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VII

(ສພຊ) ໃນວັນທີ 17 ພຶດ
ສະພາຜ່ານມາ, ສະຫາຍ ເວືອງ ດິງ
ເຫວະ ກຳມະການກົມການເມືອງສູນ
ກາງພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມ, ປະ
ທານສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສສ.ຫວຽດ
ນາມ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ເແທນຂັ້ນສູງ
ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ໄດ້
ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມແຂວງຈຳປາສັກ
ໂດຍການຕ້ອນຮັບຂອງສະຫາຍ ວິໄລ
ວົງ ບຸດດາຄຳ ກຳມະການສູນກາງພັກ,
ເຈົ້າແຂວງໆຈຳປາສັກ ພ້ອມດ້ວຍຄະ
ນະນຳຂອງແຂວງ.
ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ສະຫາຍ ວິ
ໄລວົງ ບຸດດາຄຳ ໄດ້ລາຍງານໂດຍຫຍໍ້
(ສພຊ) ວັນທີ 17 ພຶດສະພາ

ການປົກຄອງ ໄລຍະສັ້ນ 45 ວັນ

ມາຊິກພັກ-ພະນັກງານ ພາຍໃນສະພາ

ຕໍ່ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງຂອງສະພາແຫ່ງ

ຜ່ານມາ, ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເປີດ

ຊຸດທີ VII ແລະ ວຽກງານພັກ-ພະ

ຊຸດເຝິກອົບຮົມທິດສະດີການເມືອງ-

ນັກງານ 5 ວັນ ຊຸດທີ IV ໃຫ້ແກ່ສະ
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8-9 ພຶດສ
 ະພາ 2022 ທີຫ
່ ້ອງວ່າ
ການແຂວງ, ທ່ານ ສົມມາດ ພົລ
 ເສ
ນາ

ກຳມະການສູນກາງພັກ,

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ

ຮອງ

ພ້ອມດ້ວຍ

ຄະນະ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ເຮັດວຽກ
ຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ

ເຊິ່ງໄດ້ເຂົ້າພ
 ົບ

ທ່ານ ບຸນຈັນ ສີວົງພັນ ເລຂາພັກ
ແຂວງ, ເຈົ້າແຂວງໆຊຽງຂວາງ ໂດຍ
ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ

ບຸນໂຮມ

ເທດທານີ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ, ປະ
ທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ.
ກາດດັ່ງກ່າວ,

ໃນໂອ

ທ່ານເຈົ້າແຂວງໆ
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dkogxaoglokmydko0v’ d;l(ສພຊ) ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ຂະບວນການຂໍ້ແຂ່ງຂັນ 4 ບຸກ ຂອງ
ໜ່ ວ ຍຊາວໜຸ່ ມ ຮາກຖານກໍ າ ມາທິ
ການວຽກງານສະມາຊິ ກ ສະພາແຫ່ ງ
ຊາດ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການປະ
ຕິບັດພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່
ໃນການເປັ ນ ເສນາທິ ກ ານໃຫ້ ແ ກ່ ກ ຳ
ມາທິ ກ ານວຽກງານສະມາຊິ ກ ສະພາ
ແຫ່ງຊາດ (ກວສຊ) ໃຫ້ມີປະສິດທິ
ພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນດີ; ໃນວັນທີ
17 ພຶດສະພາຜ່ານມາ, ໜ່ວຍຊາວ
ໜຸ່ມຮາກຖານກໍາມາທິການວຽກງານ
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ໃນປີ 2021 ການເຕີບໂຕ
ທ າ ງ ດ້ າ ນ ເ ສ ດ ຖ ະ ກິ ດ ຂ ອ ງ ແ ຂ ວ ງ
3,58% ຕໍ່ປີ, GDP ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວ
ຄົນໄດ້ 3.050 ໂດລາ ໃນປີ 2021;
ໃນນັ້ນ, ຂະແໜງກະສິກຳ ກວມເອົາ
22,12%,
ຂະແໜງອຸດສະຫະກຳ
ກວມເອົາ 20,92%, ແລະ ຂະແໜງ
ການບໍລິການ ກວມ 46,86% ແລະ
ໃນປີ 2022 ຈະສູ້ຊົນໃຫ້ເສດຖະກິດ
ເຕີບໂຕ ສະເລ່ຍ 4,1%, ລາຍໄດ້ຕໍ່ປີ
ຕໍ່ຄົນ 3.134 ໂດລາ, ຂະແໜງກະສິ
ກຳ ກວມ 31,35%, ຂະແໜງອຸດ
ສະຫະກຳ ກວມ 23,63% ແລະ ຂະ
ແໜງບໍລິການ ກວມ 45%.
ສຳລັ ບ ຍຸ ດ ທະສາດການພັ ດ
ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງ
ມີຄື: ພັດທະນານະຄອນປາກເຊ ໃຫ້
ເປັນ ຈຸດໃຈກາງດ້ານເສດຖະກິ ດ-ສັ ງ
ຄົມຂອງພາກໃຕ້, ສ້າງນະຄອນປາກ
ເຊໃຫ້ເປັນນະຄອນສີຂຽວ; ພັດທະ
ນາການບໍລິການໃຫ້ເປັນໃຈກາງທາງ
ຜ່ າ ນຕາມແລວທາງເສດຖະກິ ດ ຕາ
ເວັນອອກຕາເວັນຕົກ; ພັດທະນາສາມ
ເຂດອຸດສາຫະກໍາ, ເຂດເສດຖະກິດ
ພິເສດ, ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ, ເພື່ອ
ຮອງຮັບເອົານັກລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ
ຕ່າງປະເທດ ແລະ ພັດທະນາ 4 ເຂດ
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ຊາດ ຫວຽດນາມ ຊາບວ່າ: ເຖິງແມ່ນ
ວ່ າ ສະພາບການແຜ່ ລ ະບາດຂອງພະ
ຍາດໂຄວິດ-19, ໄພພິບັດຈາກທໍາ
ມະຊາດຈະສື ບ ຕໍ່ ສົ່ ງ ຜົ ນ ກະທົ ບ ອັ ນ
ໜັກຫນ່ວງ ແລະ ສ້າງຄວາມທ້າທາຍ
ຕໍ່ ກ ານພັ ດ ທະນາເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ
ກໍຕາມ ມາຮອດປັດຈຸບັນ ແຂວງຈຳ
ປາສັກ ຍັງສາມາດສືບຕໍ່ຮັກສາໄດ້ສະ
ຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ, ສັງ
ຄົມມີຄວາມສະຫງົບສຸກ, ມີຄວາມ
ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ຊີວິດການ
ເປັ ນ ຢູ່ ຂ ອງປະຊາຊົ ນ ໄດ້ ຮັ ບ ການປັ ບ
ປຸງດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ, ເສດຖະກິດສືບ
ຕໍ່ ຂ ະຫຍາຍຕົ ວ ຢ່ າ ງຕໍ່ ເ ນື່ ອ ງດ້ ວ ຍຈັ ງ
ຫວະທີ່ຫມັ້ນທ່ຽງ,
ມີຄຸນນະພາບ
ແລະ ຍືນຍົງຕາມທິດຫັນເປັນອຸດສາ
ຫະກຳ ແລະ ທັນສະໄໝ, ຕາມທິດສີ
ຂຽວ ແລະ ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ.
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# ຄັດໂດຍ: ຫອມສະນິດ

ກົມສົ່ງເສີມການຄ້າ ກະຊວງອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການ
ຄ້າ ຮ່ວມກັບສະມາຄົມຫັດຖະກາໍລາວ ຈະໄດ້ຈັດງານວາງສະ
ແດງປຸງແຕ່ງອາຫານນາໆຊາດ ລ້ານຊ້າງ-ແມ່ນໍ້າຂອງ ປະຈຳປີ
2022 ໃນວັນທີ 11-19 ມິຖຸນາ 2022 ທີ່ສູນການຄ້າລາວໄອເຕັກ (ຕຶກເກົ່າ) ເຊິ່ງມີ 5 ປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ ຄື: ລາວ-ຫວຽດ
ນາມ, ກຳປູເຈຍ, ມຽນມາ ແລະ ປະເທດໄທ ພາຍໃນງານຈະມີ
ສິນຄ້າຫລາຍປະເພດເຂົ້າຮ່ວມ ເຊັ່ນ: ສິນຄ້າກະສິກຳ, ອາຫານ
ພື້ນເມືອງຈາກບັນດາປະເທດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ, ສິນຄ້າຫັດຖະກຳປະ
ກອບມີ: ແຜ່ນແພ, ຈັກສານ, ສິລະປະໂລຫະ, ຜະລິດຕະພັນວັດ
ທະນະທຳ, ເສັ້ນໃຍພືດໃຫ້ສີທຳມະຊາດ ແລະ ການປູກມອນ
ລ້ຽງມ້ອນ ແລະ ຍັງມີອີກຫລາຍກິດຈະກຳ; ງານດັ່ງກ່າວແມ່ນ
ເພື່ອເປັນການສ້າງຂະບວນການສະເຫລີມສະຫລອງວັນສ້າງຕັ້ງ
ວັນສະຖາປະນາ ສປປລາວ ຄົບຮອບ 47 ປີ ແລະ ວັນສ້າງຕັ້ງ
ສະມາຄົມຫັດຖະກຳລາວ ຄົບຮອບ 25 ປີ.
q

ການຜະລິດກະສິກໍາ ແລະ 4 ເຂດການ
ພັ ດ ທະນາການທ່ ອ ງທ່ ຽ ວຕາມທິ ດ ສີ
ຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ; ສ່ວນນະໂຍບາຍ
ສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ແມ່ນແຂວງມີນະ
ໂຍບາຍສົ່ ງ ເສີ ມ ການລົ ງ ທຶ ນ ກິ ດ ຈະ
ການຕາມຂະແໜງການ; ນະໂຍບາຍ
ສົ່ງເສີມການລົງທຶນຕາມເຂດ (ມີ 3
ເຂດ), ນະໂຍບາຍຍົກເວັ້ນອາກອນ
ກຳໄລ (ຕາມເຂດ), ນະໂຍບາຍຍົກ
ເວັ້ນຄ່າເຊົ່າ ຫລື ສຳປະທານທີ່ດິນຂອງ
ລັດ (ຕາມເຂດ) ສຳລັບການຮ່ວມມື
ທາງດ້ານການເມືອງ-ການຕ່າງປະເທດ
ແຂວງຈຳປາສັກ; ຍ້ອນມີຄວາມອຸດົມ
ສົມບູນຄືດັ່ງກ່າວມານັ້ນ, ໃນໄລຍະ
ຜ່ານມາ ການດຶງດູດການສົ່ງເສີມການ
ລົງທຶນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
ເຂົ້າມາລົງທຶນຢ່ແຂວງຈຳປາສັກເປັນ
ຈຳນວນຫລວງຫລາຍ; ສະເພາະຕ່າງ
ປະເທດ ມີ 18 ປະເທດ, ທີ່ເຂົ້າມາລົງ
ທຶນ ໃນຈຳນວນ 612 ໂຄງການ ແລະ
5 ເຂດເສດຖະກິດ, ມູນຄ່າຕາມການ
ອະນຸຍາດທັງໝົດ 44.875,59 ຕື້ກີບ
ຫລື ເທົ່າກັບ 4.487,55 ລ້ານໂດ
ລາ;
ໃນນີ້ລົງທຶນໃນຂົງເຂດອຸດສາ
ຫະກໍາ ກວມ 35,5%, ກະສິກຳ
ກວມ 16,8%, ຂົງເຂດການຄ້າ ແລະ
ການບໍລິການ ກວມ 47,7% ແລະ
ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ 45%.
ແຂວງຈຳປາສັ ກ ມີ ກ ານພົ ວ
ພັນຮ່ວມມືກັບບັນດາແຂວງ/ນະຄອນ
ພາກກາງ-ພາກໃຕ້ ຂອງ ສສ.ຫວຽດ
ນາມ ຈໍານວນ 16 ແຂວງ, 3 ນະຄອນ

ຄື: ແຂວງກວາງບິ່ງ, ແຂວງກວາງຈີ້,
ແຂວງເທື່ອທຽນເຫ້ວ, ແຂວງກວາງ
ນາມ, ແຂວງກວາງຫງາຍ, ແຂວງບິ່ງ
ດິ້ງ, ແຂວງກອນຕູມ, ແຂວງຢາລາຍ,
ແຂວງດັກລັກ, ແຂວງເລີ່ມດົງ, ແຂວງ
ແຄງຮວາ, ແຂວງບິ່ງເຟືອກ, ແຂວງ
ບິ່ງເຟືອງ, ແຂວງດົ່ງນາຍ, ນະຄອນ
ໂຮ່ຈີມີນ, ນະຄອນເກິນເທີ, ນະຄອນ
ດານັງ, ໃນໄລຍະ 1 ປີຜ່ານມານີ້ ມີ
ການແຮກສ່ຽວກັບ 2 ແຂວງ 1 ນະ
ຄອນຄື: ແຂວງກວາງຫງາຍ, ແຂວງ
ບິ່ງດີງ ແລະ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ.
ເພື່ອເປັນການປະກອບສ່ວນ
ໃນການສະເຫລີມສະຫລອງສອງວັນ
ປະຫວັດສາດ ເນື່ອງໃນໂອກາດຄົບ
ຮອບ 60 ປີ ວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນ
ການທູດ (05 ກັນຍາ 1962-05
ກັນຍາ 2022) ແລະ ຄົບຮອບ 45
ປີ ວັນເຊັນສົນທິສັນຍາມິດຕະພາບ
ແລະ ການຮ່ວມມືມິດຕະພາບ (18
ກໍລະກົດ 1977-18 ກໍລະກົດ 2022)
ລະຫ່ວາງ ລາວ-ຫວຽດນາມ, ຫວຽດ
ນາມ-ລາວ, ແຂວງຈຳປາສັກ ຈະໄດ້
ສືບຕໍ່ເຊັນບົດບັນທຶກການຮ່ວມມືລະ
ຫວ່າງແຂວງຈຳປາສັກ ກັບບັນດານະ
ຄອນ ແລະ ເເຂວງເເຮກສ່ຽວກັບ
ສສ.ຫວຽດນາມ; ຈັດຕັ້ງການໂຮມ
ຊຸມນຸມໃຫຍ່ ແລະ ການຈັດວາງສະ
ແດງສິນຄ້າສອງຝ່າຍ ໃນວັນທີ 18
ກໍລະກົດ 2022 ແລະ ວັນທີ 05 ກັນ
ຍາ 2022; ແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນ
ລະຫວ່າງແຂວງຈຳປາສັກ ແລະ ບັນ

