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(ສພຊ)

ອຸ່ນ

ໃນຕອນບ່າຍວັນ

ພ້ອມຕີລາຄາສູງຕໍ່ການມາຢ້ຽມ

ທີ 04 ເມສາ 2022ນີ້ ທີ່ຫ້ອງຮັບ

ຢາມຂອງຄະນະຜູ້ ແ ທນຂັ້ ນ ສູ ງ ຂອງ

ແຂກສະພາແຫ່ງຊາດ

ນະຄອນຫລວງຮ່າໂນ້ຍ ສສ.ຫວຽດ

ສະຫາຍ

ປອ. ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ກຳມະ

ນາມ

ການກົມການເມືອງສູນກາງພັກ, ປະ

ສາຍພົ ວ ພັ ນ ການຮ່ ວ ມມື ຮ ອບດ້ າ ນ

ທານສະພາແຫ່ງຊາດ

ໄດ້ຕ້ອນຮັບ

ທັ ງ ເປັ ນ ການຮັ ດ ແໜ້ ນ ຄວາມສາມັ ກ

ການເຂົ້ າ ຢ້ ຽ ມຂໍ່ າ ນັ ບ ຂອງຄະນະຜູ້

ຄີ ຮັ ກ ແພງໃຫ້ ກ ານຊ່ ວ ຍເຫລື ອ ເຊິ່ ງ

ແທນຂັ້ ນ ສູ ງ ນະຄອນຫລວງຮ່ າ ໂນ້ ຍ

ກັນ ແລະ ກັນລະຫວ່າງສອງພັກ-ສອງ

ສສ.ຫວຽດນາມ ນຳໂດຍສະຫາຍ ດີ່ງ

ລັດ

ຕຽນ ຢຸງ ກຳມະການກົມການເມືອງ

ຫວຽດນາມອ້ າ ຍນ້ ອ ງທີ່ ມີ ມ າແຕ່ ດົ ນ

ສູນກາງພັກ,

ນານໃຫ້ນັບມື້ແໜ້ນແຟ້ນຍິ່ງໆຂຶ້ນ.

ເລຂາຄະນະພັກນະ

ເຊິ່ງເປັນການເສີມຂະຫຍາຍ

ກໍຄືປະຊາຊົນສອງຊາດລາວ-

ພ້ອມດ້ວຍຄະ

ໃນຕອນທ້າຍ ສະຫາຍ ດີ່ງ

ນະ ທີ່ເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ

ຕຽນ ຢຸງ ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ

ເຮັ ດ ວຽກຢູ່ ນ ະຄອນຫລວງວຽງຈັ ນ

ຕໍ່ສະຫາຍ

ຄອນຫລວງຮ່າໂນ້ຍ

ລະຫວ່າງວັນທີ 3-5 ເມສານີ້.

ດອກອອກຜົນຍິ່ງຂຶ້ນ.

ແຫ່ງ ສປປລາວ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນ

ໃນໂອກາດທີ່ສອງປະເທດ

ມິດຕະພາບທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກ

ເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະ ການພົວພັນ

ເປັນໂອ

ພວມສະເຫລີມສະຫລອງປີສາມັກຄີ

ຄີພິເສດ ແລະການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ

ປະສານງານລະຫວ່າງ ສະພາແຫ່ງຊາດ

ກາດອັນດີໃຫ້ແກ່ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ພົບ

ມິດຕະພາບ ແລະ ເພື່ອເປັນການປະ

ລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ ແລະ

ລາວ ແລະ ນະຄອນຫລວງຮ່າໂນ້ຍ

ປອ. ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ກໍໄດ້

ປະ ແລະ ແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນ

ກອບສ່ວນເສີມຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນ

ປະຊາຊົ ນ ສອງຊາດລາວຫວຽດນາມ

ໃຫ້ນັບມື້ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ ແລະ ເກີດ

ກ່າວສະແດງຄວາມຕ້ອນຮັບຢ່າງອົບ

ການພົບປະຄັ້ງນີ້

ນຳກັນ

mjko xvD w-lq,rvo rq,;ysko wfh8hvoIa[

ໂອກາດນີ້,

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ

ສະຫາຍ

ຮັບຢ່າງອົບອຸ່ນ ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງໄດ້ລາຍ
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(ສພຊ) ວັນທີ 1 ເມສາ
2022,
ທີ່ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
ຫລວງພະບາງ ໄດ້ມີກອງປະຊຸມລາຍ
ງານກ່ຽວກັບການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ວຽກ
ງານຊົດເຊີຍຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ
ກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແລະ ການ
ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ວາລະແຫ່ ງ ຊາດວ່ າ
ດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງ
ດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ແລະ ການ

|hk #
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(ສພຊ) ໃນວັນທີ 1 ເມສາ 2022 ທີ່ໂຮງແຮມ
ລາວພຣາຊາ,   ກຳມາທິການແຜນການ, ການເງິນ ແລະ
ການກວດສອບ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາຍົກລະດັບຂີດ
ຄວາມສາມາດກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ພື້ນຖານການຄຸ້ມຄອງໜີ້
ສິນສາທາລະນະ ຮ່ວມກັບຊ່ຽວຊານຈາກທະນາຄານພັດ
ທະນາອາຊີ (ADB) ດ້ວຍຮູບແບບວິດີໂອທາງໄກ ໂດຍ
ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ປອ. ລີເບີ ລີບົວປາວ ປະທານ

|hk $
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ກຳມາທິການແຜນການ,
ການເງິນ
ແລະ ການກວດສອບ, ມີຮອງປະ
ທານກຳມາທິການແຜນການ, ການ
ເງິນ ແລະ ການກວດສອບ, ຫົວໜ້າຮອງຫົວຫນ້າກົມ, ຫົວຫນ້າ-ຮອງຫົວ
ໜ້າພະແນກ, ພະນັກງານວິຊາການ
ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.
ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້, ແມ່ນ
ເພື່ອເຊື່ອມຊຶມຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ ແລະ
ແນວຄິ ດ -ທິ ດ ສະດີ ກ ານຄຸ້ ມ ຂອງໜີ້
ສິນສາທາລະນະ; ເພື່ອສົນທະນາແລກ
ປ່ຽນບົດຮຽນ ໃນການຕິດຕາມກວດ
ກາການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ກົ ດ ໝາຍວ່ າ
ດ້ ວ ຍການຄຸ້ ມ ຄອງຫນີ້ ສິ ນ ສາທາລະ
ນະ, ການວາງແຜນ ແລະ ປະເມີນຜົນ

vjko8+|hk @
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(ສພຊ)

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເປົ້າ

ຄວາມຮັບຮູ້, ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ເນື້ອ

ໝາຍທີ່ເຂົ້າຮ່ວມເຝິກອົບຮົມ ໄດ້ຮຽນ

ໃນບົດຮຽນ

ຮູ້ທິດສະດີ ແລະ ເຝິກປະຕິບັດຕົວຈິງ

ດາຫລັກການ, ວິທີການ ແລະ ບາດ

ກ່ຽວກັບການເປັນຄູເຝິກທີ່ດີ;

ເພື່ອ

ສ້ າ ງໃຫ້ ຜູ້ ເ ຂົ້ າ ຮ່ ວ ມເຝິ ກ ອົ ບ ຮົ ມ ມີ

ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນ
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ງານໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງຂອງການ
ມາຢ້ຽມຢາມ ສປປລາວ ກໍຄືນະຄອນ
ຫລວງວຽງຈັນໃນຄັ້ງນີ້ ພ້ອມນັ້ນ ຍັງ

ຄັດໂດຍ: ຫອມສະນິດ

ໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບຜົນສໍາເລັດຂອງ
ການເຮັ ດ ວຽກຮ່ ວ ມກັ ບ ອົ ງ ການປົ ກ

q

ຄອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໂດຍສະ

ລັດຖະບານອະນຸຍາດໃຫ້ 4 ບໍລິສັດ ດຳເນີນການຜະ

ລິດຢາຕ້ານພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ເພື່ອໃຊ້ເຂົ້າໃນການປິ່ນປົວຜູ້

ເພາະຜົນສໍາເລັດຂອງການພົບປະລະ

ຕິດເຊື້ອພະຍາດດັ່ງກ່າວ ປັດຈຸບັນມີວາງຈຳໜ່າຍຕາມຕົວແທນ

ຫວ່າງສອງນະຄອນ ແລະ ຜົນຂອງ
ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງອົງຄະນະພັກນ

ຈຳໜ່າຍຕາມຮ້ານຂາຍຢາ

ະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ນະຄອນ

ຍາດນຳໃຊ້ໃນພາວະສຸກເສີນ ສຳລັບປິ່ນປົວຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-

ຫລວງຮ່າໂນ້ຍໄລຍະປີ 2022-2025

ສໍາລັບຢາຕ້ານໄວຣັສທີ່ກຳລັງອະນຸ

19 ມີ 2 ລາຍການຄື: Favipiravir 200mg ແລະ Molnu-

ຕື່ມອີກ.

piravir 200mg 400mg; ໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້ ມີໂຮງງານ

(ພາບ: ສົມນຶກ, ຂ່າວ: ກົງທະນູຄຳ)

ທີ່ກຳລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນໃນການກະກຽມຜະລິດ ແລະ ກວດກາ
ຄຸນນະພາບ ອີກ 3 ລາຍການ ເຊິ່ງເປັນຊະນິດແຄັບຊູນ.
ນສພ. ວຽງຈັນໃໝ່ 30/03/2022

ໂຄງການຍົກລະດັບເສັ້ນທາງພາຍໃນ

s];'rt[k'DDD
ແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ
ຢູ່ແຂວງ
ຫລວງພະບາງ.
ໂດຍພາຍໃຕ້ການ
ເປັນປະທານຂອງທ່ານ ພົທ. ສຸວອນ
ເລືອງບຸນມີ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງ
ຊາດ, ເຂົ້າຮ່ວມມີທ່ານ ນາງ ສິລິພອນ
ສຸພັນທອງ ຮອງເຈົ້າແຂວງໆຫລວງພະ
ບາງ, ມີຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນ
ແຂວງ,
ຮອງປະທານກໍາມາທິການ
ເສດຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງ
ແວດລ້ອມ,
ຮອງປະທານກໍາມາທິ
ການບັນດາເຜົ່າ, ບັນດາສະມາຊິກສະ
ພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ບັນດາພະແນກ
ການອ້ອມຂ້າງແຂວງ
ພ້ອມດ້ວຍ

ວຽກເກີດຂຶ້ນໃໝ່ຄື ກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ
ເຂົ້າສະຖານີລົດໄຟ ເຊິ່ງເປັນບ້ວງຂອງ
ລັດຖະບານລາວຮັບຜິດຊອບ, ປັດຈຸ
ບັນ ຄະນະຄຸ້ມຄອງໂຄງການແຂວງ
ໄດ້ ສ ະເໜີ ໄ ປຍັ ງ ຄະນະຄຸ້ ມ ຄອງໂຄງ
ການກໍ່ສ້າງຂັ້ນສູນກາງແລ້ວ. ສຳລັບ
ການຈັ ດ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ວາລະ
ແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາ
ຢາເສບຕິດ ໃນໄລຍະ 1 ປີຜ່ານມາ,
ກຳລັ ງ ປ້ ອ ງກັ ນ ຄວາມສະຫງົ ບ ໄດ້ ນ ຳ
ເອົາຢາເສບຕິດ ທີ່ສານຕັດສິນໃຊ້ໄດ້
ຢ່າງເດັດຂາດແລ້ວມາຈູດທໍາລາຍ ມີ
ຄື: ຢາບ້າ 894.325 ເມັດ, ຢາບ້າ

ຄ່ າ ຍຄ້ າ ຂາຍຢາເສບຕິ ດ ລາຍໃຫຍ່ ,
ລາຍກາງ ແລະ ລາຍຍ່ອຍ ໄດ້ທັງ
ຫມົດ 41 ລາຍ; ພ້ອມນັ້ນ, ກໍໄດ້ເອົາ
ໃຈໃສ່ປິ່ນປົວຜູ້ຕິດຢາເສບຕິດໃຫ້ຖືກ
ຕາມຫລັກການ ແລະ ຂັ້ນຕອນຂອງ
ການປິ່ນປົວ. ສຳລັບການແກ້ໄຂຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການ
ເງິ ນ ສາມາດບັ ນ ລຸ ບັ ນ ດາຄາດໝາຍທີ່
ວາງໄວ້ຄື: 1. ໃນປີ 2021 ຈັງຫວະ
ການຂະຫຍາຍຕົ ວ ທາງດ້ າ ນເສດຖະ
ກິດ-ສັງຄົມ ໃນລະດັບ 3,6%, ຫລຸດ
ຄາດໝາຍມະຕິສະພາ 0,9% (ຮັບ
ຮອງ 4,5%); 2.ໄດ້ສຸມໃສ່ຂຸດຄົ້ນ

ແຂກຖືກເຊີນ.
ໃນກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ນາງ
ສິລິພອນ ສຸພັນທອງ ໄດ້ລາຍງານໃຫ້
ຮູ້ວ່າ:
ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ
ລາວ-ຈີນ ມີໄລຍະທາງຜ່ານແຂວງ
ຫລວງພະບາງທັງໝົດ 80 ກິໂລ
ແມັດ, ຜ່ານທັງໝົດ 28 ບ້ານ, ໃນ
ນັ້ນ:
ຜ່ານນະຄອນຫລວງພະບາງ
(11 ກມ, 5 ບ້ານ), ເມືອງຊຽງເງິນ
(50 ກມ, 16ບ້ານ) ແລະ ເມືອງ
ຈອມເພັດ (19 ກມ, 7 ບ້ານ), ມີສະ
ຖານີທັງໝົດ 6 ແຫ່ງ, ໃນນີ້, ສະຖາ
ນີໃຫຍ່ 1 ແຫ່ງ ຢູ່ນະຄອນຫລວງພະ
ບາງ, ມີຂົວທັງໝົດ 33 ແຫ່ງ; ສຳລັບ
ຄວາມຄື ບ ໜ້ າ ໃນການເບີ ກ ຈ່ າ ຍຄ່ າ
ຊົດເຊີຍ: ມີຜູ້ຖືກຜົນກະທົບທັງໝົດ
869 ຄອບຄົວ, ໄດ້ຮັບງົບປະມານ
ແລ້ວຈຳນວນ 10 ງວດ ລວມມູນຄ່າ
118.106.161.638 ກີບ ເທົ່າກັບ
98.4% ຂອງແຜນຄວາມຕ້ອງການ
ທັງໝົດ, ຍັງຄ້າງ 1.924.676.000;

