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(ສພຊ) ໃນຕອນບ່າຍ
ຂອງວັນທີ 16 ທັນວາ 2021,
ທ່ານ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ
ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ
ສປປລາວ
ໄດ້ພົບປະທາງໄກ
ກັບທ່ານ ນາງ ວາເລັນຕີນາ ມັດ
ວຽນໂກ ປະທານສະພາສູງ ແຫ່ງ
ສະຫະພັນຣັດເຊຍ.
ໃນການພົ ບ ປະຄັ້ ງ ນີ້
ສອງຝ່ າ ຍໄດ້ ແ ຈ້ ງ ໃຫ້ ກັ ນ ຊາບ

ກ່ ຽ ວກັ ບ ສະພາບການພົ້ ນ ເດັ່ ນ
ຂອງແຕ່ລະປະເທດ, ຕີລາຄາ
ການພົວພັນຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ
ສອງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນສອງ
ຊາດ ລາວ-ຣັດເຊຍ, ຣັດເຊຍລາວ ແລະ ລະຫວ່າງ ສອງອົງ
ການນິຕິບັນຍັດ ຂອງສອງປະ
ເທດ, ພ້ອມທັງໄດ້ມີການປຶກ
ສາຫາລື ກ່ຽວກັບທິດທາງໃນ
ການຮ່ວມມືດ້ານຕ່າງໆ ເພື່ອປະ

ກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເສີມຂະ
ຫຍາຍສາຍພົ ວ ພັ ນ ມິ ດ ຕະພາບ
ອັນເປັນມູນເຊື້ອທີ່ດີງາມ ແລະ
ຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດ ລະຫວ່າງ
ສອງປະເທດ ລາວ-ຣັດເຊຍ ກໍ
ຄືສອງອົງການນິຕິບັນຍັດ ໃຫ້
ນັບມື້ນັບເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ ແລະ
ເປັນຮູບປະທໍາຫລາຍຂຶ້ນ; ເປັນ
ຕົ້ນ: ໃນຂະແໜງການຄ້າ-ການ
ລົງທຶນ, ພະລັງງານ, ການສຶກ

ສາ, ວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ແລະ
ບັ ນ ດາໂຄງການຮ່ ວ ມມື ຕ່ າ ງໆ
ທີ່ ສ ອງຝ່ າ ຍໄດ້ ມີ ກ ານລົ ງ ນາມ
ຮ່ວມມືນໍາກັນ.
ໃນການພົ ບ ປະຄັ້ ງ ນີ້ ,
ປະທານສະພາແຫ່ ງ ຊາດລາວ
ໄດ້ ແ ຈ້ ງ ສະພາບການໃນການ
ຕ້ານ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ຮັບມື
ກັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ
ໂຄວິດ-19 ຢູ່ ສປປລາວ ໃນ
ປັດຈຸບັນ ແລະ ໄດ້ສະແດງ
ຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ ລັ ດ ຖະບານ
ແລະ ປະຊາຊົນຣັດເຊຍ ທີ່ໄດ້
ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອຢາວັກຊີນ
ໃຫ້ແກ່ ສປປລາວ ເພື່ອຮັບມື
ກັບພະຍາດໂຄວິດ-19. ທ່ານ
ປະທານສະພາແຫ່ ງ ຊາດລາວ
ໄດ້ຕີລາຄາສູງຕໍ່ສາຍພົວພັນ ລະ
ຫວ່ າ ງສອງອົ ງ ການນິ ຕິ ບັ ນ ຍັ ດ
ຂອງສອງປະເທດ ໃນໄລຍະທີ່
ຜ່ານມາ ແລະ ສະແດງຄວາມ
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(ສພຊ) ເພື່ອເປັນການ
ຮັບປະກັນໃຫ້ການຄົ້ນຄວ້າເນື້ອ
ໃນຂອງຮ່າງກົດໝາຍ, ການຈັດ
ຕັ້ງທາບທາມປະກອບຄຳຄິດຄຳ
ເຫັນກວ້າງຂວາງ ແລະ ທັນຕາມ
ກຳນົດເວລາ ຕາມແຜນການທີ່
ໄດ້ກຳນົດໄວ້. ກຳມາທິການຍຸຕິ
ທຳ ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດກອງ
ປະຊຸມທາບທາມການປັບປຸງກົດ
ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍການແກ້ ໄ ຂຄຳ

ຮ້ອງທຸກ
ໃນລະຫວ່າງວັນທີ
17-18 ທັນວາ 2021 ທີ່ແຂວງ
ບໍລິຄຳໄຊ
ໂດຍການເປັນປະ
ທານຂອງທ່ານ ຄຳແພງ ວິລະ
ພັນ ປະທານກຳມາທິການຍຸຕິ
ທຳ, ເຂົ້າຮ່ວມມີຮອງປະທານ
ກຳມາທິການຍຸຕິທຳ, ຮອງປະ
ທ າ ນ ສ ະ ພ າ ປ ະ ຊ າ ຊົ ນ ແ ຂ ວ ງ
(ສພຂ) ບໍລິຄຳໄຊ, ຄະນະກຳ
ມະການຍຸຕິທຳ ແລະ ປກຊ-

ປກສ, ຕາງໜ້າຈາກອົງການໄອ
ຍະການປະຊາຊົນແຂວງ, ສານ
ປະຊາຊົນແຂວງ, ກອງບັນຊາ
ການ ປກສ ແຂວງ, ພະແນກຍຸ
ຕິທຳແຂວງ ແລະ ອົງການກວດ
ກາລັດແຂວງ.
ທ່ານ ຄຳແພງ ວິລະພັນ
ໄດ້ ມີ ຄ ຳເຫັ ນ ກ່ າ ວເປີ ດ ກອງປະ
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ພາສອງຝ່າຍ ແລະ ຂອງກົມລັດ
ຖະສະພາຫລາຍຝ່າຍ; ການຍົກ
ສູງຄຸນນະພາບການເປັນເສນາທິ
ການທີ່ດີໃນການກະກຽມຕ້ອນ
ຮັ ບ ຄະນະຜູ້ ແ ທນຕ່ າ ງປະເທດ
ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ
ຕ່າງປະເທດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ

(ສພຊ) ລະຫວ່າງວັນ
ທີ 17-18 ທັນວາ 2021 ກຳ
ມ າ ທິ ກ າ ນ ກ າ ນ ຕ່ າ ງ ປ ະ ເ ທ ດ
(ກຕທ) ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້
ຈັດກອງປະຊຸມເຝິກອົບຮົມຍົກ
ສູງຂີດຄວາມສາມາດ ໃນການ
ປະຕິ ບັ ດ ໜ້ າ ທີ່ ວ ຽກງານຂອງ
ກົ ມ ທີ່ ເ ປັ ນ ເສນາທິ ກ ານຮັ ບ ໃຊ້
ໃຫ້ ແ ກ່ ວ ຽກງານຕ່ າ ງປະເທດ
ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ເມືອງ
ວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ ໂດຍ
ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສັນ
ຍາ ປຣະເສີດ ປະທານ ກຕທ,
ມີ ບັ ນ ດ າ ທ່ າ ນ ຮ ອ ງ ປ ະ ທ າ ນ
ກຕທ, ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າ
ກົມ, ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າພະ
ແນກ, ພະນັກງານວິຊາການພາຍ

ໃນ ກຕທ, ນັກວິທະຍາກອນ,
ນັ ກ ສຳມະນາກອນທີ່ ເ ປັ ນ ວິ ຊ າ
ການຈາກກົມ, ສູນ ພາຍໃນສະ
ພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ພະນັກງານ
ວິຊາການຮັບຜິດຊອບວຽກງານ
ການຕ່ າ ງປະເທດສະພາແຂວງ
ວຽງຈັນເຂົ້າຮ່ວມ.
ຈຸດປະສົງຂອງການຈັດ
ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ເພື່ອເປັນການ
ເຜີ ຍ ແຜ່ ກ່ ຽ ວກັ ບ ບັ ນ ດານິ ຕິ ກ ຳ
ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ ອ ງກັ ບ ວຽກງານການຕ່ າ ງປະ
ເທດ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ໃຫ້
ແກ່ ພ ະນັ ກ ງານວິ ຊ າການທີ່ ຮັ ບ
ຜິດຊອບວຽກງານດັ່ງກ່າວ ແລະ
ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມ
ສາມາດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້

ແກ່ ພ ະນັ ກ ງານທີ່ ຮັ ບ ໃຊ້ ວ ຽກ
ງານການຕ່ າ ງປະເທດໃນການ
ກວດສອບສອງຝ່າຍ
ແລະ
ຫລາຍຝ່າຍ.
ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບຟັງ
ການສະເໜີກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ
ການຕ່ າ ງປະເທດຂອງພັ ກ -ລັ ດ
ຖະບານ ກ່ຽວກັບການພົວພັນ
ຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ສປປລາວ
ກັບຕ່າງປະເທດ; ເຜີຍແຜ່ມະຕິ
ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າ
ດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການ
ເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກຕທ; ເຜີຍ
ແຜ່ຂໍ້ຕົກລົງຂອງຄະນະເລຂາທິ
ການສະພາແຫ່ ງ ຊາດວ່ າ ດ້ ວ ຍ
ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນ
ໄຫວຂອງກົມພົວພັນລັດຖະສະ

ລາວ; ການຮ່ວມມືລັດຖະສະພາ
ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ; ການກະ
ກຽມດ້ານຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ຄະນະຜູ້
ແທນສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ໃນ
ການເຂົ້ າ ຮ່ ວ ມກອງປະຊຸ ມ ອົ ງ
ການລັດຖະສະພາພາກພື້ນ ແລະ
ສາກົນ; ການຄົ້ນຄວ້າໃຫ້ສັດຕະ
ຍາບັນແກ່ສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນ
ຍາສາກົ ນ ຂອງສະພາແຫ່ ງ ຊາດ
ຜ່ານລະບົບປະຕູດຽວ ແລະ ຜູ້
ເຂົ້ າ ຮ່ ວ ມກອງປະຊຸ ມ ໄດ້ ຜັ ດ
ປ່ຽນປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນໃສ່
ບັນດາຫົວຂໍ້ທີ່ນຳມາສະເໜີໃນ
ຄັ້ງນີ້ ນອກຈາກນັ້ນ, ນັກສຳມະ
ນາກອນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ ໄດ້
ແບ່ງກຸ່ມອອກເປັນ 4 ກຸ່ມ ເພື່ອ
ສົນທະນາ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວ
ກັ ບ ຫົ ວ ຂໍ້ ກ ານຮ່ າ ງເອກະສານ
ຂອງກົ ມ ພົ ວ ພັ ນ ລັ ດ ຖະສະພາ
ສອງຝ່າຍ ແລະ ຮ່າງເອກະສານ
ຂອງກົ ມ ລັ ດ ຖະສະພາຫລາຍ
ຝ່າຍ ແລະ ໃຫ້ຕາງໜ້າຂອງແຕ່
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ພ້ອມທີ່ຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັນໃນ
ຕໍ່ໜ້າ ໂດຍຈະສືບຕໍ່ປະຕິບັດ
ຕາມຂໍ້ຕົກລົງບົດບັນທຶກ ວ່າ
ດ້ວຍການຮ່ວມມື
ລະຫວ່າງ
ສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ສະ
ພາສູງຣັດເຊຍ ໃນໄລຍະຜ່ານ
ມາ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນ

ການເສີມຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນ
ທີ່ ເ ປັ ນ ມູ ນ ເຊື້ ອ ທີ່ ດີ ງ າມມາແຕ່
ດົນນານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະ
ສາດ ລະຫວ່າງລາວ-ຣັດເຊຍ
ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດ
ທິຜົນຍິ່ງໆຂຶ້ນ. ທ່ານຍັງໄດ້ສົ່ງ
ຄຳອວຍພອນ ໄປຍັງສະມາຊິກ

ສະພາສູງ ແຫ່ງ ສະຫະພັນຣັດ
ເຊຍ ໃນໂອກາດປີໃໝ່ສາກົນ
ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.
ທ່ານປະທານສະພາສູງ
ແຫ່ງ ສະຫະພັນຣັດເຊຍ ໄດ້ສະ
ແດງຄວາມຊົມເຊີຍ ແລະ ອວຍ
ພອນ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງ
ຊາດລາວ ທີ່ໄດ້ຮັບການເລືອກ
ຕັ້ງເປັນປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ
ຊຸດທີ IX; ຊົມເຊີຍບັນດາຜົນ
ສຳເລັດອັນຮອບດ້ານຂອງ ສປປ
ລາວ ໃນການພັດທະນາເສດຖະ
ກິດ-ສັງຄົມ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ
ກໍຄືປັດຈຸບັນ, ທັງໄດ້ຕີລາຄາ

ສູງຕໍ່ສາຍພົວພັນສອງຝ່າຍ ໃນ
ດ້ານຕ່າງໆ ແລະ ເຫັນດີຈະ
ຮ່ວມກັບຝ່າຍລາວ ເພື່ອເສີມຂະ
ຫຍາຍສາຍພົ ວ ພັ ນ ຮ່ ວ ມມື ລ ະ
ຫວ່ າ ງອົ ງ ການນິ ຕິ ບັ ນ ຍັ ດ ຂອງ
ສອງປະເທດ ໃນດ້ານຕ່າງໆ ໃຫ້
ໄດ້ ຮັ ບ ການພັ ດ ທະນາຍິ່ ງ ຂຶ້ ນ
ເພືອ
່ ຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນ
ສອງຊາດ ຣັດເຊຍ-ລາວ ກໍຄືຜົນ
ປະໂຫຍດຂອງສັນຕິພາບ, ມິດ
ຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມື ເພື່ອ
ການພັດທະນາ
ໃນພາກພື້ນ
ແລະ ໃນໂລກ.

mk[mk,DDD
ຊຸມວ່າ: ກອງປະຊຸມທາບທາມ
ຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງປັບປຸງກົດໝາຍ
ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກ
ຄັ້ງນີ້ ຈະໄດ້ພ້ອມກັນຄົ້ນຄວ້າ
ແລະ ແລກປ່ຽນຄຳເຫັນ ຕໍ່ກັບ
ການທົ ດ ລອງກົ ນ ໄກການແກ້
ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກ ແລະ ທາບທາມ
ຄຳເຫັນຮ່າງປັບປຸງກົດໝາຍວ່າ
ດ້ ວ ຍການແກ້ ໄ ຂຄຳຮ້ ອ ງທຸ ກ
ສະບັບປີ 2016 ທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້
ຜ່ານມາເປັນເວລາ 5 ປີກວ່າ
ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການຮັບ ແລະ
ພິ ຈ າລະນາຄຳຮ້ ອ ງຂອງສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວ
ຂ້ອງຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງ
ຕາມມະຕິ ຂ ອງກອງປະຊຸ ມ ຄົ ບ
ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ
ສະບັບເລກທີ
037/ຄບສພ,
ລົງວັນທີ 18 ມິຖຸນາ 2018
ແລະ ມະຕິ ສະບັບເລກທີ
112/ກມສພ, ລົງວັນທີ 02 ມິ
ຖຸນາ 2020 ແລະ ເປັນການນຳ
ເອົາການຄຸ້ມຄອງລັດ, ຄຸ້ມຄອງ
ສັງຄົມດ້ວຍກົດໝາຍ ຕາມພາ
ລະບົດບາດຂອງໃຜລາວ, ທັງ
ເປັ ນ ການເພີ່ ມ ທະວີ ກ ານຕິ ດ
ຕາມກວດກາຂອງສະພາແຫ່ ງ
ຊາດ ຕໍ່ກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ການເມືອງຂອງອົງການທີ່ມີສິດ
ແລະ ໜ້າທີ່ ໃນການແກ້ໄຂຄຳ
ຮ້ອງທຸກ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ສັງ

ຄົມມີຄວາມສະຫງົບ, ເປັນລະ
ບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ປະຊາຊົນສາ
ມາດເຂົ້ າ ເຖິ ງ ຂະບວນການຍຸ ຕິ
ທຳຫລາຍຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມ
ຄອງລັດ, ຄຸ້ມຄອງສັງຄົມ ມີ
ຄວາມຍຸຕິທຳ ແລະ ໂປ່ງໃສ.
ທ່ າ ນຍັ ງ ໄດ້ ຮ ຽກຮ້ ອ ງມາຍັ ງ ຄະ
ນະນຳ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ
ຊາດ, ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນ
ແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວ
ຂ້ອງຈົ່ງສຸມໃສ່ຄົ້ນຄວ້າ ປະກອບ
ຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ຢ່າງກົງໄປກົງມາ
ດ້ວຍເຫດດ້ວຍຜົນ ແລະ ຍົກ
ເອົາປະສົບການ, ບົດຮຽນ ໃນ
ການປະຕິ ບັ ດ ວຽກງານຕົ ວ ຈິ ງ
ມາແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນນຳ
ກັນ ເພື່ອພ້ອມກັນນຳເອົາບົດ
ຮຽນທີ່ເປັນປະໂຫຍດມາປັບປຸງ
ເຂົ້າໃນກົດໝາຍສະບັບນີ້ ໃຫ້ມີ
ຄວາມຮັດກຸມ, ສອດຄ່ອງ ກັບ
ສະພາບຄວາມເປັນຈິງ, ຖືກຕ້ອງ
ຕາມລັດຖະທຳມະນູນ
ແລະ
ແນວທາງຂອງພັກ.
ໃນກອງປະຊຸ ມ ໄດ້ ຮັ ບ
ຟັ ງ ການສະເໜີ ແ ລກປ່ ຽ ນບົ ດ
ຮຽນການຮັບ ແລະ ພິຈາລະນາ
ຄຳຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທຳຂອງຄະ
ນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ
ຄະນະປະຈຳສະພາປະຊາຊົ ນ
ແຂວງ; ບົດເນື້ອໃນການປັບປຸງ
ກົ ດ ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍການແກ້ ໄ ຂ

