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ໃສ່ ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ພາລະບົ ດ ບາດ
ການຕິ ດ ຕາມກວດກາການເຄື່ ອ ນ
ໄຫວຂອງອົງການຈັດຕັ້ງລັດຂັ້ນຕ່າງໆ
ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງລັດ, ຄຸ້ມ
ຄອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ມີຄວາມ
ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ, ສ້າງສະຕິເຄົາ
ລົ ບ ກົ ດ ໝາຍຂອງບັ ນ ດາອົ ງ ການຈັ ດ
ຕັ້ງລັດຂັ້ນຕ່າງໆ ລວມທັງປະຊາຊົນ
ບັນດາເຜົ່າ ໃຫ້ນັບມື້ສູງຂຶ້ນ.
ການເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກງານ

ທ່ານ ປອ. ໄຊສົມ
ົ ພອນ ພົມວິຫານ
ກໍ າ ມະການກົ ມ ການເມື ອ ງສູ ນ ກາງ
ພັກ, ປະທານຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງ
ຊາດ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ມີຄໍາ
ເຫັນກ່າວໄຂກອງປະຊຸມຄະນະປະຈໍາ
ສະພາແຫ່ງຊາດ
ປະຈໍາເດືອນມີນາ
2022 ໃນວັນທີ 30 ມີນາຜ່ານມາ
ວ່າ: ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ມະຕິິວ່າດ້ວຍ
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະປະຈໍາສະ
ພາແຫ່ງຊາດ, ມື້ນີ້ ກອງປະຊຸມຄະນະ
ປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເດືອນ
ມີນາ 2022 ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນທ່າມກາງ
ບັນຍາກາດ
ທີ່ຄະນະປະຈໍາສະພາ
ແຫ່ງຊາດ, ບັນດາກໍາມາທິການ ພວມ
ສຸ ມ ໃ ສ່ ຈັ ດ ຕັ້ ງ ຜັ ນ ຂ ະ ຫ ຍ າ ຍ ມ ະ ຕິ
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ

#

ທ່ານ ປອ. ໄຊສົົມພອນ ພົມວິຫານ
ເຂົ້ າ ໃນການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ພາລະ
ບົດບາດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ;
ບັນ
ດາທ່ າ ນສະມາຊິ ກ ສະພາແຫ່ ງ ຊາດ

ຢູ່ເຂດເລືືອກຕັ້ງຕ່າງໆ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່
ໂຄສະນາເຜີ ຍ ແຜ່ ຜົ ນ ສໍ າ ເລັ ດ ກອງ
ປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງ

ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ຕິດ
ພັນກັບການລົງພົບປະພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ
ຢູ່ເຂດເລືອກຕັ້ງຕ່າງໆ
ເພື່ອຮັບຟັງ

ຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ,
ຄວາມມຸ່ງ
ມາດປາຖະໜາຂອງປະຊາຊົ ນ ບັ ນ ດາ
ເຜົ່າ; ບັນດາກໍາມາທິການ ກໍາລັງສຸມ

ຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ມາ
ຮອດປັດຈຸບັນ ໄດ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ເດືອນ
ເມສາແລ້ວ ເຊິ່ງຍັງອີກປະມານ 2
ເດືອນໃນຕໍ່ໜ້ານີ້ ສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍ
ຈະດໍາເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ
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(ສພຊ) ວັນທີ 22 ມີນາ
2022,

ທີ່ສະໂມສອນສະພາປະຊາ

ຊົນແຂວງເຊກອງ

ໄດ້ມີກອງປະຊຸມ

ຮ່ ວ ມລະຫວ່ າ ງກຳມາທິ ກ ານແຜນ
ການ, ການເງິນ ແລະ ການກວດສອບ
(ກຜງສ) ສະພາແຫ່ງຊາດ ກັບສະພາ
ປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ບັນດາພະແນກ
ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງແຂວງ ເພື່ອຕິດ
ຕາມກວດກາການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ແຜນ
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(ສພຊ) ລະຫວ່າງວັນທີ 2024 ມີນາຜ່ານມາ, ຄະນະຜູ້ແທນສະ
ພາແຫ່ງຊາດລາວ ນຳໂດຍທ່ານ ສັນ
ຍາ ປຣະເສີດ ປະທານກຳມາທິການ
ການຕ່າງປະເທດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ
ໄດ້ສຳເລັດການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
ໃຫຍ່ ສ ະຫະພັ ນ ລັ ດ ຖະສະພາສາກົ ນ
(IPU) ຄັ້ງທີ 144 ທີ່ ນູຊາ ດູອາ,
ບາຫຼີ ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ໂດຍການ
ເປັນປະທານຂອງທ່ານ ດູອາເຕ ປາເຊ
ໂກ (Duarte Pacheco) ປະທານສະ
ຫະພັນລັດຖະສະພາສາກົນ (IPU);
ມີສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຈໍານວນ
1.000 ທ່ານ ທີ່ມາຈາກ 115 ປະ
ເທດ ທົ່ວໂລກເຂົ້າຮ່ວມ. ນອກນີ້, ຍັງ
ມີຄະນະຜູ້ແທນຈາກອົງການສະຫະປະ
ຊາຊາດ ແລະ ຕົວແທນຈາກອົງການ

IPU
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ລັດຖະສະພາປະຈຳພາກພື້ນຕ່າງໆທົ່ວໂລກ
ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍ.
ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ດຳເນີນພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້: “ເຂົ້າໃກ້
ເປົ້າໝາຍທີ່ເປັນສູນ: ຊຸກຍູ້ໃຫ້ລັດຖະ
vjko8+|hk #
ສະພາດຳເນີນງານກ່ຽວກັບການປ່ຽນ
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(ສພຊ) ວັນທີ 25 ມີນາ
2022 ທ່ານ ຮສ. ປອ. ລິນຄຳ ດວງ
ສະຫວັນ ປະທານກຳມາທິການເສດ
ຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດ
ລ້ອມ (ກສຕສ) ສະພາແຫ່ງຊາດ
ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ສືບຕໍ່ເຄື່ອນໄຫວ
ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ເຮັດວຽກ ຢູ່
ແຂວງຄຳມ່ວນ.

ທັງນີ້, ເພື່ອສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້, ຕິດ
ຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາຄາດ
ໝາຍຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນ
ງົບປະມານແຫ່ງລັດ ໄລຍະ 6 ເດືອນ
ຕົ້ນປີ 2022 ແລະ ວາລະແຫ່ງຊາດ
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ຂອງກໍາມາທິການແຜນການ, ການ
ເງິນ ແລະ ການກວດສອບ; ກໍາມາທິ
ການເສດຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ

				 0jk;gfaf
q

ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ
ບັນດາພະແນກການຂອງແຂວງ ພ້ອມ
ດ້ວຍແຂກຖືກເຊີນ.
ກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ບຸນຄົງ
ຫລ້າຈຽມພອນ ໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບ
ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວຈີນ ຊ່ວງຜ່ານແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ
ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ວາລະແຫ່ ງ ຊາດ
ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ
ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ເຊິ່ງມີບາງຕອນສຳ
ຄັນວ່າ: ແລວທາງລົດໄຟທີ່ຜ່ານແຂວງ
ອຸດົມໄຊ ມີລວງຍາວທັງໝົດ: 126,6
ກມ ຂົວມີ 60 ແຫ່ງ, ອຸມົງ 32 ຈຸດ.
ແລວທາງ ແລະ ສະຖານນີລົດໄຟ ຂອງ
ໂຄງການກໍ່ ສ້ າ ງທາງລົ ດ ໄຟລາວ-ຈີ ນ
(ຊ່ວງຜ່ານແຂວງອຸດົມໄຊ) ຖືກຜົນ
ກະທົບຢູ່ໃນ 3 ເມືອງ 39 ບ້ານຄື:
ເມືອງນາໝໍ້ ມີ 12 ບ້ານ; ເມືອງໄຊ
ມີ 14 ບ້ານ ແລະ ເມືອງງາ ມີ 13
ບ້ານ. ການໄກ່ເກ່ຍເກັບກໍາຂໍ້ມູນມາ
ເຖິງປະຈຸບັນມີຄອບຄົວຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບ 1,541 ຄອບຄົວ ມີເນື້ອທີ່
ຜົນກະທົບທັງໝົດ 439,6, ກະທົບ

ທົ່ວປະເທດ ມີໂຮງງານຜະລິດນ້ຳປະປາ ທັງໝົດ

174 ແຫ່ງ ມີກາໍລັງການຜະລິດ 681.322 ແມັດກ້ອນຕໍ່ມື້
ມີພື້ນທີ່ບໍລິການນ້ຳປະປາທັງໝົດ

111

ພື້ນທີ່

ກວມເອົາ

1.480 ບ້ານ ຢູ່ໃນ 117 ຕົວເມືອງ ຈຳນວນປະຊາກອນໃນ
ຕົວເມືອງໄດ້ຮັບບໍລິການນໍ້າປະປາ 1.842.077 ຄົນ ກວມ
ສິ່ງແວດລ້ອມ, ການພິຈາລະນາບຸກຄະ
ລາກອນຂອງສານປະຊາຊົນ, ການພິ
ຈາລະນານິຕິກໍາຈໍານວນໜຶ່ງ ເຊິ່ງຈະ
ເປັນບ່ອນອີງໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກ
ງານຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ວຽກ

ງານອື່ນໆ ຈໍານວນໜຶ່ງ.
ບັນດາເນື້ອໃນທີ່ນໍາມາພິຈາ
ລະນາຕົກລົງ ຢູ່ກອງປະຊຸມຄະນະປະ

ຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດເທື່ອນີ້ ມີຄວາມສໍາ
ຄັນຫລາຍ
ຈຶ່ງສະເໜີມາຍັງບັນດາ
ທ່ າ ນຮອງປະທານຄະນະປະຈໍ າ ສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ເພີ່ມທະວີການຊີ້ນໍາ-ນໍາພາ
ບັນດາກໍາມາທິການ, ຄະນະເລຂາທິ
ການສະພາແຫ່ງຊາດ
ທີ່ຢູ່ໃນຂອບ
ເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ຈົ່ງ
ໄດ້ສຸມເຫື່ອແຮງ, ສະຕິປັນຍາເຂົ້າໃນ

ການປຶກສາຫາລື, ຄົ້ນຄວ້າປະກອບ
ຄໍາເຫັນ ໃສ່ວຽກງານສໍາຄັນຂອງຊາດ
ທີ່ນໍາມາພິຈາລະນາຢູ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຕົກລົງຂອງກອງປະ
ຊຸມ ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ, ສາມາດ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ນໍາຜົນປະໂຫຍດ
ມາສູ່ປະເທດຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນບັນ
ດາເຜົ່າ.

ອັດຕາສ່ວນປະມານ

77,40%

ຂອງປະຊາກອນໃນເຂດບໍ

ລິການ.
ນສພ. ວຽງຈັນໃໝ່ 30/03/2022
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ໃນປີ 2021 ທົ່ວປະທດມີອຸບັດເຫດເກີດຂຶ້ນທັງ

ໝົດ 5.576 ຄັ້ງ ພາຫະນະເປ່ເພ 9.910 ຄັນ ມີຄົນໄດ້ຮັບ
ບາດເຈັບ 8.388 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ 813 ຄົນ ເມື່ອທຽບ
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(ສພຊ) ໃນໂອກາດເຄື່ອນ
ໄຫວເຮັດວຽກຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ເພື່ອ
ຕິດຕາມກວດການຊົດເຊີຍຜົນກະທົບ
ຈາກໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວຈີນ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍ
ການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ, ທ່ານ
ພົທ. ສຸວອນ ເລືອງບຸນມີ ຮອງປະທານ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະ
ທານກອງປະຊຸມຮັບຟັງການລາຍງານ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 2 ວາລະແຫ່ງ
ຊາດ ແລະ ການຊົດເຊີຍຜົນກະທົບ
ຈາກໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວຈີນ ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນ
ໃນວັນທີ 30 ມີນາ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະ
ຊຸມຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງ ເຂົ້າ
ຮ່ວມມີທ່ານ ບຸນຄົງ ຫລ້າຈຽມພອນ
ເລຂາພັກແຂວງ, ເຈົ້າແຂວງໆອຸດົມ
ໄຊ; ມີປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ;
ຮອງປະທານກໍາມາທິການເສດຖະກິດ,
ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ;
ຮອງປະທານກໍາມາທິການບັນດາເຜົ່າ;
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ເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ
IX ເພື່ອພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາບັນ
ຫາສໍ າ ຄັ ນ ພື້ ນ ຖານຂອງປະເທດຊາດ
ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລັດຖະທໍາມະ
ນູນ ແລະ ກົດໝາຍ. ສະນັ້ນ, ການ
ດໍາເນີນກອງປະຊຸມຄະນະປະຈໍາສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ເທື່ອນີ້ ຈະໄດ້ພິຈາລະນາ
ຫລາຍວຽກງານທີ່ ມີ ຄ ວາມສໍ າ ຄັ ນ
ເປັນຕົ້ນ ບັນດາເນື້ອໃນກອງປະຊຸມ
ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX, ການກະກຽມ
ກອງປະຊຸມຮ່ວມ ລະຫວ່າງຄະນະປະ
ຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄະນະລັດຖະ
ບານ, ການກະກຽມບັນດາຮ່າງກົດ
ໝາຍ ທີ່ຈະນໍາເຂົ້າພິຈາລະນາຢູ່ກອງ
ປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX, ການພິ
ຈາລະນາເນື້ ອ ໃນຂົ ງ ເຂດວຽກງານ

