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ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ພ້ອມ
ດ້ວຍຄະນະ ຈະຢ້ຽມຢາມສັນຖະວະໄມຕີ ສາທາລະນະລັດສັງຄົມນິຍົມຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ
ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 6-8 ທັນວາ 2021.
ໂດຍຕອບສະໜອງຕາມຄໍາເຊີນຂອງສະຫາຍ ເວືອງ ດິງ ເຫວະ ກໍາມະການກົມການເມືອງສູນ
ກາງພັກກອມມູນດ
ິ ຫວຽດນາມ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດສັງຄົມນິຍມ
ົ ຫວຽດນາມ,
ສະຫາຍ ປອ. ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ກໍາມະການກົມການເມືອງສູນກາງພັກ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ
ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ພ້ອມດ້ວຍພັນລະຍາ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນ
ສູງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຈະດໍາເນີນການຢ້ຽມ
ຢາມສັນຖະວະໄມຕີ ສາທາລະນະລັດສັງຄົມນິຍົມຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນລະຫວ່າງວັນ
ທີ 6-8 ທັນວາ 2021 ເພືອ
່ ປະກອບສ່ວນຮັດແໜ້ນ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນມິດຕະພາບອັນ
ຍິງ່ ໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ ແລະ ປະ
ຊາຊົນສອງຊາດ ລາວ-ຫວຽດນາມ ໃຫ້ນັບມື້ກ້າວເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ ແລະ ແຕກດອກອອກຜົນຍິ່ງໆຂຶ້ນ.
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 1 ທັນວາ 2021.

Iv’xtmko d;ml g0qhkIj;,
(ສພຊ) ຕອນເຊົ້າວັນ

ຫລວງວຽງຈັນ,

ມີປະທານກຳ

ສັງຄົມໄດ້ກັບມາດຳລົງຊີວິດປົກ

ໃນກອງປະຊຸ ມ ໄດ້ ຮັ ບ

ທີ 3 ທັນວາ 2021 ທີ່ຫ້ອງປະ

ມາທິການວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ

ກະຕິ, ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໄດ້ຮັບ

ຟັງທ່ານ ອູ່ສະຫວັນ ທ່ຽງເທບ

ຊຸມຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ,

ສະພາແຫ່ງຊາດ,

ການຟື້ ນ ຟູ ກັ ບ ສູ່ ສ ະພາບປົ ກ ກະ

ວົງສາ

ໄດ້ມີກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ຕິໂດຍໄວ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄະນະສະ

ລາວອາຊຽນ ບັນຍາຍໃນຫົວຂໍ້:

ຮຽນກ່ ຽ ວກັ ບ ການປ້ ອ ງກັ ນ ,

ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ເພາະກິດພາຍໃນສະພາແຫ່ງຊາດ

ບົດຮຽນການປິ່ນປົວພະຍາດໂຄ

ລັດຖະມົນຕີ
ແລະ

ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງໝໍ

ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການແຜ່

ຈຸດປະສົງ ຂອງກອງປະ

ຈຶ່ ງ ໄດ້ ເ ຊີ ນ ບັ ນ ດາທ່ າ ນການນຳ

ວິດ-19 ໂດຍສົມທົບແບບແຜນ

ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

ຊຸມຄັ້ງນີ້ ເພື່ອເປັນການປະກອບ

ຂັ້ນສູງພັກ-ລັດ ແລະ ບັນດາ

ແພດຕາເວັນຕົກ ແລະ ຕາເວັນ

ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ

ສ່ວນເຂົາ້ ໃນການປ້ອງກັນ, ຄວບ

ທ່ານສາສະດາຈານ, ຮອງສາສະ

ອອກ; ຮັບຟັງທ່ານ ສຈ. ດຣ.

ທ່ານ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ

ຄຸມ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂ

ດາຈານ, ຜູ້ອາວຸໂສ, ຊ່ຽວຊານ,

ພອນເທບ ພົນເສນາ ອະດີດປະ

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ

ແລະ

ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄ

ນັກວິຊາການຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ ມີ

ທານກຳມາທິ ກ ານວັ ດ ທະນະ

ທ່ານ ນາງ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ້ ຮອງ

ວິດ-19 ຢູ່ປະເທດເຮົາໃຫ້ບັນລຸ

ປະສົບການທີ່ຊຳນານ ມາລະດົມ

ທຳ-ສັງຄົມ ສະພາແຫ່ງຊາດ ບັນ

ປະທານປະເທດ,

ເຂົ້າຮ່ວມມີ

ຄາດໝາຍທີ່ວ່າ: ໃຫ້ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອ

ແນວຄວາມຄິດ, ສະຕິປັນຍາອັນ

ທ່ານ ອານຸພາບ ຕຸນາລົມ ປະ

ໜ້ອຍທີ່ສຸດ, ເສຍຊີວິດໜ້ອຍ

ຫລາກຫລາຍ ເພື່ອຊອກຫາທາງ

ທານສະພາປະຊາຊົ ນ ນະຄອນ

ທີ່ສຸດ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນໃນ

ອອກ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂຮ່ວມກັນ.
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ນໍາໂດຍທ່ານ ບຸນລ້ອມ ແກ້ວ

ແຫ່ງຊາດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້

ໂອກາດວັນຊາດທີ 2 ທັນວາ

ບົວໂຮມ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ

ມອບເຄື່ ອ ງປະກອບສ່ ວ ນຊ່ ວ ຍ

ຄົບຮອບ 46 ປີ ເພື່ອປະກອບ

ຊາດປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ

7

ເຫລືອໃຫ້ 2 ພາກສ່ວນຄື: ໂຮງ

ສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານປ້ອງກັນ

ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ຮອງປະທານ

ໝໍມິດຕະພາບ ແລະ ສູນພັດທະ

ແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດໂຄວິດ-19.

ກຳມາທິການວັດທະນະທຳ-ສັງ

ນາຜູ້ເສຍອົງຄະ 489 ບ້ານຂຸດ

ເ ຄື່ ອ ງ ທີ່ ນໍ າ ໄ ປ ຊ່ ວ ຍ

ໄມໂລກໃນຂົງເຂດປາຊີຟິກຕາ

ການປະກອບຄໍາເຫັນຕໍ່ພິທີເປີດ

ໂຮມ ຮອງປະທານກໍາມາທິການ

ເວັນຕົກ ແລະ ບັນດາສະມາຊິກ

ຂອງທ່ານ Minseok Kim,

ວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ (ກວທສ)

ອາຊຽນເຂົ້າຮ່ວມ.

ຮັ ບ ຟັ ງ ການນໍ າ ສະເໜີ ກ່ ຽ ວກັ ບ

ການການແຜ່ ລ ະບາດຂອງພະ

ການຮັ ກ ສາສຸ ຂ ະພາບຂັ້ ນ ພື້ ນ

ຊີ - ປາຊີ ຟິ ກ ວ່ າ ດ້ ວ ຍສຸ ຂ ະພາບ

ຍາດໂຄວິດ-19 ໃນພາກພື້ນປາ

ຖານ ຈາກອົງການ WHO ຈາກ

ຂອງການຊ່ວຍເຫລືອຄັ້ງນີ້ 23

ໂລກ (Asia-Pacific Parlia

ຊີ ຟິ ກ ຕາເວັ ນ ຕົ ກ -ອາຊີ ຕ າເວັ ນ

ນັ້ນ,

ລ້ານກວ່າກີບ;

-mentarian

on

ອອກສ່ຽງໃຕ້ຈາກອົງການອະນາ

ປຶກສາຫາລືແລກປ່ຽນບົດຮຽນ

Global Health (APPFGH))

ໄມໂລກ ແລະ ເປັນການແລກ

ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ກ່ຽວກັບບັນ

ຮູບແບບທາງໄກ ໂດຍການເປັນ

ປ່ຽນປະສົບການ ກ່ຽວກັບການ

ຫາດັ່ງກ່າວ.

ໂຮງໝໍມິດຕະພາບຕາງໜ້າກ່າວ

ປະທານຂອງທ່ານ ມິນຊ໋ອກ ກິມ

ຄວບຄຸ ມ ການແຜ່ ລ ະບາດຂອງ

ກອງປະຊຸ ມ ຄະນະສະ

ຮັບໂດຍແມ່ນທ່ານ ດຣ. ສອນ

(Minseok Kim)

ປະທານ

ພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ກາຍພັນ,

ເພາະກິ ດ ຂອງສະມາຊິ ກ ລັ ດ ຖະ

ກອງປະຊຸມສະມາຊິກລັດຖະສະ

ລວມເຖິງການຮັດແໜ້ນຄວາມ

ສະພາອາຊີ-ປາຊີຟິກ ວ່າດ້ວຍສຸ

ພາອາຊີ - ປາຊີ ຟິ ກ ວ່ າ ດ້ ວ ຍສຸ ຂ ະ

ສາມັກຄີ ແລະ ການວາງແຜນ

ຂະພາບໂລກ

ພາບໂລກ, ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມ

ເພືອ
່ ຮັບມືກບ
ັ ພະຍາດໂຄວິດ-19

ການເເລກປ່ ຽ ນຄຳຄິ ດ ຄຳເຫັ ນ

ແລະ ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມຂອງ

ໃນຕໍ່ໜ້າ

ກ່ ຽ ວກັ ບ ການສ້ າ ງນະໂຍບາຍ,

ທ່ານ ດຣ. ປູນໍາ ເຄດຣາປາລ

ໜູນຂອງລັດຖະສະພາຕໍ່ຄວາມ

ເສີມສ້າງຄວາມສາມາດ

ຊີງ (Dr Poonam Khetrapal

ພະຍາຍາມ

ສົ່ງເສີມການຮ່ວມມື

Singh) ຜູ້ອໍານວຍການປະຈໍາ

ຄືນ ແລະ ການລົງທຶນໃສ່ການ

ພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງ

ຮັກສາສຸຂະພາບ ໃນຂັ້ນພື້ນຖານ

ໃຕ້ ຂ ອງອົ ງ ການອະນາໄມໂລກ

ທີ່ຈໍາເປັນທາງດ້ານສຸຂະພາບໃນ

ຕາງໜ້າສະພາ

ໄຊ ລາດຊະວົງ ຜູ້ອຳນວຍການ

ຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເນື່ອງໃນ

ຊາດ ທ່ານ ບຸນລ້ອມ ແກ້ວບົວ

ຂອງສະມາຊິ ກ ລັ ດ ຖະສະພາອາ

ບຸນລ້ອມ ແກ້ວບົວໂຮມ ແລະ

ຮອງເລຂາທິການສະພາ

ກອງປະຊຸ ມ ໄດ້ ຮັ ບ ຟັ ງ

ແລະ ການທົບທວນຄືນກ່ຽວກັບ

ແຫ່ງຊາດ ກ່າວມອບໂດຍທ່ານ

ຈັນ

ທີ່ ເ ປັ ນ ສະມາຊິ ກ ອົ ງ ການອະນາ

ມູ ນຫລ້ າ ສຸ ດ ກ່ ຽວກັ ບ ສະຖານະ

ລະ 6 ລ້ານກີບ ລວມມູນຄ່າ

ທັນວາ 2021 ສະພາແຫ່ງຊາດ

ທັນວາ 2021 ທີ່ສະພາແຫ່ງ

ໂຮງໝໍມິດຕະພາບ ພ້ອມດ້ວຍ
ຄະນະ ແລະ ກ່າວຮັບໂດຍຄະນະ
ສູນພັດທະນາຜູ້ເສຍອົງຄະ 489
ເຊິ່ງທັງສອງພາກສ່ວນ

ໄດ້ສະ

ແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ການຊ່ວຍ
ເຫລືອຄັ້ງນີ້ ພ້ອມທັງຈະນໍາເອົາ
ເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອດັ່ງກ່າວ ໄປນໍາ
ໃຊ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດຫລາຍທີສ
່ ດ
ຸ .

ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ

Forum

ທັງນີ້

ອະນາຄົດ.

ກອງປະຊຸ ມ ຄະນະສະເພາະກິ ດ

ໂພກ ແລະ ເງິນສົດ ພາກສ່ວນ

ສາມບາດ ເມືອງໄຊທານີ ນະ

(WHO) ແລະ ມີບັນດາປະເທດ

ສະຖານະການຂອງໂຄວິ ດ -19

ປາກ-ດັງ, ເຄື່ອງອຸປະໂພກ, ບໍລິ

ຄົມ ແລະ ທ່ານ ສິງຄຳ ວົງພະ

(ສພຊ) ໃນວັນທີ 2

ກໍເພື່ອຮັບຮູ້ຂໍ້

ເຫລືອຄັ້ງນີ້ ປະກອບມີ: ຜ້າອັດ

(ສພຊ) ໃນວັນທີ 1
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ພ້ອມທັງສະໜັບສະ
ໃນການທົບທວນ

ຜູ້ແທນກອງປະຊຸມກໍໄດ້

ເປັນເວທີສຳລັບ

ແລະ
ໃນການ

ຂັ ບ ເຄື່ ອ ນການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ
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ສໍ າ ລັ ບ ມ າ ດ ຕ ະ ກ າ ນ
ແກ້ໄຂໃນຕໍ່ໜ້ານັ້ນ ແມ່ນສືບຕໍ່
ສຸ ມ ໃສ່ ຜັ ນ ຂະຫຍາຍມະຕິ ກ ອງ
ປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງພັກ ຄັ້ງທີ XI
ບົ ນ ຈິ ດ ໃຈສ້ າ ງການຫັ ນ ປ່ ຽ ນ
ຢ່າງແຂງແຮງ, ເລິກເຊິ່ງ ແລະ
ຮອບດ້ານ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ
ຄົ ມ ແຫ່ ງ ຊາດໃນແຕ່ ລ ະໄລຍະ
ໃຫ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດເປັນກ້າວໆ
ໂດຍຖືເອົາການປະຕິບັດ 2 ວາ
ລະແຫ່ງຊາດ ເປັນວຽກງານບຸລິ
ມະສິດຮີບດ່ວນ ພ້ອມທັງໄດ້ກຳ
ນົດເຂົ້າໃນແຜນດຳເນີນງານຈຸດ
ສຸມຂອງລັດຖະບານ ໃນໄລຍະ
ປີ 2021 ຫາ 2025. ພ້ອມ
ດຽວກັນນັ້ນ, ກໍຈະສືບຕໍ່ສ້າງ

ຄວາມຮັບຮູ້, ຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້
ທົ່ວພັກ, ທົ່ວລັດ, ທົ່ວກໍາລັງປະ
ກອບອາວຸດ ແລະ ທົ່ວປວງຊົນ
ລາວທັງຊາດ ໄດ້ຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈ
ເປັນເອກະພາບ, ເປັນເຈົ້າການ
ເຂົ້ າ ຮ່ ວ ມໃນການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ
ບັ ດ ໃ ຫ້ ເ ປັ ນ ຂ ະ ບ ວ ນ ກ ວ້ າ ງ
ຂວາງ. ສ່ວນທິດທາງໃນການ
ປະຕິບັດ 5 ແຜນວຽກຈຸດສຸມ
ຂອງວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍ
ການແກ້ ໄ ຂຄວາມຫຍຸ້ ງ ຍາກ
ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ
ແລະ 6 ແຜນວຽກຈຸດສຸມຂອງ
ວາລະແຫ່ ງ ຊາດວ່ າ ດ້ ວ ຍການ
ແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ໄດ້ກຳ
ນົ ດ ລະອຽດໃນເອກະສານດັ່ ງ
ກ່າວແລ້ວ ເພືອ
່ ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ
ປະຕິບັດເນື້ອໃນ 2 ວາລະເເຫ່ງ
ຊາດສະບັບນີ້ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ,
ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ຄະນະປະຈໍາສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ກໍຄືສະມາຊິກສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະ
ໜັບສະໜູນ, ຮ່ວມມື ທັງໃຫ້
ການຊີ້ແນະ ໃນການຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບັດຕໍ່ໄປ.
ພວກຂ້າພະເຈົ້າ
ພ້ອມແລ້ວ ທີ່ຈະພະຍາຍາມປະ
ຕິບັດໜ້າທີ່ການເມືອງຂອງຕົນ
ໃຫ້ ໄ ດ້ ດີ ເ ທົ່ າ ທີ່ ສ າມາດເຮັ ດ ໄດ້
ເພື່ອແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ບັນຫາຕ່າງໆ
ທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນຜ່ານມາ ໄດ້ຮັບການ
ແກ້ ໄ ຂໃຫ້ ຜ່ ອ ນຄາຍລົ ງ ເປັ ນ
ກ້າວໆ ໃນປີ 2023.
ຄື ດັ່ ງ ທີ່ ໄ ດ້ ລ າຍງານຕໍ່
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ກອງປະຊຸມແລ້ວວ່າ ພະຍາດໂຄ
ວິດຍັງຈະສືບຕໍ່ແຜ່ລະບາດຢູ່ໃນ
ໂລກ ແລະ ມີທ່າອ່ຽງກາຍພັນ
ເພີ່ມສູງຂຶ້ນ. ສໍາລັບຢູ່ປະເທດ
ເຮົາ ການລະບາດຂອງພະຍາດ
ໂຄວິ ດ ຍັ ງ ສື ບ ຕໍ່ ລ ະບາດໃນຊຸ ມ
ຊົນເປັນວົງກວ້າງ ແລະ ຫລາຍ
ຂຶ້ນ, ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ,
ລັດຖະບານຈະໄດ້: (1) ສຸມໃສ່
ສັ ກ ວັ ກ ຊີ ນ ໃຫ້ ປ ະຊາຊົ ນ ລາວ
ຮອດທ້າຍປີ 2021 ໃຫ້ຄົບ
ໂດສ ໄດ້ 50% ຂຶ້ນໄປ ເພາະ
ມາຮອດວັນທີ 4/11/2021
ສັກເຂັມ 1 ໄດ້ 45,53%
ແລະ ເຂັມ 2 (ຄົບໂດສ) ໄດ້
39,04% ແລະ ໃນປີ 2022
ຄາດວ່ າ ຈະໃຫ້ ໄ ດ້ ຫ ລາຍກວ່ າ
80% ຂອງພົນລະເມືອງ; (2)
ເພີ່ ມ ທະວີ ກ ານຈັ ດ ຫາຢາວັ ກ
ຊີນ, ອຸປະກອນການແພດ ແລະ
ຢາປົວ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ
ສະຖານທີ່ກັກກັນ ຫລື ປິ່ນປົວ
(ໂຮງໝໍ, ໂຮງແຮມ, ບ້ານພັກ)
ເພື່ ອ ໃຫ້ ປ ະຊາຊົ ນ ເຂົ້ າ ເຖິ ງ ໄດ້
ຢ່າງສະເໝີພາບ ແລະ ທົ່ວເຖິງ,
(3)
ສຶກສາອົບຮົມປະຊາຊົນ
ໃຫ້ຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈ ດ້ວຍທຸກວິ
ທີການ ແລະ ມາດຕະການ ເພື່ອ
ໃຫ້ ເ ຂົ າ ເຈົ້ າ ໃຫ້ ຄ ວາມຮ່ ວ ມມື
ໃນການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ບັ ນ ດາ
ມາດຕະການປ້ອງກັນ, ຄວບ
ຄຸມ ແລະ ສະກັດກັ້ນ ການແຜ່
ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ ໃນ
ແຕ່ລະໄລຍະ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ການຫັນປ່ຽນຈາກວິຖີຊີວິດປົກ
ກະຕິແບບເກົ່າມາເປັນວິຖີຊີວິດ
ແບບໃໝ່ ໂດຍຕ້ອງໄດ້ທັງປ້ອງ
ກັ ນ ປົ ກ ປັ ກ ຮັ ກ ສ າ ສຸ ຂ ະ ພ າ ບ
ແລະ ຊີວິດ ແລະ ທັງຕ້ອງທໍາມາ
ຫາກິ ນ ພັ ດ ທະນາເສດຖະກິ ດ ສັງຄົມໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວຕໍເ່ ນືອ
່ ງ.
ຄືດ່ງັ ທີ່ໄດ້ຊ້ແ
ີ ຈງຕໍ່ກອງ
ປະຊຸມຜ່ານມາວ່າ ພວກເຮົາບໍ່
ອາດສາມາດສື ບ ຕໍ່ ປິ ດ ປະຕູ ຂັ ງ
ຕົວເອງ ໂດຍທີ່ບໍ່ທຳມາຫາກິນ
ທໍາການຜະລິດ ແລະ ພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ. ດັ່ງນັ້ນ, ຕ້ອງໄດ້
ສຶກສາອົບຮົມໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນ

ໃນສັງຄົມ, ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ
ແລະ ຫັນປ່ຽນຈິນຕະນາການ,
ຫັນປ່ຽນແນວຄິດເກົ່າ
ໄປສູ່
ແນວຄິດໃໝ່, ຮຽນຮູ້ພະຍາດນີ້
ແລະ
ຢູ່ກັບພະຍາດນີ້ໃຫ້ໄດ້
ດ້ວຍຄວາມປອດໄພ ແລະ ຮູ້ວິ
ທີ ປ້ ອ ງກັ ນ ປິ່ ນ ປົ ວ ດ້ ວ ຍຕົ ວ ເອງ
ເປັນບັນຫາສຳຄັນ. ໃນນີ້, ບັນ
ຫາທີ່ເປັນອຸປະສັກໃນການປ້ອງ
ກັນ ແລະ ຄວບຄຸມການລະບາດ
ຂອງພະຍາດໂຄວິດ ຢູ່ປະເທດ
ເຮົາໃນປັດຈຸບັນ ແມ່ນຍັງມີປະ
ຊາຊົນຈຳນວນຫລາຍ ໂດຍສະ
ເພາະຢູ່ບັນດາທ້ອງຖິ່ນ ບໍ່ທັນ
ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຢ່າງຖືກຕ້ອງ
ກ່ຽວກັບຜົນດີຂອງການສັກວັກ
ຊີນ. ດັ່ງນັ້ນ, ລັດຖະບານ ຈະ
ໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງກ່ຽວກັບມາດຕະ
ການໃນການສັກວັກຊີນ ໂດຍ
ມອບໃຫ້ ອົ ງ ການປົ ກ ຄອງທ້ ອ ງ
ຖິ່ນ ແລະ ໃຫ້ຖືເອົາບັນຫານີ້
ເປັນວຽກງານສໍາຄັນ ແລະ ເປັນ
ຄວາມຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບດ້ າ ນໜ້ າ ທີ່
ການເມືອງຂອງຕົນ ແລະ ໃນ
ໂອກາດນີ້, ຂໍຮຽກຮ້ອງມາຍັງ
ບັນດາທ່ານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ຈົ່ງໄດ້ຊ່ວຍລັດຖະບານ
ໃນການໂຄສະນາເຜີ ຍ ແຜ່ ໃ ຫ້
ປະຊາຊົນຢູ່ບັນດາເຂດເລືອກຕັ້ງ
ຂອງທ່ານໄດ້ຮັບຮູ້,
ເຂົ້າໃຈ,
ຫັນປ່ຽນແນວຄິດ ແລະ ໃຫ້
ຄວາມຮ່ ວ ມມື ໃ ນການສັ ກ ວັ ກ
ຊີນ ເພື່ອຢູ່ກັບພະຍາດໂຄວິດ
ດ້ວຍຄວາມປອດໄພ.
ສໍ າ ລັ ບ ກ າ ນ ເ ປີ ດ ປ ະ
ເທດນັ້ນ, ບັນດາປະເທດເພື່ອນ
ບ້ານຈໍານວນໜຶ່ງ
ກໍໄດ້ເລີ່ມ
ເປີດປະເທດແລ້ວ,ດັ່ງນັ້ນ, ຕ້ອງ
ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ກຳນົດແຜນ
ຍຸດທະສາດໃນການເປີດປະເທດ
ເທື່ອລະກ້າວ ໃນນີ້, ລວມທັງ
ກ າ ນ ເ ປີ ດ ນ ຳ ໃ ຊ້ ທ າ ງ ລົ ດ ໄ ຟ
ລາວ-ຈີນ ໃນເດືອນທັນວາ ປີ
2021 ໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະ
ພາບຕົວຈິງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບ
ມາດຕະການທີ່ ສ າກົ ນ ໄດ້ ວ າງ
ອອກໃນສະພາບວິ ຖີ ຊີ ວິ ດ ໃໝ່
ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມພ້ອມຂອງບັນ
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ດາຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ
ຢູ່ປະເທດເຮົາ, ລັດຖະບານຈະພິ
ຈາລະນາເປີດເປັນເທື່ອລະກ້າວ
ໂດຍເລີ່ ມ ຈາກທ້ ອ ງຖິ່ ນ ໃດມີ
ຄ ວ າ ມ ພ້ ອ ມ ກ່ ອ ນ ກໍ ຈ ະ ເ ປີ ດ
ກ່ອນ ແລະ ກ້າວໄປເຖິງເປີດ
ທົ່ວປະເທດ ເພື່ອແນໃສ່ຟື້ນຟູ
ເສດຖະກິດ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງ
ກັບພາກພື້ນ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ເປີດ
ການໄປມາຫາສູ່, ການລົງທຶນ
ແລະ ຄ້າຂາຍນຳກັນແບບປົກ
ກະຕິ.
ສໍ າ ລັ ບ ການຟື້ ນ ຟູ ເ ສດ
ຖະກິດ ໃນສະພາບການໂຄວິດ19, ລັດຖະບານໄດ້ມອບໃຫ້
ຄະນະສະເພາະກິ ດ ໂຄວິ ດ -19
ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ກໍານົດນະໂຍບາຍ
ຟື້ນຟູເສດຖະກິດ ແລະ ແກ້ໄຂ
ຜົນກະທົບ ໃນດ້ານຕ່າງໆ ດັ່ງ
ນີ້: (1) ນະໂຍບາຍຜ່ອນຜັນ
ດ້ານການເງິນ; (2) ນະໂຍບາຍ
ດ້ານເງິນຕາ; (3) ນະໂຍບາຍ
ແລະ ມາດຕະການຄຸ້ມຄອງລາ
ຄາ, ການສະໜອງ ແລະ ຈໍລະ
ຈອນສິນຄ້າ; (4) ນະໂຍບາຍ
ສົ່ງເສີມການຜະລິດ ແລະ ການ
ທ່ອງທ່ຽວ; (5) ນະໂຍບາຍຕໍ່
ພາກສັງຄົມ ແລະ ປະຊາຊົນ.
ສຸມໃສ່ສົ່ງເສີມການລົງ
ທຶນຂອງພາກເອກະຊົນ ທັງພາຍ
ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າໃນ
ການພັດທະນາເຂດແຄວ້ນຕາມ
ແລວທາງລົດໄຟ, ເຂດເສດຖະ
ກິດພິເສດ, ເຂດໂລຈິສະຕິກ,
ທ່ອງທ່ຽວ, ການຜະລິດກະສິກຳ
ເປັນສິນຄ້າ ຢ່າງມີຈຸດສຸມໃຫ້
ຫລາຍຂຶ້ນ ໂດຍມີໂຄງການລະ
ດັບຊາດ, ລະດັບທ້ອງຖິ່ນ SME
ແລະ ກຸ່ມການຜະລິດຂອງປະຊາ
ຊົນຮ່ວມສຳພັນກັນ.
ສຳລັບແຜນຈຸດສຸມໃນ
2 ເດືອນທ້າຍປີ, ລັດຖະບານ
ຈະສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ກຳນົດ
ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມ ທີ່ຈະຊ່ວຍ
ຜ່ອນຜັນພາກທຸລະກິດໃນດ້ານ
ພາສີ, ອາກອນ, ການເຂົ້າຫາ
ແຫລ່ງທຶນ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຜະ
ລິດພາຍໃນ ແລະ ຄົວເຮືອນທີ່

ຍັງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ຈະສືບຕໍ່
ຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍຈຳນວນໜຶ່ງ
ໄປຄຽງຄູ່ ກັ ບ ການສົ່ ງ ເສີ ມ ບັ ນ
ດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ
ແລະ
ການຜະລິ ດ ຂອງປະຊາຊົ ນ ໃຫ້
ດີຂຶ້ນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ກໍສືບຕໍ່
ພັ ດ ທະນາລະບົ ບ ປະກັ ນ ສັ ງ ຄົ ມ
ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຂະຫຍາຍ
ການຄຸ້ມຄອງການປະກັນສັງຄົມ
ຕໍ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ຈ່າຍ
ເງິນອຸດໜູນໄລຍະສັ້ນ ໃຫ້ແຮງງ
ານທີ່ປະກັນຕົນໃຫ້ສໍາເລັດລວມ
ທັ ງ ມີ ມ າດຕະການຊ່ ວ ຍເຫລື ອ
ຜູ້ທີ່ທຸກຍາກ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມ
ເດືອດຮ້ອນຈາກພະຍາດໂຄວິດ.
ໂດຍໃຫ້ ທຸ ກ ພາກສ່ ວ ນເສດຖະ
ກິດ
ກໍຄືສັງຄົມມີສ່ວນຮ່ວມ
ຫລາຍຂຶ້ນ.
ລັ ດ ຖະບານສື ບ ຕໍ່ ສຸ ມ
ໃສ່ ກ ະກຽມຄວາມພ້ ອ ມໂດຍ
ກວດກາຄື ນ ບັ ນ ດາແຜນງານ
ແລະ
ໂຄງການໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນຂະແໜງການສຶກສາ ໃຫ້
ສາມາດດຳເນີ ນ ການເປີ ດ ການ
ຮຽນ-ການສອນໄດ້ ທັງຮຽນ
ເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຮຽນອອນ
ລາຍ
ໂດຍມີການສົມທົບລະ
ຫວ່ າ ງລັ ດ ກັ ບ ຜູ້ ປົ ກ ຄອງເດັ ກ ,
ການສຶ ກ ສາຮໍ່ າ ຮຽນຂອງນັ ກ
ຮຽນນັກສຶກສາ ແມ່ນສຳຄັນ
ຫລາຍ
ເພາະແມ່ນອະນາຄົດ
ຂອງຊາດ.
ສຳລັບການເຄື່ອນໄຫວ
ວຽກງານສາທາ ແລະ ການທ່ອງ
ທ່ຽວ
ກໍພະຍາຍາມໃຫ້ແທດ
ເໝາະກັບເງື່ອນໄຂທີ່ມີການລະ
ບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ.
ສໍາລັບການແກ້ໄຂບັນ
ຫາໄພວ່າງງານ ແລະ ແຮງງານ
ລາວທີ່ກັບຄືນປະເທດ, ລັດຖະ
ບານ ຖືເປັນບັນຫາສໍາຄັນ ເພາະ
ຜົ ນ ຂອງການແກ້ ໄ ຂບັ ນ ຫາດັ່ ງ
ກ່າວ ຕິດພັນກັບຊີວິດການເປັນ
ຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຄວາມສະ
ຫງົບໃນສັງຄົມ
ເຊິ່ງໄດ້ຊີ້ນຳ
ໃຫ້ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງທັງ
ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນເອົາໃຈ
ໃສ່ ດັ່ງນີ້: (1) ໄລຍະສັ້ນ: ໃຫ້

ກວດກາ ແລະ ເກັບກຳຈໍານວນ
ແຮງງານທີ່ຢູ່ໃນແຂວງຂອງຕົນ
ລວມທັງແຮງງານລາວ ທີ່ກັບ
ຄື ນ ມາແຕ່ ປ ະເທດເພື່ ອ ນບ້ າ ນ
ເພື່ ອ ສ້ າ ງແຜນຮອງຮັ ບ ໃຫ້ ທັ ນ
ເວລາ, ປະສານກັບພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງເກັບກຳຂໍ້ມູນຕຳແໜ່ງ
ງານວ່າງ ຈາກຫົວໜ່ວຍແຮງ
ງານ ແລະ ໂຄງການລົງທຶນຕ່າງໆ
ທີ່ ຍັ ງ ມີ ຄ ວາມຕ້ ອ ງການນຳໃຊ້
ແຮງງານລາວ ເພື່ອສະໜອງຂໍ້
ມູນໃຫ້ທຸກທ້ອງຖິ່ນຊ່ວຍໂຄສະ
ນາຕື່ມ ທັງປະສານສົມທົບກັບ
ປະເທດເພື່ອນບ້ານ ໃນການຮັບ
ເອົາແຮງງານລາວຮອບໃໝ່ ໃຫ້
ເຂົ້ ສູ່ ລ ະບົ ບ ລະບຽບແບບແຜນ
ຕາມກົດໝາຍ ແລະ (2) ໄລຍະ
ຍາວ: ຈັດເຝິກອົບຮົມສີມືແຮງ
ງານໃຫ້ຜູ້ບໍ່ມີອາຊີບ ແລະ ຜູ້ວ່າງ
ງານ (ສົ່ງເສີມການປະກອບອາ
ຊີບອິດສະຫລະ), ສົ່ງເສີມການ
ຈັດຫາວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແຮງ
ງານລາວ ຕາມຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງຕະຫລາດແຮງງານຢູໃ່ ນຕົວ
ເມືອງ, ຊົນນະບົດ ແລະ ຕ່າງປະ
ເທດ ໂດຍສະເພາະໃນບັນດາ
ໂຄງການລົ ງ ທຶ ນ ຕ່ າ ງປະເທດ
ແລະ ຢູ່ບັນດາເຂດເສດຖະກິດ
ພິເສດ.
ການພັ ດ ທະນາຊົ ນ ນະ
ບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ
ຂອງປະຊາຊົນ ເປັນວຽກງານ
ໜຶ່ງທີ່ລັດຖະບານໃຫ້ຄວາມສຳ
ຄັນ ເຊິ່ງການຈັດສັນງົບປະມານ
ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ຫລຸດ
ຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໄດ້ຈັດສັນ
ຢູ່ ນ ຳກະຊວງກະສິ ກ ຳ-ປ່ າ ໄມ້
ຕາມທິດສາມສ້າງ.
ສຳລັບປີ
2022 ແມ່ນໄດ້ຂຶ້ນແຜນໃນ
ບ້ວງດັ່ງກ່າວ ເທົ່າກັບປີ 2021
ທີ່ຜ່ານມາ ຈໍານວນ 31 ຕື້ກີບ
ເພື່ອສືບຕໍ່ພັດທະນາບັນດາເຂດ
ຈຸດສຸມຕ່າງໆທີ່ກຳນົດໄວ້.
ລັ ດ ຖະບານໄດ້ ຖື ສ ຳ
ຄັນ ກ່ຽວກັບວຽກງານກົງຈັກ
ແລະ ພະນັກງານ ເພາະວຽກກົງ
ຈັກການຈັດຕັ້ງພະນັກງານ ເປັນ
ປັ ດ ໄຈຕັ ດ ສິ ນ ຜົ ນ ໄດ້ ຜົ ນ ເສຍ

2
ຂອງທຸກວຽກງານ, ລັດຖະບານ
ຖື ເ ອົ າ ຈິ ດ ໃຈຊີ້ ນ ຳຂອງກອງປະ
ຊຸມຈັດຕັ້ງທົ່ວປະເທດ ທີ່ຫາກໍ
ສຳເລັດໃນວັນທີ 26/10/2021
ເຊິ່ ງ ກໍ ມີ ຄ ຳເຫັ ນ ຊີ້ ນ ຳທີ່ ດີ ຂ ອງ
ສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່. ລັດ
ຖະບານສື ບ ຕໍ່ ເ ອົ າ ໃຈໃສ່ ປັ ບ ປຸ ງ
ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ໃນທົ່ວລະ
ບົ ບ ໃຫ້ ສ າມາດປະຕິ ບັ ດ ໜ້ າ ທີ່
ການເມືອງໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ອ
ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນຈິດ
ໃຈມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ
XI ຂອງພັກ, ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ໃຫ້
ກະຊວງ-ອົງການ ປັບປຸງກົງຈັກ
ການຈັດຕັ້ງຂອງຕົນຄືນໃໝ່ໃຫ້
ກະທັດຮັດ, ມີລັກສະນະປະຢັດ
ແລະ ເຂັ້ມແຂງກວ່າເກົ່າ ໂດຍ
ໃຫ້ບັນດາກະຊວງ-ອົງການ ຄົ້ນ
ຄວ້ າ ທົ ບ ທວນພາລະບົ ດ ບາດ
ໜ້າທີ່ຂອງຕົນໃຫ້ຈະແຈ້ງ, ບໍ່

ຊໍ້າຊ້ອນກ້າວກ່າຍວຽກງານກັນ,
ໂປ່ງໃສ, ສົມສ່ວນ,ເຄື່ອນໄຫວ
ໂລ່ງລ່ຽນ, ກະທັດຮັດ ໂດຍຫັນ
ເປັນທັນສະໄໝຫລາຍຂຶ້ນ ແລະ
ມີປະສິດທິພາບສູງຂຶ້ນ.
ການປັບປຸງຕ້ອງບຸກທະ
ລຸ ຢ່ າ ງແຂງແຮງດ້ າ ນຈິ ນ ຕະນາ
ການ ແລະ ທັດສະນະຄະຕິ, ເຮັດ
ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ມີການກວດກາ,
ທົບທວນ, ວິເຄາະ, ໄຈ້ແຍກບົດ
ບາດໜ້າທີ່ ໂດຍຊອກໃຫ້ເຫັນ
ວຽກໃດເປັນວຽກຕົ້ນຕໍ, ວຽກ
ໃດສຳຮອງ, ວຽກໃດຊ່ວຍໜູນ
ເພື່ອໃຫ້ສາມາດກໍານົດຈໍານວນ
ກົງຈັກຕາມໜ້າທີ່,ໜ້າວຽກຕົວ
ຈິງ ຕ້ອງຄົ້ນຄວ້າໃຫ້ເຫັນວ່າກົງ
ຈັກໃດຄວນຮັກສາໄວ້, ກົງຈັກ
ໃດຄວນຍຸບເລີກ, ກົງຈັກໃດ
ຄວນສັບຊ້ອນ ຫລື ໂຮມເຂົ້າ
ກັນຫັນກົງຈັກ ຫົວໜ່ວຍວິຊາ
ການທີ່ມີລາຍຮັບ ອອກຈາກກົງ
ຈັກລັດບໍລິຫານ ໄປເປັນເຈົ້າຕົນ
ເອງທາງດ້ າ ນງົ ບ ປະມານ-ການ
ເງິນເທື່ອລະກ້າວ ຫລື ເປັນຫົວ
ໜ່ ວ ຍງົ ບ ປະມານກຸ້ ມ ຕົ ນ ເອງ
ພ້ ອ ມທັ ງ ຄົ້ ນ ຄວ້ າ ຫັ ນ ຈຳນວນ
ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຂອງ
ຫົ ວ ໜ່ ວ ຍວິ ຊ າການເຫລົ່ າ ນັ້ ນ
ອອກຈາກກົ ງ ຈັ ກ ລັ ດ ບໍ ລິ ຫ ານ
ຫລື ລະບົບລັດຖະກອນ ໄປສູ່
vjko8+lt[a[|hkDDD
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ວຽກງານສຸ ຂ ະພາບທີ່ ຍື ນ ຍົ ງ
ໂດຍມີບັນດາປະເທດທີ່ເປັນສະ
ມາຊິ ກ ອົ ງ ການອະນາໄມໂລກ
ໃນຂົງເຂດປາຊີຟິກຕາເວັນຕົກ
ແລະ ບັນດາສະມາຊິກອາຊຽນ
ເຂົ້າຮ່ວມ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ
ໄດ້ ຮັ ບ ການລິ ເ ລີ່ ມ ຈັ ດ ຂຶ້ ນ ເປັ ນ
ຄັ້ງທຳອິດໂດຍ ສ.ເກົາຫລີ ໃນ
ປີ 2015 ພາຍໃຕ້ການສະໜັບ
c]dxjPoDDD
ຍາຍໃນຫົວຂໍ້:
ຕົ້ນ

ບົດຮຽນເບື້ອງ

ໃນນາມທີ່ເປັນອາສາສະ

ໜັກລົງໄປປະກອບສ່ວນສະກັດ

ກັນ
້ ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ

ກັ້ນ, ຄວບຄຸມ, ປ້ອງກັນ ແລະ

ສະໜູ ນ ຈາກອົ ງ ການອະນາໄມ

ໂຄວິດ-19 ຢູ່ແຂວງຈຳປາສັກ.

