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ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ
ນາງ ສູນທອນ ໄຊຍະຈັກ ຮອງ

ປີເກົ່າຫຍັບຍ່າງຍ້າຍ

ປີໃໝ່ວຽນມາ

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ມີທ່ານ

ຂໍໃຫ້ມີໄຊຊອນ

ໂຊກໂຮມຮຽງຫຸ້ມ

ຢາງກູ້ ຢາງລືໄຊ ຫົວໜ້າສະຖາ

ພ້ອມພ່ຳການງານສ້າງ

ເດີນດີເຮືອງຮຸ່ງ

ພັດທະນາດຸ່ງກ້າວ

ຈະເລີນເລື້ອຍສືບໄປ

ວາລະປີໃໝ່ນີ້

ຂໍສົ່ງພອນໄຊ

ໄປຍັງການນຳພາພັກ

ລັດ ປວງປະຊາພ້ອມ

ຈົ່ງສະບາຍເບົາເນື້ອ

ມະໂນໃນບານຊື່ນ

ບັ ນ ຄົ້ ນ ຄວ້ າ ນິ ຕິ ກໍ າ ສະພາແຫ່ ງ
ຊາດ, ເລຂາທິການສະພາແຫ່ງ
ຊາດ,

ປະທານກຳມາທິການ

ວຽກງານສະມາຊິ ກ ສະພາແຫ່ ງ
ຊາດ,

ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນ

ຄົ້ນຄວ້ານິຕິກໍາສະພາແຫ່ງຊາດ,
ຮອງເລຂາທິ ກ ານສະພາແຫ່ ງ
ຊາດ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ
ເຂົ້າຮ່ວມ.
ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະ
(ສພຊ) ລະຫວ່າງວັນ

ແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມ

(ສພຂ) ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກສະພາ

ຊຸມຄັ້ງນີ້ ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມ

ທີ 28-29 ທັນວາ 2021, ທີ່

ເຝິກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບພາລະບົດ

ປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ (ສສຂ) 4

ສາມາດ ໃຫ້ແກ່ ສສຂ ຊຸດທີ II

ເມືອງວັງວຽງ

ແຂວງວຽງຈັນ,

ບາດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ (ສພຊ)

ແຂວງຄື: ຜົ້ງສາລີ, ຫລວງນ້ຳ

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານິຕິກໍາ ສະພາ

ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ

ທາ, ອຸດົມໄຊ ແລະ ບໍ່ແກ້ວ
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ອາຍຸຍືນຍິ່ງໝັ້ນ
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(ສພຊ
 ) ໃນວັນທີ 28

ທັນວາ 2021 ທີ່ຫໍສະພາແຫ່ງ
ຊາດ (ສພຊ) ນະຄອນຫລວງ
ວຽງຈັນ, ກອງທຶນຊ
 ່ວຍເຫລືອ
ສັງຄົມຂອງ  ສພຊ
 ໄດ້ມອບວັດ
ຖຸປັດໄຈໃຫ້ແພດ-ໝໍທີ່ປະຕິບັດ
ໜ້າທຕ
ີ່ ິດກັບການປ້ອງກັນ, ສະ
ກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂການແຜ່
ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

27

ສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ປະຈໍາ

ເລືອກຕັ້ງທີ

ກີບ ໃຫ້ແກ່ແພດໝໍ 6 ພາກ ທັນວາ 2022, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ
ສ່ວນຄື: ໂຮງໝໍມະໂຫສົດ, ໂຮງ ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງໄຊ

ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 7 ແຂວງໄຊ

ທ່ານ ພົທ ສຸວອນ ເລືອງບຸນມີ

ຍະບູລີ; ໂດຍການເປັນປະທານ

ຮອງປະທານຄະນະປະຈໍາສະພາ

ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 132 ລ້ານ
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(ສພຊ)

ຍະບູລີ ໄດ້ມີກອງປະຊຸມ ປະຈໍາ

ຂອງທ່ານ ເພັງນິລັນ ຄໍາພັນເພັງ

ປີ 2021 ຂອງຄະນະສະມາຊິກ

ປະທານຄະນະ ສສຊ ປະຈໍາເຂດ

ເຂົ້າຮ່ວມມີ
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ທັນວາຜ່ານມາ,   ຄະນະສະມາ
ຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ປະ
ຈໍາເຂດລືອກຕັ້ງທີ 14 ແຂວງ
ສາລະວັນ ຕີລາຄາຄືນວຽກງານ
ໄລຍະ 1 ປີຜ່ານມາ, ທີ່ສະໂມ
ສອນສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງສາ
ໂດຍການເປັນປະທານ

ຂອງທ່ານ ສີເຮັງ ຫອມສົມບັດ
ປະທານສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ
(ສພຂ) ສາລະວັນ ໂດຍການ
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ໄດ້ນຳ

ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງ, ສາມາດ
ຕອບສະໜອງໃຫ້ ກັ ບ ຄວາມ
ຮຽກຮ້ ອ ງຕ້ ອ ງການຂອງໜ້ າ ທີ່
ວຽກງານຕົວຈິງ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນ
ວ່າ

ບັນດານັກສຳມະນາກອນ

ທີ່ມາເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້
ຈະໄດ້ ສຸ ມ ຄວາມພະຍາຍາມ
ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ໃຊ້ເວລາທີ່ຈຳ
ກັດ

ໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດສູງສຸດ

ເພື່ອເກັບກຳ,

pqdl6'DDD

ຮຽນຮູ້

ແລະ

ກັນ,

ແນໃສ່ ກ ານປະຕິ ບັ ດ ພາລະບົ ດ

ສຳເລັ ດ ຕາມແຜນການທີ່ ວ າງ

ຄຳເຫັນໂອ້ລົມຕໍ່ກອງປະຊຸມວ່າ:

ບາດ ຂອງ ສພຊ, ສພຂ ຕາມ

ໄວ້. ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການ

ສະເໜີໃຫ້ວິທະຍາ ກອນ ເອົາ

ທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນກົດໝາຍ ໃຫ້ມີ

ສະເໜີກ່ຽວກັບພາລະບົດບາດ,

ໃຈໃສ່ລົງເລິກອະທິບາຍຊີ້ແຈງ

ປະສິດທິຜົນຍິ່ງຂຶ້ນ;

ເພື່ອເປັນ

ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງ ສພຊ

ບາງບັ ນ ຫາທີ່ ເ ຫັ ນ ວ່ າ ມີ ຄ ວາມ

ເວທີປຶກສາຫາລືພົບປະ, ແລກ

ແລະ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ;

ສໍາຄັນ ແລະ ຈໍາເປັນ ຕໍ່ນັກສໍາ

ປ່ ຽ ນບົ ດ ຮຽນເຊິ່ ງ ກັ ນ ແລະກັ ນ

ພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າ

ມະນາກອນ ເພື່ອໃຫ້ກໍາໄດ້ເນື້ອ

ລະຫວ່າງ ສພຂ; ແນໃສ່ເປັນ

ທີ່ຂອງ ສພຂ ແລະ ສສຂ, ບົດ

ໃນທີ່ສຳຄັນ ແລະ ໃຫ້ມີເວລາ

ບ່ ອ ນອີ ງ ໃຫ້ ແ ກ່ ຄ ະນະຮັ ບ ຜິ ດ

ຮຽນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ດ້ານນິ

ໃນການສົນທະນາ, ແລກປ່ຽນ

ຊອບຊີ້ນຳລວມ

ຕິບັນຍັດ;

ບົດຮຽນກ່ຽວກັບ

ບົດຮຽນ ແລະ ເຝິກຫັດເຮັດຕົວ

ຕາມ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ແກ້ໄຂວຽກ

ການແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກຂອງພົນ

ຈິງນຳກັນໃຫ້ຫລາຍ; ທັງນີ້ ກໍ

ງານໃນການຈັ ດ ເຝິ ກ ອົ ບ ຮົ ມ

ລະເມືອງ.

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຄົ້ນຄວ້າ, ການ

ໃນການຕິດ

ແລະ ຊັກຖາມໃນບັນຫາຕ່າງໆ
ທີ່ ວິ ທ ະຍາກອນໄດ້ ກ ະກຽມນໍ າ
ມາສະເໜີ ໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ
ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ກອງ
ປະຊຸ ມ ໄດ້ ຮັ ບ ຜົ ນ ສຳເລັ ດ ຕາມ
ຈຸດປະສົງ

ແລະ

ລະດັບຄາດ

ໝາຍທີ່ວາງໄວ້, ພາຍຫລັງກັບ
ໄປປະຕິບດ
ັ ໜ້າທີກ
່ ານເມືອງຂອງ
ຕົນ ໃຫ້ສາມາດນຳເອົາຄວາມຮູ້
ແລະ ບົດຮຽນດັ່ງກ່າວ ໄປນໍາໃຊ້
ແລະ ປະຕິບດ
ັ ໃຫ້ເກີດດອກອອກ
ຜົນຕົວຈິງຫລາຍຂຶ້ນ.

ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ

ສສຂ ຢູ່ບັນດາແຂວງພາກເໜືອ

ນາງ ສູນທອນ ໄຊຍະຈັກ ໄດ້ມີ

ສຳຄັນຕ່າງໆ

zqoleg]afDDD

ກັ ບ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນ

ແນວລາວສ້າງຊາດແຂວງ

ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ

ປະ

ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ

ໃນກອງປະຊຸມ, ຜູ້ເຂົ້າ

ຈໍາປີ 2021 ແລະ ແຜນການ

ສພຂ, ຮັບຟັງການຊີ້ແຈງ ຕໍ່ບັນ

ຮ່ວມ ໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານການ

ປະຈໍາປີ 2022, ບົດລາຍງານ

ຫາພົ້ນເດັ່ນຕ່າງໆ ທີ່ສັງຄົມ ກໍຄື

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 2 ວາລະແຫ່ງ

ຜົນການກວດສອບບົດສະຫລຸບ

ປະຊາຊົ ນ ບັ ນ ດາເຜົ່ າ ພາຍໃນ

ຊາດ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ທິດ

ຂາດຕົວ

ແຂວງ

ທາງແຜນການ ປີ 2022 ຂອງ

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາ
ມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາປະຊາ
ຊົນແຂວງ (ສພຂ) ສາລະວັນ
ຊຸດທີ II ໄດ້ອັດລົງດ້ວຍຜົນສໍາ
ເລັດອັນຈົບງາມໃນວັນທີ

21

ທັນວາ 2021 ທີ່ສະໂມສອນ
ແຂວງສາລະວັນ ໂດຍການເປັນ
ປະທານຂອງທ່ານ ສີເຮັງ ຫອມ
ສົມບັດ ປະທານ ສພຂ, ກອງ
ປະຊຸ ມ ໄດ້ ຕ້ ອ ນຮັ ບ ການເຂົ້ າ
ຮ່ວມຂອງທ່ານ ໂພໄຊ ໄຊຍະ
ເຈົ້າແຂວງສາລະວັນ,

ທ່ານ ສຸບັນ ສະວະບຸດ ຄະນະປະ
ຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ, ປະທານກໍາ
ມາທິ ກ ານວຽກງານສະມາຊິ ກ
ສະພາແຫ່ງຊາດ, ມີສະມາຊິກສະ
ພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ປະຈໍາເຂດ
ເລືອກຕັ້ງ 14 ແຂວງສາລະວັນ,
ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ,
ບັນດາທ່ານຜູ້ນໍາພັກ-ລັດຂັ້ນສູງ
ຂອງແຂວງ, ອະດີດການນໍາຂອງ
ແຂວງ; ອະດີດ ສສຊ ປະຈໍາເຂດ
ເລືອກຕັ້ງ;

ບັນດາຫົວໜ້າພະ

ແນກການ, ອົງການແນວລາວ
ສ້າງຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາ
ຊົນ, ລັດວິສາຫະກິດ, ທະນາ
ຄານ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ
ແລະ ສື່ມວນຊົນ ເຂົ້າຮ່ວມທັງ
ໝົດ 90 ກວ່າທ່ານ ຍິງ 20
ກວ່າທ່ານ.
ກອງປະຊຸມ

ໄດ້ພິຈາ

ລະນາຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານ
ຂອງອົ ງ ການປົ ກ ຄອງແຂວງ
ກ່ ຽ ວກັ ບ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ
ຄົມ,

ແຜນງົບປະມານຂອງ

ແຂວງ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ
ທິດທາງແຜນການ

ປະຈໍາປີ

2022; ໄດ້ພິຈາລະນາຮັບຮອງ
ເອົາບົດລາຍງານ ຂອງອົງການ
ກວດສອບປະຈໍາພາກໃຕ້ ກ່ຽວ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ສັງລວມ, ການຂຽນເອກະສານ

ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ

ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້

ສອນ

8u]k7kDDD

ແລກປ່ຽນບົດຮຽນເຊິ່ງກັນແລະ

ມີປະສິດທິພາບ
ຕໍ່

ມີຄວາມສົນໃຈຫລາຍ

(ອານຸສອນ ພູມມີທອນ)
ເລັດຕາມລະດັບຄາດໝາຍ.

ແຜນງົບປະມານຂອງແຂວງ ປະ

ຈາກທ່ານເຈົ້າແຂວງ, ຫົວໜ້າ

ອົງການປົກຄອງແຂວງ;

ຈໍາປີ 2020; ບົດລາຍງານ ຂອງ

ພະແນກແຜນການ ແລະ ການ

ລາຍງານການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ

ອົງການກວດກາລັດແຂວງ ກ່ຽວ

ລົງທຶນແຂວງ ຫົວໜ້າພະແນກ

ບັນດາໂຄງການລົງທຶນຂອງສູນ

ກັ ບ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນ

ການເງິນແຂວງ,

ຕາງໜ້າອົງ

ກາງ (ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ,

ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ

ປະ

ການກວດສອບປະຈໍາພາກໃຕ້,

ເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະ

ຈໍາປີ 2021 ແລະ ແຜນການ

ຕາງໜ້ າ ອົ ງ ການກວດກາລັ ດ

ເທດ) ຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ ປະຈໍາ

ປະຈໍາປີ 2022, ບົດລາຍງານ

ແຂວງ

ຕາງໜ້າສານປະຊາຊົນ

ປີ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນ

ຜົນການກວດກາຕາມຜົນການ

ແຂວງ ແລະ ຫົວໜ້າອົງການ

ການປີ 2022 ຂອງພະແນກ

ກວດສອບ

ໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ.

ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

ບົດສະຫລຸບຂາດ

ຕົວການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບ
ປະມານຂອງແຂວງ

(ນາງ ຄັດສອນ ຮຸ່ງສະຫວ່າງ)

ປະຈໍາປີ
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2019; ໄດ້ພິຈາລະນາຮັບຮອງ
ເອົາບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບດ
ັ ແຜນການເຄືອ
່ ນໄຫວວຽກ
ງານ ຂອງສານປະຊາຊົນແຂວງ
ແລະ ອົງການໄອຍະການປະຊາ
ຊົນແຂວງ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ
ແຜນການ

ປະຈໍາປີ

2022;

ກອງປະຊຸມໄດ້ພິຈາລະນາ ແລະ
ຮັ ບ ຮອງເອົ າ ບົ ດ ລາຍງານການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນ
ໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2021
ແລະ ແຜນການ ປະຈໍາປີ 2022
ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ; ພິ
ຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາການສ້າງ
ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍຂອງແຂວງ
ຈໍານວນ 3 ສະບັບ ຄື: ຮ່າງຂໍ້
ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຕ້ານສະກັດ
ກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂຢາເສບຕິດ ຢູ່
ແຂວງສາລະວັນ; ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ
ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສົ່ງ
ເສີມການລົງທຶນ ຢູ່ແຂວງສາລະ
ວັນ; ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການ
ຄຸ້ມຄອງກຸ່ມນໍາໃຊ້ນໍ້າຊົນລະປະ
ທານ ຢູ່ແຂວງສາລະວັນ. ນອກ
ຈາກນັ້ນ, ກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້
ຮັບຟັງການປະກອບຄໍາເຫັນຂອງ

ແຫ່ງຊາດ, ທັງເປັນ ສສຊ ປະ
ຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 7; ມີຄະນະ
ພັກແຂວງ, ຄະນະປະຈຳສະພາປະ
ຊາຊົນແຂວງ, ເຈົ້າເມືອງ, ບັນດາ
ພະແນກການ, ອົງການອ້ອມຂ້າງ
ແຂວງ ແລະ ແຂກຖືກເຊີນ.
ໃນພິທີ, ທ່ານ ເພັງນິ
ລັນ ຄໍາພັນເພັງ ໄດ້ກ່າວເປີດ
ກອງປະຊຸມວ່າ: ກອງປະຊຸມຄັ້ງ
ນີ້
ແລະ

ເປັນການຕິດຕາມກວດກາ
ສະຫລຸບຕີລາຄາການ

ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ

ຂອງຄະ

ນະ ສສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ
ທີ 7 ກໍຄືການສະຫລຸບຕີລາຄາ
ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ບັ ນ ດາມະ
ຕິ, ນິຕິກໍາ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ
ຮັບຮອງ, ບັນດາໂຄງການທີ່ສະ
ພາແຫ່ງຊາດອະນຸມັດ ແລະ ຖືກ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ພາຍໃນແຂວງ
ໂດຍສະເພາະແມ່ ນ ຄວາມຮັ ບ
ຜິ ດ ຊອບຂອງອົ ງ ການປົ ກ ຄອງ
ທ້ອງຖິ່ນ, ຂອງບັນດາພະແນກ
ການ, ອົງການ ໃນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດຜ່ານມາໃຫ້ບັນລຸຜົນສໍາ

