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2025) ໂດຍການເປັນປະທານ
ຂອງທ່ານ ນາງ ສູນທອນ ໄຊຍະ
ຈັກ

ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງ

ຊາດ, ເຂົ້າຮ່ວມມີ ທ່ານ ຢາງກູ້
ຢາງລືໄຊ ຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນ
ຄວ້ າ ນິ ຕິ ກໍ າ ສະພາແຫ່ ງ ຊາດ,
ທ່ານ ນາງ ປິ່ງຄໍາ ລາຊະສິມມາ
ເລຂາທິ ກ ານສະພາແຫ່ ງ ຊາດ,
ທ່ານ ສຸບັນ ສະວະບຸດ ປະທານ
ກຳມາທິ ກ ານວຽກງານສະມາ
ຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ມີຮອງເລ
ຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ, ຫົວ
ຫນ້າກອງເລຂາຄຸ້ມຄອງແຫລ່ງ
(ສພຊ) ວັນທີ 29 ທັນ

ຄວ້ານິຕິກໍາ ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້

ສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ແລະ

ວາ 2021, ທີ່ເມືອງວັງວຽງ

ໄຂກອງປະຊຸ ມ ການຍົ ກ ສູ ງ ຂີ ດ

ສະມາຊິ ກ ສະພາປະຊາຊົ ນ ຂັ້ ນ

ແຂວງວຽງຈັນ

ຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກ

ແຂວງ (ສສຂ) 05 ປີ (2021-

ສະຖາບັນຄົ້ນ

ທຶນຊ່ວຍເຫລືອລ້າ,

ຮອງຫົວ

(ສພຊ)

ໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານິຕິກຳສະ

ກອງປະຊຸມ

ດ້ ວ ຍຜົ ນ ສໍ າ ເລັ ດ ອັ ນ ຈົ ບ ງາມ

ແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງ

ໃນວັນທີ 31 ທັນວາຜ່ານມາ,

ແຂວງ

vjko8+|hk @

ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ)

ພາຍຫລັງດໍາເນີນມາເປັນເວລາ

ໄຊຍະບູລີ ຊຸດທີ II ໄດ້ອັດລົງ

2 ວັນເຄິ່ງ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມພະ

ໂດຍການເປັນປະທານ

vjko8+|hk @

xtmko d;l- g7njvows;gIaf;Pd zqo’korQogfajo.odkoxt8y[af;Pd’ko0v’ d[z
16jc0;’lk]t;ao

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ສ.ສາຍນໍ້າທາ

ໃນໄລຍະດໍາເນີນກອງ
ປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2
ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX
ທ່ານ ຄໍາຈັນ ໂສຕາປະເສີດ ປະ
ທານກໍ າ ມາທິ ກ ານບັ ນ ດາເຜົ່ າ
(ກບຜ) ໄດ້ໃຫ້ສໍາພາດຕໍ່ສື່ມວນ
ຊົນ

ກ່ຽວກັບຜົນງານພົ້ນເດັ່ນ

ຂອງ ກບຜ ວ່າ: ພາຍໃຕ້ການ
ຊີ້ນຳຢ່າງໃກ້ຊິດ

ຂອງການນໍາ

ສະພາແຫ່ງຊາດ

ໂດຍສະເພາະ

ແມ່ ນ ທ່ າ ນຮອງປະທານສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ຜູ້ຊີ້ນໍາກໍາມາທິການ
ບັນດາເຜົ່າ ດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈ

vjko8+|hk #
(ສພຊ) ລະຫວ່າງວັນ

lr0 g-dv’ f=kgouodv’xt-5,ltw\lk,aogmnjvmu

@

ຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ສພຂ

ວາປີ, ເມືອງຄົງເຊໂດນ, ເລຂາ

ທັນວາຜ່ານມາ,

ຄັ້ງນີ້, ຄະນະໄດ້ຮັບຟັງການລາຍ

ພັກບ້ານອ້ອມຂ້າງເມືອງ.

ທ່ານ ສຸບັນ ສະວະບຸດ ປະທານ

ງານກ່ ຽ ວກັ ບ ຜົ ນ ສໍ າ ເລັ ດ ການ

ການເຄື່ອນໄຫວທັງ 2 ເມືອງ

ຊາດ, ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນ

ກໍ າ ມາທິ ກ ານວຽກງານສະມາ

ເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກງານໂດຍຫຍໍ້

ແມ່ ນ ໄດ້ ຮັ ບ ຟັ ງ ການລາຍງານ

ແຂວງ,

ຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ

(ກວສຊ)

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ

ຈາກເລຂາພັກເມືອງ

ເຊິ່ງຍົກ

ພະແນກ, ພະນັກງານອາວຸໂສບໍາ

ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ

ໄດ້ເຄື່ອນ

ສສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ ພ້ອມ

ໃຫ້ເຫັນເຖິງສະພາບລວມຂອງ

ນານປະຕິວັດ, ບໍລິສັດລັດວິສາ

ໄຫວຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ແລະ ເກັບ

ນັ້ນ,

ກໍໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຂໍ້ສະ

ເມືອງ,

ການຈັດຕັ້ງຜັນຂະ

ຫະກິດ ແລະ ນາຍບ້ານ 7 ໝູ່

ກໍ າ ຂໍ້ ມູ ນ ການເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກ

ດວກ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ, ຂໍ້ສະເໜີ

ຫຍາຍ

ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່

ງານຂອງຄະນະສະມາຊິກສະພາ

ຈໍານວນໜຶ່ງ;

ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ, ມະຕິຄັ້ງທີ

ທ່ານ ດົງເພັດ ພະຍົນ

ແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ປະຈໍາເຂດ

ບັ ນ ດາຜູ້ ເ ຂົ້ າ ຮ່ ວ ມໄດ້ ປ ະກອບ

IX

ຂອງອົງຄະນະພັກແຂວງ

ໄດ້ກາ່ ວໄຂກອງປະຊຸມວ່າ: ສພຂ

ເລືອກຕັ້ງທີ 14 ແຂວງສາລະ

ຄໍາຄິດ, ຄໍາເຫັນ, ຄໍາສະເໜີໃນ

ແລະ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງ

ເຊກອງ ຊຸດທີ II ໄດ້ໄຂກອງປະ

ວັນ

ບາງບັນຫາ ທັງເປັນການຂໍທິດ

ອົງຄະນະພັກເມືອງ.

ຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ

ຊີ້ນໍາຈາກຂັ້ນເທິງ.

ຜ່ານມາ

ທີ

22-23

ຢູ່ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ

(ສພຂ) ໂດຍການຕ້ອນຮັບຂອງ

ຂອງຄະນະ

ໃນກອງປະຊຸມ

ໃນ

ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າ

ບ້ານເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນໄລຍະ

2

ເມືອງມີຄວາມສະ

ຂອງຕົນຢ່າງເປັນທາງການ ໃນ

ທ່ານ ສີເຮັງ ຫອມສົມບັດ ປະ

ຈາກນັ້ນ, ທ່ານ ສຸບັນ

ຫງົບທາງດ້ານການເມືອງ, ສັງ

ທ່າມກາງບັນຍາກາດທີ່ທົ່ວພັກ-

ທານຄະນະ ສສຊ ປະຈຳເຂດ

ສະວະບຸດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້

ຄົ ມ ມີ ຄ ວາມເປັ ນ ລະບຽບຮຽບ

ລັດ,

ເລືອກຕັ້ງ, ມີຄະນະປະຈໍາ, ຄະ

ເຄື່ອນໄຫວເຮັດວຽກຢູ່ເມືອງວາ

ຮ້ອຍ, ດ້ານສາທາລະນະສຸກ ໄດ້

ນະກໍາມະການ ສພຂ,  ຄະນະເລ

ປີ ແລະ ເມືອງຄົງເຊໂດນ, ມີຄະ

ຂາທິການ, ພະນັກງານ-ລັດຖະ

ນະນໍາຂອງເມືອງ, ສະມາຊິກສະ

ກອນເຂົ້າຮ່ວມ; ໃນການຢ້ຽມ

ພາປະຊາຊົນແຂວງປະຈໍາເມືອງ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ

ຂະຫຍາຍຕົ ວ ລົ ງ ເຖິ ງ ຮາກຖານ

29

ເທື່ອທີ 2 ຂອງ ສພຂ ຊຸດທີ II

ເຫລັກໄຫລ ສີວິໄລ ເຈົ້າແຂວງໆ

ທັນວາ 2021, ສະພາປະຊາຊົນ

ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ

ເຊກອງ,

vjko8+|hk #

ແຂວງ (ສພຂ) ເຊກອງ ໄດ້ດໍາ

ດົງເພັດ ພະຍົນ ປະທານ ສພຂ

ປະຈໍາພັກແຂວງ,

ເນີ ນ ກອງປະຊຸ ມ ສະໄໝສາມັ ນ

ເຊກອງ,

ພັກແຂວງ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ

ເຂົ້າຮ່ວມມີທ່ານ

ມີບັນດາທ່ານຄະນະ
ກໍາມະການ

ປວງຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ

ຊາວແຂວງເຊກອງ

ພວມສຸມ

ໃສ່ ຈັ ດ ຕັ້ ງ ຜັ ນ ຂະຫຍາຍມະຕິ

vjko8+|hk @
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ດາກົ ງ ຈັ ກ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ພາຍໃນ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະ
ຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ໃນການຊີ້ນໍາ
ເປັນໝູ່ຄະນະ, ມີການຄຸ້ມຄອງ
ແບບລວມສູນ ແລະ ມີການສະ
ໜອງງ ົບປະມານ ຮັບໃຊ້ໃນແຕ່
ລະໄລຍະ.

ຍ້ອນເຫດຜົນນ
 ັ້ນ,

ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້
ອອກມະຕິ ສະບັບເລກທີ 187/
ຄປຈ, ລົງວັນທີ 15 ກໍລະກົດ
2021 ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະ
ນະຊີ້ ນ ຳລ ວມການຍົ ກ ສູ ງ ຂີ ດ
ຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກ
ສະພາແຫ່ຊາດ ແລະ ສະມາຊິກ
ຄ່ ອ ງກັ ບ ຄວາມຕ້ ອ ງການຂອງ

ຂອງຕົນ; ສະຫລຸບຕີລາຄາການ

ວຽກງານ; ເພື່ອສະຫລຸບ, ຕີລາ

ຍົກສູງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່

ຄາ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນ

ສສຊ, ສສຂ ແລະ ພະນັກງານ

ພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຕາງໜ້າຈາກ

ກ່ ຽ ວກັ ບ ການຈັ ດ ເຝິ ກ ອົ ບ ຮົ ມ

ເສນາທິການ ໃນໄລຍະ 5 ປີ

ພາກສ່ວນທີກ
່ ຽ່ ວຂ້ອງເຂົາ້ ຮ່ວມ.

ໃຫ້ແກ່ ສສຊ ແລະ ສສຂ ທັງ

ຜ່ານມາ ແລະ ວາງທິດທາງແຜນ

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະ

ຢູ່ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນໃນໄລ

ການ 5 ປີ ໄລຍະແຕ່ປີ 2021-

ຍະຜ່ານມາ.

2025 ເພື່ອແນໃສ່ການຈັດຕັ້ງ
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ຊຸມ ເພື່ອລະດົມຄວາມຄິດ, ຂໍ້
ມູນ ແລະ ຫົວຂໍ້ເນື້ອໃນການ

ເນື້ ອ ໃນຂອງກອງປະ

ປະຕິບັດ 3 ພາລະບົດບາດຂອງ

ເຝິ ກ ອົ ບ ຮົ ມ ຈາກບັ ນ ດາກໍ າ ມາ

ຊຸມຄັ້ງນີ້

ປະກອບມີການເຜີຍ

ສະພາແຫ່ ງ ຊາດໃຫ້ ມີ ປ ະສິ ດ ທິ

ທິການ,

ຄະນະເລຂາທິການ

ແຜ່ມະຕິຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາ

ພາບ ແລະ ປະສິດທິຜນ
ົ ດີກວ່າເກົາ່ .

ແລະ ຄະນະ ສສຊ ປະຈຳເຂດ

ແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 187/

ປ ະ ທ າ ນ ກ ອ ງ ປ ະ ຊຸ ມ

ເລືອກຕັ້ງ ຕໍ່ທິດທາງແຜນການ

ຄປຈ, ລົງວັນທີ 15 ກໍລະກົດ

ໄດ້ ມີ ຄໍ າ ເຫັ ນ ໂອ້ ລົ ມ ຕໍ່ ກ ອງປະ

ຍົກສູງຂີດຄວາມສາມາດ

ໃຫ້

2021 ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະ

ຊຸມ ວ່າ: ການຍົກສູງຂີດຄ
 ວາມ

ແກ່ ສສຊ, ສສຂ ແລະ ພະນັກ

ນະຊີ້ ນໍ າ ລວມການຍົ ກ ສູ ງ ຂີ ດ

ສາມາດ ເປັນວຽກງານໜຶ່ງ ທີ່ມີ

ງານ ທີ່ເປັນເສນາທິການ ໄລຍະ

ຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່

ຄວາມໝາຍສຳຄັນ ແລະ ຈຳ

5 ປີ ແຕ່ປີ 2021-2025 ໃຫ້

ແລະ ສສຂ ໃນການປະຕິບັດພາ

ເປັນ

ມີເນື້ອໃນເລິກເຊິ່ງ ແລະ ສອດ

ລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່

ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນ

ສສຊ

ຕິດພັນກັບການຈັດຕັ້ງ

ສະພາປະຊາຊົນຂ
 ັ້ນແຂວງ
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ໃນ

ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປ ະຕິ ບັ ດ ພ າລ ະບົ ດ
ບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທ
 ີ່ຂອງຕົນ

ຂອງທ່ານ ເພັງນິລັນ ຄໍາພັນເພັງ

ພາກເໜືອ;

ບົດລາຍງານການ

ໄລຍະ 9 ເດືອນ, ວຽກງານຈຸດ

ເຊິ່ງໄດ້ກຳນົດສິດ ແລະ ໜ້າທ
 ີ່

ປະທານ ສພຂ; ໂດຍການເຂົ້າ

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນ

ສຸມ 3 ເດືອນທ້າຍປີ 2021

ຂອງຄະນະຮບ
ັ ຜດ
ິ ຊອບຊນ
້ີ ຳລວມ

ຮ່ວມຂອງທ່ານ ສຸວອນ ເລືອງ

ໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2021

ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປະຈໍາ

ໂດຍມີການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດ ບຸນມີ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງ

ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປະຈໍາ

ປີ 2022.

ຊອບຂອງບັນດາກຳມາທິການ,

ຊາດ, ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິດທະ

ປີ 2022, ການກວດກາຕາມ

ຄະນະເລຂາທິການ ແລະ ສະຖາ

ວົງ ເຈົ້າແຂວງໆໄຊຍະບູລີ; ມີ

ຜົນການກວດສອບ

ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ວ່າດ້ວຍ

2019

ຂອງອົງການກວດກາ

ການຮັ ບ ຮອງເອົ າ ບົ ດ ລາຍງານ

ຊາດ ຢ່າງຈະແຈ້ງ ເພື່ອພ
 ້ອມກັນ

ການພັກແຂວງ, ອະດີດການນໍາ

ລັດແຂວງ ຈາກປະທານອົງການ

ຂ ອ ງ ສ ະ ພ າ ປ ະ ຊ າ ຊົ ນ ແ ຂ ວ ງ

ຈັດຕັ້ງການເຝິກອົບຮົມ

ຂອງແຂວງ,

ກວດກາລັດແຂວງ;

ບົດລາຍ

ກ່ ຽ ວກັ ບ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ

ແລະ

ສະມາຊິກສະພາ

ສຳມະນາ ເພື່ອຍົກສູງຂີດຄ
 ວາມ

ແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ປະຈໍາເຂດ

ງານການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນ

ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ

ສາມາດໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກສະພາ

ເລືອກຕັ້ງ, ສະມາຊິກສະພາປະ

ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ

ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ທິດທາງ

ແຫ່ງຊາດ, ສະມາຊິກສະພາປະ

ຊາຊົນແຂວງ (ສສຂ), ອະດີດ

ຈໍາປີ 2021 ແລະ ທິດທາງ

ຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ພະນັກ

ສສຊ, ນັກປະຕິວັດອາວຸໂສ-ບໍາ

ແຜນການ ປະຈໍາປີ 2022 ຂອງ

4.) ມະຕິກອງປະຊຸມ

ງານທີ່ເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ມີ ນານ, ຜູ້ຊົງຄຸນວຸດທິ, ຕາງໜ້າ

ອົ ງ ການໄອຍະການປະຊາຊົ ນ

ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ວ່າດ້ວຍ

ປະສິດທຜ
ິ ົນດີກວ່າເກົ່າ.

