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(ສພຊ) ຕອນເຊົ້າວັນ
ທີ 3 ກຸມພາຜ່ານມາ, ທີສ
່ ະພາແຫ່ງ
ຊາດ ໄດ້ມີກອງປະຊຸມສຳມະນາ
ວິທະຍາສາດ ແນວຄິດ ໄກສອນ
ພົມວິຫານ ໃນການສ້າງ ແລະ

ປະຕິບັດລັດຖະທຳມະນູນ ແຫ່ງ
ສປປລາວ ໂດຍການເປັນປະ
ທານຂອງທ່ານ ໄຊສົມພອນ ພົມ
ວິຫານ
ກຳມະການກົມການ
ເມືອງສູນກາງພັກ, ປະທານສະ

ພາແຫ່ງຊາດ; ເຂົ້າຮ່ວມມີບັນດາ
ທ່ າ ນຮອງປະທານສະພາແຫ່ ງ
ຊາດ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງ
ຊາດ, ປະທານ-ຮອງປະທານກໍາ
ມາທິການ, ເລຂາທິການສະພາ

ແຫ່ງຊາດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ,
ນັກວິທະຍາກອນ, ນັກວິທະຍາ
ສາດ ແລະ ແຂກຖືກເຊີນ.
ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະ
ຊຸມຄັງ້ ນີ້ ເພືອ
່ ຮັບປະກັນໃນການ
ຈັ ດ ກອງປະຊຸ ມ ສຳມະນາວິ ທ ະ
ຍາສາດແນວຄິດ ໄກສອນ ພົມ
ວິຫານ ກ່ຽວກັບການສ້າງ ແລະ
ປະຕິບັດລັດຖະທຳມະນູນ ແຫ່ງ
ສປປລາວ ໃຫ້ມີເນື້ອໃນຄວາມ
ໝາຍເລິກເຊິ່ງ ແລະ ມີການ
ແລກປ່ຽນຄໍາຄິດເຫັນໃນທາງວິ
ຊາການ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ທັງຕິດ
ພັນກັບການສະເຫລີມສະຫລອງ
ວັນລັດຖະທໍາມະນູນແຫ່ງຊາດ
ຄົບຮອບ 30 ປີ; ເພື່ອຮັບປະ
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(ສພຊ) ໃນວັນທີ 31
ມັງກອນຜ່ານມາ, ທີ່ສະພາແຫ່ງ
ຊາດ, ກໍາມາທິການການຕ່າງປະ
ເທດ (ກຕທ) ໄດ້ຈັດກອງປະ

ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ
ສັນຍາ ປຣະເສີດ ກຳມະການຄະ
ນະປະຈຳ, ປະທານ ກຕທ ສະ
ພາແຫ່ງຊາດ,
ໂດຍການເຂົ້າ

ຈັກ ເລຂາທິການສູນກາງພັກ,
ຮອງປະທານສະພາແຫ່ ງ ຊາດ
ທັງເປັນຜູຊ
້ ນ
້ີ ຳວຽກງານການຕ່າງ
ປະເທດ; ມີບັນດາທ່ານກຳມະ

ຊຸມຄົບຄະນະ ປະຈຳປີ 2021
ຂອງຕົນ ໃນຮູບແບບທາງໄກ

ຮ່ວມ ແລະ ມີຄຳເຫັນໂອ້ລົມ
ຂອງທ່ານ ນາງ ສູນທອນ ໄຊຍະ

ການຂອງ ກຕທ, ມີຕາງໜ້າບັນ
ດາກຳມາທິການ ແລະ ຄະນະເລ

ຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ, ກະ
ຊວງການຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ,
ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນ
ສົ່ງ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ,
ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ,
ຄະນະກຳມະການຮ່ວມມື ລາວຫວຽດນາມ, ຄະນະກຳມະການ
ຮ່ວມມື ລາວ-ຈີນ, ພະນັກງານວິຊາການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງສະ
ພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາ
ຊົນຂັ້ນແຂວງ ເຂົ້າຮ່ວມ 105
ທ່ານ ຍິງ 22 ທ່ານ.
ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງ
ການລາຍງານ ແລະ ສຸມໃສ່ຄົ້ນ

16jg,nv’w-glf4k

(ສພຊ) ໃນຕອນເຊົ້າ
ວັນທີ 2 ກຸມພາ 2022, ທ່ານ
ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ປະທານ
ສະພາແຫ່ງຊາດ (ສພຊ), ສະມາ
ຊິ ກ ສະພາແຫ່ ງ ຊາດປະຈຳເຂດ

ເລືອກຕັ້ງທີ 1 ນະຄອນຫລວງ
ວຽງຈັນ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້
ລົງພົບປະຜູມ
້ ສ
ີ ດ
ິ ເລືອກຕັງ້ ແລະ
ເຜີຍແຜ່ຜົນສຳເລັດກອງປະຊຸມ
ສະໄຫມສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງ

ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ແລະ
ກອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນນະ
ຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຊຸດທີ II

vjko8+|hk @
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(ສພຊ) ວັນທີ 31 ມັງ
ກອນ 2022, ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ
ຄະນະຮັບຜິດຊອບຈັດກອງປະ
ຊຸມສໍາມະນາວິທະຍາສາດ ກ່ຽວ
ກັ ບ ການຍົ ກ ເວັ້ ນ ການປະຕິ ບັ ດ
ບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍ ໄດ້
ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື, ກະ
ກຽມເນື້ອໃນກອງປະຊຸມສຳມະ
ນາວິທະຍາສາດ ກ່ຽວກັບການ
ຍົກເວັ້ນການປະຕິບັດບາງມາດ
ຕາຂອງກົດໝາຍ ໂດຍການເປັນ
ປະທານຂອງທ່ານ ຈະເລີນ ເຍຍ
ປາວເຮີ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງ
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(ສພຊ) ວັນທີ 1 ກຸມ
ພາ 2022, ທ່ານ ພົທ. ສຸວອນ
ເລືອງບຸນມີ ຮອງປະທານສະພາ
ແຫ່ງຊາດ (ສພຊ) ພ້ອມດ້ວຍ
ຄະນະ ໄດ້ສົມທົບກັບສະພາປະ

ຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ) ໄຊສົມ
ບູນ ສືບຕໍ່ເຄື່ອນໄຫວເຮັດວຽກ
ຕິ ດ ຕາມກວດກາຢູ່ ເ ຂດເລື ອ ກ
ຕັ້ງທີ 18 ແຂວງໄຊສົມບູນ ໂດຍ
ໄດ້ພົບປະ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມ

ກັບທ່ານ ສຸກສະຫວາດ ວົງພູມ
ເຫລັ ກ ຮອງເຈົ ້ າ ແຂວງໆໄຊ
ສົມບູນ.
ໂອກາດເຄື່ ອ ນໄຫວ
ວຽກງານຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຮັບຟັງການ

ລາຍງານກ່ຽວກັບສະພາບການ
ເຄື່ອນໄຫວຂອງ ສພຂ ໄຊສົມ
ບູນ ຈາກທ່ານປະທານ ສພຂ;
ດໍາລັດ 414/ລບ, ລົງວັນທີ 10/
11/2019 ວ່າດ້ວຍນະໂຍບາຍ
ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ
ຄົມ ຢູ່ແຂວງໄຊສົມບູນ ໃນທ້າຍ
ປີ 2019 ຈາກທ່ານຮອງເຈົ້າ
ແຂວງ; ບົດລາຍງານຈາກພະ
ແນກການຂອງແຂວງ; ພ້ອມນັນ
້ ,
ໄດ້ຮັບຟັງຂໍ້ສະເໜີ ແລະ ການ
ປະກອບຄໍ າ ຄິ ດ ຄຳເຫັ ນ ຈາກຜູ້
ເຂົ້າຮ່ວມ ໂດຍໄດ້ສະເໜີໃຫ້ຊຸກ
ຍູ້ບັນດາກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຜັນ
ຂະຫຍາຍດໍາລັດ 414/ລບ ແລະ
ສະເໜີໃຫ້ ສພຂ ຊຸກຍູ້ຕິດຕາມ
ກວດກາການປະຕິບດ
ັ ໜ້າທີຂ
່ ອງ

vjko8+|hk #

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 26 ມັງ
ກອນ 2022 ກອງປະຊຸມສະ
ໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະ
ພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ) ຫົວ
ພັນ ຊຸດທີ II ໄດ້ເປີດຂຶ້ນຢ່າງ
ເປັນທາງການ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ
ຂອງ ສພຂ ຫົວພັນ ໂດຍການ

ເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງ ອຳ
ໄພວອນ ລ້ອມບຸນແພງ ປະທານ
ສພຂ ຫົວພັນ, ເຂົ້າຮ່ວມມີທ່ານ
ວັນໄຊ ແພງຊຸມມາ ເຈົ້າແຂວງໆ
ຫົວພັນ; ມີທ່ານ ຄຳແພງ ວິລະ
ພັນ ກຳມະການຄະນະປະຈຳສະ
ພາແຫ່ງຊາດ, ປະທານກຳມາທິ

ການຍຸຕິທຳ ສະພາແຫ່ງຊາດ;
ບັ ນ ດາທ່ າ ນຄະນະປະຈຳພັ ກ
ແຂວງ; ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ
ຊາດປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ່ 8
ແຂວງຫົວພັນ; ສະມາຊິກສະພາ
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ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ວ່າ: ຂໍ
ລາຍງານໂດຍຫຍໍ້ ກ່ຽວກັບສະ
ພາບທີ່ຕັ້ງ ແລະ ຈຸດພິເສດຂອງ
ເມືອງ, ດ້ານການເມືອງ-ແນວ
ຄິດ, ວຽກງານປ້ອງກັນຊາດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ການ
ພັ ດ ທະນາດ້ າ ນເສດຖະກິ ດ ,
ດ້ານວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ, ວຽກ
ງານການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະມາ
ຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະ
ມາຊິກສະພາປະຊາຊົນນະຄອນ
ຫລວງວຽງຈັນ, ວຽກງານຕ້ານ
ແລະ ສະກັດກັນ
້ ການແຜ່ລະບາດ

xtmkoDDD
ທີ່ສະໂມສອນເມືອງໄຊເສດຖາ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ມີພະ
ນັ ກ ງານຫ້ ອ ງວ່ າ ການປົ ກ ຄອງ
ເມືອງໄຊເສດຖາ, ທະຫານ, ຕຳ
ຫລວດ, ນາຍບ້ານ 28 ບ້ານ

le,tokDDD
ກັນໃຫ້ແກ່ການດໍາເນີນການຄົ້ນ
ຄວ້າແນວຄິດ ໄກສອນ ພົມວິ
ຫານ ກ່ຽວກັບການສ້າງ ແລະ
ປະຕິບັດລັດຖະທໍາມະນູນ ແຫ່ງ
ສປປລາວ ມີເນື້ອໃນເລິກເຊິ່ງ
ແລະ ກວ້າງຂວາງ ພ້ອມທັງຕິດ
ພັນກັບບົດບາດການນໍາພາຂອງ
ພັກ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ
ລັດໃນແຕ່ລະຂົງເຂດ
ໃຫ້ມີ
ຄວາມສັກສິດ; ເພື່ອຖອດຖອນ

ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19. ນອກ
ຈາກນັນ
້ , ກໍໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນດ້ານ
ຄົງຄ້າງ ແລະ ວຽກງານຈຸດສຸມ
ໃນຕໍ່ຫນ້າ.
ຈາກນັ້ນ, ໃນວັນດຽວ
ກັນ ທ່ານ ໄຊສົມພອນ ພົມ
ວິຫານ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ສບ
ື
ຕໍ່ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກ
ນຳຄະນະບ້ າ ນຈອມມະນີ ໃ ຕ້
ໂດຍການຕ້ ອ ນຮັ ບ ຂອງທ່ າ ນ
ພູວົງ ວົງຄຳຊາວ ຮອງເຈົ້າຄອງ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ທັງ
ເປັ ນ ຫົ ວ ໜ້ າ ຄະນະສະເພາະ

ກິດນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ໃນ
ການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ ຍັງໄດ້ຮັບ
ຟັ ງ ການລາຍງານກ່ ຽ ວກັ ບ ການ
ພັ ດ ທະນາເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ
ແລະ ການສະກັດກັ້ນການແຜ່
ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19
ຈາກອໍ າ ນາດການປົ ກ ຄອງບ້ າ ນ
ຫລັງຈາກນັນ
້ ໄດ້ສບ
ື ຕໍຢ
່ ຽ້ ມຢາມ
ເຮື ອ ນພັ ກ ພະນັ ກ ງານບຳນານ
ແລະ
ມອບເຄື່ອງອຸປະກອນ
ປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ວັດຈອມ
ມະນີໃຕ້.
(ນາງ ນິດຕາ ຄຸນປາກດີ)
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o ປີຜ່ານມາ ສປປລາວ ໄດ້ຮັບຜົນກະ
ທົບຈາກໄພພິບັດທຳມະຊາດ

ເປັນຕົ້ນໄພນໍ້າ

ຖ້ວມ, ແຫ້ງແລ້ງ, ລົມພາຍຸພັດ, ດິນເຈື່ອນ,
ສັດຕູພືດທຳລາຍ ແລະ ອື່ນໆ 65 ຄັ້ງ ເຊິ່ງສົ່ງ
ຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ປະຊາຊົນໃນ 15 ແຂວງ,
94 ເມືອງ, 786 ບ້ານ, ມີຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

ອ້ ອ ມຂ້ າ ງເມື ອ ງໄຊເສດຖາເຂົ້ າ
ຮ່ວມທັງຫມົດ 95 ທ່ານ.
ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບຟັງ
ການລາຍງານຫຍໍ້ຈາກທ່ານ ບຸນ
ປິງ ປັນຍາຈິດ ປະທານກວດກາ
ພັກ-ລັດເມືອງໄຊເສດຖາ ທັງ
ເປັນສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນ

ບົດຮຽນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ລັດຖະທໍາມະນູນ ແຫ່ງ ສປປ
ລາວ ຕາມແນວຄິດ ໄກສອນ
ພົມວິຫານ ຂອງບັນດາອົງການ
ອໍານາດແຫ່ງລັດ ແລະ ບົດບາດ
ການນຳພາຂອງຄະນະພັ ກ ແຕ່
ລະຂັ້ນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລັດ
ຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ.
ກອງປະຊຸ ມ ສຳມະນາ
ວິທະຍາສາດຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຮັບຟັງ
ການສະເໜີ ຫ ລາຍຫົ ວ ຂໍ້ ທີ່ ສ ຳ
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ທັງໝົດ 70.200 ຄົນ ຍິງ 34.645 ຄົນ,
ບາດເຈັບ 17 ຄົນ, ເສຍຊີວິດ 19 ຄົນ.
ນສພ. ປະເທດລາວ 2/2/2022

o ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ຊ່ວຍສ້າງລະບົບ
ວິຫານ ກ່ຽວກັບການສ້າງ ແລະ
ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ລັ ດ ຖະທຳມະ
ນູນ ແຫ່ງ ສປປລາວ; ບົດບາດ
ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ກັບລັດຖະ
ທຳມະນູນ ຕາມແນວຄິດ ໄກ
ສອນ ພົມວິຫານ; ບົດບາດຂອງ
ລັດຖະບານ ກັບການຈັດຕັ້ງປະ
ຕິ ບັ ດ ລັ ດ ຖະທຳມະນູ ນ ຕາມ
ແນວຄິດ ໄກສອນ ພົມວິຫານ;
ບົດບາດຂອງສານປະຊາຊົນ ກັບ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລັດຖະທຳ
ມະນູນຕາມແນວຄິດ ໄກສອນ
ພົມວິຫານ; ບົດບາດຂອງໄອຍະ
ການປະຊາຊົນ ກັບການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດລັດຖະທຳມະນູນຕາມ

ແນວຄິດ ໄກສອນ ພົມວິຫານ;
ປັ ບ ປຸ ງ ນຳພາແຜນການນຳພາ
ຂອງຄະນະພັກແຕ່ລະຂັ້ນ ໃຫ້
ສອດຄ່ ອ ງຕາມລັ ດ ຖະທຳມະ
ນູນ ຕາມແນວຄິດ ໄກສອນ
ພົມວິຫານ.
ໃນຕອນທ້າຍ, ທ່ານ
ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ໄດ້ຕີ
ລາຄາສູງ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນຢ່າງ
ໜັກແໜ້ນວ່າ ກອງປະຊຸມສໍາ
ມະນາວິທະຍາສາດ ພາຍໃຕ້ຫົວ
ຂໍ້: “ແນວຄິດ ໄກສອນ ພົມວິ
ຫານ ກ່ຽວກັບການສ້າງ ແລະ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລັດຖະທຳ
ມະນູນ ແຫ່ງ ສປປລາວ” ໃນ