ດານະຄອນ ແລະ ແຂວງແຮກສ່ຽວ
ສສ.ຫວຽດນາມ ເພື່ອຈັດຕັ້ງ ແລະ
ມອບຫລຽນໄຊ ແລະ ໃບຍ້ອງຍໍຜູ້ທີ່
ມີ ຜົ ນ ງານໃນການປະກອບສ່ ວ ນໃນ
ສາຍພົ ວພັ ນມິ ດຕະພາບອັ ນຍິ່ງໃຫຍ່ ,
ຄວາມສາມັກຄີພິເສດ ແລະ ການ
ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ;
ເສີມຂະຫຍາຍ
ການຮ່ວມມືທາງດ້ານການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ເປັນຕົ້ນ: ດ້ານ
ການຄ້າ-ການລົງທຶນ, ການບໍລິການ
ການທ່ອງທ່ຽວ, ການຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ, ການພັດທະນາກະສິກໍາ ເພື່ອ
ສົ່ ງ ເສີ ມ ການສ້ າ ງວຽກເຮັ ດ ງານທຳ
ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ, ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການ
ຜະລິ ດ ປຸ ງ ແຕ່ ງ ຜະລິ ດ ຕະພັ ນ ກະສິ ກໍ າ
ເພື່ ອ ຕອບສະໜອງໃຫ້ ແ ກ່ ກ ານຊົ ມ
ໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກໄປຕ່າງ
ປະເທດ ເປັນຕົ້ນ: ກາເຟ, ຊາ, ຖົ່ວ
ລຽນ, ຢາງພາລາ, ໂຮງງານແປ້ງມັນ
ຕົ້ນ, ໝາກມ່ວງຫິມະພານ ແລະ
ເຄື່ ອ ງປ່ າ ປະເພດອື່ ນ ໆທີ່ ເ ປັ ນ ທ່ າ ແຮງ
ຂອງທ້ອງຖິ່ນ.
ຈາກນັ້ນ, ຄະນະ ໄດ້ເດີນທາງ
ໄປວາງພວງມາລາ ຢູ່ອານຸສາວະລີສາ
ມັ ກ ຄີ ຮ່ ວ ມສຳພັ ນ ສູ້ ຮົ ບ ລາວ-ຫວຽດ
ນາມ ເມືອງປາກຊ່ອງ; ຢ້ຽມຢາມໂຮງ
ງານປຸງແຕ່ງຢາງພາລາ (ຫລັກ 24)
ແລະ ໂຮງຮຽນກິນນອນຊົນເຜົ່າ ຈຳ
ປາສັກ (ຫລັກ 4) ພ້ອມທັງໄດ້ມອບ
ອຸ ປ ະກອນການສຶ ກ ສາຈຳນວນໜຶ່ ງ .
(ພາບ: ກົງທະນູຄຳ ພິພັດເສລີ;
ຂ່າວ: ນາງ ສຸພາວັນ ຫອມສະນິດ)
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ສະມາຄົມນັກປະພັນລາວໄດ້ແຈ້ງເຊີນຊວນບັນດາ
ນັກປະພັນ, ນັກກະວີອາຊີບ ແລະ ຜູ້ທີ່ມັກຂີດຂຽນໃນຂອບເຂດ
ທົ່ວປະເທດ ສາມາດລົງເລື່ອງຍາວ, ເລື່ອງສັ້ນ, ບົດບັນທຶກ ແລະ
ກະວີ ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກວດສອບ ເພື່ອສະເຫລີມສະ
ຫລອງປີສາມັກຄີມິດຕະພາບລາວ-ຫວຽດນາມ 2022 ເຊິ່ງ
ມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້: ບົດແຂ່ງຂັນກວດສອບປະ ກອບມີ 4 ປະ
ເພດຄື: ເລື່ອງ (ນະວະນິຍາຍ), ເລື່ອງສັ້ນ, ບົດບັນທຶກ ແລະ ບົດ
ກະວີ. ເປັນບົດຍາວປະພັນວັນນະຄະດີທີ່ປະດິດແຕ່ງຂຶ້ນຈາກ
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນທີ່ແທ້ຈິງສາມາດເຊື່ອຖື ແລະ ກວດສອບໄດ້, ສອດ
ຄ່ອງກັບແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ, ມີສລ
ິ ະປະການຂຽນ
98 ຕາມຫລັກວິຊາການ, ເປັນຜົນງານການຂຽນໂດຍຜູ້ແຂ່ງ
ຂັນແທ້ ເຊິ່ງບໍ່ເຄີຍລົງພິມ ຫລື ແຂ່ງຂັນກວດສອບມາກ່ອນທັງ
ບໍ່ໄດ້ລອກລຽນແບບ ແລະ ດັດແປງຜົນງານຂອງຄົນອື່ນ; ເຊິ່ງ
ຈະເປີດຮັບບົດຢ່າງເປັນທາງການວັນທີ 16/05/2022, ປິດຮັບ
ບົດ ວັນທີ 16/08/2022 ແລະ ວັນທີ 01/09/2022 ເປັນມື້
ປະກາດຜົນ ທ່ານສາມາດສົ່ງບົດໄດ້ທີ່ຫ້ອງການສະມາຄົມນັກ
ປະພັນລາວ, ຕັ້ງຢູ່ຕຶກກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ
ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ (ຖວທ)/ກົມວັນນະຄະດີ ແລະ ພິມຈໍາໜ່າຍ
(ຄຸ້ມສີເມືອງ) ຕູ້ ປນ 1631 ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ; ໂທລະ
ສັບ 021 219871, 020 22003313, 020 96556959
ຫລື ສົ່ງໃຫ້ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມແຂວງ (ສໍາລັບສົ່ງຕໍ່ໃຫ້ສະ
ມາຄົມນັກປະພັນລາວ).
q
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lr-DDD
ແຫ່ງຊາດ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ
ສະຫາຍ ນາງ ສູນທອນ ໄຊຍະຈັກ
ເລຂາທິການສູນກາງພັກ, ຮອງເລຂາ
ຄະນະບໍ ລິ ຫ ານງານພັ ກ ສະພາແຫ່ ງ
ຊາດ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ;
ມີສະຫາຍ ນາງ ໄກສອນ ຈັນສີນາ
ຫົວຫນ້າກົມຄຸ້ມຄອງການຮຽນ-ການ
ສອນ ສະຖາບັນການເມືອງ-ການປົກ
ຄອງແຫ່ງຊາດ,
ບັນດາສະຫາຍຄະ

ນະບໍລິຫານງານພັກ, ຕາງໜ້າຈາກ
ບັນດາໜ່ວຍພັກ,
ບັນດາອາຈານ,
ນັ ກ ສໍ າ ມະນາກອນຈາກສະພາແຫ່ ງ
ຊາດເຂົ້າຮ່ວມ.
ໃນພິທີເປີດ, ສະຫາຍ ນາງ
ສູນທອນ ໄຊຍະຈັກ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນໂອ້
ລົມຕໍ່ຊຸດເຝິກອົບຮົມວ່າ: ເພື່ອເຮັດ
ໃຫ້ ຊຸ ດ ເຝິ ກ ອົ ບ ຮົ ມ ທິ ດ ສະດີ ກ ານ
ເມືອງ-ການປົກຄອງໃນຄັ້ງນີ້ ດໍາເນີນ

ໄປຢ່າງມີຄຸນນະພາບ ແລະ ບັນລຸຕາມ
ຈຸດປະສົງທີ່ວາງໄວ້ ບັນດານັກເຝິກອົບ
ຮົມ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຄົ້ນຄວ້າ, ຮໍ່າຮຽນ
ເຝິກຝົນຫລໍ່ຫລອມຕົນເອງຕາມທິດ
ຖືເອົາການຍົກສູງຄຸນນະພາບ ແລະ
ຄວາມຮູ້,
ຄວາມສາມາດເປັນກົກ,
ຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນປາກົດການຫຍໍ້
ທໍ້ຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຖັນແຖວສະມາ
ຊິກພັກ-ພະນັກງານ ເຊັ່ນ: ແລ່ນນໍາຄ່າ

ນິຍົມ, ວຸດທິການສຶກສາເພື່ອປະດັບ
ເອ້ກຽດສັກສີ ແຕ່ຂາດຄວາມຮູ້ຄວາມ
ສາມາດ; ບັນດາສະຫາຍນັກເຝິກອົບ
ຮົມ ຕ້ອງຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ເຂົ້າໃນການຄົ້ນຄວ້າຮໍ່າຮຽນ, ຍາດ
ແຍ່ ງ ເອົ າ ບົ ດ ຮຽນທີ່ ຄູ ອ າຈານນໍ າ ມາ
ສິດສອນ ເພື່ອມາຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ
ເຂົ້າໃນໜ້າທີ່ວຽກງານໃຫ້ເກີດດອກ
ອອກຜົນໃນຕໍ່ໜ້າ;
ໃຫ້ຖືເອົາການ

ເຝິກອົບຮົມໃນເທື່ອນີ້ ເປັນການເຝິກ
ຝົນຫລໍ່ຫລອມຕົນເອງຮອບດ້ານ, ບໍ່
ວ່າຈະເປັນຄວາມຮູ້ທາງດ້ານທິດສະດີ,
ຄຸນທາດການເມືອງ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ສິນທໍາປະຕິວັດ
ການເຝິກຝົນຫລໍ່
ຫລອມຄຸ ນ ສົ ມ ບັ ດ ສິ ນ ທໍ າ ປະຕິ ວັ ດ
ແມ່ນຄວາມຈໍາເປັນພາວະວິໄສ, ຍ້ອນ
ວ່າຖ້າຂາດຄຸນສົມບັດສິນທໍາປະຕິວັດ,
ຂາດຄວາມຊື່ສັດ, ຂາດຄວາມຈົງຮັກ
ພັກດີຕໍ່ອຸດົມການຂອງພັກ-ຂອງຊາດ
ແລ້ວ ເຖິງຈະມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ
ສູງເປັນວິຊາການທີ່ເກັ່ງ, ມີຕໍາແໜ່ງ
ເຖິງຂັ້ນໃດ ກໍບໍ່ມີປະໂຫຍດຫຍັງ; ບັນ
ຫາຕົ້ນຕໍທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຕ້ານ ກໍຄືທຸກ
ການກະທໍາທີ່ຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ລະ
ບອບໃໝ່, ຕໍ່ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງ
ພັກ-ລັດ ຕ້ານແນວຄິດແຍກພັກ-ແບ່ງ
ພວກ, ແນວຄິດສໍ້ໂກງ, ຕົວະຍົວະ
ຫລອກລວງ, ບິດເບືອນແນວທາງ,
ໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີການຈັດຕັ້ງ, ສ້າງຄວາມ
ເສື່ອມເສຍເຊິ່ງກັນແລະກັນ,
ແຕກ

ແຍກຄວາມສາມັກຄີພາຍໃນການຈັດ
ຕັ້ງ ແລະ ຕ້ອງເຂົ້າໃຈແຈ້ງວ່າ ການ
ຈັດເຝິກອົບຮົມທິດສະດີການເມືອງການປົກຄອງນີ້ ແມ່ນເພື່ອຍົກລະດັບ
ຄວາມຮູ້ທິດສະດີການເມືອງ, ໃຫ້ກໍາ
ແໜ້ນຫລັກມູນທິດສະດີມາກ-ເລນິນ
ແລະ ແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງພັກ
ໃນແຕ່ ລ ະໄລຍະໃຫ້ ຮູ້ ໝູ ນ ໃຊ້ ທິ ດ ສະ
ດີເຫລົ່ານັ້ນເຂົ້າໃນການປະຕິບັດຫນ້າ
ທີ່ວຽກງານຕົວຈິງໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ
ມີປະສິດທິຜົນສູງ.
ໃນຊຸດເຝິກອົບຮົມທິດສະດີ
ການເມືອງ-ການປົກຄອງ ໄລຍະສັ້ນ
45 ວັນ ຄັ້ງນີ້ ບັນດານັກເຝິກຮົມຈະ
ໄດ້ຮຽນຮູ:້ ວິຊາປັດສະຍາມາກ-ເລນິນ,
ວິຊາລັດທິສັງຄົມນິຍົມວິທະຍາສາດ,
ວິຊາເສດຖະສາດການເມືອງ ແລະ ຄຸ້ມ
ຄອງເສດຖະກິດ, ວິຊາການປົກຄອງ
ແລະ ວິຊາກໍ່ສ້າງພັກ.
(ນາງ ກຸກກິກ ບຸດດາໄຊ)
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ປະຊຸມ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກບັນດາ

ນູນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕິດຕາມ

ກົມ, ສູນ ແລະ ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງ

ກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ

ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ, ກົດໝາຍ

ແລະ

ໂດຍປະຕິບັດຕາມ

ຈຸ ດ ປະສົ ງ ຂອງກອງປະຊຸ ມ

ວ່າດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດ, ກົດໝາຍວ່າ

ມະຕິຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ

ຄັ້ງນີ້ ເພື່ອສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າ

ດ້ວຍພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ມະຕິ

ວ່າດ້ວຍການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ລັດຖະ

ໃຈ

ກ່ຽວກັບເນື້ອໃນຂອງລັດຖະທໍາ

ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ສະ

ທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ

ມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາໃຕ້

ບັບເລກທີ 29/ຄປຈ, ລົງວັນທີ 7

ໃຕ້ກົດໝາຍ

ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ

ກົດໝາຍ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ເພື່ອ

ກຸມພາ 2022 ວ່າດ້ວຍການໂຄສະ

ສະບັບເລກທີ 29/ຄປຈ, ລົງວັນທີ

ເຮັດໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຂອງ

ນາ, ເຜີຍແຜ່ລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດ

07 ກຸມພາ 2022 ແລະ ເພື່ອຮັບປະ

ສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍາໄດ້ກ່ຽວກັບພາລະ

ໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ ຂອງ

ກັນໃຫ້ແກ່ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ລັດ

ບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງສະພາ

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ມະຕິຂອງຄະນະ

ຖະທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ

ແຫ່ງຊາດ

ປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ

ໃຕ້ກົດໝາຍ ໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະ

ລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ ທັງ

ກອນ ພາຍໃນສະພາແຫ່ງຊາດ; ໃນ
ກ່າວຈຸດປະສົງທີ່ມາເຄື່ອນໄຫວວຽກ ເ ປັ ນ ກ ານຊຸ ກ ຍູ້ - ຕິ ດ ຕ າມກວດກ າ ວັນທີ 18 ພຶດສະພາ 2022 ທີ່ສະພາ
ງານຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຂຸດຄົ້ນແຮ່ ແຫ່ງຊາດ ກຳມາທິການກົດໝາຍ ໄດ້

Iv'xtmkoDDD

3

PHOUTHEN PASAXON

ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ

ສະບັບເລກທີ

30/ຄປຈ, ລົງວັນທີ 7 ກຸມພາ 2022

ເພື່ ອ ເປັ ນ ການເຝິ ກ ທາງດ້ າ ນທັ ກ ສະ, ວ່າດ້ວຍການຕີຄວາມໝາຍ ແລະ ອະ
ວິທີການນໍາສະເໜີບົດຕ່າງໆ

ທິບາຍກົດໝາຍ;

ນອກຈາກຈະໄດ້

ຂອງກໍາມາທິ

ຮັບຟັງການເຜີຍແຜ່ລັດຖະທຳມະນູນ,

ຈັ ດ ກອງປະຊຸ ມ ໂຄສະນາເຜີ ຍ ແຜ່

ການກົດໝາຍ ກໍຄື ກົມຕິດຕາມກວດ

ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ

ລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ

ກາ, ໂຄສະນາ ແລະ ຕີຄວາມໝາຍ

ແລ້ວ

ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ

ກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບວຽກງານໂຄສະນາ

ກັບເນື້ອໃນຂອງກົດໝາຍ

ງານ-ລັດຖະກອນ ພາຍໃນສະພາແຫ່ງ
ຮັບຟັງການລາຍງານສະພາບການຈັດ ຊາດ
ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ
ຕັ້ງປະຕິບັດໃນການຂຸດຄົ້ນແຮ່ເຫລັກ ທ່ານ ອໍາໄພ ຈິດມານົນ ຮອງປະທານ

ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ.

