;aomu !*{!)}W@}@W@@

!*{!)
d5,rk

@W@@

xumu 11

lt[a[mu )@W
leoad’ko8A’16vj k7ko7totg]0kmydkoltrkcsj’-kfF gfuoj mkfs^;’ 86h xDo **@ 3m]tla[ c]t 3m]tlkoG $!#&@@F $&$&*# Email: phouthen.na@gmail.com

xtmko lr- g7njvows;1hP,1k,
c]t gIaf;Pd 16jg,nv’w-9=krvo

Iv’xtmkoltrkcsj’-kf
,v[g7njv’-j;pgs]nv.shxt-k-qo

@

[hko

(ສພຊ) ວັນທີ 15
ກຸມພາ 2022, ທ່ານ ໄຊສົມ
ພອນ ພົມວິຫານ ກໍາມະການ
ກົມການເມືອງສູນກາງພັກ, ປະ
ທານສະພາແຫ່ງຊາດ
ພ້ອມ
ດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມ
ຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ເມືອງ
ໄຊຈຳພອນ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ,
ເຂົ້າຮ່ວມມີທ່ານ ກອງແກ້ວ ໄຊ
ສົງຄາມ ກໍາມະການສູນກາງພັກ,
ເຈົ້າແຂວງໆບໍລິຄຳໄຊ, ທ່ານ ສຸ
ວັນນີ ໄຊຊະນະ ປະທານສະພາ
ປະຊາຊົນແຂວງ, ບັນດາທ່ານ

|hk @
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(ສພຊ) ລະຫວ່າງວັນ
ທີ 9-10 ກຸມພາ 2022, ທີ່ນະ
ຄອນໄກສອນ ແຂວງສະຫວັນ
ນະເຂດ, ກໍາມາທິການບັນດາ
ເຜົ່າ (ກບຜ) ສະພາແຫ່ງຊາດ
(ສພຊ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳ
ມະນາ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ
ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສາສະ
ໜາ
ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກສະພາ
ແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ແລະ ພະນັກ
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(ສພຊ) ໃນຕອນເຊົ້າ
ວັນທີ 8 ກຸມພາ 2022 ທີ່ຫ້ອງ
ປະຊຸ ມ ສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ
(ສພຂ) ສະຫວັນນະເຂດ ກໍາ
ມາທິ ກ ານວຽກງານສະມາຊິ ກ
ສະພາແຫ່ງຊາດ (ກວສຊ) ນໍາ
ໂດຍທ່ານ ສຸບັນ ສະວະບຸດ ຄະ
ນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ປະ
ທານ ກວສຊ ໄດ້ຕິດຕາມຊຸກຍູ້
ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນການເຄື່ອນ

(ສພຊ) ໃນວັນທີ 11
ກຸມພາ 2022 ທີ່ສະໂມສອນ

ເມືອງຫົງສາ ແຂວງໄຊຍະບູລີ
ທ່ານ ພົທ. ສຸວອນ ເລືອງບຸນມີ

ຮອງປະທານສະພາແຫ່ ງ ຊາດ
ທັ ງ ເປັ ນ ສະມາຊິ ກ ສະພາແຫ່ ງ

ຊາດ (ສສຊ) ປະຈໍາເຂດເລືອກ
ຕັ້ງທີ 7 ແຂວງໄຊຍະບູລີ ສົມ

ທົ ບ ກັ ບ ປະທານສະພາປະຊົ ນ
ແຂວງ, ສສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກ

vjko8+|hk #
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vjko8+|hk #

lr0 zQ’lk]u leg]afdv’xt-5,ltw\lk,aogmnjvmu @
ກອງປະຊຸ ມ ສະໄໝສາ
ມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາປະຊາ
ຊົນແຂວງ (ສພຂ) ຜົ້ງສາລີ ຊຸດ
ທີ II ໄດ້ອັດລົງດ້ວຍຜົນສໍາເລັດ
ຢ່າງຈົບງາມ ໃນຕອນບ່າຍຂອງ
ວັນທີ 27 ມັງກອນຜ່ານມາ
ພາຍຫລັງດໍາເນີນເປັນເວລາ 3
ວັນເຕັມ, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ສພຂ
ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ

vjko8+|hk #

(ສພຊ) ວັນທີ 26 ມັງ
ກອນ 2022 ກອງປະຊຸມສະ
ໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະ
ພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ) ຊຽງ
ຂວາງ ຊຸດທີ II ໄດ້ອັດລົງດ້ວຍ

ຜົນສໍາເລັດອັນຈົບງາມ
ພາຍ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ
ຫລັງດຳເນີນມາເປັນເວລາ 2 ບຸນໂ ຮມ ເທດທານີ ປະທານ
ວັນເຕັມ (ແຕ່ວັນທີ 25-26 ສພຂ ຊຽງຂວາງ, ເຂົ້າຮ
 ່ວມມີ
ມັງກອນ 2022) ທີ່ຫ້ອງປະ
vjko8+|hk #
ຊຸມຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງ
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ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ
ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ,
ເຈົ້າເມືອງ-ຮອງເຈົ້າເມືອງ, ບ້ານ,
ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ຕະ
ຫລອດຮອດພໍ່ ແ ມ່ ປ ະຊາຊົ ນ
ພາຍໃນເມືອງ.
ໃນພິທີ, ທ່ານ ໂກ້ ໄຊ
ສົມບັດ ເລຂາພັກເມືອງ, ເຈົ້າ
ເມືອງໆໄຊຈຳພອນ ໄດ້ລາຍງານ
ໂດຍຫຍໍ້ ກ່ຽວກັບສະພາບເສດ
ຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງເມືອງ ເຊິ່ງ
ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ເມືອງໄຊຈໍາ
ພອນ ເປັນເມືອງທີ 7 ຂອງ
ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ເປັນເມືອງທຸກ
ຍາກ ຕັ້ງຢູ່ພາກຕາເວັນອອກ
ສ່ຽງເໜືອຂອງແຂວງ ເປັນເມືອງ
ພູດອຍ, ເປັນເສັ້ນທາງເຄື່ອນ
ໄຫວປະຕິ ວັ ດ ຂອງອະດີ ດ ການ
ນຳລຸ້ນທຳອິດຂອງລາວ ໂດຍ
ຜ່ານດິນແດນແຫ່ງນີ້ ໄປສູ່ເມືອງ
ແອັ່ງເຊິນ
ແຂວງເຫງະອານ
ສສ.ຫວຽດນາມ ແລະ ເຂດ
ເມື ອ ງວຽງທອງລົ ງ ສູ່ ເ ຂດທົ່ ງ
ພຽງ, ທັງເປັນເຂດທີ່ໝັ້ນຂອງ
ການປະຕິວັດຊາດ ປະຊາທິປະ
ໄຕໃນເມື່ອກ່ອນ ເປັນບ້ານເກີດ
ຂອງທ່ານ ສີສົມພອນ ລໍວັນໄຊ
ອະດີດກໍາມະການກົມການເມືອງ
ສູນກາງພັກ. ເມືອງດັ່ງກ່າວ ໄດ້
ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຕາມດໍາລັດ
ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບ
ເລກທີ 125/ນຍ, ລົງວັນທີ 11
ພຶດສະພາ 2009 ເຊິ່ງມີເນື້ອທີ່
ທັງໝົດ 2.265 ກິໂລຕາແມັດ,
ປະກອບມີ 4 ກຸ່ມບ້ານ, ມີ 17

ບ້ານ, 1.980 ຄອບຄົວ, ພົນ
ລະເມືອງທັງໝົດ 12.067 ຄົນ
ຍິງ 5.750 ຄົນ. ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງ
ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ຜົນສໍາເລັດ, ຂໍ້ສະດວກ
ແລະ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້
ປັບປຸງແກ້ໄຂ ເປັນຕົ້ນ ການຮັບ
ຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຕໍ່ແນວທາງຂອງ
ພັກ, ລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ
ຂອງພະນັກງານ-ສະມາຊິກພັກ
ກໍຄືພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຈໍານວນໜຶ່ງ
ຍັງບໍ່ສູງ; ເສັ້ນທາງຄົມມະນາ
ຄົ ມ ໄປມາພົ ບ ຄວາມຫຍຸ້ ງ ຍາກ
ແລະ ຈໍາກັດທີ່ສຸດ; ການລຶບ
ລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ເຖິງວ່າເຮັດ
ໄດ້ ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ຮັບປະກັນຄວາມ
ຍືນຍົງ, ການສ້າງບ້ານພົ້ນທຸກ
ແລະ ບ້ານພັດທະນາ ຍັງບໍ່ທັນ
ໄດ້ ຍັງເປັນເມືອງທຸກຍາກ; ຄຸນ
ນະພາບການຮຽນ-ການສອນ
ຂອງຄູອາຈານ ແລະ ຂອງນັກ
ຮຽນຍັງບໍ່ທັນສູງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ
ຂາດວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ຄູອາ
ຈານບໍ່ພຽງພໍ; ພ້ອມນັ້ນ, ກໍໄດ້
ສະເໜີຂງໍ ບ
ົ ປະມານໃນການສ້າງ

ເສັ້ ນ ທາງລະຫວ່ າ ງເມື ອ ງຫາ
ເມືອງ ແລະ ເມືອງລົງຫາບ້ານ,
ງົ ບ ປະມານການປັ ບ ປຸ ງ ເທສະ
ບານຜັງເມືອງໃໝ່ນໍ້າອ້ອນ, ງົບ
ປະມານໃນການເຮັ ດ ຊົ ນ ລະປະ
ທານ ແລະ ງົບປະມານຊື້ທໍ່ຢາງ
ດໍາ ເພື່ອເອົານໍ້າເຂົ້ານາໃຫ້ປະ
ຊາຊົນ.

ໃນໂອກາດເຄື່ອນໄຫວ
ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມ
ກັບ ຄະນະພັກ, ອໍານາດການ
ປົກຄອງເມືອງໄຊຈໍາພອນ ໃນ
ຄັ້ງນີ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ໄດ້ມີບາງຄໍາເຫັນໂອ້ລົມ
ວ່າ: ເພີ່ມທະວີການນໍາພາຊີ້ນໍາ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ໂຄສະນາເຜີຍ
ແຜ່
ວາລະແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍ
ການແກ້ ໄ ຂຄວາມຫຍຸ້ ງ ຍາກ
ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ,
ວາລະແຫ່ ງ ຊາດວ່ າ ດ້ ວ ຍການ
ສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາ
ຢາເສບຕິດ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນສໍາ
ເລັດ ແລະ ຖືເອົາການຈັດຕັ້ງປະ
ຕິ ບັ ດ ວາລະແຫ່ ງ ຊາດດັ່ ງ ກ່ າ ວ
ເປັ ນ ໜ້ າ ທີ່ ກ ານເມື ອ ງຂອງທົ່ ວ
ປວງຊົນ ສະມາຊິກພັກ, ພະນັກ
ງານ-ລັດຖະກອນ ກໍຄືພໍ່ແມ່ປະ
ຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ຈະຕ້ອງໄດ້
ຮ່ ວ ມແຮງຮ່ ວ ມໃຈກັ ນ ຈັ ດ ຕັ້ ງ
ປະຕິບັດ ແລະ ເປັນວິທີທາງ
ດຽວທີ່ ຈ ະນໍ າ ພາປະເທດຊາດ
ໃຫ້ຫລຸດພົນ
້ ຈາກສະພາບຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດການເງິນ; ສະເໜີໃຫ້ຄະນະພັກ,
ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ,
ອົງການປົກຄອງເມືອງ ເພີ່ມທະ
ວີການນໍາພາຮອບດ້ານ ຕໍ່ວຽກ
ງ າ ນ ປ້ ອ ງ ກັ ນ ຊ າ ດ - ປ້ ອ ງ ກັ ນ
ຄວາມສະຫງົບ
ໃຫ້ມີຄວາມ
ໜັກແໜ້ນ, ຍົກສູງສະຕິລະວັງ
ຕົ ວ ຕໍ່ ກ ານເຄື່ ອ ນໄຫວມ້ າ ງເພ
ທໍາລາຍ ຂອງອິດທິກໍາລັງປໍລະ
ປັກ, ປັບປຸງສອງກໍາລັງໃຫ້ມີ
ຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ມີຄວາມຈົງ
ຮັກພັກດີຕໍ່ປະຊາຊົນ,
ຕໍ່ລະ
ບອບໃໝ່; ເອົາໃຈໃສ່ປົກປັກ
ຮັກສາຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມ
ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ; ສະກັດ
ກັ້ນບັນຫາຢາເສບຕິດ ເຮັດໃຫ້
ສັ ງ ຄົ ມ ມີ ຄ ວາມສະຫງົ ບ ປອດ
ໄພ, ເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການ
ພັ ດ ທະນາເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ ;
ສະເໜີໃຫ້ຄະນະພັກ, ອົງການ
ປົກຄອງເມືອງ ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້
ສົົ່ງເສີມ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້
ປະຊາຊົ ນ ເອົ າ ໃຈໃສ່ ເ ຮັ ດ ການ
ຜະລິດກະສິກໍາ, ການລ້ຽງສັດ
ໃຫຍ່ ເປັນສິນຄ້າ, ມີມາດຕະ
ຖານ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ຕະ

ຫລາດພາຍໃນ ແລະ ການສົ່ງ
ອອກ; ພ້ອມກັນນັ້ນ, ໃນເງື່ອນ
ໄຂທີ່ເມືອງໄຊຈໍາພອນ ມີຊາຍ
ແດນຕິດກັບ ສສ.ຫວຽດນາມ
ເຊິ່ ງ ອົ ງ ການປົ ກ ຄອງຂັ້ ນ ທ້ ອ ງ
ຖິ່ນຂອງສອງຝ່າຍ ກໍໄດ້ມີການ
ປະສານສົ ມ ທົ ບ ວຽກງານຮ່ ວ ມ
ກັນເປັນປົກກະຕິ ຈຶ່ງເປັນທ່າ
ແຮງໜຶ່ ງ ຂອງການຜະລິ ດ ກະສິ
ກໍາ, ການລ້ຽງສັດໃຫຍ່ເປັນສິນ
ຄ້າ ເພື່ອສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ,
ສ້ າ ງອາຊີ ບ ຄົ ງ ທີ່ ໃ ຫ້ ແ ກ່ ປ ະຊາ
ຊົນບັນດາເຜົ່າ. ສະນັ້ນ, ສະເໜີ
ໃຫ້ບັນດາສະຫາຍ ນໍາໃຊ້ທ່າ
ແຮງດັ່ງກ່າວ ເຂົ້າໃນການສ້າງ
ສາພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ຂອງເມືອງໄຊຈໍາພອນ ໃຫ້ມີ
ບາດກ້ າ ວຫັ ນ ປ່ ຽ ນທີ່ ຕັ້ ງ ໜ້ າ ,
ເອົາໃຈໃສ່ສ້າງ ແລະ ຂະຫຍາຍ
ຮູ ບ ແບບເສດຖະກິ ດ ລວມໝູ່
ຂອງປະຊາຊົນ
ໃຫ້ກາຍເປັນ
ຖານເສດຖະກິ ດ ອັ ນ ໝັ້ ນ ຄົ ງ
ແລະ ໜັກແໜ້ນ, ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ
ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ
ກາງ ດ້ວຍການປະຕິບັດນະໂຍ
ບາຍ ແລະ ກົນໄກທີ່ຈໍາເປັນໃນ
ການເຂົ້າເຖິງແຫລ່ງທຶນ,
ຕະ
ຫລາດ ແລະ ນະໂຍບາຍອື່ນໆ
ເຮັດໃຫ້ວິສາຫະກິດດັ່ງກ່າວ ມີ
ຄວາມເຂັ້ມແຂງ; ເອົາໃຈໃສ່
ການພັ ດ ທະນາຊັ ບ ພະຍາກອນ
ມະນຸດ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມ
ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ແລະ ສາ
ມາດຕອບສະໜອງແກ່ການສ້າງ
ສ າ ພັ ດ ທ ະ ນ າ ພ າ ຍ ໃ ນ ເ ມື ອ ງ
ດ້ວຍການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ລູກ
ຫລານເຫັ ນ ໄດ້ ຄ ວາມສໍ າ ຄັ ນ
ຂອງການຮຽນວິ ຊ າຊີ ບ ສາຂາ
ຕ່າງໆ ທີ່ໃຊ້ເວລາການຮຽນສັ້ນ,
ໃຊ້ ທຶ ນ ຮອນໃນການຮຽນບໍ່
ຫລາຍ, ສາມາດມີອາຊີບທໍາມາ
ຫາກິນ ໂດຍສະເພາະການສ້າງ
ນັກວິຊາການດ້ານການປູກຝັງລ້ຽງສັດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຜະ
ລິ ດ ກະສິ ກໍ າ ພາຍໃນເມື ອ ງຂະ
ຫຍາຍຕົວ ແລະ ມີຄວາມເຂັ້ມ
ແຂງ; ວຽກງານການສຶກສາມີ
ຄວາມສໍາຄັນຫລາຍ ແລະ ຕິດ
ພັນກັບການພັດທະນາວຽກງານ
ຂອງຂະແໜງການອື່ນ
ຈຶ່ງມີ
ຄວາມຈໍ າ ເປັ ນ ໃນການປັ ບ ປຸ ງ
ຄຸ ນ ນະພາບການສຶ ກ ສາໃຫ້ ສູ ງ
ຂຶ້ນ ດ້ວຍການສະໜອງຄູສອນ
ໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ, ເອົາໃຈ
ໃສ່ການສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງ
ໂຮງຮຽນ ເພື່ອອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກໃຫ້ ແ ກ່ ລູ ກ ຫລານໄດ້
ເຂົ້າຮຽນ,
ປະກອບປື້ມແບບ
ຮຽນ,
ອຸປະກອນການຮຽນ

