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Iv’xtmko lr- g7njvows;1hP,1k,
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dv’xt-5,lts]5[;Pd’ko0v’
7l- xt9eg0fg]nvd8ah’mu !&

ແຂວງຄໍາມ່ວນ ໂດຍການຕ້ອນ
ຮັບຂອງ ທ່ານ ບຸນມີ ພິມມະ
ສອນ ປະທານ ສພຂ ຄໍາມ່ວນ; ມີ
ບັນດາທ່ານຄະນະປະຈໍາ ສພຂ,
ຮອງເຈົ້າແຂວງ,

ຄະນະສະມາ

ຊິ ກ ສະພາແຫ່ ງ ຊາດປະຈໍ າ ເຂດ
ຕັ້ງເລືອກຕັ້ງທີ 12 ແຂວງຄໍາ
ມ່ວນ ແລະ ອົງການປົກຄອງ
ແຂວງ

ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຫົວ

ໜ້ າ ພະແນກການທີ່ ກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງ
ຂອງແຂວງເຂົ້າຮ່ວມ.
ຈຸ ດ ປ ະ ສົ ງ ຂ ອ ງ ກ າ ນ
ເຄື່ອນໄຫວຄັ້ງນີ້ ເພື່ອຕິດຕາມ
ກວດກາ ການປະຕິບັດກົດໝາຍ
ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ບາງກົດ
ໝາຍຢູ່ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ໃນກອງ
(ສພຊ) ໃນວັນທີ 6

ສຈ.ປອ ຈະເລີນ ເຍຍປາວເຮີ

ທານກໍ າ ມາທິ ກ ານກົ ດ ໝາຍ

ມັງກອນ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ

ຮອງປະທານສະພາແຫ່ ງ ຊາດ

ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ເຄືອ
່ ນໄຫວ

ເບີ 1 ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ທ່ານ

ແຫ່ງຊາດ (ສພຊ) ທັງເປັນປະ

ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່

ປະຊຸມ ທ່ານ ບຸນມີ ພິມມະ

vjko8+|hk @

(ສພຊ) ວັນທີ 27 ທັນ

ປາສັກ ໄດ້ໄຂກອງປະຊຸມປະຈໍາ

ທ່ານ ສາຍທອງ ໄຊຍະວົງ ປະ

ວາຜ່ານມາ, ຄະນະສະມາຊິກສະ

ປີ 2021 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງສະ

ທານ ຄສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ

ພາແຫ່ງຊາດ

(ຄສຊ) ປະຈໍາ

ພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງຈໍ າ ປາສັ ກ

ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 15 ແຂວງຈໍາ

ໂດຍການເປັ ນ ປະທານຂອງ

ໂຮມ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະ

ວຽກຄັ້ງນີ້,

ຫາຊົນ ຢູ່ແຂວງຫລວງພະບາງ.

ກ າ ສ ະ ພ າ ບ ຄ ວ າ ມ ເ ປັ ນ ຈິ ງ

ການເຄື່ ອ ນໄຫວເຮັ ດ

ຢູ່ 5 ບ້ານ ຂອງ 4 ເມືອງຄື:

vjko8+|hk #

dv’xt-5,7q[7tot 0v’ dx-l xtmko d[z g7nv
j ows;8yf8k,d;fdk 16c
j 0;’s];’rt[k’
(ສພຊ) ໃນລະຫວ່າງ
ວັນທີ 4-8 ມັງກອນຜ່ານມາ,
ທ່ານ ຄໍາຈັນ ໂສຕາປະເສີດ ປະ
ທານກໍ າ ມາທິ ກ ານບັ ນ ດາເຜົ່ າ
(ກບຜ) ສະພາແຫ່ງຊາດ ພ້ອມ
ດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວ
ຕິ ດ ຕາມກວດກາການຈັ ດ ຕັ້ ງ
ປະຕິບັດ ດຳລັດ 315/ນຍ ວ່າ
ດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກ
ປ້ອງການເຄື່ອນໄຫວສາສະໜາ
ຢູ່ ສປປລາວ, ການພັດທະນາ
ຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມ
ທຸກຍາກ,

ການຈັດສັນພູມລຳ

ເນົາ ແລະ ອາຊີບຄົງທີ່; ການປົກ

|hk @

zqoleg]afdv’xt-5,ltw\lk,ao

gmnjvmu

II

0v’ lr0 lts;aootg0f

ຄອງທ້ ອ ງຖິ່ ນ ຕິ ດ ພັ ນ ພັ ນ ວຽກ
ງານ 3 ສ້າງ, ວຽກງານແນວ

ບ້ານເມືອງຂາຍ ນະຄອນຫລວງ

vjko8+|hk #

dv’xt-5,ltw\lk,aogmnjvmu @ 0v’ lr0 [=]y7ew(ສພຊ) ກອງປະຊຸມສະ
ໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະ
ພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ) ບໍ
ລິຄໍາໄຊ ຊຸດທີ II ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງ
ເປັນທາງການ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງ
ວັນທີ 05 ມັງກອນ 2022, ທີ່
ຫ້ອງປະຊຸມ ສພຂ ບໍລິຄໍາໄຊ
ໂດຍການເປັ ນ ປະທານຂອງ
ທ່ານ ປອ. ສຸວັນນີ ໄຊຊະນະ ປະ
ທານ ສພຂ ບໍລິຄໍາໄຊ; ກອງປະ
ຊຸມໄດ້ເປັນກຽດຕ້ອນຮັບທ່ານ
ນາງ ປິ່ງຄໍາ ລາຊະສິມມາ ສະມາ

|hk @

ຄະນະໄດ້ໄປກວດ
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ແຂວງ;

ຖືກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມ.

dv'xt-5,DDD
(ສພຊ) ໃນວັນທີ 14
ມັງກອນ 2022 ທີ່ສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະກໍາ
ມາທິ ກ ານປ້ ອ ງກັ ນ ຊາດ-ປ້ ອ ງ
ກັນຄວາມສະຫງົບ

(ກປຊສ)

ປະຈໍາປີ 2021 ໄດ້ໄຂຂຶ້ນພາຍ
ໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ
ພົຕ. ວົງສັກ ພັນທະວົງ ປະທານ
ກປຊສ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ
ທ່ານ ພົທ. ສຸວອນ ເລືອງບຸນມີ
ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຜູ້
ຊີ້ນໍາວຽກງານ ກປຊສ; ມີບັນ
ດາທ່ າ ນສະມາຊິ ກ ສະພາແຫ່ ງ
ຊາດ

ທີ່ເປັນຄະນະກໍາມະການ

ຂອງ ກປຊສ ປະຈໍາຢູ່ແຕ່ລະເຂດ
ເລືອກຕັ້ງ, ຕາງໜ້າຈາກບັນດາ
ກໍາມາທິການ,

ຄະນະເລຂາທິ

ການ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ
ປ້ອງກັນປະເທດ,

ຮອງລັດຖະ

ມົ ນ ຕີ ກ ະຊວງປ້ ອ ງກັ ນ ຄວາມ
ສະຫງົບ, ສະຖາບັນຕ່າງໆພາຍ
ໃນສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຂກ

ຈາກນັ້ນ,

ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບ

ປະເທດ ຈົ່ງສືບຕໍ່ຍົກສູງຄວາມ

ກອງປະຊຸມ, ໄດ້ພ້ອມ

ຮອງເອົາບົດສະຫລຸບການເຄື່ອນ

ຮັບຜິດຊອບໃນການເປັນເສນາ

ກັນຕີລາຄາ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າປະ

ໄຫວວຽກງານປະຈໍາປີ 2021,

ທິການໃນຂົງເຂດປ້ອງກັນຊາດ-

ກອບຄໍ າ ຄິ ດ ຄໍ າ ເຫັ ນ ໃສ່ ບົ ດ ສະ

ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ

ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໃຫ້ແກ່

ຫລຸ ບ ຕີ ລ າຄາການເຄື່ ອ ນໄຫວ

ປະຈໍາປີ 2022 ຂອງ ກປຊສ;

ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ,  ກຄ
ໍ ື

ວຽກງານປະຈໍາປີ 2021 ແລະ

ຮັບຮອງເອົາ 5 ແຜນວຽກຈຸດ

ສະພາປະຊາຊົນຂັນ
້ ແຂວງ ຕາມພາ

ທິ ດ ທາງແຜນການເຄື່ ອ ນໄຫວ

ສຸມ ປີ 2022 ດັ່ງນີ້: ດ້ານນິຕິ

ລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່

ວຽກງານປະຈໍາປີ 2022 ຂອງ

ບັນຍັດ,

ດ້ານການຕົກລົງບັນ

ທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ໂດຍ

ກປຊສ; ແຜນການກໍານົດຫົວ

ຫາສໍ າ ຄັ ນ ພື້ ນ ຖານຂອງຊາດ,

ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງກົນໄກປະ

ຂໍ້ ຕິ ດ ຕາມກວດກາໃນຂົ ງ ເຂດ

ດ້ າ ນການສ້ າ ງຄວາມເຂັ້ ມ ແຂງ

ສານງານກັ ບ ທຸ ກ ພາກສ່ ວ ນທີ່

ປ້ ອ ງກັ ນ ຊາດ-ປ້ ອ ງກັ ນ ຄວາມ

ໃຫ້ແກ່ກໍາມາທິການ ແລະ ດ້ານ

ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍສະເພາະກັບກະ

ສະຫງົບ, ນັກຮົບເກົ່າ ປະຈໍາປີ

ການພົວພັນຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະ

ຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ກະຊວງ

2022,

ບົດລາຍງານສະພາບ

ເທດ; ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານ

ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ສະຫະ

ພົ້ນເດັ່ນຕິດພັນກັບການເຄື່ອນ

ຂອງກະຊວງປ້ ອ ງກັ ນ ປະເທດ

ພັນນັກຮົບເກົ່າແຫ່ງຊາດ, ກອງ

ໄຫວປົກປັກຮັກສາສະຖຽນລະ

ແລະ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະ

ບັ ນ ຊາການທະຫານແຂວງ,

ພ າ ບ ທ າ ງ ດ້ າ ນ ກ າ ນ ເ ມື ອ ງ ,

ຫງົບ ແລະ ຮັບຮອງເອົາມາດ

ກອງບັນຊາການປ້ອງກັນຄວາມ

ຄວາມສະຫງົບປອດໄພ

ແລະ

ຕະການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ສະຫງົບແຂວງ, ສະຫະພັນນັກ

ຄວາມເປັ ນ ລະບຽບຮຽບຮ້ ອ ຍ

ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ

ຮົບເກົ່າແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນ

ຕາມບໍລິເວນຊາຍແດນ

ປະຈໍາປີ 2022 ຂອງ ກປຊສ.

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນສູນ ແລະ ທ້ອງ

ໃນປີ

2021 ຜ່ານມາ ຂອງກະຊວງ

ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ຮອງ

ຖິ່ນ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຄ່ອງຕົວ,

ປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ບົດລາຍ

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ມີ

ວ່ອງໄວ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ ແນ

ງານສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ຄໍາເຫັນໂອ້ລົມ ແລະ ຮຽກຮ້ອງ

ໃສ່ ເ ຮັ ດ ສໍ າ ເລັ ດ ໜ້ າ ທີ່ ທີ່ ໄ ດ້ ຮັ ບ

ວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການ

ໃຫ້ຄະນະນໍາກໍາມາທິການ, ກໍາ

ມອບໝາຍດ້ວຍປະສິດທິຜນ
ົ ສູງ.

ແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ຂອງ

ມະການຂອງກໍາມາທິການທີ່ປະ

(ສອນສັກ ວັນວິໄຊ)

ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ;

ຈໍາຢູແ
່ ຕ່ລະເຂດເລືອກຕັງ້ ໃນທົວ
່

ບົດສະຫລຸບຂອງອົງ

PHOUTHEN PASAXON

ອາຊີບ ແລະ ພາຫະນະພິເສດ;
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ

ກ່ ຽ ວກັ ບ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ

ເຂດປະເມີນລາຄາທີ່ດິນ

ແລະ

ຂຶນ
້ ; ຈາກນັ້ນ, ທ່ານ ອຳໄພ

ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ

ສິ່ງປຸກສ້າງພາຍໃນແຂວງ  ແລະ

ຈິດມານົນ ຮອງປະທານກຳມະ

ປະຈໍາປີ   2021 ແລະ ທິດທາງ

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງ

ທິການກົດໝາຍ ໄດ້ຂຶ້ນໂຄສະ

ແຜນການເຄື່ອນໄຫວ ປະຈໍາປີ

ກອງທຶນສັງຄົມສົງເຄາະ

2022;   ບົດລາຍງານຜົນການ

ໃນແ ຂວງສ ະຫ ວັ ນ ນ ະເ ຂດ;

ຄື ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາແຫ່ງ

ກວດສອບ

ພິຈາລະນາ,

ຮັບຮອງເອົາບົດ

ຊາດ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາ

ຕົວງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈໍາປີ

ລາຍງານຂອງສະພາປະຊາຊົ ນ

ປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ, ກົດໝາຍ

2020 ແລະ ເອກະສານລາຍ

ແຂວງ ຊຸດທີ II ກ່ຽວກັບການ

ວ່ າ ດ້ ວ ຍການຕິ ດ ຕາມກວດກາ

ງານການເງິ ນ ຂອງລັ ດ ວິ ສ າຫະ

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການເຄື່ອນໄຫວ

ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະ

ກິດນໍ້າປະປາ ແຂວງສະຫວັນນະ

ວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ

ພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ.

ເຂດ ປະຈໍາປີ 2019; ບົດລາຍ

ທິດທາງແຜນການ   ປະຈໍາປີ

ໃ ນ ຕ ອ ນ ທ້ າ ຍ ຂ ອ ງ

ງານຂອງອົ ງ ການກວດກາລັ ດ

2022; ການກໍານົດເຂດແດນ

ກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ຈະເລີນ ເຍຍ

ແຂວງ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະ

ຂອງເມືອງໄຊພູທອງ

ປາວເຮີ

ຕິບັດການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ

ເມືອງສອງຄອນ (ຈຸດບ້ານນາດູ່

ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ສະແດງຄວາມຍ້ອງ

ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ທິດທາງ

ແລະ ບ້ານນາຈານ) ແລະ ພິຈາ

ຍໍ ຊົ ມ ເຊີ ຍ ຕໍ່ ຜົ ນ ງານການຈັ ດ

ແຜນການ ປະຈໍາປີ 2022; ບົດ

ລະນາ,

ຮັບຮອງເອົາການສະ

ຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໄລຍະຜ່ານ

ລາຍງານການກວດກາ ຕາມຜົນ

ເໜີແຕ່ງຕັ້ງ ທ່ານ ກັງວານ ພາ

ມາ ແລະ ຕີລາຄາສູງຕໍ່ຜົນງານ

ການກວດສອບບົ ດ ສະຫລຸ ບ

ວັນ ເປັນປະທານສານປະຊາຊົນ

ທີ່ແຂວງຍາດມາໄດ້, ພ້ອມດຽວ

ຂາດຕົວ

ເຂດ II ເມືອງສອງຄອນ.

