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ໂດຍຕອບສະຫນອງຕາມຄໍາເຊີນຂອງສະຫາຍ
ພົມວິຫານ

ກໍາມະການກົມການເມືອງສູນກາງພັກ,

ໄຊສົມພອນ
ປະທານສະພາ

ແຫ່ງຊາດ ແຫງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ,
ສະຫາຍ ເວຶອງ ດິງ ເຫວະ ກຳມະການກົມການເມືອງສູນກາງພັກກອມ
ມູນິດຫວຽດນາມ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດສັງ
ຄົມນິຍົມຫວຽດນາມ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຈະເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມສັນ
ຖະວະໄມຕີ ຢ່າງເປັນທາງການ ທີ່ ສປປລາວ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ
15-17 ພຶດສະພາ 2022.
ການພັ ດ ທະນາເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ ,

ວາລະແຫ່ງຊາດ ເຊັ່ນ: ວາລະວ່າດ້ວຍ

ການປະຕິບັດ 2 ວາລະແຫ່ງຊາດ ຈາກ

ການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານ

ຄະນະພັກ, ອົງການປົກຄອງແຂວງຈໍາ

ເສດຖະກິດ-ການເງິນ ແລະ ວາລະວ່າ

ແຫ່ງຊາດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ສືບ

ຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງທ່ານ ວິໄລວົງ

ພັກ-ອົງການປົກຄອງແຂວງ, ການນຳ

ປາສັກແລ້ວ; ຈາກນັ້ນ, ທ່ານ ປອ.

ດ້ ວ ຍການແກ້ ໄ ຂບັ ນ ຫາຢາເສບຕິ ດ
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ຕໍ່ເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດ

ບຸດດາຄຳ ເຈົ້າແຂວງໆຈຳປາສັກ, ລາຍ

ນະຄອນ, ເມືອງ, ພະແນກການກົມ

ໄຊສົມພອນ

ໄດ້ມີຄຳ

ເພື່ອເປັນທິດໃນການຊີ້ນໍາ-ນໍາພາວຽກ

ແຂວງຈໍາປາສັກ, ທ່ານ ປອ. ໄຊສົມພອນ

ວຽກຮ່ວມກັບຄະນະພັກ, ອົງການປົກ

ງານວຽກງານສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ

ກອງ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງອ້ອມຂ້າງ

ຄິ ດ ຄຳເຫັ ນ ໂອ້ ລົ ມ ກ່ ຽ ວກັ ບ ການຈັ ດ

ງານໃນຕໍ່ໜ້າ ເປັນຕົ້ນ: ເນື່ອງຈາກສະ

ພົມວິຫານ

ຄອງແຂວງຈໍາປາສັກ; ໂດຍການຕ້ອນ

ຂອງທ່ານ ສາຍທອງ ໄຊຍະວົງ ປະ

ຮັບ ແລະ ລາຍງານການພັດທະນາເສດ

ແຂວງເຂົ້າຮ່ວມ.

ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນພັ ດ ທະນາເສດຖະ

ທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ມີຄະນະ

(ສພຊ) ວັນທີ 5 ພຶດສະພາ
ຜ່ານມາ,

ທີ່ສະໂມສອນຫລັກ

ກໍາມະການກົມການ

ເມືອງສູນກາງພັກ,

ປະທານສະພາ

ພາຍຫລັງໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານ

Iv’xtmkoltrkcsj’-kf ln[8+xtg,uo
dko9af8ah’xt8y[afdqf\kp $ lt[a[

ພົມວິຫານ

ກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 2
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(ສພຊ) ວັນທີ 5 ພຶດສະພາ
2022

ທີ່ສະໂມສອນຂອງຫ້ອງວ່າ

ການປົກຄອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
ໄດ້ມີກອງປະຊຸມປະເມີນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດກົດໝາຍ ຈໍານວນ 4 ສະບັບ
ທີ່ຕິດພັນກັບວາລະແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍ
ການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດ
ຖະກິດ-ການເງິນ ຄື: ກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍທີ່ດິນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສົ່ງເສີມ
ການລົງທຶນ,

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບ

ສິນຂອງລັດ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ

|hk #

vjko8+|hk #

g]0kmydkoltrkcsj’-kf 8hvoIa[

ln[8+8yf8k,d;fdk c]t -5dp6hdko9af8ah’

xt8y[f
a [aofk7kf\kp.o0q’g0flbdlkmydko c]t dy]k 7tot-jP;-koltrkcsj’-kf csj’ llDs;Pfok,
(ສພຊ) ເພື່ອປຶກສາຫາລື ແລະ
ແລກປ່ ຽ ນຂໍ້ ມູ ນ -ຂ່ າ ວສານທາງດ້ າ ນ
ການຄຸ້ ມ ຄອງລະບົ ບ ອາຄານຫໍ ສ ະພາ
ແຫ່ງຊາດລາວ-ຫວຽດນາມ; ກວດລະ
ບົບອາຄານຂອງສະພາແຫ່ງຊາດລາວ
ເພື່ ອ ຂຶ້ ນ ແຜນການຊ່ ວ ຍເຫລື ອ ທາງ
ດ້ານວິຊາການໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ; ປຶກສາຫາ
ລື ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ
ທາງດ້ານການຈັດວາງສະແດງ

ຫ້ອງ

ມູ ນ ເຊື້ ອ ຂອງສະພາແຫ່ ງ ຊາດລາວ
ແລະ

|hk @

ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອໃຫ້ແກ່
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ພາບການຂອງໂລກ, ພາກພື້ນ ມີຂໍ້ຂັດ
ແຍ່ງ ແລະ ສົ່ງຜົນໂດຍກົງ ແລະ ທາງ
ອ້ອມ ຕໍ່ປະເທດເຮົາ; ດັ່ງນັ້ນ, ເນັ້ນ
ໃຫ້ຄະນະພັກ, ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ,
ອົງການປົກຄອງແຂວງ
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# ຄັດໂດຍ: ຫອມສະນິດ

ເພີ່ມທະວີ

ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ

q

ໂຄງການກໍ່ສ້າງສະໜາມບິນສາກົນ ຢູ່ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ

ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ມີຄວາມຄືບໜ້າແລ້ວ 75% ສໍາລັບເນື້ອທີ່ຂອງ

ແນວທາງປ້ ອ ງກັ ນ ຊາດ-ປ້ ອ ງກັ ນ
ຄວາມສະຫງົບ ທົ່ວປວງຊົນຮອບດ້ານ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ແມ່ນມີປະມານ 300 ເຮັກຕາ ໂດຍນອນຢູ່ໃນ

ຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ເລິກເຊິ່ງ; ສ້າງ ແລະ

ເຂດດິນສາໍປະທານຂອງກຸ່ມບໍລິສັດດອກງິ້ວຄາໍ ເຊິ່ງເປັນດິນກະ

ປັບປຸງຕາໜ່າງປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນ
ເສີ ມ ການຜະລິ ດ ກະສິ ກໍ າ ເປັ ນ ກຸ່ ມ ,

ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ

ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ, ໜັກແໜ້ນ; ສະກັດກັ້ນ

ເປັນຟາມ ເພື່ອຂະຫຍາຍຖານການຜະ

ແຜນພັ ດ ທະນາເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ

ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນລວມ,

ອາດຊະຍາກໍ າ ຕ່ າ ງໆຢ່ າ ງທັ ນ ການ,

ລິດໃຫ້ກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ມີຜົນຜະລິດ

ຂອງແຂວງທີ່ວາງອອກ ທັງຮັບປະກັນ

ສະຕິເຄົາລົບກົດໝາຍ ແລະ ການປະ

ເດັດຂາດ ແລະ ເຂັ້ມງວດ; ເອົາໃຈໃສ່

ຈໍານວນຫລາຍ,

ຄຸນນະພາບ,

ຕິບັດພັນທະຂອງປະຊາຊົນ; ຈາກນັ້ນ,

ທຶນຂອງບໍລິສັດ ເກຣເຕີເບ ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດທີ່ນອນຢູ່ໃນກຸ່ມບໍ

ການຄຸ້ມຄອງສໍາມະໂນຄົວ, ການຄຸ້ມ

ເຂົ້າເຖິງແຫລ່ງທຶນ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງ

ກອນທີ່ມີຄວາມຮູ້,

ຄວາມສາມາດ

ທ່ າ ນຍັ ງ ໄດ້ ຊີ້ ນໍາ ກ່ ຽວກັ ບ ການເຄື່ ອ ນ

ຄອງຄົນຕ່າງປະເທດ

ຕະຫລາດທີ່ມີປະສິດທິພາບ; ພ້ອມນັ້ນ

ເພື່ ອສະໜອງໃຫ້ ແກ່ ກ ານສ້ າ ງສາພັ ດ

ໄຫວວຽກງານຂອງສະພາປະຊາຊົ ນ

ລິສັດດອກງິ້ວຄາໍ ມີໄລຍະການສາໍປະທານ ແມ່ນ 50 ປີ, ພາຍ

ຄະນະພັກ,

ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ

ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ມີປະສິດທິ

ແຂວງຈຳປາສັກ ແລະ ບັນຫາສຳຄັນ

ພ້ອມນັ້ນ, ທ່ານປະທານສະ

ແລະ ອົງການປົກຄອງແຂວງ ຈະຕ້ອງ

ຜົນສູງ ເຊິ່ງໃນການພັດທະນາຊັບພະ

ອື່ນອີກຈຳນວນໜຶ່ງ.

ພາແຫ່ງຊາດ ຍັງໄດ້ກ່າວເນັ້ນຕື່ມອີກ

ໄດ້ເພີມ
່ ທະວີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການ

ຍາກອນມະນຸດ ສິ່ງສໍາຄັນແມ່ນການ

ໃນການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ພົບ

ວ່າ:

ແຂວງຈໍາປາສັກເປັນແຂວງໜຶ່ງ

ນໍາພາ-ຊີ້ນໍາ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ສ້າງບຸກຄະລາກອນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ

ປະ ໃນຄັ້ງນີ້ ສະແດງເຖິງຄວາມເປັນ

ທີ່ມີທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນຫລາຍຢ່າງ; ດັ່ງ

ໃນການຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ໂຄງການລົງ

ຄວາມຮຽກຮ້ ອ ງຕ້ ອ ງການຂອງການ

ຫ່ ວ ງເປັ ນ ໄຍຂອງກົ ມ ການເມື ອ ງສູ ນ

ນັ້ນ, ສະເໜີໃຫ້ຄະນະພັກ, ສະພາປະ

ທຶນດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ນໍາຜົນປະໂຫຍດສູງ

ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ທັງແກ້

ກາງພັກ, ລັດຖະບານ ກໍຄື ສະພາແຫ່ງ

ຊາຊົນແຂວງ, ອົງການປົກຄອງແຂວງ

ສຸດມາສູ່ປະເທດຊາດ

ກໍຄືຜົນປະ

ໄຂໃຫ້ໄດ້ການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ

ຊາດ ຕໍ່ການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ

ຈະຕ້ອງໄດ້ເພີ່ມທະວີການນໍາພາ-ຊີ້ນໍາ

ໂຫຍດຂອງແຂວງຈຳປາສັກ ຕາມກົດ

ໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບ, ແກ້ໄຂ

ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງ, ວຽກ

ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງແຂວງ

ໝາຍກໍານົດ,

ຮັບປະກັນໃຫ້ການ

ບັ ນ ຫາການໄປອອກແຮງງານຢູ່ ປ ະ

ງານຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງຈຳປາ

ນໍ າ ໃຊ້ ທ່ າ ແຮງບົ່ ມ ຊ້ ອ ນຂອງແຂວງ

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການດັ່ງກ່າວ ໄດ້

ເທດໃກ້ຄຽງ ເຊິ່ງມີຄວາມສ່ຽງຫລາຍ

ສັກ ເພື່ອເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ຄະນະພັກ,

ປະເພດກິລາ ລວມມີຄະນະນາໍຄູເຝິກ, ກາໍມະການຕັດສິນ ແລະ

ເພື່ອສຸມທຶນຮອນ, ເຕັກນິກວິຊາການ

ປະກອບສ່ ວ ນເຂົ້ າ ໃນການພັ ດ ທະນາ

ດ້ານ ໂດຍສະເພາະໃນສະພາບການລະ

ອົງການປົກຄອງແຂວງ

ເຂົ້າໃສ່ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າຂອງປະ

ທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ມີການຫັນປ່ຽນໃໝ່ຢ່າງ

ບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

ພາ-ຊີ້ນຳ

ນັກກິລາ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 435 ຄົນ ແລະ ປະເພດກິລາທີ່ນໍາ

ຊາຊົນ ເປັນຕົ້ນການປູກເຂົ້າ, ກາເຟ,

ຕັ້ງໜ້າ; ຕິດຕາມ, ກວດກາການປົກ

ໃຫ້ຊາວໜຸ່ມພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນ

ຜ່າໄດ້ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສືບຕໍ່ພັດ

ຊາ, ໝາກແໜ່ງ, ໄມ້ໃຫ້ໝາກ, ການ

ປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ,

ການຊອກຫາວຽກເຮັດງານທໍາ

ທະນາແຂວງໃຫ້ກ້າວຂຶ້ນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.