ແຂວງ ຈາກຫົວໜ້າອົງການໄອ

ການຮັ ບ ຮອງເອົ າ ບົ ດ ລາຍງານ

ການຈັດຕັ້ງແນວລາວສ້າງຊາດ,

ຍະການປະຊາຊົນແຂວງ;

ບົດ

ຂອງອົ ງ ການກວດສອບປະຈໍ າ

ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ແລະ

ລາຍງານການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ

ພາກເໜືອ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ

ແຂກຖືກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມ.

ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ

ປະຕິ ບັ ດ ແຜນການເຄື່ ອ ນໄຫວ

ໃນກອງປະຊຸມ, ຜູ້ເຂົ້າ

ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ທິດທາງ

ວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ

ໄດ້ຮັບຟັງບົດລາຍງານ

ແຜນການ ປະຈໍາປີ 2022 ຂອງ

ທິດທາງແຜນການ

2022; ຜົນການກວດສອບບົດ

ອົງການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ,

(ນາງ ກຸກກິກ ບຸດດາໄຊ)

ຮ່ວມ
ຄັ້ງທີ

ປະຈຳປີ

ບັ ນ ຄົ້ ນ ຄ ວ້ານິຕິກ ຳສ ະພາແ ຫ່ ງ ຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ, ກໍາມະ
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ກອງປະຊຸມໃຫຍ່

3.) ມະຕິກອງປະຊຸມ

ອົງ

ປະ

ແຜນການປີ 2022.

ປະຈໍາປີ

XI

ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນພັ ດ

ສານປະຊາຊົນແຂວງ

ມະຕິກອງປະຊຸມ

ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນ

ທານສານປະຊາຊົນແຂວງ; ບົດ

ສະຫລຸບຂາດຕົວ

ໃຫຍ່ຄັ້ງທີ X ຂອງຄະນະບໍລິ

ງົບປະມານແຫ່ງລັດຂອງແຂວງ

ລາຍງານການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ

ປະຕິ ບັ ດ ແຜນງົ ບ ປະມານແຫ່ ງ

ຫານງານພັກແຂວງເຊກອງ, ມະ

ໃນໄລຍະ 9 ເດືອນ, ວຽກງານ

ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ

ລັດຂອງແຂວງ ປະຈໍາປີ 2020.

ຕິ ກ ອງປະຊຸ ມ ຄັ້ ງ ປະຖົ ມ ມະລື ກ

ຈຸດສຸມ 3 ເດືອນທ້າຍປີ 2021

ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ທິດທາງ

5.) ມະຕິກອງປະຊຸມ

ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX

ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປະຈໍາ

ແຜນການ 2022 ຂອງສະພາ

ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ວ່າດ້ວຍ

ແລະ ສພຂ ຊຸດທີ II ໂດຍສະ

ປີ 2022 ຂອງແຂວງ ຈາກ

ປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II ຈາກ

ການຮັ ບ ຮອງເອົ າ ບົ ດ ລາຍງານ

ເພາະແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-

ທ່ານເຈົ້າແຂວງ;

ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົ ນ

ຂອງອົງການກວດກາລັດແຂວງ

ສັງຄົມ ປະຈໍາປີ 2021 ຕິດພັນ

ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນພັ ດ

ແຂວງ;

ບົດປະກອບຄໍາເຫັນ

ກ່ ຽ ວກັ ບ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ

ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສອງວາ

ທະນາເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ ຂອງ

ຂອງແນວລາວສ້ າ ງຊາດແຂວງ

ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ

ລະແຫ່ງຊາດ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ

ແຂວງ ໃນໄລຍະ 9 ເດືອນ,

ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ

2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການ

ຮັ ບ ຮອງເອົ າ ໃນກອງປະຊຸ ມ ສະ

ວຽກງານຈຸດສຸມ 3 ເດືອນທ້າຍ

ຕໍ່ບົດລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວ

ປະຈໍາປີ 2022; ການກວດກາ

ຂອງພັກ,

ໄໝວິສາມັນເທື່ອທີ 1 ຜ່ານມາ.
ກອງປະຊຸມ

ໄດ້ສຸມ

ໃສ່ຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາ ແລະ
ຮັ ບ ຮອງເອົ າ ບັ ນ ຫາສໍ າ ຄັ ນ ພື້ ນ
ຖານຂອງທ້ອງຖິ່ນຄື:
ນາ,

ພິຈາລະ

ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານ

ກ່ ຽ ວກັ ບ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ
ຄົມ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ
ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ທິດທາງ
ແຜນການ ປະຈໍາປີ 2022 ຂອງ
ແຂວງ; ພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງ
ເອົາບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບດ
ັ ແຜນການເຄືອ
່ ນໄຫວວຽກ
ງານ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ທິດ
ທາງແຜນການ ປະຈໍາປີ 2022
ຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ
ປະຈໍາພາກໃຕ້; ບົດລາຍງານຜົນ
ການກວດສອບບົ ດ ສະຫລຸ ບ
ຂາດຕົ ວ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ
ແຜນງົ ບ ປະມານແຫ່ ງ ລັ ດ ຂອງ

ບົດລາຍງານ

ຈາກປະ

ການຈັດຕັ້ງ

ແຂວງ ປະຈໍາປີ 2020 ຂອງອົງ

2 ນິຕິກໍາຄື: ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າ

ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດ

ປີ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນ

ວຽກງານຂອງສະພາປະຊາຊົ ນ

ຕາມຜົນການກວດສອບ

ການກວດສອບແຫ່ ງ ລັ ດ ປະຈໍ າ

ດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິ

ທີ II.

ການ ປະຈໍາປີ 2022 ຈາກຫົວ

ແຂວງ ຊຸດທີ II ຈາກປະທານ

2019.

ພາກໃຕ້; ພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງ

ຫານຕົວເມືອງລະມາມ

ໜ້າພະແນກແຜນການ

ແນວລາວສ້າງຊາດແຂວງ.

ເອົ າ ບົ ດ ລາຍງານຂອງອົ ງ ການ

ໃໝ່) ແລະ ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າ

ທານ ສພຂ ເຊກອງ ຍັງໄດ້ຮຽກ

ການລົງທຶນແຂວງ ແລະ ບົດ

ໄ ອ ຍ ະ ກ າ ນ ປ ະ ຊ າ ຊົ ນ ແ ຂ ວ ງ

ດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງກອງທຶນໄພ

ຮ້ ອ ງບັ ນ ດາທ່ າ ນສະມາຊິ ກ ສະ

ລາຍງານການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ

ຍັງໄດ້ສຸມໃສ່ພິຈາລະນາ

ຮັບ

ການຮັ ບ ຮອງເອົ າ ບົ ດ ລາຍງານ

ແລະ ສານປະຊາຊົນແຂວງ ກ່ຽວ

ພິບັດ

ພາປະຊາຊົນແຂວງ

ຈົ່ງນໍາໃຊ້

ແຜນງົ ບ ປະມານແຫ່ ງ ລັ ດ ຂອງ

ຮອງເອົາມະຕິກອງປະຊຸມ

ຈໍາ

ຂອງອົ ງ ການໄອຍະການປະຊາ

ກັ ບ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນ

(ສ້າງໃໝ່).

ສິດປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ເຊີດຊູ

ແຂວງ ໃນໄລຍະ 9 ເດືອນ,

ນວນ 7 ສະບັບຄື:

ຄວາມຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບການເມື ອ ງ

ວຽກງານຈຸດສຸມ 3 ເດືອນທ້າຍ

1.) ມະຕິກອງປະຊຸມ

ປະຕິ ບັ ດ ແຜນການເຄື່ ອ ນໄຫວ

ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ

ແລະ

(ສ້າງ

ສັງຄົມສົງເຄາະ

ໂອກາດດັ່ງກ່າວ,

ປະ

ແລະ

ປີ

6.) ມະຕິກອງປະຊຸມ

ພ້ອມນັ້ນ, ກອງປະຊຸມ

ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ວ່າດ້ວຍ

ຊົນແຂວງ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ

ປະ

ນອກນີ້, ຍັງຈະໄດ້ຮັບ

ຈໍາປີ 2021 ແລະ ທິດທາງ

ຟັ ງ ຄໍ າ ຊີ້ ແ ຈງຈາກພາກສ່ ວ ນທີ່

ຂອງຕົນໃນການຄົ້ນຄວ້າ,

ປະ

ປີ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນ

ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ວ່າດ້ວຍ

ວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ

ແຜນການ ປະຈໍາປີ 2022; ພິ

ກ່ຽວຂ້ອງຕໍ່ຄໍາຊັກຖາມຂອງບັນ

ກອບຄໍ າ ຄິ ດ ຄໍ າ ເຫັ ນ ຕໍ່ ທຸ ກ ບັ ນ

ການ ປະຈໍາປີ 2022 ຈາກຫົວ

ການຮັ ບ ຮອງເອົ າ ບົ ດ ລາຍງານ

ທິດທາງແຜນການ

ຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍ

ດາທ່ າ ນສະມາຊິ ກ ສະພາປະຊາ

ຫາຢ່າງຖີ່ຖ້ວນ, ພາວະວິໄສ ແລະ

ໜ້ າ ພະແນກການເງິ ນ ແຂວງ;

ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນພັ ດ

2022.

ງານກ່ ຽ ວກັ ບ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ

ຊົນແຂວງ ແລະ ການປະກອບ

ເລິກເຊິ່ງ ບົນພື້ນຖານແນວທາງ

ບົ ດ ລາຍງານການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ

ທະນາເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ ຂອງ

7.) ມະຕິກອງປະຊຸມ

ບັ ດແຜນການເຄື່ ອນໄຫວວຽກ

ຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຂອງຄະນະປະຈໍາ

ນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ກົດໝາຍ

ບັ ດແຜນການເຄື່ ອນໄຫວວຽກ

ແຂວງ ໃນໄລຍະ 9 ເດືອນ,

ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ວ່າດ້ວຍ

ງານຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ

ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ

ແລະ

ສະພາບຄວາມເປັນຈິງ

ງານ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ທິດ

ວຽກງານຈຸດສຸມ 3 ເດືອນທ້າຍ

ການຮັ ບ ຮອງເອົ າ ບົ ດ ລາຍງານ

ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ທິດທາງ

ລາຍງານຂອງອົ ງ ການປົ ກ ຄອງ

ທາງດ້ າ ນເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ

ທາງແຜນການ ປະຈໍາປີ 2022,

ປີ ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປະ

ຂອງສານປະຊາຊົນແຂວງ ກ່ຽວ

ແຜນການ ປະຈໍາປີ 2022; ພິ

ແຂວງ, ອົງການກວດສອບແຫ່ງ

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເນື້ອໃນທີ່ນໍາມາພິ

ຜົນການກວດສອບບົດສະຫລຸບ

ຈໍາປີ 2022.

ກັ ບ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນ

ຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍ

ລັດປະຈໍາພາກໃຕ້,

ອົງການ

ຈາລະນາ, ຮັບຮອງຄັ້ງນີ້ ມີຄຸນ

ຂາດຕົວ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

2.) ມະຕິກອງປະຊຸມ

ງານກ່ ຽ ວກັ ບ ການປະເມີ ນ ເຂດ

ກວດກາລັດແຂວງ ແລະ ຮັບຟັງ

ນະພາບ ແລະ ສາມາດນໍາໄປຈັດ

ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈໍາ

ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ວ່າດ້ວຍ

ຈໍາປີ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນ

ທຸລະກັນດານ, ພູດອຍຫ່າງໄກ

ການປະກອບຄໍາເຫັນຂອງແນວ

ຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເປັນຮູບປະທໍາ.

ປີ 2020 ຂອງອົງການກວດ

ການຮັ ບ ຮອງເອົ າ ບົ ດ ລາຍງານ

ການ ປະຈໍາປີ 2022.

ສອກຫລີກ ແລະ ພິຈາລະນາ,

ລາວສ້າງຊາດແຂວງ

(ນາລີວັນ)

ສອບປະຈໍາພາກເໜືອ ຈາກປະ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະ

ຮັບຮອງເອົານິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ

ການເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດໜ້າທີ່

ທານອົ ງ ການກວດສອບປະຈໍ າ

ມານແຫ່ງລັດຂອງແຂວງ

ຕໍ່ບົດ

ກ່ຽວກັບ

ໃນ

ປະຈໍາປີ

ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ

ປະ

(ນາງ ອາລິນ ສຸພິມມະປະດິດ)
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ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມ

ຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ລັດຖະທໍາມະນູນ,

ມີ ຄ ວາມສາມັ ກ ຄີ ຊ່ ວ ຍເຫລື ອ

ມະລຶກ ແລະ ສະໄໝວິສາມັນ

ກົດໝາຍ, ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ,

ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ; ການປະຕິ

ເທື່ອທີ 1 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ

ບັດວຽກງານພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາ-

ໃສ່ ນ ຳພາຂອງຄະນະກຳມາທິ

ຊຸດທີ IX, ກບຜ ທີ່ເປັນສະມາ

ຄົ ມ ຂອງລັ ດ ໃນການພັ ດ ທະນາ

ນໍາພາ ຈາກຂັ້ນເທິງ, ມີການສະ

ການ,

ສົມທົບກັບຄວາມຮູ້,

ຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ພິຈາລະ

ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ

ຫລຸບ, ລາຍງານ, ຖອດຖອນ

ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມສາ

ນາ, ຮັບຮອງ ບັນຫາສຳຄັນພື້ນ

ລາວບັ ນ ດາເຜົ່ າ ຢູ່ ເ ຂດຫ່ າ ງໄກ

ບົດຮຽນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນເປັນ

ມັກຄີເປັນປຶກແຜ່ນຂອງພະນັກ

ຖານຂອງຊາດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ:

ສອກຫລີກທຸລະກັນດານ, ການ

ປະຈຳ;

ງານ-ລັດຖະກອນ, ໃນໄລຍະ 1

ປະທານ ແລະ ຮອງປະທານປະ

ປະຕິ ບັ ດ ຮີ ດ ຄອງປະເພນີ ອັ ນ ດີ

ຄວາມສະດວກທາງດ້ານງົບປະ

ປີ ຜ່ານມາ ສາມາດສັງລວມໄດ້

ເທດ, ປະທານ ແລະ ຮອງປະ

ງາມຂອງເຜົ່າຕ່າງໆ; ໄດ້ສົມທົບ

ມານ, ອຸປະກອນ ແລະ ພາຫະ

ຜົນງານດ້ານດີ,

ທານສະພາແຫ່ງຊາດ,

ກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕິດຕາມ

ນະຮັ ບ ໃຊເຂົ້ າ ໃນການເຄື່ ອ ນ

ນວນໜຶ່ງ

ຂໍ້ຄົງຄ້າງຈຳ

ທີ່ຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ແກ້

ໂຄງປະ

ກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ກວດກາ ຂະແໜງການ-ອົງການ

ໄດ້ຮັບການອໍານວຍ

ໄຫວວຽກງານ.

ໄຂ ແລະ ວຽກງານຈຸດສຸມໃນ

ບຸກຄະລາກອນຂອງສະພາແຫ່ງ

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ນັກບວດ, ຄູສອນ

ຕໍ່ໜ້າ ດັ່ງນີ້:

ຊາດ; ນາຍົກ ແລະ ຮອງນາຍົກ

ສາສະໜາ, ສາສະໜິກະຊົນ ຈັດ

ລັດຖະມົນຕີ, ກົງຈັກລັດຖະບານ

ຕັ້ ງ ການເຄື່ ອ ນໄຫວສາສະໜາ

2.1 ດ້ານນິຕິບັນຍັດ:

ແລະ

ສະມາຊິກລັດຖະບານ;

ຖືກຕ້ອງ, ສອດຄ່ອງກັບ ດໍາລັດ

- ເນື້ອໃນມະຕິຂອງຄະ

1. ດ້ານນິຕິບັນຍັດ:

ຫົ ວ ໜ້ າ ອົ ງ ການໄອຍະການປະ

315/ລບ ແລະ ຫລັກທໍາຄໍາ

ນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບ

-

ໃນໄລຍະດຳເນີນ

ຊາຊົນສູງສຸດ, ປະທານສານປະ

ສອນຂອງສາສະໜາ ເພື່ອແກ້ໄຂ

ເລກທີ 168/ຄປຈ, ລົງວັນທີ

ກອງປະຊຸ ມ ຄັ້ ງ ປະຖົ ມ ມະລື ກ

ຊາຊົນສູງສຸດ, ປະທານອົງການ

ບັນຫາປາກົດການຫຍໍທ
້ ໃ້ໍ ນດ້ານ

05 ກໍລະກົດ 2021 ວ່າດ້ວຍ

ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ກອງ

ກວດສອບແຫ່ງລັດ ແລະ ປະ

ຕ່າງໆ ໃຫ້ຫລຸດລົງເທື່ອລະກ້າວ.

ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນ

ປະຊຸມສະໄໝວິສາມັນເທື່ອທີ 1

ທານອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ;

ຜ່ າ ນການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ

ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX,

ຮັ ບ ຮອງເ ອົ າ ບົ ດ ລາຍງານຜົ ນ

ບັດ 3 ພາລະບົດບາດຂອງຕົນ

ທັນໄດ້ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງ

ໄດ້ ປ ະກອບສ່ ວ ນສຳຄັ ນ ດ້ ວ ຍ

ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປ ະຕິ ບັ ດ ແຜນພັ ດ

ຄຽງຄູ່ກັບດ້ານດີ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງ

ກວ້າງຂວາງ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ ກໍາ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບສູ ງໃນການ

ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງ

ເທິງນັ້ນ ຍັງເຫັນໄດ້ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ

ມະການຂອງ ກບຜ, ຂະແໜງ

ພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາແຜນ

ຊາດ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ

ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຫລາຍຢ່າງ ທີ່

ການ, ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຍັງ

ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ 5 ປີ

5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII (2016-

ເຮັດໃຫ້ບາງວຽກງານ ບໍ່ສາມາດ

ບໍ່ທັນໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ບໍ່ທັນເຂົ້າ

(2021-2025) ຈໍານວນ 96

2020), ທິດທ
 າງແຜນການ 5

ສໍາເລັດໄດ້ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ໃຈເລິກເຊິ່ງ ກ່ຽວກັບພາລະບົດ

ສະບັບ, ໃນນີ້ ສ້າງໃໝ່ 38 ສະ

ປີ ຄັ້ງທີ IX (2021-2025)

ບັບ, ປັບປຸງ 58 ສະບັບ; ຄົ້ນ

ແລະ

ຄວ້າ

ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX

I. ຜົນງານການເຄື່ອນ
ຫວແຕ່ລະດ້ານ

ປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ຮ່າງ

ແຜນດໍາເນີນງານ

ກົ ດ ໝາຍທີ່ ນໍ າ ມາພິ ຈ າລະນາ (2021-2025);

5ປີ

II. ຂໍ້ສະດວກ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງ

2. ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ
ສິ່ງທ້າທາຍ

ໄຫວຂອງກໍາມາທິການ

ໄດ້ພ
 ິຈາລະ

ຍັງບໍ່

ບາດຂອງກໍາມາທິການ;

ຍາກ, ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ວິທີ
ການແກ້ໄຂ

- ຂໍ້ຕົກລົງຂອງກົມ ທີ່
ເປັນເສນາທິການ ຂອງກໍາມາທິ

1. ຂໍ້ສະດວກ

ການ

ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການຮັບ

1.1

ຮອງຢ່າງເປັນທາງການ

ແລະ ຮັບຮອງເອົາໃນສອງກອງ

ນາ, ຮັບຮອງເອົາວາລະແຫ່ງຊ
 າດ

ປະຊຸມດັ່ງກ່າວ; ໃນກອງປະຊຸມ

ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຄວາມທຸກ ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ຊີ້ນໍາຢ່າງໃກ້

ໃຫ້ ກ ານເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກງານ,

ຄັ້ງປະຖົມມະລືກຂອງສະພາປະ

ຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການ

ຊິດຈາກຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງ

ການປະສານງານ ກັບຂະແໜງ

ຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ຊຸດທີ II ໄດ້

ເງິນ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາ ຊາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ຊີ້ນໍາ

ວິຊາການຍັງບໍ່ທັນຄ່ອງຕົວ ເທົ່າ

ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາ

ຢາເສບຕິດ; ນອກນັ້ນ ຍັງໄດ້

ສົມທົບກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ທີ່ຄວນ;

ແຜນສ້າງ ແລະ ປັບປຸງບັນດາ

ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມ

ສູງໃນການຊີ້ນໍາ-ນໍາພາ ຂອງຄະ

ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ

ມະລືກຂອງສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນ

ນະ ກບຜ;

5

ປີ

(2021-2025);

ຍ້ອນໄດ້ຮັບ

3

PHOUTHEN PASAXON

-

ເຮັດ

ການຈັດຕັ້ງແຜນ

ການເຝິກອົບຮົມ, ສໍາມະນາໃນ

xtmkoDDD

ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງວ່າ:

ແມ່ນການປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດໃຫ້

ສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຕໍ່

ນັບມື້ນັບຫລາຍ,

ຜົນສໍາເລັດຂອງຄະນະ

ສສຊ

ເຊື້ອທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງເມືອງ;

ບ້ານ ການພັດທະນາໄດ້ມີການ

ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 3 ພາ

ພ້ອມທັງເດັດດ່ຽວເດັດຂາດເປັນ

ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເຮັດ

ລະບົດບາດ, ການສ້າງຕັ້ງກົງຈັກ

ເຈົ້າການຕ້ານສະກັດກັ້ນປາກົດ

ໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພະນັກ

ຊ່ວຍວຽກຂອງຄະນະສະມາຊິກ

ການຫຍໍ້ ທໍ້ ຕ່ າ ງໆໃນສັ ງ ຄົ ມ ;

ງານ, ທະຫານ, ຕຳຫລວດ ແລະ

ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສສຂ)

ເອົ າ ໃຈໃສ່ ເ ກັ ບ ກໍ າ ສະຖິ ຕິ ແ ຮງ

ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າດີຂຶ້ນ, ແນວ

ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ 8 ເມືອງ.

ງານທີ່ຫວ່າງງານ

ລາວສ້າງຊາດ ແລະ ອົງການຈັດ

ສ່ ວ ນບາງຂໍ້ ຄົ ງ ຄ້ າ ງການຈັ ດ ຕັ້ ງ

ຕົວເລກທີ່ຈະແຈ້ງ,

ຕັ້ງມະຫາຊົນ ໄດ້ເປັນເຈົ້າການ

ປະຕິບັດໃນໄລຍະຜ່ານມາ

ສະ

ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີວຽກເຮັດງານທໍາ

ສຶກສາອົບຮົມຊັ້ນຄົນ, ເຜົ່າ, ສາ

ເໜີໃຫ້ມີມາດຕະການໃນການ

ໃນຕໍ່ໜ້າ; ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ ຄະນະ

ສະໜາ ແລະ ປະຊາຊົນລາວບັນ

ແກ້ໄຂຢ່າງຈະແຈ້ງ; ໄດ້ສະແດງ

ສສຂ ປະຈໍາເມືອງ ເຂົ້າຮ່ວມ

ດາເຜົ່າ

ໃຫ້ມີຄວາມສາມັກຄີ

ຄວາມຊົ ມ ເຊີ ຍ ຕໍ່ ອົ ງ ການປົ ກ

ເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກງານແຕ່ ຫົ ວ ທີ

ປອງດອງກັນ, ພ້ອມກັນພັດທະ

ຄອງເມືອງ, ຄະນະ ສສຂ ປະຈໍາ

ຕາມພາລະບົດບາດ; ເອົາໃຈໃສ່

ນາຄອບຄົວ ແລະ ບ້ານ ຕາມ

ເມືອງ ແລະ ເນັ້ນໃຫ້ສືບຕໍ່ຈັດ

ວຽກງານປ້ ອ ງກັ ນ ຕ້ າ ນສະກັ ດ

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ

ຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍວາລະແຫ່ງຊາດ

ກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂການແຜ່ລະ

ຄົມຂອງເມືອງ ແລະ ແຂວງ.

ໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກເປັນຕົ້ນ: ສືບ
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ຕໍ່ ຊຸ ກ ຍູ້ ປ ະຊາຊົ ນ ໃນການເພີ່ ມ

ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ທ່ານ ສຸບັນ ສະວະບຸດ

ຮັກສາມູນ

ເພື່ອໃຫ້ໄດ້
ຊຸກຍູ້ສ້າງ

ໄດ້ ມີ ຄໍ າ ເຫັ ນ ໂອ້ ລົ ມ ຕໍ່ ຄ ະນະ

ພູນຜະລິດຜົນ

ຫລັກທໍາຄໍາສອນຂອງສາສະໜາ

ທີ່ກໍານົດໄວ້ ສ່ວນຫລາຍກໍານົດ

ຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ການແຕ່ງຕັ້ງ

ແມ່ນນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ;

ແບບສະເລ່ຍ ເຮັດໃຫ້ການເຄືອ
່ ນ

ແລະ ມອບໝາຍຄວາມຮັບຜິດ

ໄຫວວຽກງານ

ຊອບໃຫ້ ພ ະນັ ກ ງານ-ລັ ດ ຖະ

-

ການລົງໃກ້ຊິດຕິດ

ໂດຍສະເພາະ

(ນາງ ຄັດສອນ ຮຸ່ງສະຫວ່າງ)

1.2 ກບຜ ໄດ້ເອົາໃຈ

- ກຳມາທິການບັນດາ

ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າພ
 ິຈາລະນາ, ຮັບຮອງ

ໃສ່ຊີ້ນຳ-ນຳພາ ດ້ວຍຄວາມຮັບ

ວາມຮັບຮູ້,

ເຜົ່າ ໄດ້ສໍາເລັດການປັບປຸງມະຕິ

ເອົາປະທານ, ຮອງປະທານ, ບຸກ

ຜິດຊອບສູງ,

ວຽກງານເຜົ່າ-ສາສະໜາ

ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ

ຄະລາກອນ

ຂອງສະພາປະຊາ

ກະພາບໃນການຕົກລົງວຽກງານ,

ການປະສານງານກັ ບ ອົ ງ ການ-

ໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ,

ເລກທີ 168/ຄປຈ, ລົງວັນທີ

ຊົນຂັ້ນແຂວງ, ເຈົ້າແຂວງ, ຮອງ

ການເຕົ້ າ ໂຮມຄວາມສາມັ ກ ຄີ ,

ຂະແໜງການທີ່ ກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງໃຫ້

ເລັດຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາ

ຕາມກວດກາ

ການແກ້ໄຂຜົນ

ເສນາທິ ກ ານທີ່ ດີ ໃ ຫ້ ແ ກ່ ກ ຳມາ
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ເຈົ້າແຂວງ, ປະທານສານປະຊາ

ປຸກລະດົມແນວຄິດຂອງພະນັກ

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະ

ມັນເທື່ອທີ 10 ຂອງສະພາແຫ່ງ

ຂອງການຕິດຕາມກວດກາ ຂອງ

ທິການ ແມ່ນປັດໄຈສຳຄັນ ແລະ

ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນ

ຊົນຂັ້ນແຂວງ,

ງານ-ລັດຖະກອນ ໃຫ້ມີຄວາມ

ມາຊິ ກ ສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ,

ຊາດ ຊຸດທີ VIII, ກອງປະຊຸມ

ພາກສ່ ວ ນກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງຊັ ກ ຊ້ າ ,

ມີຄວາມຈຳເປັນ ເພື່ອຮັບປະກັນ

ໄຫວຂອງກຳມາທິ ກ ານບັ ນ ດາ

ຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ, ອົງການກວດ

ໜັກແໜ້ນ,

ເສນາທິການທີຮ
່ ບ
ັ ຜິດຊອບວຽກ

ຄັ້ງປະຖົມມະລືກ ແລະ ກອງປະ

ແກ່ຍາວ ແລະ ວຽກງານອື່ນບໍ່

ໃຫ້ວຽກງານມີປະສິດທິພາບສູງ.

ເຜົ່າ, ຂໍ້ຕົກລົງຂອງຄະນະເລຂາ

ກາລັດແຂວງ,

ເມືອງ,

ງານເຜົ່າ-ສາສະໜາ,

ຊຸມສະໄໝວິສາມັນ ຂອງສະພາ ໄດ້ ເ ຄື່ ອ ນໄຫວຕາມແຜນການ

ທິການສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍ

ສອບພາກ,

ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນ

ແລະ

ໄຫວຂອງສອງກົມທີ່ເປັນເສນາ

ຈຳນວນໜຶ່ງ; ການຈັດຕັ້ງປ
 ະຕິ

ທິການຊ່ວຍວຽກ;

ບັດແຜນຍຸດທ
 ະສາດ, ແຜນພັດ

1.3 ມີກົດໝາຍ, ນິ

-

ໄດ້ປະສານສົມທົບ

ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ

ຕິ ກ ຳໃຕ້ ກົ ດ ໝາຍຈຳນວນໜຶ່ ງ

ການຄົ້ນຄວ້າ,

ກໍາ

ກັບ ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ,

ງົບປະມານຂອງແຂວງ 5 ປີ

ເປັນບ່ອນອີງໃນການເຄືອ
່ ນໄຫວ

ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ແລະ

ໄອຍະການປະ
ອົງການກວດ
ຫົວໜ້າພະແນກ

ອົງການທຽບເທົ່າແຂວງ

ມີຄຸນທາດການ

ມີການແບ່ງງານ-ແບ່ງ

ເພື່ອສ້າງຄ

ໂດຍສະເພາະ

ແຂວງ ຢູ່ເຂດເລືອກຕັ້ງຂອງຕົນ

ມີຄວາມເປັນເອ

ຫົວຂໍ້ສະເພາະດ້ານ

ສສຊ

ຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່
ແລະ

ຂະແໜງ

ແທດກັບປະຊາຊົນຜູມ
້ ສ
ີ ດ
ິ ເລືອກ
ຕັ້ງ

ການຕິດຕາມກວດກາບໍ່ສາມາດ

ກອນທີ່ມີຄວາມຮູ້,

ຄວາມສາ

ເພື່ອເຜີຍແຜ່ແນວທາງນະ ໄປຮອດໄປເຖິງປະຊາຊົນຢູ່ເຂດ

ມາດຢ່າງຖືກຕ້ອງ,

ສອດຄ່ອງ

ກັບໜ້າວຽກຕົວຈິງ

ເພື່ອເປັນ

ຜົນສຳ ຫ່າງໄກສອກຫລີກ,

ການຕິດ

ໜ້ າ ທີ່ ຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບແທດເໝາະ

ການ ແລະ ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ຍ້ອນສະ

ກັບຄວາມຮູ້

ບໍ່ທັນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
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3. ວິທີການແກ້ໄຂ

1. ດ້ານນິຕິບັນຍັດ:

ຈຶ່ ງ ບໍ່ ສ າມາດເຄື່ ອ ນໄຫວກວ້ າ ງ

1. ການຕອບສະໜອງ

ປະສານສົມທົບກັບສູນ

ຄວາມສາມາດ

ຕົວຈິງ;

2.2 ດ້ານການຕົກລົງ

ວາງໄວ້.

ວຽກງານໃນຕໍ່

III.
ໜ້າທີ່ຈະສຸມໃສ່

ທີ່

ກ
 າງແນວລາວສ້າງຊາດ, ອົງການ

ເຂດຫ່ າ ງໄ ກສ ອກຫລີ ກ ໄດ້ ,

ກບຜ ວາງອອກ, ຈະເຮັດໃຫ້

ຈັ ດ ຕັ້ ງ ມະຫາຊົ ນ ຂັ້ ນ ສູ ນ ກາງ

ແໜ້ນຂໍ້ມູນ, ການວິໄຈບັນຫາ

ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຕິດຕາມບົດສະ

ການເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກງານຕິ ດ

ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນ

(2016-2020) ແລະ ທິດທ
 າງ ວຽກງານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ມະຕິ

ຕໍ່ ກັ ບ ແຜນພັ ດ ທະນາເສດຖະ

ຫລຸບຂອງພາກສ່ວນທີກ
່ ຽ່ ວຂ້ອງ

ຕາມກວດກາ,

ວຽກງານຈັດ

ການປັບປຸງ ຂໍ້ຕົກລົງ ເລກທີ

ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈັດ

ແຜນການ 5 ປີ (2021-2025).

ກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະ

ແລະ ຖືເອົາການເຜີຍແຜ່ຜົນສໍາ

ກອງປະຊຸມສໍາມະນາ, ເຝິກອົບ

01/ຄປຈ.ສພຊ, ລົງວັນທີ 22

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືການປັບ

3. ດ້ານການຕິດຕາມ

ລວມທັງໂຄງ

ເລັດກອງປະຊຸມແຕ່ລະຄັ້ງ ຕິດ

ຮົມ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ນິຕິກໍາ

ພຶດສະພາ 2019 ວ່າດ້ວຍການ

ການລົງທຶນຂອງລັດ, ກົດໝາຍ

ພັ ນ ກັ ບ ການຕິ ດ ຕາມກວດກາ;

ຕ່ າ ງບັ ນ ລຸ ຕ າມແຜນການທີ່ ກໍ າ

ພົວພັນລະຫວ່າງຄະນະປະຈໍາສະ

ແລະການ ແລະ ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍບໍ່ທັນ

- ກົນໄກການປະສານ

ນົດໄວ້;

ພາແຫ່ງຊາດ

ປຸງ ຂໍ້ຕົກລົງ ເລກທີ 01/ຄປຈ.

ກວດກາ:

ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ

ບັນຫາສໍາຄັນພືນ
້ ຖານຂອງຊາດ:

ສະບັບເລກທີ 168/ຄປຈ, ລົງ ມານແຫ່ງລັດ
ວັນທີ 5 ກໍລະກົດ 2021 ວ່າ

ສພຊ, ລົງວັນທີ 22 ພຶດສະພາ

ຄະນະນຳ ກບຜ ໄດ້ສົມ

2019 ວ່າດ້ວຍການພົວພັນລະ

ທົບກັບ ກໍາມະການຂອງກໍາມາ

ເຄື່ ອ ນໄ ຫວຂ ອງກ ຳມາທິ ກ ານ ເລິກເຊິ່ງ.

ຫວ່າງ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງ

ທິການ, ສະມາຊິກສະພາປະຊາ

ບັນດາເຜົ່າ ແລະ ມີກົນໄກການ

ຊາດ

ຊົນຂັ້ນແຂວງ

ພົບປະຜູ້ມີສິດ

ປະສານງານ ກັບຂະແໜງການ

ກັບຄະນະປະຈຳສູນກາງ

ດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ

ຂວາງ ແລະ ຍັງບ
 ໍ່ທັນໄ ປເຖິງ ງົບປະມານຕາມແຜນການ

ງານ ລະຫວ່າງ ກບຜ ກັບຂະ

2. ການປັບປຸງກົນໄກ

ແໜງການ ແລະ ອົງການທີ່ກ່ຽວ

ການປະສານງານລະຫວ່າງ ກບຜ

ຕິ

ຂ້ອງ

ກັ ບ ກໍ າ ມະການຂອງກໍ າ ມາທິ

062/ຄປຈ ສພຊ, ລົງວັນທີ 02

ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການ

ການ, ບັນດາຂະແໜງການ ແລະ

ເມສາ 2013 ວ່າດ້ວຍການພົວ

ເຜີຍແຜ່, ການຜັນຂະຫຍາຍລົງ

ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນສິ່ງສໍາ

ພັນປະສານງານ ລະຫວ່າງ ກບຜ

ແລະ

ຄັນ ແລະ ຈໍາເປັນ ເຊິ່ງພວກເຮົາ

ກັບບັນດາຂະແໜງການ

ກັບວຽກງານຊົນເຜົ່າ, ສາສະໜາ ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນປະສານງານ

ຈະມີກອງປະຊຸມເພື່ອປຶກສາຫາ

ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ກັ ບ ພາກສ່ ວ ນກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງຍັ ງ ບໍ່

ລື ແລະ ຮ່ວມກັນປັບປຸງກົນໄກ

2.

2.3

ດ້ານການຕິດ

ຕາມກວດກາ:

ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ສໍາເລັດໃນ

ແນວລາວສ້າງຊາດ ແລະ ມະຕິ

ເລືອກຕັ້ງ

ເພື່ອນໍາເອົາເນື້ອໃນ

ແລະ ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈຶ່ງ

- ການຕິດຕາມ ກວດ

ເລກທີ 062/ຄປຈ.ສພຊ, ລົງ

ຜົ ນ ສຳເລັ ດ ກອງປະຊຸ ມ ຄັ້ ງ ປະ

ເຮັ ດ ໃຫ້ ກ ານເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກ

ກາເນື້ອໃນຂອງກົດໝາຍ ແລະ

ວັນທີ 2 ເມສາ 2013 ວ່າດ້ວຍ

ຖົມມະລືກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ

ງານມີຄວາມສະດວກ;

ນິ ຕິ ກ ຳໃຕ້ ກົ ດ ໝາຍທີ່ ຕິ ດ ພັ ນ ໄປຮອດທ້ອງຖິ່ນຊັກຊ້າ

ກ າ ນ ພົ ວ ພັ ນ ປ ະ ສ າ ນ ງ າ ນ ລ ະ

ຊຸດທີ IX ແລະ ກອງປະຊຸມຄັ້ງ

1.4 ພະນັກງານ-ລັດ

ຫວ່າງ ກຳມາທິການບັນດາເຜົ່າ

ປະຖົມມະລືກ ສະພາປະຊາຊົນ

ຖະກອນ ທີ່ປະກອບເຂົ້າໃນຂົງ

ແລະ ວຽກງານອື່ນທ
 ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ກັ ບ ບັ ນ ດາຂະແໜງການ-ອົ ງ

ແຂວງ ຊຸດທີ II ເຄື່ອນໄຫວພົບ

ເຂດບັນດາເຜົ່າ ມີຄວາມຮັບຜິດ

ຍັງບໍ່ທັນກ
 ວ້າງຂວາງ, ເລິກເຊິ່ງ ທັນກົມກຽວ;

ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ປະເຜີຍແຜ່ຕໍ່ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຢູ່

ຊອບສູງຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກງານ, ມີ

ເທົ່າທ
 ີ່ຄວນ

ດ້ານການຕົກລົງ

ເຂດເລືອກຕັ້ງຂອງຕົນ ຕິດພັນ

ຄວາມສະດຸ້ງໄວ, ມີຄວາມກະຕື

ຄອບຄົວ,

ບ້ານທີ່ເຊື່ອຖືສາສະ

ແບ່ງງົບປະມານຂອງພາກສ່ວນ

ບັນຫາສຳຄັນພືນ
້ ຖານຂອງຊາດ:

ກັບການຕິດຕາມກວດກາ ການ

ລືລນ
້ົ , ມີຄວາມຮູຄ
້ ວາມສາມາດ,

ໜາບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມນິຕິກໍາ ແລະ

ກ່ຽວຂ້ອງ ບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນການ

2.

ກັບຄະນະປະຈໍາ

ເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນ,

ການປັບປຸງ

- ການຈັດສັນ, ຈັດ

ດັ່ງກ່າວໃຫ້ສໍາເລັດ,

ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ, ມະ
ຂອງຄະນະປະຈໍາ

ເລກທີ

ແລະ

ດ້ານການຕົກລົງ

ສາມາດ

ບັນຫາສຳຄັນພືນ
້ ຖານຂອງຊາດ:

ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ;

ຄະນະນໍາ ກບຜ ໄດ້ພິ

3.

ການປັບປຸງແບບ

ແຜນວິທີນໍາພາ,

ກົງຈັກໃຫ້ມີ
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(ສພຊ
 ) ຕອນບ່າຍວັນ
ທີ 23 ທັນວາ 2021 ທີ່ຫ້ອງ
ປະຊຸ ມ ສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ
(ສພຂ
 ) ຜົງ້ ສາລີ ໄດ້ຈັດໃຫ້ມີພິ
ທີມອບ-ຮັບໜ້າທີ່ລະຫວ່າງປະ
ທານຄະນະກໍ າ ການວັ ດ ທະນະ
ທໍາ-ສັງຄົມ ແລະ ບັນດາເຜົ່າ
(ຄວສຜ
 ) ຜູ້ເກົ່າ ແລະ ຜູ້ໃໝ່
ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ
ທອງສີ ເສົາສຸລິພົມ ປະທານ
ສພຂ
  ຜົ້ງສ
 າລີ; ມີບັນດາທ່ານ
ຄະນະປະຈໍ າ ສະພາປະຊາຊົ ນ
ແຂວງ, ບັນດາຮອງປະທານຄະ
ນະກໍາມະການ; ຮອງເລຂາທິ
ການ ສພຂ
 ພ້ອມດ້ວຍພະນັກ
ງານ-ລັດຖະກອນພາຍໃນ ສພຂ

ເຂົ້າຮ່ວມ.
ໃນພິທ,ີ ໄດ້ຮບ
ັ ຟັງທ່ານ
ຄໍາຕຸ່ນ ວົງສາ ຮອງເລຂາທິການ
ສພຂ
 , ຜູ້ຊີ້ນໍາວຽກງານຈັດຕັ້ງກວດກາ ຜ່ານມະຕິກອງປະຊຸມ
ຄະນະປະຈໍ າ ສະພາແຫ່ ງ ຊາດ
ວ່າດ້ວຍການຍົກຍ້າຍສະມາຊິກ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄປຮັບໜ້າທີ່
ໃໝ່ ສະບັບເລກທີ 233/ຄປຈ,
ລົງວັນທີ 29 ກັນຍາ 2021;
ມະຕິ ກ ອງປະຊຸ ມ ຄະນະປະຈໍ າ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງວ່າດ້ວຍ
ການຍົ ກ ຍ້ າ ຍສະມາຊິ ກ ສະພາ
ປະຊາຊົນແຂວງ ມາປະຈໍາການ
ຢູ່ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ສະບັບ
ເລກທີ 208/ຄປຈຂ, ລົງວັນທີ
10 ທັນວາ 2021; ມະຕິກອງ
ປະຊຸ ມ ຄະນະປະຈໍ າ ສະພາປະ
ຊາຊົ ນ ແຂວງວ່ າ ດ້ ວ ຍການຮັ ບ
ຮອງເອົາການສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງກໍາ
ມະການປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນ
ແຂວງ, ປະທານຄະນະກໍາມະ
ການວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ແລະ
ບັນດາເຜົ່າ, ສະບັບເລກທີ 209/
ຄປຈຂ, ລົງວັນທີ 13 ທັນວາ
2021; ມະຕິກອງປະຊຸມຄະ
ນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງກໍາມະການ
ປະຈໍ າ ສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ,

ປະທານຄະນະກໍ າ ມະການວັ ດ
ທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ແລະ ບັນດາ
ເຜົ່າ, ສະບັບເລກທີ 210/
ຄປຈຂ, ລົງວັນທີ 13 ທັນວາ
2021; ຈາກນັ້ນ, ໄດ້ເຊັນບົດ
ບັນທຶກມອບ-ຮັບໜ້າທີລ
່ ະຫວ່າງ
ທ່ານ ອູ່ຄໍາ ຕຸລາພັນ ປະທານ
ຄວສຜ
 ຜູ້ເກົ່າ ແລະ ທ່ານ ສົມຈິດ
ລາວຈູງ່ ປະທານ ຄວສຜ
 ຜູ້ໃໝ່.
ໃນຕອນທ້າຍພິທີ, ຍັງ
ໄດ້ຮັບຟັງທ່ານ ທອງສີ ເສົາສຸລິ
ພົມ ໂອ້ລົມ ໂດຍທ່ານໄດ້ກ່າວ
ວ່າ: ເພື່ອຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ
ບົ ດ ບັ ນ ທຶ ກ ກອງປະຊຸ ມ ຄະນະ
ປະຈໍ າ ສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ
ກ່ ຽ ວກັ ບ ການມອບ-ຮັ ບ ໜ້ າ ທີ່
ລະຫວ່າງຜູ້ເກົ່າ ແລະ ຜູ້ໃໝ່
ໃຫ້ ສໍ າ ເລັ ດ ພາຍໃນທ້ າ ຍເດື ອ ນ
ທັນວາ 2021. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງໄດ້
ຈັດໃຫ້ມີພິທີມອບ-ຮັບຕໍາແໜ່ງ
ປະທານ ຄວສຜ
 ລະຫວ່າງຜູ້ເກົ່າ
ກັບຜູ້ໃໝ່, ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງ
ການຈັດຕັ້ງພິທີມອບ-ຮັບໜ້າທີ່
ຄັ້ງນ
 ີ້ ກໍເພື່ອເຮັດໃຫ້ການປະຕິ
ບັ ດ ໜ້ າ ທີ່ ວ ຽກງານດໍ າ ເນີ ນ ໄປ
ດ້ວຍດີ, ຮັບປະກັນປະສິດທິ
ພາບ, ປະສິດຕິຜົນຂອງການຊີ້
ນໍາ-ນໍາພາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ໜ້າທີ່ການເມືອງ ທີ່ໄດ້ຮັບການ
ມອບໝາຍໃຫ້ ມີ ຜົ ນ ສໍ າ ເລັ ດ ,
ທັງຮັບປະກັນເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃໝ່ ສາ
ມາດເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດໜ້າທີ່
ຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ຂອບ
ເຂດສິດໜ້າທີ່ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້
ແລະ ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວຕື່ມອີກ
ວ່າ: ການແຕ່ງຕັ້ງຍົກຍ້າຍ, ສັບ
ປ່ຽນໜ້າທີ່ບ່ອນປະຈໍາການຂອງ
ພະນັກງານ ເປັນວຽກງານປົກ
ກະຕິ ແລະ ອີງໃສ່ຄວາມຮຽກ
ຮ້ ອ ງຕ້ ອ ງການໃນໜ້ າ ທີ່ ວ ຽກ
ງານໃນແຕ່ລະໄລຍະ ໃນລະບົບ
ການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ
ທີ່ເຄີຍ
ໄດ້ ປະຕິ ບັດຜ່ າ ນມານັ ບ ແຕ່ ຂັ້ນ
ສູນກາງ, ຂັນ
້ ກະຊວງ, ຂັນ
້ ແຂວງ
ໃນທົ່ວປະເທດ ໃນນີ້; ສໍາຄັນ

ສຸ ດ ແມ່ ນ ອີ ງ ໃສ່ ກ ານສ້ າ ງແຜນ
ກໍານົດພະນັກງານ. ສະນັ້ນ, ພະ
ນັ ກ ງານໃນກົ ງ ຈັ ກ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ
ພັກ-ລັດ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດການ
ສັບປ່ຽນບ່ອນປະຈຳການ ຕາມ
ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງ
ໜ້ າ ທີ່ ກ ານເມື ອ ງໃນແຕ່ ລ ະໄລ
ຍະ ເຊິ່ງສອດຄ່ອງຕາມຫລັກ
ການລວມຂອງພັກທີ່ວ່າ: ພັກ
ແມ່ ນ ຜູ້ ກ ຳນົ ດ ແນວທາງນະໂຍ
ບາຍ ແລະ ທິດທາງໃຫຍ່ໆ
ກ່ ຽ ວກັ ບ ການເຄື່ ອ ນໄຫວຂອງ
ອົງການອຳນາດລັດ ແລະ ອື່ນໆ.
ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ພັກກໍ່ຍັງເປັນ
ຜູ້ ເ ຮັ ດ ໜ້ າ ທີ່ ຈັ ດ ວາງສັ ບ ຊ້ ອ ນ
ບັ ນ ດາພະນັ ກ ງານນຳພາຫລັ ກ
ແຫລ້ງ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມ
ສາມາດ ແລະ ຄຸນສົມບັດສິນ
ທຳປະຕິວັດເຂົ້າໃນຕຳແໜ່ງງານ
ທີ່ ສ ຳຄັ ນ ຂອງອົ ງ ການອຳນາດ
ລັດ. ທັງນີ້, ກໍເພື່ອເຮັດໃຫ້ອົງ
ການອຳນາດລັດເຮັດໜ້າທີ່ເພື່ອ
ໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງລັດ, ຄຸ້ມຄອງ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ໄດ້
ດຳເນີ ນ ຢ່ າ ງມີ ປ ະສິ ດ ຕິ ພ າບ;
ພ້ອ
 ມນັນ
້ , ທ່ານ ຍັງໄດ້ຮຽກ
ຮ້ອງ ແລະ ເນັ້ນບາງບັນຫາຕໍ່
ບັນດາທ່ານໃນຄະນະປະຈໍາສະ
ພາປະຊາຊົນແຂວງ, ຮອງປະ
ທານຄະນະກໍາມະການ, ຮອງ
ເລຂາທິ ກ ານສະພາປະຊາຊົ ນ
ແຂວງ, ສະມາຊິກພັກ - ພະນັກ
ງານຫລັກແຫລ່ງ ຈະຕ້ອງໄດ້
ເພີ່ ມ ທະວີ ຄ ວາມສາມັ ກ ຄີ ພ າຍ
ໃນພັກໃຫ້ໜັກແໜ້ນກ່ວາເກົ່າ,
ຕ້ານແນວຄິດອັກຄະຕິ, ແບ່ງ
ພັກແຍກພວກ, ຈຸ້ມເຈື້ອພີ່ນ້ອງ,
ແນວຄິດປຽບທຽບຊັ່ງຊາ ແລະ
ຕຳນິສົ່ງຂ່າວດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ.
ພ້ອມກັນນັ້ນ, ທ່ານ
ສົມຈິດ ລາວຈູງ່ ປະທານ ຄວສຜ

