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xtmko lr- 8hvoIa[dkog0qhk1hP,0jeoa[0v’7tot37ltoklbdlkl6odk’raddv,,6oyfs;Pfok,
ຄາສູງຕໍ່ສາຍພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງ

(ສພຊ) ວັນທີ 25 ເມສາ
2022

ໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີພິເສດ ແລະ

ທີ່ຫ້ອງຮັບແຂກສະພາແຫ່ງ

ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງສອງ

ຊາດ (ສພຊ) ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ,

ພັກ, ສອງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນສອງ

ສະຫາຍ ປອ. ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ

ຊາດ ລາວ-ຫວຽດນາມ ກໍຄືການພົວ

ກຳມະການກົ ມ ການເມື ອ ງສູ ນ ກາງ

ພັ ນ ຮ່ ວ ມມື ລ ະຫວ່ າ ງຄະນະໂຄສະນາ

ພັກ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ

ອົບຮົມສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ

ສປປລາວ ໄດ້ຕ້ອນຮັບການເຂົ້າຢ້ຽມ

ລາວ ແລະ ຄະນະໂຄສະນາສຶກສາສູນ

ຂໍ່ານັບຂອງສະຫາຍ ຫງວຽນ ຈ້ອງ

ກາງພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມ

ເຫງ້ຍ ເລຂາທິການສູນກາງພັກ, ຫົວ

ຫລອດໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ຜົນສຳ

ໜ້າຄະນະໂຄສະນາສຶກສາສູນກາງພັກ
ກອມມູນິດຫວຽດນາມ
ຄະນະ

ເລັດຂອງການພົບປະ ແລະ ເຮັດວຽກ

ພ້ອມດ້ວຍ

ຮ່ ວ ມກັ ບ ຄະນະໂຄສະນາອົ ບ ຮົ ມ ສູ ນ

ໃນໂອກາດທີ່ມາຢ້ຽມຍາມ

ກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ; ຊົມ

ແລະ ເຮັດວຽກ ຢູ່ ສປປລາວ ຢ່າງ

ເຊີຍຕໍ່ບັນດາຜົນສໍາເລັດໃຫຍ່ຫລວງ

ເປັນທາງການ.
ທັງນີ້,

ຕະ

ຮອບດ້ານທີ່ພັກ-ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ

ເພື່ອເປັນການສະ

ເຫລີ ມ ສະຫລອງປີ ສ າມັ ກ ຄີ ມິ ດ ຕະ

ແຫ່ ງ ການເຊັ ນ ສົ ນ ທິ ສັ ນ ຍາມິ ດ ຕະ

ແລະ

ພາບລາວ-ຫວຽດນາມ ຄົບຮອບ 60

ພາບ

ເພື່ອ

ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງສອງ

ຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ຄະ

ປີ ແຫ່ງການສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນການ

ເປັນການປະກອບສ່ວນເສີີມຂະຫຍາຍ

ພັກ, ສອງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນສອງ

ນະໂຄສະນາສຶກສາສູນກາງພັກກອມ

ປອ. ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ໄດ້ສະ

ຊາດລາວ-ຫວຽດນາມ

ມູນິດຫວຽດນາມ ໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ

ແດງຄວາມຍິນດີຕ້ອນຮັບ ແລະ ຕີລາ

ແລະ

ການຮ່ວມມື;

ທູດລາວ-ຫວຽດນາມ ແລະ 45 ປີ   ສາຍພົ ວ ພັ ນ ມິ ດ ຕະພາບທີ່ ຍິ່ ງ ໃຫຍ່

ຄວາມສາມັກຄີພິເສດ

ແລະ

ເວົ້າລວມ,

d;fdkgoNv.oIv[fhko0v’Ijk’dqf\kp
;jkfh;pdko75,
h 7v’g’yo8k8jk’xtgmf Xlt[a[xa[x5’?
(ສພຊ) ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້

ເວົ້າສະເພາະ

ການປະສານພົວພັນລະ

ແລະ ເກີດດອກອອກຜົນຍິ່ງໆຂຶ້ນ.
ໃນໂອກາດນີ້,

ສະຫາຍ

ຫວຽດນາມອ້າຍນ້ອງຍາດມາໄດ້ ພາຍ
ໃຕ້ ກ ານນໍ າ ພາອັ ນ ສະຫລາດສ່ ອ ງໃສ

vjko8+|hk @

dv’xt-5,xt9exu @W@! 0v’ 7l-

xt9eg0fg]nvd8ah’mu !@ c0;’7e,j;o

ເນື້ ອ ໃນຂອງຮ່ າ ງກົ ດ ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍ
ການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ (ສະ
ບັບປັບປຸງ)

ທີ່ຈະນໍາເຂົ້າພິຈາລະນາ

ຮັບຮອງເອົາໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາ
ມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ
ຊຸດທີ IX ມີຄວາມກຽມພ້ອມທາງ
ດ້ານເນື້ອໃນທີ່ແນ່ນອນ ແລະ ສອດ
ຄ່ອງກັບລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ
ແລະ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ

ຕົວຈິງໃນປັດຈຸບັນ ໂດຍປະຕິບັດຕາມ

vjko8+|hk @

|hk #

d,pm ln[8+mk[mk,

dqf\kp;jkfh;pdkocdhw07eIhv’m5d
(ສພຊ)

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ

ຮັບ ແລະ ພິຈາລະນາຄໍາຮ້ອງຂໍຄວາມ

ກໍ າ ມາທິ ກ ານຍຸ ຕິ ທໍ າ ສະພາແຫ່ ງ ຊາດ

22-23 ເມສາ 2022 ທີ່ເມືອງວັງ

ເປັນທໍາຂອງຄະນະປະຈໍາ ແລະ ສືບຕໍ່

ມີ ບັ ນ ດາທ່ າ ນຄະນະຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບປັ ບ

ວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ, ກໍາມາທິການຍຸ

ທາບທາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ້

ປຸງກົດໝາຍ, ຮອງປະທານກໍາມາທິການ,

ຕິທໍາ (ກມຍທ) ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້

ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ ໂດຍການເປັນປະທານ

ຈັດກອງປະຊຸມສະຫລຸບຕີລາຄາການ

ຂອງທ່ານ ຄໍາແພງ ວິລະພັນ ປະທານ

vjko8+|hk #

xtmko dl8l rq[xtda[z6h8k’|hk

vq’dkovksko c]t dkodtglf

XFAO?

(ສພຊ) ວັນທີ 22 ເມສາ
2022, ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ທ່ານ ຮສ.
ປອ ລິນຄຳ ດວງສະຫວັນ ປະທານກຳ
ມາທິການເສດຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລຊີ
ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ກສຕສ) ພ້ອມ
ດ້ວຍທ່ານ ຄຳຈັນ ໂສຕາປະເສີດ ປະ
ທານກຳມາທິການບັນດາເຜົ່າ ໄດ້ຕ້ອນ
ຮັບການເຂົ້າພົບປະຂອງທ່ານ

ນາຊາ

ນາຢາດ (Nasar Nayat) ຜູ້ຕາງໜ້າ
ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ
ກອບສ່ວນເຂົາ້ ໃນການຊຸກຍູ້ ແລະ ເສີມ

ມາ, ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະ

ທ່ານປະ

ຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືທີ່ດີ ລະຫວ່າງ

ເສດ

ທານ ກສຕສ ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບ

ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ

ສປປລາວ ໃນການພັດທະນາກະສິກຳ

ໃຈ ແລະ ຕີລາຄາສູງ ຕໍກ
່ ານປະຕິບດ
ັ ໜ້າ

ແລະ ສປປລາວ ກໍຄື ກະຊວງກະສິກຳ

ເປັນຕົ້ນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສົ່ງເສີມ

ທີ່ຂອງຜູ້ຕາງໜ້າອົງການອາຫານ ແລະ

ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ

ການກະເສດ ຢູ່ ສປປລາວ ທີ່ໄດ້ປະ

ຍິ່ງໆຂຶ້ນ

(FAO) ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ.
ໂອກາດດັ່ງກ່າວ,

|hk $

|hk (

|hk $

|hk $

ເຊິ່ງເຫັນວ່າໃນໄລຍະຜ່ານ

|hk &

0jeoa[Ia[8hvo;aode,tdvolkdqo 7q[Iv[ 136 xu (01/05/1886-01/05/2022) 1jk’l5f.9K

ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອແກ່
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# ຄັດໂດຍ: ຫອມສະນິດ

q

ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວປະກາດການຈັດຕັ້ງຄະນະ

ປະຕິຮູບລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ

ຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງນາຍົກ

ລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປລາວ ສະບັບເລກທີ 22/ນຍ ວ່າດ້ວຍ
ການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະປະຕິຮູບລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ເຊິ່ງຄະ
ນະປະຕິຮູບນີ້ຈະຊ່ວຍສ້າງສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ເງື່ອນໄຂ
ໃໝ່ໃຫ້ແກ່ການປັບປຸງພັດທະນາລັດວິສາຫະກິດໃຫ້ມີຄວາມ
ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ ທັງເພື່ອຢຸດຕິ ແລະ ສະກັດກັ້ນ
ການເກີດສະພາບບໍລິຫານເກື້ອກູນການຟູມເຟື່ອຍຊັບສົມບັດ
xtmkoDDD

ແຫ່ງຊາດຫລັງໃໝ່ ທີ່ພັກ-ລັດ ແລະ

ງານຜົນສຳເລັດຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່

45 ປີ

ປະຊາຊົນຫວຽດນາມ

ຄັ້ງທີ

ຂອງພັກກອມມູນິດ

ມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມື ເຊິ່ງ

ເຊິ່ງໄດ້ມີທິດໃນການ

ໄດ້ ມີ ກ ານຊຸ ກ ຍູ້ ປ ະສານສົ ມ ທົ ບ ກັ ບ

ໄດ້ມອບໃຫ້

XIII

ແກ່ ພັກ-ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນລາວ;

ຫວຽດນາມ

ຂອງພັ ກ ກອມມູ ນິ ດ ຫວຽດນາມໃນ

ພ້ອມນັ້ນ, ສະຫາຍຍັງໄດ້ລາຍງານຜົນ

ສຸມໃສ່ການສ້າງກົດໝາຍ

ການພັດທະນາ ແລະ ສ້າງສາປະເທດ

ສຳເລັດການດຳເນີນກອງປະຊຸມຂອງ

ກົດໝາຍແຫ່ງລັດສັງຄົມນິຍົມ

ຊາດ

ສະພາແຫ່ງຊາດລາວໃຫ້ຊາບຕື່ມອີກ.

ເປັນຂອງປະຊາຊົນ

ໃຫ້ເປັນ

ແຫ່ງການເຊັນສົນທິສັນຍາ

ອົງການຕ່າງໆ

ກິ ດ ຈະກຳໃຫ້ ມີ ປ ະສິ ດ ທິ ຜົ ນ ຢ່ າ ງແທ້

ປະຊາຊົນເປັນຜູ້

ຈິງ ໂດຍຈະເນັ້ນໜັກໃຫ້ມີການເຜີຍ

ສະຫາຍ

ຮັບຮູ້ ແລະ ປຶກສາຫາລື, ຕິດຕາມ

ແຜ່ໃຫ້ທົ່ວສັງຄົມໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າ

ນາມ ແລະ ຕີລາຄາສູງຕໍ່ການສະໜັບ

ຫງວຽນ ຈ້ອງ ເຫງ້ຍ ໄດ້ສະແດງ

ກວດກາ ແລະ ເປັນຜູ້ຊົມໃຊ້ ແລະ

ໃຈ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດ

ສະໜູນ ແລະ ຊ່ວຍເຫລືອອັນໃຫຍ່

ຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ ກ ານຕ້ ອ ນຮັ ບ ອັ ນ

ໄດ້ ລ າຍງານການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ບັ ນ

ຈະກຳຕ່າງໆຢ່າງຮອບດ້ານ

ຫລວງລໍ້າຄ່າຈາກ

ອົບອຸ່ນຕໍ່ການຕ້ອນຮັບ;

ພ້ອມນັ້ນ,

ດາກິດຈະກຳ ເພື່ອເປັນການສະເຫລີມ

ເພາະການໂຄສະນາຜ່ າ ນສື່ ສິ່ ງ ພິ ມ

ໃນໄລຍະຕໍ່ສູ້ກູ້ຊາດໃນເມື່ອກ່ອນ ກໍ

ກໍ ໄ ດ້ ລ າຍງານຜົ ນ ສຳເລັ ດ ຂອງການ

ສະຫລອງໃຫ້ແກ່ 2 ວັນປະຫວັດສາດ

ແລະ ສິລະປະຂະແໜງຕ່າງໆ ເພື່ອລະ

ຄືໃນໄລຍະສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາ

ເຄື່ອນໄຫວ,

ຂອງສອງຊາດລາວ-ຫວຽດນາມ

ລຶກຫວນຄືນ ແລະ ເຫັນໄດ້ຄວາມສຳ

ປະເທດຊາດໃນປັດຈຸບັນ

ໂດຍສະ

ງານກັ ບ ຄະນະໂຄສະນາອົ ບ ຮົ ມ ສູ ນ

ຄື 60 ປີ ແຫ່ງການສ້າງຕັ້ງສາຍພົວ

ເພາະແມ່ ນ ໂຄງການປຸ ກ ສ້ າ ງຫໍ ສ ະພາ

ກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ລາຍ

ພັນການທູດລາວ-ຫວຽດນາມ ແລະ

ໃນຕອນທ້າຍ,

ທີ XIII ຂອງພັກກອມມູນິດຫວຽດ

ສສ.ຫວຽດນາມ

ການພົບປະຫາລືວຽກ

ກໍ

ຂອງຄົນບາງກຸ່ມ.
ນສພ. ວຽງຈັນໃໝ່ 26/04/2022

ເພື່ອປະຕິບັດບັນດາ

ສິດ

ຕາມມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງ

ຂອງລັດ ແລະ ລວມໝູ່ລົບລ້າງທຸກອະພິສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ

