@W@@

!({@W
PHOUTHEN PASAXON
g,lk

;aomu !({@W}W$}@W@@

xumu 11

PHOUTHEN PASAXON

lt[a[mu )#*

leoad’ko8A’16vj k7ko7totg]0kmydkoltrkcsj’-kfF 3mG W@! )$W $#W email: phouthen.na@gmail.com; www.na.gov.la; app: Lao na

gxufoe.-h cva[]k;c-af le]a[8yf8+lnjlko
ລະຫັດສຸຂະພາບ Lao Green Code
ເຊິ່ ງ ເປັ ນ ໂຄງການຮ່ ວ ມມື ລ ະຫວ່ າ ງ
ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່
ສານ ແລະ ບໍລິສັດ ສິຣິຈະເລີນໄຊ ຈໍາ
ກັດ ໂດຍຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມ MOU
ສະບັບວັນທີ 27 ສິງຫາ 2021 ເຊິ່ງ
ບໍ ລິ ສັ ດ ສາມາດພັ ດ ທະນາແອັ ບ ລາວ
ແຊັດ ໄດ້ສຳເລັດຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ
ລະດັບຄາດໝາຍ, ໂດຍໄດ້ມີການທົດ
ລອງນຳໃຊ້ແອັບຕົວຈິງໃນຕົ້ນເດືອນ
ກຸມພາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ.
ແອັບລາວແຊັດ
(Loud-

ພິທີເປີດນຳໃຊ້ ແອັບລາວ
ແຊັດ (LoudChat) ເຊິ່ງເປັນແອັບສຳ
ລັບການຕິດຕໍ່ສື່ສານ ໃນວັນທີ 11 ເມ
ສາ 2022 ໂດຍມີ ທ່ານ ພົທ. ສຸວອນ

ເລືອງບຸນມີ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງ
ຊາດ, ທ່ານ ບໍ່ວຽງຄຳ ວົງດາລາ ລັດ
ຖະມົນຕີກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ
ການສື່ສານ (ກຕສ) ແລະ ພາກສ່ວນ

ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ. ທັງນີ້ກໍເພື່ອປະ
ຕິ ບັ ດ ຕາມທິ ດ ຫັ ນ ເປັ ນ ທັ ນ ສະໄໝ
ຂອງລັດຖະບານ ໂຄງການພັດທະນາ
ລະບົບແອັບລາວແຊັດ ແລະ ລະບົບ

8yf8k,d;fdkdko-qfg-up
ຄະນະ

ໄດ້ສຳເລັດການເຄື່ອນໄຫວ

ຜ່ານມາ, ທ່ານ ຄຳຈັນ ໂສຕາປະເສີດ

ເຮັ ດ ວຽກຕິ ດ ຕາມກວດກາການຊົ ດ

ປ ະ ທ າ ນ ກໍ າ ມ າ ທິ ກ າ ນ ບັ ນ ດ າ ເ ຜົ່ າ

ເຊີ ຍ ຜົ ນ ກະທົ ບ ຈາກໂຄງການກໍ່ ສ້ າ ງ

(ກບຜ) ສະພາແຫ່ງຊາດ ພ້ອມດ້ວຍ

ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຢູ່ 3 ເມືອງຂອງ

.shgxao0t[;o2qf2No
ປີ 2022 ເປັນປີທີ່ມີເຫດການສໍາຄັນທາງປະຫວັດສາດແຫ່ງສາຍພົວ
ພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫ່ຍ; ຄວາມສາມັກຄີພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບ
ດ້ານລາວ-ຫວຽດນາມ ນັ້ນຄື: ວັນເຊັນສົນທິສັນຍາມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມ
ມື ຄົບຮອບ 45 ປີ (18/07/1977-18/07/2022) ແລະ ວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວ
ພັນການທູດລາວ-ຫວຽດນາມ ຄົບຮອບ 60 ປີ (05/09/1962-05/09/2022)
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການສະເຫລີມສະຫລອງສອງວັນປະຫວັດສາດດັ່ງກ່າວມີຄວາມເປັນ
ເອກະພາບ, ລວມສູນ, ເປັນຂະບວນການຟົດຟື້ນ ແລະ ຮັບປະກັນໄດ້ເນື້ອໃນ
ທຸກກິດຈະກໍາການເຄື່ອນໄຫວຕະຫລອດປີສາມັກຄີ 2022, ຄະນະຜູ້ຊີ້ນໍາລະ
ດັບຊາດວ່າດ້ວຍການສະເຫລີມສະຫລອງປີສາມັກຄີລາວ-ຫວຽດນາມ

ຈຶ່ງມີຄໍາສັ່ງແນະນໍາລົງວັນທີ 04 ກຸມພາ 2022 ເຖິງບັນດາຄະນະພັກກະຊວງອົງການ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ບັນດາແຂວງ.ໃນຄໍາສັ່ງແນະນໍາມີ 3
ຂໍ້ໃຫຍ່ ຄື:
1. ຈຸດປະສົງລະດັບຄາດໝາຍ;
2. ທິດຊີ້ນໍາລວມຂອງການສະເຫລີມສະຫລອງ;
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ແຂວງວຽງຈັນ ຄື: ກາສີ, ວັງວຽງ ແລະ
ໂພນໂຮງ;

ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ

vjko8+|hk @

(ສພຊ)
ກອງປະຊຸມທາບ
ທາມການປັ ບ ປຸ ງ ກົ ດ ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍ
ການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ ສະບັບປັບປຸງ
ຄັ້ງທີ 4 ໄດ້ອັດລົງດ້ວຍຜົນສຳເລັດອັນ
ຈົບງາມ ພາຍຫລັງດໍາເນີນມາເປັນເວ
ລາ 2 ວັນ ໃນວັນທີ 9 ເມສາຜ່ານມາ,
ທີ່ ຫ້ ອ ງປະຊຸ ມ ຫ້ ອ ງວ່ າ ການປົ ກ ຄອງ
ແຂວງຈໍາປາສັກ
ໂດຍການເປັນປະ

lol leg]afdkog/ydgxao76g/yd
.shcdjrtoad’koglokmydko

ທານຂອງທ່ານ ສີສູນທອນ ສ.ຜາບມີ
ໄຊຍ໌ ຮອງປະທານກຳມາທິການຍຸຕິ
ທຳ, ມີບັນດາທ່ານຕາງໜ້າຈາກບັນ
ດາກະຊວງອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງ
ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ບັນດາທ່ານ
ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະມາຊິກ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ສານປະຊາຊົນ
ແລະ
ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ

|hk $
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(ສພຊ) ໃນວັນທີ 9 ກຸມພາ
ຜ່ານມາ, ທີ່ທ່າລາດ ເມືອງແກ້ວອຸດົມ
ແຂວງວຽງຈັນ; ກົມເລຂານຸການ ຄະ
ນະເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້
ເປີດກອງປະຊຸມສຳມະນາສ້າງຄວາມ
ເຂັ້ມ ແຂງໃຫ້ ພະນັ ກ ງານພາຍໃນກົ ມ
ເລຂານຸການ ໂດຍການເປັນປະທານ
ຂອງທ່ານ ສຸລະສັກ ສຸວັນນະວົງ ຮອງ
ຫົວໜ້າກົມເລຂານຸການ, ເຂົ້າຮ່ວມມີ
ທ່ານ ສິງຄຳ ວົງພະຈັນ ຮອງເລຂາທິ

vjko8+|hk #

|hk (

ແຂວງຈໍາປາສັກ, ຄໍາມ່ວນ, ສະຫວັນ
ນະເຂດ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ ແລະ ອັດ
ຕະປື ເຂົ້າຮ່ວມ.
ກອງປະຊຸ ມ ໄດ້ ຮັ ບ ຟັ ງ ການ
ສະເໜີ ບົ ດ ການປັ ບ ປຸ ງ ກົ ດ ໝາຍວ່ າ
ດ້ວຍການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ ໂດຍສະ
ເພາະແມ່ນສະພາບການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງ
ທຸກ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ເຫດຜົນ ແລະ
ຄວາມຈໍາເປັນໃນການປັບປຸງກົດໝາຍ,
ຂະບວນການຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງກົດໝາຍ
ແລະ ເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍຈໍານວນໜຶ່ງ ຂອງ
ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄໍາ
ຮ້ອງທຸກ ທີ່ໄດ້ຜ່ານການສັງລວມ ມາ
ຈາກບັນດາຄໍາຄິດ, ຄໍາເຫັນ ຂອງກອງ
ປະຊຸມໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເພື່ອເປັນພື້ນ

lhk’7;k,g0ah,c0’

(ສພຊ) ກອງປະຊຸມເຝິກອົບ
ຮົມການເຝິກເປັນຄູເຝິກໃຫ້ແກ່ພະນັກ
ງານເສນາທິການຂອງສະຖາບັນຄົນ
້ ຄວ້າ
ນິຕິກຳສະພາແຫ່ງຊາດ (ສນສ) ແລະ
ວິຊາການຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
(ສພຂ) ໄດ້ອັດລົງດ້ວຍຜົນສຳເລັດອັນ
ຈົບງາມ ໃນວັນທີ 08 ເມສາຜ່ານມາ,
ພາຍຫລັງດຳເນີນມາເປັນເວລາ 4 ວັນ
(5-8 ເມສາ 2022) ໂດຍການເປັນ
ປະທານກອງປະຊຸມຂອງທ່ານ ສາຍອູ

|hk $

2022
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(ສພຊ) ວັນທີ 7-8 ເມສາ

Chat) ເປັນແອັບພລິເຄຊັນ ສໍາລັບ
ການຕິດຕໍ່ສື່ສານກັນ
(Instant
Messaging App) ແອັບທໍາອິດ
ຂອງ ສປປລາວ ທີ່ມີການເຮັດວຽກ
ຄ້າຍຄືກັບແອັບອື່ນໆ
ເປັນຕົ້ນ
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ທ່ານ ລຳໄມ ກູດລາວົງ ຮອງປະທານ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງວຽງຈັນ ພ້ອມ
ດ້ ວ ຍຄະນະນຳຂອງທັ ງ ສາມເມື ອ ງ

# ຄັດໂດຍ: ຫອມສະນິດ

ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.
ໂຄງການກໍ່ ສ້ າ ງທາງລົ ດ ໄຟ

q

ລາວ-ຈີນ ລວມຄວາມຍາວຜ່ານແຂວງ

ການນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ສິນຄ້າລະຫວ່າງ ລາວ ແລະ

ທັງຫມົດ 145 ກມ, ກວມ 4 ເມືອງ

ຫວຽດນາມ ນັບແຕ່ປີ 2018-2021 ເຫັນວ່າ: ມູນຄ່າການ

ຄື: ກາສີ, ວັງວຽງ, ຫີນເຫີບ ແລະ

ຄ້າ ສາມາດບັນລຸ 4,5 ຕື້ໂດລາ; ໃນນີ້, ມູນຄ່າການສົ່ງອອກ

ໂພນໂຮງ, ປະກອບມີ 3 ສະຖານີ ຄື:
ສະຖານີກາສີ, ສະຖານີວັງວຽງ ແລະ

ຂອງລາວໄປຫວຽດນາມ ບັນລຸ 2,1 ຕື້ໂດລາ ແລະ ການນຳ

ສະຖານີໂພນໂຮງ.

ເຂົ້າຂອງລາວຈາກຫວຽດນາມ ແມ່ນບັນລຸ 2,4 ຕື້ໂດລາ.

ການໄກ່ເກ່ຍສິ່ງ

ກີດຂວາງ ແລະ ການຊົດເຊີຍຜົນກະ
ທົບຂອງໂຄງການ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ ອ ງໄດ້ ເ ກັ ບ ກໍ າ ຂໍ້ ມູ ນ ຜົ ນ ກະທົ ບ ຕົ ວ
ຈິງທີ່ຜ່ານ 4 ເມືອງ, 60 ໝູ່ບ້ານ ໃນ
ເບື້ອງຕົ້ນມີຜູ້ທີ່ຖືກຜົນກະທົບ 1.589
ຄອບຄົວ (ສະເພາະໃນແລວແດງ ແລະ
ເຂດສະຖານີ ປະເມີນຜົນກະທົບເບື້ອງ
ຕົ້ນມູນຄ່າ

294.405.402.000

ກີບ. ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ
ປັດຈຸບັນແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ຮັບງົບປະ
ມານຊົ ດ ເຊີ ຍ ທັ ງ ໝົ ດ ລວມເປັ ນ ເງິ ນ
313.325.658.747 ກີບ, ໄດ້ເບີກ
ຈ່າຍຊົດເຊີຍໃຫ້ຜູ້ຖືກຜົນກະທົບແລ້ວ
ຈໍານວນ 23 ງວດ ລວມມີ 1.901
ຄອບຄົວ (ໃນແລວແດງ, ນອກແລວ
ແລະ ເຂດສະຖານີ) ລວມເປັນເງິນທັງ
ຫມົດ 297.460.362.126 ກີບ,
ຍັງເຫລືອ 15.865.296.621 ກີບ
ໂດຍຈ່າຍຜ່ານລະບົບບັນຊີທະນາຄານ

ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ໃນນີ້: ຜົນ

ສະຖານີ ຍັງບໍ່ຈະແຈ້ງບໍ່ທັນສໍາເລັດ ຈຶ່ງ

ຊົດເຊີຍມູນຄ່າທະລຸ ແລະ ກໍ່ສ້າງເສັ້ນ

ກະທົບໃນແລວແດງ ແລະ ເຂດສະຖາ

ບໍ່ສາມາດເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະ ດໍາເນີນ

ທາງເຂົ້ າ ຫາເຂດທໍ າ ການຜະລິ ດ ຂອງ

ນີ ຈໍານວນ 1.544 ຄອບຄົວ ລວມ

ການໄກ່ເກ່ຍຊົດເຊີຍໄດ້; ຍັງຄ້າງຊົດ

ປະຊາຊົນ.

ເປັນເງິນ

271.628.652.530

ເຊີຍໂຮງງານປຸງແຕ່ງແຮ່ຊືນ ແລະ ສັງ

ພ້ອມນັ້ນ, ຄະນະ ຍັງໄດ້ລົງ

ກີບ; ຜົນກະທົບນອກແລວທາງ ຈໍາ

ກະສີ ຂອງບໍລິສັດ ເຟີສແປຊີຟິກ ບ້ານ

ພື້ ນ ທີ່ ຕົ ວ ຈິ ງ ຢູ່ ບັ ນ ດາຈຸ ດ ທີ່ ມີ ຜົ ນ ກະ

ນວນ 355 ຄອບຄົວ ລວມເປັນເງິນ

ຜາຕັ້ງ ເມືອງວັງວຽງ ເຊິ່ງຢູ່ໃນຂັ້ນ

ທົ ບ ຈາກໂຄງການກໍ່ ສ້ າ ງທາງລົ ດ ໄຟ

25.831.709.596 ກີບ; ນອກນັ້ນ,

ຕອນກໍາລັງປະເມີນມູນຄ່າຜົນກະທົບ

ລາວ-ຈີນ ເປັນຕົ້ນທີ່ດິນປຸກສ້າງ, ທີ່

ຍັງມີບັນຫາທີ່ຍັງຄົງຄ້າງ ເປັນຕົ້ນ: ຍັງ

ເພື່ ອ ລາຍງານຂໍ ທິ ດ ຊີ້ ນ ຳຈາກຄະນະ

ດິນທໍາການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນພື້ນ

ຄ້າງບໍ່ໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍຈຳນວນ 31

ຄຸ້ມຄອງໂຄງການທາງລົດໄຟ

ທີ່ ປ ະຊາຊົ ນ ຍັ ງ ບໍ່ ມ ອບພື້ ນ ທີ່ ໃ ຫ້ ໂ ຄງ

ຄອບຄົວ,

ຈີນ;

ຍັງຄ້າງບໍ່ໄດ້ຮັບການຊົດ

ການ,

ທາງລົດໄຟອັດຕັນທາງໄປສູ່

ການກໍ່ສ້າງທາງເຂົ້າສະຖານີໂພນໂຮງ

ບ່ອນທໍາການຜະລິດ

ຜະລິດ,

ການຕັດຕົ້ນໄມ້ຕາມແລວ

ແລະ ທາງເຂົ້າສະຖານີວັງວຽງ; ຊົດ

ອື່ ນ ໆທີ່ ໄ ດ້ ຮັ ບ ຜົ ນ ກະທົ ບ ຈາກໂຄງ

ສາຍໄຟ, ຜົນກະທົບທາງອ້ອມທີ່ບໍ່ມີ

ເຊີຍຜົນກະທົບຫ້ອງການໂຍທາທິການ

ການດັ່ງກ່າວ.

