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(ສພຊ
 ) ໃນລະຫວ່າງວັນທ
ີ
29 ມິຖຸນາ-1 ກໍລະກົດ 2022 ກອງ
ປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທ
 ີ 3 ຂອງ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທ
 ີ IX ຍັງເປັນ
ວາລະສືບຕ່ໍພິຈາລະບັ ນ ດາກົ ດໝ າຍ
ໂດຍກ ານຜັ ດ ປ່ ຽ ນກັ ນ ເ ປັ ນ ປ ະທ ານ
ກອງປະຊຸມຂອງທ່ານ ປອ. ນາງ ສູນ
ທອນ ໄຊຍະຈັກ ແລະ ທ່ານ ສຈ. ປອ.
ຈະເລີນ ເຍຍປາວເຮີ ຮອງປະທານສະ
ພາແຫ່ງຊາດ; ເຂົ້າຮ່ວມເປັນຄະນະປະ
ທານກອງປະຊຸມມີພະນະທ່ານ ປອ.
ໄຊສົມພອນ ພົມວຫ
ິ ານ ປະທານສະ
ພາແຫ່ງຊາດ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາທ່ານ

ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ.
ໃນທປ
ີ່ ະຊຸມ, ບັນດາທ່ານສະ
ມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ໄດ້
ຮັບຟັງ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ບັນ
ດາເນື້ອໃນຂອງກົດໝາຍ ຈຳນວນ 3 ໝາຍວາ່ ດວ
້ ຍການສງ່ົ ເສີມຈນ
ຸ ລະວິສາ ທອງ ກົມມະສິດ ລັດຖ
 ະມົນຕກ
ີ ະຊວງ ເປັນທຳ ທີສ
່ ະເໜີໂດຍທ່ານ ຄຳແພງ
ສະບັບ ທສ
ີ່ ະເໜີປັບປຸງຕາມຄຳເຈາະ ຫະກິດ, ວິສ
 າຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ອຸດສ
 າຫະ ກຳ ແລະ ການຄ້າ; ກົດໝາຍ ວິລ
 ະພັນ ປະທານກຳມາທກ
ິ ານຍຸຕທ
ິ ຳ
ຈີ້ມຂອງປະທານກອງປະຊຸມ ຄື: ກົດ ແລະ ກາງ ທີສ
່ ະເໜີໂດຍທ່ານ ມະໄລ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງຂໍຄວາມ ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ກົດໝ
 າຍວ່າ
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ພະນະທ່ານ ປອ. ໄຊສົມພອນ
ພົມວິຫານ ກໍາມະການກົມການເມືອງ
ສູນກາງພັກ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ,
ປະທານຄະນະສະຫະພັນລັດຖະສະພາ
ສາກົນ (IPU) ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ
ແຫ່ງ ສປປລາວ ກ່າວຊົມເຊີຍວັນລັດ
ຖະສະພາສາກົນ ໃນວັນທີ 30 ມິຖຸນາ
2022 ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດລາວ.
ໃນນາມປະທານສະພາແຫ່ ງ
ຊາດ ແລະ ປະທານຄະນະສະຫະພັນ
ລັດຖະສະພາສາກົນ (IPU) ຂອງສະ
ພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປລາວ, ຂ້າພະ
ເຈົ້າ ຂໍສະແດງຄວາມອວຍພອນ ແລະ
ຊົມເຊີຍວັນລັດຖະສະພາສາກົນ ເຊິ່ງ
ເປັນວັນທີ່ມີຄວາມໝາຍສໍາຄັນ ຂອງ
ລະບົບລັດຖະສະພາໃນທົ່ວໂລກ ແລະ
ເປັ ນ ວັ ນ ດຽວກັ ນ ກັ ບ ການສ້ າ ງຕັ້ ງ ສະ

ຫະພັນລັດຖະສະພາສາກົນ
(IPU)
ວັນທີ 30 ມີຖຸນາ 1889. ມາຮອດ
ປັດຈຸບັນ ຄົບຮອບ 133 ປີ. ສະຫະ
ພັນລັດຖະສະພາສາກົນ (IPU) ມີລັດ
ຖະສະພາທີ່ ເ ປັ ນ ສະມາຊິ ກ ທັ ງ ໝົ ດ
178 ປະເທດ ແລະ 14 ອົງການສະ
ມາຊິກທີ່ເປັນພາຄີ.
ວັນລັດຖະສະພາສາກົນ ໄດ້
ຖືກຮັບຮອງເອົາ ໃນກອງປະຊຸມສະ
ຫະພັນລັດຖະສະພາສາກົນ ຄັ້ງທີ 129
ທີ່ນະຄອນເຈເນວາ, ປະເທດສະວິດ
ເຊີແລນ ໃນປີ 2018 ໂດຍໄດ້ກໍານົດ
ເອົາວັນທີ 30 ມິຖຸນາ ຂອງທຸກໆປີ
ເປັ ນ ວັ ນ ສະເຫລີ ມ ສະຫລອງວັ ນ ລັ ດ
ຖະສະພາສາກົນ ຂອງທຸກປະເທດສະ
ມາຊິກໃນທົ່ວໂລກ.
ອົງການສະຫະພັນລັດຖະສະ

(IPU)

ພາສາກົນ (IPU) ແມ່ນອົງການລະ
ດັ ບ ໂລກຂອງລັ ດ ຖະສະພາຈາກປະ
ເທດຕ່າງໆ ໂດຍມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອສ້າງ
ເປັ ນ ເວທີ ສົ່ ງ ເສີ ມ ການຕິ ດ ຕໍ່ ພົ ວ ພັ ນ ,
ການປະສານງານ ແລະ ການແລກ
ປ່ ຽ ນປະສົ ບ ການລະຫວ່ າ ງລັ ດ ຖະສະ
ພາ ແລະ ສະມາຊິກລັດຖະສະພາທຸກ
ປະເທດໃນໂລກ; ພິຈາລະນາບັນຫາ
ສໍາຄັນຂອງໂລກ, ສົ່ງເສີມການປົກ
ຄອງດ້ວຍລະບຽບກົດໝາຍ, ສົ່ງເສີມ
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ສະມາຊິກລັດ
ຖະສະພາໜຸ່ມ, ສົ່ງເສີມສັນຕິພາບ,
ມິດຕະພາບ ປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ການ
ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.
ສະພາແຫ່ງຊາດ
ແຫ່ງ
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ຖະມົ ນ ຕີ ກ ະຊວງປ້ ອ ງກັ ນ ຄວາມສະ
ຫງົບ
ໄດ້ຕາງໜ້າກະຊວງປ້ອງກັນ
ຄວາມສະຫງົ ບ ຂຶ້ ນ ສະເໜີ ເ ຫດຜົ ນ ,

|hk $

ຄຳເຫັນກ່າວຊົມເຊີຍເນື່ອງໃນໂອກາດ
ວັນສ້າງຕັ້ງລ
 ັດຖ
 ະສະພາສາກົນ (IPU)
ຄົບຮອບ 133 ປີ (30/6/188930/6/2022).
ດ້ວຍຊັບສິນຂອງລັດ ທີສ
່ ະເໜີໂດຍ
(ນາງ ປາກາລັກ ພົມມ
 ີໄຊ)
ທ່ານ ບຸນໂຈມ ອຸບ
 ົນປະເສີດ ລັດຖ
ະ
ມົນຕກ
ີ ະຊວງການເງິນ; ພ້ອມນັ້ນ,
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ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ມິຖຸ
ນາ 2022 ທ່ານ ພົອ. ວິໄລ ຫລ້າຄຳ
ຟອງ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດ

ອະນຸກຳມະການຮັບຜິດຊອບຮ່າງກົດ
ໝາຍສະບັບປັບປຸງທັງ 3 ສະບັບດັ່ງ
ກ່າວ ໄດ້ຊີ້ແຈງຕທ
ໍ່ ປ
ີ່ ະຊຸມ ແລະ ໃຫ້
ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງຕາມການເຈາະຈີ້ມ
ຂອງບັ ນ ດ າທ່ າ ນສ ະມ າຊິ ກ ສ ະພ າ
ແຫ່ງຊາດ.
ພິເສດ: ໃນວາລະກອງປະ
ຊຸມຕອນເຊົ້າຂອງວັນທ
 ີ 30 ມິຖນ
ຸ າ
2022, ພະນະທ່ານ ປອ. ໄຊສົມພອນ
ພົມວຫ
ິ ານ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ
ໃນນາມປະທານຄະນະສະຫະພັນລັດ
ຖະສະພາສາກົນ (IPU) ຂອງສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປລາວ ຍັງໄດ້ມ
 ີ

ຄວາມຈຳເປັນ ແລະ ເນື້ອໃນຂອງການ
ສ້ າ ງກົ ດ ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍການຄຸ້ ມ ຄອງ
ອາວຸດ ແລະ ວັດຖຸລະເບີດ ຕໍ່ກອງປະ
ຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະ
ພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX; ເຊິ່ງການສ້າງ
ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ກໍເພືອ
່ ເປັນການ
ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມ
ໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ, ແຜນພັດ
ທະນາເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ ແຫ່ ງ ຊາດ
ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງລັດ, ຄຸ້ມຄອງສັງ
ຄົມດ້ວຍກົດໝາຍ ປະກອບດ້ວຍ 4
ເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍດັ່ງນີ້:
1. ເຫດຜົນ ແລະ ຄວາມຈໍາ
ໃນການສ້ າ ງກົ ດ ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍການ
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ຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ກສຕສ) ສະ
ພາແຫ່ງຊາດ
ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດກັບສື່
ມວນຊົນ
ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ກສຕສ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິ
ການ ໃຫ້ແກ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ
ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນການ
ສ້າງ, ປັບປຸງກົດໝາຍ, ນິຕິກຳໃຕ້ກົດ
ໝາຍ, ການຄົ້ນຄວ້າບັນຫາສຳຄັນພື້ນ
ຖານຂອງປະເທດຊາດ, ຕິດຕາມກວດ
ກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລັດຖະທຳມະ

