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ຕໍ່ ຜົ ນ ສໍ າ ເລັ ດ ການພົ ບ ປະລະຫວ່ າ ງ

(ສພຊ) ໃນວັນທີ 26 ພຶດ
ສະພາ 2022 ທີ່ຫ້ອງຮັບແຂກສະພາ

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ແຫ່ງຊາດ, ສະຫາຍ ໄຊສົມພອນ ພົມ

ຄອນໂຮ່ຈີມິນ

ວິຫານ ກຳມະການກົມການເມືອງສູນ

ກາດດີ ໃ ນການຕີ ລ າຄາຄື ນ ການພົ ວ

ກາງພັກ,

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ

ພັນ ແລະ ການຮ່ວມມືນໍາກັນໃນໄລ

ແຫ່ງ ສປປລາວ ໄດ້ຕ້ອນຮັບການເຂົ້າ

ຍະຜ່ານມາ ແລະ ຮ່ວມກັນປຶກສາຫາ

ຢ້ຽມຂໍ່ານັບຂອງສະຫາຍ

ຫງວຽນ

ລືກ່ຽວກັບທິດທາງຮ່ວມມືນຳກັນໃນ

ວັນ ເນນ ກຳມະການກົມການເມືອງ

ຕໍ່ໜ້າ; ການມາຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ ຍັງ

ສູນກາງພັກ, ເລຂາຄະນະພັກນະຄອນ

ເປັນການປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນ

ໂຮ່ຈີມິນ,

ພ້ອມ

ການເພີ່ ມ ພູ ນ ຄູ ນ ສ້ າ ງສາຍພົ ວ ພັ ນ ພິ

ດ້ວຍຄະນະ ໃນໂອກາດມາຢ້ຽມຢາມ

ເສດທີ່ຫາຍາກ ລະຫວ່າງປະຊາຊົນ 2

ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ສປປລາວ ໃນລະ

ຊາດ ລາວ-ຫວຽດນາມ.

ສສ.ຫວຽດນາມ

ນະ

ເຊິ່ງເຫັນວ່າເປັນໂອ

ຈາກນັ້ນ, ສະຫາຍ ຫງວຽນ

ຫວ່າງວັນທີ 25-27 ພຶດສະພານີ້.
ພອນ

ແລະ

ໂອກາດນີ້, ສະຫາຍ ໄຊສົມ

ວັນ ເນນ ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ

ພົມວິຫານ

ຕໍ່ ສ ະຫາຍປະທານສະພາແຫ່ ງ ຊາດ

ໄດ້ກ່າວສະແດງ

ຄວາມຕ້ອນຮັບຢ່າງອົບອຸ່ນ

ແຫ່ງ ສປປລາວ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນ

ພ້ອມຕີ

ລາຄາສູງຕໍ່ການມາຢ້ຽມຢາມຂອງຄະ

ມິນ ສສ.ຫວຽດນາມ ເຊິ່ງການຢ້ຽມ

ມິດຕະພາບ, ຄວາມສາມັກຄີຮັກແພງ

ສູ່ປະຊາຊົນລາວ ໃນໂອກາດປີສາມັກ

ຫວຽດນາມ-ລາວ ໃນປີ 2022; ສະ

ນະຜູ້ ແ ທນຂັ້ ນ ສູ ງ ຂອງນະຄອນໂຮ່ ຈີ

ຢາມຄັ້ງນີ້

ສະໜິດສະໜົມ ສະຫາຍອ້າຍນ້ອງມາ

ຄີ ມິ ດ ຕ ະ ພ າ ບ ລ າ ວ - ຫ ວ ຽ ດ ນ າ ມ

ແດງຄວາມຊົມເຊີຍ ແລະ ຕີລາຄາສູງ

ເປັນການນຳເອົາໄມຕີຈິດ
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ພັກ-ລັດຖະບານລາວ ຍາມໃດກໍໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ເອົາໃຈ
ໃສ່ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ໃນການຊຸກຍູ້, ພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມເດັກນ້ອຍລາວ ໃຫ້
ເຕີບໃຫຍ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມປອດໄພ,

ໄດ້ຮັບການສຶກສາ,

ການບໍລິການສຸຂະພາບ ໃນຂັ້ນພື້ນຖານທີ່ດີ.  ລັດເຫັນໄດ້ຄວາມສຳຄັນ
ຂອງເດັກ ຕໍ່ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ. ລັດມ
ຄ
ີ ວາມ
ຮັບຜິດຊອບວາງນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບວຽກງານສຶກສາອົບຮົມ ແລະ ກໍ່ສ້າງໃຫ້
ເດັກມນ
ີ ້ຳໃຈຮັກຊາດ, ສ້າງ ແລະ ຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນສາມັນ, ໂຮງຮຽນວິຊາ
ຊີບ, ສະຖານທີເ່ບິ່ງແຍງປິ່ນປົວໃຫ້ພຽງພໍ, ສົ່ງເສີມໃຫ້ເດັກມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນ
ການເຄື່ອນໄຫວສັງຄົມ, ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງມາດຕະການ ໃນການປົກປ້ອງ
ເດັກຈາກການຂູດຮ
 ີດ, ການປະລະ, ການທາລຸນ ແລະ ອື່ນໆ.
ວັນທ
 ີ 1 ມິຖຸນາ ແມ່ນວັນເດັກສາກົນ ເຊິ່ງໃນແຕ່ລະປີ ພັກ-ລັດ
ໄດ້ຖເືອົາໂອກາດດັ່ງກ່າວ ຈັດຕັ້ງກ
 ານສະເຫລີມສະຫລອງວັນເດັກນ້ອຍສາ
ກົນ ດ້ວຍຮູບການຕ່າງໆ ໂດຍມີຈຸດປະສົງໃ ນການ
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(ສພຊ) ໃນວັນທີ 25 ພຶດ
ສະພາ 2022 ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້
ຈັດກອງປະຊຸມເຝິກອົບຮົມວຽກງານ
ກວດກາພັກ-ລັດ ແລະ ຕ້ານການສໍ້
ລາດບັງຫລວງ

ໃຫ້ແກ່ບັນດາຄະນະ

ກວດກາຂອງໜ່ ວ ຍພັ ກ ຮາກຖານ,
ໜ່ ວ ຍພັ ກ ທີ່ ຂຶ້ ນ ກັ ບ ຄະນະພັ ກ ຮາກ
ຖານຄະນະເລຂາທິການ ແລະ ຄະນະ
ກວດກາຂອງ 3 ອົງການຈັດຕັ້ງມະ
ຫາຊົນພາຍໃນສະພາແຫ່ງຊາດ ໂດຍ
ການເປັນປະທານຂອງສະຫາຍ ສຸບັນ
ສະວະບຸດ

ຮອງປະທານກວດກາພັກ
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ໃນລະຫວ່າງວັນທີ

ເຂົ້າຮ່ວມ.

18-19 ພຶດສະພາ 2022, ທ່ານ

(ສພຊ) ໃນວັນທີ 24 ພຶດ

ເປີດປະເທດ ຕິດພັນກັບການປ້ອງກັນ

ທຳ-ສັງຄົມ ສະພາແຫ່ງຊາດ ໂດຍໄດ້

ສະພາ 2022 ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ, ໄດ້

ແລະ ຮັບມືກັບການແຜ່ລະບາດຂອງ

ສົມທົບກັບສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ

ມີກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະ

ພະຍ່ດໂຄວິດ-19 ໂດຍການເປັນປະ

ທີ່ ເ ປັ ນ ກຳມະການຂອງກຳມາທິ ກ ານ

ຕິບັດການເປີດການທ່ອງທ່ຽວ

ທານຂອງທ່ານ ນາງ ທຸມມາລີ ວົງພະ
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ແລະ

ການກະກຽມຄວາມພ້ ອ ມໃນການ

|hk $

ຈັນ

ປະທານກຳມາທິການວັດທະນະ

|hk (

|hk $

ຂອງພັກ

ແລະ

ກົດໝາຍຂອງລັດ

ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານ ແພງສີ

ໂດຍສະເພາະການຄຸ້ມຄອງລັດ ດ້ວຍ

ນາງ ວັນດີ ບຸດທະສະວົງ ຮອງປະ

ສີລາວີ

ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນ

ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ຊຸກຍູ້, ຕິດ

ທານກໍ າ ມາທິ ກ ານການຕ່ າ ງປະເທດ

ແຂວງ

ທັງເປັນກໍາມະການກໍາມາທິ

ຕາມການຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດໃນ

ສະພາແຫ່ງຊາດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້

ການການຕ່າງປະເທດ

ເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ ແລະ ຕິດຕາມ

ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ວຽກງານໃນຂົ ງ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ

ກວດກາການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ລັ ດ ຖະ

ເຂດການຕ່າງປະເທດຢູ່ແຂວງເຊກອງ

ຄຸ້ມຄອງການຊ່ວຍເຫລືອລ້າ (ODA)

ທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ ໃນຂົງເຂດ

ເຊິ່ງໃນໄລຍະຜ່ານມາ,

ຄະນະສະມາ

ການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະ

ວຽກງານການຕ່າງປະເທດ

ຢູ່ແຂວງ

ຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກ

ເພາະໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ການຊ່ວຍ

ເຊກອງ ໂດຍການຕ້ອນຮັບຂອງທ່ານ

ຕັ້ງທີ 16 ກໍຄືສະພາປະຊາຊົນແຂວງ

ເຫລືອ ຂອງ ສປຈີນ ແລະ ສສ.ຫວຽດ

ດົງເພັດ ພະຍົນ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ,

ໄດ້ ປ ະສານສົ ມ ທົ ບ ກັ ບ ຄະນະພັ ກ -ຄະ

ນາມ; ເຊິ່ງໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແຂວງ

ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ; ມີບັນ

ນະນໍາຂອງແຂວງ

ຕິດຕາມກວດກາ

ເຊກອງໄດ້ ຮັ ບ ທຶ ນ ຊ່ ວ ຍເຫລື ອ ລ້ າ

ດາທ່ າ ນຄະນະປະຈໍ າ ສະພາປະຊາຊົ ນ

ແລະ ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກ່ຽວ

ຈາກ ສສ.ຫວຽດນາມ ເຂົ້າໃນການ

ແຂວງ,

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ,

ກັ ບ ການເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກງານການ

ພັ ດ ທະນາວຽກງານກໍ່ ສ້ າ ງຊັ ບ ພະຍາ

ສ ະ ມ າ ຊິ ກ ສ ະ ພ າ ປ ະ ຊ າ ຊົ ນ ແ ຂ ວ ງ

ຕ່ າ ງປະເທດຂອງອົ ງ ການປົ ກ ຄອງ

ພ້ອມດ້ວຍພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ແຂວງ ບົນພື້ນຖານຫລັກການນໍາພາ

|hk $

ໄດ້ລາຍງານ

|hk &

ອະນຸພາກພື້ນທີ່ມີຊາຍແດນຕິດຈອດ,
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|hk &

ແລະ

0jk;vjko8+ { g]njv’gfajo0jk;gfaf

;aomu @_{#!}W&}@W@@

ສະພາແຫ່ງຊາດ,

ປະທານກຳມາທິ

ການວຽກງານສະມາຊິ ກ ສະພາແຫ່ ງ

ຫລວງ ໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດ ແລະ ມີປະ
ສິດທິພາບສູງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ຊາດ; ເຂົ້າຮ່ວມມີສະຫາຍ ດາວບົວ
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ສປປລາວ

ກໍຄືນະ

ຫລາຍແຜນວຽກ ແລະ ຫລາຍກິດ

ມືລະຫວ່າງນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ນະ

ພ້ອມ

ຈະກຳທີ່ ສ ອງຝ່ າ ຍໄດ້ ຕົ ກ ລົ ງ ສື ບ ຕໍ່

ຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບຜົນສໍາເລັດຂອງ

ຮ່ວມມືກັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການພົວພັນ

ນານແລ້ວນັນ
້ ໃຫ້ນບ
ັ ມືແ
້ ຕກດອກອອກ

ການເຮັ ດ ວຽກຮ່ ວ ມກັ ບ ອົ ງ ການປົ ກ

ຮ່ວມມືສອງພັກ-ສອງລັດ ແລະ ປະຊາ

ຜົນຈະເລີນງອກງາມຍິ່ງໆຂຶ້ນໄປ.

ຄອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ຊົນສອງຊາດ ໂດຍສະເພາະການຮ່ວມ

ຄອນຫລວງວຽງຈັນໃນຄັ້ງນີ້.

ຮັບຢ່າງອົບອຸ່ນ; ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງໄດ້ລາຍ
ງານໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງຂອງການ

ທີ່ມີ

ທີ່ມີມາແຕ່ດົນ

(ກົງທະນູຄຳ ພິພັດເສລີ)

ສະຫາຍ

ດາວບົວລະພາ ບາວົງເພັດ ໄດ້ຍົກໃຫ້

ກວດກາສູນກາງພັກ,

ເຫັ ນ ກ່ ຽ ວກັ ບ ຄວາມຮູ້ ພື້ ນ ຖານກ່ ຽ ວ

ຮອງປະທານ
ຮອງຫົວ

ກັບວຽກງານກວດກາພັກ,

ຄວາມຮູ້

ໜ້າອົງການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫລວງ

ພື້ ນ ຖານກ່ ຽ ວກັ ບ ວຽກງານກວດກາ

ຂັ້ນສູນກາງ; ສະຫາຍ ນາງ ທຸມມາລີ

ລັດ ແລະ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫລວງ;

ວົງພະຈັນ ຄະນະບໍລິຫານງານພັກສະ

ພ້ອມນັ້ນ,

ພາແຫ່ງຊາດ,

ແລກປ່ຽນແປງຄວາມຄິດເຫັນ

ຮອງປະທານກວດກາ

ກໍໄດ້ມີການສົນທະນາ
ຢ່າງ

ພັກສະພາແຫ່ງຊາດ;

ບັນດາສະຫາຍ

ກົງໄປກົງມາ ລະຫວ່າງສຳມະນາກອນ

ເລຂາ-ຮອງເລຂາ,

ຄະນະກວດກາ

ກັບວິທະຍາກອນ ເພື່ອເປັນການສ້າງ

ໜ່ວຍພັກຮາກຖານ ແລະ ຄະນະກວດ

ຄວາມຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງໃຫ້ແກ່ສຳມະນາ

ກາຂອງ 3 ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ

ກອນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເຝິກອົບ

ພາຍໃນສະພາແຫ່ງຊາດ.

