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ປະຊາຊົນແຂວງ, ສານປະຊາຊົນ
ແຂວງ, ກອງບັນຊາການ ປກສ
ແຂວງ, ພະແນກຍຸຕິທຳແຂວງ
ແລະ ອົງການກວດກາລັດແຂວງ
ລວມທັງໝົດ 53 ທ່ານ ຍິງ
18 ທ່ານ.
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໄດ້ຮັບຟັງ
ການສະເໜີແລກປ່ຽນບົດຮຽນ
ການຮັບ ແລະ ພິຈາລະນາ ຄຳ
ຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທຳຂອງຄະນະ
ປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄະ
ນະປະຈຳສະພາປະຊາຊົນແຂວງ;
ບົດເນືອ
້ ໃນການປັບປຸງກົດໝາຍ
(ສພຊ)

ກອງປະຊຸມ

ຄຳໄຊ

ໂດຍການເປັນປະທານ

ທັ ງ ເປັ ນ ປະທານກຳມາທິ ກ ານ

ທາບທາມການປັບປຸງກົດໝາຍ

ຂອງທ່ານ ຄຳແພງ ວິລະພັນ ປະ

ກົດໝາຍ;

ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກ

ທານກຳມາທິການຍຸຕິທຳ

ມາທິການຍຸຕິທຳ, ຮອງປະທານ

ພາຍຫລັງດໍາເນີນມາເປັນເວລາ

ພາແຫ່ງຊາດ, ເຂົ້າຮ່ວມມີທ່ານ

ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ,

2 ວັນ ໃນວັນທີ 18 ທັນວາ

ຈະເລີນ ເຍຍປາວເຮີ ຮອງປະ

ກຳມະການຍຸຕິທຳ ແລະ ປກຊ-

2021

ທານສະພາແຫ່ງຊາດ,

ປກສ

ໄດ້ອັດລົງດ້ວຍຜົນສຳ

ເລັດອັນຈົບງາມ

ທີ່ແຂວງບໍລິ

ສະ

ຜູ້ຊີ້ນຳ

ວຽກງານກຳມາທິ ກ ານຍຸ ຕິ ທ ຳ

ມີຮອງປະທານກຳ
ຄະນະ

ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ,

ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກ
ພາກທີ I, II, III, IV, V, VI,
VII ແລະ ພາກທີ VIII). ຜ່ານ
ການປະກອບຄຳເຫັ ນ ຂອງບັ ນ
ດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ໂດຍ
ລວມແລ້ວ ແມ່ນມີຄວາມເຫັນ

vjko8+|hk @

ຕາງໜ້າຈາກອົງການໄອຍະການ
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ສະ

ເລຂາທິ ກ ານສະພາປະຊາຊົ ນ

ທີ 19-21 ທັນວາ 2021, ທີ່

ຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ຈຳ

ແຂວງ, ຄະນະກົມ, ຄະນະພະ

ເມືອງນາກາຍ

ແຂວງຄຳມ່ວນ

ປາສັກ, ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະ

ແນກ ແລະ ວິຊາການຂອງ 6

ກົມສື່ມວນຊົນ

ຄະນະເລຂາທິ

ປື

ແຂວງ

(ສພຊ) ລະຫວ່າງວັນ

ການຂອງແຂວງຄຳມ່ວນ,

ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ

ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານ

ໄດ້ໄຂ

ທ່ານ ນາງ ປິ່ງຄຳ ລາຊະສິມມາ

ວິ ຊ າການທີ່ ກ່ ຽວຂ້ ອງຈາກກົ ມ

ກອງປະຊຸມເຝິກອົບຮົມ ໃນຫົວ

ເລຂາທິ ກ ານສະພາແຫ່ ງ ຊາດ,

ສື່ມວນຊົນ ຄະນະເລຂາທິການ

ຂໍ້ “ການສ້າງສາລະຄະດີ ແລະ

ເຂົ້າຮ່ວມມີທ່ານ ນາງ ບົວກາ

ສະພາແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງກອງປະຊຸມ

ສຳເນົາຮູບພາບ-ວິດີໂອ”

ໃຫ້

ແກ້ວມະນີ ເຈົ້າເມືອງໆນາກາຍ;

ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະ

ແກ່ເລຂາ-ຮອງເລຂາທິການສະ

ມີ ຮ ອງເລຂາທິ ກ ານສະພາແຫ່ ງ

ພາປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ວິຊາ

ຊາດ,

ການສະພາແຫ່ງຊາດ

vjko8+|hk @

ບັນດາທ່ານເລຂາ-ຮອງ
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ກັບຄວາມຮູ້ພື້ນຖານດ້ານສິດທິ
ມະນຸດ,

ກົນໄກສິດທິມະນຸດ

ຂອງ ສປປລາວ, ການເຂົ້າຮ່ວມ
ຂະບວນການທົ ບ ທວນປະຈຳ
ໄລຍະດ້ານສິດທິມະນຸດ

ຮອບ

ວຽນທີ 3, ການເຄື່ອນໄຫວ
ວຽກງານສິດທິມະນຸດ
ສປປລາວ

ຂອງ

ໃນເວທີພາກພື້ນ

ແລະ ສາກົນ ລວມທັງການປະ
ຕິ ບັ ດ ພັ ນ ທະຕ່ າ ງໆພາຍໃຕ້ ສົ ນ
ທິສັນຍາສາກົນ ທີ່ ສປປລາວ
ເຂົ້າເປັນພາຄີ ໃຫ້ບັນດາຜູ້ເຂົ້າ
ຮ່ວມ,

(ສພຊ) ລະຫວ່າງວັນ

ຊາດ ແລະ ບັນດາກໍາມາທິການ

ແຂວງວຽງຈັນ, ມີບັນດາທ່ານ

ທີ 19-20 ທັນວາ 2021 ກໍາ

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພາຍໃນສະພາແຫ່ງ

ຮອງປະທານກໍາມາທິການ, ສະ

ມ າ ທິ ກ າ ນ ກ າ ນ ຕ່ າ ງ ປ ະ ເ ທ ດ

ຊາດ ຢູ່ທີ່ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງ

ມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະມາ

(ກຕທ), ສະພາແຫ່ງຊາດ ຮ່ວມ

ວຽງຈັນ ໂດຍການເປັນປະທານ

ຊິ ກ ສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງວຽງ

ກັ ບ ກະຊວງການຕ່ າ ງປະເທດ

ຮ່ວມຂອງທ່ານ ສັນຍາ ປຣະ

ຈັນ, ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນ

ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາເຜີຍ

ເສີດ ປະທານ ກຕທ ແລະ ທ່ານ

ຄວ້ າ ນິ ຕິ ກໍ າ ສະພາແຫ່ ງ ຊາດ,

ແຜ່

ທອງຜ່ານ ສະຫວັນເພັດ ຮອງ

ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າກົມ ແລະ

ສປປ

ລັ ດ ຖະມົ ນ ຕີ ກ ະຊວງການຕ່ າ ງ

ພະນັກງານວິຊາການ

ລາວ ເປັນພາຄີ ແລະ ບັນດາຂໍ້

ປະເທດ, ຮອງປະທານຄະນະກຳ

ພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ກະຊວງການ

ສະເໜີ ແ ນະພາຍໃຕ້ ກົ ນ ໄກທົ ບ

ມະການແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍສິດ

ຕ່າງປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ.

ທວນປະຈໍາໄລຍະດ້ານສິດທິມະ

ທິມະນຸດ ຂອງ ສປປລາວ, ມີ

ຈຸ ດ ປ ະ ສົ ງ ຂ ອ ງ ກ ອ ງ

ນຸດ ຮອບວຽນທີ 3 ທີ່ ສປປ

ປະທານກຳມາທິ ກ ານຍຸ ຕິ ທ ຳ,

ປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອເປັນການ

ລາວ ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ບັນ

ປະທານກຳມາທິ ກ ານບັ ນ ດາ

ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່,

ດາທ່ າ ນສະມາຊິ ກ ສະພາແຫ່ ງ

ເຜົ່າ,

ຮັບຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວ

ກ່ຽວກັບສົນທິສັນຍາສາ

ກົນດ້ານສິດທິມະນຸດທີ່

ປະທານສະພາປະຊາຊົນ

ຈາກສະ

ສ້າງຄວາມ

ໃນນາມເປັນຕົວແທນ

ຂອງປະຊາຊົນ, ເປັນຜູ້ສ້າງ ແລະ

(ສພຊ) ວັນທີ 17 ທັນ

ມາ (ປີ 2021), ກຳນົດແຜນ

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄະນະປະ

ຮັບຮອງເອົານະໂຍບາຍ, ບັນດາ

ວາ 2021 ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ,

ການເຄື່ອນໄຫວ ປະຈຳປີ 2022

ຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນການຄົ້ນ

ແລະ

ຄວ້ າ ດ້ າ ນໂຄງປະກອບກົ ງ ຈັ ກ

ກົດໝາຍ

ແລະ ນິຕິກຳພາຍ ກໍາມາທິການວຽກງານສະມາຊິກ

ໃນໃຫ້ສາມາດກໍາໄດ້ ເພື່ອເປັນ ສະພາແຫ່ງຊາດ (ກວສຊ) ຈັດ

ແຜນວຽກຈຸດສຸມ

ເດືອນຕົ້ນປີ 2022.

ບ່ອນອີງ ແລະ ໄດ້ຮ
 ັບການຄໍາ

ຕັ້ງກອງປະຊຸມຂຶ້ນ ເພື່ອສະຫລຸບ

ນຶງເຖິງການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກ

ຕີ ລ າຄາການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ

ງານຂອງຕົນ.

ວຽກງານພາຍໃນ

ຮັບການສ້າງຕັ້ງ,

ໂອກາດດັ່ງກ່າວ

ປະຈຳປີ

6

ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ສະພາແຫ່ ງ ຊາດ,

ກຳມາທິການວຽກງານ
ໄດ້

ຮັບຮອງໃນ

ການຄຸ້ ມ ຄອງວຽກງານສະມາ
ຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ;

ຄົ້ນຄວ້າ

ການປະເມີ ນ ຕໍ່ ບຸ ກ ຄະລາກອນ

ປະ

2021 ໂດຍການເປັນປະທານ

ກອງປະຊຸ ມ ຄັ້ ງ ປະຖົ ມ ມະລື ກ

ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ

ໄດ້ຍົກໃຫ້

ຂອງທ່ານ ສຸບັນ ສະວະບຸດ ຄະນະ

ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX

ແລະ ຮັບຮອງເອົາການແຕ່ງຕັ້ງ

ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນກ່ຽວກັບ

ປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ປະທານ

ເຄື່ ອ ນໄຫວຕາມມະຕິ ຂ ອງຄະ

ແລະ

ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ການ

ກວສຊ, ເຂົ້າຮ່ວມມີບັນດາທ່ານ

ນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບ

ຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາ

ຮ່ ວ ມມື ດ້ າ ນສິ ດ ທິ ມ ະນຸ ດ ຂອງ

ຮອງປະທານ ກວສຊ, ພະນັກ

ເລກທີ 172/ຄປຈ, ລົງວັນທີ

ຊິ ກ ສະພາປະຊາຊົ ນ ຂັ້ ນ ແຂວງ.

ສປປລາວ

ງານ-ລັດຖະກອນ

05/07/2021

ນອກຈາກນັ້ນ,

ທານກອງປະຊຸມ

ໃນລະດັບພາກພື້ນ

ແລະ ສາກົນ ໂດຍສະເພາະການ

vjko8+|hk @

ພາຍໃນກຳ

ວ່າດ້ວຍການ

ມາທິການ. ກອງປະຊຸມ ຜ່ານ

ຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ

ບົ ດ ສະຫລຸ ບ ຕີ ລ າຄາການປະຕິ

ຂອງກຳມາທິການ ເຊິ່ງມີພາລະ

ບັດວຽກງານ ໄລຍະໜຶ່ງປີຜ່ານ

ບົ ດ ບາດເປັ ນ ເສນາທິ ກ ານໃຫ້

ເລືອກຕັ້ງ

ກະກຽມເລືອກຕັ້ງສະມາ

ຍັງໄດ້ປະສານ

ສົ ມ ທົ ບ ກັ ບ ຄະນະປະຈຳສະພາ

vjko8+|hk #
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ກະຊວງແຜນການ ແລະ
ການລົງທຶນ ຄົ້ນຄວ້າອອກບົດ
ແນະນຳການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ
ຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນການ
ລົງທຶນຂອງລັດ, ກະຊວງການ
ເງິນ ຄົ້ນຄວ້າອອກບົດແນະນຳ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະ
ມານແຫ່ງລັດ ປະຈຳປີ 2022.
ບັນດາກະຊວງອົງການ
ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ ຈັດຕັ້ງຜັນ

ຂະຫຍາຍດຳລັດ ແລະ ບົດແນະ
ນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດ
ທະນາເສດຖະກິ ດ-ສັ ງຄົ ມ ແຫ່ ງ
ຊາດ ແລະ ແຜນງົບປະມານ
ແຫ່ງລັດ ປະຈຳປີ 2022 ອອກ
ເປັ ນ ບົ ດ ແນະນໍ າ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະ
ຕິບັດປະຈຳປີຂອງຕົນ.
ບັນດາກະຊວງ, ອົງ
ການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ, ນະ
ຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ແລະ
ແຂວງຕ່າງໆ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 2

ວາລະແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນພັດ
ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງ
ຊາດ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ
ແລະ ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ
ປະຈຳປີ 2022 ຕາມວຽກງານ
ຕ່າງໆທີຢ
່ ໃູ່ ນຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຂອງຕົນ ແລ້ວລາຍງານກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ
ກະຊວງການເງິນ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ
ສັ ງ ລວມລາຍງານລັ ດ ຖະບານ
ເປັນແຕ່ລະງວດ ແລະ ປະຈຳປີ.

ໜູນຈາກແຜນງານມີສ່ວນຮ່ວມ

ທ່ານເຈົ້າເມືອງໆນາກາຍ ກ່ຽວ

ໃຫຍ່ ຫລື ເອີ້ນວ່າເຂດຄຸ້ມຄອງ

ຂັ້ນແຂວງ

ຂອງປະຊາຊົ ນຕໍ່ວຽກງານການ

ກັບທີ່ຕັ້ງ-ຈຸດພິເສດ ແລະ ສະ

ອຸ ທິ ຍ ານແຫ່ ງ ຊາດນາກາຍ-ນໍ້ າ

ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທັນກັບ

ປົກຄອງທີ່ດິນ ແລະ ການສ້າງ

ພາບລວມໃນການພັ ດ ທະນາ

ເທີນ 2 ກວມເອົາ 13 ບ້ານ,

ສະພາບການໃນໄລຍະໃໝ່, ມີ

ລັ ດ ທີ່ ປົ ກ ຄອງດ້ ວ ຍກົ ດ ໝາຍ

ເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ ຮອບດ້ າ ນ

2. ເຂດພູພຽງ: ເປັນເຂດທີ່ຕັ້ງ

ຄຸນນະພາບ ແລະ ທັນສະໄໝຍິ່ງ

(ແຜນງານເຊກາ).

