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(ສພຊ)

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ

ສຸດ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນໍ້າ ແລະ ຊັບ

28-29 ເມສາ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ

ພະຍາກອນນໍ້າ,

ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ

ໄດ້ດຳ

ການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ກົດ

ເນີ ນ ກອງປະຊຸ ມ ຄະນະປະຈຳສະພາ

ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍການຄຸ້ ມ ຄອງອາວຸ ດ

ແຫ່ງຊາດ ປະຈຳເດືອນເມສາ 2022

ແລະ ວັດຖຸລະເບີດ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ

ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ປອ.

ການສົ່ງເສີມຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາ

ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ກຳມະການ

ຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ; ບົດ

ກົມການເມືອງສູນກາງພັກ, ປະທານ

ລາຍງານຜົ ນ ການຕິ ດ ຕາມກວດກາ

ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ,

ເຂົ້າ

ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ວາລະແຫ່ ງ ຊາດ

ຮ່ ວ ມມີ ບັ ນ ດາຮອງປະທານຄະນະປະ

ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ

ຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ກຳມະການຄະນະ

ດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ, ບົດລາຍ

ປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ພ້ອມດ້ວຍພາກ

ງານການບັນຈຸຊັບຊ້ອນສະມາຊິກສະ

ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ພາແຫ່ງຊາດ ເຂົ້າບັນດາກໍາມາທິການ

ກອງປະຊຸມ

ໄດ້ຮັບຟັງບົດ

ຕ່າງໆ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ

ຈຳນວນໜຶ່ງ;

ບົດລາຍງານ

ລາຍງານຜົນສຳເລັດການດໍາເນີນກອງ

ການກະກຽມຮອບດ້ າ ນຕ້ ອ ນຮັ ບ ຄະ

ປະຊຸມຮ່ວມລະຫວ່າງ ຄະນະປະຈຳສະ

ນະຜູ້ ແ ທນຂັ້ ນ ສູ ງ ສະພາແຫ່ ງ ຊາດ

ກັບຄະນະລັດຖະບານ;

ແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX; ບົດລາຍງານ

ປັ ບ ປຸ ງ ຄຸ ນ ນະພາບລະບົ ບ ການຮຽນ-

ຄຸ້ມຄອງວຽກງານກິລາ-ກາຍະກຳ; ບົດ

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ

ບົດລາຍງານການກະກຽມກອງປະຊຸມ

ຜົນການຕິດຕາມກວດກາບັນດາຄາດ

ການສອນ ທຸກຊັ້ນທຸກສາຍໃນໄລຍະ

ລາຍງານການກະກຽມຮ່ າ ງກົ ດ ໝາຍ

ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ຄື:

ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາ

ໝາຍໃນຂົງເຂດສຶກສາທິການ, ການ

ໃໝ່ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາການ

ຈຳນວນ 5 ສະບັບ ທີ່ຈະລາຍງານຕໍ່

ກົ ດ ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍສານປະຊາຊົ ນ ສູ ງ

ພາແຫ່ງຊາດ
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ທີ່ຈະມາຢ້ຽມຢາມສັນ
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(ສພຊ) ການພົບປະລະຫວ່າງ
ທ່ານ ປອ. ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ
ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ
ລາວ ແລະ ທ່ານ ຮີໂລຢູກິ ໂຮໂຊດາ
(Hiroyuki Hosoda) ປະທານສະພາ
ຜູ້ແທນຣາສະດອນ ແຫ່ງ ປະເທດຍີ່
ປຸ່ນ ໄດ້ມ
 ີຂຶ້ນໃນວັນທີ 27 ເມສາ
2022

ຜ່ານລະບົບວິດີໂອທາງໄກ

ໂດຍມີທ່ານ ສັນຍ
 າ ປຣະເສີດ ປະ
ທານກຳມາທິການການຕ່າງປະເທດ,
ທ່ານ ນາງ ທຸມມາລີ ວົງພ
 ະຈັນ ປະ
ທານກຳມາທິການວັດທະນະທຳ-ສັງ
ຄົມ ສະພາແຫ່ງຊ
 າດລາວ ພ້ອ
 ມດ້ວຍ
ທ່ າ ນຮອງລັ ດ ຖ ະມົ ນ ຕີ ກ ະຊ ວງກ ານ
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ຄະນະປະຈໍ າ ສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ

ແຂວງໆຈໍາປາສັກ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນກ່າວ

ຈໍາປາສັກ ແລະ ຄະນະກໍາມະການ,

ຕ້ອນຮັບຄະນະ ແລະ ລາຍງານກ່ຽວ

ຄະນະເລຂາທິ ກ ານຂອງສະພາປະຊາ

ກັບສະພາລວມ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະ

ຊົນແຂວງຈໍາປາສັກ

ຕິ ບັ ດ ວຽກງານຂອງແຂວງໃນໄລຍະ

ໃນການເຄື່ອນ

ໄຫວຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ເກັບກໍາ
ຂໍ້ ມູ ນ ການປະເມີ ນ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ
ບັດກົດໝາຍຂອງແຂວງ.
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(ສພຊ) ວັນທີ 27 ເມສາ

ດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວເຮັດວຽກຢູ່

2022 ທ່ານ ຄໍາຈັນ ໂສຕາປະເສີດ

ແຂວງຈໍາປາສັກ ໂດຍໄດ້ສົມທົບກັບ

ປະທານກໍາມະທິການບັນດາເຜົ່າ ພ້ອມ

ທ່ານ ສາຍທອງ ໄຊຍະວົງ ປະທານ
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ຜ່ານມາໂດຍສັງເຂບ.
ຈາກນັ້ນ, ຄະນະ ໄດ້ເປີດ
ກອງປະຊຸ ມ ເຮັ ດ ວຽກຮ່ ວ ມກັ ບ ທ່ າ ນ

ໃນການເຄື່ ອ ນໄຫວຄັ້ ງ ນີ້ ,

ສົມບູນ ເຮືອງວົງສາ ຮອງເຈົ້າແຂວງໆ

ຄະນະ ໄດ້ເຂົ້າພົບກັບທ່ານ ປອ. ວິໄລ

ຈໍາປາສັກ ຜູ້ຊີ້ນໍາວຽກງານເສດຖະກິດ

ວົງ ບຸດດາຄໍາ ເຈົ້າແຂວງໆຈໍາປາສັກ

ຂອງແຂວງ,

ທີ່ຫ້ອງວ່າການແຂວງ

ຊາຊົນແຂວງຈໍາປາສັກ,

ໂດຍໄດ້ລາຍ

ຄະນະນໍາຂອງສະພາປະ
ຕາງໜ້າພະ

ງານຈຸ ດ ປະສົ ງ ຂອງການເຄື່ ອ ນໄຫວ

ແນກການຈາກກົມກອງ 20 ກວ່າ

ເຮັ ດ ວຽກກັ ບ ສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ

ພາກສ່ວນ ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງສະພາ

ແລະ

ພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍ

ໃນແຂວງ;

ພ້ອມນັ້ນ,

ທ່ານເຈົ້າ
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# ຄັດໂດຍ: ຫອມສະນິດ

q

ຊາວກະສິກອນຜູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຈາກການລະບາດ

ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ປະມານ 3.887 ຄົນ ໃນແຂວງ
ຫລວງພະບາງ ແລະ ແຂວງອຸດົມໄຊ ຈະໄດ້ຮັບແນວພັນໄກ່ພື້ນ
ເມືອງ ແລະ ພັນປັບປຸງ ນັບແຕ່ເດືອນເມສາຫາເດືອນມິຖຸນາ
2022 ຈາກອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດແຫ່ງສະຫະປະ
ຊາຊາດ ປະຈຳ ສປປລາວ (FAO) ມີມູນຄ່າ 2,32 ຕື້ກີບ ເພື່ອ

dv'xt-5,DDD

ຊ່ວຍເພີ່ມການຜະລິດໄຂ່

ຖະວະໄມຕີ ສປປລາວ ຢ່າງເປັນທາງ

Parliamentary Union); ພິຈາລະ

ຫາ

ການ, ບົດລາຍງານຜົນການເຂົ້າຮ່ວມ

ນາຄໍາຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທຳຂອງປະຊາ

ຕ່າງໆ

ກອງປະຊຸ ມ ໃຫຍ່ ອົ ງ ການສະຫະພັ ນ

ຊົນ ຈຳນວນໜຶ່ງ; ບັນດາທ່ານຄະນະ

ຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ເພື່ອຮັບປະກັນການຕົກ

ລັດຖະສະພາສາກົນ ຄັ້ງທີ 144 (The

ປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ

ໄດ້ສຸມໃສ່ປະ

ລົງບັນຫາທີ່ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ,

144th Assembly of the Inter-

ກອບຄໍາເຫັນຢ່າງມີຈຸດສຸມ-ເຂົ້າສູ່ບັນ

ສາມາດເປັ ນ ບ່ ອ ນອີ ງ ໃນການຈັ ດ ຕັ້ ງ

ຄົ້ນຄວ້າໃສ່ບັນດາບົດລາຍງານ

ປະຕິບັດ ແລະ ນໍາຜົນປະໂຫຍດລວມ

ທີ່ນໍາມາລາຍງານໃນກອງປະ

ມາສູ່ປະເທດຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນບັນ
ດາເຜົ່າຢ່າງແທ້ຈິງ.
(ສົມນຶກ ແກ້ວໄຊຍະຈັກ)

ຟື້ນຟູຊຸມຊົນທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ

ທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ເກີດຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄ
ວິດ-19 ແລະ ເພີ່ມຄວາມທົນທານຕໍ່ສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆຕໍ່ຜົນກະ
ທົບທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ.
ນສພ. ວຽງຈັນໃໝ່ 27/04/2022
q

ເຂດພັດທະນາກວມລວມໄຊເຊດຖາ ນະຄອນຫລວງ

ວຽງຈັນ ມີຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເຂົ້າມາລົງທຶນທັງໝົດ 107 ບໍລິ
ສັດ, ໃນນັ້ນ 52 ບໍລິສັດໄດ້ເລີ່ມທຳການຜະລິດແລ້ວ ແລະ 55
ບໍລິສັດ ແມ່ນກໍາລັງກະກຽມໃນເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ກຳລັງດຳເນີນ
ການກໍ່ສ້າງ ເຊິ່ງເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມາຈາກປະເທດຈີນ, ໄທ, ຍີ່
ປຸ່ນ, ມາເລເຊຍ, ສິງກະໂປ, ລາວ ແລະ ສະຫະລັດອາເມລິກາ
ເຊິ່ງມີການລົງທຶນໄປແລ້ວທັງໝົດ 1,3 ຕື້ໂດລາ. ປັດຈຸບັນໄດ້
ສຳເລັດການພັດທະນາໄລຍະໜຶ່ງແລ້ວ ເປັນຕົ້ນການກໍ່ສ້າງໂຄງ
ລ່າງພື້ນຖານ ໂດຍສະເພາະຖະໜົນຫົນທາງ, ນ້ຳປະປາ, ໄຟຟ້າ,
ການສືສ
່ ານ, ຫ້ອງການພາສີ ແລະ ສິງ່ ອຳນວຍຄວາມສະດວກອືນ
່ ໆ.
ນສພ. ປະເທດລາວ 27/04/2022
q

ນັບແຕ່ຕົ້ນເດືອນມັງກອນ 2020 ມາເຖິງປັດຈຸບັນ

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ໄດ້ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດເດີນ

ທາງມາທ່ອງທ່ຽວແລ້ວຈຳນວນ 1.007 ເທື່ອຄົນ ມາຈາກ 27
ປະເທດ ແລະ ໄດ້ຜ່ານບໍລິສັດທອງທ່ຽວ ຈໍານວນ 18 ບໍລິສັດ

xtmkoDDD

ສະແດງອອກມີການໄປມາຫາສູ່ ແລະ

ຊາດສອງໜ່ ວ ຍໃຫ້ ແ ກ່ ຄ ະນະມິ ດ ຕະ

ການເຊື້ ອ ເຊີ ນ ຂອງທ່ າ ນປະທານສະ

ຕ່າງປະເທດ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວ

ແລກປ່ ຽ ນຄະນະຜູ້ ແ ທນນຳກັ ນ ຢ່ າ ງ

ພາບລັດຖະສະພາລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ

ສະພາ

ພາແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ຈະສັບຊ້ອນ

ເປັນປົກກະຕິ. ອັນພົ້ນເດັ່ນແມ່ນການ

ແຫ່ງຊາດລາວ ໃນຊຸດທີ VII ແລະ

ເວລາມາຢ້ຽມຢາມລາວ ຕາມຄວາມ

ຊຸດທີ VIII ເປັນການສະແດງເຖິງ

ເໝາະສົມ.