ໂດຍສະ

ຄັນຂອງ 2 ວັນດັ່ງກ່າວ.
(ນາງ ອາລິນ ສຸພິມມະປະດິດ)

q

ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນແຫ່ງລັດ ກະຊວງການເງິນ ເປີດ

ນຳໃຊ້ເວັບໄຊ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ເຊິ່ງແມ່ນ
ມາດຕະການໜຶ່ງທີ່ລັດຖະບານໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ໂດຍປະຕິບັດ
ຕາມກົ ດ ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍການຈັ ດ ຊື້ - ຈັ ດ ຈ້ າ ງດ້ ວ ຍທຶ ນ ຂອງລັ ດ
ແລະ ແຜນງານຂອງທະນາຄານໂລກ ໃນການຊຸກຍູ້ການປະຕິ
ຮູບການຄຸ້ມຄອງການເງິນແຫ່ງລັດ ເຊິ່ງການພັດທະນາຫລັກມີ
2 ໜ້າວຽກຄື: ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

d;fdkDDD

ແລະ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສ້າງນິຕິກຳ ສະ

ການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໃຫ້ແກ່ພາກລັດ;

ບັບເລກທີ 06/ສພຊ, ລົງວັນທີ 16

ວຽກງານຫັນເປັນທັນສະໄໝກໍຄືການສ້າງເວັບໄຊ

ພະຈິກ 2021 ມາດຕາ 52 ແລະ 53

ແຜ່ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍໃຫ້

ກ່ ຽ ວກັ ບ ການມອບສິ ດ ໃຫ້ ກ ວດກາ

ເພື່ອເຜີຍ

ຮ່າງກົດໝາຍ ແລະ ເນື້ອໃນຂອງການ

ກວ້າງຂວາງ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນແມ່ນໄດ້ພັດທະນາສຳເລັດແລ້ວ ເຊິ່ງ

ກວດກາຮ່າງກົດໝາຍ ເມື່ອກົດໝາຍ

ມີຊື່ວ່າ: ppmd.mof.gov.la.

ສະເໜີຫາຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ

ນສພ. ປະເທດລາວ 26/04/2022

ແລ້ວ, ກໍາມາທິການກົດໝາຍ, ກໍາ
ມາທິການແຜນການ, ການເງິນ ແລະ
ການກວດສອບ

ປະສານສົມທົບກັບ

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ ແລະ ພາກ
ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

q

ໄດ້ຈັດກອງປະ

ອີງຕາມບົດລາຍງານແຜນພັດທະນາອຸດສາຫະກຳປຸງ

ແຕ່ງ ແລະ ການຄ້າ 5 ປີ (2021-2025) ກະຊວງອຸດສາຫະ

ຊຸ ມ ກວດກາເນື້ ອ ໃນຮອບດ້ າ ນຂອງ
ຮ່ າ ງກົ ດ ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍການຄຸ້ ມ ຄອງ

ນັກງານນາຍົກ, ທີ່ປຶກສາກົດໝາຍ ຄະ

ເຫັນກ່າວເປີດກອງປະຊຸມວ່າ:

ການ

ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຈົ່ງພ້ອມກັນສຸມ

ກຳ ແລະ ການຄ້າ ໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບຄາດໝາຍສົ່ງເສີມການພັດທະ

ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ

ນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ພາກ

ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ ເປັນວຽກ

ສະຕິປັນຍາເຂົ້າໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ຄິດ

ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.

ງານໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ

ຫງໍາ

ນາອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າຕິດພັນກັບຕະ

ແຂວງວຽງຈັນ

ທີ່ເມືອງວັງວຽງ
ໃນລະຫວ່າງວັນທີ

ໂດຍລົງເລິກບັນຫາທີ່ພົວພັນ

23-24 ເມສາ 2022 ໂດຍການເປັນ

ກອງປະຊຸມໄດ້ພ້ອມກັນຄົ້ນ

ຕາມ 3 ພາລະບົດບາດ ຂອງສະພາ

ກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ເພື່ອ

ຫລາດ

ປະທານຂອງທ່ານ ປອ. ນາງ ສູນທອນ

ຄວ້າ, ປະກອບຄຳເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງ

ແຫ່ງຊາດ; ສະນັ້ນ, ການຈັດກອງປະ

ເ ຮັ ດ ໃ ຫ້ ເ ນື້ ອ ໃ ນ ຂ ອ ງ ກົ ດ ໝ າ ຍ ມີ

ໄຊຍະຈັກ

ເລຂາທິການສູນກາງພັກ

ມາ ໂດຍມີການປັບປຸງຕໍ່ເນື້ອໃນຂອງ

ຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ຈຶ່ງມີຄວາມໝາຍສຳຄັນ

ຄວາມສອດຄ່ ອ ງກັ ບ ລັ ດ ຖະທຳມະ

ແລະ ການຄ້າ ປະກອບສ່ວນໃນໂຄງສ້າງ GDP ໃຫ້ໄດ້ 22-

ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ; ມີຮອງ

ຫລາຍມາດຕາ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີຄວາມ

ຫລາຍ ເພາະຈະເປັນການຄົ້ນຄວ້າເນື້ອ

ນູນ, ກົດໝາຍອື່ນທີ່ປະກາດໃຊ້ແລ້ວ,

23% ອັດຕາການປະກອບສ່ວນອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ໃນລວມ

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທໍາ, ຫົວໜ້າ

ຄົບຖ້ວນ, ຮັດກຸມ ເພື່ອລາຍງານຕໍ່

ໃນຂອງຮ່ າ ງກົ ດ ໝາຍຢ່ າ ງລະອຽດ,

ສົນທິສັນຍາ,

ກົມກົດໝາຍ ສະພາແຫ່ງຊາດ, ຫົວ

ກອງປະຊຸ ມ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ ງ

ຮອບດ້ານ

ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກົດ

ຂ້ອງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ,

ຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) 12% ໃນປີ 2025 ການ

ໜ້າກົມການເງິນ,

ຊາດ

ໝາຍມີເນື້ອໃນທີ່ຄົບຖ້ວນ, ຮັດກຸມ

ພາຍຫລັ ງ ສຳເລັ ດ ກອງປະຊຸ ມ ຄັ້ ງ ນີ້

ສ້ າ ງວຽກເຮັ ດ ງານທຳໃນຂະແໜງອຸ ດ ສາຫະກໍ າ ປຸ ງ ແຕ່ ງ ຂະ

ສາມາດນຳເຂົ້ າ ພິ ຈ າລະຮັ ບ ຮອງໃນ

ແລະ

ສາມາດນຳເຂົ້າພິຈາລະນາຮັບ

ແມ່ ນ ຈະໄດ້ ລ າຍງານຜົ ນ ການກວດ

ຊາດ, ຫົວໜ້າກົມນະໂຍບາຍເງິນຕາ

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ

3

ຮອງເອົາໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ

ກາເນື້ ອ ໃນຮອບດ້ າ ນຂອງຮ່ າ ງກົ ດ

ຫຍາຍຕົວສະເລ່ຍ 3% ຕໍ່ປີ ສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ

ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປລາວ, ຫົວໜ້າ

ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ໄດ້

ເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ

ໝາຍ

ກົມກົດໝາຍ ກະຊວງຍຸຕິທໍາ, ຫົວ

ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

IX

ແລະ

ການທະນາຄານ

ການກວດສອບ

ສະພາແຫ່ງ

ໃນທ້າຍເດືອນເມສານີ້

ແລະ

ທີ່ຈະໄຂຂຶ້ນໃນເດືອນມິຖຸນານີ້;

ສັນຍາສາກົນທີ່ກ່ຽວ

ຕໍ່ກອງປະຊຸມຄະນະປະຈຳສະ

ພາແຫ່ງຊາດ ມີຄຳເຫັນຊີ້ນຳ.

ໜ້າກົມກົດໝາຍ ສໍານັກງານປະທານ

ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ປອ.

ຮຽກຮ້ອງມາຍັງຄະນະຮັບຜິດຊອບປັບ

(ກົມກົດໝາຍ, ກໍາມາທິການ

ປະເທດ, ຫົວໜ້າກົມກົດໝາຍ ສໍາ

ນາງ ສູນທອນ ໄຊຍະຈັກ ໄດ້ມີຄໍາ

ປຸງຮ່າງກົດໝາຍ ແລະ ບັນດາທ່ານທີ່

ກົດໝາຍ ສະພາແຫ່ງຊາດ)

ແມ່ນຈະສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ

ໄດ້ຮັບໂອດ໋ອບເພີ່ມຂຶ້ນ 20 ຫົວໜ່ວຍຕໍ່ປີ ຢ່າງໜ້ອຍໃຫ້ໄດ້
20 ຜະລິດຕະພັນໂອດ໋ອບຕໍ່ປີ.
ນສພ. ວຽງຈັນໃໝ່ 26/04/2022
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(ສພຊ) ວັນທີ 22 ເມສາ
2022 ທີ່ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງ
ຄໍາມ່ວນ,
2021

ໄດ້ມີກອງປະຊຸມປະຈໍາປີ
ຂອງຄະນະສະມາຊິກສະພາ

ແຫ່ງຊາດ (ຄສຊ) ປະຈໍາເຂດເລືອກ
ຕັ້ງທີ 12 ແຂວງຄໍາມ່ວນ ໂດຍການ
ເປັນປະທານຂອງທ່ານ ບຸນມີ ພິມມະ
ສອນ ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
ທັງເປັນປະທານ

ຄສຊ

ປະຈໍາເຂດ

ເລືອກຕັ້ງທີ 12 ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ເຂົ້າ
ຮ່ວມມີທ່ານ ຄໍາໃບ ດໍາລັດ ຮອງປະ
ທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທັງເປັນສະມາ
ຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ປະຈໍາ
ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 12 ແຂວງຄຳມ່ວນ;
ທ່ານ ວັນໄຊ ພອງສະຫວັນ ເຈົ້າ
ແຂວງໆຄໍາມ່ວນ,
ນະປະຈໍາພັກແຂວງ,

ມີບັນດາທ່ານຄະ
ສສຊ ປະຈໍາ

ເຂດເລືອກຕັ້ງ, ຄະນະປະຈໍາສະພາປະ
ຊາຊົນແຂວງ, ສະມາຊິກສະພາປະຊາ
ຊົນແຂວງ (ສສຂ), ບັນດາພະແນກ
ການອ້ອມຂ້າງແຂວງ, ອົງການທຽບ
ເທົ່າ ແລະ ແຂກຖືກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມ.
ໃນພິທີ, ທ່ານ ບຸນມີ ພິມ
ມະສອນ ໄດ້ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມວ່າ:
ເພື່ອສະຫລຸບຕີລາຄາຄືນໃນການຈັດ

ຕັ້ງປະຕິບັດການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ

ຫາລືວຽກງານກົງຈັກເສນາທິການສະ

ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນ

ພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ, ນະໂຍບາຍຕໍ່

ການປະຈໍາປີ 2022 ຂອງ ຄສຊ ປະ

ສສຊ ແລະ ສສຂ; ພ້ອມນັ້ນ, ຜູ້ເຂົ້າ

ຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ ຕາມ 3 ພາລະບົດ

ຮ່ວມກອງປະຊຸມຍັງພ້ອມກັນຄົ້ນຄວ້າ

ບາດຕົ້ນຕໍຄື: ພາລະບົດບາດຮັບຮອງ

ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ແລະ ພິຈາລະ

ເອົາລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ,

ນາຢ່າງເລິກເຊິ່ງ

ຕົກລົງບັນຫາສຳຄັນພື້ນຖານຂອງປະ

ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ບັນລຸຕາມ

ເທດຊາດ ແລະ

ຕິດຕາມກວດກາ

ແຜນການທີ່ວາງໄວ້; ຈາກນັ້ນ, ກອງ

ການເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດລັດຖະທຳ

ປະຊຸມໄດ້ລົງຄະນະແນນສຽງຮັບຮອງ

ມະນູນ, ກົດໝາຍ ຂອງບັນດາອົງການ

ເອົາຮ່າງບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມດ້ວຍ

ລັດ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ

ຄວາມເປັນເອກະພາບສູງ.

ບັນດາມະຕິ, ນິຕິກຳ ທີ່ສະພາແຫ່ງ

ໂອກາດດັ່ງກ່າວ,

ກັບສະພາບຕົວຈິງ

ທ່ານ

ຊາດຮັບຮອງ, ບັນດາໂຄງການທີ່ສະ

ຄໍາໃບ ດໍາລັດ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນໂອ້ລົມ

ພາແຫ່ງຊາດອະນຸມັດເຄື່ອນໄຫວຈັດ

ວ່າ:

ຕັ້ງຢູ່ແຂວງໃນໄລຍະຜ່ານມາ.

