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(ສພຊ) ວັນທີ 6 ເມສາ
2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຄະນະປະຈຳສະ
ພາແຫ່ງຊາດ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ໄດ້ ມີ ກ ອງປະຊຸ ມ ເພື່ ອ ລະດົ ມ ແນວ
ຄວາມຄິດ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂບັນ
ຫາທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ
ວາລະແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂ
ຄວາມຫຍຸ້ ງ ຍາກທາງດ້ າ ນເສດຖະ
ກິດ-ການເງິນ ໃນສະພາບການແຜ່ລະ
ບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໂດຍ
ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ
ປອ.
ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ກໍາມະການ
ກົມການເມືອງສູນກາງພັກ, ປະທານ
ສະພາແຫ່ງຊາດ; ເຂົ້າຮ່ວມມີຮອງປະ
ທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ຮອງນາຍົກລັດ
ຖະມົນຕີ, ບັນດາທ່ານປະທານກໍາມາ
ທິການ, ລັດຖະມົນຕີ, ສະມາຊິກສະ
ພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ເປັນກຳມະການຂອງ
ກຳມາທິການເສດຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລ

ຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທົ່ວປະເທດ,
ຕາງໜ້າອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ທີ່ປະ
ຈໍາຢູ່ ສປປລາວ ແລະ ແຂກຖືກເຊີນ.
ທັງນີ້, ເພື່ອຊອກໃຫ້ເຫັນ

ບັນຫາ ແລະ ຫາວິທີການແກ້ໄຂບັນ
ຫາດັ່ງກ່າວຮ່ວມກັນ ເປັນແນວທາງ
ໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ໃນ
ການສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ
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ດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນຍິ່ງຂຶ້ນ ແນ
ໃສ່ຮັບປະກັນໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຕ່ລະ

ໄລຍະ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະ
ສິດທິຜົນກວ່າເກົ່າ.
ໃນກອງປະຊຸມ,
ທ່ານ
ປອ. ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ໄດ້ກ່າວ

ວ່າ: ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ບັນດາປະເທດ
ໃນໂລກ ແລະ ພາກພື້ນ ກໍຄືປະເທດ
ເຮົາ
ໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບສິ່ງທ້າທາຍ
ໃໝ່ນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງ
ໜັກໜ່ວງ ຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງ
ພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຊິ່ງໄດ້ສົ່ງຜົນກະ
ທົບໂດຍກົງຕໍ່ການຂະຫຍາຍຕົວທາງ
ດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ສະຖຽນ
ລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ
ແລະ
ອື່ນໆ ເປັນຕົ້ນຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ,
ການຄ້າ, ກະສິກຳ, ການບໍລິການ ແລະ
ຂະແໜງການອື່ນໆ. ອີກປະການໜຶ່ງ
ລາຄານໍ້າມັນໃນຕະຫລາດໂລກມີການ
ປ່ຽນແປງສູງຂຶ້ນ
ແຕ່ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ
ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນກີບຕໍ່ເງິນສະກຸນ
ຫລັກມີການຜັນຜວນສົມຄວນ ເຮັດ
ໃຫ້ ຜູ້ ປ ະກອບການພົ ບ ຄວາມຫຍຸ້ ງ
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(ສພຊ) ກອງປະຊຸມປຶກສາ
ຫາລື ແລະ ສະຫລຸບການເຄື່ອນໄຫວ
ວຽກງານຂອງຄະນະສະມາຄົ ມ ມິ ດ
ຕະພາບລາວ-ກຳປູເຈຍ ໄລຍະຜ່ານ
ມາ (2016-2021) ແລະ ວາງທິດ
ທາງແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ
(20222026) ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 5 ເມສາ
2022 ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ໂດຍການ
ເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຄຳໃບ ດຳລັດ
ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ,
ປະ
ທານສະມາຄົ ມ ມິ ດ ຕະພາບລາວ-ກຳ
ປູເຈຍ ເຂົ້າຮ່ວມມີຄະນະບໍລິຫານງານ
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(ສພຊ) ວັນທີ 31 ມີນາຜ່ານມາ, ທ່ານ ພົທ.
ສຸວອນ ເລືອງບຸນມີ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ພ້ອມ
ດ້ວຍຄະນະ

ໄດ້ສືບຕໍ່ເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດການຊົດ

ເຊີ ຍ ຜົ ນ ກະທົ ບ ຈາກໂຄງການກໍ່ ສ້ າ ງທາງລົ ດ ໄຟລາວຈີນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍ
ການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ຢູ່ບ້ານບວມອໍ້ ເມືອງຊຽງ
ເງິນ ແຂວງຫລວງພະບາງ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ
ວົງສະຫວັນ ເທບພະຈັນ ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ,
ມີຄະນະນຳຂອງເມືອງຊຽງເງິນ

ພ້ອມດ້ວຍພໍ່ແມ່ປະຊາ

ຊົນບ້ານບວມອໍ້.
ໃນການເຄື່ອນໄຫວຄັ້ງນີ້, ຄະນະໄດ້ຮັບຟັງການ
ລາຍງານກ່ ຽ ວກັ ບ ຄວາມຄື ບ ໜ້ າ ໃນການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ
ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ
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ຍາກໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ
ຈະມີຜນ
ົ ທາງລົບຕໍຄ
່ າດໝາຍດ້ານເສດ
ຖະກິດມະຫາພາກ ເຊິ່ງກະທົບຕໍ່ການ
ເກັບລາຍຮັບງົບປະມານ ແລະ ເຮັດ
ໃຫ້ເກີດມີໄພວ່າງງານ, ປາກົດການ
ຫຍໍ້ທໍ້ເກີດຂຶ້ນຕາມມາ;
ພ້ອມນັ້ນ,
ທ່ າ ນຍັ ງ ໄດ້ ຮ ຽກຮ້ ອ ງໃຫ້ ຜູ້ ເ ຂົ້ າ ຮ່ ວ ມ
ກອງປະຊຸມ ສຸມສະຕິປັນຍາປະກອບ
ຄໍ າ ເຫັ ນ ໃສ່ ບັ ນ ຫາດັ່ ງ ກ່ າ ວຢ່ າ ງກົ ງ ໄປ
ກົງມາ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ບັນດາເນື້ອໃນທີ່
ນໍາມາພິຈາລະນາໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້
ບັນລຸຜົນສໍາເລັດຕາມຄາດໝາຍ ແລະ
ສາມາດນໍ າ ໄປຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ຢ່ າ ງມີ
ປະສິດທິຜົນ.
(ພາບ: ສົມນຶກ ແກ້ວໄຊຍະຈັກ;
ຂ່າວ: ນາງ ອາລິນ ສຸພິມມະປະດິດ)

ຄັດໂດຍ: ຫອມສະນິດ

q

ອີງຕາມບົດລາຍງານການສ້າງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະ

ດວກທາງດ້ານການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນຂັ້ນແຂວງ (ProF-IT)
ສະບັບ ທີ 2 ເຫັນວ່າລັດຖະບານໄດ້ດາໍເນີນການຫລຸດຜ່ອນ
ກົດລະບຽບຕ່າງໆ ເພື່ອສົ່ງເສີມບັນດາທຸລະກິດໃຫ້ມີການຂຶ້ນ
ທະບຽນຢ່າງຖືກຕ້ອງມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ກໍາຈັດການເກັບ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ, ດັດຊະນີວິເຄາະໃຫ້ເຫັນບັນດາ
ປະສົບການ ແລະ ຄວາມຮັບຮູ້ຂອງຊຸມຊົນທຸລະກິດ ຕໍ່ກັບ
ການປະຕິບັດຕາມລະບຽບການຕ່າງໆໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ

ໂດຍ

ກະພາບກັບແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງ

ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມບ້ານຈັດສັນຂອງປະ

ເຂດເສດຖະກິດຊາຍແດນ (ສາມາດ

ພັກ-ລັດ ສະແດງອອກຄືການຕັດສິນ

ຊາຊົນທີ່ຖືກຜົນກະທົບ, ເດີນທາງໄປ

ນຳໃຊ້ ເ ງິ ນ ສອງສະກຸ ນ ໃນການແລກ

ການສາໍຫລວດໃນປີ 2013 ຜ່ານມາ ມີ 1.357 ຫົວໜ່ວຍທຸ

ໃຈສະຫລະດິນ, ເຮືອນ ທີ່ຖືກແລວ

ບ້ານຊຽງລ້ອມ

ນະຄອນຫລວງພະ

ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງ

ປ່ຽນຊື້-ຂາຍ ກັນໄດ້); ສືບຕໍ່ຕິດຕາມ,

ທາງລົດໄຟ

ແລ້ວໂຍກຍ້າຍມາຢູ່ສະ

ບາງ ເພື່ອຮັບຟັງການລາຍງານຜົນກະ

ລະກິດ ໃນ 17 ແຂວງ.

ຊາດ ຢູ່ພາຍໃນເມືອງ ຈາກທ່ານ ບຸນ

ການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະສະມາຄົມມິດຕະ

ຖານທີ່ຈັດສັນ; ສະນັ້ນ, ສະເໜີໃຫ້ພໍ່

ທົບ ແລະ ຮັບຟັງຄຳຄິດຄຳເຫັນ, ຄຳ

ເພັດ ພູນຜົນ ຮອງເຈົ້າເມືອງໆຊຽເງິນ

ພາບລາວ-ກໍາປູເຈຍ

ແມ່ປະຊາຊົນສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍມູນ

ສະເໜີ ຂ ອງປະຊາຊົ ນ ທີ່ ຖື ກ ຜົ ນ ກະ

ວ່າ: ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-

(ແຂວງຈຳປາສັກ ແລະ ແຂວງອັດຕະ

ເຊື້ອຮັກບ້ານເກີດເມືອງນອນ ຄວາມ

ທົບຕື່ມອີກ.

ຈີນ ຜ່ານເມືອງຊຽງເງິນ 50 ກິໂລແມັດ

ປື);

ສາມັກຄີປຸ້ມລຸມກັນ ເປັນເອກະພາບ

ລວມ 16 ບ້ານ ຄື: ແອນສະຫວັນ, ລ້ອງ

ເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ພັກ-ລັດ; ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ

ອໍ້, ສວນຫລວງ, ບວມຫໍ້, ມຸດ, ດອນ

ເຮັ ດ ໃຫ້ ກ ານເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກງານ

ຕ່າງໆນັ້ນ ຂັ້ນເມືອງຂັ້ນແຂວງກໍຮັບຮູ້,

ໂມ, ກິ່ວຈະລວງ, ພູຂວາ, ກິ່ວຫມາກ

ຂອງສະມາຄົມ ມີປະສິດທິພາບ, ປະ

ຂັ້ ນ ສູ ນ ກາງຈຳນວນໜຶ່ ງ ກໍ ຮັ ບ ຮູ້ ເ ປັ ນ

ນາວ, ນ້ຳມິ່ງ, ກິ່ວຕະລຸນ 2, ຫ້ວຍ

ຢ່າງດີ ແຕ່ໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເຂົ້າໃຈ
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(ກົງທະນູຄໍາ ພິພັດເສລີ)
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ຮາວ, ລ້ອງ, ພູດຳ, ກິ່ວກະຈໍາ ແລະ

ວ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງພວກເຮົາຍັງ

ສະມາຄົມມິດຕະພາບລາວ-ກຳປູເຈຍ

ພູທາດ. ສຳລັບການເບີກຈ່າຍຊົດເຊີຍ

ມີຢູ່ ລັດຖະບານກໍຫຍຸ້ງຍາກ, ແຂວງ,

ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.

ແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດແລ້ວ

ເມືອງກໍຫຍຸ້ງຍາກ

4

ງວດຄື:

ເມື່ອເປັນຄືແນວ

ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບຟັງການ

ງວດທີ 1 ມີ 2 ບ້ານ ຄື: ແອນສະ

ນັ້ນ

ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນພວກເຮົາແມ່ນ

ລາຍງານໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນ

ຫວັນ ມີ 1 ຄອບຄົວ, ສວນຫລວງ

ຈະຕ້ ອງໄດ້ ສືບ ຕໍ່ ຜ່າ ນຜ່ າ ຄວາມຫຍຸ້ ງ

ໄຫວວຽກງານຂອງສະມາຄົມມິດຕະ

ມິ

ຍາກໃນເບື້ອງຕົ້ນ;

ພາບລາວ-ກຳປູເຈຍ

12

ຄອບຄົວ

ລວມມູນຄ່າ

ສະເໜີໃຫ້ຊ່ວຍ

ໄລຍະຜ່ານມາ

ນສພ. ປະຊາຊົນ 01/04/2022

ຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ

ເຫັນດີສ້າງກອງທຶນຂອງສະມາ
q

ຄົມ ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂປະກອບສ່ວນ

ສປປລາວ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດ

ບໍ່ທັນແຕກທີ່ຍັງຕົກຄ້າງຢູ່ໃນຜືນແຜ່ນດິນລາວ

ເຊິ່ງນັບແຕ່ປີ

ສິດທິຜົນສູງຂຶ້ນ ແລະ ເຫັນດີສ້າງກາ

1996 ເຖິງ 31 ທັນວາ 2021 ໄດ້ກວດກູ້ເນື້ອທີ່ດິນທັງໝົດ

ລະນຶກ (ມິດຕະພາບ) ຂອງສະມາຄົມ

73.400 ກວ່າເຮັກຕາ ໂດຍໄດ້ທຳລາຍລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່

ແລະ ປຶ້ມບັນທຶກທີ່ມີໂລໂກ້ຂອງສະ
ມາຄົມຂຶ້ນ.