ບົດ

ເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ໂພໄຊ ໄຊ

ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກະກຽມຈັດ

ແກ້ໄຂຢ່າງເໝາະສົມ;

ຍະສອນ ເຈົ້າແຂວງໆສາລະວັນ,

ຕັ້ງທາບທາມຮ່າງນິຕິກໍາໃຕ້ກົດ

ເອົາຜົນສຳເລັດຂອງກອງປະຊຸມ

ທ່ານ ສຸບັນ ສະວະບຸດ ກໍາມະ

ໝ າ ຍ ຂ ອ ງ ອົ ງ ກ າ ນ ປົ ກ ຄ ອ ງ

ຄັ້ງປະຖົມມະລືກ ຂອງ ສພຊ

ການຄະນະປະຈໍ າ ສະພາແຫ່ ງ

ແຂວງ ຈໍານວນ 1 ສະບັບ ແລະ

ຊຸດທີ IX ແລະ ສພຂ ຊຸດທີ II

ຊາດ,

ປະທານກໍາມາທິການ

ສພຊ ສົ່ງໃຫ້ ຈໍານວນ 4 ສະບັບ;

ແລະ

ວຽກງານສະມາຊິ ກ ສະພາແຫ່ ງ

ເອົ າ ໃຈໃສ່ ປ ະຕິ ບັ ດ ພາລະບົ ດ

ຊຸມສະໄໝວິສາມັນເທື່ອທີ

ຊາດ, ມີຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ,

ບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ໂດຍ

ຂອງ ສພຊ ຊຸດທີ IX ເຜີຍແຜ່

ຄະນະປະຈຳ ສພຂ, ສສຊ ປະ

ຜ່ າ ນກອງປະຊຸ ມ ຄັ້ ງ ປະຖົ ມ ມະ

ໃຫ້ ພ ະນັ ກ ງານ-ລັ ດ ຖະກອນ,

ຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງ, ສະມາຊິກສະ

ລືກ ແລະ ກອງປະຊຸມສະໄໝວິ

ທະຫານ, ຕຳຫລວດ, ບັນດາ

ພາປະຊາຊົນແຂວງ

(ສສຂ)

ສາມັນເທື່ອທີ 1 ຂອງ ສພຊ

ຊັ້ນຄົນ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາ

ພ້ ອ ມດ້ ວ ຍພະແນກການອ້ ອ ມ

ຊຸດທີ IX ໃນການຕົກລົງບັນ

ເຜົ່າ ຮັບຮູ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ຢູ່ 8

ຂ້າງແຂວງ.

ຫາສໍາຄັນພື້ນຖານຂອງປະເທດ

ເມືອງທົ່ວແຂວງ

ທ່ານ ຂັນໄຊ ລັດຖະ

ຊາດ; ໄດ້ຍົກສູງພາລະບົດບາດ

ໄດ້ທັງໝົດ 34 ຈຸດ, ມີ 71

ເຮົ້າ ຮອງປະທານ ສພຂ ໄດ້

ໃນການຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາຕົກ

ບ້ານ ແລະ ມີຈຳນວນພົນເຂົ້າ

ລາຍງານກ່ ຽ ວກັ ບ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ

ລົ ງ ບັ ນ ຫາສໍ າ ຄັ ນ ພື້ ນ ຖານຂອງ

ຮ່ວມ 4.717 ຄົນ ຍິງ 1.829

ປະຕິ ບັ ດ ການເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກ

ແຂວງ

ຄົນ

ງານໄລຍະ 1 ປີຜ່ານມາ ໂດຍ

ສໍາຄັນຕ່າງໆ

ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນສໍາເລັດ

ຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ;

ໃນການປະຕິບັດ 3 ພາລະບົດ

ພາສ້ າ ງຕັ້ ງ ກົ ງ ຈັ ກ ຊ່ ວ ຍວຽກ

ເມືອງທີ່ໜັກແໜ້ນ,

ບາດຂອງ

ປະຈໍາເຂດ

ຂອງຄະນະ ສສຂ ປະຈໍາເຂດ

ຄວາມສະຫງົ ບ ໂດຍພື້ ນ ຖານ,

ໂດຍການປະຕິບັດ

ເລືອກຕັ້ງ 8 ເມືອງສໍາເລັດ; ປະ

ເ ສ ດ ຖ ະ ກິ ດ ສື ບ ຕໍ່ ມີ ກ າ ນ ຂ ະ

ສສຊ

ເລືອກຕັ້ງ

ໃນການຕົກລົງບັນຫາ
ໃຫ້ມີຄວາມຖືກ
ຊີ້ນໍາ-ນໍາ

ຜົນສໍາເລັດຂອງກອງປະ
1

ເຄື່ອນໄຫວ

ເຊິ່ງຜົນສຳເລັດດັ່ງກ່າວ

ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ແຂວງ
ມີສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການ
ສັງຄົມມີ

ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ດ້ານນິຕິບັນຍັດ ສານສົມທົບກັບ ສພຂ ສາລະ

ຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

ແລະ ດ້ານນິຕກ
ິ ຳ; ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ

ວັນ

ໃນການເຮັດໜ້າທີ່ຊຸກຍູ້

ການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ

ກອງປະຊຸ ມ ຄັ້ ງ ປະຖົ ມ ມະລື ກ

ແລະ

ຕິດຕາມກວດກາບັນດາ

ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ດີຂຶ້ນເປັນ

ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ

ອໍານາດລັດຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ

(ສພຊ)

ຊີວິດ
ໄດ້

ຕາມ

ກ້າວໆ. ພ້ອມນີ້, ຍັງໄດ້ຜ່ານ

ຊຸດທີ IX; ໄດ້ພິຈາລະນາຮັບ

ພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າ

ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ

ຮອງເອົາແຜນການສ້າງ

ທີ່ ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນ 5 ປີ (2021-2025) ຂອງຄະ

ແລະ

ປັບປຸງກົດໝາຍ 5 ປີ ຈໍານວນ

ການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ມະຕິ

96 ສະບັບ; ພິຈາລະນາຮັບຮອງ

ກອງປະຊຸ ມ ຄັ້ ງ ປ ະຖົ ມ ມະລື ກ ທີ 14.

ເອົາກົດໝາຍ

ໃນກອງປະຊຸມ

ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສພຂ,

ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ໄດ້

ສະໄໝວິສາມັນເທື່ອທີ 1 ຂອງ

ມະຕິກອງປະຊຸມສະໄໝວິສາມັນ

ມີພິທີປະກາດການຈັດຕັ້ງຄະນະ

ສພຊ ຊຸດທີ IX ຈໍານວນ 5 ສະ

ເທື່ອທີ 1 ຂອງ ສພຊ ຊຸດທີ IX

ສສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 14

ບັບ; ໄດ້ຈັດຕັ້ງການທາບທາມ

ໃນດ້ານຄາດໝາຍຂອງອົງການ

ແຂວງສາລະວັນ ຢ່າງເປັນທາງ

ຮ່າງກົດໝາຍ

ຮ່ວມກັບພາກ

ບໍລິຫານລັດ, ມາດຕະການໃນ

ການ

ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອສັງລວມ

ຂົ ງ ເຂດການພັ ດ ທະນາເສດຖະ

ຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກ

ຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ

ນໍາເຂົ້າພິຈາລະ

ກິດ-ສັງຄົມ, ວຽກງານຂອງອົງ

ທີ 124/ຄປຈ, ລົງວັນທີ 13

ນາຮັ ບ ຮອງໃນກອງປະຊຸ ມ ສະ

ການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ,

ພຶດສະພາ 2021 ເຊິ່ງໄດ້ແຕ່ງ

ໄໝວິສາມັນ ແລະ ກອງປະຊຸມ

ສານປະຊາຊົນແຂວງ

ແລະ

ຕັ້ງທ່ານ ສີເຮັງ ຫອມສົມບັດ

ສະໄຫມສາມັນ ເທື່ອທີ 2 ຂອງ

ປກຊ-ປກສ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິ

ເປັນປະທານຄະນະ ສສຊ ປະຈໍາ

ສພຊ ຊຸດທີ IX ໄດ້ທັງໝົດ 7

ບັດລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍ

ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 14 ແລະ ທ່ານ

ຄັ້ງ, 1 ເມືອງ ເພື່ອລາຍງານປະ

ແລະ ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ ແນ

ຂັນໄຊ ລັດຖະເຮົ້າ ເປັນຮອງປະ

ກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ໃສ່ບັນດາ

ໃສ່ຈຳກັດການລະເມີດລະບຽບ

ທານຄະນະ ສສຊ ປະຈໍາເຂດ

ກົດໝາຍຕ່າງໆ ທີ່ ສພຊ ສົ່ງ

ກົດໝາຍຢູ່ໃນສັງຄົມ ທັງຊອກ

ເລືອກຕັ້ງທີ 14.

ໃຫ້ທັງໝົດ ຈໍານວນ 16 ສະ

ຫາສາເຫດຂອງການລະເມີດກົດ

ບັບ;

ປະສານສົມທົບກັບພາກ

ໝາຍ ແລະ ຊອກຫາວິທີການ

ການກວດກາຕາມຜົນຂອງການ

ນະ ສສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ

ຜົນ, ຮັບປະກັນການກໍານົດທິດ

ລາຍງານຂອງອົ ງ ການປົ ກ ຄອງ

ກວດສອບ ທີ່ອົງການກວດກາ

ທີ 7 ແຂວງໄຊຍະບູລີ; ພ້ອມ

ທາງແຜນການໃນຕໍໜ
່ າ້ ໃຫ້ສາ

ແຂວງ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັງ້ ປະ

ແຫ່ງລັດມອບໃຫ້ອົງການກວດ

ນັ້ນ,

ມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງເປັນ

ຕິບດ
ັ ບັນດາໂຄງການລົງທຶນ ທີ່

ກາລັດແຂວງ

ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ແລະ ພິ

ຮູບປະທໍາຫລາຍຂຶນ
້ .

ສູນກາງຄຸມ
້ ຄອງ,

ແຂວງ;

ບົດລາຍງານການຈັດ

ຕັ້ງປະຕິບັດລາຍຮັບພູດສູນກາງ
ຄຸ້ມຄອງ ຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ ປະ
ຈໍາປີ 2021 ແລະ ທິດທາງ
ແຜນການ ປີ 2022 ຂອງພະ
ແນກການເງິນແຂວງ; ລາຍງານ
ຜົນການກວດກາຕາມຜົນຂອງ
ການກວດສອບ ທີ່ອົງການກວດ
ກາແຫ່ງລັດ

ມອບໃຫ້ອົງການ

ກວດກາລັດແຂວງ ຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ທິດ
ທາງແຜນການ ປີ 2022; ບົດ
ລາຍງານຜົນການຕິດຕາມກວດ
ກາການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ບັ ນ ດາ
ໂຄງການລົ ງ ທຶ ນ ຂອງສູ ນ ກາງ ,
ລາຍຮັ ບ ພູ ດ ສູ ນ ກາງຄຸ້ ມ ຄອງ ,

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ຍັງໄດ້ພ້ອມກັນຄົ້ນຄວ້າ

ນະ ສສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ

ຕາມມະຕິຂອງຄະນະປະ

(ນາງ ຄັດສອນ ຮຸ່ງສະຫວ່າງ)

ລາຍຮັບພູດ

ປະຈໍາປີ

ຈາລະນາຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ຖືກຕ້ອງ,

ຈາກນັນ
້ , ກອງປະຊຸມ

ສູນກາງຄຸມ
້ ຄອງ, ການກວດກາ

2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການ

ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງ ທັງ

ຍັ ງ ໄດ້ ມີກ ານຮັ ບ ຮອງເອົ າ ມະຕິ

ຕາມຜົ ນ ຂອງການກວດສອບ

ປີ 2022 ຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ

ໄດ້ຮັບຟັງການຊີ້ແຈງ

ແລະ

ວ່ າ ດ້ ວ ຍການຮັ ບ ຮອງເອົ າ ການ

ທີ່ ອົ ງ ກ າ ນ ກ ວ ດ ກ າ ແ ຫ່ ງ ລັ ດ

ຈາກຕາງໜ້າຄະນະ ສສຊ ປະ

ຕອບຄໍາຊັກຖາມ ຂອງພະແນກ

ຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ແຜນການເຄືອ
່ ນ

ມອບໃຫ້ ອົ ງ ການກວດກາລັ ດ

ຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 7; ບົດລາຍ

ການອົ ງ ການທີ່ ກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງຂອງ

ໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2021

ແຂວງ ຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ຢູແ
່ ຂວງ

ງານການເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກງານ

ແຂວງ ເພື່ອພ້ອມກັນຊອກຫາວິ

ແລະ

ໄຊຍະບູລີ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ

ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ທິດທາງ

ທີການ, ມາດຕະການ ໃນການ

2022 ຂອງຄະນະ ສສຊ ປະຈໍາ

ແຜນການ ປີ 2022 ຂອງຄະ

ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ຢ່ າ ງມີ ປ ະສິ ດ ທິ

ເຂດເລືອກຕັງ້ ທີ 7 ແລະ ບົດ

ຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ

ທິດທາງແຜນການ ປີ

ທິດທາງແຜນການ ປີ 2022.
(ນາງ ອາລິນ ສຸພິມມະປະດິດ)
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4) ແຜນງານ 4: ສ້າງ
ລັດຖະບານດີຈີຕອນ;
5) ແຜນງານ 5: ສ້າງ
ລະບົບການຊໍາລະດ້ວຍດີຈຕ
ີ ອນ;
6) ແຜນງານ 6: ພັດ
ທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດທາງ
ດ້ານດີຈີຕອນ;
7) ແຜນງານ 7: ສົ່ງ
ເສີມການດຳເນີນທຸລະກິດການ
ບໍລິການຂອງ MSME ແລະ
ສ້າງທຸລະກິດແບບສະຕາດອັ ບ;
8) ແຜນງານ 8: ສົ່ງ
ເສີມການເພີມ
່ ປະສິດທິພາບການ
ຜະລິດດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີດຈ
ີ ຕ
ີ ອນ;
9) ແຜນງານ 9: ສົ່ງ
ເສີມການພັດທະນາກະສິກໍາໃໝ່
ດ້ວຍລະບົບເຕັກໂນໂລຊີດຈ
ີ ຕ
ີ ອນ
10) ແຜນງານ 10:
ສ້າງລະບົບໂລຈີດສະຕິກສໍາລັບ
ການພັ ດ ທະນາເສດຖະກິ ດ ດີ
ຈີຕອນ;
11) ແຜນງານ 11:
ສ້າງຄວາມປອດໄພທາງດ້ ານດີ
ຈີຕອນ (Cyber Security);
12) ແຜນງານ 12:
ສ້າງຄວາມພ້ອມເພື່ອສ້າງເມືອງ
ອັດສະລິຍະ;
13) ແຜນງານ 13:
ສ້ າ ງກອງທຶ ນ ພັ ດ ທະນາໂທລະ
ຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການຫັນ
ເປັນດີຈີຕອນ

ເຊິ່ງໄດ້ລະບຸໃນ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການໂທລະຄົມ
ມະນາຄົມ (ສະບັບປັບປຸງ) ແລ້ວ;
14) ແຜນງານ 14:
ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືດ້ານດີຈີ
ຕອນກັບຕ່າງປະເທດ.

ພາກທີ IV ໄດ້ກໍານົດ

ປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ

ຊາບວ່າ ທຸລະກຳຊັບສິນດີຈຕ
ີ ອນ

ທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ທີ່ໃຊ້ເປັນ

ໃດໜຶ່ງທີ່ກໍານົດສິດຂອງບຸກຄົນ

ກິດດັ່ງກ່າວ

ບັນດາມາດຕະການ, ກົນໄກປະ

ແລະ

ແຜນພັດທະນາເສດຖະ

ບໍ່ແມ່ນບັນຫາໃຈກາງ ແລະ ບໍ່

ສື່ກາງໃນການແລກປ່ຽນມູນຄ່າ

ໃນການເຂົ້າຮ່ວມລົງທຶນ, ສິດ

ຮັບໃໝ່ທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ເປັນ

ສານງານ, ລະບຽບການຕິດຕາມ

ກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX

ແມ່ນວຽກໃຈກາງຂອງເສດຖະ

ຫລື ຊື້-ຂາຍສິນຄ້າ ແລະ ການ

ໄດ້ຮັບສິນຄ້າ,

ແຫລ່ງລາຍຮັບເງິນຕາ ເຊິ່ງຈະ

ແລະ ປະເມີນຜົນ, ເອກະສານລະ

ແຫ່ງຊາດ

ກິດດີຈີຕອນ, ຫາກພຽງແຕ່ເປັນ

ບໍລິການ

ຫລື ສິດອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

ອຽດຂອງແຜນພັ ດ ທະນາເສດ

ແລະ ປາກົດຜົນເປັນຈິງ.

