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ເປັນທາງການ.
ພາຍຫລັງທີ່ຄະນະເດີນ
ທາງຮອດນະຄອນຮ່າໂນ້ຍ, ສະ
ຫາຍ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ
ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ
ພິທີຕ້ອນຮັບຢ່າງເປັນທາງການ
ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດທີ່ຫໍສະ
ພາແຫ່ງຊາດບ່າດິງ ໂດຍສະຫາຍ
ເວືອງ ດິງ ເຫວະ ກໍາມະການ
ກົມການເມືອງສູນກາງພັກກອມ
ມູນິດຫວຽດນາມ, ປະທານສະ
ພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສສ.ຫວຽດ
ນາມ ພ້ອມດ້ວຍພັນລະຍາ ແລະ
ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງຂອງສະພາ
ແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ.
(ສພຊ) ໂດຍຕອບສະ

ຫວຽດນາມ, ໃນວັນທີ 6 ທັນ

ສປປລາວ ພ້ອມດ້ວຍພັນລະຍາ

ໜອງຕາມຄໍາເຊີນຂອງສະຫາຍ

ວາ 2021, ສະຫາຍ ໄຊສົມ

ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຂອງ

ເວືອງ ດິງ ເຫວະ ກໍາມະການ

ພອນ ພົມວິຫານ ກໍາມະການ

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປລາວ

ກົມການເມືອງສູນກາງພັກ, ປະ

ກົມການເມືອງສູນກາງພັກ, ປະ

ໄດ້ເດີນທາງຢ້ຽມຢາມສັນຖະວະ

ທານສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສສ.

ທານສະພາແຫ່ງຊາດ

ໄມຕີ

ແຫ່ງ

ສສ.ຫວຽດນາມ

ຈາກນັ້ນ,

ພົບປະສອງຝ່າຍ ລະຫວ່າງ ສອງ
ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ມີສະ
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ໃນໄລຍະດໍາເນີນກອງ
ປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2
ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ (ສພຊ)
ຊຸດທີ IX, ທ່ານ ຈະເລີນ ເຍຍ
ປາວເຮີ ປະທານກໍາມາທິການ
ກົດໝາຍ (ກກໝ) ທັງເປັນ
ຮອງປະທານ ສພຊ ໄດ້ໃຫ້ສໍາ
ພາດໃນວັນທີ 5 ພະຈິກຜ່ານ
ມາ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດວຽກງານໃນໄລຍະ 1 ປີຜ່ານ
ມາ ວ່າ: ກໍາມາທິການກົດໝາຍ
ແມ່ນກົງຈັກໜຶ່ງ
ຂອງສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງໄດ້ຖືກຮັບຮອງ
ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກ
ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ປະກອບ
ດ້ວຍ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ
ທີ່ເປັນກໍາມະການສັງກັດ ຈໍາ
ນວນ 25 ທ່ານ ຍິງ 6 ທ່ານ
ແລະ ມີ 2 ກົມ ທີ່ເປັນເສນາທິ
ການດ້ານວິຊາສະເພາະ ຄື: ກົມ
ກົດໝາຍ ແລະ ກົມຕິດຕາມ
ກວດກາ, ໂຄສະນາ ແລະ ຕີ
ຄວາມໝາຍກົດໝາຍ.
I. ການປະຕິບັດພາລະ
ບົດບາດ ຂອງກໍາມາທິການ
1. ການເປັນເສນາທິ
ການໃນການປະຕິບັດພາລະບົດ
ບາດດ້ານນິຕິບັນຍັດ
ກ. ວຽກງານສ້າງ ແລະ
ປັບປຸງກົດໝາຍ

(ສພຊ) ຊຸດທີ IX ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນ

ທົ່ວປະເທດ ແລະ ກອງເລຂານຸ

ວາ 2021 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຄະນະ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 1-17 ພະ

ການກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ

ປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ມີການ

ຈິກຜ່ານມາ, ລະຫວ່າງຄະນະປະ

ເທື່ອທີ 2 (ໃນຮູບແບບວິດີໂອ

ຈັ ດ ກອງປະຊຸ ມ ຖອດຖອນບົ ດ

ຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ຮ່ວມກັບຄະ

ທາງໄກ) ໂດຍການເປັນປະທານ

ຮຽນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ

ນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະ

ຂອງທ່ານ ຈະເລີນ ເຍຍປາວເຮີ

ເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ

ຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ ໃນຂອບເຂດ
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ໄດ້ມີການ

(ສພຊ) ວັນທີ 6 ທັນ
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(ສພຊ) ວັນທີ 3 ທັນ
ວາຜ່ານມາ, ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ,
ໜ່ວຍພັກກົມບໍລຫ
ິ ານ-ພິທກ
ີ ານ
ໄດ້ສໍາເລັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງ
ທີ I ຂອງຕົນ ໂດຍການເປັນປະ
ທານຂອງສະຫາຍ

ອາລຸນຍາ

ເດດ ຣາຊະພົນ ຮັກສາການເລ
ຂາໜ່ວຍພັກ ກົມ ບໍລິຫານ-ພິທີ
ການ, ເຂົ້າຮ່ວມມີສະຫາຍ ນາງ
ປິ່ງຄຳ ລາຊະສິມມາ ກໍາມະການ
ສູນກາງພັກ, ກໍາມະການຄະນະ
ບໍ ລິ ຫ ານງານພັ ກ ສະພາແຫ່ ງ
ຊາດ, ເລຂາຄະນະພັກຮາກຖານ
ຄະນະເລຂາທິ ກ ານສະພາແຫ່ ງ

ຮອງເອົາບົດລາຍງານການເມືອງ

ປະໄຕຂອງຕົນປ່ອນບັດເລືອກ

ສະຫາຍ ຂັນທອງ ແພງສີໃຈ

ຂອງໜ່ ວ ຍພັ ກ ກົ ມ ບໍ ລິ ຫ ານ-ພິ

ຕັ້ງເອົາຄະນະໜ່ວຍພັກກົມບໍລິ

ເປັນກໍາມະການ ແລະ ຜູ້ກວດ

ທີການ ແລະ ສະແດງຄວາມ

ຫານ-ພິທີການ ສະໄໝທີ I ບົນ

ກາໜ່ວຍພັກ.

ເຫັນດີເຫັນພ້ອມຕໍ່ບົດສະຫລຸບ

ພື້ນຖານຫລັກການລວມສູນປະ

ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ກອງ

ຕີລາຄາ ຜົນງານຂອງໜ່ວຍພັກ

ຊາທິປະໄຕ ທັງຖ
 ືກຕ້ອງສອດ

ປະຊຸ ມ ໄດ້ ຮັ ບ ຟັ ງ ການໂອ້ ລົ ມ

ທີ່ຍາດມາໄດ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ;

ຄ່ ອ ງກັ ບ ມ າດຖານເ ງື່ ອ ນໄ ຂທີ່  ຈາກສະຫາຍ ນາງ ປິ່ງຄໍາ ລາຊະ

ຮັບຮອງເອົາບົດສໍາຫລວດການ

ໄດ້ກ
 ຳນົດໄວ້ ເຊິ່ງມີຜູ້ອອກຮັບ

ສິມມາ ເຊິ່ງສະຫາຍໄດ້ຕີລາຄາ

ນໍາພາລວມຂອງໜ່ວຍພັກ ໃນ

ສະໝັກເລືອກຕັ້ງ 5 ສະຫາຍ

ສູງ ຕໍ່ຜົນງານການຊີ້ນໍາ-ນໍາພາ

ໄລຍະຜ່ານມາ

ເຊິ່ງໄດ້ຕີລາຄາ

ຍິງ 1 ສະຫາຍ; ເລືອກໄດ້ຄະນະ

ຂອງໜ່ວຍພັກ ໃນການປະຕິບັດ

ດ້ານດີ, ດ້ານອ່ອນ ຂໍ້ຄົງຄ້າງ

ໜ່ວຍພັກຊຸດໃໝ່ 3 ສະຫາຍ

ພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າ

ແລະ ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້

ແລະ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມຄັ້ງປະ

ທີ່ຂອງຕົນ

ຈໍານວນໜຶ່ງ ທີ່ຄະນະໜ່ວຍພັກ

ຖົມມະລືກຄົບຄະນະໜ່ວຍພັກ

ຍົກໃຫ້ເຫັນບາງບັນຫາຈຸດອ່ອນ

ຊຸດທີ I ຈະໄດ້ປັບປຸງແກ້ໄຂຂໍ້
ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ໄດ້ເຫັນ ບົກຜ່ອງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍ
ດີ ເ ປັ ນ ເ ອກະພາບໃ ນການຄົ້ ນ ດ້ານຕັ້ງໜ້າ
ຢ່າງແຂງແຮງ.

ໄດ້ ເ ປັ ນ ເອກະພາບກັ ນ ເລື ອ ກ

ຂໍ້ ຄົ ງ ຄ້ າ ງທີ່ ຈ ະໄດ້ ສື ບ ຕໍ່ ແ ກ້ ໄ ຂ

ເອົາສະຫາຍ ອາລຸນຍາເດດ ຣາ

ແລະ

ຊະພົນ

ໜ່ວຍພັກຊຸດໃໝ່ ໃນການສືບ

ຊາດ; ມີບັນດາຄະນະໜ່ວຍພັກ
ທີ່ ຂຶ້ ນ ກັ ບ ຄະນະພັ ກ ຮາກຖານ
ກກໝ ໃນນາມເປັນ
ເສນາທິການໃຫ້ແກ່ຄະນະປະຈຳ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍຄື ສພຊ ກ່ຽວ
ກັບວຽກງານສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ
ກົດໝາຍ ໃນໜຶ່ງປີຜ່ານມາ ໄດ້
ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ໜ້ າ ທີ່ ຂ ອງຕົ ນ
ດ້ ວ ຍຄວາມຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບສູ ງ
ເປັນໃຈກາງປະສານສົມທົບກັບ
ບັນດາກຳມາທິການຂອງ ສພຊ
ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນ
ການກຳນົດແຜນການສ້າງ ແລະ
ປັບປຸງກົດໝາຍ ປະຈໍາ 5 ປີ
ຂອງ ສພຊ ຊຸດທີ IX (20212025) ມີທັງໝົດ 96 ສະບັບ,

ໃນນັ້ນ, ມີກົດໝາຍສ້າງໃໝ່
38 ສະບັບ ແລະ ກົດໝາຍປັບ
ປຸງ 58 ສະບັບ; ແຜນການສ້າງ
ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ ປະຈຳປີ
2021 ທັງໝົດຈໍານວນ 13
ສະບັບ ທີ່ຈະນຳເຂົ້າພິຈາລະນາ,
ຮັ ບ ຮອງເອົ າ ໃນກອງປະຊຸ ມ ສະ
ໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງ ສພຊ
ຊຸດທີ IX ເຊິ່ງຜ່ານການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດຕົວຈິງສາມາດນຳເຂົ້າພິ
ຈາລະນາຮັບຮອງເອົາໃນກອງປະ
ຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຈຳ
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ຄະນະເລຂາທິ ກ ານສະພາແຫ່ ງ
ຊາດ,

ຜູ້ຕາງໜ້າຄະນະຊ່ວຍ

ວຽກຄະນະພັກສະພາແຫ່ງຊາດ,
ສະມາຊິ ກ ພັ ກ ສົ ມ ບູ ນ -ສຳຮອງ
ແລະ ແຂກຖືກເຊີນ.
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງ
ທີ

I

ຂອງໜ່ວຍພັກກົມບໍລິ

ຫານ-ພິທີການ

ໄດ້ດຳເນີນໄປ

ດ້ ວ ຍຄວາມຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບສູ ງ
ຂອງບັ ນ ດາຜູ້ ແ ທນສົ ມ ບູ ນ ທີ່

ຄວ້າພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ
ເອົາເນື້ອໃນທີ່ສຳຄັນຄື:

ຮັບ

ຈາກນັ້ນ, ຜູແ
້ ທນສົມບູນກອງ ສະຫາຍ
ປະຊຸມໃຫຍ່ ໄດ້ໃຊ້
 ສິດປະຊາທິ

ເປັນເລຂາໜ່ວຍພັກ,
ຂັນທອງ

ເພັງລາສີ

ເປັນຮອງເລຂາໜ່ວຍພັກ ແລະ

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ,

ໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາແກ່ຄະນະ
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ຄົມ,

ໂຄງການລົງທຶນພາຍໃນ

ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນ
ດຽວກັນ,

ສະຫາຍປະທານສະ

ພາແຫ່ງຊາດລາວ ພ້ອມດ້ວຍຄະ
ນະ ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂໍ່ານັບ ສະຫາຍ
ຫງວຽນ ຊວນ ຟຸກ ກຳມະການ
ກົມການເມືອງສູນກາງພັກ, ປະ
ທານປະເທດ ແຫ່ງ ສສ.ຫວຽດ
ນາມ ແລະ ຢ້ຽມຢາມພົບປະ ສະ
ຫາຍ ຟາມ ມິງ ຈິງ ກຳມະການ
xtmkoDDD
ຫາຍ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ
ແລະ ສະຫາຍ ເວືອງ ດິງ ເຫວະ
ດ້ວຍບັນຍາກາດແຫ່ງໄມຕີຈິດ
ມິດຕະພາບອັນອົບອຸ່ນ, ສະໜິດ
ສະໜົມຖານສະຫາຍອ້າຍນ້ອງ.
ໃນການພົ ບ ປະຄັ້ ງ ນີ້ ,
ສອງຝ່ າ ຍໄດ້ ພ້ ອ ມກັ ນ ຕີ ລ າຄາ
ຄືນການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງ
ສອງອົ ງ ການນິ ຕິ ບັ ນ ຍັ ດ ຂອງ
ສອງປະເທດ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ
ແລະ ພ້ອມກັນປຶກສາຫາລືທິດ
ທາງແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ

ເປັນ

ຕົ້ນແມ່ນການປັບປຸງບົດບັນທຶກ
ການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງສອງອົງ
ການນິຕິບັນຍັດ ເຊິ່ງຈະໝົດອາ
ຍຸໃນປີ 2022, ການສ້າງກິດ
ຈະກໍາສະເຫລີມສະຫລອງສອງ
ວັນປະຫວັດສາດ ແລະ ປີສາ

ມັກຄີມິດຕະພາບ ລາວ-ຫວຽດ

ການສ້າງແຜນການຊຸກຍູ້ ແລະ

ກົມການເມືອງສູນກາງພັກ, ນາ

ນາມ ໃນປີ 2022, ການແລກ

ລົ ງ ຕິ ດ ຕາມກວດກາຮ່ ວ ມກັ ນ

ຍົກລັດຖະມົນຕີ

ປ່ຽນບົດຮຽນໃນການຄຸ້ມຄອງ

ໃນຫົວຂໍ້ໃດໜຶ່ງ ທີ່ສອງຝ່າຍມີ

ຫວຽດນາມ

ບໍລິຫານ ແລະ ການປົກປັກຮັກ

ຄວາມສົນໃຈ. ພ້ອມນີ້, ກໍໄດ້

ທິດທາງໃນການພົວພັນຮ່ວມມື

ສາອາຄານຫໍ ສ ະພາແຫ່ ງ ຊາດ,

ສືບຕໍ່ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການ

ລະຫວ່ າ ງສອງປະເທດລາວ-

ການປະເມີ ນ ຜົ ນ ການປະຕິ ບັ ດ

ຍ້ອງຍໍບຸກຄົນ ແລະ ກົມກອງ

ຫວຽດນາມອ້າຍນ້ອງ ກໍຄືລາຍ

ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ຂອງຝ່າຍຫວຽດນາມ ທີ່ມີຜົນ

ງານໃຫ້ ຊ າບກ່ ຽ ວກັ ບ ຜົ ນ ຂອງ

ຂອງບຸກຄະລາກອນ

ງານດີເດັ່ນໃນການປຸກສ້າງຫໍສະ

ການພົບປະສອງຝ່າຍ ລະຫວ່າງ

ພາແຫ່ງຊາດລາວຫລັງໃໝ່.

ສອງປະທານຂອງອົ ງ ການນິ ຕິ

ທີ່ສະພາ

ແຫ່ງຊາດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ບຸກ

ແຫ່ງ

ສສ.

ເພື່ອປຶກສາຫາລື

ຄະລາກອນ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ

ພາຍຫລັ ງ ການພົ ບ ປະ

ບັນຍັດ. ໃນຕອນຄໍ່າ, ສະຫາຍ

ຮັບຮອງເອົາການແຕ່ງຕັ້ງ, ການ

ສອງຝ່າຍ, ສະຫາຍປະທານສະ

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ຍັງ

ແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທໍາ

ພາແຫ່ງຊາດລາວ

ໄດ້ ໃ ຫ້ ກ ານຕ້ ອ ນຮັ ບ ການເຂົ້ າ

ຂອງປະຊາຊົນ,

ການຍົກເວັ້ນ

ນໍາພາຄະນະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະ

ຢ້ຽມຂໍ່ານັບ

ການປະຕິ ບັ ດ ບາງມາດຕາຂອງ

ຊຸມສໍາມະນາແລກປ່ຽນບົດຮຽນ

ທານຄະນະມິ ດ ຕະພາບລັ ດ ຖະ

ກົດໝາຍ ໃນໂຄງການພັດທະ

ຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງສອງສະພາ

ສະພາ ຫວຽດນາມ-ລາວ ຂອງ

ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ການລົງ

ແຫ່ງຊາດ

ກ່ຽວກັບການຊັກ

ສະພາແຫ່ ງ ຊາດຫວຽດນາມ

ທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;

ຖາມໃນກອງປະຊຸມຂອງສະພາ

ແລະ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມງານລ້ຽງຕ້ອນ

ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ກ່ຽວ

ແຫ່ງຊາດ, ການນໍາໃຊ້ບັນດາຂໍ້

ຮັບ ຈັດໂດຍສະຫາຍ ປະທານ

ກັບການຊີ້ນໍາ-ນໍາພາ ແລະ ຄຸ້ມ

ກໍານົດ

ສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ.

ຄອງຂອງອົ ງ ຄະນະພັ ກ ສະພາ

ການຜັ ນ ຂະຫຍາຍບັ ນ ດາໂຄງ

ແຫ່ງຊາດ; ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ

ການພັ ດ ທະນາເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ

ຍັງໄດ້ສືບຕໍ່

ຂອງກົດໝາຍເຂົ້າໃນ

ຂອງສະຫາຍປະ

(ບຸນເກີດ ວົງໄຊຍາ)

ສພຊ ຊຸດທີ IX.
ກອງປະຊຸ ມ ໄດ້ ຮັ ບ ຟັ ງ
ການລາຍງານຮ່ າ ງບົ ດ ສະຫລຸ ບ
ຕີ ລ າຄາຜົນ ສໍາເລັ ດກອງປະຊຸ ມ
ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງ
ສພຊ ຊຸດທີ IX ຈາກທ່ານຮອງ
ເລຂາທິ ກ ານສະພາແຫ່ ງ ຊາດ.
ຈາກນັ້ນ,

ບັນດາຜູ້ແທນກອງ

ປະຊຸມ ໄດ້ຜັດປ່ຽນກັນປະກອບ
ຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ຕາມຄໍາເຈາະຈີ້ມ
ຂອງປະທານກອງປະຊຸມ
lr-DDD
ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ມີ
ບັ ນ ດາຄະນະສະມາຊິ ກ ສະພາ

ແຫ່ ງ ຊາດປະຈໍ າ ເຂດເລື ອ ກຕັ້ ງ

ແຂກທີ່ຖືກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມ.

ຮ່າງບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວ ເພື່ອ

ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ຮອງ

ທັງນີ້ ກໍເພື່ອເປັນການ

ເຮັດໃຫ້ມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນສົມ

ເລຂາທິ ກ ານສະພາແຫ່ ງ ຊາດ,

ປຶກສາຫາລື ແລະ ສະຫລຸບຕີລາ

ບູນ ແລະ ສາມາດເປັນບ່ອນອີງ.