ຕົກຄ້າງ 1.700.000 ກວ່າໝ່ວຍ; ໃນນີ້, ລະເບີດລູກຫວ່ານ

(ກົງທະນູຄຳ ພິພັດເສລີ)

(ບົມບີ) 990.600 ກວ່າໜ່ວຍ, ບົມໃຫຍ່ 4.300 ກວ່າ
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ໜ່ວຍ, ລະເບີດຝັ່ງດິນ (ມິນ) 2.300 ກວ່າໜ່ວຍ ແລະ ທຳ
ລາຍສຳພາວຸດອື່ນໆ 724.000 ກວ່າໜ່ວຍ ເຊິ່ງບັນຫາດັ່ງກ່າວ,

4,077.293.577 ກີບ; ງວດທີ 2

ເຫລືອເຊິ່ງກັນແລະກັນ

ໃນເວລາທີ່

(2016-2021) ແລະ ທິດທາງແຜນ

(ສພຊ) ໂດຍປະຕິບັດຕາມ

ມີ 21 ຄອບຄົວ, 1 ບ້ານຄືບ້ານມຸດ,

ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ບໍ່ປະບໍ່ຖິ້ມກັນ;

ການໃນຕໍ່ໜ້າ (2022-2026); ລາຍ

ຄໍ າ ແນະນໍ າ ຂອງຄະນະປະຈໍ າ ສະພາ

ຍັງເປັນສິ່ງທ້າທາຍໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບ

ເ ຂ ດ ຈັ ດ ສັ ນ ບ້ າ ນ ໃ ໝ່ ມູ ນ ຄ່ າ

ສືບຕໍ່ຮັກສາຄວາມສະຫງົບ

ຄວາມ

ງານແຜນການເຄືອ
່ ນໄຫວພົບປະແລກ

ແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 03/ຄປຈ,

3.833.368.000 ກີບ; ງວດທີ 3

ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ,

ຊ່ວຍກັນ

ປ່ຽນລະຫວ່າງສະມາຄົມມິດຕະພາບ

ລົງວັນທີ 1 ເມສາ 2022 ວ່າດ້ວຍ

ຍືນຍົງ.

ມີ 2 ບ້ານຄື: ບ້ານສວນຫລວງມີ 20

ຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນບັນຫາຢາເສບ

ລາວ-ກຳປູເຈຍ ແລະ ກຳປູເຈຍ-ລາວ

ການຕິ ດ ຕາມກວດກາການປະເມີ ນ

ຄອບຄົວ, ບ້ານແອນສະຫວັນ ມີ 15

ຕິດ, ຂີ້ລັກງັດແງະ; ສ່ວນຄວາມຫຍຸ້ງ

ໃນປີ 2022; ຈາກນັ້ນ, ຜຸ້ເຂົ້າຮ່ວມ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ໃນວັນ

ຄອບຄົວ

ລວມມູນຄ່າ

ຍາກທີ່ ພໍ່ ແ ມ່ ປ ະຊາຊົ ນ ສະເໜີ ມ ານັ້ ນ

ກອງປະຊຸມໄດ້ພ້ອມກັນປະກອບຄຳ

ທີ 4 ເມສາ 2022 ຄະນະຮັບຜິດ

3.830,377,000 ກີບ; ງວດທີ 4

ພັ ກ -ລັ ດ ຈະບໍ່ ປ ະໃຫ້ ພໍ່ ແ ມ່ ປ ະຊາຊົ ນ

ຄິດຄຳເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ ເພື່ອເຮັດ

ຊອບຊີ້ນໍາການປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະ

ມີ 3 ບ້ານຄື: ບ້ານດອນໂມ 12 ຄອບ

ທຸກຍາກລຳບາກ ໃຫ້ພອ
້ ມກັນອົດທົນ,

ໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງສະ

ຕິບັດກົດໝາຍ

ຄົວ, ບ້ານມຸດ 5 ຄອບຄົວ, ບ້ານ

ສິ່ ງ ທີ່ ບັ ນ ດາທ່ າ ນສະເໜີ ຕ້ ອ ງປາກົ ດ

ມາຄົ ມ ມີ ຄ ວາມສາມັ ກ ຄີ ເ ປັ ນ ເອກະ

ປຶກສາຫາລື

ລ້ອງອໍ້ 21 ຄອບຄົວ ລວມມູນຄ່າ

ຜົນເປັນຈິງ

ພາບ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ແລະ

ຄວາມພ້ ອ ມໃນການເຮັ ດ ທົ ດ ລອງ

4.720.819.500 ກີບ. ສຳລັບການ

ແລະ ອຸ່ນອ່ຽງທຸ່ນທ່ຽງ. ສຳລັບການ

ຮັບປະກັນປະສິດທິຜົນ.

ການປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດ

ດຽວ ແລະ ຫັນເປັນທັນສະໄໝ ຕາມການສ້າງທ່າຫັນປ່ຽນໃໝ່

ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ວ່ າ ລະແຫ່ ງ ຊາດວ່ າ

ນຳຂັ້ນເມືອງ ຂໍໃຫ້ສືບຕໍ່ເກັບກຳຂໍ້ມູນ

ໃນຕອນທ້າຍ, ກອງປະຊຸມ

ໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ ພາຍໃຕ້ການເປັນ

ດ້ ວ ຍການແກ້ ໄ ຂບັ ນ ຫາຢາເສບຕິ ດ

ລະອຽດ

ໄດ້ສະຫລຸບ ແລະ ເຫັນດີເປັນເອກະ

ປະທານຂອງທ່ານ ສຈ. ປອ ຈະເລີນ

ເພື່ອສ້າງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການຫລຸດ

ຜ່ານການລົງແກ້ໄຂບັນຫາປາກົດການ

ການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟ

ພາບກັນຄື:

ເຍຍປາວເຮີ

ຫຍໍ້ທໍ້ໃນສັງຄົມ ຢູ່ພາຍໃນ 2 ກຸ່ມ

ມີຂໍ້ມູນຈະເເຈ້ງ;

ບ້ານນັ້ນແມ່ນເຫັນວ່າອົງການປົກຄອງ

ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ບ້ານແຕ່ລະບ້ານ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາ

ດາບໍລິສັດ

ຂໍໃຫ້ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ

ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຈາກ
ເພື່ອໃຫ້

ມອບໃຫ້ກົມພົວພັນອົງ

ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ
ກ່ຽວກັບການກະກຽມ

ນສພ. ວຽງຈັນໃໝ່ 04/04/2022

q

ສປປລາວ ໄດ້ປຶກສາຫາລືກົນໄກໃນການພັດທະນາ

ລະບົບການຈັດເກັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການຂອງຂະແໜງ
ການພາກລັດຢູ່ດ່ານສາກົນ ໃນທົ່ວປະເທດ ໃຫ້ລວມສູນຢູ່ຈຸດ

ຮອງປະທານສະພາ

ຫລາຍຂັ້ນຫລາຍຕອນ, ຫລຸດຜ່ອນພະນັກງານ, ສ້າງຄວາມ

ປະທານກຳມາທິການ

ໂປ່ງໃສ ໃນການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານ ແລະ ອັດຊ່ອງ

ການຈັດຕັ້ງສາກົນ III ຂອງຄະນະພົວ

ແຫ່ງຊາດ,

ເປັນຕົ້ນບັນ

ພັນຕ່າງປະເທດສູນກາງພັກ ສ້າງຮ່າງ

ກົດໝາຍ ທັງເປັນຫົວໜ້າຄະນະຮັບ

ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ໃກ້ຊິດຕິດ

ນິຕິກໍາກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການ

ຜິດຊອບຊີ້ນໍາການປະເມີນການຈັດຕັ້ງ

ຊົນ ແມ່ນມີຄວາມເພິ່ງພໍໃຈ, ດີໃຈ

ຕາມການດຳລົງຊີວິດຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາ

ເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະສະມາຄົມມິດ

ປະຕິບັດກົດໝາຍ

ແລະ

ຊົນ ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນບັນຫາການສຶກສາ,

ຕະພາບລາວ-ກໍາປູເຈຍ;

ຄຳຈັນ ໂສຕາປະເສີດ ກຳມະການຄະ

ຄວາມສະດວກເປັນຢ່າງດີ, ພ້ອມທັງ

ບັນຫາສຸຂະພາບ

ລະມັດລະວັງພະ

ແຜນການຕ້ອນຮັບການມາຢ້ຽມຢາມ

ນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ,

ສະໜອງຂໍ້ ມູ ນ ທີ່ ພົ ວ ພັ ນ ບັ ນ ຫາຢາ

ຍາດລະບາດ ເຊິ່ງໃນການເຄື່ອນໄຫວ

ພົບປະຂອງສະມາຄົມມິດຕະພາບ ກໍາ

ກຳມາທິການບັນດາເຜົ່າ ທັງເປັນຮອງ

ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງ

ລັງແຮງ ໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງລັດ, ຄຸ້ມ

ເສບຕິດ ແລະ ບັນຫາປາກົດການຫຍໍ້

ເຮັດວຽກຂອງຄະນະໃນຄັ້ງນີ້ ເນື້ອໃນ

ປູເຈຍ-ລາວ ໃນເດືອນ 7 ຫລື ເດືອນ

ຫົວໜ້າຄະນະຮັບຜິດຊອບຊີ້ນໍາການ

ແວດລ້ອມ.

ຄອງເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ດ້ວຍ

ທໍ້ ບ າງຄອບຄົ ວ ແມ່ ນ ມີ ຄ ວາມຈິ ງ ໃຈ

ຈິ ດ ໃຈແມ່ ນ ມາຮັ ບ ຮູ້ ສ ະພາບຄວາມ

8 ປີ 2022 ຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງ

ປະເມີນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ກົດໝາຍ,

ກອງປະຊຸມ

ນຳສະເໜີເອົາລູກຫລານຂອງຕົນເອງ

ເປັນຈິງຂອງບັນຫາທີ່ເກິດຂຶ້ນ

ແລະ

ຈັນ ຫລື ແຂວງທີ່ຕິດຈອດຊາຍແດນ;

ທ່ານ ນາງ ບຸນຄຳ ວໍລະຈິດ ລັດຖະ

ເປັນເອກະພາບຕໍ່ກັບເນື້ອໃນ,

ວິທີ

ທົດລອງການປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະ

ທີ່ ຕິ ດ ຢາເສບຕິ ດ ເຂົ້ າ ຝາກຂັ ງ ດັ ດ ສ້ າ ງ

ຈະໄດ້ນຳເອົາບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ພໍ່ແມ່ປະ

ກະກຽມໃນການຢ້ ຽ ມຢາມພົ ບ ປະ

ມົ ນ ຕີ ກ ະຊວງຊັ ບ ພະຍາກອນທຳມະ

ການ ແລະ ຮູບການ ໃນການເຮັດທົດ

ຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນໃນຄັ້ງນີ້

ຕາມລະບຽບການ.

ຊາຊົນສະເໜີນັ້ນ

ໄປຊຸກຍູ້ໃຫ້ພາກ

ຂອງສະມາຄົມມິດຕະພາບລາວ-ກໍາປູ

ຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ທ່ານ ປອ.

ລອງການປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ກໍ ເ ພື່ ອ ເປັ ນ ການກະກຽມລາຍງານຕໍ່

ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແກ້ໄຂໃຫ້ທັນເວລາ

ເຈຍ ຢູ່ປະເທດກໍາປູເຈຍ ໃນເດືອນ

ຢ່າງກູ້ ຢ່າງລືໄຊ ຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ

ເພື່ ອ ເຮັ ດ ໃຫ້ ພໍ່ ແ ມ່ ປ ະຊາຊົ ນ ໄດ້ ຮັ ບ

12/2022;

ເຫັນດີຄົ້ນຄວ້າສະເໜີ

ຄວ້ານິຕິກຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ຄະນະ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ

ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ທີ່ຈະ

ຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ.

ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະທີ່ປຶກສາຂອງຄະນະສະ

ກົມ, ຄະນະພະແນກ ແລະ ພະນັກ

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຍັງມີຫລາຍບັນຫາ

ເປີດຂຶ້ນໃນມໍ່ໆນີ້.

ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືອຳນວຍ

ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານຮອງ
ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ

ກໍໄດ້ມີຄໍາ

ເຫັນໂອ້ລົມ ພ້ອມໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາວ່າ: ປະ

ສືບຕໍ່ສົມທົບກັບ

ກະກຽມ

ຫວ່າງໃນການຮົ່ວໄຫລຂອງລາຍຮັບ.

