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ການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງ
ການຮຽບຮຽງກົດໝາຍຈໍານວນ
11 ສະບັບ ທີ່ຜ່ານການພິຈາລະ
ນາຮັ ບ ຮອງໃນກອງປະຊຸ ມ ສະ
ໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX; ການປັບ
ປຸງແຜນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ
ກົ ດ ໝາຍຂອງຄະນະປະຈໍ າ ສະ
ພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາປີ 2022
ການຕິດຕາມຊຸກຍູ້ການຜັນຂະ
ຫຍາຍມາດຕາຂອງກົດໝາຍ ທີ່
ກໍ າ ນົ ດ ໃຫ້ ອ ອກເປັ ນ ນິ ຕິ ກໍ າ ໃຕ້
(ສພຊ) ລະຫວ່າງວັນ

ແບບອອນລາຍ) ໂດຍການເປັນ

ປະທານຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງ

ທີ 24-26 ມັງກອນຜ່ານມາ, ທີ່

ປະທານຂອງທ່ານ ໄຊສົມພອນ

ຊາດ, ກຳມະການຄະນະປະຈໍາ

ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ມີກອງປະ

ພົມວິຫານ ກໍາມະການກົມການ

ສະພາແຫ່ງຊາດ, ຕາງໜ້າຈາກ

ຊຸມຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ

ເມືອງສູນກາງພັກ, ປະທານຄະ

ບັນດາກະຊວງ, ອົງການ ແລະ

ປະຈຳເດືອນມັງກອນ

2022

ນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ, ເຂົ້າ

ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.

(ໃນຮູບແບບປົກກະຕິ ແລະ ຮູບ

ຮ່ວມກອງປະຊຸມມີບັນດາຮອງ

ກົດໝາຍ; ຮ່າງມະຕິຂອງຄະນະ
ປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍ
ການໂຄສະນາເຜີ ຍ ແຜ່ ລັ ດ ຖະ
ທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິ

vjko8+|hk @

ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບຟັງ

lr0 zQ’lk]u gxufdv’xt-5,ltw\lk,aogmnjvmu @
(ສສຂ) ຜົ້ງສາລີ ຊຸດທີ II, ສະ
ມາຊິ ກ ອົ ງ ການປົ ກ ຄອງແຂວງ,
ອົງການຈັດຕັ້ງລັດທຽບເທົ່າ, ອົງ
ການຈັດຕັ້ງການເມືອງ, ສານປະ
ຊາຊົນແຂວງ,

ອົງການໄອຍະ

ການປະຊາຊົນແຂວງ, ແນວລາວ
ສ້າງຊາດແຂວງ, ອົງການຈັດຕັ້ງ

(ສພຊ) ໃນວັນທີ 15
ມັງກອນ 2022, ທ່ານ ຄໍາໃບ

ຂະແໜງການກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງຂອງ

ເວົາ້ ສະເພາະກໍແມ່ນການສົງ່ ເສີມ

ແຂວງເຂົ້າຮ່ວມ.

ການຜະລິດກະສິກຳ

ໃຫ້ກາຍ

ດໍາລັດ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງ

ໃນການຢ້ຽມຢາມຄັງ້ ນີ້

ເປັນສິນຄ້າ ເພື່ອພັດທະນາຊີວິດ

ຊາດ (ສພຊ) ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ

ຄະນະ ໄດ້ຮັບຟັງທ່ານ ໄຊຍະ

ການເປັ ນ ຢູ່ ຂ ອງຄອບຄົ ວ ໃຫ້ ດີ

ໄດ້ ເ ຄື່ ອ ນໄຫວຢ້ ຽ ມຢາມຄອບ

ພົນ ອິນທິລາດ ເຈົ້າຂອງສວນ

ຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ ຈຶ່ງໄດ້ຕັດສິນ

ຄົວການສ້າງເສດຖະກິດ ດ້ານ

ລາຍງານກ່ຽວກັບສະພາບການ

ໃຈສ້ າ ງສວນຜະລິ ດ ກະສິ ກ ຳ,

ກະສິກຳ ເຂດນາສະອາດ ເມືອງ

ສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວ

ໃນ

ປູກຕົ້ນໄມ້ແບບປະສົມປະສານ

ທ່າແຂກ ແຂວງຄຳມ່ວນ, ມີ

ດ້ານກະສິກຳ ວ່າ: ດ້ວຍຄວາມ

ໂ ດ ຍ ໄ ດ້ ເ ລີ່ ມ ລົ ງ ມື ປູ ກ ແ ຕ່ ປີ

ຮອງເຈົ້າແຂວງໆຄຳມ່ວນ, ຮອງ

ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ

2014 ເຊິ່ງມີປະເພດໝາກໄມ້

ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ,

ຕໍແ
່ ນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-

ບັ ນ ດາຫົ ວ ໜ້ າ ພະແນກການ,

ລັດ

ໃນໄລຍະປ່ຽນແປງໃໝ່

vjko8+|hk #

zqol=kg]afdv’xt-5,ltw\lk,aogmnv
j mu @
0v’ lr0 v5fq,w- -5fmu II

ມະຫາຊົນ, ອະດີດ ສສຊ ປະ
ຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 2 ແຂວງຜົ້ງ
ສາລີ, ອະດີດ ສສຂ ຊຸດທີ I, ຜູ້
ຊົງຄຸນວຸດທິ, ກອງບັນຊາການ
ທະຫານແຂວງ, ກອງບັນຊາການ
ສາລີ ຊຸດທີ II ຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງ

ແຂວງໆຜົ້ງສາລີ, ມີການນໍາພັກ-

ຕໍາຫລວດແຂວງ, ຫົວໜ່ວຍທຸ

ກອນ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະ

ການ

ໂດຍການເປັນປະທານ

ລັດຂັ້ນແຂວງ, ສະມາຊິກສະພາ

ລະກິດທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະ

ພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ) ຜົ້ງ

ຂອງທ່ານ ທອງສີ ເສົາສຸລິພົມ

ແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ປະຈໍາເຂດ

ຊົນເຂົ້າຮ່ວມ.

ສາລີ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມສະໄໝ

ປະທານ ສພຂ, ເຂົ້າຮ່ວມມີ

ເລືອກຕັ້ງທີ 2 ແຂວງຜົ້ງສາລີ,

ສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງ ສພຂ ຜົ້ງ

ທ່ານ ຄໍາຜອຍ ວັນນະສານ ເຈົ້າ

ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ມັງ

vjko8+|hk #

dv’xt-5,ltw\lk,aogmnv
j mu @ 0v’ lr0 ;P’9ao -5fmu II
ປະທານ ສພຂ, ເຂົາ້ ຮ່ວມມີທາ່ ນ
ຄໍາພັນ ສິດທິດຳພາ ເຈົ້າແຂວງໆ
ວຽງຈັນ, ມີບັນດາຄະນະປະຈໍາ
ພັກແຂວງ,
ແຂວງ,

ກໍາມະການພັກ

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ

ຊາດ (ສສຊ) ປະຈໍາເຂດເລືອກ
ຕັ້ງທີ 10 ແຂວງວຽງຈັນ, ສະ

ລະຫວ່າງວັນທີ 19-21 ມັງ

ວຽງຈັນ ໂດຍການເປັນປະທານ

ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ)

ກອນ 2022 ທີ່ສະໂມສອນ

ຂອງທ່ານ ບຸນສອນ ເພັດລາວັນ

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະຈໍາ

2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການ

ຊົນແຂວງ (ສພຂ) ອຸດົມໄຊ

ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 4 ແຂວງອຸດົມ

ປະຈໍາປີ 2022; ການຈັດຕັ້ງປະ

ຊຸດທີ II ໄດ້ອັດລົງດ້ວຍຜົນສໍາ

ໄຊ;

ບັນດາທ່ານຮອງປະທານ

ຕິ ບັດແຜນງົ ບປະມານແຫ່ ງລັ ດ

ເລັດຢ່າງຈົບງາມໃນວັນທີ

ສພຂ,

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ

ແຂວງ ປະຈຳປີ 2021 ແລະ
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ມັງກອນ 2022 ພາຍຫລັງດຳ

ຊາດປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ, ສະ

ທິດທາງແຜນການ

ປະຈໍາປີ

ເນີນມາເປັນເວລາ 3 ວັນ (ລະ

ມາຊິ ກ ສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ

2022; ການເຄື່ອນໄຫວວຽກ

ຫວ່າງວັນທີ 11-13 ມັງກອນ

ປະຈຳໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງ 7 ເມືອງ

ງານຂອງອົງການກວດສອບປະ

2022) ທີ່ສະໂມສອນແຂວງອຸ

ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.

ຈໍາພາກເໜືອ ປະຈຳປີ 2021
ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປະຈໍາ

ຂອງທ່ານ ຄຳດີ ວົງລ້ອມ ປະ

ຟັ ງ ການລາຍງານກ່ ຽ ວກັ ບ ການ

ປີ 2022 ແລະ ຜົນການກວດ

ທານ ສພຂ ອຸດົມໄຊ, ເຂົ້າຮ່ວມ

ເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກງານຂອງອົ ງ

ສອບບົດສະຫລຸບຂາດຕົວ ການ

ມີທ່ານ ບຸນຄົງ ຫຼ້າຈຽມພອນ

ການປົກຄອງແຂວງ

ປະຈໍາປີ

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານ

ອະດີດການນໍາ, ຜູ້ຊົງຄຸນວຸດທິ,

ເຈົ້າແຂວງອຸດົມໄຊ, ທ່ານ ຄຳ

2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການ

ແຫ່ງລັດ ປະຈໍາປີ 2020; ການ

vjko8+|hk #

ຈັນ ໂສຕາປະເສີດ ກຳມະການ

ປະຈໍາປີ 2022; ການຈັດຕັ້ງປະ

ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ ງ ຊາດ,

ຕິ ບັ ດ ແຜນພັ ດ ທະນາເສດຖະ

ເມືອງ 11 ເມືອງ ຂອງແຂວງ,
ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງ

ມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາປະຊາ

ໄດ້ຮັບ

ກົມກອງອ້ອມຂ້າງແຂວງ, ເຈົ້າ
ໃຫຍ່ຫອ
້ ງວ່າການປົກຄອງແຂວງ

ກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງ ປະຈຳປີ

ກອງປະຊຸມ,

(ສສຂ), ບັນດາພະແນກການ,

ວຽງຈັນ ຊຸດທີ II ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນ

ປະທານກຳມາທິການບັນດາເຜົາ່ ,

ດົມໄຊ ໂດຍການເປັນປະທານ

ມາຊິ ກ ສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ

(ສພຊ) ກອງປະຊຸມ

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາ

vjko8+|hk @
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ປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ເປັນ
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ກໍາໃຕ້ກົດໝາຍຂອງສະພາແຫ່ງ
ຊາດ; ການແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ພິພາກສາ
ຂອງສານປະຊາຊົນຂັນ
້ ທ້ອງຖິນ
່ ;
ແຜນການຕິດຕາມກວດກາ ຂອງ
ບັນດາກໍາມາທິການ
2022;

ປະຈໍາປີ

ຮ່າງນິຕິກໍາກ່ຽວກັບ

ການລົ ງ ພົ ບ ປະປະຊາຊົ ນ ຂອງ
ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ; ຮ່າງ
ນິຕິກໍາວ່າດ້ວຍການປະເມີນຜົນ
ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງບຸກຄະ
ລາກອນທີສ
່ ະພາແຫ່ງຊາດເລືອກ
ຕັ້ງ ແລະ ຮັບຮອງເອົາການແຕ່ງ
ຕັງ້ ; ການພິຈາລະນາໂຄງການລົງ
ທຶນຈໍານວນໜຶ່ງ ຕາມການສະ
ເໜີຂອງລັດຖະບານ;

ຮັບຟັງ

ການລາຍງານກ່ຽວກັບແຜນການ
ລົງທຶນຂອງລັດ ປະຈໍາປີ 2022,
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງ

ກົດໝາຍ ປະຈໍາປີ 2022, ການ

ພິຈາລະນາຕົກລົງ ຢູ່ກອງປະຊຸມ

ຜັ ນ ຂະຫຍາຍເນື້ ອ ໃນຂອງກົ ດ

ຄະນະປະຈໍ າ ສະພາແຫ່ ງ ຊາດ

ໝາຍ ເປັນນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ;

ເທື່ອນີ້

ການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກໍາຮັບ

ຈຶ່ ງ ສະເໜີ ມ າຍັ ງ ບັ ນ ດາທ່ າ ນ

ໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວວຽກ

ຮອງປະທານຄະນະປະຈໍ າ ສະ

ງານຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ; ການ

ພາແຫ່ງຊາດ ເພີ່ມທະວີການຊີ້

ພິຈາລະນາໜັງສືສະເໜີຂອງລັດ

ນໍ າ -ນໍ າ ພາບັ ນ ດາກໍ າ ມາທິ ກ ານ,

ຖະບານ ກ່ຽວກັບໂຄງການລົງ

ຄະນະເລຂາທິ ກ ານສະພາແຫ່ ງ

ທຶນຈໍານວນໜຶ່ງ; ການຈັດສັນ

ຊາດ

ງົບປະມານໂຄງການລົງທຶນຂອງ

ຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ຈົ່ງໄດ້ສຸມ

ລັດ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະ

ເຫື່ອແຮງ, ສະຕິປັນຍາ ເຂົ້າໃນ

ຫີນກາວ ແລະ ຫີນບາຣິດ ໂດຍໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ 45
ບໍລິສັດ 49 ກິດຈະການເຂົ້າຊອກຄົ້ນ, ສຳຫລວດ

ມີຄວາມສໍາຄັນຫລາຍ

ທີ່ຢູ່ໃນຂອບເຂດຄວາມ

ຈໍາເດືອນມັງກອນ 2022 ນີ້

ແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂ

ການປຶກສາຫາລື,

ເທດຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນບັນ

ຈະໄດ້ພິຈາລະນາຕົກລົງຫລາຍ

ຄວາມຫຍຸ້ ງ ຍາກທາງດ້ າ ນເສດ

ກອບຄໍາເຫັນ

ດາເຜົ່າຢ່າງແທ້ຈິງ.

ບັນຫາສໍາຄັນ ເພື່ອເປັນພື້ນຖານ

ຖະກິດ

ຕິດພັນກັບການເກັບ

ຄັນຂອງຊາດ ທີ່ນໍາມາພິຈາລະ

ທ່ານ ໄຊສົມພອນ ພົມ

ໃຫ້ ແ ກ່ ກ ານກະກຽມກອງປະ

ລາຍຮັບ;

ການພິຈາລະນາຮັບ

ນາຢູ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ເພື່ອເຮັດ

ໄດ້ມີຄໍາເຫັນກ່າວເປີດ

ຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ

3

ຮອງເອົາການສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ພິ

ໃຫ້ການຕົກລົງຂອງກອງປະຊຸມ

ກອງປະຊຸມວ່າ: ກອງປະຊຸມຄະ

ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX,

ພາກສາຂອງສານປະຊາຊົ ນ ສູ ງ

ກາຍເປັນນິຕິກໍາທີ່ມີຜົນສັກສິດ,

ນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ

ການຕິ ດ ຕາມຊຸ ກ ຍູ້ ກ ານຈັ ດ ຕັ້ ງ

ສຸດ ແລະ ສານປະຊາຊົນທ້ອງ

ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ,

ປະ

h
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ບັນດາເນື້ອໃນທີ່ນໍາມາ

ນໍາຜົນປະໂຫຍດລວມມາສູ່ປະ

ວິຫານ

2

ຕົ້ນ ແຜນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ

ຊາດ ແລະ ວຽກງານອື່ນໆຈໍາ

ຄົ້ນຄວ້າປະ

ໃສ່ວຽກງານສໍາ

ນິດແຮ່ທາດຄື: ແຮ່ເຫລັກ, ແຮ່ທອງ, ຖ່ານຫີນ, ແຮ່
ອັງຕິມອນ, ແຮ່ຄຳເຄົ້າ, ແຮ່ຄຳຕົກຂ້ອນ, ແຮ່ຊືນ-ສັງ
ກະສີ, ເກືອກິນ, ແຮ່ພາຍຣາຍ, ດິນໜຽວ, ຫີນປູນ,

ແລະ ຂຸດຄົ້ນ.
ນສພ. ເສດຖະກິດການຄ້າ 20/1/2022

o ໃນປີ 2021 ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ
ຈາກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ພົນລະເມືອງ 460 ສະບັບ ແລະ

ໝາຍສໍາຄັນນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າ ໃນ

ຄໍາເຫັນຢ່າງມີຈຸດສຸມ, ກົງໄປກົງ

ໄດ້ຫລາຍກວ່າ 65 ຈຸດປາກົດ ເຊິ່ງປະກອບມີ 13 ຊະ

ມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ນໍາ

	ໃນໂອກາດທີ່ມີຄວາມ

ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຄົ້ນຄວ້າປະກອບ

o ແຂວງອຸດົມໄຊ ຄົ້ນພົບຈຸດປາກົດແຮ່ທາດ

ໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງ, ຄໍາສະເໜີ ແລະ ໜັງສືລັດຖະການ

ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ.