ແກ້ໄຂການແຜ່ລະບາດຂອງພະ

ໂລກ; ຄັ້ງທີ 2 ຈັດຂຶ້ນໃນປີ

ຈາກນັ້ນ, ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ກໍ

ຍາດໂຄວິດ-19

ໃຫ້ມີປະສິດ

2016 ທີ່ ສ.ເກົາຫລີ; ຄັ້ງທີ 3

ໃນປີ 2018 ທີ່ມະນິລາ ປະ

ຄັ້ງທີ 6 ຈັດຂຶ້ນໃນປີ 2020

ໄດ້ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນ ເພື່ອ

ທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງສຸດ.

ຈັດຂຶ້ນໃນປີ 2017 ທີ່ໂຕກຽວ

ເທດຟີລິບປິນ; ຄັ້ງທີ 5 ຈັດຂຶ້ນ

ໃນຮູບແບບທາງໄກ ເຊິ່ງສະພາ

ຊອກຫາວິທີທາງໃນການສະກັດ

(ກົງທະນູຄໍາ ພິພັດເສລີ)

ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ; ຄັ້ງທີ 4 ຈັດຂຶ້ນ

ໃນປີ 2019 ທີ່ປະເທດຟີຈິ ແລະ

ແຫ່ງຊາດລາວ ກໍໄດ້ສົ່ງຄະນະຜູ້

ແທນເຂົ້າຮ່ວມທຸກຄັ້ງ.
(ສອນສັກ ວັນວິໄຊ)
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4) ວຽກງານຖະແຫລງ
ຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງ
ທ່ຽວ: ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງ
ໂທລະໂຄ່ງລົງສູ່ທ້ອງຖິ່ນ,

ຂະ

ຫຍາຍໄດ້ຕື່ມ 118 ຊຸດ/ບ້ານ
ທຽບໃສ່ຄາດໝາຍປະຕິບັດໄດ້
112%,

ສ້າງຄອບຄົວວັດທະ

ນະທໍາໄດ້ 6.345 ຄອບຄົວ
ເທົ່າກັບ

105%

ຂອງແຜນ

ການ ແລະ ສ້າງບ້ານວັດທະນະ
ທຳໄດ້

80

ບ້ານ

ເທົ່າກັບ

53,33% ຂອງແຜນການ, ລັດ
ຖະບານໄດ້ສືບຕໍ່ນະໂຍບາຍລາວ
ທ່ຽວລາວ ແລະ ມີການຜ່ອນ
ຜັນຫລາຍດ້ານ

ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະ

ກອບການ ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ
ເຮັດໃຫ້ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ມີນັກ
ທ່ ອ ງ ທ່ ຽ ວ ພ າ ຍ ໃ ນ ທັ ງ ໝົ ດ
615.648 ເທື່ອຄົນ ຖ້າທຽບ
ໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ      2019
ແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ 3,9%. ແຕ່ພາຍ
ຫລັ ງ ການລະບາດຂອງພະຍາດ
ໂຄວິດ-19 ຮອບໃໝ່ ເຮັດໃຫ້
ພາກການທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບຢ່າງໜັກ ແລະ ບໍ່ສາມາດ
ດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ເຂົ້າມາ
ປະເທດໄດ້ຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້.
5) ການພັດທະນາຊົນ
ນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກ

ຍາກ: ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາ

ຕື້ກີບ);

ຕາມທິດ 4 ເນື້ອໃນ 4 ຄາດ

ຄອງ ປະຕິບັດໄດ້ 55,34 ຕື້ກີບ

ສະຫວັນນະເຂດ

ໝາຍ ຕິດພັນກັບວຽກງານສາມ

ເທົ່າກັບ 60,90% ຂອງແຜນ

ເງື່ອນໄຂ; ເມືອງຊ່ອນ ແຂວງ

ສ້າງໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ ເພື່ອຊຸກ

ການ (ແຜນການ 90,87 ຕື້ກີບ

ຫົວພັນ ບໍ່ບັນລຸ 3 ເງື່ອນໄຂ;

ຍູ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດ ດ້ວຍການ

ປະກອບມີ: ບ້ວງ 71 ຈຸດສຸມ

ເມືອງທ່າໂທມ,

ສົ່ ງ ເສີ ມ ທາງດ້ າ ນແຫລ່ ງ ທຶ ນ

ຂອງທ້ອງຖິ່ນ

ປະຕິບັດໄດ້

ບູນ ບໍ່ບັນລຸ 1 ເງື່ອນໄຂ ແລະ

ແລະ ເຕັກນິກວິຊາການ, ໃນປີ

39,35

ເທົ່າກັບ

ເມືອງຄູນຄໍາ ແຂວງຄຳມ່ວນ ບໍ່

2021 ລັດຖະບານໄດ້ສຸມທຶນ

54,66%

ຂອງແຜນການ

ບັນລຸ 1 ເງື່ອນໄຂ ຄາດຄະເນ 3

ເຂົ້ າ ໃນບັ ນ ດາໂຄງການພັ ດ ທະ

(ແຜນການ 72 ຕື້ກີບ), ບ້ວງ

ເດືອນທ້າຍປີ

ນາຊົນນະບົດ

ແກ້ໄຂ

141 ຈຸດສຸມຈັດສັນຂອງທ້ອງ

ທະນາ ໃຫ້ໄດ້ 263 ບ້ານ (ມະ

ຈຳນວນ

ຖິ່ນ ປະຕິບັດໄດ້ 15,98 ຕື້ກີບ

ຕິສະພາ 442 ບ້ານ), ຈະສ້າງ

122.12 ຕື້ກີບ ໃນນັ້ນ: ໄດ້

ເທົ່າກັບ 84,70% ຂອງແຜນ

ຄອບຄົ ວ ໃຫ້ ບັ ນ ລຸ ຄົ ບ ມາດຕະ

ສົ ມ ທົ ບ ເຂົ້ າ ໃນກອງທຶ ນ ຫລຸ ດ

ການ (ແຜນການ 18,87 ຕື້ກີບ,

ຖານຄອບຄົວພົ້ນທຸກ

ຜ່ ອ ນຄວາມທຸ ກ ຍາກຈຳນວນ

ຄາດຄະເນ 3 ເດືອນທ້າຍປີ ຈະ

13.079 ຄອບຄົວ (ມະຕິສະພາ

13 ຕື້ກີບ ເຊິ່ງໃນ 9 ເດືອນ

ສາມາດບັ ນ ລຸ ໄ ດ້ ຕ າມແຜນທີ່

20.346 ຄອບຄົວ), ຈະສູ້ຊົນ

ສາມາດຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ໄດ້ ທັ ງ

ວາງໄວ້. ມາເຖິງປັດຈຸບັນ ສາ

ສ້າງບ້ານພົ້ນທຸກ ໃຫ້ໄດ້ 237

ໝົດ 71 ຕື້ກີບ (58%) ໃນນີ້:

ມາດສ້າງບ້ານພັດທະນາໄດ້ ຈຳ

ບ້ານ (ມະຕິສະພາ 310 ບ້ານ),

ບ້ວງສູນກາງຄຸ້ມຄອງ ປະຕິບັດ

ນວນ 179 ບ້ານ (ມະຕິສະພາ

ຈະສູ້ຊົນສ້າງຄອບຄົວພັດທະນາ

ໄດ້ 15,72 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ

442 ບ້ານ), ສ້າງຄອບຄົວໃຫ້

ໃຫ້ໄດ້ 15.022 ຄອບຄົວ (ມະ

50,33%

ຂອງແຜນການ

ບັນລຸຄົບມາດຕະຖານຄອບຄົວ

ຕິສະພາ 24.572 ຄອບຄົວ),

(ແຜນການ 31,25 ຕື້ກີບ) ປະ

ພົ້ນທຸກ ປະຕິບັດໄດ້ 7.267

ສ້າງຕົວແບບບ້ານໃຫຍ່

ກອບມີ: ບ້ວງ 20 ຈຸດສຸມສູນ

ຄອບຄົວ (ມະຕິສະພາ 20.346

ເປັ ນ ຕົ ວ ເມື ອ ງນ້ ອ ຍໃນຊົ ນ ນະ

ກາງ

ຄອບຄົວ), ບ້ານທີ່ຄົບມາດຕະ

ບົດໃຫ້ໄດ້ 1 ບ້ານ (ມະຕິສະພາ

ຖານບ້ານພົ້ນທຸກ

ປະຕິບັດໄດ້

2 ບ້ານ) ຈາກ 14 ບ້ານ ມາ

(ແຜນການ 9,5 ຕື້ກີບ), ບ້ວງ

73 ບ້ານ (ມະຕິສະພາ 310

ເປັນ 16 ບ້ານ, ພ້ອມກັນນັ້ນ,

4 ຈຸດສຸມຈັດສັນສູນກາງ ປະຕິ

ບ້ານ), ຄອບຄົວພັດທະນາ ປະ

ກໍຄາດວ່າຈະສາມາດສ້າງເມືອງ

ບັດໄດ້ 1,89 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ

ຕິບັດໄດ້ 9.550 ຄອບຄົບ (ມະ

ທ່າໂທມ

19,35%

ຂອງແຜນການ

ຕິສະພາ 24.572 ຄອບຄົວ),

ເປັ ນ ເມື ອ ງພົ້ ນ ທຸ ກ ໃນທ້ າ ຍປີ

(ແຜນການ 8,72 ຕື້ກີບ) ແລະ

ບ້ າ ນໃຫຍ່ ກ າຍເປັ ນ ຕົ ວ ເມື ອ ງ

2021.

ບ້ວງສົມທົບ ທລຍ ປະຕິບັດໄດ້

ນ້ອຍ ໄດ້ 1 ບ້ານ (ມະຕິສະພາ

10,39 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 79,9%

2 ບ້ານ). ນອກຈາກນີ້, ສຳລັບ

ຂອງແຜນການ (ແຜນການ 13

4 ເມືອງທີ່ຈະສ້າງໃຫ້ເປັນເມືອງ

ແລະ

ຄວາມທຸກຍາກ

3,6

38,24%

ຕື້ກີບ

ເທົ່າກັບ

ຂອງແຜນການ

ທຶນບ້ວງທ້ອງຖິ່ນຄຸ້ມ

ຕື້ກີບ

ພົ້ນທຸກຄື: ເມືອງນອງ ແຂວງ
ບໍ່ບັນລຸ

2

ແຂວງໄຊສົມ

ຈະສ້າງບ້ານພັດ

ແລະ

ໃຫ້ໄດ້

ກາຍ

ເມືອງຄູນຄຳ
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ການປະຕິບດ
ັ ພາລະບດ
ົ
ບາດດ້ານການຕິດຕາມກວດກາ
ສືບຕໍ່ປະຕິບັດພາລະບົດບາດຕິດ
ຕາມກວດກາ ຂອງກຳມາທິການ
ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລັດຖະ
ທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ, ນິຕິກຳ
ໃຕ້ກົດໝາຍ, ແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ມະຕິ
ຂອງກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ
ໂດຍສຸມໃສ່ບັນຫາທີ່ເຄັ່ງຮ້ອນ
ແລະ ຮີບດ່ວນ ທີ່ປະຊາຊົນ, ສັງ
ຄົມ ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຫລາຍ
ແລະ ມີຜ
 ົນກະທົບຕເໍ່ສດຖະກິດ
ສັງຄ
 ົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້
ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 85%  ເປັນຕົ້ນ:
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມະຕິກອງ
ປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດຂອງພາກ
ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
ການຄຸ້ມ
ຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ

ທຳມະຊາດ ເປັນຕົ້ນ: ການຟື້ນ
ຟູ ແລະ ຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້,
ການຄຸ້ມຄອງ
ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ,
ການສໍ າ ຫລວດຈັ ດ ສັ ນ ທີ່ ດິ ນ
ແລະ ຂຶ້ນທະບຽນ ອອກໃບຕາ
ດິນ; ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການ
ພັ ດ ທະນາພື້ ນ ຖານໂຄງລ່ າ ງຂະ
ໜາດໃຫຍ່ ເພື່ອເຊື່ອມຈອດ
ພາກພື້ນ ໂດຍສະເພາະເສັ້ນທາງ
ເຊື່ອມຈອດກັບແລວທາງລົດໄຟ
ລາວ-ຈີນ;
ການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດກົດໝາຍ ແລະ ແຜນພັດທະ
ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຕິດພັນ
ການສົງ່ ເສີມການຜະລິດພາຍໃນ
ເພື່ອທົດແທນການຜະລິດສິນຄ້າ
ກະສິກໍາ.
ການແ ກ້ ໄ ຂຄ ຳຮ້ ອ ງຂໍ 
ຄວາມເປັນທຳ ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າ
ຄໍາຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທໍາຂອງປະ
ຊາຊົນ ທີ່ຍັງຄ້າງ ໃຫ້ສໍາເລັດ
ແລະ ສູຊ
້ ົນຄົ້ນຄວ້າແກ້ໄຂຄຳ
ຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທຳ ຂອງປະ

ຊາຊົ ນ ໃຫ້ ຖື ກ ຕ້ ອ ງຕ າມກົ ດ
ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງຢ່າງເຂັ້ມງ ວດ ໂດຍໃຫ້ສາ
ມາດແກ້ໄຂໄດ້ຢາ່ ງໜ້ອຍ 80%  
ຂອງຈໍານວນເອກະສານຄໍາຮ້ອງ
ຂໍຄວາມເປັນທໍາ ທີ່ສົ່ງເຂົ້າມາ
ກຳມາທິການ ແລະ ກຳມະການ
ຂອງກຳມາທິການ ພ້ອມທັງຕ
 ິດ
ຕາມກວດກາຜົນຂອງການແກ້
ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ.
ວຽກງານສ້ າ ງຄ ວາມ
ເຂັ້ມແຂງ  ເພື່ອຮັບປະກັນການ
ເ ຄື່ ອ ນໄ ຫວປ ະຕິ ບັ ດ ພ າລ ະບົ ດ
ບາດຂອງກຳມາທກ
ິ ານ ໃຫ້ໄດ້
ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະ
ສິດທຜ
ິ ົນສູງນັ້ນ, ກໍາມາທກ
ິ ານ
ຕ້ ອ ງເ ປັ ນ ເ ຈົ້ າ ກ ານປ ະສ ານສົ ມ
ທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງ
ແຂງແຮງ ເພື່ອບໍາລຸງສ້າງ, ຍົກ
ລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ
ສະເພາະດ້ານ ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກ
ສະພ າແ ຫ່ ງ ຊ າດທີ່ ເ ປັ ນ ກ ຳມ ະ

ການຂອງກຳມາທິການ ແລະ
ພະນັກງານວິຊາການ ທີ່ເປັນເສ
ນາທິການຊ່ວຍວຽກຂອງກຳມາ
ທິການທັງຢ
 ູ່ສູນກ
 າງ ແລະ ທ້ອງ
ຖິ່ນ ໃຫ້ສາມາດເຮັດສໍາເລັດໜ
 ້າ
ທກ
່ ີ ານເມືອງ         ກໍຄຄ
ື ວາມຮຽກຮອ
້ ງ
ຕ້ອງການຂອງສັງຄົມໃນໄລຍະ
ໃໝ່ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 90%.
ວຽກງານການຕ່າງປະ
ເທດ ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ເຂົ້າຮ່ວມ
ແລະ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານການ
ຕ່າງປະເທດ ຂອງສະພາແຫ່ງ
ຊາດ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ
ໃນການເພີ່ມທະວີການພົວພັນ
ຮ່ ວ ມ ມື ກັ ບ ບັ ນ ດ າ ປ ະ ເ ທ ດ
ເພື່ອນມິດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ
ຂ ອງຕ່ າ ງປ ະເ ທດໃ ນພ າກພື້ ນ
ແລະ ສາກົນ ຕາມແນວທາງການ
ຕ່າງປະເທດຂອງພັກ ກໍຄືທິດ
ທາງລວມຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ
ໃຫ້ໄດ້ 90% ຕາມວິຖຊ
ີ ວ
ິ ດ
ິ ໃໝ່.
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ເພີ່ມລາຍຈ່າຍເງິນແຮ
ລັດຖະບານເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 100
ຕື້ກີບ ມາເປັນ 150 ຕື້ກີບ (ເພີ່ມ
ຂຶ້ນ 50 ຕື້ກີບ);
ລາຍຈ່ າ ຍຮັ ບ ໃຊ້ ວ ຽກ
ງານກວດສອບແຫ່ງລັດ 5 ຕືກ
້ ບ
ີ
ແລະ ວຽກງານກວດກາ 3 ຕືກ
້ ບ
ີ ;
ເພີ່ ມ ລາຍຈ່ າ ຍເຂົ້ າ ຄັ ງ
ສະສົມແຫ່ງລັດ ຈາກ 300 ຕື້
ກີບ ມາເປັນ 400 ຕື້ກີບ (ເພີ່ມ
ຂຶ້ນ 100 ຕື້ກີບ);
ເພີມ
່ ເງິນລົງທຶນພາຍໃນ
ຈາກ 2.000 ຕື້ກີບ (ມີບ້ວງ
ເລື່ອນຈ່າຍ 700 ຕື້ກີບຂອງປີ
2020) ມາເປັນ 2.200 ຕື້ກີບ
(ເພີ່ມຂຶ້ນ 900 ຕື້ກີບ, ໃນນີ້
ລວມມີເງິນຟື້ນຟູໄພພິບັດ);
ນອກນັນ
້ ຍັງມີການປັບ
ຫລຸດ/ເພີ່ມ

ບາງຮ່ວງຕາມສະ

ພາບຄວາມເປັນຈິງ;
ເຫລືອໄວ້ສະສົມ ເພື່ອ
ຊຳລະໜີ້ ສິ ນ ຕົ້ ນ ທຶ ນ ເງິ ນ ກູ້ ຢື ມ
ພາຍໃນ

ແລະ

ຕ່າງປະເທດ

1.118 ຕື້ກີບ.
4. ແຫລ່ງທຶນ ດຸນດ່ຽງ
ງົບປະມານ ແລະ ຊຳລະຕົ້ນທຶນ
ເງິນກູ້ຢືມ:
4.1 ການທົດແທນຕົ້ນ
ທຶນເງິນກູ້ຢືມ 16.900 ຕື້ກີບ,
ໃນນີ:້ ການທົດແທນຕົນ
້ ທຶນເງິນ
ກູ້ຢືມພາຍໃນ 5.100 ຕື້ກີບ;
ການທົດແທນຕົ້ນທຶນເງິນກູ້ຢືມ
ຕ່າງປະເທດ 11.800 ຕື້ກີບ.
4.2

ແຫລ່ງທຶນເພື່ອ

ມາດຸນດ່ຽງທັງໝົດ

20.072

ຕື້ກີບ (16.900+3.172) ໃນ
ນັ້ນ:

ຈາກແຫລ່ງທຶນພາຍໃນ

7.000 ຕື້ກີບ, ໃນນີ້: ພັນທະ
ບັດພາຍໃນ

5.000

ຕື້ກີບ;

ເ ກັ ບ ກູ້ ຕົ້ ນ ທຶ ນ ເ ງິ ນ ກູ້ ຢື ມ ຕໍ່
2.000 ຕື້ກີບ; ກູ້ຢືມຈາກຕ່າງ
ປະເທດ 13.072 ຕື້ກີບ, ໃນ
ນີ້: ກູ້ຢືມເປັນໂຄງການເພື່ອການ
ພັດທະນາ 4.290 ຕື້ກີບ; ກູ້
ຢືມຕ່າງປະເທດ 8.782 ຕື້ກີບ.
ສຳລັ ບ ການບໍ ລິ ຫ ານຊຳລະຕົ້ ນ
ທຶນໜີ້ສິນເງິນກູ້ຢືມ

ພາຍ

ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ຄົບກຳ
ນົດ 16.900 ຕື້ກີບ, ໃນນີ້:
ພັນທະບັດພາຍໃນ 5.100 ຕື້
ກີບ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 11.800
ຕື້ກີບ, ເຊິ່ງມີແຜນສະສົມຈາກ
ລາຍຮັບພາຍໃນ 1.118 ຕື້ກີບ.
ສະນັ້ນ, ຄວາມຕ້ອງການຊອກ
ແຫລ່ງທຶນ ເພື່ອມາດຸນດ່ຽງການ
ເງິນທັງໝົດໃນປີ 2022 ແມ່ນ
15.782 ຕື້ກີບ (16.900 ຕື້
ກີບ -1.118 ຕື້ກີບ) ຫລື ປະ
ມານ 8% ຂອງ GDP.