ຂ້ອງຂອງທັງສອງຝ່າຍ ເຂົ້າຮ
 ່ວມຢ່າງ ຢ້ຽມຢາມສັນຖະວະໄມຕີຢູ່ປະເທດຍີ່
ພ້ອມພຽງ.
ປຸ່ນ ຢ່າງເປັນທາງການຂອງທ່ານ ນາງ
ໃນການພົບປະຄັ້ງນີ້,

ສອງ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ້ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ
ຝ່າຍ ໄດ້ກ
 ່າວຕ້ອນຮັບເຊິ່ງກັນແລະ ແຫ່ງ ສປປລາວ ໃນເດືອນມີນາ 2019
ກັນ

ຢ່າງເປັນທາງການ

ໂດຍທ່ານ

ປອ. ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ໄດ້ສ
ະ
ແດງຄວາມປິຕຍ
ິ ິນດີ ແລະ ພາກພູມ
ໃ ຈທີ່ ໄ ດ້ ມີ ໂ ອກາດພົ ບ ປະກັ ບ ທ່ າ ນ
ຮີໂລຢູກິ ໂຮໂຊດາ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ
ໂດຍຜ່ າ ນລະບົ ບ ວີ ດີ ໂ ອແບບທາງໄກ
ເຊິ່ງເປັນການພົບປະກັນຄັ້ງທໍາອິດ ໃນ
ຖານະເປັ ນ ປະທານສະພາແຫ່ ງ ຊາດ;
ໃນການພົ ບ ປະທ່ າ ນປະທານສະພາ
ແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ຕລ
ີ າຄາສູງຕໍ່ການ
ພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ

ແລະ ເດືອນທັນວາ 2019 ທ່ານ
ໂອກາວະ ໂຕຊິໂອະ ຮອງປະທານສະ

ກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດຊາດ; ພ້ອມ

ນັ້ນ,

ທ່ານຍັງໄດ້ຕີລາຄາສູງຕໍ່ການ

ທັງສ
 ອງ

ຕໍ່ວຽກງານຂອງຄະນະມິດຕະ

ຝ່າຍຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັນຕ່ໍທິດ

ພາບລັດຖະສະພາ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ກໍຄື

ທາງການພວ
ົ ພນ
ັ ຮວ
່ ມມືລະຫວ່າງສອງ

ສະພາແຫ່ງຊາດລາວ.

ປະເທດລາວ-ຍີປ
່ ຸ່ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ

ທ່ າ ນປະທານສະພາຜູ້ ແ ທນ
ສະແດງຄວາມຊົມ

ທ່ຽວເດີນທາງເຂົ້າມາຕ້ອງຈຳກັດບໍລິເວນຕົນເອງ 48 ຊົ່ວໂມງ
ພາຍຫລັ ງ ປະກາດນະໂຍບາຍນີ້ ອ ອກໄປໄດ້ ເ ຮັ ດ ໃຫ້ ນັ ກ ທ່ ອ ງ
ທ່ຽວຈຳນວນຫລາຍ ຍົກເລີກການເດີນທາງເຂົ້າມາທ່ຽວລາວ
ຫລາຍສົມຄວນ.
ນສພ.ວຽງຈັນໃໝ່ 27/04/2022

ການເສີມຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນຮ່ວມ

ຣາສະດອນຍີ່ປຸ່ນ

ທາງການຢູ່ ສປປລາວ.

ເຊີຍ ແລະ ເຫັນດີຕໍ່ຄໍາເຫັນຂອງປະ

ສືບຕໍ່ແລກປ່ຽນວັດທະນະທໍາຮີດຄອງ

ສອງອົງການນິຕິບັນຍັດ ກໍຄື

ທານສະພາແຫ່ ງ ຊາດລາວທີ່ ໄ ດ້ ຕີ ລ າ

ປະເພນີ ອັ ນ ດີ ງ າມຂອງສອງປະເທດ,

ຄະນະມິດຕະພາບລັດຖະສະພາລາວ-

ຄາການພົ ວ ພັ ນ ຮ່ ວ ມມື ຂ ອງສອງປະ

ການໄປມາຫາສູ່

ຍີ່ປຸ່ນ, ຍີ່ປຸ່ນ-ລາວ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ

ເທດ ກໍຄືຂອງສອງອົງການນິຕິບັນຍັດ

ດ້ວຍກັນ, ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມນັກທຸລະກິດ

ກໍໄດ້ມີການແລກປ່ຽນການຢ້ຽມຢາມ

ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ. ຝ່າຍຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຕີລາຄາ

ຍີ່ປຸ່ນມາລົງທຶນຢູ່ລາວ ແລະ ສືບຕໍ່ສະ

ແຂວງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ກຳມະບານຮາກຖານໃນ

ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນເຊິ່ງກັນແລະ

ແລະ ມີຄໍາເຫັນແລກປ່ຽນຕໍ່ການພົວ

ໜັບສະໜູນ ແລະ ຮ່ວມມືກັນໃນເວ

ກັນ ເຊິ່ງເປັນກົນໄກໜຶ່ງ ເພື່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງ

ພັນ ແລະ ຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງອົງ

ທີພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໃຫ້ມີການກະກຽມສະເຫລີມສະຫລອງ

ເສີມການພົວພັນຮ່ວມມືຂອງສອງອົງ

ການນິຕິບັນຍັດ

ມື ລ ະຫ ວ່ າ ງສອງອົ ງ ກ ານນິ ຕິ ບັ ນ ຍັ ດ

ລະຫວ່າງປະຊາຊົນ

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ

ໃນຕອນທ້າຍ, ທ່ານ ປອ.

ແລະ ທິດທາງການຮ່ວມມືໃນຕໍ່ໜ້າ,

ໄຊສົມພອນ ພົມວ
 ິຫານ ໃນນາມສະ

ສະເໜີໃຫ້ທຶນການສຶກສາແກ່ພະນັກ

ພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະພາ

ປຸ່ນ ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ ສປປລາວ, ພິ

ງານພາກເອກະຊົ ນ ຂອງລາວມາສຶ ກ

ແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບ

ເສດ ແມ່ນລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນໄດ້ປະດັບ

ສາຕໍ່ຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ບາງບັນຫາ

ໃຈຕໍ່ປະຊາຊົນຍີ່ປຸ່ນ ກໍຄືລັດຖ
 ະບານ

ຫລຽນໄຊ ອາທິດອຸໄທ ດາວຄຳ ດາວ

ໃຫ້ແກ່ຝ່າຍລາວ ພິຈາລະນາ, ຮ່ວມມື

ຍີ່ປຸ່ນ

ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ຕໍ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ.

ຕະຫລອດມາ ເວົ້າລ
 ວມ, ເວົ້າສະເພາະ

ພ້ອມກັນນີ້,

ແມ່ ນ ການຊ່ ວ ຍເຫລື ອ ຕໍ່ ສ ະພາແຫ່ ງ

ພົວພັນຮ່ວມມືຂອງສອງອົງການນິຕິ ເງິນ ຂອງເຈົ້າຈັກກະພັດຍີ່ປຸ່ນ (Order
ບັນຍັດລາວ-ຍີປ
່ ຸ່ນ ເຫັນວ່າ: ໄດ້ຮັບ of the Rising Sun, Gold and
ການເສີມຂະຫຍາຍຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ເຊິ່ງ

ຍີ່ປຸ່ນ

ໂອກາດດັ່ງກ່າວ,

ກັນການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ກຳນົດໃຫ້ນໄັກທ່ອງ

ພາສູງຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມຢ່າງເປັນ

ທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອແກ່ ສປປລາວ ການນິຕິບັນຍັດ. ໃນປີ 2018 ປະ
ໃນໄລຍະຜ່ າ ນມາໄດ້ ປ ະກອບສ່ ວ ນ ທານຄະນະມິດຕະພາບລັດຖະສະພາຍີ່
ອັ ນ ສໍ າ ຄັ ນ ໃນການພັ ດ ທະນາເສດຖະ

ການໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຂອງລັດຖະບານ

ແຕ່ຂ້ໍຄົງຄ້າງໃນປັດຈຸບັນແມ່ນການປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງ

Silver Star) ເຊິ່ງເປັນຫລຽນລະດັບ

ທ່ານປະທານສະພາຜູ້

ແທນຣາຊະດອນຍີ່ປຸ່ນ

ໄດ້ຮັບເອົາ

ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອທີ່ດີ

ຊາດ ຂອງອົງການນິຕິບັນຍັດຍີ່ປຸ່ນ.
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ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນກຳມະກອນສາກົນ ຄົບຮອບ

136 ປີ (ວັນທີ 1/5/1886-1/5/2022), ສູນກາງສະຫະພັນ
ກຳມະບານລາວໄດ້ຂຶ້ນແຜນກິດຈະກຳຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະໄດ້
ອອກແຈ້ງການໃຫ້ສະຫະພັນກຳມະບານກະຊວງ,

ອົງການ,

ວັນດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ມີຄວາມໝາຍສໍາຄັນ, ເລິກເຊິ່ງ ແລະ ເປັນຂະ
ບວນຟົດຟື້ນ ໂດຍຖືເອົາສະມາຊິກກຳມະບານ, ກຳມະກອນ ແລະ
ຜູ້ອອກແຮງງານເປັນຫລັກ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຊື່ອມຊຶມ
ເຂົ້ າ ໃຈມູ ນ ເຊື້ ອ ປະຫວັ ດ ຄວາມເປັ ນ ມາຂອງວັ ນ ສຳຄັ ນ ດັ່ ງ
ກ່າວ ແນໃສ່ປຸກລະດົມ, ສ້າງຈິດສຳນຶກໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກກຳມະ
ບານ, ກຳມະກອນ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານ ໃຫ້ມີຄວາມບຸກບືນ,
ຫ້າວຫັນ.
ນສພ. ປະເທດລາວ 28/04/2022
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PHOUTHEN PASAXON

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິ

ກົ ດ ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍຊັ ບ ສິ ນ ຂອງລັ ດ ,

ບັບ ທີ່ກ່າວຂ້າງເທິງນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ເກັບ

ບັດຕົວຈິງ, ພາຍຫລັງສຳເລັດກອງປະ

ກົດໝາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນ

ແລະ

ກໍ າ ເປັ ນ ຂໍ້ ມູ ນ ອັ ນ ສໍ າ ຄັ ນ ໃນການນໍ າ

ຊຸມຄັ້ງນີ້

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮ່ທາດ

ເຫັນໄດ້

ໄປຄົ້ນຄວ້າປຶກສາຫາລື ແລະ ສະເໜີ

ການກວດກາເນື້ອໃນຮອບດ້ານຂອງ

ສະພາບຈຸດພິເສດ ຂໍ້ສະດວກ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງ

ຕໍ່ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອປະ

ຮ່າງກົດໝາຍ ຕໍ່ກອງປະຊຸມຄະນະປະ

ຍາກ

ເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍຈໍາ

ຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ມີຄຳເຫັນຊີ້ນຳ.

ງານຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ ເຊິ່ງຈະຕ້ອງ

ແມ່ນຈະໄດ້ລາຍງານຜົນ

(ກົມກົດໝາຍ,
ກໍາມາທິການກົດໝາຍ ສະພາແຫ່ງຊາດ)
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ມາດນຳເຂົ້າພິຈາລະຮັບຮອງໃນກອງ

ຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 26

ປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງ

ເມສາ 2022 ໂດຍການເປັນປະທານ

ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ໄດ້ຢ່າງມີ

(ສພຊ) ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້

ຂອງທ່ານ ປອ. ນາງ ສູນທອນ ໄຊ

ປະສິດທິຜົນ.