ຈາກນັ້ນ, ກອງປະຊຸມ

ຄັດໂດຍ: ສ.ສາຍນໍ້າທາ

ສາ

ຜົນປະໂຫຍດມາສູ່ປະເທດຊາດ

ນວນໜຶ່ງ.

ແກ້ໄຂແລ້ວ 436 ສະບັບ, ກຳລັງຄົ້ນຄວ້າ 24 ສະບັບ;
ໄດ້ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດຄໍາສັ່ງຕ່າງໆ ທີ່ອອກ
ໄປແລ້ວທັງໝົດ 29.231 ສະບັບ.
ນສພ. ປະເທດລາວ 20/1/2022

ນາມປະທານກອງປະຊຸມ ຂໍເປີດ

ມາ ໃສ່ບັນດາບົດລາຍງານຕ່າງໆ

ກອງປະຊຸມຄະນະປະຈໍາສະພາ

ທີ່ນໍາມາພິຈາລະນາໃນກອງປະ
ຊຸມຄັ້ງນີ້

ຖິ່ນ ແລະ ວຽກງານອື່ນໆ.

PHOUTHEN PASAXON

ເພື່ອຮັບປະກັນການ

ຕົກລົງບັນຫາຢ່າງມີຄວາມເປັນ

ແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເດືອນມັງກອນ

o ດ່ານສາກົນທ່າບົກທ່ານາແລ້ງ ມີພາຫະນະ

2022 ຢ່າງເປັນທາງການ ນັບ

ຂົນສົ່ງຕ່າງປະເທດສາມາດປະຢັດເວລາ ແລະ ຫລຸດ

ແຕ່ເວລານີ້ເປັນຕົ້ນໄປ.

ເອກະພາບ, ສາມາດເປັນບ່ອນ

(ສອນສັກ ວັນວິໄຊ)

ອີງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ

ຜ່ອນຄວາມແອອັດໃຫ້ແກ່ການສົ່ງມອບສິນຄ້າຢູ່ດ່ານ
ສາກົນສິນຄ້າທ່າບົກທ່ານາແລ້ງ

ໂດຍການຫລຸດຂັ້ນ

ຕອນຂ້ າ ມດ່ າ ນທີ່ ບ່ໍ ຈ ຳເປັ ນ ໃຫ້ ເ ຫລື ອ ສະເພາະມາດ
zqol=kg]afDDD

ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ຄົ້ນ

ເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກງານຂອງອົ ງ

ຄວ້າ, ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ

ການກວດກາລັດຂອງແຂວງ ປະ

ເອົາຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງ

ຈໍາປີ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນ

ຈຳນວນ 4 ສະບັບຄື: 1. ຂໍ້ຕົກ

ການ ປະຈໍາປີ 2022 ແລະ ການ

ລົງ ວ່າດ້ວຍກອງທຶນຄວບຄຸມ,

ກວດກາຕາມຜົນການກວດສອບ

ສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານຢາເສບ

ປະຈໍາປີ 2019; ອົງການໄອຍະ
ການປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ສານ
ປະຊາຊົນແຂວງ ກ່ຽວກັບການ
ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ

ປະຈຳປີ

ຄວ້າ, ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ

ແຫ່ງລັດຂອງແຂວງ; ບົດລາຍ

ປະຊາຊົນແຂວງ; ບົດລາຍງານ

ການເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກງານຂອງ

ເອົາມະຕິ ລວມມີ 5 ສະບັບຄື:

ງານຂອງອົງການກວດສອບ ປະ

ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາປະຊາ

ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ປະຈຳປີ

ມະຕິ ກ ອງປະຊຸ ມ ສະພາປະຊາ

ຈຳພາກເໜືອ; ບົດລາຍງານຂອງ

ຊົນແຂວງ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນ

2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການ

ຊົນແຂວງ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ

ອົງການກວດກາລັດຂອງແຂວງ;

ໄຫວວຽກງານຂອງສະພາປະ

ປະຈໍາປີ 2022.

ເອົາແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-

ບົດລາຍງານຂອງອົງການໄອຍະ

ຊາຊົນແຂວງ ປະຈຳປີ 2021

ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານ

ການປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ສານ

ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປະຈຳ

ໄດ້ຄົ້ນ

1.000 ຫາ 3.000 ຕູ້ຕໍ່ວັນ ປັດຈຸບັນ ມີລົດຂົນສົ່ງ
ສິນຄ້າເຂົ້າ-ອອກປະມານ 600-700 ຄັນຕໍ່ວັນ ນອກ
ນີ້ ທັງສອງຝ່າຍຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຮ່ວມ
ມືດາ້ ນຕ່າງໆ ເພືອ
່ ກຽມຄວາມພ້ອມຮອງຮັບສິນຄ້າຜ່ານ

ວ່ າ ດ້ ວ ຍການທົ ດ ແທນຄ່ າ ເສຍ

ພາບແຫ່ງທີ 1 ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ-ໜອງຄາຍ.

(ສ້າງໃໝ່);

3. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມ

ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ກ່ຽວກັບ

ສາມາດຮອງຮັບບໍລິມາດສິນຄ້າໄດ້

ແດນໃນອະນາຄົດລະຫວ່າງລາວ-ໄທ ຜ່ານຂົວມິດຕະ

ແຂວງອຸດົມໄຊ

ປະຈໍາປີ 2022; ຄະນະປະຈຳ

ບົກທ່ານາແລ້ງ

ຕິດ (ສ້າງໃໝ່); 2. ຂໍ້ຕົກລົງ
ຫາຍຈາກໂຄງການພັ ດ ທະນາ

2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການ

ກອງປະຊຸມ

ຕະການຄວບຄຸມຄວາມປອດໄພຊາຍແດນ ແລະ ທ່າ

ປີ 2022.

ຄອງແຮ່ທາດອະໂລຫະ ສໍາລັບ
ກໍ່ ສ້ າ ງ ອຸ ດ ສ າ ຫ ະ ກ ຳ ພ າ ຍ ໃ ນ
ແຂວງອຸດົມໄຊ (ສ້າງໃໝ່) ແລະ
4. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍກອງທຶນ
ໄພພິບັດ ແລະ ສັງຄົມສົງເຄາະ
(ສະບັບປັບປຸງ).
(ສົນສ
 ິດ ສາວະບຸດ)

ນສພ. ວຽງຈັນໃຫມ່ 28/1/2022
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ຫລາຍຊະນິດ. ພາຍຫລັງທີ່ລົງມື
ປູກ ມີບາງຊະນິດເລີ່ມໄດ້ເກັບ
ກ່ຽວຜົນຜະລິດໃນປີ
ແລະ

2016

ບາງຊະນິດກໍເລີ່ມເກັບ

ກ່ຽວປີ 2018-2019; ເຊິ່ງປະ
ກອບມີ: ຕົ້ນໝາກມ່ວງ ພັນນໍ້າ
ດອກໄມ້ ຈຳນວນ 1.400 ຕົ້ນ
ຜົນລະຜິດໃນແຕ່ລະປີໂດຍສະ

ຕາງໜ້າອົງການຈັດຕັ້ງພັກ,

ຜູ້

ປະກອບການ.

ພະຍາດໂຄວິດ-19

ຢູ່ແຂວງ

ວຽງຈັນ;

ຕະຫລອດໄລຍະ

ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ

ປະຈໍາປີ

2021 ແລະ ແຜນການປະຈໍາປີ

3

3. ພິຈາລະນາ ແລະ

ວັນເຕັມ ຂອງການດໍາເນີນກອງ

ຮັ ບ ຮອງເອົ າ ບົ ດ ລາຍງານກ່ ຽ ວ

6. ພິຈາລະນາ ແລະ

ປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2

ກັ ບ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນ

ຮັ ບ ຮອງເອົ າ ຮ່ າ ງນິ ຕິ ກໍ າ ໃຕ້ ກົ ດ

ເຊິ່ງເຕັມໄປດ້ວຍບັນຍາກາດຟົດ

ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ

ໝາຍ ວ່າດ້ວຍ: ການຄຸ້ມຄອງ

ຟື້ນ ບົນຈິດໃຈເສີມຂະຫຍາຍ

ຈໍາປີ 2021 ແລະ ແຜນການ

ການຂຸດຄົ້ນຫີນ,

ປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ຄວາມຮັບ

ປະຈໍາປີ 2022, ການກວດກາ

ແລະ ດິນດໍາຕາມລໍາແມ່ນໍ້າຂອງ,

ຜິດຊອງສູງ ຂອງບັນດາ ສສຂ

ຕາມຜົນການກວດສອບ ປະຈໍາ

ນໍ້າງື່ມ, ນໍ້າລີກ, ນໍ້າແມດ, ນໍ້າ

ໃນຖານະເປັນຕົວແທນແຫ່ງສິດ

ປີ 2019 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ກາຍ ແລະ ແມ່ນໍ້າສາຂາຕ່າງໆ

ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາ

ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ

ຢູ່ພາຍໃນແຂວງວຽງຈັນ.

ຊົນບັນດາເຜົາ່ ທົວ
່ ແຂວງວຽງຈັນ

ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ແຜນ

ກອງປະຊຸມໄດ້ຕີລາຄາ

ໃນການປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ,

ການປະຈໍາປີ 2022, ຜົນການ

ສູງຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມໃນການ

ການຕັ້ງບັນຫາໃນການຊັກຖາມ

ກວດສອບບົດສະຫລຸບຂາດຕົວ

ຊີນ
້ າໍ -ນໍາພາຂອງອົງການປົກຄອງ

ແລະ ການອະທິບາຍຊີແ
້ ຈງ ຂອງ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະ

ແຂວງ ຕໍ່ບັນດາພະແນກການ,

ບັນດາພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ມານແຫ່ງລັດ ປະຈໍາປີ 2020

ອົງການ, ເມືອງ ແລະ ປຸກລະ

ຢ່າງກົງໄປກົງມາ ແລະ ມີຄວາມ

ຂອງອົງການກວດກາລັດແຂວງ

ດົມໃຫ້ຜູ້ປະກອບການທັງພາຍ

ກະຈ່າງແຈ້ງ.

ແລະ ອົງການກວດສອບປະຈໍາ

ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ກໍຄືປະ

ພາກກາງ;

ຊາຊົນພາຍໃນແຂວງ ພ້ອມກັນ

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ໄດ້

ປະ

2022;

ແຮ່,

ຊາຍ

ຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບ

4. ພິຈາລະນາ ແລະ

ຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ໄດ້

ຮອງເອົາບັນຫາສໍາຄັນທີ່ເປັນພື້ນ

ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານ ຂອງ

ຮັບຜົນສໍາເລັດຫລາຍດ້ານ ເຮັດ

ຖ າ ນ ໃ ຫ້ ແ ກ່ ກ າ ນ ພັ ດ ທ ະ ນ າ

ອົ ງ ການໄອຍະການປະຊາຊົ ນ

ໃຫ້ ແ ຂວງວຽງຈັ ນ ສື ບ ຕໍ່ ມີ ສ ະ

ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງ

ແຂວງ ແລະ ສານປະຊາຊົນ

ຖຽນລະພາບທາງດ້ າ ນການ

ເປັນຕົ້ນ:

ແຂວງ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະ

ເມືອງ, ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ

1. ພິຈາລະນາ ແລະ

ຕິບດ
ັ ແຜນການເຄືອ
່ ນໄຫວວຽກ

ແລະ ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ,

ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງອົງ

ງານ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ແຜນ

ເສດຖະກິດເລີມ
່ ມີການຂະຫຍາຍ

ການປົກຄອງແຂວງ

ກ່ຽວກັບ

ການປະຈໍາປີ 2022 ແລະ ການ

ຕົວ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງ

ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນພັ ດ

ລາຍງານຂອງພະແນກຍຸ ຕິ ທໍ າ

ປະຊາຊົນ ໄດ້ຮັບການຍົກສູງດີ

ທະນາ ເສດ ຖະ ກິິ ດ-ສັ ງ ຄົ ມ ,

ແຂວງ ກ່ຽວກັບບັນຫາການຈັດ

ຂຶ້ນເປັນກ້າວໆ ເພື່ອສູ້ຊົນຈັດຕັ້ງ

ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ

ຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານ

ປະຕິບດ
ັ ແຜນພັດທະນາເສດຖະ

ປະຈໍາປີ 2021;

ກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານ

ປະ

ຈໍາປີ 2021 ແລະ ແຜນການ
ປະຈໍາປີ 2022 ຂອງແຂວງ;

5. ພິຈາລະນາ ແລະ

ແຫ່ງລັດໃນປີ 2022 ຂອງແຂວງ

2. ການລາຍງານວຽກ

ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານ ຂອງ

ໃຫ້ ບັ ນ ລຸ ຜົ ນ ສໍ າ ເລັ ດ ຕາມຄາດ

ງານປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ

ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ກ່ຽວກັບ

ໝາຍທີ່ວາງໄວ້.

ສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນການ

ເລ່ຍ 56 ໂຕນຕໍ່ປີ; ຕົ້ນໝາກ

ໃຊ້ເຕັກນິກທີ່ທັນສະໄໝ ທີ່ລູກ

ພົນ ອິນທິລາດ ຍັງໄດ້ສະເໜີຕໍ່

ເຂົ້າໃນການຜະລິດ ໃຫ້ກາຍເປັນ

ເງາະ 150 ຕົ້ນ ຜົນລະລິດ 4,5

ຊາຍໄດ້ ໄ ປສຶ ກ ສາມາຈາກປະ

ທ່ານຮອງປະທານ ສພຊ ແລະ

ສິນຄ້າ ຕອບສະໜອງຕາມແນວ

ໂຕນຕໍ່ປີ; ຕົ້ນໝາກຂຽບ 200

ເທດເພື່ອນບ້ານ

ການນຳຂອງແຂວງ

ຊ່ວຍຄົ້ນ

ທາງນະໂຍບາຍຂອງພັ ກ -ລັ ດ

ຕົ້ນ ຜົນຜະລິດ 1,6 ໂຕນຕໍ່ປີ;

ການຜະລິ ດ ກະສິ ກ ຳແບບສະ

ຄວ້າ ພິຈາລະນາ ໃນການກໍ່ສ້າງ

ກ້າວໄປເຖິງການເປັນແບບຢ່າງ

ຕົ້ນໝາກຫຸ່ງ 500 ຕົ້ນ ຜົນຜະ

ອາດ

ໃສ່ຝຸ່ນຄອກເປັນຫລັກ

ຝາຍກັກກັນນໍ້າ ເພື່ອຫົດເນື້ອທີ່

ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ

ລິດ 10 ໂຕນຕໍ່ປີ; ຕົ້ນກະທັນ

ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດແບບເປັນ

ການຜະລິດໃຫ້ພຽງພໍ, ກໍ່ສ້າງ,

ຮຽນ

100 ຕົ້ນ ຜົນຜະລິດ 1,5 ໂຕນ

ມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ. ສຳລັບ

ຕິດຕັ້ງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ເຂົ້າເນື້ອທີ່

ຕາມທ່າແຮງ ແລະ ເງື່ອນໄຂ

ຕໍ່ປີ; ຕົ້ນໝາກມັງກອນ 600

ຕະຫລາດ ໃນການຈຳໜ່າຍສ່ວນ

ການຜະລິດ ແລະ ຊ່ວຍສະໜັບ

ຂອງຕົນເອງ

ຕົ້ນ ຜົນຜະລິດ 9 ໂຕນຕໍ່ປີ;

ຫລາຍແມ່ ນ ເປັ ນ ຕະຫລາດຢູ່

ສະໜູ ນ ທາງດ້ າ ນແຫລ່ ງ ທຶ ນ

ວິດການປັນຢູ່ຂອງຄອບຄົວໃຫ້

ນອກນັ້ນ, ຍັງມີລຳໃຍ 100 ຕົ້ນ,

ພາຍໃນແຂວງ ແລະ ແຂວງບໍລິ

ເພືອ
່ ນຳໃຊ້ເຂົາ້ ໃນການຂະຫຍາຍ

ດີຂຶ້ນ.

