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(ສພຊ
 ) ກອງປະຊຸມສະໄໝ
ສາມັນເທື່ອທ
 ີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ
(ສພຊ) ຊຸດທ
 ີ IX ໃນວາລະຂອງວັນ
ທີ 20-21 ມິຖຸນາ 2022 ພາຍໃຕ້
ການເ ປັ ນ ປ ະທ ານຂ ອງພ ະນ ະທ່ າ ນ
ປອ. ໄຊສົມພອນ ພົມວຫ
ິ ານ ປະທານ
ສະພາແຫ່ ງ ຊາດພ້ ອ ມດ້ ວ ຍບັ ນ ດ າ
ທ່ າ ນຮ ອງປ ະທ ານສະພາແຫ່ ງ ຊາດ
ເຂົ້າຮ່ວມເປັນຄະນະປະທານ.
ທ່ານ ປອ. ນາງ ສູນທອນ
ໄຊຍະຈັກ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ໄດ້ຂ
 ຶ້ນອ
 ່ານຄຳສະເໜີຂອງປະ
ທານປະເທດ ກ່ຽວກັບການຍົກຍ້າຍ

ແລະ ເລືອກຕັ້ງປະທານອົງກ
 ານກວດ
ສອບແຫ່ງລັດ ແລະ ຄຳສະເໜີຂອງ
ນາຍົ ກ ລັ ດ ຖ ະມົ ນ ຕີ ກ່ ຽ ວກັ ບ ກ ານພິ 
ຈາລ ະນ າແ ຕ່ ງ ຕັ້ ງ ຮ ອງນ າຍົ ກ ລັ ດ ຖ ະ
ມົນຕີ ແລະ ສະມາຊິກລັດຖ
 ະບານ
ໂດຍບັນດາທ່ານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ
ຊາດ (ສສຊ) ໄດ້ພ້ອມກັນພຈ
ິ າລະນາ
ແລະ ລົງຄະແນນສຽງເຫັນດເີປັນສຽງ
ສ່ວນຫລາຍ ຄື: ຮັບຮອງເອົາທ່ານ

ຣະວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕກ
ີ ະຊວງການ
ເງິນ ເປັນຜູ້ວ່າກ
 ານທະນາຄານ ແຫ່ງ
ສປປລາວ.
ກອງປ ະຊຸ ມ ຍັ ງ ໄ ດ້ ຮັ ບ ຟັ ງ
ການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າການຈັດ
ຕັ້ງປ
 ະຕບ
ິ ັດວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ
 ້ວຍ
ການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດ
ຖະກິດ-ການເງິນ ຈາກທ່ານ ສອນໄຊ
ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ;
ຈາກນັ້ນ, ທ່ານ ສົມມາດ ພົລ
 ເສນາ
ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ
ຕາງ
ໜ້າຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້
ຂຶ້ ນ ປະກ ອບຄ ຳເ ຫັ ນ ຕໍ່ ບົ ດ ລ າຍງ ານ

 ັ່ງກ່າວ. ພ້ອມນັ້ນ, ບັນດາທ່ານ
ດ
ສສຊ ກໍໄດ້ຕ
 ັ້ງຄ
 ຳຊັກຖາມ ເພື່ອ
ໃຫ້ຄະນະລັດຖະບານໄດ້ຊີ້ແຈງເພີ່ມ
ຕື່ມ  ແລະ ໄດ້ຮ
 ັບຟັງການຊີ້ແຈງຈາກ
ວຽງທະວສ
ີ ອນ ເທບພະຈັນ ຮອງເຈົ້າ ຕີ ກ ະຊ ວງປ້ ອ ງກັ ນ ຄ ວາມສ ະຫ ງົ ບ ; ຕກ
ີ ະຊວງອຸດສ
 າຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ;
ທ່ານ ທ່າ ນລັ ດ ຖ ະມົ ນຕີກ ະຊ ວງກ ານເ ງິ ນ,
ແຂວງໆສະຫວັນນ
 ະເຂດ ເປັນປະທານ ທ່ານ ສະເຫລີມໄຊ ກົມມະສິດ ເປັນ ເປັນລັດຖະມົນຕີປະຈໍາສໍານັກງານນາ ມະໄລທອງ ກົມມະສິດ ປະທານອົງ ຮອງຜູ້ວ່າກ
 ານທະ ນາຄານ
ແຫ່ງ
ອົງກ
 ານກວດສອບແຫ່ງລັດ;
ທ່ານ ຮອງນາຍົກລັດຖ
 ະມົນຕີ ທັງເປັນລັດ ຍົກລັດຖະມົນຕີ; ທ່ານ ສອນໄຊ ສິດ ການກວດສອບແຫ່ງລັດ ເປັນລັດຖ
 ະ ສປປລາວ, ລັດຖະມົນຕກ
ີ ະຊວງອຸດ
ພົອ. ວິໄ ລ ຫລ້າຄຳຟອງ ເປັນຮອງນາ ຖະມົ ນ ຕີ ກ ະຊ ວງການຕ່ າ ງປ ະເ ທດ; ພະໄຊ ຜູ້ວ່າກ
 ານທະນາຄານ ແຫ່ງ ມົນຕກ
ີ ະຊວງອຸດສ
 າຫະກຳ ແລະ ການ
vjko8+|hk @
ຍົກລັດຖ
 ະມົນຕີ ທັງເປັນລັດຖະມົນ ທ່ານ ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖ
 ະມົນ ສປປລາວ ເປັນລັດຖະມົນຕີປະຈໍາສໍາ ຄ້າ ແລະ ທ່ານ ບຸນເຫລືອ ສິນໄຊວໍ

xtmko lr- v;prvo;aolhk’8ah’
ltrkz6hcmo]kf-tfvo csj’ ik-kvkok9adwm
ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫລີມສະຫລອງ ວັນສ້າງຕັ້ງສະພາຜູ້ແທນລາດ
ຊະດອນ ແຫ່ງ ຣາຊະອານາຈັກໄທ ຄົບຮອບ 90 ປີ ພະນະທ່ານ ປອ. ໄຊສົມ
ພອນ ພົມວິຫານ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະ
ໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໄດ້ສົ່ງຄຳອວຍພອນເຖິງພະນະທ່ານ ຊວນ ຫລີກ ໄພ ປະ
ທານສະພາຜູ້ແທນລາດຊະດອນ ແຫ່ງ ຣາຊະອານາໄທ ແລະ ບັນດາທ່ານສະ
ມາຊິກສະພາຜູ້ແທນລາດຊະດອນ ແລະ ປະຊາຊົນໄທ ທຸກທົ່ວໜ້າ ເຊິ່ງມີ
ເນື້ອໃນວ່າ:
ໃນນາມປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປລາວ, ສະມາຊິກສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX, ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ແລະ ໃນນາມສ່ວນຕົວ ຂ້າ
ພະເຈົ້າ ຂໍສົ່ງຄໍາອວຍພອນອັນອົບອຸ່ນ ແລະ ພອນໄຊອັນປະເສີດ ມາຍັງພະນະ
ທ່ານ ໂດຍຜ່ານພະນະທ່ານ ໄປຍັງບັນດາສະມາຊິກສະພາຜູ້ແທນລາດຊະດອນ
ແລະ ປະຊາຊົນໄທ ໃນໂອກາດວັນສ້າງຕັ້ງສະພາຜູ້ແທນລາດຊະດອນ ແຫ່ງ
ຣາຊະອານາຈັກໄທ ຄົບຮອບ 90 ປີ ໂດຍຜ່ານວີດີໂອໃນມື້ນີ້.
ຂ້າພະເຈົ້າຕີລາຄາສູງ ຕໍ່ສະພາຜູ້ແທນລາດຊະດອນ ແຫ່ງຣາຊະອາ
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ໃນວັນທີ 20 ມິຖຸນາຜ່ານມາ,
ທ່ານ ສົມມາດ ພົລເສນາ ຮອງປະ
ທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຕາງໜ້າຄະ
ນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ
ປະກອບ
ຄຳເຫັ ນ ໃສ່ ບົ ດ ລາຍງານຂອງລັ ດ ຖະ
ບານ ກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍ
ການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດ
ຖະກິດ-ການເງິນ
ເລີ່ມແຕ່ເດືອນ
8/2021 ເປັນຕົ້ນມາຕໍ່ກອງປະຊຸມ
ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ດັ່ງນີ້:
1. ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າສ້າງ ແລະ
ປັບປຸງກົດໝາຍ 5 ສະບັບ ແລະ ນິຕິ
ກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ ໃນຂົງເຂດເສດຖະ
ກິດ ປະມານ  20 ສະບັບ;

Iv’okpqd]af4t,qo8u ]kp’ko

2. ໄດ້ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມ
ການຜະລິດກະສິກໍາ ເພື່ອຊົມໃຊ້ພາຍ

ໃນ ແລະ ເປັນສິນຄ້າສົ່ງອອກຕິດພັນ
ກັບການປຸງແຕ່ງ ແລະ ການບໍລິການ
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ໃນວັນທີ 20 ມິຖຸນາ 2022
ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາ
ຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຜູ້ຊີ້ນຳຂົງເຂດເສດ
ຖະກິດ
ໄດ້ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ
ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ວາລະແຫ່ ງ ຊາດ
ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ
ດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ຕໍ່ກອງປະ
ຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະ
ພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ບົດລາຍງານ
ປະກອບມີ 3 ພາກຄື: ພາກທີ (ໜຶ່ງ)
ຕີລາຄາຄວາມຄືບໜ້າ ໃນການຈັດ
ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ວາລະແຫ່ ງ ຊາດວ່ າ ດ້ ວ ຍ
ການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 20
ມິຖຸນາ 2022, ທ່ານ ຄຳໃບ ດຳລັດ
ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຖະ
ແຫລງກ່ຽວກັບຜົນສຳເລັດການພິຈາ
ລະນາ ບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ
ກ່ ຽ ວກັ ບ ກ ານຈັ ດ ຕັ້ ງ ປ ະຕິ ບັ ດ ບັ ນ ດາ
ຄາດໝາຍຂົງເຂດສຶກສາທິການ ແລະ
ກິລາ, ການປັບປຸງຄຸນນະພາບລະບົບ
ກ ານຮ ຽນ-ການສ ອນໃ ນໄ ລຍະໃ ໝ່ 
ແລະ ການຄຸ້ມຄອງວຽກງານກິລາ-ກາ
ຍະກໍາ ແລະ ບົດລາຍງານການຈັດຕ
 ັ້ງ
ປະຕິບັດແຜນການທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວ,
ການເປີດປະເທດ
ຕິດພ
 ັນກ
 ັບການ
ປ້ອງກັນ ແລະ ຮັບມືການແຜ່ລະບາດ
ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຊິ່ງມີ 2
ເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນ
 ີ້:
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ຕາມທ່າແຮງ
ຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ
ເປັນຕົ້ນ ພືດ ແລະ ສັດ ແລະ ໄດ້ສົ່ງ
ອອກສິນຄ້າກະສິກຳ
ລວມມູນຄ່າ
870,85 ລ້ານໂດລາ (ປະມານ
13.000 ຕື້ກີບ;
3.
ສາມາດເກັບລາຍຮັບ
ເຂົ້າງົບປະມານ ຈາກແຫລ່ງລາຍຮັບ
ປະເພດຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນ: ການແກ້ໄຂ
ພາຫະນະ ທີ່ນໍາເຂົ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ
ນໍາໃຊ້ບໍ່ຖືກເປົ້າໝາຍ
ທັງໝົດ
20.773 ຄັນ (314 ຕື້ກີບ), ການ
ເຮັດທົດລອງຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ
ຈໍາ
ນວນ 50 ໂຄງການ (52,65 ລ້ານ
ໂດລາ ແລະ 321,68 ຕື້ກີບ), ການ
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ຊາດລາວ ແລະ ສະພາຜູ້ແທນລາດຊະດອນ ແຫ່ງ ຣາຊະອານາຈັກໄທ ໃນໄລ
ຍະຜ່ານມາ ໄດ້ຮັບການເສີມຂະຫຍາຍເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ ເຊິ່ງສະແດງ
xtmkoDDD
ອອກມີການແລກປ່ຽນການຢ້ຽມຢາມຜູ້ແທນ
ນັບແຕ່ລະດັບປະທານສະພາ,
ຈັກໄທ ທີ່ນັບແຕ່ໄດ້ມີການສ້າງຕັ້ງຂື້ນ ໃນວັນທີ 24 ມິຖຸນາ 1932 ເປັນຕົ້ນ ຄະນະມິດຕະພາບລັດຖະສະພາລາວ-ໄທ ຈົນຮອດລະດັບວິຊາການ; ມີການພົບ
ມາ ໄດ້ມີການພັດທະນາລະບອບການປົກຄອງ ຂອງຣາຊະອານາຈັກໄທ ໃຫ້ມີ ປະແບບທາງໄກ ລະຫວ່າງ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ປະທານສະພາຜູ້
ການຂະຫຍາຍຕົວເປັນກ້າວໆມາ,
ເຮັດໃຫ້ບົດບາດຂອງສະພາຜູ້ແທນລາດ ແທນຣາຊະດອນໄທ ໃນເດືອນສິງຫາ 2021, ມີການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ
ຊະດອນ ໃນລະບອບປະຊາທິປະໄຕ ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນ, ສາມາດສ້າງໄດ້ລັດຖະທໍາ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດພາລະບົດບາດດ້ານນິຕິບັນຍັດ,
ມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາຕ່າງໆ ຄຸ້ມຄອງລັດ, ຄຸ້ມຄອງສັງຄົມ ດ້ວຍ ມີການສົ່ງສານຊົມເຊີຍ, ສານອວຍພອນ ເຊິ່ງກັນແລະກັນ ໃນໂອກາດວັນ
ກົດໝາຍເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.
ສຳຄັນຂອງຊາດ ຊ່ວຍເຫລືອເຊິ່ງກັນແລະກັນ ໃນເວລາທີ່ພົບຄວາມຫຍຸ້ງ
ຂ້າພະເຈົ້າ ມີຄວາມເຊື່ອໜັ້ນຢ່າງໜັກແໜ້ນວ່າ ສະພາຜູ້ແທນຣາຊະ ຍາກເຊັ່ນ: ການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນພະຍາດໂຄວິດ-19, ໄພພິບັດທາງທໍາ
ດອນໄທ
ໃນຖານະທີ່ເປັນອົງການຕົວແທນຂອງປະຊາຊົນຈະປະຕິບັດພາລະ ມະຊາດ ແລະ ອື່ນໆ. ພ້ອມນີ້, ສອງຝ່າຍຍັງໄດ້ສະໜັບສະໜູນ ເຊິ່ງກັນແລະ
ບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ໃນການພິຈະລະນາຮັບຮອງການສ້າງ ແລະ ປັບ ກັນ ໃນເວທີລັດຖະສະພາພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນໃນກອບ
ປຸງລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ການຕົກລົງບັນຫາສໍາຄັນຂອງຊາດເພື່ອ AIPA, IPU, APPF ແລະ ອື່ນໆ.
ປົກປ້ອງ ແລະ ນໍາເອົາຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງປະເທດຊາດ ມາສູ່ປະຊາຊົນ
ໃນໂອກາດສະເຫລີມສະຫລອງວັນສ້າງຕັ້ງສະພາຜູ້ແທນລາດຊະດອນ
ຢ່າງແທ້ຈິງ.
ແຫ່ງ ຣາຊະອານາຈັກໄທ ຄົບຮອບ 90 ປີນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍອວຍພອນໄຊອັນປະ
ຕະຫລອດໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ, ສປປລາວ ແລະ ຣາຊະອານາຈັກໄທ ເສີດ ມາຍັງພະນະທ່ານປະທານສະພາຜູ້ແທນລາດຊະດອນ ແຫ່ງຣາຊະອານາ
ໄດ້ມີສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືທີ່ມີມູນເຊື້ອອັນດີງາມ ໃນຖາ ຈັກໄທ, ບັນດາທ່ານສາມາຊິກສະພາຜູ້ແທນລາດຊະດອນ ຈົ່ງມີສຸຂະພາບແຂງ
ນະບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງທີ່ມີແຕ່ດົນນານ ໄດ້ນັບມື້ຈະເລີນງອກງາມຍິ່ງຂຶ້ນ ເຊິ່ງ ແຮງ, ມີຄວາມຜາສຸກ ແລະ ມີຜົນສໍາເລັດໃນການປະຕິບັດບົດບາດ ການເປັນ
ສະແດງອອກການນໍາຂັ້ນສູງ ຂອງສອງປະເທດ ກໍ່ມີການໄປມາຫາສູ່ເປັນປົກະ ຕົວແທນຂອງປະຊາຊົນໄທ, ນໍາເອົາຄວາມສົມບູນພູນສຸກ ມາສູ່ປະຊາຊົນໄທ,
ຕິ ມີການແລກປ່ຽນການຢ້ຽມຢາມ ເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ນອກນັ້ນບັນດາຄະນະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ການພັດທະນາ ຂອງ
ຜູ້ແທນຂັ້ນຕ່າງໆ ແຕ່ສູນກາງຮອດທ້ອງຖິ່ນ. ອັນພົ້ນເດັ່ນກວ່າໝູ່ ແມ່ນມີ ພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ.
ການຢ້ຽມຢາມເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ລະຫວ່າງ ສອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຂອງ
ຂໍອວຍພອນໃຫ້ສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມື ທີ່ເປັນ
ສອງປະເທດ. ພ້ອມກັນນີ້, ສອງປະເທດມີກ
 ານຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ມູນເຊື້ອອັນດີງາມ ລະຫວ່າງ ສອງປະເທດລາວ-ໄທ ກໍຄື ການພົວພັນຮ່ວມມື
ການຄ້າ-ການລົງທຶນ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ລະຫວ່າງ ສອງອົງການນິຕິບັນຍັດ ຂອງສອງປະເທດພວກເຮົາ ຈົ່ງສືບຕໍ່ຂະ
ອື່ນໆ ເຊິ່ງໄດ້ນຳເອົາຜົນປະໂຫຍດຕົວຈິງມາໃຫ້ສອງປະເທດ ກໍຄືປະຊາຊົນ ຫຍາຍຕົວ ແລະ ແໜ້ນແຟ້ນຍິ່ງໆຂຶ້ນ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຕົວຈິງ ຂອງປະຊາຊົນ
ສອງຊາດ ລາວ-ໄທ.
ສອງຊາດ ລາວ ແລະ ໄທ.
ຂ້າພະເຈົ້າ ຕີລາຄາສູງຕໍ່ການພົວພັນຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ສະພາແຫ່ງ

lr-DDD
 າຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ລັດຖະມົນ
ສ
ຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ລັດ
ຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄ ມ້.
ໃນທີ່ປະຊຸມ, ທ່ານ ພົອ.
ວິໄລ ຫລ້າຄ
 ຳຟອງ ຮອງນາຍົກລັດ
ຖະມົນຕີ ທັງເປັນລັດຖະມົນຕີກະຊວງ
ປ້ອງກັນຄ
 ວາມສະຫງົບ ໄດ້ຂ
 ຶ້ນຜ່ານ
ບົ ດ ລ າຍງ ານຄວາມຄື ບ ໜ້ າ ກ ານຈັ ດ
ຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍ
ການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ແລະ
ທ່ານ ພົທ
 . ສຸວ
 ອນ ເລືອງບຸນມີ ຮອງ
ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຕ
 າງໜ້າ
ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຜ່ານບົດ
ປະກ ອບຄ ຳເ ຫັ ນ ຕໍ່ ບົ ດ ລ າຍງາ ນດັ່ ງ
ກ່າວ. ຈາກນັ້ນ, ບັນດາທ່ານ ສສຊ
ໄດ້ ສຸ ມ ໃ ສ່ ຄົ້ ນ ຄ ວ້ າ ປ ະກ ອບຄ ຳເ ຫັ ນ
ແລະ ຕັ້ງຄ
 ຳຊັກຖ
 າມຕຄ
ໍ່ ະນະລັດຖະ
ບານ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການຊແ
ີ້ ຈງຈາກທ່ານ
ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທັງເປັນລັດ

ຖະມົ ນ ຕີ ກ ະຊ ວງປ້ ອ ງກັ ນ ຄ ວາມສ ະ
ຫງົບ; ລັດຖ
 ະມົນຕກ
ີ ະຊວງສຶກສາທິ
ການ ແລະ ກິລາ; ລັດຖະມົນຕກ
ີ ະ
ຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທ
 ະນະທຳ
ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຮອງລັດຖະມົນ
ຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ.
ພ້ອມນັ້ນ, ບັນດາທ່ານ ສສຊ

ຍັງໄດ້ຮັບຟັງ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່
ບົດລາຍງານຂອງອົງການໄອຍະການ
ປະຊາຊົນສູງສຸດ ກ່ຽວກັບກ
 ານຈັດຕັ້ງ
ຜັນຂະຫຍາຍວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍ
ການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ຕາມ
ມະຕິສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ
 , ລົງວັນ
ທີ 10 ສິງຫາ 2011 ແລະ ການຕິດ
ຕາມກວດກາການນຳໃຊ້ 7 ມາດຕະ
ການສະກັດກ
 ັ້ນ
ຂອງອົງກ
 ານສືບ
ສວນ-ສອບສວນ ຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້
ໃນມາດຕາ 136 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າ
ດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີອາຍາ ໂດຍສະ
ເ ພາະກ ານແ ກ້ໄ ຂກ ານລ ະເ ມີ ດ ກົ ດ
ໝາຍໃນການພາຕົວ, ກັກຕົວ, ຈັບ
ຕົວ ແລະ ການກັກຂັງພາງ ທີ່ບໍ່ຖືກ
ຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ
ທີສ
່ ະເໜີໂດຍ

