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(ສພຊ) ວັນທີ 4 ພຶດສະພາ

ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານ ປອ.

2022, ທ່ານ ປອ. ໄຊສົມພອນ

ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ໄດ້ຍ້ອງຍໍ

ພົມວິຫານ ກຳມະການກົມການເມືອງ

ຊົມເຊີຍຕໍ່ຜົນສຳເລັດທີ່ແຂວງເຊກອງ

ສູນກາງພັກ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ

ຍາດມາໄດ້ ແລະ ຍັງໄດ້ເນັ້ນໜັກບັນ

ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ

ຫາສໍາຄັນ

ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວ

ເປັນຕົ້ນວຽກງານພັດທະ

ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ແຂວງ

ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ;

ເຊກອງ ເຊິ່ງໄດ້ພົບປະໂອ້ລົມຄະນະ

ປະຕິບັດ 2 ວາລະແຫ່ງຊາດ ແລະ

ພັ ກ -ພະນັ ກ ງານນໍ າ ພາຫລັ ກ ແຫລ່ ງ

ມາດຕະການປ້ອງກັນຄວບຄຸມ ແລະ

ຂອງແຂວງ

ແກ້ ໄ ຂການແຜ່ ລ ະບາດຂອງພະຍາດ

ໂດຍມຮອງເລຂາພັກ

ການຈັດຕັ້ງ

ແຂວງເຊກອງ, ມີບັນດາສະຫາຍໃນ

ໂຄວິດ-19

ຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ, ຄະນະປະຈໍາ

ປະຕິບັດແຜນການທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວ;

ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ພະນັກ

ພ້ອມທັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄະນະພັກ, ສະ

ງານການນໍ າ ຫລັ ກ ແຫລ່ ງ ເຂົ້ າ ຮ່ ວ ມ.

ພາປະຊາຊົນແຂວງ, ອົງການປົກຄອງ
ແຂວງ

ໃນການເຄື່ ອ ນໄຫວຄັ້ ງ ນີ້ ,

ຕິດພັນກັບການຈັດຕັ້ງ

ເພີ່ມທະວີຄວາມເອົາໃຈໃສ່

ໄດ້ ຮັ ບ ຟັ ງ ການລາຍງານໂດຍສັ ງ ເຂບ

ຈັ ດ ຕັ້ ງ ຜັ ນ ຂະຫຍາຍແນວທາງປ້ ອ ງ

ຈາກທ່ານ ຂັນຕີ ສີລະວົງສາ ຮອງເຈົ້າ

ກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ທົ່ວ

ແຂວງເຊກອງ ເຊິ່ງໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບສະ

ມາດຕະການປ້ອງກັນຄວບຄຸມ ແລະ

ຈາກນັ້ນ, ທ່ານ ດົງເພັດ ພະຍົນ ປະ

ຕິ ດ ຕາມການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ມະຕິ

ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ

ປວງຊົນຮອບດ້ານຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ

ພາບການພັ ດ ທະນາເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ

ແກ້ ໄ ຂການແຜ່ ລ ະບາດຂອງພະຍາດ

ທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ

ຍັງໄດ້

ກອງປະຊຸມສະໄໝວິສາມັນເທື່ອທີ 1

ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ແລະ

ເລິກເຊິ່ງ; ຊີ້ນໍາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວ

ຄົມ ຕິດພັນກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ໂຄວິດ-19, ມາດຕະການຊຸກຍູ້ການ

ລາຍງານເພີ່ ມ ຕື່ ມ ກ່ ຽ ວກັ ບ ສະພາບ

ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ກ່ຽວ

ວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂ

2 ວາລະແຫ່ງຊາດ; ການປະຕິບັດ

ທ່ ອ ງທ່ ຽ ວສີ ຂ ຽວຢູ່ ແ ຂວງເຊກອງ;

ການເບື້ອງຕົ້ນໃນການຊຸກຍູ້

ກັບການຮັບຮອງເອົາວາລະແຫ່ງຊາດ

ບັນຫາຢາເສບຕິດ.

ແລະ

Iv’xtmkoltrkcsj’-kf

vjko8+|hk @

8yf8k,d;fdk c]t gda[de0=,
h o
6

8yf8k,d;fdkdko9af8ah’xt8yf[afdqf\kp

dkoxtg,uo9af8a’
h xt8y[f
a dqf\kp16c
j 0;’vaf8txn

(ສພຊ) ວັນທີ 4 ພຶດສະພາ
2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງເຮືອນຮັບ
ແຂກຂອງແຂວງຄໍາມ່ວນ ໄດ້ຈັດກອງ
ປະຊຸ ມ ປະເມີ ນ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ
ກົດໝາຍ ຈໍານວນ 4 ສະບັບ ທີຕ
່ ດ
ິ ພັນ
ກັບວາລະແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການແກ້
ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດການເງິນ ຄື: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ,
ກົ ດ ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍການສົ່ ງ ເສີ ມ ການ
ລົງທຶນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນຂອງ
ລັດ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮ່ທາດ;

vjko8+|hk @
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(ສພຊ) ວັນທີ 3 ພຶດສະພາ
2022, ທ່ານ ປອ. ບຸນທັນ ບຸນວິໄລ
ຮອງເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້
ຕ້ອນຮັບ ແລະ ພົບປະເຮັດວຽກຮ່ວມ
ກັບທ່ານ IM MOO HONG ເອກ
ອັກຄະລັດຖະທູດ ແຫ່ງ ສ.ເກົາຫລີ
ປະຈຳ ສປປລາວ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ
ບໍລິຫານມູນນິທິ ໂກ ແອນ ດູ, ສ.ເກົາ
ຫລີ

ເພື່ອຕິດຕາມການຊ່ວຍເຫລືອ

ທາງດ້ານພາຫະນະໃຫ້ແກ່ ສປປລາວ.
ໂອກາດນີ້, ທ່ານຮອງເລຂາທິ
ການສະພາແຫ່ງຊາດ

ໄດ້ກ່າວຕ້ອນ

ຮັບທ່ານທູດ ດ້ວຍບັນຍາກາດອັນອົບ
(ສພຊ) ວັນທີ 3 ພຶດສະພາ
2022, ທ່ານ ນາງ ທຸມມາລີ ວົງພະ
ຈັນ ປະທານກໍາມາທິການວັດທະນະ

|hk $

ທໍາ-ສັງຄົມ (ກວທສ) ສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ທັງເປັນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ
ຊາດ (ສສຊ) ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ

|hk (

5 ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ

vjko8+|hk #

|hk $

ອຸ່ນ ແລະ ເປັນກັນເອງ, ພ້ອມທັງໄດ້

ຊົນ ສ.ເກົາຫລີ ທີ່ໄດ້ເຫັນຄວາມສຳ

ເປັນຕົ້ນການຊ່ວຍເຫລືອທາງດ້ານພາ

ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍ ແລະ ຕີລາຄາ

ຄັນໃນການຊ່ວຍເຫລືອ

ສປປລາວ

ຫະນະ ເຊັ່ນ: ລົດກູ້ໄພ ແລະ ລົດດັບ

ສູງ ຕໍ່ມູນນິທິ ໂກ ແອນ ດູ, ສ. ເກົາ

ກໍຄືສະພາແຫ່ງຊາດລາວ

ໃນໄລຍະ

ຫລີ ກໍຄື ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາ

ຜ່ານມາ ແມ່ນໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອ

|hk &

|hk &
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# ຄັດໂດຍ: ຫອມສະນິດ

q

ໃນຄາດໝາຍສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອຳນວຍ

ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ພາກທຸລະກິດ ຕາມບົດລາຍ
ງານແຜນພັດທະນາອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ແລະ ການຄ້າ 5 ປີ
xtmkoDDD
ຂ້ອງຂອງແຂວງ

(2021-2025) ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ນໍາໃຊ້ທ່າແຮງບົ່ມ

ຈະສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ຕົວຊີ້ວັດການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດຂອງປະເທດ

ໃນການເປັນຕົວ

ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາ

ເພື່ ອ ເຮັ ດ ໃຫ້ ກ ານຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ຢູ່

ຊ້ອນຂອງແຂວງ ເພື່ອສຸມທຶນຮອນ,

ແທນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຂອງ

ຊົນບັນດາເຜົ່າຢູ່ແຂວງຂອງຕົນ ໃຫ້ມີ

ທ້ອງຖິ່ນຕົນ ມີຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ

ເຕັກນິກວິຊາການ ເຂົ້າໃສ່ການຜະລິດ

ແຂວງ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະ

ປະສິດທິພາບ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນສໍາ

ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດ.

ເປັ ນ ສິ ນ ຄ້ າ ຂອງປະຊາຊົ ນ ,ຖື ເ ອົ າ ວາ

ສິດທິຜົນສູງຂຶ້ນ,

ເລັດສູງ;

ລະແຫ່ງຊາດ ເປັນພາລະກິດທົ່ວປວງ

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຂອງສະພາ

ການທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວ

ຊົນ; ພ້ອມນັ້ນ, ໃຫ້ເພີ່ມທະວີການ

ປະຊາຊົນແຂວງ ເພື່ອພິຈາລະນາຮັບ

ການໜຶ່ ງ ໃນການຟື້ ນ ຟູ ເ ສດຖະກິ ດ

ເອົາອຸປະກອນສື່ສານທີ່ທັນສະໄໝສະ

ນໍາພາ-ຊີ້ນໍາວຽກງານພັດທະນາຊັບພະ

ຮອງເອົ າ ບັ ນ ຫາສໍ າ ຄັ ນ ຂອງແຂວງ

ຂອງປະເທດເຮົາ ໃຫ້ກັບຄືນສູ່ສະພາບ

ມາດບອດ (ViewSonic IFP 6570)

ຍາກອນມະນຸດ ໃຫ້ໄປຕາມແຜນພັດ

ລວມທັ ງ ການເຄື່ ອ ນໄຫວຕິ ດ ຕາມ

ປົກກະຕິ ພາຍຫລັງສະພາບການລະ

ຈຳນວນ 1 ຊຸດ ທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍ

ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງ

ກວດກາຂອງສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ

ບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ເບົາ

ເຫລືອຈາກແຜນງານເຊກາ ມອບໃຫ້

ວາງອອກ ທັງຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ;

ເຊກອງ ເຊິ່ງຈະເປັນຂໍ້ມູນໃຫ້ຄະນະ

ບາງ ແລະ ຫລຸດລົງ; ຈາກນັ້ນ, ທ່ານ

ສະພາປະຊາຊົນແຂວງເຊກອງ; ຈາກ

ຂະຫຍາຍຕະຫລາດທັນສະໄໝໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 68 ແຫ່ງ

ບັ ນ ດາຂະແໜງການທີ່ ກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງໃຫ້

ພັກແຂວງ ໃນການປັບປຸງແກ້ໄຂບັນ

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ

ຍັງໄດ້ສະ

ນັ້ນ, ຄະນະ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຊົມແຫລ່ງ

ເອົາໃຈໃສ່ການສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະ

ຫາຕ່າງໆໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ; ມີີການປະ

ເໜີ ໃ ຫ້ ອໍ າ ນາດການປົ ກ ຄອງແຂວງ

ທ່ອງທ່ຽວທາງທຳມະຊາດ " ນ້ຳຕົກ

ໃນປີ 2025.

ບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

ດ້ວຍ

ສານສົມທົບວຽກງານ ລະຫວ່າງຄະນະ

ນໍ າ ພາ-ຊີ້ ນໍ າ ພາກສ່ ວ ນທີ່ ກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງ

ຕາດແຝກ " ທີ່ຢູ່ໃນເຂດບ້ານດ່ານ,

ສໍາລັບວຽກ

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະຈໍາເຂດ

ວາງແຜນການທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວຂອງ

ເມືອງລະມາມ ຕື່ມອີກ.

ງານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໃຫ້ເພີ່ມ

ເລືອກຕັ້ງ ກັບສະພາປະຊາຊົນແຂວງ

ແຂວງ; ຄົ້ນຄວ້າ, ຜັນຂະຫຍາຍບັນ

ທະວີ ກ ານປະຕິ ບັ ດ ໜ້ າ ທີ່ ຂ ອງສະພາ

ເພື່ອປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນຕົວແທນແຫ່ງ

ດານິຕິກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດຖະບານ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ;

ປະຊາຊົນແຂວງ

ກະກຽມເນື້ອໃນ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ
ກໍເປັນວິທີ

ໃນການລົງເຄື່ອນໄຫວຄັ້ງນີ້,
ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ

ຍັງໄດ້ນຳ

ຕໍ່າກວ່າອັນດັບ 50 ລົງມາໃນປີ 2025, ສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ການ
ເພີ່ ມ ຂຶ້ ນ ຂອງຈຳນວນຜູ້ ປ ະກອບການວິ ສ າຫະກິ ດ ຂະໜາດ
ນ້ອຍ ແລະ ກາງ (SME) ໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 2% ຕໍ່ປີ, ສູ້ຊົນເຮັດ
ໃຫ້ການປະກອບສ່ວນຂອງ SME ຕໍ່ GDP ກວມ 18%, ສູ້
ຊົນຂະຫຍາຍຕະຫລາດໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 856 ແຫ່ງ ແລະ ສູ້ຊົນ

ນສພ. ວຽງຈັນໃໝ່ 04/05/2022

ສະຫະປະຊາຊາດ (ສປຊ) ໄດ້ກ່າວເຕືອນວ່າ: ສະ

ພາບການແຜ່ນດິນຊຸດໂຊມ

ພວມເພີ່ມຂຶ້ນຍ້ອນການທໍາລາຍ

ປ່າ ແລະ ວິວັດການຫັນເປັນຕົວເມືອງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນທົ່ວໂລກ,
ບັນດານັກວິເຄາະມີຄວາມວິຕົກກັງວົນວ່າໃນປີ 2050 ແຜ່ນ
ດິນຈະຊຸດໂຊມ 16 ລ້ານກິໂລຕາແມັດ ເຊິ່ງເທົ່າກັບເນື້ອທີ່

ທ່ານ

ດິນຂອງພາກພື້ນອາເມລິກາໃຕ້,

ປອ. ນາງ ສູນທອນ ໄຊຍະຈັກ ຮອງ
ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ;

ໃຫ້ຕົວຊີ້ວັດການຄ້າຂ້າມແດນຂອງ ສປປລາວ ຢູ່ໃນອັນດັບ

q

Iv'xtmkoDDD
ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ

ລາວ ຢູ່ໃນອັນດັບຕໍ່າກວ່າອັນດັບສອງຕົວເລກລົງມາ, ສູ້ຊົນ

ແຜ່ນດິນ

40% ຈະບໍ່ສາມາດນາໍໃຊ້ໄດ້ ແລະ ເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງປະຊາກອນ

ເຂົ້າຮ່ວມ

ໃນທົ່ວໂລກຈະຕ້ອງປະເຊີນກັບຜົນຮ້າຍທີ່ຕາມມາ.

ມີທ່ານ ວັນໄຊ ພອງສະຫວັນ ເຈົ້າ
ແຂວງໆຄຳມ່ວນ, ທ່ານ ບຸນມີ ພິມ
ມະສອນ

ໝາຍຄວາມວ່າ

ນສພ. ປະຊາຊົນ 04/05/2022

ປະທານສະພາປະຊາຊົນ

ແຂວງ, ບັນດາຄະນະປະຈຳສະພາປະ

q

ຊາຊົນແຂວງ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວມິດຕະພາບລາວ-ໄທ ແຫ່ງທີ V

ຊາດ (ສສຊ) ແລະ ສະມາຊິກສະພາ

ບໍລິຄຳໄຊ-ບຶງການ ສະເພາະເບື້ອງລາວໄດ້ແບ່ງອອກເປັນສອງ

ປະຊາຊົນແຂວງ (ສສຂ), ຫົວໜ້າ

ສັນຍາຄື: ສັນຍາທີ 1 ແມ່ນສັນຍາກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມນໍ້າຂອງ ແລະ

ພະແນກການ ແລະ ເຈົ້າເມືອງ 10

ສັນຍາທີ 2 ແມ່ນສັນຍາກໍ່ສ້າງທາງເຂົ້າຂົວ ແລະ ກໍ່ສ້າງອາຄານ

ຕົວເມືອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.
ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບຟັງການ

ເຊິ່ງມີມູນຄ່າລວມທັງໝົດ

ນຳໄປຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ໃຫ້ ປ ະກົ ດ ຜົ ນ

ຄ່ອງກັບກົດໝາຍ

ລາຍງານຈາກທ່ານ ວັນໄຊ ພອງສະ

ສາເຫດ,

ເປັນຈິງຍິ່ງຂຶ້ນ.

