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(ສພຊ) ໃນຕອນບ່າຍ
ວັນທີ 31 ມັງກອນຜ່ານມາ,
ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ
ນະຄອນ
ຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ມີກອງປະ
ຊຸ ມ ພົ ບ ປະຄະນະຊ່ ຽ ວຊານທີ່
ປຶກສາ ໂດຍການເປັນປະທານ

ຂອງທ່ານ ໄຊສົມພອນ ພົມ
ວິ ຫ ານ ກຳມະການກົ ມ ການ
ເມືອງສູນກາງພັກ, ປະທານສະ
ພາແຫ່ງຊາດ, ມີຄະນະຊ່ຽວຊານ
ທີ່ປຶກສາ ແລະ ຜູ້ຮ່ວມງານວຽກ
ງານສື່ມວນຊົນ ເຊິ່ງບັນດາທ່ານ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານນັ້ນ ລ້ວນແຕ່ແມ່ນ
ອະດີດພະນັກງານ ຂັ້ນນຳວຽກ
ງານສື່ ຈ າກກະຊວງຖະແຫລງ
ຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງ
ທ່ຽວ; ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມ
ສູນກາງພັກ ແລະ ພະນັກງານ

ອາວຸໂສບຳນານຈາກສະພາແຫ່ງ
ຊາດ, ມີຜູ້ຊີ້ນໍາກົມສື່ມວນຊົນ
ແລະ ຄະນະກົ ມ ສື ່ ມ ວນຊົ ນ
ເຂົ້າຮ່ວມ.
ໂອກາດດັ່ງກ່າວ ທ່ານ
ສິງຄຳ ວົງພະຈັນ ຮອງເລຂາທິ
ການສະພາແຫ່ງຊາດ, ຜູຊ
້ ນ
ີ້ ຳກົມ
ສື່ມວນຊົນ ໄດ້ລາຍງານໂດຍຫຍໍ້
ຕໍກ
່ ອງປະຊຸມ ກ່ຽວກັບວຽກງານ
ສືມ
່ ວນຊົນ ເປັນຕົນ
້ ໂຄງຮ່າງການ
ຈັດຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ ແລະ
ການເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກງານຂອງ
ກົມສື່ມວນຊົນ.
ຈາກນັ ້ ນ , ທ່ ານ ໄຊ
ສົມພອນ ພົມວິຫານ ໄດ້ມີ
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(ສພຊ) ວັນທີ 28 ມັງ

ທິ ກ ານວັ ດ ທະນະທຳ-ສັ ງ ຄົ ມ

ໄດ້ ຕ້ ອ ນຮັ ບ ການເຂົ້ າ ຢ້ ຽ ມຂໍ່ າ

ກອນ 2022 ທີ່ຫ້ອງຮັບແຂກ
ສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ນາງ ທຸມ
ມາລີ ວົງພະຈັນ ປະທານກຳມາ

(ກວທສ) ສະພາແຫ່ງຊາດ ທັງ
ເປັ ນ ປະທານສະມາຄົ ມ ມິ ດ ຕະ
ພາບລັ ດ ຖະສະພາລາວ-ຍີ່ ປຸ່ ນ

ນັບທ່ານ ໂຄບາຢາຊິ ເຄນອິຈິ
(KOBAYASHI Kenichi)
ເອກອັກຄະຣາຊະທູດ ແຫ່ງ ຍີ່

ປຸ່ນ ປະຈຳ ສປປລາວ ໃນໂອ
ກາດທີ່ທ່ານ ໂຄບາຢາຊິ ເຄນອິຈິ
ມາດຳລົ ງ ຕຳແໜ່ ງ ເປັ ນ ເອກອັ ກ
ຄະຣາຊະທູດ ປະຈຳ ສປປລາວ
ຄົນໃໝ່.
ທ່ານ ນາງ ທຸມມາລີ ວົງ
ພະຈັນ ໄດ້ກ່າວສະແດງຄວາມ
ຕ້ອນຮັບຢ່າງອົບອຸ່ນ ພ້ອມທັງຕີ
ລາຄາສູງຕໍມ
່ ນ
ູ ເຊືອ
້ ຄວາມສາມັກ
ຄີອັນດີງາມ ແລະ ການພົວພັນ
ຮ່ວມມືຂອງສອງປະເທດ ທີ່ມີ
ມາແຕ່ດົນນານ, ເປັນຄູ່ຮ່ວມມື
ຍຸດທະສາດ ທີມ
່ ລ
ີ ກ
ັ ສະນະຮອບ
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(ສພຊ) ວັນທີ 25 ມັງ
ກອນ 2021 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ
3 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
(ສພຂ) ຫົວພັນ ທ່ານ ຄຳແພງ

ວິລະພັນ ໄດ້ເຂົາ້ ຮ່ວມກອງປະຊຸມ
ປະຈຳປີ 2021 ຂອງຄະນະສະມາ
ຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ປະ
ຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 8 ແຂວງຫົວ

ພັນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ
ທ່ານ ນາງ ອຳໄພວອນ ລ້ອມບຸນ
ແພງ ປະທານ ສພຂ ທັງເປັນປະ
ທານຄະນະ ສສຊ ປະຈຳເຂດ

ເລືອກຕັ້ງ; ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະ
ຊຸມມີທ່ານ ວັນໄຊ ແພງຊຸມມາ
ເຈົ້າແຂວງໆຫົວພັນ; ມີຄະນະ
ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງ, ຄະ
ນະປະຈຳ ສພຂ, ຄະນະປະຈຳ
ພັກແຂວງ, ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວ
ໜ້າພະແນກການ, ອົງການທຽບ
ເທົ່າ, ແນວລາວສ້າງຊາດແຂວງ
ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ
ແຂວງ.
ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້
ຮັບຟັງລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັ ດ ການເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກງານ
ປະຈຳປີ 2021 ແລະ ທິດທາງ
ແຜນການ ປີ 2022, ແຜນການ
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(ສພຊ) ໃນຕອນເຊົ້າ
ຂອງວັນທີ 28 ມັງກອນ 2022
ທີ່ ໂ ຮງຮຽນມັ ດ ທະຍົ ມ ສົ ມ ບູ ນ
ດົງບັງ ສະຫາຍ ຈະເລີນ ເຍຍ
ປາວເຮີ ກໍາມະການສູນກາງພັກ,
ຮ ອ ງ ປ ະ ທ າ ນ ສ ະ ພ າ ແ ຫ່ ງ
ຊາດ,ປະທານສະມາຄົມມິດຕະ

ພາບລາວ-ກູບາ ແລະ ສະຫາຍ
ປາໂບຣ ແອນໂທນີໂອ ໂຣດິ
ເກດສວິດໍ Pablo Antonio
Rodriguez Vidal ເອກອັກ
ຄະລັ ດ ຖະທູ ດ ວິ ສ າມັ ນ ຜູ້ ມີ ອໍ າ
ນາດເຕັມ ແຫ່ງ ສ.ກູບາ ປະຈໍາ
ສປປລາວ; ຕາງໜ້າຄະນະພົວ

ພັນຕ່າງປະເທດສູນກາງພັກ, ອົງ
ການປົ ກ ຄອງນະຄອນຫລວງ
ວຽງຈັນ ແລະ ອົງການປົກຄອງ
ເມືອງໄຊທານີ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາ
ສະຫາຍຄະນະບໍລຫ
ິ ານງານ ແລະ
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(ສພຊ) ວັນທີ 25 ມັງ
ກອນ 2022, ທ່ານ ພົຕ. ວົງສັກ
ພັນທະວົງ ປະທານກຳມາທິການ
ປ້ ອ ງກັ ນ ຊາດ-ປ້ ອ ງກັ ນ ຄວາມ

ສະຫງົບ ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້
ເຄື່ ອ ນໄຫວເຮັ ດ ວຽກຢູ່ ແ ຂວງ
ຫລວງນ້ຳທາ ພ້ອມທັງເຂົ້າຮ່ວມ
ກອງປະຊຸມປະຈຳປີ
2021

ຂອງຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ
ຊາດ (ສສຊ) ປະຈຳເຂດເລືອກ
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ກອງປະຊຸມສະໄໝສາ
ມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາປະຊາ
ຊົນແຂວງ (ສພຂ) ອັດຕະປື
ຊຸດທີ II ໄດ້ອັດລົງດ້ວຍຜົນສຳ

ເລັ ດ ຢ່ າ ງຈົ ບ ງາມໃນຕອນບ່ າ ຍ
ວັນທີ 21 ມັງກອນ 2022 ພາຍ
ຫລັງດໍາເນີນເປັນເວລາ 3 ວັນ
ເຕັມ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງ

ແຂວງ ໂດຍການເປັນປະທານ
ຂອງທ່ານ ນາງ ມີນາພອນ ໄຊ
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ທັງນໍາເອົາຄວາມຮູ້, ປະສົບການ
ໃນວຽກງານສື່ມວນຊົນຂອງຄະ
ນະຊ່ຽວຊານທີ່ປຶກສາ ເພື່ອຊ່ວຍ
ວຽກງານສື່ມວນຊົນຂອງສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ເປັນຕົ້ນວຽກງານໜັງ
ສືພິມ ໃຫ້ມີຫລາກຫລາຍຄໍລໍາ
ແລະ ບັນຫາສຳຄັນຮີບດ່ວນທີ່
ພໍແ
່ ມ່ປະຊາຊົນມີຄວາມຂັດຂ້ອງ
ໝອງໃຈເຊັ່ນ:
ເລື່ອງທີ່ດິນ,
ເລືອ
່ ງສືບມູນມໍລະດົກ ແລະ ບັນ

ຫາອື່ນໆທີ່ສັງຄົມໃຫ້ຄວາມສົນ
ໃຈ; ສໍາລັບວຽກງານສື່ສັງຄົມ
ອອນລາຍ
ກໍເປັນສື່ທີ່ສຳຄັນ
ວ່ອງໄວ ທັນກັບເຫດການ ເພື່ອ
ໂຕ້ ຕ ອບກັ ບ ຂ່ າ ວທີ່ ບິ ດ ເບື ອ ນ
ຄວາມຈິງ (ຂ່າວປອມ) ເຮັດ
ແນວໃດໃຫ້ໄວຂຶ້ນ; ນອກຈາກ
ນັ້ນ, ຍັງຈະໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງ
ວຽກງານວິທະຍຸ, ໂທລະພາບ
ເພື່ ອ ເຮັ ດ ໃຫ້ ວ ຽກງານສື່ ມ ວນ

ຊົນຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ
ມີ
ຄວາມໜ້າສົນໃຈຍິ່ງຂຶ້ນ. ນອກ
ຈາກການປະກອບສ່ ວ ນດ້ າ ນ
ວຽກງານສື່ມວນຊົນແລ້ວ ສະ
ເໜີ ໃ ຫ້ ຄ ະນະຊ່ ຽ ວຊານທີ່ ປຶ ກ
ສາ ປຸກລະດົມຂົນຂວາຍການ
ປະກອບ
ສ່ວນທາງດ້ານທຶນ
ຮອນ ແບບບໍມ
່ ຂ
ີ ຜ
້ໍ ກ
ູ ມັດຕືມ
່ ອີກ.
(ນາງ ສຸມນ
ົ ທາ ງາໄຊ)
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ຄັດໂດຍ: ສ.ສາຍນໍ້າທາ
o ສປປລາວ ຢູ່ໃນອັນດັບທີ 78 ຂອງ
116 ປະເທດ ໃນດັດສະນີຄວາມອຶດຫິວທົ່ວ
ໂລກ, ການຢຸດການຈະເລີນເຕີບໂຕ ຍັງສືບຕໍ່ມີ
ຜົນເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍ 1 ໃນ 3 ແລະ 20%
ຂອງຈໍານວນປະຊາກອນ

ຕ້ອງປະເຊີນໜ້າກັບ

ຄວາມບໍໝ
່ ນ
້ັ ຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ໃນບາງ
xtmkoltrkDDD
ຄຳເຫັນໂອ້ລົມ ແລະ ໃຫ້ທິດຊີ້
ນຳຫລາຍບັ ນ ຫາສຳຄັ ນ ຕໍ່ ກ ອງ
ປະຊຸມ ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ເນັ້ນການໂຄ
ສະນາ ໂດຍຕິດພັນກັບ 3 ພາ

ໄລຍະຂອງແຕ່ລະປີ.

ລະບົດບາດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ
ເຮັດແນວໃດ ເພື່ອໃຫ້ວຽກງານ
ສື່ມວນຊົນຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ
ມີຜົນງານພົ້ນເດັ່ນ, ມີຂໍ້ມູນທີ່
ຫລາກຫລາຍ, ເປັນລະບົບ ແລະ
ມີປະສິດທິພາບກວ່າເກົ່າ ພ້ອມ

ນສພ. ປະເທດລາວ 31/1/2022

o ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າອີມູນ
ຕັ້ງຢູ່ເມືອງດາກຈຶງ ແຂວງເຊກອງ ມາຮອດປັດ
ຈຸບັນ ສາມາດກໍ່ສ້າງສໍາເລັດ 88% ເປັນປະເພດ
ເຂື ່ ອ ນຄອນກີ ດ ເສີ ມ ເຫລັ ກ

ມີ ກ ຳລັ ງ ຕິ ດ ຕັ ້ ງ

Iv'xtmkoDDD

ເຖິ ງ ຄຸ ນ ງາມຄວາມດີ ຂ ອງສະ

ຄືພັກກອມມູນິດກູບາ ທັງເປັນ

ມູນເຊື້ອອັນດີງາມ

ລະຫວ່າງ

ກໍຄືລະຫວ່າງສອງສະມາຄົມມິດ

ຫາຍ ໂຮເຊ ມາກຕີ ເປເຣັສ ທີ່

ສັນຍາລັກແຫ່ງການພົວພັນມິດ

ສອງພັກ ສອງລັດ ແລະ ປະຊາ

ຕະພາບ ລາວ-ກູບາ ແລະ ກູບາ-

ສະມາຊິກສະມາຄົມມິດຕະພາບ

ມີຕໍ່ພາລະກິດປະຕິວັດກູບາ ກໍ

ຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືທີ່ມີ

ຊົນສອງຊາດ ລາວ ແລະ ກູບາ

ລາວ ເພື່ອສຶກສາອົບຮົມໃຫ້ນັກ

ລາວ-ກູບາ, ຄູ-ອາຈານ, ນັກຮຽນ

ໝົດ 20 ກິໂລແມັດ ແຜນຜະລິດໄຟຟ້າໄດ້

ຮຽນ, ນັກສຶກສາ, ປະຊາຊົນ

ແລະ ອົງການປົກຄອງບ້ານ ໄດ້

ລາວໃຫ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈເຖິງ

460,59 ກິກກາວັດໂມງຕໍ່ປີ ໄລຍະເວລາໃນ

ເຂົ້ າ ຮ່ ວ ມພິ ທີ ວ າງກະຕ່ າ ດອກ

ປະຫວັດສາດແຫ່ງການຕໍ່ສ້ປ
ູ ະຕິ

ໄມ້ ຕໍ່ໜ້າຮູບປັ້ນຂອງສະຫາຍ

ວັດອັນກ້າແກ່ນ, ຄວາມສາມັກ

ໂຮເຊ ມາກຕີ ເປເຣັສ ວິລະຊົນ

ຄີ ເ ປັ ນ ຈິ ດ ໜຶ່ ງ ໃຈດຽວຂອງປະ

ໂຄງການ ຮັບເໝົາພາກໂຍທາແມ່ນ ບໍລິສັດ ຊົງ

ແຫ່ງຊາດກູບາ ເນື່ອງໃນວັນຄ້າຍ

ຊາຊົນກູບາ

ວັນເກີດ ຄົບຮອບ 169 ປີ (ວັນ

ກອມມູນດ
ິ ກູບາ ທັງເປັນໂອກາດ

ດາ5 (SongDa-5 Joint Stock Company)

ທີ 28 ມັງກອນ 1853-28 ມັງ

ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຊີວິດ ແລະ ວິ

ກອນ 2022).