ກັນນັ້ນ,

(ນາງ ຄອນສະຫວັນ ເມກສະຫວັນ

ບັ ນ ຫ າ ໃ ຫ້ ບັ ນ ກ າ ນ ນໍ າ ຂ ອ ງ

ບົດສະຫລຸບຂາດ

ງົບປະມານແຫ່ງລັດ

ຂອງແຂວງ ປະຈໍາປີ 2019;

ການກຳນົດ ປະຕິ ບັ ດ ວຽກງານໃນຕໍ່ ໜ້ າ ດີ

ແລະ

ຍະການປະຊາຊົນແຂວງ

ແລະ

zqoleg]afDDD

ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ກົງ

(ສພຊ) ກອງປະຊຸມສະ
ໄໝສາມັນເທື່ອທີ II ຂອງສະ
ພາປະຊາຊົນ  (ສພຂ) ແຂວງ
ສະຫວັນນະເຂດ ຊຸດທີ II ໄດ້
ອັ ດ ລົ ງ ດ້ ວ ຍຜົ ນ ສຳເລັ ດ ອັ ນ ຈົ ບ
ງາມ

ໃນວັນທີ

14

ມັງ

ແກ້ວ ມີວໍລະຈັກ, ປະທານສະພາ
ປະຊາຊົນແຂວງ;

ວັດທະນະທຳໄກສອນພົມວິຫານ

ທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ

ກອງປະຊຸ ມ ໄດ້ ຮັ ບ ຟັ ງ

ຕື່ມອີກ.

ນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ແຜນ

ໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2021

ສອນ ໄດ້ກ່າວຕ້ອນຮັບ ແລະ

ພັ ດ ທະນາເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ

ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປະຈໍາ

ລາຍງານການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ

ແຫ່ງຊາດ,

ປີ 2022; ແຜນການສ້າງ ແລະ

ວຽກງານຂອງ ສພຂ ໃນໄລຍະ

ຫຍາຍບັ ນ ດາແນວທາງນະໂຍ

ປັບປຸງນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ ໄລ

ຜ່ານມາ

ເປັນຕົ້ນແມ່ນຜົນສຳ

ບາຍພັກ-ລັດ   ແລ້ວຫັນເປັນແຜນ

ຍະ 4 ປີ (2022-2025) ຂອງ

ເລັດຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມ

ງານ, ເປັນໂຄງການອັນລະອຽດ

ອົງການປົກຄອງແຂວງ ຈໍານວນ

ມະລຶກຂອງ ສພຂ ຊຸດທີ II

ທີ່ແທດເໝາະກັບສະພາບຕົວຈິງ

16 ສະບັບ, ສ້າງໃໝ່ 13 ສະ

ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາລະ

ແລະ

ຕົກລົງວ່າດ້ວຍສະກັດກັ້ນ ແລະ

ການໂຄສະນາເຜີ ຍ ແຜ່ ສ ຳເລັ ດ

ເອົາການຫັນລົງກໍ່ສ້າງຮາກຖານ

ຕ້ານອັກຄີໄພຊາວບ້ານ ພາຍໃນ

ກອງປະຊຸ ມ ຄັ້ ງ ປະຖົ ມ ມະລື ກ

ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ວຽກ

ແຂວງສະຫວັນນ
 ະເຂດ; ຂໍ້ຕົກ ຂອງ ສພຊ ຊຸດທີ IX ແລະ

ງານການສຶ ກ ສາອົ ບ ຮົ ມ ການ

ລົງວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງການ

ຂອງ ສພຂ ຄໍາມ່ວນ ຊຸດທີ II

ເມືອງ-ແນວຄິດ

ຂົນສົ່ງທາງບົກ;

ຢູ່ບັນດາເມືອງທັງ 10 ເມືອງໃນ

ພະນັກງານຫລັກແຫລ່ງ, ສະມາ

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າ

ໄດ້ຕິດຕາມຊຸກຍູ້

ເລິກເຊິ່ງ, ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານ

ຄົ້ນແຮ່ຊາຍ; ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ

ຕິ ບັ ດ ແຜນພັ ດ ທະນາເສດຖະ

ປ້ ອ ງກັ ນ ຊາດ-ປ້ ອ ງກັ ນ ຄວາມ

ການຄຸ້ມຄອງແຜນຜັງນະຄອນ ກິດ-ສັງຄົມ ທີ່ຕິດພັນກັບວາລະ

ສະຫງົບ ໃນການແກ້ໄຂປະກົດ

ໄກສອນພົມວິຫານ ແລະ ເມືອງ

ແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຕ່ລະຄະນະ

ການຫຍໍ້ທໍ້ໃນສັງຄົມ ເປັນຕົ້ນ

ອຸທຸມພອນ; ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ

ກຳມະການ, ຄະນະເລຂາທິການ

ແມ່ນການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບ

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນກ
 ະສິກຳ; ຂໍ້

ໄດ້ປັບປຸງພະລະບົດບາດ,

ຕິດ,

ເຫຍື້ອໃນຕົວເມືອງ ແລະ ນະ ຢ່າງສອດຄ່ອງ; ຈາກນັ້ນ, ຍັງໄດ້

ໝົດໄປ; ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນຈົ່ງເຊີດ

ຄອນ ຂອງແຂວງສະຫວັນນ
 ະ ຮັ ບ ຟັ ງ ການລາຍງານໂດຍສັ ງ

ຊູ ຄ ວາມຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບໃນໜ້ າ ທີ່

ເຂດ; ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ແຜນ ເຂບ ຈາກທ່ານ ປອ. ແກ້ວອຸ

ການເມືອງຂອງຕົນ, ເຕົ້າໂຮມ

ຄຸ້ ມ ຄ ອງສິ່ ງ ແ ວດລ້ ອ ມຮ ອບ ດອນ ບຸດສິງຂອນ ຮອງເຈົ້າ

ຄວາມສາມັ ກ ຄີ ເ ປັ ນ ປຶ ກ ແຜ່ ນ

ດ້ານ; ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມ

ແຂວງຄໍາມ່ວນ ກ່ຽວກັບແຜນ

ແລະ ຕັ້ງໜ້າຈັດຕັ້ງແຜນພັດທະ

ຄອງແຮງງານພາຍໃນ

ພັ ດ ທະນາເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ

ນ າ ເ ສ ດ ຖ ະ ກິ ດ - ສັ ງ ຄົ ມ ຂ ອ ງ

ຂອງແຂວງ

ບັນດາພະ

ແຂວງ ໃຫ້ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍ

ກໍໄດ້

ກໍຄືວຽກງານຂອງ ສພຂ ຄໍາ

ແລະ

ສັງຄົມຕໍ່ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ

ຂຶ້ນລາຍງານ

ທົ່ວແ
 ຂວງສະຫວັນນ
 ະເຂດ; ຂໍ້

ຂົ ງ ເຂດວຽກງານຂອງອົ ງ ການ

ກ້າວ; ເພື່ອຍົກສູງພາລະບົດບາດ

ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ

ການສົ່ງເສີມ

ໄອຍະການປະຊາຊົນ, ສານປະ

ຂອງ ສພຂ ໃຫ້ສູງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ນັກຮຽນເກັ່ງ ແລະ ນັກຮຽນ

ຊາຊົນ ແລະ ພະແນກຍຸຕິທໍາ

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນ

ພອນສະຫວັນ; ຂໍ້ຕົກລົງວ່າ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດພາລະບົດ

ດຽວກັນ, ທ່ານ ຮອງປະທານ

ດ້ວຍ ການຕ້ານ ແລະ ສະກັດ ບາດຂອງຕົນ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດ

ສພຊ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ຍັງໄດ້

ຈາລະນາ,

ມີສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ

ຈໍາພາກກາງ, ອົງການກວດກາ

ຊາດ (ສສຊ) ປະຈຳເຂດເລືອກ

ລັດແຂວງ, ອົງການໄອຍະການ

ຕັ້ງທີ 13, ສະມາຊິກສະພາປະ

ປະຊາຊົນແຂວງ, ສານປະຊາຊົນ

ສຳຄັນຕ່າງໆຂອງແຂວງຄື: ບົດ ກັ້ນສິ່ງເສບຕິດໃນຂະແໜງສຶກ
ລາຍງານສະພາບການຈັດຕັ້ງໄດ້ ສາ ແລະ ກິລາທົ່ວແ
 ຂວງ  ແລະ

ລາວສ້າງຊາດ,

ອົງການຈັດ

ກັ ບ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ໜ້ າ ທີ່

ແລະ

ວ່າດ້ວຍ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ ແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ແຂວງ, ອົງການກວດສອບປະ

ພະແນກການ, ກົມກອງ ກ່ຽວ

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງ

ໂດຍສະເພາະໃນ

ໄວ້ໃນລັດຖະທຳມະນູນ

ແລະ

ມ່ວນ

ໃຫ້ນັບມື້ດີຂຶ້ນເທື່ອລະ

ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ

ແລະ

ກົດໝາຍ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຄວາມ

ເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ສະໂມສອນເມືອງ

ຮັບຜິດຊອບໃນການດຳເນີນຄະ

ໜອງບົກ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ຕືມ
່ ອີກ.

ກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງ ົບປະມານ ທີ່ ດິ ນ ວັ ດ ທ ະນ ະທ ຳພາຍໃ ນ ດີຕາມຂະບວນຍຸຕິທຳ ແລະ ກົນ
ແຫ່ງລ
 ັດຂອງແຂວງ ປະຈຳປີ ແຂວງສະຫວັນນ
 ະເຂດ; ນິຕ
 ິກຳ ໄກການປະສານກັບຄະນະກຳມະ
2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປັ ບ ປຸ ງ ໃໝ່ ປ ະກອບມີ : ຄຳສັ່ ງ ການ ສພຂ; ກອງປະຊຸມໄດ້ມີ
ປະຈໍາປີ 2022 ຈາກທ່ານເຈົ້າ

ສະກັດກັ້ນການຄ້າ-ຂາຍ

ເຖື່ອນ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆໃຫ້

ແຂວງສະຫວັນນະ

ແນວ

ສິດ

ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນ

ເຈົ້າແຂວງ

ການອ້ອມຂ້າງແຂວງ,

ແລະ

ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງການຂຸດ ບັນດາເມືອງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະ

ປະຊຸມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຄົ້ນຄວ້າພິ

ພາປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ບັນດາ

ຊິກພັກໃຫ້ກຳແໜ້ນ

ເຊືອ
່ ມຊຶມແນວທາງຂອງພັກຢ່າງ

ຫາສໍາຄັນ ຂອງອົງການປົກຄອງ

ແຂວງ, ຕາງໜ້າຄະນະປະຈໍາສະ

ໃຫ້ຖັນແຖວ

ແລະ

ທ່ານ ສັນຕິພາບ ພົມວິຫານ

ປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະ

ທ່າແຮງບົ່ນຊ້ອນຂອງ

ແຂວງ; ພ້ອມນັ້ນ, ແຂວງຕ້ອງຖື

ຕະຫລອດໄລຍະກອງ

ເຂດ;

ຄົ້ນຄວ້າຜັນຂະ

ບັບ,   ປັບປຸງ 3 ສະບັບ ຄື: ຂໍ້ ບົດບາດຂອງຕົນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ໃນ

ການລາຍງານ ແລະ ຊີ້ແຈງບັນ

ຮັບຮອງເອົາບັນຫາ

ຈົ່ງເພີ່ມທະວີ

ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາແນວທາງ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການເຄື່ອນ

ເຂົ້າຮ່ວມມີ

ກອນ 2022 ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ ຊາຊົນແຂວງ (ສສຂ), ເຈົາ້
ດຳເນີນມາເປັນເວລາ 3 ວັນ ນະຄອນ-ເຈົາ້ ເມືອງ, ພະແນກ
ເຕັມ (12-14 ມັງກອນ)  ທີ່ຫໍ

ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.

ທ່ານໄດ້ເນັ້ນຫລາຍ

ເອົາໃຈໃສ່ໂຄສະນາປຸກລະດົມ,

Iv'xtmkoDDD

ສານປະຊາຊົນແຂວງ ກ່ຽວກັບ

ແຮງງານຕ່າງປະເທດ; ຂໍ້ຕົກລົງ
ວຽກງານຂອງຕົນ ໃນປີ 2021

ໄດ້ມີຄໍາເຫັນໂອ້ລົມ

ແຂວງຄໍາມ່ວນ

ດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນໂ ຍທາ ທົ່ວແຂວງ;

ຕັ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ແຂກຖືກເຊີນ

ພາຍ ນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ 3 ສະບັບ

ບົ ດ ລາຍງານຂອງອົ ງ ການໄອ

ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງຂີ້ ແລະ

ໂດຍ

ປ່ຽນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງ

ການກວດສອບປະຈໍາພາກກາງ

ທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ; ຂໍ້ຕົກລົງ  ອົງການປົກຄອງແຂວງ

ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

2

ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງວຽກງານ ການກອບຄໍາຄິດ-ຄໍາເຫັນແລກ

(ເອື້ອ ມະໂນສິງ).
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dv'xt-5,DDD
ຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ປະ
ຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 11 ແຂວງ
ບໍລິຄໍາໄຊ ທັງເປັນເລຂາທິການ
ສະພາແຫ່ງຊາດ; ທ່ານ ປອ.
ກອງແກ້ວ

ໄຊສົງຄາມ

ແຂວງໆບໍລິຄໍາໄຊ;

ເຈົ້າ

ມີບັນດາ

ທ່ານຄະນະພັກແຂວງ,

ສສຊ

ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ, ສະມາຊິກ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສສຂ),
ເຈົາ້ ເມືອງ, ຫົວໜ້າພະແນກການ,
ຕາງໜ້າອົງການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ,

dv'xt-5,lts]5[DDD

ລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວປະຈໍາ

ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 15 ແຂວງ

ປີ 2021 ແລະ ແຜນການ ປີ

ຈໍາປາສັກ ແລະ ມະຕິກອງປະ

ອົ ງ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ແນວລາວສ້ າ ງ

3. ພິຈາລະນາ, ຮັບ

ທີ 15 ແຂວງຈໍາປາສັກ; ເຂົ້າ

2022 ຂອງ ຄສຊ ປະຈໍາເຂດ

ຊຸ ມ ມະຕິ ກ ອງປະຊຸ ມ ຄະນະສະ

ຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ,

ຮອງເອົ າ ການເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກ

6. ພິຈາລະນາ, ຮັບ

ນຳມາຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາໃນ

ຮ່ວມມີທ່ານ ສົມມາດ ພົລເສ

ເລືອກຕັ້ງທີ 15 ແຂວງຈໍາປາສັກ

ມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ

ວິສາຫະກິດທັງພັກ-ລັດ

ແລະ

ງານປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ທິດ

ຮອງເອົ າ ບົ ດ ລາຍງານຜົ ນ ການ

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ລ້ວນແລ້ວແຕ່

ນາ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ

ຈາກທ່ານ ປອ ສົມໄຊ ສີຫາຈັກ

ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 15 ແຂວງ

ທັ ງ ເປັ ນ ສະມາຊິ ກ ສະພາແຫ່ ງ

ສສຊ

ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ;

ຈໍາປາສັກ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ

ເອກະຊົນ ແລະ ແຂກຖືກເຊີນ

ທາງແຜນການປະຈໍາປີ 2022,

ຕິດຕາມກວດກາ

ໂຄງການກໍ່

ມີຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນຍິ່ງ

ຊາດ (ສສຊ) ປະຈໍາເຂດເລືອກ

ພ້ອມນັ້ນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະ

ເອົ າ ບົ ດ ລາຍງານການເຄື່ ອ ນ

ເຂົ້າຮ່ວມ.

ບົດລາຍງານຜົນການກວດສອບ

ສ້າງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊົນລະປະທານ

ໃນກ ານຍົ ກ ສູ ງ ຄວາມຮັ ບ ຜິ ດ

ຕັ້ງທີ 15; ມີບັນດາທ່ານຮອງປະ

ຊຸ ມ ຍັ ງ ໄດ້ ປ ະກອບຄຳຄິ ດ ຄຳ

ໄຫວ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ

ກອງປະຊຸມຄັງ້ ນີ້ ໄດ້ສມ
ຸ

ບົດສະຫລຸບຂາດຕົວການຈັດຕັ້ງ

ເຂົ້າໃນການຜະລິດກະສິກໍາ ພາຍ

ຊອບ ຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ

ທານ ຄສຊ ແລະ ສສຊ ປະຈໍາ

ເຫັນ, ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບ

ແຜນການ 2022.

