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(ສພຊ) ໃນວັນທີ 9
ມັງກອນ 2021, ທ່ານ ໄຊສົມ
ພອນ ພົມວິຫານ ກຳມະການ
ກົມການເມືອງສູນກາງພັກ, ປະ
ທານສະພາແຫ່ງຊາດ
ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ

(ສພຊ)
ໄດ້ເຄື່ອນ

ໄຫວ, ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດ
ວຽກຢູ່ແຂວງຄຳມ່ວນ

ໂດຍ

ການຕ້ອນຮັບຂອງທ່ານ ວັນໄຊ
ພອງສະຫວັນ

ກຳມະການສູນ

ກາງພັກ ເລຂາພັກແຂວງ ເຈົ້າ
ແຂວງຄຳມ່ວນ,

ເຂົ້າຮ່ວມມີ

ທ່ານ ສັນຕິພາບ ພົມວິຫານ ກຳ

vjko8+|hk @
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(ສພຊ)

ໃນໂອກາດ

ເລືອງບຸນມີ ຮອງປະທານສະພາ

ເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່

ແຫ່ງຊາດ (ສພຊ) ພ້ອມດ້ວຍຄະ

ແຂວງໄຊຍະບູລີ ທ້າຍເດືອນທັນ

ນະ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມພໍ່

ວາຜ່ານມາ, ທ່ານ ພົທ. ສຸວອນ

ແມ່ປະຊາຊົນຢູ່ 2 ເມືອງຄື: ເມືອງ

ໄຊສະຖານ ແລະ ເມືອງພຽງ.
ການເຄື່ອນໄຫວຄັ້ງນີ້,
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xtmko d;l- g7njvows;;Pd’ko 16jc0;’9exklad
(ສພຊ)

ວັນທີ

24

ທັນວາຜ່ານມາ, ທ່ານ ສຸບັນ ສະ
ວະບຸດ

ປະທານກຳມາທິການ

ວຽກງານສະມາຊິ ກ ສະພາແຫ່ ງ
ຊາດ (ກວສຊ) ພ້ອມດ້ວຍຄະ
ນະ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມຊຸກ
ຍູ້ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນບັນຫາ
ພົ້ນເດັ່ນ,

ວຽກງານໂຄສະນາ

ເຜີຍແຜ່ຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມ
ສະພາແຫ່ງຊາດ

ແລະ

ການ

ເຄື່ອນໄຫວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ
ງານຂອງສະມາຊິ ກ ສະພາແຫ່ ງ
ຊາດ (ສສຊ) ປະຈໍາເຂດເລືອກ
ຕັ້ງທີ 15 ແຂວງຈໍາປາສັກ ໂດຍ

ການເຄື່ ອ ນໄຫວເຮັ ດ

ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານໃນ

ສຸມໃສ່ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ທ່ານ ສັນຍາ ປຣະເສີດ ປະທານ

ໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບຈາກທ່ານ

ວຽກຄັ້ງນີ້, ປະທານ ກວສຊ ໄດ້

ໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ຍົກໃຫ້ເຫັນ

ຈາກນັ້ນ, ທ່ານ ສຸບັນ

vjko8+|hk @

ສາຍທອງ ໄຊຍະວົງ ປະທານຄະ

ຮັ ບ ຟັ ງ ການລາຍງານຈາກທ່ າ ນ

ຜົນງານດ້ານດີ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງ

ນະ ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງ.

ສາຍທອງ ໄຊຍະວົງ ກ່ຽວກັບ

ໃນບາງວຽກງານ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້

(ສພຊ) ວັນທີ 6 ມັງ

ຫົງຄຳ ສຸວັນນະວົງ ປະທານບໍລິ

ວຽງຈັນ ແລະ ກ່າວຮັບໂດຍ

ກອນ 2022 ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ

ສັດ ທີວີລາວ ຈຳກັດ ທັງເປັນ

ໄດ້ ມີ ພິ ທີ ມ ອບ-ຮັ ບ ເຄື່ ອ ງຊ່ ວ ຍ

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ

ເຫລືອ ເຊິ່ງກ່າວມອບໂດຍທ່ານ

ຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 10 ແຂວງ

ປະ
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(ສພຊ) ກອງປະຊຸມສະ

(ສພຊ) ໃນລະຫວ່າງ

ໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2ຂອງສະພາ

ວັນທີ 6-8 ມັງກອນ 2022

ປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ) ຈໍາປາ

ທີ່ແຂວງຫລວງພະບາງ

ສັກ ຊຸດທີ II ໄດ້ອັດລົງດ້ວຍ

ມວນຊົນ

ຜົນສໍາເລັດຢ່າງຈົບງາມ ໃນວັນ

ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະ

ທີ 30 ທັນວາ 2021 ພາຍ

ຊຸມເຝິກອົບຮົມ ໃນຫົວຂ
 ໍ້ “ການ

ຫລັງດຳເນີນເປັນເວລາ 2 ວັນ

ສ້າງສາລະຄະດີ,

ເຕັມ ທີ່ສະໂມສອນແຂວງໂດຍ

ພາບ-ວີດີໂອ, ຕັດຕໍ່ສາລະຄະດີ

ການເປັ ນ ປະທານຂອງທ່ າ ນ

ແລະ ການຂຽນຂ່າວລົງສືອ
່ ອນ

ສາຍທອງ ໄຊຍະວົງ ປະທານ

ລາຍ”

ສພຂ, ເຂົ້າຮ່ວມມີທ
 ່ານ ສົມ

ຂອງທ່ານ ສິງຄຳ ວົງພະຈັນ ຮອງ

ມາດ ພົລເສນາ ຮອງປະທານ

ເລຂາທິ ກ ານສະພາແຫ່ ງ ຊາດ
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ກົມສື່

ຄະນະເລຂາທິການ

ສຳເນົາຮູບ

ໂດຍການເປັນປະທານ
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ເຈົ້າແຂວງສະຫວັນນະ

ຄັດໂດຍ: ສ.ສາຍນ້ຳທາ

ເຂດ, ຮອງເຈົ້າແຂວງສະຫວັນ
ນະເຂດ,

2

h
0jk;dv,
vhv, vkmyf

ມະການສູນກາງພັກ ເລຂາພັກ
ແຂວງ
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ປະທານສະພາປະຊາ
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ຊົນແຂວງ (ສພຂ) ຄຳມ່ວນ,
ການນຳຂັ້ນສູນກາງ, ຂັ້ນແຂວງ,

ໃນ 5 ປີຕໍ່ໜ້າ (2021-2025) ຄະນະຄຸ້ມ

ຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄດ້ວາງຄາດໝາຍສູ້ຊົນດຶງ

ຂັ້ນເມືອງ ຕະຫລອດຮອດການ
ຈັດຕັ້ງ ແລະ ປະຊາຊົນພາຍໃນ

ດູດການລົງທຶນເຂົ້າມາໃນເຂດໃຫ້ໄດ້ປະມານ

ບ້ານນາວາງໃຫຍ່ເຂົ້າຮ່ວມ.

ບໍລິສັດ ພ້ອມທັງຊຸກຍູ້ບັນດາບໍລິສັດທີ່ມາຈົດທະບຽນ

ທ່ານ ພູເງິນ ລາດທະ
ຈັກ

ແລ້ວ ໃຫ້ດໍາເນີນທຸລະກິດຕາມສັນຍາ ແລະ ນໍາເຂົ້າ

ນາຍບ້ານນາວາງໃຫຍ່

ເມືອງໜອງບົກ ໄດ້ລາຍງານສະ

ທຶນຕາມລະບຽບກົດໝາຍ, ຊຸກຍູ້ການສ້າງວຽກເຮັດ

ພາບຈຸດພິເສດ ແລະ ຜົນງານ
ການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກ
ງານໃນ 1 ປີຜ່ານມາໂດຍສັງ
ເຂບ

ວ່າ:

ບ້ານນາວາງໃຫຍ່

ແມ່ ນ ບ້ າ ນໜຶ່ ງ ທີ່ ມີ ປູ ຊ ະນິ ຍ ະ
ສະຖານ

ອົງພະທາດຕູມພະວັງ

ອັນເກົ່າແກ່ ມີອາຍຸ 2.556 ປີ,
ບ້ານນາວາງໃຫຍ່ຕ້ງັ ຢູ່ເລາະລຽບ
ຕາມແຄມແມ່ນ້ຳເຊບັ້ງໄຟ ທາງ
ຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ຂອງເມືອງ
ໜອງບົກ ແຂວງຄຳມ່ວນ ທິດ
ເໜືອຕິດກັບບ້ານຊຳນາດີ, ທິດ
ໃຕ້ຕິດກັບບ້ານນາວາງທົ່ງ, ທິດ
ຕາເວັນອອກຕິດກັບເມືອງໄຊບູ
ລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ທິດ
ຕາເວັ ນ ຕົ ກ ຕິ ດ ກັ ບ ບ້ າ ນດົ ງ ຜັ ກ
ເຝື້ອ ແລະ ບ້ານຕານເທິງ; ເຊິ່ງ
ມີ ຈ ຳ ນ ວ ນ ຄ ອ ບ ຄົ ວ ທັ ງ ໝົ ດ
272 ຄອບຄົວ, ມີ 277 ຫລັງ
ຄາເຮືອນ,

ມີພົນລະເມືອງ

1.398 ຄົນ ຍິງ 675 ຄົນ, ມີ
1 ຊົນເຜົ່າຄື: ຊົນເຜົ່າລາວ ສະ
ເລ່ ຍ ຄວາມໜາແໜ້ ນ ຂອງປະ
ຊາກອນ 0,30 ຕາແມັດ/ຄົນ,
ມີພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ຖະໜົນຫົນ
ທາງທຽວສະດວກໄດ້ຕະຫລອດ
ປີ,

ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ຢຶດຖື

ອາຊີບປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ ເປັນຕົ້ນ
ຕໍເຊັ່ນ:

ປູກເຂົ້ານາປີ-ນາແຊງ

ເປັນຫລັກ, ລ້ຽງເປັດ, ໄກ່, ງົວ,
ຄວາຍ, ແບ້ ແລະ ປູກພືດຜັກ
ເປັນສຳຮອງ ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບ

ເຂົ້າສູ່ຄອບຄົວ;

ທີ່ດິນສັກສິດ 0,20 ຕາແມັດ

ລຳ, ເຮືອໃຫຍ່ຂົນສົ່ງໂດຍສານ

ບັດຕາມຮີດຄອງປະເພນີຂະນົບ

ຕັ້ງເຜີຍແຜ່, ເຊື່ອມຊຶມ, ຜັນ

ແລະ ປະເພດດິນອື່ນໆ 18,62

2 ລຳ, ມີບັກ 1 ລຳ, ສຳເລັດ

ທຳນຽມປົ ກ ປັ ກ ຮັ ກ ສາວັ ດ ທະ

ຂະຫຍາຍ ແນວທາງ, ແຜນນະ

ເຮັກຕາ, ມີຄວາຍ 5 ໂຕ, ງົວ

ການກໍ່ສ້າງຕ້ານເຈື່ອນຢູ່ທ່າວັດ

ນະທຳຂອງຊາດ ກໍຄືຂອງທ້ອງ

ໂຍບາຍ, ມະຕິ, ຄໍາສັ່ງ, ກົດລະ

176 ໂຕ ແລະ ສັດປີກ 2.891

ທາດຕູມພະວັງ ໃນມູນຄ່າ 7,9

ຖິ່ນ, ມີວັດ 2 ແຫ່ງ ແລະ ໄດ້ບູ

ບຽບຂອງພັກ ແລະ ກົດໝາຍ

ໂຕ, ມີໂຄງການຊົນລະປະທານ

ຕື້ກີບ; ບ້ານນາວາງໃຫຍ່ມີໂຮງ

ລະນະສ້ອມແຊມວັດວາອາຮາມ

ຂອງລັດໃນ 1 ປີຜ່ານມາ ສາ

2 ໂຄງການ ສາມາດສະໜອງ

ຮຽນ 2 ແຫ່ງ, ມີໂຮງຮຽນປະ

ໃຫ້ມີຄວາມຈົບງາມ.

ມາດເຫັນໄດ້ຄະນະພັກ,

ນ້ຳຫົດເນືອ
້ ທີນ
່ າແຊງໄດ້ 100%

ຖົມສົມບູນ 1 ແຫ່ງ ມີຫ້ອງ

ປະທານ ສພຊ ໄດ້ມີ

ການປົ ກ ຄອງບ້ າ ນຕະຫລອດ

ຂອງເນື້ອທີ່ປູກຝັງ,

ປະຊາຊົນ

ສອນ 5 ຫ້ອງ, ມີຄູສອນ 5 ຄົນ

ຄໍາເຫັນໂອ້ລົມ ແລະ ຍ້ອງຍໍຊົມ

ຮອດປະຊາຊົນ ມີແນວຄິດອຸ່ນ

ໄດ້ນໍາໃຊ້ເຕັກນິກກົນຈັກທີ່ທັນ

ຍິງ 5 ຄົນ, ມີນັກຮຽນທັງໝົດ

ເຊີຍ

ອຽນທຸ່ ນ ທ່ ຽ ງເຊື່ ອ ໝັ້ ນ ຕໍ່ ກ ານ

ສະໄໜເຂົ້າໃນການຜະລິດ,

ມີ

121 ຄົນ ຍິງ 58 ຄົນ, ມີໂຮງ

ນາດການປົກ ຄອງບ້ານນາວາງ

ຊີ້ນຳ-ນໍາພາຂອງພັກ ແລະ ການ

ກອງທຶນນໍ້າ ເທີນສອງຈໍານວນ

ຮຽນອະນຸບານ 1 ແຫ່ງ ມີຫ້ອງ

ໃຫຍ່ ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເສີມ

ຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ, ມີຄວາມສາ

ເງິນທັງໝົດ 478.562.798

ສອນ 3 ຫ້ອງ, ມີຄູສອນ 2 ຄົນ

ຂະຫຍາຍການປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ

ມັ ກ ຄີ ຊ່ ວ ຍເຫລື ອ ເຊິ່ ງ ກັ ນ ແລະ

ກີບ,

ປ່ອຍກູ້ໃຫ້ປະຊາຊົນລົງ

ຍິງ 2 ຄົນ, ມີນັກຮຽນທັງໝົດ

ໃຫ້ກາຍເປັນສິນຄ້າກ້າວໄປເປັນ

ກັນ, ເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດ

ສູ່ ກ າ ນ ຜ ະ ລິ ດ ຈໍ າ ນ ວ ນ

35 ຄົນ ເດັກນ້ອຍໃນເກນອາຍຸ

ສະຫະກອນແບບໃໝ່

ຕາມລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍ

232.000.000 ກີບ, ປະຊາ

ໄດ້ ເ ຂົ້ າ ເຖິ ງ ຕາໜ່ າ ງການບໍ ລິ

ກັບວຽກງານທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີທ່າ

ຕ່ າ ງໆທີ່ ຂັ້ ນ ເທິ ງ ວາງອອກແຕ່

ຊົ ນ ສາມາດສ້ າ ງລາຍຮັ ບ ດ້ ວ ຍ

ການດ້ າ ນການສຶ ກ ສາຢ່ າ ງທົ່ ວ

ແຮງ ເພາະບ້ານນາວາງໃຫຍ່ ກໍ

ລະໄລຍະຢ່າງເຂັ້ມງວດ,

ປະ

ຕົນເອງ ເພິ່ງຕົນເອງ ແລະ ກຸ້ມ

ເຖິງ; ພາຍໃນບ້ານມີສຸກສາລາ

ແມ່ນບ້ານໜຶ່ງທີ່ມີປູຊະນີຍະສະ

ກອບສ່ ວ ນເຫື່ ອ ແຮງສະຕິ ປັ ນ

ຕົນເອງ; ພາຍໃນບ້ານມີໂຮງສີ

1 ແຫ່ງ ປະຊາຊົນມີຄວາມຕື່ນ

ຖານທີ່ເກົ່າແກ່ ນອກຈາກນັ້ນ,

ຍາເຂົ້ າ ໃນການພັ ດ ທະນາບ້ າ ນ

ເຂົ້າຂະໜາດນ້ອຍ 12 ໂຮງ,

ຕົວຮັກສາອະນາໄມສາມສະອາດ,

ກໍ ຕ້ ອ ງໄດ້ ເ ອົ າ ໃຈໃສ່ ວ ຽກງານ

ເມືອງຢ່າງຕັ້ງໜ້າ; ຂົງເຂດເສດ

ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຍ່ອຍ 9 ຮ້ານ,

ໄດ້ຮັບການສັກ

ສຶກສາ, ວຽກງານສາທາລະນະ

ຖະກິດບ້ານນາວາງໃຫຍ່ ມີເນື້ອ

ຮ້ານເສີມສວຍ 1 ຮ້ານ ແລະ

ຄົບ 2 ເຂັມ ປະຊາສໍາພັນໂຄສະ

ສຸກ

ທີ່ທັງໝົດ 421,57 ເຮັກຕາ,

ມີ ຕ ະຫລາດຊຸ ມ ຊົ ນ ໜຶ່ ງ ແຫ່ ງ

ນາເປັນປົກກະຕິໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາ

ແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-

ໃນນັ້ນ

ເປີດສະເພາະວັນເສົາ;

ພາຍໃນ

ຊົ ນ ໄດ້ ຮູ້ ເ ຖິ ງ ວິ ທີ ປ້ ອ ງກັ ນ ພະ

19,

ນາປີ 115,7 ເຮັກຕາ, ສະມັດ

ບ້ານມີເສັ້ນທາງຫລວງ 1 ເສັ້ນ,

ຍາດອັກເສບປອດສາຍພັນໃໝ່

ຫງົບບັນຫາຢາເສບຕິດ.