ນິຕິກໍາຮັບຮອງ ເຊັ່ນ: ນໍ້າຖ້ວມນາ,

ແລະ ຂົນສົ່ງ, ຫ້ອງການການຄ້າ, ຫ້ອງ

ລາຍງານການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ວາລະ

ນາບໍ່ມີນ້ຳ, ໜອງປາບົກເເຫ້ງ ແລະ

ການການເງິນ ເມືອງໂພນໂຮງ ແລະ

ແຫ່ງຊາດ

ອື່ນໆ; ຍັງຄ້າງຢູ່ໃນເຂດສະຖານີໂພນ

ຫ້ອງການບ້ານປາກເປາະ

ເມືອງວັງ

ຫາຢາເສບຕິດຢູ່ແຂວງວຽງຈັນ.

ໂຮງ ແລະ ສະຖານີກາສີ ສາເຫດຍ້ອນ

ວຽງ ທີ່ໄດ້ທຸບມ້າງຍົກຍ້າຍອອກ ໃຫ້

(ກົງທະນູຄຳ ພິພັດເສລີ)

ການກໍານົດປັກຫລັກໝາຍຂອບເຂດ

ແກ່ການກໍ່ສ້າງທາງເຂົ້າສະຖານີ; ການ

3. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
ຄໍາສັ່ງນີ້ລົງລາຍເຊັນໂດຍແມ່ນທ່ານ ບຸນທອງ ຈິດມະນີ ກໍາມະການ
ກົມການເມືອງສູນກາງພັກ, ຜູ້ປະຈໍາການຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກ, ປະ
ທານຄະນະຊີ້ນຳລະດັບຊາດ.
ຜູ້ຂຽນຂໍອະນຸຍາດນໍາສະເໜີສອງຂໍ້ໃຫຍ່ໃຫ້ຜູ້ອ່ານໄດ້ຮັບຊາບດັ່ງນີ້:
I. ຈຸດປະສົງ, ລະດັບຄາດໝາຍ
1. ເພື່ອຫວນຄືນສາຍພົວພັນແຫ່ງມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາ
ມັກຄີພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລາວ-ຫວຽດນາມ ເຊິ່ງເປັນປັດໄຈອັນ
ສໍາຄັນຕັດສິນໄຊຊະນະຂອງການປະຕິວັດລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ ໃນພາລະກິດ
ຕໍ່ສູ້ປົດປ່ອຍຊາດໃນເມື່ອກ່ອນ ກໍຄືການສ້າງສາພັດທະນາ ຂອງທັງສອງປະເທດ
ໃນປັດຈຸບັນ.
2. ເພື່ອເປັນການສຶກສາອົບຮົມພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ, ທະຫານ,
ຕໍາຫລວດ ແລະ ປະຊາຊົນ ໂດຍສະເພາະຄົນລຸ້ນໜຸ່ມ ໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຖືກ
ຕ້ອງ, ເລິກເຊິ່ງ, ໜັກແໜ້ນ ແລະ ສືບຕໍ່ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍມູນ
ເຊື້ອອັນດີງາມ ລະຫວ່າງ ລາວ-ຫວຽດນາມ ກໍຄືມູນເຊື້ອປົກປັກຮັກສາໝາກຜົນ
ຂອງການປະຕິວັດໄວ້ໃຫ້ໝັ້ນຄົງຍາວນານ.
3. ເພື່ອເປັນການຈາລຶກຄຸນງາມຄວາມດີຂອງພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ
ຫວຽດນາມອ້າຍນ້ອງ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອອັນໃຫຍ່ຫລວງ ແລະ ລໍ້າຄ່າ
ໃນພາລະກິດປະຕິວັດ ກໍຄືພາລະກິດແຫ່ງການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດ
ທະນາປະເທດລາວ ກໍຄືການປະກອບສ່ວນຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ເຂົ້າໃນ
ໃຫ້ເປັນອັນໜຶ່ງອັນດຽວໃນເມື່ອກ່ອນ

ເເລະ ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາສ້າງສາປະເທດຫວຽດນາມ ໃນປັດຈຸບັນ. ສ້າງ
ບັນຍາກາດໃຫ້ປີ 2022 ເຊິ່ງເປັນປີສາມັກຄີມິດຕະພາບ ລາວ-ຫວຽດນາມ ໃຫ້
ມີຄວາມເບີກບານມ່ວນຊື່ນ, ມີຂະບວນການຟົດຟື້ນ, ມີຊີວິດຊີວາ ແລະ ກາຍ
ເປັນສັນຍາລັກ ແຫ່ງການພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຄວາມສາມັກຄີພິເສດ
ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຂອງສອງຊາດລາວ-ຫວຽດນາມ.
ນັ້ນແມ່ນຫົວຂໍ້ໃຫຍ່ທີ່ I ສ່ວນອີກຫົວຂໍ້ໃຫຍ່ທີ່ສໍາຄັນນັ້ນ ຄື:
II. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:
1. ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນກິດຈະກໍາ ຂອງຄະນະຊີ້ນໍາລະ
ດັບຊາດຂ້າງເທິງຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ມີເນື້ອໃນເລິກເຊິ່ງ, ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ
ຮອບດ້ານ ແລະ ປະຢັດມັດທະຍັດ.

ການຊົດເຊີຍຜົນກະທົບຈາກ

ເຊີຍຜົນ ກະທົບ ທາງເຂົ້າເຂດທໍາການ

g-njv,-b,DDD

ການທ້ອນໂຮມປະເທດຫວຽດນາມ

ລາວ-

ແລະ

ບັນຫາ

ພ້ອມໄດ້ຮັບຟັງການ
ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂບັນ

ນສພ. ວຽງຈັນໃໝ່ 19/04/2022

q

ໃນໄລຍະ 7 ວັນ ແຕ່ວັນທີ 11-17 ເມສາ 2022

ທີ່ຜ່ານມາ ກໍຄື ໄລຍະການສະເຫລີມສະຫລອງບຸນປີໃໝ່ລາວ
ພສ 2565 ທົ່ວປະເທດມີອຸບັດເຫດເກີດຂຶ້ນທັງໝົດ 312 ກໍ
ລະນີ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2021 ຜ່ານມາອຸບັດ
ເຫດແມ່ນຫລຸດລົງ 7,69%, ມີພາຫະນະເປ່ເພ 545 ຄັນ,
ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາຫລຸດລົງ 10,65%, ມີຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ
552 ຄົນ, ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາຫລຸດລົງ 3,32% ແລະ ມີຜູ້ເສຍ
ຊີວິດຈາກອຸບັດເຫດທັງໝົດ 35 ຄົນ, ທຽບໃສ່ປີ 2021 ຫລຸດ
ລົງ 20,45%. ສຳລັບແຂວງທີ່ເກີດອຸບັດເຫດຫລາຍກວ່າໝູ່
ມີ 3 ອັນດັບຄື: ອັນດັບທີ 1 ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ມີ 45
ກໍລະນີ, ອັນດັບທີ 2 ແຂວງວຽງຈັນ ມີ 39 ກໍລະນີ ແລະ ອັນ

2. ເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງການສະເຫລີມສະຫລອງ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ

ດັບທີ 3 ແຂວງຈໍາປາສັກ ມີ 38 ກໍລະນີ. ນອກຈາກນີ້, ແຂວງ

ຕາມລະດັບຄາດໝາຍ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມທິດຊີ້ນໍາຂອງຂັ້ນເທິງ, ອີງຕາມແຜນ

ທີ່ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຫລາຍກວ່າໝູ່ມີ 5 ອັນດັບຄື: 1. ນະຄອນ

ກິດຈະກໍາ ຂອງຄະນະຊີ້ນໍາລະດັບຊາດ ແລະ ໃຫ້ແຕ່ລະພາກສ່ວນເນັ້ນເປັນເຈົ້າ
ການຂຶ້ນແຜນວຽກລະອຽດຂອງຕົນ.
3. ນອກຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນກິດຈະກໍາ ຂອງຄະນະຊີ້ນໍາລະ
ດັບຊາດ,

ສະເໜີໃຫ້ແຕ່ລະພາກສ່ວນປະສານສົມທົບກັບເພື່ອນຫວຽດນາມ

ຂຶ້ນແຜນສະເພາະຂອງຕົນຕື່ມ.

ຫລວງວຽງຈັນ 8 ຄົນ, 2. ແຂວງຈໍາປາສັກ 6 ຄົນ, 3. ແຂວງ
ໄຊຍະບູລີ 5 ຄົນ, 4. ຫລວງພະບາງ 4 ຄົນ ແລະ ແຂວງວຽງ
ຈັນ 4 ຄົນ, 5. ສາລະວັນ 2 ຄົນ.
ນສພ. ປະເທດລາວ 19/04/2022

4. ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າທຸກຂະບວນການ ແລະ ບັນດາລາຍການກິດ
ຈະກຳ ຂອງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຂອງຕົນ.
5. ຮັບປະກັນໄດ້ວຽກປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໃນ
ຂອບເຂດຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
6. ໃຫ້ແຕ່ລະພາກສ່ວນແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນຂຶ້ນ ໂດຍມີ
ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ຮອງເຈົ້າແຂວງ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາຂອງສະ
ຫາຍເລຂາຄະນະພັກກະຊວງ, ເລຂາຄະນະພັກແຂວງ, ນະຄອນຫລວງ ໃນການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກໍາ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ໄດ້ຮັບໝາກຜົນເປັນຢ່າງດີ.
7. ແຕ່ລະພາກສ່ວນນໍາໃຊ້ງ ົບປະມານປະຈໍາປີຂອງຕົນ ແລະ ສາມາດ
ລະດົມການປະກອບສ່ວນດ້ານທຶນຮອນ ແລະ ວັດຖຸ ຈາກພາກສ່ວນເອກະຊົນ
ແລະ ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງກິດຈະ
ກໍາເຄື່ອນໄຫວສະເຫລີມສະຫລອງ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.
8. ໃຫ້ທຸກຂະແໜງການສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ປະສານສົມທົບກັບ
ກະຊວງພາຍໃນ ຢ່າງລະອຽດໃນການຄົ້ນຄວ້າຍ້ອງຍໍ ໂດຍໃຫ້ກວດເບິ່ງວ່າ ໃນໄລ
ຍະຜ່ານມາ ອົງການໃດ ຫລື ບຸກຄົນໃດພົ້ນເດັ່ນແທ້.
9. ພາຍຫລັງສໍາເລັດກິດຈະກໍາແລ້ວ ໃຫ້ມີການສະຫລຸບຕີລາຄາ ແລະ
ຖອດຖອນບົດຮຽນ ລາຍງານເຖິງຄະນະຊີ້ນໍາລະດັບຊາດ.
ຄໍາສັ່ງແນະນໍາສະບັບນີ້

ແມ່ນອີງຕາມມະຕິການຕົກລົງວ່າດ້ວຍການ

q

ໃນໄລຍະຜ່ານມາລົດຂົນສົ່ງຂອງລາວສາມາດຂົນສົ່ງ

ສິນຄ້າຮອດພຽງແຕ່ຊາຍແດນຍັງບໍ່ຂ້າມໄປຕ່າງປະເທດ;

ສະ

ນັ້ນ, ໃນຕໍ່ໜ້າການຂົນສົ່ງຕ້ອງໄດ້ປັບຕົວເຂົ້າຫາເສັ້ນທາງລົດ
ໄຟ ລາວ-ຈີນ ໃຫ້ສາມາດຂ້າມແດນໄປຍັງຕ່າງປະເທດໄດ້ ເພາະ
ວ່າສິນຄ້າທີ່ສົ່ງອອກສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນແຮ່ທາດ, ກະສິກຳ ແລະ
ອື່ນໆ

ບໍລິສັດຂົນສົ່ງຕ້ອງໄດ້ປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບການທີ່ຈະ

ເກີດຂຶ້ນໃນຕໍ່ໜ້າ; ນອກນີ້, ສິນຄ້າໄປກັບຍັງມີຈຳນວນໜ້ອຍ
ສ່ວນໃຫ່ຍສິນຄ້າຢູ່ລາວມີພຽງຂາດຽວຄືຂາໄປສ່ວນຂາກັບຍັງ
ບໍ່ມີຮອດ 50%; ດັ່ງນັ້ນ, ຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ບັນຫາສິນຄ້າໃຫ້ສາ
ມາດມີທັງໄປ ແລະ ກັບ ເຮັດໃຫ້ການຂົນສົ່ງຂະໜາດນ້ອຍ, ຂະ
ໜາດກາງ ແລະ ໃຫຍ່ ສາມາດດາໍເນີນທຸລະກິດໄດ້ນາໍກັນ ໄປ

ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຊີ້ນໍາລະດັບຊາດເພື່ອສະເຫລີມສະຫລອງປີສາມັກຄີມິດຕະພາບ

ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ ບັນດາບໍລິສັດຂົນສົ່ງຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງລະບົບຕ່າງໆ

ລາວ-ຫວຽດນາມ 2022 ສະບັບເລກທີ 08/ກມສພ, ລົງວັນທີ 04 ກຸມພາ

ຫັນມາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີເຂົ້າມາຊ່ວຍໃນການຄຸ້ມຄອງລົດເຮັດ

2022 ເຊິ່ງປ່ຽນແທນມະຕິຕົກລົງສະບັບເລກທີ 01/ກມສພ, ລົງວັນທີ 05
ມັງກອນ 2022; ອີງຕາມການຕົກລົງເຫັນດີເປັນເອກະພາບຂອງກອງປະຊຸມ

ໃຫ້ສິນຄ້າຮອດປາຍທາງກົງກັບເວລາທັງນີ້ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຊື່ອ

ຄະນະຊີ້ນໍາລະດັບຊາດ

ໝັ້ນໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ.

ເພື່ອສະເຫລີມສະຫລອງປີສາມັກຄີມິດຕະພາບລາວ-

ຫວຽດນາມ 2022, ໃນຄັ້ງວັນທີ 06 ມັງກອນ 2021.
ກອງບັນນາທິການ

ນສພ. ວຽງຈັນໃໝ່ 19/04/2022

0jk;vjko8+

;aomu !({@W}W$}@W@@
leg]afmk[mk,DDD
ຖານໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມ ແລະ ຍັງໄດ້
ຄົ້ນຄວ້າ

ເພື່ອເປັນທິດທາງໃນການ

ແລກປ່ຽນຄວາມເຫັນຮ່ວມກັນ ເຊິ່ງ
ຈະລົ ງ ເລິ ກ ຄົ້ ນ ຄວ້ າ ປັ ບ ປຸ ງ ຮ່ າ ງກົ ດ
ໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ
ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ນີ້

ປະກອບດ້ວຍ

VIII ພາກ, 4 ໝວດ ແລະ 53 ມາດ
ຕາ; ໃນນັ້ນ, ໄດ້ເພີ່ມເຂົ້າໃໝ່ 2 ມາດ
ຕາ (ມາດຕາ 22 ແລະ ມາດຕາ 32),
ໄດ້ປັບປຸງຄືນໃໝ່ 34 ມາດຕາ ລວມ
ທັງໝົດ 36 ມາດຕາ ແລະ ຮັກສາ
ເດີມ 17 ມາດຕາ ເຊິ່ງປະກອບມີລາຍ
ລະອຽດດັ່ງນີ້:
ພາກທີ I ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ
ປະກອບມີ 9 ມາດຕາ (ມາດຕາ 1
ຫາມາດຕາ 9) ໄດ້ປັບປຸງ 4 ມາດຕາ
ຄື: ມາດຕາ 2, 3, 4 ແລະ 6.
ພາກທີ II ລະບຽບການກ່ຽວ
ກັບຄໍາຮ້ອງທຸກ ປະກອບມີ 6 ມາດຕາ
(ມາດຕາ 10 ຫາມາດຕາ 15) ໄດ້ປັບ
ປຸງ 4 ມາດຕາ ຄື: ມາດຕາ 10, 11,
12 ແລະ 13.
ພາກທີ III ການພິຈາລະນາ
ແລະ ແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ ປະກອບມີ
20 ມາດຕາ (ມາດຕາ 15 ຫາມາດ
ຕາ 36) ໄດ້ເພີ່ມເຂົ້າໃໝ່ 2 ມາດຕາ
ຄື: ມາດຕາ 22 ແລະ 32, ໄດ້ປັບປຸງ
18 ມາດຕາຄື: ມາດຕາ 16, 17, 18,
19, 20, 21, 23, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 33, 34, 35
ແລະ 36.
ພາກທີ IV ຫລັກການ ແລະ
ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ປະກອບມີ 2
ມາດຕາ (ມາດຕາ 37 ແລະ ມາດຕາ
38) ໄດ້ປັບປຸງ 2 ມາດຕາ ຄື: ມາດ
ຕາ 37 ແລະ 38.
ພາກທີ V ຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບຕໍ່ຜົນການພິຈາລະນາ ແລະ ການ
ຕົກລົງແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ ປະກອບມີ 3
ມາດຕາ (ມາດຕາ 39 ຫາມາດຕາ 41)
ໄດ້ປັບປຸງ 1 ມາດຕາ ຄື: ມາດຕາ 41.
ພາກທີ VI ຂໍ້ຫ້າມ ປະກອບ
ມີ 4 ມາດຕາ (ມາດຕາ 42 ຫາມາດ
ຕາ 45) ບໍ່ໄດ້ປັບປຸງ, ຍັງຮັກສາເອົາ
ຕາມເນື້ອໃນເດີມທັງໝົດ.
ພາກທີ VII ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້
ມີຜົນງານ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະ

ໄຊຍ໌

ທ່ານ ສີສູນທອນ ສ.ຜາບມີ

ແລະ ລະບົບ Green Code ໃນແອັບ

ຮອງປະທານກໍາມາທິການຍຸຕິ

Wechat ຂອງ ສປຈີນ.