ພ້ອມທັງສ້າງເງື່ອນໄຂການເຂົ້າ
ເຖິງການສຶກສາ ແລະ ຂະຫຍາຍ
ຕາໜ່າງການສຶກສາໃຫ້ມີຄຸນນະ
ພາບສູງຂຶ້ນ ແລະ ທົ່ວເຖິງຢູ່ເຂດ
ຫ່າງໄກສອກຫລີກ; ເອົາໃຈໃສ່
ປັບປຸງໂຮງໝໍຊຸມຊົນ
ດ້ວຍ
ການປະກອບອຸປະກອນ, ເຄື່ອງ
ມືດ້ານການແພດ ທີ່ສາມາດຍົກ
ສູງປະສິດທິພາບໃນການປິ່ນປົວ
ໃຫ້ສູງຂຶ້ນ, ເຮັດໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາ
ຊົ ນ ສາມາດເຂົ້ າ ເຖິ ງ ການບໍ ລິ
ການດ້ າ ນສາທາລະນະສຸ ກ ສະ
ດວກ, ວ່ອງໄວຂຶ້ນ ເພີ່ມຄວາມ
ສາມາດໃນການເຝົ້ າ ລະວັ ງ ຕິ ດ
ຕາມ, ບົ່ງມະຕິ, ຊອກຄົ້ນຫາ
ແລະ ໂຕ້ຕອບກໍລະນີພະຍາດລະ
ບາດໃຫ້ໄດ້ໄວ ໂດຍສະເພາະພະ
ຍາດໂຄວິດ-19;
ເອົາໃຈໃສ່
ວຽກງານພັ ດ ທະນາຊົ ນ ນະບົ ດ
ແລະ
ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ
ຂອງປະຊາຊົ ນ ໃຫ້ ເ ຂົ້ າ ສູ່ ລ ວງ

ເລິກ ແລະ ທົ່ວເຖິງ ຕາມທິດ 3
ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ
ດ້ ວ ຍການສົ່ ງ ເສີ ມ ການຜະລິ ດ
ເປັນສິນຄ້າ ຄຽງຄູ່ກັບການຈັດ
ສັນພູມລໍາເນົາ ແລະ ບ່ອນທໍາ
ມາຫາກິນຖາວອນ;
ສ້າງພື້ນ
ຖານໂຄງລ່ າ ງທີ່ ຈໍ າ ເປັ ນ ຮັ ບ ໃຊ້
ການຜະລິດ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດ
ການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ; ປັບ
ປຸ ງ ກົ ງ ຈັ ກ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ຕາມທິ ດ
ກະທັດຮັດ ສະກັດກັ້ນການນໍາ
ໃຊ້ສິດ,
ອໍານາດໃນທາງທີ່ບໍ່
ຖືກກົດໝາຍ ຂອງພະນັກງານ
ລັດ,
ສ້າງເງື່ອນໄຂອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ
ມີສ່ວນຮ່ວມເຂົ້າໃນວຽກງານບໍ
ລິຫານລັດ ສາມາດເຂົ້າເຖິງຂະ
ບວນການຍຸຕິທໍາ
ເຮັດໃຫ້
ຄວາມເຊື່ ອ ໝັ້ ນ ຂອງປະຊາຊົ ນ
ຕໍ່ ກ ານນໍ າ ພາຂອງພັ ກ -ລັ ດ ໃຫ້
ສູງຂຶ້ນ; ເພີ່ມທະວີການຊີ້ນໍານໍ າ ພາຂອງອົ ງ ຄະນະພັ ກ ເມື ອ ງ
ຕໍ່ ກ ານເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກງານ
ຂອງສະມາຊິ ກ ສະພາປະຊາຊົ ນ
ແຂວງ ທີ່ປະຈໍາຢູ່ເມືອງໄຊຈໍາ
ພອນ ໃຫ້ສາມາດເຄື່ອນໄຫວປະ
ຕິ ບັ ດ ໜ້ າ ທີ່ ເ ປັ ນ ຕົ ວ ແທນຂອງ
ປະຊາຊົນຕາມກົດໝາຍກໍານົດ
ດ້ວຍການຄົ້ນຄວ້າປະກອບບຸກ
ຄະລາກອນຊ່ວຍວຽກ ລວມທັງ
ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ, ການປະ
ສານສົ ມ ທົ ບ ວຽກງານກັ ບ ຂະ
ແໜງການອື່ນຂອງເມືອງ ແນ
ໃສ່ເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດໜ້າທີ່
ວຽກງານຂອງສະມາຊິ ກ ສະພາ
ປະຊາຊົນແຂວງ ປະຈໍາຢູ່ເມືອງ
ໄຊຈໍາພອນ ເຂົ້າສູ່ລະບົບ ແລະ
ມີປະສິດທິຜົນນັບມື້ສູງຂຶ້ນ, ສາ
ມາດຕ້ ອ ນຮັ ບ ພໍ່ ແ ມ່ ປ ະຊາຊົ ນ
ເຂົ້າມາສະເໜີບັນຫາຕ່າງໆ ຕໍ່
ຕົວແທນຂອງຕົນ.
ໃນການມາຢ້ ຽ ມຢາມ
ແລະ ເຮັດວຽກຄັ້ງນີ້, ທ່ານ
ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ໄດ້
ມອບເຄື່ອງອຸປະໂພກ, ບໍລິໂພກ,
ອຸປະກອນການເແພດ,
ອຸປະ
ກອນການສຶກສາ ພ້ອມທັງເຂົ້າ
ສານອາຫານແຫ້ງໃຫ້ແກ່ເມືອງ
ໄຊຈຳພອນ ລວມມູນຄ່າ 30
ກວ່າລ້ານກີບ.
(ສົມນຶກ ແກ້ວໄຊຍະຈັກ)
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(ສພຊ) ວັນທີ 8 ກຸມ
ພາ 2022 ທ່ານ ຈະເລີນ ເຍຍ
ປາວເຮີ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ທັງເປັນປະທານກຳມາທິ
ການກົດໝາຍ ສະພາແຫ່ງຊາດ,
ມີທ່ານ ພອນສຸກ ອິນທະວົງ
ຮອງເຈົ້າແຂວງໆຫົວພັນ ພ້ອມ
ດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ລົງພົບປະຢ້ຽມ

ຢາມ ແລະ ໂອ້ລົມພໍ່ແມ່ປະຊາ
ຊົນ ຢູ່ບ້ານນາຊອນ ແລະ ບ້ານ
ສົບຮາວ ເມືອງສົບເບົາ ແຂວງ
ຫົວພັນ ພ້ອມທັງນໍາເອົາເຄື່ອງອຸ
ປະໂພກ, ບໍລິໂພກ ຈຳນວນໜຶ່ງ
ລວມມູນຄ່າ 90 ລ້ານກວ່າກີບ
ມອບໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ທັງ 2
ບ້ານ; ເຊິ່ງໃນນັ້ນ ມອບໃຫ້ບ້ານ

ນາຊອນ ຈຳນວນ 31 ລ້ານ
ກວ່າກີບ ແລະ ບ້ານສົບຮາວ
58 ລ້ານກວ່າກີບ, ມີບັນດາ
ການນຳເມືອງ, ເລຂາຄະນະພັກ
ບ້ານ, ນາຍບ້ານ ຕະຫລອດ
ຮອດພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ພາຍໃນ 2
ບ້ານ ເຂົາ້ ຮ່ວມ ເປັນສັກຂີພຍ
ິ ານ.
(ນາງ ປຸ້ຍນິຕາ ເພັງມີໄຊ)

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ສສຊ ທີ່ເປັນກຳ
ມະການຂອງ ກບຜ ຊຸດໃໝ່
ໄດ້ ຮ ຽນຮູ້ ບົ ດ ຮຽນປະສົ ບ ການ
ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ສາ
ສະໜາ
ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະ
ບຽບກົດໝາຍ.
ໃນກອງປະຊຸມ, ຜູ້
ເຂົ້າຮ່ວມ ໄດ້ຮັບຟັງມະຕິຕົກລົງ
ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ
ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນ
ໄຫວຂອງກຳມາທິ ກ ານບັ ນ ດາ
ເຜົ່າ ສະບັບເລກທີ 168/ຄປຈ,
ລົງວັນທີ 05/07/2021; ມະຕິ
062/ຄປຈ, ລົງວັນທີ 02/04/
2013 ວ່າດ້ວຍການພົວພັນລະ
ຫວ່ າ ງກໍ າ ມາທິ ກ ານບັ ນ ດາເຜົ່ າ
ກັບອົງການ ແລະ ຂະແໜງການ

ການເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກງານຕົ ວ
ຈິງ ແລະ ບາງບົດຮຽນ ກ່ຽວ
ກັບການຕິດຕາມກວດກາວຽກ
ງານຊົນເຜົ່າ-ສາສະໜາ ຂອງກຳ
ມາທິການບັນດາເຜົ່າ ໃນສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII (20162020); ພ້ອມນັ້ນ, ນັກສຳມາ
ນະກອນ ຍັງໄດ້ສຸມສະຕິປັນຍາ,
ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ
ປະສົບການຜ່ານມາ
ເຂົ້າໃນ
ການປະກອບຄໍ າ ຄິ ດ ຄໍ າ ເຫັ ນ
ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນຢ່າງ
ກົງໄປກົງມາ, ມີລັກສະນະສ້າງ
ສັນ ພ້ອມກັນຊອກໃຫ້ເຫັນເຖິງ
ດ້ານດີ,
ດ້ານອ່ອນທີ່ຄົງຄ້າງ
ແລະ ສະເໜີວິທີແກ້ໄຂໃນຕໍ່ໜ້າ
ເພື່ ອ ພ້ ອ ມກັ ນ ນຳເອົ າ ບົ ດ ຮຽນ
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ງານ-ລັດຖະກອນ
ທີ່ຮັບຜິດ
ຊອບວຽກງານຊົນເຜົ່າ ຢູ່ເຂດ
ເລືອກຕັ້ງທີ 12 ແຂວງຄໍາມ່ວນ,
ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13 ແຂວງສະ
ຫວັນນະເຂດ, ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ
14 ແຂວງສາລະວັນ, ເຂດ
ເລືອກຕັ້ງທີ 15 ແຂວງຈໍາປາ
ສັກ, ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 16
ແຂວງເຊກອງ ແລະ ເຂດເລືອກ
ຕັ້ງທີ 17 ແຂວງອັດຕະປື; ໂດຍ
ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຄໍາ
ຈັນ ໂສຕາປະເສີດ ປະທານ
ກບຜ; ເຂົ້າຮ່ວມມີທ່ານ ຄຳໃບ
ດຳລັດ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງ
ຊາດ; ມີຮອງປະທານ ກບຜ,
ຮອງລັ ດ ຖະມົ ນ ຕີ ກ ະຊວງພາຍ
ໃນ, ຮອງປະທານແນວລາວສ້າງ
ຊາດ, ຫົວໜ້າກົມໃຫຍ່ສັນຕິ
ບານ, ສສຊ ຈາກ 6 ເຂດເລືອກ
ຕັ້ງ, ຕາງໜ້າຈາກອົງການສາສະ
ໜາຕ່າງໆ, ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວ
ໜ້າກົມ, ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າ
ພະແນກ, ແຂກຖືກເຊີນ ແລະ ພະ
ນັ ກ ງານ-ລັ ດ ຖະກອນທີ່ ກ່ ຽ ວ
ຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.
ທັງນີ້, ເພື່ອເຮັດໃຫ້
ສສຊ ຊຸດທີ IX ທີ່ເປັນກຳມະ
ການຂອງ ກບຜ ຊຸດໃໝ່ ສາ
ມາດຮຽນຮູ້ ແລະ ກຳໄດ້ເນື້ອ
ໃນນິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພາລະ
ບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງ
ຕົນ, ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ທີ່ຕັ້ງ,
ພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າ
ທີ່ ຂອງ ກບຜ ແລະ ມະຕິ
062/ຄປຈ
ວ່າດ້ວຍການປະ
ສານງານ ລະຫວ່າງ ກບຜ ກັບ
ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມ
ທັງສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ
ແລະ
ເຊື່ອມຊຶມດຳລັດ 315/ລບ ວ່າ
ດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກ
ປ້ອງການເຄື່ອນໄຫວສາສະໜາ

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ດຳລັດ 315/ລບ,
ລົງວັນທີ 10/08/2016 ວ່າ
ດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກ
ປ້ອງການເຄື່ອນໄຫວສາສະໜາ
ສປປລາວ; ດຳລັດ 207/ລບ,
ລົງວັນທີ 20/03/2020 ວ່າ
ດ້ວຍວຽກງານຊົນເຜົ່າ; ບົດລາຍ
ງານການຕີ ລ າຄາສະພາບການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ
ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການປົກ
ປ້ອງການເຄື່ອນໄຫວສາສະໜາ
ຢູ່ ສປປລາວ ສະບັບເລກທີ
135/ລບ, ລົງວັນທີ 16/08/
2016; ການປະຕິບັດພາລະບົດ
ບາດ ແລະ ວຽກງານສາສະໜາ
ຂອງກະຊວງພາຍໃນ ຕິດພັນ
ກັ ບ ການເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກງານ
ຕົວຈິງ; ການປະຕິບັດພາລະບົດ
ບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງກົມສາ
ສະໜາ ຂອງສູນກາງແນວລາວ
ສ້າງຊາດ; ການປະຕິບັດພາລະ
ບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງກົມ
ໃຫຍ່ສັນຕິບານ ກະຊວງປ້ອງ
ກັນຄວາມສະຫງົບ ຕິດພັນກັບ