ເນື່ ອ ງໃນໂອກາດເຂົ້ າ ຮ່ ວ ມ
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3
ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ໃນ
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ວັນທີ 22 ມິຖຸນາ 2022 ທ່ານ ຮສ.
ປອ. ລິນຄຳ ດວງສະຫວັນ ປະທານ
ກຳມາທິການເສດຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລ
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ນູນ, ກົດໝາຍ, ມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງ
ຊາດ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ
ຄົມ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ; ຄົ້ນ
ຄວ້ າ ປະກອບຄຳເຫັ ນ ກ່ ຽ ວກັ ບ ການ
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ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນແກ່ສົນທິສັນຍາ ແລະ
ສັນຍາສາກົນ ທີ່ ສປປລາວ ເປັນພາຄີ
ແລະ ຄຳສະເໜີຂອງປະຊາຊົນ ໃນຂົງ
ເຂດກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ໂຍທາທິ
ການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ອຸດສາຫະກຳ ແລະ
ການຄ້າ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່
ສານ, ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ຊັບພະ
ຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດ
ລ້ອມ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ
ທີ່ ຢູ່ ໃ ນຄວາມຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບຂອງຕົ ນ
ຫລື ຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະ
ປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ; ພ້ອມນັ້ນ, ກໍ
ໄດ້ ຕັ້ ງ ໜ້ າ ໃນການເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກ
ງານຕາມ 3 ພາລະບົດບາດ ນັບຕັ້ງ
ແຕ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກ ຈົນ
ມາເຖິງປັດຈຸບັນ

ໂດຍການປະຕິບັດ

ພາລະບົ ດ ບາດເປັ ນ ເສນາທິ ກ ານໃຫ້
ແກ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄະນະປະ
ຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ

ໃນການເຄື່ອນ

ໄຫວວຽກງານ 3 ພາລະບົດບາດ ຄື:
ດ້ານນິຕິບັດຍັດ, ດ້ານການຕົກລົງບັນ
ຫາສໍ າ ຄັ ນ ພື້ ນ ຖານຂອງປະເທດຊາດ
ແລະ ດ້ານການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ
ວຽກງານອື່ນໆທີ່ປິ່ນອ້ອມ

ເຊິ່ງນັບ

ແຕ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກຂອງ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ຈົນເຖິງ
ປັດຈຸບັນ, ຜ່ານການເຄື່ອນໄຫວວຽກ
ງານ ກສຕສ ສາມາດສະຫລຸບຕີລາຄາ
ຜົນງານພົ້ນເດັ່ນ ດັ່ງນີ້:
ຜົນສໍາເລັດດ້ານນິຕິບັນຍັດ:
ເປັນເຈົ້າການ ປະສານສົມທົບກັບພາກ
ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມແຕ່
ຫົວທີ ໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ກວດກາເນື້ອ
ໃນຮອບດ້ານ ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ, ຊັດເຈນ
ແລະ ຮັດກຸມ ກ່ອນນໍາເຂົ້າພິຈາລະນາ
ໃນກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ມີຄື:
- ການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດ
ໝາຍ: ໄດ້ສໍາເລັດກົດໝາຍທີ່ກໍາມາ
ທິການຮັບຜິດຊອບ ຈໍານວນ 3 ສະ
ບັບ ຄື: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຍານພາຫະ
ນະທາງບົກ (ສ້າງໃໝ່), ກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ

(ສ້າງ

ໃໝ່) ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄົມມະ
ນາຄົມ (ສະບັບປັບປຸງ); ເປັນເຈົ້າການ
ເຂົ້າຮ່ວມຄົ້ນຄວ້າ, ກວດກາເນື້ອໃນ
ຮອບດ້ານຂອງຮ່າງກົດໝາຍທີ່ກໍາມາ
ທິການຮັບຜິດຊອບ ເພື່ອຈະນຳເຂົ້າພິ
ຈາລະນາໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ
ເທື່ອທ
 ີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທ
ີ
IX ຈໍານວນ 3 ສະບັບ ຄື: ກົດໝາຍ

ປະເທດ (ສະບັບປັບປຸງ) ແລະ ກົດ

ກັບການສະເໜີຂໍຍົກເວັ້ນບາງມາດຕາ

ດ້ວຍແຮ່ທາດ,

ໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນຂອງລັດ

ຂອງກົດໝາຍ ແລະ ການຫັນປ່ຽນທີ່

ດິນ,

ດິນປ່າໄມ້ທໍາມະຊາດ

(ສະ

ບັບປັບປຸງ).

ເສີມຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດ
ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ

ແລະ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນການ
ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ ໃນຂົງເຂດ
ແຜນການ ແລະ ການເງິນ ຈໍານວນ 6
ສະບັບ ຄື: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມ
ຄອງສວຍສາອາກອນ,

ກົດໝາຍວ່າ

ດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ, ກົດໝາຍ
ວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍໄດ້,

ກົດໝາຍ

ວ່າດ້ວຍອາກອນຊົມໃຊ້, ກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາເງິນຕາຕ່າງ

ກົດໝາຍວ່າດ
 ້ວຍທີ່ ຄົ້ນຄວ້າ 60 ເລື່ອງ ເທົ່າກັບ 25.64%.

ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃຫ້ມີ

ກົດໝາຍວ່າດ
 ້ວຍການສົ່ງເສີມ ບັນຫາພົ້ນເດັ່ນທີ່ປະຊາຊົນໄດ້ຮ້ອງຂໍ

ປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນສູງ ແລະ

ການລົງທຶນ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ
 ້ວຍ ບັ ນ ຫາທີ່ ພົ້ ນ ເດັ່ ນ ແມ່ ນ ການຮ້ ອ ງຂໍ

ກໍ າ ນົ ດ ທິ ດ ທາງແຜນການຈຸ ດ ສຸ ມ ໃນ

ປະເພດອື່ ນ ຂອງໂຄງການພັ ດ ທະນາ

ຊັບສິນຂອງລັດ; ກໍາມາທິການ ແລະ

ຄວາມເປັນທໍາກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະ

ແຕ່ລະດ້ານຄື: ການປະຕບ
ິ ັດພ
 າລະບົດ

ສໍາເລັດ ຈໍານວນ 14ສະບັບ ເປັນຕົ້ນ:

ໄຟຟ້າ, ແຮ່ທາດ ແລະ ອື່ນໆ; ແລະ

ກຳມະການຂອງກຳມາທິການ ປະຈໍາ

ຕິ ບັ ດ ນະໂຍບາຍການຊົ ດ ເຊີ ຍ ເນື້ ອ ທີ່

ບາດດາ້ ນນິຕິບນ
ັ ຍດ
ັ ຍົກສງູ ຄວາມເປັນ

ລັ ດ ຖະບັ ດ ຍັ ດ ຂອງປະທານປະເທດ

ຜົ ນ ສໍ າ ເລັ ດ ດ້ າ ນກ ານຕິ ດ ຕາມກ ວດ

ຢູ່ແຕ່ລະເຂດເລືອກຕັ້ງ ໃນຂອບເຂດ

ດິນປຸກສ້າງ, ດິນສວນ, ດິນນາ ຈາກ

ເຈົ້າການ ໃນການປະສານສົມທົບກ
 ັບ

ສະບັບເລກທີ 003/ປປທ, ປີ 2012

ກາກໍາມາທິການ ແລະ ກໍາມະການສັງ

ທົ່ວປະເທດ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ຕັ້ງ

ບັ ນ ຫາຜົ ນ ກະທົ ບ ຈາກໂຄງການພັ ດ

ກຳມາທິການອ່ືນຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ

ວ່າດ້ວຍຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ;

ກັດກໍາມາທິການ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິ

ໜ້າ ເຂົ້າຮ່ວມປະຕິບັດພາລະບົດບາດ ທະນາຕ່າງໆ.

ຄົ້ນຄວ້າ, ມະຕິຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາ

ບັດພາລະບົດບາດດ້ານການຕິດຕາມ ໃນການຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕ້ັງ

ແຫ່ງຊາດ

ວ່າດ້ວຍການພິຈາລະນາ

ກວດກາຕາມມະຕິ ຂ ອງກອງປະຊຸ ມ

ໂຄງການສໍາປະທານພັດທະນາໄຟຟ້າ,

ແລະ ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊ
 ອບສ້າງ ແລະ

ຜ່ າ ນການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ

ປັບປຸງກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມທັງ

ປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-

ວຽກງານຕາມສາມພາລະບົ ດ ບາດ

ເຂົ້າຮ່ວມແຕ່ຫົວທີໃນການຄົ້ນຄວ້າ,

ສະພາແຫ່ງຊາດ, ມະຕິຂອງຄະນະປະ

ສັງຄົມ,

ແລະ

ການກວດກາ ແລະ ປັບປຸງຮ່າງກົດ

ບໍ່ແຮ່ ແລະ ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ; ອອກ

ຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນການ

ແຜນງົບປະມານຂອງທ້ອງຖິ່ນ,

ລະບຽບການ ວ່າດ້ວຍການເຄື່ອນໄຫວ

ເຄື່ ອ ນໄຫວຕາມພາລະບົ ດ ບາດຂອງ

ໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳໃຕ້ກ
 ົດໝາຍ ລວມ

ຂໍ້ສະດວກ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ທິດທາງ

ຮັດກຸມ, ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງນະ

ວຽກງານຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ

ຕົນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດ

ທັງບັນຫ
 າທີ່ເປັນຜົນກ
 ະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດ

ແກ້ໄຂ ເຊິ່ງເຫັນໄດ້ຂໍ້ສະດວກຄືໄດ້ຮັບ

ໂຍບາຍຂອງພັກ ກ່ອນຈະນຳເຂົ້າພຈ
ິ າ

ລ້ອມ ສັງຄ
 ົມ ແລະ ທຳມະຊາດ ຂອງ

ການເອົາໃຈໃສ່ຊນ
້ີ ຳ-ນໍາພາຢ່າງໃກ້ສດ
ິ

ລ ະນ າໃ ນກ ອງປ ະຊຸ ມ ສ ະໄ ໝສ າມັ ນ

ຂອງ ກສຕສ; ມະຕິຂອງຄະນະປະຈຳ ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ,

ແຜນງົບ

ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ,

ວຽກງານປິ່ນອ້ອມ

ເຫັນວ່າ

ກົດ ກສຕສ ຍັງສາມາດຕິລາຄາລວມດ້ານ

ໝາຍ ໃຫ້ມ
 ເີ ນືອ
້ ໃ ນຄບ
ົ ຖ
ວ
້ ນ, ຈະແຈ້ງ,

ສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ
 ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ປະມານແຫ່ງລັດ, ລັດຖະທໍາມະນູນ,