ຜົນງານ ແລະ ການເຄື່ອນວຽກງານທີ່

ສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຕໍ່

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ໄດ້ຮັບຟັງ

ຄສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ ທີ່ຍາດໄດ້

ບົດລາຍງານ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ

ຜົ ນ ງານອັ ນ ພົ້ ນ ເດັ່ ນ ຫລາຍດ້ າ ນຕະ

ທິດທາງແຜນການປະຈໍາປີ

ຫລອດໄລຍະ 1 ປີຜ່ານມາ ແລະ

2022

ຂອງ ຄສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 12

ຮຽກຮ້ອງມາຍັງ

ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ແຜນການເຄື່ອນໄຫວ

ເລືອກຕັ້ງ,

ຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາ

ວຽກງານ 5 ປີ (2021-2025) ຂອງ

ຊົນແຂວງ,

ອົງການປົກຄອງແຂວງ,

ຄສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ, ມະຕິວ່າ

ສສຂ ຈົ່ງຮີບຮ້ອນຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ

ດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນ

ເນື້ອໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໃຫ້ທົ່ວເຖິງ,

ໄຫວ ຂອງ ຄສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກ

ເປັນເຈົ້າການເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ພ້ອມ

ຕັ້ງ,

ກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຢ່າງເປັນຮູບ

ມະຕິວ່າດ້ວຍການປະສານງານ

ລະຫວ່າງຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ

ຄສຊ

ຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງ

ຫາລືກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນ

ຂອງ ກສຕສ ໃນການເຮັດໜ້າທີ່ເປັນ

ຍາກທາງດ້ າ ນເສດຖະກິ ດ -ການເງິ ນ

ໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ທິດທາງໃນຕໍ່ໜ້າ

ເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ສະພາແຫ່ງຊາດ

ຊ່ ວ ຍສະໜັ ບ ສະໜູ ນ ດ້ ວ ຍການເລັ່ ງ

ຄວນຈະມີການປັບປຸງ ຫລື ກໍານົດອັນ

ແລະ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊ
 າດ ໃນ ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິ

ໃດເຂົ້າຕື່ມຈຶ່ງຈະຖືກຕ້ອງ ແລະ ແທດ

ການສ້າງ, ປັບປຸງກົດໝາຍ ແລະ ນິຕ
 ິ ກຳເປັນສິນຄ້າ

ເໝາະກັ ບ ສະພາບຕົ ວ ໃນປັ ດ ຈຸ ບັ ນ ;

ກຳໃຕ້ກົດໝາຍ,

ການສະເໜີບົດຮຽນກ່ຽວກັບການຕິດ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລັດຖະທຳມະນູນ,

ຕາມກວດກາ ຂອງລັດຖະສະພາຕ່າງ

ກົດໝາຍ ແລະ ມະຕິ ຂອງສະພາແຫ່ງ ແກ່ຜູ້ຜະລິດ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວ

ປະເທດ

ໃນຂົງເຂດວຽກງານຍຸຕິທໍາ

ຊາດ, ແຜນພັດທ
 ະນາເສດຖະກິດ-ສັງ

ຂ້ອງ

ເພື່ອເປັນການຖອດຖອນ ແລະ ແລກ

ຄົມ ແລະ ແຜນງ ົບປະມານແຫ່ງລັດ

ແລະ ການຕະຫລາດ ໃຫ້ເຂົ້າກັບບັນ

ປ່ຽນບົດຮຽນເຊິ່ງກັນແລະກັນ.

ໃນຂົງເຂດວຽກງານເສດຖະກິດ ພ້ອມ

ດາແລວເສດຖະກິ ດ ການຄ້ າ ພາຍໃນ

ໃນພິທີ, ທ່ານ ຄໍາແພງ ວິລະ

ທັ ງ ຍົ ກ ໃຫ້ ເ ຫັ ນ ຂອດການເ ຮັ ດ ວຽກ

ແລະ

ພັນ ໄດ້ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມວ່າ: ກອງ

ຂອງກຳມາທິການ ແລະ ຂອງສາມ

ກອນຂະໜາດນ້ອຍ

ປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຈະດໍາເນີນໄປເປັນເວລາ

ກົມ ທີຂ
່ ຶ້ນກ
 ັບກຳມາທິການ ເຊິ່ງຕິດ

ບົດ

2 ວັນ ເຊິ່ງຈະໄດ້ພ້ອມກັນຄົ້ນຄວ້າ,

ພັນກັບ ບັນດາກະຊວງໃນຂົງເຂດເສດ

ທະນາດ້ານກະສິກຳ ໂດຍສະເພາະການ

ປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນຄໍາຄິດ

ຖະກິດ ຄື: ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າ

ຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ ເພື່ອປັບປຸງ

ເຫັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເນື້ອຂອງກົດໝາຍ

ໄມ້, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການ ສະຫວັດດີການຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ ໃຫ້

ຄ້າ, ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນ

ມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນ, ຮອບດ້ານ, ລະ

ສົ່ງ, ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການ ໜ້າອົງການອາຫານ ແລະ ການກະ

ອຽດ, ຈະແຈ້ງ ແລະ ຖືກຕ້ອງກັບສະ

ສື່ສານ, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ເສດ ປະຈຳ ສປປລາວ ໄດ້ສະແດງ

ພາບຕົ ວ ຈິ ງ ຂອງການພັ ດ ທະນາເສດ

ແຮ່ ແລະ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳ ຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ ກ ານຕ້ ອ ນຮັ ບ ອັ ນ

ຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ການປົກຄອງໃນ

ມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ລວມ ອົບອຸ່ນ ແລະ ສະແດງຄວາມຍິນດີໃນ

ປັດຈຸບັນ ແລະ ອານາຄົດ; ການ

ທັງເຂດເສດຖະກິດພເິສດ. ພ້ອມນັ້ນ,

ໂອກາດທີ່ທ່ານ ຮສ. ປອ. ລິນຄຳ ດວງ

ສະຫລຸ ບ ຕີ ລ າຄາກ່ ຽ ວກັ ບ ການຮັ ບ

ທ່ານຍັງໄດ້ຕີລາຄາສູງຕໍ່ການສະໜັບ

ສະຫວັນ

ແລະ ພິຈາລະນາຄໍາຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນ

ສະໜູນຂອງອົງການອາຫານ

ແລະ

ກສຕສ; ພ້ອມທັງລາຍງານການປະຕິ

ທໍາ ຂອງກໍາມາທິການຍຸຕິທໍາ; ພ້ອມ

ການກະເສດ (FAO) ຕໍ່ກະຊວງກະສິ

ບັ ດ ວຽກງານຂອງອົ ງ ການອາຫານ

ນັ້ນ, ທ່ານຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງມາຍັງບັນ

ກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເຊິ່ງມີບົດບາດສຳຄັນ

ແລະ ການກະເສດ ຢູ່ ສປປລາວ ໃນ

ດາທ່ານຈົ່ງໄດ້ສຸມສະຕິປັນຍາເຂົ້າໃນ

ໃນການຄຳ້ ປ ະກັ ນ ສະບຽງອາຫານ,

ໄລຍະຜ່ານມາ ພ້ອມທັງຈະສືບຕໍ່ເສີມ

ການຄົ້ນຄວ້າແລກປ່ຽນຄໍາຄິດຄຳເຫັນ

ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ, ການປົກປັກ

ຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືທີ່ດີ ລະຫວ່າງ

ຕໍບ
່ ນ
ັ ດາເນືອ
້ ໃນຕ່າງໆຢ່າງກົງໄປກົງມາ.

ຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການພັດ

ສປປລາວ

(ສອນສັກ ວັນວິໄຊ)

ທະນາຊົນນະບົດ ເພື່ອເປັນການເສີມ

ແລະ ການກະເສດ ແລະ ການປະຕິ

ຂະຫຍາຍການຮ່ ວ ມມື ໃ ນອານາຄົ ດ ;

ບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນ

ຈາກນັ້ນ,

ໄດ້ສະເໜີແລກປ່ຽນທິດ

ຕາງໜ້າອົງການອາຫານ; ການກະເສດ

ທາງແຜນການການພົວພັນຮ່ວມມືລະ

ປະຈຳ ສປປລາວ ໃຫ້ໄດ້ຮັບໝາກ

ການຜະລິດ ເພື່ອຄຳ້ປະກັນສະບຽງອາ

ຫວ່າງອົງການອາຫານ ແລະ ການກະ

ຜົນຍິ່ງຂຶ້ນໄປເລື້ອຍໆ.

ຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ ພ້ອມທັງ

ເສດ

ການຕະຫລາດ ຜະລິດຕະພັນກະສິກຳ

ກສຕສ

ໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ, ພ້ອມທັງໄດ້

ບັນດາເຜົ່າ ໂດຍສະເໜີໃຫ້ສະໜັບສະ

ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມ

ໜູ ນ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ວາລະແຫ່ ງ
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ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະ

ແລະ

ຕິດຕ
 າມກວດກາ ນຳເຂົ້າ

ສະພາແຫ່ງຊາດ
ແລະ

ກໍຄື

ກຳມາທິການ

ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນການ

ແລະ

ເປັນສິນຄ້າສົ່ງອອກ

ພ້ ອ ມທັ ງ ສ້ າ ງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້
ເພື່ອເຊື່ອມໂຍງທາງການຄ້າ

ພາກພື້ນ;

ສົ່ງເສີມຊາວກະສິ
ທີ່ຢູ່ເຂດຊົນນະ

ໃຫ້ໄດ້ຮັບໂອກາດໃນການພັດ

ໃນຕອນທ້າຍ,

ທ່ານຜູ້ຕາງ

ໄດ້ຮັບໜ້າທີ່ເປັນປະທານ

ແລະ

ອົງການອາຫານ
ໃນຖານະເປັນຜູ້

(ພາບ: ກົງທະນູຄຳ ພິພັດເສລີ;
ຂ່າວ: ນາງ ດາລານີ ອິນທາທິລາດ)

ແຂວງ, ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມປຶກສາ

ກັບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ແທດ

ທັງນີ້, ເພື່ອເປັນການປຶກສາ

ເໝາະກັບສະພາບຕົວຈິງຮັບປະກັນໃຫ້

ຫາລືກ່ຽວກັບການປັບປຸງກົດໝາຍວ່າ

ການກໍານົດພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ

ຮອງຫົວໜ້າອົງ

ດ້ ວ ຍການແກ້ ໄ ຂຄໍ າ ຮ້ ອ ງທຸ ກ ໃຫ້ ມີ

ໜ້າທີ່

ການ, ຮອງປະທານສານປະຊາຊົນສູງ

ຄວາມເປັນເອກະພາບ ດ້ານການຈັດ

ຊອບພິຈາລະນາ ແລະ ແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງ

ສຸດ, ປະທານ ແລະ ຮອງປະທານສະ

ຕັ້ງປະຕິບັດຂອງອົງການລັດ ທີ່ຮັບຜິດ

ທຸກໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງ.

ພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ, ສະມາຊິກສະ

ຊອບໃນການພິຈາລະນາ ແລະ ແກ້ໄຂ

ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບຟັງການ

ພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ, ບັນດາທ່ານ

ຄໍາຮ້ອງທຸກ ໂດຍສະເພາະການກໍານົດ

ນໍ າ ສະເໜີ ບົ ດ ຮຽນກ່ ຽ ວກັ ບ ການຮັ ບ

ອະດີດການນໍາ, ຕາງໜ້າຈາກສໍານັກ

ເນື້ ອ ໃນຕ້ ອ ງກໍ າ ນົ ດ ໃຫ້ ມີ ຄ ວາມຈະ

ແລະ ພິຈາລະນາຄໍາຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນ

ງານ ແລະ ອົງການຕ່າງໆອ້ອມຂ້າງສູນ

ແຈ້ງ, ຮັດກຸມ, ຖືກຕ້ອງ, ສອດຄ່ອງ

ທໍາ ຂອງກໍາມາທິການຍຸຕິທໍາ ໃນໄລ

ຮອງລັດຖະມົນຕີ,

ຕິ ບັ ດ ວຽກງານຕາມພາລ ະບົ ດ ບ າດ

(ເອື້ອ ມະໂນສິງ)

ກາງ ແລະ ແຂກທີ່ຖືກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມ.
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ຍະຜ່ານມາ ແລະ ເພື່ອເປັນການປຶກສາ

ປະຈໍາເຂດ

ປະທຳຫລາຍຂຶ້ນ.

