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ບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ ຢູ່ກະຊວງ
ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງ
ແວດລ້ອມ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ
ຂອງ ທ່ານ ສຈ.ປອ ຈະເລີນ ເຍຍປາວ
ເຮີ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ປະ
ທານກໍາມາທິການກົດໝາຍ ທັງເປັນ

Iv’xtmkoltrkcsj’-kf g7njvows;
gda[de c]t 1hP,1k,xt-k-qo1j6c0;’sq;rao
(ສພຊ)  ວັນທີ 14 ເມສາ

ແລະ

ສະພາປະຊາຊົນແຂວງຫົວພັນ

ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ

ຜ່ານມານີ້, ທ່ານ ສຈ. ປອ ຈະເລີນ ເຍຍ

ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ພົບ

ຢູ່ບ້ານຫາງລ້ອງ, ບ້ານສາດ, ເມືອງ

ປາວເຮີ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ

ປະຢ້ຽມຢາມ ຄູ-ອາຈານ ຢູ່ໂຮງຮຽນ

ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ

ທິ ດ ສະດີ ກ ານເມື ອ ງ-ການປົ ກ ຄອງ

vjko8+|hk @

ຫົ ວ ໜ້ າ ຄະນະຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບຊີ້ ນໍ າ ການ
ປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ
ເຂົ້າຮ່ວມມີບັນດາທ່ານລັດຖະມົນຕີ,
ຮອງລັ ດ ຖະມົ ນ ຕີ ກ ະຊວງຊັ ບ ພະຍາ
ກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ,
ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຍຸຕິທຳ, ກະ
ຊວງການເງິນ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ
(ສພຊ)

ໂດຍປະຕິບັດຕາມ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ,

ໃນ

ຄໍ າ ແນະນໍ າ ຂອງຄະນະປະຈໍ າ ສະພາ

ວັນທີ 19 ເມສາ 2022 ຄະນະຮັບ

ແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 03/ຄປຈ,

ຜິດຊອບຊີ້ນໍາການປະເມີນການຈັດຕັ້ງ

ລົງວັນທີ 01 ເມສາ 2022 ວ່າດ້ວຍ

ປະຕິບັດກົດໝາຍ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ

ການຕິ ດ ຕາມກວດກາການປະເມີ ນ

ເຮັດທົດລອງປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິ

ປ່າໄມ້; ບັນດາທ່ານໃນຄະນະຮັບຜິດ
ຊອບ ແລະ ກອງເລຂາ, ບັນດາທ່ານ
ຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຊັບພະ
ຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດ
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(ສພຊ) ວັນທີ 22 ເມສາ

ກໍເປັນໜຶງ່ ໃນຄູຮ
່ ວ
່ ມພັດທະນາຢູລ
່ າວ,

ຕົນ ເຊິ່ງໄດ້ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ

2022 ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ປອ.

ປະກອບສ່ວນສໍາຄັນເຂົ້າໃນການພັດ

ເອົາຫລາຍບັນຫາສຳຄັນຂອງຊາດໃນ

ລີເບີ ລີບົວປາວ ປະທານກຳມາທິການ

ທະນາຂອງລາວ ໂດຍສະເພາະໃນຂົງ

ໄລຍະໃໝ່,

ແຜນການ, ການເງິນ ແລະ ການກວດ

ເຂດການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະ

ຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງ

ສອບ (ກຜງສ) ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຕອ
້ ນ

ນຸດ ແລະ ໃນປີ 2022 ນີ້ ແມ່ນຄົບ

ຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ,

ຮັ ບ ການເຂົ້ າ ຢ້ ຽ ມຂໍ່ າ ນັ ບ ຂອງທ່ າ ນ

ຮອບ 70 ປີ ແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວ

ການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ

ໂພລ ເຄລີ (Paul Kelly) ເອກອັກຄະ

ພັນການທູດ

ລະຫວ່າງສອງປະເທດ

ມາດຕະການແກ້ ໄ ຂຜົ ນ ກະທົ ບ ຈາກ

ລັດຖະທູດ ແຫ່ງ ອົດສະຕຣາລີ ປະຈໍາ

ເຊິ່ງທັງສອງປະເທດຈະໄດ້ມີການຈັດ

ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-

ສປປລາວ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ.

ກິດຈະກຳເພື່ອສະເຫລີມສະຫລອງວັນ

19; ປັດຈຸບັນ, ມີກົດໝາຍ ທັງໝົດ

ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານ ປອ.

ສຳຄັນດັ່ງກ່າວ; ພ້ອມນັ້ນ, ທ່ານປະ

156 ສະບັບ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງໂດຍ

ລີເບີ ລີບົວປາວ ໄດ້ສະແດງຄວາມຍິນ

ທານ ກຜງສ ຍັງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນປັດຈຸ

ສະພາແຫ່ງຊາດ; ຈາກນັ້ນ, ທັງສອງ

ດີຕ້ອນຮັບອັນອົບອຸ່ນ ແລະ ຕີລາຄາ

ບັນ, ສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ແມ່ນສະພາ

ທ່ າ ນໄດ້ ປຶ ກ ສາຫາລື ກັ ນ ກ່ ຽ ວກັ ບ

ສູງ ຕໍ່ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແຫ່ງ

ແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ແລະ ສະມາຊິກ

ການຊຸກຍູ້ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍສາຍ

ອົດສະຕຣາລີ ປະຈໍາ ສປປລາວ ທີ່ໄດ້

ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ຊຸດທີ II

ພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມ

ສະຫລະເວລາອັ ນ ມີ ຄ່ າ ມາພົ ບ ປະໃນ

ເຊິ່ງໄດ້ສໍາເລັດການເລືອກຕັ້ງໃນວັນທີ

ມືອັນດີງາມ ລະຫວ່າງ ສປປລາວ ແລະ

ຄັ້ງນີ້ ເຊິ່ງເປັນການປະກອບສ່ວນເສີມ

21 ກຸມພາ 2021, ມີຈໍານວນສະມາ

ອົດສະຕຣາລີ ກໍຄື ລະຫວ່າງສອງອົງ

ຂະຫຍາຍສາຍພົ ວ ພັ ນ ມິ ດ ຕະພາບ

ຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ທັງ

ການນິຕິບັນຍັດ

ແລະ ການຮ່ວມມືອັນດີງາມ ລະຫວ່າງ

ໝົດ 164 ທ່ານ, ຍິງ 36 ທ່ານ, ສະ

ທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວຍິ່ງໆຂຶ້ນ;

ສປປລາວ ແລະ ອົດສະຕຣາລີ, ສະພາ

ມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ຈໍາ

ພ້ອມນັ້ນ, ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍ

ແຫ່ງຊາດລາວ ກໍມີການພົວພັນອັນດີ

ນວນ 492 ທ່ານ, ຍິງ 150 ທ່ານ;

ແລະ ຂອບໃຈ ຕໍ່ທ່ານທູດ ທີ່ໄດ້ເປັນ

ງາມ

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ,

ຂົວຕໍ່ໃຫ້ແກ່ການພົວພັນຮ່ວມມື ລະ

ກັບລັດຖະສະພາອົດສະຕຣາລີ

ສະພາແຫ່ງຊາດ

ໃນໄລຍະຜ່ າ ນມາສອງປະເທດໄດ້ ມີ

ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກ,

ການແລກປ່ ຽ ນຄະນະຜູ້ ແ ທນຂັ້ ນ ສູ ງ

ກອງປະຊຸມສະໄໝວິສາມັນ ແລະ ກອງ

ນໍາກັນ; ນອກຈາກນີ້, ອົດສະຕຣາລີ

ປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທຶ່ອທີ 2 ຂອງ

|hk $
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(ສພຊ) ວັນທີ 4 ເມສາຜ່ານ
ມານີ້,
ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ
ຊາດ (ຄສຊ) ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ
14 ແຂວງສາລະວັນ ໄດ້ສະຫລຸບການ
ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຮອບດ້ານ ປະຈໍາ
ງວດ I ແລະ ວາງແຜນການປະຈຳ
ງວດ II ທີ່ສະໂມສອນແຂວງສາລະ
ວັນ (ແບບທາງໄກ) ພາຍໃຕ້ການເປັນ
ປະທານຂອງທ່ານ ສີເຮັງ ຫອມສົມ
ບັດ ປະທານ ຄສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກ
ຕັ້ງ ທັງເປັນປະທານສະພາປະຊາຊົນ
ແຂວງ, ມີທ່ານ ຄຳສິງ ໄຊສົມແພງ
ຮອງປະທານກຳມາທິ ກ ານສະມາຊິ ກ

ຮັບຮອງເອົາວາລະແຫ່ງ

ຫວ່າງສອງປະເທດ

ແລະ
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ໃຫ້ໄດ້ຮັບການພັດ

ກໍຄືການຊ່ວຍ
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# ຄັດໂດຍ: ຫອມສະນິດ

q

ອີງຕາມບົດລາຍງານແຜນພັດທະນາອຸດສາຫະກຳປຸງ

ແຕ່ງ ແລະ ການຄ້າ 5 ປີ (2021-2025) ກະຊວງອຸດສາຫະ
ກຳ ແລະ ການຄ້າ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ແຜນງານການເຊື່ອມໂຍງເຊື່ອມ
ຈອດເສດຖະກິດກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ມີຄາດໝາຍສູ້ຊົນ
ເຮັດໃຫ້ອັດຕາມູນຄ່າສົ່ງອອກສິນຄ້າອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ກວມ
50%

ສັດສ່ວນມູນຄ່າການສົ່ງອອກພາຍໃຕ້ສິດທິພິເສດທາງ

ດ້ານການຄ້າ ກວມ 25% ໃນປີ 2025 ເຊິ່ງວຽກຈຸດສຸມ
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ລ້ອມ, ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ການ
ເງິນ, ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ແຜນ
ການ ແລະ ການລົງທຶຶນ; ພ້ອມດ້ວຍ
ພະນັ ກ ງານວິ ຊ າການຈາກກຳມາທິ

ການກົດໝາຍ ແລະ ກະຊວງຊັບພະ

ຊາດ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງ

ກຽມປະເມີນໃນມໍ່ໆນີ້ ຄື: ກົດໝາຍ

ຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດ

ຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ເພື່ອ

ວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ກົດ

ລ້ອມ ຈຳນວນໜຶ່ງ.

ກະກຽມລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝ

ໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນຂອງລັດ

ຈຸ ດ ປະສົ ງ ຂອງກອງປະຊຸ ມ

ສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮ່ທາດ.

ຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອເຮັດທົດລອງການປະ

ຊຸດທີ IX; ທັງເປັນບົດຮຽນໃຫ້ແກ່

(ກົມຕິດຕາມກວດກາ, ໂຄສະນາ

ເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ

ການກະກຽມປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງ

ແລະ ຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ)

ວ່າດ້ວຍທີ່ດິນທີ່ຕິດພັນກັບວາລະແຫ່ງ

ປະຕິບັດກົດໝາຍ 3 ສະບັບ ທີ່ຈະກະ

ແລະ

ການເຊື່ອມໂຍງເພື່ອຍົກສູງດ້ານມາດຕະຖານ ແລະ ຄຸນນະພາບ
ຜະລິ ດ ຕະພັ ນ ອຸ ດ ສາຫະກຳເຄື່ ອ ຂ່ າ ຍການຜະລິ ດ ກັ ບ ພາກພື້ ນ
ແລະ ສາກົນ ແມ່ນສ້າງ ແລະ ປັບປຸງລະບຽບການທີ່ຕິດພັນ
ກັບຂໍ້ຕົກລົງຮັບຮູ້ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ດ້ານມາດຕະຖານ ແລະ
ຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກໍາ.
ນສພ. ວຽງຈັນໃໝ່ 20/04/2022

q

ກອງປະຊຸມວຽກງານກວດກາທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ IV

ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ນັບແຕ່ປີ 2016 ເຖິງປັດຈຸບັນສາມາດກວດກາໄດ້
ທັງໝົດ 4.185 ເປົ້າໝາຍ ພົບເຫັນຜົນເສຍຫາຍທັງໝົດ
8.370 ຕື້ກີບ 50,22 ລ້ານໂດລາ ແລະ 36,89 ລ້ານບາດ
ໃນເບື້ອງຕົ້ນສາມາດເກັບກູ້ຄືນມາໃຫ້ລັດ ໄດ້ 1.782 ຕື້ກີບ
3,55 ລ້ານໂດລາ ແລະ 11,16 ລ້ານບາດ.
ນສພ. ວຽງຈັນໃໝ່ 21/04/2022

q

ການສະເຫລີມສະຫລອງວັນກໍາມະກອນສາກົນ ຄົບ

ຮອບ 136 ປີ ( 1/5/1886-1/5/2022) ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້, ຄະ
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ວຽງໄຊ

ແຂວງຫົວພັນ, ເຂົ້າຮ່ວມ

ເຄື່ອນໄຫວໃນຄັ້ງນີ້ ມີທ່ານອຳນວຍ
ການ,

ຮອງອຳນວຍການໂຮງຮຽນ

ພ້ອມດ້ວຍຄູ, ອາຈານ, ຄະນະພັກ
ບ້ານ, ນາຍບ້ານ ຕະຫລອດຮອດພໍ່
ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ໃຫ້ຕ້ອນຮັບ
ຢ່າງອົບອຸ່ນ.