ທະນາແລກປ່ ຽ ນບົ ດ ຮຽນກັ ບ ຜູ້ ບັ ນ

ປະຊຸມວ່າ: ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນຈະ

ຍັ ງ ຖື ເ ອົ າ ວ ຽກງ ານກ ະສິ ກ ຳເປັ ນ ຕົ້ ນ ດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ.

ກຳມາທິການກົດໝາຍ ສະພາແຫ່ງ
ທ່ານ ສົມມາດ ພົລເສນາ ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ ຊາດ; ມີຄະນະຮັບຜິດຊອບຈັດກອງ
ບັນດາບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນໃຫ້ຄຳນຶງເຖິງສະ

ແມ່ນການປຸກຟັງ

ພາບແວດລ້ອມໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

ເພື່ອຕິດຕາມ

ຊຸກຍູ້ປະເມີນ

ເຫລັກທົດລອງຂອງບໍລິສັດ ສຳພັນໄຊ

ຊຽງຂວາງ ໄດ້ລາຍງານສະພາບການ ການຈັດຕັ້ງປ
 ະຕິບັດກົດໝາຍ 4 ສະ

ມາຍນິ້ງ ຢູ່ບ້ານສຳພັນໄ ຊ ເມືອງຄຳ

ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປ ະຕິ ບັ ດ ວ ຽກງ ານທີ່ ພົ້ ນ

ບັບ (ກົດໝ
 າຍວ່າດ
 ້ວຍທດ
ີ່ ນ
ິ , ກົດ

ແລະ ບໍລິສັດ ພົງຊັບທະວີ ບ້ານນາຕໍ

ເ ດັ່ ນ ຢູ່ ໃ ນແ ຂວງໃ ນໄ ລຍ ະຜ່ າ ນມ າ

ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍກ ານສົ່ ງ ເ ສີ ມ ກ ານລົ ງ

ເມືອງຄູນ ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ໄດ້

ໂດຍສ ະເ ພາະແ ມ່ ນ ສ ະພ າບກ ານພັ ດ ທຶນ,

ແລະ

ກົດໝາຍວ່າດ
 ້ວຍຊັບສິນຂອງ

ທະນ າເ ສດຖ ະກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ ມີ ທ່ າ ຂ ະ ລັດ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ
 ້ວຍແຮ່ທາດ)
ຫຍາຍຕົວຢ
 ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ,

ສັງຄົມມີ ທີ່ຕິດພັນກັບວາລະແຫ່ງຊາດ

ຄວາມສະຫງົບໂດຍພື້ນຖານ
ແລະ

ກ່ຽວ

ແລະ ກັບການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງ
ລ້ຽງສັດ

ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານຮອງ

ເປັ ນ ທ່ າ ແ ຮງໃ ນກ ານພັ ດ ທ ະນ ະເ ສດ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ
ຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງ.

ພ້ອມດ້ວຍ

ທົດລ
 ອງໃນໄລຍະຜ່ານມາ; ພ້ອມນັ້ນ,

ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ,

ທ່ານ

ອໍາໄພ ຈິດມານົນ ໄດ້ກ່າວເປີດກອງ

ຍັງຈະໄດ້ຍົກບັນຫາທີ່ຕິດພັນ
ເພື່ອສົນ

ຍາຍຕື່ມອີກ.
(ນາງ ອານິຕາ ມ່ວນສະຫວັດ)

ໄດ້ ຮັ ບ ຟັ ງ ການເຜີ ຍ ແຜ່ ລັ ດ ຖະທຳມະ

ໜ້ອຍທີ່ສຸດໂດຍສະເພາະແມ່ນບໍ່ໃຫ້

ຄະນະ ໄດ້ສົມທ
 ົບກັບສະພາປະຊາຊົນ ກະທົບເຖິງແຫລ່ງນ້ຳ,

ໃນການເຄື່ ອ ນໄຫວຄັ້ ງ ນີ້ ,

ໃຫ້ແກ່ພະນັກ

ນັກງານ-ລັດຖະກອນ

ໃຫ້ພະ

ທໍາມ
 ະຊາດ

ແຂວງຊຽງຂວ
 າງ ນຳໂດຍທ່ານ ບຸນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ພ້ອມທັງຕ້ອງເອົາ

ທ່ານ ສົມມາດ ພົລ
 ເສນາ ໄດ້ຍ
 ້ອງຍໍ ໂຮມ ເທດທາ ນີ ພ້ອມດ້ວຍພະນກ
ັ  ໃຈໃສ່ແກ້ໄຂບັນດາຜົນກະທົບຕໍ່ປະ
ຊົ ມ ເ ຊີ ຍ ຕໍ່ ກ ານຈັ ດ ຕັ້ ງ ປ ະຕິ ບັ ດ ວ ຽກ

ງານສະພາປະຊາຊນ
ົ ແຂວງ

ໄດ້ຕິດ ຊາຊົນຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

ງານຂອງແຂວງຊຽງຂວາງທີ່ມີທ່າຂະ ຕາມກວດກາບັນດາໂຄງການຂຸດຄົ້ນ
ຫຍາຍຕົວທ
ດ
ີ່ ຂ
ີ ຶ້ນ ແລະ ທ່ານຍັງໄ ດ້ ແຮ່ເຫລັກຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ

(ນາງ ສຸກສ
 ະຫວັນ ອິນທ
 ະແສງ)

ເພື່ອ

ເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຈໍານວນ 4

ສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ

ກົດໝາຍ ໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ-ການ

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ການໂຄສະນາເຜີຍ

(ສພຊ) ນັບແຕ່ໄດ້ຮັບການ

ເງິນ, ເປັນການຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະ

ແຜ່ກົດໝາຍ, ການຜັນຂະຫຍາຍເປັນ

ສະຖາປະນາເປັນ ສາທາລະນະລັດ ປະ

ຕິບດ
ັ ກົດໝາຍດັງ່ ກ່າວ ໃຫ້ແກ່ການສືບ

ນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ, ສາຍເຫດຕົ້ນຕໍ

ຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເປັນຕົ້ນ

ຕໍ່ຈັດຕັ້ງການປະເມີນການປະຕິບັດກົດ

ທີ່ພາໃຫ້ມີດ້ານດີ, ດ້ານອ່ອນ, ບົດ

ມາ

ໝາຍ ໃນຂົງເຂດຕ່າງໆໃນຕໍ່ໜ້າ ແລະ

ຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ ແລະ ທິດທາງ

ເປັນການເກັບຂໍ້ມູນ ເພື່ອລາຍງານຕໍ່

ແກ້ໄຂໃນຕໍ່ໜ້າ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກົດ

ເຊິ່ງ

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ

ໝາຍທັງ 4 ສະບັບ.

ໄດ້ກາຍເປັນເຄື່ອງມືໃນການຄຸ້ມຄອງ

ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX.
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ແລະ

ລັດເຮົາໄດ້ປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍ
ນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ

ເປັນຈຳ

ນວນຫລວງຫລາຍພໍສົມຄວນ

3

ໃນໂອກາດນີ້,

ຊາດ ເຊິ່ງມີບັນດາສະຫາຍສະມາຊິກ

ທະນາວຽກງານສະພາ; ພາລະບົດບາດ

ຊາວໜຸ່ ມ ພາຍໃນກຳມາທິ ກ ານວຽກ

ວຽກງານຂອງພະແນກວຽກງານການ

ງານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ

ແລະ

ເລືອກຕັ້ງ, ກົມພັດທະນາວຽກງານສະ

ໄດ້ຈັດ

ແຂກຖືກເຊີນເຂົາ້ ຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.

ພາ; ພ້ອມນັ້ນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ເອົາໃຈ

ກອງປະຊຸ ມ ເຝິ ກ ອົ ບ ຮົ ມ ສ້ າ ງຄວາມ

ກອງປະຊຸ ມ ໄດ້ ຮັ ບ ຟັ ງ ການ

ໃສ່ຕິດຕາມ ແລະ ປະກອບຄຳຄິດຄຳ

ເຂັ້ ມ ແຂງໃຫ້ ແ ກ່ ກ ານເປັ ນ ເສນາທິ

ສະເໜີ ກ່ ຽ ວກັ ບ ບັ ນ ດາເນື້ ອ ໃນຕ່ າ ງໆ

ເຫັນ ຢ່າງເປັນເຈົ້າການ, ມີຈຸດສຸມ

ການຂອງກໍ າ ມາທິ ກ ານວຽກງານ

ຄື: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂະບວນການ

ທັງແລກປ່ຽນສົນທະນາຮ່ວມກັນ ເພື່ອ

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໂດຍການ

ແຂ່ງຂັນ 4 ບຸກ ຂອງໜ່ວຍຊາວໜຸ່ມ

ເຮັດໃຫ້ກຳມາທິການວຽກງານສະມາ

ເຂົ້າຮ່ວມຂອງສະຫາຍ ສຸບັນ ສະວະ

ຮາກຖານກໍ າ ມາທິ ກ ານວຽກງານສະ

ຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ສາມາດເຫັນໄດ້

ບຸດ

ມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ;

ພາລະບົດ

ທິດທາງ, ວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາຈຸດ

ແລະ

ບາດຂອງພະແນກຄົ້ນຄວ້າ-ສັງລວມ,

ອ່ອນ, ຂໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ປັບປຸງແບບ
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ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ

ກົມພັດ

ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 8-13

ປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ,

ພຶດສະພາຜ່ານມານີ້, ທ່ານ ພົທ. ສຸ

ຊີ້ ນໍ າ ຕໍ່ ກ ານປະເມີ ນ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ

ລວມໝູ່, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ບຸກຄົນ,

ວອນ ເລືອງບຸນມີ ກຳມະການສູນກາງ

ບັດກົດໝາຍ 4 ສະບັບ ໂດຍທ່ານໄດ້

ສ້າງເງື່ອນໄຂອຳນວຍຄວາມສະດວກ

ພັກ,

ຍົກໃຫ້ເຫັນບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ຄວນເອົາ

ໃຫ້ແກ່ການດຶງດູດການລົງທຶນ ພາຍ

ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ

ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອພັດທະນາ

ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຢູ່ 2 ແຂວງຄື:

ຊອກໃຫ້ເຫັນສາຍເຫດຕົ້ນຕໍ,

ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.

ແຕ່ພ້ອມດຽວ

ບໍ່ແກ້ວ ແລະ ຫລວງນໍ້າທາ ເພື່ອຕິດ

ອ່ອນ, ຂໍ້ຄົງຄ້າງຂອງກົດໝາຍ ເພື່ອ

ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຂອງສະຫາຍ

ກົມຄຸ້ມຄອງ ສສຊ; ພາລະບົດບາດ

ແຜນວິທກ
ີ ານເຄືອ
່ ນໄຫວວຽກງານໃນ

ກັນນັ້ນ, ເຫັນວ່າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ຕາມກວດກາການປະເມີນການຈັດຕັ້ງ

ເປັ ນ ການອຸ ດ ຕັ ນ ຊ່ ອ ງວ່ າ ງຂອງກົ ດ

ຈັນທີ

ຂອງພະແນກຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນະໂຍ

ຕໍ່ໜ້າ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງກວ່າເກົ່າ.

ລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ ຍັງ

ປະຕິບັດກົດໝາຍ 4 ສະບັບ ທີ່ຕິດພັນ

ໝາຍ ເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດກົດໝາຍ

ມີ ຫ ລາຍບັ ນ ຫາທີ່ ເ ລັ່ ງ ທວງໃຫ້ ພ ວກ

ກັບວາລະແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບແກ້ໄຂ

ທັງ 4 ສະບັບມີຄວາມເຂັ້ມງວດ ແລະ

ເຮົາຕ້ອງໄດ້ກວດກາ ແລະ ປັບປຸງໃຫ້

ຄວາມຫຍຸງ້ ຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-

ກໍໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການໂຄສະນາເຜີຍ

ດີກວ່າເກົ່າ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການສ້າງລັດ

ການເງິນ ຄື: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ,

ແຜ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ

ປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ

ທີ່ປົກຄອງ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນ,

ໃຫ້ທົ່ວເຖິງ ເພື່ອສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ

ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ,

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນຂອງລັດ ແລະ

ເຂົ້າໃຈຕໍ່ເນື້ອໃນຂອງກົດໝາຍ.

ມີຄວາມສຳຄັນ ແລະ ມີຄວາມຈຳເປັນ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮ່ທາດ; ໃນການ

ຈາກນັ້ນ, ຄະນະ ຍັງໄດ້ໄປ

ທີ່ ພ ວກເຮົ າ ຕ້ ອ ງໄດ້ ດ ຳເນີ ນ ການປະ

ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຮັບ

ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ຮັບຟັງການລາຍງານ

ເມີ ນ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ກົ ດ ໝາຍ

ຟັງການລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ຈາກຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິ

ໃນຂົງເຂດຕ່າງໆ

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການ

ການປະເມີນກົດໝາຍ ຈາກພະແນກ

ເສດສາມຫລ່ ຽ ມຄໍ າ ແຂວງບໍ່ ແ ກ້ ວ

ສ້າງ, ການປັບປຸງ ແລະ ການປະຕິບັດ

ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງ

ແລະ

ກົດໝາຍ ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ, ສອດ

ແວດລ້ອມ, ພະແນກພະລັງງານ ແລະ

ແດນງາມ, ດ່ານສາກົນບໍ່ເຕ່ນ ແຂວງ

ຄ່ອງ, ຮັດກຸມ, ເຂັ້ມງວດ ແລະ ສັກ

ບໍ່ແຮ່, ພະແນກການເງິນ ແລະ ພະ

ຫລວງນໍ້າທາ.

