;aomu @!{@$}W!}@W@@

@!{@$
,a’dvo

@W@@
xumu 11

lt[a[mu )!#
leoad’ko8A’16vj k7ko7totg]0kmydkoltrkcsj’-kfF gfuoj mkfs^;’ 86h xDo **@ 3m]tla[ c]t 3m]tlkoG $!#&@@F $&$&*# Email: phouthen.na@gmail.com

dv’xt-5,.spjz6hcmo 7A’mu IV
0v’vq’7totradltrkcsj’-kf

xtmko lr- 8hvoIa[dko1hP,0+koa[
0v’[aofkgvdvad7t]af4tm6f

csj’ lxx]k; muj9twxxt9edko16j8jk’xtgmf

ການສໍ າ ນັ ກ ງານນາຍົ ກ ລັ ດ ຖະ
ມົນຕີ, ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ,
ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງ
ສຸດ, ກະຊວງຍຸຕິທໍາ, ອົງການ

(ສພຊ) ໃນວັນທີ 21
ມັງກອນ 2022, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ
ໃຫຍ່ຂອງສູນກາງພັກ ຕຶກເກົ່າ
(ຫລັກ 6) ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້
ແທນ ຄັ້ງທີ IV ຂອງອົງຄະນະ
ພັກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ໄຂຂຶ້ນ
ຢ່າງເປັນທາງການ ພາຍໃຕ້ການ
ເປັນປະທານຂອງ ສະຫາຍ ປອ.
ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ກໍາມະ

ການກົມການເມືອງສູນກາງພັກ,
ເລຂາຄະນະບໍ ລິ ຫ ານງານພັ ກ
ສະພາແຫ່ງຊາດ, ປະທານສະພາ
ແຫ່ງຊາດ; ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມ
ຂອງ ສະຫາຍ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ
ເລຂາທິ ກ ານໃຫຍ່ ຄ ະນະບໍ ລິ
ຫານງານສູນກາງພັກ, ປະທານ
ປະເທດແຫ່ງ ສປປລາວ; ມີບັນ
ດາສະຫາຍຄະນະພັກສະພາແຫ່ງ

ຊາດ ຊຸດທີ III, ຜູ້ແທນສົມບູນ,
ສະມາຊິ ກ ພັ ກ ອາວຸ ໂ ສບໍ າ ນານ,
ກໍ າ ມະການກົ ມ ການເມື ອ ງສູ ນ
ກາງພັກ ແລະ ບັນດາສະຫາຍ
ຕາງໜ້າຈາກ ຄະນະພັກຫ້ອງວ່າ
ການສູນກາງພັກ, ຄະນະຈັດຕັ້ງ
ສູນກາງພັກ, ຄະນະກວດກາສູນ
ກາງພັກ, ຫ້ອງວ່າການສໍານັກ
ງານປະທານປະເທດ, ຫ້ອງວ່າ

ກວດສອບແຫ່ງລັດ ເຂົ້າຮ່ວມ.
ກອງປະຊຸມ, ໄດ້ສຸມ
ໃສ່ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ
ເອົ າ ບົ ດ ລາຍງານການເມື ອ ງ,
ແຜນການພັ ດ ທະນາໃນໄລຍະ
5 ປີຕໍ່ໜ້າ (2021-2025),
ບົ ດ ສໍ າ ຫລວດການຊີ້ ນໍາ-ນໍ າພາ
ລວມ ຂອງຄະນະພັກສະພາແຫ່ງ
ຊາດຊຸດເກົ່າ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງ
ມີການປະກອບຄໍາເຫັນຂອງຮາກ
ຖານພັກ ແລະ ຕາງໜ້າອົງການ
ຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້
“ການກໍ່ສ້າງພັກປອດໃສ, ເຂັ້ມ
ແຂງ, ໜັກແໜ້ນ”, “ການເປັນ
ເສນາທິການໃນວຽກບໍລິຫານບໍລິຫານປິ່ນອ້ອມ”, “ຍົກສູງບົດ
ບາດການນໍາພາຂອງພັກ ຕໍກ
່ ບ
ັ ອົງ
ການຈັດຕັງ້ ມະຫາຊົນ”; ຜູແ
້ ທນ
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ທັງນີ້,

ເພື່ອເປັນການ

ຕອນບ່າຍ

ສປປລາວ ປະຈໍາຢູປ
່ ະເທດຝຣັງ່ ;

ປະຈໍາຢູ່ອົດສະຕາລີ;

ມັງກອນ

ທ່ານ ຄອນເພັງ ທໍາມະວົງ ເອກ

ເລຂາທິການ, ປະທານກໍາມາທິ

2022, ທີສ
່ ະພາແຫ່ງຊາດ (ສພຊ)

ຄະລັ ດ ຖະທູ ດ ວິ ສ າມັ ນ ຜູ້ ມີ ອໍ າ

ການການຕ່າງປະເທດ ແລະ ພະ

ທ່ານ ປອ. ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ

ນາດເຕັມແຫ່ງ ສປປລາວ ປະຈໍາ

ນັ ກ ງານທີ່ ກ່ ຽ ວຂອງເຂົ້ າ ຮ່ ວ ມ.

ປະທານ ສພຊ ໄດ້ຕ້ອນຮັບການ

ຢູ່ປະເທດໂອຕຣິດ; ທ່ານ ບົວ

ການເຂົ້ າ ຢ້ ຽ ມຂໍ່ າ ນັ ບ

ເຂົ້າຢ້ຽມຂໍ່ານັບຂອງບັນດາເອກ

ແກ້ວ ພູມວົງໄຊ ເອກອັກຄະລັດ

ໃນຄັ້ງນີ້, ທ່ານ ບົວແກ້ວ ພູມວົງ

ອັກຄະລັດຖະທູດ ແຫ່ງ ສປປ

ຖະທູ ດ ວິ ສ າມັ ນ ຜູູ້ ມີ ອໍ າ ນາດ

ໄຊ ໄດ້ຕາງໜ້າໃຫ້ບັນດາທ່ານ

ລາວ ທີ່ຈະໄປປະຈໍາການຢູ່ຕ່າງ

ເຕັມ ແຫ່ງ ສປປລາວ ປະຈໍາຢູ່

ທູດລາຍງານຈຸດປະສົງຂອງການ

ປະເທດ ເຊິ່ງປະກອບມີບັນດາ

ຣາຊະອານາຈັກກໍາປູເຈຍ ແລະ

ເຂົ້າຢ້ຽມຂໍ່ານັບໃນຄັ້ງນີ້

ທ່ານດັ່ງນີ້: ທ່ານ ຄໍາອິນ ຄິດຈະ

ທ່ານ ສິນໃຈ ພູມວົງໄຊ ເອກ

ລາຍງານວຽກ ພ້ອມທັງຂໍທິດຊີ້

ເດດ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດວິ

ອັ ກ ຄະລັ ດ ຖະທູ ດ ວິ ສ າມັ ນ ຜູ້

ສາມັ ນ ຜູ້ ມີ ອໍ າ ນາດເຕັ ມ ແຫ່ ງ

ມີອໍານາດເຕັມ ແຫ່ງ ສປປລາວ

(ສພຊ)
ວັນອັງຄານທີ
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ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ກຳລັງ
ປ້ອງກັນຊາດ ກໍຄືນາຍ ແລະ
ພົນທະຫານທີ     ່ ໄດ້ສະຫລະເລືອດ
ເນື້ອເພື່ອຊາດ

ເພື່ອປະຊາຊົນ

ທີຍາມໃດກໍເສຍສະຫລະຄວາມ
ສຸກສ່ວນໂຕ ເພື່ອຄວາມສຸກສະ
ບາຍຂອງພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນລາວ
ບັນດາເຜົ່າ ແລະ ທັງເປັນການ
ສ້າງຂວັນ ແລະ ກຳລັງໃຈໃຫ້
ແກ່ກຳລັງປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນ
ຄວາມສະຫງົບ ກໍຄືພະນັກງານ
ລັດຖະກອນທົວ
່ ສະພາແຫ່ງຊາດ.

(ສພຊ) ໃນລະຫວ່າງ

ຂອງທ່ານ ຄໍາຈັນ ໂສຕາປະເສີດ

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ສະ

ວັນທີ 18-19 ມັງກອນ 2022,

ປະທານ ກບຜ; ເຂົ້າຮ່ວມມີທ່ານ

ທັງນີ້, ເພື່ອໃຫ້ ສສຊ

(ສພຊ) ເນື່ອງໃນໂອ

ສະພາແຫ່ງຊາດ;    ໂດຍຕາງໜ້າຄະ

ພາແຫ່ງຊາດ  ສະຫາຍ ນາງ ມະ

ຫາຍຮອງປະທານສະພາແຫ່ ງ

ທີ່ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ

ພົທ. ສຸວອນ ເລືອງບຸນມີ ຮອງ

ຊຸດທີ IX ທີເ່ ປັນກຳມະການຂອງ

ກາດວັ ນ ສ້ າ ງຕັ້ ງ ກອງທັ ບ ປະຊາ

ນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ແມ່ນ

ນີວັນ ເຢຍປາວເຮີ ປະທານສະ

ຊາດ

ໄດ້ກ່າວສະແດງຄວາມ

ກໍາມາທິການບັນດາເຜົ່າ (ກບຜ)

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ທັງເປັນ

ກບຜ ຊຸດໃໝ່ ສາມາດຮຽນຮູ້

ຊົນລາວ ຄົບຮອບ 73 ປີ (20

ສະຫາຍ ນາງ ທຸມມາລີ ວົງພະຈັນ

ຫະແມ່ຍິງສະພາແຫ່ງຊາດ, ຕາງ

ຂອບໃຈຕໍ່ ຄ ະນະປະຈໍ າ ສະພາ

ສະພາແຫ່ງຊາດ (ສພຊ) ໄດ້ຈດ
ັ ກອງ

ຜູ້ຊີ້ນຳ ກບຜ; ມີຮອງປະທານ

ແລະ

ມັງກອນ 1949 - 20 ມັງກອນ

ປະທານກຳມາທິການວັດທະນະ

ໜ້າຄະນະບໍລຫ
ິ ານງານຊາວໜຸມ
່

ແຫ່ງຊາດທີ່ໄດ້ຍຶດຖືວັນດັ່ງກ່າວ

ປະຊຸມສຳມະນາ ໃນຫົວຂໍຄ
້ ວາມ

ກບຜ, ສສຊ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ

ກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງກັ ບ ພາລະບົ ດ ບາດ,

2022); ວັນທີ 20 ມັງກອນ

ທຳ-ສັງຄົມ ພ້ອມດ້ວຍ 3 ອົງ

ສະພາແຫ່ງຊາດ   ສະຫາຍ ໄກ

ເປັນສໍາຄັນ ແລະ ອວຍພອນໃຫ້

ຮູ້ ພື້ ນ ຖານກ່ ຽ ວກັ ບ ວຽກງານ

ກະຊວງພາຍໃນ, ຮອງປະທານ

ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ, ຮັບຮູ້

2022,

ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາ

ການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ: ຕາງໜ້າ

ມະນິນ ເທບບົວລີ ຮອງເລຂາ

ການນໍາ, ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງ

ຊົນເຜົ່າ ແລະ ວຽກງານສາສະໜາ

ແນວລາວສ້າງຊາດ, ຫົວໜ້າກົມ

ແລະ ເຂົ້າໃຈ ທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດ

ຊົນສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເຂົ້າອວຍ

ສະຫະພັ ນ ກຳມະບານສະພາ

ຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມສະ

ຊາດ ກໍ ຄ ື ພ ະນັ ກ ງານ-ລັ ດ ຖະ

ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ

ໃຫຍ່ສັນຕິບານ, ສສຊ ຈາກ 13

ບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງ

ພອນສະຫາຍ

ແຫ່ງຊາດ ສະຫາຍ ອຳໄພ ຈິດ

ພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຕາງໜ້າຄະ

ກອນ ທົ່ວສະພາແຫ່ງຊາດ ຈົ່ງ

(ສສຊ) ແລະ ພະນັກງານ-ລັດ

ເຂດເລືອກຕັ້ງ,

ກບຜ ແລະ ມະຕິ 062/ຄປຈ

ເລືອງບຸນມີ ຮອງປະທານສະພາ

ມະນົ ນ

ນະເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ   ປະສົ ບ ຜົ ນ ສໍ າ ເ ລັ ດ ໃ ນ ໜ້ າ ທີ່

ຖະກອນທີ່ ຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບວຽກ

ຫົວໜ້າກົມ, ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວ

ແຫ່ງຊາດ ຜູ້ຊີ້ນຳວຽກງານປ້ອງ

ກຳມະບານສະພາແຫ່ ງ ຊາດ,

ສະຫາຍບຸນທັນ ບຸນວິໄລ ຮອງເລ

ງານຊົນເຜົ່າ

ໜ້າພະແນກ,

ກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ

ຕາງໜ້ າ ສະຫະພັ ນ ແມ່ ຍິ ງ ສະ

ຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ.

ພົທ.

