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2 ພາກພື້ນ ໄດ້ສຸມໃສ່ຄົ້ນຄວ້າ
ແລະ ປຶກສາຫາລືບັນຫາສຳຄັນ
ຕ່າງໆ ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈຮ່ວມ
ກັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນຫາ

(ສພຊ) ຄະນະຜູ້ແທນ
ຂັ້ນສູງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດລາວ
ນຳໂດຍທ່ານ ໄຊສົມພອນ ພົມ
ວິຫານ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ
(ສພຊ) ແຫ່ງ ສປປລາວ ໄດ້ເຂົ້າ
ຮ່ ວ ມກອງປະຊຸ ມ ການເປັ ນ ຄູ່
ຮ່ ວ ມລັ ດ ຖະສະພາອາຊີ - ເອີ ຣົ ບ
(ASEP) ຄັ້ງທີ 11 ເຊິ່ງໄດ້ຈັດ
ຂຶ້ນໃນວັນທີ 16 ພະຈິກ 2021,
ທີ່ຣາຊະອານາຈັກກຳປູເຈຍ ເປັນ
ເຈົາ້ ພາບໃນຮູບແບບກອງປະຊຸມ

ທາງໄກ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້
ດຳເນີນພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້: “ການ
ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລັດຖະສະ
ພາເພື່ອສັນຕິພາບ ແລະ ການ
ພັ ດ ທະນາແບບຍື ນ ຍົ ງ ໃນຍຸ ກ
ໂຄວິດ-19 ແລະ ໃນໄລຍະຕໍ່
ໄປ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ
ສົມເດັດ ອັກຄະມະຫາ ໂປເຢຍ
ຈັກກຼີ ເຮັງ ຊໍາຣິນ ປະທານສະ
ພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ຣາຊະອານາ
ຈັກກຳປູເຈຍ
ເຊິ່ງມີຄະນະຜູ້

ແທນຈາກລັ ດ ຖະສະພາສະມາ
ຊິກ ASEP ຈໍານວນ 166
ທ່ານ ທີ່ມາຈາກ 30 ປະເທດ
ໃນພາກພື້ນອາຊີ-ເອີຣົບ. ນອກ
ຈາກນັ້ນ, ກໍຍັງມີຄະນະຜູ້ແທນ
ຈາກລັດຖະສະພາເອີຣົບ, ກອງ
ເລຂາອາຊຽນ ແລະ ແຂກຖືກ
ເຊີ ນ ຈາກປະເທດເຈົ້ າ ພາບເຂົ້ າ
ຮ່ວມຈຳນວນໜຶ່ງ.
ໃນກອງປະຊຸມດັງ່ ກ່າວ,
ຄະນະຜູ້ແທນລັດຖະສະພາຈາກ
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(ສພຊ) ຕອນບ່າຍຂອງ
ວັນທີ 17 ພະຈິກ 2021, ສະ
ຫາຍ ຄໍາຈັນ ໂສຕາປະເສີດ ປະ
ທານກຳມາທິ ກ ານບັ ນ ດາເຜົ່ າ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປລາວ
ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ພົບປະທາງ
ໄກກັບສະຫາຍ ປາຍ ຊຸນຫລີ
ປະທານກຳມາທິ ກ ານຊົ ນ ເຜົ່ າ ,
ສະພາຜູ້ ແ ທນປະຊາຊົ ນ ທົ່ ວ ປະ
ເທດ ແຫ່ງ ສປຈີນ.
ໃນການພົບປະທາງໄກ

ຄັ້ງນີ້, ສອງຝ່າຍ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ກັນ
ຊາບກ່ ຽ ວກັ ບ ສະພາບການພົ້ ນ
ເດັ່ນຂອງແຕ່ລະປະເທດ, ຕີລາ
ຄາການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງ
ສອງປະເທດ ລາວ-ຈີນ, ຈີນລາວ, ການພົວພັນຮ່ວມມືລະ
ຫວ່ າ ງສອງອົ ງ ການນິ ຕິ ບັ ນ ຍັ ດ
ເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະລະຫວ່າງ
ກຳມາທິການບັນດາເຜົ່າ ຂອງ
ສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ກຳ
ມາທິການຊົນເຜົ່າ ຂອງສະພາຜູ້

ແທນປະຊາຊົນທົ່ວ ປະເທດຈີນ.
ສະຫາຍ ປາຍ ຊຸນຫລີ
ໄດ້ ແ ຈ້ ງ ສະພາບການກ່ ຽ ວກັ ບ
ສະພາຜູ້ ແ ທນປະຊາຊົ ນ ທົ່ ວ ປະ
ເທດຈີນ ແລະ ກໍາມາທິການຊົນ
ເຜົ່າຂອງຈີນໃຫ້ຊາບ,
ແລກ
ປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການສ້າງ
ກົດໝາຍ, ນິຕິກໍາ ຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວ
ພັນກັບບັນດາເຜົ່າ ແລະ ບົດ
ຮຽນການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ
ຂອງ ສປຈີນ. ນອກຈາກນີ້, ສະ

ສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ
ຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ; ການ
ຄວບຄຸ ມ ການແຜ່ ລ ະບາດຂອງ
ພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ການ
ຟື້ນຟູເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ພາຍ
ຫລັ ງ ການແຜ່ ລ ະບາດຂອງພະ
ຍາດດັ່ງກ່າວ; ການສົ່ງເສີມການ
ຟື້ນໂຕສີຂຽວ ແລະ ການແກ້ໄຂ
ບັນຫານໍ້າ-ພະລັງງານ, ຄວາມ
ໜັນ
້ ຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ
ແລະ ອື່ນໆ ຕາມພາລະບົດບາດ
ຂອງອົງການນິຕິບັນຍັດ.
ໃນໂອກາດເຂົ້ າ ຮ່ ວ ມ
ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ທ່ານ ໄຊສົມ
ພອນ ພົມວິຫານ ໄດ້ກ່າວຄຳປາ
ໄສໃນວາລະທີໜຶ່ງ ຂອງກອງ
ປະຊຸມຄົບຄະນະ ໂດຍທ່ານໄດ້
ສະແດງການສະໜັ ບ ສະໜູ ນ ຕໍ່
ຫົວຂໍ້ຂອງກອງປະຊຸມ, ພ້ອມ
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ຫາຍ ໄດ້ຕີລາຄາສູງຕໍ່ສາຍພົວ
ພັນສອງປະເທດ
ຈີນ-ລາວ,
ລາວ-ຈີນ ແລະ ມີຄວາມຍິນດີ
ຮ່ວມກັບ ຝ່າຍລາວ ເພື່ອເສີມ
ຂະຫຍາຍສາຍພົ ວ ພັ ນ ຮ່ ວ ມມື
ລະຫວ່ າ ງສອງອົ ງ ການນິ ຕິ ບັ ນ
ຍັດຂອງສອງປະເທດ ກໍຄືລະ
ຫວ່ າ ງກໍ າ ມາທິ ກ ານບັ ນ ດາເຜົ່ າ
ສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ກັບກຳມາ
ທິການຊົນເຜົ່າ, ສະພາຜູ້ແທນ
ປະຊາຊົນທົ່ວປະເທດຈີນ.
ສະຫາຍ ຄຳຈັນ ໂສຕາ
ປະເສີດ ກໍໄດ້ແຈ້ງສະພາບຂອງ
ຊົນເຜົ່າ ໃນ ສປປລາວ ແລະ
ຂອງກຳມາທິ ກ ານບັ ນ ດາເຜົ່ າ
ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ການແຜ່
ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19
ຢູ່ ສປປລາວ ໃນປັດຈຸບັນ ແລະ
ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍພ
່ ກ
ັ ,
ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນຈີນ
ທີ່ ໄ ດ້ ໃ ຫ້ ກ ານຊ່ ວ ຍເຫລື ອ ດ້ າ ນ
ການແພດ, ຢາວັກຊີນ ແລະ ອຸ
ປະກອນຕ່າງໆ ເພື່ອຮັບມືກັບ
ພະຍາດດັ່ງກ່າວ. ສະຫາຍ ຍັງ
ໄດ້ ຕີ ລ າຄາຕໍ່ ກ ານພົ ວ ພັ ນ ຮ່ ວ ມ
ມື ລ ະຫວ່ າ ງສອງກໍ າ ມາທິ ກ ານ
ເຜົ່າ ຂອງສອງສະພາລາວ-ຈີນ
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ປຶກສາ
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(ສພຊ) ໃນວັນທີ 17
ພະຈິກຜ່ານມາ, ພາຍຫລັງສຳ
ເລັດການດຳເນີນກອງປະຊຸມສະ
ໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ແລ້ວ, ຄະ
ນະຜູ້ ແ ທນກອງປະຊຸ ມ ສະໄໝ
ສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ນຳໂດຍ
ທ່ານ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ
ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ
ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ
ປະຈຳ 18 ເຂດເລືອກຕັ້ງ ໄດ້

ເດີ ນ ທາງຢ້ ຽ ມຢາມໂຄງການ
ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແລະ ທົດ
ລອງຂີ່ລົດໄຟຂະບວນລ້ານຊ້າງ
ຈາກສະຖານີນະຄອນຫລວງວຽງ
ຈັນ ເຖິງສະຖານີວັງວຽງ ແຂວງ
ວຽງຈັນ ໂດຍການຕ້ອນຮັບຂອງ
ທ່ານ ຄໍາພັນ ສິດທິດໍາພາ ເຈົ້າ
ແຂວງແຂວງວຽງຈັນ
ພ້ອມ
ດ້ວຍຄະນະ.
ທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ
ຖື ກ ອອກແບບໃຫ້ ມີ ຄ ວາມໄວ
160 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ, ສະ
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ເພາະໄລຍະເວລາການກວດກາ
ເຕັກນິກເຄື່ອນທີ່ນັ້ນ, ລົດໄຟຈະ
ເລີ່ມທົດລອງແລ່ນໃນຄວາມໄວ
80 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ແລະ
ຄ່ ອ ຍຍົ ກ ລະດັ ບ ຄວາມໄວຂຶ້ ນ
ຕາມການອອກແບບ ຈົນຮອດ
ຄວາມໄວສູງສຸດ 176 ກິໂລ
ແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ. ສະເພາະລົດ
ໄຟຂະບວນລ້ານຊ້າງ,
ມີທັງ
ໝົດ 9 ຕູ້, ເຊິ່ງລວມມີ: ຕູ້ລົດ
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(ສພຊ) ເພື່ອເປັນການ
ປະກອບສ່ວນໃນຂະບວນການ
ປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂການແຜ່
ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19;
ວັນທີ 16 ພະຈິກ 2021, ທີ່
ຫ້ ອ ງຮັ ບ ແຂກຄະນະເລຂາທິ
ການສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ມີພິທີ
ມອບ-ຮັ ບ ເຄື່ ອ ງຊ່ ວ ຍເຫລື ອ
ຈາກມູນນິທິອາສາ
(ASA)
ສ.ເກົາຫລີ
ປະຈຳນະຄອນ
ຫລວງວຽງຈັນ; ຕາງໜ້າກ່າວ

ມອບໂດຍທ່ານ ອິມ ມູ ຮົງ
(IM MOO HONG) ເອກ
ອັກຄະລັດຖະທູດ ສ.ເກົາຫລີ
ແລະ
ຕາງໜ້າກ່າວຮັບໂດຍ
ທ່ານ ນາງ ທຸມມາລີ ວົງພະຈັນ
ປະທານກຳມາທິການວັດທະນະ
ທຳ-ສັງຄົມ; ມີທ່ານ ບຸນທັນ
ບຸນວິໄລ ຮອງເລຂາທິການສະ
ພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ທ່ານ ຈຸງ ວູ
ຊາງ (JUNG WOO SANG)
ຕາງໜ້າມູນນິທິອາສາ ປະຈຳ

ລາວ ພ້ອມດ້ວຍພາກສ່ວນທີ່
ກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງເຂົ້ າ ຮ່ ວ ມເປັ ນ ສັ ກ ຂີ
ພິຍານ ເຄື່ອງທີ່ນຳມາມອບໃນ
ຄັ້ງນີ້ ປະກອບມີຜ້າອັດປາກ-ອັດ
ດັງ ຍີ່ຫໍ້ KF94 ຈາກ ສ.ເກົາ
ຫລີ ຈຳນວນ 67 ແກັດ, ມີ
210.000 ອັນ.
ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານ
ນາງ ປິ່ງຄຳ ລາຊະສິມມາ ເລຂາ
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ມີສະຖານີໂດຍສານ ແລະ ສິນ

ກາດມາຂີ່ລົດໄຟໃນຄັ້ງນີ້

ເຊິ່ງ

ເປັ ນ ຂົ ວ ຕໍ່ ໃ ນການດຶ ງ ດູ ດ ເອົ າ

ໄຟທີ່ຂັບເຄື່ອນໄດ້ເອງ 1 ຕູ້, ຕູ້

ຄ້າລວມຢູ່ນຳກັນ 11 ແຫ່ງ, ສະ

ເ ປັ ນ ຂ ະ ບ ວ ນ ລົ ດ ໄ ຟ ທໍ າ ອິ ດ

ນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າ

ຖານີສິນຄ້າສະເພາະ 1 ແຫ່ງ ຢູ່

ຂອງ ສປປລາວ, ຖືເປັນຄັ້ງປະ

ມາທ່ອງທ່ຽວ ສປປລາວ ຫລາຍ

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ມີຈຸດ

ຫວັດສາດ.

ພາຍຫລັງເປີດນໍາ

ຂຶ້ນ, ທັງດຶງດູດເອົານັກລົງທຶນ

ສະຫລັບລາງ ແລະ ຈຸດຫລີກ

ໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ, ຈະ

ເຂົ້າມາ ລົງທຶນໃນຂະແໜງການ

ທັງໝົດ 284 ຈຸດ.

ເປັນຜົນດີຫລາຍຢ່າງໃຫ້ແກ່ສັງ

ຕ່າງໆເພີ່ມຂຶ້ນ, ລວມເຖິງການ

ຄົມ

ນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກສິນຄ້າ

ລົດໂດຍສານຊັ້ນ 1 ແລະ ຕູ້
ຫ້ອງອາຫານ 1 ຕູ້, ຕູ້ລົດໂດຍ
ສານຊັ້ນສອງ 6 ຕູ້, ທັງໝົດສາ
ມາດບັນຈຸໄດ້ 720 ຄົນ ແລະ
ສາມາດເຊື່ ອ ມຕໍ່ ສ ອງຂະບວນ
ລົດໄຟໄດ້ໃນເວລາທີ່ຕ້ອງການ.
ໂຄງການກໍ່ ສ້ າ ງທາງ
ລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ມີສະຖານີລົດ

ໃນໂອກາດຢ້ ຽ ມຢາມ

ກໍຄືປະຊາຊົນລາວບັນດາ

ໂຄງການທາງລົ ດ ໄຟລາວ-ຈີ ນ

ເຜົ່າ ໄດ້ໄປມາຫາສູ່ເຊິ່ງກັນ ແລະ

ຈາກແຂວງ-ແຂວງ,

ຄັ້ງນີ້ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ

ກັນ ຢ່າງສະດວກສະບາຍ ແລະ

ເມືອງ, ຈາກລາວ ໄປຈີນ ໄດ້

ບາງເຂດເລືອກຕັ້ງ

ປະຢັດເວລາ,

ຢ່າງສະດວກສະບາຍ, ວ່ອງໄວ

ໄດ້ໃຫ້ສຳ

ທັງເປັນຜົນດີຕໍ່

ເມືອງ-

ພາດວ່າ: ມີຄວາມພາກພູມໃຈ

ການພັ ດ ທະນາເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ

ແລະ ດີໃຈຫລາຍ ທີ່ໄດ້ມີໂອ

ຄົມ ຂອງ ສປປລາວ ເຊິ່ງຈະ

ແມ່ນມີການພົວ

ພົ້ນອອກຈາກປະເທດດ້ອຍພັດ

ເລີນຮຸ່ງເຮືອງ;

ການພຶ້ນຟູເສດ

ຊຸ ມ ການເປັ ນ ຄູ່ ຮ່ ວ ມລັ ດ ຖະສະ

ພັນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ບໍ່ສາມາດ

ທະນາໃນຕໍ່ໜ້າ.  ພ້ອມນີ້, ທ່ານ

ຖະກິດໂລກໃນຍຸກ ໂຄວິດ-19

ພາອາຊີ-ເອີຣົບ (ASEP) ຄັ້ງທີ

ຕັດແຍກອອກຈາກກັນໄດ້, ສັນ

ຍັ ງ ໄດ້ ຮ ຽກຮ້ ອ ງໃຫ້ ບັ ນ ດາລັ ດ

ແລະ ໃນໄລຍະຕໍ່ໄປ ແລະ ກອງ

11 ຢ່າງເປັນເອກະສັນ ເຊິ່ງຖະ

ຕິພາບ

ຄວາມໝັ້ນຄົງ

ຖະສະພາສະມາຊິກ ASEP ສືບ

ປ ະ ຊຸ ມ ປຶ ກ ສ າ ຫ າ ລື ກ່ ຽ ວ ກັ ບ

ແຫລງການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຢໍ້າຄືນ

ເປັ ນ ປັ ດ ໄຈພື້ ນ ຖານຂອງການ

ຕໍ່ໃຫ້ການຮ່ວມມື ແລະ ຊ່ວຍ

ການແກ້ ໄ ຂບັ ນ ຫານໍ້ າ -ພະລັ ງ

ຄວາມສໍ າ ຄັ ນ ຂອງການທູ ດ ລັ ດ

ພັດທະນາແບບຍືນຍົງຢູ່ທຸກປະ

ເຫລືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ເພື່ອ

ງານ

ຖະສະພາ

ເທດ ເຊິ່ງ ສປປລາວ ໄດ້ໃຫ້

ຮັ ບ ມື ກັ ບ ພະຍາດໂຄວິ ດ -19,

ສະບຽງອາຫານ

ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່

ພ້ອມກັນຟື້ນຟູເສດຖະກິດ ໃຫ້

ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໂດຍ

ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ,

ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ເປົ້ າ ໝາຍການ

ມີຄວາມຍືນຍົງ ເພື່ອຄວາມຈະ

ໄດ້ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນ ແລະ

ທັງເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັນນຳ

ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຂອງອົງ

ເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ແລະ ຢູ່ດີກິນດີ

ແລກປ່ຽນທັດສະນະ

ຕາມແຕ່

ເອົາເນື້ອໃນຂອງຖະແຫລງການ

ການສະຫະປະຊາຊາດ ໂດຍໄດ້

ຂອງປະຊາຊົນ.

ລະຫົວຂໍ້ຂອງກອງປະຊຸມ ຢ່າງ

ຮ່ວມຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ສະ

ສ້າງສັນ ແລະ ກົງໄປກົງມາ.

ເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດຜູ້ນຳ

ໄຟທັງໝົດ 33 ສະຖານີ. ໃນນີ້,

ແລະ ປະຢັດເວລາ.
(ສອນສັກ ວັນວິໄຊ)
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ທັງຕີລາຄາສູງຕໍ່ບົດບາດ

ແລະ

ຄວາມສຳຄັນຂອງ ASEP ໃນ
ການປະກອບສ່ ວ ນແກ້ ໄ ຂບັ ນ
ຫາສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ

ໂດຍສະ

ເພາະແມ່ນການແຜ່ລະບາດຂອງ
ພະຍາດໂຄວິດ-19

ທີ່ສົ່ງຜົນ

ກະທົບອັນໜັກໜ່ວງຕໍ່ການພັດ
ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ
ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຄົມ
ໂລກ. ນອກນັ້ນ, ທ່ານຍັງໄດ້
ເນັ້ນຕື່ມວ່າ: ສັນຕິພາບ, ຄວາມ
ໝັ້ນຄົງ ແລະ ການພັດທະນາ
ແບບຍືນຍົງ

ແລະ

ເຊື່ ອ ມສານເປົ້ າ ໝາຍການພັ ດ

ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ຄະ

ທະນາແບບຍືນຍົງ ເຂົ້າໃນແຜນ

ນະຜູ້ແທນຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ

ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5

ລາວ

ປີ

ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານ
ພາຍໃຕ້ການ

ເພື່ອສົ່ງເສີມສັນຕິ

ພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ການ
ພ້ອມ

ໃ ນ ຕ ອ ນ ທ້ າ ຍ ຂ ອ ງ

ອາຊີ-ເອີຣົບ (ASEM) ຄັ້ງທີ

ກອງປະຊຸມ, ບັນດາຫົວໜ້າຄະ

13 ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ຣາຊະອານາ

ຊຸມປຶກສາຫາລື ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້

ນະຜູ້ແທນ

ຂອງລັດຖະສະພາ

ຈັກກໍາປູເຈຍ, ໃນລະຫວ່າງວັນ

ນາ 2025 ແລະ ວິໄສທັດ

ຕ່າງໆເຊັ່ນ:

ການຮ່ວມມືຂອງ

ສະມາຊິກ ASEP ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ

ທີ 25-26 ພະຈິກ 2021 ທີ່

2030 ຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ

ລັດຖະສະພາ

ເພື່ອສັນຕິພາບ,

ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາຖະ

ຈະມາເຖິງນີ້.

ຍືນຍົງ ເພື່ອນໍາພາປະເທດຫລຸດ

ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມຈະ

ແຫລງການຮ່ ວ ມຂອງກອງປະ

ໄຂການແຜ່ ລ ະບາດຂອງພະ

ຫຍາຍຜົ ນ ການພົ ບ ປະທາງໄກ

ຫວ່ າ ງສອງກຳມາທິ ກ ານເຜົ່ າ

ຍາດໂຄວິດ-19.

ຂອງສອງປະທານສະພາລາວ-

ເຊິ່ງເປັນການປະກອບສ່ວນເສີມ

ຈີນ ໃນເດືອນພຶດສະພາ 2021

ຂະຫຍາຍສາຍພົ ວ ພັ ນ ຍຸ ດ ທະ

ທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ພ້ອມກັນປຶກ

ສາດຮອບດ້ານ, ໝັ້ນຄົງ, ຍາວ

ສາຫາລື ກ່ ຽ ວກັ ບ ທິ ດ ທາງໃນ

ນານ ຕາມທິດ 4 ດີ ແລະ ການ

ການເສີມຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນ

ເປັ ນ ຄູ່ ຮ່ ວ ມຊາຕາກໍ າ ລາວ-ຈີ ນ

ລະຫວ່ າ ງສອງອົ ງ ການນິ ຕິ ບັ ນ

ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນຍິ່ງໆຂຶ້ນ.  

ກໍຄືຍຸດທະສາດການພັດທະ

,6ooymuDDD
ທິການສະພາແຫ່ງຊາດ

ຍັງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະ

(ນາງ ອາລິນ ສຸພິມມະປະດິດ)
ໄດ້ນຳ

ເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອດັ່ງກ່າວ ມອບ
ຕໍ່ໃຫ້ສະພາປະຊາຊົນແຂວງທົ່ວ
ປະເທດ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກ
ງານຕ້ານ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້

rq[xtDDD
ຫາລື ກ່ ຽ ວກັ ບ ທິ ດ ທາງຮ່ ວ ມມື
ໃນຕໍ່ໜ້າ ໂດຍຈະສືບຕໍ່ຜັນຂະ

ຍັດເວົ້າລວມ,

ເວົ້າສະເພາະລະ

+ ການຜະລິດເປັນສິນ
ຄ້າ: ໄດ້ສຸມໃສ່ການຜະລິດພືດ
ສິ ນ ຄ້ າ ທີ່ ມີ ທ່ າ ແຮງຂອງແຕ່ ລ ະ
ທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍສະເພາະບັນດາ
ພືດສິນຄ້າຕົ້ນຕໍ ທີ່ມີສັນຍາສົ່ງ
ອອກຕະຫລາດທັງພາຍໃນ ແລະ
ຕ່າງປະເທດ. ໃນ 9 ເດືອນ ປະ
ຕິບັດໄດ້ 410.705 ເຮັກຕາ,
ຜົນຜະລິດ 5,69 ລ້ານໂຕນ
ເທົ່າກັບ 82,46% ຂອງແຜນ
ການ (ແຜນການປີ 6,9 ລ້ານ
ໂຕນ). ຄາດຄະເນໝົດປີຈະສາ
ມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມແຜນການ
ທີ່ວາງໄວ້.
+ ການລ້ຽງສັດ ແລະ
ການປະມົງ: ມີການຂະຫຍາຍ
ຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍຊຸກຍູ້ໃຫ້
ຊາວກະສິ ກ ອນສຸ ມ ໃສ່ ກ ານລົ ງ
ທຶນປັບປຸງເຕັກນິກ-ນຳໃຊ້ເຕັກ
ໂນໂລຊີ ທີ່ ກ້ າ ວໜ້ າ ທັ ນ ສະໄໝ
ເຂົ້າໃສ່ການປູກ-ການລ້ຽງ, ປັບ
ປຸ ງ ແ ນວ ພັ ນທີ່ ມີ ຄຸ ນນະ ພາ ບ
ແລະ ມີມາດຖານປອດໄພຕໍ່ຜູ້
ບໍລິໂພກ ອັດຕາການຂະຫຍາຍ
ຕົວສັດລ້ຽງປີ 2021 ຢູ່ໃນລະ
ດັບ 5-6% ຕໍ່ປີ ຂະຫຍາຍຕົວ
ເທົ່າໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານ
ມາ, ໃນ 9 ເດືອນຜ່ານມາ ມີສັດ
ລ້ຽງຈຳນວນ ທັງໝົດ 57,57
ລ້ານໂຕ, ໃນນີ້: ຄວາຍ ຈຳນວນ
1,24 ລ້ານໂຕ, ງົວ ຈຳນວນ
2,22 ລ້ານໂຕ, ໝູ ຈຳນວນ
4,39 ລ້ານໂຕ, ແກະ/ແບ້ ຈຳ
ນວນ 715.000 ໂຕ ແລະ ສັດ
ປີກ 49 ລ້ານໂຕ.
2) ຂະແໜງອຸດສາຫະ
ກຳ ແລະ ການຄ້າ: ການຜະລິດ
ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດ
ຖະກຳ: ໃນ 9 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ
ມູນຄ່າການຜະລິດອຸດສາຫະກຳ
ປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກໍາ ປະຕິ
ບັດໄດ້ 8.310,28 ຕື້ກີບ ເທົ່າ
ກັບ 60,35% ຂອງແຜນການ
(ມະຕິສະພາ 13.771 ຕື້ກີບ)
ທຽບໃສ່ ໄ ລຍະດຽວກັ ນ ຂອງປີ
ຜ່ານມາ ຫລຸດລົງ 15,44%,
ຄາດຄະເນ 3 ເດືອນທ້າຍປີ ຈະ
ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 3.568,58
ຕື້ກີບ, ສາເຫດສຳຄັນທີ່ພາໃຫ້
ການຜະລິດອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ
ແລະ ຫັດຖະກຳຫລຸດລົງ ແມ່ນ
ມາຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະ
ຍາດໂຄວິດ-19 ເຮັດໃຫ້ຫລາຍ
ປະເທດ
ໂດຍສະເພາະບັນດາ
ປະເທດອ້ອມຂ້າງ ສປປລາວ
ໄດ້ມີການປິດປະເທດ ສົ່ງຜົນ
ກະທົ ບ ຕໍ່ ກ ານນໍ າ ເຂົ້ າ ວັ ດ ຖຸ ດິ ບ
ແລະ ການສົ່ງອອກສິນຄ້າພົບຂໍ້
ຫຍຸ້ງຍາກຫລາຍປະການ. ພ້ອມ
ດຽວກັນນີ້, ກໍມີໂຮງຈັກ, ໂຮງ
ງານຫລາຍແຫ່ງໄດ້ຢຸດເຊົາການ
ຜະລິດຊົວ
່ ຄາວ, ຫລຸດຜ່ອນການ
ຜະລິດ, ໄປເຖິງການຫລຸດຈຳ
ນວນແຮງງານ ເຫລົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ.
3) ຂະແໜງພະລັງງານ
ແລະ ບໍ່ແຮ່:

+ ການຜະລິດກະແສ
ໄຟຟ້າ: ມາຮອດປັດຈຸບັນ ການ
ຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ ປະຕິບັດ
ໄດ້ 30.723 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ
ເທົ່າກັບ 73,29% ຂອງແຜນ
ການ (ມະຕິສະພາ 41.916
ລ້ານກິໂລວັດໂມງ) ແລະ ຄາດ
ຄະເນ 3 ເດືອນທ້າຍປີ 2021 ຈະ
ສາມາດປະຕິບດ
ັ ໄດ້ 11.305,29
ລ້ານກິໂລວັດໂມງ ເປັນມູນຄ່າ
5.939,01 ຕື້ກີບ ຄາດຄະເນ
ໝົດປີ ຈະສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມ
ແຜນ, ໃນນີ້: ສົ່ງອອກໄປຕ່າງ
ປະເທດ 26.972 ລ້ານກິໂລ
ວັດໂມງ ເທົ່າກັບ 80,75%
ຂອງແຜນການ
(ມະຕິສະພາ
33.400 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ, ມີ

ມູນຄ່າປະມານ 2.012 ລ້ານໂດ
ລາສະຫະລັດ, ທຽບກັບໄລຍະ
ດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ເພີ່ມຂຶ້ນ
14,4% ແລະ ທຽບໃສ່ມູນຄ່າ
ໃນໄລຍະດຽວກັ ນ ຂອງປີ ຜ່ າ ນ
ມາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 12%, ຈຳໜ່າຍ
ພາຍໃນ
ໄດ້ທັງໝົດປະມານ
7.253 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ ເທົ່າ
ກັບ 80% ຂອງແຜນການ (ມະ
ຕິສະພາ 9.021 ລ້ານກິໂລວັດ
ໂມງ ມູນຄ່າ 7.547 ຕື້ກີບ).
+ ການຜະລິດແຮ່ທາດ:
ຜະລິດໄດ້ 12.601,73 ຕື້ກີບ
ເທົ່າກັບ 91,21% ຂອງແຜນ
ການ (ມະຕິສະພາ 13.812 ຕື້
ກີບ) ຄາດຄະເນໝົດປີ ຈະສາ
ມາດປະຕິບັດໄດ້ 15.889 ຕື້
ກີບ, ລື່ນແຜນການ 15,04%,
ການຈຳໜ່າຍແຮ່ທາດ: ຈຳໜ່າຍ
ແຮ່ທາດ (ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ
ປະເທດ) ໄດ້ 1.464,96 ລ້ານ
ໂດລາສະຫະລັດ,
ຄາດຄະເນ
ການຈໍາໜ່າຍແຮ່ທາດ ໃນ 3
ເດືອນທ້າຍປີ 462,93 ລ້ານ
ໂດລາສະຫະລັດ.
4) ຂະແໜງການບໍລິ
ການ:
+ ມູນຄ່າການຈໍລະ
ຈອນສິນຄ້າ
(ຂາຍຍົກ-ຂາຍ
ຍ່ອຍ ແລະ ຄ່າບໍລິການ): ໃນ
ໄລຍະ 9 ເດືອນ ປະຕິບັດໄດ້
44.544 ຕືກ
້ ບ
ີ ເທົາ່ ກັບ 61,97%
ຂອງແຜນການ
(ມະຕິສະພາ
71.882 ຕື້ກີບ). ຄາດຄະເນ 3
ເດືອນທ້າຍປີ ຈະສາມາດປະຕິ
ບັດໄດ້ 16.525 ຕື້ກີບ ແລະ
ຄາດວ່າໝົດປີມູນຄ່າການຈໍລະ
ຈອນສິ ນ ຄ້ າ ຈະບໍ່ ສ າມາດປະຕິ
ບັດໄດ້ຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້.
+ ການບໍລິການຂົນສົ່ງ
ສິນຄ້າ-ໂດຍສານ: ເປັນຂະແໜງ
ການໜຶ່ ງ ທີ່ ໄ ດ້ ຮັ ບ ຜົ ນ ກະທົ ບ
ຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ
ໂຄວິດ-19 ສົ່ງຜົນໃຫ້ການບໍລິ
ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ (ທາງບົກ,
ທາງນ້ຳ, ທາງອາກາດ) ປະຕິບັດ
ໄດ້ 4.395,10 ພັນໂຕນ ເທົ່າ
ກັບ 38,54% ຂອງແຜນການ
(ແຜນການ 11.399,7 ພັນ
ໂຕນ) ແລະ ການຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍ
ສານທຸກເສັ້ນທາງ ປະຕິບັດໄດ້

46.216,20 ພັນຄົນ ເທົ່າກັບ
41,69%
ຂອງແຜນການ
(ແຜນການ 110.845 ພັນຄົນ)
ແລະ ຄາດຄະເນ 3 ເດືອນທ້າຍ
ປີ ຈະສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕື່ມ
5.190,20 ພັນໂຕນ ແລະ
64.930 ພັນຄົນ, ຄາດວ່າໝົດ
ປີການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ແລະ ໂດຍ
ສານ ຈະບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້
ຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້.
5. ການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັ ດ ຄາດໝາຍດ້ າ ນວັ ດ ທະນະ
ທຳ-ສັງຄົມ
1) ວຽກງານສຶກສາທິ
ການ ແລະ ກິລາ: ໄດ້ດຳເນີນ
ການຮຽນ-ການສອນ ຕາມມາດ
ຕະການຄວບຄຸ ມ ພະຍາດໂຄ
ວິ ດ -19ຄຽງຄູ່ ກັ ບ ການເອົ າ ໃຈ
ໃສ່ ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ບັ ນ ດາຄາດ
ໝາຍຕ່າງໆ ເຊິ່ງໃນ 15 ຄາດ
ໝາຍ ມີຄວາມຄືບໜ້າ ຄື: ຄາດ
ໝາຍສາມາດບັນລຸ ມີ 11 ຄາດ
ໝາຍ ຄື:
1. ອັດຕານັກຮຽນເຂົ້າ
ໃໝ່ ປ.1;
2. ອັດຕາປະລະການ
ຮຽນຂອງນັກຮຽນ ປ.1;
3. ອັດຕາການເລື່ອນ
ຊັ້ນ ປ.5 ຂຶ້ນ ມ.1;
4. ດັດຊະນີຄວາມສະ
ເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ອັດຕາການ
ເລື່ອນຊັ້ນ ປ.5 ຫາ ມ.1;
5. ອັດຕາປະລະຂອງ
ນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມ;
6. ອັດຕາປະລະການ
ຮຽນຂອງນັກຮຽນ ຊັ້ນມັດທະ
ຍົມຕອນຕົ້ນ;
7. ປະຊາກອນໜຸ່ມ
ແລະ ຜູ້ປະລະການຮຽນ ໃຫ້ໄດ້
ບຳລຸງ ຜ່ານການສຶກສານອກໂຮງ
ຮຽນ ແລະ ເຝິກອົບຮົມວິຊາຊີບ
8. ຄູຊັ້ນປະຖົມ ແລະ
ມັດທະຍົມສຶກສາ ໃຫ້ໄດ້ຮັບ
ການເຝິກອົບຮົມ;
9. ສົ່ງເສີມໃຫ້ນັກສຶກ
ສາທີ່ສະໝັກເຂົ້າຮຽນຢູ່ມະຫາວິ
ທະຍາໄລ ໄດ້ເຂົ້າຮຽນໃນສາຍ
ວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ, ເຕັກ
ໂນໂລຊີ, ວິສະວະກຳ ແລະ ຄະ
ນິດສາດ;
10. ນັກຮຽນທີ່ຈົບຊັ້ນ
ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ
ໄດ້ເຂົ້າ
ຮຽນຕໍ່ ໃ ນສາຍອາຊີ ວ ະສຶ ກ ສາ
ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບ;
11. ອັດຕາຈົບຊັ້ນປະ
ຖົມ ເພີມ
່ ຈາກ 92% ເປັນ 93%
(ຄາດໝາຍ: ບໍໃ່ ຫ້ຫລຸດ 92%).
➢
ຄາດໝາຍທີ່ ມີ ຄ ວາມ
ຄືບໜ້າ ມີ 2 ຄາດໝາຍ ຄື:
1. ອັດຕາເຂົາ້ ຮຽນຂອງ
ເດັກ 5 ປີ ໃນຊັ້ນການສຶກສາ
ກ່ອນໄວຮຽນ;
2. ສືບຕໍ່ສົ່ງເສີມມວນ
ຊົນທຸກເພດ, ທຸກໄວ ເຂົ້າຮ່ວມ
ການຫັດກາຍຍະບໍລິຫານ, ການ
vjko8+lt[a[|hkDDD
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4) ບົດລາຍງານຂອງ
ລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບຄວາມຄືບ
ໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາ
ລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້
ໄຂຄວາມຫຍຸ້ ງ ຍາກທາງດ້ າ ນ
ເສດຖະກິດ-ການເງິນ;
5) ບົດລາຍງານຂອງ
ລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບຄວາມຄືບ
ໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາ
ລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້
ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ;
6)   ບົດລາຍງານການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນ

ໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2022
ແລະ
ແຜນການເຄື່ອນໄຫວ
ວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2023 ຂອງ
ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ອົງ
ການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ;
7) ບົດລາຍງານການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນ
ໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2022
ແລະ
ແຜນການເຄື່ອນໄຫວ
ວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2023 ອົງ
ການກວດກາແຫ່ງລັດ; ບົດລາຍ
ງານຜົນການກວດກາ ຕາມຜົນ
ການກວດສອບ ປີ 2020;
8) ບົດລາຍງານການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນ
ໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2022
ແລະ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກ
ງານ ປະຈໍາປີ 2023 ຂອງອົງ
ການກວດສອບແຫ່ງລັດ; ບົດ
ລາຍງານຜົນການກວດສອບບົດ
ສະຫລຸບຂາດຕົວ ການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິ ບັ ດ ແຜນງົ ບ ປະມານແຫ່ ງ
ລັດ ປະຈໍາປີ 2021;
9) ບົດລາຍງານການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນ
ໄຫວວຽກງານຂອງສະພາແຫ່ ງ
ຊາດ ປະຈໍາປີ 2022 ແລະ
ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ
ປະຈໍາປີ 2023;  
10) ບົດປະກອບຄໍາ
ເຫັນຂອງສູນກາງແນວລາວສ້າງ
ຊາດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະ
ຫາຊົນຂັ້ນສູນກາງ ຕໍ່ການເຄື່ອນ
ໄຫວວຽກງານຂອງ ສພຊ;
11) ຈັດຕັ້ງການປະ
ເມີນຜົນດ້ວຍການໃຫ້ຄະແນນ
ຕໍ່ບຸກຄະລາກອນທີ່ ສພຊ ເລືອກ
ຕັ້ງ ແລະ ຮັບຮອງເອົາການແຕ່ງ
ຕັ້ງ ຢູ່ໃນວາລະການດໍາເນີນກອງ
ປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4
ຂອງ ສພຊ ຊຸດທີ IX;
12) ຈັດຕັ້ງການໃຫ້
ຄະແນນຕໍ່ ຄ ວາມຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບ
ຂອງບຸກຄະລາກອນ ທີ່ລາຍງານ,
ຊີ້ແຈງ ແລະ ຕອບຄໍາຊັກຖາມ
ຢູ່ກອງປະຊຸມ ສພຊ.
2.3
ກອງປະຊຸມ
ຄປຈ.ສພຊ
ຄປຈ.ສພຊ ຈະສືບຕໍ່
ປະຕິບດ
ັ ກົນໄກການດຳເນີນກອງ
ປະຊຸ ມ ປະຈໍ າ ເດື ອ ນຂອງຕົ ນ
ເພືອ
່ ພິຈາລະລະນາ ແລະ ຕົກລົງ