ຕະພາບ 3,7 ໂຕນ/ເຮັກຕາ,

ເສັ້ນທາງຮ່ອມທາງຊອຍ

ຕາມຄຳສັ່ ງ ແຈ້ ງ ການຂອງພາກ

ເນື້ອທີ່ນາແຊງ 273,46 ເຮັກ

ເສັ້ນ, ລົດຫົກລໍ້ 5 ຄັນ, ລົດກະ

ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ

ຕາ, ສະມັດຕະພາບ 4,3 ໂຕນ/

ບະ 8 ຄັນ; ລົດເກງ 2 ຄັນ, ລົດ

ນຳພາປະຊາຊົ ນ ອອກແຮງງານ

ຢ້ ຽ ມຢາມໂຮງຮຽນດົ ງ ພົ ງ ເພົ າ

ເຮັກຕາ, ສະເລ່ຍ 1.440 ກິ

ຕູ້ 6 ຄັນ ແລະ ຮຸນໄດ 11 ຄັນ,

ວັນເສົາແດງຕ້ານໄພຍຸງລາຍໄດ້

ແລະ ມອບເງິນໃຫ້ ຈຳນວນ

ກຳລັງການຜະລິດ 674.232 ແມັດກ້ອນຕໍ່ວັນ ສາ

ໂລ/ຄົນ/ຕໍ່ປີ,

ເນື້ອທີ່ດິນປ່າ

ລົດໄຖນາໃຫຍ່ 6 ຄັນ, ໄຖນາ

2 ຄັ້ງ, ມີຄົນເຂົ້າຮ່ວມ 174

20 ລ້ານກີບ.

ຊ້າ 1,31 ເຮັກຕາ, ເນື້ອທີ່ດິນ

ຍ່າງຕາມ 98 ຄັນ, ລົດຈັກ

ຄົນ ຍິງ 51 ຄົນ; ພໍ່ແມ່ປະຊາ

ມາດສະໜອງນ້ ຳ ປະປາໃຫ້ ປ ະຊາກອນໃນຕົ ວ ເມື ອ ງ

ປຸກສ້າງ 12,22 ເຮັກຕາ, ເນື້ອ

185 ຄັນ, ເຮືອຫາງຍາວ 14

ຊົນຕື່ນຕົວເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິ

ອົງ

ເນື້ອທີ່ທໍາການຜະລິດ

5

ຢາວັກຊີນໄດ້

ແຕ່ລະໄລຍະ,

ພ້ອມໃຫ້ທິດຊີ້ນຳຕໍ່ອຳ

ສພຊ

ວຽກປ້ອງກັນຄວາມສະ

19 ເຊິ່ງປະກອບມີເຈວລ້າງມື,

ໜ້າກ່າວຮັບຂອງທ່ານ

ຜ້າອັດປາກ-ອັດດັງ,

ກາຍະສອນ ສີດາ ຫົວໜ້າພະ

ເຄື່ອງນຸ່ງ

(ອິນທີ ຂຽວສີຟ້າ)
d8mDDD

(ກຕທ) ສະພາແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງມີ

ເດືອນທັນວາຜ່ານມາ ເຊິ່ງກ່າວ

ຫົວໜ້າກົມ, ວິຊາການພາຍໃນ

ຮັບໂດຍທ່ານ ສຸວັນທອງ ພູມ

ກຳມາທິການເຂົ້າຮ່ວມ.

ການໂດຍຫຍໍ້ຂອງເມືອງ ໂດຍ
ສະເພາະເຫດການແຜ່ນດິນໄຫວ

ໃຫ້ເມືອງໄຊສະຖານ ໂດຍຕາງ

ນຳເອົ າ ອຸ ປ ະກອນປ້ ອ ງກັ ນ ພະ

ໜ້າກ່າວຮັບຂອງທ່ານ ສົມນຶກ

ຍາດໂຄວິດ-19

ເຊິ່ງລວມມີ

ພອນວິຈິດ ຮອງເຈົ້າເມືອງໆໄຊ

ເຈວລ້າງມື, ຜ້າອັດປາກ-ອັດດັງ,

ສະຖານ ແລະ ໄດ້ມອບອຸປະ

ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ແລະ ເງິນສົດ ຈຳ

ກອນປ້ ອ ງກັ ນ ພະຍາດໂຄວິ ດ -

ເ ຄື່ ອ ງ ທີ່ ນຳ ມ າ ມ ອ ບ

ຮອງເຈົ້າເມືອງໆພຽງ.
ຍັງໄດ້ມອບອຸປະ

ປີ 2021 ການຂົນສົ່ງຄົມມະນາຄົມ ແມ່ນ

ໄດ້ ຮັ ບ ຜົ ນ ກະທົ ບ ຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄ
ວິດ-19

ສົ່ງຜົນກະທົບໃຫ້ກັບການບໍລະການຂົນສົ່ງ

ສິນຄ້າທາງບົກ, ທາງນ້ຳ, ທາງອາກາດ ປະຕິບັດໄດ້
4.395,10 ໂຕນ ເທົ່າກັບ 38,54% ຂອງແຜນ
ການ ແລະ ການຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານທຸກເສັ້ນທາງ ປະ
ຕິບັດໄດ້ 46.216 ຄົນ ເທົ່າກັບ 41,69% ຂອງ
ແຜນການ

ຄາດວ່າທ້າຍປີ

ຈະສາມາດປະຕິບັດໄດ

ຕື່ມ 5.190,20 ໂຕນ ແລະ 64.930 ກວ່າຄົນ. ປະ
ຊາກອນທີ່ ອ າໄສຢູ່ ໃ ນຕົ ວ ເມື ອ ງໄດ້ ຊົ ມ ໃຊ້ ນ້ ຳ ປະປາ
ທີ່ສະອາດ ປອດໄພ ກວມ 80%, ປັດຈຸບັນ ທົ່ວປະ
ເທດ ໄດ້ມີໂຮງງານຜະລິດນ້ຳປະປາ 163 ແຫ່ງ, ມີ

ນສພ. ປະເທດລາວ 21/12/2021

ໃນຄັ້ງນີ້,

ປະກອບມີ

ໂທລະ

ກອນຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນພະ

ໂຄ່ງ 3 ໜ່ວຍ, ແອັມ 1ໜ່ວຍ,

ຍາດໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແກ່ພະແນກ

ສາຍໄຟ 3 ກໍ້ ແລະ ໄມໂຄໂຟນ

ສາທາລະນະສຸກແຂວງ ປະກອບ

1

ມີ: ເຈວລ້າງມື, ເຫລົ້າ 75%,

15.000.000 ກີບ (ສິບຫ້າ

ຜ້າອັດປາກ-ດັງ, ເຄື່ອງວັດແທກ

ລ້ານກີບ)

ອຸນຫະພູມ, ຊຸດປ້ອງກັນສຳລັບ

ຊາດ ກໍຄື ກຕທ ນຳໄປມອບຕໍ່

ແພດໝໍ ແລະ ລໍ້ຍູ້ ລວມມູນຄ່າ

ໃຫ້ແກ່ຄ້າຍຄຸມຂັງດັດສ້າງຫລັກ

26.850.000 ກີບ ໂດຍຕາງ

35 ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.

ອັນ

ການສຳຫລວດສະຖິຕກ
ິ ະສິກາໍ ທົວ
່ ປະເທດ ຄັງ້

ທີ 3 ເຫັນວ່າຄົວເຮືອນກະສິກຳມີທັງໝົດ 644.000

ຈ າ ກ ແ ຜ່ ນ ດິ ນ ໄ ຫ ວ ໃ ນ ກ າ ງ

ພ້ອມນັ້ນ,

q

q

ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

ມາວົງ

ນສພ. ປະຊາຊົນ 15/12/2021

ນາງ

ກຳມາທິ ກ ານການຕ່ າ ງປະເທດ

ຮຽນ

ຂອງລັດໃຫ້ໄດ້ 1.217 ຕື້ກວ່າກີບ.

ແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ.

ໄປປັ ບ ປຸ ງ ສ້ ອ ມແປງອາຄານ

ຜ່ານມາ; ຈາກນັ້ນ, ທ່ານກໍໄດ້

ໄດ້

ງານລາວເປັນຫລັກ, ຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານ

ກວມ 76%.

ພຽງ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ເພື່ອນໍາ

ນວນ 50 ລ້ານກວ່າກີບ ມອບ

ປະທານ

ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ

ປະຖົມສົມບູນບ້ານດົງເງິນ ເມືອງ

ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນກາງເດືອນທັນວາ

ຕິດພັນ

ໃຫ້ມີສະຕິລະວັງຕົວການ

ຈາກນັ້ນ,

20 ລ້ານກີບ ໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນ

ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານສະພາບ

ງານທໍາໃຫ້ໄດ້ 130.000 ຄົນ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ແຮງ

ຜ່ານການຈັດ

ຫົ່ມ ພ້ອມດ້ວຍເງິນສົດຈໍານວນ

Iv'xtmoDDD
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ລວມມູນຄ່າ
ເພື່ອໃຫ້ສະພາແຫ່ງ

ຄົວ ເຮືອນ ເຊິ່ງເກັບກຳໄດ້ໃນໂລຍະຂຶ້ນບັນຊີ ແລະ ໄດ້
ສຳຫລວດແບບຕົວແທນ 40.000 ຄົວເຮືອນ (6,3%)
ຂອງຄົວເຮືອນກະສິກຳທັງໝົດ, ສຳລັບຂໍມ
້ ນ
ູ ບ້ານມີທງັ
ໝົດ 8.416 ກໍບ້ານ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ໃນຂະ
ນະທີ່ 90% ຂອງຫົວໜ້າຄົວເຮືອນກະສິກຳແມ່ນເພດ
ຊາຍ ແລະ 10% ແມ່ນເພດຍິງ ເຊິ່ງກະສິກຳສ່ວນຫລາຍ
ຄອບຄອງໂດຍຄົວເຮືອນດຽວກວມປະມານ 99%, ມີ
ພຽງ 1% ທີ່ຄອບຄອງໂດຍຫລາຍຄົວເຮືອນ.
ນສພ. ປະເທດລາວ 23/12/2021
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3. ວິທີການແກ້ໄຂ
1. ການຕອບສະໜອງ
ງົບປະມານຕາມແຜນການ

ທີ່

ກບຜ ວາງອອກ, ຈະເຮັດໃຫ້

ເສນາທິ ກ ານທີ່ ດີ ໃ ຫ້ ແ ກ່ ກ ຳມາ

ເທື່ອທີ 3 ແລະ 4 ປີ 2022

ງານ 3 ສ້າງ; ການຊົດເຊີຍ,

ທິການ ແມ່ນປັດໄຈສຳຄັນ ແລະ

ຂອງສະພາແຫ່ງຊ
 າດ ຊຸດທີ IX

ການເວນຄືນ, ການຍົກຍ້າຍປະ

ມີຄວາມຈຳເປັນ ເພື່ອຮັບປະກັນ

ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ

ຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນ

ໃຫ້ວຽກງານມີປະສິດທິພາບສູງ.

ຊຸດທີ II ຢູ່ເຂດເລືອກຕັ້ງຂອງ

ກະທົບຈາກການລົງທຶນ,

ຕົນ,

ການພັ ດ ທະນາຂອງລັ ດ -ເອກະ

ໜ້າທີ່ຈະສຸມໃສ່

ການເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກງານຕິ ດ
ຕາມກວດກາ, ວຽກງານຈັດກອງ
ປະຊຸມສໍາມະນາ,

ເຝິກອົບຮົມ

ແລະ ການເຜີຍແຜ່ນຕ
ິ ກ
ິ າໍ ຕ່າງບັນ
ລຸ ຕ າມແຜນການທີ່ ກໍ າ ນົ ດ ໄວ້ ;
2. ການປັບປຸງກົນໄກ
ການປະສານງານລະຫວ່າງ ກບຜ
ກັ ບ ກໍ າ ມະການຂອງກໍ າ ມາທິ
ການ, ບັນດາຂະແໜງການ ແລະ
ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນສິ່ງສໍາ
ຄັນ ແລະ ຈໍາເປັນ ເຊິ່ງພວກເຮົາ
ຈະມີກອງປະຊຸມເພື່ອປຶກສາຫາ
ລື ແລະ ຮ່ວມກັນປັບປຸງກົນໄກ
ດັ່ງກ່າວໃຫ້ສໍາເລັດ,

ສາມາດ

ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ;
3.

ການປັບປຸງແບບ

ແຜນວິທີນໍາພາ,

ກົງຈັກໃຫ້ມີ

ຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ການແຕ່ງຕັ້ງ
ແລະ ມອບໝາຍຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບໃຫ້ ພ ະນັ ກ ງານ-ລັ ດ ຖະ
ກອນທີ່ມີຄວາມຮູ້,

ຄວາມສາ

ມາດຢ່າງຖືກຕ້ອງ,

ສອດຄ່ອງ

ກັບໜ້າວຽກຕົວຈິງ

ເພື່ອເປັນ

ວຽກງານໃນຕໍ່

III.

ກອງປະຊຸມຄະນະປະຈໍາ

ເ ປັ ນ ຕົ້ ນ ແມ່ ນ ແຜນພັ ດ ທະນາ ຊົນ

ໂຄງ

ຢູ່ແຂວງຫລວງພະບາງ,

1. ດ້ານນິຕິບັນຍັດ:

ເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ ແ ຫ່ ງ ຊ າດ,

ແຂວງຊຽງຊວາງ ແລະ ແຂວງ

ປະສານສົມທົບກັບສູນ

ແຜນງ ົບປະມານແຫ່ງລ
 ັດ, ກົດ

ໄຊສົມບູນ;

ກາງແນວລາວສ້າງຊາດ, ອົງການ

ໝາຍ,

ຈັ ດ ຕັ້ ງ ມະຫາຊົ ນ ຂັ້ ນ ສູ ນ ກາງ

ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ.

ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນ
ການປັບປຸງ ຂໍ້ຕົກລົງ ເລກທີ

ໂຄງການລະດັບຊາດ,

ມະນາຮ່ວມ

3 ດ້ານການຕິດຕາມ
ກວດກາ:

ຈັດກອງປະຊຸມສໍາ
ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້

“ເພີ່ມທະວີການປະສານງານ ລະ
ຫວ່ງສະພາແຫ່ງຊາດ
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ແຜນຕິດຕາມກວດກາ

ພຶດສະພາ 2019 ວ່າດ້ວຍການ

ກັບສູນ

ກາງແນວລາວສ້າງຊາດ

ແລະ

ປະຈໍາປີ 2021 ຂອງ ກບຜ

ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ

ຂັ້ນ

ພົວພັນລະຫວ່າງຄະນະປະຈໍາສະ

ກ່ ຽ ວກັ ບ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ

ສູນກາງ”;

ພາແຫ່ງຊາດ

ກັບຄະນະປະຈໍາ

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ

ມະນາ ກັບແນວລາວສ້າງຊາດ,

ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ, ມະ

ຄົມ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ;

ຂະແໜງພາຍໃນ, ປກສ ແລະ

ຕິ

ລັດຖະທໍາມະນູນ,

ກົດໝາຍ

ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກັບ
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ແລະ ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ ຂອງ

ການຄຸ້ ມ ຄອງການເຄື່ ອ ນໄຫວ

ເມສາ 2013 ວ່າດ້ວຍການພົວ

ຂະແໜງການ ແລະ ອົງການທີ່

ຂອງອົງການສາສະໜາ; ກອງປະ

ພັນປະສານງານ ລະຫວ່າງ ກບຜ

ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນວຽກງານຊົນເຜົ່າ,

ຊຸມສໍາມະນາ ໃນຫົວຂໍ້ “ຄວາມ

ກັບບັນດາຂະແໜງການ

ວຽກງານແນວໂຮມ-ສາສະໜາ,

ຮູ້ພ້ນ
ື ຖານກ່ຽວກັບວຽກງານຊົນ

ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ການ

ເຜົ່າ ແລະ ວຽກງານສາສະໜາ”.

2.

ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້

- ສ້າງປຶ້ມຄູ່ມືເຝິກອົບ

ຂອງຄະນະປະຈໍາ

ເລກທີ

ແລະ

ດ້ານການຕົກລົງ

ບັນຫາສຳຄັນພືນ
້ ຖານຂອງຊາດ:
ຄະນະນໍາ ກບຜ ໄດ້ພິ

ໄຂຄວາມທຸກຍາກ,

ຈັດກອງປະຊຸມສໍາ

ການຈັດ

ຮົມ ແລະ ສໍາມະນາໃນຂົງເຂດ

ສັນພູມລໍາເນົາ ແລະ ອາຊີບຄົງ

ວຽກງານບັນດາເຜົ່າ, ປັບປຸງເນື້ອ

ຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງບັນຫາ ທີ່,

ກອງທຶນພັດທະນາບ້ານ

ໃນ ແລະ ຈັດພີມປຶ້ມ 50 ຊົນເຜົ່າ

ສຳຄັນຂອງຊາດ, ທ້ອງຖິ່ນໃນ

ແລະ ສ້າງບ້ານພັດທະນາ, ສ້າງ

ຂອງວົງຄະນະຍາດແຫ່ງຊາດລາວ.

