຂອງຄອບຄົວທັງໝົດ
(ຄາດ
ໝາຍ 81%);
• ລະດັບປະເທດ ຍັງ
ຫລຸດຄາດໝາຍ 0,9%;
ລະດັບແຂວງທີສ
່ າມາດ
ບັນລຸລື່ນຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ມີ
7 ແຂວງຄື: ຜົ້ງສາລີ, ອຸດົມໄຊ,
ຊຽງຂວາງ, ວຽງຈັນ, ບໍລິຄຳໄຊ,
ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ໄຊ
ສົມບູນ;
ຍັງມີ 11 ແຂວງທີ່ຍັງ
ຫລຸດຄາດໝາຍ ເຊິ່ງຕ້ອງໄດ້ສູ້

ຊົນໃນ 3 ເດືອນທ້າຍປີ.
3) ອັດຕາສ່ວນເດັກ
ນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ ທີ່ມີນໍ້າໜັກຕໍ່າ
ກວ່າມາດຕະຖານ ໃຫ້ຫລຸດລົງ
ຍັງເຫລືອ 19% ຂອງປະຊາ
ກອນກຸ່ມເປົ້າໝາຍ; ລະດັບປະ
ເທດ
ຍັງສູງເກີນຄາດໝາຍ
0,5%; ເດັກລຸ່ມ 5 ປີທີ່ມີນໍ້າ
ໜັກຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານ ລະ
ດັບຕໍາ່ (ສີຂຽວ, <-2 Z-sores
=<10) ມີ 1 ແຂວງ ຄື: ນະ
ຄອນຫລວງວຽງຈັນ; ເດັກລຸ່ມ
5 ປີທີ່ມີນໍ້າໜັກຕໍ່າກວ່າມາດຕະ
ຖານ ລະດັບກາງ (ສີເຫລືອງ,
<-2
Z-sores=10-19)
ມີ 11 ແຂວງ (ຫລວງນ້ຳທາ,
ອຸດົມໄຊ, ບໍ່ແກ້ວ, ຫລວງພະ
ບາງ, ໄຊຍະບູລີ, ຊຽງຂວາງ,
ວຽງຈັນ, ບໍລິຄໍາໄຊ, ສະຫວັນ
ນະເຂດ, ຈຳປາສັກ ແລະ ໄຊ
ສົມບູນ); ເດັກລຸ່ມ 5 ປີທີ່ມີນໍ້າ
ໜັກຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານ ລະ
ດັບສູງ (ສີແດງ, <-2 Z-sores
=20-29) ມີ 5 ແຂວງ (ຜົ້ງ
ສາລີ, ຫົວພັນ, ຄຳມ່ວນ, ສາລະ
ວັນ ແລະ ອັດຕະປື); ເດັກລຸ່ມ
5 ປີທີ່ມີນໍ້າໜັກຕໍ່າກວ່າມາດຕະ

ຖານ ລະດັບສູງຫລາຍ (ສີແດງ
ຊ້ຳ, <-2 Z-sores ≥30) ມີ
1 ແຂວງເຊກອງ);
4) ອັດຕາສ່ວນເດັກ
ນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ ທີ່ມີລວງສູງຕໍ່າ
ກວ່າມາດຕະຖານ (ຂາດສານອາ
ຫານຊໍາເຮື້ອ) ໃຫ້ຫລຸດລົງຍັງ
ເຫລືອ31% ຂອງປະຊາກອນ
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ.
• ລະດັບປະເທດ ຍັງ
ສູງເກີນຄາດໝາຍ 0,7%; ເດັກ
ລຸ່ມ 5 ປີທີ່ມີລວງສູງຕໍ່າກວ່າ
ມາດຕະຖານ ລະດັບຕໍ່າ (ສີ
ຂຽວ,
<-2
Z-sores=
<20) ມີ 2 ແຂວງ ຄື: ນະ
ຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ແລະ
ແຂວງໄຊຍະບູລີ; ເດັກລຸ່ມ 5
ປີ ທີ່ ມີ ລ ວງສູ ງ ຕໍ່ າ ກວ່ າ ມາດຕະ
ຖານ ລະດັບກາງ (ສີເຫລືອງ,
<-2
Z-sores=20-29)
ມີ 7 ແຂວງ (ຫລວງນ້ຳທາ, ອຸ
ດົມໄຊ, ຫລວງພະບາງ, ວຽງ
ຈັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ສະຫວັນນະ
ເຂດ ແລະ ຈຳປາສັກ); ເດັກລຸ່ມ
5 ປີທີ່ມີລວງສູງຕໍ່າກວ່າມາດຕະ
ຖານ ລະດັບສູງ (ສີແດງ, <-2
Z-sores=30-39) ມີ 4
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ລົງວັນທີ 08 ຕຸລາ 2021;
8. ຮີບຮ້ອນດຳເນີນ
ການສົ່ງອອກໄມ້ ຕາມແຈ້ງການ
ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກ
ສະບັບເລກທີ
885/ຫສນຍ
ບ້ວງ 257.117 ແມັດກ້ອນ
ແລະ ສະບັບເລກທີ 1156/
ຫສນຍ ບ້ວງ 188.000 ແມັດ
ກ້ອນ;
9. ເລັ່ງທວງ ແລະ ແກ້
ໄຂໜີ້ຄ້າງມອບຄ່າສຳປະທານທີ່
ດິນ, ຊັບພະຍາກອນແຮ່ທາດ ບໍ
ລິສັດພູເບ້ຍມາຍນີ້ງ ແລະ ບໍລິ
ສັດໄຟຟ້າຫົງສາ ແລະ ໜີ້ຄ່າບິນ
ຜ່ານ, ພ້ອມທັງປະສານອົງການ
ກວດສອບແຫ່ງລັດ ເພື່ອຂໍຂໍ້ມູນ
ຜົນການກວດສອບ ຕິດພັນກັບ
ໜີຄ
້ າ້ ງມອບລາຍຮັບຊັບສິນຂອງ
ລັດ ແລະ ການອະນຸຍາດຄ່າສຳ
ປະທານທີ່ດິນ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້
ເຊັນສັນຍາ, ພ້ອມທັງກວດຄືນ
ການຄິ ດ ໄລ່ ແ ຈ້ ງ ມອບຄ່ າ ພາກ
ຫລວງໄຟຟ້ າ ຂອງບັ ນ ດາໂຄງ
ການຕ່າງໆ ໃນປີຜ່ານມາ ແລະ
ມູ ນ ການສໍ າ ປະທານທີ່ ຕິ ດ ພັ ນ
ກັບຄາສິໂນ ເພື່ອມອບລາຍຮັບ
ເຂົ້າງົບປະມານ.
10. ຄົ້ນຄວ້າຜັນຂະ
ຫຍາຍ ນະໂຍບາຍປະຢັດ ແລະ
ຕ້ານການຟຸມເຟືອຍ, ເປັນຕົ້ນ
ຄໍາແນະນໍາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍລົດລັດບໍລິຫານ
ສະບັບເລກທີ 599/ລບ, ລົງວັນ
ທີ 29 ກັນຍາ 2021, ກຳນົດ

ໝາຍໃຊ້ ຈ່ າ ຍງົ ບ ປະມານຂອງ
ລັດ, ການຫັນຫົວໜ່ວຍວິຊາ
ການກຸ້ມຕົນເອງ, ການກວດກາ
ຫລັງຈ່າຍ.
11. ສືບຕໍ່ຈຳກັດລາຍ
ຈ່າຍທີ່ເຫັນວ່າບໍ່ຈຳເປັນ ທີ່ຄາດ
ວ່າຈະບໍ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເປັນ
ຕົນ
້ : ລາຍຈ່າຍໄປວຽກທາງການ,
ການຈັ ດ ກອງປະຊຸ ມ ສໍ າ ມະນາ
ຕ່າງໆ, ຮັບແຂກ, ຊື້ໃໝ່, ໂຄງ
ການສົ່ງເສີມວິຊາການ (ທີ່ນອນ
ໃນແຜນລາຍຈ່ າ ຍເງິ ນ ລົ ງ ທຶ ນ
ຂອງລັດ ປີ 2021) ແລະ ຮ່ວງ
ອື່ນໆ ໂດຍບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຫົວ
ໜ່ ວ ຍງົ ບ ປະມານຂັ້ ນ ສູ ນ ກາງ
ແລະ ທ້ອງຖິ່ນສ້າງເອກະສານ
ເພື່ອຂໍເບີກຖອນ ຕາມແຈ້ງການ
ສະບັບເລກທີ 5081/ກງ, ລົງ
ວັນທີ 11 ຕຸລາ 2021.
12. ສືບຕໍ່ສຸມໃສ່ວຽກ
ງານຫັນເປັນທັນສະໄໝ ແລະ
ດີຈີຕອນຂອງຂະແໜງການເງິນ
ຢ່າງເປັນຮູບປະທຳ, ຮັບປະກັນ
ຄວາມຍືນຍົງ, ປອດໄພ ແລະ
ມີສະຖຽນລະພາບດ້ານພື້ນຖານ

ໂຄງລ່າງ, ຮັບປະກັນການຈັດຕັງ້
ປະຕິບັດຢ່າງສົມບູນແບບ, ຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງ ແລະ ຕິດຕັ້ງອຸປະກອບ
ເຄືອ
່ ຂ່າຍ ແລະ ບໍລສ
ິ ດ
ັ ຜູພ
້ ດ
ັ ທະ
ນາລະບົບຢ່າງທັນການ, ໂດຍສະ
ເພາະ
ສືບຕໍ່ປັບປຸງພື້ນຖານຂໍ້
ມູ ນ ເຄື ອ ຂ່ າ ຍພື້ ນ ຖານໂຄງລ່ າ ງ
ແລະ
ຄວາມປອດໄພໄລຍະ

2; ສືບຕໍ່ພັດທະນາ, ຕິດຕັ້ງລະ
ບົບຖານຂໍ້ມູນລວມສູນ, ເຊື່ອມ
ຕໍ່ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນພາສີ-ອາກອນ
ແລະ ເຝິກອົບຮົມ, ເຝິກການ
ນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືວິເຄາະວິໄຈຂໍ້ມູນ;
ພັ ດ ທະນາລະບົ ບ ຄຸ້ ມ ຄອງການ
ເກັບຄ່າທຳນຽມ, ຄ່າບໍລິການ
ແບບລວມສູນ ຢູດ
່ າ່ ນສາກົນຊາຍ
ແດນ; ສືບຕໍ່ການອອກແບບລະ
ບົບ ແລະ ສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ
ພັດທະນາລະບົບຄຸ້ມຄອງງົບປະ
ມານແຫ່ງລັດ (ລາຍຮັບ-ລາຍ
ຈ່າຍ) ຮ່ວມກັບບໍລິສັດ ຫົວ
ເວີຍ
ໃຫ້ສໍາເລັດໃນທ້າຍປີນີ້
ເພື່ ອ ເປັ ນ ພື້ ນ ຖານຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ
ບັດປີ 2022 ເປັນຕົ້ນໄປ.
13. ສືບຕໍ່ສົມທົບກັບ
ອົ ງ ການກວດກາລັ ດ ຖະບານ,
ບັ ນ ດາຂະແໜງການສູ ນ ກາງ
ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນ
ຂອງການກວດສອບປີຜ່ານມາ.
14. ສືບຕໍລ
່ ະດົມແຫລ່ງ
ທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
ໂດຍການກູ້ຢືມ ແລະ ຈຳໜ່າຍ
ພັນທະບັດດ້ວຍຫລາຍຮູບການ

ທີ່ ມີ ສ່ ວ ນຮ່ ວ ມຂອງທຸ ກ ພາກ
ສ່ວນຄື: ສະຖາບັນການເງິນ,
ທະນາຄານທຸລະກິດ, ກອງທຶນ,
ເອກະຊົນ ລວມໄປເຖິງທົ່ວປວງ
ຊົນ, ໃນນີ້ ສຳລັບພັນທະບັດລັດ
ຖະບານທີ່ ຈ ຳໜ່ າ ຍພາຍໃນປະ
ເທດ ຈະດໍາເນີນການຜ່ານທະ
ນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ ແລະ
ຕະຫລາດຫລັກຊັບລາວ ເພື່ອ

ດຸນດ່ຽງພາຍໃນ, ພ້ອມທັງຈະ
ໄດ້ສູ້ຊົນກູ້ຢືມ ແລະ ຈໍາໜ່າຍ
ພັນທະບັດຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຮັບ
ປະກັນໃຫ້ສາມາດຊຳລະໜີ້ສິນ
ຕ່າງປະເທດໄດ້ຄົບຖ້ວນ ຕາມ
ແຜນທີສ
່ ະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ.
ພາກທີ III
ທິດທາງການສ້າງແຜນ
ງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປີ 2022
I. ທິດທາງລວມ
ທິດທາງການສ້າງແຜນງົບ
ປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈຳປີ 2022
ແມ່ນປີທີສ ອງຂອງການຈັດຕັ້ງ
ຜັ ນຂະຫຍາຍຂອງແຜນພັ ດທະ
ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ
ຄັ້ງທີ IX ແລະ ແຜນງົບປະມານ
ແຫ່ງລັດ 5 ປີ (2021-2025)
ແລະ ເປັນປີທຳອິດຜັນຂະຫຍາຍ
ວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການ
ແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸງ້ ຍາກທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດ-ການເງິນ ທີ່ສູ້ຊົນ
ສ້ າ ງແຜນງົ ບ ປະມານເພີ່ ມ ລາຍ
ຮັ ບ ພາຍໃນຈາກການຂຸ ດ ຄົ້ ນ
ລາຍຮັບທີ່ມີຖານປັດຈຸບັນ ແລະ
ສ້າງຖານລາຍຮັບໃໝ່ ດ້ວຍກົນ
ໄກການຂຸ ດ ຄົ້ ນ ລາຍຮັ ບ ຈາກ
ການສົ່ງອອກແຮ່ທາດຊັບພະຍາ
ກອນທຳມະຊາດ ເຮັດໃຫ້ແຜນ
ລາຍຮັ ບ ພາຍໃນກຸ້ ມ ແຜນລາຍ
ຈ່າຍປົກກະຕິພາຍໃນ
ແລະ
ເຂັ້ມງວດປະຕິບັດມາດຕະການ
ປະຢັດ ແລະ ຕ້ານການຟຸມເຟືອຍ
ເພື່ອສະສົມແຫລ່ງທຶນສ່ວນໜຶ່ງ
ໃນການຊຳລະໜີ້ ສິ ນ ພາຍໃນ

ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ແຜນງົບປະ
ມານແຫ່ງລັດ ປະຈຳປີ 2022
ຍັງເປັນແຜນງົບປະມານ ທີ່ສືບ
ຕໍ່ແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ
ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ
ທີ່ສະສົມຜ່ານມາ, ໂດຍສະເພາະ
ພັນທະຊຳລະໜີ້ສິນຕ່າງປະເທດ
ແລະ ພາຍໃນ ທີ່ໜັກໜ່ວງ ແລະ
ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄ
ວິດ-19 ທີ່ແກ່ຍາວມາເປັນເວ
ລາ 2 ປີ ແລະ ຍັງຈະສືບຕໍ່ເປັນ
ຜົ ນ ກະທົ ບ ຕໍ່ ເ ສດຖະກິ ດ -ການ
ເງິນ ໃນລະດັບສູງສົມຄວນ. ແຕ່
ຢ່າງໃດກໍຕາມ ອີງໃສ່ການຄາດ
ຄະເນຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ
ຂອງບັ ນ ດາສະຖາບັ ນ ການເງິ ນ
ສາກົນ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງ
ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ບັນດາ
ປະເທດໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາ
ກົນທີ່ຈະເລີ່ມເປີດປະເທດ ແລະ
ປັບໂຕຢູ່ກັບພະຍາດໂຄວິດ-19
ໃນຮູບແບບວິຖີຊີວິດໃໝ່ ຄາດ
ຄະເນວ່ າ ເສດຖະກິ ດ ທົ່ ວ ໂລກ
ຈະຂະຫຍາຍຕົ ວ ຢູ່ ໃ ນລະດັ ບ
ປານກາງ ຕາມການຄາດຄະເນ
ຂອງກອງທຶ ນ ການເງິ ນ ສາກົ ນ
(IMF) ໄດ້ປະເມີນຢູ່ໃນລະດັບ
4,9%, ອາຊຽນ 5,8%, ສປ
ຈີນ 5,6%, ອິນເດຍ 8,5%
ແລະ ສຳລັບ ສປປລາວ 4%.
ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງໄດ້ວາງຄາດໝາຍສູ້
ຊົນດັ່ງນີ້:
II. ຄາດໝາຍສູ້ຊົນ
ອີງຕາມການຄາດຄະເນ
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ແຂວງ (ບໍ່ແກ້ວ, ຊຽງຂວາງ, ຄຳ
ມ່ວນ ແລະ ອັດຕະປື); ເດັກລຸ່ມ
5 ປີທີ່ມີລວງສູງຕໍ່າກວ່າມາດຕະ
ຖານ ລະດັບສູງຫລາຍ (ສີແດງ
ຊໍ້າ, <-2 Z-sores ≥40) ມີ
5 ແຂວງ (ຜົ້ງສາລີ, ຫົວພັນ,
ສາລະວັນ, ເຊກອງ ແລະ ໄຊ
ສົມບູນ);
ມີ 2 ຕົວຊີ້ບອກ ທີ່ມີ
ທ່າອ່ຽງຈະບໍ່ສາມາດບັນລຸຄາດ
ໝາຍ ຄື:
1) ອັດຕາການເກີດລູກ
ມີແພດຊ່ວຍ
ທົ່ວປະເທດສາ
ມາດປະຕິບັດໄດ້ພຽງ 51,1%
ຂອງປະຊາກອນກຸ່ ມ ເປົ້ າ ໝາຍ
ເຊິ່ງເຫັນວ່າຍັງຕໍ່າຫລາຍ ເມື່ອ
ທຽບໃສ່ຄາດໝາຍປີ 2011
ແມ່ນ 81%. ນອກຈາກນັ້ນ, ຕີ
ລາຄາໃນລະດັບເມືອງກໍເຫັນວ່າ
ມີ 103 ເມືອງ ຈາກ 17 ແຂວງ
ທີ່ບໍ່ສາມາດບັນລຸຄາດໝາຍ ປີ
2011 ຂອງຂັ້ນເມືອງໄດ້;
2) ອັດຕາການໃຫ້ວັກ
ຊີນກັນພະຍາດ (Penta 3)
ແມ່ນປະຕິບັດໄດ້ພຽງ 56,9%
ເຊິ່ງຕໍ່າຫລາຍເມື່ອທຽບໃສ່ຄາດ
ໝາຍປີ 2021 ແມ່ນ 95%.
ສຳລັບຂັ້ນເມືອງ, ເຫັນວ່າມີ 92
ເມືອງ ຈາກ 17 ແຂວງ ທີ່ມີ
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ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະ
ກິດ (GDP) ແລະ ການເໜັງຕີງ
ອັດຕາເງິນເຟີ້ ແລະ ຄາດຄະເນ
ຕົວເລກມະຫາພາກອືນ
່ ໆ ຂອງກະ
ຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງ
ທຶນ, ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ
ລາວ ແລະ ຂະແໜງການກ່ຽວ
ຂ້ອງ ກະຊວງການເງິນ ຈຶ່ງຄາດ
ຄະເນຕົ ວ ເລກຄາດໝາຍດ້ າ ນ
ຕ່າງໆ ດັ່ງນີ້:
1. ຄາດຄະເນຕົວເລກ
ດ້ານລາຍຮັບງົບປະມານ
ລາ ຍ ຮັ ບງົ ບປ ະ ມ າ ນ
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
ເປັນປີ
ທຳອິດຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ວາລະແຫ່ງຊາດ ໂດຍສະເພາະ
ການສ້າງທ່າຫັນປ່ຽນ ບຸກທະລຸ
ດ້ານລາຍຮັບງົບປະມານຢ່າງແຂງ
ແຮງ, ເຊິ່ງຄາດຄະເນ ຈະມີລາຍ
ຮັບເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 3.754 ຕື້
ກີບ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ໃນນີ້ໄດ້
ຈາກການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ ແລະ
ບິດຄອຍ ປະມານ 2.000 ຕື້
ກີບ,
ເພື່ອມາຈັດສັນໃສ່ລາຍ
ຈ່າຍ ທີ່ເປັນບຸລິມະສິດຂອງລັດ
ຖະບານຈຳນວນໜຶ່ງ ເປັນຕົ້ນ
ເພີ່ມຄ່າຄອງຊີບໃຫ້ພະນັກງານ
vjko8+lt[a[|hkDDD
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ທ່ານ ສີເຮັງ ຫອມສົມ
ບັດ ປະທານຄະນະສະມາຊິກສະ
ພາແຫ່ງຊາດ, ປະທານສະພາປະ
ຊາຊົນແຂວງສາລະວັນ ໃຫ້ສໍາ
ພາດຕໍ່ສື່ມວນຊົນ ໃນໂອກາດ
ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະໄໝສາ
ມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ຊຸດທີ IX ໂດຍທ່ານໄດ້
ກ່າວວ່າ: ໃນໂອກາດທີ່ມີຄວາມ
ໝາຍຄວາມສໍາຄັນນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າ
ຂໍຖເື ປັນກຽດລາຍງານການເຄືອ
່ ນ
ໄຫວວຽກງານຂອງສະມາຊິກສະ
ພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກ
ຕັ້ງທີ 14 ແຂວງສາລະວັນ ເຊິ່ງ
ນັບແຕ່ກອງປະຊຸມຄັງ້ ປະຖົມມະ
ລືກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ
IX ກໍຄືຂອງສະພາປະຊາຊົນ
ແຂວງສາລະວັນ ຊຸດທີ II ມາ
ຮອດປັດຈຸບັນ ການປະຕິບັດ 3
ພາລະບົດບາດຂອງສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ມີຜົນສໍາເລັດ ດັ່ງນີ້:
1. ການປະຕິບດ
ັ ພາລະ
ບົດບາດດ້ານນິຕກ
ິ າໍ ແລະນິຕບ
ິ ນ
ັ
ຍັດ: ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ
(ສສຊ) ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ
ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິຈາລະນາຮັບຮອງ
ເອົາກົດໝາຍ ໃນກອງປະຊຸມ
ສະໄໝວິສາມັນເທື່ອທີ 1 ຂອງ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ຈໍານວນ
5 ສະບັບ; ໄດ້ຈັດຕັ້ງການທາບ
ທາມຮ່າງກົດໝາຍ ຮ່ວມກັບ
ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ຕາມ
ແຜນການຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ
ເພື່ອຮັບຮອງໃນກອງປະຊຸມສະ
ໄໝວິສາມັນ ແລະ ກອງປະຊຸມ
ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະ
ພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IX ໄດ້ທັງໝົດ
7 ຄັ້ງ ຈໍານວນ 16 ສະບັບ;
ທາບທາມຮ່ າ ງນິ ຕິ ກໍ າ ໃຕ້ ກົ ດ
ໝາຍ
ຂອງອົງການປົກຄອງ
ແຂວງ ຈໍານວນ 1 ສະບັບ ແລະ
ສະພາແຫ່ງຊາດສົ່ງໃຫ້ ຈໍານວນ
4 ສະບັບ; ໄດ້ຮັບຮອງເອົາແຜນ
ການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກໍາໃຕ້
ກົດໝາຍ ປະຈໍາ 5 ປີ (20212025) ຂອງສະພາປະຊາຊົນ
ແຂວງ; ນອກຈາກນັ້ນ, ໄດ້ສ້າງ
ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍສະພາປະຊາ
ຊົນແຂວງ ອອກເປັນມະຕິຂອງ
ຄະນະປະຈໍ າ ສະພາປະຊາຊົ ນ
ແຂວງ ຈໍານວນ 6 ສະບັບ; ໄດ້
ຄົ້ນຄວ້າຮ່າງນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ
ທີ່ຈະນຳເຂົ້າພິຈາລະນາຮັບຮອງ
ໃນກອງປະຊຸ ມ ສະໄໝສາມັ ນ
ເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາປະຊາຊົນ
ແຂວງ ຊຸດທີ II ມີຈຳນວນ 2
ສະບັບ.
2. ດ້ານການຕົກລົງບັນ
ຫາສຳຄັນພື້ນຖານຂອງປະເທດ
ຊາດ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ: ເອົາໃຈໃສ່
ປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ສິດ
ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ຜ່ານກອງ
ປະຊຸ ມ ສະໄໝວິ ສ າມັ ນ ເທື່ ອ ທີ
1 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ
IX ໃນການຕົກລົງບັນຫາສໍາຄັນ
ພື້ນຖານຂອງປະເທດຊາດ ເປັນ
ຕົນ
້ ແມ່ນຄົນ
້ ຄວ້າ ແລະ ພິຈາລະ
ນາ, ຮັບຮອງເອົາວາລະແຫ່ງຊາດ
ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງ
ຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການ
ເງິນ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາ
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ຢາເສດຕິດ (2021-2023);
ໄດ້ຍກ
ົ ສູງພາລະບົດບາດໃນການ
ຄົ້ ນ ຄວ້ າ ພິ ຈ າລະນາຕົ ກ ລົ ງ ບັ ນ
ຫາສໍ າ ຄັ ນ ພື້ ນ ຖານຂອງແຂວງ
ໃນກອງປະຊຸ ມ ຄັ້ ງ ປະຖົ ມ ມະ
ລືກ ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
ສາລະວັນ ຊຸດທີ II ເປັນຕົນ
້ ແມ່ນ
ລົງຄະແນນສຽງ ຮັບຮອງເອົາ
ໂຄງປະກອບກົງຈັກ ແລະ ບຸກ
ຄະລາກອນຂອງສະພາປະຊາ
ຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II, ຮັບຮອງເອົາ
ການເລືອກຕັ້ງເຈົ້າແຂວງ ແລະ
ຮອງເຈົ້າແຂວງ, ຮັບຮອງເອົາ
ໂຄງປະກອບກົ ງ ຈັ ກ ຂອງອົ ງ
ການປົກຄອງແຂວງ, ຮັບຮອງ
ເອົາການເລືອກຕັ້ງປະທານສານ
ປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ຫົວໜ້າ
ອົ ງ ການໄອຍະການປະຊາຊົ ນ
ແຂວງ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະ
ກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ ແຜນງົ ບ ປະມານ
ແຫ່ງລັດ, ວຽກງານກວດກາ,
ວຽກງານກວດສອບ, ວຽກງານ
ສານປະຊາຊົນ ແລະ ອົງການ
ໄອຍະການປະຊາຊົນ,
ແຜນ
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະພາປະ
ຊາຊົນແຂວງໃນໄລຍະ 5 ປີ
2021-2025, ບົດລາຍງານ
ກ່ຽວກັບຜົນການຕິດຕາມກວດ
ກາການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ນິ ຕິ ກໍ າ
ຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ ທີ່
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໄດ້ຮັບ
ຮອງປະຈໍາປີ 2020 ແລະ ທິດ
ທາງແຜນການຈຸດສຸມ ປະຈໍາປີ
2021; ຄົ້ນຄວ້າບັນຫາສໍາຄັນ
ພຶ້ນຖານຂອງແຂວງ ທີ່ອົງການ
ປົກຄອງແຂວງສະເໜີມາ ເພື່ອ
ນໍ າ ສະເໜີ ຕ່ໍ ກ ອງປະຊຸ ມ ຄະນະ
ປະຈໍ າ ສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ
ຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາ, ຮັບຮ
 ອງ
ອອກເປັນມະຕິຄະນະປະຈໍາສະ
ພາປະຊາຊົນແຂວງ ຈໍານວນ 6
ສະບັບ, ຊີ້ນໍາ-ນໍາພາສ້າງຕັ້ງກົງ
ຈັ ກ ຊ່ ວ ຍວຽກຂອງຄະນະສະ
ມາຊິ ກ ສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ
ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ 8 ເມືອງ
ສໍາເລັດ;
3. ດ້ານການຕິດຕາມ
ກວດກາ: ຊຸກຍູ້ ແລະ ຕິດຕາມ
ກວດກາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ
ໜ້າທີ່ ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ສູງ ເຊິ່ງສາມາດສັງລວມໄດ້ 15
ຄັ້ງຄື ເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດ
ກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ
ລົງທຶນຂອງລັດ ທີ່ສະພາປະຊາ
ຊົນແຂວງ ຮັບຮອງເອົາຈໍານວນ
2 ເມືອງ ຄື ເມືອງສາລະວັນ,
ເມືອງລະຄອນເພັງ; ຕິດຕາມ
ກວດກາ ການເຊົ່າສໍາປະທານທີ່
ດິນ, ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນິ
ຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ ຈໍານວນ 4
ເມືອງ ຄື ເມືອງສະໝ້ວຍ, ເມືອງ
ຕະໂອ້ຍ ເມືອງຄົງເຊໂດນ, ເມືອງ
ລະຄອນເພັງ; ລົງເຄືອ
່ ນໄຫວຕິດ
ຕາມກວດກາ ການຄຸ້ມຄອງແຮງ
ງານພາຍໃນ ແລະ ແຮງງານຕ່າງ
ປະເທດຢູ່ ແຂວງສາລະວັນ ຕິດ
ພັນກັບການຈັດຕັ້ງມາດຕະການ
ປ້ອງກັນ ແລະ ສະກັດກັ້ນການ

ແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ19, ຢູ່ທີ່ເມືອງຄົງເຊໂດນ, ເມືອງ
ຕຸ້ມລານ; ເຂົ້າຮ່ວມຕິດຕາມ,
ກວດ ກາ ແລະ ປຶກສາຫາລື
ກ່ ຽ ວກັ ບ ການອອກແບບໂຄງ
ສ້າງ ແລະ ແຜນຜັງໂຄງ ການກໍ່
ສ້າງສູນກັກກັນ
ໂຄວິດ-19
ຂອງແຂວງ ທີ່ບ້ານໜອງບູ່ຫີນ
ເມືອງສາລະວັນ; ລົງເຄື່ອນໄຫວ
ຊຸກຍູ້ຕິດຕາມຮ່ວມກັບອົງການ
ປົ ກ ຄອງທ້ ອ ງຖິ່ ນ ໃນການປ້ ອ ງ
ກັນ ແລະ ຕອບໂຕ້ຕໍ່ກັບການ
ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິ ດ 19 ຢູ່ 8 ເມືອງທົ່ວແຂວງ.
+ ການພົບປະປະຊາ
ຊົນບັນດາເຜົ່າ: ໄດ້ນຳເອົາຜົນສຳ
ເລັດຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມ
ມ ະລື ກ ຂອງສະພາແຫ່ ງ ຊາດ
ຊຸດທີ IX ແລະ ສະພາປະຊາ
ຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II ລົງເຜີຍແຜ່
ໃຫ້ ພ ະນັ ກ ງານ-ລັ ດ ຖະກອນ,
ທະຫານ, ຕຳຫລວດ, ບັນດາ
ຊັ້ນຄົນ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາ
ເຜົ່າ ຮັບຮູ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງຢູ່ 8
ເມືອງທົ່ວແຂວງ ເຄື່ອນໄຫວໄດ້
ທັງໝົດ 40 ຈຸດທຽບໃສ່ແຜນ
ປີ ຄ ະ ນ ະ ປ ະ ຈໍ າ ປ ະ ຕິ ບັ ດ ໄ ດ້
44,44%, ມີ 150 ບ້ານ ປະ
ຕິບັດໄດ້ 57,69% ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
ທັງໝົດ 4.961 ຄົນ ຍິງ 2.001
ຄົນ ທຽບໃສ່ແຜນປະຕິບັດໄດ້
33,07%; ໄດ້ຮັບຄຳສະເໜີ
ຂອງປະຊາຊົນທັງໝົດ 91 ເລືອ
່ ງ,
ຄຳສະເໜີສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນການ
ເຊົ່າ ແລະ ສຳປະທານເນື້ອທີ່
ດິນ, ການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າ
ງົບປະມານ, ຕົວເລກລັດຖະ
ກອນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳ
ຕັ ດ ສິ ນ ຂອງສານທີ່ ໃ ຊ້ ໄ ດ້ ຢ່ າ ງ
ເດັດຂາດ, ຊົນລະປະທານ, ຂົວ,
ເສັນ
້ ທາງ, ໄຟຟ້າ, ນ້ຳປະປາ ໂຮງ
ຮຽນ, ໂທລະໂຄ່ງ, ນະໂຍບາຍ
ໃຫ້ ພ ະນັ ກ ງານປະຕິ ວັ ດ ການ
ຄຸ້ມຄອງສາມປະເພດປ່າ, ການ
ຄຸ້ມຄອງສາສະໜາ ແລະ ອື່ນໆ;
ສໍາເລັດການສະເຫລີມສະຫລອງ
ວັນລັດຖະທໍາມະນູນແຫ່ງຊາດ
ຄົບຮອບ 30 ປີ ໄດ້ທັງໝົດ
14 ຈຸດທົ່ວແຂວງ, ມີຜູ້ເຂົ້າ
ຮ່ວມທັງໝົດ 2.161ຄົນ, ຍິງ
798 ຄົນ; ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ
ຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝ
ວິສາມັນເທື່ອທີ 1 ຂອງສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ສໍາເລັດແລ້ວ
6 ເມືອງ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ
263 ຄົນ ຍິງ 48 ຄົນ; ໄດ້
ເຄື່ອນໄຫວຊຸກຍູ້ ແລະ ມອບ
ເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ
ການປ້ອງກັນ ແລະ ຕອບໂຕ້ກັບ
ການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄ
ວິດ-19 ຢູ່ 8 ເມືອງທົ່ວແຂວງ,
ພົບປະຢ້ຽມຢາມພໍແ
່ ມ່ປະຊາຊົນ
ທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກອັກຄີໄຟ
ແລະ ພະຍຸລະດູແລ້ງ, ພະຍຸ
ໂກນເຊີນ ຢູ່ເມືອງລະຄອນເພັງ,
ເມືອງເລົ່າງາມ, ເມືອງຕຸ້ມລານ,
ເມືອງສາລະວັນ; ປະກອບສ່ວນ
ງົບປະມານຊື້ປາ, ຊື້ຄອມ ພິວ
ເຕີ, ມອບເງິນສົດ, ອາຫານທ່ຽງ