ສິດ; ສະນັ້ນ, ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງ

ແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

(ກົມຕິດຕາມກວດກາ, ໂຄສະນາ

ຊາດ ຈຶ່ງໄດ້ຕົກລົງໃຫ້ດຳເນີນການປະ

ຂອງແຂວງ ເຊິ່ງໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບ

ແລະ ຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ)

ດ້ວຍກົດໝາຍ

ໄດ້ສຳເລັດການ

ໄດ້ໃຫ້ທິດ

ພັດທະນາວຽກງານສະພາ,

ລັດ, ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ປົກ

ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ

ທ່ານຮອງ

ການວຽກງານສະມາຊິ ກ ສະພາແຫ່ ງ

ໃຈໃສ່ ຕື່ ມ ໂດຍສະເພາະແມ່ ນ ການ
ດ້ານ

ເຂດເສດຖະກິດພິເສດບໍ່ເຕ່ນ

ປະທານກຳມາທິການວຽກງານ

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ
ປັດຊະຍາ

ຫົວໜ້າພະແນກ

ວຽກງານການເລືອກຕັ້ງ ທັງເປັນເລຂາ

ບາຍ,

ກົມຄຸ້ມຄອງສະມາຊິກສະພາ

ໜ່ ວ ຍຊາວໜຸ່ ມ ຮາກຖານກໍ າ ມາທິ

ແຫ່ງຊາດ ພາລະບົດບາດຂອງພະແນກ

(ນາງ ປາກາລັກ ພົມມີໄຊ)
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ພຶດສະພາ 2022 ຢູ່ທ່ຫ
ີ ້ອງປະ
ຊຸ ມ ສະ ພ າປ ະຊ າຊົ ນ ແ ຂວງ
(ສພຂ)
ຄະນະປະຈໍາສພຂ
ອຸດມ
ົ ໄຊ
ໄດ້ພບ
ົ ປະຄະນະອົງ
ກ າ ນ ກ ວ ດ ສ ອ ບ ປ ະ ຈໍ າ ພ າ ກ
ເໜືອ ນຳໂດຍທ່ານ ຄໍາດີ ວົງ
ລ້ອມ ຮອງເລຂາຄະນະບໍລິຫານ
ງານພັກແຂວງ, ປະທານ ສພຂ
ອຸດົມໄຊ ແລະ ທ່ານ ທອງເພັດ
ສາສະຫວັດ ຜູ້ຊ່ວຍຄະນະປະ
ທານອົ ງ ການກວດສອບປະຈໍ າ
ພາກເໜືອ, ມີຮອງປະທານ ສພຂ,
ຄະນະປະຈໍາ ສພຂ ແລະ ບັນດາ
ທ່ າ ນຄະນະທີ ມ ງານຂອງອົ ງ
ການກວດສອບປະຈໍາພາກເໜືອ
ເຂົ້າຮ່ວມ.
ການພົບປະຄັງ້ ນີ,້ ທ່ານ
ຄໍາສອນ ໄຊສະມິດ ໄດ້ຕາງໜ້າ
ຄະນະທີມງານຂອງອົງການກວດ
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ບົ ນ ພື້ ນ ຖານຂໍ້ ມູ ນ - ເອກະສານ
ຫລັກຖານທເ່ີ ປົາ້ ໝາຍກວດສອບ
ສະໜອງໃຫ້ອົງການກວດສອບ
ປະຈຳພາກເໜືອໃນເບື້ອງຕົ້ນ.
ທ່ານ ຄໍາດີ ວົງລ້ອມ ຕາງ
ໜ້າຄະນະປະຈໍາ ສພຂ ໄດ້ມີຄຳ
ເຫັນເນັ້ນໜັກບາງເນື້ອໃນເພີ່ມ
ເຕີມ ເຊັ່ນ ໃຫ້ຄະນະກວດສອບ
ທ່ຖ
ີ ກ
ື ແຕ່ງຕງ້ັ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຈດ
ັ 
ຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ໜ້າທວ
່ີ ຽກງານທຕ
່ີ ນ
ົ
ຖືກມອບໝາຍໃຫ້ສາໍ ເລັດ ແລະ
(ສພຊ) ໃນວັນທີ 17
ການຈັດຕັ້ງກວດສອບຖືກຕ້ອງ
ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ພຶດສະພາ 2022 ຄະນະກໍາມະ
ການກວດສອບຢ່າງເຂັ້ມງວດ; ການວັດທະນາທໍາ-ສັງຄົມ ແລະ
ສອບປະຈໍາພາກເໜືອ ຜ່ານຂໍຕ
້ ກ
ົ
ທິພາບ, ປະສິດທຜ
ິ ົນ, ປະຢັດ ຄະນະກວດສອບທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ ບັນດາເຜົາ່ (ຄວສຜ) ຂອງສະພາ
້ ນ
້ີ ຳ
ລົງຂອງຄະນະກວດສອບ ແລະ ແນໃສ່ປາກົດການຫຍໍທ
້ ທ
້ ໍ າງດາ້ ນ ໃຫ້ປະສານສົມທົບກັບຄະນະປະ ປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ) ຜູຊ
ຜ່ າ ນແຜນດໍ າ ເນີ ນ ການເຄື່ ອ ນ ການເງິນ ແລະ ງົບປະມານແຫ່ງ ສານງານຂອງແຂວງ ໃນການ ວຽກງານວັ ດ ທະນາທຳ-ສັ ງ ຄົ ມ
ໄຫວກວດສອບໂດຍຫຍໍຢ
້ ແ
ູ່ ຂວງ ລັດ; ກວດສອບການຈັດຕັງ້ ປະຕິ ເຄື່ ອ ນໄຫວກວດສ ອບບົ ດ ສະ ແລະ ບັນດາເຜົາ່ ຂອງ ສພຂ ແລະ
ຫລຸ ບ ຂາດຕົ ວ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ທ່ານ ນາງ ເກສອນ ແສງຍະວົງ
ອຸດົມໄຊ ເຊິ່ງຈຸດປະສົງແມ່ນ ບັດມະຕິກອງປະຊຸມ ສພຂ ອຸດມ
ົ
ເພືອ
່ ຮບ
ັ ປະກັນເຮັດໃຫ້ການປະຕິ ໄຊ, ສະບັບເລກທີ 141/ສພຂ, ບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະ ຄະນະປະຈຳ ສພຂ, ປະທານ
ບັດໜ້າທວ
່ີ ຽກງານກວດສອບດຳ ລົງວັນທີ 31 ມັງກອນ 2022, ຈໍາປີ 2021 ແລະ  ແຜນການ ຄວສຜ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້
ເນີນໄ ປຢາ່ ງເປັນລະບົບ, ຖືກຕ້ອງ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍ ເຄື່ ອ ນໄ ຫວກ ານກວດສ ອບ; ເຄື່ ອ ນໄຫວຕິ ດ ຕາມກວດກາ,
້ ນ
ູ ຕົວ
ກັບຫລັກການການເຄື່ອນໄຫວ ງານການເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກງານ ພາຍຫລັງທີ່ສຳເລັດການເຄື່ອນ ເກັບກຳສະພາບ ແລະ ຂໍມ
ການກວດສອບ, ຂັນ
້ ຕອນການ ກວດສອບ ປະຈໍາປີ 2021, ລາຍ ໄຫວກວດສອບແລ້ວ ສົ່ງບົດ ຈິງກ່ຽວກັບວຽກງານເຜົ່າ ແລະ
ກວດສອບ, ປະເພດການກວດ ງານຜົ ນ ການກວດສອບບົ ດ ສະ ລາຍງານຜົນການກວດສອບໃຫ້ ສາສະໜາ ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງ
ສອບ, ຂົງເຂດການກວດສອບ ຫລຸ ບ ຂາດຕົ ວ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຫ້ ອ ງການປົ ກ ຄອງເມື ອ ງລອງ 
ແລະ ເນື້ອໃນການກວດສອບ ບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດຂອງ ແລະ ແຂວງ ຮັບຊາບ ກ່ຽວກັບ ເຊິ່ງມີສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນ
ກຳມະການພັກ
ົ ການກວດສອບ ແລະ ກໍລະນີ ປະຈຳເມືອງ,
ອື່ນໆ ບົນພື້ນຖານກົດໝາຍວ່າ ແຂວງອຸດມ
ົ ໄຊ ປະຈໍາປີ 2020; ຜນ
ເມືອງ, ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງ
່ ນໄຫວວຽກງານໃດໜຶງ່
ດ້ ວ ຍກ ານກວດສ ອບທີ່ ໄ ດ້ ກ ຳ ກວດສອບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການເຄືອ
ນົດໄວ້.
ຄຳແນະນຳຄະນະກວດສອບ ປີ ທີ່ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ຄະນະ ການທີ່ກ່ຽ ວພາຍໃນເມື ອ ງເຂົ້ າ
ການກວດສອບແມ່ນ 2020 ແລະ ກວດສອບບົດສະ ກວດສອບປຶກສາຫາລື, ຮ່ວມ ຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.
ການເຄື່ອນໄຫວຄັ້ງນີ້,
ີ ກ້ໄຂ ແລະ     
ເພືອ
່ ຢງ້ັ ຢືນຄວາມສອດຄ່ອງທາງ ຫລຸບຂາດຕົວການຈັດຕັ້ງປະຕິ ກັນຄົ້ນຄວ້າຫາວິທແ
ິ ຊ
ນ
້ີ ຳຈາກຂນ
້ັ ເທິງຂອງຕນ
ົ . ແ ມ່ ນ ເພື່ ອ ຕິ ດ ຕາມກວດກາ
ດ້ານລະບຽບກົດໝາຍ, ຄວາມ ບັດແຜນງ ບ
ົ ປະມານແຫ່ງລ
ດ
ັ ປະ ຂໍທດ
(ແສງພອນ ອິນນະລົງ)
ຖືກຕ້ອງຕາມຕົວຈ
 ິງ, ມີປະສິດ ຈຳປີ 2021 ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ,
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ທິການກົດໝາຍ ສະພາແຫ່ງຊາດ

ແລະ ຊູກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ຕາມມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ
ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໃຫ້
ສອດຄ່ ອ ງກັ ບ ແນວທາງນະໂຍ
ບາຍຂອງພັກ, ລັດຖະທຳມະນູນ,
ກົດໝາຍ ແລະ ດຳລັດ 315/ລບ,
ລົງວັນທີ 16 ສິງຫາ 2016 ວ່າ
ດ້ວຍການຄຸມ
້ ຄອງ ແລະ ປົກປ້ອງ
ການເຄື່ ອ ນໄຫວສາສະໜາຢູ່
ສປປລາວ ໃນຂົງເຂດບັນດາເຜົາ່ .
    
ໃນນັ້ນ, ໄດ້ຮັບຟັງການ
ລາຍງານຂອງບັນດາຫ້ອງການທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງຂອງເມືອງ ກ່ຽວກັບ
ສະພາບການເຄືອ
່ ນໄຫວໃນການ
ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ວຽກງານສາສະ
ໜາຕົວຈິງໃນໄລຍະຜ່ານມາຂອງ
ເມືອງ, ດ້ານດີ, ຂໍຫ
້ ຍຸງ້ ຍາກ ແລະ
ວິທີການແກ້ໄຂ ໃນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານສາສະໜາ; ພ້ອມ
ນັ້ນ, ໄດ້ຮັບຟັງການປະກອບຄຳ
ຄິດເຫັນຂອງບັນດາທ່ານສະມາ
ຊິ ກ ສະພາແຫ່ ງ ຊາດປະຈຳເຂດ

ເລືອກຕັ້ງ, ສະມາຊິກສະພາປະ
ຊາຊົນແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງມີຈຸດສຸມ ຕໍ່ວຽກ
ງານສາສະໜາ ພາຍໃນເມືອງກໍ
ຄືໃນ ສປປລາວ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ
ໃຫ້ຮູ້ເຖິງວຽກງານເຜົ່າ, ສາສະ
ໜາຢ່າງແກ່ນແທ້ ແລະ ໃຫ້ປະຕິ
ບັດຕາມ ແນວທາງນະໂບບາຍ
ຂອງພັກ,  ລັດຖະທຳມະນູນ, ລະ
ບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ ແລະ ດຳ
ລັດອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກ
ງານສາສະໜາ ເພືອ
່ ເຮັດໃຫ້ການ
ຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານພາຍໃນ
ເມືອງ ເວົາ້ ລວມເວົາ້ ສະເພາະ ພາຍ
ໃນແຂວງໃຫ້ໄປແນວທາງດຽວ
ກັນ, ພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ໃຫ້ປະຊາຊົນຮັບຮູເ້ ຊືອ
່ ມຊຶມ, ເຂົາ້
ໃຈເລິກເຊິ່ງ ແລະ ປະຕິບັດໃຫ້
ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບ
ຫລັກການຂອງພັກ, ລັດວາງ
ອອກຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
(ນາງ ວັນນີ ແຝງບົວວັນ)
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ຕັ້ງຂຶ້ນ, ຮ່າງກົດໝາຍທີ່ຜູ້ແທນ
ກອງປະຊຸມປະກອບຄຳເຫັນໃສ່
ຫລາຍກວ່າໝູແ
່ ມ່ນຮ່າງກົດໝາຍ
ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາ
ຂອງກົ ດ ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍສານປະ
ຊາຊົນ, ອັນດັບຕໍ່ມາແມ່ນຮ່າງ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງ
ມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນໍາ້
ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ແລະ
ຮ່ າ ງກົ ດ ໝາຍອື່ ນ ຕາມລຳດັ ບ ,
ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນໃຊ້ເວ
ລາເຄິ່ງວັນຈຶ່ງສຳເລັດ   ເຊິ່ງມີຜູ້
(ສພຊ) ວັນທີ 17 ພຶດ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສານປະຊາຊົນ,

ນະປະຈຳສະພາປະຊາຊົນແຂວງ,

ແທນກອງປະຊຸ ມ ປະກອບຄໍ າ

ສະພາ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ

ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມ

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ

ເຫັນທັງໝົດ 32 ເທື່ອຄົນ ຍິງ

ຂອງພະແນກຍຸຕິທໍາ

ແຂວງ

ຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ (ສະບັບ

ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ,

2 ເທື່ອຄົນ.

ໄດ້ຈັດກອງ

ປັບປຸງ), ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ

ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ,

ຜົນສຳເລັດຂອງກອງປະ

ປະຊຸມທາບທາມຮ່າງກົດໝາຍ

ການຄຸມ
້ ຄອງອາວຸດ ແລະ ວັດຖຸ

ພະແນກການອ້ອມຂ້າງແຂວງ,

ຊຸມທາບທາມຮ່າງກົດໝາຍໃນ

ຈໍານວນ 5 ສະບັບ ທີ່ຈະນໍາເຂົາ້

ລະເບີດ, ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ

ແລະ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທີ່

ຄັງ້ ນີ້ ສະແດງເຖິງຄວາມເປັນເຈົາ້

ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາໃນກອງ

ການສົ່ງເສີມຈຸນລະວິສະຫາກິດ,

ກ່ຽວຂ້ອງເຂົາ້ ຮ່ວມຈໍານວນໜຶງ່ .

