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(ສພຊ) ວັນທີ 8 ມັງ
ກອນ 2021 ທ່ານ ປອ. ໄຊ
ສົມພອນ ພົມວິຫານ ປະທານ
ສະພາແຫ່ງຊາດ (ສພຊ) ພ້ອມ
ດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຕິດ
ຕາມຊຸກຍູ້ວຽກງານ ຢູ່ເຂດພັດ
ທະນາຈຸດສຸມນາໄຮ່ໃຫຍ່ ບ້ານ
ຄໍ້ ເມືຶອງຈຳພອນ ແຂວງສະ
ຫວັນນະເຂດ; ເຂົ້າຮ່ວມມີທ່ານ
ວຽງທະວີສອນ
ເທບພະຈັນ
ຮອງເຈົ້ າ ແຂວງໆສະຫວັ ນ ນະ
ເຂດ, ທ່ານ ກົງແກ້ວ ມີວໍລະຈັກ
ປະທານສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ
(ສພຂ) ສະຫວັນນະເຂດ, ມີ
ເຈົ້າເມືອງ,
ຮອງປະທານສູນ
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(ສພຊ) ໃນວັນທີ 12
ມັງກອນ 2022 ທີ່ຫ້ອງຮັບ
ແຂກສະພາແຫ່ງຊາດ ທ່ານ ພົຕ.
ວົງສັກ ພັນທະວົງ ປະທານກຳ
ມາທິ ກ ານປ້ ອ ງກັ ນ ຊາດ-ປ້ ອ ງ
ກັນຄວາມສະຫງົບ ທັງເປັນປະ
ທານຄະນະມິ ດ ຕະພາບລັ ດ ຖະ
ສະພາ

ລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງ

ຊາດລາວ ແລະ ສະພາຄູຣານ
ໃຫຍ່ມົງໂກລີ

ໄດ້ຕ້ອນຮັບ

ການເຂົ້າຢ້ຽມຂໍ່ານັບຂອງທ່ານ
ພົຈວ.

Jamsran BYAM-

BASUREN ໃນໂອກາດຮັບ
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ຕໍາແໜ່ງໃໝ່ເປັນ

ເອກອັກຄະ

ລັດຖະທູດວິສາມັນຜູ້ມີອໍານາດ
ກັ ບ ປະທານຄະນະມິ ດ ຕະພາບ

ສາຍພົ ວ ພັ ນ ການທູ ດ ລາວ-ມົ ງ

ຢ້ ຽ ມຢາມສັ ນ ຖະວະໄມຕີ ຢ່ າ ງ

ລັ ດ ຖ ະ ສ ະ ພ າ ມົ ງ ໂ ກ ລີ - ລ າ ວ

ໂກລີ, ມົງໂກລີ-ລາວ ຄົບຮອບ

ເປັນທາງການ ທີ່ ສປປລາວ

ຂອງສະພາຄູຣານໃຫຍ່

ແຫ່ງ

60 ປີ ແລະ ຕີລາຄາສູງຕໍ່ສາຍ

ໃນເດືອນທັນວາ 2008, ມີ

BYAMBASUREN ໄດ້ສະ

ມົງໂກລີ ໄດ້ເຊື້ອເຊີນທ່ານ ພົຕ.

ພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການ

ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ

ແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍກ
່ ານຕ້ອນ

ວົງສັກ ພັນທະວົງ ໄປຢ້ຽມຢາມ

ຮ່ ວ ມມື ທີ່ ເ ປັ ນ ມູ ນ ເຊື້ ອ ອັ ນ ດີ

ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເປັນປົກກະຕິ,

ຮັບອັນອົບອຸ່ນ, ສະພາບການປະ

ມົງໂກລີ ຕາມວັນ ແລະ ເວລາທີ່

ງາມມາແຕ່ດົນນານ

ລະຫວ່າງ

ມີຮວ
່ ມມືໃນຂະແໜງການຕ່າງໆ

ຕິບັດທີ່ການທູດ ຢູ່ ສປປລາວ

ເໝາະສົມອີກດ້ວຍ.

ສປປລາວ ແລະ ມົງໂກລີ ນັບ

ເປັນຕົ້ນແມ່ນການຮ່ວມມືດ້ານ

ເຕັມ

ແຫ່ງມົງໂກນ

ປະຈໍາ

ສປປລາວ.
ທ່ານ ພົຈວ. Jamsran

ແລະ

ໃນໄລຍະປະຈໍ າ ການຜ່ າ ນມາ

ທ່ານ ພົຕ. ວົງສັກ ພັນ

ຕັ້ງແຕ່ກໍ່ຕັ້ງ ແລະ ໄດ້ຮັບການ

ການພັ ດ ທະນາເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ

ແລະ ທິດທາງແຜນການເຄື່ອນ

ທະວົງ ໄດ້ສະແດງຄວາມຍິນດີ

ພັດທະນາຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍ

ຄົມ, ການສຶກສາ, ກະສິກຳ, ຍຸ

ໄຫວໃນຕໍ່ໜ້າ

ເປັນຕົ້ນແມ່ນ

ຕ້ອນຮັບຢ່າງອົບອຸ່ນ ແລະ ລາຍ

ສະແດງອອກດ້ ວ ຍການແລກ

ຕິທຳ, ການຄ້າ ແລະ ການລົງ

ການສ້ າ ງກິ ດ ຈະກຳຕ່ າ ງໆໃນ

ງານສະພາບການເຄື່ ອ ນໄຫວ

ປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ເປັນ

ທຶນ ແລະ ຂະແໜງການອື່ນໆ

ການສະເຫລີ ມ ສະຫລອງວັ ນ

ຂອງກໍາມາທິການ ກໍຄກ
ື ານເຄືອ
່ ນ

ຕົ້ນແມ່ນທ່ານ ນາງ ປານີ ຢາທໍ່

ນອກນີ້,

ສ້ າ ງຕັ້ ງ ສາຍພົ ວ ພັ ນ ການທູ ດ

ໄຫວຂອງຄະນະມິດຕະພາບລັດ

ຕູ້ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ

ກໍໄດ້ມີການຮ່ວມມື ແລະ ສະ

ລາວ-ມົງໂກລີ,

ຖະສະພາລາວ-ມົງໂກລີ

ແລະ

ສປປລາວ ຢ້ຽມຢາມສັນຖະວະ

ໜັບສະໜູນ

ຄົບຮອບ 60 ປີ ໃນປີ 2022

ສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ພ້ອມທັງ

ໄມຕີ ຢູ່ມົງໂກນ ຢ່າງເປັນທາງ

ໃນເວທີພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ

ເຊິ່ ງ ຈະມີ ກິ ດ ຈະກໍ າ ການແລກ

ສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ ກ ານ

ການໃນເດືອນກຸມພາ

ເ ປັ ນ ຕົ້ ນ ແ ມ່ ນ ກ ອ ງ ປ ະ ຊຸ ມ

ປ່ຽນການຢ້ຽມຢາມ, ການວາງ

ເຊື້ອເຊີນໄປຢ້ຽມຢາມມົງໂກລີ

ແລະ ພະນະທ່ານ Damdiny

ສະແດງຮູບພາບ ແລະ ອື່ນໆ

ທັ ງ ເປັ ນ ການເຂົ້ າ ຮ່ ວ ມງານສະ

Demberel ອະດີດປະທານສະ

ພ້ອມນີ້, ກໍໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບກ່ຽວ

ເຫລີມສະຫລອງ

ພາຄູຣານໃຫຍ່

ມົງໂກລີ-ລາວ

ວັນສ້າງຕັ້ງ

2012

ແຫ່ງມົງໂກລີ

ສອງສະພາແຫ່ງຊາດ
ເຊິ່ງກັນແລະກັນ

APPF, IPU ແລະ ອື່ນໆ
(ນາງ ອາລິນ ສຸພິມມະປະດິດ)
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ກາງແນວລາວສ້າງຊາດ, ຮອງ
ປະທານກຳມາການເສດຖະກິດ
ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດ
ລ້ອມ (ກສຕສ), ຮອງເລຂາທິ
ການ ສພຊ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ.
ທ່ານ ຄຳລຸຍ ຍາດຕິວົງ
ເຈົ້າເມືອງໆຈຳພອນ ໄດ້ລາຍ
ງານໂດຍຫຍໍ້ ກ່ຽວກັບສະພາບ
ຈຸດພິເສດ ແລະ ການພັດທະນາ
ເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ ຂອງເມື ອ ງ
ວ່າ:
ເມືອງຈຳພອນປະກອບ
ມີ 100 ບ້ານ, 20.351
ຫລັງຄາເຮືອນ
ແລະ
ມີ
21.542 ຄອບຄົວ, ມີພົນລະ
ເມືອງທັງໝົດ 119.248 ຄົນ
ຍິງ 60.346 ຄົນ, ມີເນື້ອທີ່ ທັງ
ໝົດ 1.028,7 ກິໂລແມັດ ປະ

ຊາຊົ ນ ສ່ ວ ນຫລາຍແມ່ ນ ເຜົ່ າ
ລາວ-ເຜົ່າຜູ້ໄທ ກວມ 80%,
ເຜົາ່ ບຣູ-ກະຕາງ-ມັງກອງ 20%,
ປະຊາຊົ ນ ສ່ ວ ນໃຫຍ່ ໄ ດ້ ຍຶ ດ ຖື
ອາຊີບເຮັດນາ, ປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ
ເປັນຕົ້ນຕໍ ກວມ 85% ນອກ
ນັ້ ນ ແມ່ ນ ການຄ້ າ ຂາຍເປັ ນ ສຳ
ຮອງ ແລະ ເປັນອາຊີບເສີມ; ສະ
ພາບການເມື ອ ງພາຍໃນເມື ອ ງ
ມີ ຄ ວາມສະຫງົ ບ ປອດໄພໂດຍ
ພື້ນຖານ, ສັງຄົມມີຄວາມເປັນ
ລະບຽບຮຽບຮ້ອຍດີ ຖັນແຖວ
ກຳລັງ ປກຊ-ປກສ ໄດ້ເຄື່ອນ
ໄຫວເຮັ ດ ໜ້ າ ທີ່ ຢ່ າ ງເຂັ້ ມ ແຂງ,
ປະຊາຊົນປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນ
ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ຢ່າງເປັນເຈົ້າ
ການ, ສາມາດຮັບຮອງເປັນບ້ານ
ປ້ອງກັນຊາດເຂັ້ມແຂງ 100
ບ້ານ, ບ້ານປ້ອງກັນຄວາມສະ
ຫງົບດີ ກວມ 100% ຂອງ
ບ້ານໃນທົ່ວເມືອງ;
ພື້ນຖານ
ເສດຖະກິດຂອງເມືອງ ຂະຫຍາຍ
ຕົວໃນອັດຕາ ສະເລ່ຍ 5,20%
ລວມຍອດຜະລິ ດ ຕະພັ ນ ພາຍ
ໃນບັນລຸ 2.272 ກວ່າຕື້ກີບ
ສ ະ ເ ລ່ ຍ ໃ ສ່ ພົ ນ ລ ະ ເ ມື ອ ງ
18.955.475 ກີບ ເທົ່າກັບ
2.242 ໂດລາ/ຄົນ/ປີ; ດ້ານກະ
ສິກຳການຜະລິດເຂົ້ານາປີ ສາ
ມາດປະຕິບັດໄດ້ 100% ຂອງ
ເນື້ອທີ່ນາປີ ທັງໝົດ 20.900
ເຮັກຕາ ດ້ວຍສະມັດຕະພາບ
ສະເລ່ຍ 3,44 ໂຕນ/ເຮັກຕາ
ຜົນຜະລິດໄດ້ 71,896 ໂຕນ,
ບວກກັບຜົນຜະລິດເຂົ້ານາແຊງ
ປີ 2021 ທົ່ວເມືອງສາມາດ
ຜະລິ ດ ເຂົ້ າ ເປື ອ ກໄດ້ ທັ ງ ໝົ ດ
126.545 ໂຕນ ທຽບໃສ່ປີ
ຜ່ານມາ ຜົນຜະລິດເຂົ້າເປືອກ
ເພີ່ມຂຶ້ນ ຈຳນວນ 16.107
ໂຕນ,
ສະເລ່ຍໃສ່ຫົວຄົນໄດ້
1.061 ກິໂລ/ຄົນ/ປີ; ຄວາມ
ຕ້ ອ ງການເຂົ້ າ ບໍ ລິ ໂ ພກໃນທົ່ ວ
ເມືອງທັງໝົດ
41.750
ໂຕນ, ເຂົ້າເຫລືອກິນຂາຍເປັນ
ສິນຄ້າມີ 84.795 ໂຕນ; ສ່ວນ
ການປູກພືດລະດູຝົນໃນເນື້ອທີ່
1.700 ກວ່າເຮັກຕາ ສາມາດ
ເກັບກ່ຽວໄດ້ 63% ຂອງເນື້ອ
ທີ່. ສຳລັບແຜນການຜະລິດລະ
ດູແລ້ງ ປີ 2022 ຄາດໝາຍຜະ
ລິດເຂົ້ານາແຊງໃຫ້ໄດ້ ເນື້ອທີ່
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ພາຍໃນປີ 2021 ສປປລາວ ມີອຸບັດເຫດ

ເກີດຂຶ້ນທັງໝົດ 5.576 ຄັ້ງ, ມີຜູ້ບາດເຈັບທັງໝົດ
8.388 ຄົນ, ເສຍຊີວິດ 831 ຄົນ, ຍານພາຫະນະເປ່
ເພ 9.910 ຄັນ, ມູນຄ່າການເສຍຫາຍທາງດ້ານເສດ
ຖະກິດ-ສັງຄົມ 1.401 ຕື້ກີບ, ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກການ
ເກີດອຸບັດເຫດທາງຫລວງສ່ວນຫລາຍແມ່ນຊາວໜຸ່ມ,
13.000 ເຮັກຕາ, ໃຊ້ແນວພັນ
780 ໂຕນ ໃນນີ້, 90% ປະຊາ
ຊົ ນ ສາມາດຕອບສະໜອງເອງ
ໄດ້ ຮອດປັດຈຸບັນ ປະຕິບັດໄດ້
10%; ອັນພົ້ນເດັ່ນແມ່ນປະຊາ

ຊົນມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ເປັນເຈົ້າ
ການລົງທຶນໃນການຟື້ນຟູ-ສ້ອມ
ແປງ ຈັກສູບນ້ຳຄອງ ເໝືອງຊົນ
ລະປະທານ ດ້ວຍເງິນສິນເຊື່ອ
ກອງທຶນສາມັກຄີ ແລະ ແນວ
ລາວສ້າງຊາດ
ມີກຸ່ມຊາວນາ
ບ້ານແກ້ງກອກເໜືອ, ບ້ານຊະ
ຄຶນ, ບ້ານໂນນສີທັນ ໄດ້ສະ
ເໜີກູ້ຢືມທຶນ ແລະ ລົງມືກໍ່ສ້າງ
ຄອງເໝືອງເບຕົງ
ໃນມູນ
ຄ່າທັງໝົດ 1.190 ລ້ານກີບ
ແລະ ອີກ 2 ບ້ານ (ກະດານ
ແລະ ເພຍກ່າ) ຄິດໄລ່ອອກ
ແບບແລ້ວກຳລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນ
ນໍາສະເໜີ; ສ່ວນການປູກພືດ
ລະດູແລ້ງ
ມີແຜນຊຸກຍູ້ກຸ່ມ
ການຜະລິດ ແລະ ຄອບຄົວຕົວ
ແບບປູ ກ ໝາກເຜັ ດ ບ້ າ ນໃຜ່ ,
ປູກສາລີຫວານ, ໝາກໂມ, ກ້າ
ເບ້ຍຢາງພາລາ ບ້ານເຫລົ່າສຸລິ
ຍະ-ບ້ານໂນນຄັ້ງ ແລະ ການປູກ
ພື ດ ຜັ ກ ເ ປັ ນ ສິ ນ ຄ້ າ ປ້ ອ ນ ຕ ະ
ຫລາດເທສະບານຂອງບ້ານໂນນ
ວິໄລວັນ ແລະ ບ້ານດົງຄຳໝື່ນ;
ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ລະດົມ
ທຶ ນ ກໍ່ ສ້ າ ງທາງເບຕົ ງ ໃນເທສ
ບານ ເຊິ່ງໄດ້ກໍ່ສ້າງສໍາເລັດໃນ
ໄລຍະທີ 1+ 2 ແລະ 3 ມີລວງ
ຍາວ 2.554 ແມັດ ລວມມູນ
ຄ່າທັງໝົດ 2,1 ຕື້ກວ່າກີບ;
ສ່ວນການສໍາຫລວດຈັດສັນເນືອ
້
ທີ່ນາໄຮ່ໃຫຍ່ເຂດບ້ານນາຕ້າຍ
ຄຸ້ມໂພນຄໍ້-ດອນແດງ,
ລະດູ
ແລ້ງປີນີ້ຈະໄດ້ເຮັດການຜະລິດ
ໃນເນື້ອທີ່ 50 ເຮັກຕາ ມີ
ປະຊາຊົນ 18 ຄອບຄົວເຂົ້າ
ຮ່ວມ ແລະ ສືບຕໍ່ບຸກເບີກເພີ່ມ
ຕື່ມ 100 ເຮັກຕາ, ຜົນການສຳ
ຫລວດຈັດສັນເນື້ອທີ່ໃນ
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ບ້ານ ຈໍານວນ 232 ຕອນ
ລວມເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 829 ເຮັກ
ຕາ ໃນນັ້ນ, ເປັນດິນລັດ 184
ເຮັກຕາ, ດິນຈັບຈ່ອງບໍ່ໄດ້ພັດ
ທະນາ 475 ເຮັກຕາ ແລະ
ດິນຈັບຈ່ອງ ທີ່ປະຊາຊົນໄດ້ບຸກ
ເບີກເປັນນາແລ້ວ 170 ເຮັກ
ຕາ; ການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ຂະ
ຫຍາຍກອງທຶ ນ ສາມັ ກ ຄີ ແ ນວ
ລາວສ້ າ ງຊາດພາຍໃນເມື ອ ງ,
ນອກຈາກກອງທຶ ນ ບ້ າ ນດົ ງ ຄໍ າ
ໝື່ນແລ້ວ ກໍໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຕື່ມ
ຢູ່ກຸ່ມບ້ານທີ 11 ຢູ່ບ້ານໂພນ