ເນື້ ອ ໃນຂອງຮ່ າ ງກົ ດ ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍ

ຍະຈັກ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ,

ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ປອ.

ການສົ່ງເສີມຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາ

ເຂົາ້ ຮ່ວມມີທາ່ ນປະທານ-ຮອງປະທານ

ນາງ ສູນທອນ ໄຊຍະຈັກ ໄດ້ມີຄໍາ

ຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ສະ

ກຳມາທິການເສດຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລ

ເຫັນກ່າວເປີດກອງປະຊຸມວ່າ:

ບັບປັບປຸງ)

ທີ່ຈະນໍາເຂົ້າພິຈາລະນາ

ຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຮອງປະທານ

ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ ເປັນວຽກ

ຮັບຮອງເອົາໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາ

ກຳມາທິການກົດໝາຍ, ຮອງລັດຖະ

ງານໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ

ມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ

ມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການ

ຕາມ 3 ພາລະບົດບາດ ຂອງສະພາ

ຊຸດທີ IX ມີຄວາມກຽມພ້ອມທາງ

ຄ້າ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ,

ແຫ່ງຊາດ; ສະນັ້ນ, ການຈັດກອງປະ

ດ້ານເນື້ອໃນທີ່ແນ່ນອນ ແລະ ສອດ

ທີ່ປຶກສາດ້ານກົດໝາຍຂອງຄະນະປະ

ຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ຈຶ່ງມີຄວາມໝາຍສຳຄັນ

ຄ່ອງກັບລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ

ຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ, ຫົວໜ້າກົມກົດ

ຫລາຍເພາະຈະເປັນການຄົ້ນຄວ້າເນື້ອ

ແລະ

ໝາຍ ກະຊວງຍຸຕິທຳ, ຮອງຫົວໜ້າ

ໃນຂອງຮ່ າ ງກົ ດ ໝາຍຢ່ າ ງລະອຽດ,

ກົມນິຕິກຳ

ຮອບດ້ານ
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ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ

ຕົວຈິງໃນປັດຈຸບັນ;

ໂດຍປະຕິບັດ

ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານ

ການ

ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກົດ

ຕາມກົ ດ ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍການສ້ າ ງນິ ຕິ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຜູ້ຕາງໜ້າຫ້ອງ

ໝາຍມີເນື້ອໃນທີ່ຄົບຖ້ວນ, ຮັດກຸມ

ກຳ ສະບັບເລກທີ 06/ສພຊ, ລົງວັນ

ວ່ າ ການສຳນັ ກ ງານປະທານປະເທດ,

ແລະ

ທີ 16 ພະຈິກ 2021 ມາດຕາ 52

ຫົວໜ້າກົມກົດໝາຍສະພາແຫ່ງຊາດ,

ຮອງເອົາໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ

ແລະ 53 ກ່ຽວກັບການມອບສິດໃຫ້

ຮອງຫົ ວ ໜ້ າ ກົ ມ ເສດຖະກິ ດ ການຜະ

ເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ

ກວດກາຮ່າງກົດໝາຍ ແລະ ເນື້ອໃນ

ລິດ, ຫົວໜ້າກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດ

IX

ຂອງການກວດກາຮ່າງກົດໝາຍ ເມື່ອ

ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ພ້ອມດ້ວຍ

ສະນັ້ນ, ຮຽກຮ້ອງມາຍັງຄະນະຮັບຜິດ

ກົດໝາຍສະເໜີຫາຄະນະປະຈຳສະພາ

ຄະນະຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບປັ ບ ປຸ ງ ກົ ດ ໝາຍ

ຊອບປັບປຸງຮ່າງກົດໝາຍ ແລະ ບັນ

ແຫ່ງຊາດແລ້ວ,

ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ດາທ່ານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ

ກຳມາທິການກົດ

ສາມາດນຳເຂົ້າພິຈາລະນາຮັບ

ທີ່ຈະໄຂຂຶ້ນໃນເດືອນມິຖຸນານີ້.

ຈົ່ງ

ໝາຍ, ກຳມາທິການເສດຖະກິດ, ເຕັກ

ກອງປະຊຸມໄດ້ພ້ອມກັນຄົ້ນ

ພ້ອມກັນສຸມສະຕິປັນຍາເຂົ້າໃນການ

ໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ສົມທົບ

ຄວ້າ, ປະກອບຄຳເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງ

ຄົ້ນຄວ້າ, ຄິດຫງໍາ ໂດຍລົງເລິກບັນ

ກັບກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການ

ມາ ໂດຍມີການປັບປຸງຕໍ່ເນື້ອໃນຂອງ

ຫາທີ່ ພົ ວ ພັ ນ ກັ ບ ຄວາມຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບ

ຄ້າ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້

ຫລາຍມາດຕາ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີຄວາມ

ຂອງຕົນ

ຈັດກອງປະຊຸມກວດກາເນື້ອໃນຮອບ

ຄົບຖ້ວນ, ຮັດກຸມ ເພື່ອລາຍງານຕໍ່

ກົດໝາຍ ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບລັດ

ດ້ານຂອງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການ

ກອງປະຊຸ ມ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ ງ

ຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍອື່ນທີ່ປະກາດ

ສົ່ງເສີມຈຸນລະວິສາຫະກິດ,

ຊາດ ໃນທ້າຍເດືອນເມສານີ້ ແລະ ສາ

ໃຊ້ແລ້ວ, ສົນທິສັນຍາ, ສັນຍາສາກົນ

ວິສາຫະ

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເນື້ອໃນຂອງ

ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ

ສຸມໃສ່ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ສໍາ
ເລັດໃນຕໍ່ຫນ້າ.

ໃນຕອນບ່ າ ຍວັ ນ ດຽວກັ ນ ,
ຄະນະ ຍັງໄດ້ເຄື່ອນເຮັດວຽກ ຢູ່ເຂດ

ໃນຕອນທ້າຍ, ທ່ານ ຄໍາຈັນ

ເສດຖະກິດພິເສດ ມະຫານາທີສີທັນ
ດອນ ແລະ ມີແຜນຈະສືບຕໍ່ເຄື່ອນ

ແລະ ສະຫລຸບຕີລາຄາ ຕໍ່ຜົນງານທີ່

ໄຫວເຮັ ດ ວຽກຢູ່ ດ່ າ ນສາກົ ນ ວັ ງ ເຕົ່ າ ,

ທຸກພາກສ່ວນຍາດມາໄດ້ ແລະ ຕໍ່ກັບ

ສວນຊາ ຫລັກ 36 ແລະ ສວນກາເຟ

ລາຍງານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ການລາຍງານຂອງບັນດາທ່ານ

ປາກຊ່ອງໄຮແລນ ຕື່ມອີກ.

ກົດໝາຍຄື: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ,

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ 4 ສະ

ເຊິ່ງໄດ້ຮັບຟັງການ

ໂສຕາປະເສີດ

ນວນດັ່ງກ່າວ.

ໄດ້ມີຄໍາເຫັນໂອ້ລົມ

ປະຊາຊົນແຂວງ

ກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ທີ່ນະ
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ວັນທີ 25-26 ເມສາຜ່ານມາ,
ທ່ານ ຫຸມເພັງ ຈອມວິສານ ຮອງ
ປະທານສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ

(ສພຊ) ສະພາປະຊາຊົນ

(ສພຂ) ຜົ້ງສາລີ ພ້ອມດ້ວຍຄະ

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ດຳ

ນະ

ເນີນກອງປະຊຸມເຝກ
ິ ອົບຮົມວຽກ
ງານສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່
ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ)
ຊຸດທີ IX ປະຈຳເຂດເລືອກຕັງ້ ທີ
1 ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ
ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນນະຄອນ
ຫລວງວຽງຈັນ (ສສນວ) ຊຸດທີ
II ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 27-29 ເມ
ສາ 2022 ໂດຍການເປັນປະທານ
ຂອງທ່ານ ອານຸພາບ ຕຸນາລົມ ປະ

ແລະ

ທານຄະນະ ສສຊ ຊຸດທີ IX ປະ

ກ້າວໆ. ແຕ່ຄຽງຄູກ
່ ບ
ັ ຜນ
ົ ສາໍ ເລັດ

ແລະ ແລກປ່ຽນຄໍາຄດ
ິ ຄາໍ ເຫັນຕ່ໍ

ຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1, ປະທານ

ທກ
ີ່ ່າວມານັ້ນ, ກໍຍັງມີບາງດ້ານ

ຫົວຂໍ້ ດັງ່ ນ:້ ີ ບົດຮຽນໃນການຄນ
້ົ

ສະພາປະຊາຊົນນະຄອນຫລວງ

ທີຕ
່ ອ
້ ງເອົາໃຈໃສ່ປບ
ັ ປຸງໃຫ້ແທດ

ຄ ວ້ າ ຄ ຳຮ້ ອ ງຂໍ ຄ ວາມເ ປັ ນ ທ ຳ

ວຽງຈັນ ຊຸດທີ II; ມີບນ
ັ ດາທ່ານ

ເໝາະກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງ

ແລະ ຄຳສະເໜີຂອງປະຊາຊົນ;

ຮອງປະທານ, ກຳມະການຄະນະ

ການຂອງໜ້າທີ່ວຽກງານໃນໄລ

ທັກສະການລົງພົບປະປະຊາຊົນ

ປະຈຳ ສະພາປະຊາຊົນນະຄອນ

ຍະໃໝ່ ເນື່ອງຈາກຢູ່ໃນໄລຍະ

ແລະ ເຜີຍແຜ່ຜນ
ົ ສຳເລັດກອງປະ

ຫລວງ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກ

ຕົນ
້ ສະໄໝຂອງສະພາ, ສສຊ ແລະ

ຊຸມຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະ

ຕັ້ງທີ 1 ແລະ ສສນວ ເຂົ້າຮ່ວມ

ສສນວ ຈໍານວນໜຶງ່ ໄດ້ຮບ
ັ ການ

ພາປະຊາຊນ
ົ ນະຄອນຫລວງວຽງ

ຢ່າງພ້ອມພຽງ.

ເລືອກຕັ້ງໃໝ່, ປະສົບການໃນ

ຈັນ; ບົດຮຽນການພຈ
ິ າລະນາຮບ
ັ 

ທ່ານ ອານຸພາບ ຕຸນາລົມ

ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານຂອງ

ຮອງເອົາແຜນພັດທະນາເສດຖະ

ໄດ້ກ່າວໃຫ້ວ່າ: ຈຸດປະສົງຂອງ

ສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈຳເຂດເລືອກ

ກິດ-ສັງຄມ
ົ ແລະ ແຜນງບ
ົ ປະມານ

ການດຳເນີ ນ ກອງປະຊຸ ມ ຄັ້ ງ ນີ້

ຕັງ້ ທີ 1 ແລະ ສະພາປະຊາຊົນນະ

ແລະ ບົດສະຫລຸບຂາດຕົວຂອງ

ເພື່ອເປັນການຍົກລະດັບທັກສະ

ຄອນຫລວງ ຍັງມີໜ້ອຍ ເຮັດ

ອງົ ການກວດສອບ; ບົດຮຽນການ

ຄວາມຮູ,້ ຄວາມສາມາດຂອງບັນ

ໃຫ້ການເຄືອ
່ ນໄຫວວຽກງານຍັງ

ຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕ້ງັ ປະ

ດາທ່ານຜູແ
້ ທນປະຊາຊົນ ໃນຂົງ

ບໍ່ເຕັມເມັດເຕັມໜ່ວຍ. ດັ່ງນັ້ນ,

ຕິບດ
ັ ແຜນພດ
ັ ທະນາເສດຖະກດ
ິ -

ໄ ດ້ຮັບປະສິດທິຜົນເປັນ ຂຶ້ນ ເຊິ່ງຈະໄດ້ຮັບຟັງບົດຮຽນ

ເຂດວຽກງານນິຕິບັນຍັດ ໃຫ້ມີ ເພືອ
່ ຍກ
ົ ສງູ ປະສິດທິພາບໃນການ

ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານ

ປະສິດທິພາບດີຍິ່ງຂຶ້ນ ໂດຍສະ

ປະຕິບັດພາລະບົດບາດການເປັນ

ແຫ່ງລດ
ັ ; ບົດຮຽນຂັນ
້ ຕອນການ

ເພາະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາລະ

ຕົວແທນແຫ່ງສິດ ແລະ ຜົນປະ

ພິ ຈ າລ ະນ າສ້ າ ງນິ ຕິ ກ ຳລຸ່ ມ ກົ ດ

ບົດບາດຂອງ ສສຊ ແລະ ສສນວ

ໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນ ໃຫ້ນັບມື້ ໝາຍ ແລະ ບົດຮຽນການຕິດ

ເປັນຕົ້ນແມ່ນການຄົ້ນຄວ້າຮ່າງ

ມີຄນ
ຸ ນະພາບສູງຂນ
້ ຶ ພ້ອມທັງຍກ
ົ

ຕາມກວດກ າການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປ ະຕິ 

ນິຕກ
ິ າໍ , ການຕົກລົງບັນຫາສໍາຄັນ

ສູງບົດບາດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ

ບັດລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ນິຕິ

ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາໃນ

ແລະ

ກຳໃຕ້ກົດໝາຍ.

