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dx-l 4vf4vo[qfIPoIj;,da[

#

rkdlj;o

ພິທີລົງນາມຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມ ວ່າ
ດ້ວຍການປະສານງານ 5 ປີຕ່ໍ
ໜ້າ

(2021-2025)

Iv’xtmko lr- Ia[g7njv’-j;pgs]nv
9kdltstraodkod5lqo0v’9uo

ໂດຍ

ການເປັນປະທານຮ່ວມລະຫວ່າງ
ທ່ານ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ
ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ

ແລະ

ທ່ານ ພົນເອກ ຈັນສະໝອນ
ຈັນຍາລາດ ຮອງນາຍົກລັດຖະ
ມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງ
ກັນປະເທດ, ມີບັນດາທ່ານປະ
ທານ-ຮອງປະທານກໍ າ ມາທິ
ການຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ,

ເລ

ຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ, ຮອງ
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະ
(ສພຊ) ໃນວັນທີ 9
ກຸມພາ 2022 ທີ່ສະພາແຫ່ງ
ຊາດ
ກໍາມາທິການປ້ອງກັນ
ຊາດ-ປ້ ອ ງກັ ນ ຄວາມສະຫງົ ບ

(ກປຊສ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະ
ຫລຸ ບ ຖອດຖອນບົ ດ ຮຽນວຽກ
ງານປະສານງານ
ລະຫວ່າງ
ກປຊສ ສະພາແຫ່ງຊາດ ກັບກະ

ຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ກະຊວງ
ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ
ສະຫະພັນນັກຮົບເກົ່າ ໃນ 5 ປີ
ຜ່ານມາ (2016-2020) ແລະ

d8m l=kg]afdkog0QkIj;,

dv’xt-5,7tot[=]ysko’ko0v’ APF

ເທດ,

ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມ

ສະຫງົບ, ນາຍ ແລະ ພົນທະ

vjko8+|hk @

(ສພຊ) ວັນທີ 3 ກຸມ
ພາຜ່ານມາ, ທີ່ຫ້ອງຮັບແຂກ
ສະພາແຫ່ງຊາດ
ໄດ້ມີພິທີ
ມອບ-ຮັບ ເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອລ້າ
ຈາກສະຫະພັ ນ ການກຸ ສົ ນ ຂອງ
ຈີນ ໂດຍມອບຜ່ານຫ້ອງການ

ຄະນະສັນຕິພາບ ແລະ ສາມັກ
ຄີລາວ
ເພື່ອເປັນການຊ່ວຍ
ເຫລື ອ ຜູ້ ທຸ ກ ຍາກເຂດຫ່ າ ງໄກ
ສອກຫລີກ ໃນຂອບເຂດທົ່ວ
ປະເທດ ເພື່ອເປັນການຕ້ານກັບ
ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄ

ວິດ-19 ແລະ ເຄື່ອງມືອຸປະກອນ
ການຮຽນຈໍານວນໜຶ່ງ
ໂດຍ
ຜ່ າ ນສະມາຊິ ກ ສະພາແຫ່ ງ ຊາດ
ປະຈຳແຕ່ລະເຂດເລືອກຕັ້ງ ເພື່ອ

vjko8+|hk #

dv’xt-5,7q[7tot ll- xt9eg0fg]nvd8A’mu

&

(ສພຊ) ວັນທີ 1 ກຸມ
ພາຜ່ານມາ, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະ
ພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ) ບໍ່
ແກ້ວ ທ່ານ ນາງ ທຸມມາລີ ວົງ
ພະຈັນ ປະທານກໍາມາທິການ
ວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ
ສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະ
ຊຸມຄົບຄະນະປະຈຳປີ 2021
ຂອງສະມາຊິ ກ ສະພາແຫ່ ງ ຊາດ
(ສສຊ) ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ

vjko8+|hk @

(ສພຊ) ລະຫວ່າງວັນ
ທີ 27-29 ມັງກອນ 2022 ທີ່
ສະພາແຫ່ງຊາດ ທ່ານ ສັນຍາ
ປຣະເສີດ ກຳມະການຄະນະປະ
ຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ປະທານກຳ

ມ າ ທິ ກ າ ນ ກ າ ນ ຕ່ າ ງ ປ ະ ເ ທ ດ ຈຳການພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ
(ກຕທ), ປະທານຄະນະສະມັດ ຂອງ APF, ພ້ອມດ້ວຍພະນັກ
ຊາລັ ດ ຖະສະພາຝຣັ່ ງ ໂກໂຟນີ ງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງສະພາແຫ່ງ
(APF) ຂອງສະພາແຫ່ງຊ
 າດ
vjko8+|hk @
ລາວ, ຄະນະບໍລິຫານງານ-ຜູ້ປະ

d[z g7njvows;gIaf;Pd16jg,nv’ok\=h

xtmko dx-l 8yf8k,d;fdk 16jfjkolkdqo[+g8o
(ສພຊ) ໃນໂອກາດ
ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະໄໝສາ
ມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາປະຊາ
ຊົນແຂວງ (ສພຂ) ຊຸດທີ II
ໃນວັນທີ 29 ມັງກອນ 2022
ທ່ານ ພົຕ. ວົງສັກ ພັນທະວົງ
ປະທານກໍ າ ມາທິ ກ ານປ້ ອ ງກັ ນ
ຊາດ-ປ້ ອ ງກັ ນ ຄວາມສະຫງົ ບ

vjko8+|hk #

zqoleg]afdv’xt-5,ltw\lk,aogmnv
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(ສພຊ) ວັນທີ 31 ມັງ
ກອນ 2022 ທ່ານ ຄໍາຈັນ ໂສ
ຕາປະເສີດ
ປະທານກຳມາທິ
ການບັນດາເຜົ່າ (ກບຜ) ສະພາ

ແຫ່ງຊາດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້
ລົ ງ ເຜີ ຍ ແຜ່ ເ ນື້ ອ ໃນຜົ ນ ສຳເລັ ດ
ກອງປະຊຸ ມ ສະໄໝສາມັ ນ ເທື່ ອ
ທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດ

ທີ IX ແລະ ສະພາປະຊາຊົນ
ແຂວງ (ສພຂ) ຊຸດທີ II, ຢູ່ຈດ
ຸ

(ສພຊ) ກອງປະຊຸມ
ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ)
ຫລວງພະບາງ ຊຸດທີ II ໄດ້ຈັດ
ຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 25-27
ມັງກອນ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ
ໃຫຍ່ຂອງແຂວງ ໂດຍການເປັນ
ປະທານຂອງທ່ານ ວົງສະຫວັນ

vjko8+|hk #

vjko8+|hk #
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ການຮ່ວມມືຕ່າງໆຂອງ

APF

ແລະ ການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ
ການກະກຽມກອງປະຊຸ ມ ໃຫຍ່
ຄັ້ງທີ 47 ແລະ ກອງປະຊຸມສະ

2

h
0jk;dv,
vhv, vkmyf

ມາຊິກລັດຖະສະພາໜຸ່ມ ຄັ້ງທີ
9 ຂອງ APF.
ໃນການເຂົ້າຮ່ວມກອງ
ປະຊຸມ, ທ່ານ ສັນຍາ ປຣະເສີດ
ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນລາວ ໃນ
ນາມຜູ້ປະຈຳການພາກພື້ນອາຊີປາຊີຟິກ ຂອງ APF ໄດ້ລາຍ
ງານຕໍ່ກອງປະຊຸມ ກ່ຽວກັບການ
ເຄືອ
່ ນໄຫວວຽກງານຂອງບັນດາ
ຢ່າງເຂັ້ມງວດ; ເຄົາລົບ ແລະ

ຫລາຍຂຶ້ນ. ຄຽງຄູ່ກັນນີ້ ກໍຕິດ

ປະເທດ,

ປະຕິບັດ

ຕາມພາລະບົດບາດ,

ພັນກັບການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ

ຄວາມສະຫງົບ ແລະ ສະຫະພັນ

ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງແຕ່ລະພາກ

ຕໍ່ພະນັກງານທັງສອງກໍາລັງ ທີ່

ນັກຮົບເກົ່າແຫ່ງຊາດ ໂດຍການ

ຫານ, ນາຍ ແລະ ພົນຕໍາຫລວດ

ສ່ວນໃຫ້ຖືກຕ້ອງ,

ສອດຄ່ອງ

ເຂົ້າມາປະຈໍາການ ຢູ່ສະພາແຫ່ງ

ເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພິຍານຂອງ

ແລະ ແຂກຖືກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມ.

ກັບກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳໃຕ້

ຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນ

ທ່ານ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ

ເພື່ອເປັນການ

ກົດໝາຍ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້; ປະ

ແຂວງ ສະເໜີກະຊວງປ້ອງກັນ

ແລະ ທ່ານ ພົນເອກ ຈັນສະ

ສະຫລຸ ບ ຕີ ລ າຄາໂດຍສັ ງ ເຂບ

ຕິບັດຫລັກການລວມສູນປະຊາ

ປະເທດ ແລະ ກະຊວງປ້ອງກັນ

ໝອນ ຈັນຍາລາດ ພ້ອມດ້ວຍ

ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ໄລຍະ

ທິປະໄຕ, ຕັດສິນເປັນໝູ່ຄະນະ

ຄວາມສະຫງົບ ຮັບຮູ້ນໍາກັນວ່າ

ຜູ້ ເ ຂົ້ າ ຮ່ ວ ມ ຈ າ ກ ພ າ ກ ສ່ ວ ນ

5 ປີຜ່ານມາ (2016-2020)

ດ້ ວ ຍຄວາມຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບສູ ງ

ພະນັກງານ-ນັກຮົບ ຈາກສອງ

ກ່ຽວຂ້ອງ.

ແລະ ກໍານົດທິດທາງແຜນການ

ແລະ

ກໍາລັງ

5 ປີຕໍ່ໜ້າ (2021-2025) ລະ

ຄວາມລັ ບ ຂອງວຽກງານຢ່ າ ງ

ຫວ່າງ ກປຊສ ສະພາແຫ່ງຊາດ

ເດັດຂາດ, ເຂັ້ມງວດ; ແຕ່ລ
 ະ ຊົນຂັ້ນແຂວງ

ຊຸດທີ IX ກັບກະຊວງປ້ອງກັນ

ພາກສ່ວນ

ປະເທດ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມ

ແໜ້ນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ບັນດາເນື້ອ

ພາ,

ສະຫງົບ ແລະ ສະຫະພັນນັກຮົບ

ໃນຂອງແຜນການປະສານງານ

ຕ່າງໆຕໍ່ເຂົາເຈົ້າ

ຍັງແມ່ນກະ

ຊຸມຄະນະບໍລິຫານງານ ຂອງສະ

ເກົ່າແຫ່ງຊາດ.

5 ປີ ທີ່ໄດ້ຜ່ານກອງປະຊຸມໄປ ຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ກະຊວງ

ມັດຊາລັດຖະສະພາຝຣັ່ງໂກໂຟ

ແລ້ວນັ້ນ

dx-lDDD

ທັງນີ້

ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບຟັງ

ສຳຄັນແມ່ນການຮັກສາ

ຕ້ອງຄົ້ນຄວ້າກຳ

ເຂົ້າມາປະຈໍາການຢູ່ສະ

ກະຊວງປ້ອງກັນ

ຂອງຕົນ ທີ່ມາປະຈໍາການຢູ່ສະ

ປະຈຳປີ 2021 ແລະ ທິດທາງ
ແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ ໂດຍໄດ້ຍົກ
ໃຫ້ ເ ຫັ ນ ເຖິ ງ ຄວາມເອົ າ ໃຈໃສ່
ຝຣັ່ງ ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກ
ງານຂອງ APF ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມ
ກອງປະຊຸມຕ່າງໆຂອງ

APF

ທີເ່ ປັນສະມາຊິກຄື: ລາວ, ຫວຽດ
ນາມ, ກຳປູເຈຍ, ວານູອາຕູ, ນູ

ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ຊາດລາວ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະ

ແວນ ກາເລໂດນີ ແລະ ໂປລີເນ
ຊີ ຝຣັ່ງແຊ.
ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຍັງ
ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີໃຫ້ຈັດກອງປະ

ເພື່ອຫັນເປັນແຜນ

ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເປັນຜູ້

ນີ (APF), ທີ່ນະຄອນຫລວງລີ

ການຕີລາຄາໂດຍສັງເຂບ ການ

ການປະຈຳປີ, ປະຈຳເດືອນ ຢ່າງ

ຮັ ບ ປະກັ ນ ໃ ຫ້ ຄື ກັ ບ ພະນັ ກ ງານ

ເບີວິລ ປະເທດກາບົ່ງ, ໃນຮູບ

ເຄື່ອນໄຫວປະສານງານໄລຍະ 5

ລ ະອຽດຂອງແ ຕ່ ລ ະພ າກສ່ ວ ນ ປະຈໍາການຂອງຕົນ, ສະພາແຫ່ງ ແບບທາງໄກ.

ປີ (2016-2020) ແລະ ກໍາ

ແລະ ມີມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະ

ນົດທິດທາງແຜນການ 5 ປີຕໍ່

ຕິບັດຢ່າງເໝາະສົມ

ໜ້າ (2021-2025); ການປະ

ທຸກເນື້ອໃນຂອງແຜນການຖືກ ງານໃຫ້ຕາມກົດໝາຍ ນອກນີ້,

ສະພາແຫ່ງຊາດ

ກ ອ ບ ຄໍ າ ເ ຫັ ນ ຂ ອ ງ ປ ະ ທ າ ນ

ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປ ະຕິ ບັ ດ ຢ່ າ ງມີ ຄຸ ນ ນ ະ

ໂດຍມີປະທານ, ຮອງປະທານ,

ກປຊສ; ຫົວໜ້າຄະນະປະສານ

ພາບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສູງ ກໍຄືການຍົກລະດັບ,

ງານກະຊວງປ້ ອ ງກັ ນ ປະເທດ;

ແລະ ເປັນບ່ອນອີງໜຶ່ງທສ
ີ່ ຳຄັນ

ຫົ ວ ໜ້ າ ຄະນະປະສານງານກະ

ເ ພື່ ອ ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແ ຜນການ ເລື່ອນຊັ້ນ, ປິ່ນປົວ, ອຸດໜູນ

ໃຫຍ່,

ຊວງປ້ ອ ງກັ ນ ຄວາມສະຫງົ ບ ;

ໃຫ້ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງ

ບໍານານ ແລະ ເສຍຊີວິດ ແມ່ນ

ຂອງ APF, ປະທານເຄືອຂ່າຍ

5 ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໂດຍການເປັນ

ຫົວໜ້າຄະນະປະສານງານສະຫະ

ໄວ້ ແຕ່ລະພາກສ່ວນ ຕ້ອງໄດ້ ໃຫ້ ທັ ງ ສອງກະຊວງປະຕິ ບັ ດ

ສະມາຊິ ກ ລັ ດ ຖະສະພາເພດຍິ ງ

ປະທານຂອງທ່ານ ຈອມສີ ລັດ

ພັນນັກຮົບເກົ່າແຫ່ງຊາດ ແລະ

ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິ

ຕາມລະບຽບການ ແລະ ເຄີຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມ, ຕົວແທນຈາກ

ຕະນະປັນ ປະທານ ສພຂ, ເຂົ້າ

ບັນດາທ່ານຜູ້ແທນກອງປະຊຸມ

ບັດ ຂໍຕ
້ ົກລົງຮ
 ່ວມ ວ່າດ
 ້ວຍ ປະຕິບັດມາແລ້ວ ບົນພື້ນຖານ

ປະເທດທີ່ໃຊ້ພາສາຝຣັ່ງ

ຕາມຄໍ າ ຖາມເຈາະຈີ້ ມ ຂອງປະ

ການປະສານງານ ທີ່ຈະລົງນາມ

ການພົ ວ ພັ ນ ສົ ມ ທົ ບ ກັ ບ ສະພາ

ແຂກຂອງເຈົ້າພາບເຂົ້າຮ່ວມ.