ມ່ວງ ມີທັງໝົດ 5 ບ້ານ ເພື່ອ
ໃຫ້ ປ ະຊາຊົ ນ ເຂົ້ າ ເຖິ ງ ໄດ້ ສ ະ
ດວກ ແລະ ພຽງພໍກັບຄວາມ
ຕ້ອງການນຳໃຊ້ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນ
ຢູ່ ໃ ນຂັ້ ນ ຕອນການນຳສະເໜີ

ແຜນລະອຽດ ທັງເປັນການຮັບ
ຮອງໃນການຜະລິດສິນຄ້າ ໃນ
ໂຄງການຊົນລະກະເສດ ສ.ເກົາ
ຫລີ
ທີ່ກໍາລັງກໍ່ສ້າງພື້ນຖານ
ໂຄງລ່ າ ງດ້ າ ນຊົ ນ ລະປະທານ
ແລະ ກະສິກຳ; ດ້ານພື້ນຖານ
ໂຄງລ່ າ ງການທ່ ອ ງທ່ ຽ ວພາຍ
ໃນເມືອງ ກໍໄດ້ຮັບການພັດທະ
ນາຂຶ້ນເປັນກ້າວໆ ທັງຂອດບໍ
ລິການ ແລະ ປັບປຸງສະຖານທີ່
ທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ແຫລ່ ງ ທ່ ອ ງທ່ ຽ ວທຳມະຊາດ
ຝາຍສຸຍ ເຊິ່ງໄດ້ຫັນເອົາຜູ້ປະ
ກອບການນັກທຸລະກິດພາຍໃນ
ເມືອງ ເຂົ້າໄປລົງທຶນ ແລະ ມີ
ແຜນສ້າງ ແລະ ປັບປຸງແຫລ່ງ
ທ່ອງທ່ຽວໃໝ່ຕື່ມອີກ ຢູ່ບ່ອນ
ທີ່ມີເງື່ອນໄຂ ເຊັ່ນ ດົງລີງ, ຫໍ
ໄຕ, ອ່າງຫ້ວຍພະແລງ, ອ່າງ
ທວດ ແລະ ໜອງປາຝາບ້ານ
ດອນແດງ;
ການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານ ປະ
ຈຳປີ 2021 ເລີ່ມແຕ່ຕົ້ນປີມາ
ຮອດປັດຈຸບັນ ສາມາດປະຕິບັດ
ໄດ້ 5.524.216.196 ກີບ
ເທົ່າກັບ 75,55% ຂອງແຜນ
ການ (7,168 ຕື້ກີບ) ແລະ
ຄາດຄະເນລາຍຮັບໝົດປີຈະໄດ້
ປະມານ 75% ຂອງແຜນການ;
ສຳລັບປີນີ້ ພາຍໃນເມືອງກໍໄດ້
ເຮັດລອງຕັ້ງຈຸດກວດການເສຍ
ຄ່າທຳນຽມທາງ ເຫັນວ່າໄດ້ຮັບ
ຜົນດີ; ຄຽງຄູ່ກັບການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ,
ດ້ານວັດທະ
ນະທໍາ-ສັງຄົມ ກໍໄດ້ຮັບການ
ອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະ
ຫຍາຍເພີ່ມຂຶ້ນ, ດ້ານການສຶກ
ສາໄດ້ ຮັ ບ ການຊຸ ກ ຍູ້ ສົ່ ງ ເສີ ມ
ດ້ າ ນການຮຽນ-ການສອນຢ່ າ ງ
ເປັນລະບົບ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນທົ່ວ
ເມື ອ ງແມ່ ນ ໄດ້ ເ ປີ ດ ສົ ກ ຮຽນ
ເປັນປົກກະຕິແລ້ວ ອັດຕາການ
ເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກອາຍຸ 3-5 ປີ
ໄດ້ 79,2%, ເຂົ້າຮຽນສຸດທິ
ຊັ້ນປະຖົມ 99%, ເຂົ້າຮຽນ
ລວມຊັນ
້ ມັດທະຍົມຕົນ
້ 80,4%
ແລະ ມັດທະຍົມປາຍ 47,1%
ນອກນັ້ ນ ກໍ ໄ ດ້ ຈັ ດ ການຮຽນການສອນບຳລຸງຄວາມຮູ້ລະດັບ
ປະຖົມ ແລະ ມໍຕົ້ນໃຫ້ປະຊາຊົນ
ໃນກຸ່ມເປົ້າໝາຍໄດ້ 83,2 %
ຂອງເປົ້າໝາຍທັງໝົດ; ດ້ານສາ

ທາລະນະສຸກ ໄດ້ສຸມໃສ່ວຽກ
ງານຄວບຄຸມ, ປ້ອງກັນ-ແກ້ໄຂ
ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄ
ວິດ-19 ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ໂດຍຖື
ເອົ າ ວຽກງານໂຄສະນາເຜີ ຍ ແຜ່

ແລະ ການສັກວັກຊີນໃຫ້ພົນ
ລະເມືອງກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ຮອດປັດ
ຈຸບັນເຂັມ 1 ແລະ ເຂັມ 2 ໄດ້
48% ຂອງພົນລະເມືອງອາຍຸ
ແຕ່ 12 ປີຂຶ້ນໄປ ຈໍານວນ
117.000 ຄົນ ແລະ ຈະສືບຕໍ່
ສັກວັກຊິນເຂັມ 3 ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ
ຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.
ຜ່ າ ນມາພາຍໃນເມື ອ ງໄດ້ ພົ ບ
ກໍລະນີຕິດເຊື້ອຢູ່ຊຸມຊົນທັງໝົດ
104 ກໍລະນີ ຢູ່ໃນ 22 ບ້ານ
ປິ່ນປົວຫາຍດີແລ້ວ 104 ຄົນ;
ວຽກພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ
ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ: ການ
ສ້ າ ງບ້ າ ນພັ ດ ທະນາຕາມດຳລັ ດ
348/ລບ ໃນປີ 2021 ເມືອງ
ຈໍາພອນມີຈໍານວນ 23 ບ້ານ
ທີ່ ໄ ດ້ ສໍ າ ເລັ ດ ໃນການປະເມີ ນ
ແລະ ໄດ້ສະເໜີຄະນະຮັບຜິດ
ຊອບຂັ້ນແຂວງແລ້ວ; ວຽກງານ
ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານລັດ, ຄຸ້ມຄອງ
ສັ ງ ຄົ ມ ດ້ ວ ຍລະບຽບກົ ດ ໝາຍ
ໂດຍອິ ງ ໃສ່ ລັ ດ ຖະທໍ າ ມະນູ ນ
ແລະ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການ
ປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ໄດ້ປັບປຸງ
ອົງການບໍລິຫານລັດ
ນັບແຕ່
ເມືອງຮອດຂັ້ນບ້ານ ໃຫ້ມີການ
ຫັ ນ ປ່ ຽ ນດ້ ວ ຍການກໍ າ ນົ ດ ພາ
ລະບົດບາດ, ສິດໜ້າທີ່ ແລະ
ການແບ່ ງ ຂັ້ ນ ຄຸ້ ມ ຄອງໃຫ້ ຈ ະ
ແຈ້ງ ພ້ອມທັງການເຊື່ອມຊຶມ
ລະບຽບກົດໝາຍຕ່າງໆ
ເຊິ່ງ
ປັດຈຸບັນ ມີບ້ານແບບຢ່າງປະ
ຕິບັດກົດໝາຍ 83 ບ້ານ ມີ
16.362 ຄອບຄົວ.
ທ່ານ ປອ. ໄຊສົມພອນ
ພົມວິຫານ ໄດ້ມີຄຳເຫັນໂອ້ລົມ
ແລະ
ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳຕໍ່ອຳນາດ
ການປົ ກ ຄອງເມື ອ ງຈຳພອນ
ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່
ວຽກງານກໍ່ສ້າງຊັບພະຍາກອນ
ມະນຸດ ເພື່ອຮັບຮອງການພັດ
ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ
ເສີ ມ ຂະຫຍາຍເສດຖະກິ ດ ຂະ
ໜາດນ້ອຍ,
ຂະໜາດກາງ
ພາຍໃນເມືອງ, ການປັບປຸງ-ສົ່ງ
ເສີມສູນເຕັກນິກ ແລະ ກອງ
ທຶນສາມັກຄີແນວລາວສ້າງຊາດ,
ການປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະສິ
ກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ ທີ່ເປັນທ່າ
ແຮງຂອງເມືອງ, ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ
ແລະ
ຈັດຕັ້ງກຸ່ມຜະລິດໃຫ້

ຫລາຍ ແລະ ກ້າວໄປເປັນສະ
ຫະກອນແບບໃໝ່ ທີ່ຕິດພັນກັບ
ວຽກງານທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີທ່າແຮງ
ນອກຈາກນັ້ນ, ກໍຕ້ອງໄດ້ເອົາ
ໃຈໃສ່ວຽກງານສຶກສາ, ວຽກ

ງານສາທາລະນະສຸກໃຫ້ມີສະຕິ
ລະວັ ງ ຕົ ວ ຕໍ່ ກ ານແຜ່ ລ ະບາດ
ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ວຽກ
ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ບັນຫາ
ຢາເສບຕິດ.
ຈາກນັ້ນ, ປະທານສະ
ພາແຫ່ງຊາດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ
ໄ ດ້ ໄ ປ ຢ້ ຽ ມ ຊົ ມ ກິ ດ ຈ ະ ກ ຳ
ຕ່າງໆ ເຂດພັດທະນາຈຸດສຸມນາ
ໄຮ່ໃຫ່ຍ ແລະ ຍັງໄດ້ນຳເອົາຢາ
ປີ່ ນ ປົ ວ ພ ະ ຍ າ ດ ຈ ຳ ນ ວ ນ ໜຶ່ ງ
ມອບໃຫ້ໂຮງໝໍເມືອງຕື່ມອີກ.
ໃນວັນຕໍ່ມາ,
ທ່ານ
ປອ. ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ
ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ຍັງໄດ້ລົງຢ້ຽມ
ຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກ ຢູ່ທີ່ເມືອງ
ໄຊບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ;
ເຂົ້າຮ່ວມມີທ່ານ ສັນຕິພາບ ພົມ
ວິຫານ ເຈົ້າແຂວງໆສະຫວັນນະ
ເຂດ, ທ່ານ ກົງແກ້ວ ມີວໍລະຈັກ
ປະທານ ສພຂ ສະຫວັນນະເຂດ,
ມີ ຮ ອງເຈົ້ າ ແຂວງສະຫວັ ນ ນະ
ເຂດ, ເຈົ້າເມືອງ ພ້ອມດ້ວຍ
ຮອງປະທານສູນກາງແນວລາວ
ສ້າງຊາດ, ຮອງປະທານ ກສຕສ,
ຮອງເລຂາທິ ກ ານສະພາແຫ່ ງ
ຊາດ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານ,
ທະຫານ, ຕຳຫລວດ, ອຳນາດ
ການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນ 6
ບ້ານ ເຊິ່ງທ່ານ ອ່ອນລຳພັນ ບົວ
ສີແກ້ວ ໄດ້ລາຍງານສະພາບຈຸດ
ພິເສດ ແລະ ທ່າແຮງຂອງເມືອງ
ໄຊບູລີ ແລະ ແຜນການພັດທະ
ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນໄລຍະ
ຜ່ານມາຈຳນວນໜຶ່ງ.

ໄວໜຸ່ມ, ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ກວມເອົາ 80% ແລະ
ເປັນຜູ້ທີ່ສາມາດອອກແຮງງານໄດ້.
ນສພ. ປະເທດລາວ 14/01/2022

ວຽກງານຕ້ານເອດ

q

ພາຍໃນປີ

2025

ສປປລາວ ຕ້ອງບັນລຸໃຫ້ໄດ້ 95-95-95; ຢຸດຕິການ
ລະບາດຂອງເຊື້ອເຮສໄອວີ ແລະ ບັນລຸເປົ້າໝາຍການ
ພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃຫ້ໄດ້ໃນປີ 2030 ສຳລັບເປົ້າ
ໝາຍ 95-95-95 ໝາຍຄວາມວ່າ: 95% ຂອງຜູ້ຕິ
ດເຊື້ອເຮສໄອວີຈະຕ້ອງຮູ້ສະພາບການຕິດເຊື້ອເຮສໄອ
ວີຂອງຕົນ, 95% ຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີທີ່ຮູ້ສະພາບ
ການຕິດເຊື້ອຂອງຕົນ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວດ້ວຍ
ຢາຕ້ານຕໍ່ເຊື້ອເຮສໄອວີ, 95% ຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການ
ປິ່ນປົວດ້ວຍຢາຕ້ານຕໍ່ເຊື້ອເຮສໄອວີ ສາມາດກົດເຊື້ອ
ເຮສໄອວີໃນເລືອດລົງໃນລະດັບຕໍ່າ (ປິ່ນປົວດີ) ແລະ
ຢຸດຕິການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອເຮສໄອວີ ໃນປີ 2030.
ນສພ. ວຽງຈັນໃໝ່ 14/01/2022

q

ໃນປີ 2022 ສປປລາວ ໄດ້ຕັ້ງເປົ້າໝາຍສູ້

ຊົນຈະເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງປະເທດຂະຫຍາຍຕົວ
ໃນລະດັບ 4,5% ຂອງຈີດີພີ ເຊິ່ງມູນຄ່າການສົ່ງອອກ
ສິ ນ ຄ້ າ ຕ້ ອ ງໃຫ້ ຫ ລາຍກວ່ າ ມູ ນ ຄ່ າ ນຳເຂົ້ າ ປະມານ
1.550 ລ້ານໂດລາ ສ່ວນການເກັບລາຍຮັບຕ້ອງໃຫ້
ໄດ້ 31.593 ຕື້ກີບ ຕາມມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ
ໄດ້ຮັບຮອງ.
ນສພ. ປະເທດລາວ 14/01/2022
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(ສພຊ) ວັນທີ 13 ມັງ
ກອນ 2020 ທີ່ເມືອງວັງວຽງ
ແຂວງວຽງຈັນ ກຳມາທິການຍຸ
ຕິທຳ (ກມຍທ) ສະພາແຫ່ງຊາດ
ໄດ້ ຈັ ດ ກອງປະຊຸ ມ ສຳມະນາ
ກ່ຽວກັບກົນໄກການຮັບ ແລະ

ພິຈາລະນາຄຳຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນ
ທຳ ແລະ ລະດົມຄວາມຄິດໃສ່
ແຜນພັ ດ ທະນາວຽກງານຂອງ
ກມຍທ 5 ປີ (2021-2025)
ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ
ສຈ. ປອ. ຈະເລີນ ເຍຍປາວເຮີ
ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຜູ້
ຊີ້ນຳວຽກງານຍຸຕິທຳ; ເຂົ້າຮ່ວມ
ມີທ່ານ ຄຳແພງ ວິລະພັນ ປະ
ທານ ກມຍທ; ມີຮອງປະທານ
ກມຍທ, ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າ
ກົມ, ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າພະ
ແນກ ແລະ ແຂກຖືກເຊີນ
ເຂົ້າຮ່ວມ.

zqoleg]afDDD
(ສພຊ) ວັນທີ 11 ມັງ
ກອນ 2022 ກອງປະຊຸມສະ
ໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະ
ພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ) ອຸ
ດົມໄຊ ຊຸດທີ II ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງ
ເປັນທາງການ ຢູ່ທີ່ສະໂມສອນ
ແຂວງ
ພາຍໃຕ້ການເປັນປະ
ທານຂອງທ່ານ ຄໍາດີ ວົງລ້ອມ
ປະທານ ສພຂ ອຸດົມໄຊ ຊຸດທີ
II; ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້
ມີທ່ານ ບຸນຄົງ ຫລ້າຈຽມພອນ
ເຈົ້າແຂວງໆອຸດົມໄຊ, ມີຮອງ
ເຈົ້າແຂວງ, ບັນດາທ່ານຄະນະ
ປະຈຳພັກແຂວງ, ຄະນະປະຈຳ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ສະມາ
ຊິ ກ ສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງອຸ
ດົມໄຊ ຊຸດທີ II, ຄະນະເລ
ຂາທິການ, ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວ
ໜ້າພະແນກ, ເຈົ້າເມືອງ 7
ເມືອງ, ບັນດາທ່ານອະດີດການ
ນໍາຂັ້ນແຂວງ, ອະດີດສະມາຊິກ
ສະພາແຫ່ງຊາດ, ອະດີດສະມາ
ຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ສະ