ທ່ານ ໄຊຊະນະ ໂຄດພູທອນ ຫົວໜ້າ
ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ;
ຈາກນັ້ນ, ທ່ານ ຄຳແພງ ວິລະພັນ
ປະທານກຳມາທກ
ິ ານຍຸຕິທຳ ໄດ້ຕາງ
ໜ້ າ ໃ ຫ້ ຄ ະນ ະປ ະຈ ຳ ສະພາແຫ່ ງ ຊາດ
ປະກອບຄຳເຫັນຕບ
່ໍ ດ
ົ ລາຍງານດງ່ັ ກາ່ ວ.
(ນາງ ປາກາລັກ ພົມມີໄຊ)
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1. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນ
ດາຄາດໝາຍຂົງເຂດສຶກສາທິການກິລາ, ການປັບປຸງຄຸນນະພາບລະບົບ
ການຮ ຽນ-ການສ ອນໃ ນໄ ລຍະໃໝ່ 
ແລະ
ການຄຸ້ມຄອງວຽກງານກິລາກາຍະກໍາ;
2. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ
ການທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວ, ການເປີດປ
ະ
ເທດ ຕິດພ
 ັນກັບການປ້ອງກັນ ແລະ
ຮັ ບ ມື ກ ານແ ຜ່ ລ ະບາດຂ ອງພ ະຍາດ
ໂຄວິດ-19.
ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບຟັງການ
ລາຍງານໂດຍສັງເຂບ ຈາກທ່ານ ລັດ
ຖະມົນຕີ ທັງ 2 ກະຊວງ ຄື: ກະຊວງ
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ; ກະຊວງ
ຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ
ທ່ອງທ່ຽວ, ຫລັງຈ
 າກນັ້ນ, ຜູ້ຕາງໜ້າ
ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊ
 າດ ໄດ້ຂຶ້ນ
ມີຄໍາເຫັນຕໍ່ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວ ແລະ
ປະທານກອງປະຊຸມ ກໍໄດ້ມີຄຳເຫັນ
ເຈາະຈີ້ມ ເພື່ອໃຫ້ບັນດາທ່ານສະມາ
ຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະກອບຄຳເຫັນ
ຢ່າງ ມີຈຸດສຸມ; ສັງເກດໄດ້ວ່າ: ບັນ
ດາທ່ານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້
ສຸ ມ ໃສ່ ປ ະກອບຄວາມຄິ ດ ເຫັ ນ ດ້ ວ ຍ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ໃນຖານະເປັນ
ຕົວແທນແຫ່ງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ
ຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ, ພ້ອມ
ທັງສະເໜີກົນໄກ, ວິທີການ ແລະ
ມາດຕະການ ເພື່ອໃຫ້ລັດຖະບານ ກໍ
ຄືພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ
ນໍາໄປຄົ້ນ
ຄວ້າ, ປັບປຸງ ແລະ ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດໃຫ້ມີຜົນສໍາເລັດດີຂຶ້ນ, ເຊິ່ງສະ
ມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ມີຄຳເຫັນ
ຕໍ່ 2 ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວ ທັງໝົດ

18 ທ່ານ, ຍິງ 7 ທ່ານ, ສາມາດສັງ
ລວມເນື້ອໃນ ໄດ້ດັ່ງນີ້:
1. ວຽກງານສຶກສາທິການ
ແລະ ກິລາ:
1). ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນ
ດາຄາດໝາຍຂະແໜງສຶ ກ ສາທິ ກ ານ
ແລະ ກິລາ: ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊ
 າດ
ໄດ້ສະເໜີໃ ຫ້ລັດຖະບານ ກໍຄືຂະແໜງ
ກ່ຽວຂ້ອງ ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
8 ຄາດໝາຍທີ່ບໍ່ທັນບັນລຸ, ເປັນຕົ້ນ
ແມ່ນອັດຕາປະລະການຮຽນ ຂອງນັກ
ຮຽນທີ່ເຫັນວ່າຍັງມີຕົວເລກທີ່ສູງ;
2). ເອົາໃ ຈໃສ່ການປັບປຸງ
ຄຸ ນ ນະພາບການຮຽນ-ການສອນ:
ໂດຍສະເພາະແມ່ນກໍ່ສ້າງ, ເຝິກອົບ
ຮົມ, ຍົກລະດັບຄູສອນ, ຜູ້ອຳນວຍ
ການ, ຜູ້ບໍລິຫານ ໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ
ແລະ ເປັນມືອາຊີບ; ການແກ້ໄຂບັນ
ຫາຄູເຫລືອບໍ່ພໍ,
ການບັນຈຸລັດຖະ
ກອນຄູ ແລະ ບໍລິຫານ, ການແກ້ໄຂ
ບັນຫາຄູອາສາສະໝັກ ໂດຍສະເພາະ
ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫລີກ,
ໃຫ້ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງຕາມນິຕິກຳທີ່
ວາງໄວ້;
3). ສະເໜີລ
 ັດຖະບານ ພິ
ຈາລະນາ, ຊອກຫາວິທກ
ີ ານ ເພື່ອພັດ
ທະນາ, ປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງສະ
ຖານສຶກສາ, ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະ
ດວກ, ການສະໜອງວັດຖຸອຸປະກອນ
ການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້ມີຄວາມ
ພຽງພໍ, ທ່ົວເຖິງ; ລວມທັງປັບປຸງສະ
ພາບແວດລ້ອມຂອງສະຖານການສຶກ
ສາ ໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ;
4).
ເອົາໃຈໃສ່ສຶກສາອົບ
ຮົ ມ ການເມື ອ ງ-ແນວຄິ ດ ໃຫ້ ແ ກ່ ຄູ
ສອນ ໃຫ້ມີຄຸນທາດການເມືອງໜັກ
ແໜ້ນ, ມີຄຸນສົມບັດສິນທຳປະຕິວັດ,
ມີຈັນຍາບັນ-ຈັນຍາທໍາ; ມີການປະ
ເມີ ນ ຜົ ນ ການປະຕິ ບັ ດ ໜ້ າ ທີ່ ຂ ອງພະ
ນັກງານ-ລັດຖະກອນ,
ຄູ-ອາຈານ
ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານ ໃຫ້ເປັນປົກກະຕິຕໍ່
ເນື່ອງ ຕາມມາດຕະຖານຂອງວຽກ
ງານປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ;
5). ທົບທວນ, ປັບປຸງຫລັກ
ສູດ ໃຫ້ມີຄວາມແທດເໝາະກັບສະ

ພາບຄວາມເປັ ນ ຈິ ງ ຂອງປະເທດ,
ສອດຄ່ ອ ງກັ ບ ແຕ່ ລ ະກຸ່ ມ ເປົ້ າ ໝາຍຜູ້
ຮຽນ, ຄົ້ນຄວ້າຮູບແບບ ແລະ ວິທີ
ການສອນ ໃຫ້ມີຄວາມຫລາກຫລາຍ
ເຊັ່ນ: ການຮຽນແບບກັບທີ່ໃນຫ້ອງ
ຮຽນ,
ການຮຽນນອກສະຖານທີ່,
ການຮຽນທາງໄກ ແລະ ອື່ນໆ, ພ້ອມ
ທັງຜະລິດສື່ການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້
ເໝາະສົມກັບແຕ່ລະຮູບແບບ ເພື່ອ
ສ້ າ ງເງື່ ອ ນໄຂໃຫ້ ພົ ນ ລະເມື ອ ງລາວ
ໄດ້ເຂົ້າເຖິງການສຶກສາຢ່າງເທົ່າທຽມ
ແລະ ທົ່ວເຖິງ, ກ້າວໄປສູ່ຫັນການສຶກ
ສາເປັນດິຈິຕອນ; ລວມທັງສ້າງຄວາມ
ເຂັ້ມແຂງໃຫ້ສະຖານການສຶກສາ ມີ
ຄວາມສາມາດໃນການຮັ ບ ມື ກັ ບ ໄພ
ສຸກເສີນ ແລະ ການແຜ່ລະບາດຂອງ
ພະຍາດຕ່າງໆ;
6). ປັບປຸງກົນໄກການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕິດຕາມ,
ປະ
ເມີນຜົນ ແລະ ປະກັນຄຸນນະພາບ
ການສຶກສາ ທຸກຊັ້ນທຸກສາຍທັງພາກ
ລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ໃຫ້ເປັນລະບົບ

ແລະ ສ້າງຖານຂໍ້ມູນເປັນທັນສະໄໝ
ທີ່ ສ າມາດເຊື່ ອ ມຕໍ່ ໃ ນຂອບເຂດທົ່ ວ
ປະເທດ;
+
ຕໍ່ວຽກງານກິລາ-ກາຍ
ຍະກຳ: 
1). ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປັບປຸງ
ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງສະຖານການ
ສຶກສາດ້ານກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ທີ່ມີພາ
ລະບົດບາດຊຳ້ຊ້ອນກັນ, ໃຫ້ລວມສູນ
ຕາມທິດກະທັດຮັດ ແລະ ມີປະສິດ
ທິຜົນ.
2). ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງ ແລະ
ນຳໃຊ້ສະໜາມກິລາ, ພື້ນຖານໂຄງ
ລ່າງກິລາ-ກາຍຍະກຳ ໃຫ້ມີປະສິດທິ
ພາບ, ປະສິດທິຜົນ;
3). ຄົ້ນຄວ້າ, ຊອກຫາ
ແຫລ່ງ ທຶນ ເພື່ອສະໜອງອຸປະກອນ
ການສອນ-ການຮຽນ, ການເຝິກແອບເຝິກຊ້ອມດ້ານກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ໃຫ້
ມີຄວາມທັນສະໄໝ ແລະ ພຽງພໍ; ມີ
ແຜນການເຝິກອົບຮົມ, ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ
ໃຫ້ຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດດ້ານກິລາ-ກາຍ
ຍະກໍາ ເພື່ອຊຸກຍູ້, ສ້າງບຸກຄະລາກອນ
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# ຄັດໂດຍ: ຫອມສະນິດ

q    ປັດຈຸບັນ,

ລັດຖະບານໄດ້ກຳນົດໃຫ້ ສປປລາວ ມີ

ທ່າບົກທັງໝົດ 9 ແຫ່ງ ຄື: ຫ້ວຍຊາຍ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ນາເຕີຍ
ເມືອງຫລວງນຳ້ທາ ແຂວງຫລວງນ້ຳທາ, ເມືອງໄຊ ແຂວງອຸ
ດົມໄຊ, ຫລວງພະບາງ, ທ່ານາແລ້ງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ,
ຫລັກ 20 ບໍລິຄຳໄຊ, ທ່າແຂກ ຄຳມ່ວນ, ແຂວງສະຫວັນນະ
ເຂດ ແລະ ວັງເຕົ່າ ແຂວງຈຳປາສັກ ເພື່ອເຮັດໜ້າທີ່ຄືກັບທ່າ
ເຮືອ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຂໍ້ເສຍປຽບຂອງປະເທດທີ່ບໍ່ມີຊາຍແດນ
ຕິດກັບທະເລ ໃນການເຮັດການຄ້າສາກົນ; ຮອດປັດຈຸບັນເປີດ
ໃຫ້ບໍລິການພຽງ 3 ແຫ່ງ ຄື: ທ່ານາແລ້ງ, ສະຫວັນນະເຂດ
ແລະ ວັງເຕົ່າ ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມີທັງຂໍ້ສະດວກ ແລະ
ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ;

ສຳລັບຂໍ້ສະດວກມີນິຕິກຳພື້ນຖານຈຳນວນໜຶ່ງ

ເປັນບ່ອນອີງ ສາມາດຫັນເປັນທັນສະ

ໄໝດ້ວຍລະບົບ IT

ສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ແກ່ເຈົ້າຂອງສິນຄ້າ ແລະ ຂົນສົ່ງສາກົນ
ໃນການຂົນສົ່ງ ແລະ ການຄ້າຜ່ານແດນຜ່ານ ສປປລາວ ເປັນ
ແຫລ່ງສ້າງລາຍຮັບໃໝ່ຂອງຊາດ 5 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022 ສາ
ມາດສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ລັດໄດ້ 30 ກວ່າຕື້ກີບ; ໃນນີ້, ວັງເຕົ່າ
ໄດ້ 2,2 ຕື້ກວ່າກີບ, ທ່ານາແລ້ງໄດ້ 8 ຕື້ກວ່າກີບ ແລະ ສະ
ຫວັນນະເຂດ ໄດ້ 20,5 ຕື້ກວ່າກີບ.
ນສພ. ວຽງຈັນໃໝ່ 20/06/2022
q   ຂໍ້ມູນຈາກອົງການອາຫານ

ແລະ ການກະເສດ ແຫ່ງ

ສະຫະປະຊາຊາດ ພົບວ່າ: ໃນທົ່ວໂລກມີຄົນເຈັບປ່ວຍຍ້ອນພະ
ຍາດທີ່ເກີດຈາກອາຫານປະມານ 600 ລ້ານຄົນ/ປີ, ເສຍຊີວິດ
420.000 ຄົນ/ປີ, ໃນຂະນະທີ່ຢູ່ພາກພື້ນອາຊີ ແລະ ປາຊີຟິກ
ມີຄົນເຈັບປ່ວຍຍ້ອນພະຍາດທີ່ເກີດຈາກອາຫານເຖິງ
ລ້ານຄົນ/ປີ,
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ຄົນເຈັບເຫລົ່ານີ້ຈ່າຍຄ່າການຮັກສາທາງການ

ແພດ ບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ ເຮັດໃຫ້ເກີດການ
ສູນເສຍລາຍໄດ້

ເຊິ່ງຂໍ້ມູນນີ້ສະທ້ອນເຖິງບັນຫາສຸຂະພາບສາ

ທາລະນະຢ່າງຊັດເຈນ.
ນສພ. ວຽງຈັນໃໝ່ 21/06/2022
q   ນັບແຕ່ວັນທີ

9 ພຶດສະພາ ຫາວັນທີ 6 ມິຖຸນາ

2022 ມີຜູ້ເດີນທາງເຂົ້າ ສປປລາວ ຈຳນວນ 55.000 ກວ່າ
ຄົນ, ຜູ້ເດີນທາງອອກ ຈຳນວນ 56.000 ກວ່າຄົນ, ສ່ວນນັກ
ທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນແຕ່ເດືອນມັງກອນ-ເມສາ 2022 ມີ 47.000
ຄົນ (ທຽບໃສ່ 4 ເດືອນຕົ້ນປີ 2021 ແມ່ນ ຫລຸດລົງ 18.9%),
ສາມາດເກັບລາຍຮັບຈາກນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ 617 ຕື້ກວ່າ
ກີບ, ສະເລ່ຍໄລຍະພັກເຊົາ 2,5 ວັນ/ຄົນ ແລະ ມີລາຍຈ່າຍສະ
ເລ່ຍ 530.000 ກີບ ຕໍ່ຄົນ/ມື້.
ນສພ. ປະເທດລາວ 21/06/2022
ທີ່ມີວິຊາສະເພາະດ້ານ ປະກອບໃນ ຊີບຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ, ກໍ່ສ້າງໃນລະ
ຂົງເຂດວຽກງານດັ່ງກ່າວ;
ບົບໂຮງຮຽນ, ພ້ອມທັງຊຸກຍູ້, ປຸກລະ
4). ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍກົດ
ໝາຍວ່າດ້ວຍກິລາ-ກາຍຍະກຳ ໂດຍ
ສະເພາະນິຕິກຳ
ທີຕ
່ ິດພ
 ັນກັບການ
ຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ກອງທຶນກິລາ-ກາຍ
ຍະກຳ, ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປັນເອ
ກະພາບ ແລະ ເຂັ້ມງວດ;
5). ການສ້າງ-ພັດທະນາບຸກ
ຄະລາກອນກິລາ-ກາຍຍະກຳ, ນັກກິ
ລາ ໃຫ້ເປັນລະບົບຕໍ່ເນື່ອງ, ເປັນມືອາ

ດົມການເຄື່ອນໄຫວກິລາ-ກາຍຍະກຳ
ໃຫ້ເປັນຂະບວນຟົດຟື້ນ, ກວ້າງຂວາງ
ໃນທົ່ວປະເທດ;
6). ເພີ່ມທະວີການສຶກສາ
ອົບຮົມການເມືອງ-ແນວຄິດ ບຸກຄະ
ລາກອນກິລາ-ກາຍຍະກຳ, ນັກກິລາ
ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ໄດ້ຄົນດີ-ຄົນເກັ່ງ,
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2. ເປົ້າໝາຍທີ 2: ຊັບພະ
ຍາກອນມະນຸ ດ ມີ ຄຸ ນ ນະພາບສູ ງ ຂຶ້ ນ
ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ ອ ງ
ການຂອງການພັດທະນາ.
1)
ວຽກງານການສຶກສາ
ແລະ ກິລາ: ຄາດວ່າຄາດໝາຍຂອງ
ຂະແໜງສຶກສາ ແລະ ກິລາ ມີ 7
ຕົ ວ ຊີ້ ບ ອກທີ່ ສ າມາດບັ ນ ລຸ ໄ ດ້ ຕ າມ
ແຜນ ແລະ ມີ 08 ຕົວຊີ້ບອກ ມີ
ຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະບໍ່ບັນລຸໄດ້, ເຖິງຢ່າງ
ໃດກໍຕາມການຮຽນ, ການສອນໄດ້
ດຳເນີນຕາມສະພາບ
ຂອງການລະ
ບາດໂຄວິດ-19 ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ
ດ້ວຍຄວາມພະຍາຍາມສູງສົມຄວນ;
2) ວຽກງານສາທາລະນະ
ສຸກ: ຄາດໝາຍສູ້ຊົນ ຂອງຂະແໜງ
ສາທາລະນະສຸກ ມີ 5 ຕົວຊີ້ບອກ,
ຄາດວ່າຈະບັນລຸຕາມແຜນ ແລະ ມີ
6 ຕົວຊີ້ບອກມີຄວາມທ້າທາຍທີ່ຈະ
ບໍ່ບັນລຸຕາມແຜນ,
ການເຝົ້າລະວັງ
ແລະ ຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະ
ຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ສືບຕໍ່ດຳເນີນຢ່າງ
ເປັນລະບົບ ໂດຍເລັ່ງສັກວັກຊີນກັນ
ພະຍາດເປັນວຽກຕົ້ນຕໍ. ເຊິ່ງມາຮອດ
ວັນທີ 1 ມິຖຸນາ 2022 ສັກວັກຊີນ
ເຂັມທີ I ທຽບໃສ່ປະຊາກອນທັງໝົດ
ເທົ່າກັບ 79,18% (ແຜນການ:
80%) ແລະ ເຂັມທີ 2 ທຽບໃສ່ປະ
ຊາກອນທັງໝົດເທົ່າກັບ 68,86%.
3) ວຽກງານຖະແຫລງຂ່າວ
ແລະ ວັດທະນະທຳ: ໄດ້ສືບຕໍ່ສຸມໃສ່
ໂຄສະນາແນວທາງນະໂຍບາຍ ຂອງ
ພັກ-ລັດ ກໍຄື ຜົນການປະຕິບັດໜ້າທີ່
ວຽກງານ ຂອງທຸກພາກສ່ວນ ແລະ
ສະໜອງຂໍ້ ມູ ນ ດ້ າ ນຕ່ າ ງໆໃຫ້ ສັ ງ ຄົ ມ
ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ທັງສູ້ຊົນຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບັດການສ້າງຄອບຄົວ ແລະ ບ້ານ
ວັດທະນະທຳດ້ວຍຄວາມບຸກບືນສູຊ
້ ນ
ົ .
4) ວຽກງານພັດທະນາສີມື
ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງ
ຄົມ: ການເຝິກ ແລະ ພັດທະນາສີມື
ແຮງງານໃນສາຂາວິຊາຊີບຕ່າງໆ ໄດ້
ທັງໝົດ 6.816 ຄົນ ເທົ່າກັບ
85,20%; ຈັດຫາວຽກເຮັດງານທຳ
ໄດ້ 27.163 ຄົນ ເທົ່າກັບ 49,84%
ຂອງແຜນການ, ໃນນີ້: ຈັດຫາງານ
ພາຍໃນ ໄດ້ 13.802 ຄົນ ແລະ ຈັດ
ສົ່ງໄປຕ່າງປະເທດ ໄດ້ 13.361 ຄົນ;
ຂະຫຍາຍອັດຕາປົກຄຸມປະກັນສັງຄົມ
ໄດ້ 19.037 ຄົນ ເທົ່າກັບ 60,54%
ຂອງແຜນການ; ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ
ອຸດໜູນວ່າງງານ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກັນຕົນ
ທີ່ ໄ ດ້ ຮັ ບ ຜົ ນ ກະທົ ບ ຈາກການແຜ່ ລ ະ
ບາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ 187 ເທື່ອຫົວ
ໜ່ວຍແຮງງານ,
ກວມເອົາຜູ້ອອກ
ແຮງງານ 18.965 ເທື່ອຄົນ ລວມ
ເປັນເງິນ 21,28 ຕື້ກີບ, ປະຕິບັດນະ
ໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ຄຸນງາມ
ຄວາມດີຕໍ່ປະເທດຊາດ ຕາມດຳລັດ
272/ລບ ໃນ 5 ເປົ້າໝາຍບູລິມະສິດ
ໄດ້ 108 ທ່ານ ເທົ່າກັບ 2,62%
ຂອງແຜນການ ແລະ ເປັນເງິນປະ
ມານ 3 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 3,87% ຂອງ
ແຜນການ.
3. ເປົ້າໝາຍທີ 3: ຍົກລະ
ດັ ບ ຊີ ວິ ດ ການເປັ ນ ຢູ່ ຂ ອງປະຊາຊົ ນ
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ໃຫ້ດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ.
ໄດ້ ສື ບ ຕໍ່ ພັ ດ ທະນາຊົ ນ ນະ
ບົດດ້ວຍຄວາມພະຍາຍາມ ໂດຍສຸມ
ໃສ່ 91 ຈຸດສຸມລຶບລ້າງຄວາມທຸກ
ຍາກ ແລະ 213 ຈຸດສຸມສ້າງບ້ານ
ໃຫຍ່ ເ ປັ ນ ຕົ ວ ເມື ອ ງໃນຊົ ນ ນະບົ ດ ;
ໄດ້ສຳເລັດໂດຍພື້ນຖານ ການກຳນົດ
ຈຸດສຸມພັດທະນາຊົນນະບົດໃໝ່ ແລະ
25 ຈຸດສຸມຈັດສັນພູມລຳເນົາ ແລະ
ອາຊີບ ໄລຍະ 2021-2025 ທັງສູ້
ຊົນປະຕິບັດຄາດໝາຍລົບລ້າງຄວາມ
ທາກຍາກຕາມມາດຖານເງື່ ອ ນໄຂ,
ຕາມດຳລັດ 348/ນຍ ຢ່າງເປັນຂະ
ບວນດີສົມຄວນ;
ການກວດກູ້ລະ
ເບີ ດ ບໍ່ ທັ ນ ແຕກອອກຈາກເນື້ ອ ທີ່ ທ ຳ
ການຜະລິດ ແລະ ເຂດຊຸມຊົນ ໄດ້
1.122,54
ເຮັກຕາ,
ເທົ່າກັບ
11,22% ຂອງແຜນການ.
4. ເປົ້າໝາຍທີ 4: ປົກປັກ
ຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ມີຄວາມສົມ
ດຸນ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກ
ໄພພິບັດຕ່າງໆ.
ການຂຶ້ ນ ທະບຽນ-ອອກໃບ
ຕາດິນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ບັນລຸ
32.706 ຕອນ ເທົ່າກັບ 10,9%
ຂອງແຜນການ;
ສໍາເລັດການສ້າງ
ແຜນຈັດສັນທີ່ດິນ, ຄຸ້ມຄອງຊັບພະ
ຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດ
ລ້ອມແບບຮອບດ້ານຂັ້ນແຂວງ 16
ແຂວງ ເທົ່າກັບ 88% ຂອງແຜນການ.
5. ເປົ້າໝາຍທີ 5: ການສ້າງ
ໂຄງລ່າງພື້ນຖານທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ,
ນໍາໃຊ້ທ່າແຮງ, ກາລະໂອກາດທີ່ຕັ້ງ,
ການຮ່ວມມື ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງ
ກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນຢ່າງເປັນ
ເຈົ້າການ.
1) ວຽກງານໂຍທາທິການ
ແລະ ຂົນສົ່ງ: ໄດ້ສຸມໃສ່ຍົກລະດັບ
ເສັ້ ນ ທາງຫລວງແຫ່ ງ ຊາດບາງຊ່ ວ ງ
ຂອງເລກທີ 13 ເໜືອ, ທາງເລກທີ
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ທັງສຸມໃສ່ພັດທະນາເຂດໂລ
ຊີສຕິກ, ເຊິ່ງມາຮອດປັດຈຸບັນໄດ້ເປີດ
ການນຳໃຊ້ ທ່ າ ບົ ກ ສະຫວັ ນ ນະເຂດ,
ທ່າບົກຈຳປາສັກ ແລະ ທ່າບົກທ່ານາ
ແລ້ງ, ສ່ວນອີກ 6 ແຫ່ງ ແມ່ນພວມ
ດໍ າ ເນີ ນ ການຕາມແຜນໂຄງການໄດ້
ກໍານົດໄວ້.
2) ການພັດທະນາເຂດເສດ
ຖະກິດພິເສດ: ສາມາດດຶງດູດການລົງ
ທຶນຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
ໄດ້ 53 ບໍລິສັດ ເທົ່າກັບ 58% ຂອງ
ແຜນການ.
3) ວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີ
ແລະ ການສື່ສານ: ໄດ້ຂະຫຍາຍການ
ນຳໃຊ້ໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະມີສາຍ ແລະ
ບໍ່ມີສາຍ ໄດ້ 50.349 ເລກໝາຍ
ລວມທັງໝົດ 1.286.567 ເລກ
ໝາຍ ເທົ່າກັບ 88,92% ຂອງແຜນ
ການ ແລະ ຂະຫຍາຍໂທລະສັບມືຖື
ໄດ້ 663.411 ເລກໝາຍ ລວມທັງ
ໝົດ 4.850.000 ເລກໝາຍ ເທົ່າ
ກັບ 96,6% ຂອງແຜນການ; ການ
ລົງທະບຽນນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດ
ໄດ້
224.308 ບັນຊີລວມ ທັງໝົດ
4.373.287
ບັນຊີ
ເທົ່າກັບ
105,4% ຂອງແຜນການ.
4) ວຽກງານພົວພັນຮ່ວມ
ມືກັບຕ່າງປະເທດ: ເຖິງຈະມີການລະ
ບາດໂຄວິດ-19 ເປັນວົງກວ້າງ, ແຕ່