ບູນມາເຖິງທຸກວັນນີ້ ທັງເພື່ອສ້າງເປັນ

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ

ປະຫວັ ດ ການເຄື່ ອ ນໄຫວຂອງທ່ າ ນ

ປື້ ມ ປະຫັ ວ ດສາດອານຸ ລັ ກ ຮັ ກ ສາໄວ້

ຄະນະ

ໃນເມື່ອກ່ອນ ທີ່ເຄີຍດຳລົງຊີວິດ, ຮັກ

ໃຫ້ລູກຫລານ ແລະ ຄົນຮຸ້ນໃໝ່ໄດ້

ເມືອງປະເພດ: ກອງ, ຄ້ອງ ແລະ ແຊ່ງ

ກະຊວງ, ອົງການ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃຫ້ຈັດ

ແພງ ແລະ ຮ່ວມທຸກຮ່ວມສຸກ ກັບພໍ່

ຄົ້ນຄວ້າສຶກສາຮໍ່າຮຽນເອົາເປັນແບບ

ຄົບຊຸດ ລວມມູນຄ່າ 7.500.000

ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ

ຢ່າງ

ກີບ ມອບໃຫ້ບ້ານສາດ ເມືອງວຽງໄຊ

ຕັ້ງປາຖະກະຖາຫວນຄືນມູນເຊື້ອປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງ

ສປປລາວ

ຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ປະສົບໄພເຫດການໄພ
ນ້ຳຖ້ວມຢູ່ແຂວງອັດຕະປື,

ອົດສະ

ຍັງໄດ້ປະກາດໃຫ້ການຊ່ວຍ

ເຫລືອ ສປປລາວ ໃນການເຂົ້າເຖິງ
ວັ ກ ຊີ ນ ປ້ ອ ງກັ ນ ພະຍາດໂຄວິ ດ -19
ແລະ ຊ່ວຍເຫລືອອຸປະກອນທາງການ
ແພດ ມູນຄ່າ 19,7 ລ້ານໂດລາອົດ
ສະຕາລີ ແລະ ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າທ່ານທູດ
ຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອ

ແລະ

ຊຸ ກ ຍູ້ ສ່ົ ງ ເສີ ມ ຂະຫຍາຍການພົ ວ ພັ ນ

ເປັນຕົ້ນວິທີການຄົ້ນຄວ້າຊອກ

ພ້ອມດ້ວຍ

ຍັງໄດ້ນຳເອົາເຄື່ອງດົນຕີພື້ນ

ແຈ້ງການເຖິງປະທານຄະນະບໍລິຫານງານສະຫະພັນກຳມະບານ

ເວົ້າສະເພາະແມ່ນປະຊາຊົນຊາວແຂວງ

ຮູ້ຫາຮຽນ,

ລະບອບແບບແຜນວິທີ

ແຂວງຫົວພັນ; ຈາກນັ້ນ, ຄະນະ ຍັງ

ວັນກຳມະກອນສາກົນ ຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄວາມເໝາະສົມ

ຫົວພັນ

ເຮັດວຽກ,

ແບບແຜນການດຳລົງຊີ

ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວເກັບກຳຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ຢູ່

ຕົວຈິງໃນສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19.

ທີ່ມີມູນເຊື້ອອັນອົງອາດກ້າ

ຫານ, ມີນ້ຳໃຈຮັກຊາດ ແລະ ເສຍສະ

ວິດ ທີ່ຕິດພັນກັບຮາກຖານປະຊາຊົນ

ຫລະອັນສູງສົ່ງ ໃນການຕໍ່ສູ້ກູ້ຊາດສະ

ບັນດາເຜົ່າ.

ຫວ່າງສອງອົງການນິຕິບັນຍັດ ໃຫ້ໄດ້

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໂດຍສະເພາະການ

ຕຣາລີ

ແມ່ ນ ເພື່ ອ ເກັ ບ ກຳຂໍ້ ມູ ນ ຄື ນ ກ່ ຽ ວກັ ບ

ຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດ ກໍຄືລະ
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ເຫລືອດ້ານຕ່າງໆໃຫ້ແກ່

ໄໝກ່ອນຈົນໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຢ່າງສົມ

ເວົ້າລວມ,

ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານຮອງ

ນະບໍລິຫານງານສູນກາງ ສະຫະພັນກໍາມະບານລາວ ໄດ້ອອກ

ໃນການເຄື່ ອ ນໄຫວຄັ້ ງ ນີ້ ,

ຮັບການພັດທະນາຍິ່ງໆຂຶ້ນໃນຕໍ່ໜ້າ.
ໃນຕ້ອນທ້າຍ, ທ່ານ ໂພລ
ເຄລີ ກໍໄດ້ກາ່ ວສະແດງຄວາມຂອບໃຈ
ຕໍກ
່ ານຕ້ອນຮັບອັນອົບອຸນ
່ ພ້ອມທັງສະ
ແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍກ
່ ານພົວພັນຮ່ວມ
ມືລະຫວ່າງສອງປະເທດ ກໍຄກ
ື ານຮ່ວມ
ມືລະຫວ່າງສອງອົງການນິຕບ
ິ ນ
ັ ຍັດ ອົດ
ສະຕຣາລີ-ລາວ ທີນ
່ ບ
ັ ມືນ
້ ບ
ັ ໄດ້ຮັບການ
ພັດທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວຍິ່ງໆຂຶ້ນ.
(ນາງ ກຸກກິກ ບຸດດາໄຊ)

3 ເມືອງລຽບນໍ້າມ່າຕື່ມອີກ.
(ນັກຂ່າວ ສພຂ ຫົວພັນ)

ນສພ. ປະເທດລາວ 21/04/2022
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ສະພາແຫ່ງຊາດ
ທັງເປັນສະມາຊິກ
ສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ປະຈຳເຂດ
ເລືອກຕັ້ງ, ຄະນະປະຈຳສະພາປະຊາ
ຊົນແຂວງ, ສສຊ ທີ່ປະຈໍາຢູ່ແຂວງ
ແລະ ປະຈໍາຢູ່ສູນກາງເຂົ້າຮ່ວມ.
ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໄດ້ຜ່ານຮ່າງ
ບົດສະຫລຸບປະຈຳງວດ I ແລະ ແຜນ
ການປະຈຳງວດ II ເຊິ່ງໃນໄລຍະຜ່ານ
ມາ ກໍໄດ້ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່
ດ້ານນິຕິບັນຍັດ ແລະ ດ້ານນິຕິກຳ
ເປັ ນ ເຈົ້ າ ການຈັ ດ ທາບທາມການປັ ບ
ປຸງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄຳ
ຮ້ອງທຸກ; ເຂົ້າຮ່ວມທາບທາມຮ່າງກົດ
ໝາຍ ຈໍານວນ 4 ຄັ້ງ, ມີ 4 ຮ່າງກົດ
ໝາຍ ຄື: ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການ
ປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ສະປັບປຸງ, ຮ່າງກົດ
ໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກ
ແລະ
ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມ
ປອດໄພຂອງເຂື່ອນ; ຮ່າງກົດໝາຍ
ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງ
ກົ ດ ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍຊັ ບ ສິ ນ ຂອງລັ ດ ;
ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດພາລະບົດບາດ,

ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ໃນການຕົກລົງບັນ
ຫາສໍາຄັນພື້ນຖານຂອງປະເທດຊາດ,
ຍົກສູງພາລະບົດບາດໃນການຄົ້ນຄວ້າ
ພິ ຈ າລະນາຕົ ກ ລົ ງ ບັ ນ ຫາສໍ າ ຄັ ນ ພື້ ນ
ຖານຂອງແຂວງ ໃນການຕົກລົງບັນ
ຫາສໍາຄັນຕ່າງໆ ໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ
ຕາມກົດໝາຍ, ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ;
ປະສານສົ ມ ທົ ບ ກັ ບ ສະພາປະຊາຊົ ນ
ແຂວງ ໃນການເຮັດໜ້າທີ່ຊຸກຍູ້ ແລະ
ຕິ ດ ຕາມກວດກາບັ ນ ດາອໍ າ ນາດລັ ດ
ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ
ແລະ ໜ້າທີ່ ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ສູງ;
ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຈັດຕັ້ງຜັນຂະ
ຫຍາຍ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຜົນສໍາ
ເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ
2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX
ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II
ເຊິ່ງສາມາດເຄື່ອນໄຫວໄດ້ທັງໝົດ 8
ເມືອງ ແລະ 1 ຈຸດ, ເທດສະບານ
ແຂວງ ລວມມີ 28 ຈຸດ, ມີ 123
ບ້ານເຂົ້າຮ່ວມ, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງ
ທັງໝົດ ຈໍານວນ 3.965 ຄົນ, ຍິງ
1.580 ຄົນ; ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຍັງໄດ້
ນໍາເອົາເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອທີ່ລະດົມໄດ້
ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ
ນໍາໄປ

ແຈກຢາຍຕໍ່ ໃ ຫ້ ປ ະຊາຊົ ນ ທີ່ ມີ ຄ ວາມ
ຂາດເຂີນ ລວມມູນຄ່າທັງໝົດຈໍານວນ
154.140.000 ກີບ; ຈາກນັ້ນ, ບັນ
ດາທ່ານ ສສຊ ໄດ້ສຸມໃສ່ຄົ້ນຄວ້າ,
ປະກອບຄໍ າ ເຫັ ນ ໃສ່ ຮ່ າ ງບົ ດ ສະຫລຸ ບ
ປະຈໍາງວດ I ຕໍ່ຜົນສໍາເລັດໃນການປະ
ຕິບັດ 3 ພາລະບົດບາດ ແລະ ແຜນ
ການປະຈໍາງວດ II ຂອງ ສສຊ ປະຈໍາ
ເຂດເລືອກຕັ້ງ
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ບົດສະ
ຫລຸບມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນສົມບູນ, ສ້າງ
ຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ຮັບປະ
ກັ ນ ການເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກງານໃນຕໍ່
ໜ້າມີຜົນສໍາເລັດ.
(ນາງ ຄັດສອນ ຮຸ່ງສະຫວ່າງ)

leg]afDDD
(ສພຊ)

ກອງປະຊຸມສຳມະ

ນາສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານ
ພາຍໃນກົມເລຂານຸການ ຄະນະເລຂາ
ທິການສະພາແຫ່ງຊາດ
ດ້ວຍຜົນສໍາເລັດອັນຈົບງາມ

ໄດ້ອັດລົງ
ພາຍ

ຫລັງດໍາເນີນມາເປັນເວລາ 3 ວັນ ໃນ
ວັນທີ 11 ເມສາ 2022 ທີ່ທ່າລາດ
ເມືອງແກ້ວອຸດົມ

ແຂວງວຽງຈັນ;
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ໂດຍການເປັ ນ ປະທານຂອງທ່ າ ນ

ການ;

ສຸລະສັກ ສຸວັນນະວົງ ຮອງຫົວໜ້າ

ໂອ້ລົມ ແລະ ບົດສັງລວມຄຳເຫັນໃຫ້

ຍັງເຫັນວ່າ

ກົມເລຂານຸການ,

ປະທານກອງປະຊຸມ ຈາກທ່ານ ສິງຄຳ

ໃຈໃສ່ບາງບັນຫາຈໍານວນໜຶ່ງທີ່ຕ້ອງ

ສິງຄຳ ວົງພະຈັນ ຮອງເລຂາທິການ

ວົງພະຈັນ

ໄດ້ສືບຕ
 ໍ່ປັບປຸງແກ້ໄຂຕໍ່ໜ້າ ຄື: 1.