ໃສ່ຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາ ແລະ

ປະຕິບັດແຜນງົບປະມານປະຈໍາ

ໃນແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ.

ແລະ ໜ້າທ
 ີ່ຂອງ ສພຂ ກໍຄື

ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 15 ແຂວງ

ຮອງເອົາ 2 ມະຕິ ບົນພື້ນຖານ

ໂອກາດດຽວກັ ນ ນັ້ ນ ,

ຮັ ບ ຮອງເອົ າ ບັ ນ ຫາສໍ າ ຄັ ນ ພື້ ນ

ປີ 2020 ຂອງອົງການກວດ

7. ພິຈາລະນາ, ຮັບ

ຈໍາປາສັກ ແລະ ແຂກຖືກເຊີນ

ຄວາມເປັນເອກະພາບ ເພືອ
່ ນຳໄປ

ທ່ານ ສົມມາດ ພົນເສນາ ຍັງ

ຖານຂອງແຂວງ, ດັັ່ງນີ້:

ສອບພາກກາງ ແລະ ການຈັດ

ຮອງເອົານິຕິກຳສຳຄັນຈຳນວນ

ເຂົ້າຮ່ວມ.

ປັ ບ ປຸ ງ ໃຫ້ ມີ ເ ນື້ ອ ໃນຄົ ບ ຖ້ ວ ນ

ໄດ້ປະກາດ ແລະ ມອບມະຕິ

ຮັບຟັງການລາຍ

ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ວຽກງານປະຈໍ າ ປີ

ໜຶ່ງ

ກອງປະຊຸ ມ ໄດ້ ຮັ ບ ຟັ ງ

ສົມບູນຄື: ມະຕິກອງປະຊຸມຄະນະ

ຂອງຄະນະປະຈໍ າ ສະພາແຫ່ ງ

ງານຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງ ກ່ຽວ

2021, ທິດທາງແຜນການປະ

ການປົກຄອງແຂວງ.

ຮ່າງແຜນການເຄື່ອນໄຫວ 5 ປີ

ສະມາຊິ ກ ສະພາແຫ່ ງ ຊາດປະ

ຊາດ ວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັງ້ ກົງຈັກ

ກັ ບ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປ ະຕິ ບັ ດ ວຽກ

ຈໍາປີ 2022 ແລະ ການແກ້ໄຂ

ກ ອ ງ ປ ະ ຊຸ ມ ຍັ ງ ໄ ດ້

(2021-2025) ຂອງ ຄສຊ

ຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 15 ແຂວງ

ແລະ

ງານທີ່ ພົ້ ນ ເດັ່ ນ ເປັ ນ ຈຸ ດ ສຸ ມ ບູ ລິ

ຜົນການກວດສອບໃນປີຜາ່ ນມາ

ຮັບຟັງການປະກອບຄຳເຫັນຂອງ

ກັນພະຍາດໂຄວິດ-19

ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ

15

ຈໍາປາສັກ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ

ຂອງກົ ງ ຈັ ກ ທີ່ ຄ ະນະປະຈໍ າ ສະ

ມະສິດຂອງແຂວງ ໃນການຈັດ

ຂອງອົງການກວດກາລັດແຂວງ;

ອົງການແນວລາວສ້າງຊາດ ໂດຍ

ເຂັ້ມງວດ, ພ້ອມນີ້ ຍັງໄດ້ຖ
 ່າຍ

ຈາກທ່ານ

ເອົາແຜນການເຄື່ອນໄຫວ 5 ປີ

ພາແຫ່ງຊາດສ້າງຕັ້ງ

ຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດ

4. ພິຈາລະນາ, ຮັບ

ຕ າ ງ ໜ້ າ ອົ ງ ກ າ ນ ຈັ ດ ຕັ້ ງ ມ ະ

ທອດສົດ ບາງເນື້ອໃນທີ່ສຳຄັນ

ແກ້ວລັດຕະນະ ສີຫາວົງ ຮອງ

(2021-2025) ຂອງຄະນະສະ

ຄສຊ ປະເຂດເລືອກຕັ້ງຕື່ມອີກ.

ທີ່ມີລັກສະນະ

ຮອງເອົາບົດລາຍງານການເຄືອ
່ ນ

ຫາຊົນ ປະກອບຄຳເຫັນຕີລາຄາ

ຈຳນວນໜຶ່ງ ຜ່ານສະຖານີວິທະ

ຄສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ; ບົດ

ມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ

ຍຸດທະສາດ ປະຈຳປີ 2021

ໄຫວວຽກງານປະຈໍາປີ 2021

ຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃນ

ຍຸແຂວງບໍລຄ
ິ ຳໄຊ ແລະ ເປີດ

ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປະຈຳ

ແລະ ທິດທາງແຜນການປະຈໍາ

ໄລຍະຜ່ານມາ

ກວ້ າ ງການປະກອບຄຳຄິ ດ ຄຳ

ປີ 2022;

ປີ 2022 ຂອງອົງການໄອຍະ

ພ້ອມນີ້,

ການປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ສານ

ລາຍງານ, ອະທິບາຍ, ຊີ້ແຈງ

ຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ໃນໄລຍະດຳ

ປະຊາຊົນແຂວງ.

ຈາກການນໍາຂອງແຂວງ,

ພະ

ເນີນກອງປະຊຸມ ຜ່ານໂທລະສັບ

ແຂວງຈໍາປາສັກ

ປະຈໍາ

ປະຈໍາ

ແຕ່ງຕັ້ງບຸກຄະລາກອນ
ໃຫ້ແກ່

(ສົມວິຈິດ ໄຊມົນຕີ)

1.

ຖະກິດ-ສັງຄົມ

2. ພິຈາລະນາ, ຮັບ
ຮອງເອົ າ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ

ປີ 2022 ຂອງ ສພຂ.

ບັ ນ ດ າ ເ ນື້ ອ ໃ ນ ທີ່

ຕາມການສະເໜີຂອງອົງ

ສສຂ.
ກ ອງປະຊຸ ມ ໃນຄັ້ ງ ນີ້
ໄດ້ ດ ຳເນີ ນ ຮູ ບ ແບບປົ ກ ກະຕິ
ແລະ ຮູບແບບອອນລາຍ ໂດຍ

ຂອງ

ສພຂ;

ຍັງຈະໄດ້ຮັບຟັງການ

ໄດ້ ປ ະຕິ ບັ ດ ມາດຕະການປ້ ອ ງ

ເຫັນ,

ຢ່າງ

ຄໍາສະເໜີຈາກພໍ່ແມ່ປະ

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ

5. ພິຈາລະນາ, ຮັບ

ແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈໍານວນ

ສາຍດ່ວນໝາຍເລກ 054 156

ຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານ ປະ

ຮອງເອົາບົດລາຍງານການເຄືອ
່ ນ

ໜຶ່ງ ຕໍ່ກັບຄຳຊັກຖາມ ແລະ

ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າບໍລິການ

ຈໍາປີ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນ

ໄຫວວຽກງານປະຈຳປີ 2021

ການປ ະກອບຄ ຳເ ຫັ ນ ຂອງບັ ນ

(ຂ່າວ ໂສລະຢ໋າ ໄຊຍະວົງ;

ການ ປະຈໍາປີ 2022;

ແລະ ທິດທາງແຜນການປະຈຳ

ດາທ່ານ ສສຂ.

ພາບ ມາລາວັນ ບົວແກ້ວ)

ແກ່ ປ ະຊາຊົ ນ ທີ່ ໄ ດ້ ຮັ ບ ຜົ ນ ກະ

ຕັ້ງມະຫາຊົນ, ປກສ ແຂວງ,

ການຢື້ຢາມຖາມຂ່າວຂອງທ່ານ

ທົບຈາກການສ້າງເຂື່ອນນໍ້າອູ 1,

ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ພົທ. ສຸວອນ ເລືອງບຸນມີ ຮອງ

ນໍ້າອູ 2 ແລະ ເຂື່ອນນໍ້າຄານ.

ແຂວງ, ພະແນກພະລັງງານ ແລະ

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ

ຈາກນັ້ນ,

ບໍ່ແຮ່ແຂວງ ແລະ ພະແນກຊັບ

ຝາກເຖິ ງ ອຳນາດການປົ ກ ຄອງ

ແລະ

ຂັ້ນຕ່າງໆ ທີ່ເສຍສະຫລະຄວາມ

ເພື່ອນຳ

ສຸ ກ ສ່ ວ ນຕົ ວ ໃນການປະຕິ ບັ ດ

xtmkoDDD
ພະບາງ, ບ້ານສາມັກຄີໄຊ ເມືອງ

ຄະນະໄດ້

ທີ່ໄດ້

ຊຽງເງິນ, ບ້ານຫາດຄີບ ເມືອງ

ຮ່ວມກັບສະພາປະຊາຊົນແຂວງ

ພະຍາກອນທຳມະຊາດ

ງອຍ, ບ້ານຫາດປາງ ເມືອງປາກ

(ສພຂ) ຫລວງພະບາງ ຈັດກອງ

ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ

ອູ, ບ້ານຫ້ວຍຄໍ້ ເມືອງຈອມ

ປະຊຸ ມ ເພື່ ອ ແຈ້ ງ ຜົ ນ ການລົ ງ

ເອົ າ ຜົ ນ ການຕິ ດ ຕາມກວດກາ

ໜ້າວຽກງານ

ເພັດ

ໂດຍໄດ້ຮັບຟັງການລາຍ

ຕິດຕາມກວດກາ ພ້ອມທັງຄຳ

ດັ່ງກ່າວ

ໄປແກ້ໄຂຕາມພາລະ

ຊົນມີຊີວິດທີ່ດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ

ງານສະພາບຂໍ້ສະດວກ ແລະ ຂໍ້

ສະເໜີ ຂ ອງພໍ່ ແ ມ່ ປ ະຊາຊົ ນ ບັ ນ

ບົ ດ ບ າ ດ ຂ ອ ງ ຂ ະ ແ ໜ ງ ກ າ ນ

ຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍທີ່

ຫຍຸ້ງຍາກດ້ານຕ່າງໆ

ໃນການ

ດາເຜົ່າ ໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນກ່ຽວ

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ທັນເວລາ ຖືກ

ພັກ-ລັດວາງອອກ ໃຫ້ນັບມື້ ນັບ

ປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງອຳ

ຂ້ອງຮັບຊາບ ໂດຍສະເພາະບັນດາ

ຕ້ອງກັບຄວາມເປັນຈິງ.

ດີຂຶ້ນໄປເລື້ອຍໆ.

ນາດການປົ ກ ຄອງຂັ້ ນ ເມື ອ ງ,

ພະແນກພາຍໃນແຂວງ, ແນວລາວ

ພ້ອມນັ້ນ, ທ່ານ ຄຳ

ຂັ້ນບ້ານ ແລະ ການຊົດເຊີຍໃຫ້

ສ້າງຊາດແຂວງ, 3 ອົງການຈັດ

ຈັນ ໂສຕາປະເສີດ ຍັງໄດ້ນໍາເອົາ

ເຮັດໃຫ້ປະຊາ

;aomu !({@W}W!}@W@@
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ນັກງານ-ລັດຖະກອນ

ໃນຖັນ

ແຖວຄະນະເລຂາທິ ກ ານສະພາ
ປະຊາຊົນແຂວງ
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ໃຫ້ເຊືອ
່ ມ

ຊື ມ ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງ
ພັກ, ກົດໝາຍຂອງລັດ ແລະ
ບັນດານິຕິກຳຕ່າງໆ

ທີ່ພົວພັນ

ເຖິ ງ ຂອບເຂດສິ ດ ໜ້ າ ທີ່ ຂ ອງ
ຕົນ; ຕ້ອງດຳເນີນພາລະບົດບາດ
ເປັ ນ ເສນາທິ ກ ານໃຫ້ ສ ະພາປະ
ຊາຊົນແຂວງ ແລະ ຄະນະປະຈໍາ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໃນການ
ຄົ້ນຄວ້າ-ສັງລວມເນື້ອໃນວຽກ
ງານຮອບດ້ານ, ສ້າງສິ່ງອໍານວຍ
ຄ ວ າ ມ ສ ະ ດ ວ ກ ໃ ຫ້ ແ ກ່ ກ າ ນ
ເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ສພຂ, ຄະນະ
(ສພຊ) ວັນທີ 29 ທັນ

ຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.

ເຫັນ, ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາ

ປະຈໍ າ ສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ

ວາ 2021, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະພາ

ກອງປະຊຸ ມ ໄດ້ ຮັ ບ ຟັ ງ

ມະຕິກອງປະຊຸມປະຈໍາປີ 2021

ແລະ ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ

ປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ) ຜົ້ງສາລີ

ບົ ດ ສະຫລຸ ບ ຕີ ລ າຄາການການ

ຂອງຄະນະເລຂາທິ ກ ານສະພາ

ຊາດປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ, ຄຸ້ມ

ໄດ້ມີກອງປະຊຸມຄະນະເລຂາທິ

ເຄື່ອນໄຫວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ

ປະຊາຊົນແຂວງ ວ່າດ້ວຍການ

ຄອງວຽກງານບໍລິຫານ,

ການສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງຜົ້ ງ

ງານປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ທິດ

ຮັ ບ ຮອງເອົ າ ບົ ດ ສະຫລຸ ບ ຕີ ລ າ

ການ ແລະ ການເງິນ ແລະ ຄຸ້ມ

ສາລີ ປະຈໍາປີ 2021 ໂດຍການ

ທາງແຜນການປະຈໍາປີ 2022

ຄາການເຄື່ອນໄຫວຈັດຕັ້ງປະຕິ

ຄອງວຽກງານຈັ ດ ຕັ້ ງ -ພະນັ ກ

ເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງ ພອນ

ຂອງຄະນະເລຂາທິ ກ ານສະພາ

ບັດວຽກງານປະຈໍາປີ

2021

ງານ; ເອົາໃສ່ປະຕິບັດຫລັກການ

ສະຫວັນ ສັກຕິຄຸນ ເລຂາທິການ

ປະຊາຊົນແຂວງ; ບົດລາຍການ

ແລະ ທິດທາງແຜນການປະຈໍາ

ລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ຕົກລົງ

ສພຂ; ເຂົ້າຮ່ວມມີທ່ານ ທອງສີ

ປັບປຸງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການ

ປີ 2022 ຂອງຄະນະເລຂາທິ

ເປັນໝູ່ຄະນະ, ແບ່ງງານໃຫ້ບຸກ

ເສົາສຸລິພົມ ປະທານ ສພຂ ແລະ

ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ; ຮ່າງມະຕິ

ການສະພາປະຊາຊົນແຂວງ.

ຄົນຮັບຜິດຊອບ

ທ່ານ ສົມຈິດ ຫັບລະກອນ ຮອງ

ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການ

ຕອນທ້າຍກອງປະຊຸມ,

ຄະນະລຂາທິການ ສພຂ ເຂັ້ມ

ປະທານ ສພຂ; ມີບັນດາທ່ານ

ເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຄະນະເລຂາທິ

ທ່ານ ທອງສີ ເສົາສຸລິພົມ ໄດ້

ແຂງ, ມີຜົນສໍາເລັດໜ້າທີ່ວຽກ

ປະທານ-ຮອງປະທານຄະນະກໍາ

ການ ສພຂ ຈາກທ່ານ ຄໍາມາ ສຸ

ເນັ້ ນ ໜັ ກ ໃຫ້ ເ ອົ າ ໃຈໃສ່ ຕໍ່ ວ ຽກ

ງານຫລາຍດ້ານ.