ຢູ່ເມືອງນາກາຍວ່າ:

ເມືອງນາ

ຢູ່ເທິງພູອາກມີອ່າງນ້ຳຂະໜາດ

ຂຶ້ນ ລວມທັງການປະສານງານ

ທັງນີ້, ເພື່ອຊ່ວຍສະພາ

ກາຍ ເປັນເມືອງໜຶ່ງທີ່ນອນໃນ

ໃຫຍ່ ເຊິ່ງມີເນື້ອທີ່ 450 ກິໂລ

ວຽກງານວິຊາສະເພາະ ລະຫວ່າງ

ປະຊາຊົນແຂວງສ້າງສາລະຄະດີ

10 ເມືອງ ທີ່ຂຶ້ນກັບແຂວງຄຳ

ຕາແມັດ ຫລື ເອີ້ນວ່າເຂດຍົກ

ສະພາແຫ່ງຊາດ ກັບສະພາປະຊາ

ຜົນງານການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະ

ມ່ວນ

ຕັ້ງຢູ່ທິດຕາເວັນອອກ

ຍ້າຍຈັດສັນປະຊາຊົນໂຄງການ

ຊົນຂັ້ນແຂວງ

ພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ/ນະຄອນ

ສ່ຽງເໜືອຂອງແຂວງ ຕັ້ງຢູ່ເທິງ

ໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 2 ກວມເອົາ 10

ປ່ ຽ ນຢ່ າ ງຕັ້ ງ ໜ້ າ ໃນສະພາບ

ຫລວງ ຊຸດທີ I, ເພື່ອເກັບກໍາ,

ພູພຽງນາກາຍ ແລະ ມີອ່າງນ້ຳ

ບ້ານ; 3. ເຂດທົ່ງພຽງ: ເປັນ

ແລະ ເງື່ອນໄຂໃໝ່; ພ້ອມນັ້ນ,

ສໍາເນົາຮູບພາບ ແລະ ວິດີໂອ

ເທີນ 2 ມີຄວາມສູງຈາກລະດັບ

ເຂດທົງ່ ພຽງເຊິງ່ ອ້ອມຮອບດ້ວຍ

ທ່ານຍັງໄດ້ຮ ຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ ເ ຂົ້າ

ການເຄື່ ອ ນໄຫວຂອງສະພາປະ

ໜ້ານ້ຳທະເລ 500-600 ແມັດ

ປ່າສະຫງວນ

ຮ່ວມສຸມໃສ່ຄົ້ນຄວ້າ,

ຊາຊົນຂັນ
້ ແຂວງ/ນະຄອນຫລວງ

ໄລຍະຫ່າງຈາກເທສະບານແຂວງ

ໜາມໜໍ່ ມີເນື້ອທີ່ 43.730

ຫາລື, ປະກອບຄຳເຫັນ ແລະ

ຊຸດທີ

ຍົກສູງຄຸນນະພາບ

77 ກິໂລແມັດ ມີເນື້ອທີ່ລວມ

ເຮັກຕາ ກວມເອົາ 8 ບ້ານ; ປະ

ເກັ ບ ກຳຂໍ້ ມູ ນ -ບົ ດ ຮຽນຕ່ າ ງໆ

ຂອງວຽກງານສື່ ໃນຖານະເປັນ

ທັງໝົດ 3.400 ກິໂລຕາແມັດ,

ຊາຊົນສ່ວນຫລາຍຖືເອົາອາຊີບ

ເພື່ ອ ເຮັ ດ ໃຫ້ ກ ອງປະຊຸ ມ ເຝິ ກ

ກະບອກສຽງຂອງສະພາແຫ່ ງ

ມີ 6 ກຸ່ມບ້ານ, ມີ 31 ບ້ານ,

ປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ ແລະ ຄ້າຂາຍ.

ອົບຮົມຄັ້ງນີ້

ຊາດ ເພື່ອໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ການ

ມີ 68 ຄຸ້ມບ້ານ, ມີ 6.098

ເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການນິຕິບັນ

ຄອບຄົວ,

ມີພົນລະເມືອງ

ປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະ

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ

ຍັດ

ເປັນຕົ້ນແມ່ນສະພາແຫ່ງ

28.951 ຄົນ ຍິງ 13.692

ກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ນັບແຕ່ປີ

ໄດ້ຮັບຟັງບົດຮຽນກ່ຽວກັບພື້ນ

ຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນ

ຄົນ, ປະກອບມີ 3 ຊົນເຜົ່າຄື:

2020-2024 ຕາມ 6 ເປົ້າ

ຖານການຂຽນບົ ດ ສາລະຄະດີ ,

ແຂວງ/ນະຄອນຫລວງ ທັງເປັນ

ເຜົ່າລາວ ກວມເອົາ 34%, ເຜົ່າ

ໝາຍ, 56 ໂຄງການ ແລະ 93

ເຕັ ກ ນິ ກ ພື້ ນ ຖານການຖ່ າ ຍທຳ

ຂົວຕໍ່ລະຫວ່າງປະຊາຊົນກັບຕົວ

ມະກອງ ກວມເອົາ 55%, ເຜົ່າ

ໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ໄດ້ກຳນົດ

ແລະ ຕັດຕໍ່; ບົດຮຽນກ່ຽວກັບ

ແທນຂອງເຂົາເຈົ້າ

ກໍຄືສະມາ

ແຊກ ກວມເອົາ 4%, ເຜົ່າກຼີ

ເອົາຈຸດສຸມພັດທະນາຄື:

ສ້າງ

ຄວາມຮູ້ ພື້ ນ ຖານການນຳໃຊ້

(ສສຊ)

ກວມເອົາ 2% ແລະ ເຜົ່າໄຕ

ບ້ າ ນໃຫຍ່ ເ ປັ ນ ຕົ ວ ເມື ອ ງນ້ ອ ຍ

ເວັບໄຊ, ຫລັກການຂຽນຂ່າວ

ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນ

ກວມເອົາ 5%, ມີຊາຍແດນ

ໃນຊົນນະບົດ, ໂຮມບ້ານນ້ອຍ

ລົງສື່ອອນລາຍ,

ແຂວງ

ສະໜອງຂໍ້

ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ 4 ຕົວເມືອງພາຍ

ເຂົ້າເປັນບ້ານໃຫຍ່,

ນອກສະຖານທີ່ ແລະ ກວດຟີມ

ມູນ-ຂ່າວສານ ໃຫ້ແກ່ ສສຊ,

ໃນແຂວງ, 1 ເມືອງຕ່າງແຂວງ

ເປັ ນ ຫົ ວ ໜ່ ວ ຍພັ ດ ທະນາຕາມ

ສາລະຄະດີ

ສສຂ ແລະ ປະຊາຊົນ ຢູ່ເຂດ

ແລະ

ທິດສາມສ້າງ.

ແຂວງ/ນະຄອນຫລວງ;

ເລື ອ ກຕັ້ ງ ຕ່ າ ງໆໃນທົ່ ວ ປະເທດ

ຫວ່ າ ງຊາດລາວ-ຫວຽດນາມ;

ທ່ານ ນາງ ປິ່ງຄຳ ລາ

ນັ້ນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ກໍ

ແລະ ເພື່ອກວດຜ່ານປື້ມບັນທຶກ

ອີ ງ ໃສ່ ຈຸ ດ ພິ ເ ສດທີ່ ຕັ້ ງ ພູ ມ ສັ ນ

ຊະສິມມາ ໄດ້ມີຄຳເຫັນໂອ້ລົມ

ໄດ້ ສຸ ມ ໃສ່ ຄົ້ ນ ຄວ້ າ ປະກອບຄໍ າ

“ຜູ້ແທນປະຊາຊົນ” ຂອງສະພາ

ຖານຂອງເມື ອ ງໄດ້ ແ ບ່ ງ ອອກ

ຕໍ່ກອງປະຊຸມວ່າ: ເພື່ອເປັນການ

ເຫັນ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນຕ່າງໆ

ແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ແລະ ສະ

ເປັນ 3 ເຂດນິເວດວິທະຍາຄື:

ພັດທະນາວຽກງານສື່ມວນຊົນ,

ໂດຍຜ່ານຮູບແບບເຝິກຫັດຕັດ

ພາປະຊາຊົນຂັນ
້ ແຂວງ ຊຸດທີ II.

1. ເຂດພູດອຍ: ເຂດນີ້ກວມ

ສື່ອອນລາຍ, ເວັບໄຊ ຂອງສະ

ຕໍ່ຕົວຈິງ.

ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບຟັງ

ເອົາເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ

ພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ການສ້າງສາ

ນາກາຍ-ນໍ້າເທີນ

ລະຄະດີ
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ດີ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ຕໍ່ການ

ກ່ າ ວສະແດງຄວາມຊົ ມ ເຊີ ຍ

ເພື່ ອ ໄປປັ ບ ປຸ ງ ເຂົ້ າ ໃສ່ ກົ ນ ໄກ

ຄົນ
້ ຄວ້າປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ

ແລະ ຕີລາຄາສູງ ຕໍ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ

ການເຮັດທົດລອງ ໃຫ້ມີຄວາມ

ການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ ສະບັບ

ກອງປະຊຸມ ທີ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນ

ສອດຄ່ອງ

ປີ 2016 ທັງນີ້, ກໍເພື່ອເຮັດ

ການຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄໍາເຫັນຕໍ່

ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍການແກ້ ໄ ຂຄໍ າ

ໃຫ້ ເ ນື້ ອ ໃນຂອງຮ່ າ ງກົ ດ ໝາຍ

ຮ່າງກົດໝາຍດັງ່ ກ່າວຢ່າງມີເຫດ

ຮ້ອງທຸກ

ສະບັ ບ ປັ ບ ປຸ ງ ໃໝ່ ມີ ຄ ວາມຮັ ດ

ມີຜົນ, ສຸມໃສ່ບັນດາບັນຫາທີ່

ທາງຂອງພັກ, ນະໂຍບາຍຂອງ

ກຸມ,

ຮັບປະກັນ

ເປັນພື້ນຖານ ແລະ ມີຄວາມຈໍາ

ລັດ

ຄວາມສອດຄ່ອງກັບລັ ດຖະທໍ າ

ເປັ ນ ອັ ນ ຮີ ບ ດ່ ວ ນຕໍ່ ກ ານປັ ບ ປຸ ງ

ຫຍາຍເຂົ້າສູ່ລວງເລິກໃຫ້ຫລາຍ

ມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ. ສາ

ທີ່ຄະນະຮັບຜິດຊອບປັບປຸງກົດ

ຂຶ້ນ. ທ່ານຍັງໄດ້ເນັ້ນຕື່ມວ່າ: ຂໍ

ມາດກາຍເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສັກສິດ

ໝາຍ ໄດ້ຕັ້ງບັນຫາເຈາະຈີ້ມ ຕໍ່

ໃຫ້ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ

ແລະ ແຫລມຄົມ ໃຫ້ແກ່ອົງ

ບັນດາທ່ານ. ກອງປະຊຸມໄດ້ມີ

ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ເປັນຂົວຕໍ່ນຳ

ການລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ການຄົ້ນຄວ້າ, ວິເຄາະ, ວິໄຈ

ເອົ າ ເນື້ ອ ໃນກົ ດ ໝາຍສະບັ ບ ນີ້

ນໍ າ ໃຊ້ ເ ຂົ້ າ ໃນການພິ ຈ າລະນາ

ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ

ປະກອບຄວາມ

ລົ ງ ໄປທາບທາມຕື່ ມ ໃຫ້ ປ ະຊາ

ແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ ໃຫ້ມີຄວາມ

ເຫັນດ້ວຍເຫດດ້ວຍຜົນ, ລວມ

ຊົນມີຄຳຄິດຄຳເຫັນ ເພື່ອຮັບປະ

ເຂັ້ມງວດ ແລະ ເດັດຂາດ.

ທັງບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການ

ກັນໃນການປົກປ້ອງສິດ

ໃນກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້

ຕົວຈິງ ຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ,

ຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນລາວ

ຮັບຟັງການໂອ້ລົມຂອງທ່ານ ຈະ

ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ສາມາດສັງລວມໄດ້

ບັນດາເຜົ່າ ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

ເລີນ ເຍຍປາວເຮີ ເຊິ່ງທ່ານໄດ້

ເນື້ ອ ໃນທີ່ ສໍ າ ຄັ ນ ອັ ນ ຈໍ າ ເປັ ນ

ຄົບຖ້ວນ,

ໃນການ

ແລະ

ປັບປຸງກົດ

ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ແນວ

ລັ ດ ຖະບານອອກດຳ
ລັດວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນງົບ
ປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈຳປີ 2022
ເພື່ອເປັນການມອບວຽກ, ມອບ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ບນ
ັ ດາຂະ
ແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ.

ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງຜັນຂະ

ແລະ

(ກົງທະນູຄຳ ພິພັດເສລີ)
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ສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ້ອງສິດທິມະ

ຮັບຮອງກົດໝາຍ, ການໃຫ້ສັດ

ນຸ ດ ຂອງປະຊາຊົ ນ ລາວບັ ນ ດາ

ຕະຍາບັນແກ່ສົນທິສັນຍາ ລວມ

ເຂົ້ າ ຮ່ ວ ມສົ ນ ທິ ສັ ນ ຍາສາກົ ນ

ເຜົ່າ, ເປັນການຢັ້ງຢືນເຖິງຄວາມ

ທັ ງ ການຕິ ດ ຕາມກວດກາການ

ເອົ າ ໃຈໃສ່ ຂ ອງລັ ດ ຖະບານໃນ

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະສາກົນທີ່

ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ພັນທະ ແລະ

ເກີດຈາກຂໍ້ຕົກລົງ, ສົນທິສັນຍາ

(UPR)

ຄຳໝັ້ນສັນຍາດ້ານສິດທິມະນຸດ

ແລະ ສັນຍາສາກົນທີ່ ສປປລາວ

ແລະ ການພົບປະສົນທະນາດ້ານ

ຂອງ ສປປລາວ ທັງເປັນການ

ໄດ້ເຊັນກັບຕ່າງປະເທດ.

ດ້ານສິດທິມະນຸດ;

ການເຂົ້າ

ຮ່ ວ ມການທົ ບ ທວນປະຈໍ າ ໄລ
ຍະດ້ານສິດທິມະນຸດ

ສິ ດ ທິ ມ ະນຸ ດ ກັ ບ ຕ່ າ ງປະເທດ
ເຊິ່ ງ ເປັ ນ ການຊີ້ ແ ຈງອະທິ ບ າຍ
ໃຫ້ວົງຄະນາຍາດສາກົນ

ມີ

ຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວ
ກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ແນວທາງ
ທີ່ ຖື ກ ຕ້ ອ ງ ເ ປັ ນ ທໍ າ ຂ ອ ງ ພັ ກ
ແລະ ລັດຖະບານເຮົາ ໃນການ

ເສີ ມ ຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍ

ກອງປະຊຸ ມ ສຳມະນາ

ບາຍການຕ່າງປະເທດ ເປັນຕົ້ນ

ຄັ້ງນີ້

ແມ່ນນະໂຍບາຍການເຊື່ອມໂຍງ

ໜູນຈາກແຜນງານການມີສ່ວນ

ເຂົ້າກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

ຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ ຕໍ່ວຽກງານ

ນອກຈາກນັ້ນ

ການປົກຄອງທີ່ດີ

ຍັງໄດ້ຍົກໃຫ້

ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະ

ຂອງສະຫະ

ເຫັນພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າ

ພາບເອີຣົບ, ເຢຍລະມັນ ແລະ

ທີ່ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນການ

ສະວິດເຊີແລນ

(CEGGA).

I;

ຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ
(ສສຂ),

ການລາຍງານໂດຍຫຍໍ້

ຈາກ

ມີຊາຍແດນເຊື່ອມຕໍ່ລະ

ເປັນສ່ວນ

ເຊື່ອມຕໍ່ພູຫີນ

ປັດຈຸບັນ ກຳລັງຈັດຕັ້ງ

ສ້າງບ້ານ

ຂອງສະພາປະຊາຊົນ

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການ

ໄດ້ມີການຫັນ

ປຶກສາ

ບັນລຸຜົນສຳເລັດ

ຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້.