ທານກອງປະຊຸມ.

ນຳກັນ ໃຫ້ເຂັ້ມງວດຕື່ມອ
 ີກ;

ແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນ

ຢາກຈັ ດ ຕັ້ ງ ປ ະຕິ ບັ ດ ວ ຽກງານ

ຂັ້ນແຂວງ ອັນໃດທາງ 2 ກະ

ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ
ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ

ໄດ້ມີ

ປະສານງານໃຫ້ໄດ້ດີ,

ຊາດ

ເຮັດໃຫ້ ແຂວງ

ກອງປະຊຸມດັ່ງ

ກໍຄືສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນ

ກ່າວ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ

ຢັ້ງຢືນໜ້າທີ່ຕໍາແ
 ໜ່ງ

ທ່ານ ໂຟສແຕ່ງ ບູກູບີ ປະທານ

ນັ ບ ທັ ງ ການກໍ່ ສ້ າ ງພະນັ ກ ງານ
ຊ້ອນພະນັກງານ,

ສະເໜີ ຊວງຮັບຜິດຊອບ,

ການສັບ
ການຍ້ອງຍໍ

ຄະນະບໍລິຫານງານ,

ແຫ່ງກາບົ່ງ
ຄະນະກຳ

ມາທິການປະຈຳ, ເລຂາທິການ

ຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ 47 ແລະ ກອງ
ປະຊຸ ມ ສະມາຊິ ກ ລັ ດ ຖະສະພາ
ໜຸ່ມ ຄັ້ງທີ 9 ຂອງສະມັດຊາລັດ
ຖະສະພາຝຣັ່ງໂກໂຟນີ (APF)
ໃນເດືອນກໍລະກົດ 2022 ທີ່
ມົງເຕອານ ປະເທດການາດາ.
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ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້

ນສພ. ວຽງຈັນໃໝ່ 8/2/2022

ໃນໜຶ່ງປີຜ່ານມາ ຄະນະຮັບຜິດຊອບຄົ້ນຄວ້າ
ສ້າງຕັ້ງເມືອງໃໝ່ ໄດ້ສໍາເລັດການສໍາຫລວດພົນລະເມືອງ
ຄືນໃໝ່ 24 ບ້ານ ທີ່ນອນຢູ່ໃນເມືອງໃໝ່ ປັດຈຸບັນ ມີ
ພົນລະເມືອງທັງໝົດ 35.224 ຄົນ ຍິງ 17.176 ຄົນ,
ສໍ າ ເລັ ດ ການຄົ້ ນ ຄວ້ າ ແລກປ່ ຽ ນຄໍ າ ຄິ ດ ເຫັ ນ ກ່ ຽ ວກັ ບ
ການຕັ້ງຊື່ເມືອງໃໝ່ ເຊິ່ງທ່ານເຈົ້າຄອງນະຄອນຫລວງໄດ້
ມີຄໍາເຫັນຊີ້ນໍາເອົາເມືອງລ້ານຊ້າງ ເປັນຊື່ຂອງເມືອງໃໝ່,
ສໍ າ ເລັ ດ ການກໍ າ ນົ ດ ຂອບເຂດພື້ ນ ທີ່ ເ ມື ອ ງໃໝ່ ນ ອນຢູ່
ໃນ 5 ກຸ່ມຂອງເມືອງໄຊທານີຄື: ກຸ່ມບ້ານຊ້າງ 8 ບ້ານ,
ກຸ່ມຫາດກ້ຽງ 9 ບ້ານ, ກຸ່ມດົງບັງ 4 ບ້ານ, ກຸ່ມຫ້ວຍ
ຈຽມ 2 ບ້ານ ແລະ ກຸ່ມທ່າງ່ອນ 1 ບ້ານ, ທັງ 24
ບ້ານ ແມ່ນປົກຄອງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກຄອງ
ທ້ອງຖິ່ນ, ປະກອບດ້ວຍນາຍບ້ານ-ຮອງນາຍບ້ານທີ່ປະຊາ
ຊົນໃນບ້ານເປັນຜູ້ເລືອກ, ມີ 5 ໜ່ວຍງານຂຶ້ນກັບ, ແບ່ງ
ອອກເປັນ 450 ໜ່ວຍ, 6.201 ຫລັງຄາເຮືອນ, 6.525
ຄອບຄົວ.
r

ນສພ. ວຽງຈັນໃຫມ່ 10/2/2022

ການຮ່ວມມືດ້ານການລົງທຶນ ແລະ ໂຄງການ
ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຂະໜາດໃຫຍ່ ຈີນຍັງຄອງອັນດັບໜຶ່ງ
ຂອງການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດໃນ 53 ປະເທດ ແລະ
ເຂດແຄວ້ນທີ່ມາລົງທຶນຢູ່ລາວ ຈາກຕົວເລກການລົງທຶນ
ສະສົມແຕ່ປີ 1989 ຮອດວັນທີ 31 ທັນວາ 2021
ການລົງທຶນຂອງວິສາຫະກິດຈີນຢູ່ລາວ ມີທັງໝົດ 821
ໂຄງການ ລວມມູນຄ່າ16,07 ຕື້ໂດລາ, ປີ 2021 ມີ
20 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 1 ຕື້ກວ່າໂດລາ ອັນໄດ້ປະກອບ
ສ່ວນກະຕຸ້ນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ສ້າງ
ວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ປະຊາຊົນລາວເປັນຈຳນວນຫລາຍ.
r

ຜູ້ປະຈຳການພາກພື້ນ

ແລະ

ສຶກສາສໍາຫລວດຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໂຄງການ
ສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງດັນ 220 Kv ໃນຮູບແບບ BOT
ຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າອູ 3, 4, 5, 6 ແລະ 7 ຈາກ
ແຂວງຫລວງພະບາງ ແລະ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ຫາຊາຍແດນ
ລາວ-ຫວຽດນາມ
ລະຫວ່າງລັດຖະບານ
ສປປລາວ
ກັບບໍລິສັດ CTC Development Group Sole
Company Limited ຮ່ວມກັບບໍລິສັດ Vu Thu
Construction Joint Stock Company ສສ.ຫວຽດ
ນາມ, ມີກໍານົດໄລຍະເວລາການສຶກສາອອກແບບ 18
ເດືອນ ເຊິ່ງລັກສະນະການສໍາຫລວດ ຈະມີການອອກ
ແບບສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ ແບບແຈກບໍ່ຈໍາກັດ ເພື່ອເປີດໂອກາດ
ໃຫ້ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້.
r

ຂອງບັນດາປະເທດທີ່ ໃຊ້ ພາສາ

ອາຊີ-ປາຊີຟິກນີ້ ມີ 6 ປະເທດ
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ແມ່ນຕົວແທນ

APF ໃນພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ໃນພາກພື້ນ

(ສອນສັກ ວັນວິໄຊ)

ພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາ

ລັ ດ ຖະສະພາທີ່ ເ ປັ ນ ສະມາຊິ ກ

ຄັດໂດຍ: ສ.ສາຍນ້ຳທາ

ຮ່ວມມີທ່ານ ບົວຄົງ ນາມມະ
ວົງ ເຈົ້າແຂວງໆບໍ່ແກ້ວ, ມີສະ

ໄດ້

ມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ)

ຮັບຮອງເອົາບົດບັນທຶກກອງປະ

ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງ, ສະມາຊິກ

ອັນໃ ດສະ

ຊຸມຄົບຄະນະຄັ້ງຜ່ານມາ ທີ່ຈັດ

ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສສຂ)

ຂຶ້ນໃນເດືອນຕຸລາ 2021, ຮັບ

ແລະ ແຂກຖືກເຊີນ.

ຄໍ າ ເຫັ ນ ໂອ້ ລົ ມ ຕໍ່ ກ ອງປະຊຸ ມ

ເອົ າ ໃ ຈໃ ສ່ ໃ ນກ ານສ້ າ ງຄວາມ

ພາແຫ່ງຊ
 າດ ກໍຄືສະພາປະຊາ

ເຊິ່ ງ ກ່ ອ ນອື່ ນ ທ່ າ ນໄດ້ ສ ະແດງ

ເຂັ້ ມ ແຂງໃຫ້ ແ ກ່ ກ ານປະສານ

ຊົ ນ ຂັ້ ນ ແ ຂວງຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບ, ຟັງການລາຍງານກ່ຽວກັບການ

ເພື່ ອ ເປັ ນ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ

ຄວາມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຕໍ່ຜົນງານ

ງານ

ມອບໃຫ້ ກປຊສ ສົມທົບກັບ

ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ກິ ດ ຈະກຳຂ ອງ

ຜັ ນ ຂະຫຍາຍມະຕິ ກ ອງປະຊຸ ມ

ຄວາມຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບສູ ງ ຕໍ່ ວ ຽກ

ກອງປະຊຸ ມ ສະໄໝສາມັ ນ ເທື່ ອ

ທີ່ຄະນະປະສານງານຍາດມາໄດ້

ຈັດຕັ້ງເຝິກອົບຮົມ

ສ້າງຂີດ ຄະນະປະສານງານຂອງກະຊວງ

ອົງການສະມັດຊາລັດຖະສະພາ

ໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ ແລະ

ງານວິຊາສະເພາະ

ທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດ

ແລະ ໄດ້ສະເໜີເປັນທິດ ໃຫ້ບັນ

ຄວາມສາມາດໃນການປະຕິບັດ

ໃນໄລຍະປີ

ເພື່ ອ ເປັ ນ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ

ມອບໝາຍໃຫ້.

ຄົ້ນ

ຜ່ານມາ ແລະ ແຜນການ, ແຜນ

ມະຕິກອງປະຊຸມຂອງຄະນະສະ

2

ງົບປະມານປີ 2022, ຄວາມຄືບ

ມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ

ໂດຍສະເພາະແມ່ນການ

ປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ກະຊວງ ທີ່ໃຊ້ພາສາຝຣັ່ງ

ດາສະຫາຍແຕ່ລະພາກສ່ວນ ນຳ ໜ້າທີ່ວຽກງານ ໃຫ້ແກ່ກົງຈັກ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
ໄປຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ເປັນບ່ອນອີງ ການຈັດຕ້ັງທີ່ເປັນເສນາທິການ

ຄວ້າບັນດານະໂຍບາຍ

ໃນກ ານຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ວຽກ

ກຳລັງລະອຽດ ແລະ ສ້າງເປັນ ໜ້າກ່ຽວກັບການປັບປຸງທຳມະ

ຊ່ວຍວຽກ

ງານປະສານງານໄດ້ດີ ແລະ ມີ ສ່ວນ
ປະສິດທິຜົນສ
 ູງ

ທ່ານໄດ້ເນັ້ນ

ຂອງແຕ່ລະພາກ

ໃຫ້ມີລະດັບຄວາມຮູ້ ມະຕິ

ຕໍ່

ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາ ນູນຂອງ APF, ບົດລາຍງານ

ນສພ. ວຽງຈັນໃຫມ່ 11/2/2022

ທີ່ຂັ້ນເທິງ

ທີ IX, ຜ່ານມະຕິຂອງຄະນະປະ

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ໄດ້

ຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກ

ຊຸດທີ

ຮັ ບ ຮອງເອົ າ ບົ ດ ລາຍງານການ

ທີ 162/ຄປຈ, ລົງວັນທີ 2/7/

IX, ຄະນະ ສສຊ ແລະ ພະນັກ

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການເຄື່ອນໄຫວ

2021

ງານ-ລັດຖະກອນ

ປະຈຳເຂດ

ວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ

ແລະ

ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະ

ຄວາມຊຳນິຊຳນານໃນ ແຫ່ງຊ
 າດ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນ

ຂອງຜູປ
້ ະຈໍາການແຕ່ລະພາກພືນ
້

ເລືອກຕັ້ງທີ 5 ຍັງຮັກສາໄດ້

ທິດທາງແຜນການ ປີ 2022,

ນະ ສສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ.

ຕື່ມບາງດ້ານດັ່ງນ
 ີ້: ຢາກປະສານ

ການປ ະຕິ ບັ ດ ໜ້ າ ທ່ີ ວ ຽກງານ ກ ານຈັ ດ ຕັ້ ງ ປ ະຕິ ບັ ດ ຢ່ າ ງເ ປັ ນ

ຂອງ APF, ຮັບຟັງການລາຍ

ດ້ານຄຸນທາດການເມືອງ,

ຄຸນ

ຄະນະ ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກ

ກອງປະຊຸມ

ງານໃຫ້ໄດ້ດີ

ທຸກພາກສ່ວນ

ໂດຍສະເ ພາະແມ່ ນການຍົ ກ ລ ະ

ງານຂອງຜູ້ບໍລິຫານງານ OIF,

ສົມບັດສິນທໍາປະຕິວັດ, ມີແນວ

ຕັ້ງທີ 5 ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໃນການ

ກອບຄໍາເຫັນໃສ່ຮ່າງມະຕິຂອງ

ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຫລັກການປະ

ດັບຄວາມຮັບຮູ້ດ້ານກົດໝາຍ,

ຈາກນັ້ນ, ກອງປະຊຸມ

ການລາຍງານກ່ຽວກັບສະພາບ

ຄິດອຸ່ນອຽນທຸ່ນທ່ຽງ ເຊື່ອໝັ້ນ

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຕາມ

ກອງປະຊຸມ ປະຈໍາປີ 2021

ສານງານຢ່າງເຂັ້ມງວດ ເປັນຕົ້ນ

ລະດັບກ
 ານຂີດຂ
 ຽນ,

ກໍ ໄ ດ້ ລົ ງ ນາມຂໍ້ ຕົ ກ ລົ ງ ຮ່ ວ ມວ່ າ

ການທາງດ້ານການເມືອງ ຂອງ

ຕໍ່ແນວທາງນະໂຍບາຍປ່ຽນແປງ

3 ພາລະບົດບາດ ທີ່ໄດ້ກຳນົດ

ຂອງຄະນະ ສສຊ ຊຸດທີ IX ປະ

ແມ່ນການປະຕິບັດຕາມລັດຖະ

ການຄົ້ນຄວ້າ, ວິເຄາະ, ວິໄ ຈ ດ້ວຍການປະສານງານ 5 ປີຕໍ່

ບັນດາປະເທດທີ່ໃຊ້ພາສາຝຣັ່ງ.

ໃໝ່ຮອບດ້ານ ແລະ ມີຫລັກ

ໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ມີຜົນສຳ

ຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້

ທຳມະນູນ,

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ

ແລະ ສະໜອງຂໍມ
້ ູນ-ຂ່າວສານ

ໜ້າ (2021-2025) ລະຫວ່າງ

ນອກນັ້ນ, ໃນກອງປະຊຸມຍັງໄດ້

ການຂອງພັກ ມີຄວາມສາມັກ

ເລັດຄື: ດ້ານນິຕິບັນຍັດ ແລະ

ບົດສະຫລຸບມີເນືອ
້ ໃນທີສ
່ ມ
ົ ບູນ.

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ລະບຽບ

ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ຈະແຈ້ງ, ວ່ອງໄວ

ກປຊສ ສະພາແຫ່ງຊາດ ກັບຄະ

ປຶກສາຫາລືກັນ ກ່ຽວກັບການ

ຄີຊ່ວຍເຫລືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ,

ນິຕິກຳ, ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງ

(ນາງ ຂັນຖະໜອມ ແກ້ວມະນີ)

ຫລັກການຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ

ແລະ

ນະປະສານງານກະຊວງປ້ອງກັນ

ຮ່ວມມືຂອງລັດຖະສະພາ, ໂຄງ

ມີສະຕິຕໍ່ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ມີ

ການລາຍງານຫຍໍ້ ຜົ ນ ສໍ າ ເລັ ດ

ແລະ

ລະດັບ

ທັນກັບສະພາບການ

ເອກະພາບ.