ໃນພິທີເປີດ,
ທ່ານ
ສຈ. ປອ. ຈະເລີນ ເຍຍປາວເຮີ
ໄດ້ກ່າວວ່າ: ກອງປະຊູຸມຄັ້ງນີ້
ເປັນການປຶກສາຫາ ແລະ ແລກ
ປ່ ຽ ນ ຄ ວ າ ມ ຄິ ດ ເ ຫັ ນ ດ້ າ ນ ວິ
ຊາການຮ່ວມກັນ ເພື່ອກ້າວໄປ
ສູ່ຄວາມເປັນເອກະພາບໃນການ
ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ວຽກງານພິ ຈ າ

ລະນາຄໍ າ ຮ້ ອ ງຂໍ ຄ ວາມເປັ ນ ທໍ າ
ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ; ພ້ອມທັງ
ເປັ ນ ການຄົ້ ນ ຄວ້ າ ປະກອບຄຳ
ເຫັນຕໍ່ແຜນພັດທະນາວຽກງານ
ຂອງ ກມຍທ ໃນໄລຍະ 5 ປີຕໍ່
ໜ້າ (2021-2025) ເຊິ່ງເປັນ
ເນື້ອໃນທີ່ສໍາຄັນ ເພາະຈະເປັນ
ແຜນວຽກພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການ
ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ພາລະບົ ດ ບາດ
ຂອງ ກມຍທ ໃນສະພາແຫ່ງຊາດ
ຊຸດທີ IX ໃຫ້ດີຂຶ້ນທາງດ້ານ
ຄຸນນະພາບ ແລະ ປະລິມານ.
ພ້ອມນັ້ນ, ທ່ານຍັງໄດ້
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສຳມານະກອນສຸມ

ມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ
IX,
ບັນດາທ່ານຕາງໜ້າອົງ
ການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດຂັ້ນແຂວງ,
ອົງການແນວລາວສ້າງຊາດ, ສະ
ຫະພັນນັກຮົບເກົ່າ, ອົງການຈັດ
ຕັ້ງມະຫາຊົນ, 2 ກຳລັງ ປກຊປກສ, ບັນດາທະນາຄານທຸລະ
ກິດ, ແຂກຖືກເຊີນ ແລະ ພະນັກ
ງານວິຊາການ ພາຍໃນ ສພຂ ອຸ
ດົມໄຊເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.
ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ໄດ້
ສຸມໃສ່ຄົ້ນຄວ້າ,
ພິຈາລະນາ
ແລະ ຕົກລົງບັນຫາສໍາຄັນພື້ນ
ຖານຂອງແຂວງ ດັ່ງນີ້:
1) ພິຈາລະນາ, ຮັບ
ຮອງເອົາບົດລາຍງານ ກ່ຽວກັບ
ການເຄື່ອນໄຫວຽກງານຂອງອົງ
ການປົກຄອງແຂວງ ປະຈໍາປີ
2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການ
ປະຈໍາປີ 2022;
2) ພິຈາລະນາ, ຮັບ
ຮອງເອົາບົດລາຍງານ ການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດ
ຖະກິດ-ສັງຄົມ ປະຈຳປີ 2021
ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປະຈໍາປີ

ສະຕິປັນຍາ, ຄວາມຮູ້ຄວາມສາ
ມາດ ແລະ ປະສົບການຜ່ານມາ
ເຂົ້ າ ໃນປະກອບຄໍ າ ຄິ ດ ຄໍ າ ເຫັ ນ
ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນຢ່າງກົງ
ໄປກົງມາ, ມີລັກສະນະສ້າງສັນ,
ພ້ອມກັນຊອກໃຫ້ເຫັນເຖິງດ້ານ
ດີ, ດ້ານອ່ອນຄົງຄ້າງ ແລະ ສະ
ເໜີວິທີແກ້ໄຂໃນຕໍ່ໜ້າ ເພື່ອ

ພ້ອມກັນນຳເອົາບົດຮຽນທີ່ເປັນ
ປະໂຫຍດໄປຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ
ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບພາລະບົດບາດ,
ສິດໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບຂອງແຕ່ ລ ະກໍ າ ມາທິ ກ ານ
ກໍຄືຂອງແຕ່ລະກົມກອງ ໃຫ້ມີ
ຄວາມຮັດກຸມ, ສອດຄ່ອງກັບ
ສະພາບຄວາມເປັນຈິງ,
ຖືກ
ຕ້ອງຕາມແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ,
ລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ.
ກ ອ ງ ປ ະ ຊຸ ມ ຄັ້ ງ ນີ້ ,
ດຳເນີນເປັນເວລາ 2 ວັນ ຈຶ່ງ
ຈະສຳເລັດ.
(ນາງ ອາລິນ ສຸພິມມະປະດິດ)

2022;

3) ພິຈາລະນາ, ຮັບ
ຮອງເອົ າ ບົ ດ ລາຍງານການຈັ ດ
ຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງ
ລັດ ປະຈຳປີ 2021 ແລະ ທິດ
ທາງແຜນການ ປະຈໍາປີ 2022;
4) ພິຈາລະນາ, ຮັບ
ຮອງເອົາບົດລາຍງານການເຄືອ
່ ນ
ໄຫວວຽກງານຂອງອົ ງ ການ
ກວດສອບປະຈໍາພາກເໜືອ ປະ
ຈຳປີ 2021 ແລະ ທິດທາງ
ແຜນການ ປະຈໍາປີ 2022 ແລະ
ຜົນການກວດສອບບົດສະຫລຸບ
ຂາດຕົວ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈໍາ
ປີ 2020;
5) ພິຈາລະນາ, ຮັບ
ຮອງເອົາບົດລາຍງານການເຄືອ
່ ນ
ໄຫວວຽກງານ
ຂອງອົງການ
ກວດກາລັດແຂວງ
ປະຈໍາປີ
2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການ
ປະຈໍາປີ 2022 ແລະ ການກວດ
ກາຕາມຜົ ນ ການກວດສອບປະ
ຈໍາປີ 2019;
6) ພິຈາລະນາ, ຮັບ

(ສພຊ) ໃນລະຫວ່າງ
ວັນທີ 12-14 ມັງກອນ 2022
ທີ່ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ,
ກອງປະຊຸ ມ ເຝິ ກ ອົ ບ ຮົ ມ ສ້ າ ງ
ຄວາມເຂັ້ ມ ແຂງໃຫ້ ແ ກ່ ບຸ ກ ຄະ
ລາກອນຂອງກຳມາທິການເສດ
ຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງ
ແວດລ້ອມ (ກສຕສ) ສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ
ຂອງຄະນະກຳມະການເສດຖະ
ກິດ, ແຜນການ ແລະ ການເງິນ
(ຄສຜງ) ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນ
ແຂວງ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1-10
ຄື: ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ຜົ້ງ
ສາລີ, ຫລວງນ້ຳທາ, ອຸດົມໄຊ,
ບໍ່ແກ້ວ, ຫລວງພະບາງ, ໄຊຍະ
ບູລີ, ຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ ແລະ
ວຽງຈັນ ປະຈຳປີ 2021 ໄດ້ໄຂ
ຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍການ
ຜັ ດ ປ່ ຽ ນ ເ ປັ ນ ປ ະ ທ າ ນ ຂ ອ ງ
ທ່ານ ຮສ. ປອ. ລິນຄຳ ດວງ
ສະຫວັນ ປະທານ ກສຕສ,
ທ່ານ ມະນີໂສ ຊາມຸນຕີ ຮອງ
ປະທານ ກສຕສ ແລະ ທ່ານ ຄຳ
ມ່ວນ ຊົມສີຫາປັນຍາ ຮອງປະ
ທານ ກສຕສ; ເຂົ້າຮ່ວມມີບັນ
ດາທ່ານຄະນະກົມ, ຄະນະພະ
ແນກ ແລະ ວິຊາການທີ່ສັງກັດ
ກສຕສ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ
ແລະ ຄສຜງ ຂອງສະພາປະຊາ
ຊົນຂັ້ນແຂວງ.
ໃນພິທີເປີດ,
ທ່ານ
ຮສ. ປອ. ລິນຄຳ ດວງສະຫວັນ
ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກອງປະຊຸມເຝິກອົບ
ຮົມຄ້ັງນີ້, ກໍເພື່ອປະຕິບັດຕາມ
ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ
ປະຈຳປີ 2021 ໃນການສ້າງ
ຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ ກສຕສ
ແລະ ຄສຜງ ທັງເປັນການຍົກ
ລະດັບຄວາມອາດສາມາດ ແລະ
ສ້ າ ງ ຄ ວ າ ມ ເ ຂັ້ ມ ແ ຂ ງ ດ້ າ ນ ວິ
ຊາການໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ລັດ
ຖະກອນທີ່ ເ ປັ ນ ເສນາທິ ກ ານ
ໃຫ້ມີຄວາມຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈ, ກໍາ
ຮອງເອົາບົດການລາຍງານ ຂອງ
ອົ ງ ການໄອຍະການປະຊາຊົ ນ
ແຂວງ
ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນ
ໄຫວວຽກງານ ປະຈຳປີ 2021
ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປະຈໍາ
ປີ 2022;
7) ພິຈາລະນາ, ຮັບ
ຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງສານ
ປະຊາຊົນແຂວງ ກ່ຽວກັບການ
ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈຳປີ
2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການ
ປະຈໍາປີ 2022.
8) ພິຈາລະນາ, ຮັບ
ຮອງເອົ າ ບົ ດ ລາຍງານຂອງຄະ
ນະປະຈຳສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
ກ່ ຽ ວກັ ບ ການເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກ
ງານຂອງ ສພຂ ປະຈຳປີ 2021
ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປະຈໍາ
ປີ 2022;
9) ພິຈາລະນາ, ຮັບ
ຮອງເອົາແຜນດຳເນີນງານຂອງ
ຄະນະປະຈໍ າ ສະພາປະຊາຊົ ນ
ແຂວງ 5 ປີ (2021-2025).
l ຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະ
ນາ, ຮັບຮອງເອົາການສ້າງ ແລະ

ໄດ້ ເ ນື້ ອ ໃນການກະກຽມເອກະ
ສານສຳຄັນຕ່າງໆ ໃນຄະນະນຳ
ຂອງຕົນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນວິທີການ
ຄົນ
້ ຄວ້າ, ສັງລວມ, ວິເຄາະບັນຫາ
ລວມທັ ງ ວິ ທີ ກ ານສ້ າ ງກົ ນ ໄກ
ໃນການປະສານງານກັບຂະແໜງ

ບັນດາທ່ານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະ
ຊຸມດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ມີ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເປັນ
ເ ຈົ້ າ ກ າ ນ ຄົ້ ນ ຄ ວ້ າ ປ ະ ກ ອ ບ
ຄໍາເຫັນຢ່າງມີຈຸດສຸມ ເພື່ອຮັບ
ປະກັນທາງດ້ານເນື້ອໃນ ແລະ

ການໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດຂອງ
ແຂວງ; ວິທີຜັນຂະຫຍາຍວິໄສ
ທັດ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນການ 5
ປີ ມາສ້າງເປັນແຜນການ, ແຜນ
ດຳເນີນງານຂອງ ກສຕສ ແລະ
ການຄົ້ນຄວ້າບັນສຳຄັນພື້ນຖານ

ປັບປຸງກົດໝາຍ ຈໍານວນ 4 ສະ
ບັບ ໃນນີ້, ຮ່າງກົດໝາຍສ້າງ
ໃໝ່ 3 ສະບັບຄື:
1) ຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານ
ເຈົ້າແຂວງ ວ່າດ້ວຍກອງທຶນ
ຄວບຄຸມ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ
ຕ້ານຢາເສບຕິດ (ສະບັບສ້າງໃໝ່).
2) ຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານ
ເຈົ້າແຂວງ
ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມ
ຄອງແຮ່ທາດອະໂລຫະ ສໍາລັບ
ກໍ່ ສ້ າ ງ ອຸ ດ ສ າ ຫ ະ ກໍ າ ພ າ ຍ ໃ ນ
ແຂວງອຸດມ
ົ ໄຊ (ສະບັບສ້າງໃໝ່).
3) ຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານ
ເຈົ້າແຂວງ ວ່າດ້ວຍການທົດ
ແທນຄ່າເສຍຫາຍຈາກໂຄງການ
ພັດທະນາ ແຂວງອຸດົມໄຊ (ສະ
ບັບສ້າງໃໝ່) ແລະ ຮ່າງກົດ
ໝາຍປັບປຸງ 1 ສະບັບຄື: ຂໍ້ຕົກ
ລົງ ຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງ ວ່າດ້ວຍ
ກອງທຶນໄພພິບັດ ແລະ ສັງຄົມ
ສົ່ງເຄາະ (ສະບັບປັບປຸງ).
l
ຮັບຟັງການລາຍ
ງານວຽກເພີ່ມເຕີມມີ 4 ຫົວຂໍ້ຄື:
1) ລາຍງານສະພາບ
ການແຜ່ ລ ະບາດຂອງເຊື້ ອ ພະ

ຍາດໂຄວິດ-19 ໃນ 1 ປີ ຜ່ານ
ມາ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂຕໍ່
ໜ້າ ໃນໄລຍະການເປີດປະເທດ;
2) ລາຍງານການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດການຊົດເຊີຍໃຫ້ປະ
ຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ
ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟ
ລາວ-ຈີນ
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ
ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂໃນຕໍ່ໜ້າ;
3) ລາຍງານການຈັດ
ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ຂໍ້ ຕົ ກ ລົ ງ ຂອງທ່ າ ນ
ເຈົ້າແຂວງ
ວ່າດ້ວຍມາດຕະ
ຖານ 4 ສ ຂອງບັນດາບ້ານໃນ
ຕົວເມືອງ ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ສະ
ບັບເລກທີ 1292/ຈຂ.ອຊ, ລົງ
ວັນທີ 9 ຕຸລາ 2018 ໃນໄລຍະ
ຜ່ານມາ ມີຜົນສໍາເລັດ, ຂໍ້ສະ
ດວກ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຄືແນວໃດ.
4) ລາຍງານການຈັດ
ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ຂໍ້ ຕົ ກ ລົ ງ ຂອງທ່ າ ນ
ເຈົ້າແຂວງ
ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມ
ຄອງ, ບູລະນະ, ນໍາໃຊ້ປ້າຊາທໍາ
ມະຊາດ ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ສະ
ບັບເລກທີ 760/ຈຂ.ອຊ, ລົງ
ວັນທີ 21 ສິງຫາ 2019 ໃນໄລ

ຍະຜ່ານມາ ມີຜົນສໍາເລັດ, ຂໍ້ສະ
ດວກ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ຄືແນວໃດ.
ໃນພິ ທີ ເ ປີ ດ ກອງປະ
ຊຸມ,
ປະທານໄດ້ກ່າວວ່າ:
ບັນດາເນື້ອໃນທີ່ນຳເຂົ້າພິຈາລະ
ນາ, ຮັບຮອງເອົາໃນກອງປະຊຸມ
ຄັງ້ ນີ້ ລ້ວນແຕ່ເປັນບັນຫາສໍາຄັນ
ເຊິ່ ງ ກວມເອົ າ ຫລາຍຂົ ງ ເຂດ
ວຽກງານ, ສະນັ້ນ ຈຶ່ງໄດ້ຮຽກ
ຮ້ອງມາຍັງ ບັນດາທ່ານສະມາຊິກ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II,
ຈົ່ງໄດ້ຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຕໍ່ຫນ້າທີ່ການເມືອງ, ສຸມສະຕິ
ປັນຍາ, ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ
ຂອງຕົນ ເຂົ້າໃນການຄົ້ນຄວ້າ,
ພິຈາລະນາ,
ປະກອບຄວາມ
ເຫັນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ມີລັກສະນະ
ສ້າງສັນ, ມີຈຸດສຸມ ແລະ ຮັບປະ
ກັນຄວາມຖືກຕ້ອງ, ສອດຄ່ອງ
ກັ ບ ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງ
ພັກ, ລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ
ແລະ ສາມາດນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດຢ່າງເປັນຮູບປະທຳ.
(ແສງພອນ ອິນນະລົງ).