ກິດຈະກຳໜຶ່ງ

ປະກອບດ້ ວ ຍສະກຸ ນ ເງິ ນ ດີ ຈີ

ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ

ໃນການນຳໃຊ້

ເຊິ່ງຊັບສິນດີຈີຕອນ

ການບໍລິການ

ຈະສ້າງຖານລາຍ

ສາມາດເພີ່ມຄັງແຮເງິນຕາຂອງ

- ຜູ້ຂຸດຄົ້ນຊັບສິນດີຈີ

ລັດຖະບານ;

ຖະກິ ດ ດີ ຈີ ຕ ອນຂອງປະເທດ

ອັນທີ 3: ການຈັດຕັ້ງ

ເຕັກໂນໂລຊີດີຈີຕອນ ທີ່ເອີ້ນວ່າ

ຕອນ

ເຮົາ. ອັນສໍາຄັນ ແມ່ນຂໍເນັ້ນບາງ

ປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະ

ເຕັກໂນໂລຊີ ກຸ່ມຂໍ້ມູນພູກພັນ

ແລະ ໂທເກັນດີຈີຕອນ (Token

ຕິບຸກຄົນ

ບັນຫາ ທີ່ໄດ້ກ່າວມາແລ້ວນັ້ນຄື:

ກິດດີຈີຕອນ ແລະ ການຫັນ

(ບລັອກເຈນ) ເຂົ້າໃນວຽກງານ

Digital).

ກອນຄອມພິວເຕີ ຫລື ອຸປະ

ດາກະຊວງ,

ອັນທີ 1: ການຫັນ

ເປັນດີຈີຕອນ ຢູ່ປະເທດເຮົາ ບໍ່

ດ້ານການເງິນ ເທົ່ານັ້ນ. ສະນັ້ນ

ທຸ ລ ະ ກໍ າ ຊັ ບ ສິ ນ ດີ ຈີ

ກອນເອເລັ ກ ໂຕຣນິ ກ ທີ່ ຄ້ າ ຍຄື

ອອກລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ ຊຸກ

ເປັນດີຈີຕອນ ແລະ ການສ້າງ

ແມ່ນວຽກສະເພາະຂອງຂະແໜງ

ບັນຫານີ້ບໍ່ເປັນບັນຫາໃໝ່ ສໍາ

ຕອນ ແມ່ນການກໍາເນີດກິດຈະ

ກັນ

ເຮັດການຜະລິດຈໍານວນ

ຍູ້ສົ່ງເສີມເທົ່ານັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ປະ

ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ ແມ່ນທ່າ

ການໃດໜຶ່ງ ແຕ່ຫາກເປັນວຽກ

ລັ ບ ປ ະ ເ ທ ດ ຕ່ າ ງ ໆ ໃ ນ ໂ ລ ກ ,

ການໃນຂັ້ນຕອນໃດໜຶ່ງ

ເງິນດີຈີຕອນ ຢູ່ເທິງລະບົບເຄືອ

ກອບການພາຍໃນປະເທດ ລົງ

ອ່ ຽ ງລວມຂອງໂລກໃນຍຸ ກ ອຸ ດ

ລວມຂອງທຸກໆກະຊວງ,

ຂະ

ເພາະມີ ຫ ລາຍປະເທດໄດ້ ຄົ້ ນ

ທັ ງ ໝົ ດ ກ່ ຽ ວ ກັ ບ ຊັ ບ ສິ ນ ດີ ຈີ

ຂ່າຍທີ່ກຳນົດໄວ້;

ທຶນເຮັດເອງ ແລະ ສະກັດກັ້ນບໍ່

ສາຫະກຳ 4.0 ນີ້ ເຊິ່ງທຸກໆປະ

ແໜງການ; ເປັນວຽກຂອງທົ່ວ

ຄວ້າການນໍາໃຊ້ຊັບສິນດີຈີຕອນ

ຕອນ ນັບແຕ່ຂອດການຂຸດຄົ້ນ

ເທດ

ສັງຄົມທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະ

ແລະ ເງິນຄຣິບໂຕ ເລີ່ມແຕ່ຊຸມ

ໄປຈົນເຖິງຂອດບໍລິການ

ຊື້-

ຈີຕອນ ໝາຍເຖິງສູນກາງ ຫລື

ຊົນ

ປີ 2000 ເປັນຕົ້ນມາ ແລະ ບິດ

ຂາຍ, ແລກປ່ຽນ ຫລື ຊຳລະ

ລະບົບຖານ (Platform) ທີ່ສ້າງ

ສະສາງ.

ຂຶ້ນມາເພື່ອການຊື້-ຂາຍ

ເປັນຕົ້ນແມ່ນບັນດາປະ

ເທດອາຊຽນ

ກຳລັງດໍາເນີນ

ເຊິ່ງຈະຕ້ອງເລີ່ມຕົ້ນຈາກ

ຫລື

ຕອນ ໝາຍເຖິງບຸກຄົນ ຫລື ນິ
ທີ່ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາ

- ສູນຊື້-ຂາຍຊັບສິນດີ

ລົງທຶນ,

ພຽງແຕ່ມອບໃຫ້ບັນ
ຂະແໜງການ

ໃຫ້ ເ ງິ ນ ຕາຮົ່ ວ ໄຫລອອກນອກ
ປະເທດ.
ແນ່ນອນວ່າ

ຄອຍ

ຄົມຂອງປະເທດຕົນ.

ສະນັ້ນ,

ຫັນປ່ຽນແບບແຜນວິທເີ ຮັດວຽກ

2009. ມາເຖິງປັດຈຸບັນ ມີ

- ສະກຸນເງິນດີຈີຕອນ

ແລກປ່ຽນຊັບສິນດີຈີຕອນ ໂດຍ

ສຳລັບປະເທດເຮົາ ແລະ ສໍາລັບ

ຈຶ່ງເປັນກາລະໂອກາດອັນສຳຄັນ

ແລະ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນ

ຫລາຍສິບກວ່າປະເທດ ໄດ້ນຳ

(Crypto currency) ໝາຍ

ການຈັບຄູ່ ຫລື ຫາຄູ່ສັນຍາໃຫ້

ປະຊາຊົນເຮົາ ທັງໆທີ່ບັນດາປະ

ແລະ

ຈໍາເປັນທີ່ສຸດສໍາລັບປະ

ມະນຸດ ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ເພື່ອ

ໃຊ້ເງິນຄຣິບໂຕ

ຢ່າງເປັນທາງ

ເຖິງຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກ ທີ່ຖືກ

ຫລື ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້

ເທດຈຳນວນໜຶ່ງ ສາມາດສ້າງ

ເທດເຮົາ. ນີ້ແມ່ນຄວາມຈຳເປັນ

ຮອງຮັບ ແລະ ເປັນເຈົ້າເຕັກໂນ

ການ ແລະ ກໍຍັງມີບາງປະເທດ

ສ້ າ ງຂຶ້ ນ ໃນລະບົ ບ ເຄື ອ ຂ່ າ ຍເອ

ຜູ້ ທີ່ ມີ ຄ ວາມຕ້ ອ ງການຊື້ - ຂາຍ

ລາຍຮັ ບ ມະຫາສານຈາກທຸ ລ ະ

ພາວະວິໄສທີ່ພວກເຮົາບໍ່ອາດຈະ

ໂລຊີດີຈີຕອນ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜັກ

ປະຕິ ເ ສດບໍ່ ນ ຳໃຊ້ ເ ງິ ນ ຄຣິ ບ ໂຕ

ເລັກໂຕຣນິກ

ເພື່ອໃຊ້ເປັນສື່

ຫລື ແລກປ່ຽນຊັບສິນດີຈີຕອນ

ກິດຊັບສິນດີຈີຕອນ ຍ້ອນແນວ

ພາດໂອກາດນີ້ໄປໄດ້ ຖ້າພວກ

ແໜ້ນ.

ດັ່ງກ່າວ.

ແຕ່ຈໍານວນສ່ວນ

ກາງໃນການຊື້-ຂາຍ, ການແລກ

ສາມາດເຮັດຂໍ້ຕົກລົງ ຫລື ຈັບ

ນັ້ນ

ເຮົ າ ບໍ່ ເ ລີ່ ມ ຫັ ນ ປ່ ຽ ນໃນເວລານີ້

ກຽມພ້ອມຄືແນວນີ້ ພວກເຮົາ

ຫລາຍແມ່ ນ ບັ ນ ດາປະເທດທີ່

ປ່ຽນສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ຫລື

ຄູ່ເຮັດການຄ້າກັນໄດ້.

ໃສ່ ສຶ ກ ສາຄວາມຮູ້ ໃ ຫ້ ສັ ງ ຄົ ມ

ພວກເຮົາຈະຊັກຊ້າໃນການພັດ

ຈຶ່ ງ ຈະສາມາດຈັ ດ ຕັ້ ງ ຜັ ນ ຂະ

ກໍາລັງຄົ້ນຄວ້າ, ທົດລອງນຳໃຊ້

ແລກປ່ຽນລະຫວ່າງສະກຸນເງິນ

ທະນາປະເທດ ແລະ ຈະຫລ້າ

ຫຍາຍ ແຜນພັດທະນາເສດຖະ

ແລະ ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບເງິນຄຣິບ

ດີຈີຕອນ

ຫລັງທົດຖອຍຈາກການພັດທະ

ກິດດີຈີຕອນດັ່ງກ່າວນີ້ ໃຫ້ປະ

ນາຂອງບັ ນ ດາປະເທດໃນພາກ

ເປັນບັນຫາໃໝ່

ພວກເຮົາຈະຕ້ອງເອົາໃຈ

ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍ ທີ່ທົດ

ເຂົາ້ ໃຈຢ່າງເລິກເຊິງ່ ດ້ວຍຫລາຍ

ບິດຄອຍ

ລອງເຮັ ດ ທຸ ລ ະກິ ດ ຊັ ບ ສິ ນ ດີ ຈີ

ວິທີການເຊັ່ນ: ຈັດກອງປະຊຸມ

ໂຕ ແລະ ຊັບສິນດີຈີຕອນ ເພື່ອ

(Bitcoin), ອີເທີລຽມ (Ethe-

ຕອນ ຢູ່ປະເທດເຮົາ ແມ່ນເລີ່ມ

ສຳມະນາ, ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ທາງ

ສົບຜົນສຳເລັດຢ່າງສະຫງ່າງາມ.

ຫວັ ງ ສ້ າ ງຜົ ນ ປະໂຫຍດໃຫ້ ແ ກ່

reum) ແລະ ອື່ນໆ ໂດຍລະບົບ

ຈາກ 3 ບັນຫາຕົ້ນຕໍ ຄື:

ສື່ມວນຊົນ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອ

ບາງຄຳເຫັນ

ການພັ ດ ທະນາເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ

ສະກຸ ນ ເງິ ນ ດີ ຈີ ຕ ອນເຫລົ່ າ ນັ້ ນ

1) ປະເທດພວກເຮົາ

ຫລີ ກ ເວັ້ ນ ການໂຄສະນາຊວນ

ກ່ຽວກັບທຸລະກໍາດີຈີຕອນຢູ່ປະ

ຄົມຂອງຕົນ ເຊິ່ງໃນຈຳນວນປະ

ຈະເຮັ ດ ວຽກຢູ່ ເ ທິ ງ ລະບົ ບ ເຄື ອ

ມີ ທ່ າ ແ ຮ ງ ດ້ າ ນ ພ ະ ລັ ງ ງ າ ນ

ເຊື່ອ ແລະ ຕົວະຕົ້ມຫລອກລວງ

ເທດເຮົາ.

ເທດເຫລົ່ານັ້ນ ມີ ສປປລາວ

ຂ່າຍເອເລັກໂຕຣນິກຂອງຜູ້ໃຊ້

ໄຟຟ້າ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນ ໄດ້ຜະລິດ

ຂອງພວກຄົນບໍ່ດີ, ພ້ອມກັນນັ້ນ

ຂອງພວກເຮົາ.

ງານທົ່ວໂລກ ດ້ວຍການນຳໃຊ້

ອອກມາແຕ່ ບໍ່ ທັ ນ ນຳໃຊ້ ຢ່ າ ງມີ

ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ

ເຕັ ກ ໂນໂລຊີ ກຸ່ ມ ຂໍ້ ມູ ນ ພູ ກ ພັ ນ

ປະສິດທິຜົນສູງ. ພະລັງງານໄຟ

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຟ້າຈໍານວນໜຶ່ງ

ອອກລະບຽບການຢ່ າ ງຮັ ດ ກຸ ມ

ພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ.
ນາເສດຖະກິດດີຈີຕອນ ບໍ່ແມ່ນ

ການດັ່ງກ່າວ

ກິດຈະ

ການຫັ ນ ປ່ ຽ ນຈິ ນ ຕະນາການ.

ອັນທີ 2: ແຜນພັດທະ

ຫລື

3). ລັດຖະບານບໍ່ໄດ້

ເພື່ ອ ພັ ດ ທະນາເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ

ຖ້າພວກເຮົາມີຄວາມ

ກໍໄດ້ກຳເນີດຂຶ້ນໃນປີ

(Cypto currency)

III.

ແຜນພັດທະນາສະເພາະໃດໜຶ່ງ

ໃນກອງປະຊຸ ມ ສະພາ

ແຕ່ຫາກເປັນແຜນເພື່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງ

ແຫ່ງຊາດຄັ້ງນີ້

ເສີ ມ ແຜນພັ ດ ທະນາເສດຖະ

ທ່ານ

ກິດ-ສັງຄົມ

ເຊັ່ນ:

ມີຜູ້ແທນບາງ

ເພື່ ອ ທໍ າ ຄວາມເຂົ້ າ ໃຈ

ສົນໃຈກ່ຽວກັບການດໍາ

ກ່ຽວກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້, ຢາກ

(Block-chain)

ຂອງປະເທດເຮົາ

ເນີ ນ ທຸ ລ ະກໍ າ ຊັ ບ ສິ ນ ດີ ຈີ ຕ ອນ

ລາຍງານໃຫ້ ຊ າບເຖິ ງ ຄວາມຮູ້

ປອດໄພສູງເຂົ້າໃນການບັນທຶກ

ມາດສົ່ ງ ອອກນອກປະເທດໄດ້

ແລະ

ທີ່ ສ ະພາແຫ່ ງ ຊາດໄດ້ ຮັ ບ ຮອງ

ແລະ ການຂຸດຄົ້ນບິດຄອຍ, ສະ

ພື້ ນ ຖານກ່ ຽ ວກັ ບ ຊັ ບ ສິ ນ ດີ ຈີ

ແລະ ຢັ້ງຢືນທຸລະກໍາທີ່ເກີດຂຶ້ນ;

ຍ້ອນຫລາຍສາເຫດເຊັ່ນ: ບໍ່ສາ

2-3 ປີ ທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະ

ເອົາ ໃນກອງປະຊຸມຂອງສະພາ

ນັ້ນ ຈຶ່ງຢາກມີບາງຄຳເຫັນກ່ຽວ

ຕອນ ແລະ ທຸລະກຳຊັບສິນດີຈີ

- ໂທເກັນ ດີຈີຕອນ

ມາດເຈລະຈາຊື້ - ຂາຍໄດ້ ເ ທື່ ອ ,

ເສດຖະກິດ ແຫ່ງຊາດ ນີ້ສາກ່ອນ

ແຫ່ງຊາດແລ້ວ, ແຜນພັດທະນາ

ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວດັ່ງນີ້:

ຕອນ ດັ່ງນີ້:

ບໍ່ທັນມີສາຍສົ່ງເທື່ອ;

ແລ້ວຈຶ່ງສະຫລຸບລາຍງານຖອດ

ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ ເປັນແຜນ
ຈັ ດ ຕັ້ ງ ຜັ ນ ຂະຫຍາຍມະຕິ ກ ອງ

ແຈ້ງ

ທີ່ມີຄວາມ

(Token Digital) ໝາຍເຖິງຂໍ້

ຍັງບໍ່ທັນສາ

ກ່ ອ ນອື່ ນ ໝົ ດ ຢາກຂໍ

ຊັບສິນດີຈີຕອນ (Di-

ມູນເອເລັກໂຕຣນິກ ສ້າງຂຶ້ນໃນ

2). ຖານລາຍຮັບການ

ໃຫ້ບັນດາທ່ານຜູ້ແທນ

gital Asset) ໝາຍເຖິງຂໍ້ມູນ

ລະບົບເຄືອຂ່າຍເອເລັກໂຕຣນິກ

ເງິນຍັງຈໍາກັດ, ສະນັ້ນ ທຸລະ

ກໍຈະໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ

ເຮັດທົດລອງໃນໄລຍະ

ຖອນບົດຮຽນໃນໄລຍະຕໍ່ໄປ.
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ໜານນາມວ່າ “ນັກຮົບເສື້ອຂາວ

ໝໍເສດຖາທິລາດ, ໂຮງໝໍມິດ

ຊ່ວຍເຫລືອສັງຄົມຂອງ ສພຊ

ຜູ້ປະຈັນບານ”, ສະນັ້ນ ກອງທຶນ

ຕະພາບ, ໂຮງໝໍແມ່ ແລະ ເດັກ

ຈຶ່ງຂໍມອບເງິນ ແລະ ວັດຖຸຕ່າງໆ

ເກີດໃໝ່, ໂຮງໝໍ 103 ແລະ

ເພື່ອຊຸກຍູ້ ແລະ ເປັນກຳລັງໃຈ

ສູນວເິຄາະ ແລະ ລະບາດວິທະຍາ.
ໃນໂອກາດນີ້,
ຄຳໃບ

ດຳລັດ

ໃຫ້ພວກທ່ານໃນຄັ້ງນີ້.