ຄຳຮ້ອງທຸກ (ພາກທີ I, II, III,
IV, V, VI, VII ແລະ ພາກທີ
VIII). ຈາກນັ້ນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
ໄດ້ຜັດປ່ຽນກັນແລກປ່ຽນ ປະ
ກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນຢ່າງສ້າງສັນ
ແລະ ກົງໄປກົງມາ ເພື່ອຮັບປະ
ກັນໃຫ້ແກ່ການປັບປຸງກົດໝາຍ
ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກ
ໄດ້ ດ ຳເນີ ນ ໄປຕາມຂັ້ ນ ຕອນ
ຕາມທີ່ ກ ຳນົ ດ ໄວ້ ໃ ນກົ ດ ໝາຍ
ວ່າດ້ວຍການສ້າງນິຕິກຳ, ຮັບ
ປະກັ ນ ໃຫ້ ກົ ດ ໝາຍມີ ເ ນື້ ອ ໃນ
ຄົບຖ້ວນ, ສົມບູນ ແລະ ສອດ
ຄ່ ອ ງກັ ບ ແນວທາງ-ນະໂຍບາຍ
ຂອງພັກໃນການຄຸມ
້ ຄອງເສດຖະ
ກິດ-ສັງຄົມ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ
ສອດຄ່ ອ ງຕາມພາລະບົ ດ ບາດ,
ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງບັນດາອົງ
ການລັດ ທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ໃນການແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກ.
(ກົງທະນູຄຳ ພິພັດເສລີ)
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(ສພຊ) ກອງປະຊຸມສະ
ໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະ
ພາປະຊາຊົນນະຄອນຫລວງວຽງ
ຈັນ (ສປນວ) ຊຸດທີ II ໄດ້ໄຂ
ຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນທີ
14 ທັນວາ 2021 ທີ່ຫ້ອງປະ
ຊຸມສຳນັກງານອົງການປົກຄອງ

ລະກຸມ
່ ຂຶນ
້ ນຳສະເໜີບດ
ົ ຄົນ
້ ຄວ້າ.
ໂອກາດດັ່ງກ່າວ ທ່ານ
ປະທານ ກຕທ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນຕໍ່
ພິທີເປີດວ່າ: ກອງປະຊຸມເຝິກ
ອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນດໍາເນີນໄປ
ເປັນເວລາ 2 ວັນເຕັມ, ເມື່ອ
ເບິ່ ງ ເວລາທຽບໃສ່ ກັ ບ ເນື້ ອ ໃນ
ທີ່ ຍົ ກ ຂຶ້ ນ ມາສົ ນ ທະນາແລກ
ປ່ຽນ ເຫັນວ່າມີເວລາຈໍາກັດພໍ
ສົມຄວນ,
ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ
ຕາມ ເພື່ອຮັບປະກັນທາງດ້ານ
ເນື້ອໃນ ແລະ ເວລາສະເໜີໃຫ້
ອາຈານວິທະຍາກອນເອົາໃຈໃສ່
ລົງເລິກອະທິບາຍຊີ້ແຈງບາງບັນ
ຫາທີ່ ເ ຫັ ນ ວ່ າ ມີ ຄ ວາມສໍ າ ຄັ ນ
ແລະ ຈໍາເປັນ ຕໍ່ນັກສໍາມະນາ
ກອນ ເພື່ອໃຫ້ກໍາໄດ້ເນື້ອໃນທີ່
ສຳຄັນ ແລະ ໃຫ້ມີເວລາໃນການ

ໃຫ້ການຄົນ
້ ຄວ້າ, ການສັງລວມ,
ການຂຽນເອກະສານສຳຄັນຕ່າງໆ
ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບປະສິດທິຜົນ
ສູງ, ສາມາດຕອບສະໜອງໃຫ້
ກັ ບ ຄວາມຮຽກຮ້ ອ ງຕ້ ອ ງການ
ຂອງໜ້າທີ່ວຽກງານຕົວຈິງ ແລະ

ໃຫ້ ກ ອງປະຊຸ ມ ໄດ້ ຮັ ບ ຜົ ນ ສຳ
ເລັດຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ລະດັບ
ຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ພາຍຫລັງ
ກັບໄປປະຕິບັດໜ້າທີ່ການເມືອງ
ຂອງຕົນ
ໃຫ້ສາມາດນຳເອົາ
ຄວາມຮູ້ ແລະ ບົດຮຽນດັ່ງກ່າວ

ສົນທະນາ, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ
ແລະ ເຝິກຫັດເຮັດຕົວຈິງນຳກັນ
ໃຫ້ຫລາຍໆ. ທັງນີ້ ກໍເພື່ອເຮັດ

ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ບັນດານັກສຳມະ
ນາກອນ ທີ່ມາເຂົ້າຮ່ວມກອງປະ
ຊຸມຄັ້ງນີ້ ຈະໄດ້ສຸມຄວາມພະຍາ

ຍາມ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ໃຊ້ເວລາ
ທີ່ຈຳກັດ ໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດສູງ
ສຸດ ເພື່ອເກັບກຳ, ຮຽນຮູ້ ແລະ
ແລກປ່ຽນບົດຮຽນເຊິ່ງກັນ ແລະ
ກັນ, ປະກອບຄວາມຄິດຄວາມ
ເຫັນ ແລະ ຊັກຖາມໃນບັນຫາ

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ (ນວ)
ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ
ອານຸພາບ ຕຸນາລົມ ປະທານ
ສປນວ ຊຸດທີ II ໂດຍການເຂົ້າ
ຮ່ວມຂອງທ່ານ
ອາດສະພັງ
ທອງ ສີພັນດອນ ເຈົ້າຄອງນະ
ຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ມີບັນດາ
ຮອງປະທານ ສປນວ, ສະມາຊິກ
ສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ຊຸດທີ
IX ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1
ນວ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາ
ຊົນ ນວ, ບັນດາການນໍານະ
ຄອນຫລວງ, ແນວລາວສ້າງ
ຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ
ແລະ ອົງການປົກຄອງຂັ້ນເມືອງ
ເຂົາ້ ຮ່ວມຜ່ານລະບົບກອງປະຊຸມ
ປົກກະຕິ ແລະ ລະບົບກອງປະ
ຊຸມທາງໄກ.
ທ່ານ ອານຸພາບ ຕຸນາ
ລົມ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ກອງປະຊຸມ
ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງ
ສປນວ ຊຸດທີ II ຈະໄດ້ສຸມໃສ່
ພິຈາລະນາ ແລະ ຕົກລົງບັນຫາ
ສໍາຄັນພື້ນຖານຂອງ ນວ ດັ່ງນີ້:
1. ພິຈາລະນາ ແລະ
ຮັບຮອງເອົາ ບົດລາຍງານຂອງ
ທ່ານ ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫລວງ
ວຽງຈັນ ກ່ຽວກັບຜົນການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດ
ຖະກິດ-ສັງຄົມ,
ແຜນງົບປະ
ມານ 11 ເດືອນ ແລະ ຄາດຄະ
ເນໝົດປີ 2021 ແລະ ທິດທາງ
ແຜນການປີ 2022 ຂອງນະ
ຄອນຫລວງວຽງຈັນ;
2. ພິຈາລະນາ ແລະ
ຮັບຮອງເອົາ ບົດລາຍງານການ
ເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກງານຂອງອົ ງ
ການກວດສອບ ປະຈໍາພາກກາງ
ປະຈໍາປີ 2021, ທິດທາງແຜນ
ການ ປະຈໍາປີ 2022 ແລະ ບົດ
ລາຍງານ ຜົນຂອງການກວດ
ສອບຄືນ ແລະ ການສະຫລຸບ
ງົບປະມານຂາດຕົວ ປະຈໍາປີ
2020 ຂອງນະຄອນຫລວງວຽງ
ຈັນ ແລະ ບົດລາຍງານຜົນການ
ກວດສອບເອກະສານການເງິນ
ຂອງລັດວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນ
ປະຈໍາປີ 2019;

3. ພິຈາລະນາ ແລະ
ຮັບຮອງເອົາ ບົດລາຍງານຜົນ
ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນການ
ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ
2021 ແລະ ແຜນການເຄື່ອນ
ໄຫວວຽກງານປະຈໍາປີ 2022
ຂອງອົ ງ ການໄອຍະການປະຊາ
ຊົນ, ສານປະຊາຊົນ ພາກກາງ
ແລະ ຂອງອົງການໄອຍະການ
ປະຊາຊົນ, ສານປະຊາຊົນ ນະ
ຄອນຫລວງວຽງຈັນ;
4. ພິຈາລະນາ ແລະ
ຮັບຮອງເອົາ ບົດລາຍງານການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນ
ໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2021
ແລະ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກ
ງານ ປະຈໍາປີ 2022 ຂອງສະພາ
ປະຊາຊົນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ;
5. ຮັບຟັງການປະກອບ
ຄໍາເຫັນ ຂອງອົງການແນວລາວ
ສ້າງຊາດ ນະຄອນຫລວງ ຕໍ່
ການປະຕິ ບັ ດ ໜ້ າ ທີ່ ຂ ອງສະພາ
ປະຊາຊົນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ;
6. ພ້ອມນັ້ນ, ກອງປະ
ຊຸ ມ ຈະໄດ້ ຮັ ບ ຟັ ງ ການລາຍງານ
ແລະ ຊີ້ແຈງບັນຫາສຳຄັນຈຳ
ນວນໜຶ່ງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 2 ວາລະແຫ່ງ
ຊາດ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບາງ
ໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ຄຳຊັກ
ຖາມຂອງສະມາຊິ ກ ສະພາອີ ກ
ຈຳນວນໜຶ່ງ.
ທ່ າ ນໄດ້ ກ່ າ ວຕື່ ມ ວ່ າ :
ບັນດາເນື້ອໃນທີ່ນໍາມາຄົ້ນຄວ້າ

ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາ
ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ລ້ວນແຕ່
ເປັນບັນຫາທີ່ສໍາຄັນ ເຊິ່ງກວມ
ເອົາຫລາຍວຽກງານ, ແຕ່ໄລຍະ
ເວລາດໍ າ ເນີ ນກອງປະຊຸ ມ ແມ່ ນ
ສັ້ນ ແລະ ມີຂໍ້ຈໍາກັດ ເນື່ອງຈາກ
ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄ
ວິດ-19. ສະນັ້ນ, ບົນຈິດໃຈ
ເສີມສ້າງຄວາມສາມັກຄີ, ດ້ວຍ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ຂໍຮຽກ
ຮ້ອງມາຍັງບັນດາທ່ານ ສສຊ
ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1 ແລະ
ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນ ນວ
ຈົ່ງໄດ້ຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ການເມືອງຂອງຕົນ, ສຸມໃສ່ທຸກ
ສະຕິປັນຍາ, ຄວາມຮູ້ຄວາມສາ
ມາດຂອງຕົນ ເຂົ້າໃນການຄົ້ນ
ຄວ້າ,ພິຈາລະນາ ແລະ ປະກອບ
ຄໍາເຫັນ ຢ່າງມີປະຊາທິປະໄຕ,
ເລິກເຊິ່ງ, ມີຈຸດສຸມ ແລະ ຮັບ
ປະກັ ນ ຄວາມຖື ກ ຕ້ ອ ງຕາມລະ
ບຽບກົດໝາຍ
ເພື່ອເຮັດໃຫ້
ເ ນື້ ອ ໃ ນ ທີ່ ນໍ າ ມ າ ພິ ຈ າ ລ ະ ນ າ
ແລະ ຮັບຮອງໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງ
ນີ້ ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ສາມາດ
ນໍ າ ໄປຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ຢ່ າ ງເປັ ນ
ຮູບປະທໍາ.
(ນາງ ພອນທິບ ອິນທິລາດ)

ປະທານກໍາມາທິການວຽກງານ
ສ ະ ມ າ ຊິ ກ ສ ະ ພ າ ແ ຫ່ ງ ຊ າ ດ
(ກວສຊ) ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້
ເຄື່ອນໄຫວຊຸກຍູ້ ແລະ ຕິດຕາມ
ກວດກາ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກ
ງານ ຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ຢູ່ແຂວງວຽງຈັນ ໂດຍ
ການຕ້ອນຮັບຂອງທ່ານ
ບຸນ
ສອນ ເພັດລາວັນ ຮອງເລຂາພັກ
ແຂວງ, ປະທານສະພາປະຊາຊົນ
ແຂວງວຽງຈັນ, ມີບັນດາທ່ານ
ຄະນະປະຈໍ າ ສະພາປະຊາຊົ ນ
ແຂວງ, ຮອງເລຂາທິການ, ຫົວ
ໜ້າຂະແໜງ ແລະ ພະນັກງານ
ວິຊາການຂະແໜງສະມາຊິກສະ
ພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກ
ຕັ້ງ ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.
ຈຸ ດ ປ ະ ສົ ງ ຂ ອ ງ ກ າ ນ
ເຄື່ອນໄຫວຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອຊຸກ
ຍູ້ ແລະ ຕິດຕາມການເຄື່ອນ
ໄຫວວຽກງານຂອງຄະນະສະມາ
ຊິ ກ ສະພາແຫ່ ງ ຊາດປະຈໍ າ ເຂດ
ເລືອກຕັ້ງທີ 10 ແຂວງວຽງຈັນ
ພ້ ອ ມທັ ງ ເຮັ ດ ໃຫ້ ກ ານປະສານ
ສົ ມ ທົ ບ ໃນທຸ ກ ວຽກງານຂອງ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄະນະສະ
ມາຊິ ກ ສະພາແຫ່ ງ ຊາດປະຈໍ າ
ເຂດເລືອກຕັ້ງ ມີຄວາມລະອຽດ
ແລະ ກົມກຽວກັນຍິ່ງຂຶ້ນ ທັງ
ເປັນການຊຸກຍູ້ໃຫ້ສະມາຊິກສະ
ພາແຫ່ງຊາດ
ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວ
ວຽກງານຕາມທີ່ ໄ ດ້ ກໍ າ ນົ ດ ໄວ້
ໃນກົດໝາຍ.

ຕ່າງໆ ທີ່ວິທະຍາກອນ ໄດ້ກະ
ກຽມນໍາມາສະເໜີ ໃຫ້ມີຄວາມ
ເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ເຮັດ

Iv'xtmkoDDD
(ສພຊ) ໃນຕອນເຊົ້າ
ຂອງວັນທີ 10 ທັນວາ 2021,
ທ່ານ ຄໍາສິງ ໄຊສົມແພງ ຮອງ

ໄປນໍາໃຊ້ ແລະ ປະຕິບັດໃຫ້ເກີດ
ດອກອອກຜົນຕົວຈິງຫລາຍຂຶນ
້ .
(ສອນສັກ ວັນວິໄຊ)
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(1) ສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງປະ
ຕິ ບັ ດ ບັ ນ ດາວຽກງານບຸ ລິ ມ ະ
ສິດ ຂອງວາລະແຫ່ງຊາດ ທີ່ກຳ
ນົດໄວ້ໃນ ມະຕິກອງປະຊຸມສະ
ພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 03/
ສພຊ, ລົງວັນທີ 10 ສິງຫາ
2021 ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂບັນ
ຫາຄວາມຫຍຸ້ ງ ຍາກດ້ າ ນເສດ
ຖະກິດ-ການເງິນ ແລະ ວຽກຈຸດ
ສຸມ ແລະ ບາງຄຳເຫັນເພີ່ມຕື່ມ

ທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນ ມະຕິກອງປະ
ຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກ
ທີ 04/ສພຊ, ລົງວັນທີ 10 ສິງ
ຫາ 2021 ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂ
ບັນຫາຢາເສບຕິດ ດ້ວຍການ
ຄົ້ ນ ຄວ້ າ ຜັ ນ ຈະຫຍາຍໃຫ້ ເ ປັ ນ
ວຽກລະອຽດຂອງຂະແໜງການ
ແລະ ແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ.
(2) ແກ້ໄຂຜົນກະທົບ
ການລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19
ໂດຍເລັ່ງຟື້ນຟູທຸລະກິດທີ່ໄດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບໃຫ້ກັບຄືນສູ່ສະພາບ
ປົກກະຕິຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ
ມາດຕະການຂອງລັ ດ ຖະບານ
ທີ່ ໄ ດ້ ກ ຳນົ ດ ອອກໃນແຈ້ ງ ການ
532/ຫສນຍ, ພ້ອມທັງແກ້ໄຂ
ບັນຫາການວ່າງງານ ແລະ ສ້າງ
ສີ ມື ແ ຮງງານຕາມຄວາມຕ້ ອ ງ
ການຂອງຕະຫລາດແຮງງານຕົວ
ຈິງໃຫ້ໄດ້ໄວ;
(3) ການສ້າງພື້ນຖານ
ການຜະລິດທີ່ມີທ່າແຮງໃຫ້ກາຍ
ເ ປັ ນ ຖ າ ນລ າ ຍຮັ ບ ທີ່ ໝັ້ ນ ຄົ ງ
ແລະ ເປັນສິນຄ້າສົ່ງອອກໂດຍ
ສະເພາະສິ ນ ຄ້ າ ກະສິ ກ ຳທີ່ ມີ ຕ ະ
ຫລາດຮອງຮັບແລ້ວ, ໂຄງການ
ທົ ດ ລ ອ ງ ສົ່ ງ ອ ອ ກ ແ ຮ່ ເ ຫ ລັ ກ
ແລະ ການຜະລິດ-ບໍລິການຕາມ
ເຂດແຄວ້ນ ແລະ ແຂວງທີ່ລຽບ
ຕາມເສັ້ນທາງລົດໄຟ ແລະ ທາງ
ດ່ ວ ນເພື່ ອ ຊຸ ກ ຍູ້ ກ ານຂະຫຍາຍ
ຕົວຂອງເສດຖະກິດ ແລະ ສ້າງ
ລາຍຮັບ ເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫ້
ເພີ່ມຂຶ້ນ;
(4) ເລັ່ງແກ້ໄຂຄວາມ
ບອບບາງດ້ານງົບປະມານ ໂດຍ
ສະເພາະການເກັບລາຍຮັບບໍ່ຄົບ
ຖ້ວນ, ບໍ່ສົມຄູ່ກັບທ່າແຮງບົ່ມ
ຊ້ອນ ແລະ ອັດການຮົ່ວໄຫລ,
ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍງົບ
ປະມານໃຫຮັດກຸມ ແລະ ມີປະ
ສິດທິຜົນສູງຂຶ້ນ, ປະຢັດລາຍ
ຈ່ າ ຍງົ ບ ປະມານທີ່ ບໍ່ ຈ ຳເປັ ນ ,
ພ້ອມນັ້ນ, ເລັ່ງແກ້ໄຂໜີ້ສິນສາ
ທາລະນະ, ໜີ້ພາຍໃນ ແລະ
ຕ່ າ ງປະເທດໃຫ້ ສ າມາດປະຄັ ບ
ປະຄອງໄດ້ ໂດຍສະເພາະການ
ເລັ່ ງ ໃສ່ ເ ຈລະຈາການເລື່ ອ ນຊຳ
ລະໜີ້ ສິ ນ ກັ ບ ເຈົ້ າ ໜີ້ ລ າຍໃຫຍ່
ແລະ ປັບໂຄງສ້າງໜີ້ໃຫ້ໄວ ແລະ
ມີຄວາມໂປ່ງໃສ, ພ້ອມທັງເລັ່ງ
ປັ ບ ປຸ ງ ໂຄງສ້ າ ງໜີ້ ໄ ຟຟ້ າ ລາວ