ມະການ ສພຂ, ຮອງເລຂາທິ

ລິວົງ ຮອງເລຂາທິການ ສພຂ;

ງານສຶກສາອົບຮົມທາງດ້ານການ

(ນາງ ສຸກສົມພອນ

ການ ສພຂ ແລະ ພະນັກງານ-

ພ້ອມນັ້ນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຍັງໄດ້ສຸມ

ເມືອງ-ແນວຄິດຢ່າງເປັນປົກກະ

ແກ້ວແສງພະຈັນ)

ລັດຖະກອນພາຍໃນ ສພຂ ເຂົ້າ

ສະຕິ ປັ ນ ຍາປະກອບຄຳຄິ ດ ຄຳ

ຕິໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກພັກ,

ແຜນ

ເພື່ອສ້າງໃຫ້

ພະ

dv’xt-,5ltw\lk,aogmnjvmu

ພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສສຂ) ຜູ້ປະ
ຈໍາການ,
ພະແນກອ້ອມຂ້າງ
ແຂວງ ແລະ ສສຂ ປະຈໍາເຂດ
ເລືອກຕັ້ງເມືອງທົ່ວແຂວງສາລະ
ວັນ ກໍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
ດ້ວຍຮູບແບບວິດີໂອທາງໄກ.
ທັງນີ້, ກໍເພື່ອເປັນການ
ປຶກສາຫາລື ແລະ ສະຫລຸບຕີລາ
ຄາຄືນ ຂໍ້ສະດວກ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ
ຜົ ນ ສຳເລັ ດ ກອງປະຊຸ ມ ສະໄໝ
ສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງ ສພຂ
ສາລະວັນ ຊຸດທີ II ໄລຍະຜ່ານ
ມາ ແລະ ເປັນການກະກຽມຮອງ
ຮັບກອງປະຊຸມ ສພຂ ແຕ່ຫົວ
ທີ ແລະ ສ້າງຄວາມເປັນເອກະ
ພາບດ້ານເນື້ອໃນ ຮັບປະກັນ

ໃຫ້ກອງປະຊຸມ ສພຂ ໃນຕໍ່ໜ້າ
ໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.
ກອງປະຊຸ ມ ໄດ້ ຮັ ບ ຟັ ງ
ການລາຍງານຮ່ າ ງບົ ດ ສະຫລຸ ບ
ຕີລາຄາຜົນສຳເລັດການກະກຽມ
ແລະ ການດຳເນີນກອງປະຊຸມ
ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງ
ສພຂ ສາລະວັນ ຊຸດທີ II
ເ ຊິ່ ງ ມີ ຜົ ນ ສໍ າ ເ ລັ ດ ເ ປັ ນ ສ່ ວ ນ
ຫລາຍໃນດ້ າ ນການກະກຽມ
ການດຳເນີນກອງປະຊຸມ ແລະ
ຜົນໄດ້ຮັບດ້ານເນື້ອໃນກອງປະ
ຊຸມ ສາມາດຮັບຮອງອອກເປັນ
ມະຕິ ໄດ້ 100%; ຄຽງຄູ່ກັບ
ຜົນສໍາເລັດດັ່ງກ່າວ ກໍຍັງມີດ້ານ
ຄົງຄ້າງ ແລະ ສາເຫດຂໍ້ຄົງ

ແລກປ່ຽນ ແລະ ຖອດຖອນບົດ

ສພຂ ຫົວພັນ ຜູ້ຊີ້ນຳວຽກງານ

ກອນ 2022, ຄະນະເລຂາທິ

ຮຽນ ລະຫວ່າງບັນດາກົງຈັກທີ່

ຄະນະເລຂາທິການ ສພຂ ໄດ້ມີ

ກ າ ນ ສ ະ ພ າ ປ ະ ຊ າ ຊົ ນ ແ ຂ ວ ງ ເປັ ນເສນາທິ ກ ານໃຫ້ ແ ກ່ ຄ ະນະ

@

ຄ້າງ ທີ່ສະແດງອອກ ເປັນຕົ້ນ
ແມ່ ນ ການດຳເນີ ນ ກອງປະຊຸ ມ
ດັ່ງກ່າວ ຢູ່ໃນຊ່ວງໄລຍະຂອງ
ກ າ ນ ແ ຜ່ ລ ະ ບ າ ດ ຂ ອ ງ ເ ຊື້ ອ
ພະຍາດໂຄວິດ-19
ພາຍໃນ
ແຂວງ
ເຮັດໃຫ້ໄລຍະເວລາ
ຂອງການຈັ ດ ກອງປະຊຸ ມ ມີ ເ ວ
ລາຈຳກັດ ເຮັດໃຫ້ການຄົ້ນຄວ້າ
ແລະ ປະກອບຄໍາເຫັນຂອງ ສສຂ
ເຂົາ້ ໃສ່ເນືອ
້ ໃນທີນ
່ ຳເຂົາ້ ຈໍານວນ
ໜຶ່ງ ຍັງບໍ່ທັນຄົບຖ້ວນເລິກເຊິ່ງ
ເທົ່າທີ່ຄວນ.
ຈາກນັ້ນ, ບັນດາທ່ານ
ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມ ແລະ
ເຂົ້ າ ຮ່ ວ ມຜ່ າ ນວີ ດີ ໂ ອທາງໄກ
ໄດ້ຜັດປ່ຽນກັນປະກອບຄໍາຄິດ
ຄໍາເຫັນ ຕາມການເຈາະຈິ້ມຂອງ
ທ່ານປະທານກອງປະຊຸມ ຢ່າງ
ເປັນເຈົ້າການ
ບົນພື້ນຖານ
ຄວາມເປັ ນ ເອກະພາບເຂົ້ າ ໃສ່
ຮ່າງບົດສະຫລຸບດັ່ງກ່າວ ແນ
ໃສ່ເຮັດໃຫ້ເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນສົມ
ບູນ ແລະ ສາມາດເປັນບ່ອນອີງ
ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນການ
ຈັ ດ ກອງປະຊຸ ມ ສະໄໝສາມັ ນ
ເທື່ອທີ 3-4 ຂອງ ສພຂ ໃນ
ຕໍ່ໜ້າ.
(ດີລໍາພົນ ພົມມະຈັນ)

ຄໍາເຫັນໂອ້ລົມ

ເຊິ່ງກ່ອນອື່ນ

(ສພຂ) ຫົວພັນ ໄດ້ຈັດກອງປະ

ເລຂາທິການ ສພຂ ແລະ ເປັນ

ໝົດ

ຊຸມສະຫລຸບວຽກງານ ປະຈໍາປີ

ການປັ ບ ປຸ ງ ລະບອບແບບແຜນ

ຍໍຊົມເຊີຍຕໍ່ຜົນງານຫລາຍດ້ານ

2021 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ສພຂ

ວິທີເຮັດວຽກ,

ທີ່ຄະນະເລຂາທິການ

ໂດຍການເປັ ນ ປະທານຂອງ

ນໍາພາ ແລະ ກົນໄກການປະສານ

ດາພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຍາດ

ທ່ານ ຄຳຟອງ ກົ້ວມີໄຊ ເລຂາ

ງານ

ຂອງຄະນະເລຂາທິການ

ມາໄດ້ໃນໄລຍະ 1 ປີຜ່ານມາ

ທິການ ສພຂ ຫົວພັນ ເຂົ້າ

ສພຂ ຫົວພັນ; ໃຫ້ມີປະສິດທິ

ບົນພື້ນຖານຄວາມສາມັກຄີເປັນ

ຮ່ ວ ມກອງປະຊຸ ມ ຄັ້ ງ ນີ້ ມີ ທ່ າ ນ

ຜົນສູງຂຶ້ນ. ກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້

ເອກະພາບ

ສົມສັກ ດອນຈານິດ ຮອງປະ

ແລກປ່ ຽ ນຄຳຄິ ດ ຄຳເຫັ ນ ເຊິ່ ງ

ເລັດໜ້າທີ່ການເມືອງຂອງຕົນ.

ທານ ສພຂ ຜູ້ຊີ້ນຳວຽກງານຄະ

ກັນແລະກັນ,

ສຸມໃສ່ຄົ້ນຄວ້າ

ພ້ອມນັ້ນ, ທ່ານຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງ

ນະເລຂາທິການ ສພຂ; ມີບັນ

ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນ ດ້ວຍ

ມາຍັງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ

ດາທ່ານຄະນະປະຈຳ, ຄະນະກໍາ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ຕໍ່ບັນດາ

ທັງໝົດ

ມະການ,

ຈຸດອ່ອນ, ຂໍ້ຄົງຄ້າງ ເພື່ອຊອກ

ເຈົ້ າ ການແກ້ ໄ ຂບັ ນ ຫາຂໍ້ ຄົ ງ

ແລະ

ຄະນະເລຂາທິການ

ແບບແຜນວິທີ

ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ວິທີປັບປຸງວຽກງານຂອງຄະນະ

ຄ້າງ,

ທ່ານສະແດງຄວາມຍ້ອງ
ກໍຄືບັນ

ພ້ອມກັນເຮັດສໍາ

ຈົ່ງໄດ້ພ້ອມກັນເປັນ
ຍົກສູງຄວາມເປັນເຈົ້າ

ເລຂາທິການ ສພຂ ເປັນຕົ້ນ

ການ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າ

ກອງປະຊຸ ມ ໄດ້ ຮັ ບ ຟັ ງ

ແມ່ ນ ການເປັ ນ ເສນາທິ ກ ານ,

ທີ່ວຽກງານຂອງຕົນ, ເອົາໃຈໃສ່

ການຜ່ານບົດສະຫລຸບວຽກງານ

ການປະສານສົມທົບ, ການສະ

ເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີເປັນເອ

ຄະນະເລຂາທິການ ສພຂ ຫົວ

ໜອງຂໍ້ມູນ ເພື່ອຮັບປະກັນດ້ານ

ກະພາບພາຍໃນໜັກແໜ້ນ ແລະ

ພັນ ປະຈໍາປີ 2021 ຈາກທ່ານ

ເນື້ອໃນໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກສະພາ

ພາຍນອກກວ້າງຂວາງ, ຕັ້ງໜ້າ

ສຸກມີໄຊ ສິງບຸນເຮືອງ ຮອງເລ

ແຫ່ງຊາດ, ສະມາຊິກສະພາປະ

ສຶ ກ ສາອົ ບ ຮົ ມ ການເມື ອ ງແນວ

ຂາທິການ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້

ຊາຊົນແຂວງ, ໃນການກະກຽມ,

ຄິ ດ ໃຫ້ ແ ກ່ ພ ະນັ ກ ງານ-ລັ ດ ຖະ

ເປັ ນ ການສະຫລຸ ບ ຕີ ລ າຄາຄື ນ

ກ າ ນດຳ ເ ນີ ນກ ອ ງ ປ ະ ຊຸ ມ ສ ະ

ກອນທຸກຄົນ

ໝາກຜົນຂອງການເຄື່ອນໄຫວ

ໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 2 ຂອງ

ອຽນທຸ່ນທ່ຽງ, ພ້ອມກັນສືບຕໍ່

ວຽກງານ ປະຈຳປີ 2021 ແລະ

ສພຂ ຫົວພັນ ຊຸດທີ II ທີ່ຈະ

ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ວຽກງານຂອງ

ກໍານົດທິດທາງແຜນການ

ໄຂຂຶ້ນໃນມໍ່ໆນີ້.

ຕົນ

ເຂົ້າຮ່ວມ.

lr0 lk]t;ao 4vf4vo[qfIPo

(ສພຊ) ຕອນເຊົ້າຂອງ
ວັນທີ 7 ມັງກອນ 2022, ທີ່
ຫ້ ອ ງປະຊຸ ມ ສະພາປະຊາຊົ ນ
ແຂວງ (ສພຂ) ສາລະວັນ ໄດ້
ຈັ ດ ກອງປະຊຸ ມ ສະຫລຸ ບ ຖອດ
ຖອນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບການ
ກະກຽມ ແລະ ດຳເນີນກອງປະ
ຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງ
ສພຂ ສາລະວັນ ຊຸດທີ II ທີ່ໄດ້
ສໍ າ ເລັ ດ ໃນທ້ າ ຍເດື ອ ນທັ ນ ວາ
ຜ່ານມາ; ໂດຍການເປັນປະທານ
ຂອງທ່ານ ຂັນໄຊ ຣັດຖະເຮົ້າ
ຮອງປະທານ ສພຂ; ເຂົ້າຮ່ວມ
ມີຮອງປະທານ ສພຂ, ຄະນະ
ປະຈໍາ, ຄະນະກຳມະການ, ຄະ
ນະເລຂາທິການ, ສະມາຊິກສະ

(ສພຊ) ວັນທີ 7 ມັງ

ປະ

ຕອນທ້ າ ຍຂອງກອງ

ຈໍາປີ 2022 ຂອງຄະນະເລຂາ
ທິການ

ສພຂ

ທັງເປັນການ

ປະຊຸມ, ທ່ານ

ມີແນວຄິດອຸ່ນ

ໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດສູງຂຶ້ນ

ແລະ ຍິ່ງໃຫຍ່ໃນຕໍ່ໜ້າ.