ແຂວງ, ນະຄອນຫລວງ ຕາມພາລະ ຈາກຄະນະພັກ,

ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກສຕສ;

ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ,

ບົດບາດ ແລະ ຂອບເຂດຄວາມຮັບ ແຫ່ງຊາດ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ, ມີລະບົບ

IX ຮັບປະກັນໃຫ້ກ
 ົດໝາຍທີ່ໄດ້ຮ
 ັບ

ຂໍ້ຕົກລົງຂອງຄະນະເລຂາທິການສະພາ

ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ,

ຜິດຊ
 ອບຂອງຕົນ ເຊັ່ນ: ການຄຸ້ມຄອງ

ການຈັດຕັ້ງ,

ຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ແລ້ວນ
 ັ້ນ ຮັບ

ແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ

ແລະ ທໍາມະຊາດ, ການອອກບິນເກັບ

ວຽກງານຂົນສົ່ງທາງບົກ,

ການຄຸ້ມ

ເຮັດວຽກ, ມີການແບ່ງງານແບ່ງຄວາມ

ໃຊ້ຜົນປ
 ະໂຫຍດລວມຂອງຊາດ, ຂອງ

ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ 3 ກົມ ທີ່ຂຶ້ນ

ເງິນຄ່າໄຟຟ້າທີ່ບ່ຖ
ໍ ືກຕ້ອງກັບການຊົມ

ຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາ

ຮັບຜິດຊອບ ຢ່າງຈະແຈ້ງ, ພະນັກງານ

ປະຊາຊົນ ແລະ ຕອບສະໜອງໄດ້ກ
 ັບ

ກັບກໍາມາທິການ ຄື: ກົມເສດຖະກິດ

ໃຊ້ຕົວຈິງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາກ່ຽວ

ມະຊາດ, ການຄຸ້ມຄອງ ການສຳຫລວດ

ສ່ວນຫລາຍມີຄວາມຮ້ຄ
ູ ວາມສາມາດ,

ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນການຂະ

ການຜະລິດ, ກົມເສດຖະກິດການບໍລິ

ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄໍາສັ່ງເລກທີ

ແລະ ໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ ມີທັງ

ມີບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການໃນວຽກ

ຫຍາຍຕົ ວ ທ າງດ້ າ ນເ ສດຖ ະກິ ດ -ສັ ງ

ການ ແລະ ກົມຊັບພະຍາກອນທໍາມະ

15/ນຍ ວ່າດ້ວຍມາດຕະການສະກັດ

ໝົດ 91 ຄັ້ງ; ກຳມາທິການ ແລະ ກຳ

ງານດີພ
 ໍສົມຄວນ ບວກໃສ່ຄວາມເປັນ

ຄົມ ຂອງປະເທດເຮົາ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;

ຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ; ສໍາເລັດ

ກັ້ນຄວບຄຸມ ແລະ ກຽມຄວາມພ້ອມ

ມະການຂອງກຳມາທິການຍັງເຫັນປະ

ເຈົ້າການສູ້ຊົນ, ມີຄວາມກະຕື້ລືລົ້ນ,

ສຸມໃສ່ຊຸກຍູ້ການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດ

ສ້າງແຜນດໍາເນີນງານການເຄື່ອນໄຫວ

ຮອບດ້ານ

ເພື່ອຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ-

ກົ ດ ການລ ະເ ມີ ດ ລ ະບຽບກົ ດ ໝາຍ,

ບຸກບືນ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ໝາຍຂົງເຂດເສດຖະກິດ ໃຫ້ສໍາເລັດ

ວຽກງານ 5 ປີ (2021-2025) ຂອງ

19,

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄາດໝາຍ

ມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດທີ່ກໍານົດໄວ້

ຕໍ່ໜ້າທີວ
່ ຽກງານທີ່ຮັບຜິດຊອບ;

ມີ

ຈໍານວນ 11 ສະບັບ ແລະ ສຳລັບການ

ກສຕສ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX;

ຕ່າງໆ

ທີ່ກຳນົດໃນແຜນພັດທະນາ

ຂອງບາງອົ ງ ການອໍ າ ນາດລັ ດ ທັ ງ ຂັ້ ນ

ການຮວ
່ ມມປ
ື ະສານສມ
ົ ທບ
ົ ຢ່າງແໜ້ນ

ປະຕິບັດພາລະບົດບາດດ້ານການຕົກ

ຂໍ້ ຕົ ກ ລົ ງ ຮ່ ວ ມວ່ າ ດ້ ວ ຍກ ານປ ະສ ານ

ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານ

ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ບົນພື້ນຖານ

ແຟ້ນ

ກັບບັນດາກຳມາທິການຕ່າງໆ

ລົງບັນຫາສຳຄັນພ້ືນຖານຂອງປະເທດ

ງານລະຫວ່າງ ກສຕສ ສະພາແຫ່ງຊ
 າດ

ແຫ່ງລັດ ແລະ ວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າ

ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ,

ກໍາມາທິການໄດ້ຄົ້ນ

ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະພາປະຊາຊົນ

ຊາດ ຍົກສ
 ູງພາລະບົດບ
 າດຂອງກຳມາ

ກັບ 6 ຂະແໜງການທີ່ຕິດພັນກໍາມາ

ດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸງ້ ຍາກດ້ານ

ຄວ້າບາງມາດຕະການແກ້ໄຂນຳສະເໜີ

ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງ, ຂະແໜງ

ທິການ ໃນການເປັນເສນາທິການໃຫ້

ທິການເສດຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ

ເສດຖະກິດ-ການເງິນ ຕາມມະຕິກອງ

ຕໍ່ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ກອງ

ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຢູຂ
່ ັ້ນສ
 ູນກາງ ແລະ

ແກ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄະນະປະຈຳ

ສິ່ງແວດລ້ອມ; ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການ

ປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ, ຕິດຕາມການ

ປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ

ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ; ໄດ້ຕັ້ງໜ້າເຄື່ອນໄຫວ

ສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນການຄົ້ນຄວ້າພິຈ
າ

ແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນສະພາ

ກວດກາການປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະ

ນາອອກມະຕິໃຫ້ລັດຖະບານ,

ແຫ່ງຊາດ

ປະກອບເຂົ້າໃນຂໍ້ຕົກລົງ

ຕິບັດກົດໝາຍ ຈໍານວນ 4 ສະບັບ ຄື:

ແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ນໍາໄປພິ

ປະສານສົ ມ ທົ ບ ກັ ບ ບັ ນ ດາກໍ າ ມາທິ

ຂອງປະເທດຊາດ

ແຕ່ ງ ຕັ້ ງ ຄະນະຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບຄົ້ ນ ຄວ້ າ ,

ກົດໝາຍວ່າດ
 ້ວຍແຮ່ທ
 າດ, ກົດໝາຍ

ຈາລະນາ ແລະ ປັບປຸງແກ້ໄຂໄດ້ທ
 ັນ

ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນ

ການຕົກລົງບັນຫ
 າຕ່າງໆ ໃຫ້ມີຄວາມ

ປະເມີນ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ ວ່າ

ວ່າດ້ວຍທດ
ີ່ ິນ, ກົດໝາຍວ່າດ
 ້ວຍການ

ເວລາ; ກຳມາທິການແລະ ກຳມະການ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງ, ບັນດາ

ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍ, ນຳ

ການການປົກປັກຮັກສາສິງ່ ແວດລ້ອມ;

ສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ແລະ ກົດໝາຍ

ຂອງກຳມາທິການ ໄດ້ປະກອບ

ສ່ວນ

ຂະແໜງການສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ

ເອົາຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດມາສູ່ປະເທດ

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງພະນັກ

ວ່າດ້ວຍຊັບສິນຂອງລັດ,

ຕິດຕ
 າມ

ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເຂົ້າໃນການປັບປຸງແກ້ໄຂ

ຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ ສາມາດ

ຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດ
 າເຜົ່າ; ປະ

ງານ-ລັດຖະກອນ ປະກອບເຂົ້າໃນຄະ

ກວດກາພື້ນທີ່ຕົວຈິງຂອງເນື້ອທີ່ດິນ

ບັນດາບັນຫາຕ່າງໆທີ່ຄົງຄ້າງໃນການ

ປະຕິບັດໄດ້ ແລະ ຮັບຜົນສໍາເລັດເປັນ

ສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ

ນະປະສານງານກະກຽມແຜນດຳເນີນ

ປ່າໄມ້ທຳມະຊາດ

ບໍລິຫານລັດ ການພັດທະນາເສດຖະ

ສ່ວນໃຫຍ່; ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ

ຄົ້ນຄວ້າແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-

ງານແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ

ເປັນທີ່ດິນຍຸດທະສາດປ້ອງກັນຊາດ,

ກິດ-ສັງຄົມ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳ ງານຂອງພະນັ ກ ງານ-ລັ ດ ຖະກອນ

ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນງ ົບປະ

ສິ່ງເສດເຫລືອປລາສະຕິກ ແລະ ຂໍ້ຕົກ

ວ່າດ້ວຍຊັບສິນຂອງລັດ

ລວມທັງ

ໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດໃຫ້ຍືນ

ພາຍໃນກໍາມາທິການ ໃນຖານະເປັນ

ມານແຫ່ງລັດ ປະຈຳປີ 2022 ແລະ

ລົງ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດ

ໝົດ 24 ຄັ້ງ ດ້ວຍຮູບແບບວີດີໂອ

ຍົງ ແລະ ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ. ທັງ

ເສນາທິການຮອບດ້ານ ແມ່ນສາມາດ

ຄົ້ ນ ຄວ້ າ ບັ ນ ຫາສ ຳຄັ ນ ພື້ ນ ຖານຂ ອງ

ຊອບວາງແຜນຍຸ ດ ທະສາດການພັ ດ

ທາງໄກ

ໄດ້ ເ ປັ ນ ບ່ ອ ນອີ ງ ໃນການປັ ບ ປຸ ງ ເນື້ ອ ເຮັດສຳເລັດໜ້າທີ່ ຕາມພາລະບົດບາດ ຊາດ ທີຕ
່ ິດພ
 ັນກ
 ັບຂົງເຂດຄວາມຮັບ

ທະນາແຮ່ທາດ 10 ປີ ຄັ້ງທີ IX

ວຽກງານຕົວຈິງ.