ສຸວອນ

ປະທານສະຫະພັ ນ

ວຽກງານ.
(ນາງ ນິດຕາ ຄຸນປາກດີ)

ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ

1-13; ໂດຍການເປັນປະທານ

ຫົວໜ້າ-ຮອງ
ແຂກຖືກເຊີນ

ແລະ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ

ກຳໄດ້ເນື້ອໃນນິຕິກຳທີ່

ວ່າດ້ວຍການປະສານງານ
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ມະລຶກຄົບຄະນະບໍລິຫານງານ
ພັກສະພາແຫ່ງຊາດ ສະໄໝທີ
IV ໄດ້ເປັນເອກະພາບ ເລືອກ
ຕັ້ ງ ເ ອົ າ ຄະນະປ ະຈຳພັ ກ ສ ະພາ
ແຫ່ງຊ
 າດ ຈຳນວນ 7 ສະຫາຍ,
ຍິງ 1 ສະຫາຍ ດັ່ງນີ້: ສະຫາຍ
ປອ.ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ;
ສະຫາຍ ປອ.ນາງ ສູນທອນ ໄຊ
ຍະຈັກ; ສະຫາຍ ສຈ.ປອ.ຈະ
ເລີນ ເຍຍປາວເຮີ; ສະຫາຍ ຄຳ
ໃບ ດຳລັດ; ສະຫາຍ ສົມມາດ
ພົລເສນາ; ສະຫາຍ ພົນໂທ.ສຸ
ວອນ ເລືອງບູນມີ ແລະ ສະຫາຍ
ຮສ.ປອ.ລິນຄຳ ດວງສະຫວັນ;
ເລືອກຕັ້ງເອົາສະຫາຍ ປອ. ໄຊ

dv'xt-5,DDD
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຍັງໄດ້ພ້ອມ
ກັນສຸມສະຕິປັນຍາ, ໃຊ້ສິດປະ
ຊາທິປະໄຕ ແລະ ຍົກສູງຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບ ເຂົ້າໃນການຄົ້ນ
ຄວ້ າ ພິ ຈ າລະນາບັ ນ ດາບັ ນ ຫາ
ຕ່າງໆ ຕາມສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ທີ່
ກຳນົດໄວ້ໃນກົດລະບຽບຂອງພັກ.
ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຜູ້
ແທນສົມບູນຍັງໄດ້ໃຊ້ສດ
ິ ປະຊາ
ທິ ປ ະໄຕຂອງຕົ ນ ປ່ ອ ນບັ ດ ຄັ ດ
ເລື ອ ກເອົ າ ຄະນະບໍ ລິ ຫ ານງານ
ພັກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດໃໝ່ ບົນ
ພື້ ນ ຖານຫລັ ກ ການລວມສູ ນ
ປະຊາທິປະໄຕ ທັງຖືກຕ້ອງສອດ
ຄ່ ອ ງກັ ບ ມາດຖານເງື່ ອ ນໄຂທີ່
ກໍານົດໄວ້ ເຊິ່ງມີຜູ້ອອກຮັບສະ
ໝັກເລືອກຕັ້ງທັງໝົດ 23 ສະ
ຫາຍ ຍິງ 4 ສະຫາຍ ແລະ
ໄດ້ ເ ລື ອ ກເອົ າ ຄະນະບໍ ລິ ຫ ານ
ງານພັກສະພາແຫ່ງຊ
 າດ ສະ
ໄໝທີ IV ຈຳນວນ 19 ສະ
ຫາຍ; ຍິງ 3 ສະຫາຍ ຄື: ສະ
ຫາຍ ປອ.ໄຊສົມພອນ ພົມວິ

ຫານ; ສະຫາຍ ປອ.ນາງ ສູນ
ທອນ ໄຊຍະຈັກ; ສະຫາຍ ສຈ.
ປອ.ຈະເລີນ ເຍຍປາວເຮີ; ສະ
ຫາຍ ຄຳໃບ ດຳລັດ; ສະຫາຍ
ສົມມາດ ພົລເສນາ; ສະຫາຍ
ພົນໂທ. ສຸວອນ ເລືອງບຸນມີ;
ສະຫາຍ ນາງ ປິ່ງຄຳ ລາຊະສິມ
ມາ; ສະຫາຍ ປອ.ລີເບີ ລີບົວ
ປາວ; ສະຫາຍ ຮສ.ປອ.ລິນຄຳ
ດວງສະຫວັນ; ສະຫາຍ ສຸບັນ

ສົມພອນ ພົມວິຫານ ເປັນເລ
ຂາຄ ະນະບໍ ລິ ຫ ານງ ານພັ ກ ;
ເລືອກຕັ້ງເອົາສ
 ະຫາຍ ປອ. ນາງ
ສູນທອນ ໄຊຍະຈັກ ເປັນຮອງ
ເ ລຂາຄ ະນະບໍ ລິ ຫ ານງ ານພັ ກ
ແລະ ເລືອກຕັ້ງເອົາຄະນະກວດ
ກາພັກສະພາແຫ່ງຊ
 າດ ຈຳນວນ
4 ສະຫາຍ, ຍິງ 2 ສະຫາຍ ດັ່ງ
ນີ້: ສະຫາຍ ຄຳໃບ ດຳລັດ ເປັນ
ປະທານກວດກາ; ສະຫາຍ ສຸ
ບັນ ສະວະບຸດ ເປັນຮ
 ອງປະ
ທານກວດກາ; ສະຫາຍ ນາງ
ທຸມມາລີ ວົງພ
 ະຈັນ ເປັນຮອງ
ປະທານກວດກາ ແລະ ສະຫາຍ
ນາງ ປານຄຳ ຂະຫຍອງເອກ

ເປັນຮອງປະທານກວດກາ.
ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງໄດ້ຮັບ
ຟັງການໂອ້ລມ
ົ ໃຫ້ທດ
ິ ເຍືອງທາງ
ໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະ
ຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ IV
ຂອງອົ ງ ຄະນະພັ ກ ສະພາແຫ່ ງ
ຊາດ ຈາກສະຫາຍ ທອງລຸນ ສີ
ສຸລິດ ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະ
ບໍລິຫານງານພັກປະຊາຊົນປະຕິ
ວັດລາວ ເຊິ່ງສະຫາຍໄດ້ນ
 ຳເອົາ
ຄວາມຊົມເຊີຍຢ່າງອົບອຸ່ນຈາກ
ກມ
ົ ການເມືອງສນ
ູ ກາງພັກມາຍງັ
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່; ພ້ອມທັງໄດ້
ຕີ ລ າຄາສູ ງ ຕໍ່ ບັ ນ ດາຜົ ນ ສຳເ ລັ ດ
ຮອບດ້ານ ຕໍ່ການນຳພາຂອງຄະ
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ນະບໍລິຫານງານພັກສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ໃນການປະຕິບັດພາລະບົດ
ບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ
ໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ; ເນັ້ນ
ໜັກໃຫ້ຄະນະບໍລິຫານງານພັກ
ຊຸດໃໝ່ປບ
ັ ປຸງອົງຄະນະພັກ ຄະ
ນະນໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ມີ
ຄວາມປອດໃສເຂັ້ມແຂງ, ໜັກ
ແໜ້ນ ແລະ ນໍາພາສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ໃຫ້ການຫັນປ່ຽນໃໝ່ຢາ່ ງ
ເລິກເຊິງ່ ປະຕິບດ
ັ ຖືກຕ້ອງສອດ
ຄອ່ງກັບລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ
ກົດໝາຍ.
(ສອນສັກ ວັນວິໄຊ)

ສະວະບຸດ; ສະຫາຍ ນາງ ທຸມ
ມາລີ ວົງພະຈັນ; ສະຫາຍ ຄຳ
ຈັນ ໂສຕາປະເສີດ; ສະຫາຍ
ພົນຕີ.ປອ.ວົງສັກ ພັນທະວົງ;
ສະຫາຍ ຄຳແພງ ວິລະພັນ; ສະ
ຫາຍ ສັນຍາ ປຣະເສີດ; ສະຫາຍ
ທັນຕາ ກອງຜາລີ; ສະພາບ ສິງ
ຄຳ ວົງພະຈັນ; ສະຫາຍ ຢ່າງກູ້
ຢ່າງລືໄຊ; ສະຫາຍ ອຳໄພ ຈິດ
ມານົນ; ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມ
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ພິ ເ ສດແມ່ ນ ການຍາດ

ທໍາ ຂອງພົນລະເມືອງລາວ ແລະ ນິ

ມືລະຫວ່າງ ສພຊ ກັບລັດຖະ

ຕິບຸກຄົນ ຂອງ ສປປລາວ ຢູ່ຕ່າງ

ສະພາຕ່າງປະເທດ

ທີ່ຕົນຮັບ

ແຍ່ ງ ເອົ າ ການສະໜັ ບ ສະໜູ ນ

ປະເທດ; ເສີມຂະຫຍາຍສາຍ

ຜິດຊອບ, ທັງເນັ້ນໜັກໃຫ້ບັນ

ແລະ ການຊ່ວຍເຫລືອຂອງຕ່າງ

ພົວພັນມິດຕະພາບທີດ
່ ີ ລະຫວ່າງ

ດາທ່ານທູດ ເອົາໃສ່ໃຈຕືມ
່ ຈະ

ປະເທດ

ສປປລາວ ກັບຕ່າງປະເທດ ທັງ

ເ ຮັ ດ ແ ນ ວ ໃ ດ ໃ ຫ້ ກ າ ນ ພົ ວ

ແລະ

ທາງດ້ານການເມືອງ, ວັດທະນະ

ພັນຮ່ວມມືມີການຂະຫຍາຍຕົວ

ຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະ

ທໍາ-ສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດ,

ຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການ

ຕິ ບັ ດ ກົ ດ ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍສໍ າ ນັ ກ

ຕ້ ອ ງຖື ສໍ າ ຄັ ນ ການເຄື່ ອ ນໄຫວ

ແລກປ່ຽນຂອງຄະນະຜູ້ແທນນຳ

ງານຜູ້ຕາງໜ້າ ແຫ່ງ ສປປລາວ

ການທູດ ໂດຍໄປຄ່ຽງຄູກ
່ ບ
ັ ການ

ກັນ

ໃນລະດັບຕ່າງໆຢ່າງເປັນ

ປະຈໍາຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ປະ

ທູດທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ການ

ປົກກະຕິ, ຊຸກຍູໃ້ ຫ້ມກ
ີ ານຮ່ວມ

ຕິບັດສິດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ພາລະ

ທູດປ້ອງກັນເຫດ, ການທູດເພື່ອ

ມືດ້ານວິຊາການ,

ບົດບາດຂອງຕົນ

ເພີ່ມມິດ

ຫລຸດຜ່ອນສັດຕູ;

ຊຸມສຳມະນາແລກປ່ຽນບົດຮຽນ,

ພ້ ອ ມ ທັ ງ ອ ວ ຍ ພ ອ ນ ມ າ ຍັ ງ

ລາຍງານສະພາບການຂອງ

ທັດສະນະສຶກສາ ແລະ ແລກ

ບັ ນ ດາທ່ າ ນເອກອັ ກ ຄະລັ ດ ຖະ

ບັນດາປະເທດທີຕ
່ ນ
ົ ຮັບຜິດຊອບ,

ປ່ຽນບົດຮຽນ

ທູດ

ສະພາບການພາກພື້ນ ແລະສາ

ຄວາມສາມາດແກ່ ສພຊ ແລະ

ມີ ຄ ວາມຜາສຸ ກ ໃນຊີ ວິ ດ ສ່ ວ ນ

ກົນ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງຂອງ

ຕົວ ກໍຄືຄອບຄົວ ແລະ ອວຍ

ລວມໄປເຖິ ງ ການຄົ້ ນ ຄວ້ າ ໃຫ້

ສປປລາວ; ນອກຈາກນີ້, ກໍສະ

ພອນໃຫ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດຢ່າງ

ທັດສະນະທີເ່ ໝາະສົມ, ຖືກຕ້ອງ

ໜັບສະໜູນການພົວພັນຮ່ວມມື

ຈົບງາມ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່

ແລະ

ຕໍ່ກັບທິດ

ນໍາກັນ ໃນເວທີລດ
ັ ຖະສະພາພາກ

ການທູດ.

ທາງໃນການຊຸກຍູ້ ແລະ ສະ

ພື້ນ ແລະ ສາກົນ ຕາມຄວາມ

ຈັດກອງປະ

ເພື່ອຍົກສູງຂີດ

ເຂົ້າໃນການສ້າງສາ
ພັດທະນາປະເທດຊາດ

ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ

ຈົ່ງມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ,

ສະແດງຄວາມຕ້ອນຮັບອັນອົບອຸນ
່

ແລະ

ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງ

ການຕ່າງປະເທດ ຂອງພັກ ແລະ

ແລະ ສະແດງຄວາມດີໃຈຢ່າງຍິງ່ ນໍາ

ສພຊ

ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບ

ນະໂຍບາຍຕ່າງໆຂອງລັດ; ປົກ

ບັນທ່ານທູດທັງ 4 ທ່ານ ທີໄ່ ດ້ຮບ
ັ

ສພຊ ຊຸດທີ IX ໂດຍຫຍໍ,້ ທັງມີ

ປ້ອງອໍານາດອະທິປະໄຕ, ຄວາມ

ສານຕາຕັ້ງ ແລະ ກຽມໄປປະຈໍາ

ຄໍາເຫັນໃຫ້ບັນດາທ່ານເອກອັກ

ໝັນ
້ ຄົງ, ກຽດສັກສີ ແລະ ຜົນປະ

ການຢູຕ
່ າ່ ງປະເທດ; ພ້ອມນັນ
້ ,ທ່ານ

ຄະລັດຖະທູດ ຈົງ່ ເອົາໃຈໃສ່ບນ
ັ

ໂຫຍດຂອງຊາດ ຕະຫລອດຮອດ

ຍັງໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຮກ
້ ູ ຽ່ ວສະພາບການ

ຫາຕ່າງໆ ດັງ່ ນີ:້ ຍຶດໝັນ
້ ແນວທາງ

ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບ

ໜັບສະໜູນ ການພົວພັນຮ່ວມ

ເໝາະສົມ.
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ຕິບັດພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າ

ປະສົບການຜ່ານມາ ເຂົ້າໃນການ

ຊອບຂອງກໍາມາທິການ

ຫວ່າງ ກບຜ ກັບຂະແໜງການ

ທີ່

ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ

ແລະ

ຄວາມຮັດກຸມ, ສອດຄ່ອງ ກັບ

ພ້ອມນັ້ນ,

ແລະ ສາສະໜາ ຂອງກະຊວງ

ແລກປ່ຽນບົດຮຽນຢ່າງກົງໄປກົງ

ສະພາບຄວາມເປັນຈິງ, ຖືກຕ້ອງ

ຕື່ມອີກວ່າ: ພັກ-ລັດເຮົາເຄົາລົບ

ພາຍໃນ ຕິດພັນກັບການເຄື່ອນ

ມາ, ມີລັກສະນະສ້າງສັນ ພ້ອມ

ຕາມແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ, ລັດ

ສິດທິໃນການເຊື່ອຖື ຫລື ບໍ່ເຊື່ອ

ໄຫວວຽກງານຕົວຈິງ; ການປະ

ກັ ນ ຊອກໃຫ້ ເ ຫັ ນ ເຖິ ງ ດ້ າ ນດີ ,

ຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ.

ຂອງພົນລະເມືອງລາວບັນດາເຜົາ່

ຕິບັດພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າ

ດ້ານອ່ອນທີ່ຄົງຄ້າງ ແລະ ສະ

ທ່ າ ນຮອງປະທານສະ

ແຕ່ການເຊື່ອຖືນັ້ນຕ້ອງສາມາດ

ທີ່ ຂອງກົມຊົນເຜົ່າ ແລະ ກົມ

ເໜີວິທີແກ້ໄຂໃນຕໍ່ໜ້າ

ສາສະໜາ

ຂອງສູນກາງແນວ
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ນໍາຈາກທ່ານປະທານ ສພຊ.
ໂອກາດດັ່ງກ່າວ ທ່ານ
ປອ. ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ໄດ້

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ພ້ອມທັງ, ສ້າງ
ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ເຊື່ອມຊຶມ
ດຳລັດ 315/ລບ ວ່າດ້ວຍການ
ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປ້ອງການ
ເຄື່ອນໄຫວສາສະໜາ ແລະ ດຳ
ລັດ 207/ລບ ວ່າດ້ວຍວຽກງານ
ເຜົ່າ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ເພື່ອ
ເຮັດໃຫ້ ສສຊ ທີ່ເປັນກຳມາການ
ຂອງ ກບຜ ຊຸດໃໝ່ ໄດ້ຮຽນຮູ້

ຂອງກົມວຽກງານຊົນເຜົ່າ

ຫາ ກ່ຽວກັບຊົນເຜົາ່ ແລະ ສາສະ

ໄຫວຂອງກຳມາທິ ກ ານບັ ນ ດາ

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ດຳລັດ 315/ລບ

ໜາ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບ

ເຜົ່າ ສະບັບເລກທີ 168/ຄປຈ,

ລົງວັນທີ 10/08/2016 ວ່າ

ກົດໝາຍ.