ຮອງປະທານ

(ເວີນທອງ ແກ້ວບຸນ)
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(ສພຊ) ວັນທີ 10 ມັງ
ກອນ 2022, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ
3 ຫ້ອງວ່າການແຂວງ ໄດ້ມີ
ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະ ປະຈໍາປີ
2021 ຂອງຄະນະສະມາຊິກສະ
ພາແຫ່ງຊາດ (ຄສຊ) ຊຸດທີ IX
ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ
04
ແຂວງອຸດົມໄຊ ໂດຍການເປັນ
ປະທານຂອງທ່ານ ຄໍາດີ ວົງ
ລ້ອມ ປະທານ ຄສຊ ຊຸດທີ IX
ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ
04
ແຂວງອຸດົມໄຊ; ເຂົ້າຮ່ວມ ມີ
ທ່ານ
ບຸນຄົງ
ຫລ້າຈຽມ
ພອນ
ເຈົ້າແຂວງໆອຸດົມໄຊ,

ມີຮອງເຈົ້າແຂວງ, ບັນດາທ່ານ
ຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ, ຄະນະ
ປະຈຳສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ,
ຄະນະເລຂາທິການ, ຫົວໜ້າພະ
ແນກ-ຮອງພະແນກ, ສະມາຊິກ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ປະ
ຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 04 ແຂວງ
ອຸດົມໄຊ, ສະມາຊິກສະພາປະຊາ
ຊົນແຂວງ, ແຂກເຊີນ ແລະ ພະນັກ
ງານ-ລັດຖະກອນຂະແໜງກ່ຽວ
ຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.
ກ ອ ງ ປ ະ ຊຸ ມ ຄັ້ ງ ນີ້
ເພື່ອປະຕິບັດຕາມ
ຄໍາສັ່ງ,
ແນະນໍາຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ເລກທີ 14/ຄປຈ, ລົງ
ວັນທີ 30 ພະຈິກ 2021 ທີ່ໄດ້
ກໍານົດໃນມາດຕາ 13 ຂອງມະ
ຕິ ຄ ະນະປະຈໍ າ ສະພາແຫ່ ງ ຊາດ
ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການ
ເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຄສຊ ປະຈໍາ
ເຂດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ເພື່ອເປັນ
ການສະຫລຸບຕີລາຄາຄືນ ກ່ຽວ
ກັບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການ
ເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຄສຊ ປະຈຳ
ເຂດເລືອກຕັ້ງ 04 ແຂວງອຸດົມ
ໄຊ ປະຈໍາປີ 2021;
ກອງປະຊຸ ມ ໄດ້ ພ້ ອ ມ
ກັນຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາ,
ປະ
ກອບຄໍາເຫັນ ໃສ່ບັນດາຮ່າງເອ

ກະສານຕ່າງໆ ເຊິ່ງປະກອບມີ
ຮ່າງບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະ
ຕິ ບັ ດ ກ າ ນ ເ ຄື່ ອ ນ ໄ ຫ ວ ວ ຽ ກ
ງານປະຈຳປີ 2021 ແລະ ທິດ
ທ າ ງ ແ ຜ ນ ກ າ ນ ເ ຄື່ ອ ນ ໄ ຫ ວ
ປະຈໍາປີ 2022 ຂອງ ຄສຊ ປະ
ຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 04 ແຂວງ
ອຸດົມໄຊ;
ແຜນດໍາເນີນງານ
ຂອງ ຄສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ
ທີ 04 ແຂວງອຸດົມໄຊ ໃນ 5 ປີ
(2021-2025); ບົດລາຍງານ
ຫຍໍ້ ຜົນການຕິດຕາມກວດກາ
ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນພັ ດ
ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນ
ງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ການຈັດ
ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ລັ ດ ຖະທໍ າ ມະນູ ນ
ແລະ ກົດໝາຍ ປະຈໍາປີ 2021
ຢຸ່ 7 ເມືອງ ແລະ ຮ່າງມະຕິກອງ
ປະຊຸມ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ
ເອົາບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບັດການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ
ປະຈໍາປີ 2021 ທິດທາງແຜນ
ການປະຈໍາປີ 2022 ຂອງສະ
ມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາ
ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 04 ແຂວງອຸ
ດົມໄຊ; ຮ່າງມະຕິວ່າດ້ວຍການ
ຮັ ບ ຮອງເອົ າ ແຜນດໍ າ ເນີ ນ ງານ
ຂອງ ຄສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກ
ຕັ້ງທີ 04 ແຂວງອຸດົມໄຊ 5 ປີ

(2021-2025).
ໃນພິທີດັ່ງກ່າວນັ້ນ ປະ
ທານ ຄສຊ ຊຸດທີ IX ປະຈໍາ
ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 04 ແຂວງອຸ
ດົມໄຊ ທັງເປັນປະທານກອງປະ
ຊຸມ ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງມາຍັງບັນ
ດາທ່ານຜູ້ແທນກອງປະຊຸມ ຈົ່ງ
ເຊີ ດ ຊູ ຄ ວາມຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບການ
ເມືອງຂອງຕົນ ຕາມຂອບເຂດ
ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ທີ່ໄດ້ກໍານົດ
ໄວ້ ໃ ນກົ ດ ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງການປະກອບຄໍາ
ຄິດຄໍາເຫັນໃສ່ເນື້ອໃນຂອງບົດ
ລາຍງານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການປັບ
ປຸງດ້ານອ່ອນ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງ
ທີ່ ຍັ ງ ເຫັ ນ ວ່ າ ການເຄື່ ອ ນໄຫວ
ປະຕິບັດພາລະບົດບາດ ຍັງມີ
ອັນໃດບໍ່ສອດຄ່ອງ ແລະ ຄວນ
ປັບປຸງຫຍັງແດ່ ເພື່ອນໍາໄປປັບ
ປຸງ ແລະ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການ
ປະຕິບັດພາລະບົດບາດ,
ສິດ
ແລະ ໜ້າທີ່ຕົວຈິງ ຂອງສະມາ
ຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດ
ເລືອກຕັ້ງທີ 04 ແຂວງອຸດົມໄຊ
ໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ແນໃສ່ເຮັດ
ໃຫ້ຜົນສຳເລັດຂອງກອງປະຊຸມ
ຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ສຳເລັດຕາມຄາດໝາຍທີວ
່ າງໄວ້.
(ແສງພອນ ອິນນະລົງ).
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(ສພຊ) ພາຍຫລັງສໍາ
ເລັດການດໍາເນີນກອງປະຊຸມສະ
ໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະ
ພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ) ເຊ
ກອງ ຊຸດທີ II ໃນວັນທີ 30
ທັນວາ 2021 ທີ່ສະໂມສອນ
ສພຂ ເຊກອງ; ທ່ານ ນາງ ຄໍາ
ໄພ ວິລະສານ ເລຂາທິການ
ສພຂ
ໄດ້ຖະແຫລງກ່ຽວກັບ
ຜົ ນ ສໍ າ ເລັ ດ ກອງປະຊຸ ມ ສະໄໝ
ສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງ ສພຂ
ຊຸດທີ II ຕໍ່ສື່ມວນຊົນແຂວງ
ເຊກອງວ່າ:
ຕາງໜ້ າ ຄະນະປະຈໍ າ

ສພຂ, ເລຂາທິການ ສພຂ ມີ
ຄວາມຍິ ນ ດີ ຖື ເ ປັ ນ ກຽດແຈ້ ງ
ຂ່ າ ວມາຍັ ງ ບັ ນ ດາທ່ າ ນ,ພະນັ ກ
ງານ-ລັດຖະກອນ, ທະຫານ,
ຕໍາຫລວດ, ນັກຮຽນ, ນັກສຶກ
ສາ, ປັນຍາຊົນ, ກໍາມະກອນ,
ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານ, ພໍ່ແມ່ພີ່
ນ້ອງ, ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ, ປະຊາ
ຊົ ນ ລາວບັ ນ ດາເຜົ່ າ ທົ່ ວ ແຂວງ
ເຊກອງຮັບຊາບ ກ່ຽວກັບຜົນ
ສໍ າ ເລັ ດ ກອງປະຊຸ ມ ສະໄໝສາ
ມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງ ສພຂ ຊຸດ
ທີ II ດັ່ງນີ້:
ກອງປະຊຸ ມ ສະໄໝສາ
ມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງ ສພຂ ຊຸດ
ທີ II ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນຕອນ
ເຊົ້າຂອງວັນພຸດທີ 29 ທັນວາ
2021 ແລະ ໄດ້ດໍາເນີນມາເຖິງ
ຕອນບ່າຍວັນພະຫັດທີ 30 ທັນ
ວາ 2021 ຈຶ່ງໄດ້ສໍາເລັດຢ່າງ
ສະຫງ່າງາມ ເຊິ່ງໄດ້ໃຊ້ເວລາ
ດໍາເນີນກອງປະຊຸມທັງໝົດ 2
ວັນເຕັມ ທີ່ສະໂມສອນ ສພຂ
ພາຍໃຕ້ ກ ານເປັ ນ ປະທານຂອງ
ທ່ານ ດົງເພັດ ພະຍົນ ປະທານ
ສພຂ; ກອງປະຊຸມໄດ້ຕ້ອນຮັບ
ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ເຫລັກ
ໄຫລ ສີວິໄລ ເຈົ້າແຂວງໆເຊ

(ສພຊ) ວັນທີ 5 ມັງ
ກອນຜ່ານມາ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະ
ພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ) ຊຽງ
ໄດ້ມີກອງປະຊຸມປະ

ເມີນພະນັກງານນໍາພາ-ຄຸ້ມຄອງ
ໂດຍການເປັ ນ ປະທານຂອງ
ທ່ານ ບຸນໂຮມ ເທດທານີ ປະ
ທານ ສພຂ; ເຂົ້າຮ່ວມມີທ່ານ
ຄໍາສີ ວິໄລສັກ ຮອງຫົວໜ້າຄະ
ນະຈັດຕັ້ງແຂວງ; ມີຄະນະປະຈໍາ
ສພຂ, ປະທານ-ຮອງປະທານຄະ
ນະກໍາມະການ,

ຄະນະເລຂາທິ

ການ, ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າຂະ
ແໜງ ແລະ ພະນັກງານ-ລັດຖະ
ກອນພາຍໃນ ສພຂ ຊຽງຂວາງ
ເຂົ້າຮ່ວມ.
ເພື່ອເປັນການປະເມີນ ຂອງ ສພຂ ກ່ອນການແຕ່ງຕັ້ງ ຄວາມສ າມາດຄົ ບ ຖ້ ວ ນຕ າມ ຮັບຟັງມະຕິວ່າດ້ວຍ ມາດຖານ
ພະນັ ກ ງານນໍ າ ພາ-ຄຸ້ ມ ຄ ອງ

ໃຫ້ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃໝ່

ຂອງພະນັ ກ ງານນໍ າ ພາຄຸ້ ມ ຄອງ

ເພື່ອ ມາດຖານເງື່ອນໄຂ.

ເ ຂົ້ າ ໃ ນກົ ງ ຈັ ກ ກ ານຈັ ດ ຕັ້ ງ ເລື ອ ກເ ຟັ້ ນ ເ ອົ າ ຜູ້ ທີ່ ມີ ຄ ວາມຮູ້ 

ໃນກອງປະຊຸມ

ໄດ້
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ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ
ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ທິດທາງ
ແຜນການ ປະຈໍາປີ 2022 ຂອງ
ອົ ງ ການໄອຍະການປະຊາຊົ ນ
ແຂວງ; ມະຕິວາ່ ດ້ວຍການຮັບຮອງ
ເອົາບົດລາຍງານ ກ່ຽວກັບການ
ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນ
ໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2021
ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປະຈໍາ
ປີ 2022 ຂອງສານປະຊາຊົນ
ແຂວງ ແລະ ມະຕິວ່າດ້ວຍຮັບ
ຮອງເອົ າ ບົ ດ ລາຍງານກ່ ຽ ວກັ ບ
ການຈັ ດ ຕັັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນການ
ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ

ກອງ; ມີບັນດາສະມາຊິກສະພາ
ແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ປະຈໍາເຂດ
ເລືອກຕັ້ງທີ 16 ແຂວງເຊກອງ,
ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
(ສສຂ), ບັນດາທ່ານການນໍາ
ພັກ-ລັດຂັ້ນສູງຂອງແຂວງ, ອະ
ດີດການນໍາຂອງແຂວງ; ອະດີດ
ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະ
ຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 16; ບັນດາ
ຫົວໜ້າພະແນກການ; ອົງການ
ແນວລາວສ້າງຊາດ, ອົງການຈັດ
ຕັ້ງມະຫາຊົນ, ລັດວິສາຫະກິດ,
ທະນາຄານ, ພະນັກງານ-ລັດຖະ
ກອນ ແລະ ສືມ
່ ວນຊົນ ເຂົາ້ ຮ່ວມ.
ກອງປະຊຸ ມ ໄດ້ ຮັ ບ ຟັ ງ
ການລາຍງານຂອງເຈົ້ າ ແຂວງ
ໂດຍສັ ງ ເຂບກ່ ຽ ວກັ ບ ການຈັ ດ
ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ວຽກງານພົ້ ນ ເດັ່ ນ
ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນພັ ດ
ທ ະ ນ ະ ເ ສ ດ ຖ ະ ກິ ດ - ສັ ງ ຄົ ມ ,
ແຜນງົບປະມານປະຈໍາ
ປີ
2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການ
ປະຈໍາປີ 2022 ຂອງແຂວງ
ແລະ ກໍໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານ,
ການຊີ້ແຈງຈາກພະແນກການ,
ອົງການຈໍານວນໜຶ່ງ.
ໃນວາລະການດໍາເນີນ

ສະບັບເລກທີ 030 ຂອງກົມ

ກອງປະຊຸມ ແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍ
ບັ ນ ຍາກາດແຫ່ ງ ການເສີ ມ ຂະ
ຫຍາຍປະຊາທິປະໄຕຂອງ ສສຂ
ທີ່ ໄ ດ້ ສຸ ມ ທຸ ກ ສະຕິ ປັ ນ ຍາໃນ
ການຄົ້ນຄວ້າຢ່າງຖີ່ຖ້ວນ ດ້ວຍ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ປະກອບ
ຄໍາເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ ຕໍ່ເນື້ອ
ໃນທີ່ນໍາມາພິຈາລະນາ
ແລະ
ຮັບຮອງເອົາໃນກອງປະຊຸມຢ່າງ
ມີຄວາມເປັນເອກະພາບສູງ ເຊິ່ງ
ໄ ດ້ ອ ອ ກ ເ ປັ ນ ມ ະ ຕິ ກ ອ ງ ປ ະ
ຊຸມ ຈໍານວນ 8 ສະບັບ ແລະ
ລົ ງ ຄະແນນສຽງຮັ ບ ຮອງເອົ າ
ຮ່າງນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ 2 ສະ
ບັບຄື: ມະຕິກອງປະຊຸມ ສພຂ
ວ່ າ ດ້ ວ ຍຮັ ບ ຮອງເອົ າ ບົ ດ ລາຍ
ງານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິ
ບັ ດ ແ ຜ ນ ພັ ດ ທ ະ ນ າ ເ ສ ດ ຖ ະ
ກິດ-ສັງຄົມ ປະຈໍາປີ 2021
ແລະ ທິດທາງແຜນການປະຈໍາ
ປີ 2022; ມະຕິວ່າດ້ວຍວ່າ
ດ້ ວ ຍຮັ ບ ຮອງເອົ າ ບົ ດ ລາຍງານ
ກ່ ຽ ວກັ ບ ການຈັ ດ ຕັັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ
ແຜນງົບປະມານຂອງແຂວງ ປະ
ຈໍາປີ 2021 ແລະ ແຜນການປະ
ຈໍາປີ 2022; ມະຕິວ່າດ້ວຍການ
ຮັ ບ ຮອງເອົ າ ບົ ດ ລາຍງານການ

ປະເມີນເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກ
ທຸລະກັນດານ ປະຈໍາປີ 2021;
ມະຕິ ວ່ າ ດ້ ວ ຍຮັ ບ ຮອງເອົ າ ບົ ດ
ການເມືອງສູນກາງພັກ, ລົງວັນ ລາຍງານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັັ້ງ
ທີ 3 ມັງກອນ 2018 ພ້ອມທັງ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນການເຄື່ ອ ນໄຫວ
ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການປະເມີນ. ວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ
ໃນໂ ອກາດດັ່ ງ ກ່ າ ວ ແຜນການປະຈໍາປີ 2022 ຂອງ
ທ່ານ ບຸນໂຮມ ເທດທານີ ໄດ້ ອົ ງ ການກວດສອບປະຈໍ າ ພາກ
ໃຕ້; ຜົນການກວດສອບບົດສະ
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພະນັກງານ ສພຂ
ຫລຸບຂາດຕົວ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິ
ຈົ່ງໄດ້ສືບຕໍ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກ
ບັ ດ ແຜນງົ ບ ປະມານແຫ່ ງ ລັ ດ
ງານຕາມພາລະບົ ດ ບາດຂອງ
ຂອງແຂວງເຊກອງ
ປະຈໍາປີ
ຕົ ນ ໃຫ້ ມີ ຜົ ນ ສໍ າ ເລັ ດ ດີ ຂຶ້ ນ ເປັ ນ
2020 ຂອງອົງການກວດສອບ
ກ້າວໆ, ຮັກສາຄວາມສາມັກຄີ
ແຫ່ງລັດປະຈໍາພາກໃຕ້; ມະຕິວ່າ
ພາຍໃນໃຫ້ໜັກແໜ້ນ
ແລະ
ດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍ
ການໃຫ້ ຄ ະແນນໃນການປະ ງານການກວດກາຕາມຜົນການ
ເມີນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ມີແນວຄິດ ກວດສອບບົດສະຫລຸບຂາດຕົວ
ອະຄະຕິຕໍ່ຜູ້ຖືກປະເມີນ, ການ ການຈັ ດ ຕັັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນງົ ບ
ປະເມີນຕ້ອງມີຄວາມໂປ່ງໃສສາ ປະມານແຫ່ ງ ລັ ດ ຂອງແຂວງ
ມາດກວດສອບໄດ້.
ປະຈໍາປີ 2019 ຂອງອົງການ
(ນາງ ສຸກສະຫວັນ ອິນທະແສງ) ກວດກາລັດແຂວງ; ມະຕິວາ່ ດ້ວຍ
ການຮັ ບ ຮອງເອົ າ ບົ ດ ລາຍງານ
ກ່ ຽ ວກັ ບ ການຈັ ດ ຕັັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ
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2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການ
ປະຈໍາປີ 2022 ຂອງ ສພຂ;
ນອກຈາກນີ້, ຍັງໄດ້ລົງຄະແນນ
ສຽງຮັບຮອງເອົາຮ່າງນິຕິກໍາໃຕ້
ກົດໝາຍ 2 ສະບັບຄື: ຮ່າງຂໍ້ຕົກ
ລົງວ່າດ້ວຍ ການຄຸມ
້ ຄອງ ແລະ ບໍ
ລິຫານຕົວເມືອງ ແລະ ຮ່າງຂໍ້ຕົກ
ລົງວ່າດ້ວຍ ການສ້າງກອງທຶນ
ໄພພິບັດ ແລະ ສັງຄົມສົງເຄາະ.
ທ່ານ ນາງ ຄໍາໄພ ວິລະ
ສານ ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ: ໃນນາມ
ຕາງໜ້າຄະນະປະຈໍາ ສພຂ, ຄະນະ
ເລຂາທິການ ສພຂ ຂໍສະແດງ
ຄວາມຂອບໃຈຢ່າງສູງມາຍັງບັນ
ດາທ່ານການນໍາພັກ-ລັດຂັ້ນສູງ
ຂອງແຂວງ, ອະດີດການນໍາຂອງ
ແຂວງ, ສສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກ
ຕັ້ງ, ສສຂ, ອົງການແນວລາວ
ສ້າງຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາ
ຊົນ, ເຈົ້າເມືອງ, ລັດວິສາຫະກິດ
ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ເຂົ້າ
ຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ຢ່າງພ້ອມ
ພຽງ, ຂໍຂອບໃຈມາຍັງພໍ່ແມ່ພີ່
ນ້ ອ ງປະຊາຊົ ນ ບັ ນ ດາເຜົ່ າ ທົ່ ວ
ແຂວງ ທີ່ຕິດຕາມການດໍາເນີນ
ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ສະແດງຄວາມ
ຂອບໃຈຕໍ່ສື່ມວນຊົນແຂວງ ທີ່
ໄດ້ຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດ
ເພື່ອ
ເກັບກໍາຂ່າວ ແລະ
ເຜີຍແຜ່
ຂ່າວສານກ່ຽວກັບການດໍາເນີນ
ກອງປະຊຸມ ໃຫ້ສັງຄົມໄດ້ຮັບ
ຊາບຢ່າງທົ່ວເຖິງ; ຂອບໃຈຕໍ່
ທຸ ກ ພາກສ່ ວ ນທີ່ ໄ ດ້ ປ ະກອບ
ສ່ ວ ນເຮັ ດ ໃຫ້ ກ ອງປະຊຸ ມ ຄັ້ ງ ນີ້
ໄດ້ຮບ
ັ ຜົນສໍາເລັດຕາມຄາດໝາຍ.
ເພື່ ອ ຜັ ນ ຂະຫຍາຍຜົ ນ
ສໍ າ ເລັ ດ ກອງປະຊຸ ມ ສະໄໝສາ
ມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງ ສພຂ ຊຸດ
ທີ II ສສຂ ເຊກອງ ຈະໄດ້
ພ້ ອ ມກັ ນ ສື ບ ຕໍ່ ນໍ າ ເອົ າ ເນື້ ອ ໃນ
ຜົນສໍາເລັດ ກໍຄືມະຕິຂອງກອງ
ປະຊຸມສະພາໃນຄັ້ງນີ້
ລົງໄປ
ເຜີຍແຜ່ໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ຜູ້
ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ໄດ້ຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈ
ແນໃສ່ ໃ ຫ້ ທຸ ກ ຄົ ນ ໄດ້ ປ ະກອບ
ສ່ ວ ນໃນການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ
ຢ່າງພ້ອມພຽງກັນ ແລະ ກວ້າງ
ຂວາງອອກໃນທົ່ວສັງຄົມ ໃຫ້
ກາຍເປັ ນ ຮູ ບ ປະທໍ າ ນັ ບ ມື້ ນັ ບ
ຫລາຍຂຶ້ນ.
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ສາວແວ່ນ

ຜັກຕຳນິນກໍມີເພດສໍາພັນເຊັ່ນ

ວ່າແກງທີ່ເຮົາກິນ ຫລືເຮັດໃຫ້ລູກກິນ
ນັ້ນ ເປັນຕຳນິນເພດໃດ, ມັນແຕກ
ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຈໍາ

ເປັນຕ້ອງແຍກເພດ? ມື້ນີ້, ໃນຄໍລຳ
ສຸກສະບາຍຫາຍໂລຄາເຮົາມີຂໍ້ມູນມາ
ສຶກສານຳກັນ.
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ຜັ ກ ຕ ຳ ນິ ນ ອຸ ດົ ມ ໄ ປ ດ້ ວ ຍ
ສານອາຫານທີ່ ມີ ປ ະໂຫຍດຫລາຍຕໍ່
ຮ່າງກາຍເຊັ່ນ: ເບຕ້າແຄໂຣທີນ ທີ່
ຊ່ວຍປ້ອງກັນມະເຮັງ ແລະ ພະຍາດ
ຫົວໃຈຂາດເລືອດ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ

ດ້ວຍຟອດຟໍລາດ, ທາດເຫລັກ, ໄນ

ມະຫາວິທະຍາໄລມະຮິດົນພົບວ່າ ຜັກ

ອາຫານ;

ທາດແຄວຊຽມທີ່ ຊ່ ວ ຍບຳລຸ ງ ກະດູ ກ

ອາຊິນ, ວິຕາມິນ ແລະສານອາຫານ

ຕຳນິນມີເສັ້ນໃຍອາຫານທີ່ຊ່ວຍຫລຸດ

ວ່າ ຜັກຕຳນິນເປັນຢາເຢັນ, ໃບຊ່ວຍ

ແລະ ແຂ້ວ; ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງປະກອບ

ອື່ນໆ ທີ່ຈໍາເປັນຕໍ່ຮ່າງກາຍ ນອກນີ້,

ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນມະເຮັງກະເພາະ

ຂັບລ້າງພິດຮ້ອນ,

ສ່ວນສູດຢາບູຮານເວົ້າໄວ້
ແກ້ອາການໄຂ້,

ແກ້ອາການແພ້ອາຫານ,

,6og-Nvdv’ma[
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ປະຊາລາວຈາລຶກໝັ້ນ			

ສາຍນຳ້ອແ
ູ ດນງາມ

ຝັງແນບໃນຊວງ

ບໍ່ມີໄລລືມຫລົງ						

ລົບເລືອນລົງໄດ້

ຫລາຍຜົນງານສານສ້າງ					

ວິລະກຳສູງສົ່ງ

ຄຸນຄ່າຄົງຄູ່ໄວ້							

ຊາດໄດ້ຈື່ຈຳແທ້ນາ

ອັກເສບ,

ພິດຈາກແມງໄມ້ກັດ, ແກ້ອາການຄັນ,
ແກ້ເຈັບຕາ, ຕາປຽກ, ຕາແດງ, ບັນ
ເທົາພະຍາດຜິວໜັງ ແລະ ຊ່ວຍຫລຸດ
ນໍ້າຕານໃນເລືອດ.
ສໍາລັບແມ່ລູກອ່ອນ ຜັກຕຳ
ນິນມີປະໂຫຍດຫລາຍ ເພາະອຸດົມໄປ
ດ້ວຍທາດໂປຣຕີນ, ແຄວຊຽມ, ທາດ
ເຫລັກ ແລະ ວິຕາມິນຫລາກຫລາຍ

20 ມັງກອນແມ່ນມື້					

ລຸງນ້ຳນົມ ແລະ ເພີ່ມປະລິມານ້ໍານົມ
ໃ ຫ້ ພ ຽ ງ ພໍ ກັ ບ ຄ ວ າ ມ ຕ້ ອ ງ ກ າ ນ
- ໃບຕຳນິນເພດຜູ້

ສານກໍ່ວິລະຊົນ

ໃບຕຳນິ ນ ເພດຜູ້ ຈ ະມີ ຮ ອຍ

ກອງທັບລາດຊະວົງ						

ອາດຫານແຮງກ້າ

ແສກໃບຫລາຍ

ຂານອາສາຕສ
ີ ູ້							

ຍິນຍອມສະຫລະຊີບ

ນິຍົມກິນ ເພາະຖ້າທ່ານໃດທີ່ທາດໃນ

ເພື່ອປະຊາຊາດພີ່ນ້ອງ						

ໄກພົ້ນຈາກມານຊອບແລ້ວ!

ຄົນສ່ວນຫລາຍບໍ່

ຮ່າງກາຍບໍ່ດີ ເມື່ອກິນໃບ ຫລື ຍອດ
ຂອງຜັກຕຳນິນເພດຜູ້

ອາດເຮັດໃຫ້

ເກີດອາການຖອກທ້ອງ ຫລື ຖ່າຍບໍ່
kເຖິງວ່າແສນຍາກຍຸ້ງ					

ລຳບາກກາຍໃຈ

ບໍ່ເຄີຍຍອມຈຳນົນ						

ສັດຕູໂຕຮ້າຍ

ອຸປະສັກ ຢາຍຂວາງໜ້າ					

ຕັນທາງກໍຕາມຊ່າງ

ລະເບີດລູກປືນ ກໍຜ່າມ້າງ					

ປະສົງໄວ້ບ່ອນມີໄຊ ພຸ້ນແລ້ວ!

k ແມ່ນເສັ້ນທາງຕ່ຳຄ້ອຍ					

ລົງຮ່ອມແຄມເຫວ

ບຸປ່າພດ
ູ ົງໜາ							

ຜ່ານລຳທານນ້ຳ

ອາໄສນອນຕາມພື້ນ						

ທັງຢືນຍາມແລງຄ່ຳ

ແຕ່ໃຈບໍ່ໄຫວຫວັ່ນທ						
ໍ້

ເກງຢ້ານຢ່າງໃດ

ltcf'7;k,glp.9oe7v[7q;vhkprvocdh;
8Qo;=]t9yf de,kmydkodqf\kpltrkcsj'-kf mujwfhl6o
glpz6hgxao,kofk .o;aomu !& zjko,k ];,vkp5wfh *) xu
[k]t,uc,jlhk' [5ogdqjkxk's]a' 0=.shoemk'wx l6jl;k'lt
s;ao-Ao 0=.shf;';yopko0Bo cfo7qo0ko-jk fk;tfb'[jvo
g[Nv' vq'vyomhk;16jvkwl gfuc,jgvupK
j

ຊະນິດ ທັງມີເສັ້ນໃຍຫລາຍ ຊ່ວຍບຳ

ຂອງເດັກ.
k

# lP,shPo

j

ດຽວກັນ ເຮົາລອງມາສັງເກດກັນເບິ່ງ

k

madmkp ]t[kp

-q,g-upmu @W ,a'dvo !_$_{@W ,a'dvo @W@@ ;ao
lhk'8A'dv'ma[xt-k-qoxt8y;af]k; 7q[Iv[ (# xu vkwl
g;myouh
0=v;p
rvocfjg9Qk de]a'.spjx;'xt-k z6hIadlkxy85r6, gs]qjk
mtsko7qodhk 0=.shdko'kodhk; fk;xtfa[g8a,[jk ]k[pqf
l6'lPf2hk gfuo|hk1jkl54vp .shwfhgxaookpIhvp okprao-Ao
g]njvo gxaookprqodPfdhv' xt-kphv'-njo-q, mjkogvupK

ບໍ່ ພ ຽງແຕ່ ສິ່ ງ ທີ່ ມີ ຊີ ວິ ດ ທີ່ ມີ

ຕ່າງກັນແນວໃດ?

ເຊົາໄດ້ ແຕ່ກໍຍັງມີຂໍ້ດີຄື ມີຄຸນສົມບັດ
ເປັນຢາ ຊ່ວຍດັບພິດຮ້ອນ, ແກ້ໄຂ້,
ຫລຸດລະດັບນໍ້າຕານໃນເລືອດ,
ຄົນທີ່ເປັນພະຍາດເບົາຫວານ

ດີຕໍ່
ແລະ

ຍັງສາມາດນຳໃບມາຕຳ ແລ້ວພອກບໍ
ລິເວນທີ່ຖືກແມງໄມ້ກັດ

ເພື່ອຖອນ

ພິດ   ຫລື ປິ່ນປົວພະຍາດຜີວໜັງໄດ້;
ດອກຍັງສາມາດຊ່ວຍບັນເທົາອາການ

-;opY,

sq;26

#

g]njv'G [=jI6hgf
,udv']t7vo|b'j wfhwx4jkpme.og0fm5]tdaofkoc]h;
,uz6hg4Qk7qo|bj'g0Qk,k.odv'4jkp rhv,g;Qk;jkG
“,Nvnjo/qo8qd” c]h;/qod=8qdvus]uS vkmyf8+,k d=,k
vud c]t g;Qk;jkG “,nhvnjo,urkp5” c]h;d=gdufrkp5vus]uS z6hve
o;pdkodv'4jkp'bf'=h 9bj'9hk',kmeokpltrk[fyo2hkvk
dkf c]t d=[+g7upgIaf.shzyfs;a'D
c8j16jMr+g4Qkd=[+,kgxaomyf gIaf.shveo;pdkogduf
7;k,3,3s 8+dkoxjPocx'0v'fyo2hkvkdkfmujxjPocxj'16j
8ts]vfg;]k 9bj'wxoeskr+g4Qk16jgInvo c]h;g;Qk;jkG “,Nvnjo
gxaolkdle7ao 0hvpgxaosj;'g]njv'fyo2hkvkdkf g9Qk[vd
f5 vkdkf,nhvnjogxaoco;.f”
{ “[=jI6hgft” ma'g;Qkma'pqdws]j “;ymtp50hvpgxj” KKKKKK

ຄັນຕາມຜິວໜັງ; ຮາກຍັງໃຊ້ເປັນຢາ
ແກ້ຫວັດ ແລະ ຫລຸດອາການປວດ
ຮາກໄດ້ນຳອີກ.
- ໃບຕຳນິນເພດແມ່
ມັ ກ ມີ ຂ າຍຢູ່ ຕ າມຕະຫລາດ

k ຫລາຍສິບປີຕໍ່ສ						
ູ້

ມີທ່າໄຊຊະນະ

ສົມວ່າເປັນກອງທັບປະຊາຊົນລາວ				

ເພື່ອປະຊາຊົນແທ້

ເດີນຕາມການສອນຊີ້						

ແນວທາງພັກເຍືອງສ່ອງ

ກອງທັບລາວເກັ່ງກ້າ 		

ລາວນ້ອຍເຜັດຂີ້ໜູ ແ
 ທ້ນາ!