ເປັນຝຸ່ນ (ສີແດງ, ສີຂຽວ ແລະ ສີ
ບົວ) 129,64 ກິໂລກຣາມ, ຝຸ່ນສີ
ຂາວຄ້າຍຄືເຮໂລອິນ 83,750 ກິໂລ
ກຣາມ, ແກ່ນຝິ່ນ 177,9 ກິໂລກຣາມ,
ຢາໄອ້ 02 ກິໂລກຣາມ ແລະ ອຸປະ
ກອນເສບຢາຈຳນວນຫນຶ່ງ; ໄດ້ປະ
ສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີກ
່ ຽ່ ວຂ້ອງ
ສຳຫລວດ ແລະ ກຳນົດພື້ນທີ່ລັກ
ລອບປູກຝິ່ນຢູ່ບາງເມືອງ ເຊິ່ງພົບເຫັນ
ພື້ນທີ່ລັກລອບປູກຝິ່ນ ກວມເອົາ 18
ບ້ານ ໃນຈຳນວນ 211 ຄອບຄົວ ມີ
189,11 ເຮັກຕາ; ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປະ
ຕິບັດມາດຕະການທາງດ້ານກົດໝາຍ
ເພື່ອສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານຢາເສບຕິດ
ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ສະແດງອອກສາມາດມ້າງ
ກຸ່ມແກ້ງຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດໄດ້ 131
ລາຍ (ທຽບໃສ່ປີ 2020 ມ້າງໄດ້ເພີ່ມ
ຂຶ້ນ 40 ລາຍ), ກັກຕົວ 195 ຄົນ
(ຍິງ 20 ຄົນ), ຍຶດຂອງກາງຢາເສບ
ຕິດໄດ້ 3.702.657 ເມັດ, ນ້ຳຫນັກ
98.052 ກຣາມ, ຢາຝິ່ນ 11.018

ລາຍຮັບ, ຈັດເກັບພາສີ-ອາກອນ ແລະ
ລາຍຮັ ບ ອື່ ນ ໆຄົ ບ ຖ້ ວ ນກວ່ າ ເກົ່ າ ອັ ດ
ຊ່ອງຫວ່າງການຮົ່ວໄຫລໃນການເກັບ
ລາຍຮັບ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍ, ຕິດ
ພັນກັບການປະຢັດມັດທະຍັດ, ຕ້ານ
ການຟຸ ມ ເຟື່ ອ ຍທີ່ ນ ຳໃຊ້ ງົ ບ ປະມານ
ຂອງລັດທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ ແລະ ຂະຫຍາຍ
ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືທັນສະໄໝ ເຂົ້າໃນ
ການເກັບລາຍຮັບຢູ່ບັນດາຫົວໜ່ວຍ
ທຸລະກິດ, ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ
ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດີຂຶ້ນເປັນ
ກ້າວໆ; 3. ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ
ການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ, ການ
ຜະລິດສະບຽງອາຫານ, ປູກເຂົ້າລື່ນ
ແຜນການ 2,88 %, ຜົນຜະລິດເຂົ້າ
ລື່ນແຜນການ 3,52 %, ສາມາດກຸ້ມ
ກິນໄດ້ 11 ເດືອນ; 4. ໄດ້ອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກໃນການເຂົາ້ ເຖິງແຫລ່ງ
ທຶນ SME ດອກເບ້ຍຕໍ່າ ແຂວງ
ຫລວງພະບາງ
ໄດ້ຮັບອານຸມັດສິນ
ເຊື່ອ 16,10 ຕື້ກີບ, ລວມມີ 12 ຫົວ

ນອກນັ້ນ, ຍັງມີຄວາມຕ້ອງການງົບ
ປະມານເພີ່ມຕື່ມທັງໝົດ
ຈໍານວນ
1.208.504.000 ກີບ ເປັນໜ້າ

ກິໂລກຣາມ, ເຮໂຣອິນ 4.703
ກຣາມ, ລົດໃຫຍ່ 10 ຄັນ ລົດຈັກ
37 ຄັນ; ສາມາດມ້າງກຸ່ມແກ້ງເຄື່ອ

ໜ່ວຍ, 14 ສັນຍາ; 5. ໄດ້ຊຸກຍູ້, ຕິດ
ຕາມ, ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ບັນດາໂຄງການທາງຫລວງທ້ອງຖິ່ນ,

ເທດສະບານແຂວງ, ເສັ້ນທາງແຕ່ສະ
ຖານີລົດໄຟລາວ-ຈີນ ເຂົ້າຫາເທດສະ
ບານນະຄອນຫລວງພະບາງ; 6. ສືບ
ຕໍ່ ກ ານສໍ າ ຫລວດ-ວັ ດ ແທກພິ ສູ ດ
ຫລັກຖານເພື່ອຂຶ້ນທະບຽນອອກໃບ
ຕາດິນ, ຂຶ້ນສຳມະໂນທີ່ດິນ, ສືບຕໍ່
ການສ້າງນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ; 7. ການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 15 ຄາດໝາຍຂອງ
ວຽກງານສຶກສາ ແມ່ນບັນລຸໄດ້ 11
ຄາດໝາຍ, ຍັງ 4 ຄາດໝາຍ ບໍ່ທັນ
ບັນລຸ ຄື: ອັດຕານັກຮຽນເຂົ້າຮຽນ
ໃໝ່ ປ.1; ດັດສະນີຄວາມສະເໝີ
ພາບ ຍິງ-ຊາຍ ອັດຕາການເລື່ອນຊັ້ນ
ປໍ5 ຫາ ມໍ1; ອັດຕາປະລະການຮຽນ
ຂອງນັກຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ
ແລະ ນັກຮຽນທີ່ຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມ
ຕອນຕົ້ ນ ໄດ້ ເ ຂົ້ າ ຮຽນຕໍ່ ໃ ນສາຍອາຊີ
ວະສຶກສາ ແລະ ເຝິກອົບຮົມວິຊາຊີບ;
8. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 11 ຄາດ
ໝາຍ ຂອງວຽກງານສາທາລະນະສຸກ
ແມ່ນສາມາດບັນລຸໄດ້ 9 ຄາດໝາຍ,
ສ່ວນອີກ 2 ຄາດໝາຍຍັງບໍ່ທັນບັນລຸ
ຄື (ຄາດໝາຍທີ 9 ແລະ 11) ຈະ
ຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ສູ້ຊົນ; 9. ໄດ້ສ້າງແຜນ
ຮອງຮັບໃຫ້ແກ່ການເປີດຮັບນັກທ່ອງ
ທ່ຽວໃນເຂດພື້ນທີ່ສີຂຽວ ຕາມນະ
ໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ; 10. ພັດ
ທະນາສີມືແຮງງານ ໄດ້ 1.923 ຄົນ,
ຍິງ 688 ຄົນ, ລື່ນແຜນການ 92%;
ເກັບກຳ ແລະ ຈັດຫາງານໄດ້ 1.673
ຄົນ, ລື່ນແຜນການ 1,7%; ມີຜູ້ວ່າງ
ງານມາລົ ງ ທະບຽນສະໝັ ກ ງານທັ ງ
ໝົດ 226 ຄົນ, ຍິງ 65 ຄົນ; ນອກ
ນັ້ນ, ຍັງໄດ້ສະໜອງເຄື່ອງອຸປະໂພກ,
ບໍລິໂພກ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອ
ຄອບຄົ ວ ຜູ້ ທີ່ ໄ ດ້ ຮັ ບ ຜົ ນ ກະທົ ບ ຈາກ
ໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ, ພະຍາດລະ
ບາດ ແລະ ອຸດໜູນວ່າງງານ ແລະ
11. ໄດ້ຈັດຕັ້ງການຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງ
ໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງ
ບັນດາພະແນກການ,
ອົງການຂັ້ນ
ແຂວງ ຕາມຄໍາສັ່ງຂອງຄະນະເລຂາທິ
ການຂອງສູນກາງພັກ ເລກທີ 190/
ຄລສພ, ລົງວັນທີ 29/9/2021, ຄໍາ
ສັ່ງຂອງຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ ເລກທີ
07/ຄປພຂ, ລົງວັນທີ 8/11/2021.
ຈາກນັ້ນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງ
ປະຊຸມໄດ້ພ້ອມກັນປຶກສາຫາລື ປະ
ກອບຄຳຄິ ດ ຄຳເຫັ ນ ຕາມການເຈາະ
ຈີ້ມຂອງປະທານກອງປະຊຸມ.
(ກົງທະນູຄໍາ ພິພັດເສລີ)

ນັບແຕ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ອົງ

q

ການປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ (ອປຊ) ໄດ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ
ອຸດໜູນວ່າງງານສະເພາະໂຄວິດ-19 ທັງໝົດ 1.105 ເທື່ອ
ຈ່າຍບໍລິສັດ, ມີຜູ້ອອກແຮງງານ 66.941 ເທື່ອຄົນ ຍິງ
42.518 ເທື່ອຄົນ ຕົກເປັນເງິນທັງໝົດ 58,84 ຕື້ກວ່າກີບ;
ໃນນີ້, ຢູ່ສູນກາງ 726 ເທື່ອຈ່າຍບໍລິສັດ ມີຈໍານວນ 45.974
ເທື່ອຄົນ ຍິງ 28.815 ເທື່ອຄົນ ເປັນເງິນ 41,74 ຕື້ກ່ວາກີບ
ຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ 377 ເທື່ອຈ່າຍບໍລິສັດ ມີຈຳນວນ 20.967 ເທື່ອ
ຄົນ ຍິງ 13.703 ເທື່ອຄົນ ເປັນເງິນ 17,10 ຕື້ກ່ວາກີບ.
ນສພ. ວຽງຈັນໃໝ່ 31/03/2022

q

ສຳລັບອຸດສາຫະກຳການທ່ອງທ່ຽວ ຂອງ ສປປລາວ

ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ
ໂຄວິດ-19

ເນື່ອງຈາກວ່າມີມາດຕະການປ້ອງກັນພະຍາດດັ່ງ

ກ່າວ ໂດຍການປິດຊາຍແດນ ເຊິ່ງໃນຕົ້ນປີ 2020 ການທ່ອງ
ທ່ຽວໄດ້ຫລຸດລົງປະມານ 80% ຍ້ອນພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຊິ່ງ
ເຮັດໃຫ້ການຈ້າງງານຂອງທ້ອງຖິ່ນ ຈາໍນວນ 130.000 ຄົນ
ໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວຕົກງານ ຫລື ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງງານຄົນ
ທ້ອງຖິ່ນເປັນຈາໍນວນຫລາຍ ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດລາວ ໄດ້ສູນ
ເສຍລາຍຮັບປະມານ 1,4 ຕື້ໂດລາ ຈາກລາຍຮັບໂດຍກົງທີ່
ມາຈາກອຸດສາຫະກຳການທ່ອງທ່ຽວ.
ນສພ. ວຽງຈັນໃໝ່ 01/04/2022
pqd]tfa[DDD
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງໜີ້
ສິນສາທາລະນະ ທັງເພື່ອສົນທະນາ
ປຶກສາຫາລືກັບຊ່ຽວຊານ ແລະ ປະ
ກອບຄຳເຫັນລະຫວ່າງສຳມະນາກອນ
ໃນຫົວຂໍ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ໄດ້ຮັບຟັງ
ການບັນຍາຍຈາກທ່ານ Berend &
Penny Frielink ຜູ້ຊ່ຽວຊານຈາກ
ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB)
ປະຈຳຢູ່ປະເທດອົດສະຕາລີ ທີ່ຕິດ
ພັນກັບເນື້ອໃນກ່ຽວກັບໜີ້ສິນສາທາ
ລະນະ; ຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ຄວາມ
ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບໜີ້ສິນ ແລະ ການ
ຂາດດຸນງົບປະມານ;
ການດຸນດ່ຽງ
ການຂາດດຸນ; ສົນທະນາບັນຫາສຳ
ຄັ ນ ກ່ ຽ ວກັ ບ ການປະເມີ ນ ຜົ ນ ໜີ້ ສິ ນ
ສາທາລະນະ.