ການ ແລະ ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງ

ສະໄໝສາມັນເທືອ
່ ທີ 3 ຂອງສະ

ວິສາຫະກິດຂະໝາດນ້ອຍ ແລະ

ກອງປະຊຸມທາບທາມ

ບັນດາຜູ້ແທນກອງປະຊຸມ, ດັ່ງ

ພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ເຊິງ່ ປະ

ກາງ (ສະບັບປັບປຸງ) ໂດຍການ

ຮ່າງກົດໝາຍໃນຄັ້ງນີ້, ບັນດາ

ນັນ
້ ຈຶງ່ ເຮັດໃຫ້ກອງປະຊຸມມີຄວາມ

ກອບມີ: ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ

ເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຄຳຜັນ

ທ່ານທີເ່ ຂົາ້ ຮ່ວມກອງປະຊຸມ ໄດ້

ເປັນເອກະພາບກັນທາງດ້ານທັດ

ການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງກົດ

ຄູນສະຫວັນ

ຄະນະປະຈໍາພັກ

ແລກປ່ຽນ, ປະກອບຄໍາຄິດຄຳ

ສະນະແນວຄິດ ແລະ ປະສົບຜົນ

ໝາຍວ່າດ້ວຍນໍາ້ ແລະ ຊັບພະຍາ

ແຂວງ, ຮອງປະທານຄະນະສະ

ເຫັນໃສ່ຮາ່ ງກົດໝາຍ 5 ສະບັບ

ສໍາເລັດຕາມລະດັບຄາດໝາຍທີ່

ກອນນໍາ້ , ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ

ມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ

ປະຈໍາ

ດັ່ງກ່າວ ຢ່າງກົງໄປກົງມາໂດຍ

ວາງໄວ້.

ການປັ ບ ປຸ ງ ບາງມາດຕາຂອງ

ເຂດເລືອກຕັງ້ ທີ 13 ມີບນ
ັ ດາຄະ

ອີງໃສ່ຄໍາຖາມເຈາະຈີ້ມທີ່ກໍາມາ

(ນັກຂາ່ ວ ສພຂ ສະຫວັນນະເຂດ)

ສະຫວັນນະເຂດ

(ສພຊ) ວັນທີ 16 ພຶດ
ສະພາ 2022 ທີສ
່ ະໂມສອນສະພາ
ປະຊາຊົນແຂວງເຊກອງ  (ສພຂ)
ໄດ້ມກ
ີ ອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກຽ່ ວ
ກັ ບ ຄວາມພ້ ອ ມໃນດ້ າ ນຕ່ າ ງໆ
ເພືອ
່ ກະກຽມຕ້ອນຮັບຮອງປະທານ
ກໍາມາທິການຕ່າງປະເທດ (ກຕທ)
ສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ເດີນທາງມາ
ເຄືອ
່ ນໄຫວຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດ
ວຽກຢູແ
່ ຂວງເຊກອງໃນລະຫວ່າງ
ວັນທີ 18-19 ພຶດສະພາ 2022
ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ
ປອ. ແພງສີ ສີລາວີ ຄະນະປະຈໍາ
ພັກແຂວງ, ຮອງປະທານ ສພຂ,
ກໍາມະການກໍາມາທິການຕ່າງປະ
ເທດ, ມີບນ
ັ ດາທ່ານຫົວໜ້າ-ຮອງ

ຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ຂະແໜງທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ 12 ທ່ານ
3 ທ່ານ.
ກອງປະຊຸມໄດ້ຜດ
ັ ປ່ຽນ
ກັ ນ ລາຍງານກ່ ຽ ວກັ ບ ສະພາບ
ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ວຽກງານ
ການຕ່າງປະເທດ ໃນແຕ່ລະຂົງ
ເຂດວຽກງານຂອງຕົນ ໂດຍສະ
ເພາະການຄຸ້ ມ ຄອງບັ ນ ດາໂຄງ
ການລົງທຶນ ແລະ ຊ່ວຍເຫລືອ
ລ້າຂອງຕ່າງປະເທດ, ການຄຸ້ມ
ຄອງຫລັກໝາຍຊາຍແດນແຫ່ງ
ຊາດ, ການຄຸ້ມຄອງດ່ານສາກົນ,
ການຄຸ້ມຄອງຄົນຕ່າງປະເທດທີ່
ເດີນທາງເຂົາ້ -ອອກ ລະຫວ່າງປະ
ເທດ ກໍຄືແຂວງເຊກອງ, ການ

ຄຸມ
້ ຄອງຄົນຕ່າງດ້າວ ແລະ ແຮງ
ງານຕ່າງປະເທດ ແລະ ດ້ານອືນ
່ ໆ.
ພ້ອມນັນ
້ , ຍັງໄດ້ສນ
ົ ທະນາແລກ
ປ່ຽນຄໍາຄິດຄໍາເຫັນເຊິ່ງກັນແລະ
ກັນຢ່າງມີຈຸດສຸມ.
ທັງນີ,້ ກໍເພືອ
່ ຮັບປະກັນ
ໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມ
ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລັດ
ຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ
ໃນຂົງເຂດວຽກງານການຕ່າງປະ
ເທດຂອງກໍາມາທິການການຕ່າງ
ປະເທດສະພາແຫ່ງຊາດ ຢູແ
່ ຂວງ
ເຊກອງໃນຄັ້ງນີ້ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນ
ສໍາເລັດຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ລະ
ດັບຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້.
(ນັກຂ່າວເຂດທີ 16)
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(ສພຊ) ວັນທີ 18 ພຶດ

(ສພຊ) ໃນວັນທີ 16

ສະພາ 2022 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ

ພຶດສະພາຜ່ານມາ, ສະມາຊິກສະ

ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງບໍແ
່ ກ້ວ

ພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ປະຈໍາເຂດ

ໄດ້ຈັດພິທີເຊັນບົດບັນທຶກການ

ເລືອກຕັ້ງທີ 7 ແລະ ສະມາຊິກ

ປະສານງານລະຫວ່ າ ງຄະນະກຳ

ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສສຂ)

ມະການວັ ດ ທະນະທຳ-ສັ ງ ຄົ ມ

ໄຊຍະບູລີ ໄດ້ເຄືອ
່ ນໄຫວຕິດຕາມ

ແລະ ບັນດາເຜົາ່ ສະພາປະຊາຊົນ

ກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູກ
້ ານຈັດຕັງ້

ແຂວງ ກັບ 4 ພະແນກຂົງເຂດ

ປະຕິບດ
ັ ມະຕິກອງປະຊຸມສະໄໝ

ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມແຂວງ ພາຍ

ສາມັນເທືອ
່ ທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງ

ໃຕ້ການເຂົາ້ ຮ່ວມຂອງທ່ານ ນາງ

ຊາດ (ສພຊ) ຊຸດທີ IX ແລະ ສະ

ດາວ ໄຊເສດຖາ ກຳມະການພັກ

ພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ) ຊຸດ
ທີ II ຢູບ
່ ນ
ັ ດາພະແນນການ, ອົງ

ເດືອນຜ່ານມາ ທີຕ
່ ດ
ິ ພັນກັບບັນ

ຊຸ ກ ຍູ້ ກ ານຈັ ດຕັ້ ງ ຜັ ນ ຂະຫຍາຍ

ການ, ກົມກອງອ້ອມຂ້າງແຂວງ

ດາຄາດໝາຍທີ່ລະບຸໄວ້ຢ່ໃູ ນມະ

ບັ ນ ດາມະຕິ ກ ອງປະຊຸ ມສະໄໝ

ເຊິງ່ ໄດ້ຈດ
ັ ຕັງ້ ເປັນ 3 ຄະນະ ໄດ້

ຕິຂອງກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ

ສາມັນເທືອ
່ ທີ 2 ຂອງ ສພຊ ຊຸດທີ

ເຄື່ ອ ນໄຫວຢູ່ ພ ະແນກຍຸ ຕິ ທໍ າ

ຊຸດທີ IX   ກໍຄືສະພາປະຊາຊົນ

IX ແລະ ສພຂ ຊຸດທີ II; ເພືອ
່ ຕິດ

ແຂວງ, ອົງການໄອຍະການປະ

ແຂວງ ຊຸດທີ II. ຈາກນັນ
້ , ໄດ້

ຕາມກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ການ

ຊາຊົນແຂວງ, ພະແນກອຸດສາຫະ

ແລກປ່ ຽ ນຄໍ າ ຄິ ດ ຄໍ າ ເຫັ ນ ກ່ ຽ ວ

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ລັດຖະທໍາມະ

ກໍາ ແລະ ການຄ້າແຂວງ, ອົງການ

ກັບດ້ານອ່ອນຂໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ວິ

ນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາໃຕ້

ກວດກາລັດແຂວງ, ພະແນກສຶກ

ທີແກ້ໄຂໃນຕໍ່ໜ້າ. ພ້ອມດຽວ

ກົດໝາຍ ທັງເປັນການກະກຽມ

ສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ພະ

ກັນນັນ
້ , ຍັງໄດ້ຮບ
ັ ຟັງການຊີແ
້ ຈ້ງ

ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ ເພື່ອລາຍງານຕໍ່

ແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີ

ຂອງຂະແໜງການດັ່ງກ່າວຕໍ່ກັບ

ກອງປະຊຸ ມ ສະໄໝສາມັ ນ ເທື່ ອ

ການສັງຄົມແຂວງ.

ຄໍາສະເໜີຂອງປະຊາຊົນບັນດາ

ທີ 3 ຂອງ ສພຊ ຊຸດທີ IX ທີ່

ເຜົາ່ ທີສ
່ ະເໜີຜາ່ ນ ສພຂ ໃນໄລ

ຈະເປີດຂຶ້ນໃນຕໍ່ໜ້ານີ້.

ໂອກາດດັ່ງກ່າວ,

ຄະ

ນະ       ໄດ້ຮບ
ັ ຟັງລາຍງານການຈັດຕັງ້
ປະຕິບັດວຽກງານ ໃນໄລຍະ 3

5

ຍະຜ່ານມາຕື່ມອີກ.
ທັງນີ,້ ກໍເພືອ
່ ເປັນການ

(ນີ່ຕູ່ ແ
 ລະ ອິນທີ)

ແຂວງ, ຮອງປະທານສະພາປະ
ຊາຊົນແຂວງບໍ່ແກ້ວ; ມີບັນດາ
ຫົວໜ້າພະແນກການທີກ
່ ຽ່ ວຂ້ອງ
ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານວິຊາການ
ຂອງຄະນະກໍາມະການວັດທະນະ
ທໍາ-ສັງຄົມ ເຂົ້າຮ່ວມ.
ພິທີດັ່ງກ່າວ, ຄະນະຮັບ
ຜິ ດ ຊອບໄດ້ ຜ່ າ ນມະຕິ ຂ ອງຄະ
ນະປະຈໍາ ວ່າດ້ວຍການອະນຸມັດ

ໃຫ້ຄະນະກໍາມະການວັດທະນະ

ແລະ ທ່ອງທ່ຽວແຂວງ, ພະແນກ

ນະກໍາມະການວັດທະນະທໍາ-ສັງ

ທໍາ-ສັງຄົມ, ຜ່ານຮ່າງບົດບັນທຶກ

ສາທາລະນະສຸກແຂວງ, ພະແນກ

ຄົມ ແລະ ບັນດາເຜົາ່ ໄດ້ລງົ ນາມ

ການປະສານງານລະຫວ່າງຄະນະ

ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງ

ເຊັນບົດບັນທຶກຮ່ວມຜູ້ຕາງໜ້າ

ກໍາມະການວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ

ຄົມແຂວງ ແລະ ພະແນກສຶກສາ

ຂອງທັງ 4 ພະແນກຂົງເຂດວັດ

ແລະ ບັນດາເຜົາ່ ສະພາປະຊາຊົນ

ທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ.

ທະນະທໍາ-ສັງຄົມແຂວງດັ່ງກ່າວ

ແຂວງກັບ 4 ພະແນກຂົງເຂດວັດ

ໃນພິທເີ ຊັນບົດບັນທຶກ,

ແລະ ສໍາເລັດພິທຕ
ີ າມຄາດໝາຍ.

ທະນະທໍາ-ສັງຄົມແຂວງ ຄື: ພະ

ທ່ານ ນາງ ອຳພອນ ບຸນຍາວົງ

(ນາງ ຂັນຖະໜອມ ແກ້ວມະນີ)

ແນກຖະແຫລງຂ່າວວັດທະນະທໍາ

ຄະນະປະຈໍາ ສພຂ, ປະທານຄະ

7pxx c]t & rkdlj;odjP;0hv’ xbdlk;Pd’koIj;,dao
(ສພຊ)  ວັນທີ 11 ພຶດ
ສະພາ 2022 ຢູທ
່ ຫ
່ີ ອ
້ ງປະຊຸມຄະ
ນະປະຈຳສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
(ສພຂ) ຫົວພັນ, ຄະນະກຳມະການ
ຍຸຕທ
ິ ຳ ແລະ ປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງ
ກັນຄວາມສະຫງົບ (ຄຍປປ) ໄດ້
ຈັດກອງປະຊຸມຮ່ວມກັ ບ ຄະນະ
ປະສານງານທີ່ຖືກ ແຕ່ ງ ຕັ້ງ ຈາກ
ກອງບັນຊາການທະຫານແຂວງ,    
ກອງບັນຊາການປ້ອງກັນຄວາມ
ສະຫງົບແຂວງ, ອົງການໄອຍະ
ການປະຊາຊົນແຂວງ, ສານປະຊາ
ຊົນແຂວງ ແລະ ພະແນກຍຸຕທ
ິ ຳ
ແຂວງ

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະ

ຕ່າງໆທີ່ຈຳເປັນໃນຂົງເຂດວຽກ

ດັງ່ ກ່າວ ຈົງ່ ນຳເອົາເນືອ
້ ໃນຈິດໃຈ

ໂດຍການເປັນປະທານ

ຊຸມຄັ້ງນີ້, ເພື່ອປຶກສາຫາລືຄົ້ນ

ງານປ້ອງກັນຊາດ,

ປ້ອງກັນ

ທີ່ ກ ອງປະຊຸ ມ ເອກະພາບຮ່ ວ ມ

ຂອງທ່ານ ພັທ. ທອງພັນ ພັດທະ

ຄວ້າເອກະພາບກັນ ກ່ຽວກັບການ

ຄວາມສະຫງົບ, ອົງການໄອຍະ

ກັນ ໄປຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້

ວົງ ກຳມະການຄະນະປະຈຳ, ປະ

ນຳເອົາບົດບັນທຶກຂອດການປະ

ການປະຊາຊົນ,  ສານປະຊາຊົນ

ຖືກຕ້ອງຕາມສິດ ແລະ ພາລະ

ທານ ຄຍປປ ສພຂ ຕະຫລອດ

ສານງານທີ່ເຊັນແລ້ວນັ້ນ ນຳໄປ

ແລະ ພະແນກຍຸຕິທຳ ໃຫ້ແກ່

ບົດບາດຂອງຕົນ ເພີ່ມທະວີໃນ

ຮອດພະນັ ກ ງານເສນາທິ ກ ານ

ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍເຂົ້າສູ່ໜ້າທີ່

ຄຍປປ. ສພຂ ຫົວພັນ.