ແລະ ເຄື່ອງອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ,
ລວມມູນຄ່າ 90.610.000 ກີບ.
+ ວຽກງານແກ້ໄຂຄຳ
ຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທໍາ: ໄດ້ຮັບຄໍາ
ຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທໍາ ຂອງປະ
ຊາຊົນ ຈໍານວນ 1 ເລື່ອງ, ຄ້າງ
ມາແຕ່ກ່ອນ 1 ເລື່ອງ ລວມ 2
ເລື່ອງ, ສາມາດຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະ
ນາ ແລະ ຈັດສົ່ງພາກສ່ວນທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ 1 ເລື່ອງ, ຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນ
ຕອນຄົ້ນຄວ້າ 1 ເລື່ອງ; ໄດ້ຮັບ
ຄໍາສະເໜີ ຂອງປະຊາຊົນທັງ
ໝົດ 6 ເລື່ອງ ຄ້າງມາ 2 ເລື່ອງ
ລວມເປັນ 8 ເລື່ອງ, ສາມາດ
ຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາ ແລະ ຈັດ
ສົ່ງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລ້ວ
4 ເລື່ອງ ຍັງຄ້າງ 4 ເລື່ອງ; ໃຫ້
ຄໍາປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍ ແກ່
ປະຊາຊົນ 18 ເລື່ອງ, ຈໍານວນ
55 ເທື່ອຄົນ ຍິງ 13 ເທື່ອຄົນ,
ຈັດກອງປະຊຸມຮ່ວມ ກັບພະ
ແນກການ, ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ແລະ ກອງປະຊຸມກຳມະການ
ແລະ ວິຊາການ ເພື່ອປຶກສາຫາ
ລືຄໍາຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທໍາ, ຄໍາ
ສະເໜີ ແລະ ຄໍາຮ້ອງຟ້ອງ ຈໍາ
ນວນ 11 ຄັ້ງ ມີຈໍານວນພົນເຂົ້າ
ຮ່ວມທັງໝົດ 92 ທ່ານ ຍິງ 34
ທ່ານ; ລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ກ່ຽວ
ກັ ບ ວຽກງານຄໍ າ ຮ້ ອ ງຂໍ ຄ ວາມ
ເປັນທໍາ ແລະ ຄໍາສະເໜີໄດ້ທັງ
ໝົດ 1 ຄັ້ງ (ຢູ່ເມືອງຕຸ້ມລານ)
ໄດ້ຮບ
ັ ໂທລະສັບສາຍດ່ວນ ຈາກ
ກອງປະຊຸ ມ ຄັ້ ງ ປະຖົ ມ ມະລຶ ກ
ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX
ແລະ ກອງປະຊຸມສະໄໝວິສາ
ມັນສາມັນເທື່ອທີ 1 ຂອງສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ມີ 6 ຄໍາສະ
ເໜີ ສາມາດຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາ
ແລະ ຈັດສົງ່ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.
ປະທານ ສພຂ ສາ
ລະວັນ ຍັງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມກ່ຽວກັບ
ຂໍ້ສະດວກ ແລະ ຂໍ້ຫຍຸງຍາກ
ໃນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານ
ຜ່ານມາ ແລະ ທິດທາງແກ້ໄຂ
ໃນຕໍ່ໜ້າ ດັ່ງນີ້:
+ ຂໍ້ສະດວກ: ຍ້ອນ
ໄດ້ຮັບການຊີ້ນໍາ-ນໍາພາ ຈາກສະ
ພາແຫ່ງຊາດ, ຄະນະປະຈໍາພັກ
ແຂວງ ເຊິ່ງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້
ນໍາພາຢ່າງໃກ້ຊິດຕິດແທດ ຕໍ່
ການເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກງານຢ່ າ ງ
ຮອບດ້ານ ຂອງຄະນະສະມາ
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ຄວາມເຫັ ນ ຈາກພາກພະແນກ
ການ, ອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ປະ
ຮຽບຮຽງໂດຍ: ກົງໃຈ ແສງອໍາພັນ ປະຊຸມວິສາມັນ ຍັງບໍ່ສາມາດ ຊາຊົ ນ ບັ ນ ດາເຜົ່ າ ຢູ່ ເ ຂດເລື ອ ກ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຕາມແຜນທີ່ ຕັ້ງຂອງຕົນ ຮັບປະກັນເນື້ອໃນ
ວາງໄວ້ ຍ້ອນສະພາບການແຜ່ ມີຄວາມໜັກແໜ້ນ ແລະ ສອດ
ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດ
ິ -19; ຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ
ການແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນ ຂອງແຂວງ ແລະ ປະເທດຊາດ;
ທຳຍັງຊັກຊ້າ, ການປະສານສົມ ເປັ ນ ເຈົ້ າ ການປະສານສົ ມ ທົ ບ ,
ທົບ,
ການຕິດຕາມກວດກາ ຊຸກຍູ້ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກັບພາກ
ຮ່ວມກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການສ້າງ
ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ດີ.
ນິ ຕິ ກໍ າ ຂອງອົ ງ ການປົ ກ ຄອງ
+ ທິດທາງແກ້ໄຂໃນ ໃຫ້ໄດ້ນໍາເຂົ້າພິຈາລະນາ ແລະ
ຕໍ່ໜ້າ: ສືບຕໍ່ປັບປຸງແບບແຜນວິ ຮັບຮອງໃນກອງປະຊຸມສະໄໝ
ທີ ເ ຮັ ດ ວຽກຂອງຄະນະສະມາ ສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາປະ
ຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດ ຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II ໃຫ້ໄດ້ 2
ເລືອກຕັ້ງ ກໍຄືວິຊາການທີ່ເປັນ ສະບັບ.
ເສນາທິການຊ່ວຍວຽກໃຫ້ມີປະ
ການປະຕິບັດສິດ ແລະ
ສິດທິພາບ ແລະປະສິດທິຜົນດີ ໜ້າທີ່ດ້ານການຕົກລົງບັນຫາສໍາ
້ ; ເອົາໃຈໃສ່ຍກ
ົ ລະດັບຄວາມ ຄັ ນ ພື້ ນ ຖານຂອງປະເທດຊາດ
ຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດ ຂຶນ
ເລືອກຕັ້ງທີ 14 ແຂວງສາລະ ຮູ,້ ຄວາມສາມາດ ໃຫ້ແກ່ພະນັກ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ: ຍົກສູງຄວາມ
ທາງດ້ານ ຮັບຜິດຊອບແລະ ຄຸນນະພາບ
ວັນ; ຍ້ອນຄະນະສະມາຊິກສະ ງານ-ລັດຖະກອນ
ພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກ ທິດສະດີ, ດ້ານວິຊາສະເພາະ ໃນການຕົ ກ ລົ ງ ບັ ນ ຫາພື້ ນ ຖານ
ຕັ້ງທີ 14 ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສໍາ ສໍາຄັນຂອງປະເທດຊາດ ໂດຍ
ລະບອບແບບແຜນວິ ທີ ເ ຮັ ດ ມະນາໃນຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ ທີ່ສະພາ ກອງປະຊຸ ມ ສະໄຫມສາມັ ນ
ວຽກຂອງຕົນ ໂດຍມີການແບ່ງ ແຫ່ງຊາດ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX
ງານ, ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂ້ອງຈັດຂຶ້ນ ເພື່ອສາມາດປະຕິ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
ຢ່າງຈະແຈ້ງ, ເສີມຂະຫຍາຍປະ ບັດພາລະບົດບົດບາດ, ສິດ ແລະ ຊຸດທີ II ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້
ຊາທິປະໄຕ ແລະ ມີຄວາມເປັນ ໜ້ າ ທີ່ ຂ ອງຕົ ນ ຢ່ າ ງມີ ຄຸ ນ ະພາບ ໃນກົ ດ ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍການປັ ບ
ເອກະພາບຕໍ່ການພິຈາລະນາບັນ ສູງ; ສືບຕໍ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ປຸງບາງມາດຕາ ຂອງສະພາແຫ່ງ
ຫາສໍາຄັນຕ່າງໆ; ຄະນະສະມາ ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສໍາມະນາໃນ ຊາດ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດ ຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ ນໍາອົງການປົກຄອງ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ສະບັບ
ເລືອກຕັ້ງທີ 14 ແລະ ພະນັກ ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດ; ເລກທີ 82/ສພຊ, ລົງວັນທີ 30
ງານຊ່ວຍວຽກ ເປັນເຈົ້າການໃນ ເອົາໃຈໃສ່ເຂົ້າຮ່ວມເຄື່ອນໄຫວ ມີຖຸນາ 2020; ປະສານສົມທົບ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສິດ ແລະ ວຽກງານການຕ່າງປະເທດນໍາສະ ກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນ
ໜ້າທີ່ຂອງຕົນຕາມລະບຽບກົດ ພາແຫ່ງຊາດ, ອົງການປົກຄອງ ການຄົ້ ນ ຄວ້ າ ກະກຽມເນື້ ອ ໃນ
ໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ; ໄດ້ຮັບການ ທ້ອງຖິ່ນ, ອົງການຈັດຕັ້ງຂັ້ນ ຕ່າງໆ ໃຫ້ຮັດກຸມລະອຽດຈະ
ຮ່ວມມື, ສະໜັບສະໜູນຈາກ ຕ່າງໆ ຕາມຂອບເຂດສິດ ແລະ ແຈ້ງ ເພື່ອກຽມໃສ່ກອງປະຊຸມ
ບັ ນ ດາອົ ງ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ພັ ກ -ລັ ດ , ໜ້າທີ່ ເພື່ອຍາດແຍ່ງເອົາການ ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງ
ແນວລາວສ້າງຊາດ, ອົງການຈັດ ສະໜັບສະໜູນ, ຊ່ວຍເຫລືອ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II
ີ ວາມເຂັມ
້ ແຂງ; ຄາດຄະເນເນື້ ອ ໃນເບື້ ອ ງຕົ້ ນ
ຕັ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ພາກສ່ວນ ດ້ານຕ່າງໆໃຫ້ມຄ
ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ ເຮັດໃຫ້ການ ເອົາໃຈໃສ່ຂໍຄໍາເຫັນ, ທິດຊີ້ນໍາ ແມ່ນພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງບົດ
ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ພາລະບົ ດ ບາດ ຈາກຂັ້ນເທິງ ແລະ ປະສານສົມ ລາຍງານການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ
ທົ ບ ກັ ນ ລະຫວ່ າ ງຄະນະສະມາ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ
ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດເປັນຢ່າງດີ.
+ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ: ການ ຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດ ຄົມ, ແຜນງົບປະມານ ປະຈໍາປີ
ສະພາປະຊາຊົນ 2021 ແລະ ແຜນການປະຈໍາປີ
ນໍາເອົາຮ່າງກົດໝາຍ ໄປທາບ ເລືອກຕັ້ງ,
ອົງການປົກຄອງຂັ້ນ 2022 ຂອງແຂວງ; ພິຈາລະນາ,
ທາມຄໍ າຄິ ດ ຄໍ າເຫັ ນ ຈາກປະຊາ ແຂວງ,
ຊົນ ແລະ ເປົ້າໝາຍກ່ຽວຂ້ອງ ທ້ອງຖິ່ນ, ອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນ ຮັບຮອງບົດລາຍງານ ກ່ຽວກັບ
ບໍ່ທັນກວ້າງຂວາງ
ເລິກເຊິ່ງ, ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຍາດແຍ່ງການ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນການ
ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ຊ່ ວ ຍເຫລື ອ ສະໜັ ບ ສະໜູ ນ ເຄື່ອນໄຫວ ປະຈໍາປີ 2021
ທີ່ ຕິ ດ ພັ ນ ກັ ບ ການດໍ າ ລົ ງ ຊີ ວິ ດ ແລະ ການຮ່ວມມືຂອງອົງການ ແລະ ທິດທາງແຜນການປະຈໍາ
ແລະ ການທໍາມາຫາກິນຂອງປະ ຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດຂັ້ນຕ່າງໆ ເພື່ອ ປີ 2022 ຜົນການກວດສອບ
່ ນໄຫວວຽກ ບົດສະຫລຸບຂາດຕົວ ການຈັດ
ຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ບໍ່ທັນກວ້າງ ຮັບປະກັນການເຄືອ
ຂວາງ; ການຄົ້ນຄວ້າ, ວິເຄາະວິ ງ າ ນ ບັ ນ ລຸ ຕ າ ມ ແ ຜ ນ ກ າ ນ ທີ່ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນງົ ບ ປະມານ
ຂອງແຂວງສາລະວັນ ປະຈໍາປີ
ໄຈ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນຢູ່ໃນຂົງ ວາງໄວ້.
ທ່ານ ສີເຮັງ ຫອມສົມ 2020 ຂອງອົງການກວດສອບ
ເຂດຕ່າງໆ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ດີເທົ່າທີ່
ພິຈາລະນາ,
ຄວນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນແຜນພັດ ບັດ ກ່າວຕື່ມວ່າ ວຽກງານທີ່ຈະ ປະຈໍາພາກໃຕ້;
ທະ ນາເສດ ຖະ ກິ ດ- ສັ ງຄົ ມ, ທີ່ຈະສຸມໃສ່ໃນຕໍ່ໜ້າ ຄື ການ ຮັ ບ ຮອງບົ ດ ລາຍງານກ່ ຽ ວກັ ບ
ແຜນງົ ບ ປະມານຂອງແຂວງ; ປະຕິບັດຕາມ 3 ພາລະບົດບາດ ການກວດກາຕາມຜົນການກວດ
ການກໍານົດແຜນ ແລະ ເນື້ອໃນ ເຊັ່ນ ການປະຕິບັດສິດ ແລະ ສອບບົດສະຫລຸບຂາດຕົວການ
ການຕິດຕາມກວດກາ ຍັງບໍ່ທັນ ໜ້າທີ່ດ້ານນິຕິບັນຍັດ ເຂົ້າຮ່ວມ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານ
ມີຈຸດສຸມ ການລົງຕິດຕາມກວດ ຄົ້ນຄວ້າ, ມີຄໍາເຫັນ ແລະ ພິຈາ ປີ 2019 ຂອງອົງການກວດກາ
ກາຕົວຈິງບາງບັນຫາໃດໜຶ່ງ ຍັງ ລະນາການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດ ລັດແຂວງ; ພິຈາລະນາ, ຮັບ
ມີລັກສະນະຟ້າວຟັ່ງ ແລະ ຍັງ ໝາຍຢູ່ ກ ອງປະຊຸ ມ ສະໄໝສາ ຮອງບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະ
ັ ແຜນການເຄືອ
່ ນໄຫວວຽກ
ເຮັດໄດ້ໜ້ອຍ; ດ້ານພື້ນຖານ ມັນ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ ຕິບດ
ໂຄງລ່າງຫ້ອງການ, ພາຫະນະ, IX ແລະ ຕາມການເຊີນ ຂອງ ງານປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ແຜນ
ປະ ການປະຈໍາປີ 2022 ຂອງອົງ
ງົບປະມານ ແລະ ວັດຖຸອຸປະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ,
ກອນ ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະ ສານສົ ມ ທົ ບ ກັ ບ ພາກສ່ ວ ນທີ່ ການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ
ດວກ ໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວ ກ່ຽວຂ້ອງນໍາເອົາຮ່າງກົດໝາຍທີ່ ແລະ ສານປະຊາຊົນແຂວງ; ພິ
ວຽກງານຍັງບໍ່ທັນຄົບຖ້ວນພຽງ ມີແຜນສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ຕາມ
ພໍ; ການລົງເຄື່ອນໄຫວພົບປະ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ມອບໝາຍ
vjko8+|hk &DDD
ໂອ້ລົມເຜີຍແຜ່ຜົນສໍາເລັດກອງ ລົງມາເຄື່ອນໄຫວ ທາບທາມ
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(ສພຊ
 ) ຕອນເຊົ້າວັນ
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ກ 2021 ທີ່ຫ້ອງ