ເຂົ້າຮ່ວມມີທ່ານ

ນສພ. ວຽງຈັນໃໝ່ 04/04/2022

ປະທານ

ໄດ້ມີຄວາມ

ເຊິ່ງເຫັນວ່າ

ຊາຊົນເມືອງຊຽງເງິນແມ່ນມີມູນເຊື້ອ

ຈາກນັ້ນ, ທ່ານຮອງປະທານ

ມາຄົ ມ ມິ ດ ຕະພາບລາວ-ກຳປູ ເ ຈຍ;

ງານລັດຖະກອນຈຳນວນໜຶ່ງຂອງກຳ

ເລັ່ງທວງໃຫ້ມີການກວດກາ

ສາມັກຄີຮັກແພງ, ມີມູນເຊື້ອເປັນເອ

ສະພາແຫ່ງຊາດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ກໍ

ເຫັນດີຊຸກຍູ້ການຄົ້ນຄວ້າສະເໜີສ້າງ

ມາທິການກົດໝາຍ ແລະ ກະຊວງ

ປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ເພື່ອເປັນກຳ

ແລະ

ກົດໝາຍ; ນອກຈາກນັ້ນ, ການເຮັດ

(ກົມຕິດຕາມກວດກາ, ໂຄສະນາ
ແລະ ຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ)
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(ສພຊ) ເພື່ອເປັນການເສີມ

ຄັ້ງນີ້,

ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານກ່ຽວ

ຕອນ ມູນຄ່າ 53.855.837.026

ຂະຫຍາຍພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ

ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການໄກ່ເກ່ຍ

ກີບ.

ສໍາລັບບັນຫາສະເໜີລາຄາຊົດ

ໜ້າທີ່ ຂອງອົງການນິຕິບັນຍັດ ໃນ

ການຊົ ດ ເຊີ ຍ ຜົ ນ ກະທົ ບ ທາງລົ ດ ໄຟ

ເຊີຍເພີ່ມທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ຢູ່

ການຕິດຕາມກວດກາວຽກງານຕ່າງໆ

ລາວ-ຈີນ

ຊ່ວງຜ່ານເມືອງຂອງທັງ

ເມືອງນາຊາຍທອງ 1 ຄອບຄົວ ແລະ

ທີ່ພົວພັນເຖິງສິດ,

ພາລະບົດບາດ

ສອງເມືອງວ່າ: ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດ

ເມືອງໄຊທານີ 6 ຄອບຄົວ ທີ່ປະຊາ

ແລະ ໜ້າທີ່ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດ

ໄຟລາວ-ຈີນ ແລວທາງລົດໄຟໄດ້ຜ່ານ

ຊົ ນ ໄດ້ ສ ະເໜີ ຂໍ ລ າຄາຊົ ດ ເຊີ ຍ ເພີ່ ມ

ໝາຍ. ໃນວັນທີ 6 ເມສາ 2022

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 59,6 ກິໂລ

ຈາກຄະນະກໍ າ ມະການໄກ່ ເ ກ່ ຍ ໄດ້

ທ່ານ ຄຳຈັນ ໂສຕາປະເສີດ ປະທານ

ແມັດ ປະກອບມີ 4 ເມືອງຄື: ນາຊາຍ

ຄິ ດ ໄລ່ ໃ ນມູ ນ ຄ່ າ ຊົ ດ ເຊີ ຍ ເບື້ ອ ງຕົ້ ນ

ກໍາມາທິການບັນດາເຜົ່າ (ກບຜ) ສະ

ທອງ, ໄຊທານີ, ໄຊເສດຖາ, ຫາດ

ໃ ນ ຈໍ າ ນ ວ ນ ທີ່ ເ ພີ່ ມ ຂຶ້ ນ ທັ ງ ຫ ມົ ດ

ພາແຫ່ງຊາດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້

ຊາຍຟອງ; ໃນນັ້ນ, ຕອນດິນທີ່ຖືກ

1.579.902.130 ກີບ ປະຈຸບັນໄດ້

ເຄື່ ອ ນໄຫວເຮັ ດ ວຽກຕິ ດ ຕາມກວດ

ຜົນກະທົບທັງໝົດ 1.523 ຕອນ;

ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການຄົ້ນຄວ້າແກ້

ກາການຊົ ດ ເຊີ ຍ ຜົ ນ ກະທົ ບ ຈາກໂຄງ

ສໍ າ ລັ ບ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ການຊົ ດ

ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ ແລະ ກຳລັງຂຶ້ນ

ການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ

ເຊີ ຍ ຂອງທັ ງ ສອງເມື ອ ງດັ່ ງ ກ່ າ ວມີ ຄື :

ແຜນດຳເນີນການ.

ຢູ່

ເມືອງນາຊາຍທອງ ແລະ ເມືອງໄຊທາ

ເມືອງນາຊາຍທອງ

ລວມມີ

486

ພ້ອມນັ້ນ, ຄະນະຍັງໄດ້ລົງ

ນີ

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

(ນວ)

ຕອນ, ຊົດເຊີຍສໍາເລັດ 458 ຕອນ,

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

ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ

ນາງ

ມູນຄ່າ 97.479.775.946 ກີບ, ຍັງ

ທົ ບ ຈາກໂຄງການກໍ່ ສ້ າ ງທາງລົ ດ ໄຟ

ເກດມະນີ ບັນດາສັກ ປະທານຄະນະ

28 ຕອນ ມູນຄ່າ 7.571.108.283

ລາວ-ຈີນ ເປັນຕົ້ນ ທີ່ດິນປຸກສ້າງ, ທີ່

ກຳມະການວັ ດ ທະນະທຳ-ສັ ງ ຄົ ມ

ກີບ; ເມືອງໄຊທານີ ໄລຍະ 1 ລວມ

ດິ ນ ທໍ າ ການຜະລິ ດ ຂອງປະຊາຊົ ນ ,

ແລະ ບັນດາເຜົ່າ ສະພາປະຊາຊົນນະ

ມີ 453 ຕອນ, ຊົດເຊີຍສໍາເລັດ 440

ທາງລົດໄຟອັດຕັນທາງໄປສູ່ບ່ອນທໍາ

ຄອນຫລວງວຽງຈັນ (ສປນວ) ພ້ອມ

ຕອນ, ມູນຄ່າ 281.105.484.811

ການຜະລິດ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆທີ່ໄດ້

ດ້ວຍຄະນະນຳຂອງສອງເມືອງ,

ອຳ

ກິບ, ຍັງ 13 ຕອນ ທີ່ບໍ່ທັນໄດ້ຊົດເຊີຍ

ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການດັ່ງກ່າວ.

ນາດການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ພາກ

ແລະ ໄລຍະ 2 ລວມມີ 157 ຕອນ,

(ກົງທະນູຄຳ ພິພັດເສລີ)

ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.

ຊົດເຊີຍສໍາເລັດ 42 ຕອນ ມູນຄ່າ

ການຕິ ດ ຕາມກວດກາໃນ

62.536.424.049 ກິບ, ຍັງ 115
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(ສພຊ) ເພື່ອເປັນການເສີມ
ຂະຫຍາຍພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ
ໜ້າທີ່ຂອງອົງການນິຕິບັນຍັດ
ໃນ
ການຕິດຕາມກວດກາວຽກງານຕ່າງໆ
ທີພ
່ ວ
ົ ພັນເຖິງສິດ, ພາລະບົດບາດ ແລະ
ໜ້າທີ່ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.
ໃນວັນທີ 29 ມີນາ 2022 ທ່ານ
ມະນີໂສ ຊາມຸນຕີ ຮອງປະທານກໍາມາ
ທິການເສດຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ
ສິ່ງແວດລ້ອມ ສະພາແຫ່ງຊາດ ພ້ອມ
ດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມ
ກວດກາການຊົດເຊີຍຜົນກະທົບຈາກ
ໂຄງການກໍ່ ສ້ າ ງທາງລົ ດ ໄຟລາວ-ຈີ ນ
ຢູ່ເມືອງງາ ແຂວງອຸດົມໄຊ ໂດຍການ
ເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ຄຳດີ ວົງລ້ອມ
ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ພ້ອມ
ດ້ວຍພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.
ການເຄື່ ອ ນໄຫວຕິ ດ ຕາມ
ກວດກາຄັ້ງນີ້,
ທ່ານຮອງເລຂາພັກ
ເມືອງງາ ໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການໄກ່ເກ່ຍຊົດເຊີຍ
ຜົນກະທົບທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຊ່ວງ
ຜ່ານເມືອງງາ ວ່າ: ແລວທາງລົດໄຟ
ທີ່ຜ່ານແຂວງອຸດົມໄຊ: ມີລວງຍາວ
ທັງໝົດ 126,6 ກມ ໃນນັ້ນ, ຜ່ານ
ເມືອງງາ 51 ກມ, ຜ່ານ 15 ບ້ານ, ມີ
4 ສະຖານີຄື: ສະຖານີຊັບລາງ 3 ຈຸດ
ແລະ ສະຖານີຜູ້ໂດຍສານ 1 ຈຸດ, ມີ
ຂົວທັງໝົດ 19 ແຫ່ງ ຄວາມຍາວ
ລວມ 4,4 ກມ ກວມເອົາ 8,6%.
ຜົນການໄກ່ເກ່ຍ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ
ຜົນກະທົບໃນໄລຍະຜ່ານມາສາມາດ
ໄດ້ ເ ກັ ບ ກໍ າ ຂໍ້ ມູ ນ ຜົ ນ ກະທົ ບ ທາງລົ ດ
ໄຟຊ່ວງຜ່ານເມືອງງາ ລວມທັງບ້ານທີ່
ຖືກຜົນກະທົບທາງກົງ ແລະ ທາງ
ອ້ອມ ລວມຈຳນວນ 17 ບ້ານ ມີ
545 ຄອບຄົວ ໃນນີ້, ມີປະເພດຜົນ
ກະທົບຕ່າງໆຄື: ດິນປຸກສ້າງຈໍານວນ
135 ຕອນ ເນື້ອທີ່ 6,96 ຮຕ, ດິນ
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(ສພຊ) ວັນທີ 6 ເມສາ

ປະທານບໍລິສັດ ເອັນຊີຊີ ຈຳກັນຜູ້

ຫານງານຊາວໜຸ່ ມ ສະພາແຫ່ ງ ຊາດ

ໄດ້ມີ

ດຽວ ແລະ ກ່າວຮັບໂດຍທ່ານ ພອນ

ເປັນຕົ້ນການຈັດກິດຈະກຳ, ຂະບວນ

ການມອບ-ຮັ ບ ເງິ ນ ສະໜັ ບ ສະໜູ ນ

ແກ້ວ ຕົ້ນວໍລະຈິດ ເລຂາຄະນະບໍລິ

ການຕ່າງໆ ແລະ ຊ່ວຍເຫລືອສະມາ

ກອງທຶ ນ ຊ່ ວ ຍເຫລື ອ ເຊິ່ ງ ກັ ນ ແລະ

ຫານງານຊາວໜຸ່ມສະພາແຫ່ງຊາດ.

ຊິກຊາວໜຸ່ມໃນເວລາມີຄວາມຈຳເປັນ

ຜ່ານມາ,

ກັນ

ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ

ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານຊາວ

ໜຸ່ມສະພາແຫ່ງຊາດ

ກອນສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານສາທາລະ
ນະສຸກ ຢູ່ເມືອງສັງທອງ ກໍຄືການປ້ອງ
ກັນ ແລະແກ້ໄຂການແຜ່ລະບາດຂອງ
ພະຍາດໂຄວິດ-19; ຈາກນັ້ນ, ໄດ້ມີ
ພິທີມອບ-ຮັບ ເຊິ່ງຕາງໜ້າມອບໂດຍ
ແມ່ນທ່ານ ປອ. ບຸນທັນ ບຸນວິໄລ
ຮອງເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ

ຕາງໜ້າຫນ່ວຍກູ້ໄພ ເມືອງສັງທອງ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ຮັບໂດຍ
ແມ່ນທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສີລິພັນ ເຈົ້າ
ເມືອງໆສັງທອງ, ນະຄອນຫລວງວຽງ
ຈັນ; ມີບັນດາຄະນະຈາກທັງສອງຝ່າຍ
ເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພິຍານ.
(ອານຸສອນພູມມີທອນ)