ຕາງໜ້ າ ຈາກບັ ນ ດາກໍ າ ມາທິ

ຄາຜົນສໍາເລັດຂອງກອງປະຊຸມ

(ສອນສັກ ວັນວິໄຊ)

ການຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ

ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງ

leg]afDDD
ຕໍ່ນໍາພາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ວຽກງານ ຕາມພາລະບົດບາດ
ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ
ໜ່ວຍພັກ ເປັນຕົ້ນ: ການນໍາ
ພາກໍ່ ສ້ າ ງໜ່ ວ ຍພັ ກ ປອດໃສ,
ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ໜັກແໜ້ນ
ຕາມ 5 ຫລັກການ, 3 ທິດນໍາ

ໃສ່

ຂອງພັກ, ປັບປຸງກົນໄກການປະ
ສານງານໃຫ້ມຄ
ີ ນ
ຸ ນະພາບດີຂນ
້ຶ .
ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງໄດ້ເນັ້ນບາງຈຸດ
ໃຫ້ຄະນະໜວ່ຍພັກຊຸດໃໝ່ ກໍ
ຄືພະນັກງານ-ສະມາຊິກພັກ ນໍາ
ໄປຄົ້ ນ ຄວ້ າ ປັ ບ ປຸ ງ ໃນຕໍ່ ໜ້ າ ຄື :
ອອກແຮງເຊື່ ອ ມຊຶ ມ ແນວທາງ

ນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລະ
ບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ, ບັນດາ
ມະຕິ, ຄໍາສັ່ງຕ່າງໆຂອງຂັ້ນເທິງ,
ເພີ່ ມ ຄວາມເປັ ນ ເຈົ້ າ ການໃນ
ການປະຕິບັດແນວທາງ, ນະໂຍ
ບາຍ, ມະຕິ, ຄໍາສັ່ງ, ກົດລະ
ບຽບຂອງພັ ກ ຢ່ າ ງເຂັ້ ມ ງວດ,

ເພີ່ ມ ທະວີ ຄ ວາມສາມັ ກ ຄີ ເ ປັ ນ
ເອກະພາບພາຍໃນພັກ, ເຊີດຊູ
ນໍ້າໃຈຮັກຊາດ ຄວາມເປັນເອ
ກະລາດ ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ສຸມ
ທຸກເຫື່ອແຮງ ແລະ ສະຕິປັນຍາ
ເພື່ອເຮັດສໍາເລັດໜ້າທີ່ ທີ່ພັກ
ມອບໝາຍໃຫ້; ສຶກສາອົບຮົມ
ການເມືອງ-ແນວຄິດ ໃຫ້ແກ່ພະ
ນັກງານ; ຍົກສູງວຽກງານກໍ່ສ້າງ
ພັກ-ພະນັກງານ ພ້ອມທັງເປັນ
ເສນາທິ ກ ານໃຫ້ ແ ກ່ ຄ ະນະພັ ກ
ຂັ້ນເທິງ; ປັບປຸງແບບແຜນວິທີ
ເຮັດວຽກຄືນໃໝ່ ໃຫ້ໄປຕາມ
ຫລັກການຂອງພັກ; ເພີ່ມທະ
ວີບົດບາດໃນການນໍາພາ ບັນ
ດາອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ຖື
ມະຫາຊົ ນ ເປັ ນ ກໍ າ ລັ ງ ແຮງໃນ
ການສຶກສາອົບຮົມ ກໍ່ສ້າງ ແລະ
ຂະຫຍາຍພັກ.
(ສອນສັກ ວັນວິໄຊ)

czodkolhk'DDD
ນວນ 11 ສະບັບ ເທົ່າກັບ
84,61% ເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນ
ການ 2 ສະບັບຄື: ກົດໝາຍວ່າ
ດ້ ວ ຍການແກ້ ໄ ຂຄຳຮ້ ອ ງທຸ ກ
(ສະບັບປັບປຸງ) ແລະ ກົດໝາຍ
ວ່າດ້ວຍການກວດກາລັດ (ສະ
ບັບປັບປຸງ)
ເຊິ່ງມີລາຍຊື່ກົດ
ໝາຍ ດັ່ງນີ້:
- ກົດໝາຍສ້າງໃໝ່ 4
ສະບັບ: ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ຍານພາຫະນະທາງບົກ; ຮ່າງກົດ
ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍຊາຍແດນແຫ່ ງ
ຊາດ; ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ
ແລະ
ຮ່ າ ງກົ ດ ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍການສຳ
ຫລວດວັດແທກ ແລະ ສ້າງ
ແຜນທີ່.
- ກົດໝາຍປັບປຸງ 7

ສະບັບ: ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ລັດຖະບານ; ຮ່າງກົດໝາຍວ່າ
ດ້ ວ ຍການປັ ບ ປຸ ງ ບາງມາດຕາ
ຂອງກົ ດ ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍງົ ບ ປະ
ມານແຫ່ງລັດ; ຮ່າງກົດໝາຍ
ວ່າດ້ວຍການສ້າງນິຕິກຳ; ຮ່າງ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດ
ຄຳຕັດສິນຂອງສານ; ຮ່າງກົດ
ໝາຍວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມຢາ
ສູບ;
ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ
ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍມໍຣະດົກ
ແຫ່ງຊາດ.
- ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າສ້າງ ແລະ
ປັບປຸງກົດໝາຍ ຈໍານວນ 2 ສະ
ບັບ ທີ່ນໍາເຂົ້າພິຈາລະນາຮັບຮອງ
ເອົ າ ໃນກອງປະຊຸ ມ ສະໄໝວິ
ສາມັນເທື່ອທີ 1 ຂອງສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ຄື: ກົດ
ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍການປັ ບ ປຸ ງ ບາງ
ມາດຕາຂອງກົ ດໝາຍວ່ າ ດ້ ວຍ
ຢາເສບຕິດ ແລະ ກົດໝາຍວ່າ
ດ້ ວ ຍການປັ ບ ປຸ ງ ບາງມາດຕາ
ຂອງກົດໝາຍກ່ຽວກັບສ່ວຍສາ
ອາກອນ.
ສຳລັບສະມາຊິກສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ທີ່ສັງກັດ ກກໝ ກໍ
ໄດ້ ເ ຂົ້ າ ຮ່ ວ ມກອງປະຊຸ ມ ທາບ
ທາມຮ່າງກົດໝາຍ ຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ
ຕົນ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄຳ
ຄິ ດ ຄຳເຫັ ນ ໃນກອງປະຊຸ ມ ສະ
ໄໝວິສາມັນເທື່ອທີ 1 ແລະ
ກອງປະຊຸ ມ ສະໄໝສາມັ ນ ເທື່ ອ
ທີ 2 ຂອງ ສພຊ ຊຸດທີ IX ຢ່າງ
ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ.
ນອກຈາກວຽກງານ
ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍແລ້ວ
ກກໝ ຍັງໄດ້ຄົ້ນຄວ້າປະກອບ
ຄຳເຫັ ນ ຕໍ່ ກ ານພິ ຈ າລະນາການ
ໃຫ້ ສັ ດ ຕະຍາບັ ນ ແກ່ ສົ ນ ທິ ສັ ນ
ຍາວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພ ແລະ
ສຸຂະພາບແຮງງານ ສະບັບເລກ
ທີ 155 ແລະ ສົນທິສັນຍາວ່າ
ດ້ ວ ຍຂອບແຜນການສົ່ ງ ເສີ ມ
ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບ
ແຮງງານ ສະບັບເລກທີ 187;
ປະກອບຄຳເຫັ ນ ໃສ່ ຮ່ າ ງມະຕິ
ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ
ວ່ າ ດ້ ວ ຍການມອບສິ ດ ໃຫ້ ກ ະ
ຊວງການເງິນລົງນາມ
ແລະ
ເຫັນດີຍກ
ົ ເວັນ
້ ການປະຕິບດ
ັ ບາງ
ມາດຕາຂອງກົ ດ ໝາຍທີ່ ກ່ ຽ ວ

ຂ້ອງກັບສັນຍາເພີ່ມເຕີມສັນຍາ
ສຳປະທານ 2021 (Side
Agreement) ແລະ ສັນຍາ
ໂອນສິດ
(Assignment
Agreement) ຂອງໂຄງການ
ໄຟຟ້ າ ພະລັ ງ ງານນ້ ຳ ໄຊຍະບູ ລີ ;
ຮ່າງມະຕິຂອງຄະນະປະຈຳສະພາ
ແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ
ແລະ ຍົກເວັ້ນການປະຕິບັດບາງ
ມາດຕາຂອງກົດໝາຍ ທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ ອ ງກັ ບ ໂຄງການເຂື່ ອ ນໄຟຟ້ າ
ພະລັງງານນ້ຳຫລວງພະບາງ; ຄົ້ນ
ຄວ້າເນື້ອໃນຂົງເຂດນິຕິບັນຍັດ
ແລະ ຕຸລາການ (ສ້າງລະບົບກົດ
ໝາຍໃຫ້ ນັ ບ ມື້ ອຸ ດົ ມ ສົ ມ ບູ ນ );
ຄົນ
້ ຄວ້າສ້າງຮ່າງມະຕິຂອງຄະນະ
ປະຈຳສະພາແຫ່ ງ ຊາດວ່ າ ດ້ ວ ຍ
ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນ
ໄຫວຂອງກຳມາທິການກົດໝາຍ
ແລະ ຊີ້ນຳການຄົ້ນຄວ້າສ້າງຮ່າງ
ຂໍ້ຕົກລົງຂອງຄະນະເລຂາທິການ

ສະພາແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການຈັດ
ຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ
ກົມທີ່ເປັນເສນາທິການ.
ຂ. ວຽກງານໂຄສະນາ
ເຜີຍແຜ່ ລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ
ກົດໝາຍ
ກກໝ ໄດ້ສົມທົບກັບ
ພາກສ່ ວ ນຕ່ າ ງໆທີ່ ກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງ
ເພື່ອກະກຽມ ແລະ ຈັດຕັ້ງສະ
ເຫລີ ມ ສະຫລອງວັ ນ ລັ ດ ຖະທໍ າ
ມະນູນແຫ່ງຊາດ ຄົບຮອບ 30
ປີ ເຊິ່ງປະກອບມີບັນດາເອກະ
ສານ ດັ່ງນີ້: ມະຕິຂອງກົມການ
ເມືອງສູນກາງພັກວ່າດ້ວຍການ
ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບ, ຄຳ
ສັ່ ງ ແນະນໍ າ ຂອງຄະນະເລຂາທິ
ການສູນກາງພັກ, ມະຕິຂອງຄະ
ນະປະຈຳສະພາແຫ່ ງ ຊາດວ່ າ
ດ້ ວ ຍການແຕ່ ງ ຕັ້ ງ ອະນຸ ກ ຳມະ
ການ ແລະ ກອງເລຂາ, ຄຳແນະ
ນໍາຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງ
ຊາດ, ແຜນແບ່ງວຽກພາຍໃນ
ຄະນະຮັບຜິດຊອບ, ແຜນການ
ກະກຽມ ແລະ ດຳເນີນງານ,
ແຜນດຳເນີນງານລະອຽດ, ບົດ
ສູ ນທອນພົ ດຂອງເ ລຂາທິ ກ ານ
ໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ
ສປປລາວ, ບົດປາໄສກ່າວໄຂ
ງານໂຮມຊຸ ມ ນຸ ມ ຂອງປ ະທານ
ສະພາແຫ່ງຊາດ, ບົດຄວາມຊົມ
ເຊີ ຍ ວັ ນ ລັ ດ ຖະທໍ າ ມະນູ ນ ແຫ່ ງ
ຊາດ ຄົບຮອບ 30 ປີ, ບົດນຳ
ແນວຄິ ດ ຊີ້ ນ ຳປະທານໄກສອນ
ພົມວິຫານ ກ່ຽວກັບການສ້າງ
ລັດຖະທໍາມະນູນ ແຫ່ງ ສປປ
ລາວ, ເອກະສານປາຖະກະຖາ,
ເອກະສານຖາມ-ຕອບ ກ່ຽວກັບ
ລັດຖະທໍາມະນູນ ແຫ່ງ ສປປ
ລາວ, ການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍ
ຕົວຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ພາຍ
ໃຕ້ລັດຖະທຳມະນູນ
ແຫ່ງ
ສປປລາວ.
ການກະກຽມ
ງານ
ໂຮມຊຸ ມ ນຸ ມ ໄດ້ ດໍ າ ເນີ ນ ຢ່ າ ງມີ
ຜົ ນ ສໍ າ ເລັ ດ ຕາມລະດັ ບ ຄາດ
ໝາຍ ໂດຍສະເພາະອັນພົ້ນເດັ່ນ
ແມ່ ນ ບົ ດ ສູ ນ ທອນພົ ດ ຂອງສະ
ຫາຍ ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະ
ທານປະເທດ ໄດ້ດຶງດູດຄວາມ
ສົນໃຈທົ່ວພັກ, ທົ່ວລັດ, ກໍາລັງ
ປະກອບອາວຸດ ແລະ ທົ່ວປວງ
ຊົນ, ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາ
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ສະຫາຍກົມການເມືອງ, ຄະນະ
ເລຂາທິການສູນກາງພັກ ແລະ
ການນໍາຂັ້ນສູງ ລວມທັງພະນັກ
ງານບໍານານຂັ້ນສູງ ໄດ້ເຮັດໃຫ້
ບັ ນ ຍາກາດຂອງງານໂຮມຊຸ ມ
ນຸມ ມີຄວາມຄຶກຄື້ນ ແລະ ເລິກ
ເຊິ່ງ ການຖ່າຍທອດສົດຜ່ານ
ສື່ຕ່າງໆ ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈ
ໃນທົ່ວສັງຄົມ ເຊິ່ງໄດ້ສັງລວມ
ເກັບກໍາຂໍ້ມູນມີ 33 ພາກສ່ວນ
ຢູ່ສູນກາງ 15.168 ຄົນ, ນະ
ຄອນຫລວງ ແລະ 17 ແຂວງ
ຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ 1.278.347 ຄົນ
ຕິດຕາມຮັບຊົມ ແລະ ຮັບຟັງ
ການຈັດປາຖະກະຖາ ສະເຫລີມ
ສະຫລອງວັ ນ ລັ ດ ຖະທໍ າ ມະນູ ນ
ແຫ່ງຊາດ ຄົບຮອບ 30 ປີ ຢູ່
ສູນກາງມີ 27 ພາກສ່ວນ
3.262 ຄົນ ຍິງ 672 ຄົນ ແລະ
ຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ 16 ແຂວງ ມີ
11.703 ຄົນ.

ນອກຈາກນັ້ນ,
ປະ
ທານ ກກໝ ຍັງໄດ້ຮັບເຊີນໄປ
ປາຖະກະຖາ ຢູ່ບັນດາກະຊວງ,
ອົງການ ເພື່ອເລົ່າມູນເຊື້ອປະ
ຫວັດສາດ ແລະ ຫວນຄືນເຖິງ
ເຫດການປະຫວັດສາດ ໃນການ
ສ້າງລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດ
ໝາຍຂອງ ສປປລາວ, ພ້ອມທັງ
ໂຄສະນາເຜີ ຍ ແຜ່ ລັ ດ ຖະທຳມະ
ນູນ ແລະ ກົດໝາຍ ໄປພ້ອມໆ
ກັນ ຈຳນວນ 10 ຄັ້ງ.
ກໍ າ ມະການທີ່ ສັ ງ ກັ ດ
ກກໝ ຢູ່ແຕ່ລະເຂດເລືອກຕັ້ງ
ໄດ້ ເ ປັ ນ ເຈົ້ າ ການລົ ງ ພົ ບ ປະຜູ້ ມີ
ສິດເລືອກຕັ້ງ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ຜົນ
ສໍ າ ເລັ ດ ກອງປະຊຸ ມ ຄັ້ ງ ປະຖົ ມ
ມະລືກ ແລະ ກອງປະຊຸມສະໄໝ
ວິສາມັນເທື່ອທີ 1 ຂອງ ສພຊ
ຊຸດທີ IX ແລະ ກອງປະຊຸມຄັ້ງ
ປະຖົມມະລືກ ຊຸດທີ II ຂອງ
ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ໂດຍ
ຕິ ດ ພັ ນ ກັ ບ ການໂຄສະນາເຜີ ຍ
ແຜ່ກົດໝາຍ ຈຳນວນ 28 ຄັ້ງ,
ລວມມີ 262 ຈຸດ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
ທັງໝົດ 30.017 ຄົນ ຍິງ
12.352 ຄົນ.
ຄ. ວຽກງານຕີຄວາມ
ໝາຍ, ອະທິບາຍກົດໝາຍ ແລະ
ສັງລວມ
ກກໝ
ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ
ການສະເໜີ ໃ ຫ້ ຕີ ຄ ວາມໝາຍ
ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເນື້ອໃນ
ມາດຕາ 120 ວັກທີ 1 ຂອງ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ ແລະ
ມາດຕາ 42 ຂອງກົດໝາຍວ່າ
ດ້ ວ ຍການສົ່ ງ ເສີ ມ ການລົ ງ ທຶ ນ
ແລະ ມາດຕາ 12 ວັກ 3 ຂອງ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄອບຄົວ.
ໄດ້ ຄົ້ ນ ຄວ້ າ ປັ ບ ປຸ ງ ມະ
ຕິ ຂ ອງຄະນະປະຈໍ າ ສະພາແຫ່ ງ
ຊາດ ສະບັບເລກທີ 0133/
ຄປຈ, ລົງວັນທີ 4 ທັນວາ
2013 ວ່າດ້ວຍການຕີຄວາມ
ໝາຍກົດໝາຍ.
2. ການເປັນເສນາທິ
ການໃນການປະຕິບັດພາລະບົດ
ບາດຕົ ກ ລົ ງ ບັ ນ ຫາສໍ າ ຄັ ນ ພື້ ນ
ຖານຂອງປະເທດຊາດ
ກກໝ ກໍຄືກຳມະການ
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ລາຍງານຂະບວນການແຂ່ງຂັນ

ເຈົ້ າ ໃນການນໍ າ ພາເຊື່ ອ ມຊຶ ມ

ຮັກຊາດ,

ສ້າງບ້ານພັດທະນາ

ມະຕິ XI ຂອງພັກ ເພື່ອປັບປຸງ

2) ການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ

ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານ 3

ທາງດ້ າ ນແນວຄິ ດ ການເມື ອ ງ,

ການຜະລິດເພື່ອສົ່ງອອກ ແລະ

ສ້າງເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ

2016-

ຍົ ກ ສູ ງ ຄວາມຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບທາງ

ທົດແທນການນຳເຂົ້າ ຍັງບໍ່ທັນ

ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ

2020 ໄດ້ຈຳນວນທັງໝົດ 50

ດ້ າ ນການເມື ອ ງໃຫ້ ສ ະມາຊິ ກ

ຕັ້ງໜ້າເທົ່າທີ່ຄວນ,

ສິ່ງແວດລ້ອມ: ສາມາດຂຶ້ນທະ

ພາກສ່ວນ, ພ້ອມທັງປັບປຸງປະ

ພັກ-ພະນັກງານ ມີຄວາມໜັກ

ໜອງແຫລ່ງທຶນໃຫ້ທຸລະກິດຂະ

ບຽນ ພ້ອມກັບການອອກໃບຕາ

ສິດທິພາບການບໍລິຫານລັດ ປະ

ແໜ້ນຂຶ້ນຕື່ມ;

ຂະບວນການ

ໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ

ດິ ນ ໃນຂອບເຂດໄດ້ ທັ ງ ໝົ ດ

ຈຳປີ 2021, ປັບປຸງການບໍລິ

ແກ້ໄຂຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໄດ້ພ້ອມກັນ

ຍັງຊັກຊ້າ ເນືອ
່ ງຈາກວິສາຫະກິດ

60.000 ຕອນ ເທົ່າກັບ 75%

ການຂອງພາກລັດ, ສ້າງຄວາມ

ດຳເນີນໄປຢ່າງເປັນລະບົບ,

ມີ

ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດ

ຂອງແຜນການ

(ມະຕິສະພາ

ເຂັ້ມແຂງກ່ຽວກັບວຽກງານພັດ

ການປະສານງານເຊິ່ງກັນ ແລະ

ກາງ ຈຳນວນໜຶ່ງ ບໍ່ທັນຖືບັນຊີ

80.000 ຕອນ) ແລະ ຄາດຄະ

ທະນາລະບຽບການບໍ ລິ ຫ ານ

ກັນລະຫວ່າງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງ

ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການ.

ເນໝົດປີ

ແລະ ນິຕິກຳ, ຄຸ້ມຄອງວຽກງານ

ຖິ່ນ ໄປໃນລວງດຽວກັນ;
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6) ການປົກປັກຮັກສາ

ຈະປະຕິບັດໄດ້ຈຳ

ຂອງໜີ້ສາທາລະນະ.

ການສະ

3) ການຄຸ້ມຄອງດັດ

ນວນ 90.000 ຕອນ ລື່ນແຜນ

ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ,

ການ 12,50%, ຄຽງຄູ່ກັນນີ້

ອົ ງ ການປົ ກ ຄອງຂັ້ ນ ບ້ າ ນໃຫ້

ບັນດານິຕິກຳ ແລະ ລະບຽບ

ໂພກ

ກໍໄດ້ສືບຕໍ່ທົດລອງອອກໃບຢັ້ງ

ໜັກແໜ້ນເຂັ້ມແຂງ ແລະ ເຝິກ

ການໃຫ້ ມີ ຄ ວາມກະທັ ດ ຮັ ດ

ທັນໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ

ຢືນສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ໃນເຂດ 3

ອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານຂັ້ນບ້ານ,

ແລະ

ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ

ເພາະປະເພດສິ ນ ຄ້ າ ທີ່ ກ ະທົ ບ

ປະເພດປ່າຢູ່ແຂວງຄຳມ່ວນ, ມາ

ຕິດຕາມກວດກາ, ຊຸກຍູ້ ແລະ

ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ; ໄດ້ປັບ

ໂດຍກົງຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດຂອງ

ຮອດປັດຈຸບັນ ໄດ້ສຳເລັດການ

ປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນິຕິ

ປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ພາ

ປະຊາຊົນຍັງມີລາຄາເພີ່ມຂຶ້ນໄວ

ສຳຫລວດວັ ດ ແທກຕອນດິ ນ ຢູ່

ກຳການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ຕິດ

ລະບົດບາດຂອງກະຊວງ,

ໃນບາງໄລຍະ.

3 ເມືອງ ໃນ 7 ບ້ານ, ຄາດວ່າ

ຕາມ ແລະ ປະເມີນການຈັດຕັ້ງ

ການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ ແລະ

4)

ໃນທ້ າ ຍປີ ຈ ະສາມາດສຳເລັ ດ

ກົ ນ ໄກການບໍ ລິ ກ ານຜ່ າ ນປະຕູ

ທ້ ອ ງຖິ່ ນ ໃຫ້ ມີ ຄ ວາມຈະແຈ້ ງ ,

ກັນພະຍາດໂຄວິດ-19

ການອອກໃບຢັ້ງຢືນ ສິດນໍາໃຊ້

ດຽວ ແລະ ອື່ນໆ.

ບໍ່ກ້າວກ່າຍເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ມີ

ກວມສັ ດ ສ່ ວ ນຫລາຍຂອງຈຳ

ປັບປຸງ

2.