ສ້ າ ງນິ ຕິ ກໍ າ ປະສານງານເຊິ່ ງ ກັ ນ ແລະ

ຫວັນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສຳລັບແຂວງຄຳມ່ວນ

ຂໍ້ສະເໜີເພື່ອເປັນທິດທາງ ແລະ ວິທີ

ໂອກາດດຽວກັນນີ້,

ທ່ານ

ກັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດໜ້າທີ່

ສັນຍາ:

ເປັ ນ ແຂວງໜຶ່ ງ ທີ່ ສ ະພາປະຊາຊົ ນ

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຕໍ່ໜ້າ; ພ້ອມນັ້ນ,

ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍໄດ້ມີ

ວຽກງານຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ, ໃຫ້

ເທົ່າກັບ 31,95%, ປະຕິບັດໄດ້ຕົວຈິງ 40,88%, ລື່ນ

ແຂວງ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຊຸກຍູ້ຕິດ

ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ຮບ
ັ ຟັງການລາຍງານ

ຄຳເຫັນ ແລະ ໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາຕໍ່ກອງປະ

ມີຄຸນນະພາບ, ສອດຄ່ອງຕາມພາລະ

ຕາມການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ບັ ນ ດາກົ ດ

ການປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດ

ຊຸມວ່າ

ເພື່ອຮັບປະກັນການປະເມີນ

ບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຕາມທີ່ກົດ

ຄາດໝາຍ 8,92%.

ໝາຍຂອງບັນດາພະແນກການ,

ໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ,

ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ກົດໝາຍ 4 ສະບັບ

ໝາຍໄດ້ກໍານົດໄວ້, ເອົາໃຈໃສ່ເຜີຍແຜ່

ການທຽບເທົ່າ

ອົງ

ກໍຄືອົງການປົກຄອງ

ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ

ແລະ

ພະແນກ

ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້,

ກົດໝາຍວ່າ

ຕິດພັນກັບການ

ດ່ານກວດຄົນເຂົ້າ-ອອກເມືອງ

ດ້ານອ່ອນ, ຂໍ້ຄົງຄ້າງ, ຜົນເສຍຫາຍ,

ດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ,

ກົດ

ໃຫ້ມປ
ີ ະສິດທິພາບ ແມ່ນໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່

ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ

ໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນຂອງລັດ

ແລະ

ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູບ
້ ນ
ັ ດາພະ

ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງທົ່ວເຖິງ.

ການ, ອົງການກ່ຽວຂ້ອງ ກໍໄດ້ອີງໃສ່

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮ່ທາດ

ກົດໝາຍຕ່າງໆ ເປັນເຄື່ອງມືໃນການ

ປະຕິບັດໜ້າທີ່

ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານຮອງປະ

ແນກການກ່ຽວຂ້ອງ; ຈາກນັ້ນ, ບັນ

ວຽກງານຂອງຕົນຕາມກົດໝາຍ, ນິຕິ

ທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຍັງໄດ້ເຄືອ
່ ນໄຫວ

ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປ ະ ຕິ ບັ ດ ກ າ ນ ດັ ດ ປັ ບ ສ າ ຍ

ດາທ່ າ ນທີ່ ເ ຂົ້ າ ຮ່ ວ ມໄດ້ ປ ະກອບຄໍ າ

ກໍາໃຕ້ກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ສະເໜີ

ແລະ ເຮັດວຽກ ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ

ພົວພັນໃນສັງຄົມ

ຄິດຄຳເຫັນ ແລະ ຕອບຄໍາຊັກກຖາມ

ໃຫ້ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພີ່ມທະ

ເກັບກຳຂໍ້ມູນຢູ່ບໍລິສັດ ລາວພັດທະນາ

ຕ່າງໆ

ເພື່ອນຳໄປພິຈາລະນາປັບປຸງ

ວີການຄົ້ນຄວ້າສ້າງນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ

ແຮ່ທາດບໍ່ແໜ່ງ-ບ້ານຊາວ ແລະ ບໍລິ

ກົດໝາຍທີ່ສັກສິດ, ຜ່ານການຈັດຕັ້ງ

ໃນຕໍ່ໜ້າໃຫ້ແທດເໝາະ ແລະ ເປັນ

ໃຫ້ ມີ ຄ ວາມສອດຄ່ ອ ງກັ ບ ສະພາບ

ສັດ ເພັດໄລພອນແຮ່ທາດເຫລັກ.

ປະຕິບັດເຫັນໄດ້ດ້ານດີ, ຜົນໄດ້ຮັບ,

ບ່ອນອີງໃຫ້ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ

ເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ, ວ່ອງໄວ ແລະ ສອດ

(ນາງ ກຸກກິກ ບຸດກາໄຊ)

ທ່ານຮອງເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ

ຄະລັດຖະທູດ ແຫ່ງ ສ.ເກົາຫລີ ຢືນ

ຮັ ກ ສາພາຫະນະທີ່ ໄ ດ້ ຮັ ບ ການຊ່ ວ ຍ

ລາວ ຍັງໄດ້ຢືນຢັນຈະອຳນວຍຄວາມ

ຢັນຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອແກ່

ເຫລືອ ພ້ອມທັງສະແດງຄວາມຂອບ

ສະດວກໃຫ້ແກ່ການຊ່ວຍເຫລືອຂອງ

ສປປລາວ ໃນໄລຍະຕໍ່ໜ້າ ແລະ ຈະ

ໃຈຕໍກ
່ ານຕ້ອນຮັບອັນອົບອຸນ
່ ໃນຄັງ້ ນີ.້

ສ.ເກົາຫລີ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

ສົ່ງຊ່ຽວຊານ ມາເຝິກອົບຮົມທາງດ້ານ

ຄຸ້ມຄອງລັດ,

ເພື່ອຍົກສູງການ

ຄຸ້ມຄອງສັງຄົມດ້ວຍ
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ເພີງ

ເຊິ່ງໄດ້ຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມ

ຕ້ອງການຂອງ ສປປລາວ; ພ້ອມນັ້ນ,

ຈາກພະ

ໃນຕອນທ້າຍ, ທ່ານເອກອັກ

ແນກການກ່ຽວຂ້ອງ

ເຕັກນິກການນຳໃຊ້ ແລະ ການບຳລຸງ

1.152.377.622,70 ບາດ, ສະເລ່ຍຄວາມຄືບໜ້າທັງ 2
ຕາມແຜນການລວມຮອດທ້າຍເດືອນມີນາ
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ປັດຈຸບັນ, ບັນດາປະເທດອາຊຽນເລີ່ມມີການຜ່ອນ

ຜັນບາງມາດຕະການ

ເປັນຕົ້ນອະນຸຍາດບໍ່ໃສ່ຜ້າອັດປາກ-ດັງ

ໃນສະຖານທີ່ສາທາລະນະ/ກາງແຈ້ງ ແຕ່ຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກ
ຄົນໃສ່ຜ້າອັດປາກ-ດັງ ເວລາໄປໃນເຂດ ຫລື ພື້ນທີ່ໆມີຄົນແອ
ອັດ ລວມທັງຫ້າງຊັບພະສິນຄ້າ, ສະຖານທີ່ປິດ/ໃນຮົ່ມ ແລະ
ອື່ນໆ.

ສຳລັບຜູ້ທີ່ຈະເດີນທາງເຂົ້າປະເທດຖ້າສັກວັກຊີນຄົບ

ແມ່ນບໍ່ຈຳເປັນກວດຫາເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19
ປະເທດໄດ້ເລີຍ

ສາມາດເຂົ້າ

ແຕ່ຜູ້ທີ່ບໍ່ທັນສັກວັກຊີນຄົບແມ່ນຕ້ອງຖືກ

ເກັບຕົວຢ່າງກວດໂຄວິດ ແລະ ຖືກກັກບໍລິເວນ ຕາມຄະນະ
ສະເພາະກິດແນະນຳ.
ນສພ. ປະເທດລາວ 05/05/2022
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(ສພຊ) ໃນລະຫວ່າງວັນທີ
29-30 ເມສາຜ່ານມານີ້. ທ່ານ ຄຳຈັນ
ໂສຕາປະເສີດ ປະທານກຳມາທິການ
ບັນດາເຜົ່າ

ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ

ເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາ

ໄດ້
ແລະ

ເກັບກໍາຂໍ້ມູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດ
ໝາຍ 4 ສະບັບ ທີ່ຕິດພັນກັບວາລະ
ແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ
ຢູ່ແຂວງອັດຕະປື ໂດຍໄດ້ສົມທົບກັບ
ທ່ານ ນາງ ມີນາພອນ ໄຊສົມພູ ປະ
ທານຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ
ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ, ປະທານສະພາ
ປະຊາຊົນແຂວງ

ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ;

ເຊິ່ ງ ໄດ້ ຈັ ດ ກອງປະຊຸ ມ ຮ່ ວ ມກັ ບ ບັ ນ
ທ່ານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະຈໍາ
ເຂດເລືອກຕັ້ງ,

ຄະນະປະຈໍາສະພາ

ປະຊາຊົນແຂວງ, ຄະນະກຳມະການ,
ຄະນະເລຂາທິການ, ເຈົ້າເມືອງ-ຮອງ
ເຈົ້າເມືອງ 5 ເມືອງ ແລະ ພະແນກ
ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.
ໃນວາລະໃນການດຳເນີ ນ
ກອງປະຊຸມ, ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານ
ຈາກຕາງໜ້ າ ພະແນກການກ່ ຽ ວກັ ບ
ການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ 4 ສະ
ບັບ ຄື: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມ
ການລົງທຶນ,

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບ

ສິນຂອງລັດ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ
ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮ່ທາດ ໂດຍ
ໄດ້ລົງເລິກດ້ານນະໂຍບາຍ,

ກົນໄກ

ສົ່ ງ ເສີ ມ ການລົ ງ ທຶ ນ ຜ່ າ ນປະຕູ ດ ຽວ,
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ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດ
ວຽກ ຢູ່ແຂວງໄຊສົມບູນ; ໂດຍການ
ຕ້ອນຮັບຂອງທ່ານ ແດງ ປະທຸມທອງ
ສສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 18 ທັງ
ເປັ ນ ປະທານສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ
ໄຊສົມບູນ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ.
ຈຸ ດ ປະສົ ງ ຂອງການເຄື່ ອ ນ
ໄຫວໃນຄັ້ງນີ້ ເພື່ອເປັນການຕິດຕາມ,
ກວດກາ, ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ບັນດາຄາດໝາຍໃນຂົງເຂດສຶກສາທິ
ການ ແລະ ກິລາ, ການປັບປຸງຄຸນນະ
ພາບລະບົບການຮຽນ-ການສອນ ທຸກ
ຊັ້ນທຸກສາຍ ໃນໄລຍະໃໝ່ ແລະ
ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ວຽກງານກິ ລ າກາຍຍະກໍາ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່
ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນການຕິ ດ
ຕາມ, ກວດກາ ຂອງຄະນະປະຈໍາສະ
ພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຂອງ ກວທສ ໃຫ້
ມີຈຸດສຸມ, ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ປະ

ການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ, ການພິຈາລະ

ພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ 9 ເພື່ອພິຈາລະ

ນາອະນຸມັດການລົງທຶນ,

ນາຮັບຮອງ.

ການຄຸ້ມ

ຄອງເຂດເສດຖະກິດ, ການຄຸ້ມຄອງ

ໂອກາດນີ້, ຄະນະ ໄດ້ໄປ

ຊັບສິນຂອງລັດ, ການຫັນຊັບສິນເປັນ

ຢ້ຽມຍາມ ແລະ ເຮັດວຽກ ຢູ່ໂຄງ

ທຶນ,

ການຫັນຊັບສິນຂອງລັດດ້ວຍ

ການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ຄຳວັງ

ຮູບແບບການໃຫ້ເຊົ່າ ຫລື ຂາຍຂາດ

ຕັດ ເມືອງຊານໄຊ ໂດຍການຕ້ອນຮັບ

ຕົວ, ການຄຸ້ມຄອງການເຊົ່າ ແລະ ສຳ

ຂອງທ່ານ ບຸ່ຍ ແອັງ ດຶ໋ ປະທານບໍລິ

ປະທານທີ່ດິນ,

ການຈັດສັນທີ່ດິນ,

ສັດວັງຕັດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ຈໍາກັດ ໂອ

ການຫັ ນ ປ່ ຽ ນກຳມະສິ ດ ທີ່ ດິ ນ ຂອງ

ກາດດັ່ ງ ກ່ າ ວໄດ້ ຮັ ບ ຟັ ງ ການລາຍງານ

ບຸກຄົນ-ນິຕິບຸກຄົນ,

ພິຈາລະນາອະ

ໂດຍຫຍໍ້ ໃ ນການເຄື່ ອ ນໄຫວດຳເນີ ນ

ນຸມັດການສຳປະທານບໍ່ແຮ່, ການຄຸ້ມ

ໂຄງການ ເຊິ່ງບໍລິສັດວັງຕັດຂຸດຄົ້ນບໍ່

ຄອງການສຳປະທານບໍ່ແຮ່,

ການສຳ

ແຮ່ ຈຳກັດ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2009

ຫລວດ, ການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ດ້ານອື່ນໆ;

ໄດ້ປະຕິບດ
ັ ດຳເນີນໂຄງການຊອກຄົນ
້ ,

ຈາກນັ້ນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໄດ້

ສະຫລວດ ແລະ ຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ ທີ່

ແລກປ່ ຽ ນປະກອບຄໍ າ ຄິ ດ ຄໍ າ ເຫັ ນ ຕໍ່

ເຂດຈຸດສຸມວັງຕັດ

ກັບການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍດັ່ງ

ແຂວງອັດຕະປື ນອນໃນເຂດພູມສັນ

ກ່າວ ຢ່າງພາວະວິໄສ ແລະ ກົງໄປກົງ

ຖານເນີນພູ

ມາ ເຫັນໄດ້ວ່າການປະເມີນການຈັດ

ຫລວດທັງໝົດ 339.1 ກມ2 ເນື້ອ

ຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ 4 ສະບັບ ເປັນ

ທີ່

ວຽກງານໜຶ່ ງ ທີ່ ມີ ຄ ວາມໝາຍສຳຄັ ນ

ກມ2, ໄດ້ສຸມໃສ່ສຳຫລວດເປີດກວ້າງ

ແລະ

ໃນຂະບວນ

ເນື້ອທີ່ໆໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຊອກຄົ້ນສຳ

ການສ້າງ, ປັບປຸງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິ

ຫລວດ ແລະ ສຸມໃສ່ສຳຫລວດເລິກ

ບັດກົດໝາຍ

ໃນບັນດາພື້ນທີ່ໆໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຂຸດ

ຈໍາເປັນຢ່າງຍິ່ງ

ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ

ເມືອງຊານໄຊ

ເນື້ອທີ່ຊອກຄົ້ນ

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຂຸດຄົ້ນ

ສຳ
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ແລະ ລັດຖະບານ ຕິດພັນກັບການ

ຄົ້ນ

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວ

ນອນທາງດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ປະ

ກັບການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງ

ລິມານສະສົມແຮ່ທີ່ນຳເຂົ້າການຜະລິດ

ດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ໃຫ້ມີປະ

ພ້ ອ ມທັ ງ ໄດ້ ດ ຳເນີ ກ ານເຊັ ນ ສັ ນ ຍາ

ສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ພ້ອມ

ໜ່ວຍງານບັນຊີເຈາະສຳຫລວດທີ່ມີຊື່

ທັງເປັນການສະຫລຸບຖອດຖອນບົດ

ສຽງລະດັບສາກົນ ດຳເນີນການຊີເຈາະ

ຮຽນ ໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດ

ລວມໄດ້ບໍລິມາດ 60.000 ແມັດ

ໝາຍ

ຢູ່ໃນຂົງເຂດຕ່າງໆໃນຕໍ່ໜ້າ

ເຈາະ; ພ້ອມນັ້ນ, ຄະນະ ຍັງໄດ້ໄປ

ແລະ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນໃຫ້ຄະນະປະຈໍາ

ຢ້ຽມຍາມໂຮງງານນ້ຳຕານອ້ອຍ TTC

ສະພາແຫ່ງຊາດ

ຢູ່ເມືອງພູວົງ ແຂວງອັດຕະປື ຕື່ມອີກ.