ບັນຫາສໍາຄັນພື້ນຖານຂອງຊາດ
ຕາມການສະເໜີ ຂ ອງລັ ດ ຖະ
ບານ, ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ, ອົງ
ການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ,
ອົງການກວດກາແຫ່ງລັັດ, ອົງ
ການກວດສອບແຫ່ງລັດ ແລະ
ອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ໃຫ້ ສ ອດຄ່ ອ ງກັ ບ ແນວທາງນະ
ໂຍບາຍຂອງພັກ, ລັດຖະບານ,
ລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ.
3.
ດ້ານການຕິດ
ຕາມກວດກາ
ໃນການຕິດຕາມກວດ
ກາ ຂອງ ສພຊ ປີ 2022 ມີ
ວຽກງານຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້:
1) ສືບຕໍ່ກົນໄກການ

ດໍາເນີນກອງປະຊຸມຮ່ວມ ລະ
ຫວ່າງ ຄປຈ.ສພຊ ແລະ ລັດ
ຖະບານ, ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ,
ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງ
ສຸດ, ອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ,
ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ, ສູນ
ກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ແລະ ອົງ
ການຈັດຕັງ້ ມະຫາຊົນຂັນ
້ ສູນກາງ;
2) ຕິດຕາມກວດກາ
ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ມະຕິ ກ ອງ
ປະຊຸມ ສພຊ ວ່າດ້ວຍການຮັບ
ຮອງເອົາແຜນພັດທະນາເສດຖະ
ກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະ
ມານແຫ່ງລັດ ປະຈໍາປີ 2022;
3) ຕິດຕາມກວດກາ
ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ
ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ, ອົງການ
ໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ, ອົງ
ການສືບສວນ-ສອບສວນ ແລະ
ອົ ງ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ຄໍ າ ຕັ ດ
ສິນຂອງສານ;
4) ຕິດຕາມກວດກາ
ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ລັ ດ ຖະທໍ າ
ມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍຂົງເຂດ
ເສດຖະກິດ-ການເງິນ ແລະ ເງິນ
ຕາ, ຂົງເຂດວັດທະນະທໍາ-ສັງ
ຄົມ, ຂົງເຂດອື່ນໆ ຕາມການ
ຕົກລົງຂອງ ຄປຈ.ສພຊ;
5) ຕິດຕາມກວດກາ
ໂຄງການລົ ງ ທຶ ນ ຂະໜາດໃຫຍ່
ຈໍານວນໜຶ່ງ ທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກ, ສັບສົນ ຫລື ມີຜົນ
ກະທົບຢ່າງຫລວງຫລາຍ ຕໍ່ການ
ດໍ າ ລົ ງ ຊີ ວິ ດ ຂອງປະຊາຊົ ນ ລາວ
ບັນດາເຜົ່າ;
6) ຕິດຕາມກວດກາ
ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບັດ 2 ວາລະແຫ່ງຊາດ;
7) ຮັບ ແລະ ພິຈາລະ
ນາຄໍາສະເໜີ, ຄໍາຮ້ອງຂໍຄວາມ
ເປັນທໍາຂອງປະຊາຊົນ ຕາມມະ
ຕິຂອງ ຄປຈ.ສພຊ ວ່າດ້ວຍ
ການທົດລອງການຮັບ ແລະ ພິ
ຈາລະນາຄໍາຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທໍາ.
4. ການສ້າງຄວາມ
ເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ ສພຊ
1) ສືບຕໍ່ຈັດກອງປະ
ຊຸ ມ ເຝິ ກ ອົ ບ ຮົ ມ ສຳມະນາການ
ຍົກສູງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່
ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ
ສະມາຊິ ກ ສະພາປະຊາຊົ ນ ຂັ້ ນ
ແຂວງ ໃນຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ:

ການຄົ້ນຄວ້າເນື້ອໃນກົດໝາຍ
ທີ່ພົວພັນກັບການຈັດຕັ້ງ ແລະ
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ
ສພຊ;
ການຄົ້ນຄວ້າ, ກະກຽມບົດປະ
ກອບຄວາມຄິດເຫັນ ຢູ່ກອງປະ
ຊຸມ ສພຊ; ທັກສະ ແລະ ບົດ
ຮຽນໃນການສ້າງກົດໝາຍ, ການ
ຕົ ກ ລົ ງ ບັ ນ ຫາສໍ າ ຄັ ນ ພື້ ນ ຖານ
ຂອງປະເທດຊາດ ແລະ ການ
ຕິດຕາມກວດກາ ຂອງ ສພຊ;
1) ເຝິກອົບຮົມໃນການ
ຍົກສູງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ສະ
ມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ເສ
ນາທິການ ກ່ຽວກັບການສ້າງຄໍາ
ຖາມເຈາະຈີ້ມ, ເກັບກໍາ ແລະ
ຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັ້ງ

ປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະ
ກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານ
ແຫ່ງຊາດ ແລະ ຂົງເຂດວຽກ
ງານອື່ນ ຕາມການຕົກລົງຂອງ
ຄປຈ.ສພຊ;
2) ຄົ້ນຄວ້າສ້າງ ແລະ
ປັບປຸງນິຕິກໍາ ກ່ຽວກັບການປະ
ສານງານ ລະຫວ່າງ ຄປຈ.ສພຊ
ກັບລັດຖະບານ, ອົງການຈັດຕັ້ງ
ລັດ ແລະ ການສ້າງ, ປັບປຸງນິຕິ
ກໍາອື່ນໆ ທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນຈໍາ
ນວນໜຶ່ງ;
3) ຍົກສູງຂີດຄວາມ
ສາມາດໃຫ້ ພ ະນັ ກ ງານ-ລັ ດ ຖະ
ກອນພາຍໃນ ສພຊ ທາງດ້ານວິ
ຊາສະເພາະ ໂດຍຜ່ານກອງປະ
ຊຸມເຝິກອົບຮົມສຳມະນາ ຢູ່ພາຍ
ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຕາມ
ເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ;
4) ສືບຕໍ່ຕິດຕາມ, ຊຸກ
ຍູ້ ແລະ ປະສານສົມທົບພາກ
ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການສ້າງສິ່ງ
ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່
ການປະຕິບັດສິດ, ໜ້າທີ່ຂອງ
ສພຊ; ຖືສຳຄັນການຄຸ້ມຄອງ
ຮັ ກ ສາຫໍ ສ ະພາແຫ່ ງ ຊາດຫລັ ງ
ໃໝ່, ການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງ
ລ່ າ ງຂອງສະພາປະຊາຊົ ນ ຂັ້ ນ
ແຂວງຢູ່ບາງແຂວງ ຕາມຄວາມ
ສາມາດດ້ານງົບປະມານ ທີ່ລັດ
ຖະບານສະໜອງໃຫ້, ສືບຕໍ່ການ
ປະກອບວັດຖຸອຸປະກອນ, ການ
ຄຸ້ມຄອງວຽກງານບໍລິຫານ-ງົບ
ປະມານ ແລະ ອື່ນໆ ຕາມນະ
ໂຍບາຍຂອງລັດ ແລະ ຕາມກົດ
ໝາຍກໍານົດໄວ້.
5. ການເຄື່ອນໄຫວ
ຂອງຄ ະນະສ ະມາຊິ ກ ສ ະພາ
ແຫ່ງຊ
 າດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ
1) ຊີ້ນໍາຄະນະສະມາ
ຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດ
ເລືອກຕັ້ງ ເອົາໃຈໃສ່ປະສານສົມ
ທົ ບ ກັ ບ ສ ະ ພ າ ປ ະ ຊ າ ຊົ ນ ຂັ້ ນ
ແຂວງ, ຄະນະພັກ, ອົງການປົກ
ຄອງທ້ອງຖິ່ນ ໃນການສືບຕໍ່ຄົ້ນ
ຄວ້ າ ປັ ບ ປຸ ງ ກົ ງ ຈັ ກ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ
ຂອງສະພາປະຊາຊົ ນ ຂັ້ ນ ແຂວງ
ໃຫ້ ແ ທດເໝາະກັ ບ ສະພາບຕົ ວ
ຈິງຂອງຕົນ, ເກັບກໍາຂໍ້ມູນແຕ່
ຫົວທີ ເພື່ອກະກຽມໃຫ້ແກ່ວຽກ
ງານເລື ອ ກຕັ້ ງ ສະມາຊິ ກ ສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະ

ພາປະຊາຊົນຂັນ
້ ແຂວງໃນຕໍໜ
່ າ້ ;
2) ຍົກສູງບົດບາດການ
ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຄະນະ
ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະ
ຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ ໃນການປະ
ສານສົມທົບກັບສະພາປະຊາຊົນ
ຂັ້ນແຂວງ ເພື່ອປະຕິບັດໜ້າທີ່
ວຽກງານຕ່າງໆ ຕາມພາລະບົດ
ບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ
ໃຫ້ກົມກຽວກວ່າເກົ່າ ເປັນຕົ້ນ
ແມ່ນການກະກຽມເນື້ອໃນກອງ
ປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2
ຂອງສະພາປະຊາຊົ ນຂັ້ ນແຂວງ
ຊຸດທີ II, ການຕົກລົງບັນຫາສໍາ
ຄັນຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ການຕິດຕາມ
ກວດກາ, ການສ້າງນິຕິກໍາການ

ປະສານສົມທົບກັບອົງການປົກ
ຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງ, ການອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກໃນການເຄື່ ອ ນໄຫວ
ວຽກງານຂອງ ສພຊ ແລະ ວຽກ
ງານອື່ນໆ.
6. ດ້ານການເຄື່ອນ
ໄຫວວຽກງານຕ່າງປະເທດ
ເ ພື່ ອ ຮັ ບ ປ ະ ກັ ນ ເ ຮັ ດ
ໃຫ້ ກ ານເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກງານ
ການຕ່າງປະເທດຂອງ
ສພຊ
ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍ ແລະ ສອດ
ຄ່ ອ ງກັ ບ ແນວທາງນະໂຍບາຍ
ການຕ່ າ ງປະເທດຂອງພັ ກ -ລັ ດ
ເຮົາ, ໃນປີ 2022 ສພຊ ຈະ
ສຸ ມ ໃສ່ ກ ານເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກ
ງານຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້:
1)   ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ
ເຊັ ນ ບົ ດ ບັ ນ ທຶ ກ ວ່ າ ດ້ ວ ຍການ
ຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ສພຊ ລາວ
ແລະ ລັດຖະສະພາຕ່າງປະເທດ
ໂດຍສະເພາະກັບ ສພຊ ປະເທດ
ເພື່ອມິດຍຸດທະສາດ ເພື່ອຊຸກຍູ້
ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ລະຫວ່າງ
ສພຊ ລາວ ກັບປະເທດດັ່ງກ່າວ
ແລະ
ເປີດກວ້າງການພົວພັນ
ຮ່ ວ ມມື ກັ ບ ປະເທດເພື່ ອ ນມິ ດ
ໃນໂລກ ບົນພື້ນຖານແນວທາງ
ກ າ ນ ຕ່ າ ງ ປ ະ ເ ທ ດ ຂ ອ ງ ພັ ກ ລັດເຮົາ;
2) ຂຶນ
້ ແຜນການເຄືອ
່ ນ
ໄຫວຢ້ ຽ ມຢາມສັ ນ ຖະວະໄມຕີ
ຢ່າງເປັນທາງການ ຢູ່ບັນດາປະ
ເ ທ ດ ອ້ ອ ມ ຂ້ າ ງ ຈໍ າ ນ ວ ນ ໜຶ່ ງ  
ແລະ ສືບຕໍ່ການພົວພັນຮ່ວມມື
ດ້ ວ ຍຮູ ບ ແບບກອງປະຊຸ ມ ທາງ
ໄກ ໃນເງື່ອນໄຂທີ່ຍັງມີການແຜ່
ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19;
3) ຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບ
ການເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວ
ແລະ ປະຕິບັດພັນທະຂອງ ສພຊ
ລາວ ຕໍ່ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງລັດ
ຖະສະພາພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ
ທີ່ ສພຊ ລາວ ເປັນພາຄີ ເປັນ
ຕົ້ນ: AIPA ຄັ້ງທີ 43, IPU
ຄັ້ງທີ 144 ແລະ 145, APA,
APF, APPF ແລະ ອື່ນໆ;
ຄົ້ ນ ຄວ້ າ ສ້ າ ງແຜນການເຄື່ ອ ນ
ໄຫວໃນໂອກາດສະເຫລີ ມ ສະ
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7) ເປັນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນ
ຂອງການຜັ ນ ຂະຫຍາຍວາລະ
ແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂ
ຄວາມຫຍຸ້ ງ ຍາກທາງດາ້ ນເສດ
ຖະກິດ-ການເງິນ, ກະຊວງການ
ເງິນ ເຖິງວ່າຈະເຮັດໄດ້ສຳເລັດ
ການຄົ້ນຄວ້າອອກເປັນຫລາຍນິ
ຕິກໍາ ແຕ່ຂອດຂອງການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິ ບັ ດ ແມ່ ນ ຍັ ງ ຈຳກັ ດ ຫລາຍ
ດ້ານ
ໂດຍສະເພາະການເຜີຍ
ແຜ່ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ຕົວຈິງ
ບໍ່ໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ,
ຍ້ ອ ນສະພາບການແຜ່ ລ ະບາດ

ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ລະ
ບາດເປັນວົງກວ້າງ.
III. ຄາດຄະເນການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານ
ແຫ່ງລັດ ໝົດປີ 2021
ອີງໃສ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັ ດ ແຜນງົ ບ ປະມານແຫ່ ງ ລັ ດ
1
0
ເດືອນ ປີ 2021 ທີ່ໄດ້ກ່າວມາ
ນັ້ນ ເຫັນວ່າຍັງຕ້ອງໄດ້ບຸກບືນ
ສູ້ຊົນສູງສົມຄວນ ເຊິ່ງສະແດງ
ອອກແຕ່ລະດ້ານ ດັ່ງນີ້:
1) ດ້ານລາຍຮັບ: ການ
ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ລາຍຮັ ບ ງົ ບ ປະ
ມານໝົດປີ 2021 ເຫັນວ່າຍັງ
ມີຄວາມທ້າທາຍຫລາຍສົມຄວນ
ເມື່ ອ ທຽບໃສໄລຍະເວລາທີ່ ຍັ ງ
ເຫລືອ, ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ
ກະຊວງການເງິນ ກໍໄດ້ມີຄວາມ
ພະຍາຍາມໃນການ ປະສານສົມ
ທົ ບ ກັ ບ ຂະແໜງການສູ ນ ກາງ
ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຕິດຕາມ,
ຊຸກຍູ້ຈັດເກັບລາຍຮັບ ໃນຂອບ
ເຂດທົ່ວປະເທດ, ໂດຍສະເພາະ
ການຂຸດຄົ້ນແຫລ່ງລາຍຮັບໃໝ່
ຈາກຂະແໜງບໍ່ແຮ່, ການລະດົມ
ພາກທຸ ລ ະກິ ດ ເຂົ້ າ ຮ່ ວ ມຮຸ້ ນ ໃນ
ລັດວິສາຫະກິດ, ເງິນປັນຜົນ
ເພີມ
່ ອີກຈຳນວນໜຶງ່ ແລະ ອືນ
່ ໆ,
ຈຶ່ງສາມາດຄາດຄະເນ ລາຍຮັບ
ຈະສາມາດປະຕິບັດໄດ້ ປະມານ
26.957 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 98%
ຂອງແຜນການປີ, ຕໍ່ກັບບັນຫາ
ດັ່ງກ່າວລັດຖະບານ ຈະໄດ້ຄົ້ນ
ຄວ້າແຫລ່ງທຶນ ຫລື ຫລຸດລາຍ
ຈ່າຍຈຳນວນໜຶ່ງ ເພື່ອຮັກສາ
ຄວາມສົ ມ ດຸນຂອງແຜນງົບ ປະ
ມານ ໂດຍບໍ່ສະເໜີສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ດັດແກ້ແຜນງົບປະມານ
ແຫ່ງລັດ ປີ 2021 ຕາມມາດ
ຕາ 51 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ງົບປະມານແຫ່ງລັດ.
2) ດ້ານລາຍຈ່າຍ: ຈະ
ໄດ້ ສື ບ ຕໍ່ ສຸ ມ ໃສ່ ກ ານຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະ
ຕິບັດບັນດາລາຍຈ່າຍເພື່ອ ຮັບ
ປະກັ ນລາຍຈ່ າ ຍທີ່ ຈ ຳເປັ ນແລະ
ບຸ ລິ ມ ະ ສິ ດ ຂ ອ ງ ລັ ດ ຖ ະ ບ າ ນ
ໂ ດ ຍ ສ ະ ເ ພ າ ະ ລ າ ຍ ຈ່ າ ຍ ເ ງິ ນ
ເດືອນ, ເງິນບໍລິຫານ, ຊຳລະໜີ້
ສິນ, ປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ19 ໃຫ້ສາມາດເຄື່ອນໄຫວໄດ້
ເປັນປົກກະຕິ, ພ້ອມທັງ ຄົ້ນ

ຄວ້າຫລຸດລາຍຈ່າຍ, ສະລໍລາຍ
ຈ່າຍ ແລະ ເລື່ອນຈ່າຍບາງຮ່ວງ
ລາຍຈ່າຍຈຳນວນໜຶ່ງ ຂອງຂະ
ແໜງການຂັ້ນສູນກາງ 15%,
ທ້ອງຖິ່ນ 10% ແລະ ບາງລາຍ
ຈ່າຍຂອງລັດຖະບານທີ່ເຫັນວ່າ
ບໍ່ຈໍາເປັນ, ເຊິ່ງສາມາດຫລຸດ
ຜ່ອນ (ປະຢັດ) ໄດ້ປະມານ
558 ຕື້ກີບ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ
ຕາມ ເຫັນວ່າຍັງມີຄວາມຈໍາເປັນ
ຕ້ອງໄດ້ດັດສະເລ່ຍເພີ່ມໃສ່ບາງ
ລາຍຈ່າຍທີ່ເປັນບຸລິມະສິດ ຕາມ
ນະໂຍບາຍຂອງລັ ດ ຖະບານ
ເປັນຕົ້ນ: ເພີ່ມລາຍຈ່າຍເງິນແຮ
ລັດຖະບານ ເພື່ອສືບຕໍ່ຮັບມືກັບ
ພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ໄພພິ
ບັດ 50 ຕື້ກີບ, ເພີ່ມແຜນລາຍ
ຈ່າຍເງິນເດືອນ ແລະ ເງິນນະໂຍ
ບາຍ ຕາມການສະເໜີຂອງບັນ
ດາຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ
ປະມານ 100 ກວ່າຕື້ກີບ ແລະ
ຈັ ດ ສັ ນ ແຜນລາຍຈ່ າ ຍເງິ ນ ບຳ
ເນັດເກັບລາຍຮັບເກີນແຜນຂອງ
ທ້ອງຖິ່ນ ປີ 2020 ປະມານ
408 ຕື້ກີບ ຕາມມາດຕາ 49
ຂອງກົ ດ ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍງົ ບ ປະ
ມານແຫ່ງລັດ;
3) ການຂາດດຸນງົບປະ
ມານ: ບົນພື້ນຖານການຄາດຄະ
ເນລາຍຮັບຈະບໍ່ໄດ້ 2% ຫລື
ປະມານ 670 ຕື້ກີບ ຈະເຮັດ
ໃ ຫ້ ກ າ ນ ຂ າ ດ ດຸ ນ ເ ພີ່ ມ ຈ າ ກ
3.955 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 2,17%
ຂອງ GDP ມາເປັນ 4.626
ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 2,53% ຂອງ
GDP.
4) ການດຸນດ່ຽງ:
4.1 ຄວາມຕ້ອງການ
ແຫລ່ງທຶນທັງໝົດ 18.701 ຕື້
ກີບ, ໃນນັ້ນ ການດຸນດ່ຽງງົບປະ
ມານໃນປີ 4.626 ຕື້ກີບ; ການ
ທົ ດ ແ ທ ນ ຕົ້ ນ ທຶ ນ ເ ງິ ນ ກູ້ ຢື ມ
14.075 ຕື້ກີບ, ໃນນີ້ ການທົດ
ແທນຕົ້ນທຶນເງິນກູ້ຢືມພາຍໃນ
4.138 ຕື້ກີບ; ການທົດແທນ