ຮົມໃນຄັ້ງນີ້ອີກດ້ວຍ.

ທັງນີ້, ກໍເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມ

ຕອນທ້າຍກອງປະຊຸມ, ສະ

ແຂງໃຫ້ ບັ ນ ດາສະຫາຍທີ່ ເ ຮັ ດ ໜ້ າ ທີ່

ຫາຍ ສຸບັນ ສະວະບຸດ ໃນນາມປະ

ກ່ຽວວຽກງານກວດກາພັກ-ລັດ ແລະ

ທານກອງປະຊຸມ

ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫລວງ ໃຫ້ຮັບຮູ້,

ຫລຸບການເຝິກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້

ເຂົ້າໃຈ ແລະ ເປັນການຍົກສູງວຽກ

ເຫັນວ່າເປັນບາດກ້າວເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ

ງານກວດກາຫລາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ທັງ

ຍັງຈະສືບຕໍ່ປະສານສົມທົບພາກສ່ວນ

ເປັນການເພີ່ມທະວີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ

ກ່ຽວຂ້ອງ

ວຽກງານຕິດຕາມ,

ດ້ານວິຊາການ

ກວດກາ-ຕ້ານ

ໄດ້ມີຄຳເຫັນສະ
ເຊິ່ງ

ເພື່ອລົງເລິກເຝິກອົບຮົມ
ຢ່າງເປັນລະບົບຕື່ມ

ແລະ ສະກັດກັ້ນການສໍ້ລາດບັງຫລວງ

ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ

ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບລະ

ເຝິກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ຈະໃຊ້ເວລາພຽງ

ບຽບຫລັກການ ແລະ ເປັນລະບົບຂຶ້ນ
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ກວ່າເກົ່າ ແລະ ເພື່ອເປັນການກະຕຸກ

ແມ່ນສູງຫລາຍ ແລະ ສຳເລັດຜົນຕາມ

ຊຸກຍູ້ໃນການປະຕິບັດວຽກງານຕາມ

ລະດັບຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້.

ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ຂອບເຂດຂອງ

ວັນ

ເຖິງແມ່ນວ່າການ

ແຕ່ເນື້ອໃນກໍຄືຜົນໄດ້ຮັບ

(ນາງ ປາກາລັກ ພົມມີໄຊ)

ຜູ້ທ່ເີ ຮັດໜ້າທີ່ກ່ຽວກັບວຽກງານກວດ
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ກາພັກ-ລັດ ແລະ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງ
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# ຄັດໂດຍ: ຫອມສະນິດ
q

ໃນກອງປະຊຸມ,

ລະພາ ບາວົງເພັດ ຮອງປະທານຄະນະ
ອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ,

ມາຢ້ຽມຢາມ

2
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ປຸ ງ ການຂົ ນ ສົ່ ງ ທີ່ ມີ ຄ ວາມຄົ ງ ທົ ນ ຕໍ່ ກັ ບ ສະພາບດິ ນ ຟ້ າ ອາ

ຕໍ່ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຈາກສະຖານີວຽງຈັນໃຕ້ ຫາສະຖາ

ກາດ ແລະ ປັບປຸງການຄ້າໃນຂົງເຂດພາກພື້ນ ຕາມແລວ

ນີທ່າບົກ-ທ່ານາແລ້ງ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການ

ທາງທິດຕາເວັນອອກ-ຕາເວັນຕົກ

ຂົນສົ່ງສິນຄ້າ.

ໂດຍຜ່ານພາກເໜືອ

ຂອງ ສປປລາວ ແລະ ຄາດວ່າໂຄງການດັ່ງກ່າວ ຈະສຳເລັດ
ພາຍໃນເດືອນພຶດສະພາ 2028.

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ຄັດເລືອກການປັບປຸງ

ນສພ. ວຽງຈັນໃໝ່ 23/05/2022

ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຢູ່ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ 3 ຈຸດຄື:
ພິພິທະພັນວັດສີສະເກດ, ພິພິທະພັນຫໍພະແກວ ແລະ ພິພິ

ນສພ. ປະເທດລາວ 25/05/2022

q

ອີງຕາມການສຳຫລວດແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການ

ສູບຢາ ຂອງ ສປປລາວ ໃນກຸ່ມຄົນອາຍຸ 15 ປີຂຶ້ນໄປ
ນັບແຕ່ດ່ານສາກົນສິນຄ້າທ່າບົກ-ທ່ານາແລ້ງ ນະ

ເຫັນວ່າມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 25,5% ໃນປີ 2012

ກິດຈະກຳຕົ້ນຕໍແມ່ນເພື່ອ

ຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ເປີດໃຫ້ບໍລິການຢ່າງເປັນທາງການ

ເປັນ 27,9% ໃນປີ 2015. ນອກຈາກນີ້, ການສຳຫລວດ

ເປັນການຕອບສະໜອງຕາມນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ປັບ

ໃນຕົ້ນເດືອນທັນວາ 2021 ຜ່ານມາ, ເຮັດໃຫ້ການຂົນສົ່ງ

ກ່ຽວກັບການສູບຢາຂອງໄວໜຸ່ມລາວ ກຸ່ມອາຍຸ 13-15

ປຸງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ມີຄວາມສະອາດ

ປອດ

ສິນຄ້າຜ່ານແດນ ມີຄວາມສະດວກສະບາຍຫລາຍຂຶ້ນກວ່າ

ປີ, ໃນປີ 2016 ພົບວ່າໄວໜຸ່ມຊາຍ ແລະ ຍິງ ສູບຢາສູບ

ໄພ ສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ເປັນ

ເກົ່າເຊິ່ງໄລຍະ 4 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022 ນີ້, ບໍລິສັດທ່າບົກ-

ຈາກໂຮງງານ 10,7% ແລະ 2,1% ແລະ ສູບຢາສູບໄຟ

ການກະກຽມຄວາມພ້ ອ ມເພື່ ອ ຮອງຮັ ບ ເປີ ດ ຕ້ ອ ນຮັ ບ ນັ ກ

ທ່ານາແລ້ງຈຳກັດ ສາມາດປະຕິບັດການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງ

ຟ້າ 5% ແລະ 3,7% ຕາມລໍາດັບ, ໃນບົດລາຍງານວຽກ

ທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວ

ອອກສິນຄ້າຜ່ານດ່ານທ່າບົກທ່ານາແລ້ງ ແລະ ຜ່ານລົດໄຟ

ງານຄວບຄຸມຢາສູບຂອງສະມາພັນຄວບຄຸມຢາສູບອາຊຽນ

ແລະ ຢ້ຽມຢາມນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ລາວ-ຈີນໄດ້ທັງໝົດ 11 ພັນກວ່າຕູ້; ໃນນັ້ນ, ນຳເຂົ້າ-ສົ່ງ

ປີ 2021 ເຫັນວ່າຄົນລາວເສຍຊີວິດຍ້ອນພະຍາດທີ່ເກີດ

ອອກຜ່ານແດນລາວ-ຈີນ 9 ພັນກວ່າຕູ້ ເທົ່າກັບ 85%

ຈາກການສູບຢາປະມານ 7.000 ຄົນຕໍ່ປີ ຫລື 19 ຄົນຕໍ່

(ຜ່ານລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ), ນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ລາວ-ໄທ 1

ມື້ ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນໂຕເລກທີ່ສູງ; ນອກຈາກນີ້, ຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນ

ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານທະນາຄານໂລກ (WB) ອະນຸ

ພັນກວ່າຕູ້ ເທົ່າກັບ 14%, ຜ່ານແດນໄທ-ຈີນ 82 ຕູ້ ເທົ່າ

ເຖິງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ໃນການປິ່ນປົວ

ມັດງົບປະມານ 132 ລ້ານໂດລາ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງ

ກັບ 1% ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສິນຄ້າອຸດສາຫະກຳ ເປັນຕົ້ນ

ພະຍາດທີ່ເກີດຈາກການສູບຢາໃນລະດັບຊາດ ແມ່ນ 428

ການພັດທະນາຕາມແລວທາງເສດຖະກິດອາຊີຕາເວັນອອກ

ປະເພດປຸຍ, ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກຕ່າງໆ, ເຄື່ອງໄຟຟ້າ

ສຽງໃຕ້ ແລະ ການເຊື່ອມຈອດ-ເຊື່ອມໂຍງ ເພື່ອແນໃສ່ປັບ

ອື່ນໆ ແລະ ວັນທີ 20 ມິຖຸນາ 2022 ຈະເປີດການເຊື່ອມ

ທະພັນພະທາດຫລວງວຽງຈັນ

ນສພ. ວຽງຈັນໃໝ່ 23/05/2022

q

q

ລ້ານໂດລາ ຫລື ປະມານ 2,24% ຂອງ GDP.
ນສພ. ປະຊາຊົນ 25/05/2022
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ຄວາມພ້ອມໃນການເປີດໃຫ້ບໍລິການ
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ຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວ;

ໄດ້ສະພາບຂອງເດັກລາວບັນດາເຜົ່າກັບເດັກຊາດອື່ນໆໃນພາກພື້ນ

ຄຳຄິດຄຳເຫັນຢ່າງມີຈຸດສຸມ ແລະ ກົງ

ແລະ

ໄປກົງມາ.

ໃນໂລກ.

ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານ ນາງ

ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ສັງຄົມ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງ ຍິ່ງມຄ
ີ ວາມຮັບຜິດ

ທຸມມາລີ ວົງພະຈັນ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ

ຊອບປະກອບສ່ວນສ້າງ ແລະ ພັດທະນາເດັກທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ສະຕິປັນ

ມີຄະສະເພາະກິດເພື່ອປ້ອງກັນ

ຍາ, ເບິ່ງແຍງລ້ຽງດູເດັກໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່, ເອົາໃຈໃສ່ຄວາມປອດໄພຂອງເດັກ,

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ພະແນກຖະ

ສ້າງເງື່ອນໄຂ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ເດັກໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ, ສຶກ

ແຫລງຂ່າວວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງ

ສາອົບຮົມເດັກໃຫ້ເປັນຄົນດີຂອງຄອບຄົວ, ສັງຄົມ ແລະ ສືບທອດພາລະກິດ

ທ່ຽວ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສະພາ

ຂອງປະເທດຊາດ.

ການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກາໍ ນະຄອນ

ເດັກ ໝາຍເຖິງບຸກຄົນທີ່ມີອາຍຸຕ
 ໍ່າກວ່າ 18 ປີ ເຖິງແ
 ມ່ນວ່າເດັກ

ຫລວງວຽງຈັນ,

ແຕ່ພວກເຂົາກໍມີສິດທິເໝືອນກັບຜູ້ໃຫຍ່ທ
 ົ່ວໄປ.

ດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈຢ່າງເໝາະສົມ, ໄດ້ຮ
 ັບການຈົດທະບຽນການເກີດ,
ການຕັ້ງຊື່-ນາມສະກຸນ ແລະ ໄດ້ສ
 ັນຊາດ, ຖືກຮັບຮູ້ ແລະ ໄດ້ຮ
 ັບການເບິ່ງ
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ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ, ຫົວໜ້າຄະນະ

ແລະ ຟື້ນຟ
 ູສຸຂະພາບ ໃນເວລາເຈັບເປັນ, ໄດ້ຮ
 ັບການສຶກສາ ເພື່ອໃ ຫ້ມ
 ີຄຸນ

ສະເພາະກິດເພື່ອປ້ອງກັນ,

ສົມບັດ, ຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ພອນສະຫວັນ ການກໍ່ສ້າງວິຊາຊີບ, ສີມື
ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນທີ່ດີກັບເດັກດ້ວຍ
 ກັນ. ເຂົ້າຮ
 ່ວມກິດຈະກຳທາງ
ສັງຄົມ, ສິລະປະວັນນະຄະດີ, ກິລາກາຍະກຳ ແລະ ການພັກຜ່ອນທເີ່ໝາະ
ສົມກັບໄວອາຍຸຂ
 ອງເດັກ. ພ້ອມກັນນີ້, ເດັກມີສິດໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
ເຊິ່ງມີເນື້ອໃນທີ່ເໝາະສົມກັບໄວອາຍຸ ແລະ ລະດັບການພັດທະນາຂອງເດັກ,
ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກທຸກຮູບການທາລຸນທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດ
ໃຈຕເໍ່ດັກ, ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງພິເສດໃນຂະບວນການຍຸຕິທຳ.
ເດັກມີບົດບາດສຳຄັນໃນຊີວິດສັງຄົມ ເຊິ່ງນອກຈາກເດັກ ຈະເປັນ
ລູກຮັກຫລານແພງຂອງຄອບຄົວ, ຊຸມຊົນ ແລະ ສັງຄົມແລ້ວ ເດັກຍັງເປັນ
ຕົວແທນຂອງການປ່ຽນແປງ ເພື່ອສ
 ືບທ
 ອດການພັດທະນາ ແລະ ສ້າງສາປະ
ເທດໃນອະນາຄົດຢ່າງໝັ້ນຄົງ. ດັ່ງນັ້ນ, ທົ່ວສ
 ັງຄົມ ຈົ່ງຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບຂອງຕົນ ແລະ ເພີ່ມທະວີອ
 ອກແຮງຈັດຕ
 ັ້ງປ
 ະຕິບັດວຽກງານກ່ຽວກັບ
ເດັກ ເພື່ອຮ
 ັບປະກັນການດູແລເອົາໃຈໃສ່, ການພັດທະນາ, ການປົກປ້ອງ
ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເດັກນ້ອຍ ທີ່ເປັນລູກຫລານຂອງພວກເຮົາໃຫ້