ເຂດເລືອກຕັ້ງຂອງຕົນ ທີນ
່ ຳມາ

ບ້ານໃຫຍ່ໃຫ້ກາຍເປັນຕົວເມືອງ

ຜ່ານກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ

ນ້ອຍໃນຊົນນະບົດ ແລະ ວຽກ
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ປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ

ທັງເປັນຜູ້ຊີ້ນໍາວຽກງານສື່ມວນ
ຊົນ ສະພາແຫ່ງຊາດ; ເຂົ້າຮ່ວມ
ມີຮອງເລຂາທິການສະພາປະຊາ
ຊົນແຂວງ ແລະ ພະນັກງານວິຊາ
ທີ່ ຮັ ບ ຜິ ດ ຊ ອ ບ ວ ຽ ກ ງ າ ນ ສື່
ມວນຊົ ນ ຂອງສະພາປະຊາຊົ ນ
ຂັ້ນແຂວງ ຈາກ 6 ແຂວງພາກ
ເໜືອຄື: ຫລວງພະບາງ, ໄຊຍະ
ບູລີ, ອຸດົມໄຊ, ຫລວງນ້ຳທາ,
ບໍ່ແກ້ວ ແລະ ຜົ້ງສາລີ.
ທັງນີ້, ກໍເພື່ອເປັນການ
ໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ຊ່ວຍສະພາ

ໃນການ

ກອງປະຊຸມໄດ້ດຳເນີນໄປເປັນ

ເຄື່ອນໄຫວຂອງສະພາປະຊາຊົນ

ເວລາ 3 ວັນ ໂດຍຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ

ຂັ້ນແຂວງ ຊຸດທີ I ແລະ ເປັນ

ແມ່ນໄດ້ຮຽນຮູ້, ຄົ້ນຄ
 ວ້າ, ປຶກ

ການຍົ ກ ສູ ງ ຄຸ ນ ນະພາບຂອງ

ສາຫາລື ກ່ຽວກັບເນື້ອໃນຕ່າງໆ

ວຽກງານສື່ມວນຊົນ ໃນຖານະ

ເປັນຕົ້ນ: ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານການ

ເປັ ນ ກະບອກສຽງຂອງສະພາ

ຂຽນບົ ດ ການສ້ າ ງສາລະຄະດີ

ແຫ່ງຊາດ; ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍ

ແລະ ວິທີການສຳເນົາຮູບພາບ-

ເພືອ
່ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ການເຄືອ
່ ນ

ວິດີໂອ; ເຕັກນິກພື້ນຖານການ

ໄຫວຂອງອົ ງ ການນິ ຕິ ບັ ນ ຍັ ດ

ຖ່ າ ຍທຳການສ້ າ ງສາລະຄະດີ

ເປັ ນ ຕົ້ ນ ແມ່ ນ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປ ະຕິ  ແລະ ຕັດຕໍ່ສາລະຄະດີ,

ການຂຽນຂ່ າ ວລົ ງ ສື່ ອ ອນລ າຍ

ແຫ່ງຊາດ

ແລະ ການນຳໃຊ້ ເວັບໄຊ

ຂັ້ນແຂວງ

ກໍຄືສະພາປະຊາຊົນ
ໃຫ້ມວນຊົນຮັບຮູ້

(ສົມນຶກ ແກ້ວໄຊຍະຈັກ)

ຜ່ານຮ່າງມະຕິຂອງສະພາປະຊາ

ຈໍາພາກໃຕ້;

ມະຕິກອງປະຊຸມ

ສສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 15

ຊົນແຂວງ ລວມ 9 ສະບັບຄື:

ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ວ່າດ້ວຍ

ກັບ ສພຂ ແລະ ອົງການປົກ

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນ

ການຮັ ບ ຮອງເອົ າ ບົ ດ ລາຍງານ

ຄອງແຂວງ ຕ້ອງມີການປະສານ

ແຂວງ

ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ

ການເຄື່ອນໄຫວ ປະຈໍາປີ 2021

ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ.

ເອົ າ ບົ ດ ລາຍງານຂອງອົ ງ ການ

ແລະ ແຜນການ ປີ 2022 ຂອງ

(ສົມວິຈິດ ໄຊມົນຕີ)

ປົກຄອງແຂວງ

ກ່ຽວກັບການ

ສະພາປະຊາຊົນແຂວງຈໍາປາສັກ;

ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນພັ ດ ທະນາ

ຈາກນັ້ນ, ບັນດາທ່ານ ສສຂ ກໍ
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ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບ

ໄດ້ພິຈາລະນາ ແລະ ລົງຄະແນນ

ສະວະບຸດ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນໂອ້ລົມ

ປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈໍາປີ 2021

ສຽງ ຮັບຮອງເອົາມະຕິຂອງສະ

ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ຕີລາຄາສູງຕໍ່ຜົນສໍາ

ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ

ພາປະຊາຊົນແຂວງ ຈໍານວນ 9 ເລັ ດ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ວຽກ

ປະຈໍາປີ 2022 ຂອງແຂວງຈໍາ

ສະບັບ ດ້ວຍຄະແນນສຽງເຫັນ

ງານຂອງຄະນະ ສສຊ ປະຈໍາ

ປາສັກ; ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາ

ດີເປັນສ່ວນຫລາຍ.

ເຂດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ການນໍາ

ກອງປະຊຸ ມ ຍັ ງ ໄດ້ ຮັ ບ

ສພຂ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາ
ແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ປະຈໍາເຂດ

ຮັ ບ ຮອງເອົ າ ບົ ດ ລາຍງານການ

ຟັງຄໍາເຫັນໂອ້ລົມ

ຊີ້ທິດເຍືອງ

ໄດ້, ພ້ອມທັງສະແດງຄວາມຊົມ

ເຄື່ອນໄຫວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ

ທາງຈາກທ່ານ ສົມມາດ ພົລເສ

ເຊີຍຕໍ່ຄະນະ ສສຊ ປະຈໍາເຂດ

ງານ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ແຜນ

ນາ ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ສະແດງຄວາມ

ເລືອກຕັ້ງ ແລະ ສະມາຊິກສະພາ

ການປະຈໍາປີ 2022 ຂອງສານ

ຊົ ມ ເຊີ ຍ ຕໍ່ ກ ານຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ

ປະຊາຊົນແຂວງ (ສສຂ) ທີ່ໄດ້

ປະຊາຊົນພາກໃຕ້, ອົງການໄອ

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ

ມີ ຄ ວາມເອົ າ ໃຈໃສ່ ຕໍ່ ກ ານຈັ ດ

ຍະການປະຊາຊົນພາກໃຕ້,ສານ

ຄົມຂອງແຂວງ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະ

ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ໜ້ າ ທີ່ ວຽກງານຈົ ນ

ງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບຟັງ
ການລາຍງານກ່ຽວກັບການຈັດ

ແຕ່

ສ າ ມ າ ດ ຍ າ ດ ໄ ດ້ ຜົ ນ ສໍ າ ເ ລັ ດ

ຂອງອົ ງ ການໄອຍະການປະຊາ

ກໍ ຍັ ງ ມີ ຂ ະແໜງການທີ່ ມີ ກ ານ

ຫລາຍດ້ານ. ສໍາລັບບັນຫາຂໍ້ຄົງ

ຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ການຈັດ

ບົດລາຍງານຂອງອົງການໄອຍະ

ແຈ້ງຕໍບ
່ ນ
ັ ຫາທີຜ
່ ແ
ູ້ ທນເຂົາ້ ຮ່ວມ

ຊົນແຂວງຈໍາປາສັກ; ມະຕິກອງ

ຂະຫຍາຍຕົວ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຂະ

ຄ້ າ ງທີ່ ໄ ດ້ ຮັ ບ ຟັ ງ ຜ່ າ ນການລາຍ

ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນງົ ບ ປະມານ

ການປະຊາຊົນພາກໃຕ້,ບົດລາຍ

ກອງປະຊຸມ ເຈາະຈີ້ມ-ຊັກຖາມ.

ປະຊຸ ມ ສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ

ແໜງກະສິກໍາ ພ້ອມນັ້ນ, ທ່ານ

ງານນັ້ນ ແມ່ນເປັນຂໍ້ມູນສໍາຄັນ

ພ້ອມນີ້, ກອງປະຊຸມ

ວ່ າ ດ້ ວ ຍການຮັ ບ ຮອງເອົ າ ການ

ຍັງໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່

ທີ່ຄະນະຈະໄດ້ເກັບກໍາເປັນຂໍ້ມູນ

ຈຳປາສັກ ແລະ ບົດລາຍງານ

ຍັ ງ ໄດ້ ຮັ ບ ຟັ ງ ບົ ດ ລາຍງານຂອງ

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ປະຈໍາ

ວຽກງານການຕ້ານ ແລະ ສະກັດ

ເພື່ອນໍາໄປຄົ້ນຄວ້າປຶກສາຫາລື

ເຈົ້າແຂວງໆຈໍາປາສັກ; ບົດລາຍ

ຂອງອົ ງ ການໄອຍະການປະຊາ

ສພຂ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິ

ປີ 2021 ແລະ ແຜນການ ປະ

ກັນ
້ ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ

ຢ່າງຖີ່ຖ້ວນ ແລະ ນໍາສະເໜີຕໍ່

ງານຂອງອົ ງ ການກວດກາລັ ດ

ຊົນແຂວງຈຳປາສັກ

ກ່ຽວກັບ

ບັ ດແຜນການເຄື່ ອນໄຫວວຽກ

ຈໍາປີ 2022, ຜົນການກວດກາ

ໂຄວິດ-19 ເຊິ່ງມີທ່າອ່ຽງຫລຸດ

ຄະນະປະຈໍ າ ສະພາແຫ່ ງ ຊາດ

ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ທິດທາງ

ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນການ

ງານ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ແຜນ

ຕາມຜົນການກວດສອບ

ລົງ.

ເພື່ອຊຸກຍູ້ແກ້ໄຂໃນຕໍ່ໜ້າ.

ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ

ປະຈໍາປີ

ການປະຈໍາປີ 2022 ຈາກທ່ານ

2019

ຂອງອົງການກວດກາ

ແຫ່ງຊາດ ຍັງໄດ້ເນັ້ນເຖິງພາລະ

ໃນວັນດຽວກັນ ທ່ານ

2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການ

ສົມສີ ມະນີນິນ ຮອງປະທານ

ລັດແຂວງຈໍາປາສັກ; ມະຕິກອງ

ບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງ

ສຸບັນ ສະວະບຸດ ພ້ອມດ້ວຍຄະ

ປະຈໍາປີ 2022. ຈາກນັ້ນ ຄະ

ສພຂ; ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ອົງ

ປະຊຸ ມ ສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ

ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໃນການ

ນະ ໄດ້ເຂົ້າພົບປະກັບທ່ານ ວິໄລ

ນະປະຈໍາ ສພຂ ແລະ ບັນດາ

ການແນວລາວສ້ າ ງຊາດແຂວງ ວ່ າ ດ້ ວ ຍການຮັ ບ ຮອງເອົ າ ບົ ດ

ຄົ້ນຄວ້າ, ການຕົກລົງບັນຫາສໍາ

ວົງ ບຸດດາຄໍາ ເຈົ້າແຂວງໆຈໍາປາ

ສສຂ ກໍໄດ້ຜັດປ່ຽນກັນປະກອບ

ແລະ ສສຂ ກໍໄດ້ປະກອບຄໍາ

ລາຍງານການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ

ຄັນພື້ນຖານຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ການ

ສັກ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວເຮັດວຽກ

ແຜນການ ປະຈໍາປີ 2022; ຜົນ

ຄໍາເຫັນ ແລະ ເຈາະຈີ້ມບັນຫາ

ເຫັນ ຕໍ່ບົດລາຍງານການເຄື່ອນ

ວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ

ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການ

ກັບຄະນະສະມາຊິກສະພາປະຊາ

ການກວດສອບບົດສະຫລູບຂາດ

ຕ່ າ ງໆທີ່ ຍັ ງ ຄົ ງ ຄ້ າ ງໃນແຕ່ ລ ະ

ໄຫວວຽກງານຂອງສະພາປະຊາ

ແຜນການ ປະຈໍາປີ 2022, ຜົນ

ແກ້ໄຂຄໍາສະເໜີຂອງປະຊາຊົນ

ຊົນແຂວງ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ

ຕົວການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບ

ວຽກງານ ເຊິ່ງການນໍາພະແນກ

ຊົນແຂວງ.

ການກວດສອບບົດສະຫລຸບຂາດ

ໂດຍສະເພາະວຽກງານການປະ

ເມື ອ ງຊະນະສົ ມ ບູ ນ ອີ ກ ດ້ ວ ຍ.

ປະມານຂອງປີ 2020; ບົດລາຍ

ການກົມກອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຕົວ ຂອງອົງການກວດສອບ ປະ

ສານສົ ມ ທົ ບ ລະຫວ່ າ ງຄະນະ

(ພຸດທະສອນ ແສງພອນ)

ສອບ ປີ 2019; ບົດລາຍງານ

ເລືອກຕັ້ງ 9ເມືອງ,1ນະຄອນ, ຂອງອົງການກວດສອບ ປະຈໍາ
ການນໍ າ ພະແນກການກົ ມ ກອງ ພາກໃຕ້ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ
ອ້ອມຂ້າງແຂວງ ແລະ ໜ່ວຍ

ຍາດມາ

ງານຂອງສານປະຊາຊົນພາກໃຕ້, ໄດ້ອະທິບາຍ-ໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງ

ເລືອກຕັ້ງທີ 15 ແຂວງຈໍາປາ ແຜນການ ປະຈໍາປີ 2022, ຜົນ
ສັກ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາປະ ການກວດກາຕາມຜົນການກວດ
ຊາຊົນແຂວງ (ສສຂ) ປະຈໍາເຂດ

ຂອງແຂວງຈໍາປາສັກ

ຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດ

ສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ວິໄລວົງ ແຫ່ງລັດ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ
ບຸດດາຄໍາ ເຈົ້າແຂວງໆຈໍາປ
 າ ແຜນການ ປະຈໍາປີ 2022 ຈາກ
ມີບັນດາຮອງປະທານ

ຫລັກ

ບັດ 3 ພາລະບົດບາດຂອງສະພາ

ປະຊາຊົນແຂວງຈໍາປາສັກ ແລະ ບໍ່ສາມາດບັນລຸຕາມແຜນ

ສັກ,

ເຂົ້າໃຈຢ່າງກວ້າງຂວາງ;

ສ້ າ ງສາລະຄະດີ ຜົ ນ ງານການ

ປະຊາຊົນແຂວງ ວ່າດ້ວຍການ

zqoleg]afDDD

ແລະ

ງານຂອງສານປະຊາຊົ ນ ແຂວງ

ກໍ

ກອງປະຊຸມ

ຍັງໄດ້

ປີ

ທ່ານຮອງປະທານສະພາ
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(ສພຊ
 ) ກອງປະຊຸມ
ສະຫລຸ ບ ຕີ ລ າຄາການເຄື່ ອ ນ
ໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2021
ແລະ ວາງທິດທາງແຜນການປະ
ຈໍາປີ 2022 ຂອງຄະນະສະມາ
ຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ
(ສສຊ)
ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 16 ແຂວງເຊ
ກອງ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 28
ທັນວາຜ່ານມາ ທີ່ສະໂມສອນ
ສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງເ ຊກອງ
ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ
ທ່ານ ດົງເພັດ ພະຍົນ ປະທານ
ຄະນະ ສສຊ
 ປະຈຳ ເຂດເລືອກ
ຕັ້ງທີ 16 ແຂວງເຊກອງ ແລະ
ເຂົ້າຮ່ວມມີທ່ານ ເຫລັກໄຫລ
ສີວິໄລ
ເຈົ້າແຂວງໆເຊກອງ,
ບັນດາທ່ານຮອງເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າ
ເມືອງ, ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວ
ໜ
 ້າພະ
ແນກການ, ຫ້ອງການ, ສສ
ຊ

ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນ
ແຂວງ (ສສຂ
 ) ເຂົ້າຮ່ວມ.
ໃນກອງປະຊຸມ, ທ່ານ
ປອ. ແພງສີ ສີລາວີ ຮອງປະ
ທານຄະນະ ສສຊ ເຂດເລືອກ
ຕັ້ງທີ 16 ແຂວງເຊກອງ ໄດ້ຂຶ້ນ
ຜ່ານບົດສະຫລູບການຈັດຕັງ້ ປະຕິ
ບັ ດ ການເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກງານ
ຂອງຄະນະ (ສສຊ) ປະຈຳ ເຂດ
ເລືອກຕັ້ງທີ 16 ແຂວງເຊກອງ
ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ວາງທິດ
ທາງແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ ໂດຍ
ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຜົນສໍາເລັດດ້ານ
ດີ, ດ້ານອ່ອນ ແລະ ບາງບົດທີ່
ຖອດຖອນໄດ້ ໃນນີ້, ໄດ້ເຄື່ອນ
ໄຫວປະຕິ ບັ ດ ໜ້ າ ທີ່ ວ ຽກງານ
ຕາມພາລະບົດບາດທີ່ໄດ້ກໍານົດ
ໄວ້ ໃນລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ
ກົດໝາຍ ໂດຍສະເພາະບົດບາດ
ໃນຖານະເປັນຕົວແທນແຫ່ງສິດ
ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາ

ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ໃນ
ການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ປະ
ກອບຄໍາຄິດເຫັນ, ຄົ້ນຄວ້າພິຈາ
ລະນາ ແລະ ຕົກລົງຮັບຮອງເອົາ
ບັ ນ ຫາສໍ າ ຄັ ນ ພື້ ນ ຖານຂອງປະ
ເທດຊາດ. ພ້ອມນີ,້ ກໍໄດ້ປະສານ
ສົມທົບກັບຄະນະປະຈໍາສະພາ
ປະຊາຊົ ນ ແຂວງເຄື່ ອ ນໄຫວ
ຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະ
ຕິ ບັ ດ ແຜນພັ ດ ທະນາເສດຖະ
ກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານ
ແຫ່ງລັດ, ບັນດາກິດຈະການ
ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ໃນ
ການພັ ດ ທະນາພື້ ນ ຖານໂຄງ
ລ່າງ; ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລັດ
ຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ
ຢູ່ຮາກຖານ; ເຄື່ອນໄຫວພົບປະ
ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ເພື່ອໂຄສະນາ
ເຜີ ຍ ແຜ່ ແ ນວທາງນະໂຍບາຍ
ຂອງພັກ, ລະບຽບກົດໝາຍຂອງ
ລັດ ກໍຄືຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມ
ຄັ້ງປະຖົມມະລືກ ແລະ ກອງ
ປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 1
ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX
ຢູ່ຕາມຈຸດຕ່າງໆໃນ 4 ເມືອງ
ລວມມີທັງໝົດ 36 ຈຸດກວມ
ເອົາ 45 ກຸ່ມບ້ານ 4 ກົມກອງ,
ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງ 3 ພັນກວ່າ
ຄົນ, ຍິງ 1 ພັນກວ່າຄົນ.
ທ່ານ ແພງສີ ສີລາວີ
ໃຫ້ຮູ້ອີກວ່າ: ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນ
ໄຫວວຽກງານບັນລຸໄດ້ຕາມຈຸດ

ປະສົງ ແລະ ຄາດໝາຍຄະນະ
ສສຊ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 16
ແຂວງເຊກອງ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່
ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິ XI ຂອງພັກ,
ມະຕິ X ຂອງອົງຄະນະພັກແຂວງ,
ມະຕິ ຂ ອງສະພາແຫ່ ງ ຊາດໃຫ້
ເປັນແຜນງານລະອຽດຈະແຈ້ງ;
ຍົກສູງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່
ສສຊ ໃນການລົງພົບປະກັບຜູ້ມີ
ສິດເລືອກຕັ້ງ; ເພີ່ມທະວີການ
ປະສານງານ, ການຮ່ວມມືກັບ
ທຸ ກ ພາກສ່ ວ ນພາຍໃນແຂວງ
ແລະ ບັນດາແຂວງອ້ອມຂ້າງ
ເພື່ ອ ປັ ບ ປຸ ງ ການເຄື່ ອ ນໄຫວ
ວຽກງານຂອງຕົ ນ ໃຫ້ ມີ ປ ະສິ ດ
ທິພາບດີຂຶ້ນ; ສ້າງຄວາມເຂັ້ມ
ແຂງໃຫ້ແກ່ຄະນະ ສສຊ ໂດຍ
ສະເພາະບຸກຄະລາກອນທີ່ເປັນ
ເສນາທິການຊ່ວຍວຽກໃຫ້ມຄ
ີ ນ
ຸ
ທາດການເມືອງ ແລະມີຄວາມ
ຮູ້ ຄ ວາມສາມາດໃນການປະຕິ
ບັດໜ້າທີວ
່ ຽກງານທີໄ່ ດ້ຮບ
ັ ການ
ມອບໝາຍ.
ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ຮັບ
ຟັງການສະເໜີ ແລະ ການປະ
ກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຂອງບັນດາ
ທ່ານ ສສຊ-ສສຂ ຕໍ່ແຜນການ
ເຄືອ
່ ນໄຫວວຽກງານຂອງຄະນະ
ສສຊ ໃນຕໍໜ
່ າ້ ໃຫ້ຮດ
ັ ກຸມ, ຖືກ
ຕ້ອງ, ສອດຄ່ອງກັບຈຸດພິເສດ
ທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນຂອງທ້ອງຖິ່ນ
ແລະ ປະຕິບດ
ັ ໃຫ້ມຜ
ີ ນ
ົ ສໍາເລັດ.
(ສັນຍາ)
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(ສພຊ
 ) ໃນວັນທີ 24
ທັນວາ 2021 ສະພາປະຊາຊົນ
ແຂວງ (ສພຂ
 ) ໄຊສົມບູນ ໄດ້
ເປີດກອງປະຊຸມທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ
ຂອງບໍລິສັດ ລາວໂທລະຄົມມະ
ນາຄົມ-ມະຫາຊົນ ສາຂາແຂວງ
ໄຊສົມບູນ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະ
ທານຂອງທ່ານ ແດງ ປະທຸມ
ທອງ ປະທານ ສພຂ
 ໄຊສົມບູນ
ແລະ ມີຕາງໜ້າຈາກພະແນກ
ພາຍໃນແຂວງ, ຄະນະຈັດຕັ້ງ
ແຂວງ, ຄະນະກວດກາພັກ ແລະ
ອົງການກວດກາລັດແຂວງ ຕະ
ຫລອດຮອດພະນັ ກ ງານ-ລັ ດ
ຖະກອນພາຍໃນ ສພຂ
 ເຂົ້າ
ຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.
ໃນທີ່ປະຊຸມ, ທ່ານ ຢີ
ຊົ່ງ ຕົ່ງເລັ່ງ ຮອງເລຂາທິການ
ສພຂ
 ໄດ້ສະເໜີຈຸດປະສົງ, ຜ່ານ
ຂໍ້ຕົກລົງຂອງເຈົ້າແຂວງວ່າດ້ວຍ
ການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຊີ້ນໍາ ແລະ
ຄະນະວິຊາການປະເມີນ ສະບັບ
ເລກທີ 0919/ຈຂ.ຊບ, ລົງວັນ
ທີ 15 ກັນຍາ 2021; ຜ່ານມະ
ຕິຕກ
ົ ລົງວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັງ້ ຄະ
ນະຊີ້ນໍາລວມ, ກອງເລຂາ ແລະ
ຄະນະຊ່ ວ ຍວຽກງານການປະ
ເມີນຜົນການປະຕິບັດວຽກງານ
ພະນັ ກ ງານ-ລັ ດ ຖະກອນຂອງ
ສພຂ ໄຊສົມບູນ ປະຈໍາປີ 2021.
ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ
ແດງ ປະທຸມທອງ ໄດ້ກ່າວວ່າ
ເພື່ອປະຕິບັດຕາມສິດ, ພາລະ

ບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງລັດ
ຖະກອນ ຕ້ອງຖືກລະບຽບຂອງ
ພັກ-ລັດ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດ
ໝາຍ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສ,
ສະອາດ ແລະ ເປັນພະນັກງານ
ທີ່ດີນັ້ນ ທຸກໆທ້າຍປີ ຕ້ອງໄດ້
ປະເມີນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ
ຂອງຕົນ ດ້ວຍຮູບການແບບ
ຕໍ າ ນິ ສົ່ ງ ຂ່ າ ວເຊິ່ ງ ກັ ນ ແລະກັ ນ
ຕົ້ ນ ຕໍ ແ ມ່ ນ ທາງດ້ າ ນຄຸ ນ ທາດ
ການເມືອງ, ຄຸນສົມບັດສິນທໍາ
ປະຕິວັດ, ຄວາມຮູ້ຄວາມສາ
ມາດ ແລະ ປະສົບການ, ຜົນສໍາ
ເລັດຂອງການປະຕິບັດວຽກງານ
ຂອງລັດຖະກອນ, ແມ່ນໄດ້ປະ
ຕິບັດຕາມການມອບໝາຍຈາກ

ຂັ້ນເທິງ ແລະ ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ
ຢ່າງແທ້ຈິງແລ້ວ ຫລືບໍ່, ການ
ໄປລາມາຄອບ ແລະ ການອອກ
ງານສ້າງສັນ ຮ່ວມກັບສັງຄົມ
ແມ່ນບໍໃ່ ຫ້ມຫ
ີ າງສຽງ. ພ້ອມນັນ
້ ,
ທ່ານ ເຕັ່ງຢ່່າງ ໄຟເນັ້ງ ຫົວໜ້າ
ຂະແໜງຈັດຕັ້ງພະນັກງານ-ລັດ
ຖະກອນ ຕາງໜ້າຈາກພະແນກ
ພາຍໃນແຂວງໄຊສົມບູນ ກໍໄດ້
ຂຶ້ ນ ເຊື່ ອ ມຊຶ ມ ເອກະສານການ
ປະເມີນ ຜູ້ທີ່ມີຕໍາແໜ່ງບໍລິຫານ
ແລະ ວິຊາການຄື: ເຊື່ອມຊຶມນິ
ຕິກໍາ ກ່ຽວກັບວຽກງານການປະ
ເມີນຜົນການປະຕິບັດວຽກງານ
ແລະ ວຽກງານເຝິກອົບຮົມ ແລະ
ພັ ດ ທະນາພະນັ ກ ງານ-ລັ ດ ຖະ

ກອນ. ນອກນັ້ນ, ບັນດາແຂກ
ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ມີຄໍາເຫັນຕໍ່ກອງ
ປະຊຸມ ແລະ ປະເມີນຜົນການ
ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປ ະຕິ ບັ ດ ວ ຽກງ ານຂອງ
ຕົນ ແລະ ໝ
 ູ່ຄະນະ.
ປະທານກອງປະຊຸ ມ
ຍັ ງ ໄດ້ ມີ ຄໍ າ ເຫັ ນ ໂອ້ ລົ ມ ຕໍ່ ກ ອງ
ປະຊຸມ ໃຫ້ທດ
ິ ຊີ້ນໍາພະນັກງານລັດຖະກອນ, ຄະນະພັກ, ຄະ
ນະນໍາ ຕະຫລອດຮອດພະນັກ
ງານວິຊາການຂອງ ສພຂ ໄຊສົມ
ບູນ ໃຫ້ກໍາແໜ້ນເນື້ອໃນທີ່ສໍາ
ຄັນຂອງພັກ-ລັດ ນໍາໃຊ້ໃຫ້ເປັນ
ປະໂຫຍດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ
ແລະ ມີສະຕິລະວັງຕົວ, ເປັນ
ເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າ, ຈັດຕັ້ງ, ປະ
ຕິບັດວຽກງານ, ຮັບໃຊ້ຊາດ,
ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນຢ່າງຈິງໃຈ ແລະ
ປະສົບຜົນສໍາເລັດໜ້າທີວ
່ ຽກງານ
ມີຄວາມສາມາດນໍາໃຊ້ໃນທາງທີ່
ດີ ແລະ ເປັນພະນັກງານ-ລັດຖະ
ກອນ ທີ່ມີປະສິດຕິພາບດີຂຶ້ນ
ເປັນກ້າວໆ.
(ນາງ ອໍາໄພພອນ ແກ້ວວິໄລ)
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       (ສພຊ
 ) ໃນລະຫວ່າງວັນ
ທີ 23-24 ທັນວາ 2021 ທີ່ສະ
ໂມສອນເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ແຂວງບໍ່
ແກ້ວ, ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
(ສພຂ
 ) ບໍ່ແກ້ວ ໄດ້ຈັດກອງປະ
ຊຸມເຝິກອົບຮົມການສ້າງຄວາມ
ເຂັ້ ມ ແຂງໃຫ້ ແ ກ່ ສ ະມາຊິ ກ ສະ
ພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສສຂ
 ) ບໍ່
ແກ້ວ ຊຸດທີ II ໃນການປະຕິບັດ
ພາລະບົ ດ ບາດເປັ ນ ຕົ ວ ແທນ
ແຫ່ງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ
ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ໂດຍ
ການສະໜັ ບ ສະໜູ ນ ຂອງໂຄງ
ການຮ່ ວ ມມື ເ ພື່ ອ ມີ ສ່ ວ ນຮ່ ວ ມ
ຂອງປະຊາຊົນ (PACE) ໂດຍ
ການເປັ ນ ປະທານຂອງທ່ າ ນ
ພັອ. ຫຸມແພງ ອິນທະຈັກ ຮອງ
ປະທານ ສພຂ
 ບໍ່ແກ້ວ ຊຸດທີ II;
ເຂົ້າຮ່ວມໂດຍທ່ານ ນາງ ດາວ
ໄຊເສດຖາ ຮອງປະທານ ສພຂ

ບໍແ
່ ກ້ວ ຊຸດທີ II, ບັນດາທ່ານຄະ
ນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ,
ສສຂ
 ທີ່ປະຈໍາຢູ່ ສພຂ
 , ອ້ອມ
ຂ້າງແຂວງ ແລະ ບັນດາເມືອງ 5
ເມືອງ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບກອງ
ປະຊຸມ ແລະ ວິທະຍາກອນ
ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 30 ທ່ານ ຍິງ
9 ທ່ານ.
ທ່ານ ພັອ. ຫຸມແພງ
ອິນທະຈັກ ໄດ້ກ່າວເປີດກອງ
ປະຊຸມວ່າ: ການເຝິກອົບຮົມຄັ້ງ
ນີ້ ໄດ້ຈດ
ັ ຂຶນ
້ ຕາມແຜນການຂອງ

ຄະນະຮັບຜິດຊອບ, ເພື່ອເຮັດ
ໃຫ້ ສສຂ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງ
ເລິກເຊິງ່ ຕໍກ
່ ດ
ົ ໝາຍວ່າດ້ວຍການ
ແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ, ກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍການສ້າງນິຕິກຳ, ກົດໝາຍ
ວ່ າ ດ້ ວ ຍການຕິ ດ ຕາມກວດກາ
ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະ
ພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ, ທັກສະ
ໃນການຊັກຖາມ, ການປະກອບ
ຄໍາເຫັນຕໍ່ກອງປະຊຸມ ສພຂ
,
ທັ ກ ສະໃນການພົ ບ ປະກັ ບ ຜູ້ ມີ
ສິດເລືອກຕັ້ງ, ຮັບພ
 ົນລະເຮືອນ
ແລະ ແກ້ໄຂຈົດໝາຍຄໍາຮ້ອງ
ຂອງພົນລະເຮືອນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້
ສສຂ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງລະ
ອຽດຕໍ່ພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ
ໜ້າທີໃ່ ນການເປັນຕົວແທນຂອງ
ປະຊາຊົນ ໃນການຕິດຕາມກວດ
ກາການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ລັ ດ ຖະ
ທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ, ນິຕິກຳ

ໃຕ້ກົດໝາຍຂອງແຂວງ;
ມີ
ຄວາມສາມາດໃນການຊັກຖາມ,
ການປະກອບຄຳເຫັນ ຕໍກ
່ ານຈັດ
ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ວຽກງານຂອງອົ ງ
ການປົກຄອງແຂວງ, ອົງການ
ກວດສອບປະຈໍາພາກເໜືອ, ອົງ
ການກວດກາລັດແຂວງ, ອົງການ
ໄອຍະການປະຊາຊົ ນ ແຂວງ,
ສານປະຊາຊົນແຂວງ, ຄະນະ
ປະຈໍ າ ສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ
ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ໃນ
ກອງປະຊຸ ມ ສະພາປະຊາຊົ ນ
ແຂວງ ແຕ່ລະເທື່ອ ແລະ ຮູ້ວີທີ
ການລົງພົບປະໂອ້ລົມປະຊາຊົນ
ກໍຄືຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງຢູ່
ບັນດາເຂດເລືອກຕັ້ງຕ່າງໆຂອງ
ແຂວງ.
ການເຝິກອົບຮົມຄັ້ງນີ້,
ຜູເ້ຂົ້າຮ່ວມໄດ້ສົນທະນາ, ແລກ
ປ່ຽນຄໍາຄິດຄຳເຫັນ ຕໍ່ບັນດາ