ປະຊຸ ມ ສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ
(ສພຂ
 ) ຫົວພັນ ໄດ້ຈັດກອງ
ປະຊຸມເຊື່ອມຊຶມມະຕິກອງປະ
ຊຸມຄົບຄະນະບໍລິຫານງານພັກ
ແຂວງຄັ້ງທີ 5 ສະໄໝທີ X
ໂດຍການເປັນປະທານ ແລະ
ເຜີຍແຜ່ໂດຍສະຫາຍ ສົມສັກ
ດອນຈານິດ
ກຳມະການພັກ
ແຂວງ, ຮອງປະທານ ສພຂ
 ຫົວ
ພັນ; ມີບັນດາສະຫາຍຄະນະ
ປະຈຳ, ຄະນະກຳມະການ, ຄະ

(ສພຊ
 ) ໃນວັນທ
 ີ 17 ໄດ້ຮັບອຸປະກອນກິລາຈາກບໍລິ
ໃນພທ
ິ ,ີ ທ່ານ ນາງສົມ ນະເລຂາທິການ,  ຫົວໜ້າ-ຮອງ
ພະຈິກ 2021 ຢູທ
່ ີ່ສະພາປະຊາ ສັດລັດວິສາຫະກິດການຄ້າພັດ ພອນ ໂສພິລາວັນ ຍັງໄ ດ້ກ
 ່າວ ຫົວໜ້າຂະແໜງ ຕະຫລອດ
ຊົນແ
 ຂວງ (ສພຂ) ຊຽງຂວາງ ທະນາແຂວງຊຽງຂວາງ ເຊິ່ງປະ ສະແດງຂອບໃຈທັງສອງບໍລິສັດ ຮອດພະນັກງານວິຊາການ ສພຂ

ໄດ້ມີພທ
ິ ີມອບ-ຮບ
ັ ອປ
ຸ ະກອນກິ ກອບມີໄມ້ຕປ
ີ ິງປ
 ່ອງ ແລະ ລູກ ທີ່ໄດ້ນໍາເອົາອຸປະກອນກິລາມາ ເຂົ້າຮ່ວມ.
ລາ ຈາກບໍລສ
ິ ັດລ
 າວໂທລະຄົມ ປິງ ປ່ອງ ມູນຄ່າ 650.000 ກີບ ມອບໃຫ້ ສພຂ
 ໃນຄັ້ງນ
 ີ້ ເພື່ອ
ການເຊື່ ອ ມຊຶ ມ ຄັ້ ງ ນີ້ ,
ສາຂາແຂວງຊຽງຂວາງ ເຊິ່ງປະ ເ ຊິ່ ງ ກ່ າ ວມອບໂ ດຍຂອ ງທ່ າ ນ ເປັນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນ ເພື່ອໃຫ້ສະມາຊິກພັກ, ພະນັກ
ກອບມໂີ ຕະປງິ ປອ
່ ງ 1 ໂຕະ, ຕາ ເພັດທ
 ະລາ ດວງພະຈັນ ປະທານ ວຽກງານຂະບວນການກລ
ິ າຂອງ ງານ-ລັດຖະກອນ
ໄດ້ຮັບຮູ້,
ໜາງ 1 ອນ
ັ ມູນຄາ່ 2.975.000 ບໍລິສັດລັດວິສາຫະກິດການຄ້າ ສພຂ
 ແລະ ທ່ານຍັງໃ ຫ້ຄ
 ໍາໝັ້ນ ເຂົ້ າ ໃຈເຖິ ງ ເນື້ ອ ໃນມະຕິ ກ ອງ
ກີບ ໂດຍການກ່າວມອບຂອງ ພັດທະນາ ແຂວງຊຽງຂວາງ ສັ ນ ຍາວ່ າ ຈ ະນໍ າ ອຸ ປ ະກອນດັ່ ງ ປະຊຸມຄົບຄະນະ ຄັ້ງທີ 5 ສະ
ທ່ານ ພອນແກ້ວ ຈັນທະວົງສ
 ີ ແລະ ກ່າວຮັບໂ ດຍທ່ານ ນາງ ກ່າວ ຈະປົກປັກຮັກສານໍາໃຊ້
ອໍານວຍການບໍລິສັດລາວໂທລະ ສົມພອນ ໂສພິລາວັນ ຮອງປະ ໃຫ້ໄ ດ້ຍ
 າວນານ ແລະ ຫວັງວ
 ່າ
ຄມ
ົ ສາຂາແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ທານ ສພຂ
 ຊຽງຂວາງ. ມີບັນ ຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອໃນ
ກ່າວຮັບໂດຍທ່ານ ນາງ ສົມ ດາພະນັກງານຂອງສອງບໍລິສັດ ດ້ານຕ່າງໆຕື່ມອີກ.
ພອນ ໂສພິລາວັນ ຮອງປະທານ ແລະ ພະນັກງ ານ ສພຂ
 ເຂົ້າ (ນາງ ສຸກສະຫວັນ ອິນທະແສງ)
(ສພຊ
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ສພຂ
 ຊຽງຂວາງ. ນອກນັ້ນ, ຍ
 ັງ ຮ່ວມເປັນສັກຂີພ
 ິຍານໃນຄັ້ງນ
 ີ້. 
ພະຈິກ 2021 ທີ່ຫ້ອງວ່າການ
ສັງຄົມ; ຕິດຕາມກວດກາການ ນໍາ-ນໍາພາ ແລະ ປະສານສົມທົບ ເມືອງຄູນຄໍາ ແຂວງຄຳມ່ວນ,
8+9kd|hk $DDD
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນຂົງ ກັບສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ກໍຄື ທ່ານ ບົວພັນ ແສງຈັນ ຮອງປະ
ການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ ເຂດວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອແກ້ໄຂ ທານສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ
ແລະ ສານປະຊາຊົນແຂວງ; ພິ ບັນດາເຜົ່າ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຕິດ ຄໍາຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທໍາ, ຄໍາສະ (ສພຂ) ຄໍາມ່ວນ ພ້ອມດ້ວຍ
ຈາລະນາ, ຮັບຮອງບົດລາຍງານ ຕາມກວດກາການຮຽນການ ເໜີຂອງປະຊາຊົນ ໃຫ້ມີຄວາມ ທ່ານ ບຸນສະຫວ່າງ ສີສຸຂະລາດ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນການ ສອນ, ການຮັບວັກຊິນປ້ອງກັນ ວ່ອງໄວ, ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງ ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການ
ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ແລະ ບັນ
ເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກງານປະຈໍ າ ປີ ພະຍາດ ໂຄວິດ-19, ການຈັດ ຕາມຂັ້ນຕອນຂອງກົດໝາຍ;
 ຄຳມ່ວນ ໄດ້ເຄື່ອນ
2021 ແລະ ແຜນການເຄື່ອນ ຕັ້ງປະຕິບັດນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ
ຕອນທ້າຍ ທ່ານ ປະ ດາເຜົ່າ ສພຂ
ໄຫວວຽກງາ ປະຈໍາປີ   2022 ຂົ ງ ເຂດວັ ດ ທະນະທໍ າ ທີ່ ສ ະພາ ທານສະພາປະຊາຊົ ນແຂວງສາ ໄຫວຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກ
ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ; ພິ ປະຊາຊົນແຂວງຮັບຮອງແລ້ວ, ລະວັນ ກ່າວວ່າ: ຂ້າພະເຈົ້າຂໍ ຢູ່ເມືອງຄູນຄໍາ ແຂວງຄໍາມ່ວນ
ຈາລະນາ, ຮັບຮອງບັນຫາສໍາ ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຕໍ່ສັງຄົມ ກ່ຽວ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈຢ່ າ ງສູ ງ ໂດຍການຕ້ ອ ນຮັ ບ ຂອງທ່ າ ນ
ຄັນພື້ນຖານຂອງແຂວງ ຕາມ ກັບການນັບຖືສາສະໜາຂອງປະ ມາຍັງການນໍາພັກ-ລັດ, ປະຊາ ແກ້ວວິໄລ ໄຊຍະບຸດ ເຈົ້າເມືອງ
ການສະເໜີຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວ ຊາຊົນ; ຕິດຕາມກວດກາການ ຊົ ນ ລາວບັ ນ ດາເຜົ່ າ ໃນທົ່ ວ ປະ ເມືອງຄູນຄໍາ; ມີບັນດາຄະນະ
ຂ້ອງ ແລະ ການຕົກລົງຂອງຄະ ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ນິ ຕິ ກໍ າ ໃຕ້ ກົ ດ ເທດ, ພິເສດແມ່ນການນໍາພັກ- ປະຈໍາພັກເມືອງ, ສະມາຊິກສະ
ນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ. ໝາຍ ທີ່ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ລັດຂອງແຂວງ ທີ່ຍາມໃດກໍໄດ້ ພາປະຊາຊົນແຂວງ ປະຈໍາເຂດ
ການປະຕິບັດສ
 ິດ ແລະ ຮັບຮອງແລ້ວ, ແຜນການເຄື່ອນ ເອົ າ ໃຈໃສ່ ຊີ້ ນໍ າ -ນໍ າ ພາຢ່ າ ງໃກ້ ເລືອກຕັ້ງເມືອງ ແລະ ຫົວໜ້າໜ້ າ ທີ່ ດ້ າ ນການຕິ ດ ຕາມກວດ ໄຫວຂອ ອົງການໄອຍະການປະ ຊິດ ຕໍ່ວຽກງານຂອງຄະນະສະ ຮອງຫົວຫ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ກາ: ການເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມ ຊາຊົນແຂວງ ສານປະຊາຊົນ ມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາ ເຂົ້າຮ່ວມ.
ການລົງເຄື່ອນໄຫວໃນ
ກວດກາສະເພາະຂອງແຂວງ ແຂວງ ທີ່ໄດ້ພິຈາລະນາຮັບຮອງ ເຂດເລືອກຕັ້ງ, ຕະຫລອດຮອດ
ໂດຍຜ່ານກອງປະຊຸມຮ່ວມກັບ ໃນກອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຊາວແຂວງ ຄັ້ງນີ້, ແມ່ນເພື່ອລົງຕິດຕາມ,
ພະແນກການ ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຄັ້ງ ແຂວງໃນຜ່ານມາ;
ສາລະວັນ ທີ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປະ ກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຈັດ
ຂຶ້ນໄປ
ເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມ
+ ຫັນການລົງພົບປະ ກອບສ່ວນ ແລະ ອໍານວຍຄວາມ ຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດ
ກວດກາຢູ່ບັນດາເມືອງ
ຢ່າງ ຜູມ
້ ີສິດເລືອກຕັ້ງ ສືບຕໍ່ນໍາເອົາ ສະດວກ
ໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນ ຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນການລົງ
ໜ້ອຍເມືອງລະ 1 ຄັ້ງກວມ 8 ຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝ ໄຫວປະຕິ ບັ ດ ພາລະບົ ດ ບາດ ທຶນຂອງລັດ, ແຜນພັດທະນາ
ເມືອງທົ່ວແຂວງ ໂດຍຕິດຕາມ ວິສາມັນເທື່ອທີ 1 ຂອງສະພາ ຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມ
ກວດກາການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX  ໃຫ້ສໍາເລັດ ໄດ້ຮບ
ັ ຜົນສໍາເລັດໃນຫລາຍດ້ານ, ທຸກຍາກ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ບັນດາມະຕິກອງປະຊຸມສະໄໝ ແລະ ສືບຕໍ່ເຜີຍແຜ່ກອງປະຊຸມ ຂໍ ຂ ອບໃຈກົ ມ ສື່ ມ ວນຊົ ນ ຂອງ ລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ,
ສາມັນ
ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ສະໄໝສາມັນ 2 ຂອງສະພາ ສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ໃຫ້ໂອກາດ ມະຕິກອງປະຊຸມ, ໃນຂົງເຂດ
ຊຸດທີ IX ແລະ ສະພາປະຊາຊົນ ແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX  ແລະ ສະພາ ສໍ າ ພາດຂ່ າ ວການເຄື່ ອ ນໄຫວ ວຽກງານວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ
ແຂວງສາລະວັນ ຊຸດທີ II ທີ່ໄດ້ ປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II ລົງ ຂອງຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ ແລະ ບັນດາເຜົ່າ ເພື່ອເປັນການ
ຮັບຮອງເອົາ ຕາມພາລະບົດບາດ, ເຜີຍແຜ່ໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັງ້ ທີ 14 ເກັບກຳຂໍ້ມູນທີຈະນຳເຂົ້າໄປຄົ້ນ
ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ; ຕິດ ຕາມຈຸ ດ ຕ່ າ ງໆໃຫ້ ກ ວ້ າ ງຂວາງ ແຂວງສາລະວັນ, ຂໍຂອບໃຈ ຄວ້າພິຈາລະນາຕົກລົງ ແລະ ຮັບ
ຕາມການກວດກາການປະຕິບັດ ແລະ ທົ່ວເຖິງໃຫ້ໄດ້ 130 ເທື່ອ ທ່ າ ນຜູ້ ຊົ ມ ທີ່ ໃ ຫ້ ກ ຽດຕິ ດ ຕາມ ຮອງເອົາໃນກອງປະຊຸມສະໄໝ

ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປີ 2021 ບ້ານ ມີ 45 ຈຸດ ແລະ ມີຜູ້ເຂົ້າ ຜ່ານທາງສື່ມວນຊົນຕ່າງໆ ມາ ສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງ ສພຂ
ທີ່ມີມູນຄ່າ 20 ຕື້ກີບຂຶ້ນໄປ ຮ່ວມຢ່າງໜ້ອຍ 7.500 ເທື່ອ ນະໂອກາດນີ້ດ້ວຍ ແລະ ຂໍອວຍ ຊຸດທີ II ທີ່ໄຂຂຶ້ນໃນຕໍ່ໜ້ານີ້.
ໃນວາລະກອງປະຊຸມ,
ແລະ ຕິດຕາມການກວດກາຜົນ ຄົນ, ຕິດພັນກັບການແລກປ່ຽນ ພອນໄຊອັນປະເສີດ ມາຍັງການ
ກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ສັງຄົມ ຄໍ າ ຄິ ດ ເຫັ ນ ຄໍ າ ສະເໜີ ຂ ອງປະ ນໍາພັກ-ລັດ, ຕະຫລອດຮອດ ທ່ານ ອິນທະວົງ ແກ້ວອ່ອນໄຂ
ແລະ ຊົດເຊີຍ ທີ່ເກີດຈາກໂຄງ ຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຕາມຈຸດຕ່າງໆ; ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ໃນ ຮອງເຈົາ້ ເມືອງ ເມືອງຄູນຄໍາ ໄດ້
ການພັດທະນາ ໂດຍສະເພາະ ສືບຕໍປ
່ ກ
ຸ ລະດົມການຊ່ວຍເຫລືອ, ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຈົ່ງມີສຸ ຕາງໜ້ າ ຂຶ້ ນ ລາຍງານກ່ ຽ ວກັ ບ
ບັ ນ ດາໂຄງການທີ່ ສ ະພາແຫ່ ງ ບັນເທົາທຸກຕ່າງໆ ເພື່ອລົງມອບ ຂະພາບແຂງແຮງ, ມີຄວາມຜາ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນພັ ດ
ຊາດຮັບຮອງ, ໂຄງການທີ່ສະ ໃຫ້ຜູ້ທີ່ທຸກຍາກຂາດເຂີນຢູ່ເຂດ ສຸກ
ແລະປະສົບຜົນສໍາເລັດ ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ
ພາປະຊາຊົນແຂວງຮັບຮອງເອົາ ຫ່າງໄກຊອກຫລີກຢ່າງຕັ້ງໜ້າ.
ໃນໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງຕົນທຸກ ວຽກງານໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເຊິ່ງ
ທ່ າ ນໄດ້ ຍົ ກ ໃຫ້ ເ ຫັ ນ ດ້ າ ນດີ ,
ແລະ ໂຄງການທີ່ເປັນຫາງສຽງ
+ ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ ປະການ.