ຕົ້ ນ ທຶ ນ ເງິ ນ ກູ້ ຢື ມ ຕ່ າ ງປະເທດ
9.937 ຕື້ກີບ.
4.2 ແຫລ່ງທຶນເພື່ອ
ມາດຸນດ່ຽງທັງໝົດ 18.701
ຕື້ກີບ, ໃນນັ້ນ ໄດ້ຈາກແຫລ່ງ
ທຶນພາຍໃນ 4.778 ຕື້ກີບ, ໃນ
ນີ້ ພັນທະບັດ 3.390 ຕື້ກີບ;
ມີເງິນຍອດເຫລືອງົບປະມານປີ
2020 ຈຳນວນ 1.388 ຕື້ກີບ
(ລວມມີເງິນບຳເນັດເກີນ ແຜນ
ຂອງທ້ອງຖິ່ນ 408 ຕື້ກີບ).
ໄດ້ຈາກຕ່າງປະເທດ 13.923
ຕື້ກີບ, ໃນນີ້: ກູ້ຢືມເປັນໂຄງ
ການເພືອ
່ ການພັດທະນາ 3.986
ຕື້ກີບ;
ອອກພັນທະບັດເພື່ອ
ທົ ດ ແທນຕົ້ ນ ທຶ ນ ຕ່ າ ງປະເທດ
9.937 ຕື້ກີບ.
IV. ມາດຕະການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດ 2 ເດືອນທ້າຍປີ
2021
ສື ບ ຕໍ່ ປ ະຕິ ບັ ດ ບັ ນ ດາ
ມາດຕະການ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ
ໄດ້ຮັບຮອງ, ພ້ອມທັງ ສູ້ຊົນ

ເກັບລາຍຮັບໃຫ້ບັນລຸຕາມຄາດ
ໝາຍ ຫລື ລື່ນຄາດໝາຍ ເຊິ່ງ
ຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ບາງມາດຕະການ
ເພີ່ມເຕີມ ດັ່ງນີ້:
1. ສົມທົບກັບບັນດາ
ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ
ຊຸ ກ ຍູ້ ກ ານກະຕຸ້ ນ ການຟື້ ນ ຕົ ວ
ຂອງເສດຖະກິ ດ ມະຫາພາກ
ໃຫ້ ກັ ບ ເຂົ້ າ ສູ່ ສ ະພາບປົ ກ ກະຕິ
ໂດຍໄວ ເພື່ອເປັນພື້ນຖານການ
ຜະລິດ-ທຸລະກິດ ແລະ ບໍລິການ
ໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ, ພ້ອມທັງຊີ້ນຳ
ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ
ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ
ງົບປະມານແຫ່ງລັດ ໃນໄລຍະ
ຂອງການແຜ່ ລ ະບາດຂອງພະ

ຍາດໂຄວິດ-19, ໂດຍສະເພາະ
ບັນດານິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍ ເພື່ອ
ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍວາລະແຫ່ງ
ຊາດ;
2. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳ
ສັ່ງ ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນ
ຕີ ເລກທີ 18/ນຍ, ລົງວັນທີ
16 ກັນຍາ 2021 ວ່າດ້ວຍການ
ເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງ ແລະ
ຕ້ານການຮົ່ວໄຫລຂອງລາຍຮັບ
ງົບປະມານແຫ່ງລັດ ໃຫ້ເປັນຮູບ
ປະທໍາໂດຍສຸມໃສ່ອັດຊ່ອງວ່າງ
ການຮົ່ ວ ໄຫລຈາກການນຳເຂົ້ າ
ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ, ດັດສົມບໍລິສັດ
ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ແລະ ຊິບປິ້ງ
ໃນການຄຸ້ ມ ຄອງເກັ ບ ລາຍຮັ ບ
ຈາກການນໍ າ ເຂົ້ າ ສິ ນ ຄ້ າ ວັ ດ ສະ
ດຸກໍ່ສ້າງ, ເຄື່ອງໄຟຟ້າ, ເຄື່ອງອຸ
ປະໂພກບໍລິໂພກ ແລະ ອື່ນໆ
ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕ້ອງ
ແລະ ຢຸດຕິການເສຍພາສີຍ່ອຍ
ຢູ່ດ່ານພາສີສາກົນ ໃນຂອບເຂດ
ທົ່ວປະເທດ ຫັນມາແຈ້ງເສຍພາ
ສີເປັນອັນລະອຽດ. ສຸມໃສ່ເຝິກ
ອົບຮົມ ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມ
ຮູ້, ຄວາມສາມາດທາງດ້ານບັນ
ຊີ ໃ ຫ້ ພ ະນັ ກ ງານບັ ນ ຊີ ຂ ອງຫົ ວ
ຫນ່ ວ ຍທຸ ລ ະກິ ດ ໃຫ້ ມີ ຄ ວາມ
ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ
ພ້ອມທັງດັດສົມບັນດາບໍລິສັດບໍ
ລິການບັນຊີ ແລະ ບໍລິສັດກວດ
ສອບບັນຊີ ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າຕົວ
ແທນຂອງພາກລັດ ເພື່ອສົ່ງເສີມ
ແລະ ແນະນຳໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທຸ
ລະກິດ ໃຫ້ຖືບັນຊີ ແລະ ລາຍ
ງານການເງິນ-ບັນຊີ ໃຫ້ຖກ
ື ຕ້ອງ
ຕາມກົດໝາຍ, ລະບຽບການ
ແລະ ມາດຕະຖານທີ່ໄດ້ກຳນົດ;
3. ເຜີຍແຜ່ ແລະ ແນະ
ນຳການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ລັ ດ ຖະ
ບັນຍັດ 002/ປປທ, ລົງວັນທີ
17 ມິຖຸນາ 2020 ໃຫ້ບັນດາ
ກະຊວງ ແລະ ຂະແຫນງການ
ຕ່າງໆ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ໄດ້ທັນໃນທ້າຍປີ;
4. ສົມທົບກັບຂະແໜງ
ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ເພື່ອ
ກວດກາຄືນ ແລະ ລະດົມ ບໍລິ
ສັດບໍ່ແຮ່ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຂຸດ
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ອົງການທຽບເທົ່າກະຊວງ;

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ກົງໃຈ ແສງອໍາພັນ

ຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດ

ປັດໃຈອື່ນໆ ເປັນຕົ້ນແມ່ນນະ

ຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດ

ເລືອກຕັ້ງທີ 5 ແຂວງບໍ່ແກ້ວ,

ໂຍບາຍທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອເປັນ

ຖະກິດສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານ

ປະທານຄະນະສະມາ

ຮັບຮອງເອົາການສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງ

ຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດ

ສະມາຊິກລັດຖະບານ ຈໍານວນ

ປະທານກໍາມາທິການວັດທະນະ

ສິ່ງກະຕຸກຊຸກຍູ້ ແລະ ອຳນວຍ

ແຫ່ງລັດ ປະຈໍາປີ 2022, ບົດ

ເລືອກຕັ້ງທີ 5 ປະທານສະພາ

20 ທ່ານ; ຮັບຮອງເອົາແຜນພັດ

ທໍາ-ສັງຄົມ ແລະ ບັນດາເຜົ່າສະ

ຄວາມສະດວກໃນການຈັ ດ ຕັ້ ງ

ສະຫລຸບຂາດຕົວການຈັດຕັ້ງປະ

ປະຊາຊົນ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໃຫ້ສໍາ

ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ

ພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຕິດ

ປະຕິບັດວຽກງານເຊັ່ນ ນິຕິກຳ

ຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ,

ພາດຕໍ່ສື່ມວນຊົນ ກ່ຽວກັບການ

ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 5 ປີ

ຕາມກວດກາ ແລະ ເກັບກໍາສ
ະ

ຕ່າງໆ, ງົບປະມານ ແລະ ວັດຖຸ

ບົດລາຍງານຂອງສານປະຊາຊົນ,

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 3 ພາລະບົດ

ຂອງລັດຖະບານ. ວຽກງານຂອງ

ພາບກ ານແ ຜ່ ລ ະບາດຂອງພະ

ອຸປະກອນຮັບໃຊ້.

ອົ ງ ການໄອຍະການປະຊາຊົ ນ ,

ບາດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ

ນັບ

ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງ

ຍາດໂຄວິດ 19 ພ້ອມທັງລົງ

ຕອນທ້າຍ, ທ່ານ ຈອມ

ບົ ດ ສະຫລຸ ບ ການເຄື່ ອ ນໄຫວ

ແຕ່ ກ ອງປະຊຸ ມ ຄັ້ ງ ປະຖົ ມ ມະ

ສຸດ ຮັບຮອງເອົາການເລືອກຕັ້ງ

ມອບເຄື່ ອ ງຊ່ ວ ຍເຫລື ອ ໃຫ້ ປ ະ

ສີ ລັດຕະນະປັນ ກ່າວວ່າ: ວຽກ

ວຽກງານຂອງຄະນະປະຈໍ າ ສະ

ລືກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ

ຫົ ວ ໜ້ າ ອົ ງ ການໄອຍະການປະ

ຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ

ງານໃນທີ່ ຈ ະສຸ ມ ໃສ່ ໃ ນຕໍ່ ໜ້ າ

ພາແຫ່ງຊາດ, ແລະ ທິດທາງ

IX ມາເຖິງປັດຈຸບັນ ມີຜົນສໍາ

ຊາຊົນສູງສຸດ; ຮັບຮອງເອົາບົດ

ການແຜ່ ລ ະບາດຂອງພະຍາດ

ແຕ່ລະດ້ານ ດັ່ງນີ້:

ແຜນການຕໍ່ໜ້າ ແລະ ບັນຫາ

ເລັດໃນແຕ່ລະດ້ານ ດັ່ງນີ້:

ລາຍງານການເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກ

ດັ່ງກ່າວ ຢູເ່ຂດນະຄອນຫລວງ

1. ພາລະບົດບາດດ້ານ

ງານ 05 ປີ (2016-2020)

ວຽງຈັນ.

ການຕົ ກ ລົ ງ ບັ ນ ຫາສໍ າ ຄັ ນ ຂອງ

ແລະ ທິດທາງການເຄື່ອນໄຫວ

ປະທານສະພາປະ

ຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ,

ກວດກາ:

ປະເທດຊາດ: ຄະນະສະມາຊິກ

ວຽກງານ 5 ປີ 2021-2025

ຊາຊົນແຂວງ ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີກວ່າ:

ນິຕິກຳຕ່າງໆ ໃຫ້ສົມຄູ່ກັບການ

ສົມທົບກັບອົງການກວດກາລັດ,

ສະພາແຫ່ງຊາດ

ປະຈໍາເຂດ

ຂອງອົ ງ ການໄອຍະການປະຊາ

ຜ່ານການປະຕິບັດ 3 ພາລະບົດ

ເປັ ນ ຕົ ວ ແທນຂອງປະຊາຊົ ນ ;

ແນວລາວສ້າງຊາດແຂວງ,

ເລືອກຕັ້ງທີ 5 ແຂວງບໍ່ແກ້ວ

ຊົນສູງສຸດ. ວຽກງານຂອງສານ

ບາດດັ່ງກ່າວ

ເຫັນວ່າມີຂໍ້ສະ

ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ອົງການປົກຄອງ

ການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ສານປະ

ໄດ້ ເ ສີ ມ ຂະຫຍາຍຄວາມຮູ້ ,

ປະຊາຊົນສູງສຸດ: ຮັບຮອງເອົາ

ລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່

ອ້ອມຂ້າງແຂວງ, ສອງກອງບັນ

ດວກ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສິ່ງ

ແຂວງກໍ ຄື ພ າກສ່ ວ ນກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງ

ຊາຊົນ ແລະ ອົງການໄອຍະການ

ຄວາມສາມາດ, ສິດປະຊາທິປະ

ການເລືອກຕັ້ງປະທານສານປະ

ຄວາມຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບຂອງຕົ ນ

ຊາການ ປກຊ-ປກສ, 5 ອ້ອມ

ທ້າທາຍ

ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ນິຕິກໍາໃຕ້

ປະຊາຊົນແຂວງ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມ

ໄຕ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ຊາຊົນສູງສຸດ; ຮັບຮອງເອົາບົດ

ເຊັ່ນ ໄດ້ປະສານສົມທົບກັບຄະ

ຂ້າງເມືອງ, 44 ກຸ່ມບ້ານ, ມີ

ກົດໝາຍ ໃຫ້ໄດ້ດີ; ເອົາໃຈໃສ່

ຂະບວນການຕິດຕາມກວດກາ

ສູງ ໃນຖານະເປັນຕົວແທນແຫ່ງ

ລາຍງານການເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກ

ນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ, ຄະ

168 ບ້ານ ກວມ 67,74%

ໄດ້ຮັບການຊີ້ນຳ

ຢ່າງໃກ້ຊິດ

ຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄໍາເຫັນ ແລະ

ຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການ

ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງປະ

ງານ 5 ປີ (2016-2020)

ນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ,

ຂອງຈໍ າ ນວນບ້ າ ນທັ ງ ໝົ ດ ໃນ

ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ ງ

ເປັ ນ ເຈົ້ າ ການນໍ າ ເອົ າ ຮ່ າ ງກົ ດ

ອຳນາດລັດຂັ້ນທ້ອງຖິນ
່ ໃຫ້ເປັນ

ຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ໃນການ

ແລະ ທິດທາງການເຄື່ອນໄຫວ

ອົງການປົກຂອງແຂວງ ເປັນປົກ

ທົວ
່ ແຂວງ, ມີຜເູ້ ຂົາ້ ຮ່ວມທັງໝົດ

ຊາດ ກໍຄືຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ

ໝາຍ, ນິຕິກໍາມາທາບທາມ ຢູ່

ໄປຕາມຂັ້ນຕອນຂອງກົດໝາຍ

ພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາບັນຫາ

ວຽກງານ 5 ປີ 2021-2025

ກະຕິ

ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມຄົ້ນຄວ້າ

3,634 ຄົນ ຍິງ 1.349 ຄົນ

ແລະ ມີບັນດານິຕິກໍາເປັນເຄື່ອງ

ເຂດເລືອກຕັ້ງຂອງຕົນ ເພື່ອເຂົ້າ

ວ່ າ ດ້ ວ ຍການຕິ ດ ຕາມກວດກາ

ສຳຄັນພືນ
້ ຖານຂອງປະເທດຊາດ

ຂອງສານປະຊາຊົນສູງສຸດ. ວຽກ

ແລະ ຮັບຮອງເອົານິຕິກໍາ ຢູ່ກອງ

ກວມເອົາ 37,12% ຂອງຈໍາ

ມືໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການ

ຜ່ານກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ

ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະມາຊິກ

ໃນນີ້ ໄດ້ຮັບຮອງເປັນມະຕິ ຢູ່

ງານຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງ

ປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ

ນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ;

ເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກງານຂອງຕົ ນ ;

ເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ

ສະພາແຫ່ງຊາດ

ໃນກອງປະຊຸ ມ ຄັ້ ງ ປະຖົ ມ ມະ

ລັດ ຮັບຮອງເອົາການເລືອກຕັ້ງ

ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຈໍານວນ

3. ພາລະບົດບາດດ້ານ

ຍ້ອນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ

ໄດ້ຈັດຂຶ້ນ; ເອົາໃຈໃສ່ພົບປະຜູ້

ເລືອກຕັ້ງ ຕ້ອງມີແຜນການ, ກຳ

ລືກ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ

ປະທານອົງການກວດສອບແຫ່ງ

47 ສະບັບ; ເພື່ອຮັບປະກັນແກ່

ການຕິດຕາມກວດກາ: ເອົາໃຈ

ແຕ່ລະທ່ານໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິ

ມີສິດເລືອກຕັ້ງ

ຢູ່ອ້ອມຂ້າງ

ນົ ດ ຈຸ ດ ສຸ ມ ຂອງການຕິ ດ ຕາມ

IX ຈໍານວນ 21 ສະບັບ ເຊິ່ງ

ລັດ; ຮັບຮອງເອົາບົດສະຫລຸບ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລັດຖະທຳ

ໃ ສ່ ປ ະ ສ າ ນ ສົ ມ ທົ ບ ກັ ບ ຄ ະ

ບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ

ແຂວງ, ບັນດາເມືອງ ເຜີຍແຜ່

ກວດກາໃຫ້ຊັດເຈນ, ສອດຄ່ອງ

ວຽກງານຂອງສະພາແຫ່ ງ ຊາດ

ຜົ ນ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນ

ມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ ມີຄວາມ

ນ ະ ປ ະ ຈໍ າ ສ ະ ພ າ ແ ຫ່ ງ ຊ າ ດ ,

ໃນການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນ

ຜົນເນື້ອໃນສຳເລັດຂອງກອງປະ

ກັບແຕ່ລະໄລຍະ;

ແມ່ນໄດ້ຮັບຮອງເອົາການເລືອກ

ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ 5 ປີ

ເປັນເອກະພາບ ໃນການຈັດຕັ້ງ

ຄ ະ ນ ະ ປ ະ ຈໍ າ ສ ະ ພ າ ປ ະ ຊ າ

ໄຫວວຽກງາານ ບົນພືນຖານ ມີ

ຊຸມ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຕິດພັນກັນ

ກ າ ນ ຕິ ດ ຕ າ ມ ກ ວ ດ ກ າ ແ ບ ບ

ຕັງ້ ປະທານ, ຮອງປະທານສະພາ

(2016-2020) ແລະ ທິດທາງ

ປະຕິບັດ ແລະ ໄດ້ສົມທົບກັບ

ຊົນແຂວງ

ແຜນການເຄື່ ອ ນໄຫວຢ່ າ ງລະ

ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ, ການຟັງຄຳ

ລວມໆ, ຊ້ຳຊ້ອນພາໃຫ້ເສຍເວ

ແຫ່ງຊາດ;

ແຜນການເຄື່ອນໄຫວ

ປີ

ຄະນະປະຈຳສະພາປະຊາຊົ ນ

ຕາມກວດກາ ຈາກບົດລາຍງານ

ອຽດຂອງຕົນ.

ຄິດເຫັນ, ຂໍ້ສະເໜີຕ່າງໆ ຂອງ

ລາ ແລະ ງົບປະມານ; ເອົາໃຈ

ຮັບຮອງເອົາການ

5

ແລະ

ກ່ຽວກັບການຕິດ

ດ້ານນິຕິບັນຍັດ: ເພີ່ມ

ອື່ນໆທີ່ສໍາຄັນ.