ວຽກງານໃນຂົ ງ ເຂດນີ້ ກໍ ໄ ດ້ ສື ບ ຕໍ່ ດ ຳ
ເນີນດ້ວຍຮູບແບບຕ່າງໆຢ່າງເປັນປົກ
ກະຕິ
ລວມທັງການເຂົ້າຮ່ວມກອງ
ປະຊຸມລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.
6. ເປົ້າໝາຍທີ 6: ການຄຸ້ມ
ຄອງ-ບໍ ລິ ຫ ານລັ ດ ມີ ປ ະສິ ດ ທິ ພ າບ,
ສັງຄົມມີຄວາມສະເໝີພາບ, ຍຸຕິທຳ
ແລະ ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຕາມທິດ
ການປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍທີ່ສັກສິດ
ແລະ ເຂັ້ມງວດ.
1) ໄດ້ສຳເລັດການຄົ້ນຄວ້າ
ພາລະບົດບາດ ແລະ ກົງຈັກຂັ້ນສູນ
ກາງໄດ້ຈຳນວນ 12 ກະຊວງ ແລະ
ອົງການທຽບເທົ່າກະຊວງ; ສຳເລັດ
ການຄົ້ ນ ຄວ້ າ ປັ ບ ປຸ ງ ກົ ງ ຈັ ກ ການຈັ ດ
ຕັ້ງຂັ້ນກົມ ແລະ ທຽບເທົ່າ ໃນ
17 ກະຊວງ ແລະ 2 ສະຖາບັນທີ່
ເປັນເປົ້າໝາຍປັບປຸງຕາມທິດກະທັດ
ຮັດ, ເຊິ່ງສາມາດຫລຸດຜ່ອນກົງຈັກ
ຂັ້ນກົມລົງ 34 ຫົວໜ່ວຍ ຈາກທັງ
ໝົດ 336 ຫົວໜ່ວຍ ເຫລືອ 302
ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ສຳເລັດການຮັບຮອງ
ຜົນການກຳນົດຕຳແໜ່ງງານຈຳນວນ
18 ພາກສ່ວນ.
2) ໄດ້ສຸມໃສ່ປັບປຸງສະພາບ
ແວດລ້ອມ ແລະ ການແກ້ໄຂຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກ ຂອງການດໍາເນີນທຸລະກິດ
ຕາມບັນດາວຽກງານ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດ
ຂອງຄໍາສັ່ງເລກທີ 02/ນຍ ແລະ ຄຳ
ສັ່ງເລກທີ 03/ນຍ ເຊິ່ງສາມາດຫລຸດ
ຂັ້ນຕອນ ແລະ ໄລຍະເວລາການເລີ່ມ
ຕົນ
້ ທຸລະກິດລົງຕືມ
່ ອີກຫລາຍສົມຄວນ.
3) ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ ແລະ
ສົ່ ງ ເສີ ມ ອົ ງ ການແນວລາວສ້ າ ງຊາດ,
ອົ ງ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ມະຫາຊົ ນ ແຕ່ ລ ະຂັ້ ນ
ໃຫ້ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຕາມແຜນງານ-ໂຄງ
ການຂອງແຕ່ລະອົງການ ແລະ ກໍສາ
ມາດ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປະຕິ
ບັ ດ ແຜນພັ ດ ທະນາເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ
ຄົມ ແລະ ສອງວາລະແຫ່ງຊາດ ທີ່ລັດ
ຖະບານໄດ້ ກໍ າ ນົ ດ ອອກໃນລະດັ ບ ດີ
ສົມຄວນ.
4) ໄດ້ສືບຕໍ່ປະຕິບັດວຽກ
ງານສາມສ້າງຕິດພັນກັບການແຂ່ງຂັນ
ຮັກຊາດປົກກະຕິ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບ
ເງື່ອນໄຂທີ່ມີການລະບາດໂຄວິດ-19.
5) ໄດ້ຄົ້ນຄ້ວາສ້າງ ແລະ
ປັບປຸງກົດໝາຍທັງໝົດ 15 ສະບັບ,
ໃນນີ້ 10 ກົດໝາຍ ມີແຜນເອົາເຂົ້າ
ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ເທື່ອທີ 3
ແລະ ອີກ 5 ສະບັບ ມີແຜນເຂົ້າກອງ
ປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ເທື່ອທີ 4, ໄດ້
ຄົ້ນຄ້ວາກວດກາຮ່າງດຳລັດ 10 ສະ
ບັບ ແລະ ຮ່າງລັດຖະບັນຍັດ I ສະບັບ.
6) ໄດ້ສຳເລັດການຄົ້ນຄວ້າ
ຄຳຮ້ອງກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ຄໍາຕັດສິນຂອງສານ ຈຳນວນ 127
ສະບັບ ແລະ ຍັງຄ້າງຢູ່ 99 ສະບັບ;
ສາມາດຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ຄໍ າ ຕັ ດ ສິ ນ
ຂອງສານ ສຳເລັດຈຳນວນ 547
ເລື່ອງ, ສົ່ງໃຫ້ໄອຍະການ ຈຳນວນ
44 ເລື່ອງ; ຄະດີພວມປະຕິບັດ ຈຳ
ນວນ 41.047 ເລື່ອງ, ຄະດີປະຕິບັດ
ບໍ່ໄດ້ 3.586 ເລື່ອງ.
7) ວຽກງານປ້ອງກັນຊາດປ້ ອ ງກັ ນ ຄວາມສະຫງົ ບ ທົ່ ວ ປວງຊົ ນ
ຮອບດ້ານ ຂອງພັກໄດ້ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີ
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- ສໍາລັບການເກັບລາຍຮັບ
ຕາມສັນຍາ 10 ເມັກກາວັດ ຕໍ່ 1
ລ້ານໂດລາ ແລະ ອາກອນມອບ
ເໝົາ 15% ຂອງລາຍຮັບທຸລະກິດ
ທັງໝົດ ແມ່ນພວມດຳເນີນການກວດ
ກາ ເພື່ອເກັບລາຍຮັບຕາມການເຄື່ອນ
ໄຫວຂອງແຕ່ລະຫົວໜ່ວຍ ແລະ ຕາມ
ສັນຍາທີ່ໄດ້ເຊັນກັບລັດຖະບານ.
ຜ່ າ ນການສູ້ ຊົ ນ ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ
ບັນດາມາດຕະການຂາງເທິງ ສາມາດ
ເກັບລາຍຮັບ 5 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022
ໄດ້ 10.633,89 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ
33,66% ຂອງແຜນການປີ ທຽບ
ໃສ່ ໄ ລຍະດຽວກັ ນ ຂອງປີ ຜ່ າ ນມາ
ເພີ່ມຂຶ້ນ 23,7% ເປັນເງິນເທົ່າກັບ
2.037,36 ຕື້ກີບ.
l ຄາດຄະເນ 6 ເດືອນຕົ້ນ
ປີ 2022 ຈະສູ້ຊົນເກັບລາຍຮັບໃຫ້
ໄດ້ 13.492,11 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ
42,71% ຂອງແຜນການປີ ທຽບ
ໃສ່ ໄ ລຍະດຽວກັ ນ ຂອງປີ ຜ່ າ ນມາ
ເພີ່ມຂຶ້ນ 22% ເປັນເງິນເທົ່າກັບ
2.265,10 ຕື້ກີບ, ໃນນີ້:
ລາຍຮັບພາສີ-ອາກອນ
10.119,90
ຕື້ກີບ
ເທົ່າກັບ
42,95% ຂອງແຜນການປີ;
- ລາຍຮັບບໍ່ແມ່ນພາສີ-ອາ
ກອນ 2.142,21 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ
38,47% ຂອງແຜນການປີ,
ລາຍຮັບຊ່ວຍເຫລືອລ້າ
1.230,00 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 50,00%
ຂອງແຜນການປີ.
l ຄາດຄະເນການຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບັດລາຍຮັບໝົດປີ 2022 ຈະສູ້ຊົນ
ປະຕິບັດໃນ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2022
ຈຳນວນ 18.101 ຕື້ກີບ ໃນນີ້:
ລາຍຮັບພາສີ-ອາກອນ
13.444,10
ຕື້ກີບ
ເທົ່າກັບ
57,05% ຂອງແຜນການປີ;
- ລາຍຮັບບໍ່ແມ່ນພາສີ-ອາ
ກອນ 3.426,90 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ
61,53% ຂອງແຜນການປີ;
ລາຍຮັບຊ່ວຍເຫລືອລ້າ
1.230,00 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 50,00%
ຂອງແຜນການປີ.
l ຄາດຄະເນລາຍຮັບໝົດປີ
2022 ຈະສູ້ຊົນໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນທີ່
ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ
ຈຳນວນ
31.593 ຕື້ກີບ, ໃນນີ້: ລາຍຮັບພາຍ
ໃນ 29.133.11 ຕື້ກີບ ແລະ ລາຍ
ຮັບຊ່ວຍເຫລືອລ້າ 2.460 ຕື້ກີບ.
2) ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລາຍ
ຈ່າຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ 5 ເດືອນ
ແລະ ໝົດປີ 2022
ລາຍຈ່ າ ຍງົ ບ ປະມານແຫ່ ງ
ລັດ 5 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022 ສາມາດ
ປະຕິບັດໄດ້ 8.849,47 ຕື້ກີບ ເທົ່າ
ກັບ 27,24% ຂອງແຜນການປີ,
ໃນນັ້ນ;
- ເງິນເດືອນ ແລະ ເງິນອຸດ
ໜູນ 5.085,47 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ
44,22% ຂອງແຜນການປີ;
- ເງິນນະໂຍບາຍ ແລະ ເງິນ
ຊ່ວຍໜູນຕ່າງໆ 547,62 ຕື້ກີບ ເທົາ່

ກັບ 30,09% ຂອງແຜນການປີ;
- ເງິນບໍລິຫານ 467,80 ຕື້
ກີບ ເທົ່າກັບ 18,42% ຂອງແຜນ
ການປີ;
ເງິນດັດສົມ-ສົ່ງເສີມ
325,89 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 21,44%
ຂອງແຜນການປີ;
ລາຍຈາຍການເງິນ
960,85 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 16,65%
ຂອງແຜນການປີ;
- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ 13,71
ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 1,85% ຂອງແຜນ
ການປີ;
- ລາຍຈ່າຍຊື້ຊັບສົມບັດຄົງ
ທີ່ 7,16 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 14,55%

ມານແຫ່ງລັດ ຕາມມາດຕາ 49 ຂອງ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ
ຈະສະເໜີ ດັ ດ ແກ້ ເ ພີ່ ມ ລາຍຈ່ າ ຍເງິ ນ
ບຳເນັດເກີນແຜນດັ່ງກ່າວ ທີ່ມີແຫລ່ງ
ທຶນຮອງຮັບແລ້ວ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະ
ໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາ
ແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IX ໃນທ້າຍປີ 2022
ພາຍຫລັງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ
ຮັ ບ ຮອງຜົ ນຂອງການກວດສອບບົ ດ
ສະຫລຸບຂາດຕົວງົບປະມານແຫ່ງລັດ
ປີ 2021.
3) ການຂາດດຸນງົບປະມານ
ສືບຕໍ່ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຮັກສາ
ລະດັບການຂາດດຸນ
ບໍ່ເກີນ
3,098,28 ຕື້ກີບ ຫລື 1,61% ຂອງ

ສະໜອງງົບປະມານໃຫ້ແກ່ວຽກງານ
ບໍລິຫານກົງຈັກພັກ-ລັດ ໃຫ້ເຄື່ອນ
ໄຫວໄດ້ເປັນປົກກະຕິ ແລະ ລາຍຈ່າຍ
ອື່ນໆ ໄດ້ໂດຍພື້ນຖານ ຕາມນະໂຍ
ບາຍປະຢັດ ແລະ ຕ້ານການຟູມເຟື່ອຍ.
ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍໄດ້ເບີກຈ່າຍ
ເງິນປະກັນສຸຂະພາບ ຈໍານວນ 98,9
ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 55% ຂອງແຜນການ
ປີ (ແຜນ 180 ຕື້ກີບ).
l
ຄາດຄະເນລາຍຈ່າຍງົບ
ປະມານແຫ່ງລັດ ໝົດປີ 2022 ຈະ
ສູ້ຊົນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລາຍຈ່າຍທີ່ເປັນ
ບູລິມະສິດຕົ້ນຕໍ ແລະ ລາຍຈ່າຍທີ່ຈໍາ
ເປັນໃຫ້ສໍາເລັດໂດຍພື້ນຖານ ທີ່ສະ
ພາແຫ່ ງ ຊາດຮັ ບ ຮອງສູ ງ ສຸ ດ ບໍ່ ເ ກີ ນ
34.691,39 ຕື້ກີບ. ໃນ 6 ເດືອນ
ທ້າຍປີ.
ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ຕາມຜົນ
ການໄລ່ ລ ຽງສະຫລຸ ບ ຂາດຕົ ວ ເບື້ ອ ງ
ຕົ້ນ ປີ 2021 ເຫັນວ່າ ໄດ້ມີບັນດາ
ແຂວງຈຳນວນໜຶ່ງ ສາມາດປະຕິບັດ
ລາຍຮັບໄດ້ເກີນແຜນ ປະມານ 722
ຕື້ກີບ. ສະນັ້ນ, ເພື່ອປະຕິບັດນະໂຍ
ບາຍສົ່ງເສີມການເກັບລາຍຮັບງົບປະ

+ ພັນທະບັດຜ່ານຕະຫລາດ
ຫລັກຊັບລາວ 913,07 ຕື້ກີບ ໃນນີ້,
ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຈຳນວນ 6,2
ລ້ານໂດລາ.
+ ເກັບກູ້ຕົ້ນທຶນເງິນກູ້ຢືມຕໍ່
(11 ລ້ານໂດລາ) 175,50 ຕື້ກີບ
ຄາດຄະເນການລະດົມແຫລ່ງ
ທຶນ ໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ທັງ
ໝົດ ປີ 2022 ຈະສູ້ຊົນປະຕິບັດໃຫ້
ໄດ້ຕາມແຜນທີສ
່ ະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ.
5) ການຊຳລະໜີ້ສິນສາທາ
ລະນະ.
ແຜນຊຳລະໜີ້ ສິ ນ ພາຍໃນ
ແລະ ຕ່າງປະເທດ ປີ 2022 ມີຈຳ
ນວນທັງໝົດ 7.157 ຕື້ກີບ ແລະ
1,598 ລ້ານໂດລາ, ເຊິ່ງມາຮອດ
ວັນທີ 31 ພຶດສະພາ 2022 ສາ
ມາດປະຕິບັດໄດ້ດັ່ງນີ້:
(1) ໜີ້ສິນພາຍໃນ: ຊໍາລະ
ແລ້ວ 1,619 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ
24,53% ຂອງແຜນການປີ, ໃນນີ້:

ຂອງແຜນການປີ;
- ເງິນລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ
ຕ່າງປະເທດ: 1.440,36 ຕື້ກີບ ເທົ່າ
ກັບ 16,95% ຂອງແຜນການປີ;
+ ລົງທຶນພາຍໃນ 191,44
ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 10,94% ຂອງແຜນ
ການປີ;
+
ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ
1.248,92 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 18,5%
ຂອງແຜນການປີ;
- ເງິນຊ່ວຍເຫລືອເປັນໂຄງ
ການ 512,36 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ
20,83% ຂອງແຜນການປີ;
- ເງິນກູ້ຢືມເປັນໂຄງການ
736,56 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 17,17%
ຂອງແຜນການປີ.
ສຳລັ ບ ລາຍຈ່ າ ຍທີ່ ເ ປັ ນ ບຸ ລິ
ມະສິດ ເປັນຕົ້ນ ລາຍຈ່າຍເງິນເດືອນ,
ເງິນນະໂຍບາຍ,
ການຊຳລະໜີ້ສິນ
ພາຍໃນ-ຕ່າງປະເທດ ແລະ ເງິນດຸນ
ດ່ ຽ ງງົ ບ ປະມານໃຫ້ ແ ຂວງຂາດດຸ ນ
ແມ່ນສາມາດຮັບປະກັນການເບີກຈ່າຍ
ໄດ້ຕາມປົກກະຕິ.
ສຳລັບເງິນເດືອນໆພຶດສະພາ
2022 ສຳເລັດໃນຂັ້ນສູນກາງ, ສ່ວນ
ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ແມ່ນສຳເລັດເປັນສ່ວນ
ໃຫຍ່ ແລະ ພວມສືບຕໍ່ໃນບາງແຂວງ
ໃຫ້ສຳເລັດ. ພ້ອມທັງສາມາດຕອບ

GDP. ສຳລັບແຫລ່ງດຸນດ່ຽງ ເພື່ອ
ມາທົດແທນການຂາດດຸນ ແມ່ນຈະ
ສື ບ ຕໍ່ ລ ະດົ ມ ທຶ ນ ຈາກການອອກພັ ນ
ທະບັດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
ຕາມແຜນທີ່ກຳນົດໄວ້ ໃນມະຕິຂອງ
ສະພາແຫ່ງຊາດ
ສະບັບເລກທີ
42/ສພຊ, ລົງວັນທີ 17 ພະຈິກ 2021.
4) ແຫລ່ງດຸນດ່ຽງງົບປະມານ
ການຈັດຕັ້ງປະບັດແຜນການ
ລະດົມແຫລ່ງທຶນ ເພື່ອມາດຸນດ່ຽງງົບ
ປະມານ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022 ສາ
ມາດປະຕິບັດໄດ້ ດັ່ງນີ້:
ແຫລ່ ງ ທຶ ນ ເພື່ ອ ມາດຸ ນ ດ່ ຽ ງ
ທັງໝົດ 4.000,46 ຕື້ກີບ
- ແຫລ່ງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ
2,488,89 ຕື້ກີບ ໃນນີ້:
+ ກູ້ຢືມເປັນໂຄງການເພື່ອ
ການພັດທະນາ 736,56 ຕື້ກີບ
+
ກູ້ຢືມຕ່າງປະເທດ
1.752,33 ຕື້ກີບ
ພັ ນ ທ ະ ບັ ດ ຢູ່ ຕ່ າ ງ ປ ະ ເ ທ ດ
(43,70 ລ້ານໂດລາ) 514,13 ຕື້ກີບ
ເງິນກູ້ຢືມ (100 ລ້ານໂດ
ລາ) 1.238,20 ຕື້ກີບ
- ຈາກແຫລ່ງທຶນພາຍໃນ
1.571,67 ຕື້ກີບ ໃນນີ້:
+ ພັນທະບັດຄັງເງິນ 483
ຕື້ກີບ
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(ສພຊ
)

ກອງປະຊຸມ

ແຂວງ.