ແລະ

ສັງຄົມ

ທີສ
່ ະເໜີໃຫ້
 ປ
 ່ຽນ

ການລົງເຄື່ອນໄຫວ

ເພື່ອພິຈາລະ

ຄະນະປະຈຳສະພາ ເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ
ມີແບບແຜນວິທີການ

ຂະ ວຽກງານ ແລະ ເປັນເຈົ້າການໃນການ

ລ ະນ າຕົ ກ ລົ ງ ບັ ນ ຫ າສ ຳຄັ ນ ພື້ ນ ຖ ານ
ຮັບປະກັນໃຫ້ແ
 ກ່

ໃນຂອງກົດໝາຍ ເພື່ອໃຫ້ສ
 ອດຄ່ອງ

ແລະ ຕາມການມອບໝາຍ ທ່ານຍັງ

ຜິດຊອບຂອງກຳມາທິການ ຕາມການ

ກັບແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ

ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມກ່ຽວກັບຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ

ສະເໜີຂອງລັດຖະບານ ສູ້ຊົນໃ ຫ້ໄ ດ້

ຂໍ້ຄົງຄ້າງ ຈຳນວນໜຶ່ງ ເຊິ່ງຈະຕ້ອງໄດ້ ຢ່າງໜ້ອຍ 80%.

(2021-2030) ຂອງຂະແໜງທໍລະ

ທ່ານຍັງໄດ້ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີກວ່າ:

ນີສາດ ແລະ ບໍ່ແຮ່; ສ່ວນຜົນສໍາເລັດ

ນັ ບ ແຕ່ ກ ອງປະຊຸ ມ ຄັ້ ງ ປະຊຸ ມ ມະລື ກ

ຖືກຕ້ອງ

ດ້ານການຕກ
ົ ລົງບນ
ັ ຫາສໍາຄັນພນ
້ື ຖານ

ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ຈົນ

ຂອງປະເທດຊາດ ພ້ອມທັງເປັນການ

ຂອງປະເທດຊາດ; ກໍາມາທິການ ໄດ້

ເຖິງປັດຈຸບັນ ກສຕສ ໄດ້ຕັ້ງໜ້າໃນ

ປະກອບສ່ ວ ນຍົ ກ ສູ ງ ພາລະບົ ດ ບາດ ໄຫວລົງພົບປະຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ແລະ
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ຍົກສູງພາລະບົດບາດດ້ານການຕົກລົງ

ການເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກງານປະກອບ

ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນການສ້າງລັດ

ການລງົ ເຜີຍແຜ່ຜນ
ົ ສຳເລັດກອງປະຊຸມ

ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນສາກົນ

ບັ ນ ຫາສໍ າ ຄັ ນ ພື້ ນ ຖານຂອງປະເທດ

ສ່ວນເຮັດໃຫ້ ສປປລາວ ເປັນລັດທີ່

ແຫ່ງກົດໝາຍ ໃຫ້ນ
 ັບມື້ນັບສ
 ູງຂຶ້ນ.

ຄັ້ງປະຖົມມະລືກ ແລະ ກອງປະຊຸມສະ

ຕ້ານຢາເສບຕິດ ປະຈຳປີ 2022 ຄົບ

ຊາດ

ດ້ວຍການປະສານສົມທົບກັບ

ຄຸ້ມຄອງດ້ວຍລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ

ພ້ອມນັ້ນ, ກໍາມາທິການ ຍັງ

ໄໝວິສາມັນເທື່ອທີ 1, ກອງປະຊຸມ

ຮອບ 35 ປີ (26 ມິຖຸນາ 1987-26

ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການເຂົາ້ ຮ່ວມ,

ກົດໝາຍ ມີຄື: ເປັນເຈົ້າການປະສານ

ໄດ້ ເ ປັ ນ ເຈົ້ າ ການຄົ້ ນ ຄວ້ າ ຄໍ າ ຮ້ ອ ງຂໍ

ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາ ມິຖຸນາ 2022) ໄດ້ມີພິທີໂຮມຊຸມ

ສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ

ຄວາມເປັນທໍາຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຜູ້

ແຫ່ງຊາດ ຍັງຊ
 ັກຊ້າ; ການຄົ້ນຄວ້າ ນຸມ ຈັດກິດຈະກຳຍ່າງມິນິມາລາທອນ

ເຂົ້າຮ່ວມແຕ່ຫົວທີ ໃນການຄົ້ນຄວ້າ,

ປະກອບການ

ບັນຫາສຳຄັນພື້ນຖານຂອງຊາດ ແລະ

ເພື່ອສຸຂະພາບໃນວັນທີ 25 ມິຖຸນາ

ຈະ

ກວດກາເນື້ ອ ໃນຮອບດ້ າ ນໃຫ້ ຄົ ບ

ປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ

ການຄົ້ນຄວ້າຄຳຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທຳ

2022 ທີ່ປະຕູໄຊ ນະຄອນຫລວງ

ແຈ້ງ ກ່ອນນໍາເຂົ້າຜ່ານກອງປະຊຸມສະ

ຖ້ວນ, ຊັດເຈນ ແລະ ຮັດກຸມ ກ່ອນ

ແລະ ອອກໜັງສືທາງລັດຖະການ ໄປ

ຂອງປະຊາຊົນ ຈຳນວນໜຶ່ງ ຍັງຊັກຊ້າ ວຽງຈັນ

ພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ກອງປະຊຸມຄະນະ

ນໍ າ ເຂົ້ າ ພິ ຈ າລະນາໃນກອງປະຊຸ ມ ສະ

ຍັງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ໃຫ້ສອດ

ແລະ ແກ່ຍາວເວລາ ຍ້ອນເອກະສານ

ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ

ພາແຫ່ງຊາດ ພ້ອມທັງມີການຕິດຕາມ

ຄ່ອງ, ຖືກຕ້ອງ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ

ບໍ່ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຕິດພັນກັບຫລາຍ

ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ກຳມະການ

ກວດກາ,

ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ລະບຽບການ ເຊິ່ງມີທັງໝົດ 69 ສະ

ພາກສ່ວນ;

ລະ

ກົມການເມືອງສູນກາງພັກ, ປະທານ

ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກ, ກອງ

ລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ ໃນ

ບັບ, ໃນນັ້ນ ຄົ້ນຄວ້າສໍາເລັດ 62 ສະ

ຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດ,

ສະພາປະຊາ

ສະພາແຫ່ງຊາດ; ມີທ່ານ ກິແກ້ວ ໄຂ

ປະຊຸມສະໄໝວິສາມັນເທື່ອທີ 1, ກອງ

ຂົງເຂດກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ໂຍທາ

ບັບ ເທົ່າກັບ 89,9% ແລະ ສືບຕໍ່ຄົ້ນ

ຊົນຂັ້ນແ
 ຂວງ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ ຄຳພິທູນ

ປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງ

ທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ອຸດສາຫະກຳ

ຄວ້າ 07 ສະບັບ ເທົ່າກັບ 10,1%

ກ່ຽວຂ້ອງ ຢູຂ
່ ັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນ ສູນກາງພັກ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ,

ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທ
 ີ IX ແລະ ຄົ້ນ

ແລະ ການຄ້າ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ

ແລະ ກໍາມະການຂອງກໍາມາທິການປະ

ທ້ອງຖິ່ນ ຍັງບໍ່ທັນຊັດເຈນ ແລະ ກົມ

ທ່ານ ພົນເອກ ວິໄລ ຫລ້າຄຳຟອງ ກຳ

ຄວ້າຕົກລົງບັນຫາສໍາຄັນພື້ນຖານຂອງ

ການສື່ສານ, ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່,

ຈໍາຢູແ
່ ຕ່ລະເຂດເລືອກຕັງ້ ໃນຂອບເຂດ

ກຽວກັນ;

ມະການກົ ມ ການເມື ອ ງສູ ນ ກາງພັ ກ ,

ປະເທດຊາດ ທີ່ລັດຖະບານສະເໜີສະ

ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງ

ທົ່ວປະເທດ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຄົ້ນຄວ້າແກ້

ໃນຕອນທ້າຍ, ທ່ານຍັງໃຫ້

ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນ

ພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາ ມີທັງໝົດ

ແວດລ້ອມ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດພິ

ໄຂຄໍາຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທໍາ ແລະ ຄໍາ

ຮູ້ວ່າໃນຕໍ່ໜ້າກໍາມາທິການຈະສຸມໃສ່

ຕີກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ; ມີ

36 ສະບັບ (ສໍາເລັດ 30 ສະບັບ ແລະ

ເສດ ແລະ ຕິດຕາມການກວດກາການ ສະເໜີຂອງປະຊາຊົນ ທັງໝົດ 234 ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍ ເພື່ອຮັບປະ

ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກບັນດາກະຊວງ,

ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າ 6 ສະບັບ). ໂດຍລວມ

ປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ

ເລື່ອງ ໃນນີ້, ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າສໍາເລັດ 174

ກັນໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ

ການທຽບເທົ່າ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ

ແລ້ວ ບັນຫາສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຕິດພັນ

ຈໍານວນ 4 ສະບັບ ຄື: ກົດໝາຍວ່າ ເລື່ອງ ເທົ່າກັບ 74,36%, ຍັງສືບຕໍ່

ຂອງ ກສຕສ ຕາມພາລະບົດບ
 າດ,

ມະຫາຊົນອ້ອມຂ້າງສູນກາງ ເຂົາ້ ຮ່ວມ.

ໃຫ້ມີເນື້ອໃນລະອຽດຄົບຖ້ວນ,

(ສະບັບປັບປຸງ) ແລະ ກົດໝາຍວ່າ ປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ, ໃນນີ້, ຄົ້ນຄວ້າ
ດ້ວຍຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນ ເຊິ່ງ ແຜນພັ ດ ທະນາເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ
ສາມາດບັນລຸຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້

ໄປເປັນທີ່ດິນ
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- ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ: ໄດ້

ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງ ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ບັນ
ກົດໝາຍວ່າດ
 ້ວຍນໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາ ຫາທີຕ
່ ດ
ິ ພັນກັບພາລະບົດບາດຂອງຕົນ
ກອນນໍ້າ; ກົດໝາຍວ່າດ
 ້ວຍການສົ່ງ

PHOUTHEN PASAXON

ກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ

ເພື່ອລາຍງານຕໍ່ຄະນະ
ໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາ

ແລະ

ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂຄື: ການເຄື່ອນ

ຂອດປະສານງານ

ຕາງໜ້າສະພາແຫ່ງຊາດ
ປອ.