ໄດ້ພ້ອມກັນປະ

;aomu !#{!&}W@}@W@@

0jk; c]t dkog7njvows;0v’ltrkcsj’-kf
ກັ ບ ບັ ນ ຫາທີ່ ພົ ບ ຄວາມຫຍຸ້ ງ
ຍາກ ຂໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກພາກ
ສ່ ວ ນພ້ ອ ມກັ ນ ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ
ໃຫ້ລຸລ່ວງຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ວາງ
ໄວ້ ແລະ ຄຳສະເໜີຕ່າງໆ ທາງ
ແຂວງ ກໍຄືສູນກາງ ຈະນຳໄປສະ
ເໜີ, ປຶກສາຫາລືຂັ້ນເທິງຊອກ
ທິດແກ້ໄຂ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການ
ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ວຽກງານຕໍ່ ໜ້ າ
ໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງ
ກັບສະພາບວຽກງານຕົວຈິງ.
(ວັນນີ ແຝງບົວວັນ)
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ເທບພະຈັນ ປະທານ ສພຂ,
ເຂົ້າຮ່ວມມີທ່ານ ຄໍາຂັນ ຈັນທະ
ວີສຸກ ເຈົ້າແຂວງໆຫລວງພະ
ບາງ, ມີສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ
ຊາດ (ສສຊ) ປະຈໍາເຂດເລືອກ
ຕັ້ງທີ 6, ສະມາຊິກສະພາປະຊາ
ຊົົນແຂວງ (ສສຂ), ອະດີດ

ສສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ, ອະ
ດີດການນໍາຂອງແຂວງ,
ພະ
ແນກການອ້ອມຂ້າງແຂວງ ແລະ
ແຂກຖືກເຊີນ.
ໃນກອງປະຊຸມ ບັນ
ດາທ່ານ ສສຊ ຊຸດທີ IX ປະ
ຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ບັນດາ
ທ່ານ ສສຂ ຊຸດທີ II ໄດ້ຍົກ
ສູ ງ ຄ ວ າ ມ ຮັ ບ ຜິ ດ ຊ ອ ບ ກ າ ນ
ເມືອງຂອງຕົນ ສຸມສະຕິປັນຍາ,
ເຫື່ອແຮງ ແລະ ຄວາມຮູ້,
ຄວາມສາມາດໃນການເປັນຕົວ
ແທນແຫ່ງສິດ ແລະ ຜົນປະ
ໂຫຍດຂອງປະຊາຊົ ນ ລາວບັ ນ
ດາເຜົ່າ ໃນການປະກອບຄຳຄິດ
ຄຳເຫັນ ຕະຫລອດໄລຍະເວລາ
3 ວັນ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະ
ນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາບັນຫາສໍາ
ຄັນຕ່າງໆຂອງແຂວງ
ດ້ວຍ
ຄວາມເປັນເອກະພາບສູງ ເຊິ່ງ
ສະແດງອອກ ໃນການພິຈາລະ
ນາຮັ ບ ຮອງເອົ າ ບັ ນ ຫາຕ່ າ ງໆ
ດ້ວຍຄະແນນສຽງເຫັນດີ 97%
ຂຶ້ນໄປ. ໃນນີ້ ກໍໄດ້ພິຈາລະນາ
ແລະ ຮັບຮອງເອົາການເລືອກ
ຕັ້ງທ່ານ ອຸ່ນ ດວງມະນີ ເປັນ
ສສຂ
ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງ
ເມືອງນານ.
ໃນວາລະການດຳເນີນ
ກອງປະຊຸມ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບ
ຟັງການລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະ
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(ກປຊສ) ສະພາແຫ່ງຊາດ ພ້ອມ
ດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ລົງຊູກຍູ້, ຕິດ
ຕາມກວດກາ ແລະ ເປີດກອງ
ປະຊຸມຮ່ວມກັບໂຄງການຊ່ວຍ
ເຫລືອລ້າ ການກໍ່ສ້າງບ້ານຈັດ
ສັ ນ ທີ່ ຖື ກ ຜົ ນ ກະທົ ບ ຈາກໂຄງ
ກ າ ນ ກໍ່ ສ້ າ ງ ເ ສັ້ ນ ທ າ ງ ລົ ດ ໄ ຟ
ລາວ-ຈີນ ແລະ ດ່ານສາກົນບໍ່
ເຕນແດນງາມ.
ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບ
ຟັ ງ ການລາຍງານຫຍໍ້ ຂ ອງໂຄງ
ການຊ່ວຍເຫລືອລ້າ ການກໍ່ສ້າງ
ບ້ າ ນຈັ ດ ສັ ນ ທີ່ ຖື ກ ຜົ ນ ກະທົ ບ
ຈາກໂຄງການກໍ່ ສ້ າ ງເສັ້ ນ ທາງ
ລົດໄຟລາວ-ຈີນວ່າ:
ມາເຖິງ
ທ້າຍເດືອນມັງກອນ
2022
ໂຄງການໄດ້ສຳເລັດການກໍ່ສ້າງ
ອາຄານເຮືອນທັງໝົດ
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ຕິ ບັ ດ ແຜນພັ ດ ທະນາເສດຖະ
ກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະ
ມານ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ທິດ
ທາງແຜນການ ປະຈໍາປີ 2022
ຂອງອົ ງ ການປົ ກ ຄອງແຂວງ;
ບົ ດ ລາຍງານການເຄື່ ອ ນໄຫວ
ວຽກງານກວດສອບ ປະຈໍາປີ

2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການ
ປະຈໍາປີ 2022 ແລະ ຜົນການ
ກວດສອບບົດສະຫລຸບຂາດຕົວ
ງົບປະມານ ແລະ ເອກະສານ
ລາຍງານການເງິ ນ ລັ ດ ວິ ສ າຫະ
ກິດນໍ້າປະປາ ປະຈໍາປີ 2020
ຂອງແຂວງຫລວງພະບາງ ແລະ
ຍັງໄດ້ຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາ ຮ່າງ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມ
ປູກຫຍ້າລ້ຽງສັດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ
ການປູກຫຍ້າລ້ຽງສັດ ຢູ່ແຂວງ
ຫລວງພະບາງ; ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງວ່າ
ດ້ ວ ຍ ກ າ ນ ຄິ ດ ໄ ລ່ ລ າ ຄ າ ຫົ ວ
ໜ່ ວ ຍການທົ ດ ແທນການເສຍ
ຫາຍ ໃຫ້ປະຊາຊົນ ທີ່ໄດ້ຮັບ
ຜົ ນ ກະທົ ບ ຈາກໂຄງການຄຸ້ ມ
ຄອງຄວາມສ່ ຽ ງໄພພິ ບັ ດ ນໍ້ າ
ຖ້ວມ ຢູ່ນະຄອນຫລວງພະບາງ,
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການສ້າງເຂດ
ແລະ ກໍານົດເຂດປະເມີນລາຄາ
ທີ່ດິນ 8 ເມືອງຂອງແຂວງ ແລະ
ຮ່ າ ງຂໍ້ ຕົ ກ ລົ ງ ວ່ າ ດ້ ວ ຍແຜນຈັ ດ
ສັນທີ່ດິນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບພະ
ຍາກອນຮອບດ້ານ ຂອງແຂວງ
ຫລວງພະບາງ ພ້ອມດຽວກັນນີ້,
ຍັງໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານການ
ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ມາດຕະການ
ປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້
ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດ
ໂຄວິດ-19 ປີ 2021 ແລະ ທິດ
ທາງແຜນການປີ 2022 ແລະ
ຫລັງ ສຳເລັດ 100%, ເສັ້ນ
ທາງພາຍນອກ 90%, ເສັ້ນ
ທາງພາຍໃນ 100%, ຫ້ອງ
ການບ້ານ, ສຸກສາລາ, ໂຮງຮຽນ
ອານຸບານ, ໂຮງຮຽນປະຖົມ,
ໄຟຟ້າ, ນ້ຳປະປາແມ່ນ 100%
ລວມສະພາບຄວາມຄື ບ ໜ້ າ ທີ່
ສຳເລັດແມ່ນ 96%. ນອກນັ້ນ,
ຍັ ງໄດ້ ຮັ ບຟັ ງການລາຍງານຫຍໍ້
ສະພາບຂອງດ່ານສາກົ ນບໍ່ເຕນ
ເຊິ່ງເລີ່ມແຕ່ມີການລະບາດຂອງ
ພະຍາດໂຄວິດ-19 ເປັນຕົ້ນມາ
ແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫລາຍ
ສົມຄວນ ເນື່ອງຈາກມີຫລາຍ
ດ່ານຂອງ ສປປລາວ ຕິດກັບ
ສປຈີນ ຖືກປິດ, ຍັງແຕ່ດ່ານ
ສາກົ ນ ບໍ ເ ຕນ-ບໍ່ ຫ ານທີ່ ເ ປີ ດ
(ສະເພາະສິນຄ້າ) ເຮັດໃຫ້ລົດ
ສິນຄ້າຂອງລາວ ກໍຄືສິນຄ້າຂ້າມ
ແດນເຂົ້ າ ໃຊ້ ບໍ ລິ ກ ານຈຸ ດ ດຽວ
ແລະ ລົດຂົນສົ່ງສິນຄ້າທຸກປະ

ແຜນຮັ ບ ມື ກ ານເປີ ດ ການທ່ ອ ງ
ທ່ຽວສີຂຽວ; ການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັ ດ ວາລະແຫ່ ງ ຊາດວ່ າ ດ້ ວ ຍ
ການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ;
ລາຍງານກ່ ຽ ວກັ ບ ການເຄື່ ອ ນ
ໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2021
ແລະ ທິດທາງແຜນການປະຈໍາ

ປີ 2022 ຂອງອົງການໄອຍະ
ການປະຊາຊົນແຂວງ; ລາຍງານ
ກ່ ຽ ວກັ ບ ການເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກ
ງານ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ທິດ
ທາງແຜນການປະຈໍາປີ 2022
ຂອງສານປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ
ບົ ດ ລາຍງານການເຄື່ ອ ນໄຫວ
ວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ
ທິດທາງແຜນການ
ປະຈໍາປີ
2022
ຂອງສະພາປະຊາຊົນ
ແຂວງ. ຈາກນັ້ນ, ແນວລາວ
ສ້າງຊາດແຂວງ ກໍໄດ້ປະກອບ
ຄໍາເຫັນຕໍ່ບົດລາຍງານການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງ ສພຂ
ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາ
ລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່
ຂອງ ສພຂ ຊຸດທີ II ໃນຖານະ
ເປັນຕົວແທນແຫ່ງສິດ
ແລະ
ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງ
ປະຊາຊົນ.
ໃນໄລຍະດຳເນີນ
ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຍັງໄດ້ຮັບຄໍາ
ຄິ ດ ຄຳເຫັ ນ ຂອງປະຊາຊົ ນ ສະ
ເໜີ ຜ່ າ ນໂທລະສັ ບ ສາຍດ່ ວ ນ
ເຊິ່ ງ ໄດ້ ສ ະແດງໃຫ້ ເ ຫັ ນ ຄວາມ
ເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຕໍ່ບັນຫາລວມ
ແລະ ບັນຫາສະເພາະຂອງແຂວງ
ທີ່ຕ້ອງສຸມໃສ່ປະຕິບັດ
ແລະ
ແກ້ໄຂ.
(ນາງ ຄໍາຫລ້າ ພອນພິລາ)

ເພດທີ່ ຈ ະເຂົ້ າ ໄປດ່ າ ນສາກົ ນ ບໍ່
ເຕນສະເລ່ຍວັນລະ 400-450
ກວ່າຄັນ, ແຕ່ຄວາມສາມາດທີ່
ຈະນຳເຂົ້າ ສປຈີນ ພຽງແຕ່ວັນ
ລະ 200 ຄັນຕໍ່ມື້ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້
ລົ ດ ຄ້ າ ງເປັ ນ ຈຳນວນຫລາຍ,
ການສັນຈອນແອອັດ.
ພ້ອມ
ດຽວກັັນນັ້ນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງ
ປະຊຸມ ໄດ້ສະເໜີບັນຫາຕ່າງໆ
ທີ່ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ແລກ
ປ່ ຽ ນປະກອບຄຳຄິ ດ ຄໍ າ ເຫັ ນ ຕໍ່
ກັບສະພາບດັ່ງກ່າວ ເພື່ອເຮັດ
ໃຫ້ ກ ານຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ວຽກ
ງານໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ ແລະ
ເປັນປົກກະຕິ.
ທ່ານ ພົຕ. ວົງສັກ ພັນ
ທະວົງ
ໄດ້ມີຄຳເຫັນໂອ້ລົມ
ພ້ ອ ມທັ ງ ສະແດງຄວາມຍ້ ອ ງຍໍ
ຊົ ມ ເຊີ ຍ ຕໍ່ ກັ ບ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ
ບັດວຽກງານ ເຊິ່ງເຫັນວ່າໄດ້ຮັບ
ຜົນສຳເລັດຫລາຍດ້ານ, ກ່ຽວ
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ນຳສົ່ ງ ມອບຕໍ່ ໃ ຫ້ ບັ ນ ດາເປົ້ າ
ໝາຍ ຕາງໜ້າກ່າວມອບໂດຍ
ທ່ານ ແກ້ວ ມັກຄະຜົນ ຫົວ
ຫນ້າຫ້ອງການຄະນະສັນຕິພາບ
ແລະ ສາມັກຄີຂອງລາວ ແລະ
ຕາງໜ້າກ່າວຮັບໂດຍທ່ານ ນາງ
ສູນທອນ ໄຊຍະຈັກ ຮອງປະ
ທານສະພາແຫ່ງຊາດ; ເຄື່ອງທີ່
ນໍາມາມອບໃນຄັ້ງນີ້ ປະກອບມີ:
ຜ້າປິດປາກດັງ 8 ແກັດ, ເຈວ
ລ້າງມື 10 ແກັດ, ຜ້າປຽກ 10
ແກັດ, ກັບສໍສີ 400 ກັບ, ຖົງ
ຜ້າ kit of love 5 ແກັດ.
(ອານຸສອນ ພູມມີທອນ)
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ສໍານັກງານເມືອງນາໝໍ້ ແລະ
ຈຸດບ້ານນາທົ່ງ, ມີທ່ານ ວົງສະ
ຫວັນ ໄຊຍະວົງ ເຈົ້າເມືອງໆນາ
ໝໍ້, ມີການນຳເມືອງ, ພະນັກ
ງານ-ລັດຖະກອນ, ທະຫານ-ຕໍາ
ຫລວດ, ນາຍບ້ານ, ອົງການຈັດ
ຕັ້ງບ້ານ ແລະ ປະຊາຊົນບ້ານນາ
ທົ່ງ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 200
ກວ່າຄົນ ຍິງ 80 ຄົນ.
ຈຸ ດປ ະ ສົ ງ ຂ ອ ງ ກ າ ນ
ເຄື່ອນໄຫວຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອນໍາ
ເອົາເນື້ອໃນຈິດໃຈທີ່ໄດ້ນໍາເຂົ້າ

ຜ່ າ ນໃນກອງປະຊຸ ມ ສະໄໝສາ
ມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ຊຸດທີ IX ແລະ ສພຂ ຊຸດ
ທີ II, ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ມະຕິ
ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າ
ດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍ
ງານຂອງລັດຖະບານ, ກ່ຽວກັບ

ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນພັ ດ
ທ ະ ນ າ ເ ສ ດ ຖ ະ ກິ ດ - ສັ ງ ຄົ ມ ,
ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ແຜນ
ເງິນຕາ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ
ແຜນການ ປະຈໍາປີ 2022 ແລະ
ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ
ວ່ າ ດ້ ວ ຍການຮັ ບ ຮອງເອົ າ ບົ ດ
ລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວ

ກັ ບ ແຜນພັ ດ ທະນາພະລັ ງ ງານ
ໄຟຟ້າ ຂອງ ສປປລາວ (20212030) ແລະ ແຜນພັດທະນາ
ພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ບໍ່ແຮ່ 5
ປີ (2021-2025) ແລະ ອື່ນໆ.
ຈາກນັ້ນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
ໄດ້ມີບາງຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ແລະ

ຄຳສະເໜີ
ຕໍ່ສະມາຊິກສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະ
ພາປະຊາຊົນແຂວງ ໃນການຄຸ້ມ
ຄອງບໍ ລິ ຫ ານລັ ດ ຂັ້ ນ ຕ່ າ ງໆ.
ພ້ອມນັ້ນ, ການລົງເຄື່ອນໄຫວ
ຄັ້ງນີ້ ຍັງໄດ້ມອບເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ
ຈໍານວນໜຶ່ງ ໃຫ້ຄອບຄົວທຸກ
ຍາກຕື່ມອີກ.
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(ສພຊ) ໃນວັນທີ 8
ກຸມພາ 2022 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ)
ຫລວງພະບາງ ໄດ້ຈັດກອງປະ
ຊຸ ມ ທາບທາມຮ່ າ ງກົ ດ ໝ າຍວ່ າ
ດ້ ວ ຍການແກ້ ໄ ຂຄຳຮ້ ອ ງທຸ ກ
(ສະບັບປັບປຸງ) ໂດຍການເປັນ
ປະທານຂອງທ່ານ ສົມພອນ ສີ
ອຸດົມພັນ ຮອງປະທານ ສພຂ
ຫລວງພະບາງ; ມີຄະນະປະຈໍາ
ພັກແຂວງ, ຄະນະປະຈໍາສະພາ
ປະຊາຊົນແຂວງ, ສະມາຊິກສະ
ພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ປະຈໍາເຂດ
ເລືອກຕັ້ງທີ 6 ແຂວງຫລວງພະ
ບາງ, ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນ
ແຂວງ (ສສຂ
 ), ອົງການຕຸລາ
ການ, ກຳລັງປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງ
ກັນຄວາມສະຫງົບ (ປກຊ-ປກສ),
ຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາພະແນກການ,
ຫ້ອງການ, ອົງການກ່ຽວຂ້ອງ
ຈາກນະຄອນຫລວງພະບາງ
ພ້ ອ ມດ້ ວ ຍພະນັ ກ ງານພາຍໃນ
ສພຂ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 57
ທ່ານ ຍິງ 16 ທ່ານ.
ໃນກອງປະຊຸມ, ທ່ານ

ສົມພອນ ສີອຸດົມພັນ ໄດ້ກ່າວ
ເປີດກອງປະຊຸມ ເຊິ່ງບາງຕອນ
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ: ການປັບປຸງ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄໍາ
ຮ້ອງທຸກຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອຜັນຂະ
ຫຍາຍມະຕິຂອງຄະນະບໍລຫ
ິ ານ
ງານສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິ
ວັດລາວ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ
ລັ ດ -ຄຸ້ ມ ຄອງສັ ງ ຄົ ມ ດ້ ວ ຍກົ ດ
ໝາຍ ສະບັບເລກທີ 037/
ຄບສພ, ລົງວັນທີ 18 ມິຖຸນາ
2018 ແລະ ມະຕິຂອງກົມການ
ເມືອງສູນກາງພັກ ວ່າດ້ວຍການ
ຍົກສູງຄຸນນະພາບການດໍາເນີນ
ຄະດີ ຕ າມຂະບວນການຍຸ ຕິ ທໍ າ
ສະບັບເລກທີ 112/ກມສພ,
ລົງວັນທີ 2 ມິຖຸນາ 2020 ໃຫ້
ສອດຄ່ ອ ງກັ ບ ສະພາບຄວາມ
ເປັນຈິງ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມທິດ
ຊີ້ນໍາທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນສອງມະ
ຕິດັ່ງກ່າວ. ຈາກນັ້ນ, ທ່ານ ພອນ
ເລີດ ໄຊຍະນາ ປະທານຄະນະ
ກຳມະການຍຸຕິທໍາ ແລະ ປກຊປກສ ສພຂ ຫລວງພະບາງ ໄດ້
ຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການ

ແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ (ສະບັບປັບ
ປຸງ) ປະກອບມີ VIII ພາກ, 4
ໝວດ ແລະ 53 ມາດຕາ, ໃນ
ນັ້ນ ປັບປຸງ 27 ມາດຕາ ແລະ
ເພີ່ມເຂົ້າໃໝ່ 2 ມາດຕາ ລວມ
ທັງໝົດເປັນ 29 ມາດຕາ. ຈາກ
ນັ້ນ, ສສຊ, ສສຂ, ອົງການໄອ
ຍະການປະຊາຊົນແຂວງ, ສານ
ປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ພະແນກ
ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຄົ້ນຄວ້າປະ
ກອບຄໍ າ ຄິ ດ ຄໍ າ ເຫັ ນ ຢ່ າ ງກົ ງ ໄປ
ກົງມາ
ໃນການປະຕິບັດກົດ
ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍການແກ້ ໄ ຂຄໍ າ
ຮ້ອງທຸກ (ສະບັບປັບປຸງ) ໃສ່
ຮ່ າ ງກົ ດ ໝາຍໃຫ້ ມີ ຄ ວາມຮັ ດ
ກຸມຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.
ຕອນທ້າຍກອງປະຊມ
ຸ ,
ທ່ານ ສົມພອນ ສີອຸດົມພັນ ໄດ້
ມີ ຄໍ າ ເຫັ ນ ເຈາະຈີ້ ມ ໃຫ້ ຜູ້ ເ ຂົ້ າ
ຮ່ວມປະກອບຄໍາຄິດ, ຄໍາເຫັນ
ໃສ່ ຮ່ າ ງກົ ດ ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍການ
ແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ (ສະບັບປັບ
ປຸງ) ເພືອ
່ ຮັບປະກັນໃຫ້ຂນ
້ັ ຕອນ,
ວິທີການ, ກົນໄກການຮັບ ແລະ
ພິ ຈ າລະນາແກ້ ໄ ຂຄໍ າ ຮ້ ອ ງທຸ ກ
ໃຫ້ເປັນລະບົບ, ວ່ອງໄວ, ຮັບ
ປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ
ເປັນທີ່ສິ້ນສຸດ ຕາມລັດຖະທໍາ
ມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ ແນໃສ່
ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ
ອັນຊອບທຳຂອງພົນລະເມືອງ,
ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ.
ຈາກນັ້ນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະ
ຊຸມກໍໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະ
ກອບຄໍ າ ຄິ ດ ຄໍ າ ເຫັ ນ ຢ່ າ ງກົ ງ ໄປ
ກົງມາ.
(ນາງ ເຂັມທອງ ດວງວິໄລແກ້ວ)
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(ສພຊ) ວັນທີ 3 ກຸມ
ພາ 2022 ຢູ່ທີ່ສະໂມສອນຂອງ
ເມືອງຄົງເຊໂດນ ແຂວງສາລະ
ວັນ ຄະນະສະມາຊິກສະພາປະ
ຊາຊົນແຂວງ (ສສຂ) ປະຈໍາ
ເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງຄົງເຊໂດນ
ໄດ້ຈດ
ັ ກອງປະຊຸມສະຫລຸບການ
ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ
2021 ແລະ ວາງທິດທາງແຜນ
ການ ປະຈໍາປີ 2022 ຂອງຕົນ
ຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍການ
ເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ສີເຮັງ ຫອມ
ສົມບັດ ປະທານ ສພຂ ສາລະ
ວັນ ແລະ ເປັນປ
 ະທານກອງປະ
ຊຸມໂດຍທ່ານ ວັນນະລອນ ອິນ
ທະພອນເດດ ຫົວໜ້າຄະນະ
ສສຂ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງ
ຄົງເຊໂດນ; ເຂົ້າຮ່ວມມີທ່ານ
ປອ. ສະໄໝ ໂພທິການ ເຈົ້າ
ເມືອງເມືອງຄົງເຊໂດນ, ມີເລຂາ
ທິການ ສພຂ ພ້ອມດ້ວຍ ສສຂ,
ຄະນະນຳຂັ້ນເມືອງ ແລະ ພາກ
ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.
ທັງນີ້, ກໍເພື່ອເປັນການ
ຈັດຕັ້ງ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍມະ
ຕິຂອງຄະນະປະຈໍາ ສພຂ ສະ
ບັບເລກທີ 03/ຄຈສຂ.ສວ, ລົງ
ວັນທີ 19 ພຶດສະພາ 2021 ວ່າ
ດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການ
ເຄືອ
່ ນໄຫວວຽກງານຂອງຄະນະ
ສສຂ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັງ້ ເມືອງ
ແລະ ເພື່ອສະຫລຸບຕີລາຄາຄືນ,
ຖອດຖອນບົດຮຽນການເຄື່ອນ
ໄຫວວຽກງານຕະຫລອດໄລຍະ
1 ປີຜ່ານມາ ພ້ອມທັງວາງທິດ
ທາງແຜນການໃນປີ ຕ່ໍ ໜ້ າ ຂອງ
ຄະນະ ສສຂ ປະຈໍາເຂດເລືອກ
ຕັ້ງເມືອງ ທີ່ຈະເປັນບ່ອນອີງໃນ
ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ຜັ ນ ຂະຫຍາຍເປັ ນ
ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ
ຂອງຕົນ ເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດ
ໜ້ າ ທີ່ ເ ປັ ນ ເ ສ ນ າ ທິ ກ າ ນ ໃ ຫ້

ແກ່ ສພຂ ໃຫ້ໄດ້ຮັບໝາກຜົນ
ຜົນງານ.
ທ່ານ ວັນນະລອນ ອິນ
ທະພອນເດດ ຫົວໜ້າຄະນະ
ສສຂ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງ
ຄົງເຊໂດນ ໄດ້ຂຶ້ນຜ່ານຮ່າງບົດ
ສະຫລຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກ
ງານ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ວາງ
ທິດທາງແຜນການ
ປະຈໍາປີ
2022 ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນ
ສໍາເລັດໃນຫລາຍດ້ານທີພ
່ ນ
້ົ ເດັນ
່
ທີ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເຄື່ອນໄຫວຕາມ
ພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າ
ທີ່ຂອງຄະນະ ສສຂ ປະຈໍາເຂດ
ເລືອກຕັ້ງເມືອງຄົງເຊໂດນ ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງ
ປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກ, ກອງ
ປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2
ຂອງ ສພຂ ຊຸດທີ II ທັງໄດ້ນໍາ
ເອົາຄໍາຄິດ, ຄໍາເຫັນ ແລະ ຄຳ
ສະເໜີຂອງປະຊາຊົນ ນໍາສະເໜີ
ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາພິຈາລະນາ

ແກ້ໄຂ; ໄດ້ສັງລວມເກັບກໍາສະ
ຖິຕິພົນລະເມືອງ ສົ່ງໃຫ້ຄະນະ
ເລຂາທິການ ສພຂ ເພື່ອເປັນ
ຖານຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ການເລືອກຕັ້ງ
ໃນຊຸດຕໍ່ໜ້າ; ເຂົ້າຮ່ວມການຄົ້ນ
ຄວ້າປະກອບຄໍາຄິດ, ຄໍາເຫັນ
ໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍ 8 ສະບັບ, ຮ່າງ
ມະຕິຂອງຄະນະປະຈໍາ ສພຊ 4
ສະບັບ, ຮ່າງນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ
(ຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງ)
3 ສະບັບ; ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ຍັງມີ
ບາງບັນຫາຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຈໍານວນ
ໜຶ່ງ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ ແກ້ໄຂ
ໃຫ້ດີຂຶ້ນ ແລະ ທິດທາງແຜນ
ການໃນປີຕໜ
ໍ່ າ້ ຈະໄດ້ສບ
ື ຕໍເ່ ປັນ
ເຈົ້າການ ນໍາເອົາຜົນສໍາເລັດຂອງ
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອ
ທີ 2 ແລະ ເທື່ອທີ 3 ຂອງ ສພຊ
ຊຸດທີ IX ແລະ ສພຂ ສາລະວັນ
ຊຸດທີ II ໃຫ້ໄດ້ 15 ຈຸດເຄື່ອນ
ໄຫວເຜີຍແຜ່ໃຫ້ເລິກເຊິ່ງ ແລະ
ກວ້າງຂວາງ ໂດຍຕິດພັນກັບ

ການພົບປະຢ້ຽມຢາມ, ແລກ
ປ່ຽນຄໍາຄິດເຫັນ, ຄວາມມຸງ່ ມາດ
ປາຖະໜາຂອງປະຊາຊົນຜູມ
້ ສ
ີ ດ
ິ
ເລືອກຕັ້ງ ໃນຂອບເຂດເມືອງ
ຄົງເຊໂດນ.
ໃນກອງປະຊຸມ, ຜູ້ເຂົ້າ
ຮ່ ວ ມໄດ້ ຜັ ດ ປ່ ຽ ນກັ ນ ປະກອບ
ຄຳເຫັນ ແລະ ແລກປ່ຽນວຽກ
ງານບາງບັນຫາຈໍານວນໜຶ່ງ ເຂົ້າ
ໃສ່ເນື້ອໃນຮ່າງບົດສະຫລຸບດັ່ງ
ກ່າວ ແນໃສ່ໃຫ້ມີເນື້ອໃນຄົບ
ຖ້ວນສົມບູນຂຶ້ນຕື່ມ.
ໂອກາດດຽວກັນ, ປະ
ທານ ສພຂ ພ້ອມດ້ວຍ ສສຂ
ໄດ້ ຜັ ດ ປ່ ຽ ນກັ ນ ເຜີ ຍ ແຜ່ ຜົ ນ ສໍ າ
ເລັດຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາ
ມັນເທື່ອທີ 2 ສພຊ ຊຸດທີ IX
ແລະ ສພຂ ສາລະວັນ ຊຸດທີ II
ກໍ ຄື ມ ະຕິ ກ ອງປະຊຸ ມ ທີ່ ຕົ ກ ລົ ງ
ຮັ ບ ຮອງເອົ າ ບັ ນ ຫາສຳຄັ ນ ພື້ ນ
ຖານຂອງປະເທດຊາດ, ຂອງ
ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສອງວາລະແຫ່ງ
ຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາ
ຄວາມຫຍຸ້ ງ ຍາກທາງດ້ າ ນເສດ
ຖະກິດ-ການເງິນ ແລະ ບັນຫາ
ຢາເສບຕິດ ໃຫ້ບັນດາທ່ານການ
ນໍາຂັ້ນເມືອງ, ພະນັກງານຫລັກ
ແຫລ່ງຂັ້ນເມືອງ ໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ
ເຂົ້າໃຈ
ນຳໄປຈັດຕັ້ງຜັນຂະ
ຫຍາຍເຂົ້າສູ່ວຽກງານເຂົ້າສູ່ລວງ
ເລິກໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດ.
(ດີລຳພົນ ພົມມະຈັນ)
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(ສພຊ) ໃນຕອນເຊົ້າ
ວັນທີ 3 ກຸມພາ 2022 ຢູ່ທີ່
ຫ້ ອ ງປະຊຸ ມ ສະພາປະຊາຊົ ນ
ແຂວງອຸດົມໄຊ, ໜ່ວຍພັກສະ
ພາປະຊາຊົນແຂວງ ໄດ້ມອບໜ້າ