ຄື: ເປຕັງ, ບີລຽດ-ສະນຸກເກີ້, ຄິກບ່ອກຊິງ, ມວຍລາວ, ວູຊູ,

ປູກໄມ້ອຸດສາຫະກໍາ,

ແກ້ໄຂຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ

ສົ່ ງ ຜົ ນ ກະທົ ບ ຕໍ່ ກ ານດໍ າ ລົ ງ ຊີ ວິ ດ ປະ

(ພາບ-ຂ່າວ: ເກດສະໜາ
ແລະ ສົມວິຈິດ ໄຊມົນຕີ)

ລົດຖີບ, ເທຄວັນໂດ, ມວຍສາກົນ, ກະຕໍ້, ປັນຈັກສີລັດ, ກາ

ໃຫ້ເຂັ້ມງວດ

ຕາມກົດໝາຍ.

ການປູກຜັກ

ມີທ່າແຮງໃນການ

ຈາກ

ໃຫ້ໄປຕາມ

ສາມາດສ້າງບຸກຄະລາ

ເຊິ່ງ

ການລ້ຽງສັດໃຫຍ່

ໂຄງການໂດຍມີ ກ ານຊົ ດ ເຊີ ຍ ທີ່ ສົ ມ

ຈໍາວັນ;

ເພື່ອສ້າງອາຊີບ ແລະ

ເຫດສົມຜົນ; ພ້ອມທັງເພີ່ມທະວີການ

ໃຈໃສ່ການສຶກສາອົບຮົມ ແລະ ຮຽນ

ລາຍຮັບອັນໝັ້ນຄົງໃຫ້ປະຊາຊົນ; ສົ່ງ

ນໍາພາ-ຊີ້ນໍາ ວຽກງານການພັດທະນາ

ຮູ້ ມູ ນ ເຊື້ ອ ຄວາມສາມັ ກ ຄີ ປ ອງດອງ,

ປອດສານພິດ,
ເປັນສິນຄ້າ

ພ້ອມກັນນັ້ນ,

ເຮັດ

ກໍໃຫ້ເອົາ

ນໍ້າໃຈຮັກຊາດ ແລະ ເສຍສະຫລະ

ສິກຳທີ່ໄດ້ຊື້ນຳປະຊາຊົນ ເພື່ອມາພັດທະນາ ໂດຍງົບປະມານ

ຄວາມສະຫງົບ ຢູ່ທ້ອງຖິ່ນຮາກຖານ

ສ້າງ

ໃນການນຳ

ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ແຂວງຜ່ານ

ຂອງການກໍ່ສ້າງໂຄງການນີ້ແມ່ນ 175 ລ້ານໂດລາ ໂດຍແມ່ນ

ຫລັງໝົດສັນຍາການສາໍປະທານແລ້ວແມ່ນຈະມອບໃຫ້ລັດຖະ
ບານລາວເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງຕໍ່ໄປ.
ນສພ. ປະເທດລາວ 05/05/2022

q

ນາມ ເປັນເຈົ້າພາບ ເຊິ່ງຈະຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 12-23
ພຶດສະພາ 2022 ເຊິ່ງ ສປປລາວ ຈະໄດ້ສົ່ງເຂົ້າຮ່ວມມີ 29

ໃຊ້ງ ົບປະມານຂອງລັດຖະບານຮອບດ້ານ ມີ 18 ປະເພດກິລາ

ຣາເຕໂດ, ຢູໂດ, ມວຍປໍ້າ, ຍິງທະນູ, ແລນ-ລານ, ຍົກນໍ້າໜັກ,
ໂວວີນາມ ແລະ ລອຍນ້ຳ. ປະເພດກິລາກຸ້ມຕົນເອງດ້ານງົບປະ

ຈາກນັ້ນ, ໄດ້ມີກອງປະຊຸມ
ຮ່ວມກັບພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ
ກິລາ, ພະແນກແຜນການ ແລະ ການ
ລົງທຶນ, ພະແນກການເງິນຂອງແຂວງ,
ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ເມືອງແປກ ແລະ ຢ້ຽມຢາມວິທະຍາ

ມານຮັບໃຊ້ (ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ງ ົບປະມານຂອງລັດ) ມີ 11 ປະເພດ ຄື:
ບານເຕະ (ຍິງ-ຊາຍ), ດອກປີກໄກ່, ເທັນນິດ, ບານສົ່ງຫາດ
ຊາຍ, ກັອຟ, ຍີມນາສຕິກ, ອີສະປອດ, ຍິງປືນ, ປີ່ງປ່ອງ, ເພາະ
ກາຍ ແລະ ແດ້ນສະປອດ.
ນສພ. ປະຊາຊົນ 06/05/2022

ໄລຄູຄັງໄຂ, ມສ.ໜອງເປັດ, ໂຮງ
ຮຽນປະຖົມສົມບູນບ້ານໂງຍ, ພົບປະ
ຄູ-ອາຈານ,

ນັກຮຽນຈຳນວນໜຶ່ງ

ເພື່ອຮັບຟັງການລາຍງານ, ເກັບກໍາສະ
ພາບ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີຕ່າງໆ; ພ້ອມນັ້ນ,

ln[8+DDD

ງານມະຫະກຳກິລາຊີເກມຄັ້ງທີ 31 ທີ່ ສສ.ຫວຽດ

q

ເສດຖະກິດ ແລະ ຊຸມຊົນທຸລະກິດຂອງ ສປປລາວ

ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະ

ຄະນະ ຍັງໄດ້ຕິດຕາມກວດກາຄວາມ

ຍາດໂຄວິດ-19, ຄາດວ່າການເຕີບໂຕເສດຖະກິດຂອງປະເທດ

ພ້ ອ ມຂອງສະໜາມກິ ລ າແຂວງຊຽງ

ລາວຈະຕ່ຳກ່ວາ 4,5%ໃນປີ 2022 ແລະ 2023, ເມື່ອທຽບ

ຂວາງ ທີ່ຈະກະກຽມເປັນເຈົ້າພາບຈັດ
ງານມະຫາກຳກິລາແຫ່ງຊາດ ໃນທ້າຍ

ກັບການຂະຫຍາຍໂຕສະເລ່ຍປະຈໍາປີ 7% ໃນ 2 ທົດສະວັດ

ເພື່ອເປັນການກະ

ຫລອດຊີວິດສຳລັບໝົດທຸກຄົນ; ຕິດ

ໄດ້ສືບຕໍ່ເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາ,

ປີ 2022 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ເພື່ອເປັນຂໍ້

ທີ່ຜ່ານມາ

ກຽມຂໍ້ມູນລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມສະ

ຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະ

ຊຸກຍູ້ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາຄາດ

ມູ ນ ລາຍງານຕໍ່ ກ ອງປະຊຸ ມ ຄະນະປະ

ໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງ

ຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບ

ໝາຍໃນຂົງເຂດສຶກສາທິການ ແລະ

ຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ກອງປະຊຸມ

ໃນອາຊີ, ເອີຣົບ ແລະ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ເປີດເຜີຍຫວ່າງບໍ່

ຊາດ ຊຸດທີ IX ທີ່ຈະໄຂຂຶ້ນໃນມໍ່ໆ

ເລກທີ 17/ສພຊ, ລົງວັນທີ 25 ມິຖຸ

ກິລາ ຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ; ໂດຍການ

ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ.

ນີ້ ທັງເພື່ອຕິດຕາມກວດກາ, ຊຸກຍູ້

ນາ 2019 ວ່າດ້ວຍການພັດທະນາ

ຕ້ອນຮັບຂອງທ່ານ ບຸນໂຮມ ເທດທາ

ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານ ນາງ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມ

ຊັ ບ ພະຍາກອນມະນຸ ດ ຕາມຂະແໜງ

ນີ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ)

ທຸມມາລີ ວົງພະຈັນ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ

ສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາ

ການບຸລິມະສິດ

ໃນສາຂາວິຊາກະສິ

ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 9 ທັງເປັນປະ

ກໍໄດ້ນຳເອົາເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອ

ແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX (ບັນດາຄາດ

ກຳ, ຄູ ແລະ ພະຍາບານ ໂດຍລົງເລິກ

ທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງຊຽງຂວາງ

ກອບມີ:

ໝາຍໃນຂົງເຂດສຶກສາທິການ ແລະ

17 ມາດຕະການ ໃນການແກ້ໄຂບັນ

ແລະ ຄະນະ ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບສະ

ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ, ເກີບນັກຮຽນ ແລະ ສື່

ຜົນກະທົບທຸກໆປະເທດໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງຈະ

ກິລາ), ການປັບປຸງຄຸນນະພາບລະບົບ

ຫາຄູເຫລືອບໍ່ພໍ,

ພາປະຊາຊົນແຂວງ

ສິ່ງພິມ ຈຳນວນໜຶ່ງ ມອບໃຫ້ບັນດາ

ການຮຽນ-ການສອນ ທຸກຊັ້ນທຸກສາຍ

ກອນຄູ ແລະ ຄູອາສາສະໝັກ ແລະ

ການລາຍງານ ແລະ ປຶກສາຫາລືແຜນ

ເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ

ເຮັດໃຫ້ລະບົບເສດຖະກິດມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເພີ່ນຂຶ້ນ

ໃນໄລຍະໃໝ່ ຕິດພັນກັບການຈັດຕັ້ງ

ການຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະ

ການເຄື່ ອ ນໄຫວຢູ່ ແ ຂວງຊຽງຂວາງ

ເຮັດວຽກ

ປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບ

ຕິບັດວຽກງານກິລາ-ກາຍຍະກຳ.

ໂດຍໄດ້ເຂົ້າພົບປະເຮັດວຽກກັບທ່ານ

ກ່າວແມ່ນໄດ້ມາຈາກການສະໜັບສະ

ເກີດຂຶ້ນ ໂດຍບໍ່ດຶງເອົາບັນຫາການເມືອງຄວາມຂັດແຍ່ງກັນໄປ
ກ່ຽວພັນກັບລະບົບເສດຖະກິດໂລກ.

(ສພຊ)

ການບັນຈຸລັດຖະ

ພ້ອມທັງຮັບຟັງ

ປະ

ຜ້າອັດປາກ, ເຈວລ້າງມື,

ແລະ

ເຊິ່ງເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອດັ່ງ

ຍືນຍົງ ເປົ້າໝາຍທີ 4 (SDG4) ຮັບ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 5-6 ພຶດ

ສີວິໄລ ແສງຈະເລີນ ຄະນະປະຈຳພັກ

ໜູນຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ

ປະກັນການສຶກສາໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ,

ສະພາ 2022, ທ່ານ ນາງ ທຸມມາລີ

ແຂວງ, ຮອງເຈົ້າແຂວງຊຽງຂວາງ ທັງ

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶນສຳ

ເທົ່າທຽມກັນ ແລະ ທົ່ວເຖິງ ແລະ ສົ່ງ

ວົງພະຈັນ

ເ ປັ ນ ຜູ້ ຊີ້ ນ ຳ ວ ຽ ກ ງ າ ນ ວັ ດ ທ ະ ນ ະ

ລັບປະຊາກອນ (UNFPA).

ເສີມກາລະໂອກາດໃນການຮຽນຮູ້ຕະ

ທະນະທຳ-ສັງຄົມ

ປະທານກໍາມາທິການວັດ
ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ

ທຳ-ສັງຄົມ.