ຂອດການປະສານງານໃຫ້ວ່ອງ

ຂະແໜງຍຸຕິທຳ ແລະ ປ້ອງກັນ

ວຽກງານຂອງກົມກອງຕົນເອງ,

ໃນຕອນທ້າຍຂອງກອງ

ຊາດ -ປ້ ອ ງກັ ນ ຄ ວາມສ ະຫງົ ບ

ໃນການປະສານງານເຊິງ່ ກັນແລະ

ປະຊຸມ, ປະທານກອງປະຊຸມຍັງ

ເຂົ້າຮ່ວມ.

ກັນ, ການສະໜອງຂໍມ
້ ນ
ູ ທີສ
່ ຳຄັນ

ໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ຜູ້ທ່ີຖືກແຕ່ງຕັ້ງ

ໄວ ແລະ ມີຜົນສຳເລັດ.
(ເວີນ ແກ້ວບຸນມີ)
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ແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດ; ສະນັ້ນ, ວັນ
ເດັກນ້ອຍ ຈຶ່ງບໍ່ເປັນພຽງແຕ່ວັນທໃີ່ ຫ້

9. ເດັກ ແລະ ເຍົາວະຊົນ
#

ຄວາມສ ຳຄັ ນ ແ ກ່ ເ ດັ ກ ນ້ ອ ຍເ ທົ່ າ ນັ້ ນ

ປີ 1955 ໄດ້ມີຖະແຫລງ
ການສາກົນ

ຜູ້ອື່ນ

ເຫັ ນ ໄ ດ້ ເ ຖິ ງ ຄ ວາມສ ຳຄັ ນ ຂ ອງເ ດັ ກ

ທຸກຢ່າງ, ເດັກຈະຕ້ອງບໍ່ກາຍເປັນສິນ

ນ້ອຍວ່າ

ຄ້າ ບໍ່ວ່າໃ ນຮູບແບບໃດກໍຕາມ, ຈະ

ເດັກນ້ອຍໃນມື້ນີ້ຄືຜູ້ໃຫຍ່

ໃນວັນໜ້າ

ທຈ
ີ່ ະຕ້ອງໄດ້ພັດທະນາ

ຕ້ ອ ງບໍ່ ມີ ກ ານນ ຳໃ ຊ້ ແ ຮງງ ານເ ດັ ກ

ຊາດຕໍ່ໄປ

ຫາກປ່ອຍປະລະເລີຍໃຫ້

ກ່ອນໄວອັນຄວນ, ບໍ່ມີການກະທຳທີ່
ຈະເປັນອັນຊັກຈູງ ຫລື ອະນຸຍາດໃຫ້
ເດັກຕ້ອງຮັບຈ້າງເຮັດວຽກ

ປະເທດຂອງຕົນ ໂດຍມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອ
ເປັນການຊກ
ຸ ຍູໃ້ ຫ້ທກ
ຸ ປະເທດຄມ
ຸ້ ຄອງ

ທີກ
່ ໍໃຫ້

ເກີ ດ ຜົ ນ ຮ້ າ ຍຕໍ່ ສຸ ຂ ະພາບຂ ອງເ ດັ ກ
ຫລື ເປັນເຫດໃຫ້ການພັດທະນາທາງ

ແກ່ເດັກນ້ອຍໃນປະເທດຂອງຕົນໃຫ້ ສາມາດແ ກ້ ໄ ຂໄ ປຈົ ນ ຮ ອດເຊັ່ ນ ລູ ກ
ຫລາຍຂຶ້ນ ການຕອບຮັບຕໍ່ຖະແຫລງ ເຊັ່ນຫລານ.

ໂລກ ກໍໄດ້ຈັດໃຫ້ມີວັນເດັກນ້ອຍໃນ

ຈາກການຖືກຖິ້ມ, ຄວາມໂຫດຮ້າຍ
ທາລຸນ ແລະ ການຖືກກົດຂີ່ຂົ່ມເຫັງ

ໃຫ້ທົ່ວໂ ລກຕື່ນຕົວ ແລະ ເຫັນດີເປັນ ທະນາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ
ກໍຈະກາຍເປັນ
ເອກະພາບ ວ່າຄວນໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ຮອຍຕຳໜິທຝ
ີ່ ັງຮາກລົງເລິກ ແລະ ບໍ່

ແລະ ໃນປີດຽວກັນ ປະເທດຕ່າງໆໃນ

ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງໃຫ້ຫລຸດພົ້ນ

ຫາກຍັ ງ ແມ່ ນ ວັ ນ ທີ່ ເ ຮັ ດ ໃ ຫ້ ຜູ້ ໃ ຫຍ່ 

ວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກຂຶ້ນ ຖືກລະເມີດສິດ, ຢູ່ໃນສະພາບແວດ
ໂດຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເຮັດ ລ້ອມທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ, ໄດ້ຮັບການພັດ

ການດັ່ງກ່າວ ເປັນໄປຢ່າງກວ້າງຂວາງ
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ຮ່າງກາຍ, ສະໝອງ ແລະ ຈິດໃ ຈຂອງ
ເດັກໄດ້ຮ
 ັບຜົນກ
 ະທົບ;

ຖະແຫລງການສາກົນ

ວ່າ ຈິດໃຈ ແລະ ຢູ່ຮ່ວມກັນໃນສັງຄົມ ຈິດໃຈມີສິດໄດ້ຮັບການຮັກສາພິເສດ ລັດ ແ
 10. ເດັກ ແລະ ເຍົາວະຊົນ
 ລະ ອົງການອື່ນໆ;
ດ້ວຍສິດທິເດັກ ແລະ ເຍົາວະຊົນ ຂອງ ໄດ້ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
 າກ
ໝາຍຄ ວາມວ່ າ ການເ ບິ່ ງ ແ ຍງດູ ແ ລ
7. ເດັກ ແລະ ເຍົາວະຊົນ ມີ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງໃຫ້ພົ້ນຈ
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ກາ່ ວໄວ້ວາ່ :
່ີ ະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການ
3. ດັກ ແລະ ເຍົາວະຊົນມີ ແລະ ການສຶກສາ ຕ້ອງເໝາະສົມກັບ ສິດທ
 ີ່ຈະໄດ້ຮ
 ັບການສຶກສາ ເຊິ່ງຄວນ ການກະທຳທສ
1. ເດັກ ແລະ ເຍົາວະຊົນ ສິດມີຊື່ ແລະ ສັນຊາດແຕ່ກຳເນີດ;
ັ ຂວາງ, ແບ່ງແຍກ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ
ສະພາບຂອງເດັກ;
ຈະໃ ຫ້ ຢູ່ ໃ ນຊັ້ ນ ປ ະຖົ ມ ເ ປັ ນ ຢ່ າ ງຕ ຳ່ ຂດ

ເ ພື່ ອ ເ ປັ ນ ກ ານ ສົ່ ງ ເ ສີ ມ ວັ ດ ທະນະທຳ ເຊື້ອຊາດ , ສາສະໜາ ຫລື ຮູບແບບ
ສິດໃນຊີວິດ, ສຸຂະພາບ ແລະ ສິດ ສະຈາກການແບ່ງແຍກ ຫລື ກີດກ
 ັນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມໝັ້ນຄົງທາງສັງຄົມ ຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມຮັກ ແລະ ຄວາມ ໂດຍທົ່ວໄ ປ ແລະ ໃຫ້ເດັກໄດ້ເຕີ
 ບ ໃດໆ ຄວນໃຫ້ການເບີ່ງແຍງລ້ຽງດູ
ດ້ານການສຶກສາຂອງເດັກ ແລະ ເປັນ ບໍ່ວ່າຈະດ້ວຍວິທໃີ ດກໍຕາມ ບໍ່ວ່າຈະ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ໄດ້ຢ່າງສົມບູນ ດັ່ງ ເຂົ້າໃຈ ທີຈ
່ ະຊ່ວຍພັດທະນາບຸກຄະ ໃຫຍ່ ເປັນບຸກຄົນທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ສັງ ເດັກໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ ໃນສະພາບແວດ
ການສະເຫລີມສະຫລອງໃຫ້ແກ່ເດັກ ເປັນເຊື້ອຊາດ, ສາສະໜາ, ຄວາມຄິດ ນັ້ນ, ທັງແ
 ມ່ ແລະເດັກ ຄວນໄດ້ຮັບ ລິກກະພາບ ໂດຍຢໃູ່ ນຄວາມຮັບຜິດ ຄົມ; ການສຶກສາໃນລະບົບນຄ
ີ້ ວນຈະ ລ້ອມທີ່ມີຄວາມເຂົ້າອົກເຂົ້າໃຈ, ຮູ້
ນ້ອຍໃນທົ່ວໂ ລກ ເພາະວ່າເດັກນ້ອຍ ເຫັນທາງດ້ານການເມືອງ,
ຊົນເຜົ່າ ການເບິ່ງແຍງ ແລະ ປົກປ້ອງເປັນພິ ຊອບຂອງບິດາ-ມານດາ ໃນການລ້ຽງ ລວມໄປເຖິງການແນະແນວທາງຊີວິດ ໃຫ້ອ
 າໄພເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ມີມ
 ິດຕະ
ທຸກຄົນເກີດມາພ້ອມສິດຕ່າງໆ ເລີ່ມ ຫລື ສັງຄົມ, ຊັບສິນ, ການກຳເນີດ ເສດ ນັບຕັ້ງແຕ່ຖືພາໄປຈົນເຖິງຫລັງ ດູ ແລະ ໃນທຸກກໍລະນີ ເດັກຕ້ອງຢໃູ່ ນ ເຊິງບິດາ-ມານດາ ເປັນຜຮ
ູ້ ັບຜິດຊອບ ພາບລະຫວ່າງຊົນຊາດຕ່າງໆ, ສັນຕິ
ຕັ້ ງ ແ ຕ່ ສິ ດ ທີ່ ຈ ະມີ ຊີ ວິ ດ ດ້ ວ ຍຄ ວາມ
ປອດໄພ,

ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງສົມ

ບູນ, ໄດ້ຮ
 ັບການສຶກສາ ແລະ ການ
ພັດທະນາຕາມໄວ ຕະຫລອດເຖິງການ
ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງຈາກອັນ
ຕະຫລາຍ, ການຖືກລະເມີດ ແລະ ສະ

ຕ້ອງໄດ້ຮັບສິດເທົ່າທ
 ຽມກັນ ໂດຍປາ

ຫລື ສະຖານະອື່ນໆ ຂອງເດັກ ຫລື ຈາກໃຫ້ກຳເນີດບຸດແລ້ວ ໂດຍໄດ້ຮັບ
ຄອບຄົວເດັກກໍຕາມ
ສິດໃນການໄດ້ຮັບທີ່ຢູ່ອາໄສ,
ອາ
2. ເດັກ ແລະ ເຍົາວະຊົນ

ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງເປັນ
ພິເສດ ເພື່ອຊ
 ່ວຍໃຫ້ເດັກສາມາດພັດ
ທະນາທັງຮ່າງກາຍ, ມັນສະໝອງ ແລະ

ບັນຍາກາດທ່ເີ ຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮັກ,

ທຳອິດ,

		

ຕ້ອງຜ່ານການບົວລະບັດ		



ໄມ້ຈຶ່ງຍືນຍາວດົ້ວ			

		

ສູແ
້ ດດຝົນຜ່ານໄດ້		

ໃນໄວຈະເລີນເຕີບໂຕ;

ຄວາມອົບອຸ່ນ, ປອດໄພ ແລະ ບໍ່ພັດ

ຄວາມມ່ວນຊື່ນຈາກການຫລິ້ນ ແລະ

ຄອບຄົວ ຫລື ມາຈາກຄອບຄົວທີ່ທຸກ

8. ເດັກ ແລະ ເຍົາວະຊົນ

ພາບສາກົນ ດ້ວຍຈດ
ິ ສ
 ຳນຶກກ
 ຳລັງແ
 ຮງ
ໃນການອຸທິດຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ມວນມະ
ນຸດດ
 ້ວຍກັນ.
www.tkpark.or.th/

5. ເດັກ ແລະ ເຍົາວະຊົນ ທີ່ ຍາກ ແລະ ມີລູກຫລາຍຄົນ ກໍຈະໄດ້ ຈະເປັ ນ ບຸ ກ ຄົ ນ ທ ຳອິ ດ ທີ່ ໄ ດ້ ຮັ ບ ກ ານ
ພິການທາງຮ່າງກາຍ, ສະໝອງ ແລະ

ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫລືອເປັນພເິສດຈາກ

ຄຸ້ມຄອງ ແ
 ລະ ສົງເຄາະທຸກກໍລະນີ.

;ymus]5fohe|ad
fh;pdkodyo3xi8uo

ທິດາ ອົງແກ້ວ

ອາໄສຮົ່ມຍາວນານ
ເບິ່ງແຍງແລງເຊົ້າ
ປັບຕົວຍາມລົມຜ່ານ
ເຮົາກໍໄດ້ເພິ່ງອີງ 

j ການປູກເດັກດັ່ງດ້າມ				

ຫວັງເພິ່ງອາໄສ

ພແ
ໍ່ ມ່ຄູອາຈານ						

ບອກສອນສຶກສາຊີ້

ດີ-ຊົ່ວສຶກສາໃຫ້					

ເດັກວິໄຈແຍກແຍະ

ແຕ່ເຍົາໄວສະຫລາດຮູ້					

ປູພື້ນພັດທະນາ

j ການປູກພືດເລີ່ມກ້າ			

		

ກົກແກ່ນສາຍພັນ

ໂດຍຜ່ານການດູແລ			

		

ບົ່ມຊອນພຽນສ້ອມ

ເສີມຝຸ່ນທັງຫົດນ້ຳ					

ບົວລະບັດຫຼິງລໍ່າ

ພ້ອມພໍ່າສານສອດຮົ້ວ					

ກັນງົວແບ້ຢຽບທໍາລາຍ ວ່ານາ!

j ຢ່າໄດ້ເຫຼີງຊັກຊ້າ			

		

ຫາປູກຢັງຢາຍ ທ່ານເອີຍ

ປູກແບບຈິງໃຈທຳ			

		

ເບິ່ງແຍງເລິງເລື້ອຍ

ຢ່າໄດ້ໄລລາຖິ້ມ			

		

ທຳໄປພແ
ໍ ລ້ວຮີດ

ຢ້ານວ່າພາຍພາກໜ້າ					

ຊິໂງໂຄ້ງປູກທເີ່ ດີມ ນ
 ັ້ນນາ!

j ອັນວ່າທໍາມະຊາດ-ໄມ້		

		

ມີຄຸນຄ່າມະຫາສານ

ເຮົາຕ້ອງໂຮມແຮງກັນ			

		

ຊ່ວຍບົວລະບັດໄວ້

ປູກໃຫ້ຫຼວງຫຼາຍຖ້ານ					

ມວນພຶກສາກາຍເປັນປ່າ

ຊາວປະຊາຊາດເຊື້ອ

ອາໄສຊົ້ນເພິ່ງພຶກສາ ນັ້ນແລ້ວ!