ລາຍງານຕໍ່ກອງປະ

ເພື່ອແນ່ໃສ່ປະເມີນລາຄາທີ່ແນ

ຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະ

(ວິນັດ ສີສຸລາດ)

ສິດທິຜົນ ເພື່ອນຳເອົາຂໍ້ມູນໃນຄັ້ງນີ້
ໄປລາຍງານໃນກອງປະຊຸ ມ ສະໄໝ
ສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ
ຊຸດທີ IX ທີ່ໃກ້ຈະມາຮອດໃນໄວໆນີ້.
ໃນການເຄື່ ອ ນໄຫວຄັ້ ງ ນີ້ ,
ໄດ້ ຮັ ບ ຟັ ງ ການລາຍງານຜົ ນ ການຈັ ດ
ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ວຽກງານຂົ ງ ເຂດວັ ດ ທະ
ນະທໍາ-ສັງຄົມ ຂອງແຂວງ ຈາກທ່ານ
ແດງ ປະທຸມທອງ ປະທານສະພາປະ
ຊາຊົນແຂວງ; ຈາກນັ້ນ, ທ່ານ ນາງ
ທຸມມາລີ ວົງພະຈັນ ພ້ອມດ້ວຍຄະ
ນະ ໄດ້ເຂົ້າພົບທ່ານ ຕົ່ງມົວ ຊົ່ວໂກ້
ຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ,
ຮອງເຈົ້າ
ແຂວງໄຊສົມບູນ ຜູ້ຊີ້ນໍາວຽກງານວັດ
ທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ແລະ ໄດ້ປະຊຸມ
ຮ່ວມກັບພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ
ກິລາ, ພະແນກການເງິນແຂວງ ແລະ
ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ເພື່ອຮັບຟັງການລາຍງານຜົນການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ
ວຽກງານ ຂອງແຕ່ລະພະແນກການ

ດັ່ງກ່າວໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ.
ພ້ອມນັ້ນ, ຄະນະ ໄດ້ສືບຕໍ່
ເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ
ທ່ານ ເຈົ້າເມືອງອະນຸວົງ, ໂຮງຮຽນ
ເຕັກນິກວິຊາຊີບ ແຂວງໄຊສົມບູນ,
ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ເມືອງອະນຸວົງ ທີ່ໂຮງຮຽນ ມສ.ໄຊ
ສົມບູນ, ຄະນະອໍານວຍການຄູ ແລະ
ນ້ອງນັກຮຽນ ທີ່ໂຮງຮຽນ ມສ.ຊົນ
ເຜົ່າ ມິດຕະພາບອະນຸວົງ; ທັງນີ້ກໍເພື່ອ
ເປັນການຊຸກຍູ້,
ສົ່ງເສີມດ້ານການ
ສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃຫ້ມີຄວາມພັດ
ທະນາຂຶ້ນໄປເລື້ອຍໆ ທຽບເທົ່າກັບ
ແຂວງອື່ນ ໃນທົ່ວປະເທດ ເຊິ່ງໃນ
ແຕ່ ລ ະຈຸ ດ ທີ່ ໄ ດ້ ເ ຄື່ ອ ນໄຫວຢ້ ຽ ມ
ຢາມ ຄະນະຍັງໄດ້ນໍາເອົາວັດຖູອຸປະ
ກອນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄປ
ມອບໃຫ້ ເຊິ່ງປະກອບມີ: ເຈວລ້າງມື
ແລະ ໜ້າກາກອະນາໄມ ຈໍານວນໜຶ່ງ.
(ອໍາໄພພອນ ແກ້ວວິໄລ)

(12) ເອົາໃຈໃສ່ ສ້າງ ແລະ
ປັບປຸງແຜນວຽກ, ແຜນຄົນ ແລະ
ແຜນງົບປະມານ ທີ່ຕິດພັນກັບວາລະ
ແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ
ເປັນລະບົບ, ແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ ແລະ
ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ລະຫວ່າງ ຂະ
ແໜງການຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ອົງການ
ປົກຄອງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ຈະແຈ້ງຕາມ
ທິດສາມສ້າງ, ພ້ອມທັງຊີ້ນຳຂະແໜງ
ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄົ້ນຄວ້າກຳນົດຄາດ
ໝາຍສູ້ຊົນ, ຕົວຊີ້ວັດ ແລະ ມາດຕະ
ການດ້ານຕ່າງໆ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ຊັດເຈນ
ມີຈຸດສຸມ ແລະ ຮີບດ່ວນກວ່າໝູ່ ເຊິ່ງ
ແຕກຕ່າງກັບແຜນວຽກປົກກະຕິ ສາ
ມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະເວລາທີ່
ວາງໄວ້ ແນໃສ່ເປັນບ່ອນອີງໃນການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ສະດວກໃນການ
ຕິດຕາມ-ກວດກາຕົວຈິງ;
(13) ຮີບຮ້ອນ ຄົ້ນຄວ້າ
ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ບັນດາກົດໝາຍ
ແລະ ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ ທີ່ຕິດພັນ
ກັບວາລະແຫ່ງຊາດໃຫ້ມີຄວາມສອດ
ຄ່ອງ ແລະ ສໍາເລັດໂດຍໄວ ໂດຍສະ
ເພາະກົ ດ ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍງົ ບ ປະມານ,
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນ
ສາທາລະນະ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນ
ຂອງລັດ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງ
ເສີມການລົງທຶນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮ່
ທາດ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນທີ່
ດິນ ແລະ ຊັບສິນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ອາກອນສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ກົດໝາຍ
ອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ສໍາເລັດກ່ອນຕົ້ນ
ປີ 2022;
(14) ເພີ່ມທະວີການຊຸກຍູ້
ຕິດຕາມກວດກາປົກກະຕິ ແລະ ປະ
ເມີນຜົນໃນແຕ່ລະປີ ສະພາບການແກ້
ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະ
ກິດ-ການເງິນ ໄລຍະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ວາລະແຫ່ງຊາດ
ຮັບຜິດຊອບການ
ເມືອງຂອງການນຳແຕ່ລະຂັ້ນ ນັບເເຕ່
ຂັ້ນສູນກາງ ລົງມາຮອດຂັ້ນແຂວງ,
ເມືອງ ແລະ ບ້ານ ໃຫ້ຮັບປະກັນການ
ຊີ້ນຳ, ບັນຊາ ຢ່າງເປັນເອກະພາບໃນ
ທົ່ວພາກລັດ ແລະ ສັງຄົມ.
ສ່ວນວາລະແຫ່ງຊາດ
ວ່າ
ດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສດຕິດມີ
5 ມາດຕາ ແລະ ກໍມີການກຳນົດເວ
ລາຄື ໄລຍະປີ 2021-2023 ລາຍລະ
ອຽດຢ່າງຈະແຈ້ງແລ້ວ ແຕ່ສິ່ງທີ່ຢາກ
ໃຫ້ຮັບຮູ້-ເຂົ້າໃຈ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ໃຊ້ເປັນເອກະພາບນັ້ນແມ່ນມາດຕາ 2
ແລະ ມາດຕາ 3 ດັ່ງນີ້:
ມາດຕາ 2 ຮັບຮອງເອົາ ເນື້ອ
ໃນແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ
ແຕ່ປີ
2021-2023 ກອງປະຊຸມເຫັນດີເປັນ
ເອກະພາບ ຮັບຮອງເອົາເນື້ອໃນແກ້
ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ແຕ່ປີ 20212023 ຂອງລັດຖະບານ ໂດຍເລີມ
່
ຈາກທັດສະນະຊີນ
້ ຳຂອງພັກ ແລະ ຫລັກ
ການການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງ
ຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບ
ຕິດ ທີ່ວ່າ: ເດັດຂາດ, ໂປ່ງໃສ ເປັນມື
ອາຊີບ ແລະ 06 ວຽກງານຈຸດສຸ່ມ ຄື:
(1) ສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ໃນທົ່ວ
ສັງຄົມດ້ວຍການສຶກສາອົບຮົມ, ໂຄ
ສະນາເຜີຍແຜ່ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ
ຜົນຮ້າຍຂອງຢາເສບຕິດ;

(2) ສ້າງ, ປັບປຸງກົດໝາຍ
ແລະ ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບບັນຫາຢາເສບຕິດ;
(3) ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດ
ຕັ້ງ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດ
ໃນການເຄື່ ອ ນໄຫວເຮັ ດ ໜ້ າ ທີ່ ກ ານ
ເມື ອ ງຂອງອົ ງ ການສື ບ ສວນ-ສອບ
ສວນ, ອົງການສານປະຊາຊົນ, ອົງ
ການໄອຍະການປະຊາຊົນ, ອົງການປະ
ຕິບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານ ແລະ ພາກ
ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕໍ່ການແກ້ໄຂປັນ
ຫາຢາເສບຕິດ;
(4) ຍົກສູງປະສິດທິພາບ
ດ້ານການຄຸ້ມຄອງ, ຊີ້ນຳໃນການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດຮອບດ້ານ ໃນວຽກງານ
ແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ;
(5)
ປັບປຸງຂີດຄວາມສາ
ມາດການເຄື່ອນໄຫວເຮັດໜ້າທີ່ ຂອງ

ການລົງໂທດຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ເດັດຂາດ
ຕາມກົດໝາຍ ເພື່ອຕັດວົງຈອນຂະ
ບວນການການຜະລິດ, ຂົນສົ່ງ ແລະ
ຈໍາໜ່າຍຢາເສບຕິດ, ຄ່ຽງຄູ່ກັນນັ້ນ,
ຕ້ ອ ງເດັ ດ ຂາດແກ້ ໄ ຂບັ ນ ຫາຢາເສບ
ຕິດ ທີ່ຕິດພັນກັບການກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນ
ຫາຫຍໍ້ທໍ້ທາງສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດ
ກໍຄືຄວາມໝັ້ນຄົງ,
ຄວາມເປັນລະ
ບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ
ເຊັ່ນ:
ການຄ້າປະເວນີ,
ການຄ້າມະນຸດ,
ການກູ້ເງິນນອກລະບົບ, ການຟອກ
ເງິນ, ການຂີ້ລັກ, ບຸນຈີ້ ແລະ ອື່ນໆ;
(4) ການສ້າງ, ປັບປຸງນິຕິ
ກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ ຕ້ອງດໍາເນີນການໄວ,
ປັບສະພາບການ, ອັນທີ່ມີແລ້ວແຕ່ບໍ່
ທັນສອດຄ່ອງ, ບໍ່ທັນຮັດກຸມ ແລະ
ອັນໃດຍັງບໍ່ທັນຄົບ, ບໍ່ທັນຈະແຈ້ງ,
ບໍ່ທັນມີ, ຕ້ອງສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ເພື່ອ

ລະບົບການເມືອງແຕ່ລະຂັ້ນ ເພື່ອຊີ້
ນຳ-ນຳພາແກ້ ໄ ຂບັ ນ ຫາຢາເສບຕິ ດ
ທີ່ ເ ກີ ດ ຂຶ້ ນ ຢູ່ ໃ ນຂອບເຂດຄວາມຮັ ບ
ຜິດຊອບຂອງຕົນ;
(6) ເພີ່ມທະວີວຽກງານການ
ຮ່ວມມືກັບສາກົນ.
ຄ່ຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ກອງປະຊຸມ
ໄດ້ເຫັນດີຮັບຮອງເອົາການແບ່ງຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບ ໃຫ້ຂະແໜງການຕ່າງໆ
ນັບທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຕະ
ຫລອດຮອດສະຖາບັນຄອບຄົວ ແລະ
ທຸກຊັ້ນຄົນໃນສັງຄົມ ລວມ 25 ພາກ
ສ່ວນ ແລະ 06 ມາດຕະການ ຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ
ວ່າດ້ວຍ
ການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ແຕ່ປີ
2021-2023;
ມາດຕາ 3 ຄຳເຫັນສະເໜີ
ເພີ່ ມ ເຕີ ມ ຂອງກອງປະຊຸ ມ ຜ່ າ ນການ
ຄົນ
້ ຄວ້າ, ປະກອບຄວາມເຫັນຢ່າງກວ້າງ
ຂວາງ, ກົງໄປກົງມາ ຂອງສາມະຊິກ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ຕໍ່ບົດລາຍງານຂອງ
ລັດຖະບານ
ກ່ຽວກັບວາລະແຫ່ງ
ຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາ
ເສບຕິດ, ກອງປະຊຸມມີຄຳເຫັນສະ
ເໜີເພີ່ມເຕີມ ໃຫ້ລັດຖະບານ ດັ່ງນີ້:
1. ກ່ຽວກັບເນື້ອໃນແກ້ໄຂ
ບັນຫາຢາເສບຕິດ ແຕ່ປີ 2021-2023.
(1) ກ່ຽວກັບຄາດໝາຍໃນ
ການແກ້ ໄ ຂບັ ນ ຫາຢາເສບຕິ ດ ແຕ່ ປີ
2021-2023 ໃຫ້ລັດຖະບານສ້າງ
ແຜນງານ, ແຜນງົບປະມານ, ແຜນຄົນ
ແລະ ກໍານົດເວລາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ຢ່າງລະອຽດ, ຈະແຈ້ງ ເພື່ອສະດວກ
ໃນການຕິດຕາມ, ກວດກາ, ຊຸກຍູ້
ແລະ ການປະເມີນຜົນໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
(2) ໃຫ້ຖືເອົາ “ການຕ້ານ,
ສະກັດກັ້ນ ແລະ ປ້ອງກັນ” ກັບການ
“ປາບປາມ”
ບັນຫາຢາເສບຕິດໄປ
ພ້ອມໆກັນ; ໃນນັນ
້ , ຕໍກ
່ ານປຸກລະດົມ,
ສຶກສາອົບຮົມເປັນພື້ນຖານຕົ້ນຕໍ, ເອົາ
ການປາບປາມ, ລົງໂທດ ເປັນສຳຄັນ,
ຈໍາເປັນ, ເດັດຂາດ ແລະ ເຂັ້ມງວດ
ໂດຍສະເພາະການກໍ າ ນົ ດ ມາດຕະ
ການ ແລະ ລົງໂທດຕໍ່ຜູ້ກະທໍາຜິດ ທີ່
ເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່, ພະນັກງານລັດ ແມ່ນ
ຕ້ອງຮັບໂທດໜັກກວ່າປະຊາຊົນ ເພື່ອ
ເປັນແບບຢ່າງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຊື່ອ
ໝັ້ນໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ,
(3) ລັດຖະບານ ຕ້ອງເດັດ
ຂາດແກ້ໄຂຕ່ອງໂສ້-ເຄືອ
່ ຂ່າຍ ຂະບວນ
ການຢາເສບຕິດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ການປາບປາມຫົວໂປ່ໂຕການ ໃຫ້ມີ