ເປັນເຈົ້າການໃນການຮັບແຂກ

ແລກປ່ຽນບົດຮຽນການເປັນເສ

ກອງປະຊຸມຄັງ້ ນີ,້ ເລຂາ

ສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນບົດບາດກຳ

ນາທິການໃກ້ແກ່ການນໍາຂອງຄະ

ທິການ ສພຂ ແລະ ຫົວໜ້າຫ້ອງ

ມະການສູນກາງພັກ, ກົມການ

ນະເລຂາທິການສະພາປະຊາຊົນ

ວ່າການແຂວງ ໄດ້ລາຍງານຫຍໍ້

ເມືອງ (ທີມງານຂອງສະພາແຫ່ງ

ແຂວງ (ສພຂ) ແລະ ຫ້ອງວ່າການ

ກ່ຽວກັບການເປັນເສນາທິການ

ຊາດ), ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ

ແຂວງ ໄດ້ຈດ
ັ ຂຶນ
້ ໃນວັນທີ 3 ມິ

ໃກ້ແກ່ການນໍາຂອງຄະນະເລຂາ

ຕ່າງໆຕໍຄ
່ ະນະປະຈຳ ສພຂ (ເຊັກ

ຖຸນາ 2022 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ

ທິການ ສພຂ ແລະ ຫ້ອງວ່າການ

ສຸຂະພາບ ແລະ ສິນ
້ ສຸດອາຍຸຂອງ

ສພຂ

ແຂວງ ພ້ອມທັງສະເໜີເນື້ອໃນ

ສສຊ, ສສຂ) ແລະ ປະຕິບັດລະ

ໂດຍການເປັນປະທານ

ຮ່ວມຂອງທ່ານ ນາງ ວັນສີ ພວງ

ບາງບັນຫາທີຈ
່ ະແລກປ່ຽນ ເປັນ ບອບສ່ອງແສງລາຍງານເຊິ່ງກັນ

ມະໄລ ເລຂາທິການ ສພຂ ແລະ

ຕົນ
້ ແມ່ນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ບົດ

ທ່ານ ນາງ ອໍາໄພວອນ ປັນຍາລັກ

ບັນທຶກຮ່ວມລະຫວ່າງ ສພຂ ກັບ

ກອງປະຊຸ ມ ໄດ້ ແ ລກ

ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການແຂວງ; ມີ

ອົງການປົກຄອງແຂວງ ເລກທີ

ປ່ຽນ ແລະ ປຶກສາຫາລື, ປະກອບ

ຄະນະເລຂາທິການ ສພຂ, ຄະນະ

70, ການເປັນເຈົ້າການໃນການ

ຄໍາຄິດຄຳເຫັນ ແລະ ມີຄາໍ ສະເໜີ

ຫ້ອງວ່າການແຂວງ, ຫົວໜ້າຂະ

ກະກຽມຮ່ າ ງຂໍ້ ຕົ ກ ລົ ງ ຂອງເຈົ້ າ

ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ກົງໄປກົງມາ

ແໜງ-ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ ສພຂ

ແຂວງ ກ່ອນຈະນຳຜ່ານກອງປະ

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຂອດການປະສານ

ແລະ ຫ້ອງວ່າການແຂວງເຂົາ້ ຮ່ວມ

ຊຸມອົງການປົກຄອງ ແລະ ກອງ

ງານ, ການສະໜອງຂໍ້ມູນຕ່າງໆ

ຢ່າງພ້ອມພຽງ.

ປະຊຸມ ສພຂ, ການເປັນເຈົາ້ ການ

ລະຫວ່າງ ສພຂ ກັບຫ້ອງວ່າການ

ທ
 ງັ ນ
 ,້ີ        ກໍເພືອ
່ ແລກປ່ຽນ

ໃນການທາບທາມຮ່າງກົດໝາຍ

ແຂວງແຂວງ ໃຫ້ມີຄວາມວ່ອງ

ບົດຮຽນການເປັນເສນາທິການ

ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດສົ່ງໃຫ້, ການ

ໄວ, ຈ
 ະແຈ້ງ ແລະ ສຳເລັດຕາມ

ໃກ້ແກ່ການນໍາຂອງຄະນະເລຂາ

ເປັ ນ ເຈົ້ າ ການໃນການກະກຽມ

ແຜນການທີ່ວາງໄວ້.

ທິການ ສພຂ ແລະ ຫ້ອງວ່າການ

ເນືອ
້ ໃນກອງປະຊຸມ ສພຂ, ການ

ແລະ ກັນ.

(ແສງພອນ ອິິນນະລົງ)
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      (ສພຊ
 ) ໃນວັນທ
 ີ 24 ພຶດ

ຫົວໜ້າຂະແໜງ ແລະ ພະນັກ

ການປກ
ົ ຄອງແຂວງ ແລະ ເອກະ

ສະພາ 2022 ຢູ່ທຫ
ີ່ ້ອງປະຊຸມ ງານຂອງ ສພຂ
 ແລະ ຫ້ອງວ່າ

ພາບກັນກ່ຽວກັບການຈັດຕ້ງັ ປະ

ຫ້ ອ ງວ່ າ ການແ ຂວງຊຽງຂ ວາງ

ຕິບັດໜ້າທີວ
່ ຽກງານ, ການພົວ

ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມຮວ
່ ມລະຫວ່າງ

ການແຂວງເຂົ້າຮ່ວມ.
ທັງນ,້ີ ກໍເພືອ
່ ເປັນກ
 ານ

ພັນປະສານງານ ແລະ ສືບຕຈ
ໍ່ ັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມ

ຄະນະເລຂາທິການສະພາປະຊາ

ກະກຽມເນືອ
້ ໃນໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກ

ຊົນແ
 ຂວງ (ສພຂ) ຮວ
່ ມກບ
ັ ຫອ
້ ງ

ສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈາໍ ເຂດເລືອກ ລະຫວ່າງຄະນະເລຂາທິການສະ

ວາ່ ການແຂວງ ໂດຍການເປັນປະ ຕັ້ງທີ 9 ໃນການເຂົ້າຮ່ວມກອງ

ພາປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ຫ້ອງ

ທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ສົມພອນ

ປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທ
ີ 3

ວ່າການແຂວງ ເພື່ອໃຫ້ການຈັດ

ສີອາໄພ

ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການ

ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທ
 ີ IX,

ຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານໃຫ້

ແຂວງ ແລະ ທ່ານ ນາງ ສາຍພູ

ກະກຽມເນື້ອໃນກອງປະຊຸມສະ

ຄ່ອງຕົວຂ
 ຶ້ນກ
 ວ່າເກົ່າ.

ເງິນ ອຸດມ
ົ ສ
ກ
ຸ ເລຂາທິການສພຂ,

ໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 3 ຂອງສະ

(ນາງ ສຸກສະຫວັນ ອິນທະແສງ)

ມີບນ
ັ ດາທາ່ ນຄະນະຫອ
້ ງວາ່ ການ,

ພາປະຊາຊົນແຂວງຊຸດທີ II, ກະ

ຄະນະເລຂາທິການ, ຫົວໜ້າ-ຮອງ

ກຽມເນືອ
້ ໃນກອງປະຊຸມຂອງອງົ

4
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(ສພຊ) ໃນທາ້ ຍພຶດສະ
ພາຜ່ານມາ ທີ່ສະໂມສອນສະພາ
ປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ) ເຊກອງ
ໄດ້ມີກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່, ແນະ
ນໍາດໍາລັດວ່າດ້ວຍຈັນຍາບັນໃຫ້
ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ສພຂ
ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ
ນາງ ຄໍາເສັງ ທຸມມະວົງສາ ຮອງ
ປະທານ ສພຂ
 , ມີບັນດາຄະນະ
ປະຈໍາ ສພຂ
 , ສະມາຊິກສະພາ
ແຫ່ງຊາດປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງ,
ສະມາຊກ
ິ ສະພາປະຊາຊນ
ົ ແຂວງ,
ພະແນກການທີກ
່ ຽ່ ວຂ້ອງ ພ້ອມ
ດ້ ວ ຍພະນັ ກ ງານ-ລັ ດ ຖະກອນ
ສພຂ ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.
ໂອກາດດັງ່ ກ່າວ, ທ່ານ
ນາງ ຄໍາໄພ ວິລະສານ ເລຂາທິ
ການ ສພຂ ເຊກອງ ໄດ້ເຜີຍແຜ່
ດໍ າ ລັ ດ ວ່ າ ດ້ ວ ຍຈັ ນ ຍາບັ ນ ຂອງ
ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ສະບັບ
ເລກທີ 184/ລບ, ລົງວັນທີ 26
ມິຖຸນາ 2019 ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ຍົກ
ໃຫ້ເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງຈັນຍາ
ບັນ, ການປະຕິບດ
ັ ຈັນຍາບັນຂອງ
ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ເຊິງ່ ສະ
ແດງເຖິງການເຄົາລົບ ປະຕິບັດ

ໜ້າທີ່ຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍ
ຂອງພັກ, ລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດ
ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງ
ລັດດ້ວຍຄວາມຈົງຮັກພັກດີ ແລະ
ຄວາມຊື່ສັດບໍລິສຸດ ເຊິ່ງດໍາລັດ
ດັ່ງກ່າວ ປະກອບມີ 4 ໝວດ,
14 ມາດຕາ.
ຈາກນັ້ນ, ກໍໄດ້ຮັບຟັງ
ກ່ຽວກັບຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຈັນຍາ
ບັນຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ
ຂອງກະຊວງພາຍໃນ ສະບັບເລກ
ທີ 04/ພນ, ລົງວັນທີ 2 ເມສາ
2021 ແລະ ສະບັບເລກທີ
02/ພນ, ລົງວັນທີ 5 ເມສາ

2022 ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບດ
ັ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍເອກະສານ
ຈາກວິທະຍາກອນທີ່ມາຈາກພະ
ແນກພາຍໃນແຂວງເຊກອງຕືມ
່ ອີກ.
ທັງນີ້, ກໍເພື່ອສ້າງໃຫ້

ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນພາຍໃນ
ສພຂ
 ເຊກອງ ມີຄຸນທາດການ
ເມືອງທີ່ໜັກແໜ້ນ, ມີຄຸນສົມ
ບັດສິນທໍາປະຕິວດ
ັ , ມີຈນ
ັ ຍາບັນ
ຈັນຍາທໍາ, ມີນາ້ໍ ໃຈເສຍສະຫລະ
ສູງສົງ່ , ມີຄວາມຮັບຜິດຊອຍສູງ
ຕໍວ
່ ຽກງານຂອງຕົນ ກໍຄກ
ື ານຈັດ
ຕັງ້ ເພືອ
່ ປະກອບສ່ວນເຂົາ້ ໃນການ
ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດ
ທະນາປະເທດຊາດໃຫ້ພດ
ັ ທະນາ

ຂຶ້ນໄປເລື້ອຍໆ, ຖ້າຫາກພະນັກ
ງານ-ລັດຖະກອນມີຄນ
ຸ ທາດການ
ເມືອງທີໜ
່ ກ
ັ ແໜ້ນ, ມີຈນ
ັ ຍາບັນຈັນຍາທໍາ, ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາ
ມາດ, ຄວາມຊໍານານໃນການປະ
ຕິບດ
ັ ວຽກງານ ໂດຍສະເພາະການ
ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຕັດສິນບັນຫາ
ຕ່າງໆກໍຈະມີປະສິດທິພາບ ແລະ
ປະສິດທິຜນ
ົ ສູງ ສະນັນ
້ , ການປະ
ພຶດ ແລະ ປະຕິບດ
ັ ໜ້າທີວ
່ ຽກງານ
ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຈະ
ຕ້ ອ ງໄດ້ ຖື ເ ອົ າ ຈັ ນ ຍາບັ ນ ເປັ ນ
ໝາກຫົວໃຈຫຼັກ.
(ນັກຂ່າວ ສພຂ
 ເຊກອງ)
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(ສພຊ) ໃນຕອນເຊົ້າ
ຂອງວັນທີ 2 ມິຖນ
ຸ າ 2022 ທີ່
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ
)
ຄໍາມ່ວນ ໄດ້ຈດ
ັ ພິທເີ ຊັນບົດບັນ
ທຶ ກ ວ່ າ ດ້ ວ ຍການປະສານງານ
ຮ່ວມລະຫວ່າງຄະນະກໍາມະການ
ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ແລະ ບັນ
ດາເຜົາ່ (ຄວສຜ) ສພຂ ຄຳມວ
່ ນ
ກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ
ແຂວງຄື: ພະແນກແຮງງານ ແລະ
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ພະແນກ
ສາທາລະນະສຸກ, ພະແນກຖະແຫລງ
ຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງ
ທ່ຽວແຂວງ, ພະແນກສຶກສາທິ
ການ ແລະ ກິລາ, ພະແນກພາຍ
ໃນແຂວງ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມ
ເປັນປະທານກອງປະຊຸມເພືອ
່ ເປັນ
ສັກຂິພິຍານໃນຄັ້ງນີ້ ໂດຍທ່ານ
ນາງ ບັງອອນ ໄຊຍະສິດ ຮອງປະ
ທານ ສພຂ ພ້ອມດ້ວຍທ່ານ ນາງ
ກ້ອນແກ້ວ ຫລວງໄຊມຸງຄຸນ ປະ
ທານ ຄວສຜ, ມີບນ
ັ ດາທ່ານ ຄະ
ນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ,
ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກ
ການ ພ້ອມດ້ວຍແຂກຖືກເຊີນ
ເ ຂົ້ າ ຮ່ ວ ມ ເ ປັ ນ ສັ ກ ຂີ ພິ ຍ າ ນ .
ໃນພິທີ, ທ່ານ ບຸນສະ
ຫວ່າງ ສີສຂ
ຸ ະລາດ ຮອງປະທານ
ຄວສຜ ໄດ້ຂຶ້ນກ່າວຈຸດປະສົງ
ແລະ ຜ່ານມະຕິຂອງຄະນະປະຈໍາ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄໍາມ່ວນ
ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການ
ເຄືອ
່ ນໄຫວຂອງຄະນະກຳມະການ
ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ແລະ ບັນ
ດາເຜົາ່ ສະບັບເລກທີ 146/ຄປຈ.
ສພຂ, ລົງວັນທີ 20 ທັນວາ
2021
ແລະ
ຜ່ານບົດ

ບັນທຶກການປະສານງານ ລະຫວ່າງ
ຄະນະກຳມະການ ແລະ ພະແນກ
ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ພ້ອມນັ້ນ, ຜູ້
ເຂົ້ າ ຮ່ ວ ມກອງປະຊຸ ມ ກໍ ໄ ດ້ ປ ະ
ກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນໃສ່ບນ
ັ ດາເນືອ
້
ໃນບົດບັນທຶກໃຫ້ອຸດົມສົມບູນ
ເລິກເຊິງ່ ໃນການເຄືອ
່ ນໄຫວຈັດ
ຕັງ້ ວຽກງານໃຫ້ມປ
ີ ະສິດທິພາບ,
ປະສິດທິຜນ
ົ ຮັດກຸມ ແລະ ກຳນົດ
ເວລາສາມາດຮັບປະກັນດ້ານເນືອ
້
ໃນຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງ ສະໜອງ
ຂໍ້ ມູ ນ ເຊິ່ ງ ກັ ນ ແລະກັ ນ ໃຫ້ ວ່ ອ ງ

ໄວ, ທັນການ, ຈະແຈ້ງ ແລະ ຮັບ
ປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມຂັ້ນ
ຕອນລະບຽບກົດໝາຍກໍານົດໄວ້
ຈາກນັ້ນກໍ່ໄດ້ເຂົ້າສູ່ພິທີເຊັນບົດ
ບັ ນ ທຶ ກ ລົ ງ ນາມຮ່ ວ ມສຳເລັ ດ
ຕາມຄາດໝາຍ.
ຕອນທ້າຍພິທ,ີ ໄດ້ຮບ
ັ
ຟັງການໂອ້ລົມຂອງທ່ານ ນາງ
ບັງອອນ ໄຊຍະສິດ ເຊິງ່ ທ່ານໄດ້
ສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຕໍ່
ພະແນກການ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປະ

ສານສົມທົບ, ຄົ້ນຄວ້າເຫັນດີ
ເປັນເອກະພາບໃນການເຊັນບົດ
ບັນທຶກໃນຄັງ້ ນີ້ ເພືອ
່ ເປັນນິຕກ
ິ ຳ
ບ່ອນອີງອັນສຳຄັນຕໍ່ການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບດ
ັ ໜ້າວຽກງານຂອງແຕ່ລະ
ພາກສ່ວນ ຕາມພາລະບົດບາດ,
ສິດ ແລະ ໜ້າທີຂ
່ ອງຕົນທີໄ່ ດ້ກຳ
ນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແນໃສ່ເຮັດ
ໃຫ້ ວ ຽກງານໃນຕໍ່ ໜ້ າ ມີ ບ າດ
ກ້າວທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.
(ເອື້ອ ມະໂນສິງ)
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ຮຽບຮຽງໂດຍ: ກົງໃຈ ແສງອໍາພັນ

(ສພຊ) ເມືອ
່ ທາ້ ຍເດືອນ

ການນຳຂອງເມືອງ ກ່ຽວກັບການ

ດັງ່ ນັນ
້ , ລັດຖະບານຈິງ່ ຖືເປັນສໍາ

ພຶດສະພາຜ່ານມາ, ທ່ານ ກົງແກ້ວ

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 2 ວາລະແຫ່ງ

ຄັນ

ມີວລ
ໍ ະຈັກ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ,

ຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຂໍຫ
້ ຍຸງ້

ສ່ວນຮ່ວມນໍາກັນ; ການຈັດຕັ້ງ

ປະທານຄະນະສະມາຊິ ກ ສະພາ

ຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການ

2 ວາລະແຫ່ງຊາດນີ້ ເພື່ອເປັນ

ແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ປະຈໍາເຂດ

ເງິນ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາຢາ

ການກະຕຸ້ນເສດຖະກິດຂອງປະ

ເລືອກຕັ້ງທີ 13, ປະທານສະພາ

ເສບຕິດ ທີ່ເປັນບັນຫາໃຫຍ່ລະ

ເທດ ທັງເປັນວຽກງານ ແລະ

ປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ
 ) ສະ

ດັບຊາດ ເຊິ່ງໃນໄລຍະຜ່ານມາ

ໜ້າທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ຫວັນນະເຂດ ພ້ອມດ້ວຍ ສສຊ

ຄະນະພັກ, ຄະນະປົກຄອງເມືອງ

ໃຫ້ສາໍ ເລັດ

ປະຈຳເຂດເລືອກຕັງ້ ທີ 13 ແລະ

ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ນຳພາ-ຊີ້ນຳພະນັກ

ຮ້ ອ ງມາຍັ ງ ການນໍ າ ຂອງເມື ອ ງ,

ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ

ງານ, ສະມາຊິກພັກ, ນາຍ ແລະ

ບັ ນ ດາພະນັ ກ ງານຫລັ ກ ແຫລ່ ງ

(ສສຂ) ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມ

ພົນທະຫານ-ຕຳຫລວດ, ປະຊາ

ແລະ ທຸກພາກສ່ວນ ຈົງ່ ພ້ອມກັນ

ກວດກາຊຸ ກ ຍູ້ ກ ານຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ

ຊົນ ພາຍໃນທົວ
່ ເມືອງໃຫ້ໄດ້ຮບ
ັ

ສາມັກຄີກັນ ເພື່ອເຮັດລ້ອນໜ້າ

ບັດ 2 ວາລະແຫ່ງຊາດ ຢູ່ 5

ຮູ້ ພ້ອມທັງແນະນຳ, ມອບໝາຍ

ທີ່ ທີ່ ກ ານຈັ ດ ຕັ້ ງ ມອບໝາຍໃຫ້

ເມືອງຄື: ເມືອງນອງ, ເມືອງເຊ

ໃຫ້ແຕ່ລະຫ້ອງການຂອງເມືອງ

ແລະ ແກ້ໄຂໜ້າວຽກທີຍ
່ ງັ ຄົງຄ້າງ

ໂປນ, ເມືອງວິລະບູລ,ີ ເມືອງພີນ

ນຳໄປຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍເປັນ

ພ້ອມທັງກຳແໜ້ນ ແລະ ເປັນ

ແລະ ເມືອງພະລານໄຊ ໂດຍ

ທິດທາງຂອງຕົນແລ້ວນຳພາພໍແ
່ ມ່

ເຈົາ້ ການ ຕິດຕາມ ຊຸກຍູ້ ສົງ່ ເສີມ

ການຕ້ ອ ນຮັ ບ ຢ່ າ ງອົ ບ ອຸ່ ນ ຂອງ

ປະຊາຊົນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ.

ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ເພື່ອວາງແຜນ

ບັນດາທ່ານ ເລຂາພັກເມືອງ ເຈົາ້

ໂອກາດທີ່ ເ ຄື່ ອ ນໄຫວ

ການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້

ເມືອງ, ມີບັນດາທ່ານໃນຄະນະ

ໃນຄັ້ງນີ້, ປະທານຄະນະ ສສຊ

ປາກົດຜົນເປັນຈິງ ແລະ ເກີດດອກ

ປະຈຳພັກເມືອງ, ກຳມະການພັກ

ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງ ໄດ້ໂອ້ລົມ

ຜົນເທື່ອລະກ້າວ.

ເມືອງ ແລະ ຫ້ອງການທີ່ກ່ຽວ

ກ່ຽວກບ
ັ ວຽກງານ 2 ວາລະແຫ່ງ

(ທ້າວ ບັນທະຫັດ ບຸດຈຳປາ ແລະ

ຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ຊາດ ເຊິງ່ ຖືວາ່ ເປັນບາດລ້ຽວອັນ

ນາງ ຄອນສະຫວັນ ເມກສະຫວັນ)

ໂອກາດດັ່ງກ່າວ,

ຄະ

ສໍ າ ຄັ ນ ໃນການພັ ດ ທະນາເສດ

ນະໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານຈາກ

ຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດເຮົາ

ໂດຍໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນມີ

ດັງ່ ນັນ
້ ,

ຈຶງ່ ຮຽກ
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(ສພຊ) ເພື່ອເປັນການ

ນະ ໄດ້ນາໍ ເອົາຄອມພີວເຕີຕງ້ັ ໂຕະ

ແຂວງ, ທີໄ່ ດ້ນາໍ ເອົາຄອມພິວເຕີ

ປະກອບສ່ວນ ແລະ ຊ່ວຍອໍານວຍ

ຈໍານວນ 4 ຊຸດ ລວມມູນຄ່າ 22

ຈໍານວນ 4 ຊຸດດັງ່ ກາວ ເພືອ
່ ຊຸກ

ຄວາມສະດວກໃນການປະຕິບັດ

ລ້ານກີບ ມອບໃຫ້ສະມາຊິກສະ

ຍູ້ ຊ່ ວ ຍເຫລື ອ ສະພາປະຊາຊົ ນ

ໜ້າທີວ
່ ຽກງານໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກ

ພາປະຊາຊົນແຂວງ ໂດຍຕາງໜ້າ

ແຂວງໃນຄັງ້ ນີ້ ເຊິງ່ ເປັນການປະ

ສະພາປະຊາຊົນແຂວງຫລວງພະ

ຮັບໃນຄັງ້ ນີ້ ແມ່ນທ່ານ ສົມພອນ

ກອບສ່ວນເຂົາ້ ໃນວຽກງານຂອງ

ບາງ ໃນຖານະທີ່ເປັນຕົວແທນ

ສີອຸດົມພັນ ຮອງປະທານສະພາ

ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ

ແຫ່ງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງ

ປະຊາຊົນແຂວງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ.