ທໍາ ໄດ້ກ່າວປິດກອງປະຊຸມວ່າ: ໂດຍ
ລວມແລ້ວ

ຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ

ກອງປະຊຸມທາບທາມຄັ້ງນີ້ ມີຄວາມ

ແລະ ບໍລິສັດ ສິຣິຈະເລີນໄຊ ກໍໄດ້

ເຫັນດີຕໍ່ການຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງກົດໝາຍ

ເຊັ ນ ສັ ນ ຍາໂຄງການພັ ດ ທະນາລາວ

ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ

ແຊັດ ແລະ ລະບົບລະຫັດສຸຂະພາບ

ສະ

ບັບປີ 2016 ແລະ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເນື້ອ

ແລະ

ໃນຂອງຮ່ າ ງກົ ດ ໝາຍສະບັ ບ ປັ ບ ປຸ ງ

ສຶ ກ ສາຄວາມເປັ ນ ໄປໄດ້ ໃ ນການພັ ດ

ໃໝ່ ມີຄວາມຮັດກຸມ, ຄົບຖ້ວນ, ຮັບ

ທະນາສູ ນ ກາງການແລກປ່ ຽ ນຂໍ້ ມູ ນ

ປະກັ ນ ຄວາມສອດຄ່ ອ ງກັ ບ ລັ ດ ຖະ

ຂ່າວສານຂອງພາກລັດ

ທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ ແລະ ມະ

ເທດ

ຕິກົມການເມືອງສູນກາງພັກ, ສາມາດ

ຫວ່າງ ທ່ານ ພູຂົງ ຈິດຮູບໂລກ ຫົວ

ກາຍເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສັກສິດ

ແລະ

ໜ້າຫ້ອງການ, ກຕສ ແລະ ທ່ານ ສຸລິ

ແຫລມຄົມ ໃຫ້ແກ່ອົງການລັດທີ່ກ່ຽວ

ໄຊ ໄຊຍະສານ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່

ຂ້ອງໃນການນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການພິຈາ

ບໍລິສັດ ສິຣິຈະເລີນໄຊ ຈຳກັດ ໂດຍ

ລະນາແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ ໃຫ້ມີຄວາມ

ມີພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມເປັນ

ເຂັ້ມງວດ, ເດັດຂາດ, ຮັບປະກັນໃນ

ສັກຂີພິຍານ.

ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
ກອງປະຊຸມ

ໄດ້ເປັນເຈົ້າການຄົ້ນ

ເຫັນໃສ່ການປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ

ຖະບານ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ເຊິ່ງວຽກ

ການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກໃນຄັ້ງນີ້, ເຖິງ

ງານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ

ວ່າເວລາຈະມີຈໍາກັດ,

ແຕ່ການຄົ້ນ

ໄດ້ກາຍເປັນຂະແໜງການປາຍແຫລມ

ຄວ້າປະກອບຄໍາເຫັນຂອງບັນດາທ່ານ

ປີ່ ນ ອ້ ອ ມໃຫ້ ແ ກ່ ວ ຽກງານໃນທຸ ກ ຂະ

ແມ່ ນ ໄດ້ ສຸ ມ ໃສ່ ບັ ນ ດາບັ ນ ຫາທີ່ ເ ປັ ນ

ແໜງການ, ໄລຍະຜ່ານມາ, ກະຊວງ

ພື້ນຖານ ທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນຕໍ່ການປັບ

ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ໄດ້ມີ

ປຸ ງ ທີ່ ຄ ະນະຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບປັ ບ ປຸ ງ ກົ ດ

ການຮ່ ວ ມມື ກັ ບ ຫລາຍພາກສ່ ວ ນ

ໝາຍໄດ້ຕັ້ງບັນຫາເຈາະຈີ້ມຕໍ່ບັນດາ

ເພື່ອຊຸກຍູ້,

ທ່ານ. ຕີລາຄາສູງຕໍ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ລວມທັງການຮ່ວມ

ແລະ

ມືກັບ ບໍລິສັດ ສິຣິຈະເລີນໄຊ ຈຳກັດ

ຕ້ອງຕາມຂັ້ນຕອນ, ຮັດກຸມ, ມີປະສິດ
ທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ເຊິ່ງສາມາດ
ນໍ າ ໄປຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ຢ່ າ ງຖື ກ ຕ້ ອ ງ
ຕາມຫລັກວິທະຍາສາດ, ສໍາເລັດຕາມ
ແຜນການຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບປັບ
ປຸງກົດໝາຍ ແລະ ກະກຽມຄວາມ
ພ້ອມຮອບດ້ານ.

ວຽກຫັນເປັນທັນສະໄໝ

ສົ່ງເສີມການພັດທະນາ

ທ່ານ ທີໄ່ ດ້ເອົາໃຈໃສ່ເຂົາ້ ຮ່ວມກອງປະ

ໃນການພັດທະນາ

ຊຸມໃນຄັ້ງນີ້, ໄດ້ມີການຄົ້ນຄວ້າ, ວິ

ລາວແຊັດ ເຊິ່ງຖືໄດ້ວ່າເປັນວຽກບຸລິ

ເຄາະ, ວິໄຈຢ່າງເລິກເຊິງ່ , ປະກອບຄວາມ

ມະສິ ດ ໜຶ່ ງ ຂອງການຫັ ນ ເປັ ນ ທັ ນ ສະ

ຄິດຄວາມເຫັນດ້ວຍເຫດຜົນ, ລວມ

ໄໝຂອງລັດຖະບານ ແລະ ການບໍລິ

ທັງບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການຕົວຈິງ

ການຂອງພາກລັດ ສູ່ສັງຄົມ ແລະ ປະ

ຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ສາ

ຊາຊົນລາວ.

ມາດສັງລວມໄດ້ ເນື້ອໃນທີ່ສໍາຄັນອັນ

ໃນການສື່ສານ

ແລະ

ແລກປ່ຽນຂໍ້

ຈໍາເປັນ ເພື່ອໄປປັບປຸງເຂົ້າໃສ່ກົນໄກ

ມູນຂ່າວສານກັນແລ້ວ

ຍັງສາມາດ

ການເຮັດທົດລອງ ໃຫ້ມີຄວາມສອດ

ເຊື່ອມໂຍງຂໍ້ມູນ ແລະ ການບໍລິການ

ຄ່ອງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ

ຂອງຂະແໜງການຕ່ າ ງໆຂອງພາກ

ການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ

ລັດໃນອະນາຄົດ

ແນໃສ່ເຮັດ

ແອັບພລິເຄຊັນ

ນອກຈາກການນຳໃຊ້

ເປັນຕົ້ນການເຂົ້າ

ໃຫ້ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ໄດ້

ຫາລະບົບລະຫັດສຸຂະພາບ

ຮັ ບ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ຜັ ນ ຂະຫຍາຍເຂົ້ າ ສູ່

ເຊື່ອມໂຍງຂໍ້ມູນຂະແໜງສາທາລະນະ

ລວງເລິກໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ

ສຸກຜ່ານແອັບ LaoKYC, ການເສຍ

ເພື່ອໃຫ້ສາ

ສາມາດ

ມາດນໍ າ ເອົ າ ກົ ດ ໝາຍສະບັ ບ ດັ່ ງ ກ່ າ ວ

ພາສີທີ່ດິນ,

ເຂົ້າຮັບຮອງໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາ

ງານຕ່າງດ້າວ, ການຂົນສົ່ງ ແລະ ການ

ມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ

ບໍລິການອື່ນໆ.

ຊຸດທີ IX ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.
(ນາງ ອານິຕາ ມ່ວນສະຫວັດ)

ການຂຶ້ນທະບຽນແຮງ

ພ້ອມນັ້ນ,

ທ່ານ

ສຸລິໄຊ

ໄຊຍະສານ ຍັງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ແອັບລາວ
ແຊັດ

gxufoe.-hDDD

lolDDD

ທ່ານ ພູຂົງ ຈິດຮູບໂລກ ໄດ້
ແມ່ນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ພັກ ແລະ ລັດ

ຈະເປັນແອັບຕິດຕໍ່ສື່ສານທີ່

ພູມສາລີ ຮອງຫົວຫນ້າສະຖາບັນຄົ້ນ
ຄວ້າສະຕິກຳສະພາແຫ່ງຊາດ.
ໃນກອງປະຊຸມ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
ໄດ້ ຮ ຽນຮູ້ ກ່ ຽ ວກັ ບ ແນວຄວາມຄິ ດ
ຂອງ Training of trainer-TOT
ຄວາມໝາຍ, ຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ບົດ
ບາດຂອງວິທະຍາກອນ (ການບັນຊາ
ການນຳພາສົນທະນາ, ເຮັດກິດຈະກຳ,
ການຄວບຄຸມສັງເກດ, ການເວົ້າ, ກິລິ
ຍາທ່າທາງ, ການແຕ່ງກາຍ, ການນຳ
ໃຊ້ອຸປະກອນ ແລະ ການນຳໃຊ້ແຜນ
ການສອນ); ການສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ
ສຳລັບວິທະຍາກອນ ແລະ ການກະ
ກຽມຫົວຂໍ້, ແນະນຳຂຶ້ນຫ້ອງສອນ
(ການວາງຕົວ, ການສື່ສານ, ການນຳ
ສະເໜີ, ການສ້າງຄວາມສົນໃຈ, ການ
ຄວບຄຸມອາລົມ, ການແກ້ໄຂບັນຫາ
ການນຳສະເໜີ ແລະ ການເວົ້າຈາ);
ການຈັດຫ້ອງປະຊຸມ ແລະ ການກະ
ກຽມແຜນການສອນ-ນຳສະເໜີ (ການ
ຈັດຂະໜາດຫ້ອງຮຽນ, ແບ່ງຜູ້ເຝິກ
ອົບຮົມ, ການສ້າງແຜນເຝິກອົບຮົມ,
ການພັດທະນາແຜນການສອນ, ການ
ກະກຽມຄວາມພ້ອມສໍາລັບການເຝິກ
ອົບຮົມເຕັກນິກເຝິກອົບຮົມ
ແລະ
ຫລັກການເວົ້າຂອງວິທະຍາກອນ ແລະ
Line ແລະ WeChat ເຊິ່ງຈະເປັນ
ຄວາມພູມໃຈໜຶ່ງຂອງຄົນລາວ

ໃນ

ການພັດທະນາທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ
ດີຈີຕອນ

ຕາມທິດທາງຫັນເປັນທັນ

ສະໄໝຂອງລັດຖະບານ.
(ສຸກທະວີ)

ເປັນຂອງຄົນລາວເອງ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນ
ການເພິ່ງພາການນໍາໃຊ້ແອັບຂອງຕ່າງ
ປະເທດ ທີ່ມີຖານຂໍ້ມູນຢູ່ຕ່າງປະເທດ.
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“Whatsapp”; “WeChat”... ທີ່ມີ

ໃນຕໍ່ໜ້າ ບໍລິສັດ ຈະພັດທະນາ ແລະ

ຟັ ງ ຊັ ນ ພື້ ນ ຖ າ ນ ໃ ນ ກ າ ນ ຮັ ບ ສົ່ ງ ຂໍ້

ເພີ່ມການບໍລິການຕ່າງໆໃນແອັບລາວ

ການສະພາແຫ່ງຊາດ ທັງເປັນຜູ້ຊີ້ນໍາ

ຄວາມເປັນໂຕໜັງສື,

ແຊັດໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ

ເພື່ອອຳນວຍ

ກົມເລຂານຸການ; ວິທະຍາກອນທີ່ຖືກ

ຮູບພາບ ແລະ ວີດີໂອ, ສາມາດໂທ

ຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊົມໃຊ້ ເປັນ

ເຊີນ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານບໍ

ດ້ວຍສຽງ, ໂທວີດີໂອ ແລະ ໂທສົນ

ຕົ້ນການຈອງໂຮງແຮມ,

ຮ້ານອາ

ລິຫານ-ບໍລິການ, ບັນດາເລຂານຸການ

ທະນາແບບເປັນກຸ່ມ,

ຫານ, ຈອງປີ້ລົດເມ-ປີ້ຍົນ, ລົງທະ

ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ພະ

ບຽນເພື່ອຮັບບັດແຮງງານ, ຊຳລະຄ່າ

ນັກງານ-ວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຂໍ້ຄວາມສຽງ,

ສາມາດແບ່ງ

ຄວ້າ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນຢ່າງມີຈຸດ ປັນເອກະສານ (File Sharing) ແລະ
ສຸມຕໍ່ກັບມາດຕາຕ່າງໆ ແນໃສ່ຮັບປະ ສະຖານທີ່ຕັ້ງ (Share Location).
ກັນໃຫ້ເນື້ອໃນການປັບປຸງກົດໝາຍ ນອກນັ້ນ, ກໍຍັງມີລະບົບລະຫັດສຸຂະ
ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ ຖືກ

ລະ

ຢ່າງດີ. ກອງປະຊຸມທາບທາມຄວາມ

ແລະ 51.