ໄມ້ດູ່, ໄມ້ຂະຍຸງ 280 ຕົ້ນ, ປູກ

ຄຳໄຊ, ສ່ວນລາຄາແມ່ນມີຂຶ້ນ-

ເນືອ
້ ທີ່ ແລະ ສ້າງຕັງ້ ໂຮງງານຂະ

ແ ມ່ ນ ມ ອ ບ ໃ ຫ້ ກ າ ນ ນ ຳ ຂ ອ ງ

ຢາງພາລາ ໃນເນື້ອທີ່ 5 ເຮັກຕາ,

ລົງ ຕາມທ້ອງຕະຫລາດ ໂດຍ

ໜາດນ້ອຍ

ແຂວງ, ພະແນກການກ່ຽວຂ້ອງ

ປູກມັນຕົ້ນ 10 ເຮັກຕາ ແລະ

ສະເລ່ ຍ ລາຍຮັ ບ ໃນແຕ່ ລ ະປີ

ເພື່ອສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມ

ຍັງປູກໄມ້ໃຫ້ໝາກອີກຈຳນວນ

ແມ່ນປະມານ 700-800 ລ້ານ

ເຖິງການຊອກຫາຕະຫລາດຈຳ

ໄຂໃນຕໍ່ໜ້າ ເພື່ອຊຸກຍູ້ ສົ່ງເສີມ

ໜຶ່ງ ລວມເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 24,3

ກີບ. ສຳລັບແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ

ໜ່າຍທີ່ໝັ້ນຄົງ

ການຜະລິດ

ເຮັກຕາ ເຊິ່ງມີແຮງງານພາຍໃນ

ແມ່ນຈະສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່

ໃຫ້ແກ່ຜົນຜະລິດ.

ສວນທັງໝົດ 11 ຄົນ ໃນນັ້ນ

ການຜະລິດຕື່ມອີກ ໃຫ້ໄດ້ປີລະ

ທ່ານຮອງປະທານ ສພຊ

ດວກເຂົ້າໃນການຜະລິດ ແລະ

ເປັນວິຊາການສະເພາະດ້ານ 1

8-10 ເຮັກຕາ ເພື່ອປູກໄມ້ໃຫ້

ໄດ້ ກ່ າ ວສະແດງຄວາມຍ້ ອ ງຍໍ

ໄດ້ຮັບປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິ

ຄົນ

(ລູກຊາຍຂອງຕົນເອງ).

ໝາກ ແລະ ໄມ້ອຸດສາຫະກຳ.

ຊົມເຊີຍຕໍ່ຄອບຄົວ

ຜົນໃຫ້ສູງຂຶ້ນ.

ໃນດ້ານການຜະລິດ ແມ່ນໄດ້ນຳ

ໂອກາດດຽວກັນນີ້ ທ່ານ ໄຊຍະ

ເທທັງທຶນຮອນ ແລະ ເຫື່ອແຮງ

ໂດຍເນັ້ນໃສ່

ແປຮູບໝາກໄມ້
ລວມໄປ

ເພື່ອຮອງຮັບ

ໄດ້ນຳເອົາບົດ

ເພື່ອໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ເພື່ອພັດທະນາຊີ

ສ່ວນຄຳສະເໜີຕ່າງໆ

ນຳໄປຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາ

ແກ້

ໃຫ້ໄດ້ປະຕິບັດ

ຕາມເງື່ ອ ນໄຂທີ່ ມີ ຄ ວາມສະ

ທີ່ໄດ້ທຸ້ມ

(khamoune News)

lr0DDD
ພາຍຫລັງປະທານກ່າວ
ໄຂກອງປະຊຸມແລ້ວ ທ່ານ ນາງ
ພອນສະຫວັນ ສັກຕິຄຸນ ເລຂາ
ທິ ກ ານສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ,
ຫົ ວ ໜ້ າ ກອງເລຂາກອງປະຊຸ ມ
ໄດ້ຜ່ານມະຕິກອງປະຊຸມຄະນະ
ປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ວ່າ
ດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາການສະ
ເໜີຍົກຍ້າຍ ທ່ານ ບົວຫົງ ຄໍາ
ຫາ ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການແຂວງ
ຜົ້ງສາລີ ໄປຮັບໜ້າທີ່ໃໝ່ຢູ່ກະ
ຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ສະ
ບັບເລກທີ 182/ຄປຈຂ, ລົງ
ວັນທີ 11 ພະຈິກ 2021; ຜ່ານ

ວັນທີ 10 ທັນວາ 2021, ມະ

ວຽກງານພົນ
້ ເດັນ
່ ກ່ຽວກັບການ

ປະຈໍາປີ 2022; ຮັບຟັງທ່ານ  

ມະຕິ ກ ອງປະຊຸ ມ ຄະນະປະຈໍ າ

ຕິ ກ ອງປະຊຸ ມ ຄະນະປະຈໍ າ ສະ

ຈັ ດ ຕັ້ງປະຕິ ບັດ ແຜນພັ ດ ທະນາ

ຢືນວັນນະສຸກ ບຸດຕະນຸວົງ ຮອງ

ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ວ່າດ້ວຍ

ພາປະຊາຊົນແຂວງ

ວ່າດ້ວຍ

ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະ

ຫົ ວ ໜ້ າ ກ ອ ງ ບັ ນ ຊ າ ກ າ ນ ຕໍ າ

ການຮັ ບ ຮອງເອົ າ ການສະເໜີ

ການຮັ ບ ຮອງເອົ າ ການສະເໜີ

ມານ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ແຜນ

ຫລວດແຂວງ ລາຍງານກ່ຽວກັບ

ແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ

ຕຸລາພັນ

ແຕ່ງຕັ້ງກຳມະການຄະນະປະຈໍາ

ການ ປະຈໍາປີ 2022 ແລະ ການ

ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປ ະຕິ ບັ ດ ວຽກງ ານ

ສສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 2

ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ປະທານ

ຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ 2 ວາລະແຫ່ງ

ການແກ້ໄຂປາກດ
ົ ການຫຍ້ທ
ໍ ້ໃໍ ນ

ແຂວງຜົ້ງສາລີ ເປັນຫົວໜ້າຫ້ອງ

ຄະນະກຳມະການວັດທະນະທໍາ-

ຊາດ; ຮັບຟັງທ່ານ ທອງສຸກ ເປົາ

ສັງຄົມ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິ

ວ່າການແຂວງຜົ້ງສາລີ

ສະບັບ

ສັງຄົມ ແລະ ບັນດາເຜົ່າ ສະບັບ

ສຸລິ ຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ

ບັດວາລະແຫ່ງຊາດ

ເລກທີ 183/ຄປຈຂ, ລົງວັນທີ

ເລກທີ 209/ຄປຈຂ, ລົງວັນທີ

ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ ລາຍ

ການແກ້ ໄ ຂບັ ນ ຫາຢາເສບຕິ ດ

11 ພະຈິກ 2021; ຜ່ານມະຕິ

13 ທັນວາ 2021 ແລະ ມະຕິ

ງານກ່ຽວກັບການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ

ແລະ ຮັບຟັງທ່ານ ຄໍາເຫຼັກ ໃຈ

ຂອງຄະນະປະຈໍ າ ສະພາແຫ່ ງ

ຂອງຄະນະປະຈໍ າ ສະພາປະຊາ

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ

ອີສານ ຮອງເຈົ້າແຂວງ, ຫົວໜ້າ

ຊາດ ວ່າດ້ວຍການຍົກຍ້າຍສະ

ຊົນແຂວງ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງ

ຄົມ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ແຜນ

ຄະນະສະເພາະກິດ

ມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄປຮັບ

ກຳມະການຄະນະປະຈໍາສະພາ

ການ ປະຈໍາປີ 2022 ແລະ ກ່ຽວ

ກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂ

ໜ້າທີ່ໃໝ່ ສະບັບເລກທີ 233/

ປະຊາຊົນແຂວງ,

ປະທານຄະ

ກັ ບ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ວາລະ

ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄ

ຄປຈ, ລົງວັນທີ 29 ກັນຍາ

ນະກຳມະການວັ ດ ທະນະທໍ າ -

ແຫ່ງຊາດ ການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸງ້

ວິດ-19 ຂັ້ນແຂວງ ລາຍງານ

2021; ມະຕິ ກອງປະຊຸມຄະ

ສັງຄົມ ແລະ ບັນດາເຜົ່າ, ສະ

ຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການ

ກ່ ຽ ວກັ ບ ສະພາບການແຜ່ ລ ະ

ນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ

ບັບເລກທີ 210/ຄປຈຂ, ລົງ

ເງິນ; ຮັບຟັງທ່ານ ວັນໄຊ ສຸກສັນ

ບາດ

ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

ວ່າດ້ວຍການຍົກຍ້າຍສະມາຊິກ

ວັນທີ 13 ທັນວາ 2021; ຮັບ

ຫົວໜ້າພະແນກການເງິນແຂວງ

ແລະ

ມາດຕະການແກ້ໄຂຜົນ

ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ມາປະ

ຟັງທ່ານ ຄໍາຜອຍ ວັນນະສານ

ລາຍງານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະ

ກະທົ ບ ຈາກການແຜ່ ລ ະບາດ

ຈໍາການຢູ່ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ

ເຈົ້າແຂວງຜົ້ງສາລີ ລາຍງານໂດຍ

ຕິ ບັດແຜນງົ ບປະມານແຫ່ ງລັ ດ

ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19.

ສະບັບເລກທີ 208/ຄປຈຂ, ລົງ

ຫຍໍ້ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ

ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ແຜນການ

(ນາງ ສຸກສົມພອນ ແກ້ວແສງພະຈັນ)

ອູ່ຄໍາ

ກ່ຽວກັບ

ເພື່ອປ້ອງ
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ມັງກອນ 2022, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ)
ໄດ້ມີກອງປະຊຸມປະຈໍາປີ ຂອງ
ຄະນະເລຂາທິການ ສພຂ ຊຽງ
ຂວາງ ໂດຍການເປັນປະທານ
ຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ວຽງໄຊ ສີວິໄລ
ຮອງປະທານສພຂ ຜູ້ຊນ
ີ້ ໍາວຽກ
ງານຄະນະເລຂາທິການ ແລະ
ທ່ານ ນາງ ສາຍພູເງິນ ອຸດົມສຸກ
ເລຂາທິການ ສພຂ; ເຂົ້າຮ່ວມ
ມີຄະນະປະຈໍາ, ປະທານ-ຮອງ
ປະທານຄະນະກໍາມະການ, ຄະ
ນະເລຂາທິການ, ຫົວໜ້າ-ຮອງ
ຫົວໜ້າຂະແໜງ ແລະ ພະນັກ
ງານ-ລັດຖະກອນພາຍໃນ ສພຂ
ເຂົ້າຮ່ວມ.
ໃນກອງປະຊຸມ, ຜູ້ເຂົ້າ
ຮ່ວມໄດ້ຮັບຟັງ ບົດສະຫລຸບຜົນ
ງານການເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກງານ

ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ
ເ ປັ ນ ຕົ້ ນ ແມ່ ນ ໄດ້ ຈັ ດ ຕັ້ ງ ເ ຊື່ ອ ມ
ຊຶມ, ຮໍ່າຮຽນບັນດາແນວທາງ,
ນິຕິກໍາຂ
 ອງພັກ ແລະ ລັດວາງ
ອອກ; ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່
ສພຂ ແລະ ຄະນະສະມາຊິກສະ
ພາແຫ່ງຊ
 າດ ປະຈໍາເຂດເລືອກ
ຕັ້ງ ໃນການປະຕິບັດ 3 ພາລະ
ບົດບາດ ແລະ ອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກດ້ານເນື້ອໃນ, ດ້ານງົບ
ປະມານ ແລະ ອື່ນໆ; ໃນໄລຍະ
ຜາ່ ນມາຄະນະເລຂາທິການ ສພຂ
ໄດ້ປະສານສມ
ົ ທົບບັນດາຄະນະ
ກຳມະການສພຂ, ຄະນະເລຂາ
ທິການສະພາແຫ່ງຊ
 າດ, ກຳມາ
ທິການຂອງສະພາແຫ
 ່ງຊາດ, ຄະ
ນະພັກ, ອົງກ
 ານປົກຄອງແຂວງ,
ຫ້ອງວ່າການແຂວງ ແລະ ອົງ
ການຈັດຕ
 ັ້ງຂັ້ນຕ
 ່າງໆ ເພື່ອເຮັດ
ໃຫ້ການປະຕິບດ
ັ ໜ້າທີ່ວຽກງານ

ບູນດ້ານເນື້ອໃນ; ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງ
ໄດ້ ມີ ພິ ທີ ມ ອບ- ຮັ ບ ໃ ບຍ້ ອ ງຍໍ
ໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່
ມີ ຜົ ນ ງານໃນການເ ຄື່ ອ ນໄ ຫວ
ວຽກງານໃນໄລຍະ 1 ປີຜ່ານມາ
ເຊິ່ງໄດ້ຮັບໃບຍ້ອງຍໍປະເພດດີ
ຫລາຍມີ 42 ທ່ານ ຍິງ 18 ທ່ານ
ແລະ ປະເພດດີ 4 ທ່ານ, ຍິງ
3 ທ່ານ.
ຕອນທ້າຍ, ທ່ານ ວຽງ
ໄຊ ສີວໄິ ລ ໄດ້ມ
ຄ
ີ ໍາເຫັນໂ ອ້ລ
 ົມ
ຕໍ່ກອງປະຊູມ ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ຍ
 ້ອງ
ຍໍຊົມເຊີຍຕໍ່ກັບຜົນງານທີ່ ສພຂ
ສາມາດຈັ ດ ຕັ້ ງ ປ ະຕິ ບັ ດ ໄ ດ້ ໃ ນ
ໄລຍະຜ່ານມາ ທັງເນັ້ນໜັກໃຫ້
ສື ບ ຕໍ່ ສຶ ກ ສາອົ ບ ຮົ ມ ດ້ າ ນກ ານ
ເມືອງ-ແນວຄິດ ໃຫ້ແກ່ພະນັກ
ງານ ສພຂ, ເອົາໃຈໃສ່ຊອກຮູ້
ຮໍ່າຮຽນ ດ້ວຍຫລາຍວິທີ ເພື່ອ
ມາພັດທະນາຕົນເອງ  ແລະ ສາ

ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ທິດທາງ
ແຜນການ ປະຈໍາປີ 2022 ຂອງ
ຄະນະເລຂາທິການ ສພຂ ແຂວງ
ຊຽງຂວາງ ເຊິ່ງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສຶກ
ສາອົບຮົມການເມືອງ-ແນວຄິດ

 ູ່ ສພຂ ມີການກົມກຽວກັນ ມັກຄີຊ່ວຍເຫລືອເຊິ່ງກັນ ແລະ
ຢ
ແລະ ຄ່ອງຕົວຂ
 ຶ້ນ; ຈາກນັ້ນ, ຜູ້ ກັນໃ ຫ້ແໜ້ນແ
 ຟ້ນຍິ່ງຂ
 ຶ້ນ.
ເຂົ້າຮ່ວມຍັງໄດ້ປະກອບຄໍາຄິດ (ນາງ ສຸກສ
 ະຫວັນ ອນ
ິ ທະແສງ)
ເຫັນໃສ່ຮາ່ ງບດ
ົ ສະຫລຸບດັງ່ ກ່າວ
ເພື່ ອໃ ຫ້ ມີ ຄວາມຄົບ ຖ້ວ ນສົມ