ຄວາມສະດວກໃນດ້ານການພິມ

ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ. ໃນວັນທີ

ໂອກາດດັ່ງກ່າວ ທ່ານ

27 ພຶດສະພາ 2022 ໄດ້ມີຄະ

ສົມພອນ ສີອຸດົມພັນ ໄດ້ກ່າວ

ນະນໍ າ ຂອງພະແນກພະລັ ງ ງານ

ສະແດງຄວາມຂອບໃຈຄະນະນໍາ

ແລະ ບໍແ
່ ຮ່ແຂວງ ພ້ອມດ້ວຍຄະ

ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

ແລະ

ໃຫ້ມີ

ເກັບກໍາຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນ.

(ນາງ ຄໍາຫລ້າ ພອນພິລາ)

ໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງ
ປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3
ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ (ສພຊ) ຊຸດ
ທີ IX ທີນ
່ ະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ຄັ້ງວັນທີ 13 ມິຖຸນາ - 8 ກໍລະ
ກົດ  2022 ທ່ານ ທອງສີ ເສົາ
ສຸລພ
ິ ມ
ົ ປະທານຄະນະສະມາຊິກ
ສະພາແຫ່ງຊາດ (ຄສຊ) ປະຈໍາ
ເຂດເລືອກຕັງ້ 2, ປະທານສະພາ
ປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ) ຜົງ້ ສາລີ
ຊຸດທີ II ໄດ້ໃຫ້ສາໍ ພາດຕໍສ
່ ມ
່ື ວນ
ໂ ດ ຍ ທ່ າ ນ ໄ ດ້ ກ່ າ ວ ສ ະ ແ ດ ງ
ຄວາມຂອບໃຈ ຕໍ່ສື່ມວນຊົນ
ໄດ້ໃຫ້ໂອກາດສໍາພາດກ່ຽວກັບ
ການຊີ້ນໍາ-ນໍາພາ ແລະ ການຈັດ
ຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ໜ້າທີວ
່ ຽກງານ ພາຍ
ຫລັງທີ່ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງ ກໍ
ຄືແຕ່ກອງປະຊຸມຄັງ້ ປະຖົມມະລືກ
ຂອງ ສພຊ ຊຸດທີ IX ແລະ ສພຂ
ຊຸດທີ II ເປັນຕົ້ນມາວ່າ:
1. ແຕ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງ
ປະຖົມມະລືກຂອງ ສພຊ ຊຸດທີ
IX ຮອດປັດຈຸບນ
ັ , ຄສຊ ປະຈໍາ
ເຂດເລືອກຕັ້ງ ກໍຄື ສພຂ ສາ
ມາດຍາດໄດ້ຜົນງານທີ່ພົ້ນເດັ່ນ
ຄືແນວໃດ?
        ພາຍຫລັງສຳເລັດກອງປະ
ຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກຂອງ ສພຊ
ຊຸດທີ IX ແລະ ສພຂ ຊຸດທີ II
ມາຮອດປັດຈຸບນ
ັ ເປັນເວລາໜຶງ່
ປີກວ່າ ຄສຊ ກໍຄື ສພຂ ມີຜົນ
ສໍາເລັດ
ັ ຫລາຍດ້ານ ໂດຍສະເພາະ
ຄະນະປະຈໍາ ສພຂ ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ
ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາ
ແຜນດຳເນີນງານ, ອອກມະຕິ
ແລະ ຂໍຕ
້ ກ
ົ ລງົ ວາ່ ດວ
້ ຍແບບແຜນ
ວິທີເຮັດວຽກ ແລະ ແບ່ງຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງປະທານ, ຮອງ
ປະທານ ສພຂ ແລະ ຄະນະປະຈໍາ
ສພຂ ຊຸດທີ II. ພ້ອມກັນນີ,້ ໄດ້
ປັບປຸງ, ບັນຈຸ ແລະ ສັບຊ້ອນພະ
ນັກງານ-ລັດຖະກອນ ເຂົາ້ ໃນຂະ
ແໜງການພາຍໃນ ສພຂ ເພື່ອ
ເຮັດໃຫ້ວຽກງານຂອງ ສພຂ ດຳ
ເນີນໄປຕາມຫລັກການເຮັດວຽກ
ລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ ໂດຍມີ
ການສົມທົບຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຂອງໝູຄ
່ ະນະ, ຍົກສູງຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບຂອງບຸກຄົນ, ເອົາກອງ
ປະຊຸມເປັນບ່ອນປຶກສາຫາລື ແລະ
ຕົກລົງບັນຫາຕາມສຽງສ່ວນຫລາຍ
ບົ ນ ພື້ ນ ຖານລັ ດ ຖະທໍ າ ມະນູ ນ
ແລະ ກົດໝາຍ, ມີການແບ່ງງານ
ແລະ ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້
ບຸກຄົນຈັດຕງ້ັ ປະຕິບດ
ັ ຕາມແຜນ
ການ, ແຜນງານ, ມການຕິ
ີ
ດຕາມ
ກວດກາ, ສະຫລຸບຕລ
ີ າຄາຖອດ
ຖອນບົດຮຽນ, ສ່ອງແສງລາຍ
ງານ, ຂໍຄາໍ ເຫັນຊີນ
້ າໍ ຈາກຂັນ
້ ເທິງ
ຂອງຕົນ, ປະສານສົມທົບກັບ
ການຈັດຕັງ້ ຕ່າງໆ ພາຍໃນ ສພຂ
ແລະ ພະແນກການ, ອົງການລັດ
ທຽບເທົາ່ ພະແນກການຂັນ
້ ແຂວງ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ພົວພັນ, ຮ່ວມມື
ກັບການຈັດຕັງ້ ລັດຖະສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
        ຕະຫລອດໄລຍະຜ່ານມາ

ຄະນະປະຈຳ ສພຂ ຊຸດທີ II ໄດ້
ຈັດກອງປະຊມ
ຸ ປະທານ, ຮອງປະ
ທານ ສພຂ ກໍຄື ຄສຊ ປະຈໍາເຂດ
ເລືອກຕັ້ງ ຈໍານວນ 7 ຄັ້ງ ແລະ
ກອງປະຊຸມຄະນະປະຈຳ ສພຂ
(ສະໄໝສາມັນ-ວິສາມັນ) ຈຳ
ນວນ 17 ຄັ້ງ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າປຶກ
ສາຫາລືວຽກງານທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆ
ຂອງອງົ ການປກ
ົ ຄອງແຂວງ, ພາກ
ສວ
່ ນທກ
່ີ ຽ່ ວຂອ
້ ງສະເໜີມາ ແລະ
ວຽກງານພາຍໃນ ສພຂ ເຊິງ່ ລວມ
ມີ 93 ວຽກງານທີ່ສຳຄັນ, ຈຳ
ເປັນ ແລະ ຮີບດວ
່ ນ ແລະ ໄດ້ຮບ
ັ
ຮອງອອກເປັນມະຕິຂອງຄະນະ
ປະຈຳ ຈຳນວນ 34 ສະບບ
ັ , ໄດ້
ນໍາເຂົາ້ ສະເໜີຜາ່ ນ ແລະ ຮັບຮອງ
ໃນກອງປະຊຸມຄັງ້ ປະຖົມມະລືກ,
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທືອ
່ ທີ
2 ຂອງ ສພຂ ຈຳນວນ 11 ສະ
ບັບ ແລະ ຄະນະປະຈຳ ສພຂ ກໍ
ໄດ້ນ
 ຳພາ-ຊີ້ນຳ  ແລະ ມອບໃຫ້
ບັນດ
 າຄະນະກຳມະການ, ຄະນະ
ເລຂາທກ
ິ ານ ສພຂ ແລະ ກງົ ຈກ
ັ
ທີຄ
່ ະນະປະຈຳສະພາປະຊາຊນ
ົ ສາ້ ງ
ຕງ້ັ ຂຶນ
້ ເພືອ
່ ຈັດຕງ້ັ ປະຕບ
ິ ດ
ັ ວຽກ
ງານຕາມສິດ ແລະ ໜ້າທຂ
ີ່ ອງ
ຕົ ນ ມີ ຜົ ນ ສຳເລັ ດ ເປັ ນ ຢ່ າ ງດີ ;
2. ແຕ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງ
ປະຖົມມະລຶກຂອງ ສພຊ ຊຸດທີ
IX ຮອດປັດຈຸບັນ, ສພຂ ມີຜົນ
ສໍາເລັດໃນການເຜີຍແຜ່ ແລະ
ຈັດຕັ້ງລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດ
ໝາຍ, ມະຕິຂອງ ສພຊ, ສພຂ
ແລະ ບັນດານິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ
ຄືແນວໃດ ?
       ຕະຫລອດໄລຍະປີກວ່າ
ເຖິງວ່າສະພາບແວດລ້ອມຫລາຍ
ດ້ານບໍໄ່ ດ້ອາໍ ນວຍຄວາມສະດວກ
ໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງ, ການເຄື່ອນ
ໄຫວປະຕິບດ
ັ ໜ້າທີວ
່ ຽກງານຍ້ອນ
ບັນຫາໂຄວິດ-19 ຫລື ບັນຫາ
ເສດຖະກິດ-ການເງິນກໍຄສ
ື ະພາບ
ແວດລ້ອມໃນຕົວ ແລະ ນອກຕົວ
ກໍຕາມ, ຄສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກ
ຕັ້ງ ກໍຄື ສພຂ ຜົ້ງສາລີ ກໍໄດ້ມີ
ຄວາມພະຍາຍາມຢ່ າ ງສຸ ດ ຂີ ດ
ເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກ
ງານ ຢ່າງເປັນເຈົ້າການ ແລະ ມີ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ເປັນຕົ້ນ
ແມ່ນ ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນຳບັນດາຄະ
ນະກຳມະການ ເປັນເຈົ້າການປະ
ສານສົບທົບກັບ ສພຊ, ອົງການ
ປົກຄອງແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນ
ທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຄົ້ນຄວ້າ,
ປະກອບຄາໍ ເຫັນຕໍກ
່ ານສ້າງ ແລະ

ປັບປຸງກົດໝາຍ, ນິຕກ
ິ ຳໃຕ້ກົດ
ໝາຍ, ມະຕິ ແລະ ຂໍຕ
້ ກ
ົ ລງົ ຕາ່ ງໆ
ເປັນຕົນ
້ ແມ່ນເອົາໃຈໃສ່ຊນ
້ີ າໍ ການ
ຄົນ
້ ຄວ້າຕີຄວາມໝາຍ ແລະ ອະ
ທິບາຍນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍຕາມ
ການສະເໜີຂອງພາກສ່ວນທີກ
່ ຽ່ ວ
ຂ້ອງ ຈຳນວນ 2 ສະບັບ ແລະ
ໃນນີ້ໄດ້ສະເໜີຜ່ານໃນກອງປະ
ຊຸມສະໄໝສາມນ
ັ ເທືອ
່ ທີ 2 ຂອງ
ສພຂ ເພືອ
່ ຮບ
ັ ຮອງມີຄື ຂໍຕ
້ ກ
ົ ລງົ
ວ່າດວ
້ ຍທຶນຄຸມ
້ ຄອງໄພພບ
ິ ດ
ັ ຂັນ
້ 
ແຂວງ; ເອົາໃຈໃສ່ນາໍ ພາການກະ
ກຽມດ້ານຕ່າງໆ
ໃນການສະ
ເຫລີ ມ ສະຫລອງວັ ນ ລັ ດ ຖະທໍ າ
ມະນູນແຫ່ງຊາດ ຄົບຮອບ 30
ປີ (1991-2021) ໄດ້ຈັດຕັ້ງ
ພິ ທີ ໂ ຮມຊຸ ມ ນຸ ມ ສະເຫລີ ມ ສະ
ຫລອງ, ວາງສະແດງຜົນງານຕະ
ຫລອດໄລຍະ 30 ປີ ແຫ່ງການ
ເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ
ພັກ-ລັດ, ໃນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ
ກົດໝາຍ, ລັດຖະທຳມະນູນ,
ພ້ອມທັງຈັດຕັງ້ ການປາຖະກະຖາ,
ເລົາ່ ມູນເຊືອ
້ ວັນລັດຖະທຳມະນູນ
ແຫ່ງຊາດ ຄົບຮອບ 30 ປີໃນ
ທົ່ວແຂວງ ໄດ້ທັງໝົດ 10 ຈຸດ
ໃນນີ້, ຂັ້ນແຂວງ 3 ຈຸດ ແລະ
ຂັນ
້ ເມືອງ 7 ຈຸດ, ມີຜເູ້ ຂົາ້ ຮ່ວມ
ພິທີທັງໝົດ 1.809 ທ່ານ, ຍິງ
773 ທ່ານ ໂດຍມີການເຂົາ້ ຮ່ວມ
ຂອງການນໍາຂັນ
້ ສູງພັກ-ລັດ, ອາ
ດີດການນໍາພັກ-ລັດ ແລະ ຕາງ
ໜ້າຊາວແຂວງຜົ້ງສາລີ; ເອົາໃຈ
ໃສ່ ນໍ າ ພາ-ຊີ້ ນໍ າ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ຜັ ນ
ຂະຫຍາຍ ແລະ ລົງໂຄສະນາເຜີຍ
ແຜ່ກດ
ົ ໝາຍ ແລະ ນິຕກ
ິ າໍ ໃຕ້ກດ
ົ
ໝາຍ, ເນືອ
້ ໃນມະຕກ
ິ ອງປະຊຸມ
ຄັ້ງປະຖົມມະລືກ, ກອງປະຊຸມ
ສະໄໝວິສາມັນເທືອ
່ 1, ກອງປະ
ຊຸມສາມັນເທືອ
່ ທີ 2 ຂອງ ສພຊ
ຊຸດທີ IX  ແລະ ສພຂ ຊຸດທີ II
ຢູ່ບັນດາເປົ້າໝາຍ ແລະ ເຂດ
ເລືອກຕັ້ງຕ່າງໆ ໄດ້ຈໍານວນ 7
ເມືອງໃນທົວ
່ ແຂວງ, ຈໍານວນ 2
ຄັງ້ ເຊິງ່ ລວມມີ 139 ຈຸດ ມີ 34
ກຸ່ມບ້ານ ມີ 145 ບ້ານ ກວມ
ເອົາ 28,15 % ຂອງຈໍານວນ
ບ້ານໃນທົວ
່ ແຂວງ,ຈຳນວນຜເູ້ ຂົາ້ 
ຮ່ວມ18.092 ຄົນ ຍິງ 8.093
ຄົນ ແລະ ສາມາດເກັບກຳສັງ
ລວມບັນດາຄຳສະເໜີຂອງພ່ແ
ໍ ມ່
ປະຊາຊົນ ໄດ້ທັງໝົດ 484 ຂໍ,້
ໃນນີ:້ ພົວພັນຂັນ
້ ສູນກາງ 1 ຂໍ,້
ພົວພນ
ັ ເຖິງຂນ
້ ັ ແຂວງ 99 ຂໍ້ ແລະ
ພົວພັນເຖິງຂັ້ນເມືອງ 384 ຂໍ້;

ແລະ ຄະນະປະຈໍາກໍໄດ້ປກ
ຸ ລະດົມ
ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ລະດົມວັດຖຸຈິດ
ໃຈ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ, ອຸປະກອນ
ການຮຽນ ເພື່ອໄປມອບໃຫ້ແກ່
ພໍແ
່ ມ່ນປະຊາຊົນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ
ນັກຮຽນ ລວມເປັນມູນ 70,5
ລ້ານກີບ.
3.ແຕ່ກອງປະຊຸມຄັງ້ ປະ
ຖົມມະລືກຂອງ ສພຊ ຊຸດທີ IX
ຮອດປັດຈຸບນ
ັ ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ
ວຽກງານ ມີຂສ
້ໍ ະດວກຫລາຍດ້ານ?
ຍ້ອນໄດ້ຮັບການຊີ້ນໍາ
ຈາກຄະນະປະຈໍາ ສພຊ, ຈາກ
ຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ ແລະ ການ
ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືຈາກບັນດາອົງ
ການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ, ແນວລາວ
ສ້າງຊາດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ
ມະຫາຊົນ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນ
ທີກ
່ ຽ່ ວຂ້ອງໃນອົງການຈັດຕັງ້ ສັງ
ຄົມ, ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ
ເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາ
ລະບົດບາດ, ສິດໜ້າທີ່ຂອງສະ
ພາປະຊາຊົນແຂວງ ໄດ້ຮັບຜົນ
ສໍາເລັດດີສມ
ົ ຄວນ; ຄະນະປະຈໍາ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຮັບຜິດ
ຊອບໂດຍກົງໃນການຊີ້ນໍາ-ນໍາ
ພາ, ຊຸກຍູ້ ຕິດຕາມກວດກາ, ສະ
ຫລຸ ບ ປະເມີ ນ ຜົ ນ ຕໍ່ ກ ານເຄື່ ອ ນ
ໄຫວຂອງ ສພຂ ແລະ ກົງຈັກທີ່
ຄະນະປະຈໍາ ສພຂ ສ້າງຕັງ້ ຕາມ
ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ; ຄສຊ
ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ 2 ກໍຄື ສະ
ມາຊິ ກ ສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ
(ສສຂ) ໄດ້ຍກ
ົ ສູງຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບການເມືອງ ໃນການຄົນ
້ ຄວ້າ
ເຊື່ອມຊຶມແນວທາງນະໂຍບາຍ
ຂອງພັກ, ກົດໝາຍ, ມະຕິກອງ
ປະຊຸມ ສພຊ, ມະຕິກອງປະຊຸມ
ສພຂ ແລະ ນິຕິກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ຢ່າງເລີກເຊິງ່ ; ສາມາດຈັດຕັງ້ ປະ
ຕິບດ
ັ ພາລະບົດບາດ, ສິດ ໜ້າທີ່
ໃນການຈັດຕັງ້ ຜັນຂະຫຍາຍເນືອ
້
ໃນມະຕິ, ຄໍາສັງຂອງພັກ-ລັດໃຫ້
ພໍແ
່ ມ່ປະຊາຊົນ, ພົນລະເມືອງໄດ້
ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້່າໃຈຢ່າງກວ້າງ
ຂວາງ ເຊິ່ງສະແດງອອກ ຄື ພໍ່
ແມ່ປະຊາຊົນພົນລະເມືອງສາມາດ
ເຂົ້າຮ່ວມເຄື່ອນໄຫວຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນ
ການພັ ດ ທະນາເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ
ຄົມ ພ້ອມທັງຕິດຕາມກວດກາ,
ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ, ຄຳສະ
ເໜີ ກ່ຽວກັບການບໍລຫ
ິ ານວຽກ
ງານຂອງອົງການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ
ໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນ; ປັບປຸງກົນໄກ
ແບບແຜນວິທເີ ຮັດວຽກຂອງຕົນ
ໂດຍປະຕິບດ
ັ ຫລັກການລວມສູນ
ປະຊາທິປະໄຕ ຕົກລົງເປັນໝູຄ
່ ະ
ນະ ສະແດງອອກການພິຈາລະນາ,
ຕົກລົງບັນຫາສໍາຄັນຕ່າງໆ ລ້ວນ
ແລ້ວແຕ່ຜ່ານກອງປະຊຸມຄະນະ
ປະຈໍາ ສພຂ; ຊີ້ນໍາ-ນໍາພາ, ຊຸກ
ຍູ,້ ຕິດຕາມກວດກາບັນດາກົງ
ຈັກຂອງ ສພຂ ໃນການຜັນຂະ
ຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ແຜນ
ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຂອງ
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ວິເສດປົກຄອງຢູ່ພື້ນດິນ ຈຶ່ງອອກໄປ

ເຊື່ອທີ່ກ່າວມານີ້

ກວດກາຫາສາຍເຫດວ່າ

ບຸນບັ້ງໄຟຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ.

ເປັນຫຍັງ

6

ຈຶ່ງໄດ້ມີການເຮັດ

ຝົນຟ້າຈຶ່ງບໍ່ຕົກລົງມາ ກໍຮູ້ຄວາມຈິງວ່າ

ນອກຈາກບຸ ນ ບັ້ ງ ໄຟແລ້ ວ ,

ເປັນຍ້ອນພະຍາແຖນບໍ່ສົງຝົນລົງມາ;

ໃນເດືອນຫົກຍັງມີບຸນສຳຄັນທາງພຸດ

ພະຍາຄັນຄາກຮູ້ຢ່າງນັ້ນ, ຈຶ່ງຂໍອາສາ

ທະສາສະໜາຄື ວັນວິສາຂະບູຊາ ຄຳ

ສູ້ກັບພະຍາແຖນ ໂດຍເອົາຝົນຟ້າເປັນ

ວ່າ «ວິສາຂະ» ແປວ່າ ເດືອນຫົກ

ເດີມພັນ

ຫາກພະຍາຄັນຄາກຊະນະ

ເພັງ; ດັ່ງນັ້ນ, ການເຮັດບຸນວິສາຂະບູ

ແມ່ນບຸນບັ້ງໄຟ

ພະຍາແຖນຕ້ ອ ງເຮັ ດ ໃຫ້ ຝົ ນ ຕົ ກ ລົ ງ

ຊາເປັ ນ ການທຳບຸ ນ ສະຫລອງວັ ນ ປະ

ແລະ ບຸນວິສາຂະບູຊາ ທີ່ປະຊາຊົນລາວ

ມາ; ພະຍາແຖນ ແລະ ພະຍາຄັນຄາກ

ສູດ, ວັນຕັດສະຮູ້ ແລະ ວັນປະລິນິ

ປະຕິບັດສືບທອດກັນມາ; ບຸນບັ້ງໄຟ

ຕໍ່ສູ້ກັນ ຜົນປະກົດວ່າພະຍາຄັນຄາກ

ພານ

ເປັ ນ ບຸ ນ ປະເພນີ ດັ້ ງ ເດີ ມ ຂອງລາວ

ຊະນະ ພະຍາແຖນຕ້ອງສົ່ງຟ້າຝົນໃຫ້

ນັ້ນເອງ; ພຣະອົງໄດ້ປະສູດມື້ເພັງໃນ

ແມ່ນພິທີບູຊາແຖນ

ຕົກລົງມາໃນໂລກມະນຸດ ແຕ່ມີຂໍ້ຕົກ

ເດືອນຫົກ ປີຈໍ ກ່ອນ ພ.ສ 80 ປີ,

ລົງວ່າ

ຊາວໂລກຈະຕ້ອງເຮັດບຸນບັ້ງ

ຕັດສະຮູ້ເປັນພຣະພຸດທະເຈົ້າປີວອກ,

ແຖນ ເພື່ອຈະມາທຳການເພີ່ມພູນຜະ

ໄຟແລ້ວຈູດຂຶ້ນ ເພື່ອເປັນການບອກ

ກ່ອນ ພ.ສ 45 ປີ ແລະ ປະລິນິພານ

ລິດຜົນ ເປັນບຸນປາງໃຫຍ່ມີການເຊີ້ງ,

ເຕືອນວ່າຕ້ອງການຝົນເມື່ອໃດ,

ເວ

ປີມະເສັງ ພ.ສ ພຸດທະສັກກະລາດກໍ່

ແຫ່ບັ້ງໄຟ, ຈູດບັ້ງໄຟເສັງກັນ, ຕີກອງ

ລາໃດ ແລະ ຍາມໃດ; ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອ

ຕັ້ງ ປີທີ 1 ເຊິ່ງເປັນມື້ເພັງເດືອນຫົກ

ຫາງ, ມັກເວົ້າ ແລະ ເຊີ້ງຄຳເພິ ພ້ອມ

ເຖິງລະດູການເຮັດນາ

ຊາວນາຕ້ອງ

ນັ້ນເອງ; ສະນັ້ນ, ເດືອນຫົກເພັງແຕ່

ທັງຫລິ້ນເປື້ອນເຊັ່ນ:

ເອົາຂີ້ຕົມທາ

ການຝົນ ກໍຕ້ອງເຮັດບັ້ງໄຟ ເພື່ອຈູດ

ລະປີປະຊາຊົນລາວຜູ້ນັບຖືສາສະໜາ

ໜ້າ ແລະ ຕົນໂຕ, ນຸ່ງເຄື່ອງຜິດເພດ...