ໄດ້ມີການປັບປຸງ

3

ສົ ມ ລາຄາສິ ນ ຄ້ າ ອຸ ປ ະໂພກບໍ ລິ
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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

ແບບອື່ນທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອໃຫ້
ຈໍານວນກົງຈັກບໍລິຫານ ແລະ
ຈໍ າ ນວນລັ ດ ຖະກອນຫລຸ ດ ລົ ງ ,
ຕ້ອງເຮັດຢ່າງມີຈຸດສຸມ, ມີການ
ທົດລອງ ແລະ ມີການຖອດ
ຖອນບົດຮຽນເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.
ກະຊວງ-ອົງການ ແລະ
ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ຕ້ອງ
ສຸມໃສ່ສ້າງແຜນກໍານົດຕຳແໜ່ງ
ງານຂອງຕົ ນ ໃຫ້ ສ ອດຄ່ ອ ງກັ ບ
ທິດຊີ້ນຳຂອງລັດຖະບານ ທັງ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕິດ
ພັ ນ ກັ ບ ການແກ້ ໄ ຂສະພາບພະ
ນັກງານເຫລືອ-ບໍ່ພໍ, ສັບຊ້ອນ

ສຳລັ ບ ການປັ ບ ປຸ ງ ລັ ດ
ວິສາຫະກິດ, ລັດຖະບານ ໄດ້
ສຸ ມ ໃສ່ ປ ະຕິ ຮູ ບ ບັ ນ ດາລັ ດ ວິ ສ າ
ຫະກິດ ທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດບໍ່ມີ
ປະສິດທິຜົນ ດ້ວຍການຊອກຄູ່
ຮ່ວມທຸລະກິດຍຸດທະສາດ, ສຳ
ລັ ບ ລັ ດ ວິ ສ າຫະກິ ດ ທີ່ ເ ປັ ນ ຍຸ ດ
ທະສາດຂອງປະເທດ,
ຜູ້ອຳ
ນວຍການໃຫຍ່ ຕ້ ອ ງແມ່ ນ ລັ ດ
ຖະກອນ ສ່ວນຜູ້ຮອງອຳນວຍ
ການລົງໄປ ເຫັນຄວນວ່າຈ້າງຜູ້
ບໍລິຫານທີ່ເປັນມືອາຊີບ,
ມີ
ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ມີປະ
ສົບການທີ່ແນ່ນອນ, ສ່ວນລັດ

ທີ່ດິນ 17 ບ້ານ ເປົ້າໝາຍຂອງ

9 ຂະແໜງການອື່ນໆ

ຄວາມກະທັດຮັດ ແຕ່ປະສິດທິ

ນວນປະຊາກອນ, ອັດຕາການ

3 ເມືອງ (ເມືອງນາກາຍ, ຫີນ

ລວມທັງວຽກງານທີ່ພົວພັນກັບ

ຜົນສູງ ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ການບໍລິ

ວ່າງງານອາດເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງກ້າວ

ບູນ ແລະ ເຊບັ້ງໄຟ).

ຫລາຍຂະແໜງການ: ໄດ້ຈັດຕັ້ງ

ຫານທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍ

ກະໂດດ ເນື່ອງຈາກມີແຮງງານ

7)

ຂະແໜງເຕັກໂນ

ປະຕິບັດ ແລະ ມີຄວາມຄືບໜ້າ

ລະບົບທີ່ທັນສະໄໝ.

ກັບມາຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານ

ໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ໄດ້ສຳ

ຫລາຍດ້ານເປັນຕົ້ນ: ວຽກງານ

3.

ເລັດການພັດທະນາ ແລະ ປັບ

ປ້ ອ ງກັ ນ ຊາດ-ປ້ ອ ງກັ ນ ຄວາມ

ຜົ ນ ກະທົ ບ ຈາກການລະບາດ

ການຫຍໍ້ທໍ້ທາງສັງຄົນ

ເຊັ່ນ:

ຈັກໃດຄວນຮັກສາໄວ້, ກົງຈັກ
ໃດຄວນຍຸບເລີກ, ກົງຈັກໃດ
ຄວນສັບຊ້ອນ ຫລື ໂຮມເຂົ້າ
ກັນ ຫັນກົງຈັກຫົວໜ່ວຍວິຊາ
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
ການຄຸ້ມຄອງລະບົບໃໝ່ ໂດຍ
ຫັນເປັນພາລະກອນ ຫລື ຮູບ

ປຸງລະບົບຫ້ອງການທັນສະໄໝ

ສະຫງົບ, ວຽກງານຕ່າງປະເທດ,

ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

ແລະ

ບັນຫາຢາເສບຕິດ, ການປຸ້ນຈີ້,

ວິດ-19 ຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ

ແຫ່ງລັດ

ຄຽງຄູ່ກັບການສືບຕໍ່

ການຜະລິ ດ ເພື່ ອ ຄ້ ຳ ປະກັ ນ ສະ

ຂະ

ການປັບປຸງ ແລະ ບັງຄັບໃຊ້ກົດ

ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫລາຍປະການ

ຂີ້ລັກງັດແງະ ແລະ ການກໍ່ອາດ

ມາດຕະການຕ່າງໆ

ທີ່ລັດຖະ

ຄົ້ ນ ຄວ້ າ ລະອຽດມາດຕະການ

ບຽງອາຫານ, ທົດແທນການນຳ

ຫຍາຍການນຳໃຊ້ ລ ະບົ ບ ຫ້ ອ ງ

ໝາຍ, ການສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດ

ແຕ່ດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງ

ຊະຍາກໍາ ແລະ ອື່ນໆ.

ບານວາງອອກຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ຄຽງ

ຜ່ອນຜັນທາງດ້ານພາສີ-ອາກອນ

ເຂົ້າ ແລະ ເປັນສິນຄ້າສົ່ງອອກ;

ການທັນສະໄໝໄປໃນ

18

ທະນາແມ່ຍິງ, ເຍົາວະຊົນ ແລະ

ພັກ, ລັດຖະບານ ແລະ ອຳນາດ

5)

ຄູ່ກັບການຄົ້ນຄວ້າມາດຕະການ

ໃຫ້ແກ່ທຸລະກິດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະ

ສຸມໃສ່ການປູກ ແລະ ເກັບກູ້ພືດ

ພາກສ່ວນ ຂອງພະແນກເຕັກໂນ

ຊາວໜຸ່ມ ກໍໄດ້ຮັບການເອົາໃຈ

ການປົກຄອງທຸກຂັ້ນ ແລະ ການ

ຮຽນ-ການສອນທາງໄກ,

ສື່

ແລະ ນະໂຍບາຍເພື່ອສືບຕໍ່ຜ່ອນ

ທົບ ແລະ ເປັນການກະຕຸ້ນພາກ

ລະດູແລ້ງໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ໂດຍສະ

ໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານແຂວງ,

ໃສ່ ແລະ ມີຄວາມຄືບໜ້າ, ແຕ່

ຊຸ ກ ຍູ້ ຊ່ ວ ຍເຫລື ອ ຈາກຄູ່ ຮ່ ວ ມ

ການຮຽນ-ການສອນທາງເອ

ຜັນພາກທຸລະກິດ ໄປຄຽງຄູ່ກັບ

ທຸລະກິດ ໃຫ້ມີການເຄື່ອນໄຫວ

ເພາະແມ່ນພືດ ແລະ ສັດ ທີ່ມີ

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ໄດ້ພັດ

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຈັດຕັ້ງ

ພັດທະນາ ເຮັດໃຫ້ສາມາດປ້ອງ

ເລັກໂຕຣນິກ

ການຊຸ ກ ຍູ້ ກ ານຜະລິ ດ ພາຍໃນ

ເ ພື່ ອ ສ້ າ ງ ແ ຫ ລ່ ງ ລ າ ຍ ຮັ ບ ງົ ບ

ໂກຕາສົ່ງອອກແລ້ວ ຄຽງຄູ່ກັບ

ທະນາລະບົບປະຊຸມທາງໄກ ເພື່ອ

ປະຕິບັດວຽກງານຂອງຂະແໜງ

ກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂ

ຫລາຍ ແລະ ຄົບຖ້ວນຕາມຈຳ

ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ;

ປະມານ.

ການເຈລະຈາຂະຫຍາຍສະນິ ດ

ຮັບໃຊ້ທາງວິຊາການ ແລະ ການ

ການດັ່ງກ່າວນັ້ນ

ກໍໄດ້ຮັບຜົນ

ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄ

ນວນວິຊາ,

ຮຽນການສອນ

ໂດຍສະເພາະ

ກະທົ ບ ຈາກການລະບາດຂອງ

ວິດ-19 ໄດ້ດີສົມຄວນ, ເຮັດ

ເຂົ້າເຖິງກຸ່ມເປົ້າໝາຍຍັງມີຂໍ້ຈຳ

ແລະ ຮັກສາສະຖຽນລະພາບດ້ານ

ຫາສິ່ງກີດຂວາງຕ່າງໆ ເພື່ອສ້າງ

ພ້ອມທັງຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມທາງດ້ານ

ການນຳໃຊ້ຂອງພາກລັດ ແລະ

ພະຍາດໂຄວິດ-19 ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດ

ໃຫ້ປະເທດເຮົາ

ຍັງສືບຕໍ່ມີສະ

ກັດ; ການເຂົ້າເຖິງແຫລ່ງການ

ການເງິນ-ເງິນຕາ ໃຫ້ມີຄວາມ

ເງື່ອນໄຂສະດວກ

ເຕັກນິກວິຊາການໃນການປູກ,

ອົງການຕ່າງໆ

ເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກງານຂອງຕົ ນ

ຖຽນລ ະພາບ ທາງດ້ າ ນກ ານ

ຮຽນຮູ້ຄັງປັນຍາລາວ ຂອງນັກ

ໝັ້ນທ່ຽງ

ລົງທຶນ

ໄດ້ເຕັມສ່ວນ.

ເມືອງຢ່າງໜັກແໜ້ນ, ມີຄວາມ

ຮຽນຍັງບໍ່ທັນກວ້າງ ຍ້ອນມີຂໍ້

ການຄຸ້ ມ ຄອງອັ ດ ຕາແລກປ່ ຽ ນ

ແຮ່ທາດ ຕາມການຕົກລົງຜ່ານ

ຜ່ອນຜັນ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມ

ແລະ

(eOFFICEV2)

ຄຽງຄູ່ກັບການ

ປັບປຸງ, ສ້າງ ແລະ ສົ່ງເສີມການ

ອົງ

ເຖິງວ່າຈະໄດ້ຮັບ

ໃນທ້ອງຕະຫລາດຍັງບໍ່
ໂດຍສະ

ການສັກວັກຊີນ

ຈຳນວນຫລາຍ,

ຍັງບໍ່

ຍັງມີປາກົດ

ການຈັດການ

ຍັງບໍ່ທັນຫລາກ

3).

ຊ່ອງທາງໃນການ

ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ເຂົ້າ
ໃສ່ແຕ່ລະຕຳແໜ່ງງານ ບົນພື້ນ
ຖານຄວາມຮູ້ ວິ ຊ າສະເພາະທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ເໝາະສົມກັບແຕ່
ລະຕໍາແໜ່ງງານ.
ພ າ ຍ ຫ ລັ ງ ປັ ບ ປຸ ງ ກົ ງ
ຈັກການຈັດຕັ້ງແລ້ວ
ບັນດາ
ກະຊວງ-ອົງການ ແລະ ອົງການ
ປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ຕ້ອງໄດ້ຊຸກ
ຍູ້, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະ
ເມີນຜົນ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ
ຕໍ່ເນື່ອງ, ພ້ອມນັ້ນ, ກໍຕ້ອງຄົ້ນ
ຄວ້າວາງແຜນໃນຕໍ່ໜ້າ ເພື່ອພັດ
ທະນາການຈັດຕັ້ງ ຂອງຂະແໜງ
ການຕົ ນ ໃຫ້ ໜັ ກ ແໜ້ ນ ເຂັ້ ມ
ແຂງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.

ສືບຕໍ່ຄຸ້ມຄອງ

ໂດຍສະເພາະແມ່ນ

5).

ສືບຕໍ່ແກ້ໄຂບັນ
ໃຫ້ແກ່ນັກ

ໃນການເຮັດທົດລອງ

ວິສາຫະກິດທົ່ວໄປ ແມ່ນໃຫ້ຄັດ
ເລືອກ ແລະ ຈ້າງຜູ້ບໍລິຫານທີ່
ເປັ ນ ມື ອ າຊີ ບ ເຂົ້ າ ມາບໍ ລິ ຫ ານ
ໂດຍໃຫ້ກະຊວງການເງິນອອກ
ຂໍ້ຕົກລົງຕາມກົດໝາຍ.
ສໍາລັບການປັບປຸງໂຄງ
ສ້ າ ງຂອງທະນາຄານພັ ດ ທະນາ
ລາວ ແລະ ທະນາຄານສົ່ງເສີມ
ກະສິ ກໍ າ ແມ່ ນ ລັ ດ ຖະບານໄດ້
ຂາຍຮຸ້ນອອກ ແລະ ຫັນເປັນບໍ
ລິສັດລັດຮ່ວມທຶນ ເຊິ່ງເຫັນວ່າ
ມີຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຄາດວ່າ
ທັງສອງທະນາຄານ ຈະເລີ່ມມີ
ຜົນກຳໄລ
ຕາມທີ່ທ່ານຜູ້ວ່າ
ການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ
ໄດ້ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມແລ້ວ.

ພືດ

ແລະ

ສັດໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ

ການລ້ຽງ,

ທຶນທີ່ມີລັກສະນະ

ນຳໃຊ້ການບໍລິການ ຜ່ານໂປຣ

6. ຕີລາຄາລວມ: ເຖິງ

ສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນລະ

ຈຳກັ ດ ທາງດ້ າ ນອິ ນ ເຕີ ເ ນັ ດ ;

ຕາມກົນໄກຕະຫລາດທີ່ມີການ

ມາ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ ພ້ອມ

ແຂງໃຫ້ຜູ້ປະກອບການ

ແກຣມຕ່າງໆ, ນອກນີ້ ກໍໄດ້ສຳ

ແມ່ນ ສປປລາວ ໄດ້ຮັບຜົນກະ

ບຽບຮຽບຮ້ອຍທາງດ້ານສັງຄົມ,

ຄວາມຊຳນານງານດ້ານ

ICT

ຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ, ຄຸ້ມຄອງປະ

ທັ ງ ຊຸ ກ ຍູ້ ບັ ນ ດາໂຄງການຂະ

ຊາວກະສິກອນ ໃຫ້ສາມາດແຂ່ງ

ເລັດການປຶກສາຫາລືກບ
ັ ກະຊວງ

ທົ ບ ຈາກການລະບາດຂອງພະ

ເສດຖະກິດຍັງສາມາດສືບຕໍ່ຂະ

ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການສິດສອນ

ລິມານເງິນ M2, ອັດຕາເງິນເຟີ້

ໜ າ ດ ໃ ຫ ຍ່ ໃ ຫ້ ສ ຳ ເ ລັ ດ ຕ າ ມ

ຂັນໄດ້ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ການ

ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ

ຍາດໂຄວິດ-19 ກໍຕາມ, ແຕ່

ຫຍາຍຕົວ.

ຂອງຄູ ອ າຈານຈຳນວນໜຶ່ ງ ຍັ ງ

ແລະ ໜີ້ທີ່ບໍ່ເກີດດອກອອກຜົນ

ແຜນການ;

ຕ້ າ ນແລ້ ງ -ຕ້ າ ນຖ້ ວ ມໃຫ້ ມີ ປ ະ

ສັງຄົມ

ກ່ຽວກັບການເຊື່ອມຕໍ່

ລັ ດ ຖະບານໄດ້ ປ ະຕິ ບັ ດ ຫລາຍ

(2). ດ້ານຄົງຄ້າງ

ຈຳກັດ.

(NPL)

ໂປຣແກຣມ Lao KYC ກັບ

ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການ

1)

ບັ ນ ດາປະກັ ນ ສັ ງ ຄົ ມ ຂອງອົ ງ

ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງປະເທດ

ພາກຈໍານວນໜຶ່ງ ຄາດວ່າຈະບໍ່

ສຸມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ການປະກັ ນ ສັ ງ ຄົ ມ ແຫ່ ງ ຊາດ

ບໍ່ຕົກໃນສະພາບວິກິດການ, ຍັງ

ບັ ນ ລຸ ຕ າ ມ ແ ຜ ນ ກ າ ນ ກ ຳ ນົ ດ

ເດືອນທ້າຍປີ 2021

ແລະ ອື່ນໆ.

ສາມາດສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວໄດ້;

ເນື່ ອ ງຈາກໄດ້ ຮັ ບ ຜົ ນ ກະທົ ບ

1).

8) ຂະແໜງບໍລິຫານ

ການປະຕິ ບັ ດ ແຜນລາຍຈ່ າ ຍ

ລັດສໍາເລັດການຄົ້ນຄວ້າຂັ້ນພື້ນ

ຄາດໝາຍມະຫາ

7.

ບາງວຽກງານຈຸດ
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ແລະ

ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່

6). ສືບຕໍ່ຄຸ້ມຄອງລາ

ເໝາະສົມ, ຄົ້ນຄວ້າສ້າງນະໂຍ

ຄາສິນຄ້າອຸປະໂພກ ແລະ ບໍລິ

ບ າ ຍ ສໍ າ ລັ ບ ສິ ນ ເ ຊື່ ອ ສົ່ ງ ເ ສີ ມ

ໂພກ, ການນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກສິນ

ຕິ ດ ຕາມສະພາບຫາງສຽງຂອງ

ການຜະລິດກະສິກຳ

ຄ້າ

ສັງຄົມ,

ເພື່ອທົດ

ໃຫ້ເປັນໄປຕາມລະບຽບ

ທິພາບ ແລະ ປະສິດຜົນສູງ.
8).

ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່

ການນຳໃຊ້ສື່ສັງຄົມ

ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່

ແທນການນໍາເຂົ້າ ໂດຍສະເພາະ

ກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ຊຸກຍູ້

ອອນລາຍ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ເຄື່ອນ

ຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ

ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະ

ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນ

ສົ່ ງ ເສີ ມ ການຜະລິ ດ ພາຍໃນ

ໄຫວໂຄສະນາໂຈມຕີບິດເບືອນ

ຄ າ ດ ວ່ າ ຈ ະ ໃ ກ້ ຄ ຽ ງ ກັ ບ ຄ າ ດ

ໂຄວິດ-19 ເປັນຕົ້ນ: ການຂະ

ຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍ

ກະທົບຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19;

ແລະ ສົ່ງເສີມການຊົມໃຊ້ສິນຄ້າ

ຕໍ່ແນວທາງ ແລະ ນະໂຍບາຍ

ຖານກ່ຽວກັບວຽກງານການປັບ

ໝາຍ; ການປະຕິບັດແຜນເງິນ

ຫຍາຍຕົວຂອງ GDP, ລາຄາ

ການແກ້ ໄ ຂຄວາມຫຍຸ້ ງ ຍາກ

ພາຍໃນຢ່າງກວ້າງຂວາງ

ຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ;

ປຸ ງ ກົ ງ ຈັ ກ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ລັ ດ ຖະ

ຕາ, ການຜະລິດ, ການບໍລິການ

ສິນຄ້າບາງປະເພດສູງຂຶ້ນ, ອັດ

ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ

ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ບັ ນ ດາມາດຕະ

ພ້ອມກັບການດັດສົມ ແລະ ຄຸ້ມ

9). ເກັບກຳຂໍ້ມູນແຮງ

ບານຊຸດທີ IX, ອອກແຈ້ງການ

ແລະ ການພັດທະນາດ້ານຕ່າງໆ

ຕາແລກປ່ຽນ

ແລະ ວາລະເເຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍ

ການ ຕາມມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງ

ຄອງການສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ

ງານພາຍໃນ ແລະ ແຮງງານ ທີ່

ກ່ ຽ ວກັ ບ ການປັ ບ ປຸ ງ ຕຳແຫນ່ ງ

ໄດ້ມີໝາກຜົນ, ພ້ອມນັ້ນ ກໍສາ

ການຄຸ້ ມ ຄອງອັ ດ ຕາແລກປ່ ຽ ນ

ການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ;

ຊາດ ສະບັບເລກທີ 13/ສພຊ,

ການຈໍ ລ ະຈອນສິ ນ ຄ້ າ ໃຫ້ ທົ່ ວ

ກັບມາຈາກຕ່າງປະເທດ ທີ່ໄດ້

ງານຈຳນວນ

ມາດຕີລາຄາດ້ານດີ ແລະ ດ້ານ

ຍັງບໍ່ມີປະສິດທິຜົນດີ,

ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີ

ລົງວັນທີ 4 ພະຈິກ 2020; ຕັ້ງ

ເຖິງ, ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງ ແລະ

ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກການລະບາດ

ຄົງຄ້າງ ດັ່ງນີ້:

ສາມາດໃນການດັດສົມເງິນຕາ

ການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດ

ໜ້າປະຕິບັດຄໍາສັ່ງນາຍົກ ເລກ

ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃນການ

ພະຍາດໂຄວິດ-19 ພ້ອມທັງຊຸກ
ຍູ້ໃຫ້ມີການພັດທະນາສີມືແຮງ
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ກົມກອງ,

ອອກຂໍ້ຕົກລົງຮັບຮອງຜົນການ

(ໂດຍສະເພາະ
ຄວາມ

2).

4).

ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່

ໄປ

ກຳນົ ດ ຕຳແໜ່ ງ ງານຂອງພາກ

(1). ດ້ານດີ:

ຕ່ າ ງປະເທດຂອງລະບົ ບ ທະນາ

ກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິ

ທີ 18/ນຍ, ລົງວັນທີ 16 ກັນ

ຂົນສົ່ງສິນຄ້າຜ່ານແດນ

ສ່ວນຕ່າງໆໄດ້ 99 ກົມກອງ,

1.

ບັນດາຄະນະພັກ,

ຄານຍັງມີຄວາມຈຳກັດ), ການ

ບັດມາດຕະການປ້ອງກັນ, ຄວບ

ຍາ 2021 ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມ

ເລັງ່ ຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ການສະໜອງ

ຊຸກຍູ້,

ຄະນະນຳຂອງກະຊວງ-ອົງການ

ຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ແລະ ຂົນສົ່ງໂດຍ

ຄຸມ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂ

ທະວີການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕ້ານ

ສິນເຊື່ອບ້ວງຕ່າງໆໃຫ້ໄດ້ໄວ;

ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ສັງລວມບົດ

ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ ໄດ້ເປັນ

ສານ ແລະ ຍັງມີຄວາມກົດດັນ

ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄ

ການຮົ່ ວ ໄຫລຂອງງົ ບ ປະມານ

ສຳເລັດການຕິດຕາມ,

ແລະ

7). ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ
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ການຮັ ບ ຮອງເອົ າ ການສະເໜີ

ປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ສພຊ ໄດ້ສະເໜີ

ສິ່ງແວດລ້ອມ ຕໍ່ກັບຄໍາຄິດເຫັນ

ວັນສຸກທີ 3 ທັນວາ 2021 ຢູ່ທີ່

ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງ ສພຊ ທີ່ໄດ້

ແຕ່ງຕັງ້ ສະມາຊິກສະພາຜູພ
້ ພ
ິ າກ

ໃຫ້ 13 ພາກສ່ວນ ຂຶ້ນຊີ້ແຈງຕໍ່

ຂອງປະຊາຊົນທີ່ສົ່ງມາທາງໂທ

ຫ້ ອ ງສະຕູ ດີ ໂ ອຂອງສະຖານີ ວິ

ກຳນົດໄວ້ໃນລັດຖະທຳມະນູນ

ສາຂອງສານປະຊາຊົ ນ ສູ ງ ສຸ ດ

ຄໍ າ ຊັ ກ ຖາມກ່ ຽ ວກັ ບ ບັ ນ ຫາທີ່

ລະສັບສາຍດ່ວນດັ່ງກ່າວ ກອງ

ທະຍຸ - ໂທລະພາບແຂວງອຸ ດົ ມ

ແລະ ກົດໝາຍ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນ

ຈໍານວນ 11 ທ່ານ ຍິງ 3 ທ່ານ;

ພົ້ນເດັ່ນຂອງສັງຄົມ ເຊິ່ງ ສພຊ

ເ ລ ຂ າ ກ ອ ງ ປ ະ ຊຸ ມ ຈ ະ ໄ ດ້ ສັ ງ

ໄຊ, ທ່ານ ນາງ ຄໍຳພອນ ພິມ

ສຳເລັ ດ ຕາມການຄາດໝາຍທີ່

ມະຕິກອງປະຊຸມ ສພຊ ວ່າດ້ວຍ

ແລະ ສສຊ ໄດ້ຍົກຂຶ້ນຢູ່ໃນກອງ

ລວມ ແລະ ມອບໃຫ້ກຳມາທິ

ມະຈັນ ຮອງປະທານສະພາປະ

ວາງໄວ້.

ການຮັ ບ ຮອງເອົ າ ບົ ດ ລາຍງານ

ປະຊຸມປະກອບມີນາຍົກລັດຖະ

ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອປະສານ

(ສພຊ) ຕອນເຊົ້າຂອງ

ຊາດຕາມພາລະບົດບາດ,

ຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ) ອຸດົມໄຊ

ຂ້າພະເຈົ້າຕາງໜ້າ ຄະ

ຂອງອົ ງ ການໄອຍະການປະຊາ

ມົນຕີ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ,

ສົມທົບພາກ

ທັ ງ ເປັ ນ ສະມາຊິ ກ ສະພາແຫ່ ງ

ນະ ສສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ

ຊົນສູງສຸດ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ

ຄົ້ ນ ຄ ວ້ າ ແ ກ້ ໄ ຂ ໃ ຫ້ ຖື ກ ຕ້ ອ ງ

ຊາດ (ສສຊ) ປະຈໍາເຂດເລືອກ

ທີ 4, ຄະນະປະຈຳສະພາປະ

ປະຕິ ບັດ ແຜນການເຄື່ ອ ນໄຫວ

ລົງທຶນ, ກະຊວງການເງິນ, ທະ

ສອດຄ່ອງ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ

ຕັ້ງທີ 4 ແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ຖະ

ຊາຊົນແຂວງ

ມີຄວາມຍິນດີ

ວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ

ນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ, ກະ

ລະບຽບການ.

ແຫລງຂ່າວຜົນສຳເລັດກອງປະ

ແລະ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງ

ແຜນການ ປະຈໍາປີ 2022; ມະ

ຊວງອຸດສາຫະກຳ-ການຄ້າ, ກະ

ໃນໂອກາດສະເຫລີມ

ຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ

2

ບັ ນ ດາທ່ າ ນການນໍ າ ພັ ກ -ລັ ດ ,

ຕິກອງປະຊຸມ ສພຊ ວ່າດ້ວຍ

ຊວງກະສິກຳ-ປ່າໄມ້, ກະຊວງ

ສະຫລອງວັນຊາດທີ 2 ທັນວາ

(ສພຊ)

ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ທະ

ການຮັ ບ ຮອງເອົ າ ບົ ດ ລາຍງານ

ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ

ຄົບຮອບ 46 ປີຫາກໍ່ຜ່ານພົ້ນ

ຫານ, ຕຳຫລວດ, ນັກຮຽນ,

ຂອງ ສພຊ ກ່ຽວກັບການຈັດ

ສັງຄົມ,

ກະຊວງສາທາລະນະ

ໄປ ແລະ ພິທີເປີດການນໍາໃຊ້

ນັກສຶກສາ, ປັນຍາຊົນ, ກຳມະ

ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນການເຄື່ ອ ນ

ສຸກ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະ

ລົດໂຟລາວ-ຈີນ ຢ່າງເປັນທາງ

ມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງ ສພຊ ຊຸດທີ

ກອນ,

ໄຫວວຽກງານປະຈໍາປີ 2021

ຫງົບ, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ

ການໃນວັນສຸກວັນທີ 3 ທັນວາ

IX ໄດ້ດໍາເນີນເປັນເວລາ 15

ພໍ່ ແ ມ່ ພີ່ ນ້ ອ ງປະຊາຊົ ນ ລາວບັ ນ

ກິດ-ສັງຄົມ ປະຈໍໍາປີ 2021

ການກວດສອບແຫ່ ງ ລັ ດ ກ່ ຽ ວ

ແລະ ແຜນການ ປະຈໍາປີ 2022;

ບໍ່ແຮ່,

2021.

ວັນ ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງທ່ານ

ດາເຜົ່ າ ໃນທົ່ ວ ແຂວງອຸ ດົ ມ ໄຊ

ແລະ ແຜນການ ປະຈໍາປີ 2022;

ກັ ບ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນ

ພ້ອມນັ້ນ,

ແລະ ການສື່ສານ ແລະ ກະຊວງ

ຕາງໜ້າໃຫ້ຄະນະສະມາຊິກສະ

ປອ. ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ

ຮັ ບ ຊາບກ່ ຽ ວກັ ບ ຜົ ນ ສຳເລັ ດ

ມະຕິກອງປະຊຸມ ສພຊ ວ່າດ້ວຍ

ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ

ປະ

ຊຸມ ສພຊ ວ່າດ້ວຍການຮັບ

ຍຸຕິທຳ.

ພາແຫ່ ງ ຊາດປະຈໍ າ ເຂດເລື ອ ກ

ປະທານ ສພຊ; ມີບັນດາຄະນະ

ຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ

ການຮັ ບ ຮອງເອົ າ ບົ ດ ລາຍງານ

ຈໍາປີ 2021 ແລະ ແຜນການ

ຮອງເອົາກົດໝາຍ ຈໍານວນ 11

ປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ,

ເທື່ອທີ 2 ຂອງ ສພຊ ຊຸດທີ IX

ຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການ

ປະຈໍາປີ 2022; ຜົນການກວດ

ສະບັບ:

ດັ່ງນີ້:

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານ

ສອບບົ ດ ສະລຸ ບ ຂາດຕົ ວ ການ

ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ
ຊຸດທີ IX ດັ່ງນີ້:

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາ

ສສຊ

ຊຸດທີ IX ທັງ 18 ເຂດເລືອກ

ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານ,

ຍັງມີມະຕິກອງປະ

ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ

ການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະ
ຊຸມຄັ້ງນີ້

ກົດໝາຍສ້າງໃໝ່

ສສຊ

ປະຈໍາເຂດ

ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ

ອີກເທື່ອໜຶ່ງໃນນາມ

ຕັ້ງທີ 4, ຕາງໜ້າ ຄະນະປະຈໍາ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງອຸດມ
ົ ໄຊ,

4

ເລືອກຕັ້ງທີ 4 ໄດ້ມີຄວາມຮັບ

ຂ້າພະ

ເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມຮູ້

160

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາ

ແຫ່ງລັດ, ແຜນເງິນຕາ ປະຈໍາປີ

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານ

ສະບັບ ຄື: ຮ່າງກົດໝາຍວ່າ

ຜິດຊອບສູງ ເຊິ່ງເປັນຕົວແທນ

ບຸນຄຸນຢ່າງລົ້ນເຫລືອ ແລະ ຂໍ

ທ່ານ ຍິງ 35 ທ່ານ, ກອງປະ

ມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງ ສພຊ ຊຸດທີ

2021 ແລະ ແຜນການ ປະຈໍາ

ແຫ່ງລັດ ປະຈໍາປີ 2020; ມະ

ດ້ ວ ຍຍານພາຫະນະທາງບົ ກ ;

ແຫ່ງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງປະ

ອວຍພອນໄຊອັນປະເສີດມາຍັງ

ຊຸມຖືເປັນກຽດຢ່າງສູງຕ້ອນຮັບ

IX ໄດ້ເລີ່ມໄຂຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າ

ປີ 2022; ມະຕິກອງປະຊຸມ

ຕິກອງປະຊຸມ ສພຊ ວ່າດ້ວຍ

ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊາຍແດນ

ຊາຊົນບັນດາເຜົ່າປະຕິບັດຕາມ

ບັນດາທ່ານການນໍາພັກ-ລັດ ຈົ່ງ

ທ່ານ ປອ. ທອງລຸນ ສີສຸລິດ

ຂອງວັນຈັນ,  ວັນທີ 1 ພະຈິກ

ສພຊ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາ

ການຮັ ບ ຮອງເອົ າ ບົ ດ ລາຍງານ

ແຫ່ງຊາດ; ຮ່າງ ກົດໝາຍ ວ່າ

ສາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນເອງ

ມີພາລະນາໄມສົມບູນ,

ປະທານປະເທດແຫ່ງ

ສປປ

2021 ທີຫ
່ ປ
ໍ ະຊຸມ ສພຊ ນະ

ບົ ດ ລາຍງານຂອງລັ ດ ຖະບານ

ຂອງອົ ງ ການກວດກາແຫ່ ງ ລັ ດ

ດ້ ວ ຍເຕັ ກ ໂນໂລຊີ ລ ະດັ ບ ສູ ງ

ເຊິ່ງໄດ້ລົງທະບຽນປະກອບຄໍາ

ສໍາເລັດໃນໜ້າທີ່ການງານສືບຕໍ່

ລາວ, ທ່ານ ປອ. ພັນຄໍາ ວິພາ

ຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ໄດ້

ກ່ຽວກັບແຜນພັດທະນາພະລັງ

ກ່ ຽ ວກັ ບ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ

ແລະ ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການ

ເຫັນ 23 ຄັ້ງ ແລະ ໄດ້ປະກອບ

ຊີ້ນໍຳ-ນໍາພາ ແລະ ພັດທະນາ

ວັນ

ດໍາເນີນມາເຖິງຕອນເຊົ້າຂອງວັນ

ງານໄຟຟ້າ

ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ

ສໍາຫລວດວັດແທກ ແລະ ສ້າງ

ຄໍາເຫັນຈໍານວນ 17 ຄັ້ງ ໃນ

ແຂວງອຸດົມໄຊ

ພ້ອມດ້ວຍອົງການ

ພຸດວັນທີ 17 ພະຈິກ 2021

(2021-2030) ແລະ ແຜນ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ແຜນການ

ແຜນທີ່.

ຈໍານວນ 6 ທ່ານ.

ເຂັ້ມແຂງ,

ແນວລາວສ້າງຊາດ, ອົງການຈັດ

ເຊິ່ງໄດ້ໃຊ້ເວລາດໍາເນີນກອງປະ

ພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ

ປະຈໍາປີ 2022; ການກວດກາ

ກົດໝາຍປັບປຸງ 7 ສະ

       ຄຽງຄູກ
່ ບ
ັ ການພິຈາລະນາ

ຂອບໃຈມາຍັ ງ ບັ ນ ດາທ່ າ ນພະ

ຕັ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ພາກສ່ວນ

ຊຸມທັງໝົດ 15 ວັນ.

ບໍ່ແຮ່ 5 ປີ (2021-2025);

ຕາມຜົນການກວດສອບບົດສະ

ບັບ ຄື: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລັດ

ແລະ ຮັບຮອງເອົາບັນຫາສໍາຄັນ

ນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ທະຫານ,

ຕັ້ງ

ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ

ສປປລາວ

ຂອງ

ສປປລາວ

ມີຜົນ

ໃຫ້ເຕີບໃຫ່ຍ
ຂໍສະແດງຄວາມ

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມ

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາ

ມະຕິກອງປະຊຸມ ສພຊ ວ່າດ້ວຍ

ຫລຸບຂາດຕົວການຈັດຕັ້ງປະຕິ

ຖະບານ; ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍງົບ

ດັ່ງກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ, ໃນໄລ

ຕໍາຫລວດ, ນັກຮຽນ, ນັກສຶກ

ພຽງ; ການດຳເນີນກອງປະຊຸມ

ມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງ ສພຊ ຊຸດທີ

ການຮັ ບ ຮອງເອົ າ ບົ ດ ລາຍງານ

ບັ ດ ແຜນງົ ບ ປະມານແຫ່ ງ ລັ ດ

ປະມານແຫ່ງລັດ; ກົດໝາຍວ່າ

ຍະດຳເນີ ນ ກອງສະໄໝສາມັ ນ

ສາປັນຍາຊົນ,

ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງ

IX ໄດ້ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາ

ຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບວິໄສ

ປະຈຳປີ 2019; ມະຕິກອງປະ

ດ້ວຍການສ້າງນິຕິກຳ; ກົດໝາຍ

ເທື່ອທີ 2 ຂອງ ສພຊ ຊຸດທີ IX

ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ພໍ່

ສພຊ ຊຸດທີ IX; ທ່າມກາງການ

ບັ ນ ຫາສຳຄັ ນ ພື້ ນ ຖານຂອງປະ

ທັດ 20 ປີ (2021-2040),

ຊຸມ ສພຊ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ

ວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດຄໍາຕັດສີນ

ມີປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າສົ່ງຄຳຄິດ

ແມ່ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າໃນ

ເຝົ້າລະວັງ ແລະ ປ້ອງກັນພະ

ເທດຊາດໂດຍໄດ້ອອກເປັນມະ

ຍຸດທະສາດ 10 ປີ (2021-

ເອົາບົດລາຍງານຂອງສານປະຊາ

ຂອງສານ;

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ

ຄຳເຫັນຜ່ານໂທລະສັບສາຍດ່ວນ

ທົ່ວແຂວງອຸດົມໄຊ

ຍາດໂຄວິດ-19 ຢ່າງເຂັ້ມງວດ;

ຕິກອງປະຊຸມ ດັ່ງນີ້: ມະຕິກອງ

2030) ແລະ ແຜນພັດທະນາ

ຊົນສູງສຸດ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ

ການຄວບຄຸມຢາສູບ; ກົດໝາຍ

(156) ຫລາຍກວ່າ 261 ສາຍ

ຕາມການດໍ າ ເນີ ນ ກອງປະຊຸ ມ

ໄດ້ ແ ບ່ ງ ຫ້ ອ ງປະຊຸ ມ ອອກເປັ ນ

ປະຊຸມ ສພຊ ວ່າດ້ວຍການຮັບ

ເສດຖະກິດດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ

ປະຕິ ບັດ ແຜນການເຄື່ ອ ນໄຫວ

ວ່ າ ດ້ ວ ຍໂທລະຄົ ມ ມະນາຄົ ມ

ເຊິ່ງພົວພັນເຖິງການຄຸ້ມຄອງບໍ

ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ່ 2 ຂອງ

9 ຫ້ອງ ໂດຍຜ່ານວິດີໂອທາງໄກ

ຮອງເອົ າ ບົ ດ ລາຍງານຂອງລັ ດ

5 ປີ (2021-2025); ມະຕິ

ວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ

ແລະ

ລິຫານລັດ, ການພັດທະນາເສດ

ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ແຕ່

ເພື່ອພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ

ຖະບານ

ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ

ກອງປະຊຸມ ສພຊ ວ່າດ້ວຍການ

ແຜນການ ປະຈໍາປີ 2022; ມະ

ດົກແຫ່ງຊາດ.

ຖະກິດ-ສັງຄົມ, ການພັດທະນາ

ຕົ້ນຕະຫລອດປາຍ.

ເອົາບັນຫາສຳຄັນຂອງພື້ນຖານ

ປະຕິບດ
ັ ແຜນພັດທະນາເສດຖະ

ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງອົງ

ຕິກອງປະຊຸມ ສພຊ ວ່າດ້ວຍ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍມໍຣະ
ໃນການດຳເນີ ນ ກອງ

ທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມ

ກຳມະກອນ,

ທີ່ໄດ້ຕິດ

ແລະ

7l- c]t lr0 ;P‘9ao rq[xt1hP,1k,r+c,jxt-k-qo 16j @ g,nv’0v’c0;’
(ສພຊ) ວັນທີ 26 ພະ

ໃນການເຄື່ ອ ນໄຫວ

ນູນ ແລະ ກົດໝາຍໃນໄລຍະ

ປະຕິບດ
ັ ບັນດາຄາດໝາຍທີຍ
່ າດ

ຈິກ 2021 ຄະນະສະມາຊິກສະ

ວຽກງານໃນຄັ້ງນີ້, ໄດ້ແບ່ງເປັນ

ຜ່ານມາເຊິ່ງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນດ້ານ

ໄດ້ ຜົນສໍາເລັດຫລາຍດ້ານພ້ອມ

ພາແຫ່ງຊາດ (ຄສຊ) ແລະ ສະ

2 ຈຸດຄື: ຈຸດທີ 1: ນໍາໂດຍທ່ານ

ດີ, ດ້ານອ່ອນ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງ

ທັງເນັ້ນໃຫ້ຄະນະນໍາ

ພາປະຊາຊົນແຂວງ

(ສພຂ)

ບຸນສອນ ເພັດລາວັນ ປະທານ

ເປັນຕົນ
້ ແມ່ນບັນຫາຢາເສບຕິດ,

ແ ໜ ງ ກ າ ນ ທີ່ ກ່ ຽ ວ ຂ້ ອ ງ ຂ ອ ງ

ວຽງຈັນ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານ

ສພຂ ວຽງຈັນ, ທ່ານ ຄໍາຫລ້າ ສີ

ບັນຫາທີ່ດິນ ແລະ ປາກົດການ

ເມື ອ ງເອົ າ ໃຈໃສ່ ສື ບ ຕໍ່ ເ ພີ່ ມ ທະ

ວິຊາການພາຍໃນ ສພຂ ໄດ້

ສຸວົງ ເລຂາທິການ ສພຂ ວຽງ

ຫຍໍ້ທ້ຕ
ໍ ່າງໆທີ່ທາງເມືອງຈະຕ້ອງ

ວີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ

ເຄື່ອນໄຫວພົບປະຢ້ຽມຢາມປະ

ຈັນ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານວິຊາ

ໄດ້ສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຕໍ່

ຕິດຕາມກວດກາໃນທຸກຂົງເຂດ

ຊາຊົນ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ

ການ ສພຂ ສົມທົບກັບທ່ານ ຄໍາ

ໜ້ າ ພ້ ອ ມທັ ງ ຮັ ບ ຟັ ງ ຄໍ າ ຄິ ດ -ຄໍ າ

ຂອງເມືອງຢ່າງເຂັ້ມງວດສືບ ຕໍ່

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລັດຖະທໍາ

ຫລ້າ ບຸນຍາສິງ ສະມາຊິກສະ

ເຫັ ນ ຄໍ າ ສະເໜີ ຈ າກຕາງໜ້ າ ອົ ງ

ເຜີຍແຜ່ໂຄສະນາກົດໝາຍ, ນິ

ມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ, ນິຕິກໍາ

ພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສສຂ) ປະ

ການຈັດຕັ້ງບ້ານ

ຕະຫລອດ

ຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍໃຫ້ແກ່ພະນັກ

ໃຕ້ກົດໝາຍ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ

ຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງຫີນເຫີບ,

ຮອດພໍ່ ແ ມ່ ປ ະຊາຊົ ນ ພາຍໃນ

ງານ-ລັ ດ ຖະກອນພໍ່ ແ ມ່ ປ ະຊາ

ປະຕິບັດບັນດາມະຕິ

ເປັນຕົ້ນ

ປະທານກວດກາພັກ-ລັດເມືອງ

ສພຂ ວຽງຈັນ, ທ່ານ ນາງ ຈັນ

ບ້ານຫ້ວຍປາມ້ອມ ເມືອງ ວັງ

ກົດໝາຍ, ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ,

ບ້ານ

ຜ່ານການຮັບຟັງ

ຊົນໃຫ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຢ່າງ

ແມ່ ນ ແຜນພັ ດ ທະນາເສດຖະ

ເຊິ່ງໄດ້ກໍານົດເອົາ 2 ກຸ່ມບ້ານຄື:

ທະຄອນ ສີອໍາພອນ ຮອງປະ

ວຽງ

ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນພັ ດ

ລາຍງານດັ່ງກ່າວບັນດາທ່ານສະ

ເລິກເຊິ່ງ ພ້ອມທັງຮັບເອົາຄໍາຄິດ

ກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ ຢູ່ ເ ມື ອ ງຫີ ນ ເຫີ ບ

ກຸ່ມບ້ານຜາບ່ອງ ແລະ ກຸ່ມບ້ານ

ທານ ສພຂ ວຽງຈັນ ພ້ອມດ້ວຍ

ໝົດ 158 ຄົນ ຍິງ 47 ຄົນ.

ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຢູ່ທັງ

ມາຊິ ກ ສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ

ຄໍາເຫັນມາສະເໜີໃຫ້ພາກສ່ວນ

ແລະ ເມືອງວັງວຽງ; ເຂົ້າຮ່ວມ

ຫີນເຫີບໃຕ້, ເມືອງຫິນເຫີບ ມີ

ພະນັ ກ ງານວິ ຊ າການພາຍໃນ

ການລົງເຄື່ອນໄຫວຄັ້ງ

2 ເມືອງ ໂດຍເບື້ອງຕົ້ນກໍໄດ້ຮັບ

ໄດ້ ມີ ຄໍ າ ຄິ ດ -ຄໍ າ ເຫັ ນ ໂອ້ ລົ ມ

ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຈະໄດ້ຄົ້ນຄ້ວາພິ

ມີຕາງໜ້າຈາກອໍານາດການປົກ

ປະຊາຊົນເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 89

ສພຂ ວຽງຈັນ ໄດ້ສົມທົບກັບ

ນີ້, ກໍເພື່ອເປັນການເຄື່ອນໄຫວ

ຟັ ງ ການລາຍງານຫຍໍ້ ຈ າກຕາງ

ເຊິ່ ງ ທ່ າ ນກໍ ໄ ດ້ ສ ະແດງຄວາມ

ຈາລະນາແກ້ ໄ ຂໃຫ້ ສ ອດຄ່ ອ ງ

ຄອງບ້ານ, ກຸ່ມບ້ານ, ອົງການ

ຄົນ ຍິງ 17 ຄົນ.

ສສຂ ປະຈໍາເມືອງວັງວຽງ ເຊິ່ງ

ພົບປະປະຊາຊົນ ແລະ ການລົງ

ໜ້າອົງການປົກຄອງບ້ານ

ກໍຄື

ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຕໍ່ຄະນະນໍາ ແລະ

ຕາມລະບຽບກົ ດ ໝາຍທີ່ ທ າງ
ຂັ້ນເທິງວາງອອກ.

ມີປະຊາຊົນເຂົ້າຮ່ວມທັງ

ແລະ

ຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ພໍ່ແມ່

ຈຸດທີ 2: ນໍາໂດຍທ່ານ

ໄດ້ກໍານົດເອົາ 2 ກຸ່ມ ບ້ານຄື:

ຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະ

ຕາງໜ້ າ ກຸ່ ມ ບ້ າ ນກ່ ຽ ວກັ ບ ການ

ຂະແໜງການທີ່ ກ່ ຽວຂ້ ອ ງຂອງ

ປະຊາຊົນຈໍານວນໜຶງ່ ເຂົາ້ ຮ່ວມ.

ລໍາໄມ ກູດລາວົງ ຮອງປະທານ

ກຸ່ມບ້ານນາມອນໃຕ້ ແລະ ກຸ່ມ

ຕິບັດລັດຖະທໍາມະນູນ

ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ລັ ດ ຖະທໍ າ ມະ

ເມືອງ ທີ່ໄດ້ຊີ້ນໍາ-ນໍາພາ ແລະ

ແລະ

ກໍຄືຂະ

(ນັກຂ່າວ ສພຂ ວຽງຈັນ)
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ທ່ານ ສາຍທອງ ໄຊຍະ
ວົງ
ປະທານສະພາປະຊາຊົນ
ແຂວງ (ສພຂ) ຈໍາປາສັກ ໃຫ້
ສໍາພາດຕໍ່ສື່ມ່ວນຊົນ ໃນວາລະ
ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະໄໝສາ
ມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງ
ຊາດ (ສພຊ) ຊຸດທີ IX ເຊິ່ງ
ທ່ານໄດ້ສະແດງຄວາມຮູສ
້ ກ
ຶ ເປັນ
ກຽດ ແລະ ພາກພູມໃຈ ທີ່ໄດ້ມີ
ໂອກາດໃຫ້ສໍາພາດຕໍ່ສື່ມວນຊົນ
ທຸກພາກສ່ວນ ແລະ ທ່ານໄດ້
ຍົ ກ ໃຫ້ ເ ຫັ ນ ການເຄື່ ອ ນໄຫວ
ວຽກງານ ໂດຍຫຍໍ້ຂອງ ສພຂ
ຈໍາປາສັກ ຊຸດທີ II ວ່າ:
ພາຍຫລັງສໍາເລັດການ
ເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ
ຊາດ (ສສຊ) ຊຸດທີ IX ແລະ
ສະມາຊິ ກ ສະພາປະຊາຊົ ນ ຂັ້ ນ
ແຂວງ (ສສຂ) ຊຸດທີ II ໃນຄັ້ງ
ວັນທີ 21 ກຸມພາ 2021 ທີ່
ຜ່ານມາ, ສພຂ ຈໍາປາສັກ ຊຸດ
ທີ II ໄດ້ໄຂກອງປະຊຸມຄັ້ງປະ
ຖົມມະລືກຂອງຕົນຂຶ້ນ
ຢ່າງ
ເປັນທາງການ ໃນລະຫວ່າງວັນ
ທີ 8-9 ເມສາ 2021 ຢູ່ທີ່ສະ
ໂມສອນຫລັກ 4 ໂດຍການເຂົ້າ
ຮ່ວມຂອງທ່ານ ສາມາດ ພົລເສ
ນາ ຮອງປະທານ ສພຊ ແລະ
ທ່ານ ປອ. ວິໄລວົງ ບຸດດາຄໍາ
ເຈົ້າແຂວງແຂວງຈໍາປາສັກ, ມີ
ບັນດາທ່ານ ສສຊ ປະຈໍາເຂດ
ເລືອກຕັງ້ ທີ 15 ແຂວງຈໍາປາສັກ,
ສສຂ ຈໍາປາສັກ, ການນໍາພັກລັດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫານຊົນ
ແລະ ພະນັກງານທີກ
່ ຽ່ ວຂ້ອງຂັນ
້
ແຂວງເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.
ໃນວາລະດໍາເນີນກອງ
ປະຊຸ ມ ຄັ້ ງ ປະຖົ ມ ມະລື ກ ຂອງ
ສພຂ ຊຸດທີ II ໄດ້ຮັບການລາຍ
ງານຂອງຄະນະກໍາມະການເລືອກ
ຕັ້ງຂັ້ນແຂວງ ກ່ຽວກັບຜົນຂອງ
ການເລືອກຕັ້ງ ສສຂ ຈໍາປາສັກ
ຊຸດທີ II ພ້ອມທັງຮັບຮອງເອົາ
ຄຸນລັກສະນະຂອງ ສສຂ ຈໍາ
ນວນ 43 ທ່ານ ຍິງ 10 ທ່ານ
ເຊິ່ ງ ມີ ຄຸ ນ ລັ ກ ສະນະຖື ກ ຕ້ ອ ງ
ຕາມມາດຖານທີ່ ໄ ດ້ ກໍ າ ນົ ດ ໄວ້
ໃນກົດໝາຍ ແລະ ໄດ້ມີມະຕິ
ກອງປະຊຸ ມ ວ່ າ ດ້ ວ ຍການຮັ ບ
ຮອງເອົ າ ໂຄງປະກອບການຈັ ດ
ຕັ້ງຂອງ ສພຂ ຈໍາປາສັກ ຊຸດທີ
II ຖືວ່າມາຮອດປັດຈຸບັນເປັນ
ເວລາ 9 ເດືອນກວ່າແລ້ວ ນັບ
ແຕ່ພາຍຫລັງສໍາເລັດການເລືອກ
ຕັ້ງ ສສຂ ເຊິ່ງ ສສຂ ຈໍາປາສັກ
ຊຸດທີ II ໄດ້ສືບຕໍ່ເຄື່ອນໄຫວ
ປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ສິດ
ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນຕາມກົດ
ໝາຍກໍານົດໄວ້ ໃນການຄົ້ນຄວ້າ
ພິຈາລະນາ, ຕົກລົງຮັບຮອງບັນ
ດານິຕິກໍາ, ບັນຫາສໍາຄັນຂອງ
ທ້ອງຖິ່ນຫລາຍບັນຫາ, ຕິດຕາມ
ກວດກາການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ
ຄົມ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າແກ້ໄຂຄໍາສະ
ເໜີ, ຄໍາຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທໍາ,
ບັ ນ ຫາທີ່ ພົ້ ນ ເດັ່ ນ ທີ່ ສັ ງ ຄົ ມ ໃຫ້
ຄວາມສົນໃຈ. ເປັນເຈົ້າການ
ໃນການກະຕຸ ກ ຊຸ ກ ຍູ້ ອໍ າ ນາດ
ການປົກຄອງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ

ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ໃນການ
ເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດລະບຽບ
ກົດໝາຍ ບົນພື້ນຖານສ້າງລັດ
ແຫ່ງກົດໝາຍ.
ທ່ານສາຍທອງ ໄຊຍະ
ວົງ ໃຫ້ຮ
 ູ້ວ່າ: ການເຄື່ອນໄຫວ
ປະຕິບັດພາລະບົດບາດຂອງສະ
ພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງຈໍ າ ປາສັ ກ
ຊຸດທີ II ໃນໄລຍະ 9 ເດືອນ
ຜ່ານມາ: ດ້ານວຽກງານການຕົກ
ລົງບັນຫາສໍາຄັນຂອງທ້ອງຖິ່ນ:
ສພຂ ຈໍາປາສັກ ໄດ້ເສີມຂະ
ຫຍາຍສິ ດ ປະຊາທິ ປ ະໄຕຂອງ
ຕົນ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ສູງຕໍ່ໜ້າທີ່ການເມືອງ ໃນການ
ຄົ້ ນ ຄວ້ າ ຕົ ກ ລົ ງ ບັ ນ ຫານສໍ າ ຄັ ນ
ຂອງທ້ອງຖິນ
່ ຕ່າງໆ ບໍວ
່ າ່ ຈະເປັນ
ດ້ານການເມືອງ-ການປົກຄອງ,
ດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ
ດ້ານການຈັດຕັງ້ -ບຸກຄະລາກອນ
ເຊິ່ ງ ກອງປະຊຸ ມ ຄັ້ ງ ປະຖົ ມ ມະ
ລືກຂອງ ສພຂ ຈໍາປາສັກ ຊຸດທີ
II ຜ່ານມາ ໄດ້ພິຈາລະນາຮັບ
ຮອງເອົາຫລາຍບັນຫາສໍາຄັນດັງ່ ນີ:້
ຮັ ບ ຮອງເອົ າ ໂຄງປະ
ກອບ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ
ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດ
ທີ II; ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານ
ຂອງອົ ງ ການປົ ກ ຄອງແຂວງ
ກ່ ຽ ວກັ ບ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ
ຄົມ 5 ປີ(2016-2020) ແລະ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ
ຄົມ 5 ປີ (2021-2025) ຂອງ
ແຂວງຈໍາປາສັກ; ຮັບຮອງເອົາ
ບົ ດ ລາຍງານຂອງອົ ງ ການປົ ກ
ຄອງແຂວງ ກ່ຽວກັບການຈັດ
ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນງົ ບ ປະມານ
ແຫ່ງລັດ 5 ປີ (2016-2020)
ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ
5 ປີ (2021-2025) ຂອງແຂວງ
ຈໍາປາສັກ; ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍ
ງານກ່ ຽ ວກັ ບ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ
ບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວ 5 ປີ
(2016-2020) ແລະ ແຜນ
ການເຄື່ອນໄຫວ 5 ປີ (20212025) ຂອງອົງການໄອຍະການ
ປະຊາຊົນພາກໃຕ້ ແລະ ສານ
ປະຊາຊົນພາກໃຕ້; ຮັບຮອງເອົາ
ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການຈັດຕັງ້
ປະຕິ ບັດແຜນການເຄື່ ອ ນໄຫວ
5 ປີ (2016-2020) ແລະ

ແຜນການເຄື່ອນໄຫວ 5 ປີ
(2021-2025) ຂອງອົງການ
ໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ
ສານປະຊາຊົນແຂວງ; ຮັບຮອງ
ເອົ າ ບົ ດ ລາຍງານກ່ ຽ ວກັ ບ ການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນ
ໄຫວວຽກ 5 ປີ (202162020) ແລະ ວຽກງານ 5 ປີ
(2021-2025) ຂອງ ສພຂ
ຈໍາປາສັກ; ຮັບຮອງເອົາແຜນພັດ
ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແລະ
ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດປະຈໍາ
1ປີ ຂອງແຂວງຈໍາປາສັກ.
ທ່ າ ນຍັ ງ ໃ ຫ້ ຮູ້ ຕື່ ມ ວ່ າ :
ພາຍຫລັງສໍາເລັດການດໍາເນີກອງ
ປະຊຸ ມ ຄະນະປະຈໍ າ ສະພາປະ
ຊາຊົນແຂວງຈໍາປາສັກ ໄດ້ຮວ
່ ມ
ກັນກັບ ສສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກ
ຕັ້ງທີ 15, ສສຂ ປະຈໍາເຂດ
ເລືອກຕັ້ງ 9 ຕົວເມືອງ 1 ນະ
ຄອນ ແລະ ອົງການປົກຄອງ
ເມືອງ, ນະຄອນ ນໍາເອົາເນື້ອໃນ
ຜົ ນ ສໍ າ ເລັ ດ ກອງປະຊຸ ມ ຄັ້ ງ ປະ
ຖົມມະລືກຂອງ ສພຊ ຊຸດທີ
IX ແລະ ສພຂ ຈໍາປາສັກ ຊຸດ
ທີ II ເຄື່ອນໄຫວເຜີຍແຜ່ໃຫ້ພະ
ນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ປະ
ຊາຊົນ ໄດ້ຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກ
ເຊິ່ງ. ໃນນັ້ນ, ສາມາດເຄື່ອນ
ໄຫວໄດ້ທັງໝົດ 80 ຈຸດ, ປະ
ກອບມີ 65 ບ້ານ, 14 ກົມກອງ,
1 ສະຖາບັນການສຶກສາ ມີຜູ້ເຂົ້າ
ຮ່ວທັງໝົດ 8.268 ຄົນ ຍິງ
3.233 ຄົນ ພ້ອມທັງໄດ້ຮັບຟັງ
ເກັ ບ ກໍ າ ຄໍ າ ຄິ ດ ເຫັ ນ ຄໍ າ ສະເໜີ
ຂອງປະຊາຊົນຈໍານວນ 208
ບັນຫາ ໃນນັ້ນ, ໄດ້ອະທິບາຍຊີ້
ແຈງໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າໃຈກັບທີ່
98 ບັນຫາ ແລະ ຮັບມາປະສານ
ສົມທົບຊຸກຍູໃ້ ຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວ
ຂ້ອງແກ້ໄຂ 55 ບັນຫາ.
ນອກນັ້ນ, ໃນເວລາທີ່
ບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝ
ສາມັນ, ສພຂ ຈໍາປາສັກ ຍັງໄດ້
ຄົນ
້ ຄວ້າພິຈາລະນາບັນຫາສໍາຄັນ
ທີ່ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ສະເໜີຕໍ່ຄະ
ນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
ຈໍາປາສັກ ບົນພືນ
້ ຖານຂອບເຂດ
ພາລະບົດບາດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່
ທີ່ ໄດ້ ກໍ າ ນົ ດ ໄວ້ ໃ ນກົ ດ ໝາຍວ່ າ
ດ້ວຍສະພາປະຊາຊົນຂັນ
້ ແຂວງ.
ດ້ າ ນວຽກງານນິ ຕິ ບັ ນ

ຍັດ: ສພຂ ມີພາລະບົດບາດ,
ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການພິຈາ
ລະນາຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄໍາເຫັນ
ໃສ່ຮ່າງລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດ
ໝາຍ, ດໍາລັດ, ສ້າງ ແລະ ປັບ
ປຸງນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ ທີ່ພາກ
ສ່ວນຕ່າງໆສົ່ງໃຫ້. ຜ່ານການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນໄລ
ຍະຜ່ານມາ ສພຂ ຈໍາປາສັກ ໄດ້
ເປີດກອງປະຊຸມທາບທາມ ແລະ
ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຕໍຮ
່ າ່ ງກົດ
ໝາຍ, ດໍາລັດ ແລະ ນິຕກ
ິ າໍ ຕ່າງໆ
ຈໍານວນຫລາຍສະບັບ ເຊັ່ນ:
ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍເຕັກໂນໂລ
ຊີລະດັບສູງ, ຮ່າງກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍການຄວບຄຸມຢາສູບ, ກົດ
ໝາຍວ່າດ້ວຍຢ່າເສບຕິດ (ສະ
ບັບປັບປຸງ) ແລະ ຮ່າງກົດໝາຍ
ໃນຂົງເຂດອາກອນ (ສະບັບປັບ
ປຸງ) ຈໍານວນ 4 ສະບັບ, ກົດ
ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍອາກອນຊົ ມ ໃຊ້ ,
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄໍາ
ຮ້ອງທຸກ (ສະບັບປັບປຸງ), ຮ່າງ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພາຫານະທາງ
ບົກ, ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການ
ປະຕິ ບັ ດ ຄໍ າ ຕັ ດ ສິ ນ ຂອງສານ
(ສະບັບປັບປຸງ) ຮ່າງກົດໝາຍ
ວ່າດ້ວຍການສ້າງນິຕກ
ິ າໍ (ສະບັບ
ປັບປຸງ), ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ສະຖາບັ ນ ການເງິ ນ ຈຸ ລ ະພາກ
(ສະບັບປັບປຸງ).
ພ້ອມນີ້, ສພຂ ຈໍາປາ
ສັກ ຍັງໄດ້ຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄໍາ
ຄິ ດ ເຫັ ນ ຕໍ່ ເ ນື້ ອ ໃນນິ ຕິ ກໍ າ ຂັ້ ນ
ແຂວງ ເຊັ່ນ: ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງຂອງ
ເຈົ້າແຂວງ ແຂວງຈໍາປາສັກ ວ່າ
ດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາລາຄາຫົວ
ໜ່ວຍຊົດເຊີຍໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ
ທີ່ ໄ ດ້ ຮັ ບ ຜົ ນ ກະທົ ບ ຈາກໂຄງ
ການສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງ 500
ໂລໂວນ ຈາກສະຖານີ ບ ້ າ ນ
ນາ ຫາ ຊາຍແດນອັດຕະປື, ຮ່າງ
ຂໍ້ ຕົ ກ ລົ ງ ວ່ າ ດ້ ວ ຍການຮັ ບ ຮອງ
ລາຄາຫົວໜ່ວຍທົດແທນຊັບສິນ
ແກ່ ປ ະຊາຊົ ນ ທີ່ ໄ ດ້ ຮັ ບ ຜົ ນ ກະ
ທົ ບ ຈາກໂຄງການເຄື່ ອ ນໄຟຟ້ າ
ນໍ້າພາກ ແລະ ການກໍ່ສ້າງສາຍ
ໄຟຟ້າແຮງສູງ ຢູ່ເຂດເມືອງປະ
ທຸມພອນ ແລະ ເມືອງປາກຊ່ອງ
ພ້ ອ ມທັ ງ ໄດ້ ເ ຂົ້ າ ຮ່ ວ ມກອງປະ
ຊຸມຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄໍາເຫັນຕໍ່
ຮ່າງນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍ ທີ່ອົງ
ການປົ ກ ຄອງແຂວງຈະນໍ າ ສະ
ເໜີ ຜ່ານຄະນະປະຈໍາສະພາປະ
ຊາຊົນແຂວງຈໍາປາສັກ ເພື່ອພິ
ຈາລະນາຮັບຮອງ ແລະ ນິຕິກໍາ
ອື່ນໆ
ເພື່ອໃຫ້ມີເນື້ອໃນຄົບ
ຖ້ວນ, ແທດເໝາະກັບສະພາບ
ຕົວຈິງ ສາມາດສະເໜີ ກອງປະ
ຊຸມຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ
ກອງປະຊຸມຂອງ ສພຂ ຈໍາປາ
ສັກ ພິຈາລະນາຮັບຮອງ ແລະ
ນໍາໃຊ້ໄດ້ຍາວນາມ.
ດ້ານວຽກງານການຕິດ
ຕາມກວດກາ: ສພຂ ຈໍາປາສັກ
ໄດ້ ເ ອົ າ ໃຈໃສ່ ເ ຄື່ ອ ນໄຫວຕິ ດ
ຕາມກວດກາການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ
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(ສພຊ) ໃນວັນທີ 29
ພະຈິກ 2021 ທ່ານ ນາງ
ຄໍາໄພ ວິລະສານ ເລຂາທິການ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ)
ເຊກອງ ໄດ້ຖະແຫລງຕໍ່ສື່ມວນ
ຊົນແຂວງເຊກອງ ກ່ຽວກັບກອງ
ປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2
ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ (ສພຊ)
ຊຸດທີ IX ເຊິ່ງທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ພາຍຫລັງທີ່ດໍາເນີນກອງປະຊຸມ
ມາເປັນເວລາ 15 ວັນ ລະຫວ່າງ
ວັນທີ 1-17 ພະຈິກ 2021
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອ
ທີ 2 ຂອງ ສພຊ ຊຸດທີ IX ໄດ້
ປິ ດ ລົ ງ ດ້ ວ ຍຜົ ນ ສໍ າ ເລັ ດ ອັ ນ ຈົ ບ
ງາມ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 17
ພະຈິກ 2021 ທີ່ຫໍສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ໂດຍການກ່າວສູນທອນພົດປິດ
ຂອງທ່ານ ປອ. ໄຊສົມພອນ
ພົມວິຫານ ປະທານ ສພຊ; ເຂົ້າ
ຮ່ວມມີທ່ານ ປອ. ທອງລຸນ ສີ
ສຸລິດ ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະ
ບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ, ປະ
ທານປະເທດແຫ່ງ ສປປລາວ,
ມີທ່ານ ປອ. ພັນຄໍາ ວິພາວັນ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຄະນະລັດ
ຖະບານ ແລະ ສະມາຊິກສະພາ
ແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ເຂົ້າຮ່ວມ.
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ວັນ ໃນການດໍາເນີນກອງປະຊຸມ,
ສສຊ ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ, ປະກອບຄໍາ
ເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ ຕໍ່ເນື້ອໃນ
ທີ່ນໍາມາພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບ
ຮອງເອົາໃນກອງປະຊຸມ ທີ່ເຕັມ
ໄປດ້ ວ ຍບັ ນ ຍາກາດສ້ າ ງສັ ນ
ແລະ ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ
ສູງ ທັງຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນການ
ແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ19; ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ
ເທືອ
່ື ທີ 2 ຂອງ ສພຊ ຊຸດທີ IX
ໄດ້ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ
ເ ອົ າ ບັ ນ ຫ າ ສໍ າ ຄັ ນ ຂ ອ ງ ຊ າ ດ
ອອກເປັ ນ ມະຕິ ກ ອງປະຊຸ ມ
ສພຊ ຄື: ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍ
ງານຂອງລດຖະບານ ກ່ຽວກັບ
ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕບັ ດ ແຜນພັ ດ
ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປະ
ຈໍາປີ 2021 ແລະແຜນການປະ
ຈໍາປີ 2022; ຮັບຮອງເອົາບົດ
ລາຍງານຂອງລດຖະບານ ກ່ຽວ
ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕບັດແຜນງົບ
ປະມານແຫ່ງລັດ, ແຜນເງິນຕາ
ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ແຜນການ
ປະຈໍາປີ 2022; ຮັບຮອງເອົາ
ບົ ດ ລາຍງານຂອງລດຖະບານ
ກ່ຽວກັບແຜນພັດທະນາພະລັງ
ງານໄຟຟ້າຂອງ
ສປປລາວ
(2021-2030) ແລະ ແຜນ
ພັດທະນາພະລັງໄຟຟ້າ ແລະ ບໍ່
ແຮ່ 5 ປີ (2021-2025); ຮັບ
ຮອງເອົ າ ບົ ດ ລາຍງານຂອງອົ ງ
ການກວດສອບແຫ່ງລັດ ກ່ຽວ
ກັ ບ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນ
ການເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກງານປະ
ຈໍາປີ 2021 ແລະ ແຜນການປະ