ຄອບຄົວ ເປັນເງິນ 157.680.000
ກີບ; ປີ 2019 ຮັບເງິນຊົດເຊີຍຜົນ
ກະທົບ ຈໍານວນ 1 ບ້ານ 4 ຄອບຄົວ
ເປັນເງິນ 296.486.600 ກີບ; ປີ
2019 ຮັບເງິນຊົດເຊີຍຜົນກະທົບຈໍາ
ນວນ 6 ບ້ານ 181 ຄອບຄົວ ເປັນ
ເງິນ 11.808.633.500 ກີບ; ປີ
2020 ຮັບເງິນຊົດເຊີຍຜົນກະທົບຈຳ
ນວນ 5 ບ້ານ 45 ຄອບຄົວ ເປັນເງິນ
2.346.407.300 ກີບ; ປີ 2021
ຮັບເງິນຊົດເຊີຍ ຈໍານວນ 1 ບ້ານ 4
ຄອບຄົວ ແລະ ນໍ້າລິນ 2 ບ້ານ ເປັນ
ເງິນ 1.513.649.376 ກີບ; ປີ
2021 ຮັບເງິນຊົດເຊີຍຜົນກະທົບຈໍາ
ນວນ 17 ບ້ານ 296 ຄອບຄົວ ເປັນ
ເງິນ 9.900.964.600 ກີບ; ປີ
2022
ຮັບເງິນຊົດເຊີຍຜົນກະທົບ
ຈໍານວນ 1 ບ້ານ 18 ຄອບຄົວ
ເປັນເງິນ 1.892.717.000 ກີບ
ລ ວ ມ ເ ງິ ນ ໄ ດ້ ຮັ ບ ຊົ ດ ເ ຊີ ຍ ທັ ງ ໝົ ດ
27.916.538.376 ກີບ (ທຽບໃສ່
ແຜນປະຕິບັດໄດ້ 83%).
ພ້ອມນັ້ນ, ຄະນະ ຍັງໄດ້ລົງ
ພືນ
້ ທີຕ
່ ວ
ົ ຈິງທີຖ
່ ກ
ື ຜົນກະທົບຈາກໂຄງ
ການກໍ່ ສ້ າ ງເສັ້ ນ ທາງລົ ດ ໄຟລາວ-ຈີ ນ
ໃນ 5 ຈຸດ ຈາກທັງໝົດ 18 ຈຸດ.
(ກົງທະນູຄຳ ພິິພັດເສລີ)
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(ສພຊ) ວັນທີ 30 ມີນາ
2022 ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ (ສພຊ) ໄດ້
ມີພິທີມອບ-ຮັບລົດຊ່ວຍເຫລືອ (ລົດ
ສຸກເສີນ) ຈຳນວນ 01 ຄັນ ໃຫ້ແກ່
ໜ່ວຍກູ້ໄພ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນ
ຫລວງວຽງຈັນ.
ທັງນີ້
ກໍເພື່ອເປັນການປະ

ນາ 243 ຕອນ ເນື້ອທີ່ 64,35 ຮຕ,
ດິນສວນ 172 ຕອນ ເນື້ອທີ່ 53,18
ຮຕ, ດິນໜອງປາ 12 ໜອງ ເນື້ອທີ່
0,64 ຮຕ, ເຮືອນຢູ່ອາໄສ 46 ຫລັງ
ແລະ ຜົນລະປູກປະເພດຕ່າງໆ ໄດ້ຕິດ
ຕາມຊຸ ກ ຍູ້ ກ ານກໍ່ ສ້ າ ງບ້ າ ນຈັ ດ ສັ ນ
ບ້ານນາຄົກ ມີທັງໝົດ 23 ຫລັງ ແບ່ງ
ເປັນ 3 ຂະໜາດ ຄື: 1. ຫລັງໃຫຍ່
ຂະໜາດ 8.5x12,5 ແມັດ ຈຳນວນ
5 ຫລັງ (ມູນຄ່າເສຍຫາຍຫລາຍກ່ວາ
90 ລ້ານກີບ); 2. ຫລັງກາງ ຂະໜາດ
8x11,5 ແມັດ ຈຳນວນ 3 ຫລັງ
(ມູນຄ່າເສຍຫາຍຈຳນວນ
60-90
ລ້ານກີບ) ແລະ 3. ຫລັງນ້ອຍ ຂະໜາດ
7x11 ແມັດ ຈຳນວນ 15 ຫລັງ (ມູນ
ຄ່າເສຍຫາຍຕໍ່າກວ່າ 60 ລ້ານກີບ)
ສຳລັບການເກັບກໍາຂໍ້ມູນຜົນ
ກະທົ ບຈາກໂຄງການກໍ່ ສ້າງເສັ້ ນທາງ
ລົດໄຟຊ່ວງຜ່ານເມືອງງາ ຍັງສືບຕໍ່ປະ
ຕິບັດຢູ່
ຄາດວ່າເປັນງວດສຸດທ້າຍ
ລວມມີ 8 ບ້ານ 115 ຄອບຄົວ ເປັນ
ເງິນ 5.679.398.619 ກີບ. ການ
ຊົດເຊີຍໃຫ້ປະຊາຊົນທີຖ
່ ກ
ື ຜົນກະທົບ
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເມືອງງາໄດ້ຮບ
ັ ເງິນ
ສົດເຊີຍຈາກໂຄງການທັງໝົດ 7 ເທື່ອ
ຄັ້ງ. ເຊິ່ງໃນ ປີ 2018 ຮັບເງິນຊົດ
ເຊີຍຄ່າເຂົ້າປີ 2017 ຈໍານວນ 44

ຈຳນວນ

ກອງທຶນຊ່ວຍເຫລືອເຊິ່ງກັນ
ແລະກັນ

ຂອງຊາວໜຸ່ມສະພາແຫ່ງ

20.000.000 ລ້ານກີບ ເຊິ່ງກ່າວ

ຊາດ

ເປັນກອງທຶນທີ່ໃຊ້ໃນການ

ມອບໂດຍທ່ານ ບົວວຽງ ຈຳປາພັນ

ເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກງານຂອງຄະນະບໍ ລິ

ແລະ ຫຍຸ້ງຍາກ.
(ສົມນຶກ ແກ້ວໄຊຍະຈັກ)
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(ສພຊ) ທ່ານ ນາງ ລຳ
ພອຍ ສີອັກຄະຈັນ ຮອງປະ
ທານສະພາປະຊາຊົ ນ ນະຄອນ
ຫລວງວຽງຈັນ (ສປນວ) ພ້ອມ
ດ້ວຍຄະນະ
ໄດ້ສືບຕ
 ໍ່ເຄື່ອນ
ໄຫວຕິດຕ
 າມກວດກາ ແລະ
ຊຸ ກ ຍູ້ ກ ານຈັ ດ ຕັ້ ງ ປ ະຕິ ບັ ດ ລັ ດ
ຖະທຳມະນູນ, ກົດໝ
 າຍ, ນິຕ
 ິ
ກຳໃຕ້ກ
 ົດໝາຍ ແລະ ການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດ
ຖະກິດ-ສັງຄົມ ປະຈຳປີ 2022
ໃນຂົງເຂດວຽກງານວັດທະນະ
ທຳ-ສັງຄົມ ຢູ່ 9 ຕົວເມືອງ ແລະ
4 ພະແນກການກ່ຽວຂ້ອງ ໃນ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງຈະ
ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວໃນລະຫວ່າງວັນ
ທີ 28 ກຸມພາ-ວັນທີ 6 ພຶດສະ
ພາ 2022 ນີ້.
ປັ ດ ຈຸ ບັ ນ ແ ມ່ ນ ໄ ດ້ 
ເຄື່ ອ ນໄ ຫວສ ຳເ ລັ ດ ໄ ດ້ ທັ ງ ໝົ ດ
4 ເມືອງຄື: ສີໂ ຄດຕະບອງ,
ຈັນທະບູລີ, ໄຊເສດຖາ ແລະ
ສີສັດຕະນາກ ເຊິ່ງໃນວັນທ
ີ 1
ເມສາ 2022 ຄະນະດັ່ງກ່າວ
ໄດ້ ສື ບ ຕໍ່ ເ ຄື່ ອ ນໄຫວຢູ່ ຫ້ ອ ງວ່ າ
ການເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນ
ຫລວງວຽງຈັນ ໂດຍການຕ້ອນ
ຮັບຂອງທ່ານ ຄຳພັນ ສຸລິຍະນັນ
ຮອງເຈົ້າເມືອງ ເມືອງໄຊທານີ
ຜູ້ຊີ້ນຳວຽກງານຂົງເຂດເສດຖະ
ກິດ ແລະ ວັດທະນະທຳ-ສັງ
ຄົມເມືອງ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມ
ຂອງພ າກສ່ ວ ນກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງຂ ອງ
ສປນວ ແລະ ເມືອງດັ່ງກ່າວຢ່າງ
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ພ້ອມພຽງ.
ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ
ຄຳພັນ ສຸລິຍະນັນ ໄດ້ລາຍງານ
ກ່ ຽ ວກັ ບ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ
ວຽກງານໃນຂົງເຂດວັດທະນະ
ທຳ-ສັງຄົມ ໃນໄລຍະ 3 ເດືອນ
ຕົ້ນປີ 2022 ໂດຍທ່ານໄດ້ໃຫ້
ຮູ້ວ່າ: ໄລຍະຜ່ານມາ, ໄດ້ສຸມ
ໃສ່ ນ ຳພາປະຕິ ບັ ດ ບັ ນ ດາຄາດ
ໝາຍ ໃນຂົງເຂດສຶກສາທິການ
ແລະ ກິລາ ໃຫ້ບັນລຸຕາມຄາດ
ໝາຍທີ່ວາງໄວ້. ປັດຈຸບັນ, ທົ່ວ
ເມືອງໄຊທານີ ມີຈຳນວນໂຮງ
ຮຽນທັງໝົດ 247 ແຫ່ງ, ພາກ
ລັດ 145 ແຫ່ງ ແລະ ໄດ້ຕິດ
ຕາມປະເມີ ນ ຄວາມພ້ ອ ມໃນ
ການເປີ ດ ຮຽນແບບເຊິ່ ງ ໜ້ າ ;
ເອົ າ ໃຈໃສ່ ຄຸ້ ມ ຄອງຫົ ວ ໜ່ ວ ຍ
ກີລາແຕ່ລະປະເພດທີ່ເມືອງຄຸ້ມ
ຄອງໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລະບຽບກົດໝາຍ
ໂດຍສະເພາະແມ່ ນ ສັ ງ ວຽນຕີ
ໄກ່, ຮ້ານສະນຸກເກີ້.
ຕໍ່ ກັ ບ ວຽກງານສາທາ
ລະນະສຸກ ແມ່ນໄດ້ຊຸກຍູ້ການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ 5 ດີ
1 ພໍໃຈ ຢູ່ໂຮງໝໍເມືອງ ແລະ
ໂຮງໝໍຊຸມຊົນ 11 ແຫ່ງ, ປັບ
ປຸ ງ ຄື ນ ບ້ າ ນແບບຢ່ າ ງທາງດ້ າ ນ
ສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ 28 ບ້ານ,
ປະກາດເປັ ນ ເມື ອ ງຢຸ ດ ຕິ ກ ານ
ຖ່າຍຊະຊາຍໄດ້ສຳເລັດ 100%;
ປະຕິບັດວຽກງານການບໍລິການ
ກວດຄົນເຈັບເຂດນອກ ເຊິ່ງພະ
ຍາດທີ່ ພົ ບ ເຫັ ນ ຫລາຍກວ່ າ ໝູ່

ແມ່ນ ພະຍາດລະບົບລະລາຍ,
ອັກເສບຄໍອາມີດານ, ໄຂ້ຫວັດ
ແລະ ອື່ນໆ; ປະຕິບັດໂຄງການ
ເກີດລູກ ແລະ ປິ່ນປົວເດັກລຸ່ມ
5 ປີ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ;
ເຜີຍແຜ່ໂຄສະນາວິທີການປ້ອງ
ກັ ນ ພະຍາດອັ ກ ເສບປອດສາຍ
ພັນໃໝ່ (ໂຄວິດ-19), ພະຍາດ
ໄຂ້ຍຸງລາຍ ແລະ ວິທີການປະຕິ
ບັດ 5 ປໍ. ປັດຈຸບັນ, ເມືອງໄຊ
ທານີ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19
ສະສົມທັງໝົດ 10.804 ຄົນ
ຍິງ 5.168 ຄົນ; ປິ່ນປົວຫາຍດີ
5.236 ຄົນ ຍິງ 2.067 ຄົນ;
ເສຍຊີວິດ 12 ຄົນ ຍິງ 3 ຄົນ.
ດ້ານວຽກງານແຮງງານ
ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
ໄດ້ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ກົ ດ ໝາຍແຮງງານຕິ ດ ພັ ນ ກັ ບ
ການພັ ດ ທະນາສີ ມື ແ ຮງງານ
ທຽບໃສ່ແຜນການປີ ປະຕິບັດ
ໄດ້ 33,33%; ກວດກາການ
ປະຕິບັດແຮງງານຂັ້ນຕ່ຳ; ລົງປະ
ເມີນດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ
ສຸຂະພາບ ຢູ່ບັນດາຫົວໜ່ວຍ
ແຮງງານ ໄດ້ 20% ທຽບໃສ່
ແຜນການປີ. ນອກຈາກນີ້, ກໍ
ໄດ້ ຈັ ດ ເ ຝິ ກ ອົ ບ ຮົ ມ ວິ ຊ າຊີ ບ ໄລ
ຍະສັ້ນ ຢູ່ສູນພັດທະນາສີມືແຮງ
ງານ ແລະ ຈັດເຝິກອົບຮົມວິທີ
ການເພາະພັນສັດນ້ຳ ໃຫ້ຊາວ
ກະສິກອນພາຍໃນເມືອງ; ເອົາ
ໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງຫົວໜ່ວຍທຸລະ
ກິດ ຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານກິນດື່ມ,