ແລະ ຫັນລັດວິສາຫະກິດທີ່ບໍ່
ມີ ປ ະສິ ດ ທິ ຜົ ນ ໃຫ້ ສ ຳເລັ ດ ໂດຍ
ໄວ ລວມທັງການເຈລະຈາຊື້ຂາຍໄຟຟ້າ ໃຫ້ສົມເຫດສົມຜົນ.
(5) ສ້າງສະຖຽນລະ
ພາບດ້ານເງິນຕາ ໂດຍແກ້ໄຂ
ການຂາດດຸ ນ ຊຳລະກັ ບ ຕ່ າ ງປະ
ເທດ ເພື່ອເພີ່ມລະດັບຄັງສຳຮອງ
ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ຄຸ້ມຄອງ
ກະແສເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ
ການເຄື່ອນໄຫວເເລກປ່ຽນເງິນ
ຕາ ເພື່ອຮັກສາສະຖຽນລະພາບ
ຂອງຄ່າເງິນກີບ ແລະ ລາຄາສິນ

ຄ້າ, ດັດສົມປະລິມານເງິນ M2,
ພອ້ ມ ທັ ງ ເລັ່ ງ ສະໜອງແຫລ່ ງ
ທຶນທີ່ມີແລ້ວເພື່ອຟື້ນຟູເສດຖະ
ກິດໂດຍໄວ.
(6) ສືບຕໍ່ຕິດຕາມເຝົ້າ
ລະວັ ງ ການປ່ ຽ ນແປງດິ ນ ຟ້ າ ອາ
ກາດ
ໃຫ້ທັນສະພາບການ;
ພ້ອມທັງຕິດຕາມ ແລະ ກະ
ກຽມຄວາມພ້ອມ
ເພື່ອຕ້ານ
ແລ້ງ-ຕ້ານຖ້ວມ, ສົ່ງເສີມການ
ຜະລິດ, ສະໜອງທຶນ, ສະໜອງ
ແນວພັນ, ເຕັກນິກດ້ານການ
ປູ ກ ຝັ ງ -ລ້ ຽ ງສັ ດ ໃຫ້ ຊ າວກະສິ
ກອນ ແລະ ເຝົ້າລະວັງການແຜ່
ລະບາດຂອງພະຍາດຕ່າງໆຕາມ
ລະດູການ.
(7) ສືບຕໍ່ຄຸ້ມຄອງລາ
ຄາສິນຄ້າອຸປະໂພກ ແລະ ບໍລິ
ໂພກ ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ເໝາະ
ສົມ, ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງການ
ສະໜອງສິ ນ ຄ້ າ -ການບໍ ລິ ກ ານ
ໃຫ້ທົ່ວເຖິງ, ອຳນວຍຄວາມສະ
ດ ວ ກ ໃ ນ ກ າ ນ ຂົ ນ ສົ່ ງ ສິ ນ ຄ້ າ
ຜ່ານແດນ.
(8) ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່
ຕິ ດ ຕາມສະພາບຫາງສຽງຂອງ
ສັງຄົມ,
ການນຳໃຊ້ສື່ສັງຄົມ
ອອນລາຍ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ເຄື່ອນ
ໄຫວໂຄສະນາໂຈມຕີບິດເບືອນ
ຕໍ່ແນວທາງ ແລະ ນະໂຍບາຍ
ຂອງພັກ-ລັດ, ພ້ອມດຽວກັນ
ນັ້ນ, ກໍສືບຕໍ່ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂໍ້
ມູນຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບມາດຕະ
ການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ, ສະກັດ
ກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂການແຜ່ລະ
ບາດ ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃຫ້
ແກ່ປະຊາຊົນ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
(9)
ສ້າງບຸກຄະລາ
ກ ອ ນ ໃ ຫ້ ມີ ຄຸ ນ ນ ະ ພ າ ບ ທ າ ງ
ດ້ານທັກສະສີມື ແລະ ການ
ເຊື່ອມຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ
ການຄົ້ ນ ຄວ້ າ ໃຫ້ ຫ ລາຍຂຶ້ ນ ກໍ
ເພື່ ອ ການມີ ຂໍ້ ມູ ນ ທີ່ ວ່ ອ ງໄວ,
ຖືກຕ້ອງ ແລະ ມີຜົນການຄົ້ນ
ຄວ້ າ ທີ່ ສ າມາດຊ່ ວ ຍຜູ້ ວ າງນະ
ໂຍບາຍທີ່ ສ າມາດຕັ ດ ສິ ນ ໃຈທີ່
ຖືກຕ້ອງ.
(10) ສືບຕໍ່ເກັບກໍາຂໍ້
ມູນແຮງງານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ
ໂຄວິດ-19 ລວມທັງແຮງງານ
ທີ່ກັບມາຈາກຕ່າງປະເທດ ພ້ອມ

ທັ ງ ສຸ ມ ໃສ່ ກ ານຊຸ ກ ຍູ້ ສົ່ ງ ເສີ ມ
ການຈັ ດ ຫາວຽກເຮັ ດ ງານທຳ
ເຂົ້ າ ສູ່ ຕ ະຫລາດເເຮງງານພາຍ
ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ພ້ອມທັງ
ພັ ດ ທະນາສີ ມື ແ ຮງງານໃຫ້ ສ າ
ມາດຕອບສະໜອງໄດ້ ຄ ວາມ
ຕ້ ອ ງການແຮງງານຂອງບັ ນ ດາ
ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ, ນິຄົມ
ອຸດສາຫະກຳຕ່າງໆ, ບໍລິສັດ,
ໂຮງຈັກໂຮງງານ ແລະ ໂຄງການ
ລົງທຶນຕ່າງໆຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ພ້ອມ
ທັງຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມຜູ້ອອກແຮງ
ງານທີ່ມີສີມື ແລະ ປະສົບການ

ຈາກການເຮັ ດ ວຽກຢູ່ ຕ່ າ ງປະ
ເທດໃຫ້ ສ າມາດປະກອບສ່ ວ ນ
ໃນອາຊີ ບ ອິ ດ ສະຫລະຕາມສະ
ພາບ ແລະ ເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ.
(11) ສຸມໃສ່ພັດທະ
ນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂ
ຄວາມທຸ ກ ຍາກຂອງປະຊາຊົ ນ
ຕິ ດ ພັ ນ ກັ ບ ຂະບວນການຮັ ກ
ຊາດ ແລະ ພັດທະນາໃຫ້ເຂົ້າສູ່
ລວງເລິກ ໂດຍລະດົມການລົງ
ທຶນຂອງພາກເອກະຊົນ ສົມທົບ
ກັບການລົງທຶນຂອງລັດ ເຂົ້າ
ໃສ່ ໂ ຄງການຄ້ ຳ ປະກັ ນ ສະບຽງ
ອາຫານ ແລະ ຜະລິດເປັນສິນຄ້າ
ທີ່ຕິດພັນກັບທ່າແຮງ ແລະ ຕະ
ຫລາດ ໂດຍສະເພາະທີ່ມີສັນຍາ
ກັບ ສປຈີນ ແລະ ອື່ນໆ;
(12) ຍົກສູງປະສິດທິ
ພາບຂອງການບໍລິຫານລັດດ້ວຍ
ກົດໝາຍ ໂດຍສະເພາະການບັງ
ຄັ ບ ໃຊ້ ກົ ດ ໝາຍ-ນິ ຕິ ກ ຳລຸ່ ມ
ກົດໝາຍໃຫ້ເຂັ້ມງວດ, ແກ້ໄຂ
ການສໍ້ລາດບັງຫລວງ, ປັບປຸງ
ສະພາບແວດລ້ອມການດຳເນີນ
ທຸລະກິດໃຫ້ດີຂຶ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂ
ປາກົດການສວຍໃຊ້ໜ້າທີ່ຂອງ
ພະນັກງານໃນທາງທີ່ບ່ຖ
ໍ ືກຕ້ອງ;
(13) ແລະ ວຽກອື່ນໆ
ອີກຈຳນວນໜຶ່ງ.
III. ມາດຕະການ ແລະ
ກົນໄກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
3.1 ມາດຕະການ
ຄະນະພັກ, ຄະນະນຳ
ຂອງບັນດາກະຊວງ, ອົງການ
ລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ, ນະຄອນ
ຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງ
ຕ່າງໆເປັນເຈົ້າການສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງ
ເຜີຍແຜ່ ແລະ ເຊື່ອມຊຶມບັນດາ
ວຽກງານບຸລິມະສິດ ຂອງວາລະ
ແຫ່ງຊາດ ທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນມະຕິ
ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ສະ
ບັບເລກທີ 03/ສພຊ, ລົງວັນທີ
10 ສິງຫາ 2021 ກ່ຽວກັບ
ການແກ້ ໄ ຂບັ ນ ຫາຄວາມຫຍຸ້ ງ
ຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ
ແລະ ວຽກຈຸດສຸມ ແລະ ບາງຄໍາ
ເຫັນເພີ່ມຕື່ມ ທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນ
ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ
ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ, ລົງວັນ
ທີ 10 ສິງຫາ 2021 ວ່າດ້ວຍ
ການແກ້ ໄ ຂບັ ນ ຫາຢາເສບຕິ ດ
ດ້ວຍການຄົ້ນຄວ້າຜັນຂະຫຍາຍ

ໃຫ້ ເ ປັ ນ ວຽກລະອຽດຂອງຂະ
ແໜງການ ແລະ ແຕ່ລະທ້ອງຖິນ
່ .
ສືບຕໍ່ປັບປຸງແບບແຜນ
ການນຳພາ ແລະ ແບບແຜນວິ
ທີເຮັດວຽກ, ຂອດການປະສານ
ງານ
ລະຫວ່າງຂະແໜງການ
ດ້ວຍກັນ ແລະ ຂະແໜງການ
ກັບທ້ອງຖິ່ນ ຕິດພັນກັບການ
ປັບປຸງພາລະບົດບາດ ແລະ ການ
ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ຈະ
ແຈ້ງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບແຜນ
ດຳເນີນງານຂອງ 2 ວາລະ
ແຫ່ງຊາດ.

ສື ບ ຕໍ່ ມ າ ດ ຕ ະ ກ າ ນ
ປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້
ໄຂຜົນກະທົບຂອງການລະບາດ
ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢ່າງ
ແຂງແຮງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ
ໂດຍເລັ່ ງ ໃສ່ ກ ານສັ ກ ວັ ກ ຊີ ນ
ປ້ ອ ງກັ ນ ພະຍາດໂຄວິ ດ -19
ໃຫ້ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍ, ປະຕິ
ບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະ
ການຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານວາງ
ອອກ, ແກ້ໄຂບັນຫາການວ່າງ
ງານ ແລະ ການຮັກສາສະຖຽນ
ລະພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດມະ
ຫາພາກ.
ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນ
ວຽກຈຸດສຸມ 3 ເດືອນທ້າຍປີ
2021 ແລະ ແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ ແຫ່ ງ ຊາດ,
ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ
ແຜນເງິນຕາ ປະຈຳປີ 2022
ດ້ ວ ຍຄວາມຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບສູ ງ
ໂດຍມີ ກ ານຕິ ດ ຕາມກວດກາ
ແລະ ສະຫລຸບລາຍງານຢ່າງເປັນ
ລະບົບປົກກະຕິ.
ປັ ບ ປຸ ງ ລະບົ ບ ການຕິ ດ
ຕາມ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ກວດກາ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະ
ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ
ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ
ໃຫ້ມີຄວາມຄົບຖ້ວນ, ສອດ
ຄ່ອງ ແລະ ທັນສະໄໝ ເພື່ອເປັນ
ບ່ ອ ນອີ ງ ໃຫ້ ແ ກ່ ກ ານຄົ້ ນ ຄວ້ າ
ສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດ ເພື່ອສະຫລຸບລາຍງານ
ລັດຖະບານ.
ບັນດາກະຊວງ, ອົງ
ການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ, ນະ
ຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ແລະ
ແຂວງຕ່າງໆ ເປັນເຈົ້າການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດຜົນການກວດສອບ
ແລະ ຜົນການກວດກາ ຂອງອົງ
ການກວດກາແຫ່ງລັດ ແລະ ອົງ
ການກວດສອບແຫ່ງລັດ ໃຫ້ສຳ
ເລັດທັນກຳນົດເວລາ ລາຍງານ
ຕໍ່ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອ
ສັງລວມລາຍງານລັດຖະບານ.
3.2 ກົນໄກຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບັດ
ລັ ດ ຖະບານອອກດຳ
ລັ ດ ວ່ າ ດ້ ວ ຍການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ
vjko8+lt[a[|hkDDD
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4. ຮູ້ເສີມຂະຫຍາຍ
ຄວາມຮູ້, ສະຕິປັນຍາ ແລະ ຫົວ
ຄິດປະດິດສ້າງຂອງພະນັກງານ,
ສະມາຊິກພັກ ແລະ ລັດຖະກອນ
ພາຍໃນກໍ າ ມາທິ ກ ານສົ ມ ທົ ບ
ກັບການຍາດແຍ່ງ ແລະ ຮູ້ນໍາ
ໃຊ້ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາ
ມາດ ແລະ ປະສົບການທາງ
ນອກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະຕິ
ບັດພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່
ວຽກງານຂອງ ກກໝ;
ເພີ່ ມ ທະວີ ກ ານແລກ
ປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ຖອດຖອນ
ບົດຮຽນ ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານ
ຂອງ ກກໝ ກໍຄືຂອງສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ
ປະເທດ.
III.
ທິດທາງແຜນ
ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃນຕໍ່
ໜ້ າ ທີ່ ກໍ າ ມາທິ ກ ານກົ ດ ໝາຍ
ຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ ປະຈໍາປີ 2022
1. ດ້ານການເມືອງແນວຄິດຈັດຕັ້ງເຊື່ອມຊຶມມະຕິ
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XI ຂອງ
ພັກ, ມະຕິຄະນະບໍລິຫານງານ
ສູນກາງພັກ ແລະ ກົມການ
ເມືອງສູນກາງພັກ ສະໄໝທີ XI,

ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 4
ຂອງອົ ງ ຄະນະພັ ກ ສະພາແຫ່ ງ
ຊາດ ແລະ ກົດລະບຽບຂອງພັກ
ສະໄໝທີ XI ແລະ ເອກະສານ
ສໍາຄັນອື່ນຂອງພັກ ແລະ ລັດ;
ເພີ່ ມ ທະວີ ກ ານນໍ າ ພາ
ວຽກງານແນວຄິດ ແນໃສ່ຮັບ
ປະກັ ນ ຄວາມສາມັ ກ ຄີ ເ ປັ ນ ເອ
ກະພາບຢູ່ພາຍໃນ ກກໝ ແລະ
ຮັ ບ ປະກັ ນ ການປະຕິ ບັ ດ ໜ້ າ ທີ່
ວຽກງານໃຫ້ ມີ ປ ະສິ ດ ທິ ພ າບ
ແລະ ປະສິດທິຜົນ.
2. ການເປັນເສນາທິ
ການໃນການປະຕິບັດທັງ 3 ພາ
ລະບົດບາດ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ

1.1 ການປະຕິບັດພາ
ລະບົດບາດ ດ້ານນິຕິບັນຍັດ
ກ. ວຽກງານສ້າງ ແລະ
ປັ ບ ປຸ ງ ກົ ດ ໝາຍເອົ າ ໃຈໃສ່ ປ ະ
ສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວ
ຂ້ ອ ງຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ວຽກງານ
ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ, ນິ
ຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ ໃຫ້ມີປະສິດ
ທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ, ຮັບປະ
ກັນຫລັກວິຊາການ, ລັກສະນະ
ວິທະຍາສາດ, ລັກສະນະຊາດ,
ເປັນລະບົບຄົບຊຸດ, ຮັດກຸມ,
ກົມກຽວ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດໄດ້ ເປັນຕົ້ນ:
- ປັບປຸງກົນໄກການ

ຜ່ າ ນຮ່ າ ງກົ ດ ໝາຍໃນກອງປະ
ຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ, ການຄົ້ນ
ຄວ້າກົດໝາຍ, ການກວດກາ,
ການຮຽບຮຽງ, ການທາບທາມ
ຄວາມເຫັນຕໍ່ຮ່າງ ໃຫ້ສອດຄ່ອງ
ກັບສະພາບຕົວຈິງ;
- ການປັບປຸງ ແລະ
ຮຽບຮຽງຄືນກົດໝາຍຈໍານວນ
11 ສະບັບ ທີ່ຜ່ານການພິຈາລະ
ນາຮັ ບ ຮອງເອົ າ ໃນກອງປະຊຸ ມ
ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງ
ສພຊ ຊຸດທີ IX ຕາມການປະ
ກອບຄຳເຫັນຂອງສະມາຊິກສະ
ພາແຫ່ງຊາດ;
- ປະສານສົມທົບກັບ
ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອປັບ
ປຸງແຜນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ
ກົດໝາຍ ຂອງຄະນະປະຈຳສະ
ພາແຫ່ງຊາດ ປະຈຳປີ 2022;
- ປະສານສົມທົບກັບ
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດແຜນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ
ກົດໝາຍ ທີ່ຈະນໍາເຂົ້າພິຈາລະ
ນາ, ຮັບຮອງໃນກອງປະຊຸມສະ
ໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ແລະ ເທື່ອ
ທີ 4 ຂອງ ສພຊ ຊຸດທີ IX
ໃຫ້ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍ (29
ສະບັບ).
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ໃນດ້ າ ນຄຸ້ ມ ຄອງບໍ ລິ
ຫານລັດ: ຍຸກອຸດສາຫະກຳ 4.0
ຈະສ້ າ ງກາລະໂອກາດໃຫ້ ອົ ງ
ການຂອງລັດ ນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືທັນ
ສະໄໝ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ
ລັດໃຫ້ວ່ອງໄວ ແລະ ມີປະສິດ