ມາດຕາ ຄື: ມາດຕາ 52 ແລະ 53;

ໂດຍການຮ່ວມລົງນາມ

ກ່າວວ່າ:

ມາດຕາ ຄື: ມາດຕາ 48, 49, 50

52 ແລະ ມາດຕາ 53) ໄດ້ປັບປຸງ 2

ພາຍໃນປະ

ຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ໄດ້ເປັນ

46 ຫາມາດຕາ 49) ໄດ້ປັບປຸງ 4

ທ້າຍ ປະກອບມີ 2 ມາດຕາ (ມາດຕາ

ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ

ການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ

ຄວາມພະຍາຍາມຂອງບັນດາ

ສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການຕ່າງໆ ແລະ ບໍ

ທັງນີ້ ເພື່ອບຳລຸງຍົກລະດັບ

ລິການອື່ນໆທີ່ຄົບຖ້ວນໃນແອັບດຽວ

ຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-

ພາບ (Lao creen code) ເຊິ່ງເປັນ

ແນໃສ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ປະ

ລັດຖະກອນ ແລະ ຍົກລະດັບໃຫ້ວຽກ

mini app ທີ່ນອນໃນແອັບ Loud-

ຊາຊົນ ສາມາດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ

ງານຄົ້ນຄວ້າ-ສັງລວມ ການສະໝອງ

Chat, ລະບົບດັ່ງກ່າວແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້

ຂອງພາກລັ ດ ໃຫ້ ມີ ຄ ວາມວ່ ອ ງໄວ

ຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ຂັ້ນເທິງ ມີປະສິດທິພາບ

ເຂົ້າໃນວຽກງານຕ້ານ ແລະ ສະກັດ

ແລະ ທັນສະໄໝ. ບໍລິສັດມີຄວາມ

ດີຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ແລະ ສ້າງຄວາມເປັນເອ

ກັ້ນການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-

ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ໃນອານາຄົດ ແອັບລາວ

ກະພາບໃນວຽກງານຄົນ
້ ຄວ້າ-ສັງລວມ
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ຄ້າຍຄືກັບລະບົບທີ່ນໍາໃຊ້ຢູ່ໃນ

ແຊັດ ຂອງພວກເຮົາ ຈະສາມາດພັດ

ໂດຍສະເພາະການຂຽນເອກະສານ

ຫລາຍປະເທດ ເຊັ່ນ: ລະບົບ Trace-

ທະນາທຽບເທົ່າກັບແອັບສາກົນ ທີ່ນໍາ

ຕ່າງໆໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ;

ຂອງປະເທດສິງກະໂປ

ໃຊ້ໃນປະເທດອືນ
່ ໆ ເຊັນ
່ : Whatsapp,

ແລະ ແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນ ແລະ

Together

3

ກະ

ບັນດາທ່ານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ

ເມີດ ປະກອບມີ 6 ມາດຕາ (ມາດຕາ

ພາກທີ VIII ບົດບັນຍັດສຸດ

ໃນໂອກາດດຽວກັນ,

PHOUTHEN PASAXON

ເພື່ອຮັບຟັງ

ການຕໍານິທີ່ມີປະສິດທິພາບ; ພ້ອມກັນ
ນັ້ນ, ບັນດາທ່ານຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະ
ຊຸມ ໄດ້ຈັດແບ່ງເປັນກຸ່ມເພື່ອພ້ອມກັນ
ຄົ້ນຄວ້າ, ສົນທະນາ, ແລກປ່ຽນຄຳ

ຍາກອນທີ່ດີ ນັ້ນແມ່ນບົດຮຽນທີ່ເປັນ
ພື້ນຖານໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນວິ
ທະຍາກອນທີ່ດີໃນອະນາຄົດ; ບັນຫາ
ໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ບົດ

ສະເໜີ ວິ ທີ ກ ານແກ້ ໄ ຂບັ ນ ຫາຕ່ າ ງໆ

ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ກ່າວເປີດວ່າ:

ໃນການປະຕິ ບັ ດ ໜ້ າ ທີ່ ວ ຽກງານຕົ ວ

ບັ ນ ດາເ ອກະສານທີ່ ນ ຳມ າສະເ ໜີ ໃ ນ

ຈິງ ລວມທັງດ້ານດີ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງ

ຄັ້ງນີ້

ໃນການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ວຽກງານໄລ

ເພາະພົວພັນໂດຍກົງເຖິງການປະຕິບັດ

ຍະຜ່ານມາ.

ພາລະບົ ດ ບາດຂອງກົ ມ ເລຂານຸ ກ ານ

ເຫັນ ແລະ ບົດຮຽນເຊິ່ງກັນແລະກັນ
ເພື່ອສ້າງຄວາມຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈ ຢ່າງ
ເລິກເຊິ່ງ, ກໍາແໜ້ນເນື້ອໃນບັນຫາທີ່
ສຳຄັນ ແລະ ສາມາດນຳໄປເສີມຂະ
ຫຍາຍ, ປະດິດສ້າງ ໃຫ້ເໝາະສົມກັບ
ຄວາມຕ້ອງການໃນການສ້າງວິທະຍາ
ກອນ ແລະ ຄູເຝິກ ຂອງສະຖາບັນຄົ້ນ
ຄວ້ານິຕິກໍາ ກໍຄືບັນດາກົງຈັກການຈັດ
ຕັ້ງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສພຂ
ເພື່ ອ ຊຸ ກ ຍູ້ ກ ານຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນ
ພັ ດ ທະນາການຍົ ກ ສູ ງ ຂີ ດ ຄວາມສາ
ມາດ
ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ
ຊາດ, ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນ
ແຂວງ ແລະ ພະນັກງານທີ່ເປັນເສນາ
ທິການ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນດີຂຶ້ນ; ຈາກ
ນັ້ນ, ໄດ້ມິີພິທີມອບ-ຮັບໃບຢັ້ງຢືນ
ການສຳເລັ ດ ການເຂົ້ າ ຮ່ ວ ມເຝິ ກ ອົ ບ
ຮົມຫລັກສູດ “ການເປັນຄູເຝິກທີ່ດີ”
ໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ.
ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານ ສາຍອູ
ພູມສາລີ ໄດ້ກ່າວປິດກອງປະຊຸມວ່າ:
ຜົນສຳເລັດກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ພຽງ
ແຕ່ແມ່ນຜົນສຳເລັດໃນເບື້ອງຕົ້ນເທົ່າ
ນັ້ນ ເຊິ່ງພວກເຮົາໄດ້ຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈເຖິງ
ບັນຫາເນື້ອໃນກ່ຽວກັບການເປັນວິທະ

ບາດການເປັນວິທະຍາກອນທີ່ດີ ເຊິ່ງ
ເປັນບັນຫາທ້າທາຍສະເພາະໜ້າຂອງ
ສນສ ກໍຄື ສພຂ ແມ່ນບັນຫາການ
ສ້າງຫລັກສູດ, ຄູ່ມື ແລະ ນິຕິກຳອື່ນໆ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຕອບສະໜອງໜ້າ
ທີ່ ວ ຽກງານໃຫ້ ກ າຍເປັ ນ ຄູ ເ ຝິ ກ ທີ່ ດີ
ຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່
ຂອງ ສນສ ແລະ ສພຂ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນ
ດີ; ເຊື່ອໝັ້ນວ່າບັນດາທ່ານພະນັກງານ
ຫລັກແຫລ່ງວິຊາການຈາກ
ສນສ
ແລະ ພະນັກງານ ສພຂ ຈະສືບຕໍ່ເຊີດ
ຊູຄວາມເປັນເຈົ້າການເສີມຂະຫຍາຍ
ບັນດາຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການທີ່
ໄດ້ ຮ ຽນຈາກການເຝິ ກ ອົ ບ ຮົ ມ ຄັ້ ງ ນີ້
ເຂົ້າໃນວຽກງານຕົວຈິງ ຕາມພາລະ
ບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ,
ປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນການຍົກ
ສູງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກ
ສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະມາຊິກສະພາປະ
ຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ພະນັກງານທີ່
ເປັນເສນາທິການ ມີປະສິດທິພາບ ແລະ
ປະສິດທິຜົນກວ່າເກົ່າ.
(ນາງ ສຸພາວັນ ຫອມສະນິດ)

ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫລາຍ

ໃນກອງປະຊຸມ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ

ສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນການຍົກສູງປະສິດ

ໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບບົດຮຽນການຮ່າງ

ທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງການ

ບົດຄໍາເຫັນໂອ້ລົມ ແລະ ບົດສັງລວມ

ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ວຽກງານສະ

ຄໍາເຫັນໃຫ້ປະທານກອງປະຊຸມ; ບົດ

ພາແຫ່ງຊາດ

ຮຽນກ່ ຽ ວກັ ບ ການຂຽນບົ ດ ບັ ນ ທຶ ກ

ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮັບການຈັດ

ກອງປະຊຸມ ແລະ ບົດປາໄສຕ່າງໆ;

ຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງມີໝາກຜົນ, ຮັບ

ການຮ່າງບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ; ບົດ

ປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ຄວາມ

ຮຽນໃນການຈັ ດ ກອງປະຊຸ ມ ໃນຮູ ບ

ເປັນເອກະພາບໃນການປະຕິບັດພາລະ

ແບບທາງໄກ; ການຮ່າງບົດສະຫລຸບ

ບົດບາດຂອງຕົນຕາມກົດໝາຍ; ດັ່ງ

ຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນບົດສະຫລຸບການເຄື່ອນ

ນັ້ນ,

ໄຫວວຽກງານປະຈໍາເດືອນ, ປະຈໍາປີ

ຂໍຮຽກຮ້ອງມາຍັງບັນດາທ່ານ ທີ່ເຂົ້າ

ຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ, ຄະ

ຮ່ວມກອງປະຊຸມສໍາມະນາຄັ້ງນີ້

ນະເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ; ຂັ້ນ

ໄດ້ສຸມທຸກສະຕິປັນຍາຄວາມຮູ້ ແລະ

ຕອນການກະກຽມກອງປະຊຸມຄະນະ

ປະສົບການເຂົ້າໃນການຄົ້ນຄວ້າ ປະ

ປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ການຈໍລະ

ກອບຄຳຄດ
ິ ຄຳເຫັນຢ
 າ່ ງສາ້ ງສັນ, ພ້ອມ

ຈອນເອກະສານຂອງກົມເລຂານຸການ;

ກັນປຶກສາຫາລື ແລະ ສະເໜີບັນຫາ

ຂັ້ນຕອນການກະກຽມກອງປະຊຸມສະ

ທີ່ມີເຫດມີຜົນ  ແລະ ສາມາດນໍາໄປ

ພາແຫ່ງຊາດ;

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ຕົກລົງວ່າ

ດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນ
ໄຫວຂອງກົມເລຂານຸການ.
ທ່ານ ສຸລະສັກ ສຸວັນນະວົງ

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານ

ໃນຖານະປະທານກອງປະຊຸມ,

(ນິດຕາ ຄຸນປາກດີ)

ຈົ່ງ
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(ສພຊ) ໃນວັນທີ 8 ມີ
ນາ 2022 ໜ່ວຍຊາວໜຸ່ມຮາກ
ຖ າ ນ ສ ະ ພ າ ປ ະ ຊ າ ຊົ ນ ແ ຂ ວ ງ
(ສພຂ) ຫລວງນ້ຳທາ ໄດ້ມອບ
ເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອນ້ອງນັກຮຽນ
ຢູ່ໂຮງຮຽນຊົນເຜົ່າເມືອງວຽງພູ
ຄາ ແຂວງຫລວງນ້ຳທາ ນຳໂດຍ
ທ່ານ ວຽງໄຊ ສັກລຳດວນ ຄະ
ນະບໍລຫ
ິ ານງານຊາວໜຸມ
່ ແຂວງ,
ເລຂາໜ່ວຍຊາວໜຸ່ມຮາກຖານ
ສພຂ ຫລວງນ້ຳທາ ພ້ອມດ້ວຍ
ຄະນະ ໄດ້ມີພິທີມອບ-ຮັບຢູ່ທີ່
ໂຮງຮຽນຊົນເຜົ່າເມືອງວຽງພູຄາ
ແຂວງຫລວງນ້ຳທາ ໂດຍການ
ເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ນາງ ເຮືອຍ
ສົມຫວັງ ກຳມະການພັກເມືອງ,
ຮອງເຈົ້າເມືອງ ເມືອງວຽງພູຄາ
ຜູ້ຊີ້ນຳວຽກງານອົງການຈັດຕັ້ງ
ມາຫາຊົນຂອງເມືອງ ແລະ ທ່ານ
ໜານ ຄຳແພງ ຄະນະບໍລິຫານ
ງານຊາວໜຸ່ມແຂວງ, ເລຂາຊາວ
ໜຸ່ມເມືອງວຽງພູຄາ, ມີຄະນະ
ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ, ຄູ-ອາ
ຈານ, ສະມາຊິກຊາວໝຸ່ມ ສພຂ

ແລະ ນ້ອງນັກຮຽນໂຮງຮຽນຊົນ
ເຜົ່າເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.
ການຊ່ ວ ຍເຫລື ອ ໃນ
ຄັ້ງນີ້ ກໍເພື່ອບັນເທົາທຸກໃຫ້ນ້ອງ
ນັກຮຽນທີ່ຂາດເຂີນ, ດ້ອຍໂອ
ກາດ ໄດ້ຮັບການຊູກຍູ້ສົ່ງເສີມ
ແລະ ເຄື່ອງທີ່ນຳລົງຊ່ວຍເຫລືອ
ໃນຄັ້ ງ ນີ້ ແ ມ່ ນ ໄດ້ ມ າຈາກການ
ລະດົ ມ ທຶ ນ ຊ່ ວ ຍເຫລື ອ ຂອງສະ
ມາຊິກຊາວໝຸ່ມພາຍໃນໜ່ວຍ
ຊາວໜຸ່ມຮາກຖານ ສພຂ, ປະ
ກອບມີ ອຸ ປ ະກອນການຮຽນ

ຄື: ປຶ້ມ, ບິກ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ແລະ
ຜ້າອັດປາກ-ດັງ ລວມມູນຄ່າທັງ
ໝົດ 4,75 ລ້ານກີບ ໂດຍການ
ກ່າວມອບຂອງທ່ານ ວຽງໄຊ
ສັກລຳດວນ ແລະ ກ່າວຮັບໂດຍ
ທ່ານ ສິງ ລໍວັນກູ່ ອຳນວຍການ
ໂຮງຮຽນຊົນເຜົ່າ ເມືອງວຽງພູ
ຄາ ແຂວງຫລວງນ້ຳທາ.
ໂອກາດດຽວກັນນີ້ ຍັງ
ໄດ້ ຮັ ບ ຟັ ງ ຄຳເຫັ ນ ໂອ້ ລົ ມ ຂອງ
ທ່ານ ນາງ ເຮືອຍ ສົມຫວັງ ເຊິ່ງ
ທ່ານໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ

ໜ່ວຍຊາວໜຸ່ມຮາກຖານ ສພຂ
ທີ່ເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມສຳຄັນ, ໄດ້
ລະດົມທຶນຊ່ວຍເຫລືອນ້ອງນ້ອຍ
ນັກຮຽນທີດ
່ ອ
້ ຍໂອກາດພາຍໃນ
ເມືອງ ແລະ ເຄື່ອງທີ່ໄດ້ຮັບການ
ຊ່ວຍເຫລືອຄັ້ງນີ້ ແມ່ນຈະມອບ
ໃຫ້ຄ-ູ ອາຈານແຈກຢາຍໃຫ້ນອ
້ ງ
ນັກຮຽນໃຫ້ທົ່ວເຖິງ, ນຳໃຊ້ຢ່າງ
ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ ແລະ ໂອ
ກາດໜ້າຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບການ
ຊ່ວຍເຫລືອຈາກໜ່ວຍຊາວໜຸມ
່
ຮາກຖານ ສພຂ ຕື່ມອິກ.
ນອກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ສ້າງ
ກິ ດ ຈະກຳຫລິ້ ນ ກິ ລ າບານເຕະ
ຊາຍ ເພື່ອຜູກແໜ້ນຄວາມສາ
ມັກຄີລະຫວ່າງໜ່ວຍຊາວໜຸ່ມ

ຮາກຖານ ສພຂ ແລະ ໜ່ວຍ
ຊາວໜຸ່ມເມືອງວຽງພູຄາ ແຂວງ
ຫລວງນ້ຳທາ ດ້ວຍບັນຍາກາດ
ອັ ນ ເບິ ກ ບານມ່ ວ ນຊື່ ນ ທີ່ ເ ຕັ ມ
ໄປດ້ວຍຄວາມໝາຍສຳຄັນຂອງ
ທັງສອງໜ່ວຍຕື່ມອີກ.
(ນາງ ວັນນີ ແຝງບົວວັນ)

(ສພຊ) ວັນທີ 9 ເມສາ

ຕາມກວດກາຄັ້ງນີ້ ຍັງໄດ້ຮັບຟັງ

ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ບໍລິ

2022 ນໍາໂດຍທ່ານ ນາງ ອໍາ

ການການລາຍງານສະພາບໂດຍ

ສັດ ສົມວັນຈະເລີນ ເປໂຕຣ

ໄພວອນ ລ້ອມບຸນແພງ ປະທານ

ຫຍໍ້ ຈາກຜູ້ຕາງໜ້າຂອງສອງບໍ

ລ້ຽມ ເຈວລີ ຈໍາກັດ ຍັງໄດ້ມອບ

ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ

ລິສັດດັ່ງກ່າວ

ອຸ ປ ະກອນເຄື່ ອ ງໃຊ້ ຫ້ ອ ງການ

ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 8, ປະ

ດວກ,

ທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງຫົວ

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ໃນໄລ

ໃຊ້ເຂົ້າໃນໜ້າທີ່ວຽກງານ ລວມ

ພັນ ພ້ອມດ້ວຍທີມງານ ໄດ້

ຍະຜ່ານມາ ໃຫ້ທີມງານໄດ້ຮັບ

ມູນຄ່າ ຈໍານວນ 5.000.000

ເຄື່ ອ ນໄຫວຕິ ດ ຕາມກວດກາ

ຊາບ; ຈາກນັ້ນ, ທ່ານ ນາງ ອໍາ

ກີບ ກ່າວມອບໂດຍຜູ້ຕາງໜ້າບໍ

ການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ

(ນໍ້າມັນ)

ໄພວອນ ລ້ອມບຸນແພງ ຍັງໄດ້

ລິສັດ ແລະ ກ່າວຮັບໂດຍ ທ່ານ

ຂອງບໍລິສັດ ສົມວັນຈະເລີນ ເປ

ມີບາງຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຕໍ່ສອງບໍລິ

ນາງ ອໍາໄພວອນ ລ້ອມບຸນແພງ

ໂຕຣລ້ຽມ ເຈວລີ ຈໍາກັດ ແລະ

ສັດ

ເປັນຕົ້ນແມ່ນການຈັດຕັ້ງ

ພ້ອມທັງມອບ ໃບຍ້ອງຍໍຂອງ

ການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ (ເຫລັກ)

ປະຕິ ບັ ດ ວຽກງານໃຫ້ ຖື ກ ຕ້ ອ ງ

ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໃຫ້ບໍລິ

ຂອງບໍລິສັດ ລາວພັດທະນາແຮ່

ຕາມລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດ

ສັດດັ່ງກ່າວ

ບ້ານເດີຍ-ຫົວພັນ ຈໍາກັດຜູດ
້ ຽວ.