ໂຮງແຮມ, ເຮືອນພັກ ໃຫ້ເຂົ້າ
ສູ່ລະບຽບກົດໝາຍໃນການຄຸ້ມ
ຄອງຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
ຈາກນັ້ນ, ບັນດາທ່ານ
ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມກໍໄດ້ມີ
ການແລກປ່ ຽ ນຄຳຄິ ດ ຄຳເຫັ ນ
ແລະ ສະເໜີບາງບັນຫາຕໍ່ຄະ
ນະລົງເຮັດວຽກ ຄື: ຢາປິ່ນປົວ
ພະຍາດບາງຢ່ າ ງມີ ລ າຄາແພງ;
ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ວຽກງານການ
ແພດຢູ່ສຸກສາລາເມືອງ ແລະ
ວຽກງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຍັງບໍ່
ພຽງພໍ; ງົບປະມານໃນການແກ້
ໄຂບັນຫາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ຍັງ
ມີຈຳກັດ; ບັນຫາຄອງຊົນລະປະ
ທານບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ; ບັນຫາ
ມົນລະພິດທາງອາກາດ ເປັນຕົ້ນ
ແມ່ນການສົ່ງກິ່ນເໝັນຈາກຟາມ
ລ້ຽງໄກ່, ຟາມລ້ຽງໝູ; ບັນຫາ
ການອອກໃບຕາດິນຊັກຊ້າ ທີ່
ແກ່ຍາວມາເປັນເວລາດົນ; ບັນ
ຫາຄູເຫລືອບໍ່ພໍ; ຄົນຂໍທານເລ່
ລ່ອນ; ບັນຫາຢາເສບຕິດ ແລະ
ບັນຫາອື່ນໆອີກຈຳນວນໜຶ່ງ.
ໃນຕອນທ້າຍ, ທ່ານ
ນາງ ລຳພອຍ ສີອັກຄະຈັນ ໄດ້
ສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຕໍ່
ຜົນສຳເລັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັ ດ ວຽກງາ ນ ໄລ ຍ ະ ຜ່ ານ ມາ
ພ້ອມທັງໄດ້ໂອ້ລົມ ແລະ ມີທິດ
ຊີ້ນຳຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ
ງານໃນຕໍ່ໜ້າ
ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນໃຫ້ສືບຕໍ່ປະຕິບັດຕາມມະ
ຕິທີ່ໄດ້ຮັບຮອງເອົາໃນກອງປະ
ຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 2
ຂອງ ສປນວ ພ້ອມທັງສະເໜີ
ໃຫ້ຊຸກຍູ້ບັນດາຫ້ອງການອ້ອມ
ຂ້າງເມືອງ ເພີ່ມທະວີການປະຕິ
ບັດກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳໃຕ້
ກົດໝາຍ ແລະ ປະເມີນຄືນ
ກ່ ຽ ວກັ ບ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ
ວຽກງານຕົວຈິງ ສອດຄ່ອງກັບ
ກົດໝາຍທີ່ວາງອອກຫລືບໍ່ ຫລື
ຄວນປັ ບ ປຸ ງ ແກ້ ໄ ຂຄື ແ ນວໃດ
ແລະ
ໃຫ້ເພີ່ມທະວີມາດຕະ
ການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ໃຫ້
ເຂັ້ມງວດຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.
(ນາງ ພອນທິບ ອິນທິລາດ)
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(ສພຊ) ເພື່ອເປັນການ
ປະຕິ ບັ ດ ຕາມຄໍ າ ແນະນໍ າ ຂອງ
ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ ງ ຊາດ,
ເລກທີ 15/ຄປຈ, ລົງວັນທີ 3
ທັນວາ 2021 ກ່ຽວກັບການ
ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຜົນສໍາເລັດ
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອ
ທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດ
ທີ IX ໃຫ້ສຳເລັດຕາມຈຸດປະ
ສົງ ແລະ ຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້.
ໃນຕອນເຊົ້ າ ຂອງວັ ນ
ທີ 24 ມີນາ 2022 ສະພາປະ
ຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ) ຫລວງ
ພະບາງ ກໍຄືຄະນະສະມາຊິກ
ສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ປະຈໍາ
ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 6 ແຂວງຫລວງ
ພະບາງ ໃນນາມເປັນຕົວແທນ
ແຫ່ງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ
ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ, ເປັນ
ອົງການສູງສຸດແຫ່ງອຳນາດລັດ,
ເປັນອົງການນິຕິບັນຍັດ ປະຕິ
ບັດພາລະບົດບາດ ພິຈາລະນາ
ຮັ ບ ຮອງເອົ າ ລັ ດ ຖະທຳມະນູ ນ
ແລະ ກົດໝາຍ, ຕົກລົງບັນຫາ
ພື້ນຖານສຳຄັນຂອງຊາດ ແລະ
ຕິດຕາມກວດກາ ການເຄົາລົບ
ການປະຕິບັດລັດຖະທຳມະນູນ
ແລະ ກົດໝາຍຂອງບັນດາອົງ
ການລັດຂັ້ນຕ່າງໆ ໄດ້ຈັດກອງ
ປະຊຸມ ແລະ ເຊື້ອເຊີນເອົາບັນ

ດາຕາງໜ້ າ ຈາກອົ ງ ການກວດ
ສອບ ປະຈຳພາກເໜືອ, ທະນະ
ຄານແຫ່ງ ສປປລາວ ພາກເໜືອ,
ພະແນກການທີ່ ນ ອນຢູ່ ໃ ນຂົ ງ
ເຂດເສດຖະກິດ, ວິທະຍາໄລ
ການເງິນພາກເໜືອ ລວມທັງ
ໝົດ 12 ພາກສ່ວນ ເພື່ອມາ
ເຂົ້ າ ຮ່ ວ ມຮັ ບ ຟັ ງ ການເຜີ ຍ ແຜ່
ຜົນສຳເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝ
ສາມັນເທື່ອທີ2 ຂອງສະພາແຫ່ງ
ຊາດ (ສພຊ) ຊຸດທີ IX ແລະ
ສພຂ ຊຸດທີ II ໂດຍການເປັນ
ປະທານກອງປະຊຸມ ແລະ ເຜີຍ
ແຜ່ຂອງທ່ານ ສົມພອນ ສີອຸດົມ
ພັນ ຮອງປະທານຄະນະ ສສຊ
ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງ, ຮອງປະ
ທານ ສພຂ ທັງເປັນປະທານຄະ
ນະກຳມະການເສດຖະກິ ດ ,
ແຜນການ ແລະ ການເງິນຂອງ
ສພຂ ຫລວງພະບາງ.
ເ ປົ້ າ ໝ າ ຍ ເ ຂົ້ າ ຮ່ ວ ມ
ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ປະກອບມີ:
ປະທານ-ຮອງປະທານອົງການ,
ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ,
ຜູ້ອຳນວຍການ, ຫົວໜ້າ-ຮອງ
ຫົວໜ້າຂະແໜງ ພາກສ່ວນລະ
5 ທ່ານ ລວມທັງໝົດມີ 57
ທ່ານ ຍິງ 16 ທ່ານ.
ໂອກາດການເຜີ ຍ ແຜ່
ຄັ້ງນີ້, ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້

ນຳເອົາເອກະສານກ່ຽວກັບທີຕ
່ ງ້ັ ,
ພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າ
ທີ່ຂອງ ສພຊ ແລະ ສພຂ ພ້ອມ
ດ້ວຍ 2 ວາລະແຫ່ງຊາດ ໃນ
ການແກ້ໄຂບັນຫາເສດຖະກິດການເງິນ ແລະ ບັນຫາຢາເສບ
ຕິດ
ມາເຜີຍແຜ່ໃຫ້ບັນດາຜູ້
ແທນກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ
ເຂົ້າໃຈ ຕໍ່ບັນຫາສຳຄັນຕ່າງໆ
ທີ່ໄດ້ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ
ເອົ າ ຢູ່ ໃ ນກອງປະຊຸ ມ ຂອງສະ
ພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະ
ຊາຊົນແຂວງຕື່ມອີກ. ພ້ອມນີ້
ທ່ານຍັງໄດ້ໂອ້ລົມ ແລະ ເນັ້ນ
ໜັ ກ ໃຫ້ ບັ ນ ດາຜູ້ ແ ທນກອງປະ
ຊຸມ ຈົ່ງສືບຕໍ່ເປັນເຈົ້າການປະ
ກອບສ່ ວ ນເຂົ້ າ ໃນການຈັ ດ ຕັ້ ງ
ປະຕິບດ
ັ ແຜນພັດທະນາເສດຖະ
ກິດ-ສັງຄົມ ກໍຄືມະຕິກອງປະ
ຊຸມຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຕິດພັນ
ກັບ 2 ວາລະແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ປາ
ກົດຜົນເປັນຈິງ ສາມາດບັນລຸ
ຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ຄາດໝາຍ
ທີ່ວາງໄວ້ ເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງ
ລັດ-ຄຸ້ມຄອງສັງຄົມ ດ້ວຍລັດ
ຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ ນັບມື້
ນັບແຂງແຮງ ແລະ ມີຄວາມ
ສັກສິດ.
(ວິສະນຸ ເພັດສຸພັນ)
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(ສພຊ) ໃນຕອນເຊົ້າ
ວັນທີ 31 ມີນາຜ່ານມາ, ຄະນະ
ທີ່ຊາວໜຸ່ມຮາກຖານສະພາປະ
ຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ) ເຊກອງ
ກໍ ໄ ດ້ ເ ຂົ້ າ ຮ່ ວ ມຂະບວນການ
ອອກແຮງງານອະນາໄມລວມ
ຕາມເສັ້ ນ ທາງໃນເທສະບານ
ແຂວງເພື່ອສະເຫລີມສະຫລອງ
ແລະ ຂໍ່ານັບຮັບຕ້ອນວັນສໍາຄັນ
ຕ່າງໆຂອງຊາດ-ຂອງພັກ ເຊິ່ງ
ຈັດໂດຍຄະນະບໍລຫ
ິ ານງານຊາວ
ໜຸ່ມ ປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ
ແຂວງເຊກອງ ແລະ ນໍາພາໂດຍ
ທ່ານ ແສງໂນພາ ມິກດາວົງ
ຮອງເລຂາຄະນະບໍ ລິ ຫ ານງານ

ຊາວໜຸມ
່ ປະຊາຊົນປະຕິວດ
ັ ລາວ
ແຂວງເຊກອງ ຫົວໜ້າອະນຸຂະ
ບວນການ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຊາວ
ໜຸ່ ມ ປະຊາຊົ ນ ປະຕິ ວັ ດ ລາວ
ຮາກຖານ, ສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ
ຈາກພະແນກການອ້ ອ ມຂ້ າ ງ
ແຂວງ
ໄດ້ພ້ອມກັນສ້າງຂະ
ບວນການດັ່ງກ່າວ ຢ່າງເປັນຂະ
ບວນຟົດຟ
 ື້ນ.
ທ່ານ ແສງໂນພາ ມິກ
ດາວົງ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການສ້າງຂະ
ບວນການອອກແຮງງານອະນາ
ໄມລວມໃນຄັ້ງນີ້
ແມ່ນເປັນ ຮັບຕ້ອນວັນສໍາຄັນຕ່າງໆ ນັ້ນ
ການສ້ າ ງຂະບວນການເພື່ ອ ສະ ກໍ ຄື ວັ ນ ສ້ າ ງຕັ້ ງ ຊາວໜຸ່ ມ ປະຊາ
ເຫລີມສະຫລອງ ແລະ ຂໍ່ານັບ ຊົນປະຕິວັດລາວ ຄົບຮອບ 67

ປີ (14 ເມສາ 1955-14 ເມ
ສາ 2022), ວັນສ້າງຕັ້ງພັກປະ
ຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ຄົບຮອບ

67 ປີ (22 ມີນາ 1955-22
ມີນາ 2022) ແລະ ວັນສ້າງຕັ້ງ
ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
ຄົບ

ຮອບ 61 ປີ (5 ເມສາ 19555 ເມສາ 2022) ທີ່ບັນຈົບຄົບ
ຮອບອີກວາລະໜຶ່ງໃຫ້ເປັນຂະ
ບວນຟົດຟື້ນ.
ການອອກແຮງງານໃນ
ຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ພ້ອມກັນອະນາ
ໄມປັດກວາດຂີເ້ ຫຍືອ
້ , ເກັບມ້ຽນ
ຂີ້ເຫຍື້ອ,
ກະໂປະກະປ໋ອງ,
ສິ່ ງ ກີ ດ ຂວາງທີ່ ຮົ ກ ເຮື້ ອ ຕາມ
ແຄມທາງ ເສັ້ນທາງໜ້າ ແລະ
ຫລັ ງ ຕະຫລາດສົ ດ ຂອງແຂວງ
ເຊກອງ ໃຫ້ມີຄວາມສະອາດຈົບ
ງາມ ແລະ ມີຄວາມເປັນລະ

ແຂ່ງຂັນກິລາມິດຕະພາບ ເພື່ອ
ຮັ ດ ແໜ້ ນ ຄວາມສາມັ ກ ຄີ ກັ ນ
ລະຫວ່ າ ງຄະນະບໍ ລິ ຫ ານງານ
ຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນປະຕິວັດ
ລາວ ແຂວງເຊກອງ ແລະ ສະມາ
ຊິ ກ ຊາວໜຸ່ ມ ອ້ ອ ມຂ້ າ ງແຂວງ
ໃຫ້ ແ ນ້ ນ ແໜ້ ນ ແຟ້ ນ ກວ່ າ ເກົ່ າ .
ພ້ອມນີ,້ ຍັງໄດ້ຊກ
ຸ ຍູບ
້ ນ
ັ ດາເມືອງ
ໃ ຫ້ ສ້ າ ງ ຂ ະ ບ ວ ນ ກ າ ນ ອ ອ ກ
ແຮງງານ ແລະ ປາຖະກະຖາມ
ວັ ນ ສ້ າ ງຕັ້ ງ ຊາວໜຸ່ ມ ປະຊາຊົ ນ
ປະຕິວັດລາວ ຄົບຮອບ 67 ປີ
ໃຫ້ຄຶກຄື້ນມ່ວນຊື່ນຕື່ມອ
 ີກ.