ທິຜົນ, ແຕ່ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ ການ
ສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ສື່ສັງຄົມ
ອອນລາຍ ຈະເປັນບັນຫາທ້າ
ທາຍຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງສັງຄົມ. ສະ
ນັ້ນ, ການຄຸ້ມຄອງສັງຄົມດ້ວຍ
ກົດໝາຍ ແລະ ການສ້າງນິຕິກໍາ
ຕ່າງໆ ຢູ່ປະເທດເຮົາ ຈະຕ້ອງ
ໄດ້ຄໍານຶງເຖິງຜົນກະທົບຂອງອຸດ
ສາຫະກໍາ 4.0 ອີກດ້ວຍ. ບັນ
ຫາທີ່ສໍາຄັນແມ່ນ ການປະຕິວັດ
ອຸດສາຫະກຳຄັ້ງທີ 4 ຈະເຮັດ
ໃຫ້ການຊັ່ງຊາກໍາລັງ ແລະ ອໍາ
ນາດຢູໃ່ ນໂລກ ມີການປ່ຽນແປງ,
ປະເທດໃດສາມາດເປັນເຈົ້າເຕັກ
ໂນໂລຊີໃໝ່, ນຳໃຊ້ນະວັດຕະ
ກໍາໃໝ່ ຈະມີກາໍ ລັງແຮງຂຶນ
້ ແລະ
ມີອິດທິພົນສູງເດັ່ນຂຶ້ນໃນເວທີ
ສາກົນ, ກົງກັນຂ້າມ ປະເທດໃດ
ທີ່ຍັງຫລ້າຫລັງ, ບໍ່ເຂົ້າເຖິງເຕັກ
ໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ, ຂຸດຄົ້ນ
ແຕ່ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ,
ບໍ່ ພັ ດ ທະນາຊັ ບ ພະຍາກອນມະ
ນຸດ ຈະກາຍເປັນປະເທດທີຫ
່ ລ້າ

ຫລັງອ່ອນແອ ແລະ ບໍ່ມີກໍາລັງ
ແຮງຕໍ່ລອງໄດ້.
ການປະຕິ ວັ ດ ອຸ ດ ສາ
ຫະກຳຄັ້ງທີ 4 ເປັນກະແສຟອງ
ຄື້ນໃໝ່ ພັດຜ່ານໄປທົ່ວໂລກ
ເຊິ່ງ ສປປລາວ ບໍ່ອາດຈະຫລີກ
ລ່ຽງໄດ້. ສະນັ້ນ, ເພື່ອຮອງຮັບ
ຍຸກອຸດສາຫະກຳ 4.0 ຢ່າງເປັນ
ເຈົ້າການ ແລະ ນໍາໃຊ້ຜົນສໍາເລັດ
ໃນທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ
ເຕັກໂນໂລຊີ ເຂົ້າໃນການພັດ
ທະນາປະເທດເຮົ າ ໃນໄລຍະ
ໃໝ່ນັ້ນ ມີຄວາມຈຳເປັນຢ່າງພາ
ວະວິໄສ ຈະຕ້ອງຫັນເປັນດີຈີ
ຕອນ ແລະ ສ້າງເສດຖະກິດດີ
ຈີຕອນຢູ່ປະເທດເຮົາ.
ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ
ແມ່ນການຫັນເອົາເຕັກໂນໂລຊີ
ດີຈີຕອນ ເຂົ້າມານຳໃຊ້ໃນທຸກ
ຂົງເຂດຂອງການພັດທະນາເສດ
ຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ການບໍລິ
ຫານວຽກງານຂອງພັກ ແລະ
ລັ ດ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວ ປະເທດ,
ເຕັກໂນໂລຊີດີຈີຕອນ
ແມ່ນ
ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ
ເປັ ນ ນະວັ ດ ຕະກໍ າ ຂອງຍຸ ກ ອຸ ດ
ສາຫະກຳ 4.0 ການຫັນເປັນດີ
ຈີຕອນ ແມ່ນຂະບວນວິວັດທີ່
ສຳຄັນໃນຍຸກແຫ່ງການປະຕິວັດ
ອຸດສາຫະກຳ ຄັ້ງທີ 4 ທີ່ເປັນທ່າ
ອ່ຽງລວມຂອງໂລກ, ການນຳ
ໃຊ້ ຜົ ນສໍ າ ເ ລັ ດດ້ າ ນວິ ທະ ຍາ

ສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດ
ຕະກຳ ໄດ້ກາຍເປັນທາງເລືອກ
ລວມໃນການພັດທະນາຂອງປະ
ຊາຊາດຕ່າງໆ, ໃນກອງປະຊຸມ
ຜູ້ນໍາຂັ້ນສຸດຍອດ ຄັ້ງທີ 38
ແລະ 39 ຂອງບັນດາປະເທດ
ອາຊຽນ ແລະ ກອງປະຊຸມຂອງ
ບັ ນ ດາປະເທດອາຊຽນກັ ບ ຄູ່
ຮ່ວມພັດທະນາ ຄັ້ງວັນທີ 2629 ຕຸລາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ ກໍ
ໄດ້ເປັນເອກະພາບກັນວ່າ ການ
ຫັນເປັນດີຈີຕອນ ເປັນບັນຫາທີ່
ສໍາຄັນ ແລະ ຮີບດ່ວນ ຂອງບັນ
ດາປະເທດອາຊຽນໃນຍຸກປັດຈຸ
ບັນ. ສະນັ້ນ, ການຫັນເປັນດີຈີ
ຕອນຢູ່ປະເທດເຮົາ ຈຶ່ງເປັນພາ
ລະກິດປະຕິວັດທີ່ສຳຄັນ
ໃນ
ການຫັນເປັນອຸດສາຫະກໍາ ແລະ
ທັນສະໄໝ ຕາມແນວທາງປ່ຽນ
ແປງໃໝ່ຂອງພັກເຮົາ ແລະ ເພື່ອ
ບຸກທະລຸການພັດທະນາເສດຖະ
ກິດ-ສັງຄົມ ຂອງປະເທດເຮົາ
ໃນສະເພາະໜ້າ ແລະ ຍາວນານ.
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງ
ທີ XI ຂອງພັກເຮົາໄດ້ຕີລາຄາ
ວ່າ: “ຄວາມກ້າວໜ້າອັນວ່ອງໄວ
ແລະ
ການນຳໃຊ້ຜົນສຳເລັດ
ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດ
ຕະກຳ ໄດ້ກາຍເປັນທາງເລືອກ
ລວມຂອງການພັ ດ ທະນາຂອງ
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(ສພຊ) ຕອນເຊົ້າວັນ
ທີ 13 ທັນວາ 2021 ສະພາປະ
ຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ) ຜົ້ງສາລີ
ໄດ້ ຈັ ດ ພິ ທີ ປ ະດິ ດ ສະຖານຮູ ບ
ປັ້ນຫລໍ່ປະທານ ໄກສອນ ພົມ

ເສົາສຸລິພົມ ຕາງໜ້າໃຫ້ ສພຂ
ຜົ້ງສາລີ ຈັດພິທີທາງສາສະໜາ
ຕາມຮີດຄອງປະເພນີລາວ ທັງ
ນີ້, ກໍເພື່ອສະແດງຄວາມເຄົາລົບ
ຮັກ, ຮູ້ບຸນຄຸນ ອັນໃຫຍ່ຫລວງ

ຕະຫລອດມາ, ສ້າງປະຖົມປັດ
ໄຈກ້າວຂຶນ
້ ສັງຄົມນິຍມ
ົ ຢ່າງໜັກ
ແໜ້ນ ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ກາຍເປັນ
ແວ່ນແຍງອັນໃສແຈ້ງ ເປັນແບບ
ຢ່ າ ງອັ ນ ປະເສີ ດ ໃຫ້ ແ ກ່ ພ ະນັ ກ

ວິຫານ ໄວ້ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະພາ
ປະຊາຊົນແຂວງ ນໍາໂດຍທ່ານ
ທອງສີ ເສົາສຸລິພົມ ປະທານ
ສພຂ ຜົ້ງສ
 າລີ ພ້ອມດ້ວຍຄະ
ນະພັກ, ສະມາຊິກມາຊິກພັກ
ແລະ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ
ເຂົ້າຮ່ວມ.
ໃນພິທີ, ທ່ານ ທອງສີ

ຕໍ່ປະທານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ
ທີ່ ໄ ດ້ ນໍ າ ພາພາລະກິ ດ ປະຕິ ວັ ດ
ອັ ນ ຍິ່ ງ ໃຫຍ່ ຂ ອງປະເທດເຮົ າ
ທັງຢູ່ໃນໄລຍະຕໍ່ສູ້ກູ້ຊາດ ກໍຄື
ໄລຍະປົກປັກຮັກສາ-ສ້າງສາປະ
ເທດຊາດ, ນໍາພາວາງແນວທາງ
ປ່ ຽ ນແປງໃໝ່ ຮ ອບດ້ າ ນທີ່ ມີ
ຫລັ ກ ການຂອງພັ ກ ຢ່ າ ງມີ ໄ ຊ

ງານ, ສະມາຊິກພັກ ແລະ ໄວ
ໝຸ່ມທຸກຄົນ ຈົນໄດ້ກາຍເປັນ
ຜູ້ນໍາທີ່ແສນເຄົາລົບຮັກ, ເປັນ
ລູ ກ ຜູ້ ປ ະເສີ ດ ຂອງປະຊາຊົ ນ
ລາວບັນດາເຜົ່າ, ເປັນນັກຮັກ
ຊາດຜູ້ດີເດັ່ນ ແລະ ເປັນວິລະບຸ
ລຸດແຫ່ງຊາດຕະຫລອດໄປ.
(ນາງ ສຸກສົມພອນ ແກ້ວແສງພະຈັນ)
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(ສພຊ) ຕອນເຊົ້າວັນ
ອັງຄານທີ 14 ທັນວາ 2021 ຢູ່
ທີ່ ຫ້ ອ ງປະຊຸ ມ ສະພາປະຊາຊົ ນ
ແຂວງ (ສພຂ) ອຸດົມໄຊ ໄດ້
ເປີ ດ ກອງປະຊຸ ມ ອະນຸ ກໍ າ ມະ
ການບໍລິຫານ-ພິທີການ ແລະ
ໂຄສະນາ-ຂ່າວສານ ໂດຍການ
ເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຄໍາເຜີຍ
ງອນວັນຄໍາ ຮອງປະທານ ສພຂ
ອຸດົມໄຊ ທັງເປັນຫົວໜ້າອະນຸ
ກໍ າ ມະການບໍ ລິ ຫ ານ-ພິ ທີ ກ ານ
ແລະ ໂຄສະນາ-ຂ່າວສານ; ມີ
ຮອງປະທານຄະນະກໍາມະການ,

ຄະນະເລຂາທິການ, ຫົວໜ້າຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ ແລະ ວິ
ຊາການພາຍໃນ ສພຂ ເຂົາ້ ຮ່ວມ.
ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງ
ການຜ່ າ ນມະຕິ ຕົ ກ ລົ ງ ຂອງຄະ
ນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
ສະບັບເລກທີ 1355/ຄປຈ.
ສພຂ, ລົງວັນທີ 13 ທັນວາ
2021 ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະ
ນະຊີ້ນຳ ແລະ ອະນຸກຳມະການ
ຊ່ ວ ຍວຽກກອງປະຊຸ ມ ສະໄໝ
ສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງ ສພຂ ອຸ
ດົມໄຊ ຊຸດທີ II ຜ່ານໂດຍທ່ານ

ນາງ ວຽງສະໄໝ ປັນຍາຂັນ
ຮອງເລຂາທິ ກ ານສະພາປະຊາ
ຊົນແຂວງ. ຈາກນັ້ນ, ປະທານ
ກອງປະຊຸມໄດ້ມທ
ີ ດ
ິ ຊີນ
້ ຳຕໍກ
່ ອງ
ປະຊຸມ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ປະ
ກອບຄຳຄິດຄໍາເຫັນ ແລະ ມີຄໍາ
ສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມຢ່າງກົງໄປ
ກົງມາ
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການກະ
ກຽມດໍາເນີນກອງປະຊຸມໃຫ້ສໍາ
ເລັດ ແລະ ທັນຕາມກໍານົດເວລາ.
ຕອນທ້າຍ, ປະທານ
ກອງປະຊຸມໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ພະ
ນັກງານ-ລັດຖະກອນ ພາຍໃນ
ສພຂ ຢູ່ໃນອະນຸກໍາມະການ ທີ່
ຖື ກ ແຕ່ ງ ຕັ້ ງ ໃຫ້ ເ ອົ າ ໃຈໃສ່ ໃ ນ
ການປະສານສົ ມ ທົ ບ ກັ ບ ອະນຸ
ກໍາມະການ, ພະແນກການທີ່
ກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງໃນການສະໜອງຂໍ້
ມູນໃຫ້ລະອຽດ, ຄົບຖ້ວນ, ປະ
ຕິບັດໜ້າທີ່ຕົນຕາມການໝອບ
ໝາຍໃຫ້ສໍາເລັດ ແລະ ຈົ່ງພ້ອມ
ກັ ນ ເອົ າ ໃຈໃສ່ ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ
ມາດຕະການປ້ອງກັນ
ແລະ
ຄອບຄຸ ມ ພະຍາດໂຄວິ ດ -19
ໃຫ້ເຂັ້ມງວດ.
(ແສງພອນ ອິນນະລົງ)

(ສພຊ) ຕອນເຊົ້າຂອງ
ວັນທີ 9 ທັນວາ 2021 ຢູ່ທີ່
ຫ້ອງປະຊຸມຮັບຮອງສະໂມສອນ
ແຂວງສາລະວັນ, ສະພາປະຊາ
ຊົນແຂວງ (ສພຂ) ສາລະວັນ
ໄດ້ ຈັ ດ ກອງປະຊຸ ມ ຄະນະປະ
ສານງານປົ ກ ປ້ ອ ງກົ ດ ໝາຍຂັ້ ນ
ແຂວງ ໂດຍການເປັນປະທານ
ກອງປະຊຸມຂອງທ່ານ
ສີເຮັງ
ຫອງສົມບັດ ປະທານ ສພຂ ສາ
ລະວັນ ທັງເປັນປະທານຄະນະ
ປະສານງານປົ ກ ປ້ ອ ງກົ ດ ໝາຍ
ຂັ້ນແຂວງ; ເຂົ້າຮ່ວມມີຄະນະ
ປະຈໍາ ສພຂ, ປະທານຄະນະ
ກຳມະການຍຸຕິທໍາ ແລະ ປ້ອງ
ກັ ນ ຊ າດ-ປ້ ອ ງກັ ນ ຄ ວາມສ ະ
ຫງົບ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາທ່ານ
ຄະນະປະສານງານປົກປ້ອງກົດ
ໝາຍຂັ້ນແຂວງ ຈາກກົມກອງ
ແລະ ພະແນກການທີກ
່ ຽ່ ວຂ້ອງ.
ກອງປະຊຸ ມ ໃນຄັ້ ງ ນີ້ ,
ເພື່ອເປັນການຜັນຂະຫຍາຍມະ
ຕິ ຂ ອງກົ ມ ການເມື ອ ງສູ ນ ກາງ
ພັກ ວ່າດ້ວຍການຍົກສູງຄຸນນະ
ພາບການຄຸ້ມຄອງລັດ, ຄຸ້ມຄອງ
ສັງຄົມດ້ວຍກົດໝາຍ ແລະ ເພື່ອ
ເຮັ ດ ໃຫ້ ກ ານຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ
ຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ
ໜ້ າ ທີ່ ຂ ອງຄະນະປະສານງານ
ປົກປ້ອງກົດໝາຍຂັ້ນແຂວງ ໃນ
ການຊຸກຍູ້, ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ
ທີ່ ເ ກີ ດ ຂຶ້ ນ ໄດ້ ຢ່ າ ງມີ ປ ະສິ ດ ທິ
ພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງຂຶ້ນ.
ໃນທີ່ປະຊຸມ, ທ່ານ
ສຸກສະຫວັນ ຈັນທິສຸກ ປະທານ
ຄະນະກຳມະການຍຸຕິທໍາ ແລະ
ປ້ ອ ງກັ ນ ຊ າດ-ປ້ ອ ງກັ ນ ຄ ວາມ
ສະຫງົບ ໄດ້ຂຶ້ນຜ່ານເອກະສານ
ຂໍ້ ຕົ ກ ລົ ງ ຂອງຄະນະປະຈໍ າ ພັ ກ
ແຂວງສາລະວັນ ສະບັບເລກທີ
91/ຄຈພຂ.ສວ, ລົງວັນທີ 24/
9/2021 ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງ
ຄະນະປະສານງານປົກປ້ອງກົດ
ໝາຍຂັ້ນແຂວງ ແລະ ກອງເລ
ຂາຄະນະປະສານງານປົ ກ ປ້ ອ ງ
ກົດໝາຍຂັ້ນແຂວງ; ຂໍ້ຕົກລົງ
ຂອງຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງສາ
ລະວັນ ສະບັບເລກທີ 90/
ຄຈສຂ.ສວ, ລົງວັນທີ 24/9/
2021
ວ່າດ້ວຍກົນໄກແບບ
ແຜນວິ ທີ ເ ຮັ ດ ວຽກຂອງຄະນະ
ປະສານງານປົ ກ ປ້ ອ ງກົ ດ ໝາຍ
ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງ
ຄະນະປະຈໍ າ ພັ ກ ແຂວງສາລະ
ວັນ ສະບັບເລກທີ 93/ຄຈສຂ.
ສວ, ລົງວັນທີ 5/10/2021
ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງການເຄື່ອນ
ໄຫວຂອງຄະນະປະສານງານປົກ
ປ້ອງກົດໝາຍຂັ້ນແຂວງ; ພ້ອມ
ນັນ
້ , ໄດ້ຮບ
ັ ຟັງການຜ່ານຄໍາຮ້ອງ
ຂໍຄວາມເປັນທຳຂອງປະຊາຊົນ
ຈໍານວນ 6 ເລື່ອງ ທີ່ໄດ້ສົ່ງຄໍາ
ຮ້ອງທຸກມາຍັງ ສພຂ ສາລະວັນ.
ຈາກນັ້ນ, ປະທານກອງ
ປະຊຸ ມ ໄດ້ ເ ປີ ດ ໂອກາດຜູ້ ແ ທນ
ກອງປະຊຸ ມ ທີ່ ເ ຂົ້ າ ຮ່ ວ ມໄດ້ ປ ະ
ກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ແລະ ຄົ້ນ
ຄວ້າປຶກສາຫາລື ດ້ວຍຄວາມ
ເປັນເອກະພາບຕໍໜ
່ າ້ ທີວ
່ ຽກງານ
ທີ່ ຕົ ນ ໄດ້ ຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບຢ່ າ ງເປັ ນ