ຈໍາປີ 2022; ຜົນການກວດ
ສອບບົດສະຫລຸບຂາດຕົວການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານ
ແຫ່ງລັດ ປະຈໍາປີ 2020; ຮັບ
ຮອງເອົ າ ບົ ດ ລາຍງານຂອງອົ ງ
ການກວດກາແຫ່ງລັດ ກ່ຽວກັບ
ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນການ
ເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກງານປະຈໍ າ ປີ
2021 ແລະ ແຜນການປະຈໍາປີ
2022, ການກວດກາຕາມຜົນ
ການກວດສອບບົ ດ ສະຫລຸ ບ
ຂາດຕົ ວ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ
ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະ
ຈໍາປີ 2019; ຮັບຮອງເອົາບົດ
ລາຍງານຂອງສານປະຊາຊົນສູງ
ສຸດ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັ ດແຜນການເຄື່ ອນໄຫວວຽກ
ງານປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ແຜນ
ການປະຈໍາປີ 2022; ຮັບຮອງ
ເອົາການສະເໜີແຕ່ຕ້ງັ ສະມາຊິກ
ສະພາຜູ້ພິພາກສາຂອງສານປະ
ຊາຊົນສູງສຸດ; ຮັບຮອງເອົາບົດ
ລາຍງານຂອງອົງການໄອຍະການ
ປະຊາຊົນສູງສຸດ ກ່ຽວກັບການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນ
ໄຫວວຽກງານປະຈໍາປີ 2021
ແລະ ແຜນການປະຈໍາປີ 2022;
ຮັ ບ ຮອງເອົ າ ບົ ດ ລາຍງານຂອງ
ສພຊ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບດ
ັ ແຜນການເຄືອ
່ ນໄຫວວຽກ
ງານປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ແຜນ
ການປະຈໍາປີ 2022; ຮັບຮອງ
ເອົາກົດໝາຍ ຈໍານວນ 11 ສະ
ບັບ, ໃນນີ້ ມີກົດໝາຍສ້າງໃໝ່
ຈຳນວນ 4 ສະບັບ ຄື: ຮ່າງກົດ
ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍຍານພາຫະນະ
ທາງບົກ, ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ, ຮ່າງກົດ
ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍເຕັ ກ ໂນໂລຊີ ລ ະ
ດັບສູງ, ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ການສໍາຫລວດວັດແທກ ແລະ
ສ້າງແຜນທີ່ ແລະ ກົດໝາຍປັບ
ປຸງຈໍານວນ 7 ສະບັບ ຄື: ກົດ
ໝາຍວ່າດ້ວຍລັດຖະບານ, ກົດ
ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍງົ ບ ປະມານແຫ່ ງ
ລັດ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສ້າງ
ນິຕິກໍາ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການ
ປະຕິ ບັ ດ ຄໍ າ ຕັ ດ ສິ ນ ຂອງສານ,
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມ
ຢາສູບ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໂທ
ລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ກົດ

ໝາຍວ່າດ້ວຍມໍຣະດົກແຫ່ງຊາດ.
ນອກນີ້, ໃນກອງປະ
ຊຸມໄດ້ສະເໜີໃຫ້ 13 ພາກສ່ວນ
ຂຶນ
້ ຊີແ
້ ຈງຕໍຄ
່ າໍ ຊັກຖາມກ່ຽວກັບ
ບັ ນ ຫາທີ່ ພົ້ ນ ເດັ່ ນ ຂອງສັ ງ ຄົ ມ
ເຊິ່ງ ສພຊ ແລະ ສສຊ ໄດ້ຍົກ
ຂຶ້ນຢູ່ໃນກອງປະຊຸມປະກອບມີ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຮອງນາຍົກ
ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ
ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງການ
ເງິນ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ,
ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ
ແລະ
ການຄ້າ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ
ປ່າໄມ້, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ກະຊວງ
ສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງປ້ອງ
ກັນຄວາມສະຫງົບ, ກະຊວງພະ
ລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ກະຊວງ
ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ.
ຄຽງຄູ່ກັບການພິຈາລະ
ນາຮັ ບ ຮອງເອົ າ ບັ ນ ຫາສໍ າ ຄັ ນ
ແລ້ວ ໃນໄລຍະກອງປະຊຸມ ຍັງ
ມີປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ສົ່ງຄໍາຄິດ
ຄໍາເຫັນຜ່ານໂທລະສັບສາຍດ່ວນ
(156) ຫລາຍກວ່າ 121 ເຊິ່ງ
ພົ ວ ພັ ນ ເຖິ ງ ການຄຸ້ ມ ຄອງບໍ ລິ
ຫານ, ການພັດທະນາເສດຖະ
ກິດ-ສັງຄມ, ການພັດທະນາທີ່
ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງ
ແວວລ້ອມ ໃນນັ້ນ, ແຂວງເຊ
ກອງ ມີທັງໝົດ 3 ສາຍ ທີ່ສະ
ພາແຫ່ງຊາດໄດ້ມອບໃຫ້ ເພື່ອ
ສະເໜີ ພ າກສ່ ວ ນທີ່ ກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງ
ຂັ້ ນ ແຂວງແກ້ ໄ ຂໃຫ້ ຖື ກ ຕ້ ອ ງ
ຕາມລະບຽບການ.
ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ນາງ
ຄໍາໄພ ວິລະສານ ຕາງໜ້າໃຫ້
ສສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ
16 ແຂວງເຊກອງ ກໍຄືຄະນະ
ປະຈໍາ ສພຂ ຈິ່ງຮຽກຮ້ອງເຖິງ
ບັ ນ ດາອົ ງ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ພັ ກ -ລັ ດ
ທຸກຂັ້ນ ຕະຫລອດຮອດພໍ່ແມ່
ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຊາວແຂວງ
ເຊກອງທຸກຖ້ວນໜ້າ ຈົ່ງພ້ອມ
ຈິດ-ພ້ອມໃຈ
ພ້ອມກັນເຂົ້າ
ຮ່ວມການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ
ຜົນສໍາເລັດຂອງກອງປະຊຸມສະ
ໄໝສາມັນ ເທື່ອ 2 ຂອງສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ໃຫ້ກາຍ
ເປັນຮູບປະທໍາເທື່ອລະກ້າວ.
(ພຸດທະສອນ)
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ໃນໝາກກ້ ວ ຍໜຶ່ ງ ໜ່ ວ ຍມີ
ພະລັງງານ 86 ກິໂລແຄໂລລີ ແຕ່ອຸ
ດົມສົມບູນໄປດ້ວຍເສັ້ນໃຍ

ແລະ

ສານອາຫານທີ່ ມີ ຄຸ ນ ຄ່ າ ຕໍ່ ຮ່ າ ງກາຍ
ເຊັ່ນ: ວິຕາມິນບີ1, ບີ2, ບີ3, ບີ6
ແລະ ກົດຟູລິກ ທີີ່ຊ່ວຍໃນການເຜົາ
ຜານພະລັງງານໃນຮ່າງກາຍ

ແລະ

ຊ່ວຍໃຫ້ສຸຂະພາບຜິວ, ຜົມ ແລະ
ເລັບມືດີ ເສັ້ນໃຍອາຫານທີ່ຊ່ວຍປ້ອງ
ກັນອາການເຈັບທ້ອງ, ປ້ອງກັນການ
ເພີ່ ມ ຂອງລະດັ ບ ນ້ ຳ ຕານໃນເລື ອ ດ

ເຕີຣໍເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍ;

ແລະ

ຊ່ ວ ຍຂັ ບ ເກື ອ ອອກຈາກຮ່ າ ງກາຍ,

ຊ່ວຍຫລຸດການດູດຊຶມຄໍເລດ

ໂພແທດຊຽມ

ຊ່ວຍຫລຸດຄວາມດັນເລືອດ

ແລະ

ກາຍ; ໂພລີຟິນອນເປັນສານຕ້ານອະ

ຊ່ ວ ຍຫລຸ ດ ອາການບວມຂອງຮ່ າ ງ

ນຸ ມູ ນ ອິ ດ ສະຫລະທີ່ ມີ ປ ະສິ ດ ທິ ພ າບ
ຫລາຍ ຊ່ວຍໃຫ້ບໍ່ແກ່ກ່ອນໄວ ແລະ

lk]kdt;u

oaj’co,lkp0v’
ໂດຍ: ລູກທາດສາມປາງ

f ສາດສາຍຕາເບິ່ງນໍ້າ

ຮີມຝັ່ງທາລາໃສ

ສາຍຕາແນມມອງໄປ

ແມ່ນະທີທານຍ້າຍ

ໄຫລລ່ອງເລີຍເມືອໃຕ້

ວຽນກາຍຫຼາຍຍ່ານ

ຜ່ານບ່ອນໂງປັ່ນໂຄ້ງ

ລົງໃຕ້ຫລີ່ຜີ

f ນະທີຂອງຊ່ວຍຍູ້

ມວນໝູ່ປະຊາກອນ

ເປັນບ່ອນຊົນຊາວລາວ

ເພິ່ງພາອາໄສນໍ້າ

ທຳນາສວນການສ້າງ

ກະສິກຳປູກຫວ່ານ

ແຫລ່ງອາຫານຊ່ວຍລ້ຽງ

ພຽງພ້ອມສູ່ອັນ

f ເປັນສະຫວັນລຸ່ມຟ້າ

ປະຊາເພິ່ງນານປີ

ວາລີໃສໄຫລເຢັນ

ແມ່ຂອງປະຄອງບ້ານ

ຄືສາຍທານເດີມເຄົ້າ

ຄຽງລາວເຢັນຊຸ່ມ

ອູ້ມຊູເຮົາພີ່ນ້ອງ

ປອງລ້ຽງຢູ່ນິລັນ

f ຜູກພັນທຽມຄູ່ບ້ານ

ໄຫລຜ່ານເປັນສາຍໃຈ

ແຫລ່ງອາໄສຫາກິນ

ຖິ່ນລາວແຝງຫຸ້ມ

ສາຍຂອງໄຫລພຽນຕຸ້ມ

ຊຸມເຮົາເທົ້າຊົ່ວ

ນໍ້າໃຈລາວບໍ່ຂຸ່ນມົ້ວ

ໃສແກ້ວດັ່ງແມ່ຂອງ

f ແມ້ງເມື່ອແລສ່ອງຂ້າມ

ແນມຝັ່ງຊົນທາລາ

ເຫັນນາວາລອຍວັງ

ຫວ່າງກະແສຂອງກວ້າງ

ດວງສຸລີທາຍ້ອມ

ສີຄຳເຫລືອງອະລ່າມ

ລຽບຕາມຮິມຝັ່ງນໍ້າ

ສວນກວ້າງໝູ່ຜະຫລາ

f ຕາເວັນແລງບ່າຍຄ້ອຍ

ງອຍຝັ່ງມອງໄປ

ພຶກສາເບີຍສີຂຽວ

ແອ່ນລະບຳງາມຢ້ອນ

ຄອນໆເຫັນເຮືອນ້ອຍ

ພໍຄອຍວອຍໄກຝັ່ງ

ຮ້ອງສັ່ງລົງຄວ່າສ້ອນ

ສະຫວິງຊ້ອນຄວ່າງແຫ

f ແລສ່ອງຕາມທ່ານໍ້າ

ສວນຫຸ່ງທັງສາລີ

ມີສວນໂມສວນແຕງ

ໝູ່ຊົນແປງສ້າງ

ບາງຄົນລົງໄປເຝົ້າ

ສວນຄົວເຕີມຝຸ່ນ

ມີມັ່ງມູນພືດໄມ້

ປະຊາໄດ້ເພີ່ມພູນ

f ພຸ້ນແມ່ນສຽງມ່ວນຫລິ້ນ

ລອຍລ່ອງຊຸມກັນ

ນັ້ນແມ່ນສຽງຂອງເດັກ

ອາບແຊວຟອງນໍ້າ

ສຸກສຳລານໂຮຮ້ອງ

ກະແສຂອງເຢັນສໍ່າ

ບາງຄົນລຳພ່ອງເວົ້າ

ຫັນເຂົ້າເບິ່ງສວນ

f ຂອງເອີຍ… ເຈົ້າຈົ່ງໄຫລຊ່ວຍຊວ້ານ

ມວນໄພ່ປະຊາລາວ

ນໍ້າຈົ່ງຂາວໃສເຢັນ

ຄູ່ລາວນິລັນຟ້າ

ຂໍຢ່າເຄືອງຄາວຂຸ້ນ

ມົວສີຈາງຂຸ່ນ

ຂໍໃຫ້ຄູນລໍ່າລ້ຽງ

ຄຽງບ້ານຄູ່ລາວ …ນັ້ນແລ້ວ!

ປ້ ອ ງກັ ນ ພະຍາດທີ່ ເ ກີ ດ ຈາກການດຳ
ລົງຊີວິດປະຈຳວັນ; ກົດອະມິໂນທິບ
ໂຕເຟນ

ເປັນກົດອາມິໂນສຳຄັນໃນ

ການສ້ າ ງສື່ ປ ະສາດເຊໂຮໂທນິ ນ ທີ່
ຊ່ວຍໃຫ້ຮູ້ສຶກຜ່ອນຄາຍ ຊ່ວຍຫລຸດ
ອາການຫງຸດງິດໂມໂຫງ່າຍ ແລະ ຊ່ວຍ
ໃຫ້ນອນຫລັບດີ; ນອກນີ້, ກ້ວຍຍັງ
ມີແມັກການີຊຽມຫລາຍ

ທີ່ເຮັດໜ້າ

ທີ່ ສ ຳຄັ ນ ໃນການເຮັ ດ ໃຫ້ ຮູ້ ສຶ ກ ຜ່ ອ ນ
ຄາຍ ແລະ ມີຈິດໃຈເບີກບານ; ແຕ່
ທ່ າ ນຮູ້ ບໍ ວ່ າ ໝາກກ້ ວ ຍປີ້ ງ ຮ້ ອ ນໆມີ
ປະໂຫຍດແນວໃດຕໍ່ສຸຂະພາບ? ມື້ນີ້,
ເຮົາມີຄຸນປະໂຫຍດຂອງກ້ວຍປີ້ງມາ
ນຳສະເໜີຜ່ານແກ່ສາຍຕາທ່ານຜູ້ອ່ານ
ເພື່ ອ ເປັ ນ ທາງເລື ອ ກໃຫ້ ແ ກ່ ທ່ າ ນຜູ້
ທ່ານອີກທາງເລືອກໜຶ່ງ.

f rkps]a'dv'xt-5,ltw\lt,aogmnjvmu @ 0v'
ltrkcsj'-kf -5fmu IX glaflYo]q' 8=jwx7q'|ad|hkdE
/jkp lr0 ma' !) c0;' gxaoco;.fo= dkodtdP,dv'
xt-5,ltw\lk,aogmnjvmu @ 0v'ltrkxt-k-qoc0;'.o
mqj;xtgmf ,ugsfdko.f8njog8Ao p=pnjolqj'sk oad0jk;
ltrk cojgfuK grnjvoeltg|u.sh x;'xt-kIa[I6h pyofu
fv,mjko ma'zqo'kogvdvhk' czodkolhk'8=j|hk
mjkogvupK
f rtpkf37;yf{!_ 16jxtgmf]k;gIqkpa'ln[8+czj
]t[kf gIaf.sh,uz6h8yfg-Nvrtpkfoa[,Noa[gruj,0Bo-adw-h
c]t wfhpyo0jk;;jk,ulkprao.\j3v,ydivo r;,czj]t
[kf16js]kpxtgmf.o3]d pyo0jk;gryjo[vdc9h' d=1jk
oY'ovo.9 .sh]t;a'wr xhv'daof6c]w;h vao8t]kp
gs]nv]Qo 7qog9a[{8kps]kp\njo 0=g8nvo.shrq'rujohv'
g[yj'cp'cmhl50trk[8qo mjkogvupK

1. ຊ່ວຍບັນເທົາອາການເຈັບ
ທ້ອງ: ການປີ້ງກ້ວຍຈະຊ່ວຍເພີ່ມປະ

-;opY,

ລິ ມ ານນ້ໍ າ ຕານໂອລີ ໂ ກແຊັ ກ ຄາລາຍ
ເຊິ່ ງ ຈະໄປເປັ ນ ອາຫານໃຫ້ ແ ກ່ ເ ຊື້ ອ
ແບັກທີເລຍທີ່ດີໃນລໍາໄສ້ ເຮັດໃຫ້ສະ
ພາບແວດລ້ອມຂອງລໍາໄສ້ດີຂຶ້ນ ແລະ
ສົ່ ງ ຜົ ນ ໃນການປ້ ອ ງກັ ນ ອາການເຈັ ບ
ທ້ອງໄດ້ດີ.
2. ຊ່ວຍເສີມສ້າງລະບົບພູມ
ຄຸ້ມກັນຂອງຮ່າງກາຍ: ປະມານ 70
ເປີເຊັນຂອງລະບົບພູມຕ້ານທານຂອງ
ຮ່າງກາຍແມ່ນຈະຖືກສ້າງຢູ່ໃນລໍາໄສ້
ເມື່ ອ ສະພາບແວດລ້ ອ ມໃນລໍ າ ໄສ້ ດີ ,
ລະບົບພູມຕ້ານທານຂອງຮ່າງກາຍຈະ
ດີຂຶ້ນ; ນອກຈາກນີ້, ໝາກກ້ວຍປີ້ງ
ຮ້ ອ ນໆຍັ ງ ຈະຊ່ ວ ຍໃຫ້ ຮ່ າ ງກາຍອົ ບ

#

sq;26

g]njv'G pa'[=jc]h;
,u-kp\5j,7qo|bj' g0Qkwxrq;rao;Pdda[sq;|hk c8j]k;
la'gdfgsaosq;|hk ]q,3m]tla[16j ]k;9bj'pno4hk 4hkc]h;4hkvud
sq;|hkd=[+;k'3m]tla[9adgmnjv ]k;9bj'la'gdfgsao;jksq;|hk
gvqk3m]tla[co[.ljs6-njM[=jwfhg;Qkspa' ]k;9bj'4k,0bho;jkG
{ lt[kpfu sq;|hk sq;|hk]q,3m]tla[c]h;M[=L
sq;|hkg,njvwfhpyoco;oAo d=gvqk,n0hk'|bj'xyf3m]tla[
c]t spa[vvd9kds6 rhv,xyjo,kg;Qk0Bo;jkG
{ 0hvpde]a'2a'g,p0hvpg;Qk16j pa'[=jc]h;K
KKKKKKKK

ອຸ່ນຂຶ້ນ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍ
ແຂງແຮງ.
3.