(ສພຊ) ວັນທີ 19 ມັງ
ກອນ 2022, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ)
ຄະນະກໍາມະການຍຸຕິທໍາ ແລະ
ປ້ ອ ງກັ ນ ຊາດ-ປ້ ອ ງກັ ນ ຄວາມ
ສະຫງົບ (ຄຍປປ) ສພຂ ຈໍາປາ
ສັກ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມຄົບຄະ
ນະປະຈໍາປີ 2021 ຂຶ້ນ ໂດຍ
ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ປອ
ສົມໄຊ ສີຫາຈັກ ປະທານ
ຄຍປປ; ເຂົ້າຮ່ວມມີທ່ານ ແກ້ວ
ລັດຕະນະ ສີຫາວົງ ຮອງປະທານ
ສພຂ;ມີຮອງປະທານຄະນະກໍາ
ມະການ ແລະ ສະມາຊິກສະພາ
ປະຊາຊົນແຂວງ (ສສຂ) ທີ່ສັງ
ກັດໃນ ຄຍປປ ພ້ອມດ້ວຍພະ
ນັກງານ-ລັດຖະກອນເຂົ້າຮ່ວມ.
ໃນກອງປະຊຸມໄດ້ຜາ່ ນ
ບົ ດ ລາຍງານການເຄື່ ອ ນໄຫວ
ວຽກງານ 5 ປີ (2016-2020)
ແລະ ທິດທາງແຜນການເຄື່ອນ
ໄຫວວຽກງານ 5 ປີ (20212025); ຜ່ານບົດລາຍງານການ
ເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກງານປະຈໍ າ ປີ
2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການ
ເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກງານປະຈໍ າ ປີ
2022; ຈາກນັ້ນ, ກອງປະຊຸມ
ໄດ້ພ້ອມກັນຕີລາຄາ ແລະ ຄົ້ນ
ຄວ້າປະກອບຄໍາເຫັນຢ່າງກົງໄປ
ກົງມາ ບົນພື້ນຖານຄວາມເປັນ
ເອກະພາບ; ພ້ອມນີ້, ກອງປະ
ຊຸມຍັງໄດ້ຮັບຮອງເອົາມະຕິ 2
ສະບັບຄື: ມະຕິກອງປະຊຸມຄະ
ນະກໍາມະການຍຸຕິທໍາ ແລະ ປ້ອງ
ກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
ວ່ າ ດ້ ວ ຍການຮັ ບ ຮອງເອົ າ ບົ ດ
ລາຍງານການເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກ
ງານ 5 ປີ (2016-2020) ແລະ
ທິ ດ ທາງແຜນການເຄື່ ອ ນໄຫວ
ວຽກງານ 5 ປີ (2021-2025)
ແລະ ມະຕິກອງປະຊຸມຄະນະ
ກໍາມະການຍຸຕິທໍາ ແລະ ປ້ອງ
ກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
ວ່ າ ດ້ ວ ຍການຮັ ບ ຮອງເອົ າ ບົ ດ
ລາຍງານການເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກ
ງານປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ທິດ
ທາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກ
ງານປະຈໍາປີ 2022 ຂອງ ຄຍປປ.
ຕອນທ້າຍ, ທ່ານ ແກ້ວ
ລັດຕະນະ ສີຫາວົງ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງ
ໃຫ້ ຄຍປປ ສືບຕໍ່ຍົກສູງຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບ ໃນການເປັນເສນາ
ທິການໃນຂົງເຂດວຽກງານທີຕ
່ ນ
ົ
ຮັບຜິດຊອບ ໃຫ້ແກ່ຄະນະປະ
ຈໍາ ສພຂ ຕາມພາລະບົດບາດ,

ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນ
ກົດໝາຍ ໂດຍເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງ
ກົນໄກປະສານງານກັບທຸກພາກ
ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍສະເພາະ
ກັບບັນດາພະແນກການ-ກົມກອງ
ໃນຂົງເຂດຕຸລາການ, ກອງບັນ
ຊາການທະຫານແຂວງ, ກອງ
ບັ ນ ຊາການປ້ ອ ງກັ ນ ຄວາມສະ
ຫງົບແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນແຂວງ ເພື່ອ
ໃຫ້ມີຄວາມຄ່ອງຕົວ, ວ່ອງໄວ
ແລະ ມີຄຸນນະພາບ ແນໃສ່ເຮັດ
ສໍ າ ເລັ ດ ໜ້ າ ທີ່ ທີ່ ໄ ດ້ ຮັ ບ ມອບ
ໝາຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນສູງ.
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ມັງກອນ 2022, ທີ່ຫ້ອງປະ
ຊຸມ ສພຂ ຄະນະກຳມະການ
ວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ແລະ ບັນ
ດາເຜົ່າ ສພຂ ຈໍາປາສັກ ໄດ້ເປີດ
ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະ ປະຈໍາປີ
2021 ຂຶ້ນ ໂດຍການເປັນປະ
ທານຂອງທ່ານ ມະນີວົງ ແສນ
ລາດ ປະທານຄະນະກໍາມະການ
ວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ແລະ ບັນ
ດາເຜົ່າ; ເຂົ້າຮ່ວມມີທ່ານ ສົມສີ
ມະນີນິນ ຮອງທານ ສພຂ;

ມີ ບັ ນ ດາທ່ າ ນຮອງປະທານຄະ
ນະກໍາມະການ ແລະ ສສຂ
ທີ່ ສັ ງ ກັ ດ ໃ ນ ຄ ະ ນ ະ ກໍ າ ມ ະ
ການ ວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ແລະ
ບັນດາເຜົ່າ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກ
ງານວິຊາການເຂົ້າຮ່ວມ.
ໃນກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບ
ຟັງບົດລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວ
ວຽກງານ 5 ປີ (2016-2020)
ແລະ ທິດທາງແຜນການເຄື່ອນ
ໄຫວວຽກງານ 5 ປີ (20212025);
ບົດລາຍງານການ
ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ
2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການ
ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ
2022; ຈາກນັ້ນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
ໄດ້ພ້ອມກັນຕີລາຄາ ແລະ ຄົ້ນ
ຄວ້າປະກອບຄໍາເຫັນຢ່າງກົງໄປ
ກົງມາ ບົນພື້ນຖານຄວາມເປັນ
ເອກະພາບ ແລະ ຮັບຮອງເອົາ
ມະຕິກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະ
ການວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ແລະ
ບັນດາເຜົາ່ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ
ເອົາບົດລາຍງານການເຄືອ
່ ນໄຫວ
ວຽກງານ 5 ປີ (2016-2020)
ແລະ ທິດທາງແຜນການເຄື່ອນ

ໄຫວວຽກງານ 5 ປີ (20212025) ແລະ ມະຕິກອງປະຊຸມ
ຄະນະກໍ າ ມະການວັ ດ ທະນະ
ທໍາ-ສັງຄົມ ແລະ ບັນດາເຜົ່າ ວ່າ
ດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍ
ງານການເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກງານ
ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ທິດທາງ
ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ
ປະຈໍາປີ 2022.
ຕອນທ້າຍ, ທ່ານ ສົມ
ສີ ມະນີນິນ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນໂອ້ລົມ
ໂດຍໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສືບຕໍ່ຍົກ
ສູ ງ ຄວາມຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບໃນການ
ເປັນເສນາທິການ ໃນຂົງເຂດວຽກ
ງານທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ ຕາມພາ
ລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ທີ່
ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ, ເອົາໃຈ
ໃສ່ ປັ ບ ປຸ ງ ກົ ນ ໄກປະສານງານ
ກັ ບ ທຸ ກ ພາກສ່ ວ ນທີ່ ກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງ
ພາຍໃນແຂວງ ເພືອ
່ ໃຫ້ມຄ
ີ ວາມ
ຄ່ອງຕົວ, ວ່ອງໄວ ແລະ ມີຄຸນ
ນະພາບ ແນໃສ່ເຮັດສໍາເລັດໜ້າ
ທີ່ໆໄດ້ຮັບມອບໝາຍຢ່າງມີປະ
ສິດທິຜົນສູງ.
(ສົມວິຈິດ ໄຊມົນຕີ)

7totoe lr0 w-lq,[6o 1hP,1k, c]t v;prvo okp c]t rqomtsko
(ສພຊ) ວັນທີ 20 ມັງ

ດ້ວຍທ່ານ ຄໍາພູທອນ ວົງພະ

ແດງຄວາມຮູບ
້ ນ
ຸ ຄຸນຕໍນ
່ າຍ ແລະ

ປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃຫ້ສໍາເລັດ ເຮັດ

ກອນ ຄະນະນຳຂອງສະພາປະ

ຈັນ ຮອງປະທານ ສພຂ ແລະ

ພົນທະຫານ ທີ່ຍາມໃດກໍໄດ້ຈັດ

ໃຫ້ສັງຄົມ ກໍຄືແຂວງໄຊສົມບູນ

ຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ) ໄຊສົມ

ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານ-ລັດຖະ

ຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ ເປັນກ້ອນກໍາ

ມີຄວາມສະຫງົບສຸກ, ຄວາມສີ

ບູນ

ກອນ

ລັງປ້ອງກັນຊາດ, ກໍາລັງປະກອບ

ວິໄລ; ພ້ອມທັງໄດ້ມອບເງິນຈໍາ

ອາວຸດ

ນວນ 1,400,000 ກີບ ໃຫ້ແກ່

ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ

ພາຍໃນ

ສພຂ

ໄດ້
ແລະ

ໂດຍສະເພາະຄວາມ

ແລະ ອວຍພອນ ນາຍ ແລະ

ເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ

ພົນທະຫານ ເນື່ອງໃນໂອກາດ

ອວຍພອນ ນາຍ ແລະ ພົນທະ

ປອດໄພໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ,

ພໍ່ແມ່

ກຳລັງປ້ອງກັນຊາດທັງສອງແຫ່ງ

ວັ ນ ສ້ າ ງຕັ້ ງ ກອງທັ ບ ປະຊາຊົ ນ

ຫານ ກອງບັນຊາການທະຫານ

ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າທົ່ວແຂວງ

ຕືມ
່ ອີກເພືອ
່ ນໍຳໃຊ້ເຂົາ້ ໃນການສ້ອມ

ລາວ ຄົບຮອບ 73 ປີ ນໍາໂດຍ

ແຂວງ ໂດຍການຕ້ອນຮັບ ທ່ານ

ໃຫ້ໄດ້ມີຄວາມອົບອຸ່ນ, ປອດ

ແປງ, ປັບປຸງອາຄານສະຖານທີ່

ທ່ານ ແດງ ປະທຸມທອງ ປະ

ພັອ ໝອນຄໍາ ດວງສະຫວັນ

ການທະຫານແຂວງ ແລະ ກອງ

ບຸນຄຸ້ມ ສີຄໍາໄຊ ຫົວໜ້າກອງ

ໃນການຢ້ຽມຢາມຄັງ້ ນີ,້

ໄພ ແລະ ສະຫງົບສຸກ; ທັງເນັ້ນ

ແລະ ນຳໃຊ້ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

ທານ ສພຂ ໄຊສົມບູນ ພ້ອມ

ຫົ ວ ໜ້ າ ການເມື ອ ງກອງບັ ນ ຊາ

ພັນໃຫຍ່ 101 ແມ່ນທ່ານ ພັທ

ພັນໃຫຍ່ 101.

ທ່ານ ແດງ ປະທຸມທອງ ໄດ້ສະ

ໜັ ກ ໃຫ້ ພ້ ອ ມກັ ນ ສື ບ ຕໍ່ ຈັ ດ ຕັ້ ງ

(ອໍາໄພພອນ ແກ້ວວິໄລ)
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(ສພຊ) ເນື່ອງໃນໂອ
ກາດວັນສ້າງຕັ້ງກອງທັ ບປະຊາ
ຊົນລາວ ຄົບຮອບ 73 ປີ ວັນ
ທີ 20 ມັງກອນຜ່ານມາ ທ່ານ
ນາງ ອຳໄພວອນ ລ້ອມບຸນແພງ
ປະທານ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
(ສພຂ) ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານລັດຖະກອນພາຍໃນ ສພຂ ໄດ້
ຢ້ຽມຢາມພົບປະ ແລະ ອວຍ
ພອນ ບັນດາອາດີດນາຍ ແລະ
ພົນທະຫານ ທີສ
່ ນ
ູ ເສຍອົງຄະ ສູນ
11 ຢູ່ບ້ານນາແທ່ນ ເມືອງວຽງ
ໄຊ ແຂວງຫົວພັນ ໂດຍການ
ຕ້ອນຮັບຂອງທ່ານ ພັຕ ພັນສີ
ພິມພະວົງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການສູນ

ເສຍອົງຄະ ສູນ 11 ແຂວງຫົວ
ພັນ ພ້ອມດ້ວຍນາຍ ແລະ ພົນ
ທະຫາຍພາຍໃນສູນ.
ໃນການຢ້ຽມຢາມຄັງ້ ນີ,້
ທ່ານ ນາງ ອຳໄພວອນ ລ້ອມບຸນ
ແພງ ໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງ
ເປັນໃຍ ແລະ ກະຕັນຍູຮູ້ບຸນຄຸນ
ເປັນຢ່າງສູງ ຕໍ່ບັນດາອາດີດນາຍ
ແລະ ພົນທະຫານ ສູນເສຍອົງ
ຄະ 11 ທີ່ມີຜົນງານຄຸນງາມ
ຄວາມດີຕປ
່ໍ ະເທດຊາດ, ທີໄ່ ດ້ປະ
ກອບສ່ວນສະຕິປັນຍາ, ເສຍສະ
ຫລະເລືອດເນື້ອເຫື່ອແຮງຂອງ
ຕົນ ເພື່ອສ່ວນລວມ ກໍຄືປະ
ເທດຊາດ ໃນພາລະກິດປົດປ່ອຍ

ປະເທດຊາດ ໃນເມື່ອກ່ອນ ກໍຄື
ພາລະກິດປົກປັກຮັກສາ ແລະ
ສ້ າ ງສາພັ ດ ທະນາປະເທດຊາດ
ໃນປັດຈຸບັນ.
ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງໄດ້ນຳ
ເອົ າ ເຄື່ ອ ງອຸ ປ ະໂພກ-ບໍ ລິ ໂ ພກ
ຈຳນວນໜຶ່ງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນກະ
ຕ່າຂອງຂວັນ, ຜ້າຫົ່ມ ແລະ
ເຄື່ອງນຸ່ງ ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ
6.805.000 ກີບ ມອບໃຫ້ບັນ
ດາອາດີດ ນາຍ ແລະ ພົນທະ
ຫານຕື່ມອີກ.
(ນາງ ປຸ້ຍນິຕາ ເພັງມີໄຊ)

;Pd’ko9af8A’mqj;c0;’ 7ah’mu IV

(ສພຊ) ວັນພະຫັດທີ
20 ມັງກອນ 2022, ທີ່ຫ້ອງ
ປະຊຸມ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
(ສພຂ) ອຸດົມໄຊ ໜ່ວຍພັກ
ສພຂ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຊື່ອມ
ຊຶ ມມະຕິ ກ ອງປະຊຸ ມ ວຽກງານ
ຈັດຕັ້ງທົ່ວແຂວງ ຄັ້ງທີ IV,
ໂດຍການເປັນປະທານຂອງສະ
ຫາຍ ຄໍາເຜີຍ ງອນວັນຄໍາ ກຳ
ມະການປະຈໍາພັກແຂວງ, ເລຂາ
ໜ່ວຍພັກ ສພຂ, ເຂົ້າຮ່ວມມີ
ບັນດາຄະນະພັກ, ຄະນະປະຈຳ,
ສະມາຊິກພັກ ແລະ ພະນັກງານ
ລັດຖະກອນ ພາຍໃນ ສພຂ
ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.
ຈຸດປະສົງ, ເພື່ອປະຕິ

ຂອງພັກໃນໄລຍະໃໝ່ ແລະ ນໍາ
ໄປຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ໃຫ້ ປ ະກົ ດ
ຜົນເປັນຈິງ ເຊິ່ງເອກະສານທີ່ນຳ
ມາເຊືອ
່ ມຊຶມໃນຄັງ້ ນີ້ ປະກອບມີ

ມະຕິ ຂ ອງຄະນະບໍ ລິ ຫ ານງານ
ສູນກາງພັກ ເລກທີ 04/ຄບສພ,
ລົງວັນທີ 30 ກັນຍາ 2021 ວ່າ
ດ້ວຍການເພີ່ມທະວີການນໍາພາ

ບັ ດ ຕາມແຈ້ ງ ການຂອງຄະນະ
ຈັດຕັ້ງແຂວງ ກ່ຽວກັບການຈັດ
ຕັ້ງເຊື່ອມຊຶມເນື້ອໃນມະຕິກອງ
ປະຊຸມວຽກງານຈັດຕັງ້ ທົວ
່ ແຂວງ
ຄັ້ງທີ IV ແລະ ເພື່ອໃຫ້ສະມາ
ຊິກພັກ, ພະນັກງານ-ລັດຖະ
ກອນ ພາຍໃນ ສພຂ ຮັບຮູ້,
ເຂົ້າໃຈ ຕໍ່ແນວທາງນະໂຍບາຍ