ທ່ານ

ຈາກນັ້ນ, ທ່ານ ຄຳໃບ

ຮອງປະທານ

ດຳລັດ

ສພຊ ໄດ້ມ
 ີຄຳເຫັນຕພ
ໍ່ ິທີມອບ-

ທ່ານ ດຣ. ນາງ ວິພ
 າວັນ ພົມວ
 ິ

ຮັບ ເຊິ່ງທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກອງທຶນ
ຊ່ວຍເຫລືອສັງຄົມຂອງ

ຫານ

ສພຊ

ທ່ານ ນາງ ມະນວ
ີ ັນ ເຍຍປາວ

ລົງເຫັນດີຂອງຄະນະພັກ, ຄະນະ

ເຮີ

ປະຈຳ ສພຊ
 ໃນວັນທີ 20 ສິງ

ຜັດປ
 ່ຽນຂຶ້ນມອບເງິນສ
 ົດ ແລະ

ຊ່ວຍເຫລືອສັງຄົມຂອງຄອບຄົວ

ວັດຖ
 ຸປັດໄຈດັ່ງກ່າວ ໂດຍການ

ຄະນະປະຈຳ ສພຊ ຮ່ວມກັບສະ

ຜັດປ່ຽນຂຶ້ນຮັບຈາກຜູ້ຕາງໜ້າ

ຫະພັນແມ່ຍິງ ສພຊ” ເຊິ່ງໃນ

ສພຊ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເຄື່ອນໄຫວ,
ໄດ້ນຳເອົາທຶນ, ວັດຖຸອຸປະກອນ
ທີ່ ລ ະດົ ມ ຂົ ນ ຂວາຍມານັ້ ນ ຈຳ
ນວນໜຶ່ງ ມອບໃຫ້ຄະນະພັກ,
ອົງການປົກຄອງແຂວງສະຫວັນ

ຮອງປະທານກຳມາທິການ

ວັດທ
 ະນະທຳ-ສັງຄົມ ສພຊ ໄດ້

ຫາ 2021 ມີຊື່ວ່າ “ກອງທຶນ

ກອງທຶນຊ່ວຍເຫລືອສັງຄົມຂອງ

ປະທານກອງທຶນຊ
 ່ວຍ

ເຫລືອສັງຄົມຂອງ ສພຊ ແລະ

ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນພາຍໃຕ້ການຕົກ

ໄລຍະບໍ່ ທໍ່ ໃ ດເດື ອ ນຜ່ າ ນມາ

ຮອງປະທານ ສພຊ,

ຂອງທັງ 6 ພາກສ່ວນ ເຊິ່ງເຂົ້າ
ນະເຂດ

ເປັນຕົ້ນແມ່ນເຄື່ອງ

ວຽກງານປ້ອງກັນ, ສະກັດກັ້ນ

47 ລ້ານກີບ.

ພົນລະ

ຮ່ວມເປັນສັກຂີພິຍານມີຮອງເລ

ຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ດິນແດນ

ຂາທິການ ສພຊ, ຜູ້ຕາງໜ້າ

ທີ່ຕິດເຊື້ອພະຍາດ

ຈ າກກະຊ ວງສ າທ າລ ະນ ະສ ຸກ ,

ກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂການແຜ່

ພາບຂອງປະຊາຊົນ,

ຊ່ວຍຫາຍໃຈ 2 ເຄື່ອງ ແລະ

ແລະ

ປິ່ນປົວຂອງພະຍາດໂຄ

ທ່ າ ນໄດ້ ກ່ າ ວຕື່ ມ ວ່ າ :

ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

ເມືອງ,

ເຄື່ ອ ງອຸ ປ ະກອນການແພດຈຳ

ວິດ-19, ໄດ້ມອບເງິນສົມທົບ

ດ້ ວ ຍຄວາມສາມັ ກ ຄີ ຮັ ກ ແພງ

ເຊິ່ງຍາມໃດກໍມີນຳ້ໃຈອົດທົນ,

ສປປລາວ

ນວນໜຶ່ງ

ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນ

ກັບຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ

ແລະ ເປັນກຳລັງໃຈຊຸກຍູ້ນຳ້ໃຈ

ມີນຳ້ໃຈເສຍສະຫລະ

ໂຄວິດ-19 ໃຫ້ຫລຸດລົງບໍ່ໜ້ອຍ

ຜູ້ ຕ າງໜ້ າ ຈ າກອົ ງ ກ ານຈັ ດ ຕັ້ ງ

ວຽກງານສາທາລະນະສຸກແຂວງ,

ນຳໄປຊ່ ວ ຍເຫລື ອ ຢູ່ ໂຮງໝໍ ສູ ນ

ແພດ, ໝໍ, ພະນັກງານ-ລັດຖະ

ເທດຊາດ ເພື່ອສ່ວນລວມ, ສຸມ

ແລະ

ມະຫາຊົນຂອງ ສພຊ
  ແລະ

ໂຮງໝໍເມືອງ ມີມູນຄ່າ 1,4 ຕື້

ກາງ,

ກອນ ທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕິດພັນ

ສະຕິປັນຍາ,

ປົກກະຕິ

ກວ່າກີບ

ການຈຳນວນໜຶ່ງ

ໂດຍກົງໃນການປ້ອງກັນ,

ສາມາດຂອງຕົນ

ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນ

ສູນປິ່ນປົວ,

ສູນຄົນພິ
ເປັນມູນຄ່າ

ສະ

ເພື່ອປະ

ຄວາມຮູ້-ຄວາມ
ປິ່ນປົວສຸຂະ

ສາມາດດຳລົງຊີວິດເປັນ
ຜ່ານພົ້ນວິກິດການ

ຕ່າງໆ ສົມແລ້ວທີ່ສັງຄົມໄດ້ຂະ

ແຂກຖືກເຊີນ.
(ນາງ ປາກາລັກ ພົມມີໄຊ)
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(ສພຊ
 ) ໃນວັນທ
 ີ 15
ທັນວ
 າ 2021 ກອງປະຊມ
ຸ ຄົບ
ຄະນະ
 ຂອງທັງ 3 ຄະນະກຳມະ
ກາ ນຂ ອງສ ະພ າປ ະຊົ ນ ແ ຂວງ
(ສພຂ
 ) ສະຫວັນນ
 ະເຂດ ປະ

ກະສານດັ່ງກ
 ່າວ ດ້ວຍຄວາມຮັບ
ຜດ
ິ ຊອບສງູ , ບົນພນ
້ື ຖານຄວາມ
ຖືກຕ
 ້ອງສອດຄ່ອງ ເຊິ່ງສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນເຖິງດ້ານດີ, ດ້ານອ່ອນ,
ຂໍຄ
້ ົງຄ
 ້າງ, ສາເຫດ ແລະ ວທ
ິ ີ

ກ ານດັ່ ງ ກ່ າ ວເ ຂົ້ າ ຮ່ ວ ມຢ່ າ ງ
ພ້ອມພຽງ.
ໃນວາລະກອງປະຊຸມ,
ໄດ້ ຮັ ບ ຟັ ງ ກ ານຜ່ າ ນຮ່ າ ງແ ຜນ
ການເຄື່ອນໄຫວ 5 ປີ (2021-

ຈຳປີ 2021 ໄດ້ໄ ຂຂຶ້ນ ແລະ
ສຳເລັດລງົ ດວ
້ ຍໝາກຜນ
ົ ອນ
ັ ຈບ
ົ
ງາມຕາມລະດບ
ັ ຄາດໝາຍທວ
່ີ າງ
ໄວ້ ສາມາດນຳເຂົ້າລາຍງານຕໍ່
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອ
ທີ 2 ສພຂ
 ສະຫວັນນ
 ະເຂດ
ຊຸດທ
 ີ II ທີຈ
່ ະໄດ້ໄ ຂຂຶ້ນໃນຕໍ່
ໜ້ານີ້.

ການແກ້ໄ ຂ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເນື້ອ
ໃນເອະກສານມີຄວາມຄບ
ົ ຖວ
້ ນ
ສົມບູນ ສາມາດນຳເຂົ້າລາຍງານ
ຕກ
່ໍ ອງປະຊມ
ຸ ສະໄໝສາມນ
ັ ເທືອ
່
ທີ 2 ສພຂ
 ສະຫວັນນ
 ະເຂດ
ຊຸດທ
 ີ II ທີຈ
່ ະໄດ້ໄ ຂຂຶ້ນໃນຕໍ່
ໜ້ານີອ
້ ີກດ
 ້ວຍ.
ຕອນທາ້ ຍກອງປະຊມ
ຸ ,

2025) ຂອງ ຄວສຜ
 ( ຜ່ານ
ຄືນແຜນທີ່ໄດ້ຮັບຮອງແລ້ວ);
ຮ່ າ ງບົ ດ ສ ະຫ ລຸ ບ ກ ານເ ຄື່ ອ ນ
ໄຫວວຽກງານ ປະຈຳປີ 2021
ແລະ ທິດທ
 າງແຜນການປະຈຳ
ປີ 2022 ຂອງ ຄວສຜ
 ; ຜ່ານ
ມະຕິ ຂ ອງຄ ະນ ະປ ະຈ ຳສ ະພ າ
ປະຊາຊົນແ
 ຂວງ ວ່າດ້ວຍການ

ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະ
ຂອງຄະນະກຳມະການເສດຖະ
ກິດ ແຜນການ ແລະ ການເງິນ
(ຄສຜ
 ງ) ປະຈຳປີ 2021 ໄດ້
ຈັດຢທ
ູ່ ຫ
່ີ ອ
້ ງປະຊມ
ຸ ຫອ
້ ງວ່າການ
ເມືອງສອນຄອນ
ແຂວງສະ
ຫັວນນະເຂດ ໂດຍການຮ່ວມ
ເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຄຳຜັນ
ຄູນສະຫວັນ ຮອງປະທານ ສພຂ
ແລະ ທ່ານ ສະແຫວງ ນັນທ
ະ
ວົງ ປະທານ ຄສຜ
 ງ, ມີບັນດ
າ
ທ່ານຮອງປະທານຄະນະກຳມະ
ການດັ່ງກ
 ່າວ ແລະ ສະມາຊິກ
ສະພາແຫ່ງຊາດປະຈຳເຂດເລືອກ
ຕັ້ງ, ສະມາຊິກສ
 ະພາປະຊາຊົນ
ແຂວງ (ສສຂ
 ) ທີສ
່ ັງກ
 ັດຢ
 ໃູ່ ນ
ຄສຜ
 ງພ້ອມດ້ວຍຫົວໜ
 ້າ-ຮອງ
ຫົວໜ
 ້າຂ
 ະແໜງ ແລະ ພະນັກ
ງານພາຍໃນຄະນະກຳມະການ
ດັ່ງກ
 ່າວເຂົ້າຮ່ວມ.
ໃນກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບ
ຟັ ງ ກ ານຜ່ າ ນຮ່ າ ງບົ ດ ສ ະຫ ລຸ ບ
ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈຳ
ປີ 2021 ແລະ ແຜນການປະ
ຈຳປີ 2022 ຂອງ ຄສຜ
 ງ; ຮ່າງ
ມະຕກ
ິ ອງປະຊມ
ຸ ຄບ
ົ ຄະນະຂອງ
ຄສຜ
 ງ. ຈາກນັ້ນ, ບັນທ
 ່ານຜູ້
ແທນກອງປະຊມ
ຸ ກໍໄດ້ພອ
້ ມກນ
ັ
ເຊີດຊສ
ູ ະຕປ
ິ ັນຍ
 າ, ຄວາມເປັນ
ເຈົາ້ ການໃນການປະກອບຄຳຄດ
ິ
ຄຳເຫັນໃສ່ບັນດາເນື້ອໃນຮ່າງເອ

ທ່ານ ຄຳຜັນ ຄູນສ
 ະຫວັນ ໄດ້
ໂອ້ລ
 ົມ ແລະ ໃຫ້ທ
 ິດຊ
ນ
ີ້ ຳຕກ
ໍ່ ອງ
ປະຊຸມ ໂດຍເນັ້ນໜັກໃ ສ່ບັນຫ
າ
ການຍົກສ
 ູງພ
 າລະບົດບ
 າດ ໃນ
ການຕດ
ິ ຕາມກວດກາຂອງ ສພຂ
ແລະ ການຈັດຕ
 ັ້ງປ
 ະຕບ
ິ ັດໃ ນ
ໜ້າທີ່ວຽກງານໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດ
ຕາມຄາດໝາຍທວ
ີ່ າງໄວ້. ນອກ
ຈາກນັ້ນ, ການປະສານສົມທົບ
ກັບພ
 າກສ່ວນທກ
ີ່ ່ຽວຂ້ອງ ໃນ
ການກະກຽມເອກະສານຕ່າງໆ
ໃຫ້ ມີ ຄ ວາມເ ປັ ນ ເ ອກ ະພ າບ,
ຖືກຕ
 ້ອງສອດຄ່ອງ ແລະ ສາ
ມາດນຳມາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້
ປະສົບຜ
 ົນສ
 ຳເລັດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.
ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະ
ຂອງຄະນະກຳມະການວັດທະ
ນະທຳ-ສັງຄ
 ົມ ແລະ ບັນດ
 າເຜົ່າ
(ຄວສຜ
 ) ປະຈຳປີ 2021 ໄດ້
ຈັດຂຶ້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມນ້ອຍສະ
ໂມສອນຫອ
້ ງວ່າການເມືອງສອງ
ຄອນ ແຂວງສະຫວັນນ
 ະເຂດ
ໂດຍການຮວ
່ ມເປັນປະທານນາງ
ພູທອນ ແກ້ວພວ
ູ ງົ ຮອງປະທານ
ສພຂ
 ແລະ ທ່ານ ຄຳດີ ສຸວ
 ັນ
ນະສານ ປະທານ ຄວສຜ
 , ມີ
ບັນດາທາ່ ນຮອງປະທານ ຄວສຜ,
ສສ
ຂ
 ທີສ
່ ັງກ
 ັດຢ
 ໃູ່ ນຄະນະກຳ
ມະການ ພ້ອມດ້ວຍຫົວໜ
 ້າຮອງຫົວໜ
 ້າຂ
 ະແໜງ ແລະ ພະ
ນັ ກ ງ ານພ າຍໃ ນຄ ະນ ະກ ຳມ ະ

ຈັດຕ
 ັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ
ຂອງ ຄວສຜ
 ພ້ອມທັງຜ
 ່ານມະ
ຕິກອງປະຊຸມຄົບຄະນະປະຈຳ
ປີ 2021 ຂອງຄະນະກຳມະ
ການດັ່ງກ
 ່າວຕື່ມອີກ. ຈາກນັ້ນ,
ບັ ນ ທ່ າ ນຜູ້ ແ ທນກອງປ ະຊຸ ມ ກໍ 
ໄດ້ພ້ອມກັນປະກອບຄຳຄິດຄຳ
ເຫັນ, ເຊີດຊສ
ູ ະຕປ
ິ ັນຍ
 າ ຢ່າງ
ເປັນເຈົາ້ ການເຮັດໃຫ້ບນ
ັ ດາເນືອ
້
ໃນຮ່າງເອກະສານດັ່ງກ
 ່າວ ມີ
ຄວາມຖືກຕ
 ້ອງສອດຄ່ອງ, ຄົບ
ຖ້ວນສົມບູນ ສາມາດນຳເຂົ້າ
ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝ
ສາມັນເທື່ອທ
 ີ 2 ຂອງ ສພຂ

ສະຫວັນນ
 ະເຂດ ຊຸດທ
 ີ II ທີ່
ຈະໄດ້ໄຂຂນ
້ ຶ ໃນຕໜ
່ ໍ າ້ ນີອ
້ ກ
ີ ດວ
້ ຍ.
ຄະນະກຳມະການຍຸຕິ
ທຳ ແລະ ປ້ອງກັນຊ
 າດ-ປ້ອງ
ກັນຄ
 ວາມສະຫງົບ (ຄຍປປ
)
ກໍໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄົບຄະນະ
ປະຈຳປີ 2021 ຂອງຕົນ ຢູ່ທີ່
ສະໂມສອນຫ້ອງວ່າການເມືອງ
ສອນຄອນ ແຂວງສະ
 ຫວັນນ
ະ
ເຂດ
ໂດຍການເປັນປະທານ
ຂອງທ່ານ ທອງໄສ ອິນທ
ແ
ິ ສງ
ປະທານ ຄຍປປ
 ; ມີບັນດ
 າທ່ານ
ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການ
ແລະ ສສຊ
 ປະຈຳເຂດເລືອກ
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(ສພຊ
 ) ວັນທີ 22 ທັນ
ວາ 2021 ຢູ່ທີ່ສະພາປະຊາຊົນ
ແຂວງ (ສພຂ) ສາລະວັນ, ທ່ານ
ສົມພອນ ແສງສຸລິຈັນ ເລຂາທິ
ການ ສພຂ ສາລະວັນ ໄດ້ຖະ
ແຫລ ງຂ່ າ ວຕໍ່ ສື່ ມ ວນຊົ ນ ຂອງ
ແຂວງ ກ່ຽວກັບຜົນສໍາເລັດກອງ
ປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2
ຂອງ ສພຂ ຊຸດທີ II  ໂດຍທ່ານ
ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກອງປະຊຸມສະໄໝ
ສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງ ສພຂ