ຮັບປະກັນໃຫ້ວາລະແຫ່ງຊາດ
ວ່າ
ດ້ ວ ຍການແກ້ ໄ ຂບັ ນ ຫາຢາເສບຕິ ດ
ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງມີປະ
ສິດທິຜົນ,
(5) ໃຫ້ເພີ່ມທະວີການປະ
ຕິບັດກົດໝາຍ, ນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ
ແລະ ບັນຫາອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງວຽກ
ງານແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດຂອງເຈົ້າ
ໜ້າທີ່ທຸກພາກສ່ວນ, ທຸກຂັ້ນ ໃຫ້ມີ
ຄວາມເດັດຂາດ ແລະ ເຂັ້ມງວດ, ສຳ
ຄັ ນ ແ ມ່ ນ ກ າ ນ ປ ະ ຕິ ບັ ດ ໜ້ າ ທີ່ ສື ບ
ສວນ-ສອບສວນ, ພິຈາລະນາຕັດສິນ
ຄະດີ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ຄໍາຕັດສິນຂອງສານ ຕ້ອງຮັບປະກັນ
ເຮັດໃຫ້ທກ
ຸ ຂັນ
້ ຕອນ ຂອງການດໍາເນີນ
ການມີຄວາມໂປ່ງໃສ ຕາມກົດໝາຍ
ແລະຮັບປະກັນຄວາມຍຸຕທ
ິ າໍ ຢ່າງແທ້ຈງິ ;
(6) ເອົາໃຈໃສ່ສ້າງຄວາມ
ເຂັ້ມແຂງໃຫ້ສະຖາບັນຄອບຄົວ ແລະ
ລະບົບການເມືອງຢູ່ຂັ້ນບ້ານ ໃນການ
ຕ້ານ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາ
ຢາເສບຕິດ, ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນເຮັດໃຫ້
ປະຊາຊົນ, ສະຖາບັນຄອບຄົວ, ບ້ານ
ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ເປັນເຈົ້າການ
ຮ່ວມກັບອຳນາດການປົກຄອງ ເພື່ອ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າ
ດ້ ວ ຍການແກ້ ໄ ຂບັ ນ ຫາຢາເສບຕິ ດ
ໃຫ້ເປັນຮູບປະທໍາຕົວຈິງ
(7) ຕ້ອງຖືເອົາວຽກງານລົງ
ກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງ ຕິດພັນ
ກັບການສ້າງບ້ານພັດທະນາ,
ບ້ານ
ປອດຢາເສບຕິດ, ບ້ານວັດທະນະທໍາ
ຕາມຕິດ 3 ສ້າງໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ, ໜັກ
ແໜ້ນ ແລະ ມີຄຸນນະພາບສູງຂຶ້ນ.
ທີ່ຕັ້ງບັນຫານີ້ຂຶ້ນກໍເພື່ອຢາກ
ໃຫ້ທຸກຄົນໃນທົ່ວສັງຄົມ ໂດຍສະ
ເພາະແມ່ ນ ຜູ້ ເ ຮັ ດ ວຽກງານໂຄສະນາ
ເຜີ ຍ ແຜ່ ມ ະຕິ ສ ຳຄັ ນ ຂອງສະພາແຫ່ ງ
ຊາດ ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຮູ້-ເຂົ້າໃຈ ເປັນ
ເອກະພາບ ແລະ ກຳແໜ້ນຕໍ່ເນື້ອໃນ
ຈິດໃຈສຳຄັນຂອງມະຕິ 03 ແລະ 04
ເພື່ ອ ນຳໄປສຶ ກ ສາອົ ບ ຮົ ມ ທົ່ ວ ສັ ງ ຄົ ມ
ຍົກສູງສະຕິລະວັງຕົວຕ່ໍກນ
ົ ອຸບາຍຂອງ
ພວກຄົນບໍ່ຫວັງດີ ທີ່ສວຍໃຊ້ການແກ້
ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະ
ກິດ-ການເງິນ ແລະ ບັນຫາຢາເສບຕິດ
ເພ່ອ
ື ມ້າງເພຄວາມສາມັກຄີພາຍໃນປະ
ເທດເຮົາ ຮັບປະກັນການປົກປັກຮັກ
ສາ ແລະ ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີ
ເປັນປຶກແຜນພາຍໃນສັງຄົມ ໃຫ້ໜັກ
ແໜ້ນຍິ່ງໆຂຶ້ນ.
ບກ
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(ສພຂ) ວັນທີ 3 ພຶດ

ທໍາ ແລະ ປກຊ-ປກສ; ຫົວໜ້າ

ສະພາ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ

ກອງເລຂາການປະເມີນຜົນການ

ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໄດ້ຈັດ

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ 4 ສະ

ກອງປະຊຸມຄະນະປະຈໍາສະພາ

ບັບ ລາຍງານຜົນການຕິດຕາມ

ປະຊາຊົນແຂວງ

(ວິສາມັນ)

ກວດກາການປະເມີ ນ ການຈັ ດ

ໂດຍການເປັນ

ຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ 4 ສະບັບ.

ປະທານຂອງທ່ານ ທອງສີ ເສົາ

ເຊິ່ ງ ທ່ າ ນໄດ້ ຍົ ກ ໃຫ້ ເ ຫັ ນ ເຖິ ງ

ສຸລິພົມ

ປະທານຄະນະປະຈໍາ

ດ້ານດີ, ຂໍ້ສະດວກ ແລະ ດ້ານ

ສະພາປະຊາຊົນແຂວງຜົ້ງສາລີ,

ອ່ອນ, ຂໍ້ຄງົ ຄ້າງຂອງຜົນການຕິດ

ເຂົ້າຮ່ວມມີຄະນະປະຈໍາສະພາ

ຕາມກວດກາການປະເມີ ນ ກົ ດ

ປະຊາຊົນແຂວງ, ຮອງເລຂາທິ

ໝາຍດັ່ງກ່າວ. ຈາກນັ້ນ, ເພື່ອ

ຄັ້ງທີ
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ການສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ,

ຕັ້ງປະຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ 4

ແລະ

ສອດຄ່ອງກັບສະພາບ

ຄວາມເອກະພາບຜູ້ ແ ທນກອງ

ຄະນະຮັບຜິດຊອບຊີ້ນໍາ ແລະ

ສະບັບ ຄື ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ

ຄວາມເປັນຈິງຂອງການພັດທະ

ປະຊຸ ມ ໄດ້ ແ ລກປ່ ຽ ນຄຳຄິ ດ ຄຳ

ກອງເລຂາການປະເມີນຜົນການ

ການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ,

ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ຂອງ

ເຫັ ນ ບາງບັ ນ ຫາຕໍ່ ກັ ບ ຜົ ນ ການ

(ສພຂ) ໃນລະຫວ່າງ

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ 4 ສະ

ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍຊັ ບ ສິ ນ ຂອງລັ ດ ,

ແຂວງໃນປັດຈຸບັນ; ທັງຮັບປະ

ປະເມີນກົດໝາຍ 4 ສະບັບ

ວັນທີ 4-5 ພຶດສະພາ ປີ 2022;

ການເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກງານສິ ດ

ແລະ

ບັບ ທີຕ
່ ດ
ິ ພັນກັບວາລະແຫ່ງຊາດ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮ່ທາດ ແລະ

ກັນໃຫ້ການປະຕິບັດພາລະບົດ

ຢ່າງກົງໄປກົງມາ,

ພາວະວິໄສ

ກະຊວງການຕ່ າ ງປະເທດແຫ່ ງ

ທິມະນຸດ ຂອງ ສປປລາວ ໃນ

ສປປລາວ ໄດ້ຢຶດໝັ້ນ ແລະ

ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ

ທີ່

ບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງສະ

ເພື່ ອ ເປັ ນ ຂໍ້ ມູ ນ ສໍ າ ຄັ ນ ໃນການ

ສປປລາວ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມ

ເວທີພາກພື້ນ

ສາກົນ

ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນດ້ວຍການສຸມ

ຍາກ ດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ.

ຕິ ດ ພັ ນ ກັ ບ ວ າ ລ ະ ແ ຫ່ ງ ຊ າ ດ

ພາປະຊາຊົນແຂວງ ໃນການປົກ

ປັ ບ ປຸ ງ ບັ ນ ດາເນື້ ອ ໃນການສະ

ສໍ າ ມະນາເຜີ ຍ ແຜ່ ກ່ ຽ ວກັ ບ ສົ ນ

(ອາຊຽນ), ກົນໄກສິດທິມະນຸດ

ໃສ່ທຸກເງື່ອນໄຂທີ່ຈຳເປັນ ເພື່ອ

ເພື່ອກວດກາ

ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງ

ປ້ອງສິດ, ຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ,

ຫລຸບສັງລວມຜົນການປະເມີນ

ຄວາມພ້ ອ ມຮອບດ້ າ ນກ່ ອ ນ

ຍາກ ດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ;

ລວມໝູ່, ນິຕິບຸກຄົນ, ບຸກຄົນ.

ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ກົ ດ ໝາຍ

ທິ ສັ ນ ຍາດ້ າ ນສິ ດ ທິ ມ ະນຸ ດ ທີ່

ພາຍໃນຂອງ ສປປລາວ ໃນ

ເອື້ ອ ອຳນວຍໃຫ້ ແ ກ່ ປ ະຊາຊົ ນ

ການລາຍງານໃຫ້ ສ ະພາແຫ່ ງ

ເພືອ
່ ຮັບປະກັນໃຫ້ທາງດ້ານເນືອ
້

ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງ

ສປປລາວ ເປັນພາຄີ ແລະ ບັນ

ການປົກປ້ອງ ແລະ ສົ່ງເສີ່ມສິດ

ລາວບັ ນ ດາເຜົ່ າ ສາມາດຊົ ມ ໃຊ້

ຊາດ ເປັນຕົ້ນການສະຫລຸບສັງ

ໃນກົ ດ ໝາຍທີ່ ໄ ດ້ ປ ະເມີ ນ ຜົ ນ

ທ່ານ ຄໍາພັນ ຄຸນສົມບັດ ຮອງ

ຕອນທ້າຍກອງປະຊຸມ,

ດາຂໍ້ສະເໜີແນະພາຍໃຕ້ກົນໄກ

ທິມະນຸດ,

ການເຂົ້າຮ່ວມຂະ

ສິ ດ ຂອງຕົ ນ ຕາມທີ່ ໄ ດ້ ກ ຳນົ ດ

ລວມຜົນການປະເມີນການຈັດ

ໃນຄັ້ງນີ້ ໃຫ້ມີເນື້ອໃນຮັດກຸມ

ປະທານຄະນະກໍ າ ມະການຍຸ ຕິ

ທ່ານ ທອງສີ ເສົາສຸລິພົມ ຍັງໄດ້

ທົບທວນປະຈໍາໄລຍະດ້ານສິດ

ບວນການທົ ບ ທວນປະຈໍ າ ໄລ

ໃນລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ

ທິມະນຸດຮອບວຽນທີ 3 (3rd

ຍະດ້ານສິດທິມະນຸດ

(UPR)

ແລະ ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ ໂດຍ

Cycle of UPR) ທີ່ ສປປລາວ

ຮອບວຽນທີ 3, ກົດໝາຍວ່າ

ສອດຄ່ອງກັບກົດບັດ

ຮັບຮອງເອົາ ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກ

ດ້ວຍສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາ

ຖະແຫລງການສາກົ ນ ວ່ າ ດ້ ວ ຍ

ສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ປະຈໍາ

ສາກົນ, ພາລະບົດບາດຂອງສະ

ສິດທິມະນຸດ ແລະ ສົນທິສັນ

ເຂດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ສະມາຊິກ

ພາແຫ່ງຊາດ ຕໍກ
່ ບ
ັ ການຮັບຮອງ,

ຍາສາກົນດ້ານສິດທິມະນຸດ ທີ່

ສ ະ ພ າ ປ ະ ຊ າ ຊົ ນ ຂັ້ ນ ແ ຂ ວ ງ

ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ

ເຂົ້າ

ສປປລາວ ເປັນພາຄີ, ປາສະ

(ສສຂ) 4 ແຂວງພາກເໜືອຄື:

ຮ່ ວ ມເປັ ນ ພາຄີ ຂ ອງສົ ນ ທິ ສັ ນ

ຈ າ ກ ກ າ ນ ຈ ຳ ແ ນ ກ ດ້ ວ ຍ ທຸ ກ

ຫລວງນໍ້າທາ, ບໍ່ແກ້ວ, ອຸດົມ

ຍາລວມທັ ງ ການຕິ ດ ຕາມການ

ເຫດຜົນ.

ໄຊ ແລະ ຜົ້ງສາລີ; ທີ່ຫ້ອງປະ

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະພາຍໃຕ້

ຫລັງຈາກນັ້ນ,

ຊຸ ມ ຫ້ ອ ງວາການແຂວງອຸ ດົ ມ

ສົ ນ ທິ ສັ ນ ຍາສາກົ ນ ດ້ າ ນສິ ດ ທິ

ປ ະ ຊຸ ມ ໄ ດ້ ມີ ກ າ ນ ສົ ນ ທ ະ ນ າ

ໄຊ

ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ

ມະນຸດ, ປັດຈຸບັນ ສປປລາວ

ແລກປ່ຽນກັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ

ຮ່ວມລະຫວ່າງທ່ານ ທອງຜ່ານ

ໄດ້ ມີ ສ າຍພົ ວ ພັ ນ ການທູ ດ ກັ ບ

ແລະ

ສະຫວັນເພັດ ຮອງລັດຖະມົນ

148 ປະເທດ, ໄດ້ເຊັນສົນທິ

ປະຊຸ ມ ຍັ ງ ໄດ້ ເ ນັ້ ນ ໜັ ກ ໃຫ້ ບັ ນ

ຕີ ກ ະຊວງການຕ່ າ ງປະເທດ,

ສັນຍາທະວິພາຄີກັບ 148 ປະ

ດາທ່ານ ສສຊ-ສສຂ ແລະ ທຸ

ທັງນີ້,

ກົດ

4 ສະບັບ.

ສັ ງ ລວມຄື ນ ຜົ ນ ຂອງປະຊຸ ມ
ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ຄະນະຮັບ
ຜິດຊອບເອົາໃຈໃສ່ໃນການປັບ
ປຸງເນື້ອໃນຜົນການປະເມີນກົດ
ໝາຍ ເປັນຕົ້ນ: ບາງມາດຕາ
ຂອງກົດໝາຍ 4 ສະບັບ ທີ່ເຫັນ
ວ່ າ ຍັ ງ ບໍ່ ທັ ນ ສອດຄອງກັ ບ ສະ
ພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ
ໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ບໍ່ທັນຮັດກຸມ.
(ນາງ ສຸກສົມພອນ
ແກ້ວແສງພະຈັນ)

lr0 v5f,
q w- xtg,uodko9af8a’
h xt8y[f
a dqf\kp 9eo;o $ lt[a[

ກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດ

ແລະ

ແລະ

ແລະ

ນັບຫລາຍຂື້ນ,

ການສົ່ງເສີມ

ປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ

ສປຊ,

ກອງ

ຕອນທ້າຍປະທານກອງ

(ສພຂ) ວັນທີ 4 ພຶດ

3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ

ຮອງປະທານຄະນະກໍາມະການ

ເທດ ລວມທັງໝົດຫລາຍກວ່າ

ກພາກສ່ ວ ນທີ່ ກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງຈົ່ ງ ນໍ າ

ສະພາ 2022 ຢູ່ທີ່ສະໂມສອນ

IX ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ.

ແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍສິດທິມະນຸດ

735 ສະບັບ, ສົນທິສັນຍາພະຫຸ

ເອົາເນື້ອໃນຈິດໃຈ

ແລະ ທ່ານ ຄໍາດີ ວົງລ້ອມ ຮອງ

ພາຄີຫລາຍກວ່າ 195 ສະບັບ,

ປະຊຸມ ໄປຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ

ເລຂາພັກແຂວງ,

ສົນທິສັນຍາພາກພື້ນ,

ສົນທິ

ເປັນບ່ອນອີງໃນການເຮັດໜ້າທີ່

ພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງອຸ ດົ ມ ໄຊ,

ສັນຍາອາຊຽນຫລາຍກວ່າ 244

ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາບັນດານິ

ມີບັນດາທ່ານ ສສຊ ປະຈໍາເຂດ

ສະບັບ ແລະ ຍັງໄດ້ເຮັດບົດ

ຕິ ກ ຳ ທີ່ ສ ຳ ຄັ ນ ຂ ອ ງ ທ້ ອ ງ ຖິ່ ນ

ເລືອກຕັ້ງ, ສສຂ 4 ແຂວງພາກ

ບາດສຳຄັ ນ ຫລາຍດ້ າ ນໃນເວ

ລວມທັງການຕິດຕາມກວດກາ

ເໜືອ,

ພະນັກງານຈາກກົມທີ່

ທີສາກົນ, ເປັນຕົ້ນໃນປີນີ້ ສປປ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ຕົກ

ກ່ຽວຂ້ອງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ,

ລາວ ໄດ້ຖືກເລືອກຕັ້ງເປັນຮອງ

ລົງ, ສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາ

ກະຊ່ວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ

ປະທານສະມັດຊາໃຫຍ່ຂອງອົງ

ສາກົນ ທີ່ ສປປລາວ ໄດ້ເຊັນ

ພະແນກການທີ່ ກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງຂັ້ ນ

ການ ສປຊ ສະໄໝທີ 76 ສຳ

ກັບຕ່າງປະເທດໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ

ແຂວງ-ແຂວງອຸດົມໄຊ

ເຂົ້າ

ລັບປີ 2021-2022; ຈາກຜົນ

ແລະ

ຮ່ວມທັງໝົດ

59

ສໍາເລັດດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ ສປປ

ສິດທິມະນຸດຂອງ

ລາວ ຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ຮັບການ

ໃນແຂວງ ແລະ ທ້ອງຖິນ
່ ຂອງຕົນ;

ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງ

ສະໜັບສະໜູນຈາກເພື່ອນມິດ

(ມີໄຊ ເສນນ້ອຍສີ)

ການເຜີ ຍ ແຜ່ ຄ ວາມຮູ້ ພື້ ນ ຖານ

ສາກົນທັງໃກ້ ແລະ ໄກ ນັບມື້

ແຂວງອຸດົມໄຊ; ໄດ້ຈັດກອງປະ

ຈາກນັ້ນ,

ຜູ້ຕາງໜ້າ

ຊຸ ມ ປະເມີ ນ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ

ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະ

ບັດກົດໝາຍ ຈຳນວນ 4 ສະ

ຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ

ບັບ,

ທີ່ຕິດພັນກັບວາລະແຫ່ງ

ໄດ້ຂນ
້ຶ ລາຍງານກ່ຽວກັບຜົນຂອງ

ຊາດ,

ໂດຍການເປັນປະທານ

ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ, ທົບທວນ

ຂອງທ່ານ ນາງ ຄໍາພອນ ພິມມະ

ແລະ ປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິ

ຈັນ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ

ບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ ສະ

ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 4, ຮອງ

ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.

ຕິບັດກົດໝາຍເຫລົ່ານັ້ນ ທີ່ໄດ້

ບັບເລກທີ່ 70/ສພຊ, ລົງວັນທີ

ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະ

ຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ຢູພ
່ າຍໃນແຂວງ,

21 ມິຖຸນາ 2019, ຫລັງຈາກ

(ສພຂ); ເຂົ້າຮ່ວມມີທ່ານ ອ່ອນ

ຊຸມຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອປະເມີນການ

ພະແນກການ ແລະ ຢູ່ບັນດາ

ນັ້ນ, ທ່ານຮອງເຈົ້າແຂວງໄດ້ມີ

ແກ້ວ ອຸ່ນອາລົມ ກຳມະການປະ

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ 4 ສະ

ເມື ອ ງພາຍໃນແຂວງອຸ ດົ ມ ໄຊ

ຄໍາເຫັນ ແລະ ມີທິດຊີ້ນຳໃນ

ຈໍາພັກແຂວງ, ຮອງເຈົາ້ ແຂວງ, ມີ

ບັບ,

ທີ່ຕິດພັນກັບວາລະແຫ່ງ

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ເພື່ອເປັນຂໍ້

ການປະກອບຄໍາເຫັນ ແລະ ຜູ້

ບັນດາທ່ານຄະນະປະຈໍາ ສພຂ,

ຊາດຄື: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ,

ມູນໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ

ແທນກອງປະຊຸ ມ ໄດ້ ປ ະກອບ

ກໍາມະການພັກແຂວງ, ເຈົາ້ ເມືອງ-

ກົ ດ ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍການສົ່ ງ ເສີ ມ

ຊາດປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 4,

ຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຕາມຄຳຖາມເຈາະ

ຮອງເຈົ້າເມືອງ,

ຫົວໜ້າ-ຮອງ

ການລົງທຶນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ

ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ

ຈີ້ມ

ຫົວໜ້າພະແນກ, ຄະນະຮັບຜິດ

ຊັບສິນຂອງລັດ ແລະ ກົດໝາຍ

ເພື່ ອ ລາຍງານຕໍ່ ຄ ະນະຮັ ບ ຜິ ດ

ແຫ່ງຊາດ ຕໍ່ກັບບາງໝວດ, ບາງ

ຊອບຂອງພະແນກການ

ແລະ

ວ່າດ້ວຍແຮ່ທາດ; ທັງນີ້, ກໍເພື່ອ

ຊອບຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ,

ຕໍ່

ມາດຕາຂອງກົ ດ ໝາຍດັ່ ງ ກ່ າ ວ

ຄະນະຮັບຜິດຊອບຂອງ ສພຂ

ສະຫລຸບຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະ

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທືອ
່ ທີ

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ບັນດາເນື້ອໃນຂອງ

ແລະ

ຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາ

ກົ ດ ໝາຍທີ່ ນໍ າ ມາປະເມີ ນ ຄັ້ ງ ນີ້
ມີ ຄ ວາມຖື ກ ຕ້ ອ ງສອດຄອງ,
ໄປໃນທິດທາງດຽວກັນ

ແລະ

ແທດເໝາະກັ ບ ສະພາບຄວາມ
ເປັນຈິງໃນປັດຈຸບັນ, ປະຕິບັດ
ຕາມວາລະກອງປະຊຸມ.
(ແສງພອນ ອິນນະລົງ).

ປະທານສະ

ຈໍານວນ

ທ່ານ, ຍິງ 12 ທ່ານ.

ຂອງກອງ

ເຜີຍແຜ່ວຽກງານດ້ານ
ສປປລາວ
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(ສພຂ) ວັນທີ 26-28

ປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3

ເມສາ 2022 ທີ່ຖ້ຳງູເຫລືອມ

ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ເພືອ
່

ເມືອງວຽງໄຊ ສະພາປະຊາຊົນ

ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາ.

ແຂວງ (ສພຂ) ຫົວພັນ ໄດ້ຈັດ

ຕອນທ້າຍ,
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ປະທານ

ກອງປະຊຸ ມ ເຝິ ກ ກອົ ບ ຮົ ມ ສ້ າ ງ

ກອງປະຊຸມ ໄດ້ສະແດງຄວາມ

ຄວາມເຂັ້ ມ ແຂງໃຫ້ ແ ກ່ ສ ະມາ

ຍ້ ອ ງຍໍ ຊົ ມ ເຊີ ຍ ຕໍ່ ບັ ນ ດາທ່ າ ນທີ່

ຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ), ສະ

ເຂົາ້ ຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ພອ
້ ມ

ມາຊິ ກ ສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ

ກັ ນ ເອົ າ ໃຈໃສ່ ຮັ ບ ຟັ ງ ການເຜີ ຍ

(ສສຂ) ແລະ ບັນດາທ່ານຈາກ

ແຜ່ ແລະ ປະກອບຄຳຄິດຄຳ

ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງແຂວງ

ເຫັນຢ່າງມີຈຸດສຸມ

ຫົວພັນ; ພາຍໃຕ້ການເປັນປະ

ໃຫ້ພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ

ເພື່ອເຮັດ

ທານຂອງ ທ່ານ ນາງ ອຳໄພວອນ

ບົດຮຽນໃນການຕິດຕາມກວດ

ປະສິດທິຜົນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ບັນ

ໜ້າທີ່ຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ

ລ້ອມບຸນແພງ

ກຳມະການສຳ

ກາການຈັດສັນງົບປະມານຂອງ

ດາທ່ າ ນຈາກພາກສ່ ວ ນກ່ ຽ ວ

ຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນ

ຮອງສູນກາງພັກ, ຮອງເລຂາພັກ

ລັດ, ການຕິດຕາມກວດກາການ

ຂ້ອງຂອງແຂວງຫົວພັນ

ແຂວງ

ແຂວງ,

ປະທານຄະນະສະມາ

ລົງທຶນຂອງລັດ ແລະ ການຕິດ

ເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງ,

ຈະແຈ້ງຂຶ້ນ

ການ ໄດ້ຮັບການໂຄສະນາເຜີຍ

(ສພຂ) ໃນລະຫວ່າງ

ຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈຳເຂດ

ຕາມກວດກາການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ

ຕື່ ມ ກ່ ຽ ວກັ ບ ພາລະບົ ດ ບາດ,

ແຜ່ ອ ອກສູ່ ສັ ງ ຄົ ມ ຢ່ າ ງກວ້ າ ງ

ເລືອກຕັ້ງທີ

ປະທານສະ

ບັ ດ ແ ຜ ນ ພັ ດ ທ ະ ນ າ ເ ສ ດ ຖ ະ

ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງສະພາປະ

ພ າ ປ ະ ຊ າ ຊົ ນ ແ ຂ ວ ງ ຫົ ວ ພັ ນ

ກິດ-ສັງຄົມ ຂອງຄະນະສະມາ

ເຂົ້າຮ່ວມມີບັນດາທ່ານ

ຄະ

ຮັບຮູ້

ແລະ

ຄະນະເລຂາທິ
ມີບັນດາ

ຕິບັດງານ 219 ຈຸດສຸມຈຽງຕູບ

ວັນທີ 28-30 ເມສາ 2022,

ທ່ານ ສສຂ ປະຈຳເຂດເລືອກ

ພ້ ອ ມທັ ງ ສະແດງຄວາມຂອບ

ຂວາງ ແລະ ເລິກເຊິ່ງ ພ້ອມນັ້ນ

ທ່ານ ກົງແກ້ວ ມີວໍລະຈັກ ຮອງ

ຕັ້ງເມືອງເຊໂປນ

ອົກຂອບໃຈ

ຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ, ຄະນະປະຈຳ

ທ່ານໄດ້ຮຽກຮ້ອງມາຍັງບັນດາ

ເລຂາພັກແຂວງ, ສະມາຊິກສະ

ຮອດອໍານາດການປົກຄອງຂອງ

ສພຂ ໄດ້ມາມອບເຄື່ອງໃນຄັ້ງນີ້

ຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈຳເຂດ

ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ສະມາ

ທ່ານ

ພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ປະຈຳ

ຈຸດສຸມຈຽງຕູບ.

ແລະ

ນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ,

ເລືອກຕັ້ງ ແລະ ສະມາຊິກສະ

ຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະມາຊິກ

ໃນຄັ້ງນີ້ ຈົ່ງພ້ອມກັນ ນຳເອົາ

ສະມາຊິ ກ ສະພາແຫ່ ງ ຊາດປະ

ພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ

ເຊິ່ງ

ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ແລະ

ເນື້ ອ ໃນຈິ ດ ໃຈກອງປະຊຸ ມ ໄປ

ຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 8 ແຂວງ

ແມ່ນນັກວິທະຍາກອນມາຈາກ

ຄະນະເລຂາທິ ກ ານສະພາປະ

ຈັ ດ ຕັ້ ງ ເຜີ ຍ ແຜ່ ຢູ່ ໃ ນກົ ມ ກອງ,

ຫົວພັນ,

ສູນກາງ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນ

ຊາຊົນແຂວງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຂອດ

ຮາກຖານບ້ານຂອງຕົນ ໃຫ້ຮັບ

ປະຈໍາເລືອກຕັ້ງ

ແຂວງ ເປັນຜູ້ນໍາສະເໜີ ພ້ອມ

ປະສານງານ ລະຫວ່າງສະພາປະ

ຮູ້ ເ ຂົ້ າ ໃຈຢ່ າ ງເລິ ກ ເຊິ່ ງ ສາມາດ

ເມືອງໃນ 10 ເມືອງ ທົ່ວແຂວງ,

ນັ້ນ ຍັັງໄດ້ນຳສະເໜີທາບທາມ

ຊາຊົນແຂວງ

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້;

ຄະນະເລຂາທິການ

ສະພາປະ

ຄຳຄິ ດ ເຫັ ນ ຂອງບັ ນ ດາທ່ າ ນຜູ້

ຄອງແຂວງ

ມີຄວາມສະດວກ

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະ

ຊາຊົນແຂວງ, ບັນດາທ່ານ ຮອງ

ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເຝິກ

ເປັນເອກະພາບໃນທິດດຽວກັນ

ຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ, ສະມາຊິກສະ

ຫົວຫນ້າພະແນກການ, ອົງການ

ອົ ບ ຮົ ມ ກ່ ຽ ວກັ ບ ຮ່ າ ງຂໍ້ ຕົ ກ ລົ ງ

ຮັ ບ ປະກັ ນ ໃຫ້ ແ ກ່ ກ ານເຄື່ ອ ນ

ພາປະຊາຊົນແຂວງ

ທຽບເທົ່າ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາ

ເຈົ້າແຂວງ ວ່າດ້ວຍການປະເມີນ

ໄຫວວຽກງານມີ ຜົ ນ ສຳເລັ ດ

ເປັນຕົວແທນແຫ່ງສິດ

ຊົນ, ກອງບັນຊາການ ປກຊ-

ລາຄາທີ່ດິນ

ແລະ ມີຄຸນນະພາບສູງ.

ຜົນປະໂຫຍດ

ປກສ, ສາຂາທະນາຄານ ຕະ

ທັງນີ້ ກໍເພື່ອເຮັດໃຫ້ສະມາຊິກ

ຫລອດຮອດພະນັ ກ ງານວິ ຊ າ

ສະພາແຫ່ງຊາດ

ການ

ເລືອກຕັ້ງ, ສະມາຊິກສະພາປະ

ພ້ອມກັນປະກອບຄຳເຫັນ ແລກ

ການເພື່ ອ ນຳເອົ າ ບົ ດ ຮຽນການ

ຊາຊົນແຂວງ ຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈກ່ຽວ

ປ່ ຽ ນບົ ດ ຮຽນເຊິ່ ງ ກັ ນ ແລະກັ ນ

ເຝິກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ໄປຈັດຕັ້ງ

ກັ ບ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ພາລະ

ໃນຫລາຍດ້ານ

ເປັນຕົ້ນແມ່ນ

ປະຕິ ບັ ດ ຕາມພາລະບົ ດ ບາດ,

ບົ ດ ບາດໃນການຕິ ດ ຕາມກວດ

ວຽກງານການຕິດຕາມກວດກາ

ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ໃຫ້

ກາ

ຂອດການປະສານງານ

ຖຶກຕ້ອງສອດຄ່ອງ

8,

ສະມາຊິກສະພາປະ

ຊາຊົນແຂວງ

ພາຍໃນສະພາປະຊາຊົນ

ແຂວງເຂົ້າຮ່ວມ.
ກອງປະຊຸ ມ ເຝິ ກ ອົ ບ
ຮົມໄດ້ດຳເນີນເປັນເວລາ
ວັນ

ແລະ

03

ໄດ້ຮັບຟັງການ

ຢູ່ແຂວງຫົວພັນ.
ປະຈຳເຂດ

ເປັນຕົ້ນການຕິດຕາມ

ກັບອົງການປົກ

ຈາກນັ້ນ, ບັນດາທ່ານ
ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ

ກໍໄດ້

ຂໍ້ສະ

ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ

ພ້ອມນັ້ນ

ໃນນາມ
ແລະ

ຂອງປະຊາຊົນ

ບັນດາເຜົົ່າ ຕ້ອງໄດ້ຍົກສູງຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບ,

ຄວາມເປັນເຈົ້າ

ກ ວ ດ ກ າ ກ າ ນ ຈັ ດ ສັ ນ ງົ ບ ປ ະ

ດວກ ແລະ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການ

ຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍກຳນົດ

ບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງ

ມານຂອງລັດ,

ປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງໃນໄລ

ໄວ້, ໂດຍສະເພາະວຽກງານຕິດ

ຄະນະປະຈໍ າ ສະພາປະຊາຊົ ນ

ກວດກາການລົ ງ ທຶ ນ ຂອງລັ ດ ,

ຍະຜ່ານມາ

ຕາມກວດກາ

ຂັ້ນແຂວງ;

ສະພາປະຊາຊົນ

ການຕິ ດ ຕາມກວດກາການຈັ ດ

ຄ ຳ ເ ຫັ ນ ຕໍ່ ຮ່ າ ງ ຂໍ້ ຕົ ກ ລົ ງ ຂ ອ ງ

ງານໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງ ໃນການ

ແຂວງ; ຄະນະສະມາຊິກສະພາ

ຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດ

ທ່ານເຈົ້າແຂວງ ເພື່ອໃຫ້ຄະນະ

ຄຸ້ ມ ຄອງເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ

ແຫ່ງຊາດ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງ;

ຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງສະມາຊິກ

ຮັບຜິດຊອບນໍາໄປປັບປຸງ ໃຫ້ມີ

ກ້ າ ວໄປເຖິ ງ ການສ້ າ ງລັ ດ ທີ່ ປົ ກ

ຄະນະສະມາຊິ ກ ສະພາປະຊາ

ສະພາແຫ່ງຊາດ

ປະຈຳເຂດ

ເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນ, ຊັດເຈນ ຖືກ

ຄອງດ້ວຍກົດໝາຍ.