PHOUTHEN PASAXON

ໃສ່ປີ 2020 ການເກີດອຸບັດເຫດຫລຸດລົງ 1.198 ຄັ້ງ ພາ
ຫະນະເປ່ເພ ຫລຸດລົງ 2.079 ຄັນ ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ
ຫລຸດລົງ 1.639 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ ຫລຸດລົງ 290 ຄົນ
ໃນນັ້ນ, ຈາກຄະດີທີ່ເກີດຂຶ້ນ ແລະ ຄະດີທີຄ້າງມາ ຈໍານວນ
6.167 ເລື່ອງ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສາມາດແກ້ໄຂສຳເລັດແລ້ວ
5.812 ເລື່ອງ ເທົ່າກັບ 94,24%; ສຳລັບຢູ່ນະຄອນຫລວງ
ວຽງຈັນ ມີອຸບັດເຫດເກີດຂຶ້ນ 853 ຄັ້ງ ພາຫະນະເປ່ເພ
1775 ຄັນ ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ 720 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ
ຖືກເຮືອນປະຊາຊົນ 107 ຫລັງ, ໂຮງ
ຮຽນປະຖົມ-ມັດທະຍົມສົມບູນ
1
ຫລັງ, ຫົວງານນໍ້າລິນ 6 ແຫ່ງ, ຄອງ
ເໝືອງ-ຝາຍ ຈໍານວນ 48 ຈຸດ, ປ່າ
ຊ້າ 2 ບ່ອນ ແລະ ຫລຸມຝັງສົບ 13
ບ່ອນ. ສໍາລັບການຈ່າຍເງິນຄ່າຊົດເຊີຍ
ແລະ ເວນຄືນຜົນກະທົບ ຜ່ານການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະຜ່ານມາ ສາ
ມາດເບີ ກ ຈ່ າ ຍຄ່ າ ຊົ ດ ເຊີ ຍ ຜົ ນ ກະທົ ບ
ຜ່ານມາຈຳນວນ 7 ຄັ້ງ ລວມເປັນມູນ

ຄ່າ 183.430.051.688 ກີບ ເທົ່າ
ກັບ 72,48% ຂອງມູນຄ່າທັງໝົດ
253.063.454.748 ກີບ, ສ່ວນທີ່
ຍັງຄ້າງຈໍານວນ 69.633.403.060
ກີບ ແມ່ນຜົນກະທົບທາງອ້ອມ ເປັນ
ຕົ້ນແມ່ນຜົນກະທົບທາງຊອຍເຂົ້າຫາ
ຈຸດກໍ່ສ້າງ ແລະ ຈຸດຕັ້ງແຄັມຂອງບໍລິ
ສັດຜູ້ຮັບເໝົາ.
ສຳລັ ບ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ
ວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂ
ບັ ນ ຫາຢາເສບຕິ ດ ໄດ້ ມີ ກ ານຜັ ນ ຂະ
ຫຍາຍ, ເຊື່ອມຊຶມ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັ ດ ວາລະແຫ່ ງ ຊາດກ່ ຽ ວກັ ບ ການສະ
ກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບ
ຕິດຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ ໂດຍມີການ
ແຕ່ງຕັງ້ ຄະນະຮັບຜິດຊອບຢ່າງລະອຽດ
ເລີ່ມແຕ່ຄໍາສັ່ງ, ຂໍ້ຕກ
ົ ລົງລວມຂອງ
ແຂວງຈົນຮອດຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ລະບຽບ
ການສະເພາະຂອງຂະແໜງການໄດ້ເຮັດ
ໃຫ້ຫລາຍພາກສ່ວນມີຄວາມເຂົ້າໃຈ
ແລະ ພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງຕັ້ງ
ໜ້າ, ບັນດາໜ້າວຽກຈຸດສຸມໃນການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ປີ 2021-2023

ມີ 6 ຈຸດສຸມໃຫຍ່ ຜົນການຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບັດເບື້ອງຕົ້ນແຕ່ລະດ້ານຄື: ດ້ານ
ການສ້ າ ງຄວາມຮັ ບ ຮູ້ ເ ຂົ້ າ ໃຈໃນທົ່ ວ
ສັງຄົມດ້ວຍການສຶກສາອົບຮົມ, ໂຄ
ສະນາເຜີຍແຜ່ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ
ຜົນຮ້າຍຂອງຢາເສບຕິດ ໄດ້ຈັດຕັ້ງ
ການເຊື່ ອ ມຊຶ ມ ບັ ນ ດານິ ຕິ ກ ຳຕ່ າ ງໆ
ຂອງສູນກາງ ແລະ ຂອງແຂວງແລ້ວ
ທັງໝົດ 7 ເມືອງ ມີ 470 ບ້ານກວມ
100% ຂອງຈໍານວນບ້ານທັງໝົດໃນ

ທົວ
່ ແຂວງ, ສໍາລັບຢູບ
່ ນ
ັ ດາພະແນກ
ການ-ອົງການຂັ້ນແຂວງ ໄດ້ມີການ
ເຊື່ອມຊຶມສໍາເລັດ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງ
ໝົດ 3.920 ຄົນ; ໄດ້ຈັດຕັ້ງການສະ
ເຫລີ ມ ສະຫລອງວັ ນ ຕ້ າ ນຢາເສບຕິ ດ
ເເຫ່ງຊາດ ວັນທີ 12 ຕຸລາ 2021
ເຊິ່ງໄດ້ຈູດທໍາລາຍຢາເສບຕິດ ທີ່ສານ
ໄດ້ຕັດສິນຄະດີສໍາເລັດແລ້ວ; ສຳລັບ
ການສ້ າ ງນິ ຕິກໍາ ໃຕ້ ກົດ ໝາຍທີ່ ກ່ ຽ ວ
ຂ້ອງກັບການສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂ
ບັນຫາຢາເສບຕິດ ນອກຈາກບັນດານິ
ຕິກາໍ ຂອງສູນກາງແລ້ວແຂວງອຸດົມໄຊ
ກໍໄດ້ອອກບັນດານິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ
ຂັນ
້ ແຂວງຕືມ
່ ຫລາຍສະບັບ; ດ້ານການ
ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຍົກ
ລະດັ ບ ຄວາມສາມາດໃນການເຄື່ ອ ນ
ໄຫວເຮັ ດ ໜ້ າ ທີ່ ກ ານເມື ອ ງຂອງອົ ງ
ການສື ບ ສວນ-ສອບສວນເຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່
ຕຳຫລວດ, ອົງການໄອຍະການປະຊາ
ຊົນ, ສານປະຊາຊົນ, ພະແນກຍຸຕິທໍາ
ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ມີ
ການປັບປຸງບຸກຄະລາກອນ, ອຸປະກອນ
ເຕັກນິກ, ພາຫະນະ ແລະ ກໍ່ສ້າງພື້ນ

ຖານໂຄງລ່າງທີຈ
່ ຳເປັນເຂົາ້ ຮັບໃຊ້ວຽກ
ງານແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ, ໄດ້ສໍາ
ຫລວດວັດແທກ ແລະ ສ້າງແຜນການ
ປັບປຸງ-ກໍ່ສ້າງ
ສູນບໍາບັດ-ດັດສ້າງ
ແຂວງ, ຄ້າຍຄຸມຂັງ-ດັດສ້າງ ຢູ່ກອງ
ບັນຊາການ ປກສ ເມືອງ 7 ເມືອງ;
ດ້ າ ນການຍົ ກ ສູ ງ ປະສິ ດ ທິ ພ າບດ້ າ ນ
ການຄຸ້ມຄອງ, ຊີ້ນໍາໃນການຈັດຕັ້ງປະ
ຕິ ບັ ດ ຮອບດ້ າ ນໃນວຽກງານສະກັ ດ
ກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ
ປກສແຂວງ, ປກສ ເມືອງ, ປກສ ກຸ່ມ
ບ້ານ ແລະ ອົງການປົກຄອງບ້ານເກັບ
ກໍາສະຖິຕິບັນດາເປົ້າໝາຍ ເປັນຕົ້ນ
ເປົ້າໝາຍລາຍໃຫຍ່, ລາຍກາງ, ລາຍ
ຍ່ອຍ, ຈຸດມົ້ວສຸມ ແລະ ເປົ້າໝາຍ
ເສບຢາເສບຕິດ;
ດ້ານການຍົກສູງ
ຄວາມຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບໃນການເຄື່ ອ ນ
ໄຫວເຮັດໜ້າທີ່ຂອງຄະນະພັກ, ອົງ
ການປົກຄອງແຕ່ລະຂັ້ນເພື່ອນໍາພາ-ຊີ້
ນຳການແກ້ໄຂຢາເສບຕິດທີ່ເກີດຂຶ້ນ
ຢູ່ ໃ ນຂອບເຂດຄວາມຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບ
ເຊິ່ງໄດ້ສ້າງແຜນການ ແລະ ຫັນພະ
ນັກງານນໍາພາ-ບັນຊາ, ວິຊາການວິຊາ
ສະເພາະ ລົງກໍ່ສ້າງຮາກຖານສົມທົບ
ກັບບັນດາກອງບັນຊາການ
ປກສ
ເມືອງ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອຕິດຕາມ ແລະ
ສ້າງບົດບັນທຶກການສະກັດກັ້ນ ແລະ
ແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດກັບອົງການ
ປົກຄອງບ້ານ, ຄອບຄົວ, ບຸກຄົນ,
ພ້ອມທັງເກັບກໍາສະຖິຕິເປົ້າໝາຍ ແລະ
ແກ້ໄຂເປົ້າໝາຍປະເພດຕ່າງໆ ທີ່ພົວ
ພັນຢາເສບຕິດ; ສຳລັບການເພີ່ມທະວີ
ການຮ່ວມມືກັບສາກົນ
ໄດ້ມີການ

161 ຄົນ.
ນສພ. ວຽງຈັນໃໝ່ 31/03/2022
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ຄະນະຮັບຜິດຊອບຈັດຊື້ລົດປະຈຳຕຳແໜ່ງການ

ນໍາລະດັບສູງ ໄດ້ເປີດຊອງປະມູນຊື້ລົດເກງໄຟຟ້າ EV ຄວາມ
ແຮງມໍເຕີໄຟຟ້າ 121KW-163KW ຈຳນວນ 23 ຄັນ ລົດ
ເກງໄຟຟ້າ EV ຄວາມແຮງມໍເຕີໄຟຟ້າ 10UKW-16OKW
ຈໍານວນ 160 ຄັນ ເພື່ອປະກອບເປັນລົດປະຈໍາຕໍາແໜ່ງໃຫ້
ແກ່ການນໍາລະດັບສູງ.
ນສພ. ວຽງຈັນໃໝ່ 30/03/2022
ຮ່ວມມືກັບໂຄງການແມ່ນໍ້າຂອງປອດ
ໄພ, ໂຄງການແມ່ນໍ້າຂອງ-ແມ່ນໍ້າລ້ານ
ຊ້າງ ແລະ ການຮ່ວມມື 2 ຝ່າຍ,
ຫລາຍຝ່ າ ຍກັ ບ ບັ ນ ດາປະເທດເພື່ ອ ນ
ມິດຍຸດທະສາດ ແລະ ບັນດາປະເທດ
ໃກ້ຄຽງ ເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ມູນເບາະແສຕ່າງໆ
ກ່ຽວກັບຂະບວນການຜະລິດ, ຂົນສົ່ງ
ຄ້າ-ຂາຍຢາເສບຕິດ ພ້ອມທັງໄດ້ສະ
ກັດກັນ
້ ປາບປາມຂະບວນການດັງ່ ກ່າວ
ໄດ້ຢ່າງແຂງແຮງ.
ຈາກນັ້ນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງ
ປະຊຸມໄດ້ສົນທະນາແລກປ່ຽນຄຳຄິດ
ຄຳເຫັນເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ລາຍງານ
ເພີ່ມຕື່ມ, ແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນຕໍ່
ບັນຫາດັ່ງກ່າວ; ຈາກນັ້ນ, ກອງປະ
ຊຸມຍັງໄດ້ຮບ
ັ ຟັງການໂອ້ລມ
ົ ຈາກທ່ານ
ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດຕື່ມອີກ.

ໃນການເຄືອ
່ ນໄຫວເຮັດວຽກ
ຄັ້ງນີ້, ທ່ານ ພົທ. ສຸວອນ ເລືອງບຸນມີ
ຍັງໄດ້ນຳເອົາຄອມພິວເຕີ (Notebook),
ໄມ ແລະ ເຄື່ອງສຽງຫ້ອງປະຊຸມ ລວມ
ມູນຄ່າ 18 ລ້ານກວ່າກີບ ມອບໃຫ້ສະ
ພາປະຊາຊົນແຂວງ ໂດຍການກ່າວຮັບ
ຂອງທ່ານ ຄຳດີ ວົງລ້ອມ ປະທານສະພາ
ປະຊາຊົນແຂວງ ພ້ອມທັງກ່າວສະແດງ
ຄວາມຂອບໃຈເປັນຢ່າງຍິງ່ ຕໍກ
່ ານຊ່ວຍ
ເຫລືອໃນຄັ້ງນີ້ ພ້ອມໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນ
ຍາວ່າຈະນຳໃຊ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງ
ສຸດ, ສ່ວນຄອມພິວເຕີແມ່ນຈະນຳໄປ
ມອບຕໍ່ໃຫ້ເມືອງປາກແບ່ງ ແລະ ເມືອງ
ນາໝໍ້
ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານ
ຂອງສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ.
(ກົງທະນູຄຳ ພິພັດເສລີ)
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ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນ

ຂອງສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງເຊກອງ

ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນສູນກາງໃນ

ງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈໍາປີ 2022

ເຊິ່ງຜ່ານມາມີທັງຂໍ້ສະດວກ ແລະ ຂໍ້

ການຊ່ວຍຊຸກຍູ້ ແລະ ພ້ອມກັນປັບ

ແລະ ການປະຕິບັດບັນດາມະຕິຕ່າງໆ

ຫຍຸງ້ ຍາກໃນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ວຽກ

ປຸງແກ້ໄຂໃນຕໍ່ໜ້າ.

ທີ່ ໄ ດ້ ຮັ ບ ຮອງໃນກອງປະຊຸ ມ ສະໄໝ

ງານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການປະຕິບັດ 3

ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ປອ.

ສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ

ພາລະບົດບາດ ຕາມສິດ ແລະ ໜ້າທີ່

ລີເບີ ລີບົວປາວ ໄດ້ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍມາ

ຊຸດທີ IX ຕິດພັນກັບການຕິດຕາມ

ຂອງຕົນ, ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ບັນດາ

ຍັງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ກໍຄືບັນດາ

ກວດກາການປະຕິບັດມະຕິຂອງ 2 ວາ

ມະຕິຕາ່ ງໆຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ

ພະແນກການຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ

ລະແຫ່ງຊາດ ຢູ່ແຂວງເຊກອງ ໂດຍ

ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ

ໄດ້ຮັບຮອງ

ແຂວງ ທີ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ການເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານຂອງທ່ານ

ໃນກອງປະຊຸມສະພາ 2 ຂັ້ນ ຕິດພັນ

ໜ້າທີ່ວຽກງານຈົນໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດ

ປອ. ລີເບີ ລີບົວປາວ ປະທານ ກຜງສ

ກັບການປະຕິບັດ 2 ວາລະແຫ່ງຊາດ

ເປັນກ້າວໆມາ ແລະ ຈົ່ງພ້ອມກັນເອົາ

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ທ່ານ ປອ. ແພງ

ແລະ ວຽກງານອື່ນໆ ແລະ ຮັບຟັງ

ໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຈັດຕັ້ງປະຕິ

ສີ ສີລາວີ ຮອງປະທານຄະນະສະມາ

ການລາຍງານກ່ ຽ ວກັ ບ ສະພາບການ

ບັດວຽກງານ ກໍຄືແຜນພັດທະນາເສດ

ຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກ

ເຄືອ
່ ນໄຫວວຽກງານໃນໄລຍະຜ່ານມາ

ຖະກິດ-ສັງຄົມ,

ຕັ້ງທີ 16 ທັງເປັນຮອງປະທານສະພາ

ຈາກບັນດາພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ແຫ່ງລັດ ປະຈໍາປີ 2022 ແລະ ການ

ປະຊາຊົນແຂວງ; ມີບັນດາທ່ານຄະນະ

ເປັນຕົ້ນ

ແລະ

ປະຕິບັດ 2 ວາລະແຫ່ງຊາດໃຫ້ປະສົບ

ປະຈຳສະພາປະຊາຊົນແຂວງ,

ການລົງທຶນ,

ພະແນກໂຍທາທິການ

ຜົນສໍາເລັດຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້.

ຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະມາຊິກສະພາ

ແລະ ຂົນສົ່ງ, ພະແນກການເງິນແຂວງ;

ຈາກນັ້ນ, ຄະນະ ກໍໄດ້ເຄື່ອນ

ປະຊາຊົນແຂວງ, ພະນັກງານ-ລັດຖະ

ພ້ອມນັ້ນ, ກໍໄດ້ມີການແລກປ່ຽນຄຳ

ໄຫວຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະ

ກອນ ພ້ອມດ້ວຍພະແນກການທີ່ກ່ຽວ

ຄິດຄຳເຫັນເຊິ່ງກັນແລະກັນ

ຕິບດ
ັ ຕົວຈິງຂອງບັນດາໂຄງການກໍສ
່ າ້ ງ

ຂ້ອງຂອງແຂວງເຂົ້າຮ່ວມ.

ໄປກົງມາ

ກອງປະຊຸມ,

ທ່ານ

ສະມາ

ພະແນກແຜນການ

ຢ່າງກົງ

ພ້ອມທັງສະເໜີບັນຫາທີ່

ແຜນງົບປະມານ

ຕ່າງໆຢູ່ພາຍໃນແຂວງເຊກອງ

ເປັນ

ປອ.

ພົ ບ ຄວາມຫຍຸ້ ງ ຍາກຂອງແຕ່ ລ ະຂະ

ຕົ້ນໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ ແລະ ຂົວ

ແພງສີ ສີລາວີ ໄດ້ລາຍງານໂດຍຫຍໍ້

ແໜງການໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອເປັນ

ຈຳນວນ 4 ແຫ່ງ ນັບແຕ່ບ້ານໂພນ

ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ

ຂໍ້ ມູ ນ ເພື່ ອ ນຳໄປປະສານສົ ມ ທົ ບ ກັ ບ

ເມືອງລະມາມ ຫາເມືອງກະລຶມເກົ່າ.
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ແປງດິນຟ້າອາກາດ”. ພ້ອມນີ້, ກອງ
ປະຊຸມໄດ້ມີການທົບທວນຄືນ ແລະ
ປັບປຸງແນວທາງຂອງຂະບວນການສັນ
ຕິພາບ ເພື່ອແນໃສ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າ
ໃນການຊຸກຍູ້ສັນຕິພາບແບບຍືນຍົງ,
ປຶ ກ ສາຫາລື ກັ ນ ກ່ ຽ ວກັ ບ ການນຳໃຊ້
ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
ແລະ
ການສື່ສານ ເພື່ອເປັນການຂັບເຄື່ອນ
ໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການສຶກສາ ໂດຍສະ
ເພາະແມ່ນໄລຍະການແຜ່ລະບາດຂອງ
ພະຍາດໂຄວິດ-19. ນອກນັ້ນ, ໃນ
ກອງປະຊຸ ມ ຍັ ງ ໄດ້ ພິ ຈ າລະນາບັ ນ ຫາ
ຮີບດ່ວນທີເ່ ປັນຄວາມກັງວົນຮ່ວມກັນ
ໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ຮັບຟັງການລາຍ
ງານຈາກບັ ນ ດາກໍ າ ມາທິ ກ ານປະຈໍ າ
ຕ່າງໆຂອງ IPU.
ນອກຈາກການເຂົ້ າ ຮ່ ວ ມ
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ແລ້ວ ຄະນະຜູ້ແທນ
ລາວ ຍັງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ປະກອບ

ຄຳເຫັນໃນກອງປະຊຸມຕ່າງໆ ເຊັ່ນ:
ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານງານ, ກອງ
ປະຊຸ ມ ກຳມາທິ ກ ານປະຈຳກ່ ຽ ວກັ ບ
ສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງສາກົນ,
ກອງປະຊຸ ມ ກຳມາທິ ກ ານປະຈຳກ່ຽວ
ກັບວຽກງານການພັດທະນາແບບຍືນ
ຍົງ ແລະ ກອງປະຊຸມປິ່ນອ້ອມອື່ນໆ
ຂອງ IPU.
ໃນກອງປະຊຸ ມ ໃຫຍ່ ຄົ ບ ຄະ
ນະ, ທ່ານ ສັນຍາ ປຣະເສີດ ໄດ້ກ່າວ
ປາໄສໃນຫົວຂໍ້: “ເຂົ້າໃກ້ເປົ້າໝາຍທີ່
ເປັນສູນ: ຊຸກຍູ້ໃຫ້ລັດຖະສະພາດຳ
ເນີ ນ ງານກ່ ຽ ວກັ ບ ການປ່ ຽ ນແປງດິ ນ
ຟ້າອາກາດ” ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນ
ເຖິງຜົນກະທົບອັນຮ້າຍແຮງຈາກການ
ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ທີ່ສົ່ງຜົນກະ
ທົບໃນທົ່ວໂລກ ລວມທັງໃນ ສປປ
ລາວ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຜົນກະທົບທີ່ເກີດ
ຈາກນ້ຳຖ້ວມ, ໄພແຫ້ງແລ້ງ, ຝົນບໍ່

ມາຕາມລະດູການ, ອາກາດຮ້ອນຂຶ້ນ
ແລະ ອື່ນໆ ເຊິ່ງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງ
ໃຫຍ່ຫລວງຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ລະບົບ
ນິເວດ, ລະບົບເສດຖະກິດ ແລະ ຊີວິດ
ການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາ
ເຜົ່າ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ທ່ານຍັງໄດ້
ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມພະຍາຍາມຂອງ
ສປປລາວ ກໍຄືສະພາແຫ່ງຊາດລາວ
ໃນການຮັບມືກບ
ັ ບັນຫາດັງ່ ກ່າວ ໂດຍ
ການຮັບຮອງເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍ,
ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຍຸດທະສາດ
ການເຕີບໂຕສີຂຽວແຫ່ງຊາດ ແລະ
ລະບຽບການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ວຽກງານການຕ້ານການປ່ຽນແປງຂອງ
ດິນຟ້າອາກາດ, ພ້ອມທັງການໃຫ້ສດ
ັ
ຕະຍາບັນແກ່ສນ
ົ ທິສັນຍາ, ສັນຍາສາ
ກົນຕ່າງໆ ແລະ ໄດ້ມີການຊຸກຍູ້ຕິດ
ຕາມກວດກາການຄຸ້ ມ ຄອງສິ່ ງ ແວດ
ລ້ອມ, ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້

ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ໃຫ້ຍືນຍົງ, ສົ່ງ
ເສີມການຄົນ
້ ຄວ້ານຳໃຊ້ພະລັງງານທົດ
ແທນ, ການສ້າງຈິດສຳນຶກໃຫ້ແກ່ປະ
ຊາຊົນ ເພືອ
່ ເປັນການປະກອບສ່ວນ
ໂດຍກົ ງ ໃນການຫລຸ ດ ຜ່ ອ ນສະພາບ
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ວາງ
ເປົາ້ ໝາຍໃຫ້ເປັນສູນໃນປີ
2022.
ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ດໍາເນີນ
ໄປດ້ວຍຜົນສຳເລັດ ຕາມຈຸດປະສົງ
ລະດັບຄາດໝາຍ ໂດຍໄດ້ມີການຮັບ
ຮອງເອົ າ ມະຕິ ໃ ນຂົ ງ ເຂດວຽກງານ
ຕ່າງໆຮ່ວມກັນ ຈຳນວນ 3 ສະບັບ
ແລະ ຮັບຮອງເອົາຖະແຫລງການ ນູສາ
ດູອາ
ເຊິ່ງຄະນະຜູ້ແທນຂອງສະພາ
ແຫ່ງຊາດລາວ ກໍໄດ້ໃຊ້ສິດຢ່າງເຕັມ
ສ່ວນໃນການປະກອບຄຳເຫັນ ແລະ
ລົ ງ ຄະແນນສຽງໃນວາລະຕ່ າ ງໆຂອງ
ກອງປະຊຸມ.
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ IPU ຄັ້ງທີ
145 ຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ກິກາລີ ປະເທດລາ
ວັນດາ ໃນເດືອນຕຸລາ 2022.
(ສຸກສາຄອນ ອານັນທະ)
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ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ
ດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ຕາມມະຕິ
ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ໂດຍລົງ
ເລິກຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້
ການຜະລິດ ເພື່ອທົດແທນການນຳ
ເຂົ້າ ແລະ ເປັນສິນຄ້າສົ່ງອອກ; ການ
ຈັດເກັບລາຍຮັບ ເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງ
ລັດ; ບັນຫາການລົງທຶນຢູ່ເຂດເສດຖະ
ກິດສະເພາະພູຂຽວ; ການພັດທະນາ
ເຂດໂລຊິດສະຕິກ; ການເຮັດທົດລອງ
ຂຸດຄົ້ນແຮ່ເຫລັກ; ການຄຸ້ມຄອງແຮງ
ງານ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ຄະນະ
ໄດ້ ເ ຮັ ດ ວຽກຮ່ ວ ມກັ ບ ສະມາຊິ ກ ສະ
ພາແຫ່ງຊາດ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ
12 ແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະ ສະພາປະຊາ
ຊົນແຂວງຄຳມ່ວນ, ໄດ້ຮັບຟັງການ
ລາຍງານຫຍໍ້ ຈ າກພະແນກການທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິ

ບັດບັນດາຄາດໝາຍ ແລະ ເນື້ອໃນ
ທີ່ຕິດພັນກັບມະຕິດັ່ງກ່າວ; ພ້ອມກັນ
ນັ້ນ, ຍັງໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານບັນ
ຫາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນໂຄງ
ການຂອງເຂດເສດຖະກິ ດ ສະເພາະພູ
ຂຽວ ແລະ ສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດ ຢູ່ດ່ານສາກົນຂົວມິດຕະພາບ 3,
ດ່ານສາກົນນາເພົ້າ-ຈໍຫລໍ່ ແລະ ອື່ນໆ;
ຈາກນັ້ນ, ຄະນະ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມ
ຢາມພື້ນທີ່ຕົວຈິງ ເປັນຕົ້ນດ່ານສາກົນ
ຂົວມິດຕະພາບ 3 ທ່າແຂກ-ນະຄອນ
ພະນົມ ແລະ ເຂດໂລຊິດສະຕິກ.
ໃນການເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມ
ກວດກາຄັ້ງນີ້, ຄະນະ ຍັງໄດ້ຕາງໜ້າ
ກອງທຶ ນ ຊ່ ວ ຍເຫລື ອ ສັ ງ ຄົ ມ ສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອໃຫ້
ແກ່ ພ ະແນກສາທາລະນະສຸ ກ ແຂວງ
ຄຳມ່ວນ ເພື່ອມອບຕໍ່ໃຫ້ແພດໝໍ ທີ່
ປະຕິບດ
ັ ໜ້າທີໃ່ ນການປ້ອງກັນ, ຄວບ
ຄຸມ ການແຜ່ລະບາດ ແລະ ປິນ
່ ປົວ ພະ
ຍາດໂຄວິດ-19.
(ນາງ ດາລານີ ອິນທາທິລາດ)
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(ສພຊ) ວັນທີ 25 ມີນາ
2022 ທີຫ
່ ອ
້ ງປະຊຸມສານປະຊາ
ຊົນແຂວງ (ສພຂ) ຫົວພັນ, ທ່ານ
ນາງ ອຳໄພວອນ ລ້ອມບຸນແພງ
ກຳມະການສຳຮອງສູນກາງພັກ,
ຮອງເລຂາພັກແຂວງ, ປະທານ
ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ
ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 8 ແຂວງ

ຫົວພັນ, ປະທານ ສພຂ ຫົວພັນ
ໄດ້ພບ
ົ ປະ ແລະ ໂອ້ລມ
ົ ຕໍຂ
່ ງົ ເຂດ
ຕຸລາການ ຄື: ສານປະຊາຊົນແຂວງ
ແລະ ອົງການໄອຍະການປະຊາ
ຊົນແຂວງ ໃນນາມຜູຮ
້ ບ
ັ ຜິດຊອບ
ຊີ້ນຳວຽກງານຂົງເຂດຕຸລາການ
ໂດຍມີ ບັ ນ ດາປະທານ-ຮອງປະ
ທານສານປະຊາຊົນແຂວງ, ສານ
ເຂດ, ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າອົງ
ການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ,
ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນເຂດ
ຕະຫລອດຮອດພະນັກງານວິຊາ
ການພາຍໃນສອງຂົງເຂດ ເຂົ້າ
ຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.
ໃນໂອກາດນີ້, ໄດ້ຮັບ
ຟັ ງ ການລາຍງານສະພາບການ
ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃນປີຜ່ານ
ມາຂອງສານປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ
ອົ ງ ການໄອຍະການປະຊາຊົ ນ
ແຂວງໂດຍສັງເຂບ. ຈາກນັ້ນ,
ທ່ານ ນາງ ອຳໄພວອນ ລ້ອມບຸນ
ແພງ ໄດ້ສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊມ
ົ
ເຊີຍຕໍ່ຄະນະພັກ ກໍຄືຄະນະນຳ
ຂອງສານປະຊາຊົນ ແລະ ອົງການ
ໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ ທີ່

ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຈດ
ັ ຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ຕາມ
ສິດ, ພາລະບົດບາດຂອງຕົນ ໂດຍ
ສະແດງອອກໃນບົດລາຍງານດັ່ງ
ກ່າວ ສາມາດຍາດໄດ້ຜນ
ົ ສຳເລັດ
ຫລາຍດ້ານ. ຄຽງຄູກ
່ ນ
ັ ນີ,້ ທ່ານ
ຍັ ງ ໄດ້ ຮ ຽກຮ້ ອ ງໃຫ້ ຄ ະນະພັ ກ ,
ຄະນະນຳ ຕະຫລອດຮອດພະນັກ
ງານວິຊາການສານປະຊາຊົນແຂວງ
ແລະ ອົງການໄອຍະການປະຊາ
ຊົນແຂວງ ເອົາໃຈໃສ່ເຮັດວຽກ
ງານສຶກສາອົບຮົມການເມືອງແນວ
ຄິດ ດ້ວຍຫລາຍຮູບການ, ເຮັດ
ເປັນປົກກະຕິ, ເລິກເຊິງ່ , ຕໍເ່ ນືອ
່ ງ
ແທດເໝາະກັບຕົວຈິງ ເພື່ອສ້າງ
ໃຫ້ພະນັກງານ ມີຄວາມຮັບຮູ້,
ເຂົ້ າ ໃຈແຈ້ ງ ຕໍ່ ແ ນວທາງນະໂຍ
ບາຍຂອງພັກ, ກົດໝາຍຂອງລັດ
ຢ່າງໜັກແໜ້ນ ມີແນວຄິດ ແລະ
ການກະທຳອັນໃໝ່, ກ້າວໜ້າທັນ
ສະໄໝ, ມີນຳ້ ໃຈຮັກຊາດ ມີຄນ
ຸ
ທາດການເມືອງໜັກແໜ້ນ ມີຄນ
ຸ
ສົມບັດ, ສິນທຳປະຕິບັດ ມີຈັນ
ຍາບັນ, ຈັນຍາທຳ ຕໍ່ການປະຕິ
ບັດໜ້າທີ່ວິຊາສະເພາະ; ຍົກສູງ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າທີ່ການ
ເມືອງ ທີໄ່ ດ້ຮບ
ັ ການມອບໝາຍ,
ຕັ້ ງໜ້ າເ ຝິ ກຝົ ນ ຫລໍ່ ຫລອມຕົ ນ
ເອງຢ່າງຮອບດ້ານ ເພື່ອພັດທະ
ນາຄວາມຮູ,້ ຄວາມສາມາດຂອງ
ຕົນໃຫ້ສູງຂຶ້ນ, ມີຄວາມກະຕືລື
ລົ້ນຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກງານ ທີ່ໄດ້ຮັບ
ການມອບໝາຍ, ມີຄວາມດຸໝນ
່ັ ,
ອົດທົນ ເພືອ
່ ສ້າງຕົນເອງໃຫ້ເປັນ

ຜູຊ
້ ຳນານງານ ມີຄວາມຊ່ຽວຊານ
ກາຍເປັ ນ ມື ອ າຊີ ບ ດ້ າ ນວິ ຊ າສະ
ເພາະ, ດ້ານວິຊາການ ພ້ອມທັງ
ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັງ້ ໃຫ້ເປັນ
ລະບົບ, ເຂັ້ມແຂງ, ບຳລຸງກໍ່ສ້າງ
ພະນັກງານ, ຜູ້ພິພາກສາໃຫ້ດີ,
ເກັ່ງ ມີປະລິມານເພີ່ມຂຶ້ນ ແລ້ວ
ຮັບປະກັນທາງດ້ານຄຸນນະພາບ
ເພືອ
່ ສ້າງຜູສ
້ ບ
ື ທອດທີດ
່ ;ີ ເພີມ
່ ທະ
ວີໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວິຊາສະ
ເພາະ ຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ
ແລະ ໜ້າທີ່ ຕາມກົດໝາຍຢ່າງ
ເຂັ້ມງວດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນປັບປຸງ
ແບບແຜນວິທເີ ຮັດວຽກ, ກົນໄກ
ການບໍລິຫານ, ການດຳເນີນ,
ການແກ້ໄຂຄະດີ ໃຫ້ມຄ
ີ ວາມວ່ອງ
ໄວ ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງ,
ຮອບດ້ານ, ຄົບຖ້ວນ, ພາວະວິໄສ
ມີຄວາມປ່ອງໃສໃນທຸກຂັນ
້ ຕອນ,
ການຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາຕັດສິນ
ຄະດີ ຕ້ອງຖືເອົາກົດໝາຍເປັນ
ຫລັກ ໂດຍພື້ນຖານຕ້ອງອີງໃສ່
ຂໍ້ມູນ, ຫລັກຖານ ແລະ ຄວາມ
ເປັນຈິງຂອງຄະດີນັ້ນ ແລະ ເອົາ
ໃຈໃສ່ປບ
ັ ປຸງກົນໄກການປະສານ
ງານໃຫ້ສອດຄ່ອງ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນ 4 ພາກສ່ວນທີດ
່ ຳເນີນຄະ
ດີ ຕາມຂະບວນຍຸຕທ
ິ ຳ ພ້ອມທັງ
ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ເນື້ ອ ໃນບົ ດ ບັ ນ
ທຶກກອງປະຊຸມ 4 ພາກສ່ວນ
ຂອງສູນກາງ, ທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ປະ
ກົດຜົນເປັນຈິງ ພ້ອມນີ້, ຕ້ອງ
ສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິຂອງ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ທີໄ່ ດ້ພຈ
ິ າ
ລະນາຮັບຮອງເອົາ ໄປຄຽງຄູກ
່ ບ
ັ
2 ວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການ
ແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸງ້ ຍາກດ້ານເສດ
ຖະກິດ-ການເງິນ ແລະ ການແກ້
ໄຂບັນຫາຢ່າເສບຕິດ ໃຫ້ປາກົດ
ຜົນເປັນຈິງ ແລະ ມີຜົນສຳເລັດ
ຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້.
(ນາງ ປຸ້ຍນິຕາ ເພັງມີໄຊ)
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(ສພຊ) ໃນຕອນເຊົາ້ ວັນ
ທີ 30 ມີນາ 2022 ພະແນກພະ
ລັງງານ ແລະ ບໍແ
່ ຮ່ ແຂວງເຊກອງ
ນໍາໂດຍທ່ານ
ເພັດສະໝອນ
ຄອນປະສິດ ຫົວໜ້າພະແນກພະ
ລັງງານ ແລະ ບໍແ
່ ຮ່ແຂວງເຊກອງ
ພ້ອມຄະນະ ໄດ້ນາໍ ເອົາເຄືອ
່ ງຊ່ວຍ
ເຫລືອຈໍານວນໜຶງ່ ມອບໃຫ້ສະ
ພາປະຊາຊົນແຂວງເຊກອງ ເພື່ອ
ນໍ າ ໃຊ້ ເ ຂົ້ າ ໃນການເຄື່ ອ ນໄຫວ
ວຽກງານຂອງສະພາປະຊາຊົ ນ
ແຂວງ ເຊິງ່ ກ່າວຮັບໂດຍທ່ານ ດົງ
ເພັດ ພະຍົນ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ,
ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ;
ມີບນ
ັ ດາທ່ານຄະນະເລຂາທິການ,

ຄະນະພະແນກພະລັງງານ ແລະ
ບໍ່ແຮ່ແຂວງ, ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວ
ໜ້າຂະແໜງ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກ
ງານວິຊາການເຂົ້າຮ່ວມ.
ເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອທີ່
ມອບໃນຄັ້ງນີ້ ປະກອບມີ: ນໍ້າ
ດື່ມ ຈໍານວນ 15 ແຟ໋ກ ແລະ
ເຈວລ້າງມື ຈໍານວນ 4 ແກັດ
ລວມມູນຄ່າ 1,8 ລ້ານກີບ ເຊິງ່
ເຄື່ອງດັ່ງກ່າວ ສະພາປະຊາຊົນ
ແຂວງເຊກອງ ຈະໄດ້ນໍາໃຊ້ເຂົ້າ
ໃນການເຄືອ
່ ນໄຫວວຽກງານຕາມ
ພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່
ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງຢູ່ 4
ຕົວເມືອງ.

ໂອກາດດັງ່ ກ່າວ, ທ່ານ
ດົງເພັດ ພະຍົນ ໄດ້ກ່າວສະແດງ
ຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຊົມເຊີຍ
ຕໍຫ
່ ວ
ົ ໜ້າພະແນກພະລັງງານ ແລະ
ບໍ່ແຮ່ແຂວງເຊກອງ ພ້ອມດ້ວຍ
ຄະນະ ທີ່ໄດ້ນໍາເອົາເຄື່ອງຊ່ວຍ
ເຫລືອມາມອບໃຫ້ແກ່ສະພາປະ
ຊາຊົນແຂວງ ເພື່ອເປັນການປະ
ກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ເຂົ້າໃນການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງສະພາ
ປະຊາຊົນແຂວງໃນຄັ້ງນີ້ ແລະ
ພ້ອມຈະນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃຫ້ເກີດປະ
ໂຫຍດສູງສຸດ.
(ນັກຂ່າວ ສພຂ ເຊກອງ)
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ໜ່ວຍພັກສະພາປະຊາ
ຊົນແຂວງ (ສພຂ) ມີຜນ
ົ ສຳເລັດ
ຫລາຍດ້ານໃນການຊີ້ນຳນຳພາ
ວຽກງານຕ່າງໆພາຍໃນ ສພຂ
ເຊິງ່ ສະແດງອອກໃນການດຳເນີນ
ຊີວດ
ິ ພັກປະຈຳເດືອນມີນາ 2022
ເຊິງ່ ໄດ້ຈດ
ັ ຂຶນ
້ ໃນຕອນເຊົາ້ ວັນອັງ
ຄານທີ 22 ມີນາ 2022 ທີຫ
່ ອ
້ ງ
ປະຊຸມ ສພຂ ໂດຍການເປັນປະ
ທານຂອງສະຫາຍ ທອງຄານ ວັດ
ສະດາກອນ
ເລຂາໜ່ວຍພັກ
ສພຂ; ເຂົາ້ ຮ່ວມມີສະຫາຍ ຄໍາດີ
ວົງລ້ອມ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ,
ປະທານ ສພຂ, ມີຄະນະໜ່ວຍ
ພັກ, ສະມາຊິກພັກສົມບູນ ແລະ
ສຳຮອງພາຍໃນໜ່ວຍພັກ ສພຂ
ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.
ໃນການດຳເນີ ນ ຊີ ວິ ດ
ພັກຄັ້ງດັ່ງກ່າວ ເລຂາໜ່ວຍພັກ
ກໍໄດ້ຜາ່ ນບົດສະຫລຸບການເຄືອ
່ ນ
ໄຫວວຽກງານປະຈໍາເດືອນມີນາ
2022 ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນ

ໂດຍ: ແສງພອນ ອິນນະລົງ

ສຳເລັດໃນຫລາຍດ້ານ ໂດຍຄະ
ນະພັກໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ນໍາພາ-ຊີ້ນຳ
ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານວິຊາ
ສະເພາະເປັນປົກກະຕິ ໂດຍປະຕິ
ບັດຕາມ 3 ພາລະບົດບາດຂອງ
ສພຂ ສະແດງອອກບັນຫາທີພ
່ ນ
້ົ
ເດັນ
່ ເປັນຕົນ
້ ແມ່ນໄດ້ສຳເລັດຈັດ
ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່, ແນະນຳວຽກ
ງານ ສພຂ ໃຫ້ສະມາຊິກສະພາ
ປະຊາຊົນ ແລະ ພະນັກງານຜູຊ
້ ວ
່ ຍ

ວຽກປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງ
ໄດ້ 1 ຄັງ້ ; ຄະນະກຳມະການວັດ
ທະນະທຳ-ສັງຄົມ ແລະ ບັນດາ
ເຜົາ່ ສພຂ ໄດ້ເຂົາ້ ຮ່ວມຕິດຕາມ
ກວດກາຮ່ວມກັບກຳມາທິການ
ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ສພຊ ຢູ່
2 ເມືອງຄື: ເມືອງໄຊ ແລະ ເມືອງ
ຫລາ; ໄດ້ຮບ
ັ ຄໍາຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນ
ທຳ 3 ເລືອ
່ ງ, ຕ້ອນຮັບການເຂົາ້
ພົບຂອງພົນລະເມືອງ 3 ຄັງ້ , ປະ

ສານພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແກ້
ໄຂຄໍາຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທຳ, ຕິດ
ຕາມກວດກາການປະຕີ ບັ ດ ລັ ດ
ຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ,
ການຈັດຕັ້ງປະຕີບັດແຜນພັດທະ
ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບ
ປະມານແຫ່ງລັດປະຈຳໄຕມາດ
1 ປີ 2022; ຄະນະປະຈຳ ສພຂ
ໄດ້ເຄືອ
່ ນໄຫວພົບປະພໍແ
່ ມ່ປະຊາ
ຊົນຜູທ
້ ໄ່ີ ດ້ຮບ
ັ ຜົນກະທົບທາງກົງ
ແລະ ທາງອ້ອມຈາກບໍລິສັດຂຸດ
ຄົ້ນແຮ່ຄຳເມືອງປາກແບງ ແລະ
ວຽກງານອືນ
່ ໆ ພ້ອມທັງວາງທິດ
ທາງແຜນການປະຈໍາເດືອນເມສາ
2022 ຢ່າງມີແບບແຜນ ແລະ
ແຜນການລະອຽດສົມຄວນ ເພືອ
່
ໃຫ້ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານ
ຂອງ ສພຂ ໄປຕາມທິດຊີນ
້ ຳຂອງ
ຄະນະພັກ ສພຂ ກຳນົດໄວ້.
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(ສພຊ) ວັນທີ 7 ມີນາ
2022 ໜ່ວຍສະຫະພັນຮາກຖານ
ແມ່ ຍິ ງ ສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ
(ສພຂ) ຫລວງນ້ຳທາ ໄດ້ປາຖະ
ກະຖາວັນສ້າງຕັ້ງແມ່ຍິງສາກົນ
ຄົບຮອບ 112 ປີ (8 ມີນາ
1910-8 ມີນາ 2022) ໂດຍ
ການໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຂອງ
ທ່ານ ນາງ ເກສອນ ແສງຍະວົງ
ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະຈຳ
ເຂດເລືອກຕັງ້ ທີ 3 ແຂວງຫລວງ
ນ້ຳທາ, ປະທານຄະນະກຳມະການ
ວັດທະນາທຳ-ສັງຄົມ ແລະ ບັນ
ດາເຜົ່າ ທັງເປັນຄະນະບໍລິຫານ
ງານສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ ຊຸດ
ທີ IX; ເຂົາ້ ຮ່ວມໂດຍທ່ານ ນາງ
ອຸນ
່ ຫລ້າ ອ້ຽງລໍລາດ ກຳມະການ
ພັກແຂວງ, ເລຂາໜ່ວຍພັກ ສພຂ,
ຮອງປະທານ ສພຂ, ມີບນ
ັ ດາທ່ານ
ອົງການຈັດຕັງ້ ມະຫາຊົນພາຍໃນ
ສພຂ, ອົງການໄອຍະການປະຊາ
ຊົນແຂວງ ຕະຫລອດຮອດສະມາ
ຊິກສະຫະພັນແມ່ຍງິ ພາຍໃນ ສພຂ
ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.
ທ່ານ ນາງ ເກສອນ ແສງ
ຍະວົງ ໄດ້ປາຖະກະຖາວັນແມ່ຍງິ
ສາກົນ ຄົບຮອບ 112 ປີ, ວັນ
ແມ່ຍິງສາກົນວັນທີ 8 ມີນາ
ແມ່ນເຫດການການເມືອງທີ່ສຳ
ຄັນເປັນຂີດໝາຍແຫ່ງໄຊຊະນະ
ອັ ນ ພື້ ນ ຖານຂອງຂະບວນການ