ລະກໍາປະຕິວັດ

ການວາງກະຕ່ າ ດອກ

ຂອງສະຫາຍ

ໂຮເຊ ມາກຕີ ເປເຣັສ.

ໄມ້ຄັ້ງນີ້ ເພື່ອເປັນການລະນຶກ

(ສອນສັກ ວັນວິໄຊ)
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ດ້ານ ທັງດ້ານການເມືອງ ແລະ
ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ເສດຖະກິດ,
ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ
ແລະ
ການປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມ
ສະຫງົບ. ພິເສດ, ຍີປ
່ ນ
ຸ່ ເປັນປະ
ເທດອັນດັບ 1 ທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍ
ເຫລືອລ້າແກ່ ສປປລາວ ເຊິ່ງມີ
ມູນຄ່າສະເລ່ຍ 90-100 ລ້ານ
ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ປີ ໂດຍສະ
ເພາະການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານການ
ພັ ດ ທະນາຊັ ບ ພະຍາກອນມະ
ນຸດ, ພືນ
້ ຖານໂຄງລ່າງ, ການສຶກ
ສາ, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ກະ
ສິກຳ-ປ່າໄມ້. ສາຍພົວພັນມິດ
ຕະພາບອັນດີງາມລະຫວ່າງ 2
ປະເທດ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຮັບການ
ສ້າງຕັງ້ ສາຍພົວພັນການທູດຮ່ວມ
ກັນມາແຕ່ປີ 1955 ແລະ ໄດ້
ຮັບການເພີມ
່ ພູນຄູນສ້າງໃຫ້ເຕີບ
ໃຫຍ່ ຂ ະຫຍາຍຕົ ວ ໃນແຕ່ ລ ະ
ໄລຍະ ແລະ ໄດ້ຍກ
ົ ລະດັບການ
ພົວພັນຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ມາ
ເປັນຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດ ນັບທັງ
ໃນຂອບການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ
ແລະ ຫລາຍຝ່າຍໃນທຸກຂົງເຂດ
ວຽກງານ. ພ້ອມນີ້, ການພົວພັນ
ຮ່ວມມືຂອງສອງລັດຖະສະພາ
ຍີ່ປຸ່ນ-ລາວ ກໍໄດ້ຮັບການເສີມ
ຂະຫຍາຍໄປຄຽງຄູ່ກັນ ເຊິ່ງໄດ້
ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຮ່ວມມື ນັບ
ມື້ນັບແຕກດອກອອກຜົນ ແລະ
ງອກງາມຍິ່ງໆຂຶ້ນ.
ໂອກາດນີ້, ທ່ານປະ
ທານສະມາຄົມມິດຕະພາບລັດ

ຢູ່ອ້ອມຂ້າງພັກ

ຖະສະພາລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ກ່າວ
ຕື່ມວ່າ: ເພື່ອສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍ
ແລະ
ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລະ
ຫວ່ າ ງສອງອົ ງ ການນິ ຕິ ບັ ນ ຍັ ດ
ກໍຄືສອງຄະນະມິດຕະພາບລັດ
ຖະສະພາລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ໃຫ້ເຕີບ
ໃຫຍ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຍືນຍົງ, ຂໍ
ຖືເປັນກຽດຢ່າງສູງສະເໜີມາຍັງ
ທ່ານທູດ ຈົ່ງສືບຕໍ່ເປັນຂົວຕໍ່ຊຸກ
ຍູ້ສ່ງົ ເສີມໃຫ້ມີການຮ່ວມມືຂອງ
ສອງຄະນະມິດຕະພາບລາວ-ຍີ່
ປຸ່ນ, ຍີ່ປຸ່ນ-ລາວ ໃນຮູບແບບ
ຕ່າງໆເຊັ່ນ: ເປັນຂົວຕໍ່ຊຸກຍູ້ສົ່ງ
ເສີມໃຫ້ມກ
ີ ານຮ່ວມມືຂອງສອງ
ຄະນະມິດຕະພາບລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ,
ຍີປ
່ ນ
ຸ່ -ລາວ ແລກປ່ຽນການຢ້ຽມ
ຢາມ ເພື່ອເປັນກົນໄກການປະ
ສານງານໃຫ້ ສ ອງສະພາມີ ກ ານ
ພົວພັນຮ່ວມມືກັນຢ່າງເປັນປົກ
ກະຕິ; ສືບຕໍ່ສົ່ງເສີມການສ້າງ

ຂີ ດ ຄວາມສາມາດຂອງສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ໃນການປະຕິບັດພາ
ລ ະ ບົ ດ ບ າ ດ ດ້ າ ນ ນິ ຕິ ບັ ນ ຍັ ດ
ໂດຍສະເພາະການສ້ າ ງ-ປັ ບ ປຸ ງ
ກົດໝາຍ, ການຕິດຕາມກວດ
ກາ ແລະ ອື່ນໆ; ສືບຕໍ່ໃຫ້ການ
ສະໜັບສະໜູນກັນໃນເວທີພາກ
ພື້ນ ແລະ ສາກົນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ
ກອງປະຊຸມຄູ່ຮ່ວມເຈລະຈາລັດ
ຖະສະພາອາຊີ-ເອີຣບ
ົ (ASEP),
ຂ ອ ບ ກ າ ນ ຮ່ ວ ມ ມື ອ າ ຊ ຽ ນ
(AIPA), ເວທີລັດຖະສະພາອາ
ຊີ-ປາຊີຟິກ (APPF) ແລະ
ສະຫະພັນລັດຖະສະພາສາກົນ
(IPU). ພ້ອມນັ້ນ, ທ່ານຍັງໄດ້
ອວຍພອນໄຊອັນປະເສີດມາຍັງ
ທ່ານເອກອັກຄະຣາຊະທູດຍີ່ປ່ນ
ຸ
ຄົນໃໝ່ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ຈົ່ງ
ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ມີຄວາມ
ຜາສຸກ ແລະ ປະສົບຜ
 ົນສຳເລັດ

ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວ
 ຽກງານ
ອັນມີກຽດສະຫງ່າ.
ຈາກນັ້ນ, ທ່ານ ໂຄບາ
ຢາຊິ ເຄນອິຈິ ກໍໄດ້ກ່າວສະແດງ
ຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ການຕ້ອນຮັບ
ອັນອົບອຸ່ນ ພ້ອມທັງສະແດງ
ຄວາມຊົ ມ ເຊີ ຍ ຕໍ່ ກ ານພົ ວ ພັ ນ
ຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງຊາດ ກໍຄື
ການຮ່ ວ ມມື ລ ະຫວ່ າ ງສອງອົ ງ
ການນິຕິບັນຍັດ ຍີ່ປຸ່ນ-ລາວ ທີ່
ນັບມື້ເຕີບໃຫຍ່ເຂັ້ມແຂງ, ຍືນ
ຍົງ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດໃນ
ຫລາຍດ້ານ ແລະ ຍັງໄດ້ໃຫ້ຄຳ
ໝັນ
້ ສັນຍາວ່າຈະຕັງ້ ໜ້າປະຕິບດ
ັ
ໜ້າທີຂ
່ ອງຕົນໃນໄລຍະທີປ
່ ະຈຳ
ຢູ່ ສປປລາວ ຢ່າງເຕັມທີ່ ເພື່ອ
ນຳເອົ າ ຜົ ນ ປະໂຫຍດສູ ງສຸ ດ ມາ
ສູ່ສອງປະເທດ ກໍຄືປະຊາຊົນ
ສອງຊາດລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ.
(ກົງທະນູຄຳ ພິພັດເສລີ)
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133 ເມກາວັດ ຄວາມຍາວຂອງອຸໂມງ ທັງ

ການກໍ່ສ້າງ 47 ເດືອນ ໂດຍແມ່ນບໍລິສັດ ຈະ
ເລີນເຊກອງ

ພະລັງງານຈຳກັດ

ເປັນເຈົ້າຂອງ

ຄາດຄະເນຈະໃຫ້ສຳເລັດໂຄງການກໍສ
່ າ້ ງໃນເດືອນ
ກໍລະກົດ ປີ 2022 ແລະ ເລີ່ມຜະລິດໄຟຟ້າຢ່າງ
ເປັນທາງການ ໃນເດືອນກັນຍາ 2022.
ນສພ. ວຽງຈັນໃຫມ່ 31/1/2022
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ຕັ້ງທີ 3 ແຂວງຫລວງນ້ຳທາ ເຊິ່ງ
ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ສະໂມສອນແຂວງ
ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ
ຄຳຟອງ ອິນມານີ ປະທານຄະ
ນະ ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງ
ທັງເປັນປະທານສະພາປະຊາຊົນ
ແຂວງ (ສພຂ), ເຂົ້າຮ່ວມມີ
ທ່ານ ຄຳໄຫລ ສີປະເສີດ ເຈົ້າ
ແຂວງໆຫລວງນໍ້າທາ, ມີບັນດາ
ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງ, ສະ
ມາຊິ ກ ສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ
(ສສຂ) ແລະ ແຂກຖືກເຊີນ.
ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບ
ຮອງເອົາບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິ ບັ ດ ການເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກ
ງານປະຈຳປີ 2021 ແລະ ທິດ
ທາງແຜນການປີ 2022 ຂອງ
ຄະນະ ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກ
ຕັ້ງ ຕາມ 3 ພາລະບົດບາດ ທີ່
ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ
ມີຜນ
ົ ສໍາເລັດຄື: ດ້ານນິຕບ
ິ ນ
ັ ຍັດ
ແລະ ນິຕກ
ິ ຳ, ເຂົາ້ ຮ່ວມຄົນ
້ ຄວ້າ
ພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາແຜນ
ການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ
ໃນກອງປະຊຸ ມ ຄັ້ ງ ປະຖົ ມ ມະ
ລືກ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ມີທັງ
ໝົດ 96 ສະບັບ ໃນນີ້, ກົດ
ໝາຍສ້າງໃຫມ່ 38 ສະບັບ ແລະ
ກົດໝາຍປັບປຸງ 58 ສະບັບ
ແລະ ຍັງຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາ,
ຮັບຮອງເອົາບັນດາກົດໝາຍ ໃນ
ກອງປະຊຸມສະໄໝວິສາມັນເທືອ
່
ທີ 1 ແລະ ກອງປະຊຸມສະໄໝ
ສາມັນເທືອ
່ ທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ຊຸດທີ IX ທັງໝົດ 17 ສະ
ບັບ; ຄະນະ ສສຊ ປະຈຳເຂດ
ເລືອກຕັ້ງ ຮ່ວມກັບ ສພຂ ພິຈາ
ລະນາ, ຮັບຮອງເອົາແຜນການ
ສ້ າ ງນິ ຕິ ກ ຳໃຕ້ ກົ ດ ໝາຍຂອງ
ສພຂ ຊຸດທີ II ຈຳນວນ 16 ສະ
ບັບ, ສ້າງໃໝ່ 10 ສະບັບ ແລະ
ປັບປຸງ 6 ສະບັບ; ການຕົກລົງ
ບັນຫາສຳຄັນພືນ
້ ຖານຂອງຊາດ,
ທ້ອງຖິ່ນ ແມ່ນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິ
ຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາບັນຫາ
ສໍາຄັນຂອງຊາດ ໃນກອງປະຊຸມ
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ຄັ້ງປະຖົມມະລືກ, ກອງປະຊຸມ
ສະໄໝວິສາມັນ, ກອງປະຊຸມ
ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ແລະ
ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະພາ
ປະຊາຊົນແຂວງ ພິຈາລະນາ,
ຮັ ບ ຮອງເອົ າ ບັ ນ ຫາສໍ າ ຄັ ນ ຂອງ
ທ້ອງຖິ່ນ ບຸກຄະລາກອນຂອງ
ສພຂ ແລະ ອົງການປົກຄອງ
ແຂວງ, ສານປະຊາຊົນແຂວງ,
ອົ ງ ການໄອຍະການປະຊາຊົ ນ
ແຂວງ, ອົງການກວດກາລັດ ແລະ
ວຽກງານຂອງບັນດາອົງການຕື່ມ
ອີກ; ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ
ກົດໝາຍ ການຕິດຕາມກວດກາ
ບັນດາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ
ຖະບານ ຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ເປັນຕົ້ນ
ຕິ ດ ຕາມກວດກາການຍົ ກ ຍ້ າ ຍ
ຈັ ດ ສັ ນ ປະຊາຊົ ນ ທີ່ ຖື ກ ຜົ ນ ກະ
ທົບຈາກການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດ
ໄຟລາວ-ຈີນ ຊ່ວງຜ່ານແຂວງ
ຫລວງນໍ້າທາ, ຕິດຕາມກວດກາ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິເລກທີ
172 ແລະ ມະຕິເລກທີ 15
ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບ
ການຍົກສູງຄຸນນະພາບໃນການ
ດຳເນີ ນ ຄະດີ ຢູ່ ອົ ງ ການໄອຍະ
ການປະຊາຊົນ ແລະ ສານປະ
ຊາຊົນ; ຕິດຕາມກວດກາການ
ແກ້ໄຂ ແລະ ການປ້ອງກັນພະ
ຍາດໂຄວິດ-19; ລົງຕິດຕາມ
ກວດກາວຽກງານເຜົ່າ ແລະ ສາ
ສະໜາຢູ່ 3 ເມືອງຄື: ເມືອງ
ຫລວງນ້ຳທາ, ເມືອງລອງ ແລະ
ເມືອງວຽງພູຄາ; ຕິດຕາມກວດ
ກາຮ່ວມກັບບັນດາກຳມາທິການ
ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ລົງມາ
ເຄືອ
່ ນໄຫວຢູທ
່ ອ
້ ງຖິນ
່ ; ຕິດຕາມ
ກວດກາຜ່ານຄຳຮ້ອງ, ຄໍາສະເໜີ
ຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍຜ່ານໂທລະ
ສັ ບ ສາຍດ່ ວ ນຂອງສະພາແຫ່ ງ
ຊາດ
ເຊິ່ງຜ່ານການຕິດຕາມ
ກວດກາຊຸກຍູ້ນັ້ນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້
ການເຄື່ ອ ນໄຫວຂອງຂະແໜງ
ການໃນທ້ອງຖິ່ນ ມີບາງດ້ານໄດ້
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ຮັບການປັບປຸງດີຂຶ້ນ, ມີສະຕິ
ເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດລະບຽບ
ກົດໝາຍດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ພ້ອມ
ກັນນີ້, ກໍຍັງໄດ້ນຳເອົາເນື້ອໃນ
ຜົນສໍາເລັດຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງ
ປະຖົມມະລືກ, ກອງປະຊຸມສະ
ໄໝສາມັນ ແລະ ວິສາມັນ ຂອງ
ສະພາແຫ່ງຊາດ, ຂອງ ສພຂ
ແລະ ກົດໝາຍຈຳນວນໜຶ່ງ ໂຄ
ສະນາເຜີ ຍ ແຜ່ ໃ ຫ້ ພ ະນັ ກ ງານ,
ທະຫານ, ຕຳຫລວດ ພາຍໃນ
ແຂວງ ໄດ້ທັງໝົດ 22 ຈຸດ ມີຜູ້
ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງທັງໝົດ 2.838
ຄົນ ຍິງ 993 ຄົນ, ເຂົ້າຮ່ວມ
ກັບສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໃນ
ການພິຈາລະນາແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງຂໍ
ຄວາມເປັນທຳທັງໝົດ 15 ສະ
ບັບ ໃນນັ້ນ, ມີປະເພດຄໍາສະ
ເໜີ 9 ສະບັບ, ປະເພດຄໍາຮ້ອງ
ຟ້ອງ 2 ສະບັບ, ຄຳຮ້ອງຂໍຄວາມ
ເປັນທຳ 4 ສະບັບ; ໄດ້ຊຸກຍູ້ນຳ
ສົ່ ງ ໃຫ້ ພ າກສ່ ວ ນກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງແກ້
ໄຂ ແລະ ຮັບຮອງເອົາແຜນການ
ເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກງານປະຈຳປີ
2022 ຂອງຄະນະ ສສຊ ປະ
ຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງຄື: ເຂົ້າຮ່ວມ
ຄົ້ນຄວ້າ ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາ
ການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ
ຕາມແຜນການຂອງສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ໃຫ້ໄດ້ 30 ສະບັບ (ສ້າງ
ໃໝ່ 12 ສະບັບ, ປັບປຸງ 18
ສະບັບ), ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ
ຕາມແຜນຂອງ ສພຂ ໃຫ້ໄດ້ 3
ສະບັບ, ຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບ ຂອງຄະນະ ສສຊ ປະຈຳ
ເຂດເລືອກຕັ້ງ ໃນການຄົ້ນຄວ້າ
ພິ ຈ າລະນາບັ ນ ຫາສຳຄັ ນ ຕ່ າ ງໆ
ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ
ເທື່ອທີ 3-4 ຕາມທີ່ກົດໝາຍ
ກໍານົດໄວ້, ພິຈາລະນາຄຳຮ້ອງ
ທຸ ກ ຂອງພົ ນ ລະເມື ອ ງໃຫ້ ໄ ດ້
100% ຂອງຄໍາຮ້ອງທັງໝົດທີ່
ເຂົ້າມາສະເໜີຕໍ່ຄະນະ ສສຊ
ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ.
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ສົມພູ ປະທານ ສພຂ ອັດຕະປື,
ເຂົ້າຮ່ວມມີທ່ານ ເລັດ ໄຊຍະ
ພອນ ເຈົ້າແຂວງໆອັດຕະປື, ມີ
ບັ ນ ດາທ່ າ ນຄະນະປະຈໍ າ ພັ ກ
ແຂວງ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ
ຊາດ (ສສຊ) ປະຈໍາເຂດເລືອກ
ຕັ້ງທີ 17 ແຂວງອັດຕະປື, ກໍາ
ມະການພັກແຂວງ, ສະມາຊິກ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສສຂ),
ຫົວໜ້າພະແນກການອ້ອມຂ້າງ
ແຂວງ, ອົງການແນວລາວສ້າງ
ຊາດແຂວງ, ເຈົ້າເມືອງ 5 ຕົວ
ເມືອງ, ອະດີດ ສສຊ ປະຈໍາເຂດ
ເລືອກຕັ້ງທີ 17 ແລະ ແຂກຖືກ
ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມ.
ກອງປະຊຸມ ໄດ້ພິຈາ
ລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາບົດ
ລາຍງານຂອງທ່ າ ນເຈົ້ າ ແຂວງ
ອັດຕະປື ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບດ
ັ ແຜນພັດທະນາເສດຖະ
ກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທ
 ີ VIII,
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະ
ມານແຫ່ງລ
 ັດ 5 ປີ (20162020) ແລະ ແຜນພັດທ
 ະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄ
 ົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ
IX, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລ
 ັດ 5
ປີ (2021-2025); ການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດ
ຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະ
ມານແຫ່ງລັດຂັ້ນແຂວງປະຈໍາປີ
2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການ
ປະຈໍາປີ 2022 ຂອງແຂວງອັດ
ຕະປື, ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ
ເອົາບົດລາຍງານ ຂອງອົງການ
ກວດສອບປະຈໍາພາກໃຕ້ ກ່ຽວ