ບຽບຮຽບຮ້ອຍ; ນອກນີ້, ຍັງໄດ້
ສ້າງຂະບວນການຈັດກິດຈະກໍາ

(ນັກຂ່າວ ສພຂ ເຊກອງ)
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(ສພຊ) ຕອນເຊົ້າວັນ
ທີ 31 ມີນາ 2022 ສະພາປະ
ຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ) ຫົວພັນ
ໄດ້ ຈັ ດ ພິ ທີ ລົ ງ ນາມເຊັ ນ ບົ ດ ບັ ນ
ທຶກຂອດການປະສານງານ ລະ
ຫວ່າງ 3 ຄະນະກຳມະການ
ຂອງ ສພຂ ຫົວພັນ ແລະ ພາກ
ສ່ ວ ນທີ່ ກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງຂອງແຂວງ
ຫົວພັນ; ເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານ
ພິທີຄັ້ງນີໂ້ ດຍທ່ານ ຄອນປະພັນ

 າກສ່ວນ ພ້ອມດ້ວຍແຂກຖືກ
ພ
ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພິຍານ.
ພິ ທີ ເ ຊັ ນ ບົ ດ ບັ ນ ທຶ ກ
ໃນຄັ້ງນີ້, ກໍເພື່ອເປັນການກຳ
ນົດບັນດາແຜນວຽກ, ວິທີການ,
ຂັ້ ນ ຕອນໃນຂອດປະສານງານ
ໃຫ້ ມີ ຄ ວາມສະດວກວ່ ອ ງໄວ
ລະຫວ່າງ 3 ຄະນະກຳມະການ
ຂອງ ສພຂ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງຂອງແຂວງ ເພື່ອເຮັດ
ໃຫ້ ກ ານເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກງານ
ເລືອງສີຈັນທອງ ຮອງປະທານ ປ້ ອ ງກັ ນ ຊາດ -ປ້ ອ ງກັ ນ ຄ ວາມ ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ,
ສພຂ ຫົວພັນ ເຊິ່ງວາລະລົງ ສະຫງົບ ໂດຍລົງນາມຮ່ວມກັບ ຮັດກຸມ ແລະ ທັນກຳນົດເວລາ
ນາມເຊັ ນ ບົ ດ ບັ ນ ທຶ ກ ດັ່ ງ ກ່ າ ວ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວ ສາມາດຮັບປະກັນດ້ານເນື້ອໃນ
ແມ່ນປະທານຄະນະກຳມະການ ຂ້ອງຂອງແຂວງຄື: ຂົງເຂດຍຸຕິ ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນ
ຂອງທັງ 3 ຄະນະກຳມະການຄື: ທຳ, ປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ປ້ອງ ຕ່າງໃຫ້ກັນ ແລະ ກັນໄດ້ຢ່າງ
ຄະນະກ ຳມະການເສດຖະກິ ດ ກັນຄວາມສະຫງົບ, ຂົງເຂດວັດ ວ່ອງໄວ, ທັນການ, ໂປ່ງໃສ, ຍຸ
ແຜນການ ແລະ ການງານ, ຄະ ທະນະທຳ-ສັງຄົມ, ຂົງເຂດເສດ ຕິທຳ, ຈະແຈ້ງ ແລະ ຮັບປະ
ນະກ ຳມະການວັ ດ ທະນະທຳ- ຖະກິດ ແລະ ບັນດາທະນາຄານ ກັນຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມຂັນຕອນ
ສັງຄົມ ແລະ ບັນດາເຜົ່າ ແລະ ສາຂາແຂວງຫົວພັນ ແລະ ມີ ລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກຳນົດໄວ້.
(ເວີນ ແກ້ວບຸນມີ)
ຄະນະກຳມະການຍຸຕິທຳ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງແຕ່ລະ
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(ສພຊ) ໂດຍເຫັນໄດ້
ເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງວຽກງານ
ການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ
ສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງ
ເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ຍັງ
ມີການແຜ່ລະບາດເປັນວົງກວ້າງ
ຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ການຂາດ
ເຂີນເຄື່ອງມືອຸປະກອນທີ່ຈະນໍາ

ໃຊ້ ເ ຂົ້ າ ໃນວຽກງານການປ້ ອ ງ
ກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ສະກັ້ນ
ການແຜ່ ລ ະບາດຂອງເຊື້ ອ ພະ
ຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ໂຮງໝໍແຂວງ
ສະຫວັນນະເຂດ ໃນປັດຈຸບັນ.
ດັ່ງນັ້ນ, ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນ
ທີ 24 ມີນາ 2022 ທ່ານ ກົງ
ແກ້ວ ມີວໍລະຈັກ ປະທານສະ

ພາປະຊາຊົນແຂວງສະຫວັນນະ
ເຂດ ພ້ອມດ້ວຍທ່ານ ພູທອນ
ພຸດທະຂັນຕິ ເລຂາທິການສະ
ພາປະຊາຊົນແຂວງ ໄດ້ນໍາເອົາ
ອຸປະກອນການແພດ ເພື່ອນໍາ
ໃຊ້ເຂົາ້ ໃນວຽກງານການປ້ອງກັນ
ພະຍາດໂຄວິດ-19 ມອບໃຫ້
ໂຮງໝໍແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.

ເຄື່ອງທີ່ນໍາມາມອບໃນ
ຄັ້ງນີ້ ປະກອບມີ ຊຸດ PPE ຈໍາ
ນວນ 26 ຊຸດ, ຖົງມືອະເຊື້ອ
10 ກັບ ແລະ ນ້ຳດື່ມຈຳນວນ
ໜຶ່ງ ລວມມູນຄ່າ 5.460.000
ກີບ ໂດຍຕາງໜ້າກ່າວຮັບແມ່ນ
ທ່ານ ດຣ. ນາງ ພູວິໄລ ແກ້ວ
ມຸງຄຸນ ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງໝໍ
ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.
ໃ ນ ໂ ອ ກ າ ດ ດັ່ ງ ກ່ າ ວ
ທ່ານ ດຣ. ນາງ ພູວິໄລ ແກ້ວ
ມຸງຄຸນ ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບ
ໃຈເປັນຢ່າງສູງ ຕໍ່ການນໍາຂອງ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງສະຫວັນ
ນະເຂດ ທີໄ່ ດ້ນ
 ຳເອົາເຄື່ອງຊ່ວຍ
ມ າມ ອບໃ ຫ້ ໂ ຮງໝໍ ແ ຂວງໃ ນ
ຄັ້ງນີ້ ທັງກ
 ່າວວ່າ ເຄື່ອງທີໄ່ ດ້ຮ
 ັບ
ດັ່ງກ່າວ
ຈະໄດ້ນໍາໄປໃຊ້ໃຫ້
ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ.
(ນາງ ຄອນສະຫວັນ
ເມກສະຫວັນ)
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(ສພຊ) ໃນຕອນບ່າຍ
ວັນທີ 23 ມີນາ 2022 ທ່ານ
ສຸລິປັນຍາ ສີພັນດອນ ເຈົ້າຂອງ
ໂຮງຊວດຈໍາ ທິບຂະເນດ ພ້ອມ
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ດ້ວຍຄອບຄົວ ໄດ້ນຳເອົາເຄື່ອງ
ຊ່ວຍເຫລືອມາມອບໃຫ້ສະພາ
ປະຊາຊົ ນ ແຂວງສະຫວັ ນ ນະ
ເຂດ ເຊິ່ງເຄື່ອງທີ່ນໍາມາມອບໃນ

ຄັ້ງນີ້ ປະກອບມີໝີ່ 10 ແກັດ,
ປາກະປ໋ອງ 5 ແຟັກ ແລະ ນໍ້າ
ດື່ມ 30 ແຟັກ ລວມມູນຄ່າ 1,5
ລ້ານກີບ ຕາງໜ້າໃ ຫ້ສະພາປະ

ຊາຊົນແຂວງກ່າວຮັບໂດຍທ່ານ
ພູທອນ ພຸດທະຂັນຕິ ເລຂາທິ
ການສະພາປະຊາຊົນແຂວງ.
ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ
ພູທອນ ພຸດທະຂັນຕິ ໄດ້ສະ
ແດງຄວາມຂອບໃຈ ຕໍ່ທ່ານ ສຸ
ລິປັນຍາ ສີພັນດອນ ແລະ ຄອບ
ຄົວ ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນຄັ້ງ
ນີ້ ແລະ ຈະນຳເອົາເຄື່ອງດັ່ງກ່າວ
ໄປແຈກຢາຍໃຫ້ກັບພະນັກງານ
ພາຍໃນສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
ທີ່ ໄ ດ້ ຮັ ບ ຜົ ນ ກະທົ ບ ຈາກພະ
ຍາດໂຄວິດ-19 ອີກດ້ວຍ.
(ນາງ ຄອນສະຫວັນ
ເມກສະຫວັນ)
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(ສພຊ) ເພື່ອເປັນການ
ປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ສິດ
ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງສະພາປະຊາ
ຊົນຂັ້ນແຂວງ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້
ໃນກົດໝາຍ, ໃນຕອນເຊົ້າວັນ
ທີ 29 ມີນາ 2022 ທ່ານ ສິງ
ຕັນ ໄຊລືຊົງ ຮອງປະທານສະ
ພາປະຊາຊົນແຂວງ
(ສພຂ)
ຫລວງພະບາງ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວ
ພົບປະໂອ້ລົມປະຊາຊົນ ບ້ານ
ລ້ອງອໍ້ ເມືອງຊຽງເງິນ ໃນນາມ
ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຊີ້ນຳ
ເມືອງດັ່ງກ່າວ.
ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ
ເຮັດວຽກໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ນຳ
ເອົາບັນດາກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິ
ກຳຕ່າງໆໄປເຜີຍແຜ່
ແລະ
ເຊື່ ອ ມຊຶ ມ ໃຫ້ ອົ ງ ການປົ ກ ຄອງ
ບ້ານ ແລະ ປະຊາຊົນພາຍໃນ
ບ້ານດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ
ເຂົ້າໃຈ ເປັນຕົ້ນແມ່ນກົດໝາຍ
ວ່ າ ດ້ ວ ຍສະພາປະຊາຊົ ນ ຂັ້ ນ
ແຂວງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນທີ່ຕັ້ງ,
ພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າ
ທີ່ ຂ ອ ງ ສ ະ ພ າ ປ ະ ຊ າ ຊົ ນ ຂັ້ ນ
ແຂວງ; ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການ
ປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ; ກົດໝາຍວ່າ
ດ້ ວ ຍການສົ່ ງ ເສີ ມ ການລົ ງ ທຶ ນ
ແລະ ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການ
ຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ກົດໝາຍດັງ່ ກ່າວ.
ພ້ອມກັນນັ້ນ, ທ່ານຍັງໄດ້ໃຫ້
ການແນະນຳ ແລະ ຊີ້ແຈງບາງ

ບັ ນ ຫາທີ່ ປ ະຊາຊົ ນ ໄດ້ ສ ະເໜີ
ພ້ອມທັງຮັບເອົາຄຳສະເໜີຂອງ
ປະຊາຊົນ
ເພື່ອນຳໄປສະເໜີ
ແລະ ຈັດສົ່ງໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວ
ຂ້ອງ ຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາ ແລະ
ແກ້ໄຂຕາມພາລະບົດບາດ.
ຕອນທ້າຍ, ຮອງປະ
ທານ ສພຂ ກໍໄດ້ໂອ້ລົມຕໍ່ອົງ
ການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ປະຊາ
ຊົນພາຍໃນບ້ານ ເຊິ່ງທ່ານໄດ້
ຮຽກຮ້ອງ ແລະ ເນັ້ນໜັກໃຫ້
ອົງການປົກຄອງບ້ານ ກໍຄືປະຊາ
ຊົນພາຍໃນບ້ານ ເອົາໃສ່ກ່ຽວ
ກັບວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງ
ກັນຄວາມສະຫງົບ
ໂດຍສະ
ເພາະແມ່ ນ ການແກ້ ໄ ຂບັ ນ ຫາ
ຢາເສບຕິດ, ການສ້າງເສດຖະ
ກິດຄອບຄົວ ໂດຍສຸມໃສ່ການ
ປູກ-ການລຽ້ງ ໃຫ້ກາຍເປັນສິນ
ຄ້າ ຮັບປະກັນໃຫ້ປະຊາຊົນກຸ້ມ
ຢູ່ກຸ້ມກິນ, ວຽກງານການສຶກສາ,