ດັ່ງຄຳຍກ
ໍ ່າວຍ້ອງ		

ທົ່ວໄປ

ໃບຂ້ອນຂ້າງມົນ

ແຄມ

ຂອງໃບແມ່ນບໍ່ມີແສກຫລາຍ ສາມາດ
ນໍ າ ໃຊ້ ເ ພື່ ອ ປຸ ງ ແຕ່ ງ ອາຫານປອດໄພ
ກວ່າໃບເພດຜູ້.
ການປຸງແຕ່ງບໍ່ວ່າຈະເປັນໃບ
ເພດຜູ້ ຫລື ແມ່ ກໍລ້ວນແຕ່ເປັນຜັກ
ທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍ ພຽງແຕ່

k

6

73 ປີວຽນພົບພ						
ໍ້

ຂໍສົ່ງພອນໄຊ

ໃຫ້ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ					

ຮຸ່ງເຮືອງໃສແຈ້ງ

ເປັນຮົ້ວໜາລຽນລ້ອມ					

ປະຄອງເມືອງລາວຢູ່

ຄູ່ປະຊາຊາດເຊື້ອ		

ຈະເລີນກ້າວຊູ່ວັນ ນັ້ນແລ້ວ!

ເພື່ອແດນລາວລ້ານຊ້າງ

ຕ້ອງເລືອກໃຊ້ມັນຢ່າງຖືກຕ້ອງ

ສິ່ງ

7t8yg8nvo.9
#

ສຳຄັນທີ່ຈະຕ້ອງສັງເກດຄຸນລັກສະນະ
ໃຫ້ດີກ່ອນທີ່ຈະບໍລິໂພກ ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ
ປະໂຫຍດທີ່ຄວນຈະເກີດ
ກາຍເປັນໂທດ

ກໍຈະກັບ

ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບທາງ

ລົບໄດ້ໂດຍບໍ່ຮູ້ຕົວ.

9qj'mefu.sh8yf8q;
1jkme-qj;.sh8yf8qo

fvdsphk

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

;aomu !({@W}W!}@W@@
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງ
ກົດໝາຍກ່ຽວກັບສ່ວຍອາກອນ

ລາຍງານການເງິນ ກໍາໄລດ້ານສ່ວຍສາອາກອນ ໃຫ້ຄິດໄລ່ ຕາມກໍລະນີ ດັ່ງນີ້:
1. - ສ່ວນຜິດດ່ຽງ ລະຫວ່າງ ລາຍຮັບທຸລະກິດປະຈໍາປີ ລົບໃຫ້ ລາຍ
- ກໍາໄລດ້ານການບັນຊີ ບວກລາຍການທີ່ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເປັນລາຍຈ່າຍ

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

ບັບນີ້.

4. ປັບໃໝ ສູນຈຸດໜຶ່ງສ່ວນຮ້ອຍ (0,1%) ຕໍ່ວັນ ຂອງຈຳນວນອາ
ກອນມູນຄ່າເພີ່ມທີ່ຍັງຄ້າງມອບ ສໍາລັບການບໍ່ມອບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມທີ່ຕ້ອງ
ມອບຢູ່ໃນການແຈ້ງມອບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ;
5. ປັບໃໝຕາມລະບຽບການດ້ານບັນຊີ ສໍາລັບການບໍ່ປະຕິບັດຕາມ
ມາດຕະຖານການບັນຊີ;
6. ປະຕິບັດມາດຕະການ ຕາມລະບຽບການກ່ຽວກັບໃບເກັບເງິນ ສຳ
ລັບການບໍ່ນຳໃຊ້ໃບເກັບເງິນ ຫຼື ນຳໃຊ້ໃບເກັບເງິນບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ຂຽນເນື້ອໃນ
ໃສ່ໃບເກັບເງິນບໍ່ຖືກ ຕ້ອງຄົບຖ້ວນ;
7. ປັບໃໝ 1.500.000 ກີບ ຕໍ່ເດືອນ ສໍາລັບການບໍ່ແຈ້ງມອບອາ
ກອນມູນຄ່າເພີ່ມ;
8. ປັບໃໝ ຫ້າສິບສ່ວນຮ້ອຍ (50%) ຂອງຈໍານວນອາກອນມູນຄ່າ
ເພີ່ມ ທີ່ເຮັດໃຫ້ລັດເກີດຄວາມເສຍຫາຍ ທີ່ເກີດຈາກການບໍ່ແຈ້ງ ຫຼື ແຈ້ງມອບ
ບໍ່ຖືກຕ້ອງກັບຄວາມເປັນຈິງ ເຊັ່ນ ບໍ່ແຈ້ງກ່ຽວກັບການສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ
ການບໍລິການ ທີ່ຖືກເສຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ຫຼື ແຈ້ງຕໍ່າກວ່າຄວາມເປັນຈິງ,
ຫັກອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມສົ້ນເຂົ້າ ທີ່ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຫັກ ຫຼື ຫັກຫຼາຍເກີນຄວາມ
ເປັນຈິງ, ຍົກຍອດອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ມາຫັກຕໍ່ສູງກວ່າຄວາມຈິງ, ແຈ້ງກ່ຽວ
ກັບການມອບລ່ວງໜ້າ ຫຼື ການມອບເກີນກົດໝາຍກໍາກົດ ທີ່ບໍ່ມີຄວາມຈິງ, ບໍ່
ແຈ້ງກ່ຽວກັບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມທີ່ຄິດໄລ່ໄວ້ ຫຼື ແຈ້ງຕໍ່າກວ່າກົດໝາຍກໍານົດ;
9. ປັບໃໝ 1.000.000 ກີບ ຕໍ່ການເລັ່ງທວງໜຶ່ງຄັ້ງ ສໍາລັບການບໍ່
ສະໜອງເອກະສານການບັນຊີ ຫຼື ສະໜອງເອກະສານການບັນຊີທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ
ແລະ/ຫຼື ບໍ່ຄົບຖ້ວນ, ໃຫ້ຂໍ້ມູນບໍ່ຊັດເຈນ ແລະ/ຫຼື ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ພາຍຫຼັງຖືກ
ກ່າວເຕືອນ;
10. ປັບໃໝ 1.000.000 ກີບ ຕໍ່ການລະເມີດໜຶ່ງຄັ້ງ ສໍາລັບການບໍ່
ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື ຫຼື ຂັດຂວາງ ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງພະນັກງານ ຫຼື ເຈົ້າໜ້າ
ທີ່ສ່ວຍສາອາກອນ ພາຍຫຼັງຖືກກ່າວເຕືອນ.
ໃນກໍລະນີຜູ້ລະເມີດ ຫາກບໍ່ປະຕິບັດການປັບໃໝ ຕາມຂໍ້ 1, 2, 3, 6,
7, 9 ແລະ 10 ຂອງມາດຕານີ້ ທີ່ໄດ້ມີການເລັ່ງທວງຕາມກົດໝາຍ ໃຫ້ຂະ
ແໜງສ່ວຍສາອາກອນ ອອກຄໍາສັ່ງອາຍັດເງິນໃນບັນຊີເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານທຸ
ລະກິດ ແລະ/ຫຼື ສະຖາບັນການເງິນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕັ້ງຢູ່ ສປປລາວ ພ້ອມທັງແຈ້ງ
ໃຫ້ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງດັ່ງກ່າວ ຊໍາລະຄ່າປັບໃໝ ພາຍໃນກໍາ
ນົດເວລາ ຫ້າວັນ ລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບແຈ້ງການເປັນ ຕົ້ນໄປ. ໃນກໍ
ໃຫ້ຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນສະເໜີ

ທະນາຄານທຸລະກິດ ຫຼື ສະຖາບັນການເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ດຳເນີນການຫັກເງິນ
ໃນບັນຊີເງິນຝາກ ຕາມຈຳນວນເງິນປັບໃໝດັ່ງກ່າວ.
ມາດຕາ 61 ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ມີອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມຄ້າງມອບ
ຜູ້ມີອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມຄ້າງມອບ ຕາມມາດຕາ 60 ຂໍ້ 4 ແລະ ຂໍ້ 8
ຂອງຂໍ້ ຂ ກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ຈະຖືກປະຕິບັດມາດຕະການ ດັ່ງນີ້:
1. ປັບໃໝ ສາມສິບສ່ວນຮ້ອຍ (30%) ຂອງຈຳນວນອາກອນມູນ
ຄ່າເພີ່ມທີ່ຕ້ອງມອບ ສຳລັບການເລັ່ງທວງຄັ້ງທີໜຶ່ງ;
2. ປັບໃໝ ຫົກສິບສ່ວນຮ້ອຍ (60%) ຂອງຈໍານວນອາກອນມູນຄ່າ
ເພີ່ມທີ່ຕ້ອງມອບ ສໍາລັບການເລັ່ງທວງຄັ້ງທີສອງ;
3. ປັບໃໝ ຮ້ອຍສ່ວນຮ້ອຍ (100%) ຂອງຈຳນວນອາກອນມູນຄ່າ
ເພີ່ມທີ່ຕ້ອງມອບ ສໍາລັບການເລັ່ງທວງຄັ້ງທີສາມ.
ທີ່ລວມມີຄ່າປັບໃໝ

ຫາກບໍ່ປະຕິບັດຕາມມາດຕະການດັ່ງກ່າວເທິງນີ້ ຈະຖືກນໍາໃຊ້ມາດຕະການຕາມ
ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 60 ວັກທີສອງ ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ແລະ/ຫຼື ສະ
ເໜີຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພິຈາລະນາ ໂຈະການດໍາເນີນທຸລະກິດ, ຖອນທະ
ບຽນວິສາຫະກິດ, ຖອນໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ, ໃບອະນຸ ຍາດອື່ນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື
ຈະຖືກລົງໂທດຕາມກົດໝາຍ ແລ້ວແຕ່ກໍລະນີ ເບົາ ຫຼື ໜັກ.
ກຳນົດເວລາຂອງການເລັ່ງທວງແຕ່ລະຄັ້ງ ແມ່ນສິບຫ້າວັນ ນັບແຕ່ວັນ
ອອກໃບເລັ່ງທວງ ແລະ ສົ່ງໃຫ້ຜູ້ມອບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ທີ່ຍັງຄ້າງມອບອາ
ກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ເປັນ ຕົ້ນໄປ.
III. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍໄດ້
ມາດຕາ 14 ພື້ນຖານຄິດໄລ່ອາກອນກໍາໄລ
ພື້ນຖານຄິດໄລ່ອາກອນກໍາໄລ ມີ ດັ່ງນີ້:
ສຳລັບຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດ

2. ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມສົ້ນເຂົ້າ ຂອງຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ນໍາໃຊ້ໂດຍກົງ
ເຂົ້າໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ;

ທີ່ຖືບັນຊີຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານການ

3. ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນທີ່ຫັກເກີນອັດຕາ ຫຼື ອາຍຸ ການນໍາໃຊ້ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳ
ນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 19 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍໄດ້ ສະບັບເລກທີ

2. ສໍາລັບຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດ ຖືບັນຊີບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ບໍ່ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຜູ້

67/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ມິຖຸນາ 2019;

ບໍ່ມີພູມ ລຳເນົາທີ່ບໍ່ໄດ້ຈົດທະບຽນສ້າງຕັ້ງວິສາຫະກິດ ຢູ່ ສປປລາວ ແມ່ນ ກໍາ
ໄລລວມແບບບັງ ຄັບ.

4. ໜີ້ຕ້ອງຮັບເກັບຄືນບໍ່ໄດ້ ທີ່ບໍ່ມີຫຼັກຖານ ຫຼື ບໍ່ມີເອກະສານຢັ້ງຢືນ
ຈາກຂະແໜງການ, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

ກໍາໄລລວມແບບບັງຄັບ ແມ່ນ ລາຍຮັບທຸລະກິດປະຈໍາປີ ຄູນກັບ ອັດ
ຕາສ່ວນກໍາໄລລວມແບບບັງຄັບ.

ແຈ້ງມອບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ພາຍຫຼັງຖືກກ່າວເຕືອນ;

ໃນກໍລະນີຜູ້ມີອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມຄ້າງມອບ

1. ອາກອນກຳໄລ;

ດ້ານສ່ວຍສາອາກອນ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 18 ຂອງກົດໝາຍສະ

ຂ. ມາດຕະການປັບໃໝ:

7

ລາຍການທີ່ບໍ່ອະນຸຍາດ ໃຫ້ເປັນລາຍຈ່າຍດ້ານສ່ວຍສາອາກອນ ມີ ດັ່ງນີ້:

ຈ່າຍປະຈໍາປີ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເປັນລາຍຈ່າຍທາງດ້ານສ່ວຍສາອາກອນ;

8+9kdlt[a[djvoDDD

ລະນີບໍ່ປະຕິບັດຕາມກຳນົດເວລາດັ່ງກ່າວ
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5. ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຈົດເຂົ້າເປັນຊັບສິນຂອງວິສາ
ຫະກິດ;

ອັດຕາສ່ວນກໍາໄລລວມແບບບັງຄັບ ຂອງແຕ່ລະກິດຈະການ ມີ ດັ່ງນີ້:

6. ເງິນເດືອນຂອງເຈົ້າຂອງວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ ຫຼື ເງິນເດືອນ ທີ່

ກ. ເຈັດສ່ວນຮ້ອຍ (7%) ສໍາລັບການຜະລິດດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ຫັດ

ວິສາຫະກິດຮຸ້ນສ່ວນ ຈ່າຍໃຫ້ແກ່ຂາຮຸ້ນຂອງຕົນ ທີ່ບໍ່ມີຕຳແໜ່ງງານ ບໍ່ໄດ້ເຮັດ

ຖະກໍາ;

ວຽກໃນວິສາຫະກິດຮຸ້ນສ່ວນ;
ຂ. ສິບສ່ວນຮ້ອຍ (10%) ສໍາລັບການຜະລິດດ້ານອຸດສາຫະກໍາ ແລະ

ອຸດສາ ຫະກໍາປຸງແຕ່ງອື່ນ;

7. ລາຍຈ່າຍທີ່ບໍ່ຕິດພັນກັບການດຳເນີນທຸລະກິດ ເຊັ່ນ ການຕີກ໊ອຟ,
ການບັນເທີງ, ຂອງຂວັນ, ລາງວັນ;

ຄ. ສິບຫ້າສ່ວນຮ້ອຍ (15%) ສໍາລັບການຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ;

8. ລາຍຈ່າຍສ່ວນຕົວຂອງເຈົ້າຂອງວິສາຫະກິດ ຫຼື ຂາຮຸ້ນ;

ງ. ສາມສິບສ່ວນຮ້ອຍ (30%) ສໍາລັບກິດຈະການ ພະລັງງານໄຟຟ້າ

9. ລາຍຈ່າຍທີ່ບໍ່ມີໃບເກັບເງິນ ຕາມຮູບແບບທີ່ກະຊວງການເງິນກໍາ

ແລະ ແຮ່ທາດ.

ນົດ ຫຼື ບໍ່ມີເອກະສານຢັ້ງຢືນ ຫຼື ມີເອກະສານຢັ້ງຢືນ ແຕ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ;

ສໍາລັບທຸລະກິດທີ່ດໍາເນີນຫຼາຍກິດຈະການ

ທີ່ບໍ່ສາມາດແຍກລາຍຮັບ

ເປັນແຕ່ລະປະເພດກິດຈະການໄດ້ ໃຫ້ນໍາໃຊ້ອັດຕາສ່ວນກໍາໄລລວມແບບບັງຄັບ
ຂອງກິດຈະການຕົ້ນຕໍ.