III. ມາດຕະການ

ຖືກຕ້ອງຄົບຖ້ວນຕາມກົດໝາຍ,

1.

ດັດສົມບໍລິສັດບໍລິການບັນຊີທີ່

ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິ

ບັດ 14 ມາດຕະການ ທີ່ໄດ້ກຳ

ເຄື່ອນໄຫວ

ນົດໄວ້ໃນ

ເດືອນທ້າຍປີ

ຖານເງື່ອນໄຂ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ປັບ

2021 ເປັນຕົ້ນ: ບັນດານິຕິກຳ

ປຸງ, ເປັນຕົ້ນ ບໍລິສັດບໍລິການ

ຂອງຂະແໜງການເງິນ ໃນການ

ບັນຊີ ທີ່ໄປສ້າງບັນຊີແຈ້ງເສຍ

ຜັ ນ ຂະຫຍາຍວາລະແຫ່ ງ ຊາດ

ອາກອນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ເພື່ອກ້າວ

ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາທາງ

ໄປເຖິງການລົບລ້າງຢ່າງຂາດຕົວ

ດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ເປັນ

ການຖືບັນຊີ 2 ລະບົບ (ບັນຊີ

ຕົ້ນ ໃນການຜັນຂະຫຍາຍຄຳສັ່ງ

ແຈ້ງເສຍພາສີ-ອາກອນ

ຂອງທ່ າ ນນາຍົ ກ ລັ ດ ຖະມົ ນ ຕີ

ບັນຊີຂອງນິຕິບຸກຄົນເອງ) ເພື່ອ

ສະບັບເລກທີ 18/ນຍ, ລົງວັນ

ຫລົບຫລີກພັນທະພາສີ-ອາກອນ;

ທີ 16 ກັນຍາ 2021 ວ່າດ້ວຍ

6. ເລັ່ງປັບປຸງກົນໄກ

ການເພີ່ ມ ທະວີ ກ ານຄຸ້ ມ ຄອງ

ການເກັບພາສີທີ່ດິນ ແລະ ອາ

ແລະ

ກອນລາຍໄດ້ຈາກການໂອນກຳ

2

ຕ້ານການຮົ່ວໄຫລຂອງ

ລາຍຮັບງົບປະມານ,

ບໍ່ຖືກຕາມມາດ

ແລະ

ໂດຍສະ

ມະສິ ດ ທີ່ ດິ ນ ຜ່ າ ນລະບົ ບ ທະນາ

ເພາະການອັດຊ່ອງວ່າງການຮົ່ວ

ຄານ, ໂດຍນຳໃຊ້ລາຄາປະເມີນ

ໄຫລຈາກການນຳເຂົ້ າ ນໍ້ າ ມັ ນ

ທີ່ດິນໃນແຕ່ລະເຂດ

ເຊື້ອໄຟ, ດັດສົມບໍລິສັດ ຂາ

ຖານຄິດໄລ່ ພ້ອມທັງເປັນການ

ເຂົ້າ-ຂາອອກ ແລະ ຊິບປິ້ງ ແລະ

ເກັບຄ່າທຳນຽມທາງ;

ຢຸດຕິການເສຍພາສີຍ່ອຍ ຢູ່ດ່ານ
ພາສີສາກົນ
ປະເທດ,

ເປັນພື້ນ

7. ຂະຫຍາຍການຄຸ້ມ

ໃນຂອບເຂດທົ່ວ

ຄອງການເກັບລາຍຮັບພາສີ ອາ

ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍ

ກອນ ແລະ ຄ່າທຳນຽມຕ່າງໆ

ສຸ ມ ໃສ່ ປ ະຕິ ບັ ດ ນະໂຍບາຍປະ

ຜ່ານລະບົບທັນສະໄໝ

ຢັດ ແລະ ຕ້ານການຟຸມເຟືອຍ

ກວມລວມ 17 ແຂວງ 1 ນະ

ງົບປະມານແຫ່ງລັດ,

ໂດຍສະ

ຄອນຫລວງ ແລະ ຂະຫຍາຍ

ເພາະ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສ້າງແຜນ

ໃຫ້ໄດ້ 65 ເມືອງ ແລະ ທຸກ

ງົບປະມານຮັບໃຊ້ການສະເຫລີມ

ດ່ານພາສີຊາຍແດນ

ສະຫລອງວັນສຳຄັນຕ່າງໆ ຂອງ

ເຂດທົ່ວປະເທດ;

ຂະແໜງການສູນກາງ

ແລະ

ທ້ອງຖິ່ນ;

8.

ໃຫ້

ໃນຂອບ

ປະຕິຮູບວິສາຫະ

ກິດລັດລົງທຶນ ທີ່ດຳເນີນທຸລະ

2. ດຳເນີນການປະຕິ

ກິດຂາດທຶນ, ຂາດສະພາບຄ່ອງ

ຮູ ບ ປັ ບ ປຸ ງ ກົ ງ ຈັ ກ ຄຸ້ ມ ຄອງເກັ ບ

ດ້ວຍການຊອກຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ

ລາຍຮັບ ຮັບຮອງຈາກ 4 ຂະ

ຍຸດທະສາດ ເພື່ອປັບປຸງປະສິດ

ແໜງ ມາເປັນ 2 ແໜງ ຄື: ພາ

ທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜນ
ົ ຂອງ

ສີ ແລະສ່ວຍສາອາກອນ ໃນປີ

ການເຄື່ ອ ນໄຫວຂອງວິ ສ າຫະ

2022

ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ,

ກິດລັດລົງທຶນ ໃຫ້ດີຂຶ້ນ ໂດຍ

ໂປ່ງໃສ ແລະ ເຂັ້ມແຂງ ແຕ່ຂັ້ນ

ສະເພາະ 5 ບໍລິສັດ (ບໍລິສັດໄຟ

ສູນກາງຮອດທ້ອງຖິ່ນ;

ຟ້າລາວ, ບໍລິສັດໄຟຟ້າລາວມະ

3. ປັບປຸງກົງຈັກການ

ຫາຊົນ, ບໍລິສັດ ຊີມັງລາວ, ບໍລິ

ຈັ ດ ຕັ້ ງ ຂົ ງ ເຂດກົ ມ ສ່ ວ ຍສາອາ

ສັດນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟລາວ ແລະ ບໍ

ກອນ, ກົມພາສີ ແລະ ຄັງເງິນ

ລິສັດການບິນລາວ);

ແຫ່ງຊາດ

ແລະ

ສ່ວຍສາອາ

9. ຄົ້ນຄວ້າແຫລ່ງທຶນ

ກອນ, ພາສີ, ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ

ຈາກພາຍໃນ

ປະຈຳແຂວງ

ນະຄອນ

ການລົງທຶນຂອງລັດ ທີ່ມີປະສິດ

ຫລວງ, ເມືອງ ແລະ ເທສະບານ

ທິຜົນ ແລະ ໃຫ້ຜົນຕອບແທນ

ໃຫ້ສຳເລັດໃນຕົ້ນປີ 2022 ເພື່ອ

ສູງ ໂດຍບໍ່ອອກພັນທະບັດ ຫລື

ຮອງຮັ ບ ການເກັ ບ ລາຍຮັ ບ ປີ

ຮູບການອື່ນໆ ທີ່ເປັນການສ້າງ

2022

ພາລະແບກຫາບໃຫ້ງ ົບປະມານ

ແລະ

ໃຫ້ບັນລຸຄາດໝາຍທີ່

ກຳນົດ;

ເພື່ອແກ້ໄຂໂຄງ

ເພີ່ມຂຶ້ນ.
4. ດັດສົມ ຜູ້ບໍລິການ

ທັງໝົດນັ້ນ ແມ່ນການ

ແຈ້ ງ ເສຍພາສີ ທີ່ ມີ ກ ານເຄື່ ອ ນ

ລາຍງານກ່ຽວກັບ ການສະຫລຸບ

ໄຫວບໍ່ຖືກຕ້ອງ ໂດຍໃຫ້ສ້າງຕັ້ງ

ຂາດຕົວງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະ

ນິ ຕິ ບຸ ກ ຄົ ນ ມີ ສັ ນ ຍາຄ້ ຳ ປະກັ ນ

ຈຳປີ 2020, ການຈັດຕັ້ງປະຕິ

ກັບລັດຖະການພາສີ

ເພື່ອແກ້

ບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປີ

ໄຂການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດການຄ້າ

2021 ແລະ ສະເໜີທິດທາງ

ຂາຍເຖື່ອນ ແລະ ການຫລົບ

ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ

ຫລີ ກ ການເສຍພາສີ - ອາກອນ

ຈຳປີ 2022 ສະເໜີຕໍ່ກອງປະ

ໃນບັ ນ ດາດ່ າ ນພາສີ ຊ າຍແດນ

ຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ

ທົ່ວປະເທດ;

ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IX

5. ຊຸກຍູ້ແລະສົ່ງເສີມ
ຫົວຫນ່ວຍທຸລະກິດຖືບັນຊີ ໃຫ້

ເພື່ອພິຈາລະນາ.

ປະ
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ກອງປະຊຸມສະໄໝສາ
ມັນເທື່ອທີ 2 ສະພາແຫ່ງຊາດ
ຊຸດທີ IX ໄຂຂຶ້ນລະຫວ່າງວັນ
ທີ 11-17 ພະຈິກ 2021 ໄດ້
ອັ ດ ລົ ງ ດ້ ວ ຍຜົ ນ ສໍ າ ເລັ ດ ອັ ນ ຈົ ບ
ງາມ ແລະ ອີກເຊັ່ນເຄີຍ ສະບັບ
ນີ້ ຜູ້ ຂ ຽນກໍ ຈ ະພາບັ ນ ດາທ່ າ ນຜູ້
ອ່ານ
ໄປເບິ່ງຄືນບາງຄໍາເຫັນ
ຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ
(ສສຊ) ໃນນາມເປັນຕົວແທນ
ຂອງປະຊາຊົ ນ ລາວບັ ນ ດາເຜົ່ າ
ກ່າວເຖິງການປະຕິບັດແຜນພັດ
ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 9
ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ 3 ເດືອນທ້າຍ
ປີ 2021 ແລະ ແຜນທິດທາງ
ພັ ດ ທະນາເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ
2022 ຂອງລັດຖະບານ ເຊິ່ງໃນ

ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍມີຄໍາເຫັນເພື່ອ
ເປັ ນ ການແລກປ່ ຽ ນທາງດ້ າ ນ
ເສດຖະກິດ 4 ຂໍ້ດັ່ງນີ້:
1) ເພື່ອສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ສົ່ງ
ເສີມດ້ານເສດຖະກິດ ກໍຄືແຜນ
ການສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານ
ຂໍ ສ ະເໜີ ໃ ຫ້ ລັ ດ ຖະບານສື ບ ຕໍ່
ປັບປຸງ ຫລືວ່າສ້າງມາດຕະການ
ຄຸ້ ມ ຄອງການນໍ າ ໃຊ້ ຊັ ບ ພະຍາ
ກອນທໍາມະຊາດ ຫລືວ່າຊັບພະ
ຍາກອນທີ່ ມີ ຢູ່ ໃ ຫ້ ເ ກີ ດ ຜົ ນ ປະ
ໂຍດສູງສຸດ ຄືດັ່ງທີ່ເຫັນນໍາກັນ
ແລ້ວວ່າ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະ
ຊາດລວມໄປເຖິງແຮ່ທາດ ແລະ
ດິນ ເປັນປັດໄຈການຜະລິດທີ່
ສໍ າ ຄັ ນ ໃນການຊຸ ກ ດັ ນ ໃຫ້ ແ ກ່
ການພັດທະນາເສດຖະກິດ. ສະ

ວາລະວັນທີ 2 ພະຈິກ 2021
ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ຄໍາ
ແສນ ສີສະວົງ ສະມາຊິກສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ສສຊ ປະຈໍາເຂດ
ເລືອກຕັ້ງທີ 9 ແຂວງຊຽງຂວາງ
ໄດ້ມຄ
ີ າໍ ເຫັນ ໂດຍກ່ອນອືນ
່ ທ່ານ
ໄດ້ກ່າວວ່າ: ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຍ້ອງຍໍ
ຊົມເຊີຍມາຍັງລັດຖະບານ ທີ່ມີ
ຜົນສໍາເລັດຫລາຍດ້ານ ໃນການ
ປະຕິ ບັ ດ ແຜນການທີ່ ຜ່ າ ນມາ
ທັ ງ ທີ່ ວ່ າ ມີ ອຸ ປ ະສັ ກ ຫລາຍຢ່ າ ງ
ແລະ
ຂ້າພະເຈົ້າກໍຂໍສະແດງ
ຄວາມຊົ ມ ເຊີ ຍ ຕໍ່ ແ ຜນທິ ດ ທາງ
ໃນການພັດທະນາ 2020 ທີ່ໄດ້
ລະບຸໄວ້ ກໍມີຫລາຍທິດທາງ, ມີ
ຫລາຍແຜນການ ໃນການສືບຕໍ່
ພັດທະນາ ເພື່ອຊຸກດັນໃນການ
ພັ ດ ທະນາເສດທະກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ
ຂອງປະເທດເຮົ າ ໃຫ້ ມັ ນ ດີ ຂຶ້ ນ

ນັ້ນ, ການທີ່ຈະນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາ
ກອນທໍາມະຊາດໃຫ້ເກີດຜົນປະ
ໂຍດສູງສຸດ ຢາກໃຫ້ທົບທວນ
ເບິ່ ງ ຄື ນ ວ່ າ ຫລາຍໂຄງການນັ້ ນ
ມີ ຜົ ນ ຕອບແທນໂດຍທາງກົ ງ
ແລະ ທາງອ້ອມຫລາຍປານໃດ
ເພາະເຫັນວ່າຫລາຍໂຄງການພັດ
ທະນາ ຫລືຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ລວມ
ໄປເຖິ ງ ການສ້ າ ງເຂື່ ອ ນຕ່ າ ງໆ
ເມື່ອເບິ່ງຜົນດີ ຫລືຕົວເລກທາງ
ດ້ານການເງິນແລ້ວ ກໍຢາກໃຫ້
ສຶກສາເບິ່ງຄືນ
ດ້ານຜົນເສຍ
ແລະ
ຜົນກະທົບຫລາຍອັນ.
ນອກຈາກນັ້ນການຄຸ້ມຄອງ ຫລື
ວ່າກົນໄກໃນການຊຸກຍູ້ການນໍາ
ໃຊ້ທີ່ດິນ ເຊິ່ງເປັນປັດໄຈຫລັກ
ບໍ່ວ່າຈະເປັນດິນລັດ ແລະ ດິນ
ເອກະຊົນ ຄືດັ່ງທີ່ຮັບຮູ້ນໍາກັນ
ແລ້ວວ່າ ປະເທດເຮົາເປັນປະ

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ກົງໃຈ ແສງອໍາພັນ

ເທດທີ່ມີດິນກວ້າງຂວາງ ແລະ
ເໝາະສົ ມ ໃນການພັ ດ ທະນາ
ເສດຖະກິ ດ ຫລາຍໆລະດ້ າ ນ
ແຕ່ກົງກັນຂ້າມເຫັນວ່າຍັງມີດິນ
ຫລາຍບ່ອນ ຫລາຍແຫ່ງເປັນ
ດິນເປົ່າວ່າງ ບໍ່ໄດ້ຮັບການພັດ
ທະນາ ທັງແຮງງານ ແລະ ທີ່ດິນ
ຍັ ງ ບໍ່ ທັ ນ ໄດ້ ກ ະທົ ບ ເຂົ້ າ ຫາກັ ນ
ຈຶ່ ງ ບໍ່ ທັ ນ ເກີ ດ ເປັ ນ ສາເຫດຂອງ
ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ
ຕໍ່ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ ຂ້າພະ
ເຈົ້າ ຈຶ່ງຢາກສະເໜີໃຫ້ລັດຖະ
ບານ ສ້າງກົນໄກໃນການຊຸກຍູ້
ທ່າແຮງ ເພື່ອໃຫ້ມີການພັດທະ
ນາ ຫລື ມີການຂະຫຍາຍໂຕ
ດ້ານເສດຖະກິດ ໂດຍມີການນໍາ
ໃຊ້ ດິ ນ ໃຫ້ ເ ກີ ດ ຜົ ນ ປະໂຫຍດ
ແລະ ຢາກສະເໜີໃຫ້ລັດຖະ
ບານຂຶ້ນບັນຊີດິນຂອງລັດ ໂດຍ

ສະເພາະດິນທີເ່ ໜາະສົມໃນການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ ຫລືວ່າ
ດິນກະສິກໍາແຕ່ລະແຂວງ, ແຕ່
ລະເມືອງ ລວມໄປຮອດບ້ານ
ເພາະເຫັ ນ ວ່ ານັ ກ ລົ ງທຶ ນ ຫລາຍ
ປະເທດ ລວມທັງນັກລົງທຶນ
ພາຍໃນ
ເວລາຈະໄປລົງທຶນ
ແລະ ໄປຊອກຫາດິນໃນການ
ພັດທະນາກະສິກໍາແທ້ໆ ພັດ
ຊອກຍາກສົມຄວນ ແລະ ບາງ
ຄັ້ງກໍໄປປະສານຫາກະຊວງນັ້ນ
ຫລືບາງເທື່ອກໍໄປຫາພະແນກນີ້
ເພື່ອຊອກຮູ້ວ່າດິນຕອນດັ່ງກ່າວ
ຂຶ້ນກັບພະແນກໃດ, ອົງການໃດ
ແທ້ ໂດຍສະເພາະດິນຫລາຍ
ແຫ່ ງ ທີ່ ຖື ກ ຈັ ບ ຈອງໄປຫລາຍ
ເຊ່ນຄົນແລ້ວກໍມີ ລວມໄປເຖິງ
ດິນເອກະຊົນຈັບຈອງ ຫລືວ່າ
ດິນທີ່ເປັນຂອງເອກະຊົນ ຫລາຍ

ບ່ ອ ນທີ່ ເ ໜາະສົ ມ ໃນການສ້ າ ງ
ເປັນສູນການຄ້າພັດທະນາເສດ
ຖະກິດ ແລະ ອື່ນໆ ແຕ່ຍັງບໍ່
ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ຖ້າ
ຫາກດິນບໍ່ໄດ້ພັດທະນາ ແລ້ວ
ຈະເຮັດແນວໃດ ເສດຖະກິດຈຶ່ງ
ຈະມີການພັດທະນາ. ສະນັ້ນ,
ລັ ດ ຖະບານຄວນຈະມີ ກົ ນ ໄກ
ແນວໃດ ໃນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ
ໃຫ້ດິນດັ່ງກ່າວ ມີການພັດທະ
ນາ ຫລືເປັນໄປໄດ້ບໍ່ວ່າ ຖ້າຫາກ
ດິນທີ່ເໝາະສົມໃນການຜະລິດ
ເປັນອຸດສາຫະກໍາ ແຕ່ຈັບຈ່ອງ
ໄວ້ລ້າໆ ບໍ່ໄດ້ພັດທະນາ ຄວນ
ຈະເກັ ບ ພາສີ ທີ່ ດິ ນ ນັ້ ນ ຫລາຍ
ຂຶ້ນ ບໍ່ວ່າຈະແມ່ນດິນຂອງລັດ
ແລະ ເປັນດິນຂອງເອກະຊົນກໍ

ໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະ
ທົ ບ ໃນໄລຍະການແຜ່ ລ ະບາດ
ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ສົ່ງ
ກະທົບໜັກ ແລະ ຮ້າຍແຮງທີ່
ສຸດ ຕໍ່ກັບຜູ້ປະກອບການຫລາຍ
ທຸລະກິດທີ່ໄດ້ກູ້ຢືມເງິນ ເພື່ອ
ເອົາໄປລົງທຶນ
ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ດໍາ
ເນີນ ຍ້ອນການລະບາດຂອງພະ
ຍາດໂຄວິດ-19 ເຊິ່ງຜ່ານມາລັດ
ຖະບານໄດ້ມີນະໂຍບາຍ ໂດຍ
ບໍ່ທັນໃຫ້ທະນາຄານເກັບດອກ
ເບ້ຍເທື່ອ ແຕ່ນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ
ນັ້ນ ເປັນພຽງອົກຊີຊ່ວຍ ສໍາລັບ
ໃຊ້ຊົ່ວຄາວ ແຕ່ຢາກໃຫ້ລັດຖະ
ບານສ້າງກົນໄກໃດໜຶ່ງ ເພື່ອກະ
ຕຸກຊຸກຍູ້ຟື້ນຟູ
ທັງເປັນການ
ກອບກູ້ເອົາບຸກຄະລະກອນ ກໍ

ເພື່ ອ ໃຫ້ ສື ບ ຕໍ່ ກ ານຮຽນ-ການ
ສອນທາງໄກ
ຮູບແບບອອນ
ລາຍ ກໍຄືຮູບແບບອື່ນໆ ໂດຍ
ຄູ ອ າຈານກໍ ມີ ກ ານຫັ ນ ປ່ ຽ ນໄປ
ຕາມສະພາບ ເພາະຫລາຍປະ
ເທດກໍ ຫັ ນ ໃສ່ ກ ານຮຽນ-ການ
ສອນແບບທາງໄກ
ຫລືຮຽນ
ອອນລາຍ ແລະ ອາດຈະມີ
ຫລາຍຢ່ າ ງທີ່ ພ າໃຫ້ ມີ ຄ ວາມ
ສະດວກ ແລະຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ
ເພາະການຮຽນ-ການສອນແບບ
ອອນລາຍ ແມ່ນນໍາໃຊ້ອິນເຕີ
ເນັດເປັນປັດໄຈຫລັກ ແລະ ໄລ
ຍະຜ່ານມາ ກະຊວງສຶກສາກໍໄດ້
ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ທາງໂຮງຮຽນ
ທີ່ ມີ ເ ງື່ ອ ນໄຂເປີ ດ ການຮຽນການສອນອອນລາຍ ແລະ ຜູ້

ຕາມ ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າມີການພັດ
ທະນາແລ້ວ ກໍຫລຸດຄ່າພາສີທີ່
ດິນນັ້ນລົງ ທັງນີ້ກໍເພື່ອຢາກກະ
ຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ເຈົ້າຂອງທີ່ດິນນັ້ນ
ມີການພັດທະນາ ເພື່ອເປັນການ
ສ້າງລາຍຮັບດ້ານເສດຖະກິດ.
2) ການຄຸ້ມຄອງຊັບ
ພະຍາກອນ ກໍຄືຊັບສິນຂອງລັດ
ທີ່ມີຢູ່ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນ
ດາໂຄງການພື້ນຖານໂຄງຕ່າງໆ
ບໍ່ວ່າຈະເປັນອາຄານສະຖານທີ່
ອື່ນໆ
ເຊິ່ງໃນໄລຍະຜ່າມມາ
ພັ ກ -ລັ ດ ໄດ້ ລົ ງ ທຶ ນ ໃສ່ ຈໍ າ ນວນ
ຫລວງຫລາຍ ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ
ການຄຸ້ມຄອງ ການບຸລະນະຮັກ
ສາ ຫລາຍແຫ່ງ, ຫລາຍບ່ອນ
ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ.
3) ກ່ຽວກັບການສືບ
ຕໍ່ສ້າງນະໂຍບາຍ ເພື່ອຟື້ນຟູຫົວ

ຄື ພ ະນັ ກ ງານທີ່ ຕົ ກ ງານກັ ບ ມາ
ເຮັດວຽກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ທຸລະ
ກິດດັ່ງກ່າວນັ້ນດໍາເນີນໄປໄດ້ດີ
ໂດຍອາດຈະສ້າງກອງທຶນພິເສດ
ເພື່ອແກ້ໄຂ.
4). ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມ
ຄອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ແລະ ອັດ
ຕາເງິນເຟີ້ ຢາກໃຫ້ມີການສໍາມະ
ນາເປັນວິທະຍາສາດຄົນ
້ ຄວ້າຄັກ
ແນ່ ເພື່ອຊອກຫາວິທີ່ການແກ້
ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ ວ່າເຮັດແນວ
ໃດຈຶງ່ ຈະບໍໃ່ ຫ້ເງິນກີບອ່ອນໂຕ.
ທ່ າ ນກ່ າ ວຕື່ ມ ອີ ກ ວ່ າ :
ກ່ຽວກັບເລື່ອງການສຶກສາ ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ ນ ການຮຽນການ
ສອນຢູ່ ໃ ນໄ ລຍະການແຜ່ ລ ະ
ບາດຂອງພະຍາດໂຄວິ ດ -19
ຄວາມຈິງກະຊວງສຶກສາທິການ
ກໍໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງ,
ແຈ້ງການ

ປົກຄອງກໍມີຄວາມພໍໃຈ ໃນນັ້ນ
ຫລາຍໆໂຮງຮຽນ ໂດຍສະເພາະ
ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ ກໍໄດ້ເລີ່ມ
ການຮຽນການສອນແບບອອນ
ລາຍເລື້ອຍມາ ແຕ່ກໍເຫັນວ່າຍັງ
ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະຢາກ
ສະເໜີ ລັ ດ ຖະບານພິ ຈ າລະນາ
ແກ້ໄຂ ກ່ຽວກັບຄ່າອິນເຕີເນັດ
ທີ່ເຫັນວ່າຍັງສູງສົມຄວນ ແລະ
ຖ້າຫາກເປັນໄປໄດ້ຢາກສະເໜ
ໃຫ້ ພິຈາລະນານະໂຍບາຍກ່ຽວ
ກັບຄ່າອິນເຕີເນັດ
ໃຫ້ແກ່ຄູ,
ອານຈານ ແລະນັກຮຽນ ເພື່ອ
ສ້າງເງື່ອນໄຂໃນການຮຽນ-ການ
ສອນແບບໃໝ່ ເພື່ອເຮັດໃຫ້
ການຮຽນ-ການສອນແບບອອນ
ລາຍ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບຫລາຍ
ກວ່າເກົ່າ.
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ໂດຍ: ສົມວິຈິດ ໄຊມົນຕີ

\ ັນຊາດທີ 2 ທັນວ
ວ
 າ
ໃນປີນີ້ ແມ່ນປີຄົບຮອບ 46 ປີ
ເ ຊິ່ ງ ພ າກສ່ ວ ນຕ່ າ ງໆໃນຂ ອບ

(ສພຊ) ຕອນເຊົ້າຂອງ
ວັນທີ 30 ພະຈິກ 2021 ຢູ່ທີ່
ຫ້ ອ ງປະຊຸ ມ ສະພາປະຊາຊົ ນ
ແຂວງອຸດົມໄ ຊ ໄດ້ເປີດກອງປະ
ຊຸ ມ ຄະນະປະຈໍ າ ສະພາປະຊາ
ຊົນແຂວງອຸດົມໄຊ ປະຈໍາເດືອນ
ພະຈິກ 2021 ໂດຍການເປັນ
ປະທານຂອງທ່ານ ຄໍາດີ ວົງລ້ອມ
ປະທານຄະນະປະຈຳສະພາປະ
ຊາຊົນແຂວງອຸດົມໄຊ; ມີບັນດາ
ຄະນະປະຈໍ າ ສະພາປະຊາຊົ ນ
ແຂວງ, ຄະນະເລຂາທິການສະ
ພາປະຊາຊົນແຂວງເຂົ້າຮ່ວມ.
ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນ
ເພື່ ອ ສະຫລຸ ບ ການເຄື່ ອ ນໄຫວ
ວຽກງານປະຈໍ າ ເດື ອ ນພະຈິ ກ
ແລະ ວາງທິດທາງແຜນການປະ

ຈໍາເດືອນທັນວາ 2021 ແລະ
ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານໂດຍຫຍໍ້
ຜົ ນສໍ າ ເ ລັ ດການເ ຂົ້ າ ຮ່ວ ມກອງ
ປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທ
ີ 2
ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທ
 ີ IX ຂອງ
ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ
ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັງ້ ທີ 4 ແຂວງ
ອຸດົມໄຊ.
ພ້ອມນັ້ນ, ກອງປະຊຸມ
ຍັ ງ ໄດ້ ປ ະກອບຄໍ າ ຄິ ດ ຄໍ າ ເຫັ ນ
ແລະ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການ
ກະກຽມດຳເນີນກອງປະຊຸມສະ
ໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະ
ພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງອຸ ດົ ມ ໄຊ
ຊຸດທີ II, ຜ່ານຮ່າງແຜນການ
ກະກຽມເປີ ດ ກອງປະຊຸ ມ ສະ
ໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະ

ພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງອຸ ດົ ມ ໄຊ
ຊຸດທີ II, ຜ່ານຮ່າງມະຕິຕົກລົງ
ຂອງຄະນະປະຈໍ າ ສະພາປະຊາ
ຊົນແຂວງ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງ
ຕັ້ງຄະນະຊີ້ນໍາ ແລະ ອະນຸກໍາ
ມະການຊ່ວຍວຽກກອງປະຊຸມ
ສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 2 ຂອງ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງອຸດົມໄຊ
ຊຸດທີ II ແລະ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວ
ກັ ບ ໜັ ງ ສື ສ ະເໜີ ຂ ອງພະແນກ
ການຕ່າງປະເທດເລື່ອງ: ຄະນະ
ປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງຢຸນ
ນານ ແຫ່ງ ສປຈີນ ມີຈຸດປະສົງ
ຮ່ ວ ມມື ກັ ບ ສະພາປະຊາຊົ ນ
ແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ ວຽກງານ
ພົ້ນເດັ່ນອື່ນໆຕື່ມອີກ.
(ນັກຂ່າວ ສພຂ ອຸດົມໄ ຊ)

ເຂດທົ່ວປ
 ະເທດ ໄດ້ຈ
 ັດຕັ້ງຂ
 ະ
ບວນການຂ່ຳນບ
ັ ຮບ
ັ ຕອ
້ ນວນ
ັ ສຳ
ຄັນດັ່ງກ່າວ ແລະ ວັນສ
 ຳຄັນ
ຕ່າງໆໃນເດືອນທັນວາ ໂດຍສະ
ເພາະໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 26
ພະຈິກ 2021 ສະພາປະຊາຊົນ
ແຂວງ (ສພຂ) ຈໍາປາສັກ ສົມ
ທົບກັບອໍານາດການປົກຄອງກຸມ
່
4 ສ້າງຂະບວນການອອກແຮງ
ງານອະນາມາໄມອ້ອມແອ້ມເຄ
ຫາສະຖານ ແລະ ເສັນ
້ ທາງອ້ອມ
ຂ້າງສໍານັກງານເຂດບ້ານໂນນດູ່
ເພື່ອຂໍ່ານັບຮັບຕ້ອນວັນຊາດ 2
ທັນວາ ຄົບຮອບ 46 ປີ (2 ທັນ
ວາ 1975-2 ທັນວາ 2021).
ໃນໂອກາດດັ່ ງ ກ່ າ ວ,
ທ່ານ ແກ້ວລັດຕະນະ ສີຫາວົງ
ຮອງປະທານ ສພຂ ຈໍາປາສັກ
ໄດ້ໃຫ້ສໍາພາດວ່າ:
ເພື່ອເປັນ
ການສ້າງຂະບວນການຂໍາ່ ນັບຮັບ
ຕ້ອນວັນສະຖາປານາ ສາທາລະ
ນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາ
ຊົນລາວ 2 ທັນວາ ຄົບຮອບ
46 ປີ (2 ທັນວາ 1975-2

ທັນວາ 2021), ວັນຄ້າຍວັນ
ເກີດຂອງປະທານ ໄກສອນ ພົມ
ວິຫານ ຄົບຮອບ 101 ປີ (13
ທັນວາ 1920-13 ທັນວາ
2021), ການຂໍ່ານັບຮັບຕ້ອນ
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອ
ທີ 2 ຂອງ ສພຂ ຈໍາປາສັກ,
ກອງປະຊຸມວຽກງານຈັດຕັ້ງທົ່ວ
ແຂວງຄັ້ງທີ 4 ແລະ ວັນສໍາຄັນ
ຕ່າງໆຂອງຊາດ. ສະນັ້ນ, ຄະນະ
ນໍາ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາອົງການ
ຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂອງ
ສພຂ
ສົມທົບກັບອໍານາດການປົກຄອງ
ກຸ່ມ 4 ນະຄອນປາກເຊ ໄດ້
ພ້ ອ ມກັ ນ ອອກແຮງງານລວມ

ເຊິ່ ງ ປະກອບມີ ບັ ນ ດາໜ້ າ ວຽກ
ຄື: ປູກດອກໄມ້, ທາສີ, ຕັດ
ຫຍ້າ, ອະນາໄມສໍານັກງານ ແລະ
ເສັ ນ ທາງອ້ ອ ມຂ້ າ ງຂອງສໍ າ ນັ ກ
ງານຫ້ອງການ ສພຂ, ປະດັບປະ
ດາຕິດທຸງທິວ, ຕິດປ້າຍຄໍາຂັວນ
ໃຫ້ມີຄວາມສວຍງາມ ຕາມແຈ້ງ
ການຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ
ໃນການສ້າງຂະບວນການຕ້ອນ
ຮັບວັນສໍາຄັນດັ່ງກ່າວ.
ໂອກາດດຽວກັນ, ທ່ານ
ຖະໜອມ ພູມສະແຫວງ ປະ
ທານກຸ່ມ 4 ນະຄອນປາກເຊ
ໄດ້ໃຫ້ສໍາພາດຕໍ່ສື່ພວກເຮົາອີກ
ວ່າ: ຂ້າພະເຈົ້າໃນນາມປະທານ

ກຸ່ມ 4 ໄດ້ນໍາພາອໍານາດການປົກ
ຄອງບັນດາບ້ານທີ່ຂ້ນ
ຶ ກັບຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນຄື: ບ້ານ
ໂນນດູ່, ບ້ານນາແຫກ, ກໍາລັງ
ປ້ ອ ງກັ ຍ ຊາດ-ປ້ ອ ງກັ ນ ຄ ວາມ
ສະຫງົບຂອງກຸ່ມ ແລະ ສົມທົບ
ກັບບ້ານໃກ້ຄຽງຄື ບ້ານສ້າງທ່ຽງ
ແລະ ບ້ານໂຊກອໍານວຍ ກໍາລັງ
ແຮງ 50 ກວ່າຄົນ ໄດ້ພ້ອມພຽງ
ກັນເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງເປັນຂະບວນ
ຢ່າງເປັນຂະບວນຟົດຟ
 ື້ນ ເພື່ອ
ໃນການສ້າງຂະບວນການຕ້ອນ
ຮັບວັນສໍາຄັນຂອງ ແລະ ຮັກ
ສາຄວາມສະອາດຈົ ບ ງາມໃຫ້
ກຸ່ມບ້ານຂອງຕົນ.
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(ສພຊ) ຕອນເຊົ້າວັນ
ທີ 25 ພະຈິກ 2021 ທ່ານ ຄໍາ
ມາ ສຸລິວົງ ຮອງເລຂາທິການສະ
ພາປະຊາຊົນແຂວງຜົ້ງສ
 າລີ ຕາງ
ໜ້ າ ໃຫ້ ສ ະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ
ຜົ້ງສາລີ ໄດ້ນໍາເອົາເຄື່ອງບໍໂພກ
ຈໍານວນໜຶ່ງ ເປັນຕົ້ນແ
 ມ່ນນໍ້າ

ດື່ມ,

ໝີ່,

ປ໋ອງປາ

ມູນຄ່າ

ຍະມານ ອາຈານສອນ ໂຮງຮຽນ

2.000.000 ກີບ ມອບໃຫ້
ກັບໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນ
ສາມັນກິນນອນຊົນເຜົ່າ ເຊິ່ງຕາງ
ໃຫ້ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນ
ສາມັນກິນນອນຊົນເຜົ່າ ກ່າວ
ຮັບໂດຍທ່ານ ນາງ ບົວແພງ ໄຊ

ດັ່ງກ່າວ; ທັງນີ້, ກໍເພື່ອປະກອບ
ສ່ວນຊ່ວຍທາງໂຮງຮຽນທີພ
່ ວມ
ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການແຜ່
ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19.
(ນາງ ສຸກສົມພອນ ແກ້ວແສງພະຈັນ)
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(ສພຊ) ເພື່ອເປັນການ
ປະກອບສ່ວນຊ່ວຍເຫລືອນ້ອງ
ນ້ອຍນັກຮຽນທີ່ຂາດເຂີນຢູ່ເຂດ
ຫ່າງໄກຊອກຫລີກ, ໃນຕອນ
ເຊົ້າວັນທີ 24 ພະຈິກ 2021

ຜູ້ ລ ະດົ ມ ທຶ ນ ການຊ່ ວ ຍເຫລື ອ
ໃນຄັ້ງນີ້ ແລະ ກ່າວຮັບໂດຍ
ທ່ານ ຄຳຟອງ ອິນມານີ ປະທານ
ສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງຫລວງ
ນ້ຳທາ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະທີ່ກ່ຽວ

ເທຣດດິງ ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ທີ່ໄດ້
ປະກອບສ່ວນຊ່ວຍເຫລືອ ພັດ
ທະນາແຂວງຫລວງນ້ ຳ ທາເວົ້ າ
ລວມ ເວົ້າສະເພາະສະພາປະຊາ
ຊົນແຂວງຫລວງນ້ຳທາ ເຊິ່ງວັດ

ຢູ່ ຫ້ ອ ງປະຊຸ ມ ສະພາປະຊາຊົ ນ
ແຂວງຫລວງນ້ຳທາ,
ບໍລິສັດ
ທຽນຊິນ ເທຣດດິງ ຂາເຂົ້າ-ຂາ
ອອກ
ໄດ້ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍ
ເຫລືອເປັນວັດຖຸອປ
ຸ ະກອນການ
ຮຽນ ແລະ ອຸປະກອນກິລາ ໃຫ້
ແ ກ່ ສ ະ ພ າ ປ ະ ຊ າ ຊົ ນ ແ ຂ ວ ງ
ຫລວງນ້ຳທາ ເຊິ່ງຕາງໜ້າກ່າວ
ມອບໂດຍທ່ານ ນາງ ປິ່ນແກ້ວ
ວິວັນໄຊ ຮອງຫົວໜ້າເຂດເສດ
ຖະກິ ດ ພິ ເ ສດບໍ່ ເ ຕັ ນ ແດນງາມ

ຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.
ເຄືອ
່ ງທີນ
່ ຳມາຊ່ວຍເຫລືອ
ຄັ້ງນີ້ ປະກອບມີ: ປຶ້ມຂຽນ,
ບິກຂຽນ, ກະຕໍ້ຫວາຍ, ບານ
ເຕະ, ບານຕີ ແລະ ອື່ນໆ ລວມ
ມູນຄ່າທັງໝົດ 13 ລ້ານກີບ;
ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ຄໍາຟອງ
ອິນມານີ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ
ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
ໄດ້ສະແດງຄວາມຮູບ
້ ນ
ຸ ຄຸນ ແລະ
ຂອບໃຈ ມາຍັງບໍລິສັດ ທຽນຊິນ