ໄໝທີ X ຂອງຄະນະບໍລິຫານ
ງານພັກແຂວງຫົວພັນ ຢ່າງເລິກ

ເຊິ່ງ, ເຫັນໄດ້ດ້ານຕັ້ງໜ້າ ແລະ
ດ້ານອ່ອນຂໍ້ຄົງຄ້າງ ຂອງແຕ່ລະ

ຂົງເຂດວຽກງານ. ພ້ອມນັ້ນ,
ຕ້ ອ ງອອກແຮງແຂ່ ງ ຂັ ນ ກັ ນ ສົ່ ງ
ເສີ ມ ຂະຫຍາຍຈຸ ດ ດີ - ດ້ າ ນຕັ້ ງ
ໜ້າ ແລະ ສູຊ
້ ນ
ົ ແກ້ໄຂຈຸດອ່ອນຂໍ້ຄົງຄ້າງໃຫ້ໝົດເທື່ອລະກ້າວ,
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສະມາຊິກພັກ, ພະ
ນັກງານ-ລັດຖະກອນ ມີຄວາມ
ເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ການນຳພາຂອງພັກ,
ຕັ ດ ສິ ນ ໃຈສູ້ ຊົ ນ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນ
ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ
ຄົມ ແລະ ນຳເອົາເນືອ
້ ໃນຈິດໃຈ
ມະຕິດັ່ງກ່າວ ນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດໜ້າທີ່ວຽກງານໃຫ້ມີຜົນສຳ
ເລັດຕາມຄາດໝາຍວາງໄວ້.
(ນາງ ປຸ້ຍນິຕາ ເພັງມີໄຊ)
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ດ້ານອ່ອນ, ຂໍ້ສະດວກ ແລະ ຂໍ້
ຫຍຸ້ ງ ຍາກໃນການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ
ບັດຜ່ານມາເມືອງຄູນຄຳ
ປະ
ກອບມີ 22 ບ້ານ (ແບ່ງອອກ
ເປັນ 4 ກຸ່ມພັດທະນາ), ມີ
5.484 ຄອບຄົວ, ມີພົນລະ
ເມືອງທັງໝົດ 25.014 ຄົນ,
ມີຄອບຄົວທຸກຍາກ 35 ຄອບ
ຄົວ ກວມເອົາ 0,6% ຂອງຈຳ
ນວນ ຄອບຄົວທັງໝົດ, ມີບ້ານ
ພັດທະນາກວມເອົາ 100%,
ຄອບຄົວ ພັດທະນາມີ 4.277
ຄອບຄົວ ເທົ່າກັບ 77,99%
(ຕາມດຳລັດ 309/ລບ), ປະ
ຊາຊົນຍຶດຖືອາຊີບປູກຝັງ-ລ້ຽງ
ສັດເປັນຕົ້ນຕໍ, ຄ້າຂາຍ ແລະ ບໍ
ລິການເປັນສຳຮອງ. ໃນປີ 2021
ມີເນື້ອທີ່ ຜະລິດເຂົ້ານາປີປະຕິ
ບັດໄດ້ 6.464 ເຮັກຕາ ເຊິ່ງມາ
ຮອດປະຈຸບນ
ັ ເກັບກ່ຽວໄດ້ແລ້ວ
70%, ເນື້ອທີ່ນາແຊງ 820
ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດໄດ້ 4.231
ໂຕນ; ນອກນີ້,ຍັງມີເນື້ອທີ່ປູກ
ຢາສູບ 252 ເຮັກຕາ, ປູກໝາກ
ເຜັດ 50 ເຮັກຕາ, ເນື້ອທີ່ປູກ
ກ້ວຍ 361 ເຮັກຕາ, ການຈັດ
ເກັບລາຍຮັບ ເຂົ້າງົບປະມານປະ
ຕິບັດໄດ້ 2,8 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ
59,70% ຂອງແຜນການປີ ສ່ວນ
ທາງດ້ ານ ລ າຍ ຈ່ າຍ ປ ະ ຕິ ບັ ດ
ໄດ້ 6,1 ຕືກ
້ ບ
ີ ເທົາ່ ກັບ 62,98%.
ດ້ານວຽກງານປ້ອງກັນ, ຄວບ
ຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂ ການແຜ່ລະ
ບາດຂອງພະຍາດໂຄວິ ດ -19

ພາຍໃນເມືອງ ມີສູນກັກກັນຈຳ
ນວນ 2 ສູນ ເຊິ່ງເລີ່ມແຕ່ວັນທີ
1 ມັງກອນ ຫາ 13 ຕຸລາ 2021
ມີແຮງງານເຂົ້າສູນກັກກັນ ລວມ
ທັງໝົດ 235 ຄົນ, ຍິງ 112
ຄົນ. ປັດຈຸບັນຍັງມີແຮງງານກັກ
ກັນຢູ່ໃນສູນ 24 ຄົນ ຍິງ 5 ຄົນ.
ໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງ ສົ່ງໃຫ້ໂຮງໝໍ
ແຂວງກວດຫາເຊືອ
້ ທັງໝົດ 160
ຕົວຢ່າງ ໃນນັ້ນພົບກໍລະນີຜູ້ຕິດ
ເຊື້ອທັງໝົດ 12 ກໍລະນີ (ນຳ
ເຂົ້າຈາກແຂວງ 6 ຄົນ ແລະ
ຊຸມຊົນ 6 ຄົນ), ໄດ້ຮັບວັກຊິນ
ທັງໝົດ 13.092 ໂດສ ໃນນັ້ນ
ຊີໂນຟາມ 7.982 ໂດສ, ແອັດ
ຕາເຊນີກາ 1.160 ໂດສ ແລະ
ຈອນສັນແອນຈອນສັນ 3.950
ໂດສ. ໄດ້ບໍລິການສັກວັກຊີນ
ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ເຊິ່ງປະຊາຊົນ
ທີ່ ໄ ດ້ ຮັ ບ ວັ ກ ຊີ ນ ຄົ ບ ໂດສແລ້ ວ
ຈຳນວນ 9.116 ຄົນ; ຈາກນັ້ນ,
ຍັງໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານຂອງ
ບັນດາຫ້ອງການທີກ
່ ຽ່ ວຂ້ອງຂອງ
ເມື ອ ງໃນຂົ ງ ເຂດວຽກງານວັ ດ
ທະນາທຳ-ສັງຄົມ ແລະ ບັນດາ
ເຜົ່າ ເປັນຕົ້ນ: ວຽກງານສຶກສາ
ທິການ-ກິລາ, ສາທາລະນະສຸກ,
ແຮງງານ ແລະສະຫັວດດີການສັງຄົມ, ຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະ
ນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ
ວຽກງານຊົ ນ ເຜົ່ າ -ສາສະໜາ.
ຈາກນັ້ນ, ຜູ້ແທນ ແລະ ແຂກ
ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມກໍໄດ້ແລກ
ປ່ຽນຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ແລະ ຕັງ້ ບາງ

ມີ ຄໍ າ ຖາມເຈາະຈີ້ ມ ໃນຂົ ງ ເຂດ
ວຽກງານດັງ່ ກ່າວ ເພືອ
່ ປຶກສາຫາ
ລືແກ້ໄຂຂໍ້ຄົງຄ້າງໃນດ້ານຕ່າງໆ
ເປັນຕົ້ນແມ່ນປາກົດການຫຍໍ້ທໍ່
ທີເ່ ກີດຂຶນ
້ ໃນສັງຄົມທີຈ
່ ະໄດ້ຮບ
ັ
ການແກ້ໄຂໃຫ້ດີຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.
ໃນຕອນທ້າຍ, ທ່ານ
ບົວພັນ ແສງຈັນ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນ
ໂອ້ລົມ ແລະ ແລກປ່ຽນຕໍ່ກອງ
ປະຊຸມ
ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ສະແດງ
ຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ບັນດາການນຳ
ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂະແໜງການ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ໄດ້ສະໜອງຂໍ້ມູນ
ເບື້ ອ ງຕົ້ ນ ທີ່ ຈ ະນຳໄປສະເໜີ ຕໍ່
ຄະນະປະຈໍ າ ສະພາປະຊາຊົ ນ
ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ກອງປະຊຸມສະ
ໄໝສາມັນເທື່ອທີ II ຂອງ ສພຂ

ຄໍາມ່ວນ ຊຸດທີ II ທີ່ຈະໄດ້ໄຂ
ຂຶ້ນໃນບໍ່ດົນຕໍ່ໜ້ານີ້ ເຊິ່ງການ
ເຄື່ ອ ນໄຫວຕິ ດ ຕາມກວດກາ
ການປະຕິບັດລັດຖະທຳມະນູນ
ແລະ ກົດໝາຍໃນຂົງເຂດວຽກ
ງານວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ແລະ
ບັນດາເຜົ່າແມ່ນສືບຕໍ່ປັບປຸງຄຸນ
ນະພາບຂອງວຽກງານດັ່ ງ ກ່ າ ວ
ໃ ຫ້ ນັ ບ ມື້ ນັ ບ ດີ ຂຶ້ ນ ເ ລື້ ອ ຍ ໆ .
ພ້ອມນັ້ນ, ທ່ານຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງ
ໃຫ້ ກ ານນຳຂັ້ ນ ເມື ອ ງສື ບ ຕໍ່ ຈັ ດ
ຕັ້ ງ ນຳພາປະຕິ ບັ ດ ແຜນພັ ດ ທະ
ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງເມືອງ
ແລະ ແຜນງົບປະມານປະຈໍາປີ
ໃຫ້ ປ າກົ ດ ຜົ ນ ເປັ ນ ຈິ ງ ຕາມຕົ ວ
ເລກທີ່ຄາດໝາຍວາງໄວ້.
(ເອື້ອ ມະໂນສິງ)
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ທ່ າ ມກາງບັ ນ ຍາກາດທີ່ ທົ່ ວ
ພັກ, ທົວ
່ ລັດ, ທົວ
່ ກອງທັບ ແລະ ທົວ
່
ປວງຊົນລາວທັງຊາດ ພວມອອກແຮງ
ແຂ່ງຂັນກັນສ້າງຜົນງານຕ້ອນຮັບວັນ
ສະຖາປະນາ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາ
ທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ກໍຄືວັນຊາດ
2 ທັນວາ ຄົບຮອບ 46 ປີ ແລະ ວັນ
ຄ້າຍວັນເກີດຂອງປະທານ ໄກສອນ
ພົມວິຫານ ຄົບຮອບ 101 ປີ ໃນປີ
2021 ນີ້; ພວກເຮົາໄດ້ນຳເອົາມູນ
ເຊື້ອ ແລະ ຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນ
ຂອງວັນຊາດ 2 ທັນວາ ມາທົບທວນ
ຫວນຄື ນ ເພື່ ອ ພ້ ອ ມກັ ນ ເຊີ ດ ຊູ ນ້ ຳ ໃຈ
ຮັກຊາດ, ເອກະລາດເປັນເຈົ້າຕົນເອງ
ສ້າງຄວາມເຂັມ
້ ແຂງດ້ວຍຕົນເອງ ເພືອ
່
ສ້າງປະເທດຊາດໃຫ້ມັ່ງຄັ່ງເຂັ້ມແຂງ,
ປະຊາຊົ ນ ຮັ ່ ງ ມີ ຜ າສຸ ກ , ສັ ງ ຄົ ມ ມີ
ຄວາມສາມັກຄີປອງດອງຍຸຕິທຳ ແລະ
ສີວິໄລ.

lk]kdt;u

ຄືດ່ັງພວກເຮົາຮູ້ນຳກັນແລ້ວ
ວ່າ, ຊາດລາວແມ່ນຊາດໜຶ່ງທີ່ມີປະ
ຫວັດສາດອັນຍາວນານຫລາຍພັນປີ,
ມີມູນເຊື້ອສະຫງ່າອົງອາດ, ຕໍ່ສູ້ຕ້ານ

ການຮຸ ກ ຮານຂອງສັ ດ ຕູ ພ າຍນອກ
ແລະ   ສ້າງສາພັດທະນາ ໂດຍສືບ
ທອດມູນເຊື້ອອັນອົງອາດຂອງບັນພະ
ບຸລຸດດັ່ງກ່າວນັ້ນ, ປະຊາຊົນລາວບັນ
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#ສາຍນ້ຳອູແດນງາມ

ດາເຜົ່າ ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງພັກ
ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ສາມັກຄີກັນ
ຕໍ່ສູ້ຢ່າງພິລະອາດຫານ ຕ້ານການຮຸກ
ຮານ ແລະ ການຄອບຄອງຂອງພວກ
ຈັ ກ ກະພັ ດ ລ່ າ ເມື ອ ງຂຶ້ ນ ທັ ງ ແບບເກົ່ າ
ແລະ ໃໝ່ ສາມາດປົດປ່ອຍປະເທດ
ຊາດຢ່າງມີໄຊ, ສ້າງຕັ້ງສາທາລະນະ
ລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ຂຶ້ນຢ່າງສະຫງ່າຜ່າເຜີຍໃນວັນທີ 2
ທັນວາ ປີ 1975; ລັດປະຊາທິປະໄຕ
ປະຊາຊົນ ແມ່ນລັດທີ່ເກີດຈາກການ

f 2 ທັນວາລືຊ
 ່າກ
 ້ອງ					ໄປທົ່ວໂ ລກາ
2 ທັນວາມີໄຊງາມ					

ດັ່ງຈັນເພັງແຈ້ງ

2 ທັນວາໂຮມແຮງສູ້					

ລາວມີເອກະລາດ

2 ທັນວາ ປະກາດແຈ້ງ		

ຕີຕ້ານໝູ່ມານ ແທ້ໃ ດ

ຊາວລາວເຮົາເກັ່ງກ້າ

f 2 ທັນວາ ລາວເອກອ້າງ				

ສະແດງກ່າວຍິນດີ

ສາມັກຄີສະຫລອງໄຊ					ເຜົ່າຊົນຊ
 າວເຊື້ອ
ນັບແຕ່ເໜືອກາງໃຕ້					ໂຮມໃຈເປັນໜຶ່ງ
ຮັກຫອມລາວຖິ່ນນ
 ີ້	ເໝືອນລູກແຄນບໍ່ຫ່າງເຕົ້າ

ທຽມຂ້າງສູ່ຍາມ ນັ້ນແ
 ລ້ວ

f 2 ທັນວາ ວັນຮ
 ຸ່ງແຈ້ງ				ແສງສ່ອງເຮືອງໃສ
ພັກນຳພາປະຊາລາວ					

ປັບປຸງແ
 ປງສ້າງ

ວາງທິດທ
 າງເຍືອງຊີ້					ແນວດີເສີມສ້າງ
ເພື່ອປະສົງບ
 ່ອນບັ້ນ					

ລາວນີ້ຮຸ່ງວິໄລ ແ
 ທ້ແ
 ລ່ວ

f ສີ່ສິບຫົກປີລ
 ່ວງລ້ຳ					ເຫັນບ
 ່ອນຜົນງານ
ຂັ້ນຮາກຖານທັງຕົວເມືອງ				

ນັບວັນຈະເລີນກ້າວ

ການສຶກສາຂະຫຍາຍກ້ວາງ				ແດນດອຍໄກຫ່າງ
ມີໂຮງຮຽນໃຫຍ່ນ
 ້ອຍ					

ປວງປະຊາໄດ້ຮ
 ່ຳຮຽນ ແ
 ທ້ນ
 ່າ

f ສຸກສາລາມີຢູ່ຢັ້ງ					

ຮອງຮັບບ
 ໍລິການ

ທະນາຄານ,ໂ ຮງງານ					

ບ່ອນຄົນຂາຍຄ້າ

ນ້ຳປະປາ,ໄຟຟ້າ					

ຫົນທາງທຽວທ່ອງ

ເສດຖະກິດມີທ່າກ
 ້າວ					

ການເມືອງນັ້ນສະຖຽນ ຊອບແລ້ວ

f ວັນນີ້ຄົນຍົກຍ້ອງ					

ຊົມຊື່ນເມືອງລາວ

ງາມດັ່ງດາວດວງເດືອນ					

ຄູ່ຄົງຄຽງຟ້າ

ຈຳປາລາວບານເອ້					

ງາມສົມຄຳຍໍກ່າວ

ພັກ-ລັດເຮົາສະຫລາດຮູ້

ຈຶ່ງໃສເຫລື້ອມທົ່ວແ
 ດນ ທ່ານເອີຍ!