ກັ ບ ຜົ ນ ການກວດສອບບົ ດ ສະ
ຫລຸບຂາດຕົວ ການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັ ດ ແຜນງົ ບ ປະມານແຫ່ ງ ລັ ດ
ແລະ ຜົນການກວດສອບ ປະຈໍາ
ປີ 2020; ບົດສະຫລຸບການ
ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ
2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການ
ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ
2022; ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບ
ຮອງເອົາບົດລາຍງານ ຂອງອົງ
ການກວດກາລັດແຂວງ ກ່ຽວ
ກັ ບ ຜົ ນ ການກວດກາຕາມຜົ ນ
ການກວດສອບປະຈໍາປີ 2019,
ບົ ດ ລາຍງານການເຄື່ ອ ນໄຫວ
ວຽກງານປະຈໍາປີ 2021 ແລະ
ທິດທາງແຜນການປະຈໍາປີ 2022;
ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາ
ບົດລາຍງານ ກ່ຽວກັບການຈັດ
ຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ເຄືອ
່ ນໄຫວວຽກງານ
5 ປີ (2016-2020); ການຈັດ
ຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ເຄືອ
່ ນໄຫວວຽກງານ
ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ທິດທາງ
ແຜນການ 5 ປີ (2021-2025);
ທິ ດ ທ າ ງ ແ ຜ ນ ກ າ ນ ປ ະ ຈໍ າ ປີ
2022 ຂອງອົງການໄອຍະການ
ປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ສານປະ

ຊາຊົນແຂວງ, ພິຈາລະນາ ແລະ
ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານ ກ່ຽວ
ກັ ບ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ການ
ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ
2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການ
ປະຈໍາປີ 2022 ຂອງສະພາປະ
ຊາຊົນແຂວງ, ພິຈາລະນາ ແລະ
ຮັບຮອງເອົານິຕິກຳຈໍານວນ 2
ສະບັບຄື: 1. ແຜນຈັດສັນທີ່
ດິນ, ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ
ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
ແບບຮອບດ້ າ ນຂອງແຂວງອັ ດ
ຕະປື; 2. ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງທ່ານ
ເຈົ້າແຂວງ
ວ່າດ້ວຍກອງທຶນ
ຊ່ວຍເຫລືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ
ຂອງສະຫະພັນກຳມະບານແຂວງ
ອັດຕະປື.
ຜົ ນ ສຳເລັ ດ ຂອງການ
ດຳເນີ ນ ກອງປະຊຸ ມ ສະໄໝສາ
ມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງ ສພຂ ອັດ
ຕະປື ຊຸດທີ II ແມ່ນໝາກຜົນ
ລວມຍອດ ແຫ່ງການເສີມຂະ
ຫຍາຍສະຕິ ປັ ນ ຍາລວມໝູ່ ,
ການປະສານສົ ມ ທົ ບ ແໜ້ ນ ແຕ່
ຫົວທີ ລະຫວ່າງ ສພຂ ກັບອົງ
ການປົກຄອງແຂວງ, ລະຫວ່າງ

ບັ ນ ດາຄະນະກໍ າ ມະການຂອງ
ສພຂ ກັບບັນດາພະແນກການ,
ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກໍຄືການມີ
ສ່ວນຮ່ວມທີ່ສໍາຄັນ ຂອງບັນດາ
ທ່ານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ
ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ, ບັນດາ
ທ່ານສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນ
ແຂວງ ທີ່ໄດ້ສຸມສະຕິປັນຍາ,
ເຊີ ດ ຊູ ຄ ວາມຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບໃນ
ການຄົ້ນຄວ້າ, ປະກອບຄໍາເຫັນ
ທີ່ມີລັກສະນະສ້າງສັນ, ມີເຫດ
ຜົນ ແລະ ມີເນື້ອໃນເລິກເຊິ່ງ.
ກອງປະຊຸມຮຽກຮ້ອງມາຍັງ ຄະ
ນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ,
ບັນດາຄະນະກຳມະການ, ຄະ
ນະສະມາຊິ ກ ສະພາແຫ່ ງ ຊາດ
ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັງ້ , ສະມາຊິກ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ອົງການ
ປົກຄອງແຂວງ, ອົງການປົກຄອງ
ເມືອງ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ, ຈົ່ງພ້ອມກັນຜັນຂະ
ຫຍາຍມະຕິ ກ ອງປະຊຸ ມ ຄັ້ ງ ນີ້
ເຂົ້າໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບຂອງຕົນ ແລະ ໃຫ້ໄດ້ຮັບ
ຜົນສໍາເລັດເປັນຢ່າງດີ.
(ວິນັດ ສີສຸລາດ)

ທັນທົ່ວເຖິງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ເຂດຊົ ນ ນະບົ ດ ຫ່ າ ງໄກສອກ
ຫລີກ ແລະ ຍັງມີຫລາຍບ້ານ
ບໍ່ໄປຮອດໄປເຖິງ ເນື່ອງຈາກວ່າ
ມີຫລາຍປັດໄຈ. ພ້ອມດຽວກັນ
ນີ້, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມກໍໄດ້
ພ້ອມກັນພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບ
ຮອງເອົ າ ການເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກ
ງານປະຈຳປີ 2021 ແລະ ທິດ
ທາງແຜນການປີ 2022, ແຜນ

ການ 5 ປີ (2021-2025)
ຂອງຄະນະ ສສຊ ປະຈໍາເຂດ
ເລືອກຕັ້ງທີ 8 ແຂວງຫົວພັນ.
ຕອນທ້າຍ, ທ່ານ ນາງ
ອຳໄພວອນ ລ້ອມບຸນແພງ ໄດ້
ສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຕໍ່
ບັນດາຄະນະ ສສຊ ປະຈຳເຂດ
ເລືອກຕັ້ງ ທີ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເຊິ່ງເຫັນວ່າມີ

ຫລາຍດ້ານທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ແຕ່ກໍຍັງ
ມີບາງດ້ານທີ່ບ່ສ
ໍ າມາດຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບັດໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ, ທ່ານຍັງ
ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ຄະນະ ສສຊ
ຈົ່ງພ້ອມກັນເອົາໃຈໃສ່ໃນການ
ເປັນຕົວແທນແຫ່ງສິດ ແລະ ຜົນ
ປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນບັນດາ
ເຜົ່າໃນທົ່ວແຂວງໃຫ້ນັບມື້ນັບດີ
ຂຶ້ນເປັນກ້າວໆ.
(ເວີນທອງ ແກ້ວບຸນມີ)

ll-DDD
5 ປີ (2021-2025) ຂອງຄະ
ນະ ສສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ
ແລະ ຮັບຟັງການລາຍງານໂດຍ
ຫຍໍ້ ກ່ ຽ ວກັ ບ ຜົ ນ ສຳເລັ ດ ຂອງ
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອ
ທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດ
ທີ IX. ຈາກນັ້ນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
ກອງປະຊຸມ ໄດ້ພ້ອມກັນປະ
ກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງບົດ
ລາຍງານ ຢ່າງມີຈຸດສຸມຕໍ່ກັບ
ວຽກງານບາງດ້ານທີຍ
່ ງັ ບໍສ
່ າມາດ
ບັ ນ ລຸ ຕ າມແຜນການທີ່ ວ າງໄວ້
ຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ
ໜ້າທີ່ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດ
ໝາຍ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການຕິດ
ຕາມກວດກາ, ຂອດການປະ
ສານງານ ລະຫວ່າງຄະນະ ສສຊ
ກັບອົງການປົກຄອງແຂວງ, ການ
ລົງພົບປະຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ບໍ່
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(ສພຊ) ວັນທີ 21 ມັງ
ກອນຜ່ານມາ, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ)

ໝາຍເປັ ນ ບ່ ອ ນອີ ງ ໃນການຈັ ດ
ຕັ້ງປະຕິບັດ, ຍ້ອນມີການຊີ້ນໍານໍ າ ພາຈາກຄະນະປະຈໍ າ ສະພາ

ໜັກໃຫ້ເພີ່ມທະວີການຊີ້ນຳ-ນຳ
ພາຢ່າງໃກ້ສິດ ຕໍ່ກັບບັນດາອານຸ
ກຳມະການໃນຂອບເຂດຄວາມ

ໄດ້ມີກອງປະຊຸມສະຫລຸບຕີລາ
ຄາການກະກຽມ ແລະ ດໍາເນີນ
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທືອ
່ ທີ
2 ຂອງ ສພຂ ອຸດົມໄຊ ຊຸດທີ
II ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ
ທ່ານ ຄໍາດີ ວົງລ້ອມ ປະທານ
ສພຂ; ມີຄະນະປະຈໍາ ສພຂ,
ຄະນະເລຂາທິການ, ຫົວໜ້າຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ, ວິຊາການ
ພາຍໃນ ສພຂ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ
ຈາກຫ້ອງວ່າການແຂວງເຂົາ້ ຮ່ວມ.
ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງ
ບົ ດ ສະຫລຸ ບ ຕີ ລ າຄາການກະ
ກຽມ ແລະ ດໍາເນີນກອງປະຊຸມ
ສະໄໝສາມັນເທືອ
່ ທີ 2 ຂອງ
ສພຂ ອຸດົມໄຊ ຊຸດທີ II ຈາກ
ທ່ານ ນາງ ວັນສີ ພວງມະໄລ
ເລຂາທິການ ສພຂ ເຊິ່ງຜ່ານ
ກ າ ນ ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປ ະ ຕິ ບັ ດ ວ ຽ ກ
ງານຕົ ວ ຈິ ງ ໃນໄລຍະຜ່ າ ນມາ
ສາມາດສະຫລຸບ-ສັງລວມ ໄດ້
ດ້ານດີທີ່ເປັນພື້ນຖານ ຍ້ອນມີ
ລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດ

ແຫ່ງຊາດ, ຄະນະປະຈໍາສະພາ
ປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ຄະນະ
ເລຂາທິການ ບວກກັບການໃຫ້
ຄວາມຮ່ວມມືຂອງອົງການປົກ
ຄອງແຂວງ (ຫ້ອງວ່າການແຂວງ
ແລະ ພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ)
ບັນດາກົງຈັກຊ່ວຍວຽກ, ພະນັກ
ງານ-ວິຊາການພາຍໃນ ສພຂ ອຸ
ດົມໄຊ ເຮັດໃຫ້ເນື້ອໃນທີ່ນໍາເຂົ້າ
ຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາໃນກອງປະ
ຊຸມ ແມ່ນຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງ
ຕາມທີ່ກົດໝາຍກໍານົດໄວ້ ແລະ
ສາມາດດໍ າ ເນີ ນກອງປະຊຸ ມ ໄດ້
ສໍາລັດຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້
ແຕ່ກໍບໍ່ປາສະຈາກດ້ານອ່ອນ-ຂໍ້
ຄົ ງ ຄ້ າ ງເລັ ກ ນ້ ອ ຍທີ່ ປ ະກົ ດ ໃຫ້
ເຫັນ ເຊິງ່ ຜູເ້ ຂົາ້ ຮ່ວມກອງປະຊຸມ
ໄດ້ ມີ ຄໍ າ ຄິ ດ ຄໍ າ ເຫັ ນ ແລກປ່ ຽ ນ
ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນຢ່າງກົງໄປກົງ
ມາ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຄົງຄ້າງດັ່ງ
ກ່າວໃຫ້ດີຂຶ້ນໃນຕໍ່ໜ້າ.
ຕອນທ້າຍ, ປະທານ
ກອງປະຊຸ ມ ໄດ້ ມີ ຄໍ າ ເຫັ ນ ເນັ້ ນ

ຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ, ໃຫ້ເອົາ
ໃຈໃສ່ໃນການປະສານງານກັບ
ບັນດາພະແນກການທີກ
່ ຽ່ ວຂ້ອງ,
ບັນດາຂະແໜງການພາຍໃນຂອງ
ສພຂ ໃນການກະກຽມເອກະ
ສານຕ່າງໆ, ເອົາໃຈໃສ່ຄນ
້ົ ຄວ້າວິ
ເຄາະວິໄຈເນື້ອໃນໃຫ້ລະອຽດ,
ວ່ອງໄວ ແລະ ທັນເວລາ ເພື່ອ
ເຮັດໃຫ້ການກະກຽມ ແລະ ດໍາ
ເນີ ນ ກອງປະຊຸ ມ ຄັ້ ງ ຕໍ່ ໆ ໄປສຳ
ເລັດຜົນດີຂນ
້ຶ ກວ່າເກົ່າ.
ພ້ອມນັ້ນ, ຕອນບ່າຍ
ຂອງວັ ນ ດຽວກັ ນ ຍັ ງ ໄດ້ ມີ ກ ອງ
ປະຊຸມສະຫລຸບຕີລາຄາການລົງ
ຕິ ດ ຕາມກວດກາການຈັ ດ ຕັ້ ງ
ປະຕິ ບັ ດ ແຜນພັ ດ ທະນາເສດ
ຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບ
ປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈໍາປີ 2021
ຢູໃ່ ນ 7 ເມືອງ ຂອງແຂວງອຸດມ
ົ
ໄຊ ໃນໄລຍະຜ່ານມາຕື່ມອີກ.
(ແສງພອນ ອິນນະລົງ)

(ພສຊ) ວັນທີ 21 ມັງ
ກອນຜ່ານມາ, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ
ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງສະ
ໝ້ວຍ ທ່ານ ສີເຮັງ ຫອມສົມ
ບັດ ປະທານສະພາປະຊາຊົນ
ແຂວງ (ສພຂ) ສາລະວັນ ພ້ອມ
ດ້ວຍ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ
(ສສຊ) ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ
14 ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະ
ຊາຊົນແຂວງ (ສສຂ) ສາລະວັນ
ໄ ດ້ ເ ຄື່ ອ ນ ໄ ຫ ວ ເ ຜີ ຍ ແ ຜ່ ຜົ ນ
ສຳເລັດຂອງກອງປະຊຸມສະພາ
ແຫ່ງຊາດ (ສພຊ) ຊຸດທີ IX
ແລະ ສພຂ ຊຸດທີ II; ໂດຍ
ການຕ້ອນຮັບຂອງທ່ານ ບຸນເຕີຍ
ດວງສຸລິຍະວົງສາ ເຈົ້າເມືອງສະ
ໝ້ວຍ; ມີຄະນະປະຈຳພັກເມືອງ,
ຕາງໜ້າຈາກຫ້ອງການອ້ອມຂ້າງ
ເມືອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ຈຸດປະສົງ, ເພື່ອເປັນ
ການເຜີຍແຜ່ເຊື່ອມຊືມເນື້ອໃນ
ມະຕິກອງປະຊຸມຂອງ ສພຊ
ແລະ ສພຂ ໃຫ້ຄະນະນຳຂອງ
ເມືອງ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ
ໄດ້ຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈ ແລະ ຜັນຂະ
ຫຍາຍ ໃຫ້ຕດ
ິ ພັນກັບການປະຕິ
ບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຢ່າງມີປະສິດ
ທິພາບ ທັງເປັນການເອົາຄຳຄິດ

ຄຳເຫັນ ແລະ ຄຳສະເໜີຂອງ
ປະຊາຊົນ ທີ່ສະເໜີຜ່ານ ສພຂ
ເພື່ ອ ສະເໜີ ພ າກສ່ ວ ນທີ່ ກ່ ຽ ວ
ຂ້ອງຫາທາງແກ້ໄຂ.
ໂອກາດດຽວກັນ, ປະ
ທານ ສພຂ ຍັງໄດ້ມອບເຄື່ອງ
ປ້ອງກັນໂຄວິດ-19
ເຊິ່ງປະ
ກອບມີຜ້າປິດປາກ, ເຈວລ້າງມື
ຈຳນວນຫນຶ່ງ ມອບໃຫ້ ສສຂ

ປະຈຳເມືອງ ແລະ ອຸປະກອນ
ການຮຽນ: ກະດານດຳ 4 ແຜ່ນ,
ປື້ມ 100 ຫົວ ແລະ ບິກຂຽນ
100 ກ້ານ ມູນຄ່າລວມທັງໝົດ
1,600,000 ກີບ ໃຫ້ແກ່ໂຮງ
ຮຽນມັ ດ ຖະຍົ ມ ຕອນຕົ້ ນ ບ້ າ ນ
ປັນໄຕເມືອງສະໝ້ວຍ.
(ດີລຳພົນ ພົມມະຈັນ)

2021-2030; ວິໄສທັດການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດດີຈີຕອນ
ແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ 20 ປີ (20212040); ຍຸດທະສາດ 10 ປີ
(2021-2030) ແລະ ແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດດີຈີຕອນ
ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ (2021-2025);
ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາ
ບົດລາຍງານການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ
ແຜນການເຄືອ
່ ນໄຫວ ຂອງສານ
ປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ອົງການ
ໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ປະ
ຈຳປີ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນ
ການ ປະຈຳປີ 2022; ພິຈາລະ
ນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາ ການສະ
ເໜີແຕ່ງຕັ້ງສະມາຊິກສະພາຜູ້ພິ
ພາກສາ ຂອງສານປະຊາຊົນສູງ
ສຸດ ໂດຍຮັບຮອງການແຕ່ງຕັ້ງ
ທ່ານ ນາງ ວຽງທອງ ສີພັນດອນ
ເປັ ນ ປະທານສານປະຊາຊົ ນ ສູ ງ
ສຸດ ແລະ ທ່ານອື່ນອີກຈຳນວນ
10 ທ່ານ; ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບ
ຮອງເອົ າ ບົ ດ ລາຍງານກ່ ຽ ວກັ ບ
ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນການ
ເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກງານປະຈຳປີ
2021 ແລະ ແຜນການປະຈຳປີ
2022 ຂອງ ສພຊ.
ຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມ
ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງ

ສພຂ ໄຊສົມບູນ ຊຸດທີ II ເຊິງ່ ໄດ້
ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາ
ຜົ ນ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ,
ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈຳ
ປີ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນ
ການປະຈໍາປີ 2022 ຂອງແຂວງ
ໄຊສົມບູນ; ບົດລາຍງານການ
ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ປະຈໍາປີ
2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການ
ປີ 2022 ຂອງຄະນະສະເພາະ
ກິດແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ; ບົດ
ລາຍງານການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ
ວຽກງານຂອງອົງການກວດສອບ
ປະຈໍາພາກກາງ ປະຈໍາປີ 2021
ແລະ ທິດທາງແຜນການ 2022;
ບົດລາຍງານຜົນການກວດສອບ
ບົດສະຫລຸບຂາດຕົວ ການຈັດຕັງ້
ປະຕິ ບັ ດ ແຜນງົ ບ ປະມານແຫ່ ງ
ລັດຂອງແຂວງ ປະຈຳປີ 2020
ແລະ ບົດລາຍງານຂອງອົງການ
ກວດກາລັດແຂວງ ກ່ຽວກັບ
ການກວດກາຕາມຜົນການກວດ
ສອບບົດສະຫລຸບຂາດຕົວຂອງ
ແຂວງໄຊສົມບູນ; ບົດລາຍງານ
ຂອງອົ ງ ການໄອຍະການແຂວງ
ແລະ ສານປະຊາຊົນແຂວງ ກ່ຽວ
ກັ ບ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ວຽກ
ງານປະຈຳປີ 2021 ແລະ ທິດ

ທາງແຜນການປະຈຳປີ 2022;
ບົດລາຍງານແຜນການ ການຈັດ
ຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ເຄືອ
່ ນໄຫວວຽກງານ
ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ທິດທາງ
ແຜນການ ປະຈໍາປີ 2022 ຂອງ
ສພຂ ໄຊສົມບູນ.
ພ້ອມນີ້, ທ່ານ ແດງ
ປະທຸມທອງ ຍັງໄດ້ເນັ້ນໜັກ
ໃຫ້ສບ
ື ຕໍຮ
່ ດ
ັ ແໜ້ນຄວາມສາມັກ
ຄີເປັນປຶກແຜ່ນ, ເພີ່ມທະວີສຶກ
ສາອົບຮົມການເມືອງ-ແນວຄິດ
ໃຫ້ ພ ະນັ ກ ງານ-ລັ ດ ຖະກອນ,
ທະຫານ, ຕໍາຫລວດ ຕະຫລອດ
ຮອດພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ເພື່ອແນ
ໃສ່ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່
ການນໍາພາຂອງພັກ, ເຊືື່ອໝັ້ນຕໍ່
ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງລັ ດ ;
ທັງເນັນ
້ ຍ້ຳໃຫ້ການຈັດຕັງ້ ແຕ່ລະ
ຂັນ
້ ສືບຕໍຈ
່ ດ
ັ ຕັງ້ ປະຕິບ
ິ ດ
ັ ສອງວາ
ລະແຫ່ງຊາດຢ່າງເຂັມ
້ ງວດ ເພືອ
່
ແນໃສ່ໃຫ້ໄດ້ຮບ
ັ ຜົນສໍາເລັດຕາມ
ຄາດໝາຍ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການ
ເພີ່ມທະວີຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນ
ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄ
ວິດ-19 ໂດຍສະເພາະການໃຊ້
ຊີວິດປົກກະຕິແບບໃໝ່ ຕາມ
ມາດຕະການທີ່ຄະນະສະເພາະ
ກິດໄດ້ວາງອອກຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
(ເຕັງວ່າງ ວ່າງຮົ້ວມົວ)
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(ສພຊ) ລະຫວ່າງວັນ
ທີ 24-26 ມັງກອນ 2022,
ທ່ານ ແດງ ປະທຸມທອງ ປະທານ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ)
ພ້ອມດ້ວຍຄະນະສະມາຊິກສະ
ພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສສຂ) ປະ
ຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງທ່າໂທມ
ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວພົບປະຢ້ຽມຢາມ
ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ
ຢູ່ເມືອງທ່າໂທມ ແຂວງໄຊສົມ
ບູນ ລວມທັງໝົດ 9 ຈຸດ ມີ 26
ບ້ານ ແລະ 1 ສໍານັກງານອົງການ,
ກົມກອງອ້ອມຂ້າງເມືອງ; ມີບັນ
ດາທ່ານການນໍາຂອງເມືອງ, ພະ
ນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ທະຫານ,
ຕໍາຫລວດ, ການຈັດຕັ້ງບ້ານ ຕະ
ຫລອດຮອດພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຜູ້ມີ
ສິດເລືອກຕັ້ງເຂົ້າຮ່ວມ.
ກ າ ນ ເ ຄື່ ອ ນ ໄ ຫ ວ ຄັ້ ງ
ນີ້, ເພື່ອພົບປະຢ້ຽມຢາມພໍ່ແມ່
ປະຊາຊົນຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ທັງ
ເປັນການເກັບກໍາບັນຫາຂໍ້ຫຍຸ້ງ
ຍາກ, ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ,
ຄວາມປາຖະໜາ ຂອງພໍ່ແມ່ປະ
ຊາຊົນ ແລະ ນໍາເອົາເນື້ອໃນຜົນ
ສໍ າ ເລັ ດ ກອງປະຊຸ ມ ສະໄໝສາ
ມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງ
ຊາດ (ສພຊ) ຊຸດທີ IX ແລະ
ຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝ
ສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງ ສພຂ ໄຊ
ສົມບູນ ຊຸດທີ II ມາເຜີຍແຜ່ໃຫ້
ການຈັດຕັ້ງແຕ່ລະຂັ້ນ ແລະ ປະ
ຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໄດ້ຮັບຊາບ.
ເນື້ອໃນທີ່ນຳມາເຜີຍ
ແຜ່ຄັ້ງນີ້ປະກອບມີ: ຜົນສໍາເລັດ
ຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ
ເທື່ອທີ 2 ຂອງ ສພຊ ຊຸດທີ IX
ເຊິ່ງໄດ້ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ
ເອົາບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ
ກ່ ຽ ວກັ ບ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ
ຄົມແຫ່ງຊາດ, ແຜນງົບປະມານ
ແຫ່ງລັດ ແຜນເງິນຕາປະຈຳປີ
2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການ
2022 ຍຸດທະສາດພັດທະນາ
ພະລັງງານໄຟຟ້າຂອງ ສປປລາວ
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(ສພຊ) ເພືອ
່ ປຶກສາຫາ
ລືບັນດາເນື້ອໃນທີ່ຈະນໍາສະເໜີ
ແລະ ພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງໃນ
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອ
ທີ 2 ຂອງສະພາປະຊາຊົ ນ
ແຂວງ (ສພຂ) ບໍ່ແກ້ວ ຊຸດທີ
II; ວັນທີ 26 ມັງກອນ 2022,
ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ສພຂ ບໍ່ແກ້ວ ໄດ້
ມີກອງປະຊຸມຮ່ວມ ລະຫວ່າງ
ຄະນະປະຈໍ າ ສະພາປະຊາຊົ ນ
ແ ຂ ວ ງ ກັ ບ ອົ ງ ກ າ ນ ປົ ກ ຄ ອ ງ
ແຂວງ ໂດຍການເປັນປະທານ
ຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ປອ. ບົວຄົມ
ນາມມະວົງ ເຈົ້າແຂວງໆບໍ່ແກ້ວ
ແລະ ທ່ານ ຈອມສີ ລັດຕະນະ
ປັນ ປະທານ ສພຂ ມີຄະນະປະ
ຈໍ າ ພັ ກ ແຂວງ, ຄະນະປະຈໍ າ
ສພຂ, ຫົວໜ້າພະແນກ, ອົງການ
ຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດຂັ້ນແຂວງ ແລະ
ຄະນະຮັບຜິດຊອບກອງປະຊຸມ
ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງ

ປີ 2022 ຂອງທ່ານຮອງເຈົ້າ
ແຂວງ ຜູ້ຊີ້ນໍາຂົງເຂດເສດຖະ
ກິດ; ແຜນການຜັນຂະຫຍາຍ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງ
ຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາ
ຢາເສບຕິດ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ
ທິດທາງແຜນການ
ປະຈໍາປີ
2022 ຂອງຫົວໜ້າກອງບັນຊາ
ກ າ ນ ປ້ ອ ງ ກັ ນ ຄ ວ ມ ສ ະ ຫ ງົ ບ
ແຂວງ; ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບ
ການພັດທະນາຊົນນະບົດ ເພື່ອ
ສພຂ ບໍແ
່ ກ້ວ ຊຸດທີ II ເຂົາ້ ຮ່ວມ. ຄົມ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແກ້ ໄ ຂຄວາມທຸ ກ ຍາກຂອງປະ
ໃນກອງປະຊຸມ, ໄດ້ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ແຜນພັດ ຊາຊົນ ຂອງຫົວໜ້າພະແນກກະ
ຮັ ບ ຟັ ງ ການລາຍງານການກະ ທະນາເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ , ສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ; ບົດ
ກຽມຄວາມພ້ອມດ້ານເນື້ອໃນ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ
ປີ ລາຍງານກ່ຽວກັບສະພາບການ
ດ້ານບໍລິຫານ-ພິທີການ ຈາກ 2022 ຂອງແຂວງ; ບົດລາຍ ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19,
ທ່ານນາງ ດາວ ໄຊເສດຖາ ຮອງ ງານກ່ ຽ ວກັ ບ ກ ານຈັ ດ ຕັ້ ງ ປ ະຕິ  ການກະກຽມຄວາມພ້ ອ ມໃນ
ປະທານ ສພຂ; ພ້ອມນັ້ນ, ກອງ ບັດແຜນພດ
ັ ທະນາເສດຖະກດ
ິ - ການເປີດປະເທດ, ການຄຸ້ມຄອງ
ປະຊຸມໄດ້ເປັນເອກະພາບກໍານົດ ສັງຄົມ ປະຈໍາປ
 ີ 2021 ແລະ ແຮງງານຢູ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວໄລຍະ
ບັ ນ ດາເນື້ ອ ໃນທີ່ ຈ ະນໍ າ ສະເໜີ ແຜນກ ານພັ ດ ທ ະນ າເ ສດຖ ະ ຜ່ານມາ ແລະ ທິດທາງຕໍ່ແຜນ
ແລະ ພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງ ໃນ ກິດ-ສັງຄົມ ປະຈໍາປີ 2022 ການໃນຕໍ່ໜ້າ ຂອງທ່ານຮອງ
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອ ຂອງແຂວງ; ບົດລາຍງານກ່ຽວ ເຈົ້າແຂວງ ຜູ້ຊີ້ນໍາວຽກງານຂົງ
ທີ 2 ຂອງ ສພຂ ບໍ່ແກ້ວ ຊຸດທ
 ີ ກັບການຈັດຕງ້ັ ປະຕິບດ
ັ ແຜນງົບ ເຂດວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ; ບົດ
II ດັ່ງນີ້:
ປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈໍາປີ 2021 ລ າ ຍ ງ າ ນ ຂ ອ ງ ອົ ງ ກ າ ນ ກ ວ ດ
1. ວຽກອົງການປົກ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ກາລັດແຂວງ ກ່ຽວກັບການຈັດ
ຄອງແຂວງ: ສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງຫົວ ປະຈໍາປີ 2022 ຂອງແຂວງ; ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນການເຄື່ ອ ນ
ໜ້າພະແນກພາຍໃນແຂວງ ຕາມ ລາຍງານແຜນການຜັນຂະຫຍາຍ ໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2021
ກ າ ນ ສ ະ ເ ໜີ ຂ ອ ງ ເ ຈົ້ າ ແ ຂ ວ ງ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງ ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປະຈໍາ
ແຂວງບໍແ
່ ກ້ວ; ບົດລາຍງານໂດຍ ຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາ ປີ 2022, ກວດກາຕາມຜົນ
ສັ ງ ເຂບຂອງທ່ າ ນເຈົ້ າ ແຂວງ ຄວາມຫຍຸ້ ງ ຍາກທາງດ້ າ ນເສດ ການກວດສອບບົ ດ ສະຫລຸ ບ
ກ່ ຽ ວກັ ບ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ຖະກິດ-ການເງິນ ປະຈໍາປີ 2021 ຂາດຕົວ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປະຈໍາ ແຜນງົ ບ ປະມານແຫ່ ງ ລັ ດ ຂອງ

lr0 s];’o=hkmk g-ao[qf[aombd
dkoxtlko’ko da[vq’d;flv[xt9erkdg|nv

(ສພຊ) ວັນທີ 27 ມັງ
ກອນ 2022, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ)
ໄດ້ ມີ ພິ ທີ ເ ຊັ ນ ບົ ດ ບັ ນ ທຶ ກ ການ
ປະສານງານລະຫວ່າງຄະນະກໍາ
ມະການເສດຖະກິດ ແຜນການ
ແລະ ການເງິນ ສພຂ ຫລວງນ້ຳ
ທາ ຊຸດທີ II ກັບອົງການກວດ
ສອບປະຈໍາພາກເໜືອ; ໂດຍ
ການເປັ ນ ປະທານຮ່ ວ ມຂອງ
ທ່ານ ຄຳພອນ ເຕິນຈະເລີນ ປະ

ງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສອງພາກສ່ວນ
ເຂົ້າຮ່ວມ.
ທັງນີ້,
ເພື່ອຜັນຂະ
ຫຍາຍເນື້ອໃນມາດຕາ 4 ຂອງ
ບົດບັນທຶກການປະສານງານລະ
ຫວ່າງ ກໍາມາທິການແຜນການ,
ການເງິນ ແລະ ກວດສອບ ສະ
ພາແຫ່ງຊາດ ກັບອົງການກວດ
ສອບແຫ່ງລັດ ກ່ຽວກັບການຕິດ
ຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ ໃຫ້
ເປົ້າໝາຍຖືກກວດສອບຈັດຕັ້ງ

ປະຕິບັດແຜນງົບປະມານ ຂອງ
ບັນດາພະແນກການ ຫລື ອົງ
ການທຽບເທົ່າ ແລະ ວິສາຫະ
ກິດທີ່ລັດລົງທຶນພາຍໃນແຂວງ
ຫລວງນ້ຳທາ ທີ່ຖືກກວດສອບ
ໃນແຕ່ລະປີໃຫ້ມ
ປ
ີ ະສິດທິພາບ
ແລະ ປະສິດທິຜົນ; ດັ່ງນັ້ນ, ຄະ
ນະກໍາມະການເສດຖະກິດ ແຜນ
ການ ແລະ ການເງິນ ສພຂ
ຫລວງນ້ຳທາ ແລະ ອົງການ
ກວດສອບປະຈໍາພາກເໜືອ ຈຶ່ງ

ທານຄະນະກໍາມະການເສດຖະ
ກິດ ແຜນການ ແລະ ການເງິນ
ແລະ ທ່ານ ຊົມຊື່ນ ໄຊເກີຢາຈົງ
ຕົວ ປະທານອົງການກວດສອບ
ປະຈໍາພາກເໜືອ; ເຂົ້າຮ່ວມມີ
ທ່ານ ນາງ ອຸ່ນຫລ້າ ອ້ຽງລໍລາດ
ຮອງປະທານ ສພຂ; ມີຄະນະ
ເລຂາທິການ, ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວ
ໜ້າຂະແໜງ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກ

ປະຕິບັດລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດ
ໝາຍ ແລະ ມະຕິ ຂອງ ສພຂ
ຫລວງນ້ຳທາ, ຄໍາແນະນໍາຜົນ
ການກວດສອບຂອງອົ ງ ການ
ກວດສອບປະຈໍ າ ພາກເໜື ອ
ເປັ ນ ຕົ້ ນ ແມ່ ນ ການກວດສອບ
ເອກະສານລາຍງານການເງິ ນ ,
ກວດສອບຄວາມສອດຄ່ ອ ງ
ແລະ ກວດສອບຜົນການຈັດຕັ້ງ

ໄດ້ ເ ອກະພາບກັ ນ ສ້ າ ງບົ ດ ບັ ນ
ທຶກການປະສານງານຂຶ້ນ ເພື່ອ
ເຮັ ດ ໃຫ້ ກ ານຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ
ວຽກງານຕ່ າ ງໆລະຫວ່ າ ງສອງ
ຝ່ າ ຍມີ ຄ ວາມສະດວກຮັ ດ ກຸ ມ
ຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ເຊິ່ງບົດບັນທຶກສະ
ບັບນີ້ລວມທັງໝົດມີ 3 ໝວດ,
6 ມາດຕາ.
(ນາງ ວັນນີ ແຝງບົວພັນ)

ແຂວງ ປະຈໍາປີ 2019; ການ
ປະກອບຄໍ າ ເຫັ ນ ຂອງຕາງໜ້ າ
ຄະນະປະຈໍ າ ສະພາປະຊາຊົ ນ
ແຂວງ ຕໍ່ວຽກງານຂອງອົງການ
ປົກຄອງແຂວງ.
2. ວຽກງານອົງກ
 ານ
ກວດສອບແຫ່ງລັດ ປະຈຳພາກ
ເໜືອ: ບົດລາຍງານຂອງອົງການ
ກວດສອບແຫ່ງລັດປະຈໍາພາກ
ເໜືອ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວ
ວຽກງານກວດສອບ ປະຈໍາປີ
2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການ
ເຄື່ອນໄຫວກວດສອບ ປີ 2022
ແລະ ບົດລາຍງານຜົນການກວດ
ສອບບົດສະຫລຸບຂາດຕົວການ
ຈັດຕັ້ງແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ
ຂອງແຂວງ ແລະ ເອກະສານ

ການກວດສອບປະຈໍາພາກເໜືອ,
ອົງການກວດກາລັດແຂວງ.
3. ວຽກອົງການໄອຍະ
ການປະຊາຊົນ ແລະ ສານປະຊາ
ຊົນແຂວງ: ບົດລາຍງານຂອງ
ອົ ງ ການໄອຍະການປະຊາຊົ ນ
ແຂວງ ແລະ ສານປະຊາຊົນ
ແຂວງ
ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິ ບັດ ແຜນການເຄື່ ອ ນໄຫວ
ວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ
ທິ ດ ທາງແຜນການເຄື່ ອ ນໄຫວ
ວຽກງານ ປີ 2022; ການປະ
ກອບຄໍາເຫັນຂອງຕາງໜ້າຄະນະ
ປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຕໍ່
ບົດລາຍງານຂອງອົງການໄອຍະ
ການປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ສານ
ປະຊາຊົນແຂວງ;

ງານ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ທິດ
ທາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກ
ງານ ປະຈໍາປີ 2022 ສພຂ ບໍ່
ແກ້ວ ຊຸດທ
 ີ II ການປະກອບຄຳ
ເຫັນ ຂອງອົງການແນວລາວສ້າງ
ຊາດແຂວງ ຕາງໜ້າໃ ຫ້ອົງການ
ຈັດຕັ້ງມ
 ະຫາຊົນ, ສະຫະພັນ
ນັກຮົບເກົ່າ ຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວ
ວຽກງານຂອງ ສພຂ ບໍ່ແກ້ວ
ຊຸດທີ II.
ພ້ອມນັ້ນ, ກອງປະຊຸມ
ຍັງໄດ້ມີການປະກອບຄໍາຄິດຄໍາ
ເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ ແລະ ມອບ
ໃຫ້ ສພຂ ຊຸກຍູ້ ແລະ ປະສານ
ສົ ມ ທົ ບ ກັ ບ ພາກສ່ ວ ນທີ່ ກ່ ຽ ວ
ຂ້ອງ, ບັນດາພະແນກ, ອົງການ
ລັດທຽບເທົ່າພະແນກຂັ້ນແຂວງ

ລາຍງານການເງິ ນ ລັ ດ ວິ ສ າຫະ
ກິດນໍ້າປະປາ ປະຈໍາປີ 2020
ຂອງແຂວງບໍແ
່ ກ້ວ; ການປະກອບ
ຄໍ າ ເຫັ ນ ຂອງຕາງໜ້ າ ຄະນະປະ
ຈໍ າ ສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງຕໍ່ ອົ ງ

4. ວຽກງານສະພາປະ
ຊາຊົນແຂວງ: ບົດລາຍງານຂອງ
ຄະນະປະຈໍ າ ສະພາປະຊາຊົ ນ
ແຂວງ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບດ
ັ ແຜນການເຄືອ
່ ນໄຫວວຽກ

ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງກະ
ກຽມບັ ນ ດາເນື້ ອ ໃນໃຫ້ ມີ ເ ນື້ ອ
ໃນຄົບຖ້ວນ, ຮັດກຸມ ແລະ ທັນ
ກັບເວລາ.
(ນາງ ຂັນຖະໜອມ ແກ້ວມະນີ)
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(ສພຊ) ວັນທີ 25 ມັງ
ກອນ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ)
ໄດ້ ຈັ ດ ກອງປະຊຸ ມ ຮັ ງ ຟັ ງ ການ
ລາຍງານຄືນ ກ່ຽວກັບການປັບ
ປຸ ງ ຮ່ າ ງຂໍ້ ຕົ ກ ລົ ງ ຂອງທ່ າ ນເຈົ້ າ
ແຂວງ ໂດຍການເປັນປະທານ
ຂອງທ່ານ ຄໍາດີ ວົງລ້ອມ ປະ
ທານ ສພຂ; ມີຮອງປະທານ
ສພຂ, ຄະນະປະຈໍາ ສພຂ, ສະ
ມາຊິ ກ ສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ
(ສສຂ),
ພະແນກການກ່ຽວ
ຂ້ອງ, ກອງບັນຊາການປ້ອງກັນ
ຄວາມສະຫງົບແຂວງ, ຫົວໜ້າ
ຂະແໜງ ແລະ ພະນັກງານ-ລັດ
ຖະກອນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.
ຈຸດປະສົງ ເພື່ອຮັບຟັງ
ການລາຍງານຄືນຈາກພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບການປັບປຸງ
ບາງເນື້ອໃນ, ບາງໝວດ, ບາງ
ມາດຕາ ຕໍ່ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານ
ເຈົ້າແຂວງຄື: ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງວ່າ
ດ້ວຍກອງທຶນຄວບຄຸມ, ສະ
ກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານຢາເສບຕິດ,
ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມ
ຄອງແຮ່ທາດອະໂລຫະ ສໍາລັບ

ການກໍ່ສ້າງອຸດສາຫະກໍາພາຍໃນ
ແຂວງອຸດົມໄຊ, ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງວ່າ
ດ້ວຍ ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ
ຈາກໂຄງການພັດທະນາແຂວງ
ອຸດົມໄຊ ແລະ ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ
(ສະບັບປັບປຸງ) ວ່າດ້ວຍ ກອງ

ທຶນໄພພິບັດ ແລະ ສັງຄົມສົງ
ເຄາະ ທີ່ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງ ແລະ
ສສຂ ໄດ້ປະກອບຄໍາເຫັນ, ຄົ້ນ
ຄວ້າ, ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ
ເອົ າ ໃນກອງປະຊຸ ມ ສະໄໝສາ

ມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງ ສພຂ ອຸດົມ
ໄຊ ຊຸດທີ II.
ກອງປະຊຸມ, ຍັງໄດ້ມີ
ຄໍ າ ເຫັ ນ ເພີ່ ມ ເຕີ ມ ຕໍ່ ບັ ນ ດາເນື້ ອ
ໃນຄໍາຊີ້ແຈງ ທີ່ພາກສ່ວນກ່ຽວ
ຂ້ ອ ງ ໄ ດ້ ຊີ້ ແ ຈ ງ ບ າ ງ ເ ນື້ ອ ໃ ນ
ແລະ ມີບາງເນື້ອໃນທີ່ຍັງຄົງຮັກ
ສາໄວ້ ພາຍຫລັງທີ່ຕົກລົງເຫັນ
ດີ ແລະ ເອກະພາບກັນ ກ່ຽວກັບ
ການປັບປຸງເນື້ອໃນຕ່າງໆ ຄະ
ນະປະຈໍາ ສພຂ ຈະສະເໜີຕໍ່
ທ່ານເຈົ້າແຂວງເພື່ອຂໍລາຍເຊັນ
ແລະ ພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ຂໍ້ຕົກລົງໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.
(ແສງພອນ ອິນນະລົງ)