ທີ່ເປັນປະໂຫຍດໄປຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບພາລະບົດ
ບາດ, ສິດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງກໍາມາທິການ
ໃຫ້ມີຄວາມຮັດກຸມ, ສອດຄ່ອງ
ກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ, ຖືກ
ຕ້ອງຕາມແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ,
ລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ.
ທ່ າ ນຮອງປະທານສະ
ພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເອົາ
ໃຈໃສ່ເຊື່ອມຊຶມເນື້ອໃນນິຕິກຳ
ຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ປະສານສົມ
ທົບກັນ,
ຍົກສູງບົດບາດໃນ
ການຊຸກຍູ້ຕິດຕາມກວດກາແຕ່
ຫົວທີ, ປົກກະຕິ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ;
ພ້ອມນັ້ນ, ທ່ານຍັງໄດ້ເນັ້ນຕື່ມ
ວ່າ: ພັກ-ລັດເຮົາເຄົາລົບສິດທິ
ໃນການເຊື່ອຖື ຫລື ບໍ່ເຊື່ອ ຂອງ
ພົນລະເມືອງລາວບັນດາເຜົ່າ ແຕ່
ການເຊື່ອຖືນັ້ນ ຕ້ອງສາມາດຢູ່
ຮ່ວມກັນໄດ້ໂດຍສັນຕິປອງດອງ
ບໍ່ຈຳແນກແບ່ງແຍກ ແລະ ຊ່ວຍ
ເຫລືອເບິ່ງແຍງເຊິ່ງກັນແລະກັນ.
(ອານຸສອນ ພູມມີທອນ)
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ຕັ້ງທີ 7 ແລະ ສະມາຊິກສະພາ
ປະຊາຊົນແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້
ລົງພົບປະຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ແລະ
ເຜີຍແຜ່ຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມ
ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ແລະ
ກ ອ ງ ປ ະ ຊຸ ມ ສ ະ ພ າ ປ ະ ຊ າ ຊົ ນ
ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຊຸດທີ II, ມີ
ບັ ນ ດາຄະນະນໍ າ ຂອງເມື ອ ງ,
ນາຍ ແລະ ພົນທະຫານ, ນາຍ
ແລະ ພົນຕໍາຫລວດ, ພະນັກ
ງານ-ລັດຖະກອນ
ຈາກພາກ
ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ນາຍບ້ານ
ອ້ອມຂ້າງເມືອງເຂົ້າຮ່ວມ.
ໂດຍໄດ້ ຮັ ບ ການກ່ າ ວ
ຕ້ອນຮັບຈາກທ່ານ ນາງ ດາວ
ວິນ ລາດສະກິດ ຮອງເລຂາພັກ
ເມືອງ ແລະ ລາຍງານໂດຍຫຍໍ້
ກ່ຽວກັບສະພາບທີ່ຕັ້ງ ແລະ ຈຸດ
ພິເສດຂອງເມືອງ, ດ້ານການ
ເມືອງ-ແນວຄິດ, ວຽກງານປ້ອງ
ກັ ນ ຊາດ-ປ້ ອ ງກັ ນ ຄວາມສະ
ຫງົບ, ການພັດທະນາເສດຖະ
ກິດ,
ວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ,
ວຽກງານຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນ
ການແຜ່ ລ ະບາດຂອງພະຍາດ
ໂຄວິດ-19, ດ້ານຄົງຄ້າງ, ວຽກ
ງານຈຸດສຸມໃນຕໍ່ໜ້າ ຈາກນັ້ນ,
ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບຟັງການເຜີຍ

d;l-DDD
ໄຫວວຽກງານຂອງຄະນະສະມາ
ຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ປະ
ຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13 ແລະ
ສພຂ ສະຫວັນນະເຂດ ຮ່ວມ
ກັບທ່ານ ກົງແກ້ວ ມີວໍລະຈັກ
ປະທານຄະນະ ສສຊ ປະຈໍາເຂດ
ເລືອກຕັ້ງທີ 13, ປະທານສະພາ
ປະຊາຊົນແຂວງ, ສສຊ ປະຈໍາ
ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13, ຄະນະປະ
ຈໍາ ສພຂ, ຄະນະກໍາມະການ
ສພຂ, ຄະນະເລຂາທິການ ສພຂ
ແລະ ບັນດາຫົວໜ້າຂະແໜງ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນ
ສພຂ
ເຂົ້າຮ່ວມ.
ຈຸ ດ ປ ະ ສົ ງ ຂ ອ ງ ກ າ ນ
ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຄັ້ງນີ້ ເພື່ອ
ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້
ມູ ນ ການເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກງານ
ຂອງຄະນະ ສສຊ ປະຈຳເຂດ
ເລືອກຕັ້ງທີ 13 ແລະ ສພຂ,
ພ້ ອ ມທັ ງ ໄດ້ ແ ລກປ່ ຽ ນຄໍ າ ຄິ ດ
ຄໍ າ ເຫັ ນ ກ່ ຽ ວກັ ບ ບັ ນ ຫາຕ່ າ ງໆ
ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ປຶກສາຫາລືກ່ຽວ
ກັບວຽກງານໂຄງປະກອບການ

ແຜ່ ຜົ ນ ສໍ າ ເລັ ດ ກອງປະຊຸ ມ ສະ
ພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງໄຊຍະບູ ລີ
ຊຸດທີ II ຈາກສະມາຊິກສະພາ
ແຫ່ ງ ຊາດປະຈໍ າ ເຂດເລື ອ ກຕັ້ ງ
ທີ 7.

ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ
ພົທ. ສຸວອນ ເລືອງບຸນມີ ໄດ້ມີ
ຄໍາເຫັນໂອ້ລົມ ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ຕີ
ລາຄາສູງຕໍ່ຜົນງານຂອງເມືອງທີ່
ຍາດມາໄດ້ ພ້ອມທັງເຜີຍແຜ່
ຜົ ນ ສໍ າ ເລັ ດ ກອງປະຊຸ ມ ສະໄໝ
ວິສາມັນເທື່ອທີ 1 ແລະ ຜົນສໍາ
ເລັ ດ ກອງປະຊຸ ມ ສະໄໝສາມັ ນ
ເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ
ຊຸດທີ IX ທີ່ໄດ້ພິຈາລະນາຮັບ
ຮອງເອົ າ ຫລາຍບັ ນ ຫາສໍ າ ຄັ ນ
ພື້ນຖານຂອງຊາດ ແລະ ຂອງ
ທ້ອງຖິ່ນ ອອກເປັນມະຕິກອງ
ປະຊຸ ມ ຈໍ າ ນວນຫລາຍມະຕິ ທີ່
ລັດຖະບານ ແລະ ອົງການປົກ
ຄອງທ້ ອງຖິ່ ນ ຈະໄດ້ ສຸ ມ ໃສ່ ຈັ ດ
ຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້
ອໍານາດການປົກຄອງເມືອງ ເອົາ
ໃຈໃສ່ ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ວາລະ
ແຫ່ງຊາດ ແລະ ລັດຖະທໍາມະ
ນູນ, ກົດໝາຍ, ມະຕິຕ່າງໆຢ່າງ
ເຂັ້ມງວດ.
ກ່ອນໜ້ານີ້ ໃນຕອນ
ເຊົ້າຂອງວັນດຽວກັນ ຄະນະ ຍັງ
ຈັດຕັ້ງຂອງຄະນະ ສສຊ ປະຈຳ
ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13 ແລະ ຂອງ
ສພຂ, ການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ

ກົດໝາຍ, ນິຕິກຳທີ່ສຳຄັນຂອງ
ແຂວງ, ການຕິດຕາມກວດກາ
ການປະຕິບັດລັດຖະທຳມະນູນ,
ກົດໝາຍ, ມະຕິກອງປະຊຸມຂອງ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສພຂ,
ການລົງພົບປະຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ
ຂອງ ສສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ
ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນ
ແຂວງ (ສສຂ), ການກະກຽມ
ກອງປະຊຸມ ຂອງຄະນະ ສສຊ
ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ກອງ
ປະຊຸມ ສພຂ, ກົນໄກການປະ
ສານງານລະຫວ່າງ ຄະນະປະຈໍາ
ກັບ ສສຊ, ກັບອົງການປົກຄອງ
ແຂວງ, ອົງການກວດສອບ, ໄອ
ຍະການ, ແນວລາວສ້າງຊາດ
ແຂວງ ລວມທັງອົງການຈັດຕັ້ງ
ຂອງແຂວງ ແລະ ການເຄື່ອນ
ໄຫວຂອງ ສສຂ ປະຈໍາເຂດ
ເລືອກຕັ້ງເມືອງ, ນະຄອນ, ສໍາ
ຄັນແມ່ນການປະຕິບັດສິດ ແລະ
ໜ້າທີ່ຂອງ ສສຊ ແລະ ສສຂ
ໃນການເປັນຕົວແທນແຫ່ງສິດ
ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາ

ໄດ້ ເ ຄື່ ອ ນໄຫວພົ ບ ປະກັ ບ ພໍ່ ແ ມ່
ປະຊາຊົ ນ ຈຸ ດ ບ້ າ ນກີ່ ວ ສາລາ,
ຈຸດບ້ານຫ້ວຍເຍີ, ຈຸດບ້ານແກ້ງ
ແອ່ນ, ບ້ານນໍ້າສິບ ແລະ ຈຸດ
ບ້ານກີ່ວມ່ວງ ໂດຍແບ່ງອອກ

ເປັນ 5 ຄະນະ ເພື່ອພົບປະໂອ້
ລົມ ແລະ ຮັບຟັງຂໍ້ສະເໜີຕ່າງໆ
ຈາກອົງການປົກຄອງບ້ານ ກໍຄື
ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານດັ່ງ
ກ່າວ ນອກຈາກນີ້ ຄະນະ ກໍຍັງ
ໄດ້ ມ ອບເຄື່ ອ ງຊ່ ວ ຍເຫລື ອ ຈໍ າ
ນວນໜຶ່ ງ ໃຫ້ ອໍ າ ນາດການປົ ກ
ຄອງເມືອງ ແລະ ອໍານາດການ
ປົກຄອງບ້ານ
ເປັນຕົ້ນແມ່ນ
ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ, ອຸປະກອນການ
ສຶກສາ, ອຸປະກອນກິລາ, ຄອມ
ພິວເຕີຕັ້ງໂຕະ ໃຫ້ເມືອງເງິນ 1
ຊຸດ ແລະ ເມືອງຫົງສາ 1 ຊຸດ
ເພື່ ອ ນໍ າ ໄປມອບໃຫ້ ອ້ າ ຍນ້ ອ ງ
ປ້ອງກັນຊາດພາຍໃນເມືອງຂອງ
ຕົນ ແລະ ທ່ານຮອງປະທານສະ
ພາແຫ່ງຊາດ ຍັງໄດ້ມອບເງິນ
ສົດ ຈໍານວນ 5 ລ້ານກີບ ຊື້ປູນ
ຊີ ມັ ງ ຊ່ ວ ຍເຫລື ອ ໃຫ້ ແ ກ່ ບ້ າ ນ
ກີ່ວສາລາ ເພື່ອນໍາໄປກໍ່ ແລະ
ເທພື້ນສະໂມສອນຂອງບ້ານກີ່ວ
ສາລາ.
(ສອນສັກ ວັນວິໄຊ)

ຊົນ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມ
ແຂງໃຫ້ແກ່ ສສຂ ຜູ້ໃໝ່ ເຊິ່ງ
ແຕ່ລະບັນຫາ
ແມ່ນພົບຂໍ້ສະ

ດວກ ແລະ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກແນວ
ໃດ ທັງນີ້, ກໍເພື່ອເປັນຖານຂໍ້
ມູນໃນການວາງແຜນພັດທະນາ
ແລະ ຍົກລະດັບວຽກງານໃຫ້ມີ
ຄຸນນະພາບໃນຕໍ່ໜ້າ ແລະ ລາຍ
ງານໃຫ້ ແ ກ່ ຄ ະນະປະຈຳສະພາ
ແຫ່ງຊາດ
ເພື່ອປຶກສາຫາລື
ແລະ ແກ້ໄຂໃນຕໍ່ໜ້າ.
ໃ ນ ໂ ອ ກ າ ດ ດັ່ ງ ກ່ າ ວ
ທ່ານ ສຸບັນ ສະວະບຸດ ພ້ອມ
ດ້ວຍຄະນະ ຍັງໄດ້ເຂົ້າພົບການ
ນຳຂອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
ໂດຍການຕ້ ອ ນຮັ ບ ຂອງທ່ າ ນ
ວຽງທະວີສອນ
ເທບພະຈັນ
ຮອງເຈົ້ າ ແຂວງໆສະຫວັ ນ ນະ
ເຂດ ແລະ ສືບຕໍ່ເຂົ້າພົບທ່ານ
ເຈົ້ າ ຄອງນະຄອນໄກສອນພົ ມ
ວິຫານ ພ້ອມທັງຮ່ວມເຮັດວຽກ
ກັບຄະນະສະມາຊິກສະພາປະຊາ
ຊົນແຂວງ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງ
ນະຄອນໄກສອນພົ ມ ວິ ຫ ານ.
ຈາກນັ້ນ ຄະນະ ຍັງຈະສືບຕໍ່
ເຄື່ອນໄຫວທີ່ເມືອງພີນຕື່ມອີກ.