ນຳພາທາງສ່ອງຊີ້

ຕໍ່ສູ້ເສຍສະຫລະອັນໃຫຍ່ຫລວງຂອງ
ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ, ແມ່ນລັດທີ່
ມາຈາກປະຊາຊົນ, ແມ່ນລັດແຫ່ງອຳ
ນາດຂອງປະຊາຊົນ,
ເພື່ອຜົນປະ
ໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນ.
ວັນທີ 2 ທັນວາ ປີ 1975
ແມ່ ນ ວັ ນ ແຫ່ ງ ໄຊຊະນະອັ ນ ຍິ່ ງ ໃຫຍ່
ໃນປະຫວັ ດ ສາດແຫ່ ງ ການຕໍ່ ສູ້ ທີ່ ຍື ດ
ເຍື້ອຍາວນານເປັນພັນປີຂອງຊາດລາວ
ເຮົາ ແມ່ນວັນທີ່ປະຊາຊົນລາວບັນດາ
ເຜົ່າໄດ້ມີສິດເສລີພາບ ແລະ ໄດ້ເປັນ
ເຈົ້ າ ຂອງປະເທດຊາດຢ່ າ ງແທ້ ຈິ ງ ,
ແມ່ ນ ວັ ນ ທີ່ ປ ະເທດລາວໄດ້ ມີ ເ ອກະ
ລາດຢ່າງສົມບູນ ແລະ ມີອະທິປະໄຕ
ຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ມີທີ່ຕັ້ງອັນສົມກຽດ
ແລະ ມີຖານະເທົ່າທຽມກັບປະເທດ
ອື່ນໆໃນເວທີສາກົນ ກໍຄືປະຊາຄົມ
ໂລກ. ວັນທີ 2 ທັນວາ ແມ່ນວັນແຫ່ງ
ສັນຕິພາບ ແຫ່ງການກ້າວສູ່ຍຸກສະ
ໄໝ ແຫ່ງການສ້າງປະເທດລາວໃຫ້ມີ
ສັນຕິພາບ, ເອກະລາດ, ປະຊາທິປະ
ໄຕ,ເອກະພາບ, ວັດທະນາຖາວອນ.
ປະທານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ
ໄດ້ຕີລາຄາວັນທີ   2   ທັນວາ 1975
ເອົາໄວ້ວ່າ: “ບໍ່ທັນມີເວລາໃດ ທີ່ປະຊາ
ຊົນເຮົາ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ສ້າງປະຫວັດສາດ
ຂອງຊາດນັ້ນ ໄດ້ຍາດເອົາໄຊຊະນະ
ສົມບູນ, ເຖິງຖອງ ແລະ ບໍລິບູນໄດ້
ຢ່ າ ງສະຫງ່ າ ລາສີ ຄື ແ ນວນີ້ ຈັ ກ ເທື່ ອ
ໄຊຊະນະນັ້ນບໍ່ສະເພາະແຕ່ໄດ້ຟື້ນຟູ
ຄວາມເປັ ນ ເອກະລາດຂອງປະເທດ
ເຮົາ ຫາກຍັງເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ປະຊາ

ຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ຜູ້ເຄີຍດຳລົງຊີວິດ
ເປັ ນ ທາດໃນເມື່ ອ ກ່ ອ ນໄດ້ ກ າຍມາ
ເປັນເຈົ້າຂອງແທ້ຈິງຂອງຊາດໜຶ່ງ ທີ່
ມີເອກະລາດ, ສິດເສລີພາບຢ່າງສົມ
ບູນ ແລະ ພວມກ້າວຂຶ້ນສູ່ສັງຄົມນິ
ຍົມ, ເຮັດໃຫ້ຄວາມມຸ່ງຫວັງອັນແຮງ
ກ້າ ຂອງປວງຊົນລາວກໍຄືຂອງມວນ
ມະນຸ ດ ປະກົ ດ ເປັ ນ ຈິ ງຢູ່ ບົນ ຜື ນ ແຜ່ ນ
ດິນອັນແສນຮັກຂອງພວກເຮົາ”.
ການກະກຽມໃຫ້ ແ ກ່ ກ ານ
ສະເຫລີມສະຫລອງວັນຊາດ 2 ທັນ
ວາ ຄົບຮອບ 46 ປີໃນປີນີ້ ເຊິ່ງເປັນ
ໄລຍະເວລາທີ່ທົ່ວພັກ, ທົ່ວລັດ ແລະ
ທົ່ວປວງຊົນລາວທັງຊາດ ພວມຂຸ້ນ
ຂ້ຽວສຸມໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍຜົນສຳເລັດ
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ
ແລະ ໃນປີນີ້ກໍເປັນປີທຳອິດ ຂອງການ
ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນພັ ດ ທະນາເສດ
ຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ
IX ແລະ ເປັນປີໜຶ່ງທີ່ພວກເຮົາຍັງມີ
ຄວາມທ້າທາຍບໍ່ໜ້ອຍກວ່າປີຜ່ານມາ
ໃນການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນພັ ດ ທະ
ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະ
ການແຜ່ລາມຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19
ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທົ່ວພັກ, ທົ່ວ
ລັດ ແລະ ທົວ
່ ປວງຊົນລາວ  ກໍໄດ້ສມ
ຸ
ທຸ ກ ເ ຫື່ ອ ແ ຮ ງ ເ ອົ າ ໃ ຈ ໃ ສ່ ຜ່ າ ນ ຜ່ າ
ທຸ ກ ສະພາບຄວາມຫຍຸ້ ງ ຍາກ-ສິ່ ງ
ທ້າທາຍ ແລະ ມີຜົນສຳເລັດພົ້ນເດັ່ນ
ໃນຫລາຍດ້ານ.
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ອາກາດເຢັນໆໃນລະດູໜາວ
ເ ຮັ ດ ໃ ຫ້ ຫ ລາຍໆ ທ່ າ ນຮູ້ ສຶ ກ ສົ ດ ຊື່ ນ
ແລະເຢັນສະບາຍ ແຕ່ລະດູໜາວເທື່ອ
ໃດມັກຈະພົບກັບບັນຫາ “ຜິວແຫ້ງ”.
ມື້ນີ້, ໃນຄໍລຳສຸກສະບາຍຫາຍໂລຄາ
ຂໍແບ່ງປັນ 7 ວິທີປ້ອງກັນຜິວແຫ້ງໃນ
ລະດູໜາວມາເປັນຄວາມຮູ້ເລັກນ້ອຍ
ໃຫ້ ທຸ ກ ທ່ າ ນໄດ້ ລ ອງປະຕິ ບັ ດ ນຳກັ ນ
ບໍ່ ວ່ າ ອາກາດໜາວປານໃດຜິ ວ ກໍ ຈ ະ
ຊຸ່ມຊື່ນແນ່ນອນ.
1. ຫລີກລ່ຽງການອາບນ້ໍາ
ອຸ່ນ:
ເມື່ອອາກາດເຢັນຫລາຍທ່ານ
ຢາກອາບນ້ຳອຸ່ນເພື່ອໃຫ້ຮ່າງກາຍອົບ
ອຸນ
່ ຂຶນ
້ ແຕ່ນນ
້ັ ຄືສາເຫດທີເ່ ຮັດໃຫ້ຜວ
ິ
ສູນເສຍຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ເພາະການອາບ
ນ້ໍາໃນອຸນຫະພູມສູງ ຈະເຮັດໃຫ້ຜິວ
ສູນເສຍຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ຍິ່ງອຸນຫະພູມ
ຂອງນ້ຳສູງຂຶ້ນ ກໍຍິ່ງສູນເສຍຄວາມ
ຊຸ່ມຊື່ນຂອງຜິວຫລາຍຂຶ້ນ ນອກນັ້ນ,
ຍັງເຮັດໃຫ້ນໍ້າມັນເທິງຜິວຖືກຈຳກັດ
ອອກໄປນຳອີກ ເຮັດໃຫ້ຜິວແຫ້ງງ່າຍ.
2. ບຳລຸງຜິວຫລັງຈາກອາບ
ນ້ໍາ: ຫລັງຈາກອາບນໍ້າແລ້ວ ບໍ່ຄວນ
ເຊັດຕົວເອງໃຫ້ແຫ້ງ ຄວນເຊັດໃຫ້ມີ
ຄວາມປຽກຢູ່ເລັກນ້ອຍ ແລ້ວທາຄີມ
ບຳລຸງໃຫ້ທົ່ວຮ່າງກາຍ ເພາະມັນຈະ
ຊ່ວຍຮັກສານໍ້າໃນຜິວ ເຮັດໃຫ້ຜິວ
ໜັງຊຸ່ມຊື່ນ ແລະ ຊ່ວຍປ້ອງກັນຜິວ
ແຫ້ງໄດ້ດີ.
3. ທາຄີມບຳລຸງຜິວ: ໂລຊັນ
ຫລື ຄີມບຳລຸງຜິວ ຕ້ອງໃຊ້ເປັນປະ
ຈຳທຸກມື້ ເພື່ອບັນເທົາຜິວແຫ້ງ ແລະ

ຟື້ ນ ຟູ ຜິ ວ ໃຫ້ ກັ ບ ຄື ນ ສູ່ ຄ ວາມຊຸ່ ມ ຊື່ ນ
ທາງດີ ທີ່ສຸດ ທີ່ ຄ ວນຈະເລື ອ ກຜະລິ ດ
ຕະພັນທີ່ມີຄໍລາເຈນ ຫລື ສານສະກັດ
ຈາກທໍາມະຊາດປະສົມຢູ່ນຳ ເຊັ່ນ:
ນ້ໍາແຮ່ ຫລື ລາເວັນເດີ.
4.
ບຳລຸງຜິວກ່ອນນອນ:
ການບໍ າ ລຸ ງ ຜິ ວ ກ່ ອ ນນອນເປັ ນ ສິ່ ງ ສໍ າ
ຄັນ ຖ້າປ່ອຍປະບໍ່ສົນໃຈບໍາລຸງກໍສາ
ມາດເຮັດໃຫ້ຜິວແຫ້ງໄດ້ເຊັ່ນກັນ ສະ
ນັ້ນກ່ອນເຂົ້ານອນຄວນບຳລຸງ ໂດຍ
ສ ະ ເ ພ າ ະ ແ ມ່ ນ ຈຸ ດ ທີ່ ຜິ ວ ມັ ກ ແ ຫ້ ງ
ເຊັ່ນ: ມື, ຕີນ, ແຂນສອກ... ເຊິ່ງ
ແມ່ນບ່ອນທີ່ສູນເສຍນ້ໍາໄວກວ່າບ່ອນ
ອື່ນໃນຮ່າງກາຍ.
5. ດື່ມນ້ໍາພຽງພໍ: ດື່ມນ້ໍາໃຫ້
ພຽງພໍໃນແຕ່ລະມື້ ກໍຈະຊ່ວຍຟື້ນຟູ
ຜິວທີ່ແຫ້ງໃຫ້ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໄດ້ ວິ
ທີທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນດື່ມນ້ໍາອຸ່ນ ແລະ ດື່ມ
ເປັນປະຈຳ ເພື່ອໃຫ້ມີນໍ້າມາບໍາລຸງຮ່າງ
ກາຍຕະຫລອດເວລາ.
6. ກິນໝາກໄມ້ ແລະ ຜັກ:
ກິນໝາກໄມ້ ແລະ ຜັກທີ່ມີນ້ໍາຫລາຍ
ກໍສາມາດຊ່ວຍຟືນ
້ ຟູຄວາມຊຸມ
່ ຊືນ
່ ໃຫ້
ກັບຜິວໄດ້ ເພາະນອກຈາກຜັກ ແລະ
ໝາກໄມ້ເຫລົ່ານັ້ນຈະມີນ້ຳເປັນສ່ວນ

ປະກອບແລ້ວ ມັນຍັງປະກອບດ້ວຍ
ສານອາຫານ ແລະ ວິຕາມິນທີ່ສໍາຄັນ
ຈໍານວນຫລາຍເຊັ່ນ: ວິຕາມິຊີ ແລະ
ສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫລະ ທີ່ສາ
ມາດຊ່ວຍບໍາລຸງຜິວໃຫ້ສົດໃສ ແລະ
ສຸຂະພາບດີ ເຊິງ່ ມັກຈະພົບເຫັນຫລາຍ
ຢູ່ໃນໝາກເລັ່ນ, ໝາກແຕງ, ກາລົດ,
ໝາກກ້ຽງ, ໝາກໂມ, ໝາກໂປມ....
7. ຫລີກເວັ້ນເຄື່ອງນຸ່ງທີ່ເຮັດ
ໃຫ້ຄນ
ັ ຄາຍ: ຄວນຫລີກເວັນ
້ ເຄືອ
່ ງນຸງ່
ທີ່ ເ ຮັ ດ ໃຫ້ ເ ກີ ດ ອາການຄັ ນ ຄາຍຜິ ວ
ເພາະນອກຈາກລະດູໜາວແລ້ວ ຍັງ
ເປັນລະດູທີ່ເຮັດໃຫ້ຜິວແຫ້ງ ແລະ
ຖ້ າ ມັ ນ ຍັ ງ ຄັ ນ ຄາຍຜິ ວ ຍ້ ອ ນເຄື່ ອ ງນຸ່ ງ
ອີກ ມັນບໍ່ດີແນ່ນອນ. ດັ່ງນັ້ນ,ຄວນ
ຫລີກເວັ້ນເຄື່ອງນຸ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມ
ຄັນຄາຍ ຫລື ຊຸດທີ່ມີສ່ວນປະສົມ
ຂອງສານເຄມີໃນການຜະລິດ
ແຕ່
ຄວນຫັ ນ ມາໃສ່ ເ ຄື່ ອ ງນຸ່ ງ ທີ່ ເ ຮັ ດ ຈາກ
ເສັ້ນໃຍທໍາມະຊາດເຊັ່ນ: ຝ້າຍ, ຜ້າ
ປ່ານ, ລວມທັງຜ້າໄໝທີ່ສາມາດລະ
ບາຍອາກາດໄດ້ດີ; ຖ້າຈໍາເປັນຄວນ
ໃສ່ຊຸດທີ່ເຮັດດ້ວຍເສັ້ນໄຍທໍາມະຊາດ
ກ່ອນ
ແລ້ວຈຶ່ງນຸ່ງເສື້ອທີ່ຕ້ອງການ
ເພືອ
່ ຫລຸດອາການຄັນຄາຍໃຫ້ໜອ
້ ຍລົງ.
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ພະນັກງານກວດກາອຸໂມງ, ລາງ ແລະ ຂົວລົດໄຟ ມີຄ
 ວາມຮັບຜິດຊອບ

ກົດໝາຍ ວ່າວດ້ຍການລົດໄຟ
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ມາດຕາ 74 ພະນັກງານປະຕິບັດການຢູ່ສະຖານີລົດໄຟ

ວຽກຕົ້ນຕໍດັ່ງນ
 ີ້:

ຕາຕະລາງແຜນການແລ່ນລົດໄຟແລະ ກຳນົດເວລາທີ່ສະຖານີລົດໄຟ ເພື່ອອຳ
ນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ໂດຍສານຂຶ້ນລົງ ຫຼື ຄ່ຽນຖ່າຍສິນຄ້າພ້ອມທັງ

1. ຕິດຕາມ ກວດກາ ຢ່າງເປັນປະຈຳ ກ່ຽວກັບຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ

ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ.