๘l ສາຍດ່ວນ 1516 ເພື່ອຮັບຟັງ ແລະຕອບຂໍສ
້ ະເໜີຂອງສັງຄົມທີມ
່ ຕ
ີ ກ
່ໍ ານບໍລຫ
ິ ານວຽກງານຂອງລັດຖະບານ.
l ສາຍດ່ວນ 1510 ເພື່ອປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ສິນຄ້າ ແລະຮັບເອົາຄຳຮ້ອງທຸກຂອງປະຊາຊົນ.
l ປະຊາຊົນຊາວນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຕ້ອງການແຈ້ງເຫດ ແລະຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ ສາມາດໂທເບີ
1191 ຕະຫລອດ24 ຊົ່ວໂມງ ຈາກທຸກເຄືອຂ່າຍໂດຍບໍເ່ ສຍຄ່າ.
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PHOUTHEN PASAXON

zad c]t \kdw,hlu0P; -j;p0a[4jkp
#
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madmkp ]t[kp

lk;c;jo

# lP,shPo
Xg]njv’g[qkM g;Qkc[[daogv’ [+g7aj’rymudko?
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j

ຖ້າທ່ານຮູ້ສຶກມີບັນຫາເລື່ອງ

mujwfh\6o;Po,k[ao9q[7q[Iv[ ** xu X! d5,rk !_&*{
! d5,rk @W@@? ** xud=j8A' ok,-njde,t[ko]k; gxao
8q;cmo-k;z6hvvdcI''ko mqj;mkouc7;ho 0=v;p
rvow-dhk dkooerkm5drkdlj;o ma'x;'-qo]k;
rujohv' l50u\Ao-qj;oy]ao mjkogvupK

ການຂັບຖ່າຍ ທັງທີກິນແບບປົກກະຕິ
ທຸກມື້ ບໍ່ແຕກຕ່າງຫຍັງ ແຕ່ເປັນຫຍັງ
ຈຶ່ງມີອາການຂັບຖ່າຍບໍ່ສະດວກ;

ມື້

ນີ້, ເຮົາມີທາງເລືອກມານຳສະເໜີໃຫ້
ແກ່ທ່ານ

ດ້ວຍສັບພະຄຸນຂອງຜັກ

ແລະ ໝາກໄມ້ສີຂຽວ 6 ຊະນິດ ເພື່ອ

j

ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຂັບຖ່າຍໄດ້ສະດວກຂຶ້ນ
ທັ ງ ຍັ ງ ເປັ ນ ການລ້ າ ງສານພິ ດ ໃນຮ່ າ ງ
ກາຍນຳອີກ.
1. ເຊເລີລີ
ຜັ ກ ຊະນິ ດ ນີ້ ເ ປັ ນ ທີ່ ຮູ້ ຈັ ກ ດີ
ໃນການເປັ ນ ຕົ ວ ຊ່ ວ ຍເລື່ ອ ງການຂັ ບ

ວະອອກຈາກຮ່ າ ງກາຍໄດ້ ເ ຊັ່ ນ ດຽວ

ໃຫ້ຂັບຖ່າຍໄດ້ສະດວກ;

ນອກນັ້ນ,

ນ້ຳໜັກ ແນະນໍາໃຫ້ກິນຜັກຫຸມ ເພາະ

ຖ່າຍ

ກັນ ແລະ ເປັນອີກວິທີທຊ
ີ່ ່ວຍຫລຸດ

ຍັງມີສານອາຫານທີ່ສໍາຄັນອື່ນໆເຊັ່ນ:

ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຮູ້ສຶກອີ່ມໄວ ແລະ ອີ່ມດົນ

(Sodium Cluster) ທີ່ຊ່ວຍລ້າງສິ່ງ

ອາການບວມນ້ຳໄດ້ດີທີ່ສຸດ.

ທາດໂປຕີນ, ວິຕາມິນ, ກົດອາມິໂນ

ນອກນີ້, ຍັງຊ່ວຍຫລຸດການດູດຊຶມໄຂ

ບໍ່ດີ ເປັນຕົ້ນສານພິດ, ສານເຄມີ ຫລື

2. ຜັກຫຸມ

ແລະ ແຮ່ທາດ; ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງຊ່ວຍ

ມັນບໍ່ດໃີ ນຮ່າງກາຍໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

ເຊື້ອພະຍາດ ອອກຈາກຕັບໄດ້ຢ່າງມີ

ຜັ ກ ຫຸ ມ ເປັ ນ ຜັ ກ ທີ່ ອຸ ດົ ມ ໄປ

ເລື່ອງການຂັບປັດສະວະ ແລະ ຊ່ວຍ

3. ໝາກແຕງ

ປະສິດທິພາບ ທັງຍັງຊ່ວຍສຳລະລ້າງ

ດ້ວຍເສັ້ນໃຍ ເຊິ່ງເປັນສານອາຫານທີ່

ຫລຸດຄໍເລດເຕີຮໍໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ; ສໍາ

ໝ າ ກ ແ ຕ ງ ອຸ ດົ ມ ໄ ປ ດ້ ວ ຍ

ສິ່ງເສດເຫລືອ ແລະ ຊ່ວຍຂັບປັດສະ

ດີສໍາລັບການລ້າງລໍາໄສ້ ແລະ ຊ່ວຍ

ລັບທ່ານທີ່ຢູ່ໃນໄລຍະຂອງການຫລຸດ

ເພາະບັນຈຸເກືອຊະນິດໜຶ່ງ

lk]kdt;u

vksko[hkook
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v

ລະດູການຍ່າງຍ້າຍ					

ລາວັນ ແດນສອງຄອນ

ວຽນຮອດຍາມນາ

ປວງປະຊາທັງຜອງ					

ເຄື່ອງຂອງກຽມພ້ອມ

ຈັດແຈງປົວແປງສ້ອມ					

ກຽມໄຖທັງຄາດ

ບໍ່ໃຫ້ຂາດຄັ່ງຄ້າງ					

ຄາຂ້ອງຊູ່ແນວ

ສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫລະ

ແລະ

ກົດອະມິໂນຊີລູລາຍ (Citrulline) ທີ່
ເຮັດໜ້າທີ່ລ້າງສານພິດອອກຈາກຮ່າງ
ກາຍ ສໍາລັບແມ່ຍິງທີ່ຕ້ອງການຄວບ
ຄຸມໄຂມັນໃນເລືອດ ຫລື ຫລຸດອາ
ການບວມນ້ຳສາມາດເຮັດໄດ້

ສາຍຝົນໄຫລຫລັ່ງຍ້ອຍ				

ການດື່ ມ ນ້ໍ າ ໝາກແຕງປະສົ ມ ກັ ບ ນ້ໍ າ
ໝາກນາວ ວິທີນີ້ຈະຊ່ວຍບັນເທົາອາ
ການດັ່ງກ່າວໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ແລະ ຍັງ
ລ້າງສານພິດອອກຈາກຮ່າງກາຍ ແລະ
ຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບຍ່ອຍອາຫານເຮັດວຽກ
4. ໝາກນາວ

ທະຍອຍຈາກເມືອງບົນ

ທຳໃຫ້ຄ
 ົນທັງມວນ					

ຫວ່ານແນວພັນກ້າ

ລົງດິນດອນຕອນຫຍ້າ					

ຫົວນາກຽມຫອມບົ່ວ

ທຳສວນຄົວມໍ່ໃກ້					ແຄມຂ້າງຫວ່າງຖຽງ

ນ້ ຳ ໝາກນາວປະສົ ມ ກັ ບ ນ້ໍ າ
ອຸ່ນ ເປັນເຄື່ອງດື່ມທີ່ຊ່ວຍໃນການຂັບ
ຖ່າຍໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ເພາະການດື່ມນ້ຳ
ໝາກນາວປະສົມກັບນ້ຳອຸ່ນໃນຕອນ
ເຊົ້າທຸກມື້

ກາງຄືນສຽງຮ່ຳຮ້ອງ					

ກົບຂຽດລະງົມງັນ

ສະນັ່ນຜືນດິນນາ					

ເນື່ອງນັນນອງເນັ້ນ

v

ວຽກຂອງລຳໄສ້ໃຫ້ບີບຕົວ

vu'8k,dko]kp'ko0v'l6olt4y8y dt-;'

czodko c]t dko]q'mbo.shI6h;jkG vaf8kg'yog2U0v'
gfnvomao;kmujzjko,kgruj,0Bog4y' &F#: g,njvmP[.lj
gfnvofP;dao0v'xuzjko,k g-yj'lkgsfs]ad,k9kd
dkogruj,0Bo0v']k7kohe,aog-Nhvw2 vaogxaoxafw9
-5dp6h 0a[g7njvo]k7k ma'zadxkvksko g7njv'dyo0v'
.-h 1kxyjoxq;Ijk'dkprhv, 4u[38l6'8k,7jk ]k7kohe
,aogryjog;Qk  3lgs]hdjk;dao oAookK

-;opY,

ມີເສັ້ນໃຍຫລາຍ

g]njv'G gdaj'cmh
86h0P;wxskmjko\=16j7y^oyd-njfa'csj'|bj' g,njvIvf7y;
86h0P;d=g0Qkwxskmjko\= rhv,ma'pqd,n0Boc]h;g;Qk;jkG  “lt
[kpfumjko\=”
+ mjko\=G lt[kpfu ,no
h hu,kxbdlkg]nvj 'lkp8kc,jo[=L
- c,j86hG 3vDDDDDDgdaj'lq,7e]he]nvus]uo= 0t|kfpa'[+
maowfhd;f
+ mjko\=GKKKKKKKKDDDDDDDDDDDDDDDDD r=fu8voduhc,j86h4k,lt
[kpfu86hg1ao

ມັນຈຶ່ງບໍ່

ແປກ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃນການຂັບຖ່າຍ ທັງ
ຍັງຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ລໍາໄສ້ເຮັດວຽກດີຂຶ້ນ
ແລະ

ສໍາຄັນທີ່ສຸດມັນຍັງຊ່ວຍລ້າງ

ດັ່ງເໜືອນກົບເຖົ້າ

ສານພິດທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ໃນລໍາໄສ້ໄດ້ຢ່າງ

ພໍແຕ່ເຮົາເດີນໃກ້					

ກັບກາຍແປປ່ຽນ

ມີປະສິດທິພາບ.

ພັດແມ່ນຄັນຄາກເຖົ້າ					

ຕາເຫລື້ອມເມົ້ານັ່ງເສີຍ

6. ໝາກໂປມຂຽວ
ອຸ ດົ ມ ສົ ມ ບູ ນ ໄປໄດ້ ວ ຍເສັ້ ນ

7t8yg8nvo.9
#

ໃຍທັງຮູບແບບລະລາຍ ແລະ ບໍ່ລະ

ພໍຮອດຍາມຮຸ່ງເຊົ້າ					

sq;26

ເພື່ອຂັບ

ຕາເຫລື້ອມແດງແຄມໜອງ				

ປຸງແຕ່ງຄົວກິນ

ລາຍ

ເຊິ່ງຖ້າກິນໝາກໂປມຂຽວ

ເຮັດເປັນຫລາຍເມນູ					

ອ່ອມເອາະແກງຢ້າງ

ເລື້ອຍໆ

ຈະມີຜົນດີຕໍ່ກັບລະບົບຂັບ

ບາງຜ່ອງນຳມາປິ້ງ					

ກິນກັບຕຳແຕງຖົ່ວ

ອາຫານລາວພື້ນບ້ານ					

ປັດໂທເຈົ້າແຊບອຫ
ີ ລີ ທ່ານເອີຍ!
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ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ຂັບຖ່າຍສະດວກຂຶ້ນ.

ຢ່ອງແຢ່ງຄຸບຂຽດນ້ອຍ					ແສນຊ້ອຍມ່ວນມະໂນ
ດີດດ່ອງໄປມາ

j

ສານພິ ດ ອອກມາພ້ ອ ມການຂັ ບ ຖ່ າ ຍ
5. ໝາກກີວີ

ຂຽດໂມ້ໂຢະຢ່ອງເຕັ້ນ				

g0fc0;'mqj;xtgmf c8j la'gdfgsao;jk8q;g]ddko
8yfg-Nvrkp.o-5,-qooa[,nhs]5f]q' c]t s;a';jk vud
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c;j;Po,k.dh skdm5d7qoxt8y[afwfh ,kf8tdko
gryjog8nvodjk; 0=.shx;'-qo]k;xvfg-nhv 37]kok
Ihkp9qj'sjk'wd cfjmhvoK

ຈະຊ່ວຍກະຕຸ້ນການເຮັດ

ຊ່ວງເສັງກັນລົງໄຕ້					ເຍືອງໄຟສອດສ່ອງ

v

rtpkf37;yf{!_ pa'ln[8=jczj]t[kf16js]kp

ໂດຍ

ໄດ້ດີຍິ່ງຂຶ້ນ.
v

-q,g-up;aolhk'8A'ltstraode,t[ko]k;

ຖ່າຍ ແລະ ເປັນໝາກໄມ້ທີ່ມີແຄລໍຣີຕໍ່າ
ກິນເທົ່າໃດກໍບໍ່ຕຸ້ຍ.
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ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ

8+9kdlt[a[djvoDDD
ມາດຕາ 25 ການໃຫ້ບໍລິການວັກຊີນກັນພະຍາດຢູ່ຈຸດບໍລິການ

PHOUTHEN PASAXON

ຕາມຕາຕະລາງການໃຫ້ວກ
ັ ຊີນກັນພະຍາດແຫ່ງຊາດ ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ທົວ
່ ເຖິງ.

2. ໝົດອາຍຸການນໍາໃຊ້;

ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນທຸກຂັ້ນ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການຊີ້ນໍາ

3. ປ່ຽນແປງຈາກສະພາບເດີມ ຫຼື ບໍ່ປະຕິບັດຕາມວິທີການເກັບຮັກສາ.“
ໃນກໍລະນີຜູ້ຜະລິດຫາກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສົ່ງວັກຊີນກັນພະຍາດ
ອຸປະກອນການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດຄືນ
ພິຈາລະນາຕົກລົງ.
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ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ແລະ

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນ ໂດຍປະ

ເປັນຜູ້

ສານສົມທົບກັບຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ, ມີປະສິດທິພາບ,

ສຳລັບວິທີການນໍາສົ່ງໃຫ້ປະຕິບັດຕາມເນື້ອໃນທີ່ໄດ້ກໍານົດ

ປະສິດທິຜົນ, ທັນເວລາ ແລະ ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍ ເກົ້າສິບຫ້າ ສ່ວນຮ້ອຍ

ການໃຫ້ບໍລິການວັກຊີນກັນພະຍາດຢູ່ຈຸດບໍລິການ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:

ໄວ້ໃນຄູ່ມືພາກປະຕິບັດຕົວຈິງການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ.

ຂຶ້ນໄປ.