ການຕ່າງໆ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້
ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ເຂົາ້ ໃນວຽກ
ງານຕົວຈິງມີປະສິດທິພາບ ແລະ
ປະສິ ດ ທິ ຜົ ນ ດີ ຂຶ້ ນ ເປັ ນ ກ້ າ ວໆ.
ພ້ອມນັ້ນ,
ທ່ານໄດ້ສະແດງ
ຄວາມຊົ ມ ເຊີ ຍ ຕໍ່ ຄ ະນະຮັ ບ ຜິ ດ
ຊອບກະກຽມກອງປະຊຸມ ທີ່ໄດ້
ມີ ຄ ວາມພະຍາຍາມສ້ າ ງເງື່ ອ ນ
ໄຂອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານ
ຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຈັດກອງ
ປ ະ ຊຸ ມ ເ ຝິ ກ ອົ ບ ຮົ ມ ໃ ນ ຄັ້ ງ ນີ້
ໄດ້ຕາມແຜນການ ແລະ ສະ
ແດງຄວາມຂອບໃຈ ຕໍ່ຄະນະເລ
ຂາທິ ກ ານສະພາແຫ່ ງ ຊາດເວົ້ າ
ລວມ
ເວົ້າສະເພາະໂຄງການ
ຊ່ວຍເຫລືອຈາກມູນນິທິເອເຊຍ
ແລະ ແຜນງານເຊກ້າ ທີ່ໄດ້ໃຫ້
ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ອຳ
ນວຍຄວາມສະດວກດ້ານງົບປະ
ມານ ເຮັດໃຫ້ກ
 ານເຝິກອົບຮົມ
ຄັ້ງນີ້ ດຳເນີນໄປຕາມແຜນການ
ທີ່ວາງໄວ້ ແລະ ສະແດງຄວາມ
ຊົມເຊີຍວິທະຍາກອນ ຜູ້ທີ່ມີ
ຄວາມຮູ້ຄວາມຊຳນານ ແລະ ສຳ
ມ ະ ນ າ ກ ອ ນ ທີ່ ໄ ດ້ ເ ຂົ້ າ ຮ່ ວ ມ
ກອງປະຊຸມ ທັງໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້

ເວລາ
ທັງສະເໜີໃຫ້ວິທະຍາ
ກອນ ເອົາໃຈໃສ່ລົງເລິກ ອະທິ
ບາຍຊີ້ແຈງບາງບັນຫາ ທີ່ເຫັນ
ວ່າ ມີຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຈໍາ
ເປັນຕໍ່ສໍາມະນາກອນ
ເພື່ອ
ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກໍາໄດ້ເນື້ອໃນທີ່
ເປັນແກ່ນສານ, ມີເວລາໃນການ
ສົນທະນາ, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ
ແລະ
ລົງເຝິກຫັດເຮັດຕົວຈິງ
ຫລາຍໆເພື່ ອ ເຮັ ດ ໃຫ້ ກ ານຄົ້ ນ
ຄວ້າ, ການສັງລວມ ແລະ ການ
ຂຽນບົ ດ ລາຍງານກ່ ຽ ວກັ ບ ເອ
ກະສານສຳຄັນຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ຮັບ
ການມອບໝາຍຈາກການນຳ
ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະພາປະ
ຊາຊົນຂັນ
້ ແຂວງ ແລະ ການນຳຂອງ
ກຳມາທິການ, ຄະນະກຳມະການ
ໃຫ້ມປ
ີ ະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜນ
ົ
ສູງຂຶນ
້ ກວ່າ ແລະ ເປັນທີຍ
່ ອມຮັບ.
ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຜູ້
ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຟັງການຄົ້ນຄວ້າ
ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ເຮັດ
ບົດເຝິກຫັດຕົວຈິງ ກ່ຽວກັບ
ການສ້າງກົນໄກປະສານງານ ລະ
ຫວ່າງ ຄສຜງ ສະພາປະຊາຊົນ
ຂັ້ນແຂວງ ກັບບັນດາຂະແໜງ

ຂອງປະເທດ; ການວິເຄາະບັນ
ຫາ ແລະ ການແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງຂໍ
ຄວາມເປັ ນ ທຳໃນຂົ ງ ເຂດເສດ
ຖະກິດ ເຊິ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ທຸ່ມ
ເທຄວາມພະຍາຍາມ ແລະ ເອົາ
ໃຈໃສ່ຄົ້ນຄວ້າ, ເກັບກຳ, ຮຽນ
ຮູ້ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ,
ປະກອບຄວາມຄິ ດ ຄວາມເຫັ ນ
ແລະ ຊັກຖາມໃນບັນຫາຕ່າງໆ
ທີ່ ວິ ທ ະຍາກອນໄດ້ ນ ຳມາສະ
ເໜີ ໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ຢ່າງ
ເລິກເຊິ່ງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ກອງ
ປະຊຸມໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດ ຕາມ
ຈຸດປະສົງ ແລະ ລະດັບຄາດ
ໝາຍທີ່ວາງໄວ້, ສາມາດນຳເອົາ
ຄວາມຮູ້ ແລະ ບົດຮຽນນີ້ ໄປນຳ
ໃຊ້ ແລະ ປະຕິບັດໃຫ້ເກີດດອກ
ອອກຜົນຕົວຈິງຫລາຍຂຶ້ຶນ.
ໃນໂອກາດນີ້, ຄະນະ
ຮັບຜິດຊອບຈັດກອງປະຊຸມເຝິກ
ອົບຮົມ ໂດຍຕາງໜ້າແມ່ນທ່ານ
ຄຳມ່ວນ ຊົມສີຫາປັນຍາ ຍັງ
ໄດ້ມອບໃບຢັ້ງຢືນໃຫ້ບັນດາສຳ
ມະນາກອນ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະ
ຊຸມຄັ້ງນີ້ອີກດ້ວຍ.
(ນາງ ປາກາລັກ ພົມມີໄຊ)
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(ສພຊ
 ) ຕອນເຊົ້າວັນ
ທີ 28 ທັນວາ 2021 ທີ່ຫ້ອງ
ປະຊຸ ມ ສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ
(ສພຂ) ໄດ້ຈັດໃຫ້ມີກອງປະ
ຊຸມຄົບຄະນະປະຈໍາປີ 2021
ຂອງຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ
ຊາດ (ສສຊ) ຊຸດທີ IX ປະຈໍາ
ເຂດເລືອກຕັ້ງ 2 ແຂວງຜົ້ງສາລີ

ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ
ທອງສີ ເສົາສຸລິພົມ ປະທານຄະ
ນະ ສສຊ ຊຸດທີ IX ປະຈໍາເຂດ
ເລືອກຕັ້ງ 2; ມີບັນດາທ່ານຄະ
ນະ ສສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ
2, ປະທານຄະນະກໍາມະການ
ສພຂ, ເລຂາທິການ ສພຂ, ຮອງ
ປະທານຄະນະກໍາມະການ ສພຂ,  
ຮອງເລຂາທິການ ສພຂ ພ້ອມ
ດ້ ວ ຍພະນັ ກ ງານ-ລັ ດ ຖະກອນ
ພາຍໃນ ສພຂ ເຂົ້າຮ່ວມ.
ກອງປະຊຸ ມ ຄົ ບ ຄະນະ
ປະຈໍາປີ 2021 ຂອງຄະນະ
ສສຊ ຊຸດທີ IX ປະຈໍາເຂດ
ເລືອກຕັ້ງ 2 ແຂວງຜົ້ງສາລີ ໄດ້
ດໍາເນີນພາຍໃຕ້ການແຜ່ລະບາດ
ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ເພື່ອ
ຮັ ບ ປະກັ ນ ໃຫ້ ກ ອງປະຊຸ ມ ສາ
ມາດດໍາເນີນໄປຕາມກົດໝາຍທີ່
ໄດ້ນົດ, ທາງຄະນະ ສສຊ ຊຸດ
ທີ IX ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ 2
ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມໃນ 2 ຮູບ
ແບບຄື: ກອງປະຊຸມແບບທາງ
ໄກ ແລະ ຮູບແບບປົກກະຕິ
ເພື່ອໃຫ້ ສສຊ ຊຸດທີ IX ປະຈໍາ
ເຂດເລືອກຕັ້ງ 2 ແຂວງຜົ້ງສາລີ

ທີ່ປະຈໍາຢູ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ມີ
ຄໍ າ ເຫັ ນ ຕໍ່ ເ ນື້ ອ ໃນທີ່ ນໍ າ ເຂົ້ າ ໃນ
ກອງປະຊຸ ມ ຄົ ບ ຄະນະໃນຄັ້ ງ ນີ້
ແລະ ເພື່ອຮັບປະກັນເຮັດໃຫ້
ທາງດ້ າ ນເນື້ ອ ໃນມີ ຄ ວາມຮັ ດ
ກຸມ, ສອດຄ່ອງ ແລະ ຖືກຕາມ
ກົດໝາຍ.
ທ່ານ ສົມຈິດ ຫັບລະ

ກອນ ຮອງປະທານຄະນະ ສສຊ
ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ 2 ໄດ້ຜ່ານ
ສະຫລຸບຕີລາຄາການເຄືອ
່ ນໄຫວ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ປະຈໍາ
ປີ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນ
ການ ປະຈໍາປີ 2022; ຮັບຟັງ
ທ່ານ ນາງ ຈັນມະນີ ດວງພາສຸກ
ສສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ 2
ລາຍງານຜົ ນ ການລົ ງ ຕິ ດ ຕາມ
ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລັດ
ຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ, ນິຕິ
ກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ ແລະ ເຄື່ອນ
ໄຫວພົ ບ ປະຜູ້ ມີ ສິ ດ ເລື ອ ກຕັ້ ງ ;
ຈາກນັ້ນ, ຜູ້ແທນກອງປະຊຸມກໍ
ໄດ້ປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ບັນເນື້ອ
ໃນເອກສານທີ່ ນໍ າ ເຂົ້ າ ກອງປະ
ຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບສູງ; ຈາກນັ້ນ, ທ່ານ ນາງ

ພອນສະຫວັນ ສັກຕິຄຸນ ເລຂາ
ທິການ ສພຂ ຕາງໜ້າໃຫ້ກອງ
ເລຂາຂຶ້ນຜ່ານມະຕິກອງປະຊຸມ
ຄົບຄະນະ ສສຊ ຊຸດທີ IX ປະ
ຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ 2 ແຂວງຜົ້ງ
ສາລີ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາ
ບົດສະຫລຸບຕີລາຄາການເຄື່ອນ
ໄຫວຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ວຽກງານ
ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ທິດທາງ
ແຜນການ ປະຈໍາປີ 2022 ພ້ອມ
ທັງຮັບເອົາມະຕິດງ່ັ ກ່າວເພືອ
່ ເປັນ
ບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ວຽກງານຂອງຄະນະ ສສຊ ຊຸດ
ທີ IX ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ 2
ໃນຕໍ່ໜ້າ.
ໃນຕອນທ້າຍ, ທ່ານ
ທອງສີ ເສົາສຸລິພົມ ໄດ້ສັງລວມ
ຄືນຜົນຂອງກອງປະຊຸມ ເຊິ່ງ
ທ່ າ ນກໍ ໄ ດ້ ຍົ ກ ໃຫ້ ເ ຫັ ນ ດ້ າ ນຕັ້ ງ
ໜ້າ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງຂອງການ
ເຄື່ອນໄຫວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ
ງານຂອງຄະນະ ສສຊ ຊຸດທີ IX
ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ 2 ແຂວງ
ຜົງ້ ສາລີ ໃນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ
ວຽກງານໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໂດຍ
ສະເພາະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດປະ
ຕິບັດພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ
ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ຕາມທີ່ກົດໝາຍ
ໄດ້ກໍານົດ ກໍຄືມະຕິຂອງຄະນະ
ປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍ
ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນ
ໄຫວວຽກງານຂອງຄະນະ ສສຊ
ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ.
(ສຸກສົມພອນ ແກ້ວແສງພະຈັນ)
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 ) ວັນທີ 24 ທັນ
ວາ 2021 ທີ່ສະໂມສອນຂອງ
ກອງບັນຊາການປ້ອງກັນຄວາມ
ສະຫງົບເມືອງຊ່ອນ ແຂວງຫົວ
ພັນ
ໄດ້ຈັດພິທີປະກາດການ
ສ້ າ ງ ຕັ້ ງ ຄ ະ ນ ະ ສ ະ ມ າ ຊິ ກ ສ ະ
ພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສສຂ)ປະ
ຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງ ແລະ
ມອບ-ຮັ ບ ໜ້ າ ທີ່ ລ ະຫວ່ າ ງຫົ ວ
ໜ້າຄະນະ ສສຂ ປະຈຳເຂດ
ເລືອກຕັ້ງເມືອງຊ່ອນ ຊຸດທີ I
ແລະ ຊຸດທີ II ພາຍໃຕ້ການເປັນ
ປະທານຂອງທ່ານ
ສົມສັກ
ດອນຈານິດ ຮອງປະທານ ສພຂ;
ມີ ບັ ນ ດ າ ເ ລ ຂ າ - ຮ ອ ງ ເ ລ ຂ າ
ພັກເມືອງ, ຄະນະປະຈຳພັກເມືອງ,
ກໍາມະການພັກເມືອງ,ຫົວໜ້າຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ນາຍ
ແລະ ພົນທະຫານ-ຕໍາຫລວດ
ຕະຫລອດຮອດພະນັກງານວິຊາ
ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.
ໃນພິທີ, ທ່ານ ສຸກມີ
ໄຊ ສິງບຸນເຮືອງ ຮອງເລຂາທິ
ການ ສພຂ
 ຫົວພັນ ໄດ້ຜ່ານມະ
ຕິຂອງຄະນະປະຈຳສະພາປະຊາ
ຊົນແຂວງ ສະບັບເລກທີ 272/
ຄປຈ, ລົງວັນທີ 30/6/2021
ວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັງ້ ກົງຈັກ     ແລະ
ບຸ ກ ຄະລາກອນຂອງກົ ງ ຈັ ກ ທີ່
ຄະນະປະຈໍາ ສພຂ ຫົວພັນ ສ້າງ
ຕັ້ງ ເຊິ່ງໄດ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ
ພັທ. ພູວຽງ ເຕັ່ງວາທໍ່ລໍ ເປັນ
ຫົວໜ້າຄະນະ ສສຂ ຊຸດທີ II
(ຜູ້ໃໝ່) ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ
ເມືອງຊ່ອນ; ທ່ານ ວີເຕັ່ງ ຈື່ໄມ
ເຕັງ ແລະ ທ່ານ ນາງ ມານີວັນ
ວັງລາວົງ ເປັນຄະນະ. ຈາກນັ້ນ,
ທ່ານ ນາງ ວົງແພງ ສຸກເພັງເມືອງ
ຫົວໜ້າໜ່ວຍ ສສຂ ຊຸດທີ I ປະ
ຈໍ າ ເຂດເລື ອ ກຕັ້ ງ ເມື ອ ງຊ່ ອ ນ
(ຜູ້ເກົ່າ) ໄດ້ລາຍງານການເຄື່ອນ

ໄຫວວຽກງານ 5 ປີ (20152020) ຂອງ ສສຂ ປະຈຳເຂດ
ເລືອກຕັ້ງເມືອງໂດຍຫຍໍ້ ເຊິ່ງ
ໄດ້ ຍົ ກ ໃຫ້ ເ ຫັ ນ ຜົ ນ ສຳເລັ ດ ໃນ
ການນຳພາ-ຊີ້ນຳ, ດ້ານດີ, ຜົນ

ງານຫລາຍດ້ານໃນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດວຽກງານຕະຫລອດໄລ
ຍະ 5 ປີຜ່ານມາ.
ໃນພິ ທີ ຍັ ງ ໄດ້ ລົ ງ ນາມ
ເຊັນບົດບັນທຶກມອບ-ຮັບໜ້າທີ່
ເພື່ອເປັນການສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດວຽກງານຂອງຄະນະ ສສຂ
ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງຊ່ອນ
ໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດທີ່ຍິ່ງໃຫ່ຍຂຶ້ນ
ເລື້ອຍໆ.
ໂອກາດດັ່ງກ
 ່າວ, ທ່ານ
ສົມສັກ ດອນຈານິດ ຮອງປະ
ທານ ສພຂ
 ຫົວພ
 ັນ ໄດ້ມີຄໍເຫັນ
ໂອ້ລົມຕໍ່ພິທີ ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ຕີລາ
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ຮ່ວມ

ວ່າດ້ວຍການພົວພັນປະ

ທັນວາ 2021 ສະພາປະຊາຊົນ

ສານງານລະຫວ່ າ ງຄະນະເລຂາ

ແຂວງ (ສພຂ) ຫລວງພະບາງ

ທິການ ສພຂ ກັບຫ້ອງວ່າການ

ໄດ້ມີພິທີເຊັນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມລະ

ແຂວງ ຕາງໜ້າເຊັນໂດຍເລຂາ

ຫວ່າງ ສພຂ ກັບ ອົງການປົກ

ທິການ ສພຂ ແລະ ຫົວໜ້າ

ຄອງແຂວງ ແລະ ແນວລາວສ້າງ

ຫ້ອງວ່າການແຂວງ

ຊາດແຂວງ ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່

ລົງຮ່ວມຈຳນວນ 3 ສະບັບນີ້

ຂອງ ສພຂ; ເຂົ້າຮ່ວມໂດຍທ່ານ

ຈະເປັນພື້ນຖານ ແລະ ບ່ອນອີງ

ຄໍາຂັນ ຈັນທະວີສກ
ຸ ເຈົາ້ ແຂວງໆ

ໃນການພົວພັນປະສານງານຂອງ

ຫລວງພະບາງ ແລະ ທ່ານ ວົງ

ສພຂ    ກັບອົງການປົກຄອງແຂວງ

ສະຫວັນ ເທບພະຈັນ ປະທານ

ແລະ ແນວລາວສ້າງຊາດແຂວງ

ປະຈຳ ສພຂ, ຄະນະເລຂາທິ
ການ ສພຂ, ຕາງໜ້າອົງການ
ແນວລາວສ້າງຊາດແຂວງ, ຫ້ອງ
ວ່າການແຂວງ ແລະ ອົງການຈັດ
ຕັ້ງມະຫາຊົນຂັ້ນແຂວງ.
ໃນພິທີດັ່ງກ່າວ,