ທະວີໃນການປະຕິບັດຕາມລັດ

1. ຂໍ້ສະດວກ: ຍ້ອນ

ດ້ າ ນ ກ າ ນ ຕິ ດ ຕ າ ມ
ເອົາໃຈໃສ່ປະສານ
ອົງ

ປະຈຳເຂດ

ຫລີກເວັ້ນ

ເລືອກຕັ້ງ ກໍາມະການຄະນະປະ

2021-2025

ຂອງອົງການ

ແຂວງ ສ້າງແຜນຮ່ວມກັນ ເພື່ອ

ຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສົ່ງ

2. ຂໍ້ຫຍຸ້ງຫຍາກ ແລະ

ປະຊາຊົນ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນສ່ອງ

ໃສ່ ເ ຂົ້ າ ຮ່ ວ ມກອງປະຊຸ ມ ຂອງ

ຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX

ກວດສອບແຫ່ງລັດ. ວຽກງານ

ໃຫ້ ສ ະມາຊິ ກ ສະພາແຫ່ ງ ຊາດ

ໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ ໂດຍຜ່ານກອງ

ສິ່ງທີ່ທ້າທາຍ: ການນຳເອົາບັນ

ແສງຕໍ່ ກ ອງປະຊຸ ມ ສະພາແຫ່ ງ

ອົງການປົກຄອງແຂວງ

ຈໍານວນ 9 ທ່ານ; ຮັບຮອງເອົາ

ຂອງອົ ງ ການກວດກາແຫ່ ງ ລັ ດ

ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນ

ປະຊຸມຮ່ວມລະຫວ່າງຄະນະສະ

ດາກົ ດ ໝາຍທີ່ ສ ະພາແຫ່ ງ ຊາດ

ຊາດ

ກໍຄືກຳມະການຂອງແຕ່

ພະແນກການ, ອົງການລັດທຽບ

ກົງຈັກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດ

ຮັ ບ ຮອງເອົ າ ການເລື ອ ກຕັ້ ງ ປະ

ແຂວງເຄືອ
່ ນໄຫວພົບປະຜູມ
້ ສ
ີ ດ
ິ

ມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ

ຮັບຮອງເອົາແລ້ວ

ນຳໄປເຜີຍ

ລະກຳມາທິການ ແລະ ພາກ

ເທົ່າພະແນກການຂັ້ນແຂວງ ຈັດ

ທີ IX ປະກອບມີ 9 ກໍາມາທິ

ທານອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ;

ເລືອກຕັ້ງ,

ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່

ເຂດເລືອກຕັ້ງ ກັບຄະນະປະຈຳ

ແຜ່ດ້ວຍຫລາຍຮູບການຢູ່ໃນສັງ

ສ່ວນຕ່າງໆ; ການລົງພົບປະກັບ

ຂຶ້ນໂດຍໜ້າທີ່ ແລະ ຕາມການ

ການ ແລະ ຄະນະເລຂາທິການ

ຮັ ບ ຮອງເອົ າ ການເຄື່ ອ ນໄຫວ

ເນື້ອໃນຜົນສຳເລັດກອງປະຊຸມ

ສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງແຕ່ ລ ະ

ຄົມ ແຕ່ສະຕິເຄົາລົບກົດໝາຍ

ປະຊາຊົນ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຊື່ອ

ເຊີນ ເພື່ອຕິດຕາມກວດກາການ

ສະພາແຫ່ງຊາດ; ຮັບຮອງເອົາ

ວຽກງານ 5 ປີ (2016-2020)

ຄັ້ງປະຖົມມະລືກ, ກອງປະຊຸມ

ເດືອນ,

ກອງປະຊຸມຄະນະກໍາ

ຂອງພົ ນ ລະເມື ອ ງຈຳນວນບໍ່

ໝັ້ນ, ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງປະຊາ

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ

ການແຕ່ ງ ຕັ້ ງ ປະທານກໍ າ ມາທິ

ແລະ ທິດທາງແຜນການເຄື່ອນ

ສະໄໝວິສາມັນເທື່ອທີ 1 ຂອງ

ມະການຂອງສະພາປະຊາຊົ ນ

ໜ້ອຍ ເວົ້າລວມບໍ່ທັນສູງ ເຊິ່ງ

ຊົນຕໍ່ການພັດທະນາຊີວິດການ

ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ,

ການ ແລະ ເລຂາທິການສະພາ

ໄຫວວຽກງານ 5 ປີ (2021-

ສະພາແຫ່ງຊ
 າດ ຊຸດທ
 ີ IX, ກອງ

ແຂວງ ກັບບັນດາພະແນກການ

ສ ະ ແ ດ ງ ອ ອ ກ ໃ ນ ປຶ ກົ ດ ກ າ ນ

ເປັນຢູ່ໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ການແກ້ໄຂບັນ

ປະມານແຫ່ ງ ລັ ດ ຂອງແຂວງ

ແຫ່ງຊາດ ຈໍານວນ 10 ທ່ານ

2025)

ຂອງອົງການກວດກາ

ປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກ ສະພາ

ຂັ້ນແຂວງ; ລົງຕິດຕາມກວດກາ

ຫຍໍ້ທໍ້ທາງສັງຄົມ ທີ່ຍັງເກີດຂື້ນ

ຫາຕ່າງໆ

ແລະ

ແລະ ຮອງປະທານກໍາມາທິການ

ແຫ່ງລັດ. ໄດ້ພິຈາລະນາ, ຮັບ

ປະຊາຊົນແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຊຸດທີ

ຊຸ ກ ຍູ້ ກ ານເລື ອ ກຕັ້ ງ ສະມາຊິ ກ

ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ບາງຂົງເຂດກໍ່

ແລະ ຄວາມຂັດຂ້ອງໝ້ອງໃຈ

ແໜງການ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ

ສະພາແຫ່ງຊາດ ຈໍານວນ 17

ຮອງເປັນມະຕິ

II

ຕິດພັນກັບການເຜີຍແຜ່ພາ

ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ແລະ

ສູງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ

ເປັນຕົ້ນແມ່ນ

ຊ່ວຍຄະນະພັກ, ອຳນາດການ

ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ມະຕິ ຂ ອງກອງ

ທ່ານ; ຮັບຮອງເອົາທິດທາງແຜນ

ຊຸມສະໄໝວິສາມັນເທື່ອທີ

1

ລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່

ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ

ບັນຫາຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ດິນ, ຢາເສບ

ປົກຄອງ ແຕ່ລະຂັ້ນໃຫ້ມີຄວາມ

ປະຊຸ ມ ຄະນະປະຈໍ າ ສະພາປະ

ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ 5 ປີ

ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX

ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍຄືສະພາ

ບໍແ
່ ກ້ວ ຊຸດທີ II ຢູບ
່ ນ
ັ ດາເມືອງ

ຕິດ,

ການຄ້າຂາຍເຖື່ອນຕາມ

ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຢ່າງທົ່ວເຖິງ;

ຊາຊົນແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໄດ້ຮັບຮອງ

(2021-2025)

ຈໍານວນ 4 ສະບັບ ຄື ຮັບຮອງ

ປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ໃຫ້ແກ່ພະ

ພ້ ອ ມທັ ງ ຈັ ດ ກອງປະຊຸ ມ ສະ

ຊາຍແດນ, ອຸບັດເຫດຕາມທ້ອງ

ຮັ ບ ປະກັ ນ ການລົ ງ ພົ ບ ປະກັ ບ

ເອົາ; ປະສານສົມທົບກັບ ສະພາ

ແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX; ພິຈາລະ

ເອົາວາລະແຫ່ງຊາດ

ນັກງານ,

ທະຫານ-ຕຳຫລວດ

ຫລຸບຖອດຖອນບົດຮຽນວຽກ

ຖະໜົນເຫລົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ; ການ

ປະຊາຊົນໃນເຂດເລືອກຕັ້ງຂອງ

ປະຊາຊົ ນ ແຂວງຕິ ດ ຕາມກວດ

ນາ, ຮັບຮອງເອົາແຜນການສ້າງ

ການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸງ້ ຍາກດ້ານ

ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ຊາວ

ງານດັ່ງກ່າວ; ລົງຕິດຕາມກວດ

ໂຄສະນາເຜີ ຍ ແຜ່ ຜົ ນ ສຳເລັ ດ

ຕົນໃຫ້ກວມອັດຕາສ່ວນ 5%

ກາບົດລາຍງານ, ນິຕິກຳຕ່າງໆທີ່

ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ 5 ປີ

ເສດຖະກິດ-ການເງິນ; ຮັບຮອງ

ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໄດ້ຮັບຮູ້, ເຊື່ອມ

ກາ, ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ກອງປະຊຸ ມ ຄັ້ ງ ປະຖົ ມ ມະລື ກ

ຂອງຈໍານວນບ້ານຂຶນ
້ ໄປ (ລວມ

ເຫັນວ່າຂັດກັບລັດຖະທຳມະນູນ

ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX

ເອົາວາລະແຫ່ງຊາດ

ກ່ຽວກັບ

ຊຶມ ກ່ຽວກັບມະຕິ, ນິຕິກຳ ແລະ

ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ແລະ

ໃນຄັ້ງນີ້ມີຄວາມຊັກຊ້າ

ແລະ

6 ທ່ານ ໃຫ້ກວມ 30% ຕໍຄ
່ ງ້ັ ).

ແລະ ກົດໝາຍ ຫລື ມະຕິຂອງ

(2021-2025). ວຽກຂອງອົງ

ການແກ້ ໄ ຂບັ ນ ຫາຢາເສບຕິ ດ

ບັ ນ ຫາສຳຄັ ນ ພື້ ນ ຖານຂອງປະ

ເອກະຊົນ ກ່ຽວກັບການຄຸດຄົ້ນ

ເວລາມີຈໍາກັດເນື່ອງຈາກມີການ

ດ້ານການຕົກລົງບັນຫາ

ກອງປະຊຸ ມ ສະພາແຫ່ ງ ຊາດ,

ການບໍລິຫານລັດ (ລັດຖະບານ)

ແຕ່ປີ 2021-2023; ຮັບຮອງ

ເທດຊາດ

ທີ່ກອງປະຊຸມໄດ້ພິ

ແຮ່ຊາຍ ເຂດບ້ານຫາດສະ ເມືອງ

ແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ

ສຳຄັນພືນ
້ ຖານຂອງປະເທດຊາດ:

ກອງປະຊຸ ມ ສະພາປະຊາຊົ ນ

ໄດ້ ຮັ ບ ຮອງເອົ າ ການເລື ອ ກຕັ້ ງ

ເອົ າ ກົ ດ ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍການປັ ບ

ຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາ ທັງເປັນ

ປາກທາ, ໂຄງການປູກຫຍ້າເພືອ
່

-19 ເປັນວົງກວ້າງຂວາງ.

ເພີ່ ມ ທະວີ ຄ ວາມຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບ

ແຂວງ ເພື່ອສະເໜີໃຫ້ອົງການ

ປະທານ, ຮອງປະທານປະເທດ

ປຸງບາງມາດຕາ

ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ການຟັງຄຳ

ສະໜອງໃຫ້ ແ ກ່ ກ ານລ້ ຽ ງສັ ດ

3. ທິດທາງແກ້ໄຂໃນ

ໜ້າທີ່ການເມືອງ ກັບພາກສ່ວນ

ກ່ຽວຂ້ອງປັບປຸງ ຫລື ລຶບລ້າງ.

ແຫ່ງສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິ

ວ່າດ້ວຍຢາເສບຕິດ;

ຄິດເຫັນ,

ຂໍ້ສະເໜີຕ່າງໆຂອງ

ໃຫຍ່ ປະເພດງົວ, ຄວາຍ ເຂດ

ຕໍ່ໜ້າ:

ຄົ້ນຄວ້າເຊື່ອມຊຶມກໍາ

ກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງໃນການຄົ້ ນ ຄວ້ າ ກະ

ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ ກໍຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈ

ປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ; ຮັບຮອງ

ເອົ າ ກົ ດ ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍການປັ ບ

ປະຊາຊົນ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນສ່ອງ

ບ້ານປາກຮາວໃຕ້ ເມືອງຫ້ວຍ

ແໜ້ນບັນດາມະຕິທີ່ສະພາແຫ່ງ

ກຽມເນື້ອໃນຕ່າງໆໃຫ້ຮັດກຸມ,

ໃສ່ຕິດຕາມກວດກາການອອກ

ເອົາການເລືອກຕັ້ງນາຍົກລັດຖະ

ປຸງບາງມາດຕາ

ແສງຕໍ່ ກ ອງປະຊຸ ມ ສະພາແຫ່ ງ

ຊາຍ; ລົງຕິດຕາມກວດກາຜົນ

ຊາດ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ເພື່ອນໍາໄປ

ລະອຽດຊັ ດ ເຈນເພື່ ອ ນໍ າ ເຂົ້ າ ພິ

ນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ

ມົນຕີ ແລະ ຮອງນາຍົກລັດຖະ

ຂົງເຂດສ່ວຍສາອາກອນ.

ຊາດ

ກໍຄືຂອງແຕ່ລະກຳມາທິ

ກະທົບໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ

ຈັ ດ ຕັ້ ງ ຜັ ນ ຂະຫຍາຍໃຫ້ ຮ ອດ

ຈາລະນາ,

ຮັບຮອງເອົາຢູ່ໃນ

ການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອໃຫ້

ຂອງສະພາ

ຢູ່ໃນກອງປະ

ກ່ຽວກັບ

ຂອງກົດໝາຍ
ຮັບຮອງ

ຂອງກົດໝາຍ

ປະຈໍາ

ທີ່ປະຊາຊົນສະເໜີ

ແລະ

ແຜນງົບ

ແຜນພັດທະນາຂອງຂະ

ຂອງອົງ

ມົນຕີ ແຫ່ງສາທາລະນະລັດ ປະ

2. ພາລະບົດບາດດ້ານ

ການ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.

ຢູ່ ບັ ນ ດາບ້ າ ນຂອງເມື ອ ງຫ້ ວ ຍ

ປະຊາຊົນໃຫ້ໄດ້ຫລາຍ; ເພີ່ມ

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ຂອງ

ສອດຄ່ອງກັບລັດຖະທຳມະນູນ,

ຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ; ຮັບ

ນິຕບ
ິ ນ
ັ ຍັດ: ຄະນະສະມາຊິກສະ

ຜ່ານຈັດຕ
 ັ້ງຜັນຂ
 ະຫຍາຍ ແລະ

ຊາຍ ແລະ ໄດ້ນໍາເອົາເຄື່ອງບໍລິ

ທະວີ ກ ານພົ ວ ພັ ນ ປະສານງານ

ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ເປັນ

ກົດໝາຍ, ແນວທາງນະໂຍບາຍ

ຮອງເອົ າ ໂຄງປະກອບກົ ງ ຈັ ກ

ພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກ

ໂຄສະນາເຜີ ຍ ແຜ່ ຜົ ນ ສຳເ ລັ ດ

ໂພກຈໍ າ ນວນໜຶ່ ງ ໄປມອບໃຫ້

ຢ່ າ ງກົ ມ ກຽວກັ ບ ສະພາປະຊາ

ຕົ້ນແມ່ນພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາ

ຂອງພັກ ແລະ ນິຕິກຳຂອງອົງ

ຂອງລັດຖະບານ ຊຸດທີ IX ເຊິ່ງ

ຕັ້ງທີ 5 ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໄດ້ມີ

ຂອງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ດໍາ

ຄອບຄົ ວ ທີ່ ໄ ດ້ ຮັ ບ ຜົ ນ ກະທົ ບ

ຊົນແຂວງ, ອົງການອໍານາດລັດ

ນິຕິກໍາຕ່າງໆ; ບົດລາຍງານຂອງ

ການລັດ ຂັ້ນເທິງວາງອອກ.

ປະກອບມີ 17 ກະຊວງ ແລະ

ເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກງານຕາມພາ

ເນີນສໍາເລັດ 74 ຈຸດ, ໃນນັ້ນມີ

ຈາກໄພພິບັດດັ່ງກ່າວ;

ຂັ້ນແຂວງ

ລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການຈັດ

ສະມາ

ທັງຮັບປະກັນດ້ານ
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(ສພຊ
 ) ໃນລະຫວ່າງ
ວັນທີ 9-10 ພະຈິກ 2021
ທ່ານ ສົມສີ ມະນີນິນ ຮອງປະ
ທານສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ
(ສພຂ
 ) ຈໍາປາສັກ ພ້ອມດ້ວຍ
ຄະນະກໍາມະການເສດຖະກິດ,
ແຜນການ ແລະ ການເງິນ ສພຂ

ຈໍາປາສັກ ໄດ້ສືບຕໍ່ເຄື່ອນໄຫວ
ຕິດຕາມກວດການການເຊົ່າ, ສໍາ
ປະທານເນືອ
້ ທີດ
່ ນ
ິ ລັດ, ການຄຸມ
້
ຄອງ ແລະ ພັດທະນາປ່າໄມ້ ຢູ່
ເຂດເມືອງປາກຊ່ອງ ແລະ ເມືອງ
ມຸນລະປາໂມກ ແຂວງຈໍາປາສັກ.
ຄະນະດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເປີດ
ກອງປະຊຸມເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ
ຄະນະນໍາຂອງ 2 ເມືອງ ເຊິ່ງ
ການເຄື່ ອ ນໄຫວຢູ່ ເ ມື ອ ງປາກ
ຊ່ອງ, ທ່ານ ນາງ ບອນຄໍາ ເວີ່ນ
ໂພຄໍາ ຫົວໜ້າອົງການກວດກາ
ລັດ ທັງເປັນສະມາຊິກສະພາປະ
ຊາຊົນແຂວງ ປະຈໍາເຂດເລືອກ
ຕັ້ງເມືອງປາກຊ່ອງ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນ
ກ່າວຕ້ອນຮັບ ແລະ ລາຍງານ
ສະພາບລວມຂອງເມືອງໂດຍສັງ
ເຂບ ແລະ ໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບ
ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ວຽກງານ
ການໃຫ້ ເ ຊົ່ - ສຳປະທານເນື້ ອ ທີ່
ດິນລັດ, ການຄຸມ
້ ຄອງ ແລະ ພັດ

ທະນາປ່າໄມ້ ຈາກຂະແໜງການ
ກ່ຽວຂ້ອງຂອງເມືອງປາກຊ່ອງ.
ການເຄືອ
່ ນໄຫວຢູເ່ ມືອງ
ມຸນລະປາໂມກ, ທ່ານ ວັນນະ
ເລດ ແກ້ວຈັນທາ ຮອງເຈົາ້ ເມືອງ
ເມືອງມຸນລະປາໂມກ ໄດ້ລາຍ
ງານກ່ຽວກັບສະພາບລວມ ແລະ
ການໃຫ້ເຊົ່າ, ສຳປະທານເນື້ອທີ່
ດິນລັດ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດ
ທະນາປ່າໄມ້ ພ້ອມທັງໄດ້ຮັບຟັງ
ການຊີ້ແຈງຈາກບັນດາຂະແໜງ
ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງເມືອງ ຕໍ່ຂໍ້
ຊັກຖາມຂອງຄະນະກໍາມະການ
ເສດຖະກິດ, ແຜນການ ແລະ
ການເງິນ ສພຂ
 ຈໍາປາສັກ ແລະ
ບັນຫາອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ໂອກາດດັ່ງກ
 ່າວ, ທ່ານ
ສົມສີ ມະນີນິນ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນ
ໂອ້ລົມຕໍ່ຄະນະນໍາຂອງ 2 ເມືອງ

ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ສະແດງຄວາມຍ້ອງ
ຍໍ ຊົ ມ ເຊີ ຍ ຕໍ່ ກ ານຊີ້ ນໍ າ -ນໍ າ ພາ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານທີ່
ຍາດໄດ້ ຜົ ນ ສໍ າ ເລັ ດ ໃນຫລາຍ
ດ້ານ ແລະ ເນັ້ນໜັກໃຫ້ຂະແໜງ
ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງ 2 ເມືອງ
ຈົ່ ງ ສື ບ ຕໍ່ ເ ພີ່ ມ ທະວີ ກ ານຈັ ດ ຕັ້ ງ
ປະຕິບັດວຽກງານ ຕາມພາລະ
ບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຄວາມ
ຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບຂອງຕົ ນ ໃຫ້ ມີ ຜົ ນ
ສໍາເລັດ ຮັບປະກັນປະສິດຕິພາບ,
ຄວາມຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງຕາມ
ລະບຽບກົດໝາຍ.
ຮອງປະທານ ສພຂ