ທາງດ້ານນັກວິເຄາະດ້ານເສດຖະກິດຫລາຍທ່ານ

ດົນມານີ້ວ່າການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດຍັງມີທ່າອ່ຽງ
ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

ບວກກັບສະພາບຜັນ

ແປຂອງການເມືອງໂລກທີ່ມີຄວາມຂັດແຍ່ງໃນປັດຈຸບັນນັ້ນຈະ
ບໍ່ພຽງສົ່ງຜົນກະທົບປະເທດໃດປະເທດໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນຫາກຍັງສົ່ງ
ຖ້າແຕ່

ລະປະເທດບໍ່ຈັບມືກັນ ແລະ ຮ່ວມມືກັນ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທີ່

ນສພ. ປະເທດລາວ 06/06/2022
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ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ການດັ ດ ປັ ບ ສາຍພົ ວ ພັ ນ

ເພື່ ອ ຮັ ບ ປະກັ ນ ການປະເມີ ນ ການຈັ ດ

ໃນສັງຄົມ

ເພື່ອຍົກສູງການຄຸ້ມຄອງ

ຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ 4 ສະບັບ ໃຫ້

ຄຸ້ມຄອງສັງຄົມດ້ວຍກົດໝາຍ

ມີປະສິດທິພາບ, ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມ

ລັດ,

ແຮ່ທາດ; ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ

ທີ່ສັກສິດ,

ທ່ານ ປອ. ນາງ ສູນທອນ ໄຊຍະຈັກ

ເຫັນໄດ້ດ້ານດີ, ຜົນໄດ້ຮັບ, ດ້ານອ່ອນ,

ການກ່ຽວຂ້ອງ

ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ;

ຂໍ້ຄົງຄ້າງ, ຜົນເສຍຫາຍ, ສາເຫດ,

ງານຂອງຕົນຕາມກົດໝາຍ,

ນິຕິກໍາ

ຮ່ວມມີທ່ານ ວຽງທະວີສອນ ເທບພະ

ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້,

ໃຕ້ກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ສະເໜີ

ຈັນ ຮອງເຈົາ້ ແຂວງໆສະຫວັນນະເຂດ,

ເພື່ອເປັນທິດທາງ ແລະ ວິທີຈັດຕັ້ງ

ໃຫ້ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພີ່ມທະ

ທ່ານ ກົງແກ້ວ ມີວໍລະຈັກ ປະທານສະ

ປະຕິບັດໃນຕໍ່ໜ້າ; ພ້ອມນັ້ນ, ກອງປະ

ວີການຄົນ
້ ຄວ້າສ້າງນິຕກ
ິ ຳໃຕ້ກດ
ົ ໝາຍ

ພາປະຊາຊົນແຂວງ,

ຊຸມຍັງໄດ້ຮບ
ັ ຟັງການລາຍງານການປະ

ໃຫ້ ມີ ຄ ວາມສອດຄ່ ອ ງກັ ບ ສະພາບ

ສະ

ເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າ

ເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ, ວ່ອງໄວ ແລະ ສອດ

ມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ), ສະ

ດ້ວຍທີ່ດິນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງ

ຄ່ອງກັບກົດໝາຍ

ມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສສຂ),

ເສີມການລົງທຶນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ

ສ້ າ ງນິ ຕິ ກໍ າ ປະສານງານເຊິ່ ງ ກັ ນ ແລະ

ບັນດາ ພະແນກການກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ

ຊັບສິນຂອງລັດ ແລະ ກົດໝາຍວ່າ

ກັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດໜ້າທີ່

ເຈົ້າເມືອງ 15 ຕົວເມືອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ດ້ວຍແຮ່ທາດ ຈາກພະແນກການກ່ຽວ

ວຽກງານຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນໃຫ້ມີ

ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບຟັງການ

ຂ້ອງ; ຈາກນັ້ນ, ບັນດາທ່ານທີ່ເຂົ້າ

ຄຸນນະພາບ, ສອດຄ່ອງຕາມພາລະບົດ

ລາຍງານຈາກທ່ານ ກົງແກ້ວ ມີວໍລະ

ຮ່ວມໄດ້ປະກອບຄໍາຄິດຄຳເຫັນ ແລະ

ບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຕາມກົດໝາຍ

ຈັກ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ

ຕອບຄໍາຊັກຖາມຕ່າງໆ

ກໍານົດໄວ້,

ໄດ້ ເ ອົ າ ໃຈໃສ່ ໃ ນການຊຸ ກ ຍູ້ ຕິ ດ ຕາມ

ພິ ຈ າລະນາປັ ບ ປຸ ງ ໃນຕໍ່ ໜ້ າ ໃຫ້ ແ ທດ

ໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍໃຫ້

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັ ນ ດາກົ ດໝາຍ

ເໝາະ ແລະ ເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ຂະແໜງ

ໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງທົ່ວເຖິງ; ນອກນັ້ນ

ຂອງບັນດາພະແນກການ,

ການ,

ນຳໄປຈັດຕັ້ງປະ

ຄະນະຍັງໄດ້ຕິດຕາມການປູກຝັ່ງ ແລະ

ຕິ ບັ ດ ໃຫ້ ປ ະກົ ດ ຜົ ນ ເປັ ນ ຈິ ງ ຍິ່ ງ ຂຶ້ ນ .

ການກໍ່ສ້າງຕາຝັ່ງເຈື່ອນ ຢູ່ເມືອງໄຊຍະ

ເຂົ້າ

ບັນດາທ່ານຄະ

ນະປະຈຳສະພາປະຊາຊົນແຂວງ,

ທຽບເທົ່າ
ເປັນປົກກະຕິ

ອົງການ

ກໍຄືອົງການປົກຄອງຢ່າງ
ແລະ

ອົງການກ່ຽວຂ້ອງ

ພະແນກການ
ກໍໄດ້ອີງໃສ່ກົດ

ໝາຍຕ່າງໆ ເປັນເຄື່ອງມືໃນການຈັດ

ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ທ້ອງຖິ່ນ
ໂອກາດນີ້,

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ

ຂໍ້ສະເໜີ

ເພື່ອນຳໄປ

ທ່ານຮອງ
ກໍໄດ້ມີຄຳ

PHOUTHEN PASAXON

ກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ບັນດາພະແນກ
ປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກ

ຕິດພັນກັບການ

ເອົາໃຈໃສ່ເຜີຍແຜ່ກົດ

ບູລີຕື່ມອີກ.
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(ສພຊ) ໂດຍສືບຕໍ່ທິດຊີ້ນໍາ
ຂອງກອງປະຊຸ ມ ຄະນະປະຈໍ າ ສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ເນື້ອໃນ
ການປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ້
ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ ມີເນື້ອໃນຮັດກຸມ, ຄົບ
ຖ້ວນ, ສົມບູນ, ມີປະສິດທິພາບ, ປະ
ສິດທິຜົນ,

ຖືກຕ້ອງຕາມຫລັກວິທະ

ຍາສາດ ຂອງການສ້າງກົດໝາຍ, ສໍາ

(ນາງ ກຸກກິກ ບຸດກາໄຊ)

ເລັດຕາມແຜນການດຳເນີນງານຂອງ

ເຫັນ ແລະ ໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາຕໍ່ກອງປະຊຸມ

ຄະນະຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບປັ ບ ປຸ ງ ກົ ດ ໝາຍ
ແລະ ເປັນການກະກຽມຄວາມພ້ອມ
ຮອບດ້ານ ກ່ອນນຳເຂົ້າພິຈາລະນາຮັບ
ຮອງໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທືອ
່
ທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX;
ໃນວັນທີ 8 ພຶດສະພາ 2022 ທີ່ເມືອງ
ແກ້ວອຸດົມ ແຂວງວຽງຈັນ, ກໍາມາທິ
ການຍຸຕິທໍາ (ກມຍທ) ສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມກວດກາເນື້ອ
ໃນຮອບດ້ າ ນຮ່ າ ງກົ ດ ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍ
ການແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກ

(ສະບັບປັບ

ປຸງ) ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ
ຄໍາແພງ ວິລະພັນ ປະທານກໍາມາທິ
ການຍຸຕິທໍາສະພາແຫ່ງຊາດ;

ມີບັນ

ດາທ່ານຄະນະຮັບຜິດຊອບປັບປຸງກົດ

g]0kDDD
ສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ໃນການປ້ອງກັນ
ແລະ

ຕອບໂຕ້ການແຜ່ບາດຂອງພະ

ຍາດໂຄວິດ-19.
ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ

6

ພຶດສະພາຜ່ານມາ ທີ່ຫ້ອງຮັບແຂກສະ
ພາແຫ່ງຊາດ ສະຫາຍ ນາງ ປິ່ງຄໍາ ລາ
ຊະສິມມາ ກໍາມະການສູນກາງພັກ, ເລ
ຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ

ໄດ້ຕ້ອນ

ຮັບການເຂົ້າຢ້ຽມຂໍ່ານັບຂອງສະຫາຍ

ຮອງປະທານກໍາມາທິການ,

ການສູນກາງພັກ,

THAO) ກົມໃຫຍ່ຄຸ້ມຄອງຫ້ອງວ່າ

ການສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ແລະ

ການສະພາແຫ່ ງ ຊາດຫວຽດນາມ

ຕີລາຄາສູງການມາຢ້ຽມຢາມ

ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ.

ເຮັດວຽກ ຢູ່ ສປປລາວ ຂອງຄະນະຜູ້

ກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ,

ສະຫາຍ

ແທນ ສສ.ຫວຽດນາມ ເຊິ່ງເປັນການ

ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງກໍາມະບານ

ນາງ ປິ່ງຄໍາ ລາຊະສິມມາ ໄດ້ກ່າວສະ

ສະແດງໃຫ້ ເ ຫັ ນ ເຖິ ງ ມູ ນ ເຊື້ ອ ແຫ່ ງ

ລາວ, ສະຫະພັນນັກຮົບເກົ່າລາວ, ສະ

ແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ສະຫາຍ

ຄວາມສາມັກຄີພິເສດ

ຟາມ

ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າ

ໝາຍ,

ຟາມ ດຶກ ທາວ (PHAM DUC

ໂອກາດດັ່ງກ່າວ
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ແລະ

ລາວ-ຫວຽດ

ດຶກ ທາວ ຫົວໜ້າກົມໃຫຍ່ຄຸ້ມຄອງ

ນາມ, ເປັນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ

ຫ້ ອ ງວ່ າ ການສະພາແຫ່ ງ ຊາດຫວຽດ

ຜົນການພົບປະທາງໄກ ຂອງສອງປະ

ນາມ ທີໄ່ ດ້ສະຫລະເວລາມາຢ້ຽມຢາມ

ທານສະພາແຫ່ງຊາດ

ພ້ອມທັງຝາກຄວາມຢື້ຢາມຖາມຂ່າວ

ນາມ ໃນເດືອນທັນວາ 2021 ທີ່ຜ່ານ

ເຖິງສະຫາຍ ບຸຍ ວັນ ເກືອງ ກຳມະ

ມາ ແລະ ທັງເປັນການປະກອບສ່ວນ

ລາວ-ຫວຽດ

ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ອົງການໄອຍະການ
ປະຊາຊົນສູງສຸດ,

ສານປະຊາຊົນສູງ

ສຸດ, ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ, ສູນ

ຫະພັນແມ່ຍິງ, ບັນດາທ່ານອະດີດການ
ນໍາ ແລະ ອົງການຕ່າງໆອ້ອມຂ້າງສູນ
ກາງ, ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າກົມ, ຫົວ
ໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ແຂກ
ທີ່ຖືກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມ.
ທັງນີ້, ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່
ການປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ້

ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກ ໄດ້ດຳເນີນໄປຕາມຂັ້ນ

(ພາກທີ I ແລະ ພາກ II); (ພາກທີ

ຕອນຂອງການປັບປຸງກົດໝາຍ ຕາມ

III ໝວດທີ 1, 2, 3 ແລະ 4) ແລະ

ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ

(ພາກທີ IV, V, VI, VII ແລະ VIII).

ການສ້າງນິຕິກໍາ, ພ້ອມທັງຮັບປະກັນ

ທ່ານ

ຄໍາແພງ

ວິລະພັນ

ໃຫ້ເນື້ອໃນຂອງກົດໝາຍມີຄວາມຄົບ

ໄດ້ກ່າວວ່າ:

ຖ້ວນ, ສົມບູນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບ

ໄດ້ພ້ອມກັນຄົ້ນຄວ້າ,

ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ ໃນ

ແລະ ກວດກາເນື້ອໃນຕ່າງໆ ຢ່າງຮອບ

ການຄຸ້ ມ ຄອງເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ

ດ້ານ ໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ ເພື່ອ

ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບພາ

ເຮັ ດ ໃຫ້ ເ ນື້ ອ ຂອງກົ ດ ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍ

ລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງບັນ

ການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ ມີເນື້ອໃນຈະ

ດາອົງການລັດທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການ

ແຈ້ງ, ຮັດກຸມ ແລະ ແທດເໝາະກັບ

ຮັບ ແລະ ແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ ຕາມ

ສະພາບຕົວຈິງຂອງການພັດທະນາເສດ

ເນື້ອໃນຈິດໃຈ

ມະຕິຂອງຄະນະບໍລິ

ຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນປັດຈຸບັນ, ຮັບປະ

ຫານງານສູ ນ ກາງພັ ກ ປະຊາຊົ ນ ປະຕິ

ກັນໃຫ້ການກໍານົດພາລະບົດບາດ, ສິດ

ວັດລາວ

ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງລັດ

ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງບັນດາອົງການ ທີ່ຮັບ

ຄຸ້ມຄອງສັງຄົມ ດ້ວຍກົດໝາຍ ສະ

ຜິ ດ ຊອບໃນການແກ້ ໄ ຂຄໍ າ ຮ້ ອ ງທຸ ກ

ບັບເລກທີ 037/ຄບສພ, ລົງວັນທີ 8

ມີຄວາມສອດຄ່ອງ, ບໍ່ເຮັດໜ້າທີ່ແທນ

ມິຖຸນາ 2018 ແລະ ມະຕິກົມການ

ກັນ ແລະ ບໍ່ກ້າວກ່າຍກັນ, ແນ່ໃສ່ເຮັດ

ເມືອງສູນກາງພັກ ວ່າດ້ວຍ ການຍົກ

ໃຫ້ ກ ານປະຕິ ບັ ດ ລັ ດ ຖະທໍ າ ມະນູ ນ

ສູງຄຸນນະພາບການດໍາເນີນຄະດີຕາມ

ແລະ ກົດໝາຍ ມີຜົນສັກສິດ, ໂປ່ງ

ຂະບວນການຍຸຕິທໍາ

ສະບັບເລກທີ

ໃສ ແລະ ຍຸຕິທໍາ ໃນສັງຄົມ ກອງປະ

112/ກມສພ ລົງວັນທີ 02 ມິຖຸນາ

ຊຸມແມ່ນຈະພ້ອມກັນສຸມໃສ່ກວດກາ

2020 ທັງເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການຄົ້ນ

ເນື້ອໃນທັງໝົດ VIII ພາກ 53 ມາດ

ຄວ້າ ແລະ ກະກຽມຄວາມພ້ອມຮອບ

ຕາ ເຊິ່ງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງກອງ

ດ້ານທາງດ້ານເນື້ອໃນການປັບປຸງກົດ

ປະຊຸມ

ໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກ,

ແຕ່ລະມາດຕາເປັນການລະອຽດ; ພ້ອມ

ພາຍຫລັ ງ ການຊີ້ ນ ຳຂອງກອງປະຊຸ ມ

ນັ້ນ, ທ່ານຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງມາຍັງບັນ

ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ມີເນື້ອ

ດາຜູ້ ເ ຂົ້ າ ຮ່ ວ ມຈົ່ ງ ໄດ້ ສຸ ມ ສະຕິ ປັ ນ ຍາ

ໃນຮັດກຸມ, ຄົບຖ້ວນ, ສົມບູນ ແລະ

ເຂົ້ າ ໃນການຄົ້ ນ ຄວ້ າ ປະກອບຄໍ າ ຄິ ດ

ມີຄວາມພ້ອມ

ເຫັນຕໍ່ກັບບັນດາເນື້ອໃນຕ່າງໆ ດ້ວຍ

ກ່ອນນຳເຂົ້າພິຈາລະ

ນາໃນກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ.
ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້
ປຶກສາຫາລື