ການຖ່າຍທຳ
ສະພາປະຊາຊົນ

(ສອນສັກ ວັນວິໄຊ)

ຈາກ
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ຂ. ວຽກງານໂຄສະນາ
ເຜີຍແຜ່ ລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ
ກົດໝາຍ
- ສົມທົບກັບກໍາມາທິ
ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພີ່ມທະວີການ
ໂຄສະນາສຶກສາອົບຮົມ ໃຫ້ພົນ
ລະເມືອງຮັບຮູ້, ເຊື່ອມຊຶມ ແລະ
ກໍາແໜ້ນກ່ຽວກັບລັດຖະທໍາມະ
ນູນ ແລະ ກົດໝາຍຕ່າງໆ ຕາມ
ທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 6 ຂອງ
ລັດຖະທໍາມະນູນ ແຫ່ງ ສປປ
ລາວ
ດ້ວຍຫລາຍຮູບການ,

ຫລາຍລະດັບທີ່ເໝາະສົມ, ສ້າງ
ເງື່ອນໄຂໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດເຂົ້າ
ເຖິງກົດໝາຍ ຮູ້ປົກປ້ອງສິດຜົນ
ປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາ ແລະ ປະ
ຕິ ບັ ດ ພັ ນ ທະຂອງຕົ ນ ຢ່ າ ງຖື ກ
ຕ້ອງ, ຮູ້ດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ເຮັດ
ວຽກງານຕາມກົດໝາຍ.
- ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ການ
ສະຫລຸບ ແລະ ຕີລາຄາການປະ
ຕິບັດລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດ
ໝາຍ ໃນໄລຍະ 30 ປີຜ່ານມາ
ແລະ ກຳນົດທິດທາງ ໃນການ
ປະຕິບັດໃນຕໍ່ໜ້າ ຕາມຂອບ
ເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກະ
ຊວງ, ອົງການຂັ້ນສູນກາງ, ອົງ
ການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສະ
ພາປະຊາຊົນແຂວງ, ນະຄອນ
ຫລວງວຽງຈັນ ຕາມຄຳແນະນໍາ
ຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ
ວ່າດ້ວຍການສະເຫລີມສະຫລອງ
d;l-DDD
ປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ

ໃນວຽກ

ງານກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ,

ການ

ຄຸ້ ມ ຄອງສະມາຊິ ກ ສະພາປະຊາ
ຊົນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ອື່ນໆ.
ໃນປີ 2021 ຜ່ານມາ
ໂດຍສະເພາະ ນັບແຕ່ຫລັງກອງ
ປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກຂອງສະ
ພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ເປັນ
ຕົ້ນມາ

ເຖິງວ່າສະພາບແວດ

ລ້ອມຕ່າງໆ

ຈະມີຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ

ທີ່ ເ ປັ ນ ອຸ ປ ະສັ ກ ແກ່ ກ ານເຄື່ ອ ນ
ໄຫວວຽກງານ,

ແຕ່ພາຍໃຕ້

ການນຳພາ-ຊີ້ນຳ ຂອງຄະນະປະ
ຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ການຊຸກຍູ້
ຊ່ ວ ຍ ເ ຫ ລື ອ ຂ ອ ງ ພ າ ກ ສ່ ວ ນ
ຕ່າງໆ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ກຳມາທິການ
ວຽກງານສະມາຊິ ກ ສະພາແຫ່ ງ
ຊາດ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ມີ
ຜົນສຳເລັດໃນຫລາຍດ້ານ ເປັນ
ຕົ້ນ:

ຄົ້ນຄວ້າສັບຊ້ອນສະມາ

ຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂົ້າບັນດາ
ກຳມາທິການ, ສະເໜີຄະນະປະ
ຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ

ສ້າງຕັ້ງຄະ

ນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະ
ຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງ
ປະທານ, ຮອງປະທານຄະນະສະ
ມາຊິ ກ ສະພາແຫ່ ງ ຊາດປະຈຳ

ວັ ນ ລັ ດ ຖະທໍ າ ມະນູ ນ ແຫ່ ງ ຊາດ
ຄົບຮອບ 30 ປີ (15 ສິງຫາ
1991-15 ສິງຫາ 2021) ສະ
ບັບເລກທີ 08/ຄປຈ, ລົງວັນທີ
14 ກໍລະກົດ 2021 ໂດຍຕິດ
ພັນກັບການສະຫລຸບ ແລະ ຕີ
ລາຄາການປະຕິ ບັ ດ ມະຕິ ຂ ອງ
ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ
ວ່ າ ດ້ ວ ຍການຍົ ກ ສູ ງ ປະສິ ດ ທິ
ພາບ ການຄຸ້ມຄອງລັດ, ຄຸ້ມ
ຄອງສັງຄົມດ້ວຍກົດໝາຍ ສະ
ບັບເລກທີ 037/ຄບສພ, ລົງ
ວັນທີ 18 ມິຖຸນາ 2018 ແລະ
ມະຕິ ຂ ອງກົ ມ ການເມື ອ ງສູ ນ
ກາງພັກວ່າດ້ວຍການຍົກສູງຄຸນ
ນະພາບ ການດຳເນີນຄະດີຕາມ
ຂະບວນຍຸຕິທຳ ສະບັບເລກທີ
112/ກມສພ, ລົງວັນທີ 2 ມິຖຸ
ນາ 2020;
ຄົ້ນຄວ້າຂຽນບົດ
ຄວາມກ່ຽວກັບບາງມາດຕາຂອງ
ກົດໝາຍ ແລະ ບາງບົດຮຽນ
ຂອງຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ໄດ້ 10
ບົດ ເພື່ອປະກອບສ່ວນລົງໃນ
ໜ້າໜັງສືພິມຜູ້ແທນປະຊາຊົນ.
ຄ. ວຽກງານຕີຄວາມ
ໝາຍ, ອະທິບາຍກົດໝາຍ ແລະ
ສັງລວມຄົ້ນຄວ້າ ການຕີຄວາມ
ໝາຍ ແລະ ອະທິບາຍກົດໝາຍ
ຕາມການສະເໜີຂອງພາກສ່ວນ
ຕ່າງໆ ຫລື ໂດຍໜ້າທີ່ ຕາມທີ່
ໄດ້ ກ ຳນົ ດ ໄວ້ ໃ ນມະຕິ ຂ ອງຄະ
ນະປະຈໍ າ ສະພາແຫ່ ງ ຊາດວ່ າ
ດ້ ວ ຍການຕີ ຄ ວາມໝາຍກົ ດ
ໝາຍ ສະບັບເລກທີ 0133/

ຄປຈ, ລົງວັນທີ 4 ທັນວາ
2013.
1.2  ການຕົກລົງບັນຫາ
ສໍາຄັນພືນ
້ ຖານຂອງປະເທດຊາດ
ສະມາຊິ ກ ສະພາແຫ່ ງ
ຊາດ ທີ່ເປັນກໍາມະການສັງກັດ
ແລະ ຄະນະນຳຂອງ ກກໝ ສືບ
ຕໍ່ ປ ະຕິ ບັ ດ ໜ້ າ ທີ່ ວ ຽກງານໃນ
ການຄົ້ນຄວ້າ, ປະກອບຄໍາເຫັນ
ແລະ ຕົກລົງບັນຫາສໍາຄັນພື້ນ
ຖານຂອງປະເທດຊາດ ຕາມພາ
ລະບົດບາດຂອງຕົນ ໃຫ້ສໍາເລັດ
ຕາມຄາດໝາຍ, ແຜນການທີ່
ວາງໄວ້ ເປັນຕົ້ນ ການເຂົ້າຮ່ວມ
ກອງປະຊຸ ມ ສະໄໝສາມັ ນ ເທື່ ອ
ທີ 3 ແລະ ເທື່ອທີ 4 ຂອງ
ສພຊ ຊຸດທີ IX, ກອງປະຊຸມ
ຄະນະປະຈໍ າ ສະພາແຫ່ ງ ຊາດ
ແລະ ກອງປະຊຸມສຳຄັນອື່ນ.
2.3. ການປະຕິບັດພາ
ລະບົດບາດ ຕິດຕາມກວດກາ
- ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ ບັນ
ດາກະຊວງ, ອົງການ ໃນການ
ຜັ ນ ຂະຫຍາຍມາດຕາຂອງກົ ດ
ໝາຍ
ທີ່ກໍານົດໃຫ້ອອກລະ
ບຽບການຕ່າງຫາກ ທີ່ຍັງຄ້າງ
ມາຈາກຊຸດທີ VIII ຈໍານວນ
276 ມາດຕາ;
- ສ້າງເອກະສານກົນ
ໄກ, ສ້າງຄູ່ມື ຫລື ສ້າງແຜນ
ການຕິດຕາມກວດກາ ເພື່ອສະ
ດວກໃນການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ
ຢູ່ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຢ່າງມີ
ປະສິດທິຜົນ;
- ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ

ຕິດຕາມກວດກາ ຂອງ ກກໝ
ປີ 2022 ເຊິ່ງໄດ້ກໍານົດ ມີ 3
ໂຄງການ ແລະ 12 ກິດຈະກໍາ;
- ຕິດຕາມ ຊຸກຍູ້ ບັນ
ດາກະຊວງ, ອົງການ ໃນການ
ປະຕິ ບັ ດ ສອງວາລະແຫ່ ງ ຊາດ
ກ່ ຽ ວກັ ບ ການແກ້ ໄ ຂບັ ນ ຫາຢາ
ເສບຕິດ ແລະ ການແກ້ໄຂ
ຄວາມຫຍຸ້ ງ ຍາກທາງດ້ າ ນເສດ
ຖະກິດ-ການເງິນ ແລະ ບັນດາ
ມະຕິຕ່າງໆ ທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະ
ຖົມມະລືກ ໄດ້ພິຈາລະນາຮັບ
ຮອງເອົ າ ຕາມພາລະບົ ດ ບາດ
ຂອງຕົນ.
ນອກຈາກນັ້ນ ຈະໄດ້
ສືບຕໍ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ເປັນ
ຕົ້ນ ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາ,
ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມສາ
ມາດທາງດ້ າ ນວິ ຊ າສະເພາະຄື :
ວຽກງານສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດ

ໝາຍ; ວຽກງານໂຄສະນາ ເຜີຍ
ແຜ່ ລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດ
ໝາຍ, ວຽກງານຕິດຕາມກວດ
ກາການປະຕິ ບັ ດ ລັ ດ ຖະທຳມະ
ນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ການອອກ
ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ; ວຽກງານ
ຕີຄວາມໝາຍ, ອະທິບາຍກົດ
ໝາຍ ແລະ ສັງລວມ ວຽກງານ
ອື່ນທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນ ໃຫ້ໄດ້
4 ຄັ້ງ ແລະ ສືບຕໍໍ່ເຄື່ອນໄຫວ
ວຽກງານການຕ່າງປະເທດ ຕາມ
ພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າ
ທີ່ຂອງຕົນ ຫລື ຕາມການມອບ  
ໝາຍຂອງຄະນະປະຈໍ າ ສະພາ
ແຫ່ງຊາດ
ໃນການພົວພັນ,
ຮ່ວມມື ແລະ ແລກປ່ຽນຖອດ
ຖອນບົດຮຽນກັບບັນດາປະເທດ
ເພື່ອນມິດຍຸດທະສາດ, ພາກພື້ນ
ແລະ ສາກົນ ໃນຂົງເຂດວຽກ
ງານກົດໝາຍ.

ເຂດເລືອກຕັ້ງ, ຄົ້ນຄວ້ານະໂຍ

ນວນໜຶ່ງ, ໄດ້ເປັນເຈົ້າການກະ

ຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະມາຊິກ

ບາຍອຸ ດ ໜູ ນ ສະມາຊິ ກ ສະພາ

ກຽມ ແລະ ຮັບໃຊ້ກອງປະຊຸມ

ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ແລະ

ແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ແລະ ສະ

ສະໄໝວິສາມັນ, ສະໄໝສາມັນ

ເສນາທິການ,

ພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ

ຊຸດທີ

ເທື່ອທີ II ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ

ເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກງານຕ່ າ ງປະ

ປະສານສົມທົບກັບຄະນະ

ຊຸດທີ IX ຕາມບົດບາດຂອງ

ເທດ ຕາມການຕົກລົງຂອງຄະ

ປະຈຳສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ

ກຳມາທິການ ສຳລັບປີ 2022

ນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ.

ຄົ້ນຄວ້າສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົງຈັກ

ກຳມາທິ ກ ານວຽກງານສະມາ

ໃນໂອກາດດັ່ ງ ກ່ າ ວ,

ເສນາທິ ກ ານຂອງສະພາປະຊາ

ຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະໄດ້ເພີ່ມ

ທ່ານ ສຸບັນ ສະວະບຸດ ຄະນະປະ

ຊົນຂັ້ນແຂວງ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ

ທະວີ ຄົ້ ນ ຄວ້ າ ວຽກງານກົ ງ ຈັ ກ

ຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ປະທານກຳ

ພາລະບົດບາດຂອງສະພາປະຊາ

ບຸກຄະລາກອນແຕ່ຫົວທີ ເພື່ອ

ມາທິ ກ ານວຽກງານສະມາຊິ ກ

ຊົນຂັ້ນແຂວງ,

ເປັນຂໍ້ມູນ

ຮັບໃຊ້ການເລືອກ

ສະພາແຫ່ງຊາດ

ໄດ້ໃຫ້ທິດຊີ້

ການຄົ້ນຄວ້າສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ

ຕັ້ ງ ສະມາຊິ ກ ສະພາແຫ່ ງ ຊາດ

ນຳຕໍ່ກອງປະຊຸມ

ເຊິ່ງເນັ້ນໃຫ້

ນິ ຕິ ກ ຳຂອງຄະນະປະຈຳສະພາ

ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນ

ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ວຽກງານສຶກສາອົບ

ແຫ່ງຊາດ

ເພື່ອຮັບໃຊ້ການ

ຂັ້ນແຂວງ ໃນຊຸດຕໍ່ໄປ, ສືບຕໍ່

ຮົມການເມືອງ-ແນວຄິດ, ເຕົ້າ

ເຄື່ອນໄຫວຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ

ເກັ ບ ກຳຂຶ້ ນ ບັ ນ ຊີ ສ ະມາຊິ ກ ສະ

ໂ ຮ ມ ຄ ວ າ ສ າ ມັ ກ ຄີ ພ າ ຍ ໃ ນ

ຄື: ການປັບປຸງມະຕິຂອງຄະນະ

ພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກ

ຊ່ວຍເຫລືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ,

ປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍ

ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ, ກະ

ສືບຕໍ່ປັບປຸງລະບອບແບບແຜນ

ການດຳເນີ ນ ກອງປະຊຸ ມ ສະພາ

ກຽມຂໍ້ມູນຮັບໃຊ້ການປະເມີນ

ວິທີເຮັດວຽກ

ແຫ່ງຊາດ,

ບຸ ກ ຄະລາກອນດຳລົ ງ ຕຳແໜ່ ງ

ການລາຍງານສ່ອງແສງ, ການ

ຄະລາກອນ ທີ່ລາຍງານ, ຊີ້ແຈງ

ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ

ເລືອກຕັ້ງ

ປະສານງານພາຍໃນ ແລະ ກັບ

ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມ ໃນກອງ

ແລະ ຮັບຮອງເອົາການແຕ່ງຕັ້ງ,

ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຮຽກ

ປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ,

ການ

ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ

ຮ້ອງໃຫ້ຄະນະນຳ

ພົບປະປະຊາຊົນຂອງສະມາຊິກ

ນິ ຕິ ກ ຳຂອງຄະນະປະຈຳສະພາ

ງານ-ລັດຖະກອນ ຂອງກຳມາທິ

ສະພາແຫ່ງຊາດ, ການປະເມີນ

ແຫ່ງຊາດ

ກໍຄືກົດໝາຍທີ່ຮັບ

ການ ຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ຕໍ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງບຸກ

ໃຊ້ການປະຕິບັດວຽກງານຂອງ

ໃນການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ໜ້ າ ທີ່

ຄະລາກອນ ດຳລົງຕຳແໜ່ງ ທີ່

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະ

ການເມືອງຂອງຕົນ ບົນພື້ນຖານ

ສະພາແຫ່ງຊາດ ເລືອກຕັ້ງ ແລະ

ຊາຊົນຂັນ
້ ແຂວງ. ຄຽງຄູກ
່ ນ
ັ ນັນ
້ ,

ນິຕິກຳວາງໄວ້ ແລະ ມີຫົວຄິດ

ຮັບຮອງເອົາການແຕ່ງຕັ້ງ,

ກໍ ສື ບ ຕໍ່ ເ ອົ າ ໃຈໃສ່ ປ ະສານສົ ມ

ປະດິດສ້າງ.