ເທື່ອນີ້ ແມ່ນເປັນກອງປະຊຸມ
ທີ່ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນ ທັງໃນ
ດ້ານທິດສະດີ ແລະ ພຶດຕິກຳ
ແລະ ເປັນປະໂຫຍດໃຫຍ່ຫລວງ
ແທດຕົວຈິງ ຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການ
ປັບປຸງລະບົບອໍານາດລັດໃນປັດ
ຈຸບັນ, ພ້ອມທັງຮຽກຮ້ອງມາຍັງ
ບັນດານັກວິທະຍາສາດ ຈົ່ງຍົກ
ສູ ງ ຄ ວ າ ມ ຮັ ບ ຜິ ດ ຊ ອ ບ ກ າ ນ
ເມືອງ, ຄົ້ນຄວ້າ, ນໍາສະເໜີບົດ
ດ້ວຍເນື້ອໃນທີ່ເລິກເຊິ່ງ, ຄົບ
ຖ້ວນ ເພື່ອຊອກໃຫ້ເຫັນເຖິງ
ເນື້ອແທ້ຂອງແນວຄິດ ໄກສອນ
ພົມວິຫານ ກ່ຽວກັບການສ້າງ
ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລັດ

ຄັນຄື: ແນວຄິດ ໄກສອນ ພົມ

ການແຈ້ງເຕືອນໄພນໍ້າຖ້ວມລ່ວງໜ້າ

ຢູ່
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ແຂວງເປົ້າໝາຍຂອງ ສປປລາວ ຄື: ຈໍາປາສັກ,
ສາລະວັນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ເຊກອງ, ອັດຕະ
ປື ແລະ ຄໍາມ່ວນ ລວມມູນຄ່າ 1 ຕື້ເຢນ
ຫລື ປະມານ 8,78 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເຊິ່ງ
ຈະປະກອບສ່ວນອັນສຳຄັນໃນການສະໜອງຂໍ້
ມູນການພະຍາກອນອາກາດທີ່ຈະແຈ້ງ
ການແຈ້ງເຕືອນ

ແລະ

ເພື່ອກະກຽມຮັບມືຢ່າງທັນ

ການ ໃນ 6 ແຂວງເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ.
ນສພ. ວຽງຈັນໃໝ່ 4/2/2022
ຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ
ເພື່ ອ ກາຍເປັ ນ ຄັ ງ ສາງທິ ດ ສະດີ
ໃຫ້ຄົນຮຸ່ນສືບທອດໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ
ຮ່ຳຮຽນ ແລະ ໝູນໃຊ້ສອດ
ຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ;
ບັນດາສະຫາຍທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງ
ປະຊຸມ ກໍໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການ
ຄິດຫງໍາ, ໃຫ້ການປະກອບຄຳ
ເຫັນເພີ່ມຕື່ມ ໃຫ້ແກ່ບົດວິທະ
ຍາສາດຢ່ າ ງກົ ງ ໄປກົ ງ ມາຕາມ
ຄຳຖາມເຈາະຈີ້ມ ທີ່ຄະນະຮັບ
ຜິດຊອບໄດ້ສົ່ງໃຫ້, ເຮັດແນວ

ໃດໃຫ້ເນື້ອໃນບົດຄົ້ນຄວ້າ, ສຳ
ມະນາວິທະຍາສາດໃນຄັ້ງນີ້ ສາ
ມາດຮັບປະກັນໄດ້ທງັ ລັກສະນະ
ວິທະຍາສາດ ແລະ ຖືກຕ້ອງ
ຕາມຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ນຳ
ເອົາເນື້ອໃນຈິດໃຈກອງປະຊຸມ
ສຳມະນາໃນຄັ້ງນີ້ ໄປຄົ້ນຄວ້າ
ແລະ ໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນການປັບ
ປຸ ງ ບົ ດ ບາດຂອງບັ ນ ດາອົ ງ ການ
ອໍານາດລັດ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ
ສູງກວ່າເກົ່າ.
(ສົມນຶກ ແກ້ວໄຊຍະຈັກ)
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ຈໍາປີ 2022 ຂອງຄະນະກໍາມາ

ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳຕໍ່ກອງປະຊຸມໂດຍ

ການຕ່າງປະເທດ, ຍົກໃຫ້ເຫັນ

ຕິວັດ, ເພີ່ມທະວີການປະຕິບັດ

ຮູ້ ຄ ວາມສາມາດດ້ າ ນວິ ຊ າສະ

ຕິບັນຍັດ,

ທິການຮ່ວມມືລາວ-ຫວຽດນາມ

ທ່ານ ນາງ ສູນທອນ ໄຊຍະຈັກ

ບາງຂໍ້ຄົງຄ້າງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່

ພາລະບົດບາດຂອງອົງການນິຕິ

ເພາະ ແລະ ພາສາຕ່າງປະເທດ

ກວດກາການເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກ

ຄວ້າປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນ ຕໍ່

ແລະ ຄະນະກໍາມາທິການຮ່ວມ

ເຊິ່ ງ ກ່ ອ ນອື່ ນ ທ່ າ ນໄດ້ ສ ະແດງ

ໃນການປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂໃນ

ບັນຍັດ,

ຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດ

ໃຫ້ ພ ະນັ ກ ງານວິ ຊ າການຂອງ

ງານໃນຂົງເຂດການຕ່າງປະເທດ,

ບົ ດ ສະຫລຸ ບ ການເຄື່ ອ ນໄຫວ

ມືລາວ-ຈີນ.

ຄວາມຊົມເຊີຍ ແລະ ຕີລາຄາ

ຕໍ່ໜ້າ, ທ່ານຍັງໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເອົາ

ຊອບທາງດ້ານໜ້າທີ່ການເມືອງ

ກົ ມ ທີ່ ເ ປັ ນ ເສນາທິ ກ ານຂອງ

ເປັນເຈົ້າການໃນການຄົ້ນຄວ້າ,

ການຊຸກຍູ້ຕິດຕາມ

ວຽກງານການຕ່າງປະເທດຂອງ

ໃນກອງປະຊຸ ມ ຄັ້ ງ ນີ້ ,

ສູງຕໍ່ຜົນສຳເລັດຂອງການເຄື່ອນ

ໃຈໃສ່ສກ
ຶ ສາອົບຮົມການເມືອງ-

ໃຫ້ແກ່ຄະນະນຳ, ກຳມະການ

ກຕທ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບກວ່າ

ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ພາຍໃນ-

ສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນໄລຍະ 1 ປີ

ໄດ້ຮັບຟັງຄຳເຫັນໂອ້ລົມ ແລະ

ໄຫວວຽກງານຂອງກຳມາທິການ

ແນວຄິດ, ຄຸນສົມບັດສິນທຳປະ

ຂອງ ກຕທ ແລະ ຍົກສູງຄວາມ

ເກົ່າ,

ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງ

ສາກົນ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະ

ຜ່ານມາ (ປີ 2021) ແລະ ທິດ

ການຕ່າງປະເທດຂອງພັກ ແລະ

ດວກໃຫ້ ແ ກ່ ກ ານເຄື່ ອ ນໄຫວ

ທາງແຜນການ ປະຈຳປີ 2022;

ລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ.

ວຽກງານການຕ່າງປະເທດ ຂອງ

ບົ ດ ລາຍງານກ່ ຽ ວກັ ບ ສະພາບ

ໃນຕອນທ້າຍຂອງກອງ

ສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍຄືສະພາປະ

ການພົ້ນເດັ່ນຂອງໂລກ, ສະພາບ

ປະຊຸມ,

ໄດ້ຮັບຮອງເອົາມະຕິ

ຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ. ພ້ອມນີ້, ກອງ

ການຄຸມ
້ ຄອງວຽກງານຊາຍແດນ,

ກອງປະຊຸ ມ ຄົ ບ ຄະນະຂອງກຳ

ປະຊຸມຍັງໄດ້ມອບໃຫ້ຄະນະນຳ,

ບົດລາຍງານຂອງກະຊວງໂຍທາ

ມາທິການການຕ່າງປະເທດ ປະ

ກຳມະການຂອງ ກຕທ, ກະຊວງ

ທິການ ກ່ຽວກັບບັນຫາການດູດ

ຈຳປີ 2021 ເຊິ່ງໄດ້ເຫັນດີມອບ

ການຕ່າງປະເທດ ແລະ ຂະແໜງ

ຫີນ-ດູດຊາຍ

ຕາມລໍາແມ່ນໍ້າ

ໃຫ້ ກຕທ ນໍາເອົາຜົນການປຶກ

ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເອົາໃຈໃສ່ຈັດ

ຂອງ ແລະ ບັນຫາຕາຝັ່ງເຈື່ອນ

ສາຫາລືໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄປ

ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ວຽກງານການຕ່ າ ງ

ທີ່ກະທົບຕໍ່ເສັ້ນຊາຍແດນແຫ່ງ

ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຕາມແຜນ

ປະເທດ ໃນຂົງເຂດຄວາມຮັບ

ຊາດ; ການຄຸ້ມຄອງການຊ່ວຍ

ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ

ປະ

ຜິດຊອບຂອງຕົນ ໃຫ້ມປ
ີ ະສິດທິ

ເຫລືອລ້າ ເພື່ອການພັດທະນາ;

ຈຳປີ 2022 ຂອງຕົນຢ່າງເປັນ

ພາບ, ປະສິດທິຜນ
ົ ແລະ ມີຜນ
ົ

ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈໍາ

ເຈົ້າການ ໂດຍສະເພາະການປະ

ສໍາເລັດບາດກ້າວໃໝ່.

ປີ 2021 ແລະ ແຜນການປະ

ຕິບັດພາລະບົດບາດທາງດ້ານນິ

(ສົມນຶກ ແກ້ວໄຊຍະຈັກ)
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ບັ ນ ດາພະແນກການອ້ ອ ມຂ້ າ ງ
ແຂວງ ແລະ ຄະນະ ກໍໄດ້ມອບ
ເຄື່ ອ ງຊ່ ວ ຍເຫລື ອ ຈໍ າ ນວນໜຶ່ ງ
ໃຫ້ອ້າຍນ້ອງປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງ
ກັນຄວາມສະຫງົບ.
ພ້ອມນັ້ນ, ຄະນະ ຍັງ
ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວພົບປະ

ແລະ

ເຮັ ດ ວຽກຮ່ ວ ມກັ ບ ຄະນະປົ ກ
ມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ ໃນໄລ
ຍະຜ່ານມາ ວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ
ໃນການຍົ ກ ເວັ້ ນ ການປະຕິ ບັ ດ
ບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍ ເພື່ອ
ຮັ ບ ໃຊ້ ໃ ຫ້ ແ ກ່ ນ ະໂຍບາຍການ
ພັ ດ ທະນາເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ
ຂອງປະເທດ ແລະ ເພື່ອເປັນ
ການຄົ້ນຄວ້າ, ວິໄຈຜົນໄດ້ຮັບ,

ໃນຕໍ່ໜ້າ; ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ
ແລະ ລະດົມແນວຄວາມຄິດ
ເພື່ ອ ຊອກຫາທາງອອກທີ່ ດີ ທີ່
ສຸດ ແນໃສ່ຮັບປະກັນໃຫ້ການ
ຄຸ້ມຄອງລັດ, ຄຸ້ມຄອງເສດຖະ
ກິດ-ສັງຄົມດ້ວຍກົດໝາຍ ມີ
ຄວາມສັກສິດ ແລະ ເປັນການ
ສ້າງຄວາມສະດວກ ແລະ ດຶງ

ຜົນເສຍ, ດ້ານຕັ້ງໜ້າ, ດ້ານຫຍໍ້
ທໍ້ ແລະ ບົດຮຽນ ທີ່ໄດ້ຮັບຈາກ
ການຍົກເວັ້ນການປະຕິບັດບາງ
ມາດຕາຂອງກົດໝາຍ ໃນໄລ
ຍະຜ່ານມາ ບົນພື້ນຖານການ
ສະເໜີຢ່າງມີວິທະຍາສາດ ກ່ຽວ
ກັບທິດທາງແກ້ໄຂ ແລະ ປັບປຸງ

ດູດການລົງທຶນໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ.
ໃນກອງປະຊຸມ, ຜູ້ເຂົ້າ
ຮ່ວມໄດ້ເຫັນດີເອກະພາບ ຕໍ່
ການຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາວິ
ທະຍາສາດໃນຄັ້ງນີ້ ເພື່ອເປັນ
ການຖອດຖອນບົດຮຽນໃນໄລ
ຍະຜ່ານມາ ແລະ ທິດທາງໃນຕໍ່
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ປະຊາຊົນແຂວງ; ເຈົ້າເມືອງໆ
ຊຳເໜືອ; ຜູຕ
້ າງໜ້າອົງການແນວ
ລາວສ້າງຊາດ; ອົງການຈັດຕັ້ງ
ມະຫາຊົນ ແລະ ພະແນກການ
ອ້ອມຂ້າງແຂວງ; ອົງການທຽບ
ເທົ່າ; ສອງກອງບັນຊາການ ແລະ
ພາກສ່ວນທຸລະກິດ ເຂົ້າຮ່ວມ
98 ທ່ານ ຍິງ 15 ທ່ານ.
ໂອກາດດັ່ງກ່າວ ທ່ານ
ນາງ ອຳໄພວອນ ລ້ອມບຸນແພງ
ໄດ້ ກ່ າ ວເປີ ດ ກອງປະຊຸ ມ ຢ່ າ ງ
ເປັນທາງການ ເຊິ່ງມີເນື້ອໃນບາງ
ຕອນສໍາຄັນວ່າ: ຕະຫລອດໄລ
ຍະນັບແຕ່ການເລືອກຕັ້ງສະມາ
ຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX
ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນ
ແຂວງຫົວພັນ ຊຸດທີ II ເກືອບ
ໄດ້ 1 ປີຜ່ານມາ ເຖິງວ່າສະພາບ
ສາກົນ, ພາກພື້ນ ມີການຜັນ
ປ່ຽນຢ່າງໄວວາ ແລະ ສະຫລັບ
ສັບຊ້ອນ, ມີທັງກາລະໂອກາດ
ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ ທົດສອບນາໆ
ປະການ ລວມທັງການແຜ່ລະ
ບາດຂອງພະຍາດໂຄວິ ດ -19
ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຮ້າຍ
ແຮງ ແຜ່ຂະຫຍາຍອອກເປັນວົງ
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ຊາດ ທັງເປັນປະທານກຳມາທິ
ການກົດໝາຍ; ມີບັນດາລັດຖະ
ມົນຕີ-ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະ
ຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງ
ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ກະ
ຊວງພະລັງ ງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່,
ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້,
ກະຊວງການເງິນ, ກະຊວງແຜນ
ການ ແລະ ການລົງ ທຶນ ພ້ອມ
ດ້ວຍຮອງປະທານກຳມາທິການ
ເສດຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ
ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຫົວໜ້າສະ
ຖາບັນຄົນ
້ ຄວ້ານິຕກ
ິ ຳສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ເຂົ້າຮ່ວມ.
ທັງນີ,້ ເພືອ
່ ປຶກສາຫາລື
ກ່ ຽ ວກັ ບ ການກະກຽມບັ ນ ດາ
ເນື້ອໃນຕ່າງໆ ທີ່ຈະສະເໜີໃນ
ກອງປະຊຸ ມ ສຳມະນາວິ ທ ະຍາ
ສາດ ກ່ຽວກັບການຍົກເວັ້ນການ
ປະຕິ ບັ ດ ບາງມາດຕາຂອງກົ ດ
ໝາຍ ແລະ ເພື່ອທົບທວນຄືນ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລັດຖະທໍາ
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ກວ້າງໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ພາຍ
ໃນປະເທດ ກໍຄືແຂວງຫົວພັນ
ຍັງສືບຕໍ່ການແຜ່ລະບາດ ເຊິ່ງ
ໄດ້ ສົ່ ງ ຜົ ນ ກະທົ ບ ທາງລົ ບ ອັ ນ
ຮ້າຍແຮງ ຕໍ່ເສດຖະກິດຂອງປະ
ເທດເວົ້າລວມ ກໍຄືການພັດທະ
ນາແຂວງຫົ ວ ພັ ນ ເວົ້ າ ສະເພາະ,
ນອກນັ້ນ ຍັງປະເຊີນກັບໄພພິ
ບັດທຳມະຊາດ, ຄວາມຫຍຸງ້ ຍາກ
ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ
ແລະ ອື່ນໆ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບ
ໂດຍກົງ ຕໍ່ການພັດທະນາເສດ

ຖະກິດ-ສັງຄົມ ກໍຄືຊີວິດການ
ເປັ ນ ຢູ່ ຂ ອງພໍ່ ແ ມ່ ປ ະຊາຊົ ນ ບັ ນ
ດາເຜົ່າໃນທົ່ວແຂວງ ເປັນຈຳ
ນວນບໍ່ໜ້ອຍ ແຕ່ພາຍໃຕ້ການ
ນຳພາ-ຊີ້ນຳ ຂອງຄະນະບໍລິຫານ
ງານພັກແຂວງ ຊຸດທີ X ແລະ
ດ້ວຍການເສີມຂະຫຍາຍຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າທີ່ການເມືອງ
ຂອງຄະນະພັກ, ຄະນະນຳແຕ່
ລະຂັ້ນ ກໍຄືການເສີມຂະຫຍາຍ
ຄວາມເປັນເຈົ້າການ, ຫົວຄິດປະ
ດິດສ້າງຂອງປະຊາຊົນ ໃນແຕ່

ໜ້າ ທັງຍົກໃຫ້ເຫັນບັນຫາທີ່
ເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະຜ່ານມາ ທີ່
ກ່ຽວພັນເຖິງການຍົກເວັ້ນການ
ປະຕິ ບັ ດ ບາງມາດຕາຂອງກົ ດ
ໝາຍ ທີ່ຕິດພັນກັບບັນດາໂຄງ
ການລົງທຶນ ໂດຍສະເພາະໂຄງ
ການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນ, ໂຄງການກໍ່
ສ້າງທາງດ່ວນ, ທາງລົດໄຟ ແລະ

ຄອງບ້ານອ່າວ

(ເໜືອ,

ກາງ

ແລະ ໃຕ້) ເພື່ອຮັບຟັງການລາຍ

ກອບມີຜ້າຫົ່ມ, ເສື້ອກັນໜາວ,

ນໍ າ ໄປແຈກຢາຍໃຫ້ ປ ະຊາຊົ ນ

ງານຂອງກອງກໍ່ ສ້ າ ງຮາກຖານ

ເຈວລ້າງມື ແລະ ອຸປະກອນການ

ພາຍໃນບ້ານຂອງຕົນ.