ທອງສີ ເສົາສຸລິພົມ ປະທານ
ສພຂ, ເຂົ້າຮ່ວມມີທ່ານ ຄໍາຜອຍ
ວັນນະສານ ເຈົ້າແຂວງໆຜົ້ງສາ
ລີ; ມີການນໍາພັກ-ລັດຂັນ
້ ແຂວງ,
ສະມາຊິກອົງການປົກຄອງແຂວງ,
ອົງການຈັດຕັ້ງລັດທຽບເທົ່າ, ອົງ
ການຈັດຕັ້ງການເມືອງ, ສານປະ
ຊາຊົນແຂວງ, ອົງການໄອຍະ
ການປະຊາຊົນແຂວງ, ແນວລາວ
ສ້າງຊາດແຂວງ, ສະຫະພັນນັກຮົບ
ເກົາ່ ແຂວງ, ອົງການຈັດຕັງ້ ມະຫາ
ຊົນ, ອະດີດສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ
ຊາດ (ສສຊ) ປະຈໍາເຂດເລືອກ
ຕັ້ງທີ 2 ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ອະດີດ
ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
ຊຸດທີ I, ຜູ້ຊົງຄຸນວຸດທິ, ຫົວ
ໜ່ວຍທຸລະກິດທັງພາກລັດ ແລະ
ເອກະຊົນ, ກອງບັນຊາການທະ

ຫານແຂວງ, ກອງບັນຊາການ
ຕໍາຫລວດແຂວງ, ພ້ອມດ້ວຍ
ສສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 2,
ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
(ສສຂ) ຊຸດທີ II ເຂົ້າຮ່ວມ.
ບັນດາທ່ານ ສສຂ ໄດ້
ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາ
ບັ ນ ຫ າ ສໍ າ ຄັ ນ ພື້ ນ ຖ າ ນ ຂ ອ ງ
ແຂວງ ດັ່ງນີ້:
1) ມະຕິກອງປະຊຸມ
ສະພາປະຊາຊົນແ
 ຂວງ ວ່າດ້ວຍ
ກ ານຮັ ບ ຮ ອງເ ອົ າ ບົ ດ ລ າຍງ ານ
ກ່ ຽ ວກັ ບ ກ ານຈັ ດ ຕັ້ ງ ປ ະຕິ ບັ ດ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ
ຄົມ ປະຈຳປີ 2021 ແລະ ທິດ
ທາງແຜນການ ປະຈຳປີ 2022
ຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ;
2) ມະຕິກອງປະຊຸມ
ສະພາປະຊາຊົນແ
 ຂວງ ວ່າດ້ວຍ
ການຮັ ບ ຮ ອງເ ອົ າ ບົ ດ ລ າຍງ ານ
ກ່ ຽ ວກັ ບ ກ ານຈັ ດ ຕັ້ ງ ປ ະຕິ ບັ ດ
ວຽກງ ານງ ົ ບ ປ ະມ ານແ ຫ່ ງ ລັ ດ
ປະຈຳປີ 2021 ແລະ ທິດທ
 າງ
ແຜນການ ປະຈຳປີ 2022 ຂອງ
ອົງການປົກຄອງແຂວງ;
3) ມະຕິກອງປະຊຸມ
ສະພາປະຊາຊົນແ
 ຂວງ ວ່າດ້ວຍ
ກ ານຮັ ບ ຮ ອງເ ອົ າ ບົ ດ ລ າຍງ ານ
ກ່ ຽ ວກັ ບ ກ ານຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ
ວຽກງານ ປະຈຳປີ 2021 ແລະ
ທິດທ
 າງແຜນການ
ປະຈຳປີ
2022 ຂອງອົງການກວດສອບ
ແຫ່ງລັດ ພາກເໜືອ; ຜົນກ
 ານ
ກວດສອບບົດຫລຸບຂາດຕົວງົບ
ປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ເອກະ
ສານລາຍງານການເງິນຂອງລັດ
ວິ ສ າຫະກິ ດ ນໍ້ າ ປະປາແຂວງຜົ້ ງ
ສາລີ ປະຈໍາປີ 2020;
4) ມະຕິກອງປະຊຸມ
ສະພາປະຊາຊົນແ
 ຂວງ ວ່າດ້ວຍ
ການຮັ ບ ຮ ອງເ ອົ າ ບົ ດ ລ າຍງ ານ
ກ່ ຽ ວກັ ບ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ
ວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ
ແຜນການ ປະຈໍາປີ 2022;
ການກວດກາຕາມຜົນການກວດ
ສອບບົດສະຫລຸບຂາດຕົວ ການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງົບປະມານ
ແຫ່ງລັດ ປະຈໍາປີ 2019 ຂອງ
ອົງການກວດກາລັດແຂວງ;
5) ມະຕິກອງປະຊຸມ
ສະພາປະຊາຊົນແ
 ຂວງ ວ່າດ້ວຍ
ການຮັ ບ ຮ ອງເ ອົ າ ບົ ດ ລ າຍງ ານ

ກ່ ຽ ວກັ ບ ກ ານຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ
ວຽກງານ ປະຈຳປີ 2021 ແລະ
ທິດທາງແຜນການ
ປະຈຳປີ
2022 ຂອງອົງການໄອຍະການ
ປະຊາຊົນແຂວງ;
6) ມະຕິກອງປະຊຸມ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ວ່າດ້ວຍ
ການຮັ ບ ຮ ອງເ ອົ າ ບົ ດ ລ າຍງ ານ
ກ່ ຽ ວກັ ບ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ
ວຽກງານ ປະຈຳປີ 2021 ແລະ
ທິດທ
 າງແຜນການ ປະຈຳປີ 2022
ຂອງສານປະຊາຊົນແຂວງ;
7) ມະຕິກອງປະຊຸມ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ວ່າດ້ວຍ
ກ ານຮັ ບ ຮ ອງເ ອົ າ ບົ ດ ລາຍງ ານ
ກ່ ຽ ວກັ ບ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປ ະຕິ ບັ ດ
ວຽກງານ ປະຈຳປີ 2021 ແລະ
ແຜນການ ປະຈຳປີ 2022 ຂອງ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II;
8) ມະຕິກອງປະຊຸມ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ວ່າດ້ວຍ
ການຮັ ບ ຮ ອງເ ອົ າ ບົ ດ ລາຍງານ
ກ່ຽວກັບການຕິດຕາມກວດກາ
ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ລັ ດ ຖະທໍ າ
ມະນູນ, ກົດໝາຍ ປະຈໍາປີ
2021 ແລະ ແຜນການ ປະຈໍາ
ປີ 2022 ຂອງສະພາປະຊາຊົນ
ແຂວງ ຊຸດທ
 ີ II;
9) ມະຕກ
ິ ອງປະຊຸມ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ວ່າດ້ວຍ
ການຮັບຮອງເອົາ ຂໍຕ
້ ົກລົງຂອງ
ເຈົ້າແຂວງ ກ່ຽວກັບການສ້າງ
ກ ອ ງ ທຶ ນ ຄຸ້ ມ ຄ ອ ງ ໄ ພ ພິ ບັ ດ
ຂັ້ນແຂວງ.
ຜົ ນ ສໍ າ ເ ລັ ດ ກ າ ນ ດໍ າ
ເນີ ນ ກອງປະຊຸ ມ ສະໄໝສາມັ ນ
ເທື່ອທີ 2 ຂອງ ສພຂ ຜົ້ງສາລີ
ຊຸດທີ II ນັ້ນ, ແມ່ນໝາກຜົນ
ລວມຍອດ ແຫ່ງການເສີມຂະ
ຫ ຍ າ ຍ ສ ະ ຕິ ປັ ນ ຍ າ ລ ວ ມ ໝູ່ ,
ເສີ ມ ຂະຫຍາຍສິ ດ ປະຊາທິ ປ ະ
ໄຕ ຂອງບັນດາທ່ານ ສສຂ ທີ່
ໄດ້ ເ ຊີ ດ ຊູ ຄ ວາມຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບ,
ສຸມໃສ່ຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄໍາເຫັນ
ມີລັກສະນະສ້າງສັນ, ເນື້ອໃນ
ຈະແຈ້ງ, ຮັດກຸມ, ມີຈຸດສຸມ,
ກໍ າ ແໜ້ ນ ນະໂຍບາຍຂອງພັ ກ ,
ນິຕິກໍາຂອງລັດ ແລະ ເປັນເຈົ້າ
ການໃນການປະສານສົ ມ ທົ ບ
ແຕ່ຫົວທີ ລະຫວ່າງ ສພຂ ກັບ
ອົງການປົກຄອງແຂວງ ແລະ
ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄປຄວບ
ຄູ່ ກັ ບ ການໃຫ້ ຄ ວາມຮ່ ວ ມມື
ຈາກທຸກພາກສ່ວນ.
ຕອນທ້ າ ຍຂອງກອງ
ປະຊຸມ ທ່ານ ທອງສີ ເສົາສຸລິ
ພົມ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງມາຍັງຄະນະ
ປະຈໍ າ ສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ,
ບັນດາຄະນະກຳມະການ, ຄະ
ນະ ສສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ,
ສສຂ, ອົງການປົກຄອງແຂວງ
ແລະ ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ຈົ່ງພ້ອມກັນຜັນຂະຫຍາຍມະຕິ
ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ເຂົ້າໃນຂອບ
ເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ
ແລະ ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິ
ກອງປະຊຸມເຂົ້າໃນການພັດທະ
ນາແຂວງຜົ້ງສາລີ ໃນທ່າມກາງ
ທີ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ພວມ
ລະບາດໃນປັດຈຸບັນ ໃຫ້ໄດ້ຮັບ
ຜົນສໍາເລັດເປັນຢ່າງດີ.
(ນາງ ສຸກສົມພອນ
ແກ້ວແສງພະຈັນ)
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ການເງິນ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິ ບັ ດ ແ ຜນງ ົ ບ ປະມານຂອງ
zqoleg]afDDD
ແຂວງ ປະຈຳປີ 2021 ແລະ
ທ່ານ ບຸນຈັນ ສີວົງ ພັນ ເຈົ້າ ທິດທ
 າງແຜນການປີ 2022;
ແຂວງໆຊ
 ຽງຂວາງ, ມີບັນດາ ພິຈາລະນາ,
ຮັບຮອງເອົາບົດ
ຮອງປະທານ ສພຂ, ຄະນະປະ ລາຍງານ ຂອງອົງການກວດ
ຈຳພັກແຂວງ,
ຄະນະປະຈຳ ສອບປະຈໍາພາກເໜືອ ປະຈຳປີ
ສພຂ,
ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການ
ຊາດ (ສສຊ) ປະຈໍາເຂດເລືອກ ປີ 2022 ແລະ ບົດລາຍງານຜົນ
ຕັ້ງທີ 9 ແຂວງຊຽງຂວາງ, ສະ ກ ານກວດສ ອບບົ ດ ສ ະຫລຸ ບ
ມາຊິ ກ ສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ ຂາດຕົ ວ ງ ົ ບ ປະມານແ ຫ່ ງ ລັ ດ ;
(ສສຂ), ບັນດາທ່ານເຈົ້າເມືອງ- ເອກະສານລາຍງານການເງິນລດ
ັ
ຮອງເຈົ້າເມືອງ 7 ເມືອງ, ຫົວ ວິສາຫະກິດນ້ຳປະປາ ປະຈຳປີ
ໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າພະແນກການ, 2020 ຂອງແຂວງຊຽງຂວາງ
ກົມກອງ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ
ຊົນ, ພະນັກງານຫລັກແຫລ່ງ ຂອງອົງການກວດກາລັດແຂວງ
ຂອງຂ ະແ ໜງກ ານເຂົ້ າ ຮ່ ວ ມ ປະຈຳປີ 2021 ແລະ ທິດທ
 າງ
124 ທ່ານ ຍິງ 3 ທ່ານ.
ແຜນການປີ 2022; ພິຈາລະ
ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບຟັງ ນາ, ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານ
ການລາຍງານກ່ ຽ ວກັ ບ ໂຄງປ ະ ຂອງອົ ງ ການໄ ອຍ ະກ ານປ ະຊາ
ກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງອົງ ຊົນ ແລະ ສານປະຊາຊົນແຂວງ
ການປົກຄອງແຂວງ, ບົດລາຍ ກ່ ຽ ວກັ ບ ການເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກ
ງານໂດຍສັງເຂບຂອງເຈົ້າແຂວງ ງານປະຈຳປີ 2021 ແລະ ທິດ
ກ່ ຽ ວກັ ບ ກ ານຈັ ດ ຕັ້ ງ ປ ະຕິ ບັ ດ ທາງແຜນການປີ 2022; ພິຈາ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ ລະນາ, ຮັບຮອງເອົາຂໍ້ຕົກລົງວ່າ
ຄົມ, ແຜນການລົງທຶນຂອງແຂວງ ດ້ວຍການປ້ອງກັນ, ຄຸ້ມຄອງ
ແລະ
ແຜນງ ົບປະມານຂອງ ແລະ ແກ້ໄຂໄພພິບັດຢູ່ແຂວງ
ແຂວງ ປະຈຳປີ 2021 ແລະ ຊຽງຂວາງ; ພິຈາລະນາ, ຮັບ
ທິດທ
 າງແຜນການ ປີ 2022; ຮອງເອົ າ ແຜນການເຄື່ ອ ນໄຫວ
ບົດລາຍງານຂອງອົງການກວດ ວຽກງານຂ ອງສ ະພາປ ະຊາຊົ ນ
ສອບປະຈໍາພ
 າກເໜືອ ປະຈຳປີ ແຂວງປະຈຳປີ 2021 ແລະ ທິດ
2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ທາງແຜນການປີ 2022; ໃນ
ປີ 2022 ແລະ ບົດລາຍງານຜົນ ວາລະດໍາເນີນກອງປະຊຸມ ບັນດາ
ກ ານກວດສ ອບບົ ດ ສ ະຫລຸ ບ ຄະນະປະຈໍາ ສພຂ ຍັງໄດ້ປະ
ຂາດຕົ ວ ງ ົ ບ ປະມານແ ຫ່ ງ ລັ ດ ກອບຄໍ າ ເຫັ ນ ໃສ່ ບົ ດ ລາຍງານ
ແລະ ເອກະສານລາຍງານການ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ
ເງິນລ
 ັດວ
 ິສາຫະກິດນ້ຳປະປາ ປະ ແຕ່ລະພາກສ່ວນ. ຕະຫລອດ
ຈຳປີ 2020 ຂອງແຂວງຊຽງ ໄລຍະການດຳເນີນກອງປະຊຸມ
ຂວາງ,
ບົດລາຍງານຂອງອົງ ເຫັນວ່າບ
 ັນດາທ່ານສສຊປະຈຳ
ການກວດກາລັດແຂວງ ກ່ຽວ ເຂດເລືອກຕງ້ັ ແລະ ສສຂ ໄດ້ຍ
ກ
ົ 
ກັ ບ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແ ຜນ ສູ ງ ຄ ວາມຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບຕໍ່ ໜ້ າ ທີ່ 
ເຄື່ ອ ນໄ ຫວວ ຽກງານປະຈຳປີ ການເມືອງຂອງຕົນ, ສຸມສະຕິ
2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປັນຍາຄົ້ນຄ
 ວ້າ, ປະກອບຄຳຄິດ
ປີ 2022; ບົດລາຍງານຂອງອົງ ເຫັນ ແລະ ຕັ້ງຄ
 ຳຊັກຖາມຢ່າງ
ການໄອຍະການປະຊາຊົນແ
 ຂວງ ກົງໄປກົງມາ ທັງຖືກຕ
 ້ອງ ສອດ
ແລະ ສານປະຊາຊົນແຂວງ ກ່ຽວ ຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງ.
ກັ ບ ການເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກງານ
ໃ ນ ຕ ອ ນ ທ້ າ ຍ ຂ ອ ງ
ປະຈຳປີ 2021 ແລະ ທິດທ
 າງ ກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ບຸນໂຮມ
ແຜນການ ປີ 2022; ບົດລາຍ ເທດທານີ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນໂອ້ລົມ
ງານ ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ວ່າ: ຮຽກຮ້ອງມາຍັງອົງການປົກ
ກ່ ຽ ວກັ ບ ການເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກ ຄອງແຂວງ ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນຳທຸກ
ງານປະຈຳປີ 2021 ແລະ ທິດ ຂົງເຂດວຽກງານ, ພ້ອມກັນຈັດ
ທາງແຜນການປີ 2022. ນອກ ຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາມະຕິ ແລະ
ຈາກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ຮັບຟັງຂໍ້ຕົກລົງ ບັ ນ ດາຄ າດໝາຍຕ່ າ ງໆທີ່ ວ າງ
ຂອງເຈົ້າແຂວງ ວ່າດ້ວຍການ ໄວ້ໃຫ້ສ
 ຳເລັດ. ຄຽງຄູ່ກັນນ
 ັ້ນ,
ປ້ອງກັນ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແກ້ໄຂ ຄະນະປະຈຳ ສພຂ, ສສຊ ປະ
ໄພພິບັດຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ.
ຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງ, ສສຂ ຕ້ອງ
ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຍັງ ສືບຕຊ
ໍ່ ຸກຍູ້, ຕິດຕາມກວດກາ
ໄດ້ຜ່ານຮ່າງມະຕິຂອງສະພາປະ ທຸກຂົງເຂດວຽກງານ ເພື່ອໃຫ້
ຊາຊົນແຂວງ ແລະ ບັນດາ ທ່ານ ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້.
ສສຂ ໄດ້ລງົ ຄະແນນສຽງຮັບຮອງ ພ້ອມນັ້ນ, ກໍໄດ້ຮ
 ຽກຮ້ອງມາຍັງ
ເອົາມະຕິຈາໍ ນວນ 7 ສະບັບຄື: ພິ ບັນດາຜູ້ແທນກອງປະຊຸມ ຈົ່ງ
ຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາໂຄງປະ ພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາລະ
ກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງອົງ ບົດບາດ, ສິດ-ໜ້າທ
 ີ່ ແລະ ພັນ
ການປກ
ົ ຄອງແຂວງ; ພິຈາລະນາ, ທະຂອງຕົນດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດ
ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານ ຂອງ ຊອບສູງ
ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້
ທ່ານເຈົ້າແ
 ຂວງ ກ່ຽວກັບການ ແຂວງສື ບ ຕໍ່ ມີ ສ ະຖຽນລ ະພ າບ
ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປ ະຕິ ບັ ດ ແຜນພັ ດ ທະນາ ທາງດ້ານການເມືອງ, ສັງຄົມມີ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນການ ຄວາມສະຫງົບເປັນລະບຽບຮຽບ
ລົງທຶນຂອງແຂວງ  ປະຈຳປີ ຮ້ອຍ, ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວ
2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ຢ່າງຕເໍ່ນື່ອງ.
ປີ 2022; ພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງ (ນາງ ສກ
ຸ ສະຫວັນ ອິນທະແສງ)
ເອົ າ ບົ ດ ລ າຍງ ານຂອງພ ະແ ນກ
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(ສພຊ
 ) ໃນວັນທີ 10
ກຸມພາ 2022 ຄະນະກຳມະ