ເນື້ ອ ໃນເອກະສານຢ່ າ ງກົ ງ ໄປ
ກົງມາ ເປັນຕົ້ນແມ່ນບັນຫາຄຳ
ຮ້ອງທຸກ, ຂັ້ນຕອນໃນການປະ
ສານງານການແກ້ໄຂຄະດີຄວາມ,
ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ວຽກວຽກງານຂອງອົງການປົກ
ຄອງແຂວງ, ອົງການກວດກາ
ລັດແຂວງ, ອົງການໄອຍະການ
ປະຊາຊົນແຂວງ,      ສານປະຊາຊົນ
ແຂວງ, ຄະນະປະຈໍາສະພາປະ
ຊາຊົນແຂວງ  ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ
ທີເ່ ກີດຂຶນ
້ ໃນສັງຄົມໃນທ້ອງຖິນ
່
ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ເຊິ່ງນັກວິທະຍາ
ກອນໄດ້ອະທິບາຍ, ຊີ້ແຈງຕໍ່
ຫລາຍບັນຫາທີ່ບັນດາ ສສຂ
ໄດ້ປະກອບຄໍາເຫັນ, ແລກປ່ຽນ
ແລະ ຊັກຖາມ ຢ່າງລະອຽດ, ຈະ
ແຈ້ງ ເຮັດໃຫ້ ສສຂ ແຕ່ລະທ່ານ
ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຫລາຍຂຶ້ນຕື່ມ.
(ອຸໄທ ພູມມາ)
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(ສພຊ
 ) ໃນລະ
 ຫວ່າງ
ວັນທີ 23-27 ທັນວາ 2021
ທີ່ ຫ້ ອ ງປະຊຸ ມ ສະພາປະຊາຊົ ນ
ແຂວງ (ສພຂ) ຜົ້ງສ
 າລີ ໄດ້ຈັດ
ໃຫ້ມກ
ີ ອງປະຊຸມຄົບຄະນະຂອງ
3 ຄະນະກຳມະການຂອງສພຂ

ຜົ້ງສ
 າລີ ປະຈຳ ປີ 2021 ຄື:
ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະ
ກໍາມະການວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ
ແລະ ບັນດາເຜົ່າ (ຄວສຜ) ໄດ້
ຈັດຂ
 ຶ້ນໃ ນວັນທີ 23 ທັນວາ
2021 ໂດຍການເປັນປະທານ
ຂອງທ່ານ ອູ່ຄໍາ ຕຸລາພັນ ປະ
ທານ ຄວສຜ
 ; ເຂົ້າຮ່ວມໂດຍ
ທ່ານ ສົມຈິດ ຫັບລະກອນ ຮອງ
ປະທານ ສພຂ
 ຜົ້ງສ
 າລີ, ມີປະ
ທານ-ຮອງປະທານຄະນະກໍາມະ
ຍຸຕິທໍາ ແລະ ປ້ອງກັນຊ
 າດ-ປ້ອງ
ກັນຄ
 ວາມສະຫງົບ, ຄະນະກໍາ
ມະການເສດຖະກິດ, ແຜນການ
ແລະ ການເງິນ, ຄະນະເລຂາທິ
ການສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ
ພ້ອມດ້ວຍວິຊາການທີກ
່ ຽ່ ວຂ້ອງ.
ທ່ານ ນາງ ລຸນ ຄໍາວົງ
ໃຈ ຮອງປະທານ ຄວສຜ ໄດ້
ຜ່ານຮ່າງບົດສະຫລຸບການເຄືອ
່ ນ
ໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2021
ແລະ ທິດທາງແຜນການເຄື່ອນ
ໄຫວ ປະຈໍາປີ 2022; ຜ່ານຮ່າງ
ມະຕິ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຄວສຜ
ແລະ ຮັບຟັງທ່ານ ອູ່ຄໍາ ຕຸລາພັນ
ຜ່ າ ນຮ່ າ ງບົ ດ ຕິ ດ ຕາມກວດກາ
ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈໍາ
ປີ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນ
ການເຄືອ
່ ນໄຫວ ປະຈໍາປີ 2022.
ຈາກນັ້ນ, ຜູ້ແທນກອງປະຊຸມກໍ
ໄດ້ ສຸ ມ ໃສ່ ປ ະກອບຄໍ າ ເຫັ ນ ຕໍ່
ເນື້ ອ ໃນທີ່ ນໍ າ ເຂົ້ າ ກອງປະຊຸ ມ
ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ.
ໂ ອກາດດຽວກັ ນ ນີ້ ,
ທ່ານ ສົມຈິດ ຫັບລະກອນ ໄດ້
ໂອ້ລົມຕໍ່ກອງປະຊຸມ ເຊິ່ງທ່ານ
ກໍ ໄ ດ້ ກ່ າ ວຍ້ ອ ງຍໍ ຊົ ມ ຕໍ່ ກ ານກະ
ກຽມ ແລະ ດໍາເນີນກອງປະຊຸມ
ໃນຄັ້ງນີ້ ແລະ ໃຫ້ຄ
 ຳ ເຫັນບາງ
ຕອນທ່ານວ່າ: ກອງປະຊຸມຄົບ
ຄວສຜ ຄັ້ງນີ້ ໄດ້ພ້ອມກັນຕີລາ
ຄາການເຄື່ ອ ນໄຫວໃນໄລຍະ
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ຜ່ານມາ ເພື່ອຊອກໃຫ້ເຫັນໄດ້
ເຖິງຜົນງານດ້ານດີ ແລະ ດ້ານ
ອ່ອນ-ຂໍ້ຄົງຄ້າງ ພ້ອມທັງສະ
ຫລຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ
ວາງທິ ດທາງແຜນການປະຈໍ າ ປີ
2022 ເຊິງ່ ໄດ້ສອ
່ ງແສງໃຫ້ເຫັນ
ເຖິງການຊີ້ນໍາ-ນໍາພາຂອງຄະນະ
ປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງຢ່າງ
ໃກ້ຊິດ ແລະ ສະແດງອອກໃນ
ບົດສະຫລຸບດັງ່ ກ່າວ ເຊັນ
່ : ດ້ານ
ນິຕິກໍາ ທາງ ຄວສຜ ກໍໄດ້ສຸມ
ໃສ່ຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່
ບັ ນ ດາຮ່ າ ງກົ ດ ໝາຍທີ່ ສ ະພາ
ແຫ່ງຊາດສົງ່ ມາ ສາມາດສັງລວມ
ໄດ້ ຈໍານວນ 11 ສະບັບ ແລະ
ຮ່າງມະຕິຂອງແຂວງ ຈໍານວນ 3
ສະບັບ; ດ້ານການຕົກລົງບັນຫາ
ສໍາຄັນພື້ນຖານຂອງທ້ອງຖິ່ນກໍ
ໄດ້ ສຸ ມ ໃສ່ ເ ສີ ມ ຂະຫຍາຍສິ ດ
ເປັນເຈົ້າໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາ

ບັດຕົວຊີ້ວັດ ແລະ ບັນດາຄາດ
ໝາຍໃນຂົງເຂດວັດທະນະທໍາສັງຄົມ.
ຕອນທ້າຍ, ທ່ານ ຄໍາພອນ
ໄຊຍະມານ ຫົວໜ້າຂະແໜງວັດ
ທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ຕາງໜ້າໃຫ້
ກອງເລຂາຜ່ານມະຕິ          ວ່າດ້ວຍການ
ຮັ ບ ຮອງເອົ າ ບົ ດ ສະຫລຸ ບ ການ
ເ ຄື່ ອ ນ ໄ ຫ ວ ວ ຽ ກ ງ າ ນ ປະຈໍ າ
ປີ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການ
ປີ 2022 ຂອງ ຄວສຜ ອກ
ີ ດວ
້ ຍ.
ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະ
ຂອງຄະນະກໍ າ ມະການຍຸ ຕິ ທໍ າ
ແລະ ປ້ອງກັນຊ
 າດ-ປ້ອງກັນ
ຄວາມສະຫງົບ (ຄຍປປ
 ) ໄດ້
ຈັດຂ
 ຶ້ນໃ ນວັນທ
 ີ 24 ທັນວ
າ
2021 ໂດຍການເປັນທ່ານຂອງ
ທ່ານ ພັທ ຄໍາດາ ໂສລະພົມ ປະ
ທານ ຄຍປປ ໂດຍການເຂົ້າ
ຮ່ວມຂອງທ່ານຫຸມເພັງ ຈອມວິ

ການເຄື່ອນໄຫວປະຕິບດໜ້າທີ່
ວຽກງານປະຈໍາປີ 2021 ແລະ
ທິ ດ ທ າ ງ ແ ຜ ນ ກ າ ນ ປ ະ ຈໍ າ ປີ
2022 ຂອງ ຄຍປປ; ບົດລາຍ
ງານຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັງ້
ປະຕິບດ
ັ ລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ
ກົດໝາຍ; ຮ່າງມະຕິວ່າດ້ວຍ
ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນ
ໄຫວວຽກງານຂອງ
ຄຍປປ.
ຈາກນັ້ນ, ຜູ້ແທນກອງປະຊຸມ
ໄດ້ ປ ະກອບຄໍ າ ເຫັ ນ ໃສ່ ບັ ນ ດາ
ເນື້ອໃນດັ່ງກ່າວດ້ວຍຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບສູງ. ທັງນີ້ກໍເພື່ອຮັບປະ
ກັ ນ ເນື້ ອ ໃນມີ ຄ ວາມອຸ ດົ ມ ສົ ມ
ບຸນ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມຖືກ
ຕ້ອງສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍ.
ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານ
ຫຸມເພັງ ຈອມວິສານ ໄດ້ຍ້ອງຍໍ
ຊົມເຊີຍຕໍ່ການກະກຽມ ແລະ
ດໍາເນີນກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ທັງ

ລະນາດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຕາມທີ່ກົດໝາຍໄດ້ກໍານົດ ເພື່ອ
ໃຫ້ບັນຫາດັ່ງກ່າວ ສາມາດນໍາ
ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເປັນຮູບປະທໍາ; ດ້ານ
ການຕິ ດ ຕາມກວດກາທາງຄະ
ນະກໍາມະການໄດ້ຕິດຕາມກວດ
ກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ຢູ່ 7 ເມືອງ ໂດຍ

ສານ ຮອງປະທານ ສພຂ
 ຜົ້ງສ
 າ
ລີ; ມີຮອງປະທານຄະນະກໍາ
ການ, ຮອງເລຂາທິການ ສພຂ
ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານວິຊາການ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ທ່ານ ຄໍາພັນ ຄຸນສົມ
ບັດ ຮອງປະທານ ຄຍປປ ໄດ້

ມີຄຳເຫັນວ່າ: ການດຳເນີນກອງ
ປະຊຸມຄົບຄະນະຂອງ ຄຍປປ

ປະຈຳປີ 2021 ແມ່ນໄດ້ຈັດຂຶ້ນ
ຄືກັນກັບກອງປະຊຸມຄົບຄະນະ
ຂອງຄະນະກຳມະການອື່ນຕາມ
ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່
ໄດ້ກຳນົດໄວ້;
ຜ່ານການສະ

ສະເພາະແມ່ນການຈັດຕັ້ງປະຕິ

ຜ່ າ ນຮ່ າ ງບົ ດ ສະຫລຸ ບ ຕີ ລ າຄາ

ຫລຸບຕີລາຄາສະພາບການເຄືອ
່ ນ

ໄຫວປະຕິ ບັ ດ ໜ້ າ ທີ່ ວ ຽກງານ
ຂອງຄະນະກຳມະການ ຕາມພາ
ລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່
ຂອງຄະນະກໍາມະການ ໃນຕະ
ຫລ ອດໄລຍະໜຶ່ ງ ປີ ຜ່ າ ນມາ,
ໄດ້ ຍົ ກ ໃຫ້ ເ ຫັ ນ ດ້ າ ນດີ ຜົ ນ ສຳ
ເລັດໃນຫລາຍດ້ານ ແລະ  ເຫັນ
ວ່າຖືກຕ້ອງຕາມສະພາບຄວາມ
ເປັນຈິງ ເຊິ່ງສະແດງອອກຕົວ
ເລກການຄົ້ນຄ້ວາ, ແກ້ໄຂຄໍາ
ຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທໍາ 18 ເລືອ
່ ງ,
ແກ້ໄຂ 16 ເລື່ອງ ແລະ ການ
ຕິ ດ ຕາມກວດກາການຈັ ດ ຕັ້ ງ
ປະຕິບັດລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດ
ໝາຍ, ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ ທີ່

ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃ ນວັນທີ 27 ທັນວາ
2021 ໂດຍການເປັນປະທານ
ຂອງທ່ານ ນາງ ຈັນມະນີ ດວງ
ພາສຸກ ປະທານ ຄສຜ
 ງ; ມີທ່ານ
ສົມຈິດ ຫັບລະກອນ ຮອງປະ
ທານ ສພຂ
 (ຜູ້ຊີ້ນໍາຄະນະກໍາ
ມະການດັ່ງກ
 ່າວ), ມີເລຂາທິ
ການ ສພຂ
 , ຮອງປະທານຄະ
ນະກໍາມະການ, ຮອງເລຂາທິ
ການ ພ້ອມດ້ວຍວິຊາການທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.
ທ່ານ ສຸວັນຟູ ລາວລີ
ຮອງປະທານ ຄສຜງ ຂຶ້ນຜ່ານ
ບົດສະຫລຸບຕິລາຄາການເຄື່ອນ
ໄຫວຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ວຽກງານ

ເປັນພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ອັນ
ຕົ້ນຕໍຂອງ ຄຍປປ
 ທີ່ໄດ້ຮັບ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ມີ
ຜົນສຳເລັດດີຂຶ້ນກ່ວາເກົ່າ.
ຕອນທ້າຍກອງປະຊຸມ,
ຍັງໄດ້ຮັບຟັງ ທ່ານ ວັນຄໍາ ເຮົ້າ
ສຸກທະສານ ຫົວໜ້າຂະແໜງ
ປ້ ອ ງກັ ນ ຊ າດ-ປ້ ອ ງກັ ນ ຄ ວາມ
ສະຫງົບ ຕາງໜ້າໃຫ້ກອງເລຂາ
ຂຶ້ ນ ຜ່ າ ນມະຕິ ວ່ າ ດ້ ວ ຍການຮັ ບ
ຮອງເອົ າ ບົ ດ ສະຫລຸ ບ ຕີ ລ າຄາ
ການເຄື່ອນໄຫວປະຕິບດໜ້າທີ່
ວຽກງານປະຈໍາປີ 2021 ແລະ
ທິ ດ ທ າ ງ ແ ຜ ນ ກ າ ນ ປ ະ ຈໍ າ ປີ
2022; ບົດລາຍງານຕິດຕາມ
ກວດກາການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ລັດ
ຖະທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍ, ການ
ຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ
ວຽກງານຂອງ ຄຍປປ.
ຄະນະກໍາມະການເສດ
ຖະກິດ, ແຜນການ ແລະ ການ
ເງິນ (ຄສຜງ) ປະຈໍາປີ 2021

ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ແຜນການ
ປະຈໍາປີ 2022 ຂອງ ຄສຜງ;
ຮັບທ່ານ ຄໍາພອນ ສຸລິວັນ ຫົວ
ໜ້າຂະແໜງແຜນການ ແລະ
ການເງິນ ຂຶ້ນຜ່ານບົດລາຍງານ
ກ າ ນ ຕິ ດ ຕ າ ມ ກ ວ ດ ກ າ ຂ ອ ງ
ຄສຜງ; ຮັບຟັງທ່ານ ນາງ ບົວ
ວອນ ຈັນທະລັງ ຫົວໜ້າຂະ
ແໜງເສດຖກະກິດ ຂຶ້ນຜ່ານ
ມະຕິວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຄສຜງ.
ຈາກນັ້ນ, ຜູ້ແທນກອງປະຊຸມກໍ
ໄດ້ປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ເນື້ອໃນ
ເອກະສານທີ່ນໍາເຂົ້າກອງປະຊຸມ
ໃນຄັ້ ງ ນີ້ ດ້ ວ ຍຄວາມຮັ ບ ຜິ ດ
ຊອບສູງ.
ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ຮັບ
ຟັງ, ທ່ານ ຄໍາພອນ ສຸລິວັນ ຕາງ
ໜ້າໃຫ້ກອງເລຂາຂຶ້ນຜ່ານມະຕິ
ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດສະ
ຫລຸ ບ ຕິ ລ າຄາການເຄື່ ອ ນໄຫວ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ປະຈໍາ
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ປີ 2021 ແລະ ແຜນການປະ
ຈໍາປີ 2022; ບົດລາຍງານການ
ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການຈັດ
ຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກ
ງານຂອງ ຄສຜງ.
ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານ
ສົມຈິດ ຫັບລະກອນ ໄດ້ໂອ້ລົມ
ຕໍ່ກອງປະຊຸມ ໂດຍໄດ້ຍ້ອງຍໍຕໍ່
ການກະກຽມ ແລະ ດໍາເນີນກອງ
ປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້  ແລະ ມີຄຳເຫັນ
ວ່າ: ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ພ້ອມ
ກັນຕີລາຄາຊອກໃຫ້ເຫັນໄດ້ເຖິງ
ດ້ານດີຜົນສໍາເລັດ, ດ້ານອ່ອນຂໍ
ຄົງຄ້າງ ແລະ ບົດຮຽນຖອດ
ຖອນໄດ້ ເພື່ອເປັນກັນປັບປຸງ
ທິດທາງທີຈ
່ ະຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ໃນ
ຕໍ່ໜ້າໃຫ້ມີປະສິດພາບ, ປະສິດ