ໝາຍ, ການປະຕິບັດພັນທະອາ

ໜັບສະໜູນໃນຄັ້ງນີ້ ອີກດ້ວຍ.

ໃນການເຄືອ
່ ນໄຫວຕິດ

ກ່ຽວກັບຂໍ້ສະ

ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຂອດການ

ກອນ ແລະ ອື່ນໆ.

ໃຫ້ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ

ນໍາ

ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການສະ

(ນາງ ໃຈ ເພັດວິໄຊ)

,v[{Ia[v5xtdvoIa[.-hdkog7njvows;
;Pd’ko0v’ltrkxt-k-qoc0;’v5f,
q w-

Iv’xtmko lr0 7e,j;o 1hP,1k, c]t 8yf8k,
d;fdk.o0q’g0f;Pd’kolbdlkmydko c]t dy]k
ມາ ແລະ ພາວະວິໄສຕາມຄໍາ
ຖາມເຈາະຈີ້ມ

ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນ

ເບື້ອງຕົ້ນໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມສະ
ໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະ
ພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ທີ່ຈະ
ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນຕໍ່ໜ້າ.
ໃນຕອນທ້ າ ຍກອງປະ
ຊຸມ, ຍັງໄດ້ຮັບຟັງການໂອ້ລົມ
ຈາກຮອງປະທານ (ສພຂ) ໂດຍ
ທ່ າ ນໄດ້ ສ ະຫລຸ ບ ຕີ ລ າຄາສູ ງ ຕໍ່
ຜົນງານທີ່ຍາດມາໄດ້.

ພ້ອມ

ຂອງວັນພະຫັດທີ
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ສະພາປະຊາຊົນແຂວງເຂົາ້ ຮ່ວມ.

ມີນາ

ອຸ ປ ະ ກ ອ ນ ທີ່ ນໍ າ ມ າ

ໃຈທັງ 2 ພະແນກການ ແລະ
ທີມງານ

ທີ່ໄດ້ສະໜອງອຸປະ

ມອບໃນຄັ້ງນີ້

ປະກອບມີໂປ

ກອນຮັບໃຊ້ທີ່ຈໍາເປັນໃຫ້ສະພາ

ຊາຊົນແຂວງອຸດົມໄຊ,

ທ່ານ

ເຈັກເຕີ 1 ຊຸດ, ໂນດບຸກ 1

ປະຊາຊົນແຂວງ ເຊິ່ງອຸປະກອນ

ໄດ້ ເ ພີ່ ມ ທະວີ ໃ ນການປະຕິ ບັ ດ

ຄໍາແສງ ອາລີ ຫົວໜ້າພະແນກ

ເຄື່ອງ ລວມມູນຄ່າ 13,7 ລ້ານ

ຈະນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານຂອງ

ວຽກງານໃຫ້ ມີ ຄ ວາມຮັ ບ ຜິ ດ

ໂຍທາທິການ

ຂົນສົ່ງ

ກີບມອບໂດຍພະແນກໂຍທາທິ

ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ກອງປະ

ຊອບສູງຂຶ້ນ,

ປຸກລະດົມໃຫ້ພໍ່

ແຂວງ ແລະ ທ່ານ ອາລຸນ ບຸນ

ການ ແລະ ຂົນສົ່ງແຂວງ ແລະ

ຊຸ ມ ສະໄ ໝສາມັ ນ ແຕ່ ລ ະຄັ້ ງ ,

ແມ່ປະຊາຊົນທຸກຊັ້ນຄົນໃຫ້ນຳ

ວິໄລ ຫົວໜ້າພະແນກພະລັງງານ

ໂທລະໂຄ່ງ 1 ຊຸດ, ຄອມພິວເຕີ

ສ່ວນໂທລະໂຄງແມ່ນຈະນໍາໄປ

ແລະ ບໍ່ແຮ່ແຂວງ ພ້ອມດ້ວຍ

ຕັ້ງໂຕະ 1 ຊຸດ ລວມມູນຄ່າ

ມອບໃຫ້ບ້ານ ແລະ ຄອມພິວ

ຄະນະ

ໄດ້ມອບອຸປະກອນຮັບ

10,45 ລ້ານກີບ ມອບໂດຍພະ

ເຕີ ຈ ະນໍ າ ໄປມອບໃຫ້ ຄ ະນະສະ

ໃຊ້ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽງານ

ແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍແ
່ ຮ່ແຂວງ.

ມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງປະ

ໃຫ້ສະພາປະຊາຊົນແຂວງອຸດົມ

ຈາກນັ້ນ, ປະທານສະ

ຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງ ເພື່ອນໍາ

ໄຊ ຕາງໜ້າຮັບໂດຍແມ່ນທ່ານ

ພາປະຊາຊົນແຂວງ ໄດ້ຕາງໜ້າ

ໃຊ້ ເ ຂົ້ າ ໃນວຽກງານຕົ ວ ຈິ ງ ໃຫ້

ຄໍາດີ ວົງລ້ອມ ປະທານສະພາ

ຄະນະປະຈໍ າ ສະພາປະຊາຊົ ນ

ເກີດຜົນປະໂຍດສູງສຸດ.

ປະຊາຊົນແຂວງ, ມີບັນດາທ່ານ

ແຂວງ, ສະມາຊິກສະພາປະຊາ

ຄະນະປະຈໍ າ ສະພາປະຊາຊົ ນ

ຊົ ນ ແຂວງປະຈໍ າ ເຂດເລື ອ ກຕັ້ ງ

ແຂວງ ແລະ ຄະນະເລຂາທິການ

ເມືອງ

ທ່ານຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງມາ

ຍັ ງ ພາກສ່ ວ ນທີ່ ກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງຕ້ ອ ງ

(ສພຊ) ໃນລະຫວ່າງ

ການປັບປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນ

ທິ ດ ທາງແຜນການຕໍ່ ໜ້ າ ຂອງ

ວັນທີ 5-7 ເມສາ 2022 ທ່ານ

ການສອນໃນທຸ ກ ຊັ້ ນ ທຸ ກ ສາຍ

ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິ່ງເຫັນ

ນາງ ບັງອອນ ໄຊຍະສິດ ຮອງ

ໃນໄລຍະໃໝ່ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ

ໄດ້ສະພາບລວມ ມີທງັ ຂໍສ
້ ະດວກ

ປະທານສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ

ປະຕິ ບັ ດ ວຽກງານກິ ລ າ-ກາຍະ

ແລະ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ, ມາດຕະການ

(ສພຂ) ຄໍາມ່ວນ ແລະ ທ່ານ

ກຳ ຢູ່ 3 ຈຸດ ຄື: ເມືອງບົວລະພາ,

ຕະຫລອດຮອດວິ ທີ ກ ານທີ່ ຈ ະ

ນາງ ກ້ອນແກ້ວ ຫລວງໄຊມຸງ

ເມືອງໄຊບົວທອງ ແລະ ພະແນກ

ຄຸນ

ປະທານຄະນະກຳມາການ

ສຶກສາທິການ ແລະກິລາແຂວງ.

ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ແລະ ບັນ

ໃນການພົ ບ ປະເຄື່ ອ ນ

ຕ້ອງໄດ້ປບ
ັ ປຸງແກ້ໄຂ; ພ້ອມນັນ
້ , ເຂົ້ າ ໂຮງຮຽນໃຫ້ ຫ ລາຍຂຶ້ ນ
ຮອງປະທານ ສພຂ ຄຳມ່ວນ ເພື່ ອ ໃຫ້ ເ ດັ ກ ມີ ພັ ດ ທະນາການ

ດາເຜົ່າ ສພຂ ຄໍາມ່ວນ ພ້ອມ

ໄຫວຕິດຕາມກວດກາຄັ້ງນີ້, ຄະ

ຖາມເຈາະຈີ້ ມ ບາງບັ ນ ຫາໃນ

ດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຕິດ

ນະໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານການ

ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ວຽກງານ,

ຕາມກວດກາ, ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງ

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນຂົງ

ບັ ນ ດາຜູ້ ເ ຂົ້ າ ຮ່ ວ ມໄດ້ ພ້ ອ ມກັ ນ

ປະຕິບັດບັນດາຄາດໝາຍໃນຂົງ

ເຂດວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມໂດຍ

ແລກປ່ຽນຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ແລະ

ເຂດສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ,

ສັງເຂບໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ

ຕອບຂໍ້ ຊັ ກ ຖາມຢ່ າ ງກົ ງ ໄປກົ ງ

ໄດ້ມີຄໍາຊັກ

ຕອນບ່າຍ

2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະພາປະ

ນັ້ນ,

ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ

(ສພຊ)

ພາລູກຫລານທີ່ມີອາຍຸ 3-4 ປີ

ທີ່ດີ ແລະ ເພື່ອລົບລ້າງການກືກ
ໜັ ງ ສື ໃ ຫ້ ຫ ລຸ ດ ລົ ງ ຕາມລະດັ ບ
ຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້.
(ອາລີ)

ແລະ

ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບ

(ແສງພອນ ອິິນນະລົງ)
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(ສພຊ) ຕອນເຊົ້າຂອງ

ການ, ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າຂະ

ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດເວ

ຂັ້ ນ ມີ ຄ ວາມສະຫງົ ບ ທາງດ້ າ ນ

ວັນທີ 7 ເມສາ 2022 ສະພາ

ແໜງ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານວິ

ລາໃດກໍ ມີ ມູ ນ ເຊື້ ອ ຕໍ່ ສູ້ ອັ ນ ອົ ງ

ການເມືອງ-ແນວຄິດ

ປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ) ຫລວງ

ຊາການເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ

ອາດກ້າຫານ, ມີນ້ຳໃຈເສຍສະ

ເພາະໃນໄລຍະທີ່ພວກເຮົາພວມ

ນ້ຳທາ ໄດ້ປາຖະກະຖາວັນສ້າງ

ທ່ານ ຍິງ 12 ທ່ານ.

ຫລະເດັ ດ ດ່ ຽ ວໜຽວແໜ້ ນ ບໍ່

ປະເຊິນ
ີ ໜ້າກັບການລະບາດຂອງ
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ໂດຍສະ

ຕັງ້ ກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ

ໃນພິທີ, ທ່ານ ຈັນທະ

ຍອມຈຳນົນ, ມີຄວາມຊື່ສັດບໍລິ

ເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ໜັກ

ປະຊາຊົນ ຄົບຮອບ 61 ປີ (5

ສຸລິນ ໝັ້ນປະດິດ ໄດ້ເລົ່າຄືນ

ສຸດ ແລະ ມີຄວາມສັດຊື່ບໍລິສຸດ

ໜ່ວງ ແລະ ແກ່ຍາວ, ບັນຫາ

ເມສາ 1961-5 ເມສາ 2022)

ມູ ນ ເຊື້ ອ ວັ ນ ສ້ າ ງຕັ້ ງ ກຳລັ ງ ປ້ ອ ງ

ແລະ ມີຄວາມສາມັກຄີເປັນປຶກ

ຄວາມຫຍຸ້ ງ ຍາກທາງດ້ າ ນເສດ

ແລະ ເຊື່ອມຊຶມມະຕິກອງປະຊຸມ

ກັນຄວາມສະຫງົບ ຄົບຮອບ 61

ແຜ່ນແໜ້ນໜາ.

ຖະກິດ-ການເງິນ ແລະ ບັນຫາ

ເປີ ດ ກວ້ າ ງຄົ ບ ຄະນະບໍ ລິ ຫ ານ

ປີ ເຊິ່ງກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະ

ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງໄດ້ຮັບ

ຢາເສບຕິດ ເປັນເຈົ້າການຈັດຕັ້ງ

ງານສະຫະພັນກຳມະບານແຂວງ

ຫງົບແມ່ນກຳລັງປະກອບອາວຸດ

ຟັ ງ ມະຕິ ກ ອງປະຊຸ ມ ເປີ ດ ກວ້ າ ງ

ປະຕິບັດທິດທາງແຜນການໃຫ້

ຄັ້ງທີ 3 ສະໄໝທີ VIII ໂດຍ

ປະຕິວັດ ອັນແຫລມຄົມຂອງພັກ

ຄົບຄະນະບໍລຫ
ິ ານງານສະຫະພັນ

ປາກົດຜົນເປັນຈິງ, ເອົາໃຈໃສ່

ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຈັນ

ໂດຍແມ່ນພັກປະຊາຊົນ ປະຕິວດ
ັ

ກຳມະບານແຂວງຄັ້ງທີ 3 ສະ

ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປັບປຸງ ຂະ

ທະສຸລິນ ໝັ້ນປະດິດ ສະມາຊິກ

ລາວ ເປັນຜູ້ສ້າງຕັ້ງ, ນຳພາເດັດ

ໄໝທີ VIII ເຊິ່ງກອງປະຊຸມໄດ້

ຫຍາຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ສະມາ

ສະພາແຫ່ງຊາດປະຈຳເຂດເລືອກ

ຂາດ, ໂດຍກົງ ແລະ ຮອບດ້ານ,

ເປັ ນ ເອກະສັ ນ ກັ ນ ຮັ ບ ຮອງເອົ າ

ຊິກກຳມະບານ ເຂົ້າສູ່ຫົວໜ່ວຍ

ວັນທີ 30 ມີນາ 2022 ຮາກ

ຕັ້ງທີ 3 ແຂວງຫລວງນ້ຳທາ,

ເປັນກຳລັງທີ່ມາຈາກປະຊາຊົນ,

ທິດທາງແຜນການ ແລະ ວຽກ

ແຮງງານ,

ຖານສະຫະພັນແມ່ຍິງສະພາປະ ເຊື່ ອ ມຊຶ ມ ເ ອກ ະສ ານທີ່ ສ ຳຄັ ນ

ເຊື່ອມຊຶມບັນດາເອກະສານດັ່ງ

ປະທານຄະນະກຳມະການຍຸຕິທຳ

ໂດຍປະຊາຊົນ ແລະ ເພື່ອຮັບ

ງານຈຸດສຸມໃນປີ 2022 ຕົ້ນຕໍ

ດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ,

ຊາຊົນແ
 ຂວງຄຳມ່ວນ

ກ່າວ ໄດ້ມ
 ພ
ີ ທ
ິ ມ
ີ ອບ-ຮັບໃບຍອ
້ ງ

ແລະ

ປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນ

ໃຊ້ສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາ

ແມ່ນເລັ່ງໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະ

ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງກຳມະບານແຕ່

ເຜີ ຍ ແ ຜ່ ເ ຊື່ ອ ມຊຶ ມ ເ ອກ ະສ ານ ກອບມີເອກະສານເນື່ອງໃນໂອ ຍໍຂໍ້ແຂ່ງຂັນ 3 ດີ ໃຫ້ແກ່ບັນດ
າ