ບ້ານ ແລະ ອົງການປົກຄອງບ້ານ

ສຶກສາຈໍານວນໜຶ່ງ ແກ່ອໍານາດ

ແລະ ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອປະ

ການປົກຄອງບ້ານດັ່ງກ່າວ ເພື່ອ

ແນວຄິດ, ດ້ານການຈັດຕັ້ງ, ຍົກ
ລະດັບຂີດຄວາມສາມາດ ໃນ
ການເຄື່ອນໄຫວຕາມ 3 ພາລະ
ບົດບາດຄື: ດ້ານນິຕິກຳ, ດ້ານ
ການຕົ ກ ລົ ງ ບັ ນ ຫາສຳຄັ ນ ພື້ ນ
ຖານຂອງແຂວງ ແລະ ດ້ານການ
ຕິດຕາມກວດກາ ການປະຕິບັດ
ລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດ
ໝາຍ ຂອງອົງການອຳນາດລັດ
ອັ ນ ໄດ້ ປ ະກອບສ່ ວ ນເຂົ້ າ ໃນ
ການພັ ດ ທະນາແຂວງຫົ ວ ພັ ນ
ໃຫ້ນບ
ັ ມືມ
້ ກ
ີ ານພັດທະນາດີຂນ
້ຶ .
ສະນັ້ນ, ກອງປະຊຸມ
ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງ
ສພຂ ຊຸດທີ II ຈະໄດ້ສຸມໃສ່ພິ
ຈາລະນາ ແລະ ຕົກລົງ 8 ບັນ
ຫາສຳຄັ ນ ທີ່ ເ ປັ ນ ພື້ ນ ຖານຂອງ
ແຂວງດັ່ງນີ້:
1. ຮັບຟັງການລາຍງານ
ຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງ ກ່ຽວກັບ
ວຽກງານພົ້ນເດັ່ນ ການຈັດຕັ້ງ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ
ຄົມ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ
ປະຈຳປີ 2021 ແລະ ທິດທາງ
ແຜນວຽກຈຸດສຸມ ປີ 2022
ຂອງແຂວງຫົວພັນ;
2. ພິຈາລະນາ ແລະ
ຮັ ບ ຮອງເອົ າ ບົ ດ ລາຍງານການ

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງ
ປະຈຳປີ 2021 ແລະ ທິດທາງ
ແຜນການປະຈຳປີ 2022;
3. ພິຈາລະນາ ແລະ
ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານ ກ່ຽວ
ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບ
ປະມານແຫ່ ງ ລັ ດ ຂອງແຂວງ
ປະຈຳປີ 2021 ແລະ ທິດທາງ
ແຜນການ ປະຈຳປີ 2022 ຂອງ
ແຂວງຫົວພັນ;
4. ພິຈາລະນາ ແລະ
ຮັບຮອງເອົາ ບົດລາຍງານການ
ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຂອງອົງ
ການກວດສອບປະຈຳພາກເໜືອ
ປະຈຳປີ 2021 ແລະ ທິດທາງ
ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ
ປະຈຳປີ 2022, ບົດລາຍງານ
ຜົນການກວດສອບ ບົດສະຫລຸບ
ຂາດຕົວ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ແຜນງົບປະມານ ຂອງແຂວງຫົວ
ພັນ ປີ 2020;
5. ພິຈາລະນາ ແລະ
ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານ ຂອງ
ອົງການກວດກາລັດແຂວງ ກ່ຽວ
ກັ ບ ການເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກງານ
ຂອງອົງການກວດກາລັດ ປະຈຳ
ປີ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນ

(ສອນສັກ ວັນວິໄຊ)

ໂຄງການອື່ນ
ທີ່ຕິດພັນກັບ
ຫລາຍຂະແໜງການ ເຊິ່ງກອງ
ປະຊຸ ມ ສຳມະນາວິ ທ ະຍາສາດ
ກ່ຽວກັບການຍົກເວັ້ນການປະຕິ
ບັດບາງມາດຕາ ຈະຈັດຂຶ້ນໃນ
ທ້າຍເດືອນກຸມພາ 2022 ນີ້.
(ນາງ ອາລິນ ສຸພິມມະປະດິດ)

ລະທ້ອງຖິ່ນ ຕາມທ່າແຮງບົ່ມ
ຊ້ອນຕົວຈິງທີ່ມີ ແລະ ການສະ
ຫນັບສະຫນູນ, ການຊ່ວຍເຫລືອ
ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງ ພັກ-ລັດ,
ແນວລາວສ້າງຊາດ, ສະຫະພັນ
ນັກຮົບເກົ່າ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງ
ສັງຄົມທຸກຂັ້ນ ແລະ ການຊ່ວຍ
ເຫລື ອ ຈາກປະເທດເພື່ ອ ນມິ ດ
ຍຸດທະສາດ ແລະ ອົງການຈັດ
ຕັ້ງສາກົນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການພັດ
ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງ
ແຂວງ ໃນໄລຍະ 1 ປີຜ່ານມາ
ມີທ່າຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບດີ
ພໍສົມຄວນ, ຊີວິດການເປັນຢູ່
ຂອງປະຊາຊົ ນ ໄດ້ ຮັ ບ ການພັ ດ
ທະນາດີຂຶ້ນ, ສະພາບການພາຍ
ໃນແຂວງສື ບ ຕໍ່ ມີ ສ ະຖຽນລະ
ພາບທາງດ້ າ ນການເມື ອ ງຢ່ າ ງ
ໜັກແໜ້ນ, ສັງຄົມມີຄວາມສະ
ຫງົບປອດໄພ. ຕະຫລອດໄລ
ຍະ 1 ປີຜ່ານມາ, ໄປຄຽງຄູ່ກັບ
ການສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍຜົນສຳ
ເລັ ດ ແຫ່ ງ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ
ພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າ
ທີ່ ຂອງບັນດາທ່ານສະມາຊິກ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ສະພາ
ປະຊາຊົນແຂວງ ກໍໄດ້ເອົາໃຈ
ໃສ່ປັບປຸງທາງດ້ານການເມືອງ-

ການ ປະຈຳປີ 2022 ແລະ
ການກວດກາ
ຕາມຜົນການ
ກວດສອບ ຂອງແຂວງຫົວພັນ;
6. ພິຈາລະນາ ແລະ
ຮັ ບ ຮອງເອົ າ ບົ ດ ລາຍງານກ່ ຽ ວ
ກັ ບ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນ
ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈຳ
ປີ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນ
ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະ
ຈຳປີ 2022 ຂອງອົງການໄອຍະ
ການ ແລະ ສານປະຊາຊົນແຂວງ;
7. ພິຈາລະນາ ແລະ
ຮັ ບ ຮອງເອົ າ ບົ ດ ລາຍງານການ
ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈຳປີ
2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການ
ປະຈຳປີ 2022 ຂອງສະພາປະ
ຊາຊົນແຂວງຫົວພັນ;
8. ຮັບຟັງການຊັກຖາມ
ຂອງສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນ
ແຂວງ ແລະ ການອະທິບາຍ,
ຊີ້ແຈງ ຂອງບັນດາພາກສ່ວນທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ຕໍຄ
່ ຳຊັກຖາມດັງ່ ກ່າວ.
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາ
ມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງ ສພຂ ຫົວ
ພັນ ຊຸດທີ II ຈະດຳເນີນເປັນເວ
ລາ 2 ວັນເຄິ່ງ ຈຶ່ງສຳເລັດ.
(ນາງ ປຸ້ຍນິຕາ ເພັງມີໄຊ)
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(ສພຊ) ວັນທີ 2 ກຸມ
ພາ 2022, ທີ່ສະໂມສອນ ສະ
ພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ) ເຊ
ກອງ ໄດ້ມີພິທີປະກາດສ້າງຕັ້ງ
ຄະນະພັກຮາກຖານ ແລະ ໜ່ວຍ
ພັກຂຶ້ນກັບຄະນະພັກຮາກຖານ
ໂດຍການເປັນປະທານຂອງສະ
ຫາຍ ດົງເພັດ ພະຍົນ ຮອງເລ
ຂາພັກແຂວງ; ເຂົ້າຮ່ວມມີສະ
ຫາຍ ບຸນຫລາຍ ບຸດທິ ຄະນະ
ປະຈໍາພັກແຂວງ ຫົວໜ້າຄະນະ
ຈັດຕັ້ງແຂວງ, ສະຫາຍ ນາງ ຄໍາ
ເສັງ ທຸມມະວົງສາ ເລຂາຄະນະ
ພັກຮາກຖານ ສພຂ ຮອງປະ
ທານ ສພຂ; ມີຕາງໜ້າຈາກຄະ
ນະກວດກາພັກ-ລັດແຂວງ, ຄະ
ນະໜ່ວຍພັກອ້ອມຂ້າງ, ຄະນະ
ພັກຮາກຖານ, ຄະນະໜ່ວຍພັກ,
ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ສະ
ມາຊິກພັກສົມບູນ-ສໍາຮອງພາຍ
ໃນໜ່ວຍພັກຮາກຖານເຂົາ້ ຮ່ວມ
ຢ່າງພ້ອມພຽງ.
ໃນພິທີ, ສະຫາຍ ບຸນ
ຫລາຍ ບຸດທິ ໄດ້ຂຶ້ນຜ່ານມະຕິ
ຕົກລົງຂອງຄະນະບໍລິຫານງານ
ພັກແຂວງ ສະບັບເລກທີ 01,
02, 03, 04, 22 ແລະ 24/
ຄປພຂ, ລົງວັນທີ 24 ມັງກອນ
2022 ວ່າດ້ວຍການອະນຸມັດ
ໃຫ້ໜ່ວຍພັກຮາກຖານ ສພຂ
ສ້າງຕັ້ງເປັນຄະນະພັກຮາກຖານ
ສພຂ ເຊກອງ ແລະ ອະນຸມັດ
ສ້າງຕັ້ງໜ່ວຍພັກໃໝ່ທີ່ຂຶ້ນກັບ
ຄະນະພັກຮາກຖານ ສພຂ ເຊ
ກອງ ຈໍານວນ 3 ໜ່ວຍພັກ ຄື
ໜ່ ວ ຍພັ ກ ຄະນະເລຂາທິ ກ ານ
ສພຂ, ໜ່ວຍພັກຄະນະກໍາມະ
ການຍຸຕິທໍາ ແລະ ປ້ອງກັນຊາດ-

ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ
ໜ່ວຍພັກຄະນະກໍາມະການເສດ
ຖະກິດ ແລະ ວັດທະນະທໍາ-ສັງ
ຄົມ; ພ້ອມທັງບົງ່ ຕົວແຕ່ງຕັງ້ ສະ
ຫາຍ ນາງ ຄຳເສັງ ທຸມມະວົງ
ເປັ ນ ເລຂາຄະນະພັ ກ ຮາກຖານ
ສພຂ, ສະຫາຍພົງສະຫວັດ ສິງ

ຮາກຖານ; ພ້ອມທັງຮັບຮອງເອົາ
ສະຫາຍ ກິໄພລົງ ໄຊຍະມຸງຄຸນ
ເປັ ນ ຮອງປະທານກວດກາພັ ກ
ຄະນະພັກຮາກຖານ ສພຂ ທີ່ບໍ່
ແມ່ນກໍາມະການຄະນະພັກຮາກ
ຖານ ສພຂ; ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງໄດ້
ບົງ່ ຕົວແຕ່ງຕັງ້ ເລຂາ, ຮອງເລຂາ

ຫາລາດ ເປັນຮອງເລຂາຄະນະ
ພັກຮາກຖານ, ສະຫາຍ ໃຈເພັດ
ພັນທະວົງ ເປັນປະທານກວດກາ
ຄະນະພັກຮາກຖານ, ສະຫາຍ
ນາງ ໄຮມະນີ ວົງໜໍ່ແກ້ວ ເປັນ
ຮອງປະທານກວດກາຄະນະພັກ
ຮາກຖານ ແລະ ສະຫາຍ ນາງ
ຄຳໄພ ວິລະວານ ເປັນຄະນະພັກ

ແລະ ຜູ້ກວດກາ ຂອງແຕ່ລະ
ໜ່ວຍພັກຕື່ມອີກ.
ໂອກາດດຽວກັນ, ສະ
ຫາຍ ດົງເພັດ ພະຍົນ ໄດ້ໂອ້ລມ
ົ
ຕໍ່ພິທີ ເຊິ່ງສະຫາຍໄດ້ຍົກໃຫ້
ເຫັນພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມ
ສໍ າ ຄັ ນ ຂອງການສ້ າ ງຕັ້ ງ ຄະນະ
ພັກຮາກຖານ ກໍຄືບັນດາໜ່ວຍ

ພັ ກ ທີ່ ຂຶ້ ນ ກັ ບ ຄະນະພັ ກ ຮາກ
ຖານ ສພຂ ພ້ອມທັງເນັ້ນໜັກ
ໃຫ້ຄະນະພັກຮາກຖານ, ຄະນະ
ໜ່ວຍພັກ ແລະ ສະມາຊິກພັກ
ທຸກສະຫາຍ ຈົ່ງພ້ອມກັນເປັນ
ເຈົ້າການຈັດຕັ້ງເຄື່ອນໄຫວຕາມ
ລະບຽບການຂອງພັກຢ່າງເຂັ້ມ
ງວດ ໂດຍຢຶດໝັ້ນຕາມ 3 ທິດ
ຊີ້ນໍາ ແລະ 5 ຫລັກການຂອງ
ພັກເປັນສໍາຄັນ
ທັງສືບຕໍ່ຕິດ
ຕາມກວດກາບັ ນ ດາຄາດໝາຍ
ທີ່ ມ ະຕິ ກ ອງປະຊຸ ມ ໃຫຍ່ ຄັ້ ງ ທີ
XI ຂອງພັກ ກໍຄື ມະຕິຄັ້ງທີ X
ຂອງອົ ງ ຄະນະພັ ກ ແຂວງວາງ
ອອກ ໄປຄຽງຄູ່ກັບວຽກງານຂະ
ບວນການ ໂດຍແນໃສ່ການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດ 4 ບຸກທະລຸ ແລະ
ສື ບ ຕໍ່ ຊຸ ກ ຍູ້ ຂ ະບວນການແຂ່ ງ
ຂັນຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາ
ເພື່ອຊຸກຍູ້ວຽກງານອື່ນໆທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງກັບພາລະບົດບາດ, ສິດ
ແລະ ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບຂອງ ສພຂ ໃຫ້ໄດ້ຮັບ
ຜົນສໍາເລັດເປັນຢ່າງດີ.
(ນາລີວັນ)
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(ສພຊ) ລະຫວ່າງວັນ
ທີ 24-28 ມັງກອນຜ່ານມາ,
ທ່ານ ແກ້ວລັດຕະ ສີຫາວົງ ຮອງ
ປະທານ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
(ສພຂ) ຈໍາປາສັກ ພ້ອມດ້ວຍ
ທ່ານ ໄກສອນ ລາດຊະວົງ ສະ
ມາຊິ ກ ສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ
(ສສຂ) ແລະ ທ່ານ ປອ ສິດທິ
ພອນ ບຸດຕິວົງ ສສຂ ໄດ້ເຄື່ອນ
ໄຫວພົບປະປະຊາຊົນເມືອງໂຂງ
8 ຈຸດຄື: ບ້ານຫາງສັນ, ບ້ານຮີ
ທາດ, ບ້ານດອນກອຍ, ບ້ານ
ດອນຄອນ, ບ້ານບຶງງາມ, ບ້ານ
ດອນສໍາໂຮງ, ບ້ານຫາງຊ້າງໄພ

ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານສະພາບ

ເນື້ອໃນສໍາເລັດກອງປະຊຸມສະ

ປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຈະໄດ້ສຸມໃສ່

ແລະ ຫ້ອງການປົກຄອງເມືອງ

ຈຸດພິເສດ

ຂອງການນໍາພາຈັດ

ໄໝວິສາມັນເທື່ອທີ 1, ກອງປະ

ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ໂຂງ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ເນື້ອໃນຜົນສໍາ

ຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຈາກບັນ

ຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງ

ເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝວິສາມັນ

ດາອໍານາດການປົກຄອງແຕ່ລະ

ສພຊ ຊຸດທີ IX ແລະ ຜົນສໍາ

ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ຄໍາສະເໜີ

ເທື່ອທີ 1 ແລະ ກອງປະຊຸມສະ

ບ້ານ ເຊິ່ງເຫັນໄດ້ຜົນງານດ້ານດີ

ເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ

ຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ທີ່ຕິດພັນ

ໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາ

ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິ

ເທື່ອທີ 2 ຂອງ ສພຂ ຈໍາປາສັກ

ກັບວຽກງານການສ້າງສາພັດທະ

ແຫ່ງຊາດ (ສພຊ) ຊຸດທີ IX

ບັດ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງບາງດ້ານທີ່

ຊຸດທີ II ທີ່ໄດ້ພິຈາລະນາຮັບ

ນາປະເທດຊາດ

ແລະ

ຄວນປັບປຸງແກ້ໄຂໃນຕໍ່ໜ້າ.