ພ້ອມຄະນະ ຍັງໄດ້ເຄື່ອນໄຫວ
ກວດກາຕົວຈິງຢູ່ຈຸດເນື້ອທີ່ດິນ
ທີ່ ໃ ຫ້ ກ ານເຊົ່ າ ສໍ າ ປະທານຂອງ
2 ເມືອງອີກດ້ວຍ.
(ສພຂ ຈຳປາສັກ)
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(ສພຊ
 ) ໃນລະຫວ່າງ
ວັນທີ 10-11 ພະຈິກ 2021
ທີ່ເມືອງສົບເບົາ ແຂວງຫົວພັນ,
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ
)
ຫົວພັນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຝິກ
ອົບຮົມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້
ແກ່ພະນັກງານວິຊາການ ສພຂ

ຫົວພັນ ແລະ ວິຊາການຊ່ວຍ
ວຽກຄະນະສະມາຊິກສະພາປະ
ຊາຊົນແຂວງ (ສສຂ) ຫົວພັນ
ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງ 10 ເມືອງ
ທົ່ວແຂວງ ໂດຍການເປັນປະ
ທານຂອງທ່ານ ສົມສັກ ດອນ
ຈານິດ ຮອງປະທານ ສພຂ
 ຫົວ
ພັນ;
ມີບັນດາວິທະຍາກອນ
ແລະ ສຳມະນາກອນຈາກ ສພຂ

ຕະຫລອດຮອດສຳມະນາກອນ
ຊ່ວຍວຽກຄະນະ ສສຂ
 ປະຈຳ
ເຂດເລືອກຕັ້ງ 10 ເມືອງທົ່ວ
ແຂວງ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 48
ຄົນ ຍິງ 13 ຄົນ.
ວາລະກອງປະຊຸມ, ຜູ້
ເຂົ້ າ ຮ່ ວ ມໄດ້ ຮັ ບ ຟັ ງ ການນຳສະ
ເໜີເນື້ອໃນເອກະສານຄື: ຮັບ
ຟັງການ ເຜີຍແຜ່ພາລະບົດບາດ,
ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງສະພາແຫ່ງ
ຊາດ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊ
 າດ
ແລະ ພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ
ໜ້າທີ່ຂອງ ສພຂ, ສສ
 ຂ; ການ
ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ ສພຂ

ແລະ ສສ
ຂ
 , ການກະກຽມເນື້ອ
ໃນກອງປະຊຸມ ສພຂ
 ເຊັ່ນ:
ການຮ່າງບົດສະຫລຸບ ແລະ ບົດ
ລາຍງານ, ການຮ່າງມະຕິກອງ
ປະຊຸມ ສພຂ
 ; ການຮ່າງເອກະ
ສານທາງການ ແລະ ວຽກງານບໍ
ລິຫານ, ພິທີການ; ແນະນຳການ

ໃຊ້ງົບປະມານຂອງຄະນະ ສສຂ

ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງ ແລະ
ການບັນທຶກພາບ, ສຽງ ແລະ
ການຂຽນຂ່າວ ໃນການເຄື່ອນ
ໄຫວວຽກງານ ສພຂ
 ເພື່ອເຮັດ
ໃຫ້ ບັ ນ ດາວິ ຊ າການມີ ຄ ວາມຮູ້
ພື້ນຖານ ແລະ ສາມາດເຄື່ອນ
ໄຫວວຽກງານໃຫ້ ມີ ປ ະສິ ດ ທິ
ຜົນຕັ້ງແຕ່ຫົວທີ ທັງເປັນການ
ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມສາ
ມາດສ້າງຄວາມຮູ້, ຄວາມເຂົ້າ
ໃຈໃນການເປັ ນ ເສນາທິ ກ ານ
ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ
ໃຫ້ບັນດາວິຊາການ ສພຂ
 ແລະ
ວິຊາການຊ່ວຍວຽກຊ່ວຍວຽກ
ຄະນະ ສສຂ ປະຈຳເຂດເລືອກ
ຕັ້ງເມືອງ.
ຈາກນັ້ນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
ກອງປະຊຸ ມ ກໍ ໄ ດ້ ພ້ ອ ມກັ ນ ສຸ ມ
ໃສ່ປະກອບຄໍາຄິດ, ຄໍາເຫັນ,
ແລກປ່ຽນບົດຮຽນເຊິ່ງກັນແລະ
ກັນ ເຊິ່ງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຂໍ້ສະ
ດວກ ແລະ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການ
ປະຕິ ບັ ດ ຕົ ວ ຈິ ງ ໄລຍະຜ່ າ ນມາ
ເພື່ ອ ຖອດຖອນເປັ ນ ບົ ດ ຮຽນ
ນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຕໍ່ໜ້າ.
ພ້ອມນັ້ນ, ໄດ້ຈັດຕັ້ງແບ່ງກຸ່ມ
ຄົ້ນຄວ້າສົນທະນາ ໂດຍອີງໃສ່

ບົດຮຽນທີ່ໄດ້ເຝິກອົບຮົມ ແລະ
ບົ ດ ຮຽນທີ່ ເ ຄີ ຍ ໄດ້ ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ
ບັດຜ່ານມາ ເພືອ
່ ສ້າງແນວຄວາມ
ຄິດ, ຄວາມຮັບຮູ້, ຄວາມເຂົ້າ
ໃຈ ຕໍ່ແຕ່ລະເນື້ອໃນ ແລະ ສາ
ມາດນຳໄປຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ໃຫ້
ມີປະສິດທິຜົນ.
ໃນຕອນທ້າຍ, ປະທານ
ກອງປະຊຸມໄດ້ມີຄໍາເຫັນຕໍ່ກອງ
ປະຊຸມວ່າ: ກອງປະຊຸມເຝິກອົບ
ຮົມໃຫ້ວິຊາການ ສພຂ
 ແລະ
ຜູ້ຊ່ວຍວຽກຄະນະ ສສຂ ຊຸດ
ທີ II ດໍາເນີນດ້ວຍຜົນສໍາເລັດ
ຕາມແຜນການກໍານົດໄວ້, ຜົນ
ສໍ າ ເລັ ດ ຂອງກອງປະຊຸ ມ ຄັ້ ງ ນີ້ ,
ຖື ເ ປັ ນ ໝາກຜົ ນ ແຫ່ ງ ການເສີ ມ
ຂະຫຍາຍສະຕິ ປັ ນ ຍາລວມໝູ່
ເປັ ນ ການຍົ ກ ລະດັ ບ ຄວາມຮູ້ ,
ຄວາມສາມາດ, ຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບ, ຄວາມເປັນເຈົ້າການຂອງ
ບັນດາ ວິທະຍາກອນ ແລະ ສຳ
ມະນາກອນ ເຂົ້າໃນການຄົ້ນ
ຄວ້າ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ
ງານຕົວຈິງ ແຕ່ລະເນື້ອໃນທີ່ນຳ
ມາສະເໜີຄັ້ງນີ້ ບົນພື້ນຖານຍຶດ
ໝັ້ນຕໍ່ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ
ລວມຂອງແຂວງຫົວພັນ ຂອງ
ປະຊາຊົ ນ ບັ ນ ດາເຜົ່ າ ໃນທົ່ ວ

ແຂວງຫົວພັນ. ຄຽງຄູ່ກັນນີ້,
ທ່ າ ນໄດ້ ຮ ຽກຮ້ ອ ງໃຫ້ ບັ ນ ດາວິ
ທະຍາກອນ, ສຳມະນາກອນທັງ
ໝົດ ຈົ່ງພ້ອມກັນນຳເອົາບັນດາ
ເນື້ອໃນຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ ທີ່ນຳມາຄົ້ນ
ຄວ້າຢູ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ນຳໄປ
ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າວິໄຈຄືນໃຫ້ມີ
ຄວາມຮັບຮູ້, ເຊື່ອມຊຶມ, ເຂົ້າ
ໃຈ ແລະ ກຳແໜ້ນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ
ສາມາດນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນໜ້າທີ່ວຽກ
ງານໃຫ້ມີຜົນສໍາເລັດເປັນຢ່າງດີ;
ເອົ າ ໃຈໃສ່ ສື ບ ຕໍ່ ປັ ບ ປຸ ງ ແບບ
ແຜນວິທີການເຮັດວຽກຂອງຕົນ
ໃຫ້ດີ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການສ້າງ
ແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການ,
ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ຕົ ວ ຈິ ງ ,
ການສະຫລຸບລາຍງານ ແລະ
ອື່ນໆ ໃຫ້ມີການຫັນປ່ຽນດີຂຶ້ນ
ພ້ ອ ມທັ ງ ຍົ ກ ສູ ງ ຄວາມຮັ ບ ຜິ ດ
ຊອບຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າ
ທີ່ວຽກງານທີ່ໄດ້ຮັບການມອບ
ໝາຍ ແລະ ເຝິກຝົນຫລໍຫ
່ ລອມ
ຕົນເອງຢ່າງຮອບດ້ານ ເພື່ອໃຫ້
ກ້າວໄປເຖິງເປົ້າໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້.
ການເຝິກອົບຮົມຄັ້ງນີ້,
ໄດ້ດຳເນີນເປັນເວລາ 2 ວັນເຕັມ
ແລະ ມີຜົນສຳເລັດອັນຈົບງາມ.
(ນາງ ປຸ້ຍນິຕາ ເພັງມີໄຊ)
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ຊາດ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາ

ພາກສ່ວນໄດ້ຮບ
ັ ຮູເ້ ຖິງພາລະບົດ

ແຂວງ ກໍຄືບັນດາເມືອງ; ຈາກ

ລານ ທັງໄດ້ມອບເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ,

ປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ, ກົດໝາຍ

ບາດຂອງ ສພຊ ແລະ ສພຂ ຫລາຍ

ນັ້ນ,

ແນວພັນພືດ

ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ,

ຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ທັງໄດ້ພົບປະກັບ

ເໜີຄວາມຂັດຂ້ອງໝອງໃຈຈໍາ

ກົ ດ ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍການສ້ າ ງນິ ຕິ

ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໃນຂັ້ນຮາກຖານ

ນວນໜຶ່ງຕື່ມອີກ.

ກໍາ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕິດ

ເປັນການເກັບກໍາສະພາບ,

ຄໍາ

ໂອກາດນີ້, ຄະນະໄດ້

ໄດ້ ຮັ ບ ການສະໜັ ບ ສະໜູ ນ ງົ ບ

ຕາມກວດກາຂອງສະພາແຫ່ ງ

ຄິດຄໍາເຫັນຂອງປະ ຊາຊົນບັນ

ເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມຊີວິດການ

ປ ະ ມ າ ນ ຈ າ ກ ໂ ຄ ງ ກ າ ນ ເ ຟັ ກ

ຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນ

ດາເຜົ່າ ຕໍ່ວຽກງານການປົກປັກ

ເປັ ນ ຢູ່ ຂ ອງປະຊາຊົ ນ ໃນບາງ

(PACE).

ແຂວງ, ເຜີຍແຜ່ມະຕິວ່າດ້ວຍ

ຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາ

ບ້ານ ຂອງເມືອງຕະໂອ້ຍ, ຕຸ້ມ

ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນ
ໄຫວ ຂອງຄະນະກໍາມະການຍຸ
ຕິທໍາ ແລະ ປກຊ-ປກສ, ມະຕິ
ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການ
ເຄື່ ອ ນໄຫວຂອງຄະນະກໍ າ ມະ
ການເສດຖະກິດ,

ແຜນການ

(ສພຊ) ໃນວັນທີ

ໝ້ວຍ ເຊິ່ງນໍາໂດຍທ່ານ ນາງ

ການເງິນ, ມີສະມາຊິກສ
 ະພາປະ

ແລະ ການເງິນ, ມະຕິວ່າດ້ວຍ

17-19 ພະຈິກ 2021 ສະພາ

ສູນໄຖ ໄຊຍະແສງ ຮອງປະ

ຊາຊົນແ
 ຂວງ(ສສຂ
 ) ສາລະວັນ

ການຈັດຕັ້ງແລະ

ປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ) ສາລະ

ທານ ສພຂ ສາລະວັນ; ມີທ່ານ

ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັງ້ ແຕ່ລະເມືອງ,

ໄຫວຂອງຄະນະສະມາຊິ ກ ສະ

ວັນ ໄດ້ເຄືອ
່ ນໄຫວໂຄສະນາເຜີຍ

ພັນໂທ ນາງ ທອງເຫລືອງ ໂຄດ

ບັ ນ ດາຄະນະປະຈໍ າ ພັ ກ ເມື ອ ງ,

ພາປະຊາຊົນແຂວງ ປະຈໍາເຂດ

ແຜ່ ພ າລະບົ ດ ບາດຂອງສະພາ

ປັນຍາ ຮອງປະທານຄະນະກໍາ

ກໍາມະການພັກເມືອງ, ຫົວໜ້າ

ເລືອກຕັ້ງເມືອງ, ມະຕິວ່າດ້ວຍ

ແຫ່ງຊາດ (ສພຊ
 ) ແລະ ສພຂ


ມະການຍຸຕິທໍາ ແລະ ປ້ອງກັນ ຫ້ອງການ ພ້ອມດ້ວຍວິຊາການ

ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນ

ໃຫ້ແກ່ການນໍາ,

ພະນັກງານ

ຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ,

ໄຫວຂອງຄະນະກໍ າ ມະການ

ຫລັກແຫລ່ງຂັ້ນເມືອງ ແລະ ປະ

ທ່ານ ນາງ ອາລຸນນີ ອາດວິໄລ

ການເຄື່ອນໄຫວຄັ້ງນີ້,

ວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ແລະບັນ

ຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ຢູ່ 3 ເມືອງຄື:

ຮອງປະທານຄະນະກໍາມະການ

ສສຂ ກໍໄດ້ຜັດປ່ຽນກັນເຜີຍແຜ່

ດາເຜົ່າ  ເຊິ່ງໄດ້ຄັດຈ້ອນເອົາແຕ່

ຕະໂອ້ຍ, ຕຸ້ມລານ ແລະ ສະ

ເສດຖະກິດ, ແຜນການ ແລະ

ກົ ດ ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍສະພາແຫ່ ງ

ເນື້ອໃນສໍາຄັນໆ

ເຂົ້າຮ່ວມ.

ການເຄື່ອນ

ເພື່ອໃຫ້ທຸກ

ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນກໍໄດ້ສະ

ໃຫ້ປະຊາຊົນ

ລວມມູນຄ່າ 16 ລ້ານກວ່າກີບ.
ການເຄື່ ອ ນໄຫວຄັ້ ງ ນີ້

(ນາງ ຄັດສອນ ຮຸ່ງສະຫວ່າງ)

lk]t|hkvjko

;aomu @@{@*}!!}@W@!

la[rt75o0v’\kdgfnvp
5

6
madmkp ]t[kp

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

f |a'lnry,;P'9aomk, wfh]kp'ko.shI6h;jkG
dt-;'lkmk]totl5d vto5,fa .sh]fa ;ylkstdyfzt]yf
1kg]d # zt]yf1k3,oo6ryikg;p g-yj'gxao1kg,af
grnjvoe.-hg0Qk.odkoxyjoxq;rtpkf37;yf{!_ x;'
xt-k]=7vpg/Qk 8k,8yf0jk;zqo'ko dkozt]yf
1kfu grnjvxyjoxq;9edafg-Nv xk[37;yf38Ihkp .sh|u
wxwdsjk' grnjvrhv,daorafmtokln[lhk' g,nv'[hko
.shI5j'gInv oAoc]h;K

ໝາກເດືອຍ  ເປັນພືດທັນຍາ
ຫານທີ່ ເ ຕັ ມ ໄປດ້ ວ ຍສານອາຫານ
ຢ່າງຫລວງຫລາຍ ຄົນຈີນຈຶ່ງນິຍົມ
ຮັບປະທານຢ່າງແຜ່ຫລາຍ

ເພາະມີ

ສັ ບ ພະຄຸ ນ ເປັ ນ ຢາອາຍຸ ວັ ດ ທະນະ
ແລະ

ຊ່ວຍບຳລຸງຮ່າງກາຍໃຫ້ແຂງ

ແຮງ;

ພ້ອມນັ້ນ,

ຄົນລາວເຮົາກໍນິ

ຍົມເອົາມາເຮັດນ້ຳຫວານ,

ນ້ຳໝາກ

ເດືອຍ..... ເພື່ອສຸຂະພາບ ແຕ່ທ່ານຮູ້
ບໍວ່າ? ໝາກເດືອຍມີຄຸນປະໂຫຍດຄື
ແນວໃດແດ່? ດັ່ງນັ້ນ, ໃນຄໍລຳສຸກສະ

f pyofuoe;aootlvo ]ew- muwj fh,mu kpkfln[
8td5o gxao[5f-kp7qomevyf degouf.omhkpvkmyfmuj
zjko,k oe|adgdnv[;jk # dy3]g7yj' ;u1hkgxao-njgvUo
ok,IPdrkp.o w-lq,[6ogxaos]ad IPd0kogxao
ok,cmh 0=.shc0'cI'dhk lq,[6ol6'.spj cr'gvup K
gxao3lhmv'7hv'w;h lv'.9\Ao-qj;oy]ao oAoc]h;K

ບາຍຫາຍໂລຄາສະບັ ບ ນີ້ ເ ຮົ າ ມີ ຄຸ ນ
ສົມບັດຂອງໝາກເດືອຍມານຳສະເໜີ
ໃຫ້ແກ່ບັນດາທ່ານຮັບຮູ້ນຳກັນ.
- ເຮັດໃຫ້ລະບົບຂັບຖ່າຍດີ,
ຫລຸດອາການຖອກທ້ອງໄດ້ ເພາະໃນ
ໝາກເດືອຍມີໃຍອາຫານຫລາຍ ຈຶ່ງ
ເຮັດໃຫ້ຂັບຖ່າຍສະດວກ;
- ເຮັດໃຫ້ນອນຫລັບສະບາຍ
ເພາະມີກດ
ົ ອາມິໂນທີຊ
່ ວ
່ ຍກະຕຸນ
້ ການ
ເຮັ ດ ວຽກຂອງຮໍ ໂ ມນເມລາໂທນິ ນ
ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ນອນຫລັບໄດ້ດີ;
- ບຳລຸງສາຍຕາ ວິຕາມິນເອ

ປ້ອງກັນໂລກກະດູກ

ຈະຊ່ ວ ຍໃຫ້ ຜິ ວ ພັ ນ ສົ ດ ໃສຍິ່ ງ ຂຶ້ ນ

- ປ້ອງກັນຕີນມືມນ
ຶ ຊາ ໃນໝາກ

ໃນໝາກເດື ອ ຍຊ່ ວ ຍເພີ່ ມ ຄວາມສາ

ຜ່ອຍ ພ້ອມທັງບຳລຸງເສັ້ນເອັນ ແລະ

- ບຳລຸງໄຂ່ຫລັງ ຊ່ວຍຂັບ

ເດືອຍມີວິນຕາມິນບີຫລາຍ ຈຶ່ງຊ່ວຍ

ມາດໃນການເບິ່ ງ ເຫັ ນ ໃນບ່ ອ ນທີ່ ມີ

ຄໍ່ກະດູກນຳອີກ

ປັດສະວະ ແລະ ແກ້ອາການເຈັບທ້ອງ

ແກ້ອາການມຶນຊາ ແລະ ແກ້ອາການ

ໃຫ້ແຂງແຮງ

ແສງສະຫວ່ າ ງໜ້ ອ ຍໃຫ້ ຫ ລາຍຂຶ້ ນ
ໂດຍສະເພາະຕອນກາງຄືນ;
- ບຳລຸງແຂ້ວ ແລະ ກະດູກ

- ບຳລຸງຜິວເຮັດໃຫ້ຜິວເປັ່ງ

ຮັກສາໂລກກະເພາະ

ແລະ

ລຳໄສ້   ກະຕຸກ, ຮ້ອນໃນ ແລະ ອາການລົງ

ປັ່ງ ເພາະອຸດົມໄປດ້ວຍວິຕາມິນ ບີ1

ພ້ ອ ມທັ ງ ຊ່ ວ ຍຫລຸ ດ ຄໍ ເ ລດເຕີ ຮໍ ໃ ນ

ແລະ ບີ2 ຫາກຮັບປະທານເປັນປະຈຳ

ເສັ້ນເລືອດນຳອີກ;

lk]kdt;u

0=Ihv’-j;’37;yf
ໂດຍ: ລູກທາດສາມປາງ

f ສັງຄົມເຮຮຸ່ມຮ້ອນ

ຮົນຮໍ່າຮອນອຸກ

ທຸກທັ່ງໂທມຊີຜານ

ສັ່ນເຟືອນນອງລົ້ນ

ຫລາຍຄົນເຄືອງຄອນຢ້ານ

ຄືນວັນເອົ້າອັ່ງ

ໂຄວິດຊູນຜ່າມ້າງ

ສັງເວີຍມ້ວນມັບຕາຍ

f ຫລາຍຄົນເພີນທ່ຽວມົ້ວ

ເລີຍລ່ວງຝືນກົດ

ຂີ່ລົດແຊວນັນເນືອງ

ລື່ນເລີງເມົາບ້າ

ລິນສຸລາວົງເຫລົ້າ

ມົວເມົາແມ້ງມ່ວນ

ຫລາຍໝູ່ມວນລື່ນດ້ານ

ຝືນດື້ວ່າບໍ່ຟັງ...ໜ່າຍເດ

f ສັງວ່າຊາມຄື່ນກ້ອງ

ຄະນອງມ່ວນລືມຕົນ

ຄົນທັງເມືອງເຂົາກົວ

ສັ່ນເຊັນຮົນຮ້ອນ

ກັກຕົວນອນໃນຢ້າວ

ເນົາເຮືອນຢັ້ງຢູ່

ຫລາຍກຸ່ມຄົນໝູ່ດື້

ຫົວກ້າແກ່ນບໍ່ຟັງ...ບໍ່ດີແລ້ວ

f ສັງບໍ່ແຂງເຂື່ອນເຂັ້ມ

ຂຶງເຄັ່ງກັກຕົວ

ຢ່າທ່ຽວມົວເມົາຝືນ

ຮ່ວມມືເຖິງຖ້ວນ

ຊວ້ານຊ່ວຍຊູພຽງພ້ອມ

ສະເໝີດອມໂດຍດັ່ງ

ຕ້ານໂຄວິດຈິງຈັງ

ລາວນີ້ຢູ່ເຢັນ...ເຈົ້າເອີຍ!