ນີອັນດ
 ີງາມຂອງຊາດ, ສິ່ງສໍາຄັນ ຕ້ອງຫ່າງໄກຢາເສບຕິດ, ຫລີກເວັ້ນການ
ມົ່ວສຸມສິ່ງລາມົກ, ອະນາຈານຕ່າງໆ ແລະ ຫລິ້ນການພະນັນທຸກປ
 ະເພດ.
ຕັ້ງໜ້າເຝິກຝົນຫລໍ່ຫລອມຕົນເອງໃຫ້ກ
 າຍເປັນຜູ້ໃຫຍ່ທມ
ີ່ ີຄວາມຮູ້, ຄວາມ
ສາມາດ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຄຸນສົມບັດສິນທຳປະຕິວັດ ເພື່ອສືບຕໍ່
ໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດເຮົາໃ ນອະນາຄົດ.
ໂດຍ: ສີວັນ
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ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ໄດ້ລົງຕິດ

ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດ

ການເປີດທົດລອງເຂດທ່ອງທ່ຽວ ໄລ

ວິດ-19

ໂຄວິດ-19 ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ;

ພະແກ້ວ, ປະຕູໄຊ ແລະ ພະທາດ

ຍະ 1 ແລະ ແຜນການກະກຽມເປີດ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການເປີດທົດລອງ

ຫົວໜ້າພະແນກຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດ

ຫລວງ

ປະເທດແບບເຕັ ມ ຮູ ບ ແບບຕ້ ອ ນຮັ ບ

ເຂດທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວ

ແຜນ

ທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ; ປະທານ

ຕິບັດການເປິດທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວ ແລະ

ນັກທ່ອງທ່ຽວ, ເພື່ອວິເຄາະວິໄຈ ແລະ

ການກະກຽມຄວາມພ້ ອ ມໃນການ

ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ນະ

ການກະກຽມຄວາມພ້ ອ ມໃນການ

ລາຍງານຕໍ່ຄະນະປະຈຳ ແລະ ກະກຽມ

ເປີ ດ ປະເທດແບບເຕັ ມ ຮູ ບ ແບບເພື່ ອ

ຄອນຫລວງວຽງຈັນ; ປະທານສະມາ

ເປີດປະເທດ.

ເນື້ອໃນໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາ

ຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວ; ການກະກຽມ

(ນາງ ກຸກກິກ ບຸດດາໄຊ)

ວຽກງານການຕ່າງປະເທດຕື່ມອີກ.

ກໍາມາທິການການຕ່າງປະເທດ ພ້ອມ

ຕາມກວດກາພື້ນທີ່ຕົວຈິງໂຄງການກໍ່

ດ້ວຍຄະນະ

ສ້າງນໍ້າປະປາ ຢູ່ເມືອງລະມາມ ຕື່ມອີກ.

ພາຍຫລັງໄດ້ເປີດປະເທດ;
ແລະ

ເພື່ອຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະ
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ກອນມະນຸດມີ 91 ທຶນ; ທຶນຊ່ວຍ
ເຫລືອດ້ານການພັດທະນາທັງໝົດ 19
ໂຄງການ ມູນຄ່າ 53.788,12 ຕື້ກີບ
ເຊິ່ ງ ເປັ ນ ການປະກອບສ່ ວ ນເຂົ້ າ ໃນ
ການພັ ດ ທະນາເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ

ໝົດ 40 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 4 ຕື້ຢວນ

ຄຸນງາມຄວາມດີຕ
 ໍ່ປະເທດຊາດ, ນັບຖືວ
 ັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພ

ໄດ້ຮັບຟັງ

ມິດຕະພາບ ລາວ-ໄທ ແຫ່ງທີ 1, ຫໍ

ແກ່ເດັກດ້ວຍຄວາມໃກ້ຊິດ, ຮັກແພງ, ສຶກສາອົບຮົມ, ຊ່ວຍເຫລືອ ແລະ

ລ້ອມ, ສັດຊືບ
່ ໍລິສຸດ, ຮັກບ້ານເກີດເມືອງນອນ, ຮັກປະເທດຊາດ, ຮັກຜມ
ູ້ ີ

ໃນໂອກາດນີ້,

ຮັບມືກັບການແຜ່ລະບາດພະຍາດໂຄ

ໂຄງການຊ່ວຍເຫລືອຂອງ ສປຈີນ ທັງ

ງວດ, ຮັກສາສຸຂະພາບ, ອະນາໄມ, ສິ່ງສ
 າທາລະນະປະໂຫຍດ ແລະ ສິ່ງແວດ

ຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນ

ຕົ ວ ຈິ ງ ກ່ ຽ ວກັ ບ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ

ພັດທະນາ. ສຳລັບພໍ່ແມ່ ກໍຄຜ
ື ູ້ປົກຄອງ ແລະ ສັງຄົມ ຕ້ອງໃຫ້ຄ
 ວາມອົບອຸ່ນ

ດຸໝັ່ນຮ
 ໍ່າຮຽນ, ເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດກົດລະບຽບຂອງໂຮງຮຽນຢ່າງເຂັ້ມ

ຊຸດທີ IX.

ແລະ

ຄວບຄຸມ

ປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂຶ້ນເປັນກ້າວໆ; ສຳລັບ

ຊ່ວຍເຫລືອພ
 ໍ່ແມ່, ຄອບຄົວ, ໝູເ່ພື່ອນ ແລະ ຜູ້ອາຍຸສ
 ູງຕ
 າມຄວາມສາມາດ.

ສະມາຄົມທຸລະກິດໂຮງແຮມ

ຕາມ ແລະ ຢ້ຽມຢາມດ່ານສາກົນຂົວ

ຂອງຊາດໃນການປະກອບສ່ວນນຳເອົາປະເທດໃຫ້ຫລຸດພນ
້ົ ຈາກຄວາມດອ
້ ຍ

ໃນຄອບຄົວ, ຄູ-ອາຈານ, ທ່ານຜູ້ນຳ, ຜູ້ອາຍຸສ
 ູງ, ເຄົາລົບສິດຂ
 ອງຄົນອ
 ື່ນ,

ທ່ອງທ່ຽວ, ຮ້ານອາຫານໃນນະຄອນ

ການລາຍງານຄວາມພ້ ອ ມໃນການ

ແລະ ຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງ

ຂະນະດຽວກັນ, ເດັກ ກໍຕ້ອງເຄົາລົບນັບຖືພໍ່ແມ່, ຜູ້ປົກຄອງ, ສະມາຊິກພາຍ

ມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ

ທັງນີ້, ກໍເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນ

ມີໄວເດັກທີ່ສົດໃສ ເພື່ອກ້າວເປັນຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ມີອະນາຄົດ, ເປັນກຳລັງຕ
 ົ້ນຕໍ

ອື່ນໆ ເພື່ອພັດທະນາທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ຈິດໃຈ ແລະ ສະໝອງຂອງເດັກ.

ສະມາຄົມທຸລະກິດ

ຄົມທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ; ປະທານ
ປະທານສະມາຄົມທຸລະກິດຮ້ານອາຫານ.

ແຍງດູແລຈາກພໍ່ແມ່, ໄດ້ຮ
 ັບການເບິ່ງແຍງທາງດ້ານສຸຂະພາບ, ການປິ່ນປົວ

ແຮງງານ ແລະ ມີວ
 ຽກເຮັດງານທຳ, ປາກເວົ້າ, ສະແດງຄຳຄິດຄຳເຫັນ, ພົບປະ

ແລະ

ແກ້ໄຂການລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19

ຮັບປະກັນໃຫ້ເດັກໄດ້ຮັບການຮັກສາສຸຂະພາບຂັ້ນພື້ນຖານ, ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ,

ພວກເຂົາແມ່ນມີສິດດຳລົງຊ
 ີວິດຢ່າງປອດໄພ ແລະ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາທາງ

ຈາກນັ້ນ,

ກອງປະຊຸມ ໄດ້ສົນທະນາແລກປ່ຽນ

ປູກຈິດສຳນຶກທ
 ົ່ວປ
 ວງຊົນ ໃຫ້ລະນຶກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງເດັກ ແລະ ເຫັນ

ຈະມີອາຍຸນ
 ້ອຍກໍຕາມ,

3

ແມ່ນສະເໜີກະຊວງແຜນການ ແລະ
ການລົງທຶນ ຮັບຮອງແລ້ວ ແຕ່ຍັງບໍ່
ທັນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;

ຈາກນັ້ນ,

ກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ມີການແລກປ່ຽນ
ປະກອບຄຳຄິ ດ ຄຳເຫັ ນ ໃນຂົ ງ ເຂດ

ພ້ອມນັ້ນ, ທ່ານຮອງປະທານ

ຍັງໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຕິດ
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ນາມ ກຳລັງກະກຽມຄວາມພ້ອມ
ໃນການສະເຫລີມສະຫລອງປີສາ
ມັ ກ ຄີ ມິ ດ ຕະພາບລາວ-ຫວຽດ
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ນາມ ປີ 2022 ກໍຄືສະເຫລີມ
ສະຫລອງວັ ນ ເຊັ ນ ສົ ນ ທິ ສັ ນ ຍາ
ມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມື
ຄົບຮອບ 54 ປີ (18/7/197718/7/2022) ແລະ ວັນສ້າງ
ຕັ້ ງ ສາຍພົ ວ ພັ ນ ການທູ ດ ລາວຫວຽດນາມ ຄົບຮອບ 60 ປີ
(5/9/1962-5/9/2022) ໃຫ້
ມີບັນຍາກາດຟົດຟື້ນ.
ໂອກາດດັ່ງກ່າວ,

ສະ

ຫາຍ ຫງວຽນ ຫງ໋ອກ ຕ່ວນ ກໍ
ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງ
ສະຫາຍ ອານຸພາບ ຕຸນາລົມ
(ສພຊ) ວັນທີ 16 ພຶດ

ຄອນຫລວງຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ສະພາ

ຊົນນະຄອນຫລວງ ຊຸດທີ II,

ສະພາ 2022 ສະຫາຍ ອານຸພາບ

ປະຊາຊົນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.

ການເປີດປະເທດເພື່ອຕ້ອນຮັບ

ຕຸນາລົມ ເລຂາທິການສູນກາງ

ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ທັງ

ນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ໄດ້ມີການ

ພັກ, ເລຂາຄະນະພັກ, ປະທານ

ສອງຝ່າຍກໍໄດ້ລາຍງານສະພາບ

ແລກປ່ ຽ ນບົ ດ ຮຽນລະຫວ່ າ ງຜູ້

ສະພາປະຊາຊົນນະຄອນຫລວງ

ການພັ ດ ທະນາເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ

ແທນທັງສອງຝ່າຍ ໃນຂົງເຂດ

ວຽງຈັນ (ສປນວ) ພ້ອມດ້ວຍ

ຄົມ ແລະ ຜົນສຳເລັດການເຄືອ
່ ນ

ວຽກງານສະພາ ເພື່ອເປັນການ

ຄະນະ ໄດ້ຕອ
້ ນຮັບການເຂົາ້ ຢ້ຽມ

ໄຫວວຽກງານໄລຍະຜ່ານມາ ເຊິງ່

ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກັບບັນ

ຂ່ຳນັບຂອງ ສະຫາຍ ຫງວຽນ

ສະຫາຍປະທານສະພາປະຊາຊົນ

ດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະ

ຫງ໋ອກ ຕ່ວນ ຮອງເລຂາຄະນະ

ນະຄອນຫລວງ ກໍໄດ້ລາຍງານ

ມາຊິກສະພາປະຊາຊົນນະຄອນ

ພັກ,

ຫຍໍກ
້ ຽ່ ວກັບແຜນພັດທະນາເສດ

ຫລວງ ແລະ ພະນັກງານ-ວິຊາ

ຮອງຫົວໜ້າຄະນະສະມາຊິກສະ

ຖະກິດ-ສັງຄົມ

ຂອງນະຄອນ

ການ ເຊິງ່ ການມາຢ້ຽມຢາມຄັງ້ ນີ້

ພາແຫ່ງຊາດນະຄອນຫລວງຮ່າ

ຫລວງ, ໂຄງປະກອບກົງຈັກ ແລະ

ແມ່ ນ ຢູ່ ທ່ າ ມກາງບັ ນ ຍາກາດທີ່

ໂນ້ຍ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ທີ່ເດີນ

ບຸກຄະລາກອນຂອງສະພາປະຊາ

ສອງພັກ, ສອງລັດ ລາວ-ຫວຽດ

ປະທານສະພາປະຊາຊົນ,

ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການ
ຕ້ ອ ນຮັ ບ ຢ່ າ ງອົ ບ ອຸ່ ນ ໃນຄັ້ ງ ນີ້
ພ້ອມທັງໄດ້ສະແດງຄວາມຍ້ອງ
ຍໍ ຊົ ມ ເຊີ ຍ ຕໍ່ ກ ານພັ ດ ທະນານະ
ຄອນຫລວງວຽງຈັນ ທີມ
່ ທ
ີ າ່ ກ້າວ
ກະໂດດ ແລະ ຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ການ
ສະໜັບສະໜູນ, ແລກປ່ຽນບົດ
ຮຽນ ລະຫວ່າງສະມາຊິກສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ກໍຄືສະມາຊິກສະພາ
ປະຊາຊົນນະຄອນຫລວງ ແລະ
ວຽກງານອື່ນໆ ໃຫ້ນັບມື້ນັບຂະ
ຫຍາຍຕົວຍິ່ງຂຶ້ນ.
(ນັກຂ່າວ ສປນວ)

ທາງມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດ
ວຽກຢູ່ ນ ະຄອນຫລວງວຽງຈັ ນ
ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 15-17 ພຶດ
ສະພາ 2022.
ໃນໂອກາດນີ,້ ສະຫາຍ
ອານຸພາບ ຕຸນາລົມ ໄດ້ກ່າວສະ
ແດງຄວາມຍິນດີ, ຕ້ອນຮັບຢ່າງ
ອົບອຸ່ນ ແລະ ຕີລາຄາສູງ ຕໍ່ການ
ມາຢ້ຽມຢາມຂອງຄະນະຜູ້ແທນ
ສະພາປະຊາຊົນນະຄອນຫລວງ
ຮ່າໂນ້ຍໃນຄັ້ງນີ້ ເຊິ່ງເປັນການ
ປະກອບສ່ວນສຳຄັນ

ໃນການ

ເສີມຂະຫຍາຍການພົວພັນຮ່ວມ
ມື ລະຫວ່າງສະພາປະຊາຊົນນະ
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(ສພຊ) ໃນວັນທີ 18
ພຶດສະພາ 2022 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະ
ຊຸມສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໄດ້ເປີດ
ກອງປະຊຸ ມ ທາບທາມຮ່ າ ງກົ ດ
ໝາຍ 5 ສະບັບ ທີ່ສະພາແຫ່ງ
ຊາດສົ່ງໃຫ້ ໂດຍການປະທານ
ຂອງທ່ານ ບຸນໂຮມ ເທດທານີ
ປະທານສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ
(ສພຂ) ຊຽງຂວາງ; ມີຄະນະປະ
ຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ປະ

ທານ-ຮອງປະທານຄະນະກໍາມະ
ການ, ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າພະ
ແນກ, ກົມກອງອ້ອມຂ້າງແຂວງ,
ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະ
ກໍາປະຈໍາແຂວງ, ຄະນະເລຂາທິ
ການ, ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າຂະ
ແໜງ ແລະ ພະນັກງານພາຍໃນ
ສພຂ
 ເຂົ້າຮ່ວມ.
ທັງນ,້ີ ກໍເພືອ
່ ຮັບປະກັນ
ໃຫ້ເນືອ
້ ໃນຂອງຮ່າງກົດໝາຍ 5

ສະບັບທີຈ
່ ະນໍາເຂົາ້ ພິຈາລະນາຮັບ
ຮອງເອົາໃນກອງປະຊຸມສະໄໝ
ສາມັນເທືອ
່ ທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ຊຸດທີ IX ໃຫ້ມີເນື້ອໃນ
ຄົບຖ້ວນ, ຮັດກຸມ ແລະ ສອດ
ຄ່ອງກັບສະພາບການຂະຫຍາຍ
ຕົວຂອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ເຊິງ່
ຮ່າງກົດໝາຍ 5 ສະບັບທີນ
່ າໍ ມາ
ທາບທາມຄັງ້ ນີມ
້ :ີ ຮ່າງກົດໝາຍ
ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາ

ຂອງກົ ດ ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍສານປະ
ຊາຊົນ, ຮ່າງກົດໝາຍວ່າການ
ປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍ
ວ່າດ້ວຍນໍາ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ
ນໍ້າ, ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການ
ຄຸມ
້ ຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ (ສະ
ບັບປັບປຸງ), ຮ່າງກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງອາວຸດ ແລະ
ວັດຖຸລະເບີດ, ຮ່າງກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍການສົງ່ ເສີມຈຸນລະວິສາຫະ
ກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດໜ້ອຍ
ແລະ ກາງ (ສະບັບປັບປຸງ).
ໃນໂອກາດດັ່ ງ ກ່ າ ວ,
ບັນດາຜູແ
້ ທນກອງປະຊຸມໄດ້ສມ
ຸ
ສະຕິປນ
ັ ຍາຢ່າງສູງ ເພືອ
່ ປະກອບ
ຄາໍ ຄດ
ິ , ຄໍາເຫັນແລກປ່ຽນຮ່ວມ
ກັນ ເຮັດໃຫ້ຮາ່ ງກົດໝາຍ 5 ສະ
ບັບດັ່ງກ່າວ ມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນ
ແລະ ແທດເໝາະກັບສະພາບກັບ
ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານຕົວຈິງ.
(ນາງ ສຸກສະຫວັນ ອິນທະແສງ)

(ສພຊ) ໃນລະຫວ່າງ
ວັນທີ 16-19 ພຶດສະພາ 2022
ທ່ານ ສົມຈິດ ຫັບລະກອນ ຮອງ
ປະທານສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ
(ສພຂ) ຜົ້ງສາລີ ພ້ອມດ້ວຍຄະ
ນະ ໄດ້ສໍາເລັດການເຄື່ອນໄຫວ
ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ຊຸກຍູ້ການ
ຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ກົດໝາຍ, ນິຕກ
ິ າໍ
ໃຕ້ກົດໝາຍທີ່ພົວພັນວຽກງານ
ເຊົ່າ, ສໍາປະທານທີ່ດິນຂອງລັດ
ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່
ວຽກງານຂອງຄະນະສະມາຊິ ກ
ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງປະຈຳ
ເມືອງ ທີ່ເມືອງຍອດອູ ແລະ
ເມືອງບຸນເໜືອ ແຂວງຜົ້ງສາລີ.
ທັງນີ້, ກໍເພື່ອຕິດຕາມ,
ກວດກາ, ຊຸກຍູກ
້ ານຈັດຕັງ້ ປະຕິ
ບັດກົດໝາຍ, ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດ
ໝາຍທີ່ ພົ ວ ພັ ນ ວຽກງານເຊົ່ າ ,
ສໍາປະທານທີ່ດິນຂອງລັດ ແລະ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກ
ງານຂອງຄະນະສະມາຊິກສະພາ
ປະຊາຊົນຂັນ
້ ແຂວງປະຈຳເມືອງ;
ເພື່ອຮັບປະກັນການໃຫ້ການປະ
ຕິບັດພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ
ໜ້າທີ່ຂອງ ສພຂ ໃນການປົກ
ປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງ
ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ
ຕາມກົດໝາຍສະພາປະຊາຊົນຂັນ
້
ແຂວງ ໄດ້ລະບຸ ແລະ ເພື່ອຊຸກຍູ້

ໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດ
ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຂວງ
ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
ທັງຮັບປະກັນໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ການປັບປຸງ
ອໍານາດລັດ ໃຫ້ມຄ
ີ ວາມເຂັມ
້ ແຂງ
ຫັນເຂົ້າສູ່ລະບຽບກົດໝາຍເທື່ອ
ກ້າວ; ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນໃຫ້ສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ໃນການກະກຽມກອງ
ປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3
ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX
ທີ່ຈະໄຂຂຶ້ນໃນຕໍ່ໜ້າ ເປັນຕົ້ນ
ແມ່ນວຽກງານການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດຕາມມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ
ສະບັບເລກທີ 25/ສພຊ, ລົງວັນ
ທີ 19 ພະຈິກ 2019, ການສະ
ເໜີປດ
ົ (ລຶບ) ບັນຊີຄາ້ ງຂອງບັນ
ດາໂຄງການສ້າງສັນຍາເຊົ່າ-ສໍາ
ປະທານທີດ
່ ນ
ິ ຂອງລັດ ແລະ ບັນ
ດາກົດໝາຍ, ນິຕກ
ິ າໍ ໃຕ້ກດ
ົ ໝາຍ
ທີ່ ພົ ວ ພັ ນ ກັ ບ ວຽກງານເຊົ່ າ -ສໍ າ
ປະທານທີ່ດິນຂອງລັດ ຢູ່ພາຍ
ໃນແຂວງຜົ້ງສາລີ.
ການເຄື່ ອ ນໄຫວຄັ້ ງ ນີ້
ໄດ້ ຮັ ບ ຟັ ງ ການລາຍງານຈາກ
ພາກສ່ວນທີກ
່ ຽ່ ວຂ້ອງຂອງເມືອງ
ຍອດອູ ແລະ ເມືອງບຸນເໜືອ
ກ່ຽວກັບການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ກົດ
ໝາຍ, ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ ທີ່

ພົວພັນກັບການເຊົາ່ ແລະ ສໍາປະ
ທານທີດ
່ ນ
ິ ຂອງລັດ; ຮັບຟັງການ
ລາຍງານການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ໜ້າ
ທີ່ວຽກງານຂອງຄະນະສະມາຊິກ
ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງປະຈຳ
ເມືອງ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຄະນະທີມ
ງານຕິດຕາມກວດກາໄດ້ແນະນໍາ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກ
ງານຂອງຄະນະສະມາຊິກສະພາ
ປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງປະຈຳເມືອງ
ແລະ ບຸກຄະລາກອນເສນາທິ
ການຊ່ວຍວຽກຄະນະສະມາຊິກ
ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງປະຈຳ
ເມືອງ. ຈາກນັນ
້ , ທາງຄະນະທີມໄດ້
ງານເຄື່ ອ ນໄຫວຕິ ດ ຕາມກວດ
ກາ, ຊຸກຍຸ້ ຢູພ
່ າກສະໜາມເປັນ
ຕົ້ນ ແມ່ ນ ເຄື່ອ ນໄຫວຕິ ດ ຕາມ,
ກວດກາ ໂຄງການຂຸດຄົນ
້ ບໍທ
່ ອງ
ຂອງບໍລິສັດ ຢຸນນານ ຈົງເຊິນ
ມາຍນີງ້ ຈໍາກັດ ທີເ່ ມືອງຍອດອູ;
ໂຄງການສົງເສີມປຸກຢ່າງພາລາ
ເຂດບ້ານຍໍ້ ຂອງບໍລິສັດ ຊີຊຸຍ
ຢົງອີ ທີເ່ ມືອງບຸນເໜືອ, ແຂວງ
ຜົ້ງສາລີ ເພື່ອເປັນຊຸກຍູ້ການຈັດ
ຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ກົດໝາຍ, ນິຕກ
ິ າໍ ໃຕ້
ກົດໝາຍທີພ
່ ວ
ົ ພັນວຽກງານເຊົາ່ ,
ສໍາປະທານທີ່ດິນຂອງລັດ.
(ຄໍາພອນ ສຸລິວັນ)
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(ສພຊ) ຕອນເຊົ້າຂອງ
ວັນທີ 17 ພຶດສ
 ະພາ 2022
ທ່ານ ນາງ ອິນແ
 ປງ ຊາມນ
ົ ຕີ ປະ
ທານສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສ
າ
ຫະກຳແຂວງສາລະວັນ ພ້ອມ
ດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ມອບເງິນສົດ ຈຳ
ນວນ 10 ລ້ານກີບ ໃຫ້ສະພາປະ
ຊາຊົນແຂວງສາລະວັນ ໂດຍການ
ກ່າວຮັບຂອງທ່ານ ຂັນໄຊ ລັດ
ຖະເຮົາ້ ຮອງປະທານສະພາປະຊາ

ຊົນແຂວງ, ມີພະນັກງານ-ລັດຖະ
ກອນພາຍໃນສະພາປະຊາຊົ ນ
ແຂວງ ເຂົາ້ ຮ່ວມເປັນສັກຂີພຍ
ິ ານ.
ໂ ອ ກ າ ດດຽວ ກັ ນນີ້ ,
ທ່ານ ຂັນໄຊ ລັດຖະເຮົ້າ ໄດ້ສະ
ແດງຄວາມຂອບໃຈ ທີ່ສະພາ
ການຄາ້ ແລະ ອດ
ຸ ສາຫະກຳແຂວງ
ສາລະວັນ ໄດ້ປະກອບສ່ວນຊ່ວຍ
ເຫລືອດ້ານງົບປະມານໃນຄັ້ງນີ້
ທັງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ງົບປະມານດັ່ງກ່າວ

ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຈະໄດ້ນ
 ຳ
ໃຊ້ເຂົາ້ ໃນການຊວ
່ ຍເຫລືອປະຊາ
ຊົນ ກໍຄືຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງທີທ
່ ຸກ
ຍາກຂາດເຂີນ ໃນໄລຍະການ
ເຄື່ອນໄຫວພົບປະກັບປະຊາຊົນ
ລາວບນ
ັ ດ
 າເຜົາ່ ຢ
 ໃູ່ ນບນ
ັ ດ
 າເມືອງ
ຂອງແຂວງສາລະວັນ.
(ນາງ ຄັດສອນ ຮຸ່ງສະຫວ່າງ)

0jk;ltrkxt-k-qo0Aoc0;’

;aomu @_{#!}W&}@W@@

lr0 v5fq,w- mk[mk,Ijk’dqf\kp c]t

5

dv’xt-5,7q[7tot xt9exu @W@!

g-ao0=h8qd]q’Ij;,da[ 7totxt9eco;]k;lhk’-kf 0v’7totde,tdko;afmtotme{la’7q,
c]t [aofkgzqjk [=]y7ewປະຈຳສະພາປະຊາຊນ
ົ ແຂວງ ກັບ
ຄະນະປະຈຳແນວລາວສ້າງຊາດ
ແຂວງ ໃນການປະສານງານ, ຕິດ
ຕາມກວດກາຕາມພາລະບດ
ົ ບາດ,
ສິດ ແລະ ໜາ້ ທຂ
່ ີ ອງ ສພຂ ແລະ
ອົງການແນວລາວສາ້ ງຊາດແຂວງ
ຕາມຈຸດປະສົງ-ເປົ້າໝາຍ, ການ
ພົວພ
ນ
ັ  ລະຫວ່າງຄະນະປະຈຳສະ
ພາປະຊາຊນ
ົ ແຂວງ ກັບຄະນະປະ
ຈຳ ແນວລາວສ້າງຊາດແຂວງ,
ແມ່ນກນ
ົ ໄກໜງ່ ຶ ໃນການປະສານ
ສົມທົບ ຂອງຄະນະປະຈໍາສອງ
ຝ່າຍ ໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ປຶກສາ