ສະພາແຫ່ງຊາດ ທັງເປັນຜູ້ຊີ້ນໍາກົມເລ

ແຫ່ງຊາດ; ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ

ກົມເລຂານຸການ

ຂານຸການ; ວິທະຍາກອນທີ່ຖືກເຊີນ,

ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ

ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດຂອງກົມ ກໍ

ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານບໍລິຫານ-

ຂອງກົມເລຂານຸການ ຈາກທ່ານ ນາງ

ຄືພະນັກງານພາຍໃນກົມຂອງຕົນ ສ້າງ

ບໍລິການ,

ບັນດາເລຂານຸການຄະນະ

ໂຄຕະມີ ສະຫວັດດີ ຫົວໜ້າພະແນກ

ຄວາມເປັນເອກະພາບໃນວຽກງານຄົ້ນ

ປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ພະນັກ

ຄົ້ນຄວ້າ-ສັງລວມ; ຂັ້ນຕອນການກະ

ຄວ້າ-ສັງລວມ ໂດຍສະເພາະການຂີດ

ງານ-ວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ກຽມກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ຈາກ

ຂຽນເອກະສານຕ່ າ ງໆໃຫ້ ມີ ຄຸ ນ ນະ

ກອງປະຊຸມ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້

ທ່ານ ນາງ ໄພມະນີ ທຳມະວົງ ຮອງ

ພາບ; 2. ໃນການປະສານງານ ແລະ

ຮັ ບ ຟັ ງ ບົ ດ ຮຽນໃນການຈັ ດ ກອງປະ

ຫົ ວ ໜ້ າ ພະແນກຄົ້ ນ ຄວ້ າ -ສັ ງ ລວມ;

ການກະກຽມເອກະສານໃຫ້ແກ່ກອງ

ຊຸມຮູບແບບທາງໄກ ຈາກທ່ານ ວິລະ

ຂັ້ນຕອນການກະກຽມກອງປະຊຸມຄະ

ປະຊຸ ມ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ ງ ຊາດ,

ພົນ ສະຫວັດວົງ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງ

ນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ການ

ຫລາຍຄັ້ງຍັງມີຄວາມຊັກຊ້າ; ສະນັ້ນ,

ການຄຸ້ມຄອງຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ; ບົດ

ຈໍລະຈອນເອກະສານຂອງກົມເລຂານຸ

ຕ້ອງໄດ້ປບ
ັ ປຸງກົນໄກການປະສານງານ

ຮຽນກ່ ຽ ວກັ ບ ການຂຽນບົ ດ ບັ ນ ທຶ ກ

ການ ຈາກທ່ານ ນາງ ກາບແກ້ວ ພິໄລ

ຕື່ມ

ກອງປະຊຸມ ແລະ ບົດປາໄສຕ່າງໆ

ສານ ຫົວໜ້າພະແນກນິຕິກໍາ; ພ້ອມ

ການຊຸກຍູ້ໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເອົາ

ຈາກທ່ານ ຄຳພອນ ສອນທະວົງ ຮອງ

ນັ້ນ, ໃນກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ເຝິກຕົວ

ໃຈໃສ່ສົ່ງຫົວຂໍ້ ແລະ ເນື້ອໃນ ເຂົ້າ

ຫົວໜ້າກົມຄົ້ນຄວ້າ-ສັງລວມ

ຫ້ອງ

ຈິ ງ ໃນການຈັ ດ ກອງປະຊຸ ມ ຮູ ບ ແບບ

ກອງປະຊຸມໃຫ້ໄວ; 3. ການຄົ້ນຄວ້າ

ວ່າການສູນກາງພັກ; ການຮ່າງບົດບັນ

ທາງໄກ, ນັກສຳມະນາກອນຍັງໄດ້ປະ

ສ້າງເອກະສານ, ຄວາມເປັນເຈົ້າການ

ທຶກກອງປະຊຸມ ແລະ ການຮ່າງບົດສະ

ກອບຄຳເຫັ ນ ແລກປ່ ຽ ນບົ ດ ຮຽນໃນ

ໃນການຄົ້ນຄວ້າຕໍ່ຄວາມຖືກຜິດຂອງ

ຫລຸບຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນ: ບົດສະຫລຸບ

ແຕ່ລະຫົວຂໍ້ຢ່າງສ້າງສັນ ແລະ ກົງໄປ

ບັ ນ ຫາເຫັ ນ ວ່ າ ຄຸ ນ ນະພາບຍັ ງ ບໍ່ ສູ ງ

ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ

ກົງມາ.

ເທົ່າທີ່ຄວນ

ເຂົ້າຮ່ວມມີທ່ານ

ປະຈໍາ

ບົດຮຽນການຮ່າງບົດຄຳເຫັນ

ຮອງເລຂາທິການສະພາ

ເດືອນ, ປະຈໍາປີ ຂອງຄະນະປະຈໍາສະ

ໃນຕອນທ້ າ ຍຂອງກອງປະ

ພາແຫ່ງຊາດ, ຄະນະເລຂາທິການສະ

ຊຸມ ໄດ້ຮັບຟັງການໂອ້ລົມຈາກທ່ານ

ພາແຫ່ງຊາດ ຈາກທ່ານ ສຸລະສັກ ສຸ

ສິງຄໍາ ວົງພະຈັນ ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ມີຄໍາ

ວັນນະວົງ

ເຫັນຕໍ່ກອງປະຊຸມວ່າ: ຄຽງຄູ່ກັບຜົນ

ຮອງຫົວໜ້າກົມເລຂານຸ

ສໍາເລັດ ແລະ ຜົນງານຂ້າງເທິງນັ້ນ,
ພວກເຮົາຍັງຈະຕ້ອງເອົາ

ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່

ກົມເລຂານຸການຕ້ອງເປັນເຈົ້າ

ເຊິ່ງຈະຕ້ອງໄດ້ເພີ່ມທະ

ວີຄວາມເປັນເຈົ້າການຕື່ມ.
(ນາງ ນິດຕາ ຄຸນປາກດີ)
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(ສພຊ) ວັນທີ 20 ເມ
ສາ 2022 ສະພາປະຊາຊົນນະ
ຄອນຫລວງວຽງຈັນ (ສປນວ)

ໄດ້ດໍາເນີນກອງປະຊຸມເຝິກອົບ
ຮົ ມ ການສ້ າ ງຄວາມເຂັ້ ມ ແຂງ
ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ
ພາຍໃນ ສປນວ ແລະ ຄະນະ
ຊ່ວຍວຽກຂອງຄະນະສະມາຊິກ
ສະພາປະຊາຊົນນະຄອນຫລວງ
ວຽງຈັນ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງ
ເມືອງ ທົ່ວນະຄອນຫລວງ ໂດຍ
ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງ
ລໍາພອຍ ສີອັກຄະຈັນ ຮອງປະ
ທານ ສປນວ; ເຂົ້າຮ່ວມໂດຍ
ທ່ານ ບຸນທາມ ພຸດທະວົງສາ
ຮອງປະທານຄະນະສະມາຊິກສະ
ພາແຫ່ງຊາດ ປະຈຳເຂດເລືອກ
ຕັ້ງທີ 1, ຮອງປະທານ ສປນວ,
ບັ ນ ດາທ່ າ ນກຳມະການຄະນະ
ປະຈຳສະພາປະຊາຊົ ນ ນະຄອນ
ຫລວງວຽງຈັນ, ຮອງປະທານ
ຄະນະກຳມະການຂອງ ສປນວ,
ຄະນະເລຂາທິການ, ວິທະຍາ
ກອນທີ່ຖືກເຊີນ, ສໍາມະນາກອນ
ຈາກ 9 ເມືອງ ນະຄອນຫລວງ
ວຽງຈັນ ແລະ ພະນັກງານພາຍ
ໃນ ສປນວ.
ທ່ານ ນາງ ລຳພອຍ
ສີອັກຄະຈັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ກອງ
ປະຊຸມເຝິກອົບຮົມຄັ້ງນ
 ີ້, ແມ່ນ
ຈັດຂຶ້ນເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້
ຄວາມສາມາດ ໃນການເປັນເສ
ນາທິການດ້ານຕ່າງໆ ແກ່ພະນັກ
ງານວິຊາການ ໃຫ້ມ
 ີປະສິດທິ
ພາບເພີ່ມຂຶ້ນ ທັງຢ
 ູ່ໃນໄລຍະທີ່
ພວກເ ຮົ າ ກໍ າ ລັ ງ ກ ະກຽມກອງ
ປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3

ຂອງສະພາປະຊາຊົນ ນະຄອນ ເພາະກໍຄືພາລະບົດບາດຂອງບັນ
ຫລວງວຽງຈັນ ຊຸດທີ II ດັ່ງ ດາກົ ງ ຈັ ກ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ພາຍໃນ
ນັ້ນ, ການເຝິກອົບຮົມກ່ຽວກັບ ຂອງສະພາປະຊາຊົ ນ ຂັ້ ນ ແຂວງ
ການປະຕິ ບັ ດ ພາລະບົ ດ ບາດ
ການເປັ ນ ເສນາທິ ກ ານໃຫ້ ແ ກ່
ສະພາປະຊາຊົນ ຈຶ່ງມີຄວາມສໍາ
ຄັນເປັນຢ່າງຍິ່ງ ແລະ ເປັນໂອ
ກາດດີ ທີຈ
່ ະໄດ້ຍກ
ົ ລະດັບຄວາມ
ຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ແລກ
ປ່ ຽ ນຄວາມຄິ ດ ເ ຫັ ນ ເ ຊິ່ ງ ກັ ນ
ແລະກັນ ໃນການປະຕິບັດໜ້າ
ທີ່ວຽກງານໃນໄລຍະຜ່ານມາ.
ການປະຕິບັດພາລະບົດ
ບາດເປັນເສນາທິການຮອບດ້ານ
ໃຫ້ແກ່ສະພາປະຊາຊົນຂັນ
້ ແຂວງ
ເປັນຕົ້ນແມ່ນການກະກຽມເນື້ອ
ໃນກອງປະຊຸມຂອງ ສປນວ,
ການຄົ້ນຄວ້າວິເຄາະວິໄຈບັນຫາ
ເພື່ ອ ສະໜອງຂໍ້ ມູ ນ -ຂ່ າ ວສານ
ໃຫ້ແກ່ການນໍາຂອງສປນວ ໃນ
ໄລຍະຜ່ານມາ, ກໍມີຫລາຍດ້ານ
ທີ່ ມີ ກ ານຫັ ນ ປ່ ຽ ນຢ່ າ ງຕັ້ ງ ໜ້ າ
ແລະ ໄດ້ຮັບປະສິດທິຜ
 ົນເປັນ
ກ້າວໆ
ເຊິ່ງສະແດງອອກໃນ
ການດໍ າ ເ ນີ ນ ກ ອງປ ະຊຸ ມ ຂອງ
ສປນວ ແລະ ກອງປະຊຸມຄະນະ
ປະຈໍາ ກໍລ້ວນແຕ່ໄດ້ຮັບຜົນສໍາ
ເລັ ດ ຕ າມຄາດໝາຍທີ່ ວ າງໄວ້ .
ແຕ່ຄຽງຄູ່ກັບຜົນສໍາເລັດທີ່ກ່າວ
ມານັ້ນ, ການປະຕິບັດພາລະບົດ
ບາດຂອງເສນາທິການ ຈໍານວນ
ໜຶ່ ງ ກໍ ຍັ ງ ພົ ບ ຄ ວາມຫ ຍຸ້ ງ ຍາກ
ຫລາຍບັນຫາ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນກໍາ
ແໜ້ ນ ໄ ດ້ ເ ຖິ ງ ພ າລະບົ ດ ບາດ
ຂອງສະພາປະຊາຊົນ ທີ່ໄດ້ກໍາ
ນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍສະພາປະຊາ
ຊົນຂັ້ນແຂວງເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະ

ທີ່ ຕົ ນ ຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບຢ່ າ ງລະອຽດ
ເຮັ ດ ໃຫ້ ກ ານເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກ
ງານບາງດ້ າ ນມີ ຄ ວາມຊັ ກ ຊ້ າ ,
ການຂີ ດ ຂຽນເອກະສານຍັ ງ ບໍ່
ທັນລະອຽດ ໂດຍສະເພາະການ
ສ້າງເອກະສານທາງລັດຖະການ,
ການບັນທຶກ, ການສ້າງແຜນ
ການ, ການສະຫລຸບສັງລວມ
ແລະ ການວິເຄາະວິໄຈບັນຫາ
ຕໍ່ ກັ ບ ຜົ ນ ຂອງການຕິ ດ ຕາມ
ກວດກາ, ບັນດາເນື້ອໃນທີ່ນໍາ
ເຂົ້ າ ພິ ຈ າລະນາໃນກອງປະຊຸ ມ
ຂອງສະພາປະຊາຊົນ ຍັງບໍ່ທັນ
ລະອຽດເລິກເຊິ່ງ, ການສະແດງ
ທັ ດ ສະນະວິ ຊ າການຕໍ່ ເ ນື້ ອ ໃນ
ຕ່າງໆຍັງມີໜ້ອຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອ
ຍົກສູງປະສິດທິພາບ ການເປັນ
ເສນາທິການ ຮັບໃຊ້ວຽກງານ
ໃຫ້ແກ່ການນໍາ ຂອງສະພາປະ
ຊາຊົນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໃຫ້ ນັ ບ ມ້ື ມີ ຄຸ ນ ະພາບ ສູ ງ ຂຶ້ ນ ,
ພ້ ອ ມທັ ງ ເ ຮັ ດ ໃ ຫ້ ອົ ງ ການຂ ອງ
ພ ວກເ ຮົ າ ເ ປັ ນ ເ ສນາທິ ກ ານທີ່ 
ເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ສະພາແຫ່ງ
ຊາດ. ດ້ວຍເຫດນີ້, ພວກເຮົາ
ຈຶ່ ງ ໄ ດ້ ຈັ ດ ກ ອງປ ະຊຸ ມ ເ ຝິ ກ ອົ ບ
ຮົມນີ້ຂຶ້ນ ເຊິ່ງຈະໄດ້ພ້ອມກັນ
ແລກປ່ຽນຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ແລະ
ສ້າງຄວາມເປັນເອກະພາບຕໍ່ເນືອ
້ 
ໃນຕ່າງໆ ຄື: ບົດຮຽນ ແລະ ວິ
ທີ ກ ານຂຽນແຜນການລົ ງ ຕິ ດ
ຕາມກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານ;

ບົດຮຽນ ແລະ ວິທີການຂຽນ
ແຜນການລົ ງ ຕິ ດ ຕາມກວດກາ
ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ລັ ດ ຖະທໍ າ
ມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ
ໃຕ້ກົດໝາຍ; ບົດຮຽນ ແລະ ວິ
ທີການຂຽນແຜນການ ລົງຕິດ
ຕາມກວດກາ ຄໍາຮ້ອງທຸກ ແລະ
ຄໍາສະເໜີຂອງປະຊາຊົນ; ບົດ
ຮຽນການຕິດຕາມກວດກາວຽກ
ງານ
ໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ;
ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານດ້ານພິທີການ
ແລະ ມາລະຍາດທາງສັງຄົມ;
ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ ໃນການບໍາລຸງ
ຮັກສາ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາ
ເບື້ອງຕົ້ນ ໃນການນໍາໃຊ້ອຸປະ
ກອນໄອທີ ພາຍໃນຫ້ອງການ;

ເຜີ ຍ ແຜ່ ມ ະຕິ ຂ ອງຄະນະປະຈໍ າ
ສະພາປະຊາຊົນ ນະຄອນຫລວງ
ວຽງຈັນ ສະບັບເລກທີ 066/
ຄປຈ, ລົງວັນທີ 13 ສິງຫາ
2021
ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ
ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະ
ນະສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນນະ
ຄອນຫລວງວຽງຈັນ ປະຈໍາເຂດ
ເລືອກຕັ້ງເມືອງ.
ບັ ນ ດາຫົ ວ ຂໍ້ ດັ່ ງ ກ່ າ ວ
ລ້ ວ ນແລ້ ວ ແຕ່ ມີ ຄ ວາມສໍ າ ຄັ ນ
ເພາະພົ ວ ພັ ນ ໂ ດຍກົ ງ ເ ຖິ ງ ກ ານ
ຍົກສູງປະສິດທິພາບໃນການປະ
ຕິບັດວຽກງານເສນາທິການ ໃຫ້
ແກ່ການນໍາຂອງສະພາປະຊາຊົນ
ນະຄອນຫລວງ, ໜ່ວຍສະມາ
ຊິ ກ ສະພາປະຊາຊົ ນ ປະຈໍ າ ເຂດ
ເລືອກຕັ້ງເມືອງ ແລະ ການກະ
ກຽມເນື້ອໃນຮອບດ້ານໃຫ້ແກ່
ການດໍາເນີນກອງປະຊຸມຕ່າງໆ
ຂອງ ສປນວ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງສະ
ເໜີບັນດາທ່ານຄົ້ນຄວ້າປະກອບ
ຄວາມຄິດຄວາມເຫັນຢ່າງສ້າງ
ສັນ ແລະ ມີເຫດມີຜົນ ເພື່ອເຮັດ
ໃຫ້ກອງປະຊຸມເຝິກອົບຮົມຄັ້ງ
ນີ້ ໄດ້ຮັບໝາກຜົນຕາມຄາດ
ໝາຍທີວ
່ າງໄວ້ ແລະ ສາມາດນໍາ
ເອົາໄປໃຊ້ໃນໜ້າວຽກຕົວຈິງ.
ກອງປະຊຸ ມ ຈະໄດ້ ດ ຳ
ເນີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 20-22
ເມສາ 2022 ເປັນເວລາ 3 ວັນ
ລັດຖະການ ທີ່ເມືອງວັງວຽງ,
ແຂວງວຽງຈັນ.
(ນາງ ພອນທິບ ອິນທິລາດ)
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ບັນດາອຸປະກອນທີ່ນຳ

ສາຂາແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ ບໍລິ

ວັນອັງຄານທີ 19 ເມສາ 2022

ມາມອບໃນຄັ້ງນີ້

ປະກອບມີ

ສັດ ຈົງອູ ທີ່ໄດ້ສະໜອງອຸປະ

ທີ່ ຫ້ ອ ງປະຊຸ ມ ສະພາປະຊາຊົ ນ

ຄອມພິວເຕີຕັ້ງໂຕະ 2 ຊຸດ ລວມ

ກອນຮັບໃຊ້ທີ່ຈໍາເປັນໃຫ້ສະພາ

ແຂວງ, ທ່ານ ສົມບູນ ມະນີ ຫົວ

ມູນຄ່າ

ປະຊາຊົນແຂວງ

ໜ້າພະແນກເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ

ເພື່ ອ ໃຫ້ ສ ະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ

ມອບໃຫ້ບັນດາເມືອງ ແລະ ຈະ

ການສື່ສານ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາ

ອຸດົມໄຊ ນຳໄປມອບໃຫ້ແກ່ບັນ

ນຳໃຊ້ ເ ຂົ້ າ ໃນວຽກງານຕົ ວ ຈິ ງ

ບໍ ລິ ສັ ດ ທີ່ ໃ ຫ້ ບໍ ລິ ກ ານດ້ າ ນໄປ

ດາຄະນະສະມາຊິກສະພາປະຊາ

ໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຍດໃຫ້ສູງສຸດ.

ສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ

ຊົ ນ ແຂວງປະຈໍ າ ເຂດເລື ອ ກຕັ້ ງ

ຕອນທ້າຍ,

ສາຂາແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ ໂຮງ

ບັນດາເມືອງ.

10.800.000

ກີບ

ເພື່ອນໍາໄປ

ທ່ານປະ

ທານຍັ ງ ໄດ້ ອ ອຍພອນໃຫ້ ບັ ນ

ງານປຸ່ງແຕ່ງຢາງພາລາ ຂອງບໍລິ

ໂ ອ ກ າ ດດຽວ ກັ ນນີ້ ,

ດາທ່ານ ແລະ ບັນດາບໍລິສັດ

ສັດ ຈົງອູ ໄດ້ມອບອຸປະກອນ

ປະທານສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ

ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ລາວ

ຮັ ບ ໃຊ້ ຫ້ ອ ງການໃຫ້ ສ ະພາປະ

ໄດ້ ຕ າງໜ້ າ ຄະນະປະຈໍ າ ສະພາ

ຂໍ ອ ວຍພອນໄຊໃຫ້ ທຸ ກ ທ່ າ ນ

ຊາຊົນແຂວງອຸດົມໄຊ ຕາງໜ້າ

ປະຊາຊົນແຂວງ, ສະມາຊິກສະ

ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ຈົ່ງມີສຸຂະພາບ

ຮັບໂດຍທ່ານ ຄໍາດີ ວົງລ້ອມ

ພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງປະຈໍ າ ເຂດ

ເຂັ້ມແຂງແຮງກ້າ, ມີຄວາມຜາ

ປະທານສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ

ເລືອກຕັງ້ ເມືອງຕ່າງໆຂອງແຂວງ

ສຸ ກ ໃນຊີ ວິ ດ ສ່ ວ ນຕົ ວ ຄອບຄົ ວ

ອຸດົມໄຊ, ມີບັນດາທ່ານຄະນະ

ອຸດົມໄຊ

ແລະ ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນໜ້າ

ປະຈໍ າ ສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ

ໃຈພະແນກເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ

ແລະ ຄະນະເລຂາທິການສະພາ

ການສື່ສານ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາ

ປະຊາຊົ ນ ແຂວງເຂົ້ າ ຮ່ ວ ມເປັ ນ

ບໍ ລິ ສັ ດ ທີ່ ໃ ຫ້ ບໍ ລິ ກ ານດ້ າ ນໄປ

ສັກຂີພິຍານ.

ສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ

ສະແດງຄວາມຂອບ

ທີ່ການງານທີ່ມີກຽດຂອງຕົນ.
(ແສງພອນ ອິິນນະລົງ)

[+cdh; xk4tdt4k;aolhk’8a’
h 7tot-k;|5,
j

*( xu

xt-k-qoxt8y;af]k; 7q[Iv[

(ສພຊ) ຕອນບ່າຍຂອງ

ໜຸ່ມ,

ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າຈຸ

ພິ ລ ະອາດຫານຂອງສະມາຊິ ກ

ວັນທີ 20 ເມສາ 2022 ຢູ່ທີ່

ແລະ ສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມສະພາ

ຊາວໜຸ່ມຮຸ່ນຫລັງນໍາໄປຜັນຂະ

ຫ້ອງປະຊຸມຂອງສະພາປະຊາຊົນ

ປະຊາຊົນແຂວງ

ຫຍາຍເປັນແຜນງານແຜນການ

ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໄດ້ຈັດພິທີຈັດຕັ້ງ

25 ສະຫາຍ ຍິງ 11 ສະຫາຍ.

ເຂົ້າທັງໝົດ

ໂດຍສະເພາະແມ່ ນ ຂໍ້ ແ ຂ່ ງ ຂັ ນ

ໂຄສະນາ-ປາຖະກະຖາສະເຫລີມ

ໃນພິທີດັ່ງກ່າວ

ສະ

ຂອງຊາວໜຸ່ ມ ໃຫ້ ເ ກີ ດ ດອກ

ສະຫລອງວັນສ້າງຕັ້ງຄະນະຊາວ

ຫາຍກຳມະການໜ່ວຍພັກ ໄດ້

ອອກຜົນ ແລະ ໃຫ້ຊາວໜຸ່ມ

ໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຄົບ

ຂຶ້ນເລົ່າມູນເຊື້ອວັນສ້າງຕັ້ງຊາວ

ຈົ່ງມີແນວຄິດອຸ່ນອ່ຽງທຸ່ນທ່ຽງ

ຮອບ 67 ປີ (14/4/1955-

ໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດາວ ຄົບ

ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ການນໍາພາຂອງ

14/4/2022)

ພາຍໃຕ້ການ

ຮອບ 67 ປີ ແລະ ປະຫວັດ

ພັກ-ລັດ.

ເປັ ນ ປະທານປາຖະກະຖາຂອງ

ຄວາມເປັນມາຂອງອົງການຈັດ

ພິ ທີ ດັ່ ງ ກ່ າ ວແມ່ ນ ໃຊ້

ສະຫາຍ ບຸນພັດ ສີສົມບັດ ກຳ

ຕັ້ ງ ຊ າ ວ ໜຸ່ ມ ແ ຂ ວ ງ ບໍ່ ແ ກ້ ວ .

ເວລາພຽງ 1 ຕອນ ກໍອັດລົງ

ມະການໜ່ວຍພັກ, ເລຂາທິການ

ພ້ອມນີ້,

ດ້ວຍຜົນສໍາເລັດ.

ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ;

ມີບັນ

ຮ້ອງໃຫ້ສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມທຸກ

ດາເລຂາ-ຮອງເລຂາໜ່ວຍຊາວ

ສະຫາຍ ຈົ່ງນໍາເອົາມູນເຊື້ອອັນ

ສະຫາຍຍັງໄດ້ຮຽກ

(ນາງ ຂັນຖະໜອມ ແກ້ວມະນີ)
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ໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ທັງໄດ້
ຮັບຟັງຄຳຄິດຄຳເຫັນ-ຄຳສະເໜີ
ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຢ່າງກົງ
ໄປກົງມາ ແລະ ມີລັກສະນະອົບ
ອຸ່ນ, ເປັນກັນເອງ.
ຕອນທ້າຍ,

ທ່ານ

ບຣັ່ງວ່າງ ວ່າງເຈ່ຍຊ່າ ໄດ້ອະທິ
ບາຍຊີ້ແຈງຕໍ່ກັບບາງຄຳສະເໜີ
ໃຫ້ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງເຂົ້າໃຈກັບ
ທີ່ ແລະ ຮັບເອົາບາງຄຳສະເໜີ
ເພື່ອໄປຊຸກຍູ້ໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວ
(ສພຊ) ເມື່ອບໍ່ດົນມາ
ນີ້, ທ່ານ ບຣົ່ງວ່າງ ວ່າງເຈ່ຍຊ່າ

ຮ່ວມຮັບຟັງທັງໝົດ 336 ຄົນ

ຂ້ອງຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາ

ຍິງ 124 ຄົນ.

ແກ້ໄຂໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບ

ແລະ

ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ

ການພົ ບ ປະໂອ້ ລົ ມ ພໍ່

ກົດໝາຍ. ພ້ອມນີ້, ທ່ານຍັງໄດ້

ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງໂພນ

ແມ່ປະຊາຊົນໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້

ຮຽກຮ້ ອ ງໃຫ້ ອົ ງ ການປົ ກ ຄອງ

ທອງ ແຂວງຫລວງພະບາງ ໄດ້

ຮັ ບ ຟັ ງ ການລາຍງານສະພາບ

ບ້ າ ນເອົ າ ໃຈໃສ່ ຍົ ກ ສູ ງ ໃນການ

ເຄື່ ອ ນໄຫວນຳເອົ າ ເນື້ ອ ໃນຈິ ດ

ລວມຂອງບ້ານໂດຍຫຍໍ້. ຈາກ

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 2 ວາລະແຫ່ງ

ໃຈຜົ ນ ສຳເລັ ດ ກອງປະຊຸ ມ ສະ

ນັ້ນ, ທ່ານ ບຣົ່ງວ່າງ ວ່າງເຈ່ຍ

ຊາດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນວາລະແຫ່ງ

ໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະ

ຊ່າ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ຜົນສຳເລັດກອງ

ຊາດວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມ

ພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II

ປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2

ຍຸ້ ງ ຍາກທາງດ້ າ ນເສດຖະກິ ດ -

ເຜີ ຍ ແຜ່ ໃ ຫ້ ປ ະຊາຊົ ນ ຢູ່ ເ ມື ອ ງ

ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດ

ການເງິນ ແລະ ວາລະແຫ່ງຊາດ

ໂພນທອງ ໄດ້ທັງໝົດ 5 ຈຸດຄື:

ທີ II ໂດຍສະເພາະແມ່ນການພິ

ວ່າດ້ວຍການແກ້ບັນຫາຢາເສບ

ບ້ານສົບພົນ,

ບ້ານໂພນສຸກ,

ຈາລະນາຮັບຮອງເອົາບັນຫາສຳ

ຕິດ

ບ້ານນາວັດ, ບ້ານນ້ໍ້າລວງ ແລະ

ຄັນຕ່າງໆຂອງທ້ອງຖິ່ນ ຍົກຂຶ້ນ

ແລະ ລະດັບຂາດໝາຍທີວ
່ າງໄວ້.

ບ້ານຫ້ວຍຕະໂລງ,

ໃຫ້ ພໍ່ ແ ມ່ ປ ະຊາຊົ ນ ບັ ນ ດາເຜົ່ າ

(ບຸນທໍາ ຕັນທະມະນີ)

ມີຜູ້ເຂົ້າ

PHOUTHEN PASAXON
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(ສພຊ) ໃນວັນທີ 19
ເມສາ 2022 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ)
ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື
ຂອງຄະນະຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບຊີ້ ນ ຳ
ການປະເມີ ນ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ
ບັດ 4 ກົດໝາຍ ໂດຍການເຂົ້າ
ຮ່ວມຂອງທ່ານ ຂັນໄຊ ລັດຖະ
ເຮົ້າ ຮອງປະທານ ສພຂ, ຫົວ
ໜ້າຄະນະຮັບຜິດຊອບຊີນ
້ າໍ ວຽກ
ງານດັ່ງກ່າວ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ
ປະຈຳ ສພຂ, ຄະນະກໍາມະການ,
ຄະນະເລຂາທິການ,

ຫົວໜ້າ-

ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ, ພະນັກ
ງານວິຊາການເຂົ້າຮ່ວມ.
ສະບັບເລກທີ

117/

ຄຈສຂ.ສວ, ລົງວັນທີ 12 ເມ
ສາ 2022 ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງ
ຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບຊີ້ນໍາ ແລະ
ກອງເລຂາການປະເມີນຜົນການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ 4 ສະ
ບັບ ທີ່ຕິດພັນກັບການຈັດຕັ້ງປະ

ຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບ

ກາ ສະບັບລົງວັນທີ 12 ເມສາ

ເຮັດໃຫ້ການສ້າງ, ການປັບປຸງ

ການແກ້ ໄ ຂຄວາມຫຍຸ້ ງ ຍາກ

2022

ແລະ

ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ;

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ 4

ໝາຍ 4 ສະບັບ, ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດ

ຄໍາແນະນຳຂອງຄະນະປະຈໍາສະ

ສະບັບ ທີ່ຕິດພັນກັບການຈັດຕັ້ງ

ໝາຍ

ພາປະຊາຊົນແຂວງ ສະບັບເລກ

ປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວ

ຄ່ອງ ຮັດກຸມ ເຂັ້ມງວດ ແລະ

ທີ 118/ຄຈສຂ.ສວ, ລົງວັນທີ

ກັບການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ

ສັກສິດ

12 ເມສາ 2022 ວ່າດ້ວຍການ

ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ.

ຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດກ່ຽວ

ຕິ ດ ຕາມກວດກາການປະເມີ ນ

ໃນວາລະກອງປະຊຸມ,

ກັບການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ

ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ກົ ດ ໝາຍ

ຜູ້ ເ ຂົ້ າ ຮ່ ວ ມໄດ້ ປ ະກອບຄຳຄິ ດ

ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ.

ແລະ ແຜນການຕິດຕາມກວດ

ຄຳເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ

ກ່ຽວກັບການປະເມີນ

ເພື່ອ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດ
ມີຄວາມຖືກຕ້ອງສອດ
ທີ່ຕິດພັນກັບການຈັດ

(ນາງ ຄັດສອນ ຮຸ່ງສະຫວ່າງ)

lr0 s];’ohemk g0qhkIj;,

ໃຫ້ບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງ

dv’xt-5,8jk’Mfh;p]t[q[mk’wd
(ສພຊ) ເມື່ອຕົ້ນເດືອນ
ເມສານີ້ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
(ສພຂ) ຫລວງນໍາ້ ທາ ໄດ້ເຂົາ້ ຮ່ວມ
ກອງປະຊຸມຕ່າງໆທີ່ສະພາແຫ່ງ
ຊາດເປັນເຈົ້າພາບ ດ້ວຍລະບົບ
ທາງໄກ ເຊັ່ນ ທ່ານ ຄຳຟອງ
ອິນມານີ ປະທານ ສພຂ ຫລວງ
ນ້ຳທາ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
ປຶກສາຫາລື

ກ່ຽວກັບການກະ

ກຽມການປະເມີ ນ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ
ປະຕິບັດກົດໝາຍ 4 ສະບັບ ທີ່
ຕິດພັນກັບວາລະແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວ
ກັບການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ
ດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ໂດຍ
ມີ ຄ ະນະສະມາຊິ ກ ສະພາແຫ່ ງ
ຊາດປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງ,

ຄະ

ນະປະຈຳສະພາປະຊາຊົນແຂວງ,
ຮອງເຈົ້າແຂວງ ຜູ້ຊີ້ນໍາວຽກງານ
ເສດຖະກິດ, ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວ
ໜ້ າ ພະແນກການທີ່ ກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງ
ທົ່ວປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ.
ກອງປະຊຸ ມ ໄດ້ ຮັ ບ ຟັ ງ
ການຜ່ າ ນມະຕິ ສ ະບັ ບ ເລກທີ
75/ຄປຈ, ລົງວັນທີ 25 ມີນາ
2022 ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະ
ນະຮັບຜິດຊອບຊີ້ນຳ ແລະ ກອງ
ເລຂາການປະເມີ ນ ຜົ ນ ການປະ
ຕິບັດກົດໝາຍ 4 ສະບັບ ທີ່ຕິດ
ພັນກັບວາລະແຫ່ງຊາດ

ກ່ຽວ

ກັບການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ
ດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ; ຮັບ
ຟັງຄຳແນະນຳເລກທີ 03/ຄປຈ,
ລົງວັນທີ 1 ເມສາ 2022 ວ່າ
ດ້ວຍການຕິດຕາມກວດກາການ
ປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດ
ໝາຍ ແລະ ແຜນການ ເລກທີ
02/ຄປກໝ, ລົງວັນທີ 31 ມີ

ນາ 2022 ກ່ຽວກັບການຕິດ

ກອງປະຊຸ ມ ການແກ້ ໄ ຂບັ ນ ຫາ

ຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ, ຜະລິດ

ຕາມກວດກາ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້

ເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ ແລະວາລະ

ສິນຄ້າກະສິກໍາ, ປົກປັກຮັກສາ

ມູນ ກ່ຽວກັບການປະເມີນການ

ແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂ

ປ່າໄມ້,

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ 4 ສະ

ຄວາມຫຍຸ້ ງ ຍາກທາງດ້ າ ນເສດ

ລຶບລ້າງຄວາມທູກຍາກ, ຫລຸດ

ບັບ ຕິດພັນກັບວາລະແຫ່ງຊາດ

ຖະກິດການເງິນໃນສະພາບການ

ຜ່ ອ ນການນໍ າ ເຂົ້ າ ກະແສໄຟຟ້ າ

ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸງ້

ແພ່ ລ ະບາດພະຍາດໂຄວິ ດ -19

ຕ່າງປະເທດ,

ຍາກ ດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ;

ໂດຍມີບັນດາຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວ

ຈ່າຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ການ

ພ້ອມດຽວກັນ,

ໜ້າ, ພະນັກງານຈາກບັນດາກະ

ປັບປຸງກົດໝາຍ, ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດ

ປະຊຸມຍັງໄດ້ເຈາະຈີ້ມຕໍ່ກັບກົດ

ຊວງກ່ຽວຂ້ອງ,

ໝາຍແຮ່ທາດ, ຊັບພະຍາກອນ

ໝາຍ 4 ສະບັບຄື: ກົດໝາຍວ່າ

ການພັດທະນາສະຫະປະຊາຊາດ,

ທໍາມະຊາດ,

ດ້ວຍທີ່ດິນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ

ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະ

ໄຫລງົບປະມານ,

ການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ກົດ

ເສດ, ທະນາຄານໂລກ.

ພະລັງງານໄຟຟ້າ, ການຈັດສັນ

ປະທານກອງ

ຜູ້ຕາງໜ້າອົງ

ພັດທະນາຊົນນະບົດ,

ຫລຸດຜອ່ນການ

ການຈໍາກັດຮົ່ວ
ແຜນນໍາໃຊ້

ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍຊັ ບ ສິ ນ ຂອງລັ ດ

ໃນວາລະປະຊຸມ, ບັນ

ທີ່ດິນ, ການນໍາໃຊ້ດິນພາກລັດ,

ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮ່ທາດ.