ສາລະວັນ ຊຸດທີ II ໄດ້ເລີ່ມໄຂ
ຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນຈັນວັນ
ທີ 20 ທັນວາ 2021 ແລະ ໄດ້
ດໍາເນີນມາເຖິງຕອນບ່າຍວັນອັງ
ຄານ ວັນທີ 21 ທັນວາ 2021
ຈຶ່ ງ ໄດ້ ສໍ າ ເລັ ດ ຢ່ າ ງສະຫງ່ າ ງາມ
ເຊິ່ງໃຊ້ເວລາດໍາເນີນກອງປະຊຸມ
ທັງໝົດ 2 ວັນ ຢູ່ທີ່ສະໂມສອນ
ແຂວງສາລະວັນ ພາຍໃຕ້ການ
ເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສີເຮັງ
ຫອມສົມບັດ ປະທານ ສພຂ
,
ກອງປະຊຸ ມ ໄດ້ ຕ້ ອ ນຮັ ບ ການ
ເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ໂພໄຊ ໄຊ
ຍະສອນ ເຈົາ້ ແຂວງໆສາລະວັນ,
ທ່ານ ສຸບັນ ສະວະບຸດ ສະມາ
ຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ
 ) ປະ
ຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທ
 ີ 14 ແຂວງ
ສາລະວັນ,
ປະທານກໍາມາທິ
ການວຽກງານສະມາຊິກສະພາ
ແຫ່ງຊາດ; ມີ ສສຊ
 ປະຈໍາເຂດ
ເລືອກຕັ້ງ, ສະມາຊິກສະພາປະ
ຊາຊົນແຂວງ (ສສຂ
 ), ບັນດາ
ທ່ າ ນຜູ້ ນໍ າ ພັ ກ -ລັ ດ ຂັ້ ນ ສູ ງ ຂອງ
ແຂວງ,
ອະດີດການນໍາຂອງ
ແຂວງ, ອະດີດ ສສຊ
 ປະຈໍາ
ເຂດເລືອກຕັ້ງ; ບັນດາຫົວໜ້າ
ພະແນກການ, ອົງການແນວ
ລາວສ້າງຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງ
ມະຫາຊົນ, ລັດວິສາຫະກິດ,
ທະນາຄານ, ພະນັກງານ-ລັດ
ຖະກອນ ແລະ ສື່ມວນຊົນ ເຂົ້າ
ຮ່ວມທັງໝົດ 90 ກວ່າທ່ານ ຍິງ
20 ກວ່າທ່ານ.
ການດໍ າ ເນີ ນ ກອງປະ
ຊຸມຄັ້ງນີ້, ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍ
ງານຂອງເຈົ້າແຂວງ ໂດຍສັງເຂບ
ກ່ ຽ ວກັ ບ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ
ວຽກງານພົ້ນເດັ່ນກ່ຽວກັບການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບ
ປະມານ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ
ທິດທາງແຜນການ
ປະຈໍາປີ
2022 ຂອງແຂວງ ແລະ ກໍໄດ້
ຮັບຟັງການລາຍງານ, ການຊີແ
້ ຈງ
ຈາກພະແນກການ, ອົງການຈໍາ
ນວນໜຶ່ງ ໃນວາລະການດໍາເນີນ
ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເຕັມໄປ
ດ້ວຍບັນຍາກາດແຫ່ງການເສີມ
ຂະຫຍາຍປະຊາທິ ປ ະໄຕຂອງ

ສສຂ
 ໄດ້ສຸມທຸກສະຕິປັນຍາໃນ
ການຄົ້ນຄວ້າຢ່າງຖີ່ຖ້ວນ ດ້ວຍ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ປະກອບ
ຄໍາເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາຕໍ່ເນື້ອ
ໃນທີ່ນໍາມາພິຈາລະນາ
ແລະ
ຮັ ບ ຮອງເອົ າ ໃນກອງປະຊຸ ມ
ຢ່າງມີຄວາມເປັນເອກະພາບສູງ
ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງເອົາ
ມະຕິກອງປະຊຸມ ຈໍານວນ 10
ສະບັບຄື:
1. ວຽກງານຂອງອົງ
ການປົກຄອງແຂວງ ມີ 2 ມະຕິ
ຄື:  ມະຕິກອງປະຊຸມ ສພຂ
 ວ່າ
ດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍ
ງານຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ
ກ່ ຽ ວກັ ບ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ
ຄົມ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ທິດ
ທາງແຜນປະຈໍາປີ 2022 ຂອງ
ແຂວງ ແລະ ມະຕິກອງປະຊຸມ
ສພຂ
 ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາ
ບົ ດ ລາຍງານຂອງອົ ງ ການປົ ກ
ຄອງແຂວງ ກ່ຽວກັບການຈັດ
ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນງົ ບ ປະມານ
ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ທິດທາງ
ແຜນປະຈໍາປີ 2022 ຂອງແຂວງ.
2. ວຽກອົງການກວດ
ສອບປະຈໍາພາກໃຕ້ ແລະ ອົງ
ການກວດກາລັດແຂວງ ມີ 2
ມະຕິຄື: ມະຕິກອງປະຊຸມ ສພຂ

ວ່ າ ດ້ ວ ຍການຮັ ບ ຮອງເອົ າ ບົ ດ

ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ແຜນ
ການປະຈໍາປີ 2022 ຂອງອົງ
ການກວດກາລັດແຂວງ; ກວດ
ກາຕາມຜົນການກວດສອບບົດ
ສະຫລຸບຂາດຕົວ ການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິ ບັ ດ ແຜນງົ ບ ປະມານຂອງ
ແຂວງ ປະຈໍາປີ 2019 ຂອງອົງ
ການກວດກາລັດແຂວງ.
3. ວຽກອົງການໄອຍະ
ການປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ສານ
ປະຊາຊົນແຂວງ ມີ 2 ມະຕິຄື:
ມະຕິກອງປະຊຸມ ສພຂ
 ວ່າ
ດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍ
ງານກ່ ຽ ວກັ ບ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ
ບັ ດແຜນການເຄື່ ອນໄຫວວຽກ
ງານ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ແຜນ
ການປະຈໍາປີ 2022 ຂອງອົງ
ການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ
ແລະ ມະຕິກອງປະຊຸມ ສພຂ

ວ່ າ ດ້ ວ ຍການຮັ ບ ຮອງເອົ າ ບົ ດ
ລາຍງານກ່ຽວກັບການຈັດຕັງ້ ປະ
ຕິບດ
ັ ແຜນການເຄືອ
່ ນໄຫວວຽກ
ງານ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ແຜນ
ການ ປະຈໍາປີ 2022 ຂອງສານ
ປະຊາຊົນແຂວງ.
4. ວຽກງານສະພາປະ
ຊາຊົນແຂວງສາລະວັນ ມີ 1 ມະ
ຕິຄື: ມະຕິກອງປະຊຸມ ສພຂ

ວ່ າ ດ້ ວ ຍການຮັ ບ ຮອງເອົ າ ບົ ດ
ລາຍງານກ່ ຽ ວກັ ບ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ
ປະຕິ ບັດ ແຜນການເຄື່ ອ ນໄຫວ

ລາຍງານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິ ບັດ ແຜນການເຄື່ ອ ນໄຫວ
ວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ
ແຜນການປະຈໍາປີ 2022 ຂອງ
ອົ ງ ການກວດສອບປະຈໍ າ ພາກ
ໃຕ້; ຜົນການກວດສອບບົດສະ
ຫລຸບຂາດຕົວ ການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດແຜນງົບປະມານຂອງແຂວງ
ປະຈໍາປີ 2020 ຂອງອົງການ
ກວດສອບປະຈໍາພາກໃຕ້ ແລະ
ມະຕິກອງປະຊຸມ ສພຂ ວ່າດ້ວຍ
ການຮັ ບ ຮອງເອົ າ ບົ ດ ລາຍງານ
ກ່ ຽ ວກັ ບ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ
ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ

ວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ
ແຜນການປະຈໍາປີ 2022 ຂອງ
ສພຂ
.
5. ວຽກງານການສ້າງ
ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ ມີຈໍານວນ
3 ມະຕິຄື: ມະຕິກອງປະຊຸມ
ສພຂ
 ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາ
ການສ້ າ ງນິ ຕິ ກໍ າ ໃຕ້ ກົ ດ ໝາຍ
ຂອງແຂວງ ຄື: ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງວ່າ
ດ້ວຍການຕ້ານສະກັດກັ້ນ ແລະ
ແກ້ໄຂຢາເສບຕິດ ຢູ່ແຂວງສາ
ລະວັນ; ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ
ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສົ່ງເສີມການ
ລົງທຶນ ຢູ່ແຂວງສາລະວັນ ແລະ

ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ3ການຄຸ້ມ
ຄອງຊົນລະປະທານ ຢູ່ແຂວງ
ສາລະວັນ.
ໃນການດໍ າ ເນີ ນ ກອງ
ປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2
ຂອງ ສພຂ ສາລະວັນ ຊຸດທ
 ີ II
ມີພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ສົ່ງຄໍາຄິດຄໍາ
ເຫັນຈໍານວນໜຶງ່ ຜ່ານໂທລະສັບ
ສາຍດ່ວນໝາຍເລກ 034156
ມາຍັງກອງປະຊຸມ ເຊິ່ງພົວພັນ
ເຖິງການຄຸ້ມຄອງລັດ, ການຄຸ້ມ
ຄອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຕໍ່ກັບ
ບັນຫາທີສ
່ ງ່ົ ມາທາງໂທລະສັບດັງ່
ກ່າວ ກອງເລຂາກອງປະຊຸມໄດ້
ສັງລວມມອບໃຫ້ຄະນະກໍາມະ
ການທີກ
່ ຽ່ ວຂ້ອງປະສານສົມທົບ
ພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງອົງການປົກ
ຄອງແຂວງ ຄົ້ນຄວ້າແກ້ໄຂ ໃຫ້
ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍ
ແລະ ລະບຽບການ.
ໃນນາມຕາງໜ້າຄະນະ
ປະຈໍ າ ສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ,
ຄະນະເລຂາທິການ ສພຂ
 ຂໍສະ
ແດງຄວາມຂອບໃຈຢ່າງສູງເຖິງ
ບັນດາທ່ານຜູ້ນໍາພັກ-ລັດຂັ້ນສູງ
ຂອງແຂວງ, ອະດີດການນໍາຂອງ
ແຂວງ, ສສ
ຊ
 ປະຈໍາເຂດເລືອກ
ຕັ້ງ, ສສຂ
 , ອົງການແນວລາວ
ສ້າງຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາ
ຊົນ, ເຈົ້າເມືອງ, ລັດວິສາຫະ
ກິດ, ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່
ເຂົ້ າ ຮ່ ວ ມກອງປະຊຸ ມ ຄັ້ ງ ນີ້ ຢ່ າ ງ
ພ້ອມພຽງ, ຂໍຂອບໃຈມາຍັງພໍ່
ແມ່ພ່ີນ້ອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ
ທົ່ວແຂວງ ທີ່ຕິດຕາມການດໍາ
ເນີນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ສະແດງ
ຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ ສື່ ມ ວນຊົ ນ
ແຂວງ ທີ່ໄດ້ຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດ
ເພື່ອເກັບກໍາຂ່າວ ແລະ ເຜີຍແຜ່
ຂ່າວສານກ່ຽວກັບການດໍາເນີນ
ກອງປະຊຸ ມ ໃຫ້ ສັ ງ ຄົ ມ ໄດ້ ຮັ ບ
ຊາບຢ່າງທົ່ວເຖິງ, ຂອບໃຈຕໍ່
ທຸ ກ ພາກສ່ ວ ນທີ່ ໄ ດ້ ປ ະກອບ
ສ່ວນ ເຮັດໃຫ້ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້
ໄດ້ຮບ
ັ ຜົນສໍາເລັດຕາມຄາດໝາຍ.
ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍຜົນ
ສໍາເລັດ, ກອງປະຊຸມສະໄໝສາ
ມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງ ສພຂ
 ຊຸດທີ
II ນີ້,  ສສຂ
 ສາລະວັນ ຈະໄດ້
ພ້ ອ ມກັ ນ ສື ບ ຕໍ່ ນໍ າ ເອົ າ ເນື້ ອ ໃນ
ຜົນສໍາເລັດ ກໍຄືມະຕິຂອງກອງ
ປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ໄປເຜີຍແຜ່ໃຫ້
ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ຜູ້ມີສິດເລືອກ
ຕັ້ງໄດ້ຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈ ແນໃສ່ໃຫ້
ທຸ ກ ຄົ ນ ໄດ້ ປ ະກອບສ່ ວ ນໃນ
ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ຢ່ າ ງພ້ ອ ມ
ພຽງກັນ ແລະ ກວ້າງຂວາງອອກ
ໃນທົ່ວສັງຄົມ ໃຫ້ກາຍເປັນຮູບ
ປະທໍານັບມື້ນັບຫລາຍຂຶ້ນ.
(ນາງ ຄັດສອນ ຮຸ່ງສະຫວ່າງ)
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(ສພຊ
 ) ກອງປະຊຸມ
ຄົ ບ ຄະນະຂອງຄະນະກໍ າ ມະ
ການຍຸຕິທໍາ ແລະ ປ້ອງກັນ
ຊາດ-ປ້ ອ ງກັ ນ ຄວາມສະຫງົ ບ
(ຄຍປປ) ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
(ສພຂ
 ) ໄຊຍະບູລີ ປະຈໍາປີ
2021 (ໃນຮູບແບບປະຊຸມທາງ
ໄກ) ໄດ້ໄຂຂຶນ
້ ຢ່າງເປັນທາງການ
ແລະ ສຳເລັດລົງເມື່ອວັນທີ 22
ທັນວາ 2021 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ
ສພຂ
 ໄຊຍະບູລີ ພາຍໃຕ້ການ
ເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສົມມະ
ນາ ປິ່ນທິບ ປະທານ ຄຍປປ
;
ເຂົ້າຮ່ວມມີທ່ານ ບຸນລ້ວນ ຊົມ
ສີຫາປັນຫາ ຮອງປະທານ ສພຂ

ໄຊຍະບລ
ູ ີ,
ມີຮອງປະທານ
ຄຍປປ
 , ບັນດາທ່ານສະມາຊິກ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສສຂ
 ),
ຫົ ວ ໜ້ າ -ຮອງຫົ ວ ໜ້ າ ພະແນກ
ການ-ອົງການໄອຍະການປະຊາ
ຊົນແຂວງ, ສານປະຊາຊົນແຂວງ,
ກອງບັນຊາການປ້ອງກັນຄວາມ
ສະຫງົບແຂວງ ພ້ອມດ້ວຍພະ
ນັກງານວິຊາການພາຍໃນຄະນະ
ກໍາມະການດັ່ງກ່າວ.
ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ໄດ້
ຮັບຟັງລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວ
ວຽກງານ ປະຈໍາ 9 ເດືອນຜ່ານ
ມາ, ແຜນຄາດຄະເນ 3 ເດືອນ
ທ້າຍປີ 2021 ແລະ ທິດທາງ
ແຜນການປີ 2022 ຂອງອົງ
ການໄອຍະການ; ຮັບຟັງລາຍ

8+9kd|hk $DDD
ຕັ້ງ, ສ
ສ
 ຂ ທີສ
່ ັງກັດຢ
 ໃູ່ ນຄະນະ
ກຳມະການພ້ອມດ້ວຍຫົວໜ
 ້າຮອງຫົວໜ
 ້າຂ
 ະແໜງ
ແລະ
ພະນັກງ ານພາຍໃນ
ຄຍປປ

ເຂົ້າຮ່ວມ.
ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງ
ການຜ່ານມະຕິຄະນະປະຈຳສະ
ພາປະຊາຊົນແ
 ຂວງ
ວ່າດ້ວຍ
ການຈັດຕ
 ັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນ

ງານການເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກງານ
ປະຈໍາ 9 ເດືອນຜ່ານມາ, ແຜນ
ຄາດຄະເນ 3 ເດືອນທ້າຍປີ
2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການ
ປີ 2022 ຂອງສານປະຊາຊົນ;
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ພ້ອມກັນຄົ້ນຄວ້າ
ປະກອບຄໍ າ ຄິ ດ ຄໍ າ ເຫັ ນ ໃສ່ ບົ ດ
ລາຍງານຂອງພາກສ່ ວ ນກ່ ຽ ວ
ຂ້ອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນຫາ
ການແກ້ໄຂຂໍ້ຄົງຄ້າງ ທີ່ເຫັນວ່າ
ຍັ ງ ມີ ຕົ ວ ເລກເພີ່ ມ ຂຶ້ ນ ເລື້ ອ ຍໆ
ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດຕໍ່ໜ້າ. ພ້ອມນີ້, ກອງ
ປະຊຸມຍັງໄດ້ຮັບຟັງການຊີ້ແຈງ
ຈາກພາກສ່ວນທີກ
່ ຽ່ ວຂ້ອງ ຕາມ
ຄໍາສະເໜີຂອງປະຊາຊົນ ແລະ
ຕາມການເຈາະຈີ້ມຂອງ ສສຂ

ອີກດ
 ້ວຍ.
ໂ ອ ກ າ ດ ດ ຽ ວ ກັ ນ ນີ້ ,
ກອງປະຊຸ ມ ຍັ ງ ໄດ້ ຮັ ບ ຟັ ງ ການ
ໂອ້ລົມຈາກທ່ານ ບຸນລ້ວນ ຊົມ
ສີຫາປັນຍາ ເຊິ່ງທ່ານສະແດງ
ຄວາມຍ້ ອ ງຍໍ ຊົ ມ ເຊີ ຍ ບັ ນ ດາຜູ້