ລົງວັນທີ 05/07/2021; ມະ

ດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກ

ໃນກອງປະຊຸມ, ຜູ້ເຂົ້າ

ຕິ 062/ຄປຈ ລົງວັນທີ 02/

ປ້ອງການເຄື່ອນໄຫວສາສະໜາ

ຮ່ວມໄດ້ຮັບຟັງມະຕິຕົກລົງຂອງ

04/2013 ວ່າດ້ວຍການພົວພັນ

ສປປລາວ; ດຳລັດ 207/ລບ,

ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າ

ລະຫວ່າງກໍາມາທິການບັນດາເຜົາ່

ລົງວັນທີ 20/03/2020 ວ່າ

ດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນ

ກັບອົງການ ແລະ ຂະແໜງການ

ດ້ວຍວຽກງານຊົນເຜົ່າ; ການປະ

ທ່ານຍັງໄດ້ເນັ້ນຍ້ຳ

ພ້ອມກັນນຳເອົາບົດຮຽນທີ່ເປັນ

ເອົ າໃຈໃສ່ ເ ຊື່ ອ ມຊຶ ມ ເນື້ ອໃນນິ

ດອງບໍ່ຈຳແນກແບ່ງແຍກ ແລະ

ລາວສ້າງຊາດ; ການປະຕິບັດພາ

ປະໂຫຍດ ໄປຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ໃຫ້

ຕິກຳຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ປະສານ

ຊ່ ວ ຍເຫລື ອ ເບິ່ ງ ແຍງເຊິ່ ງ ກັ ນ

ລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງ

ສອດຄ່ ອ ງກັ ບ ພາລະບົ ດ ບາດ,

ສົມທົບກັນ, ຍົກສູງບົດບາດໃນ

ແລະກັນ.

ກົມໃຫຍ່ສັນຕິບານ

ສິດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດ

ການຊຸກຍູ້ຕິດຕາມກວດກາແຕ່

ກັ ບ ການເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກງານ

ຕາມກວດກາ ແລະ ແກ້ໄຂບັນ

ຕົວຈິງ ແລະ ບາງບົດຮຽນກ່ຽວ
ກັບ ການຕິດຕາມກວດກາວຽກ
ງານຊົນເຜົ່າ-ສາສະໜາ ຂອງກຳ
ມາທິ ກ ານບັ ນ ດາເຜົ່ າ ໃນສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII (20162020); ພ້ອມນັ້ນ, ນັກສຳມາ
ນະກອນຍັງໄດ້ສຸມສະຕິປັນຍາ,
ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ

ແລະ
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ໃນນີ້, ເມືອງຊໍາເໜືອ 1 ຈຸດ,
ເມືອງຫົວເມືອງ 4 ຈຸດ ມີຜ
 ູ້ເຂົ້າ
ຮ່ວມຮັບຟັງທັງໝົດ 551 ຄົນ
ຍິງ 240 ຄົນ. ພ້ອມນັ້ນ, ທ່ານ
ຍັ ງ ໄດ້ ເ ນັ້ ນ ໜັ ກ ຫລາຍບັ ນ ຫາ
ເປັ ນ ຕົ້ ນ ແມ່ ນ ສອງວາລະແ ຫ່ ງ
ຊາດ ພ້ອມທັງສະເໜີບາງບົດ
ຮຽນໃ ນກ ານດໍ າ ລົ ງ ຊິ ວິ ດ ແ ບບ
ໃໝ່ ແລະ ແກ້ໄຂຊີວິດກ
 ານ
ເປັນຢູ່ຂອງຄອບຄົວ, ສັງຄົມ
ເພື່ ອ ເ ຮັ ດ ໃ ຫ້ ຫ ລຸ ດ ພົ້ ນ ອ ອກ
ຈາກຄວາມທຸກຍາກ
ແລະ
ວິທີປ້ອງກັນກການລະບາດຂອງ
ພະຍາດໂຄວິດ-19.
ການເຄື່ອນໄຫວຄັ້ງນີ້,
(ສພຊ) ໂດຍປະຕິບັດ ບັ ນ ດາເ ຜົ່ າ ສະພາແ ຫ່ ງ ຊ າດ, ປະຊຸ ມ ສະໄ ໝສ າມັ ນ ເທື່ ອ ທີ
ຍັງໄດ້ນໍາເອົາເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອ
ຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ສສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 8 I2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊ
 າດຊຸດທ
 ີ IX
ຈໍານວນໜຶ່ງ ມອບໃຫ້ອ
 ໍານາດ
ໜ້ າ ທີ່ ຂ ອງສ ະມາຊິ ກ ສະພາ ແຂວງຫົວພັນ ໄດ້ເຄື
 ່ອນໄຫວ ມາເຜີ ຍ ແຜ່ ໃຫ້ ພະນັ ກ ງານ- ການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນຜ
 ູ້
ແຫ່ງຊ
 າດ (ສສຊ) ທີ່ໄດ້ກ
 ໍານົດ ພົບປະຊາຊົນຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ລັດຖະກອນ, ທະຫານ, ຕໍາ ທຸກຍາກ ເຊິງ່ ເຄືອ
່ ງທນ
່ີ າໍ ມອບ
ໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາ ຢູ່ເມືອງຊໍາເໜືອ ແລະ ເມືອງ ຫລວດ ແລະ ປະຊາຊົນຜູ້ມີສິດ ໃນຄັ້ງນີ້ ປະກອບມີ ເຄື່ອງກັນ
ແຫ່ງຊ
 າດ; ທ້າຍເດືອນທັນວາຜ່ານ ຫົວເມືອງ ແຂວງຫົວພ
 ັນ,
ເລືອກຕງ້ັ ໄດ້ຮບ
ັ ຮ
 ູ້ ແລະ ເຂົາ້ ໃຈ ໜາວ, ປຶມ
້ , ສໍດ
 ໍາ ລວມມູນຄ່າ
ມາ, ທ່ານ ແກ້ວຈະເລີນ
 ເຊ່ຍຢີ້ງ
ການເຄື່ອນໄຫວຄັ້ງນີ້, ຕໍ່ ເ ນື້ ອ ໃ ນຈິ ດ ໃ ຈຂອງກ ອງປ ະ 16.245.000 ກ
 ີບ.
ຢ່າງ ຮອງປະທານກໍາມາທິການ ທ່ານໄດ້ນໍາເອົາຜົນສໍາເລັດກອງ ຊຸມດງ່ ັ ກ່າວ; ເຊິງ່ ມີທງັ ໝດ
ົ 5 ຈຸດ,
(ອິນ ວິໄລພອນ)

ພາແຫ່ງຊາດ

ຫົວທີ, ປົກກະຕິ ແລະ ຕໍ່ເນືອງ;

ຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ້ໂດຍສັນຕິ ປອງ

ກະຊວງ

ເພື່ອ

ໃຫ້ມີ

(ສອນສັກ ວັນວິໄຊ)

ໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້

ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຕິດພັນ

ບົດຮຽນປະສົບການ, ການຕິດ

ສອດຄ່ອງ

(ອານຸສອນ ພູມມີທອນ)
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(ສພຊ) ວັນທີ 13 ມັງ
ກອນ 2022, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະ
ພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ) ສາ
ລະວັນ ຄະນະກຳມະການຍຸຕິ
ທໍາ ແລະ ປກຊ-ປກສ (ຄຍປປ)
ໄດ້ ຈັ ດ ກອງປະຊຸ ມ ປຶ ກ ສາຫາລື
ປັ ບ ປຸ ງ ຮ່ າ ງນິ ຕິ ກ ຳໃຕ້ ກົ ດ ໝາຍ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ, ສະ
ກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂຢາເສບຕິດ
ຢູ່ແຂວງສາລະວັນ ໂດຍການ
ເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສຸກສະ
ຫວັນ ຈັນທິສກ
ຸ ປະທານ ຄຍປປ;
ເຂົາ້ ຮ່ວມມີຮອງປະທານ ຄຍປປ,
ອົ ງ ການໄອຍະການປະຊາຊົ ນ
ແຂວງ, ພະແນກຍຸຕິທຳແຂວງ,
ກອງບັນຊາການປ້ອງກັນຄວາມ
ສະຫງົບແຂວງ (ຄະນະຮັບຜິດ
ຊອບສ້າງຮ່າງນິຕກ
ິ ຳໃຕ້ກດ
ົ ໝາຍ),
ຫົ ວ ໜ້ າ -ຮອງຫົ ວ ໜ້ າ ຂະແໜງ
ແລະ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.
ຈຸດປະສົງເພືອ
່ ເປັນການ

ປັ ບ ປຸ ງ ຄື ນ ຮ່ າ ງນິ ຕິ ກ ຳໃຕ້ ກົ ດ
ໝາຍ ຂໍຕ
້ ກ
ົ ລົງວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ,
ສະກັດກັນ
້ ແລະ ແກ້ໄຂຢາເສບຕິດ
ຢູ່ແຂວງສາລະວັນ ທີ່ໄດ້ນຳເຂົ້າ
ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງໃນ
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອ
ທີ 2 ຂອງ ສພຂ ສາລະວັນ ຊຸດ
ທີ II ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 20-21
ທັນວາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງ
ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການ
ຕ້ານ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂ
ຢາເສບຕິ ດ ຢູ່ ແ ຂວງສາລະວັ ນ
ສະບັບນີ້ ປະກອບມີ 8 ໝວດ,
52 ມາດຕາ.
ໃນກອງປະຊຸມ, ຜູ້ເຂົ້າ
ຮ່ວມໄດ້ພ້ອມກັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ
ປະກອບຄໍ າ ຄິ ດ ຄໍ າ ເຫັ ນ ດ້ ວ ຍ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ
ແລະ
ເປັນເອກະພາບ
ເພື່ອນຳໄປ
ປັບປຸງເນື້ອໃນໃຫ້ມີຄວາມສົມ
ບູນ ແລະ ເທດເໝາະກັບສະພາບ
ຄວາມເປັນຈິງ ທັງສາມາດຮັບ

ຮອງ, ປະກາດໃຊ້ ແລະ ນຳໄປ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດ
ຕິຜົນ ແນໃສ່ສ້າງສະຕິໃຫ້ປະຊາ
ຊົນພົນລະເມືອງ ຮັບຮູ,້ ເຂົາ້ ໃຈຜົນ
ຮ້າຍຂອງຢາເສບຕິດ ເພື່ອພ້ອມ
ກັນຕ້ານ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້
ໄຂຢາເສບຕິດ ທີ່ເປັນບັນຫາຫຍໍ້
ທໍ້ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນສັງຄົມ; ຍົກສູງ
ປະສິດທິພາບການຄຸ້ມຄອງລັດ,
ຄຸມ
້ ຄອງສັງຄົມ ດ້ວຍລະບຽບກົດ
ໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ
ເຂົ້ າ ສູ່ ຄ ວາມເປັ ນ ລະບຽບຮຽບ
ຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ ປະກອບສ່ວນ
ເຂົ້າໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ
ສ້ າ ງສາພັ ດ ທະນາປະເທດຊາດ
ກໍຄແ
ື ຂວງສາລະວັນ ໃຫ້ມສ
ີ ະຖຽນ
ລະພາບທາງດ້ານການເມືອງຢ່າງ
ໜັກແໜ້ນ, ເສດຖະກິດມີການຂະ
ຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ສັງຄົມ
ມີຄວາມສະຫງົບ, ເປັນລະບຽບ
ຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ຍຸຕິທຳ.
(ດີລໍາພົນ ພົມມະຈັນ)

(ສພຊ) ກອງປະຊຸມ
ປະຈໍາປີ 2021 ຂອງຄະນະສະ
ມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ຄສຊ)
ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັງ້ ທີ 13 ແຂວງ
ສະຫວັນນະເຂດໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງ
ທາງການ ໃນວັນທີ 11 ມັງກອນ
ຜ່ານມາ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 2 ຫໍ
ວັດທະນະທຳໄກສອນພົມວິຫານ
ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ
ກົງແກ້ວ ມີວໍລະຈັກ ປະທານ
ຄສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ
13; ເຂົາ້ ຮ່ວມມີທາ່ ນ ສັນຕພ
ິ າບ
ພົມວຫ
ິ ານ ເຈົາ້ ແຂວງໆສະຫວັນ
ນະເຂດ; ມີຄະນະປະຈໍາພັກ
ແຂວງ, ຄະນະປະຈຳສະພາປະ
ຊາຊົນແຂວງ, ສະມາຊິກສະພາ
ແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ປະຈຳເຂດ
ເລືອກຕັ້ງທີ 13, ຄະນະກໍາມະ
ການ, ຄະນະເລຂາທິການສະພາ
ປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ພາກ
ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.
ກອງປະຊຸມ, ໄດ້ຮັບຟັງ
ທ່ານ ຄໍາຜັນ ຄູນສະຫວັນ ຮອງ
ປະທານ ຄສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກ
ຕັງ້ ທີ 13 ຂຶ້ນຜ່ານບົດສະ
ຫລຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ
ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ທິດທາງ
ແຜນການ ປະຈໍາປີ 2022 ຂອງ
ຄສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັງ້ ທີ 13;
ພ້ ອ ມທັ ງ ຮັ ບ ຟັ ງ ການລາຍງານ
ຈາກທ່ າ ນຮອງເຈົ້ າ ແຂວງໆສະ
ຫວັນນະເຂດ ຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບັດມະຕິຂອງກອງປະຊຸມສະ
ພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 12/

ສພຊ, ລົງວັນທີ 4 ພະຈິກ 2021
ແລະ ມະຕິກອງປະຊຸມປະຈໍາປີ
2020 ຂອງ ຄສຊ ປະຈໍາເຂດ
ເລືອກຕັ້ງທີ 13 ສະບັບເລກທີ
03/ຄສຊຂ.13, ລົງວັນທີ 15
ມັງກອນ 2021 ກ່ຽວກັບ ຄວາມ
ຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄາດ
ໝາຍສູ້ ຊົ ນ ໃຫ້ ເ ມື ອ ງນອງເປັ ນ

ວັນທີ 15 ມັງກອນ 2021 ກ່ຽວ
ກັ ບ ສະພາບການແກ້ ໄ ຂຂໍ້ ຂັ ດ
ແຍ່ ງການນໍ າໃຊ້ ທີ່ດິນ ປູ ກ ອ້ ອ ຍ
ໃນຮູບແບບ 2+3 ຢູ່ເມືອງໄຊ
ບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ;
ການລາຍງານຈາກຫົ ວ ໜ້ າ ພະ
ແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ
ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ ຕໍ່