ຜູ້ໃໝ່ ກໍໄດ້ຂຶ້ນກ່າວຮັບຄໍາໂອ
ວາດຈາກຄະນະນໍ າ ຂອງສະພາ
ປະຊົນແຂວງ.
(ນາງ ສຸກສົມພອນ ແກ້ວແສງພະຈັນ)
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(ສພຊ
 ) ຄະນະເລຂາທິ
ການສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ
(ສພຂ
 ) ສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້
ຈັດເຝິກອົບຮົມສ້າງຄວາມເຂັ້ມ
ແຂງທາງດ້ານວຽກງານການເງິນ
ແລະ ງົບປະມານ ໃຫ້ແກ່ສະມາ
ຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດ
ທີ II ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ
15-16 ທັນວາ 2021 ທີ່ສະ
ໂມສອນຫອ
້ ງວ່າການເມືອງສອງ
ຄອນ ແຂວງສະຫວັນນ
 ະເຂດ
ໂດຍການເປັ ນ ປະທານຂອງ
ທ່ານ ຄຳຜັນ ຄູນສະຫວັນ ຮອງ
ປະທານ ສພຂ
 ; ເຂົ້າຮ່ວມມີ
ທ່ານ ນາງ ພູທອນ ແກ້ວພູວົງ
ຮອງປະທານ ສພຂ, ທ່ານ ພັອ.
ລໍາຄູນ ວໍລະວົງ ເຈົ້າເມືອງໆສອງ
ຄອນ, ຫົວໜ້າພະແນກການ
ເງິນແຂວງ, ມີສະມາຊິກສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະ
ພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສສຂ
 ) ປະ
ຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງ 14 ເມືອງ-1
ນະຄອນ; ພ້ອມນີ້, ກໍມີທີມງານ
ວິທະຍາກອນຈາກພະແນກການ
ເງິນແຂວງ, ພາສີ, ຄັງເງິນແຫ່ງ
ຊາດປະຈໍາແຂວງ, ສ່ວຍສາອາ
ກອນປະຈໍາແຂວງ.
ທ່ານ ຄໍາຜັນ ຄູນສະ
ຫວັນ ຍົກໃຫ້ເຫັນວ່າ: ໃນທ່າມ
ກາງບັນຍາກາດທີ່ທົ່ວພັກ, ທົ່ວ
ປວງຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ສືບຕໍ່
ອອກແຮງຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ

ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XI
ຂອງພັກປະຊາຊົນ ປະຕິວດ
ັ ລາວ,
ມະຕິກອງໃຫຍ່ຄັ້ງທີ IX ຂອງ
ອົງຄະນະພັກແຂວງ ກໍຄືຜົນສໍາ
ເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ
ເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ
ຊຸດທີ IX ທີ່ຫາກໍສໍາເລັດໃນຕົ້ນ
ເດືອນພະຈິກ ປີ 2021 ແລະ
ຂ ະ ບ ວ ນ ກ າ ນ ສ ະ ເ ຫ ລີ ມ ສ ະ
ຫລອງວັນຊາດທີ 2 ທັນວາ ຄົບ
ຮອບ 46 ປີ ແລະ ວັນຄ້າຍວັນ
ເກີດປະທານໄກສອນ
ພົມວິ
ຫານ ຄົບຮອບ 101 ປີ  ສະນັ້ນ,
ເພື່ ອ ເປັ ນ ສ້ າ ງເງື່ ອ ນໄຂການກະ

ກຽມໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມສະໄໝ
ສາມັນເທືອ
່ ທີ 2 ຂອງ ສພຂ ຊຸດ
ທີ II ທີ່ຈະໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນກາງ
ເດືອນມັງກອນ 2022   ທີ່ຈະ
ມາເຖິງນີ້.
ກອງປະຊຸ ມ ເຝິ ກ ອົ ບ
ຮົມຄັ້ງນີ້, ເປັນວຽກງານທີ່ສຳ
ຄັນຕໍ່ ສສຂ
 , ຕົ້ນຕໍແມ່ນເພື່ອ
ໃຫ້ໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຢ່າງ
ເລີກເຊິ່ງ ກ່ຽວກັບວຽກງານການ
ເງິນ-ງົບປະມານ ແລະ ວຽກງານ
ອື່ນໆ ທີ່ຕິດພັນ, ເພື່ອກ້າວໄປ
ເຖີ ງ ໃຫ້ ບັ ນ ດາທ່ າ ນຜູ້ ແ ທນກະ
ກຽມມີຄຳເຫັນທີ່ຫລາກຫລາຍ

ຕໍ່ ກ ານພັ ດ ທະນາເສດຖະກິ ດ ສັງຄົມເວົ້າລວມ ເວົ້າສະເພາະ
ແມ່ນວຽກງານການເງິນ-ງົບປະ
ມານ ເຊິ່ງເນື້ອໃນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນ
ພົວພັນກັບເນື້ອໃນກອງປະຊຸມ
ສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 2 ຂອງ
ສພຂ
 ຊຸດທີ II ແນໃສ່ເພື່ອຍົກ
ສູງການປະຕິບດ
ັ ໜ້າທີຂ
່ ອງ ສສຂ
ໃນຖານະເປັນຕົວແທນປົກປ້ອງ
ສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ ກໍຄື
ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງ
ປະຊາຊົນ; ບັນດາເນື້ອໃນທີ່ໄດ້
ອົບຮົມ ລວມມີ: ຄວາມຮູ້ກ່ຽວ
ກັບພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ
ໜ້າທີ່ວຽກງານອັນຕົ້ນຕໍຂອງພະ
ແນກການເງິນ ຫລື ວຽກງານ
ການເງິນ, ວຽກງານງົບປະມານ
ໂດຍສະເພາະການຄຸ້ມຄອງລາຍ
ຈ່າຍງົບປະມານ; ການຄຸ້ມຄອງ
ວຽກງານພາສີ, ການຄຸ້ມຄອງ
ວຽກງານສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ
ການຄຸ້ ມ ຄອງຄັ ງ ເງິ ນ ແຫ່ ງ ຊາດ
ປະຈໍາແຂວງອີກດ
 ້ວຍ.
(ນາງ ຄອນສະຫວ
ັ ນ ເມກສະຫວັນ)
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(ສພຊ) ວັນທີ 23 ທັນ
ວາ 2021 ໜ່ວຍພັກສະພາປະ
ຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ) ສາລະວນ
ັ
ໄດ້ຈດ
ັ ກອງປະຊຸມປະເມີນກວດ
ກາຜົນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ໜ່ວຍ
ພັກປອດໃສ, ເຂັ້ມແຂງ, ໜັກ
ແໜ້ນ ປະຈຳປີ 2021 ແລະ
ທິດທາງແຜນການ
ປະຈຳປີ
2022 ໂດຍການເປັນປະທານ
ຂອງສະຫາຍ ຂັນໄຊ ລັດຖະ
ເຮົ້າ ຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ,
ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົ ນ
ແຂວງສາລະວັນ; ມີສະຫາຍ
ນາງ ສູນໄຖ ໄຊຍະແສງ ກໍາມະ
ການພັກແຂວງ, ຮອງປະທານ
ສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງສາລະ
ວັນ, ສະຫາຍ ສາຍສະໝອນ
ອິນທິເສນ ເລຂາໜ່ວຍພັກ ສພຂ,
ມີບັນດາສະຫາຍສະມາຊິກພັກ
ສົມບູນ-ສໍາຮອງ ແລະ ຕາງໜ້າຈາກ
ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.
ຜູ້ ເ ຂົ້ າ ຮ່ ວ ມໄດ້ ຮັ ບ ຟັ ງ
ການຜ່ານມະຕິດາໍ ເນີນການກວດ
ກາ ແລະ ມະຕິຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງ
ຄະນະກວດກາໜ່ວຍພັກປອດ
ໃສ, ເຂັມ
້ ແຂງ ແລະ ໜັກແໜ້ນ,
ຜ່ານຄໍາສັ່ງເລກທີ 01 ຂອງກົມ
ການເມືອງສູນກາງພັກ; ຄໍາແນະນໍາ
ຂອງຄະນໍ າ ຈັ ດ ຕັ້ ງ ສູ ນ ກາງພັ ກ
ເລກທີ 291 ກ່ຽວກັບການຈັດ

ຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາສັ່ງຂອງກົມການ
ເມືອງສູນກາງພັກ ວ່າດ້ວຍການ
ເພີ່ມທະວີກໍ່ສ້າງໜ່ວຍພັກປອດ
ໃສ, ເຂັ້ມແຂງ, ໜັກແໜ້ນ;
ຈາກນັນ
້ , ສະຫາຍ ສາຍສະໝອນ
ອິນທິເສນ ໄດ້ຜ່ານບົດສະຫລຸບ
ກໍ່ສ້າງໜ່ວຍພັກປອດໃສ, ເຂັ້ມ
ແຂງ, ໜັກແໜ້ນ ປະຈໍາປີ 2021
ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປະຈໍາ
ປີ 2022 ໂດຍໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນ
ດ້ານດີ, ຂໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ບົດຮຽນ
ທີ່ຖອດຖອນໄດ້ ເປັນຕົ້ນດ້ານ
ການເມື ອ ງຄະນະພັ ກ ໄດ້ ຊີ້ ນໍ າ
ແລະ ຍົກສູງຄວາມສາມາດນໍາ

ພາສະມາຊິກພັກຮູ້ຫັນເອົາແນວ
ທາງຂອງພັກ, ກົດໝາຍຂອງລັດ
ໄປຈັ ດ ຕັ້ ງ ຜັ ນ ຂະຫຍາຍເປັ ນ
ແຜນງານໂຄງການອັນລະອຽດ
ແທດເໝາະກັບໜ້າທີ່ການເມືອງ
ແລະ ເງືອ
່ ນໄຂຕົວຈິງຂອງໜ່ວຍ
ພັກ, ຕໍານິສົ່ງຂ່າວກໍ່ສ້າງຊ່ວຍ
ເຫລືອເຊິ່ງກັນແລະກັນ ຮັບປະ
ກັນໄດ້ຄວາມເປັນເອກະພາບສາ
ມັກຄີພາຍໃນພັກ, ຄະນະໜ່ວຍ
ພັກໄດ້ຍຶດໝັ້ນ ແລະ ປະຕິບັດ
ຢ່າງເຂັມ
້ ງວດຕາມ 5 ຫລັກການ,
3 ທິດນຳໃນການກໍ່ສ້າງ ແລະ
ປັບປຸງການຈັດ ຕັ້ງພັກໃຫ້ໜັກ

ແໜ້ນ, ເຂັ້ມແຂງ, ຮັບປະກັນ
ໄດ້ທາງດ້ານປະລິມານ
ແລະ
ຄຸນນະພາບ, ຖືສຳຄັນ ແລະ ປະ
ຕິບັດລະບອບດຳເນີນຊີວິດການ
ເມືອງ, ປະຈຳເດືອນ, ປີ, ຢ່າງ
ເປັນປົກກະຕິ, ເອົາໃຈໃສ່ຫລັກ
ການລວມສູ ນ ປະຊາທິ ປ ະໄຕ
ເຮັດວຽກເປັນໝູ່ຄະນະບຸກຄົນ
ຮັບຜິດຊອບ, ປະຕິບັດນະໂຍ
ບາຍ ມະຕິ, ຄຳສັ່ງ, ຂໍ້ກຳນົດ,
ກົດລະບຽບ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆ
ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ພ້ອມທັງໄດ້ຕີລາ
ຄາການຈັດປະເພດສຳຫລວດສະ
ມາຊິກພັກ ຕາມ 5 ມາດຖານຄື:
ດ້ານການເມືອງ, ດ້ານແນວຄິດ,
ການຈັດຕັ້ງ, ແບບແຜນການນຳ
ພາ ແລະ ດ້ານຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ໃນໜ້າທີ່ການເມືອງ, ເຊິ່ງຜ່ານ
ການປະເມີ ນ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ
ບັດໃນແຕ່ລະດ້ານສາມາດຈັດປະ
ເພດສະມາຊິກພັກແຂງ ຈຳນວນ
34 ສະ ຫາຍ ຍິງ 15 ສະຫາຍ.
(ນາງ ຄັດສອນ ຮຸ່ງສະຫວ່າງ)
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ຄະນະກຳມະການຍຸຕິທຳ ແລະ ປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
(ສພຊ
 ) ວັນທີ 21 ທັນ
ວາ 2021 ຢູທ
່ ສ
່ີ ະໂມສອນເມືອງ
ສົບເບົາແຂວງຫົວພັນ ໄດ້ເປີດ
ກອງປະຊຸ ມ ຄົ ບ ຄະນະກຳມະ
ການຍຸຕິທຳ ແລະ ປ້ອງກັນຊາດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ (ຄຍປປ)
ປະຈຳປີ 2021 ໂດຍການເປັນ
ປະທານຂອງທ່ານ ພັທ. ທອງ
ພັນ ພັດທະວົງ ປະທານ ຄຍປປ

ສະພາປະຊາຊົນແຂວງຫົວພັນ;
ເຂົ້າຮ່ວມໂດຍທ່ານ
ສົມສັກ
ດອນຈານິດ ຮອງປະທານ ສພຂ


ງານຈຸດສຸມ ປິ 2022 ຂອງອົງ
ການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ
ແລະ ສານປະຊາຊົນແຂວງ; ຮັບ
ຟັ ງ ການລາຍງານຂອງກອງບັ ນ
ຊາການທະຫານແຂວງ ກ່ຽວກັບ
ສະພາບການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ
ວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ ຢູ່ແຂວງ
ຫົວພັນ ໃນປີ 2021; ບົດລາຍ
ງານຂອງກອງບັ ນ ຊາການປ້ ອ ງ
ກັນຄ
 ວາມສະຫງົບແຂວງ ກ່ຽວ
ກັ ບ ວຽກງານການສະກັ ດ ກັ້ ນ
ແລະ ແກ້ໄຂວຽກງານຢາເສບຕິດ

ຄຍປປ
 ທີ່ຍາດໄດ້ຜົນງານຫລາຍ
ດ້ານ ໃນໄລຍະ 1 ປີ ຜ່ານມາ;
ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ທ່ານຍັງໄດ້
ເນັ້ນໜັກຕໍ່ ຄຍປປ ເປັນຕົ້ນນຳ
ເອົາຄຳຄິດເຫັນຂອງບັນດາທ່ານ
ຜູ້ແທນທັງໝົດ ເພື່ອນຳໄປປັບ
ປຸ ງ ດ້ າ ນເນື້ຶ ອ ໃນຂອງບົ ດ ສະ
ຫລຸບ, ຮ່າງບົດລາຍງານ ແລະ
ຮ່ າ ງມະຕິ ທີ່ ກ ອງປະຊຸ ມ ໄດ້ ຮັ ບ
ຮອງເອົາໃຫ້ຄົບຖ້ວນ, ສົມບູນ;
ພ້ອມນັ້ນ, ຕ້ອງກຳແໜ້ນແນວ
ທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລະ

ຄະນະກຳມະການຍຸຕິທຳ ແລະ ປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
ຫົວພ
 ັນ, ມີບັນດາທ່ານຄະນະ
ປະຈຳສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ,
ຄະນະເລຂາທິການ, ສະມາຊິກ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສສຂ
)
ທີ່ເປັນກຳມະການຂອງ ຄຍປປ
,
ມີຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າກອງບັນ
ຊາການປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນ
ຄວາມສະຫງົບແຂວງ, ສານປະ
ຊາຊົນແຂວງ, ອົງການໄອຍະ
ການປະຊາຊົນແຂວງ, ພະແນກ
ການຍຸຕິທຳແຂວງ ຕະຫລອດ
ຮອດພະນັ ກ ງານວິ ຊ າການເຂົ້ າ
ຮ່ວມທັງໝົດ 24 ທ່ານ.
ວາລະກອງປະຊຸມ, ໄດ້
ຮັບຟັງການຜ່ານຮ່າງບົດສະຫລຸບ
ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະ
ຈຳປີ 2021 ແລະ ວຽກງານຈຸດ
ສຸມ ປີ 2022 ຂອງ ຄຍປປ;
ຮ່າງແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກ
ງານ 5 ປີ ( 2021-2025)
ຂອງ ຄຍປປ
 ; ຮ່າງບົດລາຍງານ
ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະ
ຈຳປີ 2021 ແລະ ທິດທາງວຽກ

ຢູ່ແຂວງຫົວພັນ ໃນປີ 2021
ພ້ ອ ມທັ ງ ຮັ ບ ຟັ ງ ການຜ່ າ ນຮ່ າ ງ
ມະຕິວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາ
ບົ ດ ສະຫລຸ ບ ການເຄື່ ອ ນໄຫວ
ວຽກງານ ປະຈະປີ 2021 ແລະ
ວຽກງານຈຸດສຸມ ປີ 2022 ຂອງ
ຄຍປປ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
ນຳເຂົ້າພິຈາລະນາ ຢູ່ໃນກອງປະ
ຊູມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ
2
ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງຫົວ
ພັນ ຊຸດທີ II. ຈາກນັ້ນ, ຜູ້ແທນ
ເຂົ້ າ ຮ່ ວ ມກອງປະຊຸ ມ ໄດ້ ພ້ ອ ມ
ກັນປະກອບຄຳຄິດເຫັນຢ່າງກົງ
ໄປກົງມາ ພາວະວິໄສ ໃສ່ຮ່າງ
ບົດສະຫລຸບ, ທິດທາງແຜນການ
ແລະ ຮ່າງບົດລາຍງານຂອງພາກ
ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ມີເນື້ອໃນ
ຄົບຖ້ວນ, ສົມບູນ ແລະ ສາ
ມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້.
ຕອນທ້າຍ, ທ່ານ ສົມ
ສັກ ດອນຈານິດ ໄດ້ມີຄຳເຫັນ
ໂອລົມຕໍ່ກອງປະຊຸມ ທ່ານໄດ້
ສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊົມເຊິຍຕໍ່

ບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ, ສືບຕໍ່
ປັ ບ ປຸ ງ ແບບແຜນວິ ທີ ກ ານເຮັ ດ
ວຽກໃຫ້ມີວິທະຍາສາດ; ເອົາ
ໃຈໃສ່ ປັ ບ ປຸ ງ ກົ ນ ໄກການປະ
ສານງານກັ ບ ພາກສ່ ວ ນທີ່ ກ່ ຽ ວ
ຂ້ອງ ໃຫ້ມີຄວາມກົມກຽວກັນ;
ເພີ່ ມ ທະວີ ຄ ວາມສາມັ ກ ຄີ ພ າຍ
ໃນໃຫ້ໜັກແໜ້ນ, ພາຍນອກ
ກ້ວາງຂວາງ ຊ່ວຍເຫລືອເຊິ່ງ
ກັນແລະກັນ ບົນພື້ນຖານລະ
ບຽບຫລັກການ; ເອົາໃຈໃສ່ຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມພາລະບົດ
ບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໄດ້ກຳນົດ
ໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ແຜນການ
5 ປີ, ປະຈຳປີຂອງ ສພຂ ແລະ
ຂອງຄະນະກຳມະການໃຫ້ບັນລຸ
ຜົນສຳເລັດຕາມຄາດໝາຍ; ສືບ
ຕໍ່ ປັ ບ ປຸ ງ ກົ ງ ຈັ ກ ທີ່ ເ ປັ ນ ເສນາທິ
ການໃຫ້ ມີ ຄ ວາມໜັ ກ ແໜ້ ນ ,
ເຂັ້ມແຂງ; ພ້ອມດຽວກັນນີ້,
ທ່ານຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາ
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງແຂວງ
ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງກົນໄກການປະ

ຄະນະກຳມະການເສດຖະກິດ, ແຜນການ ແລະ ການເງິນ

ສານງານ ຮ່ວມກັບສະພາປະຊາ
ຊົນແຂວງ ໃຫ້ມີຄວາມຄ່ອງຕົວ
ສາມາດຍູ້ ໜູ ນ ຊ່ ວ ຍເຫລື ອ ເຊິ່ ງ
ກັນແລະກັນ ສືບຕໍ່ປັບປຸງບັນຫາ
ຂໍ້ຄົງຄ້າງ ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຂອງຕົນ ໃຫ້ມີການຫັນປ່ຽນດີ
ຂຶ້ນ; ເອົາໃຈໃສ່ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ
ກຳນົດຫົວຂໍ້ການສ້າງນິຕິກຳໃຕ້
ກົດໝາຍ ໃນຂອບເຂດວຽກງານ
ຂອງຕົນ ທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມຈຳ
ເປັນ ແລະ ຮີບດ່ວນ ເພື່ອເປັນ
ບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ໜ້າທີ່ ຕາມສິດ, ພາລະບົດບາດ
ໃຫ້ມຜ
ີ ນ
ົ ສຳເລັດ ແລະ ມີຄນ
ຸ ນະ
ພາບດີຂຶ້ນ.
ໃນວັນຕ
ມ
ໍ່ າ, ທີ່ສະໂມ
ສອນເມືອງສົບເບົາແຂວງຫົວພັນ
ຍັ ງ ໄດ້ ເ ປິ ດ ກອງປະຊຸ ມ ຄົ ບ ຄະ
ນະຂອງຄະນະກຳມະການວັ ດ
ທະນະທຳ-ສັງຄົມ ແລະ ບັນດາ
ເຜົ່າ (ຄວສຜ
 ) ສະພາປະຊາຊົນ
ແຂວງຫົວພັນ ພາຍໃຕ້ການເປັນ
ປະທານຂອງທ່ານ ສີຄຳ ບຸນມີ
ໄຊ ປະທານ ຄວສຜ
 ໂດຍການ
ເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ
ສົມສັກ
ດອນຈານິດ ຮອງປະທານ ສພຂ,
ມີ ບັ ນ ດາທ່ າ ນຄະນະປະຈຳສະ
ພາປະຊົນແຂວງ, ຄະນະເລຂາ
ທິ ກ ານສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ,
ສສ
ຂ

ທີ່ເປັນກຳມະການຂອງ
ຄວສຜ
 , ມີຫົວໜ້າ- ຮອງຫົວ
ໜ້ າ ພະແນກການທີ່ ກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງ,
ອົ ງ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ແນວລາວສ້ າ ງ
ຊາດແຂວງ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະ
ຫາຊົນ ຕະຫລອດຮອດວິຊາ
ການ ເຂົ້າຮ່ວມ 34 ທ່ານ ຍິງ
5 ທ່ານ.
ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງ
ການລາຍງານຮ່ າ ງບົ ດ ສະຫລຸ ບ
ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະ
ຈຳປີ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນ
ການ ປະຈຳປີ 2022 ຂອງ
ຄວສຜ
 ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
ຫົວພັນ, ແຜນການເຄື່ອນໄຫວ
ວຽກງານ 5 ປີ (2021-2025)
ຂອງ ຄວສຜ
 ແລະ ຮັບຟັງການ
ລາຍງານການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ
ວຽກງານ 1 ປີ ຜ່ານມາໂດຍສັງ
ເຂບ ຈາກພະແນກຖະແຫລງ
ຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງ
ທ່ຽວ, ພະແນກແຮງງານ ແລະ
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ,
ພະ
ແນກສາທາລະນະສຸກ, ພະແນກ
ພາຍໃນ, ພະແນກສຶກສາທິການ
ແລະ ກິລາແຂວງຫົວພັນ, ອົງ
ການແນວລາວສ້າງຊາດ ເພື່ອ
ເປັ ນ ຂໍ້ ມູ ນ ພື້ ນ ຖານນຳເຂົ້ າ ພິ ຈ າ
ລະນາຢູ່ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝ
ສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາປະ
ຊາຊົນແຂວງຫົວພັນ ຊຸດທີ II
ທີຈ
່ ະເປີດຂຶນ
້ ໃນ ເດືອນມັງກອນ
2022. ຈາກນັ້ນ, ບັນດາຜູ້ແທນ
ກອງປະຊຸມໄດ້ປະກອບຄຳຄິດ
ເຫັນໃສ່ຮ່າງບົດສະຫລຸບ ແລະ
ບົ ດ ລາຍງານຂອງຄະນະກຳມະ
ການ ແລະ ບັນດາພະແນກການ
ທີ່ ກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງຢ່ າ ງກົ ງ ໄປກົ ງ ມາ
ໂດຍສະເພາະແມ່ນວຽກງານສາ
ທາລະນະສຸກ, ວຽກງານສຶກສາ,

ຄະນະກຳມະການວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ແລະ ບັນດາເຜົ່າ
ວຽກງານແຮງງານ ແລະ ສະ
ຫັວດດີການສັງຄົມ ກ່ຽວກັບ
ນະໂຍບາຍໃຫ້ແກ່ຜ້ທ
ູ ່ມ
ີ ີຄຸນງາມ
ຄວາມດີຕໍ່ປະເທດຊາດ ແລະ
ວຽກງານອື່ນໆ.
ຕອນທ້າຍກອງປະຊຸມ,
ຍັ ງ ໄດ້ ຮັ ບ ຟັ ງ ການໂອ້ ລົ ມ ຂອງ
ທ່ານ ສົມສັກ ດອນຈານິດ ທ່ານ
ໄດ້ ສ ະແດງຄວາມຍ້ ອ ງຍໍ ຊົ ມ
ເຊີຍບັນດາພາກສ່ວນ ທີ່ໄດ້ລາຍ
ງານຕໍ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ດ້ວຍ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ໃນການ
ປະຕິບດ
ັ ພາລະບົດບາດຂອງຕົນ,
ສາມາດຍາດໄດ້ ຜົ ນ ງານຫລ າຍ
ດ້ານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຄວສຜ
;
ພ້ອມນັ້ນ,
ຍັງໄດ້ເນັ້ນໜັກຕໍ່
ຄວສຜ
 ໃຫ້ນຳເອົາຄຳຄິດເຫັນ
ຂອງບັນດາທ່ານຜູ້ແທນກອງປະ

ບັດໜ້າທີ່ຕາມສິດ, ພາລະບົດ
ບາດ
ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດ
ໝາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແຜນ
ການ 5 ປີ, ປະຈຳປີຂອງສະພາ
ປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ຂອງຄະ
ນະກຳມະການໃຫ້ ບັ ນ ລຸ ຜົ ນ ສຳ
ເລັດຕາມຄາດໝາຍ;   ເອົາໃຈ
ໃສ່ ຍົ ກ ສູ ງ ຄຸ ນ ນະພາບໃນການ
ຕິດຕາມກວດກາ ຕໍ່ກັບການຈັດ
ຕັ້ງ ລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ,
ມະຕິ ກ ອງປະຊຸ ມ ສະພາປະຊາ
ຊົນແຂວງ, ນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ
ແລະ ອື່ນໆໃຫ້ຖືກຕ້ອງສອດ
ຄ່ ອ ງຕາມລະບຽບກົ ດ ໝາຍ;
ພ້ອມນີ້, ທ່ານຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງ
ມາຍັ ງ ບັ ນ ດາພາກສ່ ວ ນກ່ ຽ ວ
ຂ້ອງຂອງແຂວງ ເອົາໃຈໃສ່ປັບ
ປຸ ງ ກົ ນ ໄ ກ ກ າ ນ ປ ະ ສ າ ນ ງ າ ນ

ຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງ ວ່າດ້ວຍ
ການຈັດງານລ້ຽງ,
ງານດອງ,
ງານບຸນປະເພນີ, ງານບາສີສຂ
ູ່ ວັນ
ຢູ່ແຂວງຫົວພັນ ເພື່ອເປັນບ່ອນ
ອີ ງ ໃນການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ໜ້ າ
ທີວ
່ ຊ
ິ າສະເພາະໃນຂະແໜງການ
ຂອງຕົ ນ ໃຫ້ ມີ ຜົ ນ ສຳເລັ ດ ຕາມ
ແຜນການວາງໄວ້.
ພ້ອ
 ມນັ້ນ, ໃນວັນທີ
23 ທັນວາ 2021 ຢູ່ທີ່ສະໂມ
ສອນເມືອງສົບເບົາ ຍັງມ
 ີກອງ
ປະຊຸ ມ ຄົ ບ ຄະນະກຳມະການ
ເສດຖະກິດ, ແຜນການ ແລະ
ການເງິນ (ຄສຜ
 ງ) ສະພາປະ
ຊາຊົນແຂວງຫົວພັນ ປະຈຳປີ
2021
ພາຍໃຕ້ການເປັນປະ
ທານຂອງທ່ານ ແທງ ວິໄລພອນ
ປະທານ ຄສຜ
 ງ; ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ

ຄະນະກຳມະການວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ແລະ ບັນດາເຜົ່າ
ຊຸມທັງໝົດ ເພື່ອນຳໄປປັບປຸງ
ເນື້ອໃນຂອງບົດສະຫລຸບ, ຮ່າງ
ບົດລາຍງານ ແລະ ຮ່າງມະຕິໃຫ້
ຄົບຖ້ວນ, ສົມບູນ ແລະ ສາ
ມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ ທັງຕ້ອງ
ກຳແໜ້ ນ ແນວທາງນະໂຍບາຍ
ຂອງພັກ, ລະບຽບກົດໝາຍຂອງ
ລັດ, ສືບຕໍ່ປັບປຸງແບບແຜນວິທີ
ການເຮັ ດ ວຽກໃຫ້ ມີ ວິ ທ ະຍາ
ສາດ; ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງກົນໄກ
ການປະສານງານກັບພາກສ່ວນ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ມີຄວາມກົມ
ກຽວກັນ; ເພີ່ມທະວີຄວາມສາ
ມັ ກ ຄີ ພ າຍໃນໃຫ້ ໜັ ກ ແໜ້ ນ ,
ພາຍນອກກ້ວາງຂວາງ
ຊ່ວຍ
ເຫລືອເຊິ່ງກັນແລະກັນ
ບົນ
ພື້ ນ ຖານເຄົ າ ລົ ບ ລະບຽບຫລັ ກ
ການ; ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິ

ຮ່ວມກັບສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
ໃຫ້ມີຄວາມຄ່ອງຕົວ, ອຳນວຍ
ຄວາມສະດວກໃຫ້ ສສຂ ປະຕິ
ບັດພາລະບົດບາດ ດ້ານການຕິດ
ຕາມ ກວດກາ ໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດ
ຮັ ບ ປ ະ ກັ ນ ດ້ າ ນ ຄຸ ນ ນ ະ ພ າ ບ
ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຢູ່ຂັ້ນເມືອງ
ເປັ ນ ຕົ້ ນ ການຕິ ດ ຕາມກວດກາ
ປົກກະຕິ, ການຕິດຕາມກວດ
ກາ ຕາມວຽກງານຕົວຈີງ; ເອົາ
ໃຈໃສ່ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ກຳນົດຫົວ
ຂໍ້ການສ້າງນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ
ໃນຂອບເຂດວຽກງານຂອງຕົນ
ທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມຈຳເປັນ ແລະ
ຮີບດ່ວນ ພ້ອມທັງປະເມີນຄືນ
ບັ ນ ດານິ ຕິ ກ ຳທີ່ ໄ ດ້ ຮັ ບ ຮອງໄປ
ນັ້ນ ມີຄວາມສອດຄ່ອງຄືແນວ
ໃດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂໍ້ຕົກລົງ