ໄຫວວຽກງານຂອງ ຄຍປປ
;
ຜ່ານຮາ່ ງບດ
ົ ສະຫລບ
ຸ ການເຄືອ
່ ນ
ໄຫວວຽກງານ ປະຈຳປີ 2021
ແລະ ທິດທ
 າງແຜນການປະຈຳ
ປີ 2022 ຂອງ ຄຍປປ
  ແລະ
ຜ່ າ ນຮ່ າ ງມ ະຕິ ກ ອງປ ະຊຸ ມ ວ່ າ
ດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາມະຕິບົດ
ສະຫລຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກ
ງານ ປະຈຳປີ 2021 ແລະ ທິດ
ທາງແຜນການ ປະຈຳປີ 2022
ຂອງຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວ.
ຈາກນັ້ນ, ບັນດ
 າທ່ານຜແ
ູ້ ທນທີ່

ແທນກອງປະຊຸ ມ ທີ່ ໄ ດ້ ຍົ ກ ສູ ງ
ຄວາມຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບການເມື ອ ງ
ຂອງຕົນ, ເຂົ້າໃນການຄົ້ນຄວ້າ
ປະກອບຄໍ າ ຄິ ດ ຄໍ າ ເຫັ ນ ໃສ່ ບົ ດ
ລາຍງານຂອງພາກສ່ ວ ນກ່ ຽ ວ
ຂ້ອງຢ່າງສ້າງສັນ ແລະ ກົງໄປ
ກົງມາ ພ້ອມທັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້
ເອົ າ ໃຈໃສ່ ເ ພີ່ ມ ທະວີ ກ ານພົ ວ
ພັນປະສານງານໃຫ້ກົມກຽວລະ
ຫວ່າງ ຄຍປປ
 ກັບພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງ; ຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ຜັນ
ຂະຫຍາຍບັນດານິຕິກໍາ, ກົດ
ໝາຍ, ລະບຽບການຕ່າງໆ ທີ່
ໄດ້ຮັບຮອງ ແລະ ວາງອອກໃນ
ໄລຍະຜ່ານມາ;
ສືບຕໍ່ປັບປຸງ
ແບບແຜນວິ ທີ ເ ຮັ ດ ວຽກຂອງ
ຕົ ນ ໃຫ້ ມີ ຄຸ ນ ນະພາບອັ ນ ໃໝ່
ບົ ນ ພື້ ນ ຖານການປັ ບ ປຸ ງ ກົ ງ ຈັ ກ
ໃໝ່ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຂະ
ແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຈົງ່ ສືບຕໍເ່ ອົາ
ໃຈໃສ່ສູ້ຊົນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນ
ດາຄາດໝາຍທີ່ຍັງບໍ່ບັນລຸ.
(ອິນທີ ຂຽວສີຟ້າ)

ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
ກໍໄດ້
ພ້ອມກັນຄ
 ົ້ນຄ
 ວ້າ ແລະ ປະ
ກອບຄຳຄິດ-ຄຳເຫັນຢ່າງກົງໄປ
ກົງ ດ້ວຍຄວາມຮັບຜ
 ິດຊ
 ອບສູງ
ຕໍ່ກັບບັນດາເນື້ອໃນເອກະສານ
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ບັນດາເນື້ອໃນດັ່ງ
ກ່າວ ມີຄວາມຖືກຕ
 ້ອງສອດ
ຄ່ອງສາມາດນຳມາຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັ ດ ຕາມທິ ດ ທ າງແ ຜນກ ານທີ່ 
ວາງໄວ້ອ
 ີກດ
 ້ວຍ.
(ນາງ ຄອນສະຫວັນ ເມກສະຫວັນ)

(ສພຊ
 ) ຕອນບ່າຍວັນ
ສຸກທີ 17 ທັນວາຜ່ານມາ, ສະ
ພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ
 ) ອຸ
ດົມໄຊ ໄດ້ເຄືອ
່ ນໄຫວຕິດຕາມ,
ຊຸກຍູ້ທີມແພດເຄື່ອນທີ່ປິ່ນປົວ
ຄົນເຈັບຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ19 ຢູ່ພາກສະໜາມ ນໍາໂດຍ
ທ່ານ ຄໍາດີ ວົງລ້ອມ ປະທານ
ສພຂ ອຸດມ
ົ ໄຊ; ມີຮອງປະທານ,
ບັນດາທ່ານຄະນະປະຈຳສະພາ
ປະຊາຊົນແຂວງ, ເລຂາທິການ,
ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
ແລະ ພະນັກງານວິຊາການຂະ
ແໜງກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງຕິ ດ ຕາມຢ່ າ ງ
ພ້ອມພຽງ.
ການເຄື່ອນໄຫວຄັ້ງນີ້,
ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານໂດຍຫຍໍ້
ຈາກທ່ານ ດຣ. ຈັນທະວົງ ທໍາ
ມະວົງ ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງປິນ
່
ປົວ ແລະ ຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ ພະ
ແນກສາທາລະນະສຸ ກ ແຂວງ,
ຫົ ວ ໜ້ າ ທີ ມ ງານແພດເຄື່ ອ ນທີ່
ປິ່ນປົວຄົນເຈັບຕິດເຊື້ອພະຍາດ

ໂຄວິດ-19ພາກສະໜາມ ກ່ຽວ
ກັ ບ ສະພາບການແຜ່ ລ ະບາດ
ຂອງເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່
ແຂວງອຸດົມໄຊ ເຊິ່ງທ່ານໃຫ້ຮູ້
ວ່າ: ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 26 ຕຸລາ
2021 ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນແມ່ນ
ໄດ້ກໍານົດເອົາສະຖານທີ່ປິ່ນປົ່ວ
ຄົນເຈັບຕາມຈຸດຕ່າງໆທີ່ຄະນະ
ສະເພາະກິດໄດ້ກໍານົດ
ເຊັ່ນ
ໂຮງໝໍ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງແຮມ,
ບ້ານພັກ, ລີສອດ ແລະ ເຮືອນ

ຄົນເຈັບເອງ ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີ
ໂຮງໝໍ ພ າກສະໜາມຢູ່ ແ ຕ່ ລ ະ
ເມືອງຕື່ມອີກ ໂດຍທີມງານແພດ
ໄດ້ປະສານຫາຄົນເຈັບຕິດເຊື້ອ
ແລະ ນຳສົ່ງເຂົ້າປິ່ນປົວຕາມຈຸດ
ຕ່ າ ງໆໃນທົ່ ວ ແຂວງໄດ້ ທັ ງ ໝົ ດ
2.166 ຄົນ, ຫາຍດີ 1.007
ຄົນ ແລະ ຍັງສືບຕໍ່ປິ່ນປົວ
1.157 ຄົນ, ໃນນີ້ ມີຜູ້ເສຍຊີ
ວິດ 2 ຄົນ.
ໂອກ າດ ດ ຽວກັ ນ ນີ້ ,

ທ່ານ ຄໍາດີ ວົງລ້ອມ ພ້ອມດ້ວຍ
ທີມງ ານ ຍັງໄ ດ້ເຄື່ອນໄຫວລົງ
ຢ້ຽມຍາມເຂດປິ່ນປົວຢູ່ 2 ຈຸດ
ຄື: ຈຸດສະໜາມກິລາແຂວງອຸ
ດົມໄຊ ແລະ ໂຮງຮຽນບ້ານ
ຫ້ອຍຂຸມ. ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງໄ ດ້
ຕາງໜາ້ ໃຫ້ ສພຂ
 ອຸດົມໄຊ ນໍາ
ເອົານໍ້າດື່ມຈໍານວນ 30 ແພັກ
ແລະ ໝີ່ 3 ແກັດ ລວມມູນຄ່າ
1.665.000 ກີບ ມອບໃຫ້ທມ
ີ
ແພດດັ່ງກ
 ່າວອີກດ້ວຍ.

gzupczjrk]t[qf[kf lr- c]t lr0 .shrtcoddkovhv,0hk’ c0;’sq;rao
(ສພຊ
 ) ວັນທີ 17 ທັນ
ວາ 2021 ທີ່ເມືອງສົບເບົາ
ແຂວງຫົວພັນ ໄດ້ຈັດກອງປະ
ຊຸມເຜີຍແຜ່ພາລະບົດບາດ ສິດ
ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ
(ສພຊ
 ) ແລະ ສະພາປະຊາຊົນ
ຂັ້ນແຂວງ (ສພຂ) ໃຫ້ບັນດາ
ພະແນກການອ້ ອ ມຂ້ າ ງແຂວງ
ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ
ສົມສັກ ດອນຈານິດ ຮອງປະ
ທານ ສພຂ
 , ມີບັນດາຄະນະປະ
ຈຳສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ຄະ
ນະເລຂາທິການສະພາປະຊາຊົນ
ແຂວງ ແລະ ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວ
ໜ້ າ ຂະແໜງບໍ ລິ ຫ ານຂອງບັ ນ
ດາພະແນກການ, ຫ້ອງວ່າການ
ແຂວງ, ອົງການທຽບເທົ່າ, ອົງ
ການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ,
ສານປະຊາຊົນແຂວງ, ແນວລາວ
ສ້າງຊາດ, ສະຫະພັນນັກຮົບເກົາ່ ,
ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ກອງ
ບັນຊາການທະຫານແຂວງ, ກອງ
ບັນຊາກາປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
ແຂວງ, ຄະນະຈັດຕັ້ງແຂວງ,
ຄະນະໂຄສະນາອົ ບ ຮົ ມ ແຂວງ
ແລະ ອົງການກວດກາລັດແຂວງ
ເຂົ້າຮ່ວມ.
ກອງປະຊຸ ມ ໃນຄັ້ ງ ນີ້ ,
ເພື່ອໃຫ້ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກ
ພະແນການ ແລະ ອົງການທຽບ
ເທົ່າອ້ອມຂ້າງແຂວງໄດ້ຮູ້ທີ່ຕັ້ງ,
ພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າ
ທີ່ຂອງ ສພຊ
 ແລະ ສພ
ຂ
 ແຂວງ
ເວົ້າລວມ ເວົ້າສະເພາະແມ່ນພາ

ລະບົດບາດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງ
ສພຂ
 , 3 ຄະນະກຳມະການຄື:
ຄະນະກຳມະການຍຸ ຕິ ທ ຳປ້ ອ ງ
ກັ ນ ຊາດ-ປ້ ອ ງກັ ນ ຄວາມສະ
ຫງົບ, ຄະນະກຳມະການວັດທະ
ນະທຳ-ສັງຄົມ ແລະ ບັນດາເຜົ່າ,
ຄະນະກຳມະການເສດຖະກິ ດ
ແຜນການ ແລະ ການເງິນ, ຄະ
ນະເລຂາທິການ ແລະ ຂອດການ
ປະສານງານລະຫວ່າງ
ສພຂ

ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນ
ແຂວງ ໃນການເຄື່ອນໄຫວພາ
ລະບົດບາດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ວຽກງານດ້ານຕ່າງໆ ໃຫ້ຖກ
ື ຕ້ອງ
ຕາມລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍທີ່
ວາງໄວ້ ໃນນາມເປັນຕົວແທນ
ແຫ່ງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ
ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ທີ່ປະ
ຕິບັດ 3 ພາລະບົດບາດ ເປັນຕົ້ນ
ແມ່ນດ້ານນິຕິກຳ, ດ້ານຕົກລົງ
ບັນຫາສຳຄັນຂອງທ້ອງຖິນ
່ ແລະ
ດ້ າ ນການຕິ ດ ຕາມກວດກາ.
ຈາກນັນ
້ , ບັນດາທ່ານທີເ່ ຂົາ້ ຮ່ວມ
ກອງປະຊຸ ມ ກໍ ໄ ດ້ ພ້ ອ ມກັ ນ ປະ
ກອບຄຳເຫັນ
ແລກປ່ຽນບົດ
ຮຽນເຊິ່ງກັນແລະກັນໃນຫລາຍ

ດ້ານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຂອດການ
ປະສານງານ ຂໍ້ສະດວກ ແລະ
ຂໍ້ ຫ ຍຸ້ ງ ຍາກໃນການປະຕິ ວ ຽກ
ງານບັດຕົວຈິງໃນໄລຍະຜ່ານມາ
ເພື່ອຖອດຖອນບົດຮຽນນຳໄປ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຕໍ່ໜ້າໃຫ້ໄດ້
ຮັບຜົນດີ.
ຕອນທ້າຍກອງປະຊຸມ,
ປະທານໄດ້ສະແດງຄວາມຍ້ອງ
ຍໍຊົມເຊີຍຕໍ່ບັນດາທ່ານທີ່ພ້ອມ
ກັ ນ ເອົ າ ໃຈໃສ່ ຮັ ບ ຟັ ງ ການເຜີ ຍ
ແຜ່ ແລະ ປະກອບຄຳຄິດຄຳ
ເຫັນຢ່າງມີຈຸດສຸມ
ພ້ອມທັງ
ຮຽກຮ້ ອ ງໃຫ້ ຜູ້ ທີ່ ໄ ດ້ ເ ຂົ້ າ ຮ່ ວ ມ
ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຄັ້ງນີ້ ຈົ່ງ
ພ້ອມກັນນຳເອົາເນື້ອໃນ ແລະ
ກຳແໜ້ ນ ໃຫ້ ມີ ຄ ວາມເຂົ້ າ ໃຈ
ເລິກເຊິ່ງຕໍ່ກັບລະບົບກົງຈັກ ພາ
ລະບົດບາດສິດ ແລະ ໜ້າທີຂ
່ ອງ
ສພຂ
 ກໍຄືພາກສ່ວນຕ່າງໆໃຫ້
ຖືກຕ້ອງ ເພືອ
່ ໃຫ້ວຽກງານຕ່າງໆ
ໃຫ້ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງກັນ, ມີ
ຄວາມຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບສູ ງ ຕໍ່ ໜ້ າ ທີ່
ວຽກງານຕ່າງໆທີ່ພັກ-ລັດມອບ
ໝາຍໃຫ້ມຜ
ີ ນ
ົ ສໍາເລັດເປັນກ້າວໆ.
(ເວີນທອງ ແກ້ວບຸນມີ)

๘l ສາຍດ່ວນ 1516 ເພື່ອຮັບຟັງ ແລະຕອບຂໍສ
້ ະເໜີຂອງສັງຄົມທີມ
່ ຕ
ີ ກ
່ໍ ານບໍລຫ
ິ ານວຽກງານຂອງລັດຖະບານ.
l

ສາຍດ່ວນ 1510 ເພື່ອປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ສິນຄ້າ ແລະຮັບເອົາຄຳຮ້ອງທຸກຂອງປະຊາຊົນ.

l

ປະຊາຊົນຊາວນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຕ້ອງການແຈ້ງເຫດ ແລະຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອສາມາດໂທເບີ 	

1191 ຕະຫລອດ24 ຊົ່ວໂມງ ຈາກທຸກເຄືອຂ່າຍໂດຍບໍເ່ ສຍຄ່າ.
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ເກືອ ເປັນເຄື່ອງປຸງທີ່ຂາດບໍ່
ໄດ້ ໃ ນທຸ ກ ຄົ ວ ເຮື ອ ນໃນສັ ງ ຄົ ມ ລາວ
ຂອງພວກເຮົາ ເພາະມັນຊ່ວຍເພີ່ມ
ລົດຊາດອາຫານໃຫ້ພໍດີ ແລະ ແຊບ
ຫລາຍຍິ່ງຂຶ້ນ; ຫລາຍທ່ານອາດຈະບໍ່
ຮູ້ວ່າເກືອທີ່ກິນເຂົ້າໄປນັ້ນ ມີຜົນດີຕໍ່
ສຸຂະພາບ ແຕ່ປະໂຫຍດຂອງເກືອມີ
ຄືແນວໃດນັ້ນ? ໃນຄໍລຳສຸກສະບາຍ
ຫາຍໂລຄາສະບັບນີ້ ເຮົາມີມານຳສະ
ເໜີໃຫ້ແກ່ບນ
ັ ດາທ່ານໄດ້ຮບ
ັ ຮູນ
້ ຳກັນ.
- ປ້ອງກັນການຂາດທາດໄອ
ໂອດິນ ເຊິ່ງເປັນແຮ່ທາດທີ່ຈໍາເປັນສໍາ
ລັບຮ່າງກາຍ ເນື່ອງຈາກເປັນສິ່ງສໍາຄັນ
ສໍາລັບຂະບວນການເຜົາຜານອາຫານ

f xugdqjkzjkowxxu.\j;Po,k s;a';jkrq'rujohv'
grnjvo,yfc2o7=]e 0v'madmkp]t[kp.9 l;jk'rtwm
lt[kpgoNv wxmjP;g|nvdk'.8h lq,.9.o;aorad 0=.sh
];p]k[]Qo c0'cI'rhv,76jl6j7qo m5dmjkogouK
Xlt[kpfuxu.\jlkdqo @W@@?
f gxuflkdgfnvo,a'dvo fh;pzqoleg]afdv'
xt-5,ltw\lk,aogmnjv @ 0v'ltrkxt-k-qoc0;'mqj;xt
gmf c]t [k'g0fd=wfhw00Bo1jk'gxaomk'dko.ogfnvooU
,ugsfdko8njog8Ao p=pnjo0=h,6osk cfjgouK r=;jk,uvao0Po
madmkp]t[kpc9h' .o|a'lnry,r=.sh 7qomk'wdgryjo
wfhvjko 8yf8k,0jk;;Pd[hko dkog,nv'rhv,mqj;ltrk
oAoc]h;K