ແມ່ນຈະປະກອບຄຳເຫັນໃສ່

ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ກົດ
ໄດ້

ໝາຍດັ່ ງ ກ່ າ ວມີ ເ ນື້ ອ ໃນຄົ ບ ຖ້ ວ ນ,

ຮັ ບ ຟັ ງ ບົ ດ ສະເໜີ ເ ນື້ ອ ໃນການຄົ້ ນ

ຮອບດ້ານ, ລະອຽດ, ຈະແຈ້ງ ແລະ ຖືກ

ຄວ້າປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ້

ຕ້ອງກັບສະພາບຕົວຈິງ ຂອງການພັດ

ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກ; ຈາກນັ້ນ, ປະທານ

ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ການ

ກອງປະຊຸ ມ ໄດ້ ໃ ຫ້ ທິ ດ ໃນການຄົ້ ນ

ປົກຄອງໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ອານາຄົດ.

ຄວ້າ ແລະ ກວດກາເນື້ອໃນຮ່າງກົດ

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ຮັບ

ໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກ;

ການສະໜັບສະໜູນຈາກແຜນງານເຊ

ບັນດາຜູເ້ ຂົາ້ ຮ່ວມໄດ້ພອ
້ ມກັນຄົນ
້ ຄວ້າ

ກາ (CEGA).

ແລະ ກວດກາເນື້ອໃນການປັບປຸງກົດ

(ນາງ ສຸພາວັນ ຫອມສະນິດ)

ໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກ

ໃນການສະເຫລີມສະຫລອງປີສາມັກ

ສອງຊາດ ລາວ-ຫວຽດນາມ ກໍຄືການ

ອາຄານ,

ຄີມິດຕະພາບ ລາວ-ຫວຽດນາມ ປີ

ພົວພັນຮ່ວມມື ລະຫວ່າງສອງອົງການ

ຄານ,

2022

ກໍຄືວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນ

ນິຕິບັນຍັດ ໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ ແລະ

ເຊື້ອ ແລະ ສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະ

ການທູດ ລາວ-ຫວຽດນາມ ຄົບຮອບ

ແຕກດອກອອກຜົນຍິ່ງໆຂຶ້ນ ຫວັງວ່າ

ໜູນທາງດ້ານວຽກງານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວ

60 ປີ, ວັນເຊັນສົນທິສັນຍາມິດຕະ

ການພົບປະເຮັດວຽກ ລະຫວ່າງຄະນະ

ຂ້ອງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂອງສະພາແຫ່ງ

ພາບ ແລະ ການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ

ກົມຄຸ້ມຄອງຫ້ອງການສະພາແຫ່ງຊາດ

ຊາດລາວ ແລະ ຮັບປະກັນໄດ້ຕໍ່ກັບ

ລາວ-ຫວຽດນາມ ຄົບຮອບ 45 ປີ

ແລະ ຄະນະຮັບຜິດຊອບຫ້ອງວາງສະ

ການຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ

ຢ່າງເປັນຂະບວນຟົດຟື້ນໃນທົ່ວປວງ

ແດງມູນເຊື້ອ

ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ

ລາວ ໃຫ້ສົມກັບຂອງຂວັນອັນລ້ຳຄ່າ

ຊົນ ທັງເປັນການຮັດແໜ້ນ ແລະ ເພີ່ມ

ລາວ ກັບຄະນະຜູ້ແທນ ຈາກສະພາ

ທີ່ພັກ, ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນ

ພູ ນ ຄູ ນ ສ້ າ ງສາຍພົ ວ ພັ ນ ມິ ດ ຕະພາບ

ແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ

ຫວຽດນາມ ມອບໃຫ້ ສປປລາວ.

ອັນຍິ່ງໃຫຍ່,

ຄວາມສາມັກຄີພິເສດ

ແລກປ່ຽນ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນ

ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງ

ໃນການຍົກລະດັບທາງດ້ານເຕັກນິກ

ສອງພັກ, ສອງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ

ວິຊາການກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງ

ຈະເປັນການ

ລະບົບເຕັກນິກພາຍໃນອາ
ການຈັດວາງສະແດງຫ້ອງມູນ

(ສອນສັກ ວັນວິໄຊ)
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ຊີນ
້ າໍ ໃຫ້ບນ
ັ ດາພະແນກການ ລາຍ

ສະພາຜ່ານມາ, ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ

ງານຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ

ຫ້ອງວ່າການແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້

ເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາປະຊາຊົນ

ຈັດກອງປະຊຸມປະເມີນການຈັດ

ແຂວງ ຊຸດທີ II ພ້ອມທັງສືບຕໍ່

ຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ກົດໝາຍ ຈໍານວນ 4

ສັງລວມ ແລະ ລາຍງານໃຫ້ສາຍ

ສະບັບຄື: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີດ
່ ນ
ິ ,

ຕັ້ງ ເພື່ອຮັບຊາບ ແລະ ມີທິດຊີ້

ກົ ດ ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍການສົ່ ງ ເສີ ມ

ນໍາ; ໃຫ້ບນ
ັ ດາພະແນກການ ສືບ

ການລົງທຶນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ

ຕໍ່ກວດກາ ແລະ ປະເມີນນິຕິກໍາ

ຊັບສິນຂອງລັດ ແລະ ກົດໝາຍ

(ສພຊ)

$

ວ່າດ້ວຍແຮ່ທາດ ທີຕ
່ ດ
ິ ພັນກັບວາ

ລາຍງານການປະເມີ ນ ການຈັ ດ

ກົດໝາຍ 4 ສະບັບໃຫ້ມີປະສິດ

ລະແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂ

ຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ 4 ສະບັບ

ທິພາບ ສະເໜີໃຫ້ບັນດາທ່ານຜູ້

ຄວາມຫຍຸງ້ ຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-

ຈາກພະແນກການກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງ;

ແທນກອງປະຊຸມເວົ້າລວມ ເວົ້າ

ການເງິນ ໂດຍການເປັນປະທານ

ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ບັນດາທ່ານ

ສະພາະບັນດາພະແນກການ ແລະ

ຂອງທ່ານ ເພັງນິລັນ ຄໍາພັນເພັງ

ທີເ່ ຂົາ້ ຮ່ວມກອງປະຊຸມ ກໍໄດ້ປະ

ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ນໍາເອົາ

ຮອງເລຂາພັກແຂວງ, ປະທານ

ກອບຄໍາຄິດຄຳເຫັນ ໂດຍໄດ້ຍກ
ົ

ເນື້ອໃນຈິດໃຈກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້

ຕ່າງໆ ທີ່ພົວພັນເຖິງວະລາແຫ່ງ
ຊາດ ຫລື ວຽກງານອື່ນໆ ທີ່ຕິດ
ພັນກັບບັນຫາສໍາຄັນຂອງທ້ອງ

ກອງປະຊຸມ

ຕິວັດລາວ ແລະ ໄດ້ຮັບຟັງຮ່າງ

ບົດລາຍງານມີເນື້ອໃນຮັດກຸມ,

ໃຫຍ່ຄັ້ງທີ II ຂອງໜ່ວຍຊາວ

ບົ ດ ລາຍງານການເມື ອ ງຕໍ່ ກ ອງ

ຖືກຕ້ອງສົມບຸນກວ່າເກົາ່ . ພ້ອມ

ໜຸ່ ມ ຮາກຖານສະພາປະຊາຊົ ນ

ປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັງ້ ທີ II ຂອງໜ່ວຍ

ດຽວກັນ, ຄະນະໜ່ວຍຊາວໜຸມ
່

ແຂວງ (ສພຂ) ຫລວງນໍາ້ ທາ ໄດ້

ຊາວໜຸ່ມຮາກຖານ ສພຂ ໃນ

ຊຸດເກົາ່ ໄດ້ຂນ
້ ຶ ຜ່ານບົດສຳຫລວດ

ໄຂຂຶນ
້ ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນ

ຕະຫລອດໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ

ການນຳພາ ພ້ອມທັງອຳລາໜ້າທີ່

ທີ 29 ເມສາ 2022 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງ

ຄະນະໜ່ວຍຊາວໜຸ່ມຮາກຖານ

ແລະ ໄດ້ມີພິທີມອບຂອງຂວັນ

ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ; ເຂົາ້ ຮ່ວມ

ໃຫ້ເຫັນດ້ານດີ-ຜົນໄດ້ຮບ
ັ , ດ້ານ

ໄປຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງເລິກ

ປະຊຸມ ສພຂ ຫລວງນ້ຳທາ ພາຍ

ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຈດ
ັ ຕັງ້ ຜັນຂະຫຍາຍ

ໃຫ້ຄະນະໜ່ວຍຊາວໜຸມ
່ ຊຸດເກົາ່ ,

ມີທາ່ ນ ສົມຈິດ ຈັນທະວົງ ຮອງ

ອ່ອນ-ຂໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ບົດຮຽນ

ເຊິ່ງ ແລະ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ; ໃຫ້

ໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງສະຫາຍ

ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງຜູແ
້ ທນ

ມອບໃບຍ້ອງຍໍໃຫ້ສະມາຊິກຊາວ

ເຈົ້າແຂວງໆໄຊຍະບູລີ; ບັນດາ

ທີຖ
່ ອດຖອນໄດ້ ເພືອ
່ ເປັນທິດທາງ

ອົງການປົກຄອງແຂວງ ສັງລວມ

ວຽງໄຊ ສັກລຳດວນ ຄະນະບໍລິ

ຊາວໜຸມ
່ ທົວ
່ ແຂວງຫລວງນ້ຳທາ

ໜຸ່ມຜູ້ດີເດັ່ນ ພາຍໃນສະພາປະ

ທ່ານຄະນະປະຈຳສະພາປະຊາຊົນ

ແລະ ວິທຈ
ີ ດ
ັ ຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ໃນຕໍໜ
່ າ້ .

ບັນດາເນືອ
້ ໃນທີສ
່ າໍ ຄັນ ລາຍງານ

ຫານງານຊາວໜຸມ
່ ແຂວງ, ເລຂາ

ຄັ້ງທີ VIII ຕິດພັນກັບການຈັດ

ຊາຊາຊົນແຂວງ ຈຳນວນ 27

ໃນຕອນທ້ າ ຍກອງປະ

ລັດຖະບານ (ຜ່ານຫ້ອງວ່າການ

ໜ່ວຍຊາວໜຸມ
່ ຮາກຖານ ສພຂ;

ຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ແຂ່ງຂັນ 4 ບຸກ

ສະຫາຍ ຍິງ 16 ສະຫາຍ ໂດຍ

ແຂວງ, ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນ

ເຂົ້າຮ່ວມມີສະຫາຍ ນາງ ອຸ່ນ

ແລະ ວຽກງານສຶກສາອົບຮົມການ

ການມອບຂອງສະຫາຍ ວົງມະນີ

ແຂວງ; ຫົວໜ້າພະແນກການ-ອົງ

ຊຸມ, ທ່ານ ເພັງນິລນ
ັ ຄໍາພັນເພັງ

ສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ)