ບັ້ງໄຟຂຶ້ນເມືອບອກພະຍາແຖນ ເປັນ

ພຸ ດ ຈຶ່ ງ ເຮັ ດ ບຸ ນ ຕັ ກ ບາດຖວາຍທານ

ໂດຍສະເພາະແມ່ນຊາຍໜຸ່ມ;

ສັນຍານໃຫ້ຮູ້ ເພື່ອໃຫ້ພະຍາແຖນຈະ

ແລະ ຟັງເທສະໜາ ເພື່ອລະລຶກເຖິງ

#

ເດືອນຫົກ

ສຸກຊຸ່ມເຢັນ,

ໂດຍ: ນາງ ສີດາ

ເພື່ອຂໍຄວາມ

ຂໍນ້ຳຟ້ານ້ຳຝົນຈາກ

ຂອງພຣະພຸດທະເຈົ້າໂຄຕະມະ

ການເຮັດບຸນບັ້ງໄຟ ໄດ້ມີນິ

ຕາມຄວາມເຊື່ອທີ່ວ່າ ເທິງຟ້າມີສິ່ງສັກ

ວ່າ: ກາລະຄັ້ງຫນຶ່ງນານມາແລ້ວ ບ້ານ

ໄປຕາມໆກັນ ແລະ ໃນຕອນນັ້ນ, ຍັງ

ໄ ດ້ ເ ຮັ ດ ໃ ຫ້ ຝົ ນ ຕົ ກ ລົ ງ ມ າ ຖື ກ ກັ ບ

ຄຸ ນ ພຣະພຸ ດ ທະເຈົ້ າ ຕາມຮີ ດ ຄອງປະ

ທານ ຫລື ເລື່ອງເລົ່າຕ່າງໆນາໆສະ

ສິດ ຫລື ມີຊາວພຸດເອີ້ນວ່າ ”ພະຍາ

ເມື ອ ງເກີ ດ ເດື ອ ດຮ້ ອ ນເພາະຝົ ນ ຟ້ າ ບໍ່

ມີພະຍາຄັນຄາກທີ່ມີອິດທິລິດເປັນສັດ

ຄວາມຕ້ອງການ

ເພນີອັນດີງາມ.

ຫລັບສັບຊ້ອນ ແລະ ກ່ຽວຂ້ອງກັນ

ແຖນ” ເຊິ່ງຄວາມເປັນມາຂອງບຸນບັ້ງ

ຕົກຕາມລະດູການ ບັນດາຄົນ, ສັດ,

ຫລາຍຢ່າງ

ໄຟນັ້ນ

ພື ດ ...ຕ່ າ ງໄດ້ ຮັ ບ ຄວາມເດື ອ ດຮ້ ອ ນ

ການເຮັດບຸນບັ້ງໄຟນັ້ນ

lk]kdt;u
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ໃຫ້ເຈົ້າຮານງ່າສ້າມ

ພ້າບ່າຍສີນໆເຫລົາ
ລຳໃດເຂັດຄະລຳດ້ວຍ

ມີຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ໄດ້ເລົ່າໃຫ້ຟັງ

-k-aj’
ຊິຊື່ເງົາງາມໄມ້

				

ມີຕາຕອງອຸບາດ

ໃຫ້ເອົາຂວານຖາກຖິ້ມ 				

ໂດຍ: ຄົມສິລປ໌

ເກີນໝູ່ລຳກາຍ ນັ້ນນາ!
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ເປັນສ້ຽງຊ່ຽນເຮັດຟືນ ເທາະເນີ!

5

ຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດ
ມີໃຜແດ່ ທີ່ເປັນພະນັກງານ

ຫ້ອງການ ຕ້ອງເຮັດວຽກຕໍ່ໜ້າຄອມ
ພິວເຕີຕະຫລອດເວລາ ແນ່ນອນວ່າ,
ໃນແຕ່ມື້ຂອງການເຮັດວຽກ

ແມ່ນ

ໃຊ້ເວລາຢູ່ກັບຄອມພິວເຕີ ແລະ ຍັງ
ຕ້ ອ ງນັ່ ງ ຢູ່ ໃ ກ້ ກັ ບ ໂຕະເຮັ ດ ວຽກເຖິ ງ

ເພິ່ນວ່າ ຄວນວິພາກໄຈ້ 				

ການເລືອກເໝາະສົມ ດີໄດ!

ຈຶ່ງງຈະມີຄຸນຄາມ 					

ປະໂຫຍດສົມຊົມໃຊ້

ໄມ້ງາມຄໍານຶງຮູ້					

ຮັກສາດີສົມສ່ວນ

ໄດ້ໝູ່ມວນໄມ້ເຮິຮ້າຍ 				

ເຮືອນເຈົ້າຊິບໍ່ງາມ ຫັ້ນແລ້ວ!

ເມົ້າ ຫລື ໃຊ້ໂທລະສັບມືຖືຕະຫລອດ
ຖ້າເຈົ້າຮູ້ສຶກເຈັບຄໍ່ມື, ນີ້ວມື, ປາຍມື,
ປາຍຕີນ
ຕາມມື

ຫລືຮູ້ສຶກມຶນຊາຕາມຕີນ
ບາງທີທ່ານອາດມີໂລກປາຍ

ປະສາດອັກເສບ ແຕ່ທ່ານຮູ້ບໍວ່າ ພະ
ຍາດນີ້ແມ່ນຫຍັງ ໃນຄໍລຳສຸກສະບາຍ
ຫາຍໂລຄາ ເຮົາໄດ້ຊອກຫາຄຳຕອບ
ເພື່ອມານຳສະເໜີໃຫ້
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ຢ່າຫ່ອນຮຽນຫາບຊ້າງ

ຄັນແກ່ນກາງຊິເຫຫັກ
ບໍ່ເກິ່ງກາງພໍດີ້
ປ່ຽງຂວາຫິນແຜ່ນລ້ານ

			

ຊາຊັ່ງແມວບັກເຖິກ

ສະນັ້ນ,

ມາ

ອ່ານນຳກັນເລີຍ
ໂລກປາຍປະສາດອັ ກ ເສບ

				

ເອ່ນອຽງສະທວຍໂຕ້ນ

ແມ່ນພາວະທີ່ເສັ້ນປະສາດ ຮັບຄຳສັ່ງ

				

ສອງຝາງຊິງຊິເອນອ່ຽງ

ຫລັງ ໄປຫາອະໄວຍະວະຕ່າງຂອງຮ່າງ

				

ທາງຊ້າຍສ່ຳສະໂນ ບໍ່ເປັນໄດ

ຈາກສະໝອງ ແລະ ໄຂກະດູກສັນ
ກາຍ

ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ

ຫລື

ເກີດມາຈາກພະຍາດບາງຊະນິດ ເຮັດ

ຊາຊັ່ງສອງໜ່ວຍຕຸ້ມ

ຢ່າຫ່ອນ ໄກກັນຫລາຍ

			

ຕິດແທກພໍດີ

				

ລື່ນກາຍເກີນກະດໍ້

ເອົາແຕ່ພໍກະບວນໃຊ້

				

ປະສົມກັນກົມກ່ຽວ

ໃຫ້ດ່ຽງດຸນຖືກຕ້ອງ

				

ທັງສອງຂ້າງສໍ່າກັນ

j

ບູຮານວ່າ...

ຍ່າງເຍັກວ
 ັບໆຍ້າຍ

				

ມິເມົາແນ່ກໍເສຍຂາ ຊັ້ນໄດ

ຍາບຍົກລີລາເຢາະ

				

ໂລດບໍ່ຄືຮຸນຮ້າຍ

ຄົນຊິຈາປະຈານຈິ້ມ

				

ນິນທາຂວັນຫຍາມຢຽດ ເອົາເນີ!

ຂາບໍ່ສົມສ່ວນດ້າມ

				

ບັກຊຽງນ້ອຍເພິ່ນເມົາບໍ່ເດ!

ແລະ

ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຜິດປົກກະ

ຕິຕໍ່ການຕອບສະໜອງ

ຕໍ່ກັບການ

ນອກຈາກ

ມີລະ

ພະນັກງານໃນ

ທີ່ຈະຮັບເອົາ

ຫ້ອງການ ທີ່ມັກເປັນພະຍາດນີ້ແລ້ວ

ຄໍ າ ສັ່ ງ ຈາກລະບົ ບ ປະສາດສ່ ວ ນກາງ

ຄົນທົ່ວໄປກໍສາມາດເປັນພະຍາດນີ້ໄດ້

ແລ້ວສົ່ງຄໍາສັ່ງໃຫ້ກ້າມເນື້ອ ເຮັດໃຫ້

ຄືກັນ ຕ້ອງເວົ້າກ່ອນວ່າ ຕົວຈິງແລ້ວ

ຮ່າງກາຍເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ຮູ້ສຶກໄດ້;

ສາເຫດຂອງໂລກປາຍປະສາດອັກເສບ

ລະບົ ບ ປະສາດສ່ ວ ນປາຍຈະເຮັ ດ ໜ້ າ

ນັ້ນ

ທີ່ຄືກັບສາຍໄຟຟ້າ ໃນການນຳຄຳສັ່ງ

ເຫດ ຫລື ເກີດຈາກພຶດຕິກຳຕ່າງໆເຊັນ
່ :

ບົບປະສາດສ່ວນປາຍ

ສາມາດເກີດມາຈາກຫລາຍສາ
-

ຜ່ານອະໄວຍະວະຕ່າງ ເຊິ່ງເສັ້ນປະສາດ
ສ່ວນປາຍທີ່ອອກຈາກສະໝອງຈະມີ
ແຕ່ລະຄູ່ຄວບຄຸມໜ້າທີ່ການເຮັດວຽກ

ເຮັດວຽກໜັກຈົນບໍ່ມີເວ

ລາພັກຜ່ອນ;
- ດື່ມເຫລົ້າ ຫລື ເຄື່ອງດື່ມ

ທັງໝົດ 12 ເສັ້ນຄູ່ຊ້າຍ ແລະ ຂວາ

ທີມີແອວກໍຮໍ ເປັນປະຈຳ;

ໃນແຕ່ ລ ະພາກສ່ ວ ນຂອງຮ່ າ ງກາຍທີ່

- ສູບຢາ;

ແຕກຕ່າງກັນອອກ ເຊິ່ງອາການເລີ່ມ

- ກິນອາຫານບໍຄ
່ ບ
ົ ຄົບ 5

ຕົ້ ນຂອງໂລກປາຍປະສາດອັ ກ ເສບມີ

ກຸມ
່ ;
- ມັກນັ່ງຂາຂຶ້ນຫ້າງ ຫລື

ດັງນີ້:
- ມຶນຊາຢູ່ຕາມມື, ຕີນ ຫລື
ພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ;
- ຮູ້ສຶກເຈັບແປັບໃບໜ້າ ຄື
ກັບຖືກໄຟຟ້າຊັອດ;
- ຮ້ອນວູບວາບ ຫລື ແສບ
ຮ້ອນໃຕ້ຜິວໜັງ;
- ວິນຫົວ, ຍ່າງ ແລະ ຍືນ

ມັ ກ ນັ່ ງ ທ່ າ ທີ່ ສ້ າ ງແຮງກົ ດ ທັ ບ ເສັ້ ນ
ປະສາດ;
- ຮ່າງກາຍຂາດວິຕາມິນບາງ
ຊະນິດເຊັ່ນ: B1, B6 ແລະ B12;
- ກິນຢາບາງຊະນິດທີ່ມີຜົນ
ຂ້າງຄຽງຕໍ່ເສັ້ນປະສາດ;
- ເປັນພະຍາດເບົາຫວານ;
-

ບໍ່ທ່ຽງ;

ໃຫ້ ເ ສັ້ ນ ປະສາດມີ ອ າການບາດເຈັ ບ
j

ໂດຍ: ສາວແວ່ນ

ຂ້າງໜຶ່ງ ຫລື ມີອາການໜ້າບິດ.

ກະຕຸ້ນ.

7-8 ຊົ່ວໂມງ ໂດຍສະເພາະຄົນທີ່ກົດ
j

ດ້ວຍເຫດຄວາມ

ເປັນມະເຮັງບາງຊະນິດ

- ຄວາມດັນເລືອດຕໍ່າ;

ເຊັ່ນ: ມະເຮັງກະດູກ, ມະເຮັງຕ່ອມ

- ເຫື່ອອອກຫລາຍກ່ວາປົກ

ລູກໝາກ.

ກະຕິ;
-

ໃບໜ້າອ່ອນເພຍຂ້າງໃດ
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ແປ ແລະ ຮຽບຮຽງ: ນາກ ເມືອງມະໂນ

ແປ ແລະ ຮຽບຮຽງ: ນາງ ປາກາລັກ ພົມມີໄຊ
ອີ ງ ຕ າມກ ານລ າຍງ ານຂ່ າ ວ
ໃນວັນທີ 21 ມິຖຸນາ 2022 ໃຫ້ຮູ້
ວ່າ: ທ່ານ ນັບທ
 າລິ ເບນເນັດ ນາຍົກ
ລັດຖ
 ະມົນຕີອິດສະຣາແອນ
ແລະ
ທ່ານ ຢາອິ ລາປິດ ລັດຖ
 ະມົນຕກ
ີ ານ
ຕ່າງປະເທດອິດສະຣາແອນ ໄດ້ຕ
 ັດ
ສິ ນ ໃ ຈທີ່ ຈ ະຍຸ ບ ສ ະພ າເພື່ ອ ຈັ ດ ກ ານ
ເລືອກຕັ້ງໃໝ່ ໂດຍທ່ານ ຢາອິ ລາປິດ
ຈະດຳລົ ງຕຳແ ໜ່ ງ ເ ປັ ນນາຍົ ກ ລັ ດຖະ
ມົນຕີຊົ່ວຄາວ ຈົນກ
 ວ່າການເລືອກຕັ້ງ
ຈະສຳເລັດ.
ບັ ນ ດາສ ະມາຊິ ກ ລັ ດ ຖະສະ

ຍີ່ ປຸ່ ນ ຜ່ າ ນກົ ດ ໝ າຍຊ່ ວ ຍ

ກົດໝາຍດັ່ງກ
 ່າວ ອະນຸຍາດ

ພາຂອງອິດສະຣາແອນ ຈະມີມະຕິໃນ
ອາທິດໜ
 ້າເພື່ອຍຸບສ
 ະພາ ເປັນການ
ເ ປີ ດ ທ າງເຮັ ດ ໃຫ້ ອິ ດ ສະ ຣາແອນສາ
ມາດຈັດການເລືອກຕັ້ງເປັນຄັ້ງທີ 5
ໃນຮອບ 3 ປີ ເນື່ອງຈາກທ່ານ ນັບ
ທາລິ ເບນເນັດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ບໍ່ ສ າມາດຄວບຄຸ ມ ຄວາມກົ ດ ດັ ນ ທີ່
ເພີ່ມຂຶ້ນຕໍ່ພັກຢາມິນາ ເຊິ່ງເປັນພັກ
ລັດຖ
 ະບານ.
ໃນເດືອນມິຖຸນາ
2021
ທ່ານ ຢາອິ ລາປິດ ແລະ ທ່ານ ນັບ
ທາລິ ເບນເນັດ ໄດ້ຮ
 ່ວມກັນສ້າງຕັ້ງ

ລັດຖະບານປະສົມຫລັງຈາກ 2 ປີຂອງ
ການຢຸ ດ ສະງັ ກ ທາງດ້ າ ນການເມື ອ ງ.
ທ່ານ ນັບທາລິ ເບນເນັດ
ໄດ້ຖ
 ະແຫລງຂ່າວຮ່ວມກັບ
ທ່ານ
ຢາອິ ລາປິດ ທີ່ຖ່າຍທອດສົດຜ່ານ
ໂທລະພາບທົ່ວປະເທດວ່າ “ພວກເຮົາ
ຂໍປະກາດໃຫ້ທ່ານຊາບກ່ຽວກັບການ
ຍຸ ບ ສ ະພາເ ພື່ ອ ກ ານເ ລື ອ ກຕັ້ ງ ໃ ໝ່ ;
ການຕັ ດ ສິ ນ ໃຈນີ້ ບ່ໍ ແ ມ່ ນ ເລື່ ອ ງງ່ າ ຍ
ແຕ່ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າເປັນການຕັດສິນ
ໃຈທີ່ຖືກຕ້ອງສຳລັບອິດສະຣາແອນ”.
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: CNBC

ການທ່ອງທ່ຽວ, ການໂຄສະນາການ
ທ່ອງທ່ຽວ, ການຄຸ້ມຄອງການສ້າງ
ຄວາມເຂັ້ມແຂງບຸກຄະລາກອນທ່ອງ
ທ່ຽວ; ຕໍ່ວຽກງານດັ່ງກ່າວບັນດາທ່ານ
ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ມ
 ີຄໍາ
ເຫັນເພີ່ມຕື່ມ ເປັນຕົ້ນ :
1).
ສະພາບການທ່ອງ
ທ່ ຽ ວຜ່ າ ນການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ທົ ດ
ລອງເປີດເຂດທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວ ເຫັນ
ວ່ າ ມາດຕະການຄວບຄຸ ມ ພະຍາດໂຄ
ວິດ-19 ໄດ້ສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້
ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ສູງ ເຮັດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວບໍ່ຢາກເດີນ
ທາງມາທ່ອງທ່ຽວຢູ່ ສປປລາວ;
2).
ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວສີ
ຂຽວມີຫລາຍ ແຕ່ການຄຸ້ມຄອງ, ການ
ຂຶ້ນບັນຊີ ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວ ແລະ
ເມືອງທ່ອງທ່ຽວ
ບໍ່ທັນຄົບຖ້ວນ,
ການສຳປະທານບາງແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວ
ຍັງບໍ່ທັນມີບົດວິພາກ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນ
ໃນການພັດທະນາ; ບາງໂຄງການພັດ
ທະນາໃນບໍ ລິ ເ ວນແຫ່ ງ ທ່ ອ ງທ່ ຽວຍັ ງ
ສົ່ ງ ຜົ ນ ກະທົ ບ ທາງລົ ບ ຕໍ່ ແ ຫລ່ ງ ທ່ ອ ງ
ທ່ຽວທາງວັດທະນະທຳ,
ປະຫວັດ
ສາດ ແລະ ທຳມະຊາດ;
3). ຄວນມີການຊຸກຍູ້, ສົ່ງ
ເສີມການຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍ
ເຄື່ ອ ງທີ່ ລ ະນຶ ກ ຜະລິ ດ ຕະພັ ນ ທີ່ ເ ປັ ນ
ເອກະລັກຂອງແຕ່ລະແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວ
ເພື່ ອ ການສ້ າ ງລາຍຮັ ບ ໃຫ້ ແ ກ່ ປ ະຊາ
ຊົນຢູ່ພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວ;
4). ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດ
ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນການທ່ ອ ງທ່ ຽ ວສີ
ຂຽວ ແລະ ເປີດປະເທດ ຕ້ອນຮັບນັກ
ທ່ອງທ່ຽວແບບເຕັມຮູບແບບ ຄວນພິ
ຈາລະນາການເພີ່ ມ ກຳນົ ດ ເວລາວິ ຊ່ າ
ໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ
ເພື່ອດຶງດູດນັກ
ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ນຳເງິນຕາຕ່າງປະ
ເທດ ເຂົ້າ ສປປລາວ ໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ;

5), ສະເໜີຄົ້ນຄວ້າ, ປັບ
ປຸງການເຂົ້າເຖິງແຫລ່ງທຶນດອກເບ້ຍ
ຕໍ່າ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການດ້ານການ
ທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ໄດ້ຫລາຍຂຶ້່ນ;
6). ປັບປຸງການບໍລິການ
ການທ່ອງທ່ຽວ, ດ້ານຄວາມປອດໄພ,
ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ເປັນຕົ້ນ
ການປະສານງານລະຫວ່າງພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງ, ເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງແຫລ່ງ
ທ່ອງທ່ຽວ, ຄ່າອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງ
ດື່ມ ຢູ່ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆໃຫ້
ມີລາຄາສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ອື່ນໆ,
ທີ່ພວກເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ນໍາໄປຄົ້ນ
ຄວ້າພິຈາລະນາແກ້ໄຂ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ກອງປະຊຸມ
ຍັງໄດ້ມີການຊັກຖາມ
ຂອງບັນດາ
ທ່ າ ນສະມາຊິ ກ ສະພາແຫ່ ງ ຊາດທີ່ ມີ
ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຂະແໜງການ
ໄດ້ຂຶ້ນຊີ້ແຈງ,
ອະທິບາຍຕໍ່ໍຄໍາຊັກ
ຖາມ ລວມມີ 5 ຂະແໜງການ (ກະ
ຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ກະ
ຊວງເຕັກໂຕໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ,
ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ,
ວັດທ
 ະນະ
ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ກະຊວງໂຍທາທິ
ການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ກະຊວງປ້ອງກັນ
ຄວາມສະຫງົບ).
ທັງໝົດນັ້ນ,
ແມ່ນໄດ້ສະ
ແດງເຖິ ງ ຄວາມຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບຂອງຂະ
ແໜງການ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະ
ຕິ ບັ ດ ບັ ນ ດາຄາດໝາຍຂະແໜງສຶ ກ
ສາທິການ ແລະ ກິລາ, ກໍຄືການປັບ
ປຸງຄຸນນະພາບລະບົບການຮຽນ-ການ
ສອນທຸກຊັ້ນທຸກສາຍ ໃນໄລຍະໃໝ່
ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ
ທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວ ແລະ ການເປີດປະ
ເທດ, ຕິດພັນກັບການປ້ອງກັນ-ຮັບ
ມື ກັ ບ ການແຜ່ ລ ະບາດຂອງພະຍາດ
ໂຄວິດ-19
ໃຫ້ມີຜົນສໍາເລັດຕາມ
ແຜນການທີ່ວາງໄວ້.