ຊົນຂັ້ນແຂວງ;

ເລືອກຕັ້ງ ແລະ ສະມາຊິກສະ

ຕ້ອງຕາມຂັນ
້ ຕອນຂອງການສ້າງ

ພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ

ນິຕິກຳ ແລ້ວຈິ່ງນໍາເຂົ້າຜ່ານກອງ

ຄະນະເລຂາທິ

ການ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ;

ໃຫ້ມີ

ພ້ອມທັງປະກອບ

ຕະຫລອດ

ທີ່ທ່ານປະທານ

ຈະນໍາໃຊ້ເຄື່ອງດັ່ງກ່າວ

ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13 ທັງເປັນ

ເ ຄື່ ອ ງ ທີ່ ນ ຳ ມ າ ມ ອ ບ

ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ

ໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ຮັບການອຸປະ

(ສພຂ) ສະຫວັນນະເຂດ ຮ່ວມ

ຖໍາຈາກພະແນກພະລັງງານ ແລະ

ໃນໂອກາດນີ້, ຄະນະ

ກັບທ່ານ ຄໍາເຜີຍ ຜັນທະຈອນ

ບໍ່ແຮ່ແຂວງ ປະກອບມີ: ຄອມ

ຍັງໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານການ

ອາດີດ ສສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກ

ພິວເຕີ້ຕັ້ງໂຕະ 1 ຊຸດ ແລະ

ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ໜ້ າ ທີ່ ວ ຽກງານ

ຕັ້ງ ທັງເປັນອາດີດປະທານ ສພຂ

ເຄື່ອງປິ່ນເຕີ້ 1 ໜ່ວຍ, ລໍາໂພງ

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຂອງຈຸດສຸມ

ສະຫວັນນະເຂດ ຊຸດທີ I ພ້ອມ

1 ໜ່ວຍ, ປັກສຽບ 1 ກໍ້ ພ້ອມ

ຈຽງຕູບ ແລະ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວສຳ

ດ້ວຍຄະນະ

ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວ

ດ້ວຍເຄື່ອງບໍລິໂພກຈຳນວນໜຶ່ງ

ຫລວດເສັ້ນທາງຕັດໃໝ່ ແລະ

ມອບເຄື່ ອ ງຊ່ ວ ຍເຫລື ອ ຢູ່ ຈຸ ດ

ລວມມູນຄ່າ 5 ລ້ານກ່ວາກີບ

ພົ ບ ປະຢ້ ຽ ມຢາມພໍ່ ແ ມ່ ປ ະຊາ

ສຸມຈຽງຕູບ ເມືອງເຊໂປນ ໂດຍ

ເຊິ່ງກ່າວມອບໂດຍທ່ານ

ຊົນ ຢູ່ບ້ານຕະປ໋ອງ ແລະ ບ້ານ

ການຕ້ອນຮັບຂອງທ່ານ ສົມບັດ

ແກ້ວ ມີວໍລະຈັກ ແລະ ກ່າວ

ອິນທະວົງ

ຄະນະປະຈຳພັກ

ຮັບໂດຍທ່ານ ພັທ. ບຸນນຸ໋ຍ ໄຊ

(ນາງ ຄອນສະຫວັນ

ເມືອງ, ຮອງເຈົ້າເມືອງໆເຊໂປນ

ຍະລາດ ຫົວໜ້າກອງຮ້ອຍປະ

ເມກສະຫວັນ)

ກົງ

ເຂົ້ າ ໃນວຽກງານໃຫ້ ເ ກີ ດ ປະ
ໂຫຍດສູງສຸດ.

ລູສະເລ່ຍ ຕື່ມອີກ.
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ຕາມລັດ

ນຳສະເໜີພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້: ພາລະ

ການຕິດຕາມ

ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ,

ຖືວ່າເປັນວຽກ

(ນາງ ປຸ້ຍນິຕາ ເພັງມີໄຊ)

(ສພຂ) ວັນທີ 26 ເມ

ດຳລັດວ່າດ້ວຍ

ສ້ າ ງໃຫ້ ຖັ ນ ແຖວພະນັ ກ ງານ

ສາຜ່ານມານີ້, ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ

ຈັນຍາບັນຂອງພະນັກງານ-ລັດ

ນໍາພາ-ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພະນັກ

ສະໂມສອນຂອງແຂວງສາລະ

ຖະກອນ ສະບັບເລກທີ 184/

ງານວິຊາການ ມີຄວາມຮູ້ຄວາມ

ວັນ

ລບ ລົງວັນທີ 26 ມິຖຸນາ 2019,

ສາມາດຮອບດ້ານ, ມີຄຸນທາດ

ຕິດພັນກັບການເຜີຍແຜ່ກດ
ົ ໝາຍ

ການເມືອງທີ່ໜັກແໜ້ນ, ມີຄຸນ

ວ່າດ້ວຍເອກະສານ,

ການສ້າງ

ສົມບັດສິນທໍາປະຕິວັດ, ຈັນຍາ

ປາຖະກະຖາວັນ

ບັນ, ຈັນຍາທໍາ, ຊື່ສັດຕໍ່ໜ້າທີ່

ໄດ້ມີກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່

ເຊື່ອມຊຶມກົດໝາຍ,
ແລະ

ດຳລັດ

ປາຖະກະຖາວັນສຳຄັນ

ການເຜີຍແຜ່

ຕ່າງໆ; ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ

ເອກະສານ,

ທ່ານ ຂັນໄຊ ລັດຖະເຮົ້າ ຄະນະ

ກຳມະກອນສາກົນ

ປະຈຳພັກແຂວງ, ຮອງປະທານ
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ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ; ເຂົາ້ ຮ່ວມ

2022) ແລະ ວັນສ້າງຕັ້ງກຳລັງ

ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ ແລະ ພ້ອມ

ມີຄະນະປະຈຳ, ຄະນະກຳມະ

ປ້ ອ ງກັ ນ ຄວາມສະຫງົ ບ ປະຊາ

ທັງຮັບຮູ້,ເຂົ້າໃຈເຖິງຕົ້ນກຳເນີດ

ການ, ຄະນະເລຂາທິການ ຕະ

ຊົນລາວ

ປີ

ແລະ ການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍ

ຫລອດຮອດພະນັ ກ ງານ-ລັ ດ

(5/4/1965-5/4/2022); ຈຸດ

ໂຕຂອງວັ ນ ສຳຄັ ນ ຕ່ າ ງໆຂອງ

ຖະກອນ ພາຍໃນສະພາປະຊາ

ປະສົງການເຜີຍແຜ່, ເຊື່ອມຊຶມ

ຊາດ ແລະ ຂອງສາກົນ.

ຊົນແຂວງ ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງ.

ກົດໝາຍ, ດຳລັດ ແລະ ວັນສຳ

ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງ

ປີ

ຄັນຕ່າງໆ

ຄົບຮອບ

(1/5/1886-1/5/

ຄົບຮອບ

61

ຄັ້ງນີ້ເພື່ອເປັນການ

ວຽກງານ, ມີນໍ້າໃຈເສຍສະຫລະ
ສູງ

ເພື່ອຮັບໃຊ້ປະເທດຊາດ,

(ດີລຳພົນ ພົມມະຈັນ)
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ໃນການເຮັ ດ ວຽກຮ່ ວ ມກັ ນ

ເ ຮັ ດ ໃ ຫ້ ຫ ລາຍໆ ທ່ າ ນຮູ້ ສຶ ກ ສົ ດ ຊື່ ນ

ລ້ວນແຕ່ມີການວາງແຜນປຶກສາຫາລື
ແລະ ກໍຕ້ອງໄດ້ຖອດຖອນບົດຮຽນ,
ຕຳນິເຊິ່ງກັນແລະກັນ ເມື່ອວຽກງານ
ການຕຳນິຖືວ່າເປັນ

ການບອກກ່າວ, ແນະນຳ ເປັນສິ່ງທີ່
ສຳຄັນ ແລະ ຈຳເປັນທີ່ສຸດ ເພື່ອໃຫ້
ວຽກງານມີປະສິດທິຜົນສູງ;
ເພາະກໍຄື

ເວົ້າສະ

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ຮັບ

ຜິດຊອບວຽກງານນັ້ນ ມີການປັບປຸງ
ປ່ຽນແປງຕົນເອງໃຫ້ດີຂຶ້ນ,

ນາການເຮັ ດ ວຽກໃຫ້ ມີ ຄ ວາມກ້ າ ວ
ໜ້າ. ສະນັ້ນ, ກໍຕ້ອງໄດ້ມີການຕຳນິ

ຢູ່ສະເໝີ ແລະ ມັກຈັບຜິດແຕ່ຄົນອື່ນ

ວິທີແກ້ໄຂຄວາມຄິດຕົນເອງໃຫ້ເປັນ

ກັນຢ່າງປາສະຈາກບໍ່ໄດ້.

ຢູ່ເລື້ອຍໆ

ເຖິງວ່າຈະເປັນການຜິດ

ຄົນທີ່ສັງຄົມຍ້ອງຍໍສາກ່ອນ, ສາມາດ

ແຕ່ ຄົ ນ ເຮົ າ ໃນສັ ງ ຄົ ມ ສ່ ວ ນ

ພາດເລັກນ້ອຍກໍຕາມ. ຖ້າບຸກຄົນໃດ

ປັບຕົວເຂົ້າກັບເພື່ອນຮ່ວມງານໄດ້; ບໍ່

ໃຫຍ່ ແມ່ນມັກໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນຍ້ອງຍໍ,

ມີແຕ່ຖ້າຕຳນິຄົນອື່ນ, ຫລີກລຽງຈຸດ

ແມ່ ນ ວາງໂຕອວດອົ່ ງ ໃຫ້ ຄົ ນ ອື່ ນ ປັ ບ

ຊົມເຊີຍຕົນເອງ. ກົງກັນຂ້າມຈະຫລີກ

ບົກພ່ອງຂອງຕົນ ຈະພາໃຫ້ກາຍເປັນ

ຕົວເຂົ້າຫາເຮົາ. ຖ້າຫາກບໍ່ແກ້ໄຂປັບ

ລຽງການຖືກຕຳນິ ເວົ້າອີກຢ່າງໜຶ່ງກໍ

ຄົນທີ່ບໍ່ມີຄວາມກ້າວໜ້າ, ມີແນວຄິດ

ປຸງຕົວເຮົາກ່ອນແລ້ວ

ຄືມັກບອກສອນແຕ່ຄົນອື່ນ

ຄອງເດີມ,

ຕຳນິຜູ້ອື່ນ

ບໍ່ພັດທະນາເທົ່າທຽມ

ກໍຢ່າຫວັງໄປ

ເພາະຄົນອື່ນ ອາດຈະມີ

ຄຳນຶ ງ ເຖິ ງ ການປະພຶ ດ ຂອງຕົ ນ ເອງ

ກັບຜູ້ອື່ນ ແລະ ອາດກາຍເປັນຄົນທີ່

ຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດສູງກວ່າເຮົາ

ເຊິ່ງບຸກຄົນແບບນີ້ ຈະຄິດວ່າການກະ

ຫລາຍໆຄົນບໍໃ່ ຫ້ຄວາມນັບຖືອກ
ີ ດ້ວຍ.

ກໍມີ. ດັ່ງຄຳສຸພາສິດບູຮານລາວກ່າວ

ທຳຂອງຕົນຖືກຕ້ອງ,

ແນວຄິດຂອງ

ເມື່ອເຮົາເຮັດວຽກ

ໄວ້ວ່າ: "ແມ່ນຊິມີຄວາມຮູ້ ເຕັມພຸງ

ຕົນຖືກຕ້ອງທີ່ສຸດ, ຈະຕ້ອງການໃຫ້

ຫລື ຢູ່ຮ່ວມກັບຫລາຍຄົນ ເຮົາກໍຄວນ

ພຽງປາກ ກໍຕາມທ້ອນ ສອນຕົນເອງບໍ່

ຜູ້ອື່ນປະຕິບັດຕາມຄວາມຄິດຕົນເອງ

ຍອມຮັບຈຸດອ່ອນຂອງຕົນ, ຊອກຫາ

ໄດ້ໃຜຊິຍ້ອງວ່າດີ "
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ໂດຍ: ນາງ ກົງໃຈ ແສງອຳພັນ

j ພຶກສາຊາດພືດໄມ້					

ລຳແກ່ກາຍຍາມ

ເບັດໄປຕາມໃຈເຮົາ					

ມຸ່ງຫວັງປະສົງໄວ້

ສັນໃດດຽວໂດຍດ້າມ					

ເຫັດບົດຄັນແກ່

ກາຍຍາມແກງເພິ່ນເວົ້າ				

ບູຮານນັ້ນກ່າວຈາ

j ຄົນກໍໂດຍດັ່ງໄມ້					

ຄັນແກ່ກາຍຍາມ

ປັບປ່ຽນແປງນິໄສ					

ຍາກໃຈເຫລືອລົ້ນ

ສັບສົນລຳຄານຫຍຸ້ງ					

ປັບປຸງຕົນຕອນແກ່

ຄັນບໍ່ເຮັດແນ່ແທ້					

ມິມີໄດ້ຮັບຜົນ ດອກນາ

j ຫາກວ່າຮູ້ຮີບຮ້ອນ					

ວອນຮ່ຳຄຳສອນ

ປັບປຸງແປງຈິດໃຈ					

ປ່ຽນນິໄສໄວຟ້າວ

ຄາວເມື່ອເຍົາຍັງນ້ອຍ					

ແນວບໍ່ດີຮີບປ່ຽນ

ຢ້ານເປັນຄືເພິ່ນເວົ້າ					

ເຫມືອນໄມ້ແກ່ເກີນ

j ບູຮານເພິ່ນວ່າໄວ້					

ຄົນໃຫມ່ຄວນຈຳ

ຄຳນວນຈິດໃຈຕົນ					

ຢ່າເປັນຄົນຄືໄມ້

ປະປ່ອຍໄປເລິງເລື້ອຍ				

ດົນຫລາຍເລີຍແກ່

ຄືດັ່ງເຫັດແກ່ເຖົ້າ

ຄົນຊິເວັ້ນຫ່າງຫນີ

ແກງບໍ່ຫວານແຊບຊ້ອຍ

j ດີແທ້ຕອນຫນຸ່ມນ້ອຍ				

ຄວນຮ່ຳຮຽນວິຊາ

ສຶກສາທຳຄວາມດີ					

ໃສ່ຕົນປະດັບເອ້

ຄ່ອຍປັບປຸງຕົນໃຫ້					

ນິໄສດີຕອນເປັນຫນຸ່ມ

ຈຶ່ງບໍ່ກຸ້ມເມື່ອທ້າຍ					

ໃຜກໍຍ້ອງຊື່ນຊົມ ແທ້ແລ້ວ!