(ສພຊ) ຕອນເຊົ້າວັນ
ອັງຄານທີ 17 ພຶດສະພາ 2022
ຢູ່ ທ່ີ ຫ້ ອ ງປະຊຸ ມ ອົ ງ ການໄອຍະ
ການປະຊາຊົນແຂວງ, ສະພາປະ
ຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ) ອຸດົມໄຊ
ໄດ້ຈດ
ັ ກອງປະຊຸມທາບທາມຮ່າງ
ກົດໝາຍຈຳນວນ 2 ສະບັບຄື:
ຮ່ າ ງກົ ດ ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍການປັ ບ
ປຸງບາງມາດຕາວ່າດ້ວຍສານປະ
ຊາຊົນ ແລະ ຮ່າງກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງອາວຸດ ແລະ
ວັດຖຸລະເບີດ ໂດຍການເປັນປະ
ທານຂອງທ່ານ ຄໍາເຜີຍ ງອນວັນ
ຄຳ ຮອງປະທານ ສພຂ, ສະມາ
ຊິ ກ ສະພາແຫ່ ງ ຊາດປະຈຳເຂດ
ເລືອກຕັ້ງທີ 4 ແຂວງອຸດົມໄຊ,
ທ່ານ ຄໍາຜົງ ບັນເລືອງ ປະທານ
ສານປະຊາຊົນແຂວງ, ຮອງຫົວ
ໜ້ າ ກອງບັ ນ ຊາການປ້ ອ ງກັ ນ
ຄວາມສະຫງົບແຂວງ, ຫົວໜ້າຮອງຫົວໜ້າພະແນກ, ສະມາຊິກ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ຄະນະ
ຮັບຜິດຊອບ, ວິຊາການ ແລະ
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ
ຢ່າງພ້ອມພຽງ.
ກອງປະຊຸມຄັງ້ ນີ,້ ແມ່ນ
ປະຕິບັດຕາມແຈ້ງການຂອງຄະ
ນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍ
ການຈັດຕັ້ງທາບທາມບັນດາກົດ
ໝາຍ ທີ່ຈະນໍາເຂົ້າຄົ້ນຄວ້າພິຈາ
ລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາໃນວາ
ລະກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທືອ
່
ທີ 3 ຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດ
ທີ IX ແລະ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ບັນ
ດາກົດໝາຍທີ່ນຳມາທາບທາມ
ຄັງ້ ນີມ
້ ເີ ນືອ
້ ໃນຄົບຖ້ວນ, ສົມບູນ,
ຮັດກຸມ ແລະ ສາມາດນຳໄປຈັດ
ຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ໃຫ້ປາກົດຜົນເປັນຈິງ.
ບາງເນື້ ອ ໃນທີ່ ນໍ າ ມາ
ທາບທາມຕາມຄໍາຖາມເຈາະຈີມ
້
ມີຄ:ື ມາດຕາ 21 ສິດ ແລະ ໜ້າ
ທີຂ
່ ອງສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ໄດ້
ປັບປຸງເນື້ອໃນໂດຍເພີ່ມບາງສິດ
ເຂົາ້ ຕືມ
່ ເປັນຕົນ
້ ແມ່ນຂໍ:້ 6, 8,
9, 15 ແລະ ມາດຕາ 16 ເນືອ
່ ງ
ຈາກວ່າເປັນການກຳນົດເຂົ້າໃໝ່
ຈຶ່ງຍັງມີເນື້ອໃນບໍ່ທັນສອດຄ່ອງ
ກັບກົດໝາຍ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດຕົວຈິງ; ມາດຕາ 37

ການເລືອກຕັງ້ , ແຕ່ງຕັງ້ , ຍົກຍ້າຍ,
ສັບປ່ຽນ ຫລື ປົດຕຳແໜ່ງ ໄດ້
ປັບປຸງເນື້ອໃນວັກທີ 2, ໃຫ້ມີ
ຄວາມຄົບຖ້ວນ ແລະ ຮັດກຸມ
ຕືມ
່ ພ້ອມກັນນັນ
້ , ກໍໄດ້ເພີມ
່ ວັກ
ທີ 5 ເຂົາ້ ຕືມ
່ ເພືອ
່ ໃຫ້ສອດຄ່ອງ
ກັ ບ ກຳນົ ດ ເຂົ້ າ ໃໝ່ ໃ ນມາດຕາ
21; ມາດຕາ 38 ສິດ ແລະ ໜ້າ
ທີຂ
່ ອງປະທານສານປະຊາຊົນສູງ
ສຸດ ໄດ້ປບ
ັ ປຸງຂໍ້ 2, 4 ແລະ 12
ໃຫ້ມີຄວາມຄົບຖ້ວນ ແລະ ຮັດ
ກຸມ, ພ້ອມກັນນັນ
້ ກໍເພີມ
່ ຂໍ້ 13
ເຂົ້າໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ
ການກໍານົດໃນມາດຕາ 21 ແລະ
37 ຕໍ່ກັບການປັບປຸງເນື້ອໃນ
ຂອງ 3 ມາດຕານີ້ ບັນດາທ່ານ
ເຫັນວ່າມີຄວາມຄົບຖ້ວນ, ຮັດ
ກຸມ ແລະ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດໄດ້ແລ້ວບໍ່ ແລະ ບາງເນືອ
້ ໃນ
ບັນຫາທີສ
່ າໍ ຄັນອີກຈໍານວນໜຶງ່ .
ນອກນັນ
້ , ຜູແ
້ ທນກອງ
ປະຊຸມຍັງໄດ້ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາ
ເຫັ ນ ຕາມຄໍ າ ຖາມເຈາະຈີ້ ມ ດັ່ ງ
ກ່າວ ຢ່າງກົງໄປກົງມາ, ແລະ ອັດ
ກອງປະຊຸມຄັງ້ ນີດ
້ ວ
້ ຍຜົນສຳເລັດ.
ຈາກນັນ
້ , ໃນວັນທີ 19
ພຶດສະພາ 2022 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະ
ຊຸມ ສພຂ ອຸດົມໄຊ ໄດ້ມີພິທີ
ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມວ່າດ້ວຍການ
ພວ
ົ ພນ
ັ  ລະຫວ່າງຄະນະປະຈຳສະ
ພາປະຊາຊນ
ົ ແຂວງ ກັບຄະນະປະ
ຈໍາແນວລາວສາ້ ງຊາດແຂວງ ໂດຍ
ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຄໍາ
ເຜີຍ ງອນວັນຄຳ, ມີທາ່ ນ ຄໍາມະ

ນີ ໄຊດວງຕາ ປະທານຄະນະກຳ
ມະການວັ ດ ທະນະທໍ າ -ສັ ງ ຄົ ມ
ແລະ ບັນດາເຜົາ່ (ຄວສຜ), ທາ່ ນ
ບຸນຍືນ
່ ໄຊຍະເວັນ ຮອງປະທານ
ແນວລາວສ້າງຊາດແຂວງ, ມີຄະ
ນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ,
ຄະນະປະຈໍາແນວລາວສ້າງຊາດ
ແຂວງ, ຮອງປະທານ ຄວສຜ,
ຫົ ວ ໜ້ າ - ຮອງຫົ ວ ໜ້ າ ຂ ະແໜງ
ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ສພຂ ແລະ ແນວ
ລາວສ້າງຊາດແຂວງເຂົ້າຮ່ວມ.
ການເຊັນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມ
ຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້
ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດໜ້າທີ່ການເມືອງຕາມ
ພາລະບດ
ົ ບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທ
 ່ີ
ທັງເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການພົວ
ພັນປະສານງານ ລະຫວ່າງຄະນະ
ປະຈຳສະພາປະຊາຊນ
ົ ແຂວງ ກັບ
ຄະນະປະຈຳແນວລາວສ້າງຊາດ
ແຂວງ ໃນການຜັນຂະຫຍາຍ
ແນວທ າງນ ະໂ ຍບາຍຂ ອງພັ ກ
ແລະ ແຜນພດ
ັ ທ
 ະນາເສດຖະກດ
ິ ສັງຄົມ ໄດ້ຮ
 ັບການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດ ໃຫ້ມຜ
ີ ົນສຳເລັດສູງ, ເຮັດ
ໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມເປັນລະບຽບ
ຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ມີສະຖຽນລະ
ພາບທາງດ້ານການເມືອງ.
ທ່ານ ຄໍາມະນີ ໄຊດວງ
ຕາ ໄດ້ຜາ່ ນຂໍຕ
້ ກ
ົ ລງົ ຮວ
່ ມສະບບ
ັ
ນ້ີ ເຊິງ່ ປະກອບມີ 5 ໝວດ, 20
ມາດຕາ ໄດ້ກຳນົດຫລັກການ,
ລະບຽບການ, ເນືອ
້ ໃນ ແລະ ກົນ
ໄກການພົວພັນ ລະຫວ່າງຄະນະ

 າລື ວຽກງານຮ່ວມກັນ ເພື່ອ
ຫ
ເປັນເອກະພາບໃນການຕິດຕາມ
ກວດກາ, ຊຸກຍບ
ູ້ ນ
ັ ດາວຽກງານ
ທີ່ມີການພົວພັນເຖິງພາລະບົດ
ບາດ, ຄວາມຮບ
ັ ຜດ
ິ ຊອບທງັ ສອງ
ຝ່າຍ ໂດຍປະຕບ
ິ ັດຕາມຫລັກ
ການພນ
້ື ຖານ ດັງ່ ນ
 :້ີ ຄວາມເປັນ
ເອກະພາບບົນພນ
້ື ຖານແນວທາງ
ນະໂຍບາຍຂອງພກ
ັ -ລັດ, ລັດຖະ
ທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ; ເຄົາ
ລົບສິດສະເໝີພາບ, ເຄື່ອນໄຫວ
ຕາມຫລັກການ, ຕາມພາລະບດ
ົ
ບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງກັນ
ແລະ ກັນ ສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ
ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊນ
ົ ບນ
ັ ດາເຜົາ່ ; ເສີມ
ຂະຫຍາຍປະຊາທິປະໄຕ, ການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແນວທາງຂອງ
ພັກ-ລັດ ແບບລວມສນ
ູ , ມສ
ີ ວ
່ ນ
ຮ່ວມຂອງອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ໃນການແກ້ໄຂບນ
ັ ຫ
 າ ແລະ ຊອກ
ຫາວິທ
 ທາງ
ີ ອອກຮວ
່ ມກນ
ັ ແລະ
ມີການກຳນົດແຜນການເຄື່ອນ
ໄຫວ, ແຜນຕິດຕາມກວດກາ
ຢ່າງຈະແຈ້ງ, ຖືກຕອ
້ ງ, ມຄ
ີ ວາມ
ເອກະພາບ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບສູງ.
ໂອກາດດຽວກັນນີ້, ຜູ້
ເຂົ້າຮ່ວມພິທີໄດ້ປະກອບຄໍາຄິດ
ຄໍາເຫັນໃສ່ຂຕ
້ໍ ກ
ົ ລົງຮ່ວມວ່າດວ
້ ຍ
ການພົວພັນລະຫວ່າງຄະນະປະ
ຈຳສະພາປະຊາຊນ
ົ ແຂວງ ກັບຄະ
ນະປະຈໍາແນວລາວສາ້ ງຊາດແຂວງ
ເພີ່ມເຕີ່ມບາບັນຫາ ແລະ ໄດ້
ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມດັ່ງກ່າວຢ່າງ
ເປັນທາງການ.
(ແສງພອນ ອິນນະລົງ)

(ສພຊ) ໃນວັນທີ 19
ພຶດສະພາ 2022 ທີຫ
່ ອ
້ ງປະຊຸມ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ
ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄົບຄະນະກໍາ
ມະການວັ ດ ທະນະທໍ າ -ສັ ງ ຄົ ມ
ແລະ ບັນດາເຜົາ່ ສະພາປະຊາຊົນ
ແຂວງ ປະຈໍາປີ 2021 ໂດຍການ
ເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງ ຂັນ
ທອງ ພັນທະຈັກ ປະທານຄະນະ
ກໍາມະການວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ
ແລະ ບັນດາເຜົາ່ ; ເຂົາ້ ຮ່ວມໂດຍ
ທ່ານ ໃສຄໍາ ທອງລັດ ຮອງປະ
ທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ມີ
ບັນດາສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນ
ແຂວງ ທີສ
່ ງັ ກັດເປັນກໍາມະການ
ຄະນະກໍາມະການວັດທະນະທໍາສັງຄົມ ແລະ ບັນດາເຜົ່າ ແລະ
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.
ກອງປະຊຸມໄດ້ພຈ
ິ າລະ
ນາຮັບຮອງເອົາບົດສະຫລຸບການ
ເຄືອ
່ ນໄຫວ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ
ທິດທາງແຜນການປີ 2022 ຂອງ
ຄະນະກໍາມະການວັດທະນະທໍາສັງຄົມ ແລະ ບັນດາເຜົ່າ ເຊິ່ງໄດ້
ຍົກໃຫ້ເຫັນບາງວຽກງານທີ່ພົ້ນ
ເດັ່ນ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຫລາຍວຽກ
ງານສຳຄັນ ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນ
ສຳເລັດຕາມຄາດໝາຍທີວ
່ າງໄວ້
ເປັນຕົນ
້ ແມ່ນວຽກງານສຶກສາອົບ
ຮົມການເມືອງ-ແນວຄິດ, ວຽກ
ງານການຈັດຕັງ້ ແລະ ບຸກຄະລາ
ກອນ, ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄຳ
ເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍ 16 ສະ
ບັບ ແລະ ຮ່າງນິຕິກໍາໃຕ້ກົດ
ໝາຍຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງ
ຊາດ 4 ສະບັບ, ຄົນ
້ ຄວ້າປະກອບ
ຄຳຄິດ-ຄຳເຫັນໃສ່ນຕ
ິ ກ
ິ ຳໃຕ້ກດ
ົ

ໝາຍຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ
3 ສະບັບ, ຄົນ
້ ຄວ້າແຜນການສ້າງ
ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳຂອງແຂວງ
ໄລຍະ 5 ປີ (2021-2025) 22
ສະບັບ, ຊຸກຍູ້ພາກສ່ວນກ່ຽວ
ຂ້ອງໃນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິ
ຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍໃນຂົງເຂດວັດ
ທະນະທຳ-ສັງຄົມ ແລະ ບັນດາ
ເຜົາ່ ທີຈ
່ ະນໍາເຂົາ້ ຄົນ
້ ຄວ້າພິຈາລະ
ນາຮັບຮອງໃນກອງປະຊຸມສະໄໝ
ສາມັນຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
ຊຸດທີ II ລວມມີ 6 ສະບັບ, ຕິດ
ຕາມກວດກາແກ້ ໄ ຂຄຳສະເໜີ
ຂອງປະຊາຊົນຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.
ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ຮັບ
ຟັ ງ ການລາຍງານກ່ ຽ ວກັ ບ ທິ ດ
ທາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວ 5 ປີ
ຂອງຄະນະກຳມະການວັດທະນະ
ທຳ-ສັງຄົມ ແລະ ບັນດາເຜົາ່ , ຮັບ
ຟັງການລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບັດບັນດາຄາດໝາຍວຽກງານ
ສາທາລະນະສຸກ, ແຮງງານສະ
ຫວັດດີການສັງຄົມ ໄລຍະ 1 ປີ
ຜ່ານມາ, ວຽກງານຄຸ້ມຄອງຊົນ
ເຜົາ່ , ສາສະໜາ, ຮັບຟັງການລາຍ
ງານກ່ຽວກັບການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ
ດໍາລັດ 348/ລບ ວ່າດ້ວຍມາດ
ຕະຖານພົ້ນທຸກ ແລະ ມາດຕະ
ຖານພັດທະນາ, ການຈັດຕັ້ງປະ
ຕິ ບັ ດ ໂຄງການພັ ດ ທະນາເພື່ ອ
ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ
ແລະ
ວຽກງານອື່ນໆ.
ຕອນທ້າຍຂອງກອງປະ
ຊຸມ, ຍັງໄດ້ຮັບຟັງການໂອ້ລົມ
ຈາກທ່ານ ໃສຄໍາ ທອງລັດ ໄດ້
ເນັ້ ນ ໜັ ກ ໃຫ້ ຄ ະນະກໍ າ ມະການ
ວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ແລະ ບັນ
ດາເຜົາ່ ເພີມ
່ ທະວີການສຶກສາອົບ

ຮົມການເມືອງແນວຄິດຂອງພະ
ນັກງານ ທັງຕິດຕາມກວດກາ
ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງພະນັກ
ງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງກໍາມະການ ຢ່າງ
ມີຈດ
ຸ ສຸມ ເພືອ
່ ສ້າງທັດສະນະການ
ເມືອງ, ທັດສະນະຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ
ໃຫ້ມີຈັນຍາບັນ, ຈັນຍາທໍາ, ມີ
ຄວາມໜັກແໜ້ນ, ປອດໃສ;
ເອົາໃຈໃສ່ບາໍ ລຸງສ້າງ, ຍົກລະດັບ
ວິຊາສະເພາະ ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີ
ຄວາມຊໍານານງານ, ໜັກແໜ້ນ,
ເຂັ້ມແຂງ ເພື່ອເຮັດລ້ອນໜ້າທີ່
ທີ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍຢ່າງມີ
ປະສິດທິພາບ, ສືບຕໍປ
່ ບ
ັ ປຸງແບບ
ແຜນວິທີເຮັດວຽກ, ປັບປຸງບັນ
ດານິຕິກໍາທີ່ເປັນເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້
ໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດວຽກ
ງານ, ສືບຕໍປ
່ ະສານສົມທົບກັບຂະ
ແໜງການທີກ
່ ຽ່ ວຂ້ອງໃນການປະ
ຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຕິດຕາມ
ກວດກາການປະຕິບັດລັດຖະທຳ
ມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບ
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງ ຕິດຕາມກວດກາການ
ປະຕິບດ
ັ ມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ,
ມະຕິຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
ໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ ພ້ອມທັງປະຕິ
ບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຕາມກົດ
ໝາຍກຳນົດ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການ
ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຄະນະ
ກໍາມະການ ຈະໄດ້ຮັບການປັບ
ປຸງໃຫ້ມີຄຸນນະພາບນັບມື້ນັບສູງ
ຂຶນ
້ ດ້ວຍບາດກ້າວອັນໜັກແໜ້ນ
ແລະ ຍາດໄດ້ຜົນງານໃໝ່ໃຫ່ຍ
ຫລວງກວ່າເກົ່າ.
(ນາງ ໂສລະຢ໋າ ໄຊຍະວົງ)
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ເຖິງແມ່ນວັນເດັກນ້ອຍຂອງ
ແຕ່ລະປະເທດໃນອາຊຽນ ຈະບໍ່ແມ່ນ

ຜູ້ອື່ນ

ວັນດຽວກັນກ
 ໍຕາມ

ແຕ່ທ
 ຸກປະເທດ

ກໍ ມີ ກິ ດ ຈ ະກຳສ ຳລັ ບ ເ ດັ ກ ນ້ ອ ຍເ ຊັ່ ນ
ດຽວກັນ ໂດຍຈຸດປະສົງງຫລັກ ກໍ
“ເດັກນ້ອຍ”

ເພື່ ອ ເ ຮັ ດ ໃ ຫ້ ເ ດັ ກ ນ້ ອ ຍໄ ດ້ ມີ ກິ ດ ຈະ

ຄືອະນາຄົດ

ກຳຮ່ວມກັບຄອບຄົວ, ຄູອາຈານ ແລະ

ຂອງຊາດທີ່ຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນມາ

ໝູ່ເພື່ອນ;

ພັດທະນາປະເທດຊາດ ຜູ້ໃຫຍ່ຈຶ່ງໃຫ້

ຫລາຍພ າກສ່ ວ ນໄດ້ ມີ ກ ານຈັ ດ ກິ ດ

ຄວາມສຳຄັນແກ່ເດັກນ້ອຍ ແລະ ຈັດ

ຈະກຳຂຶ້ນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນພາກສ່ວນລັດ

ໃຫ້ມ
 ີວັນເດັກນ້ອຍຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້
 ເປັນ

ກໍຄືເອກະຊົນ ໂດຍບາງປະເທດໄດ້ມ
 ີ

ວັ ນ ທີ່ ແ ສນພິ ເ ສດສໍ າ ລັ ບ ເ ຂົ າ ເ ຈົ້ າ ໃ ນ
ທຸກໆປີ

ກິດຈະກຳອື່ນເຂົ້າຮ່ວມນຳເຊັ່ນ:

ເຊິ່ງກິດຈະກຳທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນ

ເທດລາວ

ວັນເດັກນ້ອຍຈະມີກິດຈະກຳທີ່ມ່ວນ

ເຖິງວ່າກິດຈະກຳໃນວັນເດັກ

ຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ເປັນກຳລັງແຮງທີ່ສຳຄັນ

ນ້ອຍສາກົນຂອງແຕ່ລະປະເທດ ຈະມີ

ໃນການພັດທະນາປະເທດຊາດ.

ຄວາມແ ຕກຕ່າ ງກັ ນແ ດ່ ເ ລັ ກ ນ້ອ ຍກໍ

ວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ ໄດ້ຮັບ

ຕາມ ແຕ່ຈຸດປະສົງຫລັກຂອງການຈັດ

ການສ້າງຕ້ັງຂຶ້ນໂດຍສອງອົງການລະ
ຊາຊາດ ກໍໄດ້ກຳນົດເອົາວັນທີ 20

 ີ ເປັນວັນເດັກນ້ອຍ
tional Democatic Federation ພະຈິກຂອງທຸກປ

ມິຖຸນາ ເປັນວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊ
 າດ ຊື່ນ; ນອກຈາກກິດຈະກຳປູກຕົ້ນໄ ມ້ ສາກົນ ໂດຍກຳນົດເອົາວັນເສົາໃນອາ
ເພື່ອເປັນການປູກຈິດສຳນຶກ ແລ້ວ ໃນຫລາຍໆໂຮງຮຽນ, ຫລາຍສະ

ນຳອີກ

ແດງສິລະປະ, ຮ້ອງເພງ, ການແຂ່ງຂັນ 13 ກໍລະກົດ, ປະເທດສິງກະໂປ ກຳ

ພວກເຂົາມີຄວາມສຳຄັນຫລາຍພຽງ

ເຊັ່ນດຽວກັນ ພ້ອມທັງຖ
 ືເອົາວັນທີ 1

ກິລາ ແລະ ກິດຈະກຳອື່ນໆຕື່ມອີກ.

ໃດຕໍ່ກັບປະເທດຊາດ ລວມເຖິງການ

ນ້ອຍສາກົນ ແລະ ອົງການສະຫະປະ

ນ້ ອ ຍໃ ຫ້ ເ ຕັ ມ ໄ ປດ້ ວ ຍຄ ວາມມ່ ວ ນ

rq,0P;

ເຫັນພາບຊົນໜ
 ຸ່ມນ້ອຍ				

#

ບົວບາງບຶງ

ກຽມໜໍ່ແນວພັນ
ດູ່ແດງຍູງແຕ້

ຕຽມແດ່ວັນເດືອນມື້					

ມິຖຸນາຟ້າໃໝ່

ທັງວັນເດັກປູກໄມ້					

ສະຫລອງພ້ອມພ່ຳກັນ

ເດືອນຕຸລາ, ປະເທດຟິລິປິນ ແລະ ບຣູ ປູ ກ ຝັ ງ ຈິ ດ ສ ຳນຶ ກ ໃ ຫ້ ເ ດັ ກ ນ້ ອ ຍກ າຍ

ເຖິງຈະຢໃູ່ ນພາກພື້ນດຽວກັນ

ໄນ ກຳນົດເອົາວັນທີ 20 ພະຈິກ ເຊິ່ງ

ເປັນພົນລະເມືອງທີ່ດີຂອງຊາດ, ຮູ້ຈັກ

ເຊິ່ງຫລາຍປະເທດມີວັດທະນະທຳທີ່

ເປັນວັນເດັກນ້ອຍສາກົນທີ່ສະຫະປະ

ໜ້າທີ່ຕົນເອງຢູ່ໃນລະບຽບວິໄນ

ຄ້າຍຄືກັນ ແຕ່ວ
 ັນເດັກນ້ອຍຂອງແຕ່

ຊາຊາດເປັນຜກ
ູ້ ຳນົດຂຶ້ນ

ຄວາມຍຶດໝັ້ນໃ ນສະຖາບັນຊາດ, ສາ

ລະປະເທດນັ້ນ ບແມ່
ໍ່ ນມື້ດຽວກັນໝ
 ົດ

ເທດລາວ, ມຽນມາ, ກຳປູເຈຍ ແລະ

ທຸກປະເທດ;

ຊໍ່ສະແດງຕອມຕຸ້ມ

ສາມັກຄີໂຮມຫຸ້ມ					

ປູພົມຂຽວຜືນແຜ່ນ

ທົດແ
 ທນຊຸມລ
 ່າວລົ້ມ					ເຄີຍປ້ຳຮ່ຳຮອນ
j ເພື່ອຫລຸດຄວາມເຮັ່ງຮ້ອນ				ເຜົາແຜດໂລກາ

ພະສຸທາເຢັນຂຽວ					

ຮົ່ມຮິງຊ
 ອນຊົ້ນ

ວັດສ
 າຄົນມວນໄມ້					

ພະນາໄພເໝືອນເພື່ອນ

ຖ້າຂາດຄີງຄູ່ຂ້າງ					

ຊີວາວ້າງເປົ່າດາຍ

ພະນາວັນເຄືອເຂົາ					ເຕົ່າແລນຟານຈ້ອນ
ກໍຫາກຊອນອາໄສຊົ້ນ				ເຮືອນຮັງບັງພ
 ຸ່ມ
ອຸດົມໂດຍດັ່ງດ້າມ					

ສົມແມ້ງມ່ວນມະໂນ

ອາໂປລິນຫລັ່ງຍ້ອຍ				

ຫ້ວຍຮ່ອງຄອງເຫວ

j

ຮ່ອມຮູຮອມຜາຫີນ					

ຊຸ່ມດິນອາຍນ້ຳ

ສົດຊື່ນຫາຍຮົມຮ້ອນ					

ລົມວອນໂຊຍພັດ

ສະບັດໃບກິ່ງກ້ານ					

ນາໆໄມ້ພືດພ
 ັນ

j ເດັກດີນັ້ນໄຝ່ເລື້ອງ					ເປື້ອງປາດມະໂນສິນ
ຍິນດີນຳສຸດແ
 ສນ					

ຊື່ນຊົມຍໍຍ້ອງ

ຂໍສະຫລອງກະວີໃຫ້					

ສົມພະໄທແມ້ງມ່າຍ

ໂຮມຮ່ວມປູກຕົ້ນໄມ້
ປູພົມຂຽວໃຫ້ຊ
 າດໄດ້				

ອຸດົມດ້ວຍພືດພຶກສາ ຊອບແລ້ວ!

ສະໜາ

ແລະ

ຖຸນາເປັນວນ
ັ ເດກ
ັ ນ້ອຍຂອງປະເທດຕນ
ົ .