ດາກະຊວງຂະແໜງການກ່ ຽ ວ

ການຂຶ້ ນ ທະບຽນອອກໃບຕາ

ບັ ນ ດ າ ທ່ າ ນ ຜູ້ ແ ທ ນ

ຂ້ອງ ໄດ້ລາຍງານສະພາບການ

ດິນ, ຈົດທະບຽນຊັບສິນ, ການ

ກອງປະຊຸ ມ ໄດ້ ແ ລກປ່ ຽ ນປະ

ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ວຽກງານຂອງ

ນໍາໃຊ້ລດ
ົ ໄຟ, ຄ່າທໍານຽມຕ່າາໆ,

ກອບຄຳຄິ ດ ເຫັ ນ ຕໍ່ ກັ ບ ການກະ

ຕົນ ແລະ ມີຄໍາເຫັນແລກປ່ຽນ

ຫັນເປັນທັນສະໄໝ, ສະໜອງ

ກຽມການປະເມີ ນ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ

ແນວທາງ, ວິທີການແກ້ໄຂບັນ

ຂໍ້ ມູ ນ ເພື່ ອ ເກັ ບ ລາຍຮັ ບ ທີ ດິ ນ

ປະຕິບັດກົດໝາຍ 4 ສະບັບຢ່າງ

ຫາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ຫັ ນ ລະບົ ບ ການສໍ າ ລະຊື້ - ຂາຍ

ມີຈຸດສຸມ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການປະ

ຖອດຖອນບົດຮຽນ ເຊັ່ນ ການ

ດິນ

ເມີນກົດໝາຍຄັ້ງນີ້ ໃຫ້ມີເນື້ອ

ຊຸ ກ ຍູ້ ພັ ດ ທ ະ ນ າ ທຸ ລ ະ ກິ ດ ຂ ະ

ການສະເໜີເປີດປະເທດເຕັມຮູບ

ໃນຮັ ດ ກຸ ມ ຖື ກ ຕ້ ອ ງສອດຄ່ ອ ງ

ໜາດນ້ອຍ, ຂະໜາດກາງ, ເຂົ້າ

ແບບຮ່ ວ ມກັ ບ ພາກທຸ ລ ະກິ ດ ທີ່

ກັບສະພາບຕົວຈິງ ສາມາດນຳ

ສູ່ລະບົບດີຈີຕອນ, ການສົ່ງເສີມ

ເລີ່ມແຕ່ຕົ້ນເດືອນເມສາ 2022

ໄປຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ໃຫ້ ມີ ຄຸ ນ ນະ

ຜະລິ ດ ທົ ດ ແທນການນໍ າ ເຂົ້ າ

ເປັນຕົ້ນໄປ ເພື່ອຂໍທິດຊີ້ນໍາຈາກ

ພາບຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ແລະ ກາຍເປັນສິນຄ້າສົ່ງອອກ,

ລັດຖະບານ.

ເພື່ອ

ຜ່ານລະບົບທະນາຄານ,

ນອກນັ້ນ, ທ່ານ ຄຳ

ການຜະລິດປຸງແຕ່ງສິນຄ້າ, ການ

(ນາງ ວັນນີ ແຝງບົວວັນ

ຟອງ ອິນມານີ ຍັງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ

ຕະຫລາດຮອງຮັບ, ຄວາມໝັ້ນ

ແລະ ນາງ ອາເມີງ ວີແຄລູ)
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ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການ
ດໍາເນີນຄະດີອາຍາ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະ
ບັບເລກທີ 37/ສພຊ, ລົງວັນທີ 14
ພະຈິກ 2017 ມາດຕາ 2 ວັກ 2 ກໍາ
ນົດວ່າ “ການດຳເນີນຄະດີອາຍາ ແມ່ນ
ການເຄື່ ອ ນໄຫວຂອງອົ ງ ການສື ບ
ສວນ-ສອບສວນ, ອົງການໄອຍະການ,
ສານ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມອື່ນ ເພື່ອຊອກ
ໃຫ້ເຫັນການກະທຳຜິດຢ່າງຮີບດ່ວນ,
ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຮອບຄອບ, ນຳເອົາຜູ້
ກະທຳຜິດມາດຳເນີນຄະດີ ແລະ ຮັບ
ປະກັນການປະຕິບັດກົດໝາຍຢ່າງຖືກ
ຕ້ອງ, ຍຸຕິທຳ, ຜູ້ກະທຳຜິດຕ້ອງຖືກ
ລົງໂທດຕາມກົດໝາຍ, ຜູ້ບໍ່ກະທຳຜິດ

ຈະບໍ່ຖືກລົງໂທດ”.
ຫລັກການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ
ໂດຍປະຊາຊົນ ເປັນຫລັກການທີ່ເກີດ
ຂຶ້ນກ່ອນຫລັກການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ
ໂດຍລັດ ແລະ ນໍາໃຊ້ໃນລະບົບກົດ
ໝາຍຄອມມອນລໍ ໂດຍສະເພາະປະ
ເທດອັງກິດ ເຊິ່ງຖືວ່າປະຊາຊົນທຸກຄົນ
ມີສິດໃນການຮ້ອງຟ້ອງຄະດີອາຍາໄດ້
ໂດຍບໍ່ ຄໍ າ ນຶ ງ ວ່ າ ບຸ ກ ຄົ ນ ນັ້ ນ ຈະເປັ ນ ຜູ້
ຖືກເສຍຫາຍຫລືບໍ່ກໍຕາມ ເນື່ອງຈາກ
ວ່າປະຊາຊົນທຸກຄົນມີພັນທະໃນການ
ຮັກສາຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ
ຂອງສັງຄົມຮ່ວມກັນ ແລະ ຄະດີອາຍາ
ເປັນເລືອ
່ ງທີມ
່ ຜ
ີ ນ
ົ ກະທົບຕໍສ
່ ງັ ຄົມສ່ວນ
ລວມ ຈຶ່ງກາຍເປັນໜ້າທີ່ຂອງທຸກຄົນ
ໃນສັງຄົມໃນການຕ້ານ ແລະ ສະກັດ
ກັ້ນການກະທໍາຜິດທາງອາຍາ
ເຊິ່ງ
ລວມທຸ ກ ຂັ້ ນ ຕອນຂອງການດໍ າ ເນີ ນ
ຄະດີອາຍາ ເປັນຕົ້ນການສືບສວນ-

ສອບສວນ, ການຮ້ອງຟ້ອງ ແລະ ການ
ຕັດສິນຄະດີ. ຈາກເຫດຜົນໃນຂໍ້ນີ້ ຈຶ່ງ
ມີຂໍ້ສັງເກດວ່າ ການພັດທະນາຂອງອົງ
ການຕໍາຫລວດ, ສານ ແລະ ຄະນະລູກ
ຂຸນທີ່ຕັດສິນຄະດີ ໃນປະເທດອັງກິດ
ຈະມາຈາກພາກປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ
ຫລາຍກວ່າມາຈາກພາກລັດໂດຍກົງ.
ໃນປີ 1985 ປະເທດອັງກິດ
ໄດ້ສ້າງຕັ້ງອົງການໄອຍະການຂຶ້ນ ເພື່ອ
ປະຕິ ບັ ດໜ້ າ ທີ່ ໃ ນການສັ່ ງ ຟ້ ອ ງຜູ້ ຖືກ
ຫາຂຶ້ນສານ ແລະ ເປັນອົງການທີ່ມີ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຮ້ອງຟ້ອງ
ຄະດີອາຍາ ໂດຍມີຫົວໜ້າອົງການໄອ
ຍະການສູງສຸດ ແລະ ມີພະນັກງານໄອ

ຍະການ ເຊິ່ງນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດ
ໜ້າທີ່ໃນແຕ່ລະເຂດພື້ນທີ່ ຕາມທີ່ໄດ້
ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໄອຍະ
ການ (1985) ເນື່ອງຈາກວ່າການຮ້ອງ
ຟ້ອງຄະດີອາຍາໂດຍປະຊາຊົນພາຍໃນ
ປະເທດອັງກິດ ມີຂໍ້ຈໍາກັດຫລາຍປະ
ການ ແລະ ສ່ວນຫລາຍຈະອີງໃສ່ຄໍາ
ເຫັນຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫລວດໃນສໍາ
ນວນຄະດີນັ້ນ ເປັນພື້ນຖານໃນການ
ຮ້ອງຟ້ອງ.
ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການ
ດໍາເນີນຄະດີອາຍາ ເປັນຕົ້ນການສັ່ງ
ຟ້ອງຜູຖ
້ ກ
ື ຫາຂຶນ
້ ສານມີປະສິດທິພາບ,
ກົດໝາຍສະບັບດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງກໍານົດ
ໃຫ້ມີອົງການໄອຍະການເພື່ອດໍາເນີນ
ຄະດີອາຍາໃນປະເທດອັງກິດ ເຊິ່ງກໍາ
ນົດໃຫ້ອງົ ການໄອຍະການປະຕິບດ
ັ ໜ້າ
ທີ່ໃນການສັ່ງຟ້ອງຄະດີທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາ
ຫລວດເປັ ນ ຜູ້ ສື ບ ສວນ-ສອບສວນ
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ວິລະວົງ ຍຸບົນພາກ

ແລະ ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາ
ຫລວດ ກ່ຽວກັບການດໍາເນີນຄະດີອາ
ຍາທົ່ວໄປ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ການ
ສັ່ງຟ້ອງຄະດີຂອງອົງການໄອຍະການ
ໃນປະເທດອັງກິດ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມ
ວ່ າ ເປັ ນ ການດໍ າ ເນີ ນ ຄະດີ ອ າຍາໂດຍ
ລັດ ແຕ່ເປັນການກໍານົດໃຫ້ບຸກຄົນປະ
ຕິບັດໜ້າທີ່ໃນການຮ້ອງຟ້ອງ ເຊິ່ງເປັນ
ນັ ກ ກົ ດ ໝາຍທີ່ ເຂົ້ າ ມາມີ ບົ ດ ບາດໃນ
ການຊ່ ວ ຍເຫລື ອ ທາງດ້ າ ນກົ ດ ໝາຍ
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຮ້ອງຟ້ອງຄະດີອາຍາ
ດໍາເນີນໄປຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດ
ທິຜົນ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ
ເທົ່ານັ້ນ.
ສະຫລຸບແລ້ວ
ຫລັກ
ການດໍາເນີນຄະດີອາຍາໂດຍປະຊາຊົນ
ເປັ ນ ຫລັ ກ ການດໍ າ ເນີ ນ ຄະດີ ອ າຍາ
ຂອງປະເທດອັງກິດ ແລະ ຍັງສືບຕໍ່ນໍາ
ໃຊ້ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ; ເຖິງວ່າຈະໄດ້ມີ
ການກໍານົດໃຫ້ພະນັກງານລັດ ເຊິ່ງກໍ
ຄື ຫົ ວ ໜ້ າ ອົ ງ ການໄອຍະການສູ ງ ສຸ ດ
ແລະ ພະນັກງານໄອຍະການ ເຂົ້າມາມີ
ບົ ດ ບາດໃນການດໍ າ ເນີ ນ ຄະດີ ອ າຍາ
ເຊັ່ ນ ດຽວກັ ນ ກັ ບ ບັ ນ ດາປະເທດໃນ
ພາກພື້ນເອີຣົບກໍຕາມ ແຕ່ກໍເປັນພຽງ
ກໍລະນີທມ
່ີ ກ
ີ ດ
ົ ໝາຍກໍານົດປະເພດຂອງ
ຄວາມຜິດສະເພາະເທົາ່ ນັນ
້ ເຊັນ
່ ຄວາມ
ຜິດຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດ, ຄວາມ
ຜິດທາງການເມືອງ, ຄວາມຜິດທາງ
ເສດຖະກິ ດ ທີ່ ອ າດກະທົ ບ ຕໍ່ ຄ ວາມ
ປອດໄພຂອງປະເທດຊາດ.
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ສາວແວ່ນ
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ການພົບປະສ້າງສັນກັບໝູ່ຄູ່
ຢ່າງເມົາມັນຫລາຍເກີນໄປ ອາດຈະ
ພາໃຫ້ມີອາການເມົາຄ້າງ ແລ້ວການ
ເມົາຄ້າງມັນແມ່ນຫຍັງ? ມີວິທີແກ້
ແນວໃດ ໃນຄໍລຳສຸກສະບາຍຫາຍໂລ
ຄາສະບັບນີ້, ເຮົາມີວິທີແກ້ເມົາຄ້າງມາ
ນຳສະເໜີໃຫ້ແກ່ບັນດາທ່ານໄດ້ຮັບຮູ້
ນຳກັນ.
ເມົາຄ້າງ ແມ່ນເກີດມາຈາກ
ຮ່ າ ງກາຍດື່ ມ ທາດເຫລົ້ າ ຫລາຍເກີ ນ
ໄປ ການດື່ມທາດເຫລົ້າຫລາຍເກີນ
ໄປຈະຫລຸດການດູດຊຶມວິຕາມິນ ແລະ
ແຮ່ທາດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂັບ
ຖ່າຍອອກມາໃນຮູບແບບຂອງປັດສະ
ວະ ເຊິ່ງມັກຈະຂັບໄລ່ສານທີ່ສໍາຄັນ
ເຊັ່ນ: ວິຕາມິນບີ, ແມກນີຊຽມ, ໂພ
ແທດຊຽມອອກໄປນຳ ເມືອ
່ ສານສຳຄັນ
ຖືກຂັບຖ່າຍອອກໄປຈະເຮັດໃຫ້ສານ
ແອວດີຮາຍເພີ່ມຫລາຍຂຶ້ນ ເຊິ່ງຈະສົ່ງ
ຜົນຕໍ່ການຫລຸດປະລິມານນໍ້າຕານໃນ
ເລືອດ ແລະ ໄປລົບກວນການເຮັດ
ວຽກຂອງເມລາໂທນິນ ເຊິ່ງເມື່ອມັນ
ຫລຸດລົງຈະເຮັດໃຫ້ເກີດອາການເຈັບ
ຫົວ ອີກເຫດຜົນໜຶ່ງທີ່ຫລາຍທ່ານ
ອາດຍັງບໍ່ຮູ້ກໍຄື ເຫລົ້າຈະໄປກະຕຸ້ນ
ການອັ ກ ເສບເຮັ ດ ໃຫ້ ເ ກີ ດ ອາການ
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j ຮຽມຂໍໄຂກ່າວຂໍ້					