ທ່ານ ປອ. ລີເບີ ລີບົວປາວ
ໄດ້ມີຄຳເຫັນຕໍ່ກອງປະຊຸມວ່າ: ເພື່ອ
ເຮັດໃຫ້ກອງປະຊຸມບັນລຸຜົນສຳເລັດ
ຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ລະດັບຄາດ
ໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ຂໍຮຽກຮ້ອງມາຍັງບັນ
ດາທ່ານ ຈົ່ງຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ນຳໃຊ້ຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດຂອງ
ຕົນ ເຂົ້າໃນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະ
ກອບຄໍ າ ເຫັ ນ ໃສ່ ບັ ນ ດາເນື້ ອ ໃນກອງ
ປະຊຸມຄັ້ງນີ້
ໃຫ້ແທດເໝາະກັບ
ຄວາມເປັນຈິງ, ຍົກໃຫ້ເຫັນດ້ານດີ,
ດ້ານອ່ອນ, ສາເຫດ ແລະ ສະເໜີວິທີ
ການແກ້ໄຂຢ່າງຈະແຈ້ງ ເພື່ອເປັນບົດ
ຮຽນໃຫ້ແກ່ການແກ້ໄຂວຽກງານໃນ
ຕໍ່ໜ້າ, ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້
ຈັດຂຶ້ນເປັນເວລາເຄິ່ງວັນຈຶ່ງສຳເລັດ.
(ອານຸສອນ ພູມມີທອນ)
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(ສພຊ) ເນື່ອງໃນໂອກາດ
ວັ ນ ສ້ າ ງຕັ້ ງ ກຳລັ ງ ປ້ ອ ງກັ ນ ຄວາມສະ
ຫງົບ ຄົບຮອບ 61 ປີ (5 ເມສາ
1961-5 ເມສາ 2022); ໃນວັນທີ
1 ເມສາ 2022 ທີ່ຫ້ອງຮັບແຂກສະ
ພາແຫ່ງຊາດ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ,
ທ່ານ ປອ. ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ

ສະເພາະວາລະແຫ່ງຊາດ
ວ່າດ້ວຍ
ການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ
ເຊິ່ງ
ທ່ານໄດ້ລາຍງານໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນງານ
ທີ່ຍາດມາໄດ້, ຂໍ້ສະດວກ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງ
ຍາກ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງທີ່ເກີດຂຶ້ນ
ໃນການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ວຽກງານດັ່ ງ
ກ່າວ; ພ້ອມນັ້ນ, ທ່ານຍັງໄດ້ລາຍງານ

ຍາດຜົນງານຫລາຍດ້ານ ໂດຍສະເພາະ
ວຽກງານການແກ້ໄຂຢາເສບຕິດ ທີ່
ເປັ ນ ບັ ນ ຫາຊ້ ຳ ເຮື້ ອ ມາເປັ ນ ເວລາດົ ນ
ນານ
ພ້ອມທັງເນັ້ນໜັກໃຫ້ຄະນະ
ພັກ-ຄະນະນຳ ກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມ
ສະຫງົບ ເອົາໃສ່ກະກຽມຂໍ້ມູນທີ່ເປັນ
ປະໂຫຍດ ເພື່ອລາຍງານໃນກອງປະ

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຕ້ອນຮັບ
ການເຂົ້າພົບ ແລະ ອວຍພອນ ເຊິ່ງນຳ
ໂດຍທ່ານ ພົອ. ວິໄລ ຫລ້າຄຳຟອງ
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມ
ສະຫງົບ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ.
ໃນການເຂົ້າພົບຄັ້ງນີ້, ທ່ານ
ພົອ. ວິໄລ ຫລ້າຄຳຟອງ ໄດ້ລາຍງານ
ໂດຍຫຍໍ້ ກ່ ຽ ວກັ ບ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ
ບັດວຽກງານ 2 ວາລະແຫ່ງຊາດ ທີ່
ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ໂດຍ

ເຖິງກິດຈະກຳທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນ ເພື່ອເປັນ
ການສະເຫລີ ມ ສະຫລອງວັ ນ ສ້ າ ງຕັ້ ງ
ກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
ຄົບ
ຮອບ 61 ປີ ໃນປີນີ້.
ໂອກາດດຽວກັນ,
ທ່ານ
ປອ. ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ໄດ້ສະ
ແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ ແລະ ຕີລາ
ຄາສູ ງ ຕໍ່ ຄ ະນຳຂອງກຳລັ ງ ປ້ ອ ງກັ ນ
ຄວາມສະຫງົບໃນແຕ່ລະຂັ້ນ ທີ່ເອົາ
ໃຈໃສ່ໃກ້ຊິດຕິດແທດ ຈົນສາມາດ

ຊຸ ມ ສະໄໝສາມັ ນ ຂອງສະພາແຫ່ ງ
ຊາດ ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນມໍ່ໆນີ້ ແລະ
ເພື່ອເປັນການລາຍງານໃຫ້ແກ່ບັນດາ
ທ່ານຜູ້ແທນໄດ້ຮັບຊາບ ພ້ອມທັງສະ
ເໜີໃຫ້ມກ
ີ ານປະສານສົມທົບກັບພາກ
ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການແກ້ໄຂ ແລະ
ຕັດສິນຄະດີຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ວາລະແຫ່ງ
ຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຢາເສບຕິດ
ໄດ້ຮັບຜົນຕາມລະດັບຄາດໝາຍ.
(ອາລິນ ສຸພິມມະປະດິດ)

(ສພຊ)

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງ

ຄວ້າ, ປຶກສາຫາລືກັນ ກ່ຽວກັບການ

ເພື່ອສະໜອງຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ໃຫ້ຄະນະ

ວັນທີ 5 ເມສານີ້, ຄະນະຮັບຜິດຊອບ

ແບ່ ງ ງານແບ່ ງ ຄວາມຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບ

ຮັບຜິດຊອບ, ສ້າງແຜນການ ແລະ

ແລະ

ແລະ ຂຶ້ນແຜນສໍາພາດບັນດາການນໍາ

ສະຫລຸບລາຍງານການເຄືອ
່ ນໄຫວຂອງ

ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ

ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ແລະ ກອງເລຂາ.

ກອງເລຂາ

ການໂທລະພາບ

ກ້າວຂັ້ນຕອນໃນການກຽມພ້ອມເພື່ອ
ເປັນຄູເຝິກ ທັງເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້
ມີ ໂ ອກາດສົ ນ ທະນາບົ ດ ຮຽນຈາກວິ
ທະຍາກອນໃຫ້ຫລາຍ ແລະ ແລກ
ປ່ຽນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ລະຫວ່າງນັກ
ສຳມະນາກອນດ້ວຍກັນ ແລະ ໄດ້
ເຝິກປະຕິບັດຕົວຈິງ ຈຶ່ງສາມາດເປັນ
ຄູເຝິກໄດ້ໃນຕໍ່ໜ້າ; ໃນວັນທີ 5 ເມ
ສາຜ່ານມາ ທີ່ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງ
ວຽງຈັນ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າສະຕິກຳ
ສະພາແຫ່ງຊາດ (ສນສ) ໄດ້ເປີດຊຸດ
ເຝິກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້:

ການເປັນຄູ

ເຝິກ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານເສນາທິການ
ຂອງ ສນສ ແລະ ພະນັກງານສະພາ
ປະຊາຊົນແຂວງ” ໂດຍການເປັນປະ
ທານຂອງທ່ານ ປອ. ຢ່າງກູ້ ຢ່າງລືໄຊ
ຫົວໜ້າ ສນສ; ມີບັນດາທ່ານຮອງຫົວ
ໜ້າ ສນສ, ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າສູນ,
ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ, ນັກວິ
ທະຍາກອນຈາກສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິ
ທະຍາສາດການປົກຄອງ ແລະ ເຝິກ

“ກົດໝາຍເພື່ອປະ

ປະສານງານກັ ບ ພາກສ່ ວ ນກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງ

ຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການປົກ

TOT,

ຄວາມໝາຍ, ຄວາມສໍາຄັນ

ຄອງ ແລະ ເຝິກອົບຮົມ ກະຊວງພາຍ

ແລະ

ບົດບາດຂອງວິທະຍາກອນ

ຄົ້ນຄວ້າ, ສົນທະນາ, ແລກປ່ຽນຄຳ

ໃນ ມາເປັນຄູເຝິກ ເພື່ອໃຫ້ຄວາມຮູ້

(ການບັ ນ ຊາການນຳພາສົ ນ ທະນາ,

ເຫັນ ແລະ ບົດຮຽນເຊິ່ງກັນແລະກັນ

ແລະ

ເຮັດກິດຈະກຳ,

ຖ່າຍທອດບົດຮຽນທີ່ຫລາກ

ແຜນພັດທະນາວຽກງານຂອງ

ຊົນແຂວງ ຈາກ 4 ແຂວງຄື: ນະຄອນ

ໄລຍະ 5 ປີ (2021-2025). ໃນໄລ

ຫລວງວຽງຈັນ, ໄຊຍະບູລີ, ວຽງຈັນ

ຍະຜ່ານມາ, ພະນັກງານຫລັກແຫລ່ງ

ແລະ ບໍລິຄຳໄຊ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກ

ຂອງສະຖາບັ ນ ຄົ້ ນ ຄວ້ າ ນິ ຕິກ ຳສະພາ

ງານວິຊາການຈາກ ສນສ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ແຫ່ງຊາດ

ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ປອ. ຢ່າງກູ້
ຢ່າງລືໄຊ

ສນສ

ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເຝິກອົບຮົມ

ການເປັນຄູເຝິກ

ຢູ່ສະພາແຫ່ງຊາດ

ໄດ້ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມ

ສສ.ຫວຽດນາມ ຈຳນວນ 1 ຄັ້ງ ແລະ

ວ່າ: ຄະນະຊີ້ນຳລວມການຍົກສູງຂີດ

ຊ່ຽວຊານຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ ສສ.

ຄວາມສາມາດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍ

ຫວຽດນາມ ກໍໄດ້ມາເຝິກອົບຮົມໃນ

ຄືຄະນະສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານິຕິກໍາ ໄດ້

ຫົວຂໍ້ດັ່ງກ່າວ ຢູ່ ສປປລາວ ຈຳນວນ

ຖື ສ ຳຄັ ນ ວຽກງານສ້ າ ງວິ ທ ະຍາກອນ

1 ຄັ້ງ ໂດຍຈັດຂຶ້ນຢູ່ 3 ພາກຄື: ພາກ

ແລະ ຄູເຝິກ ເຊິ່ງເປັນວຽກງານໜຶ່ງທີ່

ເໜືອ, ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ ເຊິ່ງ

ມີ ຄ ວາມສຳຄັ ນ ໃນການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ

ໄດ້ມີຄວາມຮັບຮູ້ ເຂົ້າໃຈ ແລະ ນໍາ

ບັດຕາມພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ ແລະ

ໃຊ້ບົດຮຽນດັ່ງກ່າວ ປະກອບສ່ວນຕໍ່

ຂອບເຂດສິດຂອງສະຖາບັນ ທັງເປັນ

ວຽກງານສ້າງວິທະຍາກອນ ແລະ ຄູ

ແຜນວຽກຈຸດສຸມໜຶ່ງທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້

ເຝິກ

ໃນແຜນພັ ດ ທະນາການຍົ ກ ສູ ງ ຂີ ດ

ໃຫ້ແກ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາ

ຄວາມສາມາດໃຫ້ ແ ກ່ ສ ະມາຊິ ກ ສະ

ປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ

ພາແຫ່ງຊາດ, ສະມາຊິກສະພາປະຊາ

ກ້າວ. ສໍາລັບກອງປະຊຸມເຝິກອົບຮົມ

ຊົນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ພະນັກງານທີ່

ການເປັນຄູເຝິກຄັ້ງນີ້

ເປັນເສນາທິການ ໄລຍະ 5 ປີ ກໍຄື

ທີ່ ໄ ດ້ ເ ຊີ ນ ນັ ກ ວິ ທ ະຍາກອນຈາກສະ

ເພື່ອຍົກສູງຂີດຄວາມສາມາດ
ດີຂຶ້ນເທື່ອລະ
ເປັນຄັ້ງທຳອິດ

ໄດ້ຈັດແບ່ງເປັນກຸ່ມ

ເພື່ອພ້ອມກັນ

ການຄວບຄຸມສັງ

ເພື່ອສ້າງຄວາມຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈ ຢ່າງ

ໃນການສ້າງວິທະຍາກອນ

ເກດ, ການເວົ້າ, ກິລິຍາທ່າທາງ, ການ

ເລິກເຊິ່ງ, ກໍາແໜ້ນເນື້ອໃນບັນຫາທີ່

ແລະ ຄູເຝິກ ໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນຄົ້ນ

ແຕ່ງກາຍ, ການນຳໃຊ້ອຸປະກອນ ແລະ

ສຳຄັນ ແລະ ສາມາດນຳໄປເສີມຂະ

ຄວ້ານິຕິກຳ

ການນຳໃຊ້ແຜນການສອນ);

ການ

ຫຍາຍ, ປະດິດສ້າງ ໃຫ້ເໝາະສົມກັບ

ແຜນພັດທະນາການຍົກສູງຂີດຄວາມ

ສ້ າ ງຄວາມເຊື່ ອ ໝັ້ ນ ສຳລັ ບ ວິ ທ ະຍາ

ຄວາມຕ້ອງການໃນການສ້າງວິທະຍາ

ສາມາດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍຄືແຜນ

ກອນ ແລະ ການກະກຽມຫົວຂໍ້, ແນະ

ກອນ ແລະ ຄູເຝິກ ຂອງສະຖາບັນ

ພັດທະນາວຽກງານຂອງສະຖາບັນຄົ້ນ

ນຳຂຶ້ນຫ້ອງສອນ (ການວາງຕົວ, ການ

ຄົ້ນຄວ້ານິຕິກໍາ ກໍຄືບັນດາກົງຈັກການ

ຄວ້ານິຕິກຳ ໄລຍະ 5 ປີ ໃຫ້ມີຜົນສຳ

ສື່ສານ,

ການສ້າງ

ຈັດຕັ້ງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະ

ເລັດໃນແຕ່ລະປີ; ພ້ອມນັ້ນ, ທ່ານຍັງ

ຄວາມສົນໃຈ, ການຄວບຄຸມອາລົມ,

ພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການ

ໄດ້ ຮ ຽກຮ້ ອ ງບັ ນ ດາຜູ້ ເ ຂົ້ າ ຮ່ ວ ມການ

ການແກ້ໄຂບັນຫາການນຳສະເໜີ ແລະ

ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນພັ ດ ທະນາການ

ເຝິກອົບຮົມ

ການເວົ້າຈາ);

ການຈັດຫ້ອງປະຊຸມ

ຍົກສູງຂີດຄວາມສາມາດ ໃຫ້ແກ່ສະ

ຜິດຊອບ ແລະ ສຸມສະຕິປັນຍາໃນ

ແລະ ການກະກຽມແຜນການສອນ-

ມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະມາຊິກສະ

ການຮຽນຮູ້, ສົນທະນາ ແລະ ແລກ

ນຳສະເໜີ

(ການຈັດຂະໜາດຫ້ອງ

ພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ພະນັກ

ປ່ຽນບົດຮຽນ ຢ່າງກົງໄປກົງມາ ເພື່ອ

ຮຽນ, ແບ່ງຜູ້ເຝິກອົບຮົມ, ການສ້າງ

ງານທີ່ເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ມີປະສິດ

ໃຫ້ມີຄວາມສາມາດ ໃນການສືບຕໍ່ຄົ້ນ

ແຜນເຝິກອົບຮົມ,

ທິຜົນດີຂຶ້ນ.

ຄວ້າ ແລະ ນຳໄປປະຍຸກໃຊ້ໃຫ້ສອດ

ແຜນການສອນ, ການກະກຽມຄວາມ

ຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມຕ້ອງການຂອງ

ພ້ອມສໍາລັບການເຝິກອົບຮົມເຕັກນິກ

ຈະໄດ້ດຳເນີນໄປຈົນຮອດວັນທີ

ວຽກງານຕົວຈິງ.