ແມ່ ຍິ ງ ສາກົ ນ ໃນການຕໍ່ ສູ້ ທ ວງ
ເອົາສິດຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳ
ມາໃຫ້ ແ ກ່ ແ ມ່ ຍິ ງ ຊາວຜູ້ ອ ອກ
ແຮງງານໃນທົວ
່ ໂລກ, ວັນແມ່ຍງິ
ສາກົນ ໄດ້ກຳເນີດເກີດຂຶ້ນໃນ
ທ່າມກາງສະພາບເສດຖະກິດຂອງ
ພວກສັກດີນາ ແລະ ນາຍທຶນຂະ
ຫຍາຍຕົວ ເມື່ອໂຮງຈັກ, ໂຮງ
ງານອຸດສາຫະກຳຂອງນາຍທຶນ
ຂະຫຍາຍຕົວ ມັນໄດ້ສາ້ ງຄວາມ
ຮັ່ງມີໃຫ້ແກ່ພວກນາຍທຶນ, ແຕ່
ຊໍາ້ ພັດຍິງ່ ເພີມ
່ ຄວາມທຸກຍາກລຳ
ບາກໃຫ້ແກ່ຊາວຜູອ
້ ອກແຮງງານ
ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ກຳມະກອນ
ແມ່ຍງິ , ຢູພ
່ າຍໃຕ້ລະບອບສັກດີ
ນາ, ນາຍທຶນ, ແມ່ຍິງຖືກກົດຂີ່
ຂູດຮີດຢ່າງໜັກໜ່ວງ, ເຮັດວຽກ

ຫລາຍຊົວ
່ ໂມງ ແຕ່ໄດ້ຮບ
ັ ຄ່າຈ້າງ
ແຮງງານດ້ວຍລາຄາຖືກ, ເຮັດ
ວຽກບໍມ
່ ກ
ີ ານຮັບປະກັນ, ບໍມ
່ ລ
ີ ະ
ບອບປະກັນສຸຂະພາບຂອງແມ່ຍງິ
ແລະ ເດັກນ້ອຍ ນອກນັນ
້ ແມ່ຍງິ
ຍັງຖືກດູຖູກໝີ່ນປະໝາດ, ຖື
ເປັນຄືສິນຄ້າ, ເປັນເຄື່ອງຫລິ້ນ,
ຖືກທຸບຕີ, ຖືກຂົມ
່ ຂືນ
່ ທຳສຳເລົາ
ແລະ ຖືກໄລ່ອອກຈາກວຽກ, ໃນ
ເວລາຖືພາ, ເວລາອອກລູກ ຫລື
ເວລາເຈັບເປັນບໍ່ໄດ້ຮັບການປີ່ນ
ປົວ, ມາຮອດເດືອນກຸມພາ 1909
ແມ່ຍງິ ອາເມລິກາ ໄດ້ຈດ
ັ ພິທສ
ີ ະ
ຫລອງວັນແມ່ຍງິ ສາກົນເປັນເທືອ
່
ທຳອິດ ແມ່ຍງິ ໃນເມືອງນິວຢອກ
3.000 ຄົນ ໄດ້ເຂົາ້ ຮ່ວມການຕໍ່
ສູ້ຄັດຄ້ານລັດຖະບານ ທີ່ບໍ່ຍອມ

ໃຫ້ ແ ມ່ ຍິ ງ ມີ ສິ ດ ຮັ ບ ເລື ອ ກຕັ້ ງ
ການຕໍສ
່ ດ
ູ້ ງ່ັ ກ່າວ ໄດ້ເປັນການລະ
ດົມນ້ຳໃຈຕໍ່ສູ້ຂອງແມ່ຍິງທີ່ຖືກ
ກົດຂີ່ຂູດຮີດຢູ່ບັນດາປະເທດໃນ
ທົ່ວໂລກ, ມາເຖິງປີ 1910 ຂະ
ບວນການຕໍສ
່ ຂ
ູ້ ອງແມ່ຍງິ ໄດ້ແຜ່
ຂະຫຍາຍກວ້າງອອກໄປສູປ
່ ະເທດ
ນາຍທຶນ ຢູ່ທະວີບເອີຣົບ ແລະ
ໃນປີນີ້ ກອງປະຊຸມສາກົນກ່ຽວ
ກັບບັນຫາແມ່ຍິງຄັ້ງທຳອິດ ໄດ້
ຈັດຂຶ້ນຢູ່ໂກເປນຮາກ ນະຄອນ
ຫລວງຂອງປະເທດເດນມາກ ມີ
ຜູແ
້ ທນ 100 ກວ່າຄົນ ຈາກ 17
ປະເທດ. ກອງປະຊຸມດັງ່ ກ່າວ ໄດ້
ຮັບຮອງ ແລະ ຕົກລົງເອົາວັນທີ
8 ມີນາ ຂອງທຸກໆປີ ເປັນວັນ
ແມ່ຍິງສາກົນ, ວັນທີ 8 ມີນາ
ແມ່ນເຫດການ-ການເມືອງ ທີສ
່ ຳ
ຄັນ, ເປັນຂີດໝາຍແຫ່ງໄຊຊະ
ນະພື້ ນ ຖານຂອງຂະບວນການ
ແມ່ຍິງສາກົນ ໃນການຕໍ່ສູ້ທວງ
ເອົາສິດຜົນປະໂຫຍດອັນເປັນທຳ
ໃຫ້ ແ ກ່ ແ ມ່ ຍິງ ຊາວຜູ້ ອ ອກແຮງ
ງານໃນທົວ
່ ໂລກ, ເປັນວັນລະນຶກ
ເຖິງການຕໍສ
່ ຂ
ູ້ ອງແມ່ຍງິ ເພືອ
່ ປົດ
ປ່ອຍຕົນເອງ ແລະ ທວງໃຫ້ມສ
ີ ດ
ິ
ເສລີພາບ ປະຊາທິປະໄຕ ຄືກັບ
ເພດຊາຍ.
(ນາງ ອຳພອນ ສີປະເສີດ)
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(ສພຊ) ຕອນເຊົາ້ ວັນທີ
25 ມີນາ 2022 ທີຫ
່ ອ
້ ງປະຊຸມ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ)
ວຽງຈັນ ໄດ້ຈດ
ັ ພິທປ
ີ າຖະກະຖາ
ວັນສ້າງຕັ້ງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ
ລາວ ຄົບຮອບ 67 ປີ (22 ມີນາ
1955-22 ມີນາ 2022) ໂດຍ
ການປາຖະກະຖາຂອງສະຫາຍ
ບຸນສອນ ເພັດລາວັນ ຮອງເລຂາ

ພັກແຂວງ, ປະທານ ສພຂ ວຽງ
ຈັນ; ເຂົາ້ ຮ່ວມມີສະຫາຍ ລໍາໄມ
ກູດລາວົງ ຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ,
ຮອງປະທານ ສພຂ ວຽງຈັນ, ສະ
ຫາຍ ນາງ ຈັນທະຄອນ ສີອາໍ ພອນ
ກໍາມະການພັກແຂວງ, ຮອງປະ
ທານ ສພຂ ວຽງຈັນ, ມີຄະນະ
ພັກ, ສະມາຊິກພັກ ຕະຫລອດ
ຮອດພະນັກງານພາຍໃນ ສພຂ

ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງ.
ໃນພິທີ, ສະຫາຍ ບຸນ
ສອນ ເພັດລາວັນ ໄດ້ເລົາ່ ມູນເຊືອ
້
ສ້າງຕັງ້ ພັກປະຊາຊົນປະຕິວດ
ັ ລາວ
ເຊິ່ງສະຫາຍໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນການ
ກໍາເນີດຂອງພັກ, ຄວາມໝາຍ
ຄວາມສໍາຄັນຂອງການສ້າງຕັງ້ ພັກ
ແລະ ຜົນງານຂອງພັກປະຊາຊົນ
ປະຕິວັດລາວ ຕະຫລອດໄລຍະ
67 ປີ ທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງເປັນເຫດ
ການເມື ອ ງອັ ນ ຍິ່ ງ ໃຫຍ່ ໃ ນປະ
ຫວັດສາດຂອງຊາດ, ແມ່ນພັກ
ປະຕິວັດລາວເອງ ເປັນຜູ້ຮັບເອົາ
ພາລະກໍາປະຫວັດສາດ ອັນສັກ
ກາລະບູຊາ ນໍາພາການປະຕິວັດ
ລາວ, ພັກປະຊາຊົນລາວ ເປັນພັກ
ທີກ
່ າໍ ເນີດຂຶນ
້ ໃນປະເທດກະສິກາໍ
ຫລ້າຫລັງ, ປະຊາຊົນລາວສ່ວນ

ຫລວງຫລາຍແມ່ນຊາວໄຮ່ນາ,
ແຕ່ກໍແມ່ນພັກທີ່ເດີນຕາມລັດທິ
ມາກ-ເລນິນ, ເປັນພັກທີສ
່ ບ
ື ທອດ
ພາລະກິິດຂອງພັກກອມມູນນິດ
ອິນດູຈີນ, ພັກທີ່ເປັນຕົວແທນ
ຂອງຊົນຊັ້ນກໍາມະກອນ ແລະ
ຊາວຜູອ
້ ອກແຮງານລາວທີແ
່ ທ້ຈງິ ,
ພັກຖືເອົາການຮັບໃຊ້ຊາດ ຮັບ
ໃຊ້ປະຊາຊົນເປັນທິດນໍາພືນ
້ ຖານ
ໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕົນປະ
ທານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ໄດ້
ຢືນຢັນແຕ່ຫວ
ົ ທີວາ່ : ພັກເຮົາກໍາ
ເນີດເກີດຂຶ້ນ ໂດຍການປະສານ
ສົມທົບລະຫວ່າງລັດທິມາກ-ເລ
ນິນກັບລັດທິຮັກຊາດອັນແທ້ຈິງ
ແລະ ລັດທິສາກົນກໍາມະຊີບອັນ
ຜ່ອງໃສ.
(ນັກຂ່າວ ສພຂ ວຽງຈັນ)
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(ສພຊ) ໂດຍໄດ້ຮບ
ັ ການ
ສະໜັບສະໜູນງົບປະມານຈາກ
ໂຄງການອັອກສະຟາມ, ໃນລະ
ຫວ່າງວັນທີ 21-22 ມີນາຜ່ານ
ມາ, ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ)
ສາລະວັນ ໄດ້ສຳເລັດເຄືອ
່ ນໄຫວ
ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ, ນິຕິກໍາກ່ຽວ
ກັບວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມສະ
ເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ສ້າງຄວາມ
ເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ
ເດັກຍິງ ທີຕ
່ ດ
ິ ພັນກັບການພົບປະ
ຜູ້ ມີ ສິ ດ ເລື ອ ກຕັ້ ງ ຂອງຕົ ນ ເປັ ນ
ການປຸກລະດົມຊຸກຍູກ
້ ານຈັດຕັງ້
ປະຕິບັດລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດ
ໝາຍ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດ
ຖະກິດ-ສັງຄົມ ທີກ
່ ອງປະຊຸມສະ
ໄໝສາມັນເທືອ
່ ທີ 2 ຂອງສະພາ
ແຫ່ງຊາດ (ສພຊ) ຊຸດທີ IX ແລະ
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທືອ
່ ທີ
2 ຂອງ ສພຂ ສາລະວັນ ຊຸດທີ
II ທີໄ່ ດ້ຮບ
ັ ຮອງເອົາໃຫ້ປາກົດຜົນ
ເປັນຈິງ ແລະ ເປັນການເຄື່ອນ
ໄຫວເກັບກໍາເອົາຄໍາຄິດຄໍໍາເຫັນ
ຄໍາເໜີຂອງຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ທີ່
ບ້ານດ່ານນ້ອຍ ເມືອງລະຄອນເພັງ,
ບ້ານຫີນສິວ
່ ບ້ານນາກອກ ເມືອງ
ຄົງເຊໂດນ ນຳທີມໂດຍທ່ານ ສີ
ເຮັງ ຫອມສົມບັດ ປະທານ ສພຂ,
ມີທາ່ ນ ນາງ ສູນໄຖ ໄຊຍະແສງ

ຮອງປະທານ ສພຂ, ມີຫົວໜ້າ
ຄະນະສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນ
ແຂວງ ປະຈໍາ 2 ເມືອ
ຶ ງ, ຕາງໜ້າ
ຄະນະຮັບຜິດຊອບສະມາຄົມພັດ
ທະນາຊຸມຊົນສີຂຽວ, ບັນດາສະ
ມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ປະ
ຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ 2 ເມືອງ, ທະ
ຫານ, ຕໍາຫລວດ, ເລຂາພັກບ້ານນາຍບ້ານ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ
ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງທັງໝົດ 307
ຄົນ ຍິງ 152 ຄົນ.
ການເຜີຍແຜ່ຄັ້ງນີ້ ຄະ
ນະໄດ້ ນໍ າ ເອົ າ ເນື້ ອ ໃນທີ່ ສໍ າ ຄັ ນ
ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຕ້ານການ
ໃຊ້ຄວາມຮຸນເເຮງຕໍເ່ ເມ່ຍງິ ເເລະ
ເດັກນ້ອຍ; ການພດ
ັ ທະນາຊບ
ັ ພະ
ຍາກອນມະນຸດ; ມະຕິກອງປະຊຸມ
ສະໄໝສາມັນເທືອ
່ ທີ 2 ຂອງສະ