ຫລ້າ ອ້ຽງລໍລາດ ກຳມະການພັກ

ເມືອງແນວຄິດ, ວຽກງານວິຊາ

ເພື່ອປະຊາ; ນອກນັ້ນ, ໜ່ວຍ

ການ, ກົມກອງ ແລະ ເຈົາ້ ເມືອງ

ໄດ້ມີຄຳເຫັນ ແລະ ໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາ

ເພື່ອກະກຽມລາຍງານຕໍ່ກອງປະ

ແຂວງ, ເລຂາໜ່ວຍພັກ ສພຂ,

ສະເພາະຂອງຕົ ນ ຢ່ າ ງແຂງແຮງ

ຊາວໜຸມ
່ ຮາກຖານ ສພຂ ຍັງໄດ້

11 ເມືອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ຕໍ່ກອງປະຊຸມ

ເພື່ອຮັບປະກັນ

ຊຸມສະໄໝສາມັນເທືອ
່ ທີ 3 ຂອງ

ຮອງປະທານ ສພຂ ແລະ ສະ

ແລະ

ມີຜົນສຳເລັດເປັນກ້າວໆ

ມອບອຸປະກອນການຮຽນໃຫ້ນອ
້ ງ

ການປະເມີນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ

ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ແລະ

ຫາຍ ວົງມະນີ ເພືອ
່ ປະຊາ ກຳມະ

ໂດຍການຊີນ
້ ຳ-ນາພາຂອງຄະນະ

ນ້ອຍນັກຮຽນຜູ້ທີ່ທຸກຍາກຈາກ

ການພັກແຂວງ, ຄະນະບໍລິຫານ

ໜ່ວຍພັກ ສພຂ, ຄະນະບໍລຫ
ິ ານ

ໂຮງຮຽນຊົນເຜົ່າ ເມືອງຫລວງ

ງານສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນ

ງານຊາວໜຸ່ມແຂວງ ເຊິ່ງໜ່ວຍ

ນ້ຳທາ ແລະ ໄດ້ຜ່ານມາດຖານ

ປະຕິວັດລາວ, ເລຂາຄະນະບໍລິ

ຊາວໜຸ່ມປະກອບມີ 3 ສະຫາຍ

ເງື່ອນໄຂຜູ້ທີ່ຈະສະໝັກເປັນຄະ

ຫານງານຊາວໜຸ່ມແຂວງ,

ມີ

ຍິງ 1 ສະຫາຍ, ມີສະມາຊິກຊາວ

ນະໜ່ວຍຊາວໜຸມ
່ ຊຸດໃໝ່ ແລະ

ຕາງໜ້ າ ໜ່ ວ ຍຊາວໜຸ່ ມ ອ້ ອ ມ

ໜຸ່ມທັງໝົດ 27 ສະຫາຍ ຍິງ

ສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມໄດ້ພ້ອມກັບ

ຂ້າງທີກ
່ ຽ່ ວຂ້ອງ, ອົງການຈັດຕັງ້

16 ສະຫາຍ, ຜ່ານມາສະມາຊິກ

ປ່ອນບັດເລືອກຕັງ້ ເອົາຄະນະໜ່ວຍ

ມະຫາຊົນ ພ້ອມດ້ວຍສະມາຊິກ

ຊາວໜຸມ
່ ໄດ້ຈດ
ັ ຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ກົດ

ຊາວໜຸ່ມຮາກຖານຊຸດໃໝ່ ທັງ

ຊາວໜຸ່ມພາຍໃນ ສພຂ ເຂົ້າ

ໝາຍວ່າດ້ວຍຊາວໜຸມ
່ ປະຊາຊົນ

ໝົດ 5 ສະຫາຍ, ເລືອກເອົາ 3

ແລກປ່ຽນໃນກອງປະຊຸມສະໄໝ

ຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.

ປະຕິວດ
ັ ລາວ, ນິຕກ
ິ ຳທີກ
່ ຽ່ ວຂ້ອງ

ສະຫາຍ ແລະ ຄະນະໜ່ວຍຊາວ

ສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາ

ກອງປະຊຸ ມ ໄດ້ ຮັ ບ ຟັ ງ

ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ຜ່ານການ

ໜຸ່ມຊຸດໃໝ່ໄດ້ຂຶ້ນຮັບໜ້າທີ່.

ແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX.

ຜ່ານຂໍຕ
້ ກ
ົ ລົງຂອງຄະນະບໍລຫ
ິ ານ

ຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ຂໍແ
້ ຂ່ງຂັນ 4 ບຸກ
	

ງານຊາວໜຸ່ມແຂວງ

ເລກທີ

ໃນ 5 ປີຜ່ານມາ ສາມາດຍາດ

ນັບຮັບຕ້ອນ ແລະ ຊົມເຊີຍກອງ

554/ຄຊປປລ.ຂ ວ່າດ້ວຍການ

ໄດ້ໃບຢັງ້ ຢືນ 4 ບຸກ ຈຳນວນ 5

ປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັງ້ ທີ II ຂອງໜ່ວຍ

ອະນຸມັດໄຂກອງປະຊຸມ; ຂ້ໍຕົກ

ໃບ ໄດ້ຮບ
ັ ທຸງໄຊນຳໜ້າ ໃນການ

ຊາວໜຸ່ມຮາກຖານ ສພຂ   ໄດ້

ລົງເລກທີ 12/ໜຊໜ.ສພຂ ວ່າ

ຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ 4 ບຸກ ແລະ ສະ

ຈັດຂະບວນການແຂ່ງຂັນກິລາເປ

ດ້ວຍ

ການແຕ່ງຕັ້ງກອງເລຂາ

ມາຊິກຊາວໜຸ່ມພາຍໃນໜ່ວຍ

ຕັງຊາຍ ຊີງຂັນເລຂາໜ່ວຍຊາວ

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ II ຂອງ

ທຸ ກ ສະຫາຍໄດ້ ຮັ ບ ການຍ້ ອ ງຍໍ

ໜຸມ
່ ຮາກຖານ ສພຂ ຢູທ
່ ເ່ີ ດີນ
່ ກິ

ໜ່ວຍຊາວໜຸມ
່ ຮາກຖານ ສພຂ;

ຈາກຄະນະບໍລຫ
ິ ານງານຊາວໜຸມ
່

ລາ ສພຂ  ຢ່າງເປັນຂະບວນຟົດ

ຂໍຕ
້ ກ
ົ ລົງເລກທີ 16/ໜຊໜ.ສພຂ

ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຢ່າງ

ຟື້ນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມໝາຍ

ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັງ້ ຄະນະຄວບ

ຕໍເ່ ນືອ
່ ງ ແລະ ຜູແ
້ ທນກອງປະຊຸມ

ສຳຄັນ ແລະ ບັນຍາກາດມ່ວນຊືນ
່ .

ຄຸມການປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ; ຂໍ້

ຍັງໄດ້ແລກປ່ຽນປະກອບຄຳຄິດ

(ນາງ ວັນນີ ແຝງບົວວັນ)

ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການສິ້ນສຸດຂອງ

ເຫັ ນ ຕໍ່ ກັ ບ ຮ່ າ ງບົ ດ ລາຍງານດັ່ ງ

ການເປັນຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະ

ກ່າວຢ່າງມີຈດ
ຸ ສຸມ ເພືອ
່ ເຮັດໃຫ້

ກອງປະຊຸ ມ ໄດ້ ຮັ ບ ຟັ ງ

ຖິນ
່ ລວມທັງນິຕກ
ິ າໍ ໃຕ້ກດ
ົ ໝາຍ
ໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ, ຜ່ານການຈັດ
ຕັ້ງປະເມີນ ມີຂໍ້ສະດວກ-ຫຍຸ້ງ
ຍາກ ໃຫ້ລາຍງານຕໍ່ອົງການປົກ
ຄອງແຂວງ, ສາຍຕັງ້ ເປັນປົກກະ
ຕິ ແລະ ມີກົນໄກປະສານງານກັບ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໃຫ້ເປັນ
ປົກກະຕິ; ສຶບຕໍເ່ ອົາໃຈໃສ່ວຽກງານ
ເຊື່ ອ ມຊຶ ມ ໃນການເຜີ ຍ ແຜ່ ກົ ດ
ໝາຍ ແລະ ນິຕກ
ິ າໍ ໃຕ້ກດ
ົ ໝາຍ
ພ້ອມທັງມີກນ
ົ ໄກປະສານງານ ລະ
ຫວ່າງສູນກາງກັບທ້ອງຖິນ
່ , ແຂວງ
ກັບເມືອງ ໃຫ້ດຂ
ີ ນ
້ ຶ ; ໃຫ້ຄະນະເລ
ຂາທິການສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
ສົ ມ ທົ ບ ກັ ບ ອົ ງ ການປົ ກ ຄອງ
ແຂວງ ສະຫລຸບສັງລວມ ລາຍ
ງານຜົນກອງປະຊຸມໃຫ້ຄະນະປະ
ຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນເວລາອັນ
ຄວນ;

ຄະນະສະມາຊິກສະພາ

ແຫ່ ງ ຊາດປະຈໍ າ ເຂດເລື ອ ກຕັ້ ງ
ກະກຽມເນື້ອໃນ

ໃນໂອກາດນີ້, ເພື່ອຂໍ່າ

ເພື່ອນໍາເຂົ້າ

(ນີ່ຕູ່ ປະສິດທິພົງ)
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(ສພຊ)    ຕອນເຊົາ້ ຂອງວັນທີ
3 ພຶດສະພາ 2022 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະ
ຊຸມຫ້ອງວ່າການແຂວງຫລວງນໍາ້
ທາ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມປຶກສາ
ຫາລື ກ ະກຽມເນື້ ອ ໃນກ່ ຽ ວກັ ບ
ການປະເມີນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ
ກົດໝາຍ 4 ສະບັບ ໂດຍການ
ເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຄໍາຟອງ
ອິນມານີ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ,
ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ,
ມີບນ
ັ ດາຄະນະປະຈຳສະພາປະຊາ
ຊົນແຂວງ,

ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວ

ໜ້າພະແນກແຜນການ

ແລະ

ການປົກຄອງແຂວງ

ມີຜູ້ເຂົ້າ

ຮ່ວມທັງໝົດ 15 ທ່ານ.

ຜິດຊອບ ເປັນຕົນ
້ ແມ່ນກົດໝາຍ

ຄົ້ນຄວ້າປຶກສາຫາລືຢາ່ ງກົງໄປກົງ

ວ່າດ້ວຍສົງ່ ເສີມການລົງທຶນ, ກົດ

ມາ ແລະ ມີລັກສະນະສ້າງສັນ

ການລົງທຶນ, ພະແນກພະລັງງານ

ໃນກອງປະຊຸມ, ບັນດາ

ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍຊັ ບ ສິ ນ ຂອງລັ ດ ,

ເພື່ອເຮັດກອງປະຊຸມສຳເລັດລົງ

ບໍ່ແຮ່, ພະແນກການເງິນ, ພະ

ພະແນກການໄດ້ຜດ
ັ ປ່ຽນກັນຂຶນ
້

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮ່ທາດ ແລະ

ໄດ້ຕາມລະດັບຄາດໝາຍທີວ
່ າງໄວ້.

ແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ

ລາຍງານການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ກົດ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ ເຊິ່ງຜູ້

(ນັກຂ່າວ ສພຂ ຫລວງນ້ຳທາ)

ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຫ້ອງວ່າ

ໝາຍໃນຂົ ງ ເຂດທີ່ ຕົ ນ ເອງຮັ ບ

ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໄດ້ສຸມໃສ່
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(ສພຊ) ວັນທີ 4 ເມ
ສາ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະ
ພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ) ບໍລິ
ຄຳໄຊ ໄດ້ຈດ
ັ ກອງປະຊຸມຄົບຄະ
ນະກໍາມະການຍຸຕທ
ິ າໍ ແລະ ປ້ອງ
ກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
(ຄຍປປ) ສພຂ ບໍລຄ
ິ ຳໄຊ ປະຈໍາ
ປີ 2021 ໂດຍການເປັນປະທານ
ຂອງທ່ານ ນາງ ມາລີສາ ອາໄພ
ລາດ ປະທານ ຄຍປປ; ເຂົາ້ ຮ່ວມ
ໂດຍທ່ານ ໃສຄໍາ ທອງລັດ ຮອງ
ປະທານ ສພຂ, ມີບັນດາສະມາ
ຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສສຂ)
ທີສ
່ ງັ ກັດເປັນກໍາມະການ ຄຍປປ
ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າ
ຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.
ກອງປະຊຸມໄດ້ພິຈາລະ
ນາຮັບຮອງເອົາບົດສະຫລຸບການ
ເຄືອ
່ ນໄຫວ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ
ທິດທາງແຜນການປີ 2022 ຂອງ
ຄະນະກໍາມະການຍຸຕິທໍາ ແລະ
ປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະ
ຫງົບ ເຊິ່ງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນບາງ
ວຽກງານທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ເປັນຕົ້ນ
ແມ່ນການສົມທົບກັບອົງການປົກ
ຄອງແຂວງ ກຽ່ວກັບແຜນສ້າງ
ແລະ ປັບປຸງນິຕິກໍາ ໄລຍະປີ
2021-2025 ເພື່ອນໍາເຂົ້າຮັບ
ຮອງໃນກອງປະຊຸ ມ ຄັ້ ງ ປະຖົ ມ
ມະລືກຂອງ ສພຂ ຊຸດທີ II ເຊິງ່

ມີທັງໝົດ 22 ສະບັບ ມີນິຕິກໍາ
ປັບປຸງ 4 ສະບັບ ແລະ ສ້າງໃໝ່
18 ສະບັບ ສໍາເລັດການຄົນ
້ ຄວ້າ