II,

ເອົາໃຈໃສ່ໃນ

ການປະເມີນຕໍ່ບຸກ

ລົງ

ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ການເຄື່ອນໄຫວ

ທົບກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ

ສ້າງ

ວຽກງານຂອງຕົນ ຢູ່ແຂວງຈຳ

ຄວາມເຂັ້ ມ ແຂງໃຫ້ ແ ກ່ ສ ະມາ

ປະກອບສ່ວນ

ໂດຍສະເພາະ

ກໍຄືພະນັກ

(ນາງ ນິດຕາ ຄຸນປາກດີ)
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ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງ
ທີ XI ຂອງພັກເຮົາໄດ້ຕີລາຄາ
ວ່າ: “ຄວາມກ້າວໜ້າອັນວ່ອງໄວ
ແລະ
ການນຳໃຊ້ຜົນສຳເລັດ
ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດ
ຕະກຳ ໄດ້ກາຍເປັນທາງເລືອກ
ລວມຂອງການພັ ດ ທະນາຂອງ
ປະຊາຊາດຕ່າງໆ ເຊິ່ງບົ່ງບອກ
ໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ວ່າ ຍຸດທະສາດ
ການພັ ດ ທະນາໃນອະນາຄົ ດ
ຂອງປະເທດເຮົ າ ຕ້ ອ ງຕັ້ ງ ຢູ່ ບົ ນ
ພື້ນຖານ ການນຳໃຊ້ຜົນສໍາເລັດ
ດ້ານວິທະຍາສາດ, ນະວັດຕະ

ກຳຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໂດຍຕິດ
ພັ ນ ກັ ບ ການພັ ດ ທະນາຊັ ບ ພະ
ຍາກອນມະນຸດ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ
ສູງ ໂດຍສະເພາະຂົງເຂດວິສະ
ວະກຳ, ດ້ວຍເຫດນັ້ນ ມີຄວາມ
ຈໍ າ ເປັ ນ ຢ່ າ ງຍິ່ ງ ທີ່ ຈ ະຕ້ ອ ງຫັ ນ
ປ່ຽນຢ່າງແຂງແຮງ ຈາກສະພາ
ວະທີ່ເປັນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ໂດຍ
ຕິດພັນກັບການປັບປຸງແຜນນະ
ໂຍບາຍ ອັນເປັນພື້ນຖານກ່ຽວ
ກັ ບ ການພັ ດ ທະນາຢ່ າ ງເປັ ນ ລະ
ບົບ, ຖືການຄົ້ນຄວ້າ, ເຜີຍແຜ່
ແລະ ນຳໃຊ້ຜົນສໍາເລັດດ້ານວິ
ທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ
ນະວັດຕະກຳ
ອັນເໝາະສົມ
ເປັນມາດຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂ
ທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ໃນການກຳນົດແຜນ
ຍຸ ດ ທະສາດພັ ດ ທະນາໃນຊຸ ມ ປີ
ຕໍ່ໜ້າ”.
ຂະບວນການຫັນເປັນ
ດີຈີຕອນ ຢູ່ປະເທດເຮົາ ຕ້ອງ
ຕິດພັນຢ່າງສະໜິດແໜ້ນ ກັບ
ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ຜັ ນ ຂະຫຍາຍແນວ
ທາງຂອງພັກ ແລະ ແຜນພັດທະ
ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ແຫ່ງ
ຊາດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ອໃຫ້
ຮັ ບ ປະກັ ນ ຄວາມໝັ້ ນ ຄົ ງ ຂອງ
ລະບອບປະຊາທິ ປ ະໄຕປະຊາ
ຊົນ, ສ້າງການຫັນປ່ຽນ ການ
ພັ ດ ທະນາເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ
ໄປສູ່ ຄຸ ນ ນະພາບໃໝ່ ຢ່ າ ງແຂງ
ແຮງ ໂດຍໃຫ້ມີຄວາມສົມດຸນ
ລະຫວ່ າ ງການພັ ດ ທະນາເສດ
ຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດ
ລ້ອມ ຕາມທິດການພັດທະນາ
ແບບຍືນຍົງ ແລະ ສີຂຽວ ເພື່ອ
ນຳເອົ າ ປະເທດຊາດອອກຈາກ
ສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາ.
ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ
ນຳມາທັງກາລະໂອກາດ ແລະ
ສິ່ງທ້າທາຍ, ສະນັ້ນ ທົ່ວພັກ,
ທົ່ວລັດ ແລະ ທົ່ວສັງຄົມ ຕ້ອງ
ໄດ້ຮີບຮ້ອນ ຫັນປ່ຽນຈິນຕະນາ
ການຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ເພື່ອນຳເອົາ
ກາລະໂອກາດບຸ ກ ທະລຸ ພັ ດ ທະ
ນາປະເທດຊາດ, ເພີ່ມທະວີການ
ປະຕິ ບັ ດ ຍຸ ດ ທະສາດຫັ ນ ເປັ ນ
ອຸດສາຫະກຳທັນສະໄໝ ຕາມ
ທິດອຸດສາຫະກຳ 4.0 ຕິດພັນ
ກັບການສ້າງຄວາມເຂັມ
້ ແຂງໃນ
ການພັ ດ ທະນາບຸ ກ ຄະລາກອນ
ຄຸນນະພາບສູງ ໂດຍແນໃສ່ແກ້

ໄຂຄວາມທຸ ກ ຍາກຂອງປະຊາ
ຊົນ ເປັນໜ້າທີ່ຈຸດສຸມ ແລະ ຕັ້ງ
ໜ້າແກ້ໄຂຈຸດອ່ອນ ແລະ ຂໍ້ຄົງ
ຄ້ າ ງໃນການພັ ດ ທະນາເສດຖະ
ກິດ-ສັງຄົມ ທີ່ມີລັກສະນະຊໍາ
ເຮື້ອໃນໄລຍະຜ່ານມາ.
ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ
ຕ້ອງດຳເນີນຢ່າງເລິກເຊິ່ງໃນ 3
ຂົງເຂດ ທີ່ກ່ຽວພັນເຊິ່ງກັນ ແລະ
ກັນ ແບບກາຍອິນຊີ ຄື: ສ້າງ
ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ສ້າງສັງ
ຄົມດີຈີຕອນ ແລະ ສ້າງການບໍ
ລິຫານລັດແບບດີຈີຕອນ ໂດຍ
ຕິ ດ ພັ ນ ກັ ບ ການພັ ດ ທະນາຊັ ບ
ພະຍາກອນມະນຸດ ທີ່ມີຄຸນນະ
ພາບສູງ, ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ

ສະບັບເບື້ອງຕົ້ນຂຶ້ນມາແລ້ວ ກໍ
ໄດ້ ຈັ ດ ກອງປະຊຸ ມ ສຳມະນາວິ
ທະຍາສາດ ຫລາຍສິບຄັ້ງ ເພື່ອ
ລະດົມແນວຄວາມຄິດຢ່າງກວ້າງ
ຂວາງ ຈາກບັນດາກະຊວງ, ຂະ
ແໜງການ, ອົງການຈັດຕັງ້ ຕ່າງໆ
ແລະ ບັນດາແຂວງໃນທົວ
່ ປະເທດ.
ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝ
ສາມັນຂອງລັດຖະບານ ປະຈໍາ
ເດືອນກັນຍາ 2020 ແລະ ປະ
ຈໍາເດືອນເມສາ 2021, ໄດ້ພິ
ຈາລະນາຮັ ບ ຮອງເອົ າ ແຜນແມ່
ບົ ດ ການພັ ດ ທະນາເສດຖະກິ ດ
ດີຈີຕອນດັ່ງກ່າວແລ້ວ ແລະ ມີ
ທິດຊີ້ນຳໃຫ້ລາຍງານຕໍ່ກອງປະ
ຊຸ ມ ກົ ມ ການເມື ອ ງສູ ນ ກາງພັ ກ

ແຫ່ງຊາດ, ຄະນະວິຊາການໄດ້
ຄົ້ນຄວ້າສ້າງຮ່າງແຜນພັດທະນາ
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ICT ທີ່ທັນສະໄໝ, ປົກປັກຮັກ
ສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ຮັບປະກັນ
ຄວາມປອດໄພດ້ າ ນໄຊເບີ ຢ່ າ ງ
ໜັກແໜ້ນ ຕາມທິດຫັນເປັນ
ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ທັນສະໄໝ
ຂອງປະເທດເຮົາ. ສົມທົບຢ່າງ
ໜັກແໜ້ນ ລະຫວ່າງການປັບປຸງ
ຍົກລະດັບ ບັນດາເງື່ອນໄຂ ແລະ
ສິ່ງອຳນວຍ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ
ກັບການຕັ້ງໜ້າຂົນຂວາຍ ແລະ
ຍາດແຍ່ງການຮ່ວມມື, ການລົງ
ທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ, ເປັນຕົ້ນ
ແມ່ນຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດ
ເພື່ອນມິດຍຸດທະສາດ
ແລະ
ສືບຕໍ່ປະຕິບັດການເຊື່ອມຈອດ
ແລະ ເຊື່ອມໂຍງສາກົນ ເພື່ອດຶງ
ດູດເອົາທຶນຮອນ ແລະ ຖ່າຍ
ທອດເອົາເຕັກໂນໂລຊີ ທັນສະ
ໄໝ ພ້ອມທັງຄວາມຮູ້ ແລະ
ຜົນສຳເລັດໃໝ່ ທາງດ້ານວິທະ
ຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະ
ວັດຕະກໍາຈາກຕ່າງປະເທດເຂົ້າ
ມາ ເພື່ອຂຸດຄົ້ນ ແລະ ເສີມຂະ
ຫຍາຍຄວາມອາດສາມາດບົ່ ມ
ຊ້ອນ ແລະ ກຳລັງແຮງຂອງຊາດ
ເຂົ້ າ ໃນການພັ ດ ທະນາເສດຖະ
ກິດ-ສັງຄົມ ຂອງປະເທດເຮົາ.
ຍ້ ອ ນເຫດຜົ ນ ດັ່ ງ ກ່ າ ວ
ມາຂ້າງເທິງນັ້ນ ຈຶ່ງເຫັນວ່າ ການ
ຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແລະ ການ
ພັ ດ ທະນາເສດຖະກິ ດ ດີ ຈີ ຕ ອນ
ແມ່ນຄວາມຈຳເປັນພາວະວິໄສ
ຂອງປະເທດເຮົາ.
II. ເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍຂອງ
ແຜນພັ ດ ທະນາເສດຖະກິ ດ ດີ ຈີ
ຕອນຢູ່ປະເທດເຮົາ
ແຜນພັ ດ ທະນາເສດ
ຖະກິດດີຈຕ
ີ ອນຂອງປະເທດເຮົາ
ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຄົ້ນຄວ້າມາແຕ່ຕົ້ນປີ
2020 ໂດຍການປະກອບສ່ວນ
ຂອງບັນດານັກວິຊາການຂັ້ນສູງ
ຈາກຫລາຍກະຊວງ ແລະ ສະຖາ
ບັນເຊັ່ນ: ກະຊວງໄປສະນີ, ໂທ
ລະຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແລະ
ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກ
ໂນໂລຊີ ໃນເມື່ອກ່ອນ, ກະຊວງ
ການເງິນ, ກະຊວງແຜນການ
ແລະ ການລົງທຶນ, ທະນາຄານ
ແຫ່ງ ສປປລາວ, ສະຖາບັນຄົ້ນ
ຄວ້າເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ

ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການ
ສື່ສານ ໄດ້ປັບປຸງເນື້ອໃນຕາມ
ການປະກອບຄໍາເຫັນຂອງສະມາ
ຊິກລັດຖະບານ ແລະ ລາຍງານ
ຕໍ່ ກ ອງປະຊຸ ມ ກົ ມ ການເມື ອ ງ
ແລະ ຄະນະເລຂາທິການສູນກາງ
ພັກ ໃນວັນທີ 3 ມິຖຸນາ 2021.
ກົມການເມືອງສູນກາງພັກ ໄດ້
ມີ ທິ ດ ຊີ້ ນໍ າ ໃນແຈ້ ງ ການເລກທີ
20/ຫສພ, ລົງວັນທີ 08 ມິຖຸ
ນາ 2021 ວ່າໃຫ້ປັບປຸງບາງ
ເນື້ອໃນລະອຽດ ແລະ ໃຫ້ຮ່າງ
ມະຕິຕົກລົງຂອງກົມການເມືອງ
ສູນກາງພັກ ກ່ຽວກັບການຫັນ
ເປັນດີຈີຕອນຂອງປະເທດເຮົາ,
ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍໃຫ້ນຳສະເໜີ
ຜ່ານກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ.
ສະນັ້ນ, ກະຊວງເຕັກ
ໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ຈຶ່ງ
ໄດ້ປະຊຸມຮ່ວມກັບ ຄະນະປະຈໍາ
ສະພາແຫ່ງຊາດ 3 ຄັ້ງ ເພື່ອຄົ້ນ
ຄວ້າແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ
ດີຈີຕອນດັ່ງກ່າວຄື:
1. ກອງປະຊຸມລາຍ
ງານຕໍ່ ທ່ານຮອງປະທານສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ແລະ ບັນດາປະທານ
ກໍາມາທິການຕ່າງໆ ໃນວັນທີ
25 ສິງຫາ 2021
2. ກອງປະຊຸມຄະນະ
ປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນວັນທີ
1 ກັນຍາ 2021.
3. ກອງປະຊຸມກຳມາ
ທິການເສດຖະກິດ ເຕັກໂນໂລຊີ
ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຮ່ວມກັບ
ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ
ແຕ່ລະເຂດທົ່ວປະເທດໃນວັນທີ
22-23 ຕຸລາ 2021.
ຫລັງຈາກນັ້ນ, ກະຊວງ
ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ
ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປັບປຸງເນື້ອ
ໃນແຜນພັດທະນາດັ່ງກ່າວຕາມ
ຄຳເຫັ ນ ຂອງບັ ນ ດາທ່ າ ນຄະນະ
ນຳສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ໄດ້
ລາຍງານຕໍ່ ກ ອງປະຊຸ ມ ສະໄໝ
ສາມັນຂອງລັດຖະບານ ໃນວັນ
ທີ 29 ຕຸລາ 2021 ເພື່ອຢືນ
ຢັ ນ ຄວາມພ້ ອ ມຂອງການປັ ບ
ປຸງ ຮ່າງແຜນພັດທະນາເສດຖະ
ກິດດີຈີຕອນ ແຫ່ງຊາດສະບັບ
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(ສພຊ
 ) ຕອນບ່າຍວັນ
ທີ 14 ທັນວາ 2021 ທີ່ຫ້ອງ
ປະຊຸ ມ ສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ
(ສພຂ
 ) ຜົ້ງສ
 າລີ ໄດ້ຈັດກອງປະ
ຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການ
ສ້າງຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງຂອງເຈົ້າແຂວງ
ວ່າດ້ວຍການສະກັດກັ້ນ ແລະ
ແກ້ ໄ ຂຢາເສບຕິ ດ ຂັ້ ນ ແຂວງ
ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ
ຫຸມເພັງ ຈອມວິສານ ຮອງປະ
ທານ ສພຂ
  ຜົ້ງສ
 າລີ; ມີຜູ້ຕາງ
ໜ້ າ ຈາກກອງບັ ນ ຊາການປ້ ອ ງ
ກັນຄ
 ວາມສະຫງົບແຂວງ, ປະ
ທານ-ຮອງປະທານຄະນະກໍ າ
ມະການຍຸຕິທໍາ ແລະ ປ້ອງກັນ
ຊາດ-ປ່ ອ ງກັ ນ ຄ ວາມສ ະ ຫ ງົ ບ
ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານວິຊາການ
ເຂົ້າຮ່ວມ.
ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງ
ລາຍງານການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ
ການປັບປຸງຄໍາສັ່ງ ເລກທີ 03/