ເຈົ້າການ ເພື່ອຮ່ວມກັນແກ້ໄຂ
ຄໍາຮ້ອງທຸກຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ມີ
ລັ ກ ສະນະຫຍຸ້ ງ ຍາກສັ ບ ສົ ນ ,
ແກ່ ຍ າວໃຫ້ ໄ ດ້ ຮັ ບ ການແກ້ ໄ ຂ
ບົນພື້ນຖານຄວາມຍຸຕິທໍາ ແລະ
ຮັບປະກັນຄວາມວ່ອງໄວ ທັນ
ການ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມກົດ
ໝາຍ.
ໃນວັນຕໍ່ມາ,
ສພຂ
ແລະ ອົງການປົກຄອງແຂວງສາ
ລະວັນ
ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມ
ຮ່ວມຢູ່ທີ່ສະໂມສອນແຂວງສາ
ລະວັນ ໂດຍການເປັນປະທານ
ຂອງທ່ານ ສີເຮັງ ຫອມສົມບັດ
ປະທານ ສພຂ ສາລະວັນ; ມີ
ບັນດາຮອງເຈົ້າແຂວງຄະນະປະ
ຈໍາພັກແຂວງ, ຄະນະປະຈໍາສະ
ພາປະຊາຊົນແຂວງ, ຄະນະກໍາ

ການຂອງການຖື ກ ຕ້ ອ ງສອດ
ຄ່ອງຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ
ແລະ
ໜ້າທີ່ຂອງແຕ່ລະພາກ
ສ່ວນ ໂດຍສະເພາະການດັດ
ສ້າງ, ປັບປຸງນິຕິກຳທີ່ສຳຄັນຂອງ
ແຂວງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນແຜນສ້າງ
ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ
5 ປີ (2021-2025) ຕາມ
ແຜນມີທັງໝົດ 15 ສະບັບ, ໃນ
ນັ້ນ ສ້າງໃໝ່ 12 ສະບັບ ແລະ
ປັບປຸງ 3 ສະບັບ, ການຄົ້ນຄວ້າ
ວຽກງານ ແລະ ພື້ນຖານຂອງ
ແຂວງ
ໃນລະຫວ່າງສາມອົງ
ການເພື່ ອ ນຳເອົ າ ບັ ນ ຫາສຳຄັ ນ
ຂອງແຂວງ ເຂົ້າຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາ
ລະນາ ແລະ ຮັບຮອງໃນກອງ
ປະຊຸມ ສພຂ ໂດຍຜ່ານ 2 ກົນ
ໄກຄື: ກົນໄກທີ 1 ແມ່ນຕົກລົງ

ມະການ, ຄະນະເລຂາທິການ,
ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການ, ຫົວໜ້າຮອງຫົວໜ
 ້າພະແນກການ, ອົງ
ການທຽບເທົ່າອ້ອມຂ້າງແຂວງ,
ທ່ານຮອງເຈົ້າເມືອງໆສາລະວັນ
ແລະ ພະນັ ກ ງານວິ ຊ າການ
ສພຂ ເຂົ້າຮ່ວມ.
ທ່ານ ຂັນໄຊ ຣັດຖະ
ເຮົ້າ ຮອງປະທານ ສພຂ ສາລະ
ວັນ ໄດ້ລາຍງານໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວ
ກັບການພົວພັນປະສານງານລະ
ຫວ່າງ ສພຂ ແລະ ອົງການປົກ
ຄອງແຂວງໃນໄລຍະຜ່ າ ນມາ
ເຊິງ່ ໄດ້ມຄ
ີ ວາມພະຍາຍາມ ແລະ
ເອົາໃຈໃສ່ສູງໃນການພົວພັນປະ
ສານງານຢ່າງກົມກຽວ, ເລິກເຊິງ່ ,
ມີວິທີການ ແລະ ມີຂະບວນ

ບັນຫາສຳຄັນພືນ
້ ຖານຂອງແຂວງ
ໂດຍຜ່ານກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມ
ມະລຶກຂອງ ສພຂ ຊຸດທີ II
ເປັນຕົ້ນແມ່ນການເລືອກຕັ້ງປະ
ທານ, ຮອງປະທານ, ຄະນະປະ
ຈຳສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ
ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ. ພ້ອມ
ນັ້ນ, ກໍໄດ້ຮັບຮອງເອົາໂຄງປະ
ກອບກົ ງ ຈັ ກ ຂອງອົ ງ ການປົ ກ
ຄອງແຂວງ, ບົດລາຍງານການ
ປະຕິ ບັ ດ ແຜນພັ ດ ທະນາເສດ
ຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດງົບປະມານ ແລະ
ວຽກງານອື່ນໆຂອງແຂວງ.
ກົນໄກທີ 2 ການຕົກ
ລົ ງ ບັ ນ ຫາພື້ ນ ຖານຂອງແຂວງ
ໂດຍຜ່ານກອງປະຊຸມ ສພຂ ຄື:

ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງຄະນະສະມາຊິກ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ປະຈຳ
ເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງ ແລະ ຕົກ
ລົງຮັບຮອງເອົາການດັດແກ້ໜ້າ
ວຽກໂຄງການກໍ່ສ້າງອ່າງເກັບນຳ
ວັງແຄນ ບ້ານລະຄອນສີ ເມືອງ
ລະຄອນເພັງ. ພ້ອມນັ້ນ, ກໍໄດ້
ຮັບຮອງເອົາການອວ່າຍທຶນໂຄງ
ການກໍ່ສ້າງຂົວ, ທາງຊົນນະບົດ
ໄປຊຳລະໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວ 6
ແຫ່ງ ເມືອງວາປີ ໂຄງການກໍ່ສ້າງ
ສ້ອມແປງຊົນລະປະທານ ບ້ານ
ກະຊະໃຫຍ່ ເມືອງສາລະວັນ
ມາໃສ່ການກໍ່ສ້າງສ້ອມແປງຊົນ
ລະປະທານ ບ້ານຫາງພູໃຫຍ່
ເມືອງສາລະວັນ ແລະ ການຄົ້ນ
ຄວ້າດ້ານບຸກຄະລາກອນ, ການ
ປະສານສົ ມ ທົ ບ ແກ້ ໄ ຂຄຳຮ້ ອ ງ
ທຸກຕ່າງໆ. ພ້ອມນັ້ນ, ໄດ້ປະ
ກອບຄໍ າ ເຫັ ນ ໃສ່ ສ ະພາບການ
ເຄື່ອນໄຫວພົວພັນ ແລະ ປະ
ສານງານໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ
ໃນຕໍ່ໜ້າຕ້ອງມີການແຕ່ງຕັ້ງຄະ
ນະຕິດຕາມກວດກາ 3 ອົງການ
ອໍານາດລັດ
ເພື່ອປະເມີນຄືນ
ຕາມກົນໄກປະສານງານແຕ່ລະ
ໄລຍະ; ຈາກນັ້ນ, ກໍໄດ້ເຫັນດີ
ເປັນເອກະພາບກັນຕໍ່ເນື້ອໃນທີ່
ຈະນໍ າ ເຂົ້ າ ພິ ຈ າລະນາໃນກອງ
ປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2
ຂອງ ສພຂ ຊຸດທີ II ເປັນ

ຕົ້ນແມ່ນການກໍານົດວັນເວລາ,
ກ າ ນ ປ ະ ສ າ ນ ງ າ ນ ກັ ນ ແ ຕ່
ຫົ ວ ທີ ໃ ນການກະກຽມເນື້ ອ
ໃນກອງປະຊຸມ ໂດຍສະເພາະ
ແຜນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິ
ກໍາ; ແຜນພັດທະນາເສດຖະ
ກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະ
ມານຂອງແຂວງ ປະຈຳປີ 2021
ທິ ດ ທ າ ງ ແ ຜ ນ ກ າ ນ ປ ະ ຈໍ າ ປີ
2022; ບົດລາຍງານການເຄື່ອນ
ໄຫວວຽກງານຕ່າງໆໃນກອງປະ
ຊຸມ ແລະ ການຈັດກອງປະຊຸມ
ກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອ
ຄວາມເປັນເອກະພາບທາງດ້ານ
ວິ ຊ າ ກ າ ນ ກ່ ອ ນ ນໍ າ ເ ຂົ້ າ ກ ອ ງ
ປະຊຸມ.
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(ສພຊ
 ) ໃນລະຫວ່າງ
ວັນທີ 9-10 ທັນວາ 2021 ສະ
ພາປະຊາຊົນແຂວງ
(ສພຂ
)
ຫລວງພະບາງ ໄດ້ຈັດກອງປະ
ຊຸມເຊື່ອມຊຶມເອກະສານສຳຄັນ
ຂອງຊາດ ແລະ ການປະເມີນ
ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ພາຍ
ໃນ ສພຂ
 ຫລວງພະບາງ ປະຈຳ
ປີ 2021 ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່
ຂອງ ສພຂ
 ໂດຍມີພະນັກງານລັດຖະກອນເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມ
ພຽ ງ ແລະ ມີການຜັດປ
 ່ຽນກັນ
ເປັ ນ ປ ະທ ານຕ າມວ າລ ະຕ່ າ ງໆ
ກອງປະຊຸມຄື:
ວາລະທີ 1: ເປັນປະ
ທານໂດຍທ່ານ ສິງຕັນ ໄຊລືຊົ່ງ
ຮອງປະທານ ສພຂ
 ຫລວງພະ
ບາງ ໄດ້ນໍາພາເຊື່ອມຊຶມເອກະ
ສານ 2 ວາລະແຫ່ງຊາດຄື: ວາ
ລະແຫ່ ງ ຊາດວ່ າ ດ້ ວ ຍການແກ້
ໄຂຄວາມຫຍຸ້ ງ ຍາກທາງດ້ າ ນ
ເສດຖະກິດ-ການເງິນ ແລະ ວາ
ລະແຫ່ ງ ຊາດວ່ າ ດ້ ວ ຍການແກ້
ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ແລະ ປະ
ຕິບັດຕາມຄໍາສັ່ງ ຂອງກົມການ
ເມືອງສູນກາງພັກ ເລກທີ 01
ແລະ 02/ກມສພ, ລົງວັນທີ
26 ກໍລະກົດ 2021 ວ່າດ້ວຍ
ການເພີ່ ມ ທະວີ ກ ານນໍ າ ພາຊີ້ ນໍ າ

ງານຂອງພະນັ ກ ງານ-ລັ ດ ຖະ
ກອນຂອງ ສພຂ ປະຈຳປີ 2021
ຕາມຄໍ າ ສັ່ ງ ແນະນໍ າ ຂອງເຈົ້ າ
ແຂວງ ແຂວງຫວງພະບາງ ເລກ
ທີ 08/ຈຂ-ຫຼບ, ລົງວັນທີ 12
ກັນຍາ 2018 ເພືອ
່ ເປັນການສັງ
ເກດຕີລາຄາຜົນງານອັນພົນ
້ ເດັນ
່ ,
ບັນດາຂໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ຖອດ
ຖອນບົ ດ ຮຽນຂອງພະນັ ກ ງານ
ນໍາພາຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພະນັກ
ງານ-ລັດຖະກອນຂອງ ສພຂ
.
ວາລະທີ 3: ເປັນປະ
ທານໂດຍທ່ານ ນາງ ແກ້ວລາ
ມະນີຈິດ ເລຂາທິການ ສພຂ

ໄດ້ ຈັ ດ ຕັ້ ງ ໂຄສະນາ-ປາຖະກະ
ຖາວັນຊາດທີ 2 ທັນວາ ຄົບ
ຮອບ 46 ປີ, ວັນຄ້າຍວັນເກີດ

ສືບຕໍ່ການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ
ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ
XI ຂອງພັກ ແລະ ມະຕິ VIII
ຂອງອົງຄະນະພັກແຂວງ ເຂົ້າສູ່
ຊີວິດຕົວຈິງ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ແຜນພັ ດ ທະນາເສດຖະກິ ດ ສັ ງ
ຄົມ 5 ປີ ຂອງລັດ ຄັ້ງທີ IX
ໃຫ້ປາກົດຜົນເປັນຈິງ, ໄປພ້ອມ
ກັບການປຸກລະດົມໃນທົ່ວ-ສັງ
ຄົມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາມາດ
ຕະການປ້ອງກັນ,
ຄວບຄຸມ
ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງ
ພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ໄດ້
ຫວນຄືນລະນຶກເຖິງຜູ້ນໍາທີ່ເຄົາ
ລົບຮັກ ແລະ ຄວາມຊົງຈໍາເລິກ
ເຊິ່ງຢູ່ໃນດວງໃຈຂອງພວກເຮົາ
ທຸກຄົນ, ເພິ່ນໄດ້ນໍາພາສ້າງຕັ້ງ

(ສພຊ
 ) ກອງປະຊຸມ
ຄົ ບ ຄະນະກຳມະການຍຸ ຕິ ທ ຳ
ແລະ ປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນ
ຄວາມສະຫງົບ (ຄຍປປ
 ) ສະ
ພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ
 ) ເຊ
ກອງ ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງ
ການໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 7 ທັນ
ວາ 2021 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ສພຂ

ເຊກອງ ໂດຍການເປັນປະທານ
ຂອງທ່ານ ດົງເພັດ ພະຍົນ ປະ
ທານ ສພຂ
 ເຊກອງ; ມີບັນດາ
ຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ, ກໍາມະ
ການພັກແຂວງ, ຄະນະປະຈຳ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ,
ປະ
ທານ-ຮອງປະທານ
ຄຍປປ,
ບັ ນ ດາສະມາຊິ ກ ສະພາປະຊາ
ຊົນແຂວງ (ສສຂ) ປະຈໍາເຂດ
ເລືອກຕັ້ງເມືອງທີ່ສັງກັດໃນຄະ
ນະກຳມະການ, ບັນດາພະແນກ
ການ-ອົ ງ ການໃນຂົ ງ ເຂດປົ ກ
ປ້ອງກົດໝາຍ, ສອງກໍາລັງປະ
ກອບອາວຸດ
ພ້ອມດ້ວຍຂະ
ແໜງການທີກ
່ ຽ່ ວຂ້ອງເຂົາ້ ຮ່ວມ.
ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ໄດ້
ຮັ ບ ຟັ ງ ການຜ່ າ ນມະຕິ ຂ ອງຄະ
ນະປະຈຳສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
ວ່ າ ດ້ ວ ຍລະບອບປະສານງານ
ຂອງ ຄຍປ
ປ
 ກັບບັນດາຂະ
ແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຜ່ານ
ຮ່ າ ງເອກະສານພາລະບົ ດ ບາດ,
ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງ ຄຍປປ
,
ບົ ດ ສະຫລຸ ບ ການເຄື່ ອ ນໄຫວ

ຂອງ ຄຍປປ
 ປະຈໍາປີ 2021
ແລະ
ທິດທາງແຜນການປີ
2022, ມະຕິການຍົກສູງຄຸນນະ
ພາບການດໍາເນີນຄະດີຕາມຂະ
ບວນຍຸຕິທໍາຂອງກົມການເມືອງ
ສູນກາງພັກ ສະບັບເລກທີ 112/
ກມສພ, ລົງວັນທີ 20 ມິຖຸນາ
2020; ເລກທີ 037/ກມສພ,
ລົງວັນທີ 18 ມິຖຸນາ 2020
ແລະ ຮັບຟັງບົດລາຍງານປະຈໍາ
ປີ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນ
ການປີ 2022 ຂອງບັນດາອົງ
ການປົກປ້ອງກົດໝາຍ ແລະ ອົງ
ການສືບສວນ-ສອບສວນ. ຈາກ
ນັ້ນ, ບັນດາຜູ້ແທນໃນແຕ່ລະ
ຂົງເຂດວຽກງານກໍໄດ້ພ້ອມກັນ
ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ແລກປ່ຽນປະ
ກອບຄໍ າ ຄິ ດ ຄໍ າ ເຫັ ນ ໃສ່ ບັ ນ ດາ
ຮ່າງເອກະສານດັງ່ ກ່າວຢ່າງມີຈດ
ຸ
ສຸມ ເຮັດໃຫ້ເນື້ອໃນດັ່ງກ່າວມີ
ຄວາມຄົບຖ້ວນສົມບູນ ເພືອ
່ ຈະ

ນໍາເຂົ້າສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມສະ
ໄໝສາມັນເທືອ
່ ທີ 2 ພິຈາລະນາ
ຮັບຮອງ.
ຕອນທ້າຍກອງປະຊຸມ,
ທ່ານ ດົງເພັດ ພະຍົນ ໄດ້ໂອ້ລມ
ົ
ຊີ້ ທິ ດ ເຍື ອ ງທາງຕໍ່ ກ ອງປະຊຸ ມ
ໂດຍເນັ້ ນ ໜັ ກ ໃສ່ ບັ ນ ຫາການ
ຍົກສູງພາລະບົດບາດ, ຄຸນນະ
ພາບ ແລະ ຂີດຄວາມສາມາດ
ຂອງ ສສຂ
 ເພື່ອຕອບສະໜອງ
ໃຫ້ ກ ານຄຸ້ ມ ຄອງລັ ດ -ຄຸ້ ມ ຄອງ
ສັງຄົມ ດ້ວຍລະບົບກົດໝາຍ
ແລະ ຍົກສູງພາລະບົດບາດໃນ
ການຕິດຕາມກວດກາຂອງ ສພຂ
ໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດຕາມຄາດໝາຍ
ທີ່ວາງໄວ້ ແລະ ຮຽກຮ້ອງເຈົ້າ
ໜ້າທີສ
່ ອງກໍາລັງປະກອບອາວຸດ,
ບັນດາພະແນກການ-ອົງການໃນ
ຂົງເຂດປົກປ້ອງກົດໝາຍ ແລະ
ຂະແໜງການຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ໃຫ້ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດໜ້າ