ເຝິກອົບຮົມ ແລະ ຫລັກການເວົ້າຂອງ

ເມສາ 2022 ຈຶ່ງຈະສຳເລັດ.

ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ຈົ່ງໄດ້ເຊີດຊູຄວາມຮັບ

ໃນກອງປະຊຸມ, ໄດ້ຮັບຟັງ
ອົບຮົມ, ພະນັກງານຂອງສະພາປະຊາ

ລວມທັງການ

ຊາຊົນ” ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຄົ້ນ

ຫລາຍ

lolDDD

ເພື່ອຈັດທໍາລາຍ

ການນຳສະເໜີ,

ການພັດທະນາ

ວິທະຍາກອນ ແລະ ການຕໍານິທີ່ມີປະ

ການການນຳສະເໜີບົດຮຽນ 4 ຫົວຂໍ້

ສິດທິພາບ;

ພ້ອມກັນນັ້ນ,

ບັນດາ

ຄື:

ທ່ານຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ

ຍັງຈະ

ກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດຂອງ

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ແມ່ນ

(ນາງ ສຸພາວັນ ຫອມສະນິດ)
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(ສພຊ) ໃນວັນທີ 19
ມີນາ 2022 ທ່ານ ວົງສະຫວັນ
ເທບພະຈັນ ປະທານຄະນະສະ
ມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ)
ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 6, ປະ
ທານສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ
ຫລວງພະບາງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ
ໄດ້ ເ ດີ ນ ທາງໄປມອບພັ ດ ລົ ມ
ແຂວນຝາ ຈຳນວນ 15 ໜ່ວຍ
ໃຫ້ ໂ ຮງຮຽນປະຖົ ມ ສົ ມ ບູ ນ

(ສພຊ) ຄະນະກຳມະ
ການເສດຖະກິດ,

ແຜນການ

ທັງສອງເມືອງ ກ່ຽວກັບການຈັດ

ແຫ່ງຊາດ ນຳເຂົ້າຄົ້ນຄວ້າ ໃນ

ຕັ້ງປະຕິບັດນິຕິກຳ

ທີ່ພົວພັນ

ກອງປະຊຸ ມ ສະພາແຫ່ ງ ຊາດ

ໂດຍການກ່ າ ວມອບ

ສຳປະ

ເພື່ ອ ເຮັ ດ ໃຫ້ ກ ານຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ

ພາຍໃນເມືອງນາ

ແລະ ສຸກສາລາ ບ້ານຊ້ອງໃຕ້.
ຈອມເພັດ ແລະ ຂະແໜງການ

ເອົາເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອຄັ້ງນີ້ ມາ

ນຳໃຫ້ຄະນະພັກ, ອົງການປົກ

ຊອງທ່ານ ວົງສະຫວັນ ເທບພະ

ບັ ດ ກົ ດ ໝ າ ຍ ວ່ າ ດ້ ວ ຍ ທີ່ ດິ ນ

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ

ມອບໃຫ້ ແລະ ຈະໃຫ້ຄຳໝັ້ນ

ຄອງບ້ານ, ຄະນະພັກໂຮງຮຽນ

ຈັນ ແລະ ກ່າວຮັບໂດຍມີຕາງ

ພ້ອມພຽງ.

ວ່າຈະນຳໄປໝູນໃຊ້ເຂົາ້ ໃນວຽກ

ປະຖົມສົມບູນ ແລະ ສຸກສາລາ

ງານການຮຽນ-ການສອນ ແລະ

ບ້ານຊ້ອງໃຕ້ ເອົາໃຈໃສ່ໃນການ

ແລະ ການເງິນ (ຄສຜງ) ຂອງ

ກັບວຽກງານການເຊົ່າ,

ສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງຫລວງ

ທານທີ່ດິນ

ນ້ຳທາ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມ

ແລ,

ແລະ

ແລະ ນິຕິກຳອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ໜ້າຄະນະພັກ, ອົງການປົກຄອງ

ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ກົດໝາຍວ່າ

ເມືອງຫລວງນ້ຳທາ ແຂວງຫລວງ

ກັບການເຊົ່າ, ສຳປະທານທີ່ດິນ

ບ້ານ,

ຄະນະພັກໂຮງຮຽນປະ

ດ້ວຍທີ່ດິນ ແລະ ນິຕິກຳອື່ນໆ

ນ້ຳທາ

ຕາມຄຳຕາມເຈາະຈີ້ມ

ຢູ່ທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ

ຕາງໜ້າຄະນະພັກໂຮງຮຽນປະ

ວຽກສຸກສາລາ

ເພື່ອບັນເທົາ

ສົ່ ງ ເສີ ມ ການຜະລິ ດ ກະສິ ກ ຳ

ຖົມສົມບູນ ແລະ ສຸກສາລາ

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຊົ່າ, ສຳປະ

ເປັນຕົ້ນແມ່ນຂໍ້ສະດວກ ແລະ

ຖຶກຕ້ອງສອດຄ່ອງຕາມຄວາມ

ຖົມສົມບູນ ແລະ ສຸກສາລາ

ຄວາມຮ້ອນຂອງອາກາດໃນລະ

(ການປູກ-ການລ້ຽງ) ເປັນສິນ

ບ້ານຊ້ອງໃຕ້, ເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກ

ທານທີ່ດິນ ຢູ່ 3 ເມືອງຄື: ເມືອງ

ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິ

ເປັນຈິງ.

ບ້ານຊ້ອງໃຕ້

ດູຮ້ອນ.

ຄ້າ, ເອົາໃຈໃສ່ໃນການສິດສອນ

ຂີພິຍານ ໂດຍທ່ານ ສາຍສະ

ນາແລ, ເມືອງວຽງພູຄາ ແລະ

ບັດກົດໝາຍ,

ແດງຄວາມຂອບໃຈ ຕໍ່ການນໍາ

ໃນຕອນທ້າຍ,

ທ່ານ

ແບ່ງປັນຄວາມຮູ້, ເບິ່ງແຍງ ແລະ

ໝອນ

ເມືອງຫລວງນ້ຳທາ ແຂວງຫລວງ

ໝາຍ

ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ທີ່ໄດ້ນໍາ

ວົງສະຫວັນ ເທບພະຈັນ ໄດ້ຊີ້

ປິ່ນປົວສຸຂະພາບຂອງນັກຮຽນ

ນ້ຳທາ ແລະ ວັນທີ 28-30 ມີ

ກຳຕ່າງໆພາຍໃນເມືອງ ເຊິ່ງອີງ

ແຂວງ ແລະ ອົງການກ່ຽວຂ້ອງ

ນາ 2022 ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມ

ຕາມສະຖິຕິຕອນດິນບັນດາໂຄງ

ຂອງບັນດາເມືອງ ຍັງໄດ້ລົງຕິດ

ຮ່ວມຫ້ອງການທີກ
່ ຽ່ ວຂ້ອງຂອງ

ການ, ບໍລິສັດ, ບຸກຄົນທີ່ເຊົາ

ຕາມກວດກາພື້ນທີ່ຕົວຈິງ ຂອງ

ເມືອງ ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຫ້ອງວ່າ

ແລະ ສຳປະທານ ເນື້ອທີ່ດິນ

ບໍລິສັດ ທີ່ເຊົ່າສຳປະທານທີ່ດິນ

ການເມືອງນາແລ, ເມືອງວຽງພູ

ຂອງລັດຢູ່ບັນດາເມືອງ ເລກທີ

ຂອງລັດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນບໍລິສັດ

ຄາ ແລະ ເມືອງຫລວງນ້ຳທາ

76/ສພສ, ລົງວັນທີ 22 ກຸມພາ

ມັງກອນທອງ ຂຸດຄົ້ນຖ່ານຫີນ

ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ

2022 ເມືອງຫລວງນ້ຳທາ ມີ

ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ຢູ່ເມືອງພູຄາ ແລະ

ຄຳພອນ ເຕິ່ນຈະເລີນ ຄະນະ

ເນື້ອທີ່ດິນທີ່ເຊົ່າ ແລະ ສຳປະ

ບໍລິສັດ ຢູນໜານປູກຢາງພາລາ,

ປະຈຳສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ

ທານ 2276,1723 ເຮັກຕາ,

ປູ ກ ພື ດ ເພື່ ອ ທົ ດ ແທນການປູ ກ

ປະທານ ຄສຜງ; ເຂົ້າຮ່ວມມ

ເມືອງວຽງພູຄາ

90,6364

ຝິ່ນ ເມືອງຫລວງນ້ຳທາ ເພື່ອຮັບ

ກຳມະການພັກເມືອງ, ຮອງເຈົ້າ

ເຮັກຕາ

ເມືອງນາແລ

ຟັ ງ ການລາຍງານໂດຍຫຍໍ້ ຂ ອງ

ເມືອງ, ສະມາຊິກສະພາປະຊາ

324,8705 ເຮັກຕາ; ນອກນັ້ນ,

ບັນດາບໍລິສັດ ກ່ຽວກັບການຈັດ

ຊົ ນ ແຂວງປະຈຳເຂດເລື ອ ກຕັ້ ງ

ຍັ ງ ໄດ້ ແ ລກປ່ ຽ ນປະກອບຄຳ

ຕັ້ງປະຕິບັດນິຕິກຳ

ເມືອງ, ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງ

ຄິດເຫັນ ແລະ ຄຳສະເໜີ ຕໍ່

ກັບວຽກງານການເຊົ່າ,

ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງ 3 ເມືອງ

ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ກົ ດ ໝາຍ,

ທານທີ່ດິນ ແລະ ຂໍ້ສະດວກ, ຂໍ້

ເຂົ້າຮ່ວມ ທັງໝົດ 38 ທ່ານ.

ນິ ຕິ ກ ຳ ໃ ຕ້ ກົ ດ ໝ າ ຍ ຕົ ວ ຈິ ງ

ຫຍຸ້ ງ ຍາກໃນການເຊົ່ າ ສຳປະ

ພາຍໃນເມືອງ

ທານທີ່ດິນໃນໄລຍະຜ່ານມາ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງ

ເມືອງວຽງພູຄາ

ນິຕິກຳໃຕ້ກົດ

ໃນການດຳເນີນກິດຈະ

ແລະ

ຢ່າງມີຈຸດສຸມ

ໃນໂອກາດນີ້, ທີມງານ
ຄສຜງ

ສາລິວົງ

ເຈົ້າເມືອງໆ

ຂອງສະພາປະຊາຊົນ

ທີ່ພົວພັນ
ສຳປະ

(ວັນນີ ແຝງບົວວັນ)

ໂ ອ ກ າ ດ ດ ຽ ວ ກັ ນ ນີ້ ,

ໄດ້ຂຶ້ນກ່າວສະ

ກໍ ຄື ປ ະຊາຊົ ນ ພາຍໃນບ້ າ ນດັ່ ງ
ກ່າວ

ທັງໃຫ້ພ້ອມກັນມີສ່ວນ

ຮ່ວມ

ຢ່າງສຸດຄວາມສາມາດ

ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 2 ວາ
ລະແຫ່ງຊາດ

ກ່ຽວກັບບັນຫາ

ຢາເສບຕິດ ແລະ ການແກ້ໄຂ
ຄວາມຫຍຸ້ ງ ຍາກທາງດ້ າ ນເສດ
ຖະກິດ-ການເງິນ.
(ພາບ: ເພັດສະໝອນ ທຳມຸງຄຸນ
ແລະ ຂ່າວ: ໄວພົດ ເສລິພົງໄຊ)
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ມີນາ 2022 ໜ່ວຍຮາກຖານ

ການລາຍງານໂດຍຫຍໍ້ຂອງຫ້ອງ

ເພື່ ອ ເປັ ນ ຂໍ້ ມູ ນ ທີ່ ຈ ະນຳຫາຂັ້ ນ

ການແຜນການ ແລະ ລົງທຶນ

ເທີງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄົ້ນຄວ້າແກ້ໄຂ

(ສພຂ)

ເມືອງ, ຫ້ອງການການເງິນເມືອງ,

ແລະ

ຮອງ 4 ບຸກຂອງໜ່ວຍຮາກ

ເປັນຂໍ້ມູນສົ່ງໃຫ້ສະພາ

ຢ່າງ

ຊາວໜຸ່ມສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
ຈັດພິທີປະກາດຮັບ

ຖານຊາວໜຸ່ມ ສະພາປະຊາຊົນ
ແຂວງວຽງຈັນ

ໂດຍການເປັນ

ປະທານຂອງສະຫາຍ ຄໍາຫລ້າ
ສີສຸວົງ ຄະນະໜ່ວຍພັກ, ເລ
ຂາທິການ ສພຂ, ສະຫາຍ ດາວ

ມີບນ
ັ ດາຕາງໜ້າຈາກອົງການຈັດ

4 ບຸກ ແລະ ທິດທາງແຜນການ

ສະຫວັນ ລາດຊະວົງ ຄະນະ

ຕັ້ງມະຫາຊົນພາຍໃນ ສພຂ ຕະ

ໃນຕໍ່ໜ້າ. ຈາກນັ້ນ, ໄດ້ຮັບຟັງ

ໃນຕອນທ້າຍ,

ໜ່ວຍພັກ, ຮອງເລຂາຄະນະບໍ

ຫລອດຮອດສະມາຊິກຊາວໜຸມ
່

ການຂຶ້ນຜ່ານບົດລາຍງານຄອບ

ຫາຍ ດາວສະຫວັນ ລາດຊະວົງ

ລິຫານງານຊາວໜຸ່ມແຂວງ, ສະ

ສພຂ ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.

ຄົ ວ ຕົ ວ ແບບຂອງໜ່ ວ ຍຂອງ

ໄດ້ໃຫ້ກຽດຂຶ້ນໂອ້ລົມສະຫາຍ

ສພຂ.