ເສືອສິງສັດໝູ່ຊ້າງ

ເດັກຕ້ອງມີໂອກາດໄດ້ຮ
 ັບ

ຫານ, ການປິ່ນປົວ ໂດຍສະເພາະເດັກ ພາກຈາກພໍ່ແມ່ ໃນກໍລະນີທີ່ເດັກບມ
ໍ່ ີ ມ່ວນຊື່ນໄປພ້ອມກັນ.

#

ປູກໄມ້ຫວັງເພິ່ງຊົ້ນ			

ພັດບໍ່ຫັກໂຄ່ນລົ້ມ

6. ເດັກ ແລະ ເຍົາວະຊົນ
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ໂດຍ: ສາວແວ່ນ

“ໂປຣຕີນ”
ເປັນສານອາ
ຫານທີ່ມີກົດອະມິໂນທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ຮ່າງ
ກາຍ
ມີໜ້າທີ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ
ແລະ ຊ່ວຍໃນການເຮັດວຽກຂອງກະ
ດູກ, ກ້າມເນື້ອ ແລະ ຜິວໜັງ; ແຕ່
ທ່ າ ນຮູ້ ບໍ່ ວ່ າ ຖ້ າ ກິ ນ ທາດໂປຣຕີ ນ ໃນ
ທາງທີ່ຖືກຕອງ ຈະຊ່ວຍຫລຸດນ້ຳໜັກ
ແລະ ປະລິມານໄຂມັນໄດ້; ຄໍລຳສຸກ
ສະບາຍຫາຍໂລຄາສະບັບນີ້
ຈະພາ

ທ່ າ ນຜູ້ ອ່ າ ນມາຮູ້ ຈັ ກ ແຫລ່ ງ ໂປຣຕິ ນ
ທີ່ບໍ່ຄວນພາດ ທີ່ຈະຮັບປະທານ.
1. ໄຂ່
ໄຂ່ ອຸ ດົ ມ ໄປດ້ ວ ຍສານອາ
ການທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດ ແລະ ຍັງຊ່ວຍ
ໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກອີ່ມໄວຂຶ້ນ ແລະ ກິນ
ໜ້ອຍລົງ ເຊິ່ງມັນຈະຊ່ວຍຫລຸດປະລິ
ມານແຄລໍຣີ່ທີ່ກິນໄດ້ ແຕ່ຖ້າຢ້ານວ່າ
ແຄລໍຣີທີ່ມາຈາກໄຂ່ແດງຫລາຍເກີນ
ໄປ ສາມາດເລືອກຮັບປະທານແຕ່ໄຂ່
ຂາວໄດ້.
2.ປາແຊວມອນ
ມີປະລິມານ “ໂປຣຕີນຫລາຍ”
ແລະ ສາມາດຍ່ອຍໄດ້ງ່າຍ ມີຄຸນປະ
ໂຫຍດດ້ານສຸຂະພາບຫລາຍ ເໝາະ
ສຳລັບຄົນທີ່ຕ້ອງການຫລຸດນ້ຳໜັກ.
3. ເອິກໄກ່
ມີ ໄ ຂມັ ນ ໜ້ ອ ຍກ່ ວ າຊີ້ ນ ສັ ດ
ປະເພດອື່ນໆ ສຳລັບທ່ານທີ່ຕ້ອງການ
ສ້າງກ້າມເນື້ອ ຫລື ຢາກຫລຸດນ້ຳໜັກ
ຈະຕ້ ອ ງຫລຸ ດ ອາຫານທີ່ ມີ ໄ ຂມັ ນ ສູ ງ
ຄຽງຄູ່ກັບການກິນໂປຣຕີນ
ແລະ
ອອກກຳລັງກາຍ ດັ່ງນັ້ນ, ເອິກໄກ່ຈຶ່ງ
ເປັນອາຫານທີດ
່ ທ
ີ ສ
່ີ ດ
ຸ ສຳລັບການການ

ຫລຸດນ້ຳໜັກ ແລະ ສ້າງກ້າມເນື້ອ.
4.ໂຢເກິດ (ນ້ຳສົມ)
ມີ ຈຸ ລິ ນ ຊີ ທີ່ ເ ປັ ນ ປະໂຫຍດ
ຫລາຍ ຊ່ວຍໃນການຂັບຖ່າຍ ພ້ອມ
ທັງມີໂປຣຕີນຫລາຍ ແລະ ງ່າຍຕໍ່ການ
ຊອກຊື້ແລະ ລາຄາບໍ່ແພງ.
5. ເນີຍໝາກຖົ່ວດິນ
ອຸ ດົ ມ ໄ ປ ດ້ ວ ຍ ໂ ປ ຣ ຕີ ນ ທີ່
ຊ່ວຍໃນການເສີມສ້າງ ແລະ ບຳລຸງ
ກ້າມເນື້ອທີ່ເສື່ອມໂຊມ; ນອກນັ້ນ,
ຍັງອຸດົມໄປດ້ວຍໄຂມັນດີ ແຕ່ບໍ່ຄວນ
ເອົາເນີຍຖົ່ວດິນມາກິນລ້າໆ
ແລະ
ຄວນຮັບປະທານເນີຍຖົ່ວດິນປະມານ
2 ບ່ວງຕໍ່ມື້ເທົ່ານັ້ນ.
6. ນົມ
ແຫລ່ງໂປຣຕີນເຊັ່ນ ນົມທີ່
ມີໄຂມັນຕໍ່າ ເປັນທາງເລືອກທີ່ດີ ເມື່ອ
ຕ້ອງການຫລຸດນ້ຳໜັກ ເຊັ່ນ ນົມຖົ່ວ
ເຫລືອງ ຫລື ນົມອາວມອນ ທີ່ມີແຄ
ລໍລີ່ຕ່ຳ ເມື່ອທຽບກັບນົມງົວ ພ້ອມທັງ
ມີສານອາຫານທີ່ຊ່ວຍບຳລຸງຜິວ ບໍ່

ເຮັດໃຫ້ຜິວໜັງລອກ ແລະ ມີຮອຍ
ຫ່ຽວກ່ອນໄວອັນຄວນ.
7. ເຕົ້າຫູ້
ທ່ານຮູ້ບໍວ່າ ເຕົ້າຫູ້ໜຶ່ງກ້ອນ
ໃຫ້ທາດໂປຣຕີນ ບໍ່ໜ້ອຍກວ່າຊີ້ນ ຈຶ່ງ
ບໍ່ ແ ມ່ ນ ເລື່ ອ ງແປກທີ່ ຄົ ນ ກິ ນ ອາຫານ
ເຈ ມັກຫັນມາຮັບປະທານເຕົ້າຫູ້ ເພາະ
ເປັນແຫລ່ງໂປຣຕີນຫລັກ ຍ້ອນເຕົ້າຫູ້
ຜະລິດຈາກຖົ່ວເຫລືອງ ເຊິ່ງມີທາດ
ໂປຣຕີນທີ່ອຸດົມສົມບູນ ຈຶ່ງສາມາດ
ຮັບປະທານໄດ້ຢ່າງສະບາຍໃຈ.
ສະຫລຸບລວມແລ້ວ ການ
ຫລຸດນໍ້າໜັກ ບໍ່ຄວນອົດອາຫານ ພຽງ
ແຕ່ດັດແປງເມນູສຳລັບຮ່າງກາຍ ເພື່ອ
ໃຫ້ ຮ່ າ ງກາຍໄດ້ ຮັ ບ ສານອາຫານທີ່
ເໝາະສົມກັບຮ່າງກາຍ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນໂປຣຕີນ ແລະ ສິ່ງທີ່ສຳຄັນແມ່ນ
ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມສຸກກັບການ
ຫລຸດນ້ຳໜັກອີກດ້ວຍ.
www.thairath.co.th
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ແປ ແລະ ຮຽບຮຽງ: ນາກ ເມືອງມະໂນ

ແປ ແລະ ຮຽບຮຽງ: ນາງ ປາກາລັກ ພົມມີໄຊ
ໃນອາທິດຜ
 ່ານມາ ໄດ້ມ
 ີລາຍ
ງານຂ່າວວ່າ: ຄະນະລັດຖະມົນຕີຍີ່ປຸ່ນ
ມີ ແ ນວ ໂ ນ້ ມ ຈ ະອ ະນຸ ມັ ດ ຮ່ າ ງງ ົ ບ ປະ
ມານພິເສດ
ສຳລັບປງີ ົບປະມານ
2022 ຈຳນວນ 2.700 ຕືເ້ຢນ
(20,88 ຕືໂ້ ດລາສະຫະລັດ) ໃນວັນ
ທີ 17 ພຶດສະພາຜ່ານມາ ເພື່ອຊ່ວຍ
ຫ ລຸ ດ ຜ່ ອ ນຜົ ນ ກ ະທົ ບ ຕໍ່ ລ າຄາພ ະລັ ງ
ງານ, ສະບຽງອາຫານ ແລະ ສິນຄ້າ
ອື່ນໆທີສ
່ ູງຂຶ້ນ.
ລ າຍງ ານຂ່ າ ວໃ ຫ້ ຮູ້ ຕື່ ມ ວ່ າ
ເມື່ອງ ົບປະມານພິເສດປະຈຳປີ ໄດ້ຮັບ
ການອະນຸມັດຈາກລັດຖະສະພາຍີ່ປຸ່ນ
ແລ້ວ ຈະຖືກນໍາໃ ຊ້ເປັນທຶນໃນງ ົບປະ
ມານສຸກເສີນ 6.200 ຕເື້ຢນ ທີ່ໄດ້

ຕັ້ງຂ
 ຶ້ນໃນທ້າຍເດືອນເມສາຜ່ານມາ.
ນອກຈາກງົບປະມານພິເສດ
ທີ່ໄດ້ກ່າວມານັ້ນ ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ
ຈະນຳເອົາເງິນອີກ 1.500 ຕື້ເຢນ
ຈາກຄັງສຳຮອງທີ່ຈັດສັນໄວ້ໃຊ້ຈ່າຍ
ສຸກເສີນ ເພື່ອອອກມາດຕະການແກ້
ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ໃຫ້ເງິນອຸດ
ໜູນເພີ່ມເຕີມໃຫ້ແກ່ຜູ້ຄ້າຂາຍສົ່ງນ້ໍາ
ມັນ ເພື່ອຫລຸດລາຄາຂາຍຍ່ອຍ ແລະ
ບໍ່ໃຫ້ເປັນພາລະຕົ້ນທຶນແກ່ຜູ້ບໍລິໂພກ
ເປັນການຊົ່ວຄາວ.
ນອກຈາກນີ້, ລັດຖະບານຍັງ
ໄດ້ແຈກຢາຍເງິນສົດ ມູນຄ່າ 50.000
ເຢນຕໍ່ເດັກນ້ອຍໜຶ່ງຄົນ ໃຫ້ແກ່ຄອບ
ຄົວທີ່ມີລາຍໄດ້ຕໍ່າ ໂດຍເງິນດັ່ງກ່າວ

ແມ່ນມາຈາກງົບປະມານການແກ້ໄຂ
ຊຸ ດ ທໍ າ ອິ ດ ທີ່ ບໍ່ ຕ້ ອ ງມີ ກ ານອະນຸ ມັ ດ
ຈາກລັດຖະສະພາ.
ອີງຕາມແຫລ່ງຂ່າວຍັງໃຫ້ຮູ້
ວ່າ ພັກເສລີປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ພັກ
ໂຄເມໂຕະ ເຊິ່ງເປັນພັກຮ່ວມລັດຖະ
ບານຂອງຍີ່ປຸ່ນ
ຄາດວ່າຈະເລີ່ມດຳ
ເນີນການປຶກສາຫາລືໃນລັດຖະສະພາ
ກ່ ຽ ວກັ ບ ງ ົ ບ ປະມານພິ ເ ສດໃ ນວັ ນ ທີ
25 ພຶດສະພານີ້, ເພື່ອຈະໄດ້ຮັບການ
ປ ະກາດໃ ຊ້ ເ ປັ ນ ກົ ດ ໝາຍໃ ນທ້ າ ຍ
ອີງຕາມການລາຍງານຂ່າວ
ເດືອນນີ້.
ແຫ່ງຂ
 ່າວ: RYT9 ໃນວັນທີ 19 ພຶດສະພາ 2022 ໃຫ້
ຮູ້ວ່າ:
ສະມາຊິກຂອງຄະນະກຳມະ
ການງ ົບປະມານຂອງລັດຖະສະພາອິນ
ໂດເນເຊຍ ໄດ້ຮ
 ຽກຮ້ອງໃຫ້ລ
 ັດຖະ
ບານຍົກເລີກຄຳສັ່ງຫ້າມສົ່ງອອກນ້ຳ
ມັນປາມດິບ ຍ້ອນມີຄວາມເປັນຫ່ວງ
ວ່າ ຈະມີນ້ຳມັນປ
 າມລົ້ນຄັງສາງ ເຊິ່ງ
ອິ ນ ໂດເນເຊຍເປັ ນ ປະເທດສົ່ ງ ອອກ
ນ້ ຳ ມັ ນ ປາມອັ ນ ດັ ບ ຕົ້ ນ ໆຂອງໂລກ
ໄດ້ເລີ່ມໂຈະການສົ່ງອອກນ້ຳມັນປາມ
ດິບ ແລະ ຜະລິດຕ
 ະພັນຈ
 າກປາມນັບ
ແຕ່ວ
 ັນທີ 28 ເມສາເປັນຕົ້ນມາ ເພື່ອ
ສ ະກັ ດ ກັ້ ນ ກ ານຂຶ້ ນ ລ າຄານ້ ຳ ມັ ນ ປຸ ງ
ແຕ່ງຂອງປະເທດ.
ໃນການພົບປ
 ະກັບທ່ານ ນາງ

ສຣິ ມຸນລະຍາ ອິນດຣາວາຕິ ລັດຖະ
ມົນຕີກະຊວງການເງິນອິນໂດເນເຊຍ,

ບັນດາສະມາຊິກຂອງຄະນະກໍາມະການ
ງົບປະມານຂອງລັດຖະສະພາ ໄດ້ຮຽກ
ຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານທົບທວນຄືນການ
ອອກຄໍາສັ່ງຫ້າມການສົ່ງອອກນ້ໍາມັນ
ປາມດິບ, ເຖິງແມ່ນວ່າພວກທ່ານບໍ່
ໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບລາຍລະອຽດ
ຂອງນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ.
ຂະນະທີ່, ທ່ານ ນາງ ສຣິ
ມຸນລະຍາ ອິນດ
 ຣາວາຕິ ໃຫ້ສຳພາດ
ຕໍ່ນັກຂ່າວວ່າ ທ່ານຈະນໍາເອົາຄໍາຮ້ອງ
ຂອງບັນດາທ່ານສະມາຊິກຄະນະກຳ
ມາການດັ່ງກ່າວ
ໄປຫາລືກັບທ່ານ
ໂຈໂກ ວິໂ ດໂດ ປະທານາທິບໍດີອິນ
ໂດເນເຊຍ.