ຊີ້ນຳກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້,
ໂດຍ
ແມ່ນທ່ານ ສົມສັກ ດອນຈານິດ
ຮອງປະທານ ສພຂ
 ; ມີບັນດາ
ທ່ານຄະນະປະຈຳ, ສະມາຊິກ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ທີ່ສັງກັດ
ຢູ່ໃນຄະນະກຳມະການ, ມີຫົວ
ໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າພະແນກການ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ອົງການກວດກາ
ລັດແຂວງ, ອົງການທຽບເທົ່າ
ແລະ ບັນດາສາຂາທະນາຄານ
ຕະຫລອດຮອດວິຊາການ ຂອງ
ຄະນະກຳມະການເຂົ້າຮ່ວມ ທັງ
ໝົດ ທ່ານ 51 ທ່ານ ຍິງ 9
ທ່ານ ເພື່ອຕີລາຄາຜົນງານການ
ເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຄສຜງ ໃນໄລ
ຍະຜ່ານມາ ແລະກໍານົດທິດທາງ
ແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າອ
 ີກດ
 ້ວຍ.
(ນາງ ປຸ້ຍນິຕາ ເພັງມີໄຊ)

ຄະນະກຳມະການເສດຖະກິດ, ແຜນການ ແລະ ການເງິນ
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ໝັ້ນຄົງໃ ນການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ຕົວ

ວ່ອງໄວນີ້ໄດ້ຖ
 ືກນຳໄປປະຕິບັດື ໄປ

ຊີ້ບອກຄວາມທຸກຍາກຂອງມະນຸດ;

ຄຽງຄູ່ກັບການຈັດກອງປະຊຸມສຳມະ

ການວັດແທກຄວາມທຸກຍາກຢູ່ ສປປ

ນາເ ພື່ ອ ປຶ ກ ສາຫ າລື ກັ ບ ທ້ ອ ງຖ່ິ ນ

ລາວ ແມ່ນຢູ່ໃນຂັ້ນເລີ່ມຕົ້ນ ການວິ ກ່ຽວກັບຄ
 ວາມທຸກຍາກ;
ໄຈຄວາມທຸກຍາກໃນ
ຄວາມທຸກຍາກໃນ ສປປລາວ

ຂໍ້ມ
 ູນ

ສປປລາວ  ຂ່າວສານທີ່ເກັບມາ ໄດ້ມ
 ີບົດບາດສຳ

ແມ່ ນ ອີ ງ ໃ ສ່ ກ ານສ ຳຫ ລວດກ ານໃ ຊ້  ຄັນຢ່າງຍິ່ງໃນການກະກຽມແຜນດຳ

ແມ່ນບ
 ັນຫາທີ່ສະຫລັບຊັບຊ້ອນ ແລະ

ຈ່າຍ ແລະ ການຊົມໃຊ້ຂ
 ອງຄົວເຮືອນ

ເນີ ນ ງ ານເ ພື່ ອ ຫ ລຸ ດ ຜ່ ອ ນຄ ວາມທຸ ກ

ສາມາດເ ບິ່ ງ ໄ ດ້ ຈ າກຫ ລາຍແ ງ່ ມຸ ມ

(ສຊຊລ) ເປັນຕົ້ນຕໍ ເຊິ່ງທຸກໆ 5 ປີ

ຍາກແຫ່ງຊ
 າດ.

ໂດຍສະເພາະໃ ນຄ ອບຄົ ວ ທີ່ ໄ ດ້ ຮັ ບ

ໃດ ແມ່ນໄດ້ມ
ກ
ີ ານສຳຫລວດເທື່ອ

ຄວາມທຸກທໍລະມານຈາກຄວາມໂຊກ

ໜຶ່ງ ໂດຍເລີ່ມແຕ່ປີ 1992-1993  ທາງດາ້ ນຄນ
ຸ ນະພາບໄດ້ເລີ່ມຈາກການ

ຮ້າຍ ຫລື ມີຄວາມຮັ່ງມີໜ້ອຍກວ່າໝູ່

ເປັນຕົ້ນມາ.

ໃນຊຸມຊົນໃດໜຶ່ງ ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງຖືໄດ້

ການວິ ໄ ຈຄ ວາມທຸ ກ ຍ າກ
ປຽບທຽບກັບວິທີການປະເມີນຄວາມ

ເພືອ
່ ວດ
ັ ແທກຄວາມທຸກຍ
 າກ ທຸກຍາກແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນປີ

ວ່າຄວາມທຸກຍາກຂັ້ນຄົວເຮືອນ ແມ່ນ

ໃນ ສປປລາວ ໄດ້ມ
 ີການນຳໃຊ້ການ

2000 ໂດຍເນັ້ນໜັກໃ ສ່ສາເຫດ ແລະ

ມີຄວາມສຳຄັນຫລາຍໃນການກຳນົດ

ວັດແທກດ້ວຍປະລິມານ ກໍຄືການວັດ

ຄວາມເຊື່ອຖືກ່ຽວກັບຄວາມທຸກຍາກ

ມາດຕະຖານ ເພື່ອປະ
 ເມີນຜົນຄ
 ວາມ

ແທກດ້ວຍຄຸນນະພາບ;

ທຸກຍາກໃນລະດັບຂນ
້ັ ເມືອງ ສ່ວນຂນ
້ັ

ແທກດ້ວຍປະລິມານ ແມ່ນໝາກຜົນ ຄວາມທຸກຍາກແບບມີສ່ວນຮ່ວມໄດ້

ບ້ານແມ່ນຂັ້ນຂອງການວັດແທກສະ

ຂອງຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມລະຫວ່າງ

ບັນທຶກບ
 ົດຮຽນ ແລະ ຄວາມເປັນ

ຫວັດດີກ
 ານ ແລະ ກໍແມ່ນຂັ້ນທ
 ີ່ຄວນ

ສູນສະຖິຕິຂອງປະເທດຊູແອັດ, ທະ

ຫ່ວງເປັນໄຍຕ່າງໆຂອງປະຊາຊົນ ເພື່ອ

ຈະມີລະບົບຕາໜ່າງຊ່ວຍເຫລືອເພື່ອ

ນາຄານພັດທະນາອາຊີ ແລະ ທະນາ

ໃຫ້ສາມາດກຳນົດ ແລະ ເລີ່ມຊອກ

ທົດແທນສິ່ງຂາດເຂີນໃນການດຳລົງຊີ

ຄານໂລກ ບັນດາການສຳຫລວດການ ວິ ທີ ທ າງຫ ລຸ ດ ຜ່ ອ ນຄ ວາມທຸ ກ ຍ າກ

ວິດຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານ.

ຊົມໃຊ້ ແລະ ໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄົວເຮືອນ

ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ໄດ້ມີການປະສົມປະສານ

ໄດ້ຕອບສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ເພື່ອການວິ

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄ
 ວາມທຸກຍາກ ເຊັ່ນ:

ນະທຳລາວໄດ້ມີການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ

ໄຈດັ່ງກ່າວ; ການວິໄຈຄວາມທຸກຍາກ

ຂໍ້ມູນສະຖິຕິ, ວັດທະນະທຳ, ມະນຸດ

ໃນທຸກດ້ານ ສຳລັບກ
 ານວາງແຜນງານ

ດ້ານຄຸນນະພາບ ຢູ່ ສປປລາວ ແມ່ນ ວິທະຍາ,  ສະຖາບັນ, ເສດຖະກິດ 

ຂອງຂະແໜງການຕ່າງໆໃນການລຶບ

ເລີ່ມແຕ່ປີ 1997 ເປັນຕົ້ນມາ ໂດຍ ແລະອື່ນໆ ກັບຄວາມເຂົ້າໃ ຈໃນທັດ

ຄວາມທຸກຍາກ ຢູໃ່ ນວັດທະ

ລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂັ້ນພື້ນຖານ, ການ

ຄວາມທຸກຍາກ; ດ້ວຍສາເຫດນີ້, ລັດ

ຮ່ວມ; ສາເຫດເຫລົ່ານີ້, ຍັງແມ່ນທັດ

ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ໃຫ້ດີຂຶ້ນນັ້ນ  ຖະບານຈຶ່ ງ ເ ນັ້ ນ ໜັ ກ ໃ ສ່ ກ ານປັ ບ

ສະນະໃນທາງບວກ ແລະ ມີການປຸກ

ການວັດ ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ; ການວິໄຈ

ໃນການວັດເເທກ ແລະ ວິ ອີງໃສ່ເຕັກນິກທາງດ້ານການປະເມີນ ສະນະຂອງປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກ.
ໄຈຄວາມທຸກຍ
 າກ ມີຫລາຍວິທີການ

ຜົນຄ
 ວາມທຸກຍາກແບບວ່ອງໄວ ເຊິ່ງ

(ຄັ ດ ຈ າກປື້ ມ ຍຸ ດ ທ ະສ າດ 

ໄດ້ ຖື ກ ກຳນົ ດ ໄ ວ້ ໃ ນຖ ະແ ຫລງ ການ

ປຸ ງ ຊີ ວິ ດ ກ າ ນ ເ ປັ ນ ຢູ່ ໃ ຫ້ ດີ ຂຶ້ ນ  ລະດົມທົ່ວສ
 ັງຄົມ ລວມທັງທ
 ຸກພາກ

ເຊັນ
່ : ການນຳໃຊ້ເສັນ
້ ສະແດງຄວາມທຸກ ແ ມ່ ນ ຄ ະນະກ ຳມະການແ ຜນການ ເພື່ອການເຕີບໂຕ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມ

ສະບັບຕ່າງໆທີ່ພົວພັນເຖິງການກຳນົດ

ໂດຍສຸ ມ ໃ ສ່ ປ ະຊາຊົ ນ ເ ປັ ນ ໃ ຈກ າງ

ຍາກ, ການປະເມີນຜ
 ົນຄ
 ວາມທຸກຍາກ

ວິທີທາງຍຸດທະສາດໃນການລຶບລ້າງ ແລະ
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ສ່ວນຂອງສັງຄົມ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຈ
 ຳກັດ

ການພັດທະນາແບບມີສ່ວນ ສະເພາະແຕ່ຜູ້ທຖ
ີ່ ວ
ື ່າທຸກ.

f ປີໃໝ່ໃຈຕ້ອງກ້າ

ຫັນປ່ຽນໂຕເອງ

ຂັນແຂ່ງກັບໂຕເອງ

ເບິ່ງຕົນເອງໄດ້

ອັນໃດເປັນຈຸດດ້ອຍ

ຕ້ອງປັບປຸງເສີມແຕ່ງ

ອັນໃດດີຕ້ອງຮູ້

ເປັນທຶນສູ້ຕໍ່ໄປ

f ປີໃໝ່ເຮັດໃຫ້ໄດ້

ປ່ຽນແປງໃໝ່ຕົນເອງ

ຈຸດທີ່ມັນພາເສຍ

ເຂ່ຍຫາຈຸດດ້ອຍ

ຄ່ອຍໆເສາະສອຍຖິ້ມ

ຄັນວາງປະຄືນອາດີດ

ໄຊຊະນະເກີດຂຶ້ນ

ຖ້າເຮົາກ້າປ່ຽນແປງ

f ປ່ຽນແປງໃໝ່ເທົ່ານັ້ນ

ຈະຊີ້ສ່ອງທາງເດີນ

ແບບວິທີຄວາມຄິດ

ຕ້ອງໃໝ່ຊອນແທນຊ້ອນ

ການກະທຳຄົງພ້ອມ

ເອກະພາບປ່ຽນແປງໃໝ່

ຕ້ອງເຮັດຢ່າງຮອບດ້ານ

ຢ່າປະມ້ຽນສິ່ງບໍ່ດີ

f ກ້າບຸກແກ້ຂອດຄ້າງ

ຂັງຢູ່ໃນຕົວ

ໃຫ້ເກີດມີຄຸນທຳ

ເຫລື່ອມງຳໃຈໄດ້

ຈະກາຍເປັນຜົນໃຫ້

ເຮົາເດີນໄປຄ່ອງ

ຈະບໍ່ຄາຂອດຄ້າງ

ຍ້ອນຄົງຄ້າງຂອດຄຸງ ຫັ້ນນາ!

ການ

ທຸກຍາກແຫ່ງຊ
 າດ ສະບັບເດືອນມິຖຸ

ແບບມສ
ີ ວ
່ ນຮວ
່ ມ, ຕົວຊບ
້ີ ອກຄວາມບໍ່ ປ ະເ ມີ ນ ຜົ ນ ຄ ວາມທຸ ກ ຍ າກແ ບບ ນາ 2005).
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ໝາກນອດ ເປັນໝາກໄມ້ພື້ນ
ບ້ າ ນຊະນິ ດ ໜຶ່ ງ ທີ່ ມີ ເ ອກກະລັ ກ ສະ
ເພາະໂຕ ແລະ ມີລົດຊາດສົ້ມ ພຽງ
ແຕ່ຕື່ມນໍ້າຕານ ຫລື ເກືອເລັກນ້ອຍ
ກໍຈະກາຍເປັນອາຫານເພືື່ອສຸຂະພາບ
ໃນທັນທີ ແຕ່ມີໃຜຮູ້ບໍວ່າ ໝາກສີ
ມ່ວງໆນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ສຸຂະພາບດີແນວໃດ
ແດ່? ມື້ນີ້, ເຮົາມີ 6 ປະໂຫຍດດີໆ
ມານຳສະເໜີໃຫ້ແກ່ບັນດາທ່ານໄດ້ຮັບ
ຮູ້ນຳກັນ.
1. ນອນຫລັບສະບາຍ: ເຖິງ
ວ່າເວລາກິນຈະມີລົດສົ້ມຈົນຕາຫຍີ້ກໍ
ຕາມ ແຕ່ເວລານອນກໍຊ່ວຍໃຫ້ນອນ
ຫລັບດີ
 ໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ ເພາະໝາກ
ນອດອຸດົມໄປດ້ວຍສານເຊລາໂທນິນ
ທີ່ ເ ປັ ນ ຮໍ ໂ ມນແຫ່ ງ ຄວາມສະຫງົ ບ
ຊ່ວຍຄວບຄຸມອາລົມໄປຈົນເຖິງຊ່ວຍ

# ສາວແວ່ນ

ໃຫ້ນອນຫລັບສະບາຍ ລວມທັງຊ່ວຍ
ຫລຸດຄວາມຄຽດ, ໂສກເສົ້າ ແລະ
ເບົາຫົວລົງ.
2. ດູແລດວງຕາ: ໝາກນອດ
ມີສານຟາໂວນອຍ ເຊັ່ນເບຕາແຄໂລ
ທີນລວມເຖິງວິຕາມິນເອ ທີ່ຊ່ວຍກໍາ
ຈັດອະນຸມູນອິດສະຫລະ ທີ່ເປັນສາ
ເຫດຂອງຄວາມແກ່ ແລະ ຜິວຍ່ອນ
ຍານ  ລວມທັງຊ່ວຍບໍາລຸງສາຍຕາ ແລະ
ປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍຂອງເຊວ
3. ໄກມະເຮັງ: ວິຕາມິນເອ
ນອກຈາກຈະຊ່ວຍບຳລຸງສາຍຕາແລ້ວ
ຍັງຫລຸດຄວາມສ່ຽງຂອງມະເຮັງປອດ
ແລະ ໂຜ້ງປາກນຳອີກ.
4. ຊ່ວຍໃນການຂັບຖ່າຍ:
ໝາກນອດມີເສັ້ນໃຍຫລາຍ ຊ່ວຍໃຫ້
ການຂັບຖ່າຍສະດວກ, ຊ່ວຍໃຫ້ຮູບ

ຮ່າງດີ ແລະ ອີ່ມທ້ອງ.
5. ປ້ອງກັນພະຍາດ: ໃນ
ໝາກນອດມີວິຕາມິນຊີຫລາຍ ເຊິ່ງ
ເປັ ນ ໂຕຊ່ ວ ຍສຳຄັ ນ ໃນການສ້ າ ງລະ
ບົບພູມຄຸ້ມກັນໃນຮ່າງກາຍ ໂດຍນັກ
ວິ ທ ະຍາສາດໄດ້ ຄົ້ ນ ຄວ້ າ ແລ້ ວ ວ່ າ
ໝາກນອດ 100 ກຣາມ ບັນຈຸມີວິ
ຕາມິນຊີ 36% ເຊິ່ງພຽງພໍກັບຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງຮ່າງກາຍໃນແຕ່ຕໍ່ມື້.
6. ຊ່ວຍໃຫ້ກະດູກແຂງແຮງ:
ໝາກນອດປະກອບດ້ ວ ຍທາດແຄວ
ຊຽມ ແລະ ຟອດຟໍລາດ ທີ່ເປັນຕົວ
ຊ່ວຍສຳຄັນໃນການບໍາລຸງກະດູກ ຊ່ວຍ
ປ້ອງກັນພະຍາດກະດູກຜ່ອຍ ແລະ
ກະດູກຫັກງ່າຍ.
ຂໍ້ມູນຈາກ: www.sanook.com
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ສະພາແຫ່ງຊາດ					
			