ຖຸອຸປະກອນດັ່ງກ່າວ ສະພາປະ
ຊາຊົນແຂວງຫລວງນ້ຳທາ ຈະ
ນຳເອົາໄປຊ່ວຍເຫລືອນ້ອງນ້ອຍ
ນັ ກ ຮຽນທີ່ ທຸ ກ ຍາກເຂີ ນ ຢູ່ ບັ ນ
ດາເມືອງພາຍໃນແຂວງ ໃຫ້ໄດ້
ຮັບຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ ແລະ
ຫວັ ງ ຢ່ າ ງຍິ່ ງ ວ່ າ ໂອກາດໜ້ າ ຍັ ງ
ຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອຈາກ
ບໍລິສັດຕື່ມອີກ.
(ວັນນີ ແຝງບົວວັນ)
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(ສພຊ) ໃນຕອນເຊົ້າ
ຂອງວັນທີ 24 ພະຈິກ 2021
ໜ່ວຍພັກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
(ສພຂ) ຈໍາປາສັກ ໄດ້ເປີດກອງ
ປະຊຸມປະເມີນໜ່ວຍພັກປອດ
ໃສ, ເຂັ້ມແຂງ, ໜັກແໜ້ນ ທີ່
ຫ້ອງປະຊຸມຂອງ ສພຂ ຈຳປາ
ສັກ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ
ສະຫາຍ ສົມສີ ມະນີນິນ ກໍາມະ
ການພັກແຂວງ, ເລຂາໜ່ວຍພັກ
ຮາກຖານ ສພຂ; ມີສະຫາຍ ຕິ່ງ
ແກ້ວ ບຸບຜາລາວັນ ຮອງປະ
ທານກວດກາພັກແຂວງ ພ້ອມ
ດ້ວຍຄະນະກໍາມະການປະເມີນ
ໜ່ວຍພັກປອດໃສ, ເຂັ້ມແຂງ,
ໜັກແໜ້ນ ຂັ້ນແຂວງ ຕະ
ຫລອດຮອດສະມາຊິກພັກພາຍ
ໃນໜ່ວຍເຂົ້າຮ່ວມ.
ວາລະດໍ າ ເນີ ກ ອງປະ
ຊຸມາກ ສະຫາຍ ສົມສີ ມະນີນິນ
ເລຂາໜ່ວຍພັກຮາກຖານ ສພຂ
ໄດ້ລາຍງານຜົນການກວດກາປະ
ເມີ ນ ຜົ ນ ໜ່ ວ ຍພັ ກ ປອດໃສ,
ເຂັ້ມແຂງ, ໜັກແໜ້ນ ໂດຍໄດ້
ຍົກໃຫ້ເຫັນສະພາບລວມການ
ເຄື່ອນໄຫວການກວດກາ ໃນ
ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ວຽກງານ
ໃນການຊີ້ນໍາ-ນໍາພາຂອງຄະນະ
ພັກພັກ ແລະ ຍົກໃຫ້ເຫັນຜົນ
ການປະເມີນໜ່ວຍພັກປອດໃສ,
ເຂັ້ມແຂງ, ໜັກແໜ້ນ ແລະ ຕີ
ລາຄາໃນແຕລະປະເພດ. ຈາກ
ນັ້ນ,ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການ
ຜ່ານບົດສະຫຼຸບການກໍສ
່ າ້ ງໜ່ວຍ
ພັກປອດໃສ, ເຂັ້ມແຂງ, ໜັກ
ແໜ້ນ ຈາກສະຫາຍ ມະນີວົງ
ແສນລາດ ປະທາານກວດກາ
ໜ່ວຍພັກຮາກຖານ
ສພຂ;
ພ້ອມດຽວກັນ, ສະຫາຍ ສົມສີ
ມະນີນິນ
ຍັງໄດ້ຜ່ານບົດສໍາ

ຫລວດການນໍາພາ-ຊີ້ນໍາ ແລະ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃນໄລຍະ
ຜ່ າ ນມາຂອງຄະນະພັ ກ ໜ່ ວ ຍ
ພັກ ມີບາງຕອນ ສະຫາຍໃຫ້ຮູ້
ວ່າ: ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຄະນະ
ໜ່ ວ ຍພັ ກ ຮາກຖານສະພາປະ
ຊາຊົນແຂວງ ໄດ້ຖືເອົາວຽກງານ
ສຶກສາອົບຮົມການເມືອງ-ແນວ
ຄິດ ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກພັກ, ພະ
ນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ຢູ່ໃນ
ຂອບເຂດຄວາມຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບ
ຂອງຕົນ ດ້ວຍການ ນຳເອົາແນວ
ທາງນະໂຍບາຍ, ມະຕິຄຳສັ່ງ
ຂອງພັກ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ
ຂອງລັດ ມາເຜີຍແຜ່ເຊື່ອມຊຶມ
ເຊັ່ນ: ເຜີຍແຜ່ເຊື່ອມຊຶມເນື້ອ
ໃນວັນສ້າງຕັ້ງພັກປະຊາຊົນປະ
ຕິວັດລາວ, ວັນລັດຖະທຳມະ
ນູນແຫ່ງຊາດ ຄົບຮອບ 30 ປີ,
ວັນຢຶດອຳນາດທົ່ວປະເທດ, ວັນ
ຄ້າຍວັນເກີດ ຂອງຜູ້ນຳພັກ-ລັດ,
ມະຕິ, ຄຳສັ່ງ, ຄຳແນະນຳ ແລະ
ຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ່ເຊື່ອມຊຶມເອກະ
ສານຂອງພັກ, ມະຕິກອງປະຊຸມ
ໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ, ມະຕິ
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ VIII

ຂອງອົງ ຄະນະພັກແຂວງ ແລະ
ວັ ນ ສ້ າ ງຕັ້ ງ ຂອງອົ ງ ການແນວ
ລາວສ້າງຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງ
ມະຫາຊົນ ແລະ ເອກະສານ
ຕ່າງໆ ທີ່ຕິດພັນກັບແນວທາງ
ນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລະບຽບ,
ກົດໝາຍຂອງລັດ ແລະເອກະ
ສານສໍາຄັນອື່ນໆຂອງພັກ. ພ້ອມ
ນີ້, ໜ່ວຍພັກມີສະມາຊິກພັກ
ທັງໝົດ 24 ສະຫາຍ ຍິງ 4 ສະ
ຫາຍ. ໃນນັ້ນ, ສະມາຊິກພັກ
ສົມບູນ 24 ສະຫາຍ, ຍິງ 4
ສະຫາຍ ຊຶ່ງແຕ່ລະສະຫາຍ ໄດ້
ຍຶດໝັ້ນ ແລະ ປະຕິບັດ 5
ຫລັກການ 3 ທິດຊີ້ນໍາ ໃນການ
ກໍ່ສ້າງປັບປຸງຕົນເອງ ໂດຍຖືເອົາ
ການຮ່ວມຊີວດ
ິ ພັກເປັນກົດເກນ
ພື້ນຖານ ເຮັດໃຫ້ສະມາຊິກພັກ
ແຕ່ລະສະຫາຍ ມີສະຕິເຄົາລົບ
ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ປະຕິບັດຕາມ
ກົດລະບຽບຂອງພັກ, ກົດໝາຍ
ຂອງລັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ມີສະຕິ
ຕໍ່ການຈັດຕັ້ງ, ມີຄວາມເຂັ້ມ
ງວດຕໍ່ລະບຽບວິໄນ ແລະເປັນ
ແບບຢ່າງນໍາໜ້າໃນຂະບວນການ
ມະຫາຊົນ, ຖືເອົາຄວາມສາມັກ

ຄີເປັນເອກະພາບໃນໜ່ວຍພັກ
ເປັ ນ ເນື້ ອ ໃນຕົ້ ນ ຕໍ ອັ ນ ດັ ບ ໜຶ່ ງ
ໃນການສ້ າ ງພັ ກ ໃຫ້ ມີ ຄ ວາມ
ໜັກແໜ້ນທາງດ້ານການຈັດຕັ້ງ
ແລະ ວຽກງານດ້ານອື່ນໆ ກໍໄດ້
ມີ ກ ານຊີ້ ນໍ າ -ນໍ າ ພາຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ
ບັດ ຢ່າງມີຜົນສໍາເລັດ.
ຈາກນັ້ນ, ບັນດາສະ
ຫາຍຜູ້ແທນກອງປະຊຸມ ໄດ້ປະ
ກອບຄໍາຄິດເຫັນໃສ່ຮ່າງບົດສະ
ຫລຸບ ແລະ ບົດສໍາຫລວດການ
ນໍາພາລວມຂອງໜ່ວຍພັກ ເພື່ອ
ໃຫ້ ມີ ເ ນື້ ອ ໃນຄົ ມ ຖ້ ວ ນສົ ມ ບູ ນ
ແລະ
ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບ
ຫລັ ກ ກ ານທີ່ ຂັ້ ນ ເທິ ງ ວາງອອກ
ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອເປັນການກໍ່ສ້າງເຊິ່ງ
ກັນແລະກັນ ເພື່ອພ້ອມກັນກ່າວ
ໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າ
ທີ່ການເມືອງຂອງພັກທີ່ຂັ້ນເທິງ
ມອບໝາຍ ໃຫ້ມີຜົນສໍາເລັດອັນ
ໃໝ່ ແລະ ໃຫຍ່ຫລວງກວ້າເກົ່າ
ພ້ ອ ມທັ ງ ສູ້ ຊົ ນ ສື ບ ຕໍ່ ສ້ າ ງໜ່ ວ ຍ
ພັກໃຫ້ເປັນໜ່ວຍພັກປອດໃສ,
ເຂັ້ມແຂງ, ໜັກແໜ້ນ ຢ່າງສະ
ເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ.
(ສົມວິຈິດ ໄຊມົນຕີ)
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ໂລກ

ເພື່ອສ້າງມາດຕະການສະກັດ ດ້ານງົບປະມານສູງ;

ກັ້ນ, ແກ້ໄຂຢ່າງເໝາະສົມ ແລະ ທັນ

ກວດກາ,

ການ ເຊິງ່ ຍຸດທະວິທຂ
ີ ອງການຄມ
ຸ້ ຄອງ

ຄ່ອງ

	ການປົກປັກຮັກສາແຫລ່ງມໍ

ແລະ

ລະດົກໂລກ

ແມ່ນຕ້ອງເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ການບຳລຸງຮັກ

ໝາຍເຖິງການປົກປັກ

ຕ້ອງມີລະບົບ

ລາຍງານທີ່ຖືກຕ້ອງສອດ

ແລະ

ທັນກ
 ັບສ
 ະພາບການ;

ປົກປ
 ັກຮັກສາມໍລະດົກໂລກ ການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການອະນຸ
ລັກ,

ປົກປັກຮັກສາແຫລ່ງມໍລະດົກ

ຮັກສາໄວ້ຄ
 ຸນຄ່າ, ເອກະລັກ ແລະ

ສາເປັນປະຈຳ ຫລື ໝູນວຽນໄປຕາມ ໂລກດ້ວຍຫລາຍຮູບແບບ

ຄວາມຄົ ບ ຖ້ ວ ນສົ ມ ບູ ນ ທ າງດ້ າ ນອົ ງ

ໄລຍະເວລາຈນ
ົ ເຖິງຂນ
້ັ ຕອນຂອງການ

ປະກອບຂອງແຫລ່ງມໍລະດົກດັ່ງກ່າວ

ເສີມຄວາມໝັ້ນຄົງ,

ໃຫ້ມີຄວາມສົມບູນ ແລະ ໝັ້ນຄົງຕະ

ຄວາມເສຍຫາຍ ດ້ວຍການບູລະນະ ສຸດ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການປ້ອງ

ຫລອດໄປ

ປະຕິ ສັ ງ ຂອນຈົ ນ ເ ຖິ ງ ຂັ້ ນ ນ ຳມ າດັ ດ ກັນທາງດ້ານກາຍະພາບຂອງແຫລ່ງມໍ

ຢາກເຮັດໄ ດ້ຄແ
ື ນວນັ້ນ,

ໂດຍສະ

ເພາະກ ານມີ ສ່ ວ ນຮ່ ວ ມຈ າກສັ ງ ຄົ ມ

ການປ້ອງກັນ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຈຳເປັນທີ່

ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຮົາຕ້ອງຮູ້ປັດ

ແປງ

ໄຈສຳຄັນທີ່ເປັນກະແຈນຳໄປສູ່ຊ່ອງ

ເຊິ່ງປັດໄຈທີ່ສຳຄັນ ແລະ ຂາດບໍ່ໄດ້

ທາງໃ ນກ ານສົ່ ງ ເ ສີ ມ ກ ານອານຸ ລັ ກ

ໃນການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ວຽກ

ຕ້ອງ ແລະ ຊັດເຈນໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງ

ແຫລ່ງມໍລະດົກແ
 ບບຍືນຍົງ ເຊິ່ງບັນ

ງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານແຫລ່ງມໍ

ທ່ຽວ

ດາປັ ດ ໄ ຈສ ຳຄັ ນ ທີ່ ເ ປັ ນ ກ ະແ ຈໄ ປສູ່ 

ລະດົກໂລກແມ່ນຕ້ອງມີຍຸດທະສາດ

ແລະ ຈຳເປັນໃນການສ້າງຄວາມເຂົ້າ

ຊ່ອງທາງໃນການສງ່ົ ເສີມການອານຸລກ
ັ

ແລະ ແຜນງານທີ່ລະອຽດ ທັງໄລຍະ

ໃຈ ຕໍແ
່ ຫລ່ງມໍລະດົກໃ ຫ້ແກ່ນັກທ່ອງ

ແຫລ່ງມໍລະດົກແ
 ບບຍືນຍົງນ
 ັ້ນ ຕ້ອງ

ສັ້ນ, ກາງ ແລະ ຍາວ ໃນການຈັດຕັ້ງ ທ່ຽວ ແລະ ຜູທ
້ ີ່ມາຢ້ຽມຊົມ; ທັງ

ເອົາໃຈໃສ່ສ້າງຄວາມຮູ້ ແລະ ປູກຈ
 ິດ

ປະຕິບັດງານໂຄງການຕ່າງໆ, ຕ້ອງມີ ນີ້ ກໍ ເ ພື່ ອ ເ ປັ ນ ກ ານຄຸ້ ມ ຄ ອງນັ ກ ທ່ ອ ງ

ສຳນຶກໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ

ບຸ ກ ຄະລາກ ອນທີ່ ມີ ວິ ຊ າສ ະເ ພາະທີ່  ທ່ຽວ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ

ໂດຍການພັດ

ທະນາຍົ ກ ລ ະດັ ບ ຄວາມຮູ້ ຄ ວາມສ າ

ໂດຍທົ່ ວ ໄ ປແ ລ້ ວ ແ ຫລ່ ງ ມໍ

ເ ຊີ ຍ ຕໍ່ ຜູ້ ທີ່ ມີ ສ່ ວ ນຮ່ ວ ມໃ ນກ ານປ ະ

ເພື່ອນຳໃຊ້ປະໂຫຍດຢ່າງອື່ນ

 ວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ
ດັ່ງນັ້ນມັນຈະກາຍເປັນຊ່ອງຫວ່າງໃຫ້ ແນ່ນອນ, ມີຄ

ມາດ ແລະ ປູກຈ
 ິດສຳນຶກຢ່າງກວ້າງ

ລະດົກໂ ລກໃດໜຶ່ງ

ຂວາງຕໍ່ກັບຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນ

ເຄື່ອງມືທີ່ເປັນມາດຕະການຊ່ວຍໃນ

ໃໝໃສ່ໂທດຕໍ່ຜູ້ທີ່ລ່ວງລະເມີດ, ບຸກ

ຂອງແຫລ່ງມໍລະດົກຕ
 ໍ່ຊຸມຊົນ

ການຄມ
ຸ້ ຄອງ ໂດຍນຳໃຊ້ເຄືອ
່ ງມືທາງ

ລຸກ ແລະ ການກະທຳຜິດຕ
 ໍ່ບັນດາ ໄດ້ກ
 ຳນົດໄວ້.

ພໍໃນການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ວຽກ

ແຫລ່ງມໍລະດົກໂລກ; ຕ້ອງລະອຽດ

ງານດັ່ງກ່າວ ນັບແ
 ຕ່ວຽກງານບໍລິການ

ນັກທ່ອງທ່ຽວ

ແລະ

ຕ້ອງມີບັນດາ ກອບສ່ວນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ປັບ ແກ່ ກ ານຝ່ າ ຝື ນ ບັ ນ ດາລ ະບຽບການ

ໂດຍການໃຫ້ຂໍ້ມູນ ດ້ານກົດໝາຍ, ນິຕກ
ິ ຳ ແລະ ລະບຽບ

ອັນຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບວຽກ

ສະເພາະຂອງແຫລ່ງມໍລະດົກໂລກທີ່ ງານດັ່ງກ່າວ; ຕ້ອງມີງົບປະມານພຽງ
ການຄມ
ຸ້ ຄອງ, ບໍລຫ
ິ ານແຫລງ່

ຂ່າວສານທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເປັນປະ

ການ ເຊິ່ງເປັນເຄື່ອງມືອັນສັກສິດທີ່ມີ ອ່ອນ, ຮັດກຸມ, ເຄັ່ງຄັດທສ
ີ່ ຸດ ແລະ

ມໍລະດົກໂລກນັ້ນ ກ່ອນອື່ນໝົດຕ້ອງ ດູແລຮັກສາປົກກະຕິໃນແຕ່ລະວັນໄປ

ໂຫຍດ, ຈັດການເຝີກອົບຮ
 ົມ ແລະ

ປະສິດທິຜ
 ົນ ທັງເປັນບ່ອນອີງ ແລະ

ຕອບສະໜອງໄດ້ກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງ

ໄດ້ມ
 ີການຄາດຄະເນ ຫລືປະເມີນຜົນ

ອື່ນໆ.

ເປັນບ
 ັນທັດຖານ ໃນການຍ້ອງຍໍຊົມ

່ ີຄວາມຕ້ອງການທາງ
ຕ້ອງການຂອງວຽກງານດັ່ງກ່າວ ຖ້າບ
 ໍ່ ເສຍຫາຍທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນແກ່ມໍລະດົກ ໜາດໃຫຍ່ ທີມ
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# ເງາະເປ່າ
ແສງສ່ອງເຍືອງທາງ

ເມກໝອງຈາງເຫີຍຫາຍ				

ຫ່າງໄກໄລເວັ້ນ

ແລເຫັນສີຄາມຫຸ້ມ					

ປົກຄຸມຜືນແຜ່ນ

ດິນລາວທົ່ວເຂດແຄວ້ນ				

ເໜືອໃຕ້ຮຸ່ງວິໄລ

f ໃນສະໄໝກ່ອນກີ້					

ມີພວກຝູງໂຈນ

ຄ່ອຍຮຸກຮານຮາວີ					

ຈີ່ເຜົາກັດແຫ້ນ

ຈົນລາວແປນລ້ອນຈ້ອນ				

ພຽງປານຜືນທົ່ງ

ເຄຫາໂຮງທັງເຈດີຮາບກ້ຽງ				

ທຳລາຍລ້າງຈູດເຜົາ

f ຍ້ອນພັກເຮົາສະຫລາດກ້າ				

ນຳພາຮ່ວມໂຮມແຮງ

ເຂັ້ມແຂງທັງກາຍໃຈ					

ຂັບໄລ່ມວນມານບ້າ

ລະດົມປະຊາເຕົ້າ					

ຫລາຍເຜົ່າຄົນໃນຊາດ

ປະກາດຕີຕອບຕ້ານ					

ມານຮ້າຍຜ່າຍໜີ

f ຕົກມາຮອດຍຸກນີ້					

ລາວຮຸ່ງເຮືອງໃສ

ສີວິໄລຕາມຍຸກ						

ທຽບສາກົນກ້າວ

ລະບອບເກົ່າເໜົ່າເໝັນມ້າງ				

ສະສາງແປງປ່ຽນ

ນຳບົດຮຽນຍຸດທະສາດໃຊ້				

ປົກປັກສ້າງພ່ຳຮັກສາ

f 2 ທັນວາ ເອກອ້າງ					

ເດີນທາງຂວບ 46 ປີ

ຊາດລາວມີຄວາມສຸກ					

ມ່ວນສະຫລອງຟົດຟື້ນ

ເວັນ ແລະ ຄືນນັນກ້ອງ					

2 ທັນວາເຊັງຊ່າ

ທຸງວົງເດືອນຢືນຄູ່ຟ້າ					

ດິນພື້ນແຜ່ນລາວ

ການໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ລະອຽດຖືກ
ແມ່ນປັດໄຈທີ່ສຳຄັນຢ່າງໜຶ່ງ

ໃນດ້ານລົບ ແລະ ເອກະລັກສະເພາະ
ອັນໂດດເດັ່ນຕ່າງໆ

ທີອ
່ າດຈະເກີດ

ຂຶ້ນຕ່ໍກັບແຫລ່ງມໍລະດົກໂລກດັ່ງກ່າວ
ໂດຍບໍ່ຮູ້ໂຕ.
ຂໍ້ມູນຈາກກົມມໍລະດົກ
ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ
ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ
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f ນະພາເບີຍເບີກແຈ້ງ					

ຈົ ນ ເ ຖິ ງ ວ ຽກງານປ ະຕິ ສັ ງ ຂອນຂ ະ

ລະດົກດັ່ງກ່າວ.