ຄວາມສະຫງົບ; ເຂົ້າຮ່ວມໂດຍ

ຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ, ກຳລັງປ້ອງ

ຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່

ສະຫະພັນ

ລະຂັ້ນ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງ

ເນື່ ອ ງໃ ນວັ ນ ສ ຳຄັ ນ ຂ ອງຊ າດ,

ທ່ານ ມີໄຊ ມີວິໄລ ເລຂາທິ

ກັ ນ ຄວາມສະຫງົ ບ ປະຊາຊົ ນ

ກຳມະບານລາວທົ່ວແຂວງ ຄັ້ງທີ

ປະຕິບັດຂໍ້ແຂ່ງຂັນ 5 ເປັນເຈົ້າ

ຂອງພັກ

ການ ສພຂ, ມີບັນດາທ່ານສະ

ໄດ້ກຳເນີດ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ຂະ

VIII ແລະ ແຜນພັດທະນາກຳ

ໃຫ້ໄດ້ 85% ຂຶ້ນໄປໃນທົ່ວ

ທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ນາງ ສາ

2022 ຄົບຮອບ 112 ປີ, ເອ

ມາຊິ ກ ສະພາແຫ່ ງ ຊາດປະຈຳ

ຫຍາຍຕົວໃນຂະບວນການຕໍ່ສູ້

ມະບານແຂວງ ແຂວງ 5 ປີ ຄັ້ງ

ແຂວງ,

ທິດ ຈັນສີ ປະທານຮາກຖານສະ

ກະສານຮາ່ ງແຜນຈດ
ັ ຕງ້ັ ປະຕບ
ິ ດ
ັ

ເຂດເລືອກຕັ້ງ, ສະມາຊິກສະພາ

ປົດປ່ອຍຊາດຕ້ານຈັກກະພັດຜູ້

ທີ IV ໂດຍຮັບປະກັນເຮັດໃຫ້

ແລະ

ປະຊາຊົນແຂວງ, ຄະນະເລຂາທິ

ຮຸກຮານ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ

ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ກຳມະບານແຕ່ ລ ະ

ການສາມຝ່າຍຂັນ
້ ແຂວງໃຫ້ກມ
ົ

ແຂວງ ທັງເປັນຄະນະປະຈຳສະ ແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸງ້ ຍາກດາ້ ນເສດ

ກຽວກັນ, ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ສະມາຊິກ

ພາປະຊາຊົນແ
 ຂວງ ແລະ ທ່ານ

ກອງທຶ ນ ມອບພັ ນ ທະປະຈຳປີ

ຄຳສຸກ

2022 ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ປະ

ໜ່ວຍພກ
ັ ສະພາປະຊາຊນ
ົ ແຂວງ;

ແຂວງ, ມະຕຕ
ິ ົກລົງຂອງຄະນະ

ຕິບດ
ັ ນະໂຍບາຍຕໍສ
່ ະມາຊິກກອງ

ເ ຂົ້ າ ຮ່ ວ ມກອງປ ະຊຸ ມ ຄັ້ ງ ນີ້ ມີ

ເລຂາທິການສູນກ
 າງພັກ, ແຜນ ແສງຈັນ ຮອງປະທານສະພາປະ

ທຶນຕາມກົດລະບຽບ,

ທ່ານ ບົວພັນ ແສງຈັນ ຮອງປະ ດຳເ ນີ ນ ງ ານສູ ນ ກ າງສ ະຫ ະພັ ນ

ຮັບປະກັນໄດ້ທາງ

ສືບຕໍ່ປະສານສົມທົບ
ຮ່ວມມືກັບຄະນະກຳມະ

ເອົາໃຈ

(ສພຊ) ຕອນເຊົ້າຂອງ

ໄດ້ຈ
 ັດ ຕ່າງໆຂອງຊາດຂອງພັກ ເຊິ່ງປະ
ກາດພິທີສະເຫລີມສະຫລອງວັນ

ຫະພັນແ
 ມ່ຍິງ ສະພາປະຊາຊົນ ວາລະແຫ່ງຊາດ

ສະມາຊິກແມ່ຍິງທີ່ມີຜົນງານດີ
ເດັ່ນໃນໄລຍະຜ່ານມາ.
ໃນພິທີ, ນາງ ສາທິດ
ຈັນສີ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຈຸດປະສົງ,

ວ່າດ
 ້ວຍການ ຄວາມໝາຍສຳຄັນ, ຂອງເນື້ອ
ໃນເອກະສານທີ່ ນ ຳມາເຜີ ຍ ແຜ່

ຖະກິດ-ການເງິນ, ແກ້ໄຂບັນຫ
 າ ໃຫ້ ເ ຫັ ນ ຮັ ບ ຮູ້ ເ ຂົ້ າ ໃຈເຖິ ງ ເນື້ ອ

ເລຂາ ຢາເສບຕດ
ິ ຂອງສະຫະພນ
ັ ແມ່ຍງິ

ໃນ ແລະ ຕອນທ້າຍຍັງໄດ້ຮັບ
ຟັງການໂອ້ລມ
ົ ຂອງທ່ານ ບົວພັນ
ຊາຊົນແຂວງ ໂດຍທ່ານໄດ້ຍ້ອງ

ທານສະພາປະຊາຊົນແ
 ຂວງ, ມີ

ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳ

ຄະນ ະບໍ ລິ ຫ ານງ ານສ ະ ຫ ະພັ ນ ຕິກອງປະຊຸມວິສາມັນຄົບຄະນະ ງານໃນໄລຍະຜ່ານມາ ທັງເນັ້ນ

ຂອງສະມາຊິກກຳມະບານ, ເພີ່ມ

ແມ່ຍິງແຂວງ, ຄະນະປະຈຳ, ຄະ ບໍລິຫານງານສູນກາງສະຫະພັນ ໜັກຕື່ມໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນ ຍົກ

ທະວີຄວາມສາມັກຄີພາຍໃນຄະ

ນະເລຂາທິການ, ສະມາຊິກສະ ແມ່ຍິງລາວສະໄໝ VIII, ແຜນ ສູງຄວາມສາມັກຄີ ພ້ອມກັນເອົາ

ນະບໍລິຫານງານ

ພາປະຊາຊົນແ
 ຂວງ, ຄະນະເລຂາ ປະຕິ ບັ ດ ງ ານພັ ດ ທ ະນ າພະນັ ກ

ໃຈໃສ່ຈດ
ັ ຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ໜ້າທີວ
່ ຽກ

ຄ ວ າ ມ ສ ະ ດ ວ ກ ໃ ຫ້ ແ ກ່ ກ າ ນ

ທິການ, ຫົວໜ
 ້າ-ຮອງຫົວໜ້າ

ງານເພດຍິງ

ງານທີ່ພັກ-ລັດມອບໝາຍໃຫ້.

ເຄືອ
່ ນໄຫວວຽກງານກຳມະບານ.

ຂະແໜງ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານ

ມະຕິກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງຄົບ

(ນາງ ອຳພອນ ສີປະເສີດ)

ເອື້ອຍນ້ອງຍິງ-ຊາຍ ເຂົ້າຮ່ວມ

ຄະນ ະບໍ ລິ ຫ ານງ ານສ ະຫ ະພັ ນ

ເພື່ອອຳນວຍ
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ແຂວງ ກໍໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບ
ໃຈທ່ານ ແສງເພັດ ສີສຸລາດ ທີ່
ມີ ນ້ ຳ ໃຈ ປ ະ ກ ອບສ່ ວນຊ່ ວຍ
ເຫລື ອ ດ້ າ ນງົ ບ ປະມານໃຫ້ ແ ກ່
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄັ້ງນີ້ ແລະ
ໃນວາລະປີໃໝ່ລາວ

(ສພຊ) ຕອນເຊົ້າຂອງ

ທ່ານຈຶ່ງ

ໄດ້ ອ ວຍພອນໃຫ້ ຫົ ວ ໜ້ າ ກອງ

ວັນທີ 8 ເມສາ 2022 ທ່ານ

ກວດກາພາສີ

ພອນທະວີ ສີລາດວງໃຈ ຫົວ

ລະວັນ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ມີແຕ່

ໜ້າບໍລິສັດ ພອນທະວີ ກໍ່ສ້າງ

ຄວາມສຸກກາຍສະບາຍໃຈ, ມີ

ຈໍາກັດ ໄດ້ມອບເງິນສົດ ຈຳ

ພາລະນາໄມສົມບູນ, ມີຄວາມ

ນວນ 10 ລ້ານກີບ ໃຫ້ສະພາ

ຜາສຸກໃນຊີວິດສ່ວນຕົວ ແລະ

ປະຊາຊົນແຂວງສາລະວັນ ໂດຍ

ຄອບຄົວ, ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນ

ຕາງໜ້ າ ໃຫ້ ສ ະພາປະຊາຊົ ນ

ໜ້າທີວ
່ ຽກງານທີມ
່ ກ
ີ ຽດສະຫງ່າ.

ແຂວງສາລະວັ ນ ຮັ ບ ແມ່ ນ ທ່ າ ນ

ສຳລັ ບ ງົ ບ ປະມານດັ່ ງ

ຂັນໄຊ ລັດຖະເຮົ້າ ຮອງປະທານ

ກ່າວ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຈະ

ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ,

ມີພະ

ນຳໃຊ້ ເ ຂົ້ າ ໃນວຽກງານສ້ ອ ມ

ນັ ກ ງານ-ລັ ດ ຖະກອນພາຍໃນ

ແປງຕໍ່ ເ ຕີ ມ ຫ້ ອ ງການສະພາປະ

ສະພາປະຊາຊົນແຂວງເຂົ້າຮ່ວມ

ຊາຊົນແຂວງສາລະວັນ

ປະຈໍາແຂວງສາ

ຫລັງ

ປະຊາຊົນແຂວງ. ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງ

ເລັ ດ ໃນການດໍ າ ເນີ ນ ທຸ ລ ະກິ ດ

ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ທີໄ່ ດ້ນຳເງິນມາ

ໃໝ່ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນສໍາເລັດ ເປັນ

ໂ ອ ກ າ ດ ດ ຽ ວກັ ນ ນີ້ ,

ໄດ້ ຖື ເ ອົ າ ໂອກາດນີ້ ອ ວຍພອນ

ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວຕໍ່ເນື່ອງ.

ມອບໃຫ້ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ

ຕົ້ ນ ແມ່ ນ ວຽກປູ ພື້ ນ ເດີ່ ນ ອ້ ອ ມ

ທ່ານ ຂັນໄຊ ລັດຖະເຮົ້າ ໄດ້ສະ

ຫົວໜ້າບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ ໃນວາ

ໃນເວລາຕໍມ
່ າ, ທ່ານ ຂັນ

ສາລະວັນ ຈຳນວນ 20 ລ້ານກີບ

ຫ້ອງການ ແລະ ກໍາແພງດ້ານ

ແດງຄວາມຂອບໃຈທ່ານ ພອນ

ລະປີໃໝ່ລາວທີ່ມາຮອດນີ້

ຂໍ

ໄຊ ລັດຖະເຮົ້າ ຍັງໄດ້ຕາງໜ້າ

ໂດຍມີພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ

ໜ້າຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ

ທະວີ ສີລາດວງໃຈ ທີ່ເຫັນໄດ້

ໃຫ້ມີແຕ່ຄວາມສຸກກາຍສະບາຍ

ໃຫ້ ສ ະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງສາ

ຂອງສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງສາ

ຫລັງໃໝ່ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ບ້ານຫລັກສອງ

ເຖິງຄວາມຈໍາເປັນ ແລະ ໄດ້ປະ

ໃຈ, ມີພາລະນາໄມສົມບູນ, ມີ

ລະວັນ

ແສງ

ລະວັນເຂົາ້ ຮ່ວມເປັນສັກຂີພຍ
ິ ານ.

ເມືອງ ແລະ ແຂວງສາລະວັນ

ກອບສ່ວນຊ່ວຍເຫລືອດ້ານງົບ

ຄວາມຜາສຸກໃນຊີວິດສ່ວນຕົວ

ເພັດ ສີສຸລາດ ຫົວໜ້າກອງກວດ

ໃນໂອກາດດັ່ ງ ກ່ າ ວ,

ປະມານໃນຄັ້ງນີ້ ໃຫ້ແກ່ສະພາ

ແລະ ຄອບຄົວ, ປະສົບຜົນສໍາ

ກາພາສີ ປະຈໍາແຂວງສາລະວັນ

ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົ ນ

ຕ້ອນຮັບທ່ານ

ກອງປະຊຸມໄດ້ເຜີຍແຜ່ ສະໄໝທີ X. ຜ່ານການເຜີຍແຜ່

ພາຍໃຕ້ກ
 ານເປັນປະ ແມ່ຍິງສາກົນ ວັນທ
 ີ 8 ມີນ
າ

ວັນທ
 ະວົງສາ

ແມ່ຍິງແຂວງຄຳມ່ວນ ຄັ້ງທ
ີ 3

ໃສ່ ເ ຮັ ດ ຫໜ້ າ ທີ່ ປົ ກ ປ້ ອ ງສິ ດ

,v[g’yolq,mq[dkolhv,cx’shv’dko

ເປັນສັກຂີພິຍານ.

ຈຳນວນ 31 ຄົນ ຍິງ 18 ຄົນ.

ໃຫ້ສຳເລັດໃນຕໍ່ໜ້າ.
(ນາງ ຄັດສອນ ຮຸ່ງສະຫວ່າງ)

ແມ່ຍິງລາວສະໄໝທີ VIII, ມະ ຍໍຊມ
ົ ເຊີຍໃນການຊີນ
້ ຳໆພາວຽກ

ແຂວງຄຳມ່ວນ,

(ອາລີ)

g[u3ml5dgluo
8=ks];f
{ xdl ot7vos];’ W@! $!_!!_
{ dq,8=ks];fln[l;o{lv[l;o
W@! _(WW_#
{ dq,8=ks];fxhv’dao1kgl[8yf
W@! @!(@&)
{ dq,8=ks];fglf4tdyf W@! @!@&!_
{ dq,8=ks];f9t]k9vo W@! _WW_@(
{ dq,8=ks];fltdafdaho c]t8hkodko7hk
,to5f W@! _(W&$#
{ dq,8=ks];fd;f7qog0qhkg,nv’ X8,?
W@! @&!@)(
{ dq,75h,7v’7qo8jk’xtgmf W@! @!@&@W
{ lkpfj;o !!_!
o soj;pd6hwr
{ lt,k7q,vklkd6hwrot7vos];’ !*@$
{ soj;pd6hwr,6ooymy-j;pgs]nv7qom5dpkd
!*@#
o

lk]t|hkvjko

;aomu !({@W}W$}@W@@

PHOUTHEN PASAXON

vav[2yf-yo3f, (Office syndrome)
#

xu.\j]k;]kg]udc]h; 9q[9kd9vowx [k'7qo
pa'vkw]gsfdko;aooAo pk,oaj'ovopa'/aogrU ]tg,uoe
7;k,gdqjk 7yfIvf7k;g,njv7A' lts]v's]Uo,j;o,ao
[k'7qooAo pa'/ao;jk9a[w, [k'7qopa'vkw]sk vkfuf
s;koclo-B' [k'zjv'-b']b'glQk zyfs;a's]a'xu.\j gxao
co;.fdt-jk'mhvo 0=.shrQozjkowx lkgouK xu.\j.98+8A'
dtmec8j7;k,fu skd-y,u7qogsao 7jk75o7;k,fulhk' m5d
glAomk'gfuodhk; gvqk7;k,fu7P'76j [5o-yoelqj'p6h lq,
s;a'wfhfaj',t3o fvdokK
f

ອາການປວດກ້າມຊີ້ນ ແລະ ເຍື້ອຫຸ້ມ
ກ້າມຊີ້ນ

(Myofascial

pain

syndrome) ຄືອາການທີ່ມາຈາກຮູບ
ແບບຂອງການເຮັດວຽກຂອງກ້າມຊີນ
້
ບ່ ອ ນເກົ່ າ ແບບຊໍ້ າ ໆເປັ ນ ເວລາດົ ນ
ແບບຕໍ່ເນື່ອງ ເຊັ່ນ: ການນັ່ງເຮັດວຽກ
ໜ້າຄອມພິວເຕີດົນເກີນໄປ
ເຄື່ອນໄຫວໄປ-ມາ

ໂດຍບໍ່

ເພື່ອຜ່ອນຄາຍ

ຫລື ປັບປ່ຽນອາລິຍະບົດ ເຊິ່ງອາດຈະ
ແຜ່ລາມຈົນກາຍເປັນອາການປວດຊ້ຳ
ເວນແຂນ ຫລື ມື ຈາກການທີ່ເສັ້ນປະ
ສາດສ່ວນປາຍຖືກກົດທັບຢ່າງຕໍເ່ ນືອ
່ ງ.
ອັອບຟິດຊິນໂດມ

ຈະມີອາ

ການປວດເມື່ ອ ຍກ້ າ ມເນື້ ອ ສະເພາະ
ສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງຂອງຮ່າງກາຍ ເຊັ່ນ:

ຄໍ ແລະ ບ່າ ມັກມີອາການປວດເມື່ອຍ

ການເຈັ ບ ບໍ ລິ ເ ວນໃກ້ ຄ ຽງຮ່ ວ ມນຳ

ເຖິງຂັ້ນຮຸນແຮງຈົນທໍລະມານ

ແລະ

ເປັນບໍລິເວນກວ້າງ ບໍ່ສາມາດລະບຸຕຳ

ເຊິ່ ງ ອາດຈະມີ ລັ ກ ສະນະປວດເມື່ ອ ຍ

ຈະມີອາການຂອງລະບົບປະສາດຮ່ວມ

ແໜ່ງໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ ແລະ ອາດມີອາ

ແຕ່ເລັກນ້ອຍຈົນເຮັດໃຫ້ຮສ
ູ້ ກ
ຶ ລຳຄານ

ນຳເຊັ່ນ: ມຶນຊາ, ເປັນວິນ, ຂົນລຸກ
ແລະ ເຫື່ອອອກຕາມບໍລິເວນທີ່ປວດ

lk]kdt;u

sv,dyjo9exk
#

ຫອມເດ ດວງດອກໄມ້ 					

ອາຈານບົວຄຳ

ໃນມິ່ງເມືອງລາວ

ເມື່ອຍ ຖ້າເປັນຢູ່ບໍລິເວນຄໍອາດມີອາ
ການມຶນງົງ, ຫູອື້, ຕາຟາງ ແລະ ອາ
ການທາງລະບົບປະສາດທີ່ຖືກກົດທັບ
ເຊັ່ນ:

ອາການມຶນຊາບໍລິເວນແຂນ

ແລະ ຂາ ລວມເຖິງອາການອ່ອນແຮງ
ຖ້າມີການກົດທັບເສັ້ນປະສາດເປັນເວ

ຈຳປາຂາວແສນງາມ 					

ຢູ່ນາຜືນກວ້າງ

ລາດົນນານ.