ກຳມະການກົມການເມືອງ

ອົງ
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3) ປັບປຸງກົນໄກການສະ
ໜອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງລະບົບ
ທະນາຄານ ໃຫ້ແກ່ການນຳເຂົ້າສິນຄ້າ
ບູລິມະສິດ ເປັນຕົ້ນ ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ
ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນກວ່າເກົ່າ; ໄປຄຽງ
ຄູ່ກັບການສ້າງເງື່ອນໄຂສົ່ງເສີມການ
ນໍາໃຊ້ສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ
ເຂົ້າໃນ
ການຄ້າ, ການລົງທຶນກັບປະເທດໃກ້
ຄຽງ ໃຫ້ເປັນຮູບປະທຳຫລາຍຂຶ້ນ;
4) ສືບຕໍ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ
ສິນເຊື່ອຊຸກຍູ້ການຜະລິດສິນຄ້າປາຍ
ແຫລມ, ການຜະລິດທົດແທນການ
ນໍາເຂົ້າ ແລະ ເພື່ອສົ່ງອອກ;
5) ສືບຕໍ່ສ້າງເງື່ອນໄຂອຳ
ນວຍຮອບດ້ານ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຜະລິດ

ສິນຄ້າປາຍແຫລມ, ການຜະລິດທົດ
ແທນການນຳເຂົ້າ ແລະ ເພື່ອສົ່ງອອກ;
ໄປຄຽງຄູ່ ກັ ບ ເອົ າ ໃຈໃສ່ ແ ກ້ ໄ ຂຂອດ
ອຸດຕັນຕ່າງໆ ເພື່ອສ້າງສະພາບແວດ
ລ້ ອ ມທີ່ ເ ອື້ ອ ອຳນວຍໃຫ້ ແ ກ່ ກ ານດຶ ງ
ດູດການລົງທຶນເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ
ການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ
ຕາມທິດຍືນຍົງ ໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ, ສຸມ
ໃສ່ ບັ ນ ດາໂຄງການລົ ງ ທຶ ນ ຂະໜາດ
ໃຫຍ່ໆຕາມແຜນກໍານົດແລ້ວ ໃຫ້ສາ
ມາດດຳເນີນການໂດຍໄວ ເພື່ອດຶງເງິນ
ຕາຕ່າງປະເທດເຂົ້າລະບົບ
6) ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງລາ
ຄາສິນຄ້າ ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ເໝາະສົມ
ໂດຍການຫລຸດອັດຕາພາສີນຳເຂົ້າ, ອາ
ກອນຊົມໃຊ້ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ຕາມແຕ່
ລະໄລຍະ, ການທົບທວນ ແລະ ກໍາ
ນົດໂຄງສ້າງລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ຄ່າບໍລິ
ການໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບເງື່ອນ
ໄຂຕົວຈິງຂອງປະເທດ, ສະກັດກັ້ນບໍ່
ໃຫ້ມີປາກົດການສວຍໂອກາດຂຶ້ນລາ
ຄາ ແລະ ກັກຕຸນສິນຄ້າ ເພື່ອຫລຸດ
ຜ່ ອ ນຜົ ນ ກະທົ ບ ຕໍ່ ຊີ ວິ ດ ການເປັ ນ ຢູ່
ຂອງປະຊາຊົນ.
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(2). ເລັ່ງໃສ່ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ
ການຜະລິດກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້, ການປຸງ
ແຕ່ງ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ສາມາດ
ບັ ນ ລຸ ຕ າມຄາດໝາຍທີ່ ໄ ດ້ ກໍ າ ນົ ດ ໄວ້
ດ້ວຍບາງມາດຕະການ:
1) ຊຸກຍູ້ການຜະລິດກະສິ
ກຳ, ປັບປຸງກຸ່ມການຜະລິດຕິດພັນກັບ
ການປັບປຸງໂຄງສ້າງການປຸງແຕ່ງກະສິ
ກຳ ແລະ ປຸງແຕ່ງໄມ້, ພ້ອມທັງເອົາ
ໃຈໃສ່ ກ ານກະກຽມປັ ດ ໄຈການຜະ
ລິດ ໃຫ້ພຽງພໍ ແລະ ທັນກັບລະດູການ
ຜະລິດ ເພື່ອຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ
ຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ເພື່ອສົ່ງອອກ.
2) ສືບຕໍ່ສົ່ງເສີມ ແລະ ສ້າງ
ເງື່ອນໄຂການຜະລິດເປັນກຸ່ມຕາມຂະ
ແໜງການ, ຕາມສາຂາວິຊາຊີບ ທີ່ມີ
ທ່ າ ແຮງຕິ ດ ພັ ນ ກັ ບ ການນໍ າ ໃຊ້ ແ ລວ
ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ, ແກ້ໄຂບັນຫາ
ລະບົ ບ ການຂົ ນ ສົ່ ງ ສິ ນ ຄ້ າ ໄປຕ່ າ ງປະ
ເທດຢູ່ດ່ານຕ່າງໆ ໃຫ້ແຂງແຮງ ແລະ
ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.
3) ເອົາໃຈໃສ່ໃນການພັດ
ທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດ
ພິເສດໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ ໂດຍເລັ່ງກວດ
ກາ ແລະ ປັບປຸງນະໂຍບາຍ ແລະ ສັນ
ຍາທີ່ໄດ້ເຊັນກັນຜ່ານມາໃຫ້ສອດຄ່ອງ
ກວ່າເກົ່າ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນສຸມໃສ່
ຊຸກຍູ້ໂຄງການລົງທຶນຂະຫນາດໃຫຍ່
ໃຫ້ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ
ເລັ່ງໃສ່ການພັດທະນາໂດຍໄວ ເຊັ່ນ:
ເ ຂ ດ ພັ ດ ທ ະ ນ າ ເ ມື ອ ງ ທັ ນ ສ ະ ໄ ໝ
ແລະ ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ຢູ່ຈຸດ
ນາເຕີຍ ແຂວງຫລວງນໍ້າທາ, ຈຸດນາ
ຫມໍ້ ແຂວງອຸດົມໄຊ, ໂຄງການເຂດ
ພັດທະນາໃໝ່ສີທັນດອນເມືອງໂຂງ,
ເຂດບໍ່ເຕ່ນແດນງາມ, ສາມຫລ່ຽມ
ຄຳ, ກວມລວມໄຊເຊດຖາ ແລະ
ບ່ອນອື່ນໆ.
4) ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາ
ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ
ຕາມ 7 ນະໂຍບາຍຂອງແຜນພັດທະ
ນາຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດ

ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໂດຍສະ
ເພາະສຸມໃສ່ພັດທະນາບັນດາວິສາຫະ
ກິດທີ່ຜະລິດສິນຄ້າເພື່ອສົ່ງອອກ ໃຫ້
ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ສາມາດ
ແຂ່ງຂັນກັບຕ່າງປະເທດເທື່ອລະກ້າວ;
5) ສືບຕໍ່ປັບປຸງເນື້ອໃນໂຄ
ສະນາ ເພື່ອດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກ
ຕ່າງປະເທດ ຜ່ານຊ່ອງທາງຕ່າງໆ ໄປ
ຄຽງຄູ່ກັບການສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ
ພາຍໃນ, ສຸມໃສ່ປັບປຸງ ແລະ ກໍ່ສ້າງ
ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ-ວັດຖຸເຕັກນິກ ແລະ
ການບໍລິການ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດດຶງດູດ
ການທ່ອງທ່ຽວຫລາຍຂຶ້ນ.
(3) ສືບຕໍ່ເລັ່ງໃສ່ປະຕິຮູບ
ກົນໄກ ແລະ ເຄື່ອງມືໃນການຄຸ້ມຄອງ
ການເກັ ບ ລາຍຮັ ບ -ລາຍຈ່ າ ຍງົ ບ ປະ
ມານ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບກວ່າເກົ່າ:
1) ເລັ່ງໃສ່ຂະຫຍາຍເຄື່ອງ
ມື ທັ ນ ສະໄໝເຂົ້ າ ໃນການຄຸ້ ມ ຄອງ
ແລະ
ຈັດເກັບລາຍຮັບໃນຂະແໜງ
ການເງິນ ໃຫ້ກວມເອົາ 80% ໃນ
ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ຊຸກຍູ້ທຸກຫົວ
ໜ່ວຍທຸລະກິດຖືບັນຊີ ແລະ ເຂົ້າລະ
ບົບ TaxRIS, ເລັ່ງປັບປຸງກົນໄກການ
ເກັບລາຍຮັບທີ່ໝັ້ນຄົງ ຈາກອາກອນ
ທີ່ດິນ, ອາກອນຊັບສິນ ແລະ ອື່ນໆ
ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບກວ່າເກົ່າ; ສືບຕໍ່
ຂຸດຄົ້ນແຫລ່ງລາຍຮັບຈາກທຸກແຫລ່ງ
ລວມທັງເກັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍ
ລິການຕ່າງໆ
ຕາມລັດຖະບັດຍັດ
002/ປປທ ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ.
2) ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາ
ສັ່ງເລກທີ 18/ນຍ ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມ
ທະວີການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕ້ານການ
ຮົ່ວໄຫລຂອງລາຍຮັບງົບປະມານແຫ່ງ
ລັດ, ຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍຕ່າງໆໃຫ້ມີ
ຄວາມຮັດກຸມຕາມທິດປະຢັດ ແລະ
ຕ້ານການຟຸມເຟື່ອຍ.
3) ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າແກ້ໄຂໜີ້
ສິນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ຕາມ 6
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- ໄດ້ຂຶ້ນບັນຊີເປົ້າໝາຍຂົນ
ສົງ່ -ຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດລາຍຍ່ອຍ, ລາຍ
ກາງ ແລະ ລາຍໃຫຍ່ໃນທົ່ວປະເທດ
ໄດ້ຫລາຍເປົ້າໝາຍ.
- ນໍາກຳລັງຈາກສູນກາງ ລົງ
ປະຈໍາການເພີ່ມຢູ່ຈຸດຫລໍ່ແຫລມ, ຈຸດ
ຂົ ນ ສົ່ ງ ຂ້ າ ມລອຍຢູ່ ແ ຂວງອຸ ດົ ມ ໄຊ,
ຫລວງນ້ຳທາ ແລະ ບໍ່ແກ້ວ; ລວມ 24
ສະຫາຍ ແລະ ນໍາໃຊ້ໝາວິຊາສະເພາະ
6 ໂຕ.
- ໄດ້ສົມທົບກັບພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງສໍາຫລວດ ແລະ ທໍາລາຍ
ສວນຝິ່ນ 569 ຮຕ, ທຳລາຍສວນ
ກັນຊາ 4,2 ຮຕ ແລະ ສ້າງບົດບັນ
ທຶກຢຸດເຊົາການປູກຝິ່ນກັບ 12.859
ຄອບຄົວ.
- ໄດ້ອອກໃບຢັ້ງຢືນໃຫ້ບໍລິ
ສັດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມປະຕິບັດໂຄງການປູກ
ພືດທົດແທນການປູກຝິ່ນຢູ່ ສປປລາວ
ຈໍານວນ 50 ບໍລິສັດ ທີ່ໄດ້ຈັດສັນອາ
ຊີບໃຫ້ປະຊາຊົນຢູ່ທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຫລາຍ
ກວ່າ 44.000 ຄອບຄົວ; ທີ່ໄດ້