  ມັນຈິ່ງຫາຍຫ່າງດ້າວ

ຂາວໃນແມ່ຍິງນຳອີກ.
ຂໍ້ມູນຈາກ: www.param9.com

g[u3ml5dgluo
o 8=ks];f
{ xdl ot7vos];’
W@! $!_!!_
{ dq,8=ks];fln[l;o{
lv[l;o W@! _(WW_#
{ dq,8=ks];fxhv’dao1k
gl[8yf W@! @!(@&)
{ dq,8=ks];fglf4tdyf
W@! @!@&!_
{ dq,8=ks];f9t]k9vo
W@! _WW_@(
{ dq,8=ks];fltdafdaho
c]t8hkodko7hk,to5f
W@! _(W&$#
{ dq,8=ks];fd;f7qog0qhk
g,nv’ X8,? W@! @&!@)(
{ dq,75h,7v’7qo8jk’xt
gmf W@! @!@&@W
{ lkpfj;o !!_!
o soj;pd6hwr
{lt,k7q,vklkd6hwrot7vo
s];’ !*@$
{ soj;pd6hwr,6ooymy-j;p
gs]nv7qom5dpkd !*@#
{ soj;p-j;pgs]nvz6hxtlq[
wr vq’dkodkcf’ !*@&
{ ,6ooymy d6hwr ok7k !&!#

f ltcf'7;k,glp.9o=kvhkpcl'mv' me
,tgm;k de,kmydko xd-{xdl mujwfhl6oglpz6hgxao
,kofk .ovkmyfzjko,k g4y'7k;]k]a[c]h; s]a[
l6oj ry ko ]tla'0kol6lj ts;aog,nv'2hk 7;k,fu,kofk
lhk' -j;poemk';yopkolq'j l;k'lts;ao[jvod;hk'
g,nv'2hk[jvol6' r5hogouK        

-;opY,

#

sq;26

g]njv'G 7n-yvvd,kc]h;
,uzq;{g,p76j|bj'de]a'oaj']q,dao
zq;G g9Qk9njwfh[=L g,njv !W xudjvo 8vomuj0hvp]adwxs]Yooe
g9Qk c]h;r+c,jg9Qk9a[wfh r+g9Qk4k,0hvp;jkG “-yc8j'fv'
s]n-y8yf75d”
g,pG 3vhDDDDDDDDDDD 9nj 0hvp9njwfhfug]upcs]t
zq;G ,NoAoF  0hvp8v[r+g9Qk;jk c8j'fv'
g,pG c]h;,aogxaovuspa'LKKKK
zq;G 4hk,NoAo0hvpg]nvd8yf75d xkooUdt7n-yrQo3mf vvd
,kc]h;
g,pG KKKKKKKK

7t8yg8nvo.9
#

fvdsphk

7;k,fu [+,u,kf8t4ko [+,ugrfko [+,urNo
[+g]yd[+8No c8jpnookogmQkvtlq'wl

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

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

8+9kdlt[a[djvoDDD
ມາດຕາ 59 ສະຖານີຂົນສົ່ງສິນຄ້າ
ສະຖານີຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ຕ້ອງມີສະຖານທີ່ຈອດ, ພັກ, ສັບປ່ຽນ, ຫຼີກ,
ຜ່ານຂະບວນລົດໄຟ, ຈັດຕູ້, ບັນ ທຸກ, ຄ່ຽນຖ່າຍ, ຮັບສົ່ງ, ເກັບຮັກສາສິນຄ້າ,
ກວດກາເຕັກນິກ, ຫ້ອງການ, ລະບົບບໍລິການຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ, ເດີ່ນ,ລານຈອດ
ລົດ, ທາງເຂົ້າຫາສະຖານີ, ສາງສິນຄ້າ, ລານວາງຕູ້ສິນຄ້າ, ຫ້ອງບັນຊາຄວບຄຸມ
ແລະ ຫ້ອງເກັບມ້ຽນອຸ ປະກອນ.
ການກໍ່ສ້າງສະຖານີຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ຕ້ອງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນຜັງຕົວ
ເມືອງ ແລະ ລະບຽບການຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແລະ ກະ
ຊວງອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ມາດຕາ 60 ອູ່ສ້ອມແປງລົດໄຟ
ອູ່ສ້ອມແປງລົດໄຟ ຕ້ອງມີສະຖານທີ່ສ້ອມແປງຫົວຈັກ, ຕູ້ລົດໄຟ, ລະ
ບົບຫ້າມລໍ້, ໄຟຟ້າ, ໄຟສັນຍານ,ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ, ນ້ຳ
ປະປາ ແລະ ສຸຂານາໄມ, ຫ້ອງທົດສອບ, ໂຮງຊ່ຽນ, ສາງ, ວັດຖູປະກອນ,
ເຄື່ອງອະໄຫຼ່ປ່ຽນຖ່າຍ, ລານຈອດລົດໄຟ, ຫ້ອງພົ່ນສີ ແລະ ອື່ນໆ.
ການກໍ່ສ້າງອູ່ສ້ອມແປງລົດໄຟ ຕ້ອງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນຜັງຕົວເມືອງ
ແລະ ລະບຽບການຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແລະ ກະຊວງອື່ນທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ.
ພາກທີ V
ລົດໄຟ, ພະນັກງານລົດໄຟ ແລະ ລະບຽບການແລ່ນລົດໄຟ
ໝວດທີ 1
ລົດໄຟ
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ຫລອງປີ ສ າມັ ກ ຄີ ມິ ດ ຕະພາບ
ລາວ-ຫວຽດນາມ;
4) ຂຶ້ນແຜນການຕ້ອນ
ຮັ ບ ຄະນະຜູ້ ແ ທນຂັ້ ນ ສູ ງ ສະພາ
ແຫ່ງຊາດ
ບັນດາປະເທດຈໍາ
ນວນໜຶ່ງ
ທີ່ມີຈຸດປະສົງມາ
ເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ຢ້ຽມຢາມ
ສປປລາວ; ຕ້ອນຮັບການເຂົ້າ
ຢ້ຽມຂໍ່ານັບຂອງທຸຕານຸທູດ ປະ
ຈໍາຢູ່ ສປປລາວ, ຜູ້ຕາງໜ້າອົງ
ການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ແຂກ
ຕ່າງປະເທດ ຕາມການສະເໜີ.

ມາດຕາ 68 ການປະກັນໄພລົດໄຟ
ພາຫະນະທຸກຊະນິດ ກ່ຽວກັບການຂົນສົ່ງທາງລົດໄຟ ຕ້ອງມີການປະກັນ
ໄພ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນໄພ.
ໝວດທີ 2
ພະນັກງານລົດໄຟ

ມາດຕາ 61 ລົດໄ ຟ
ລົດໄຟ ແມ່ນ ຍານພາຫະນະທີ່ເປັນຕູ້ເກາະກັນເປັນຂະບວນ ຊຶ່ງຂັບ
ເຄື່ອນດ້ວຍຫົວຈັກ, ແລ່ນໄປຕາມລາງເພື່ອຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານ ແລະ ສິນຄ້າຈາກ
ຕົ້ນທາງໄປ ຫາ ປາຍທາງເປົ້າໝາຍ.
ລົດໄຟ ປະກອບດ້ວຍ ຫົວຈ
 ັກລົດໄ ຟ, ຕູລ
້ ົດໄ ຟ, ວັດຖູປະກອນ ແລະ
ສິ່ງປ
 ະກອບອື່ນ.
ມາດຕາ 62 ການນຳເຂົ້າລົດໄຟ, ຫົວຈັກ, ຕູ້ລົດໄຟ
ການນຳເຂົ້າລົດໄຟ, ຫົວຈັກ, ຕູ້ລົດໄຟ ຕ້ອງປະກອບເອກະສານໃນການ
ນຳເຂົ້າ ແລະ ເອກະສານຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນຕາມມາດ
ຕະຖານເຕັກນິກ ແລະ ຕ້ອງຂໍອ
 ະນຸຍາດນໍາກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສ
 ົ່ງ.
ມາດຕາ 63 ການກວດກາເຕັກນິກລົດໄຟ
ກ່ອນຂະບວນລົດໄຟຈະແລ່ນອອກຈາກສະຖານີຕົ້ນທາງ, ພະນັກງານ
ປະຕິບັດການຢູ່ສະຖານີລົດໄຟຕ້ອງກວດກາລະບົບຫົວຈັກ, ຊ່ວງລ່າງ, ລໍ້ເລື່ອນ,
ໄຟຟ້າ, ຫ້າມລໍ້, ຕູ້ລົດໄຟ, ເກາະພ່ວງ, ກັບດຳ ແລະ ອື່ນໆ ໃຫ້ຖືກ ຕ້ອງຕາມ
ມາດຕະຖານເຕັກນິກທີ່ກຳນົດໄວ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
ມາດຕາ 64 ການຂຶ້ນທະບຽນ
ລົດໄຟ, ຫົວຈັກ, ຕູ້ລົດໄຟ, ວັດ
 ຖູປະກອນ ແລະ ສິ່ງປະກອບສຳລັບການ
ຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານ ແລະ ສິນຄ້າ ຕ້ອງຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ຕິດປ້າຍໃຫ້ຖືກຕ້ອງ
ຕາມກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 65 ເຄື່ອງຫ້າມລໍ້, ເຄື່ອງເກາະຫົວຈັກລົດໄຟ ແລະ ຕູ້ລົດໄຟ
ລົດໄຟ ຕ້ອງມີເຄື່ອງຫ້າມລໍ້ອັດຕະໂນມັດ ແລະ ເຄື່ອງຫ້າມລໍ້ດ້ວຍມື
ຊຶ່ງຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດກາການໃຊ້ງານຢ່າງເປັນປົກກະຕິ
ເພື່ອຮັບປະກັນ
ຄວາມປອດໄພ.
ເຄື່ອງຫ້າມລໍ້ສຸກເສີນ ແລະ ເຄື່ອງວັດແທກຄວາມດັນ ດ້ວຍປະຕູລົມຕ້ອງ
ຕິດຕັ້ງຢູ່ຕູ້ຜູ້ໂດຍສານ ແລະຫ້ອງເຮັດວຽກຂອງຫົວໜ້າຂະບວນລົດໄຟ ຊຶ່ງຕ້ອງ
ໄດ້ຮັບການກວດກາການໃຊ້ງານເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ພ້ອມທັງໜີບກົ່ວ.
ເຄື່ອງເກາະຫົວຈັກລົດໄຟ ກັບຕູ້ລົດໄຟ ແລະ ຕູ້ລົດໄຟກັບຕູ້ລົດໄຟ ຕ້ອງ
ເກາະກັນໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມແບບ, ມາດຕະຖານ ແລະ ປະເພດຂອງຫົວຈັກ ແລະ
ຕູ້ລົດໄຟ.
ມາດຕາ 66 ອຸປະກອນທີ່ນຳໃຊ້ໃນລົດໄຟ
ພາກທີ III: ມາດ
ຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ເພື່ ອ ຮັ ບ ປະກັ ນ ການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນ
ໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2022
ໄດ້ ຮັ ບ ຜົ ນ ສໍ າ ເລັ ດ ເປັ ນ ຢ່ າ ງດີ ,
ສພຊ ກໍານົດມາດຕະການຕົ້ນຕໍ
ດັ່ງນີ້:
1) ກໍາມາທິການກົດ
ໝາຍ ເປັນເຈົ້າການສົມທົບກັບ
ບັນດາກໍາມາທິການ, ກະຊວງ,
ອົງການແຕ່ຫົວທີ ໃນການສ້າງ
ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ ຕາມແຜນ
ການປີ 2022 ວາງໄວ້;
2) ຍົກສູງຄວາມຮັບ

ລົດໄຟ ຕ້ອງປະກອບ ແລະ ຕິດຕັ້ງອຸປະກອນ ດັ່ງນີ້:
1. ເຄື່ອງວັດແທກ, ເຄື່ອງບັນທຶກຄວາມໄວ ແລະ ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ກ່ຽວ
ກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງລົດໄຟ;
2. ຄ້ອນທຸບສຸກເສີນ, ອຸປະກອນດັບເພີງ, ເຄື່ອງມືສ້ອມແປງ, ເຄື່ອງສັນ
ຍານທີ່ຖືຕິດຕົວໄດ້, ເຄື່ອງຊ່ວຍຫາຍໃຈ ແລະ ຖົງຢາປະຖົມພະຍາບານ;
3. ເຄື່ອງເຕືອນໄພ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຂັບຂີ່ລົດໄຟມີຄວາມຕື່ນຕົວຢູ່ສະເໝີໃນ
ເວລາຂັບລົດໄຟ;
4. ຫ້ອງເຮັດວຽກຂອງຜູ້ຂັບຂີ່ລົດໄຟ ຊຶ່ງຕ້ອງຕິດຕັ້ງໜ່ວຍວັດແທກ
ຄວາມໄວ ແລະ ເຄື່ອງສື່ສານລະຫວ່າງ ຫົວໜ້າຂະບວນລົດໄຟກັບຜູ້ຂັບຂີ່ລົດໄຟ;
5. ຕູ້ຜູ້ໂດຍສານ ຊຶ່ງຕ້ອງຕິດຕັ້ງລະບົບແສງສະຫວ່າງ, ຄວາມເຢັນ,
ລະບາຍອາກາດ, ສຸຂາພິບານ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກສຳລັບຄົນພິການ,
ຜູ້ເສຍອົງຄະ, ນັກບວດ, ແມ່ມານ, ເດັກນ້ອຍ, ຜູ້ເຖົ້າ ຍົກເວັ້ນລະບົບສຸຂາພິບານ
ສຳລັບຕູ້ຜູ້ໂດຍສານທີ່ບໍລິການໃນຕົວເມືອງ;
6. ອຸປະກອນເຕັກນິກອື່ນ.
ມາດຕາ 67 ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ແລະ ຄຳແນະນຳ ສຳລັບຜູ້ໂດຍສານ
ຕູ້ລົດໄຟ ຕ້ອງມີຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ແລະ ຄຳແນະນຳ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມ
ສະດວກ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ໂດຍສານເປັນຕົ້ນ ເລກໝາຍຕູ້, ເລກໝາຍຕັ່ງນັ່ງ ຫຼື ຕຽງ
ນອນ, ຕາຕະລາງສາຍທາງ, ແຜນການແລ່ນລົດໄຟ, ຈຳນວນ ແລະ ຊື່ສະຖານີ,
ວິທີການ ແລະ ມາດຕະການ ໃນການແກ້ໄຂເມື່ອເກີດອັກຄີໄພ ຫຼື ອຸບປະຕິເຫດ.
ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ແລະ ຄຳແນະນຳ ຕ້ອງມີຄວາມຊັດເຈນ, ໂດດເດັ່ນ,
ເຂົ້າໃຈງ່າຍ ແລະ ອ່ານງ່າຍ.