ແລະ ປັບປຸງມະຕິຂອງຄະນະປະ
ຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ວ່າດ້ວຍ
ການຈັດຕັງ້ ແລະ ການເຄືອ
່ ນໄຫວ
ຂອງຄະນະກໍາມະການ ແລະ ປະ
ສານສົມທົບກັບອົງການທີ່ກຽ່ວ
ຂ້ອງ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ລດ
ັ ຖະທໍາ
ມະນູນກົດໝາຍ ແລະ ນິຕກ
ິ າໍ ໃຕ້
ກົດໝາຍຂອງອົງການປົກຄອງ
ແຂວງ ຕິດພັນກັບການລົງພົບ
ປະປະຊາຊົນ ໃນການເຜີຍແຜ່ຜນ
ົ
ສໍ າ ເລັ ດ ກອງປະຊຸ ມ ສະພາແຫ່ ງ
ຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ.
ນອກນີ້, ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ຮັບ
ຟັງການລາຍງານ ກ່ຽວກັບການ
ຈັດຈັງ້ ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານການຄົນ
້
ຄວ້າການອະໄພຍະໂທດ, ຫລຸດ
ຜ່ອນໂທດ ແລະ ປ່ອຍຕົວກ່ອນ
ກໍານົດຈາກອົງການໄອຍະການ
ປະຊາຊົນແຂວງ, ຮັບຟັງການລາຍ
ງານ ກ່ຽວກັບການກໍານົດເວລາ
ໃນການພິຈາລະນາຕັດສິນຄະດີ
ແລະ ການລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນຫຼັກ
ຖານຂອງຊັບສິນ ໃນການດໍາເນີນ
ຄະດີ ແ ພ່ ງ ຂອງສານປະຊາຊົ ນ
ແຂວງ, ຮັບຟັງການລາຍງານ
ກ່ ຽ ວກັ ບ ການແກ້ ໄ ຂບັ ນ ຫາຢາ
ເສບຕິ ດ ຂອງກອງບັ ນ ຊາການ

ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບແຂວງ,
ຮັ ບ ຟັ ງ ການລາຍງານກ່ ຽ ວກັ ບ
ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ຄໍ າ ຕັ ດ ສິ ນ

ຂອງສານຈາກພາກແນກຍຸຕິທໍາ
ແຂວງ ແລະ ການຄຸມ
້ ຄອງ ແລະ
ຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ກອງທຶນທານຸເຄາະ
ຂອງສະຫະພັນນັກຮົບເກົາ່ ແຂວງ.
ໃນຕອງທ້າຍຂອງກອງ
ປະຊຸມ, ຍັງໄດ້ຮບ
ັ ຟັງການໂອ້ລມ
ົ
ຈາກທ່ານ ໃສຄໍາ ທອງລັດ ໂດຍ
ທ່ າ ນໄດ້ ເ ນັ້ ນ ໜັ ກ ໃຫ້ ຄ ະນະກໍ າ
ມະການຍຸຕິທໍາ ແລະ ປ້ອງກັນ
ຊາດ-ປ້ ອ ງກັ ນ ຄວາມສະຫງົ ບ
ເພີ່ມ ທະວີບ ການສຶກ ສາອົບ ຮົມ
ການເມືອງແນວຄິດຂອງພະນັກ
ງານ, ສືບຕໍປ
່ ບ
ັ ປຸງແບບແຜນວິທີ
ເຮັດວຽກ, ປັບປຸງບັນດານິຕິກໍາ
ທີເ່ ປັນເຄືອ
່ ງມືຮບ
ັ ໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ, ສືບຕໍ່
ຜັນຂະຫຍາຍແຜນການ 5 ປີ
ຂອງຄະນະກໍາມະການ ໃຫ້ແທດ
ເໝາະກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ,
ປັ ບ ປຸ ງ ກົ ນ ໄກການປະສານສົ ມ
ທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແນ
ໃສ່ເຮັດໃຫ້ການເຄືອ
່ ນໄຫວວຽກ
ງານຂອງຄະນະກໍາມະການ ນັບ
ມືພ
້ ນ
້ົ ເດັນ
່ ຂຶນ
້ ດ້ວຍບາດກ້າວອັນ
ໜັກແໜ້ນ ແລະ ຍາດໄດ້ຜົນ
ງານໃໝ່ໃ ຫຍ່ ຫລວງກວ່ າເກົ່າ.
(ນາງ ໂສລະຢ໋າ ໄຊຍະວົງ)
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(ສພຊ) ໃນວັນທີ 5
ພຶດສະພາ 2022 ທີສ
່ ະພາປະຊາ
ຊົນແຂວງ (ສພຂ) ຄໍາມ່ວນ, ພະ
ແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍແ
່ ຮ່ ແຂວງ
ຄໍາມ່ວນໄດ້ມອບຕູລ
້ ຳໂພງຈໍານວນ
2 ໜ່ວຍ ໃຫ້ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
ຄໍາມ່ວນ ມູນຄ່າ 7 ລ້ານກີບ ເພືອ
່
ນຳໃຊ້ເຂົາ້ ໃນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ

ວຽກງານການເຄືອ
່ ນໄຫວໃນໂອ
ກາດຕ່າງໆຂອງສະພາປະຊາຊົນ
ແຂວງຄຳມ່ວນ ກໍຄືການເຄື່ອນ
ໄຫວຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ
ຊາດປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງ ແລະ
ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
ຄຳມ່ວນ ເຊິງ່ ການກ່າວມອບໂດຍ
ທ່ານ ສຸລິນ ພົມມະໄຊ ຫົວໜ້າ

ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່
ແຂວງ ແລະ ກ່າວຮັບໂດຍ ທ່ານ
ບຸນມີ ພິມມະສອນ ປະທານສະ
ພາປະຊາຊົນແຂວງຄໍາມ່ວນ ເຊິງ່
ມີ ຄ ະນະປະຈໍ າ ສະພາປະຊາຊົ ນ
ແຂວງເຂົາ້ ຮ່ວມເປັນສັກຂີພຍ
ິ ານ.
(ນັກຂ່າວ ສພຂ ຄຳມ່ວນ)
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ພຶດສະພາ 2022 ສະພາປະຊາ
ຊົນແຂວງຫົວພັນ ໄດ້ຈັດກອງ
ປະຊຸມປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດກົດໝາຍ 4 ສະບັບ ໂດຍ
ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງ
ອຳໄພວອນ ລ້ອມບຸນແພງ ກຳ
ມະການສຳຮອງສູນກາງພັກ, ຮອງ
ເລຂາພັກແຂວງ, ປະທານສະພາ
ປະຊາຊົນແຂວງ; ເຂົ້າຮ່ວມມີ
ທ່ານ ວັນໄຊ ແພງຊຸມມາ ກຳມະ
ການສູນກາງພັກ,
ເລຂາພັກ
ແຂວງ, ເຈົ້າແຂວງ ແຂວງຫົວ
ພັນ, ມີຄະນະປະຈຳ, ຄະນະກຳ
ມະການສະພາປະຊາຊົນແຂວງ,
ບັນດາທ່ານຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າ
ພະແນກການ, ອົງການທຽບເທົາ່
ອ້ອມຂ້າງແຂວງ,
ເຈົ້າເມືອງ
ເມືອງຊຳເໜືອ, ຄະນະຮັບຜິດ
ຊອບປະເມີນ ແລະ ວິຊາການ
ຈາກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ເຂົ້າຮ່ວມ.
ໃນກອງປະຊຸມ, ຜູ້ເຂົ້າ

ຮ່ວມໄດ້ຮບ
ັ ຟັງການປະເມີນການ
ຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ກົດໝາຍຈຳນວນ
4 ສະບັບຄື: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ທີ່ດິນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການ
ສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ກົດໝາຍ
ວ່າດ້ວຍຊັບສິນຂອງລັດ ແລະ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮ່ທາດ. ຜ່ານ
ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ໃນໄລຍະຜ່ານ
ມາເຫັນວ່າບາງພາກ, ບາງໝວດ
ແລະ ບາງມາດຕາ ຍັງບໍທ
່ ນ
ັ ສອດ
ຄ່ອງ ແລະ ແທດເໝາະກັບສະ
ພາບຕົວຈິງຂອງການຂະຫຍາຍ
ຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

$ dqf\kp

ໃນປັດຈຸບນ
ັ , ສະນັນ
້ ຈຶງ່ ຈໍາເປັນ
ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງບາງພາກ, ບາງ
ໝວດ ແລະ ບາງມາດຕາ ເພື່ອ
ໃຫ້ສອດຄ່ອງ ແລະ ແທດເໝາະ
ກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງ
ທ້ອງຖິນ
່ . ຈາກນັນ
້ , ຜູເ້ ຂົາ້ ຮ່ວມ

ກໍໄ່ ດ້ພອ
້ ມກັນແລກປ່ຽນປະກອບ
ຄຳຄິດເຫັນໃສ່ຮ່າງບົດລາຍງານ
ຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການ
ຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ຈິງ ແລະ ຕາມຄຳ
ຖາມເຈາະຈີ້ມຂອງປະທານກອງ
ປະຊຸມເພືອ
່ ໃຫ້ມເີ ນືອ
້ ໃນຄົບຖ້ວນ
ສົມບູນ ແລະ ໄດ້ນຳເອົາບາງບັນ

ຫາກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ ປະຕິ
ບັ ດ ຜ່ າ ນມາທີ່ ຍັ ງ ມີ ຂໍ້ ຄົ ງ ຂ້ າ ງ
ເພື່ອນຳໄປປັບປຸງແກ້ໄຂໃນການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຕໍ່ໜ້າທັງເປັນ
ຂໍ້ ມູ ນ ໃຫ້ ສ ະມາຊິ ກ ສະພາແຫ່ ງ
ຊາດປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງ ນຳໄປ
ປະກອບຄຳຄິດ, ຄຳເຫັນຢູ່ໃນ
ກອງປະຊຸ ມ ສະໄໝສາມັ ນ ເທື່ ອ
ທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່
ຈະໄຂຂຶ້ນໃນມໍ່ໆນີ້.
(ເວີນທອງ ແກ້ວບຸນມີ)
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(ສພຊ)
ໂດຍໄດ້ຮັບ
ການສະໜັ ບ ສະໜູ ນ ຈາກແຜນ
ງານການມີສວ
່ ນຮ່ວມຂອງປະຊາ
ຊົນຕໍ່ວຽກງານການປົກຄອງທີ່ດີ
ແລະ ການສ້າງລັດທີປ
່ ກ
ົ ຄອງດ້ວຍ
ກົດໝາຍ (ແຜນງານເຊກາ), ໃນ
ລະຫວ່າງວັນທີ 6-7 ພຶດສະພາ
2022 ທີ່ສະໂມສອນຫ້ອງວ່າ
ການເມືອງກະລຶມ, ສະພາປະຊາ
ຊົນແຂວງ (ສພຂ) ເຊກອງ ໄດ້
ເປີດກອງປະຊຸມເຝິກອົບຮົມຍົກ
ສູງຂີດຄວາມສາມາດດ້ານການ
ຕິດຕາມກວດກາໃນຂົງເຂດເສດ
ຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານ
ແຫ່ງລັດຂອງແຂວງ ແລະ ວຽກ
ງານປົກປ້ອງກົດໝາຍໃຫ້ແກ່ສະ
ມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ),
ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
(ສສຂ) ແລະ ເສນາທິການ ສພຂ
ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ
ດົງເພັດ ພະຍົນ ປະທານ ສພຂ;
ເຂົາ້ ຮ່ວມມີທາ່ ນ ອໍບວ
ົ ລາ ອ່ອນ
ມະໄລວົງ ເຈົ້າເມືອງໆກະລຶມ,
ມີບນ
ັ ດາທ່ານ ສສຊ-ສສຂ, ຜູປ
້ ະ
ສານງານແຜນງານເຊກາ ພ້ອມ
ດ້ວຍແຂກທີ່ຖືກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມ
ທັງໝົດ 67 ທ່ານ ຍິງ 18 ທ່ານ.

ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ
ດົງເພັດ ພະຍົນ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນຕໍ່
ກອງປະຊຸມວ່າ: ຊຸດເຝິກອົບຮົມ
ໄດ້ໄຂຂຶນ
້ ໃນທ່າມກາງທີທ
່ ວ
່ົ ພັກ,
ທົ່ວລັດ ແລະ ທົ່ວປວງຊົນລາວ
ທັງຊາດ ກໍຄືຊາວແຂວງເຊກອງ
ພວມກໍ າ ລັ ງ ອອກແຮງແຂ່ ງ ຂັ ນ
ແລະ ສຸມໃສ່ປະຕິບັດມະຕິກອງ
ປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XI ຂອງສູນ
ກາງພັກ ແລະ ມະຕິກອງປະຊຸມ
ໃຫຍ່ ຄັງ້ ທີ X ຂອງອົງຄະນະພັກ
ແຂວງ ພ້ອມທັງຈັດຕັ້ງຜັນຂະ
ຫຍາຍ 2 ວາລະແຫ່ງຊາດໃຫ້ປາ
ກົດຜົນເປັນຈິງ ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນເພື່ອ
ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມເຂົ້າ
ໃຈກ່ຽວກັບແບບແຜນວິທີເຮັດ
ວຽກ ແລະ ທັກສະຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່

ສສຊ-ສສຂ ຊຸດໃໝ່ ແລະ ຜູ້ທີ່
ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ ສພຂ
ໂດຍສະເພາະການປະຕິບດ
ັ ພາລະ
ບົດບາດໃນການຕິດຕາມກວດ
ກາໃນແຕ່ ລ ະຂົ ງ ເຂດວຽກງານ
ໃນຖານະເປັນຕົວແທນແຫ່ງສິດ
ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາ
ຊົນບັນດາເຜົາ່ ໃຫ້ມປ
ີ ະສິດທິພາບ
ແລະ ປະສິດທິຜນ
ົ ສູງຂຶນ
້ ກວ່າເກົາ່ .
ກອງປະຊຸມ, ໄດ້ຮັບຟັງ
ກ່ຽວກັບການຕິດຕາມກວດກາ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະ
ນາເສດຖະກິດເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ແລະ ແຜນງົບປະມານ; ວຽກງານ
ການຕິດຕາມກວດກາແຜນພັດ
ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ
ແຜນງບປະມານແຫ່ ງ ລັ ດ ຂອງ

ແຂວງ (ຂົງເຂດວຽກງານເສດຖະ
ກິດ); ວຽກງານການຕິດຕາມ
ກວດກາແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ
ຂອງແຂວງ; ວຽກງານການຕິດ
ຕາມກວດກາແຜນພັດທະນາເສດ
ຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງ (ຂົງ
ເຂດວຽກງານວັດທະນະທໍາ-ສັງ
ຄົມ) ແລະ ຮັບຟັງຂັ້ນຕອນວິທີ
ການຕິດຕາມກວດກາການຈັດ
ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ລັ ດ ຖະທໍ າ ມະນູ ນ ,
ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດ
ໝາຍຂອງສານປະຊາຊົນແຂວງ,
ອົ ງ ການໄອຍະການປະຊາຊນ
ແຂວງ ແລະ ຕິດຕາມການປະຕິ
ບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານ ເຊິ່ງສະ
ເໜີໂດຍບັນດາທ່ານວທ
ິ ະຍາກອນ
ທມ
ີ່ ີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການ
ສູງ ຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ.    
ພ້ອມນັ້ນ, ບັນດາຜູ້
ເຂົ້າຮ່ວມກໍໄດ້ມີການຄົ້ນຄວ້າ,
ປຶກສາຫາລື ແລະ ສົນທະນາແລກ
ປ່ ຽ ນບົ ດ ຮຽນເຊິ່ ງ ກັ ນ ແລະກັ ນ
ພ້ອມທັງປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ
ໃສ່ຫລາຍບັນຫາທີວ
່ ທ
ິ ະຍາກອນ
ນຳມາສະເໜີ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມ
ຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
(ນັກຂ່າວ ສພຂ ເຊກອງ)
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ຕາໄຫລ ຫລື ຕາບວມ;
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- ຫາຍໃຈບໍ່ອອກກະທັນຫັນ,
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ໜ້າແດງ, ດັງບວມແດງ ແລະ ຫາກ
ມີອາການວິນຫົວປວດຮາກ ອາດຈະ

5
ອາການພູມແພ້ອາກາດ ຫລື
ໂລກພູມແພ້ອາກາດ

ປະຕິ ກິ ລິ ຍ າທີ່ ແ ຕກຕ່ າ ງກັ ນ ອອກໄປ

- ດັງອັກເສບ, ຕັນດັງ, ຄັນ

ນຳໄປສູ່ອາການຄວາມດັນຫລຸດ ແລະ

ບາງທ່ານຫາຍໃຈຝືດ, ຕັນດັງ, ຄັນ

ດັງ-ຈາມ, ນ້ຳມູມໄຫລລົງຄໍ ໃນຊ່ວງ

ເປັ ນ ອັ ນ ຕະລາຍເຖິ ງ ແກ່ ຊີ ວິ ດ ໄດ້ .

ຕາ, ອອກຕຸ່ມ ຫລື ບາງທ່ານອາດຈະ

ຜັດປ່ຽນລະດູ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງໄລ

ການໃຊ້ ຊີ ວິ ດ ຮ່ ວ ມກັ ບ ຜູ້ ທີ່

ຮຸ ນ ແຮງເກີ ດ ມີ ອ າການຕ່ ອ ມໃຕ້ ຜິ ວ

ຍະທີ່ມີຝຸ່ນລະອອງໃນອາກາດຫລາຍ

ເປັນພູມແພ້ຕ້ອງເຂົ້າໃຈພື້ນຖານຂອງ

ໜັງໃຄ່ກະທັນຫັນເຊິ່ງອາດເຖິງແກ່ຊີ

ຫລື ບາງທ່ານເປັນຕະຫລອດປີ;

ການແພ້ ແລະ ກຳຈັດສິ່ງທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດ

(Allergic

ວິດໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນຄໍລຳສຸກສະບາຍ

ເປັນອາການທີ່ລົບກວນ

ຫາຍໂລຄາສະບັບນີ້ ເຮົາມາຮູ້ຈັກກັບ

ພົບຫລາຍທີ່ສຸດໃນເດັກນ້ອຍ

ຈະມີ

ທີ່ຢູ່ອາໄສ ຫລີກລ່ຽງການສຳຜັດກັບ

ການໃຊ້ຊີວິດປະຈຳວັນຂອງຫລາຍໆ

ໂລກພູມແພ້ອາກາດ ແລະ ວິທີການ

ອາການຄັນບໍລິເວນແຂນພັບ

ແລະ

ສິ່ງກະຕຸ້ນເຊັ່ນ: ລະອອງເກສອນ, ບໍ

ທ່ານ ເພາະຈະມີອາການຈາມ, ຕັນດັງ

ປ້ອງກັນ ເພືອ
່ ບໍໃ່ ຫ້ມນ
ັ ກັບມາເປັນອີກ.

ຂາພັບ;

ແລະ ຄັນຕາມຜິວໜັງ ເຊິ່ງເກີດຈາກ

ອາການໂລກພູມແພ້ອາກາດ

ໂຕກະຕຸ້ນໃນຮ່າງກາຍຕອບສະໜອງ

ຂອງແຕ່ ລ ະຄົ ນ ນັ້ ນ ອາດຈະແຕກຕ່ າ ງ

ມີລັກສະນະເປັນຕຸ່ມນູນແດງ

ຕໍ່ສານທີ່ຮ່າງກາຍຮັບເຂົ້າມາເຊັ່ນ: ຝຸ່ນ

ກັນ ແຕ່ມີອາການທີ່ຄ້າຍຄືກັນຢ່າງໃດ

ໜາຂຶ້ນ;

ລະອອງ, ຂົນສັດ, ລະອອງຂອງພືດ....

ຢ່າງໜຶ່ງ ຫລື ເກີດພ້ອມກັນຫລາຍ

ເຊິ່ ງ ອາການຂອງແຕ່ ລ ະຄົ ນ ນັ້ ນ ຈະມີ

ຢ່າງ ດັ່ງນີ້:

Rhinitis)

- ຜືື່ນແພ້ທາງກຳມະພັນ ເຊິ່ງ

ພູມແພ້ອອກຈາກສະພາບແວດລ້ອມ

ລິ ເ ວນຮ້ ອ ນ-ເຢັ ນ ທີ່ ມີ ກ ານປ່ ຽ ນແປງ
- ຜື່ນລົມເປັນຜິດ ຜິວໜັງ
ແລະ

ຢ່າງໄວວາ; ເບິ່ງແຍງດູແລຕົນເອງຢ່າງ
ເໝາະສົມ

ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄົນທີ່ມີອາ

ການພູມແພ້ອາກາດຢູ່ຮ່ວມກັນໃນສະ
- ເຫຍື້ອຫຸ້ມຕາອັກເສບ ຈະ

ພາບແວດລ້ ອ ມດຽວກັ ນ ກັ ບ ຄົ ນ ອື່ ນ

ມີອາການຄັນບໍລິເວນດວງຕາ, ມີນ້ຳ

ໄດ້ ແລະ ສຳລັບຜູ້ທີ່ມີອາການພູມແພ້
ອາກາດມີ ວິ ທີ່ ປ້ ອ ງກັ ນ ບໍ່ ໃ ຫ້ ອ າການ
ເກີດຂຶ້ນມີດັ່ງນີ້:
-

ໃສ່ຜ້າປິດປາກແບບໃຊ້

ເທື່ອດຽວ ຫລື ແບບອື່ນໆ ເມື່ອຕ້ອງ
ອອກໄປນອກ ເພື່ອຫລຸດການສູດດົມ
ເອົາລະອອງເກສອນ, ຝຸ່ນ ແລະ ຂົນສັດ;
- ຫລີກລ່ຽງການສຳພັດສັດ
ທີ່ບໍ່ຮູ້ແຫລ່ງທີ່ມາ ຫລື ສັດລ້ຽງຂອງ
ຄົນອື່ນ;
- ລ້າງມືດ້ວຍສະບູ ຫລື ເຈວ
ລ້າງມື;
- ອານາໄມເຮືອນ ຫລື ສິ່ງ
ຂອງຕ່າງໆທີ່ໃຊ້ເປັນປະຈຳ ເຊັ່ນ: ຜ້າ
ຫົ່ມ, ຜ້າພົມ...
www.thairath.co.th

lk]kdt;u
j

ມີລົດລາງແລ່ນໃຊ້

g[u3ml5dgluo

]qf

				

ໄມ ແສງມະນີ

ໃຈຊື່ນທຸກຄືນວັນ ພີ່ນ້ອງເອີຍ!

ຊິຫັນໄປທາງໃດ 					

ວ່ອງໄວຈິງແທ້

ແວ່ຂຶ້ນເໜືອລົງໃຕ້

ໄປເຢືອນຢາມແວ່

				

ຊຸມເພື່ອນທັງພີ່ນ້ອງ					
j

ການໄປມາຫຍັບຍ້າຍ 				

ຕາມໃຈມຸ້ງບ່ອນໝາຍ
ລົດເຄື່ອນເຕືອນລະວັງ ແດ່ເນີ!

ຫາກຍາມກິນມຶນເມົາ 				

ມ່ວນມັນມະໂນແມ້ງ

ໃຈຢ່າຂຶງແຂງກ້າ

ອວດສະຫາວບິດເລັ່ງ

					

ອຸບັດເຫດເກີດຂຶ້ນ					

ເສຍໃຈທ້າຍເມື່ອລຸນ ແທ້ໃດ!


j

ການໄປ-ມາທຸກຄັ້ງ 				

ລະວັງເມື່ອສັນຈອນ

ມີສະຕິລະວັງຕົວ 					

ປອດໄພຈິງແທ້

ເຄົາລົບກົດວາງໄວ້ 		

ເຖິງຈຸດໝາຍບ່ອນກຳນົດ

			

ກັນໄວ້ດີກວ່າແກ້ 					
j

ຢ່າໄດ້ປະໝາດທ້ອນ 				

ຫາກເປັນແທ້ແກ້ບໍ່ທັນ ແທ້ໄດ!
ຍາມຂັບເຄື່ອນພາຫະນະ

ຢ້ານວ່າສູນເສຍຫລັກ 				

ໂດດລົງເຫວຫ້ວຍ

ເຖິງຄາວຊວຍເສຍຊ້ຳ					

ຊັບສິນທັງຊີວິດ

ຄິດກ່ອນຕິດສະຕາສນັ້ນ				

ຊີວີເຈົ້າຈິ່ງປອດໄພ

j

ມີລົດຄັນຊ່າງໃຊ້					

8=ks];f
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o

#

ຄຸນປະໂຫຍດຫລວງຫລາຍ

ຫາກກາຍ-ໃຈວູ່ວາມ					

ເລັ່ງໄວເກີນຮ້ອຍ

ຊິໄດ້ຄອຍເປັນຜີເຝົ້າ					

ແຈຖະໜົນໃຫ້ຄົນຊ່າ

ຊ້າຫ້ານາທີ ມີສະຕິອີກພ້ອມ				

ມີສຸກໄດ້ດັ່ງປະສົງ ແທ້ໃດ!
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# lk;9U,
Xg]njv'g[qkM g;Qkc[[daogv' [+g7aj'rymudko?

lt[kpfu ouhgxaolt[a[mulv' mujrujohv'c2o7=]=k
“madmkp]t[kp.9”   wfh,krq[r=hda[ “lk;9uh,”   vud7A'
rkps]a'sjk'skpdaowxfqooko
grktxjvpg;muouh.sh
“lP,shPo” ln[lko05fg9ktcmos]kpxu 9kdouhwx-y
wfh,krq[r=h   7qolko8+7=]=kgfu, gruj,g8u,dko0Pog9kt  
-vd05fma'7Qo   [aosk;qo;PodhP;   8k,dtcl]q,]jkp
r=.sh7qovjkowfh  vq,pyh,s]nglQkd;jkgfu, dt[+9ado=K
f

0jk; 9uo ,v[rkstot.-hrt]a''kow22hk9=ko;o
@) 7ao rhv,ma'gxufxhkp37'dkog0flkmyfdkoxjvpvkp
dkd[vo8=jk   Xg0frafmtokd;,];,w-glf4k? .ooAoF
pyo;jkltrkcsj'-kfd=wfhI[a ! 7ao fu.9o=kK  s]kp7qo/ao
rq[r=h ]qfmu[j d+ yoo=hk,ao grktm5d;ao]k7k   7jko=hk,aoc-'
37h'  g'yodu[1no'q''h;'  ,v'g'yo8k8jk'xtgmf  .zgfgxao
gsf.sh  ]k7k0hvpfhvp7jk]q'  Xg'yodu[9qj,?
f