ທິຜົນ ແລະ ທ່ານຍັງໄດ້ເນັ້ນ
ບາງບັນຫາຕໍ່ ຄສຜງ ເປັນຕົ້ນ
ແມ່ ນ ການປັ ບ ປຸ ງ ບັ ນ ເນື້ ອ ໃນທີ່
ນໍາເຂົ້າໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໃຫ້
ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ, ສອດຄ່ອງ,
ພາວະວິໄສ, ສາມາດນໍາໄປຈັດ
ຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ປະຕິບັດ
ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ; ເພີ່ມທະ
ວີການຊີ້ນໍາ-ນໍາພາຂອງປະທານ,
ຮອງປະທານ ຄສຜງ ໂດຍສະ
ເພາະການສື ກ ສາອົ ບ ຮົ ມ ດ້ າ ນ
ເມື ອ ງ-ແນວຄິ ດ ໃຫ້ ແ ກ່ ພ ະນັ ກ
ງານ-ລັດຖະກອນພາຍໃນ ຄສຜງ;
ປັບປຸງແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ
ແລະ ຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ທາງດ້ານໜ້າທີ່ການເມືອງທີ່ໄດ້
ຮັບການມອບໝາຍ ໂດຍອີງໃສ່
ທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ ແລະ
ຂອບເຂດສິດຂອງ ຄສຜງ ຕາມ
ທີ່ກົດໝາຍໄດ້ກໍານົດ.
(ນາງ ສຸກສົມພອນ ແກ້ວແສງພະຈັນ)
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(ສພຊ
 ) ຕອນແລງວັນ
ທີ 23 ທັນວາ 2021 ສະພາປະ
ຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ
 ) ຫລວງນ້ຳ
ທາ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມຮ່ວມ
ກັບອົງການປົກຄອງແຂວງ ກ່ຽວ
ກັບການປຶກສາຫາລື, ກະກຽມ
ເນື້ ອ ໃນກອງປະຊຸ ມ ສະໄໝສາ
ມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງ ສພຂ
 ຊຸດທີ
II ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມຫ້ອງວ່າການ
ແຂວງຫລວງນ້ຳທາ, ພາຍໃຕ້
ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຄຳ
ຟອງ ອີນມານີ ປະທານ ສພຂ
;
ເຂົ້າຮ່ວມໂດຍທ່ານ ອ່ອນຈັນ
ຄຳພາວົງ ຮອງເຈົາ້ ແຂວງໆຫລວງ
ນ້ຳທາ, ມີສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ
ຊາດປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງ, ຫົວ
ໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າພະແນກການ
ຂອງແຂວງທີກ
່ ຽ່ ວຂ້ອງເຂົາ້ ຮ່ວມ
ທັງໝົດ 18 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງ
ບົດລາຍງານໂດຍຫຍໍ້ ກ່ຽວກັບ
ແຜນກະກຽມ ແລະ ດຳເນີກອງ
ປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2
ຂອງ ສພຂ ຊຸດທີ II ເຊິ່ງມີບົດ
ລາຍງານກ່ຽວກັບການຈັດຕັງ້ ປະ
ຕິ ບັ ດ ແຜນພັ ດ ທະນາເສດຖະ
ກິດ-ສັງຄົມ ປະຈຳປີ 2021
ແລະ
ທິດທາງແຜນການປີ
2022; ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບ
ການຈັດຕັ້ງແຜນງົບປະມານ ປະ
ຈຳປີ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນ
ການປີ 2022 ຂອງອົງການປົກ
ຄອງແຂວງ; ບົດລາຍງານຂອງ
ອົງການກວດກາລັດແຂວງ ກ່ຽວ
ກັບການເຄືອ
່ ນໄຫວວຽກງານປະ
ຈຳປີ 2021, ແຜນການປະຈຳປີ
2022 ແລະ ຜົນການຕິດຕາມ
ກວດກາຕາມຜົນຂອງການກວດ

ສອບປີ 2019; ບົດລາຍງານ
ຂອງອົ ງ ການກວດສອບປະຈຳ
ພາກເໜືອ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນ
ໄຫວວຽກງານປະຈຳປີ 2021
ແລະ ຜົນຂອງການກວດສອບ
ບົດສະຫລຸບຂາດຕົວການຈັດຕັງ້
ປະຕິ ບັ ດ ແຜນງົ ບ ປະມານຂອງ
ແຂວງປະຈຳປີ 2020; ພິຈາລະ

ນາຮັບຮອງເອົາຂໍ້ຕົກລົງຂອງເຈົ້າ
ແຂວງຫລວງນ້ຳທ
 າ ວ່າດ້ວຍ
ກອງທຶນສັງຄົມສົງເຄາະ; ບົດ
ລາຍງານກ່ຽວກັບການຈັດຕັງ້ ປະ
ຕິບດ
ັ ແຜນການເຄືອ
່ ນໄຫວວຽກ
ງານ ປະຈຳປີ 2021 ແລະ ແຜນ
ການປະຈຳປີ 2022 ຂອງອົງ
ການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ

ແລະ ສານປະຊາຊົນແຂວງ; ບົດ
ລາຍງານກ່ ຽ ວກັ ບ ການເຄື່ ອ ນ
ໄຫວວຽກງານ ປະຈຳປີ 2021
ແລະ ແຜນການປະຈຳປີ 2022
ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາປະຊາ
ຊົນແຂວງ; ຮັບຟັງຜົນຂອງການ
ຊພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາ (ການ
ກຳນົ ດ ເຂດຫ່ າ ງໄກຊອກຫລີ ກ

ແລະ ທຸລະກັນດານຂອງແຂວງ
ປີ 2021) ຈາກຄະນະປະຈຳ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ; ຮັບຟັງ
ການລາຍງານກ່ຽວກັບການປະ
ຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນ, ສະ
ກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂການແຜ່
ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19
ຂອງພະແນກສາທາລະນະສຸ ກ
ແຂວງ ແລະ ຮັບຟັງການລາຍ
ງານຂອງຄະນະປະຈຳສະພາປະ
ຊາຊົນແຂວງ ກ່ຽວກັບຜົນຕິດ
ຕາມກວດກາຕາມມະຕິ ຂ ອງ
ສພຂ ວ່າດ້ວຍການຟຶ້ນຟູຊີວິດ
ການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ຖືກ
ຜົນກະທົບຈາກໂຄງການກໍ່ສ້າງ
ເຄື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳທາ1 ເມືອງນາ
ແລ; ພ້ອມດຽວກັນ, ຍັງໄດ້ຮັບ
ຟັງການລາຍງານຂອງພາກສ່ວນ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງແຂວງ ກ່ຽວ

ກັ ບ ຄວາມຄື ບ ໜ້ າ ໃນການກະ
ກຽມເນື້ ອ ໃນຂອງກອງປະຊຸ ມ
ຕາມຂົ ງ ເຂດຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບຂອງ
ຕົນ ແລະ ຮັບຟັງການແລກປ່ຽນ
ປະກອບຄຳຄິ ດ ເຫັ ນ ຢ່ າ ງມີ ຈຸ ດ
ສຸມຂອງບັນດາທ່ານຜູແ
້ ທນກອງ
ປະຊຸມ, ເຫັນໄດ້ວ່າແຕ່ລະພາກ
ສ່ວນແມ່ນໄດ້ກະກຽມເນື້ອໃນ
ແລະ ມີຄວາມພ້ອມທີຈ
່ ະນຳເຂົາ້
ໃນກອງປະຊຸມ ເພື່ອເຮັດໃຫ້
ກອງປະຊຸມໄດ້ດຳເນີນຂຶ້ນໃນຕໍ່
ໜ້າ ແລະໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດຕາມ
ຄາດໝາຍ, ສອດຄ່ອງກັບສະ
ພາບຕົວຈິງຂອງແຂວງ, ຮັບປະ
ກັ ນ ທາງດ້ າ ນເນື້ ອ ໃນໃຫ້ ມີ ຄຸ ນ
ນະພາບ ແລະ ທັນຕາມກຳນົດ
ເວລາ.
(ວັນນີ ແຝງບົວວັນ)
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- ດີຕໍ່ສຸຂະພາບຜິວG: ໝາກ

ເລັ່ນອຸດົມໄປດ້ວຍວິຕາມິນຊີ ທີ່ຊ່ວຍ
ຮັກສາສຸຂະພາບຜິວໃຫ້ດີຂຶ້ນ ອີງຕາມ
ການຄົ້ ນ ຄວ້ າ ທີ່ ຕີ ພິ ມ ໃນວາລະສານ
Nutrients ໃນ 2017 ໃນຫົວຂໍ້ວິຕາ
ມິນຊີມີບົດບາດຕໍ່ສຸຂະພາບຜິວແນວ
ໃດ? ພົບວ່າ ວິຕາມິນຊີມີບົດບາດສໍາ
ຄັນໃນການສ້າງຄໍລະເຈນ, ທາດໂປ
ຕີນຊະນິດໜຶ່ງທີ່ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນ
ການເສີມສ້າງສຸຂະພາບຂອງຜິວ ຊ່ວຍ
ໃຫ້ຜິວຮັກສາຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ ແລະ
ອາດຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນຫອຍຫ່ຽວກ່ອນ
ໄວອັນຄວນ.
ນອກຈາກນີ້, ໝາກເລັ່ນຍັງ
ມີສານໄຄໂລປິນ ເຊິ່ງແມ່ນສານຕ້ານ
ອະນຸມູນອິດສະຫລະທີ່ຊ່ວຍປົກປ້ອງ
ຜິວຈາກລັງສີຢູວີໃນແສງແດດ; ອີງ
ຕາມການສຶກສາປີ 2001 ທີພ
່ ິມເຜີຍ
ແຜ່ໃ ນວາລະສານໂພຊະນາການ ທີ່
ສຶກສາເຖິງປະສິດທິຜົນຂອງການກິນ
ໝາກເລັ່ນ ເພື່ອປ້ອງກັນການເກີ

ດຜື່ນ
ແດງຈາກແສງແດດ ໂດຍການໃຫ້ຜູ້
ທົດລອງກິນນ້ຳໝາກເລັ່ນເຂັ້ມຂຸ້ນ 40
ກລາມຕໍ່ມື້ ເປັນເວລາ 10 ອາທິດ ພົບ
ວ່າຜື່ນແດງຈາກແສງແດດ ຫລຸດລົງ
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ປະມານ 40 ເປີເຊັນ ເມື່ອທຽບກັບ
ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ກິນໝາກເລັ່ນເຂັ້ມຂຸ້ນ.
- ຫລຸ ດ ຜ່ ອ ນຄວາມສ່ ຽງ
ພະຍາດຫົວໃຈ: ສານຕ້ານອະນຸມນ
ູ ອິດ
ສະຫລະຕ່າງໆເຊັ່ນ ໄລໂຄບິນ ແລະ
ວິຕາມິນຊີ ຊ່ວຍຫລຸດຄວາມສ່ຽງຂອງ
ພະຍາດຫົວໃຈ ແລະ ຫອດເລືອດໄດ້
ຈາກບົດລາຍງານທົບທວນການວິໄຈ
ທີ່ ສຶ ກ ສາກ່ ຽ ວກັ ບ ຄວາມສໍ າ ພັ ນ ຂອງ
ໝາກເລັ່ນ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງຫົວ
ໃຈ ແລະ ຫລອດເລືອດ ໃນປີ 2003
ທີ່ຕີພິມໃນວາລະສານ
Critical

Reviews in Food Science and
Nutrition ພົບວ່າສານຕ້ານອະນຸມູນ
ອິດສະຫລະເຫລົ່ານີ້
ຈະຊ່ວຍປົກ
ປ້ອງເສັ້ນເລືອດຫົວໃຈຈາກການຫລຸຍ
ຫ້ ຽ ນທີ່ ນໍ າ ໄປສູ່ ກ ານເສື່ ອ ມສະພາບ
ຂອງເຊວ.
ໝາກເລັນ
່ ຍັງມີໂພແທດຊຽມ
ທີ່ ຈ ະຊ່ ວ ຍຫລຸ ດ ປະລິ ມ ານຂອງຄໍ
ເລດເຕີຮໍທີ່ບໍ່ດີ, ຊ່ວຍຄວບຄຸມການ
ເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈໃຫ້ປົກກະຕິ ແລະ
ຊ່ ວ ຍຫລຸ ດ ຄວາມດັ ນ ເລື ອ ດສູ ງ ໄດ້
ເຊິ່ງເປັນປັດໄຈສ່ຽງທີ່ສໍາຄັນ ຂອງພະ

|a’lnry,z6hcmoxt-k-qo
(ເນື່ອງໃນວັນສ້າງຕັ້ງໜັງສືພິມຜູ້ແທນປະຊາຊົນ 18 ມັງກອນ 2012-18 ມັງກອນ 2022)

#ນາງ ກົງໃຈ ແສງອຳພັນ
f ທີ 18 ແ
 ມ່ນມື້					

ກຳເນີດໜັງສືພິມ

“ຜູ້ແທນປະຊາຊົນ”					

ຄົບຂວບ 10 ປີໄ ດ້

ເປີດສາກໄຂຕົວຂຶ້ນ					ເດືອນມັງກອນທີ 18
ປີ 2012 ເລີ່ມຕົ້ນ					

ຢືນຄຽງຂ້າງຄູ່ສະພາ

f ກ່ອນໜ້ານັ້ນເພິ່ນເອີ້ນ 				ເປັນສ
 ື່ວາລະສານ
ອອກເປັນລາຍສາມເດືອນ				

ພັດທະນາມາເລື້ອຍ

ຈາກນັ້ນຜັນແ
 ປປີ້ນ					ເປັນລາຍເດືອນອອກຈຳໜ່າຍ
ໜັງສືພິມຈ
 ຶ່ງສາມາດກຳເນີດໄດ້				

ຕາມທ້າຍຕໍ່ມາ

f ສື່ສະພາປະກາດກ້ອງ				ໄຂຂ່າວຫລາຍບັນຫາ
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະພາ				ແຕ່ເໜືອເຖິງໃຕ້
ສາມາດຕິດຕາມໄດ້					

ໜັງສືພ
 ິມຮີບຈັບຈ
 ່ອງ

ວິທະຍຸໂທລະພາບດັງລັ່ນກ້ອງ				ໂຄສະນາເລື້ອງວຽກຜູແ
້ ທນ
f ເນື້ອໃນໜັກເດັ່ນແໜ້ນ				

ການເມືອງພໍ່າກົດໝາຍ

ກະຈາຍວຽກຂອງສະພາ				

ສູ່ສາຍຕາສັງຄົມກວ້າງ

ການເຄື່ອນໄຫວ ສສຊ ພ້ອມ				

ພິມລົງເປັນບົດຂ່າວ

ປ່າວປະກາດໃຫ້ຮູ້					

ບໍ່ມີຊ້ອນເຊືອງອຳ

f ການນຳໄຂຂອດແກ້					

ບັນຫາສິ່ງຄ
 າໃຈ

ຂອງປະຊາຊົນລາວ					

ທົ່ວແ
 ດນດິນພ
 ຶ້ນ

ກະບອກສຽງລາຍງານແຈ້ງ				

ຈັດແຈງເປັນບົດຂ່າວ

ປ່າວປະກາດປີກໍ່ຕັ້ງ					

10 ຂວບແລ້ວສື່ສະພາ ທ່ານເອີຍ

ຍາດຫົວໃຈ ແລະ ຫລອດເລືອດ
ນຳອີກ.
- ອາດຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນມະ
ເຮັງ: ໄລໂຄບິນ ພົບເຫັນຢູ່ໃນໝາກ
ເລັ່ ນ ມີ ສ່ ວ ນຊ່ ວ ຍປ້ ອ ງກັ ນ ມະເຮັ ງ
ຕ່ອມອັນທະ
ອີງຕາມການສຶກສາ
ກ່ ຽ ວກັ ບ ປະສິ ດ ທິ ພ າບຂອງໄລໂຄ
ບິນໃນການສະກັດກັນ
້ ມະເຮັງຕ່ອມອັນ
ທະ ການສຶກສາທີ່ຕີພິມໃນວາລະສານ
Biomedicine & Pharmacotherapy ໃນປີ 2020 ພົບວ່າ ໄລໂຄບິນ
ສາມາດຊ່ວຍຍັບຍັ້ງການຈະເລີນເຕີບ
ໂຕ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງເຊວ
ມະເຮັງຕ່ອມອັນທະ ແລະ ຊ່ວຍກະ
ຕຸ້ນໃຫ້ຈຸລັງມະເຮັງຕ່ອມອັນທະຕາຍ
ໄວຂຶ້ນ ດັ່ງນັ້ນ, ມັນອາດຈະເປັນປະ
ໂຫຍດຕໍ່ການປິ່ນປົວ ຫລື ປ້ອງກັນ
ມະເຮັງຕ່ອມລູກໝາກໄດ້ ແຕ່ແນວ
ໃດກໍ ຕ າມຕ້ ອ ງມີ ກ ານສຶ ກ ສາຕື່ ມ ອີ ກ
ເພື່ ອ ກຳນົ ດ ປະສິ ດ ທິ ພ າບທີ່ ຈ ະແຈ້ ງ
ຊັດເຈນ ວ່າການກິນໝາກເລັ່ນເພື່ອ
ປ້ອງກັນມະເຮັງຕ່ອມລູກໝາກ ຫລື
ມະເຮັງອື່ນໆ.
- ຂໍ້ຄວນລະວັງໃນເວລາກິນ
ໝາກເລັ່ນ:
ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ໝາກເລັ່ນສົດ ພວກມັນອາດຈະປົນ
ເປື້ອນດ້ວຍສານເຄມີ ແລະ ຢາຂ້າແມງ
ໄມ້ ສະນັ້ນ, ຄວນເລືອກຊື້ຈາກແຫລ່ງ
ທີ່ໄວ້ໃຈໄດ້ ແລະ ຄວນລ້າງໃຫ້ສະ
ອາດທຸກຄັ້ງກ່ອນຮັບປະທານ; ນອກ
ນີ້,
ຍັງຄວນຫລີກລ່ຽງການກິນໃບ
ໝາກເລັ່ນ ເນື່ອງຈາກມັນເປັນພິດຕໍ່
ຮ່າງກາຍ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດອາການ
ຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຖອກທ້ອງ, ຮາກ, ປາກ
ແລະ ຄໍລະຄາຍເຄືອງ, ເຈັບຫົວ, ວິນ
ຫົວ ຖ້າຮ້າຍແຮງອາດຈະເຮັດໃຫ້ເສຍ
ຊີວິດໄດ້ ຖ້າກິນໃນປະລິມານຫລາຍ.
ຄົນເຈັບທີ່ເປັນພະຍາດໝາກ
ໄຂ່ຫລັງ ຄວນລະມັດລະວັງ ເນື່ອງ
ຈາກໝາກເລັ່ນມີໂພແທດຊຽມຫລາຍ
ອາດສົ່ ງ ຜົ ນ ໃຫ້ ຫົ ວ ໃຈເຕັ້ ນ ບໍ່ ສ ະໝໍ່ າ
ສະເໝີ ແລະ ອາດເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈ
ວາຍໄດ້; ແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ໃຫ້ນົມ
ລູກ ບໍ່ມີການສຶກສາທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ເຖິ ງ ອັ ນ ຕະລາຍຂອງການກິ ນ ໝາກ
ເລັ່ນໃນແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ໃຫ້ນົມ
ລູກ ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ຄວນກິນ
ໃນປະລິມານທີ່ພໍດີ ແລະ ກິນອາຫານ
ໃຫ້ຄົບ 5 ໝູ່ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຮ່າງ
ກາຍໄດ້ຮັບສານອາຫານທີ່ສົມບູນ.
ຂໍ້ມູນຈາກ:
www.sanook.com
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ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງ

1.17 ລົດຮັບໃຊ້ວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຍົກ

ກົດໝາຍກ່ຽວກັບສ່ວຍອາກອນ

ເວັ້ນລົດຮັບໃຊ້ວຽກງານບໍລິຫານ;

8+9kdlt[a[djvoDDD

ນັກ ງານ-ລັດຖະກອນ, ນັກການທູດ ທີ່ສໍາເລັດວຽກງານຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ

6. ການມອບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມຂອງບຸກຄົນ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜອງ
ຈາກຜູ້ບໍ່ມີພູມລໍາເນົາ ແລະ ບໍ່ໄດ້ສ້າງຕັ້ງວິສາຫະກິດ ຢູ່ ສປປລາວ ແລະ ອາ
ກອນລາຍໄດ້ປະເພດອື່ນ ໃຫ້ມອບພາຍໃນເວລາ ສິບຫ້າວັນ ລັດຖະການ ນັບ
ແຕ່ວັນໄດ້ຈ່າຍລາຍໄດ້ດັ່ງກ່າວເປັນຕົ້ນໄປ.
ສໍາລັບກໍານົດເວລາການມອບ ອາກອນ ທີ່ດິນ ແລະ ຊັບສິນ, ອາກອນ
ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການ
ຕ່າງຫາກ.
II. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ
ມາດຕາ 11 ກິດຈະກໍາທີ່ຖືກເກັບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ
ກິດຈະກໍາທີ່ຖືກເກັບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ມີ ດັ່ງນີ້:
1. ການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ;
2. ການສະໜອງ ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ຢູ່ ສປປລາວ ໂດຍບຸກ
ຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ໃນລະບົບອາກອນມູນ
ຄ່າເພີ່ມ;
3. ການສະໜອງ ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ຢູ່ ສປປລາວ ໂດຍຜູ້ບໍ່ມີ
ພູມລໍາເນົາ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຈົດທະບຽນສ້າງຕັ້ງວິສາຫະກິດ ຕາມກົດໝາຍຂອງ ສປປ
ລາວ;
4. ການສະໜອງ ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ຢູ່ນອກເຂດເສດຖະກິດ
ພິເສດ ໃນ ສປປລາວ ຂອງວິສາຫະກິດທີ່ຈົດທະບຽນສ້າງຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດເສດຖະ
ກິດພິເສດ;
5. ການສະໜອງ ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ຜ່ານລະບົບເອເລັກໂຕຣ
ນິກ.
ມາດຕາ 12 ກິດຈະກໍາທີ່ຖືກຍົກເວັ້ນອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ

ເປັນອັນຕະລາຍໜ້ອຍ ແລະ ບໍ່ມີພິດກະທັນຫັນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດ
ໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
1.3 ວັດຖູປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງກົນຈັກ ຮັບໃຊ້ວຽກງານກະສິກໍາ;
1.4 ວັດຖຸດິບ, ແຮ່ທາດ, ວັດຖູປະກອນ ແລະ ຊິ້ນສ່ວນປະກອບ ທີ່
ຮັບໃຊ້ການຜະລິດ ເພື່ອສົ່ງອອກ;
1.5 ວັດຖູປະກອນ ທີ່ບໍ່ສາມາດ ສະໜອງ ຫຼື ຜະລິດໄດ້ ໃນ ສປປລາວ
ແລະ ພາຫະກົນຈັກ ເພື່ອເປັນຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ແລະ ຮັບໃຊ້ການຜະລິດໂດຍກົງ;
1.6 ເຄມີ ເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ, ທົດລອງ, ການວິໄຈວິທະຍາສາດ ຂອງ
ອົງການຈັດຕັ້ງລັດ;
1.7 ສະແຕັມອາກອນ ຫຼື ສະແຕັມໄປສະນີ;
1.8 ເຮືອບິນ ແລະ ວັດຖູປະກອນຮັບໃຊ້ການຂົນສົ່ງທາງອາກາດ ທັງ
ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
1.9 ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ນ້ຳມັນອື່ນ ເພື່ອຮັບໃຊ້ການບໍລິການຂົນສົ່ງ
ສາກົນທາງອາກາດ;
1.10 ສິນຄ້າ ເພື່ອນໍາໃຊ້ໃນວຽກງານທາງລັດຖະການຂອງສະຖານ
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ທີ່ປະຈໍາຢູ່ ສປປລາວ ຕາມຂໍ້ຕົກ
ລົງ, ສັນຍາສາກົນ ແລະ ຕາມການອະນຸຍາດຂອງກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
1.11 ປຶ້ມ ແບບຮຽນ, ແບບສອນ, ອຸປະກອນທີ່ທັນສະໄໝ ເພື່ອຮັບ

1. ສໍາລັບສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການທົ່ວໄປ:

1.12 ຄໍາແທ່ງ ເພື່ອຄໍ້າປະກັນການພິມທະນະບັດ, ການນໍາເຂົ້າທະນະ
ບັດ ແລະ ການນໍາເຂົ້າເຈ້ຍ ຫຼື ໂລຫະ ເພື່ອພິມທະນະບັດ ໂດຍທະນາຄານແຫ່ງ
ສປປ ລາວ ຫຼື ຜູ້ໄດ້ຮັບມອບສິດຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ;
1.13 ຢາປິ່ນປົວສັດ, ອະໄວຍະວະທຽມ ເພື່ອປ່ຽນຖ່າຍໃສ່ຮ່າງກາຍ
ຂອງສັດ;
1.14 ຢາພື້ນເມືອງ, ອະໄວຍະວະທຽມ ເພື່ອປ່ຽນຖ່າຍໃສ່ຮ່າງກາຍ
ຂອງຄົນ, ເລືອດຄົນ, ເຄື່ອງຄໍາ້ຊູ, ລໍ້ຮັບໃຊ້ ຄົນເຈັບ, ຄົນພິການ ແລະ ຜູ້ສູງອາຍຸ;
1.15 ເຄື່ອງມື, ອຸປະກອນການແພດ, ເຄື່ອງວິເຄາະຕ່າງໆ ເພື່ອຮັບໃຊ້
ບໍລິການສັງຄົມ ຂອງບັນດາໂຮງໝໍ, ສຸກສາລາ;

1.19 ສິນຄ້າ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ຊຶ່ງໄດ້ກໍາ

ແປງ, ລົດຖ່າຍທອດໂທລະພາບ, ວິທະຍຸ ແລະ ລົດວິຊາສະເພາະອື່ນ ຂອງຂະ
ແໜງການລັດ ແລະ ອົງການ ຈັດຕັ້ງສັງຄົມ;

1.1 ລາຄາຊື້ ຂາຍຕົວຈິງຮອດຊາຍແດນ ບວກພາສີຂາເຂົ້າ ບວກອາ
ກອນຊົມໃຊ້ (ຖ້າມີ) ສໍາລັບການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ;

ນົດໄວ້ໃນສັນຍາ, ຂໍ້ຜູກພັນ ທີ່ລັດຖະບານເຊັນກັບຕ່າງປະເທດ;
1.20 ການນຳເຂົ້າພະລັງງານໄຟຟ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ເພື່ອມາສະໜອງ
ຢູ່ ສປປລາວ.

1.2 ມູນຄ່າການສະໜອງ ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ບວກອາກອນ
ຊົມໃຊ້ (ຖ້າມີ) ແຕ່ບໍ່ລວມອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ສຳລັບການສະໜອງ ສິນຄ້າ
ແລະ ການບໍລິການ ພາຍໃນປະເທດ;

2. ສໍາລັບການສະໜອງ ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ
ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ:
2.1 ພືດກະສິກໍາທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການປຸງແຕ່ງ ຫຼື ຜ່ານການປຸງແຕ່ງ

1.3 ມູນຄ່າການຊື້ການບໍລິການຕົວຈິງ ທີ່ບໍ່ລວມອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ
ສຳລັບການສະໜອງການບໍລິການ ຈາກຜູ້ບໍ່ມີພູມລຳເນົາ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຈົດທະບຽນ
ສ້າງຕັ້ງວິສາຫະກິດ ຕາມກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ;

ຂັ້ນຕົ້ນ ເປັນຕົ້ນ ການຝານ, ການບົດ, ການສີເອົາເປືອກອອກ, ການເອົາ
ເມັດອອກ;
2.2 ສັດທຸກປະເພດທີ່ມີຊີວິດ ຫຼື ບໍ່ມີຊີວິດ ທັງເປັນໂຕ ຫຼື ເປັນຊິ້ນ

1.4 ມູນຄ່າຊື້ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການຕົວຈິງ ທີ່ບໍ່ລວມອາກອນມູນ
ຄ່າເພີ່ມ ສຳລັບການສະໜອງ ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ຈາກຜູ້ມີພູມລໍາເນົາ
ແລະ ບໍ່ໄດ້ຈົດທະບຽນສ້າງຕັ້ງວິສາຫະກິດ ຕາມກົດໝາຍຂອງ ສປປລາວ;

ສ່ວນ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ປຸງແຕ່ງ ຫຼື ໄດ້ປຸງແຕ່ງຂັ້ນຕົ້ນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບ
ສົດ ຫຼື ບໍ່ໃຫ້ເນົ່າເປື່ອຍ;

1.5 ລາຄາຊື້ ຂາຍຕົວຈິງຮອດຊາຍແດນ ບວກພາສີຂາເຂົ້າ ບວກອາ
ກອນຊົມໃຊ້ (ຖ້າມີ) ບວກກໍາໄລລວມ ສໍາລັບຜູ້ນໍາເຂົ້າສິນຄ້າເພື່ອຊົມໃຊ້ເອງ.

2.3 ການບໍລິການ ປູກຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ເປັນປ່າ, ຕົ້ນໄມ້ອຸດສາຫະກຳ, ຕົ້ນ
ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ເປັນຢາ;
2.4 ແນວພັນພືດທຸກປະເພດ, ແນວພັນສັດ, ຫົວອາຫານສັດ, ວັກຊີນ,
ວັດ ຖຸດິບຮັບໃຊ້ການຜະລິດຫົວອາຫານສັດ ແລະ ການຜະລິດວັກຊີນ;
2.5 ວັດຖຸດິບ ທີ່ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດຝຸ່ນ, ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ
ຜະລິດ ຕະພັນກະສິກຳ, ຝຸ່ນຊີວະພາບ, ຝຸ່ນວິທະຍາສາດ, ຢາປາບສັດຕູພືດ ທີ່

ມູນຄ່າການສະໜອງ ສິນຄ້າ ແລະ ການລິການ ຕາມຕົວຈິງ ຫຼື ທ້ອງ
ຕະຫຼາດ ບວກ ອາກອນຊົມໃຊ້ (ຖ້າມີ) ສໍາລັບການຊົມໃຊ້ເອງ, ແລກປ່ຽນ ຫຼື
ໃຫ້ລ້າ.
ມູນຄ່າການສະໜອງ ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການຕົວຈິງ ບວກອາກອນ
ຊົມ ໃຊ້ (ຖ້າມີ) ສໍາລັບການສະໜອງ ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ຜ່ານລະບົບ
ເອເລັກໂຕຣນິກ.

ເປັນອັນຕະລາຍໜ້ອຍ ແລະ ບໍ່ມີພິດກະທັນຫັນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດ

2. ສໍາລັບແຮ່ທາດ:

ໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

1.1 ລາຄາຊື້ ຂາຍຕົວຈິງຮອດດ່ານຊາຍແດນ ຫຼື ລາຄາທີ່ລັດຖະບານ

2.6 ສິນຄ້າ ໃນເຮືອບິນທີ່ບໍລິການຂົນສົ່ງສາກົນທາງອາກາດ;
2.7 ວັດຖູປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງກົນຈັກ ຮັບໃຊ້ວຽກກະສິກຳ;
2.8 ວັດຖຸດິບ, ວັດຖູປະກອນ ແລະ ຊິ້ນສ່ວນປະກອບ ທີ່ຮັບໃຊ້ການ
ຜະລິດ ເພື່ອສົ່ງອອກ;

ກໍານົດ ບວກພາສີຂາເຂົ້າ ສໍາລັບການນໍາເຂົ້າ;
1.2 ລາຄາຊື້ ຂາຍຕົວຈິງ ຫຼື ລາຄາຕະຫຼາດສາກົນ ຫຼື ລາຄາທີ່ລັດຖະ
ບານກຳ ນົດ ສໍາລັບການສະໜອງ ຫຼື ຊື້ ຂາຍແຮ່ທາດ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ, ເຂດ
ເສດຖະກິດພິເສດ, ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ, ການຊົມໃຊ້ເອງ, ແລກປ່ຽນ ຫຼື ໃຫ້ລ້າ.