ໄດ້

ເອົ າ ໃຈໃສ່ ໃ ນການປ້ ອ ງກັ ນ

ທີ່ ໄ ດ້ ລົ ງ ລ າຍ ເຊັ ນ ມີ ທັ ງ ໝົ ດ

ກ າ ນ ພົ ວ ພັ ນ ປ ະ ສ າ ນ ງ າ ນ ລ ະ

ແລະ ສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດ

3 ສະບັບຄື: ຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມວ່າ

ຫວ່າງຄະນະປະຈຳ ສພຂ ກັບ

ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

ໂດຍ

ດ້ ວ ຍການພົ ວ ພັ ນ ປະສານງານ

ຄະນະປະຈຳແນວລາວສ້າງຊາດ

ໃຫ້ ຜູ້ ເ ຂົ້ າ ຮ່ ວ ມພິ ທີ ມີ ກ ານວັ ດ

ລະຫວ່າງ   ສພຂ ກັບອົງການ

ແຂວງ

ແທກອຸນຫະພູນ,

ປົກຄອງແຂວງ

ຕາງໜ້າເຊັນ

ປະທານຄະນະປະຈຳ ສພຂ ແລະ

ໂດຍເຈົ້າແຂວງ ແລະ ປະທານ

ຮອງປະທານຄະນະປະຈຳແນວ

ສພຂ;

ລາວສ້າງຊາດແຂວງ; ຂໍ້ຕົກລົງ

ໃສ່ຜ້າອັດ

ປາກ-ດັງ ແລະ ເວັ້ນໄລຍະຫ່າງ.
ສຳລັ ບ ຂໍ້ ຕົ ກ ລົ ງ ຮ່ ວ ມ

ຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມວ່າດ້ວຍ
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ສພຂ; ມີຮອງເຈົ້າແຂວງ, ຄະນະ

PHOUTHEN PASAXON

ຕາງໜ້າເຊັນໂດຍຮອງ

ເຊິ່ງຂໍ້ຕົກ

ໃຫ້ມີຄວາມວ່ອງໄວ ແລະ ກົມ
ກຽວກັ ນ ຫລາຍຂຶ້ ນ ເພື່ ອ ຊຸ ກ ຍູ້
ໃຫ້ ກ ານເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກງານ
ຂອງ ສພຂ ມີປະສິດທິພາບ ແລະ
ປະສິດທິຜົນສູງ.
(ສຸດາກອນ ໂພສະຫວັດ)

ຄາສູງຕໍ່ໜ່ວຍ ສສຂ ຫົວພັນ
ຊຸດທີ I ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງ
ເມືອງຊ່ອນ ທີ່ເຮັດສຳເລັດໜ້າ
ທີ່ການເມືອງທີ່ພັກ-ລັດ ມອບ
ໝາຍມີຜົນສຳເລັດ ແລະ ຜົນ

ງານຫລາຍດ້ານ. ຄຽງຄູ່ກັນນີ້,
ທ່ານຍັງໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ ຄະນະ
ສສຂ ຊຸດໃໝ່ ຈົງ່ ພ້ອມກັນເພີມ
່
ທະວີໃນການຄົ້ນຄວ້າເຊື່ອມຊຶມ
ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັ ກ ,
ລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ, ເປັນ
ຕົ້ນ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງ
ທີ XI ຂອງພັກ ແລະ ມະຕິກອງ
ປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ X ຂອງອົງ
ຄະນະພັກແຂວງ,
ມະຕິຂອງ
ສພຊ-ສພຂ, ມະຕິຂອງຄະນະ
ປະຈໍ າ ສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ,
ກໍ າ ແໜ້ ນ ບັ ນ ດາຕົ ວ ເລກຄາດ
ໝາຍຕ່າງໆ, ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງ

ປະຕິບັດວຽກງານຕາມ 3 ພາ
ລະບົດບາດ ທີ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ສະພາປະຊາຊົ ນ ຂັ້ ນ ແຂວງກໍ າ
ນົດໄວ້ ພ້ອມທັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້
ຄະນະພັກທຸກຂັ້ນພາຍໃນເມືອງ

ຈົ່ ງ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້
ສສຂ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງ
ຂອງຕົນໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຕາມສິດ
ແລະ ພາລະບົດບາດ ທີ່ກົດໝາຍ
ກຳນົດ ແລະ ພ້ອມກັນສຸມໃສ່
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 2 ວາລະແຫ່ງ
ຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການ
ເງິນ ແລະ ວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າ
ດ້ວຍ ການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບ
ຕິດ ໃຫ້ປາກົດຜົນເປັນຈິງ ແລະ
ມີ ຜົ ນ ສຳເລັ ດ ຕາມແຜນການ
ວາງໄວ້.
(ເວີນທອງ ແກ້ວບຸນມີ)
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(ສພຊ) ວັນທີ 27-28
ທັນວາ 2021 ແຂວງອັດຕະປື
ໄດ້ ຈັ ດ ກອງປະຊຸ ມ ອົ ງ ການປົ ກ
ຄອງແຂວງ ງວດທີ IV ປະຈຳປີ
2021 (ໃນຮູບແບບອອນລາຍ)
ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ
ເລັດ ໄຊຍະພອນ ເຈົ້າແຂວງໆ
ອັດຕະປື ເຂົ້າຮ່ວມໂດຍທ່ານ
ນາງ ມີນາພອນ ໄຊສົມພູ ປະ
ທ າ ນ ສ ະ ພ າ ປ ະ ຊ າ ຊົ ນ ແ ຂ ວ ງ
(ສພຂ) ອັດຕະປື, ມີບັນດາທ່ານ
ຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ, ກຳມະ
ການພັກແຂວງ, ຄະນະກຳມະ
ການ,ຄະນະເລຂາທິການສພຂ,
ພະແນກການ, ອົງການທຽບ
ເທົ່າ ພະແນກການ, ຫ້ອງການ,
ລັດວິສາຫະກິດອອ້ມຂ້າງແຂວງ
ແລະ 5 ເມືອງ.
ກ ອ ງ ປ ະ ຊຸ ມ ດ ຳ ເ ນີ ນ
ເປັນເວລາ 2 ວັນ ເຊິ່ງຜູ້ເຂົ້າ
ຮ່ ວ ມໄດ້ ຮັ ບ ຟັ ງ ການສະຫລຸ ບ
ລາຍງານຫລາຍເອກະສານສໍ າ
ຄັນເຊັ່ນ: ລາຍງານຜົນຂອງການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມ
ອົງການປົກຄອງແຂວງໃນໄລຍະ
1 ປີ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນ
ປີ 2022; ບົດສະຫລຸບການຈັດ
ຕັ້ງການນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງແຂວງ
ປະຈຳປີ
2021 ແລະ ທິດທາງແຜນປີ

2022; ລາຍງານການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດວຽກງານການຈັດເກັບ
ລາຍຮັບ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລາຍ
ຈ່າຍງົບປະມານ ແລະ ລາຍງານ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການເກັບກູ້
ໜີ້ ສິ ນ ແກ່ ຍ າວ-ຄຸ ມ ເຄື ອ ຂອງ
ແຂວງ ປີ 2021 ແລະ ທິດທາງ
ແຜນການປີ 2022. ລາຍງານ
ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານສຳ
ຫລວດ, ຂຶ້ນສຳມະໂນຕອນດິນ,
ອອກໃບຕາດິນ, ຈັດສັນທີ່ດິນ,
ການວາງແຜນນຳໃຊ້ ທີ່ ດິ ນ ທົ່ ວ
ແຂວງ, ການວາງແຜນການນຳ
ໄຊ້ທີ່ດິນເຂດໄພພິບັດເມືອງສະ
ໜາມໄຊ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ,
ການກວດກາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ
ປະຈຳປີ 2021 ແລະ ທິດທາງ
ແຜນການ ປີ 2022; ລາຍງານ
ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ວຽກງານ
ກະສີກຳ (ການປູກ, ການລ້ຽງ)
ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ທິດທາງ
ແຜນປີ 2022; ລາຍງານຮ່າງຂໍ້
ຕົກລົງຂອງເຈົ້າແຂວງ 2 ສະບັບ
ວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ກິດ
ຈະການຟາມລ້ຽງສັດ ແລະ ຮ່າງ
ຂໍ້ຕົກລົງຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ຢາ
ປາບສັດຕູພດ
ຶ . ລາຍງານກ່ຽວກັບ
ສະພາບການຄຸ້ມຄອງ, ການຕິດ
ຕາມ ແລະ ການກວດກາດ້ານ
ວຽກງານທໍລະນີສາດ ແລະ ບໍ່

ແຮ່ ປະຈຳປີ 2021 ແລະ ທິດ
ທາງແຜນການປີ 2022; ລາຍ
ງານວຽກງານການຊູກຍູ້ສົ່ງເສີມ
ການລົ ງ ທື ນ ໃນດ້ າ ນອຸ ດ ສະຫາ
ກຳ ທີ່ມີທ່າແຮງ ແລະ ຕະຫລາດ
ຮອງຮັບຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ
ປະເທດ; ລາຍງານການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດວຽກງານການສ້າງກົນ
ໄກໃນການຄຸ້ ມ ຄອງລາຄາສິ ນ
ຄ້າພາຍໃນແຂວງອັດຕະປື ປະ
ຈຳປີ 2021 ແລະ ທິດທາງ
ແຜນການປີ 2022.
ໂອ ກາດດຽວ ກັ ນ ນີ້ ,
ກອງປະຊຸ ມ ຍັ ງ ໄດ້ ຮັ ບ ການປະ
ກອບຄໍ າ ເຫັ ນ ຂອງຄະນະປະຈຳ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ກ່ຽວກັບ
ຜົນການຕິດຕາມ,
ກວດກາ
ໃນການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ວຽກ
ງານຂອງອົ ງ ການປົ ກ ຄອງທ້ ອ ງ
ຖິ່ນ ປະຈຳປີ 2021; ລາຍງານ
ການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ
ແກ້ໄຂການແຜ່ລະບາດຂອງພະ
ຍາດໂຄວິດ-19 ປີ 2021 ແລະ
ທິດທາງແຜນການປີ 2022.
ລາຍງານວຽກງານຖະແຫລງ
ຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງ
ທ່ຽວແຂວງ ປີ 2021 ໂດຍສະ
ເພາະການກະກຽມຄວາມພ້ອມ
ຮອງຮັ ບ ບັ ນ ດານັ ກ ທ່ ອ ງທ່ ຽ ວ
ໃນຊ່ ວ ງການແຜ່ ລ ະບາດຂອງ

ພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ທິດ
ທາງແຜນການປີ 2022; ລາຍ
ງານວຽກງານປັບປຸງຄຸນນະພາບ
ການບໍລິການໂຮງແຮມ, ຮ້ານ
ອາຫານ ແລະ ບໍລິສັດທ່ອງ
ທ່ຽວ; ລາຍງານວຽກງານການ
ສຶກສາ ປີ 2021 ໂດຍສະເພາະ
ການກະກຽມຄວາມພ້ ອ ມຕໍ່
ວຽກງານການສຶ ກ ສາໃນຊ່ ວ ງ
ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄ
ວິດ-19 ແລະ ທິດທາງແຜນ
ການປີ 2022; ລາຍງານສະ
ພາບການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ວຽກ
ງານເສີ ມ ຂະຫຍາຍແຜນງານ
ການຊ່ ວ ຍເຫລື ອ ສຸ ກ ເສີ ມ ການ
ຊ່ວຍເຫລືອ ເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອຜູ້
ເຄາະຮ້າຍຈາກໄພພິບັດ ແລະ
ການຮ່ວມມືຈາກພາກສ່ວນໃນ
ສັງຄົມ; ລາຍງານສະພາບການ
ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ວຽກງານຊຸ ກ ຍູ້
ແລະ ສົ່ງເສີມດ້ານສີມືແຮງງານ
ປະຈຳປີ 2021 ແລະ ທິດທາງ
ແຜນການປີ 2022; ມີຄຳເຫັນ
ລາຍງານຕໍ່ວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າ
ດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບ
ຕິ ດ ລາຍງານການພົ ວ ພັ ນ ຮ່ ວ ມ
ມື,
ຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດຮອບ
ດ້ າ ນໝັ້ ນ ຄົ ງ ຍາວນານກັ ບ ບັ ນ
ດາປະເທດໃກ້ຄຽງ
ປະຈຳປີ
2021 ແລະ ທິດທາງແຜນ
ການປີ 2022; ລາຍງານການ
ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ຄຳຕັ ດ ສິ ນ ຂອງ
ສານ ປະຈຳປີ 2021 ແລະ ທິດ
ທາງແຜນການປີ 2022; ລາຍ
ງານການປັ ບ ປຸ ງ ກົ ງ ຈັ ກ ຊ່ ວ ຍ
ວຽກຕ່າງໆພາຍໃນແຂວງ ໃຫ້
ເໝາະສົມກັບມາດຖານຂອງກົງ
ຈັກ ແລະ ຕຳແໜ່ງງານຕາມພາ
ລະບົດບາດ ປີ 2021 ແລະ ທິດ
ທາງແຜນການປີ 2022; ແລະ
ບັນດາເມືອງ ລາຍງານການຈັດ
ຕັ້ງວຽກງານຮອບດ້ານພາຍໃນ
ເມືອງ ປີ 2021 ແລະ ທິດທາງ
ແຜນການປີ 2022.
(ວິນັດ ສີສຸລາດ)
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(ສພຊ) ໃນລະຫວ່າງ

ເຝິກອົບຮົມຄັ້ງນີ້

ໄດ້ຈັດຂຶ້ນ

II

ປະຈໍ າ ສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ

ວັນທີ 23-24 ທັນວາ 2021

ຕາມແຜນການຂອງຄະນະຮັ ບ

ແລະ

ທີ່ ສ ະໂມສອນເມື ອ ງຕົ້ ນ ເຜິ້ ງ

ຜິດຊອບ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ສສຂ

ໃນກອງປະຊຸມ ສພຂ ແລະ ຮູ້ວິ

ແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ສະພາປະຊາຊົນ

ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ຕໍ່

ທີ ກ ານລົ ງ ພົ ບ ປະໂອ້ ລົ ມ ປະຊາ

ແຂວງ (ສພຂ) ບໍ່ແກ້ວ ໄດ້ຈັດ

ກົ ດ ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍການແກ້ ໄ ຂ

ຊົນ ກໍຄືຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດເລືອກ

ກອງປະຊຸ ມ ເຝິ ກ ອົ ບ ຮົ ມ ການ

ຄໍາຮ້ອງທຸກ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ

ຕັ້ງຢູ່ບັນດາເຂດເລືອກຕັ້ງຕ່າງໆ

ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ສະ

ການສ້າງນິຕິກຳ, ກົດໝາຍວ່າ

ຂອງແຂວງ.