ການວັດທະນາທຳ-ສັງຄົມ ແລະ
ບັນດາເຜົ່າ (ຄວສຜ) ສະພາປະ
ຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ
 ) ຫລວງ
ນ້ຳທາ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວ, ຕິດຕາມ
ກວດກາ, ເກັບກຳຂໍ້ມູນສະພາບ
ຕົວຈິງຜູ້ທີ່ເຊື່ອຖືສາສະໜາ ຢູ່ທີ່
ຫ້ອງປະຊຸມຫ້ອງວ່າການເມືອງ
ວຽງພູຄາ ນຳໂດຍທ່ານ ນາງ
ອຸ່ນຫລ້າ ອ້ຽງລໍລາດ ຮອງປະ
ທານ ສພຂ
 ຫລວງນ້ຳທາ, ຜູ້ຊີ້
ນຳວຽກງານ ຄວສຜ ແລະ ທ່ານ
ນາງ ເກສອນ ແສງຍະວົງ ສະມາ
ຊິ ກ ສະພາແຫ່ ງ ຊາດປະຈຳເຂດ
ເລືອກຕັ້ງທີ 3, ປະທານ ຄວສຜ;
ມີຮອງເລຂາພັກເມືອງ, ກຳມະ
ການພັກເມືອງ, ສະມາຊິກສະ
ພາປະຊາຊົນແຂວງປະຈຳເມືອງ,
ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງເມືອງເຂົ້າຮ່ວມ
ຢ່າງພ້ອມພຽງ.
ທັງນ
 ີ້, ເພື່ອເຄື່ອນໄຫວ
ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຊູກຍູ້
ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ຕາມມະຕິ
ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ (ສພຊ
)
ແລະ ສພຂ
 ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ
ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັ ກ ,

ລັດຖະທຳມະນູນ,
ກົດໝາຍ
ແລະ ດຳລັດ 315/ລບ, ລົງວັນ

ທີ 16 ສິງຫາ 2016 ວ່າດ້ວຍ
ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປ້ອງ
ເຄື່ອນໄຫວສາສະໜາຢູ່ ສປປ
ລາວ ໃນຂົງເຂດບັນດາເຜົ່າ ແລະ
ເກັບກຳຂໍ້ມູນຕົວຈິງ ເພື່ອເກັບ
ກຳຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມສະ
ໄໝສາມັນຂອງ ສພຊ
 ຊຸດທີ
IX ໃນຕໍ່ໜ້າ.
ໃນນັ້ນ,
ໄດ້ຮັບຟັງ
ການລາຍງານໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບ
ສະພາບການເຊື່ອຖືສາສະໜາຢູ່
ພາຍໃນເມືອງ ແລະ ຮັບຟັງການ
ປະກອບຄຳຄິດເຫັນຂອງຜູ້ແທນ
ກອງປະຊຸມ ຢ່າງມີຈຸດສຸມ ຕໍ່
ກັບວຽກງານສາສະໜາ ເພື່ອ
ເຮັ ດ ໃຫ້ ກ ານເຊື່ ອ ຖື ສ າສະໜາ
ຖຶ ກ ຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍ
ຂອງພັກ, ລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດ
ໝາຍ ແລະ ດຳລັດອື່ນທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງກັບວຽກງານສາສະໜາ.
ຕ ອ ນ ແ ລ ງ ວັ ນ ດ ຽ ວ
ກັນ, ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວ, ຕິດຕາມ
ກວດກາ, ເກັບກຳຂໍ້ມູນສະພາບ
ຕົວຈິງຂອງປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ເຊື່ອຖຶ
ສາສະໜາ ຢູ່ບ້ານນ້ຳຂອງນ້ອຍ
ເມືອງວຽງພູຄາ ແຂວງຫລວງ

ນ້ຳທາ, ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານ
ສະພາບການເຊື່ອຖືສາສະໜາຢູ່

ພາຍໃນບ້ານ. ພ້ອມດຽວກັນ,
ໄດ້ ຮັ ບ ຟັ ງ ຄຳເຫັ ນ ໂອ້ ລົ ມ ຂອງ
ທ່ານ ນາງ ອຸ່ນຫລ້າ ອ້ຽງລໍລາດ
ເຊິ່ ງ ທ່ າ ນໄດ້ ໃ ຫ້ ຮັ ບ ຮູ້ ກ່ ຽ ວກັ ບ
ແນວທາງທີ່ ຖື ກ ຕ້ ອ ງຂອງການ
ເ ຊື່ ອ ຖື ສ າ ສ ະ ໜ າ ຢູ່ ພ າ ຍ ໃ ນ
ສປປລາວ ຢ່າງລະອິດອ້ຽວ ແລະ
ຮຽກຮ້ ອ ງໃຫ້ ອົ ງ ການປົ ກ ຄອງ
ເມືອງ, ປົກຄອງບ້ານ ສືບຕໍ່ສຶກ
ສາອົບຮົມວຽກງານການເມືອງ
ແນວຄິດໃຫ້ພະນັກງານ, ປະຊາ
ຊົນພາຍໃນເມືອງ, ບ້ານໃຫ້ຮັບ
ຮູ້ ຕໍ່ ກັ ບ ແນວທາງນະໂຍບາຍ
ຂອງພັກ,
ລະບຽບກົດໝາຍ
ຂອງລັດ ແລະ ໃນການເຊື່ອຖື
ສາສະໜາແມ່ ນ ສິ ດ ທິ ບຸ ກ ຄົ ນ ທີ່
ຈະເຊື່ອຖຶ ຫລື ບໍ່ເຊື່ອຖື ແຕ່ເມື່ອ
ເຊື່ອຖືແລ້ວຕ້ອງປະຕິບັດໃຫ້ຖືກ
ຕ້ອງຕາມລະບຽບຫລັກການ, ບໍ່
ໃຫ້ ໂ ຄສະນາທັ ບ ຖົ ມ ສາສະໜາ
ອື່ນ, ໃຫ້ພ້ອມກັນຮັກສາຮີດ
ຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ
ລາວເຮົາໄວ້ຕະຫລອດໄປ.
(ວັນນີ ແຝງບົວວັນ)

(ສພຊ
 ) ຕອນບ່າຍວັນ
ພະຫັດທີ 3 ກຸມພາ 2022 ຢູ່
ທີ່ ຫ້ ອ ງວ່ າ ການແຂວງອຸ ດົ ມ ໄ ຊ
ໄດ້ ຈັ ດ ພິ ທີ ປ ະກາດການຈັ ດ ຕັ້ ງ
ຂອງຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ
ຊາດ (ຄສຊ) ປະຈໍາເຂດເລືອກ
ຕັ້ງທີ 4 ແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ
ເຜີຍແຜ່ຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມ
ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະ
ພາແຫ່ງຊາດ (ສພຊ) ຊຸດ IX
ແລະ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
(ສພຂ) ຊຸດທີ II ໂດຍການເປັນ
ປະທານຂອງທ່ານ ບຸນຄົງ ຫລ້າ
ຈຽມພອນ ເຈົ້າແຂວງໆອຸດົມ ສ້າງຕັ້ງກົງຈັກ ແລະ ບຸກຄະລາ
ໄຊ, ມີທ່ານ ຄຳດີ ວົງລ້ອມ ປະ ກອນທີ່ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງ
ສະບັບເລກທີ
ທານ ຄສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ ຊາດສ້າງຕັ້ງ
ທີ 4 ແຂວງອຸດົມໄຊ, ມີສະມາ 124/ຄປຈ.ສພຊ, ລົງວັນທີ 13
ຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະມາຊິກ ພຶດສະພາ 2021. ຈາກນັ້ນ ປະ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ພະແນກ ທານກອງປະຊຸມໄດ້ມອບມະຕິ
ການ, ອົງການທຽບເທົ່າ ແລະ ດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ຜູ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ 2
ພະນັ ກ ງານວິ ຊ າການພາຍໃນ ທ່ານຄື: ທ່ານ ຄຳດີ ວົງລ້ອມ
ເປັນປະທານ ຄສຊ ປະຈໍາເຂດ
ສພຂ
 ເຂົ້າຮ່ວມ.
ໃນພິທີ,
ໄດ້ຮັບຟັງ ເລືອກຕັ້ງທີ 4 ແຂວງອຸດົມໄຊ
ການຜ່ານມະຕິຂອງຄະນະປະຈໍາ ແລະ ທ່ານ ນາງ ຄໍາພອນ ພິມ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການ ມະຈັນ ເປັນຮອງປະທານ ຄສຊ

ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 4 ແຂວງ
ອຸດົມໄຊ.
ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ຍັງ

ໄດ້ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມ ວ່າດ້ວຍ
ການພົວພັນລະຫວ່າງ ສພຂ
 ກັບ
ອົງການປົກຄອງແຂວງອຸດົມໄຊ
ເພື່ ອ ຮັ ບ ປະກັ ນ ໃຫ້ ແ ກ່ ກ ານພົ ວ
ພັນລະຫວ່າງ ສພຂ ກັບອົງການ
ປົກຄອງແຂວງອຸດົມໄຊ ເຂົ້າສູ່
ຫລັກການ ທັງຮັບປະກັນຄຸນນະ
ພາບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາ
ລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່

ຂອງຕົນ.
ພ້ ອ ມ ດ ຽ ວ ກັ ນ ນັ້ ນ ,
ທ່ານ ຄຳດີ ວົງລ້ອມ ໄດ້ສືບຕໍ່

ນໍ າ ເອົ າ ເນື້ ອ ໃນຈິ ດ ໃຈທີ່ ໄ ດ້ ນໍ າ
ເຂົ້າຜ່ານໃນກອງປະຊຸມສະໄໝ
ສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງ ສພຊ

ຊຸດທີ IX ແລະ ສພຂ ຊຸດທີ II
ທີ່ ໄ ດ້ ອ ອກເປັ ນ ມະຕິ ຂ ອງກອງ
ປະຊຸມ ແລະ ບົດສັງລວມຫຍໍ້
ເນື້ອໃນດັ່ງກ່າວ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ
ມະຕິກອງປະຊຸມ ສພຊ
 ແລະ
ສພຂ
 ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາ
ບົ ດ ລາຍງານຂອງລັ ດ ຖະບານ,
ຂອງແຂວງ ກ່ຽວກັບການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດ
ຖະກິດ-ສັງຄົມ,
ແຜນງົບປະ
ມານແຫ່ງລັດ, ແຜນເງິນຕາ ປະ
ຈໍາປີ 2021, ແຜນການ ປະຈໍາ
ປີ 2022; ມະຕິກອງປະຊຸມ
ສພຊ
 ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາ
ບົ ດ ລາຍງານຂອງລັ ດ ຖະບານ
ກ່ ຽ ວກັ ບ ແຜນພັ ດ ທະນາພະລັ ງ
ງານໄຟຟ້າຂອງ
ສປປລາວ
(2021-2030) ແລະ ແຜນ
ພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ
ບໍ່ແຮ່ 5 ປີ (2021-2025)
ແລະ ອື່ນໆ.
(ແສງພອນ ອິນນະລົງ)
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(ສພຊ) ວັນທີ 2 ກຸມ
ພາ 2022 ຢູ່ທີ່ສະໂມສອນຂອງ
ແຂວງສາລະວັນ ໄດ້ຈັດກອງປະ
ຊຸມຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນ
ແຂວງ (ສພຂ) ສາລະວັນ ເປີດ
ກວ້າງ ປະຈໍາເດືອນ ມັງກອນ
2022 ແລະ ວາງທິດທາງສືບຕໍ່
ເດືອນກຸມພາ 2022 ເປັນປະ
ທານໂດຍທ່ານ ສີເຮັງ ຫອມ
ສົມບັດ
ປະທານຄະນະປະຈໍາ
ສພຂ ສາລະວັນ, ມີບັນດາຄະ
ນະປະຈໍາ, ປະທານ-ຮອງປະທານ
ຄະນະກໍາມະການ ແລະ ຄະນະ
ເລຂາທິການ ພ້ອມດ້ວຍຕາງ
ໜ້າຈາກພະແນກການອ້ອມຂ້າງ
ແຂວງເຂົ້າຮ່ວມ.
ທ່ານ ສົມພອນ ແສງ
ສຸລິຈັນ ເລຂາທິການ ສພຂ ສາ
ລະວັນ ໄດ້ຜ່ານຮ່າງບົດສະຫລຸບ
ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະ
ຈໍາເດືອນມັງກອນ 2022 ແລະ
ທິດທາງແຜນການປະຈໍາເດືອນ
ກຸມພາ 2022 ເຊິ່ງໄລຍະຜ່ານ

ມາຄະນະປະຈໍາ ສພຂ ສາລະວັນ
ໄດ້ ເ ອົ າ ໃຈໃສ່ ຊີ້ ນໍ າ -ນໍ າ ພາການ
ເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກ
ງານຂອງຕົນດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບສູງ ໂດຍລວມແມ່ນມີຜົນ
ສໍາເລັດຫລາຍດ້ານ
ເປັນຕົ້ນ
ແມ່ ນ ດ້ າ ນນິ ຕິ ກ ຳໃຕ້ ກົ ດ ໝາຍ
ໄດ້ສໍາເລັດການເປີດກອງປະຊຸມ
ທາບທາມປັບປຸງຮ່າງນິຕິກໍາໃຕ້
ກົດໝາຍ
“ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ
ການຕ້ານ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້
ໄຂຢາເສບຕິ ດ ຢູ່ ແ ຂວງສາລະ
ວັນ” ໂດຍການປະສານສົມທົບ
ແລະ ຊຸກຍູ້ອົງການພາກສ່ວນທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຄົ້ນຄວ້າຮ່າງ
ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ທີ່
ຮັ ບຮອງໃນກອງປະຊຸ ມ ສະໄໝ
ສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງ ສພຂ
ສາລະວັນ ຊຸດທີ II ເພື່ອສາ
ມາດປະກາດໃຊ້ ທົ່ ວ ແຂວງ;
ດ້ າ ນການຕົ ກ ລົ ງ ບັ ນ ຫາສໍ າ ຄັ ນ
ພື້ນຖານຂອງແຂວງ ໄດ້ພິຈາລະ
ນາຕົ ກ ລົ ງ ບັ ນ ຫາພື້ ນ ຖານຂອງ