ຮັບການສະໜັບສະໜູນປະຕິບັດໂຄງ
ການພັ ດ ທະນາທາງເລື ອ ກທົ ດ ແທນ
ການປູ ກ ພື ດ ທີ່ ມີ ສ ານເສບຕິ ດ ຈາກ
ສາກົນ.
- ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
ຢັ້ງຢືນຮັບຮອງເອົາມະຫາວິທະຍາໄລ
ປອດຢາເສບຕິດ ຈຳນວນ 10 ແຫ່ງ;
ຂຶ້ນແຜນຜະລິດຢາ T.0 ເມັດ ເພື່ອ
ປິ່ ນ ປົ ວ ຜູ້ ຕິ ດ ຢາເສບຕິ ດ ປະເພດຝິ່ ນ
ແລະ ເຮໂຣອິນ.
- ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາ
ຫາລືຮ່ວມກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ເພືອ
່ ທໍາລາຍສານເຄມີທຍ
່ີ ດ
ຶ ໄດ້ຢແ
ູ່ ຂວງ
ບໍ່ແກ້ວ, ຫລວງນ້ໍາທາ ແລະ ຫລວງ
ພະບາງ ລວມທັງໝົດ 169 ໂຕນ.
5. ວຽກງານປັບປຸງຂີດຄວາມ
ສາມາດການເຄື່ ອ ນໄຫວເຮັ ດ ໜ້ າ ທີ່
ຂອງລະບົບການເມືອງແຕ່ລະຂັ້ນ ເພື່ອ
ຊີ້ນຳ-ນຳພາ ການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບ
ຕິ ດ ທີ່ ເ ກີ ດ ຂຶ້ ນ ຢູ່ ໃ ນຂອບເຂດຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.
- ຄະນະພັກ-ອົງການປົກຄອງ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັ ນ -ອົ ງ ການປົ ກ
ຄອງແຂວງ ໃນທົ່ວປະເທດໄດ້ຊີ້ນຳ
ແລະ ປັບປຸງລະບົບການເມືອງຂັ້ນຂອງ

ຕົນ ເພື່ອຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍວາລະ
ແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາ
ຢາເສບຕິດທັງສືບຕໍຫ
່ ນ
ັ ກຳລັງລົງກໍສ
່ າ້ ງ
ຮາກຖານສ້າງບ້ານປອດຄະດີ, ບ້ານ
ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບດີ, ບ້ານປອດ
ຢາເສບຕິດ ແລະ ອື່ນໆ.
- ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະ
ຫງົບ ໄດ້ເອົາກຳລັງລົງກໍ່ສ້າງຮາກຖານ
ຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ 6
ແຂວງ ຄື: ແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ຫລວງນ້ຳ
ທາ, ຫົວພັນ, ໄຊສົມບູນ, ບໍລິຄຳໄຊ
ແລະ ຄຳມ່ວນ.
6. ວຽກງານເພີ່ມທະວີການ
ຮ່ວມມືສາກົນ.
- ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະ
ຫງົບ ສສ.ຫວຽດນາມ ໄດ້ຊ່ວຍສ້າງ
ຫ້ອງການປະສານງານເພື່ອແກ້ໄຂອາ
ຊະຍາກໍາປະເພດຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະ
ບັ ນ ຫາຢາເສບຕິ ດ ຢູ່ ເ ຂດຊາຍແດນ,
ອີງຕາມແຜນການຮ່ວມມື ເພື່ອນຈະ
ຊ່ວຍເຫລືອ ຈຳນວນ 287 ຫລັງ,
ຜ່ານການໄປສຳຫຼວດຕົວຈິງ ເຫັນວ່າ
ມີບາງແຂວງ ບໍ່ມີພື້ນທີ່ເໝາະສົມ ຈຶ່ງ
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- ໄດ້ສຸມໃສ່ປັບປຸງກົງຈັກ
ຄຸ້ມຄອງການເກັບລາຍຮັບແຕ່ສູນກາງ
ລົ ງ ຮອດທ້ ອ ງຖິ່ ນ ໃນຂະແໜງພາສີ ,
ສ່ວຍສາອາກອນ, ຄັງເງິນ ແລະ ຂະ
ແໜງອື່ນໆ ເພື່ອແກ້ໄຂຂອດຂັ້ນທີ່ບໍ່
ຈໍ າ ເປັ ນ ທີ່ ເ ຮັ ດ ໃຫ້ ກ ານເກັ ບ ລາຍຮັ ບ
ຕົກເຮ່ຍເສຍຫາຍ; ໄດ້ຫັນເອົາພະນັກ
ງານ-ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງພາສີ, ສ່ວຍສາອາ
ກອນ ແລະ ຄັງເງິນໄປສູ່ວິຊາຊີບ ດ້ວຍ
ກົນໄກເຝິກອົບຮົມຕາມຫລັກສູດສະ
ເພາະ, ໄດ້ດຳເນີນການແກ້ໄຂປະກົດ
ການຫຍໍ້ທໍ້ດ້ວຍການກວດກາປົກກະ
ຕິ ແລະ ສະເພາະກິດ.
3)ໄດ້ ສຸ ມ ໃສ່ ປັ ບ ປຸ ງ ສະພາບ
ແວດລ້ອມ ແລະ ການແກ້ໄຂຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກ ຂອງການດຳເນີນທຸລະກິດ
ຕາມບັນດາວຽກງານ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດ
ຂອງຄໍາສັ່ງເລກທີ 02/ນຍ ແລະ ຄຳ
ສັ່ງເລກທີ 03/ນຍ ເຊິ່ງສາມາດຫລຸດ
ຂັ້ນຕອນ ແລະ ໄລຍະເວລາການເລີ່ມ
ຕົ້ ນ ທຸ ລ ະກິ ດ ລົ ງ ຕື່ ມ ອີ ກ ຫລາຍສົ ມ
ຄວນ, ສາມາດອອກໃບທະບຽນວິສາ
ຫະກິດ ແລະ ເລກບັດປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍ
ອາກອນໃນເວລາດຽວກັນ. ນອກຈາກ
ນັ້ນ, ໄດ້ສຳເລັດສ້າງຕັ້ງໜ່ວຍງານປະ
ສານງານການລົງທຶນປະຕູດຽວຢູ່ບັນ
ດາກະຊວງ-ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ.
- ໄດ້ທົດລອງຫັນຫົວໜ່ວຍ

ວິ ຊ າການທີ່ ມີ ລ າຍຮັ ບ ໄປສູ່ ກ ານກຸ້ ມ
ຕົນເອງທາງດ້ານງົບປະມານ
ມີຈຳ
ນວນ 5 ພາກສ່ວນ (I. ມະຫາວິທະ
ຍາໄລແຫ່ງຊາດ, 2. ວິທະຍາໄລ ເຕັກ
ນິກປາກປ່າສັກ, 3. ໂຮງໝໍເສດຖາ
ທິລາດ, 4. ໂຮງໝໍມະໂຫສົດ ແລະ
5. ໂຮງໝໍມິດຕະພາບ 150 ຕຽງມິດຕະພາບ) ແລະ ສືບຕໍ່ເກັບກຳຂໍ້
ມູນຫົວໜ່ວຍວິຊາການ ຈຳນວນໜຶ່ງ
ເພື່ອສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການ
ຫັ ນ ໄປສູ່ ກຸ້ ມ ຕົ ນ ເອງທາງດ້ າ ນງົ ບ ປະ
ມານໃຫ້ໄດ້ຕື່ມອີກ.
ສັງລວມແລ້ວ, ການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການ
ແກ້ ໄ ຂຄວາມຫຍຸ້ ງ ຍາກດ້ າ ນເສດຖະ
ກິດ-ການເງິນ ຕາມ 5 ວຽກຈຸດສຸມ
ທີ່ ໄ ດ້ ກ່ າ ວມາຂ້ າ ງເທິ ງ ໃນຜ່ າ ນມາ
ແມ່ ນ ໄດ້ ດ ຳເນີ ນ ດ້ ວ ຍຄວາມພະຍາ
ຍາມຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເຊິ່ງໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ເສດ
ຖະກິ ດ -ການເງິ ນ ຂອງປະເທດເຮົ າ
ຄ່ອຍໆຟື້ນຕົວຄືນ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ຕົກ
ເຂົ້າວິກິດການ.
6. ຂໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ສາເຫດ.
6.1. ຂໍ້ຄົງຄ້າງ.
1) ການເຜີຍແຜ່ເຊື່ອມຊຶມ
ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆ ກໍຄື
ແຜນແຕ່ລະດ້ານ ຂອງບາງພາກສ່ວນ,
ບາງຂັ້ນຍັງບໍ່ທັນທົ່ວເຖິງ, ການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິຕົວຈິງມີຄວາມຊັກຊ້າ.
2) ເຖິງຈະສ້າງ ແລະ ປະ
ກາດໃຊ້ນິຕິກຳຫລາຍສະບັບ,
ແຕ່

ການຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍັງ
ບໍ່ທັນໄດ້ດີ, ການຊຳລະສະສາງຂອງ
ບາງພາກສ່ວນຍັງບໍ່ຜ່ານລະບົບທະນາ
ຄານ; ການນຳໃຊ້ລະບົບບັນຊີຍັງບໍ່
ທັນກວ້າງຂວາງ; ການເກັບລາຍຮັບ
ບໍ່ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຍັງມີການຮົ່ວໄຫລ
ຢູ່ບາງພາກສ່ວນ, ການແກ້ໄຂໜີ້ສິນ
ຍັງຄຶບໜ້າຊ້າ ແລະ ສະພາບເສດຖະ
ກິດມະຫາພາກມີຄວາມບອບບາງ.
3)
ບັນດາຂະແໜງການ
ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຍັງບໍ່ທັນເປັນເຈົ້າການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຈຸດສຸມຂອງ
ວາລະແຫ່ງຊາດ ເທົ່າທີ່ຄວນ, ການ
ຊຸກຍູ້ພາກສ່ວນເສດຖະກິດຕ່າງໆ ເຂົ້າ
ມາມີ ສ່ ວ ນຮ່ ວ ມໃນການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ
ບັດບັນດາແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ
ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຫລາຍ, ຂໍ້ມູນໂຄງການ
ເພື່ ອ ມາຊຸ ກ ຍູ້ ກ ານລະດົ ມ ທຶ ນ ຈາກ
ພາກເອກະຊົນ
ບາງດ້ານຍັງບໍ່ທັນ
ລະອຽດ.
6.2. ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ມີຈຸດ
ອ່ອນ, ຂໍ້ຄົງຄ້າງ:
1) ຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າ
ໃຈຂອງພະນັ ກ ງານຢູ່ ຂ ະແໜງການ
ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຈຳນວນໜຶ່ງ ຕໍ່ກັບ
ວາລະແຫ່ງຊາດ ຍັງບໍ່ທັນເລິກເຊິ່ງ,
ເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດຕົວຈິງ
ຍັງມີ
ຄວາມຊັກຊ້າ;
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II. ກ່ຽວກັບທິດທ
 າງແຜນ
ການວຽກງານໃນຕໍ່ໜ້າ:
ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ
ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ ຕໍ່ທິດທາງ
ແຜນການວຽກງານຈຸດສຸມ ໃນຕໍ່ໜ້າ

ທີ່ລັດຖະບານໄດ້ສະເໜີຢູ່ໃນບົດລາຍ
ງານ, ແຕ່ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ບັນລຸຄາດໝາຍທີ່
ໄດ້ກຳນົດໄວ້, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ມີບາງທັດສະນະ ເພື່ອສະເໜີໃຫ້
ລັດຖະບານ ກໍຄກ
ື ະຊວງປ້ອງກັນຄວາມ
ສະຫງົບ ນຳໄປຄົ້ນຄ້ວາພິຈາລະນາ
ເພີ່ມເຕີມ ດັ່ງນີ້:
1. ໃຫ້ເພີ່ມທະວີການຍົກສູງ
ຄວາມສາມາດ ໃນການນຳພາ-ຊີ້ນຳ
ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ວາລະແຫ່ ງ ຊາດ
ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ
ໃຫ້ກາຍເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍ
ກົງ, ເດັດຂາດ ຂອງຄະນະພັກ-ຄະນະ
ນຳແຕ່ລະຂັ້ນ, ຖືເອົາການແກ້ໄຂບັນ
ຫາຢາເສບຕິດ ເປັນມາດຕະຖານເງື່ອນ
ໄຂໜຶ່ງ ໃນຂະບວນການຮັກຊາດ ແລະ
ພັດທະນາ, ສ້າງບ້ານປອດຢາເສບຕິດ,
ສ້າງໜ່ວຍພັກປອດໃສ, ເຂັ້ມແຂງ,
ໜັກແໜ້ນ ຢູ້ບ້ານ, ສຳນັກງານ, ອົງ
ການ, ສະຖາບັນການສຶກສາ, ໂຮງໝໍ,
ໂຮງຈັກ, ໂຮງງານ ແລະ ບັນດາຫົວ
ໜ່ ວ ຍການຜະລິ ດ -ທຸ ລ ະກິ ດ ...ເພື່ ອ
ເປັນການປຸກລະດົມ, ຊຸກຍູ້ທຸກຄົນ

ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງ
ແຂງແຮງ, ເປັນຂະບວນການ, ມີປະ
ສິດທິຜົນ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນດີ;
2. ໃຫ້ສືບຕໍ່ສ້າງຄວາມຮັບຮູ້
ໃຫ້ສັ
 ງຄົມ ດ້ວຍການສຶກສາອົບຮົມ, 
ໂຄສະນາເ ຜີ ຍ ແ ຜ່ ລ ະບຽບກົ ດ ໝາຍ,
ຜົນຮ
 ້າຍ ແລະ ຄວາມອັນຕະລາຍ ຂອງ
ຢາເສບຕິດ
ດ້ວຍຫລາຍຮູບແບບ,
ຫລາຍວິທີ, ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ
ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ສະຖາ
ບັນຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນໃນການ
ຕ້ານ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາ
ຢາເສບຕິດໃຫ້ແຂງແຮງ, ສິ່ງສຳຄັນ
ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ, ສະຖາບັນຄອບ
ຄົວ, ບ້ານມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ເປັນເຈົ້າ
ການ ໃນການສະໜອງຂໍ້ມູນ, ຂ່າວ
ສານ ກ່ຽວກັບບັນຫາຢາເສບຕິດຢູ່ຂັ້ນ
ຮາກຖານດ້ວຍຄວາມຕື່ນຕົວ ແລະ
ເປັນເຈົ້າການ;
3. ໃຫ້ສືບຕໍ່ປັບປຸງ, ສ້າງກົດ
ໝາຍ ແລະ ນິຕກ
ິ ໍາໃຕ້ກົດໝາຍ ທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ  ໃຫ້ຮັດກຸມ, ບໍ່ໃຫ້ມີຊ່ອງ
ວ່າງ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບ
ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ແລະ ການ
ເລັ່ງທວງໃຫ້ແກ່ການແກ້ໄຂບັນຫາຢາ
ເສບຕິດ, ຄ່ຽງຄູ່ກັນນັ້ນ ຕ້ອງປັບປຸງ
ກົນໄກ, ລະບຽບການ ທີ່ກົດໜ່ວງຕໍ່
ການສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາ
ຢາເສບຕິດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການ
ກຳນົດມາດຕະຖານໂທດປະຫານຊີວດ
ິ ,
ການແກ້ໄຂຂອງກາງ ຫລື ວັດຖຸ, ຊັບ
ສິນ ທີ່ໄດ້ມາຈາກການກະທຳຜິດຢາ

ເສບຕິດ ບໍ່ປະໃຫ້ເປັນຊ່ອງວ່າງເພື່ອ
ສວຍໃຊ້ໃນການຕໍລ
່ ອງ, ແກ້ໄຂຄວາມ
ຊັກຊ້າ ໃນການກວດສອບ, ກວດກາ,
ວິໄຈປະລິມານສານເສບຕິດ ເພື່ອຮັບ
ປະກັນໃຫ້ແກ່ການແກ້ໄຂຄະດີຢາເສບ
ຕິດ ມີຄວາມວ່ອງໄວ, ທັນການ ແລະ
ມີປະສິດທິຜົນສູງກວ່າເກົ່າ;
4. ໃຫ້ສືບຕ
 ໍ່ປັບປຸງກົງຈັກ
ການຈັດຕັ້ງ ກໍຄືໜ່ວຍງານ ແລະ ບຸກ
ຄະລາກອນ ທ່ີຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງຕໍ່
ການສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາ
ຢາເສບຕິດ ໃຫ້ມີຄວາມໜັກແໜ້ນ,
ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ມີຄວາມສາມາດພຽງ
ພໍ ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ
ຕົນ. ໃນນັ້ນ, ປັບປຸງຂະແໜງການ
ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ທີ່ເປັນເສນາ
ທິການໃຫ້ລັດຖະບານ ແລະ ອົງການ
ປົກຄອງທ້ອງຖິນ
່ ຂັນ
້ ແຂວງ, ຂັນ
້ ເມືອງ,
ຂັ້ນບ້ານ ໃຫ້ຮ
 ັບປະກັນທາງດ້ານປະລິ
ມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ, ມີຄວາມເດັດ
ຂາດ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ເປັນມືອາຊີບ ໃນ
ການປະຕິບັດໜ້າທີ່. ພ້ອມນີ້, ກໍຕ້ອງ
ເອົ າ ໃຈໃສ່ ເ ພີ່ ມ ຄວາມສາມາດດ້ າ ນ
ພືນ
້ ຖານໂຄງລ່າງ, ເຕັກນິກ-ວິຊາການ,
ເຄື່ອງມືທີ່ທັນສະໄໝ, ງົບປະມານຮັບ
ໃຊ້ຢ່າງເໝາະສົມ ແລະ ເປັນລະບົບ
ຄົບຊຸດ ເພືອ
່ ຮັບໃຊ້ວຽກງານສະກັດກັນ
້
ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ໃຫ້ມີ
ປະສິດຕິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ;
5. ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ການບຳ
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(ສພຊ) ເມືອ
່ ບໍດ
່ ນ
ົ ຜ່ານ
ມານີ້, ຄະນະກໍາມະການວັດທະ
ນະທໍາ-ສັງຄົມ ແລະ ບັນດາເຜົ່າ
(ຄວສຜ) ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
(ສພຂ) ຫລວງພະບາງ ໄດ້ເຄືອ
່ ນ
ໄຫວຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ
ຊຸກຍູ້ການບໍລິຫານຈັດການ ຢູ່
ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວ ຫໍພິພິຕະພັນ
ແຫ່ງຊາດຫລວງພະບາງ, ນໍາ້ ຕົກ
ຕາດກວາງຊີ ແລະ ຖໍາ້ ຕິງ່ ເຊິງ່ ນໍາ
(ສພຊ) ໃນວັນທີ 6 ມິ
ຖຸນາ 2022 ຢູທ
່ ຫ
່ີ ອ
້ ງປະຊຸມຫ້ອງ
ວ່າການປົກຄອງແຂວງໄຊຍະບູລີ
ໄດ້ຈດ
ັ ກອງປະຊຸມຮ່ວມລະຫວ່າງ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ)
ໄຊຍະບູລີ ກັບຫ້ອງວ່າການປົກ
ຄອງ ແຂວງ ໂດຍການເປັນປະ
ທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ເພັງນິລັນ
ຄໍາພັນເພັງ ປະທານ ສພຂ ແລະ
ທ່ານ ສົມຈິດ ຈັນທະວົງ ຮອງເຈົາ້
ແຂວງແຂວງໄຊຍະບູລ;ີ ເຂົາ້ ຮ່ວມ
ມີຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ, ຄະນະ
ປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ສະ
ມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາ
ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 7, ສະມາຊິກ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ມີຫົວ
ໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າພະແນກການ, ອົງ
ການ, ກົມກອງ, ຫົວໜ້າ-ຮອງ

ຫົວໜ້າຂະແໜງການ ແລະ ພະ
ນັ ກ ງານວິ ຊ າການທີ່ ກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງ
ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.
ກອງປະຊຸ ມ ໄດ້ ຮັ ບ ຟັ ງ
ການລາຍງານຜົນຂອງການຕິດ
ຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູກ
້ ານ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາມະຕິກອງ
ປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ (ສພຊ)
ແລະ ສພຂ, ບົດລາຍງານຂອງອົງ
ການປົກຄອງແຂວງ ການແກ້ໄຂ
ຄວາມຫຍຸ້ ງຍາກທາງດ້ າ ນເສດ
ຖະກິດ-ການເງິນ, ບົດລາຍງານ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງ
ຊາດ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂບັນ
ຫາຢາເສບຕິດ ພ້ອມທັງຄົນ
້ ຄວ້າ
ບັນຫາສໍາຄັນຈໍານວນໜຶ່ງ ເພື່ອ
ນໍາເຂົາ້ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ
ເທືອ
່ ທີ 3 ຂອງ ສພຊ ຊຸດທີ IX.