1. ເຕົ້າໂຮມກຸ່ມເປົ້າໝາຍ, ໃຫ້ສຸຂະສຶກສາ ແລະ ກວດສຸຂະພາບ

ມາດຕາ 30 ການທໍາລາຍ ວັກຊີນ ແລະ ອຸປະກອນການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ

ມາດຕາ 37 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ແນວລາວສ້າງຊາດ, ສະຫະພັນນັກຮົບ

ວັກຊີນທີ່ເສຍຄຸນ ແລະ ກ່ອງເປົ່າຂອງວັກຊີນທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ແລ້ວ ຕ້ອງ

ກ່ອນໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ;
2. ລົງທະບຽນໃສ່ປຶ້ມບັນທຶກປະຫວັດການຮັບວັກຊີນກັນພະຍາດ;

ທໍາລາຍໃຫ້ຖືກຕາມຫຼັກການ ແລະ ມາດຕະຖານສາກົນ ດ້ວຍວິທີການຈູດໃນ

3. ຄັດເລືອກກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ກ່ອນໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ;

ຂຸມເລິກ ໜຶ່ງແມັດ ແລ້ວຖົມແໜ້ນ.

4. ແນະນໍາໃຫ້ຜູ້ຈະຮັບບໍລິການວັກຊີນກັນພະຍາດ ຢູ່ໃນທ່າຖືກຕ້ອງ
ແລະ ມີຄວາມປອດໄພ;
5. ໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຕາມວິທີການ ແລະ ກຸ່ມເປົ້າ
ໝາຍຜູ້ຮັບບໍລິການ;
6. ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາທີ່ຖືກຕ້ອງ ຕາມຫຼັກການດ້ານການແພດ ຫຼັງໃຫ້ວັກ

ເກົ່າລາວ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ
ແນວລາວສ້າງຊາດ, ສະຫະພັນນັກຮົບເກົ່າລາວ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາ
ຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການສຶກສາອົບຮົມ, ປຸກ

ການທໍາລາຍ ອຸປະກອນການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ ເປັນຕົ້ນ ເຊີແຣງ

ລະດົມ, ໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່, ສະໜອງຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ, ໃຫ້ສຸຂະ ສຶກສາ ແກ່

ແລະ ເຂັມສັກວັກຊີນກັນພະ ຍາດທີ່ ເສຍຄຸນ ຫຼື ຖືກນຳໃຊ້ແລ້ວ ຕ້ອງປະຕິບັດ

ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ໃຫ້ຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມວຽກ

ຕາມຫຼັກການ ແລະ ມາດຕະຖານສາກົນ ດ້ວຍວິທີການໃຊ້ເຕົາເຜົາສະເພາະ ທີ່

ງານໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ.

ມີຄວາມຮ້ອນສູງກວ່າ ແປດຮ້ອຍ ອົງສາຊີ ແລະ ມາດຕະການອື່ນ ທີ່ໄດ້ກໍານົດ

ມາດຕາ 38 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຊຸມຊົນ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ຄອບຄົວ
ຊຸມຊົນ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ຄອບຄົວ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການປູກ

ໄວ້ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ.

ຈິດສໍານຶກ, ສ້າງເງື່ອນໄຂອຳ ນວຍຄວາມສະດວກ, ປຸກລະດົມ, ເປັນແບບຢ່າງ

ຊີນກັນພະຍາດ;
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7. ມອບບັດຢັ້ງຢືນການຮັບວັກຊີນກັນພະຍາດ;
8. ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນ ອາການຜູ້ຮັບວັກຊີນກັນພະຍາດ ຫຼັງໃຫ້

ການຄຸ້ມຄອງເຫດການປະຕິປັກ ຫຼັງການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ

ແລະ ນໍາພາລູກ, ຫຼານ ແລະ ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ ແລະ ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ
ເຂົ້າຮ່ວມໃນການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ.
ໂຮງຮຽນຍັງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການກວດປຶ້ມຢັ້ງຢືນການຮັບວັກ

ວັກຊີນກັນພະຍາດ;
9. ເກັບມ້ຽນອຸປະກອນ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອ ຈາກການໃຫ້ບໍລິການ ຢ່າງ
ຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກການດ້ານການແພດ.

ມາດຕາ 31 ເຫດການປະຕິປັກ ຫຼັງການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ
ເຫດການປະຕິປັກ ຫຼັງການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ ແມ່ນ ເຫດການໃດ

ຊີນກັນພະຍາດ ຂອງນັກຮຽນ ກ່ອນເຂົ້າໂຮງຮຽນ ໃນກໍລະນີນັກຮຽນນັ້ນບໍ່ມີ
ປຶ້ມຢັ້ງຢືນການຮັບວັກຊີນກັນພະຍາດ ຫຼື ມີປຶ້ມຢັ້ງຢືນ ແຕ່ບໍ່ຄົບຖ້ວນຕາມຕາ

ໜຶ່ງ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອາການຂ້າງ ຄຽງຂອງວັກຊີນ, ອາການຮ່ວມທີ່ເກີດຈາກພະ

ຕະລາງການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດແຫ່ງຊາດກໍານົດໄວ້ນັ້ນ

ຍາດຂອງຜູ້ມາຮັບວັກຊີນກັນພະຍາດ, ຄວາມຢ້ານກົວຕໍ່ປະຕິກິລິ ຍາຂອງວັກ

ແຈ້ງບອກໜ່ວຍງານບໍ ລິການໃຫ້ວັກຊີນທີ່ຢູ່ໃກ້ນັ້ນ ເພື່ອສືບຕໍ່ໃຫ້ວັກຊີນແກ່

ສັງລວມ ຜົນການໃຫ້ບໍລິການວັກຊີນກັນພະຍາດທຸກຄັ້ງ ໃສ່ໃນແບບພິມສະ

ຊີນກັນພະຍາດ ຫຼື ຄວາມກັງວົນຂອງຜູ້ມາຮັບວັກຊີນກັນພະຍາດ.

ນັກຮຽນຮອດສະຖານທີ່.

ຫລຸບ ໃນແຕ່ລະວັນ ໃຫ້ລະອຽດ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຈະແຈ້ງ ເປັນ ຕົ້ນ ຈຳນວນ

ມາດຕາ 32 ອາການຂ້າງຄຽງ

ມາດຕາ 26 ການບັນທຶກ ແລະ ສະຫຼຸບຜົນຂອງການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ
ພາຍຫຼັງ ສຳເລັດການໃຫ້ບໍລິການວັກຊີນກັນພະຍາດ ຕ້ອງສະຫຼຸບ ແລະ

ຜູ້ຮັບບໍລິການ, ຈຳນວນວັກຊີນກັນພະຍາດ ແລະ ອຸປະກອນການໃຫ້ວັກຊີນກັນ

ອາການຂ້າງຄຽງ ແມ່ນ ອາການໃດໜຶ່ງ ທີ່ເກີດຂຶ້ນ ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບວັກ

ພະຍາດ ທີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ ແລ້ວແຈ້ງໃຫ້ອົງການປົກຄອງບ້ານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບ

ຊີນກັນພະຍາດ ເປັນຕົ້ນ ຄັນຕາມຜີວໜັງ, ອອກຜື່ນແດງ, ອາການແດງຢູ່ບ່ອນ

ຈຳນວນຜູ້ໄດ້ຮັບວັກຊີນກັນພະຍາດ ແລະ ຜູ້ທີ່ພາດໂອກາດ ພ້ອມທັງແຈ້ງການ

ສັກຢາ, ວິນຫົວ, ປວດຮາກ, ຖອກທ້ອງ, ໄຂ້, ໜາວສັ່ນ, ເມື່ອຍ, ເຈັບຫົວ,

ນັດໝາຍໃຫ້ຜູ້ພາດໂອກາດໄປຮັບບໍລິການວັກຊີນກັນພະຍາດ ໃນວັນ, ເວລາ

ເຈັບກ້າມຊີ້ນ, ໃຄ່ບວມ.

ແລະ ສະຖານທີ່ບໍລິການໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ.
ພະນັກງານແພດ ທີລ
່ ງົ ເຄືອ
່ ນໄຫວໃຫ້ການບໍລກ
ິ ານ ຕ້ອງລາຍງານ ກ່ຽວ
ກັບຜົນການໃຫ້ບໍລິການວັກຊີນກັນພະຍາດ ຕໍ່ຂັ້ນເທິງຂອງຕົນທຸກຄັ້ງ.
ມາດຕາ 27 ການຕິດຕາມການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ

ໂຮງຮຽນມີໜ້າທີ່

ພາກທີ V
ການປະກອບວິຊາຊີບ ແລະ ການດໍາເນີນທຸລະກິດ
ການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ
ໝວດທີ 1

ຖ້າຫາກພົບເຫັນອາການຂ້າງຄຽງດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງໄປພົບແພດ ຫຼື ສະຖານ

ການປະກອບວິຊາຊີບການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ

ທີ່ບໍລິການປິ່ນປົວ ບ່ອນທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດ.
ມາດຕາ 33 ອາການຮ່ວມ
ອາການຮ່ວມ ແມ່ນ ອາການທີ່ເກີດມາຈາກພະຍາດອື່ນ ຊຶ່ງບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ມາດຕາ 39 ການປະກອບວິຊາຊີບການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ
ການປະກອບວິຊາຊີບການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ ແມ່ນ ການປະກອບ

ການຕິດຕາມການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ ແມ່ນ ການຕິດຕາມກວດກາ

ກັບການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ ເປັນຕົ້ນ ພະຍາດເລືອດກ້າມຊ້າ, ການຂາດວິ

ການໃຫ້ບໍລິການວັກຊີນກັນພະ ຍາດ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 25 ຂອງ

ຕາມິນເບໜຶ່ງຂອງເດັກນ້ອຍຢ່າງຮ້າຍແຮງ, ພະຍາດຊຶມເຊື້ອອື່ນທີ່ເນື່ອງຈາກຜູ້

ອາຊີບຂອງນັກວິຊາການດ້ານການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ

ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຊຶ່ງດຳເນີນຢ່າງເປັນປົກກະຕິໂດຍຫົວໜ້າ ຫຼື ຄະນະຮັບຜິດ

ມາຮັບວັກຊີນກັນພະຍາດບໍ່ຮູ້ພະຍາດຂອງຕົນມາກ່ອນ ຫຼື ພະນັກງານແພດບໍ່

ການອະນຸມັດ ຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກ.

ຊອບໂຄງການ ຫຼື ໜ່ວຍງານການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ ຢູ່ແຕ່ລະຂັ້ນ.

ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນທີ່ຖືກ ຕ້ອງ ຫຼື ບໍ່ສາມາດກວດພົບພະຍາດດັ່ງກ່າວ ກ່ອນໃຫ້ວັກ

ຜູ້ປະກອບວິຊາຊີບການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂ ດັ່ງນີ້:

ຊີນກັນພະຍາດ.

1. ເປັນພົນລະເມືອງລາວ;

ໜ່ວຍງານຕິດຕາມການບໍລິການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ ຕ້ອງບັນທຶກ
ຜົນການຕິດຕາມກວດກາການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດທຸກຄັ້ງ ຢ່າງເປັນລະບົບ.
ມາດຕາ 28 ການລາຍງານຜົນຂອງການບໍລິການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ
ໜ່ວຍບໍລິການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ ຕ້ອງລາຍງານຜົນການບໍລິການ
ໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ ໃຫ້ຂັ້ນເທິງ ຕາມສາຍຕັ້ງຂອງຕົນທຸກຄັ້ງ ດ້ວຍຮູບແບບ
ການລາຍງານ ຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ, ຈະແຈ້ງ
ແລະ ທັນເວລາຕາມລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານສາທາລະນະສຸກ.

ບໍລິການປິ່ນປົວ ບ່ອນໃກ້ທີ່ສຸດໂດຍດ່ວນ.

ປະສົບການ ດ້ານວິຊາການປິ່ນ ປົວຢູ່ໂຮງໝໍຂອງລັດ ຫຼື ເອກະຊົນ ຢ່າງໜ້ອຍ

ມາດຕາ 34 ການຄຸ້ມຄອງເຫດການປະຕິປັກ ຫຼັງການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ

ສາມ ປີ;

ແພດປິ່ນປົວ ຕ້ອງຄຸ້ມຄອງເຫດການປະຕິປັກ ຫຼັງການໃຫ້ວັກຊີນກັນ
ແພດ ລວມທັງ ບົ່ງມະຕິພະຍາດ, ປະເມີນຄວາມສ່ຽງ, ຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງ
ເຫດການປະຕິປັກຫຼັງການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ.
ໃນກໍລະນີຫາກເຫັນວ່າເຫດການປະຕິປັກຫຼັງການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະ

ໝວດທີ 4
ການຢຸດນໍາໃຊ້, ການທໍາລາຍ ວັກຊີນກັນພະຍາດ ແລະ
ອຸປະກອນການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ

ຕ້ອງໄດ້ຮັບ

2. ມີຄຸນສົມບັດ, ຈັນຍາບັນ ແລະ ຈັນຍາທໍາແພດ, ມີບົດຮຽນ ແລະ

ຖ້າຫາກພົບເຫັນອາການຮ່ວມດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງໄປພົບແພດ ຫຼື ສະຖານທີ່

ພະຍາດ ດ້ວຍການ ໃຫ້ການເບິ່ງ ແຍງ, ແນະນໍາ ແລະ ປິ່ນປົວຕາມຫຼັກການ

ເອກະສານ ຫຼື ເອເລັກໂຕຣນິກ.

ແລະ

ຍາດ ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສຸຂະພາບ ທີ່ມີຄວາມຮ້າຍແຮງ ຕ້ອງນໍາສົ່ງຜູ້ກ່ຽວໄປໂຮງ
ໝໍທີ່ມີເງື່ອນໄຂໂດຍດ່ວນ.
ມາດຕາ 35 ການຄຸ້ມຄອງກໍລະນີພິການ ຫຼື ເສຍຊີວິດ
ໃນກໍລະນີມີການພິການ ຫຼື ເສຍຊີວິດ ຍ້ອນເຫດການປະຕິປັກຫຼັງການ

3. ມີປະກາສະນີຍະບັດດ້ານການແພດສາຂາໃດໜຶ່ງ ແຕ່ຊັ້ນສູງ ຫຼື ອະ
ນຸປະລິນຍາ ຂຶ້ນໄປ;
4. ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ, ການຢັ້ງຢືນຈາກສະພາວິຊາຊີບການໃຫ້ວັກ
ຊີນກັນພະຍາດ;
5. ບໍ່ເຄີຍຖືກລົງວິໄນດ້ານວິຊາຊີບການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ ຫຼື ຖືກ
ລົງໂທດທາງອາຍາ ຍ້ອນການກະທໍາຜິດໂດຍເຈດຕະນາ;
6. ມີສຸຂະພາບດີ.
ມາດຕາ 40 ສະພາວິຊາຊີບການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ
ສະພາວິຊາຊີບການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ ແມ່ນ ການຈັດຕັ້ງສັງຄົມວ
ິ

ມາດຕາ 29 ການຢຸດນໍາໃຊ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ ແລະ ອຸປະກອນການໃຫ້ວັກ

ໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ

ຄະນະກໍາມະການກວດກາຫາສາເຫດການປະຕິປັກທີ່

ຊາຊີບທີ່ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານດ້ວຍຕົນເອງ,ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ຂອງ

ຊີນກັນພະຍາດ

ກ່ຽວພັນກັບການນໍາໃຊ້ຢາ, ວັກຊີນກັນພະຍາດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທາງການ

ນັກວິຊາຊີບກ່ຽວກັບກ
 ານໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ ຊຶ່ງແມ່ນການ ຈັດຕັ້ງດຽວກັນ

ແພດອື່ນ ຕ້ອງລົງຕິດຕາມກວດກາ, ສືບຄົ້ນຫາສາເຫດ, ວິເຄາະ, ວິໄຈ ເພື່ອບົ່ງ

ກັບສະພາຄຸ້ມຄອງວິຊາຊີບປິ່ນປົວ

ມະຕິ ແລະ ລາຍງານໃຫ້ຂັ້ນເທິງຂອງຕົນ ເພື່ອປະຕິບັດມາດຕະການແກ້ໄຂຕາມ

ການປິ່ນປົວ.