ບໍ່ຄໍາເຊໂປນ ຂອງບໍລິສັດລ້ານ
ຊ້າງມິນີໂຣນລີມີເຕັດ ເມືອງວິ
ລະບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ;
ພ້ອມນັ້ນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະ
ຊຸ ມ ຍັ ງ ໄດ້ ສຸ ມ ໃສ່ ສ ະຕິ ປັ ນ ຍາ
ປະກອບຄຳຄິ ດ ຄໍ າ ເຫັ ນ ຢ່ າ ງກົ ງ
ໄປກົງ ເພື່ອພ້ອມກັນພິຈາລະນາ
ແລະ ຮັບຮອງເອົາບົດສະຫລຸບ

ເມືອງພົ້ນທຸກ; ການລາຍງານ
ຈາກຫົ ວ ໜ້ າ ພະແນກກະສິ ກໍ າ
ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ຕໍ່ການຈັດ
ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ມະຕິ ຂ ອງກອງປະ
ຊຸມ ປະຈໍາປີ 2020 ຂອງ ຄສຊ
ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13 ສະ
ບັບເລກທີ 04/ຄສຊຂ.13, ລົງ

ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ມະຕິ ຂ ອງ
ຄະນະປະຈໍ າ ສະພາແຫ່ ງ ຊາດ
ສະບັບເລກທີ 146/ຄປຈ, ລົງ
ວັນທີ 28 ຕຸລາ 2020 ກ່ຽວ
ກັ ບ ຄວາມຄື ບ ໜ້ າ ໃນການຈັ ດ
ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ການປ່ ຽ ນແລວນໍ້ າ
ທໍາມະຊາດ ໂຄງການຂະຫຍາຍ

ການເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກງານຂອງ
ຄສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13
ປະຈຳປີ 2021 ແລະ ທິດທາງ
ແຜນການ ປະຈໍາປີ 2022.
(ທະນູສິດ ສິງມາວົງ ແລະ
ນາງຄອນສະຫວັນ ເມກສະຫວັນ)
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(ສພຊ) ວັນພຸດທີ 12
ມັງກອນຜ່ານມາ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ)
ອຸດົມໄຊ ໄດ້ມີພິທີເຊັນບົດບັນ
ທຶກການປະສານງານ ລະຫວ່າງ
ຄະນະກໍ າ ມະການເສດຖະກິ ດ
ແຜນການ ແລະ ການເງິນ
(ຄສຜງ) ແລະ ອົງການກວດ
ສອບປະຈໍາພາກເໜືອ ໂດຍການ
ເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຄໍາເຜີຍ
ງອນວັນຄໍາ ຮອງປະທານສະພາ
ປະຊາຊົນແຂວງ; ເຂົ້າຮ່ວມມີ
ທ່ານ ສາລະວັນ ອິນທະວົງ ຮອງ
ປະທານອົ ງ ການກວດສອບປະ
ຈໍາພາກເໜືອ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ;
ມີທາ່ ນ ທອງໄຊ ທໍຈ
່ ງົ ເລ່ຍຈີ ປະ
ທານ ຄສຜງ, ສະມາຊິກສະພາ
ປະຊາຊົນແຂວງ, ຫົວໜ້າ-ຮອງ
ຫົວໜ້າຂະແໜງ ແລະ ພະນັກ
ງານ-ລັດຖະກອນພາຍໃນ ສພຂ
ເຂົ້າຮ່ວມ.
ຈຸດປະສົງ, ເພື່ອຜັນຂະ
ຫຍາຍເນື້ອໃນມາດຕາ 4 ຂອງ
ບົດບັນທຶກການປະສານງານ ລະ
ຫວ່ າ ງກຳມາທິ ກ ານແຜນການ,
ການເງິນ ແລະ ກວດສອບ ສະ
ພາແຫ່ງຊາດ ກັບອົງການກວດ
ສອບແຫ່ງລັດ ກ່ຽວກັບການຕິດ
ຕາມ ກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້
ເປົ້າໝາຍຖືກກວດສອບ ການ

ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ລັ ດ ຖະທຳມະ
ນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ມະຕິຂອງ
ສພຂ ອຸດົມໄຊ; ຄໍາແນະນຳຜົນ
ການກວດສອບຂອງອົ ງ ການ
ກວດສອບປະຈໍາພາກເໜືອ ເປັນ
ຕົ້ ນ ການກວດສອບເອກະສານ
ລາຍງານການເງິນ, ກວດສອບ
ຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ກວດ
ສອບຜົ ນ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ
ແຜນງົບປະມານຂອງບັນດາພະ
ແນກການ ຫລື ອົງການທຽບ
ເທົ່າ ແລະ ວິສາຫະກິດທີ່ລັດລົງ
ທຶນພາຍໃນແຂວງອຸດົມໄຊ ທີ່

ຖື ກ ກວດສອບໃນແຕ່ ລ ະປີ ໃ ຫ້
ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດ
ທິຜົນ.
ບົດບັນທຶກການປະສານ
ງານສະບັບນີ້, ມີ 3 ໝວດ, 6
ມາດຕາ
ເຊິ່ງໄດ້ກຳນົດຫລັກ
ການ, ເນື້ອໃນ ແລະ ວິທີການ
ປະສານງານ ລະຫວ່າງ ຄສຜງ
ກັ ບ ອົ ງ ການກວດສອບປະຈໍ າ
ພາກເໜືອ ເພື່ອຮັບປະກັນໃນ
ການຄົ້ນຄວ້າປຶກສາຫາລື, ແລກ
ປ່ຽນຂໍ້ມູນ, ຈັດສົ່ງເອກະສານ,
ສ້ າ ງບົ ດ ລາຍງານຜົ ນ ການກວດ

ສອບບົດສະຫລຸບຂາດຕົວການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານ
ແຫ່ ງ ລັ ດ ປະຈຳປີ ຂ ອງແຂວງ,
ບົດລາຍງານຜົນການກວດສອບ
ວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນທີ່ຂຶ້ນກັບ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແຂວງ,
ບົ ດ ສະຫລຸ ບ ການເຄື່ ອ ນໄຫວ
ວຽກງານຂອງອົງການກວດສອບ
ປະຈຳພາກເໜືອ ໃຫ້ ສພຂ  ພິ
ຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາບົດ
ລາຍງານຂອງອົງການກວດສອບ
ປະຈຳພາກເໜືອແຕ່ລະປີ ໃຫ້
ທັນຕາມກໍານົດເວລາ, ເຮັດໃຫ້
ການຄຸ້ມຄອງ-ການນໍາໃຊ້ງົບປະ
ມານ, ການເງິນ ແລະ ຊັບສິນ
ຂອງລັດ ມີປະສິດທິພາບ, ປະ
ສິດທິຜົນ, ໂປ່ງໃສ, ປະຢັດ
ແລະ ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ
ທັງແນໃສ່ສະກັດກັນ
້ ປະກົດການ
ຫຍໍ້ທໍ້ທາງດ້ານວິໄນແຜນການການເງິນ.
(ແສງພອນ ອິິນນະລົງ)
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(ສພຊ) ເພື່ອຄວາມ
ເປັນເອກະພາບກັນທາງດ້ານເນືອ
້
ໃນ ແລະ ຫົວຂໍ້ ທີ່ຈະນໍາເຂົ້າ
ຜ່ານໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສະ
ມັນ ເທື່ອທີ 2 ຂອງ ສພຂ ຊຸດ
ທີ II ໃນວັນທີ 10 ມັງກອນ
ຜ່ານມາ, ທີຫ
່ ອ
້ ງປະຊຸມສະພາປະ
ຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ) ຊຽງຂວາງ
ໄດ້ ມີ ກ ອງປະຊຸ ມ ຮ່ ວ ມກັ ບ ອົ ງ
ການປົກຄອງແຂວງ ກ່ຽວກັບ
ການກະກຽມເນື້ ອ ໃນໃຫ້ ແ ກ່
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອ
ທີ 2 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
ຊຸດທີ II ໂດຍການເປັນປະທານ
ຂອງທ່ານບຸນໂຮມ ເທດທານີ
ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ;
ເຂົ້າຮ່ວມມີຮອງເຈົ້າແຂວງ, ຄະ
ນະປະຈໍາພັກແຂວງ, ຄະນະປະ
ຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ປະ
ທານ-ຮອງປະທານຄະນະກຳມະ
ການສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ຫົວ
ໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າພະແນກການ,
ກົມກອງອ້ອມຂ້າງແຂວງ, ອົງ
ການແນວລາວສ້າງຊາດ, ຫົວໜ້າ
ອົ ງ ການໄ ອຍະກ ານປະຊາຊົ ນ
ແຂວງ, ປະທານສານປະຊາຊົນ
ແຂວງ,ຄະນະເລຂາທິການ, ຫົວ
ໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ ແລະ
ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.
ໃນກອງປະຊຸມ, ໄດ້
ຮັ ບ ຟັ ງ ມະຕິ ຂ ອງຄະນະປະຈໍ າ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ສະບັບ
ເລກທີ 152, ລົງວັນທີ 28 ທັນ
ວາ 2021 ວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນ
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອ
ທີ 2 ຂອງ ສພຂ ຊຸດທີ II,

ແຜນກະກຽມ ແລະ ດໍາເນີນກອງ
ປະຊຸ ມ ກອງປະຊຸ ມ ສະໄໝສາ
ມັນ ເທື່ອທີ 2 ຂອງ ສພຂ ຊຸດ
ທີ II ເຊິ່ງເນື້ອໃນທີ່ຈະນໍາເຂົ້າ
ຜ່ານປະກອບມີ ບົດລາຍງານ
ຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງ ກ່ຽວກັບ
ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນພັ ດ
ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນ
ງົ ບ ປະມານແຫ່ ງ ລັ ດ ປະຈໍ າ ປີ
2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການ
ປີ 2022 ຂອງແຂວງ, ບົດລາຍ
ງານຂອງພະແນກແຜນການ
ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ ກ່ຽວ
ກັ ບ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນ
ການລົງທຶນຂອງລັດ ປະຈໍາປີ
2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການ
ປີ 2022, ບົດລາຍງານຂອງພະ
ແນກການເງິນແຂວງ ກ່ຽວກັບ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະ
ມານແຫ່ງລັດຂອງແຂວງ ປະຈໍາ
ປີ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນ
ການປີ 2022, ບົດລາຍງານວ່າ
ດ້ວຍການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ
2 ວາລະແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການ

ແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸງ້ ຍາກທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດ-ການເງິນ
ແລະ
ການແກ້ ໄ ຂບັ ນ ຫາຢາເສບຕິ ດ ,
ບົ ດ ລາຍງານຂອງອົ ງ ການກວດ
ກາລັດແຂວງ ກ່ຽວກັບການຈັດ
ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນການເຄື່ ອ ນ
ໄຫວວຽກງານປະຈໍາປີ 2021
ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປີ
2022, ບົດລາຍງານ ກ່ຽວກັບ
ການຄວບຄຸ ມ ການແຜ່ ລ ະບາດ
ຂອງພະຍາດໂຄວິດ19, ບົດລາຍ
ງານ ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ
ຂອງອົ ງ ການກວດສອບປະຈໍ າ
ພາກເໜືອປະຈໍາປີ 2021 ແລະ
ທິດທາງແຜນການປີ 2022,
ບົດລາຍງານ ຂອງອົງການໄອຍະ
ການປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ສານ
ປະຊາຊົນແຂວງ ກ່ຽວກັບການ
ເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກງານປະຈຳປີ
2021 ແລະ ທິດທ
 າງແຜນການ
ປີ 2022 ແລະ ບົດລ
 າຍງານ
ຂອງສ ະພາປ ະຊາຊົ ນ ແ ຂວງ
ກ່ ຽ ວກັ ບ ການເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກ

ງານປະຈຳປີ 2021 ແລະ ທິດ
ທາງແຜນການປີ 2022; ພ້ອມ
ນັ້ນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຍັງ
ໄດ້ສົນທະນາກັນ, ແລກປ່ຽນຄໍາ
ເຫັນຄຳຄິດຄຳເຫັນ ເພື່ອເຮັດ
ໃຫ້ ເ ນື້ ອ ໃ ນຄົ ບ ຖ້ ວ ນສົ ມ ບູ ນ
ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ການຈັດຕັ້ງປະ
ຕິ ບັ ດ ແ ຜນພັ ດ ທະນາເ ສດຖະ
ກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປ
 ະມານ
ແຫ່ງລ
 ັດ, ນິຕກ
ິ ໍາໃ ຕ້ກ
 ົດໝາຍ,
ການຄວບຄຸມ, ການແຜ່ລ
 ະບາດ
ຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 ແລະ
ບັນຫາອື່ນໆຕື່ມອີກ.
ຕອນທ້າຍ, ທ່ານ ບຸນ
ໂຮມ ເທດທານີ ໄດ້ມ
ຄ
ີ າໍ ເຫັນໂອ້
ລົມຕໍ່ທີ່ປະຊຸມ ໂດຍໄດ້ເນັ້ນໃຫ້
ບັນດາພະແນກການຂຸນ
້ ຂ້ຽວປະ
ສານງານກົມກຽວລະຫວ່າງ ອົງ
ການປົ ກ ຄອງແ ຂວງກັ ບ ສ ະພາ
ປະຊາຊົນແຂວງ ເພື່ອຍາດໄດ້
ຜົນສຳເລັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັ ດ ວຽກງານຕາມເປົ້ າ ໝາຍທີ່
ໄດ້ກຳນົດໄວ້.
(ນາງ ສຸກສ
 ະຫວັນ ອນ
ິ ທະແສງ)
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(ສພຊ) ວັນທີ 14 ມັງ
ກອນ 2022, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະ
ພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ) ຜົ້ງ
ສາລີ ໄດ້ມີກອງປະຊຸມປືກສາຫາ
ລື ກ່ຽວກັບການສ້າງຮ່າງຂໍ້ຕົກ
ລົງຂອງເຈົ້າແຂວງ ວ່າດ້ວຍກອງ
ທຶນຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແຂວງຜົ້ງ
ສາລີ; ໂດຍການເປັນປະທານ
ຂອງທ່ານ ພັທ ຄໍາດາ ໂສລະພົມ
ປະທານຄະນະກໍ າ ມະການຍຸ ຕິ
ທໍາ ແລະ ປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງ
ກັນຄວາມສະຫງົບ (ຄຍປປ);
ເຂົ້າຮ່ວມມີທ່ານ ຄໍາພັນ ຄຸນ
ສົມບັດ ຮອງປະທານ ຄຍປປ;
ມີ ກ ອງເລຂາຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບສ້ າ ງ
ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງຂອງເຈົ້າແຂວງ ວ່າ
ດ້ວຍກອງທຶນຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ
ແຂວງຜົ້ງສາລີ ແລະ ພະນັກ
ງານ-ລັ ດ ຖະກອນທີ່ ກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງ
ເຂົ້າຮ່ວມ ຈໍານວນ 16 ທ່ານ,
ຍິງ 5 ທ່ານ.
ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງ
ບົດລາຍງານການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ
ກ່ ຽ ວກັ ບ ການສ້ າ ງຮ່ າ ງຂໍ້ ຕົ ກ ລົ ງ
ຂອງເຈົາ້ ແຂວງ ວ່າດ້ວຍກອງທຶນ
ຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແຂວງຜົ້ງສາ