ສະພາປະຊາຊົນນະຄອນ

ໄລຍະຜ່ານມາ ກໍມີຫລາຍດ້ານ ຫລວງວຽງຈັນ ໃຫ້ສູງຂຶ້ນ ຈຶ່ງ
ທີ່ ມີ ກ ານຫັ ນ ປ່ ຽ ນຢ່ າ ງຕັ້ ງ ໜ້ າ

(ສພຊ
 ) ໃນລະຫວ່າງ

ໄດ້ຈດ
ັ ກອງປະຊຸມເຝິກອບ
ົ ຮົມນ້ີ

(ນາງ ພອນທິບ ອິນທິລາດ)
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ທ່ານ ຫຸມເພັງ ຈອມວິສານ ໄດ້

ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຢູ່

ເມືອງຂວາຄື: ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວ

ສັງລວມຄືນບາງບັນຫາຕໍກ
່ ບ
ັ ບັນ

ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ຊຸກຍູ້ການ

ດາຄໍາສະເໜີ ແລະ ຂໍ້ຂ້ອງໃຈ

ຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ກົດໝາຍ, ນິຕກ
ິ າໍ

ຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ

ໃຕ້ກົດໝາຍທີ່ພົວພັນກັບວຽກ

ເໜັນ
້ ໜັກ ແລະ ມອບໃຫ້ອງົ ການ

ງານເຊົ່າ-ສໍາປະທານທີ່ດິນຂອງ

ປົກຄອງເມືອງ ເປັນເຈົ້າການປະ

ລັດ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ສານກັບໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ໜ້າທີວ
່ ຽກງານຂອງຄະນະສະມາ

ໃນການແກ້ໄຂຄໍາສະເໜີດງ່ັ ກ່າວ.

ຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັນ
້ ແຂວງປະ

ໃນໄລຍະດຽວກນ
ັ , ຍັງ

ຈຳເມືອງ; ເຂົາ້ ຮ່ວມມີບນ
ັ ດາທ່ານ

ທິພາບ, ປະສິດທິຜົນສູງ.

ພ້ອມທັງ

ເມືອງ ໃຫ້ການປະສານງານທີ່ດີ

ໄດ້ທ່ານ ຫຸມເພັງ ຈອມວິສານ

ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ

ກອງປະຊຸ ມ ໄດ້ ຮັ ບ ຟັ ງ

ກັບຄະນະສະມາຊິກສະພາປະຊາ

ໄດ້ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຊຸກ

ປະຈໍາເມືອງ, ບັນດາທ່ານຮອງເລ

ທ່ານ ວົງເດືອນ ພູມມີທຳ ຮອງ

ຊົນແຂວງ ປະຈໍາເມືອງ ແລະ ຄະ

ຍູໂ້ ຄງການສົງ່ ເສີມການປູກ ແລະ

ຂາພັກເມືອງ, ຄະນະປະຈໍາພັກ

ເຈົ້າເມືອງເມືອງຂວາ ຜູ້ຊີ້ນຳຂົງ

ນະສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ

ເກັບຊືຢ
້ າງພາລາຂອງບໍລສ
ິ ດ
ັ ຈົງ

ເມືອງ,

ເຂດເສດຖະກິດ

ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງ

ກໍ

ທຽນລຸຍເຢ້ ຢູບ
່ າ້ ນປາກນໍາ້ ນ້ອຍ

ກຳມະການພັກເມືອງ,

ຂຶ້ນລາຍງານ

ຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ອົງການທຽບ

ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ກົ ດ ໝາຍ,

ຕ້ ອ ງເອົ າ ໃຈໃສ່ ປ ະຕິ ບັ ດ ໜ້ າ ທີ່

ເມືອງຂວາ ແຂວງຜົງ້ ສາລີ ເຊິງ່ ໃນ

ເທົ່າຫ້ອງການຂັ້ນເມືອງ, ກອງ

ນິ ຕິ ກໍ າ ໃຕ້ ກົ ດ ໝາຍທີ່ ພົ ວ ພັ ນ

ຕາມຂອບເຂດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່

ການລົງເຄືອ
່ ນໄຫວໄດ້ຮບ
ັ ຟັງຫົວ

ບັນຊາການປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງ

ວຽກງານເຊົາ່ ແລະ ວຽກງານສໍາ

ຂອງຕົນຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ໜ້າບໍລສ
ິ ດ
ັ ຈົງທຽນລຸຍເຢ້ ລາຍ

ກັນຄວາມສະຫງົບເມືອງ,

ອົງ

ປະທານທີດ
່ ນ
ິ ຂອງລັດ ໃນໄລຍະ

ການແນວລາວສ້າງຊາດເມືອງ,

ຜ່ານມາ, ຮັບຟັງ ທ່ານ ພົມມີ

ຮອງປະທານ ສພຂ
 ພ້ອມດ້ວຍ

ການດັງ່ ກ່າວ ໄດ້ຍກ
ົ ໃຫ້ເຫັນເຖິງ

ສະຫະພັນນັກຮົບເກົາ່ ເມືອງ, ອົງ

ອິນມະສອນ ຮອງເລຂາພັກເມືອງ,

ຄະນະ ໄດ້ສມ
ົ ທົບທີມງານເມືອງ

ດ້ານດີໃນການຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ

ການຈັດຕັງ້ ມະຫາຊົນຂັນ
້ ເມືອງ.

ປະທານກວດກາພັກ-ລັດເມືອງ,

ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມ, ກວດ

ງານຂອງໂຄງການດັ່ງກ່າວ ເປັນ

ເພື່ ອ ເປັ ນ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ

ຫົວໜ້າຄະນະສະມາຊິກສະພາປະ

ກາການຊົດເຊີຍຜົນກະທົບຈາກ

ຕົ້ ນ ແມ່ ນ ການເ ຝິ ກ ອົ ບ ຮົ ມ ສີ ມື

ປະຕິບດ
ັ ສິດ ແລະ ໜ້າທີຂ
່ ອງສະ

ຊາຊົນແຂວງ ປະຈໍາເມືອງໃໝ່

ໂຄງການກໍສ
່ າ້ ງເຂືອ
່ ນໄຟຟ້ານໍາ້ ອູ

ແຮງງານ,

ມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະມາ

ຂຶ້ນລາຍງານ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິ

4 ແລະ ການຈັດສັນອາຊີບຄົງທີ່

ກອນຮັບໃຊ້ ແລະ ການກໍ່ສ້າງ-

ຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ກົດ

ບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງ ຄະນະ

ໃຫ້ ກັ ບ ປະຊາຊົ ນ ທີ່ ຖື ກ ຜົ ນ ກະ

ທະລຸເສັ້ນທາງ ເຂົ້າຫາສວນຢາງ

ໝາຍວ່າດ້ວຍການຕິດຕາມກວດ

ສະມາຊິ ກ ສະພາປະຊາຊົ ນ ຂັ້ ນ

ທົບຈາກເຂືອ
່ ນດັງ່ ກ່າວ ຢູຈ
່ ດ
ຸ ກຸມ
່

ພາລາ

ກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ

ແລະ

ແຂວງປະຈຳເມືອງ, ຮັບຟັງ ທ່ານ

ຫ້ວຍແອ່ນ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບຟັງທ່ານ

ດວກໃກ້ແກ່ປະຊາຊົນ. ພ້ອມກັນ

ສະພາປະຊາຊົນຂັນ
້ ແຂວງ ສະບັບ

ຈອມແສງ ສີວົງສາ ວິຊາການ

ວັນດີ ຈັນທະບູສອນ ກຳມະການ

ນັ້ນ, ທ່ານຫົວໜ້າບໍລິສັດ ຈົງ

ເລກທີ 12/ສພຊ, ລົງວັນທີ 15

ຂະແໜງຈັດຕັ້ງ-ກວດກາ

ຂຶ້ນ

ພັກເມືອງ, ເລຂາພັກກຸ່ມຫ້ວຍ

ທຽນລຸຍເຢ້ ຍັງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນ

ພະຈິກ 2016 ໄດ້ກໍານົດ ໂດຍ

ແນະນໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າ

ແອ່ນ ລາຍງານກ່ຽວກັບສະພາບ

ເຖິ ງ ບາງບັ ນ ຫາທີ່ ບໍ ລິ ສັ ດ ພົ ບ

ສະເພາະແມ່ນການປະຕິບັດຕາມ

ທີ່ວຽກງານຂອງຄະນະສະມາຊິກ

ການລວມຂອງກຸມ
່ ໂດຍຫຍໍ້ ເຊິງ່

ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໂດຍສະເພາະ

ມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບ

ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງປະຈຳ

ໃນໄລຍະຜ່ານມາແມ່ນໄດ້ສກ
ຶ ສາ

ແມ່ນປະຊາຊົນບາງພາກສ່ວນຍັງ

ເລກທີ 25/ສພຊ, ລົງວັນທີ 19

ເມືອງ ແລະ ບຸກຄະລາກອນເສ

ອົບຮົມການເມືອງແນວຄິດໃຫ້

ມີການເອົາດິນ, ຊາຍ, ປົນໃສ່ນາ້ໍ

ພະຈິກ 2019 ແລະ ມະຕິກອງ

ນາທິ ກ ານຊ່ ວ ຍວຽກຄະນະສະ

ພະນັກງານ,

ຢາງ ແລະ ການລັກລອບເກັບຊື້

ປະຊຸມຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ

ມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັນ
້ ແຂວງ

ຄອງບ້ານ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ

ຢາງພາລາ

ວ່ າ ດ້ ວ ຍການຮັ ບ ຮອງເອົ າ ການ

ປະຈຳເມືອງ.

ພາຍໃນກຸ່ ມ ໃຫ້ ຮັ ບ ຮູ້ ເ ຂົ້ າ ໃຈຕໍ່

ທຶນໃຫ້ປະຊາຊົນປູກ ເຊິ່ງທາງບໍ

ໂອກາດດຽວກັນນີ້,

ອຳນາດການປົກ

ສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງ

ການສະໜອງອຸປະ

ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະ

ທີ່ບໍລິສັດເປັນຜູ້ລົງ

ສະເໜີປດ
ົ (ລຶບ) ບັນຊີຄາ້ ງຂອງ

ຕອນທ້າຍກອງປະຊຸມ,

ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັ ກ -

ລິສັດ ກໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທາງພັກ-

ບັນດາໂຄງການສ້າງສັນຍາເຊົ່າ-

ທ່ານ ຫຸມເພັງ ຈອມວິສານ ໃນ

ລັດ, ໄດ້ແກ້ໄຂປາກົດການຫຍໍ້

ລັດ ຂັ້ນເທິງ ຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນ

ສຳປະທານທີດ
່ ນ
ິ ຂອງລັດ ສະບັບ

ນາມປະທານກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້

ທໍໃ້ ນສັງຄົມ ໂດຍຕິດພັນກັບວາ

ຫາດັ່ງກ່າວ.