ຂອງພັກ ເພື່ອສ້າງການຫັນປ່ຽນ
ຢ່າງແຂງແຮງ ແລະ ເລິກເຊິ່ງ
ວຽກງານພະນັກງານ; ມະຕິກອງ
ປະຊຸມວຽກງານຈັດຕັງ້ ທົວ
່ ແຂວງ
ຄັ້ງທີ IV ແລະ ບົດໂອ້ລົມຂອງ
ສະຫາຍເລຂາພັກແຂວງ ຕໍ່ກອງ
ປະຊຸມວຽກງານຈັດຕັງ້ ທົວ
່ ແຂວງ
ຄັ້ງທີ IV.
ຕອນທ້າຍ, ສະຫາຍເລ
ຂາໜ່ວຍພັກໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ສະ
ມາຊິກພັກ, ພະນັກງານ-ລັດຖະ
ກອນຈົ່ງສືບຕໍ່ນຳເອົາມະຕິ, ບົດ
ໂອ້ລົມດັ່ງກ່າວໄປຜັນຂະຫຍາຍ
ແລະ ພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.
(ແສງພອນ ອິນນະລົງ).
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(ສພຊ) ວັນທີ 19 ມັງ
ກອນ 2022, ທີ່ສະໂມສອນ
ເມືອງອະນຸວົງ ກອງປະຊຸມຄົບ
ຄະນະຂອງຄະນະເລຂາທິການ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ)
ໄຊສົມບູນ ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນ
ທາງການ ໂດຍການເປັນປະທານ
ຂອງທ່ານ ນາງ ຂັນກາບ ໄຊຍະ
ກຸມມານ ເລຂາທິການ ສພຂ;
ເຂົ້າຮ່ວມມີທ່ານ ແດງ ປະທຸມ
ທອງ ປະທານ ສພຂ ໄຊສົມບູນ;
ມີ ປ ະທານຄະນະກໍ າ ມະການ,
ຄະນະເລຂາທິການ ແລະ ພະ
ນັກງານ-ລັດຖະກອນ ພາຍໃນ
ສພຂ ເຂົ້າຮ່ວມ.
ໃນກອງປະຊຸມ, ໄດ້ຮບ
ັ
ຟັ ງ ການລາຍງານບົ ດ ສະຫລຸ ບ
ການເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກງານປະ
ຈໍາປີ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນ
ການປະຈໍາປີ 2022 ຈາກທ່ານ
ບີ ເຮີ ຮອງເລຂາທິການ ສພຂ
ໂດຍທ່ານໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຄະນະ
ເລຂາທິການ ສພຂ ໄຊສົມບູນ
ແມ່ນໄດ້ເຮັດສໍາເລັດໜ້າທີ່, ສິດ
ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງຕົນ
ໃນຫລາຍໆດ້ານ
ທີ່ມີຄວາມ
ໝາຍ, ຄວາມສໍາຄັນ ໂດຍສະ
ເພາະແມ່ ນ ໄດ້ ເ ອົ າ ໃຈໃສ່ ຊີ້ ນໍ າ ນໍາພາ ດ້ານການເມືອງແນວຄິດ
ໃຫ້ພະນັກງານ ໂດຍຜ່ານຮູບ

ການຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການຊຸກຍູ້ໃຫ້
ພະນັ ກ ງານ-ລັ ດ ຖະກອນເຂົ້ າ
ຮ່ ວ ມຮັ ບ ຟັ ງ ການເຜີ ຍ ແຜ່ ແ ນວ
ທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ກົດ
ໝາຍຂອງລັດ, ບັນດາມະຕິ, ຄໍາ
ສັ່ງ, ເອກະສານຕ່າງໆ ແລະ ເຂົ້າ
ຮ່ ວ ມຮັ ບ ຟັ ງ ປະຖະກະຖາເລົ່ າ
ມູນເຊື້ອວັນສໍາຄັນຕ່າງໆ ຂອງ
ພັກ-ລັດ, ຂອງຊາດ ຕາມທີ່ຄະ
ນະພັກ ສພຂ ແລະ ບັນດາພະ
ແນກການຂອງແຂວງຈັ ດ ຂຶ້ ນ ;
ທັງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້
ແກ່ ພ ະນັ ກ ງານເຂົ້ າ ຮ່ ວ ມການ
ເຝິກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ຕ່າງໆຕາມ
ການແຈ້ງເຊີນ ເພື່ອຍົກສູງບົດ
ບາດ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້
ຄວາມສາມາດດ້ າ ນວິ ຊ າການ
ໃນການປະກອບສ່ວນເປັນເຈົ້າ
ການໃນການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ
ວຽກງານ ການເປັນເສນາທິການ
ໃຫ້ ແ ກ່ ຄ ະນະສະມາຊິ ກ ສະພາ

ແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ,
ຄະນະປະຈໍາ ສພຂ ກໍຄື ສພຂ
ໄຊສົມບູນ.
ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງໄດ້ຮັບ
ຟັງການໂອ້ລົມຈາກທ່ານ ແດງ
ປະທຸມທອງ ໂດຍທ່ານໄດ້ເນັ້ນ
ໜັກໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ
ພາຍໃນຄະນະເລຂາທິການ ສພຂ
ເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ຍຶດໝັ້ນຕໍ່ອຸດົມ
ການຂອງພັກ-ລັດ, ອົບຮົມດ້ານ
ຄຸນທາດການເມືອງ, ຄຸນສົມບັດ
ສິນທໍາປະຕິວັດ, ຍຶດຖື, ຮັດ
ແໜ້ນຄວາມສາມັກຄີ ທັງພາຍ
ໃນ ແລະ ພາຍນອກ; ຈົ່ງເປັນ
ເສນາທິການໃນການຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບັດວຽກງານ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ
ເທົາ່ ທີຄ
່ ວນ ເພືອ
່ ກຽດສັກສີ ແລະ
ໃບໜ້າໃໝ່ໃຫ້ແກ່ຄະນະເລຂາ
ທິການ ແລະ ສພຂ ໄຊສົມບູນ.
(ນາງ ອໍາໄພພອນ ແກ້ວວິໄລ)

(ສພຊ) ວັນທີ 19 ມັງ
ກອນ 2022, ທີຫ
່ ອ
້ ງປະຊຸມສະພາ
ປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ) ກໍາມະ
ບານຮາກຖານ ສພຂ ສາລະວັນ
ໄດ້ ເ ປີ ດ ກອງປະຊຸ ມ ສະຫລຸ ບ
ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈໍາ
ປີ 2021 ໂດຍການເປັນປະທານ
ຂອງສະຫາຍ ພັນໂທ ນາງ ທອງ
ເຫລືອງ ໂຄດປັນຍາ ປະທານກໍາ
ມະບານຮາກຖານ ສພຂ; ເຂົ້າ
ຮ່ວມມີສະຫາຍ ນາງ ສູນໄຖ
ໄຊຍະແສງ ຮອງເລຂາໜ່ວຍພັກ
ສພຂ; ມີຄະນະໜ່ວຍພັກ, ຄະ
ນະກໍາມະບານຮາກຖານ ແລະ
ສະມາຊິ ກ ກໍ າ ມະບານພາຍໃນ
ສພຂ ເຂົ້າຮ່ວມ.
ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງ
ບົ ດ ສະຫລຸ ບ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ
ບັດວຽກງານປະຈໍາປີ 2021
ແລະ ທິດທາງແຜນການເຄື່ອນ
ໄຫວວຽກງານປະຈໍາປີ 2022,
ບົ ດ ລາຍງານກ່ ຽ ວກັ ບ ບົ ດ ສະ
ຫລຸ ບ ເງິ ນ ນະໂຍບາຍຂອງຮາກ
ຖານ ປະຈໍາປີ 2021, ຮ່າງຂໍ້
ຕົ ກ ລົ ງ ການແຕ່ ງ ຕັ້ ງ ຄະນະຮັ ບ
ຜິ ດ ຊອບກອງທຶ ນ ຊ່ ວ ຍເຫລື ອ
ເຊິ່ງກັນ ແລະກັນ ຂອງກໍາມະ
ບານແຂວງ ທີ່ປະຈໍາຢູ່ກໍາມະ
ບານຮາກຖານ ສພຂ ແລະ ຄະ
ນະຮັບຜິດຊອບນະໂຍບາຍເງິນ
ຄັງ ຂອງກໍາມະບານຮາກຖານ
ສພຂ ແລະ ຮ່າງລະບຽບໃໝ່
ກ່ ຽ ວກັ ບ ການປະຕິ ບັ ດ ນະໂຍ
ບາຍເງິນຄັງຂອງຮາກຖານ; ພ້ອມ
ນັ້ນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຍັງໄດ້ພ້ອມກັນ
ປະກອບຄໍາຄິດ, ຄໍາເຫັນຢ່າງກົງ
ໄປກົງມາ ເພື່ອໃຫ້ເນື້ອໃນຮ່າງ
ບົດສະຫລຸບມີຄວາມຄົບຖ້ວນ

ສົມບູນ, ສ້າງໄດ້ຄວາມເປັນເອ
ກະພາບຕໍ່ ທິ ດ ທາງແຜນການ
ເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກງານໃນຕໍ່ ໜ້ າ
ສາມາດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນ
ລຸຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້.
ວັນຕໍ່ມາ, ທີ 20 ມັງ
ກອນ 2022 ທີ່ສະໂມສອນ
ແຂວງ ສະຫະພັັນແມ່ຍິງຮາກ
ຖານ ສພຂ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມ
ສະຫລຸບຂະບວນການແຂ່ງຂັນ
3 ດີ ຄັ້ງທີ V ປະຈໍາປີ 2021
ແລະ ສືບຕໍ່ເປີດຂະບວນການ
ແຂ່ງຂັນ 3 ດີ ປີ 2022 ໂດຍ
ການເປັນປະທານ ຂອງ ສະຫາຍ
ນາງ ນົກວິທະຍາ ພັນທະວົງ ປະ
ທານສະຫະພັນແມ່ຍິງຮາກຖານ
ສພຂ; ເຂົ້າຮ່ວມມີສະຫາຍ ນາງ
ວາດສະໜາ ໂພໄຊຍະວົງ ປະ
ທານສະຫະພັ ນ ແມ່ ຍິ ງ ແຂວງ,
ສະຫາຍ ສາຍສະໝອນ ອິນທິ

ເສນ ເລຂາໜ່ວຍພັກ ສພຂ;
ມີຄະນະສະຫະພັນແມ່ຍິງຮາກ
ຖານ, ແຂກຖືກເຊີນ ແລະ ສະມາ
ຊິກແມ່ຍິງເຂົ້າຮ່ວມ.
ໃນກອງປະຊຸມ, ໄດ້
ຜ່ າ ນບົ ດ ສະຫລຸ ບ ຕີ ລ າຄາການ
ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ເນື້ ອ ໃນຂໍ້ ແ ຂ່ ງ
ຂັນ 3 ດີ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ
ທິດທາງແຜນການປີ 2022 ເຊິ່ງ
ໃນ 1 ປີຜ່ານມາ ສາມາດຄັດ
ເລືອກບຸກຄົນ 3 ດີດັ່ງນີ້: ພົນ
ລະເມືອງດີ ກວມເອົາ 24 ສະ
ຫາຍ ເທົ່າກັບ 100% ຂອງຜູ້
ເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນທັງໝົດ; ພັດ
ທະນາດີ ກວມເອົາ 24 ສະຫາຍ
ເທົ່າກັບ 100% ຂອງຜູ້ເຂົ້າ
ຮ່ວມແຂ່ງຂັນທັງໝົດ, ສ້າງຄອບ
ຄົວດີ ກວມເອົາ 24 ສະຫາຍ
ເທົ່າກັບ 100% ຂອງຜູ້ເຂົ້າ
ຮ່ວມແຂ່ງຂັນທັງໝົດ; ມີສະ

ມາຊິ ກ ແມ່ ຍິ ງ ໄດ້ ຮັ ບ ໃບຍ້ ອ ງຍໍ
ຈາກສູ ນ ກາງສະຫະພັ ນ ແມ່ ຍິ ງ
ລາວ ຈໍານວນ 23 ສະຫາຍ,
ຮັ ບ ໃບຍ້ ອ ງຍໍ ຈ າກສະຫະພັ ນ
ແມ່ຍິງແຂວງ ເປັນບຸກຄົນ 3 ດີ
ປະເພດ I ຈໍານວນ 3 ສະຫາຍ,
ໄດ້ຮບ
ັ ໃບຢັງ້ ຢືນຈາກເລຂາໜ່ວຍ
ພັກ ເປັນບຸກຄົນ 3 ດີປະເພດ I
ປີທີ 1 ຈໍານວນ 1 ສະຫາຍ, ໄດ້
ຮັບນາມມະຍົດເປັນຮາກຖານ 3
ດີ 5 ປີຕເ່ໍ ນືອ
່ ງ, ໄດ້ຮບ
ັ ໃບຍ້ອງ
ຍໍ ຮາກຖານ 3 ດີ ຈາກສູນກາງ
ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ໃນໄລ
ຍະ 5 ປີ ຕໍ່ເນື່ອງ; ຈາກນັ້ນກໍ
ໄດ້ ມີ ພິ ທິ ມ ອບ-ຮັ ບ ໃບຍ້ ອ ງຍໍ
ໃຫ້ສະມາຊິກ ແລະ ຕາງໜ້າສະ
ມາຊິ ກ ກໍ ໄ ດ້ ຂຶ້ ນ ຜ່ າ ນຂໍ້ ແ ຂ່ ງ ຂັ ນ
ພ້ອມທັງຈັບມືຮັບເອົາຂໍ້ແຂ່ງຂັນ
ເພື່ອນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
(ນາງ ຄັດສອນ ຮຸ່ງສະຫວ່າງ)
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ໂດຍ: ວິລະວົງ ຍຸບົນພາກ
ປ ະ ມ ວ ນ ກົ ດ ໝ າ ຍ ອ າ ຍ າ
ມາດຕາ 204 ກໍານົດວ່າ “ບຸກຄົນໃດ
ຫາກໄດ້ກະທໍາ ຫລື ໃຊ້ວາຈາຢ່າງ
ຫຍາບຊ້າ ຕໍ່ຊາກສົບ, ຊື່ສຽງ, ບ່ອນ
ຝັງສົບ ຫລື ທາດຂອງຜູ້ຕາຍ ເຊິ່ງເປັນ
ການແຕະຕ້ອງຈິດໃຈຂອງມະຫາຊົນ
ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບແຕ່
ສາມເດືອນຫາໜຶ່ງປີ ຫລື ດັດສ້າງໂດຍ
ບໍ່ຕັດອິດສະຫລະພາບ ແລະ ຈະຖືກ
ປັບໃໝແຕ່ 1.000.000 ກີບ ຫາ
5.000.000 ກີບ”.
ເມື່ອພິຈາລະນາຈາກບົດບັນ
ຍັດດັ່ງກ່າວ ຜູ້ອ່ານອາດຈະສົງໄສວ່າ
ການໝິ່ນປະໝາດຊາກສົບ ຫລື ຊື່ສຽງ
ຂອງຜູ້ຕາຍ ເປັນການກະທໍາຜິດທາງ
ອາຍາໄດ້ແນວໃດ? ຕົວຢ່າງ: ໃນເມື່ອ
ທ້າວ ກ ຕາຍໄປແລ້ວ ບໍ່ມີຕົວຕົນ
ແລະ ບໍ່ມີສະພາບເປັນບຸກຄົນອີກຕໍ່ໄປ
ທ້າວ ກ ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຄືນຊີບຂຶ້ນ
ມາເປັນຜູ້ຖືກເສຍຫາຍ ແລະ ຮ້ອງ
ຟ້ອງ ຫລື ແຈ້ງຄວາມຕໍ່ຜູ້ທີ່ໝິ່ນປະ
ໝາດຊາກສົບ ຫລື ຊື່ສຽງຂອງຕົນໄດ້
ແຕ່ຄວາມຈິງຫາກອາດຈະບໍ່ເປັນຄືດັ່ງ
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ທີ່ບາງທ່ານສົງໄສ ເພາະຖ້າໄດ້ອ່ານບົດ
ບັ ນ ຍັ ດ ດັ່ ງ ກ່ າ ວຢ່ າ ງຖີ່ ຖ້ ວ ນແລ້ ວ ຈະ
ເຫັນວ່າ ປະມວນກົດໝາຍອາຍາບໍ່
ໄດ້ກໍານົດໃຫ້ຊາກສົບ ຫລື ຜູ້ຕາຍ
ເປັນຜູ້ຖືກເສຍຫາຍ.
ທ່ານອາດຈະສົງໄສຕໍ່ໄປອີກ
ວ່າ ຖ້າຫາກບໍ່ແມ່ນຊາກສົບ ຫລື ຜູ້
ຕາຍແລ້ວ ບຸກຄົນໃດຈະແມ່ນຜູ້ຖືກ

ເສຍຫາຍ ໃນເມື່ອເປັນເຊັ່ນນັ້ນ ເຮົາ
ລອງມາຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນານໍາກັນ
ເບິ່ງວ່າ ໃຜແດ່ທີ່ຈະເປັນຜູ້ຖືກເສຍ
ຫາຍ ໃນສະຖານການໝິ່ນປະໝາດ
ຊາກສົບ ຫລື ຊື່ສຽງຂອງຜູ້ຕາຍ.
ກ່ອນອື່ນ ເຮົາມາທໍາຄວາມ
ເຂົ້າໃຈເຖິງນິຍາມຂອງຜູ້ຖືກເສຍຫາຍ
ວ່າ ຜູ້ຖືກເສຍຫາຍໃນທາງກົດໝາຍ