ແລະ ຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນ

PHOUTHEN PASAXON

ຂອງບັນດາອົງການທີ່ຮັບຜິດ
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(ສພຊ
 ) ວັນສຸກທີ 22
ເມສາ 2022 ທ່ານ ຄໍາດີ ວົງລ້ອມ
ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງອຸ
ດົມໄ ຊ ແລະ ທ່ານ ອິນທາ ລືນາມ
ມະຈັກ ເຈົາ້ ເມືອງເມືອງຮຸນ ແຂວງ
ອດ
ຸ ົມໄຊ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້
ມອບເຄືອ
່ ງຮັບໃຊ້ຫອ
້ ງການ ແລະ
ວັດຖຸສໍາລັບການກໍ່ສ້າງຈໍານວນ
ໜຶງ່ ໃຫ້ແກ່ກອງບັນຊາການປອ
້ ງ
ກນ
ັ ຊາດເມືອງຮຸນ, ກອງພັນ 424
ແລະ ບ້ານນໍາ້ ພູນ ເຊິງ່ ຕາງໜ້າຮັບ
ໂດຍທ່ານ ພັທ. ບຸນທຽນ ທ່ຽງ

(ສພຊ
 ) ວັນທີ 22 ເມ

ແລກປ່ຽນບົດຮຽນຂອງບັນດາພະ

ລະຍາດທາງສັງຄົມ; ຄວາມຮູພ
້ ນ
້ື

ສາຜ່ານມາ, ກອງປະຊຸມເຝິກອົບ

ນັກງານ ທີເ່ ຮັດວຽກເປັນເສນາທິ

ຖານໃນການບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ

ຮົມການສ້າງຄວາມເຂັມ
້ ແຂງໃຫ້

ການ ໃຫ້ແກ່ການນໍາຂອງ ສປນວ

ການແກ້ໄຂບັນຫາເບືອ
້ ງຕົນ
້ ໃນ

ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ພາຍ

ແລະ ຄະນະສະມາຊິກສະພາປະ

ການນໍາໃຊ້ອປ
ຸ ະກອນໄອທີ ພາຍ

ໃນສະພາປະຊາຊົນນະຄອນຫລວງ

ຊາຊົນປະຈໍາເຂດເລືອກຕັງ້ ເມືອງ

ໃນຫ້ອງການ; ມະຕິຂອງຄະນະ

ວຽງຈັນ (ສປນວ) ແລະ ຄະນະ

ເພືອ
່ ຍົກສູງປະສິດທິພາບການຮັບ

ປະຈໍາ ສປນວ ສະບັບເລກທີ

ຊ່ວຍວຽກຂອງຄະນະສະມາຊິກ

ໃຊ້ວຽກງານໃຫ້ແກ່ການນໍາ ໃຫ້

066/ຄປຈ, ລົງວັນທີ 13 ສິງຫາ

ສະພາປະຊາຊົນນະຄອນຫລວງ

ນັບມືມ
້ ຄ
ີ ນ
ຸ ະພາບສູງຂຶນ
້ ເຊິງ່ ກອງ

2021 ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັງ້ ແລະ

ວຽງຈັນ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັງ້ ເມືອງ

ປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງບົດຮຽນ ແລະ

ການເຄື່ ອ ນໄຫວຂອງຄະນະສະ

ທົ່ວນະຄອນຫລວງ

ໄດ້ອັດລົງ

ແລກປ່ຽນຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ພ້ອມ

ມາຊິກສະພາປະຊາຊົນນະຄອນ

ດ້ວຍຜົນສຳເລັດອັນຈົບງາມ ພາຍ

ທັງສ້າງຄວາມເປັນເອກະພາບຕໍ່

ຫລວງວຽງຈັນ ປະຈໍາເຂດເລືອກ

ຫລັງທີ່ໄດ້ດໍາເນີນມາເປັນເວລາ

ເນືອ
້ ໃນຕ່າງໆ ກ່ຽວກບ
ັ ບົດຮຽນ

ຕັ້ງເມືອງ.

3 ວັນ ໂດຍການເປັນປະທານ

ແລະ ວິທກ
ີ ານຂຽນແຜນການລົງ

ໃນຕອນທ້າຍ, ກອງປະ

ຂອງທ່ານ ນາງ ລຳພອຍ ສີອັກ

ຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະ

ຊຸມກໍໄດ້ຮັບຟັງການໂອ້ລົມຈາກ

ຄະຈັນ ຮອງປະທານ ສປນວ; ມີ

ຕິບດ
ັ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-

ທ່ານ ນາງ ລຳພອຍ ສີອກ
ັ ຄະຈັນ

ບັນດາທ່ານກຳມະການຄະນະປະ

ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານ;

ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ຕີລາຄາສູງຕໍ່ຄວາມ

ຈຳ,

ຮອງປະທານຄະນະກຳມະ

ບົດຮຽນ ແລະ ວິທີການຂຽນ

ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຄົນ
້ ຄວ້າ, ປຶກ

ການ ແລະ ສຳມະນາກອນທີກ
່ ຽ່ ວ

ແຜນການລົ ງຕິ ດຕາມກວດກາ

ສາຫາລື, ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ

ຂ້ອງເຂົາ້ ຮ່ວມ ເຊິງ່ ເຕັມໄປດ້ວຍ

ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ລັດຖະທໍາມະ

ໃນແຕ່ລະຫົວຂໍ້ ແລະ ຄວາມມີ

ບັນຍາກາດອັນຟົດຟືນ
້ ແລະ ສ້າງ

ນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາໃຕ້

ລະບຽບວິໄນໃນການເຂົ້າຮ່ວມ

ສັນ ບົນພືນ
້ ຖານຄວາມເປັນເຈົາ້

ກົດໝາຍ; ບົດຮຽນ ແລະ ວິທີ

ກອງປະຊຸມ ພ້ອມທັງເນັ້ນໃຫ້ຜູ້

ການ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ການຂຽນແຜນການລົງຕິດຕາມ

ເຂົາ້ ຮ່ວມກອງປະຊຸມທຸກທ່ານນໍາ

ສູງຂອງບັນດາທ່ານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ

ກວດກາ ຄໍາຮ້ອງທຸກ ແລະ ຄໍາ

ເອົາໝາກຜົນຂອງການດໍາເນີນ

ກອງປະຊຸມ.

ສະເໜີຂອງປະຊາຊົນ; ບົດຮຽນ

ກອງປະຊຸມຄັງ້ ນີ,້ ໄປເປັນພືນ
້ ຖານ

ການເຝິກອົບຮົມຄັງ້ ນີ້ ແມ່ນ

ການຕິດຕາມກວດກາວຽກງານ

ນໍາໃຊ້ເຂົາ້ ໃນຂອບເຂດວຽກງານ

ເພືອ
່ ເປັນການປະສານງານ, ເປັນ

ໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ; ຄວາມຮູ້

ທີຕ
່ ນ
ົ ຮັບຜິດຊອບໃຫ້ດຂ
ີ ນ
້ຶ ກວ່າເກົາ່ .

ການເຕົາ້ ໂຮມ, ປຶກສາຫາລື ແລະ

ພືນ
້ ຖານດ້ານພິທກ
ີ ານ ແລະ ມາ

(ນາງ ພອນທິບ ອິນທິລາດ)
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ມະນີ ຫົວໜ້າກອງບັນຊາການ
ປ້ອງກັນຊາດເມືອງຮຸນ,

ທ່ານ

ພັທ. ສົມພອນ ຄຳພູມີ ຫົວໜ້າ

ປະຊາຊົນແຂວງປະຈຳເຂດເລືອກ

ຊາການປ້ອງກັນຊາດເມືອງຮຸນ

ມີຄວາມສະດວກວ່ອງໄວ,

ການເມືອງກອງພັນ 424 ແລະ

ຕັງ້ ເມືອງຮຸນ ແລະ ຄະນະທີມງານ.

ແລະ ກອງພັນ 424.

ບາຍຂຶນ
້ ກວ່າເກົາ່ . ພ້ອມກັນນັນ
້ ,

ນາຍບ້ານບ້ານນໍາ້ ພູນ; ເຂົາ້ ຮ່ວມ

ສະ

ເຄື່ອງທີ່ນໍາມາມອບຄັ້ງ

ທັງນີ,້ ກໍເພືອ
່ ເປັນການ

ປະທານ ສພຂ ຍັງໄດ້ເໜັນ
້ ໜັກ

ເປັນສັກຂພ
ີ ຍ
ິ ານມີທ່ານ ອາລຸນ

ນີ້ ປະກອບມີໂທລະໂຄ່ງ 1 ຊຸດ

ສະໜອງອຸປະກອນຮັບໃຊ້ທີ່ຈໍາ

ໃຫ້ນຳໃຊ້ອຸປະກອນ ແລະ ວັດ

ບຸນວິໄລ ຫົວໜ້າພະແນກພະລັງ

ມອບໃຫ້ບາ້ ນນໍາ້ ພູນ ແລະ ຄອມ

ເປັນ ເຂົາ້ ໃນວຽກງານຂອງບ້ານ

ຖຸດັ່ງກ່າວ ເຂົ້າໃນວຽກງານຕົວ

ງານ ແລະ ບໍແ
່ ຮ່, ທ່ານ ທອງຄານ

ພິວເຕີ ຈໍານວນ 3 ຊຸດ ແລະ ຊີ

ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົາ້ ໃນວຽກ

ຈິງໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຍດສູງສຸດ.

ວັດສະດາກອນ ສະມາຊິກສະພາ

ມັງ 4 ໂຕນ ມອບໃຫ້ກອງບັນ

ງານຂອງກຳລັງປ້ອງກັນຊາດ ໃຫ້

(ແສງພອນ ອິນນະລົງ)

7pxx s];’o=hkmk g-ao[qf[aombd
8qd]q’Ij;,da[vq’dkomujdjP;0hv’

ການໄອຍະການປະຊາຊົນ, ສະ
ຫະພັນນັກຮົບເກົາ່ ເຂົາ້ ຮ່ວມທັງ
ໝົດ 19 ທ່ານ ຍິງ 3 ທ່ານ.
ໃນພິທີໄດ້ຮັບຟັງການ
ຜ່ານຮ່າງບົດບັນທຶກຮ່ວມ

ລະ

ຫວ່າງ ຄຍປປ ກັບກອງບັນຊາ
ການທະຫານແຂວງ, ຮ່າງບົດບັນ
ທຶກ ລະຫວ່າງ ຄຍປປ ກັບສະຫະ
ພັນນັກຮົບເກົາ່ ແຂວງ ແລະ ຜ່ານ
ບົດບັນທຶກຮ່ວມລະຫວ່າງ ຄຍປປ
ກັບອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ,
ສານປະຊາຊົນ ແລະ ພະແນກຍຸຕິ
ທຳແຂວງ ເຊິງ່ ມີທງັ ໝົດ 9 ມາດຕາ.
ພ້ອມນັນ
້ , ບັນດາທີເ່ ຂົາ້
ຮ່ວມກອງປະຊຸມໄດ້ພອ
້ ມກັນປະ
ກອບຄຳເຫັນຢ່າງມີຈດ
ຸ ສຸມ ເພືອ
່
ເຮັດໃຫ້ບົດບັນທຶກການຕົກລົງ
ຮ່ວມດັງ່ ກ່າວ ມີເນືອ
້ ໃນຄົບຖ້ວນ,
(ສພຊ) ເພືອ
່ ຮັບປະກັນ

ຫະພັນນັກຮົບເກົາ່ ແຂວງ ໃຫ້ເຂົາ້

ເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຈັນທະສຸ

ສົມບູນຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ

ໃຫ້ແກ່ການປະສານງານ ລະຫວ່າງ

ສູ່ລະບຽບຫລັກການ ທັງຮັບປະ

ລິນ ໝັນ
້ ປະດິດ ສະມາຊິກສະພາ

ແມ່ນຈຸດປະສົງຂອງບົດບັນທຶກ

ຄະນະກຳມະການຍຸຕິທຳ

ກັ ນ ປະສິ ດ ທິ ຜົ ນ ໃນການປະຕິ

ແຫ່ງຊາດປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ

ຮ່ວມ, ຫລັກການປະສານງານ,

ປ້ອງກນ
ັ ຊາດ-ປ້ອງກນ
ັ ຄວາມສະ ບັດພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ

3 ແຂວງຫລວງນ້ຳທາ, ປະທານ

ເນື້ອໃນ ແລະ ບັນດາວຽກງານ

ຫງົບ (ຄຍປປ) ສະພາປະຊາຊົນ

ຄຍປປ; ເຂົາ້ ຮ່ວມໂດຍທ່ານ ກົງ

ປະສານງານ, ເນື້ອໃນ ແລະ ບັນ

ແລະ

ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ.

ເປັນຕົ້ນ

ແຂວງຫລວງນຳ້ ທາ ກັບກອງບັນ

ຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 6

ເພັດ ແກ້ວບົວພາ ຮອງປະທານ

ດາວຽກປະສານງານ, ສິດ ແລະ

ຊາການທະຫານແຂວງ, ກອງບັນ

ເມສາ 2022 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ

ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ມີບນ
ັ ດາ

ໜ້າທີ່ຂອງຜູ້ປະສານງານ, ວິທີ

ຊາການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ

ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງຫລວງ

ຫົວໜ້າກອງບັນຊາການທະຫານ

ການພົວພັນປະສານງານ, ຜູ້ປະ

ແຂວງ, ສານປະຊາຊົນແຂວງ, ອົງ

ນຳ້ ທາ ໄດ້ຈດ
ັ ພິທເີ ຊັນບົດບັນທຶກ

ແຂວງ, ກອງບັນຊາການປ້ອງກັນ

ສານງານ, ລະບອບປະຊຸມ ແລະ

ການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ

ການຕົກລົງຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ຄຍປປ

ຄວາມສະຫງົບ, ພະແນກຍຸຕທ
ິ ຳ

ມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ແລະ ພະແນກຍຸຕທ
ິ ຳແຂວງ, ສະ

ກັບອົງການທີກ
່ ຽ່ ວຂ້ອງ ໂດຍການ

ແຂວງ, ສານປະຊາຊົນແຂວງ, ອົງ

(ນາງ ອຳພອນ ສີປະເສີດ)

ຊານໄຊ ໂດຍການເປັນປະທານ

ທັງນ,້ ີ ກໍເພືອ
່ ເກັບກຳປຶກ

2022 ຜົນການລົງກວດກາວັດ

ແມ່ນນອນໃນເຂດຄຸມ
້ ຄອງຂອງ

ຂອງທ່ານ ນາງ ມີນາພອນ ໄຊ

ສາຫາລືແລກປ່ຽນຂໍສ
້ ະດວກ, ຂໍ້

ແທກຂອງເຂດເນືອ
້ ທີດ
່ ນ
ິ ທີບ
່ ລ
ໍ ິ

4 ບ້ານຄື: ບ້ານດາກລະ, ບ້ານ

ສົມພູ ປະທານຄະນະ ສສຊ ປະ

ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງ

ສັດ ເຄເອັນ ການລົງທຶນ ແລະ ບໍ່

ດອນຈັນ,

ຈໍາເຂດເລືອຕັງ້ ທີ 17 ແຂວງອັດ

ແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ແລະ ສັງ

ແຮ່ ຈໍາກັດ ຂໍສຳປະທານຂຸດຄົນ
້

ແລະ ບ້ານນ້ຳງອນໃຕ້.