ເລກທີ 69/ສພຂ.ຜລ, ລົງວັນທີ

ເໜັ້ ນ ບາງບັ ນ ຫາຕໍ່ ກ ອງປະຊຸ ມ

ລະແຫ່ງຊາດ ເປັນຕົ້ນບັນຫາຢາ

24 ທັນວາ 2020; ກ່ຽວກັບ

ໂດຍສະເພາະແມ່ ນ ໃຫ້ ອົ ງ ການ

ເສບຕິດໃຫ້ຫລຸດໜ້ອຍຖອຍລົງ

ນີ້,

ການຕິດຕາມ, ກວດກາການຈັດ

ປົ ກ ຄອງເມື ອ ງຕ້ ອ ງເອົ າ ໃຈໃສ່

ເທືອ
່ ລະກ້າວ ແລະ ໃນການເຄືອ
່ ນ

ເມື ອ ງໄດ້ ປ ະກອບຄໍ າ ຄິ ດ ເຫັ ນ

ຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິ

ກ່ຽວກັບວຽກງານການເຊົ່າ, ສໍາ

ໄຫວດັ່ງກ່າວ

ໄດ້ຮັບຟັງຄໍາສະ

ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ຢ່າງກົງໄປ

ກໍາໃຕ້ກດ
ົ ໝາຍທີພ
່ ວ
ົ ພັນກັບວຽກ

ປະທານທີ່ດິນຂອງລັດ ໂດຍສະ

ເໜີ, ຂໍ້ຂ້ອງໃຈຂອງປະຊາຊົນຜູ້

ກົງມາ ເພື່ອຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂ

ງານເຊົ່າ ແລະ ສໍາປະທານທີ່ດິນ

ເພາະກວດກາຄືນລະອຽດສັນຍາ

ທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກການກໍ່ສ້າງ

ເປັນຕົນ
້ ແມ່ນດ້ານລາຄາຂອງຢາງ

ຂອງລັດ ໃນການດໍາເນີນກິດຈະ

ເຊົ່າ, ສໍາປະທານບັນດາກິດຈະ

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າອູ 4 ໂດຍຮອງ

ພາລາ, ການລັກລອບເກັບຊືຢ
້ າງ

ການຕ່າງໆ ຢູ່ພາຍໃນແຂວງຜົ້ງ

ການທີ່ຂ້ນ
ັ ເມືອງຄຸ້ມຄອງໃຫ້ຄົບ

ເຈົາ້ ເມືອງ ຜູຊ
້ ນ
້ີ ຳຂົງເຂດເສດຖະ

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນ

ສາລີ ເພືອ
່ ຮັບປະກັນໃນການຄຸມ
້

ຖ້ວນຕາມກົດໝາຍກຳນົດ, ຮຽກ

ກິດ ໄດ້ຊແ
້ ີ ຈງຕໍກ
່ ບ
ັ ຂໍສ
້ ະເໜີ ແລະ

ປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ.

ຄອງ, ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນໃຫ້ມີປະສິດ

ຮ້ອງຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນ

ຂໍ້ຂ້ອງໃຈດັ່ງກ່າວ.

ພ້ອມນັ້ນ,

ການເຄື່ອນໄຫວໃນຄັ້ງ
ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນ

(ພຸດສະດີ ແສງຈອມຄູນ)
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(ສພຊ) ຕອນເຊົາ້ ວັນທີ
28 ເມສາ 2022 ທີຫ
່ ອ
້ ງປະຊຸມ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ
)
ຜົ້ງສາລີໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມການ
ຈັດຕັງ້ ເຜີຍແຜ່ເຊືອ
່ ມຊຶມ, ຜັນຂະ
ຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມຂອງສູນ
ກາງພັກ-ລັດຖະບານ ແລະ ມະຕິ
ຂອງອົ ງ ຄະນະພັ ກ -ອົ ງ ການປົ ກ
ຄອງແຂວງ

ໂດຍການເປັນປະ

ທານຂອງສະຫາຍ ສົມຈິດ ຫັບ
ລະກອນ ກໍາມະການປະຈໍາພັກ
ແຂວງ, ຮອງປະທານຄະນະປະ
(ສພຊ) ຕອນເຊົ້າຂອງ

ເລຂາທິການ ສພຂ ໄດ້ຂຶ້ນຜ່ານ

ບັດວຽກງານຂອງ ຄລສຂ ແລະ

ວັນທີ 27 ເມສາ 2022 ຢູ່ທີ່

ຮ່າງບົດສະຫລຸບການເຄືອ
່ ນໄຫວ

ນຳໄປຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຕາມ

ຫ້ ອ ງປະຊຸ ມ ສະໂມສອນແຂວງ

ວຽກງານ ປະຈໍາງວດ I ປີ 2022

ພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່

ສາລະວັນ, ຄະນະເລຂາທິການສະ

ແລະ ວາງທິດທາງແຜນການ ປະ

ຕາມທີ່ ກ ຳນົ ດ ໄວ້ ໃ ນກົ ດ ໝາຍ

ພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງສາລະວັ ນ

ຈໍາງວດ II ປີ 2022 ຂອງ ຄລສຂ

ໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດໃນຕໍ່ໜ້າ.

(ຄລສຂ) ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມສະ

ໂດຍລວມເປັນເສນາທິການຮອບ

ຫລຸບວຽກງານຮອບດ້ານ ປະຈໍາ

ດ້ານ ໂດຍສະເພາະດ້ານເນື້ອໃນ

ຊຸ ມ ໄດ້ ຮັ ບ ຟັ ງ ການໂອ້ ລົ ມ ຊີ້ ນ ຳ

ງວດ I ປີ 2022 ແລະ ວາງທິດ

ເອກະສານ, ສ້າງສິງ່ ອຳນວຍຄວາມ

ຂອງທ່ານ ຂັນໄຊ ລັດຖະເຮົ້າ

ທາງແຜນການ ປະຈໍາງວດ II ປີ

ສະດວກໃນການເຄືອ
່ ນໄຫວວຽກ

ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ສະແດງຄວາມຍ້ອງ

2022 ຢ່າງເປັນທາງການ; ເຂົ້າ

ງານຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ ສພຂ, ຄະນະ

ຍໍຊມ
ົ ເຊີຍຕໍຜ
່ ນ
ົ ສຳເລັດຂອງການ

ຮ່ວມຂອງທ່ານ ຂັນໄຊ ລັດຖະ

ປະຈໍາ ສພຂ, ສສຊ ເຂດເລືອກ

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນໄລ

ເຮົາ້ ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນ

ຕັ້ງ 14 ລວມທັງເຮັດໜ້າທີ່ຄຸ້ມ

ຍະງວດທີ I ຜ່ານມາຂອງ ຄລສຂ,

ແຂວງ (ສພຂ) ສາລະວັນ ພາຍ

ຄອງບໍລຫ
ິ ານ-ການເງິນ ແລະ ຈັດ

ນອກຈາກຜົ ນ ງານທີ່ ປ ະຕິ ບັ ດ

ໃຕ້ການເປັນປະທານກອງປະຊຸມ

ຕັ້ງພະນັກງານ ໄດ້ຢ່າງມີຜົນສຳ

ໄດ້ ເຫັ ນ ດີ ເປັ ນ ເອກະພາບຕໍ່ ກັ ບ

ຂອງທ່ານ ສົມພອນ ແສງສຸລຈ
ິ ນ
ັ

ເລັດຕາມລະດັບຄາດໝາຍ; ພ້ອມ

ແຜນສືບຕໍ່ໃນງວດທີ II ໃນນັ້ນ

ເລຂາທິການ ສພຂ; ມີບັນດາ

ນັນ
້ , ກໍໄດ້ວາງທິດທາງແຜນການ

ໃຫ້ ເ ລັ່ ງ ໃສ່ ແ ກ້ ໄ ຂຈຸ ດ ອ່ ອ ນ,

ທ່ານຄະນະປະຈໍາ ສພຂ, ຄະນະ

ເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກປະຈໍ າ ງວດຕໍ່

ຂອດຄົງຄ້າງທີໄ່ ດ້ຕລ
ີ າຄາໃນບົດ

ກຳມະການ, ຄະນະເລຂາທິການ,

ໜ້າ; ຈາກນັ້ນ, ບັນດາທ່ານຜູ້

ສະຫລຸບ ພ້ອມທັງເນັ້ນໃຫ້ເອົາ

ບັນດາທ່ານສະມາຊິກສະພາປະ

ແທນໃນກອງປະຊຸມກໍໄດ້ພ້ອມ

ໃຈໃສ່ເປັນເສນາທິການ ເປັນໃຈ

ຊາຊົນແຂວງ

(ເຂົ້າຮ່ວມດ້ວຍ

ກັນ ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນ ຢ່າງ

ກາງໃນການປະສານງານກັບທຸກ

ລະບົບວິດໂີ ອທາງໄກ), ແລະ ຫົວ

ເປັນເຈົາ້ ການ ບົນພືນ
້ ຖານຄວາມ

ພາກສ່ວນໃຫ້ກົມກຽວ ສາມາດ

ໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງການ

ເປັນເອກະພາບ ເຂົ້າໃສ່ຮ່າງບົດ

ເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດ 3 ພາລະ

ຕະຫລອດຮອດພະນັກງານວິຊາ

ສະຫລຸບດັ່ງກ່າວ ເພື່ອເຮັດໃຫ້

ບົດບາດ ມີຄວາມສະດວກສອດ

ການເຂົ້າຮ່ວມໃນຄັ້ງນີ້.

ຮ່າງບົດສະຫລຸບ ມີເນື້ອໃນສົມ

ຄ່ອງ ແລະ ວ່ອງໄວຂຶ້ນຕື່ມ.

ວາລະຂອງກອງປະຊຸມ,

ບູນ ແລະ ຄົບຖ້ວນ ສາມາດເປັນ

(ດີລຳພົນ ພົມມະຈັນ)

ທ່ານ ຈັນທະຄາດ ສີສຸພັນ ຮອງ

ບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິ

ຕອນທ້າຍ,

ກອງປະ

ຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ມີຄະ
ນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ,
ຄະນະໜ່ວຍພັກ, ສະມາຊິກພັກ
ພ້ ອ ມດ້ ວ ຍພະນັ ກ ງານ-ລັ ດ ຖະ
ກອນພາຍໃນ ສພຂ
 ເຂົ້າຮ່ວມ.
ກອງປະຊຸ ມ ເຜີ ຍ ແຜ່
ເຊື່ອມຊຶມຄັ້ງນີ້, ກໍເພື່ອເຮັດໃຫ້
ຄະນະນໍາ-ຄະນະພັກ ແລະ ພະນັກ
ງານ-ລັດຖະກອນພາຍໃນ ສພຂ

ຜົ້ງສາລີ ໄດ້ຮັບຮູ້, ເຊື່ອມຊຶມ
ຢ່າງເລິກເຊິງ່ ຕໍບ
່ ນ
ັ ດາແນວທາງ,
ນະໂຍບາຍ, ມະຕິ, ຄໍາສັ່ງຂອງ
ພັກ; ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການນຳພາຊີ້
ນໍາຂອງຄະນະນໍາ-ຄະນະພັກ ສພຂ
ມີການຫັນປ່ຽນໃໝ່ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ,
ຈະແຈ້ງ, ຮັດກຸມ ແລະ ເລິກເຊິງ່
ຕໍກ
່ ບ
ັ ການປະຕິບດ
ັ ພາລະບົດບາດ,
ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງ ສພຂ.
ກອງປະຊຸ ມ ໄດ້ ຮັ ບ ຟັ ງ
ສະຫາຍ ນາງ ພອນສະຫວັນ ສັກ
ຕິຄນ
ຸ ເລຂາໜ່ວຍພັກ ສພຂ, ເລ
ຂາທິການ ສພຂ ຂຶ້ນເຜີຍແຜ່
ເຊື່ອມຊຶມມະຕິກອງປະຊຸມຄົບ
ຄະນະ ຄັ້ງທີ 3 ຂອງຄະນະບໍລິ
ຫານງານສູນກາງພັກ ສະໄໝທີ
XI; ມະຕິກອງປະຊຸມຄົບຄະນະ
ຄັງ້ ທີ 4 ຂອງຄະນະບໍລຫ
ິ ານງານ
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(ສພຊ) ໃນຕອນບ່າຍ
ວັນທີ 26 ເມສາ 2022 ທີຫ
່ ອ
້ ງ
ປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນແຂວງສະ
ຫວັນນ
 ະເຂດ ໄດ້ຈດ
ັ ກອງປະຊຸມ
ເຜີຍແຜ່ມະຕິຄະນະຮັບຜິດຊອບ
ຊີນ
້ າໍ ໂຄງການ ແລະ ເຝິກອົບຮົມ
ການຂຽນໂຄງການເບືອ
້ ງຕົນ
້ ໂດຍ
ການເປັນປະທານກອງປະຊຸມຂອງ
ທ່ານ ນາງ ພູທອນ   ແກ້ວພູວົງ

ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົ ນ
ແຂວງ, ຫົວໜ້າຄະນະຮັບຜິດ
ຊອບວຽກງານໂຄງການ; ມີບັນ
ປະທານຄະນະກໍາມະການ, ຄະນະ
ເລຂາທິການ, ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວ
ໜ້າຂະແໜງ ແລະ ວິຊາການທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນສະພາປະຊາຊນ
ົ
ແຂວງສະຫວັນນ
 ະເຂດເຂົາ້ ຮ່ວມ.
ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານ

ບົວລົມ ອິນທີທະວົງ ຮອງເລຂາ
ທິການສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໄດ້
ຜ່ານມະຕິຄະນະຮັບຜິດຊອບຊີນ
້ າໍ
ໂຄງການ ພ້ອມທັງບັນຍາຍຂັ້ນ
ຕອນການຂຽນໂຄງການເບື້ ອ ງ
ຕົນ
້ ເຊິງ່ ປະກອບມີທດ
ິ ສະດີເບືອ
້ ງ
ຕົ້ນກ່ຽວກັບໂຄງການ, ໂຄງປະ
ກອບຂອງໂຄງການ, ຫລັກການ
ຂຽນໂຄງການທີດ
່ ,ີ ຂັນ
້ ຕອນການ

ຂຽນ, ວິທກ
ີ ານດຳເນີນການ, ໄລ
ຍະເວລາດຳເນີນໂຄງການ, ງົບປະ
ມານໃນການໃຊ້ ຈ່ າ ຍຂອງໂຄງ
ການ, ການປະເມີນຜົນໂຄງການ
ແລະ ຜົນສຳເລັດຂອງໂຄງການ.
ຫລັງຈາກນັນ
້ , ກອງປະ
ຊຸມໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ບນ
ັ ດາພະ
ນັກງານວິຊາການ ປຶກສາຫາລື,
ແລກປ່ຽນຄໍາຄິດຄໍາເຫັນເຊິງ່ ກັນ
ແລະ ກັນ ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ເຮັດ
ວຽກກ່ຽວກັບວຽກງານໂຄງການ
ທີຜ
່ າ່ ນມາ ເພືອ
່ ສຸມໃສ່ການຂຽນ
ບົດໂຄງການຂໍທຶນຈາກອົງການ
ຊ່ວຍເຫລືອຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ,
ບັນດາອົງການຊ່ວຍເຫລອ
ື ທັງພາຍ
ໃນ ແລະ ພາຍນອກໃຫ້ໄດ້ຮັບ
ປະສິດທິຜົນ, ຖືກຕ້ອງຕາມລະ
ບຽບຫລັກການທີ່ທາງໂຄງການ
ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃຫ້ປາກົດຜົນເປັນຈິງ.
(ນັກຂາ່ ວ ສພຂ ສະຫວັນນ
 ະເຂດ)

ພັກແຂວງ ສະໄໝທີ XI; ຮັບຟັງ

ທ້ອງຖິ່ນ

ສະບັບເລກທີ190/

ສົ ມ ບັ ດ ສິ ນ ທໍ າ ປະຕິ ວັ ດ ທີ່ ໜັ ກ

ສະຫາຍ ພັທ. ຄໍາດາ ໂສລະພົມ

ຄລສພ, ລົງວັນທີ 29 ກັນຍາ

ແໜ້ນ, ມີນາ້ໍ ໃຈເສຍສະຫລະສູງ,

ຮອງເລຂາໜ່ວຍພັກ, ປະທານ

2021.

ເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີໃນການດໍາລົງ

ຄະນະກໍາມະການຍຸຕິທໍາ

ແລະ

ພ້ອມນັ້ນ, ໄດ້ຮັບຟັງ

ຊີວດ
ິ , ມີຈນ
ັ ຍາບັນ, ຈັນຍາທໍາ,

ປ້ ອ ງກັ ນ ຊາດ-ປ້ ອ ງກັ ນ ຄວາມ

ສະຫາຍ ສົມຈິດ ຫັບລະກອນ

ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ-ຊໍາ

ສະຫງົບ ຂຶ້ນເຜີຍແຜ່ເຊື່ອມຊຶມ

ເຜີຍແຜ່ເຊື່ອມຊຶມມະຕິຂອງຄະ

ນິຊາໍ ນານງານ, ມີແບບແຜນເຮັດ

ຄໍາແນະນໍາຂອງນາຍົກລັດຖະມົນ

ນະເລຂາທິການສູນກາງພັກ ວ່າ

ວຽກແບບວິທະຍາສາດ, ຮັບໃຊ້

ຕີ

ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງຜັນຂະ

ດ້ວຍການເພີ່ມທະວິການນໍາພາ

ປະຊາຊົນ ແລະ ປະເທດຊາດຢ່າງ

ຫຍາຍຄໍາສັງຂອງຄະນະເລຂາທິ

ຂອງພັກ ເພືອ
່ ສ້າງການຫັນປ່ຽນ

ສຸດໃຈ, ສືບທອດພາລະກິດປະຕິ

ການສູນການພັກ ສະບັບເລກທີ

ໃໝ່ຢາ່ ງແຂງແຮງ ແລະ ເລິກເຊິງ່

ວັດຂອງພັກ ແລະ ຂອງຊາດລາວ

190/ຄລສພ, ລົງວັນທີ 29 ກັນ

ວຽກງານພະນັກງານ ສະບັບເລກ

ໃຫ້ຍນ
ື ຍົງຄົງຕົວ”. ພ້ອມກັນນັນ
້ ,

ຍາ 2021 ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງ

ທີ 03/ຄລສພ, ລົງວັນທີ 30

ສະຫາຍຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄະ

ກົງຈັກການຈັດຕັງ້ ຂອງບັນດາກະ

ກັນຍາ 2021 ເຊິງ່ ມີເນືອ
້ ໃນບາງ

ນະນໍາ-ຄະນະພັກ, ສະມາຊິກພັກ

ຊວງ, ອົງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ

ຕອນວ່າ:

ແລະ

ສະບັບເລກທີ 01/ນຍ, ລົງວັນທີ

ປ່ຽນວຽກພະນັກງານ ແມ່ນໜຶ່ງ

ພາຍໃນ ສພຂ
 ຈົ່ງເປັນເຈົ້າການ

6 ທັນວາ 2021; ຄໍາສັງ່ ແນະນໍາ

ໃນບັນຫາສຸດທີ່ສໍາຄັນ ພົວພັນ

ໃນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍບັນ

ຂອງເຈົາ້ ແຂວງ ວ່າດ້ວຍການເພີມ
່

ເຖິງການກໍາອໍານາດ ແລະ ການ

ດາເນືອ
້ ໃນມະຕິກອງປະຊຸມຂອງ

ທະວີປ້ອງກັນ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ

ຄົງຕົວຂອງພັກເຮົາ ກໍຄືຜົນສໍາ

ສູນກາງພັກ-ລັດຖະບານ

ການຄວບຄຸ ມ ການແຜ່ ລ ະບາດ

ເລັດຂອງພາລະກິດປ່ຽນແປງໃໝ່

ມະຕິຂອງອົງຄະນະພັກ-ອົງການ

ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ດ້ວຍ

ຮອບດ້ານ ມີຫລກ
ັ ການຂອງພັກ

ປົກຄອງແຂວງ ເຂົ້າສູ່ວຽກງານ

ການດໍາລົງຊີວດ
ິ ແບບໃໝ່ (New

ທັງແມ່ນບັນຫາຮີບດ່ວນສະເພາະ

ຕົວຈິງ ແລະ ນໍາໄປຈັດຕັ້ງປະຕິ

Normal)

ສະບັບເລກທີ

ໜ້າ ທັງເປັນບັນຫາຍຸດທະສາດ

ບັດໃຫ້ເກີດດອກອອກຜົນຢ່າງ

5454/ຈຂ, ລົງວັນທີ 18 ພະ

ພືນ
້ ຖານ, ຍາວນານ ເພືອ
່ ສ້າງໃຫ້

ເປັນຮູບປະທໍາໃນຕໍ່ໜ້າ.

ຈິກ 2021; ຄໍາສັງ່ ຂອງຄະນະເລ

ມີກາໍ ລັງຖັນແຖວພະນັກງານ (ນໍາ

(ນາງ ສຸກສົມພອນ

ຂາທິການສູນກາງພັກ ວ່າດ້ວຍ

ພາ-ຄຸມ
້ ຄອງ ແລະ ວິຊາການ) ທີ່

ແກ້ວແສງພະຈັນ)

ການປັ ບ ປຸ ງ ກົ ງ ຈັ ກ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ

ພຽບພ້ອມ ແລະ ປ່ຽມລົ້ນໄປ

ຂອງບັນດາກະຊວງ, ອົງການ ແລະ

ດ້ວຍຄຸນທາດການເມືອງ, ຄຸນ

“ການສ້າງການຫັນ

ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ

ແລະ

lk]t|hkvjko

;aomu @){#W}W$}@W@@

PHOUTHEN PASAXON

;aode,tdvo
#

lk]kdt;u

ສາວແວ່ນ

6

7jk0v’de,tdvo
#

ແກ້ວຕາວັນ

8bds]a’l6’lPf2hk 				s]kppjko,5,g,nv’
lu0k;cf’cd,gs]nv’ 				lts’jk’k,pk,9hv’
c,jolu,n0v’vhkp 					-kpgxao7qoc8j’
gxao7qo,kd+lhk’ 					cx’.sh9bj’’k,
j

[+c,jo7qo16jshv’ 					cvoaj’g1aolt[kp
[+c,jo7qo0kp0v’ 					16j8k,3I’Ihko
[+c,jo]af4tdvo7qoz6h 				g’yogfnvol6’lqj’
c8jc,jode,tdvo1jk’vhkp			-kpoUmujme
j

gInvos]a’’k,mujohv’ 				ok’16jvkwl
,ugsnjvw70v’-kp 					1kfxqogxfh;p
lu9bj’g’qk’k,gs]Nv, 				mk’.of6vkf
7ao0kf7qo1jk’vhkp 					.zcmhmuj9tme
j