ທີ່ ເ ລຂາໜ່ ວ ຍພັ ກ ສະພາປະຊາ
ຊົນແຂວງອຸດົມໄຊ ຊຸດເກົ່າ-ຊຸດ
ໃໝ່ ໂດຍສະຫາຍ ຄຳເຜີຍ ງອນ
ວັນຄຳ ກຳມະການປະຈຳພັກ
ແຂວງ, ເລຂາໜ່ວຍພັກສະພາ

ປະຊາຊົນແຂວງຊຸດເກົ່າ ແລະ
ສະຫາຍ ທອງຄານ ວັດສະດາ
ກອນ ເລຂາໜ່ວຍພັກຊຸດໃໝ່,
ມີຄະນະໜ່ວຍພັກ ແລະ ສະມາ
ຊິກພັກພາຍໃນໜ່ວຍເຂົ້າຮ່ວມ
ເປັນສັກຂີພິຍານ.
ໃນໂອກາດນີ້, ສະຫາຍ
ຄຳເຜີຍ ງອນວັນຄຳ ໄດ້ໂອ້ລົມຕໍ່
ສະມາຊິກພັກພາຍໃນໜ່ວຍ ໃຫ້
ມີທັດສະນະຫລັກໝັ້ນທາງດ້ານ
ການເມືອງ-ແນວຄິດມີຄວາມຈົງ
ຮັກພັກດີຕໍ່ພັກ, ຕໍ່ປະເທດຊາດ
ແລະ ຕໍ່ປະຊາຊົນ, ເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ອຸ
ດົມການ ແລະ ການນຳພາຂອງ
ພັກ ຖືເອົາວຽກງານຕິດຕາມ,
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(ສພຊ) ໃນຕອນເຊົ້າ
ວັນພຸດທີ 1 ກຸມພາ 2022 ທີ່
ຫ້ ອ ງປະຊຸ ມ ສະພາປະຊາຊົ ນ
ແຂວງ (ສພຂ) ວຽງຈັນ ໄດ້ຈັດ
ກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນ
ການກະກຽມ ແລະ ດໍາເນີນກອງ
ປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2
ຂອງ ສພຂ ວຽງຈັນ ຊຸດທີ II
ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ
ບຸນສອນ ເພັດລາວັນ ປະທານ
ສພຂ ວຽງຈັນ; ມີບັນດາຄະນະ
ປະຈໍ າ ສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ,
ປະທານ-ຮອງປະທານຄະນະກໍາ
ມະການ, ຄະນະເລຂາທິການ,
ຫົ ວ ໜ້ າ -ຮອງຫົ ວ ໜ້ າ ຂະແໜງ
ພ້ ອ ມດ້ ວ ຍພະນັ ກ ງານທີ່ ກ່ ຽ ວ
ຂ້ອງ ພາຍໃນ ສພຂ ເຂົາ້ ຮ່ວມຢ່າງ
ພ້ອມພຽງ.
ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ກໍ
ເພື່ອເປັນການສະຫລຸບຕີລາຄາ
ຄືນການກະກຽມວຽກງານວຽກ

ງານຮອບດ້ານ ເພື່ອຮັບໃຊ້ກອງ
ປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2
ຂອງ ສພຂ ວຽງຈັນ ຊຸດທີ II
ແລະ ກະກຽມວຽກງານຮອບ

ດ້ານໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມສະໄໝ
ສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງ ສພຂ
ຊຸດທີ II.
ໂອກາດດັ່ງກ
 ່າວ, ຜູ້ເຂົ້າ

ຮ່ ວ ມ ກອງປະຊຸ ມ ຍັ ງ ໄດ້ ແ ລກ
ປ່ຽນຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຕີລາຄາດ້ານ
ດີດ້ານອ່ອນ, ຂໍ້ຄົງຄ້າງບົດຮຽນ
ທີ່ຖອດຖອນໄດ້ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ
ການກະກຽມວຽກງານດ້ານເນື້ອ
ໃນ, ວຽກງານເສດຖະກິດ-ການ
ເງິນ,
ວຽກງານບໍລິການ-ພິທີ
ການ, ຮູບແບບການດໍາເນີນກອງ
ປະຊຸມ ແລະ ວຽກງານອື່ນໆ ທີ່
ຈະຕ້ ອ ງໄດ້ ປັ ບ ປຸ ງ ແກ້ ໄ ຂໃນ
ຕໍ່ໜ້າ.
(ນັກຂ່າວ ສພຂ ວຽງຈັນ)
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(ສພຊ
 ) ໃນຕອນເຊົ້າ
ວັນທີ 1 ກຸມພາ 2022 ທີ່ຫ້ອງ
ປະຊຸ ມ ສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ
(ສພຂ
 ) ສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້
ຈັ ດ ກອງປະຊຸ ມ ສະຫລຸ ບ ຖອດ
ຖອນບົດຮຽນໃນການກະກຽມ
ແລະ ດໍາເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝ
ສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງ ສພຂ

ຊຸດທີ II ໂດຍການເປັນປະທານ
ຂອງທ່ານ ກົງແກ້ວ ມີວໍລະຈັກ
ປະທານ ສພຂ ສະຫວັນນະເຂດ;
ເຂົ້ າ ຮ່ ວ ມມີ ບັ ນ ດາທ່ າ ນຄະນະ
ປະຈໍ າ ສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ,
ປະທານ-ຮອງປະທານຄະນະກຳ
ມະການ, ຄະນະເລຂາທິການ,
ຫົ ວ ໜ້ າ -ຮອງຫົ ວ ໜ້ າ ຂະແໜງ
ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານວິຊາການ
ພາຍໃນ ສພຂ ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງ
ພ້ອມພຽງ.
ທ່ານ ບົວລົມ ອິນທີ
ທະວົງ ຮອງເລຂາທິການ ສພຂ

ໄດ້ຂຶ້ນຜ່ານຮ່າງບົດສະຫລຸບຜົນ
ສໍາເລັດການກະກຽມ ແລະ ດຳ
ເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ
ເທື່ອທີ 2 ຂອງ ສພຂ
 ສະຫວັນ
ນະເຂດ ຊຸດທີ II ວ່າ: ການກະ
ກຽມ ແລະ ດຳເນີນກອງປະຊຸມ
ດັ່ງກ
 ່າວ ໄດ້ດຳເນີນໄປໃນທ່າມ
ກາງທີ່ທົ່ວພັກ,
ທົ່ວກອງທັບ
ແລະ ທົ່ວປວງຊົນຊາວແຂວງ
ສະຫວັນນະເຂດ ສຸມໃສ່ການ
ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງ

ປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XI ຂອງສູນ
ກາງພັກ, ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່
ຄັ້ງທີ IX ຂອງອົງຄະນະພັກ
ແຂວງ, ບັນດາມະຕິຂອງກອງ
ປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ
IX ແລະ ສພຂ
 ຊຸດທີ II ໃນ
ໄລຍະຜ່ານມາ ລວມທັງການຜັນ
ຂະຫຍາຍຄໍາສັ່ງເລກທີ 15/ນຍ
ແລະ ບັນດາແຈ້ງການຕ່າງໆຂອງ
ຄະນະສະເພາະກິດຂັ້ນສູນກາງ
ແລະ ຂັ້ນແຂວງ ກ່ຽວກັບການ
ເພີມ
່ ທະວີມາດຕະການປ້ອງກັນ,
ສະກັດກັນ
້ ແລະ ຄວບຄຸມ ການ
ແຜ່ລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19
ທີ່ຍັງລະບາດໃນຊຸມຊົນ ແລະ
ມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມທີ່ຈະເພີ່ມຂຶ້ນໃນ
ບາງເຂດບ້ານ, ເມືອງ ເຊິ່ງໄດ້ສົ່ງ
ຜົນກະທົບຕໍກ
່ ານພັດທະນາເສດ
ຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງ ກໍຄື
ປະເທດເຮົາຫລາຍສົມຄວນ.
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາ
ມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງ ສພຂ
 ຊຸດທີ
II ໄດ້ດໍາເນີນເປັນເວລາ 3 ວັນ
ນັບແຕ່ວັນທີ 12-14 ມັງກອນ
2022 ທີ່ຫໍວັດທະນະທໍາໄກ
ສອນພົມວິຫານ ນະຄອນໄກ
ສອນພົມວິຫານ ແຂວງສະຫວັນ
ນະເຂດ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະ
ທານຂອງທ່ານ ກົງແກ້ວ ມີວໍລະ
ຈັກ ປະທານ ສພຂ
 , ມີສະມາ
ຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດ
ເລືອກຕັ້ງທີ 13 ທີປ
່ ະຈຳຢູສ
່ ູນ

ປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ
ຂອງລັດ, ລວມໝູ່, ສິດ ແລະ
ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງ
ພົນລະເມືອງ ແລະ ສະເໜີໃຫ້
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ກາງ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 5 ທ່ານ
ຍິງ 1 ທ່ານ ແລະ ສະມາຊິກສະ
ພາປະຊາຊົນແຂວງ ເຂົ້າຮ່ວມ
49 ທ່ານ ຍິງ 15 ທ່ານ ເຊິ່ງກອງ
ປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2
ຂອງ ສພຂ
 ຊຸດທີ II ໄດ້ຄົ້ນ
ຄ້ວາພິຈາລະນາໃນແຕ່ລະວຽກ
ຄື: ວຽກງານຂອງອົງການປົກ
ຄອງແຂວງ ມີ 7 ເນື້ອໃນ; ວຽກ
ງານຂອງອົງການກວດສອບ ປະ
ຈຳພາກກາງ ມີ 2 ເນື້ອໃນ;
ວຽກງານ ຂອງອົງການກວດກາ
ລັດແຂວງ ມີ 1 ເນື້ອໃນ; ວຽກ
ງານຂອງອົງການໄອຍະການປະ
ຊາຊົນແຂວງ ແລະ ສານປະຊາ
ຊົນແຂວງ ມີ 1 ເນື້ອໃນ; ວຽກ

(ສພຊ
 ) ໃນຕອນເຊົ້າ
ຂອງວັນທີ 7 ກຸມພາ 2022 ທີ່
ຫ້ ອ ງປະຊຸ ມ ສະພາປະຊາຊົ ນ
ແຂວງ (ສພຂ
 ) ຄໍາມ່ວນ ໄດ້ຈັດ
ກອງປະຊຸມປະເມີນຜົນການສ້າງ
ໜ່ວຍພັກປອດໃສ, ເຂັ້ມແຂງ,
ໜັກແໜ້ນ ປະຈໍາປີ 2021 ຂອງ
ໜ່ວຍພັກ ສພຂ
 ຄໍາມ່ວນ ໂດຍ
ການເປັນປະທານຂອງສະຫາຍ
ຄໍາສຸກ ວັນທະວົງສາ ເລຂາໜ່ວຍ
ພັກ ສພຂ
 ຄໍາມ່ວນ; ເຂົ້າຮ່ວມ
ໂດຍສະຫາຍ ນາງ ບັງອອນ ໄຊ
ຍະສິດ ກຳມະການປະຈໍາພັກ
ແຂວງ, ຮອງປະທານ ສພຂ
 ຄຳ
ມ່ວນ; ມີຄະນະໂຄສະນາອົບ
ຮົມແຂວງ,        ຄະນະຈັດຕັງ້ ແຂວງ,

ງານຂອງ ສພຂ
 ມີ 3 ເນື້ອໃນ.
ໄລຍະການດຳເນີນກອງ
ປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທ
ີ 2
ຂອງສພຂ ຊຸດທ
 ີ II, ມີຜູ້ມີສິດ
ເລືອກຕັ້ງໂທເຂົ້າສ
 າຍດ່ວນ ຕາມ
ໝາຍເລກ 041 156 ສັງລວມ
ໄດ້ 9 ສາຍ, ມີ 6 ເນື້ອໃນ ບັນ
ຫາທີ່ສະເໜີ ແລະ ຕ້ອງການໃຫ້
ຊ່ວຍແກ້ໄຂ ເປັນຕົ້ນແມ່ນບັນ
ຫາການຊົດເຊີຍທີ່ດິນທີ່ໄດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບຈາກບັນດາໂຄງການ
ຕ່າງໆ ແລະ ຕິດພ
 ັນກ
 ັບການປະ
ຕິ ບັ ດ ໜ້ າ ທີ່ ວ ຽກງານຂອງເຈົ້ າ
ໜ້າທີ່ລັດຈຳນວນໜຶ່ງ. ນອກ
ນັ້ນ, ອະນຸກໍາມະການຕ່າງໆທີ່
ຮັບໃຊ້ໃນການກະກຽມ ແລະ
ດໍ າ ເນີ ນ ກອງປະຊຸ ມ ສະໄໝສາ
ມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງ ສພຂ
 ສະ
ຫວັນນະເຂດ ຊຸດທີ II ກໍໄດ້ມີ
ການປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນຢ່າງ
ກົງໄປກົງມາ
ເຊິ່ງສາມາດສະ
ຫລຸບຕີລາຄາດ້ານດີ ແລະ ຂໍ້ຄົງ
ຄ້າງການທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ພ້ອມກັນ
ແກ້ໄຂໃຫ້ດີຂຶ້ນ.
(ນາງ ຄອນສະຫວັນ ເມກສະຫວັນ)
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ກວດກາຜົນການແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງ
ທຸກຂອງພົນລະເມືອງ, ນິຕິບຸກ
ຄົນ, ການຈັດຕັ້ງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້
ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ປົກ
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ຄະນະພັກຊຸດໃໝ່ ສືບຕໍ່ຊີ້ນຳນ ຳ ພ າ ວ ຽ ກ ງ າ ນ ພັ ກ ພ າ ຍ ໃ ນ
ໜ່ວຍຕໍ່ໜ້າໃຫ້ດີຍິ່ງຂຶ້ນ.
(ແສງພອນ ອິນນະລົງ)

ຄະນະກວດກາພັກ-ລັດແຂວງ,
ຄະນະໜ່ວຍພັກ ຕະຫລອດ
ຮອດສະມາຊິກພັກສົມບູນ-ສຳ
ຮອງ, ສະມາຊິກພັກອະວຸໂສບຳ
ນານພາຍໃນໜ່ວຍພັກ ແລະ
ແຂກຖືກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມ.
ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງ
ການຜ່ າ ນເອກະສານຄຸ ນ ທາດ
ການເມືອງ ແລະ ຄຸນສົມບັດສິນ
ທຳປະຕິວັດ ຈາກຄະນະໂຄສະ
ນາອົບຮົມແຂວງ,
ໄດ້ຮັບຟັງ

ການຜ່ານເອກະສານຄໍາສັ່ງຂອງ
ກົມການເມືອງສູນກາງພັກ ສະ
ບັບເລກທີ 01/ກມສພ ແລະ
ຄໍາແນະນຳ ເລກທີ 291/ຄຈສພ
ກ່ ຽ ວກັ ບ ການເພີ່ ມ ທະວີ ສ້ າ ງ
ໜ່ວຍພັກປອດໃສ, ເຂັ້ມແຂງ,
ໜັກແໜ້ນຈາກ ຄະນະຈັດຕັ້ງ
ແຂວງ, ຮັບຟັງການຜ່ານເອກະ
ສານ ກ່ຽວກັບຂໍ້ຫ້າມສະມາຊິກ
ພັກ ແລະ ແນະນຳການຂຽນໃບ
ສໍ າ ຫລວດຂອງບຸ ກ ຄົ ນ ສະມາ
ຊິກພັກ.
ຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ,
ໄດ້ດໍາເນີນການສໍາຫລວດກວດ
ກາ ແລະ ຜ່ານໃບສໍາຫລວດແຕ່