ຫາຍ ສີເພັດ ແພງວົງໄຊ ຮອງ

ໃນພິທີ, ສະຫາຍ ສີ

ໜ່ວຍ ສພຂ ໄດ້ມີການມອບ-

ໄດ້ ສ ະແດງຄວາມຍ້ ອ ງຍໍ ຊົ ມ

ຂະແໜງເສດຖະກິດ ແຜນການ

ເພັດ ແພງວົງໄຊ ໄດ້ຂຶ້ນຜ່ານບົດ

ຮັບໃບຢັ້ງຢືນ 4 ບຸກໃຫ້ໜ່ວຍ

ເຊີຍຕໍ່ຄະນະຊາວໜຸ່ມ

ແລະ ການເງິນ, ຮອງຫົວໜ້າ

ສະຫລຸ ບ ຕີ ລ າຄາປະເມີ ນ ຜົ ນ

ໃຫ້ ແ ກ່ ໜ່ ວ ຍຮາກຖານຊາວ

ສະມາຊິ ກ ຊາວໜຸ່ ມ ທີ່ ສ າມາດ

ໜ່ວຍຮາກຖານຊາວໜຸມ
່ ສພຂ,

ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ຂໍ້ ແ ຂ່ ງ ຂັ ນ

ໜຸ່ມ ແລະ ສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ແຂ່ງຂັນ
ບຸກ
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ສຳຄັນຕື່ມ

ເຊິ່ງທ່ານສະແດງ

ຄວາມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຕໍ່ຜົນງານ
ຂອງບັນດາຄະນະເລຂາທິການ,
ຫົ ວ ໜ້ າ -ຮອງຫົ ວ ໜ້ າ ຂະແໜງ
ຕະຫລອດຮອດພະນັ ກ ງານລັ ດ ຖະກອນທັ ງ ໝົ ດ ທີ່ ຍ າດມາ
ໄດ້ໃນໄລຍະ 3 ເດືອນຜ່ານມາ
ບົນພື້ນຖານຄວາມສາມັກຄີເປັນ
ເອກະພາບພ້ອມກັນເຮັດສຳເລັດ
ໜ້າທີ່ການເມືອງຂອງຕົນ

ໃນ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມພາລະ
(ສພຊ) ວັນທີ 25 ມີ

ໃນກອງປະຊຸມ, ທ່ານ

ຫາຈຸດອ່ອນ, ຂໍ້ຄົງຄ້າງ ໃຫ້ນັບ

ບົດບາດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ

ນາ 2022 ຄະນະເລຂາທິການ

ສຸກມີໄຊ ສິງບຸນເຮືອງ ຮອງເລ

ມື້ດີຂື້ນເປັນກ້າວໆ ສາມາດຮັບ

ຕົນ ແລະ ທິດທາງຕໍ່ໜ້າ ເປັນ

ສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງຫົ ວ ພັ ນ

ຂາທິການສະພາປະຊາຊົນແຂວງ

ປະກັນຕາມ ສິດ, ພາລະບົດ

ຕົ້ ນ ແມ່ ນ ຈະຕ້ ອ ງໄດ້ ເ ປັ ນ ເຈົ້ າ

ໄດ້ ຈັ ດ ກອງປະຊຸ ມ ສະຫລຸ ບ

ໄດ້ ຂຶ້ ນ ຜ່ າ ນບົ ດ ສະຫລຸ ບ ວຽກ

ບາດ ໃນການເປັນເສນາທິການ,

ການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຍັງຄົງຄ້າງ,

ວຽກງານເລຂາທິການສະພາປະ

ງານຄະນະເລຂາທິການ ປະຈຳ

ປະສານສົມທົບ,

ເປັນເຈົ້າການຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າ

ຊາຊົນແຂວງ ປະຈຳ 3 ເດືອນ

ເດືອນ 1,2,3 ປີ 2022 ແລະ

ມູນ-ຂ່າວສານ ຮັບປະກັນດ້ານ

ທີ່ວິຊາສະເພາະຂອງຕົນ,

ທີ່ ຫ້ ອ ງປະຊຸ ມ ສະພາປະຊາຊົ ນ

ທິ ດ ທາງແຜນການເຄື່ ອ ນໄຫວ

ເນື້ອໃນໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກສະພາ

ໃຈໃສ່ເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີ

ແຂວງຫົວພັນ

ໂດຍການເປັນ

ວຽກງານ ປະຈຳເດືອນ 4,5,6

ແຫ່ງຊາດ, ສະມາຊິກສະພາປະ

ເປັ ນ ເອກະພາບພາຍໃນໜັ ກ

ປະທານຂອງທ່ານ ຄຳຟອງ ກົ້ວ

ຂອງຄະນະເລຂາທິ ກ ານສະພາ

ຊາຊົນແຂວງ

ໃນການດຳເນີນ

ແໜ້ນ ແລະ ພາຍນອກກວ້າງ

ມີໄຊ ເລຂາທິການສະພາປະຊາ

ປະຊາຊົນແຂວງ. ຈາກນັ້ນ, ທີ່

ກອງປະຊຸມຕ່າງໆຂອງສະພາປະ

ຂວາງ ສືບຕໍ່ປັບປຸງແບບແຜນວິ

ຊົນແຂວງ, ມີບັນດາຄະນະເລຂາ

ປະຊຸມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ພ້ອມກັນ

ຊາຊົນແຂວງ.

ທີເຮັດວຽກ ແລະ ກົນໄກການ

ທິການ,

ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງບົດສະ

ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າ

ສະໜອງຂໍ້

ເອົາ

(ສພຊ) ຕອນເຊົ້າຂອງ

ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ

ທ່ານ ຂັນໄຊ ລັດຖະເຮົ້າ ໄດ້ສະ

ວັນທີ 30 ມີນາ 2022 ທ່ານ

ຫລັກສອງ ເມືອງ ແລະ ແຂວງ

ແດງຄວາມຂອບໃຈພະແນກກະ

ນາງ ດາວມະນີ ປະສານສອນ

ສາລະວັນ

ໂດຍການກ່າວຮັບ

ສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ທີ່ປະ

ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການບໍລິຫານ

ຂອງທ່ານ ຂັນໄຊ ລັດຖະເຮົ້າ

ກອບສ່ວນຊ່ວຍເຫລືອໃນຄັ້ງນີ້

ແລະ

ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົ ນ

ແລະ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະ

ແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ

ແຂວງ,

ເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພິ

ນຳໃຊ້ ເ ຂົ້ າ ໃນວຽກງານສ້ ອ ມ

ຈັດຕັ້ງຕາງໜ້າໃຫ້ພະ

ແຂວງ

ຫລັງໃໝ່

ຕອນທ້າຍກອງປະຊຸມ,

ປະສານງານ ໃຫ້ມີປະສິດພາບ

ສາລະວັນ ໄດ້ມອບເງິນ ຈຳນວນ

ຍານໃນຄັ້ງນີ້ ມີຮອງປະທານສະ

ແປງຕໍເ່ ຕີມຫ້ອງການສະພາຫລັງ

20 ລ້ານກີບ ໃຫ້ສະພາປະຊາ

ພາປະຊາຊົນແຂວງ,

ໃໝ່ໃຫ້ສຳເລັດ ແລະ ທັນຕາມ

ຊົນແຂວງສາລະວັນ

ເພື່ອສົມ

ການສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ

ທົບເຂົາ້ ໃສ່ການສ້ອມແປງຕໍເ່ ຕີມ

ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານ-ລັດຖະ

ອາຄານ, ປູເດີ່ນ ແລະ ຮົ້ວອ້ອມ

ກອນກ່ຽວຂ້ອງ.

ຂະແໜງ ແລະ ພະນັກງານ-ລັດ

ຫລຸບດັ່ງກ່າວ

ຢ່າງມີຈຸດສຸມ

ທ່ານ ຄຳຟອງ ກົ້ວມີໄຊ ໄດ້ມີຄໍາ

ແລະ ປະສິດທິຜົນ ນັບມື້ສູງຂຶ້ນ.

ຖະກອນ ທັງໝົດເຂົ້າຮ່ວມ.

ເພື່ອເປັນການປັບປຸງແກ້ໄຂບັນ

ເຫັນໂອ້ລົມເນັ້ນໜັກບາງບັນຫາ

(ເວີນ ແກ້ວບຸນມີ)
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ແລະ

ການລ້ຽງສັດເປັນສິນຄ້າ

ຂອງຫ້ອງການສະພາປະຊາຊົນ

ເລຂາທິ

ກຳນົດເວລາ.
(ດີລຳພົນ ພົມມະຈັນ)

ໂ ອ ກ າ ດ ດ ຽ ວ ກັ ນ ນີ້ ,

lr0 g-dv’ wfhIa[g7njv’-j;pgs]nv

ເພື່ອຮັບໃຊ້ພາຍໃນເມືອງ ແລະ
ສົ່ ງ ອອກໄປຍັ ງ ຕ່ າ ງແຂວງ-ຕ່ າ ງ
ປະເທດ,

ທ່ານໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ສົ່ງ

ເສີມການຜະລິດທີເ່ ປັນມູນເຊືອ
້ ,
ການຜະລິ ດ ທີ່ ຕິ ດ ພັ ນ ກັ ບ ການ
ດຳລົ ງ ຊີ ວິ ດ ປະຈຳວັ ນ ຂອງປະ
ຊາຊົນ ເພື່ອພ້ອມກັນຫລຸດພົ້ນ
ອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກເທື່ອ
ລະກ້າວ ໄປພ້ອມໆກັບການປະ
ກອບອາຊີ ບ ອື່ ນ ໆອີ ກ ທີ່ ບໍ່ ຂັ ດ
(ສພຊ) ໃນລະຫວ່າງ

ຄະນະບໍ ລິ ຫ ານງານພັ ກ ເມື ອ ງ,

ຄະນະພັກ ແລະ ອົງການປົກ

ວັນທີ 21-23 ມີນາ 2022

ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ,

ຄອງບ້ານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ

ທ່ານ ວົງສະຫວັນ ເທບພະຈັນ

ອົງການ ແລະ ໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວ

ດາທ່ານໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນທັງຂໍ້ສະ

ປະທານຄະນະສະມາຊິກສະພາ

ຂ້ອງຂອງເມືອງ ພ້ອມທັງມີຄະ

ດວກ ແລະ ຂໍຫຍຸ້ງຍາກຂອງ

ແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ປະຈຳເຂດ

ນະພັກ,

ອົງການປົກຄອງບ້ານ

ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ວຽກງານ

ເລືອກຕັ້ງທີ 6, ປະທານສະພາ

ແລະ ປະຊາຊົນຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ

ພ້ ອ ມທັ ງ ໄດ້ ມີ ຂໍ້ສ ະເໜີ ບ າງຈຸ ດ

ປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ) ຫລວງ

ພາຍໃນ 15 ບ້ານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ເພື່ ອ ຂໍ ໃ ຫ້ ຂັ້ ນ ເທິ ງ ມີ ທິ ດ ຊີ້ ນ ຳ

ພະບາງ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວເຜີຍແຜ່

ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ ຈໍານວນ

ໃນການແກ້ໄຂວຽກງານ.

ເອກະສານ 2 ວາລະແຫ່ງຊາດ

731 ທ່ານ ຍິງ 199 ທ່ານ.

ໃນຕອນທ້າຍ,

ເຊິ່ງບັນ

ທ່ານ

ແລະ ເຜີຍແຜ່ຜົນສໍາເລັດກອງ

ໃນໂອກາດນີ້, ຍັງໄດ້

ປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2

ຮັ ບ ຟັ ງ ການລາຍງານຈາກເຈົ້ າ

ນຳໃຫ້ຄະນະນຳພັກ,

ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ

ເມືອງ

ປົກຄອງເມືອງ, ຄະນະພັກ ແລະ

(ສພຊ)

ກ່ຽວກັບສະພາບລວມ

ວົງສະຫວັນ ເທບພະຈັນ ໄດ້ຊີ້
ອົງການ

ຊຸດທີ IX ແລະ ສພຂ ຊຸດທີ II

ຂອງການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ວຽກ

ອົງການປົກຄອງບ້ານ

ຢູ່ໃນ 3 ຈຸດຂອງເມືອງວຽງຄຳ

ງານຮອບດ້ານ ແລະ ວຽກງານ

ໃສ່ ໃ ນການນຳພາ-ຊີ້ ນ ຳພະນັ ກ

ແຂວງ ຫລວງພະບາງ (ຫ້ອງປະ

ຄະນະສະມາຊິ ກ ສະພາປະຊາ

ງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ປະຊາ

ຊຸມໃຫຍ່ຂອງເມືອງ,

ສະໂມ

ຊົນແຂວງ ປະຈຳເມືອງ ໃນໄລ

ຊົນພາຍໃນແຕ່ລະບ້ານ

ສອນບ້ານເມືອງໝ້ວຍ

ແລະ

ຍະ 1 ປີຜ່ານມາ. ຈາກນັ້ນ, ກໍ

ອອກແຮງແຂ່ງຂັນກັນ ໃນການ

ສະໂມສອນບ້ານນໍ້າຊອຍ) ໂດຍ

ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານສະພາບ

ປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ

ໄດ້ ຮັ ບ ການຕ້ ອ ນຮັ ບ ຈາກທ່ າ ນ

ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ວຽກງານ

ແຂ່ງຂັນກັນໃນການຜະລິດກະ

ຊາຍພອນ

ແລະ

ແຜນພັດທະນາຂອງແຕ່

ສິກຳເປັນສິນຄ້າ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນ

ລະບ້ານ ໃນ 1 ປີ ຜ່ານມາ ຈາກ

ການປູ ກ ພື ດ ຜັ ກ ປອດສານພິ ດ

ຈັນທຸມມາ

ເຈົ້າ

ເມືອງໆວຽງຄຳ; ມີບັນດາທ່ານ

ເອົາໃຈ

ໃຫ້
ແລະ

ກັບລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ
ແລະ ນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ. ສຳ
ລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 2 ວາ
ລະແຫ່ງຊາດ ຄະນະພັກ, ອົງ
ການປົກຄອງທຸກຂັ້ນ ຕ້ອງເອົາ

(ສພຊ) ໃນຕອນເຊົ້າ

ການ, ຄະນະພະແນກພະລັງງານ

ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ

ໃຈໃສ່ ປ ະຕິ ບັ ດ ຢ່ າ ງເຂັ້ ມ ງວດ,

ວັນທີ 30 ມີນາຜ່ານມາ, ພະ

ແລະ ບໍ່ແຮ່ແຂວງ, ຫົວໜ້າຂະ

ດົງເພັດ ພະຍົນ ໄດ້ກ່າວສະແດງ

ບັນຫາຢາເສບຕິດ ຖ້າເກີດຂຶ້ນ

ແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

ແໜງ-ຮອງຫົ ວ ໜ້ າ ຂະແໜງ

ຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຊົມເຊີຍຕໍ່

ແຂວງເຊກອງ

ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານວິຊາການ

ທ່ານ ຫົວໜ້າພະແນກພະລັງງານ

ເຂົ້າຮ່ວມ.

ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແຂວງເຊກອງ ພ້ອມ

ຢູ່ບ່ອນໃດ

ບ່ອນນັ້ນຕ້ອງຮັບ

ຜິດຊອບ

ຕາມກົດໝາຍຢ່າງ

ເຂັ້ມງວດ

ແລະ

ເດັດຂາດ,

ສ່ ວ ນການແກ້ ໄ ຂຄວາມຫຍຸ້ ງ

ນໍາໂດຍທ່ານ

ເພັດສະໝອນ ຄອນປະສິດ ຫົວ
ໜ້າພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່

ເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອທີ່ນຳ

ແຮ່ ແຂວງເຊກອງ ພ້ອມດ້ວຍ

ມາມອບໃນຄັ້ງນີ້

ຄະນະ

ໄດ້ນໍາເອົາເຄື່ອງຊ່ວຍ

ນໍ້າດື່ມ ຈໍານວນ 15 ແຟ໋ກ ແລະ

ພາປະຊາຊົນແຂວງ

ເຫລືອຈໍານວນໜຶ່ງ ໄປມອບໃຫ້

ເຈວລ້າງມື ຈໍານວນ 4 ແກັດ

ການປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ເຂົ້າໃນ

ຍັດ ແລະ ປະຕິບັດຕາມວິໄນ

ແກ່ ສ ະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງເຊ

ລວມມູນຄ່າ 1,8 ລ້ານກີບ ເຊິ່ງ

ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ວຽກງານ

ການເງິນ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ຖ້າບຸກ

ກອງ

ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການ

ເຄື່ອງດັ່ງກ່າວ ສະພາປະຊາຊົນ

ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງໃນ

ຄົນ ຫລື ການຈັດຕັ້ງໃດ ກະທຳ

ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງສະພາ

ແຂວງເຊກອງ ຈະໄດ້ນໍາໃຊ້ເຂົ້າ

ຄັ້ງນີ້ ແລະ ພ້ອມຈະນໍາໃຊ້ເຂົ້າ

ຜິດຕໍ່ວິໄນການເງິນຕ້ອງດຳເນີນ

ປະຊາຊົນແຂວງ

ເຊິ່ງກ່າວຮັບ

ໃນການເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກງານ

ໃນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານ

ໂດຍທ່ານ ດົງເພັດ ພະຍົນ ປະ

ຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ

ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ.

ທານສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ

ໜ້າທີຂ
່ ອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ

ໂດຍມີ ບັ ນ ດາຄະນະເລຂາທິ

ຢູ່ 4 ຕົວເມືອງ.

ຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການ
ເງິນ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ໃນການປະ
ຕິບັດນະໂຍບາຍ ປະຢັດມັດທະ

ຄະດີຕາມກົດໝາຍ ໃຫ້ເດັດຂາດ.
(ໄວພົດ ເສລິພົງໄຊ)

ປະກອບມີ:

ດ້ວຍຄະນະ ທີ່ໄດ້ນໍາເອົາເຄື່ອງ
ຊ່ວຍເຫລືອມາມອບໃຫ້ແກ່ສະ
ເພື່ອເປັນ

(ນັກຂ່າວ ສພຂ ເຊກອງ)
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ກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
(ປກສ) ແມ່ນກຳລັງປະກອບອາວຸດຂອງ
ພັກ ໂດຍແມ່ນພັກປະຊາຊົນ ປະຕິວັດ
ລາວ ເປັນຜູ້ສ້າງຕັ້ງ, ນຳພາເດັດຂາດ
ໂດຍກົງ ແລະ ຮອບດ້ານ; ເປັນກຳລັງ
ທີມ
່ າຈາກປະຊາຊົນ ໂດຍປະຊາຊົນ ແລະ
ເພື່ອປະຊາຊົນ ຍາມໃດກໍ່ຮັບໃຊ້ປະຊາ
ຊົນ ຢ່າງບໍມ
່ ຂ
ີ ອບເຂດ ແລະ ເງ ອ
່ື ນໄຂ
ທັ ງ ເປັ ນ ກຳລັ ງ ປະກອບອາວຸ ດ ທີ່ ມີ ລ ະ
ບຽບວິໄນເຂັ້ມງວດ, ເວລາໃດ ແລະ
ໃນສະຖານະການໃດກໍເດັດດ່ຽວ ເດັດ
ຂາດຕໍສ
່ ດ
ັ ຕູ ເຊິງ່ ປະກອບມີ ກຳລັງປ້ອງກັນ
ຄວາມສະຫງົບອາຊີບ ແລະ ເຄິງ່ ອາຊີບ.
ກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
ອາຊີບ ແມ່ນກຳລັງທີ່ມີຫລາຍເຫລົ່າວິ

ຊາສະເພາະ ໄດ້ຮບ
ັ ການບຳລຸງສ້າງວິຊາ
ສະເພາະຢ່າງເປັນລະບົບ ສັງກັດຢູໃ່ ນກົງ
ຈັ ກ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ຂອງກຳລັ ງ ປ້ ອ ງກັ ນ
ຄວາມສະຫງົບ ປະກອບດ້ວຍນາຍ ແລະ
ພົນຕຳຫລວດ ໄດ້ຮບ
ັ ການປະກອບອາ
ວຸດ, ເຕັກນິກວິຊາສະເພາະຢ່າງຄົບຖ້ວນ
ທັງມີພາລະບົດບາດປົກປັກຮັກສາລະ
ບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ, ຄວາມ
ສະຫງົບທາງດ້ານການເມືອງ, ເສດຖະ
ກິດ ແລະ ສັງຄົມ, ປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດ
ຂອງລັດ ລວມໝູ,່ ປົກປ້ອງສິດ ແລະ

ຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນ.
ກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
ເຄິງ່ ອາຊີບ ແມ່ນກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມ
ສະຫງົບບ້ານ, ກຳລັງປ້ອງກັນພາຍໃນ,
ກຳລັງປ້ອງກັນຕົວ ແລະ ກຳລັງຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພ ທີ່ເຮັດວຽກງານປ້ອງ
ກັນຄວາມສະຫງົບຢູຮ
່ າກຖານບ້ານ, ສຳ
ນັກງານ, ອົງການ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ
ຕ່າງໆ ທີບ
່ ໄ່ໍ ດ້ຮບ
ັ ການປະດັບຊັນ
້ ຄືກນ
ັ
ກັບກຳລັງອາຊີບ.
ໃນໄລຍະປີ 1986 ເປັນຕົ້ນ
ມາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກອງປະຊຸມໃຫຍ່
ຄັງ້ ທີ IV ຂອງພັກໄດ້ວາງທິດທາງໜ້າ
ທີ່ “ປັບປຸງວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງ
ກັນຄວາມສະຫງົບຮອບດ້ານຢູພ
່ ນ
້ ື ຖານ;
ຈັດຕັງ້ ແນວຮົບປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນ
ຄວາມສະຫງົ ບ ຢູ່ ທ້ ອ ງຖິ່ ນ ຢ່ າ ງແໜ້ ນ
ໜາ; ຕັງ້ ໜ້າປັບປຸງ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບ
ຂອງບັນດາກຳລັງທະຫານ ແລະ ກຳລັງ
ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບປະຊາຊົນ ສົມ
ທົບແໜ້ນລະຫວ່າງວຽກງານເສດຖະ
ກິດກັບວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນ
ຄວາມສະຫງົບ, ເດັດດ່ຽວທັບມ້າງທຸກ
ການເຄື່ອນໄຫວມ້າງເພທຳລາຍຂອງ
ສັດຕູ ແລະ ປັກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ
ໄວ້ໃຫ້ໝັ້ນຄົງ”.
ປະທານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ
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ໂດຍ: ຜູ້ອື່ນ

ໄດ້ໂອ້ລົມ ແລະ ເນັ້ນໜັກ ໃຫ້ກຳລັງ
ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ປະຕິບັດ 3
ໜ້າທີ່ຄື: ຕຳຫລວດ ຕ້ອງຮູ້ເຮັດວຽກ
ງານກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງ ແລະ
ພັດທະນາຊົນນະບົດ; ຕ້ອງຮູເ້ ຮັດວຽກ
ສືບຂ່າວກຳສະພາບ ແລະ ຕຳຫລວດ
ຕ້ອງຮູກ
້ ດ
ົ ໝາຍພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະ
ເທດ; ໂດຍປະຕິບດ
ັ ຕາມມະຕິ IV ຂອງ
ພັກ ແລະ ທິດຊີ້ນຳຂອງປະທານ ໄກ
ສອນ ພົມວິຫານ ກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມ
ສະຫງົບ ໄດ້ສມ
ົ ທົບກັບກອງທັບປະຊາ
ຊົນລາວ ຕີເອົາຊະນະການບຽດຢຶດຂອງ

ພວກປະຕິການ, ທັບມ້າງກົນອຸບາຍຫັນ
ປ່ຽນໂດຍສັນຕິຂອງສັດຕູ, ສະກັດກັ້ນ
ແລະ ແກ້ໄຂ ປະກົດການຫຍໍທ
້ ຂ
້ໍ ອງສັງ
ຄົມ ອັນພົນ
້ ເດັນ
່ ແມ່ນການແກ້ໄຂແນວ
ຄິດລະແວງສົງໄສ ແລະ ທັດສະນະຜິດ
ເຂວ ກ່ຽວກັບສັງຄົມນິຍົມ, ແນວຄິດ
ຫລາຍພັກຫລາຍເຄົ້າ, ປະຊາທິປະໄຕ
ເສລີ ແລະ ອື່ນໆ.
ກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
ໄດ້ສືບຕໍ່ຫັນເອົາກຳລັງລົງກໍ່ສ້າງຮາກ
ຖານການເມືອງຕິດພັນກັບການ ພັດ
ທະນາຊົນນະບົດຮອບດ້ານ, ປັບປຸງກໍ່
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ເລີຍລ່ວງມາເຖິງ

ເດືອນເມສາສົງການ

ຊື່ນບານເຫລືອລົ້ນ

ຄົນລາວເໜືອກາງໃຕ້

ກຽມໃຈລໍປີໃໝ່

ປວງປະຊາໃຫຍ່ນ້ອຍ

ຄອຍຖ້າຮ່ວມງານ

k ລັດຖະການກໍ່ພ້ອມ

ຍໍຍື່ນພອນໄຊ

ມີມາໄລດວງຫອມ

ດອກຄູນປະດັບເອ້

ບາສີສູ່ຂວັນເອີ້ນ

ມັດແຂນເອົາໂຊກໃຫຍ່

ວັນປີໃໝ່ຮອດມື້

ຫົດລ້າງຕໍ່ກັນ ນັ້ນນາ!

k ວາລະດີປີໃໝ່ນີ້

ຂໍຈົ່ງສຸກຂີ

ໂພຍໄພໜີລາໄກ

ຢ່າມີມາຕ້ອງ

ຄວາມໝົ່ນໝອງເຄີຍເສົ້າ

ຫາຍໄປນຳປີເກົ່າ ພຸ້ນທ້ອນ!

ປີໃໝ່ນຳພອນໄຊສົ່ງໃຫ້

ຊຸມເຈົ້າຈົ່ງສະບາຍ

k ກາຍ ແລະ ໃຈທ່ານນັ້ນ

ໂລຄາຫ່າງຫາຍໜີ

ມີຄວາມສຸກສົດໃສ

ດັ່ງດຽວໂດຍແກ້ວ

ຫວັງທຸກແນວຂໍໃຫ້

ປະສົບໄຊໂຊກໃຫຍ່

ສີວິໄລຮຸ່ງກ້າວ

ມີໄຊກ້າແກ່ນແຂງ

k ສົມກັບຄວາມມາດແມ້ງ

ຈິດຊື່ນໃຈບານ

ສຸກສຳລານມະໂນໃນ 		

ຮຸ່ງໃສຈະເລີນກ້າວ

ປີໃໝ່ລາວມາເຖິງນີ້

ຊີວິດສຸກສົດຊຶ່ນ

ຂໍໃຫ້ລວຍລາບລື້ນ

ຕາມໃຈຕັ້ງຕໍ່ປະສົງ

k ປິໃໝ່ຈົ່ງພົບພໍ້

ຜົນສໍາເລັດຕາມແຜນ

ສຸຂະພາບແຂງແຮງ

ໂຣກໄພໄກເວັ້ນ

ເປັນຜູ້ມີໄຊກ້າ

ລາສີງາມສະຫງ່າ

ໄຊຊະນະຍາດໄດ້

ໃນມື້ໃໝ່ແຫ່ງປີ ທ່ານເອີຍ!
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ກຸຫຼາບເມືອງໃຕ້

k ວັນເວລາເຄື່ອນຍ້າຍ

ສ້າງກຳລັງ ແລະ ວຽກງານປ້ອງກັນຊາດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຢູ່ຮາກຖານ
ໃຫ້ເຂັມ
້ ແຂງຕາມ 4 ເນືອ
້ ໃນ 4 ຄາດ
ໝາຍ, ເຮັດໃຫ້ສະພາບການທົວ
່ ປະເທດ
ມີຄວາມສະຫງົບ ອັນພົ້ນເດັ່ນແມ່ນ
ການປ້ອງກັນອົງການນຳຂອງພັກ-ລັດ,
ປ້ອງກັນກອງປະຊຸມລະດັບຊາດ ແລະ
ກອງປະຊຸມລະດັບສາກົນຕ່າງໆ ມີຄວາມ
ສະຫງົບປອດໄພ 100%; ເປັນເຈົ້າ
ການປົກປ້ອງເຂດນ້ຳແດນດິນ, ແກ້ໄຂ
ບັນຫາປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆໄດ້ຢ່າງ
ທັນການ.