ຕະປື, ປະທານສະພາປະຊາຊົນ

ຄົມ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ ທີ່ອາດ

ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ຄຳ ຂອບເຂດ

ການຕິດຕາມກວດກາ

ແຂວງ (ສພຂ) ອັດຕ
 ະປື; ມີບັນ

ຈະເກີດຂຶ້ນຈາກການພັດທະນາ

ເນືອ
້ ທີແ
່ ມ່ນນອນໃນເຂດປ່າປ້ອງ

ຄັງ້ ນີ,້ ສສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັງ້

ບ້ານນ້ຳງອນເໜືອ

(ສພຊ
 ) ໂດຍປະຕິບັດ

ປະຈໍາເຂດເລືອກທີ 17 ແຂວງ

ໄຊ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການພັດ

ຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ

ອັດຕະປື ໄດ້ເຄືອ
່ ນໄຫວຕິດຕາມ

ດາທ່ານ ສສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກ

ຂອງໂຄງການ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ມີ

ກັນແຫ່ງຊາດ ເຊກະໝານ ແລະ

ທີ 17 ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ແລະ

ທະນາໂຄງການຂຸດຄົນ
້ ແລະ ປຸງ

ໜ້າທີ່ ໃນການຕິດຕາມກວດກາ

ກວດກາການຫັນປ່ຽນທີ່ດິນປ່າ

ຕັງ້ ທີ 17, ຄະນະກຳມະການເສດ

ຄວາມເປັນເອກະພາບ ລະຫວ່າງ

ນ້ຳອາງ; ພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວເປັນເຂດ

ພາກສ່ວນທີກ
່ ຽ່ ວຂ້ອງ ຍັງໄດ້ເດີນ
່

ແຕ່ງແຮ່ຄໍາຂອງບໍລິສັດ ເຄເອັນ

ຂອງສະມາຊິ ກ ສະພາແຫ່ ງ ຊາດ

ໄມ້ທຳມະຊາດ ໄປເປັນດິນປະເພດ

ຖະກິດ ແຜນການ ແລະ ການເງິນ

ສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນທາງ

ພູດອຍ ແລະ ສູງຊັນ, ການພັດທະ

ທາງໄປເບິງ່ ພືນ
້ ທີຕ
່ ວ
ົ ຈິງຂອງໂຄງ

ການລົງທືນ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຈໍາກັດ

ທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນກົດໝາຍ; ໃນ

ອື່ນລັກສະນະຖາວອນ ໃນເຂດ

ສພຂ, ຜູຕ
້ າງໜ້າບໍລສ
ິ ດ
ັ ເຄເອັນ

ດ້ານຂໍ້ມູນ ແລະ ເນື້ອໃນ.

ນາພືນ
່ ທີນ
່ ຳໃຊ້ຕວ
ົ ຈິງມີ 111,96

ການພັດທະນາ ບໍລິສັດ ເຄເອັນ

ເຊິ່ງໃນການເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຈັດ

ວັນທີ 22 ເມສາຜ່ານມາ, ສະ

ທີດ
່ ນ
ິ ປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດເຊກະ

ການລົງທຶນ ແລະ ບໍແ
່ ຮ່ ຈໍາກັດ,

 	

ເຮັກຕາ,

ການລົງທຶນ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຈໍາກັດ

ກອງປະຊຸມຕິດຕາມກວດກາຂຶນ
້

ມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ)

ໝານ ນ້ຳອາງ-ຫ້ວຍວີ ເມືອງຊານ

ຂະແໜງການ ແລະ ອຳນາດການ

ຂອງແຂວງອັດຕະປື ສະບັບເລກ

ເມືອງຊານໄຊ ອອກໄປປະມານ

ທີສ
່ ະໂມສອນບ້ານນ້ຳງອນ ເມືອງ

ປົກຄອງບ້ານທີກ
່ ຽ່ ວຂ້ອງເຂົາ້ ຮ່ວມ.

ທີ 163 ລົງວັນທີ 7 ກຸມພາ

45 ກິໂລແມັດ, ພືນ
້ ທີສ
່ ຳປະທານ

ອີງຕາມບົດລາຍງານ

ຫ່າງຈາກເທສະບານ

ອີກດ້ວຍ.
(ວິນັດ ສີສຸລາດ)
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(ສພຊ
 ) ຕອນເຊົ້າຂອງ

ຊຸ ມ ໄດ້ ຜັ ດ ປ່ ຽ ນກັ ນ ປະກອບ

ວັນທີ 25 ເມສາ 2022 ທີ່ສະ

ຄວາມເຫັນ

ໂມສອນເມືອງໃໝ່ ແຂວງຜົງ້ ສາ

ແລະ ມີລັກສະນະສ້າງສັນ.

ລີ, ທ່ານ ທອງສີ ເສົາສຸລພ
ິ ມ
ົ ປະ

          ຕອນທ້າຍຂອງກອງ

ທານ ສ ະ ພາ ປ ະ ຊ າ ຊົ ນ ແ ຂວງ

ປະຊຸມ, ທ່ານ ທອງສີ ເສົາສຸລິ

(ສພຂ), ປະທານຄະນະ ສສຊ ປະ

ພົມ

ຈໍາເຂດເລືອກຕັງ້ 2 ແຂວງຜົງ້ ສາ

ກອງປະຊຸມໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ ເປັນ

ລີ ໄດ້ເຄືອ
່ ນໄຫວຕິດຕາມ, ກວດ

ຕົນ
້ ແມ່ນສະເໜີອງົ ການປົກຄອງ

ກາ, ຊຸກຍູກ
້ ານຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ກົດ

ເມືອງເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານການ

ໝາຍ, ນິຕກ
ິ າໍ ໃຕ້ກດ
ົ ໝາຍທີພ
່ ວ
ົ

ເຊົ່າ, ສໍາປະທານທີ່ດິນຂອງລັດ

ພັນວຽກງານເຊົ່າ, ສໍາປະທານທີ່

ໂດຍສະເພາະກວດກາຄືນສັນຍາ

ດິນຂອງລັດ ແລະ ການຈັດຕັງ້ ປະ

ເຊົ່າ, ສໍາປະທານບັນດາກິດຈະ

ຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງຄະນະ

ການທີ່ຂັ້ນເມືອງຄຸ້ມຄອງ
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ຢ່າງກົງໄປກົງມາ

ຍັງໄດ້ເໜັ້ນບາງບັນຫາຕໍ່

ໃຫ້

(ສພຊ
 ) ຕອນເຊົ້າຂອງ

ສອງຝ່າຍ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັນແຜນ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີດ
່ ນ
ິ , ກົດໝາຍ

ວັນຈັນທີ 25 ເມສາ 2022 ຢູ່

ແມ່ບົດວ່າດ້ວຍການສ້າງຄູຮ່ວມ

ວ່າດ້ວຍ ການສົງ່ ເສີມການລົງທຶນ,

ທີ່ ຫ້ ອ ງປະຊຸ ມ ສະພາປະຊາຊົ ນ

ຊະຕາກໍາລາວ-ຈີນ ໂດຍສະເພາະ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນຂອງລັດ

ແຂວງ (ສພຂ) ອຸດມ
ົ ໄຊ ໄດ້ເປີດ

ແມ່ນ ສພຂ
 ອຸດົມໄຊ ແລະ ສະ

ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮ່ທາດ

ກອງປະຊຸມຄະນະປະຈໍາສະພາປະ

ພາຜູ້ ແ ທນປະຊາຊົ ນ ແຂວງຢູ ນ

ແນ່ໃສ່ສະຫລຸບຕີລາຄາການຈັດ

ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ

ໂດຍສະເພາະແມ່ນຕິດຕາມ, ກວດ

ກອງປະຊຸ ມ ໄດ້ ຮັ ບ ຟັ ງ

ຄົບຖ້ວນຕາມກົດໝາຍກຳນົດ;

(ສສຂ) ປະຈຳເມືອງ; ມີບັນດາ

ກາ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນການຈັດ

ທ່ານ ຄໍາເລີດ ອີນແກ້ວ ຮອງເຈົາ້

ຮຽກຮ້ ອ ງຂະແໜງການກ່ ຽ ວ

ທ່ານສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນ

ຕັ້ງປະຕິບັດຕາມມະຕິຂອງສະພາ

ເມືອງເມືອງໃໝ່ ຜູຊ
້ ນ
້ີ າໍ ວຽກງານ

ຂ້ອງຂັ້ນເມືອງ ໃຫ້ການປະສານ

ແຂວງ ປະຈໍາເມືອງ, ບັນດາທ່ານ

ແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 25/ສພຊ,

ເສດຖະກິດຂັ້ນເມືອງ ລາຍງານ

ງານຢ່າງກົມກຽວ ແລະ ສະໝໍາ

ຊາຊົນແຂວງອຸດມ
ົ ໄຊ ປະຈໍາເດືອນ

ນານ ສປຈີນ; ຜ່ານການຄົນ
້ ຄວ້າ

ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດກົ ດໝາຍເຫລົ່ າ ນັ້ ນ

ຮອງເລຂາພັກເມືອງ, ຄະນະປະ

ລົງວັນທີ 19 ພະຈິກ 2019 ແລະ

ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ກົ ດ ໝາຍ,

ສະເໝີ ກັບຄະນະສະມາຊິກສະ

ເມສາ 2022 ໂດຍການເປັນປະ

ແລະ ປຶກສາຫາລືກນ
ັ ຂອງບັນດາ

ເພືອ
່ ລາຍງານຕໍກ
່ ອງປະຊຸມສະໄໝ

ຈໍາພັກເມືອງ, ກຳມະການພັກເມືອງ,

ມະຕິກອງປະຊຸມຂອງສະພາປະຊາ

ນິຕກ
ິ າໍ ໃຕ້ກດ
ົ ໝາຍທີພ
່ ວ
ົ ພັນວຽກ

ພາປະຊາຊົນແຂວງ ປະຈໍາເມືອງ

ທານຂອງທ່ານ ຄໍາດີ ວົງລ້ອມ

ທ່ານຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນ

ສາມັນເທືອ
່ ທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງ

ຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ອົງການທຽບ

ຊົນແຂວງ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ

ງານເຊົ່າ ແລະ ວຽກງານສໍາປະ

ໃໝ່ ແລະ ຄະນະ ສສຂ ປະຈໍາ

ປະທານ ສພຂ
 ອຸດົມໄຊ, ມີບັນ

ແຂວງ ໄດ້ຕກ
ົ ລົງເປັນເອກະພາບ

ຊາດ ຊຸດທີ IX ພິຈາລະນາ ແລະ

ເທົ່າຫ້ອງການຂັ້ນເມືອງ, ກອງ

ເອົາການສະເໜີປດ
ົ (ລຶບ) ບັນຊີ

ທານທີ່ດິນຂອງລັດ

ເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງ

ດາທ່ານໃນຄະນະປະຈໍາສະພາປະ

ກັນຈະໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຮ່ວມ

ຮັບຮອງ ພ້ອມທັງສະຫລຸບຖອດ

ຊາຊົນແຂວງເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນມໍ່ໆນີ້ ພະແນກການຕ່າງປະ

ຖອນບົດຮຽນໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັງ້

ທ່ານ ນາງ ວັນສີ ພວງ

ເທດ, ຫ້ອງວ່າການແຂວງ ແລະ

ປະຕິບດ
ັ ການປະເມີນການຈັດຕັງ້

ມະໄລ ເລຂາທິການ ສພຂ ໄດ້ຮບ
ັ

ຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ

ປະຕິ ບັ ດ ກົ ດ ໝາຍໃນຂົ ງ ເຂດ

ຟັງການຜ່ານຮ່າງບົດສະຫລຸບການ

ເພືອ
່ ປຶກສາຫາລືກນ
ັ ແລະ ປັບປຸງ

ຕ່າງໆໃນຕໍ່ໜ້າ.