ສາຍລົມລວງຕີຕ້ອງ 					

ອາຍລະອອງໄປທົ່ວ

ໄດ້ ຮັ ບ ການຮັ ກ ສາຈາກແພດຜູ້ ຊ່ ຽ ວ

ແດນດົງດອນບ່ອນບ້ານ 					

ສະຖານແຄວ້ນຖິ່ນເນົາ

ຊານດ້ າ ນອາການປວດກ້ າ ມຊີ້ ນ ສະ

ສຳລັບການຮັກສາແມ່ນຄວນ

ເພາະ

ດຸດດັ່ງດາວເດັ່ນຟ້າ

					

ພາຮຸ່ງເຮືອງແສງ

ເຊັ່ນ:

ຍາມແລງລົງອອນຊອນ

					

ບ່າວສາວລຳກ້ຽວ

ກາຍະພາບບຳບັດ,

ຫລຽວລ່ຳມອງຜົມເກົ້າ 					

ຊຸມສາວເໜັບດອກ

ບອກວ່າງາມເລີດລໍ້າ

ສາວລາວຍິ້ມຊື່ນໃຈ ແທ້ນາ!

ຈຳປາບານສຽບເກົ້າ 		

ການຍືດກ້າມຊີ້ນທີ່ຖືກວິທີ

ດ້ວຍໂຕເອງ,

ມວນແມງບິນຕອມຕາມ 					

ນາໄຮ່ໃນສວນ
ດອກຈີຈອມຈຸ້ມ

ຕະລຸມດູດເອົານໍ້າ 						ເກສອນຫອມອ່ອນ
ຕົກລົງດິນບ່ອນເບື້ອງ 					

ໂຮຍພື້ນແຜ່ນທະລັງ ງາມເດ!

ການຮັກສາດ້ວຍວິທີ
ການນວດເພື່ອ

ຜ່ອນຄາຍ, ການຝັງເຂັມ ແລະ ການ
ກິນຢາ.
ວິທີການປ້ອງກັນມີຄື:
1.

ລຽບເລາະຕາມຮົ້ວ 					

ve]kvkw]1jk'l5f-B' 8=jdko9kdwx1jk'[+,u;ao
s;oda[0v'mjko 7extlq' ]kf-t9ad Iv'xtmkode,k
mydkop58yme lt,k-ydltrkcsj'-kf xt9eg0fg]nvd8A'
mu !( c0;'vaf8txn fh;prtpkf0v'z6hdjP;gv'   .o;aomu
!@ g,lk zjko,k [afoU]k]a[c]h; ]t3]dfa[la'0ko s]a[
l6joyrko csj'g,nv'lts;ao2hk gxaogm;tfk[qog[Nv' ot
rkw]l6'lqj' skd-kf|hk,u.sh8jk;37h' 7nog[nhv'[jvolt
rk gfumjkogvupK
f

-;opY,

ໂດຍແພດຈະພິຈາລະນາການ

ຮັກສາທີ່ເໝາະສົມຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນ

j

8k,dkogxuf4tcs]'0v'dq,8es];f9k]t
9vo dq,.spj8es];f dt-;'xhv'daoxtgmf wfh.shI6h;jk
.ow]ptxu.\jmujzjko,k ,uv5[afgsfgduf0Bog4y' #!@ 7A'
gIaf.sh,uz6hglp-u;yfg4y' #& 7qo r5ho;jkK vao;jkgsfIhkp
0a[0uj[=j]t;a' ma'fnj,lyj',bog,qk c]jow;;k2hk; ,uc8jgvqk
7;k,l6olyho -a[lyos]kp1jk'  9qj']t;a'cfjmhvo zjvo7ao
g]aj'c]jo-hk d=Ivfwfhfaj'xtlq' mjkogvupK
f

ລວມໄປເຖິງອາການມຶນທີ່ບໍລິ

j

# lP,shPo

Xg]njv'g[qkM g;Qkc[[daogv' [+g7aj'rymudko?

ອັອບຟິດຊິນໂດມ ຫລື ກຸ່ມ

j

madmkp ]t[kp

ຫົວກະທິ
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ເຮື້ອ

ຕ້ອງອອກກຳລັງກາຍ

ດ້ວຍທ່າທີ່ເໝາະສົມກັບອາການ ເຊັ່ນ:
ການຍື ດ ກ້ າ ມຊີ້ ນ ໃຫ້ ມີ ຄ ວາມຜ່ ອ ນ
ຄາຍ, ການອອກກຳລັງກາຍເພື່ອເສີມ
ສ້ າ ງຄວາມແຂງແຮງຂອງກ້ າ ມຊີ້ ນ

#

g]njv'G 7qo]t7qo

sq;26

lq,l6f3msk\=xt9e38dk'gfydfh;plP'IhvoIqo;jkG
“mjko\= g,p0v'0hvpg9a[mhv'I5ocI' 4n7u'w0hoe 0hvp7yf
;jk|hk9tc,jowlh8yj'”
“gxao[+wfhDDD 0hvpskdtrkwlh8yj'.shg,pg9Qkxudkpoy 7qo|bj'-y
,uwlh8yj'lv'vaogxao[+wfh”  mjko\=8v[fh;p7;k,lq'wl
“0hvpI6h;jk7qogIqk,uwlh8yj'7qo]tvaoDDDDDDD
c8j7qoM|bj'[+9egxao8hv',ug,p7qofP;ltg\uwx8q;t[=LDDDDDDD”
KKKKK

ໂດຍອາໄສຄວາມໃສ່ໃຈ ແລະ ຄວາມ
ສະໝໍ່າສະເໝີ,
2.

ປັບປ່ຽນສະພາບແວດ

ລ້ອມໃນການເຮັດວຽກເຊັ່ນ: ປັບລະ

ດວງດອກຫລາຍສີສັນ

ດັບຄວາມສູງຂອງໂຕະ ແລະ ຕັ່ງ ໃຫ້

ງານສຳຄັນບາສີ 						

ສູ່ຂວັນຂານເອີ້ນ

ໜ້າຈໍຄອມພິວເຕີໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ພໍ

ເພິ່ນເອົາຈຳປາຄ້ອງ 						

ບູຊາງາມຍິ່ງ

ດີກັບສາຍຕາ,

ລ່ຳຫລິງອາດເອ້ 						

ຊົມແລ້ວຊື່ນໃຈ

ວຽກກ້າມຊີ້ນທີ່ເໝາະສົມ ເຊັ່ນ: ໃນ

j

ຍາມສົງການເພີ່ນເອ້ 					

ສາມາດນັ່ງໃນທ່າທີ່ສະບາຍ ແລະ ປັບ

3. ປັບພຶດຕິກຳການໃຊ້
ເວລາເຮັ ດ ວຽກຄວນມີ ກ ານຍື ດ ເສັ້ ນ

j
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ຍາມເມື່ອໄກຫ່າງບ້ານ 					

ໃຈຄະນິງຫວນຫາ

					

ສາຍລົມລ່ວງພານຕ້ອງ
ຄິດເຖິງດິນຖິ່ນບ້ານ

					
				

ຖານຖິ່ນເຄີຍອາໄສ
ທົ່ງນາແດນກວ້າງ
ລະອອງຫອມດອມກິ່ນ
ສະຖານເບື້ອງບ່ອນເນົາ ແທ້ນາ!

ຍືດສາຍ ຫລື ປ່ຽນອາລິຍະບົດ ເພື່ອ

7t8yg8nvo.9
#

ຜ່ອນຄາຍກ້າມຊີ້ນຢ່າງໜ້ອຍທຸກໆ 1
ຊົ່ວໂມງ.
www.siphhospital.

pk,0Bo1jks]q'
pk,s]q'1jkm=h

fvdsphk

0jk;8jk’xtgmf

;aomu !({@W}W$}@W@@

va’dyf xt8yI6[

PHOUTHEN PASAXON

7

ly’dt3x zjkoIjk’dqf\kp7;[75,g0ah,’;f
m5]tdyfltd5og’yofu9u8vo

dqf\kpdko1jkIhk’

ແປ ແລະ ຮຽບຮຽງ: ນາກ ເມືອງມະໂນ

3fp[+8hv’ryl6f7;k,zyf
ແປ ແລະ ຮຽບຮຽງ: ນາງ ປາກາລັກ ພົມມີໄຊ

ການປະຕິຮູບກົດໝາຍການ
ຢ່າຮ້າງຄັງ້ ຍິງ່ ໃຫຍ່ຂອງອັງກິດໃນຮອບ
50 ປີ, ຄູ່ສົມລົດທີ່ບໍ່ມີຄວາມສຸກໃນ
ການໃຊ້ຊີວິດຄູ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ ສາມາດ
ຢ່າຮ້າງກັນໄດ້ໂດຍບໍ່ຈຳຕ້ອງມີຫລັກ
ຖານຄວາມຜິດ ຫລືລຖ
ໍ າ້ ເປັນຫລາຍປີ.
ອີ ງ ຕາມການລາຍງານຂ່ າ ວ
ເມື່ອຕົ້ນເດືອນເມສາຜ່ານມາ ໃຫ້ຮູ້
ວ່າ: ອັງກິດ ແລະ ເວວ ໄດ້ເລີ່ມບັງຄັບ
ໃຊ້ກົດໝາຍການຢ່າຮ້າງທີ່ບໍ່ມີຄວາມ
ຜິດ ເຊິ່ງກ່ອນໜ້ານີ້ເມື່ອຄູ່ສົມລົດຕ້ອງ
ການຢ່າຮ້າງແມ່ນຕ້ອງພິ ສູ ດໃຫ້ ເຫັນ
ວ່ າ ອີ ກ ຝ່ າ ຍມີ ຄ ວາມສໍ າ ພັ ນ ລັ ກ ສະ
ນະຊູ້ສາວກັບຄົນອື່ນ, ພຶດຕ
ກ
ິ ໍາທີ່ບໍ່
ເໝາະສົມຫລືປະຖິ້ມຄູ່ສົມລົດ ຖ້າບໍ່ມີ
ເຫດຜົນເຫລົ່ານີ້, ຄູ່ສົມລົດຈະຕ້ອງ
ໄດ້ແຍກກັນຢູ່ເປັນເວລາ 2 ປີກ່ອນ
ທີ່ ເ ຂົ າ ເຈົ້ າ ຈະສາມາດຢ່ າ ຮ້ າ ງກັ ນ ໄດ້
ຫລື 5 ປີຖ້າຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງປະຕິ
ເສດການຢ່າຮ້າງ.
ການປ່ຽນແປງນີ້ເຮັດໃຫ້ອັງ
ກິດ ແລະ ເວວ ປະຕິບັດຕາມສະກັອດ
ແລນທີ່ມີລະບົບກົດໝາຍຂອງຕົນເອງ

ລວມທັງປະເທດອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ສະຫະ
ລັດອາເມລິກາ, ອົດສະຕຣາລີ, ເຢຍ
ລະມັນ.
ການປະຕິຮູບການຢ່າຮ້າງຍັງ
ບໍ່ ສ າມາດເຮັ ດ ໄດ້ ຢ່ າ ງໄວວາເທົ່ າ ກັ ບ
ການຢ່າຮ້າງຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ
ແຕ່ຕ້ອງໃຊ້ເວລາຢ່າງໜ້ອຍ 20 ອາ
ທິດ ລໍຖ້າລະຫວ່າງຄູ່ສົມລົດທີ່ຝ່າຍ
ໃດຝ່າຍໜຶ່ງລິເລີ່ມຂະບວນການ ແລະ
ຍື່ ນ ຄຳຂໍ ກ ານຢ່ າ ຮ້ າ ງຕາມກົ ດ ໝາຍ.
ຫລັງຈາກນັ້ນ, ຕ້ອງລໍຖ້າອີກ 6 ອາ
ທິດກ່ອນທີ່ການຢ່າຮ້າງຈະໄດ້ຮັບການ

ຍອມຮັບ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄັ້ງນີ້ຖື
ວ່າເປັນການປັບປຸງໃຫ້ແຕກຕ່າງຈາກ
ທີ່ ເ ຄີ ຍ ປະຕິ ບັ ດ ມາເ ປັ ນ ເ ວລາຫ ລາຍ
ທົດສ
 ະວັດ ທີເ່ຮັດໃຫ້ຄູ່ສົມລົດບາງຄູ່
ຕ້ອງອາໄສນັກສືບເອກະຊົນເພື່ອຊອກ
ຫາຫລັກຖານການກະທຳຜິດ ຫລືບາງ
ຄູ່ສົມລົດມີການຕົກລົງສ້າງຫລັກຖານ
ທີ່ປອມແປງຂຶ້ນມາ.
ທະນາຍຄວາມຈໍານວນໜຶ່ງ
ມີຄວາມຍິນດີກັບການປ່ຽນແປງວັດ

ທະນະທໍາການຢ່າຮ້າງທີ່ມີຄວາມຂັດ
ແຍ່ງກັນ ແຕ່ກໍເນັ້ນໜັກວ
 ່າຄຳແນະນຳ
ທາງດ້ າ ນກົ ດ ໝາຍຍັ ງ ເປັ ນ ສິ່ ງ ທີ່ ຈ ຳ
ເປັນກ່ອນການຢ່າຮ້າງ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນ
ຫາການເງິນ ແ
 ລະ ການເບິ່ງແຍງລູກ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ,
ຊ່ຽວ
ຊານຄາດວ່າ ການປະຕິຮູບກົດໝາຍ
ການຢ່າຮ້າງຈະມີຜົນສະທ້ອນ ຕາມ
ມາ ມີຄູ່ສົມລົດທີ່ລໍຖ້າການປະຕິຮູບ
ທາງດ້ າ ນກົ ດ ໝາຍຈະແຫ່ ກັ ນ ມາຢ່ າ
ຮ້າງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ອັດຕາການແຕ່ງ
ດ ອງເພີ່ ມ ຂຶ້ ນ ຢ່ າ ງບໍ່ ໜ້ າ ຈະເກີ ດ ຂຶ້ ນ
ເພາະຄູ່ ສົ ມ ລົ ດ ເຫັ ນ ວ່ າ ຖ້ າ ຄວາມຮັ ກ
ຈົບລົງໂອກາດຂອງການຢ່າຮ້າງກໍເປັນ
ເລື່ອງງ່າຍ.
ອີງຕາມການສໍາຫລວດຂອງ
ບໍລິສັດກົດໝາຍແຫ່ງໜຶ່ງ ລະບຸວ່າ:
ຜູ້ຕອບຄຳຖາມທີ່ໃຊ້ຊີວິດຢູ່ກັບຄູ່ຮັກ
ຂອງເຂົາເຈົ້າ 32% ເວົ້າວ່າຕອນນີ້
ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການແຕ່ງດອງແລ້ວເພາະ
ວ່າຂະບວນການຢ່າຮ້າງແມ່ນງ່າຍຂຶ້ນ
ກວ່າເດີມແລ້ວ.
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: AFP

ໃນວັນທີ 9 ເມສາ 2022

ຢູ່ໃສ,

ເຖິງແນວໃດກໍຕາມຜູ້ໃຫ້ບໍລິ

ສ່ຽງຂອງຕົນໃຫ້ດີ

ເຊິ່ງໝາຍຄວາມ

ຕາມການລາຍງານຂ່າວໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສິງ

ການທີ່ລົງທະບຽນຢູ່ສິງກະໂປ

ແຕ່ບ
 ໍ່

ວ່າບໍລິສັດຕ່າງໆ ຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ

ກະໂ ປໄ ດ້ ເ ປີ ດ ໄ ຟຂ ຽວຜ່ າ ນຮ່ າ ງກົ ດ

ມີ ກ ານໃຫ້ ບໍ ລິ ກ ານຢູ່ ໃ ນສິ ງ ກະໂ ປ

ຕໍ່ ກ ານໂຈມຕີ ທ າງອິ ນ ເຕີ ເ ນັ ດ ທີ່ ຮ້ າ ຍ

ໝາຍຄວບຄຸ ມ ຜູ້ ໃ ຫ້ ບໍ ລິ ກ ານສະກຸ ນ

ແມ່ນຈະບຖ
ໍ່ ືກຄວບຄຸມ ແລະ ບໍ່ຖືກ

ແຮງ

ເງິນດີຈີຕອນ

ດຳເນີ ນ ການຕາມກົ ດ ໝາຍຂອງສິ ງ

ທາງດ້ານການເງິນທັງໝົດ.