ຈຂ, ລົງວັນທີ 15 ກຸມພາ 2021
ຈາກຜູ້ຕາງໜ້າກອງບັນຊາການ
ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບແຂວງ;
ຈາກນັ້ນ, ຜູເ້ຂົ້າຮ່ວມໄດ້ແລກ
ປ່ຽນບົດຮຽນທາງດ້ານວິຊາການ
ກ່ຽວກັບການສ້າງຂໍ້ຕົກລົງຂອງ
ເຈົາ້ ແຂວງ ຢ່າງກົງໄປກົງມາ ແລະ
ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດສູງ
ເພື່ອ
ຄວາມເປັນເອກະພາບທາງດ້ານ
ເນື້ອໃນ, ວິທີການ ແລະ ຂັ້ນ
ຕອນໃນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ

ນິ ຕິ ກໍ າ ໃຕ້ ກົ ດ ໝາຍຂອງແຂວງ
ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ສອດຄ່ອງຕາມທີ່
ກົ ດ ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍການສ້ າ ງນິ ຕິ
ກໍາໄດ້ກໍານົດ ທັງຮັບປະກັນທາງ
ດ້ານເນື້ອໃນ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດ
ຮັ ບ ຮອງໄດ້ ໃ ນກອງປະຊຸ ມ ສະ
ໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງ ສພຂ

ຜົງ້ ສາລີ ຊຸດທີ II ທີຈ
່ ະໄຂຂຶນ
້ ໃນ
ມໍ່ໆນີ້.
(ນາງ ສຸກສົມພອນ ແກ້ວແສງພະຈັນ)
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(ສພຊ
 ) ກອງປະຊຸມ
ຮ່ວມລະຫວ່າງອົງການປົກຄອງ
ແຂວງ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນ
ແຂວງ (ສພຂ
 ) ເຊກອງ ໄດ້ໄຂ
ຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 9-10
ທັນວາ 2021 ທີ່ສະໂມສອນ
ຫ້ອງວ່າການແຂວງເຊກອງ ໂດຍ
ການເປັນປະທານຮ່ວມລະຫວ່າງ
ທ່ານ ເຫລັກໄຫລ ສີວິໄລ ເຈົ້າ
ແຂວງ ແຂວງເຊກອງ ແລະ
ທ່ານ ດົງເພັດ ພະຍົນ ປະທານ
ສພຂ
 ເຊກອງ; ມີບັນດາຄະນະ
ປະຈໍາພັກແຂວງ, ກໍາມະການ
ພັກແຂວງ, ຄະນະປະຈໍາສະພາ
ປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ພະແນກ
ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.
ໃນວາລະກອງປະຊຸມ,
ທ່ານ ເຫລັກໄຫລ ສີວິໄລ ໄດ້
ໃຫ້ຮ
 ູ້ວ່າ: ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້
ໄດ້ດຳເນີນເປັນເວລາ 2 ວັນເຕັມ
ໂດຍເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 9-10 ທັນ
ວາ 2021 ເຊິ່ງເປັນກອງປະຊຸມ
ທີ່ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນໂດຍບັນ
ດາຜູ້ແທນໄດ້ພ້ອມກັນຄົ້ນຄ້ວາ
ແລະ ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນໃສ່
ບັ ນ ດາເນື້ ອ ໃນເອກະສານທີ່ ສໍ າ
ຄັນຄື:   ບົດສະຫລບລາຍງານ
ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ວຽກງານ
ຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງໃນ
ເດືອນຜ່ານມາ; ຮ່າງແຜນການ
ກະກຽມ ແລະ ດໍາເນີນກອງປະ
ຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງ

ສພຂ
 ຊຸດທີ I; ບົດສະຫລຸບ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ
ຄົມ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນ
ການ-ແຜນງົບປະມານ ປະຈຳປີ
2022; ບົດສະຫລຸບການຈັດ
ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນງົ ບ ປະມານ
ແຫ່ງລັດ 2021 ແລະ ທິດທາງ
ແຜນການ ປະຈຳປີ 2022; ຮ່າງ
ນິຕິກຳວ່າດ້ວຍການປະສານງານ
ລະຫວ່າງພະແນກການ, ອົງການ
ທຽບເທົ່າ, ບັນດາເມືອງ ກັບອົງ
ການປົກຄອງແຂວງ; ຮ່າງນິຕິກຳ
ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຕົວເມືອງ

ລະມາມ; ຮ່າງນິຕິກໍາວ່າດ້ວຍ
ກ າ ນ ກໍ າ ນົ ດ ລ າ ຄ າ ທີ່ ດິ ນ ທົ່ ວ
ແຂວງ; ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງການນໍາ
ໃຊ້ກອງທຶນໄພພິບັດ ແລະ ກອງ
ທຶ ນ ສັ ງ ຄົ ມ -ສົ ງ ເຄາະຂັ້ ນ ແຂວງ
ແລະເອກະສານອື່ ນ ໆທີ່ ກ່ ຽ ວ
ຂ້ອງ
ທີ່ຈະນໍາເຂົ້າລາຍງານຕໍ່
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອ
ທີ 2 ຂອງ ສພຂ
 ຊຸດທີ I ທີ່ຈະ
ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນມໍ່ໆນີ້.
ໂອກ າດດຽວກັ ນ ນີ້ ,
ບັນດາຜູ້ແທນກອງປະຊຸມ ໄດ້
ພ້ ອ ມກັ ນ ຍົ ກ ສູ ງ ຄວາມຮັ ບ ຜິ ດ

ຊອບການເມືອງຂອງຕົນ, ສຸມ
ສະຕິ ປັ ນ ຍາໃນການຄົ້ ນ ຄວ້ າ ,
ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນໃສ່ເນື້ອ
ໃນເອກະສານດັ່ງກ່າວ ຢ່າງເລິກ
ເຊິ່ງ ໂດຍສຸມໃສ່ຄົ້ນຄ້ວາຄວາມ
ຈຳເປັນ, ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງ
ການຜົນໄດ້ຜົນເສຍ ພ້ອມທັງມີ
ຄວາມເອກະພາບດ້ານເນື້ອໃນ,
ທັດສະນະ ແລະຮັບຮອງທິດ
ທາງແຜນການດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້
ບັນລຸຕາມລະດັບຄາດໝາຍທີ່
ວາງໄວ້.
(ນາລີວັນ)
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(ສພຊ) ເພືອ
່ ຕົກລົງບັນ
ຫາສໍາຄັນອັນເປັນພື້ນຖານຂອງ
ແຂວງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ
ການເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກງານຂອງ
ອົງກ
 ານປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ພາຍ
ໃນແຂວງໄຊຍະບູລີ ກໍຄືການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາມະຕີຂອງ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ)
ໃນການປະຕ ຕິ ບັ ດ ລັ ດ ຖະທໍ າ
ມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ,
ແຜນງົ ບ ປະມານແຫ່ ງ ລັ ດ ຂັ້ ນ
ແຂວງ ໃນວັນທີ 20 ທັນວາ
2021   ຄະນະກໍາມະການເສດ
ຖະກິດ, ແຜນການ ແລະ ການ
ເງິນ (ຄສຜງ),ສພຂ ໄຊຍະບູລີ,
ໄດ້ ເ ປີ ດ ກອງປະຊຸ ມ ທາງໄກ
ໂດຍຜ່ານວິດີໂອ ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະ
ຊຸມ ສພຂ ໂດຍການເປັນປະ
ທານຂອງທ່ານຈັດຕະວາແກ້ວ
ຄໍາເພັດ ປະທານ ຄສຜງ, ມີ
ຮອງປະທານ ຄສຜງ, ສະມາ

ນາ ແລະ ຕົກລົງບັນຫາສໍາຄັນ
ເປັ ນ ຕົ້ ນ ແມ່ ນ ຮັ ບ ຟັ ງ ການລາຍ
ງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະ
ນາເສດຖ ະກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ ຂ ອງ
ແຂວງ ປະຈໍາ 9 ເດືອນ ແລະ
ແຜນຄາດໝາຍ 3 ເດືອນທ້າຍ
ປີ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນ
ການ ປີ 2022; ຮັບຟັງການ
ລາຍງານກ່ຽວກັບການຕິດຕາມ
ກວດກາການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ
ຜົ ນ ກາ ນກວດສອບປະຈໍ າ ປີ
ຊິກສ
 ະພາປະຊາຊົນແຂວງ ປະ 2020 ແລະ ຕິດພັນກັບມະຕິ
ຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ 11 ເມືອງ, ສະບັບເລກທີ 03/ສພຊ, ລົົງ
ຫົ ວ ໜ້ າ -ຮອງຫົ ວ ໜ້ າ ພ ະແນກ ວັນທີ 5 ມັງກອນ 2021; ຮັບ
ການ, ອົງການອ້ອມຂ້າງແຂວງ, ຟັ ງ ລາຍງານການເຄື່ ອ ນໄຫວ
ຫົ ວ ໜ້ າ -ຮອງຫົ ວ ໜ້ າ ຂະແ ໜງ ວຽກງານຂອງອົ ງ ການກວດກາ
ການ ແລະພະນັກງານວິຊາການ ລັດແຂວງປີ 2021 ແລະ  ທິດ
ຂອງ ສພຂ ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມ ທາງແຜນການປີ 2022; ຜົນ
ການກວດກາຕາມຜົນການກວດ
ພຽງ.
ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນ
ຈະໄດ້ ສຸ ມ ໃສ່ ຄົ້ ນ ຄວ້ າ ພິ ຈ າລະ

ສອບ ປະຈໍາປີ 2019; ຮັບຟັງ
ກ າ ນ ຜ່ າ ນ ບົ ດ ສ ະ ຫ ລຸ ບ ກ າ ນ

ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ 5 ປີ
(2016-2020) ແລະ ແຜນ
ການເຄື່ອນໄຫວ 5 ປີ (20212025) ຄສຜງ; ຮັບຟັງການ
ຜ່ າ ນບົ ດ ລາຍງານການເຄື່ ອ ນ
ໄຫວວຽກງານຂອງ ຄສຜງ ປະ
ຈໍາປີ 2021, ແຜນປີ 2022
ແລະ ຮັບຟັງການຜ່ານຮ່າງມະ
ຕິຂອງກອງປະຊຸມຄົບ ຄສຜງ
ປະຈໍາປີ2021.

ໃນຕມ
ໍ່ າ, ທີ່ຫ້ອງປະ
ຊຸມ ສພຂ ໄຊຍະບູລີ ໄດ້ມີ
ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຂອງຄະ
ນະກໍາມະການວັດທະນະທໍາ-ສັງ
ຄົມ ແລະ ບັນດາເຜົ່າ (ຄວສຜ)
ສພຂ ໄຊຍະບູລີ ປະຈໍາປີ 2021
(ໃນຮູ ບ ແບບປະຊຸ ມ ທາງໄກ)
ຢ່າງເປັນທາງການ ພາຍໃຕ້ການ
ເປັນປະທານຂອງທ່ານ ບຸນໄທ
ສີເທບ ປະທານ ຄວສຜ; ເຂົ້າ
ຮ່ວມໂດຍທ່ານ ນາງ ວິລະພອນ
ທອງພິມ ຮອງປະທານ ສພຂ;
ມີບັນດາສະມາຊິກສະພາປະຊາ
ຊົນແ
 ຂວງ; ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວ
ໜ້າພະແນກການ-ອົງການ, ພະ
ນັກງານຫລັກແຫລ່ງຈາກຂົງເຂດ
ວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ, ແນວ
ລາວສ້າງຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງ
ມະຫາຊົນ,
ກອງບັນຊາການ
ປ້ ອ ງກັ ນ ຄ ວາມສ ະຫງົ ບ ແຂວງ
ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານວິຊາການ

ພາຍໃນຄະນະກໍ າ ມະການດັ່ ງ
ກ່າວເຂົ້າຮ່ວມ.
ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ໄດ້
ຮັບຟັງລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດວຽກງານວຽກງານ 9 ເດືອນ
ຜ່ານມາ, ແຜນວຽກງານຈຸດສຸມ
3 ເດືອນທ້າຍປີ 2021 ແລະ
ທິດທາງແຜນການ ປີ 2022
ຂອງ ຄວສຜ; ການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັ ດ ຄາດໝາຍສູ້ ຊົ ນ ໃນຂົ ງ ເຂດ
ວຽກງານສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ຂົງ
ເຂດສາທາລະນະສຸກ, ຂົງເຂດ
ຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທ
 ະນະທຳ
ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຂົງເຂດ
ວຽກງານແຮງງານ ແລະ ສະ
ຫວັດດ
ກ
ີ ານສັງຄ
 ົມ ໃນໄລຍະ
9 ເດືອນຜ່ານມາ, ແຜນວຽກ
ງານຈຸດສຸມ 3 ເດືອນທ້າຍປີ
2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການ
ປະຈໍາປີ 2022.ຈາກນັ້ນ, ຜູ້ເຂົ້າ
ຮ່ ວ ມໄດ້ ພ້ ອ ມກັ ນ ຄົ້ ນ ຄ້ ວ າປະ

ກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນໃສ່ບົດລາຍ
ງານຂອງພາກສ່ ວ ນກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງ
ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນຫາການ
ແກ້ໄ ຂຂຄ
ໍ້ ົງຄ
 ້າງ ທີເ່ຫັນວ
 ່າຍັງມ
 ີ
ຕົວເລກເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ເພື່ອ
ເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບ
 ັດຕ
ໜ
ໍ່ ້າ. ພ້ອມນີ້, ກອງປະ
ຊຸມຍັງໄດ້ຮບ
ັ ຟັງການຊີແ
້ ຈງຈາກ
ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມຄໍາ
ສະເໜີຂອງປະຊາຊົນ
ແລະ
ຕາມການເຈາະຈີ້ ມ ຂອງສະມາ
ຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ.
ໂ ອ ກ າ ດ ດ ຽ ວ ກັ ນ ນີ້ ,
ກອງປະຊຸ ມ ຍັ ງ ໄດ້ ຮັ ບ ຟັ ງ ການ
ໂອ້ລົມຈາກທ່ານ ນາງ ວິລະພອນ
ທອງພິມ ເຊິງ່ ທ່ານສະແດງຄວາມ
ຍ້ ອ ງຍໍ ຊົ ມ ເຊີ ຍ ບັ ນ ດາຜູ້ ແ ທນ
ກອງປະຊຸມທີ່ໄດ້ຍົກສູງຄວາມ
ຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບການເມື ອ ງຂອງ
ຕົນ, ເຂົ້າໃນການຄົ້ນຄວ້າ ປະ
ກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນໃສ່ບົດລາຍ