ເຄືອ
່ ນໄຫວວຽກງານປະຈໍາເດືອນ

ເນື້ອໃນບົດດັ່ງກ່າວ ເປັນຄັ້ງສຸດ

ໃນກອງປະຊຸມ, ທ່ານ

ເມສາ ແລະ ວາງທິດທາງແຜນ

ທ້າຍ ເມືອ
່ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ

ນາງ ຄຳພອນ ພິມມະຈັນ ຮອງ

ການປະຈໍາເດືອນພຶດສະພາ 2022

ແລ້ວ ແມ່ນຈະສົງ່ ໃຫ້ຝາ່ ຍ ສປຈີນ

ປະທານ ສພຂ ໄດ້ຜາ່ ນແຜນການ

ຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນ

ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ເຫັນດີລົງນາມ

ເລກທີ 534/ຄປກໝ, ລົງວັນທີ

ແຂວງອຸດົມໄຊ. ຈາກນັນ
້ , ກອງ

ກັນໃນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ.

22 ເມສາ 2022 ວ່າດ້ວຍແຜນ

ໃນໄລຍະ

ຕ້ອງເອົາ

ບັນຊາການປ້ອງກັນຊາດ, ກອງ ຄ້າງຂອງບັນດາໂຄງການສ້າງສັນ

ຜ່ານມາ; ທ່ານ ທອງຄູນ ໄຊຍະ

ໃຈໃສ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມຂອບ

ບັ ນ ຊ າກ ານປ້ ອ ງກັ ນ ຄ ວາມສ ະ

ຍາເຊົາ່ -ສຳປະທານທີດ
່ ນ
ິ ຂອງລັດ

ກອນ ປະທານກວດກາພັກ-ລັດ

ເຂດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ

ຫງົບເມືອງ, ອົງການແນວລາວ

ສະບັບເລກທີ 69/ສພຂ.ຜລ, ລົງ

ເມືອງ, ຫົວໜ້າຄະນະສະມາຊິກ

ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ສ້າງຊາດເມືອງ, ສະຫະພັນນັກຮົບ

ວັນທີ 24 ທັນວາ 2020; ຕິດ

ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ

ປະຈໍາ

ຕ ອ ນ ບ່ າ ຍ ຂ ອ ງ ວັ ນ

ເກົາ່ ເມືອງ, ອົງການຈັດຕັງ້ ມະຫາ

ຕາມ, ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິ

ເມືອງໃໝ່ ລາຍງານການຈັດຕັ້ງ

ດຽວກັນ, ທ່ານ ທອງສີ ເສົາສຸ

ຊົນຂັ້ນເມືອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ບັດກົດໝາຍ ແລະ ນິຕກ
ິ າໍ ໃຕ້ກດ
ົ

ປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງຄະ

ລິພົມ ພ້ອມດ້ວຍທີມງານ ຍັງ

ທັງນີ,້ ກໍເພືອ
່ ເປັນການ

ໝາຍທີ່ພົວພັນກັບວຽກງານເຊົ່າ

ນະ ສສຂ ປະຈຳເມືອງ ແລະ

ໄດ້ ເ ຄື່ ອ ນໄ ຫວຕິ ດ ຕາມຄວາມ

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່

ແລະ ສໍາປະທານທີ່ດິນຂອງລັດ

ທ່ານ ນາງ ພີມພາ ມະຫາວົງທັດ

ຄືບໜ້າຂອງການສ້າງບ້ານນ້ອຍ

ຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ,

ໃນການດໍາເນີນກິດຈະການຕ່າງໆ

ຫົ ວ ໜ້ າ ຂະແໜງຈັ ດ ຕັ້ ງ -ກວດ

ໃຫ້ກາຍເປັນບ້ານໃຫຍ່

ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ

ຢູ່ພາຍໃນແຂວງຜົ້ງສາລີ ຮັບປະ

ກາ ໄດ້ແນະນໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິ

ສ້າງບ້ານໃຫຍ່ໃຫ້ກາຍເປັນຕົວ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕິດຕາມ

ກັນໃນການຄຸ້ມຄອງ, ນໍາໃຊ້ທີ່

ບັ ດ ໜ້ າ ທີ່ ວ ຽກງານຂອງຄະນະ

ເມືອງນ້ອຍໃນຊົນນະບົດ ຢູ່ຈຸດ

ກວດກາຂອງສະພາແຫ່ ງ ຊາດ

ດິນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດ

ສສຂ   ປະຈຳເມືອງ ແລະ ບຸກ

ສຸ ມ ພັ ດ ທະນາບ້ າ ນສະຫລວງ

ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ

ທິຜນ
ົ ສູງ ແລະ ຕິດຕາມຊຸກຍູກ
້ ານ

ຄະລາກອນເສນາທິ ກ ານຊ່ ວ ຍ

ເມືອງໃໝ່ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ແລະ

ສະບັບເລກທີ 12/ສພຊ, ລົງວັນ

ຈັ ດຕັ້ ງປະຕິ ບັ ດໜ້ າ ທີ່ ວ ຽກງານ

ວຽກຄະນະ ສສຂ  ປະຈຳເມືອງ.

ໄດ້ນໍາເອົາເກືອຈໍານວນ 30 ເປົາ

ທີ 15 ພະຈິກ 2016 ໄດ້ກາໍ ນົດ

ຂອງຄະນະ ສສຂ ປະຈຳເມືອງ.

ຈາກນັ້ນ,

ມູນຄ່າ 750.000 ກີບ ມອບ

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະ

ແລະ

ໃຫ້ບ້ານສະຫລວງ.
          ການເຄື່ອນໄຫວຕິດ
ຕາມ, ກວດກາ, ຊຸກຍູ້ການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ,

ນິຕິກໍາ

ໃຕ້ກົດໝາຍທີ່ພົວພັນວຽກງານ
ເຊົ່າ, ສໍາປະທານທີ່ດິນຂອງລັດ
ແລະ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າ

ທີ່ວຽກງານຂອງຄະນະ

ສສຂ

ປະຈຳເມືອງ ຍັງຈະສືບຕໍ່ເຄື່ອນ
ໄຫວຢູ່ເມືອງບຸນໃຕ້ ເມືອງຜົ້ງ
ສາລີ ໄປຈົນເຖິງວັນທີ 1 ພຶດ
ສະພາ 2022 ຈຶ່ງຈະສໍາເລັດ.
(ທອງຄໍາ ວິໄລຈິດ)

ປະຊຸມໄດ້ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ

ຕອນບ່າຍຂອງວັນດຽວ ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ເກັບ

ໃສ່ຮ່າງບົດສະຫລຸບການເຄື່ ອ ນ

ກັນ, ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ສພຂ
 ໄດ້

ກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ການປະເມີນ

ໄຫວວຽກງານປະຈໍ າ ເດື ອ ນດັ່ງ

ຈັດກອງປະຊຸມກອງປະຊຸມປຶກສາ

ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ກົດໝາຍ 4

ກ່າວ ຢ່າງກົງໄປກົງມາເຮັດໃຫ້ ຫາລື ກັບ 4 ພະແນກການ, ເພືອ
່

ສະບັບ, ທີຕ
່ ດ
ິ ພັນກັບວາລະແຫ່ງ

ມີເນືອ
້ ໃນຄບ
ົ ຖວ
້ ນສມ
ົ ບູນຍງ່ ິ ຂນ
້ຶ .

ຄວາມເປັນເອກະພາບ ກ່ຽວກັບ

ຊາດ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຄວາມ

ໂອກາດດຽວກັນນີ,້ ຍັງ

ການປະເມີນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ

ຫຍຸງ້ ຍາກທາງດ້າເສດຖະກິດ-ການ

ໄດ້ຜາ່ ນຮ່າງບົດຄົນ
້ ຄວ້າການສ້າງ

ກົດໝາຍ 4 ສະບັບ ທີຕ
່ ດ
ິ ພັນກັບ

ເງິນ ຢູແ
່ ຂວງອຸດມ
ົ ໄຊ ເຊິງ່ ການ

ຕັງ້ ແລະ ບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈໍາການ

ວາລະແຫ່ງຊາດ ໂດຍການເປັນປະ

ປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນ

ຮ່ວມມືໄມຕີຈດ
ິ ມິດຕະພາບ ລະ

ທານຂອງທ່ານ ຄໍາດີ ວົງລ້ອມ,

ດາກົດໝາຍໃຫ້ເລັ່ງໃສ່ເນື້ອໃນ

ຫວ່າງ ສພຂ ອຸດມ
ົ ໄຊ ກັບສະພາ

ມີຮອງປະທານ ສພຂ, ຄະນະປະ

ດັງ່ ນີ:້ ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ແຕ່

ຜູ້ແທນປະຊາຊົນແຂວງຢູນນານ

ຈໍາ ສພຂ, ກໍາມະການພັກແຂວງ,

ລະກົ ດ ໝາຍໃຫ້ ທົ່ ວ ເຖິ ງ ສະມາ

ສປຈີນ ເຊິງ່ ຮ່າງບົດຄົນ
້ ຄວ້າການ

ຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ວິຊາການ

ຊິກອົງການປົກຄອງແຂວງ, ອົງ

ສ້າງຕັງ້ ແລະ ບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈໍາ

ຂະແໜງກ່ຽວຂ້ອງຂອງພະແນກ

ການປົກຄອງເມືອງ ແລະ ປະຊາ

ດັງ່ ກ່າວ ແມ່ນເພືອ
່ ຮັດແໜ້ນ ແລະ

ການ ແລະ ວິຊາການຂະແໜງ

ຊົນແນວໃດ?; ໄດ້ຜນ
ັ ຂະຫຍາຍ

ພັດທະນາສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ

ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ສພຂ ເຂົາ້ ຮ່ວມ.

ແຕ່ລະກົດໝາຍເປັນນິຕກ
ິ ຳໃຕ້ກດ
ົ

ອັ ນ ເ ປັ ນ ມູ ນ ເ ຊື້ ອ ລ ະ ຫ ວ່ າ ງ

ກອງປະຊຸມຄັງ້ ນີ້ ແມ່ນ

ໝາຍແນວໃດແດ່? ສອດຄ່ອງ

ສປປລາວ ແລະ ສປຈີນ ໃຫ້ກາ້ ວ

ປຶກສາຫາລືເພືອ
່ ຄວາມເປັນເອກະ

ກັບຕົວຈິງ ແລະ ກົດໝາຍ ຫລື

ຂຶນ
້ ອີກບາດກ້າວໜຶງ່ , ຊຸກຍູກ
້ ານ

ພາບ ກ່ຽວກັບການປະເມີນການ

ບໍ່?; ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ລະ

ແລກປ່ຽນການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ

ຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ກົດໝາຍ 4 ສະບັບ,

ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳໃຕ້ກົດ

ອົງການນິຕບ
ິ ນ
ັ ຍັດທ້ອງຖິນ
່ ຂອງ

ທີຕ
່ ດ
ິ ພັນກັບວາລະແຫ່ງຊາດ ຄື:

ໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແຕ່ລະກົດ
ໝາຍມີຜນ
ົ ສຳເລັດຕົວຈິງ, ມີດາ້ ນ
ດີ, ດ້ານອ່ອນແນວໃດແດ່? ສາຍ
ເຫດຕົນ
້ ຕໍທພ
່ ີ າໃຫ້ມດ
ີ າ້ ນດີ, ດ້ານ
ອ່ອນ, ບົດຮຽນທີຖ
່ ອດຖອນໄດ້
ແລະ ທິດທາງແກ້ໄຂໃນຕໍ່ໜ້າ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ຄະນະ
ປະຈໍາສະພາປະຊົນແຂວງ ໄດ້ມີ
ຄໍາເຫັນເຈາະຈີມ
້ ເພີມ
່ ເຕີມບາງບັນ
ຫາຕໍກ
່ ບ
ັ ຈັດຕັງ້ ຜັນຂະຫຍາຍເນືອ
້
ໃນດັ່ງກ່າວຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວ
ຂ້ອງ. ຈາກນັນ
້ , ບັນດາພະແນກ
ການໄດ້ຜດ
ັ ປ່ຽນກັນປະກອບຄໍາ
ຄິດຄໍາເຫັນຢ່າງເລິກເຊິງ່ ຕໍກ
່ ບ
ັ ບັນ
ດາເນືອ
້ ໃນທີນ
່ າໍ ເຂົາ້ ຜ່ານໃນກອງ
ປະຊຸມຄັ້ງນີ້.
(ແສງພອນ ອິນນະລົງ)
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1. ຫລັງຈາກຕືນ
່ ນອນ: ຫລັງ
ຈາກທີ່ບໍ່ໄດ້ດື່ມນ້ຳເລີຍໃນຊ່ວງເວລາ
ນອນເກືອບ 6-8 ຊົວ
່ ໂມງ (ເວລານອນ
ປົກກະຕິ) ຄວນດື່ມນ້ຳທັນທີຫລັງຕື່ນ
ນອນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍສົດຊື່ນ,
ຕື່ນໂຕ, ຫລຸດອາການວິນຫົວ, ມຶນໆ,
ງົງໆ ຍ້ອນຂາດນໍ້າເປັນເວລາດົນ ດັ່ງ
ນັນ
້ , ຫລັງຈາກຕືນ
່ ນອນຄວນດືມ
່ ຢ່າງ
ໜ້ອຍ 1 ຈອກ (200 ຊີຊ)ີ ເພືອ
່ ເພີມ
່
ປະລິມານນໍ້າ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍ
ສົດຊື່ນ.
ສໍາລັບການດື່ມນ້ໍາຫລັງຈາກ
ຕືນ
່ ນອນ ຄວນດືມ
່ ນ້າໍ ທັນທີໂດຍບໍຕ
່ ອ
້ ງ
ຖູແຂ້ວ ເພາະເຊືອ
້ ແບັກທີເລຍໃນປາກ
ທີເ່ ຮົາດືມ
່ ໄປພ້ອມກັບນໍາ້ ນັນ
້ ຈະຊ່ວຍ
ເຮັດໃຫ້ການເຮັດວຽກຂອງລະບົບຍ່ອຍ