ລີ ຈາກທ່ານ ທອງສິງ ອິນທະ
ແສງ ຫົວໜ້າພະແນກແຮງງານ
ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

ແຂວງ; ພ້ອມນັນ
້ , ຍັງໄດ້ແລກປ່ຽນ
ທາງບົດຮຽນດ້ານວິຊາ
ແລະ
ແລກບົດຮຽນຢ່າງກົງໄປກົງມາ,

ພາວະວິໄສ ທັງນີ້ກໍເພື່ອເຮັດໃຫ້
ເນື້ອໃນມີຄວາມຮັດກຸ້ມ, ສອດ
ຄ່ ອ ງຕາມກົ ດ ໝາຍກໍ າ ນົ ດ ໄວ້
ແລະ ເພື່ອໃຫ້ນິຕິກໍາດັ່ງກ່າວສາ
ມາດນໍາເຂົ້າພິຈາລະນາໃນກອງ
ປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 2
ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດ
ທີ II ທີ່ຈະໄຂຂຶ້ນໃນມໍ່ໆນີ້ ແລະ
ສາມາດນໍາໃຊ້ນຕ
ິ ກ
ິ າໍ ໃຕ້ກດ
ົ ໝາຍ
ດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງ
ສຸດໃນການປົກປ້ອງສິດ-ຜົນປະ
ໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ
ທົ່ວແຂວງຜົ້ງສາລີ.
(ນາງ ສຸກສົມພອນ ແກ້ວແສງພະຈັນ)
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(ສພຊ) ພິທີປະກາດ
ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄະລາ
ກອນຂອງ ຄະນະສະມາຊິກສະ
ພາແຫ່ງຊາດ (ຄສຊ) ປະຈໍາເຂດ
ເລືອກຕັ້ງທີ 17 ແຂວງອັດຕະປື
ໄດ້ຈດ
ັ ຂຶນ
້ ໃນວັນທີ 18 ມັງກອນ
2022, ທີ່ຫໍປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງ
ແຂວງ ໂດຍການເປັນປະທານ
ຂອງທ່ານ ເລັດ ໄຊຍະພອນ
ເຈົ້າແຂວງໆອັດຕະປື; ມີທ່ານ
ນາງ ມີນາພອນ ໄຊສົມພູ ປະ
ທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ; ມີ
ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະ
ຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 17, ຄະນະ
ປະຈໍາພັກແຂວງ, ກຳມະການ
ພັກແຂວງ, ສະມາຊິກສະພາປະ
ຊາຊົນແຂວງ (ສສຂ), ພະແນກ
ການອ້ອມຂ້າງແຂວງ ແລະ ເຈົ້າ
ເມືອງ 5 ຕົວເມືອງເຂົ້າຮ່ວມ.
ໃນພິ ທ ີ , ໄດ້ ຮ ັ ບ ຟັ ງ
ມະຕິ ຂ ອງຄະນະປະຈໍ າ ສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການບັນຈຸ
ສັ ບ ຊ້ ອ ນສະມາຊິ ກ ສະພາແຫ່ ງ
ຊາດ ຊຸດທີ IX ສັງກັດແຕ່ລະ
ກໍາມາທິການ
ສະບັບເລກທີ
122/ຄປຈ, ລົງວັນທີ 13 ພຶດ
ສະພາ 2021 ແລະ ມະຕິຂອງ
ຄະນະປະຈໍ າ ສະພາແຫ່ ງ ຊາດ

ວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັງ້ ກົງຈັກ ແລະ
ບຸກຄະລາກອນ ຂອງຄະນະປະ
ຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດສ້າງຕັ້ງ ສະ
ບັບເລກທີ 124/ຄປຈ,ລົງວັນ
ທີ 13/5/2021 ເຊິ່ງໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງ
ທ່ານ ນາງ ມີນາພອນ ໄຊສົມພູ
ເປັນປະທານ ຄສຊ ປະຈໍາເຂດ
ເລືອກຕັ້ງທີ 17 ແລະ ທ່ານ ນາງ
ພອນມະນີ ຂຽນໄຊຍະວົງ ເປັນ
ຮອງປະທານ ຄສຊ ປະຈໍາເຂດ
ເລືອກຕັ້ງທີ 17.
ຕອນທ້າຍ, ທ່ານ ເລັດ
ໄຊຍະພອນ ໄດ້ໂອ້ລົມຕໍ່ກອງ
ປະຊຸມວ່າ: ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່
ໂຄສະນາກົດໝາຍ, ສ້າງນິຕິກຳ
ໃຕ້ກດ
ົ ໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ
ເຜີ ຍ ແ ຜ່ ໃຫ້ ຂ ະ ແ ໜ ງກ ານ ທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ຮັບຮູ-້ ເຂົາ້ ໃຈ; ເອົາໃຈ
ໃສ່ຊີ້ນຳປະສານສົມທົບກັບສະ
ພາປະຊາຊົນແຂວງ ກໍຄືອົງການ
ປົກແຂວງ-ເມືອງ ໃຫ້ຮັດກຸມ
ແລະ ໜັກແໜ້ນແຕ່ຫົວທີ ທັງ
ນຳເອົາຄຳຄິດຄຳເຫັນຂອງປະຊາ
ຊົນມາຄົ້ນຄວ້າວິເຄາະວິໄຈໃຫ້
ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນ
ຈິງ ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ຂະແໜງການ
ກ່ຽວຂ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຄົ້ນຄວ້າປະ
ຕິບັດແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກໃຫ້ຖືກ

ຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.
ວັນຕໍມ
່ າທີ 18 ມັງກອນ
2022 ທີ່ຫໍປະຊຸມໃຫ່ຍຂອງ
ແຂວງ ຄສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກ
ຕັ ້ ງ ທີ 17 ແຂວງອັ ດ ຕະປື
ໄດ້ ເ ປີ ດ ກອງປະຊຸ ມ ປະຈໍ າ ປີ
2021 ໂດຍການເປັນປະທານ
ຂອງທ່ານ ນາງ ມີນາພອນ ໄຊ
ສົມພູ ປະທານ ຄສຊ ປະຈໍາ
ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 17; ເຂົ້າຮ່ວມ
ມີ ສ ະມາຊິ ກ ສະພາແຫ່ ງ ຊາດ
(ສສຊ) ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ
17, ຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ,
ກຳມະການພັກແຂວງ, ສະມາ
ຊິ ກ ສ ະ ພ າ ປ ະ ຊ າ ຊົ ນ ແ ຂ ວ ງ
(ສສຂ), ພະແນກການອ້ອມ
ຂ້າງແຂວງ ແລະ ແຂກທີ່ຖືກ
ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມ.
ເພື່ອເປັນການສະຫລຸບ
ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ວຽກງານ
ປະຈຳປີ 2021 ແລະ ແຜນການ
ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ 5 ປີ
(2021-2025) ຂອງ ຄສຊ
ປະຈຳເຂດເລືອກຕັງ້ 17 ຕືມ
່ ອີກ.
(ວິນັດ ສີສຸລາດ)
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(ສພຊ) ວັນທີ 7 ມັງ
ກອນຜ່ານມາ, ທີ່ຫ້ອງວ່າການ
ເມືອງສຸຂຸມາ ໄດ້ມີພິທີມອບຮັ ບ ດອກໄຟພ້ ອ ມແຜງໂຊລາ
ເຊວ ໃຫ້ແກ່ເມືອງສຸຂຸມາ ຈາກ
ທ່ານ ແກ້ວລັດຕະນະ ສີຫາວົງ
ຮອງປະທານຄະນະສະມາຊິ ກ
ສະພາແຫ່ງຊາດ
ປະຈໍາເຂດ
ເລືອກຕັ້ງທີ 15 ສົມທົບກັບສະ
ມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ປະ
ຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງສຸຂຸມາ;
ຕາງໜ້າຮັບໂດຍທ່ານ ນາງ ຂ່າຍ
ແກ້ວ ສິງຫາວົງ ຮອງເຈົ້າເມືອງ

ເມືອງສຸຂຸມາ; ມີການນໍາຂັ້ນສູງ
ຂອງເມືອງ ແລະ ພະນັກງານລັ ດ ຖະກອນທີ່ ກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງເຂົ້ າ
ຮ່ວມເປັນສັກຂີພິຍານ.
ເຄື່ອງທີ່ນຳມາມອບໃນ
ຄັ້ງນີ້, ປະກອບມີດອກໄຟພ້ອມ
ແຜງໂຊລາເຊວ ຈໍານວນ 72
ຊຸດ ມູນຄ່າ 41,760,000 ກີບ
ໂດຍຮັ ບ ການຊ່ ວ ຍເຫລື ອ ຈາກ
ທ່ານ ອາຕົງ ເລຂາສະພາການ
ຄ້າຈີນ ປະຈໍາແຂວງຈໍາປາສັກ
ຈໍານວນ 50 ຊຸດ, ທ່ານ ອະນຸ
ສັກ ຈັນທະປະເສີດ ຮອງປະ

ທານຄະນະກຳມະການເສດຖະ
ກິດ, ແຜນການ ແລະ ການເງິນ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຈໍານວນ
11 ຊຸດ ແລະ ຈາກ ທ່ານ ສີໃສ
ແກ້ວມະນີໄຊ ຜູ້ອໍານວຍການ
ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາ
ຂາແຂວງຈໍາປາສັກ ສະມາຊິກ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຈໍານວນ
11 ຊຸດ ເຊິ່ງຈະນຳຕິດຕັ້ງເປັນ
ໄຟເຍື ອ ງທາງຕາມເສັ້ ນ ທາງໃນ
ເທສະບານເມືອງ.
(ນັກຂ່າວ ສພຂ)
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ແຕ່ງໂດຍ: ກົງໃຈ ແສງອຳພັນ

f ກອນນີ້ ຂຽນຂີດແຕ້ມ				

ແຊມສອດພອນໄຊ

ພ້ອມມາໄລດວງຫອມ					

ດອກຊອນບານຊ້ອນ

ຮຽງຮ່ວມພອນໄຊແກ້ວ				

ຖວາຍພານຍໍຍື່ນ

ການນໍາພັກບ່ອນເບື້ອງ					

ສະພານັ້ນມຸ່ງໝາຍ ທ່ານເອີຍ!

f ພັກປະກາຍເດັ່ນແຈ້ງ				

ເໝືອນດັ່ງດວງເດືອນ

ແສງອ່ອນນວນງາມໃສ					

ເດັ່ນບົນນະພາຟ້າ

ລັດຖະກອນ-ປະຊານັ້ນ				

ເໝືອນດວງດາວຫຸ້ມຫໍ່

ຊູຊ່ວຍງາມອາດເອ້					

ຈັນທາໃຫ້ເດັ່ນຕາ ຊອບແລ້ວ!

f ພັກປຽບເໝືອນດັ່ງແກ້ວ				

ໃສສ່ອງຮອງເຮືອງ

ແຍງເຍືອງທາງມອງເຫັນ				

ເຫດຜົນຫວນຮູ້

ຊູຊ່ວຍຄົນເດີນດັ້ນ					

ຕາມແນວທາງສອດຄ່ອງ

ນໍາພາຊາດພີ່ນ້ອງ					

ລາວພົ້ນຜ່ານໄພ

f ມື້ນີ້ ໃສສະຫວ່າງແຈ້ງ				

ແສງສ່ອງປະກາຍສີ		

ວາລະດີຈວນເຖິງ					

ທົ່ວສະພານັນກ້ອງ

ກອງປະຊຸມພັກໄຂຂຶ້ນ					

ຕາມແຜນການຄັ້ງທີ IV

ມີຜົນງານເອກອ້າງ					

ສະພາສ້າງຊ່າລື

f ນັບມື້ເຮືອງຮຸ່ງກ້າວ					

ສັງຄົມກ່າວເຊີຍຊົມ ສະພາເອີຍ!

ສົມທີ່ເປັນຕົວແທນ					

ເພິ່ງອີງປະຊາເຊື້ອ

ຕັ້ງແຕ່ເໜືອເຖິງໃຕ້					

ຄົນຂານເຊັງຊ່າ

ສົມວ່າພົງພີ່ນ້ອງ					

ໝາຍມອບໜ້າທີ່ການ ນັ້ນແລ້ວ!

f ຊົມເຊີຍ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງ			

ທີ IV ອົງຄະນະພັກຂອງສະພາ

ມອບມາລາດວງຫອມ					

ຍື່ນເປັນມາໄລຮ້ອຍ

ເປັນຊໍ່ງາມພວງພົ້ວ					

ເອົາສາຍໃຈຫຸ້ມຫໍ່

ຂໍເທີດທູນພັກໃຫ້					

ຍືນໝັ້ນຊົ່ວນິລັນ

f ພາລະກິດເອກອ້າງ					

ເລິກເຊິ່ງຄວາມໝາຍ

ເປັນເງື່ອນໄຂຕັດສິນ					

ເຮັດຕາມກະທໍາສ້າງ

ມະຕິວາງລົງໄວ້						

ເປົ້າໝາຍທໍາຈຶ່ງສອດຄ່ອງ

ປະຊາຊົນແສນຊື່ນຊົມຍົກຍ້ອງ				

ຄຸນແກ້ວພັກປະຊາ ນັ້ນນາ!

f ຫລາຍວຽກງານຕໍ່ໜ້າ				

ຈະສໍາເລັດເຫັນຜົນ

ພົ້ນຜ່ານບັນຫາໜັກ					

ຂອດຄຸງຄາຄ້າງ

ກໍຕໍ່ເມື່ອມີການນໍາຄຽງຂ້າງ				

ເຍືອງທາງໃຫ້ເດີນໄຕ່

						

ຊົມເຊີຍຄະນະພັກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດໃໝ່

19 ສະຫາຍທີ່ເລືອກໄດ້				

ໄວ້ຄຽງຂ້າງຄູ່ສະພາ

f ວຽກ 5 ປີຕໍ່ໜ້າ					

ໝາຍມອບຍັງມື ຊອບແລ້ວ!

ທຸກທ່ານການນໍາພັກ					

ສ່ອງເຍືອງແຍງຊີ້

ຕາມມະຕິວາງໄວ້					

ຈະເລີນໄວສອດຄ່ອງ

ເພື່ອນໍາພາຊາດພີ່ນ້ອງ					

ລາວກ້າວລື່ນກວ່າຫລັງ

f ວຽກ 5 ປີຄັ້ງທີ່ແລ້ວ				

ສະແດງອອກຜົນງານ

ຫລາຍດ້ານບັນຈົງຂຽນ					

ເດັ່ນເຫັນຈະແຈ້ງ

5 ຫລັກການກໍາແໜ້ນ					

3 ທິດນໍາປັບປຸງກໍ່

ສ້າງບຸກຄະລາກອນຮັບໃຊ້				

ສະພາໃຫ້ພັດທະນາ ແທ້ນາ!