ພໍເປັນອຸທາຫອນ					
ຄາວນັ້ນ ມີພະຍາກະບິນລະພົມເຈົ້າ			
ປະຊາຊົນ ກາບເຄົາລົບນົບໄຫວ້			

ໂພໄຊ ເພັດພູທອນ

ຈາຕໍ່ເປັນກອນ
ກ່າວຂານຄົນຮູ້
ຄອງເມືອງຕຸ້ມໄ ພ່
ບູຊາໄທ້ພໍ່ພະຍາ

ພັດມີຄົນເກັ່ງກ້າ				
ນາມຊື່ທຳມະບານ
ເປັນກຸມມານອັດສະລິຍະ				
ສະຫລາດຫລາຍເຫລືອລົ້ນ
ຮູ້ພາສາຄົນ ແລະ ສັດພ້ອມ				
ພົງພະນາພຶກສາປ່າ
ຄົນຊ່າລືປ່າວໂປ້ງ 					ພະຍາຮູ້ຈຶ່ງຢາກເຫັນ
j ເລີຍສັ່ງທຳມະບານເຂົ້າ				

ແລ້ວເອີ່ຍວາຈາຖາມ					
ວ່າສີລິຄົນເຮົານີ້					
ຕອບບໍ່ໄດ້ຄົບຖ້ວນ					

ເຝົ້າພໍ່ອົງພະຍາ
ຕໍ່ທຳມະບານທ້າວ
ມີຢູ່ໃສໃຫ້ຕອບດ່ວນ
7 ວັນນັ້ນຕ້ອງແມ່ນຕາຍ

 ຫລື ຫາກຊາຍຕອບໄດ້				
j
ຊິຍອມຕັດຄໍຕົນ					
ທຳມະບານກຸມມານທ້າວ				
ບອກວ່າຕາຍບາດນີ້					

ພະຍາໃຫຍ່ກະບິນມະພົມ
ດັ່ງດຽວໂດຍດ້າມ
ກັບເມືອເຮືອນຄິດບໍ່ອອກ
ເລີຍໜີດັ້ນເຂົ້າປ່າໄພ

j ໄປນອນກ້ອງຮົ່ມໄມ້					

ຕົ້ນຕານໃຫຍ່ສອງກົກ
ຢູ່ເນົາໃນຫັ້ນ
ຊວນເມຍໄປກິນເຫຍື່ອ
ພະທ້າວພໍ່ພະຍາ

j ຕົວເມຍຈາຕື່ນເຕັ້ນ					

ຖາມສາເຫດເສຍພະນັນ
ເລື່ອງໃດກັນແທ້
ເຖິງຄຳຖາມພະຍາກ່າວ
ຕາຍແທ້ແນ່ນອນ

j ຄຳຖາມ

3 ຂໍ້ນັ້ນ					
ຍາມເຊົ້າມີຢູ່ໃສ 					
ຄັນຫາກຕອບບໍ່ໄດ້					
ນົກຕົວເມຍຟ້າວຢາກຮູ້					

ເລື່ອງສີລິຂອງຄົນເຮົາ
ບ່າຍສວາຍແລງພ້ອມ
ຖືກຕັດຫົວພະຍາກ່າວ
ເລີຍຖາມສໍ້ຝ່າຍຜົວ

j ຜົວເລີຍຈາກ່າວຕ້ານ					

ຂານຕອບນາງເມຍ
ຢູ່ບົນໃບໜ້າ
ຈະຫົດສົງລ້າງສວ່າຍ
ກ່ອນເດີນດັ້ນອອກຈາກເຮືອນ

j ຍາມສວາຍສີລິຄົນເຮົານັ້ນ				

ເນົາຢູ່ຕົນໂຕ
ທາດແຫລວເປັນນ້ຳ
ເອິກອາງລູບທົ່ວ
ສາແລ້ວຈຶ່ງຄ່ອຍໄປ

j ສີລິຄົນໃນຍາມຄ່ຳນັ້ນ				

ເນົາຢູ່ໃນຕີນ
ເຊັດຖູຫົດລ້າງ
ຖູຕີນລ້າງສວ່າຍ
ສາແລ້ວຈຶ່ງນອນ

j ທຳມະບານຮັບຮູ້					

ຄຳຕອບທັນທີ
ຕອບຖືກໃຈໂດຍແທ້
ຍອມຕາຍຄືຄຳກ່າວ
ທຳຕາມທ້າວສັ່ງເສຍ ວ່ານາ

j ໃຫ້ເອົາພາຖາດຄຳຮອງຮັບໄວ້			

ຫົວພໍ່ໃນຍາມຕາຍ
ແລ່ນຕາມແນວຮ້າຍ
ທັງສຽນຂອງພໍ່
ຫົວນັ້ນຫລົ່ນລົງ ພະຍາບອກ

j ຄັນຫົວຕົກຖືກນ້ຳ					

ຊິເຂີນຂາດເປັນວັງ
ຊິໄຫງ່ຜົງເປັນແລ້ງ
ຊິເປັນໄຟໄໝ້ປ່າ
ໃນເຂົາຖ້ຳຊື່ສຸເມນ (ສຸເມນໂນລາດ)

ນົກອິນຊີສອງຜົວເມຍ					
ນົກຕົວຜົວຈາຕ້ານ					
ເປັນຊາກສົບທຳມະບານຜູ້ຜ່າຍແພ້
		
ຈົນຕ້ອງຕຽມຕົວຕາຍ					
ຜົວຈຶ່ງອະທິບາຍເພີ້ມ					
ຄັນທ້າວຕອບບໍ່ໄດ້					

ວ່າສີລິຂອງຄົນເຮົາ					
ຍາມເຊົ້າມາຄົນນັ້ນ					
ໃບໜ້າຕົນໃນທຸກມື້					

ຄົນຈຶ່ງບົວລະບັດ					
ກ່ອນເຂົ້ານອນໃນສ້ວມ				
ຕາມຮີດຄອງເກົ່າກີ້					
ຮັບປະກັນມີໄຊ						
ພະຍາເລີຍບໍ່ມີທາງແກ້					
ສັ່ງໃຫ້ລູກສາວທັງ 7 ຄົນຮຽບຮ້ອຍ			
ຖືກດູດຊຶມໄດ້ງ່າຍ
ເລືອກຮັບປະທານອາ
ຫານອຸ່ນໆ.
ສິ່ ງ ໜຶ່ ງ ທີ່ ຄ ວນຮູ້ ຫ ລັ ງ ຈາກ
ດື່ມທາດເຫລົ້າ ຖ້າເຈັບຫົວບໍ່ຄວນກິນ
ຢາປາຣາເພື່ ອ ບັ ນ ເທົ າ ອາການທັ ນ ທີ
ເນື່ ອ ງຈາກວ່ າ ຮ່ າ ງກາຍມີ ທ າດເຫລົ້ າ
ສະສົມຫລາຍ ເມື່ອຢາມາປະສົມກັບ
ເຫລົ້ າ ຈະເຮັ ດ ໃຫ້ ເ ກີ ດ ອັ ນ ຕະລາຍຕໍ່
ຕັບ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມຖ້າຫາກ
ຫລີ ກ ລ່ ຽ ງບໍ່ ໄ ດ້ ກໍ ຄ ວນດື່ ມ ໃນປະລິ
ມານທີພໍດີ ບໍ່ເຮັດໃຫ້ເສຍສຸຂະພາບ
ແລະ ເພື່ອຄວາມປອດໄພນຳອີກ.
www.sanook.com
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j ຕໍ່ມາ

ຄົນຈຶ່ງມັກນຳເອົາ					
ມາອາບພົມຫົດລ້າງ					
ໃຫ້ກາຍເຢັນຊຸ່ມຊື້ນ					

ຕ່າງໆ; ອາການເມົາຄ້າງທີ່ມັກພົບເຫັນ
ຈະມີອາການເຈັບຫົວ,
ປວດຮາກ,
ຮາກ, ໃຈສັ່ນ, ຄໍແຫ້ງ, ອ່ອນເພຍ, ຮູ້
ສຶກເມື່ອຍ, ຫິວນ້ຳ….
ວິ ທີ ກ ານແ ກ້ ເ ມົ າ ຄ້ າ ງທີ່ ໄ ດ້
ຜົນດີ:
- ດື່ມນ້ໍາໃຫ້ຫລາຍ ເພື່ອປ້ອງ
ກັນການຂາດນ້ໍາ
- ກິນໝາກກ້ວຍ ເພື່ອຊ່ວຍ
ປ້ອງກັນການຂາດນໍ້າ ແລະ ຊ່ວຍ
ເຄືອບກະເພາະ ເຮັດໃຫ້ການດູດຊຶມ
ທາດເຫລົ້າໜ້ອຍລົງ.
ຮັບປະທານວິຕາມິນບີ
ລວມ ໃນຮູບແບບຂອງເມັດຟູ ຈຶ່ງຈະ
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ເພາະຢ້ານມີໄພພານ					
ໂຕ່ງຮັບໂລຫິດໄວ້					
ຢ່າປ່ອຍປະເຮັດໃຫ້					

ຖືກນາທາມນາໂນນ					
ຕົກຖືກພູຜາໄມ້					
ຕ້ອງເອົາຫົວພໍ່ພະຍາໄປຝາກໄວ້				
		
j ບ້ານເມືອງເຮົາຈຶ່ງຊິໄດ້				
ທຸກຂວບປີຈົ່ງຫົດສົງ					
ກາຍເປັນປະເພນີຮູ້					
ຂໍຢຸດຕິເລື່ອງໄວ້
ຝາກພອນໄຊສົ່ງຕ້ອນ		

ເນົາຢູ່ເປັນສຸກ
ເຮັດມາເລີງເລື້ອຍ
ສົງການບຸນປີໃໝ່
ອວຍພອນໃຫ້ຈົ່ງໂຊກດີ ທ່ານເອີຍ!
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4. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ, ຜະລິດ ແລະ ບໍລິການ ເຕັກໂນໂລຊີລະ

ມາດຕາ 40 ສິດຂອງຜູ້ພັດທະນາເຂດເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ
ຜູ້ພັດທະນາເຂດເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ ມີສິດ ດັ່ງນີ້:
1. ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍພິເສດ ແລະ ການອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃນການ
ພັດທະນາເຂດເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີ້;
2. ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳ ທີ່ໄດ້ມາ
ຈາກການລົງທຶນພັດທະນາຂອງຕົນ;
3. ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການເຊົ່າ ຫຼື ການພັດທະນາ, ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ
ຕາມອາຍຸສັນຍາພັດທະນາ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງ
ສປປລາວ;
4. ເປັນເຈົ້າກຳມະສິດຕໍ່ຊັບສິນຂອງຕົນ ເປັນຕົ້ນ ຕຶກ, ອາຄານ ຫຼື ສິ່ງ
ປຸກສ້າງ ໃນທີ່ດິນທີ່ໄດ້ຮັບສຳປະທານ, ມີສິດໂອນກຳມະສິດໃຫ້ຄົນພາຍໃນ ຫຼື
ຕ່າງປະເທດ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
5. ໄດ້ຮັບສິດອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ມາດຕາ 41 ພັນທະຂອງຜູ້ພັດທະນາເຂດເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ
ຜູ້ພັດທະນາເຂດເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ ມີພັນທະ ດັ່ງນີ້:

ດັບສູງ ທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ຄຸນນະພາບ, ຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ເປັນມິດຕໍ່
ສິ່ງແວດລ້ອມ;
5. ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ ດ້ວຍຮູບການຍົກລະດັບ, ຝຶກອົບ