2.9 ສະແຕັມອາກອນ ຫຼື ສະແຕັມໄປສະນີ;

3. ສໍາລັບພະລັງງານໄຟຟ້າ:

2.10 ການຂົນສົ່ງຜ່ານແດນສາກົນ;

3.1 ບໍລິມາດຫົວໜ່ວຍພະລັງງານໄຟຟ້າຕາມໝໍ້ນັບໄຟ ທີ່ບັນທຶກໃນ

2.11 ປຶ້ມແບບຮຽນ, ແບບສອນ, ອຸປະກອນທີ່ທັນສະໄໝ ເພື່ອຮັບ
ໃຊ້ການຮຽນ ການສອນ, ຮັບໃຊ້ໃນຫ້ອງຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ທົດລອງ ທີ່ໄດ້ຮັບອະ
ນຸຍາດຈາກກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
2.12 ໜັງສືພິມ, ວາລະສານການເມືອງ ແລະ ການບໍລິການ ລາຍການ
ໂທລະພາບ, ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ທີ່ເຜີຍແຜ່ແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ຮັບໃຊ້
ໜ້າທີ່ການ ເມືອງຂອງລັດ ບໍ່ມີລັກສະນະທຸລະກິດ;
2.13 ການບໍລິການກ່ຽວກັບການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ເປັນຕົ້ນ ໂຮງ

ແຕ່ລະເດືອນ ຄູນ ໃຫ້ລາຄາຕາມສັນຍາຊື້ ຂາຍ ພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ ສໍາລັບ
ຜູ້ຜະລິດພະລັງ ງານໄຟຟ້າ;
3.2

ລາຄາຄ່າພະລັງງານໄຟຟ້າຕາມຂັ້ນການຊົມໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າ

ທີ່ລັດ ຖະບານກຳນົດໃນແຕ່ລະໄລຍະ ຫຼື ຕາມສັນຍາຊື້ ຂາຍພະລັງງານໄຟຟ້າ
ສໍາລັບວິສາຫະກິດໄຟຟ້າ ແລະ ຜູ້ຊົມໃຊ້;
3.3 ໃນກໍລະນີຜູ້ມອບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມມີລາຍຮັບສໍາຮອງ ກໍໃຫ້
ລວມເຂົ້າເປັນພື້ນຖານການຄິດໄລ່ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມອັນດຽວ;

ຮຽນລ້ຽງເດັກ, ໂຮງຮຽນອະນຸບານ, ໂຮງຮຽນປະຖົມ, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ,

3.4 ຖ້າວ່າລາຍຮັບຈາກການດໍາເນີນທຸລະກິດ ຫາກເປັນເງິນຕາຕ່າງ

ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ, ວິທະ ຍາໄລ, ວິທະຍາຄານ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ, ໂຮງ

ປະເທດ ກໍໃຫ້ຄິດໄລ່ເປັນເງິນກີບ ຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນທາງການຂອງ ສປປ

ຮຽນສອນກິລາ ແລະ ກາຍຍະກໍາ;
2.14 ດອກເບ້ຍເງິນຝາກ, ດອກເບ້ຍເງິນກູ້, ລາຍຮັບຈາກການໂອນ
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ເງິນ, ກຳ ໄລຈາກອັດຕາແລກປ່ຽນ ແລະ ທຸລະກຳທາງດ້ານການເງິນອື່ນ ຈາກ
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ຫຼື ສະຖາບັນການເງິນອື່ນທີ່ໄດ້ຮັບ
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ອະນຸຍາດຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ;
2.15 ຜົນຕອບແທນທີ່ໄດ້ຈາກການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ ທີ່ຈົດທະບຽນ
ໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ, ການບໍລິການຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ, ການບໍລິການຂອງສູນ
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ຮັບຝາກຫຼັກຊັບ, ການບໍລິການຂອງສະຖາບັນສື່ກາງດ້ານຫຼັກຊັບ ທີ່ໃຫ້ບໍລິການ
ໃນຂົງເຂດວຽກງານຫຼັກຊັບ ແລະ ການບໍລິການອື່ນ ໃນຂົງເຂດວຽກງານຫຼັກຊັບ;

ຄັດໂດຍ: ສ.ສາຍນໍ້າທາ

2.16 ກິດຈະການປະກັນໄພ ສຸຂະພາບ, ຊີວິດ, ສັດລ້ຽງ ແລະ ຕົ້ນ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ

ໄມ້ປູກ;
2.17 ການບໍລິການ ກວດ, ປິ່ນປົວ ແລະ ວິໄຈພະຍາດ ຄົນ ແລະ ສັດ;
2.18 ຢາປິ່ນປົວສັດ, ອະໄວຍະວະທຽມ ເພື່ອປ່ຽນຖ່າຍໃສ່ຮ່າງກາຍ
ຂອງສັດ;
2.19 ຢາພື້ນເມືອງ, ອະໄວຍະວະທຽມ ເພື່ອປ່ຽນຖ່າຍໃສ່ຮ່າງກາຍຂອງ
ຄົນ, ເລືອດຄົນ, ເຄື່ອງຄ້ຳຊູ, ລໍ້ຮັບໃຊ້ ຄົນເຈັບ, ຄົນພິການ ແລະ ຜູ້ສູງອາຍຸ;
2.20 ເຄື່ອງມື, ອຸປະກອນການແພດ, ເຄື່ອງວິເຄາະຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ບັນ
ດາໂຮງໝໍ, ສຸກສາລາ ເພື່ອຮັບໃຊ້ບໍລິການສັງຄົມ;
2.21 ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ໃຫ້ແກ່ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ຊຶ່ງ
ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນສັນຍາ, ຂໍ້ຜູກພັນ ທີ່ລັດຖະບານເຊັນກັບຕ່າງປະເທດ;
2.22 ການສະໜອງພະລັງງານໄຟຟ້າພາຍໃນປະເທດ ໃຫ້ວິສາຫະກິດ
ໄຟຟ້າ.
3 ສໍາລັບການສົ່ງອອກ:

1.16 ຍານພາຫະນະຮັບໃຊ້ວຽກງານວິຊາສະເພາະ, ເຄື່ອນໄຫວຮັບ
ໃຊ້ສາທາລະນະປະໂຫຍດ ເປັນຕົ້ນ ລົດດັບເພີງ, ລົດຮັບສົ່ງຄົນເຈັບ, ລົດສ້ອມ

ຍົກເວັ້ນວັດຖຸສິ່ງຂອງທີ່ໄດ້ຈາກການ

ສືບທອດມູນມໍຣະດົກ;

ໃຊ້ການຮຽນ ການສອນ, ຮັບໃຊ້ໃນຫ້ອງຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ທົດລອງ ທີ່ໄດ້ຮັບອະ
ນຸຍາດຈາກກະ ຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

ມາດຕາ 15 ພື້ນຖານການຄິດໄລ່ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ

ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພາສີ,

ອາຫານສັດ ແລະ ການຜະລິດວັກຊີນ;
ຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ, ຝຸ່ນຊີວະພາບ, ຝຸ່ນວິທະຍາສາດ, ຢາປາບສັດຕູພືດ ທີ່

ຄ່າເພີ່ມ.
ພື້ນຖານການຄິດໄລ່ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:

ກັນພະຍາດ ແລະ ນໍ້າເຊື້ອສັດ, ຫົວອາຫານສັດ, ວັດຖຸດິບຮັບໃຊ້ການຜະລິດຫົວ
1.2 ວັດຖຸດິບທີ່ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດຝຸ່ນ, ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ

ກະຊວງການເງິນ ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກຳນົດ

ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ມີຈຸດປະສົງຍົກຍ້າຍມາ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແບບຖາວອນ ຕາມທີ່

1. ສໍາລັບສິນຄ້າທີ່ນໍາເຂົ້າ:
ພະຍາດ, ອຸປະກອນ ແລະ ນໍ້າຢາ (ໄນໂຕຣເຈນແຫຼວ) ເພື່ອເກັບຮັກສາວັກຊີນ
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ບັນຊີລະອຽດກ່ຽວກັບສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ທີ່ຖືກຍົກເວັ້ນອາກອນມູນ

1.18 ເຄື່ອງຮັບໃຊ້ບາງປະເພດ ແລະ ຂອງຂວັນ ຂອງນັກສຶກສາ, ພະ

ກິດຈະກໍາທີ່ຖືກຍົກເວັ້ນອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ມີ ດັ່ງນີ້:
1.1 ແນວພັນພືດທຸກປະເພດ, ແນວພັນສັດ, ນໍ້າເຊື້ອສັດ, ວັກຊີນກັນ

PHOUTHEN PASAXON

3.1. ການສົ່ງອອກແຮ່ທາດໄປ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດ
ພິເສດ;
3.2 3.2 ການສົ່ງອອກພະລັງງານໄຟຟ້າໄປຕ່າງປະເທດ ແລະ ເຂດເສດ
ຖະກິດພິເສດ.

17. ເຂດຕົວເມືອງທ່ອງທ່ຽວ ໝາຍເຖິງເຂດທີ່ລັດຖະບານ
ກໍານົດໃຫ້ເປັນເຂດການລົງທຶນດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍຕິດພັນກັບ
ການປົກປັກຮັກສາ, ອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ, ສິ່ງແວດ
ລ້ອມ, ສົ່ງເສີມທ່າແຮງຂອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຂອງຊາດ ເພື່ອດຶງດູດ
ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳທ່ອງທ່ຽວທີ່ທັນສະໄໝ
ເທື່ອລະກ້າວ;
18. ເຂດການຄ້າປອດພາສີ ໝາຍເຖິງເຂດທີ່ລັດຖະບານ
ກໍານົດໃຫ້ເປັນເຂດການລົງທຶນດ້ານການຄ້າ,

ການແລກປ່ຽນສິນ

ຄ້າລະຫວ່າງພາຍໃນ ກັບຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງມີນະໂຍບາຍຍົກເວັ້ນພາສີ
ຢູ່ພາຍໃນເຂດດັ່ງກ່າວ.

vjko8+lt[a[|hk

8jk’xtgmf

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

8
[5d7t]kdvo0v’]af4tltrkvyogfp

]af4tltrk/iaj’ sk]ndkovvddqf\kp
pqdg]uddkod;fsk37;yf{!_

8yfg-Nv.\js]kpd;jk $WW 7qo

ແປ ແລະ ຮຽບຮຽງ: ປາກາລັກ ພົມມີໄຊ

ອີ ງ ຕ າ ມກ ານລ າຍງ ານຂ່ າ ວ
ໃນວນ
ັ ທ
 ີ 10 ມັງກອນ 2022 ໃຫ້ຮ
 ູ້
ວ່າ: ລັດຖະສະພາຝຣ
 ັ່ງ ກຳລັງປ
 ຶກສາ
ຫາລືກຽ່ ວກບ
ັ ການອອກກດ
ົ ໝາຍເພືອ
່
ຍົກເລີກການກວດຫາເຊື້ອພະຍາດໂຄ
ວິດ-19 ເນື່ອງຈາກຈຳນວນຕົວເລກຜູ້
ຕິດເຊື້ອສາຍພັນໂ ອໄມຄຣອນ
ໄດ້
ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫລວງຫລາຍ.
ທ່ານ ກາບຣຽນ ອັນຕ
 ະຕານ
ໂຄສົກລັດຖະບານຝຣັ່ງ ກ່າວກ່ອນ
ໜ້ານີ້ວ່າ
ປະເທດຝຣັ່ງໄດ້ກວດຫາ 
ເຊື້ອໃຫ້ປ
 ະຊາຊົນເກືອບ 10 ລ້ານຄົນ,
ເຮັ ດ ໃຫ້ ລັ ດ ຖະບານຕ້ ອ ງລະດົ ມ ພະ
ນັ ກ ງານສາທາລະນະສຸ ກ ຫລ າຍຂຶ້ ນ
ເພື່ ອ ເ ປັ ນ ຜູ້ ກ ວດຫ າເ ຊື້ ອ ພ ະຍ າດ.
ພ້ອມນີ້, ຜູຮ
້ ັບຜ
 ິດຊ
 ອບຫ້ອງປະຕິບັດ
ງານໄດ້ອອກມາເຕືອນວ່າ ການກວດ
ຫາການຕິດເຊືອ
້ ຈໍານວນຫລາຍດັງ່ ກ່າວ
ສາມາດສົ່ງຜົນໃຫ້ວຽກລົ້ນ
 ລະບົບໄ ດ້.
ທ່ານ ກາບຣຽນ ອັນຕ
 ະຕານ

ໃຫ້ຮ
 ູ້ວ່າ: ມາດຕະການບັງຄັບໃຫ້ສັກ
ຢາວັກຊີນສໍາລັບປ້ອງກັນໂຄວິດ-19
ອາດຈະບໍ່ແມ່ນວິທີທີ່ມີປະສິດທິພາບ
ທີ່ສຸດໃນການຊຸກຍູ້ໃຫ້ຄົນສັກຢາວັກ
ຊີນ ເຊິ່ງການເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມງວດໃນ
ເງື່ອນໄຂການອອກໃບຜ່ານດ້ານສຸຂະ
ພາບໄດ້ຜ
 ົນດ
 ີກວ່າ.
ທັງນ
 ີ້, ປະເທດຝຣັ່ງໄ ດ້ກ
 ຳນົດ
ໃຫ້ປ
 ະຊາຊົນ ຕ້ອງສະແດງຫລັກຖານ
ຂອງການສັກຢາວັກຊີນ
ຫລືມຜ
ີ ົນ
ກວດຫາເຊື້ອໂຄວິດ-19 ເປັນຜົນລົບ
ກ່ ອ ນທີ່ ຈ ະເຂົ້ າ ໄປໃນຮ້ າ ນອາຫານ
ແລະ ບາ ລວມທັງລົດໄຟເຊື່ອມຕໍ່
ເສັ້ນທາງໃນພາກພື້ນ.
ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ທ່ານ
ເອມມານເູອວ ມາຄຣ
 ົງ ປະທານາທິບໍ
ດີຝ
 ຣັ່ງ ກ່າວໃນເວລາໃຫ້ສ
 ຳພາດຕນ
ໍ່ ັກ
ຂ່າວວ່າ ທ່ານຕ້ອງການກໍກ
່ ວນ ຫລື
ສ້ າ ງຄ ວາມລ ຳ ບ າກໃ ຫ້ຄົ ນ ທີ່ ບໍ່ ຍ ອມ
ສັກຢາວັກຊ
ນ
ີ ໂ ຄວິດ-19. ຍ້ອນເຫດ

ນັ້ນ, ຊາວຝຣັ່ງຫ
 ລາຍຄົນຈ
 ຶ່ງອ
 ອກມາ
ວິຈານຢ່າງໜັກໜ່ວງ.
ດ້ານສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າສຸຂະ
ພາບ ແລະ ການແພດແຫ່ງຊາດຂອງ
ຝຣັ່ງ ໃຫ້ຮວ
ູ້ ່າ: 4 ຄົນໃນທຸກໆ 10
ຄົນ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊ
 ີນໂຄ
ວິດ-19 ຍ້ອນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນ
ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານສາທາ
ລະນະສຸກ.
ມີລາຍງານຕື່ມວ່າ ປະເທດ
ຝຣັ່ງມ
 ີສະຖິຕິຜູ້ຕິດເຊື້ອພ
 ະຍາດໂຄ
ວິດ-19 ສູງທ
ສ
ີ່ ຸດ300.000 ຄົນໃນ
ມື້ດຽວ ເມື່ອວັນສຸກ (7 ມັງກອນ)
ທັງນ
 ີ້, ຈໍານວນຄົນເຂົ້າໂຮງໝໍ ແລະ
ຄົນເຈັບທີຕ
່ ິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19
ຢູ່ໃນຫ້ອງ ICU ແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
ເຮັດໃຫ້ລະບົບສາທາລະນະສຸກປະ
ເຊີນກັບຄວາມກົດດັນຢ
 ່າງໜັກ.
ແຫລ່ງຂ
 ່າວ: RTY9

ແປ ແລະ ຮຽບຮຽງ: ນາກ ເມືອງມະໂນ
ປະເທດອິນເດຍ ມີລາຍງານ
ການພົບຜ້ຕ
ູ ິດເຊື້ອໃໝ່ຫລາຍກວ່າໜ່ງຶ 
ແສນຫ້າສິບພັນກໍລະນີ ເຊິ່ງມີພະນັກ
ງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ບຸກຄ
 ະລາ
ກອນຫລ
 າຍກວ່າ 400 ຄົນ ທີ່ເຮັດ
ວຽກຢູ່ໃນລັດຖະສະພາອິນເດຍ ໄດ້
ກວດພົ ບ ວ່ າ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ພ ະຍ າດໂ ຄ
ວິດ-19.
ອີງຕາມການລາຍງານຂ່າວທີ່
ອ້າງອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ
ອນ
ິ ເດຍ ໃຫ້ຮ
 ູ້ວ່າ: ພະນັກງານ-ລັດ
ຖະກອນທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນລັດຖະສະ
ພາອິນເດຍ ຫລາຍກວ່າ 400 ຄົນ
ໄດ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນລະ

ຫວ່າງວັນທີ 4-8 ມັງກອນຜ່ານມາ,
ໄດ້ ເ ກັ ບ ກໍ າ ຕົ ວ ຢ່ າ ງຈ າກພ ະນັ ກ ງ ານລັດຖະກອນທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນລັດຖະ
ສະພາ ຢູ່ນະຄອນຫລວງນິວເດລີ ໄດ້
ເກັບຕວ
ົ ຢ່າງທງັ ໝດ
ົ 1.409 ຄົນ ແລະ
ພົບຜ
ຕ
ູ້ ິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຖິງ
402 ຄົນ.
ຈຳນ ວນກໍ ລ ະນີຄົນ ເ ຈັ ບ ໃ ນ
ນະຄອນຫລວງນິວເດລີແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ
ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ໃນປັດຈຸບັນ, ລັດ
ຖະບານທ້ອງຖິ່ນໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງຫ້າມ
ການຊຸມນຸມ ແລະ ອື່ນໆ. ຢ່າງໃດກໍ
ຕາມ ອົງກ
 ານປົກຄອງນະຄອນຫລວງ
ນິ ວ ເ ດລີ ຈ ະຍັ ງ ບໍ່ ປ ະກາດການປິ ດ
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ເມືອງ ແຕ່ຂໍໃຫ້ປະຊາຊົນໃສ່ຜ
 ້າອັດ
ປາກ-ດັງ ແລະ ເຂົ້າຮັບການສັກຢາ
ວັກຊີນໃ ຫ້ຄົບຖ້ວນ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ມີລາຍງານ
ໃນວັນທ
 ີ 8 ມັງກອນ ປະເທດອິນເດຍ
159.632 ກໍລະນີຕິດເຊື້ອໃໝ່ ເຊິ່ງ
ໂອໄມຄຣ
 ອນ ແມ່ນກ
 ຳລັງເຮັດໃຫ້ມ
 ີ
ການແຜ່ ຂ ະຫຍາຍການຕິ ດ ເຊື້ ອ ຢ່ າ ງ
ໄວວາໃນປະເທດ ແລະ ລັດຖ
 ະບານ
ທ້ອງຖິ່ນໃນຫລາຍລັດໄດ້ເລີ່ມນຳໃຊ້
ມາດຕ ະກ ານຄ ວບຄຸ ມ ທີ່ ເ ຄັ່ ງ ຕຶ ງ ອີ ກ
ເທື່ອໜ
 ຶ່ງ.
ແຫລ່ງຂ
 ່າວ: ANI