ສິ່ງກີດຂວາງ ໃຫ້ທັນເວລາ ເພື່ອຮັບ ປະກັນຄວາມປອດໄພ ໃນການແລ່ນລ
 ົດ

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ເປັນຜູ້ກຳນົດລະບຽບການຈັດພວງ

ໄຟ ພາຍໃນຂອບເຂດ ທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ ພ້ອມທັງບັນທຶກໃສ່ປຶ້ມກວດກາຢ່າງ ຕູ້ລົດໄຟ.

 ລ້ວລາຍງານໃຫ້ຫົວໜ້າສະຖານີ;
ພະນັກງານປະຕິບັດການຢູ່ສະຖານີລົດໄຟ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕົ້ນຕໍ ຄົບຖ້ວນ ແ
2. ແກ້ໄຂຄວາມເສຍຫາຍ ແ
 ລະ ສິ່ງກີດຂວາງຂະໜາດນ້ອຍ ໃຫ້ທ
 ັນ

ດັ່ງນີ້:
1. ຈັດຂະບວນລົດໄຟ ແລະ ລະບຽບ ກ່ຽວກັບການຮັບຕ້ອນຜູ້ໂດຍສານ,
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ມາດຕາ 86 ເຄື່ອງໝາຍປະຈຳຂະບວນລົດໄຟ
ທຸກຂະບວນລົດໄຟ ທີແ
່ ລ່ນໃ ນເວລາ ກາງເວັນ, ກາງຄືນ, ຝົນຕົກແຮງ,

ເວລາ ພ້ອມທັງສະໜອງຂໍມ
້ ູນຢ່າງວ່ອງໄວ ຫຼື ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງໝາຍໃຫ້ຢຸດການ ທ້ອງຟ້າມືດຄຶມ
້ ຫຼື ນ້ຳໝອກຕົກໜ
 ກ
ັ ຕ້ອງເປີດເຄືອ
່ ງສນ
ັ ຍານເຕືອນໄພໄວ້ຢເູ່ ບືອ
້ ງ

ການຄ່ຽນຖ່າຍສິນຄ້າ ແລະ ວຽກງານອື່ນ ຢູ່ສະຖານີລົດໄຟ ຕາມຕາຕະລາງ ແລະ

ແລ່ນລົດໄຟ ເມື່ອພົບເຫັນສ
 ິ່ງກີດຂວາງທີ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມປອດໄພ ໃນ ໜ້າ ແລະ ຫຼັງ ຂອງຂະບວນລົດໄຟ.

ແຜນການແລ່ນລົດໄຟ;

ການຂົນສົ່ງທາງລົດໄຟ ແລະ ມີສ
 ່ວນຮ່ວມໃນການປົກປັກຮັກສາທາງລົດໄ ຟ.

ມາດຕາ 87 ການກວດກາ ຈຳນວນໜ່ວຍແຮງລາກແກ່ ແລະ ຄວາມຍາວ ຂອງ

ມາດຕາ 80 ພະນັກງານເຝົ້າຍາມ ອຸໂມງ, ຂົວ ແລະ ທາງຄົບ

ຂະບວນລົດໄຟ

2. ອະນຸຍາດການແລ່ນລົດໄຟ ຕາມຂັນ
້ ຕອນທີໄ່ ດ້ກຳນົດໃນລະບຽບການ

ພະນັກງານເຝົ້າຍາມອຸໂມງ, ຂົວ ແລະ ທາງຄົບມີຄ
 ວາມຮັບຜິດຊອບ

ແລ່ນລົດໄຟ ພ້ອມທັງເຂົ້າຮ່ວມແກ້ໄຂອຸບປະຕິເຫດທາງລົດໄຟ;

 ັ່ງນີ້:
3. ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຂະບວນລົດໄ ຟ ແລ່ນອອກຈາກສະຖານີເມື່ອເຫັນ ວຽກຕົ້ນຕໍ ດ
ປອດໄພໃຫ້ຄົນ ແລະ ຍານພາ ຫະນະໃນເວລາລົດໄ ຟແລ່ນຕັດຜ
 ່ານທາງລົດໂອ

4. ກວດກາ ພາຫະນະ ແລະ ວັດຖູປະກອນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກຳນົດ

ໂຕ ຫຼື ຕັດຜ່ານທາງລົດໄຟ;
ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານເຕັກນິກຂອງລົດໄຟ;

ການ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ.

ທາງຕັດຜ່ານທີຢ
່ ລ
ູ່ ະດັບດຽວກັນທີໃ່ ຊ້ເຄືອ
່ ງກັນ
້ ທາງທົວ
່ ໄປ ຈຳເປັນຕ້ອງ

ມາດຕາ 75 ພະນັກງານເກາະຫົວຈັກ ແລະ ຕູ້ລົດໄຟ
ພະນັກງານເກາະຫົວຈັກ ແລະ ຕູ້ລົດໄ ຟ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງຂອງ
ກ່ຽວກັບການເກາະຕູ້ລົດໄຟກັບຫົວຈັກ

ມີພະນັກງານເຝົ້າຍາມ,

ໃນກໍລະນີທີ່ໃຊ້ເຄື່ອງກັ້ນທາງອັດຕະໂນມັດບໍ່ຈຳເປັນ

ຕ້ອງມີພະນັກງານເຝົ້າຍາມ.

ແກ່ ແລະ ຄວາມຍາວ ຂອງຂະບວນລົດໄ ຟຕາມຕົວຈິງ ໃຫ້ພ
 ະນັກງານຂັບລົດ
ໄຟຮັບຮູ້ ແລະ ບັນທຶກລົງໃນບົດລາຍງານປະຈຳວັນຂ
 ອງພະນັກງານຂັບລົດໄຟ
ພ້ອມທັງລົງລ
 າຍເຊັນ ແລະ ຊື່ແຈ້ງ ໄວ້ເປັນຫຼັກຖານ ຕະຫຼອດເຖິງການຮັບຕູ້ລົດ
ໄຟເພີ່ມຫຼື ປົດຕູລ
້ ົດໄຟອອກລະຫວ່າງທາງ.
ມາດຕາ 88 ການກວດກາ ແລະ ທົດລອງ ລະບົບຫ້າມລໍ້

ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ຫຼື ເຂດ ທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນ ຕ້ອງປະສານສົມ

ລົດໄຟ ແລະ ຕູ້ລົດໄຟກັບຕູ້ລົດໄຟ, ຕາມຂັ້ນຕອນ ແລະ ມາດຕະຖານເຕັກນິກ

ແກ່ຂອງຫົວຈ
 ັກລົດໄຟທີໄ່ ດ້ກ
 ຳນົດໄວ້.
ພະນັກງານຄວບຄຸມຂະບວນລົດໄຟ ຕ້ອງແຈ້ງຈຳນວນໜ່ວຍແຮງລາກ

2. ກວດກາ, ບູລະນະຮັກສາ ແລະ ນຳໃຊ້ ອຸປະກອນກັ້ນທາງແຍກ ໃຫ້

ໝາຍເຕັກນິກ, ມາດຕະຖານເຕັກ ນິກລົດໄຟ ແລະ ມາດຕະຖານພະນັກງານວິຊາ

ພະນັກງານຄວບຄຸມການແລ່ນລົດໄຟ

ຊອບຮ່ວມກັນ ຢູ່ສະຖານີຕົ້ນທ
 າງໃນການກວດກາຈຳນວນໜ່ວຍແຮງລາກແກ່

1. ປິດ ແລະ ເປີດ ສິ່ງກັ້ນທາງແຍກ ໃຫ້ຖ
 ືກເວລາ, ຮັບປະກັນຄວາມ ແລະ ຄວາມຍາວ ຂອງຂະບວນລົດໄຟໃຫ້ມ
 ີຈຳນວນບໍ່ເກີນກຳລັງໜ່ວຍແຮງລາກ

ວ່າມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມປອດໄພພ້ອມທັງແຈ້ງໃຫ້ພະນັກງານຄວບຄຸມການ
ແລ່ນລົດໄຟ ຢ່າງທັນການ;

ຫົວໜ້າສ
 ະຖານີ ແລະ ພະນັກງານຄວບຄຸມຂະບວນລົດໄຟຕ້ອງຮັບຜິດ

ກ່ອນຂະບວນລົດໄຟຈະແລ່ນອອກຈາກສະຖານີຕົ້ນທາງ ຫົວໜ້າສະຖາ

ຂອງລົດໄຟ.

ທົບກັບກຳລັງປ້ອງກັນຊາດ ໃນການ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານດັ່ງກ່າວ.

ນີ, ພະນັກງານຂັບລ
 ົດໄຟ ແລະ ພະນັກງານຄວບຄຸມຂະບວນລົດໄຟ ຕ້ອງກວດ

ມາດຕາ 76 ພະນັກງານຄວບຄຸມການສັບປ່ຽນລາງລົດໄຟ

ມາດຕາ 81 ເຈົ້າໜ້າທີ່ລົດໄຟ

ກາ ແລະ ທົດລອງລະບົບຫ້າມລໍ້ ໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານເຕັກນິກທີ່ກຳນົດໄວ້.

ເຈົ້າໜ
 ້າທລ
ີ່ ົດໄຟ ປະກອບດ້ວຍ:

ພະນັກງານຄວບຄຸມການສັບປ່ຽນລາງລົດໄຟ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງ
ຂອງຫົວໜ້າສະຖານີ ກ່ຽວກັບການສັບປ່ຽນລາງລົດໄຟ ຕາມແຜນຕາຕະລາງ

1. ຕຳຫຼວດລົດໄ ຟ;

ແລ່ນລົດໄຟ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ແລະ ສັບປ່ຽນລາງລົດໄຟ ໃຫ້ສຳເລັດກ່ອນການ

2. ເຈົ້າໜ້າທ
 ີ່ກວດກາການແລ່ນລ
 ົດໄ ຟ.

ຕ້ອງອອກຄຳສັ່ງການແລ່ນລົດ

ລົດໄຟ ແລະ ພະນັກງານຄວບຄຸມຂະບວນລົດໄຟ ຕ້ອງຕັ້ງເວລາຂອງໂມງລົດໄຟ
ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ກັບເວລາຂອງສະຖານີຕົ້ນທາງ.

ຕຳຫຼວດລົດໄ ຟ ແມ່ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຈາກກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ

ເມື່ອຂະບວນລົດໄຟ ຢຸດຢູ່ສະຖານີໃດໜຶ່ງ, ຖ້າຫາກເຫັນວ່າເວລາບໍ່ກົງ

ທີ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ ແລະ ມອບໝາຍ ໃຫ້ປ
 ະຕິບັດໜ
 ້າທີ່ ໃນຂະບວນລົດໄ ຟ

ກັນ ແມ່ນໃຫ້ຖືເອົາເວລາຂອງສະຖານີລົດໄຟນັ້ນ ແລະ ໃຫ້ບັນທຶກໄວ້ໃນບົດລາ

ມາດຕາ 77 ພະນັກງານຄວບຄຸມການແລ່ນລົດໄຟ
ພະນັກງານຄວບຄຸມການແລ່ນລົດໄຟ

ກ່ອນຂະບວນລົດໄຟຈະແລ່ນອອກຈາກສະຖານີຕົ້ນທາງ ພະນັກງານຂັບ

ມາດຕາ 82 ຕຳຫຼວດລົດໄ ຟ

ປ່ອຍລົດໄຟເຂົ້າອອກ ຕາມແລວທາງທີ່ກຳນົດໄວ້.

ມາດຕາ 89 ການຕັ້ງເວລາແລ່ນລົດໄຟ

ໄຟ ໂດຍກົງຕາມແຜນຕາຕະລາງແລ່ນລົດໄຟ ແລະ ຂອບເຂດພື້ນທີ່ ທີ່ໄດ້ຮັບ

ແລະ ສະຖານີລົດໄຟໃນການຄວບຄຸມ, ຮັກສາຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນ ຍງານປະຈຳວັນຂອງຕົນວ່າຊ້າ ຫຼື ໄວກວ່າເວລາຂອງສະຖານີນັ້ນ.

ການມອບໝາຍ, ອອກຄຳສັ່ງຈັດລົດໄຟ ໄປຊ່ວຍກູ້ໄພ ແລະ ເຄື່ອງກັ້ນສະຖານ

ລະບຽບ, ກວດກາວັດຖຸເຄື່ອງຂອງທີ່ເກືອດຫ້າມ ຫຼື ຜິດກ
 ົດໝາຍ ພ້ອມທັງແກ້ ມາດຕາ 90 ການຄວບຄຸມເວລາແລ່ນລົດໄຟ

ທີ່ເມື່ອເກີດອຸບປະຕິເຫດ ຫຼື ເຫດການສຸກເສີນ, ພ້ອມທັງເຕືອນຄວາມໄວໃຫ້

ໄຂເຫດການທີເ່ກີດຂຶ້ນ.

ໃນເວລາແລ່ນລົດໄຟ ແຕ່ລະຊ່ວງທາງ, ພະນັກງານຄວບຄຸມການແລ່ນ

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ສົມທົບກັບກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມ

ລົດໄຟ ເປັນຜູ້ບັງຄັບບັນຊາພະນັກງານຂັບລົດໄຟ‚ ພະນັກງານຄວບຄຸມຂະບວນ

ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມປອດໄພ.

ສະຫງົບ ເປັນຜູ້ກຳນົດລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການແຕ່ງຕັ້ງ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່

ລົດໄ ຟ ແລະ ພະນັກງານອື່ນ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ບົນພື້ນຖານການປະຕິບັດຕາມຄໍາສັ່ງ

ມາດຕາ 78 ພະນັກງານຄວບຄຸມຂະບວນລົດໄຟ

ຕຳຫຼວດລົດໄຟ.

ຂອງຫົວໜ້າສູນບັນຊາການແລ່ນລົດໄຟ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ.