ການລົງທຶນພັດທະນາ ເພື່ອດຳເນີນກິດຈະການໃດໜຶ່ງ ຢູ່ໃນເຂດເຕັກໂນໂລຊີ
ລະດັບສູງ;
6. ສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ແຮງງານລາວ ໂດຍສະເພາະແຮງງານຍິງ ແລະ
ຊົນເຜົ່າ; ເອົາໃຈໃສ່ໃນການພັດທະນາສີມືແຮງງານ, ຍົກລະດັບວິຊາສະເພາະ
ແລະ ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານລາວ;
7. ປະກອບສ່ວນທາງດ້ານງົບປະມານ ໃນວຽກງານຕິດຕາມ ກວດກາໂຄງ

ນາເຂດເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ ຕໍ່ຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ ແລະ
ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ;
9. ປະຕິບັດພັນທະອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ
ການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ການຄຸ້ມຄອງວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ

ມາດຕາ 44 ການຄຸ້ມຄອງເຂດເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ
ລັດຖະບານ

ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງເຂດເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງຢ່າງລວມສູນ

ມາດຕາ 48 ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ

ເປັນເອກະພາບໃນທົ່ວປະເທດ ໂດຍມອບໃຫ້ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່

ລັດຖະບານ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ ຢ່າງລວມ

ສານ ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ ແລະ ເປັນເຈົ້າການປະສານສົບທົບກັບຂະແໜງການ

ສູນ ແລະ ເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍມອບໃຫ້ກະຊວງເຕັກ

ອື່ນ ເປັນຕົ້ນ ຂະແໜງການການເງິນ, ຂະແໜງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ,

ໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ເປັນເຈົ້າການ ແລະ ຮັບຜິດຊອບ ໂດຍກົງ ໃນການ

ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ປະສານສົມທົບກັບ ກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ສຳລັບເນື້ອໃນຂອງການຄຸ້ມຄອງເຂດເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ ໄດ້ກຳນົດ
ໄວ້ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ.

ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ ປະກອບດ້ວຍ:
1. ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ;
2. ພະແນກເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
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3. ຫ້ອງການເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ເມືອງ, ເທດສະບານ,

ຂໍ້ຫ້າມ

ນະຄອນ.
ມາດຕາ 49 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ

ມາດຕາ 45 ຂໍ້ຫ້າມທົ່ວໄປ

ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ

ຫ້າມ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ມີພຶດຕິກໍາ ດັ່ງນີ້:

ແລະ ການສື່ສານ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:

1. ດຳເນີນວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;
2. ສ້າງອຸປະສັກ, ຂັດຂວາງ, ເມີນເສີຍ, ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ບັງຄັບ,
ນາບຂູ່ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຫຼື ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງ ພະນັກງານ ຫຼື
ເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

1. ຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງ, ປັບປຸງນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ
ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ ເພື່ອສະເໜີລັດຖະ
ບານ ພິຈາລະນາ;
2. ຜັນຂະຫຍາຍ ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະ

3. ສ້າງອຸປະສັກ, ຂັດຂວາງການສົ່ງເສີມ, ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາວຽກ
ງານເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ;

ບຽບການ ກ່ຽວກັບວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ ເປັນແຜນການ, ແຜນງານ
ແລະ ໂຄງການລະອຽດ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;

4. ນຳເຂົ້າເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ ທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ສິ້ນ
ເປືອງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ທຳລາຍສິ່ງແວດລ້ອມ, ສ້າງຜົນກະ
ທົບຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທຳອັນດີງາມຂອງຊາດ;
5. ແອບອ້າງເອົາຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າຂອງຜູ້ອື່ນ ມາເປັນຂອງຕົນ;
6. ຜະລິດ, ດັດແປງ, ນຳໃຊ້ ເຕັກນິກ, ເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ ທີ່ບໍ່ຖືກ

3. ໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ
ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ;
4.

ຊີ້ນຳການປັບປຸງວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ

ໃນຂອບເຂດ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
5. ພິຈາລະນາ ອອກ, ໂຈະ ຫຼື ຖອນໃບອະນຸຍາດ ການດຳເນີນວຽກງານ

ຕ້ອງ ແລະ ກໍ່ໃຫ້ເກີດອັນຕະ ລາຍຕໍ່ສັງຄົມ;
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7. ມີພຶດຕິກຳອື່ນ ທີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 46 ຂໍ້ຫ້າມ ສຳລັບພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ຂອງລັດ
ຫ້າມ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດ

ມາດຕາ 42 ສິດຂອງຜູ້ລົງທຶນ
ຜູ້ລົງທຶນໃນເຂດເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ ມີສິດ ດັ່ງນີ້:
1. ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍພິເສດ ແລະ ການອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃນການ
ລົງທຶນເຂດເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີ້;
2. ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳ ທີ່ໄດ້ມາ
ຈາກການລົງທຶນພັດທະນາ ຂອງຕົນ;
3. ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການເຊົ່າ ຫຼື ການລົງທຶນ, ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ
ຕາມອາຍຸສັນຍາລົງທຶນພັດທະນາ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ
ການຂອງ ສປປລາວ;
4. ເປັນເຈົ້າກຳມະສິດຕໍ່ຊັບສິນຂອງຕົນ ເປັນຕົ້ນ ຕຶກ, ອາຄານ ຫຼື ສິ່ງ
ປຸກສ້າງ ໃນທີ່ດິນທີ່ໄດ້ຮັບສຳປະທານ, ມີສິດໂອນກຳມະສິດໃຫ້ຄົນພາຍໃນ ຫຼື
ຕ່າງປະເທດ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
5. ໄດ້ຮັບສິດອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງ

ມີພຶດຕິກຳ ດັ່ງນີ້:
1. ສວຍໃຊ້ອຳນາດ, ໜ້າທີ່, ຕຳແໜ່ງ, ບັງຄັບ, ນາບຂູ່ຜູ້ອື່ນ, ຂໍເອົາ,
ທວງເອົາ ຫຼື ຮັບສິນບົນ ເພື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດແກ່ຕົນ, ຄອບຄົວ, ຍາດພີ່ນ້ອງ
ແລະ ພັກພວກຂອງຕົນ;
2. ເປີດເຜີຍຄວາມລັບຂອງຜູ້ດຳເນີນວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ
ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ການສຳຫລວດວັດແທກ ແລະ ສ້າງແຜນທີ່

3. ກົດໝ່ວງ, ຖ່ວງດຶງ, ແກ່ຍາວເວລາໃນການພິຈາລະນາເອກະສານ
ໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ;
4. ລາຍງານຂໍ້ມູນ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ບໍ່ຄົບຖ້ວນ ກ່ຽວກັບວຽກງານ
ເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ;

10. ທໍລະນີສາດ ໝາຍເຖິງ ຊື່ສະຖານທີ່ຂອງແຮ່ທາດຕ່າງໆ
ທີ່ປາກົດພົ້ນເດັ່ນຢູ່ໃນບໍລິເວນໃດໜຶ່ງເປັນຕົ້ນ ບໍ່ຄໍາ, ເງິນ, ທອງ, ເຫລັກ,

5. ມີພຶດຕິກຳອື່ນ ທີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ.

ກົ່ວ, ຊືນ;

ມາດຕາ 47 ຂໍ້ຫ້າມ ສໍາລັບຜູ້ດໍາເນີນວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ
ຫ້າມ ຜູ້ດຳເນີນວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ ມີພຶດຕິກຳ ດັ່ງນີ້:

ເສີມການລົງທຶນ ແລະ ກົດໝາຍອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

11. ຊື່ພຶກສາຊາດ ໝາຍເຖິງ ຊື່ຂອງພືດພັນຊະນິດຕ່າງໆທີ່

1. ດຳເນີນວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ ໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມການອະ

ມາດຕາ 43 ພັນທະຂອງຜູ້ລົງທຶນ
ຜູ້ລົງທຶນໃນເຂດເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ ມີພັນທະ ດັ່ງນີ້:
ໃຫ້ແກ່ການຄົນ
້ ຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ,ຜະລິດ ແລະ ບໍລກ
ິ ານ ເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ;
2. ຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ເປັນມືອາຊີບ (ຊ່ຽວຊານ) ແລະ ມີບຸກຄະ
ລາກອນບໍລິຫານວຽກງານຄົ້ນ ຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ, ການຜະລິດ ແລະ ບໍລິການ;
3. ພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງທີ່ກ້າວໜ້າ ແລະ ທັນ
ສະໄໝ ເຂົ້າໃນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ, ຜະລິດ ແລະ ບໍລິການ ສອດຄ່ອງ

ເກີດຂຶ້ນຕາມທໍາມະຊາດ ຫລື ປູກຕາມສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນ ຊື່ປ່າ,

ນຸຍາດ;
2. ໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ ຫຼື ສະໜອງຂໍ້ມູນເກີນຄວາມເປັນຈິງ;

1. ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ເພື່ອຮັບປະກັນ

ທ່ານ ສິງຄຳ ວົງພະຈັນ

ໝວດທີ 1

ສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ແລະ ກົດໝາຍອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ການລົງທຶນພັດທະນາ ຂອງຕົນ;
8. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານການດຳເນີນວຽກງານກ່ຽວກັບການພັດທະ

ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ

ພັນທະອື່ນ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການ

ໃນການພັດທະນາຂອງປະຊາ ຊົນ ບ່ອນເຂດເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງຕັ້ງຢູ່ ແລະ
5. ສະເໜີຂໍອະນຸມັດນຳຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດ ຕາມລະບຽບການ ກ່ຽວກັບ

ພາກທີ VIII

ໂລຊີລະດັບສູງ ທີ່ໄດ້ມາຈາກຜົນສຳເລັດຂອງການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳໃຊ້ຕົວຈິງ;

4. ຮ່ວມມືກັບອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມ
ປະກອບສ່ວນພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນດັ່ງກ່າວ;

8. ມີພຶດຕິກຳອື່ນ ທີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ.

6. ຈັດງານວາງສະແດງ-ຕະຫຼາດນັດ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ຜະລິດຕະພັນເຕັກໂນ

ວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ, ບົດປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ;
ຕາມສັນຍາພັດທະນາ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

7. ປອມແປງເອກະສານ, ນຳໃຊ້ເອກະສານປອມ ກ່ຽວກັບວຽກງານເຕັກ

ຮົມ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ;

2. ປະຕິບັດຕາມສັນຍາພັດທະນາ, ແຜນແມ່ບົດການພັດທະນາ, ບົດ
3. ເສຍພາສີ, ອາກອນ, ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການຢ່າງຄົບຖ້ວນ

ລັດຖະກອນ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
ໂນໂລຊີລະດັບສູງ;

1. ສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດ ເພື່ອດຳເນີນໂຄງການຕາມສັນຍາພັດທະນາ;

ຜູ້ຊີ້ນຳ

6. ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ຫຼື ແອບອ້າງຊື່ຂອງຜູ້ອື່ນ ເພື່ອນາບຂູ່ ພະນັກງານ-

3. ນຳເອົາໃບອະນຸຍາດຂອງຕົນ ໄປຄ້ຳປະກັນ ຫຼື ປະກອບເປັນຮຸ້ນ, ໃຫ້

ຊື່ພືດລົ້ມລຸກ, ຊື່ພືດຢືນຕົ້ນ;

ຢືມ, ໃຫ້ເຊົ່າ, ໂອນ ຫຼື ຂາຍໃຫ້ຜູ້ອື່ນ;
4. ສວຍໃຊ້ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ ໂດຍສ້າງ
ຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ອື່ນ ແລະ ສັງຄົມ;
5. ໃຫ້ສິນບົນ ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ຮັບຜິດ
ຊອບວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ;

ຄະນະຊ່ຽວຊານທີ່ປຶກສາ

ທ່ານ ສີສຸພັນ ແສງສະຫວັນ
ທ່ານ ວິເສດ ສະແຫວງສຶກສາ
ທ່ານ ຄຳວິສັນ ແກ້ວສຸວັນ

12. ສິ່ງປຸກສ້າງ ໝາຍເຖິງ ວັດຖຸສິ່ງຂອງຕ່າງໆທີ່ມະນຸດສ້າງ
ຂຶ້ນ ຢູ່ຕາມສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນ ອາຄານ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ,
ເຮືອນ, ຕາໜ່າງຄົມມະນາຄົມ, ຕາໜ່າງໄຟຟ້າ, ຕາໜ່າງໂທລະຄົມມະ
ນາຄົມ, ອະນຸສອນສະຖານ, ວັດ, ໂບດ, ມັດສະຢີດ, ທາດ, ປ່າຊ້າ.

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