ແຂວງຕາມການສະເໜີຂອງອົງ
ການປົກຄອງແຂວງ ຜ່ານກອງ
ປະຊຸມຂອງຄະນະປະຈໍາ ສພຂ;
ດ້ານການຕິດຕາມ-ກວດກາ ໄດ້
ເຄື່ ອ ນໄຫວຕິ ດ ຕາມ-ກວດກາ
ສະພາບບັ ນ ຫາຂອງໂຄງການ
ເຊົ່ າ ສໍ າ ປະທານທີ່ ດິ ນ ປູ ກ ກ້ ວ ຍ
ທີ່ບ້ານຫາງພູນ້ອຍ ເມືອງສາລະ
ວັນ; ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມປຶກສາ
ຫາລື ກ່ຽວກັບຄຳຮ້ອງຂໍຄວາມ
ເປັນທຳ ຈໍານວນ 3 ເລື່ອງ ແລະ
ຄຳສະເໜີຂອງປະຊາຊົນ
ຈໍາ
ນວນ 5 ເລື່ອງ; ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວ

ໂຄສະນາເຜີ ຍ ແຜ່ ຜົ ນ ສໍ າ ເລັ ດ
ກອງປະຊຸ ມ ສະໄໝສາມັ ນ ເທື່ ອ
ທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ
(ສພຊ) ຊຸດທີ IX ແລະ ສພຂ
ສາລະວັນ ຊຸດທີ II, ໄດ້ເຄື່ອນ
ໄຫວຮ່ ວ ມກັ ບ ສະພາການຄ້ າ
ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ມອບເຄື່ອງ
ຊ່ ວ ຍເຫລື ອ ທີ່ ລ ະດົ ມ ຈາກບໍ ລິ
ສັດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ເປັນ
ຕົ້ນແມ່ນ ອຸປະກອນການແພດ,
ເຄື່ ອ ງປ້ ອ ງກັ ນ ພະຍາດໂຄວິ ດ 19,
ອຸປະກອນການຮຽນ,
ເຄື່ອງນຸ່ງຮົ່ມ, ເຂົ້າສານໜຽວ

ແລະ ເຄື່ອງອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ
ຈໍານວນໜຶ່ງ ລວມມູນຄ່າທັງ
ໝົດ 91 ລ້ານກວ່າກີບ ໃນນັ້ນ,
ມີການປະກອບສ່ວນຈາກ ສພຂ
ມູນຄ່າ 1 ກວ່າລ້ານກີບ ມອບ
ໃຫ້ 3 ເມືອງພູດອຍຄື: ສະ
ໝ້ວຍ, ຕະໂອ້ຍ ແລະ ຕຸ້ມລານ;
ສໍ າ ລັ ບ ວຽກງານທິ ດ ທາງແຜນ
ການຕໍໜ
່ າ້ ແມ່ນຈະສືບຕໍປ
່ ະສານ
ສົມທົບ ແລະ ຊຸກຍູ້ອົງການ
ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຄະ
ນະກໍາມະການ ສພຂ ໃນການ
ຄົ້ນຄວ້າຮ່າງນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ

ຂໍ້ ຕົ ກ ລົ ງ ເຈົ້ າ ແຂວງທີ່ ຮັ ບ ຮອງ
ໃນກອງປະຊຸ ມ ສະໄໝສາມັ ນ
ເທື່ອທີ 2 ຂອງ ສພຂ ສາລະວັນ
ເພື່ອໃຫ້ສາມາດປະກາດໃຊ້ທົ່ວ
ແຂວງ, ສືບຕໍ່ພິຈາລະນາ ຕົກລົງ
ບັນຫາສໍາຄັນຂອງແຂວງ ຕາມ
ການສະເໜີ ຂ ອງອົ ງ ການປົ ກ
ຄອງແຂວງ ຜ່ານກອງປະຊຸມ
ຂອງຄະນະປະຈໍາ ສພຂ ສາລະ
ວັນ, ກະກຽມເຄື່ອນໄຫວຕິດ
ຕາມກວດກາບັ ນ ດາຫາງສຽງ
ສັງຄົມ, ປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆ
ທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ຕາມການສະເໜີຂອງ
ປະຊາຊົນ ຢູ່ບັນດາເມືອງ; ສືບ
ຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຕ້ອນຮັບປະຊາຊົນ
ແລະ ປະສານສົບທົບ ກັບພາກ
ສ່ ວ ນທີ່ ກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງໃນການແກ້
ໄຂບັ ນ ຫາຄໍ າ ຮ້ ອ ງທຸ ກ ຂອງປະ
ຊາຊົນໃຫ້ວ່ອງໄວ
ພ້ອມທັງ
ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບ-ກົດໝາຍ.
ພ້ອມນັ້ນ, ກອງປະຊຸມ
ຍັງໄດ້ນໍາບັນຫາທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ເຂົ້າ
ມາປຶ ກ ສາຄົ້ ນ ຄວ້ າ ໃນກອງປະ

ຊຸມ ໂດຍສະເພາະ ສະພາບການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສອງວາລະແຫ່ງ
ຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນ
ຫາຄວາມຫຍຸ້ ງ ຍາກທາງດ້ າ ນ
ເສດຖະກິດ-ການເງິນ ແລະ ບັນ
ຫາຢາເສບຕິດ, ການຈັດຕັ້ງປະ
ຕິ ບັ ດ ຕ້ າ ນສະກັ ດ ກັ້ ນ ການແຜ່
ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19,
ສະພາບການຄຸ້ ມ ຄອງການຈັ ດ
ຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສໍາປະທານ
ປູ ກ ກ້ ວ ຍຢູ່ ບ້ າ ນຫາງພູ ນ້ ອ ຍ,
ບັ ນ ຫາຂໍ້ ຂັ ດ ແຍ່ ງ ລະຫວ່ າ ງປະ
ຊາຊົນ, ສະພາບການຄຸ້ມຄອງ
ການນໍ າ ໃຊ້ ປ່ າ ຜະລິ ດ ທີ່ ໄ ດ້ ມີ
ການບຸກລຸກ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ
ທີ່ສໍາຄັນ ທັງນີ້, ກໍເພື່ອພ້ອມ
ກັ ນ ຄົ້ ນ ຄວ້ າ ຊອກຫາທາງແກ້
ໄຂຮ່ວມກັນຕາມຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ ໃຫ້
ມີມາດຕະການ,
ມີການຕິດ
ຕາມ-ກວດກາ,
ທັນສະພາບ
ການ ແລະ ແກ້ໄຂໃຫ້ສຳເລັດ.
(ດີລຳພົນ ພົມມະຈັນ)
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(ສພຊ
 ) ລະຫວ່າງວັນ
ທີ 8-9 ກຸມພາ 2022 ສະມາ
ຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ປະ
ຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 7 ແຂວງ
ໄຊຍະບູລີ ນໍາໂດຍທ່ານ ເພັງນິ
ລັນ ຄຳພັນເພັງ ປະທານຄະນະ
ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 7
ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ
ໄດ້ນຳເອົາ
ເນື້ອໃນຈິດໃຈຂອງກອງປະຊຸມ
ສະໄໝສາມັນເທື່ອທ
 ີ 2 ຂອງ
ສະພາແຫ່ງຊາດ (ສພຊ
 ) ຊຸດທີ
IX ເຜີຍແຜ່ເຊື່ອມຊຶມໃຫ້ແກ່ຜູ້
ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ຢູ່ເມືອງຄອບ
ແລະ ເມືອງຊຽງຮ່ອນ ລວມມີ
10 ຈຸດ ໃນນັ້ນ, ຈຸດສຳນັກ
ງານ-ອົງການອ້ອມຂ້າງເມືອງ ມີ
2 ຈຸດ ແລະ ບ້ານ 8 ຈຸດ; ເຂົ້າ
ຮ່ ວ ມຮັ ບ ຟັ ງ ມີ ບັ ນ ດ າຄະນະນໍ າ
ຂອງເມືອງ, ພະນັກງານອາວຸໂສ
ບໍານານ;
ພະນັກງານຫລັກ

ແຫລ່ງຂອງເມືອງ ຕະຫລອດ
ຮອດອ ຳນ າກ ານປົ ກ ຄ ອງບ້ າ ນ
ແລະ ພໍແ
່ ມ່ປະຊາຊົນ ເຂົ້າຮ່ວມ
900 ກວ່າຄົນ.
ການເຄື່ອນໄຫວຄັ້ງນີ້,
ໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິ ບັ ດ ວຽກງານທີ່ ພົ້ ນ ເດັ່ ນ
ຂອງເມືອງ, ບ້ານໃນໄລຍະ 1 ປີ
ຜ່ານມາ ໂດຍສັງເຂບ; ຈາກນັ້ນ,
ສສຊ ໄດ້ຜ
 ັດປ່ຽນກັນເຜີຍແຜ່
ຜົນສຳເລັດຂອງກອງປະຊຸມສະ
ໄໝສາມັນ ຂອງ ສພຊ
 ຊຸດທີ
IX ໂດຍໄດ້ຍ
 ົກໃຫ້ເຫັນບາງ
ເນື້ອໃນມະຕິກອງປະຊຸມ ສພຊ

ວ່ າ ດ້ ວ ຍການຮັ ບ ຮອງເອົ າ ບົ ດ
ລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວ
ກັ ບ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນ
ພັ ດ ທະນາເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ
ແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ 9 ເດືອນ
ຄາດຄະເນໝົດປີ 2021 ແລະ
ທິ ດ ທ າ ງ ແ ຜ ນ ກ າ ນ ປ ະ ຈໍ າ ປີ
2022;
ມະຕິກອງປະຊຸມວ່າ
ດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍ
ງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບ
ການສະຫລຸບຂາດຕົວ ການຈັ ດ
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ເມືອງຊຽງຮ່ອນ
ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນງົ ບ ປະມານ
ແຫ່ງລັດ ປະຈຳປີ 2020 ແລະ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະ
ມານແຫ່ງລັດ 10 ເດືອນ ຄາດ

ຄະເນປະຕິບັດໝົດປີ
2021
ແລະ ທິດທາງແຜນງົບປະມານ
ແຫ່ງລັດ ປີ 2022; ມະຕິກອງ
ປະຊຸ ມ ວ່ າ ດ້ ວ ຍການຮັ ບ ຮອງ
ເອົ າ ຜົ ນ ການກວດສອບບົ ດ ສະ
ຫລຸ ບ ຂາດຕົ ວ ງົ ບ ປະມານແຫ່ ງ
ລັດ ແລະ ຜົນການກວດສອບ
ປະຈຳປີ 2020, ບົດສະຫລຸບ
ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະ
ຈຳປີ 2021 ແລະ ທິດທາງ
ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ
ປະຈຳປີ 2022 ຂອງອົງການ
ກວດສອບແຫ່ງລັດ; ຮັບຮອງ
ເອົາບົດລາຍງານຜົນການກວດ
ກາຕາມຜົນການກວດສອບ ປະ
ຈຳປີ 2019, ບົດສະຫລຸບການ
ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈຳປີ
2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການ
ປະຈຳປີ 2022 ຂອງອົງການ
ກວດກາແຫ່ງລັດ; ມະຕິວ່າດ້ວຍ
ການຮັ ບ ຮອງເອົ າ ຍຸ ດ ທະສາດ
ການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າ
ຂອງ ສປປລາວ ປີ 20212030; ມະຕິວ່າດ້ວຍການຮັບ
ຮອງເອົ າ ວິ ໄ ສທັ ດ ການພັ ດ ທະ

ນາເສດຖະກິ ດ ດີ ຈີ ຕ ອນແຫ່ ງ
ຊາດ ໄລຍະ 20 ປີ (20212040) ຍຸດທະສາດການພັດ
ທະນາເສດຖະກິດດີຈີຕອນ ແຫ່ງ

ຊາດ ໄລຍະ 10 ປີ (20212030) ແລະ ແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ ແຫ່ງຊາດ
ໄລຍະ 5 ປີ (2021-2025);
ມະຕິ ວ່ າ ດ້ ວ ຍການຮັ ບ ຮອງເອົ າ
ບົ ດ ລາຍງານການເຄື່ຶ ອ ນໄຫວ
ວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ
ທິ ດ ທາງແຜນການເຄື່ ອ ນໄຫວ
ວຽກງານ ປະຈຳປີ 2022 ຂອງ
ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ; ມະຕິວ່າ
ດ້ວຍ
ການຮັບຮອງເອົາການ
ແຕ່ງຕັ້ງສະມາຊິກສະພາຜູ້ພິພາກ
ສາຂອງສານປະຊາຊົ ນ ສູ ງ ສຸ ດ ;
ມະຕິ ວ່ າ ດ້ ວ ຍການຮັ ບ ຮອງເອົ າ
ບົ ດ ລາຍງານການເຄື່ ອ ນໄຫວ
ວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ
ທິດທາງແຜນການປີ 2022 ອົງ
ການໄອຍະການປະຊາຊົ ນ ສູ ງ
ສຸດ; ມະຕິວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ
ເອົາບົດສະຫລຸບການເຄືອ
່ ນໄຫວ
ວຽກງານ ປະຈຳປີ 2021 ແລະ
ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ
ປະຈໍາປີ 2022 ຂອງ ສພຊ
;
ມະຕິ ວ່ າ ດ້ ວ ຍການຮັ ບ ຮອງເອົ າ
ການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ

ຈໍານວນ 11 ສະບັບ; ນອກນີ້,
ຍັ ງ ໄ ດ້ ນ ຳເ ອົ າ ມະຕິ ກ ອງປະຊຸ ມ
ປະຈໍາປີ 2021 ຂອງຄະນະ
ສສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 7

ເປັນຕົ້ນແມ່ນແຜນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດ 2 ວາລະແຫ່ງຊາດ
ຂອງແຂວງໄຊຍະບູລີ ມາເຜີຍ
ແຜ່ເຊື່ອມຊືມໃຫ້ຜູ້ມີສິດເລືອກ
ຕັ້ງ ໄດ້ຮ
 ັບຮູ້. ພ້ອມດຽວກັນ,
ຍັ ງ ໄດ້ ລົ ງ ຢ້ ຽ ມຢາມເພື່ ອ ຕິ ດ
ຕາມຊຸ ກ ຍູ້ ໂ ຄງການກໍ່ ສ້ າ ງຂົ ວ
ຂ້ າ ມນໍ້ າ ຂອງກ້ ອ ນຕື່ ນ -ຫ້ ວ ຍ
ແກ້ວ ເມືອງປາກທາ ແຂວງບໍ່
ແກ້ວ; ຕິດຕາມສະຖານທີ່ຈະ
ສ້າງທ່າເຮືອບ້ານປາກເປັດ ໃນ
ຕໍ່ໜ້າ;
ຢ້ຽມຢາມສະຖານທີ່
ສ້າງໂຮງງານແປຮູບຢາພາລາ ຢູ່
ເມືອງຊຽງຮ່ອນ ແລະ ມອບອຸ
ປະກອນການຮຽນ ໃຫ້ໂຮງຮຽນ
ມສ. ປາກເປັດ ມູນຄ່າ 1,2
ລ້ານກີບ.
ທັ້ງນ
 ີ້, ກໍເພື່ອເປັນການ
ຈັດຕັ້ງຜ
 ັນຂະຫຍາຍ ແລະ ໂຄ
ສະນາເຜີຍແຜ່ບັນດາເນື້ອໃນບັນ
ຫາສໍໍາຄັນຕ່າງໆ ທີ່ລັດຖະບານ
ສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ໃຫ້ຖ
 ັນແ
 ຖວພະນັກງານລັດຖ
 ະກອນ, ທະຫານ, ຕຳ
ຫລວດ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາ
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ເຜົ່າ ຮັບຮູ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ
ທົ່ວເຖິງ.
ໃນວັນທີ 10 ກຸມພາ
2022 ຄະນະດັ່ງກ
 ່າວ ໄດ້ສ
 ົມ
ທົບກັບສະມາຊິກສະພາປະຊົນ
ແຂວງ (ສສຂ) ປະຈຳເຂດເລືອກ
ຕັ້ງເມືອງ ໄດ້ນຳເອົາເນື້ອໃນຈິດ
ໃ ຈກອງປະຊຸ ມ ສະໄ ໝສ າມັ ນ
ເທື່ອທ
 ີ 2 ຂອງ ສພຊ
 ຊຸດທີ IX
ແລະ ສພຂ ຊຸດທີ II ເຜີຍແຜ່
ເຊື່ອມຊຶມໃຫ້ແກ່ຜູ້ມີສິດເລືອກ
ຕັ້ງ ຢູ່ເມືອງເງິນ ລວມມີ 5 ຈຸດ
ໃນນັ້ນ, ຈຸດສຳນັກງານ-ອົງການ
ອ້ອມຂ້າງເມືອງ ມີ 1 ຈຸດ ແລະ
ບ້ານ 4 ຈຸດ; ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງມີ
ຄະນະນໍາຂອງເມືອງ, ພະນັກງານ
ອາວຸໂສບໍານານ, ທະຫານ, ຕໍາ
ຫລວດ, ພະນັກງານຫລັກແຫລ່ງ
ຂອງເມືອງ ຕະຫລອດຮອດອຳ
ນາກການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ພໍ່
ແມ່ປະຊາຊົນ ເຂົ້າຮ່ວມ 771
ຄົນ ຍິງ 295 ຄົນ.
ການເຄື່ອນໄຫວຄັ້ງນີ້,
ໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິ ບັ ດ ວຽກງານທີ່ ພົ້ ນ ເດັ່ ນ