6

# ຜູ້ອື່ນ
ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ໂດຍ
ແມ່ນພັກເປັນຜູ້ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ສຶກສາ
ອົບຮົມ, ເຝິກຝົນຫລໍ່ຫລອມ ແມ່ນ
ກອງທັບຂອງປະຊາຊົນ ເກີດມາຈາກ
ປະຊາຊົນ ສູ້ຮົບເພື່ອສິດຜົນປະໂຫຍດ
ຂອງປະຊາຊົນຜູ້ອອກແຮງງານບັນດາ
ເຜົ່າ, ແມ່ນພາຫະນະອັນແຫລມຄົມ
ຂອງພັກ ຂອງຊົນຊັ້ນກຳມະກອນລາວ
ໃນການຕໍ່ສູ້ປະຕິວັດ; 72 ປີ (20
ມັງກອນ 1949-20 ມັງກອນ 2020)
ແຫ່ງການສ້າງຕັ້ງກອງທັບປະຊາຊາຊົນ
ລາວວິລະຊົນ ເຊິ່ງເປັນວັນສຳຄັນໃນ
ປະຫວັດສາດຂອງຊາດລາວເຮົາ ທັງ
ເປັນການລະນຶກ ແລະ ຈົດຈຳບຸນຄຸນ
ຂອງວິລະຊົນແຫ່ງຊາດ, ນັກຮົບແຂ່ງ
ຂັນທີໄ່ ດ້ອທ
ຸ ດ
ິ ເລືອດເນືອ
້ , ກຳລັງກາຍ,
ມັນສະໝອງ ຕະຫລອດຮອດຊີວິດ
ຂອງຕົນ ເພື່ອຊາດເພື່ອພາລະກິດຕໍ່ສູ້
ປະຕິວັດ ແລະ ການເຕີບໃຫຍ່ຂະ
ຫຍາຍຕົວຂອງປະເທດຊາດ. ດັ່ງນັ້ນ,
ຫລາຍກົມກອງທ້ອງຖິ່ນ ກໍໄດ້ມີການ
ສ້ າ ງ ຂ ະ ບ ວ ນ ກ າ ນ ສ ະ ເ ຫ ລີ ມ ສ ະ
ຫລອງກັນຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.
ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ໄດ້
ຮັບການປະກາດສ້າງຕັ້ງໃນວັນທີ 20
ມັງກອນ 1949 ທີ່ເຂດທີ່ໝັ້ນຕາແສງ
ລາວຮຸ່ງ ເມືອງຊຽງຄໍ້ ແຂວງຫົວພັນ
ໂດຍປະທານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ
ເປັນຜູ້ປະກາດສ້າງຕັ້ງ
ເຊິ່ງໄດ້ກາຍ
ເປັ ນ ຂີ ດ ໝາຍສຳຄັ ນ ແຫ່ ງ ການເຕີ ບ
ໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂອງບັນດາກຳລັງ
ປະກອບອາວຸດປະຕິວັດທີ່ມີມູນເຊື້ອ
ມາຢ່າງຍາວນານ ຂອງບັນພະບູລດ
ຸ ຂອງ
ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົາ່ ພາຍໃຕ້ການ
ຊີ້ ນ ຳ-ນຳພາຂອງພັ ກ ປະຊາຊົ ນ ປະຕິ
ວັດລາວ; ພາຍຫລັງ, ໄດ້ຮັບການສ້າງ
ຕັ້ງກອງທັບກໍໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບສັດຕູ
ທີ່ມີກຳລັງແຮງມະຫາສານ ແຕ່ດ້ວຍ
ນ້ຳໃຈຮັກຊາດ, ຮັກປະຊາຊົນ ຈຶ່ງເຮັດ

ໃຫ້ກອງທັບປະຊາຊົນລາວຕໍ່ສູ້ ແລະ
ເຕີ ບ ໃຫຍ່ ຂ ະຫຍາຍຕົ ວ ຢ່ າງບໍ່ ຢຸດ ຢັ້ ງ
ສາມາດທັ ບ ມ້ າ ງແຜນການຮຸ ກ ຮານ
ຂອງພວກລ່າເມືອງຂຶ້ນພັງທະລາຍລົງ,
ຍາດໄດ້ໄຊຊະນະອັນຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະ
ສາມາດຍຶດອຳນາດມາສູ່ມືຂອງປະຊາ
ຊົນຢ່າງແທ້ຈິງ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳສະ
ຫລາດສ່ອງໃສຂອງພັກ ປະສານສົມ
ທົບກັບກຳລັງປະຕິວັດ ແລະ ປະຊາ
ຊົນບັນດາເຜົ່າ ຈຶ່ງສາມາດເຮັດສຳເລັດ
ພາລະກິ ດ ປົ ດ ປ່ ອ ຍຊາດໄດ້ ຢ່ າ ງສະ
ຫງ່າງາມ.
ຕະຫລອດໄລຍະ 72 ປີ
ແຫ່ງການຕໍ່ສູ້ອັນອົງອາດກ້າແກ່ນ ກຳ
ລັງປະກອບອາວຸດສາມາດຍາດໄດ້ຜົນ
ງານ ແລະ ໄຊຊະນະອັນຍິ່ງໃຫຍ່ ສ້າງ
ວິລະກຳອັນເລີດລ້ຳຂຶ້ນຊື່ລືນາມທີ່ຖືກ
ຈາລຶ ກ ໄວ້ ໃ ນໜ້ າ ປະຫວັ ດ ສາດຂອງ
ກອງທັບ ກໍຄືຂອງຊາດລາວ; ກອງທັບ
ປະຊາຊົນລາວໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍ
ຕົວແຕ່ນ້ອຍຫາໃຫຍ່, ແຕ່ຫລ້າຫລັງ
ຫາທັນສະໄໝ, ມີລະບຽບແບບແຜນ
ເທື່ອລະກ້າວ ໂດຍອີງໃສ່ກຳລັງແຮງ
ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ, ມີຄວາມ
ໃກ້ຊິດສະນິດແໜ້ນກັບປະຊາຊົນໃນ
ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນ; ພ້ອມ

ທັງໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືຊ່ວຍເຫລືອອັນ
ໃຫຍ່ຫລວງຈາກບັນດາເພື່ອນມິດຍຸດ
ທະສາດ ໃນຕະຫລອດໄລຍະແຫ່ງ
ການຕໍ່ສູ້ກູ້ຊາດ ກໍຄືໃນພາລະກິດປົກ
ປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາປະເທດຊາດ
ຂອງພວກເຮົາໃນປັດຈຸບັນ; ນັບແຕ່ມື້
ສ້າງຕັ້ງເປັນຕົ້ນມາ ນາຍ ແລະ ພົນທະ
ຫານທົ່ວກອງທັບ ຍາມໃດກໍເດັດດ່ຽວ
ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ, ປະກອບ
ສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ຮອບດ້ານ
ໂດຍສຸມໃສ່ຕັ້ງໜ້າສຶກສາອົບຮົມໃຫ້
ພະນັກງານ-ນັກຮົບກຳແໜ້ນ ແລະ
ເປັນເຈົາ້ ການສຶກສາອົບຮົມໃຫ້ທກ
ຸ ຄົນ
ຍົກສູງສະຕິຊາດ, ເອກະລາດ, ຄວາມ
ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ເດັດດ່ຽວເຮັດທຸກ
ສິ່ ງ ທຸ ກ ຢ່ າ ງເພື່ ອ ຮັ ບ ປະກັ ນ ໃຫ້ ປ ະ
ເທດຊາດມີສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານ
ການເມືອງໜັກແໜ້ນ, ສັງຄົມມີຄວາມ
ສະຫງົບປອດໄພ ແລະ ເປັນລະບຽບ
ຮຽບຮ້ອຍ,
ເສດຖະກິດສືບຕໍ່ຂະ
ຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນືອງ ແລະ ມີຄວາມ
ໝັ້ນທ່ຽງ, ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂຄວາມທຸກ
ຍາກຂອງປະຊາຊົນ ກໍຄືການປະຕິບັດ
ຄາດໝາຍສະຫັ ດ ສະວັ ດ ມີ ບ າດກ້ າ ວ
ທີ່ດີ, ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງ
ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່ານັບມື້ນັບດີຂຶ້ນ.
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1. ສ່ວນສີຂາວຂອງໝາກໂມ:
ສ່ວນສີຂາວໃກ້ເປືອກໝາກໂມມີສານ
ຊີຣູລາຍ (ciruline) ທີ່ເປັນກົດອະມິ
ໂນທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ຫລອດ
ເລືອດໃນຮ່າງກາຍ ສ່ວນທີ່ເປັນສີຂາວ
ນັ້ນສາມາດເຮັດອາຫານແຊບໆເຊັ່ນ:
ຕຳ ຫລື ຕົ້ມເຊັ່ນ: ແກງສົ້ມກໍໄດ້.
2. ເສັ້ນໃຍທີ່ຢູ່ນຳໝາກກ້ຽງ:
ເສັ້ນໃຍໃນໝາກກ້ຽງທີ່ເຮົາມັກຈະດຶງ
ອອກ ແລະ ແກະຖີ້ມກ່ອນກິນນັ້ນ ມີ
ປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍ ເພາະມີສານຕ້ານ
ອະນຸມູນອິດສະຫລະ ແລະ ມີເສັ້ນໄຍ
ທີ່ດີຕໍ່ລະບົບຂັບຖ່າຍ.
3. ໃບກາລົດ: ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າ
ໃບຂອງກາລົດມີວຕ
ິ າມິນຊີຫລາຍກວ່າ
ຫົວທີເ່ ຮົາກິນ ນອກນັນ
້ , ໃບກາລົດຍັງ
ມີວິຕາມິນເຄ ແລະ ໂພແທດຊຽມນຳ
ອີກ ທ່ານລອງນຳມາເຮັດອາຫານເມນູ
ງ່າຍໆ ເຊັ່ນໃບກາລົດຂົ້ວກັບໄຂ່.
4. ກ້ານຜັກບັອກໂກລີ: ບາງ
ຄົນບໍ່ມັກກິນກ້ານບັອກໂຄລີເພາະວ່າ
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ມັນແຂງ ແລະ ລົດຊາດບໍ່ແຊບປານ
ໃດ ແຕ່ຕົວຈິງແລ້ວກ້ານບັອກໂຄລີມີ
ວິຕາມິນຫລາຍ ແລະ ມີເສັ້ນໃຍທີ່ອັດ
ແໜ້ນນຳອີກ.
5. ເປືອກໝາກໂປມ: ຫລາຍ
ທ່ າ ນເລື ອ ກທີ່ ຈ ະປອກເປື ອ ກໝາກ
ໂປມອອກ ເພື່ອລົດຊາດທີ່ແຊບ ແລະ
ຮູ້ສຶກສະອາດ
ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວ
ເປືອກໝາກໂປມ ອຸດົມໄປດ້ວຍສານ

ຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫລະ ທີ່ຊ່ວຍ
ໃນການຕ້ າ ນມະເຮັ ງ ແຕ່ ຖ ້ າ ເປັ ນ
ຫ່ ວ ງວ່ າ ເ ປື ອ ກຂອງໝ າກໂ ປມອ າດ
ຈະມີການເຄືອບສານເຄມີ ກໍສາມາດ
ລ້າງໃຫ້ສະອາດໄດ້ ດ້ວຍການປະສົມ
ນ້ຳໝາກນາວກັບເບກກິ້ງໂຊດາ ແລ້ວ
ລ້າງອອກດ້ວຍນ້ໍາສະອາດ ກ່ອນທີ່ຈະ
ຮັບປະທານໝາກໂປມ.
ຂໍ້ມູນຈາກ: www.sanook.com
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ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງ

1)

ກົດໝາຍກ່ຽວກັບສ່ວຍອາກອນ

1.1 ລັດຈັກ ທີ່ນໍາໃຊ້ພະລັງງານເຊື້ອໄຟ
ລາຍການ
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ມາດຕາ 73 ມາດຕະການປັບໃໝ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ດໍາເນີນທຸລະກິດ ຫຼື ມີລາຍໄດ້
ຢູ່ ສປປລາວ ທີ່ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບວຽກງານອາກອນ
ລາຍໄດ້ ຈະຖືກປັບໃໝ ຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ ດັ່ງນີ້:
1. ປັບໃໝ 100.000 ກີບ ຕໍ່ຄັ້ງ ສໍາລັບການບໍ່ປະກອບເລກປະຈໍາຕົວ
ຜູ້ເສຍອາກອນ ໃສ່ໃນການແຈ້ງມອບອາກອນລາຍໄດ້ ພາຍຫຼັງທີ່ມີການກ່າວ
ເຕືອນຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນແລ້ວ;
2. ປັບໃໝ 500.000 ກີບ ຕໍ່ຄັ້ງ ສໍາລັບການແຈ້ງເສຍອາກອນລາຍ

2)

ໄດ້ຊັກຊ້າ ບໍ່ຖືກຕາມກໍານົດເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ;

2.1

3. ປັບໃໝ 1.000.000 ກີບ ຕໍ່ການເລັ່ງທວງໜຶ່ງຄັ້ງ ສໍາລັບການບໍ່

4. ປັບໃໝ 1.500.000 ກີບ ຕໍ່ຄັ້ງ ສໍາລັບການບໍ່ແຈ້ງເສຍອາກອນ

ແຕ່ 110 ເຊເຊ ລົງມາ

10%

6%

ເກີນ 110 ຫາ 150 ເຊເຊ

20%

ເກີນ 150 ຫາ 200 ເຊເຊ

28%

ເກີນ 200 ຫາ 250 ເຊເຊ

39%

ເກີນ 250 ຫາ 500 ເຊເຊ
ເກີນ 500 ຫາ 800 ເຊເຊ
ເກີນ 800 ເຊເຊ ຂຶ້ນໄປ

75%
100%
110%

ຕາມ
ອັດຕາ ຊີບີຢູ

ລົດໃຫຍ່
ລົດຂົນສົ່ງຂະໜາດນ້ອຍ

ແຕ່ 1.000 ເຊເຊ ລົງມາ

ລາຍໄດ້ ຕາມກໍານົດເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ;