ຊອບແລ້ວ
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ອາຫານ ເປັນປັດໃຈໜຶ່ງທີ່ມີ
ຜົນກະທົບຕໍ່ລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດ
ຫາກທ່ານໄປກວດສຸຂະພາບແລ້ວພົບ
ວ່າ ນໍ້າຕານໃນເລືອດສູງເກີນໄປ ທ່ານ
ໝໍ ອ າດຈະແນະນໍ າ ໃຫ້ ປັ ບ ປ່ ຽ ນນິ ໄ ສ
ການກິນອາຫານ ເຊິ່ງສາມາດປັບປ່ຽນ
ໄດ້ຢ
 ່າງງ່າຍດາຍພຽງແຕ່ທ່ານເລີ່ມຕົ້ນ
ເຮັດມັນຕົວທ່ານເອງ ດ້ວຍການເລືອກ
ຮັບປະທານອາຫານທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ
ໃນຄໍລຳສຸດສະບາຍຫາຍໂລຄາສະບັບ
ນີ້ ເຮົາມີ 5 ອາຫານທີ່ຊ່ວຍຫລຸດນໍ້າ
ຕານໃນເລືອດ ມາຜ່ານແກ່ສາຍຕາຜູ້
ອ່ານ ເພື່ອເປັນທາງເລືອກໃນການຮັກ
ສາສຸຂະພາບໃຫ້ແກ່ບັນດາທ່ານ.
1. ພືດຜັກ: ຜັກເປັນອາຫານ
ທີ່ມີຄາໂບໄຮເດດຕໍ່າ, ອຸດົມໄປດ້ວຍ
ວິຕາມິນ, ແຮ່ທາດ ແລະ ເສັ້ນໃຍ
ຫລາຍ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກອີ່ມດົນ ແລະ
ເສັ້ ນ ໄຍຊ່ ວ ຍຫລຸ ດ ການດູ ດ ຊຶ ມ ນໍ້ າ
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ຕານໃນລໍາໄສ້ນ້ອຍ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນ
ການດູດຊຶມຄືນຂອງນໍ້າບີ ເພື່ອຊ່ວຍ
ຄວບຄຸມຄໍເລດເຕີລໍ ແລະ ລະດັບນໍ້າ
ຕານໃນເລືອດ ຜູ້ທີ່ເປັນພະຍາດເບົາ
ຫວານຄວນກິນຜັກຫລາຍໆ
ບໍ່ວ່າ
ເປັນຜັກດິບ ຫລື ຜັກຕົ້ມກໍຕາມ.
2. ປາແຊວມອນ: ປາແຊວ
ມອນມີທາດໂປຕີນ, ອາຊິດໄຂມັນໂອ
ເມກ້າ 3 ຫລາຍ, ວິຕາມິນດີ ແລະ ໄນ
ອາຊິນ ໂດຍສະເພາະອາຊິດໄຂມັນໂອ
ເມກ້າ 3 ແລະ ວິຕາມິນດີ ທີ່ສາມາດ
ຊ່ວຍຫລຸດນໍ້າຕານໃນເລືອດໄດ້ ແລະ
ມັນຍັງຊ່ວຍຫລຸດການອັກເສບໄດ້ເຊັນ
່
ດຽວກັນ.
3. ອາວມອນ (almond):
ນອກຈາກລົດຊາດທີ່ຫວານ
ແລະ
ແຊບແລ້ວ ຍັງມີທາດໂປຕີນ, ແມກນີ
ຊຽມ ແລະ ເສັ້ນໃຍທີ່ຊ່ວຍຫລຸດນໍ້າ
ຕານໃນເລືອດໄດ້ເຊັ່ນກັນ ຜູ້ຊ່ຽວຊານ
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ດ້ າ ນໂພຊະນາການແນະນໍ າ ໃຫ້ ກິ ນ
ອາວມອນໜຶ່ງກຳມືນ້ອຍຕໍ່ມື້.
4. ເຂົ້າໂອດ: ມີເສັ້ນໄຍ
ຫລາຍ
ຊ່ວຍຮັກສາລະດັບນໍ້າຕານ
ໃນເລືອດ;
ເຂົ້າໂອດຍັງຖືກຈັດປະ
ເພດເປັນທາດແປ້ງທີ່ທັບຊ້ອນທີ່ຮ່າງ
ກາຍສາມາດດູດຊຶມສານອາຫານ ແລະ
ປ່ ຽ ນທາດແປ້ ງ ເປັ ນ ນໍ້ າ ຕານຢ່ າ ງເປັ ນ
ລະບຽບ ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລະດັບ
ນໍ້າຕານບໍ່ສູງເກີນໄປ.
5. ໝາກໄຊ: ໝາກໄຊມີ
ສານຄາຣາທີນ (Charantin) ທີ່ມີຄຸນ
ສົມບັດຕ້ານພະຍາດເບົາຫວານ ນອກ
ຈາກການຫລຸ ດ ນໍ້ າ ຕານໃນກະແສ
ເລືອດ ຄາຣາທີນຍັງຊ່ວຍກະຕຸ້ນການ
ດູ ດ ຊຶ ມ ຂອງອິ ນ ຊູ ລິ ນ ຈາກຕ່ ອ ມນໍ້ າ
ຕານໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ເພື່ອຮັບມືກັບລະ
ດັບນໍ້າຕານສູງໃນເລືອດ.
ຂໍ້ມູນຈາກ: WWW.Sanook.com
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ກົດໝາຍ ວ່າວດ້ຍການລົດໄຟ
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ມາດຕາ 108 ສິດ, ພັນທະ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງຜູ້ດຳເນີນການຂົນ
ສົ່ງສິນຄ້າທາງລົດໄຟ
ຜູ້ດຳເນີນການຂົນສົ່ງສິນຄ້າທ
 າງລົດໄຟ ມີ ສິດ ຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້:
1. ຮັບຄ່າຂ
 ົນສົ່ງສິນຄ້າ ຕາມທີ່ໄດ້ຕົກລົງກ
 ັນ;
2. ທວງເອົາຄ
 ່າຂົນສົ່ງຈາກຜູ້ສົ່ງສ
 ິນຄ້າ ຫຼື ຜູ້ຮັບສິນຄ້າ ຕາມທີ່ໄດ້ຕົກ
ລົງກັນໃນສັນຍາ;
3. ປະຕິເສດຮັບເອົາສິນຄ້າທີ່ເກືອດຫ້າມ ຫຼື ຜິດກ
 ົດໝາຍ.
ຜູ້ດຳເນີນການຂົນສົ່ງສິນຄ້າທາງລົດໄຟ ມີພັນທະຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້:
1. ຂ
 ົນສົ່ງສິນຄ້າໄປເຖິງຈຸດໝາຍປາຍທາງຕາມກຳນົດເວລາ;
2. ປົກປັກຮັກສາສິນຄ້າໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບເດີມ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ຕົກເຮ່ຍເສຍ
ຫາຍ;
3. ເຮັດປະກັນໄພການຂົນສົ່ງສ
 ິນຄ້າ ຕ
 າມກົດໝາຍ.
ຜູ້ດຳເນີນການຂົນສົ່ງສິນຄ້າທາງລົດໄຟ ມີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕົ້ນຕໍ
ດັ່ງນີ້:
1. ໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍທີເ່ກີດຂຶ້ນ ຈາກການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຂອງຕົນ
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ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າເໜົ່າເປື່ອຍໄວທາງລົດໄຟ
 ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມລະບຽບ ຄ່ຽນຖ່າຍ, ຂົນສົ່ງສິນຄ້າ, ບໍລິການ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ທີ່ມີປະ
ການຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ຕ້ອງມີ ສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ຈາກຕົ້ນທາງໄປຫາປາຍທາງຕາມຄວາມຕ້ອງ
ໜັງສືຢັ້ງຢືນ ຂອງຂະແໜງການດັ່ງກ່າວຕິດຕ
 າມໄປນຳທຸກຄັ້ງ.

ການຂອງລູກຄ້າ.

ມາດຕາ 112 ການຂົນສົ່ງສິ່ງທີ່ໃຊ້ເປັນອາຫານ ແລະ ພືດ ທາງລົດໄຟ

ເຂດໂລຊິດສະຕິກທາງລົດໄຟ ມີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ກ່ຽວກັບຄວາມ

ການຂົນສົ່ງສິ່ງທີ່ໃຊ້ເປັນອາຫານ ແລະ ພືດ ທາງລົດໄຟ ຕ້ອງນຳໃຊ້ຕູ້

ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນຂອງສິນຄ້າ ແລະ ເອກະສານນຳສົ່ງສິນຄ້າ. ໃນກໍລະນີ

ສິນຄ້າ ແລະ ພາຊະນະຂົນສົ່ງ ທີ່ເໝາະ ສົມ, ດ້ານໃນຂອງຕູ້ສິນຄ້າ ແລະ ພາຊະນະ

ສິນຄ້າຫາກບໍ່ຄົບຖ້ວນ, ເປ່ເພ, ເສຍຫາຍ, ສູນຫາຍຍ້ອນການບໍລິການຂອງຕົນ

ຂົນສົ່ງ ຕ້ອງເປັນວັດຖຸທີ່ບໍ່ເຂົ້າໝ້ຽງ, ກັນນ້ຳໄດ້, ສະດວກໃນການອະນາໄມ,

ຜູ້ດຳເນີນການເຂດໂລຊິດສະຕິກ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່

ອະເຊື້ອ ແລະ ບໍ່ເຮັດໃຫ້ມີຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ສິ່ງຂອງທີ່ຂົນສົ່ງ.

ເຈົ້າຂອງສິນຄ້າ ຫຼື ຜູສ
້ ົ່ງສິນຄ້າ.

ຕູ້ສິນຄ້າ ແລະ ພາຊະນະຂົນສົ່ງ ສິ່ງທີ່ໃຊ້ເປັນອາຫານ ແລະ ພືດທາງ

ມາດຕາ 120 ສູນແ
 ຈກຢາຍສິນຄ້າທາງລົດໄຟ

ລົດໄຟ ບໍ່ໃຫ້ນຳໃຊ້ເພື່ອຂົນສົ່ງສັດມີຊີວິດ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນອື່ນ ຊຶ່ງອາດກໍ່ໃຫ້

ສູນແຈກຢາຍສິນຄ້າທາງລົດໄຟ ແມ່ນ ສູນເຕົ້າໂຮມສິນຄ້າ ເພື່ອອຳນວຍ

ມີຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ການຕິດເຊື້ອເກີດຂຶ້ນ ເວັ້ນເສຍແຕ່ຕູ້ສິນຄ້າ ແລະພາຊະ

ຄວາມສະດວກ ໃນການຈັດສົ່ງ ແລະ ແຈກຢາຍສິນຄ້າ.

ນະນັ້ນ ໄດ້ມີການອະນາໄມ ແລະ ອະເຊື້ອແລ້ວ.

ມາດຕາ 121 ສິດ, ພັນທະ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສູນແຈກຢາຍສິນ

ມາດຕາ 113 ການຂົນສົ່ງສັດມີຊີວິດທາງລົດໄຟ

ຄ້າທາງລົດໄຟ

ກ່ອນການຂົນສົ່ງສັດມີຊີວິດທາງລົດໄຟ ໃນແຕ່ລະຄັ້ງນັ້ນ ສັດທຸກຕົວ
ຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດກາ ແລະຢັ້ງຢືນສຸຂະພາບ ຈາກສັດຕະວະແພດ.
ສຳລັບສັດຖືພາທີ່ໃກ້ຈະອອກລູກ ແລະ ສັດຕິດເຊື້ອພະຍາດ ບໍ່ອະນຸຍາດ

ສູນແຈກຢາຍສິນຄ້າທາງລົດໄຟ ມີ ສິດດຳເນີນທຸລະກິດຂອງຕົນ, ກຳ
ນົດ ແລະ ເກັບຄ່າບໍລິການຕາມລະບຽບການ ພ້ອມທັງຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ
ກິດຈະການຂອງຕົນ ໃຫ້ທັນສະໄໝ.

ໃຫ້ຂົນສົ່ງ.

ສູນແຈກຢາຍສິນຄ້າທາງລົດໄຟ ມີ ພັນທະບໍລິການເອກະສານ, ເຕົ້າ

ຕູ້ຂົນສົ່ງສັດທາງລົດໄຟ

ຕ້ອງມີເຄື່ອງໝາຍບົ່ງບອກການຂົນສົ່ງສັດມີ

ຊີວິດ, ມີເນື້ອທີ່ພຽງພໍ ສຳລັບການເໜັງຕີງຂອງສັດ, ອະນາໄມງ່າຍ, ກັນສັດຫຼົບ

ໂຮມ, ຫຸ້ມຫໍ່, ບັນຈຸສິນຄ້າໃສ່ລົດໄຟ, ແຈກຢາຍສິນຄ້າໄປເຖິງປາຍທາງ ຕາມ
ເປົ້າໝາຍ ແລະ ຈ່າຍຄ່າພາສີ, ອາກອນ ຕາມກົດໝາຍ.

ໜີ, ສາມາດຮັບນ້ຳໜັກສັດ, ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພບໍ່ໃຫ້ເກີດບາດເຈັບ ຫຼື

ສູນແຈກຢາຍສິນຄ້າທາງລົດໄຟ ມີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ກ່ຽວກັບຄວາມ

2. ແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ສົ່ງສ
 ິນຄ້າຢ່າງຮີບດ່ວນ ໃນກໍລະນີ ຜູຮ
້ ັບສິນຄ້າບໍ່ມາຮັບ ຖືກກະທົບກະເທືອນ ພ້ອມທັງມີຜູ້ກຳກັບດູແລ ແລະ ຮັບຜິດຊອບໃນການນຳ

ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນຂອງສິນຄ້າ ແລະ ເອກະສານສຳເນົາສິນຄ້າ. ໃນກໍລະນີ

ຕາມກົດໝາຍ;

ເອົາ ຫຼື ປະຕິເສດຮັບເອົາສິນຄ້ານັ້ນ.
ຜູ້ດຳເນີນການຂົນສົ່ງສິນຄ້າທາງລົດໄຟ ມີ ສິດ, ພັນທະ ແລະ ຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນສັນຍາ ຫຼື ກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 109 ສິດ, ພັນທະ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງຜູ້ສົ່ງສິນຄ້າທາງລົດໄຟ
ຜູ້ສົ່ງສິນຄ້າມີ ສິດຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້:
1. ຕິດຕາມສິນຄ້າຂອງຕົນ ຈາກຜູ້ດຳເນີນການຂົນສົ່ງ ຫຼື ຜູ້ຮັບສິນຄ້າ;

ສັດຂຶ້ນລົງ ແລະ ເຄື່ອນຍ້າຍສັດອອກຈາກຕູ້ລົດໄຟ.

ສິນຄ້າຫາກບໍ່ຄົບຖ້ວນ, ເປ່ເພ, ເສຍຫາຍ ຫຼື ສູນຫາຍ ຍ້ອນການບໍລິການຂອງ

ມາດຕາ 114 ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າອັນຕະລາຍທາງລົດໄຟ

ຕົນ, ສູນແຈກຢາຍສິນຄ້າທາງລົດໄຟ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍ

ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າອັນຕະລາຍທາງລົດໄຟ ແມ່ນ ການຂົນສົ່ງວັດຖຸ, ສິ່ງ

ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າຂອງສິນຄ້າ ຫຼື ຜູ້ສົ່ງສິນຄ້າ ຕາມສັນຍາ.

ຂອງທີ່ມີຄວາມສ່ຽງກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ຊີວິດຂອງຄົນ,
ສັດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເຊັ່ນ ວັດຖຸເຄມີ, ໄວໄຟ, ລະເບີດ ຊຶ່ງຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດ
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ນຳກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແລະ ກະຊວງອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຕ້ອງ

ການຈັດສົ່ງສິນຄ້າທາງລົດໄຟ

2. ທວງເອົາກ
 ານໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍ ໃນກໍລະນີ ສິນຄ້າທີສ
່ ົ່ງນັ້ນຫາກ ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ, ສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນ ທີ່ ສປປລາວ ເປັນພາຄີ.
ເປ່ເພ, ເສຍຫາຍ, ສູນຫາຍ ຫຼື ສົ່ງຊັກຊ
 ້າ;
3. ບໍ່ຈ່າຍຄ່າຂົນສົ່ງ ຍ້ອນການສົ່ງມອບສິນຄ້າຊັກຊ້າ ທີ່ສ້າງຄວາມອັບ
ປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ຕົນ ຫຼື ຍ້ອນບໍປ
່ ະຕິບັດຕາມສັນຍາ.
ຜູ້ສົ່ງສິນຄ້າ ມີ ພັນທະຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້:
1. ຈ່າຍຄ່າຂ
 ົນສົ່ງສິນຄ້າ ຕາມສັນຍາ;
2. ມອບເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສິນຄ້າທ
 ີ່ຈະສົ່ງ;
3. ແຈ້ງປະເພດ, ລັກສະນະຂອງສິນຄ້າ, ຈຳນວນຫີບຫໍ່, ນ້ຳໜັກ, ປະ
ລິມານ ລວມທັງສິນຄ້າອ
 ັນຕະລາຍ, ແຕກງ່າຍ, ເສື່ອມຄຸນ ຫຼື ເໜົ່າເປື່ອຍໄວ
ໃຫ້ຜູ້ດຳເນີນການຂົນສົ່ງ;
4. ຫຸ້ມຫໍ່ສິນຄ້າ ແລະ ປະຕິບັດທຸກເງື່ອນໄຂຂອງການຂົນສົ່ງທາງລົດໄຟ.
ຜູ້ສົ່ງສິນຄ້າ ມີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້:
1. ໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນຕໍ່ສິນຄ້າ ໃນກໍລະນີ ບໍ່ແຈ້ງສິນຄ້າ
ຕາມຂໍ້ 3 ວ
 ັກ2 ຂອງມາດຕານີ້;
2. ແກ້ໄຂໃນກໍລະນີີຜູ້ຮັບສິນຄ້າ ບໍ່ມາຮັບເອົາ ຫຼື ປະຕິເສດຮັບເອົາສິນ
ຄ້ານັ້ນ ພາຍຫຼັງໄ ດ້ຮັບແຈ້ງຈາກຜູ້ດຳເນີນການຂົນສົ່ງສ
 ິນຄ້າ.
ຜູ້ສົ່ງສິນຄ້າທາງລົດໄຟ ມີ ສິດ, ພັນທະ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບອື່ນ
ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນສັນຍາ ຫຼື ກົດໝາຍ
ມາດຕາ 110 ສິດ, ພັນທະ ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ຮັບສິນຄ້າທາງລົດໄຟ
ຜູ້ຮັບສິນຄ້າທາງລົດໄຟ ມີ ສິດຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້:
1. ຕິດຕາມສິນຄ້າຈາກຜູ້ດຳເນີນການຂົນສົ່ງຫຼື ຜູສ
້ ົ່ງສິນຄ້າ ທາງລົດໄຟ;

ມາດຕາ 115 ການຂົນສົ່ງພິເສດທາງລົດໄຟ

ການຂົນສົ່ງພິເສດທາງລົດໄຟ ແມ່ນ ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າວັດຖຸເຄື່ອງຂອງ
ທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ ຫຼື ນ້ຳໜັກເກີນ.
ຜູ້ດຳເນີນການຂົນສົ່ງພິເສດທາງລົດໄ ຟ ຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດນໍາກະຊວງໂຍ

2. ກວດຮັບເອົາສິນຄ້າ ຕາມລາຍການທີ່ໄດ້ບົ່ງໄວ້ໃນເອກະສານຂົນສົ່ງ;
3. ແຈ້ງການເສຍຫາຍ ຫຼື ການສູນຫາຍຂອງສິນຄ້າ ເປັນລາຍລັກອັກ
ສອນໃຫ້ແກ່ຜູ້ດຳເນີນການຂົນສົ່ງ ແລະ ຜູ້ສົ່ງສ
 ິນຄ້າພາຍໃນເວລາ ເຈັດວ
 ັນ ລັດຖະ

ລົດໄຟ

ປະກັນຄວາມປອດໄພ ໃນການແລ່ນລົດ ແລະ ບໍ່ສ້າງຜົນກະທົບ ຕໍ່ໂຄງລ່າງພື້ນ
ຖານທາງລົດໄຟ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.
ສໍາລັບຂະໜາດ ແລະ ນໍ້າໜັກໃນການຂົນສົ່ງພິເສດ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ
ລະບຽບການຕ່າງຫາກ.