ພາແຫ່ງຊຸດທີ IX ແລະ ສະພາປະ
ຊາຊົນເເຂວງສາລະວັນ ຊຸດທີ II;
ການຄ້າມະນຸດ; ເຜີຍແຜ່ກດ
ົ ໝາຍ
ວ່າດ້ວຍ ຄວາມສະເໜີພາບຍິງຊາຍ; ຍຸດທະສາດການເຊືອ
່ ມຊຶມ
ທັດສະນະບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຢູສ
່ ະ
ພາປະຊາຊົນເເຂວງ ຕິດພັນ 2
ວາລະເເຫ່ງຊາດໃນການແກ້ໄຂ
ບັນຫາຢາເສບຕິດ ແລະ ການແກ້
ໄຂຄວາມຫຍຸງ້ ຍາກທາງດ້ານເສດ
ຖະກິດການເງ ິນ.
ທັງນີ້, ກໍເພື່ອເຮັດໃຫ້
ທຸກພາກສ່ວນໄດ້ຮັບຮູ້ຢ່າງເລິກ
ເຊິງ່ ຕໍກ
່ ບ
ັ ວຽກງານການເຊືອ
່ ມທັດ
ສະນະບົດບາດຍິງ-ຊາຍ; ບັນດາ
ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ແຜນງານ
ໃນທຸກຂົງເຂດວຽກງານ ທີ່ເພດ
ຍິງ-ເພດຊາຍ ໄດ້ຮບ
ັ ຜົນປະໂຫຍດ

ເທົາ່ ທຽມກັນ ປາສະຈາກຄວາມ
ບໍ່ສະເໝີພາບ; ກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້
ແກ່ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ໄດ້ຍົກສູງ
ຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມສະ
ເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຜົນກະ
ທົບຂອງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ
ຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ, ເປັນ
ການຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກ
ຮ້ອງຕ້ອງການໃນການພັດທະນາ
ສ້າງຄວາມເຂັມ
້ ແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍງິ
ໃຫ້ມີສິດເທົ່າທຽມກັນກັບເພດ
ຊາຍ ສາມາດເຊືອ
່ ມໂຍງເຂົາ້ ກັບ
ພາກພືນ
້ ແລະ ສາກົນ ທັງປະກອບ
ສ່ວນເຂົ້າໃນການປົກປັກຮັກສາ
ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ.
(ນາງ ຄັດສອນ ຮຸ່ງສະຫວ່າງ
ແລະ ດີລໍາພົນ ພົມມະຈັນ)
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(ສພຊ) ໃນລະຫວ່າງ
ວັນທີ 9 ຫາ 11 ມີນາ 2022
ທ່ານ ປອ. ກໍລະກັນ ພົມມະວົງ
ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ)
ປະຈຳເຂດເລືອກຕັງ້ ທີ 6 ແຂວງ
ຫລວງພະບາງ, ປະທານຄະນະກຳ

ມະການວັ ດ ທະນະທຳ-ສັ ງ ຄົ ມ
ແລະ ບັນດາເຜົ່າ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວ
ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຜົນສຳເລັດ
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທືອ
່ ທີ
2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ (ສພຊ)
ຊຸດທີ IX ແລະ ສະພາປະຊາຊົນ
ແຂວງ (ສພຂ) ຊຸດທີ II ຢູເ່ ມືອງ
ປາກອູ
ແຂວງຫລວງພະບາງ
ລວມທັງໝົດໄດ້ 7 ຈຸດຄື: ສຳ
ນັກເມືອງປາກອູ, ບ້ານຫ້ວຍແລ,
ບ້ານຫ້ວຍໝາກ, ບ້ານໂນນສະ
ຫວັນ, ບ້ານຫ້ວຍແປນ, ບ້ານຜາ
ປົ່ນ ແລະ ບ້ານຫາດຂາມ ມີຜູ້

ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງທັງໝົດ 400
ກວ່າຄົນ ຍິງ 100 ກວ່າຄົນ.
ການເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກ
ງານຄັ້ງນີ້, ແມ່ນນໍາເອົາເນື້ອໃນ
ຈິດໃຈຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝ
ສາມັນເທືອ
່ ທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງ

ຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
ມາເຜີ ຍ ແຜ່ ໃ ຫ້ ພ ະນັ ກ ງານ-ລັ ດ
ຖະກອນ, ທະຫານ, ຕຳຫລວດ
ຕະຫລອດຮອດພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ
ບັນດາເຜົາ່ ພາຍໃນເມືອງໄດ້ຮບ
ັ
ຮູ້ ແລະ ເຂົາ້ ໃຈຕໍບ
່ ນ
ັ ຫາທີສ
່ ຳຄັນ
ຕ່າງໆ ທີໄ່ ດ້ພຈ
ິ າລະນາ ແລະ ຮັບ
ຮອງເອົ າ ຢູ່ ໃ ນກອງປະຊຸ ມ ຂອງ
ສພຊ ຊຸດທີ IX ແລະ ສພຂ ຊຸດ
ທີ II ພ້ອມທັງໄດ້ຮັບຟັງຄຳຄິດ
ຄຳເຫັນ, ຄຳສະເໜີຂອງຜູ້ມີສິດ
ເລືອກຕັງ້ ເຊິງ່ ເຫັນຫລາຍບັນຫາ
ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານແຜນພັດ

@

ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ
ວຽກງານອື່ນໆຈຳນວນໜຶ່ງ
ຕອນທ້າຍ, ທ່ານ ປອ.
ກໍລະກັນ ພົມມະວົງ ໄດ້ອະທິບາຍ
ຊີ້ແຈງຕໍ່ກັບຄໍາສະເໜີຕ່າງໆໃຫ້
ຜູ້ ມີ ສິ ດ ເລື ອ ກຕັ້ ງ ເຂົ້ າ ໃຈກັ ບ ທີ່
ແລະ ຮັບເອົາບາງຄໍາສະເໜີ ເພືອ
່
ນໍາໄປຊຸກຍູໃ້ ຫ້ພາກສ່ວນທີກ
່ ຽ່ ວ
ຂ້ອງຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາ ແລະ
ແກ້ໄຂໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບ
ກົດໝາຍ.
ພ້ອມດຽວກັນນີ້,
ທ່ານຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອງົ ການ
ປົກຄອງເມືອງ, ອົງການປົກຄອງ
ບ້ານ ເອົາໃຈໃສ່ຍົກສູງໃນການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 2 ວາລະແຫ່ງ
ຊາດ ເຊັ່ນ: ວາລະແຫ່ງຊາດວ່າ

ດ້ ວ ຍການແກ້ ໄ ຂຄວາມຫຍຸ້ ງ
ຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ
ແລະ ວາລະແຫ່ງຊາດວ່າ ດ້ວຍ
ການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບ ຕິດ
ໃຫ້ບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ
ຄາດໝາຍທີ່ວ່າງໄວ້.
ນອກຈາກນີ້, ທ່ານຍັງ
ໄດ້ລົງຕິດຕາມກວດກາເບິ່ງໂຄງ
ການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຂອງ,
ນໍ້າລິນ ແລະ ບໍ່ຄຳ ບ້ານຜາປົນ
ເມືອງປາກອູ ແຂວງຫລວງພະ
ບາງ ຕື່ມອີກ.
(ທ່ານ ຫຸ່ມພັນ ອຳພອນ)
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(ສພຊ) ໃນຕອນເຊົາ້ ວັນ
ທີ 30 ມີນາ 2022 ໜ່ວຍສະຫະ
ພັນແມ່ຍງິ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
(ສພຂ) ວຽງຈັນ ໄດ້ຈດ
ັ ພິທຮ
ີ ບ
ັ ຮອງ
ໜ່ວຍສະຫະພັນແມ່ຍງິ 3 ດີ ຄັງ້
ທີ 1 ສະໄໝທີ VIII ທີ່ຫ້ອງປະ
ຊຸມ ສພຂ ວຽງຈັນ ໂດຍການ
ເປັນປະທານຂອງສະຫາຍ ນາງ
ມະໄລສີ ທໍາມະໂຄດ ກໍາມະການ
ພັກແຂວງ, ປະທານສະຫະພັນ
ແມ່ຍິງແຂວງວຽງຈັນ, ສະຫາຍ
ພັທ. ບຸນນໍາ ຈັນທອງສີ ຄະນະປະ
ຈໍາ, ຮອງເລຂາໜ່ວຍພັກ, ປະ
ທານຄະນະກໍ າ ມະການຍຸ ຕິ ທໍ າ
ແລະ
ປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນ
ຄວາມສະຫງົບ ແລະ ສະຫາຍ
ນາງ ໃສແສງຈັນ ແສງພະຈັນ
ຮອງເລາທິການ ສພຂ, ຫົວໜ້າ
ໜ່ວຍສະຫະພັນແມ່ຍິງ ສພຂ,
ມີບນ
ັ ດາສະຫາຍຕາງໜ້າຈາກອົງ
ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ມະຫາຊົ ນ ພາຍໃນ
ສພຂ ຕະຫລອດຮອດສະມາຊິກ
ສະຫະພັນແມ່ຍງິ ສພຂ ເຂົາ້ ຮ່ວມ
ຢ່າງພ້ອມພຽງ.

ໃນພິທີ, ສະຫາຍ ນາງ
ໃສແສງຈັນ ແສງພະຈັນ ໄດ້ຂຶ້ນ
ຜ່ າ ນບົ ດ ສະຫລຸ ບ ຕີ ລ າຄາວຽກ
ງານ 3 ດີ ຄັງ້ ທີ 1 ສະໄໝທີ VIII
ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ທິດທາງ
ແຜນການປີ 2022. ຈາກນັ້ນ,
ໄດ້ຮັບຟັງການຂຶ້ນຜ່ານບົດລາຍ
ງານຕົວແບບບຸກຄົນ 3 ດີ ແລະ
ເນືອ
້ ໃນຂໍແ
້ ຂ່ງຂັນ 3 ດີ ຂອງສະ
ຫະພັນແມ່ຍງິ ລາວ. ພ້ອມກັນນັນ
້ ,
ຍັງໄດ້ມກ
ີ ານມອບ-ຮັບໃບຢັງ້ ຢືນ
ບຸກຄົນ 3 ດີໃຫ້ແກ່ສະຫະພັນ
ແມ່ຍິງ ສພຂ.
ໃນຕອນທ້າຍ, ສະຫາຍ
ນາງ ມະໄລສີ ທໍາມະໂຄດ ໄດ້ໃຫ້
ກຽດໂອ້ລົມຕໍ່ທີ່ປະຊຸມ ໂດຍສະ

ຫາຍໄດ້ສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊມ
ົ
ເຊີຍຕໍ່ກັບ ຜົນງານທີ່ທາງຄະນະ
ໜ່ວຍແມ່ຍິງ ກໍຄືສະມາຊິກແມ່
ຍິງ ສພຂ ຍາດມາໄດ້ ພ້ອມທັງ
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ
 ຸກສະຫາຍ ເອົາ
ໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເນື້ອໃນຂໍ້
ແຂ່ງຂັນ 3 ດີ ຂອງສະຫະພັນ
ແມ່ຍິງລາວ ໃນການສຶກສາອົບ
ຮົ ມ ດ້ າ ນການເມື ອ ງແນວຄິ ດ ,
ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຕໍໜ
່ າ້ ທີວຽກງານ ແລະ ຈົງ່ ພ້ອມ
ກັ ນ ສື ບ ຕໍ່ ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ວຽກ
ງານແມ່ຍິງ 3 ດີ ໃຫ້ບັນລຸຕາມ
ຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້.
(ນັກຂ່າວ ສພຂ ວຽງຈັນ)
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ວິດ-19 ຄວນກິນອາຫານໃຫ້ຄົບ 5
ໝູ່, ປຸງສະອາດສຸກດີ, ເນັ້ນອາຫານ
ຍ່ອຍງ່າຍ,

ເລືອກອາຫານທີ່ເປັນ

ແຫລ່ງໂປຕີນ, ຈຸລິນຊີທີ່ມີປະໂຫຍດ
ຫລື

6

ໂພໃບໂອຕິກ

(Probiotics)

ແລະ ວິຕາມິນ ເພື່ອຟື້ນຟູຮ່າງກາຍໃຫ້
ແຂງແຮງ ແລະ ເພີ່ມພູມຕ້ານທານ.
ຄົ ນ ເຈັ ບ ທີ່ ເ ປັ ນ ພະຍາດໂຄ
ວິດ-19 ເມື່ອປິ່ນປົວຫາຍດີແລ້ວ ຍັງ
ຕ້ ອ ງພົ ບ ກັ ບ ອາການທີ່ ຍັ ງ ເຫລື ອ ຕື່ ມ
ອີກ ເຊິ່ງມີໂອກາດເປັນເຖິງ 30-50%
ຂອງຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ທີ່
ປິ່ນປົວແລ້ວ

ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ມີພະ

ຍາດປະຈຳໂຕ. ສະນັ້ນ, ຄົນເຈັບທີ່
ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ມາແລ້ວ
ຄວນເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບ ແລະ ສ້າງພູມ
ຄຸ້ມກັນຕົນເອງໃຫ້ຫລາຍ ເນື່ອງຈາກ
ອາດຈະມີຄວາມຜິດປົກກະຕິກ່ຽວກັບ
ກະເພາະລໍາໄສ້ ແລະ ຖ້າມີອາການ
ປວດຮາກ ຄວນແບ່ງອາຫານກິນເທື່ອ
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ລະນ້ອຍ

ເພື່ອຮັກສາລະດັບນໍ້າຕານ

ໃນເລືອດໃຫ້ຄົງທີ່ຕະຫລອດມື້ ແລະ

ຊີ້ນ, ໄຂ່, ນົມ, ເນີຍແຂງ, ໝາກຖົ່ວ
ແລະ ເຕົ້າຫູ້.

ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ຮ່າງກາຍອ່ອນເພຍ.