26%

ເກີນ 1.000 ຫາ 1.600 ເຊເຊ
31%
ເກີນ 1.600 ຫາ 2.000 ເຊເຊ
36%
ເກີນ 2.000 ຫາ 2.500 ເຊເຊ
41%
ເກີນ 2.500 ຫາ 3.000 ເຊເຊ
52%
ເກີນ 3.000 ຫາ 4.000 ເຊເຊ
77%
ເກີນ 4.000 ຫາ 5.000 ເຊເຊ
92%
ເກີນ 5.000 ເຊເຊ ຂຶ້ນໄປ
102%
ລົດຂົນສົ່ງໂດຍສານທີ່ນໍາໃຊ້ພະລັງງາ
50%
ນສອງລະບົບຄືພະລັງງານເຊື້ອໄຟ ແລະ
ຂອງອັດຕາ
ພະລັງງານທົດແທນອື່ນ
ລົດຂົນສົງ່ ໂດຍສານທີນ
່ າໍ ໃຊ້ພະລັງງານສະອາດ
3%
ລົດຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ປະເພດ ລົດກະບະ 2 ປະຕູ ແລະ ລົດກະບະ 2
ປະຕູເຄິ່ງ
ທີ່ນໍາໃຊ້ພະລັງງານເຊື້ອໄຟ
16%
ທີ່ນໍາໃຊ້ພະລັງງານສະອາດ
3%
ລົດຂົນສົ່ງໂດຍສານ ແລະ ລົດຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ຂະໜາດນ້ອຍອື່ນ
ທີ່ນໍາໃຊ້ພະລັງງານເຊື້ອໄຟ
11%
ທີ່ນໍາໃຊ້ພະລັງງານສະອາດ
3%

5. ປັບໃໝ 3.000.000 ກີບ ຕໍ່ຄັ້ງ ສໍາລັບການບໍ່ແຈ້ງການປ່ຽນແປງ
ຂໍ້ມູນ ເປັນຕົ້ນ ທີ່ຕັ້ງວິສາຫະກິດ, ເລກໂທລະສັບ ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນ ໃສ່ໃນການ
ພາຍຫຼັງທີ່ມີການກ່າວເຕືອນຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກ

ສອນແລ້ວ;
6. ປັບໃໝ ຫ້າສິບສ່ວນຮ້ອຍ (50%) ຂອງຈໍານວນອາກອນລາຍໄດ້
ທີ່ຕ້ອງມອບຕື່ມ ຈາກການແຈ້ງເສຍບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງ ຫຼື ບໍ່ຄົບຖ້ວນ;
7. ປັບໃໝ ສູນຈຸດໜຶ່ງສ່ວນຮ້ອຍ (0,1%) ຕໍ່ວັນ ຂອງຈຳນວນອາ
ກອນລາຍໄດ້ ທີ່ມອບຊັກຊ້າ ຕາມກໍານົດເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ;
8. ສໍາລັບຈໍານວນອາກອນລາຍໄດ້ທີ່ຍັງຄ້າງມອບ ຈະຖືກປະຕິບັດມາດ
ຕະການປັບໃໝ ດັ່ງນີ້:
- ປັບໃໝ ສາມສິບສ່ວນຮ້ອຍ (30%) ຂອງຈຳນວນອາກອນລາຍໄດ້
ທີ່ຕ້ອງມອບ ສໍາລັບການເລັ່ງທວງຄັ້ງທີໜຶ່ງ;
- ປັບໃໝ ຫົກສິບສ່ວນຮ້ອຍ (60%) ຂອງຈໍານວນອາກອນລາຍໄດ້
ທີ່ຕ້ອງມອບ ສໍາລັບການເລັ່ງທວງຄັ້ງທີສອງ;

2.2

- ປັບໃໝ ຮ້ອຍສ່ວນຮ້ອຍ (100%) ຂອງຈຳນວນອາກອນລາຍໄດ້
ທີ່ຕ້ອງມອບ ສໍາລັບການເລັ່ງທວງຄັ້ງທີສາມ.

ລົດຂົນສົ່ງໂດຍສານ ແລະ ລົດຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ຂະໜາດກາງ
ທີ່ນໍາໃຊ້ພະລັງງານເຊື້ອໄຟ
9%
ທີ່ນໍາໃຊ້ພະລັງງານສະອາດ

ໃນກໍລະນີຜູ້ລະເມີດ ຫາກບໍ່ປະຕິບັດອາກອນທີ່ຕ້ອງມອບ ແລະ/ຫຼື ຄ່າ
ທີ່ໄດ້ມີການເລັ່ງທວງຕາມກົດໝາຍ

ຊີເຄດີ

ທີ່ນໍາໃຊ້ພະລັງງານເຊື້ອໄຟ

ກ່າວເຕືອນຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນແລ້ວ;

ປັບໃໝ

ຊີບີຢູ

ລົດຂົນສົ່ງໂດຍສານປະເພດ ລົດເກັງ, ລົດຈິບ, ລົດຕູ້,
ລົດກະບະສີ່ປະຕູ ຂຶ້ນໄປ

ສະໜອງເອກະສານ, ຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບວຽກງານອາກອນລາຍໄດ້ ພາຍຫຼັງທີ່ມີການ

ແຈ້ງມອບອາກອນລາຍໄດ້

ລົດຈັກ

2.3

ໃຫ້ຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນ

ອອກຄໍາສັ່ງອາຍັດເງິນໃນບັນຊີເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ/ຫຼື ສະຖາ
ບັນການເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕັ້ງຢູ່ ສປປ ລາວ ພ້ອມທັງແຈ້ງໃຫ້ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກ
ຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງດັ່ງກ່າວຊໍາລະຄ່າປັບໃໝ ພາຍໃນກໍານົດເວລາ ຫ້າວັນ ລັດ

3%

ລົດຂົນສົ່ງໂດຍສານ ແລະ ລົດຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ຂະໜາດໃຫ່ຍ
ທີ່ນໍາໃຊ້ພະລັງງານເຊື້ອໄຟ

5%

ທີ່ນໍາໃຊ້ພະລັງງານສະອາດ

3%

2.4

ລົດຕູ້ແຊ່ເຢັນ, ລົດບັນທຸກ, ຂອງແຫຼວ ຫຼື
ອາຍແກັສ ຫຼື ຊີມັງຜົງ, ລົດບັນທຸກນໍ້າມັນ,
ລົດນໍ້າ, ລົດເຄນ, ລົດຟອກລິບ, ລົດ
ໂມ້ຊີມັງ, ລົດດູດວິດ, ລົດສີດຊີມັງ,
ລົດສີດຜົ່ນທຸກຊະນິດ
ແລະ ລົດເຮືອນເຄື່ອນທີ່

10%

ລົງທຶນ, ໃບອະນຸຍາດອື່ນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ຈະຖືກລົງໂທດຕາມກົດໝາຍ ແລ້ວ

2.5
2.6

ລົດຫົວລາກ, ຫາງລາກ ແລະ ເຄີ່ງຫາງລາກ
ລົດກ໊ອຟ ແລະ ລົດຮັບໃຊ້ສະໜາມກ໊ອຟ

5%
15%

ແຕ່ກໍລະນີ ເບົາ ຫຼື ໜັກ.

2.7

ລົດທ່ຽວຊົມສະເພາະໃນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ

5%

ຖະການ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບແຈ້ງການເປັນຕົ້ນໄປ. ໃນກໍລະນີບໍ່ປະຕິບັດຕາມກຳ
ນົດເວລາດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນ ສະເໜີທະນາຄານທຸລະກິດ ຫຼື
ສະຖາບັນການເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງດຳເນີນການຫັກເງິນໃນບັນຊີເງິນຝາກ ຕາມຈຳ
ນວນເງິນປັບໃໝດັ່ງກ່າວ ແລະ /ຫຼື ສະເໜີຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພິຈາລະ
ນາ ໂຈະການ ດໍາເນີນທຸລະກິດ, ຖອນທະບຽນວິສາຫະກິດ, ຖອນໃບອະນຸຍາດ

ກຳນົດເວລາຂອງການເລັ່ງທວງແຕ່ລະຄັ້ງ ແມ່ນ ສິບຫ້າວັນ ນັບແຕ່ວັນ
ອອກໃບເລັ່ງທວງ ແລະ ສົ່ງໃຫ້ຜູ້ມອບອາກອນລາຍໄດ້ ທີ່ຍັງຄ້າງມອບອາກອນ
ລາຍໄດ້ ເປັນຕົ້ນໄປ.
IV. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນຊົມໃຊ້

3

ມາດຕາ 15 ອັດຕາອາກອນຊົມໃຊ້
ອັດຕາອາກອນຊົມໃຊ້ ໄດ້ກໍານົດຕາມປະເພດສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິ
ການ ມີ ດັ່ງນີ້:
1. ອັດຕາກອນຊົມໃຊ້ສໍາລັບສິນຄ້າ:
ລ/ດ

4

ປະເພດສິນຄ້າທົ່ວໄປທີ່ຖືກເສຍອາ
ກອນຊົມໃຊ້

1 ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ
1) ນໍ້າມັນແອັດຊັງພິເສດ

40%

2)

ນໍ້າມັນແອັດຊັງທໍາມະດາ

31%

3)

ນໍ້າມັນກາຊວນ

21%

4)

ນໍ້າມັນກາດ
ນໍ້າມັນເຕົາ, ນໍ້າມັນເຄື່ອງ,
5) ນໍ້າມັນໄຮໂດຼລິກ, ນໍ້າມັນໜຽວ
ແລະ ນໍ້າມັນຫ້າມລໍ້
2 ພາຫະນະ

5

8%
5%

ລົດຈັດສີ່ລໍ້ (ATV) ແລະ ລົດໂກຄາດ
25%
(Gokart)
ສຳລັບລົດໃຫຍ່ ທີ່ນຳໃຊ້ພະລັງງານເຊື້ອໄຟ ທີ່ຜະລິດ ຫຼື ປະກອບ
2.9 ຢູ່ໃນລະບົບໂຮງງານພາຍໃນປະເທດໃນຮູບແບບ ຊີເຄດີ
ໃຫ້ເກັບໃນອັດຕາ 5% ແລະ ໄອເຄດີ ໃຫ້ກັບໃນອັດຕາ 3%
ຊິ້ນສ່ວນປະກອບ ນໍາເຂົ້າເພື່ອມາປະກອບ ທີ່ບໍ່ຢູ່ໃນລະບົບໂຮງງານພາຍໃ
ນປະເທດ ແລະ ເຄື່ອງອາໄຫຼ່ ປ່ຽນຖ່າຍ
ລົດຈັກ
6%
ລົດຂົນສົ່ງໂດຍສານ ແລະ ລົດຂົນສົ່ງສິນຄ້າ
11%
ທຸກຊະນິດ
ເຄື່ອງຕົບແຕ່ງພາຫະນະ
ເຄື່ອງສຽງ
25%
ເຄື່ອງປະດັບເອ້ພາຫະນະ
20%
ເຫຼົ້າ ຫຼື ເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ
ເຫຼົ້າ ຫຼື ເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ ເກີນ 23
80%
ສ່ວນຮ້ອຍ
ເຫຼາ້ົ ຫຼື ເຄືອ
່ ງດືມ
່ ທີມ
່ ທ
ີ າດເຫຼາ້ົ ແຕ່ 23
70%
ສ່ວນຮ້ອຍລົງມາ ຫາ 10 ສ່ວນຮ້ອຍ
ເຫຼົ້າ ຫຼື ເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ ຕໍ່າກວ່າ 10
62%
ສ່ວນຮ້ອຍລົງມາ
ເບຍ
2.8

6

ເບຍທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ 0,5 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂຶ້ນໄປ
ເບຍທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ ຕໍ່າກ່ວາ 0,5 ສ່ວນຮ້ອຍ ລົງມາ

60%
20%

7
7 ປະເພດຢາສູບ
ຢາຊິກາ,ຢາສູບເປັນກອກ ຫຼື ເປັນຊອງ ແລະ
ຢາສູບປະເພດອື່ນ
ຢາເສັ້ນ
8 ອາຍແກັສສໍາລັບຍານພາຫະນາ
9 ເຄື່ອງດື່ມສໍາເລັດຮູບ
ນໍ້າອັດລົມ, ໂຊດາ,ເຄື່ອງດື່ມປະເພດກາເຟ ແລະ
ເຄື່ອງດື່ມທີ່ຄ້າຍຄຽງ
ເຄື່ອງດື່ມຊູກໍາລັງ
ເຄື່ອງແກ້ວຄຣິສເຕີ້ນທີ່ເປັນເຄື່ອງໃຊ້ ແລະ ປະດັບ,
10 ໂຄມໄຟປະດັບ
11 ຜ້າຮົ່ມທີ່ເຮັດດ້ວຍຂົນແກະ ຫຼື ຂົນລະອຽດຂອງສັດ
ນໍ້າຫອມ, ຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງສໍາອາງ,
12
ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການເສີມສວຍ ແລະ ຄວາມງາມ
ໄພ້ ແລະ ອຸປະກອນການພະນັນທຸກຊະນິດ
13
ໂດຍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຢ່າງຖືກຕ້ອງ
ບັ້ງໄຟ, ດອກໄມ້ໄຟ, ໝາກກະໂພກ
14 ໂດຍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຢ່າງຖືກຕ້ອງ
ເຮືອໄວ, ເຮືອຢອດ ແລະ
15 ເຮືອກິລາທີ່ແລ່ນດ້ວຍເຄື່ອງຈັກ
16 ອຸປະກອນຮັບສັນຍານໂທລະພາບຜ່ານດາວທຽມ
ເຄື່ອງຫຼິ້ນ ສຽງ ແລະ ພາບ, ກ້ອງຖ່າຍຮູບ,
17
ໂທລະສັບ, ເຄື່ອງອັດສຽງ ແລະ ພາບ, ເຄື່ອງດົນຕີ
ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ, ເຄື່ອງຖ່າຍພາບອາກາດ,
18 ເຄື່ອງບິນດ້ວຍຈ້ອງ ແລະ
ເຄື່ອງຈັກໄອພົ່ນຂະໜາດນ້ອຍ
ໂຕະບິນລຽດ, ໂຕະສະນຸກເກີ, ອຸປະກອນໂບລິ້ງ,
19 ໂຕະຫຼິ້ນບານເຕະ
ຕູ້ເກມຢອດຫຼຽນ, ເຄື່ອງຫຼິ້ນເກມທຸກຊະນິດ
20 ແລະ ເຄື່ອງຫຼິ້ນເກມການພະນັນທຸກຊະນິດ
ໂດຍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຢ່າງຖືກຕ້ອງ

57%
42%
10%
7%
12%
25%
20%
25%
100%
85%
25%
15%
15%
25%
35%

2. ອັດຕາກອນຊົມໃຊ້ສໍາລັບການບໍລິການ:
ການບັນເທີງ: ໂຮງເຕັ້ນລໍາ,
ດິສໂກເທກ,ຄາຣາໂອເກະ
2 ກິດຈະການໂບລິ້ງ
3
ກິດຈະການບໍລິການໂທລະສັບ,
4 ສັນຍານໂທລະພາບສາຍໄຍແກ້ວ,
ສັນຍານໂທລະພາບດິຈິຕອນ
1

5 ກິດຈະການບໍລິການອິນເຕີເນັດ
6 ກິດຈະການສະໜາມກ໊ອຟ
7 ກິດຈະການຫວຍ
ກິດຈະການກາຊິໂນ
8 ແລະ ຕູ້ຢອດຫຼຽນ ແລະ
ຫຼິ້ນເກມທຸກປະເພດ
9 ກິດຈະການ ແຂ່ງລົດ, ແຂ່ງມ້າ, ຕີໄກ່
ກິດຈະການ ບາລູນ,
ບໍລິການບິນດ້ວຍຈ້ອງ ຫຼື
ຈັກອາຍພົ່ນຂະ ໜາດນ້ອຍ,
ບໍລິການຖ່າຍພາບທາງອາກາດ