ຜູ້ຮັບສິນຄ້າທາງລົດໄຟ ມີ ສິດ, ພັນທະ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບອື່ນ
ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນສັນຍາ ຫຼື ກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 111 ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າເໜົ່າເປື່ອຍໄວທາງລົດໄຟ
ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າເໜົ່າເປື່ອຍໄວທາງລົດໄຟ ແມ່ນການເຄື່ອນຍ້າຍວັດ
ຖຸອິນຊ
 ີທີ່ໃຊ້ເປັນອາຫານ ລວມທັງພືດ ທີສ
່ ່ຽງຕໍ່ການເສຍຄຸນນະພາບງ່າຍ ຍ້ອນ
ຜົນກະທົບຈາກສະພາບຂອງການຂົນສົ່ງ, ອຸນຫະພູມ, ຄວາມຊຸ່ມ, ຄວາມແຫ້ງ.

ຜູ້ຈັດສົ່ງສິນຄ້າທາງລົດໄຟ ມີ ສິດ ເຮັດສັນຍາກັບເຈົ້າຂອງສິນຄ້າ ຫຼື
ຜູ້ສົ່ງສິນຄ້າ ແລະ ຜູ້ດຳເນີນການຂົນສົ່ງສິນຄ້າທາງລົດໄຟ, ຮັບ ແລະ ກວດກາ
ສິນຄ້າ, ພົວພັນກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລັດ ກ່ຽວກັບການຈັດສົ່ງສິນຄ້າ ແລະ ຮັບຄ່າ
ບໍລິການຈັດສົ່ງສິນຄ້າ ຕາມທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນໃນສັນຍາ.

ມາດຕາ 116 ການຂົນສົ່ງສຸກເສີນທາງລົດໄຟ

ຜູ້ຈັດສົ່ງສິນຄ້າທາງລົດໄຟ ມີ ພັນທະເຕົ້າໂຮມ, ຫຸ້ມຫໍ່, ບັນຈຸ ແລະ

ການຂົນສົ່ງສຸກເສີນທາງລົດໄຟ ແມ່ນ ການຂົນສົ່ງໃນເວລາເກີດເຫດ

ມອບສິນຄ້າ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ດຳເນີນການຂົນສົ່ງສິນຄ້າທາງລົດໄຟ, ປະກອບເອກະສານ

ການຮີບດ່ວນ, ເຄັ່ງຮ້ອນ ທີ່ພົວພັນເຖິງ ໄພພິບັດທຳມະຊາດ, ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງ

ນຳສົ່ງສິນຄ້າ, ແຈ້ງເນື້ອໃນລະອຽດ ກ່ຽວກັບລັກສະນະຂອງສິນຄ້າ, ຕິດເຄື່ອງ

ຊາດ, ຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງ
ສັງຄົມ ຊຶ່ງຕ້ອງປະຕິບັດຕາມການຕົກລົງຂອງລັດຖະບານ.
ມາດຕາ 117 ການຂົນສົ່ງຊາກສົບທາງລົດໄຟ
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ການຂົນສົງ່ ຊາກສົບທາງລົດໄຟ ຕ້ອງໄດ້ປະກອບເອກະສານຢ່າງຄົບຖ້ວນ
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ກ່ອນຂະບວນລົດໄຟແລ່ນອອກ ຊາວສີ່ຊົ່ວໂມງ.
ຜູ້ຕິດຕາມ ແລະ ກຳກັບດູແລຊາກສົບ ຕ້ອງວາງ ແລະ ຫຸ້ມຫໍ່ຊາກສົບ
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ໃຫ້ຢູ່ໃນໂລງສົບ ຕາມລະບຽບການຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ.
ໝວດທີ 4
ເຂດໂລຊິດສະຕິກ ແລະ ສູນແຈກຢາຍສິນຄ້າທາງລົດໄຟ
ມາດຕາ 118 ເຂດໂລຊິດສະຕິກທາງລົດໄຟ
ເຂດໂລຊິດສະຕິກທາງລົດໄຟ ແມ່ນ ເຂດທີ່ຈັດສ
 ັນສິ່ງອຳນວຍຄວາມ
ສະດວກ ໃຫ້ແກ່ໂລຊິດສະຕິກ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ ສະຖານີຂົນສົ່ງສິນຄ້າທາງລົດ

ຄັດໂດຍ: ສ.ສາຍນໍ້າທາ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດ (ສະບັບປັບປຸງ)
4. ການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ ໝາຍເຖິງການຮັບຮອງຂອງສະ
ພາແຫ່ງຊາດ ຫລື ການຕົກລົງຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວ
ກັບສັນຍາສາກົນ ແລະ ສົນທິສັນຍາທີ່ ສປປລາວ ເປັນພາຄີ;

ໄຟ, ລານ, ສະຖານີຄ
 ່ຽນຖ່າຍແ
 ລະ ສາງເກັບມ້ຽນຕູ້ສິນຄ້າ.
ການຄຸ້ມຄອງ, ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງເຂດໂລຊິດສະ

ການ ນັບແຕ່ວັນໄ ດ້ຮັບສິນຄ້າ ຫຼື ສິນຄ້າສູນຫາຍ ເປັນຕົ້ນໄປ ພ້ອມທັງເຮັດບ
 ົດ ຕິກທາງລົດໄຟ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ.
ບັນທຶກກັບຜູ້ດຳເນີນການຂົນສົ່ງໄ ວ້ເປັນຫຼັກຖານ.

ໄຟ ຈາກຕົ້ນທາງໄປ ຫາ ປາຍທາງ ຕາມກຳນົດເວລາທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນໃນສັນຍາ.

ຕູ້ລົດໄຟ, ຈັດລຽງ ແລະ ຄ່ຽນຖ່າຍຕູ້ສິນຄ້າ ພ້ອມທັງເສີມແຮງຫົວຈັກ ເພື່ອຮັບ

3. ບໍ່ຮັບເອົາສິນຄ້າ ແລະ ບໍ່ຈ່າຍຄ່າຂົນສົ່ງ ຍ້ອນການສົ່ງມອບສິນຄ້າ

1. ຈ່າຍຄ່າຂ
 ົນສົ່ງສິນຄ້າຕາມສັນຍາ;

ຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ປະກອບເອກະສານຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ເພື່ອເຄື່ອນຍ້າຍສິນຄ້າ ດ້ວຍຕູ້ລົດ
ມາດຕາ 123 ສິດ, ພັນທະ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງຜູ້ຈັດສົ່ງສິນຄ້າທາງ

ນີ ສິນຄ້າທີ່ສົ່ງນັ້ນ ຫາກເປ່ເພ,ເສຍຫາຍ ຫຼື ສູນຫາຍ;

ຜູ້ຮັບສິນຄ້າທາງລົດໄຟ ມີ ພັນທະຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້:

ການຈັດສົ່ງສິນຄ້າທາງລົດໄຟ ແມ່ນ ການບໍລິການເຕົ້າໂຮມ, ບັນຈຸ,

ທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແລະ ຕ້ອງມີແຜນການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ເຄື່ອງຂອງ ຂຶ້ນລົງ

2. ທວງເອົາກ
 ານໃຊ້ແ
 ທນຄ່າເສຍຫາຍຕາມສັນຍາ, ກົດໝາຍ ໃນກໍລະ

ຊັກຊ
 ້າ ທີ່ສ້າງຄວາມອັບປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ຕົນ ຫຼື ຍ້ອນບໍປ
່ ະຕິບັດຕາມສັນຍາ.

ມາດຕາ 122 ການຈັດສົ່ງສິນຄ້າທາງລົດໄຟ

ມາດຕາ 119 ສິດ, ພັນທະ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງເຂດໂລຊິດສະຕິກ
ທາງລົດໄຟ
ເຂດໂລຊິດສະຕິກທາງລົດໄຟ ມີ ສິດ ພົວພັນກັບພາກສ່ວນລັດ ແລະ
ເອກະຊົນ ກ່ຽວກັບການບໍລິການ,ເກັບຄ່າບໍລິການ ແລະ ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ
ກ່ຽວກັບໂລຊິດສະຕິກ ຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ເຂດໂລຊິດສະຕິກທາງລົດໄຟ ມີ ພັນທະ ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຂະບວນ
ການເຄື່ອນຍ້າຍສິນຄ້າ ທີ່ມີການວາງແຜນ, ຄວບຄຸມ, ເກັບຮັກສາ, ຫຸ້ມຫໍ່,

5. ບັນຫາສຳຄັນພື້ນຖານຂອງປະເທດຊາດ ໝາຍເຖິງບັນ
ຫາທາງດ້ານການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງ, ດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງ
ຄົມ, ການເລືອກຕັ້ງ, ການແຕ່ງຕັ້ງ, ການຍົກຍ້າຍ, ການປົດຕຳແໜ່ງ
ສຳຄັນໃນກົງຈັກລັດ,

ໂຄງການລະດັບຊາດ,

ໂຄງການຂະໜາດ

ໃຫຍ່ ທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ເຊິ່ງແມ່ນສະພາ
ແຫ່ງຊາດເປັນຜູ້ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາ.
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ແປ ແລະ ຮຽບຮຽງ: ນາງ ປາກາລັກ ພົມມີໄຊ

ສະພາຕ່ຳຫລື ສະພາຜູ້ແທນ
ລາສະດອນຂອງການາດາ ໄດ້ລົງຄະ
ແ ນນສ ຽງເ ປັ ນ ເ ອກ ະພ າບຕໍ່ ຮ່ າ ງກົ ດ
ໝາຍຍົ ກ ເ ລີ ກ ກ ານບ ຳບັ ດ ເ ພື່ ອ ປ່ ຽ ນ
ແນວໂນ້ມທາງເພດ ເຊິ່ງແມ່ນຮູບແບບ
ການປິ່ນປົວທີ່ວົງການແພດປະນາມ
ມາເປັນເວລາດົນນານ.
ອີງຕາມການລາຍງານຂາ່ ວໃນ
ວັນທ
 ີ 2 ທັນວາຜ່ານມາ ໃຫ້ຮ
 ູ້ວ່າ:
ສະພາຜູແ
້ ທນລາສະດອນຂອງປະເທດ
ການາດາ ມະຕິຜ່ານກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ການຍົກເລີກການໃຊ້ວິທີບຳບັດເພື່ອ
ປ່ຽນແນວໂນ້ມທາງເພດຂອງບຸກຄົນ
ໂດຍວິທີທາງການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຂັ້ນ
ຕອນການປ່ ຽ ນທັ ດ ສະນະທາງເພດ,
ອະໄວຍະວະທາງເພດ ແລະ ການສະ
ແດງອອກທາງເພດຂອງບຸກຄົນ ທັງ
ເປັ ນ ສິ່ ງ ທີ່ ກຸ່ ມ ຄົ ນ ທີ່ ມີ ຄ ວາມຫ ລາກ
ຫ ລ າ ຍ ທ າ ງ ເ ພ ດ ເ ຄີ ຍ ຕໍ່ ຕ້ າ ນ ຕ ະ
ຫລອດມາ.

ປັດຈຸບັນ, ຮ່າງກົດໝາຍສະ
ບັບດ
 ັ່ງກ່າວ ລັດຖະບານຝ່າຍເສລີນິ
ຍົມຂອງທ່ານ ຈັດສ
 ະຕິນ ທຣູໂ ດ ນາ
ຍົກລັດຖະມົນຕີ ເປັນຝ່າຍນໍາສະເໜີ,
ກໍ າ ລັ ງ ເຂົ້ າ ສູ່ ຂັ້ ນ ຕອນຕໍ່ ໄ ປຄື ກ ານສະ
ເໜີໃຫ້ສ
 ະພາສູງພ
 ິຈາລະນາ. ກ່ອນ
ໜ້ານ
 ີ້, ສະພາຕ່ຳໄດ້ຮ
 ັບຮອງຮ່າງກົດ
ໝາຍສ ະບັ ບ ນີ້ ໃ ນເ ດື ອ ນມິ ຖຸ ນ າປີ ນີ້
ແຕ່ສະພາສູງບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜ່ານການ
ພິຈາລະນາ.
ຮູ ບ ແ ບບກ ານບ ຳບັ ດ ເ ພື່ ອ
ປ່ຽນໂນມນ້າວທາງເພດ
ປະກອບ
ດ້ວຍຂະບວນການສົນທະນາ, ສະກົດ
ຈິດ, ຊັອດດ້ວຍກະແສໄຟຟ້າ ແລະ
ການບັງຄ
 ັບໃຫ້ອ
 ົດອ
 າຫານ ເຊິ່ງສະມາ
ຄົ ມ ການແພດອາເມລິ ກ າລະບຸ ວ່ າ
ການບຳບັ ດ ປະເພດນີ້ ເ ປັ ນ ວິ ທີ ທ່ີ ອັ ນ
ຕະລາຍ ແລະ ບໍ່ມີປະສິດຕິພາບ.
ຜູ້ທີ່ອະປົກກະຕິທາງເພດຄົນ
ໜຶ່ງ ເວົ້າວ່າ: ການລົງຄ
 ະແນນສຽງ

ເຫັນດີຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍໝາຍຄວາມວ່າ
ຄົນທີ່ມີຄວາມຫລາກຫລາຍທາງເພດ
ຈະບໍ່ຕ້ອງປະເຊີນໜ້າກັບການປິ່ນປົວ
ທຜ
ີ່ ິດໆ
 ອີກຕ
 ໄໍ່ ປ.
ທ່ານ ແຣນດີ ບົວຊ
 ອນນອດ
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ປຶກ
ສາພິເສດຂອງທ່ານ ຈັດສ
 ະຕິນ ທຣູໂ ດ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບບັນຫາ
ຂອງກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄວາມຫລາກຫລາຍ
ທາງເພດ ໄດ້ກ
 ່າວວ່າ: “ພວກເຮົາໄດ້
ເວົ້າວ່າ ພວກເຮົາຢາກໃຫ້ປ
 ະຊາຊົນຢ
 ູ່
ເບືອ
້ ງທ່ຖ
ີ ກ
ື ຕ້ອງໃນປະຫວັດສາດຂອງ
ເລື່ອງນີ້ ບໍ່ມີໃຜຄວນອະນຸຍາດໃຫ້ມີ
ການທໍລະມານກັນໄ ດ້   ມັນເປັນມື້ທີ່
ຍິ່ງໃຫຍ່ສໍາລັບຜູ້ທີ່ລອດຊີວິດຈາກຂະ
ບວນການປິ່ນປົວມ
 າໄດ້ ໂດຍຮູ້ວ່າບໍ່
ມີ ໃ ຜຈະຕ້ ອ ງຜ່ າ ນຂັ້ ນ ຕອນທີ່ ພ ວກ
ເຂົາໄດ້ຜ່ານມາແລ້ວ”.
ແຫລ່ງຂ່າວ: Reuters
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ແປ ແລະ ຮຽບຮຽງ: ນາກ ເມືອງມະໂນ

ຄະນະກຳມະການທາງການ
ຂອງອີຣັກ ປະກາດຜົນການນັບບັດ
ຄະແນນສຽງສຸດທ້າຍຈາກການເລືອກ
ຕັ້ ງ ທົ່ ວ ໄປຂອງອີ ຣັ ກ ໃນເດື ອ ນຕຸ ລ າ
ຜ່ານມາ ຢືນຢັນໄຊຊະນະຂອງພັກ
ການເມືອງພາຍໃຕ້ການປົກຄອງຂອງ
ທ່ານ ມັອກຕາດາ ອັນ-ຊາດ ນັກສາ
ລະໜ າຂ ອງຊາວນິ ກ າຍຊີ ອ ະທີ່ ມີ ຊື່ 
ສຽງ ເຊິ່ງໄດ້ບ່ອນນັ່ງສະມາຊິກລັດ
ຖະສະພາ ໄດ້ຫລາຍກວ່າໝູ່ 73
ບ່ອນຈາກ 329 ບ່ອນນັ່ງ.
ໃນວັນທ
 ີ 30 ພະຈິກນ
 ີ້ ໄດ້
ມີການລາຍງານຂ່າວວ່າ ຜົນກ
 ານນັບ
ຄ ະແ ນນສ ຽງການເ ລື ອ ກຕັ້ ງ ທົ່ ວ ໄ ປ
ຂອງອີຣັກໃ ນວັນທ
 ີ 10 ຕຸລາ 2021

ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ
 ່າ ບມ
ໍ່ ີພັກກ
 ານເມືອງ
ໃດ ຊະນະຄອງສຽງສ່ວນຫລາຍພັກ
ດຽວ ເຊິ່ງພັກທ
ຈ
ີ່ ໍານວນສະມາຊິກລັດ
ຖະສະພາຫລາຍກວ່າໝແ
ູ່ ມ່ນພັກຊາວ
ນິກາຍຊອ
ີ ະ ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງ
ທ່ານ ມັອກຕາດາ ອັນ- ຊາດ   ນັກສາ
ສະໜາ ໂດຍໄດ້ສະມາຊິກລັດຖະສະ
ພາ 73 ບ່ອນນັ່ງໃນລັດຖະສະພາ,
ຕິ ດ ຕາມດ້ ວ ຍພັ ກ ນິ ຕິ ລັ ດ ຂ ອງທ່ າ ນ
ນູຣີ ອັນ-ມາລກ
ິ ີ ອະດີດນ
 າຍົກລັດຖະ
ມົນຕີ ໄດ້ 33 ບ່ອນນັ່ງ ແລະ ພັກປະ
ຊາທິປະໄຕເຄີດສ
ີ ະຖານ 31   ບ່ອນ
ນັ່ງ ຕາມຖະແຫລງການຂອງຄະນະ
ກຳມະການເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດອີຣັກ
ໃນວັນອ
 ັງຄ
 ານທີ 30 ຕຸລາ 2021.
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ຜົນການເລືອກຕັ້ງໂດຍລວມ
ເປັນໄປຕາມຜົນເບື້ອງຕົ້ນທີ່ບ່ເໍ ປັນທາງ
ການ ທີໄ່ ດ້ປະກາດພຽງແຕ່ສອງສາມ
ມື້ ຫລັງຈາກມື້ລົງຄະແນນສຽງ.
ຖະແຫລງການ ລະບຸວ່າ, ມີ
ຜູ້ ໄ ປໃ ຊ້ ສິ ດ ລົ ງ ຄະແນນສຽງຫລາຍ
ກວ່າ 9,6 ລ້ານຄົນ, ອັດຕາສ່ວນ
44% ຕໍ່າກວ່າການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງສຸດ
ທ້າຍໃນປີ 2018 ເຊິ່ງມີ 167 ພັກ
ການເມື ອ ງໃນການເລື ອ ກຕັ້ ງ ຄັ້ ງ ນີ້ 
ແລະ
ມີຜູ້ລົງສະໝັກຫລາຍກວ່າ
3.200 ຄົນລົງແຂ່ງຂັນເອົາບ່ອນນັ່ງ
ສະມາຊິກລັດຖະສະພາ 329 ບ່ອນນັງ່ .
ແຫລ່ງຂໍມ
້ ູນ: Reuters