ຮອງເອົາຫລາຍບັນຫາສໍາຄັນທີ່

ຂອງຕົນ, ການພັດທະນາທີ່ສົ່ງ

ເປັນພື້ນຖານຂອງຊາດ

ແລະ

ຜົ ນ ກະທົ ບ ຕໍ່ ສິ່ ງ ແວດລ້ ອ ມ,

ຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມ

ພ້ອມນັ້ນ,

ຍັງຮັບຟັງ

ກໍຄືທ້ອງຖິ່ນ

ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງ

ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ຄະ

ສພຂ ຈໍາປາສັກ ຊຸດທີ II ໃຫ້ປະ

ນະຜູ້ແທນໄດ້ຕີລາຄາສູງຕໍ່ໝາກ

ຂອງທ້ອງຖິ່ນ ອອກເປັນມະຕິ

ການຄຸ້ ມ ຄອງລັ ດ ຄຸ້ ມ ຄອງສັ ງ

ຊາຊົນຮັບຮູເ້ ຂົາ້ ໃຈຢ່າງເລິກເຊິງ່ .

ຜົ ນ ຜົ ນ ງານຂອງແຕ່ ລ ະບ້ າ ນທີ່

ກອງປະຊຸມຈໍານວນຫລາຍມະ

ຄົມ,

ໃນການເຄື່ ອ ນໄຫວ,

ຍາດມາໄດ້; ພ້ອມທັງໄດ້ນຳເອົາ

ຕິ ທີ່ລັດຖະບານ ແລະ ອົງການ

ວຽກງານທ່ອງທ່ຽວ ແລະອື່ນໆ

ວຽກງານສຶກສາທິການ,
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(ສພຊ) ວັນທີ 21 ມັງ
ກອນ 2022, ທີຄ
່ ະນະໂຄສະ
ນາອົບຮົມແຂວງ ທ່ານ ຂັນໄ ຊ
ລັດຖະເຮົ້າ   ຮອງປະທານ ສະ
ພາປະຊາຊົນແຂວງ
(ສພຂ)
ແລະ ທ່ານ ນາງ ສູນໄຖ ໄຊຍະ
ແສງ ຮອງປະທານ ສພຂ ພ້ອມ
ດ້ວຍຄະນະປະຈໍາ, ຄະນະກໍາ
ມະການ, ຄະນະເລຂາທິການ
ສພຂ, ຫົວໜ
 ້າຂະແໜງ-ຮອງ
ຂະແໜງ ຈຳນວນ 17 ທ່ານ,
ຍິງ 9 ທ່ານ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງ
ການເຜີ ຍ ແຜ່ ເ ອກະສານສໍ າ ຄັ ນ
ຕ່າງໆຂອງພັກ-ລັດ (ຮູບແບບ
ທາງໄກ)  ໂດຍການເປັ ນ ປະ
ທານຂອງທ່ານ ຈັນສະໝອນ
ພົມມະແສງ ຫົວໜ
 ້າຄ
 ະນະໂຄ
ສະນາອົບຮົມແຂວງ; ມີບັນດ
 າ
ທ່ າ ນຄ ະນ ະປ ະຈ ຳພັ ກ ແ ຂວງ,
ກຳມະການພັກແຂວງ, ຫົວໜ
 ້າ
ພະແນກການ, ອົງການອ້ອມຂ້າງ
ແຂວງ; ຄະນະປະຈຳພັກເມືອງ,
ກຳມະການພັກເມືອງ, ຫົວໜ້າ
ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມ 8 ຕົວ
ເມືອງເຂົ້າຮ່ວມ.
ກອງປະຊຸມຄັງ້ ນີ,້ ທ່ານ
ຈັນສະໝອນ ພົມມະແສງ ຄະ
ນະປະຈໍາພັກແຂວງ ຫົວໜ້າຄະ
ນະໂຄສະນາອົບຮົມແຂວງ ໄດ້
ໃຫ້ກຽດເຜີຍແຜ່ເອກະສານຜົນ
ສໍາເລັດການໄປຢ້ຽມຢາມຣາຊະ
ອານາຈັກກຳປູເຈຍ ຂອງທ່ານນາ

ຈັກກໍາປູເຈຍ, ທ່ານ ພັນຄໍາ ວິ
ພາວັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ
ປະຊາຊົນລາວ ພ້ອມດ້ວຍຄະ
ນະ ໄດ້ເດີນທາງຢ້ຽມຢາມຣາຊະ
ອານາຈັກກຳປູເຈຍ ຢ່າງເປັນທາງ
ການ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 29-30
ພະຈິກ 2021 ພ້ອມດ້ວຍຄະ
ນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຂອງ ສປປ
ລາວ ໄດ້ເດີນທາງເຖິງນະຄອນ
ຫລວງພະນົມເປັນ ໃນວັນທີ 29
ພະຈິກ 2021 ແລະ ໄດ້ມີພິທີ
ຕ້ອນຮັບຢ່າງເປັນທາງການຢ່າງ
ສົມກຽດໂດຍ ສົມເດັດ ອັກຄະ
ມະຫາ ເສນາບໍດີ ເຕໂຈ ຮຸນເຊນ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ຣາຊະ
ອານາຈັກກໍາປູເຈຍ ທີ່ຫໍສັນຕິ
ພາບ ເຊິ່ງທັງສອງຝ່າຍໄດ້ພ້ອມ
ກັ ນ ຕີ ລ າຄາສູ ງ ຜົ ນ ສໍ າ ເລັ ດ ໃນ
ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ
ຄົມຂອງກັນ ແລະ ກັນ ທີ່ເຮັດ
ໃຫ້ ສັ ງ ຄົ ມ ມີ ສ ະຖຽນລະພາບ,
ຄວາມສະຫງົບປອດໄພ ແລະ
ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ
ດີຂຶ້ນ ແລະ ສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການ
ປັບປຸງດີຂຶ້ນເປັນກ້າວໆ ໂດຍສະ
ເພາະແມ່ນການຍົກລະດັບການ
ພົ ວ ພັ ນ ສອງຝ່ າ ຍຈາກສາຍພົ ວ
ພັນທີ່ມີມູນເຊື້ອອັນດີງາມ ແລະ
ແໜ້ນແຟ້ນມາແຕ່ດົນນານ ຂຶ້ນ
ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບ
ດ້ານ ແລະ ໝັ້ນຄົງຍາວນານໃນ

ຄໍາ ວິພາວັນ ໄດ້ສະແດງຄວາມ
ຂອບໃຈ ຕໍ່ການຕ້ອນຮັບອັນອົບ
ອຸ່ ນ ດ້ ວ ຍໄມຕີ ຈິ ດ ມິ ດ ຕະພາບ
ຂອງລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາ
ຊົນກໍາປູເຈຍ ທັງນີ້ກໍເພື່ອເປັນ
ການປະກອບສ່ ວ ນສໍ າ ຄັ ນ ໃນ
ການຮັ ດ ແໜ້ ນ ສາຍພົ ວ ພັ ນ ມິ ດ
ຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືຖານ
ບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງທີ່ດີ ແລະ ມີ
ມາແຕ່ ດົ ນ ນານໃຫ້ ແ ໜ້ ນ ແຟ້ ນ
ຍິ່ງຂຶ້ນ ລະຫວ່າງສອງປະເທດ
ລາວ-ກໍາປູເຈຍ; ຈາກນັ້ນ, ໄດ້
ເຜີ ຍ ແຜ່ ເ ອກະສານການຜັ ນ
ຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ຂໍ້ຕົກລົງຍຸດທະສາດການຮ່ວມ
ມື ໄລຍະ10 ປີ 2021-2030
ລະຫວ່າງລັດຖະບານ
ແຫ່ງ
ສປປລາວ ແລະ ລັດຖະບານ
ແຫ່ງ ສສ ຫວຽດນາມ;
ໃນຕອນທ້າຍ, ທ່ານ
ສີສຸພັນ ເທບວົງສາ ຫົວໜ້າພະ
ແນກການຕ່າງປະເທດ ກໍໄດ້ເຜີຍ
ແຜ່ສັນຍາວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມື
ທະວີພາຄີ ໄລຍະ 5 ປີ 20212025 ລະຫວ່າງລັດຖະບານ
ແຫ່ງ ສປປລາວ ແລະ ລັດຖະ
ບານ ແຫ່ງ ສສ ຫວຽດນາມ;
ທັ ງ ນີ້ ເ ພື່ ອ ເຮັ ດ ໃຫ້ ພ ະນັ ກ ງານລັດຖະກອນ ສພຂ ໄດ້ເສີມຂະ
ຫຍາຍຄວາມຮັບຮູ້-ເຂົ້າໃຈ ຕໍ່
ເອກະສານສໍາຄັນຕ່າງໆຂອງພັກລັດ ໃຫ້ເລິກເຊິ່ງກວ່າເກົ່າ, ເຫັນ

ຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ
ສປປ
ລາວ ເຊິ່ງທ່ານຫົວໜ້າຄະນະໂຄ
ສະນາອົ ບ ຮົ ມ ແຂວງໃຫ້ ຮູ້ ວ່ າ :
ໂດຍຕອບສະໜອງຕາມຄຳເຊີນ
ຂອງສົມເດັດ ອັກຄະມະຫາ ເສ
ນາບໍດີ ເຕໂຈ ຮຸນເຊນ ນາຍົກ
ລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງຣາຊະອານາ

ປີ 2019 ເຖິງວ່າການແຜ່ລະ
ບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່
ແຕ່ລະປະເທດຈະມີຄວາມໜັກ
ໜ່ວງ ແຕ່ສອງຝ່າຍກໍໄດ້ຮ່ວມ
ກັ ນ ສື ບ ຕໍ່ ສົ່ ງ ເສີ ມ ການພົ ວ ພັ ນ
ຮ່ ວ ມມື ທີ່ ເ ປັ ນ ມູ ນ ເຊື້ ອ ທີ່ ດີ ນໍ າ
ກັນ; ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ພັນ

ໄດ້ເຖິງໝາກຜົນ ແລະ ຜົນງານ
ອັ ນ ຍິ່ ງ ໃຫຍ່ ທີ່ ມີ ກ ຽດສະຫງ່ າ
ໃນການນໍາພາ,ການພົວພັນຮ່ວມ
ມືກັບບັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງ.
(ນາງ ຄັດສອນ ຮຸ່ງສະຫວ່າງ)

ເຊິ່ງບາງບັນກໍໄດ້ຮັບຊີ້ແຈງອະທິ

ການປົກຄອງເມືອງໂຂງ ນໍາໄປ

ໄດ້

ບາຍຕໍ່ບາງຄໍາເໜີຂອງປະຊາຊົນ

ແກ້ໄຂບາງຄໍາສະເໜີ ແລະ ຮັບ

ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆແກ້ໄຂ.

ກັບທີ່ ພ້ອມທັງຊຸກຍູໃ້ ຫ້ອາໍ ນາດ

ເອົາຄໍາສະເໜີທີ່ບໍ່ສາມາດຊີ້ແຈງ

(ສົມວິຈິດ ໄຊມົນຕີ)

ເພື່ອນໍາໄປຊຸກຍູ້ໃຫ້ພາກ
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ມັງກອນຜ່ານມາ, ທ່ານ ແກ້ວ
ລັດຕະນະ ສີຫ
 າວົງ ຮອງປະ
ທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງຈຳ
ປາສັກ, ທ່ານ ສົມເພັດ ບຸດສ
 ະ
ດີ ເຈົ້າເມືອງເມືອງສຸຂຸມາ ແລະ
ທ່ານ ພັທ
 ສີໄ ຄ ທິບພ
 ະຈັນ ຫົວ
ໜ້າຫ້ອງການເມືອງ ກອງບັນ
ຊາການທະຫານແຂວງຈໍ າ ປາ
ສັກ; ພ້ອມດ້ວຍຕາງໜ້າຈາກ
ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມແຂວງ,
ສະຫ ະພັ ນ ນັ ກ ຮົ ບ ເ ກົ່ າ ແ ຂວງ,
ໂຮງໝໍແຂວງຈຳປາສັກ ແລະ
ສະມາຊກ
ິ ສະພາປະຊາຊນ
ົ ແຂວງ
ປະຈ ຳເ ຂດເ ລື ອ ກຕັ້ ງ ເ ມື ອ ງສຸ ຂຸ 
ມາ ພ້ອມຄະນະ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວ
ຢ້ຽມຢາມອວຍພອນນາຍ ແລະ
ພົນທະຫານ ທັງກຳລັງຫລວງ
ແລະ ກຳລັງທ້ອງຖິ່ນ ຄື: ກອງ
ບັ ນ ຊ າກ ານທ ະຫ ານເ ມື ອ ງສຸ ຂຸ 
ມາ, ກອງພັນ 23 ແລະ ກອງ
ຮ້ອຍຊາຍແດນ 524 ຢູເ່ຂດ
ເມືອງສຸຂຸມາ ໂດຍມີຄະນະພັກຄະນະນຳ ພ້ອມດ້ວຍນາຍ ແລະ
ພົນທະຫານ ຂອງແຕ່ລະກົມ
ກ ອ ງ ໃ ຫ້ ກ າ ນ ຕ້ ອ ນ ຮັ ບ ຢ່ າ ງ
ອົບອຸ່ນ.
ການເ ຄື່ ອ ນໄ ຫວຂ ອງ
ຄະນະດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ຮ
 ັບຟັງການ

ລາຍງານສະພາບຈຸດພິເສດ, ທີ່
ຕັ້ງ, ພາລະບົດບ
 າດ ແລະ ໜ້າທ
 ີ່
ການເມືອງຂອງກົມກອງ ລວມ
ທັງຜົນງານທີ່ຍາດມາໄດ້ໃນໄລ
ຍະຜ່ານມາ; ໂອກາດດຽວກັນ,
ທ່ານ ແກ້ວລ
 ັດຕ
 ະນະ ສີຫ
 າວົງ
ໄດ້ມ
 ີຄຳເຫັນໂອ້ລ
 ົມ ເຊິ່ງທ່ານ
ໄດ້ຕລ
ີ າຄາສູງຕໍຜ
່ ນ
ົ ສໍາເລັດທີກ
່ ມ
ົ
ກອງຍາດມາໄດ້ ພ້ອມທັງຮຽກ
ຮ້ ອ ງໃຫ້ ຄ ະນະພັ ກ -ຄະນະບັ ນ
ຊາແຕ່ ລ ະຂັ້ ນ ຕະຫລອດຮອດ
ພະນັກງານ-ນັກຮົບ ນາຍ ແລະ
ພົນທ
 ະຫານ ທັງ 3 ພາກສ່ວນ

ຈົ່ງສືບຕໍ່ຮັບປະກັນສະຖຽນລະ
ພາບດ້ານການເມືອງ, ເປັນຫລັກ
ແຫລ່ ງ ໃນການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ
ວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນ
ຄວາມສະຫງົບທົວ
່ ປວງຊົນຮອບ
ດ້ານ, ເປັນເຈົ້າການເຮັດວຽກ
ງານສຶ ກ ສາອົ ບ ຮົ ມ ການເມື ອ ງນໍາພາແນວຄິດ ໃຫ້ພະນັກງານນັກຮົບ ໃຫ້ມຄ
ີ ນ
ຸ ທາດການເມືອງ
ໜັກແໜ້ນ, ມີຄຸນສົມບັດສິນ
ທໍາປະຕິວັດ, ຖືເອົາວຽກງານກໍ່
ສ້າງຮາກຖານການເມືອງພັດທະ
ນາກຸ່ມບ້ານໃນຂອບເຂດຄວາມ

ຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນຢ່າງຮອບ
ດ້ານ, ຕິດພັນກັບການສ້າງບ້ານ
ແລະ ກຸ່ມບ້ານພັດທະນາ ໄປ
ພ້ອມກັບການເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງ
ແບບແຜນວິທເີ ຮັດວຽກຂອງຄະ
ນະພັກ-ຄະນະບັນຊາແຕ່ລະຂັ້ນ
ໃຫ້ສອດຄ່ອງ, ສືບຕໍ່ປັບປຸງກໍ່
ສ້າງກຳລັງໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ
ໜັກແໜ້ນ ເປັນກຳລັງຫລັກແຫລ່ງ
ຂອງກອງທັບ, ສຸມໃສ່ສາ້ ງພະລາ
ທິການກັບທີ່ເພື່ອຮັບປະກັນກຸ້ມ
ຕົນເອງ, ເພິ່ງຕົນເອງ ແລະສ້າງ
ຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ.
ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງໄດ້ມອບ
ເຄື່ອງອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ, ວັດ
ຖຸ-ເຄືອ
່ ງໃຊ້ໃຫ້ແຕ່ລະກົມກອງກອງກຳລັງ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນ
ວຽກງານພາຍໃນກົມກອງຕາມ
ຄວາມເໝາະສົມຕື່ມອີກ.
(ສົມວິຈິດ ໄຊມົນຕີ)
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(ສພຊ) ລະຫວ່າງວັນ
ທີ 21-22 ມັງກອນຜ່ານມາ,
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ)
ສາລະວັນ ຮ່ວມກັບສະພາການ
ຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຂວງສາ
ລະວັນ, ສະມາຄົມຊ່ວຍເຫລືອ
ແລະ ບັນເທົາທຸກນະຄອນຫລວງ
ວຽງຈັນ, ບໍລິສັດ ສາລະວັນພັດ
ທະນາ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈຳກັດ
ຜູ້ດຽວ ແລະ ບໍລິສັດ ຄູນຊັບ
ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ
ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວມອບເຄື່ອງຊ່ວຍ
ເຫລືອແກ່ໂຮງໝໍເມືອງ ແລະ
ຄອບຄົວທຸກຍາກ 185 ຄອບ
ຄົວ ຢູ່ 8 ຈຸດ ໃນ 3 ເມືອງພູ
ດອຍ (ເມືອງຕຸ້ມລານ, ເມືອງ
ຕະໂອ້ຍ ແລະ ເມືອງສະໝ້ວຍ)
ແຂວງສາລະວັນ; ນຳໂດຍທ່ານ
ສີເຮັງ ຫອມສົມບັດ ປະທານ

ສພຂ ແລະ ທ່ານ ນາງ ອິນແປງ
ຊາມຸນຕີ ປະທານສະພາການຄ້າ
ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຂວງ; ພ້ອມ
ດ້ວຍເລຂາທິການ ສພຂ, ສະ
ມາຊິ ກ ສະພາສະພາປະຊາຊົ ນ
ແຂວງ (ສສຂ) ປະຈໍາເຂດເລືອກ
ຕັງ້ ເມືອງ ແລະ ພາກສ່ວນທີກ
່ ຽ່ ວ
ຂ້ອງ; ມີເລຂາພັກເຈົ້າເມືອງ,
ແພດໝໍ, ຄະນະພັກນາຍບ້ານ
ພ້ອມດ້ວຍພໍແ
່ ມ່ປະຊາຊົນ, ນ້ອງ
ນ້ອຍນັກຮຽນ
ເຂົ້າຮ່ວມຮັບ
ແລະ ເປັນສັກຂີພະຍານ.
ເຄື່ອງອຸປະໂພກ, ບໍລິ
ໂພກ,
ອຸປະກອນການແພດ
ແລະ ອຸປະກອນການຮຽນ ທີ່
ນຳໄປມອບໃນຄັ້ງນີ້ປະກອບມີ:
ເຂົ້າສານໜຽວ 1 ໂຕນ, ມີ່ໄວ
ໄວ 3 ແກັດ, ໄຂ່ໄກ່ 20 ແຕະ,
ເຄື່ອງກວດໂຄວິດ, ຊຸດ PPE,

ຜ້າປິດປາກ, ເຈວລ້າງມື, ປື້ມ,
ບິກ, ເສື້ອຜ້າຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ເດັກ,
ຜ້າຫົ່ມ ແລະ ເງິນສົດ ລວມມູນ
ຄ່າທັງໝົດ 90 ລ້ານກີບ.
ເພື່ອເປັນການແບ່ງປັນ
ຊ່ວຍເຫລືອສັງຄົມ ກໍຄືຄອບຄົວ
ຜູ້ທ່ທ
ີ ຸກຍາກເຂດຫ່າງໄກໃຫ້ມີຊີ
ວິດທີ່ດີຂຶ້ນ, ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້
ນ້ ອ ງນ້ ອ ຍນັ ກ ຮຽນໄດ້ ມີ ອຸ ປ ະ
ກອນການຮຽນ ແລະ ພັດທະ
ນາການຮຽນດີຂຶ້ນ ທັງເປັນການ
ປະກອບສ່ວນຊ່ວຍເຫລືອອຸປະ
ກອນເຂົ້ າ ໃນວຽກງານປ້ ອ ງກັ ນ
ແລະ ສະກັດກັ້ນເຊື້ອພະຍາດ
ໂຄວິດ-19 ທີມ
່ ກ
ີ ານແຜ່ລະບາດ
ເປັນວົງກວ້າງໃນໄລຍະນີ້.
(ດີລຳພົນ ພົມມະຈັນ)
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ວັນທີ 27 ມັງກອນ
2022, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ສະພາ
ປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ) ຜົ້ງ
ສາລີ ທ່ານ ນາງ ພອນສະຫວັນ
ສັກຕິຄຸນ ເລຂາທິການ ສພຂ
ໄດ້ ຖ ະແຫລງຜົ ນ ສໍ າ ເລັ ດ ການ
ດໍາເນີນກອງປະຊຸມ ສະໄໝສາ
ມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງ ສພຂ ຜົ້ງ
ສາລີ ຊຸດທີ II ຕໍ່ສື່ມວນຊົນວ່າ:
ໃນນາມຕາງໜ້າຄະນະ
ປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ມີ
ຄວາມຍີນດີ ແລະ ຖືເປັນກຽດ
ແຈ້ ງ ມາຍັ ງ ບັ ນ ດາທ່ າ ນການນໍ າ
ພັກ-ລັດທຸກຂັ້ນ, ພະນັກງານລັດຖະກອນ, ທະຫານ, ຕໍາ
ຫລວດ, ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາປັນຍາຊົນ, ນັກທຸລະກິດ, ຊາວ
ຜູ້ອອກແຮງານ ແລະ ພໍ່ແມ່ພີ່
ນ້ອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ໃນ
ທົ່ວແຂວງຮັບຊາບ ກ່ຽວກັບຜົນ
ສໍ າ ເລັ ດ ກອງປະຊຸ ມ ສະໄໝສາ
ມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາປະຊາ
ຊົນແຂວງຜົ້ງສາລີ ຊຸດທີ II ມີ
ດັ່ງນີ້:
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາ
ມັນ ເທື່ອທີ 2 ຂອງ ສພຂ ຜົ້ງ
ສາລີ ຊຸດທີ II ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນວັນ
ທີ 25 ມັງກອນ 2022 ແລະ
ສໍາເລັດໃນວັນທີ 27 ມັງກອນ
2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ສພຂ
ໂດຍມີ ສ ະມາຊິ ກ ສະພາປະຊາ
ຊົນແຂວງ (ສສຂ) ມີບັນດາ
ການນໍາຂອງແຂວງ, ຕາງໜ້າອົງ
ການບໍລິຫານທຸກຂັ້ນ, ອົງການ
ຈັດຕັ້ງມະຫະຊົນ, ແນວລາວ

ສ້າງຊາດ, ອົງການຕຸລາການ,
ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທັງພາກລັດ
ແລະ ພາກເອກະຊົນ, ອາດີດ
ການນໍາພັກ-ລັດ, ຜູ້ຊົງຄຸນວຸດ
ທິ, ອາດິດສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ຊຸດທີ VIII ປະຈໍາເຂດ
ເລືອກຕັ້ງທີ 2 ແລະ ສສຂ ຊຸດ
ທີ I ເຂົ້າຮ່ວມ.
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາ
ມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງ ສພຂ ຜົ້ງສາ
ລີ ຊຸດທີ II ໄດ້ພິຈາລະນາ ແລະ
ຮັ ບ ຮອງເອົ າ ບັ ນ ຫາສໍ າ ຄັ ນ ພື້ ນ
ຖານຂອງທ້ອງຖິ່ນລວມມີ 8
ມະຕິ ດັ່ງນີ້:
1) ມະຕິກອງປະຊຸມ
ສະພາປະຊາຊົນແ
 ຂວງ ວ່າດ
 ້ວຍ
ການຮັ ບ ຮ ອງເ ອົ າ ບົ ດ ລ າຍງ ານ
ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປ ະຕິ ບັ ດ ແຜນພັ ດ
ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປະ
ຈຳປີ 2021 ແລະ ທິດທ
 າງແຜນ
ການປະຈຳປີ 2022 ຂອງອົງ
ການປົກຄ
 ອງແຂວງ;
2) ມະຕິກອງປະຊຸມ
ສະພາປະຊາຊົນແ
 ຂວງ ວ່າດ
 ້ວຍ
ການຮັ ບ ຮ ອງເ ອົ າ ບົ ດ ລ າຍງ ານ
ການຈດ
ັ ຕງ້ັ ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານງບ
ົ
ປະມານແຫ່ງລ
 ັດປະຈຳປີ 2021
ແລະ ທິດທ
 າງແຜນການປະຈຳ
ປີ 2022 ຂອງອົງການປົກຄອງ
ແຂວງ;
3) ມະຕິກອງປະຊຸມ
ສະພາປະຊາຊົນແ
 ຂວງ ວ່າດ
 ້ວຍ
ກ ານຮັ ບ ຮ ອງເ ອົ າ ບົ ດ ລ າຍງ ານ
ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ວຽກງານ
ປະຈຳປີ 2021 ແລະ ທິດທ
 າງ

ແຜນການປະຈຳປີ 2022 ຂອງ
ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ພາກ
ເໜືອ; ຜົນກ
 ານກວດສອບບົດ
ຫລຸ ບ ຂ າດຕົ ວ ງົ ບ ປະມານແຫ່ ງ
ລັດ ແລະ ເອກະສານລາຍງານ
ການເງິນຂອງລັດວິສາຫາກິດນໍ້າ
ປະປາແຂວງຜົ້ງສາລີ ປະຈໍາປີ
2020;
4) ມະຕິກອງປະຊຸມ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ວ່າດ
 ້ວຍ
ການຮັ ບ ຮ ອງເ ອົ າ ບົ ດ ລ າຍງ ານ
ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ວຽກງານ
ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ແຜນການ
ປະຈໍາປີ 2022; ການກວດກາ
ຕາມຜົນການກວດສອບບົດສະ
ຫລຸບຂາດຕົວ ການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະ
ຈໍາປີ 2019 ຂອງອົງການກວດ
ກາລັດແຂວງ;
5) ມະຕິກອງປະຊຸມ

ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ວ່າດ
 ້ວຍ
ການຮັ ບ ຮ ອງເ ອົ າ ບົ ດ ລ າຍງ ານ
ການຈດ
ັ ຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານປະ
ຈຳປີ 2021 ແລະ ທິດ
 ທາງແຜນ
ການປະຈຳປີ 2022 ຂອງອົງ
ການໄອຍະການປະຊາຊນ
ົ ແຂວງ;
6) ມະຕິກອງປະຊຸມ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ວ່າດ
 ້ວຍ
ກ ານຮັ ບ ຮ ອງເ ອົ າ ບົ ດ ລ າຍງ ານ
ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ວຽກງານ
ປະຈຳປີ 2021 ແລະ ທິດ
 ທາງ
ແຜນການ ປະຈຳປີ 2022 ຂອງ
ສານປະຊາຊົນແຂວງ;
7) ມະຕິກອງປະຊຸມ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ວ່າດ
 ້ວຍ
ການຮັ ບ ຮ ອງເ ອົ າ ບົ ດ ລາຍງ ານ
ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປ ະຕິ ບັ ດ ວຽກງ ານ
ປະຈຳປີ 2021 ແລະ ແຜນການ
ປະຈຳປີ 2022 ຂອງສພຂ ຊຸດ
ທີ II;

8) ມະຕກ
ິ ອງປະຊຸມ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ວ່າດ
 ້ວຍ
ການຮັບຮອງເອົາຂໍ້ຕົກລົງຂອງ
ເຈົາ້ ແຂວງ ກ່ຽວກັບການສາ້ ງກອງ
ທຶນຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຂັ້ນແຂວງ.
ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງໄດ້ຮັບ
ຟັງການຊີ້ແຈງຂອງອົງການປົກ
ຄອງແຂວງ ແລະ ອົງການລັດ
ທຽບເທົ່າພະແນກຕໍ່ກັບປະເດັນ
ທີ່ສັງຄົມໃຫ້ຄວາມສົນໃຈມີ 8
ພະແນກການ ດັ່ງນີ້:
1) ຮັບຟັງການຊີ້ແຈງ
ຈາກພະແນກແຜນການ ແລະ
ການລົງທຶນແຂວງ ຕໍກ
່ ບ
ັ ການເຊົາ່
ສໍາປະທານທີດ
່ ນ
ິ ຂອງລັດ ແລະ
ວິ ທິ ກ ານແກ້ ໄ ຂໃນຕໍ່ ໜ້ າ ກ່ ຽ ວ
ກັບໂຄງການທີ່ບໍ່ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວ
ກິດຈະກໍາ ແລະ ພັດທະນາ
ໂຄງການ;
2) ຮັບຟັງການຊີ້ແຈງ
ຈາກພະແນກການເງິນແຂວງ ຕໍ່
ກັບວິທກ
ີ ານ, ມາດຕະການຊຸກຍຸ້
ໃນການສ້ າ ງຄວາມເຂັ້ ມ ແຂງ
ການເງິນຂັ້ນບ້ານ ຕາມທິດ 3
ສ້າງ ແລະ ການສ້າງຖານລາຍ
ຮັບທີ່ໝັ້ນຄົງ;
3) ຮັບຟັງການຊີ້ແຈງ
ຈາກພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າ
ໄມ້ແຂວງ ຕໍ່ກັບວິທີການຊຸກ
ຍຸ້ການສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນ
ສິນຄ້າ ໂດຍຕິດພັນກັບການຈັດ
ສັນອາຊີບຄົງທີ່ ແລະ ການຈັດ
ສັນພູມລໍາເນົາ ຕໍ່ກັບການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິ ບັ ດ ການວາງແຜນຈັ ດ ສັ ນ
ແລະ ການນໍາໃຊ້ປາ່ 3 ປະເພດ;

4) ຮັບຟັງການຊີ້ແຈງ
ຈາກໂຄງການພັ ດ ທະນາເທສະ
ບານແຂວງ ຕໍ່ກັບການຈັດຕັ້ງປະ
ຕິ ບັ ດ ໂຄງການຍົ ກ ຍ້ າ ຍເທສະ
ບານ ແລະ ການຊົດເຊີຍຜົນກະ
ທົບຈາກໂຄງການກໍສ
່ າ້ ງໂຄງການ
ພັດທະນາເທສະບານແຂວງໃໝ່;
5) ຮັບຟັງການຊີ້ແຈງ
ຈາກພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ
ກິລາແຂວງ ຕໍ່ກັບມາດຕະການ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການ
ປັ ບ ປຸ ງ ຄຸ ນ ນະພາບຂອງການ
ສຶກສາ;
6) ຮັບຟັງການຊີ້ແຈງ
ຈາກສາທາລະນະສຸ ກ ແຂວງຕໍ່
ກັບມາດຕະການປ້ອງກັນ, ຄວບ
ຄຸມ ແກ້ໄຂການແຜ່ລະບາດຂອງ
ພະຍາດໂຄວິດ-19 ເພືອ
່ ໃຫ້ການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາຄາດໝາຍ
ໃນຂົງເຂດສາທາບັນລຸຕາມມະ
ຕິ ກ ອງປະຊຸ ມ ສະພາປະຊາຊົ ນ
ແຂວງຮັບຮອງເອົາ ແລະ ເຮັດ
ປະຊາຊົ ນ ສາມາດດໍ າ ລົ ງ ຊິ ວິ ດ
ແບບໃໝ່ ແລະ ການຟື້ນຟູເສດ
ຖະກິດ-ສັງຄົມ ທີຮ
່ ບ
ັ ຜົນກະທົບ
ຈາກການແຜ່ ລ ະບາດຂອງພະ
ຍາດໂຄວິດ-19;
7) ຮັບຟັງການຊີ້ແຈງ
ຈາກສານປະຊາຊົນແຂວງ ຕໍ່ກັບ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການປັບປຸງ
ກົງຈັກບຸກຄະລາກອນຂອງສານ
ປະຊາຊົນແຂວງ, ເຂດ ແລະ
ທິດທາງແກ້ໄຂ;
8) ຮັບຟັງການຊີ້ແຈງ
ຈາກອົ ງ ການໄອຍະການປະຊາ