ທີ່ວຽກງານດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບສູງ,
ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ
ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍ,
ມີຄວາມລະອຽດອ່ອນ, ມີຄວາມ
ໂປ່ງໃສ, ຍຸຕິທໍາ ແລະ ເອົາໃຈ
ໃສ່ ຕິ ດ ຕາມກວດການຄວາມ
ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍທາງດ້ານ
ສັງຄົມຢ່າງເປັນປົກກະຕິ, ເອົາ
ໃຈໃສ່ກະກຽມ, ປັບປຸງບັນດາ
ເນື້ອໃນເອກະສານໃຫ້ມີຄວາມ
ຄົບຖ້ວນສົມບູນ, ມີເນືອ
້ ໃນຮັດ
ກຸມ, ຈະແຈ້ງ ແລະ ສອດຄ່ອງ
ກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ, ເປັນ
ເຈົາ້ ການໃນການປະສານສົມທົບ
ກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອ
ຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ຮັບປະ
ກັນໃຫ້ວຽກງານຂອງຕົນມີຄວາມ
ກົມກຽວ ແລະ ມີຜົນສໍາເລັດ.
(ນັກຂ
 ່າວ ສພຂ
 ເຊກອງ)
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ຂອງຄະນະພັ ກ ແຕ່ ລ ະຂັ້ ນ ໃນ
ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ມາດຕະ
ການແກ້ ໄ ຂຄວາມຫຍຸ້ ງ ຍາກ
ດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ແລະ
ການສະກັ ດ ກັ້ ນ -ແກ້ ໄ ຂບັ ນ ຫາ
ຢາເສບຕິດ.
ວາລະທີ 2: ເປັນປະ
ທານໂດຍທ່ານ ສົມພອນ ສີອຸ
ດົມພັນ ຮອງປະທານ ສພຂ

ຫລວງພະບາງ ນໍາພາປະເມີນ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກ

ຂອງປະທານ ໄກສອນ ພົມວິ
ຫານ ຄົບຮອບ 101 ປີ ຕາມ
ແຈ້ງການແນະນໍາຂອງຄະນະໂຄ
ສະນາອົບຮົມແຂວງ
ເລກທີ
402/ຄອຂ, ລົງວັນທີ 24 ພະ
ຈິກ 2021 ເຊິ່ງເປັນການໂຄສະ
ນາປຸ ກ ລະດົ ມ ນໍ້ າ ໃຈຮັ ກ ຊາດ,
ຮັກລະບອບໃໝ່, ເປັນເຈົ້າຕົນ
ເອງ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍ
ຕົນເອງ, ເຊີດຊູບົດບາດການນໍາ
ພາຂອງພັກ, ສຸມທຸກກຳລັງ ເພືອ
່

ກອງທັບປະຕິວັດຂອງປະຊາຊົນ
ແລະ
ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ
ລາວ ທີ່ມີກຽດສະຫງ່າ, ໄດ້ອຸ
ທິດຕະຫລອດຊີວດ
ິ ຂອງເພິນ
່ ໃຫ້
ແກ່ ກ ານນໍ າ ເອົ າ ຄວາມເປັ ນ ກະ
ລາດ, ອິດສະຫລະພາບ ແລະ
ຄວາມຮັ່ງມີຜາສຸກມາໃຫ້ປະຊາ
ຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ.
(ສຸດາກອນ ໂພສະຫວັດ)

(ສພຊ
 ) ລະຫວ່າງວັນ
ທີ 8-9 ທັນວາ 2021 ສະພາ
ປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ
 ) ວຽງ
ຈັນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຝິກອົບ
ຮົມ, ປຶກສາຫາລືກ່ອນກອງປະ
ຊຸມສະໄໝສາມັນເທືອ
່ ທີ 2 ຂອງ
ສພຂ
 ວຽງຈັນ ຊຸດທີ II ເປັນ
ຕົ້ນແມ່ນພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາ
ບັນຫາສໍາຄັນພືນ
້ ຖານຂອງແຂວງ
ເຊັ່ນ ກ່ຽວກັບແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບ
ປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ຂັ້ນຕອນ
ການສ້ າ ງນິ ຕິ ກໍ າ ໃຕ້ ກົ ດ ໝາຍ
ໃຫ້ ແ ກ່ ສ ະມາຊິ ກ ສະພາປະຊາ
ຊົນແຂວງ (ສສຂ
 ) ວຽງຈັນ ຊຸດ
ທີ II ແລະ ພະນັກງານ-ລັດຖະ
ກອນ ສພຂ ວຽງຈັນ ຢູ່ທີ່ສະ
ໂມສອນໃຫຍ່ຂອງເມືອງວັງວຽງ
ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ
ລໍາໄມ ກູດລາວົງ ຮອງປະທານ
ສພຂ
 ວຽງຈັນ; ມີທ່ານ ນາງ
ຈັນທະຄອນ ສີອາໍ ພອນ ປະທານ
ສພຂ
 , ບັນດາ ສສຂ
 ປະຈໍາເຂດ
ເລືອກຕັ້ງ 11 ເມືອງຂອງແຂວງ,
ວິທະຍາກອນມາຈາກພະແນກ
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ແຂວງ, ພະແນກການເງິນແຂວງ
ແລະ ພະແນກຍຸຕິທໍາແຂວງ ຕະ
ຫລອດຮອດພະນັ ກ ງານ-ລັ ດ
ຖະກອນ ສພຂ
 ວຽງຈັນ ເຂົ້າ
ຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.

ຈຸດປະສົງ, ກໍເພື່ອເປັນ
ການເພີ່ ມ ຄວາມອາດສາມາດ
ຂອງ ສສຂ
 ໃນການຕິດຕາມ
ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະ
ໂຍບາຍ, ແຜນພັດທະນາເສດ
ຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ກົດໝາຍ
ຕ່າງໆ ທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຂັ້ນ
ທ້ອງຖິ່ນກໍຄືຢູ່ບັນດາເຂດເລືອກ
ຕັ້ງຂອງເມືອງ ທັງເປັນການສ້າງ
ຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ ສສຂ

ແລະ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ
ໃນຖານະເປັນຕົວແທນແຫ່ງສິດ
ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບ
ທຳຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າທົ່ວ
ແຂວງວຽງຈັນ.
ຫົ ວ ຂໍ້ ທີ່ ນໍ າ ມາສະເໜີ
ໃນກອງປະຊມ
ຸ ຄັ້ງນ
 ີ້, ປະກອບ

ມີແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງແຂວງ; ແຜນງົບປະ
ມານຂອງແຂວງ ແລະ ຂັ້ນຕອນ
ການສ້ າ ງນິ ຕິ ກໍ າ ໃຕ້ ກົ ດ ໝາຍຢູ່
ທ້ອງຖິ່ນ
ເຊິ່ງຜເູ້ຂົ້າຮ່ວມໄດ້
ພ້ ອ ມກັ ນ ສົ ນ ທະນາແລກປ່ ຽ ນ
ຄຳຄິດຄຳເຫັນ ຢ່າງກົງໄປກົງມາ
ໂດຍສະເພາະແມ່ ນ ຕໍ່ ກັ ບ ແຜນ
ພັ ດ ທະນາເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ
ຂອງແຂວງ, ແຜນງົບປະມານ
ຂອງແຂວງ ແລະ ຂັ້ນຕອນການ
ສ້ າ ງນິ ຕິ ກໍ າ ໃຕ້ ກົ ດ ໝາຍຢູ່ ທ້ ອ ງ
ຖິ່ນ
ເຫັນວ່າບັນດາສໍາມະນາ
ກອນໄດ້ມີການຕັ້ງຄໍາຖາມເຈາະ
ຈີ້ມຕໍ່ບາງບັນຫາ ທີ່ເຫັນວ່າຍັງ
ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຈັດ
ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ວຽກງານຕົ ວ ຈິ ງ

ເພື່ ອ ຈະໄດ້ ນໍ າ ເອົ າ ບົ ດ ຮຽນດັ່ ງ
ກ່ າ ວໄປສື ບ ຕໍ່ ປັ ບ ປຸ ງ ແກ້ ໄ ຂ,
ຕອບສະໜອງຄວາມມຸ້ ງ ມາດ
ປ າ ດ ຖ ະ ໜ າ ຂ ອ ງ ປ ະ ຊ າ ຊົ ນ
ພ້ ອ ມທັ ງ ນໍ າ ເອົ າ ຄໍ າ ຄິ ດ ຄໍ າ ເຫັ ນ
ເຫລົ່ານີ້ ນໍາເຂົ້າຄົ້ນຄວ້າ ແລະ
ພິຈາລະນາຮັບຮອງໃນກອງປະ
ຊຸມສະໄໝສາມັນທີ່ຈະເປີດຂຶ້ນ
ໃນມໍ່ໆນີ້.
ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ໄດ້
ຮັ ບ ການສະໜັ ບ ສະໜູ ນ ຈາກ
ໂຄງການຮ່ວມມື ເພື່ອສົ່ງເສີມ
ການມີ ສ່ ວ ນຮ່ ວ ມຂອງປະຊາ
ຊົນ (PACE).
(ນັກຂ
 ່າວ ສພຂ
 ວຽງຈັນ)
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	ທົ່ງໄຫຫີນແຂວງຊຽງຂວາງ
ແມ່ນຮ່ອງຮອຍດ້ານປະຫວັດສາດອັນ
ຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະ ມະຫັດສະຈັນແຫ່
 ງໜຶ່ງ
ທີ່ ບັ ນ ພະບູ ລຸ ດ ຂອງຊົ ນ ຊ າດລ າວໄ ດ້ 
ປະດິ ດ ສ້ າ ງໄ ວ້ ຕ າມຈິ ນ ຕະນາກ ານ
ແລະ
ຄວາມເຊື່ອຖືຂອງຕົນເມື
 ່ອ
ຫລາຍພັນປ
 ີມາແລ້ວ; ຈາກຫລັກຖານ
ການສກ
ຶ ສາຄນ
້ົ ຄວ້າຂອງນກ
ັ ວິຊາການ,
ຊ່ຽວຊານທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະ
ເທດ ມາເປັນໄລຍະເວລາຫລາຍທົດ
ສະວັດ ຕໍກ
່ ັບຄວາມເປັນມ
 າ ແລະ
ຄວາມສ ຳຄັ ນ ຂ ອງແ ຫລ່ ງ ມໍ ລ ະດົ ກ
ໄຫຫີນແ
 ຂວງຊຽງຂວາງ ທີຕ
່ ັ້ງຢັ່ງຢາຍ
ຢູ່ ຕ າມພື້ ນ ທີ່ ພູ ພ ຽງອັ ນ ກ ວ້ າ ງຂວາງ
ຂອງແຂວງຊຽງຂວາງ ທີມ
່ ີຄວາມສູງ
ສະເລ່ຍຈາກລະດັບໜ
 ້ານ້ຳທ
 ະເລ ປະ
ມານ 1.000 ແມັດນັ້ນ ສັນນ
 ິຖານວ່າ
ອາດຈະສ້າງຂຶ້ນໃນສັງຄົມຍຸກເຫລັກ
ປະມານ 500 ປີກ່ອນ ຄສ ຫາ 500
ປີ ຫລັງ ຄສ ເຊິ່ງບັນດາແຫລ່ງມໍລະ
ດົ ກ ໂ ລກເ ຫລົ່ າ ນີ້ ເ ປັ ນ ຫ ລັ ກ ຖ ານອັ ນ
ສຳຄັນທາງດ້ານຄວາມເຊື່ອຖືຮີດຄອງ
ປ ະເ ພນີ ຂ ອງກ ານຊ າປ ະນ າກິ ດ ສົ ບ ;
ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງເປັນຫ
 ລັກຖ
 ານພະຍານ
ທີ່ສະແດງເຖິງຄວາມຮຸ່ງເຮືອງສີວິໄລ
ຂອງຜູ້ສ້າງຊຸມຊົນ, ຜູສ
້ ້າງໄຫຫີນ ໂດຍ
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ສະເພາະແມ່ນເປັນຫລັກຖານອັນສຳ
ຄັນທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງເຕັກນິກ,
ກຳມະວິທຂ
ີ ອງການຜະລິດ
ແລະ
ການເ ຄື່ ອ ນຍ້ າ ຍບັ ນ ດາໄ ຫຫີ ນ ອ ອກ
ຈາກພື້ນທ
 ີ່ແຫລ່ງຕັດຫີນ (ແຫລ່ງຜະ
ລິດໄ ຫຫີນ) ໄປສູ່ສະຖານທຊ
ີ່ າປະນາ
ກິດສ
 ົບ; ຜ່ານການສຳຫລວດ, ສຶກສາ,
ຄົ້ນຄ
 ວ້າຂອງນັກວິຊາການ, ຊ່ຽວຊານ
ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ມາ
ເ ປັ ນ ໄ ລຍະເ ວລາຫ ລາຍທົ ດ ສ ະວັ ດ
ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນໄດ້ຄົ້ນພົບແຫລ່ງໄຫ
ຫີນ 85 ແຫ່ງ ສະເພາະໃນພື້ນທ
 ີ່ຂອງ
ແຂວງຊຽງຂວາງ ທີ່ຕັ້ງແຈກຢາຍເປັນ

 ຸ່ມກ້ອນ
ກ
ຈາກໜ່ວຍດຽວໄປເປັນ
ຫລາຍກຸ່ ມ ທີ່ ມີ ໄ ຫຫີ ນ ແ ຕ່ ຈ ຳນວນ
ໜ້ອຍ ຈົນເຖິງຫ
 ລາຍຮ້ອຍໜ່ວຍ.
	ແຫລ່ງມໍລະດົກໄຫຫີນຖືກ
ນຳສະເໜີເຂົ້າເປັນມໍລະດົກໂລກຂອງ
ອົງການອຸຍແນັດສ
 ະໂກ ພາຍໃຕ້ເງື່ອນ
ໄຂມາດຖານ “ເປັນສະຖານທພ
ີ່ ິເສດທີ່
ຍັງມີຫລັກຖານພະຍານທາງດ້ານວັດ
ທະນະທຳ, ຮີດຄອງປະເພນີຂອງການ
ຊາປະນາກິດສົບ ແລະ ຍັງເປັນຫລັກ
ຖານພະຍານທີ່ສະແດງເຖິງຄວາມຮຸ່ງ
ເຮືອງສີວິໄລ ຂອງຊຸມຊົນຜູ້ສ້າງສະ
ຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງອາດຈະຖືກສ
 ູນ

ຫາຍໄປໃນໄຍະ 500 ປີ ຫລັງ ຄສ
ສະຖານທີ່ ໄ ຫຫີ ນ ເ ປັ ນ ແ ຫລ່ ງ ທີ່ ມີ 
ຄວາມປະທັບໃ ຈທີ່ສຸດ ໂດຍສະເພາະ
ຕໍ່ກັບຂະໜາດຂອງໄຫຫີນ ແລະ ກຳ
ມະວິທເີຕັກນິກຂອງການຜະລິດ ແລະ
ການເຄື່ອນຍ້າຍໄຫຫີນ, ຝາປິດໄຫ
ຫີນ ແລະ ອົງປ
 ະກອບອື່ນໆ ຈຳນວນ
ຫລວງຫລາຍຢັ່ງຢາຍຢູ່ເປັນກຸ່ມ ຕາມ
ພື້ ນ ທີ່ ອັ ນ ກ ວ້ າ ງໃ ຫຍ່ ຂ ອງແ ຂວງໃ ນ
ປັດຈຸບັນ ເຊິ່ງສະຖານທີ່ເຫລົ່ານີ້ເປັນ
ອົງປະກອບຫລັກຖານສຳຄັນທາງດາ້ ນ
ບູຮານວິທະຍາ ທີກ
່ ່ຽວພັນກ
 ັບພິທີ
ການຊາປະນາກິດສ
 ົບ ທີອ
່ າດຈະນອນ

f ແມ່ນວ
 ່າຕາແຈ່ມແຈ້ງ				ແຍງເບິ່ງເຫັນດີ
ກໍຍັງມີແນວຕຳ						

ຕ່ອຍຕີຕາໄດ້

ຕາເອີຍສັງບໍ່ເອົາຕ
 ົນເວັ້ນ				

ຫາທາງລຽງຫລີກ

ແຫ່ງມໍລະດົກໂລກທ່ສ
ີ ະເໜີເປັນມໍລະ
ດົກໂລກຂອງອົງການອຸຍແນັດສະໂກ
ນັ້ນ ມີທັງໝົດ 1.325 ໜ່ວຍ ແລະ
ຝາປດ
ິ 215 ອັນ ເຊິງ່ ກວມເອົາ 63%
ຂອງໂຕເລກໄຫຫີນທັງໝົດທີ່ຖືກພົບ
ໃນທົ່ວແ
 ຂວງ ໃນຈຳນວນໄຫຫີນທ
 ັງ
ໝດ
ົ ນນ
້ັ ສວ
່ ນຫລວງຫລາຍແມ່ນເຮັດ
ຈາກຫີນຊ
 າຍ ມີພຽງຈຳນວນໜ້ອຍ
ໜຶງ່ ທເ່ີ ຮັດຈາກຫນ
ີ ໂ ຄລເມດ (ຫີນຕ
ະ
ກອນກົ້ນຫ້ວຍ) ແລະ ຫີນແ
 ບັກຊາຍ.
ທົ່ງໄຫຫີນເປັນສະຖານທີ່ພິ
ເສດທີ່ເປັນຫລັກຖານໃຫ້ພະຍານທາງ
ດ້ານວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະ
ເພນີ ຂອງການຊາປະນາກິດສົບ ແລະ
ຄວາມຮຸ່ງເຮືອງສີວິໄລຂອງຊຸມຊົນຜູ້
ສ້າງສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງອາດຈະ
ສູນຫາຍໄປໃນໄລຍະ 500 ປີ ກ່ອນ
ຄສ ທີຍ
່ ັງຫ
 ລົງເຫລືອຢູ່; ການນຳໃຊ້