ມາຊິ ກ ສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ

ດ້ວຍ ການຕິດຕາມກວດກາຂອງ

ກອງປະຊຸ ມ ເຝິ ກ ອົ ບ

(ສສຂ) ບໍ່ແກ້ວ ຊຸດທີ II ໃນ

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະ

ຮົມຄັ້ງນີ້, ໄດ້ສົນທະນາ, ແລກ

ການປະຕິບັດພາລະບົດບາດເປັນ

ຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ,

ປ່ຽນຄໍາຄິດຄຳເຫັນ

ຕົວແທນແຫ່ງສິດ ແລະ ຜົນປະ

ການຊັກຖາມ, ການປະກອບຄໍາ

ເນື້ ອ ໃນເອກະສານຢ່ າ ງກົ ງ ໄປ

ໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ

ເຫັນຕໍໍ່ກອງປະຊຸມ ສພຂ, ທັກ

ກົງມາ ເປັນຕົ້ນແມ່ນບັນຫາຄຳ

ໂດຍການສະໜັ ບ ສະໜູ ນ ຂອງ

ສະໃນການພົ ບ ປະກັ ບ ຜູ້ ມີ ສິ ດ

ຮ້ອງທຸກ, ຂັ້ນຕອນໃນການປະ

ໂຄງການຮ່ ວ ມມື ເ ພື່ ອ ມີ ສ່ ວ ນ

ເລືອກຕັ້ງ ແລະ ແກ້ໄຂຈົດໝາຍ

ສານງານການແກ້ໄຂຄະດີຄວາມ,

ຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ (PACE)

ຄໍາຮ້ອງຂອງພົນລະເຮືອນ ເພື່ອ

ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ໄດ້ໄຂຂຶນ
້ ໂດຍການເປັນປະທານ

ເຮັດໃຫ້ ສສຂ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ

ວຽກວຽກງານຂອງອົງການປົກ

ຂອງທ່ານ ພັອ. ຫຸມແພງ ອິນ

ຢ່ າ ງລະອຽດຕໍ່ ພ າລະບົ ດ ບາດ,

ຄອງແຂວງ,

ທະຈັກ ຮອງປະທານ ສພຂ ບໍ່

ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການເປັນ

ລັດແຂວງ, ອົງການໄອຍະການ

ແກ້ວ ຊຸດທີ II; ເຂົ້າຮ່ວມມີ

ຕົວແທນຂອງປະຊາຊົນ

ໃນ

ປະຊາຊົນແຂວງ, ສານປະຊາຊົນ

ທ່ານ ນາງ ດາວ ໄຊເສດຖາ

ການຕິດຕາມກວດກາການຈັດ

ແຂວງ, ຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາ

ຮອງປະທານ ສພຂ ບໍ່ແກ້ວ ຊຸດ

ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ລັ ດ ຖະທຳມະນູ ນ ,

ຊົນແຂວງ

ທີ II, ບັນດາທ່ານຄະນະປະຈໍາ

ກົດໝາຍ, ນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ

ທີ່ ເ ກີ ດ ຂຶ້ ນ ໃ ນ ສັ ງ ຄົ ມ ຢູ່ ທ້ ອ ງ

ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ,

ຂອງແຂວງ;

ຖິ່ນແຂວງບໍ່ແກ້ວ ເຊິ່ງວິທະຍາ

ສສຂ

ທັກສະໃນ

ມີຄວາມສາມາດ

ຕໍ່ບັນດາ

ອົງການກວດກາ

ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ

ໃນການຊັກຖາມ,

ອ້ອມຂ້າງແຂວງ ແລະ ບັນດາ

ກອບຄຳເຫັ ນ ຕໍ່ ກ ານຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະ

ຫລາຍບັນຫາ

ເມືອງ 5 ເມືອງ, ຄະນະຮັບຜິດ

ຕິ ບັ ດ ວຽກງານຂອງອົ ງ ການ

ສສຂ ໄດ້ປະກອບຄໍາເຫັນ, ແລກ

ຊອບກອງປະຊຸມ ແລະ ວິທະຍາ

ປົກຄອງແຂວງ, ອົງການກວດ

ປ່ຽນ ແລະ ຊັກຖາມ ຢ່າງລະ

ກອນເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ

ສອບປະຈໍາພາກເໜືອ, ອົງການ

ອຽດ ຈະແຈ້ງ ເຮັດໃຫ້ ສສຂ

ກວດກາລັດແຂວງ,

ແຕ່ ລ ະທ່ າ ນມີ ຄ ວາມເຂົ້ າ ໃຈ
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ທ່ານ ຍິງ 9 ທ່ານ.
ທ່ານ ພັອ. ຫຸມແພງ
ອິນທະຈັກ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ການ
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ອົງການ

ໄອຍະການປະຊາຊົ ນ ແຂວງ,
ສານປະຊາຊົນແຂວງ,

ທາລະນະສຸກ ເມືອງກາສີ ແຂວງ
ວຽງຈັນ ໂດຍຮັບການສະໜັບ
ສະໜູ ນ ຈາກໂຄງການຮ່ ວ ມມື
ເພື່ ອ ສົ່ ງ ເສີ ມ ການມີ ສ່ ວ ນຮ່ ວ ມ
ຂອງປະຊາຊົນ (PACE); ສະ
(ສພຂ)

ວຽງຈັນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຝິກ
ອົບຮົມສໍາມະນາດ້ານວິຊາການ
ເພື່ ອ ຍົ ກ ສູ ງ ຄວາມສາມາດສ້ າ ງ
ຄວາມເຂັ້ ມ ແຂງໃຫ້ ແ ກ່ ພ ະນັ ກ
ງານຊ່ວຍວຽກສະມາຊິກສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ແລະ ສະ

ຊີ້ແຈງຕໍ່

ທີ່ບັນດາທ່ານ

ຫລາຍຂຶ້ນຕື່ມ.
(ອຸໄທ ພູມມາ)

ພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II

ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.

ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ 11 ເມືອງ
ເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງ ຈັນ

ທັນວາຜ່ານມາ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສາ

ກອນໄດ້ອະທິບາຍ,

ຄະນະ

ຂອງແຂວງວຽງຈັນ ໂດຍການ

(ສພຊ) ວັນທີ 23-24

ພາປະຊາຊົນແຂວງ

ການປະ

ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຢູ່

ທີ່ປະຈໍາຢູ່ ສພຂ, ພະແນການ
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ທະຄອນ ສີຄໍາພອນ ຮອງປະ
ທານ ສພຂ ວຽງຈັນ ທັງເປັນ
ປະທານຄະນະກໍາມະການວັດທະ
ນະທໍາ-ສັງຄົມ ແລະ ບັນດາເຜົ່າ;
ເຂົ້າຮ່ວມມີທ່ານ ນາງ ເສົາພາ
ວັນ ພົນຈັນເຮືອງ ຮອງຫົວໜ້າ
ກົມຄຸ້ມຄອງວຽກງານສະມາຊິກ
ສະພາແຫ່ງຊາດ;

ມີບັນດາຄະ

ນະປະຈໍາ ສພຂ, ຫົວໜ້າຄະນະ
ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານຊ່ວຍວຽກ
ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ 11 ເມືອງ
ຂອງແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ພະ
ນັ ກ ງານ-ລັ ດ ຖະກອນພາຍໃນ
ສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງວຽງຈັ ນ

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ໄດ້
ຮັ ບ ຟັ ງ ກົ ດ ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍສະພາ
ປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ, ພາລະບົດ
ບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງສະ
ມາຊິ ກ ສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ,
ວິ ທີ ກ ານປະສານງານລະຫວ່ າ ງ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ

ກັບອົງ

ການປົກຄອງ ແລະ ກົດໝາຍ
ວ່າດ້ວຍ ການຕິດຕາມກວດກາ;
ພ້ອມນັ້ນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຍັງໄດ້ຄົ້ນ
ຄ້ວາ, ສົນທະນາ, ປະກອບຄໍາ
ເຫັນ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ
ກົງໄປກົງມາ

ຢ່າງສ້າງສັນ

ເພື່ ອເຮັ ດໃຫ້ ບັ ນດາຜູ້ ເ ຂົ້ າຮ່ ວມ
ມີ ຄ ວ າ ມ ເ ຂົ້ າ ຕໍ່ ເ ນື້ ອ ໃ ນ ຢ່ າ ງ
ເລິກເຊິ່ງ.
(ສພຂ ວຽງຈັນ)

lk]t|hkvjko

;aomu !#{!*}W!}@W@@
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[AoIq[xhv’daomu\
j o
A lv’c0;’g8Qk3I,]af4t[koxtlq, wfhI[
a dkolhk’8A’0Bo

gonvj ’.o3vdkf;aolhk’
8A’dv’ma[xt-k-qo]k; 7q[
Iv[ (# xu X@WD!D!_$_{@WD!D
@W@@? vaogxao;aoxts;aflkf
0v’-kfF ,NoU|a’ln ry,z6hcmo
xt-k-qo,u0=h,6ogruj,g8u,djP;
da [ [A o Iq [ xh v ’da o g0fmu j \ A o
lv’c0;’g8Qk3I, Xsq;rao
c]t zQ’lk]u? mulj tg|u8+[oa fk
mjkoz6hvjko 7nG .olaopkg-u
co;xu !_$& wfhIa[Iv’;jk
</jkpxtgmf]k;< c,jode
]a’dkog,nv’gvdt]kfF 4nd
dqf\kp c]t ,umtskoF ,ug0f
g8Qk3I,0v’8qo16jlv’c0;’
7nG sq;rao c]t zQ’lk]uS 9kd
oAoF [aofkmtsko/jkpxt
gmf]k;mujc9d1kp16jc8j]t
g0f.omqj;xtgmf wfhg]uj,g7njvo

ma[ c8jgfnvoly’sk xu !_&$
0Bowxg8Qk3I,16jlv’c0;’7nG
sq;rao c]t zQ’lk]u 9qoIvf
gfnvort9yd xu !_&$ [aofk
dq,dv’wfhwxIvflv’ c0;’
g8Qk3I,D ]af4t[ko;P’9ao

lk]kdt;u

wfh]tg,uf[aofk0=hdeoqf0v’
laopkg-uco;xu !_&$ 1jk’
gxufcxo.ogfnvo,uok xu !_&&
r;d9a d dtra f vkg,]y d kwfh
]tfq,de]a’mtskos5jo/jkp
;P’9ao !W dv’rao X@}#

7hkp0P;

#ຊຽງເອງ

f ເຊີນນ້ອງມາແວ່ຢ້ຽມ

ເຂດຂ່ວງຊາຍທະຫານ

ໜຸ່ມສະກັນຂັນແຂງ

ທີ່ລັກແຍງນວນນ້ອງ

ເຫັນໝູ່ນາງກາຍຄ້າຍ

ຍາມຊາຍຫົດຜັກຢູ່

ພໍຢາກອວນເອີ່ຍຮ້ອງ

ໃຫ້ນາງນ້ອງແວ່ຢາມ

f ຍາມນີ້ຝົນຫ່າງຟ້າ

ຫ້າງທ່າທຳສວນ ກັນແລ້ວ

ເປັນຂະບວນການຜະລິດ

ເພິ່ງຕົນເອງກຸ້ມ

ຊຸມຜັກຊີຜັກບົ້ງ

ຜັກບົ່ວເລີຍຜັກກະລ່ຳ

ຜັກສະຫລັດຜັກກາດຂາວໃຫຍ່ດົ້ວ

ຕີນໝີຕົ້ນໃຫຍ່ງາມ

f ຊຸມຜັກກິນພື້ນບ້ານ

ຫລາຍຫລາກມີຄົບ

ຊ່ຳຊີພັນຫອຍແຄງ

ຈຸ່ມກິນພັນຊິ້ນ

ຫລືລາບແກງທັງກ້ອຍ

ຫລາຍແນວປະສົມກິ່ນ

ຄ້າຍອ້າຍມີຄົບຖ້ວນ

ເຊີນນ້ອງແວ່ຢາມ

f ທັງຢາກຊວນມ່ອມນ້ອງ

ມາແວ່ຫົດສວນ

ຫັດປູກຜັກສວນຄົວ

ເພີ່ມພູນພໍກຸ້ມ

ທຸກຢ່າງມີສວນແລ້ວ

ບໍ່ຈຳເປັນໄປຕະຫລາດ

ປະຫຍັດເງິນໄວ້ໃຊ້

ຫວັງໄດ້ສ່ວນອອມ

f ປູກເອງບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ເລື່ອງປອດສານພິດ

ຂີ້ໄກ່ໝູງົວຄວາຍ

ຂີ້ແກບພຽງພໍແລ້ວ

ບໍ່ອາໄສທາງຊື້

ປຸຍຢາໃຫ້ເສຍຊື່

ຊີວະພາບເຮັດໄດ້

ຖ້າເຮົາຮູ້ຮ່ຳຮຽນ

f ຍາມນີ້ຄ້າຍພວກອ້າຍ

ຂ່ຽວສະອຸ່ມງາມຕາ

ມີຜົກຂຽວພວມງາມ

ແວ່ຢາມເດີນ້ອງ

ຄາວກ່ອນນາງເຄີບເວົ້າ

ເຮືອນຄຽງໃກ້ຄ້າຍມ່ວນ

ຍາມນີ້ຢາກຫລົກຜັກຝາກນ້ອງ

ປານໃດແລ້ວຊິແວ່ຢາມ ອ້າຍເດ!

3fpG sv,ltoyf raoohvpF & dv’Ihvpgvdt
]kfF $ dv’Ihvpmtskomhv’
4yjo c]t $ \;f0v’dv’xaf
w9F ovdoAopa’,umtsko]kf
dv’s]vog0QkIj;, 9eo;o
!DWWW d;jk7qoD
16jc0;’zQ’lk]u laf86
wfhg8Qk3I,gvqk # dv’raomt
skos^;’F & dv’Ihvpmtsko
mu, X7v,,a’3f? c]t r;d
x5ho.omhv’4yjo #WW 7qorhv,
da[r;ddqd,uo8a’ #WW 7qo
Xmtskoglfgs]n v0v’9P’
w7g-ad? 3fpc,jodq,glokmy
dkomtsko/jkp0;kgxaoz6h
[ao-k3fpdq’D grnjvdtdP,
dko-j ; p|6 o la f 86 p a ’ wfh 9 a f
0v’de]a’s];’? xtdv[vk ;k’lv’dv’raoohvp8A’ma[
;5fmujmaoltw\gxuf[Ao[5d39, 16j[hkoskfok’ c]tlq[9kp
8ug0Qklv’c0;’g8Qk3I,F 16j Xs];’rt[k’? lj;o/jkpgIqk
c0;’sq;raolaf86wfh.-hde]a’ ,ude]a’ ! dv’raoohvpmt
* dv’raoohvpmtskos^;’F skos^;’F @ dv’raoohvpmt
!! dv’Ihvpmtskomu, X7v, skoc0;’F de]a’w2-j;p|6o
,a’3f? rhv,da[|j;pdv’x5ho |b’j dv’IhvpF mtskomhv’4yoj
mujgxao7qo.omhv’4yjorkp.8h & g,nv’,u & \;f ];,ma’\qf
dko[ao-k0v’ <7tot[ao-k !DWWW d;jk7qog0QkIj;,l6hIq[D
g7njvoma[g0f-eg\nv< wfhfe
dko[5d39,8u[Pfpbf
gouodkog-njv,de]a’pbf[5d8u 0v’r;dla f 86 . oc8j ] t7A ’
g0Qkc0;’sq;rao1jk’[a’vkf ]h;oc8j4nddv’ma[ c]txt
c]t 8A’ma[1jk’zyfdqf\kp -k-qogIqk16jlv’c0;’8u8hko
16j !# 95fmujle7aoD ovdoAoF 7no1jk’vq’vkfdhksko gIaf
r;d g0qkpa’lqj’r;doadln[.8h .shde]a’0v’laf86muj,ude]a’
fyoF r;dx5hoc-d-b,g0Qk !#! rqoF rkstotg8adoydmujg|nv
[hko.o9eo;o ma’\qf _($ d;jkr;dgIqk4ndfa[l6o c]t
[hko0v’c0;’sq;rao lj;o 4ndme]kp1jk’\ad .omujl5f
de]a’0v’/jkpgIqk,u # dv’ r;dgIqkd=8u8hkop5fmtlkf

[5d]5d[Pfpbfgvqklv’c0;’
g8Q k 3I,0v’r;d9a d dtra f
vkg,]ydk c]t]6d,n0kp-kf
.shxt]kw-1jk’g9a[cl[D lt
s]5 [ c]h ; oa [ c8j g fn v o85 ] k
xu !_&$ g4y’gfnvoly’sk xu
!_&* mtsko/jkp0;k;P’
9ao wfhfegouodko[5d39,8u
ma’.spj c]t ohvpg0Qkwfhc8j]t
g0f0v’lv’c0;’g4y’ *)&
7A’ dko[5d39,8u0v’r;dg0qk
lj;o.spjwfh4dn ltdafdAo c]t
8u4vpF r;dg0qk4nd0hk8kp
c]t[kfg9a[ &DWWW d;jk7qoF
r;dgIqklk,kfxqdxadIadlk
g0fg8Qk3I,lv’c0;’w;hwfh
c]t lhk’.shdkpgxaog0fmuj
\Ao oa[,Noa[g0A,c0’0v’
dkoxt8y;af.omqj;xtgmfD
phvor;dg0qk4ndxt]k
w-1j k ’\a d |j ; ’.odko[5 d
39,8umk’fhkodkomtsko
g0Qklv’c0;’g8Qk3I, phvo
4n d xt-k-q o mq j ; xtgmf7a f
7hko c]t sk’lP’lkdqo
djk;xtok, gIaf.sh]fa 4t[ko
c]t ]6d,n-5fmevyf0v’vk
g,]ydk 9e8hv’]kvvd9kd8e
c|j’ c]t 9af8A’]af4t[ko
-5f.\j0Bo c]t oewxl6jdko
g9]t9klhk’7;k,xv’fv’
-kf .o;aomu @(}!!}!_&(
]a f 4t[koxtlq , wfh I a [ dko
lhk’8A’0Bo X];,]k;7A’mu !?D

laopkovao8t]kp ljP’sq;.9;kp
#ສາວແວ່ນ
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ອາການຫົວໃຈວາຍ ຫລື ຫົວ
ໃຈລົມ
້ ເຫລວ ເກີດຈາກການເຮັດວຽກ
ຜິດປົກກະຕິຂອງຫົວໃຈ ເຮັດໃຫ້ບໍ່
ສາມາດສູບເລືອດໄປລ້ຽງສ່ວນຕ່າງໆ
ໄດ້ພຽງພໍ ຄວາມຮຸນແຮງມີທັງແ
 ບບ
ກະທັນຫັນ ແລະ ຊໍາເຮື້ອ ດັ່ງນັ້ນ, ສິ່ງ
ສຳຄັນຄວນຈະສັງເກດອາການ ເພາະ
ຫົວໃຈເປັນອະໄວຍະວະທີ່ເມື່ອເຈັບ
ປ່ວຍແລ້ວລໍຖ້າບໍ່ໄດ້ ການຮູ້ໄວກໍຈະ
ຊ່ວຍໃຫ້ດູແລຮັກສາໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ
ແລະ ຫລຸດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເສຍຊີ
ວິດຍ້ອນຫົວໃຈວາຍໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນ.
ພະຍາດຫົວໃຈວາຍອາດເກີດ
ໄດ້ຈາກຫລາຍສາເຫດ ເຊັ່ນ: ເສັ້ນ
ເລືອດຫົວໃຈຕີບ ຫລື ຕັນແບບກະ
ທັນຫັນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ກ້າມເນື້ອຫົວໃຈ
ຕາຍ ສົ່ງຜົນໃຫ້ການບີບໂຕຂອງຫົວ
ໃຈຫລຸດລົງ; ລີ້ນຫົວໃຈຜິດປົກກະຕິ
ເຊັ່ນ: ເສັ້ນເລືອດຫົວໃຈຕີບຮຸນແຮງ
ເຮັ ດ ໃຫ້ ກ ານຮັ ບ -ສົ່ ງ ເລື ອ ດຂອງຫົ ວ
ໃຈຫລຸດລົງ;
ກຸ່ມພະຍາດຍາດໄທ
ລອຍ ເຊັ່ນ ໄທຮອຍເປັນພິດ ແລະ
ແມ່ຍິງທີ່ມີອາການມານເປັນພິດ; ສະ
ນັ້ນ, ໃນຄໍລຳສຸກສະບາຍຫາຍໂລຄາ