ໜ່ວຍງານແລ່ນລົດໄຟ ແລະສັ່ງຢຸດການແລ່ນລົດໄຟຊົ່ວຄາວ ເມື່ອເຫັນວ່າມີ

ພະນັກງານຄວບຄຸມຂະບວນລົດໄຟ

ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບວຽກຕົ້ນຕໍ

ມາດຕາ 83 ເຈົ້າໜ້າທ
ກ
ີ່ ວດກາການແລ່ນລົດໄ ຟ
ເຈົ້າໜ້າທ
 ີ່ກວດກາການແລ່ນລົດໄ ຟ ແມ່ນ ຜູ້ທຖ
ີ່ ືກແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ມອບ

ດັ່ງນີ້:
1. ເປັນຫົວໜ້າຂະບວນລົດໄຟທີ່ມີອຳນາດສູງສຸດ ໃນການຄວບຄຸມ
ລົດໄຟ ເວລາແລ່ນລົດໄຟ ອອກຈາກ ສະຖານີ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງຂອງຫົວ
ໜ້າສະຖານີ ແລະ ຄວບຄຸມເຫດການທັງໝົດໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພພ້ອມທັງອຳ
ນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ໂດຍສານຢູ່ໃນຂະບວນລົດໄຟ;
2. ຮັບປະກັນການແລ່ນລົດໄຟ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການແລ່ນ
ລົດໄຟ, ຂັ້ນຕອນ, ຕາຕະລາງແຜນການແລ່ນລົດໄຟ ແລະ ຄວາມໄວທີ່ກຳນົດໄວ້;
3. ສັ່ງຈັບບຸກຄົນທີ່ລະເມີດ ແລະ ກະທຳຜິດ ເຊິ່ງໜ້າຢ່າງຮ້າຍແຮງ ຕໍ່
ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ, ຕ້ອງສົ່ງມອບບຸກຄົນດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ຫົວໜ້າສະຖານີ,
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ຫຼື ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນທີ່ຢູ່ໃກ້ສຸດ;
4. ອອກຄຳສັ່ງໃຫ້ຜູ້ໂດຍສານ ປະຕິບັດຕາມມາດຕະການຮັກສາຄວາມ

ພະນັກງານຄວບຄຸມຂະບວນລົດໄຟ ແລະ ຜູ້ຂັບລົດໄຟ ຕ້ອງປະຕິບັດ
ຕາມຄຳສັ່ງຂອງຫົວໜ້າແຕ່ລະສະຖານີລົດໄຟ ໃນເວລາເຂົ້າອອກ ແລະ ປະຕິບັດ

ໝາຍ ໂດຍລັດຖະມົນຕີກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ເພື່ອປະຕິບັດໜ
 ້າທີ່

ຕາມລະບົບໄຟສັນຍານ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ດັ່ງນີ້:

ມາດຕາ 91 ຄວາມໄວຂອງລົດໄຟ
1. ກວດກາ ເອກະສານຂອງຜູ້ໂດຍສານ, ເຄື່ອງຝາກທາງໄປສະນີ,

ພະນັກງານຂັບລົດໄຟ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຄວາມໄວທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ໃນ

ເຄື່ອງທີ່ຜິດກົດໝາຍ ຫຼື ເຄື່ອງທີ່ເກືອດຫ້າມ ແລະ ສິນຄ້າ ໃນສະຖານີ ແລະ ຂະ ຕາຕະລາງແລ່ນລົດໄຟໃນແຕ່ລະຊ່ວງທາງຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
ບວນລົດໄຟ;

ໃນແຕ່ລະຊ່ວງທາງທີ່ແຈ້ງສັນຍານຄວາມໄວທີ່ແຕກຕ່າງຈາກຄວາມໄວ

2. ກວດກາ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ສຸຂານາໄມ ແລະ ສິ່ງອຳ
ນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ໃນສະຖານີ ແລະ ຂະບວນລົດໄ ຟ;

ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້‚ ລົດໄຟ ຕ້ອງແລ່ນດ້ວຍຄວາມໄວຕ່ຳສຸດ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມ
ປອດໄພ.
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3. ປະສານສົມທົບກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດລົດໄຟ ເມື່ອມີອຸບປະຕິເຫດ
ຫຼື ເຫດການ ທີເ່ປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຄວາມປອດໄພຕໍ່ຊີວິດ ແລະ ຊັບສິນຂອງຜູ້ໂດຍ
ສານ ແລະ ການລົດໄຟ.
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ປອດໄພຢ່າງເຂັ້ມງວດ ໃນກໍ ລະນີ ເກີດເຫດສຸດວິໄສ ຫຼື ເຫດການສຸກເສີນ
ໝວດທີ 3

ແລະ ຕ້ອງລາຍງານ ໃຫ້ຫົວໜ້າສະຖານີທີ່ຢູ່ໃກ້ສຸດຢ່າງຮີບດ່ວນ;
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ລະບຽບການແລ່ນລົດໄຟ

5. ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ລົດໄຟແລ່ນ ເມື່ອເຫັນວ່າບໍ່ມີຄວາມປອດໄພ, ບໍ່ຮັບ
ເອົາພະນັກງານທີ່ຂາດຄຸນສົມບັດ, ສຸຂະພາບບໍ່ແຂງແຮງ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່
ໃນຂະບວນລົດໄຟ, ສັ່ງໂຈະການເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານທີ່ກະທຳຜິດຢູ່ໃນຂະ

ມາດຕາ 84 ສັນຍານຈະລາຈອນການແລ່ນລົດໄຟ

ບວນລົດໄຟ ພ້ອມທັງແຈ້ງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ມີສິດອຳນາດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຢ່າງ

ສັນຍານຈະລາຈອນການແລ່ນລົດໄຟ ມີ ດັ່ງນີ້:

ຮີບດ່ວນ;

1. ເຄື່ອງຊີ້ບອກການສັນຈອນຕາມທາງລົດໄຟດ້ວຍແສງໄຟ, ສີ, ສຽງ

6. ເຮັດບົດບັນທຶກ ກ່ຽວກັບເຫດການທີ່ບໍ່ສະຫງົບ ຫຼື ອຸບປະຕິເຫດ
ທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນຂະບວນລົດໄຟ ໂດຍມີພະຍານ ພ້ອມທັງມີສິດສັ່ງໃຫ້ຈອດລົດ

ແລະ ຄົນ;
2. ສັນຍານດ້ວຍແສງໄຟມີ ສາມ ສີ: ໄຟສີແດງ ແມ່ນ ຫ້າມສັນຈອນ,

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະບຽນສານ (ສະບັບປັບປຸງ)
6. ເອກະສານອື່ນ ໝາຍເຖິງເອກະສານທີ່ບໍ່ແມ່ນສັນຍາເຊັ່ນ:
ບົດບັນທຶກການແບ່ງປັນມູນມໍຣະດົກ, ກົດລະບຽບຂອງບໍລິສັດ;

ໄຟສີເຫຼືອງ ແມ່ນ ໃຫ້ລະວັງກຽມຢຸດ ແລະ ໄຟສີຂຽວ ແມ່ນ ໃຫ້ສັນຈອນໄດ້.

ໄຟຢູ່ສະຖານີທີ່ສະດວກທີ່ສຸດ;
7. ຕ້ອງປະຖົມພະຍາບານ ໃນກໍລະນີ ມີຄົນບາດເຈັບ ແລ້ວນຳສົ່ງຄົນ

ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີໄຟວາບສີຂາວສາມດວງ, ສີ່ດວງ, ຫ້າດວງ ແລະ

ເຈັບ ພ້ອມທັງເອກະສານ ແລະ ເຄື່ອງຂອງໃຫ້ຫົວໜ້າສະຖານີ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ,

ຮູບວົງມົນ, ສາມຫຼ່ຽມ, ສີ່ຫຼ່ຽມ,ໄຂວ່ຕີນກາ, ຫົກຫຼ່ຽມ ແລະ ແປດຫຼ່ຽມ ເພື່ອ

ໂຮງໝໍ ຫຼື ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນທີ່ຢູ່ໃກ້ສຸດ.

ສັນຍານໃຫ້ລະວັງ, ຫ້າມ, ອະນຸຍາດເຂົ້າອອກສະຖານີ, ຜ່ານຖະໜົນແລະ ອື່ນໆ.

ໃນກໍລະນີ ລົດໄຟຫຼາຍຂະບວນພວງເຂົ້າກັນ ເປັນຂະບວນດຽວ ພະ
ນັກງານຄວບຄຸມຂະບວນລົດໄຟຂະບວນສຸດທ້າຍ

ຄັດໂດຍ: ສ.ສາຍນໍ້າທາ

ເປັນຜູ້ບັນຊາລວມຂອງຂະ

ບວນລົດໄຟທັງໝົດ.
ມາດຕາ 79 ພະນັກງານກວດກາ ອຸໂມງ, ລາງ ແລະ ຂົວ ລົດໄຟ

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ເປັນຜູ້ອອກລະບຽບການ ສຳລັບ
ໄຟດັ່ງກ່າວ.
ມາດຕາ 85 ການຈັດລຳດັບພວງຕູ້, ຕາຕະລາງ ແລະ ເວລາ ແລ່ນລົດໄຟ
ຫົວໜ້າສະຖານີ ເປັນຜູ້ສັ່ງຈັດພວງຕູ້ລົດໄຟ ໃຫ້ລຽນກັນຕາມລຳດັບ,

7. ຍາດໃກ້ຊິດຂອງຕົນ ໝາຍເຖິງບຸກຄົນທີ່ເປັນຍາດຂອງ
ຝ່າຍຜົວ ແລະ ເມຍ ຄື ພໍ່ ແມ່, ພໍ່ລ້ຽງ ແມ່ລ້ຽງ, ພໍ່ນ້າ ແມ່ນ້າ, ພໍ່ເຖົ້ົາ
ແມ່ເຖົ້ົາ, ປູ່ ຍ່າ, ລູກຄີງ, ລູກລ້ຽງ, ລູກນ້າ, ຫລານສາຍຕັ້ງ, ອ້າຍ
ເອື້ອຍ ນ້ອງຄີງ.
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ແປ ແລະ ຮຽບຮຽງ: ນາກ ເມືອງມະໂນ

ແປ ແລະ ຮຽບຮຽງ: ນາງ ປາກາລັກ ພົມມີໄຊ

ສະພາຜູ້ ແ ທນຊີ ລີ ຜ່ າ ນຮ່ າ ງ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແຕ່ງດອງຂອງ
ຄົນເພດດຽວກັນ ເຊິ່ງຈະອະນຸຍາດ
ໃຫ້ຄູ່ຮັກເພດດຽວກັນສາມາດຮັບເອົາ
ລູກລ້ຽງໄດ້ຢາ່ ງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ
ຫລັງຈາກກົດໝາຍທີ່ໄດ້ຮັບຮອງການ
ສົມລົດຂອງຜູມ
້ ເີພດດຽວກັນ ທີ່ໄດ້
ຮັບຮອງເມື່ອຫລາຍປີກ່ອນ,
ບໍໄ່ ດ້
ຄອບຄຸມສ
 ິດດັ່ງກ່າວ.
ຕາມການລາຍງານຂ່ າ ວໃນ
ວັນທີ 24 ພະຈິກ 2021 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ສະພາຜູ້ ແ ທນລ າສະດ ອນຂ ອງຊີ ລີ 
ໄດ້ລ
 ົງຄະແນນສຽງ 101 ຕໍ່ 30 ສຽງ
ເຫັນດີຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍທີ່ຈະອະນຸຍາດ
ໃຫ້ຜູ້ມີເພດດຽວກັນສາມາດແຕ່ງດອງ

ລັ ດ ຖະບານອິ ນ ເດຍກໍ າ ລັ ງ
ວາງແຜນອອກກົດໝາຍໃໝ່ເພື່ອຫ້າມ
ພາກເອກະຊົນມີການຊື້-ຂາຍສະກຸນ
ເງິນດີຈີຕອນ ເຮັດໃຫ້ເກີດການຂາຍ
ເທອອກຢ່ າ ງໜັ ກ ໃນຕະຫຼ າ ດສະກຸ ນ
ເງິນດີຈີຕອນຂອງປະເທດ ເນື່ອງຈາກ
ວ່ານັກລົງທຶນກໍາລັງພະຍາຍາມຊອກ
ຫາວິທີທີ່ຈະເອົາຕົວລອດ ເຖິງແມ່ນ
ວ່າຈະສູນເສຍຜົນກໍາໄລ.
ໃນວັນທີ 24 ພະຈິກ 2021
ມີລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕາມວາລະຂອງ
ກອງປະຊຸມລັດຖະສະພາອິນເດຍ ທີ່
ຈະມີຂຶ້ນໃນທ້າຍເດືອນນີ້ ຈະມີການ
ນຳສະເໜີໃນວາລະຂອງກົດໝາຍ ເຊິ່ງ
ລະບຸວ່າ ລັດຖະບານອິນເດຍຈະອະ

ນຸຍາດສະກຸນເງິນດີຈຕ
ີ ອນພຽງແຕ່ບາງ
ຢ່າງເທົ່ານັ້ນ ເພື່ອສົ່ງເສີມເຕັກໂນໂລຢີ
ພື້ນຖານ ແລະ ການນໍາໃຊ້.
ຖ້ າ ຮ່ າ ງກົ ດ ໝາຍສະບັ ບ ນີ້
ຜ່ານ ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ພົນລະເມືອງອິນ
ເດຍບໍ່ ສ າມາດເຮັ ດ ທຸ ລ ະກໍ າ ກ່ ຽ ວກັ ບ
ສະກຸນເງິນດີຈີຕອນສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້.
ທ່ານ ໄນມິດ ສັງຂະວີ ນັກ
ລົງທຶນສະກຸນເງິນດີຈີຕອນ ກ່າວວ່າ:
ຫລັງຈາກມຂ
ີ າ່ ວກຽ່ ວກບ
ັ ກດ
ົ ໝາຍສະ
ບັບໃ ໝ່ໄດ້ອ
 ອກມາໃນວັນພຸດທີ 23
ພະຈິກນີ້ ມູນຄ່າຂອງສະກຸນເງິນຂອງ
ບໍລິສັດເທເທີ (USDT) ກໍຫລຸດລົງ
25% ຕໍ່າກວ່າ 60 ຣູປີຕໍ່ໂດລາ.
ນັ ກ ລົ ງ ທຶ ນ ອີ ກ ຄົ ນ ໜຶ່ ງ ກ່ າ ວ

ແລະ ຮັບເອົາລູກມ
 າລ້ຽງໄດ້ຕາມກົດ
ໝາຍ ຫລັງຈ
 າກໃນປີ 2015 ປະເທດ
ຊີລີໄດ້ເປີດທາງໃຫ້ຄົນທີ່ມີເພດດຽວ
ກັນແຕ່ງດ
 ອງກັນໄດ້
ແຕ່ຍ
 ັງບໍ່ມີຂໍ້
ກຳນົດສະເພາະທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການ
ລ້ຽງດູລູກ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄູ່ຮັກເພດດຽວ
ກັນບາງຄູ່ຈ່ຶງຕັດສິນໃຈຍົກເລີກສະຖາ
ນະສົມລົດເພື່ອຮັບເອົາລູກລ້ຽງ ເພື່ອ
ຫລີ ກ ລ່ ຽ ງບັ ນ ຫາທາງກົ ດ ໝາຍທີ່
ສັບສົນ.
ການພິຈາລະນາວ່າກົດໝາຍ
ການແຕ່ ງ ດອງຂອງເພດດຽວກັ ນ ໃນ
ຊິລີ ໄດ້ຖືກເລື່ອນເວລາເຖິງ 4 ປີໃນ
ໄລຍະການພິຈາລະນາຂອງສະພາສູງ
ແລະ ປະເຊີນກັບການຄັດຄ້ານໃນນາ

ວ່າ ມູນຄ່າຫລັກຊັບຂອງລາວຫລຸດລົງ
ປະມານ 22.000 ຈາກ 34.000
ຣູປີ ໃນວັນອັງຄານທີ 22 ພະຈິກຜ່ານ
ມາ ເປັນຜົນມາຈາກການຂາຍເທອອກ
ໂດຍນັກລົງທຶນ.
ອີ ງ ຕາມການຄາດຄະເນໃນ
ວົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ປະເທດອິນເດຍ
ມີນັກລົງທຶນສະກຸນເງິນດີຈີຕອນ ປະ
ມານ 15-20 ລ້ານຄົນ ໂດຍມີການ
ຖື ຄ ອງເງິ ນ ດີ ຈີ ຕ ອນທັ ງ ໝົ ດ ປະມານ
400 ຕື້ຣູປີ, ແຕ່ບໍ່ມີຂໍ້ມູນຢ່າງເປັນ
ທາງການກ່ຽວກັບຖານະຜູ້ໃຊ້ລະບົບ
ແລະ ຜູ້ຖືຄອງສະກຸນດີຈີຕອນ.
ແຫລ່ງຂ່າວ: Reuters
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ທີ ສຸ ດ ທ້ າ ຍຈາກສະມາຊິ ກ ສະພາຜູ້
ແທນລາສະດອນບາງທ່ານ ເຊິ່ງຫລາຍ
ຝ່າຍເຫັນວ່າ ການໂຕ້ແຍ່ງກ່ຽວກັບວ່າ
ແຕ່ ລ ະຄົ ນ ຄວນມີ ສິ ດ ເທົ່ າ ທຽມກັ ນ
ຫລືບໍ່, ບໍ່ຄວນເກີດຂຶ້ນແລ້ວໃນຍຸກນີ້
ເພາະທຸກຄົນຄວນມີສດ
ິ ເທົາ່ ທຽມກັນ.
ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ໄດ້
ຜ່ານການເຫັນດີຈາກລັດຖະສະພາຊີ
ລີເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ໝາຍຄວາມວ່າ ຍັງ
ຈະຕ້ອງລໍຖ້າການປັບປຸງກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍສິດຂອງຜູ້ມີເພດດຽວກັນ ກ່ອນ
ທີ່ຈະປະກາດໃຊ້ເປັນກົດໝາຍ.
ແຫລ່ງຂ່າວ: AP