ໂດຍທຸລະກິດສະກຸນ

ເງິນດີຈີຕອນ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບໃບ

ຫລືການຢຸດເຊົາການບໍລິການ

ກະໂປ.”

ເຖິ ງ ແມ່ ນ ວ່ າ ສິ ງ ກະໂປຈະ

ອະນຸຍາດ ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາສຸມ

ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວແມ່ນເພື່ອ ໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອເຮັດໃຫ້ຕົນ

ໃສ່ ກ ານໃຫ້ ກ ານບໍ ລິ ກ ານຢູ່ ຕ່ າ ງປະ

ໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊຳລະເງິນດ້ວຍໂທ ເອງເປັນສູນກາງສະກຸນເງິນດີຈີຕອນ

ເທດເປັນຕົ້ນຕໍ

ເຊິ່ງທຸລະກິດສະກຸນ

ເຄັນດີຈີຕອນ

ເງິນດີຈີຕອນ

ຈະຖືກຄວບຄຸມໂດຍ

ປະຕິບັດຕາມມາດຕະ

ແຕ່ທະນາຄານກາງຂອງສິງກະໂປ ຍັງ

ການປ້ອງກັນ ແລະ ປາບປາມການ ມີ ມ າດຕະການຄວບຄຸ ມ ທີ່ ເ ຄັ່ ງ ຄັ ດ

ໜ່ວຍງານປ້ອງກັນ ແລະ ຕ້ານການ

ຟອກເງິນ ແລະ ການຕໍ່ຕ້ານອາຊະຍາ ຂຶ້ນຕື່ມ.

ຟອກເງິນ

ກຳທ າງກ ານເ ງິ ນ ຕ າມກົ ດ ໝາຍວ່ າ

ໃນເດືອນມັງກອນ

ດ້ວຍການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ

ທະນາຄານກາງໄດ້ອອກຄໍາແນະນໍາບໍ່

ກົ ດ ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍກ ານບໍ ລິ

ຂອງສິງກະໂປ ເຊິ່ງກົດໝາຍທີ່ໄດ້ຮ
 ັບ

ໃຫ້ປະຊາຊົນທົ່ວໄປຊື້ຂາຍສະກຸນເງິນ

ການດ້ານການເງິນ ແລະ ການຕະ

ກ ານປ ະກາດໃ ຊ້ ໃ ໝ່ ຍັ ງ ໃ ຫ້ ສິ ດ ອ ຳ

ດີຈີຕອນ ແລະ ກ່ອນໜ້ານີ້ສິງກະໂປ

ຫລາດຂອງສິງກະໂປ

ນາດທ ະນາຄານກ າງສິ ງ ກະໂ ປໃ ນ ໄດ້ປະກາດຫ້າມໂຄສະນາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ແລະ

ໜ່ວຍງານຕໍ່ຕ້ານ

ການກໍ່ອາຊະຍາກຳທາງການເງິນ.

ເປີດເຜີຍວ
 ່າ

2022

“ອົ ງ ການໃດກໍ ຕ າມທີ່ ເ ຮັ ດ ທຸ ລ ະກິ ດ

ກ າ ນ ຄຸ້ ມ ຄ ອ ງ ຊັ ບ ສິ ນ ເ ໝື ອ ນ ຈິ ງ

ກັບສະກຸນເງິນດີຈີຕອນໃນສະຖານທີ່

ກ່ ຽ ວກັ ບ ການບໍ ລິ ກ ານໂທເຄັ ນ ດີ ຈີ

(Metaverse) ອີກດ້ວຍ.

ສາທາລະນະອີກດ້ວຍ.

ຕອນ (Token digital) ໃນສິງກະ
ໂປ

ສຳລັບມາດຕະການລົງໂທດ

ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍໃນ

ແມ່ນຈະຖືກປັບໃໝເຖິງ 1 ລ້ານໂດ

ປັດຈຸບັນບໍ່ວ່າເຂົາເຈົ້າຈະລົງທະບຽນ

ລາ ຖ້າບໍລິສັດບໍ່ມີການຄວບຄຸມຄວາມ

ແຫລ່ງຂ່າວ: Investing.com

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

;aomu !({@W}W$}@W@@

PHOUTHEN PASAXON

8

dqf\kp;jkfh;pdko2No26 c]tdko]Q,]t]kp0v’;ylkstdyf Xlt[a[xa[x5’?
ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ;
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9. ຮັບປະກັນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ,

ພາກທີ VI
ເຂດເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ

ເຂດເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ ແມ່ນ ສະຖານທີ່ຈຸດສຸມວຽກງານຄົ້ນຄວ້າ
ແລະ ພັດທະນາ, ນຳໃຊ້ນະວັດ ຕະກຳໃນການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ, ການບົ່ມເພາະ
ເຕັກໂນໂລຊີ, ການບົ່ມເພາະວິສາຫະກິດເຕັກໂນໂລຊີ, ສູນນະວັດຕະກຳ, ການ
ສ້າງບຸກຄະລາກອນ, ການຜະລິດຜະລິດຕະພັນ, ການບໍລິການ, ທຸລະກິດທີ່ປະ
ຢັດຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ພະລັງງານ ເພື່ອສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ແລະ
ຮັບປະກັນການພັດທະນາຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ.

ກຳໄລ ເກົ້າປີ, ພາຍຫຼັງສິ້ນສຸດໄລຍະຍົກເວັ້ນອາກອນກຳໄລແລ້ວ ຈະໄດ້ເສຍ ສາມ

ມາດຕາ 36 ຫຼັກການການເຄື່ອນໄຫວຂອງເຂດເຕັກໂ ນໂລຊີລະດັບສູງ

ສິບສ່ວນຮ້ອຍ (30%) ຂອງອັດຕາອາກອນກຳໄລ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດ

ເຂດເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ ເຄື່ອນໄຫວຕາມຫຼັກການພື້ນຖານ ດັ່ງນີ້:

ໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍໄດ້ ພາຍໃນເວລາ ຫ້າປີ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ ໃຫ້ເສຍອັດຕາ
ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍໄດ້.

ທານທີ່ດິນ ແລະ ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມພິເສດຕາມກົດໝາຍ;
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2. ຮັບປະກັນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ,
ສົ່ງເສີມ ແລະ ອະນຸລັກວັດທະນະທຳຂອງຊາດ;
3.

ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຕາມກົນໄກການບໍລິການການລົງທຶນຜ່ານປະຕູ

ດຽວ, ວ່ອງໄວ ແລະ ໂປ່ງໃສ;
4. ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມປອດໄພພາຍໃນ
ເຂດເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ.

ມາດຕາ 34 ການສ້າງຕັ້ງເຂດເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ
ລັດຖະບານ ເປັນຜູ້ພິຈາລະນາຕົກລົງ ສ້າງຕັ້ງເຂດເຕັກໂນໂລຊີລະດັບ
ສູງ ຕາມການສະເໜີຂອງຄະນະກຳມະການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ
ຂັ້ນສູນກາງ ບົນພື້ນຖານການຄົ້ນຄວ້າຂອງກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່
ສານ ໂດຍມີການສົມທົບກັບກະຊວງ ແລະ ອົງການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ມີຈຸດປະສົງພັດທະນາເຂດເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ ໃຫ້ຍື່ນ
ຄຳຮ້ອງຂໍລົງທຶນພັດທະນາ ພ້ອມດ້ວຍເອກະສານຄົບຊຸດ ຕໍ່ຫ້ອງການບໍລິການ
ການລົງທຶນຜ່ານປະຕູດຽວຂັ້ນສູນກາງ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດ
ໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ.
ມາດຕາ 35 ເງື່ອນໄຂການສ້າງຕັ້ງເຂດເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ
ການສ້າງຕັ້ງເຂດເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ ມີເງື່ອນໄຂ ດັ່ງນີ້:
1. ກຳນົດແຈ້ງວັດຖຸປະສົງຂອງເຂດເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ;
2. ມີທີ່ຕັ້ງທີ່ເໝາະສົມ, ກໍານົດເນື້ອທີ່ ແລະ ເຂດແດນຢ່າງຈະແຈ້ງ;
3. ກຳນົດອາຍຸສຳປະທານທີ່ດິນທີ່ເຂດຕັ້ງຢູ່;
4. ກຳນົດແຈ້ງຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ, ຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ປະຊາຊົນ;
5. ກຳນົດນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມທີ່ຈະແຈ້ງ;
6. ຜ່ານການປະເມີນດ້ານເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ
ສັງຄົມຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
7. ສອດຄ່ອງກັບແຜນການພັດທະນາຂອງ ລັດຖະບານ, ແຂວງ, ນະ
ຄອນຫຼວງ;
8. ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມປອດໄພ, ຄວາມ

ທ່ານ ສິງຄຳ ວົງພະຈັນ

2. ຜູ້ລົງທຶນ ຈະໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍພິເສດ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນອາກອນ

ສົ່ງເສີມ ແລະ ອະນຸລັກວັດທະນະທໍາອັນດີງາມຂອງຊາດ.

1. ເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ, ສັນຍາສຳປະ

ມາດຕາ 33 ເຂດເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ

ຜູ້ຊີ້ນຳ

ເສຍອັດຕາ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍໄດ້.

ມາດຕາ 37 ອາຍຸສຳປະທານທີ່ດິນຂອງເຂດເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສ
 ູງ
ອາຍຸສໍາປະທານທີ່ດິນ ຂອງເຂດເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ ໃຫ້ອີງໃສ່ ລັກ
ສະນະ, ປະເພດ, ຂະໜາດ, ມູນຄ່າການລົງທຶນ, ເງື່ອນໄຂ ແລະ ບົດວິພາກເສດ
ຖະກິດ-ເຕັກນິກຂອງກິດຈະການ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ແຕ່ສູງສຸດ ບໍ່ໃຫ້ເກີນ ຫ້າສິບປີ.

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ການສຳຫລວດວັດແທກ ແລະ ສ້າງແຜນທີ່

ອາຍຸສໍາປະທານທີ່ດິນ ຂອງເຂດເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ ສາມາດຕໍ່ໄດ້
ຕາມການຕົກລົງຂອງລັດຖະ ບານ ຫຼື ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫຼື ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນ

7. ຊື່ພູມີປະເທດ ໝາຍເຖິງ ຊື່ເອີ້ນຕາມຈຸດພິເສດຂອງຊື່ພູມ

ແຂວງ ໂດຍອີງຕາມການປະເມີນຜົນການເຄື່ອນໄຫວໂຄງການ ຫຼື ກິດຈະການ
ແລະ ການຕົກລົງ ຂອງລັດຖະບານ ຫຼື ອົງການປົກຄອງຂັ້ນແຂວງ.
ມາດຕາ 38 ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມດ້ານພາສີ, ສ່ວຍສາອາກອນຂອງເຂດເຕັກໂນ
ໂລຊີລະດັບສູງ

ສາດ, ຊື່ອຸທົກກະສາດ, ຊື່ທໍລະນີສາດ, ຊື່ພຶກສາຊາດ, ສິ່ງປຸກສ້າງ, ເຂດ
ແດນ ແລະ ອື່ນໆ;

ຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ລົງທຶນໃນເຂດເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ ໄດ້ຮັບນະໂຍ
ບາຍສົ່ງເສີມສະເພາະດ້ານພາສີ, ສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດນະ
ໂຍບາຍອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.

8. ຊື່ພູມສາດ ໝາຍເຖິງ ຊື່ທີ່ເອີ້ນຕາມຈຸດພິເສດພູມສັນຖານ
ຂອງແຕ່ລະເຂດ ເປັນຕົ້ນ ຊື່ ພູ, ຜາ, ຖໍ້າ,ເຫວ, ຫີນ, ຫາດຊາຍ, ດອນ;

ມາດຕາ 39 ນະໂຍບາຍພິເສດດ້ານອາກອນກຳໄລ
ຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ລົງທຶນ ໃນເຂດເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ ຈະໄດ້ຮັບ
ນະໂຍບາຍພິເສດດ້ານອາກອນກຳໄລ ດັ່ງນີ້:
1. ຜູ້ພັດທະນາ ຈະໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍພິເສດ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນອາ
ກອນກຳໄລ ແປດປີ, ພາຍ ຫຼັງສິ້ນສຸດໄລຍະຍົກເວັ້ນອາກອນກຳໄລແລ້ວ ຈະໄດ້
ເສຍ ສາມສິບສ່ວນຮ້ອຍ (30%) ຂອງອັດຕາອາກອນກຳ ໄລ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດ

9. ຊື່ອຸທົກກະສາດ ໝາຍເຖິງ ຊື່ສະຖານທີ່ຂອງບໍລິເວນນໍ້າ
ເປັນຕົ້ນ ຊື່ ແມ່ນໍ້າ, ເຊ, ແກ້ງ, ອ່າງເກັບນໍ້າ,ຫ້ວຍ, ຮ່ອງ, ຄອງ, ໜອງ,
ບຶງ, ເບື່ອມ, ທາມ, ບໍ່ນໍ້າ, ໜອງສະ.

ໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍໄດ້ ພາຍໃນເວລາ ຫ້າປີ, ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້

ຄະນະຊ່ຽວຊານທີ່ປຶກສາ

ທ່ານ ສີສຸພັນ ແສງສະຫວັນ
ທ່ານ ວິເສດ ສະແຫວງສຶກສາ
ທ່ານ ຄຳວິສັນ ແກ້ວສຸວັນ

ຫົວໜ້າບັນນາທິການ

ກອງບັນນາທິການ

ອອກແບບຈັດໜ້າ

ທ່ານ ປອ. ພິດສະໄໝ ບຸນວິໄລ
ທ່ານ ຂັນທະວີ ວົງພະຈັນ

ທ່ານ ນາງ ກົງໃຈ ແສງອຳພັນ
ທ່ານ ນາງ ກຸກກິກ ບຸດດາໄຊ
ທ່ານ ນາງ ໄຊໂສພາພອນ ມິ່ງມຸງຄຸນ

ທ່ານ ນາງ ກຸກກິກ ບຸດດາໄຊ
ທ່ານ ສົມນຶກ ແກ້ວໄຊຍະຈັກ