ສະບັບນີ້ ເຮົາມີ 3 ອາການທີ່ອາດຈະ
ເປັ ນ ສັ ນ ຍານເຕື ອ ນວ່ າ ຫົ ວ ໃຈຂອງ
ທ່ານກຳລັງຈະວາຍ ຫລື ລົມ
້ ເຫລວ ຄື:
- ເມື່ອຍງ່າຍ: ອາດຈະບົ່ງ
ບອກວ່າປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກ
ຂອງຫົວໃຈໜ້ອຍລົງ ຄວາມຮຸນແຮງ
ຂອງພະຍາດມັກຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດ
ຈະກໍາທີ່ເຮັດ ຖ້າທ່ານມີອາການເມື່ອຍ
ຢູ່ຕະຫລອດເວລາ ນັ້ນອາດໝາຍເຖິງ
ຄວາມຜິດປົກກະຕິທີ່ຮຸນແຮງ.
- ແສບ, ເຈັບສຽບ ແລະ
ແໜ້ນໜ້າເອິກ: ອາການນັ້ນອາດບົ່ງ
ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫົວໃຈຂາດເລືອດໄປ
ຫລໍ່ລ້ຽງ
ສ່ວນຫລາຍມັກຈະຮູ້ສຶກ
ແໜ້ນກາງໜ້າເອິກ ອາດຈະມີອາການ

ປວດຈາກຕົ້ນຄໍຂຶ້ນໄປຫາຄາງກະໄຕ,
ມີອາການເຄັ່ງໆຕຶງໆ, ມຶນຊາ, ແຕ່ບ່າ
ໄຫລໄປເຖິງຕົ້ນແຂນ ຮູ້ສຶກຄືມີແນວ
ໜັກໆມາເຕັງ ຖ້າອາການເຫລົ່ານີ້ເປັນ
ດົນເຖິງ 20 ນາທີ ອາດສົ່ງຜົນໃຫ້
ກ້າມເນື້ອຫົວໃຈຕາຍ ເຮັດໃຫ້ປະສິດ
ທິພາບຂອງຫົວໃຈຫລຸດລົງ.
- ບໍ່ສະບາຍໂຕເວລານອນ:
ຈະຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍໂຕເວລານອນງາຍ
ອາດຈະເປັນສັນຍານທີ່ບົ່ງບອກວ່າປະ
ລິມານນ້ໍາໃນຫົວໃຈເພີ່ມຂຶ້ນຈາກການ
ເຮັ ດ ວຽກຂອງຫົ ວ ໃຈຜິ ດ ປົ ກ ກະຕິ
ຂ້ອນຂ້າງຮຸນແຮງ.
ຂໍ້ມູນຈາກ: www.sanook.com
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ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງ
ກົດໝາຍກ່ຽວກັບສ່ວຍອາກອນ
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ມາດຕາ 15 ພື້ນຖານການຄິດໄລ່ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ
ພື້ນຖານການຄິດໄລ່ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:
1. ສໍາລັບສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການທົ່ວໄປ:
1.1 ລາຄາຊື້ ຂາຍຕົວຈິງຮອດຊາຍແດນ ບວກພາສີຂາເຂົ້າ ບວກອາ
ກອນຊົມໃຊ້ (ຖ້າມີ) ສໍາລັບການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ;
1.2 ມູນຄ່າການສະໜອງ ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ບວກອາກອນ
ຊົມໃຊ້ (ຖ້າມີ) ແຕ່ບໍ່ລວມອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ສຳລັບການສະໜອງ ສິນຄ້າ
ແລະ ການບໍລິການ ພາຍໃນປະເທດ;
1.3 ມູນຄ່າການຊື້ການບໍລິການຕົວຈິງ ທີ່ບໍ່ລວມອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ
ສຳລັບການສະໜອງການບໍລິການ ຈາກຜູ້ບໍ່ມີພູມລຳເນົາ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຈົດທະບຽນ
ສ້າງຕັ້ງວິສາຫະກິດ ຕາມກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ;
1.4 ມູນຄ່າຊື້ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການຕົວຈິງ ທີ່ບໍ່ລວມອາກອນມູນ
ຄ່າເພີ່ມ ສຳລັບການສະໜອງ ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ຈາກຜູ້ມີພູມລໍາເນົາ
ແລະ ບໍ່ໄດ້ຈົດທະບຽນສ້າງຕັ້ງວິສາຫະກິດ ຕາມກົດໝາຍຂອງ ສປປລາວ;
1.5 ລາຄາຊື້ ຂາຍຕົວຈິງຮອດຊາຍແດນ ບວກພາສີຂາເຂົ້າ ບວກອາ
ກອນຊົມໃຊ້ (ຖ້າມີ) ບວກກໍາໄລລວມ ສໍາລັບຜູ້ນໍາເຂົ້າສິນຄ້າເພື່ອຊົມໃຊ້ເອງ.
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.
2. ສໍາລັບແຮ່ທາດ:
1.1 ລາຄາຊື້ ຂາຍຕົວຈິງຮອດດ່ານຊາຍແດນ ຫຼື ລາຄາທີ່ລັດຖະບານ
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.
3. ສໍາລັບພະລັງງານໄຟຟ້າ:
3.1 ບໍລິມາດຫົວໜ່ວຍພະລັງງານໄຟຟ້າຕາມໝໍ້ນັບໄຟ ທີ່ບັນທຶກໃນ
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;
3.4 ຖ້າວ່າລາຍຮັບຈາກການດໍາເນີນທຸລະກິດ ຫາກເປັນເງິນຕາຕ່າງ
ປະເທດ ກໍໃຫ້ຄິດໄລ່ເປັນເງິນກີບ ຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນທາງການຂອງ ສປປ
ລາວ ໃນເວລານັ້ນ.
ມາດຕາ 17 ອັດຕາອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ
ອັດຕາອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ມີ ດັ່ງນີ້:
1. ອັດຕາ ເຈັດສ່ວນຮ້ອຍ (7%):
- ການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ, ການສະໜອງ ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການທົ່ວໄປ
ທີ່ຖືກເກັບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມຢູ່ພາຍໃນ ສປປລາວ;
- ນໍາເຂົ້າແຮ່ທາດ ແລະ ການສະໜອງແຮ່ທາດຢູ່ພາຍໃນປະເທດ;
- ການນໍາໃ ຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າ ສໍາລັບຜ
 ູ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າທົ່ວໄ ປ, ຜູ້ຜະລິດ,
ຜູ້ ຈໍາໜ່າຍພະລັງງານໄຟຟ້າ.
2. ອັດຕາ ສູນສ່ວນຮ້ອຍ (0%) ສຳລັບການສົ່ງອອກສິນຄ້າໄປຕ່າງ
ປະເທດ.
ໃນກໍລະນີຈຳເປັນ ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງອັດຕາອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ໃຫ້ປະຕິ
ບັດຕາມມາດຕາ 94 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ.
ມາດຕາ 23 ເງື່ອນໄຂຂອງການຫັກອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມສົ້ນເຂົ້າ
ເງື່ອນໄຂຂອງການຫັກອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມສົ້ນເຂົ້າ ມີ ດັ່ງນີ້:
1. ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ໃນລະ
ບົບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ໂດຍມີການແຈ້ງມອບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມເປັນປົກກະ
ຕິແຕ່ລະເດືອນ, ແຈ້ງມອບຜ່ານລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນ
(TaxRis), ມອບເງິນຜ່ານລະບົບທະນາ ຄານ ຫຼື ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ,
2. ການຊື້ ຂາຍສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ຕ້ອງຊໍາລະຜ່ານລະບົບທະ
ນາຄານ ຢູ່ ສປປລາວ;
3. ເອກະສານຢັ້ງຢືນການຂໍຫັກ ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ ເປັນຕົ້ນ ໃບ
ເກັບເງິນ, ໃບຮັບເງິນ, ໃບແຈ້ງມີ ແລະ ເອກະສານຢັ້ງຢືນອື່ນ;
4. ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມສົ້ນເຂົ້າ ຕ້ອງເລີ່ມຫັກໃນເດືອນທີ່ມີອາກອນ
ມູນຄ່າເພີ່ມສົ້ນເຂົ້າເກີດຂຶ້ນ ຖ້າຫັກບໍ່ໝົດພາຍໃນເວລາ ສາມເດືອນ ແມ່ນ ສາ
ມາດຂໍຄືນເປັນເງິນໄດ້.