ແລະ ການເຮັດວຽກຂອງເເຊນທີ່ດີຕໍ່
ສຸຂະພາບ; ເມື່ອຮ່າງກາຍຂາດທາດໄອ
ໂອດິນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຜິດປົກ
ກະຕິເຊັ່ນ: ຄໍໜ່ຽງ-ຄໍເອີບ, ລະດັບຮໍ
ໂມນໄທຮອຍຕ່ໍາ ແລະ ຂັບຖ່າຍບໍ່
ສະດວກ.
- ຮັກສາສຸຂະພາບປາກ ເກືອ
ສາມາດຊ່ວຍກໍາຈັດເຊື້ອແບັກທີເລຍ
ທີ່ ມີ ຫ ລາຍເກີ ນ ໄປຢູ່ ພ າຍໃນປາກ
ຫລຸ ດ ຜ່ ອ ນໂອກາດທີ່ ຈ ະເປັ ນ ເຫື ອ ກ
ອັກເສບ ຫລື ເຈັບແຂ້ວ.
-ກໍາຈັດຂີ້ລັງແຄ ພຽງແຕ່ເອົາ
ເກືອໃສ່ຫົວກ່ອນສະຜົມແລ້ວຈຶ່ງເລີ່ມ

ສະຜົມ ໂດຍການນວດໜັງຫົວຄ່ອຍໆ
ແລ້ວຈຶ່ງສະຜົມອີກເທື່ອໜຶ່ງ
ແລະ
ລ້າງອອກດ້ວຍນ້ໍາສະອາດ ເກືອຈະ
ຊ່ວຍໄປລ້າງ ແລະ ກຳຈັດເຊວຜິວ
ໜັງທີ່ຕາຍແລ້ວອອກ;
ຫລຸດຜ່ອນອາການຄັນ

lk]kdt;u

ຕາມຮ່າງກາຍ ໂດຍນຳເອົາເກືອປະສົມ
ກັບນ້ຳມັນໝາກກອກ ແລ້ວນຳມາທາ
ບໍລິເວນທີ່ມີອາການຄັນ ພຽງເທົ່ານີ້ກໍ
ສາມາດຊ່ວຍບັນເທົາໄດ້.
- ກໍາຈັດກິ່ນຕີນ ໂດຍນໍາເອົາ
ເກືອປະສົມກັບນ້ໍາອຸ່ນ ແລ້ວແຊ່ຕີນ

xu.\jlkdqo

# ໄມ ແສງມະນີ

f ປີເກົ່າຫຍັບຍ່າງຍ້າຍ 				

ປີໃໝ່ຫວນມາ

ປວງປະຊາຊົນລາວ 					

ທົ່ວເໜືອກາງໃຕ້

ແສນສຸກໃຈໂຮຮ້ອງ 					

ສະຫລອງກັນມ່ວນຊື່ນ

ຄຶກຄື້ນໄ ປທົ່ວລ້າ					

ປະຊາຊ້ອຍຊື່ນບ
 ານ 

f ວັນນີ້ທົ່ວເຂດແຄ້ນ 				

ແດນຕ່າງທາງໄກ

ໃຜກໍແສນສຸກສັນ 					

ພໍ່າກັນພຽງພ້ອມ

ປີໃໝ່ສາກົນເຂົ້າ 					

ມາເຢືອນຢາມຮອດ

ພົບຈອດຂວບອີກຄັ້ງ					

ສະຫລອງຕ້ອນຮັບເອົາ ທ່ານເອີຍ!

f ສາທຸເນີ! ປີໃໝ່ນີ້

ຂໍອ່ວຍພອນໄຊ

				

ຂໍໃຫ້ຫລາຍຄົນມີ 					

ເຫື່ອແຮງຫັນຫ້າວ

ເງິນຄຳທອງຂອງໃຊ້ 					

ໄຫລມາແໜ້ນອັ່ງ

ສຸກສົມຫວັງມ່ວນແມ້ງ					

ລວຍລົ້ນຮັ່ງມີ

f ສຸກຂີສົມມາດມຸ້ງ					

ພະໄມຄິດປອງໝາຍ

ຊີບຊີວາຍືນຍາວ					

ດັ່ງດຽວໂດຍດ້າມ

ເຕົ່າທີ່ຄົນຂານເວົ້າ					

ພັນວັດສາຂວບຮອດ

ອາຍຸຍືນລື່ນລົ້ນ						

ຄົນເວົ້າຊ່າລື

f ແບມືມາໃຫ້ທ່ານໄດ້					

ບາຍນັບເງິນຄຳ

ລວຍຊັບສິນຖວາຍທານ				

ຊື່ສຽງໄກກ້ອງ

ຢ່າໄດ້ໝອງມົວເສົ້າ					

ໂສກາອຸກອັ່ງ

ມີພະລັງແກ່ນເຂັ້ມ					

ສະເໝີຊ້າງຄູ່ເມືອງ ທ່ານເອີຍ

ໃນນ້ຳອຸ່ນ 20-30 ນາທີ ເກືອຈະໄປ
ຂ້າເຊື້ອພະຍາດຢູ່ຫວ່າງນິ້ວຕີນ ແລະ
ພື້ນຕີນ; ນອກນັ້ນ, ຍັງຊ່ວຍບັນເທົາ
ຄວາມເມື່ອຍລ້າໄດ້ນຳອີກ.
ຂໍ້ມູນຈາກ:
www.vichaiyut.com
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f ltcf'7;k,glp.9oegvNvpxko7e 0tspv'
gvd  dq,d;fdk ltrkcsj'-kf mujwfhl6oglp[yfk 7qolt
rkve]kvkw]1jk'l5f-B'8=jdko9kdwx0v'mjko lq,rvo
0tspv'gvd vtfufsq;|hkshv';jkdkoltrkcsj'-kf -5f
mu IV vtfufxtmkode,kmydko[aofkgzqjk -5fmu V c]t vt
fuflt,k-ydltrkcsj'-kf ltw\mu IV-V-VI mujwfh9kd
3]doUwx1jk'[=j,u;aos;oda[ ];,vkp5wfh )@ xu [afoUw]
sjk'c]h; ]k]a[fa[la'0ko wxl6jIj;'oyrko m5d0a'l6o
lYo 0=.sh3[p[yo2hk f;';yopkolt4yf16j l;jk'lts;ao
-Ao2hk skd-kfsohk,u.sh8jk;1hvo 7nog[Nv'[jvoltrk
oAomhvoK

-;opY,

#

sq;26

#

fvdsphk

g]nnjv'G 4hkwfh
,uoad3mflk,7qo de]a'9t4ndoewxxtsko-u;yf g9Qk
|hkmuj9bj'wfh4k,;jk1kddyospa'djvo8kp
“1kddyo]k['q;” 7qomu ! 8v[ g0qkd=wfhdyo]k['q; c]h;d=
4ndoewxxtsko-u;yf
“1kddyoxU'wdj” 7qomu @ 8v[ c]h;g0qkd=wfhdyo c]h;4ndoe
wxxtsko g-ajofP;dao
“1kddyo[q;sy,traoxu” 7qomu # 8v[ g9Qk|hkmujd=oe[q;sy,t
,k.sh c]h;[vd;jk “gvQkoU[;q sy,t c8j,oa pa'[=Ij vf !WWW xugfu”
“[=jgxaospa' 0hvp4hkwfh………” KKKKKKKKK

7t8yg8nvo.9

dkdyoxu'  		
gInv7kcdh'

wx7k7=cIh'
wxs]Q,g7yj';a'

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

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

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຢາເສບຕິດ

ບຽບການ, ແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການກ່ຽວກັບວຽກງານຢາເສບຕິດ;
2. ໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່, ສຶກສາອົບຮົມ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ

8+9kdlt[a[djvoDDD

ກ່ຽວກັບການສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານຢາເສບຕິດ;

4. ຊີ້ນຳການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການ
ຄວບຄຸມ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານຢາເສບຕິດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
ຫ້າມ, ຢາເສບຕິດ ແລະ ສານເຄມີທີ່ຖືກຄວບຄຸມການນຳໃຊ້;

ທີ່ໄດ້ກຳ ນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ;

ຕິດ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ;
8.

ເປັນເຈົ້າການປະສານງານກັບຂະແໜງການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

7. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການເຄື່ອນໄຫວ
ວຽກງານສຳຫຼວດ, ກວດກາການລັກລອບ ປູກພືດທີ່ມີສານເສບຕິດ;

ໃນ

ການປິ່ນປົວ, ຟື້ນຟູ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ແລະ ຝຶກວິຊາຊີບ ໃຫ້ຜູ້ຕິດຢາເສບຕິດ;

8. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການດຳເນີນການ
ສຳຫຼວດເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ປະເມີນຜົນຮ້າຍຂອງຢາເສບຕິດ;

9. ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການເຄື່ອນ
ໄຫວວຽກງານສຳຫຼວດ, ກວດກາ ການລັກລອບ ປູກພືດທີ່ມີສານເສບຕິດ ໃນ

9. ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບວຽກງານຢາເສບ
ຕິດຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ;

ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
10. ປະສານສົມທົບ ກັບຂະແໜງການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການດຳ
ເນີນການສຳຫຼວດເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ປະເມີນຜົນຮ້າຍ ຂອງຢາເສບຕິດ;

ຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ, ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ, ກະຊວງຍຸຕິທຳ ແລະ ພາກສ່ວນ
ອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການປະຕິບັດວຽກງານຢາເສບຕິດ;
4. ນຳໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.
16. ມາດຕາ 65/5 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ອົງ
ການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຢາເສບຕິດ ກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ອົງການ
ປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ໃນການຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ, ຄຸ້ມ
ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມ ກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກ່ຽວກັບ ການຄວບຄຸມ, ສະ
ກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຂະ ແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມພາລະບົດບາດ, ຂອບ

ແລະ ອົງການປົກ ຄອງ ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;

ເຂດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.

11. ນຳໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ
ກົດໝາຍ.
12. ມາດຕາ 65/1 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາ
ຊົນສູງສຸດ
ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຢາເສບຕິດ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງ
ສຸດ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:

10. ມາດຕາ 64 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງກອງບັນຊາການປ້ອງກັນຄວາມ
ສະຫງົບ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ

3. ປະສານສົມທົບກັບ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ອົງການໄອ

ຫາຢາເສບຕິດ ຕໍ່ກອງບັນຊາການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ

13. ນຳໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ
ກົດໝາຍ.

ຕາມຊາຍແດນທີ່ຕິດກັບ ສປປລາວ;

ກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານຢາເສບຕິດ ພ້ອມທັງໃຫ້ການຮ່ວມມືກັບຂະແໜງການປ້ອງ

12. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາ
ຢາເສບຕິດ ຕໍ່ລັດຖະບານ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;

2. ເປັນເຈົ້າການໃນການຄວບຄຸມ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານຢາເສບຕິດ

10. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານແກ້ໄຂບັນ

11. ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ
ກ່ຽວກັບວຽກງານຢາເສບຕິດ;

ນະຄອນຫຼວງ ໃນການກວດກາພື້ນທີ່ລັກລອບປູກຝິ່ນ ແລະ ສະໜັບສະໜູນໃນ
ທຳລາຍສວນຝິ່ນ ທີ່ມີການລັກລອບປູກແຕ່ລະພື້ນທີ່;

6. ດໍາເນີນການສືບສວນ-ສອບສວນ ຄະດີກ່ຽວກັບຢາເສບຕິດ ຕາມ

7. ຊີ້ນໍາການດຳເນີນການສືບສວນ-ສອບສວນ ຄະດີກ່ຽວກັບຢາເສບ

1. ຊີ້ນຳ ກອງພົນ, ກອງພັນໃຫຍ່, ກອງບັນຊາການທະຫານແຂວງ,

4. ຊອກຮູ້ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບຢາເສບຕິດທີ່ເກືອດ

ງານ ກວດກາ, ຄວບຄຸມ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານຢາເສບຕິດ;

ຄວບຄຸມ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານຢາເສບຕິດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;

ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:

ການເຝົ້າລະວັງ, ຕິດຕາມ ກວດກາ ແລະ ນຳພາກຳລັງເຂົ້າໃນການສະກັດກັ້ນ,

5. ໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມ, ບໍາລຸງ, ຍົກລະດັບ ໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ເຮັດວຽກ

6. ໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມ, ບໍາລຸງ, ສ້າງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ເຮັດວຽກງານ ກວດກາ,
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3. ຕິດຕາມ ກວດກາ, ຄວບຄຸມ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານຢາເສບຕິດ;
ຫ້າມ, ຢາເສບຕິດ ແລະ ສານເຄມີ ທີ່ຖືກຄວບຄຸມການນຳໃຊ້;

5. ຊອກຮູ້ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບຢາເສບຕິດທີ່ເກືອດ

PHOUTHEN PASAXON

1. ຕິດຕາມ ກວດກາ ການດຳເນີນຄະດີກ່ຽວກັບຢາເສບຕິດ ໃນຂອບ
ເຂດທົ່ວປະເທດ;

17. ມາດຕາ 75/1 ມາດຕະການທາງອາຍາ
ຜູ້ຖືກຫາ ທີ່ຮັບສາລະພາບ ຫຼື ຜູ້ຖືກຊັດທອດ ໂດຍມີຫຼັກຖານໜັກ
ແໜ້ນຮັດ ກຸມ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ 3. ມາດຕາ 34 ວັກທີຫົກ ແລະ ຂໍ້
5. ມາດຕາ 36 ວັກທີຫ້າ ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະ
ພາບ ແລະ ປັບໃໝ ຕາມປະ ເພດຢາເສບຕິດ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 314
ຫາ 325 ຂອງປະມວນກົດໝາຍອາຍາ.
ໃນກໍລະນີ ຜູ້ຖືກຫາທີ່ຖືກຊັດທອດ ໂດຍບໍ່ມີຂອງກາງ ແຕ່ມີຫຼັກຖານ
ໜັກແໜ້ນຮັດກຸມ ທີ່ຢັ້ງຢືນໄດ້ວ່າຜູ້ກ່ຽວເປັນຜູ້ກະທຳຜິດ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້

ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຢາເສບຕິດ ກອງບັນຊາການປ້ອງກັນຄວາມ

2. ຊີ້ນຳອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ພາກ, ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ,

ໃນ ຂໍ້ 5. ມາດຕາ 36 ວັກທີສີ່ ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດ

ສະຫງົບ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບ

ເຂດ ແລະ ອົງການໄອຍະການທະຫານ ໃນການຕິດຕາມ ກວດກາ ການດຳເນີນ

ສະລະພາບ ແລະ ປັບໃໝ ຕໍ່າສຸດ ຕາມທີ່ກຳນົດໃນວັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງມາດຕາ

ຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັ່ງນີ້:

ຄະດີ ກ່ຽວກັບຢາເສບຕິດ, ການຮິບຊັບ ແລະ ວັດຖຸສິ່ງຂອງຕ່າງໆ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ

314 ຫາ 325 ຂອງປະ ມວນກົດໝາຍອາຍາ.

ຕາມຂໍ້ມູນຫຼັກຖານ ແລະ ກົດໝາຍ;

ມາດຕາ 3 ການປ່ຽນແທນເນື້ອໃນຂອງມາດຕາ

1. ຜັນຂະຫຍາຍ ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະ
ບຽບການ ກ່ຽວກັບວຽກງານຢາເສບຕິດ ມາເປັນແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ
ໂຄງການ ພ້ອມທັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;
2. ໂຄສະນາ, ສຶກສາອົບຮົມສັງຄົມ ກ່ຽວກັບການສະກັດກັ້ນ ແລະ

3. ຕິດຕາມກວດກາ ກ່ຽວກັບການດຳເນີນຄະດີ ຂອງອົງການໄອຍະ

ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ປ່ຽນແທນເນື້ອໃນ ມາດຕາ 9, 10, 34, 35, 36,

ການປະຊາຊົນຂັ້ນລຸ່ມ ແລະ ການສັ່ງຟ້ອງຜູ້ຖືກຫາຄະດີຢາເສບຕິດ ໃຫ້ມີຄວາມ

50, 56, 61, 63, 64 ແລະ ມາດຕາ 65 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຢາເສບຕິດ

ຖືກຕ້ອງ, ວ່ອງໄວ, ເປັນທຳ ແລະ ທັນກັບສະພາບຕົວຈິງ;

ສະບັບເລກທີ 10/ສພຊ, ລົງວັນທີ 25 ທັນວາ 2007 ແລະ ເພີ່ມມາດຕາ 65/1,

ຕ້ານຢາເສບຕິດ;
3. ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການຄວບຄຸມ,

4. ປະສານສົມທົບກັບກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ສານປະຊາຊົນ
ສູງສຸດ, ກະຊວງຍຸຕິທຳ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນວຽກງານຢາເສບຕິດ;

ສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານຢາເສບຕິດ;

5. ນຳໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.