ມາດຕາ 69 ພະນັກງານລົດໄຟ
ພະນັກງານລົດໄຟ ປະກອບດ້ວຍ:
1. ພະນັກງານປະຕິບັດການແລ່ນລົດໄຟ;
2. ເຈົ້າໜ
 ້າທ
 ີ່ລົດໄຟ.
ມາດຕາ 70 ພະນັກງານປະຕິບັດການແລ່ນລົດໄຟ
ພະນັກງານປະຕິບັດການແລ່ນລົດໄຟ ມີ ດັ່ງນີ້:
1. ຫົວໜ້າສູນບັນຊາການແລ່ນລົດໄຟ;
2. ຫົວໜ້າສະຖານີ;
3. ພະນັກງານຂັບລົດໄຟ;
4. ພະນັກງານປະຕິບັດການຢູ່ສະຖານີລົດໄຟ;
5. ພະນັກງານເກາະຫົວຈັກ ແລະ ຕູ້ລົດໄຟ;
6. ພະນັກງານຄວບຄຸມການສັບປ່ຽນລາງລົດໄຟ;
7. ພະນັກງານຄວບຄຸມການແລ່ນລົດໄຟ;
8. ພະນັກງານຄວບຄຸມຂະບວນລົດໄຟ;
9. ພະນັກງານກວດກາອຸໂມງ, ລາງ ແລະ ຂົວລົດໄຟ;
10. ພະນັກງານເຝົ້າຍາມອຸໂມງ, ຂົວ ແລະ ທາງຄົບ.
ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີພະນັກງານຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ພະນັກງານ
ບໍລິການອື່ນ ທີ່ປິ່ນອ້ອມວຽກງານປະຕິບັດການແລ່ນລົດໄຟ.
ມາດຕະຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງພະນັກງານແຕ່ລະປະເພດ ໄດ້ກຳນົດໄວ້
ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ.
ມາດຕາ 71 ຫົວໜ້າສູນບັນຊາການແລ່ນລົດໄຟ
ຫົວໜ້າສູນບັນຊາການແລ່ນລົດໄຟ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້:
1. ຄວບຄຸມ, ຕິດຕາມ, ສັ່ງການ ແລະ ເລັ່ງລັດການແລ່ນລົດໄຟ ເພື່ອ
ໃຫ້ໄປຕາມກຳນົດເວລາການແລ່ນລົດໄຟ ຫຼື ປະກາດແລ່ນລົດໄຟ;
2. ຈັດການ ຫຼື ສັ່ງການຫຼີກຂະບວນລົດໄຟ ຫຼື ສັ່ງການປ່ຽນທາງແລ່ນ
ຂອງຂະບວນລົດໄຟ ຫຼື ສັ່ງຢຸດຂະ ບວນລົດໄຟ;
3. ຮັບການລາຍງານຂອງພະນັກງານຄວບຄຸມການແລ່ນລົດໄຟໃນແຕ່
ລະເຂດ;
4. ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ທຸກຄຳສັ່ງຂອງຕົນຕາມກົດໝາຍ;

ຜິດຊອບໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ວິ
ເຄາະວິໄຈ, ເກັບກໍາຂໍ້ມູນໃຫ້
ລະອຽດເລິກເຊິ່ງ ໃນການຕົກ
ລົ ງ ບັ ນ ຫາສໍ າ ຄັ ນ ພື້ ນ ຖານຂອງ
ປະເທດຊາດ, ການເຄື່ອນໄຫວ
ຂອງ ຄປຈ.ສພຊ ແລະ ກົງຈັກ
ການຈັດຕັ້ງຂອງ ສພຊ; ເອົາໃຈ
ໃສ່ ປ ະສານສົ ມ ທົ ບ ກັ ບ ລັ ດ ຖະ
ບານ, ອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ,
ອົ ງ ການກວດສອບແຫ່ ງ ລັ ດ ,
ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ, ອົງການ
ໄ ອ ຍ ະ ກ າ ນ ປ ະ ຊ າ ຊົ ນ ສູ ງ ສຸ ດ
ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອ
ປຶ ກ ສາຫາລື ສ້ າ ງຄວາມເອກະ
ພາບດ້ານເນື້ອໃນຕ່າງໆ ກ່ອນ

ຈະນຳເຂົ້າພິຈາລະນາ ຢູ່ກອງປະ
ຊຸມ ສພຊ, ກອງປະຊຸມ ຄປຈ.
ສພຊ; ຄະນະສະມາຊິກສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ
ເປັນເຈົ້າການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະ
ສະໜອງໃຫ້ກົງຈັກຂອງ ສພຊ
ເພື່ ອ ເປັ ນ ບ່ ອ ນອີ ງ ໃນການຄົ້ ນ
ຄວ້າ, ພິຈາລະນາຕົກລົງບັນຫາ
ໃຫ້ມຄ
ີ ນ
ຸ ນະພາບ ແລະ ທັນການ;
3) ຄປຈ.ສພຊ, ບັນ
ດາກໍາມາທິການ, ຄະນະສະມາ
ຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດ
ເລືອກຕັ້ງ ແລະ ສະມາຊິກສະ
ພາແຫ່ງຊາດ ສ້າງແຜນການຕິດ
ຕາມກວດກາຂອງຕົນ ຢ່າງມີຈຸດ
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5. ພົວພັນປະສານສົມທົບ ກັບພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການບັນ
ຊາການແລ່ນລົດໄຟ.
ມາດຕາ 72 ຫົວໜ້າສະຖານີ
ຫົວໜ້າສະຖານີ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບກິດຈະການທັງໝົດ ໃນຂອບເຂດ
ສະຖານີຂອງຕົນ ຊຶ່ງມີວຽກຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້:
1. ຄວບຄຸມວຽກທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດຕາມຄຳສັ່ງ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ເພື່ອປ້ອງ
ກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ຮັກສາຄວາມປອດໄພ;
2. ອະນຸຍາດໃຫ້ຂະບວນລົດໄຟແລ່ນເຂົ້າ ອອກ ຕາມລະບຽບການ
ແລ່ນລົດໄຟ ພາຍໃນເຂດສະຖານີຂອງຕົນຢ່າງເຂັ້ມງວດ;
3. ຮັບຜິດຊອບການເກັບລາຍຮັບທຸກປະເພດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກ
ຂອງຕົນໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພແລ້ວສົ່ງມອບລາຍຮັບ
ດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ;
4. ຂຶ້ນແຜນຝຶກອົບຮົມພະນັກງານທີ່ປະຈຳການໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ ແລະ
ຄວາມສາມາດ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງຕົນໃຫ້ມີຄຸນນະພາບສູງ;
ໃນກໍລະນີ ເກີດມີຄວາມຜິດພາດ, ຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ອຸບປະຕິເຫດ,
ຫົວໜ້າສະຖານີ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ເຫດການເຫຼົ່ານັ້ນ ຈົນກວ່າມີຜົນຂອງການ
ສືບສວນ-ສອບສວນວ່າບໍ່ແມ່ນຄວາມຜິດຂອງຕົນ.
ມາດຕາ 73 ພະນັກງານຂັບລົດໄຟ
ພະນັກງານຂັບລົດໄຟມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້:
1. ຕ້ອງກວດກາ ເອກະສານ, ໃບຢັ້ງຢືນລ
 ະບົບເຕັກນິກ ແລະ ໄຟສັນ

ຍານຂອງລົດໄ ຟ, ໃບອະນຸຍາດໃຫ້ ຢຸດ ຫຼື ຫຼີກຂະບວນລົດໄຟ ຕາມແຜນການ
ແລ່ນລ
 ົດໄ ຟ;
2. ປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງປ່ອຍຂະບວນລົດໄຟ ຂອງຫົວໜ້າສະຖານີ ແລະ
ພະນັກງານຄວບຄຸມຂະບວນລົດໄຟ ກ່ອນຂະບວນລົດໄ ຟຈະແລ່ນອອກຈາກສະ
ຖານີລົດໄຟ;
3. ຄວບຄຸມຫົວຈັກລົດໄຟ ໃຫ້ແລ່ນໄດ້ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຮັບ
ປະກັນຄວາມປອດໄພ ພ້ອມທັງຮັກສາຄວາມໄວໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ຕາມແຜນການ
ແລ່ນລ
 ົດໄ ຟ;
4. ປະຕິເສດບແ
ໍ່ ລ່ນລົດໄຟ ເມື່ອເຫັນວ່າບໍ່ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ
ແລະ ລາຍງານດ່ວນໃຫ້ພະນັກງານຄວບຄຸມຂະບວນລົດໄຟ;
5. ຕ້ອງສັງເກດ ສະພາບການ ແລະ ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຈະລາຈອນ,
ລະບົບໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ຕາມສາຍທາງລົດໄຟ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
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ຄັດໂດຍ: ສ.ສາຍນໍ້າທາ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະບຽນສານ (ສະບັບປັບປຸງ)
3. ຜູ້ຂໍຢັ້ງຢືນ ໝາຍເຖິງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫລື ການຈັດ
ຕັ້ງທີ່ເອົາສັນຍາ ຫລື ເອກະສານອື່ນ ມາຂໍຢັ້ງຢືນນຳນາຍທະບຽນສານ;
4. ເອກະສານສະບັບຕົ້ນ ໝາຍເຖິງເອກະສານທີ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນ
ເປັນຄັ້ງທໍາອິດ ແລະ ມີຜົນທາງດ້ານກົດໝາຍ;
5. ເອກະສານສຳເນົາ ໝາຍເຖິງເອກະສານສະບັບທີ່ໄດ້ກ່າຍ,
ພິມ ຫລື ອັດ ຕາມເອກະສານສະບັບຕົ້ນ ເພື່ອໃຫ້ເອກະສານສຳເນົາ
ມີຜົນທາງດ້ານກົດໝາຍ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

ສຸມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແຜນ
ການເຜີຍແຜ່ຜົນສຳເລັດກອງປະ
ຊຸມສະໄໝສາມັນຂອງ ສພຊ
ແລະ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ
ຂອງສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ;
ກໍານົດຫົວຂໍ້, ຂັ້ນຕອນວິທີການ
ຕິດຕາມກວດກາ ໃຫ້ມີຄວາມ
ຈະແຈ້ງ, ຄົ້ນຄວ້າກໍາແໜ້ນເນື້ອ
ໃນຂອງກົດໝາຍ, ປະສານສົມ
ທົບກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ, ສະ
ຫລຸບລາຍງານຜົນການຕິດຕາມ
ກວດກາ ແລະ ສະເໜີມາດຕະ
ການແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວຕໍ່ຂັ້ນ
ເທິງ ມີທິດຊີ້ນໍາໃຫ້ທັນເວລາ;
4) ເພີ່ມທະວີຄວາມ

vjko8+lt[a[|hk
ເປັນເຈົ້າການຂອງສະມາຊິກສະ
ພາແຫ່ງຊາດ ໃນການເຂົ້າຮ່ວມ
ກອງປະຊຸມ ສພຊ, ການຕິດ
ຕາມກວດກາ, ການຊຸກຍູ້ ແລະ
ເກັບກໍາຂໍ້ມູນສະພາບການປະຕິ
ບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງ
ລັດ; ການເຄົາລົບ, ປະຕິບດ
ັ ລັດ
ຖະທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍຂອງ
ບັນດາອົງການລັດ, ການຈັດຕັ້ງ
ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິຂອງ ສພຊ,
ຂອງ ຄປຈ.ສພຊ; ປະສານສົມ
ທົ ບ ກັ ບ ສ ະ ພ າ ປ ະ ຊ າ ຊົ ນ ຂັ້ ນ
ແຂວງ ເພື່ອເຄື່ອນໄຫວຕາມສິດ
ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ;

5) ຄປຈ.ສພຊ, ກົງ
ຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງ ສພຊ ເອົາ
ໃຈໃສ່ ຜັ ນ ຂະຫຍາຍແຜນການ
ສະບັບນີ້ ອອກເປັນແຜນວຽກ
ຈຸ ດ ສຸ ມ ອັ ນ ລະອຽດຂອງຕົ ນ
ແລະ ເປັນເຈົ້າການປະສານສົມ
ທົ ບ ກັ ບ ອົ ງ ການອື່ ນ ໆຂອງລັ ດ
ທັງຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ
ເພື່ ອ ສ້ າ ງສິ່ ງ ອໍ າ ນວຍຄວາມສະ
ດວກ ໃນການປະຕິບັດຕາມສິດ
ແລະ
ໜ້າທີ່ຂອງແຕ່ລະພາກ
ສ່ວນ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໃນກົດໝາຍ.

8jk’xtgmf

;aomu @@{@*}!!}@W@!

radcdooe]af4t[ko,kg]g-p
-totdkog]nvd8A’ltrkmhv’4yo
j
# ນາງ ປາກາລັກ ພົມມ
 ີໄຊ
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# ນາກ ເມືອງມະໂນ

ພັກແກນນຳລັດຖະບານມາ
ເລເຊຍ ຊະນະການເລືອກຕັ້ງສະມາ
ຊິກສະພາທ້ອງຖິ່ນຂອງລັດມາລາກາ  
ນັນ
້ ອາດຈະເປັນຕວ
ົ ຊ້ວ
ີ ດ
ັ ທດ
ິ ທາງຂອງ
ກ
 ານເລືອກຕງັ້ ໃ ນລະດັບຊ
 າດ      ເຊິງ່ ອາດ
ຈະມີຂຶ້ນໃນກາງປີໜ້າ.
ອີ ງ ຕ າມກ ານລ າຍງ ານຂ່ າ ວ
ໃນວັນທີ 21 ພະຈິກ 2021 ໃຫ້ຮ
 ູ້
ວ່າ: ຜົນກ
 ານເລືອກຕັ້ງສ
 ະມາຊິກສະ
ພາທ້ອງຖິ່ນຂ
 ອງລັດມ
 າລາກາ ທີ່ຢໃູ່ ນ
ພາກຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້ຂອງປະເທດ
ມາເລເຊຍ ຈຳນວນ 28 ບ່ອນນັ່ງ ໃນ
ວັນເສົາທີ 20 ພະຈິກນີ້, ພັກມ
 າລາຍູ
ສາມັກຄີແ
 ຫ່ງຊ
 າດແລະ ພັກນ
 ້ອຍອີກ
2 ພັກໃນແນວຮ່ວມແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮ
 ັບ
ການເລືອກຕັ້ງຫ
 ລາຍທສ
ີ່ ຸດ ຈຳນວນ
21 ບ່ອນນັ່ງ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 9 ບ່ອນນັ່ງ
ຈາກການເລືອກຕັ້ງ3 ປີຜ
 ່ານມາ.
ການເລືອກຕັ້ງຄ
 ັ້ງນ
 ີ້, ແມ່ນ
ການເລືອກຕັ້ງໃຫຍຄ
່ ັ້ງທ
 ຳອິດ ນັບຕັ້ງ
ແຕ່ທ່ານ ອສ
ິ ມ
 າອິນ ຊາບຣີ ເຊິ່ງເປັນ

ສະມ າຊິກພັກ ມ າລ າຍູສ າມັ ກ ຄີ ແຫ່ ງ
ຊາດ ດຳລົງຕ
 ຳ ແໜ່ງເປັນນາຍົກລັດຖະ
ມົນຕີ ເມື່ອເດືອນສິງຫາຜ່ານມາ ແລະ
ເປັນເທື່ອທ
 ຳອິດໃ ນຮອບ 3 ປີ ທີ່ພັກ
ມາລາຍູສາມັກຄີແ
 ຫ່ງຊ
 າດ ໄດ້ກ
 ັບຄືນ
ມ າຮັ ບ ໄ ຊຊະນະໃ ນກ ານເ ລື ອ ກຕັ້ ງ
ເຖິ ງ ແມ່ ນ ວ່ າ ເປັ ນ ການເ ລື ອ ກຕັ້ ງ ຂັ້ ນ
ທ້ອງຖິ່ນກ
 ໍຕາມ ຫລັງຈ
 າກທີ່ໄດ້ເສຍ
ໄຊໃນການເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດໃນປີ
2018 ແລະ ເປັນຄັ້ງທ
 ຳອິດນ
 ັບແ
 ຕ່
ມາເລເຊຍໄດ້ຮັບເອກະລາດຈາກອັງ
ກິດໃ ນປີ 1957 ພັກມ
 າລາຍູສາມັກ
ຄີແ
 ຫ່ງຊ
 າດ ໄດ້ພົ້ນຈ
 າກການຜູກຂາດ
ການເປັນລັດຖະບານ.
ມາເ ລເ ຊຍມີ ກ ຳນົ ດ ຈ ະຈັ ດ
ການເລືອກຕັ້ງທ
 ົ່ວໄ ປໃນປີ 2023.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມີຄວາມຄາດວ່າ ລັດ
ຖະສະພາອາດຈະຖືກຍ
 ຸບ ແລະ ການ
ເລືອກຕັ້ງຈ
 ະຈັດຂ
 ຶ້ນໃ ນກາງປີໜ້າ.
ຕາມການລົງນາມບົດບັນທຶກ
ຄວາມເຂົ້າໃຈທາງດ້ານການເມືອງກັບ

ເມື່ອທາ້ ຍອາທິດຜ
 ່ານມາ ໄດ້
ມີລາຍງານຂ່າວວ່າ:   ສະມາຊິກລັດ
ຖະສະພາຂອງປາກີສະຖານ ໄດ້ຜ່ານ
ຮ່ າ ງກົ ດ ໝ າຍຕ້ າ ນກ ານຂົ່ ມ ຂື ນ ໃ ໝ່ 
ແນໃສ່ເພີ່ມຄວາມໝັ້ນໃ ຈ ແລະ ກຳ
ນົ ດ ມ າດຕ ະກ ານລົ ງ ໂ ທດທີ່ ຮຸ ນ ແ ຮງ
ຂນ
ຶ້ ເຊິ່ງຜູ້ກະທໍາຜິດທາງເພດທີ່ຖືກ
ຕັດສິນວ່າ
ມີຄວ
 າມຜິດຂົ່ມຂືນຊໍ້າ
ອາດຈະຖືກລົງໂທດໂດຍການສີດສານ
ເຄມີເຂົ້າໄປໃນອັນທ
 ະ.
ການເ ຄື່ ອ ນໄ ຫວດັ່ ງ ກ່ າ ວ
່ ຕອບສະໜອງຕ່ຄ
ໍ ວາມຄຽດ
ຝ່າຍຄ້ານ ໃຫ້ຮ
 ູ້ວ່າ: ຜູ້ນຳມາເລເຊຍ ແມ່ນເພືອ
ຈະບໍ່ ຍຸ ບ ສ ະພາຜູ້ ແ ທນລ າສະດ ອນ ແ ຄ້ ນ ຂ ອງປ ະຊາຊົ ນ ທີ່ ເ ພີ່ ມ ຂ້ຶ ນ ໃ ນ
ກ່ອນເດືອນກໍລະກົດປ
 ີໜ້າ, ອະນຸຍາດ
ໃຫ້ສະມາຊິກຝ່າຍຄ້ານເຂົ້າຮ່ວມຄະ
ນະກ ຳມະການປ ະຕິ ຮູ ບ ແ ຫ່ ງ ຊ າດ,
ຫລຸດຜ່ອນອາຍຸຂັ້ນຕ່ຳຂອງຜູ້ມີສິດລົງ
ຄະແນນສຽງຈາກ 21 ປີເປັນ 18 ປີ,
ໃຫ້ ຜູ້ ນໍ າ ຝ່ າ ຍຄ້ າ ນໄດ້ ຮັ ບ ສ ະຫ ວັ ດ ດີ 
ການເຊັ່ ນ ດຽວກັ ນ ກັ ບ ລັ ດ ຖະມົ ນ ຕີ 
ແລະ ຈຳກັດອ
 າຍຸກ
 ານດຳລົງຕ
 ຳແໜ່ງ
ຂອງນ າຍົ ກ ລັ ດ ຖະມົ ນ ຕີ ໃ ຫ້ ສູ ງ ສຸ ດ
ສອງສະໄໝ ເຊິ່ງບໍ່ເກີນ 10 ປີ.
ຝ່າຍຄ້ານໄດ້ຕ
 ອບຮັບ ດ້ວຍ
ການລົງຄະແນນສຽງສະໜັບສະໜູນ
ກົດໝາຍທີ່ສຳຄັນຫລາຍສະບັບ ລວມ
ທັງແ
 ຜນງົບປະມານປະຈຳປີ 2022
ທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໃນເດືອນຕຸລາ
ຜ່ານມາ.
ແຫລ່ງຂ
 ່າວ: Daily News

 ວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ກ່ຽວກັບກ
ຫ
 ານຂົ່ມຂືນ
ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກໃນປະເທດທີ່ເພີ່ມ
ຂຶ້ນ ທັງຄ
 ວາມຮຽກຮ້ອງເພື່ອຮັບປະ
ກັນວ່າຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍທາງເພດໄດ້ຮັບ
ຄວາມຍຸຕິທໍາ.
ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ລະບຸ
ວ່າ ລັດຖະບານປາກິດຖານ ຕ້ອງສ້າງ
ຕັ້ງສ
 ານພເິສດໃນທົ່ວປ
 ະເທດ ເພື່ອ
ເລັ່ງລັດການດຳເນີນຄະດີການຂົ່ມຂືນ
ແລະ ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ຄະດີການລ່ວງລະ
ເມີດທາງເພດຈະຖືກຕດ
ັ ສນ
ິ ຢາ່ ງໄວວາ
ໂດຍສະເພາະແມ່ນພາຍໃນ 4 ເດືອນ.
ສ່ວນຜູ້ທ່ຖ
ີ ືກຕັດສິນໃນຂ້ຫ
ໍ າ
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ຮ່ວມກັນຂ
 ົ່ມຂືນ ກຸ່ມຄົນນ
 ັ້ນຈ
 ະຖືກ
ຕັດສ
 ິນປ
 ະຫານຊວ
ີ ິດ ຫລື ຈໍາຄຸກຕະ
ຫລອດຊວ
ີ ິດ.
ການສັ ກ ຢາໃສ່ ອັ ນ ທ ະຈ ະ
ເຮັ ດ ໃ ຫ້ ຄ ວາມຕ້ ອ ງກ ານທ າງເ ພດ
ຫລຸດລົງ ເຊິ່ງເປັນຮູບແບບການລົງ
ໂທດທາງກົດໝາຍໃນປະເທດຕ່າງໆ
ລວມທັງເກົາຫລີໃຕ້, ໂປແລນ, ສາທາ
ລະນະລັດເຊັກ ແລະ ໃນບາງລັດຂອງ
ສະຫະລັດອາເມລກ
ິ າ.
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