ເວົ້າລວມແລ້ວ, ກຳລັງປ້ອງ
ກັນຄວາມສະຫງົບ ພ້ອມກັບກອງທັບ
ປະຊາຊົນລາວ ສາມາດປົກປັກຮັກສາ
ປະເທດຊາດ ແລະ ດິນແດນລາວໄວ້
ຢ່າງໝັ້ນຄົງ, ບໍ່ມີເຫດການບໍ່ດີທາງ
ການເມືອງເກີດຂຶນ
້ ຮ້າຍແຮງ; ສາມາດ
ປ້ອງກັນຜູນ
້ ຳພັກ-ລັດ, ສຳນັກງານ-ອົງ
ການ, ກອງປະຊຸມໃຫຍ່, ງານ-ບຸນສຳ
ຄັນລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບສາກົນ,
ປ້ອງກັນແຂກຕ່າງປະເທດໃຫ້ມຄ
ີ ວາມ
ປອດໄພ 100%; ກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມ
ສະຫງົບໄດ້ຮບ
ັ ການປັບປຸງ ແລະ ກໍສ
່ າ້ ງ
ໃຫ້ນັບມື້ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ທັງ
ທາງດ້ານຈຳນວນ ແລະ ຄຸນນະພາບ;
ໄດ້ກາຍເປັນກຳລັງຕົນ
້ ຕໍທເ່ີ ຮັດໜ້າທີກ
່ ່ໍ
ສ້າງຮາກຖານການເມືອງ; ປະຕິບັດ
ແນວທາງການຕ່າງປະເທດຂອງພັກໄດ້
ເປັນຢ່າງດີ.
ດ້ວຍຜົນງານ ແລະ ຄຸນງາມ
ຄວາມດີ ຕ່າງໆຜ່ານມານັ້ນ ພັກ-ລັດ
ຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນລາວບັນດາ
ເຜົາ່ ໄດ້ຍອ
້ ງຍໍສນ
ັ ລະເສີນກຳລັງປ້ອງ
ກັນຄວາມສະຫງົບວ່າ: “ເປັນກຳລັງປະ
ກອບອາວຸດອັນແຫລມຄົມ, ຈົງຮັກພັກ
ດີຕໍ່ພັກ, ຕໍ່ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ”
ສົມແລ້ວທີເ່ ປັນກຳລັງປະກອບອາວຸດວິ
ລະຊົນຂອງຊາດລາວວິລະຊົນ.

ພະນັກງານທີເ່ ຮັດວຽກໃນຫ້ອງ
ການຫລາຍທ່ານບສ
່ໍ າມາດປະຕເິ ສດໄດ້
ວ່າຕອ
້ ງເຮັດວຽກໜກ
ັ ແລະ ເປັນປະຈຳ
ຕະຫລອດປີ ເຊິງ່ ບາງຄັງ້ ພຶດຕິກຳທີເ່ ຮັດ
ໃນຫ້ອງການໄດ້ສງ່ົ ຜນ
ົ ກະທບ
ົ ບດ
່ໍ ຫ
ີ ລາຍ
ຢ່າງຕໍສ
່ ຸຂະພາບ; ໃນຄໍລຳສຸກສະບາຍ
ຫາຍໂລຄາສະບັບນີ້, ເຮົາໄດ້ລວມເອົາ
6 ພຶດຕິກຳ ທີ່ຖືວ່າເປັນໄພງຽບຂົ່ມຂູ່
ພະນັກງານຫ້ອງການ ອັນເປັນສາເຫດ
ໃຫ້ເກີດພະຍາດຕ່າງໆ ມາໃຫ້ຮູ້ຈັກ
ແລະ ສຶກສານຳກັນ ເຊິ່ງມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
1. ນອນເດິກ: ຕ້ອງເຮັດວຽກ
ໜັກເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຕ້ອງຕືນ
່ ເຊົາ້ ເພືອ
່
ໄປເຮັດວຽກໃຫ້ທນ
ັ ເວລາ ແຕ່ການນອນ
ເດິກກາຍເປັນພຶດຕິກຳທີເ່ ຮັດເປັນປະຈຳ
ເຊິງ່ ພາໃຫ້ມອ
ີ າການພັກຜ່ອນບໍພ
່ ຽງພໍ ເຮັດ
ໃຫ້ສະມະທິສນ
້ັ ແລະ ຍັງເຮັດໃຫ້ລະບົບ
ຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍເຮັດວຽກໄດ້ບເ່ໍ ຕັມທີ.່
2. ກິນອາຫານບໍ່ຖືກເວລາ:
ການກິນອາຫານບໍ່ຖືກເວລາ, ກິນອາ
ຫານຢ່າງຮີບດ່ວນ ແລະ ກິນບໍ່ພຽງພໍ
ຫລື
ເກີນຄວາມຕ້ອງການຂອງຮ່າງ

ກາຍ
ເປັນອີກໜຶງ່ ພຶດຕິກາໍ ທີພ
່ ະນັກ
ງານຫ້ອງການມັກຈະເຮັດ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້
ກະເພາະເຮັ ດ ວຽກໄດ້ ບໍ່ ປົ ກ ກະຕິ .
3. ຕິດຈໍມືຖື: ຢູ່ໜ້າຈໍຄອມ
ພິວເຕີ ຫລື ຈໍມືຖືຫລາຍເກີນໄປ ມັນ
ເປັນໄພຂົມ
່ ຂູທ
່ ງ່ີ ຽບ ທີພ
່ າໃຫ້ເກີດການ
ເຈັບຫົວ ຫລື ເຮັດໃຫ້ຕາວຸນ
້ ເສືອ
່ ມສະ
ພາບ ແລະ ຍັງສາມາດສົ່ງຜົນໃຫ້ນິ້ວມື
ລັອກນຳອີກ.
4. ພາຍຖົງໜັກ: ພຶດຕິກໍານີ້
ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດອາການປວດບ່າ, ເຈັບ
ຄໍ ແລະ ສາມາດລາມໄປສູກ
່ ານເຈັບຫົວ
ແລະ ເຈັບຫລັງ ເຊິ່ງເປັນສາເຫດຂອງ
ການຍຸບ ແລະ ການເສືອ
່ ມຂອງກະດູກ
ສັນຫລັງ ຈົນເກີດເປັນຄວາມສ່ຽງທີເ່ ຮັດ
ໃຫ້ກະດູກທັບເສັ້ນປະສາດ ລວມທັງ
ເຮັ ດ ໃຫ້ ເ ກີ ດ ອາການແຂນຂາມຶ ນ ຊາ
ແລະ ອ່ອນເພຍ.
5. ນັ່ງຜິດທ່າ: ອາດຈະເປັນ
ຍ້ອນນິໄສ ຫລື ຍ້ອນຮູສ
້ ກ
ຶ ສະດວກສະ
ບາຍກັບທ່ານັ່ງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແຕ່ຖ້ານັ່ງ
ຜິດທ່າເປັນເວລາດົນໆ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດ

#ສາວແວ່ນ

ອາການປວດບ່າ ແລະ ຫລັງ ແລະ ຍັງ
ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເມື່ອຍລ້າໃນການ
ເຮັດວຽກໂດຍບໍ່ຮູ້ໂຕ ຖືເປັນພຶດຕິກໍາ
ທີ່ ເ ຮັ ດ ໃຫ້ ເ ກີ ດ ຄວາມທຸ ກ ທໍ ລ ະມານ
ຫລາຍໃນຊີວິດ.
6. ກິນຈຸບຈິບໝົດມື:້ ຫລາຍ
ທ່ານເລືອກທີ່ຈະແກ້ຄວາມຢາກນອນ
ໂດຍການກິນອາຫານຈຸບຈິບ ຫລື ບາງ
ຄນ
ົ ກກ
ໍ ນ
ິ ໜ
 ອ
້ ຍໜງ່ຶ ແລະ ກນ
ິ ແບບນັນ
້
ຢໝ
ູ່ ດ
ົ ມ້ື ເຊິງ່ ພຶດຕິກຳນີຖ
້ ວ
ື າ່ ເປັນການ
ເພີມ
່ ນ້ຳໜັກໃຫ້ກບ
ັ ຮ່າງກາຍໂດຍບໍຮ
່ ຕ
ູ້ ວ
ົ
ເນືອ
່ ງຈາກເກີດການສະສົມຂອງໄຂມັນ.
ສໍາລັບທ່ານໃດທີ່ຮ້ຈ
ູ ັກວ່າຕົນ
ມີພດ
ຶ ຕິກາໍ ຕ່າງໆ ທີຖ
່ ກ
ື ຈັດເປັນໄພຂົມ
່
ຂູງ່ ຽບທີມ
່ ຜ
ີ ນ
ົ ກະທົບທາງລົບຕໍຮ
່ າ່ ງກາຍ
ແລ້ວ ຢ່າລືມຮັກຕົນເອງໃຫ້ຫລາຍ ໂດຍ
ເລີ່ມຈາກການປັບປ່ຽນພຶດຕິກຳທັງ 6
ຢ່າງນີກ
້ ອ
່ ນ, ຈາກນັນ
້ ຄ່ອຍໆຫັນມາກິນ
ອາຫານທີດ
່ ຕ
ີ ສ
່ໍ ຂ
ຸ ະພາບ ແລະ ໃຫ້ເວລາ
ຕົນເອງເພືອ
່ ອອກກຳລັງກາຍ ເຊືອ
່ ແນ່ວາ່
ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສຂ
ຸ ະພາບດີຂນ
້ຶ ຢ່າງແນ່ນອນ.
www.sanook.com
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ແປ ແລະ ຮຽບຮຽງ: ນາງ ປາກາລັກ ພົມມີໄຊ

ແປ ແລະ ຮຽບຮຽງ: ນາກ ເມືອງມະໂນ
ອີ ງ ຕາມການລາຍງານຂ່ າ ວ
ໃນວັນທີ 3 ເມສາ 2022 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ທ່ານ ອິມຣານ ຂານ ນາຍົກລັດຖະ
ມົນຕີປາກິດສະຖານ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງ
ໃຫ້ມີການເລືອກຕັ້ງໃໝ່ ຫລັງຈາກ
ທ່ານ ຊິມ ຕານ ຊູຣີ ຮອງປະທານລັດ
ຖະສະພາຜູເ້ ປັນສະມາຊິກລັດຖະບານ
ສັ່ງໃຫ້ຍົກເລີກການລົງຄະແນນສຽງບໍ່
ໄວວາງໃຈຢ່າງກະທັນຫັນ ສ້າງຄວາມ
ວຸນ
້ ວາຍໃນລດ
ັ ຖະສະພາປາກສ
ີິ ະຖານ.
ຝ່າຍຄ້ານໄດ້ລົງຄະແນນສຽງ
ບໍ່ໄວ້ວາງໃຈ ໂດຍກ່າວວ່າ ຝ່າຍຂອງ
ຕົນມີສະມາຊິກຫລາຍພຽງພໍທີ່ຈະຂັບ
ໄລ່ນ
 າຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຕ່ທ່ານ ຊິມ
ຕານ ຊູຣີ ກໍໄກ້ສັ່ງຍົກເລີກການລົງ
ມະຕິ ໂດຍໃຫ້ເຫດຜົນວ່າຝ່າຍຄ້ານ
ມີ ກ ານແຊກແຊງຈາກຕ່ າ ງປະເທດ.
ຕໍ່ມາ, ທ່ານ ອິມຣານ ຂານ
ໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ປະທານາທິບໍດີປະກາດ

ຍຸບສ
 ະພາ ໂດຍຖະແຫລງການທາງ
ໂທລະພາບວາ່ ປະຊາຊົນຈະຕັດສິນໃຈ
ວ່ າ ເຂົ າ ເຈົ້ າ ຈະໃຫ້ ໃ ຜຂຶ້ ນ ກຳອຳນາດ
ຂ້ າ ພະເຈົ້ າ ຢາກບອກປະຊາຊົ ນ ໃຫ້
ກຽມພ້ອມສໍາລັບການເລືອກຕັ້ງ.
ທ່ານ ອິມຣານ ຂານ ໄດ້ຖ
 ືກ
ກົດດັນໃຫ້ລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງເປັນ
ເວລາຫລາຍອາທິດ ຫລັງຈ
 າກທີ່ປະ
ເທດພັນທະມິດທີ່ສຳຄັນໄດ້ຍົກເລີກ
ການສະໜັບສະໜູນທ່ານ ອິມຣານ
ຂານ ກ່ອນການລົງຄະແນນສຽງບໍ່ໄວ້
ໃຈຕາມແຜນໃນວັນທີ 3 ເມສາຜ່ານ
ມາ ເຖິງແມ່ນວ່າກ່ອນໜ້ານີ້, ທ່ານ
ອິມຣານ ຂານ ໄດ້ເວົ້າແບບລອຍໆ
ກ່ຽວກັບກ
 ານເລືອກຕັ້ງໃໝ່ ແຕ່ທ່ານ
ບໍ່ສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ ຍົກເວັ້ນແຕ່
ຝ່າຍຄ້ານຈະຖອນການລົງມະຕິບໍ່ໄວ້
ວາງໃຈ.
ພັ ກ ຝ່ າ ຍຄ້ າ ນຂ ອງປ າກີ ສ ະ

ຖານ ກ່າວວ່າ ການຍົກເລີກມ
 ະຕິບໍ່ໄວ້
ໃຈນັ້ນເປັນເລື່ອງຜິດກົດໝາຍ ແລະ
ໃຫ້ຄຳໝັ້ນວ່າຈະຍົກຂຶ້ນເປັນຂໍ້ຕໍ່ລອງ
ໃນສານ ໂດຍທ່ານ ຊາບາດ ຊາຣີບ
ຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານ ບອກກັບບັນດານັກ
ຂ່າວວ່າ ຮອງປະທານ ແລະ ທ່ານ ອິມ
ຣານ ຂານ ຈະຖືກກ່າວຫາວ່າເປັນກະ
ບົດເນື່ອງຈາກການລະເມີດລັດຖະທໍາ
ມະນູນ.
ທ່ານ ຊາຮິດ ຄາກັນ ອັບບາ
ຊີ ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ
ສະມາຊິກສະພານິຕິບັດຍັດ ຈາກພັກ
ສັນນິບາດມຸດສາລະລິມປາກີສະຖານ
ຂອງຝ່າຍຄ້ານ ກ່າວວ່າ ພວກເຮົາຈະ
ບໍ່ປະຖິ້ມລັດຖະສະພາ ນີ້ແມ່ນການ
ທົດສອບຂອງສານສູງສຸດໃນການປົກ
ອີ ງ ຕາມການລາຍງານຂ່ າ ວ
ປັກຮັກສາລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ປະ
ໃນວັນທີ 4 ເມສາ 2022 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ເທດຊາດ.
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: Bloomberg ທ່ານ ວິກຕໍ ອໍບານ ໄດ້ຖືກປະກາດວ່າ
ເປັນຜູ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງປະທານາ

ຢ່າງງ່າຍດາຍໃນຫລາຍຂົງເຂດທົ່ວປະ ຊີວິດ ຍ້ອນວ່າພວກເຮົາໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບຄູ່
ເທດ ໂດຍທ່ານ ປີເຕີ ມາຣກີ-ຊາຍ ຜູ້
ນໍາຝ່າຍຄ້ານ

ຂັດແຍ່ງຈຳນວນຫລາຍ" ເຊິງ່ ທ່ານກ່າວ

ໄດ້ຜ່າຍແພ້ການເລືອກ ໂດຍອ້ າ ງອີ ງ ໃສ່ ຄູ່ ຄັ ດ ແຍ່ ງ ທາງດ້ າ ນ

ຕັ້ ງໃນເ ຂດທີ່ ທ່ານໄ ດ້ ດໍາລົງຕໍາແ ໜ່ ງ ການເມືອງຈໍານວນຫລາຍ

ລວມທັງ

ທິບໍດີຮົງກາລີ ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນອາ

ເປັນເຈົ້າເມືອງ ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ອອອກມາ

ນັກກ
 ານ

ທິດທີ 3 ເມສາ 2022, ພັກຟີເດສ

ປະກາດຍອມຮັ ບ ເອົ າ ຜົ ນ ທີ່ ອ ອກມາ ເມືອງຢູ່ບຣຸກແຊນ, ສືມ
່ ວນຊົນສາກົນ

ຂ ອ ງ ທ່ າ ນ ມີ ຄ ະ ແ ນ ນ ນ ຳ ໜ້ າ ຫ ລັ ງ

ແຕ່ຍັງສົງໄສກ່ຽວກັບປະຊາທິປະໄຕ

ຈາກນັບຄະແນນໄດ້ 71% ເຮັດໃຫ້

ແລະ

ທ່ານ ວິກຕໍ ອໍບານ ໄດ້ກ
 ຳອຳນາດອີກ

ເລືອກຕັ້ງຄ
 ັ້ງນ
 ີ້.

ເປັນສະໄໝທີ 4 ຕິດຕໍກ
່ ັນ.
ກ່ອນການເລືອກຕັ້ງ,

ຄວາມສະເໝີພາບໃນການ
ທ່ານ ວິກຕໍ ອໍບານ ໄດ້ກ່າວ

ກຸ່ມຝ
 ່າຍຊ້າຍຢູ່ຮົງກາລີ,
ແລະ ອື່ນໆ.
ໃນໄລຍະ
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ປີທ
 ີ່ທ່ານ

ວິກຕໍ ອໍບານ ກຳອຳນາດ ເຊິ່ງຈະດຳ
ລົງຕຳແໜ່ງໄປຮອດປີ 2026 ທ່ານ

ຜົນ

ວ່າ "ພວກເຮົາມີໄຊຊະນະທີ່ອາດຈະ

ຍັ ງ ໄ ດ້ ຊຸ ກ ຍູ້ ກົ ດ ໝາຍຕ້ າ ນຄົ ນ ເ ຂົ້ າ

ການສຳຫລວດຄວາມເຫັນຂອງປະຊາ

ເຫັນໄດ້ຈາກດວງຈັນ ແຕ່ຂ້ອຍແນ່ໃຈ

ເມືອງ ແລະ ຄວາມຫລາກຫລາຍທາງ

ຊົນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການເລືອກ

ວ່າ ມັນສາມາດເຫັນໄດ້ຈາກນະຄອນ

ເພດຕື່ມອີກ.

ຕັ້ງຈະມີຄະແນນໃກ້ຄຽງກັນ ແຕ່ຜົນ

ຫລວງບຣັສເຊວ. ພວກເຮົາຈ
 ະລະນຶກ

ອອກມາ, ພັກຟີເດສ ໄດ້ຮ
 ັບໄຊຊະນະ ເຖິງໄຊຊະນະນີ້ໄປຈົນເຖິງທີ່ສຸດຂອງ

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: CNN
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ສະພາແຫ່ງຊາດ					
ເລກທີ 07 /ສພຊ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 16 ພະຈິກ 2021
ກົດໝາຍ
ວ່າດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ
ພາກທີ I
ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ
ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ 
ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ກຳນົດ ຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ
ກ່ຽວກັບກ
 ານຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມກວດກາວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ ເພື່ອ
ໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາຢ່າງເປັນລະບົບ, ຫັນ
ເປັນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ທັນສະໄໝ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມໄດ້ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລ
ຊີລະດັບສູງ ທີ່ມີປະ ສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ ແລະ ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ
ຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ, ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ,
ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ
ພັດທະນາປະເທດຊາດ.
ມາດຕາ 2 ເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ
ເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ ແມ່ນ ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ໄດ້ມາຈາກຜົນສຳເລັດ
ຂອງການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ ທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ທີ່ກ້າວໜ້າ ແລະ ທັນ
ສະໄໝ ສາມາດສ້າງໄດ້ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ມີຄຸນລັກ ສະນະໂດດ
ເດັ່ນ, ມີມູນຄ່າເພີ່ມສູງ, ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ມີບົດບາດສໍາຄັນຕໍ່ການພັດ
ທະນາຂະແໜງການຜະລິດ, ການບໍລິການໃໝ່ ແລະ ການຫັນເປັນທັນສະໄໝ.
ມາດຕາ 3 ການອະທິບາຍຄໍາສັບ
ຄຳສັບທີ່ນຳໃຊ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີ້ ມີຄວາມໝາຍ ດັ່ງນີ້:
1. ຜະລິດຕະພັນນະວັດຕະກຳ ໝາຍເຖິງ ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການຄົ້ນ
ຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ, ການປະດິດສ້າງ ທີ່ມີຄຸນລັກສະນະທາງດ້ານເຕັກນິກທີ່
ໂດດເດັ່ນ, ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ, ມູນຄ່າເພີ່ມສູງ ຕອບສະໜອງໄດ້
ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້;
2. ຜະລິດຕະພັນເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ ໝາຍເຖິງ ຜະລິດຕະພັນທີ່
ໄດ້ຈາກຜົນຂອງການຄົ້ນຄວ້າເຕັກໂນໂລຊີທີ່ມີຄຸນນະພາບ,
ມີຄຸນລັກສະນະ

ຜູ້ຊີ້ນຳ
ທ່ານ ສິງຄຳ ວົງພະຈັນ

ໂດດເດັ່ນ, ມີມູນຄ່າເພີ່ມສູງ, ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ;
3. ບຸກຄະລາກອນກ່ຽວກັບວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ ໝາຍເຖິງ
ບຸກຄົນ ທີ່ມີລະດັບຄວາມຮູ້ ແລະ ມີຄວາມສາມາດສະເພາະດ້ານ ທີ່ສາມາດ
ຕອບສະໜອງໄດ້ ຕ າມຄວາມຮຽກຮ້ ອ ງຕ້ ອ ງການຂອງວຽກງານເຕັ ກ ໂນໂລຊີ
ລະດັບສູງ;
4. ເຕັກໂນໂລຊີ ການສື່ສານ ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ໝາຍເຖິງ ເຕັກໂນໂລຊີ
ທີ່ຮັບໃຊ້ໃນການສ້າງຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ເປັນລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກ, ການຄຳ
ນວນ, ການຈັດລຽງລຳດັບ, ການເກັບຮັກສາ ແລະ ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ-ຂ່າວ
ສານ ຜ່ານເຄືອຂ່າຍການສື່ສານ ເປັນຕົ້ນ ຄອມພິວເຕີ, ໂທລະສັບ, ອຸປະກອນ
ການສື່ສານ, ອຸປະກອນກະຈາຍສຽງ, ໂທລະພາບ, ເຄືອຂ່າຍ ແລະ ອຸປະກອນ
ເອເລັກໂຕຣນິກອື່ນ ລວມທັງການບໍລິການຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
5. ເຕັກໂນໂລຊີ ຊີວະພາບ ໝາຍເຖິງ ການນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້ດ້ານວິທະ
ຍາສາດ ກ່ຽວກັບລະບົບຊີ ວະວິທະຍາ ຫຼື ສ່ວນປະກອບຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ
ເພື່ອນຳມາສ້າງ ຫຼື ປ່ຽນແປງ ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຂະບວນການປຸງແຕ່ງສະເພາະ
ໃດໜຶ່ງ;
6. ເຕັກໂນໂລຊີ ພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່ ໝາຍເຖິງ
ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ, ນຳໃຊ້ແຫຼ່ງພະລັງງານທຳມະຊາດທີ່ໜູນວຽນ
ເກີດຂຶ້ນ, ດັດປັບອັນເກົ່າ ຫຼື ວັດສະດຸທີ່ນໍາມາສ້າງ, ປຸງແຕ່ງຂຶ້ນໃໝ່ ເປັນຜະລິດ
ຕະພັນ ຕາມການອອກແບບ ແລະ ໂຄງປະກອບສ້າງ ສະເພາະທີ່ແຕກຕ່າງກັນ;
7. ເຕັກໂນໂລຊີ ກົນຈັກ ແລະ ອັດຕະໂນມັດ ໝາຍເຖິງ ການຄົ້ນຄວ້າ
ແລະ ພັດທະນາ, ດັດປັບ, ອອກແບບ ແລະ ປະດິດສ້າງ ອຸປະກອນກົນຈັກກາຍ
ເປັນເຕັກໂນໂລຊີກົນຈັກທີ່ກ້າວໜ້າ ແລະ ທັນສະໄໝ;
8. ການບໍລິການໃໝ່ ໝາຍເຖິງ ການພັດທະນາລະບົບການບໍລິການ
ແບບເກົ່າ ກາຍເປັນການບໍລິ ການແບບໃໝ່ ດ້ວຍການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ກ້າວ
ໜ້າ ແລະ ທັນສະໄໝ ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ວ່ອງ ໄວ ແລະ ປອດໄພ;
9. ປັນຍາປະດິດ ໝາຍເຖິງ ວິທະຍາສາດຂະແໜງໜຶ່ງ ຂອງວິທະຍາ
ການຄອມພິວເຕີ ທີ່ຕ້ອງການປະດິດລະບົບເຄື່ອງຈັກອັດຕະໂນມັດດ້ວຍຄອມ
ພິວເຕີ ຫຼື ຫຸ່ນຍົນໃຫ້ສາມາດຄົ້ນຄິດ ຮຽນຮູ້ ແລະ ປັບປຸງຕົວເອງຕະຫຼອດເວລາ
ແລະ ມີພຶດຕິກຳຮຽນແບບມະນຸດ.
ມາດຕາ 4 ນະໂຍບາຍຂອງລັດ ກ່ຽວກັບວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ
ລັດ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍວ
່ ຽກງານເຕັກໂ ນໂລຊີລະດັບສູງ ດ້ວຍການສ້າງ
ເງື່ອນໄຂອຳນວຍຄວາມສະ ດວກ, ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມ ໃຫ້ແກ່ການຄົ້ນຄວ້າ
ແລະ ພັດທະນາ, ການປະດິດສ້າງ, ການຜະລິດ, ການບໍລິການວຽກງານເຕັກໂ ນ
ໂລຊີລະດັບສູງ ແລະ ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ ເພື່ອຮັບປະກັນ ສິດ
ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ, ຄວາມປອດໄພຕໍ່ຊີວິດ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຊັບສິນຂອງປະ
ຊາຊົນ, ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດ
ລ້ອມ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມສະຫງົບປອດໄພຂອງຊາດ.
ລັດ ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ການລົງທຶນເຂົ້າໃນວຽກ

ງານເຕັກໂ ນໂລຊີລະດັບສູງ ດ້ວຍການສ້າງໂຄງລ່າງພື້ນຖານ, ພັດທະນາ ແລະ
ປະກອບບຸກຄະລາກອນ, ວັດຖູປະກອນ, ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ, ສ້າງເຄືອຂ່າຍ
ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ.
ລັດ ລົງທຶນເຂົ້າໃນການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ກ່ຽວກັບວຽກງານ
ເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃນລະດັບພາກພື້ນ ແລະ
ສາກົນ ດ້ວຍການນຳໃຊ້ກົນໄກ ແລະ ນະໂຍບາຍ ເປັນບຸລິມະສິດພິເສດ.
ລັດ ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທັງພ
 າຍ
ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ລົງທຶນຄົ້ນ ຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ກ້າວ
ໜ້າ ແລະ ທັນສະໄໝ, ເໝາະສົມ ແລະ ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ດ້ວຍການປະ
ຕິບັດນະໂຍບາຍ ສິນເຊື່ອ, ຍົກເວັ້ນ ຫຼື ຫຼຸດຜ່ອນ ພາສີ, ອາກອນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳ
ນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.
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ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ການສຳຫລວດວັດແທກ ແລະ ສ້າງແຜນທີ່
ຄັດໂດຍ: ກົງທະນູຄຳ ພິພັດເສລີ
4. ຜະລິດຕະພັນການສໍາຫຼວດວັດແ
 ທກ ແລະ ສ້າງແຜນທີ່
ໝາຍເຖິງ ຜົນຂອງການສໍາຫລວດວັດແທກ ແລະ ສ້າງແຜນທີ່ ທີ່ໄດ້
ຜ່ານການກວດກາ ແລະ ຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບ ຕາມມາດຕະຖານເຕັກນິກ
ຂອງການສຳຫລວດວັດແທກ ແລະ ສ້າງແຜນທີ່;
5. ຕາໜ່າງການສຳຫລວດວັດແທກຂັ້ນເຕັກນິກ ໝາຍເຖິງ ຕາ
ໜ່າງການສໍາຫລວດວັດແທກຂອງຂະແໜງ ການທີ່ສໍາຫລວດວັດແທກ
ເກາະກ່າຍມາຈາກຕາໜ່າງເຄົ້າການສໍາຫລວດວັດແທກແຫ່ງຊາດ;
6. ຂອບເຂດການປົກຄອງ ໝາຍເຖິງ ເຂດແດນຂອງ ບ້ານ,
ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ, ແຂວງ, ນະຄອນຫລວງ ແລະ ປະເທດ
ຕາມການກຳນົດຂອງອົງການທີ່ມີສິດອຳນາດ.

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