ມີຜົນຕໍ່ການຫລຸດນ້ໍາ

ໜັກ:

ຖ້າສະພາບແວດລ້ອມໃນລໍາ

ໄສ້ບໍ່ດີ

ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການສະສົມ

ຂອງອາຍແກສຫລາຍໃນລໍາໄສ້ ແລະ
ມີຜນ
ົ ກະທົບຕໍກ
່ ານເຜົາຜານພະລັງງານ
ໃນຮ່າງກາຍ

ເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍໄດ້ງ່າຍ;

ການກິນກ້ວຍປີ້ງທີ່ມີນ້ໍາຕານໂອລີໂກ
ແຊັກຄາລາຍຫລາຍ ຊ່ວຍໃຫ້ສະພາບ

7t8yg8nvo.9
#

ແວດລ້ອມໃນລໍາໄສ້ດີຂຶ້ນ ສົ່ງຜົນໃຫ້
ການຂັບຖ່າຍປົກກະຕິ ແລະ ຊ່ວຍ
ເສີ ມ ສ້ າ ງການເຜົ າ ຜານພະລັ ງ ງານ
ຂອງຮ່າງກາຍໄດ້ດີ ດັ່ງນັ້ນ, ມັນເປັນ
ຈຶ່ ງ ວິ ທີ ທ່ີ ດີ ທ່ີ ຈ ະຫລຸ ດ ນ້ ຳ ໜັ ກ ຈາກ
ພາຍໃນ.
ຂໍມ
້ ນ
ູ ຈາກ: www.sanook.com

cd'g8a,|=h
-qfc8jo=hk		

fvdsphk

gs]nvdyoraf[+vuj,
7kc0h;gdnv[8kp

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

;aomu W_{!@}!@}@W@!
ກົດໝາຍ ວ່າວດ້ຍການລົດໄຟ

8+9kdlt[a[djvoDDD
ມາດຕາ 123 ສິດ, ພັນທະ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງຜູ້ຈັດສົ່ງສິນຄ້າທາງ

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ຄຸນສົມບັດ ແລະ ມີປະສົບການ ໃນ

3. ຮັບຄ່າຄວບຄຸມການກໍ່ສ້າງ ຕາມມູນຄ່າທີ່ກຳນົດໃນສັນຍາ.

ວຽກງານຢ່າງເໝາະສົມ ກັບແຕ່ລະປະເພດ ແລະ ຂະໜາດຂອງໂຄງການ;

ທີ່ປຶກສາກໍ່ສ້າງທາງລົດໄ ຟ ມີ ພັນທະຕົ້ນຕໍ ດ
 ັ່ງນີ້:

3. ມີ ຍານພາຫະນະ, ເຄື່ອງມື, ອຸປະກອນ ທີ່ເໝາະສົມ ກັບແຕ່ລະປະ
ເພດ ແລະ ຂະໜາດຂອງໂຄງການ;

ຜູ້ຈັດສົ່ງສິນຄ້າທາງລົດໄຟ ມີ ສິດ ເຮັດສັນຍາກັບເຈົ້າຂອງສິນຄ້າ ຫຼື
ຜູ້ສົ່ງສິນຄ້າ ແລະ ຜູ້ດຳເນີນການຂົນສົ່ງສິນຄ້າທາງລົດໄຟ, ຮັບ ແລະ ກວດກາ
ສິນຄ້າ, ພົວພັນກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລັດ ກ່ຽວກັບການຈັດສົ່ງສິນຄ້າ ແລະ ຮັບຄ່າ
ບໍລິການຈັດສົ່ງສິນຄ້າ ຕາມທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນໃນສັນຍາ.
ຜູ້ຈັດສົ່ງສິນຄ້າທາງລົດໄຟ ມີ ພັນທະເຕົ້າໂຮມ, ຫຸ້ມຫໍ່, ບັນຈຸ ແລະ
ມອບສິນຄ້າ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ດຳເນີນການຂົນສົ່ງສິນຄ້າທາງລົດໄຟ, ປະກອບເອກະສານ

1. ຊ່ວຍກະກຽມເອກະສານປະມູນ, ຮ່າງສັນຍາຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ແລະ
ເອກະສານອື່ນ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ໂຄງການກໍ່ສ້າງ;

4. ມີຖານະທາງການເງິນ, ປະຕິບັດພັນທະດ້ານພາສີ, ອາກອນ ຢ່າງ
ເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຄົບຖ້ວນ;

ລົດໄຟ
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2. ລາຍງານໃຫ້ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ໃນການບໍ່ຮັບຮອງເອົາໜ້າວຽກໃດ
ໜຶ່ງ ຂອງຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງທີ່ບໍ່ຖືກ ຕ້ອງ ຕາມກຳນົດໝາຍເຕັກນິກ ແລະ ມາດ

5. ມີເງື່ອນໄຂອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນເອກະສານປະມູນ.

ຕະຖານເຕັກນິກ;

ມາດຕາ 128 ສັນຍາກ່ຽວກັບກິດຈະການການລົດໄຟ
ທຸກກິດຈະການການລົດໄຟ ຕ້ອງມີສັນຍາລະຫວ່າງ ເຈົ້າຂອງໂຄງການ

3. ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງໜ້າວຽກ, ຂໍ້ສະດວກ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ
ແລະ ບັນຫາອື່ນ ຂອງໂຄງການໃຫ້ເຈົ້າຂອງໂຄງການເປັນແຕ່ລະໄລຍະ;

ກັບວິສາຫະກິດ ທີ່ໄດ້ຜ່ານການຄັດເລືອກ ຕາມທີ່ໄດ້ກ
 ຳນົດໄວ້ໃ ນມາດຕາ 127

4. ເກັບຮັກສາ ແລະ ມອບສຳນວນເອກະສານໂຄງການຄົບຖ້ວນ ໃຫ້

ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ແລະ ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍວ່າດ
 ້ວຍຂໍຜ
້ ູກພັນໃນ

ແກ່ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງ ການ.

ສັນຍາ ແ
 ລະ ນອກສັນຍາ.

ມາດຕາ 132 ສິດ ແ
 ລະ ພັນທະຂອງຜູ້ຮັບເໝົາ

ນຳສົ່ງສິນຄ້າ, ແຈ້ງເນື້ອໃນລະອຽດ ກ່ຽວກັບລັກສະນະຂອງສິນຄ້າ, ຕິດເຄື່ອງ

ຜູ້ກໍ່ສ້າງທາງລົດໄ ຟ ມີ ສິດຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້:
ພາກທີ VIII

ໝາຍ, ໃສ່ເລກລຳດັບ, ແຈ້ງນ້ຳໜັກ, ບໍລິມາດ ແ
 ລະ ປະລິມານ.
ຜູ້ຈັດສົ່ງສິນຄ້າທາງລົດໄຟ ມີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ກ່ຽວກັບຄວາມຖືກ

ສິດ ແລະ ພັນທະ ຂອງຜູ້ດຳເນີນກິດຈະການ ແລະ ຜູ້ດຳເນີນທ
 ຸລະກິດການລົດ

ຄວາມປອດໄພໃຫ້ແທດເໝາະກັບປະເພດ, ຂະໜາດ ແລະ ລັກສະນະຂອງໂຄງ

ໄຟ

ການ ເປັນຕົ້ນ ຕິດຕັ້ງປ້າຍເຕືອນ, ປ້າຍສັນຍານ, ໄຟສັນຍານ, ສ້າງທາງເວັ້ນ

ຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນຂອງເອກະ ສານນຳສົ່ງສິນຄ້າ, ຮັບປະກັນການຈັດສົ່ງສິນຄ້າ
ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ຕາມຈຳນວນທີ່ມີຢູ່ໃນບັນຊີ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ສິນຄ້າຕົກເຮ່ຍເສຍຫາຍ
ຫຼື ເສຍຄຸນນະພາບຍ້ອນການບັນຈຸ, ຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ຮັບປະກັນ ໃຫ້ສິນຄ້າໄປເຖິງ

ແລະ ມາດຕະການປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ ທີ່ຈຳເປັນ, ລວມທັງຮັບປະກັນຄວາມ
ມາດຕາ 129 ສິດແ
 ລະ ພັນທະ ຂອງເຈົ້າຂອງໂຄງການ

ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ໃຫ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມໜ້ອຍທີ່ສຸດ;

ເຈົ້າຂ
 ອງໂຄງການ ມີ ສິດ ຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້ີ:

ຈຸດໝາຍປາຍທາງ. ໃນກໍລະນີ ສິນຄ້າຫາກມີການເສຍຫາຍຍ້ອນຄວາມຜິດຂອງ
ຕົນ ຜູ້ຈັດສົ່ງສິນຄ້າທາງລົດໄຟ ຕ້ອງຮັບຜິດ ຊອບຕໍຄ
່ ວາມເສຍຫາຍດັ່ງກ່າວ.

1. ຄຸ້ມຄອງສະໜາມກໍ່ສ້າງ ແລະ ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການ ກ່ຽວກັບ

1. ກະກຽມໂຄງການ, ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການປະມູນ ແລະ ຄະນະຮັບ

2. ສະເໜີດັດແກ້ມູນຄ່າຂອງໂຄງການ ໃນກໍລະນີຈຳເປັນດັດແກ້ແຜນ
ຜັງເຕັກນິກ ແລະ ແຜ່ນແຕ້ມເຕັກ ນິກໃນເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ;

ຜິດຊອບໂຄງການ;
ພາກທີ VII
ທຸລະກິດການລົດໄຟ

2. ພິຈາລະນາຮັບຮອງ ແຜນການປະມູນ, ເອກະສານປະມູນ, ຜົນຂອງ
ການປະມູນ ແລະ ອະນຸມັດໃຫ້ເຊັນສັນຍາ ໃນການຄັດເລືອກເອົາທີ່ປຶກສາ ແລະ
ຜູ້ຮັບເໝົາ;

ມາດຕາ 124 ປະເພດທຸລະກິດການລົດໄຟ
ປະເພດທຸລະກິດການລົດໄຟ ມີ ດັ່ງນີ້:
1. ການສຳຫຼວດ ແ
 ລະ ການອອກແບບ;
2. ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ;

3. ຊີ້ນຳຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ
ໃຫ້ໄປຕາມແຜນດຳເນີນງານ, ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ງົບປະມານທີ່ໄດ້ຮັບ
ອະນຸມັດ;
4. ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງແຜນຜັງເຕັກນິກ, ແຜ່ນແຕ້ມເຕັກນິກ
ຂອງທີ່ປຶກສາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ ລວມທັງສະເໜີດັດແກ້ແຜນຜັງ ແລະ ແຜ່ນແຕ້ມ

4. ການຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ, ບູລະນະຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງ ທາງລົດໄຟ;

ດັ່ງກ່າວ ໃນກໍລະນີ ຈຳເປັນກ່ຽວກັບງົບປະມານ, ເຕັກນິກ ແລະ ເວລາໃນການ

5. ການຜະລິດ, ຕິດຕັ້ງ, ສ້ອມແປງປ້າຍ, ໄຟສັນຍານ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍ

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ;

6. ສູນແຈກຢາຍສິນຄ້າ;
7. ເຂດໂລຊິດສະຕິກ;

5. ນຳສະເໜີກ່ຽວກັບການດັດແກ້, ໂຈະ, ອວ່າຍທຶນ ແລະ ຍົກເລີກ
ໂຄງການ.

8. ຂາຍປີ້ລົດໄຟ ແລະ ຕົວແທນຂາຍປີ້ລົດໄຟ;

ສ້ອມແປງ ແລະ ຄວບຄຸມການກໍ່ສ້າງໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ

0. ການບໍລິການ ການຂົນສົ່ງທາງລົດໄຟ;

ຕາມສັນຍາທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນ.

10. ສ້ອມແປງຫົວຈັກລົດໄຟ, ຕູ້ລົດໄຟ ແລະ ອຸປະກອນອື່ນ;

ມາດຕາ 130 ສິດ ແ
 ລະ ພັນທະ ຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ

ສຳລັບການດຳເນີນທຸລະກິດການລົດໄຟ ມີ ສາມ ຮູບແບບ ຄື ລັດລົງ
ທຶນ, ລັດຮ່ວມທຶນກັບເອກະຊົນ ແລະ ເອກະຊົນລົງທຶນ.
ມາດຕາ 125 ການສ້າງຕັ້ງວິສ
 າຫະກິດການລົດໄ ຟ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ມີຈຸດປະສົງດຳເນີນທຸລະກິດ
ການລົດໄຟ ຕ້ອງສະເໜີຂໍສ້າງຕັ້ງວິສາຫະກິດ ນຳຫ້ອງການບໍລິການ ການລົງ
ທຶນປະຕູດຽວຂັ້ນສູນກາງ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃ ນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມ
ການລົງທຶນ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສ
 າຫະກິດ.
ມາດຕາ 126 ເງື່ອນໄຂການອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງວິສາຫະກິດການ
 ລົດໄຟ

ຜູ້ກໍ່ສ້າງທາງລົດໄ ຟ ມີ ພັນທະຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້:
1. ສ້າງແຜນດຳເນີນງານ ນັບແຕ່ວັນເລີ່ມຕົ້ນຮອດວັນສຳເລັດແລ້ວ ສະ
ເໜີຕໍ່ທີ່ປຶກສາກໍ່ສ້າງ ແລະ ຄະ ນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ເພື່ອຮັບຮອງ;
2. ດຳເນີນໂຄງການໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມແຜນດຳເນີນງານ, ແຜນຜັງເຕັກ
ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນສັນຍາ;
3. ແຈ້ງໃຫ້ທີ່ປຶກສາ ແລະ ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການຊາບລ່ວງໜ້າ
ກ່ອນປະຕິບັດໜ້າວຽກທີ່ສຳຄັນເພື່ອຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາຕົວຈິງ;
4. ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຜູ້ນຳໃຊ້ທາງລົດໄຟ ແລະ ຜູ້ຢູ່ອາໄສ
ບໍລິເວນໃກ້ຄຽງ ໃນໄລຍະດຳເນີນການກໍ່ສ້າງ ພ້ອມທັງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຊີວິດ ແລະ
ຊັບສິນຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ທາງລົດໄຟ ແລະ ຜູ້ຢູ່ອາໄສບໍລິເວນໃກ້ຄຽງໃນກໍລະນີເກີດ

ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ມີ ພັນທະໃນການຊຳລະຄ່າກໍ່ສ້າງ, ບູລະນະຮັກສາ,

ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ມີ ສິດ ຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້ີ:

11. ທຸລະກິດອື່ນ ກ່ຽວກັບການລົດໄຟ.

ສັນຍາ.

ນິກ, ແຜ່ນແຕ້ມເຕັກນິກ, ກຳນົດໝາຍເຕັກນິກ, ມາດຕະຖານເຕັກນິກ ແລະ

3. ການວິໄຈວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ;

ຈະລາຈອນ;

3. ຮັບຄ່າກໍ່ສ້າງຕາມບໍລິມາດຕົວຈິງທີ່ປະຕິບັດໄດ້ທີ່ໄດ້ກ
 ຳນົດໄວ້ໃນ

1. ຊ່ວຍຄະນະກຳມະການປະມູນ ຈັດຕັ້ງການປະມູນເອົາບໍລິສັດທີ່ປຶກ
ສາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ;
2. ແຈ້ງ, ແນະນຳ ຫຼື ສັ່ງໂຈະຊົ່ວຄາວການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ

ອຸບປະຕິເຫດຍ້ອນຄວາມປະໝາດ, ເລິ່ນເລີ້ຂອງຕົນ;
5. ສະໜອງຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານທີ່ຈຳເປັນ ໃຫ້ແກ່ຄະນະຮັບຜິດ
ຊອບໂຄງການ ຫຼື ຄະນະກຳມະ ການກວດກາ ຕາມກຳນົດເວລາທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນ;
6. ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກການບໍ່ປະຕິບັດ
ຕາມສັນຍາ, ແຜນຜັງເຕັກນິກ,ແຜ່ນແຕ້ມເຕັກນິກ, ກຳນົດໝາຍເຕັກນິກ ແລະ
ມາດຕະຖານເຕັກນິກ ທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນ;
7. ເກັບຮັກສາ ແລະ ມອບສຳນວນເອກະສານໂຄງການຄົບຖ້ວນ ໃຫ້ຄະ
ນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ.

ຂອງທີ່ປຶກສາ ຫຼື ຜູ້ຮັບເໝົາທີ່ບໍ່ປະຕິບັດຕາມສັນຍາທີໄ່ ດ້ຕ
 ົກລົງກັນ ແລ້ວລາຍ
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ງານຕໍ່ເຈົ້າຂອງໂຄງການໂດຍດ່ວນ;
3. ຕິດຕ
 າມ, ກວດກາ ການດຳເນີນງານຂອງບໍລິສັດທ
 ີ່ປຶກສາ ແລະ ຜູ້
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ຮັບເໝົາ;
4. ສະເໜີປ່ຽນຫົວໜ້າທີມຂອງບໍລິສັດທ
 ີ່ປຶກສາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ ພ້ອມ

dqf\kp

ຜູ້ທຈ
ີ່ ະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງວິສາຫະກິດການລົດໄຟ ຕ້ອງມີເງື່ອນ ດ້ວຍນັກວິຊາການທີ່ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຕາມການມອບໝາຍ.
ໄຂ ດັ່ງນີ້:
1. ມີບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້;

ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ມີ ພັນທະຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້ີ:
1. ລາຍງານສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການແຕ່ລະໄລຍະ ໃຫ້ເຈົ້າ

ຄັດໂດຍ: ສ.ສາຍນໍ້າທາ

2. ມີໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ ທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມ ຂອງໂຄງການຢ່າງເປັນປະຈຳ;
ສາມາດ ແ
 ລະ ປະສົບການ;

2. ປະສານສົມທົບ ກັບທຸກພາກສ່ວນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ

3. ມີອຸປະກອນ, ເຄື່ອງມື ແລະ ພາຫະນະທີໄ່ ດ້ມາດຕະຖານ, ທັນສ
 ະ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃຫ້
ໄໝ ແລະ ເໝາະສົມ ກັບຂະໜາດຂອງກິດຈະການ;
4. ມີທຶນພ
 ຽງພໍທເີ່ໝາະສົມ ກັບແຕ່ລະປະເພດ ແລະ ຂະໜາດຂອງກິດ
ຈະການດັ່ງກ່າວ;

ສຳເລັດຜົນ;
3. ເກັບມ້ຽນສຳນວນເອກະສານຂອງໂຄງການ ເຊັ່ນ ບົດລ
 າຍງານການ
ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້, ຜົນການວິໄຈດິນ ແລະ ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ, ແຜນຜັງເຕັກ

5. ມີສຳນັກງານຫ້ອງການຕັ້ງຢູໃ່ ນ ສປປ ລາວ;

ນິກ, ແຜ່ນແຕ້ມເຕັກນິກທີ່ໄດ້ຖືກຮັບຮອງ, ແຜ່ນແຕ້ມເຕັກນິກການກໍ່ສ້າງຕົວ

6. ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ.