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ໃນລະບົບອາ
ກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ທີ່ມີລາຍຮັບທຸລະກິດປະຈຳປີ ບໍ່ເກີນ ສີ່ຮ້ອຍລ້ານກີບ ໃຫ້ຫັກ
ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມສົ້ນເຂົ້າແບບກໍານົດ ໂດຍກະຊວງການເງິນ ເປັນຜູ້ວາງອອກ.
ມາດຕາ 24 ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມສົ້ນເຂົ້າທີ່ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຫັກ
ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມສົ້ນເຂົ້າທີ່ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຫັກ ແມ່ນ ອາກອນມູນ
ຄ່າເພີ່ມທີ່ໄດ້ຈ່າຍໃນເວລານຳເຂົ້າສິນຄ້າ, ຊື້ສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ຕາມແຕ່ລະ
ກໍລະນີ ດັ່ງນີ້:
1. ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມສົ້ນເຂົ້າ ທີ່ຕິດພັນກັບການສະໜອງ ທີ່ຖືກຍົກ
ເວັ້ນອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ;
2. ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມສົ້ນເຂົ້າ ທີ່ໄດ້ຮັບການຫັກ ຫຼື ສົ່ງຄືນ ຫຼື ລົງ
ເປັນລາຍຈ່າຍແລ້ວ;
3. ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມສົ້ນເຂົ້າ ຈາກການປະຕິບັດບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ບໍ່
ຄົບຖ້ວນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 22 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນ
ມູນຄ່າເພີ່ມ ສະບັບເລກທີ 48/ສພຊ, ລົງວັນທີ 20 ມິຖຸນາ 2018 ແລະ ມາດ
ຕາ 23 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້;
4. ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມສົ້ນເຂົ້າຈາກ ແຮ່ທາດ ແລະ ພະລັງງານໄຟຟ້າ
ແຕ່ອະນຸຍາດໃຫ້ລົງເປັນລາຍຈ່າຍ ແລະ ຕົ້ນທຶນຊັບສົມບັດຄົງທີ່;
5. ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມສົ້ນເຂົ້າຂອງ ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ທີ່ບໍ່
ໄດ້ນຳໃຊ້ໂດຍກົງເຂົ້າໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ຊຶ່ງຕິດພັນກັບລາຍຈ່າຍຂອງຜູ້
ມອບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ມີ ດັ່ງນີ້:
- ລາຍຈ່າຍທີ່ຕິດພັນກັບ ການຊື້ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ທີ່ບໍ່ເປັນ
ການດຳ ເນີນທຸລະກິດໂດຍກົງ ເປັນຕົ້ນ ການຈັດງານລ້ຽງ, ງານສ້າງສັນ, ງານ
ປະເພນີ, ສາສະໜາ, ສິ່ງ ຫຼູຫຼາ, ຟຸມເຟືອຍ, ການພັກຜ່ອນ, ການເຕັ້ນລໍາ ຫຼື ບັນ
ເທິງ, ການຕີກ໊ອຟ ແລະ ກິລາອື່ນ, ຂອງຂວັນ, ລາງວັນ;
- ລາຍຈ່າຍນອກທຸລະກິດ ແລະ ລາຍຈ່າຍສ່ວນຕົວຂອງເຈົ້າຂອງທຸລະ
ກິດ, ຜູ້ຖືຮຸ້ນ, ຂາຮຸ້ນ ແລະ ພະນັກງານຂອງຕົນ;
- ລາຍຈ່າຍຂອງທຸລະກິດ ທີ່ບໍ່ມີເອກະສານຢັ້ງຢືນ ຫຼື ມີເອກະສານຢັ້ງ
ຢືນ ແຕ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ບໍ່ຄົບຖ້ວນ;
- ລາຍຈ່າຍທີ່ຕິດພັນກັບຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຈົດ ຫຼື ໄດ້ຈົດເປັນ
ຊັບສິນຂອງວິສາຫະກິດ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດທັງໝົດ ຫຼື
ບາງສ່ວນ ເຊັ່ນ ເອົາໃຫ້ຜູ້ຖືຮຸ້ນ, ຜູ້ອໍານວຍການ, ຜູ້ຈັດການ ຫຼື ພະນັກງານ ນໍາ
ໃຊ້ສ່ວນຕົວ ຫຼື ມີເກີນຄວາມຕ້ອງການໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ;
- ລາຍຈ່າຍທີ່ຕິດພັນກັບ ໄຟຟ້າ, ນໍ້າປະປາ, ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ອາຍແກັດ
ສະເພາະອັດຕາສ່ວນທີ່ບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ໂດຍກົງເຂົ້າໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ;
- ລາຍຈ່າຍທີ່ຕິດພັນກັບ ຄອມພິວເຕີ, ໂນດບຸກ, ແທັບເລັດ, ໂທລະ
ສັບມືຖືທີ່ບໍ່ຈົດເປັນຊັບສິນຂອງຜູ້ມອບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ;
- ສິນຄ້າ ທີ່ນໍາໃຊ້ສ່ວນຕົວ ເຊັ່ນ ຢາສູບ, ເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ, ອາ
ຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມທຸກຊະນິດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນອື່ນ.
6. ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມສົ້ນເຂົ້າທີ່ຫັກບໍ່ໝົດໃນທ້າຍປີ ຂອງການປະຕິ
ບັດອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມໃນອັດຕາ ສິບສ່ວນຮ້ອຍ (10%) ຕາມກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ສະບັບເລກທີ 48/ສພຊ, ລົງວັນທີ 20 ມິຖຸນາ 2018
ແມ່ນບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຫັກ ແຕ່ໃຫ້ລົງເປັນລາຍຈ່າຍດ້ານສ່ວຍສາອາກອນ ຂອງປີ
ການບັນຊີປີນັ້ນ.
ມາດຕາ 29 ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມທີ່ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສົ່ງຄືນ
ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມທີ່ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສົ່ງຄືນ ມີ ດັ່ງນີ້:
1. ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມສົ້ນເຂົ້າທີ່ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຫັກ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດ
ໄວ້ໃນ ມາດຕາ 24 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້;
2. ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມທີ່ໃຫ້ຫັກ ຫຼື ສົ່ງຄືນ ແຕ່ປະຕິບັດເງື່ອນໄຂບໍ່
ຖືກຕ້ອງ ແລະ ບໍ່ຄົບຖ້ວນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 27 ຂອງກົດໝາຍ
ວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ສະບັບເລກທີ 48 /ສພຊ, ລົງວັນທີ 20 ມິຖຸນາ
2018;
3. ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມສົ້ນເຂົ້າທີ່ຫັກບໍ່ໝົດໃນສາມເດືອນທ້າຍປີ ຂອງ
ການປະ ຕິບັດອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມໃນອັດຕາ ສິບສ່ວນຮ້ອຍ (10%) ຕາມກົດ
ໝາຍວ່າດ້ວຍອາ ກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ສະບັບເລກທີ 48 /ສພຊ, ລົງວັນທີ 20 ມິ
ຖຸນາ 2018 ແມ່ນບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສົ່ງຄືນ ແຕ່ໃຫ້ລົງເປັນລາຍຈ່າຍດ້ານສ່ວຍສາ
ອາກອນ ຂອງປີການບັນຊີປີນັ້ນ.
ມາດຕາ 30 ການແຈ້ງອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ
ການແຈ້ງອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:
1. ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ດໍາເນີນທຸລະກິດ ຢູ່ໃນລະ
ບົບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ຕ້ອງແຈ້ງອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມບໍ່ໃຫ້ກາຍວັນທີ 20 ຂອງ
ເດືອນຖັດໄປ ຕໍ່ລັດຖະການສ່ວຍສາອາກອນບ່ອນຕົນຂຶ້ນກັບ;
2. ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ນໍາເຂົ້າສິນຄ້າຕ້ອງແຈ້ງອາ
ກອນມູນຄ່າເພີ່ມໃນເວລາມີການນຳເຂົ້າສິນຄ້າ ພ້ອມກັນກັບການແຈ້ງເສຍພາ
ສີຂາເຂົ້າຢູ່ດ່ານບ່ອນນຳເຂົ້າ.
ລະບຽບການ, ຂັ້ນຕອນ, ແບບພິມໃບແຈ້ງ ແລະ ແບບພິມຕາຕະລາງ
ລາຍງານການນຳໃຊ້ໃບເກັບເງິນ ລວມທັງການແຈ້ງຜ່ານລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກ
ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະ ບຽບການຕ່າງຫາກ.
ມາດຕາ 31 ການມອບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ
ການມອບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:
1. ຜູ້ນຳເຂົ້າສິນຄ້າ ໃຫ້ມອບຢູ່ດ່ານບ່ອນນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ ຫຼື ຄັງເງິນແຫ່ງ
ຊາດ ຫຼື ຢູ່ທະນາຄານທີ່ມີບັນຊີຂອງຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ຫຼື ໃຫ້ມອບໃນເວລາມີ
ການສະໜອງສິນຄ້າຢູ່ພາຍໃນ ຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ລັດຖະບານກໍານົດ;
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2. ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ໃນລະບົບ
ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ໃຫ້ມອບເປັນແຕ່ລະເດືອນ ບໍ່ໃຫ້ກາຍວັນທີ 20 ຂອງເດືອນ
ຖັດໄປ ຢູ່ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ຫຼື ຢູ່ທະນາຄານ ທີ່ມີບັນຊີຂອງຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ;
3. ຜູ້ຊື້ການບໍລິການຈາກຜູ້ບໍ່ມີພູມລຳເນົາ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຈົດທະບຽນສ້າງ
ຕັ້ງວິສາຫະກິດ ຕາມກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ຫຼື ຜູ້ຊື້ການບໍລິການ ຈາກຜູ້ມີ
ພູມລໍາເນົາບໍ່ໄດ້ຈົດທະບຽນສ້າງຕັ້ງວິສາຫະກິດ ຕາມກົດໝາຍຂອງ ສປປລາວ
ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:
3.1. ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ໃນລະ
ບົບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ໃຫ້ມອບບໍ່ໃຫ້ກາຍວັນທີ 20 ຂອງເດືອນຖັດໄປ ພ້ອມ
ກັບການແຈ້ງມອບໃນແຕ່ລະເດືອນ;
3.2. ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ບໍ່ແມ່ນ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກ
ຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ໃນລະບົບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ໃຫ້
ມອບພາຍໃນເວລາ ສິບຫ້າວັນ ນັບແຕ່ວັນຊໍາລະເງິນໃຫ້ແກ່ຜູ້ສະໜອງດັ່ງກ່າວ
ເປັນຕົ້ນໄປ.
ມາດຕາ 34 ການເຂົ້າໃນລະບົບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽບວິສາຫະກິດ ຮັບ
ອະນຸຍາດລົງທຶນຈາກຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ໄດ້ຮັບເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍ
ອາກອນ ຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າໃນລະບົບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ຍົກເວັ້ນຈຸນລະວິສາຫະກິດ.
ສາໍລັບຈຸນລະວິສາຫະກິດ ທີ່ມີຄວາມສະໝັກໃຈກໍສາມາດເຂົ້າໃນລະ
ບົບອາກອນ ມູນຄ່າເພີ່ມໄດ້.
ມາດຕາ 60 ມາດຕະການຕໍ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ດໍາເນີນທຸລະ
ກິດຢູ່ໃນລະບົບ
ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ດໍາເນີນທຸ
ລະກິດຢູ່ໃນລະບົບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ທີ່ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ
ກ່ຽວກັບວຽກງານອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ຈະຖືກປະຕິບັດມາດຕະການ ຕາມແຕ່ລະ
ກໍລະນີ ດັ່ງນີ້:
ກ. ມາດຕະການສຶກສາອົບຮົມ:
1. ກ່າວເຕືອນເປັນລາຍລັກອັກສອນ ສໍາລັບການບໍ່ປະກອບເລກປະຈໍາ
ຕົວຜູ້ເສຍອາກອນໃສ່ໃນການແຈ້ງມອບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ;
2. ກ່າວເຕືອນເປັນລາຍລັກອັກສອນ ສໍາລັບການບໍ່ແຈ້ງການປ່ຽນແປງ
ຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ເລກໂທລະສັບ, ທີ່ຕັ້ງວິສາຫະກິດ ແລະ ອື່ນໆ ໃສ່ໃນການ
ແຈ້ງມອບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ;
3. ກ່າວເຕືອນເປັນລາຍລັກອັກສອນ ສໍາລັບການບໍ່ສະໜອງເອກະສານ
ການບັນຊີ ຫຼື ສະໜອງເອກະສານການບັນຊີທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ/ຫຼື ບໍ່ຄົບຖ້ວນ,
ໃຫ້ຂໍ້ມູນບໍ່ຊັດເຈນ ແລະ/ຫຼື ບໍ່ຖືກຕ້ອງ;
4. ກ່າວເຕືອນເປັນລາຍລັກອັກສອນ ສໍາລັບການບໍ່ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື
ຫຼື ຂັດ ຂວາງ ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງພະນັກງານ ຫຼື ເຈົ້າໜ້າທີ່ສ່ວຍສາອາກອນ.
ຂ. ມາດຕະການປັບໃໝ:
1. ປັບໃໝ 500.000 ກີບ ຕໍ່ເດືອນ ສຳລັບການແຈ້ງມອບອາກອນ
ມູນຄ່າເພີ່ມຊັກຊ້າ;
2. ປັບໃໝ 100.000 ກີບ ຕໍ່ຄັ້ງ ສໍາລັບການບໍ່ປະກອບເລກປະຈໍາຕົວ
ຜູເ້ ສຍອາກອນໃສ່ໃນການແຈ້ງມອບອາກອນມູນຄ່າເພີມ
່ ພາຍຫຼງັ ຖືກກ່າວເຕືອນ;
3. ປັບໃໝ 3.000.000 ກີບ ຕໍ່ຄັ້ງ ສໍາລັບການບໍ່ແຈ້ງການປ່ຽນແປງ
ຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ເລກໂທລະສັບ, ທີ່ຕັ້ງວິສາຫະກິດ ແລະ ອື່ນໆ ໃສ່ໃນການ
ແຈ້ງມອບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ພາຍຫຼັງຖືກກ່າວເຕືອນ;
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ຄັດໂດຍ: ສ.ສາຍນໍ້າທາ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
19. ເຂດພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
ໝາຍເຖິ ງ ເຂດທີ່ ລັ ດ ຖະບານກໍ າ ນົ ດ ໃຫ້ ມີ ກ ານລົ ງ ທຶ ນ ເຂົ້ າ ໃສ່ ກ ານ
ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ
ເພື່ອຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນເຕັກໂນໂລຊີ, ສະໜອງ
ແລະ ບໍລິການດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານແບບຄົບວົງຈອນ ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ
ດ້ວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວ;

20. ເຂດເສດຖະກິດຊາຍແດນ ໝາຍເຖິງເຂດທີ່ລັດຖະ
ບານກໍານົດ ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການຊື້-ຂາຍ, ແລກປ່ຽນສິນຄ້າຢູ່ຕາມ
ດ່ານຊາຍແດນ.
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ແປ ແລະ ຮຽບຮຽງ: ນາງ ປາກາລັກ ພົມມີໄຊ

ປະທານລັດຖະສະພາເອີຣົບ
ໄດ້ເສຍຊີວິດແລ້ວຢູ່ທ່ໂີ ຮງໝໍແຫ່ງໜຶ່ງ
ໃນອີຕາລີ ລວມອາຍຸໄດ້ 65 ປີ ຫລັງ
ຈາກໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວພະຍາດມາຕັ້ງ
ແຕ່ເດືອນທັນວາປີຜ່ານມາ.
ຕາມລາຍງານໃນອາທິດຜ່ານ
ມາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ທ່ານ ເດວິດ ຊາສໂສລິ
ປະທານລັດຖະສະພາເອີຣົບ ເຊິ່ງທ່ານ
ມີອາຍຸໄດ້ 65 ປີ ໄດ້ເສຍຊີວິດຢູ່ໃນ
ໂຮງໝໍທີ່ປະເທດອີຕາລີ ໃນວັນອັງ
ຄານທີ 11 ມັງກອນ 2022 ຫລັງ
ຈາກທີທ
່ າ່ ນໄດ້ຮບ
ັ ການປິນ
່ ປົວອາການ
ແຊກຊ້ອນຮ້າຍແຮງທີ່ເກີດຈາກການ
ພູມຕ້ານທານບົກພ່ອງເມື່ອວັນທີ 26
ທັນວາປີຜ່ານມາ.
ທ່ານ ໂຣເບີດໂຕ ຄູອິວໂລ
ໂຄສົກຂອງທ່ານ ເດວິດ ຊາສໂສລິ

ໄດ້ ເ ປີ ດ ເຜີ ຍ ແຜ່ ໃ ນສື່ ທ ະວິ ດ ເຕີ ວ່ າ :
“ປະທານລັດຖະສະພາເອີຣົບ ທ່ານ
ເດວິດ ຊາສໂສລິ ໄດ້ເສຍຊີວິດໃນເວ
ລາ 1:15 ໂມງຂອງວັນທີ 11 ມັງ
ກອນຜ່ານມາ ທີ່ໂຮງໝໍຊີອາໂອ ໃນ
ເມືອງອາວິວາໂອ ແຂວງໂປຣເດໂນເນ
ປະເທດອີຕາລີ ເຊິ່ງເປັນສະຖານທີ່ທີ່
ທ່ານປິ່ນປົວຢູ”່
ນັບແ
 ຕ່ປ
 ີ 2019 ເປັນຕົ້ນມາ,
ທ່ານ ເດວິດ ຊາສໂສລິ ໄດ້ດ
 ຳລົງຕຳ
ແໜ່ງເປັນປະທານລດ
ັ ຖະສະພາເອີລບ
ົ 
ເຊິ່ງມີຜແ
ູ້ ທນ 705 ຄົນຈ
 າກສະຫະ
ພາບເອີລົບ ແລະ ວາລະການດຳລົງຕຳ
ແໜ່ງຂອງທ່ານຈະໝົດລົງໃນເດືອນ
ມັງກອນ2022 ແລະຍັງບ
ທ
ໍ່ ັນມ
 ີຂ່າວ
ແຈ້ງວ່າທ່ານຈະລົງແຂ່ງຂັນເລືອກຕັ້ງ
ສະໄໝທີ 2.

ທ່ານ ເດວິດ ຊາສໂສລິ ເຄີຍ
ປະກອບອາຊີບເປັນນັກຂ່າວ ແລະ ໄດ້
ກາຍເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ ແລະ ມີຊສ
ື່ ຽງຫລັງ
ຈາກເຮັດວຽກໃຫ້ສະຖານວ
ີ ທ
ິ ະຍຸ RAI
ຈົນກ
 ະທັ້ງໃນປີ 2009 ທ່ານໄດ້ເຂົ້າ
ຮ່ວມພັກປ
 ະຊາທປ
ິ ະໄຕ,
ເປັນນັກ
ການເມືອງກາງຊ້າຍ ແລະ ໄດ້ຮ
 ັບໄ ຊ
ຊະນະໃນການເລືອກຕ້ັງເປັນປະທານ
ລັດຖະສະພາເອີຣົບ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທ່ານ ເດວິດ
ຊາສໂສລິ
ເລີ່ມມີບັນຫາສຸຂະພາບ
ເລື້ອຍໆ ແລະ ໃນເດືອນກັນຍາ2021
ທ່ າ ນກໍ ໄ ດ້ ຮັ ບ ການປິ່ ນ ປົ ວ ພະຍາດ
ປອດບວມຢູ່ ໂຮງໝໍ ໃ ນປະເທດຝຣັ່ ງ
ແລ້ວ.
ແຫລ່ງຂ່າວ: CNN

ແປ ແລະ ຮຽບຮຽງ: ນາກ ເມືອງມະໂນ
ອີງຕາມການລາຍງານໃນອາ
ທິດຜ່ານມາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສະມາຊິກສະ
ພາສະຫະລາຊະອານາຈັກອັງກິດ ໄດ້
ສ້າງຕັ້ງກຸ່ມສະກຸນເງິນດີຈີຕອນ ແລະ
ຊັບສິນດີຈີຕອນ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ
ກົ ດ ລະບຽບໃໝ່ ສໍ າ ລັ ບ ອຸ ດ ສາຫະກໍ າ
ເຂົ້າລະຫັດລັບສະໜັບສະໜູນນະວັດ
ຕະກຳ.
ຜູ້ ຮ່ າ ງກົ ດ ໝາຍຂອງລັ ດ ຖະ
ສະພາສະຫະລາຊະອານາຈັ ກ ອັ ງ ກິ ດ
ໃນນາມປະທານຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ໄດ້
ກ່າວວ່າ: “ພວກເຮົາຢູ່ໃນໄລຍະເວລາ
ທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບຂະແໜງການນີ້ ເນື່ອງ
ຈາກຜູ້ວາງນະໂຍບາຍທົ່ວໂລກກໍາລັງ
ທົບທວນຄືນວິທີການຂອງເຂົາເຈົ້າໃນ
ການເຂົ້າລະຫັດລັບ ແລະ ວິທີການທີ່

ຄວນຈະຖືກຄວບຄຸມ”.
ສຳລັບການເຮັດວຽກ ຈະ
ແມ່ນສະມາຄົມການຄ້າສໍາລັບຊັບສິນ
ດິຈິຕອນ ຈະເຮັດໜ້າທີ່ເປັນເລຂານຸ
ການຂອງກຸ່ມລັດຖະສະພາ ເຊິ່ງສະ
ມາຄົມດັ່ງກ່າວໄດ້ພະຍາຍາມດຳເນີນ
ການກັບຝ່າຍນິຕິບັນຍັດເປັນເວລາໜຶ່ງ
ປີ ສໍ າ ລັ ບ ລະບຽບການດ້ າ ນການເຂົ້ າ
ເຖິ ງ ລະຫັ ດ ລັ ບ ໃນທາງບວກໃນສະ
ຫະລາຊະອານາຈັກ.
ຜູ້ ໃ ຫ້ ກ ານສະໜັ ບ ສະໜູ ນ
ສະກຸນເງິນດີຈີຈໍຕອນ ໄດ້ເຕືອນວ່າ
ລັ ດ ຖະບານສະຫະລາຊະອານາຈັ ກ
ໄດ້ຊັກຊ້າເກີນໄປທີ່ຈະກໍານົດກົດລະ
ບຽບສໍາລັບທຸລະກິດຊັບສິນດີຈີຕອນ
ເຊິ່ ງ ມີ ຄ ວາມສ່ ຽ ງທີ່ ຈ ະຊຸ ກ ເຂົ າ ເຈົ້ າ

[+wfhIa[soa’lnry,3mG T856 (21) 454563, 8hv’dkoc9h’0jk;3mG T856 (21) 413522
vvdc[[{9afsohk3fpG ok’ d5ddyd [5ffkw- c]t ok’ oyf8k 75oxkdfu

ອອກໄປນອກຝັ່ງ.
ອົງການເຝົ້າລະວັງດ້ານການ
ເງິນຂອງສະຫະລາຊະອານາຈັກ ໄດ້
ຫ້ າ ມຮູ ບ ປະພັ ນ ຂອງສະກຸ ນ ເງິ ນ ດີ ຈີ
ຕອນ
ສໍາລັບນັກລົງທຶນຂາຍຍ່ອຍ
ແລະ ຕໍ່ຕ້ານກອງທຶນດີຈີຕອນ.
ຜູ້ຄວບຄຸມໄດ້ເຕືອນເລື້ອຍໆ
ກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງຈາກການຫລອກ
ລວງການເຂົ້າເຖິງລະຫັດລັບ ແລະ ບໍ
ລິສັດທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມ, ອີງ
ຕາມບໍ ລິ ສັ ດ ວິ ເ ຄາະຂໍ້ ມູ ນ ບັ ອ ກເຊນ
ການຫລອກລວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະ
ກຸນເງິນດີຈີຕອນ ເຮັດໃຫ້ນັກລົງທຶນ
ຕ້ອງເສຍເງິນ 7,8 ຕື້ໂດລາທົ່ວໂລກ
ໃນປີນີ້.