- ອາຫານທີ່ມີຈຸລິນຊີທີ່ມີສຸຂະ

ອາຫານສໍາລັບຄົນເຈັບທີ່ຕິດ

ພາບດີ ຫລື ໂພໃບໂອຕິກ (Probio-

ເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ພາຍຫລັງປິ່ນ

tics) ລວມທັງນົມສົ້ມ, ໂຢເກິດ ໂດຍ

ປົວແລ້ວ

ເລືອກປະເພດທີ່ມີນ້ໍາຕານໜ້ອຍ.

ເພື່ອຟື້ນໂຕຫລັງຈາກການ

ຕິດເຊື້ອ

-

- ອາຫານທີ່ມີທາດໂປຕີນເຊັ່ນ:

ເຊັ່ນ:

ອາຫານທີ່ມີເສັ້ນໃຍຫລາຍ
ເມັດພືດ,

ສຳນວນວາງວາດແຕ້ມ				

ສາຍນ້ຳອູແດນງາມ

ຂຽນສົ່ງພາສາ

ໃນບັນຫາເງິນຕາ					

ທີ່ເຮົາຊົມໃຊ້

ສະກຸນເງິນລາວມີໄວ້					

ເງິນລາວເງິນກີບ

ໃຫ້ຊາວລາວຈ່າຍຊື້					

ສິນຄ້າສູ່ວັນ ແທ້ໃດ

j

ປະເພດຖົ່ວແຫ້ງ,

g’yodu[ g’yo]k;
#

j

ໜ້າທີ່ເງິນແມ່ນໄດ້					

ເປັນສື່ໃຈກາງ

ແລກປ່ຽນເອົາອາຫານ					

ເຄືື່ອງຂອງແນວເອ້

ທັງວັດຖຸນຳໃຊ້						

ຕາມໃຈປະສົງສັ່ງ

ເງິນນັ້ນມີຄ່າລົ້ນ					

ທຽມແທ້ຊາດຕົນ ພຸ້ນແລ້ວ!

j ບາງຜ່ອງຍັງຈ່າຍໃຊ້					

ສະກຸນອື່ນເມືອງເຂົາ

ເອົາມາເປັນລາຄາ					

ບ່ອນຄົນຂາຍຊື້

ໃຊ້ເງິນຕາເຂົາພຸ້ນ					

ມາວາງຈຳໜ່າຍ

ເງິນກີບລາວບໍ່ໃຊ້					

ຄືດ້ອຍຄ່າຄຸນ ໜ່າຍເດ!

ໝາກກ້ວຍ, ຫົວຜັກບົ່ວໃຫຍ່, ຜັກ
ທຽມ ແລະອື່ນໆ ເພື່ອເປັນອາຫານສໍາ
ລັບຈຸລິນຊີທີ່ດີ ແລະ ຍັງຊ່ວຍລະບົບ
ພູມຕ້ານທານຂອງຮ່າງກາຍ.
-

ຫລີກລ່ຽງອາຫານຂີ້ເຫຍື້ອ

ເຊັ່ນ: ອາຫານສຳເລັດຮູບ, ອາຫານ
ແຊ່ແຂງ, ອາຫານດອງ, ອາຫານປີ້ງ,
ອາຫານຂົ້ວ, ອາຫານມັນ ຫລື ອາ
ຫານທີຍ
່ ່ອຍຍາກ.
- ຄວນງົດເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດ
ເຫລົ້າ

ເພາະອາຫານເຫລົ່ານີ້ມີຜົນ

ເຮັ ດ ໃຫ້ ລ ະບົ ບ ພູ ມ ຕ້ າ ນທານໃນຮ່ າ ງ
ກາຍຫລຸດລົງ.
ພ້ອມນັ້ນ, ວິຕາມິນ ແລະ
ແຮ່ທາດຕ່າງໆ

ກໍມີສ່ວນຊ່ວຍເຮັດ

ສ້າງພູມຕ້ານທານ ເຊິ່ງປະກອບມີ
- ວິຕາມິນຊີ ມີຢູ່ໃນຜັກ ແລະ
ໝາກໄມ້ສົດ ເຊັ່ນ: ໝາກກ້ຽງ, ໝາກ
ຫຸ່ງ, ໝາກອຶ, ໝາກນາວ, ໝາກເລັ່ນ
ແລະອື່ນໆ ຄວນກິນດິບ ຖ້າໜື້ງ ຫລື
ຂົວ
້ ຄວນໃຊ້ໃນເວລາສັນ
້ ໆ ເພືອ
່ ຮັກສາ
ຄຸນຄ່າຂອງວິຕາມິນຊີໄວ້.
- ວິຕາມິນເອ ມີຢູ່ນຳເຄື່ອງ
ໃນສັດ, ໄຂ່ແດງ, ນົມ, ຜະລິດຕະພັນ
ນົມ, ຜັກສີຂຽວເຂັ້ມ, ຜັກແລະໝາກ
ໄມ້ສີເຫລືອງ ແລະ ສີສົ້ມ ເຊັ່ນ: ຜັກບົ້ງ,

ອື່ນໆ.

ບໍ່ຫ່ວງເງິນລາວນີ້					

ສົນໃຈເງິນຂອງເພິ່ນ

ມັນຖົ່ວເຫລືອງ, ນ້ໍາມັນມະກອກ, ນ້ໍາ

ເງິນສະແດງຊາດເຊື້ອ		

ຄວນໃຊ້ຖືກສະກຸນ ແດ່ນາ!

ແມ່ສະກຸນເງິນນີ້

ເປັນແບບຢ່າງແນວດີໄວ້				

ອະນຸຊົນຈຳຈື່

ຄາວເມື່ອໄປຈ່າຍຊື້					

ນຳໃຊ້ຖືກສະກຸນ ທ່ານເອີຍ!

j ຄົນລາວຫອມຮັກໄວ້					

ເງິນກີບຂອງລາວ

ໃຊ້ເງິນລາວເຮົາມີ					

ຈ່າຍຂາຍຫລືຊື້

ສົ່ງເສີມສະກຸນເງິນເຄົ້າ					

ຍືນຍົງສູງຄ່າ

ພັດທະນາເຂດບ້ານ

ເງິນລາວນີ້ຄູ່ຄຽງ ຊອບແລ້ວ!

ໃຫ້ຈະເລີນຮຸ່ງກ້າວ		

g]njv'G g0Qk,k.\j
djvo;aolq'dko ,uz6hcmowx1hP,1k, c]t 3vh]q, da[
7qog9a[muj9yf[=jxqddt8y muj3I'\=csj'|bj'
7qog9a[ma'\qfd=wfh,koaj'2a']k;3vh]q, zjkowx @ -qj;
3,' d=,u7qog9a[7qo|bj'g;Qkfh;plP'fa';jk “m5d7qo[=j8hv'2a'
,ao ,aog;Qk3]g]0uh8q;t [=j,u7;k,9y' grkt,aoskd=g0Qk,k.\j
,nhg-Qkou”h

ປາທັບທິມ, ເຫັດ, ໄຂ່ແດງ ແລະ

ແລະ ໝາກໄມ້ເຊັ່ນ: ໝາກຖົ່ວ, ນ້ໍາ

ຮ່ວມໃຈກັນຖະໜອມແພງ				

sq;26

- ວິຕາມິນດີ ມີຢູ່ນຳປານິນ,

ຕ່າງແດນໄກກວ້າງ

ການຈ່າຍເງິນຕາ

#

ໝາກຫຸ່ງສຸກ ແລະອື່ນໆ.

ເພີດເພີນນຳສັງຄົມ					

j ເຮົາຕ້ອງຊູຊ່ວຍຍູ້					

-;opY,

ກາລົດ, ໝາກອຶ, ມັນດ້າງເຫລືອງ,

ເຫັນຮ່ອມທາງເດີນ

ເຮົາຄົນລາວແນ່ແທ້

ltcf'7;k,glp.9oe7v[7q;9aomt9vo
sv,r;'rao de,kmydkodko8jk'xtgmfltrkcsj'-kf
mujwfhl6pglpz6hgxao,kofk .o;aomu #W ,uokzjko,k ];,
vkp5wfh $* xu 0=.sh,ult8y8A' zjkozjkv5xtlad wxgouK ;k]t
dkol6oglp ,y4nd.z[+s;oI6h 0=ltcf'7;k,glQhk glp
.9oedko9kd 0=.sh[5o-j;plqj'p6h ,kofk0bhol6jlts;ao
oAomhvoK
X7qoltrk0=ltcf'7;k,glp.9 c]t
vkw]1jk'l5f-bh' oedkol6oglp7A'pyj'.spjouhfh;p?
f

ໃຫ້ຮ່າງກາຍຟື້ນຟູ, ແຂງແຮງ ແລະ

ບໍ່ຄຳນຶງຖີ່ຖ້ວນ					

j

dt-;'v5flkstde c]t dko7hk c9h'dko.sh
I6h;jkG ,udkoxa[xjPo]k7kohe,aog-nhvw2 g-yj',uzqoladlyf
oa[c8j;aomu @ g,lkgxao8Qowx s]kp7qo9k9qj,g;Qk lq,
mP[s]kp[aosk mP[g7njv']k7k 9jkp9a[0kp{-N 2a'
g[yj'7nMcmh c8js]kp7qod=pv,Ia[ wfhgfuK ma',yf'P[rje
rhv, xt1af.shwfhd;jkgfu, oAoc]h;K
f

- ວິຕາມິນອີ ມີຢູ່ນຳໄຂ່, ຜັກ

ມັນດອກຕາເວັນ, ອາໂວກາໂດ ແລະ
ອື່ນໆ.
- ແຮ່ທາດສັງກະສີປະກອບມີ
ຊີ້ນ, ເຄື່ອງໃນ, ຕັບ, ຫອຍນາງລົມ,
ເຂົ້າສີນ້ໍາຕານ ແລະອື່ນໆ.
ນອກນັ້ນ,

ຄົນເຈັບທີ່ຕິດ

ເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ພາຍຫລັງປິ່ນ
ປົວສຳເລັດ

ຄວນສັງເກດເບິ່ງຄວາມ

ຜິດປົກກະຕິຂອງຕົນເອງ ຖ້າອາການ
ຮ້າຍແຮງ

ຄວນກັບຄືນໄປພົບແພດ

ເພື່ອກວດຫາສາເຫດ ແລະສືບຕໍ່ການ
ປິ່ນປົວ.
www.sanook.com

7t8yg8nvo.9
#

ohegryj'gInv       glnvgryj'xjk
g0Qkgryj'ok      xkgryj'ohe

fvdsphk

0jk;8jk’xtgmf

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

lDvkg,]ydk 9t-5dp6hIjk’

dqf\kpg’yo3f]kfu9u8vo
ແປ ແລະ ຮຽບຮຽງ: ນາງ ປາກາລັກ ພົມມີໄຊ

ເປັນ

ແວຂອງກະຊວງການເງິນ ເຊິ່ງລະບົບ

ເມື່ອວັນທີ 30 ມີນ
 າ 2022 ໃຫ້ຮ
 ູ້ ເງິນທີ່ປະຊາຊົນສາມາດເກັບໄວ້ໃນໂທ

ການເງິ ນ ນີ້ ຈ ະມີ ບົ ດ ບາດໃນການສະ

 ອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ ແລະ
ວ່າ: ຝ່າຍນຕ
ິ ິບັນຍັດສະຫະລັດອ
 າເມ ລະສັບ ຫລືບັດຂ

ໜັ ບ ສະໜູ ນ ການເຮັ ດ ທຸ ລ ະກໍ າ ໄດ້ ດີ

ອີງຕາມການລາຍງານຂ່າວ

ກໍານົດໄວ້ໃນຮ່າງກົດໝາຍວ່າ

ລິກາ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ການອອກເງິນ

ຖ້າມີການເຮັດບັດ ຫລືໂທລະສັບ ກໍ

ໂດລາດີຈຕ
ີ ອນອາດຈະເປັນໜາ້ ທີຂ
່ ອງ

ສາມາດກວດສອບ ແລະ ຮຽກຄືນເອົາ

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານ ໂຣ

ກົ ມ ການເງິ ນ ແທນທີ່ ຈ ະເປັ ນ ທະນາ

ເງິນໂດລາດີຈີຕອນທີ່ຢູ່ໃນລະບົບໄດ້.

ແຮນ ເກຣ ຖືວ່າ ເງິນເອເລັກໂຕຣ

ຄານກາງຂອງສ ະຫ ະລັ ດ ອ າເ ມລິ ກ າ

ທ່ານ ໂຣແຮນ ເກຣ ຜູ້ຊ່ວຍ

ໂດຍຝ່ າ ຍນິ ຕິ ບັ ນ ຍັ ດ ໄ ດ້ ສ ະເ ໜີ ຮ່ າ ງ

ສາສະດາຈານຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ

ຊີທະນາຄານ

ກົດໝາຍເງິນຕາເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ

ວິວລາເມັດ ແລະ ຍັງເປັນທີ່ປຶກສາຂອງ

ເງິ ນ ຂັ້ ນ ຕໍ າ່ ສຸ ດ ທີ່ ໃ ນບັ ນ ຊີ ບໍ່ ພ ຽງພໍ

ຮາດແວທີ່ປອດໄພ

ໂດຍກົງກັບກະ

ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການ

ຫລື ຜູ້ ທີ່ ບໍ່ ໄ ວ້ ວ າງໃຈລະບົ ບ ການເງິ ນ

ເພື່ອການພັດທະນາ

ປາກົດຕົວຂອງເງິນໂດລາດີຈີຕອນຈະ

ແບບດັ້ງເດີມ ຍ້ອນວ່າມັກຈະມີຄ່າທໍາ

ທຽບເທົ່າກັບເງິນໂດລາເດີມ.

ນຽມຕ່າງໆ.

ຊວງການເງິນ

ແລະ ຂະຫຍາຍຍອດເງິນໂດລາໃນຮູບ
ເອເລັກໂຕຣນິກ

ໃຫ້ມີຄວາມເປັນ

ສ່ວນຕົວ ແລະ ປອດໄພກວ່າ.
ເງິ ນ ໂດລາດີ ຈີ ຕ ອນໄດ້ ຖື ກ

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ການປາກົດ
ຕົວຂອງເງິນໂດລາດີຈີຕອນຈະໄດ້ຮັບ
ການເບິ່ງແຍງຈາກຮາດແວ ແລະ ຊອບ

ແລະ ຈະເປັນທຸລະກໍາທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່.

ນິກຈະເປັນຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ຜ້ທ
ູ ່ບ
ີ ່ມ
ໍ ີບັນ
ເນື່ອງຈາກວ່າຈໍານວນ

ແຫລ່ງຂ
 ່າວ: thestandard
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ແປ ແລະ ຮຽບຮຽງ: ນາກ ເມືອງມະໂນ
ເມື່ອທ້າຍເດືອນມີນາ 2022
ສຳນັກຂ່າວຊິນຫົວ ໄດ້ລ
 າຍງານໃຫ້
ຮູ້ວ່າ: ທ່ານ ໂຣດິໂກ ດູເຕີເຕ ປະທາ
ນາທິບໍດີຟິລິບປິນ ໄດ້ລົງນາມໃນກົດ
ໝາຍສາທາລະນະລັດ
11659
(Republic Act 11659) ເພື່ອແກ້
ໄຂກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການບໍລິການສາ
ທາລະນະ ທີ່ຈັດປະເພດຂະແໜງການ
ທີ່ ໄ ດ້ ກ່ າ ວມາຂ້ າ ງເທິ ງ ເປັ ນ ການບໍ ລິ
ການສາທາລະນະ ໂດຍຍົກເລີກຂໍ້ຈຳ
ກັດທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນຕ່າງປະເທດ ມີ
ສິດຄອບຄອງພຽງ 40% ຕາມລັດຖະ
ທຳມະນູນ ໃຫ້ສ
 າມາດເປັນເຈົ້າຂອງ
100% ຂອງທຸລະກິດບາງປະເພດ.
ປ ະ ທ າ ນ າ ທິ ບໍ ດີ ຟິ ລິ ບ ປິ ນ
ກ່າວວ່າ:
ການດັດແ
 ກ້ກົດໝາຍວ່າ

ດ້ວຍການບໍລິການສາທາລະນະ “ຈະ
ຊ່ ວ ຍໃ ຫ້ ຟີ ລິ ບ ປິ ນ ນ ຳທ າງໄ ປສູ່ ກ ານ
ຟື້ນຟູເສດຖະກິດ ທ່າມກາງການລະ
ບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19”.
ທ່ານກ່າວວ່າ
“ຂ້າພ
 ະເຈົ້າ
ເຊື່ອວ່າ ຕາມກົດໝາຍສະບັບນີ້ ການ
ຜ່ ອ ນຜັ ນ ຂໍ້ ຈ ຳກັ ດ ການຖື ຫຸ້ ນ ຕ່ າ ງປະ
ເທດ ຈະຊ່ວຍດຶງດູດນັກລົງທຶນທົ່ວ
ໂລກໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ ພ້ອມທັງປັບປຸງ
ການບໍລິການສາທາລະນະໃຫ້ທັນສະ
ໄໝໃນຫລາຍຂະແໜງການ
ແລະ
ເສີມຂະຫຍາຍການບໍລກ
ິ ານທີຈ
່ າໍ ເປັນ”.
ທ່ານ ໂຣດິໂກ ດູເຕີເຕ ຄາດ
ຫວັງວ່າ ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍການບໍລິການສາທາລະນະ ລວມ
ທັ ງ ກ ານປັ ບປຸ ງກົ ດ ໝາຍວ່ າດ້ ວຍ

ການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ຈະຊ່ວຍຊຸກ
ຍູ້ເສດຖະກິດຂອງຟີລິບປິນ ໂດຍສະ
ເພາະທຸລະກິດທ້ອງຖິ່ນ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,
ກົດ
ໝາຍສະບັບໃໝ່ ຍັງຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຄົນ
ຕ່າງປະເທດເປັນຮຸ້ນສ່ວນໃຫຍ່ໃນລະ
ບົບສາຍສົ່ງ ແລະ ຈຳໜ່າຍກະແສໄຟ
ຟ້າ, ນ້ຳມັນ ແລະ ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ, ທໍ່
ສົ່ງນ້ຳມັນ, ນ້ຳປະປາ ແລະ ລະບົບນ້ຳ
ເສຍ ລວມທັງລະບົບທໍ່ລະບາຍນ້ໍາ,
ທ່າເຮືອ ແລະ ການຂົນສົ່ງສາທາລະ
ນະທີ່ ຍັ ງ ຖື ກ ຈັ ດ ປະເພດເປັ ນ ສິ່ ງ ອໍ າ
ນວຍຄວາມສະດວກ.
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: Xinhua
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ມາດຕາ 101 (ປັບປຸງ) ມາດຕະການຕໍ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ

8+9kdlt[a[djvoDDD

ພາກທີ X

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງໃດ ຫາກອ້າງຕົນວ່າເປັນເຈົ້າໜີ້

ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ

ໝວດທີ 2
ການກວດກາການຟື້ນຟູ ແລະ ການລົ້ມລະລາຍຂອງວິສາຫະກິດ
ມາດຕາ 94 (ໃໝ່) ອົງການກວດກາການຟື້ນຟູ ແລະ ການລົ້ມລະລາຍຂອງວິ
ສາຫະກິດ

ຂອງວິສາຫະກິດທີ່ຮ້ອງຂໍ ຫຼື ຖືກຮ້ອງຟ້ອງໃຫ້ລົ້ມລະລາຍ ໂດຍບໍ່ມີມູນຄວາມ
ຈິງ ຫຼື ຮ້ອງຟ້ອງ ດ້ວຍຄວາມບໍ່ບໍລສ
ິ ຸດໃຈ ແລະ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຮັດໃຫ້ວິສາ

ມາດຕາ 97 (ໃໝ່) ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ

ຫະກິດໃດໜຶ່ງ ມີຄວາມເສຍຫາຍຈະຖືກດຳເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍ.

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍ ຫຼື ປະຕິບັດນະໂຍບາຍອື່ນ

ພາກທີ XI

ອົງການກວດກາການຟື້ນຟູ ແລະ ການລົ້ມລະລາຍຂອງວິສາຫະກິດ ປະ ຕາມລະບຽບການ.
ມາດຕາ 98 (ໃໝ່) ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ
ກອບດ້ວຍ:
1. ອົງການກວດກາພາຍໃນ ຊຶ່ງແມ່
 ນ ອົງການດຽວກັນກັບອົງການ
ຄຸ້ມຄອງການຟື້ນຟູ ແລະ ການລົ້ມລະລາຍຂອງວິສາຫະກິດ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້
ໃນມາດຕາ 90 ຂອງກົດໝ
 າຍສະບັບນີ້.
2. ອົງການກວດກາພາຍນອກ ຊຶ່ງແມ່ນ ສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະພາປະຊາ
ຊົນຂັ້ນແຂວງ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ, ອົງການກວດກາລັດ ແລະ ອົງ
ການກວດສອບແຫ່ງລັດ.
ການກວດກາການຟື້ນຟູ ແລະ ການລົ້ມລະລາຍຂອງວິສາຫະກິດ ມີ
ເນື້ອໃນ ດັ່ງນີ້:
1. ຄວາມສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບການ
ຟື້ນຟູ ແລະ ການລົ້ມລະລາຍຂອງວິສ
 າຫະກິດ;
2. ການນຳໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງການຟື້ນ
ຟູ ແລະ ການລົ້ມລະລາຍຂອງວິສາຫະກິດ;
3. ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜູຄ
້ ວບຄຸມຊັບສິນ, ການ
ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເຈົ້າໜີ້, ວິສາຫະກິດລ
 ູກໜີ້ ແລະ ບຸກຄົນ
ອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ແພ່ງ ຫຼື ລົງໂທດທາງອາຍາ ຕາມກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 99 (ປັບປຸງ) ມາດຕະການຕໍ່ເຈົ້າຂອງ, ຜູ້ອຳນວຍການ ຫຼື ຜູ້ບໍລິຫານ
ຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີ້
ຖ້າຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ຫາກກວດກາເຫັນວ່າ ກ່ອນການຮ້ອງຂໍ ຫຼື ຮ້ອງ
ອຳນວຍການ ຫຼື ຜູ້ບໍລິຫານຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີ້ ໄດ້ເຊື່ອງ ອຳເອກະສານບັນ
ຊີ, ເຊື່ອງອຳຊັບສິນ, ຍົກຍ້າຍ, ໂອນຊັບສິນ, ເພີ່ມໜີ້ສິນໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ເຮັດ
ສັນຍາຄ້ຳປະກັນໃຫ້ໜີ້ສິນທີ່ບໍ່ມີການຄ້ຳປະກັນ, ລົບລ້າງ ຫຼື ຫຼຸດຜ່ອນສິດທວງ
ໜີ້ຕ້ອງຮັບຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີ້ ເຈົ້າຂອງ, ຜູ້ອຳນວຍ ການ ຫຼື ຜູ້ບໍລິຫານນັ້ນ
ຈະຖືກດຳເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍ.

1. ການກວດກາຕາມປົກກະຕິ ຊຶ່ງແມ່ນ ການກວດກາຕາມແຜນການ
ແລະ ມີກຳນົດເວລາອັນແນ່ນອນ;
2. ການກວດກາໂດຍມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງຫນ້າ ຊຶ່ງແມ່ນ ການກວດ
ການອກແຜນການ ເມື່ອເຫັນວ່າມີຄວາມຈຳເປັນ ຊຶ່ງຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຖືກກວດ
ກາຮູ້ລ່ວງໜ້າ ຢ່າງໜ້ອຍ ຊາວສີ່ຊົ່ວໂມງ;
3. ການກວດກາແບບກະທັນຫັນ ຊຶ່ງແມ່ນການກວດກາທີ່ຮີບດ່ວນ
ໂດຍບໍ່ມີການແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຖືກກວດກາຮູ້ລ່ວງໜ້າ.
ການດຳເນີນການກວດກາ ຕ້ອງປະຕບ
ິ ັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ການສຳຫລວດວັດແທກ ແລະ ສ້າງແຜນທີ່

ໃນກໍລະນີສານ ໄດ້ມີຄຳສັ່ງໃຫ້ຄວບຄຸມຊັບສິນແລ້ວ ແຕ່ເຈົ້າຂອງ, ຜູ້
ອຳນວຍການ ຫຼື ຜູ້ບໍລິ ຫານຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີ້ ຫາກຍັງດຳເນີນທຸລະກິດ,
ຮັບສິນເຊື່ອ ຫຼື ກະທຳອື່ນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກສານ ຫຼື ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບ
ສິນ

ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນ,

ຖືກປົດສິດໃນການບໍລິ

ໃນກໍລະນີສາເຫດຂອງການລົ້ມລະລາຍຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີ້ ແມ່ນ

ການກວດກາ ມີ ສາມ ຮູບການ ດັ່ງນີ້:

ທ່ານ ສິງຄຳ ວົງພະຈັນ

ຖືກສຶກສາອົບຮົມ, ກ່າວເຕືອນ, ລົງວິໄນ, ປັບໃໝ, ໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍທາງ

ຫານ ຫຼື ຖືກມາດຕະ ການອື່ນ.

ມາດຕາ 96 (ໃໝ່) ຮູບການການກວດກາ

ຜູ້ຊີ້ນຳ

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຈະ

ຟ້ອງ ໃຫ້ສານພິຈາລະນາຕັດສີນການລົ້ມລະລາຍຂອງວິສາຫະກິດ, ເຈົ້າຂອງ, ຜູ້

ມາດຕາ 95 (ໃໝ່) ເນື້ອໃນການກວດກາ

ການຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ

ຍ້ອນການບໍລິຫານຜິດ ພາດຂອງເຈົ້າຂອງ, ຜູ້ອຳນວຍການ ຫຼື ຜູ້ບໍລິຫານແລ້ວ
ຜູ້ກ່ຽວຈະຖືກມາດຕະການຫ້າມດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນຜູ້ ອຳນວຍການ ຫຼື ຜູ້ບໍລິ
ຫານໃນວິສາຫະກິດໃດໜຶ່ງ ເປັນເວລາ ສາມປີ ນັບແຕ່ວັນທີ່ສານຕັດສີນໃຫ້ວິ
ສາຫະກິດລົ້ມລະລາຍ ເປັນຕົ້ນໄປ.
ມາດຕາ 100 (ປັບປຸງ) ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ
ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ຫາກໄດ້ລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນີ້ ໃນໄລຍະເວລາ
ທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນນັ້ນ ສານມີສິດປົດຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ພ້ອມທັງພິຈາ
ລະນາຕັດສີນ ໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນ ຫຼື ລົງໂທດ
ທາງອາຍາ ຕາມກົດໝາຍ.

ການອະທິບາຍຄໍາສັບ ໃນມາດຕາ 3 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສໍາຫລວດວັດແທກ ແລະ ສ້າງແຜນທີ່ ມີທັງໝົດ
16 ຂໍ້. ໜັງສືພິມຜູ້ແທນປະຊາຊົນສະບັບນີ້ຈະນໍາສະເໜີຕໍ່ບັນດາທ່ານ
ຜູ້ອ່ານ 3 ຂໍ້ ແລະ ອີກ 13 ຂໍ້ ຈະພິມໃນສະບັບຕໍ່ໆໄປ.
1. ເປົ້າໝາຍດ້ານພູມສາດ ໝາຍເຖິງ ວັດຖຸສິ່ງຂອງທີ່ປາກົດ
ໃນໂລກທີ່ເປັນຈິງ ຫລື ຈິນຕະນາການ, ປາ ກົດການຄົງທີ່ ຫລື ບໍ່ຄົງທີ່
ມີທີ່ຕັ້ງພູມສາດ ຢູ່ເທິງໜ້າດິນ, ພື້ນດິນ, ໜ້ານໍ້າ, ໃນນໍ້າ, ພື້ນນໍ້າ, ນ່ານຟ້າ;
2. ມາດຕາສ່ວນແຜນທີ່ ໝາຍເຖິງ ອັດຕາສ່ວນ ລະຫວ່າງ ໄລ
ຍະໃນແຜນທີ່ທຽບໃສ່ໄລຍະພື້ນທີ່ຕົວຈິງ;
3. ລະບົບຂໍ້ມູນເຄົ້າການສໍາຫລວດວັດແທກແຫ່ງຊາດ ໝາຍ
ເຖິງ ຮູບການສະແດງອອກທາງດ້ານຄະນິດສາດ ກ່ຽວກັບຮູບຮ່າງ ແລະ
ຂະໜາດຂອງໜ່ວຍໂລກ.

ຄະນະຊຽວຊານທີ່ປຶກສາ

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 ມິ່ງມຸ່ງຄຸນ

ທ່ານ ນາງ ກຸກກິກ ບຸດດາໄຊ
ທ່ານ ສົມນຶກ ແກ້ວໄຊຍະຈັກ