ງານຂອງພາກສ່ ວ ນກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງ
ຢ່າງສ້າງສັນ ແລະ ກົງໄປກົງມາ.
ຄ່ຽງຄູ່ກັນນັ້ນ ກໍຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່
ເພີ່ ມ ທະວີ ກ ານພົ ວ ພັ ນ ປະສານ
ງ າ ນ ໃ ຫ້ ກົ ມ ກ ຽ ວ ລ ະ ຫ ວ່ າ ງ
ຄວສຜ ກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ;
ຄວສຜ ຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ຜັນຂະ
ຫຍາຍ ແຜນການ 5 ປີ ຂອງຄະ
ນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
ເຂົ້າໃນແຜນການ 5 ປີ ຂອງຄະ
ນະກໍາມະການທີ່ໄດ້ຮັບຮອງໃນ
ໄລຍະຜ່ານມາ;
ສືບຕໍ່ປັບປຸງ
ແບບແຜນວິ ທີ ເ ຮັ ດ ວຽກຂອງ
ຕົ ນ ໃຫ້ ມີ ຄຸ ນ ນະພາບອັ ນ ໃໝ່
ບົ ນ ພື້ ນ ຖານການປັ ບ ປຸ ງ ກົ ງ ຈັ ກ
ໃໝ່ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຂະ
ແໜງການກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງຈົ່ ງ ສື ບ ຕໍ່
ເອົາໃຈໃສ່ສູ້ຊົນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ບັ ນ ດາຄາດໝາຍທີ່ ຍັ ງ ບໍ່ ບັ ນ ລຸ .
(ອິນທີ ຂຽວສີຟ້າ ແ
 ລະ
ນີ່ຕູ່ ປະສິດທະພົງ)
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(ສພຊ) ໃນຕອນເຊົ້າ
ຂອງວັນທີ 13 ທັນວາ 2021
ທີ່ ສ ະໂມສອນສະພາປະຊາຊົ ນ
(ສພຊ) ໂດຍໄດ້ຮັບ
ແຂວງ (ສພຂ) ເຊກອງ ໄດ້ມີ
ການສະໜັ ບ ສະໜູ ນ ຈາກໂຄງ
ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຂອງຄະ
ການອ໊ອກສະຟາມ (OXFAM),
ນະກໍ າ ມະການວັ ດ ທະນະທໍ າ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14-16 ທັນ
ສັງຄົມ ແລະ ບັນດາເຜົາ່ (ຄວສຜ)
ວາ 2021 ສະພາປະຊາຊົນ
ສພຂ ເຊກອງ ໂດຍການເປັນປະ
ແຂວງ (ສພຂ) ອັດຕະປື ໄດ້
ທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ນາງ ຄໍາ
ຈັດກອງປະຊຸມເຝິກອົບຮົມສ້າງ
ເສັງ ທຸມມະວົງສາ ຮອງປະທານ
ຄວາມເຂັ້ ມ ແຂງສອງຫົ ວ ຂໍ້ ຄື :
ສພຂ ແລະ ທ່ານ ນາງ ໄຮມະນີ
1. ທັກສະການລົງພົບປະ,ການ
ວົງໜໍ່ແກ້ວ ປະທານ ຄວສຜ;
ປະກອບຄຳເຫັນ,ການຊັກຖາມ
ເຂົ້າຮ່ວມມີບັນດາທ່ານຮອງປະ
ແລະວຽກງານຕິດຕາມກວດກາ
ທານ ຄວສຜ ແລະ ສະມາຊິກ
ຂອງ ສພຂ. 2. ການຮ່າງເອກະ ໃນຖານະເປັນຕົວແທນແຫ່ງສິດ ຕັ້ງ,ການປະກອບຄຳເຫັນ ແລະ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ທີ່ເປັນ
ສານທາງການໂດຍການເປັນປະ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳ ການຊັກຖາມ, ລະບຽບການດຳ
ກໍາມະການຂອງ ຄວສຜ, ບັນ
ທານຂອງທ່ານ ນາງ ມີນາພອນ ຂອງປະຊາຊົ ນ ບັ ນ ດາເຜົ່ າ ທົ່ ວ ເນີນກອງປະຊຸມ ສພຂ, ກົດ
ດາພະແນກການ ພ້ອມດ້ວຍພະ
ໄຊສົມພູ ປະທານ ສພຂ ອັດຕ
 ະ ແຂວງອັດຕະປື.
ໝາຍວ່າດ້ວຍເອກະສານ, ການ
ນັ ກ ງານວິ ຊ າທີ່ ກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງເຂົ້ າ
ປື;
ມີວິທະຍາກອນຈາກພະ
ກອງປະຊຸ ມ ດັ່ ງ ກ່ າ ວ, ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ກົ ດ ໝາຍວ່ າ
ຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.
ແນກພາຍໃນແຂວງ ແລະສພຂ, ໄດ້ ຮັ ບ ຟັ ງ ການນຳສະໜີ ຫົ ວ ຂໍ້ ດ້ວຍເອກະສານ, ຂັ້ນຕອນການ
ໃນກອງປະຊຸມ, ໄດ້
ບັນດາສຳມະນາກອນທີ່ເປັນສະ ຕ່າງໆ ແລະ ສົນທະນາແລກ ຮ່ າ ງເອກະສານທາງການແຈ້ ງ
ຮັບຟັງການສະຫລຸບຕີລາຄາຄືນ
ມ າຊິ ກ ສ ະພ າປ ະຊ າຊົ ນ ແ ຂວງ ປ່ ຽ ນຄຳຄິ ດ ຄຳເຫັ ນ ຂ ອງວິ ທ ະ ການ, ມະຕິ, ຄຳສັ່ງ, ຂໍ້ຕົກລົງ,
ສະພາບການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ
(ສສຂ), ຄະນະເລຂາທິການ ຍາກອນ ແລະ ສຳມະນາກອນ ຄຳແນະນຳ, ບົດບັນທຶກ, ບົດ
ວຽກງານໃນໄລຍະ 1 ປີ 2021
ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານວິຊາການ ຕໍ່ຫົວຂໍ້ດັ່ງນີ້: ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ສະຫລຸບ, ແຜນການ, ບົດລາຍ
ແລະ ທິດທາງແຜນການປີ 2022
ພາຍໃນ ສພຂເຂົ້າຮ່ວມ.
ຂອງໜ່ວຍ ສສຂ
 ປະຈຳເຂດ ງານ, ໜັງສືສະເໜີ, ໜັງສືເຊີນ,
ຂອງ ຄວສຜ, ຮັບຟັງການຜ່ານ
ການຈັດເຝິກອົບຮົມຄງ້ັ
ເລືອກຕັ້ງເມືອງ, ບົດຮຽນການ ໃບມອບສິດ ແລະ ວິທີການ,
ມະຕິ ຂ ອງຄະນະປະຈໍ າ ສະພາ
ນີ້, ກໍເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແກ້ ໄ ຂຄຳຮ້ ອ ງທຸ ກ ຂອງພົ ນ ລະ ກຳນົດເວລາໃນການປົກປັກຮັກ
ປະຊາຊົນແຂວງ ວ່າດ້ວຍການ
ໃຫ້ແກ່ ສສຂແລະພະນັກງານ- ເມືອງ, ບົດຮຽນການຕິດຕາມ ສາສຳນວນເອກະສານ.
ຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງ
ລັດຖະກອນທີເ່ ປັນເສນາທິການ ກວດກາຂອງ ສພຂ, ຄວາມຮູ້
(ວິນັດ)
ຄວສຜ, ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງລະບອບ
ໃນການເຄືອ
່ ນໄຫວວຽກງານແກ່ ກ່ຽວກັບ ສພຂ, ທັກສະການ
ການປະສານງານຂອງ ຄສວຜ
ສພຂ ໃຫ້ມີຄວາມໜັກແໜ້ນ ພົບປະປະຊາຊົນຜູ້ມີສິດເລືອກ
ກັ ບ ພະແນກການທີ່ ກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງ

ແລະ ຮັບຟັງການລາຍງານການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 1 ປີ 2021
ຂອງພະແນກການຕ່ າງໆໃນຂົ ງ
ເຂດວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ແລະ
ບັນດາເຜົ່າ
ເປັນຕົ້ນແມ່ນພະ
ແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ,
ພະແນກສາທາລະນະສຸກ, ພະ
ແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີ
ການສັງຄົມ ແລະ ພະແນກພາຍ
ໃນແຂວງ. ຈາກນັ້ນ, ບັນດາຜູ້
ແທນກອງປະຊຸມກໍໄດ້ພ້ອມກັນ
ເຊີດຊູສະຕິປັນຍາ, ຄວາມເປັນ
ເຈົ້ າ ການຂະຫຍາຍຄວາມຮູ້
ຄວາມສາມາດ ປະກອບຄໍາຄິດ
ເຫັ ນ ໃສ່ ບັ ນ ດາເນື້ ອ ໃນເອກະ
ສານດັ່ງກ່າວດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບສູງ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ
ບົນພື້ນຖານຄວາມສາມັກຄີຮັກ

ແພງ ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ
ດ້ານດີ, ດ້ານອ່ອນ ແລະ ຂໍ້ຄົງ
ຄ້າງ, ບັນຫາຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນ
ສັງຄົມ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ພ້ອມກັນ
ຊອກຫາວິທແ
ີ ກ້ໄຂກັນໃນຕໍໜ
່ າ້ .
ຕອນທ້າຍກອງປະຊຸມ,
ທ່ານ ນາງ ຄໍາເສັງ ທຸມມະວົງສາ
ໄ ດ້ ໂ ອ້ ລົ ມ ຊີ້ ທິ ດ ເ ຍື ອ ງ ທ າ ງ
ຕໍ່ກອງປະຊຸມ ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ສະ
ແດງຄວາມຍ້ ອ ງຍໍ ຊົ ມ ເຊີ ຍ ຕໍ່
ຄະນະກໍາມະການ ແລະ ພະ
ແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ໄດ້ເອົາ
ໃຈໃສ່ ຕັ້ ງ ໜ້ າ ປະຕິ ບັ ດ ໜ້ າ ທີ່
ວຽກງານໃນໄລຍະຜ່ານມາຈົນ
ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດຫລາຍໆດ້ານ,
ເພື່ ອ ສື ບ ຕໍ່ ເ ຮັ ດ ໃຫ້ ວ ຽກງານມີ
ຜົນສໍາເລັດຂຶ້ນເປັນກ້າວໆ ທ່ານ
ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສືບຕໍ່ເອົາໃຈ

ໃສ່ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກ
ງານ ເປັນຕົ້ນໃນຂອດການປະ
ສານງານ ລະຫວ່າງ ຄວສຜ ກັບ
ຄະນະກຳມະການປະຈໍ າ ເຂດ
ເລືອກຕັ້ງເມືອງ ແລະ ຂະແໜງ
ການທີ່ ກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງຢ່ າ ງເປັ ນ ປົ ກ
ກະຕິຕໍ່ເນື່ອງ
ເປັນຕົ້ນແມ່ນ
ການສ່ອງແສງລາຍງານ, ການ
ເກັບກໍາສະພາບການ, ການສະ
ໜອງຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ແລະ ລາຍ
ງານໃຫ້ ຄ ະນະປະຈໍ າ ສະພາປະ
ຊາຊົນແຂວງ ໃຫ້ທ່ວງທັນຕາມ
ກໍານົດເວລາ ແລະ ເປັນເຈົ້າການ
ຮ່ ວ ມກັ ນ ເພື່ ອ ຊຸ ກ ຍູ້ ໃ ຫ້ ບັ ນ ດາ
ຂະແໜງການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ
ວຽກງານໃຫ້ ສໍ າ ເລັ ດ ຕາມຄາດ
ໝາຍທີ່ວາງໄວ້.
(ນາລີວັນ)

dv’xt-5,lhk’czodeoqf
rtoad’kooerk{75h,7v’0v’ lr0 ;P’9ao
(ສພຊ) ໃນຕອນເຊົ້າ
ວັນທີ 16 ທັນວາ 2021 ທີ່
ຫ້ ອ ງປະຊຸ ມ ສະພາປະຊາຊົ ນ
ແຂວງ (ສພຂ) ວຽງຈັນ ໄດ້ຈັດ
ກອງປະຊຸມສ້າງແຜນກໍານົດພະ
ນັກງານນໍາພາ-ຄຸ້ມຄອງ ຂອງ
ສພຂ ວຽງຈັນ ປີ 2021
ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຮ່ວມ
ຂອງທ່ານ ສົມດີ ແກ້ວດາລາວິນ
ປະທານກວດກາພັ ກ -ປະທານ
ອົ ງ ກ າ ນ ກ ວ ດ ກ າ ລັ ດ ແ ຂ ວ ງ
ວຽງຈັ ນ ປະທານອົ ງ ການກວດ
ກາລັ ດ ແຂວງວຽງຈັ ນ ແລະ
ທ່ານ ລໍາໄມ ກູດລາວົງ ຮອງ
ປະທານ ສພຂ ວຽງຈັນ; ເຂົ້າ
ຮ່ວມມີທ່ານ ນາງ ຈັນທະຄອນ
ສີອໍາພອນ ຮອງປະທານ ສພຂ
ວຽງຈັນ, ບັນດາຄະນະປະຈໍາ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ຄະນະ
ຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບສ້ າ ງແຜນກໍ າ ນົ ດ
ພ ະ ນັ ກ ງ າ ນ ນໍ າ ພ າ - ຄຸ້ ມ ຄ ອ ງ
ຂັ້ນແຂວງ, ຄະນະເລຂາທິການ
ສພຂ ຕະຫລອດຮອດພະນັກ
ງານ-ລັດຖະກອນພາຍໃນ ສພຂ
ວຽງຈັນເຂົາ້ ຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.
ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ກໍ
ເພື່ ອ ເປັ ນ ການສ້ າ ງແຜນກໍ າ ນົ ດ
ພະນັກງານນໍາພາ-ຄຸ້ມຄອງຄາດ
ຄະເນ ເປົ້າໝາຍພະນັກງານທີ່
ຈັ ດ ວາງເຂົ້ າ ໃນຕໍ າ ແໜ່ ງ ນໍ າ ພາຄຸ້ມຄອງແຕ່ລະຂັ້ນ, ແນໃສ່ຮັບ
ປະກັນລັກສະນະສືບທອດປ່ຽນ
ແທນຕໍ່ ເ ນື່ ອ ງໃນສະເພາະໜ້ າ

ແລະ ຍາວນານ.
ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ
ສົມດີ ແກ້ວດາລາວິນ ໄດ້ຜ່ານ
ມະຕິຂອງກົມການເມືອງສູນກາງ
ພັກສະບັບເລກທີ 032/ກມສພ,
ລົງວັນທີ 3 ມັງກອນ 2018 ວ່າ
ດ້ວຍວຽກງານສ້າງແຜນກໍານົດ
ພະນັກງານນໍາພາ-ຄຸ້ມຄອງ, ຄໍາ
ແນະນໍ າ ຂອງຄະນະຈັ ດ ຕັ້ ງ ສູ ນ
ກາງພັກ ສະບັບເລກທີ 292/
ຄຈສພ, ລົງວັນທີ 26 ເມສາ
2018 ວ່າດ້ວຍມາດຖານຂອງ
ພະນັ ກ ງານນໍ າ ພາ-ຄຸ້ ມ ຄອງ,
ວຽກງານຄຸ້ ມ ຄອງພະນັ ກ ງານ
ແລະ ວຽກງານສ້າງແຜນກໍານົດ
ພະນັກງານນໍາພາ-ຄຸ້ມຄອງ ເພື່ອ
ໃຫ້ ບັ ນ ດາພະນັ ກ ງານ-ລັ ດ ຖະ
ກອນ ກໍຄືສະມາຊິກພັກ ໄດ້ຮັບ
ຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຕໍ່ວຽກງານດັ່ງ

ກ່າວ. ຈາກນັ້ນ, ທ່ານ ຄໍາປອງ
ຄໍາສີດາ ຮອງຄະນະຈັດຕັງ້ ແຂວງ
ວຽງຈັນ ຕາງໜ້າໃຫ້ຄະນະຮັບ
ຜິດຊອບສ້າງແຜນກໍານົດພະນັກ
ງານນໍ າ ພາ-ຄຸ້ ມ ຄອງຂັ້ ນ ແຂວງ
ໄດ້ຜາ່ ນມະຕິຂອງກົມການເມືອງ
ສູນການພັກ ສະບັບເລກທີ 030/
ກມສພ, ລົງວັນທີ 26 ເມສາ
2021 ກ່ຽວກັບການຈັດຕັງ້ ປະຕິ
ບັດມາດຕະຖານຂອງພະນັກງານ
ນໍາພາ-ຄຸມ
້ ຄອງ ແລະ ແນະນໍາວິ
ທີການທາບທາມພະນັກງານນໍາ
ພາ-ຄຸ້ມຄອງ ໃນພິທີດັ່ງກ່າວຄະ
ນະຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບການສ້ າ ງແຜນ
ກໍ າ ນົ ດ ພະນັ ກ ງານນໍ າ ພາ-ຄຸ້ ມ
ຄອງຂັ້ນແຂວງ ໄດ້ແບ່ງອອກ
ເປັນ 3 ວາລະຄື: ວາລະທີ 1:
ມີພະນັກງານ-ລັດຖະກອນພາຍ
ໃນ ສພຂ ວຽງຈັນທັງໝົດ, ວາ