(ສພຊ
 ) ກອງປະຊຸມ
ສະຫລຸບຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບດ
ັ ແຜນການເຄືອ
່ ນໄຫວວຽກ
ງານຂອງຄະນະເລຂາທິການສະ
ພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ) ເຊ
ກອງ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ວາງ
ທິດທາງແຜນການປີ 2022 ໄດ້
ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 8 ກຸມພາ
2022 ທີ່ສະໂມສອນ ສພຂ ເຊ
ກອງ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ
ທ່ານ ນາງ ຄໍາເສັງ ທຸມມະວົງສາ
ຮອງປະທານ ສພຂ
 , ເຂົ້າຮ່ວມ ຄອງວຽກບໍ ລິ ຫ ານແຜນການມີຄະນະປະຈໍາ, ສະມາຊິກສ
 ະ ການເງິນ; ວຽກງານຈັດຕັ້ງ-ພະ
ພາແຫ່ງຊ
 າດ (ສສຊ
 ), ສະມາ ນັກງານ; ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່
ຊິ ກ ສ ະພ າປ ະຊ າຊົ ນ ແ ຂວງ ການເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກງານຂອງ
(ສສຂ
 ), ຄະນະເລຂາທິການ, ສສຊ-ສສຂ; ສ້າງແຜນບໍາລຸງ,
ຄະນະກໍາມະການ ແລະ ພະນັກ ຍົກລະດັບ ແລະ ປະຕິບັດນະ
ໂຍບາຍຕໍພ
່ ະນັກງານ ແລະ ວຽກ
ງານ-ລັດຖະກອນ.
ໃນກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ງານອື່ ນ ໆຕາມການມອບໝາຍ
ນາງ ຄໍາໄພ ວິລະສານ ເລຂາທິ ຂອງຄະນະປະຈໍາ.
ສໍາລັບແຜນການເຄື່ອນ
ການ ສພຂ
 ເຊກອງ ໄດ້ຂຶ້ນຜ່ານ
ບົ ດ ສະຫລຸ ບ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ໄຫວວຽກງານປີ 2022 ຄະນະ
 ຕ້ອງເພີ່ມ
ບັດວຽກງານຂອງຄະນະເລຂາທິ ເລຂາທິການ ສພຂ
ການ ສພຂ
 ປະຈໍາປີ 2021 ທະວີ ສຶ ກ ສາອົ ບ ຮົ ມ ການເມື ອ ງ
ແລະ ທິດທາງແຜນການເຄື່ອນ ແນວຄິດໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະ
ໄຫວປີ 2022 ໂດຍໄດ້ຍົກໃຫ້ ກອນ ດ້ວຍການເຜີຍແຜ່ບັນດາ
ເຫັ ນ ຜົ ນ ງານດ້ າ ນດີ ທີ່ ພົ້ ນ ເດັ່ ນ ມະຕິ, ຄໍາສັ່ງແນະນໍາ, ມູນເຊື້ອ
ເປັ ນ ຕົ້ ນ ແ ມ່ ນ ພະນັ ກ ງານ-ລັ ດ
ຖະກອນມີ ຄ ວາມເຊື່ ອ ໝັ້ ນ ຕໍ່
ການນໍາພາ-ຊີ້ນໍາຂອງພັກ, ມີ
ຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ເປັນເຈົ້າ
ການປະຕິບັດວຽກງານຕາມພາ
ລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່
ຂອງຕົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໜ້າ
ທີ່ເປັນເສນາທິການໃຫ້ ສພຂ

ແລະ ຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາ
ຊົນແຂວງ ໃນການຄົ້ນຄວ້າ-ສັງ
ລວມເນື້ອໃນຮອບດ້ານ; ຄຸ້ມ

ລະສະຫາຍປະເມີ ນ ຕົ ນ ເອງ.
ພ້ອມນັ້ນ, ສະມາຊິກພັກແຕ່ລະ
ສະຫາຍໄດ້ໃຊ້ສິດປະຊາທິປະ
ໄຕປ່ອນບັດລົງຄະແນນແບບປິດ
ລັບ ເຊິ່ງສາມາດສະຫລຸບຜົນ
ຂອງການລົງຄະແນນສຽງຄ:ື ສະ
ມາຊິກພັກ ທັງໝົດ 32 ສະຫາຍ
ຍິງ 14 ສະຫາຍ ສາມາດສັງ
ລວມຄະແນນໄດ້ ປ ະເພດແຂງ
29 ສະຫາຍ ຍິງ 13 ສະຫາຍ,
ມີສະມາຊິກພັກບໍ່ໄດ້ປະເມີນ 3
ສະຫາຍ ຍິງ 1 ສະຫາຍ (ສະ
ມາຊິກພັກບໍານານ) ແລະ ໜ່ວຍ
ພັກ ສພຂ
 ຄໍາມ່ວນ ສາມາດຕີ
ລາຄາຈັ ດ ປະເພດເປັ ນ ໜ່ ວ ຍ

ພັກແຂງ.
ໂອກາດດັ່ງກ
 ່າວ, ຜູ້ເຂົ້າ
ຮ່ວມກອງປະຊຸມໄດ້ຮບ
ັ ຟັງການ
ຜ່ານບົດສະຫລຸບການສ້າງໜ່ວຍ
ພັກປອດໃສ, ເຂັ້ມແຂງ, ໝັກ
ແໜ້ນ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ
ທິດທາງແຜນການ
ປະຈໍາປີ
2022 ໂດຍກອງປະຊຸມໄດ້ຄົ້ນ
ຄວ້າປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຢ່າງ
ກົງໄປກົງມາ, ສາມາດສະຫລຸບ
ສັງລວມ ນໍາສະເໜີຄະນະຈັດຕັງ້
ແຂວງເພື່ອຢັ້ງຢືນຄືນເປັນໜ່ວຍ
ພັກປອດໃສ, ເຂັ້ມແຂງ, ໝັກ
ແໜ້ນ ປະຈໍາປີ 2021.
(ເອື້ອ ມະໂນສິງ)

ວັ ນ ສໍ າ ຄັ ນ ຂອງພັ ກ -ຂອງຊາດ
ແລະ ນິຕິກໍາທີ່ຕິດພັນກັບຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ເພື່ອໃຫ້

ນະ ແລະ ງົບປະມານໃຫ້ຖືກ
ຕ້ ອ ງຕາມລະບຽບຫລັ ກ ການ.
ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ຮັບ

ເຂົາເຈົ້າຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈ ແລະ ກໍາ
ໄດ້ບັນຫາຕ່າງໆ; ນໍາພາ-ຊີ້ນໍາ
ສ້າງແຜນການ ແລະ ກະກຽມ
ໃຫ້ ສສຊ-ສສຂ ເຄື່ອນໄຫວ
ເຜີຍແຜ່ຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມ
ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ແລະ
ສພຂ
 ຊຸດທີ II ຕິດພັນກັບການ
ເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມ, ກວດກາ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລັດຖະທໍາ
ມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ
ໃຕ້ກົດໝາຍ; ຕິດຕາມ, ກວດ
ກາ, ຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ພາຫະ

ຟັງການຜ່ານບົດລາຍງານຜົນສໍາ
ເລັດການກະກຽມ ແລະ ການ
ດໍ າ ເນີ ນ ກອງປະຊຸ ມ ສະໄໝສາ
ມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງ ສພຂ
 ເຊ
ກອງ ຊຸດທີ II; ບົດສະຫລຸບ
ວຽກງານງົບປະມານ ປະຈໍາປີ
2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການ
ປີ 2022 ແລະ ມະຕິຂອງຄະ
ນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
ກ່ ຽ ວກັ ບ ກົ ງ ຈັ ກ ຊ່ ວ ຍວຽກໃນ
ສພຂ
.
(ສັນຍາ ແລະ ນາລີວັນ)
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ຄອບຄົວ, ລວມໝູ່ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ

ທີ່ດິນ ເປັນພື້ນຖານເງື່ອນໄຂ
ຕັດສິນການຄົງຕົວ ແລະ ຂະຫຍາຍ
ຕົວຂອງຊາດ ແລະ ເປັນກຳມະສິດ
ຂອງວົ ງ ຄະນະຍາດແຫ່ ງ ຊາດລາວ
ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ;
ທີ່ດິນ ຍັງເປັນຊັບພະຍາກອນອັນລ້ຳ
ຄ່າ, ເປັນພາຫະນະ ແລະ ເປັນປັດໄຈ
ຕົ້ນຕໍຂອງການຜະລິດ, ເປັນທ່າແຮງ
ແລະ ເປັນແຫລ່ງທຶນອັນໃຫຍ່ຫລວງ
ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ
ຄົມ ເຊິ່ງມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງມີການ
ຄຸ້ມຄອງ, ຂຸດຄົ້ນ, ນຳໃຊ້ໃຫ້ເກີດປະ
ໂຫຍດສູງສຸດໃຫ້ແກ່ລັດ ແລະ ປະ
ຊາຊົນ.
ລັ ດ ໃນຖານະເປັ ນ ຕົ ວ ແທນ
ປະຕິ ບັ ດ ສິ ດ ເປັ ນ ເຈົ້ າ ກຳມະສິ ດ ຂອງ
ວົງຄະນະຍາດແຫ່ງຊາດ ດຳເນີນການ
ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນຢ່າງລວມສູນເປັນເອກະ
ພາບໃນທົ່ວປະເທດ ໂດຍຕິດພັນກັບ
ການດຳເນີນຈັດສັນ, ວາງແຜນການ
ນຳໃຊ້ ແລະ ພັດທະນາ, ການມອບ
ສິດນຳໃຊ້ໃຫ້ບຸກຄົນ,

ນິຕິບຸກຄົນ,
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ບົບການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານທີ່ດິນ ຕ້ອງ

ຄົງ

ໃຫ້ ສ ອດຄ່ ອ ງກັ ບ ສະພາບຕົ ວ ຈິ ງ ໃນ

ໂດຍສອດຄ່ອງກັບລັດຖະທຳມະ

ນູນ ແລະ ກົດໝາຍ.

ແຕ່ລະໄລຍະ,

ຮັບປະກັນການຄຸ້ມ

ທີ່ ດິ ນ ຕ້ ອ ງໄດ້ ຮັ ບ ການຈັ ດ

ຄອງທີ່ດິນໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ

ສັນໃຫ້ສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ນຳໃຊ້

ລວມສູນ ແລະ ແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງໃຫ້

ຖືກກັບເປົ້າໝາຍ, ປະຢັດມັດຖະຍັດ

ຈະແຈ້ງ, ມີກົນໄກ, ລະບຽບການທີ່

ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສູງ, ຮັບປະກັນ

ຮັດກຸມ ແລະ ມີງ ົບປະມານ, ວັດຖຸອຸ

ຜົນປະໂຫຍດສະເພາະໜ້າ ແລະ ຍາວ

ປະກອນຮັບໃຊ້ພຽງພໍເຂົ້າໃນການຄຸ້ມ

ນານ,

ຄອງທີ່ດິນ.

ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ,

ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ ອ ງຕ້ ອ ງ

ຄຸ້ ມ ຄອງທີ່ ດິນໃຫ້ ເ ຂັ້ ມ ງວດ

ການຂອງການພັດທະນາປະເທດຊາດ

ຕາມກົດໝາຍ

ຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ, ຍົກສູງ

ຕາມກວດກາເປັນວຽກປົກກະຕິ ໂດຍ

ຄຸນນະພາບທີ່ດິນ ແລະ ຮັບປະກັນທີ່

ໃຫ້ມີການຕິດຕາມກວດກາຢ່າງແທດ

ດິນສຳລັບກະສິກຳ

ຖືເອົາວຽກງານຕິດ

ເພື່ອຄ້ຳປະກັນ

ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ ເພື່ອພັດທະນາ

ເສດຖະກິດຕະຫລາດທີ່ມີການດັດສົມ

ສົ່ ງ ເສີ ມ ບົ ດ ບາດຂອງແນວ

ເຖິງ; ອັນທີ່ກວດກາແລ້ວ ຜົນຂອງ

ຄ ວ າ ມ ໝັ້ ນ ຄົ ງ ທ າ ງ ດ້ າ ນ ສ ະ ບ ຽ ງ

ປະເທດຊາດ, ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ນຳ

ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ຮັບປະກັນຕາມ

ລາວສ້າງຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາ

ການກວດກາໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຢ່າງ

ອາຫານ.

ໃຊ້ທີ່ດິນ ລວມທັງຜົນປະໂຫຍດຂອງ

ທິດສັງຄົມນິຍົມ;

ຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ສື່ມວນ

ເຂັ້ມງວດ, ເດັດຂາດ ເພື່ອສະກັດກັ້ນ

ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ກ່ຽວ

ນັກລົງທຶນ, ການຈັດຕັ້ງລວມໝູ່, ນິ

ເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບລາຄາ,

ອາ

ຊົນ ແລະ ປະຊາຊົນ ເຂົ້າຮ່ວມໃນ

ປາກົ ດ ການຫຍໍ້ ທໍ້ ໃ ນຂົ ງ ເຂດວຽກ

ກັ ບ ທີ່ ດິ ນ ຕ້ ອ ງປະກອບສ່ ວ ນສ້ າ ງສະ

ຕິບຸກຄົນ ແລະ ບຸກຄົນ ຢ່າງສົມເຫດ

ກອນ

ໃນການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນຢ່າງມີ

ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຈັດຕັ້ງ

ງານທີ່ດິນ.

ຖຽນລະພາບທາງການເມືອງ-ສັງຄົມ,

ສົມຜົນ

ໂດຍຮັບຮູ້ສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ,

ປະສິດທິຜົນ ແນໃສ່ຈຳກັດ ແລະ ແກ້

ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ

ຄັດຈາກ: ເອກະສານເຊື່ອມ

ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ ອ ງຕ້ ອ ງ

ພັ ດ ທະນາທີ່ ດິ ນ ຕິ ດ ພັ ນ ກັ ບ ການເອື້ ອ

ໄຂສະພາບການນຳໃຊ້ທີ່ດິນແບບຟຸມ

ນິຕິກຳອື່ນໆ ທີ່ຕິດພັນກັບທີ່ດິນພ້ອມ

ຊຶມມະຕິເລກທີ 26/ຄບສພ ວ່າດ້ວຍ

ການ ຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-

ອຳນວຍໃຫ້ ແ ກ່ ກ ານພັ ດ ທະນາຕະ

ເຟືອຍ,

ການຈັບຈ່ອງຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ

ທັງສົ່ງເສີມສິດເປັນເຈົ້າ ແລະ ການ

ການເພີ່ ມ ທະວີ ວ ຽກງານຄຸ້ ມ ຄອງ

ສັງຄົມໃນໄລຍະໃໝ່,

ຫລາດອະສັງຫາລິມະຊັບ ລວມທັງຕະ

ໂດຍບໍ່ມີການພັດທະນາ ກໍຄືການແກ້

ເຂົ້າຮ່ວມໂດຍກົງຂອງປະຊາຊົນ ໃນ

ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນໃນໄລຍະໃໝ່.

ຄຸ້ມ

ຫລາດທີ່ດິນ ເພືື່ອສົ່ງເສີມການພັດທະ

ໄຂປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆ ຈາກການ

ກ າ ນ ຄຸ້ ມ ຄ ອ ງ ທີ່ ດິ ນ ຕ າ ມ ລ ະ ບ ຽ ບ

ນຳໃຊ້ທ່າແຮງຈາກທີ່ດິນໃຫ້

ນາທີ່ ດິ ນ ຢ່ າ ງແຂງແຮງຕາມກົ ນ ໄກ

ພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ.