5

ໝາກເດືອຍ ເປັນພືດທັນຍາ

ຫານທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍສານອາຫານຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍ ຄົນຈີນຈຶ່ງນິຍົມຮັບປະ
ທານເປັນອາຫານຢ່າງແຜ່ຫລາຍ ເພາະ
ມີ ສັ ບ ພະຄຸ ນ ເປັ ນ ຢາອາຍຸ ວັ ດ ທະນະ
ແລະ

ຊ່ວຍບຳລຸງຮ່າງກາຍໃຫ້ແຂງ

ແຮງ; ພ້ອມນັ້ນ, ຄົນລາວເຮົາກໍນິຍົມ
ເອົາມາເຮັດນ້ຳຫວານ,

ນ້ຳໝາກ

ເດືອຍ.. ເພື່ອສຸຂະພາບ ແຕ່ທ່ານຮູ້ບໍ
ໝາກເດືອຍມີຄຸນປະໂຫຍດຄື

ແນວໃດແດ່ ດັ່ງນັ້ນ, ໃນຄໍລຳສຸກສະ
ບາຍຫາຍໂລຄາສະະບັບນີ້ ຜູ້ຂຽນຈະ
ນໍາສະເໜີຄຸນສົມບັດຂອງໝາກເດືອຍ
ໃຫ້ທ່ານຜູ້ອ່ານໄດ້ຮັບຮູ້ຕື່ມອີກ.

ລະບົບການປົກຄອງ
www.tkpark.or.th/

- ເຮັດໃຫ້ລະບົບຂັບຖ່າຍດີ,
ຫລຸດອາການຖອກທ້ອງ

ມີ

ຂອງປະເທດຕົນ.

\kdgfnvp

ວ່າ

ປ່າຂຽວສັດອ
 ັ່ງແໜ້ນ				ແສນຊື່ນສຸກສັນ

ສ່ວນປະ

ສຳລັບປະເທດໄທເປັນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ກ
 ຳນົດເອົາວັນທີ 1 ມິ

ປະເທດທຳອດ
ິ ທ່ຈ
ີ ດ
ັ ງານວນ
ັ ເດັກນ້ອຍ

ໜຸ່ມສາວຫັນຈໍ່ຈັ້ນ					ໂພສແຜ່ອອນໄລນ໌

ຮູບຫລາກຫລາຍເທິງຈໍ				

ນົດເອົາວັນສຸກຂອງອາທິດທຳອິດໃນ

ສຳລັບບັນດາປະເທດໃນອາ
ຊຽນ

ມີ້ມ່ວງມັນຄູນຈ
 ານ					

j

ຜູ້ ໃ ຫຍ່ ລື ມ ຄ ວາມສ ຳຄັ ນ ຂ ອງເ ດັ ກ

ຄວາມສຳຄັນໃນວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ ເປັ ນ ການສ້ າ ງກິ ດ ຈະກຳໃ ຫ້ ວັ ນ ເດັ ກ

1 ມິຖຸນາຂອງທຸກໆປີ ເປັນວັນເດັກ

j

ປະ

ກໍຄືບໍ່ໃຫ້

ນ້ອຍ ແລະ ໃຫ້ເດັກນ້ອຍເອງໄດ້ຮ
 ູ້ວ່າ

ສາກົນ; ສຳລັບປະເທດລາວເຮົາກໍໃຫ້ ໃຫ້ເດັກນ້ອຍຮູ້ຮັກທຳມະຊາດ ແລະ ຖານທ່ີ

j

ທິດທ
 ີ່ສອງຂອງເດືອນມັງກອນ,

ງານນັ້ນແມ່ນອັນດຽວກັນ

ຕາ່ ງກໄໍ ດ້ມກ
ີ ດ
ິ ຈະກຳການສະ ເທດອິນໂດເນເຊຍ ກຳນົດເອົາວັນທີ

ໃນປີ 1950 ເຊິ່ງໄດ້ກຳນົດເອົາວັນທີ

lk]kdt;u

ນອກຈາກເປັນວັນເດັກ

ຊາດອີກດ້ວຍ.

ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນມາເປັນ

Women’s interna-

ປະ

ນ້ອຍແລ້ວ ຍັງເປັນວັນປູກຕົ້ນໄ ມ້ແຫ່ງ

ຊື່ນ, ອົບອຸ່ນ ແລະ ໄດ້ຄວາມຮູ້ ເພື່ອ

ດັບໂລກຄື:

ໃນວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ

#

ໂດຍ: ສາວແວ່ນ

- ບຳລຸງຜິວ ເຮັດໃຫ້ຜິວສົດ

ເພາະໃນ

ໃສ ເພາະອຸດົມໄປດ້ວຍວິຕາມິນ ບີ 1

ໝາກເດືອຍມີໃຍອາຫານຫລາຍ ຈຶ່ງ

ແລະ ບີ 2 ຫາກຮັບປະທານເປັນປະ

ເຮັດໃຫ້ຂັບຖ່າຍສະດວກ;

ຈຳ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜິວພັນສົດໃສຍິ່ງຂຶ້ນ.

- ເຮັດໃຫ້ນອນຫລັບສະບາຍ

- ບຳລຸງໄຂ່ຫລັງ ຊ່ວຍຂັບ

ເພາະມີກດ
ົ ອາມິໂນ ທີຊ
່ ວ
່ ຍກະຕຸນ
້ ການ

ປັດສະວະ ແລະ ແກ້ອາການເຈັບທ້ອງ

ເຮັ ດ ວຽກຂອງຮໍ ໂ ມນເມລາໂທນິ ນ

ຮັກສາໂລກກະເພາະ

ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ນອນຫລັບໄດ້ດີ;

ພ້ ອ ມທັ ງ ຊ່ ວ ຍຫລຸ ດ ຄໍ ເ ລດເຕີ ຮໍ ໃ ນ

- ບຳລຸງສາຍຕາ ເພາະວິຕາ
ມິນເອໃນໝາກເດືອຍ

ແລະ

ລຳໄສ້

ເສັ້ນເລືອດນຳອີກ;

ຊ່ວຍເພີ່ມ

- ປ້ອງກັນອາການຕີນມືມຶນ

ຄວາມສາມາດໃນການເບິ່ ງ ເຫັ ນ ໃນ

ຊາ ເພາະໃນໝາກເດືອຍມີວິນຕາມິນ

ບ່ອນທີ່ມີແສງສະຫວ່າງໜ້ອຍ

ບີຫລາຍ ຈຶ່ງຊ່ວຍແກ້ອາການມຶນຊາ

ໂດຍ

ສະເພາະຕອນໃນກາງຄືນ;
- ບຳລຸງແຂ້ວ ແລະ ກະດູກ
ໃຫ້ແຂງແຮງ

ປ້ອງກັນໂລກກະດູກ

ຜ່ອຍ ພ້ອມທັງບຳລຸງເສັ້ນເອັ້ນ ແລະ
ຄໍ່ກະດູກນຳອີກ

ແລະ ແກ້ອາການກະຕຸກ, ຮ້ອນໃນ
ແລະ

ອາການລົງຂາວສໍາລັບແມ່ຍິງ

ນຳອີກ.
www.praram9.com
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ແປ ແລະ ຮຽບຮຽງ: ນາກ ເມືອງມະໂນ

ແປ ແລະ ຮຽບຮຽງ: ນາງ ປາກາລັກ ພົມມີໄຊ

ລັດຖະສະພາຟລ
ິ ິບປິນ ຮັບ
ຮອງທ່ານ ເຟີຣດິນານ ມາຣກອສ
ຈູເນຍ ເປັນປະທານາທິບໍດີຄົນຕໄໍ່ ປ,
ກຽມຮັບຕຳແໜ່ງໃນທ້າຍເດືອນໜ້າ.
ອີ ງ ຕ າມກ ານລ າຍງ ານຂ່ າ ວ
ໃນວັນທີ 26 ພຶດສະພານີ້ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ສະພາສູງຂອງຟິລິບປິນໄດ້ມີມະຕິໃນ
ກອງປະຊຸມຮ່ວມຂອງສອງສະພາ ລະ
ຫວ່າງສະພາຜູ້ແທນລາສະດອນ ແລະ
ສະພາສູງ
ໄດ້ຢັ້ງຢືນໄຊຊະນະຂອງ
ທ່ານ ເຟີຣດິນານ ມາຣກອສ ຈູເນຍ
ໃນການເລື ອ ກຕັ້ ງ ປະທານາທິ ບໍ ດີ ໃ ນ
ວັນທີ 9 ພຶດສະພາຜ່ານມາ ດ້ວຍຄະ
ແນນສຽງສະໜັບສະໜູນ 58,77%
ຫລືປ
 ະມານ 31,6 ລ້ານສຽງ.
ທ່ານ ເຟີຣດິນານ ມາຣກອສ
ຈູເນຍ ໄດ້ສ້າງປະຫວັດສາດເປັນຜູ້ຊະ
ນະການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຟິລິບ
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ປິ ນ ຄົ ນ ທຳອິ ດ ທີ່ ໄ ດ້ ຮັ ບ ຄະແນນສຽງ
ຫລາຍກວ່າ 50% ເປີເຊັນນັບຕັ້ງແຕ່
ທ່ານ ເຟີຣດິນ
 ານ ມາຣກອສ ຜູເ້ປັນພໍ່
ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງໃນປີ 1965.
ທ່ານ ເຟີຣດິນານ ມາຣກອສ
ຈູເນຍ ມີກຳນົດຈະເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ
ໃນວັນທີ 30 ມິຖຸນານີ້ ເຊິ່ງທ່ານໄດ້
ກ່າວເຖິງວາລະອັນຮີບດ່ວນທີ່ຕ້ອງໄດ້
ຮັບການແກ້ໄຂ ເມື່ອດຳລົງຕຳແໜ່ງ
ເປັນທາງການ ນັ້ນແມ່ນການສຶກສາ,
ເສດຖະກິດ, ລາຄາພະລັງງານ, ພັດທະ
ນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ.
ທ່ານ ນາງ ໄອມີ ມາຣກອສ

ກັບມາບໍລິຫານປະເທດ.
ປັດຈຸບັນ, ຜູ້ເປັນເອື້ອຍ ແລະ
ທ່ານ ນາງ ອິເມລດາ ມາກອສ ຜູ້ເປັນ
ແມ່ຂອງທ່ານ ເຟີຣດິນານ ມາຣກອສ
ຈູເນຍ ດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນສະມາຊິກ
ສະພາສູງ, ທ່ານ ມາຕິນ ໂຣມວນເດດ
ລູກອ້າຍລູກນ້ອງຂອງທ່ານ ຄາດວ່າ
ຈະໄ ດ້ ຮັ ບ ກ ານແ ຕ່ ງ ຕັ້ ງ ໃ ຫ້ ດ ຳລົ ງ ຕ ຳ
ແໜ່ ງ ປະທານສ ະພາຜູ້ ແ ທນລ າສ ະ
ດອນ ແລະ ລູກຊາຍຂອງທ່ານ ກໍ
ແມ່ນສະມາຊິກຂອງສະພາຜູ້ແທນລາ
ສະດອນອີກດ້ວຍ.
ສ.ເກົາຫລີ ກຽມອອກກົດ
ກອງປ ະຊຸ ມ ຮ່ ວ ມຂ ອງສ ອງ ໝາຍສັ່ ງ ໃຫ້ ໂ ຮງໝໍ ຕິ ດ ຕັ້ ງ ກ້ ອ ງວົ ງ
ສະມາຊິກສະພາສູງ ແລະ ເປັນເອື້ອຍ ສະພາຄັ້ງນີ້ ຍັງໄດ້ຮັບຮອງເອົາທ່ານ ຈອນປິດໃນຫ້ອງຜ່າຕັດ ພາຍຫລັງ
ຂອງທ່ານ ເຟີຣດິນານ ມາຣກອສ ຈູ ນາງ ຊາຣາ ດູເຕີເຕ້-ຄາປິໂອ ເປັນ ເກີດເຫດ ໝໍໄດ້ປ
 ່ອຍໃຫ້ຜ
 ູ້ຊ່ວຍດຳ
ເນຍ ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈທຸກ ຮອງປະທານາທບ
ິ ໍດີອີກດ້ວຍ.
ເນີ ນ ກ ານຜ່ າ ຕັ ດ ຕໍ່ ຈົ ນ ຄົ ນ ເ ຈັ ບ ເສຍ
ພາກສ່ວນໃນຟີລິບປິນ ທີ່ໃຫ້ໂອກາດ
ແຫລ່ງຂ
 ່າວ: REUTERS ຊີວິດ.
ຄັ້ງທີສອງຕໍ່ກັບຕະກຸນມາກອສ ໄດ້
ເມື່ ອ ກ າງເ ດື ອ ນພຶ ດ ສະພາ