ຂອງເມືອງ ແລະ ອົງການປົກ
ຄອງບ້ານ ໃນໄລຍະ 1 ປີ ຜ່ານ
ມາໂດຍສັງເຂບ.
ຈາກນັ້ນ,
ສສຊ ແລະ ສສຂ ໄດ້ຜັດປ່ຽນ
ກັນ ເຜີຍແຜ່ເນື້ອໃນຂອງ 11
ມະຕິ ທີ່ໄດ້ຮັບຮອງເອົາໃນກອງ
ປະຊຸມ ສພຊ
 ; ມະຕິກອງປະຊຸມ
ປະຈໍາປີ 2021 ຂອງຄະນະ
ສສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 7
ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ 7 ມະຕິ
ທີໄ່ ດ້ຮບ
ັ ຮອງເອົາໃນກອງປະຊຸມ
ສພຂ
 ; ພ້ອມດຽວກັນ, ໄດ້ຍົກ
ໃຫ້ ເ ຫັ ນ ລະບົ ບ ກົ ງ ຈັ ກ ການຈັ ດ
ຕັ້ງຂອງຄະນະ ສສຊ ປະຈໍາເຂດ
ເລືອກຕັ້ງ ແລະ ສພຂ
 ທັງເປີດ
ໂອກາດໃຫ້ ຜູ້ ມີ ສິ ດ ເລື ອ ກຕັ້ ງ ທີ່
ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງ ໄດ້ແລກປ່ຽນ

ຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ແລະ ສະເໜີຂໍ້
ຂັດຂ້ອງໝອງໃຈຕ່າງໆ.
ຕອນທ້າຍ, ປະທານ
ຄະນະ ສສຊ ໄດ້ສະແດງຄວາມ
ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຄະນະພັກ, ອົງ
ການປົກຄອງທຸກຂັ້ນ ທີ່ໄດ້ສຸມ
ໃສ່ ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ວຽກງານ
ຮອບດ້ານ ຕິດພັນກັບການຈັດ

5
ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ມະຕິ ກ ອງປະຊຸ ມ ທີ່
ສພຊ
 ; ສພຂ
 ທີ່ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ
ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ຍັງ
ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈົ່ງ
ນໍ າ ເອົ າ ເນື້ ອ ໃນຈິ ດ ໃຈທີ່ ນໍ າ ມາ
ເຜີຍແຜ່ຄັ້ງນີ້ ໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍເຂົ້າໃນຂອບ
ເຂດວຽກງານທີ່ ຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບ;
ຫັນເອົາ 2 ວາລະແຫ່ງຊາດ
ສອດຫ້ ອ ຍເຂົ້ າ ໃນແຜນການ,
ໂຄງການຂອງຂະແໜງການຕົນ;
ສ້າງທຸກເງື່ອນໄຂໃຫ້ ສສຂ ປະ
ຈໍາເມືອງ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຕາມ
ຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ຮຽກ
ຮ້ ອ ງໃຫ້ ຂ ະແໜງການທີ່ ກ່ ຽ ວ
ຂ້ ອ ງກະກຽມນໍ າ ເອົ າ ຮ່ າ ງກົ ດ
ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍການແກ້ ໄ ຂຄໍ າ
ຮ້ອງທຸກ ໄປທາບທາມຢູ່ທ້ອງ
ຖິ່ນຮາກຖານຢ່າງທົ່ວເຖິງ.
ການເຄື່ ອ ນໄຫວເຮັ ດ

ວຽກຢູ່ເມືອງເງິນ, ຄະນະຍັງໄດ້
ເຄື່ ອ ນໄ ຫວຕິ ດ ຕາມຊຸ ກ ຍູ້ ໂ ຄງ
ການຍົກຍ້າຍ, ຈັດສັນບ້ານກິ່ວ
ງິ້ວ ເມືອງເງິນ ທີ່ຖືກຜົນກະທົບ
ຈາກການຂະຫຍາຍເຂດສໍ າ ປະ
ທານຂອງໂຮງງານໄຟ້ຟ້າຫົງສາ
ອີກດ້ວຍ.
(ນີ່ຕູ່ ປະສິດທ
ພ
ິ ົງ )

ເມືອງເງິນ
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 ) ຕອນບ່າຍວັນ

ດົມຂົນຂວາຍ, ຈັດຕັ້ງເຕົ້າໂຮມ

ທີ 2 ມັງກອນ 2022 ທີ່ຫ້ອງ

ນັກທຸລະກິດເພື່ອປະກອບສ່ວນ

ປະຊຸ ມ ສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ

ພັ ດ ທະນາສົ່ ງ ເສີ ມ ດ້ າ ນການ

(ສພຂ
 ) ອຸດ
 ົມໄຊ, ທ່ານ ຄຳດີ

ເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະ

ວົງລ້ອມ ປະທານ ສພຂ
 ອຸດ
 ົມ

ທຳ-ສັງຄົມ

ໄຊ ໄດ້ຕ້ອນຮັບ ແລະ ຮັບຟັງ

ສິ ດ ຜົ ນ ປະໂຫຍດອັ ນ ຊອບທໍ າ

ການລາຍງານຈາກທ່ານ

ວິໄສ

ຂອງວິສາຫະກິດໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວ

ອິນດາລາ ຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳ

ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.

ການ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດ

ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ

ສາຫະກໍາແຂວງອຸດົມໄຊ.

ລວມທັງປົກປ້ອງ

ຄຳດີ ວົງລ້ອມ ໄດ້ສະແດງຄວາມ

ທ່ານ ວິໄສ ອິນດາລາ

ຂອບໃຈຜູ້ ຕ າງໜ້ າ ສະພາການ

ໄດ້ລ
 າຍງານໃຫ້ຊາບ ກ່ຽວກັບ

ຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຂວງອຸ

ການເຄື່ອນໄຫວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ດົມໄຊ ໃນການມາເຄື່ອນໄຫວ

ວຽກງານ ແລະ ພາລະບົດບາດ

ລາຍງານວຽ ກງານໃນຄັ້ງນີ້ ແລະ

ຂອງສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາ

ຫວັງວ່າໃນຕໍໜ
່ າ້ ທາງສະພາການ

ຫະກໍາແຂວງອຸດົມໄຊ ເຊິ່ງແມ່ນ

ຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຂວງອຸ

ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມຂອງພາກ

ຖະກິດ, ກຸ່ມຜູ້ປະກອບການອິດ

ແຂວງອຸດົມໄຊ

ມີພາລະບົດ

ດົມໄຊ ກັບ ສພຂ
 ຈະໄດ້ມີການ

ທຸລະກິດເປັນຂົວຕໍ່ລະຫວ່າງອົງ

ສະຫລະ, ນັກທຸລະກິດວິສາຫະ

ບາດໃນການຊ່ວຍເຫລືອ ພ້ອມ

ພົວພັນຮ່ວມມືດ້ານໜ້າທີ່ວຽກ

ການຂອງລັດ ແລະ ຫົວໜ່ວຍ

ກິດຕ່າງໆທີ່ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນ

ທັ ງ ປ ະ ກ ອ ບ ຄ ຳ ຄິ ດ ເ ຫັ ນ ໃ ນ

ງານເຊິ່ ງ ກັ ນ ແລະກັ ນ ໃນຕໍ່ ໜ້ າ

ທຸລະກິດ, ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່

ໄຫວຢູ່ໃນແຂວງອຸດົມໄຊ, ສະ

ຫລາຍຂົງເຂດວຽກງານທັງພາຍ

ຫລາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ, ສະມາຄົມເສດ

ພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ

ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ປຸກລະ

(ແສງພອນ ອິນນະລົງ)

(ສພຊ
 ) ຕອນບ່າຍວັນ
ທີ 10 ກຸມພາ 2022 ອົງການ
ກາແດງແຂວງຫົວພັນ ໄດ້ນໍາ
ເອົ າ ເຄື່ ອ ງຊ່ ວ ຍເຫລື ອ ບັ ນ ເທົ າ
ທຸກ ມອບໃຫ້ສະພາປະຊາຊົນ
ແຂວງຫົວພັນ ເຊິ່ງປະກອບມີ
ເຄື່ອງນຸ່ງ 30 ຖົງ ແລະ ເກີບ
5 ແກັດ ລວມມູນຄ່າ 12 ລ້ານ
ກີບ; ກ່າວມອບໂດຍທ່ານ ຄຳ
ສີ ຜີວວິໄລ ຫົວໜ້າກາແດງ
ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ຕາງໜ້າ
ກ່າວຮັບໂດຍແມ່ນທ່ານ ຄອນປະ

ພັນ ເລືອງສີຈັນທອງ ຮອງປະ
ທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງຫົວ
ພັນ; ມີບັນດາຄະນະປະຈຳ, ຄະ
ນະເລຂາທິການ, ພະນັກງານສະ
ພາປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ພະນັກ
ງານມາຈາກອົ ງ ການກາແດງ
ເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພິຍານ.
ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານ
ຄອນປະພັນ ເລືອງສີຈັນທອງ
ໄດ້ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ ແລະ
ຂອບໃຈ ອົງການກາແດງລາວ
ກໍ ຄື ອົ ງ ການກາແດງແຂວງຫົ ວ

ພັນ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອ
ຄັ້ງນີ້ ໂດຍຈະນຳເອົາເຄື່ອງຊ່ວຍ
ເຫລືອດັ່ງກ່າວ ໄປມອບຕໍ່ໃຫ້ພໍ່
ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຜູ້ທີ່ປະ
ສົບເຄາະຮ້າຍ ແລະ ຄອບຄົວ
ທຸກຍາກ ເພື່ອແກ້ໄຂຊີວິດກ
 ານ
ເປັນຢູ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃຫ້ນັບມື້ດີ
ຂຶ້ນ ແລະ ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ ຕໍ່ໜ້າ
ຍັ ງ ຈະໄດ້ ຮັ ບ ການຊ່ ວ ຍເຫລື ອ
ຕື່ມອີກ.
(ນາງ ປຸ້ຍນິຕາ ເພັງມີໄຊ)

lk]t|hkvjko

;aomu !*{!)}W@}@W@@

6

laopkog8nvomuj7;oI6h 9kd,tgIa’g8qhkoq,
#

madmkp ]t[kp

ສາວແວ່ນ

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

5

8k,0jk;.shI6h;jkG ,udkoxa[0Bo]k7kohe,aog-Nv
w2.o0v[g0fmqj;xtgmf g-yj'wfhg]uj,9af8A'xt8y[af.o;ao
mu !! d5,rkzjko,k rkstotc]jo]Y; ]Po]P[8k,mk'  8jk'
d=g8u,ohe,ao lqj'0kplyo7hk g,njv]k7k8u'g8nhv' ;af450v'8jk'
cxxjPo ]k7kgvupK v5d.9pk,9jkp-nh g'yo.-h-y[=jr= rujohv'gvupK
j

ມະເຮັງເຕົ້ານົມ ແມ່ນມະເຮັງ
ທີ່ ເ ກີ ດ ຈາກຄວາມຜິ ດ ປົ ກ ກະຕິ ຂ ອງ
ຈຸລັງໃນເຕົ້ານົມ

ໂດຍສະເພາະແມ່ນ

ຈຸ ລັງ ທໍ່ນ້ຳ ນົ ມ ຈະເລີ່ມ ແບ່ ງ ອອກຢ່ າ ງ
ຜິດປົກກະຕິ

ແລ້ວແຜ່ໄປສູ່ເນື້ອເຍື່ອ

ltcf'7;k,pyofuoexyjocdh; 76olts;af de,kmy
dko;afmtotme{la'7q, ltrkcsj'-kf mujwfhxtdkfdhv'c8j'
fv',urao]tpk.o8Qogfnvod5,rk [afouh,u76j-hvo ,yovofjP;
fP;fkp c]h;o=K 0=.sh,u7;k,l5d 16j76jdao9qog4Qk 0=.sh,u]6d
g8Qk s]kogs]Ao]Qovaj' 8td5ogouK gxao3rw-Iqj,cdh; .shg0qk
wfhgryj'vu' oAomhvoK
j

ໃກ້ຄຽງ ຖ້າປະໄວ້ດົນອາດຈະແຜ່ໄປ
ສູ່ ຈຸ ລັ ງ ອື່ ນ ໆໃນຮ່ າ ງກາຍຜ່ າ ນທາງທໍ່
ນ້ຳເຫລືອງ.
ສັ ນ ຍານເຕື ອ ນວ່ າ ອາດຈະ
ເປັນມະເຮັງເຕົ້ານົມ ສາມາດສັງເກດ
ໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ ດັ່ງນີ້:
- ຄຳພໍ້ກ້ອນໃນເຕົ້ານົມ ຫລື
ບໍລິເວນຂີ້ແຮ້

ຖ້າໄລຍະທໍາອິດຂອງ

ມະເຮັງ ຈັບແຕະຈະບໍ່ຮູ້ສຶກເຈັບແຕ່ບໍ່

ສຶກເຈັບ

ຄວນປ່ອຍປະລະເລີຍ

ແມ່ນມະເຮັງ.

ຢ່າຄິດວ່າບໍ່ຮູ້

ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຈະບໍ່

lk]kdt;u

- ເກີດຄວາມປ່ຽນແປງຜິດ

ຄັນຢາກກິນໝາກພ້າວ				

ຂ້າງດຽວ.

ປົ ກ ກະຕິ ຕ່ າ ງໆເກີ ດ ຂຶ້ ນ ຢູ່ ໃ ນເຕົ້ າ ນົ ມ

c,jc[[
#

v

ສາວຄູ ວັງຄົກລິ່ນ

ໃຫ້ປູກລົງດິນ

ດຸໝັ່ນບົວລະບັດ					

ເບິ່ງແຍງແລງເຊົ້າ

ເອົາຝຸ່ນໂຮຍຮຳພ້ອມ					

ອາໂປເທຖອກຕື່ມ

ຫລາຍປີເຕັມຕື່ງນ້ຳ					

ແຊງຫ້ອຍຢູ່ປາຍ ແທ້ໃດ!