ເລກທີ 01 /ສພຊ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 7 ສິງຫາ 2021

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍກ່ຽວກັບສ່ວຍສາອາກອນ
ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ
ກົດໝາຍສະບັບນີ້

ກໍານົດເນື້ອໃນການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງກົດ

ໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສ່ວຍສາອາ ກອນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນມູນ
ຄ່າເພີ່ມ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍໄດ້, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນຊົມ ໃຊ້
ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ, ລວມສູນ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ,
ຊຸກຍູ້ ສົ່ງເສີມ ໃຫ້ນິຕິບຸກ ຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດພັນທະອາກອນຕ່າງໆ
ເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ຍຸຕິທໍາ ປະກອບ
ສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ.
ມາດຕາ 2 ການປັບປຸງເນື້ອໃນຂອງກົດໝາຍ
ເນື້ອໃນຂອງແຕ່ລະກົດໝາຍທີ່ປັບປຸງ ມີ ດັ່ງນີ້:
I. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ
ມາດຕາ 32 ກໍານົດເວລາການມອບອາກອນ
ກໍານົດເວລາການມອບອາກອນ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:
1. ການນໍາເຂົາ້ ສິນຄ້າ ໃຫ້ມອບອາກອນ ໃນເວລາແຈ້ງເສຍພາສີຂາເຂົາ້ ຢູ່
ດ່ານບ່ອນນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ, ຢູ່ທະນາຄານທີ່ມີບັນຊີຂອງຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ຫຼື ຢູ່ຄັງ
ເງິນແຫ່ງຊາດ ຕາມການຄິດໄລ່ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີ ຫຼື ໃຫ້ມອບອາກອນໃນເວ
ລາມີການສະໜອງສິນຄ້າ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ຕາມລະບຽບການທີ່ລັດຖະບານ
ກໍານົດ;
2. ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ, ອາກອນຊົມໃຊ້ ສໍາລັບການຜະລິດ, ການສະ
ໜອງສິນ ຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ, ອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນ
ຫຼື ຄ່າແຮງງານ ໃຫ້ມອບເປັນເດືອນ ບໍ່ໃຫ້ກາຍວັນທີ 20 ຂອງເດືອນຖັດໄປ;
3. ອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນປັນຜົນກໍາໄລ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະກໍ
ລະນີ ດັ່ງນີ້:
- ກໍລະນີ ມີການຕົກລົງແບ່ງປັນຜົນກໍາໄລ ໃຫ້ມອບພາຍຫຼັງມີບົດບັນ
ທຶກກອງປະຊຸມຜູ້ຖືີຮຸ້ນ ພາຍໃນເວລາ ສິບຫ້າວັນ ລັດຖະການ;
- ກໍລະນີ ມີການຕົກລົງບໍ່ແບ່ງປັນຜົນກຳໄລ ຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່
ສ່ວຍສາອາກອນ ພາຍໃນເວລາ ສິບຫ້າວັນ ລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນມີບົດບັນ
ທຶກກອງປະຊຸມ;
- ກໍລະນີ ບໍ່ໄດ້ແຈ້ງຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ສ່ວຍສາອາກອນ ກ່ຽວກັບການບໍ່ເປີດ
ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຫຼື ຂາຮຸ້ນ ຫຼື ບໍ່ແຈ້ງການແບ່ງປັນຜົນກໍາໄລ ກ່ອນວັນທີ 30
ມິຖຸນາ ຂອງປີ ຖັດໄປ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສ່ວຍສາອາກອນ ສາມາດຄິດໄລ່ໃຫ້ເສຍອາ
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ຄັດໂດຍ: ສ.ສາຍນໍ້າທາ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
15. ເຂດອຸດສາຫະກຳ ໝາຍເຖິງເຂດທີ່ລັດຖະບານກໍານົດ
ໃຫ້ເປັນເຂດອຸດສາຫະກໍາ, ປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກຳ, ສະ
ໜອງການບໍລິການໃຫ້ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ເພື່ອສ້າງໃຫ້ເປັນນິຄົມ
ອຸດສາຫະກຳ ດ້ວຍການພັດທະ ນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ເໝາະສົມ
ເພື່ອຮອງຮັບການລົງທຶນ, ເນື້ອທີ່ອາດຈະບໍ່ກວ້າງເທົ່າກັບເຂດເສດ
ຖະກິດພິເສດ;

16. ເຂດການຜະລິດເພື່ອສົ່ງອອກ ໝາຍເຖິງເຂດທີ່ລັດຖະ
ບານກໍານົດໃຫ້ເປັນເຂດການລົງທຶນດ້ານການຜະລິດ, ການປຸງແຕ່ງ
ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ເພື່ອສົ່ງອອກ.
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# ນາກ ເມືອງມະໂນ
ໂດຍອີ ງ ຕ າມກ ານລ າຍງ ານ
ຂ່າວວ່າ: ທ່ານ ດຣ. ໄບຣອັນ ໂມນາ
ແຮນ ເຊິ່ງເປັນໝປ
ໍ ະ
 ຈຳລັດຖ
ະ
 ສະພາ
ຂອງສະຫະລັດອາເມລກ
ິ າ ໄດ້ກ່າວ
ໃນວັນຈັນທີ 3 ມັງກອນ 2022 ວ່າ:
ຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19
ໃນສະພາສູງທັງໝົດຂອງສະຫະລັດ
ອາເມລກ
ິ າ ໄດ້ກະໂດດຂຶ້ນໃນລະດັບ
ທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ໂດຍອັດຕາການ
ຕິດເຊື້ອໃ ນຮອ
 ບ 7 ວັນໃນລັດຖະສະ
ພາເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 13% ຈາກພຽງແຕ່
1% ໃນທ້າຍເດືອນພະຈິກ.
ທັງນ
 ີ້, ທ່ານ ດຣ. ໄບຣອັນ
ໂມນາແຮນ ໄດ້ແ
 ຈ້ງຕໍ່ສະມາຊິກລັດ
ຖະສະພາ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນຈົດໝາຍ
ສະບັບລົງວັນທີ 3 ມັງກອນນີ້ວ່າ: ຜູ້
ທີ່ຕິດເຊື້ອພະຍາດດັ່ງກ່າວ ສ່ວນໃຫຍ່
ຢູ່ ໃ ນລັ ດ ຖະສະພາແມ່ ນ ຜ ູ້ທີ່ ໄ ດ້ ຮັ ບ
ການສັກຢາວັກຊ
 ີນແລ້ວ ເຊິ່ງອີງຕາມ
ພື້ນຖ
 ານຕົວຢ່າງໃນວັນທີ 15 ທັນວາ
ຜ່ານມາ, ປະມານ 61% ແມ່ນກໍລະ
ນີ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ສາຍພັ ນ ໂ ອໄ ມຄ ຣ ອນ
ແລະ 38% ຂອງສາຍພັນເດວຕ້າ.
ຂໍ້ ມູ ນ ຈ າ ກ ຈົ ດ ໝ າ ຍ ຂ ອ ງ
ທ່ານ ດຣ. ໄບຣອັນ ໂມນາແຮນ ໄດ້
ເປີດເຜີຍວ່າ: ປະມານ 65% ຂອງກໍ
ລະນີຜຕ
ູ້ ິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໃນລັດຖະ
ສະພາແມ່ນມີການສະແດງອາການຕິດ
ເຊື້ອ, ສ່ວນຜູ້ຕິດເຊື້ອທີ່ຍັງເຫລືອໄດ້
ກວດພບ
ົ ວ
 ່າມີຜົນເປັນບວກ ແຕ່ບໍ່ສະ
ແດງອາການຂອງພະຍາດ.

ສະພາສູງສະຫະລັດອາເມລິ
ກາມີ ກ ຳນົ ດ ທີ່ ຈ ະດ ຳເ ນີ ນ ກ ານຄື ນ
ໃໝ່ໃນວັນຈ
 ັນຜ
 ່ານມາ
ຫລັງຈາກ
ວັນພ
 ັກປ
 ໃີ ໝ່ສາກົນ ແຕ່ວ
 ່າເປັນການ
ປະຊຸມພຽງເວລາສັ້ນໆເທົ່ານັ້ນ ເນື່ອງ
ຈາກລົມພາຍຸຫ
ມ
ິ ະ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຈຸດ
ກວດພະຍາດໂຄວິດ-19
ຂອງລັດ
ຖະສະພາຕ້ອງປິດໄວກວ່າປົກກະຕິ.
ທ່ານ ດຣ. ໄບຣອັນ ໂມນາ
ແຮນ ບໍ່ໄດ້ແນະນໍາໃຫ້ມີການປ່ຽນ
ແປງຂໍ້ກຳນົດເດີມທີ່ມີໃນປັດຈຸບັນສໍາ
ລັບການໃສ່ຜ້າອັດປາກ-ດັງໃນອາຄານ
ລັດຖະສະພາ; ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທ່ານ
ໄດ້ແນະນໍາໃຫ້ສະມາຊິກລດ
ັ ຖະສະພາ
ແລະ ພະນັກງານໃສ່ຜ້າອ
 ັດປ
 າກ-ດັງ
ທາງການແພດ ແທນທີ່ຈະເປັນຜ້າອັດ
ປາກ-ດັງແບບຜ້າ.
ພ້ອມນັ້ນ, ທ່ານຍັງໄດ້ຮຽກ

ຮ້ອງໃຫ້ສຳນັກງານຄະນະກໍາມະການ
ຕ່າງໆ ແລະ ໜ່ວຍງານຕ່າງໆຂອງສະ
ພ າສູ ງ ພິ ຈ າລະນາການດໍ າ ເນີ ນ ງານ
ແລະ ການນໍາໃຊ້ຮູບແບບການເຮັດ
ວຽກທາງໄກຂັ້ນສູງ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນ
ການປະຊຸມແບບໃບໜ້າຕໍໜ
່ ້າ ແລະ
ກິດຈະກໍາໃນສຳນັກງ ານ.
ປັດຈຸບັນສະຫະລັດອາເມລິ
ກາ ກໍາລັງປະສົບກັບການລະບາດຂອງ
ສາຍພັນໂອໄມຄຣ
 ອນ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ
ເຮັ ດ ໃຫ້ ຈໍ າ ນວນຜູ້ ຕິ ດ ເຊື້ ອ ທັ ງ ໝົ ດ
ໃນປ ະເ ທດໄ ດ້ ກ້ າ ວຂຶ້ ນ ສູ່ ລ ະດັ ບ ປ ະ
ຫວັດກ
 ານ, ໂຮງຮຽນນັບພັນແຫ່ງໃນ
ປະເທດຈຶ່ງຕັດສິນໃຈເລື່ອນຊັ້ນຮຽນ
ໃນອາທິດນີ້ ຫລັງຈາກວັນພັກປີໃໝ່ ຫລື
ປ່ຽນໄປຮຽນຜ່ານລະບົບທາງໄກແທນ.
ແຫລ່ງຂ
 ່າວ: Reuters
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ມີການລາຍງານຂ່າວ ໃຫ້ຮ
 ູ້
ວ່າ: ເມື່ອປ
 ະມານ 5:30 ໂມງຂອງ
ວັນທ
 ີ 2 ມັງກອນ 2022 ຕາມເວລາ
ທ້ອງຖິ່ນໃນອາຟຣິກາໃຕ້ ໄດ້ເກີດໄຟ
ໄໝ້ອາຄານສ່ວນໜຶ່ງຂອງລັດຖະສະ
ພາ ໃນເມືອງເຄັບທາວ ເຊິ່ງເປັນເມືອງ
ຫລວງຂ ອງຝ່ າ ຍນິ ຕິ ບັ ນ ຍັ ດ ຂ ອງປະ
ເທດອາຟຣ
ກ
ິ າໃຕ້ ໂດຍໂຄສົກຂອງ
ສຳນັກງານບໍລິການເຫດສຸກເສີນຂອງ
ເມືອງເຄັບທາວ ກ່າວວ່າ: ຫລັງຄາ
ເຮື ອ ນຂ ອງອ າຄ ານລັ ດ ຖະສະພາໄ ດ້ 
ຖືກໄ ຟໄໝ້, ມີຄວັນສ
ດ
ີ ຳຂຶ້ນສ
 ູ່ທ້ອງ
ຟ້າ ແລະ ອາຄານສະພານິຕິບັນຍັດກໍ
ເກີດໄຟໄໝ້ເຊັ່ນດຽວກັນ.
ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ເຈົ້າໜ້າທ
ດ
ີ່ ັບ
ເພີງໄດ້ລະດົມກຳລັງເຂົ້າໄປດັບມອດ
ໄຟທ່ກ
ີ ຳລັງລກ
ຸ ຂນ
້ຶ ເພືອ
່ ປອ
້ ງກນ
ັ ຄວາມ
ເສຍຫາຍຂອງຕຶກອາຄານທີ່ໄດ້ເລີ່ມມີ

ຮອຍແຕກຕາມຝາ,
ສ່ວນສາເຫດ
ແລະ ສາເຫດຂອງໄຟໄໝ້ຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນ
ຕອນການສືບສວນ.
ມາໃນວັນທ
 ີ 3 ມັງກອນ,
ໄດ້ມ
 ີລາຍງານໃຫ້ຮ
ຕ
ູ້ ື່ມວ່າ ໄດ້ເກີດໄ ຟ
ໄໝ້ເຮືອນລັດຖະສະພາຢູ່ເມືອງເຄັບ
ທາວ ໃນອາຟຣິກາໃຕ້ ເກີດຂຶ້ນຊ້ຳອີກ
ຄັ້ງ
ເຊິ່ງເຈົ້າໜ້າທດ
ີ່ ັບເພີງໄດ້ພ
 ະຍາ
ຍາມຄວບຄຸມໄຟທີ່ໄໝ້ຫລັງຄາຂອງ
ລັດຖະສະພາດັ່ງກ
 ່າວ ເຊິ່ງຄັ້ງທ
 ີສອງ
ໂຊກດີທີ່ບໍ່ມີໃຜໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະ
ເສຍຊີ ວິ ດ ຍ້ ອ ນເຫດການໄຟໄ ໝ້
ດັ່ງກ່າວ.
ກ່ອນໜ້ານີ້, ເຈົ້າໜ້າທ
 ໄີ່ ດ້
ກ່າວເຕືອນເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ທ່ຈ
ີ ະ
ເກີດໄຟໄໝ້ອ
 ີກ ເນື່ອງຈາກວ່າອາຄານ
ດັ່ງກ
 ່າວ ປົກຄຸມດ້ວຍພື້ນໄມ້ ແລະ
ພົມປູພື້ນ ໂດຍເຈົ້າໜ້າທຄ
ີ່ າດວ່າລົມ
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ທະນາກອນ ປັນນະວົງ

ຈະເປັນປັດໄຈຕົ້ນຕໍໃນການເກີດໄຟ
ໄໝ້ຄ
 ືນໃ ໝ່.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຈົ້າໜ້າທ
 ີ່ຕຳ
ຫລວດສ າມາດຈັ ບ ຜູ້ ຕ້ ອ ງສົ ງ ໄ ສຄົ ນ
ໜຶ່ງ ທັງຕ
 ັ້ງຂ
ຫ
ໍ້ າກັບຊ
 າຍຄົນນ
 ີ້ໃນຂໍ້
ຫາວາງເພີງ, ບຸກລ
 ຸກ ແລະ ໂຈລະກຳ
ເຊິ່ງຊາຍຄົນດັ່ງກ່າວມີກຳນົດຂຶ້ນສານ
ໃນວັນອັງຄານນີ້.
ອາຄ ານໃນເມື ອ ງເ ຄັ ບ ທ າວ
ປະກອບດ້ວຍ 3 ສ່ວນ ລວມທັງອາ
ຄານດັ້ງເດີມທີ່ມີອາຍຸເກົ່າແກ່ 138 ປີ
ສ້າງຂຶ້ນແຕ່ປ
 ີ 1884; ສ່ວນອາຄານ
ໃໝ່ 2 ຫລັງທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນປີ 1920
ແລະ ອາຄານສະພານິຕິບັນຍັດສ້າງ
ຂຶ້ນໃນປີ 1980.
ແຫລ່ງຂ
 ່າວ: BBC