ວຽກງານສາທາລະນະສຸກ ແລະ
ວຽກງານວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ
ກໍຄືການປົກປັກຮັກສາຮີດຄອງ
ປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ, ມີ
ຄວາມສາມັກຄີຊ່ວຍເຫລືອເຊິ່ງ
ກັນແລະກັນ,
ມີມູນເຊື້ອຮັກ
ຊາດ, ຮັກລະບອບປະຊາທິປະ
ໄຕ, ເປັນເຈົ້າການປະກອບສ່ວນ
ເຂົ້ າ ໃນການສ້ າ ງສາພັ ດ ທະນາ
ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງເແວດ
ລ້ອມ ພ້ອມທັງສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່
ຍົ ກ ສູ ງ ສິ ດ ເປັ ນ ເຈົ້ າ ໃນການຈັ ດ
ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ບັ ນ ດານະໂຍບາຍ
ຂອງພັກ, ລະບຽບກົດໝາຍ,
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ
ຄົມ ກໍຄືມະຕິກອງປະຊຸມຂອງ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສພຂ
ໂດຍສະເພາະແມ່ນ 2 ວາລະ
ແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ບຸນລຸຕາມຈຸດປະ
ສົງ ແລະ ຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້.
(ນັກຂ່າວ ສພຂ ຫລວງພະບາງ)
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ຫລາຍທ່ານເລືອກດື່ມກາເຟ

ເປັ ນ ພະຍາດຫົ ວ ໃຈເຕັ້ ນ ໄວປົ ກ ກະຕິ

ຄາເຟອິນຈະລົບກວນການດູດຊຶມວິຕາ

ລັບໃຜທີເ່ ປັນຄວາມດັນເລືອດສູງຢູແ
່ ລ້ວ

ຕອນເຊົາ້ ຫລື ຕອນບ່າຍ ເພືອ
່ ໃຫ້ຮສ
ູ້ ກ
ຶ

ແລະ ເຕັນ
້ ຜິດຈັງຫວະ ລວມທັງພະຍາດ

ມິນບີ1 ແລະ ເຖິງຈະກິນອາຫານທີອ
່ ດ
ຸ ມ
ົ

ຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ລະມັດລະວັງໃນ

ມີພະລັງ

ທັງເປັນການກະຕຸນ
້ ສະໝອງ

ທີກ
່ ຽ່ ວຂ້ອງກັບກ້າມຊີນ
້ ຫົວໃຈ ເພາະ

ໄປດ້ວຍວິຕາມິນບີ1 ຫລາຍປານໃດ

ການດືມ
່ ກາເຟ ເພາະຖ້າດືມ
່ ຫລາຍເກີນ

ເພື່ອຊ່ວຍໃນການເຮັດວຽກໃນແຕ່ລະ

ຄາເຟອິນໃນກາເຟໄປກະຕຸນ
້ ຫົວໃຈໃຫ້

ກໍຕາມ ຖ້າມີນໄິ ສການດືມ
່ ກາເຟຫລາຍ

ໄປ ຈະໄປການກະຕຸ້ນການປ່ອຍສານ

ມື້ ເຊິ່ງອາດຈະກາຍເປັນກິດຈະວັດປະ

ເຕັນ
້ ຜິດປົກກະຕິ ແລະ ບາງຄັງ້ ອາດເຮັດ

ກໍຈະບໍ່ຊ່ວຍຫຍັງ.

ອະດີນໍລິນ (adrenaline) ເຊິ່ງຈະ

ຈຳວັນຂອງບາງທ່ານ ແຕ່ທ່ານຮູ້ບໍວ່າ

ໃຫ້ຫວ
ົ ໃຈສັນ
່ ໄດ້ໃນເວລາດຽວກັນ ຍິງ່ ຖ້າ

3. ໂລກກະດູກຜ່ອຍ: ການດືມ
່

ເຮັດໃຫ້ການເຮັດວຽກຂອງຫົວໃຈເພີມ
່

ການດືມ
່ ກາເຟຫລາຍເກີນໄປ ຈະເປັນ

ເປັນຄົນເຈັບທີເ່ ປັນພະຍາດຫົວໃຈແລ້ວ

ກາເຟຫລາຍເກີນໄປເປັນສາເຫດໜຶ່ງ

ຂຶ້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈຂອງເຕັ້ນ

ອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບກັນ;

ໃນຄໍລຳ

ຍິງ່ ຈະເຮັດໃຫ້ອາການຮ້າຍແຮງຂຶນ
້ ຕືມ
່ .

ຂອງພະຍາດກະດູກຜ່ອຍ ເນືອ
່ ງຈາກກາ

ແຮງ ແລະ ໄວຂຶນ
້ , ຄວາມດັນເລືອດກໍ

ສຸກສະບາຍຫາຍໂລຄາສະບັບນີ,້ ເຮົາມາ

2. ອາການມຶນຊາ: ເມື່ອຮ່າງ

ເຟໄປຂັດຂວາງການດູດຊຶມທາດແຄວ

ຈະເພີ່ມຂຶ້ນ ອັນເປັນສາເຫດທີ່ພາເຮັດ

ເບິ່ງນຳກັນວ່າອັນຕະລາຍຈາກການດືມ
່

ກາຍຂາດວິຕາມິນບີ1 ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດ

ຊຽມ

ໃຫ້ເກີດພະຍາດອື່ນໆຕື່ມອີກ.

ກາເຟຫລາຍເກີນໄປ ຈະມີຄວາມສ່ຽງເຮັດ

ອາການມຶນຊາ, ກ້າມເນື້ອອ່ອນເພຍ,

ແຄວຊຽມໄປໃຊ້ ຈຶງ່ ເຮັດໃຫ້ກະດູກບໍ່

5. ພະຍາດກະເພາະອາຫານ:

ໃຫ້ເກີດພະຍາດຫຍັງແດ່?

ໃຄ່ບວມ, ບາງຄັ້ງເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈວາຍ

ໄດ້ຮບ
ັ ການບໍາລຸງຮັກສາ ຈົນພາໃຫ້ເກີດ

ການດືມ
່ ກາເຟຫລາຍເກີນໄປ ຈະໄປກະ

ແລະ ເສຍຊີວດ
ິ ໄດ້; ສາເຫດໜຶງ່ ທີເ່ ຮັດ

ມີອາການຂາດທາດແຄວຊຽວ ເຮັດໃຫ້

ຕຸນ
້ ການການປ່ອຍອາຊິດອອກມາ ເຊິງ່

ຈະເຮັດໃຫ້ມີ

ໃຫ້ຮ່າງກາຍຂາດວິຕາມິນບີ 1 ແມ່ນ

ກະດູກຜ່ອຍ ແລະ ບາງ.

ອາຊິດທີ່ປ່ອຍອອກມາຫລາຍກວ່າປົກ

ຄວາມສ່ຽງເປັນພະຍາດຫົວໃຈ ບໍວ
່ າ່ ຈະ

ຍ້ອນການດືມ
່ ກາເຟຫລາຍເກີນໄປ ເພາະ

1. ພະຍາດຫົວໃຈ: ການດືມ
່
ກາເຟຫລາຍເກີນໄປ

ທັງຂັດຂວາງການນໍາເອົາທາດ

4. ຄວາມດັນເລືອດສູງ: ສຳ

ກະຕິ ຈະເພີມ
່ ໂອກາດໃຫ້ກະເພາະຖືກທຳ
ລາຍຫລາຍຂຶ້ນ ສໍາລັບທ່ານໃດທີ່ເປັນ
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ສໍພູທອນ

ເມສາ ເບີຍເບີກຟ້າ					
1955 ເປັນຂີດໝາຍ					
ປະຫວັດວິລະກຳສ້າງ					
ຊາວໜຸ່ມລາວເກັ່ງກ້າ 				

ຊາວໜຸ່ມນາມພະລັງ
ເກີດມີມູນເຊື້ອ
ຜົນງານຍິ່ງໃຫຍ່
ຜົນງານລົ້ນມາກມີ

k ຍ້ອນວ່າຄວາມໜຸ່ມແໜ້ນ				

ແຂງແກ່ນກາຍາ
ບໍ່ກົວເກງຢ້ານ
ສະຫລະຕົນເພື່ອຊາດ
ບໍ່ວ່າງເວັ້ນຫລ່າລືມ ດອກນາ

ພາຍຸລົມແດງໝູນ					
ຂານອາສາສະໝັກສູ້					
ປະຫວັດສາດຈາລຶກໄວ້ 					
k ນັບຈາກການຕໍ່ສ				
ູ້

		
ຟ້າງຸ່ມຄົນເຂົາລື						
ຕາມດ້ວຍນາມອົງແກ້ວ					
ນາຍຄູຄຳອີກພ້ອມ						

ເຊັງຊ່າອົງກະສັດ
ທົ່ວໂລກາກ້ອງ
ກົມມະດຳຄຽງຄູ່
ບໍ່ຍອມກົ້ມກາບມານ

k ຮອດຍຸກລາວຕໍ່ຕ້ານ				

		
ຊາວໜຸ່ມສຸມກຳລັງ				
		
ເປັນທະຫານຄົນກ້າ				
		
ປົກປ້ອງດິນແຜ່ນພື້ນ		
				

ຝູງມານພວກຮາວີ
ຊ່ວຍຊູເມືອງບ້ານ
ຂານອາສາເພື່ອຊາດ
ອາສາສູບ
້ ໍ່ຖອຍ 

k ຍຸກໃໝ່ຊາດຮຽກຮ້ອງ				

ຊາວໜຸ່ມຈອມພະລັງ
ພັດທະນາເມືອງບ້ານ
ແຮງກາຍສຸມໃສ່
ກຳລັງກາ້ ຊວ
່ ຍພັກເຮົາ ຊ
 ອບແລ້ວ !

ຮັກສາດິນແດນຜືນ					
ເອົາສະຕິປັນຍາສູ້				
		
ຊາດຈະເຮືອງຮຸງ່ ໄດ້
ອາໄສຊາວໜມ
່ ຸ ນ້ອຍ

ໂລກກະເພາະຢູ່ແລ້ວ

ການດື່ມກາເຟ

ຫລາຍເກີນໄປ ຈະກະຕຸນ
້ ໃຫ້ມບ
ີ າດແຜ
ໃນກະເພາະຫລາຍຂຶ້ນ ພາໃຫ້ເກີດອາ
ການເຈັບທ້ອງຢ່າງຮຸນແຮງ.
ແນ່ນອນວ່າ, ການດື່ມກາເຟ
ມີຜົນປະໂຫຍດຫລາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍ ແຕ່
ຖ້ າ ດື່ ມ ຫລາຍເກີ ນ ໄປຈະສົ່ ງ ຜົນບໍ່ດີຕ່ໍ
ຮ່າງກາຍໄດ້ເຊັນ
່ ດຽວກັນ; ດັງ່ ນັນ
້ , ຄວນ
ພະຍາຍາມຄວບຄຸມການກິນກາເຟໃນ
ປະລິມານທີເ່ ໝາະສົມ ແລະ ກໍຕອ
້ ງເອົາໃຈ
ໃສ່ໃນການກິນອາຫານໃຫ້ຄບ
ົ 5 ໝູ່
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ເພື່ອໃຫ້ຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບສານອາຫານທີ່
ສົມບູນ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່
ພະຍາດຕ່າງໆ.
www.sanook.com
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ແປ ແລະ ຮຽບຮຽງ: ນາກ ເມືອງມະໂນ

ແປ ແລະ ຮຽບຮຽງ: ນາງ ປາກາລັກ ພົມມີໄຊ
ອີ ງ ຕ າມກ ານລ າຍງ ານຂ່ າ ວ

ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ຕ້ອງຕັດກະແສ

ເມື່ອກາງອາທິດຜ
 ່ານມາ ໃຫ້ຮ
 ູ້ວ່າ: ລັດ

ໄຟຟ້າເປັນເວລາ 13 ຊົ່ວໂມງ ເນື່ອງ ຖະສະພາປ່ຽນແປງໄປໃນວັນນີ້.

ຖະສະພາສີລັງກາ ໄດ້ດ
 ຳເນີນກອງປະ

ຈາກຂາດແຄນເງິ ນ ຕາຕ່ າ ງປ ະເ ທດ

ຊຸມຂຶ້ນຫລັງຈາກທ່ານ

ເຊິ່ງສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ການນຳເຂົ້າຖືກຢຸດ ປະເທດ

ໂຄທາພະຍາ

ລາດຊະປັກຊະ ປະທານາທິບໍດີສີລັງ ສະງັດ.

ຢາປົວພະຍາດ ແລະ ແຮ່ທ
 າດທີ່ຫາ

ປຸ່ນໄດ້ຜ
 ່ານຮ່າງກົດໝາຍຊຸກຍູຄ
້ ວາມ

ຂັ້ ນ ຕອນປ້ ອ ງກັ ນ ການຮົ່ ວ ໄຫລຂອງ

ຍາກ

ໝັ້ນຄົງດ
 ້ານເສດຖະກິດ ໂດຍໄດ້ປ
ະ

ຂໍ້ມູນນິວເຄຣຍ ແລະ ການປ້ອງກັນ.

ຮັບການຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະ ຈະ

ສໍາລັບກົດໝາຍໃໝ່ນີ້, ຍີປ
່ ຸ່ນ

ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນ

ກາດໃຊ້ເປັນກົດໝາຍທີ່ກອງປະຊຸມ

ເປັນສິນຄ້າທີ່ສໍາຄັນທີ່ຕ້ອງໄດ້

ສະໄໝສາມັນຂອງລັດຖະສະພາຊຸດ

ພະຍາຍາມທີ່ຈະກ້າວໃຫ້ທັນກັບສະ ແກ່ຜູ້ສະໜອງ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ

ປັດຈຸບັນ.

ຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ປະເທດເອີ ຈັດຫາສນ
ິ ຄາ້ ໄດ້ຕາມຄວາມຕອ
້ ງການ.

ອີ ງ ຕ າມກ ານລ າຍງ ານຂ່ າ ວ

ຣົບ ທີກ
່ ້າວໜ້າກວ່າໃນການຊຸກຍູ້ສະ

ໃນວັນທີ 7 ເມສາ 2022 ໃຫ້ຮວ
ູ້ ່າ:

ຖຽນລະພາບດ້ານເສດຖະກິດ ໃນຂະ

ຈະອໍ າ ນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ ແ ກ່

ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ

ນະທີ່,

ການພັດທະນາປັນຍາປະດິດ

(AI:
ແລະ

ຮຽກຮ້ອງໃຫ້

ອິດທ
 ິພົນຂ
 ອງຈີນໄດ້ສ
 ົ່ງຜົນ

ນອກນັ້ນ,

ລັດຖະບານຍັງ

ສ້ າ ງຄວາມເຂັ້ ມ ແຂງລະບົ ບ ຕ່ ອ ງໂສ້

ໃຫ້ ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຂັ້ນສູງລະດັບ

Artificial Intelligence)

ການສະໜອງ ເພື່ອຈັດຫ
 າເຊມິຄອນ

ໂ ລກມີ ກ ານແ ຂ່ ງ ຂັ ນ ຢ່ າ ງແ ຂງແ ຮງ

ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໄໝ ໂດຍຜ່ານ

ດັກເຕີ (Semiconductor ເຊິ່ງແມ່ນ ແລະ ສະຖານະການດ້ານສະຖຽນລະ

ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ

ສານຊັກນຳ ມີຄຸນສົມບັດໃນການຊັກ

ພາກເອກະຊົນ ໂດຍການສະໜອງທັງ

ນຳໄຟຟ້າ ແລະ ເປັນສະນວນໄດ້ໃ ນ
ເວລາດຽວກັນ) ແລະ ຜະລິດຕະພັນ

ພາບແມ່ນມກ
ີ ານປຽ່ ນແປງຢາ່ ງວອ
່ ງໄວ.

ໃນຂະນະທີ່, ລັດຖ
 ະບານຍີ່ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານແລະທຶນ.
ປຸ່ນຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສິນຄ້າ ເຊັ່ນ ຊິບ,

ແຫລ່ງຂ
 ່າວ: Kyodo News

ທ້ ວ ງຄັ້ ງ ໃ ຫຍ່ ໃ ນນະຄ ອນຫ ລວງໂຄ
ລຳໂບ ໂດຍກຸ່ມຜູ້ປະທ້ວງຮຽກຮ້ອງ

ພະຍາຍາມຈັດຕັ້ງລັດຖະບານທີ່ເປັນ

ສະມາຊິກລັດຖະບານ ຕ່າງກໍບໍ່ຍອມ

ໃຫ້ທ່ານ ໂຄທາພະຍາ ລາດຊະປັກຊະ

ເອກະພາບຂຶ້ນໃໝ່ ເພື່ອຫາທາງອອກ ຮັບການຈັດຕັ້ງລັດຖະບານເອກະພາບ

ປະທານາທິບໍດີສີລັງກ
 າ ແລະ ທ່ານ

ຈາກວິກິດເສດຖະກິດຄັ້ງທີ່ຮ້າຍແຮງ

ເຊິ່ງຖືເປັນການທົດສອບຄວາມເຂັ້ມ

ມະຫິນທ
 ະ ລາດຊະປັກຊະ ຜູເ້ປັນ

ທີ່ສຸດໃນຮອບຫລາຍປີ ແລະ ຫລຸດ

ແຂງພາຍໃນລັດຖະສະພາ.

ອ້ າ ຍທີ່ ດ ຳລົ ງ ຕ ຳ ແ ໜ່ ງ ນ າຍົ ກ ລັ ດ ຖ ະ

ລັງກາປະສົບບັນຫາຂາດແຄນອາຫານ,

ລວມທັງການສ້າງຕັ້ງ

ລວມທັງການຊຸມນຸມປະ

ທັງນີ້, ພັກຝ່າຍຄ້ານ ແລະ

ລາຍງານຍັງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ສີ

ທີ່ສໍາຄັນອື່ນໆ

ທ່ າ ມກ າງກ ານປ ະທ້ ວ ງທົ່ ວ

ກາ ສັ່ງຍຸບຄະນະລັດຖະມົນຕີ ແລະ

ຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງປະຊາຊົນ.

ສະພາຜູ້ແທນລາສະດອນຍີ່

ທ່ າ ນອ າດເ ຫັ ນ ອົ ງ ປ ະກ ອບຂ ອງລັ ດ

ທ່ານ ລູວີ ນິຣ
 ັນຈັນ ຄະເນດ
ສະນາທານ

ທະນາຍຄວາມຜູ້ຊ່ຽວ

ຊານດ້ານລັດຖະທຳມ
 ະນູນ ກ່າວວ່າ “

ມົນຕີສີລັງກ
 າ ລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງ.
ແຫລ່ງຂ
 ່າວ: infoquest
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ມາດຕາ 8 ວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ

ສັ້ນລົງ, ຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນສູງຂຶ້ນ, ຫຼຸດຕົ້ນທຶນ ການຜະລິດ ແລະ ການ

ວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ ຕົ້ນຕໍ ມີ ດັ່ງນີ້:
1. ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ ເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ;

ມາດຕາ 5 ຫຼັກການກ່ຽວກັບວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ

2. ການຖ່າຍທອດ ແລະ ນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ;

ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຫຼັກ

ແລະ ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຕອບສະໜອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ
ຄົມ ຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ;
3. ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຕໍ່ ຊີວິດ, ສຸຂະພາບ, ຊັບສິນ, ສິດ ແລະ
ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງປະຊາຊົນ;
4. ຮັບປະກັນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ ປະຊາຊົນ ແລະ ສັງຄົມ ໃນການ
ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ;
5. ຮັບປະກັນຄວາມສະເໜີພາບ, ຍຸຕິທຳ, ໂປ່ງໃສ, ເປີດເຜີຍ ແລະ
ສາມາດກວດສອບໄດ້;
6. ຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ ຂອງຊາດ;
7. ສອດຄ່ອງກັບສົນທິສັນຍາ ທີ່ ສປປລາວ ເປັນພາຄີ.
ມາດຕາ 6 ຂອບເຂດການນໍາໃຊ້ກົດໝາຍ
ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ນໍາໃຊ້ສໍາລັບ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດ
ຕັ້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວກ່ຽວກັບວຽກງານເຕັກໂນໂລ
ຊີລະດັບສູງ ຢູ່ ສປປລາວ.

ເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງທີ່ເປັນບຸລິມະສິດລົງທຶນພັດທະນາ

4. ການບົ່ມເພາະເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ;

1. ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງ ນະໂຍບາຍ, ລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ
2. ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ, ປະຢັດ
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3. ການບໍລິການເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ;

ການ ດັ່ງນີ້:
ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດ ຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ;

ນຳໃຊ້ແຮງງານ.

5. ການບົ່ມເພາະວິສາຫະກິດເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ.

ມາດຕາ 14 ເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງທີ່ເປັນບຸລິມະສິດລົງທຶນພັດທະນາ

ມາດຕາ 9 ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ ເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ

ເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງທີ່ເປັນບຸລິມະສິດລົງທຶນພັດທະນາ

ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ ເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ ແມ່ນ ການຄົ້ນ
ຄວ້າທາງດ້ານວິທະຍາສາດ, ການນຳໃຊ້, ດັດປັບ ແລະ ປະດິດສ້າງເຕັກໂນໂລຊິ

ໂນໂລຊີທີ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການ,

ລັດ ເປີດກວ້າງການພົວພັນ ຮ່ວມມືກັບ ຕ່າງປະເທດ, ພາກພື້ນ ແລະ
ສາກົນ ກ່ຽວກັບວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ ດ້ວຍການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ,
ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ, ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ, ການຈັດຕະຫຼາດນັດ, ການ
ສ້າງ ແລະ ຍົກລະດັບ ທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້ບຸກຄະລາກອນ, ການຊ່ວຍເຫຼືອ
ທາງດ້ານວິຊາການ, ທຶນຮອນ ລວມທັງການປະຕິບັດສົນທິສັນຍາ ທີ່ ສປປລາວ
ເປັນພາຄີ.

ລະດັບສູງໃໝ່ ເພື່ອຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະ ກິດ-ສັງຄົມ ຂອງຊາດ,
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ຮັບປະກັນວຽກງານ ປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ການປົກປັກ
ຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ.
ມາດຕາ 10 ການຖ່າຍທອດ ແລະ ນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ
ການຖ່າຍທອດ ແລະ ນຳໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ ແມ່ນການຖ່າຍ
ທອດ ແລະ ນຳໃຊ້ຜົນສຳເລັດຂອງການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ ທາງດ້ານວິທະ
ຍາສາດ ທີ່ກ້າວໜ້າ, ທັນສະໄໝ, ເໝາະສົມ ແລະ ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.
ສຳລັບການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ

ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດ

ໝາຍວ່າດ້ວຍການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ.
ມາດຕາ 11 ການບໍລິການເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ
ການບໍລິການເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ ແມ່ນ ການບໍລິການຜົນຂອງການ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ການສຳຫລວດວັດແທກ ແລະ ສ້າງແຜນທີ່

ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ, ການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ,
ໃຊ້ຄວາມຮູ້ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ຄັດໂດຍ: ກົງທະນູຄຳ ພິພັດເສລີ

ມາດຕາ 12 ການບົ່ມເພາະເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ
ການບົ່ມເພາະເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ ແມ່ນ ຂະບວນການ ຄົ້ນຄວ້າ
ພັດທະນາ ແລະ ດັດປັບຜົນຂອງການຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ຫຼື ດັດປັບ
ຈາກເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນສົມບູນ ໂດຍຜ່ານການຊ່ວຍໜູນຈາກ
ໂຄງລ່າງພື້ນຖານເຕັກນິກ, ແຫຼ່ງກຳລັງແຮງ ແລະ ການບໍລິການ ທີ່ຈຳເປັນຂອງ

7. ຊື່ພູມີປະເທດ ໝາຍເຖິງ ຊື່ເອີ້ນຕາມຈຸດພິເສດຂອງຊື່ພູມ
ສາດ, ຊື່ອຸທົກກະສາດ, ຊື່ທໍລະນີສາດ, ຊື່ພຶກສາຊາດ, ສິ່ງປຸກສ້າງ,
ເຂດແດນ ແລະ ອື່ນໆ;

ສູນບົ່ມເພາະເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ ທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດສູງທາງດ້ານການຄ້າ ເພື່ອ
ພາກທີ II
ວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ
ໝວດທີ 1
ວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ

ທ່າອ່ຽງການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີ

ທີ່ກ້າວໜ້າ ແລະ ທັນສະໄໝ ຂອງໂລກ, ເສີມຂະຫຍາຍທ່າແຮງທາງດ້ານເຕັກ

ສະໜອງຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ, ໃຫ້ຄຳປຶກສາ, ບຳລຸງສ້າງ, ຍົກລະດັບ, ເຜີຍແຜ່, ນໍາ

ມາດຕາ 7 ການຮ່ວມມືສາກົນ

ນຳໄປພັດທະນາເປັນທຸລະກິດໃໝ່ ແລະ ຜະລິດຕະພັນນະວັດຕະກຳ.

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

ມາດຕາ 13 ການບົ່ມເພາະວິສາຫະກິດເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ
ການບົ່ມເພາະວິສາຫະກິດເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ ແມ່ນ ຂະບວນການ
ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ

ເຂົ້າໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ບໍລິຫານວິ

ສາຫະກິດ ຂອງສູນບົ່ມເພາະວິສາຫະກິດ ເພື່ອໃຫ້ເກີດເປັນວິສາຫະກິດໃໝ່ ທີ່
ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ, ເຮັດໃຫ້ໄລຍະເວລາຂະບວນການຜະລິດ

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

ແມ່ນເຕັກ

ຄະນະຊ່ຽວຊານທີ່ປຶກສາ

ຫົວໜ້າບັນນາທິການ

ກອງບັນນາທິການ

ອອກແບບຈັດໜ້າ

ທ່ານ ວິເສດ ສະແຫວງສຶກສາ
ທ່ານ ຄຳວິສັນ ແກ້ວສຸວັນ
ທ່ານ ສີສຸພັນ ແສງສະຫວັນ

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