ອາຍານັ້ນແມ່ນໃຜ,
ຕໍ່ກັບບັນຫານີ້
ກົ ດ ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍການດໍ າ ເນີ ນ ຄະດີ
ອາຍາ ມາດຕາ 67 ວັກ 1 ໄດ້ກໍານົດ
ວ່າ “ຜູ້ຖືກເສຍຫາຍ ແມ່ນບຸກຄົນທີ່
ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານສຸຂະ
ພາບ ຫລື ຊີວິດ, ວັດຖຸ ຫລື ຈິດໃຈ
ຍ້ອນການກະທໍາຜິດຂອງບຸກຄົນອື່ນ”
ເມື່ ອ ໄດ້ ຮັ ບ ຮູ້ ນິ ຍ າມຂອງຜູ້ ຖື ກ ເສຍ

f 1 ກຸມພາ ປະກາດກ້ອງ				

ວັນແຫ່ງກ
 ຳມະບານລາວ

ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານ					

ຊື່ນບ
 ານຫົວຍ
 ິ້ມ

ມີຜູ້ນຳພາສູ້						

ທວງສິດທິມ
 ະນຸດ

ຫລຸດຜ່ອນການຮັບໃຊ້				

ມິເຄີຍໄ ດ້ຄ
 ່າແ
 ຮງ ຜ່ານມາ

f ເມື່ອກ່ອນນາຍທຶນຊາດວ່າໃ ຈເຫືອດແຫ້ງ	ເກີນກ
 ວ່າທະເລຊາຍ
ຊຸມເຈົ້ານາຍເລືອດເຢັນ				

ຂູ່ເຂັນຈ
 າຂ້າ

ຫາກວ່າໃຜທວງຄົ້ນ					

ສິດຕົນນ
 າມມະນຸດ

ພວກເຂົາຂົ່ມຂູ່ຂ້າ					

ຫາກໃຜອ້າເອີ່ຍຂໍ

f ຕໍ່ມາໂຮມກຸ່ມກ້ອນ				

ທວງປະໂຫຍດຄວນມີ

ພັກປະຊາເປັນແ
 ກນນຳ				

ດຸ່ງເດີນພ
 າສູ້

ມະຕິຕົກລົງແຈ້ງ					

ຖະແຫລງການປະກາດເດັ່ນ

ເຮັດວຽກແປດຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້				

ຄ່າແຮງໄດ້ຕ
 ອບແທນ

f ຍ້ອນວ່າມີພັກຊີ້					

ລາວຈຶ່ງຮຸ່ງເຮືອງໃສ

ຈົ່ງຍືນຍົງກ້າວໄປ					

ຄູ່ປະຊາຊາວເຊືອ
້

ຕັ້ງແຕ່ເໜືອເຖິງໃ ຕ້					

ປະຊາລາວຫວັງເພິ່ງ

ກຳມະບານພ່ຳພ້ອມ					

ຜູ້ນຳກ້າພ
 ັກປະຊາ

f 1 ກຸມພາ ຈວນຈວບພໍ້				

ຄົບຮອບ 66 ປີ

ຂໍໃຫ້ມີພະລັງ						ເຫື່ອແ
 ຮງແຂງກ້າ
ປະຊາຊາວທຸກຖ້ວນໜ້າ				ໂຣຄາຢ່າບ
 ຽນບຽດ
ມີຄວາມສຸກສືບສ້າງ					

ຊາດລາວກ້າວພັດທະນາ ຊອບແລ້ວ!

ໝາຍທີ່ກ່າວມານີ້ ຜູ້ຖືກເສຍຫາຍ ໃນ
ສະຖານການໝິ່ ນ ປະໝາດຊາກສົ ບ
ຫລື ຊື່ສຽງຂອງຜູ້ຕາຍ ຈຶ່ງແມ່ນຄົນ
ໝູ່ມາກ, ປວງຊົນທົ່ວໄປ, ຄົນຫລາຍ
ຫລື ຖ້າຈະເວົ້າໃຫ້ເຂົ້າໃຈງ່າຍໆ ກໍຄື
ທຸກຄົນເປັນຜູ້ຖືກເສຍຫາຍນັ້ນເອງ.
ໂດຍສະຫລຸບ ຜູ້ຂຽນຕ້ອງ
ການທີ່ຈະບອກຜູ້ອ່ານວ່າ ການວິພາກ
ວິຈານ ເປັນເລື່ອງທີ່ດີ ຖ້າການວິພາກ
ວິຈານດັ່ງກ່າວ ຫາກຕັ້ງຢູ່ບົນພື້ນຖານ
ຂອງເຫດ ແລະ ຜົນ, ຄວາມຖືກຕ້ອງ,
ຄວາມຈິງ, ມີລັກສະນະສ້າງສັນ ແລະ
ທີ່ສໍາຄັນຕ້ອງບໍ່ເປັນການແຕະຕ້ອງສິດ
ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາ, ຊີ
ວິດ, ສຸຂະພາບ, ກຽດສັກສີ, ສິດ
ແລະ ເສລີພາບຂອງບຸກຄົນອື່ນ ເພາະ
ວ່າໃນທ້າຍທີ່ສຸດແລ້ວ ການກະທໍາເອງ
ກໍດີ, ການໃຊ້ວາຈາເອງກໍດີ ມີຄວາມ
ສໍາຄັນເປັນຢ່າງຍິ່ງ ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ຜູ້ອ່ານ
ອາດຈະຕົກຢູ່ໃນກໍລະນີທີ່ສຸພາສິດບູ
ຮານເຄີຍກ່າວເອົາໄວ້ວາ່ “ກົບຕາຍຍ້ອນ
ປາກ ຄັນຄາກຕາຍຍ້ອນສຽງ” ກໍເປັນ
ໄປໄດ້.
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ຫາຍແລ້ວ ເຮົາລອງນໍາເອົາເນື້ອໃນດັ່ງ
ກ່າວ ມາເປັນຫລັກໃນການກໍານົດຜູ້
ຖື ກ ເສຍຫາຍໃນສະຖານການໝິ່ ນ
ປະໝາດຊາກສົບ ຫລື ຊື່ສຽງຂອງຜູ້
ຕາຍ ເຊິ່ງຕາມປະມວນກົດໝາຍອາ
ຍາ ມາດຕາ 204 ທີ່ໄດ້ກ່າວມາໃນ
ເບື້ອງຕົ້ນນັ້ນ ເຮົາຈະເຫັນຄໍາໜຶ່ງປາ
ກົດຂຶ້ນມາວ່າ “ເຊິ່ງເປັນການແຕະຕ້ອງ
ຈິດໃຈຂອງມະຫາຊົນ”; ດັ່ງນັ້ນ, ເຮົາ
ຈຶ່ງໄດ້ຂໍ້ສະຫລຸບຮ່ວມກັນວ່າ ມະຫາ
ຊົນເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍທາງ
ດ້ານຈິດໃຈ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມະຫາຊົນຕົກ
ເປັນຜູ້ຖືກເສຍຫາຍ ໃນສະຖານການ
ໝິ່ນປະໝາດຊາກສົບ ຫລື ຊື່ສຽງຂອງ
ຜູ້ຕາຍ” ນັ້ນເອງ.
ເມື່ອຜູ້ອ່ານ ແລະ ຜູ້ຂຽນ ມີ
ຄວາມເຂົ້າໃຈຮ່ວມກັນວ່າ ມະຫາຊົນ
ເປັນຜູ້ຖືກເສຍຫາຍ ໃນສະຖານການ
ໝິ່ນປະໝາດຊາກສົບ ຫລື ຊື່ສຽງຂອງ
ຜູ້ຕາຍແລ້ວ ບັນຫາຕໍ່ໄປຈຶ່ງມີຢູ່ວ່າ ມະ
ຫາຊົນນັ້ນ ກວມເອົາບຸກຄົນໃດແດ່.
ຕາມວັ ດ ຈະນານຸ ກົ ມ ພາສາ
ລາວ “ມະຫາຊົນ” ເປັນຄໍານາມ ໝາຍ
ເຖິງຄົນໝູ່ມາກ, ປວງຊົນທົ່ວໄປ, ຄົນ
ຫລາຍ ເມື່ອພິຈາລະນາຈາກຄວາມ

# ສາວແວ່ນ
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1. ໄມເກນ: ເຄີຍຮູ້ສຶກບໍວ່າ
ເວລານັ່ງເຮັດວຽກໜັກໆ ມັກຈະຮູ້ສຶກ
ປວດຫົວ ຕຸບໆ..... ຢູ່ບໍລິເວນຂະມັບ,
ດ້ານໜ້າ ຫລື ງ່ອນ ນັ້ນຄືສັນຍານ
ເຕືອນໃຫ້ທ່ານຮູ້ລ່ວງໜ້າວ່າ ມີຄວາມ
ສ່ຽງຕໍ່ການເປັນໄມເກນ ເຊິ່ງສາເຫດ
ຕົ້ ນ ຕໍ ແ ມ່ ນ ເກີ ດ ຈາກການຫົ ດ ຂອງ
ກ້າມຊີ້ນຢູ່ໃນບໍລິເວນບ່າ ແລະ ຄໍ
ຈົນຈັບໂຕເປັນກ້ອນ ແລ້ວໄປທັບເສັ້ນ
ເລືອດທີນ
່ າໍ ເອົາອົກຊີແຊນໄປລ້ຽງພາກ
ສ່ວນຫົວ
ເຮັດໃຫ້ເສັ້ນເລືອດຂະ
ຫຍາຍຜິດປົກກະຕິ ເຮັດໃຫ້ເລືອດ
ແລະ ອົກຊີແຊນ ໄປລ້ຽງສະໜອງບໍ່
ພຽງພໍ ພາໃຫ້ເກີດອາການເຈັບຫົວ
ຫົວ; ນອກນັ້ນ, ແສງແດດ, ຄວາມ
ຮ້ອນ, ການພັກຜ່ອນບໍ່ພຽງພໍ ແລະ
ການຂາດຮໍໂມນບາງຊະນິດ ກໍອາດ
ເປັນປັດໄຈກະຕຸນ
້ ອາການເຈັບໄມເກນ
ໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ.
2. ຮ່າງກາຍຂາດຄວາມສົມ
ດຸນ: ຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດຖືກອອກ
ແບບ ເພືອ
່ ຮອງຮັບການລົບກວນຕ່າງໆ
ຈາກສິ່ງແວດລ້ອມ ທັງກ
 ຳຈັດ ແລະ
ປັບລະບົບ ໃຫ້ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້
ຢ່າງເປັນປກ
ົ ກະຕິ ແລະ ມປ
ີ ະສິດທິຜ
ນ
ົ ສ
 ງູ 
ສຸດ ໂດຍມີສະໝອງເປັນສູນກາງໃນ
ການເຮັດວຽກຂອງຮາ່ ງກາຍ; ສະໝອງ
ຈະເຮັດໜ້າທີ່ອອກຄຳສັ່ງ ແລະ ສົ່ງຄຳ
ສັ່ງນັ້ນ ໄປຫາອະໄວຍະວະຕ່າງໆໃນ
ຮ່າງກາຍ ລວມທັງກ້າມຊີ້ນ ແລະ ຄໍ່ຕໍ່
ຕ່າງໆ ເຊິ່ງລະບົບຮາກເສັ້ນປະສາດທັງ
ໝົດທີອ
່ ອກມາຕາມກະດູກສັນຫລັງ ແຕ່
ຖ້າກະດູກສັນຫລັງບໍ່ສົມດຸນ ບໍ່ຢູ່ໃນ
ເສັ້ນໂຄ້ງປົກກະຕິ ເຊັ່ນ ຄົດ, ງໍ....
ເຊິງ່ ສາເຫດສ່ວນຫລາຍແມ່ນເກີດຈາກ
ວິທກ
ີ ານນັງ່ ເຮັດວຽກທີບ
່ ຖ
່ໍ ກ
ື ຕ້ອງ ຫລື
ເຮັດວຽກໃນທ່າເດີມແບບຊ້ຳໆ ຈະ
ເຮັ ດ ໃຫ້ ຮ່ າ ງກາຍເຈັ ບ ປວດໃນຮູ ບ

ແບບຕ່າງໆເຊັ່ນ: ເຈັບຫລັງຊໍາເຮື້ອ,
ເຈັບກ້ານຄໍ, ປວດຮາກ ຫລື ແຂນຂາ
ອ່ອນເພຍ ແລະອື່ນໆ ໃນເບື້ອງຕົ້ນມັນ
ອາດຈະບໍ່ ສ ະແດງໃຫ້ ເ ຫັ ນ ຢ່ າ ງຊັ ດ
ເຈນ ແຕ່ຖ້າລະເລີຍອາດຈະສົ່ງຜົນ
ຮ້ າ ຍແຮງເຖິ ງ ຂັ້ ນ ປວດເສັ້ ນ ປະສາດ,
ເປັນອໍາມະພາດ ແລະ ລະບົບເຮັດ
ວຽກຂອງອະໄວຍະວະຜິ ດ ປົ ກ ກະຕິ
ໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ.
3. ກະດູກສັນຫລັງຄົດງໍ: ປັດ
ຈຸບັນການເຮັດວຽກໃນຫ້ອງການ ໃຊ້
ເວລາເກືອບ 8 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້ ຢູ່ກັບໜ້າ
ຈໍຄອມພິວເຕີ, ໃສ່ເກີບສົ້ນສູງ ແລະ
ທ່ານັ່ງເດີມໆ; ທ່ານເຄີຍສັງເກດບໍວ່າ
ຮ່ າ ງກາຍສະສົ ມ ຄວາມເມື່ ອ ຍລ້ າ ໄວ້
ຫລາຍປານໃດ ແລະ ເປັນສາເຫດ
ເບື້ ອ ງຕົ້ ນ ຂອງອາການເຈັ ບ ຫລັ ງ ຊໍ າ
ເຮື້ອ? ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວ 80% ມັກ
ຈະມີອາການປວດຫລັງຢ່າງນ້ອຍໜຶ່ງ
ຄັ້ງໃນຊີວິດ ແລະ ຫລາຍກວ່າ 20%
ມີ ປ ະສົ ບ ການກ່ ຽ ວກັ ບ ອາການເຈັ ບ
ຫລັງຊໍາເຮື້ອຈາກ "ກະດູກສັນຫລັງ
ຄົດງໍ"
4. ເປືອກຫຸ້ມຂໍ້ມືອັກເສບ:
ເປັ ນ ໄພຂົ່ ມ ຂູ່ ງ ຽບທີ່ ຫ ລີ ກ ລ່ ຽ ງບໍ່ ໄ ດ້
ໂດຍສະເພາະຜູ້ ທີ່ ນັ່ ງ ເຮັ ດ ວຽກຢູ່ ກັ ບ
ຄອມພິວເຕີເປັນເວລາດົນ ເປືອກຫຸ້ມ
ຂໍ້ມືອັກເສບສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເກີດການ
ນຳໃຊ້ຂໍ້ມືເພື່ອຈັບສິ່ງຕ່າງໆ ຫລື ເມົ້າ
ຄອມພິວເຕີ ໃນທ່າເກົ່າເປັນເວລາດົນ

ເຮັດໃຫ້ກາ້ ມຊີນ
້ ທັບເສັນ
້ ປະສາດ ແລະ
ເສັ້ນເອັນ ຈົນເຮັດໃຫ້ເກີດການອັກ
ເສບ ແລະ ມີເຍື້ອຫຸ້ມບໍລິເວນນັ້ນ
ຫລາຍກວ່າປົກກະຕິ ຫລື ອາດເກີດ
ຈາກການເຄືອ
່ ນໄຫວຂອງເສັນ
້ ປະສາດ
ທີ່ສົ່ງສັນຍານຜ່ານແຂນ ຈາກແຂນ
ສອກໄປຫາຂໍ້ມືຫລາຍຄັ້ງ ເຮັດໃຫ້
ເກີດຄວາມເຈັບປວດປາຍເສັນ
້ ປະສາດ
ຫລື ເສັນ
້ ເອັນຢູບ
່ ລ
ໍ ເິ ວນກົກຄໍເກີດການ
ອັກເສບນັ້ນ ກໍເກີດມາຈາກສາເຫດ
ດຽວກັນ.
5; ຫູດບ
ັ "ປະສາດຫູເສືອ
່ ມ":
ເປັ ນ ໄພຂົ່ ມ ຂູ່ ອີ ກ ອັ ນ ໜຶ່ ງ ທີ່ ຄ ວນຮູ້
ກ່ຽວກັບບັນຫາຫູດັບ ຫລື ພະຍາດ
ປະສາດຫູເສື່ອມ ສ່ວນຫລາຍແມ່ນ
ເກີດຈາກຫລາຍປັດໄຈເຊັ່ນ: ກຳມະ
ພັນ, ພະຍາດບາງຊະນິດ ຫລື ປັດໄຈ
ຈາກສະພາບແວດລ້ອມພາຍນອກ ທີ່
ເຮັ ດ ໃຫ້ ລ ະດັ ບ ການໄດ້ ຍິ ນ ຫລຸ ດ ລົ ງ
ປົກກະຕິແລ້ວເສັ້ນປະສາດຫູຈະເລີ່ມ
ຊຸດໂຊມລົງເທື່ອລະໜ້ອຍ
ໃນລະ
ຫວ່າງອາຍຸປະມານ 30-50 ປີ; ອາ
ການເບື້ອງຕົ້ນຈະຮູ້ສຶກວ່າການໄດ້ຍິນ
ຫລຸດລົງ, ບໍ່ຊັດເຈນ, ຕ້ອງຟັງຢ່າງລະ
ມັດລະວັງ ຫລື ຕ້ອງໃຫ້ຄູ່ສົນທະນາ
ທວນຄືນເລື້ອຍໆ ຖ້າມີອາການເຫລົ່າ
ນີ້ຄວນປຶກສາແພດຜູ້ຊ່ຽວຊານ ເພື່ອ
ກວດຫາສາເຫດຂອງຄວາມບົກຜ່ອງ
ດ້ານການໄດ້ຍນ
ິ ແລະ ປິນ
່ ປົວໂດຍໄວ.
ຂໍມ
້ ນ
ູ ຈາກ: www.sanook.com
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3. ການບໍລິການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ;

7

ອຸປະກອນການໃຫ້ ແລະ ອຸປະກອນການເກັບຮັກສາ ວັກຊີນກັນພະ

4. ການຢຸດນໍາໃຊ້, ການທໍາລາຍ ວັກຊີນກັນພະຍາດ ແລະ ອຸປະກອນ
ການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ;

ຍາດ

ຕ້ອງເກັບຮັກສາໄວ້ໃນເງື່ອນໄຂທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນຄູ່ມືພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ

ການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ.