ກົດໝາຍ.

ການປ້ອງກັນ

ຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ;
ຄອງ,

ລັດນຳໃຊ້ບັນດາ
ພາສີ,
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ຫລານເຈົ້ານ້ອຍ

ວຽກງານຕຳແໜ່ງຕັ້ງ					

ຍໍຍື່ນຍັງຄົນ

ບໍ່ໄດ້ຄຳນຶງເຖິງ						

ວ່າໃຜທຳໄດ້

ໂງ່ງ ົມໂຈມເອົາໃຫ້						

ຕາມໃຈຄົນແຕ່ງ

ແບ່ງງານບໍ່ເບິ່ງເບື້ອງ						

ຄວາມຮູ້ທີ່ມີ

5

#

ຫລື ເສັ້ນເລືອດຕັນ ແມ່ນອາການທີ່
ສະໝອງຂາດເລືອດໄປລ້ຽງສະໝອງ
ເນື່ອງຈາກເສັ້ນເລືອດຕີບ, ຕັນ ຫລື
ແຕກ ເຮັດໃຫ້ເນື້ອເຍື່ອສະໝອງຖືກ
ສົ່ງຜົນໃຫ້ການເຮັດວຽກ

ຊົມຊື່ນຍິນດີ

ຂອງສະໝອງບາງສ່ວນ ຫລື ທັງໝົດ

ຮືຮາຫລົງໄຫລນຳ						

ວຽກງານຕົນໄດ້

ດັງປຶ່ງທັງຂຶງກ້າມ						

ແຂນໂຂງວາງມາດ

ກະທັນຫັນ ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການ:

ສະຫລອງປະກາດໃຫ້						

ຄົນຮູ້ທົ່ວແດນ

ຄົນທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ						

ສາວແວ່ນ

ໂລກຫລອດເລືອດສະໝອງ

ທໍາລາຍ
v

ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ລະ

ນຳໃຊ້ທີ່ດິນຢ່າງຍາວນານ ແລະ ໝັ້ນ

#
v

ດອກຫຍ້າ

ຜິດປົກກະຕິ ເຊິ່ງມັກຈະເກີດຂຶ້ນຢ່າງ
- ເວົ້າບໍ່ແຈ້ງ ລີ້ນແຂງ;
- ຄິດຄໍາສັບຕ່າງໆບໍ່ອອກ ສື່
ສານບໍ່ເຂົ້າໃຈ;
- ແຂນຂາອ່ອນແຮງ ຫລື

v

ຕົວຈິງເຮັດບໍ່ໄດ້						

ຕາມທີ່ຕົນຫວັງ

ນັ່ງນອນແນນຳງານ						

ຜ່ານໄປຫລາຍມື້

ອັນທີ່ຮືຮາໄດ້							

ການງານສູງສົ່ງ

ບໍ່ໄດ້ບົ່ງບອກໄດ້						

ໂຕນັ້ນເກັ່ງຈິງ

v

ຄົນມອບງານຈຶ່ງຕ້ອງ					

ຕອງໄຕ່ດີໆ

ມອບງານຄວນແລຫລຽວ					

ເບິ່ງໄປຫລາຍດ້ານ

ຄວາມໂວຫານວານເວົ້າ					

ຊຸເດົາເອງວ່າເຂົາເກັ່ງ

ຄວນເລັ່ງແລເບິ່ງເບື້ອງ					

ງານແທ້ທີ່ເພິ່ນທຳ

ມຶນຊາຂ້າງໃດຂ້າງໜຶ່ງ;
- ວິນຫົວ, ຍ່າງເຊ;
- ເຫັນຮູບພາບຊ້ອນ, ສາຍ
ຕາຜິດປົກກະຕິ.
ເຊິ່ງອາດຈະສັງເກດອາການ
ໄດ້ຕາມຫລັກການ FAST ເຊິ່ງປະ

140/80 mmHg ຄວນໄປພົບແພດ

ອອກກຳລັງກາຍທີ່ເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈເຕັ້ນ

ກອບມີ:

ແລະ ກິນຢາປິ່ນປົວຄວາມດັນເລືອດ

ໄວກວ່າປົກກະຕິ ຢ່າງນ້ອຍ 10-20

ໃຫ້ເປັນປົກກະຕິຕາມໝໍສັ່ງ;

ເທື່ອຕໍ່ນາທີ ແລະ ຢ່າງໜ້ອຍເຄິ່ງຊົ່ວ

- F : ໃບໜ້າ (face) ຄົນ
ເຈັບຈະມີໃບໜ້າທີ່ບິດບ້ຽວ
- A : ແຂນ (arm) ແຂນ
ຂາອ່ອນແຮງ
- S : ການເວົ້າ (speech)
ຄົນເຈັບຈະເວົ້າບໍ່ແຈ້ງ,

ເວົ້າບໍ່ມີແຮງ

ຄືວ່າລີ້ນຄັບປາກ
v

ຄວນປຶກສາເພິ່ນຜູ້						

ຫລຽວລ່ຳແລເຫັນ

ວ່າວຽກງານຄວນຍໍ						

ຍື່ນໃຜກັນແທ້

ຢ່າໄດ້ເຫັນສາຍເສັ້ນ						

ເອັນເຄືອຄະນາຍາດ

ຄວາມສາມາດບໍ່ໃຫ້		

ມັນກໍໄຮ້ຄ່າຄຸນ ທ່ານເອີຍ!

ມອບວຽກເຮັດບໍ່ໄດ້		

- T : ເວລາ (time) ນຳສົ່ງ
ຄົນເຈັບທີ່ສົງໄສໄປໂຮງໝໍທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດ
ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້.
ວິທີປ້ອງກັນ
ເລືອດ

- ປັບປ່ຽນນິໄສການກິນອາ ໂມງໃນແຕ່ລະຄັ້ງ;
ຫານໂດຍການຫລຸດການກິນອາຫານ

-

ກວດສຸຂະພາບປະຈຳປີ

ທີ່ບໍ່ເຄັມຫລາຍ, ບໍ່ຫວານຫລາຍ, ບໍ່

ທຸກໆປີ ເພື່ອວັດແທກລະດັບນໍ້າຕານ

ເຜັດຫລາຍ

ແລະ ໄຂມັນໃນເລືອດ ເພື່ອຊອກຫາ

ແລະ

ປ່ຽນມາກິນຜັກ

ແລະ ໝາກໄມ້ໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ;
- ເຊົາສູບຢາ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ
ທີ່ມີທາດເຫລົ້າ;
- ຫລຸດນ້ໍາໜັກ ໃນກໍລະນີ
ທີ່ມີນ້ໍາໜັກຫລາຍເກີນໄປ;
-

ອອກກໍາລັງກາຍເປັນປົກ

ໝັ່ນກວດເບິ່ງຄວາມດັນ

ກະຕິ ຢ່າງໜ້ອຍອາທິດລະ 3 ເທື່ອ

ຖ້າຄວາມດັນເລືອດສູງກວ່າ

ການອອກກຳລັງກາຍຄວນເປັນການ

ປັດໄຈສ່ຽງທີ່ເກີດຈາກເສັ້ນເລືອດຕັນ
ໃນສະໝອງ;
- ໝັ່ນກວດເຊັກຫົວໃຈ ວ່າ
ມີ ຄ ວາມຜິ ດ ປົ ກ ກະຕິ ກ ານເຕັ້ ນ ຂອງ
ຫົວໃຈຫລືບໍ່.
www.praram9.com
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ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ
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ພະຍາດ ເປັນຕົ້ນ ສາງ, ຫ້ອງເຢັນ,ຫ້ອງແຊ່ແຂງ;
ວັກຊີນກັນພະຍາດ;
10. ກໍານົດບັນຊີພະຍາດທີ່ສາມາດກັນໄດ້ດ້ວຍວັກຊີນກັນພະຍາດ;

ຄະນະກໍາມະການທີ່ປຶກສາແຫ່ງຊາດ ສໍາລັບການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ

ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ, ການເຄື່ອນໄຫວ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງຄະ
ນະກໍາມະການທີ່ປຶກສາແຫ່ງຊາດ ສໍາລັບການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ ໄດ້ກໍານົດ
ໄວ້ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ.

ກັນພະຍາດ ແລະ ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ;
13. ໂຈະ ຫຼື ຍົກເລີກ ຂໍ້ຕົກລົງ, ຄໍາສັ່ງ, ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ແຈ້ງການ

ນໍາໃຊ້ຢາ, ວັກຊີນກັນພະຍາດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທາງການແພດອື່ນ
ຄະນະກໍາມະການກວດກາເຫດການປະຕິປັກ ທີ່ກ່ຽວພັນກັບການນໍາ
ໃຊ້ຢາ, ວັກຊີນກັນພະຍາດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທາງການແພດອື່ນ ແມ່ນ ການ
ຈັດຕັ້ງຂອງລັດທີ່ບໍ່ປະຈໍາການ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງໂດຍລັດຖະ ມົນຕີກະຊວງ
ສາທາລະນະສຸກ ມີພາລະບົດບາດໃນການຕິດຕາມ, ກວດກາ, ສືບຄົ້ນຫາສາເຫດ,
ວິເຄາະ, ວິໄຈ ເພື່ອບົ່ງມະຕິ ແລະ ລາຍງານໃຫ້ຂັ້ນເທິງຂອງຕົນ ເພື່ອນໍາໃຊ້ມາດ
ຕະການແກ້ໄຂຢ່າງທັນການ.

ໝາຍ;

ນະກໍາມະການກວດກາເຫດການປະຕິປັກ ທີ່ກ່ຽວພັນກັບການນໍາໃຊ້ຢາ, ວັກ
ຊີນກັນພະຍາດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທາງການແພດອື່ນ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບ
ການຕ່າງຫາກ.

1. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບ
ການ, ແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ;
2. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມ ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະ
ສາດ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ, ແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ ກ່ຽວກັບ
ການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ;
3. ອອກ ຂໍ້ຕົກລົງ, ຄໍາສັ່ງ, ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບການໃຫ້
ວັກຊີນກັນພະຍາດ;

14. ສະເໜີ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ອອກຄໍາສັ່ງ ໂຈະ ຫຼື ຍົກເລີກການ

4. ຊີ້ນຳ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ;

15. ອອກໃບຢັ້ງຢືນ ກ່ຽວກັບການປະກອບວິຊາຊີບ ແລະ ການປະຕິ
ບັດວຽກງານຕົວຈິງ ໃນການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ;
16. ຮັບ ແລະ ພິຈາລະນາ ແກ້ໄຂ ຄຳສະເໜີ, ຄຳຮ້ອງ ຂອງບຸກຄົນ,
ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ;
17. ອອກ, ໂຈະ, ຖອນ ໃບອະນຸຍາດດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບການໃຫ້
ວັກຊີນກັນພະຍາດ;
18. ປະສານສົມທົບກັບກະຊວງ, ອົງການ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ
ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ;

ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ, ການເຄື່ອນໄຫວ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງຄະ

ຊອບຂອງຕົນ ດັ່ງນີ້:

ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດຕົນອອກ ແລະ ຂອງຂັ້ນລຸ່ມ ທີ່ຂັດກັບກົດ

ດໍາເນີນທຸລະກິດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ;

ມາດຕາ 74 ຄະນະກໍາມະການກວດກາເຫດການປະຕິປັກ ທີ່ກ່ຽວພັນກັບການ

ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດ

12. ສ້າງ, ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍ ຕາໜ່າງການໃຫ້ບໍລິການວັກຊີນ

ມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ມີພາລະບົດບາດໃນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ໃຫ້ຄໍາ
ປຶກສາດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ.

ໃນການຄຸ້ມຄອງການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກ

11. ກຳນົດບັນຊີຊະນິດຂອງວັກຊີນກັນພະຍາດທີ່ນຳໃຊ້ ຢູ່ ສປປລາວ
ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;

ແມ່ນ ການຈັດຕັ້ງຂອງລັດທີ່ບໍ່ປະຈຳການ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງໂດຍ ລັດຖະ

ສະບານ, ນະຄອນ

9. ສ້າງ ແລະ ອອກ ຄໍາແນະນໍາ, ຄູ່ມື ແລະ ຂັ້ນຕອນປະຕິບັດການໃຫ້

ມາດຕາ 73 ຄະນະກໍາມະການທີ່ປຶກສາແຫ່ງຊາດ ສໍາລັບການໃຫ້ວັກຊີນກັນ
ພະຍາດ
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19. ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມື ກັບຕ່າງປະເທດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ
ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະ ຍາດ;
20. ສະຫຼຸບ, ລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ
ໃຫ້ລັດຖະບານຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
21. ນຳໃຊ້ສດ
ິ ແລະ ປະຕິບດ
ັ ໜ້າທີອ
່ ນ
່ື ຕາມທີໄ່ ດ້ກາໍ ນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.

5. ສະເໜີ ບຳລຸງ, ຍົກລະດັບ ບຸກຄະລາກອນ ດ້ານການໃຫ້ວັກຊີນກັນ
ພະຍາດ;
6. ເກັບກຳ, ວິເຄາະ ຂໍ້ມູນ ແລະ ວິເຄາະຄວາມສ່ຽງ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກ
ຊີນກັນພະຍາດ;
7. ກຳນົດກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ແລະ ເຂດບໍລິການ ໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ;
8. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນ
ກັນພະຍາດ;
9. ສະເໜີ ຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາ ອອກ, ໂຈະ, ຖອນ ໃບອະນຸຍາດທາງ
ດ້ານວິຊາການ

ໃນການດຳເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ

ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ;
10. ຮັບ ແລະ ພິຈາລະນາ ແກ້ໄຂ ຄຳສະເໜີ, ຄຳຮ້ອງ ຂອງບຸກຄົນ,
ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ;
11. ປະສານສົມທົບກັບຫ້ອງການ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າຫ້ອງການ

ພາກທີ X
ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ

ມາດຕາ 77 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງພະແນກສາທາລະນະສຸກ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ
ໃນການຄຸ້ມຄອງການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ ພະແນກສາທາລະນະສຸກ

13. ສະຫຼຸບ, ລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະ

ໝວດທີ 1

ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ຍາດ ໃຫ້ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ອົງການປົກຄອງເມືອງ,

ຂອງຕົນ ດັ່ງນີ້:

ເທດສະບານ, ນະຄອນ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;

ການຄຸ້ມຄອງການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ

1. ຈັດຕັ້ງ, ປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ, ແຜນ
ມາດຕາ 75 ອົງການຄຸ້ມຄອງ

ການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງ ການ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ;

ລັດຖະບານ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ ຢ່າງລວມສູນ

2. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມ ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະ

ແລະ ເປັນເອກະພາບ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍມອບໃຫ້ກະຊວງສາທາ

ສາດ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ, ແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ ກ່ຽວກັບ

ລະນະສຸກ ເປັນເຈົ້າການ ແລະ ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ ໃນການປະ ສານສົມທົບ

ການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ;

ກັບບັນດາກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ອົງການຄຸ້ມຄອງການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ ປະກອບດ້ວຍ:
1. ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ;
2. ພະແນກສາທາລະນະສຸກ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
3. ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກ ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ;
4. ສຸກສາລາ;
5. ຄະນະກໍາມະການຮັກສາສຸຂະພາບຂັ້ນບ້ານ.
ມາດຕາ 76 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ
ໃນການຄຸ້ມຄອງການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ
ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້ິ:
1. ຄົ້ນຄວ້າ ສ້າງ ຫຼື ປັບປຸງ ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ກົດ
ໝາຍ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ ເພື່ອນໍາສະເໜີ ລັດຖະບານ ພິຈາ
ລະນາ;