ສາວແວ່ນ

3. ທາຄີມບຳລຸງຜິວ

ກອບດ້ວຍສານອາຫານ ແລະ ວິຕາ

ໂລຊັນ ຫລື ຄີມບຳລຸງຜິວ

ມິນທີ່ສໍາຄັນຈໍານວນຫລາຍເຊັ່ນ:

ວິ

ແລະເຢັນສະບາຍ ແຕ່ລະດູໜາວເທື່ອ

ຕ້ອງໃຊ້ເປັນປະຈຳທຸກມື້ ເພື່ອບັນເທົາ

ຕາມິຊີ ແລະ ສານຕ້ານອະນຸມູນອິສະ

ໃດມັກຈະພົບກັບບັນຫາຜິວແຫ້ງ. ມື້

ຜິວແຫ້ງ ແລະ ຟື້ນຟູຜິວໃຫ້ກັບຄືນສູ່

ຫລະ ທີ່ສາມາດຊ່ວຍບໍາລຸງຜິວໃຫ້ສົດ

ນີ້, ໃນຄໍລຳສຸກສະບາຍຫາຍໂລຄາຂໍ

ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ທາງດີທີ່ສຸດທີ່ຄວນຈະ

ໃສ ແລະ ສຸຂະພາບດີ ເຊິ່ງມັກຈະພົບ

ແບ່ງປັນ 7 ວິທີປ້ອງກັນຜິວແຫ້ງໃນ

ເລືອກຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄໍລາເຈນ ຫລື

ເຫັນຫລາຍຢູ່ໃນໝາກເລັ່ນ,

ລະດູໜາວມາເປັນຄວາມຮູ້ເລັກນ້ອຍ

ສານສະກັດຈາກທໍາມະຊາດປະສົມຢູ່

ແຕງ, ກາລົດ, ໝາກກ້ຽງ, ໝາກໂມ,

ໃຫ້ທຸກທ່ານໄດ້ລອງເປະຕິບັດນຳກັນ

ນຳ ເຊັ່ນ: ນ້ໍາແຮ່ ຫລື ລາເວັນເດີ.

ໝາກໂປມ....

ບໍ່ ວ່ າ ອາກາດໜາວປານໃດຜິ ວ ກໍ ຈ ະ

4. ບຳລຸງຜິວກ່ອນນອນ

ຊຸ່ມຊື່ນແນ່ນອນ.

ການບໍ າ ລຸ ງ ຜິ ວ ກ່ ອ ນນອນ

ໝາກ

7. ຫລີກເວັ້ນເຄື່ອງນຸ່ງທີ່ເຮັດ
ໃຫ້ຄັນຄາຍ

1. ຫລີກລ່ຽງການອາບນ້ໍາອຸນ
່

ເປັນສິ່ງສໍາຄັນ

ຖ້າປ່ອຍປະບໍ່ສົນໃຈ

ຄວນຫລີ ກ ເວັ້ ນ ເຄື່ ອ ງນຸ່ ງ ທີ່

ເມື່ອອາກາດເຢັນຫລາຍທ່ານ

ບໍ າ ລຸ ງ ກໍ ສ າມາດເຮັ ດ ໃຫ້ ຜິ ວ ແຫ້ ງ ໄດ້

ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຄັນຄາຍຜິວ ເພາະ

ຢາກອາບນ້ຳອຸ່ນເພື່ອໃຫ້ຮ່າງກາຍອົບ

ເຊັ່ນກັນ ສະນັ້ນກ່ອນເຂົ້ານອນຄວນ

ນອກຈາກລະດູໜາວແລ້ວ ຍັງເປັນລະ

ອຸ່ນຂຶ້ນ

ບຳລຸງ

ໂດຍສະເພາະແມ່ນຈຸດທີ່ຜິວ

ດູທີ່ເຮັດໃຫ້ຜິວແຫ້ງ ແລະ ຖ້າມັນຍັງ

ຜິວສູນເສຍຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ເພາະການ

ມັກແຫ້ງ ເຊັ່ນ: ມື, ຕີນ, ແຂນສອກ...

ຄັນຄາຍຜິວຍ້ອນເຄື່ອງນຸ່ງອີກ ມັນບໍ່

ອາບນ້ໍາໃນອຸນຫະພູມສູງ ຈະເຮັດໃຫ້

ເຊິ່ ງ ແມ່ ນ ບ່ ອ ນທີ່ ສູ ນ ເສຍນ້ໍ າ ໄວກວ່ າ

ດີແນ່ນອນ.

ຜິວສູນເສຍຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ຍິ່ງອຸນຫະ

ບ່ອນອື່ນໃນຮ່າງກາຍ.

ເຄື່ ອ ງນຸ່ ງ ທີ່ ເ ຮັ ດ ໃຫ້ ມີ ຄ ວາມຄັ ນ ຄາຍ

ພັດທະ

ໂດຍບໍ່

#

ອາກາດເຢັນໆໃນລະດູໜາວ

ບໍ່ວ່າຈະເປັນວຽກນ້ອຍ ຫລື ໃຫຍ່ກໍ

ນັ້ນສຳເລັດລົງ

zy;csh’.o]tf6|k;

ອານົງເດດ

ແຕ່ນັ້ນຄືສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້

ດັ່ງນັ້ນ,ຄວນຫລີກເວັ້ນ

ພູມຂອງນ້ຳສູງຂຶ້ນ ກໍຍິ່ງສູນເສຍຄວາມ

5. ດື່ມນ້ໍາພຽງພໍ

ຫລື ຊຸດທີ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງສານເຄ

ຊຸ່ມຊື່ນຂອງຜິວຫລາຍຂຶ້ນ ນອກນັ້ນ,

ດື່ມນ້ໍາໃຫ້ພຽງພໍໃນແຕ່ລະມື້

ມີໃນການຜະລິດ ແຕ່ຄວນຫັນມາໃສ່

ຍັງເຮັດໃຫ້ນໍ້າມັນເທິງຜິວຖືກຈຳກັດ

ກໍຈະຊ່ວຍຟືນ
້ ຟູຜວ
ິ ທີແ
່ ຫ້ງໃຫ້ມຄ
ີ ວາມ

ເຄື່ ອ ງນຸ່ ງ ທີ່ ເ ຮັ ດ ຈາກເສັ້ ນ ໃຍທໍ າ ມະ

ອອກໄປນຳອີກ ເຮັດໃຫ້ຜິວແຫ້ງງ່າຍ.

ຊຸ່ມຊື່ນໄດ້ ວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນດື່ມນ້ໍາ

ຊາດເຊັ່ນ: ຝ້າຍ, ຜ້າປ່ານ, ລວມທັງ

2. ບຳລຸງຜິວຫລັງຈາກອາບນ້ໍາ

ອຸ່ນ ແລະດື່ມເປັນປະຈຳ ເພື່ອໃຫ້ມີນໍ້າ

ຜ້າໄໝທີສ
່ າມາດລະບາຍອາກາດໄດ້ດ;ີ

ຫລັງຈາກອາບນໍ້າແລ້ວ

ບໍ່

ມາບໍ າ ລຸ ງ ຮ່ າ ງກາຍຕະຫລອດເວລາ.

ຖ້ າ ຈໍ າ ເປັ ນ ຄວນໃສ່ ຊຸ ດ ທີ່ ເ ຮັ ດ ດ້ ວ ຍ

ຄວນເຊັດຕົວເອງໃຫ້ແຫ້ງ ຄວນເຊັດ

6. ກິນໝາກໄມ້ ແລະ ຜັກ.

ເສັ້ນໄຍທໍາມະຊາດກ່ອນ ແລ້ວຈຶ່ງນຸ່ງ

ໃຫ້ມີຄວາມປຽກຢູ່ເລັກນ້ອຍ

ແລ້ວ

ກິນໝາກໄມ້ ແລະ ຜັກທີ່ມີ

ເສື້ອທີ່ຕ້ອງການ

ທາຄີມບຳລຸງໃຫ້ທົ່ວຮ່າງກາຍ

ເພາະ

ນ້ໍາຫລາຍ ກໍສາມາດຊ່ວຍຟື້ນຟູຄວາມ

ມັນຈະຊ່ວຍຮັກສານໍ້າໃນຜິວໜັງ ເຮັດ

ຊຸ່ມຊື່ນໃຫ້ກັບຜິວໄດ້ ເພາະນອກຈາກ

ໃຫ້ຜິວໜັງຊຸ່ມຊື່ນ ແລະ ຊ່ວຍປ້ອງ

ຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ເຫລົ່ານັ້ນຈະມີນ້ຳ

ກັນຜິວແຫ້ງໄດ້ດີ.

ເປັນສ່ວນປະກອບແລ້ວ

ເພື່ອຫລຸດອາການ

ຄັນຄາຍໃຫ້ໜ້ອຍລົງ.
www.sanook.com

ມັນຍັງປະ
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ດຶ ງ ດູ ດ ການລົ ງ ທຶ ນ ແມ່ ນ ຂົ ງ

ໄດ້ ເ ຊື້ ອ ເຊີ ນ ຜູ້ ໃ ຫ້ ຄ ຳປຶ ກ ສາຈາກຕ່ າ ງ

ທົ່ວປະເທດພວມຍາດແຍ່ງຄວາມສາ

ພວມໄດ້ຮັບການ

ປະເທດເຂົ້າມາເພື່ອປະຕິບັດການວາງ

ມາດບົ່ມຊ້ອນ,

ບຸລິມະສິດແຖວຫນ້າໃນຍຸດທະສາດ

ແຜນກຳນົດຍຸດທະສາດ 7 ກິດຈະກຳ.

ຟູເສດຖະກິດໂດຍໄວ.

ພັດທະນາເສດຖະກິດ

ສັງຄົມຈາກ

ມາຮອດປັດຈຸບັນ ຍັງສືບຕໍ່ສືບທອດ

ກໍຕາມ,

ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນ. ເຖິງຢ່າງໃດ

ເສີມຂະຫຍາຍ 7 ກິດຈະກຳນັ້ນ ແລະ

ຍັ ງ ຕ້ ອ ງຮັ ບ ປະກັ ນ ບັ ນ ດາມາດຖານ

ກໍຕາມ, ບໍ່ແມ່ນແຂວງ, ນະຄອນໃດ

ພວມສ້ າ ງການວາງແຜນກຳນົ ດ ໃຫ້

ນັ້ ນ ແ ມ່ ນ ພັ ດ ທ ະ ນ າ ແ ບ ບ ຍື ນ ຍົ ງ .

ກໍປະສົບຜົນສຳເລັດ ແລະ ຮັບຕ້ອນ

ແຂວງໃນໄລຍະຕໍ່ໄປ.

ພວກຂ້າພະ

ທ່ານ ເລງອກຮວາ, ຮອງປະທານ, ຄະ

ວິສາຫະກິດຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ

ເຈົ້າໄດ້ວາງແຜນກຳນົດໃຫ້ແກ່ການກໍ່

ນ ະ ກ ຳ ມ ະ ກ າ ນ ປ ະ ຊ າ ຊົ ນ ແ ຂ ວ ງ

ຕ່າງປະເທດມາລົງທຶນ. ດ້ວຍວິທີເຮັດ

ສ້າງ, ທີ່ດິນ ແລະ ຂະແຫນງການ. ນີ້

ເງ້ອານ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເພື່ອບັນລຸໄດ້ເປົ້າ

ຢ່າງມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ວິໄສ

ແມ່ນບົດຮຽນປະສົບການ ຖ້າບໍ່ວາງ

ໝາຍນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ບໍ່ແມ່ນງ່າຍ. ເງ້ອານ

ທັດຍຸດທະສາດ ແລະ ເປັນລະບົບ, ມີ

ແຜນກຳນົດໃຫ້ 3 ຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ,

ແມ່ນແຂວງ

ຫລາຍແຂວງ, ນະຄອນ ໄດ້ປະສົບຜົນ

ບັ ນ ດາໂຄງການຢູ່ ພ າຍໃນປະເທດ

ເພາະ,

ສຳເລັດໃນຂົງເຂດນີ້

ດຶງດູດການລົງ

ແລະ ຕ່າງປະເທດເມື່ອເຂົ້າມາລົງທຶນ

ອຽດ ຈະສົ່ງຜົນສະທ້ອນບໍ່ແມ່ນໜ້ອຍ

ທຶນຢ່າງແຮງເພື່ອຮັບໃຊ້ການພັດທະ

ຢູ່ ແ ຂວງອາດຈະປະສົ ບ ກັ ບ ຄວາມ

ເຖິງຊີວິດ, ສັງຄົມ ແລະ ປະຊາຊົນ

ນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມຂອງທ້ອງຖິ່ນ.

ຫຍຸ້ ງ ຍາກ”ຢູ່ ບໍ ລິ ເ ວນບັ ນ ດາແຂວງ

ໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດ. ແຕ່ປີ

ກວ໋າງນີງ ແມ່ນແຂວງໜຶ່ງທີ່

ພາກກາງ ປະຈຸບັນ ມີ 2.151 ໂຄງ

2018 ແຂວງເງ້ອານ ໄດ້ມີການປ່ຽນ

ປະສົ ບ ຜົ ນ ສຳເລັ ດ ໃນການປະຕິ ຮູ ບ

ການ FDI ຍັງມີຜົນສັກສິດ ດ້ວຍ

ແປງນະໂຍບາຍດຶ ງ ດູ ດ ການລົ ງ ທຶ ນ .

ດ້ານບໍລິຫານ,

ເຄີຍນຳຫນ້າປະເທດ

ຍອດຈຳນວນເງິນລົງທຶນຈົດທະບຽນ

ປີ 2021 ແຂວງເງ້ອານ ໄດ້

ກ່ຽວກັບບັນດາດັດຊະນີຄື: PCI (ກຳ

ແມ່ນ 60,77 ຕື້ USD. ໃນນັ້ນ

ປະກາດໃຊ້ມະຕິເລກທີ 05 ຂອງສະ

SIPAS

ແຂວງ ແທງຮວາ ແມ່ນທ້ອງຖິ່ນນຳ

ພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງກ່ ຽ ວກັ ບ ກົ ນ ໄກ

(ຄວາມເພິ່ ງ ພໍ ໃ ຈຕໍ່ ກ ານຮັ ບ ໃຊ້ ລ ະ

ຫນ້າ ດ້ວຍ 164 ໂຄງການ, ຍອດ

ນະໂຍບາຍດຶງດູດການລົງທຶນ, ກ່ຽວ

ບຽບການບໍລິຫານ), PAPI (ປະສິດ

ທຶນຈົດທະບຽນແມ່ນຂຶ້ນເຖິງ 14,57

ກັບພື້ນຖານໂຄງລ່າງ

ທິຜົນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານສາທາລະ

ຕື້ USD, ກວມເອົາ 21% ຍອດທຶນ

ກັນແລ້ວວ່າ

ນະ), ICT (ລະດັບໝູນໃຊ້ເຕັກໂນ

ຈົດທະບຽນໃນທົ່ວພາກພື້ນ. ແຂວງ

ໄວສູ ງ ຈາກພາກເຫນື ອ ຮອດພາກໃຕ້

ໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ). ແຕ່ວ່າ ເພື່ອ

ແທງຮວາວາງເປົ້ າ ໝາຍແມ່ ນ ນອນ

ຈະໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່

ດຶງດູດການລົງທຶນ, ກ່ອນນີ້ຫລາຍປີ

ໃນກຸ່ມບັນດາແຂວງ,

ນະຄອນນຳ

ເງ້ອານ ແລະ ແທງຮວາ, ນີ້ແມ່ນກຳ

ແຂວງກວ໋າງນີງ

ຫນ້າທົ່ວປະເທດ,

ເປັນເສົາຄ້ຳການ

ລັງຫນູນໃຫຍ່ເພື່ອພັດທະນາເສດຖະ

ໃສ່ ເ ປັ ນ ພິ ເ ສດເຖິ ງ ການວາງແຜນກຳ

ເຕີ ບ ໂຕທາງພາກເຫນື ອ ຂອງທົ່ ວ ປະ

ກິດສັງຄົມ. ພວກຂ້າພະເຈົາ້ ຖືວາ່ ນີແ
້ ມ່ນ

ນົດ.