ຊົນແຂວງ ຕໍ່ກັບການຕິດຕາມ
ກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍ
ໃນສະຖານທີກັກຂັງທີ່ຜ້ຖ
ູ ືກກັກ
ຂັງເກີນກໍານົດ ແລະ ສາເຫດທີ່
ພາໃຫ້ມກ
ີ ານກັກຂັງເກີນກໍານົດ.
ໃນຊ່ວງໄລຍະດໍາເນີນ
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອ
ທີ 2 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
ຊຸດທີ II ມີປະຊາຊົນສົ່ງຄໍາຄິດ
ຄໍ າ ສະເໜີ ຜ່ າ ນໂທລະສັ ບ ສາຍ
ດ່ວນ ທັງໝົດ 8 ສາຍ, ມາຍັງ
ກອງປະຊຸມ. ເຊິ່ງເນື້ອໃນຄໍາສະ
ເໜີດງ່ັ ກ່າວ ພົວພັນເຖິງການຄຸມ
້
ຄອງບໍ ລິ ຫ ານລັ ດ ຂອງແຂວງ,
ການຄຸມ
້ ຄອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ຂອງແຂວງ; ໃນນີ້ບັນຫາທີ່ພົ້ນ
ເດັ່ນແມ່ນ: ບັນຫາທີ່ດິນທີ່ຖືກ
ຜົນກະທົບຈາກໂຄງການລົງທຶນ
ຂອງລັດ ແລະ ການພັດທະນາ
ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງແຂວງ.
ໃນນາມຕາງໜ້າຄະນະ
ປະຈໍາ ສພຂ ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍຂອບ
ໃຈມາຍັ ງ ບັ ນ ດາທ່ າ ນການນໍ າ
ພັກ-ລັດທຸກຂັ້ນ, ພະນັກງານລັດຖະກອນ, ທະຫານ, ຕໍາ
ຫລວດ, ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາປັນຍາຊົນ, ນັກທຸລະກິດ, ຊາວ
ຜູ້ອອກແຮງານ ແລະ ພໍ່ແມ່ພີ່
ນ້ອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ໃນ
ທົ່ວແຂວງ ທີ່ໄດ້ຕິດຕາມກອງ
ປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 2
ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດ
ທີ II ໃນຄັ້ງນີ້.
(ນາງ ສຸກສົມພອນ ແກ້ວແສງພະຈັນ)
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ມົນລະພິດ ໝາຍເຖິງສິ່ງເສດ
ເຫລືອ, ວັດຖຸອັນຕະລາຍ ແລະ ມວນ
ສານອື່ນໆ ລວມທັງຂີ້ຕົມ, ຂີ້ເຫຍື້ອ
ຫລື ສິ່ງເສດເຫລືອ ຈາກການປ່ອຍ
ຖິ້ ມ ອອກຈາກຈຸ ດ ທີ່ ເ ກີ ດ ມົ ນ ລະພິ ດ
ຫລື ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃນສະພາບແວດລ້ອມ
ທໍາມະຊາດ ເຊິ່ງສົ່ງຜ
 ົນກ
 ະທົບຕ
 ໍ່ຄຸນ
ນະພາບຂອງສິ່ງແ
 ວດລ້ອມ ຫລື ມີສະ
ພາບທີ່ເປັນພິດ ແລະ ອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸ
ຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ ລວມເຖິງລັງ
ສີ, ຄວາມຮ້ອນ, ແສງສະຫວ່າງ, ສຽງ,
ກິ່ນ, ການສັ່ນສະເທືອນ ຫລື ສິ່ງລົບ
ກວນອື່ນໆທີ່ເກີດ ຫລື ປ່ອຍອອກມາ
ຈາກແຫລ່ງມົນລະພິດ; ໃນກົດໝາຍ
ວ່ າ ດ້ ວ ຍການປົ ກ ປັ ກ ຮັ ກ ສາສິ່ ງ ແວດ

ລ້ອມ ສະບັບປັບປຸງ ເລກທີ 026/
ປປທ, ວັນທີ 17/1/2013 ມາດຕາ
2 ມົນລະພິດ ແມ່ນສານເຄມີ, ກຳມັນ
ຕະພາບລັງສີ, ຄວັນ ລວມທັງແສງ,
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ສຽງ, ກິ່ນ, ຄວາມສັ່ນສະເທືອນ ແລະ
ຄວາມຮ້ ອ ນທີ່ ເ ຈື ອ ນປົ ນ ໃນອາກາດ,
ດິນ, ນ້ຳ ທີ່ມີຄ່າຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນເກີນ
ມາດຕະຖານຄຸ ນ ນະພາບສິ່ ງ ແວດ
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#ຫລານເຈົ້ານ້ອຍ

f ແຮກເກີດຄົນຫ
ຫ
ໍ່ ຸ້ມ					

ແຫນແຫ່ອ
 ອນຊອນ

ນອນນັ່ງຄ
 ົນຄ
 ອຍໂຊມ					

ເຈ່ຍອອງອອຍອູ້ມ

ຍາມກິນມ
 າດາປ້ອນ					

ນົມຫອມຫວານຍິ່ງ

ລູກຍ
 ິງແ
 ຫນຫ່ວງແທ້					

ເກີນແກ້ວໜ
 ່ວຍຕາ

f ສອງສາມປີຜ່ານພົ້ນ					

ພວມຮ່ຳຮຽນຈາ

ພາສາຄົນມ
 າດາພຽນ					

ສັ່ງສອນວອນເວົ້າ

ເອົາແຕ່ຄ
 ວາມດໄີ ວ້					

ໃນສະໝອງແພງອ່ອນ

ບໍເ່ຄີຍສອນສິ່ງຊ
 ້າ					

ຄຳປ້ອຍດ່າປະຈານ

f ພໍອ
 າຍຍ
ຸ ່າງເຂົ້າ					

ໄວໜຸ່ມພ
 ໍດີ

ບຸດຕີມ
 ີຊຸມຊາຍ					

ໜຸ່ມຄ
 ະນອງປອງເຂົ້າ

ມາຜູກໄ ມຕຣີແ
 ໜ້ນ					

ເປັນແຟນແຫນແຫ່

ລືມ
 ແມ່ຄົນທ
ລ
ີ່ ້ຽງ					

ຕົນເຈົ້າຜ່ານມາ

f ພາສາຄົນແ
 ມ່ໃຊ້					

ສອນລູກວ
 ັນວ
 ານ

ກາຍເປັນພາສາເດຍລະສານ				

ຖິ່ນແ
 ດນດິນຖ
 ້ຳ

ຄຳເວົ້າອັນຫ
 ວານຊຶ້ງ					

ມາດາເຄີຍສອນສັ່ງ

ກັບເປັນຄຳຫຍາບຊ້າ					

ມາໂຕ້ຕ
 ອບຄືນ

f ຄິດຂ
 ຶ້ນມ
 າແມ່ໄຫ້					

ໃຈຂື່ນມ
 ຶນງົງ

ຄັນຈ
 ະປົງໃ ຈລືມ					

ເລີກລາໄລຖີ້ມ

ລູກພ
 ິມໃ ຈໃນໄສ້					

ຂອງຕົນກ
ແ
ໍ ສນຍາກ

ລຳບາກໃຈຊອກຊ້ຳ					

ລະກຳເສົ້າໝົ່ນໝ
 ອງ

f ແມ່ນລ
ີ້ ລ
ໍ ູກຫ
 ລ້າ					

ນາງຕ່າວຄືນມ
າ

ເປັນທິດາຄົນເດີມ					

ດັ່ງຍ
 າມຍັງນ
 ້ອຍ

ຖ້ອຍຄຳສຳນວນເວົ້າ					

ຍາມເຍົາເຄີຍສອນສັ່ງ

ໃຫ້ນ
 າງພຽນໝັ່ນເວົ້າ					

ຢ່າໄລຖິ້ມປ
 ່ອຍວາງ

f ໃຫ້ເຈົ້າຫາຊອກສ້າງ					

ທຳແຕ່ຄ
 ວາມດີ

ປະເພນີລ
 າວເຮົາ					

ຢ່າໄລລາຖີ້ມ

ລູກພ
 ິມໃ ຈສາວຫລ້າ					

ຂວັນຊ
 ີວາຂອງແມ່

ຢ່າວົກວຽນແວ່ເຂົ້າ

ເມົາມົ້ວສິ່ງບ
ດ
ໍ່ ີ ແ
 ພງເອີຍ!

ເອົາຕົນໄ ປເກືອກກົ້ວ		

ວ່າ: ອາກາດເປັນພິດ, ນ້ຳເສຍ, ສຽງ
ເປັນພິດ… ເຊິ່ງສາເຫດຫລັກທ
 ີ່ພາໃຫ້
ເກີດບັນຫາເຫລົ່ານັ້ນ ແມ່ນມາຈາກ
# ດອກຫຍ້າ ມະນຸດນັ້ນເອງທີ່ເປັນຜ
ກ
ູ້ ະທຳ ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າ,
ການຜະລິດສານສັງເຄາະທີ່ບໍ່ສາມາດ
ລະລາຍໄດ້ ຫລື ລະລາຍຍາກ ເປັນ
ຕົ້ນແ
 ມ່ນຖ
 ົງຢ
 າງປລາສະຕິກ, ໂຟມ
ໃສ່ອາຫານ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ປ
 ະລິມານຂີ້
ເຫຍື້ ອ ໃຫ້ ນັບ ມື້ ນັບ ເ ພີ່ ມ ຫລາຍຂຶ້ນ ;
ການຜະລິດສານບາງຢ່າງທີ່ເປັນກ໊າດ
ເຊັນ
່ : ຟີອອນ ທີຊ
່ ວ
່ ຍໃນການສດ
ີ ສະເປ່
ແລະ ໃຊ້ໃນເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ ກໍ
ມີປະລິມານທເີ່ພີ່ມຂຶ້ນ ເຊິ່ງມັນຈະໄປ
ທຳລາຍຊັ້ນໂອໂຊນທີ່ເປັນຊັ້ນບັນຍາ
ກາດທຫ
ີ່ ຸ້ມຫ
 ໂໍ່ ລກໄວ້ ແລະ ສົ່ງຜົນ
ລ້ອມ ຫລື ມາດຖານການຄວາມຄຸມ ໃຫ້ໂ ລກຮ້ອນຂຶ້ນນັ້ນເອງ; ການສ້າງ
ມົນລະພິດແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງເກີດຈາກ ຜະລິ ດ ຕ ະພັ ນ ແ ທນວັ ດ ຖຸ ດິ ບ ທີ່ ໄ ດ້ 
 ມ່ນການ
ການກະທຳຂອງມະນຸດ ຫລື ຕາມທຳ ຈາກທຳມະຊາດ ເປັນຕົ້ນແ
ມະຊາດ ທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດ, ສຸ ໃຊ້ສະບູຝຸ່ນ, ສະບູກ້ອນ… ເມື່ອໃ ຊ້
ຂະພາບຂອງຄົນ, ສັດ, ພືດ ແລະ ສິ່ງ ແລ້ ວ ສິ່ ງເ ຫລົ່ າ ນີ້ຈ ະຕົກ ຄ້າງເ ປັ ນ ມົ ນ
ລະພິດຢ
 ໃູ່ ນອາກາດ, ນ້ຳ ແລະ ດິນ
ມີຊີວິດອື່ນ ແລະ ລະບົບນິເວດ.
ໍ່ ດ
ື , ສັດ ແລະ
ປັດຈຸບັນ, ສິ່ງແ
 ວດລ້ອມມີ ເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນເສຍຕພ
ການປ່ຽນແປງໄປເລື້ອຍ ເຮັດໃຫ້ເກີດ ມະນຸດດ້ວຍກັນເອງ; ການສ້າງອຸປະ
ຜົ ນ ກ ະທົ ບ ຕໍ່ ກ ານດ ຳລົ ງ ຊີ ວິ ດ ຂ ອງ ກອນເ ຄື່ ອ ງໄ ຟຟ້ າ ບ າງຊ ະນິ ດ ທີ່ ໃ ຫ້ 
ມວນມະນຸດ; ເຮົາມັກຈະໄດ້ຍ
 ິນຄ
 ຳ ຄວາມຮ້ອນ, ແສງ, ສຽງ ທີເ່ຮັດໃຫ້
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ເກີດມົນລະພິດຕໍມ
່ ະນຸດ ນັບມື້ນັບ
ຫລາຍຂຶ້ນ; ການສ້າງຍານພາຫະນະ
ທີໃ່ ຊ້ໃນການເດີນທາງເຊັ່ນ: ລົດຈັກ,
ລົດໃ ຫຍ່, ຍົນ… ເຮັດໃຫ້ມີການປ່ອຍ
ກ໊າສທີ່ເຫລືອຈາກການເຜົາໄໝ້ຂອງ
ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ອັນໄ ດ້ແ
 ກ່ອ
 ັອກຊາຍ
ຂອງນໂີ ຕແຊນ ແລະ ອົກຊ
ແ
ີ ຊນ ທີ່
ມີ ປ ະລິ ມ ານທີ່ ເ ພີ່ ມ ຂຶ້ ນ ໃ ນອ າກາດ.
ມະນຸດເຮົາເປັນຄົນສ້າງມົນ
ລະພດ
ິ ຂນ
້ຶ ມາ ຈົນກ້າວໄປເຖິງການທຳ
ລາຍສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ເປັນທຳມະຊາດ
ໃຫ້ສູນເສຍໄປເທື່ອລະເລັກລະນ້ອຍ;
ດ້ ວ ຍເຫດນັ້ ນ ຈຶ່ ງ ເກີ ດ ມີ ຄ ຳຖາມຂຶ້ ນ
ໃນສັງຄົມວ່າ ແມ່ນໃຜຈະເປັນຜູ້ແກ້
ໄຂສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ສູນເສຍໄປໃຫ້ກັບ
ຄືນມາສສ
ູ່ ະພາບທດ
ີ່ ຂ
ີ ຶ້ນ? ແຕ່ຄຳຕອບ
ທີດ
່ ທ
ີ ສ
ີ່ ຸດ ແລະ ເຮັດງ່າຍທສ
ີ່ ຸດ ກໍຄື
ທຸກຄນ
ົ ຈະຕອ
້ ງຊວ
່ ຍກນ
ັ ແກ້ ປັບປ່ຽນ
ພຶ ດ ຕິ ກ ຳຂອງຕົ ນ ເອງຕັ້ ງ ແ ຕ່ ມື້ ນີ້ ເ ປັ ນ
ຕົ້ນໄ ປ
ເພື່ອຈະເຮັດໃຫ້ບ
 ັນຫາສິ່ງ
ແວດລ້ອມເປັນພິດຫລຸດລົງໃນອານາ
ຄົດ ແລະ ເພື່ອທເີ່ຮົາຈະດຳລົງຊ
 ີວິດ
ຕໍ່ ໄ ປໃນສິ່ ງ ແວດລ້ ອ ມທີ່ ດີ ໆ ໄ ດ້ ຢ່ າ ງ
ຍາວນານ.
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“ໜັງທ້ອງໜາ ໜັງຕາຍານ”
ເຊືອ
່ ວ່າຫລາຍທ່ານເຄີຍມີອາການແບບ
ນີ້ ໂດຍສະເພາະໃນຕອນບ່າຍຫລັງ
ຈາກກິນເຂົາ້ ແລ້ວ ເຊິງ່ ພຶດຕິກາໍ ດັງ່ ກ່າວ
ນັ້ນ ອັນຕະລາຍກວ່າທີ່ທ່ານຄິດໄວ້
ເພາະນອກຈາກການນ ອນພາຍຫ ລັ ງ
ກິນເຂົ້າແລ້ວ ຍັງມີອີກຫລາຍຢ່າງທີບ
່ ໍ່
ຄວນເຮັດ ເຊັ່ນ:
1. ລົ້ມໂຕລົງນອນ: ນອກ
ຈາກຈະເ ຮັ ດ ໃຫ້ ເ ກີ ດ ມີ ມີ ລົ ມ ໃນກະ
ເພາະແລ້ວ ຍັງມີຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດຈະ
ເຮັດໃຫ້ອາຊິດໃນກະເພາະ ແລະ ອາ
ຫານໄຫລອອກຈາກປາກ ຫລື ເອີ້ນ
ວ່າຮາກນັ້ນເອງ ເຊິ່ງລົມ ຫລື ອາຍ
ແກັສທີ່ຢູ່ໃນກະເພາະອາຫານ ແລະ
ລໍາໄສ້ ຈະເຮັດໃຫ້ລະບົບຍ່ອຍອາຫານ
ເຮັດວຽກບໍ່ສະດວກ ແລະ ຖ້າຍັງບໍ່
ປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາດັ່ງກ່າວ ກໍອາດຈະ
ພາໃຫ້ ເ ກີ ດ ບັ ນ ຫາກ່ ຽ ວກັ ບ ກະເພາະ
ໄດ້ງ່າຍ.
2. ອອກກຳລັງກາຍ: ຫາກ
ກິນອາຫານແລ້ວອອກກໍາລັງກາຍ ສິ່ງ
ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ແມ່ນອາການເຈັບ
ສຽບກະເພາະອາຫານ ນອກນີ້, ຍັງ
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ເຮັດໃຫ້ອາຫານບໍ່ຍ່ອຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້
ລໍ າ ໄສ້ ດູ ດ ຊຶ ມ ສານອາຫານທີ່ ດີ ໄ ດ້ ບໍ່
ເຕັມທີ່.
3. ກິນໝາກໄມ້: ຫລາຍຄົນ
ອາດຈະບໍ່ຮູ້ວ່າ ການກິນໝາກໄມ້ທັນ
ທີຫລັງຈາກກິນເຂົ້າແລ້ວຈະສົ່ງຜົນບໍ່
ດີຕໍ່ຮ່າງກາຍ ເພາະນ້ຳຍ່ອຍໃນໝາກ
ໄມ້ຈະຍ່ອຍອາຫານທີ່ຫາກໍກິນເຂົ້າໄປ
ນັ້ນ ປ່ຽນຮູບພາໃຫ້ໝົດຄວາມເປັນ
ກົດໄປໃນຕົວ ແລະ ການດູດຊຶມຢູ່ລໍາ
ໄສ້ອ່ອນກໍຈະຫລຸດລົງ ເຊິ່ງຖ້າຍ່ອຍບໍ່
ໝົດກໍຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການບູດ ແລ້ວ
ພາໃຫ້ ເ ກີ ດ ມີ ອ າຍແກັ ດ ໃນກະເພາະ
ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການທ້ອງເບັງ, ເຈັບ
ສຽບ ແລະ ແໜ້ນກະເພາະ ສະນັ້ນ,
ຖ້າຕ້ອງການກິນໝາກໄມ້ ຄວນກິນ
ຫລັງຈາກກິນເຂົ້າແລ້ວ ຢ່າງນ້ອຍ 1-2
ຊົ່ວໂມງ.
4. ອາບນ້ຳ: ບໍ່ຄວນອາບນໍ້າ
ທັນທີຫລັງຈາກກິນເຂົ້າແລ້ວ   ເພາະ
ການອາບນໍ້ າ ອາດຈະເຮັ ດ ໃຫ້ ມີ ອ າ
ການເຈັບສຽບ, ແສບ ແລະ ແໜ້ນກະ
ເພາະ, ລະບົບຍ່ອຍອາຫານເຮັດວຽກບໍ່
ໄດ້ດີ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ຮາ່ ງກາຍດູດຊຶມ