ສ່ວນທ່ານ ຊາຮັດ ຊິນ
 າກາ
ຜູ້ ອໍ າ ນວຍການສະມາຄົ ມ ອຸ ດ ສາຫະ

ກໍານ້ໍາມັນພືດອິນໂດເນເຊຍ ໄດ້ກ່າວ
ຕໍ່ສື່ມວນຊົນວ່າ ອຸດສາຫະກໍານ້ໍາມັນ
ປາມມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຕ້ອງໂຈະການ
ດໍາເນີນງານ, ຖ້າລັ
 ດຖະບານບຍ
ໍ່ ົກເລີກ
ຄຳສ່ັງຫ້າມສົ່ງອອກໃນທ້າຍເດືອນນ້ີ
ພ້ອມທັງກ່າວຕື່ມວ່າ: ອິນໂດເນເຊຍ
ສາມາດເກັບນ້ຳມັນປາມໄດ້ 6 ລ້ານ
ໂຕນ, ໃນນັ້ນ ລວມທັງກ
 ານກັກເກັບ
ຕາມທ່າເຮືອ
ແຕ່ປ
 ະລິມານນ້ຳມັນ
ປາມພາຍໃນປະເທດ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນລະ
ດັບປ
 ະມານ 5,8 ລ້ານໂຕນ ນັບແ
 ຕ່
ຕົ້ນເດືອນພຶດສະພານີ້.
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: Reuters

dqf\kp c]t oy8yde.8hdqf\kp

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

PHOUTHEN PASAXON

8

dqf\kp;jkfh;ppkorkstotmk’[qd
8+9kdlt[a[djvoDDD

ຂົນສົ່ງທາງບົກລະຫວ່າງປະເທດ.

(ATV), ໂກຄາດ (Gokart), ອອບໂຣດ (Off Road) ແລະ ອື່ນໆ.

2. ການນຳເຂົ້າຍານພາຫະນະທາງບົກແບບຊົ່ວຄາວ ທີ່ປ່ຽນປ້າຍທະ

ມາດຕາ 13 ລົດກົນຈັກໜັກ

ບຽນ ຕ້ອງມີສະພາບເຕັກນິກດີ ແລະ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:

ໝວດທີ 2

ລົດກົນຈັກໜັກ ມີ ດັ່ງນີ້:

1). ການນໍາເຂົ້າລົດ ເພື່ອຮັບໃຊ້ສໍານັກງານຜູ້ຕາງໜ້າ ຂອງຕ່າງປະ

ການນໍາເຂົ້າຍານພາຫະນະທາງບົກ

1. ລົດກົນຈັກໜັກທີ່ຮັບໃຊ້ທົ່ວໄປ ມີ ລົດ ດຸດ, ໂລ, ໂລສັ່ນສະເທືອນ,
ຈົກ, ຕັກ, ກວາດ, ຕອກເສົາເຂັມ, ຊີເຈາະ, ສີດຢາງ, ປູຢາງ, ເປົ່າລົມ, ຍົກຍໍ,

ເທດປະຈໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຕ້ອງໄດ້ຂໍອະນຸຍາດນຳກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຊຶ່ງ
ມີກໍານົດເວລານໍາໃຊ້ ສອງປີ ແລະ ສາມາດຕໍ່ອາຍຸໄດ້;

ມາດຕາ 16 ການນໍາເຂົ້າຍານພາຫະນະທາງບົກ

ຈົກຕັກ, ຖອກເທ, ສີດເບຕົງ, ຊີມັງຜົງ, ຍົກ, ໂມ້ເບຕົງ ແລະ ອື່ນໆ;

2). ການນໍາເຂົ້າລົດ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນໂຄງການກໍ່ສ້າງທີ່ເປັນບຸລິມະ

ການນຳເຂົ້າຍານພາຫະນະທາງບົກ ມີ ສອງຮູບແບບ ດັ່ງນີ້:

2. ລົດກົນຈັກໜັກອຸດສາຫະກຳຂຸດຄົ້ນແຮ່ ມີ ລົດ ບັນທຸກແຮ່ທາດ,

1. ການນໍາເຂົ້າແບບຖາວອນ;

ສິດ ຂອງລັດຖະບານ ລວມທັງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໃນເວລານຳເຂົ້າ ຕ້ອງມີ

ບັນທຸກສະໜາມ, ຊີເຈາະ, ຂົນສົ່ງວັດສະດຸພາກສະໜາມ, ເຄື່ອງຈັກຂົບ ແລະ

2. ການນໍາເຂົ້າແບບຊົ່ວຄາວ.

ການຮັບຮອງແຜນນຳເຂົ້າຈາກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ແຍກວັດສະດຸ, ເຄື່ອງປ້ອນວັດສະດຸ, ເຄື່ອງຮ່ອນວັດສະດຸ ແລະ ອື່ນໆ;

ການນຳເຂົ້າຍານພາຫະນະທາງບົກ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດທາງດ້ານເຕັກ

3. ລົດກົນຈັກບໍລິການຂົນສົ່ງ ມີ ລົດ ຫົວລາກ, ຫາງລາກ, ເຄິ່ງຫາງ

ນິກ ຈາກກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແລະ ຂໍອະນຸຍາດນຳເຂົ້າຈາກຂະ

ລາກ, ຫາງລາກແບບດ້າມຍົກ, ຕິດຖັງ, ຄໍຍົກ, ຮາບພຽງ, ທ້າຍຍົກ, ຖອກເທ,

ແໜງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ຍົກເວັ້ນການນຳເຂົ້າຍານພາຫະນະທາງ

ບັນທຸກຕູ້ສິນຄ້າ, ບັນທຸກສິນຄ້າແຊ່ເຢັນ, ເກັບກູ້ຊາກລົດ, ບັນທຸກ, ບັນທຸກ

ບົກແບບຊົ່ວຄາວ ທີ່ບໍ່ປ່ຽນປ້າຍທະບຽນ.

ຕິດເຄື່ອງຍົກ, ນໍ້າມັນ, ອາຍແກັສ, ສານເຄມີ, ຂອງແຫຼວ, ນໍ້າ ແລະ ອື່ນໆ;

ມາດຕາ 17 ການນໍາເຂົ້າຍານພາຫະນະທາງບົກແບບຖາວອນ

4. ລົດອຸດສາຫະກຳ ແລະ ປຸງແຕ່ງໄມ້ ມີ ລົດ ໄຖ ແລະ ຄີບໄມ້,
ລໍາລຽງ, ເຄື່ອງຈັກຕັດຕົ້ນໄມ້, ຈັກຕັດໄມ້ທ່ອນ, ລົດລາກ, ລົດຄີບ, ຍົກ ແລະ

ການນໍາເຂົ້າຍານພາຫະນະທາງບົກແບບຖາວອນ

ຍານພາຫະນະທາງບົກທີ່ນຳເຂົ້າແບບຊົ່ວຄາວ ພາຍຫຼັງສຳເລັດການປະ
vjko8+lt[a[|hkDDD

ແມ່ນການນໍາເຂົ້າ

ເພື່ອຈໍາໜ່າຍ, ຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ນໍາໃຊ້ຖາວອນ ຢູ່ ສປປລາວ.

ອື່ນໆ;

ຍານພາຫະນະທາງບົກທີ່ນຳເຂົ້າແບບຖາວອນ ໃນກໍລະນີເປັນລົດໃໝ່
5. ລົດກົນຈັກ ສຳລັບບໍລິການສາທາລະນະ ມີ ລົດ ບັນທຸກຂີ້ເຫຍື້ອ,

ຕ້ອງມີໃບຢັ້ງຢືນດ້ານຄຸນນະ ພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຈາກ

ອັດຂີ້ເຫຍື້ອ, ປັດຝຸ່ນ, ດູດ ຝຸ່ນ, ດູດນໍ້າເປື້ອນ, ສີດນໍ້າລ້າງທາງ, ກວາດຕີນຢາງ,

ໂຮງງານຜະລິດ, ສໍາລັບ ລົດທີ່ນໍາໃຊ້ແລ້ວ ຕ້ອງໄດ້ມີໃບຢັ້ງຢືນການກວດກາ

ຕັກຕີນຢາງ, ອັດແໜ້ນຕີນໜາມ ແລະ ອື່ນໆ;

ເຕັກນິກ ຈາກປະເທດຕົ້ນທາງຂອງປີທີ່ນໍາເຂົ້າ ພາຍໃນເວລາ ສິບສອງເດືອນ

6. ລົດກົນຈັກສະເພາະ ມີ ລົດ ກູ້ໄພຈະລາຈອນ, ຮັບສົ່ງຄົນເຈັບ,

ນັບແຕ່ວັນກວດກາເຕັກນິກ ແລະ ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການສະເພາະ.

ມອດໄຟ, ຂົນສົ່ງວັດຖຸອັນຕະ ລາຍ, ເຄື່ອງຈັກປູວັດສະດຸ, ສີດພົ່ນທຸກຊະນິດ,

ຍານພາຫະນະທາງບົກທຸກປະເພດທີ່ນຳເຂົ້າແບບຖາວອນ ຕ້ອງໄດ້ມາດ

ຮັບໃຊ້ວຽກງານໄຟຟ້າ, ເຮືອນເຄື່ອນທີ່, ລົດສົ່ງສັນຍານຖ່າຍທອດວິທະຍຸ-ໂທ

ຕະຖານ ແລະ ປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂ ທາງດ້ານເຕັກນິກ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດ

ລະພາບ, ລົດກວດວັດຖຸລະເບີດ ແລະ ອື່ນໆ.

ຕາ 19 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້.

ມາດຕາ 14 ລົດກົນຈັກກະສິກໍາ

ມາດຕາ 18 ການນໍາເຂົ້າຍານພາຫະນະທາງບົກແບບຊົ່ວຄາວ
ການນຳເຂົ້າຍານພາຫະນະທາງບົກແບບຊົ່ວຄາວ ມີ ສອງກໍລະນີ ດັ່ງນີ້:

ຢອດເມັດ, ປັ່ນ, ມ້ວນຫຍ້າ, ມ້ວນເຟືອງ, ກ່ຽວເຂົ້າ, ເກັບຜົນລະປູກ, ຕັດຫຍ້າ

1. ການນຳເຂົ້າຍານພາຫະນະທາງບົກແບບຊົ່ວຄາວ ທີ່ບໍ່ປ່ຽນປ້າຍທະ

ແລະ ກົນຈັກອື່ນທີ່ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານກະສິກໍາ ຊຶ່ງໃຫ້ນໍາໃຊ້ຕາມພື້ນທີ່ກະ

ບຽນ ແມ່ນການນຳເຂົ້າເພື່ອ ທ່ອງທ່ຽວ, ຢ້ຽມຢາມ, ວາງສະແດງ, ຄົ້ນຄວ້າ, ວິ

ສິກຳສະເພາະ.

ໄຈ, ທົດລອງ, ທົດສອບ, ສໍາຫຼວດ, ອອກແບບ, ຂົນສົ່ງ ສິນຄ້າ ແລະ ຜູ້ໂດຍ

ມາດຕາ 15 ລົດຮັບໃຊ້ພື້ນທີ່ສະເພາະ

ສານ. ຍານພາຫະນະທາງບົກທີ່ນຳເຂົ້າແບບຊົ່ວຄາວ ຕ້ອງຮັບປະກັນມາດຕະ

ລົດຮັບໃຊ້ພື້ນທີ່ສະເພາະ ມີ ລົດ ກ໋ອຟ, ຮັບໃຊ້ສະໜາມກ໋ອຟ, ທ່ຽວ

ຖານເຕັກນິກ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ບົນພື້ນຖານການປະຕິບັດ

ຊົມສະເພາະໃນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ, ກິລາ, ບັກກີ້ (Buggy), ຈັກສີ່ລໍ້ ເອທີວີ

ຕາມສົນທິສັນຍາ ທີ່ ສປປລາວ ເປັນພາຄີ ແລະ ສັນຍາສາກົນ ກ່ຽວກັບການ

ທ່ານ ສິງຄຳ ວົງພະຈັນ

ຄະນະຊ່ຽວຊານທີ່ປຶກສາ

ທ່ານ ສີສຸພັນ ແສງສະຫວັນ
ທ່ານ ວິເສດ ສະແຫວງສຶກສາ
ທ່ານ ຄຳວິສັນ ແກ້ວສຸວັນ

14. ແວ່ນ ໝາຍເຖິງ ວັດສະດຸທີ່ເຮັດມາຈາກແກ້ວ ແລະ ສານ
ຊິລິຄອນ ທີ່ສາມາດຫລອມເປັນຮູບໄດ້ ເມື່ອເຢັນໂຕແລ້ວ ມີລັກສະນະ

ລົດກົນຈັກກະສິກຳ ມີ ລົດ ໄຖທຸກຊະນິດ, ຄາດ, ປັກດໍາ, ຫວ່ານເມັດ,

ຜູ້ຊີ້ນຳ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ຍານພາຫະນະທາງຍົກ

ໃສ ແລະ ແຂງ ເຊິ່ງນຳໄປປະກອບໃສ່ດ້ານໜ້າ, ຂ້າງ ແລະ ຫລັງ ລົດ
ເພື່ອໃຫ້ແນມເຫັນ, ປ້ອງກັນລົມ, ນໍ້າ, ຝຸ່ນ ແລະ ອື່ນໆ;
15. ກະຈົກ ໝາຍເຖິງ ວັດສະດຸທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການ
ສະທ້ອນຮູບພາບ ເພື່ອໃຫ້ແນມເຫັນພາບສະທ້ອນໄດ້ຊັດເຈນ ເຊິ່ງນຳ
ໄປປະກອບໃສ່ໃນຫ້ອງໂດຍສານ ແລະ ດ້ານຂ້າງ, ທ້າຍລົດ ເພື່ອໃຫ້
ແນມເຫັນທາງຫລັງ.

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