 ິດພາຍໃນຫ້ອງຜ່າຕັດ ເພື່ອບັນທຶກ
ປ
ພາບການເຮັດວຽກຂອງແພດ ແລະ

ພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພາຍຫລັງມີ
ກໍ ລ ະນີ ຄົ ນ ເຈັ ບ ຫລາຍຄົ ນ ເສຍຊີ ວິ ດ
ເນື່ອງຈາກເຂົ້າຮັບການໂດຍ
ທ່ານ
ໝໍ ປະໃຫ້ຜູ້ຊ່ວຍແພດທີ່ບຊ
ໍ່ ່ຽວຊານ
ສືບຕໍ່ຜ່າຕັດຄົນເຈັບຕໍ່.
ຜ່ານມາ, ມີລາຍງານຂ່າວວ່າ ລັດຖ
ະ
ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ, ຖ້າປະ
ສະພາເກົາຫລີໃຕ້ ໄດ້ບ
 ັນລຸການປັບ ທານາທິບໍດລ
ີ ົງນາມ ແລະ ມີຜ
 ົນບ
 ັງ
ປຸງກົດໝາຍການແພດ ຫລັງຈາກທີ່ ຄັບໃຊ້. ເກົາຫລີໃຕ້ຈະເປັນປະເທດ
ມີການສະເໜີເພື່ອທົບທວນກົດໝາຍ ທໍ າ ອິ ດ ໃນໂລກທີ່ ມີ ກ ານບັ ງ ຄັ ບ ໃຫ້
ດັ່ງກ່າວນັບແ
 ຕ່ທ້າຍປີຜ່ານມາ ໂດຍ ເຂົ້າໂຮງໝໍ ຫລືສ
 ະຖານທີ່ວາງຢາສະ
ໃນກົດໝາຍຄວາມປອດໄພດ້ານການ ຫລົບເພື່ອຜ່າຕັດ ຕ້ອງມີການຕິດຕັ້ງ
ແພດສະບັບຫລ້າສຸດນີ້.
ຢູ່ໃນຫ້ອງປະຕິບັດການ. ເພື່ອປ້ອງ
ກົ ດ ໝາຍໃ ຫ້ ຫ້ ອ ງຜ່ າ ນຕັ ດ ກັນກໍລະນີທີ່ທ່ານຫມໍອ້າງເຖິງຜູ້ຊ່ວຍ
ທຸກຫ້ອງທີ່ເບິ່ງແຍງຄົນເຈັບພາຍໃຕ້ ທີ່ບໍ່ມີຄວາມຊໍານານ ການດູແລຄົນ
ການດົມຢາສະລົບ ຫລື ຫ້ອງຜ່າຕັດ ເຈັບຜ່າຕັດ
ທີ່ມີການດຳເນີນການໃຫ້ຄົນເຈັບໝົດ
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ກົດໝາຍ
ສະຕິ ຈະຕ້ອງມີການຕິດກ້ອງວົງຈອນ ດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການວິພາກວິຈານຈາກ

ຜູ້ ຊ່ ຽ ວຊານດ້ າ ນການແພດໃນເກົ າ
ຫລີໃຕ້ ເປັນຕົ້ນແ
 ມ່ນສະມາຄົມການ

 ພດອາເມລິກາ ກ່າວວ່າການໃຫ້ຕິດ
ແ
ກ້ ອ ງວົ ງ ຈ ອນປິ ດ ເຝົ້ າ ລະວັ ງ ເພື່ ອ ຕິ ດ
ຕາມກວດກາການເຮັດວຽກຂອງທ່ານ
ໝໍ ເພື່ອປ້ອງກັນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ ອາດ
ຈະທໍາລາຍຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນທ່ານ
ໝໍ ສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ກຳລັງໃຈ ລະເມີດ
ຄວາມເປັ ນ ສ່ ວ ນຕົ ວ ຂອງຄົ ນ ເຈັ ບ
ແລະ
ເຮັດໃຫ້ທ່ານໝໍອາດຈະບໍ່ກ້າ
ຊ່ວຍຊີວິດ.
ດ້ າ ນສະມາຄົ ມ ແພດຜ່ າ ຕັ ດ
ເກົາຫລີໃຕ້ ກໍບໍ່ເຫັນດີກັບກົດໝາຍນີ້
ເຊິ່ງກຽມຈະຍື່ນອຸທອນຕໍ່ສານເພື່ອສັ່ງ
ໂຈະການບັ ງ ຄັ ບ ໃຊ້ ກົ ດ ໝາຍສະບັ ບ
ນີ້ອອກໄປກ່ອນ.
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: New York Times
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ໝວດທີ 1

ມາດຕາ 26 ການທົດສອບຊິ້ນສ່ວນ

ການຂຶ້ນທະບຽນຍານພາຫະນະທາງບົກ

ຊິ້ນສ່ວນຍານພາຫະນະທາງບົກ ທີ່ຜະລິດຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ໃຫ້ທົດ

ມາດຕາ 23 ການນໍາເຂົ້າອາໄຫຼ່ຍານພາຫະນະທາງບົກ

ສອບມາດຕະຖານເຕັກນິກ ດັ່ງນີ້:

ການນຳເຂົ້າອາໄຫຼ່ຍານພາຫະນະທາງບົກ ຕ້ອງປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:

1. ຊິ້ນສ່ວນ ລົດຈັກ ໃຫ້ທົດສອບ ໜ່ວຍຈັກ, ຖັງລົດ, ໜ່ວຍວັດ

1. ອາໄຫຼ່ໃໝ່ ຕ້ອງມີໃບຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບຈາກໂຮງງານຜະລິດ, ສຳ
ລັບການນຳເຂົ້າ ຖັງລົດ, ຊາຊີ ແລະ ໜ່ວຍຈັກ ຕ້ອງໄດ້ຂໍອະນຸຍາດຈາກກະຊວງ

ແທກຄວາມໄວ, ແວ່ນ, ກະຈົກ, ຢາງຕີນລົດ, ຖັງບັນຈຸພະລັງງານ, ຂອບຢາງ

2. ອາໄຫຼ່ທີ່ນຳໃຊ້ແລ້ວ ຕ້ອງໄດ້ຂໍອະນຸຍາດນຳເຂົ້າຈາກກະຊວງໂຍທາ
ທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ.

ກຳມະສິດ ຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ໃນການຕິດຕາມກວດກາ.

ຫວ່າງ ແລະ ໄຟເຕືອນອັນຕະ ລາຍ, ແວ່ນ, ກະຈົກ, ໜ່ວຍວັດແທກຄວາມໄວ,

ຍານພາຫະນະທາງບົກທຸກຊະນິດ ລວມທັງ ຫາງລາກ ແລະ ເຄິ່ງຫາງ

ຢາງຕີນ, ຂອບຢາງຕີນ, ໝໍ້ໄຟ, ທໍ່ອາຍເສຍ, ຖັງບັນຈຸພະລັງ ງານລົດ ແລະ ອື່ນໆ.

ລາກ ທີ່ນຳໃຊ້ ຢູ່ ສປປລາວ ຕ້ອງຂຶ້ນທະບຽນຕາມແຕ່ລະປະເພດ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ
ຕາມລະບຽບການ ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ກຳນົດ.
ມາດຕາ 30 ເອກະສານປະກອບການຂຶ້ນທະບຽນຍານພາຫະນະທາງບົກ

ງານໄຟຟ້າ ໃຫ້ທົດສອບ ມໍເຕີໄຟຟ້າ, ສາຍສາກ ແລະ ໝໍ້ໄຟ.

ການທົດສອບ ຍານພາຫະນະທາງບົກ ແລະ ຊິ້ນສ່ວນ

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ມີຈຸດປະສົງຂຶ້ນທະບຽນຍານ

ແລະ ການຢັ້ງຢືນຜົນການທົດສອບ

ພາຫະນະທາງບົກ ທຸກປະເພດ ຕ້ອງປະກອບເອກະສານ ດັ່ງນີ້:

ໝວດທີ 2

1. ຄຳຮ້ອງຂໍຂຶ້ນທະບຽນ;

ການຢັ້ງຢືນຜົນການທົດສອບ
ໝວດທີ 1

2. ສຳເນົາຖ່າຍ ໃບສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ບັດປະຈຳຕົວ, ຂໍ້ຕົກລົງສ້າງຕັ້ງ ຫຼື

ການທົດສອບ ຍານພາຫະນະທາງບົກ ແລະ ຊິ້ນສ່ວນ

vjko8+lt[a[|hkDDD

ມາດຕາ 27 ປະເພດການຢັ້ງຢືນຜົນການທົດສອບ
ການຢັ້ງຢືນຜົນການທົດສອບ ມີ ສອງປະເພດ ດັ່ງນີ້:

ມາດຕາ 24 ການທົດສອບຍານພາຫະນະທາງບົກ

1. ການຢັ້ງຢືນຜົນການທົດສອບຍານພາຫະນະທາງບົກ ວີທີເອ (Ve

ຍານພາຫະນະທາງບົກທີ່ຜະລິດ ແລະ ປະກອບ ຢູ່ ສປປລາວ ກ່ອນ
ຈຳໜ່າຍ

ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການທົດສອບມາດຕະຖານເຕັກນິກທາງດ້ານ

hicle Type Approval-VTA) ແມ່ນ ຂັ້ນຕອນການຢັ້ງຢືນ ການອອກແບບ,

ຄວາມ

ຮູບແບບລົດ ກ່ອນຜະລິດ ແລະ ປະກອບເປັນຄັນ ຕາມລະບຽບການຂອງສາກົນ;

ປອດໄພ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຈາກສູນທົດສອບທີ່ສາກົນຮັບຮູ້ ແລະ ຢັ້ງຢືນຜົນ

2. ການຢັ້ງຢືນຜົນການທົດສອບຊິ້ນສ່ວນ ທີເອ (Type Approval-

ການທົດສອບຈາກກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ.

TA) ແມ່ນຂັ້ນຕອນການຢັ້ງຢືນການອອກແບບຊິ້ນສ່ວນ ເພື່ອປະກອບລົດເປັນ

ລົດທີ່ຜະລິດ ແລະ ປະກອບ ຢູ່ ສປປລາວ ຕ້ອງໃສ່ເລກລະຫັດຖັງລົດ

ຄັນ ຕາມລະບຽບການຂອງສາກົນ.

(Vehicle Identification Number “VIN”) ຈຳນວນທັງໝົດ ສິບເຈັດຕົວ

ມາດຕາ 28 ການຢັ້ງຢືນຜົນການທົດສອບຍານພາຫະນະທາງບົກ ແລະ ຊິ້ນສ່ວນ

ຊຶ່ງຂຶ້ນຕົ້ນດ້ວຍຕົວອັກສອນສາກົນ ອາພີ (RP) ຕາມສາກົນ ກຳນົດ ISO

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ກ່ອນອອກໃບຢັ້ງຢືນຜົນການທົດ

3779:2009.

ສອບຍານພາຫະນະທາງບົກ ແລະ ຊິ້ນສ່ວນ ຕ້ອງກວດກາບົດລາຍງານຜົນການ

ມາດຕາ 25 ລາຍການທົດສອບຍານພາຫະນະທາງບົກ

ທົດສອບຈາກສູນທົດສອບ,

ແລະ ປະເມີນຜົນ ຖ້າຫາກປະຕິບັດຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານທີ່ກຳນົດແລ້ວ ຈຶ່ງ

1. ໂຄງສ້າງ, ຂະໜາດ ແລະ ນ້ຳໜັກ;

ອອກໃບຢັ້ງຢືນຜົນການທົດສອບໃຫ້.

2. ລະບົບການທຳງານ ເປັນຕົ້ນ ໜ່ວຍຈັກ, ຊ່ວງລ່າງ, ບັງຄັບລ້ຽວ,
ໄຟສະຫວ່າງ ແລະ ໄຟເຕືອນອັນຕະລາຍ, ສັ່ນສະເທືອນ;

ພາກທີ IV

3. ລະບົບຄວາມປອດໄພ ເປັນຕົ້ນ ຫ້າມລໍ້, ຄັນເລັ່ງ, ຄວາມຫງ່ຽງ
ຂອງລົດ, ສາຍຮັດນິລະໄພ ແລະ ຖົງລົມ;

ການຂຶ້ນທະບຽນ, ປ້າຍທະບຽນ ແລະ
ການກວດກາເຕັກນິກຍານພາຫະນະທາງບົກ

4. ການປ່ອຍ ອາຍເສຍ ແລະ ສຽງ.

ທ່ານ ສິງຄຳ ວົງພະຈັນ

ຄະນະຊ່ຽວຊານທີ່ປຶກສາ

ທ່ານ ສີສຸພັນ ແສງສະຫວັນ
ທ່ານ ວິເສດ ສະແຫວງສຶກສາ
ທ່ານ ຄຳວິສັນ ແກ້ວສຸວັນ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກ (ສະບັບປັບປຸງ)

ລົງກວດກາຂະບວນການຜະລິດຕົວຈິງຢູ່ໂຮງງານ

ການທົດສອບຍານພາຫະນະທາງບົກ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມລາຍການ ດັ່ງນີ້:

ຜູ້ຊີ້ນຳ

ແມ່ນຂະບວນການບັນທຶກ

2. ຊິ້ນສ່ວນ ລົດເບົາ ແລະ ລົດຂົນສົ່ງ ໃຫ້ທົດສອບ ລະບົບໄຟສະ

ສຳລັບ ຊິ້ນສ່ວນ ລົດຈັກ, ລົດເບົາ ແລະ ລົດຂົນສົ່ງ ທີ່ນຳໃຊ້ພະລັງ
ພາກທີ III

ການຂຶ້ນທະບຽນຍານພາຫະນະທາງບົກ

ຂໍ້ມູນຂອງຍານພາຫະນະທາງ ບົກເຂົ້າໃນລະບົບຖານຂໍ້ມູນ ເພື່ອຢັ້ງຢືນການເປັນ

ຕີນລົດ, ໝໍ້ໄຟລົດ ແລະ ທໍ່ອາຍເສຍ;

ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ;

ມາດຕາ 29 ການຂຶ້ນທະບຽນຍານພາຫະນະທາງບົກ

ຄັດໂດຍ: ກົງທະນູຄຳ ພິພັດເສລີ

3. ການຈັດຕັ້ງ ໝາຍເຖິງ ການຈັດຕັ້ງຂອງ ລັດ, ລວມໝູ່
ຫລື ສັງຄົມ ທີ່ໄດ້ສາ້ ງຕັ້ງຂຶ້ນຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະ
ບຽບການ;
4. ຜູ້ຮ້ອງທຸກ ໝາຍເຖິງ ຜູ້ສະເໜີ, ຜູ້ຮ້ອງຟ້ອງ ແລະ ຜູ້ຮ້ອງ
ຂໍຄວາມເປັນທຳ;

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