- ເຕົ້ານົມໃຫຍ່ຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ
ເລີ່ມຕົ້ນຈາກເບື້ອງໃດເບື້ອງໜຶ່ງ.
- ຮູບຮ່າງຂອງເຕົ້ານົມມີການ
ປ່ຽນແປງບໍ່ຄືກັນ

ໂດຍບໍ່ມີການຜ່າ

ຕັດມ
 າກ່ອນ.
- ມີການປ່ຽນແປງຂອງຜິວ
ໜັງເຕົ້ານົມ ເຊັ່ນ: ຜິວໜັງແຂງ ຫລື
ໜາ ມີກ້ອນນູນຂຶ້ນ ຫລື ໜາ ມີສີຜິວ
ທີ່ປ່ຽນໄປ, ມີບາດແຜຊໍາເຮື້ອ ຫລື
ຮອຍຮູຂຸມຂົນຈະແຈ້ງຂຶ້ນຄືກັບເປືອກ
ໝາກກ້ຽງ.
-ມ
ອ
ີ າການເຈັບເຕົາ້ ນ
ມ
ົ ເບືອ
້ ງ

v

ເຊັ່ນດຽວຄັນຢາກສ້າງ				

ສອນລູກເປັນຄົນດີ

ຄວນຕິດຕາມແລດູ					

ບໍ່ມີວາງເວັ້ນ

ເປັນຜູ້ເຍືອງໄຟແຈ້ງ					

ແປງທາງໃຫ້ລູກໄຕ່

ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຕ້ານ					

ຕົນນັ້ນບໍ່ກະທຳ

ໃດເບື້ອງໜຶ່ງ ອາດຈະເປັນພຽງເລັກ
ນ້ອຍ ຫລືຫລາຍ.
- ມີອາການບວມແດງໃນເຕົ້າ
ນົມ ອາດມີອາການເຈັບ ຫລື ເປັນບາດ
ແຜຢູ່ບໍລິເວນທີ່ເປັນບວມແດງນຳອີກ.
- ບໍລິເວນເຕົ້ານົມມີຮອຍຍຸບ

v

ພໍ່ແມ່ຄືຫລັກໝັ້ນ					

ແຂງແກ່ນທົນທານ

ເປັນດັ່ງສາຍທານໄຫລ				

ຊຸ່ມເຢັນຈິງແທ້

ເປັນດັ່ງແພພົມກວ້າງ					

ຍາມໜາວບີງຫົ່ມ

ເປັນດັ່ງລົມພັດຍູ້					

ໄພຮ້າຍຫ່າງໜີ

ຫລື ຮອຍຫ່ຽວ.
- ມີການເນົ່າຢູ່ຫົວນົມ ຫລື
ສ່ວນອື່ນໆຂອງບໍລິເວນເຕົ້ານົມ.
- ຫົວນົມຍຸບເຂົ້າໄປໃນເຕົ້າ
ນົມ ຫລື ບສ
່ໍ ະໝຳ່ ສະເໝີ ໂດຍບໍໄ່ ດ້ເປັນ
ມາແຕ່ເກີດ ຫລື ຜ່ານການຜ່າຕັດໃດໆ.

v

;ao;kg]omkpdkpzjkorQo !$ d5,rk -jk;jkgxao
;aofu Iadsv,s;ko-B' 9q[9kdwxglaflYo pyos]kp7qo0ko
djk; ;jkma'g,qkg,njvp,hvp lts]v's]Yo,j;o,ao [k'7qo
oAo wfhfvds];'s]kp d5s]k[;ao;kg]omkp -njo.9
lt vvo3vh [k'7qo3--b,glQk s'vpgs'qk[=jwfhfvd Xgryjo9qj,?
grkt;jk7;k,IadIhk' wd0hk'sjk']k Xvu8qogf? 7ao;jk9y'.9
cmh 1jk]=c8j;kg]omkp -5xjvpg;]kdkp ]j;'g]upw]]hk Iu[
2hk;co,sao|hk g0QkskdaoIads+ skd]=c8j,NoAo lk,Ihvp
sqdly[luj;aoxjvp]hk -u;klAoljv'[+gsao Xglp.9.f? lj;o
;jk.zrkfrA' [+wfhfvd;k g]omkp .shg9Qkvqf.9]= 8+wxg,nv
|hk s;a';jk7q'rkor=h 7qo]=,v[Iad g,njvoAo7q'-ywfh 7nfhk,
faj'g0qk Xfvdd5s]k[?K
j

ພໍ່ແມ່ຄວນສັ່ງຊີ້					

ຕາມຫລັກວິຊາການ

ນຳພາລູກຫລານເຫລັນ				

ຮໍ່າຮຽນຄວາມຮູ້

ເປັນດັ່ງຄູຄອຍເວົ້າ					

ໄຂຄຳຂານກ່າວ

ເລື່ອງລາວດີ-ຊົ່ວຮ້າຍ					

ຈາເວົ້າສູ່ຟັງ  

-;opY,

#

sq;26

g]njv'G 8k,dt8ydk
,u39od5j,|bj',u-njlP'g]njv'dkox5ho9uh c]t 0qj,0no 3fp
pbf\Ao.odt8ydk;jkgvqk-a[lyoc]h;8hv'0qj,0noS ,N|bj'F d5j,
39ofaj'djk; wfhg0Qkwxx5ho9uhgvqk-a[lyogInvos]a'|bj' g-yj'.o
gInvos]a'oAo,upy'lk;vkwl16jda[xhkvkp5 )W xurP'lv'7qoD
s]a'9kdmujgda[d;kfgvqk-a[lyoleg]afc]h; xhk9t
8hv'4nd0qj,0no c8jz6hgxaos]kolk;lq'lkoxhk grktg4Qk
s]kpc]h; 9bj'0=Ihv'da[39o;jkG “1jk0qj,0noxhk0hvpg]up xhk
0hvpg4Qks]kpc]h;”
c8j[+maomuj39o9t8v[ xhkd=wfhg;Qk0Bo,k;jkG “[+gxao
spa' dt8ydkd=8hv'gxaodt8ydk”

- ມີເລືອດ ແລະ/ຫລື ນໍ້າ
ໄຫລອອກ ເຊັ່ນ: ມີນໍ້າເຫລືອງໃສໆ
ໄຫລອອກຈາກຫົວນົມ ຫລື ແມ່ຍິງ
ທີ່ ບໍ່ ມີ ລູ ກ ແຕ່ ມີ ນ້ ຳ ນົ ມ ໄຫລອອກມາ
ຖືວ່າຜິດປົກກະຕິ ແລະ ເປັນສັນຍານ
ອັນຕະລາຍເຊັ່ນດຽວກັນ.

v

ຫາກມົວເມົາແຕ່ຫລິ້ນ				

ແຊວຊື່ນເຮຮາ

ດື່ມສຸລາພາເພີນ					

ຕິດການພະນັນພ້ອມ

ຊອມແຕ່ຫາແນວໃຊ້					

ລາຄາແພງອວດໝູ່

ຢູ່ຮ້ານແທນຢູ່ເຮືອນສູ່ມື້				

ເວນຊິຕ້ອງໄລ່ຕາມ ແທ້ໃດ!

- ມີບາດແຜຢູ່ຫົວນົມ ເປັນ
ບາດແຜສີແດງ ແລະ ມັກຈະປິ່ນປົວ
ບໍ່ດີ.
ຖ້ າ ທ່ າ ນຫາກມີ ອ າການດັ່ ງ
ກ່າວ

ຄວນໄປພົບໝໍເພື່ອກວດລະ

ອຽດຕື່ມ ແຕ່ຢ່າຕົກໃຈ ເນື່ອງຈາກອາ

ມັນບໍ່ຫລົ່ນໄກກົກ

ການບາງຢ່າງ ມັນຍັງບໍ່ທັນເປັນຕົວຊີ້

ລູກກໍເປັນສະເໝີເໝືອນ				

ພໍ່ແມ່ສັນນັ້ນ

ບອກວ່າເປັນມະເຮັງເຕົ້ານົມ ແຕ່ມັນ

ຫາກຢາກເຫັນດວງແກ້ວ				

ບຸດຕາອວນອ່ອນ

ເປັນຜູ້ດີເກັ່ງກ້າ

ຕົນນັ້ນໃຫ້ເດັ່ນດີ  ກ່ອນນາ!

v

ເຂົາວ່າເຊື້ອໝາກຕ້ອງ				

ບິດາມາດາຕ້ອງເຝິກສ້າງ

ເປັນອາການທີ່ພົບເລື້ອຍໆ ແລະ ມັກ
ຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບມະເຮັງ.
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
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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;
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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 ພົມມີໄຊ
ແວດລ້ອມຈີຊເີ ລ ໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ຮວ
ູ້ າ່ :
ກົດໝາຍສະບັບນີ້

ຂອງອາເມລິກາໃຕ້ ຖັດຈາກເມັກຊິກ.

ກໍເພື່ອເປັນການ

ປັດຈຸບັນໃນທົ່ວໂລກ ມີບັນ

ອີ ງ ຕ າມກ ານລ າຍງ ານຂ່ າ ວ ຫລຸດຜ່ອນປະລິມານຂີ້ເຫຍື້ອພາລາສະ

ຫາຂີ້ເຫຍື້ອພາລາສະຕິກ ແລະ ຫລາຍ

 ົງ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ກົດໝາຍ
ໃນວັນທີ 13 ກຸມພາ 2022 ໃຫ້ຮ
 ູ້ ຕິກລ

ປະເທດແມ່ນມີຄວາມຕື່ນຕົວໃນການ

ວ່າ:

ອຳນາດການປົກຄອງປະເທດຊີ ດັ່ງກ່າວ

ໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ຮ້ານອາຫານ

ແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ ໂດຍໄດ້ອອກ

ໃນທົ່ວປະເທດ ມີໄລຍະເວລາ 3 ປີ

ມາດຕະການໃນຫລາຍຮູບແບບ ເຊັ່ນ:

ໄດ້ປ
 ະກາດ ໃນການປ່ຽນສິ່ງຂອງໃສ່ອາຫານຈາກ

ອິນເດຍ ໄດ້ໃ ຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຢຸດການ

ເລ ເຊິ່ງເປັນປະເທດໃນພາກຕາເວັນ
ຕົກຂອງອາເມລິກາໃຕ້

ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍສະບັບໃໝ່ ຫ້າມ

ພາລາສະຕິກ

ໃຫ້ເປັນວັດສະດຸທີ່ສາ

ໃຊ້ ພ າລາສະຕິ ກ ທີ່ ໃ ຊ້ ຄັ້ ງ ດຽວແ ລ້ ວ ມາດຍ່ອຍສະຫລາຍໄດ້.
ຖິ້ມ

ໂດຍມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນທົ່ວປະ

ໃຊ້ພາລາສະຕິກທີ່ໃຊ້ຄັ້ງດຽວ,
ຫວັນ

ໄຕ້

ຂະຫຍາຍມາດຕະການຫ້າມ

ຂໍ້ ມູ ນ ຈ າກທ ະນາຄານໂ ລກ ການນາໍ ໃຊ້ພາລາສະຕກ
ິ ທມີ
່ີ ຄວາມໜາ

ເທດ ນັບແຕ່ວັນທີ 13 ກຸມພານີ້

ໃນປີ 2018 ລະບຸວ່າ: ຊີເລເປັນປະ

ໜ້ອຍ ເນື່ອງຈາກວ່າໃຊ້ຄັ້ງດຽວແລ້ວ

ເປັນຕົ້ນໄປ.

ເທດທີ່ມີການຜະລິດຂີ້ເຫຍື້ອຈາກພາ

ຕ້ອງຖືກ ແລະ ປະເທດອື່ນໆ.

ລາສະຕິກຫ
 ລາຍທີ່ສຸດເປັນອັນດັບ 2

ແຫລາງຂາ່ ວ: www.sabcnews.com

ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສິ່ງ

# ນາກ ເມືອງມະໂນ

ຄວບຄຸມ ດັ່ງນັ້ນ, ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ຮັບການ

ຂໍ້ ຕົ ກ ລົ ງ ກັ ບ ລັ ດ ຖ ະບ ານລັ ດ ເ ຊຍໄ ດ້ 

ເມື່ອອາທິດຜ
 ່ານມາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ທະນາ

ຍອມຮັບໃນຫລາຍປະເທດ

ແຕ່ບໍ່

ບັນລ
 ຸແລ້ວ ຄາດວ່າຈະມີການປະກາດ

ຄານກາງຂອງລັດເຊຍ ກຽມຢັ້ງຢືນສະ

ແມ່ນທັງໝົດ ເນື່ອງຈາກວ່າມີບາງປະ

ຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 18 ກຸມ

ກຸນເງິນດ
ຈ
ີ ີຕອນ ເປັນເງິນທີ່ຖືກຕ້ອງ

ເທດ ເຊັ່ນ ແອນຊານວາດໍ ທີ່ຍອມຮັບ

ພານີ້.

ຕາມກົດໝາຍ ສາມາດຊື້ສິນຄ້າ ຫລື

ບິດຄ
 ອຍ ເປັນສະກຸນເງິນທີ່ຊໍາລະໜີ້

ຊໍາລະຄ່າບໍລິການ ແຕ່ຕ້ອງຜ່ານທະນາ

ໄດ້ຕາມກົດໝາຍເປັນປະເທດທໍາອິດ

ເຊຍສຳນັກໜຶ່ງ ໄດ້ລ
 າຍງານວ່າ: ພາຍ

ຄານ ຫລື ອົງການທີ່ມີໃບອະນຸຍາດ

ໃນໂລກ.

ຫລັງຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວຜ່ານແລ້ວ,

ອີ ງ ຕາມ ກ ານລ າຍງ ານຂ່ າ ວ

ຫລ້າ ສຸດປະເທດລັດເຊຍ ກຳ

ຢ່າງຖືກຕ້ອງເທົ່ານັ້ນ.

ໜັ ງ ສື ພິ ມ ທ້ ອ ງຖິ່ ນ ຂ ອງລັ ດ

ສະກຸນເງິນດ
 ີຈີຕອນ

ຈະໄດ້ຮັບການ

ສະກຸນເງິນດ
 ີຈີຕອນ ຫລື ຊັບ

ລັ ງ ຈ ະຮັ ບ ຮ ອງສະກຸ ນ ເ ງິ ນ ດີ ຈີ ຕ ອນ

ຮັບຮອງຢ່າງເປັນທາງການ ສາມາດ

ສິນດີຈ
 ີຕອນ ທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອຂາຍ

ເປັ ນ ສະກຸ ນ ເງິ ນ ທີ່ ຖື ກ ຕ້ ອ ງຕາມກົ ດ

ໃຊ້ເພື່ອຊໍາລະສິນຄ້າ ຫລື ຈ່າຍຄ່າບໍລິ

ຜະລິ ດ ຕະພັ ນ ແທນທີ່ ຈ ະເປັ ນ ສະກຸ ນ

ໝາຍ

ເງິນໃນປັດຈຸບັນ

ໄດ້ອອກຖະແຫລງການໃນຕອນກາງ ກະຕິແລະ ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຊັບສິນທາງ

ໂດຍບໍ່ຜ່ານທະນາ

ໂດຍທະນາຄານກາງລັດເຊຍ ການ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບສະກຸນເງິນປ
 ົກ

ຄານກາງຂອງແຕ່ລະປະເທດ ຫລື ອົງ

ຄືນວັນທີ 8 ເດືອນກຸມພາຜ່ານມາ

ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຮັດໃຫ້ຍາກທີ່ຈະ

(ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ) ໂດຍກ່າວວ່າ:
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ດ້ານການເງິນດີຈີຕອນອີກຕໍ່ໄປ.
ແຫລ່ງຂ່າວ: cnbctv18