ວັກຊີນກັນພະຍາດທຸກຊະນິິດ ຕ້ອງຢຸດນໍາໃຊ້ ເມື່ອເຫັນວ່າຕົກຢູ່ໃນ
ສະພາບໃດໜຶ່ງ ດັ່ງນີ້:
1. ມີການປ່ຽນຖ່າຍວັກຊີນກັນພະຍາດເກົາ່ ມາເປັນວັກຊີນກັນພະຍາດໃໝ່;
2. ມີການປ່ຽນແປງດ້ານການຜະລິດ;
3. ໝົດອາຍຸການນໍາໃຊ້;

ສະພາວິຊາຊີບການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ ມີໜ້າທີ່ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ກ່ຽວ

ກົດໝາຍ.
ລັດ ຮັບຜິດຊອບຊົດເຊີຍໃຫ້ຜູ້ພິການ ຫຼື ຄອບຄົວຜູ້ເສຍຊີວິດຕາມແຕ່
ລະກໍລະນີ ຊຶ່ງໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ.

6. ວັກຊີນກັນພະຍາດຜ່ານການກ້າມແຂງ;

ພາກທີ IV
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ

ອຸປະກອນການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດທຸກຊະນິິດ ຕ້ອງຢຸດນໍາໃຊ້ ເມື່ອ
ເຫັນວ່າຕົກຢູ່ໃນສະພາບໃດໜຶ່ງ ດັ່ງນີ້:
1. ບໍ່ຖືກຕາມມາດຕະຖານການຜະລິດ;

ຖານ ການປະຕິບັດງານທີ່ດີ ຂອງນັກວິຊາຊີບການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ ລວມ
ກ່ຽວກັບວິຊາການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ.
ໝວດທີ 2

7. ວັກຊີນກັນພະຍາດຊະນິດທີໄ່ ດ້ປະສົມນໍາ້ ລະລາຍ ເກີນ ຫົກຊົວ
່ ໂມງ;
8.ມີສານເຈືອປົນ ເຊັນ
່ ກົວ
່ , ຕັງສະເຕັນ, ໂກຣມິອອມ ແລະ/ຫຼື ສານອືນ
່ .

ກັບການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ, ຄວາມສາມາດ, ຈັນຍາບັນ, ຈັນຍາທໍາ, ມາດຕະ
ທັງການຕິດຕາມ ກວດກາ ແລະ ມີສິດອອກໃບຢັ້ງຢືນການປະກອບວິຊາຊີບ

4. ອຸປະກອນຕິດຕາມກ່ອງວັກຊີນກັນພະຍາດປ່ຽນສີເຖິງຈຸດຫ້າມນໍາໃຊ້;
5. ບໍ່ມີສະຫຼາກ ຫຼື ສະຫຼາກບໍ່ຈະແຈ້ງ;

ຕາມທີ່ໄດ້ກ
 ໍານົດໄວ້ໃ ນກົດໝາຍວ່າດ
 ້ວຍ

ມາດຕາ 36 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລັດ
ລັດຖະບານ ຖືເອົາການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ ເປັນນະໂຍບາຍບູລິມະ
ສິດໜຶ່ງ ໂດຍກໍານົດໄວ້ໃນແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນພັດທະນາ, ໂຄງການ ແລະ
ກິດຈະກໍາລະອຽດ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ພົນລະເມືອງ ໄດ້ຮັບວັກຊີນກັນພະຍາດ

ປະເພດທຸລະກິດກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ
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# ນາກ ເມືອງມະໂນ

# ນາງ ປາກາລັກ ພົມມ
 ີໄຊ
ບັ ນ ດາສະມາຊິ ກ ລັ ດ ຖະສະ
ພາ 30 ກວ່າທ
 ່ານທມ
ີ່ າຈາກ 20 ກວ່າ
ປະເທດໃນທົ່ວໂ ລກ ໄດ້ອ
 ວຍພອນ
ໃຫ້ງານມະຫະກຳໂອລມ
ິ ປິກລະດູໜາວ
ປັກກິ່ງ 2022 ປະສົບຜົນສຳເລັດ.
ອີ ງ ຕ າມກ ານລ າຍງ ານຂ່ າ ວ
ໃນວັນທ
 ີ 1 ກຸມພາຜ່ານມາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາມາຈາກ
20 ກວ່າປະເທດໃນທົ່ວໂ ລກ ຈຳນວນ
30 ກວ່າທ່ານ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການ
ພິເສດໂອລິມປິກປັກກິ່ງ 2022 ທີ່
ອອກອາກາດທາງສະຖານີໂທລັດພາບ

ມີການລາຍງານຂ່າວໃນວັນ ຊັບສິນທາງປັນຍາ ແຕ່ຈຸດຕົ້ນຕໍແມ່ນ
ທີ 1 ກຸມພານີ້ວ່າ: ລັດຖະບານຈີນ ການສະໜອງເຕັກໂນໂລຢີເຫລົ່ານີ້ໃຫ້
ໄດ້ ຮ່ າ ງກົ ດ ໝາຍເ ພື່ ອ ຄ ວບຄຸ ມ ກ ານ ກັບຜູ້ອື່ນ ໂດຍເນື້ອໃ ນທສ
ີ່ ຳຄັນແມ່ນ
ນຳໃຊ້ປັນຍາປະດິດເພື່ອຮຽນແບບມະ

ການໃຫ້ບໍລິການເທັກໂນໂລຢີດ້ານນີ້

ນຸດຢ
 ່າງເໝືອນຈິງ

ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຕ້ອງເຮັດໜ້າທ່ີໃນການ

ທັງຈາກການສົນ

ທະນາ, ການຂຽນຂ່າວ, ການແຊັດຂ
 ໍ້ ຄວບຄຸມການນໍາໃຊ້, ແຈ້ງເຕືອນໃຫ້
ຄວາມອອນລາຍ, ການປອມແປງສຽງ

ຜູ້ ໃ ຊ້ ເ ຂົ້ າ ໃ ຈຕໍ່ ຄ ວາມຮັ ບ ຜິ ດ ຊ ອບ

ແລະ ໃບໜ້າ ເຊິ່ງເອີ້ນລວມວ່າ “ການ

ຕ່າງໆ, ໂຈະການບໍລິການຖ້າມີກ
 ານນຳ

ສັງເຄາະເຈາະເລິກ”.

ໃຊ້ໃນທາງທບ
ີ່ ໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສິ່ງສໍາ

ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ຫ້າມ ຄັ ນ ແມ່ ນ ການນໍ າ ໃຊ້ ເ ຕັ ກ ໂນໂລຢີ
ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີສັງເຄາະເຈາະເລິກທຳ

ເຫລົ່ານີ້

ລາຍຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງລັດ,

ຢ່ າ ງຈ ະແ ຈ້ ງ ວ່ າ ເ ປັ ນ ປັ ນ ຍາປະດິ ດ .

ສ້າງ

ຂ່າວປອມ, ຮູບພາບອານາຈານ ຫລື

ຕ້ອງມີການສະແດງຕົວຕົນ
ການນໍາໃຊ້ປັນຍາປະດິດເພື່ອ

ລະເມີດສິດຄ
 ວາມເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ສ້າງເນື້ອໃນທີ່ຮຽນແບບມະນຸດແມ່ນ

ຊີຈີທເີອັນ (CGTN) ເຊິ່ງອອກອາ
ກາດໃນວັນເສົາຜ່ານມານີ້.
ລາຍການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກ
ຈັດຂຶ້ນພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້
“ຄວາມງາມ
ູ າວ: ສະເຫລີມ
ມີລກ
ັ ສະນະຄືກບ
ັ ຄວາມເປັນຈິງຫລາຍ ຂອງໂອລິມປິກລະດໜ
ສະຫ ລອງຈິ ດ ວິ ນ ຍ ານຂ ອງມ ວນມະ
ຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ໃນໄລຍະປີຜ່ານມາ, ການ
ນຸດ” ເຊິ່ງແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂ
 ອງກອງປະ
ຄົ້ນຄວ້າວິໄ ຈໃໝ່ໆ ສາມາດສ້າງວິດີ
ຊຸມເວທປ
ີ າໄສກຸ່ມສື່ມວນຊົນຈີນ.
ໂອປອມທີ່ສົມຈິງ ຈົນເຮັດໃຫ້ປະຊາ
ບັ ນ ດາສ ະມາຊິ ກ ລັ ດ ຖະສະ
ຊົນທົ່ວໄປທີ່ບໍ່ແມ່ນຜູ້ຊ່ຽວຊານໂດຍ ພາໄດ້ຊົມເຊີຍຄວາມພະຍາຍາມຂອງ
ກົ ງ ໄດ້ ເ ລີ່ ມ ນຳໃຊ້ ໃ ນຮູ ບ ແບບຕ່ າ ງໆ ຈີນໃນການຈັດງານມະຫະກຳກິລາໂອ
ໄດ້ເອງ; ໃນຂະນະດຽວກັນ, ກູໂກ ລິມປິກລະດູໜາວໃຫ້ເປັນແບບລຽບ
(Google) ເລີ່ມໃຫ້ບໍລິການທາງປັນ ງ່າຍ, ປອດໄພ ແລະ ດເີລີດ ເພື່ອຮັບ
ຍາປະດິດດູເປັກ “Duplex” ເປັນຜູ້ສົນ ມືກັບຄວາມທ້າທາຍຂອງພະຍາດໂຄ
ທະນາກັບຮ້ານແທນຜູ້ໃຊ້, ສ່ວນປັນ ວິດ-19 ພ້ອມທັງອວຍພອນໃຫ້ການ
ແຂ່ງຂັນຄ
 ັ້ງນີ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ.
ຍາປະດິດທີເ່ ຮັດວຽກກຽ່ ວກບ
ັ ຂໍຄ
້ ວາມ
ທ່ານ ເສິນ ໄຫ່ຊຽງ ປະທານ
ເຊັ່ນ ຈີພີທີ-2 (GPT-2) ແມ່ນມີຄວາມ
ເວທປ
ີ າໄສກຸ່ມສື່ມວນຊົນຈີນ
ໄດ້
ສ່ຽງທີຈ
່ ະຖືກນໍາໃຊ້ເພືອ
່ ສ້າງຂ່າວປອມ.
ຕ້ອນຮັບສະມາຊິກລັດຖະສະພາທີ່ເຂົ້າ
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: The Register ຮ່ວມລາຍການ
ພ້ອມທັງສະແດງ
ຄວາມຄິດຄວາມເຫັນວ່າ ການພັດທ
 ະ
ນາສັນຕິ ແລະ ການຮ່ວມທຸກຮ່ວມ
ສຸກ
ຖືເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງ
ການສ້ າ ງຊຸ ມ ຊົ ນ ທີ່ ມີ ອ ະນາຄົ ດ ຮ່ ວ ມ

ກັນສໍາລັບມະນຸດຊາດ ເຊິ່ງເປັນວໄິ ສ
ທັດທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍ
ທ່ານ ສີ ຈິນຜິງ ປະທານປະເທດຈີນ  
ແລະ ເປັນອຸດົມຄະຕິຂອງຂະບວນ
ການໂອລິມປິກ.
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ: ງານກິລາ
ໂອລິມປິກລະດູໜ
 າວປັກກິ່ງ ສະທ້ອນ
ເຖິງຄວາມປາຖະໜາຂອງມວນມະນຸດ
ຊາດ ທີ່ມີຕໍ່ສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມ
ເປັນເລີດ, ນີ້ແມ່ນໂອກາດທີ່ສໍາຄັນຍິ່ງ
ກວ່າທີ່ເຄີຍມີມາໃນການຮວມຕົວກັນ
ສໍາລັບພວກເຮົາ.
ນອກນັ້ນ, ບັນດາສະມາຊິກ
ລັດຖະສະພາປະເທດຕ່າງໆ ກໍໄດ້ສະ
ແດງຄວາມຊົມເຊີຍ ແລະ ອວຍພອນ
ໃຫ້ມະຫາກຳໂອລິມປິກຄັ້ງນີ້ ມີຜົນສຳ
ເລັດຢ່າງຈົບງາມ ເຊັ່ນ ສະມາຊິກລັດ
ຖະສະພາດູມາຂອງລັດເຊຍ ກ່າວວ່າ:
ຈີນ ແລະ ລັດເຊຍ ເປັນບ້ານໃກ້ເຮືອນ
ຄຽງທດ
ີ່ ີຕໍ່ກັນ, ມີຄວາມໄວ້ວາງໃຈ
ເຊິ່ງກັນແລະກັນ  ໄດ້ສະແດງອອກໃຫ້

[+wfhIa[soa’lnry,3mG T856 (21) 454563, 8hv’dkoc9h’0jk;3mG T856 (21) 413522
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ເຫັນໂດຍຜ່ານການກິລາ.
ສະມາຊິ ກ ສະພານິ ຕິ ບັ ນ ຍັ ດ
ມົງໂກນ ກ່າວວ່າ ກິລາໂອລິມປິກບໍ່
ຄວນຖືກຂັດຂວາງຈາກສະຖານະການ
ໂຄວິດ-19 ຫລື ບັນຫາທາງດ້ານການ
ເມືອງ ຄະນະກຳມະການຈັດການແຂ່ງ
ຂັນໄດ້ກະກຽມງານດັ່ງກ່າວຢ່າງເປັນ
ລະບົບຕາມສະພາບການທີ່ເກືອບເປັນ
ໄປບໍ່ໄດ້ ຈົນໄດ້ຮັບການຍົກຍ່ອງ ແລະ
ການສະໜັບສະໜູນທົ່ວໂລກ.
ສະມາຊິ ກ ລັ ດ ຖະສະພາຈາກ
ປະເທດອື່ນໆ ເຊັ່ນ ເຢຍລະມັນ, ອີຕາ
ລີ, ການາດາ, ຕວກກີ, ບຣາຊິວ, ນິວ
ຊີແລນ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ອາຟຣິກາໃຕ້
ໄດ້ອວຍພອນໃຫ້ງານກິລາໂອລິມປິກ
ຄງ້ັ ນີ້ ປະສົບຜນ
ົ ສຳເລັດເຊັນ
່ ກນ
ັ .
ມະຫະກຳໂ ອລິ ມ ປິ ກ ລ ະດູ 
ໜາວປັກກິ່ງ ຈະຈັດຂຶ້ນແ
 ຕ່ວັນທ
 ີ 420 ກຸມພານີ້ ແລະ ພາຣາລິມປິກລະດູ
ໜາວແມ່ນວັນທ
 ີ 4-13 ມີນາ 2022.
ແຫລ່ງຂ່າວ: RTY9