5. ການຄຸ້ມຄອງເຫດການປະຕິປັກ ຫຼັງການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ.

ມາດຕາ 19 ການບໍາລຸງຮັກສາອຸປະກອນການໃຫ້ ແລະ ອຸປະກອນການເກັບ
ຮັກສາ ວັກຊີນກັນພະຍາດ

ມາດຕາ 6 ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງພົນລະເມືອງ
ໝວດທີ 1

ພົນລະເມືອງທຸກຄົນ ໂດຍບໍ່ຈຳແນກເພດ, ໄວ, ຊົນເຜົ່າ, ເຊື້ອຊາດ,

ການບຳລຸງຮັກສາອຸປະກອນການໃຫ້ ແລະ ອຸປະກອນການເກັບຮັກສາ

ການກຳນົດການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ

ສັນຊາດ, ສາສະໜາ, ຖານະທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະ ແມ່

ວັກຊີນກັນພະຍາດ ແມ່ນ ການກວດກາ, ອະນາໄມ ແລະ ສ້ອມແປງ ເພື່ອຮັບ
ປະກັນໃຫ້ອຸປະກອນແຕ່ລະຊະນິດ ຢູ່ໃນເງື່ອນໄຂທີ່ສາມາດ ນໍາໃຊ້ງານໄດ້ຢ່າງ

ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ລ້ວນແຕ່ມີສິດໄດ້ຮັບວັກຊີນກັນພະຍາດ, ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ
ແລະ ການແນະນຳ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ ແລະ ຮັບວັກຊີນກັນພະຍາດ ແລະ ມີພັນ

PHOUTHEN PASAXON

ມາດຕາ 13 ການກຳນົດການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ

ປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.

ທະໃນການຮັກສາສຸຂະ ພາບຂອງຕົນ, ຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນ ພ້ອມທັງປະ

ການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ ມີ 2 ແບບ ດັ່ງນີ້:

ກອບສ່ວນ,

1. ແບບບັງຄັບ;

ອຸປະກອນການເກັບຮັກສາ ວັກຊີນກັນພະຍາດ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຄູ່ມືພາກປະຕິ

2. ແບບສະໝັກໃຈ.

ບັດຕົວຈິງການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ.

ເປັນເຈົ້າການຮ່ວມມື

ແລະ

ເຂົ້າຮ່ວມໃນການໃຫ້ວັກຊີນກັນ

ພະຍາດ.
ມາດຕາ 7 ຂອບເຂດການນໍາໃຊ້ກົດໝາຍ

ສຳລັບວິທີການລະອຽດ ໃນການບຳລຸງຮັກສາອຸປະກອນການໃຫ້ ແລະ

ມາດຕາ 14 ການໃຫ້ວັກຊີນແບບບັງຄັບ

ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ນຳໃຊ້ສຳລັບບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ

ການໃຫ້ວັກຊີນແບບບັງຄັບ ແມ່ນ ການໃຫ້ວັກຊີນທີ່ຈຳເປັນແກ່ບຸກ

ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ດຳລົງຊີວິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

ຄົນ ໃນກຸ່ມເປົ້າໝາຍຕາມເກນອາຍຸ, ເພດ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບວັກຊີນກັນພະຍາດຄົບ

ມາດຕາ 8 ການຮ່ວມມືສາກົນฃ

ຖ້ວນຕາມການກໍານົດຂອງ ລັດຖະບານ ແລະ ສາກົນ ເຊັ່ນ ເດັກເກີດ ໃໝ່,

ແລະ

ໝວດທີ 3
ການບໍລິການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ

ລັດ ສົ່ງເສີມ ການພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມື ກັບ ຕ່າງປະເທດ, ພາກພື້ນ

ເດັກອາຍຸລຸ່ມ ໜຶ່ງ ປີ, ເດັກ ໜຶ່ງ ປີ ຫາ ລຸ່ມ ຫ້າ ປີ, ໄວໜຸ່ມຍິງ ຫຼື ຊາຍ ອາຍຸ

ສາກົນ

ເກົ້າ ປີ ຫາ ສິບສີ່ ປີ, ແມ່ຍິງໄວຈະເລີນພັນ ອາຍຸ ສິບຫ້າ ປີ ຫາ ສີ່ສິບຫ້າ ປີ

ການບໍລິການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ ມີ ດັ່ງນີ້:

ລວມທັງແມ່ຍິງຖືພາ.

1. ໜ່ວຍບໍລິການຄົງທີ່;

ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດດ້ວຍການແລກປ່ຽນບົດ

ຮຽນ, ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ, ການກັນ, ໂຕ້ຕອບ ແລະ ຄວບຄຸມການລະ ບາດຂອງ

ມາດຕາ 20 ການບໍລິການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ

ພະຍາດທີ່ສາມາດກັນໄດ້ດ້ວຍວັກຊີນກັນພະຍາດ, ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ,

ວັກຊີນທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນແບບບັງຄັບ ປະກອບມີ ວັກຊີນກັນພະຍາດວັນ

ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ທາງດ້ານວິຊາການ ເພື່ອ

ນະໂລກ (BCG), ໂປລິໂອ (Polio), ຄໍຕບ
ີ (Diphtheria), ໄອໄກ່ (Pertussis),

ເຮັດໃຫ້ການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ ຂະຫຍາຍຕົວ, ເຂັ້ມ ແຂງ, ທັນສະໄໝ

ບາດທະຍັກ (Tetanus), ຕັບອັກເສບ ບີ (Hepatitis B), ເຍື້ອຫຸ້ມສະໝອງ

ແລະ ທັນການ, ປະຕິບັດ ສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນ ທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນ

ອັກເສບ (Hib), ປອດອັກເສບຮ້າຍແຮງ (PCV), ສະໝອງອັກເສບຍີ່ປຸ່ນ (JE),

ໜ່ວຍບໍລິການເຄື່ອນທີ່ ແມ່ນ ໜ່ວຍວິຊາການທີ່ເຄື່ອນໄຫວບໍລິການ

ພາຄີ.

ໝາກແດງໃຫຍ່ (Measles) ແລະ ໝາກແດງນ້ອຍ (Rubella), ກັນຖອກທ້ອງ

ໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດນອກສະ ຖານທີ່ບໍລິການປິ່ນປົວ ໃນຈຸດຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນ

(Rota virus), ກັນມະເຮັງປາກມົດລູກ (HPV), ກັນບາດທະຍັກ ແລະ ຄໍຕີບ

ບ້ານ, ສຳນັກງານ, ອົງການ ຫຼື ເຂດຊຸມຊົນ.

ໃນແມ່ຍິງໄວຈະເລີນພັນ ແລະ ແມ່ຍິງຖືພາ (Td). ປະເພດວັກຊີນແບບບັງຄັບ

ມາດຕາ 21 ຂັ້ນຕອນການໃຫ້ບໍລິການວັກຊີນກັນພະຍາດ

ພາກທີ II
ວັກຊີນກັນພະຍາດ

ອາດເພີ່ມຂຶ້ນຕາມຄວາມຈຳເປັນ.

ວັກຊີນກັນພະຍາດ ແມ່ນ ຜະລິດຕະພັນຊີວະວິທະຍາທາງການແພດ

ໜ່ວຍບໍລິການຄົງທີ່ ແມ່ນ ໜ່ວຍບໍລິການທີ່ປະຈໍາຢູ່ສະຖານທີ່ບໍລິການ
ປິ່ນປົວຂອງລັດທຸກຂັ້ນ ແລະ ຫ້ອງກວດພະຍາດເອກະຊົນ.

ການໃຫ້ບໍລິການວັກຊີນກັນພະຍາດ ມີ ຂັ້ນຕອນ ດັ່ງນີ້:

ໃນກໍລະນີມີການລະບາດຂອງພະຍາດໃດໜຶ່ງ
ມາດຕາ 9 ວັກຊີນກັນພະຍາດ

2. ໜ່ວຍບໍລິການເຄື່ອນທີ່.

ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການ

1. ການສ້າງແຜນຈຸລະພາກເພື່ອເຂົ້າເຖິງກຸ່ມເປົ້າໝາຍ;

ຕິດເຊື້ອ ແພ່ລາມເປັນວົງກວ້າງ ພົນ ລະເມືອງທຸກຄົນທີ່ຢູ່ໃນເຂດການລະບາດ

2. ການກະກຽມການບໍລິການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ;

ຕ້ອງໄດ້ຮັບວັກຊີນກັນພະຍາດຊະນິດນັ້ນ

3. ການບັນທຶກວັກຊີນ ແລະ ອຸປະກອນການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ;

ຕາມການຕົກລົງເຫັນດີຂອງລັດຖະ

ທີ່ນຳໃຊ້ເພື່ອກະຕຸ້ນຮ່າງກາຍໃຫ້ສ້າງພູມຄຸ້ມກັນ ໃນການກັນ ແລະ ຕ້ານພະຍາດ

ບານ ແລະ ສາກົນ.

4. ການໃຫ້ບໍລິການວັກຊີນກັນພະຍາດຢູ່ຈຸດບໍລິການ;

ໃດໜຶ່ງສະເພາະ.

ມາດຕາ 15 ການໃຫ້ວັກຊີນແບບສະໝັກໃຈ

5. ການບັນທຶກ ແລະ ສະຫຼຸບຜົນຂອງການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ;

ວັກຊີນກັນພະຍາດມີ ສີ່ ໝວດ ແລະ ສາມ ຊະນິດ.
ມາດຕາ 10 ໝວດວັກຊີນກັນພະຍາດ

ການໃຫ້ວັກຊີນແບບສະໜັກໃຈ ແມ່ນ ຄວາມສະໝັກໃຈ ຂອງພົນລະ
ເມືອງເພື່ອຮັບວັກຊີນກັນພະຍາດ ທີ່ບໍ່ກຳນົດໃນແບບບັງຄັບ ຢູ່ຕາມສະຖານທີ່

6. ການຕິດຕາມການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ;
7. ການລາຍງານຜົນຂອງການບໍລິການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ.

ວັກຊີນກັນພະຍາດ ມີ ສີ່ ໝວດ ດັ່ງນີ້:

ບໍລິການສາທາລະນະສຸກຂອງລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຊຶ່ງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ໂດຍ

1. ເຊື້ອທີ່ມີຊີວິດ ຊຶ່ງປຸງແຕ່ງມາຈາກ ເຊື້ອຈຸລິນຊີ ຫຼື ເຊື້ອຈຸລະໂຣກ

ເສຍຄ່າ ຫຼື ບໍ່ເສຍຄ່າ ອີງຕາມຊະນິດວັກຊີນ ເປັນຕົ້ນ ວັກຊີນກັນພະຍາດໄຂ້

ແຜນຈຸລະພາກເພື່ອເຂົ້າເຖິງກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ແມ່ນ ແຜນເບື້ອງຕົ້ນທີ່ໃຊ້

ຫວັດລະດູການ (Seasonal Flu), ວັກຊີນກັນພະຍາດວໍ້ (Rabies) ແລະ

ເປັນເຄື່ອງມືໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້

ວັກຊີນອື່ນ ທີ່ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ອະນຸຍາດ.

ການບໍລິການເຂົ້າເຖິງທຸກຊຸມຊົນ.

ທີ່ຖືກປ່ຽນສະພາບໃຫ້ອ່ອນ ແອ ແລະ ບໍ່ສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດໄດ້;
2. ເຊື້ອຕາຍ ຊຶ່ງປຸງແຕ່ງມາຈາກ ເຊື້ອຈຸລິນຊີ ຫຼື ເຊື້ອຈຸລະໂຣກ ທີ່ຖືກ
ຂ້າຕາຍດ້ວຍວິທີທາງດ້ານການແພດ;
3. ເຊື້ອບໍລິສຸດ ຊຶ່ງປຸງແຕ່ງມາຈາກ ຊິ້ນສ່ວນທີ່ເປັນໂມເລກຸນນ້ອຍໆ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການໃຫ້ວັກຊີນແບບສະໝັກໃຈ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ
ລະບຽບການຕ່າງຫາກ.

ມາດຕາ 22 ການສ້າງແຜນຈຸລະພາກເພື່ອເຂົ້າເຖິງກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

ການສ້າງແຜນຈຸລະພາກເພື່ອເຂົ້າເຖິງກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ຕ້ອງມີການເກັບກໍາ
ຂໍ້ມູນທາງດ້ານພູມສາດ ແລະ ປະ ຊາກອນສາດເພື່ອກໍານົດແຜນກິດຈະກຳບູລິ
ມະສິດ ເປັນຕົ້ນ ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ, ບຸກຄະລາກອນ, ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ, ຈຳ ນວນວັກ

ຂອງເຊື້ອພະຍາດ;
ໝວດທີ 2

ຊີນກັນພະຍາດ, ອຸປະກອນການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ, ງົບປະມານ, ຕາຕະ

ການເກັບຮັກສາວັກຊີນກັນພະຍາດ, ອຸປະກອນການໃຫ້ ແລະ

ລາງການເຄື່ອນໄຫວ, ພາຫະ ນະ, ຮູບແບບວິທີໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ແຜນຕິດ

ອຸປະກອນການເກັບຮັກສາ ວັກຊີນກັນພະຍາດ

ຕາມປະເມີນຜົນ ຊຶ່ງຕ້ອງສ້າງ ຫຼື ປັບປຸງ ໃນແຕ່ລະປີ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຕົວຈິງ

4. ສິ່ງສະກັດຈາກທາດພິດ ຊຶ່ງຖືກປຸງແຕ່ງຈາກການສະກັດທາດພິດ
ຂອງເຊື້ອຈຸລິນຊີ ແລ້ວເຮັດໃຫ້ມັນບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ສາມາດສ້າງພູມຄຸ້ມ
ກັນພະຍາດໄດ້.

ຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ລະດູການໂດຍປະສານສົມທົບ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ

ມາດຕາ 11 ຊະນິດວັກຊີນກັນພະຍາດ
ວັກຊີນກັນພະຍາດ ມີ ສາມ ຊະນິດ ດັ່ງນີ້:

ມາດຕາ 16 ການເກັບຮັກສາວັກຊີນກັນພະຍາດ

ຂອງຊຸມຊົນ.

1. ນໍ້າ;

ການເກັບຮັກສາວັກຊີນກັນພະຍາດ ຕ້ອງຢູ່ໃນເງື່ອນໄຂ ແລະ ອຸນຫະ

2. ຝຸ່ນ;

ພູມທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານການເກັບຮັກສາວັກຊີນກັນພະຍາດແຕ່ລະຊະ

ການກະກຽມການບໍລິການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ ແມ່ນ ການກຽມ

3. ກ້ອນ.

ນິດ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນຄູ່ມືພາກປະຕິບັດຕົວຈິງການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ ເພື່ອ

ຄວາມພ້ອມທາງດ້ານບຸກຄະລາກອນ, ອຸປະກອນ, ວັກຊີນກັນພະຍາດ, ບັນຊີ

ວັກຊີນກັນພະຍາດຊະນິດນໍ້າ ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ເລີຍ ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງປະ

ຮັກສາຄຸນນະພາບຂອງວັກຊີນກັນພະຍາດ.

ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ໃຫ້ຄົບຖ້ວນພຽງພໍ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບອົງການປົກຄອງບ້ານ

ມາດຕາ 17 ການຕິດຕາມອຸນຫະພູມ

ເພື່ອກະກຽມສະຖານທີ່ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຮູ້ກ່ອນລ່ວງໜ້າກ່ຽວກັບ

ສົມກັບນໍ້າລະລາຍ;
ສຳລັບ ວັກຊີນກັນພະຍາດຊະນິດຝຸ່ນ ແລະ ກ້ອນ ກ່ອນຈະນໍາໄປໃຊ້
ຕ້ອງໄດ້ປະສົມກັບນໍ້າລະລາຍ ເສຍກ່ອນ.

ການຕິດຕາມອຸນຫະພູມ ແມ່ນ ການກວດກາ ແລະ ບັນທຶກ ອຸນຫະ
ພູມໃນອຸປະກອນການເກັບຮັກ ສາວັກຊີນກັນພະຍາດ.

ມາດຕາ 23 ການກະກຽມການບໍລິການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ

ວັນ, ເວລາ ແລະ ສະ ຖານທີ່ ໃນການເຂົ້າມາຮັບວັກຊີນກັນພະຍາດ.
ໃນກໍລະນີ ທີ່ບໍ່ສາມາດໃຫ້ບໍລິການໄດ້ ຕາມກຳນົດ ວັນ, ເວລາ ທີ່ໄດ້

ນໍ້າລະລາຍທີ່ຈະປະສົມກັບວັກຊີນກັນພະຍາດຊະນິດຝຸ່ນ ແລະ ກ້ອນ

ການກວດກາ ແລະ ບັນທຶກອຸນຫະພູມນັ້ນ ໃຫ້ປະຕິບັດທຸກວັນ ວັນ

ນັ້ນ ຕ້ອງແມ່ນນໍ້າລະລາຍທີ່ມາຈາກໂຮງງານດຽວກັນ ແລະ ເລກກຸ່ມຜະລິດ

ລະສອງຄັ້ງ, ຕອນເຊົ້າ ແລະ ຕອນແລງ ແລະ ຕ້ອງບັນທຶກຕົວເລກຕາມການຊີ້

ທັງແຈ້ງບອກເຫດຜົນ ໃຫ້ແກ່ອົງການປົກຄອງບ້ານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ດຽວກັນ.

ບອກຂອງອຸປະກອນຕິດຕາມອຸນຫະພູມ ໃສ່ໃບຕິດຕາມອຸນຫະພູມທຸກຄັ້ງ.

ມາດຕາ 24 ການບັນທຶກວັກຊີນ ແລະ ອຸປະກອນການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ

ພາກທີ III
ວຽກງານໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ

ແຈ້ງກ່ອນລ່ວງໜ້ານັນ
້ ພະນັກງານແພດ ຕ້ອງລາຍງານໃຫ້ຂນ
້ັ ເທິງຂອງຕົນ ພ້ອມ

ໃນກໍລະນີ ທີ່ອຸປະກອນຕິດຕາມອຸນຫະພູມຊີ້ບອກອຸນຫະພູມ ຕໍ່າກວ່າ

ການບັນທຶກວັກຊີນ ແລະ ອຸປະກອນການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ ແມ່ນ

ສູນ ອົງສາເຊ ຫຼື ວັກຊີນກັນພະຍາດ ອາດຜ່ານການກ້າມແຂງມາກ່ອນແລ້ວ

ການບັນທຶກຈໍານວນວັກຊີນ ແລະ ອຸປະກອນການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ ທຸກ

ຕ້ອງທົດສອບການກ້າມແຂງ ດ້ວຍວິທີການທາງດ້ານການແພດຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດ

ຊະນິດ ທີ່ໄດ້ ຮັບ ແລະ ຈ່າຍ ທຸກຄັ້ງ.

ໄວ້ໃນຄູ່ມືພາກປະຕິບັດຕົວຈິງການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ.
ຫາກມີການເຕືອນເຖິງ

ໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ ຕ້ອງບັນ ທຶກໃສ່ໃນແບບພິມໃຫ້ ລະອຽດ, ຈະແຈ້ງ

ວຽກງານໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ ມີ ດັ່ງນີ້:

ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງອຸນຫະພູມ ພະນັກງານກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງແກ້ໄຂຕາມຫຼັກ

ເປັນຕົ້ນ ຊື່ໂຮງງານ, ຊື່ວັກຊີນກັນພະຍາດ, ເລກກຸ່ມຜະລິດ, ວັນ, ເດືອນ, ປີ

1. ການກຳນົດການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ;

ວິຊາການ ໃຫ້ທັນເວລາ.

ຜະລິດ ແລະ ໝົດອາຍຸ, ຂະໜາດບັນຈຸຕໍ່ກ່ອງ, ສະພາບຂອງອຸປະກອນຕິດ

2. ການເກັບຮັກສາ ວັກຊີນກັນພະຍາດ, ອຸປະກອນການໃຫ້ ແລະ ອຸ

ມາດຕາ 18 ການເກັບຮັກສາອຸປະກອນການໃຫ້ ແລະ ອຸປະກອນການເກັບ

ຕາມກ່ອງວັກຊີນ.

ມາດຕາ 12 ວຽກງານໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ

ປະກອນການເກັບຮັກສາ ວັກຊີນກັນພະຍາດ;

ໃນກໍລະນີ

ອຸປະກອນຕິດຕາມອຸນຫະພູມ

ພະນັກງານທີ່ມີໜ້າທີ່ ຮັບ ແລະ ຈ່າຍ ວັກຊີນ ແລະ ອຸປະກອນການ

ຮັກສາ ວັກຊີນກັນພະຍາດ
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ມີການລາຍງານໃນວັນທີ 26 ມັງ
ກອນ 2022 ໃຫ້ຮວ
ູ້ ່າ: ແອນຊານວາດໍ
ເປັນປະເທດທີ່ປະກາດໃຫ້ສາມາດໃຊ້
ບິດຄ
 ອຍ ໄດ້ຖ
 ືກຕ
 ້ອງຕາມກົດໝາຍ
ແ ຕ່ ຫ ລ້ າ ສຸ ດ ຄ ະນະກໍ າ ມະການກອງ
ທຶນການເງິນລະຫວ່າງປະເທດ (IMF)
ໄດ້ເຕືອນລັດຖະບານຂອງແອນຊານ
ວາດໍ
ແກ້ໄ ຂກົດໝາຍບິດຄ
 ອຍໃຫ້
ແຄບເຂົ້າ ໂດຍການຍົກເລີກການຮບ
ັ
ຮອງໃຫ້ບດ
ິ ຄອຍ ເປັນສະກຸນເງິນດີ
ຈີ ຕ ອນທີ່ ສ າມາດຊ ຳລະໜີ້ ໄ ດ້ ຕ າມ
ກົດໝາຍ ເນື່ອງຈາກມີຄວາມສ່ຽງສູງ.
ຖະແຫລງການຂອງ IMF ຊີ້
ໃຫ້ເຫັນຄວາມສ່ຽງຂອງບິດຄ
 ອຍ ຕໍ່
ກັ ບ ສະຖຽນລະພາບທາງດ້ າ ນການ
ເງິນ, ຈັນຍາບັນທາງການເງິນ ແລະ
ການຄຸ້ມຄ
 ອງຜບ
ູ້ ລ
ໍ ໂິ ພກ ລວມທັງໜ
 ີ້
ສິນທ
 າງການເງິນທີອ
່ າດຈະເກີດຂຶ້ນ.
IMF ຍັງແນະນາໍ ໃຫ້ມລ
ີ ະບຽບ
ການ ກະເປົ໋າເງິນເອເລັກໂຕຣນິກຂ
 ອງ

ປະເທດທີເ່ຂັ້ມງວດ.
ຄະນະກໍ າ ມະການຈໍ າ ນວນ
ໜຶ່ງຍັງໄດ້ສະແດງຄວາມກັງວົນກ່ຽວ
ກັບຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພັນທະ
ບັດທີ່ກ່ຽວກັບບິດຄ
 ອຍ
ທີ່ລັດຖະ
ບານກໍາລັງຈະອອກ ແລະ ຍັງເຕືອນ
ວ່ າ ໜີ້ ສິ ນ ສາທາລະນະຂອງປະເທດ
ອາດຈະບັນລຸເຖິງ 96% ຂອງ GDP
ໃນປີ 2026 ເຊິ່ງເປັນເສັ້ນທາງທີ່
ບໍ່ຍືນຍົງ.
ແອນຊານວາດໍ ກາໍ ລັງຈະອອກ
ພັນທະບັດ 1 ຕື້ໂດລາ ເຊິ່ງເຄິ່ງໜຶ່ງຈະ
ຖືກນໍາໃຊ້ໃນການຊື້ບິດຄ
 ອຍ ໂດຍ
ລັ ດ ຖະບານຄາດວ່ າ ກຳໄ ລຈ າກບິ ດ
ຄອຍ ຈະດຶງດູດນັກລົງທຶນທີຈ
່ ະໄດ້
ຮັບຜົນຕອບແທນ 6,5% ເຊິ່ງໜ້ອຍ
ກວ່ າ ມູ ນ ຄ່ າ ຕະຫລາດໃນປັ ດ ຈຸ ບັ ນ
ຂອງພັນທະບັດລັດຖະບານ ແອນຊານ
ວາດໍ ທ
 ໄີ່ ດ້ເກືອບ 17%.
ແອນຊານວາດໍ ເປັນປະເທດ

ທໍາອິດທີ່ຮັບຮູ້ບິດຄ
 ອຍ ເປັນສະກຸນ
ເງິນທີ່ຊໍາລະໜີໄ້ ດ້ຕ
 າມກົດໝາຍ ຄວບ
ຄູ່ ກັ ບ ເງິ ນ ໂດລາສະຫະລັ ດ ໃນເດື ອ ນ
ກັນຍາປີຜ່ານມາ ແລະ ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນ
ມາ, IMF ໄດ້ເຕືອນແອນຊານວາດໍ ໃຫ້
ປ່ຽນຄວາມຄິດຂອງຕົນ
ເຊິ່ງການ
ເຕື ອ ນຄັ້ ງ ຫລ້ າ ສຸ ດ ນີ້ ແ ມ່ ນ ມີ ເ ນື້ ອ ໃ ນ
ແບບກງົ ໄປກງົ ມາ ແລະ ເຂັມ
້ ແຂງ.
ທັງນ,້ ີ ແອນຊານວາດໍ ເລີມ
່ ຊືບ
້ ດ
ິ
ຄອຍໃນປີກາຍນີ້, ຊື້ຂາຍຢູ່ທີ່ປະມານ
50.000 ໂດລາ ແລະ ມີຫລຽນຢ່າງ
ໜ້ອຍ 1.801 ໂດລາ ຢູໃ່ ນຄອບຄອງ,
ດ້ວຍມູນຄ
 ່າບ
 ິດຄ
 ອຍ ຫລຸດລົງແ
 ລ້ວ
45%
ຈາກການຊື້ຂາຍສູງສຸດຢູ່ທີ່
ເກືອບ 68.000 ໂດລາເມື່ອຕົ້ນເດືອນ
ພະຈກ
ິ 2021 ນັນ
້ ໝາຍຄວາມວ່າ ແອນ
ຊານນວາດໍ ໄດ້ຂາດທຶນປະມານ 20
ລ້ານໂດລາ, ອີງຕາມການຄິດໄລ່ຂອງ
ສຳນັກຂ່າວແຫ່ງໜຶ່ງ.
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: Reuters
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ກົດໝາຍບໍ່ບັງຄັບໃຫ້ໃສ່ຜ້າ
ອັດປາກ-ດັງອີກຕໍໄ່ ປ ເຊິງ່ ອັງກິດໄດ້ຍກ
ົ
ເລີກແຜນການ B ທີ່ໃຊ້ຄວບຄຸມໂຄ
ວິດສາຍພັນໂອໄມຄຣອນ ນັບຕັ້ງແຕ່
ວັນຄຣິດສະມາດ.
ອີງຕາມການລາຍງານຂາ່ ວໃນ
ແຕ່ວ
 ັນທ
 ີ 27 ມັງກອນຜ່ານມາ, ການ
ຈດ
ັ ງານ ແລະ ສະຖານທຕ
່ີ າ່ ງໆ ໃນປະ
ເທດອັງກິດບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງສະແດງໃບ
ຢັ້ງຢືນໂ ຄວິດ ຫລື ຖ້າໃຊ້ກໍຂຶ້ນກັບ
ຄວາມສະໝັກໃຈ, ກົດໝາຍບໍ່ໄດ້ບັງ
ຄັບໃຫ້ໃສ່ຜ້າອັດປາກ-ດັງຢູ່ທຸກບ່ອນ
ຍົ ກ ເວັ້ ນ ການໂ ດຍສານສ າທາລະນະ
ໃນນະຄອນຫລວງລອນດອນທີ່ຍັງມີ
ການບັງຄັບໃ ຊ້.
ທັງນ
 ີ້, ຄູ່ມືສາທາລະນະສຸກ
ຍັງແນະນໍາໃຫ້ປິດໃບໜ້າໃນສະຖານ
ທີ່ປິດ ແລະ ທີມ
່ ີຄົນແອອັດ, ສ່ວນກະ

ຊ
 ວງສາທາລະນະສຸກ        
 ບໍແ
່ ນະນາໍ ໃ ຫ້ໃ ສ່
ຜ້າອດ
ັ ປາກ-ດັງໃນຊມ
ຸ ຊນ
ົ ແລ້ວ ແຕ່ຜອ
້ ູ າໍ
ນວຍການສາທາລະນະສຸ ກ ທ້ ອ ງຖິ່ ນ
ອາດຈະອອກມາດຕະການເພີ່ມເຕີມ
ໃໝ່ໄດ້ ເຊິ່ງຈະມີການທົບທວນເປັນ
ປົກກະຕິ ແລະ ຍົກເລີກໄວເທົ່າທີ່ຈະ
ໄວໄດ້.
ປະເທດອື່ນໆ ໃນສະຫາລາ
ຊະອ ານາຈັ ກ ກໍ ໄ ດ້ ຜ່ ອ ນຜັ ນ ລ ະບ ຽບ
ການແ ຕ່ ບໍ່ໄດ້ ເ ປີ ດ ຢ່າງກ ວ້ າງຂວາງຄື
ປະເທດອັງກ
 ິດ ທີ່ຍົກເລີກຄໍາແນະນໍາ
ນັກຮຽນ ແລະ ຄູອ
 າຈານໃສ່ຜ້າອັດ
ປາກ-ດັງຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນຕັ້ງແຕ່ວັນທີ
20 ມັງກອນ 2022 ແລະ ຍົກເລີກ
ການແນະນໍາການເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນຕັງ້
ແຕ່ວັນທີ 19 ມັງກອນ 2022.
ລັ ດ ຖະມົ ນ ຕີ ກ ະຊວງສາທາ
ລະນະສຸກອັງກິດ ກ່າວວ່າ: “ເມື່ອພວກ
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ເຮົາຮຽນຮູທ
້ ຈ
່ີ ະຢູກ
່ ບ
ັ ໂຄວດ
ິ ພວກເຮົາ
ຈໍາເປັນຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າ ເຊື້ອພະຍາດ
ຈະບໄໍ່ ປໃສ ສະນັ້ນ, ຖ້າເຈົ້າຍັງບໍ່ໄດ້
ສັກຢາວັກຊີນ ຂໍໃຫ້ອອກໄປສັກເທື່ອ
ທີ 1, 2 ຫລື ເຂັມກະຕຸ້ນ”.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບາງບໍລິສັດ
ແລະ ບໍລິການບາງຢ່າງອາດຈະຂໍໃຫ້
ປະຊາຊົນສືບຕໍ່ໃສ່ຜ້າອັດປາກ-ດັງໃນ
ເວລາຢໃູ່ ນຮ້ານ ເຊັ່ນ: ຫ້າງຮ້ານ ຫລື
ສັບພະສິນຄ້າຕ່າງ ໆ.
ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ, ຂໍກ
້ ຳນົດໃຫ້
ຄົ ນ ທີ່ ຖື ກ ກວດພົ ບ ພ ະຍາດໂ ຄວິ ດ
ຕ້ອງແຍກຕົວເອງຈະຖືກຍົກເລີກໃນ
ວັນທີ 24 ມີນາ 2022 ໂດຍທ່ານ
ບໍຣິສ ຈອນສັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ກ່ າ ວວ່ າ ທ່ າ ນບໍ່ ຄ າດວ່ າ ຈະມີ ກ ານບັ ງ
ຄັບໃຊ້ອີກ.
ແຫລ່ງຂ່າວ: SKY News