ຈິງ ແລະ ເອກະສານອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ມາດຕາ 127 ການຄັດເລືອກວສ
ິ າຫະກິດກ່ຽວກັບທາງລົດໄຟ
ການຄັດເລືອກວິສາຫະກິດ ກ່ຽວກັບທາງລົດໄຟ ຕ້ອງດຳເນີນຜ່ານການ
ປະມູນຕາມກົດໝາຍ.
ວິສາຫະກິດ ກ່ຽວກັບທາງລົດໄ ຟທີ່ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂ

ມາດຕາ 131 ສິດ ແ
 ລະ ພັນທະຂອງທີ່ປຶກສາ
ທີ່ປຶກສາກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ມີ ສິດຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້:
1. ກວດກາແຜນການ, ຄວບຄຸມການກໍ່ສ້າງ ແລະ ແນະນຳວິທີການ
ໃຫ້ຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມແຜນຜັງເຕັກນິກ, ແຜ່ນແຕ້ມເຕັກນິກ,
ກຳນົດໝາຍເຕັກນິກ ແລະ ມາດຕະຖານເຕັກນິກ;

ດັ່ງນີ້:
1. ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຕາມກົດໝາຍ;
2. ມີວິສະວະກອນທາງລົດໄຟ ຫຼື ວິສະວະກອນອື່ນ ແລະ ນັກວິຊາການ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດ (ສະບັບປັບປຸງ)

2. ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ສະຫຼຸບບໍລິມາດແຕ່ລະໜ້າວຽກຢ່າງລະ
ອຽດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ອຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງໃຫ້ແກ່ການຊຳລະຄ່າກໍ່ສ້າງ;

6. ອະພິສິດຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໝາຍເຖິງສິດພິ
ເສດ

ທີ່ກົດໝາຍກໍານົດໃຫ້ສະເພາະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເຊັ່ນ:

ຈະບໍ່ຖືກຈັບຕົວ, ກັກຕົວ, ກັກຂັງ ຫລື ດຳເນີນຄະດີອາຍາ ຖ້າຫາກ
ບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນດີຈາກຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ;
7. ພົນລະເມືອງລາວ ໝາຍເຖິງຜູ້ທີ່ມີສັນຊາດລາວ ເຊິ່ງມີ
ສາຍກ່ຽວພັນສະໜິດແໜ້ນທາງດ້ານການເມືອງ ແລະ ກົດໝາຍ ລະ
ຫວ່າງບຸກຄົນກັບລັດ ສປປລາວ;
8. ການລົງມະຕິບໍ່ໄວ້ວາງໃຈ ໝາຍເຖິງການລົງມະຕິບໍ່ສະ
ໜັບສະໜູນ ຫລື ບໍ່ເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ສະມາຊິກລັດຖະບານທ່ານໃດໜຶ່ງ ຫລື
ທັງໝົດຄະນະ ໂດຍກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ.
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# ນາງ ປາກາລັກ ພົມມ
 ີໄຊ

ມີການລາຍງານຂາ່ ວໃຫ້ຮວ
ູ້ າ່ :
ເອີຣົບກໍາລັງປະເຊີນກັບຄື້ນຟອງໃໝ່

ໜຶ່ງໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນ ເພື່ອປະທ້ວງນະ
ໂຍບາຍການສັກຢາວັກຊ
 ີນ, ເຂົາເຈົ້າ

ຂອງການລະບາດທີ່ໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ລັດ
ຖະບານເລັ່ ງ ໃສ່ ມ າດຕະການບັ ງ ຄັ ບ
ໃຫ້ປະຊາຊົນຕ້ອງຮັບການສັກຢາວັກ
ຊີນ ເພື່ອຫ
 ລຸດຜ
 ່ອນການແຜ່ລ
 ະບາດ
ໃນຫລາຍປະເທດ ເຖິງແມ່ນວ່າແນວ
ຄວາມຄິດນີ້ຍັງເປັນພຽງຮ່າງກົດໝາຍ
ແຕ່ ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ໄ ດ້ ບັ ງ ຄັ ບ ໃ ຊ້ ມ າດຕ ະ
ການຫລາຍຢ່າງທີ່ໄດ້ກະທົບເຖິງກຸ່ມ
ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮ
 ັບຢາວັກຊີນ ເຊັ່ນ: ຫ້າມບໍ່
ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໃຊ້ບໍລິການຮ້ານອາຫານ
ຫລືເຂົ້າໄປໃນສະຖານທີ່ສາທາລະນະ
ຈົ ນ ເ ຖິ ງ ກ ານສັ່ ງ ໃ ຫ້ ປິ ດ ເ ມື ອ ງສໍ າ ລັ ບ
ແຕ່ຄົນກຸ່ມນີ້ໃນທ້າຍອາທິດທີ່ຜ່ານມາ
ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງເຫັນໄ ດ້ວ
 ່າ ມີການຄັດຄ້ານ
ຈາກຜູ້ທີ່ຕ້ອງການສິດໃນການສັກຢາ
ວັກຊນ
ີ ຫລືບຮ
່ໍ ບ
ັ ຍັງຈະເປັນສິດສ່ວນ
ຕົວທີຜ
່ ກ
ູ້ ຽ່ ວສາມາດຕັດສິນໃຈເອງໄດ້.
	ໃນວັນອາທິດທ
 ີ 5 ທັນວາ
ຜ່ານມາ ໃນນະຄອນຫລວງບຣັສເຊວ
ປະເທດແບນຊິກ ປະຊາຊົນຈຳນວນ

ໄດ້ ເ ຕົ້ າ ໂ ຮມກັ ນ ຢູ່ ຕໍ່ ໜ້ າ ສ ຳນັ ກ ງານ
ໃຫຍ່ສະຫະພາບເອີຣົບ ໂດຍໄດ້ຮ
 ້ອງ
ສົ່ງສຽງວ່າ “ອິດສະຫລະພາບ” ທີເ່ຮັດ
ແບບນີ້ແມ່ນຍ້ອນວ່າ ໃນວັນພຸດທີ 1
ທັນວ
 ່າຜ່ານມາ, ທ່ານ ນາງ ເອີຊູລາ
ຟອນ ເດີ ເລເຢນ ປະທານຄະນະກໍາ
ມາທິການສະຫະພາບເອີຣົບ ໄດ້ກ
 ່າວ
ເ ຖິ ງ ແ ນວຄິ ດ ຂອງກົ ດ ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍ
ການບັງຄັບໃຫ້ມີການສັກວັກຊ
 ີນ ເຊິ່ງ
ຜູ້ ທີ່ ບໍ່ ເ ຫັ ນ ດີ ແ ມ່ ນ ມີ ຄ ວາມບໍ່ ພໍ ໃ ຈ
ຫລາຍ ໂດຍຄາດວາ່ ມປ
ີ ະມານ 8.000
ຄົນທ
 ີ່ໄດ້ເຕົ້າໂຮມຊຸມນຸມຄັ້ງນີ້.
ການປະທະກັນໄດ້ກາຍເປັນ
ການປະທະກັນທຮ
ີ່ ຸນແຮງຂຶ້ນ ຜູ້ປະ
ທ້ ວ ງໄ ດ້ ຖິ້ ມ ສິ່ ງ ຂ ອງໃ ສ່ ຕ ຳຫລວດ,
ອີກດ້ານໜຶ່ງ, ເຈົ້າໜ້າທເີ່ອງກໍໄດ້ສ
 ີດ
ນ້ຳໃສ່ຜູ້ປະທ້ວງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໃນ
ບາງຈຸດກໍມີການກໍ່ຄວາມວຸ້ນວາຍເມື່ອ
ຜູ້ປະທ້ວງທຳລາຍສິ່ງຂອງ ແລະ ຈູດ
ເຜົາເຄື່ອງຂອງສາທາລະນະ.

# ນາກ ເມືອງມະໂນ

ການຂົ່ມເຫັງ-ສຽດສີເປັນບັນ
ຫາທົ່ວໄປຂອງເດັກນ້ອຍນັກຮຽນໃນ
ຫລາຍປະເທດ, ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ
ການຖື ກ ຂົ່ ມ ເຫັ ງ -ສຽດສີ ທ າງດ້ າ ນ
ຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ ບາງຄັ້ງການ
ກະທຳດັ່ງກ່າວ ສາມາດນໍາໄປສູ່ການ
ຂ້າຕົວຕາຍ ແລະ ການສູນເສຍໄດ້
ເຊັ່ນດຽວກັນ.
ອີ ງ ຕ າມກ ານລ າຍງ ານຂ່ າ ວ
ເມື່ອທ້າຍອາທິດຜ
 ່ານມາໃຫ້ຮ
 ູ້ວ່າ: ລັດ
ຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາຝຣັ່ງ ໄດ້ຮ່າງ
ການປະທ້ວງແບບນີ້ຍັງເກີດ ກົ ດ ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍການຂົ່ ມ ເຫັ ງ ເ ປັ ນ
ເຊິ່ງເດັກນ້ອຍ
ຂຶ້ ນ ຢູ່ ໃ ນປ ະເ ທດອື່ ນ ຂອງເອີ ຣົ ບ ໃນ ໜຶ່ງໃ ນອາຊະຍາກຳ
ທ້າຍອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ເຊັ່ນ: ໃນບາເຊ ຊາວຝຣັ່ ງ ກໍ າ ລັ ງ ປະເຊີ ນ ກັ ບ ບັ ນ ຫານີ້
ໂລນາ ປະຊາຊົນແອັດສ
 ະປາຍ ຫລາຍ ທີ່ຮ້າຍແຮງ, ເດັກນ້ອຍ 1 ໃນ 10
ພັນຄົນກໍໄດ້ເຕົ້າໂຮມຊຸມນຸມກັນ ຕໍ່ ຄາດວ່າຈະຕົກເປັນເຫຍື່ອ ແລະ ແນວ
ຕ້ າ ນມາດຕ ະກ ານຕ້ າ ນກ ານແ ຜ່ ລ ະ
ບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີບ
່ ໍ່ອະ
ນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນເຂົ້າໄປ
ໃນບາ, ຮ້ານອາຫານ ແລະ ຫ້ອງອອກ
ກໍາລັງກາຍ. ພ້ອມນັ້ນ, ທປ
ີ່ ະເທດເດັນ
ມາກ, ອອດສະເຕຣຍ ແລະ ເນເທີ
ແລນ ໄດ້ປ
 າກົດມກ
ີ ານຊຸມນຸມທີຄ
່ ້າຍ
ຄືກັນ.
ຫລາຍຄົນກ່າວວ່າ ຕ້ອງອອກ
ມາຕໍ່ສູ້ເພື່ອສິດ ແລະ ເສລີພາບຂອງ
ຕົນ ເຊິ່ງພວກເຂົາເບິ່ງວ່າມາດຕະການ
ບັ ງ ຄັ ບ ໃຫ້ ປ ະຊາຊົ ນ ສັ ກ ຢາວັ ກ ຊີ ນ
ແມ່ນບໍ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດ ເນື່ອງຈາກວ່າ
ຢາວັກຊີນຍັງຢູ່ໃນໄລຍະທົດສອບຢູ່
ແລະ ສາມາດເຮັດໃຫ້ຄນ
ົ ເຈັບປ່ວຍໄດ້.
ແຫລ່ງຂໍມ
້ ູນ: PPTV

8+9kd|hk

&DDD

ບັດລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍ,
ບັນດານິຕິກໍາໃ ຕ້ກົດໝາຍ, ການ
ແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທໍາ
ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຕິດຕາມ
ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ມະຕິ ຂ ອງ
ກອງປະຊຸ ມ ຄັ້ ງ ປະຖົ ມ ມະລື ກ
ແລະ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ
ຂອງ ສພຂ ໃນແຕ່ລະຄັ້ງ. ເອົາ
ໃຈໃສ່ ປ ະສານສົ ມ ທົ ບ ກັ ບ ສະ
ພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ມອບຄວາມ
ຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບໃຫ້ ຄ ະນະກໍ າ ມະ
ການວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ແລະ
ບັນດາເຜົ່າ, ຄະນະກໍາມະການ
ເສດຖະກິດ, ແຜນການ ແລະ
ການເງິນ, ຄະນະກໍາມະການຍຸ
ຕິທໍາ ແລະ ປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງ
ກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄະນະ
ເລຂາທິການຂອງ ສພຂ ຈໍາປາ
ສັກ ເປັນເຈົ້າການໃນການ ສ້າງ
ແຜນການເຄື່ອນໄຫວ, ກໍານົດ
ເປົ້າໝາຍ ແລະ ປະສານສົມທົບ
ກັ ບ ພາກສ່ ວ ນທີ່ ກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງໃນ
ການເຄື່ ອ ນໄຫວຕິ ດ ຕາມກວດ
ກາການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງລັດຖະ
ບານ-ຂອງແຂວງ, ຕິດຕາມກວດ
ກາໂຄງການລົງທຶນທີລ
່ ດ
ັ ຖະບານ
ແລະໂຄງການຂອງທ້ອງຖິ່ນຄຸ້ມ
ຄອງ. ສ້າງແຜນເຄືອ
່ ນໄຫວວຽກ
ງານ 5 ປີ ແລະ ແຜນເຄືອ
່ ນໄຫວ
6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2021 ພ້ອມທັງ

ໂນ້ມທີ່ຈະເພີ່ມຂຶ້ນ.
ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ໄດ້ກ
 ຳນົດ
ໂທດຈຳຄຸກ 3 ປີ ແລະ ປັບໃໝເຖິງ
45.000 ເອີໂຣ ຫລື ປະມານ 553
ລ້ານກວ່າກ
 ີບ ແລະ ຖ້າມີກ
 ານພະຍາ
ຍາມຂ້າຕົວຕາຍ ຫລືຜູ້ເຄາະຮ້າຍເສຍ
ຊີວິດ, ໂທດຈໍາຄຸກສູງສຸດແມ່ນສູງສຸດ
10 ປີ ແລະ ປັບໃໝເຖິງ 150.000
ເອີໂຣ ຫລື 1,8 ຕືກ
້ ວ່າກີບ.
ເດືອນມີນາຜ່ານມາ ສົບຂອງ
ເດັກຍິງອາຍຸ 14 ປີໄດ້ຖືກພົບເຫັນຢູ່
ໃນແມ່ນຳ້ ແຊນ ໃນນະຄອນຫລວງປາ
ຣີ ປະເທດຝຣັງ່ ຫລັງຈາກນາງຕັດສິນ

ຮ້າຍທີໃ່ ສ່ແຕ່ໂສ້ງຊ
ອ
້ ນ ແລະ ເສືອ
້ 
ຊ້ອນນຳໄປເຜີຍແຜ່.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຍັງມີສະມາ
ຊິກລັດຖະສະພາຈຳນວນໜຶ່ງ ເຫັນ
ວ່າກົດໝາຍມີຄວາມເຂັ້ມງວດຫລາຍ
ຈົນເກີນໄປ ແລະ ອາດສາມາດເຮັດ
ໃຫ້ເດັກນ້ອຍເປັນອາຊະຍາກອນໄດ້.
ທັງນີ້, ຄາດວ່າກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຈະ
ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນເດືອນກຸມພາປີ
ໜ້າ ຍ້ອນເຫດນັ້ນ, ຝຣັ່ງໄ ດ້ກ
 າຍເປັນ
ປະເທດທີ່ຖືກລົງໂທດຢ່າງໜັກໜ່ວງ
ທີ່ສຸດໃນໂລກຕໍ່ກຸ່ມຄົນທີ່ມັກຂົ່ມເຫັງ
ຄົນອື່ນ.

ໃຈຈົບຊີວດ
ິ ຂອງຕົນເອງ ເນືອ
່ ງຈາກວ່າ
ນາງໄດ້ຖືກໝູ່ລັກຮູບພາບຈາກໂທລະ
ສັບຂອງນາງ ເຊິງ່ ເປັນຮູບຂອງຜູເ້ ຄາະ

ມີ ກ ານເປີ ດ ກອງປະຊຸ ມ ຄົ ບ ຄະ
ນະກໍາມະການ ເພື່ອສະຫລຸບ
ສັງລວມ ແລະ ຕີລາຄາຄືນການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນແຕ່
ລະໄລຍະ.
ຜ່ າ ນການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ
ບັດໃນໄລຍະ 9 ເດືອນຜ່ານ,
ສພຂ ຈໍາປາສັກ ໄດ້ຕິດຕາມ
ກວດກາການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ລັດ
ຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ
ໃນຂົງເຂດຍຸຕິທໍາ ໃນການຄົ້ນ
ຄວ້າພິຈາລະນາແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງຂໍ
ຄວາມເປັນທໍາຂອງປະຊາຊົນທີ່
ສະເໜີຕໍ່ ສພຂ ໄດ້ ຈໍານວນ
22 ເລື່ອງ ໃນນັ້ນ, ຄໍາຮ້ອງຂໍ
ຄ ວ າ ມ ເ ປັ ນ ທໍ າ ທີ່ ສິ້ ນ ສຸ ດ ຂ ະ
ບວນຍຸຕິທໍາ ຈໍານວນ 15
ເລື່ອງ, ຄໍາຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທໍາ
ທີ່ ຍັ ງ ບໍ່ ທັ ນ ສິ້ ນ ສຸ ດ ຂະບວນຍຸ ຕິ
ທໍາ ຈໍານວນ 3 ເລື່ອງ, ຄໍາຮ້ອງ
ຂໍຄວາມເປັນທໍາທີ່ຍັງບໍ່ທັນສິ້ນ
ສຸດຂະບວນບໍລິຫານ ຈໍານວນ
4 ເລື່ອງ ເຊິ່ງໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ພາກ
ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງແກ້ໄຂໄປແລ້ວ
ຈໍານວນ 21 ເລື່ອງ ແລະ ຍັງ
ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າແກ້ໄຂຂອງສະພາ
ປະຊາຊົນແຂວງ ຈໍານວນ 1
ເລື່ອງ ແລະ ບັນຫາສໍາຄັນອື່ນໆ.
ປະທານ ສພຂ ຈຳປາ
ສັກ ຍັງໄດ້ກ
 ່າວວ່າ: ຜ່ານການ
ເຄື່ ອ ນໄຫວປະຕິ ບັ ດ ພາລະບົ ດ
ບາດໃນໄລຍະ 9 ເດືອນ ຂອງ
ສພຂ ຈໍາປາສັກ ຊຸດທີ II ເຫັນ

ວ່າ ຍັງມີບາງວຽກງານທີ່ຍັງຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດບໍ່ໄດ້ຕາມພາລະບົດ
ບາດ ທີ່ລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ
ກົດໝາຍກໍານົດໄວ້ເທົ່າທີ່ຄວນ
ໂດຍສະເພາະແຜນການເຄື່ ອ ນ
ໄຫວປະຈໍາປີ, ແຜນເຄື່ອນໄຫວ
6 ເດືອນ ແລະ ແຜນເຄື່ອນໄຫວ
ປະຈໍາເດືອນທີ່ ສພຂ ຈໍາປາສັກ
ຊຸດທີ II ໄດ້ກໍານົດໄວ້. ສາເຫດ
ອັ ນ ລວມກໍ ຍ້ ອ ນການແຜ່ ລ ະ
ບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່
ພາຍໃນແຂວງ ກໍຄືໃນທົ່ວປະ
ເທດ
ທີ່ຍັງສືບຕໍ່ແຜ່ລະບາດ
ເຮັ ດ ໃຫ້ ກ ານເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກ
ງານບໍ່ໄດ້ເປັນປົກກະຕິ ແລະ ມີ
ຂີ ດ ຈໍ າ ກັ ດ ຕາມມາດຕະການ
ຂອງຄະນະສະເພາະກິ ດ ວາງ
ອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
ຕໍ່ ເ ນື້ ອ ໃນທີ່ ກ່ າ ວມາ
ຂ້າງນັ້ນ, ສພຂ ຈໍາປາສັກ ຊຸດທີ
II ໄດ້ວາງທິດທາງ ແລະ ແຜນ
ການເຄື່ອນໄຫວໃນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດພາລະບົດບາດ
ສິດ
ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນໃນຕໍ່ໜ້າຄື:
ເຂົ້າຮ່ວມແຕ່ຫົວທີໃນການຄົ້ນ
ຄວ້າບັນຫາພື້ນຖານສໍາຄັນຂອງ
ທ້ອງຖິ່ນ ພ້ອມທັງຍົກສູງຄຸນນະ
ພາບໃນການຄົນ
້ ຄວ້າພິຈາລະນາ,
ຕົ ກ ລົ ງ ຮັ ບ ຮອງບັ ນ ດານິ ຕິ ກໍ າ ,
ການປະສານງານກັ ບ ທຸ ກ ພາກ
ສ່ ວ ນໃນການຄົ້ ນ ຄວ້ າ ພິ ຈ າລະ
ນາແກ້ ໄ ຂບັ ນ ຫາສໍ າ ຄັ ນ ຕ່ າ ງໆ;
ສຸ ມ ໃສ່ ວ ຽກງານຕິ ດ ຕາມກວດ
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ກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດ
ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ຄົ້ນ
ຄວ້າແກ້ໄຂຄໍາສະເໜີ-ຄໍາຮ້ອງຂໍ
ຄວາມເປັ ນ ທໍ າ ຂອງປະຊາຊົ ນ ,
ການແກ້ ໄ ຂບັ ນ ຫາປະກົ ດ ການ
ຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆ ຄຽງຄູ່ກັບການຕິດ
ຕາມກວດກາການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ
ບັດບັນດາມະຕິ ແລະ ນິຕິກໍາ
ຕ່າງໆ ທີ່ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
ໄດ້ຮັບຮອງແລ້ວ. ທັງນີ້, ກໍເພື່ອ
ເປັນການຮັບປະກັນໃຫ້ທຸກບັນ
ຫາໄດ້ ຮັ ບ ການແກ້ ໄ ຂຢ່ າ ງວ່ ອ ງ
ໄວ, ທັນການ ແລະ ຖືກຕ້ອງ
ສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ
ແລະ ຮັບປະກັນໃນການຈັດຕັງ້
ປະຕິບດ
ັ ພາລະບົດບາດ ສິດ ແລະ
ໜ້ າ ທີ່ ວ ຽກງານຂອງສະພາປະ
ຊາຊົນແຂວງ ຕາມກົດໝາຍກໍາ
ນົດໄວ້ໃຫ້ມີປະສິດຕິພາບສູງ.
	ໂອກາດດ ຽວກັ ນ ນີ້ ,
ທ່ານ ສາຍທອງ ໄຊຍະວົງ ໄດ້
ຕາງໜ້າໃຫ້ ສພຂ ຈໍາປາສັກ
ກ່າວຂໍອວຍພອນໄຊອັນປະເສີດ
ເຖິງບັນດາທ່ານການນຳພັກ-ລັດ,
ພະນັກງານອາວຸໂສບຳນານ, ອົງ
ການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ສສຊ,
ສສຂ, ພະນັກງານ, ທະຫານ,
ຕຳຫລວດ ພ້ອມດ້ວຍປະຊາຊົນ
ລາວບັນດາເຜົ່າ ຈົ່ງມີສຸຂະພາບ
ແຂງແຮງ, ມີຄວາມຜາສຸກໃນຊີ
ວິດ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນ
ໜ້ າ ທີ່ ວ ຽກງານອັ ນ ມີ ກ ຽດສະ
ຫງ່າຂອງບັນດາທ່ານ.