ສານອາຫານບໍ່ໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ.
5. ສູບຢາ: ບໍ່ວ່າເວລາໃດ
ການສູ ບ ຢ າມັ ນ ກໍ ສົ່ ງ ຜົ ນ ຮ້ າ ຍຕໍ່ ຮ່ າ ງ
ກາຍ ແຕ່ການສູບຢາຫລັງຈາກກິນເຂົ້າ
ແລ້ວ ນອກຈາກຈະເຮັດໃຫ້ເກີດທ້ອງ
ເບັງ ຍັງເພີ່ມປະລິມານສານພິດຈາກ
ການເຜົາໄໝ້ຫລາຍຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ມີໂອ
ກາດເປັ ນ ຖົ ງ ລົ ມ ໃຫຍ່ ກ ວ່ າ ປົ ກ ກະຕິ
ເພາະວ່າຮ່າງກາຍກໍາລັງເຜົາໄໝ້ອາຫານ
ຖ້າໄດ້ຮບ
ັ ສານຕິໂກຕິນໄປນຳ ຮ່າງກາຍ
ຈະໄດ້ຮັບສານນັ້ນຫລາຍຂຶ້ນ ຄ້າຍຄື
ກັບການສູບຢາໜຶ່ງອັນເທົ່າກັບໄດ້ພິດ
ຂອງມັນ 10 ເທົ່າ.
ວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດຫລັງຈາກກິນ
ເຂົ້າແລ້ວ ຄວນນັ່ງພັກ ຫລື ຍ່າງຊ້າໆ
ເພື່ ອ ຊ່ ວ ຍໃຫ້ ກ ະເພາະສະດວກໃນ
ການຍ່ອຍອາຫານ, ບໍ່ຄວນເຮັດກິດ
ຈະກໍາທີ່ເຄັ່ງຕຶງ ແລະ ບໍ່ຄວນນອນ
ທັນທີ; ຫວັງວ່າຄົງບໍ່ຍາກເກີນໄປ ທີ່
ຈະເຝິກແອບສິງ່ ດີໆໃຫ້ເປັນກິດຈະວັດ
ປະຈຳວັນ ເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີຂອງຕົວ
ທ່ານເອງ.
ຂໍ້ມູນຈາກ: www.sanook.com

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

;aomu W&{W)}W@}@W@@
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ

ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ກະຊວງອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ, ອຸປະກອນການໃຫ້

ໝວດທີ 3

ຂັ້ນເທິງຂອງອົງການທີ່ແຈ້ງໃຫ້ໂຈະ ຫຼື ຖອນ ນັ້ນ ເພື່ອພິຈາລະນາໂດຍພິສູດວ່າ

ການດຳເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ

ຕົນໄດ້ປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂ, ລະບຽບການ ຢ່າງຖືກຕ້ອງແລ້ວ ພ້ອມທັງມີຂໍ້

ໝວດທີ 2
ມາດຕາ 41 ປະເພດທຸລະກິດກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ
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ແລະ ອຸປະກອນການເກັບຮັກສາ ວັກຊີນກັນພະຍາດ ສາມາດສະເໜີ ຕໍ່ອົງການ
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ປະເພດທຸລະກິດກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ

PHOUTHEN PASAXON

ມູນຫຼັກຖານ ທາງດ້ານວິທະຍາສາດໃໝ່ ທີ່ຢັ້ງຢືນໄດ້ວ່າການແຈ້ງໃຫ້ ໂຈະ ຫຼື
ມາດຕາ 48 ການຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍດໍາເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນກັນ

ຖອນ ນັ້ນ ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.

ພະຍາດ

ທຸລະກິດກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ ມີ ດັ່ງນີ້:

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່

1. ການບໍລິການວິໄຈວັກຊີນກັນພະຍາດ;

ມີຈຸດປະສົງດຳເນີນທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ ຕ້ອງຍື່ນຄຳ

2. ການຜະລິດວັກຊີນກັນພະຍາດ;

ຮ້ອງພ້ອມເອກະສານຄົບຊຸດຕໍ່ຫ້ອງການບໍລິການການລົງທຶນປະ ຕູດຽວຂັ້ນສູນ

3. ການນໍາເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ, ສົ່ງຜ່ານວັກຊີນກັນພະຍາດ, ອຸປະກອນການ

ກາງ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ.

ໃຫ້ ແລະ ອຸປະກອນການເກັບຮັກສາວັກຊີນກັນພະຍາດ;

ພາກທີ VI
ການນຳເຂົ້າ, ການສະໜອງ ວັກຊີນກັນພະຍາດ, ອຸປະກອນການໃຫ້
ແລະ ອຸປະກອນການເກັບຮັກສາ ວັກຊີນກັນພະຍາດ
ໝວດທີ 1

ສໍາລັບບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ໄດ້ດໍາເນີນທຸລະກິດກ່ຽວ

ການນຳເຂົ້າ ວັກຊີນກັນພະຍາດ, ອຸປະກອນການໃຫ້ ແລະ

4. ການຈໍາໜ່າຍວັກຊີນກັນພະຍາດ;

ກັບຢາ, ຜະລິດຕະພັນການແພດ ແລະ ການປິ່ນປົວມາແລ້ວ ທີ່ມີຈຸດປະສົງດໍາ

5. ການບໍລິການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ;

ເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບວັກຊີນກັນພະຍາດຕື່ມອີກ ຕ້ອງໄດ້ຂໍອະນຸ ຍາດເພີ່ມເຕີມ

6. ການສ້າງສາລະຄະດີ ແລະ ສື່ສິ່ງພິມ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນກັນ

ທາງດ້ານວິຊາການນໍາ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ.

ມາດຕາ 54 ການນໍາເຂົ້າ ວັກຊີນກັນພະຍາດ, ອຸປະກອນການໃຫ້ ແລະ ອຸປະ

ພະຍາດ ເພື່ອໂຄສະນາ ແລະ ຈຳໜ່າຍ.

ມາດຕາ 49 ການພິຈາລະນາຄຳຮ້ອງຂໍດຳເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກ

ກອນການເກັບຮັກສາ ວັກຊີນກັນພະຍາດ

ມາດຕາ 42 ການບໍລິການວິໄຈວັກຊີນກັນພະຍາດ

ຊີນກັນພະຍາດ

ການບໍລິການວິໄຈວັກຊີນກັນພະຍາດ ແມ່ນ ການໃຫ້ບໍລິການຄົ້ນຄວ້າ,

ອຸປະກອນການເກັບຮັກສາ ວັກຊີນກັນພະຍາດ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຕ້ອງຂຶ້ນແຜນຄວາມຕ້ອງການ ວັກຊີນກັນພະ

ພາຍຫຼັງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ໄດ້ຮັບໜັງສືສະເໜີຂໍອະນຸຍາດດຳ

ຍາດ ແລະ ອຸປະກອນການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ ທີ່ນໍາມາໃຊ້ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ວິໄຈ ວັກຊີນກັນພະຍາດ ເພື່ອຊອກຫາຄຸນນະພາບ, ປະສິດທິພາບ, ຄວາມປອດ

ເນີນທຸລະກິດ ຈາກຫ້ອງການບໍລິ ການການລົງທຶນປະຕູດຽວຂັ້ນສູນກາງແລ້ວ

ໄພ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງວັກຊີນກັນພະຍາດ.

ຕ້ອງຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ມີຄຳເຫັນທາງດ້ານວິຊາການ ເປັນລາຍລັກອັກ ສອນ ສົ່ງໃຫ້

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ມີຈຸດປະສົງນຳເຂົ້າ ວັກຊີນ

ຫ້ອງການບໍລິການການລົງທຶນປະຕູດຽວຂັ້ນສູນກາງ ພາຍໃນເວລາ ແປດວັນ

ກັນພະຍາດ, ອຸປະກອນການໃຫ້ ແລະ ອຸປະກອນການເກັບຮັກສາ ວັກຊີນກັນ

ສາທາລະນະສຸກ.

ລັດຖະການ.

ພະຍາດທຸກຊະນິດ ຕ້ອງໄດ້ຂໍອະນຸຍາດ ນໍາກະຊວງສາທາລະນະສຸກ.

ມາດຕາ 43 ການຜະລິດວັກຊີນກັນພະຍາດ

ມາດຕາ

		 ກ່ອນການຜະລິດວັກຊີນກັນພະຍາດ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຕ້ອງຍື່ນຄໍາ

ພະຍາດ

ຜົນການຄົ້ນຄວ້າ, ວິໄຈວັກຊີນກັນພະຍາດ ຕ້ອງລາຍງານໃຫ້ກະຊວງ

ຮ້ອງຂໍອະນຸຍາດຜະລິດທົດລອງ ຊຶ່ງຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງ ສູດຕໍາລາ, ສະຫຼາກ ແລະ ຂັ້ນ
ຕອນການຜະລິດຕໍ່ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຕາມຂັ້ນ
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ໃນແຕ່ລະປີ ໃຫ້ພຽງພໍກັບກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະ ເທດ.

ເງື່ອນໄຂໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນກັນ

ວັກຊີນກັນພະຍາດ, ອຸປະກອນການໃຫ້ ແລະ ອຸປະກອນການເກັບຮັກ
ສາ ວັກຊີນກັນພະຍາດ ທີ່ຈະນຳໃຊ້ ໃນ ສປປ ລາວ ຕ້ອງມີ ເລກກຸ່ມຜະລິດ,

ການດຳເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ ມີເງື່ອນໄຂ
ດັ່ງນີ້:

ວັນ, ເດືອນ, ປີ ຜະລິດ ແລະ ໝົດອາຍຸ ທີ່ໄດ້ຮັບຮອງຈາກອົງ ການອະນາໄມ
ໂລກ. ສໍາລັບວັກຊີນກັນພະຍາດ ຍັງຕ້ອງມີອຸປະກອນຕິດຕາມກ່ອງວັກຊີນ.

ຕອນການຂຶ້ນທະບຽນຢາ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການຜະລິດຢາທີ່ດີ ທີ່ໄດ້ຮັບ

1. ໄດ້ຮັບການເຫັນດີທາງດ້ານວິຊາການຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກ;

ສໍາລັບການນຳເຂົ້າວັກຊີນກັນພະຍາດ, ອຸປະກອນການໃຫ້ ແລະ ອຸປະ

ການຢັ້ງຢືນ ຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກ.

2. ມີທຶນພຽງພໍ ໂດຍມີການຢັ້ງຢືນຖານະທາງດ້ານການເງິນຈາກສະຖາ

ກອນການເກັບຮັກສາ ວັກຊີນກັນພະຍາດຊະນິດໃໝ່ ທີ່ບໍ່ເຄີຍນໍາໃຊ້ມາກ່ອນ

ມາດຕາ 44 ການນໍາເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ, ສົ່ງຜ່ານວັກຊີນກັນພະຍາດ, ອຸປະກອນ
ການໃຫ້ ແລະ ອຸປະກອນ ການເກັບຮັກສາວັກຊີນກັນພະຍາດ
ການນໍາເຂົ້າ ວັກຊີນກັນພະຍາດ, ອຸປະກອນການໃຫ້ ແລະ ອຸປະກອນ
ການເກັບຮັກສາວັກຊີນກັນພະ ຍາດ ແມ່ນ ການບໍລິການໃນການ ນຳເຂົ້າ, ສົ່ງ

ບັນການເງິນ ຫຼື ທະນາຄານ;

ໃນ ສປປ ລາວ ນັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ຈາກກະຊວງສາທາລະ ນະສຸກ

3. ມີບົດວິພາກ, ແຜນດໍາເນີນທຸລະກິດ, ມີສະຖານທີ່, ສຳນັກງານ ຫຼື

ຕາມການສະເໜີຂອງ ຄະນະກຳມະການທີ່ປຶກສາແຫ່ງຊາດສໍາລັບວຽກງານໃຫ້

ສິ່ງປຸກສ້າງ, ວັດຖູປະກອນ, ພາ ຫະນະຮັບໃຊ້ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ

ວັກຊີນກັນພະຍາດ ແລະ ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບຈາກອົງການອະນາໄມ

ອັນຈໍາເປັນ ທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານ;

ໂລກ ຈຶ່ງນຳໃຊ້ໄດ້.

ອອກ ຫຼື ສົ່ງຜ່ານ ວັກຊີນກັນພະຍາດ, ອຸປະກອນການໃຫ້ ແລະ ອຸ ປະກອນ

4. ມີມາດຕະການປົກປັກຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ;

ລະບຽບການນໍາເຂົ້າ ວັກຊີນກັນພະຍາດ, ອຸປະກອນການໃຫ້ ແລະ ອຸ

ການເກັບຮັກສາວັກຊີນກັນພະຍາດ ທີ່ບໍ່ນຳໃຊ້ກັບກຸ່ມເປົ້າໝາຍຕາມເກນອາຍຸ,

5. ມີນັກວິຊາການ ທີ່ມີຄວາມຮູ້ດ້ານການແພດ ແຕ່ຊັ້ນສູງ ຫຼື ອະນຸປະ

ປະກອນການເກັບຮັກສາ ວັກຊີນກັນພະຍາດ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ

ເພດ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 14 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້.
ການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ວັກຊີນກັນພະຍາດ, ອຸປະກອນການໃຫ້
ແລະ ອຸປະກອນການເກັບຮັກສາວັກຊີນກັນພະຍາດ ຕ້ອງໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນ ຢູ່

ຣິນຍາ ຂຶ້ນໄປ ແລະ ໄດ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະ

ຢາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການແພດ.

ຍາດ, ມີບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດແຕ່

ມາດຕາ

ສາມ ປີ ຂຶ້ນໄປ;

ແລະ ອຸປະກອນການເກັບຮັກສາ ວັກຊີນກັນພະຍາດ
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ຂັ້ນຕອນການນໍາເຂົ້າວັກຊີນກັນພະຍາດ, ອຸປະກອນການໃຫ້

ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ສຳລັບການສົ່ງຜ່ານນັ້ນ ຕ້ອງ

6. ມີຈັນຍາບັນ ດ້ານການແພດ ແລະ ທຸລະກິດ;

ແຈ້ງຕໍ່ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ.

7. ມີສຸຂະພາບດີ, ບໍ່ເປັນໂລກຈິດ ຫຼື ພະຍາດຕິດຕໍ່;

ມາດຕາ 45 ການຈໍາໜ່າຍວັກຊີນກັນພະຍາດ

8. ບໍ່ເຄີຍຖືກລົງວິໄນດ້ານວິຊາຊີບການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ;

1. ການກະກຽມເອກະສານ;

9.