ວັນທ
 ີ 1 ພຶດສະພາ ແມ່ນ ຮຽກຮ້ອງສິດ

ແລະ

ຜົນປະໂຫຍດ

ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດານາຍທຶນຍອມປະ

ວັນສຳຄັນຂອງຊາວຜູ້ອອກແຮງງານ

ຂອງພ ວກເ ຂົ າ ໃ ນກ ານເ ຮັ ດ ວ ຽກ

ຕິບັດຕາມຂໍ້ສະເໜີຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ

ທົ່ວໂ ລກ ເປັນສັນຍາລັກຂອງການຕໍ່

ເປັນມື້ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຈິດໃຈ

ກໍ ຄື ກ ານຫ ລຸ ດ ຊົ່ ວ ໂ ມງເ ຮັ ດ ວ ຽກລົ ງ

ສູ້ ຊົ ນ ຊັ້ ນ ຂ ອງຊ າວຜູ້ ອ ອກແ ຮງງ ານ

ຂອງຊາວຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ມີຄວາມ

ບໍ່ໃຫ້ກາຍ 8 ຊົ່ວໂ ມງຕໍ່ມື້; ກຳມະ

ເ ປັ ນ ມື້ ທີ່ ຜູ້ ອ ອກແ ຮງງ ານທົ່ ວ ໂ ລກ ເປັນເອກະພາບ ແລະ ສາມັກຄີສາກົນ

ກອນທົ່ວໂລກພາກັນລຸກຂຶ້ນຕໍ່ສູ້ດ້ວຍ

ຮ່ວມກນ
ັ ລະນຶກເຖິງການຕສ
່ໍ ້ຂ
ູ ອງຊາວ

ຄວາມໄຝ່ຝັນ ແລະ ຄວາມຫວັງທີ່ຈະ

ຫລື International solidarity ເປັນ

ohv’gvupok’1jkwfh 				]a’dPfde,tdvo
g4y’sq;8uoxkpovo 					[+,u7nohv’
c8j;jkgInvo0v’g9Qk 				-kpgxao7qod+
[+c,joc2o\jv,ohv’ 				cx’.shokfmtcr’
j

ຜູ້ອອກແຮງງານໃນອະດີດ ທີໄ່ ດ້ຕໍ່ສູ້ ກ ານປະຕິ ບັ ດ ຮ່ ວ ມກັ ນ ຂ ອງຊ າວຜູ້  ສ້ າ ງອ ານາຄົ ດ ທີ່ ສົ ດ ໃ ສດ້ ວ ຍສ ອງມື 
ເພື່ອຄວາມຫວັງ ແລະ ອານາຄົດທີ່ດີ;

ອອກແຮງງານໂດຍບໍ່ມີການແບ່ງແຍກ

ຂອງພວກເຂົາ ແລະ ໃນປີ 1889

ວັນກຳມະກອນສາກົນມີການກຳເນີດ

ສີຜິວ, ສາສະໜາ, ຄວາມເຊື່ອ ແລະ

ກອງປະຊຸມຂອງອົງການກຳມະກອນ

ທີ່ຕດ
ິ ພນ
ັ ກບ
ັ ການຕສ
່ໍ ຂ
ູ້ ອງຊາວຜ້ອ
ູ ອກ

ຊາຍແດນ ໃ ນສະຫະລັດອາເມລິກາ.

ສາກົນ ທີນ
່ ະຄອນປາຣີ ໂດຍມີຊາວຜູ້

ແຮງງານໃນທົ່ວໂ ລກ

ກໍຄກ
ື ານຕໍ່ສູ້

ວັນທີ 1 ພຶດສະພາ 1886
ຈຶ່ງຖືກຈາລຶກໄວ້ໃນປະ

ອອກແຮງງານຈາກຫລາຍປະເທດເຂົ້າ

ຂອງຊ າວຜູ້ ອ ອກແ ຮງງ ານໃ ນສ ະຫະ

ທີ່ຊິຄາໂກ

ລັດອາເມລິກາ ທີໄ່ ດ້ຕໍ່ສເລີ
ູ້ ່ມແຕ່ສັດ

ຫວັດສາດຂອງຊົນຊັ້ນກຳມະຊີບຂອງ ເອົາວັນທີ 1 ພຶດສະພາຂອງທຸກປີເປັນ

ຕະວັດທ
 ີ XIX ເປັນຕົ້ນມາ ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງ

ໂລກ ວ່າມື້ນີ້ເປັນມື້ທຊ
ີ່ າວຜູ້ອອກແຮງ ວັນກຳມະກອນສາກົນ.

ເວົ້າໄດ້ວ່າເປັນມື້ທີ່ຊາວຜູ້ອອກແຮງ ງານທົ່ວໂ ລກປົດໂສ້ລ
 ່າມ,

ປົດແອກ

ງານໂຮມແຮງໂຮມໃຈກັນລຸກຂຶ້ນຕ່ໍສູ້ ປະກາດອິດສະຫລະພາບ

ພ້ອມທັງ

1jklecf’;jkg;Qk 				gvqkxP[de,tdvo s]kpgouK
skd;jkgInvook’gr 				z5jpra’mt]kp,hk’
,us]n 7qo];p9t,klhk’ 				gInvook’7no.s,j
7ao[+c,jode,tdvo1jk’vhkp 			,klhk’grnjvok’

ຮ່ວມ ແລະ ໄດ້ລົງມະຕິຕົກລົງກຳນົດ

j

gsnjvvvds]kp

g[u3ml5dgluo

[+wfh\kp7;k,;jk]t[q[gzqkzkofu
#

5
ຫລາຍທ່ າ ນອາດຈະເຄີ ຍ ໄດ້
ຍິນວ່າ “ເຫື່ອອອກຫລາຍ ແປວ່າລະ
ບົບເຜົາໄໝ້ເຮັດວຽກໄດ້ດີ ເຫື່ອອອກ
ໜ້ອຍແປວ່າລະບົບເຜົາຜານບໍ່ດີ” ແຕ່
ທ່ າ ນແນ່ ໃ ຈບໍ ວ່ າ ມັ ນ ກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງກັ ນ ອີ
ຫລີ ເພາະບາງທ່ານເຫື່ອອອກຫລາຍ
ໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງ

ແຕ່ບາງທ່ານ

ອອກກໍາລັງກາຍໜັກໆ ຫລື ອອກແຮງ
ງານໜັກໆກໍບມ
່ໍ ເີ ຫືອ
່ ອອກເລີຍ; ດັງ່ ນັນ
ໃນຄໍລຳສຸສະບາຍຫາຍໂລຄາສະບັບນີ້
ເຮົາມາສຶກສານຳກັນເບິ່ງວ່າເຫື່ອແມ່ນ
ຫຍັງ ແລະ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງເຫື່ອອອກ?
ເຫື່ອອອກໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ
ເປັນວິທີເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍ

ແຮ່ທີ່ສູນເສຍໄປ.

ນອກຈາກເຫື່ອ

ກຳມະພັ ນ ກໍ ມີ ສ່ ວ ນກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງກັ ບ ປະ

ຂອງຮ່າງກາຍເຮັດວຽກໄດ້ດີ

ຫລຸດລົງ ເມື່ອຮ່າງກາຍຮ້ອນຂຶ້ນ ເພື່ອ

ອອກເພື່ ອ ຫລຸ ດ ອຸ ນ ຫະພູ ມ ຂອງຮ່ າ ງ

ລິມານເຫື່ອທີ່ອອກມາຂອງແຕ່ລະຄົນ

ອອກກຳລັ ງ ກາຍເປັ ນ ປະຈຳຈະຊ່ ວ ຍ

ປັ ບ ໃຫ້ ຮ່ າ ງກາຍຢູ່ ໃ ນອຸ ນ ຫະພູ ມ ປົ ກ

ກາຍແລ້ວ

ເຫື່ອຍັງສາມາດອອກໄດ້

ແລະ ບາງຄົນອອກກຳລັງກາຍເປັນປະ

ໃຫ້ ລ ະບົ ບ ຄວາມເຢັ ນ ຂອງຮ່ າ ງກາຍ

ກະຕິ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຈາກອາກາດຮ້ອນ

ຕາມອາລົມ ເຊັ່ນ: ເວລາຕຶງຄຽດ, ກົດ

ຈຳ ຮ່າງກາຍຈະປັບຕົວໃຫ້ເຫື່ອອອກ

ເຮັດວຽກໄດ້ດີຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ເຫື່ອອອກ

ຫລື ອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍສູງຈາກການ

ດັນ ຫລື ຕື່ນເຕັ້ນ ຮ່າງກາຍຈະປັບເຂົ້າ

ໄວຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ຫລຸດອຸນຫະພູມຮ່າງ

ຫລາຍ

ອອກກໍາລັງກາຍ

ສູ່ຮູບແບບການຕໍ່ສູ້

ກາຍໄດ້ດີຂຶ້ນ

ເປັນມາດຕະຖານໃນປຽບທຽບ ເນື່ອງ

ເຊິ່ງໃນນ້ຳເຫື່ອປະ

ຫລື

ກະກຽມ

ຄົນທີ່

ແຕ່ມັນບໍ່ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້

ກ ອ ບ ດ້ ວ ຍ ນໍ້ າ ປ ະ ສົ ມ ກັ ບ ເ ກື ອ ແ ຮ່

ຄວາມພ້ອມ ເຊິ່ງຈະກະຕຸ້ນຕ່ອມເຫື່ອ.

ຕ່າງໆ; ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າອອກກໍາລັງກາຍ

ນອກນັ້ນ, ອາຫານເຜັດກໍສາມາດກະ

ແລະ ລະບົບເຜົາຜານບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັນ

ບໍ່ຫລາຍ ມີຫລາຍປັດໃຈທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຢ່າງໜັກ ຫລື ເປັນເວລາດົນ ຄວນ

ຕຸ້ນສະໝອງໃຫ້ຄິດວ່າຮ່າງກາຍມີອຸນ

ສະນັ້ນ, ການທີ່ເຫື່ອອອກຫລາຍບໍ່ໄດ້

www.sanook.com

ດື່ມນ້ໍາເລື້ອຍໆ ຫລື ອາດຈະດື່ມເກືອ

ຫະພູມສູງຂຶ້ນ

ໝາຍຄວາມວ່າການເຜົາຜານດີ

ແຮ່ໃຫ້ຫລາຍຂື້ນ ເພື່ອທົດແທນເກືອ

ອອກ ເມື່ອກິນອາຫານເຜັດ ພ້ອມນັ້ນ,

ເຮັດໃຫ້ບາງຄົນເຫື່ອ

ສ ະ ຫ ລຸ ບ ລ ວ ມ ແ ລ້ ວ ເ ຫື່ ອ ຈາກປັດໃຈທີ່ເຫື່ອອອກຫລາຍ

ແຕ່

ມັນໝາຍຄວາມວ່າລະບົບຄວາມເຢັນ
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ແປ ແລະ ຮຽບຮຽງ: ນາງ ປາກາລັກ ພົມມີໄຊ

ອີ ງ ຕ າມກ ານລ າຍງ ານຂ່ າ ວ
ເມື່ອວັນທີ 27 ເມສານີ້ ໃຫ້ຮ
 ູ້ວ່າ: ວຸດ

ທິສະພາບຣາຊິນ
ໄດ້ຜ່ານຮ່າງກົດ
ໝາຍສະບັບທຳອິດຂອງປະເທດ ສໍາ
ລັບການຄວບຄຸມສະກຸນເງິນດີຈີຕອນ
ເຊິງ່ ຈະກໍານົດຂັນ
້ ຕອນສໍາລັບການສ້າງ
ລະບຽບການໃນການຄວບຄຸມອຸດສາ
ຫະກໍ າ ສ ະກຸ ນ ເ ງິ ນ ດີ ຈີ ຕ ອນພາຍໃນ
ປະເທດ.
ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຕ້ອງ
ໄດ້ຮບ
ັ ການຮບ
ັ ຮອງຈາກສະພາຜ້ແ
ູ ທນ
ລາສະດອນ ແລະ ລົງນາມໂດຍປະທາ
ນາທິບໍດີ ໄຈຣ ໂບນໂຊນາໂຣ ຈຶ່ງຈະ
ກາຍເປັນກົດໝາຍຂອງປະເທດ ແລະ
ຄາດວ່າຈະເປັນໄປໄດ້ໃນທ້າຍປີ 2022
ເຊິ່ງທ່ານ ໂຣດຣ
 ິໂກ ປາເຊໂຄ ປະທານ

ວຸດທ
 ິສະພາບຣາຊິນ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ຂ້າ
ພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີກັບທ່ານ
ອິຣາຈາ ອາເບຣວ ສະມາຊິກວຸດທິສະ
ພາ ຜູ້ລາຍງານໂຄງການຮ່າງກົດໝາຍ
ທີ່ສໍາຄັນນີ້”.
ທ່ານ ເອົາເຣໂອ ຣິເບອິໂຣ
ຮອງຜູ້ວ່າການລັດຖະບານກາງ, ສະ
ມາຊິກວຸດທສ
ິ ະພາ ໄດ້ສະເໜີຮ່າງກົດ
ໝາຍຄັ້ງທໍາອິດໃນປີ 2015 ແລະ
ໄດ້ຖືກຮັບຮອງຈາກວຸດທິສະພາເມື່ອ
ວັນທີ 26 ເມສານີ້ ໂດຍລວມຮ່າງ
ກົດໝາຍທີ່ທ່ານ ເອົາເຣໂອ ຣິເບອິໂຣ
ແມ່ນຖືກກັບຮ່າງກົດໝາຍ
PL
3825/2019 ທຮ
ີ່ ່າງໂດຍທ່ານ ອຣັນ
ສະມ
 າຊິກວຸດທິສະພາ ແລະ ຜູ້ລາຍ
ງານແມ່ນທ່ານ ອິຣາຈາ ອາເບຣວ.