ເທດ

ພ້ອມກັບຮ່າໂນ້ຍ-ຫາຍຟ່ອງ-

ເງື່ອນໄຂສະດວກ ແລະ ພວກຂ້າພະ

ກວ໋າງນີງ. ຫລາຍປີມານີ້ ແຂວງແທງ

ເຈົ້າຈະກະກຽມໃຫ້ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ

ຮວາ

ຢ່າງຄົບຊຸດຢູ່ບັນດາເຂດອຸດສາຫະກຳ,

ເຂດສຳຄັນພິເສດ

ລັງແກ້ງແຍ່ງຂັ້ນແຂວງ),

ໄດ້ມີຄວາມເອົາໃຈ

ນີ້ແມ່ນຈຸດແຕກຕ່າງຂອງທ້ອງ

ຖິ່ນນີ້ໃນການດຶງດູດການລົງທຶນ.
ເດືອນກັນຍາ

ປີ

2014,

ໃຫ້ບຸລິມະສິດເປັນພິເສດການ

ເຖິງຢ່າງໃດ

ການຟື້ນຟູເສດຖະກິດແຕ່

ທີ່ມີເງື່ອນໄຂພິເສດສະ

ຖ້າຫາກບໍ່ມີຍຸດທະສາດລະ

ພວກເຮົາຮູ້ນຳ

ປີຫນ້າເສັ້ນທາງຄວາມ
ແລະ

ຜ່ານແຂວງ

ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ,

ກຳນົ ດ ມາເປັ ນ ເວລາຫລາຍໆເດື ອ ນ,

ພະຍາຍາມສ້າງ ແລະ ນຳອຳນາດການ

ລົງທຶນ”ໂດຍກຳນົດວ່າ

ແຂວງກວ໋າງນີງ ໄດ້ປະກາດການວາງ

ປົກຄອງແບບສ້າງສັນເຂົ້າເຄື່ອນໄຫວ,

ລົງທຶນແມ່ນຫນຶ່ງໃນບັນດາຫນ້າທີ່ສຳ

ແຜນກຳນົດຍຸດທະສາດສຳຄັນ 7 ກິດ

ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ,

ວິສາຫະກິດເປັນ

ຄັນ, ເພື່ອແນໃສ່ເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງ

ຈະກຳ,

ສ້າງພື້ນຖານໝັ້ນແກ່ນເພື່ອ

ຢ່າງດີ. ທ່ານ ຫງວຽນວັນທີ, ຮອງປະ

ແຮງພາຍໃນຢ່າງສຸດຂີດ, ການດຶງດູດ

ໃຫ້ແຂວງຫັນບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະ

ທານຜູ້ປະຈຳການ ຄະນະກຳມະການ

ແຫລ່ງກຳລັງແຮງພາຍນອກເຂົ້າມາລົງ

ນາເປັນລະອຽດ. ທ່ານ ບູ່ຍວັນຄັງ

ປະຊາຊົນ ແຂວງແທງຮວາ ຢັ້ງຢືນ

ທຶນພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ສ້າງກຳລັງຫນູນ

ຮອງປະທານ

ວ່າ:

ມາລົງທຶນຢູ່

ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາວ່ອງໄວ ແລະ

ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ແຂວງແທງຮວາ ລ້ວນແຕ່ໄດ້ຮັບປະ

ຍືນຍົງ. ໝາກຜົນການດຶງດູດການລົງ

ໜຶ່ງໃນບັນດາບັນຫາເຊິ່ງແຂວງກວ໋າງ

ກັ ນ ຄວາມເປັ ນ ລະບຽບຮຽບຮ້ ອ ຍ

ທຶນປັດຈຸບັນ

ນີງ ວາງອອກໃນຕໍ່ຫນ້າ ແລະ ຍາວ

ຄວາມປອດໄພທາງສັງຄົມ, ຊັບສິນ,

ມີແບບມີແຜນ, ມີວິທະຍາສາດ ຄື

ນານ, ນັ້ນແມ່ນຕ້ອງມີການວາງແຜນ

ຊີວິດອິນຊີໃຫ້ນັກລົງທຶນ.

ພວກຂ້າ

ການວາງແຜນການກຳນົດຢູ່ ກວ໋າງນີງ,

ກຳນົ ດ ຍຸ ດ ທະສາດເພື່ ອ ຮັ ບ ໃຊ້ ວ ຽກ

ພະເຈົ້ າ ກໍ່ ສື ບ ຕໍ່ ສ້ າ ງທຸ ກ ເງື່ ອ ນໄຂສະ

ການພັ ດ ທະນາພື້ ນ ຖານໂຄງລ່ າ ງຄົ ມ

ງານຊີ້ນຳ-ນຳພາ,

ເປັນພື້ນຖານເພື່ອ

ດວກ ໃນໄລຍະກ່ອນ, ພາຍໃນ ແລະ

ມະນາຄົມຢູ່ ແທງຮວາ ຫລື ຈິດໃຈມີ

ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການລົງທຶນ

ຫລັງການລົງທຶນ, ເຮັດໃຫ້ນັກລົງທຶນ

ໄຫວພິບ, ລັດຫນ້າຢູ່ ເງ້ອານ ເປັນ

ຢ່າງມີແບບມີແຜນ, ມີວິທະຍາສາດ,

ມີຄວາມເພິ່ງພໍໃຈ ດ້ວຍທິດນຳທີ່ວ່າ

ການສະແດງໃຫ້ ເ ຫັ ນ ບາດກ້ າ ວເດີ ນ

ຈຸດສຸມ,

ຜົນສຳເລັດຂອງວິສາຫະກິດ ແມ່ນປະ

ຢ່າງມີແບບມີແຜນ ແລະ ມີປະສິດ

ກອບສ່ ວ ນເຂົ້ າ ໃນຜົ ນ ສຳເລັ ດ ຂອງ

ທິດຜົນ.

ຊາຊົນ

ແຂວງກວ໋າງນີງ

ສ້າງກຳລັງແຜ່ກະຈາຍເພື່ອ

ດຶງດູດບັນດານັກລົງທຶນ.
ປີ 2011 ແຂວງກວ໋າງນີງ

ທຸກວິສາຫະກິດ

ມານະ

ທ່າໄດ້ປຽບເພື່ອຟື້ນ

ພາຍຫລັງຜັນຂະຫຍາຍການວາງແຜນ

ຄະນະກຳມະການປະ
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ແຂວງ; ປັດຈຸບັນ, ບັນດາທ້ອງຖິ່ນໃນ

ສ້ າ ງເງື່ ອ ນໄຂສະດວກໃຫ້ ບັ ນ ດານັ ກ
ດຶງດູດການ

ແມ່ນຍຸດທະສາດຢ່າງ

ແຫລ່ງຂ່າວ: VOVWORLD
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ຕອນເຊົ້າວັນທີ 4 ເມສາ,
ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 5 ຄະນະບໍລິຫານ
ງານສູກກາງພັກ ຊຸດທີ XIII ໄດ້ໄຂ
ຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດຢູ່ນະຄອນຫລວງ ຮ່າ
ໂນ້ຍ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນ
ຝູ ຈ້ອງ ໄດ້ເປັນປະທານ ແລະ ກ່າວຄຳ
ເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ. ທ່ານປະທານປະ
ເທດຫວຽດນາມ ຫງວຽນ ຊວັນ ຟຸກ
ບໍລິຫານວາລະໄຂກອງປະຊຸມ.
ຄະນະບໍ ລິ ຫ ານງານສູ ນ ກາງ
ພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມ
ຊຸດທີ
XIII ໄດ້ສຸມໃສ່ປຶກສາຫາລື, ປະ
ກອບຄຳເຫັນ ແລະ ຕົກລົງກ່ຽວກັບ
ບັນດາເນື້ອໃນຄື: ສະຫລຸບ 10 ປີແຫ່ງ
ວັ ນ ປະຕິ ບັ ດ ມະຕິ ກ ອງປະຊຸ ມ ໃຫຍ່
ສູນກາງພັກເທື່ອທີ 6 ຊຸດທີ XI ກ່ຽວ
ກັບເລື່ອງ ສືບຕໍ່ປ່ຽນແປງໃໝ່ນະໂຍ

ບາຍ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນໃນສະ
ໄໝຍູ້ແຮງກິດຈະການປ່ຽນແປງໃໝ່
ຢ່າງຮອບດ້ານ; ສະຫລຸບ 15 ປີ ແຫ່ງ
ວັນປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມເທື່ອທີ
7 ສູນກາງພັກຊຸດທີ X ກ່ຽວກັບກະ
ສິກຳ, ຊາວກະສິກອນ, ຊົນນະບົດ;
ສະຫລຸບ 20 ປີ ແຫ່ງວັນປະຕິບັດມະ
ຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ເທື່ອທີ 5 ສູນກາງ
ພັກຊຸດທີ IX ກ່ຽວກັບການສືບຕໍ່
ປ່ຽນແປງໃໝ່, ພັດທະນາ ແລະ ຍົກ
ສູງປະສິດທິຜົນເສດຖະກິດລວມໝູ່;
ແຜນຮ່ າ ງສ້ າ ງອົ ງ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ພັ ກ ຂັ້ ນ
ຮາກຖານ ແລະ ສະມາຊິກພັກ; ແຜນ
ຮ່າງສ້າງຕັ້ງຄະນະຊີ້ນຳຂັ້ນແຂວງກ່ຽວ
ກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງ
ຫລວງ, ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ແລະ ບາງ
ບັນຫາສຳຄັນອື່ນ. ກ່າວຄຳເຫັນໄຂ

ກອງປະຊຸມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່
ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມ
ມູນິດຫວຽດນາມ ຫງວຽນ ຝູ ຈ້ອງ
ຮຽກຮ້ອງວ່າ:
ຂ້ າ ພ ະ ເ ຈົ້ າ ສ ະ ເ ໜີ ໃ ຫ້ ສູ ນ
ກາງພັກ ແລະ ບັນດາຜູ້ແທນທີ່ເຂົ້າ
ຮ່ ວ ມກອງປະຊຸ ມ ຈົ່ ງ ເລີ່ ມ ປະຕິ ບັ ດ
ຈາກພຶດຕິກຳຕົວຈິງ, ປຶກສາຫາລື, ຕີ
ລາຄາຢ່າງພາວະວິໄສ, ມີວິທະຍາສາດ
ກ່ຽວກັບໝາກຜົນ, ຜົນງານທີ່ບັນລຸ
ໄດ້; ພ້ອມທັງວິເຄາະຂໍ້ຈຳກັດ, ອ່ອນ
ດ້ອຍທີ່ຍັງຕົກຄ້າງ ແລະ ສາຍເຫດ
ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ. ຕໍ່ຈາກນັ້ນ, ຕິດແທດ
ກັບມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIII
ຂອງພັກ ແລະ ສະພາບການຕົວຈິງ
ຂອງປະເທດຊາດ, ສຸມໃສ່ປຶກສາຫາ
ລືເຮັດແຈ້ງ, ສ້າງຄວາມເຫັນດີເປັນເອ
ກະພາບຢ່ າ ງສູ ງ ກ່ ຽ ວກັ ບ ເປົ້ າ ໝາຍ,
ທັດສະນະ ແລະ ແນວຄິດຊີ້ນຳ ແລະ
ໜ້າທີ່, ມາດຕະການໃຫຍ່ທີ່ຕ້ອງຊາບ
ຊຶມ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດເພື່ອ
ໃຫ້ ເ ສດຖະກິ ດ ລວມໝູ່ ນັ ບ ມື້ ນັ ບ
ພັດທະນາ,
ກາຍເປັນພາກສ່ວນ
ເສດຖະກິດທີ່ສຳຄັນຂອງພື້ນຖານຕະ
ຫລາດກຳນົດທິດສັງຄົມນິຍົມ
ຢູ່
ຫວຽດນາມ.
ຕາມລາຍການແລ້ວ, ກອງ
ປະຊຸມດັ່ງກ່າວຈະເຮັດວຽກຮອດວັນ
ທີ 10 ພຶດສະມາ ຈຶ່ງອັດລົງ.
ແຫລ່ງຂ່າວ: VOVWORLD
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1. ການກວດກາຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ຊຶ່ງແມ່ນ ການກວດກາ ທີ່ດຳເນີນ
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ຕາມແຜນການຢ່າງ ເປັນປະ ຈຳ ແລະ ມີກຳນົດເວລາອັນແນ່ນອນ;

ໝວດທີ 2

ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເປັນ

2. ການກວດກາ ໂດຍມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ ຊຶ່ງແມ່ນ ການກວດ

ການກວດກາວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ

ການອກແຜນການ ເມື່ອເຫັນວ່າ ມີຄວາມຈຳເປັນ ຊຶ່ງແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຖືກກວດກາຮູ້
ລ່ວງໜ້າ;

ມາດຕາ 53 ອົງການກວດກາ ວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ
ອົງການກວດກາວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ ປະກອບດ້ວຍ:
ຄຸ້ມຄອງວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 48

ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍສະບັບນີ້.
ມາດຕາ 59 ຜົນສັກສິດ
ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດ ພາຍຫຼັງ ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສາທາ

3. ການກວດກາແບບກະທັນຫັນ ຊຶ່ງແມ່ນ ການກວດກາແບບຮີບດ່ວນ
ໂດຍບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຖືກກວດກາຮູ້ລ່ວງໜ້າ.

1. ອົງການກວດກາພາຍໃນ ຊຶ່ງແມ່ນ ອົງການດຽວກັນກັບອົງການ

ມາດຕາ 58 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ອອກລັດຖະດຳລັດປະກາດໃຊ້ ແລະ
ໄດ້ລົງຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ສິບຫ້າວັນ.

ໃນການດຳເນີນການກວດກາວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ ໃຫ້ປະຕິ

ຂໍກ
້ າໍ ນົດ, ບົດບັນຍັດໃດ ທີຂ
່ ດ
ັ ກັບກົດໝາຍສະບັບນີ້ ລ້ວນແຕ່ຖກ
ື ຍົກເລີກ.

ບັດຖືກຕ້ອງ ຕາມກົດໝາຍ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ

ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້;
2. ອົງການກວດກາພາຍນອກ ຊຶ່ງແມ່ນ ສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະພາປະຊາ

ພາກທີ IX

ຊົນຂັ້ນແຂວງ, ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ, ອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ, ແນວ

ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ

ລາວສ້າງຊາດ, ສະຫະພັນນັກຮົບເກົ່າລາວ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ສື່ມວນ
ຊົນ ແລະ ປະຊາຊົນ.

ມາດຕາ 56 ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ

ມາດຕາ 54 ເນື້ອໃນການກວດກາ

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນ ໃນການຈັດ

ການກວດກາ ວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ ມີເນື້ອໃນ ດັ່ງນີ້:

ຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍສະບັບນີ້ເປັນຕົ້ນ ການເປັນແບບຢ່າງ, ການປະກອບສ່ວນ

1. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ກົດໝາຍ

ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີລະ ດັບສູງ ຈະໄດ້

ວ່າດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ;
2. ແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການກ່ຽວກັບວຽກງານເຕັກໂນໂລ

ມາດຕາ 57 ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ

ຊີລະດັບສູງ;

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນີ້ ເປັນ

3. ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານ ເຕັກໂນ
ໂລຊີລະດັບສູງ ແລະ ພະນັກ ງານ-ລັດຖະກອນ ຫຼື ເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

ຕົ້ນ ຂໍ້ຫ້າມ ຈະຖືກສຶກສາອົບຮົມ, ລົງວິໄນ, ປັບໃໝ, ໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍ
ທາງແພ່ງ ຫຼື ຖືກລົງໂທດທາງອາຍາ ຕາມກົດໝາຍ.

4. ການດຳເນີນວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ.
ມາດຕາ 55 ຮູບການການກວດກາ

ພາກທີ X

ການກວດກາ ວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ ມີຮູບການ ດັ່ງນີ້:

ຜູ້ຊີ້ນຳ
ທ່ານ ສິງຄຳ ວົງພະຈັນ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ຍານພາຫະນະທາງບົດ

ຮັບການຍ້ອງຍໍ ຫຼື ນະໂຍບາຍອື່ນ ຕາມລະບຽບການ.

ຄະນະຊ່ຽວຊານທີ່ປຶກສາ

ທ່ານ ສີສຸພັນ ແສງສະຫວັນ
ທ່ານ ວິເສດ ສະແຫວງສຶກສາ
ທ່ານ ຄຳວິສັນ ແກ້ວສຸວັນ

ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ

6. ອອບໂຣດ (Off Road) ໝາຍເຖິງ ຍານພາຫະນະທີ່ ຜ່ານ
ການອອກແບບ ຫລື ດັດແປງ ຮູບຮ່າງພາຍນອກ ສໍາລັບນໍາໃຊ້ ໃນ
ການສໍາຫລວດ, ກິລາ, ໃນເຂດທຸລະກັນດານ ຫລື ພື້ນທີ່ສະເພາະ;
7. ຖັງລົດ ໝາຍເຖິງ ໂຄງສ້າງຫລັກຂອງລົດ

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