ອາຫານດີຂຶ້ນ.
2. ໃນລະຫວ່າງ ຫລື ຫລັງ
ຈາກການອອກກາໍ ລງັ ກາຍ: ການອອກ
ກໍາລັງກາຍເຮັດໃຫ້ຮາ່ ງກາຍສູນເສຍນ້າໍ
ທາງເຫືອ
່ ຫລາຍກວ່າປົກກະຕິ ດັງ່ ນັນ
້ ,
ຮ່າງກາຍບໍ່ຄວນຂາດນ້ໍາ ທັງໃນເວລາ
ທີອ
່ ອກກຳລັງກາຍ ຫລື ຫລັງຈາກອອກ
ກໍາລັງກາຍ ດັງ່ ນັນ
້ , ຄວນດືມ
່ ນ້າໍ ເລັກນ້ອຍ
ໃນລະຫວ່າງການອອກກໍາລັງກາຍເປັນປະ
ຈໍາ ແລະ ຢ່າໃຫ້ຮ່າງກາຍຂາດນໍ້າຕະ
ຫລອດການອອກກຳລັງກາຍ ແຕ່ທາ່ ນ

#ສາວແວ່ນ
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ບໍຄ
່ ວນດືມ
່ ນ້າໍ ຈອກໃຫຍ່ ຫລື ກິນໝົດ
ຕຸກໃນບາດດຽວ ເນືອ
່ ງຈາກມັນສາມາດ

ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການເຈັບສຽບໄດ້. ການ
ດື່ ມ ນ້ໍ າ ໃນລະຫວ່ າ ງການອອກກໍ າ ລັ ງ
ກາຍ ນອກຈາກຊ່ວຍປັບປຸງປະສິດທິ
ພາບການອອກກໍາລັງກາຍດີຂຶ້ນແລ້ວ
ຍັງຊ່ວຍຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການ
ເກີດອາການວິນຫົວ ແລະ ໜ້າມືດ ໃນ
ລະຫວ່າງການອອກກາໍ ລງັ ກາຍນຳອີກ.
3. ກ່ອນຮັບປະທານອາຫານ:
ດືມ
່ ນ້ຳກ່ອນຮັບປະທານອາຫານປະມານ
30 ນາທີ ຈະຊ່ວຍກະຕຸນ
້ ໃຫ້ຮາ່ ງກາຍ
ຮູວ
້ າ່ ກໍາລັງຈະເລີມ
່ ກິນອາຫານ ເພືອ
່ ເຮັດ

lk]kdt;u

ໃຫ້ລະບົບຍ່ອຍອາຫານພ້ອມທີຈ
່ ະເຮັດ
ວຽກຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ນອກນັນ
້ , ການ

ດືມ
່ ນໍາ້ ກ່ອນກິນອາຫານຍັງສາມາດເຮັດ
ໃຫ້ຮສ
ູ້ ກ
ຶ ອີມ
່ ໄວ, ມີຄວາມຢາກອາຫານ
ນ້ອຍລົງ ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງເປັນວິທີທີ່ດີສໍາ
ລັບຜູທ
້ ກ
່ີ າໍ ລັງຫລຸດນ້ຳໜັກ ແຕ່ບຄ
່ໍ ວນ
ດື່ ມ ນ້ໍ າ ຫລາຍກ່ ອ ນທີ່ ຈ ະກິ ນ ອາຫານ
ເພາະອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດອາການເຈັບ
ສຽບກະເພາະໄດ້.
4. ກ່ອນທີ່ຈະອາບນໍ້າ: ການ
ດື່ມນ້ໍາກ່ອນອາບນ້ໍາ ເໝາະສຳລັບຄົນ
ທີມ
່ ກ
ັ ອາບນ້ຳອຸນ
່ ເນືອ
່ ງຈາກການອາບ
ນ້ໍາອຸ່ນຈະເຮັດໃຫ້ເລືອດໄຫລຜ່ານຜິວ
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k ສ່ຽວໜຶ່ງຖາມຂ່າວເພື້ອນ				
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ທິດາ ອົງແກ້ວ

ຊຸມໝດ
ູ່ ຽວກັນ
ຫຍັງຄືໄວວາກັບ					
ຕ່າວເຮືອນເລີງເລື້ອຍ
ທຸກວັນເຫັນໂຕນັ້ນ					ເມືອເຮືອນກ່ອນໝູ່
ຢາກຮູ້ເຫດເພື່ອນຟ້າວ				
ກັບບ້ານກ່ອນໂມງ ຫັ້ນນາ!
ຫລືເຮືອນສ່ຽວນັ້ນ					
ຫລືເຮືອນໂຕມີຕີນ					
ຈຶ່ງຕ້ອງໄວວາຟ້າວ					
ມາການຊ້າຢູ່ແລ້ວ					

ມີປີກພາປິນ ບໍ່ເດ
ຍ່າງໄປເລີງເລື້ອຍ
ກັບເຮືອນທຸກເທື່ອ
ພັດຍັງຮ້ອນຮີບເມືອ ອີກນໍ!

ໝໍສ່ຽວຂານຂ່າວຂ					
ໍ້
ໂຕ້ຕອບຕາມຈິງ
ເຫດທເີ່ ຮົາມາສວາຍ					ເພາະລົດຕິດຫລາຍລົ້ນ
ລົດຈັກເຮົາເລີຍໝົ້ນ					ໄປຕາມທາງຄົນຍ່າງ
ທາງສາມເລນລົດໃຫຍ່ນັ້ນ				ເໝົາກ້ຽງບໍ່ເຫລືອ
k

ຕອນເມືອເຮົາຈຶ່ງຟ້າວ				
ກັບກ່ອນໃຜໆ
ຄັນຊິໄປຕາມໂມງ					
ລົດກະຕິດຄືເວົ້າ
ເຮົາຈຶ່ງໄວວາຟ້າວ					
ກັບເຮືອນກ່ອນຄົນອື່ນ
ລົດໃຫຍ່ຈຶ່ງບໍ່ແຫຍ້					ເຮົາຂຶ້ນຂອບທາງ ຊັ້ນນາ!
k

ເຖິງແມ່ນລົງເຮືອນຊ້າ				ແຕ່ມາຮອດໄວໆ ສ່ຽວເອີຍ!
ແປດໂມງປາຍຊາວຄ່ອຍໄປ				
ຈຶ່ງຮອດໄວບໍ່ຄາຄ້າງ
ຕາມທາງກະບໍ່ມີໃຜແຫຍ້				ໃຫ້ສັບສົນຄືວ່າ
ມາການຊ້າເລັກນ້ອຍ					ໂຕຢ່າສໍ້ຊັກຖາມ ຫລາຍນາ....
k

ປະຕິໂທ ໂ ຕມາຊ້າຢູ່ແລ້ວ				
ພັດກັບກ່ອນໃຜໆ ອີກນໍ!
ໝໍເອົາເວລາໃດ					ເຮັດວຽກງານຄົງຄ້າງ
ເມືອເຮືອນໄວພັດມາຊ້າ				ເງ ິນເດືອນໄດ້ສ່ຳໝູ່ ນໍສ່ຽວນໍ!
ຄັນບໍ່ຖາມເລີຍບໍ່ຮູ້					
ວ່າໂຕຟ້າວເພາະລົດຫລາຍ
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ໜັງເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ເລືອດທີ່ສົ່ງໄປສະ
ໝອງໜ້ອຍລົງ ແລະ ອາດຈະມີຄວາມ

ສ່ຽງຕໍ່ການເປັນວິນ ຫລື ໜ້າມືດຈາກ
ຄວາມດັນເລືອດຕ່ຳໄດ້ ເຊິງ່ ອັນຕະລາຍ
ຫລາຍ; ການດືມ
່ ນ້າໍ ໜຶງ່ ຫລື ສອງຈອກ
ກ່ອນອາບນ້າໍ ຈະຊ່ວຍຫລຸດຄວາມສ່ຽງ
ຄວາມດັນຕ່ຳໃນເວລາອາບນ້າໍ ອຸນ
່ ເພືອ
່
ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດອາການໜ້າມືດໃນ
ເວລາອາບນໍ້າ.
5. ກ່ອນຈະເຂົ້ານອນ: ການ
ດື່ມນ້ໍາກ່ອນນອນສາມາດຫລຸດຄວາມ
ສ່ຽງອາການຂາດນ້າໍ ໃນເວລານອນ ແຕ່
ກ່ ອ ນເຂົ້ າ ນອນບໍ່ ຄ ວນດື່ ມ ນໍ້ າ ຫລາຍ
ເພາະອາດຈະໄປລົບກວນຮ່າງກາຍ ທີ່
ຕ້ອງລຸກຂຶນ
້ ໄປຖ່າຍເບົາໃນເວລານອນ
ເລື້ອຍໆ ດັ່ງນັ້ນ ຄວນດື່ມກ່ອນເຂົ້າ
ນອນບໍ່ເກີນ 1 ຈອກ ຫລື ຖ້າດື່ມນ້ຳ
ພຽງ 1 ຈອກ ແຕ່ຖ້າຍັງເຮັດໃຫ້ລຸກ
ຍ່ຽວກາງຄືນ ແນະນໍາໃຫ້ດື່ມພຽງແຕ່
ເຄິ່ງຈອກ.
6. ເມື່ອຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍ ຫລື
ມີອາການໄຂ້: ໃນເວລາທີ່ເປັນໄຂ້, ບໍ່
ສະບາຍ, ອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍຈະສູງຂຶນ
້
ການດື່ມນ້ໍາຈະຊ່ວຍຫລຸດອຸນຫະພູມ
ຮ່າງກາຍ ແລະ ຂັບໄລ່ຄວາມຮ້ອນອອກ
ທາງປັດສະວະ ເຮັດໃຫ້ອາການໄຂ້ຫາຍ
ໄວ ແລະ ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບພູມຕ້ານ
ທານຂອງຮ່າງກາຍເຮັດວຽກໄດ້ດີຂ້ນ
ຶ ;
ແຕ່ທ່ານບໍ່ຄວນດື່ມນ້ຳໝົດເທື່ອດຽວ
ຄວນດື່ມເທື່ອລະນ້ອຍ ແລະ ຫລາຍ
ເທື່ອ.
7. ຮູສ
້ ກ
ຶ ເມືອ
່ ຍ: ຖ້າຮູສ
້ ກ
ຶ ອ່ອນ
ເພຍ, ເມື່ອຍ, ເບື່ອ ແລະ ໂມໂຫງ່າຍ
ອາດຈະເປັນສັນຍານຂອງອາການຂາດ
ນ້ໍາ ສະນັ້ນ, ການດື່ມນ້ຳ 1 ຈອກ ສາ
ມາດຊ່ ວ ຍຫລຸ ດ ອາການເຫລົ່ າ ນີ້ ໄ ດ້
ໂດຍການດື່ມນໍ້າໃຫ້ພຽງພໍກັບຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງຮ່າງກາຍໃນແຕ່ລະມືເ້ ປັນ
ປະຈຳ ເພືອ
່ ປ້ອງກັນບໍໃ່ ຫ້ຮາ່ ງກາຍເຂົາ້
ສູ່ພາວະຂາດນ້ໍາ ຄວນດື່ມນ້ຳປະມານ
2-3 ລິດ ແລະ ບໍ່ຄວນດື່ມນ້ຳໃນປະລິ
ມານຫລາຍໃນຄັງ້ ດຽວ ຄວນດືມ
່ ຊ້າໆ
ແລະ ເລື້ອຍໆຕະຫລອດມື້.
8. ເມືອ
່ ເບິງ່ ແຍງຄົນເຈັບ ຫລື
ຕ້ອງຢູໃ່ ນພືນ
້ ທີທ
່ ເ່ີ ຕັມໄປດ້ວຍຄົນເຈັບ:
ບໍ່ເຊື່ອຕ້ອງເຊື່ອ ການດື່ມນ້ໍາຊ່ວຍປົກ
ປ້ອງຮ່າງກາຍຈາກການຕິດເຊື້ອຈາກ
ຄົນເຈັບທີຢ
່ ອ
ູ່ ອ
້ ມຂ້າງ ເນືອ
່ ງຈາກການ
ດືມ
່ ນ້າໍ ຊ່ວຍສົງ່ ເສີມການເຮັດວຽກຂອງ
ລະບົບພູມຕ້ານທານ. ນອກນັນ
້ , ການ
ດືມ
່ ນ້າໍ ເລືອ
້ ຍໆໃນເວລາທີຢ
່ ກ
ູ່ ບ
ັ ຄົນເຈັບ
ຍັງຊ່ວຍຫລຸດຄວາມກົດດັນ
ແລະ
ຄວາມອິ ດ ເມື່ ອ ຍຈາກການດູ ແ ລຄົ ນ
ເຈັບເຊັ່ນກັນ.
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ແປ ແລະ ຮຽບຮຽງ: ນາກ ເມືອງມະໂນ

ແປ ແລະ ຮຽບຮຽງ: ນາງ ປາກາລັກ ພົມມີໄຊ

ບັ ນ ດາຜູ້ ນໍ າ ໃນສ ະຫ ະພ າບ
ເອີຣົບ (ອີຢູ) ໄດ້ສະແດງຄວາມຍີນດີ

ມາລີ ເລີເພັນ.