ກຳນົດໃຫ້ສາມາດຍົກເລີກສັນຍາພາຍ

ເຫລືອຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກການຫລອກ ໃຫ້ ຜູ້ ທີ່ ສ ະແ ດງສື່ ລ າມົ ກ ອ ານ າຈ ານ

ໃນ 2 ປີຫລ
 ັງຈາກການເຜີຍແຜ່ຮູບ

ລວງ ຫລືຖືກບັງຄັບໃຫ້ສະແດງສື່ລາ

ເຫລົ່ານັ້ນສາມາດຍົກເລີກສັນຍາຂອງ

ພາບ ຫລື ວິດ
 ີໂອ, ແຕ່ໄ ດ້ມີການແກ້

ມົກອານາຈານ ໃຫ້ຍົກເລີກສັນຍາໄດ້

ເຂົາເຈົ້າພາຍໃນ 1 ປີນັບແຕ່ມື້ທພ
ີ່ າບ

ໄຂໃຫ້ເປັນ 12 ເດືອນ. ພ້ອມນັ້ນ,

ພາຍໃນ 1 ປີ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າປັບໃໝ.

ການສະແດງຖືກເຜີຍແຜ່

ບໍ່ວ່າຈະ ຍັງກຳນົດໃຫ້ຜ
 ູ້ຜະລິດສື່ດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງ

ຕາມການລາຍງານຂ່າວເມື່ອ ດ້ວຍເຫດຜົນໃດກໍຕາມ ແລະ ບໍ່ຈໍາ

ລໍຖ້າ 1 ເດືອນພາຍຫລັງເຊັນສັນຍາ

ອາທິດຜ
 ່ານມາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ລັດຖະບານ ເປັນຕ້ອງຈ່າຍຄ່າປັບໃໝ, ເມື່ອມີການ

ຈຶ່ງສາມາດເລີ່ມຖ່າຍທຳ

ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຜ
 ່ານກົດໝາຍທີ່ມີຈຸດປະສົງ

ຍົກເລີກສັນຍາ ພາບ ແລະ ວິດີໂອທຸກ

ເດື ອ ນຈຶ່ ງ ສາມ າດ ເຜີ ຍ ແ ຜ່ ຫ ລັ ງ ການ

ເພື່ ອ ປົ ກ ປ້ ອ ງຜູ້ ທີ່ ຖື ກ ບັ ງ ຄັ ບ ໃຫ້ ສ ະ

ຢ່ າ ງທີ່ ກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງຈະຕ້ ອ ງຖື ກ ລຶ ບ ທັ ງ ຖ່າຍທຳ.

ແດງສື່ລາມົກອານາຈານ.

ໝົດ ເຊິ່ງເປັນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອ

ກົດໝາຍໃໝ່ສະບັບນີ້ ມີຈຸດ

7

ປ້ອງກັນບໃໍ່ ຫ້ຜູ້ຜະລິດຂົ່ມເຫັງ

ແລະ

4

ສ່ ວ ນບັ ນ ດາສ ະມາຊິ ກ ລັ ດ

ຫລື

ຖະສະພາ ໄດ້ເລັ່ງໃຫ້ສຳເລັດກົດໝາຍ

ປະສົ ງ ເພື່ ອ ປ້ ອ ງກັ ນ ບໍ່ ໃ ຫ້ ກຸ່ ມ ຄົ ນ ບໍ່ ດີ  ຫລອກລວງໃຫ້ ຜູ້ ເ ຄາະຮ້ າ ຍປາກົ ດ ຢູ່

ສະບັບນີ້ ເພື່ອປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ

ທີ່ຫລອກລວງ ໂດຍການເຊີນຊວນຜູ້ ໃນສື່ອອນລາຍອີກຕໍ່ໄປ ເພາະໄລຍະ ໃໝ່ຂອງຍີ່ປຸ່ນ ທີຫ
່ ລຸດ
 ອາຍຸຜ
 ູ້ບັນລຸນິ
ເຄາະຮ້າຍໃຫ້ເປັນນາງແບບ,

ນັກສະ

ຜ່ານມາ ເມື່ອມີການເຜີຍແຜ່ພາບການ

ຕິພາວະ ຈາກ 20 ປີ ເປັນ 18 ປີ ທີ່

ແດງ ຫລື ເນັດໄອດໍ ແຕ່ກໍຖືກກົດດັນ

ສະແດງຈະຖືກນຳໃຊ້ໃນສື່ອອນລາຍ ຮັບຮອງເມື່ອເດືອນເມສາຜ່ານມາ.

ຊັ ກ ຊ ວນໃຫ້ ສ ະໝັ ກ ເຮັ ດ ວຽກທາງ

ຕະຫລອດໄປ.

ເພດ ຫລືຖ່າຍຮູບເປືອຍກາຍ.

ແຫລ່ງຂ
 ໍ້ມູນ: Straitstimes

ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ກົດໝາຍໄດ້

dqf\kp;jkfh;ppkorkstotmk’[qd
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ໝວດທີ 2
ການຢຸດນຳໃຊ້ ແລະ ການສູນຫາຍ ຍານພາຫະນະທາງບົກ
ມາດຕາ 50 ການຢຸດນໍາໃຊ້ຍານພາຫະນະທາງບົກ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ມີຈຸດປະສົງຢຸດນໍາໃຊ້ຍານພາຫະນະທາງບົກ ຕ້ອງແຈ້ງຂໍຢຸດນໍາໃຊ້ຍານ
ພາຫະນະຕໍ່ກອງທະບຽນຍານພາຫະນະທາງບົກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:
1. ຍື່ນຄຳຮ້ອງແຈ້ງເຫດຜົນຂໍຢຸດນຳໃຊ້ຍານພາຫະນະ;
2. ສົ່ງປຶ້ມຕິດຕາມການຂຶ້ນທະບຽນ, ໃບທະບຽນ ແລະ ປ້າຍທະບຽນຍານພາຫະນະ;
3. ອອກໃບຢັງ້ ຢືນການຢຸດນຳໃຊ້ຍານພາຫະນະຄັນດັງ່ ກ່າວ ຢ່າງຖາວອນ.
ມາດຕາ 51 ການສູນຫາຍຍານພາຫະນະທາງບົກ
ໃນກໍລະນີຍານພາຫະນະທາງບົກສູນຫາຍ ເຈົ້າຂອງຍານພາຫະນະ ຕ້ອງແຈ້ງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ
ໃຫ້ປະກອບຄຳຮ້ອງຕາມແບບພິມທີ່ຂະແໜງການໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງກໍານົດ ໂດຍເຊັນຢັ້ງຢືນຈາກອົງການປົກຄອງ
ບ້ານ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລ້ວຍື່ນຕໍ່ກອງທະບຽນຍານພາຫະນະທາງບົກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອບັນທຶກການສູນຫາຍ
ຂອງຍານພາຫະນະ ແລະ ບໍ່ອອກໃບທະບຽນຍານພາຫະນະໃໝ່.
ມາດຕາ 52 ການເສຍຫາຍ ຫຼື ສູນຫາຍປຶ້ມຕິດຕາມການຂຶ້ນທະບຽນ, ໃບທະບຽນ ແລະ ປ້າຍທະບຽນ ຍານພາຫະ ນະທາງບົກ
ໃນກໍລະນີ ປຶ້ມຕິດຕາມການຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ໃບທະບຽນ ຍານພາຫະນະທາງບົກເສຍຫາຍ ແລະ/ຫຼື ສູນຫາຍ
ເຈົ້າຂອງຍານພາຫະນະທາງບົກ ຕ້ອງແຈ້ງ ແລະ ປະກອບຄຳຮ້ອງຕາມແບບພິມ ທີ່ຂະແໜງການໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ
ກໍານົດ ໂດຍເຊັນຢັ້ງຢືນຈາກອົງການປົກຄອງບ້ານ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລ້ວຍື່ນຕໍ່ກອງທະບຽນຍານພາຫະນະ
ທາງບົກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມທັງນໍາເອົາຍານພາຫະນະໄປກວດກາຕົວຈິງ ຖ້າເຫັນວ່າຖືກຕ້ອງຄົບຖ້ວນແລ້ວ ກອງທະບຽນ
ຍານພາຫະນະທາງບົກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນັ້ນ ຕ້ອງອອກປຶ້ມຕິດ ຕາມການຂຶ້ນທະບຽນແລະ ໃບທະບຽນໃໝ່.
ໃນກໍລະນີ ປ້າຍທະບຽນຍານພາຫະນະທາງບົກເສຍຫາຍ ແລະ/ຫຼື ສູນຫາຍ ເຈົ້າຂອງຍານພາຫະນະທາງບົກ ຕ້ອງ
ຍືນ
່ ຄຳຮ້ອງໂດຍມີການເຊັນຢັງ້ ຢືນຈາກອົງການປົກຄອງບ້ານ ຫຼື ອົງການຈັດຕັງ້ ທີກ
່ ຽ່ ວຂ້ອງ ພ້ອມດ້ວຍປຶມ
້ ຕິດຕາມການຂຶນ
້ ທະ
ບຽນ ແລະ ໃບທະບຽນຍານພາຫະນະທາງບົກ ແລ້ວຍື່ນຕໍ່ໜ່ວຍງານຕິດປ້າຍຍານພາຫະນະ ທີ່ປະຈຳຢູ່ກອງທະບຽນຍານ
ພາຫະນະທາງບົກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມທັງນໍາເອົາຍານພາຫະນະໄປກວດກາຕົວຈິງ ຖ້າເຫັນວ່າຖືກຕ້ອງຄົບຖ້ວນ ໜ່ວຍງານ
ດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງຜະລິດ ແລະຕິດປ້າຍທະບຽນໃໝ່ໃຫ້.
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ມີຄຸນສົມບັດສິນທຳປະຕິວັດ, ມີນໍ້າ
ໃຈຮັກຊາດ, ມີຈັນຍາບັນ-ຈັນຍາທໍາ,
ມີລະບຽບວິໄນ ແລະ ປະຕິບັດກົດ
ໝາຍ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ;
7). ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ,
ກວດກາ ແລະ ປັບປຸງການເຄື່ອນໄຫວ
ຂອງຄະນະກຳມະການກິລາແຫ່ງຊາດ,
ສະຫະພັນກິລາແຫ່ງຊາດ, ແຂວງ ແລະ
ຂະແໜງການ, ສະມາຄົມ, ສະໂມ
ສອນກິລາ-ກາຍຍະກຳ ແລະ ນຳໃຊ້ງ ົບ
ປະມານຂອງລັດ,
ທຶນຊ່ວຍເຫລືອ
ຂອງສາກົນ ໃນຂະແໜງການສຶກສາ
ແລະ ກິລາ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງ ຖືກ
ຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
2. ຕໍ່ບົດລ
 າຍງານການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ
ການເປີດປະເທດ, ຕິດພັນກັບການ
ປ້ອງກັນ ແລະ ຮັບມືການແຜ່ລະບາດ
ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19:
ເ ພື່ ອ ຮັ ບ ປະກັ ນ ໃຫ້ ແ ກ່ ກ ານ
ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນການທ່ ອ ງທ່ ຽ ວ
ສີຂຽວ ແລະ ເປີດປະເທດ ຕ້ອນຮັບ
ນັກທ່ອງທ່ຽວເຕັມຮູບແບບ ຕິດພັນ
ກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ຮັບມືການ
ແຜ່ ລ ະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິ ດ -19
ລັດຖະບານກໍໄດ້ກໍານົດທິດທາງ ແລະ
ວາງແນວທາງຟື້ ນ ຟູ ກ ານທ່ ອ ງທ່ ຽ ວ
ຂອງ ສປປລາວ ໄລຍະ 2021-2025,
ເພື່ ອ ກະຕຸ້ ນ ເສດຖະກິ ດ ແຫ່ ງ ຊາດ,
ເປັ ນ ການວາງທິ ດ ທາງໃຫ້ ສ ອດຄ່ ອ ງ
ກັບສະພາບ ແລະ ເງື່ອນໄຂຄວາມເປັນ
ຈິງຂອງປະເທດເຮົາໃນປັດຈຸບັນທີ່ໄດ້
ຮັບຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງ
ພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ສະພາບຫັນ
ປ່ຽນດ້ານເສດຖະກິດຂອງໂລກ ເຊິ່ງ
ລັດຖະບານ ໄດ້ກໍານົດມີ 3 ທິດທາງ
ຄື: ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ
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ຖະກິດ-ການເງິນ
ເລີ່ມແຕ່ເດືອນ
08/2021 ເປັນຕົ້ນມາ ລວມທັງຂໍ້
ຄົງຄ້າງ, ສາເຫດ, ບົດຮຽນທີ່ຖອດ
ຖອນໄດ້. ພາກທີ (ສອງ) ສະເໜີແຜນ
ວຽກຈຸດສຸມ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2022
ແລະ ພາກທີ (ສາມ) ມາດຕະການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດ.
ພາຍຫລັງກອງປະຊຸມສະໄໝ
ວິສາມັນເທື່ອທີ 1 ຂອງສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ຊຸດທີ IX ໃນເດືອນສິງຫາ
ປີ 2021 ໄດ້ຮັບຮອງວາລະແຫ່ງຊາດ
ແລ້ວ, ລັດຖະບານ ຊຸດທີ IX ກໍໄດ້
ຖືເອົາວຽກງານດັ່ງກ່າວ ເປັນວຽກງານ
ບຸລິມະສິດຮີບດ່ວນ ພ້ອມທັງໄດ້ກໍາ
ນົດເຂົ້າໃນແຜນດໍາເນີນງານຂອງລັດ
ຖະບານ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ໂດຍໄດ້
ອອກມະຕິ ສະບັບເລກທີ 07/ລບ

ເພື່ ອ ແບ່ ງ ຄວາມຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບໃຫ້ ບັ ນ
ດາຂະແໜງການທີ່ ກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງຂັ້ ນ ສູ ນ
ກາງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ
ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ 5 ແຜນວຽກຈຸດ
ສຸມໃຫຍ່ແນໃສ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ
ໃນດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ແລະ
ເພື່ອໃຫ້ທົ່ວພັກ, ທົ່ວລັດ, ທົ່ວປວງ
ຊົນລາວທັງຊາດ ໄດ້ຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈເປັນ
ເອກະພາບ, ເປັນເຈົ້າການເຂົ້າຮ່ວມ
ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ເປັນຂະ
ບວນກວ້າງຂວາງ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນ
ຕາມຈຸດປະສົງທີ່ກໍານົດໄວ້.
ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ວາລະ
ແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ດຳເນີນໄປໃນສະ
ພາບການຂອງໂລກ ແລະ ພາກພື້ນ
ມີການຜັນແປຢ່າງສັບສົນ ລວມທັງ
ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ19 ເປັນວົງກວ້າງ, ອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ສະ
ພາບເສດຖະກິດ-ການເງິນພາຍໃນປະ
ເທດ ທີ່ມີຄວາມບອບບາງຢູ່ແລ້ວ ຍິ່ງ
ເພີ່ມມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຕື່ມອີກ. ແຕ່
ພາຍໃຕ້ການນຳພາ-ຊີ້ນຳ
ຂອງສູນ
ກາງພັກ, ການຕິດຕາມກວດກາ ຂອງ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນ
ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມ
ຢ່າງຕັ້ງໜ້າຂອງທຸກຂະແໜງການ ທີ່
ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 5 ວຽກຈຸດສຸມ ໄປ
ຄຽງຄູ່ ກັ ບ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນ
ພັດທະນາຂອງຂະແໜງການ ຈຶ່ງໄດ້
ເຮັດໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດຈຳນວນໜຶ່ງ ເຊິ່ງ
ລາຍລະອຽດ ກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້
ລາຍງານຕໍບ
່ ນ
ັ ດາທ່ານສະມາຊິກສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ໃນມື້ທີ່ຜ່ານມາແລ້ວ ແຕ່
ໃນນີ້
ຂໍຍົກໃຫ້ເຫັນບາງວຽກງານ
ພົ້ນເດັ່ນ ດັ່ງນີ້:
I.
ຕີລາຄາຄວາມຄືບໜ້າ
ໃນການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ວາລະແຫ່ ງ
ຊາດວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງ
ຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ເລີ່ມ
ແຕ່ເດືອນ 08/2021 ເປັນຕົ້ນມາ.
1. ວຽກງານສົ່ງເສີມການ
ຜະລິດ
ເພື່ອທົດແທນການນຳເຂົ້າ
ແລະ ເປັນສິນຄ້າສົ່ງອອກ ເພື່ອສ້າງ
ຖານລາຍຮັບທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຍືນຍົງ.
1) ການຊຸກຍູ້ການຜະລິດ
ແລະ ປຸງແຕ່ງສິນຄ້າທີ່ມີທ່າແຮງ ແລະ

ຜູ້ຊີ້ນຳ
ທ່ານ ສິງຄຳ ວົງພະຈັນ
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ຕະຫລາດຮອງຮັບເພື່ອສົ່ງອອກ
ມີ
ຄວາມຄືບໜ້າດີສົມຄວນ ເຊິ່ງມີອັນ
ພົ້ນເດັ່ນ ດັ່ງນີ້:
- ໄດ້ພະຍາຍາມຊຸກຍູ້ ແລະ
ສົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກຳ ເພື່ອຊົມ
ໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ເປັນສິນຄ້າສົ່ງອອກ
ຕິດພັນກັບການປຸງແຕ່ງ ແລະ ການບໍ
ລິ ກ ານຕາມທ່ າ ແຮງຂອງແຕ່ ລ ະທ້ ອ ງ
ຖິ່ນ ເຊັ່ນ: ການຜະລິດສະບຽງອາຫານ
ແລະ ສະໜອງຄວາມຕ້ອງການພາຍ
ໃນໄດ້ດີສົມຄວນ, ໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນ
ປີ 2022 ໄດ້ສົ່ງອອກສິນຄ້າກະສິກຳ
ມີມູນຄ່າ 870,85 ລ້ານກວ່າໂດລາ
ເທົ່າກັບ 72,57% ຂອງແຜນການ
(ແຜນການ: 1.200 ລ້ານໂດລາ),
ໃນນີ້ ການສົ່ງອອກພືດ ແລະ ຜະລິດ
ຕະພັນພືດ ມູນຄ່າ 824 ລ້ານກວ່າ
ໂດລາ ເທົ່າກັບ 74% ຂອງແຜນການ
(ແຜນການ 1.100 ລ້ານໂດລາ)
ທຽບໃສ່ ໄ ລຍະດຽວກັ ນ ຂອງປີ ຜ່ າ ນ
ມາເພີ່ມຂຶ້ນ 41% ແລະ ການສົ່ງ
ອອກສັດ ຈຳນວນ 1,72 ລ້ານ ກວ່າ
ໂຕ (ໃນນີ້, ຄວາຍ 18 ພັນໂຕ, ງົວ
41,5 ພັນໂຕ, ໝູ 36,6 ພັນໂຕ,
ແກະ/ແບ້ 5,1 ພັນໂຕ ແລະ ສັດປີກ
1,62 ລ້ານໂຕ ຄິດເປັນມູນຄ່າເທົ່າ
ກັບ 46,74 ລ້ານໂດລາ ເທົ່າກັບ
46,74% ຂອງແຜນການ (ແຜນ
ການ:100 ລ້ານໂດລາ).
- ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອບ
ການຮ່ວມມືເພື່ອການສົ່ງອອກໄຟຟ້າ
ໄປປະເທດເພື່ອນບ້ານ ປະຈຸບັນມີຈຳ
ນ ວ ນ ກ ຳ ລັ ງ ຕິ ດ ຕັ້ ງ ໄ ຟ ຟ້ າ ທັ ງ ໝົ ດ
6.437 MW ເຊິ່ງນັບແຕ່ເດືອນ
8/2021 ເປັນຕົ້ນມາການສົ່ງອອກ
ໄຟຟ້າເພີ່ມຂຶ້ນ 150 MW, ໃນນີ້ ປະ
ກ ອ ບ ດ້ ວ ຍ ກ າ ນ ສົ່ ງ ອ ອ ກ ໄ ປ ໄ ທ
5.415 MW, ສສ.ຫວຽດນາມ
572 MW, ກຳປູເຈຍ 445 MW
ແລະ ມຽນມາ 5 MW. ນອກຈາກນີ້
ໃນກາງປີ 2022 ການສົ່ງອອກໄຟໄປ
ປະເທດໄທ ຈະເພີ່ມອີກ 1 ໂຄງການ
ຈໍ າ ນວນກໍ າ ລັ ງ ຕິ ດ ຕັ້ ງ ຕາມສັ ນ ຍາ
514 MW, ຈະສົ່ງອອກໄປສິງກະໂປ
100 MW ໂດຍຜ່ານສາຍສົ່ງໄທ
ແລະ ມາເລເຊຍ, ສົ່ງອອກໄປປະເທດ
ມຽນມາອີກ 30-35 MW ແລະ ຈະ
ສົ່ງອອກໄປ ສປ.ຈີນ ໃນຮູບແບບ
ການແລກປ່ ຽ ນພະລັ ງ ງານທີ່ ຫ າກໍ ໄ ດ້
ເຊັ ນ ສັ ນ ຍາແລກປ່ ຽ ນພະລັ ງ ງານໄຟ
ຟ້າຜ່ານລະບົບສາຍສົ່ງ 115 KV.
ສໍາລັບດ້ານສັນຍາຊື້ຂາຍໄຟຟ້າ
ສາ
ມາດບັ ນ ລຸ ກ ານເຊັ ນ ສັ ນ ຍາຊື້ ຂ າຍໄຟ
ຟ້າກັບ ສສ.ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈຳນວນ
ທັງໝົດ 22 ໂຄງການ ກໍາລັງຕິດຕັ້ງ
ໄຟຟ້າ ທັງໝົດ 1.608 MW (ໜຶ່ງ
ໃນນັ້ນລວມມີໂຄງການພະລັງງານລົມ
600 MW). ພິເສດ ສາມາດເຈລະ
ຈາເພີ່ ມ ການສະໜອງໄຟຟ້ າ ໄປໄທ
ຈາກ 9.000 MW ເປັນ 10.500
MW
ເພື່ອຮອງຮັບການສົ່ງອອກ
ພະລັ ງ ງານໄຟຟ້ າ ຂອງໂຄງການຂະ
ໜາດໃຫຍ່.
ໄດ້ທົດລອງຂຸດຄົ້ນແຮ່
ທາດ ຈໍານວນ 50 ບໍລິສັດ ແລະ ຍັງ
ອີກ 7 ບໍລິສັດ ທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ເຊັນສັນຍາ
ແຕ່ໄດ້ມີການຖອກພັນທະໃຫ້ລັດຖະ
ບານແລ້ວ ເຊິ່ງສາມາດເກັບລາຍຮັບ