2. ການຮັບເອົາວັກຊີນກັນພະຍາດ, ອຸປະກອນການໃຫ້ ແລະ ອຸປະ

ການຈໍາໜ່າຍວັກຊີນກັນພະຍາດ ແມ່ນ ການສະໜອງວັກຊີນກັນພະ
ຍາດ ໃຫ້ກຸ່ມຄົນທີ່ສະໝັກໃຈຮັບວັກຊີນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 15
ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຊຶ່ງຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະ ບຽບການ

ບໍ່ເຄີຍຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບໃນສະຖານການກະທໍາຜິດ

ໂດຍເຈດຕະນາ.

ການນຳເຂົ້າວັກຊີນກັນພະຍາດ, ອຸປະກອນການໃຫ້ ແລະ ອຸປະກອນ
ການເກັບຮັກສາ ວັກຊີນກັນພະ ຍາດ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ ດັ່ງນີ້:

ກອນການເກັບຮັກສາ ວັກຊີນກັນພະຍາດ ຢູ່ດ່ານສາກົນ.

ສໍາລັບໂຮງງານ ຍັງຕ້ອງມີຫ້ອງຜະລິດ, ຫ້ອງວິໄຈ ພ້ອມດ້ວຍ ອຸປະ

ມາດຕາ 56 ການກະກຽມເອກະສານ

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ກອນຄົບຊຸດ ຕາມມາດຕະຖານການຜະລິດທີ່ດີ (Good Manufacturing

ມາດຕາ 46 ການບໍລິການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ

Practice).

ເອກະສານທີ່ຈຳເປັນ ສໍາລັບການນຳເຂົ້າວັກຊີນກັນພະຍາດ, ອຸປະກອນການໃຫ້

ການບໍລິການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ ແມ່ນ ການໃຫ້ບໍລິການວັກຊີນ

ມາດຕາ 51 ການໂຈະການດໍາເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ

ແລະ ອຸປະກອນການເກັບຮັກສາ ວັກຊີນກັນພະຍາດ ເປັນຕົ້ນ ໜັງສືຂໍອະນຸຍາດ

ກັນພະຍາດ ທີ່ກະຊວງສາທາລະນະສຸກອະນຸຍາດ ເປັນຕົ້ນ ວັກຊີນກັນພະຍາດ

ການດຳເນີນທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ ຈະຖືກ

ໄຂ້ຫວັດລະດູການ (Seasonal Flu), ວັກຊີນກັນພະຍາດວໍ້ (Rabies), ວັກ

ໂຈະຕາມການສະເໜີຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໃນກໍລະນີທີ່ຜູ້ດໍາເນີນທຸລະ

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ມີຈຸດປະສົງນໍາເຂົ້າ ວັກຊີນ

ຊີນອື່ນ ຢູ່ສະຖານທີ່ບໍລິການທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເທົ່ານັ້ນ.

ກິດ ໄດ້ລະເມີດລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການເກັບຮັກສາວັກຊີນກັນພະຍາດ, ອຸ

ກັນພະຍາດ, ອຸປະກອນການໃຫ້ແລະ ອຸປະກອນການເກັບຮັກສາ ວັກຊີນກັນ

ສໍາລັບການດໍາເນີນທຸລະກິດ ການບໍລິການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ ແມ່ນ

ປະກອນການໃຫ້ ແລະ ອຸປະກອນການເກັບຮັກສາວັກຊີນກັນພະຍາດ ຕາມທີ່

ພະຍາດ ຕ້ອງກະກຽມເອກະສານໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ດັ່ງນີ້:

ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ບໍລິການວັກຊີນກັນພະຍາດແບບບັງຄັບ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ

ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດ ຕາ 16 ຫາ 19 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ພາຍຫຼັງໄດ້ມີການ

1. ໃບຢັ້ງຢືນການນໍາເຂົ້າ;

ມາດຕາ 14 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້.

ແນະນໍາ ແລະ ກ່າວເຕືອນສອງຄັ້ງ, ຄັ້ງລະ ສິບຫ້າ ວັນ.

2. ໃບແຈ້ງສາງຊົ່ວຄາວ;

ການກະກຽມເອກະສານ ແມ່ນ ການປະກອບ ແລະ ກຽມພ້ອມບັນດາ

ການນໍາເຂົ້າວັກຊີນກັນພະຍາດ, ໜັງສືຂໍອະນຸຍາດ ຍົກເວັ້ນ ພາສີ, ອາກອນ.

ຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຊົດເຊີຍໃຫ້ຜູ້ພິການ ຫຼື ຄອບຄົວ

ການໂຈະການດຳເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ

ຜູ້ເສຍຊີວິດ ຍ້ອນເຫດການປະຕິປັກທີ່ເກີດຈາກການບໍລິການຂອງຕົນ ຕາມແຕ່

ແມ່ນ ການໂຈະການເຄື່ອນໄຫວຊົ່ວ ຄາວ ໂດຍອົງການທີ່ອະນຸຍາດລົງທຶນ ແລະ

4. ໃບຢັ້ງຢືນຄໍ້າປະກັນການນໍາເຂົ້າເຄື່ອງປະຈໍາດ່ານ;

ລະກໍລະນີ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການ.

ອອກທະບຽນວິສາຫະກິດ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ກົດ

5. ເອກະສານອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ມາດຕາ 47 ການສ້າງສາລະຄະດີ ແລະ ສື່ສິ່ງພິມ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນກັນ

ໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ ແລະ ກົດໝາຍອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ມາດຕາ 57 ການຮັບເອົາວັກຊີນກັນພະຍາດ, ອຸປະກອນການໃຫ້ ແລະ ອຸປະ

ພະຍາດເພື່ອໂຄສະນາ ແລະ ຈໍາໜ່າຍ

ມາດຕາ 52 ການຖອນໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນ

ກອນການເກັບຮັກສາວັກຊີນກັນພະຍາດ ຢູ່ດ່ານສາກົນ

ການສ້າງສາລະຄະດີ ແລະ ສື່ສິ່ງພິມກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະ
ຍາດເພື່ອໂຄສະນາ ແລະ ຈໍາ ໜ່າຍ ແມ່ນ ການຂຽນ, ການບັນທຶກສຽງ ແລະ

ກັນພະຍາດ

ການຮັບເອົາວັກຊີນກັນພະຍາດ, ອຸປະກອນການໃຫ້ ແລະ ອຸປະກອນ
ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ

ການເກັບຮັກສາ ວັກຊີນກັນພະ ຍາດ ຢູ່ດ່ານສາກົນ ພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່

ຮູບພາບ ເລື່ອງຈິງ ໂດຍຜ່ານວິທີການຂອງຜູ້ຂຽນ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນກ
 ັນ

ຈະຖືກຖອນໃນກໍລະນີທີ່ຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດ ບໍ່ປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂ ຕາມເງື່ອນ

ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍ ຕ້ອງກວດກາບັນດາເອກະສານຢັ້ງຢືນການ ນໍາເຂົ້າ ໃຫ້

ພະຍາດ ເພື່ອໃຫ້ສາລະຄວາມຮູ້ ແກ່ຜູ້ອ່ານ, ຜູ້ຟັງ ແລະ ຜູ້ຊົມ ໂດຍຜ່ານ ສື່ສິ່ງ

ໄຂ ແລະ ກໍານົດເວລາໃນການແຈ້ງໂຈະ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດ ຕາ 51

ຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ ເປັນຕົ້ນ ຈໍານວນວັກຊີນ, ສະຫຼາກ, ວັນ, ເດືອນ, ປີ ຜະ

ພິມ ແລະ ສື່ເອເລັກໂຕຣນິກ.

ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້.

ລິດ ແລະ ວັນໝົດອາຍຸ, ສະພາບການຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ສຸ່ມກວດອ່ານອຸປະກອນຕິດ

ການໂຄສະນາກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ ໂດຍຜ່ານສາລະຄະ
ດີ ແລະ ສື່ສິ່ງພິມ, ການກະຈາຍ ສຽງ, ພາບ ແລະ ຮູບພາບ ລວມທັງສື່ເອເລັກ
ໂຕຣນິກ ຈະດໍາເນີນໄດ້ ກໍຕໍ່ເມື່ອໄດ້ຮັບອະນຸຍາດທາງດ້ານເນື້ອໃນຈາກກະຊວງ

ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ

3. ແບບພິມ ບ M8;

ມາດຕາ 53 ການສະເໜີຕໍ່ການແຈ້ງໃຫ້ໂຈະ ຫຼື ຖອນ ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸ
ລະກິດກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ຖືກໃຫ້ໂຈະ ຫຼື ຖອນ ໃບອະນຸ
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# ນາງ ປາກາລັກ ພົມມ
 ີໄຊ

ອີງຕາມການລາຍງານຂ່າວໃນ
ວັນທີ 4 ກຸມພາ 2022 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:  
ກົດໝາຍຂອງປະເທດແບນຊິກ ອະນຸ
ຍາດໃຫ້ພະນັກງານລັດບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງ
ສົນໃຈການຕິດຕໍ່ເລື່ອງວຽກພາຍຫລັງ
ຊົ່ວໂມງເລີກວຽກແລ້ວ ເຊິ່ງມີຜົນສັກ
ສິດຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ກຸມພາຜ່ານມາ.
ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ສິດແກ່
ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ບໍ່ຈຳເປັນ
ຕ້ ອ ງຮັ ບ ມື ກ ານເຮັ ດ ວຽກນອກໂມງ
ລັດຖະການອີກຕໍ່ໄປ   ບໍ່ວ່າຈະຜ່ານ
ທາງໂທລະສັບ ຫລື ອີເມວ ໂດຍລະ
ບຸ ວ່ າ ພະນັ ກ ງານລັ ດ ສາມາດບໍ່ ສົ ນ ໃຈ
ທຸກຮູບແບບຂອງການຕິດຕໍເ່ ລືອ
່ ງວຽກ
ພາຍຫລັງຊົ່ວໂມງລັດຖະການ ເວັ້ນ
ເສຍແຕ່ວ່າມີເຫດຜົນທີ່ຈໍາເປັນທີ່ຈະ
ຕ້ອງເຮັດວຽກນອກເວລາແທ້ໆ.

 	
ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ເຮັດໃຫ້
ພະນັກງານລັດຫລາຍກວ່າ 65.000
ຄົນ ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງທາງດ້ານກົດ
ໝາຍໃນກໍລະນີທີ່ມີການຕິດຕໍ່ພົວພັນ
ນອກຊົ່ວໂມງ.
ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ   ເຮັດໃຫ້
ແບນຊິກກາຍເປັນປະເທດຫລ້າສຸດທີ່
ຈະໃຫ້ສິດທີ່ຈະຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ຈາກ
ວຽກ ຫລັງຈາກເດືອນພະຈິກຜ່ານມາ,
ປັອກຕຸຍການໄດ້ປະກາດກົດໝາຍທີ່
ຄ້າຍຄືກັນ ແຕ່ກວມເອົາທັງພາກເອ
ກະຊົນ.
ລັດຖະບານແບນຊິກ ຍັງມ
 ີ
ແຜນຈະຂະຫຍາຍສິດແກ່ພະນັກງານ
ໃນພາກເອກະຊົນເຊັ່ນກັນ ແຕ່ກໍຍັງມີ
ການຄັດຄ້ານຈາກບາງກຸ່ມທຸລະກິດ.
ທັງນີ້,
ສິດທີ່ຈະຕັດການ
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# ນາກ ເມືອງມະໂນ
ອິນເດຍ ບໍພ
່ ໃໍ ຈ BTC, ETH,
NFT ຫລີກລ່ຽງການເປັນຊັບສິນທາງ
ດ້ານກົດໝາຍ ຍົກເວັ້ນແຕ່ CBDCs
ທີ່ສາມາດຊໍາລະໜີ້ຕາມກົດໝາຍໄດ້.
ຕາມການລາຍງານຂ່ າ ວໃນ
ວັນທີ 4 ກຸມພາ 2022 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເລ
ຂາທິ ກ ານການເງິ ນ ຂອງລັ ດ ຖະບານ
ອິນເດຍ ໄດ້ອອກມາຕໍ່ຕ້ານຂ່າວວ່າ
ສະກຸນເງິນດີຈີຕອນ ຈະໄດ້ຮັບການ
ຍອມຮັບຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນປະເທດ
ອິນເດຍ ເຊິ່ງກົງກັນຂ້າມກັບຄວາມ
ເປັນໄປໄດ້ໃນຄວາມເປັນຈິງ.
ອີ ງ ຕາມທະວິ ດ ເຕີ ຂ ອງອົ ງ
ການຂ່າວເອເຊຍ ເປີດເຜີຍວ່າ ສະກຸນ
ເງິນດີຈີຕອນຣູປີ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນ
ໂດຍທະນາຄານອິນເດຍ (RBI), ຈະ

ສາມາດຊໍາລະໜີ້ສິນຂອງຕົນຢ່າງຖືກ
ຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ   ຍົກເວັ້ນຫລຽນ
ອື່ນໆແມ່ນໄດ້ ລວມທັງ Bitcoin,
Ethereum ແລະ NFT ເຊິ່ງຈະຍັງ
ຄົ ງ ເປັ ນ ຊັ ບ ສິ ນ ລະຫວ່ າ ງສອງຄົ ນ
ຖ້າຈະຊື້ຄໍາ, ເພັດ ຫລື ຊື້ສະກຸນເງິນ
ດີຈີຕອນແມ່ນແລ້ວແຕ່ສອງຝ່າຍ ລັດ
ຈະບໍສ
່ ະໜັບສະໜູນຊັບສິນເຫລົາ່ ນັນ
້ .
ທ່ າ ນເລຂາທິ ກ ານການເງິ ນ
ກ່າວຕື່ມວ່າ “ນັກລົງທຶນສະກຸນເງິນດີ
ຈີຕອນ ຄວນຮູ້ວ່າຊັບສິນນີ້ບໍ່ໄດ້ຮັບ
ການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານ
ດັ່ງນັ້ນ, ລັດຖະບານຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບ
ໃດໆ  ຖ້າເຈົ້າເຮັດຜິດ”.
ນອກນີ້, ລັດຖະມົນຕີການ
ເງິນອິນເດຍ ໄດ້ກ່າວວ່າ ອິນເດຍວາງ

ເຊື່ອມຕໍ່ຈາກວຽກຫລັງໂມງເລີກວຽກ
ເພື່ອໃຫ້ພະນັກງານໄດ້ພັກຜ່ອນຈາກ
ການເຮັດວຽກ, ໄດ້ຜ່ອນຄາຍຄວາມ
ຄຽດ   ແລະ ດໍາລົງຊີວິດກິດຈະກຳ
ອື່ນໆ ເຊັ່ນ ກິດຈະກຳທີ່ມັກ, ການເບິ່ງ
ແຍງສຸຂະພາບ, ສ້າງຄວາມສໍາພັນກັບ
ຄົນອ້ອມຂ້າງ ໃນເວລາສ່ວນຕົວ ໂດຍ
ບໍ່ມີການເຮັດວຽກມາລົບກວນເວລາ
ສ່ວນຕົວ.
ນອກນີ້, ລັດຖະບານແບນ
ຊິກ ກຳລັງພິຈາລະນາຂໍ້ສະເໜີທີ່ຈະ
ຫລຸດເວລາເຮັດວຽກລົງເປັນ 4 ມື້ຕໍ່
ອາທິດ (38-40 ຊົ່ວໂ ມງຕອ
ໍ່ າທິດ),
ຮຽກຮ້ ອ ງໃ ຫ້ ມີ ເ ວລາເ ຮັ ດ ວ ຽກຕໍ່ ມື້ 
ຫລາຍກວ່າເກົ່າ ແຕ່ມີມື້ພັກ 3 ວັນ.
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ແຜນທີ່ຈະເປີດຕົວ CBDC ພາຍໃນ
ປີໜ້າ ແລະ ເຊື່ອວ່າຈະໃຫ້ການຊຸກຍູ້
ເສດຖະກິດດີຈຕ
ີ ອນຢ່າງຫລວງຫລາຍ
ລວມທັງການເພີ່ມພາສີໃນການເຮັດທຸ
ລະກໍາຊັບສ
 ິນດ
 ີຈີຕອນ 30%.
ເຖິງແມ່ນວາ່ ບນ
ັ ດາສະມາຊິກ
ລັດຖະສະພາໄດ້ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບ
ນແ
ີ້ ລ້ວ   ທີ່ອາດຈະຫ້າມການຂາຍສະ
ກຸ ນ ເງິ ນ ສຳລັ ບ ພາກເອກະຊົ ນ ໃນປະ
ເທດອິນເດຍ  ແຕ່ຍອ
້ ນຖະແຫລງການ
ຂອງສະພາຜູແ
້ ທນລາສະດອນອິນເດຍ  
ໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ  ສະແດງໃຫ້
ເຫັນວ່າກົດໝາຍຈະບໍ່ຖືກພິຈາລະນາ
ໃນໄລຍະເວລາງົ ບ ປະມານຈົ ນ ກວ່ າ
ຈະຮອດເດືອນພຶດສະພາ.
    ແຫລ່ງທີ່ມາ: cointelegraph