ເຖິງຄຸນຄ່າອັນໂດດເດັ່ນລະດັບຈັກກະ
ວານ ໃນພື້ນທ
 ີ່ 141 ແຫ່ງ ທີ່ນຳສະ
ເ ໜີ ເ ປັ ນ ມໍ ລ ະດົ ກ ໂ ລກຂ ອງອົ ງ ການ
ອຸຍແນັດສ
 ະໂກ ມີທ
 ັງໝົດ 15 ອົງປະ
ກອບ ໃນຈຳນວນ 11 ແຫ່ງ ໃນນັ້ນ
5 ແຫ່ງໃ ຫຍ່ທີ່ປະກອບມີ 9 ອົງປ
ະ
ກອບ; ບັນດ
 າອົງປະກອບເຫລົ່ານັ້ນ
ໄດ້ກາຍເປັນຕວ
ົ ແທນສຳຄັນທ່ສ
ີ ະແດງ
ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຄົບຖ້ວນສົມບູນ
ແລະ ຄຸນຄ່າອ
 ັນໂດດເດັ່ນລະດັບຈັກ
ກະວານຂອງແຫລ່ງມໍລະດົກໂລກໄຫ
ຫີນແ
 ຂວງຊຽງຂວາງ; ໃນພື້ນທ
 ີ່ 11

ໄຫເຂົ້າໃນການຊາປະນາກິດສົບຍັງມີ
ຢູ່ໃນພື້ນທ
 ີ່ອື່ນໆຂອງລາວ, ພາກຕາ
ເວັນອອກສຽ່ ງເໜືອຂອງອນ
ິ ເດຍ ແລະ
ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ແຕ່ຄ
 ວາມ
ໜາແໜ້ນຂອງສະຖານທີ່ຢູ່ໃນແຂວງ
ຊຽງຂວາງແມ່ ນ ມີ ຄ ວາມມ ະຫັ ດ ສະ
ຈັນທີ່ສຸດ.
ຂໍ້ມູນຈາກກົມມໍລະດົກ ກະ
ຊວງຖ ະແ ຫລງຂ່ າວ ວັ ດ ທະນະທຳ
ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ.
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# ຫລານເຈົ້ານ້ອຍ

 ໃ່ ູ ນໄລຍະເວລາ ແລະ ວັດທະນະທຳທ່ ີ
ຢ
ແຕກຕ່າງກັນ, ເປັນຫລັກຖ
 ານພະຍານ
ອັ ນ ສ ຳຄັ ນ ທ າງດ້ າ ນວັ ດ ຖຸ ວັ ດ ທະນະ
ທຳ ທີສ
່ ະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຮຸ່ງ
ເຮື ອ ງສີ ວິ ໄ ລຂ ອງບຸ ກ ຄົ ນ ຜູ້ ສ້ າ ງໄ ຫ
ຫີນ; ນອກນັ້ນ ສະຖານທີຊ
່ າປະນາ
ກິດສົບເຫລົ່ານັ້ນ ເປັນຫລັກຖ
 ານພະ
ຍານອັນໂດດເດັ່ນ
ທີສ
່ ະແດງເຖິງ
ຄວາມຮຸ່ງເຮືອງສີວິໄລຂອງຍຸກສະໄໝ
ດັ່ງກ່າວທີ່ຍັງເຫລືອຄ້າງຢູ່ ການນຳໃຊ້
ໄຫເຂົາ້ ໃນການຊາປະນາກດ
ິ ສບ
ົ ນນ
້ັ ຍງັ 
ມີຢູ່ໃນພື້ນທີຂ
່ ອງລາວ, ພາກຕາເວັນ
ອອກສ່ຽງເໜືອຂອງອິນເດຍ ແລະ ອາ
ຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ແຕ່ຄວາມໜາ
ແໜ້ນສະຖານທຢ
່ີ ໃູ່ ນແຂວງຊຽງຂວາງ
ແມ່ນມີຄວາມມະຫັດສະຈັນທີ່ສຸດ”.
ທົ່ງໄຫຫີນແຂວງຊຽງຂວາງ
ແມ່ນອົງປະກອບທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນ

8+l50trk[

5

# ສາວແວ່ນ

ບໍ່ໃຫ້ມວນລະອອງຝຸ່ນເຂົ້າ				ໃນເຈົ້າຂຸ່ນເຄືອງ
f ຍາມເມື່ອມີສິ່ງເຂົ້າ					ເນົານັ່ງໃ ນຕາ
ກໍຕ້ອງອາໄສມື						ເຂ່ຍຂອງຄາໃຫ້
ຕ້ອງໄດ້ອ
 າໄສນ້ຳ					ໃນຊາມມາສວ່າຍ
ຕາຈຶ່ງຄ
 ືນສະຫວ່າງແຈ້ງ					ແຍງໄດ້ດ
 ັ່ງເດີມ
f ໂຕເອງດີເດັ່ນດ
 ້ອຍ					ເຮົາບໍ່ຫວນເຫັນ
ເຮົາຕ້ອງອາໄສຄົນ					

ອື່ນດູແລໃຫ້

ບໍ່ແມ່ນໂຕເອງຍ້ອງ					

ຍໍຕົນດີເດັ່ນ

ເພາະວ່າສິ່ງຊ
 ົ່ວຊາມຕ່ຳຊ້າ				

ເຮົານັ້ນເບິ່ງບໍ່ເຫັນ ດອກນາ

f ຢ່າໄດ້ໂ ຊວ໌ອວດໂອ້					

ຄຸຍວ
 ່າຕົນດີ

ຄວາມຊົ່ວມີຄົນເຫັນ					ເດັ່ນຕາປະຈັກແຈ້ງ
ເພື່ອນຝູງເຂົາເຕືອນໃຫ້					ເຮົາເຫັນຈຸດອ
 ່ອນ
ຢ່າໄດ້ເຄືອງຂຸ່ນຂ້ອງ					

ຈອງຫອງທ້າຕ
 ່ອຍຕີ

f ໃຜຈະມາເອີຍ
່ ເວົ້າ					ເຮົາຊົ່ວແນວໃດ
ຈົ່ງນຳເອົາໄປຄິດ					

ຮິ່ນຕອງປະຈັກແຈ້ງ

ຄັນມີຈິງເຮົາຕ້ອງ					

ປັບປຸງແ
 ປງປ່ຽນ

ຄັນບໍ່ຈິງກໍຢ່າໄດ້					ໂວຍວາຍໂຕ້ຕ
 ອບຄືນ

ຂີງ ເປັນພືດສະໝຸນໄພພື້ນ
ບ້ານທີ່ມີສັບພະຄຸນຫລາຍ ຖືກນໍາໃຊ້
ເປັນສ່ວນປະກອບໃນຢາ, ປຸງແຕ່ງອາ
ຫານ ແລະ ໃນປັດຈຸບັນ ນິຍົມປຸງແຕ່ງ
ເປັນເຄື່ອງດື່ມເພື່ອສຸຂະພາບ, ເພື່ອ
ເພີ່ ມ ຄວາມອົ ບ ອຸ່ ນ ໃຫ້ ແ ກ່ ຮ່ າ ງກາຍ,
ແກ້ກະຫາຍນ້ຳ ແຕ່ທ່ານຮູ້ບໍວ່ານ້ຳຂີງ
ມີ ປ ະໂຫຍດຕໍ່ ສຸ ຂ ະພາບແນວໃດ?
ໃນຄໍລຳສຸກສະບາຍຫາຍໂລຄາສະບັບ
ນີ້ ເ ຮົ າ ມີ ມ ານຳສະເໜີ ໃ ຫ້ ແ ກ່ ບັ ນ ດາ
ທ່ານໄດ້ຮູ້ນຳກັນ ດັ່ງນີ້:
- ຮັກສາສຸຂະພາບປາກ ຊ່ວຍ
ກຳຈັ ດ ເຊື້ ອ ພະຍາດອັ ນ ເປັ ນ ສາເຫດ

- ບັນເທົາອາການເຈັບຫົວ
ຂ້າງດຽວ ຫລື ໄມເກນ ສາມາດໃຊ້ປິ່ນ
ປົ ວ ອາການເຈັ ບ ຫົ ວ ໄດ້ ທັ ງ ເຈັ ບ ແບບ
ເບື້ອງດຽວ ແລະ ເຈັບທັງສອງຂ້າງ
ສານທີ່ ມີ ຢູ່ ໃ ນຂີ ງ ສາມາດປັ ບ ສານ
ໄອໂຄຊານນອຍ
(eicosanoids)
ຈຶ່ງຊ່ວຍບັນເທົາອາການເຈັບຫົວໄດ້.
- ບັນເທົາອາການເບັງທ້ອງ
ແລະ ການຍ່ອຍອາຫານ ຂີງມີສານປະ
ກອບຂອງຟີໂນລິກ (phenolic) ທີ່
ຊ່ວຍບັນເທົາອາການເຈັບກະເພາະລໍາ
ໄສ້ ແລະ ກະຕຸ້ນການເຮັດວຽກຂອງ
ລະບົບຍ່ອຍອາຫານໄດ້ຢ່າງມີປະສິດ

ການເຮັ ດ ວຽກຂອງລະບົ ບ ການເຜົ າ
ຜານຂອງຮ່າງກາຍ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍ
ເຜົາຜານໄຂມັນຫລາຍກວ່າປົກກະຕິ.
- ປິ່ນປົວອາການເຈັບ ກ່ອນ
ຫລື ຫລັງປະຈໍາເດືອນ.
- ຊ່ວຍຫລຸດອາການປວດ
ຕາມຮ່າງກາຍ ແລະ ການອັກເສບ.
- ຂ້າເຊື້ອໂລກ ແລະ ແບັກ
ທີເລຍ ເພາະສານເຄມີທີ່ມີຢູ່ໃນຂີງສາ
ມາດຕໍ່ສູ້ກັບໄວຣັດໄຂ້ຫວັດ ແລະ ສາ
ມາດຂ້າແມ່ທ້ອງໄດ້.
- ບັ ນ ເທົ າອາການວິ ນ ຫົ ວ
ປວດຮາກ.

ຂອງເຫືອກອັກເສບ ແລະ ເຊື້ອແບັກ
ທີເລຍໃນປາກ.

ທິພາບ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: www.vichaiyut.com
- ຊ່ວຍຫລຸດນ້ຳໜັກ ເພີ່ມ
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ກົດໝາຍ ວ່າວດ້ຍການລົດໄຟ

8+9kdlt[a[djvoDDD
ມາດຕາ 150 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ
ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານການລົດໄຟ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນ
ສົ່ງ ມີ ສິດ ແ
 ລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:

ຄຸ້ມຄອງທດ
ີ່ ິນ ເພື່ອກ
 ໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ;
4. ຊ່ວຍຄຸ້ມຄອງທາງລົດໄຟ ລວມທັງທີ່ດິນທາງລົດໄຟ, ພື້ນທ
 ີ່ສະ
ຫງວນທາງລົດໄຟ ໃ ນຂອບເຂດເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນຂອງຕົນ;
5. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີ ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງຂັ້ນ
ແຂວງ ສ້າງ ແລະ ບໍຳລຸງ ພະນັກງານໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
6. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ກ່ຽວກັບການລົດ
ໄຟ ໃຫ້ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ອົງການ

1. ຄົ້ນຄວ້າ ສ້າງນະໂຍບາຍ‚ ຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບວຽກ ປົກຄອງເມືອງ‚ ເທດສະບານ‚ ນະຄອນ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
7. ນຳໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດ
ງານການລົດໄຟ ເພື່ອສະເໜີລັດ ຖະບານພິຈາລະນາ;
2. ຜັນຂະຫຍາຍ ນະໂຍບາຍ‚ ຍຸດທະສາດ ແລະ ກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບວຽກ
ງານການລົດໄຟ ເປັນລະ ບຽບການ, ແຜນການ‚ ແຜນງານ, ໂຄງການ ແລະ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;
3. ໂຄສະນາ‚ ເຜີຍແຜ່ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມ ນະໂຍບາຍ‚ ຍຸດທະສາດ‚
ກົດໝາຍ ເພື່ອປູກຈິດສຳນຶກໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການລົດໄຟໃນຂອບ
ເຂດທົ່ວປະເທດ;
4. ຮັບຜິດຊອບການລົດໄຟ ແລະ ຮັບຮອງເອົາການຄັດເລືອກທີ່ປຶກສາ

ໝາຍ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍ.

ມາດຕາ 153 ສິດ ແ
 ລະ ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງການ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ
ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
 ຂະແໜງການ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທ
 ີ່ກ່ຽວ
ງານການລົດໄຟ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍສະບັບນີ້, ກົດໝາຍ ແລະ ລະ
ບຽບການທກ
ີ່ ່ຽວຂ້ອງ ຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.

8. ຄຸ້ມຄອງໂດຍກົງທາງລົດໄຟລວມທັງທີ່ດິນທາງລົດໄຟ, ພື້ນທ
 ີ່
ສະຫງວນທາງລົດໄຟ ໃ ນຂອບເຂດທົ່ວປ
 ະເທດ;
9. ສຳຫຼວດ‚ ເກັບກຳ ຂໍ້ມູນ ແລະ ສະຖິຕິ ກ່ຽວກັບການລົດໄຟ ໃນຂອບ
ເຂດທົ່ວປະເທດ;
10. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ມີຄຳເຫັນຕໍ່ໂຄງການລົງທຶນ ກ່ຽວກັບການລົດໄຟ‚
ສະເໜີ ໂຈະ ແລະ ຍົກເລີກ ໂຄງການລົງທຶນ;
11. ຄຸ້ມຄອງການດຳເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບການລົດໄຟ;
12. ສ້າງ‚ ບໍາລຸງ ແລະ ຍົກລະດັບບຸກຄະລາກອນ ກ່ຽວກັບການລົດໄຟ;
13. ຄົ້ນຄວ້າແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບການລົດໄຟ;
14. ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການອື່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງ
ຖິ່ນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລົດໄຟ;
15. ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມື ກັບຕ່າງປະເທດ‚ ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ
ກ່ຽວກັບກິດຈະການການລົດໄຟ;
16. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ກ່ຽວກັບການລົດ
ໄຟໃຫ້ລັດຖະບານຢ່າງເປັນປົກ ກະຕິ;
17. ນຳໃຊ້ສດ
ິ ແລະ ປະຕິບດ
ັ ໜ້າທີອ
່ ນ
່ື ຕາມທີໄ່ ດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 151 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງ ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຂວງ‚
ນະຄອນຫຼວງ
ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານການລົດໄຟ ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນ
ສົ່ງ ແຂວງ‚ ນະຄອນຫຼວງ ມີ ສິດແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:
1. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທ
 ະສາດ, ກົດໝາຍ, ແຜນການ,
ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ ກ່ຽວກັບການລົດໄຟ;
2. ໂຄສະນາ‚ ເຜີຍແຜ່ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມ ນະໂຍບາຍ, ຍຸດ
 ທະສາດ, ກົດ
ໝາຍ, ລະບຽບການ, ແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ ກ່ຽວກັບການລົດໄຟ;

ອົງການກວດກາວຽກງານການລົດໄຟ ປະກອບດ້ວຍ:
1. ອົງການກວດກາພາຍໃນ ຊຶ່ງແມ່ນ ອົງການດຽວກັນກັບອົງການຄຸ້ມ
ຄອງວຽກງານການລົດໄຟ ຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 149 ຂອງກົດໝາຍສະ
ບັບນີ້;
2. ອົງການກວດກາພາຍນອກ ຊຶ່ງແ
 ມ່ນ ສະພາແຫ່ງຊາດ‚ ສະພາປະຊາ
ຊົນຂັ້ນແຂວງ, ອົງການກວດກາລັດຖະບານ, ອົງການກວດກາລັດແຕ່ລະຂັ້ນ, ອົງ
ການກວດສອບແຫ່ງລັດ‚ ແນວລາວສ້າງຊາດ‚ ສະຫະພັນນັກຮົບເກົ່າລາວ, ອົງ
ການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ປະຊາຊົນ ແລະ ສື່ມວນຊົນ.
ມາດຕາ 155 ເນື້ອໃນກວດກາວຽກງານການລົດໄຟ
ການກວດກາວຽກງານການລົດໄຟ ມີ ເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້:
1. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ‚ ຍຸດທະສາດ‚ ກົດໝາຍ, ແຜນການ
ລົງທຶນພັດທະນາ, ການກໍ່ສ້າງ, ບູລະນະຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງໂຄງລ່າງພື້ນຖານ
ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ກ່ຽວກັບການລົດໄຟ;

ແລະ ບໍຳລຸງ ພະນັກງານໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
6. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ກ່ຽວກັບການລົດ
ໄຟໃຫ້ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສ
 ົ່ງ ແລະ ອົງການປົກຄອງ ແຂວງ, ນະ
ຄອນຫຼວງຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
7. ນຳໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 152 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງ ຫ້ອງການໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ
ເມືອງ‚ ເທດສະບານ‚ ນະຄອນ
ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານການລົດໄຟ ຫ້ອງການໂຍທາທິການ ແລະ
ຂົນສົ່ງ ເມືອງ‚ ເທດສະບານ‚ ນະຄອນ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:
1. ເຜີຍແຜ່ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ‚ ຍຸດທະສາດ‚ ກົດໝາຍ,

3. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທກ
ີ່ ່ຽວຂ້ອງ ໃນການສະໜອງ ແລະ

ມາດຕາ 160 ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ
ບຸກຄົນ‚ ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີໄ່ ດ້ລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນີ້
ຈະຖືກສຶກສາອົບຮົມ‚ ກ່າວເຕືອນ‚ລົງວິໄນ‚ ປັບໃໝ‚ ໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍທາງ
ແພ່ງ ຫຼື ຖືກລົງໂທດທາງອາຍາ.
ມາດຕາ 161 ມາດຕະການສຶກສາອົບຮົມ
ບຸກຄົນ‚ ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນີ້ ເປັນ

ອົບຮົມ ແລະ ກ່າວເຕືອນ.
ມາດຕາ 162 ມາດຕະການທາງວິໄນ

ກະທຳຜິດຂ
 ອງຕົນ, ຫຼົບຫຼີກຈາກຄວາມຜິດຂອງຕົນ ຈະຖືກລົງວິໄນຕາມທີ່ໄດ້
ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ.
ມາດຕາ 163 ມາດຕະການປັບໃໝ
ບຸກຄົນ‚ ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນີ້ ເປັນຕົ້ນ
ຂໍ້ຫ້າມ ຊຶ່ງບເໍ່ປັນການກະທຳຜິດທ
 າງອາຍາ ຊຶ່ງໄດ້ຖືກກ່າວເຕືອນມາແລ້ວ ຈະ
ຖືກປັບໃໝ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການ.
ມາດຕາ 164 ມາດຕະການທາງແພ່ງ
ບຸກຄົນ‚ ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ
ການກ່ຽວກັບວຽກງານການລົດໄຟ ຊຶ່ງໄດ້ກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຊັບສິນຂອງ
ບຸກຄົນ‚ ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງອື່ນ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍ
ທີ່ຕົນໄດ້ກໍ່ຂຶ້ນ.
ມາດຕາ 165 ມາດຕະການທາງອາຍາ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ທີໄ່ ດ້ລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຊຶ່ງເປັນການກະ
ທຳຜິດທາງອາຍາ ຈະຖືກລົງໂທດຕາມກົດໝາຍແລ້ວແຕ່ກໍລະນີ ເບົາ ຫຼື ໜັກ.
ພາກທີ XV
ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ

3. ມາດຕະຖານເຕັກນິກ ດ້ານການຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ການ
ປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ ກ່ຽວກັບການລົດໄ ຟ;
4. ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ເນື່ອງຈາກການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ
ການລົດໄຟ.