40%
24%
13%
5%
ປີ 2023
0%
25%
30%

30%
12%

ມາດຕາ 17 ກໍານົດເວລາຄິດໄລ່ເກັບອາກອນຊົມໃຊ້
ກໍານົດເວລາຄິດໄລ່ເກັບອາກອນຊົມໃຊ້ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:
- ການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ ໃຫ້ຄິດໄລ່ເກັບອາກອນຊົມໃຊ້ໃນເວລາແຈ້ງເສຍ
ພາສີຂາເຂົ້າ ຫຼື ໃຫ້ຄິດໄລ່ເກັບອາກອນຊົມໃຊ້ໃນເວລາມີການສະໜອງຢູ່ພາຍ
ໃນ ຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ລັດຖະບານກໍານົດ;
- ການສະໜອງ ສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ໃຫ້ຄິດ
ໄລ່ເກັບອາກອນຊົມໃຊ້ໃນເວລາມີການສະໜອງຕົວຈິງ;
- ການສະໜອງ ສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການ ຈາກຜູ້ບໍ່ມີພູມລໍາເນົາ ທີ່ບໍ່
ໄດ້ຈົດທະບຽນສ້າງຕັ້ງວິສາຫະກິດ ຢູ່ ສປປລາວ ໃຫ້ຄິດໄລ່ເກັບອາກອນຊົມໃຊ້
ໃນເວລາມີການຊື້ ແລະ/ຫຼື ການບໍລິການຕົວຈິງ.
ມາດຕາ 18 ການແຈ້ງເສຍ ແລະ ການມອບອາກອນຊົມໃຊ້
ຜູ້ນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ, ຜູ້ຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ຜູ້ສະໜອງການບໍລິການ ທີ່
ຕ້ອງເສຍອາ ກອນຊົມໃຊ້ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 11 ຂອງກົດໝາຍ
ວ່າດ້ວຍອາກອນຊົມໃຊ້ ສະ ບັບເລກທີ 68/ສພຊ, ລົງວັນທີ 19 ມິຖຸນາ 2019
ມີໜ້າທີ່ແຈ້ງເສຍອາກອນຊົມໃຊ້ ດັ່ງນີ້:
- ຜູ້ນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ ຕ້ອງແຈ້ງເສຍ ແລະ ມອບ ອາກອນຊົມໃຊ້ ໃນເວ
ລາແຈ້ງເສຍພາສີຂາເຂົ້າຢູ່ດ່ານພາສີ ຫຼື ມອບອາກອນຊົມໃຊ້ໃນເວລາມີການສະ
ໜອງສິນຄ້າ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ລັດຖະບານກໍານົດ;
- ຜູ້ຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ຜູ້ສະໜອງການບໍລິການ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ
ຕ້ອງແຈ້ງເສຍ ແລະ ມອບ ອາກອນຊົມໃຊ້ທຸກເດືອນ ບໍ່ໃຫ້ກາຍ ວັນທີ 20
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# ນາງ ປາກາລັກ ພົມມ
 ີໄຊ

ໃ ນວນ
ັ ທີ 19 ມັງກອນ 2022
ໄດ້ມ
 ີຂ່າວລາຍງານວ່າ: ກາຍເປັນເລື່ອງ
ໃຫຍ່ໄ ປທົ່ວປ
 ະເທດອິນເດຍ ເມື່ອ
ທ່ານ ນານາ ປາໂຕນ ປະທານສະພາ
ແຫ່ງລ
 ັດມ
 ະຫາລາດຖະຣະ ປະເທດ
ອິນເດຍ ໂຄສະນາຫາສຽງເລືອກຕັ້ງ
ເມື່ອວັນອາທິດທ
 ີ 16 ມັງກອນຜ່ານ
ມາ ກ່ອນການເລືອກຕັ້ງທ
 ົ່ວໄ ປ ເພາະ
ທ່ານໄດ້ປ
 ະກາດວ່າ “ຂ້ອຍສາມາດຂ້າ
ໂມດີ ແລະ ຂົມ
່ ເຫງລາວໄດ້”.
ບັນຫ
 າດັ່ງກ່າວ ໄດ້ກ
 າຍເປັນ
ປະເດັນທີ່ມີສື່ຕ່າງໆໃນໂລກໄດ້ນຳໄປ
ສະເໜີຂ່າວວ່າ: ການເລືອກຕັ້ງຢ
 ູ່ອິນ
ເດຍແມ່ນຮ
 ້ອນແຮງຫລາຍ ວ່າງມໍ່ໆ
ມານີ້, ປະທານສະພາລັດມະຫາລາດ
ຖະຣະ ໄດ້ປ
 ະກາດວ່າຈະສັງຫານ ຫລື
ຂົ່ ມ ເ ຫັ ງ ຜູ້ ນ ຳສູ ງ ສຸ ດ ຂ ອງອິ ນ ເ ດຍຄື

ທ່ານ ເຣນທຣາ ໂມດີ ນາຍົກລັດຖະ
ມົນຕີອິນເດຍ.
ເຊິ່ງໃນຄຣິບວີດີໂອທີ່ມີການ
ເຜີຍແ
 ຜ່ໄ ປທົ່ວສ
ສ
ື່ ັງຄົມ ມີເນື້ອໃນວ່າ:
“ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຢ
 ໃູ່ ນການເມືອງມາ 30
ປີ,
ແຕ່ບ
ມ
ໍ່ ີໂຮງຮຽນແມ່ນແ
 ຕ່ແຫ່ງ
ດຽວທມ
ີ່ ີຊຂ
ື່ ອງຂ້າພະເຈົ້າ. ຂ້າພະເຈົ້າ
ຊ່ວຍທຸກຄົນສະເໝີ ຊ່ວຍທຸກຄົນທີ່
ເຂົ້ າ ມາຫາເພື່ ອ ຂໍ ຄ ວາມຊ່ ວ ຍເຫລື ອ
ແລະ ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ
ສາມາດຂ້າເຣນທຣາ ໂມດີ ແລະ ຂົ່ມ
ເຫັງລາວໄດ້.”
ບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງຫລັງຈາກ
ຄຣິບໄ ດ້ຖ
 ືກເປີດເຜີຍ: ທ່ານ ນານາ
ປາໂຕນ ໄດ້ຖືກນັກການເມືອງຈຳນວນ
ຫລາຍຈາກພັກບ
 ເີຈພຂ
ີ ອງທ່ານ ເຣນ
ທຣາ ໂ ມດີ ໄ ດ້ອ
 ອກມາຕອບໂຕ້.
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ລັດຖະສະພາອິນໂດເນເຊຍ
ໄດ້ເຫັນດີຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍເພື່ອຍ້າຍ
ນະຄອນຫລວງຈາກຈາກາຕາ ໄປສູ່ປ່າ
ໃນເຂດກາລິມັນຕັນ ໃນເກາະບໍນຽວ
ເຊິ່ງເປັນແນວຄວາມຄິດທີ່ປະທານາທິ
ບໍດີຫລາຍສະໄໝເຄີຍສະເໜີມາເປັນ
ເວລາຫລາຍປີແລ້ວ.
ອີງຕາມການລາຍງານຂາ່ ວໃນ
ວັນທ
 ີ 18 ມັງກອນນີ້ ໃຫ້ຮ
ວ
ູ້ ່າ: ລັດ
ຖະສະພາອິນໂ ດເນເຊຍ ໄດ້ຮ
 ັບຮອງ
ເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທຶນແຫ່ງລັດສະ
ບັບໃ ໝ່ ທີກ
່ ຳນົດຂອບເຂດດ້ານກົດ
ໝາຍຈັດຫ
 າເງິນທຶນ ແລະ ການບໍລິ
ຫານສຳລັບໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່
ມີມູນຄ່າ 32 ຕື້ໂດລາຂອງທ່ານ ໂຈ
ໂກ ວິໂດໂດ ປະທານາທິບໍດີ ອິນໂ ດ
ເນເຊຍ.
ດ້ າ ນພັ ກ ຄ ອງເ ກດອິ ນ ເ ດຍ
ທ່ານ ຊູຮາໂຊ ໂມໂນອາຣໂຕ
ໄດ້ ອ ອກມາແກ້ ຕົ ວ ໃ ຫ້ ປ ະທານສ ະ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ຖະ
ພາລັດມ
 ະຫາລາດຖະຣະ ໂດຍການ ແຫລງຫລັງຈາກກດ
ົ ໝາຍດງ່ັ ກາ່ ວຜາ່ ນ
ອອກຖະແຫລງການຢືນຢັນວ່າ: ທ່ານ ສະພາແລ້ວວ
 ່າ: ນະຄອນຫລວງແຫ່ງ
ນານາ ປາໂຕນ ບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງນາຍົກ ໃໝ່ຈະເປັນສູນກ
 າງເຮັດວຽກ ແລະ
ລັດຖະມົນຕີອິນເດຍ, ແຕ່ເປັນອາຊະ ເປັ ນ ສັ ນ ຍາລັ ກ ແ ຫ່ ງ ເ ອກະລັ ກ ແ ຫ່ ງ
ຍາກອນທ້ອງຖິ່ນທີມ
່ ີຊື່ ແລະ ນາມສະ ຊາດ. ການຍົກຍ້າຍນະຄອນຫລວງ
ກຸນຄືກ
 ັນເທົ່ານັ້ນ.
ໃນເບືອ
້ ງຕນ
້ົ ແມ່ນຈະເລີມ
່ ແຕ່ປີ 2022
ເລຂາທິ ກ ານໃຫຍ່ ພັ ກ ຄອງ ຫາ 2024 ໂດຍເລີ່ມແຕ່ຖ
 ະໜົນຫົນ
ເກດປະຈຳລັດມ
 ະຫາລາດຖະຣະ ກ່າວ ທາງ ແລະ ທ່າເຮືອກ່ອນ ເພື່ອການ
ໃນຖະແຫລງການສະບັບໜຶ່ງວ່າ: “ສິ່ງ ເຂົ້າເຖິງໄດ້ສ
 ະດວກສະບາຍ ເຊິ່ງບາງ
ໃດກໍຕາມທທ
ີ່ ່ານ ນານາ ປາໂຕນ ກ່າວ ໂຄງການແມ່ນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ
ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບທ່ານເອງ ແລະ ບໍ່ ພາກລັດກັບເອກະຊົນ.
ມີຫຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບທ່ານນາຍົກລັດ
ແຜນການທ່ຈ
ີ ະຍາ້ ຍນະຄອນ
ຖະມົ ນ ຕີ ອິ ນ ເ ດຍແ ມ່ ນ ແ ຕ່ ພ ຽງ ຫລວງຈາກຈາກາຕາ ໄດ້ມ
 ີການສົນ
ເລັກນ້ອຍ”.
ທະນາກັນໂດຍປະທານາທິບໍດີຫລາຍ
ແຫລ່ງຂ່າວ: MGR Online ຄົນກ
 ່ອນໜ້ານີ້ ເນື່ອງຈາກນະຄອນ

# ນາກ ເມືອງມະໂນ

ຫລວງທີມ
່ ີປະຊາກອນ 10 ລ້ານຄົນ
ປະສົ ບ ກັ ບ ບັ ນ ຫາການສັ ນ ຈອນຕິ ດ
ຂັດ, ໄພນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ອາກາດເປັນ
ພິດ, ແຕ່ບໍ່ມີປະທານາທິບໍດີຄົນໃດ
ໄດ້ຍົກຍ້າຍນະຄອນຫລວງເທື່ອ. ໃນ
ຂະນະທີ່ທ່ານ ໂຈໂກ ວິໂ ດໂດ ປະ
ກາດແຜນການດັ່ງກ່າວຄັ້ງທຳອິດໃນປີ
2019 ແຕ່ຕ
 ້ອງຊັກຊ
 ້າຍ້ອນການລະ
ບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19.
ປະທານາທິບໍດີອິນເດເນເຊຍ
ໄ ດ້ ເ ລື ອ ກຊື່ ນ ະຄອນຫລວງໃ ໝ່ ວ່ າ
““ ນູຊນ
ັ ຕາຣາ” ໃນພາສາຈາວາ ໝາຍເຖິງ
ໝູ້່ເກາະອິນໂ ດເນເຊຍ, ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນ
ໄດ້ ກໍ າ ນົ ດ ເວລາສໍ າ ລັ ບ ການສະຫລຸ ບ
ໂຄງການ ແລະ ຈາກາຕາຈະຍັງຄົງ
ເປັນນະຄອນຫລວງຈົນກວ່າລັດຖະ
ດຳລັດຂອງປະທານາທິບໍດີຈະປະກາດ
ຢ່າງເປັນທາງການ ກ່ຽວກັບກ
 ານຍົກ
ຍ້າຍນະຄອນຫລວງ.
ການຍກ
ົ ຍ້າຍນະຄອນຫລວງ
ນີ້
ປະເທດອື່ນໆກໍໄດ້ຍ
 ້າຍເຊັ່ນກັນ
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ເຊັ່ນ ບຣາຊິນແລະ ມ
 ຽນມາ.
ໃ ນຖະແຫລງການລັ ດ ຖະ
ບານລະບຸວ່າ: ການຍົກຍ້າຍນະຄອນ
ຫລວງຈ ະຊ່ ວ ຍເ ສີ ມ ຂ ະຫຍາຍຕ່ ອ ງ
ໂສ້ກ
 ານສະໜອງສູນກ
 າງ ເຮັດໃຫ້ປະ
ເທດອິນໂດເນເຊຍຢູ່ພູມສັນຖານໃນ
ຖານະຍຸ ດ ທ ະສ າດເ ສັ້ ນ ທາງກ ານຄ້ າ
ໂລກ, ການລົງທຶນຈະໄຫລເຂົາ້ ມາ ແລະ
ການປະດິດສ້າງທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີ
ຈະຫລາຍຂຶ້ນ.
ສຳລັບອ
 ິນໂ ດເນເຊຍ ທມ
ີ່ ີ
ເສດຖະກິດໃຫຍ່ທ່ສ
ີ ດ
ຸ ໃນອາຊີຕາເວັນ
ອອກສຽງໃຕ້, ວາງວໄິ ສທັດໃ ຫ້ນະ
ຄອນຫລວງໃໝ່ເປັນ ນະຄອນຫລວງ
ທມ
ີ່ ີມົນລະພິດຕ
 ່ຳ ເຊິ່ງຈະສົ່ງເສີມຂະ
ແໜງການຢາ, ສຸຂະພາບ ແລະ ເຕັກ
ໂນໂລຢີ ທັງສະໜັບສະໜູນການຂະ
ຫຍາຍຕົວແບບຍືນຍົງໃນຂົງເຂດອື່ນ
ນອກເໜືອຈາກຈາວາ.
ແຫລ່ງຂ່າວ: The AseanPost