ທ່ານ ແອມານູແອວ ມາຄຣົງ

ຜົ ນ ກ ານນັ ບ ຄະແນນຢ່ າ ງບໍ່

ໄດ້ປະກາດໄຊຊະນະທີ່ນະຄອນຫລວງ

ນຳທ່ານ ແອມານູແອວ ມາຄຣົງ ທີ່

ເປັນທາງການ

ຊະນ ະການເລື ອ ກຕັ້ ງ ປະທານາທິ ບໍ

ຄະແນນສຽງໃນເວລາ 17.00 ໂມງ

ການດຳລົງຕໍາແໜ່ງໃໝ່ນັບແຕ່ນ້ີຕໍ່ໄປ

ດີຝຣັ່ງເປັນສະໄໝທີ 2, ສ່ວນທ່ານ

ຂອງວັນທີ 24 ເມສາຜ່ານມາ ຕາມ

ຈະໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງໃຫ້ຕ່າງຈາກ

ນາງ ມາລີ ເລີເພັນ ຜູ້ຊີງຕ
 ຳແໜ່ງໄດ້

ເວລາທ້ອງຖິ່ນ ເຊິ່ງທ່ານ ແອມານູ

5 ປີຜ່ານມາ.

ໃຫ້ຄຳໝັ້ນວ່າ

ແອວ ມາຄຣ
 ົງ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະການ

ກຳລັງກຽມຄວາມ

ຫລັງຈ
 າກປິດຫີບລົງ

ປາຣີ

ໂດຍທ່ານກ່າວວ່າ

ໃນວາລະ

ສ່ວນທ່ານ ນາງ ມາລີ ເລີ

ພ້ອມສຳລັບການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກ ເລືອກຕງ້ັ ທວ
່ົ ໄ ປດ້ວຍຄະແນນ 58,2%

ເພັນ ໄດ້ກ
 ່າວຕໍ່ຜູ້ສະໜັບສະໜູນຕົນ

ລັດຖະສະພາໃນໄວໆນີ້.

ມີຄະແນນສູງກວ່າທ່ານ ນາງ ມາລີ

ວ່າ ຍອມຮັບຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງ,

ສະຖານີໂທລະພາບຂອງຝຣັ່ງ ເລີເພັນ ຜູ້ທ້າຊີງຕຳແໜ່ງທ
 ີ່ໄດ້ຄະແນນ

ແຕ່ຍັງສືບຕໍ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ພ້ອມທັງ

ໄດ້ຈັດລາຍການພິເສດແຈ້ງຜົນການ

41,8% ເຊິ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ທ່ານ ແອມາ

ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະບໍ່ປະຖິ້ມຝຣັ່ງ

ນັບຄະແນນສຽງການເລືອກຕັ້ງປະທາ

ນູແອວ ມາຄຣົງ ປະທານາທິບໍດີ ໃນ

ແລະ ກຳລັງກຽມຄວາມພ້ອມສຳລັບ

ນາທິບໍດີຝຣັ່ງ ຮອບທີ 2 ປີ ເຊິ່ງເປັນ

ໄວອາຍຸ 44 ປີ ສາມາດຄອງຕຳແໜ່ງ

ການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກລັດຖະສະພາ

ຮອບຕັດຕັດສິນ ລະຫວ່າງທ່ານ ແອ ປະທານາທິບໍດີຝຣັ່ງ ເປັນສະໄໝທີ 2
ມານູແອວ ມາຄຣົງ ແລະ ທ່ານ ນາງ

ໄດ້ສຳເລັດ.
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ໃນເດືອນມິຖຸນາທີ່ຈະມາເຖິງ.
ແຫລ່ງຂ
 ່າວ: The standard

ສະຫະພາບເອີຣົບ

(ອີຢູ)

ເຫັ ນ ດີ ອ ອກກົ ດ ໝາຍໃໝ່ ບັ ງ ຄັ ບ ໃຫ້

ຄົ ມ ອອນລ າຍຕ່ າ ງໆໃຫ້ ລຶ ບ ເນື້ ອ ໃ ນ

ມາດເຂົ້າເຖິງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການ

ອອກທັນທີ.

ບໍລກ
ິ ານບາງຢ່າງໄດ້.

ບໍລິສັດເທັກໂນໂລຢີໃຫຍ່ໆ ເຊັ່ນ ກູ

ບໍລສ
ິ ດ
ັ ຂະໜາດໃຫຍ່ດາ້ ນດີຈ
ີ

ເກິນ, ເມຕາ ແລະ ອື່ນໆ ຄວບຄຸມ

ຕອນໄດ້ມີການກຳນົດກຸ່ມເປົ້າໝາຍຜູ້

ທີ່ ບໍ່ ປ ະຕິ ບັ ດ ຕ າມກົ ດ ໝ າຍສ ະບັ ບ ນີ້

ເນື້ອໃນທີ່ຜິດຕໍ່ກົດໝາຍໃນສື່ສັງຄົມ ນຳໃຊ້ສຳລ
 ັບການໂຄສະນາຜ່ານອອນ

ອາດຈະຖືກປັບໃໝສູງເຖິງ 6% ຂອງ

ອອນລາຍ ໃຫ້ເຂັ້ມງວດຫລາຍຂຶ້ນ.

ລາຍຮັບປະຈຳປີຂອງບໍລິສັດ.

ລາຍ, ແຕ່ກດ
ົ ໝ
 າຍວາ່ ດວ
້ ຍການໃຫບ
້ ໍ

ສຳ ລັ ບ ບໍ ລິ ສັ ດ ເທັ ກ ໂນໂລຢີ 

ອີ ງ ຕ າມກ ານລ າຍງ ານຂ່ າ ວ ລິການດາ້ ນດຈ
ີ ຕ
ີ ອນ ໄດ້ກຳນົດມາດຕະ
ວັນທີ 23 ເມສາຜ່ານມາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ການສືສ
່ ງັ ຄມ
ົ ອອນລາຍຕ່າງໆດ້ວຍຂະ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການໃຫ້ບໍ
ລິການດ້ານດີຈີຕອນ

ເປັນກົດໝາຍ

ລັດຖ
 ະສະພາເອີຣົບ ແລະ ປະເທດສະ ບວນການແກ້ໄຂບນ
ັ ຫາທອ
່ ີ ະ ທ
 ບ
ິ າຍເປັນ ທີ່ແຍກອອກຈາກກົດໝາຍຕະຫລາດ
ມາຊິກອີຢູ ໄດ້ບ
 ັນລ
 ຸຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບ

ຂັນ
້ ຕອນຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ ຫ້າມກຳນົດ

ດີຈີຕອນ

ກົ ດ ໝ າຍວ່ າ ດ້ ວ ຍກ ານໃ ຫ້ບໍ ລິ ກ ານ

ເປົາ້ ໝາຍການໂຄສະນາຜ່ານອອນລາຍ

ຫາກໍໄດ້ຮັບຮອງເມື່ອເດືອນຜ່ານມາ.

ດ້ານດຈ
ີ ີຕອນ ເຊິ່ງເປັນກົດໝາຍຕົ້ນ ກັບກູມ
່ ທີເ່ ປັນເດັກນ້ອຍ. ນອກນັ້ນ,
ຕໍທີ່ມີເປົ້າໝາຍເພື່ອຄວບຄຸມເນື້ອໃນ

ຍັງຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມ
 ກ
ີ ານຫລອກລວງດ້ວຍ

ທີ່ຜິດກົດໝາຍ ດ້ວຍການສັ່ງໃຫ້ສສ
ື່ ັງ

ການໃຊ້ວທ
ິ ີການຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ນຳໄຊ້ສາ

ທີ່ສະຖາບັນຕ່າງໆໃນອີຢ
 ູ
ແຫລ່ງຂ່າວ: CNBC
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ເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ, ວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ ໃນຂອບເຂດທົວ
່ ປະເທດ;
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11. ປະສານສົມທົບກັບກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງ

7. ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຂດເຕັກໂນ
ໂລຊີລະດັບສູງ, ວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ;

ຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ;
ມາດຕາ 49 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ
ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ

ກັບວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ;

ແລະ ການສື່ສານ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:

13. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີລະ

1. ຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງ, ປັບປຸງນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ

ດັບສູງ ໃຫ້ລັດຖະບານຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;

ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ ເພື່ອສະເໜີລັດຖະ
ບານ ພິຈາລະນາ;

14. ນຳໃຊ້ສດ
ິ ແລະ ປະຕິບດ
ັ ໜ້າທີອ
່ ນ
່ື ຕາມທີໄ່ ດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 50 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງ,

2. ຜັນຂະຫຍາຍ ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະ

ນະຄອນຫຼວງ

ບຽບການ ກ່ຽວກັບວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ ເປັນແຜນການ, ແຜນງານ
ແລະ ໂຄງການລະອຽດ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;

ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ ພະແນກເຕັກໂນໂລ
ຊີ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຕາມຂອບເຂດ

3. ໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັ່ງນີ້:

ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ;
4.
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12. ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ກ່ຽວ

1. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບ

ຊີ້ນຳການປັບປຸງວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ

ໃນຂອບເຂດ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;

ການ, ແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ ກ່ຽວກັບວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີລະ
ດັບສູງ;

5. ພິຈາລະນາ ອອກ, ໂຈະ ຫຼື ຖອນໃບອະນຸຍາດ ການດຳເນີນວຽກງານ
ເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ;

2. ໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ
ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ;

6. ຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງເຂດເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ ເພື່ອສະເໜີ
ລັດຖະບານພິຈາລະນາ;

3. ຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້, ສະເໜີສ້າງ, ຍົກລະດັບບຸກຄະລາກອນກ່ຽວກັບ
ວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ;

7. ສ້າງ, ບຳລຸງ, ຍົກລະດັບ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ບຸກຄະລາກອນ ກ່ຽວ
ກັບວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ;

4. ອອກ, ໂຈະ ຫຼື ຖອນໃບອະນຸຍາດດຳເນີນວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີລະ
ດັບສູງ;

8. ໂຈະ ຫຼື ຍົກເລີກຂໍ້ຕົກລົງ, ຄຳສັ່ງ, ຄຳແນະນຳ ແລະ ແຈ້ງການ ກ່ຽວ
ກັບວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ ຂັ້ນລຸ່ມຂອງຕົນທີ່ຂັດກັບກົດໝາຍ;
9. ຮັບ, ພິຈາລະນາ ແລະ ແກ້ໄຂ ຄຳສະເໜີຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ

5. ໂຈະ ຫຼື ຍົກເລີກຂໍ້ຕົກລົງ, ຄຳສັ່ງ, ຄຳແນະນຳ ແລະ ແຈ້ງການ ຂອງ
ຫ້ອງການເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ທີ່ຂັດ
ກັບກົດໝາຍ;

ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ກ່ຽວກັບວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ;
10. ຊີ້ນຳ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຂດ

ຜູ້ຊີ້ນຳ
ທ່ານ ສິງຄຳ ວົງພະຈັນ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ການສຳຫລວດວັດແທກ ແລະ ສ້າງແຜນທີ່

6. ຮັບພິຈາລະນາ ແກ້ໄຂຄຳສະເໜີຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການ
ຈັດຕັ້ງ ກ່ຽວກັບວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ;

ຄະນະຊ່ຽວຊານທີ່ປຶກສາ

ທ່ານ ສີສຸພັນ ແສງສະຫວັນ
ທ່ານ ວິເສດ ສະແຫວງສຶກສາ
ທ່ານ ຄຳວິສັນ ແກ້ວສຸວັນ

13. ເສັ້ນຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ໝາຍເຖິງ ເສັ້ນແບ່ງເຂດແດນ
ລະຫວ່າງປະເທດ;
14. ເສັ້ນເຂດແດນເຊື່ອມຕໍ່ ໝາຍເຖິງ ເສັ້ນຂອບເຂດການປົກ
ຄອງລະຫວ່າງ ແຂວງກັບແຂວງ, ເມືອງກັບເມືອງ ແລະ ບ້ານກັບບ້ານ;
15. ການພິມດ້ວຍປລອດເຕີ (Plotter) ໝາຍເຖິງ ການພິມ
ດ້ວຍເຄື່ອງພິມຜ່ານລະບົບຫົວສີດແຕ້ມລົງໃສ່ແຜ່ນເຈ້ຍໂດຍກົງ ດ້ວຍ
ນໍ້າມຶກ ຫລື ຜົງມຶກ;
16. ການພິມດ້ວຍອັອບເເຊັດ (Offset) ໝາຍເຖິງ ການພິມ
ແຍກສີ ດ້ວຍເຄື່ອງພິມທີ່ນໍ້າມຶກສໍາພັດກັບແມ່ພິມ ແລະ ເຈ້ຍໂດຍກົງ
ຜ່ານລູກກິ້ງ.

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