ລະທີ 2: ມີສະມາຊິກພັກພາຍ
ໃນ ສພຂ ວຽງຈັນ ແລະ ວາລະ
ທີ 3: ມີຄະນະພັກ-ຄະນະປະ
ຈໍາ ພາຍໃນ ສພຂ ວຽງຈັນ.
ທັງນີ້, ກໍເພື່ອເປັນການ
ເລື ອ ກເຟັ້ ນ ພະນັ ກ ງານນໍ າ ພາຄຸ້ມຄອງຕອບສະໜອງດ້ານຈໍາ
ນວນ, ຄຸນນະພາບໂຄງປະກອບ
ບຸ ກ ຄະລາກອນໃຫ້ ຄົບ ຕາມຈໍ າ
ນວນ ແລະ ຕາມຄວາມຮຽກ
ຮ້ອງຕ້ອງການຂອງວຽກງານໃນ
ລະບົບການເມືອງ, ເພື່ອຈັດຕັ້ງ
ປະຕິ ບັ ດ ແຜນພັ ດ ທະນາເສດ
ຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ການຫັນ
ເປັນອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ທັນສະ
ໄໝເທື່ອລະກ້າວ, ແນໃສ່ປົກ
ປັກຮັກສາປະເທດຊາດຕາມຈຸດ
ໝາຍສັງຄົມນິຍົມ.
(ນັກຂ່າວ
 ສພຂ ວຽງຈັນ)
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madmkp ]t[kp

# lP,shPo
Xg]njv'g[qkM g;Qkc[[daogv' [+g7aj'rymudko?

ຫລາຍທ່ າ ນອາດຈະມີ ພຶ ດ ຕິ 

f lt[kpfuxu.\jlkdqo xu @W@@ mujde]a'9tgfuo
mk',kg4y'.o,=jMouh |bj'xudP,zjkorQo gsuosjk']kwx |bj'
xudP,zjkodkp gIafspa',kwfh vao.fpa'7q'7hk' czodko
.shlko8=j 0=hfug8u,c8j'lhk' va[xuoAo.shs]udwd c]t gonjv'
.o3vdkfoU IP,0=/kdrvow- lqj'wxpa'c2o7=]e ,yflt
skpmq;j cfofhk; 0=.shld5 .9]Qo lq,s;a'm5d1jk' l50trk[
rP[rhv, dko'kodhk;]njod;jks]a' m5dmjkogfuK

ກໍ າ ບ າງຢ່ າ ງທີ່ ເຮັ ດ ຈົ ນ ເ ຄີ ຍ ຊີ ນ ໃ ນຊີ 
ວິດປະຈໍາວັນ ເພາະຄິດວ່າບໍ່ເປັນອັນ
ຕະລາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍ ແຕ່ເຈົ້າຮູ້ບໍວ່າບາງ
ພຶດຕິກຳເຫລົ່ານັ້ນສາມາດທຳຮ້າຍລະ
ບົບຂັບຖ່າຍໄດ້?

ແຕ່ພຶດຕິກໍາທີ່ມີ

ຄວາມສ່ຽງທີ່ອັນຕະລາຍຕໍ່ລະບົບຂັບ
ຖ່າຍນັ້ນມີຫຍັງແດ່?

ມື້ນີ້ເຮົາມີມາ

ນຳສະເໜີ:
-

ກັ້ນອາຈົມເປັນເວລາດົນ

ບໍ່ໄປຖ່າຍເມື່ອຮູ້ສຶກເຈັບ ຮ່າງກາຍຈະ
ດູ ດ ເອົ າ ນ້ໍ າ ຈາກອາຈົ ມ ກັ ບ ຄື ນ ໄປໃຊ້
ເຊິ່ງສິ່ງເສດເຫລືອທີ່ຕ້ອງຖ່າຍຖິ້ມຈະ
ຖື ກ ດູ ດ ຊຶ ມ ກັ ບ ຄື ນ ສູ່ ກ ະແສເລື ອ ດ
ເຮັດໃຫ້ເກີດການສະສົມຂອງເຊື້ອພະ
ຍາດຕ່າງໆ

ເຮັດໃຫ້ລະບົບພູມຕ້ານ

ທານເຮັດວຽກໜັກ ແລະ ສ່ຽງຕໍ່ການ
- ດີທັອກລໍາໄສ້ ເພື່ອໃຫ້ໜ້າ

ເປັນມະເຮັງລໍາໄສ້.

ຈະເຮັດໃຫ້ຮາ່ ງກາຍຮູສ
້ ກ
ຶ ເມືອ
່ ຍໄດ້ງາ່ ຍ.

- ກິນຢາລະບາຍເປັນປະຈຳ

ທ້ອງຍຸບລົງ ການລ້າງສານພິດໃນລໍາ

ການຂັບຖ່າຍໂດຍການກິນຢາລະບາຍ

ໄສ້ ເ ລື້ ອ ຍໆຈະໄປຫລຸ ດ ຈໍ າ ນວນຈຸ

ນ້ຳໝາກໄມ້ທີ່ແຍກເອົາແຕ່ນ້ຳ

ເຮັດ

ດົນໆ ໂດຍບໍ່ມີການເໜັງຕີງ ເນື່ອງ

ຈະເຮັ ດ ໃຫ້ ເ ກີ ດ ຄວາມຜິ ດ ປົ ກ ກະຕິ

ລິນຊີທີ່ເປັນປະໂຫຍດໃນລໍາໄສ້ ເຊິ່ງ

ໃຫ້ເສັ້ນໃຍອາຫານຫລຸດລົງ ເຊິ່ງມັນ

ຈາກເວລາທີ່ຮ່າງກາຍບໍ່ມີການເຄື່ອນ

ຂອງລໍາໄສ້

ມີຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ຮ່າງກາຍ ບໍ່ວ່າ

ຈະບໍ່ ສ າມາດຊ່ ວ ຍໃນການຂັ ບ ຖ່ າ ຍ

ໄຫວ ລໍາໄສ້ຈະຢຸດນິ້ງ ເສດອາຫານ

ບໍ່ດີຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ທາງທີ່ດີທີ່ສຸດພະຍາ

ຈະເປັນລະບົບຍ່ອຍອາຫານ

ໄດ້

ຈະຍັງເຫລືອຢູ່ໃນລຳໄສ້ຄືເກົ່າ

ຍາມຂັບຖ່າຍຕົວເອງ.

ລະບົບພູມຕ້ານທານເຊື້ອພະຍາດ ເຊິ່ງ

ເຮັດໃຫ້ການຂັບຖ່າຍ

lk]kdt;u

ແລະ

-

ດື່ມນ້ໍາໝາກໄມ້ແທນນ້ໍາ

- ຫລີກເວັ້ນການອອກກໍາລັງ

ຄວນປ່ຽນມາກິນໝາກໄມ້ສົດ

ແລະ ດື່ມນ້ຳຫລາຍໆ.

xu.\j0=.sh3-dfu
ໂດຍ: ດາວເປັ່ງແສງ

f ປີເກົ່າຫຍັບຍ່າງຍ້າຍ					

ປີໃໝ່ວຽນມາ

ຂໍໃຫ້ເທຍລະຄົງຄາ					

ຢູ່ຍືນຍາວໝັ້ນ

ກິດຈະການງານກ້າວ					

ຈະເລີນສີໃສສ່ອງ

ຊັບສິນຂອງເຄື່ອງໃຊ້					

ທະວີຂຶ້ນລ
 ື່ນຫລັງ

f ຫາຍຈາກຄວາມເດືອດຮ້ອນ				

ນອນນັ່ງສຸກສ
 ົມ

ແສນສະບາຍອາລົມ					

ທຸກຢ
 ່າວົນວຽນໃກ້

ໃຫ້ຄົນນິຍົມຍ
 ້ອງ					ແຍງຍໍຮັກຫໍ່
ສຸກຊື່ນສົມມາດແມ້ງ					

ກະສັນຊ້ອຍຊື່ນພະໄມ ທ
 ່ານເອີຍ

f ມວນໝູ່ທວນເທດຄ້າ				

ຂາຍງ່າຍ
 ມີກຳໄລ

ເງິນຄຳຫລາຍ						

ຊື່ນມະໂນເລິງເລື້ອຍ

ກະສິກຳກໍໂດຍດ້າມ					

ກຳມະກອນພ້ອມພ່ຳ

ລັດຖະການກໍຈົ່ງໄດ້					

ສູງຊັ້ນລ
 ື່ນກວ່າຫລັງ

f ກິດຕິຊັບກຽດກ້ອງ					ເຊັງຊ່າລືຊາ
ເນົາຢູ່ໃນໂລກາ						

ຢ່າທຸກຈ
 ົນເງິນໃຊ້

ຮ່ວມໃຈກັນສັນສ້າງ					ເມືອງລາວໃຫ້ເຮືອງຮຸ່ງ
ທົ່ວທ
 ຸກຂົງເຂດບ້ານ					

ປະຊາເຊື້ອຢູ່ເຢັນ ນັ້ນແ
 ລ້ວ

f ເວລາໝູນກາຍເປັນປີໃ ໝ່ແລ້ວ			

ເສີມສົ່ງເປັນກຸສົນ

ຕັກເຕືອນຕົນເປັນຫລັກ				

ຢ່າເຄືອນຄອນແຄນລົ້ມ

ສ້າງສົມບຸນກຸສົນໄ ວ້					ຈິດໃຈຂາວສະອາດ
ຈົ່ງສຳເລັດລາບລື້ນ					

ຜົນງານສ້າງລື່ນຫ
 ລັງ ນັ້ນທ
 ້ອນ!

ກາຍ ຫລື ເຮັດວຽກຢູ່ກັບທີ່ເປັນເວລາ

ເຮັດ

ໃຫ້ສ່ຽງຕໍ່ອາການອາຈົມແກ່ນໄດ້.
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ສະພາແຫ່ງຊາດ				

ເລກທີ 02 /ສພຊ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 9 ສິງຫາ 2021
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງ
ບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຢາເສບຕິດ
ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ
ກົດໝາຍສະບັບນີ້

ກຳນົດເນື້ອໃນການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງກົດ

ໝາຍວ່າດ້ວຍຢາເສບຕິດ ໃຫ້ມີຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ ແລະ ຮັດກຸມ, ສາມາດຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອກວດກາ, ຄວບຄຸມ, ສະ ກັດກັ້ນ, ຕ້ານ
ຢາເສບຕິດ ແລະ ຈໍາກັດປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນສັງຄົມ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ປະເທດ
ຊາດ ປອດຈາກຢາເສບຕິດ ແລະ ມີຄວາມສະຫງົບປອດໄພ.
ມາດຕາ 2 ມາດຕາຂອງກົດໝາຍທີ່ມີການປັບປຸງ
ມາດຕາທີ່ມີການປັບປຸງເນື້ອໃນ ມີ ດັ່ງນີ້:
1. ມາດຕາ 9 ຢາເສບຕິດທີ່ເກືອດຫ້າມ
ຢາເສບຕິດທີ່ເກືອດຫ້າມ ແມ່ນ ຢາເສບຕິດ ທີ່ກະຕຸ້ນ ແລະ/ຫຼື ອອກ
ລິດ ຕໍ່ຈິດປະ ສາດ ຢ່າງຮ້າຍແຮງ ແລະ ບໍ່ອະນຸຍາດນໍາໃຊ້ຢ່າງເດັດຂາດ ເຊັ່ນ
ເຮໂຣອິນ, ໂຄເຄນ, ຢາອີ, ຢາບ້າ, ຢາໄອສ໌, ເຄຕາມິນ ແລະ ຢາເສບຕິດອື່ນ
ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການ.
2. ມາດຕາ 10 ຢາເສບຕິດ ແລະ ສານເຄມີທີ່ຖືກຄວບຄຸມການນໍາໃຊ້
ຢາເສບຕິດ ແລະ ສານເຄມີ ທີ່ຖືກຄວບຄຸມການນຳໃຊ້ ແມ່ນສານກະ
ຕຸ້ນ ແລະ/ຫຼື ອອກລິດຕໍ່ຈິດປະສາດ ເຊັ່ນ ມອກຟີນ (Morphine), ຢາຝິ່ນ
(Opium), ໂຄເດອີນ (Codeine), ເມທາໂດນ (Methadone), ເຟນຕານີນ
(Fentanyl), ມີດາໂຊລາມ (Midazolam), ອາໂມບາບີຕານ (Amobarbital),
ອາເຊຕິກ ແອນຮາຍໄດຣ (Acetic anhydrine), ອາເຊຕີນ ຄລໍຣາຍ (Acetyl
chloride), ຊູນຟູລິກ ອາຊິດ (Sulphuric acid), ເອທີນ ອາຊີເຕດ (Ethyl
acetate), ຮາຍໂດຣຄຣໍລິກ ອາຊິດ (Hydrochloric acid), ໂປຣປີໂອນີນ
ໂຄຣຣາຍ (Propionyl chloride), ໄນຕຣັດ ອອກໄຊ (Nitrous oxide)
ແລະ ສານກະຕຸ້ນ ແລະ/ຫຼື ອອກລິດຕໍ່ຈິດປະສາດອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ
ລະບຽບການຕ່າງຫາກ.
ຢາເສບຕິດ ແລະ ສານເຄມີທີ່ຖືກຄວບຄຸມການນໍາໃຊ້ ອະນຸຍາດໃຫ້ນຳ
ໃຊ້ເຂົ້າໃນວິທະຍາສາດການແພດ, ອຸດສາຫະກຳ, ກະສິກຳ ແລະ ອື່ນໆ ໂດຍມີ
ການຄວບຄຸມຢ່າງເຂັ້ມງວດ ຕາມລະບຽບການ.
3. ມາດຕາ 34 ຂອງກາງກ່ຽວກັບຄະດີຢາເສບຕິດ
ຂອງກາງກ່ຽວກັບຄະດີຢາເສບຕິດ ແມ່ນ ຢາເສບຕິດ, ຊັບສິນ, ວັດຖຸ
ສິ່ງຂອງ ແລະ ພາຫະນະ ທີ່ຍຶດໄດ້ ຊຶ່ງເປັນຫຼັກຖານໃຫ້ແກ່ການຈັບຕົວ, ການ
ດຳເນີນຄະດີ ແລະ ຕັດສີນລົງໂທດຜູ້ກະທຳຜິດ.
ຂອງກາງທີ່ເປັນຢາເສບຕິດ ຊຶ່ງພົບເຫັນ ແລະ ຍຶດໄດ້ ຕ້ອງກວດກາ,
ນັບຈຳນວນ, ຊັ່ງນໍ້າໜັກ, ບັນທຶກ ແລ້ວສົ່ງຕົວຢ່າງຢາເສບຕິດໃຫ້ສູນວິໄຈໃຫ້
ວ່ອງໄວ ແລະ ແຈ້ງຜົນການວິໄຈນັ້ນໂດຍໄວ. ຂອງກາງດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງຄຸ້ມຄອງ
ແລະ ເກັບມ້ຽນຢູ່ບ່ອນທີ່ຮັບປະ ກັນບໍ່ໃຫ້ຕົກເຮ່ຍເສຍຫາຍ ຫຼື ສັບປ່ຽນ.

ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ ຊັບສິນ, ພາຫະ ນະ, ອຸປະກອນ, ບັນຊີເງິນຝາກ ດັ່ງກ່າວ ຫາກ

ຂອງກາງທີ່ເປັນ ເພັດ, ຄຳ, ເງິນ, ວັດຖຸສິ່ງຂອງ, ພາຫະນະ ແລະ ຊັບ

ບໍ່ເຂົ້າມາພົວພັນເອົາ ພາຍໃນເວລາ ສາມສິບວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ອອກແຈ້ງການ

ສິນອື່ນ ບໍ່ອະນຸ ຍາດໃຫ້ນຳໃຊ້ເດັດຂາດ ແລະ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າ

ໂດຍປະກາດຜ່ານພາຫະນະສື່ມວນຊົນ ເປັນຕົ້ນໄປ ໃຫ້ອົງການສືບສວນ-ສອບ

ດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີອາຍາ.

ສວນຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ສະຫຼຸບສຳນວນຄະດີ ເພື່ອສົ່ງໃຫ້ອົງ ການໄອຍະ

ຂອງກາງທີ່ເປັນຢາເສບຕິດ ລວມທັງ ຊັບສິນ, ວັດຖຸສິ່ງຂອງ ຫຼື ພາຫະ

ຂອງກາງທີ່ເສື່ອມຄຸນນະພາບໄວ, ປ່ຽນຮູບງ່າຍ ແລະ ສັດລ້ຽງ ຕ້ອງນຳ

ການສືບສວນ-ສອບສວນຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ, ເກັບຮັກສາ

ອອກປະມູນຂາຍຕາມລະບຽບການ ແລ້ວນຳເງິນທີ່ໄດ້ຈາກການຂາຍນັ້ນ ເກັບ

ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີອາຍາ ແລະ ຂໍ້ 4. ມາດຕາ 35 ຂອງ

ໄວ້ໃນບັນຊີເງິນຝາກຢູ່ໃນຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ຫຼື ເປີດບັນຊີໄວ້ ຢູ່ທະນາຄານແຫ່ງ

ກົດໝາຍສະບັບນີ້.

ສປປລາວ ຫຼື ທະນາຄານທຸລະກິດຂອງລັດ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ເພື່ອລໍຖ້າຄຳຕັດ

ການລັດທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງ ໃນແຕ່ລະຄັ້ງ ຕ້ອງມີການກວດກາຄືນ ແລະ ຢັ້ງຢືນໃຫ້
ຖືກຕ້ອງ ຕາມບົດບັນທຶກເບື້ອງຕົ້ນ.
ໃນກໍລະນີທີ່ມີການຮັບສາລະພາບຂອງຜູ້ຖືກຫາ

dqf\kp

ການປະຊາຊົນຖະແຫຼງຕໍ່ສານປະຊາຊົນພິຈາລະນາຕັດສີນຮິບເປັນຂອງລັດ.

ນະ ທີ່ຍຶດໄດ້ ໂດຍບໍ່ຮູ້ ຫຼື ບໍ່ອາດຮູ້ໄດ້ວ່າຜູ້ໃດເປັນເຈົ້າຂອງ ຕ້ອງມອບໃຫ້ອົງ

ການມອບຮັບຂອງກາງ ກ່ຽວກັບຄະດີຢາເສບຕິດໃຫ້ກັນລະຫວ່າງອົງ

g0Qk.97=kla[

ສີນຂອງສານທີ່ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດ.
ສຳລັບຂອງກາງທີ່ເປັນ ເພັດ, ຄຳ, ເງິນ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່

ຄັດໂດຍ: ສ.ສາຍນໍ້າທາ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
9.

ພາຫະນະຮັບໃຊ້ການຜະລິດໂດຍກົງ

ໝາຍເຖິງກົນ

ຈັກ, ລົດບັນທຸກໜັກ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ນຳໃຊ້ໂດຍກົງ ເຂົ້າໃນການດຳ
ເນີນກິດຈະການລົງທຶນ ຕາມການກຳນົດຂອງລັດຖະບານ;

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງເອົາໄປພິສູດເພື່ອຢັ້ງຢືນຄຸນລັກສະນະ, ພ້ອມທັງຊັ່ງນໍ້າໜັກ
ແຕ່ບໍ່ມີຂອງກາງນັ້ນ

ຕ້ອງໄດ້ຊອກຫາພະຍານ, ຫຼັກຖານອື່ນ ໃນຄະດີມາຢັ້ງຢືນ ເພື່ອພິຈາລະນາຕັດສີນ.
4. ມາດຕາ 35 ການຍຶດ, ການອາຍັດ, ການຮິບ ຊັບ ແລະ ວັດຖຸ
ສິ່ງຂອງ

ຂອງວັດຖຸດັ່ງກ່າວໂດຍໄວ ຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ກ່ອນນຳໄປຝາກໄວ້ຢູ່ທະ
ນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ ຫຼື ທະນາຄານທຸລະກິດຂອງລັດ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.
ຊັບສິນ, ພາຫະນະ, ອຸປະກອນ ແລະ ຂອງກາງອື່ນ ທີ່ພົວພັນກັບການ
ກະທຳຜິດກ່ຽວກັບຢາເສບຕິດ ຈະຖືກຮິບ ຫຼື ສົ່ງຄືນຕາມຄຳຕັດສີນຂອງສານ.

ຊັບສິນ, ພາຫະນະ, ອຸປະກອນ, ບັນຊີເງິນຝາກ ທີ່ພົວພັນກັບຄະດີຢາ
ເສບຕິດ ຕ້ອງຖືກຍຶດ ຫຼື ອາຍັດມາເປັນຂອງກາງ ຕາມກົດໝາຍ ເພື່ອລໍຖ້າສານ
ພິຈາລະນາຕັດສີນ. ໃນກໍລະນີຜູ້ຖືກຫາ ເອົາຕົວຫຼົບໜີ ຫຼື ໂຕນໜີ ຖ້າບຸກຄົນ

ໃນກໍລະນີ ຊັບສິນ, ພາຫະນະ, ອຸປະກອນ ທີ່ຊື້ເປັນເງິນຜ່ອນ ທີ່ພົວ

vjko8+lt[a[sohkDDD

10. ການລົງທຶນທາງກົງ ໝາຍເຖິງການທີ່ຜູ້ລົງທຶນ ຫລື
ກຸ່ມຜູ້ລົງທຶນ ນໍາເອົາທຶນໄປດໍາເນີນທຸລະກິດ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຕົນເປັນເຈົ້າ
ຂອງວິສາຫະກິດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ຫລື ຂະຫຍາຍວິສາຫະກິດ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

vjko8+lt[a[|hk
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ແປ ແລະ ຮຽບຮຽງ: ນາກ ເມືອງມະໂນ

ແປ ແລະ ຮຽບຮຽງ: ນາງ ປາກາລັກ ພົມມີໄຊ

ຕາມການລາຍງານຂ່າວເມື່ອ
ກາງອາທິດ
 ຜ່ານມາ ໃຫ້ຮ
ວ
ູ້ ່າ: ຄະນະ
ປະຈຳສະພາປະຊາຊົນແຫ່ງຊາດຈີນ
ພວມພຈ
ິ າລະນາຮາ່ ງກດ
ົ ໝາຍປກ
ົ ປອ
້ ງ
ສິດ ແລະ ຜົນປ
 ະໂຫຍດຂອງແມ່ຍິງ
ເພື່ ອ ໃ ຫ້ ແ ມ່ ຍິ ງ ໄ ດ້ ຮັ ບ ກ ານປົ ກ ປ້ ອ ງ
ຫລາຍຂຶ້ນຈາກການຈຳແນກບົດບາດ
ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການລ່ວງລະເມີດທາງ
ເພດໃນບ່ອນເຮັດວຽກ.
ບົດລາຍງານປະຈຳປີຂອງເວ
ທີປ
 ຶກສາຫາລືເສດຖະກິດໂ ລກ ຈັດ
ອັນດ
 ັບໃຫ້ຈ
 ີນຢ
ອ
ູ່ ັນດ
 ັບ 107 ຈາກ
153 ປະເທດໃນທົ່ວໂລກກ່ຽວກັບ
ຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດ ເຊິ່ງຜູ້ຊາຍ
ທີ່ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງຂັ້ນສູງທາງດ້ານການ
ເມືອງ ແລະ ທຸລະກິດ, ລັດຖະສະພາ
ມີເພດຍິງ 1/4 ແລະ ມີແມ່ຍິງ 1
ທ່ານ ໃນຈຳນວນກົມການເມືອງທັງ

ໝົດ 25 ທ່ານ.
ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍສະບັບໃໝ່
ນີ້, ຫ້າມບໃໍ່ ຫ້ນ
 າຍຈ້າງຖາມຜູ້ສະໝັກ
ວຽກທີເ່ປັນເພດຍິງວ່າ ເຂົາເຈົ້າຕັ້ງໃຈ
ຈະແຕ່ງດອງ ຫລືຖືພາ ຫລືບ
 ັງຄັບໃຫ້
ຜູ້ສະໝັກໄປກວດການຖືພາ. ນອກ
ນັ້ນ, ກົດໝາຍສະບັບໃໝ່ຍັງໄ ດ້ຫ້າມ
ນາຍຈ້າງຫ້າມຈຳກັດພະນັກງານເພດ
ຍິງຈ
 າກການແຕ່ງດອງ ຫລືການມີລູກ,
ຫລືໃຫ້ຄວາມສຳຄັນໃນການສົ່ງເສີມ
ເພດຊາຍຫລາຍກວ່າເພດຍິງ ໂດຍສະ
ເພາະແມ່ນການເລື່ອນຕຳແໜ່ງຢ່າງຈະ
ແຈ້ງເກີນໄປ.
ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ລະບຸ
ວ່າ ການສະແດງອອກທາງວາຈາທີ່ມີ
ຄວາມໝາຍທາງເພດ,   ພຶດຕິກຳທີ່ບໍ່
ເໝາະສົມທາງເພດ, ການສະແດງຮູບ
ພາບທາງເພດຢ່າງຈະແຈ້ງ ຫລືການ

ກ່ າ ວອ້ ອ ມເ ຖິ ງ ຜົ ນ ປ ະໂ ຫຍດ ເ ພື່ ອ
ແລກປ່ຽນກັບຄວາມສຳພັນ ຫລື ເພດ
ຖືເປັນສິ່ງຜ
 ິດກ
 ົດໝາຍ.
ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ
 ່າວ ມີ
ຂຶ້ນເນື່ອງຈາກຄວາມພະຍາຍາມຂອງ
ຈີ ນ ໃ ນກ ານຮັກ ສ າແຮງງ ານຂອງຕົນ
ໃນຂະນະທ່ປ
ີ ະຊາກອນແຮງງານແມ່ນ
ຫລຸດລງົ
ລວມທັງກະແສຟອງການ
ເຄື່ອນໄຫວຮຽກຮ້ອງເຖິງຄວາມສະ
ເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການ
ເຄື່ອນໄຫວຂອງກຸ່ມຄົນຈຳນວນໜຶ່ງ
ທີໃ່ ສ່ຊື່ວ່າ #MeToo ເຊິງ່ ເປັນກຸມ
່ ຕໍ່
ຕ້ານການລ່ວງລະເມີດທາງເພດທີ່ເລີ່ມ
ຂຶນ
້ ໃນປີ 2018 ເມືອ
່ ນັກສຶກສາມະຫາ
ວິ ທ ະຍາໄລປັ ກ ກິ່ ງ ໄດ້ ກ່ າ ວຫາສາ
ສະດາຈານຂອງນາງວ່ າ ມີ ກ ານລ່ ວ ງ
ລະເມີດທາງເພດ.
ແຫລ່ງຂ່າວ: MGR Online

ສຳນັກຂ່າວຊິນຫົວລາຍງານ
ໃນວັນອັງຄານທີ 21 ທັນວາຜ່ານມາ
ໃຫ້ຮ
ວ
ູ້ ່າ: ພາຍຫລັງກ
 ອງປະຊຸມວສ
ິ າ
ມັນຂອງລັດຖະສະພາຍີ່ປຸ່ນ ເຊິ່ງໄດ້
ດຳເນີນມາເປັນເວລາ 16 ວັນ, ທ່ານ
ຟູມ
 ິໂອະ ຄິຊິດະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຖະແຫລງຂ່າວເພື່ອເປີດເຜີຍ
ວ່າ: ຍີ່ປຸ່ນຈ
 ະສືບຕ
ປ
ໍ່ ະຕິບັດມ
 າດຕະ
ການຄວບຄຸມເຂດຊາຍແດນຢ່າງເຂັ້ມ
ງວດ ທ່າມກາງຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວ
ກັບໂຄວດ
ິ -19 ສາຍພນ
ັ ໂອໄມຄຣອນ.
ທ່ານ ຟູມ
 ິໂອະ ຄິຊິດະ ໄດ້
ໃຫ້ກ
 ານຖະແຫລງວ່າ: ພະຍາດໂຄ

ເ ລັ່ ງ ໃ ສ່ ວັ ກ ຊີ ນ ຕ້ າ ນພະຍາດໂ ຄວິ ດ 19, ສັກຢ
 າວັກຊນ
ີ ເຂັມເພີ່ມເພື່ອດຶງ
ປະສິດທິພາບໃນການປ້ອງກັນຫລາຍ
ຂຶ້ນ ແລະ ຊຸກຍູກ
້ ານໃຊ້ຢາຕ້ານໂຄ
ວິດ-19 ແ
 ບບກິນ.
ທ່ານ ຟູມ
 ິໂອະ ຄິຊິດະ ກ່າວ
ວ່າ: ກ
“ ານປະເມີນຜົນທາງວິທະຍາສາດ
ຍັງບໍ່ສາມາດກໍານົດໄດ້ວ່າເຊື້ອພະຍາດ
ໂຄວິດ-19 ເຊື້ອສາຍໂອໄມຄຣອນ
ຕິດເຊື້ອໄດ້ງ່າຍປານໃດ? ແລະ ເຮັດ
ໃຫ້ເກີດອາການຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ ຫລືບໍ່
ແຕ່ ພ ວກເ ຮົ າ ໄ ດ້ ຕັ ດ ສິ ນ ໃ ຈທີ່ ຈ ະຂ ະ
ຫຍາຍກ ານບັ ງ ຄັ ບ ໃ ຊ້ ມ າດຕ ະການ

ຕື່ມວ່າ: “ຜທ
ູ້ ກ
ີ່ ວດຫາເຊື້ອໂຄວິດມ
 ີຜົນ
ເ ປັ ນ ບ ວກຕ້ ອ ງເ ຂົ້ າ ກວດຫາເ ຊື້ ອ ພ ະ
ຍາດໂຄວິກດ-19
ສາຍພັນໂ ອໄມ
ຄຣອນຕື່ມອ
 ີກ.
ອີກດ
 ້ານໜຶ່ງ, ລັດຖະບານຍີ່
ປຸ່ນໄ ດ້ປ
 ິດລ
 ້ອມຊາວຕ່າງປະເທດ, ຄົນ
ສັນຊາດຍີ່ປຸ່ນ ຫລືຄົນຕ່າງປະເທດທີ່
ອາໄສຢູ່ໃນຍີ່ປຸ່ນ ຈະຕ້ອງກັກຕົວໃນ
ສະຖານທີ່ທີ່ລັດຖະບານທີ່ກຳນົດໄວ້
ເມື່ອເຂົາເຈົ້າເດີນກັບມາປະເທດຍີ່ປຸ່ນ
ເຊິ່ງປັດຈຸບ
 ັນ, ຍີ່ປຸ່ນພ
 ວມເລັ່ງໃສ່ວັກ
ຊີນ
ຕ
 ້ານໂຄວິດ-19 ພ້ອມແລ້ວທ
 ີ່ຈະ
ກ້າວໄປໜ້າດ້ວຍການສັກວັກຊີນຄັ້ງ

ວິດ-19. ເຊື້ອສາຍໂອໄມຄຣອນ ຍັງ
ບໍ່ທັນແຜ່ລະບາດໃນລະດັບຊຸມຊົນຢູ່
ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ແຕ່ຍ
 ີ່ປຸ່ນຕ
 ້ອງເພີ່ມທະ
ວີ ມ າດຕ ະການເ ຝົ້ າ ລ ະວັ ງ ໂ ດຍການ

ຄວບຄມ
ຸ ຊາຍແດນໃນປດ
ັ ຈຸບນ
ັ ທເ່ີ ລີມ
່
ໃຊ້ໃນທ້າຍເດືອນພະຈິກຜ
 ່ານມາ ຂະ
ຫຍາຍອອກໄປຕື່ມອີກ”.
ທ່ານ ຟູມ
 ິໂອະ ຄິຊິດະ ກ່າວ

ທີ 3 ໃຫ້ຄ
 ວາມສຳຄັນແ
 ກ່ພ
 ະນັກງານ
ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຜູສ
້ ູງອ
 າຍຸເປັນ
ກຸ່ມທຳອິດ.
ແຫລ່ງຂ
 ່າວ: Xihua
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