8ts]kf;ao;ko gxuf[=]ydko.o;aomu @ zjko,k
mu[j hkoskp3ld g,nv'9aomt[6]u ot7vos];';P'9ao 95f
xtlq'oAoc,jogrnjvlqj',v[7;k,l5d.sh7qo.o-5,-qog0f
8q;g,nv' gxaolt4komujmjv'mjP;mk'fhkoIhkovkskomujwfh
,kf8t4ko 9=ko;ogdnv[ $W Ihko grnjv[=]ydkocdjoad
mjv'mjP;ma'rkp.o c]t 8jk'xtgmf 0=g-uo-;orujohv'
mjv'mjP;rkp.o r=.shg'yo\5ows] xjPo;qo;PodhP;
s]P;[+gsao7;k,g2u  h -j;pdaogfu[aofkmjko   grkt1hko
wfhc1j'1nh ,nd=kw,hlhk;c|ho  ]k7klyo7hkmuj16jl6'  oAoc]h;K
f

-;opY,

#

cvjo85h'

g]njv'G ,qf'jk,;yglf
gsfgdufmujl;olafcsj'|b'j G g,njv,qf[+r=.9 mu-j hk'mP;
,k 1P[Ia'0v'r;d8qo 9bj'rhv,daos5h,daf38-hk'F -hk'dtfP,
7u'g]up lajo0qorb[M ,qfrkdao8qd-tF pa'gs]nvc8j,qfrP'38
fP;9a[16j7=-hk' r;dgrnjvoM0v',qfmujs]P;gsao\6j38|b'j 9a[
16jgmy'7=-hk' g]uprkdaoIhv'.lj;jkG   gvqkg]upK   gvqkg]upK   [u[
7=,ao8kp3]fKKK

7t8yg8nvo.9
#

fvd0tpv,

,ad1k,ltskpglp0v'/kd
,adxkds]q'7;k,zyf

0jk;8jk’xtgmf

;aomu W_{!@}W&}@W@@

ltrkl6’[ik-y;

vto5pkffegouodko
Ijk’dqf\kpltd5og’yofu9u8vo

PHOUTHEN PASAXON

s;Pfok, c]t wm -5dp6h7;k,lk,kf
[qj,-hvoIj;,,n.o0q’g0fglf4tdyffu9u8vo
c]t la’7q, fu9u8vo
ໄທ ຢາກຮ່ວມມືກບ
ັ ຫວຽດ
ນາມ ໃນບາງຂົງເຂດຄື: ພືນ
້ ຖານໂຄງ
ລ່າງຂໍມ
້ ນ
ູ ຂ່າວສານ, cloudcomputing,
ການຄຸມ
້ ຄອງ ສືສ
່ ງັ ຄົມອອນໄລ, ການ
ຫັນປ່ຽນດີຈີຕອນ ແລະ ເສດຖະກິດ
ດີຈີຕອນ ນີ້ແມ່ນຄຳຢ້ັງຢືນຂອງທ່ານ
Chaiwut
Thanakamanusorn
ລັດຖະມົນຕີເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ
ດີຈຕ
ີ ອນໄທ (DES) ໃນວັນທີ 5 ພຶດ
ສະພາທີ່ຜ່ານມາ, ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດວຽກ
ຮ່ວມກັບທ່ານຟານ ຈີ໊ ແທັງ ເອກ
ອັກຄະລັດຖະທູດຫວຽດນາມ ປະຈໍາ
ໄທ ຢູ່ສໍານັກງານ DES.

ສະພາສູງຂອງບຣາຊິວ ໄດ້
ອະນຸ ຍ າດໃຫ້ ດ ຳເນີ ນ ການຮ່ າ ງກົ ດ
ໝາຍກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍສະ
ກຸນເງິນດີຈີຕອນ ຫລັງຈາກຈັດກອງ
ປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນຫາດັ່ງ
ກ່າວ ແລະ ທ່ານ ຢາອີຣ ໂບລໂຊນາຣູ
ປະທານາທິບໍດີບຣາຊິວ ກໍໄດ້ລົງລາຍ
ເຊັນອະນຸຍາດແລ້ວ ໂດຍການອະນຸ
ຍາດຄັ້ງນີ້ ຈະມີຜົນຕໍ່ການຮ່າງນິຕິກໍາ
ອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫລຽນດີຈີຕອນ
ໃນອະນາຄົດ.
ອີ ງ ຕາມການລາຍງານຂ່ າ ວ
ເມື່ອວັນທີ 9 ພຶດສະພາຜ່ານມາ, ໃຫ້
ຮູ້ວ່າ: ສະພາສູງຂອງບຣາຊິນ ໄດ້ອະນຸ
ຍາດໃຫ້ຮ່າງກົດໝາຍກ່ຽວກັບສະກຸນ
ເງິນດີຈີຕອນ ເຊິ່ງຈະຄຸ້ມຄອງຜູ້ໃຊ້ບໍ
ລິ ກ ານຊື້ - ຂາຍສະກຸ ນ ເງິ ນ ດີ ຈີ ຕ ອນ
ຈາກການຖື ກ ສໍ້ ໂ ກງຮູ ບ ແບບຕ່ າ ງໆ
ໃນທົ່ວປະເທດ.

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ມີການ
ຖົ ກ ຖຽງກັ ນ ກ່ ຽ ວກັ ບ ລາຍລະອຽດ
ຂອງຮ່າງກົດໝາຍສະກຸນເງິນດີຈຕ
ີ ອນ
ຈົນໃນທີ່ສຸດກໍຕົກລົງເຫັນດີໃນການ
ຮ່າງກົດໝາຍແບບຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄຳ
ເຫັນປະສົມກັນຈົນທຸກຝ່າຍຍອມຮັບ
ໄດ້
ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້
ກ່ອນຈະໝົດໄຕມາດທີສອງ.
ທ່ານ ອິຣາຢາ ອັບຣຽວ ສະ
ມາຊິກສະພາສູງ ຜູ້ບັນທຶກກອງປະຊຸມ
ກ່າວວ່າ: ໃນວາລະກອງປະຊຸມໄດ້ປຶກ
ສາຫາລືກ່ຽວກັບສະກຸນເງິນດີຈີຕອນ
ເຊິ່ງສຸດທ້າຍໄດ້ບັນລຸຄວາມເຫັນດີໃນ
ການຄວບຄຸ ມ ຊັ ບ ສິ ນ ສະກຸ ນ ເງິ ນ ດີ ຈີ
ຕອນ ໂດຍທະນາຄານກາງຂອງປະເທດ
ບຣາຊິນ ຕ້ອງການໃຫ້ລດ
ັ ຖະສະພາສືບ
ຕໍ່ ດ ຳເນີ ນ ການຮ່ າ ງກົ ດ ໝາຍເພື່ ອ
ຄວບຄຸມສະກຸນເງິນດີຈີຕອນ ລວມ
ທັ ງ ການສ້ າ ງຄວາມເຂົ້ າ ໃຈສະພາບ

ແວດລ້ ອ ມຂອງທຸ ລ ະກິ ດ ຮູ ບ ແບບນີ້ .
ຮ່ າ ງກົ ດ ໝາຍສະກຸ ນ ເງິ ນ ດີ
ຈີຕອນ ທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດຈາກ
ສະພາສູງບຣາຊິວ ແມ່ນຈະມີການກຳ
ກັບຄໍານິຍາມກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດ
ຂອງຫລຽນດີຈີຕອນ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິ
ການຊັບສິນດີຈີຕອນ ແຕ່ຍັງບໍ່ມີການ
ກໍານົດໜ້າທີ່ຂອງສະຖາບັນຕ່າງໆທີ່ມີ
ບົດບາດກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດີຈີ
ຕອນ ລວມທັງຂະແໜງການຂອງລັດ
ຖະບານ
ເຊິ່ງຍັງບໍ່ຈະແຈ້ງວ່າແມ່ນ
ພາກສ່ ວ ນໃດຈະເປັ ນ ຜູ້ ຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບ
ແຕ່ໃນເບື້ອງຕົ້ນ,
ທະນາຄານກາງ
ບຣາຊິວ ຈະເຂົ້າມາຄຸ້ມຄອງ ໂດຍຈະມີ
ຂະແໜງການຂອງລັດຖະບານເຂົ້າມາ
ຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນ ຫລື ຊ່ວຍອອກ
ແບບໃນການຄວບຄຸ ມ ສະກຸ ນ ເງິ ນ ດີ
ຈີຕອນ ທີ່ເໝາະສົມ.
ແຫລ່ງຂ່າວ: Investing.com
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ທ່ານ ຟານ ຈີ໊ ແທັງ ສະເໜີ
ໃຫ້ DES ພ້ອມກັບກະຊວງຖະແຫລງ
ຂ່າວ ແລະ ສື່ສານຫວຽດນາມ ເພີມ
່
ທະວີ ກ ານແບ່ ງ ປັ ນ ຂໍ້ ມູ ນ ຂ່ າ ວສານ,
ຊຸ ກ ຍູ້ ກ ານຮ່ ວ ມມື ກ່ ຽ ວກັ ບ ຂົ ງ ເຂດ
ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ ແລະ ຫັນປ່ຽນ

ດີຈີຕອນ, ພິຈາລະນາເພີ່ມເຕີມເນືອ
້
ໃນຮ່ ວ ມມື ກ່ ຽ ວກັ ບ ການຫັ ນ ປ່ ຽ ນດີ
ຈີຕອນ ແລະ ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ
ແລະ ລົງນາມໃນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈໍາ
(MOU) ລະຫວ່າງສອງກະຊວງໂດຍ
ໄວ ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ບັນ
ດາການເຄື່ ອ ນໄຫວໃນສະພາບການ
ໃໝ່. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະ
ແດງຄວາມປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ຝ່າຍ
ໄທແບ່ ງ ປັ ນ ບົ ດ ຮຽນພັ ດ ທະນາເສດ
ຖະກິດດີຈຕ
ີ ອນ, ສັງຄົມດີຈຕ
ີ ອນຂອງ
ໄທ, ພິເສດແມ່ນໜູນຊ່ວຍກໍ່ສ້າງເອ
ກະສານກົດໝາຍ ແລະ ບໍາລຸງສ້າງ
ແຫລ່ ງ ຊັ ບ ພ ະ ຍ າ ກ ອ ນ ມ ະ ນຸ ດ ໃ ຫ້
ຫວຽດນາມສອງຝ່າຍຕ້ອງຊຸກຍູ້ການ
ຮ່ວມມື, ແບ່ງປັນບົດຮຽນໃນການຄຸມ
້
ຄອງຂ່າວປອມ ເພືອ
່ ແນໃສ່ສາ້ ງການ
ເວນຍາມປ້ອງກັນ.
ນອກຈາກນັນ
້ , ເອກອັກຄະລັດ

ຖະທູດ ກໍສະເໜີໃຫ້ຝ່າຍໄທ ສ້າງເງື່ອນ
ໄຂສະດວກໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດເຕັກ
ໂນໂລຢີ ຂໍ້ ມູ ນ ຂ່ າ ວສານຂອງຫວຽດ
ນາມລົງທຶນ ແລະ ດໍາເນີນທຸລະ ກິດ
ຢູ່ໄທ.
ສ່ວນທ່ານ
Chaiwut
Thanakamanusorn ເຫັນດີເປັນ
ເອກະພາບຕໍ່ຂໍ້ສະເໜີຂອງທ່ານ ຟານ
ຈີແ
໊ ທັງ, ພ້ອມທັງຢັງ້ ຢືນວ່າ DES ຈະ
ພິຈາລະນາ, ແກ້ໄຂບັນດາຂໍ້ສະເໜີທີ່
ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນໂດຍໄວ. ທ່ານກໍ່
ຢັງ້ ຢືນການສະໜັບສະໜູນ, ສ້າງເງືອ
່ ນ
ໄຂສະດວກເພື່ ອ ໃຫ້ ວິສ າຫະກິ ດ ເຕັ ກ
ໂນໂລຢີຂມ
້ໍ ນ
ູ ຂ່າວສານຂອງຫວຽດນາມ
ລົງທຶນດໍາເນີນທຸລະກິດຢູໄ່ ທ, ປະກອບ
ສ່ວນຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລົງທຶນ, ການ
ຄ້າ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວລະຫວ່າງ
ສອງປະເທດກວ່າອີກ.
ແຫລ່ງຂ່າວ: ສຳນັກຂ່າວສານຫວຽດນາມ
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ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ຍານພາຫະນະທາງຍົກ
8. ອອບໂຣດ (Off Road) ໝາຍເຖິງ ຍານພາຫະນະທີ່ ຜ່ານ
ການອອກແບບ ຫລື ດັດແປງ ຮູບຮ່າງພາຍນອກ ສໍາລັບນໍາໃຊ້ ໃນການ
ສໍາຫລວດ, ກິລາ, ໃນເຂດທຸລະກັນດານ ຫລື ພື້ນທີ່ສະເພາະ;
9. ຖັງລົດ ໝາຍເຖິງ ໂຄງສ້າງຫລັກຂອງລົດ;

ຜູ້ຊີ້ນຳ
ທ່ານ ສິງຄຳ ວົງພະຈັນ

ຄະນະຊ່ຽວຊານທີ່ປຶກສາ

ທ່ານ ສີສຸພັນ ແສງສະຫວັນ
ທ່ານ ວິເສດ ສະແຫວງສຶກສາ
ທ່ານ ຄຳວິສັນ ແກ້ວສຸວັນ

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
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