ມາດຕາ 166 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ລັດຖ
 ະບານແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເປັນຜູ້
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍສະບັບນີ້.

ມາດຕາ 156 ຮູບການ ການກວດກາ
ການກວດກາວຽກງານການລົດໄຟ ມີ ສາມ ຮູບການ ດັ່ງນີ້:

ມາດຕາ 167 ຜົນສັກສິດ
ກົດໝ
 າຍສະບັບນີ້ມີຜ
 ົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນ ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສາ

1. ການກວດກາຢ່າງເປັນລະບົບປົກກະຕິ ຊຶ່ງແມ່ນການກວດກາທີດ
່ ຳ ທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ອອກລັດຖ
 ະດຳລັດປະກາດໃຊ້ແລະ

ເນີນໄປຕາມແຜນການຢ່າງເປັນປະຈຳ ແລະ ມີກຳນົດເວລາທີ່ແນ່ນອນ;

2. ການກວດກາໂດຍມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ ຊຶ່ງແມ່ນການກວດ
ການອກແຜນເມື່ອເຫັນວ່າມີຄວາມຈຳເປັນ

ຊຶ່ງແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ທີ່ຈະຖືກກວດກາຮູ້

ລ່ວງໜ້າ;
3. ການກວດກາແບບກະທັນຫັນ ຊຶ່ງແມ່ນການກວດກາໂດຍຮີບດ່ວນ

ຕິບັດໃຫ້ຖ
 ືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
ພາກທີ XIII

ງົບປະມານ, ເຄື່ອງແບບ ແລະ ກາໝາຍ
ມາດຕາ 157 ງົບປະມານ
ຂະແໜງການລົດໄຟ ມີງ ົບປະມານ ຊຶ່ງຂຶ້ນກ
 ັບກະຊວງໂຍທາທິການ
ແລະ ຂົນສົ່ງ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບງ ົບປະມານແຫ່ງລັດ ເພື່ອໃຊ້ຈ່າຍເຂົ້າໃນການ

ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ລົງຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ສິບຫ້າວັນ.
ຂໍ້ກຳນົດ, ບົດບັນຍັດໃດ ທີ່ຂັດກັບກົດໝາຍສະບັບນີ້ ລ້ວນແຕ່ຖືກ
ຍົກເລີກ.		
						

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ
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ຄັດໂດຍ: ສ.ສາຍນໍ້າທາ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
7. ການສຳປະທານ ໝາຍເຖິງການທີ່ລັດອະນຸຍາດໃຫ້ນິຕິ
ບຸກຄົນນໍາໃຊ້ສິດ ໃນກໍາມະສິດຕ່າງໆ ທີ່ເປັນຂອງລັດ ຕາມເງື່ອນໄຂ

ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານວຽກງານຂອງຕົນ.

ແລະ ກຳນົດເວລາທີ່ແນ່ນອນ ໂດຍມີສັນຍາຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບ

ມາດຕາ 158 ເຄື່ອງແບບ, ກາໝາຍ ແ
 ລະ ຕາປະທັບ

ກົດໝາຍ ເພື່ອພັດທະນາ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດໃດໜຶ່ງ;

ຂະແໜງການລົດໄຟ ມີເຄື່ອງແບບ ແລະ ກາໝາຍສະເພາະ ທີໄ່ ດ້ຮ
 ັບ
ການອະນຸມັດຈາກກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສ
 ົ່ງ.
ຂະແໜງການລົດໄຟ ມີຕາປະທັບສະເພາະ ເພື່ອຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານ

ລະບຽບການ, ແຜນການ‚ ແຜນງານ, ໂຄງການ, ຄຳສັ່ງ, ຄຳແນະນຳ, ຄູ່ມືກ່ຽວ ຂອງຕົນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ການລົດໄຟ ຕ້ອງນຸ່ງເຄື່ອງແບບ‚ ຖືບ
 ັດປະຈຳໜ້າທີ່ ແລະ ຕິດ
ກັບການລົດໄຟ;
2. ເຂົ້າຮ່ວມປົກປັກຮັກສາເຂດສະຫງວນທາງລົດໄຟ;

ຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍ ແລະ ນະໂຍບາຍອື່ນ ຕາມລະບຽບການ.

ການ ແລະ ຜູ້ປະກອບການກ່ຽວກັບກິດຈະການ ການລົດໄ ຟ;

ທາງລົດໄຟ ໃ ນຂອບເຂດແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຂອງຕົນ;
5. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ສ້າງ

ບັດກົດໝາຍສະບັບນີ້ ເປັນຕົ້ນ ການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານການລົດໄຟ

2. ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜູດ
້ ຳເນີນການຂົນສົ່ງທາງລົດໄ ຟ, ຜູ້ໃຫ້ບ
 ໍລິ

3. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນອື່ນທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບວຽກງານ ໂດຍບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ທີ່ຈະຖືກກວດກາຮູ້ລ່ວງໜ້າ.
ໃນການດຳເນີນການກວດກາ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງອົງການກວດກາ ຕ້ອງປະ
ການລົດໄຟ;
4. ຊ່ວຍຄຸ້ມຄອງທາງລົດໄຟ ລວມທັງທີດ
່ ິນທາງລົດໄຟ, ພື້ນທ
ສ
ີ່ ະຫງວນ

ບຸກຄົນ‚ ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນ ໃນການປະຕິ

ກະທຳຜິດທາງອາຍາ ກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍບຫ
ໍ່ ຼວງຫຼາຍ ແລະບໍ່ຈິງໃຈລາຍງານການ

ມາດຕາ 154 ອົງການກວດກາວຽກງານການລົດໄຟ

ເໝາະສົມ ພ້ອມທັງອອກຄຳແນະນໍາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;
ແລະ ສ້ອມແປງທາງລົດໄຟ ເພື່ອສະ ເໜີໃຫ້ລັດຖະບານ ພິຈາລະນາຮັບຮອງ;

ມາດຕາ 159 ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີຜົນງານ

ໄດ້ລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນີ້ເປັນຕົ້ນ ຂໍ້ຫ້າມທີ່ມີລັກສະນະເບົາ ຊຶ່ງບໍ່ເປັນການ

ການກວດກາ

ສາດ‚ ກົດໝາຍ‚ ແຜນການລົງທຶນ ແລະ ແຜນການພັດທະນາການລົດໄຟ;

7. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ກຳນົດລາຄາຫົວໜ່ວຍກໍ່ສ້າງ‚ ບູລະນະຮັກສາ

ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີຜົນງານ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ

ພະນັກງານ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ ການລົດໄ ຟ ຫຼື ເຈົ້າໜ້າທ
 ີ່ອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່

ໝວດທີ 2

5. ຊີ້ນຳ‚ ຊຸກຍູ້ ແລະ ຕິດຕາມ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ‚ ຍຸດທະ

ແລະ ກຳນົດໝາຍເຕັກນິກກ່ຽວກັບການລົດໄຟ ແລະ ເລືອກເຟັ້ນເຕັກໂນໂລຊີທີ່

ພາກທີ XIV

ຂ້ອງ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ປະສານສົມທົບ ແລະ ຮ່ວມມືກັບອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກ ຕົ້ນ ຂໍ້ຫ້າມທີ່ມີລັກສະນະເບົາ ຊຶ່ງບເໍ່ປັນການກະທຳຜິດທ
 າງອາຍາ ຈະຖືກສຶກສາ

ແລະ ຜູ້ເໝົາກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມ ແປງທາງລົດໄຟ;

6. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ກຳນົດລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ‚ ມາດຕະຖານເຕັກນິກ
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ກາໝາຍ, ເຄື່ອງໝາຍສະເພາະໃນເວລາປະຕິບັດໜ້າທີ່ທາງລັດຖະການ.

8. ສັນຍາສຳປະທານ ໝາຍເຖິງສັນຍາທີ່ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງ
ລັດ ຫລື ວິສາຫະກິດຂອງລັດ ທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍຈາກລັດຖະບານ
ເຊັນກັບນິຕິບຸກຄົນ ກ່ຽວກັບການສຳປະທານ.
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# ນາກ ເມືອງມະໂນ

# ນາງ ປາກາລັກ ພົມມ
 ໄີ ຊ

ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນພ້ອມແລ້ວ
ທີ່ຈະອອກໃບຢັ້ງຢືນດີຈີຕອນໃຫ້ຜູ້ທີ່
ໄດ້ສຳເລັດການສັກວັກຊີນໂຄວິດ-19
ໃນວັນທີ 20 ທັນວານີ້.
	ມີ ກ ານລ າຍງ ານຂ່ າ ວໃ ຫ້ ຮູ້ 
ວ່າ: ໃນໄລຍະຕົ້ນຂອງກອງປະຊຸມວິ
ສາມັນຂອງລັດຖະສະພາຍີ່ປຸ່ນ ເມື່ອ
ຕົ້ນເດືອນທັນວ
 ານີ້, ທ່ານ ຟູມິໂອະ ຄິ
ຊິດະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕຍ
ີ ີ່ປຸ່ນ ໄດ້
ກ່າວຄຳປາໄສໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວກ່ຽວ
ກັບນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ໂດຍທ່ານໄດ້ສະ
ແດງຄວາມຫວັ ງວ່າຍີ່ປຸ່ນຈະດຳເ ນີ ນ
ການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການປັບປຸງ
ລັດຖະທຳມະນູນ ທັງໃຫ້ຄ
 ຳໝັ້ນສັນ
ຍາວ່າຈະທົບທວນນະໂຍບາຍຄວາມ

ອີ ງ ຕ າມກ ານລ າຍງ ານຂ່ າ ວ
ເມື່ອຕົ້ນເດືອນທັນວາ 2021 ໃຫ້ຮ
 ູ້
ວ່າ: ທ່ານ ໂອລາບ ໂຊນ ໄດ້ຮ
 ັບຄ
 ະ
ແນນຮັບສຽງສະໜັບສະໜູນຈາກສະ
ພາຜູ້ແທນລາສະດອນ 395 ສຽງ
ຈາກທັງໝົດ 707 ສຽງ ເພື່ອໃຫ້ດໍາລົງ
ຕ ຳ ແ ໜ່ ງ ນ າ ຍົ ກ ລັ ດ ຖ ະ ມົ ນ ຕີ ເ ຢ ຍ
ລະມັນຄົນໃໝ່ ເຊິ່ງທ່ານໃຫ້ຄຳໝັ້ນ
ສັ ນ ຍາວ່ າ ຈະສື ບ ຕໍ່ ປ ະຕິ ບັ ດ ນ ະໂ ຍ
ບາຍຂອງທ່ານ ນາງ ອັງເກລາ ແມ
ເຄິນ ທີເ່ຄີຍສ
 ້າງໄວ້ ພ້ອມແລ້ວທ
 ີ່ຈະ
ເ ຮັ ດ ໃ ຫ້ ເ ຢຍລະມັ ນ ເ ປັ ນ ມິ ດ ກັ ບ ສິ່ ງ
ແວດລ້ອມ ແ
 ລະ ຍຸດຕິທ
 ຳຫລາຍຂຶ້ນ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ,
ໃນການ
ເລືອກຕັ້ງໃນວັນທີ 26 ກັນຍາ 2021,

ທ່ານ ໂອລາບ ໂຊນ ລັດຖະມົນຕີວ່າ
ການກະຊວງການເງິນ ທີປ
່ ະກອບໃນ
ຄະນະລັດຖະບານທມ
ີ່ ີທ່ານ ນາງ ອັງ
ເກລາ ແມເຄິນ ນຳພາພັກສັງຄົມປະ
ຊາທິປະໄຕ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະທີ່ບໍ່ຄາດ
ຄິດໃນຕົນ
້ ປີນ້ ີ ເພາະວ່າໃນເວລານນ
້ ັ ພກ
ັ
ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນຫລາຍຝ່າຍຈົນເຮັດ
ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຫລ
 ຸດລົງ ແຕ່
ໃນທີ່ ສຸ ດ ກໍ ໄ ດ້ ຊ ະນະການເລື ອ ກຕັ້ ງ
ແລະ ຮ່ວມມືກັນກໍ່ຕັ້ງລັດຖະບານປະ
ສົມກັບພ
 ັກສີຂຽວ ແລະ ພັກປ
 ະຊາທິ
ປະໄຕເສລີ
ໃນທ້າຍເດືອນພະຈິກ
ຜ່ານມາ.
ທ່ານ ເອັມມານູເອວ ມາຄຣົງ
ປະທານາທິບດ
ໍ ຝ
ີ ຣັງ່ ໄດ້ສະແດງຄວາມ
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ໝັ້ ນ ຄົ ງ ໃ ຫ້ ສ ຳເ ລັ ດ ພາຍໃ ນປ ະມານ
1 ປີ.
ເຖິງແມ່ນວາ່ ສະພາບການລະ
ບາດຂອງໂຄວິດ-19 ໃນຍີ່ປຸ່ນຈະດີ
ຂຶ້ນຫລາຍແລ້ວ ແຕ່ທ
 ່ານ ຟູມິໂອະ ຄິ
ຊິດະ ຍັງໄດ້ກ່າວເຕືອນກ່ຽວກັບອັນ
ຕະລາຍໃໝ່ໆ ເຊິ່ງລວມທັງກ
 ານທີ່
ຫລາຍປະເທດໄດ້ກວດພົບກໍລະນີໂຄ
ວິດ-19
ທີ່ຕິດເຊື້ອສາຍພັນໂອມິ
ຄຣອນ.
ທ່ານ ຟູມໂິ ອະ ຄິຊ
 ິດະ ກ່າວ
ວ່າ: ຍີ່ປຸ່ນຈ
 ະສືບຕໍ່ດຳເນີນການຢ່າງ
ລະມັດລະວັງຕໍ່ໄປ ເຊິ່ງຕັ້ງແຕ່ລະດູ
ຮ້ອນເປັນຕົ້ນມ
າ
ຍີປ
່ ຸ່ນໄດ້ເພີ່ມຈຳ
ນວນຕຽງຄົນເຈັບໃນໂຮງໝໍເພື່ອຮອງ

 ິນດີ ແລະ ຊົມເຊີຍທ່ານ ໂອລາບ
ຍ
ໂຊນ ທັງໃ ຫ້ຄຳໝັ້ນວ່າ “ພວກເຮົາ
ຈະຂຽນບົດໃໝ່ໄປຮ່ວມກັນ”.
ທ່ານ ນາງເອີຊ
 ູລາ ຟອນ ເດີ
ເລເຢນ ປະທານາທິບໍດີສະຫະພາບເອີ
ກ່າວວ່າ “ກຳລັງຖ້າເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ
ເພື່ອໃຫ້ພະຫະພາບເອີຣົບເຂັ້ມແຂງ
ກວ່າເກົ່າ”.
ສ່ວນທ່ານ ວາລາລີເມຍ ປູ
ຕິນ ປະທານາທິບໍດີລັດເຊຍ ແມ່ນໄ ດ້
ຍື່ນສາຍພົວພັນທີ່ມີລັກສະນະສ້າງສັນ
ກັ ບ ລັ ດ ຖະບານຊຸ ດ ໃ ໝ່ ຂ ອງເ ຢຍ
ລະມັນ.
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ:
WORKPOINT TODAY
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ຮັ ບ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ພ ະຍ າດໂ ຄວິ ດ -19
ລວມ 10.000 ຄົນ ແລະອາດຈະອະ
ນຸ ມັ ດ ໃ ຫ້ ໃ ຊ້ ຢ າທ າງປ າກໃ ນເ ດື ອ ນ
ທັນວ
 ານີ້.
ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ລັດ
ຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ຈະອອກໃບຢັ້ງຢືນດີຈ
 ີ
ຕອນໃຫ້ຜູ້ທີ່ໄດ້ສຳເລັດການສັກວັກ
ຊີນໂຄວດ
ິ -19 ໃນວນ
ັ ທີ 20 ທັນວານີ.້
ກອງປະຊມ
ຸ ວິສາມນ
ັ ຂອງລດ
ັ
ຖະສະພາຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນຕອນ
ບ່າຍວັນທີ 6 ທັນວ
 າ ແລະ ໄດ້ດຳເນີນ
ໄປຮອດວັນທີ 21 ທັນວ
 ານີ້.
ແຫລ່ງຂ
 ່າວ:
www.bangkokbiznews.com