10. ລາຍຈ່າຍທີ່ມີໃບເກັບເງິນ ຫຼື ມີເອກະສານຢັ້ງຢືນທີ່ຖືກຕ້ອງ ແຕ່
ບໍ່ໄດ້ປະ ກອບຂໍ້ມູນເຂົ້າໃສ່ໃບແຈ້ງອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມໃນແຕ່ລະເດືອນ;
11. ລາຍຈ່າຍທີ່ສູງກວ່າລາຄາຕະຫຼາດ, ມີປະລິມານຫຼາຍ ແລະ ມູນ

ຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດ ທີ່ຈົດທະບຽນສ້າງຕັ້ງວິສາຫະກິດ ຕາມກົດໝາຍ
ຂອງ ສປປລາວ ທີ່ຖືບັນຊີບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ບໍ່ຄົບຖ້ວນ ສາມາດນໍາໃຊ້ອັດຕາສ່ວນ
ກໍາໄລລວມແບບບັງ ຄັບໄດ້ພຽງ 1 ປີ ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ປະຕິບັດການຖືບັນຊີໃຫ້
ຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານການລາຍງານການເງິນ.

ຖ້າບໍ່ປະຕິບັດການຖືບັນຊີ

ໃຫ້ນໍາໃຊ້ມາດຕະການຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 72 ຂອງກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍອາກອນລາຍໄດ້ ສະບັບເລກທີ 67/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ມິຖຸນາ 2019
ແລະ ມາດຕາ 73 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ແລະ ກົດໝາຍອື່ນທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງ.
ສໍາລັບວິທີກໍານົດພື້ນຖານຄິດໄລ່ອາກອນກໍາໄລລວມແບບບັງຄັບ ໄດ້
ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ.

ຄ່າສູງ ທີ່ບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນ;
12. ເງິນແຮທຸກປະເພດທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍຕົວຈິງ, ຍົກເວັ້ນທະນາຄານ
ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ;
13. ການຫັກຄ່າສູນເສຍມູນຄ່າຊັບສິນ (ຄ່າສູນເສຍມູນຄ່າຊັບສົມບັດ
ຄົງທີ່, ເຄື່ອງໃນສາງ, ໜີ້ທວງຍາກ ແລະ ອື່ນໆ);
14. ດອກເບ້ຍເງິນກູ້ຢືມ ຊຶ່ງຂາຮຸ້ນ ຫຼື ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ກູ້ຢືມມາ ເພື່ອປະ
ກອບທຶນ;
15. ການຂາດທຶນຈາກການປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ ແລະ ໜີ້ສິນ ໃນ
ວັນປິດບັນຊີ;

ມາດຕາ 16 ອັດຕາອາກອນກໍາໄລ ເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດ

16. ລາຍຈ່າຍອາກອນເຍື້ອນຊຳລະ;

1. ອັດຕາອາກອນກໍາໄລເພີ່ມ

17. ຄ່າປັບໃໝທຸກປະເພດ;

- ອັດຕາ ຊາວສອງສ່ວນຮ້ອຍ (22%) ສໍາລັບວິສາຫະກິດທີ່ຜະລິດ, ນຳ

18. ການຂາດທຶນອັດຕາແລກປ່ຽນ ທີ່ເກີດຈາກການປະເມີນມູນຄ່າ

ເຂົ້າ ແລະ ຂາຍຜະລິດ ຕະພັນຢາສູບ ຊຶ່ງໃນນີ້ ສອງສ່ວນຮ້ອຍ (2%) ຕ້ອງໄດ້

ຊັບສິນ ແລະ ໜີ້ສິນ ທີ່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ໃນວັນປິດບັນຊີທ້າຍງວດ ຫຼື ປີ.

ມອບເຂົ້າກອງທຶນຄວບຄຸມຢາສູບ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມຢາສູບ;

ສໍ າ ລັ ບ ລາຍຈ່ າ ຍທີ່ ອ ະນຸ ຍ າດໃຫ້ ເ ປັ ນ ລາຍຈ່ າ ຍດ້ າ ນສ່ ວ ຍສາອາກອນ

2. ອັດຕາອາກອນກໍາໄລຫຼຸດ

ຂອງກິດຈະ ການພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ແຮ່ທາດ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການ

- ອັດຕາ ສູນຈຸດໜຶ່ງສ່ວນຮ້ອຍ (0,1%) ສໍາລັບຈຸນລະວິສາຫະກິດ ທີ່

ຕ່າງຫາກ.

ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຊຶ່ງໄດ້ສະໝັກໃຈເຂົ້າ
ໃນລະບົບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ;

ມາດຕາ 73 ມາດຕະການປັບໃໝ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ດໍາເນີນທຸລະກິດ ຫຼື ມີລາຍໄດ້

- ອັດຕາ ສາມສ່ວນຮ້ອຍ (3%) ໄລຍະເວລາ 3 ປີ ສຳລັບວິສາຫະກິດ
ຂະໜາດນ້ອຍ ທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃໝ່ ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຊຶ່ງເຂົ້າໃນລະບົບ

ຢູ່ ສປປລາວ ທີ່ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບວຽກງານອາກອນ
ລາຍໄດ້ ຈະຖືກປັບໃໝ ຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ ດັ່ງນີ້:

ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ;
- ອັດຕາ ຫ້າສ່ວນຮ້ອຍ (5%) ໄລຍະເວລາ 3 ປີ ສຳລັບວິສາຫະກິດ
ຂະໜາດກາງ ທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃໝ່ ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຊຶ່ງເຂົ້າໃນລະບົບ
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- ອັດຕາ ຫ້າສ່ວນຮ້ອຍ (5%) ສໍາລັບການດໍາເນີນທຸລະກິດ ທີ່ຕິດພັນ
ກັບການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເປັນຕົ້ນ ໂຮງຮຽນ, ສູນຝຶກອົບຮົມ,
ການຄົ້ນຄວ້ານະວັດຕະກໍາ ແລະ ກິດຈະການສຶກສາອື່ນ ແລະ ການດໍາເນີນທຸລະ

dqf\kp

ກິດທີ່ຕິດພັນກັບ ການສ້າງໂຮງໝໍທັນສະໄໝ, ໂຮງງານຜະລິດຢາ ແລະ ອຸປະ
ກອນທາງການແພດ, ການຜະລິດ ແລະ ປິ່ນປົວດ້ວຍຢາພື້ນເມືອງ ພາຍຫຼັງສິ້ນ
ສຸດໄລຍະຍົກເວັ້ນອາກອນກໍາໄລ

ຕາມທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການ

ສົ່ງເສີມການລົງທຶນ;
- ອັດຕາ ເຈັດສ່ວນຮ້ອຍ (7%) ສໍາລັບການດໍາເນີນທຸລະກິດ ທີ່ນໍາໃຊ້
ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ໄດ້ຈາກນະວັດຕະກໍາ, ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ປະຢັດຊັບພະຍາ
ກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ພະລັງງານສະອາດເຂົ້າໃນການຜະລິດ ພາຍຫຼັງສິ້ນສຸດໄລ
ຍະຍົກເວັ້ນອາກອນກໍາໄລ

ຕາມທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມ

ການລົງທຶນ;
- ອັດຕາ ສິບສາມສ່ວນຮ້ອຍ (13%) ສໍາລັບບໍລິສັດທີ່ຈົດທະບຽນໃນ

ຄັດໂດຍ: ສ.ສາຍນໍ້າທາ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
21. ເຂດຈັດສັນຕົວເມືອງ ໝາຍເຖິງເຂດທີ່ລັດຖະບານກໍາ
ນົດ ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ມີການລົງທຶນພັດທະນາອະສັງຫາລິມະຊັບ ເພື່ອ
ສ້າງໃຫ້ເປັນເຂດທີ່ພັກພາອາໄສຂອງນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ

ຫລື

ພົນລະເມືອງທົ່ວໄປ;

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ເປັນໄລຍະເວລາ ສີ່ປີ ນັບແຕ່ວັນຈົດທະບຽນເປັນຕົ້ນໄປ. ຫຼັງ
ຈາກນັ້ນໃຫ້ປະຕິ ບັດຕາມອັດຕາອາກອນກໍາໄລ ຊາວສ່ວນຮ້ອຍ (20%) ຕາມ
ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 15 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍໄດ້ ສະບັບ
ເລກທີ 67/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ມິຖຸນາ 2019.

22. ຕົວເມືອງໃໝ່ ໝາຍເຖິງເຂດທີ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ
ໃຫ້ກາຍເປັນຕົວເມືອງທັນສະໄໝ,

ມີພື້ນຖານເສດຖະກິດທີ່ເຂັ້ມ

ສໍາລັບວິສາຫະກິດ ທີ່ຖືບັນຊີບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ບໍ່ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຜູ້ບໍ່ມີພູມ

ແຂງ, ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ທີ່ສີວິໄລ ແລະ ຍຸຕິທຳ, ເສີມສ້າງອະລິ

ລໍາເນົາ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຈົດທະບຽນສ້າງຕັ້ງວິສາຫະກິດ ຢູ່ ສປປລາວ ໃຫ້ນໍາໃຊ້ອັດຕາ

ຍະທຳ ແລະ ວັດທະນະທຳຂອງຊາດ ໂດຍຕິດພັນກັບຮ່ອງຮອຍປະ

ອາກອນກໍາໄລ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 15 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາ
ກອນລາຍໄດ້ ສະບັບເລກທີ 67/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ມິຖຸນາ 2019 ແລະ ອັດ
ຕາອາກອນກໍາໄລ ເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີ້.
ມາດຕາ 18 ລາຍການທີ່ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເປັນລາຍຈ່າຍດ້ານສ່ວຍສາອາກອນ

ຫວັດສາດຂອງເຂດທີ່ຕັ້ງຕົວເມືອງດັ່ງກ່າວ.
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ແປ ແລະ ຮຽບຮຽງ: ນາງ ປາກາລັກ ພົມມີໄຊ

ແປ ແລະ ຮຽບຮຽງ: ນາງ ນາກ ເມືອງມະໂນ
ໃຫ້ມີການຍົກເລີກກົດໝາຍສຸກເສີນ

ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ “ແຜນການ B” ທີ່ໄດ້

ໃນວັນທີ 16 ມັງກອນຜ່ານມາ ໃຫ້

ການຄວບຄຸມໂຄວິດ-19

ຢ່າງຖາ

ນໍ າ ສະເໜີ ໃ ນເດື ອ ນທັ ນ ວາຜ່ າ ນມາ

ຮູ້ວ່າ ອັງກິດກໍາລັງຊຸກຍູ້ແຜນການທີ່

ວອນ ເນື່ອງຈາກຈຳນວນກໍລະນີທີ່ຕິດ

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອ

ຈະໃຫ້ປະຊາຊົນບໍ່ຕ້ອງກັກຕົວ ຫລັງ

ເຊື້ອຂອງອັງກິດຫລຸດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

ພະຍາດໂອໄມຄຣອນຊ້າລົງ

ຈາກຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ

ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຈະສືບຕໍ່ພັດທະນາແຜນການດັ່ງກ່າວ

ຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ

ໃນຫລາຍອາທິດຕໍ່ໜ້າ ແລະ ຄາດວ່າ

ການປັບໃໝ ຫລື ລົງໂທດທາງກົດ

ສາທາລະນະສຸກອັງກິດ

ຈະປະກາດໄວສຸ ດ ແມ່ ນ ໃນລະດູ ໃ ບ

ໝາຍ

ຖ້າປະຊາຊົນບໍ່ປະຕິບັດຕາມ.

ວ່າ

ນອກນັ້ນ, ນາຍົກລັດຖະມົນ

7 ມືໃ້ ຫ້ເຫລືອພຽງ 5 ມື້ສຳລັບຜ
 ູ້ຕິດ

ອີ ງ ຕາມການລາຍງານຂ່ າ ວ

ບານໃໝ່ນີ້.

ມ າ ດ ຕ ະ ກ າ ນ ຍົ ກ ລ ະ ດັ ບ

ຮັບຮອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍບັດຜ່ານວັກ

ຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນບໍ່ເທົ່າໃດວັນຈະມາ

ຂອງ

ຊີນໂຄວິດ-19 ສະບັບໃໝ່ ທີ່ຕ້ອງສັກ

ເຖິງນີ້ວ່າ “ຈະເປັນການກະທຳໃຫ້ຄົນ

ເຊິ່ງຈະເປັນການຍອມຮັບສະ

ຢາວັກຊີນຢ່າງໜ້ອຍ 2 ເຂັມ ໂດຍບໍ່

ຕ້ານວັກຊີນຕ້ອງດໍາລົງຊີວິດຢູ່ຍາກ”.

ເພາະຜົນການຊັກວັກຊີນ ບໍ່ລວມການ

ຮັ ບ ຮອງຜົ ນ ການກວດຄັ ດ ກອງເປັ ນ

ກວດຄັດກອງອີກຕໍ່ໄປ ຜ່ານການເຫັນ

ລົບອີກຕໍ່ໄປ.

“ບັດຜ່ານວັກຊີນໂຄວິດ-19”
ຝຣັ່ງ

ດີແລ້ວຈາກສະພາ.

ທິດທີ່ຜ່ານມາ, ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ມີແນວ

ຖິຕິຍອດຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19

ລາຍງານວ່າ: ສະພາຜແ
ູ້ ທນລາສະດອນ ຄິດຕໍ່ຕ້ານວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໄດ້ຊຸມ

ຫລາຍກວ່າ 14,1 ລ້ານຄົນ ເພີ່ມຂຶ້ນ

ຝຣັ່ງ ມີມະຕິກ່ຽວກັບການປັບປຸງກ
 ົດ

ນຸມປະທ້ວງຢ່າງໜັກ ແລະ ໄດ້ມ
ກ
ີ ານ

278.129 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດສະ

ໝາຍ ວ່າດ
 ້ວຍການຄວບຄຸມພະຍາດ ປະທະກັນຢ່າງຮຸນແຮງກັບຕຳຫລວດ

ສົມ 126.967 ຄົນ ເພີ່ມຂຶ້ນ 98 ຄົນ.

ຕິດຕໍ່ ດ້ວຍສຽງສ່ວນຫລາຍ 215 ຕໍ່

ປາບປາມການຈະລາຈົນ. ທ່ານ ເອັມ

58 ໃນວັນອາທິດຜ່ານມາ ຫລັງຈາກ

ມານູເອວ ມາຄຣົງ ປະທານາທິບໍດີ

ໄດ້ພິຈາລະນາເປັນຄັ້ງສຸດທ
 ້າຍ

ຝຣັ່ງ ກ່າວເຖິງການປ່ຽນແປງທີ່ຈະມີ

ເພື່ອ

ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ທ່ານ
ຊາຈິດ ຈາວິດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ
ໄດ້ເປີດເຜີຍ

ອັງກິດຈະຕັດເວລາກັກຕົວຈາກ

ທັງນີ້, ທ່ານ ບໍລິສ ຈອນສັນ

ຕີ ອັ ງ ກິ ດ ຍັ ງ ວາງແຜນທີ່ ຈ ະຍົ ກ ເລີ ກ

ເຊື້ອໂຄວິດ-19 ຖ້າຜົນກວດໂຄວິດ-

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອັງກິດ ຕ້ອງການ

ມາດຕະການຄວບຄຸ ມ ໂຄວິ ດ -19,

19 ເປັນລົບສອງເທື່ອ.

ບັນຢ່າງໜ້ອຍ 78% ໄດ້ຮັບການສັກ
ຢາປ້ອງກັນຕາມເກນແລ້ວ. ຕາມສະ

ວັນທ
 ີ 17 ມັງກອນນີ້ ມີ

ແຕ່ຈະບໍ່ມີ

ປະຊາກອນຝຣັ່ ງ ໃນປັ ດ ຈຸ

ຂະນະທີ່ ໃ ນໄລຍະທ້ າ ຍອາ
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