ງົ ບ ປະມານທີ່ ໄ ດ້ ຈ າກເງິ ນ ມັ ດ ຈຳ
52,65 ລ້ານໂດລາ ແລະ 321,68
ຕື້ກີບ, ປະຈຸບັນ ມີ 18 ບໍລິສັດ
ທີ່ ໄ ດ້ ສ ະເໜີ ແ ຜນຈໍ າ ໜ່ າ ຍຜະລິ ດ
ຕະພັນແຮ່ເຫລັກ ປະຈຳປີ 2022
ລວມຈຳນວນ 9.974.000 ໂຕນ
ໃນນີ້ ມີ 9 ບໍລິສັດ ໄດ້ສະເໜີສົ່ງອອກ
ຜະລິດຕະພັນແຮ່ເຫລັກ ລວມຈຳນວນ
ທັງໝົດ 515.000 ໂຕນ ຈະສົ່ງໄປ
ຈຳໜ່າຍຢູ່ ສສ.ຫວຽດນາມ ແລະ
ສປ.ຈີນ, ໄດ້ມອບພັນທະມອບເໝົາ
ໃຫ້ລັດຖະບານ 8 ລ້ານໂດລາ ແລະ
ໄດ້ສົ່ງອອກແລ້ວ ຈຳນວນ 81.609
ໂຕນ.
ລວມຈຳນວນທັງໝົດຂອງ
ການສົ່ງອອກແຮ່ທົດລອງຮອດເດືອນ
6/2022 ແມ່ນ 133.607 ໂຕນ.
- ໄດ້ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ
ພາຍໃນ “ລາວທ່ຽວລາວ” ແລະ ເປີດ
ຮັ ບ ນັ ກ ທ່ ອ ງທ່ ຽ ວຈາກຕ່ າ ງປະເທດ
ຕາມສະພາບຕົວຈິງຂອງການລະບາດ
ພະຍາດໂຄວິດ-19 ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ
ແລະ ໄດ້ເປີດປະເທດເຕັມຮູບແບບ
ນັບແຕ່ໃນວັນທີ 9 ພຶດສະພາ 2022
ເຮັດໃຫ້ການທ່ອງທ່ຽວມີບັນຍາກາດ
ດີຂຶ້ນ ໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022 ມີ
ນັ ກ ທ່ ອ ງທ່ ຽ ວພາຍໃນຫລາຍກວ່ າ
463.907 ເທືອ
່ ຄົນ ເທົາ່ ກັບ 43,52%
ຂອງແຜນການ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວ
ຕ່າງປະເທດ ມີ 56.986 ເທື່ອຄົນ
ເທົ່າກັບ 6,33% ຂອງແຜນການ,
ສາມາດສ້ າ ງລາຍຮັ ບ ຈາກການທ່ ອ ງ
ທ່ຽວ ໄດ້ 52,39 ລ້ານໂດລາ ເທົ່າ
ກັບ 17,39% ຂອງແຜນການ.
2) ການສົ່ງເສີມການຜະລິດ
ແລະ ບໍລິການ ຕາມແລວເສດຖະກິດ
ພາຍໃນ ແລະ ພາກພື້ນ: ໄດ້ສຸມໃສ່
ພັດທະນາພຶ້ນຖານໂຄງລ່າງຕ່າງໆ ອັນ
ພົ້ນເດັ່ນ ໄດ້ເປີດການນຳໃຊ້ທາງລົດ
ໄຟລາວ-ຈີນ,
ຍົກລະດັບເສັ້ນທາງ
ຫລວງແຫ່ງຊາດ ເລກທີ 13 ແລະ
11,
ທັງສຸມໃສ່ພັດທະນາເຂດໂລ
ຈິສຕິກ, ມາຮອດປັດຈຸບັນ ໄດ້ເປີດ
ການນຳໃຊ້ທ່າບົກ ສະຫັວນນະເຂດ,
ທ່າບົກຈຳປາສັກ ແລະ ທ່າບົກ ທ່ານາ
ແລ້ງ ເຊິ່ງໃນໄລຍະ 5 ເດືອນຕົ້ນປີ
ສາມາດສ້ າ ງລາຍຮັ ບ ໃຫ້ ລັ ດ ຈາກທ່ າ
ບົກ ໄດ້ປະມານ 30,81 ຕື້ກີບ; ໃນ
ນີ້ ທ່າບົກ ສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ 20,51
ຕື້ກີບ, ທ່າບົກ ຈຳປາສັກ ໄດ້ 2,23
ຕື້ກີບ ແລະ ທ່າບົກ ທ່ານາແລ້ງ ໄດ້
8,06 ຕື້ກີບ, ສ່ວນອີກ 6 ແຫ່ງ ແມ່ນ
ພວມດຳເນີນການຕາມແຜນໂຄງການ
ໄດ້ກຳນົດໄວ້. ໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ
2022
ສາມາດດຶງດູດການລົງທຶນ
ຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ມາ
ລົ ງ ທຶ ນ ໃນເຂດເສດຖະກິ ດ ພິ ເ ສດໄດ້
53 ບໍລິສັດ ເທົ່າກັບ 58% ຂອງ
ແຜນການ ແລະ ສາມາດສົ່ງອອກ ໄດ້
112,14 ລ້ານໂດລາ ເທົ່າກັບ 25%
ຂອງແຜນການ.
2. ວຽກງານສ້າງຄວາມເຂັ້ມ
ແຂງດ້ານການເກັບລາຍຮັບງົບປະມານ.
1) ການປະຕິຮູບກົນໄກຄຸ້ມ
ຄອງລາຍຮັບ: ໄດ້ປະຕິບັດມາດຕະ
ການ ຕາມຄຳສັ່ງເລກທີ 18/ນຍ ວ່າ
ດ້ວຍການເພີມ
່ ທະວີການຄຸມ
້ ຄອງລາຍ

ຄະນະຊ່ຽວຊານທີ່ປຶກສາ

ທ່ານ ສີສຸພັນ ແສງສະຫວັນ
ທ່ານ ວິເສດ ສະແຫວງສຶກສາ
ທ່ານ ຄຳວິສັນ ແກ້ວສຸວັນ
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ເຮັດທົດລອງຂຸດຄົ້ນ ແລະ ແລກປ່ຽນ
ຊື້-ຂາຍ ເງິນຄຣິບໂຕ (11,5 ລ້ານ
ໂດລາ);
4. ສາມາດປະຢັດລາຍຈ່າຍ
ຈາກບ້ວງບໍລິຫານປົກກະຕິ ແລະ ບ້ວງ
ລົງທຶນຂອງລັດ ເປັນຕົ້ນ: ລາຍຈ່າຍ
ຂະແໜງການສູນກາງ, ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ
ບາງລາຍຈ່າຍ ຂອງລັດຖະບານ (558
ຕື້ກີບ), ລາຍຈ່າຍຈາກການຫັກລົບ
ມູ ນ ຄ່ າ ໂຄງການທີ່ ເ ກີ ນ ມູ ນ ຄ່ າ ສັ ນ
ຍາ,
ເກີນມູນຄ່າທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ
ຮັບຮອງ (727,22 ຕື້ກີບ) ແລະ ຕັດ
ຮອນ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງໂຄງການ ທີ່ບໍ່
ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການ (115,2
ຕື້ກີບ) ແລະ ອື່ນໆ ຕາມບົດລາຍງານ;
5. ການຊໍາລະໜີ້ສິນການ
ລົງທຶນຂອງລັັດ (9.577 ຕື້ກີບ ເທົ່າ

ກັບ 95,78% ຂອງແຜນການ);
6. ໄດ້ດໍາເນີນການແກ້ໄຂ
ລັດວິສາຫະກິດ ທີ່ຂາດທຶນຕໍ່ເນື່ອງ ຄື:
ທະນາຄານທຸລະກິດຂອງລັດ (ທະນາ
ຄານພັດທະນາລາວ ແລະ ທະນາຄານ
ສົ່ງເສີມກະສິກໍາ) ແລະ ໄດ້ຂາຍຮຸ້ນ
ລັດວິສາຫະກິດ ໃຫ້ພາກເອກະຊົນ ຄື:
ລັດວິສາຫະກິດ ໄປສະນີລາວ, ລັດວິ
ສາຫະກິ ດ ບໍ ລິ ກ ານສິ ນ ຄ້ າ ຜ່ າ ນແດນ
ແລະ ບໍລິສັດ ເອັມເອັສໄອຈີ ປະກັນ
ໄພ (ລາວ) ຈໍາກັດ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຜ່ານການ
ຕິດຕາມກວດກາ ຂອງຄະນະປະຈໍາ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະ
ພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ,
ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ມີບາງຂໍ້
ສັງເກດ ແລະ ທັດສະນະ ດັ່ງນີ້:
I. ຕໍ່ກັບການສະຫລຸບ ຄວາມ
ຄືບໜ້າ ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາ
ລະແຫ່ງຊາດ
1. ຕໍ່ກັບການປະຕິບັດ 3
ຫລັກການ ຂອງວາລະແຫ່ງຊາດ: ເດັດ
ຂາດ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ເປັນມືອາຊີບ
ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ
ເຫັ ນ ດີ ເ ປັ ນ ເອກະພາບໂດຍພື້ ນ ຖານ
ຕໍ່ການປະຕິບັດ 3 ຫລັກການຂອງວາ
ລະແຫ່ງຊາດ ຂອງລັດຖະບານ ເຫັນ
ວ່າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໄດ້ມີຄວາມ
ຄືບໜ້າເປັນຢ່າງດີ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ
ຕາມ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຍັງ
ສັງເກດເຫັນວ່າ:
1) ໃນການປະຕິບັດວາລະ
ແຫ່ງຊາດ ຂະແໜງການສູນກາງ ແລະ
ທ້ອງຖິ່ນ ຍັງບໍ່ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ
ແລະ ເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ຕໍ່ຄວາມ
ຮຸນແຮງຂອງບັນຫາ ແລະ ຄວາມ
ເດັດຂາດ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ທີ່
ພົວພັນກັບຂະແໜງການຕົນ ໃຫ້ມີ
ໝາກຜົນຕົວຈິງ. ຍັງຊັກຊ້າ, ມີການ
ເອື່ອຍອີງ ແລະ ຖີ້ມຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບໃຫ້ກັນ;
2) ຂະບວນການແກ້ໄຂບັນ
ຫາ ແລະ ບັນດາມາດຕະການ ທີ່ໄດ້ຮັບ
ຮອງໄປນັ້ນ ຍັງບໍ່ທັນໂປ່ງໃສ, ບໍ່ທັນ
ມີ ສ່ ວ ນຮ່ ວ ມແຕ່ ຫົ ວ ທີ ຂ ອງອົ ງ ການ
ປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນ ຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ
ບ່ອນທີ່ມີໂຄງການທົດລອງ ການປະ
ຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ໃນຂອດການ

ຕິດຕາມກວດກາ ຄວາມຄືບໜ້າຕ່າງໆ
ຍັງບໍ່ເປັນປົກກະຕິ, ເມື່ອເກີດມີບັນຫາ
ຈຶ່ງໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການແກ້ໄຂ;
3) ການປະຕິບັດວາລະແຫ່ງ
ຊາດ ຍັງບໍ່ທັນໄປຕາມຫລັກການ ທີ່
ເປັນມືອາຊີບ ແລະ ຕາມຄວາມຈຳ
ເປັນ ເປັນຕົ້ນ ການຄົ້ນຄວ້າວາງແຜນ
ຍັງຂາດລັກສະນະວິທະຍາສາດ ຍົກ
ໃຫ້ເຫັນກົກຮາກຂອງບັນຫາ ແລະ
ຜົນກະທົບຂອງໂຄງການ, ຍັງບໍ່ທັນ
ໄດ້ນໍາໃຊ້ວິຊາການ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້
ຄວາມຊຳນານ ແລະ ປະສົບການ ທີ່
ແນ່ນອນ,
ຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານ
ແລະ ແຮງງານ ທີ່ມີສີມືທີ່ສອດຄ່ອງ
ກັ ບ ຄວາມຕ້ ອ ງການຂອງໜ້ າ ວຽກ,
ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການປະ
ເມີ ນ ຜົ ນ ຄວາມຄື ບ ໜ້ າ ຂອງວາລະ
ແຫ່ງຊາດ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ນຳໃຊ້ຫລັກວິ
ທະຍາສາດ ແລະ ວິຊາການສະເພາະ
ດ້ານ ໃນການວິເຄາະ-ວິໄຈ, ປະເມິນ
ຜົນ ແລະ ລາຍງານຜົນຢ່າງເປັນລະ
ບົບ ເປັນຕົ້ນຍັງຂາດຂໍ້ມູນສະຖິຕິທີ່
ຊັດເຈນ, ຕົວຊີ້ບອກ ເຖິງຜົນໄດ້ ຜົນ
ເສຍ ຕົວຈິງ.
2. ກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າ
ການປະຕິ ບັ ດ ຄາດໝາຍຕົ້ ນ ຕໍ ຂ ອງ
ວາລະແຫ່ງຊາດ
ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ໄດ້ກໍານົດ 2 ຄາດໝາຍຕົ້ນຕໍ ຄື:
1) ແກ້ໄຂລະດັບ ອັດຕາ
ສ່ວນໜີ້ສິນສາທາລະນະ, ໜີ້ສິນຕ່າງ
ປະເທດ ແລະ ໜີ້ສິນພາຍໃນ ໃຫ້
ຫລຸດລົງ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດ ໃນມະຕິ
ສະພາແຫ່ງຊາດ
ວ່າດ້ວຍການຮັບ
ຮອງເອົ າ ວາລະແຫ່ ງ ຊາດກ່ ຽ ວກັ ບ
ການແກ້ ໄ ຂຄວາມຫຍຸ້ ງ ຍາກດ້ າ ນ
ເສດຖະກິດ-ການເງິນ:
ຕໍ່ກັບຄາດໝາຍແກ້ໄຂ
ໜີ້ສິນສາທາລະນະ
ສະເໜີຍົກໃຫ້
ເຫັນຕົວຊີ້ວັດ ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ຄ ວ າ ມ ຄື ບ ໜ້ າ ກ າ ນ ແ ກ້ ໄ ຂ ໜີ້ ສິ ນ
ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຕາມທີ່
ກຳນົດໄວ້
ໃນມະຕິກອງປະຊຸມສະ
ພາແຫ່ງຊາດ;
- ສະເໜີລັດຖະບານ ເອົາໃຈ
ໃສ່ ແກ້ໄຂໜີ້ສິນສາທາລະນະ, ມີ
ການສ້າງແຜນການຊຳລະໜີ້ສິນ ໄລ
ຍະສັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ
ເພື່ ອ ຮັ ບ ປະກັ ນ ການບັ ນ ລຸ ຄ າດໝາຍ
ແກ້ ໄ ຂຄວາມຫຍຸ້ ງ ຍາກດ້ າ ນເສດຖະ
ກິດ-ການເງິນ.
2) ການຮັກສາສະຖຽນລະ
ພາບ ດ້ານເງິນຕາ ເປັນຕົ້ນການເພີ່ມ
ລະດັບຄັງສຳຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
ໃຫ້ສາມາດກຸ້ມການນຳເຂົ້າ,
ການ
ຫລຸດຜ່ອນຄວາມແຕກຕ່າງ ລະຫວ່າງ
ອັດຕາແລກປ່ຽນ
ຂອງທະນາຄານ
ແລະ ຕະຫລາດ ແລະ ຄວບຄຸມອັດ
ຕາສ່ວນ
ໜີ້ບໍ່ເກີດດອກອອກຜົນ
(NPLs):
- ຕໍ່ກັບຄາດໝາຍດ້ານເງິນ
ຕາ ສະເໜີຍົກໃຫ້ເຫັນຕົວຊີ້ວັດ ກ່ຽວ
ກັ ບ ຄວາມຄື ບ ໜ້ າ ການປະຕິ ບັ ດ ຄາດ
ໝາຍ ທີ່ໄດ້ກຳນົດຢູ່ໃນມະຕິສະພາ
ແຫ່ງຊາດ.
3. ຕໍ່ກັບຄວາມຄືບໜ້າການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 5 ແຜນວຽກຈຸດສຸມ
1) ຕໍ່ກັບແຜນວຽກຈຸດສຸມ
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ການສົ່ງເສີມການຜະລິດ
ເພື່ອທົດ
ແທນການນຳເຂົ້າ ແລະ ເປັນສິນຄ້າ
ສົ່ງອອກ
ເພື່ອສ້າງຖານລາຍຮັບທີ່
ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຍືນຍົງ ເຫັນວ່າຄວນ
ຍົກໃຫ້ເຫັນລາຍການສິນຄ້າໃໝ່ ເພື່ອ
ທົດແທນການນໍາເຂົ້າ ແລະ ເປັນສິນ
ຄ້າສົ່ງອອກ, ຄວນມີການຄົ້ນຄວ້າ ກໍາ
ນົດປະເພດສິນຄ້າອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ
ທີ່ພວກເຮົາມີທ່າແຮງໄດ້ປຽບ ແລະ
ເປັນປາຍແຫລມ ເຊັ່ນ: ຜັກ, ໝາກ
ໄມ້, ນໍ້າຕານ, ອາຫານພື້ນເມືອງ ຂອງ
ແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ,
ສິນຄ້າຫັດຖະກໍາ
ແລະ ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງອື່ນໆ ທີ່ສາ
ມາດຜະລິ ດ ທົ ດ ແທນການນໍ າ ເຂົ້ າ
ແລະ ເພື່ອເປັນສິນຄ້າ ສົ່ງອອກໄປ
ສປຈີນ ແລະ ບັນດາປະເທດອາຊຽນ
ແລະ ຕ່າງປະເທດ; ສົ່ງເສີມ ແລະ ອໍາ
ນວຍຄວາມສະດວກການຄ້າ
ແລະ
ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຜ່ານແດນ
ໃຫ້
ສປປລາວ ເປັນສູນກາງທາງຜ່ານໄປ
ຫາປະເທດອ້ອມຂ້າງ, ຕົວຊີ້ວັດມູນ
ຄ່າສິນຄ້າ ທີ່ໄດ້ຜະລິດທົດແທນການ
ນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່
ພາຍຫລັ ງ ທີ່ ໄ ດ້ ປ ະຕິ ບັ ດ ວາລະແຫ່ ງ
ຊາດ
ພ້ອມທັງຍົກໃຫ້ເຫັນນະໂຍ
ບາຍຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມທີ່ິຈະແຈ້ງ
ແລະ
ຊັດເຈນຕື່ມ;
2) ຕໍ່ກັບແຜນວຽກຈຸດສຸມ
ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ທາງດ້ານ
ການເກັ ບ ລາຍຮັ ບ ເຂົ້ າ ງົ ບ ປະມານ
ໂດຍຫັ ນ ເປັ ນ ທັ ນ ສະໄໝແບບດີ ຈີ
ຕອນ ເຫັນວ່າການຊອກຫາແຫລ່ງ
ລາຍຮັ ບ ໃໝ່ ຍັ ງ ບໍ່ ທັ ນ ຫລາກຫລາຍ,
ມີພຽງແຕ່ແຮ່ເຫລັກ ແລະ ຂຸດຄົ້ນ
ເງິນຄຣິບໂຕ, ການຈັດເກັບລາຍຮັບ
ຈາກບັນດາຖານລາຍຮັບ ທີ່ມີຢູ່ໃນ
ປັດຈຸບັນ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ
ຍັງມີການຮົ່ວໄຫລ, ເຮັດໃຫ້ການເກັບ
ລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານ ຍັງມີຄວາມ
ສ່ຽງ ທີ່ຈະບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນ, ສະແດງ
ອອກຈາກຜົ ນ ການກວດສອບບົ ດ
ສະຫລຸບຂາດຕົວ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ
ປະຈໍາປີ
2021, ຜົນການກວດສອບວິສາຫະ
ກິດລັດ ແລະ ອັດຕາສ່ວນ ລາຍຮັບ
ທຽບໃສ່ກັບ GDP ຍັງກວມອັດຕາ
ສ່ວນໜ້ອຍ, ບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນການປີ,
ເຫັນວ່າຍັງມີແຫລ່ງລາຍຮັບ ທີ່ເກັບບໍ່
ຄົບຖ້ວນ;
3) ຕໍ່ກັບແຜນວຽກຈຸດສຸມ
ຍົກສູງປະສິດທິຜົນ ການຄຸ້ມຄອງລາຍ
ຈ່າຍ ງົບປະມານ ຂອງລັດ ເປັນຕົ້ນ
ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ລົດຂອງລັດ ສະບັບ
ເລກທີ 599/ລບ, ລົງວັນທີ 29/9/
2021 ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດ, ການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ ແກ້
ໄຂໜີ້ສິນສາທາລະນະ ໃນແຕ່ລະໄລ
ຍະ ຍັງບໍ່ທັນຍົກໃຫ້ເຫັນ ແຫລ່ງທຶນ
ຊໍາລະ ທີ່ແນ່ນອນ ແລະ ຊັດເຈນ,
ແຫລ່ ງ ທຶ ນ ດຸ ນ ດ່ ຽ ງການຂາດດຸ ນ ງົ ບ
ປະມານ ແລະ ຊໍາລະຕົ້ນທຶນ ເງິນກູ້
ຢືມຕ່າງປະເທດ ຍັງສືບຕໍ່ອີງໃສ່ການ
ກູ້ຢືມຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ພາຍໃນ,
ເຊິ່ງຍັງເປັນສາເຫດ ຂອງຄວາມຫຍຸ້ງ
ຍາກ ດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ໃນ
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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