3. ອອກ ຂໍ້ຕົກລົງ, ຄໍາສັ່ງ, ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ແຈ້ງການກ່ຽວກັບການ
ໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ;
4. ຊີ້ນຳ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ;
5. ສົ່ງເສີມ, ບຳລຸງ, ຍົກລະດັບ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ ບຸກຄະລາກອນ
ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ;

ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ;

14. ນໍາໃຊ້ສດ
ິ ແລະ ປະຕິບດ
ັ ໜ້າທີອ
່ ນ
່ື ຕາມທີໄ່ ດ້ກາໍ ນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 79 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງສຸກສາລາ
ໃນການຄຸ້ມຄອງການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ ສຸກສາລາ ມີ ສິດ ແລະ
ໜ້າທີ່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບ ຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັ່ງນີ້:
1. ເປັນເຈົ້າການ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ;
2. ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ ໃຫ້
ປະຊາຊົນເຂົ້າໃຈ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;
3. ສ້າງແຜນຈຸລະພາກ ດ້ວຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ ເພື່ອເຂົ້າເຖິງ
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ;
4. ເກັບກຳຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ກ່ຽວກັບກຸ່ມເປົ້າໝາຍ, ຜູ້ພາດໂອກາດ ໃນ
ການຮັບວັກຊີນກັນພະຍາດ ແລ້ວລາຍງານໃຫ້

6. ພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ສະຖານທີ່ເກັບຮັກສາວັກຊີນກັນພະຍາດ
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ເປັນຕົ້ນ ສາງ, ຫ້ອງເຢັນ, ຫ້ອງແຊ່ແຂງ;
7. ເກັບກຳ, ວິເຄາະ ຂໍ້ມູນ ແລະ ວິເຄາະຄວາມສ່ຽງ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກ
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ຊີນກັນພະຍາດ;
8. ກຳນົດກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ແລະ ເຂດບໍລິການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ;

dqf\kp

9. ປະຕິບັດ ຂໍ້ຕົກລົງ, ຄຳສັ່ງ, ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ແຈ້ງການ ຂອງຂັ້ນ
ເທິງ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ;

2. ຜັນຂະຫຍາຍ ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ກົດໝາຍ ກ່ຽວ
ກັບການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະ ຍາດ ໃຫ້ເປັນ ລະບຽບການ, ແຜນການ, ແຜນງານ
ແລະ ໂຄງການ ອັນລະອຽດ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;
3. ອອກ ຂໍ້ຕົກລົງ, ຄຳສັ່ງ, ຄຳແນະນຳ ແລະ ແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບການ
ໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ;
4. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະ
ສາດ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ, ແຜນງານ, ແຜນການ ແລະໂຄງການກ່ຽວກັບ
ການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ;
5. ຊີ້ນຳ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດຕາມສາຍຕັ້ງຂອງຕົນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະ
ເທດ;

10. ສ້າງ, ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍ ຕາໜ່າງລະບົບຖານຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ
ການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ;

ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ;
7. ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການ ກວດກາສາເຫດການເກີດກໍລະນີເຫດ
ການປະຕິປັກ ຫຼັງການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ ໂດຍມີການປະສານສົມທົບກັບ
ຂະແໜງການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
8. ສ້າງ, ພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ສະຖານທີ່ເກັບຮັກສາວັກຊີນກັນ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ

11. ໂຈະ ຫຼື ຍົກເລີກ ຂໍ້ຕົກລົງ, ຄໍາສັ່ງ, ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ແຈ້ງການ
ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຂອງຂັ້ນເມືອງ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ;
12. ສະເໜີ ຂັ້ນເທິງ ອອກຄໍາສັ່ງ ໂຈະ ຫຼື ຍົກເລີກ ການດໍາເນີນທຸລະ
ກິດກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ;

1. ເຊື້ອຈຸລິນຊີ ແລະ ເຊື້ອຈຸລະໂຣກ ໝາຍເຖິງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ
ນ້ອຍໆ ທີ່ບໍ່ສາມາດເຫັນດ້ວຍຕາເປົ່າ ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດ ຫລື ບໍ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດພະ
ຍາດ ໃນຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ;

13. ຮັບ ແລະ ພິຈາລະນາ ແກ້ໄຂ ຄໍາສະເໜີ, ຄຳຮ້ອງ ຂອງບຸກຄົນ,
ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ;
14. ປະສານສົມທົບກັບ ພະແນກການ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າພະແນກ
ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ;
15. ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນ

6. ສ້າງ, ບໍາລຸງ, ຍົກລະດັບ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ ບຸກຄະລາກອນ

ຄັດໂດຍ: ສ.ສາຍນໍ້າທາ

2. ນ້ຳລະລາຍ ໝາຍເຖິງທາດແຫລວຊະນິດໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມ
ຂຸ້ນສະເພາະ ເຊິ່ງນໍາໃຊ້ປະສົມກັບວັກຊີນກັນພະຍາດຊະນິດເປັນຝຸ່ນ ຫລື
ກ້ອນ;

ກັນພະຍາດ ຕາມການມອບໝາຍ;
16. ສະຫຼຸບ, ລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະ
ຍາດ ໃຫ້ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ອົງການປົກຄອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຢ່າງ
ເປັນປົກກະຕິ;
17. ນໍາໃຊ້ສດ
ິ ແລະ ປະຕິບດ
ັ ໜ້າທີອ
່ ນ
່ື ຕາມທີໄ່ ດ້ກາໍ ນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 78 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງຫ້ອງການ ສາທາລະນະສຸກ ເມືອງ, ເທດ

3. ອຸປະກອນການເກັບຮັກສາວັກຊີນກັນພະຍາດ ໝາຍເຖິງຕູ້
ເຢັນ, ຕູ້ແຊ່ແຂງ, ຫີບເຢັນ, ຖົງພາຍວັກຊີນ ຫລື ອຸປະກອນອື່ນທີ່ໃຊ້ສະ
ເພາະ ເຊິ່ງປະກອບເປັນຕ່ອງໂສ້ຄວາມເຢັນ ເພື່ອເກັບຮັກສາວັກຊີນກັນ
ພະຍາດ.
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# ນາງ ປາກາລັກ ພົມມ
 ີໄຊ

ອັງກິດ ຈະຮ່າງກົດໝາຍວ່າ
ດ້ ວ ຍຄວາມປອດໄພໃນໂ ລກ ອ ອນ
ລາຍ ເຊິ່ງຈະບັງຄັບໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງຢືນ
ຢັນຕົວຕົນ ກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າເວັບໄຊໂປ້
ເພື່ ອ ປ້ ອ ງກັ ນ ການເຂົ້ າ ເຖິ ງ ຂ ອງເ ຍົ າ
ວະຊົນ.
ໃນວັນທີ 8 ກຸມພານີ້, ສຳ
ນັກຂ່າວ BBC ລາຍງານວ່າ: ການປົກ
ຄອງຂອງອັງກິດ ພວມກະກຽມຮ່າງ
ກດ
ົ ໝາຍຄວາມປອດໄພໃນໂລກອອນ
ລາຍຊຸດໃໝ່ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເດັກ
ນ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມເຂົ້າເຖິງເນື້ອຫາ
ທີ່ຮຸນແຮງ ຫລືອ່ອນໄຫວ.
ໃນຮ່າງກົດໝ
 າຍນີ້ ຍັງລະບຸ
ວ່າ ເວັບໄຊບັນເທີງສໍາລັບຜູ້ໃຫຍ່ ຕ້ອງ
ໃຫ້ຜໃູ້ ຊ້ບໍລິການຢນ
ຶ ຢນ
ັ ວ່າມີອາຍຸເກີນ
18 ປີ ໂດຍຜ່ານບັດເຄດິດ ຫລືວິທີ
ການອື່ນໆ ເຊິ່ງເວັບໄຊທີ່ບໍ່ປະຕິບັດ
ຕາມກົດໝາຍຂອງລັດຖະບານ ຈະ
ຕ້ອງຖືກຫັກຫລາຍກວ່າ 10% ຂອງ
ລາຍໄດ້ທັງໝົດ ລວມທັງອາດຈະຖືກ

ບັອກບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າໃນສະຫະລາຊະອານາ
ຈັກ ແລະ ຖ້າວ່າເກີດການດໍາເນີນຄະ
ດີຂຶ້ນ
ເຈົ້າຂອງເວັບໄຊຕ້ອງຖືກດໍາ
ເນີນຄະດີນ
 ຳ ໂດຍຄາດວ່າກົດໝາຍ
ຄວາມປອດໄພໃນໂລກອອນລາຍຈະ
ຖື ກ ນໍ າ ສະເໜີ ໃ ນສອງສາມເດື ອ ນ
ໜ້ານີ້.
ບັນຫາເວັບໂປ້ ແລະ ເດັກ
ນ້ອຍເປັນບັນຫາທີ່ມີມາແຕ່ດົນນານ
ເພາະກຸ່ ມ ທີ່ ເ ບິ່ ງ ແ ຍງຄວາມປອດໄພ

ຂອງເດັກ ເຫັນວ
 ່າການເຂົ້າເຖິງເວັບ
ບັ ນ ເທີ ງ ສໍ າ ລັ ບ ຜູ້ ໃ ຫຍ່ ແ ມ່ ນ ງ່ າ ຍເກີ ນ
ໄປ ອີງຕ
 າມການສໍາຫລວດ ປາກົດວ່າ
ຫລາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງເດັກນ້ອຍອາ
ຍຸລະຫວ່າງ 11-13 ປີ ເຄີຍໄດ້ເຂົ້າ
ຊົມສື່ລາມົກອານາຈານຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງ
ຄັ້ງ ເຊິ່ງຜູ້ຊ່ຽວຊານກ່າວວ່າ ການເສບ
ສື່ລາມົກຫລາຍເກີນຄວນ ເຮັດໃຫ້
ເດັ ກ ນ້ ອ ຍຕົ ກ ເ ປັ ນ ເ ຫຍື່ ອ ຂ ອງກ ານ
ລ່ວງລະເມີດທ
 າງເພດໄດ້.
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ອີງຕາມການລາຍງານຂາ່ ວໃນ

ອາຈານສອນຢູ່ ມ ະຫາວິ ທ ະ

ວັນຈັນ 7 ກຸມພາ 2022 ໃຫ້ຮ
 ູ້ວ່າ:

ຍາໄລກົດໝາຍແຫ່ງຊາດອົດສະຕຣາ

ແນວໃດກໍຕາມ,

ກຸ່ມນັກວິຊາການ ແລະ ຜູ້ສະໜັບສະ

ລີ ແລະ ເປັນຜູ້ນຳພາໃນການຍື່ນຄ
ຳ

ຕຣາລີ

ແນນສຽງຈະຖືກປັບໃໝ 40 ໂດລາ.
ສະຖາບັນອົດສະ

ແນະນໍາວ່າການລົງຄະແນນ

ໜູນຂອງອົດສະຕຣາລີ 30 ຄົນ ໄດ້ ຮ້ອງ ກ່າວວ່າ: ການຫລຸດຜ
 ່ອນອາຍຸ ສຽງຂອງໄວໜຸ່ມຄວນຈະເປັນຄວາມ
ຮຽກ

ຂອງຜູ້ມີສິດລົງຄະແນນສຽງ ຈະຊ່ວຍ

ສະໝັກໃຈບໍ່ແມ່ນການບັງຄັບ. ທັງນ
 ີ້,

pujxjo
5 9tvto5,f
a 1kxyjoxq;37;yfmujzt]yfgv’

ຮ້ ອ ງໃຫ້ ເ ຂດນະຄອນຫລວງອົ ດ ສະ

ເພີ່ມອັດຕາການໄປລົງຄະແນນສຽງ

ຄະນະກຳມະການຕ່າງໆ ຄາດວ່າຈະພິ

ຕຣາລີ ຫລຸດອາຍຸຜູ້ມສ
ີ ິດລົງຄະແນນ

ໃນນະຄອນຫລວງ.

ຈາລະນາຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວໃນວັນ

ສຳນັກຂ່າວ Reuters ລາຍ
ງານວ່າ: ທ່ານ ຟູມ
 ິໂອະ ກິຊດ
ິ ະ ນາ
ຍົກລັດຖະມົນຕີຍີ່ປຸ່ນ
ໄດ້ກ່າວໃນ
ກອງປະຊຸມທາງໄກຂອງຄະນະກຳມະ
ການລັດຖະສະພາຍປ
ີ່ ຸ່ນ ໃນວັນທ
ີ 7
ກຸມພາຜ່ານມາວ່າ: ລັດຖະບານກໍາລັງ
ພິຈາລະນາອະນຸມັດໃຊ້ຢາປິ່ນປົວພະ
ຍາດໂຄວິດຊະນິດຮັບປະທານຂອງບໍ
ລິສັດ ຊິໂອະ ໂນະກິ ໃຊ້ຊ
 ື່ວ່າ: S217622 ເຊິ່ງທ່ານໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ປະ
ສິດທິພາບຄວາມປອດໄພຂອງຢາດັ່ງ
ກ່າວ
ໄດ້ຮັບກ
 ານຢືນຢັນໂດຍຜ່ານ
ການທົດສອບທາງຄລ
 ີນກ
ິ ແລ້ວ ແລະ
ພວກເຮົ າ ຕ້ ອ ງການທີ່ ຈ ະພິ ຈ າລະນາ
ຢ່າງເໝາະສົມ.
ບໍລິສັດ ຊິໂອະ ໂນະກິ ກ່າວ

ໃຫ້ເຫດຜົນວ່າ
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 ່າ: ຜົນຈາກການທົດສອບທາງດ້ານ
ວ
ຄລີນິກທີກ
່ ຳລັງດຳເນີນການຢູ່ ເປີດ
ເຜີ ຍ ໃ ຫ້ ເ ຫັ ນ ປະສິ ດ ທິ ພ າບຂອງຢາ
ຕ້ າ ນໄວຣັ ດ ທີ່ ແ ຕກຕ່ າ ງເ ຫັ ນ ໄ ດ້ ຢ່ າ ງ

ຍື່ນຄຳຮ້ອງເຖິງລ
 ັດຖະສະພາ

ສຽງ ຈາກ 18 ປີ ມາເປັນ 16 ປີ ໂດຍ
ການປ່ຽນແປງຄັ້ງນ
 ີ້

ຮ່າງລາຊາບັນຍັດແກ້ໄຂ້ການ

ທີ 3 ມີນານີ້ ກ່ອນຈະສົ່ງຕ
 ໍ່ໄປຫາສະ

ເລືອກຕັ້ງປ
 ີ 2021 ຈະຫລຸດອ
 າຍຸຂ
 ອງ ພານະຄອນຫລວງ.

ຈະເປັ ນ ຜົ ນ ດີ ຕໍ່ ປ ະຊາທິ ປ ະໄຕຂອງ

ຜູ້ ມີ ສິ ດ ເ ລື ອ ກຕັ້ ງ ໃ ນເ ຂດນ ະຄອນ

ພວກເຮົາ.

ຫລວງເປັນ 16 ປີ ເຊິ່ງຜູ້ທບ
ີ່ ໍ່ລົງຄະ

 ະແຈ້ງ
ຈ
ເມື່ອທຽບກັບຢາຫລອກ
ແລະ ບໍລິສັດວາງແຜນທີ່ຈະສົ່ງຂໍ້ມູນ
ທາງຄລີນິກໃຫ້ໜ່ວຍງານຄວບຄຸມຢາ
ຂອງຍີ່ປຸ່ນໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້.
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ແຫລ່ງຂ
 ່າວ: Infoquest