,v[veokfryglf.shxtmkokmu[=fu

ແປ ແລະ ຮຽບຮຽງ: ນາກ ເມືອງມະໂນ
ໃນວັນທີ 26 ເມສາ 2022
ໄດ້ມ
 ີການລາຍງານຂ່າວວ່າ: ຄະນະລັດ
ຖະມົນຕີສີລັງກາ ເຫັນດີໃຫ້ຍ
 ົກເລີກ
ການແກ້ໄຂລັດຖະທໍາມະນູນທີ່ໃຫ້ອໍາ
ນາດບໍ ລິ ຫ ານໃ ນວົ ງ ກວ້ າ ງແກ່ ທ່ າ ນ
ໂຄຖາຫ
 າຍະ ຣາຈະປັກຊາ ປະທານາ
ທິບໍດີສີລັງກາ
ພ້ອມທັງຍອມຮັບ
ຄວາມຮຽກຮ້ອງສໍາຄັນຂອງປະຊາຊົນ
ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍເສດຖະກິດຂອງ
ປະທານາທິບໍດີ.
ການຕັດສ
 ິນໃຈດັ່ງກ່າວ ມີ
ຂຶ້ນຫລັງຈາກສະມາຊິກຂອງພັກຝ່າຍ
ຄ້ານຕົ້ນຕຂ
ໍ ອງສີລັງກາ ປະກາດວ່າ
ຝ່າຍຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບການສະໜັບ

ທີປ
່ ະຊາຊນ
ົ ຈຳນວນໜງ່ຶ ສະແດງຄວາມ
ບໍ່ພໍໃຈຕໍ່ໄພເງິນເຟີ້ທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ
ຂອງອາຊີ ລວມທັງການຂາດແຄນສະ
ບຽງອາຫານ ແລະ ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ
ໂດຍເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະ
ບານຍົ ກ ເ ລີ ກ ກ ານປັ ບ ປຸ ງ ລັ ດ ຖະທຳ
ມະນູນສະບັບທີ 20 ເຊິ່ງລວມມີອຳ
ນາດພເິສດຂອງປະທານາທິບໍດີ. ພ້ອມ
ກັນນັ້ນ, ຍັງໄ ດ້ຮ
 ຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານ ໂຄ
ຖາຫາຍະ ຣາຈະປັກຊາ ລາອອກຈາກ
ຕຳແໜ່ງ ປະທານາທິບໍດີ.
ທ່ານ ໂຣຮານ ເວລຕ
ິ າ ໂຄ
ສົກລັດຖະບານສີລັງກາ ກ່າວໃນຖະ
ແຫລງການວ່າ: “ຂໍ້ສະເໜີຂອງທ່ານ

ໃນວາລະກອງປະຊຸມ, ວຸດ
  ສະໜູນຢ່າງພຽງພໍໃນການລົງຄະແນນ ມະຫິນດ
 າ ຣາຊະປັກຊະ ນາຍົກລັດ
ທິສະພາໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ຝ່າຍບໍລິຫານ ສຽງບໍ່ໄວ້ວາງໃຈລັດຖ
 ະບານ, ຂະນະ ຖະມົນຕີສີລັງກາ ອ້າຍຂອງທ່ານ ໂຄ
ຂອງປະເທດຈະຮັບຜິດຊອບໃນການ
ກຳນົດລະບຽບຊັບສິນສະກຸນເງິນດີຈີ
ຕອນ ແລະ ສ້າງໜ່ວຍງານຄວບຄຸມ
ໃໝ່ ຫລືມອບອໍານາດໃຫ້ສຳ
 ນັກງານ
ຄະນະກໍ າ ມະການຄຸ້ ມ ຄ ອງຫລັ ກ ຊັ ບ
ແລະ ຕະຫລາດຫລັກຊັບ ຫລື ທະນາ
ຄານກາງຂອງປະເທດບຣາຊິນ.
ອີງຕາມຂໍ້ມູນຂອງສະມາຊິກ
ວຸດທິຫລາຍທ່ານ ລວມທັງທ່ານ ອຣັນ
ສະເໜີວ່າ ການລົງໂທດສໍາລັບອາຊະ
ຍາກໍາປະເພດນີ້ຄວນຈະຖືກປັບຕາມ
ຈໍານວນການສໍ້ໂກງ, ການຟອກເງິນ
ແລະ ອາຊະຍາກໍາອື່ນໆ.

ຖາຫາຍະ ຣາຈະປັກຊາ ຕ້ອງການກັບ
ຄືນໄປປັບປຸງລັດຖະທຳມະນູນສະບັບ
ທີ 19 ໃນພາກສ່ວນທີ່ຈຳເປັນນັ້ນ
ໄດ້ຮ
 ັບການຮັບຮອງແລ້ວ” ໂດຍການ
ຖະແຫລງບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວ
ກັ ບ ກ ານປັ ບ ປຸ ງ ລັ ດ ຖະທຳມ ະນູ ນ ໃນ
ພາກສ່ວນໃດ.
ລາຍງານໃຫ້ຮ
 ູ້ຕື່ມວ່າ: ການ
ເຄື່ອນໄຫວທາງການເມືອງເມື່ອບໍ່ດົນ
ມານີ້ ມີຂຶ້ນໃ ນຂະນະທີ່ສີລັງກາເພີ່ມ
ທຶນຈາກຜໃູ້ ຫ້ກ
 ູ້ຢືມເງິນ ລວມທັງອິນ
ເດຍ, ຈີນ ແລະກອງທຶນການເງິນສາ
ກົນ (IMF).
ແຫລ່ງຂ່າວ: Bloomberg
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9. ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບວຽກງານເຕັກໂນ
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ໂລຊີລະດັບສູງ ຕາມການມອບໝາຍ;

8. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີ
ລະດັບສູງ ໃຫ້ພະແນກເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ

10. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີ
ມາດຕາ 50 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງ,

ລະດັບສູງ ໃຫ້ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ແລະ ອົງການປົກຄອງແຂວງ,

ນະຄອນຫຼວງ

ນະຄອນຫຼວງ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;

ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ ພະແນກເຕັກໂນໂລ

11. ນຳໃຊ້ສດ
ິ ແລະ ປະຕິບດ
ັ ໜ້າທີອ
່ ນ
່ື ຕາມທີໄ່ ດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.

ຊີ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຕາມຂອບເຂດ

ມາດຕາ 51 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຫ້ອງການເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ເມືອງ,

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັ່ງນີ້:

ເທດສະບານ,ນະຄອນ

1. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບ

ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ ຫ້ອງການເຕັກໂນໂລ

ການ, ແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ ກ່ຽວກັບວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີລະ

ຊີ ແລະ ການສື່ສານ ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຕາມຂອບ

ດັບສູງ;

ເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັ່ງນີ້:
2. ໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ

ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ;

1. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບ
ການ, ແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ ກ່ຽວກັບວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີລະ

3. ຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້, ສະເໜີສ້າງ, ຍົກລະດັບບຸກຄະລາກອນກ່ຽວກັບ

2. ໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ

4. ອອກ, ໂຈະ ຫຼື ຖອນໃບອະນຸຍາດດຳເນີນວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີລະ
5. ໂຈະ ຫຼື ຍົກເລີກຂໍ້ຕົກລົງ, ຄຳສັ່ງ, ຄຳແນະນຳ ແລະ ແຈ້ງການ ຂອງ
ຫ້ອງການເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ທີ່ຂັດ

ການອະທິບາຍຄໍາສັບ ໃນມາດຕາ 3 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຍານ

ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ;

ດັບສູງ;

3. ຄົ້ນຄວ້າ ສະເໜີຕໍ່ພະແນກເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງ,

ພາຫະນະທາງບົກ ມີທັງໝົດ 15 ຂໍ້. ໜັງສືພິມຜູ້ແທນປະຊາຊົນ ສະບັບນີ້

ນະຄອນຫຼວງ ເພື່ອພິຈາລະ ນາອອກ ຫຼື ຖອນໃບອະນຸຍາດ, ຢັ້ງຢືນ ແລະ ຮັບ

ຈະນໍາສະເໜີຕໍ່ບັນດາທ່ານຜູ້ອ່ານ 2 ຂໍ້ ແລະ ອີກ 13 ຂໍ້ ຈະພິມໃນສະບັບ

ຮອງການດຳເນີນວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ;

ຕໍ່ໆໄປ.

ກັບກົດໝາຍ;

4. ສະເໜີ ສ້າງ, ບຳລຸງ, ຍົກລະດັບ ແລະ ນຳໃຊ້ບຸກຄະລາກອນ ກ່ຽວ

6. ຮັບພິຈາລະນາ ແກ້ໄຂຄຳສະເໜີຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການ

ກັບວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ;

ຈັດຕັ້ງ ກ່ຽວກັບວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ;

5. ເກັບກຳ ແລະ ບັນທຶກຂໍມ
້ ູນ ກ່ຽວກັບວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ;

7. ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຂດເຕັກໂນ
ໂລຊີລະດັບສູງ, ວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ;
ປະສານສົມທົບກັບພະແນກ,

6. ຮັບພິຈາລະນາ ແກ້ໄຂຄຳສະເໜີຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການ
ຈັດຕັ້ງ ກ່ຽວກັບວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ;

ອົງການລັດທຽບເທົ່າພະແນກຂັ້ນ

7. ປະສານສົມທົບກັບຫ້ອງການ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າຫ້ອງການຂັ້ນ

ແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານເຕັກ

ເມືອງ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານເຕັກ

ໂນໂລຊີລະດັບສູງ;

ໂນໂລຊີລະດັບສູງ;

ຜູ້ຊີ້ນຳ
ທ່ານ ສິງຄຳ ວົງພະຈັນ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ຍານພາຫະນະທາງບົດ

ດັບສູງ;

ວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ;

8.
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ຄະນະຊ່ຽວຊານທີ່ປຶກສາ

ທ່ານ ສີສຸພັນ ແສງສະຫວັນ
ທ່ານ ວິເສດ ສະແຫວງສຶກສາ
ທ່ານ ຄຳວິສັນ ແກ້ວສຸວັນ

1. ພະລັງງານສະອາດ ໝາຍເຖິງ ພະລັງງານໄຟຟ້າ, ໄນໂຕຣເຈນ
ແລະ ແສງອາທິດ;
2. ຊິ້ນສ່ວນ ໝາຍເຖິງ ຜະລິດຕະພັນ ຫລື ອົງປະກອບຕ່າງໆ ທີ່
ຈະນໍາມາປະກອບລົດໃນໂຮງງານໂດຍໄດ້ຮັບການອອກແບບ ແລະ ຜະລິດ
ຈາກໂຮງງານໂດຍກົງ;

ຫົວໜ້າບັນນາທິການ

ກອງບັນນາທິການ

ອອກແບບຈັດໜ້າ

ທ່ານ ປອ. ພິດສະໄໝ ບຸນວິໄລ
ທ່ານ ຂັນທະວີ ວົງພະຈັນ

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

ທ່ານ ນາງ ກຸກກິກ ບຸດດາໄຊ
ທ່ານ ສົມນຶກ ແກ້ວໄຊຍະຈັກ