4. ຊອກຮູ້ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບຢາເສບຕິດທີ່ເກືອດ
ຫ້າມ, ຢາເສບຕິດ ແລະ ສານເຄມີ ທີ່ຖືກຄວບຄຸມການນຳໃຊ້;
5. ໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມ, ບໍາລຸງ, ສ້າງ ແລະ ຍົກລະດັບ ໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່

ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ;

ຟູ ສົ່ງ ເສີມສຸຂະພາບ ແລະ ຝຶກວິຊາຊີບ ໃຫ້ຜູ້ຕິດຢາເສບຕິດ;

ໃຊ້ ເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ໃຫ້ພິມລົງຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ຕາມພາຍຫຼັງ.
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ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບຄະດີຢາເສບ

ຄັດໂດຍ: ສ.ສາຍນໍ້າທາ

ຕິດ ເພື່ອພິຈາລະນາຕັດສີນ ໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ, ວ່ອງໄວ ແລະ ເປັນທຳ;

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ

5. ນຳໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.
14. ມາດຕາ 65/3 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳ
ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຢາເສບຕິດ ກະຊວງຍຸຕິທຳ ມີ ສິດ ແລະ
ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:

11. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາ

1. ຊີ້ນຳ ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ກວດກາ ອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດ

ຢາເສບຕິດ ຕໍ່ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ອົງການປົກຄອງແຂວງ, ນະ

ສີນຂອງສານ ໃນການປະຕິບັດຄຳຕັດສີນຂອງສານທີ່ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດ ກ່ຽວ

ຄອນຫຼວງ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;

ກັບຄະດີຢາເສບຕິດ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິິດທິຜົນ;

12. ນຳໃຊ້ສດ
ິ ແລະ ປະຕິບດ
ັ ໜ້າທີອ
່ ນ
່ື ຕາມທີໄ່ ດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.

2. ປະສານສົມທົບກັບສານປະຊາຊົນສູງສຸດ, ອົງການໄອຍະການປະຊາ

11. ມາດຕາ 65 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງກອງບັນຊາການປ້ອງກັນ

ຊົນສູງສຸດ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ໃນການປະຕິບັດຄຳຕັດສີນຂອງສານ ທີ່ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດ ກ່ຽວກັບຄະດີຢາ
ເສບຕິດ;

ສະຫງົບເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຕາມຂອບເຂດ

3. ນຳໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັ່ງນີ້:

15. ມາດຕາ 65/4 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ

1. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະ

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ
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4. ປະສານສົມທົບກັບອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ, ກະຊວງ

10. ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບວຽກງານຢາເສບ

ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຢາເສບຕິດ ກອງບັນຊາການປ້ອງກັນຄວາມ

						

ຄະດີ ໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສີນຂອງສານ;

ດຳເນີນການສຳຫຼວດເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ປະເມີນຜົນຮ້າຍ ຂອງຢາເສບຕິດ;

ຄວາມສະຫງົບ ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ

ຂໍ້ກຳນົດ, ບົດບັນຍັດ ທີ່ຂັດກັບກົດໝາຍສະບັບນີ້ ລ້ວນແຕ່ຖືກຍົກເລີກ.

3. ສົ່ງຄຳຕົກລົງ ຂອງສານທີ່ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດ ພ້ອມທັງສົ່ງສໍານວນ

9. ປະສານສົມທົບກັບພະແນກການ, ອົງການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການ

ຕິດຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ;

ນັບແຕ່ວັນປະທານປະເທດ

ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຢາເສບຕິດ ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ມີ ສິດ

ເຂດ ແລະ ສານທະຫານ ກ່ຽວກັບຄະດີຢາເສບຕິດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;

ລອບ ປູກພືດທີ່ມີສານເສບຕິດ;
8. ປະສານງານກັບຂະແໜງການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການປິ່ນປົວ, ຟື້ນ

ມີຜົນສັກສິດທັນທີ

2. ກວດກາຄໍາຕົກລົງ ຂອງສານປະຊາຊົນ ພາກ, ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ,

7. ປະສານສົມທົບ ກັບພະແນກການ, ອົງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງ
ທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສຳຫຼວດ, ກວດກາການລັກ

ກົດໝາຍສະບັບນີ້

ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະ ໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ອອກລັດຖະດຳລັດປະກາດ

1. ຄົ້ນຄວ້າ ສຳນວນຄະດີ ກ່ຽວກັບຢາເສບຕິດ;

6. ດໍາເນີນການສືບສວນ-ສອບສວນ ຄະດີກ່ຽວກັບຢາເສບຕິດ ຕາມ

ມາດຕາ 4 ຜົນສັກສິດ

13. ມາດຕາ 65/2 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງສານປະຊາຊົນສູງສຸດ
ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:

ທີ່ເຮັດວຽກງານ ກວດກາ, ຄວບຄຸມ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານຢາເສບຕິດ;

65/2, 65/3, 65/4, 65/5 ແລະ ມາດຕາ 75/1.

ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຢາເສບຕິດ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ມີ ສິດ

13. ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໝາຍເຖິງເຂດທີ່ລັດຖະບານກໍາ
ນົດ ເພື່ອພັດທະນາໃຫ້ເປັນຕົວເມືອງໃໝ່ທີ່ທັນສະໄໝຢ່າງຮອບດ້ານ,
ເປັນບ່ອນດຶງດູດການລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງມີເນື້ອ
ທີ່ແຕ່ໜຶ່ງພັນເຮັກຕາຂຶ້ນໄປ, ມີນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມພິເສດ ແລະ ມີລະ
ບົບເສດຖະກິດ-ການເງິນ ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ເປັນຫົວໜ່ວຍບໍລິຫານ
ນ້ອຍ-ສັງຄົມກວ້າງ,

ມີລະບົບຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບປອດໄພ

ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ຍືນຍົງ;
14. ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ ໝາຍເຖິງເຂດທີ່ລັດຖະບານ
ກໍານົດໃຫ້ເປັນເຂດອຸດສາຫະກໍາ, ເຂດການຜະລິດ ເພື່ອສົ່ງອອກ,
ເຂດຕົວເມືອງທ່ອງທ່ຽວ, ເຂດການຄ້າປອດພາສີ, ເຂດພັດທະນາ
ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ເຂດເສດຖະກິດຊາຍແດນ ແລະ
ອື່ນໆ.
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ການລົງຄະແນນສຽງເລືອກ
ຕັ້ງສະມາຊິກສ
 ະພາແຫ່ງຊ
 າດ ຊຸດທ
ີ
VII ຂອງເຂດບໍລິຫານພິເສດຮົງກ
 ົງ
ທີ່ໄດ້ດ
 ຳເນີນຂ
 ຶ້ນໃນວັນທີ 19 ທັນວາ
ຜ່ານມາ ເຊິ່ງຜົນຂ
 ອງການນັບຄ
 ະແນນ
ສຽງໃນວັນທີ 20 ທັນວ
 າ ເຫັນວ່າບັນ
ດາສະມາຊິກສະ
 ພານິຕ
ບ
ິ ນ
ັ ຍ
ດ
ັ ທັງໝ
 ດ
ົ
90 ທ່ານ ໄດ້ຮ
 ັບການຄັດເລືອກຕັ້ງ
ຢ່າງສະດວກ.
ການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງນ
 ີ້ ແມ່ນ
ການເລືອກຕັ້ງສະພານິຕິບັນຍັດຄັ້ງທຳ
ອດ
ິ ນບ
ັ ແຕ່ຮງົ ກງົ ໄດ້ປບ
ັ ປຸງລະບົບການ
ເລືອກຕັ້ງຈາກລະບຽບການເລືອກຕັ້ງ
ໄດ້ເພີ່ມຈຳນວນບ່ອນນັ່ງ ແລະ ດັດ
ປັບວິທກ
ີ ານຈັດສັນບ່ອນນັ່ງ ເພື່ອປົກ
ປ້ອງຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງສັງຄົມ
ຮົງກົງ,
ຮັບປະກັນໃຫ້ທຸກຊັ້ນຄົນ,
ທຸກພາກສ່ວນ ແລະ ທຸກຝ່າຍມີຜູ້
ແທນເ ຂົ້ າ ຮ່ ວ ມອົ ງ ການນິ ຕິ ບັ ນ ຍັ ດ
ເຊິ່ງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມກວ້າງ
ຂວາງຂອງຜູແ
້ ທນ, ຄວາມປອງດອງ
ກັນທາງດ້ານການເມືອງ ຕະຫລອດ
ຈົນການມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ສົມດູນ ແລະ
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# ນາງ ປາກາລັກ ພົມມ
 ີໄຊ

# ນາກ ເມືອງມະໂນ

ອີ ງ ຕ າມກ ານລ າຍງ ານຂ່ າ ວ
ເມື່ອວັນທີ 30 ທັນວາ 2021 ໃຫ້ຮູ້
ວ່າ: ກົດໝາຍສະບັບໃໝ່ຂ
 ອງຕາລີບັນ
ຫ້າມແມ່ຍິງເດີນທາງຕາມຖະໜົນຫົນ
ທາງໃນອ າຟະ ການິ ດ ສະຖານໃ ນໄລ
ຍະທາງໄກພຽງຄົນດຽວ ເມື່ອຕ້ອງ
ການເດີນທາງໄລຍະໄກເກີນກວ່າ 72
ກິໂລແມັດ ຈຳເປັນຕ້ອງຍາດພີ່ນ້ອງທີ່
ເປັນຜູ້ຊາຍຮ່ວມເດີນທາງນຳ.
ໂຄສົກກະຊວງສົ່ງເສີມສິລະ
 ວາມຊົ່ວຮ້າຍ ໄດ້
ການແຂ່ງຂັນທີ່ຍຸດຕິທໍາ.
ສິ່ງທີ່ຢາກກ່າວເຖິງແມ່ນໃນ ທຳ ແລະ ປ້ອງກັນຄ
ໃນຂະບວນການເລືອກຕັ້ງ, ການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງນີ້, ທັງໝ
 ົດ 90 ເປີດເຜີຍວ່າ: ກົດໝາຍຫ້າມຜູ້ຍິງເດີນ
ຜູ້ສະໝັກຮັກຊາດຮົງກົງ 153 ທ່ານ ບ່ອນນັ່ງທັງໝົດລ້ວນແຕ່ມີການແຂ່ງ ທາງໄກພຽງຄົນດຽວນີ້ ມີຜົນບັງຄັບ
 ັ້ງຢ
 ືນວ່າ ກົດໝ
 າຍດັ່ງ
ໄດ້ໂຕ້ວາທີຢ່າງດຸເດືອດກ່ຽວກັບບັນ ຂັນ, ບໍ່ມີທ່ານໃດສາມາດໄດ້ຕໍາແໜ່ງ ໃຊ້ແລ້ວ ທັງຢ
ຫາເສດຖະກິດ ແລະ ຊີວິດກ
 ານເປັນ ອັດຕະໂນມັດ. ນີແ
້ ມ່ນປາກົດການທີ່ ກ່ າ ວໄດ້ ຖື ກ ອອກແບບເພື່ ອ ປ້ ອ ງກັ ນ
ຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ. ເບິ່ງປະຫວັດສ່ວນ ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນຫລັງຈາກຮົງກົງກັບ ບໍ່ ໃ ຫ້ ແ ມ່ ຍິ ງ ຕົ ກ ຢູ່ ໃ ນຄ ວາມອັ ນ ຕະ
ຕົ ວຂອງສະມາຊິ ກ ສະພານ ິຕິບັນ ຍັດ ຄືນສູ່ປະເທດຊາດໃນປີ 1997. ການ
ທັງ 90 ທ່ານໃນຄັ້ງນີ້, ມີທັງທ
 ່ານທີ່ ເລືອກຕັ້ງສະທ້ອນເຖິງປະຊາທິປະໄຕ
ເຄີຍດຳລົງຕຳແໜ່ງສະມາຊິກສະພານິ ຕະຫລອດຂະບວນການ, ຄຳຫລອກ
ຕິບັນຍ
 ັດ, ມີປະສົບການສູງໃນສະພາ ລວງທີ່ ວ່ າ ລ ະບົ ບ ກ ານເ ລື ອ ກຕັ້ ງ ໃ ໝ່ 
ນິຕບ
ິ ນ
ັ ຍັດ ແລະ ມີຜ
 ທ
ູ້ ບ
່ີ ເ່ໍ ຄີຍເປັນສະ ກົດຂີ່ປະຊາທິປະໄຕ ບໍຈ
່ ໍາເປັນຕ້ອງ
ມາຊິກສ
 ະພານິຕິບັນຍັດ ຕະຫລອດ ຕອບໂຕ້ກ
 ໍພັງທະລາຍຢູ່ແລ້ວ.
ຮ ອດຜູ້ ທີ່ ບໍ່ ເ ຄີ ຍ ເຮັ ດ ວຽກທາງດ້ າ ນ
ທ່ານ ເຊິນ ຫຍົ່ງ ສະມາຊິກ
ການເມືອງມາກອ
່ ນໄດ້ເຂົາ້ ຮ່ວມ; ຈາກ ສະພານິຕິບັນຍັດຄົນໃໝ່ ກ່າວວ່າ:
ປະຫວັດການເຮັດວຽກ ເຫັນໄດ້ວ່າ ການໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງ ເປັນສະມາຊິກ
ມີຫົວກະທິໃນວົງການທຸລະກິດ ແລະ ສະພານິຕິບັນຍັດຄັ້ງນີ້
ໄດ້ນໍາເອົາ
ການເມືອງ, ມີບຸກຄົນທດ
ີ່ ີເດັ່ນໃນດ້ານ ຄວາມຄາດຫວັ ງ ອັ ນ ໃຫຍ່ ຫ ລວງມາ
ການສຶກສາ, ການແພດ, ກົດໝ
 າຍ, ໃຫ້ປະຊາຊົນ…
ບັນຊ
 ີແລະອື່ນໆ. ຈາກຄວາມຫລາກ
ຄັດຈ
 າກບົດວເິຄາະ ຫົວຂໍ້: ການ
ຫລາຍດ້ານພື້ນຖ
 ານຊີວິດ ສະແດງໃຫ້ ເລືອກຕັ້ງສະພານິຕິບັນຍັດຮົງກົງແບບບໍ່ມີສີ
ເຫັນວ່າຄົນຮັກຊາດບໍລິຫານຮົງກົງບໍ່ ສັນດຽວ ສະທອ້ ນເຖິງປະຊາທປິ ະໄຕຕຫ
ິ ລອດ
ແມ່ນສີສັນດ
 ຽວ ແຕ່ເປັນສີສັນຫລາກ ຂະບວນການ: CRI.
ຫລາຍ.

ລາຍ ແລະ ການຖືກຂົ່ມເຫັງ.
ຜູ້ອໍານວຍການຂອງອົງການ
ປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ ກ່າວວ່າ: ຄໍາສັ່ງ
ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ປິດໂອກາດສໍາລັບແມ່ຍິງ
ທີ່ຈະເດີນທາງເປັນເອກະລາດ ແລະ
ສະກັ ດ ກັ້ ນ ໂ ອກ າດໃນກ ານຫ ລົ ບ ໜີ 
ໄປບ່ ອ ນອື່ ນ ເມື່ ອ ປ ະເ ຊີ ນ ໜ້ າ ກັ ບ
ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ.
ນອກນີ້, ກົດໝາຍສະບັບ
ໃໝ່ ຍັງຫ້
 າມຜູ້ຂັບລົດໂດຍສານ ຕ້ອງ
ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຍິງຂຶ້ນລົດຖ້າບໍ່ໃສ່
ຜ້າໃບໜ້າ ແລະ ລະບຸວ່າ ຜູ້ຂັບລົດ
ຄວນຈອດຢູ່ບ່ອນທີ່ເໝາະສົມເມື່ອເວ
ລາທີ່ ຜູ້ ໂ ດຍສານທຳກ ານອະທິ ຖ ານ
ທາງສາລະໜາ.
ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກຸ່ມຕາລີບັນ
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ຍັງໄ ດ້ ວ າງກົ ດ ລ ະບຽບໃໝ່ ກ່ ຽວກັ ບ
ດົນຕີ ແລະ ເຫລົ້າ ທັງຫ
 ້າມຜູ້ຂັບລົດ
ເປີດດົນຕີໃນລົດ ແລະ ການນໍາໃຊ້
ຫລື ການຂົນສົ່ງສິ່ງຂອງມຶນເມົາໃນ
ລົດແມ່ນຫ້າມຢ່າງເດັດຂາດ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ຂຶ້ນກຳອຳນາດໃນ
ເດືອນສິງຫາຜ່ານມາ, ກຸ່ມຕາລີບັນໄດ້
ພະຍາຍາມສົ່ງສັນຍານການນໍາໃຊ້ນະ
ໂຍບາຍສູນກາງໃນການບໍລິຫານ ໂດຍ
ສະເພາະບັນຫາສິດທິຂອງແມ່ຍິງ ຂະ
ນະທີ່ ເ ຂົ າ ເ ຈົ້ າ ພ ະຍາຍາມຟື້ ນ ຟູ ກ ານ
ຊ່ ວ ຍເ ຫລື ອ ຈາກຕ່ າ ງປະເ ທດທີ່ ຖື ກ
ໂຈະໄວ້.
ແຫລ່ງຂ
 ໍ້ມູນ: CNN