ຫລັງຈາກນັ້ນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງ
ປະຊຸມໄດ້ພ້ອມກັນປະກອບຄໍາ
ຄິ ດ ຄໍ າ ເຫັ ນ ໃສ່ ບົ ດ ລາຍງານດັ່ ງ
ກ່າວຢ່າງກົງໄປກົງມາ.
ໃນຕອນທ້າຍ, ປະທານ

ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ມີຄໍາເຫັນຊີ້ນໍາ
ທ່ານໄດ້ຍອ
້ ງຍໍຊມ
ົ ເຊີຍຕໍຜ
່ ນ
ົ ງານ
ທີ່ຜ່ານນັ້ນກໍເຫັນວ່າເຮັດສໍາເລັດ
ໃນຫລາຍດ້ານ ແຕ່ວາ່ ກໍຍງັ ມີອນ
ັ
ທີ່ຕ້ອງປັບປຸງໃນບາງພາກສ່ວນ
ເພືອ
່ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວ
ຈິງເພື່ອໃຫ້ສາມາດປະຕິບັດໄດ້
ໃນຕໍ່ໜ້າ ພ້ອມທັງນໍາເອົາເນື້ອ
ໃນຈິ ດ ໃຈກອງປະຊຸ ມ ໃນນີ້ ນໍ າ
ໄປສະເໜີຕຂ
່ໍ ນ
້ັ ເທິງ ເພືອ
່ ໃຫ້ເກີດ
ດອກອອກຜົນໃນກອງປະຊຸມສະ
ໄໝສາມັນເທືອ
່ ທີ 3 ຂອງ ສພຊ.
(ອິນທີ ຂຽວສີຟ້າ)
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(ສພຊ
 ) ຕອນບ່າຍວັນ

ທີ 8 ມິຖຸນາ 2022 ນຳໂດຍ
ທ່ານ ສົມສັກ ດອນຈານິດ ຮອງ
ປະທານສະພາປະຊາຊົນ ແຂວງ
ຫົວພັນ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ແລະ
ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
ປະຈຳເຂດເລືອກຕັງ້ ເມືອງສົບເບົາ
ຕາງໜ້າໃຫ້ທ່ານ ແກ້ວຈະເລີນ
ເຊຍຢີ້ງຢ່າງ ຮອງປະທານກຳມາ
ທິການບັນດາເຜົາ່ , ສະມາຊິກສະ
ພາແຫ່ງຊາດ ປະຈຳເຂດເລືອກ
ຕັງ້ ທີ 8 ແຂວງຫົວພັນ ມອບເງິນ
ສົດ ຈຳນວນ 10,5 ລ້ານກີບ
ມອບໃຫ້ອົງການປົກຄອງ ແລະ
ປະຊາຊົນບ້ານເມືອງຮັງ ເມືອງສົບ
ເບົາ ແຂວງຫົວພັນ ເພື່ອນຳໃຊ້
ເຂົ້າໃນການກໍ່ສ້າງປັບປຸງນ້ຳລິນ
ເຂົາ້ ບ້ານ ເຊິງ່ ກ່າວມອບໂດຍທ່ານ
ສົມສັກ ດອນຈານິດ ແລະ ກ່າວ
ຮັບໂດຍນາຍບ້ານ ບ້ານດັ່ງກ
 ່າວ
ພ້ອມດ້ວຍພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນພາຍ
ໃນບ້ານເຂົາ້ ຮ່ວມເປັນສັກຂີພຍ
ິ ານ.
ທັງນ
 ີ້, ກໍເພື່ອແກ້ໄຂຊີວິດກ
 ານ
ເ ປັ ນ ຢູ່ ຂ ອງພໍ່ ແ ມ່ ປ ະຊາຊົ ນ ໃຫ້
ນັບມື້ດຂ
ີ ຶ້ນ.

        ໂອກາດດຽວກັນນີ,້ ທ່ານ

ສົມສັກ ດອນຈານິດ   ຍັງມີຄຳ
ເຫັ ນ ໂອ້ ລົ ມ ຕໍ່ ອ ຳນາດການປົ ກ
ຄອງບ້ານ ໃນການນຳໃຊ້ຮ່ວງ
ເງິນດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມ
ເປົ້າໝາຍ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.
ໃນວັນທີ 12 ມິຖຸນາ,
ທ່ານ ສົມສັກ ດອນຈານິດ ພ້ອມ
ດ້ວຍສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນ
ແຂວງ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັງ້ ເມືອງ
ວຽງໄຊ ແລະ ຮອງເລຂາທິການ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ພ້ອມດ້ວຍ
ທີມງານ ຍັງໄດ້ຕາງໜ້າສະພາປະ
ຊາຊົນແຂວງ ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍ
ເຫລືອທີຈ
່ ຳເປັນ ແລະ ຮີບດ່ວນ
ໃຫ້ຄອບຄົວທີຖ
່ ກ
ື ອັກຄີໄພ (ໄຟ
ໄໝ້ເຮືອນ) ຂອງພໍເ່ ຖົາ້ ສິງທອງ
ເຊິ່ງໃນຄອບຄົວມີສະມາຊິກທັງ
ໝົດ 5 ຄົນ ຍິງ 2 ຄົນ ຢູ່ບ້ານ
ບັກ ເມືອງວຽງໄຊ ແຂວງຫົວພັນ.
ເຄືອ
່ ງທີນ
່ ຳໄປຊ່ວຍເຫລືອ
ຄັງ້ ນີ,້ ປະກອບມີເຄືອ
່ ງໃຊ້ໃນຄົວ
ເຮືອນ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ແລະ ເງິນ
ສົດຈຳນວນ 1 ລ້ານກີບ ລວມ
ມູນຄ່າການຊ່ວຍເຫລຶອທັງໝົດ

2,8 ລ້ານກີບ.

ເຫດການດັ່ງກ່າວ ໄດ້
ເກີດຂຶນ
້ ຕອນເເລງຂອງວັນທີ 11
ມິຖຸນາ 2022 ຕາມການກວດ
ກາຂອງເຈົາ້ ໜ້າທີຕ
່ ວ
ົ ຈິງ ສາເຫດ
ແມ່ນເກີດຂຶນ
້ ຈາກໄຟຟ້າລັດວົງ
ຈອນ ເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟໄໝ້ເຮືອນ
1 ຫລັງ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້, ວັດຖຸ
ພາຍໃນເຮືອນ ລວມມູນຄ່າເສຍ
ຫາຍທັງໝົດ 175 ລ້ານກວ່າກີບ.
ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານ
ສົມສັກ ດອນຈານິດ ພ້ອມດ້ວຍ
ທີມງານ ຍັງໄດ້ສະແດງຄວາມ
ເສຍໃຈຕໍ່ ເ ຫດການທີ່ ເ ກີ ດ ຂຶ້ ນ
ພ້ອມທັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະ
ຊາຊົນພາຍໃນບ້ານ ຈົງ່ ພ້ອມກັນ
ຊ່ວຍເຫລືອເບິງ່ ແຍງຄອບຄົວດັງ່
ກ່າວ ແລະ ພ້ອມກັນມີສະຕິໃນ
ການນຳໃຊ້ ໄ ຟຟ້ າ ໃຫ້ ຖື ກ ຕ້ ອ ງ
ຕາມຫລັກການເຕັກນິກວິຊາການ
ຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ
ກຳນົດໄວ້.
(ນັກຂ່າວ ສພຂ ຫົວພ
 ັນ)

ໂດຍທ່ານ ປອ. ກໍລະກັນ ພົມມະ
ວົງ ປະທານ ຄວສຜ; ເຂົ້າຮ່ວມ

ການກະກຽມຄວາມພ້ອມ ເພື່ອ

ນັກງານທັງໝົດ 22 ທ່ານ, ແຫລ່ງ

ຮ້ ອ ງຕ້ ອ ງການຂອງນັ ກ ທ່ ອ ງ

ມີທ່ານ ສຸວິລັດ ພັນສຸເດດ ຮອງ

ຮອງຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍຫລັງ

ທ່ອງທ່ຽວນໍາ້ ຕົກຕາດກວາງຊີ ມີ

ທ່ຽວ ຍ້ອນທຶນຮອນທີຈ
່ ະມານໍາ

ປະທານ ຄວສຜ, ມີຮອງຫົວໜ້າ

ສປປລາວ ເປີດປະເທດເຕັມຮູບ

ພະນັກງານ 12 ທ່ານ; ແຫລ່ງ

ໃຊ້ເຂົາ້ ໃນການບູລະນະ ຫລື ປັບ

ພະແນກຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະ

ແບບ, ການຊ່ວຍເຫລືອຈາກພາກ

ທ່ອງທ່ຽວຖໍ້າຕິ່ງ

ແມ່ນມີການ

ປຸງບໍພ
່ ຽງພໍ, ການຄຸມ
້ ຄອງປ່າໄມ້

ນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ບັນດາ

ລັດ ຫລື ເອກະຊົນ ໃນການຟື້ນ

ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບເວນ

ແລະ ສິງ່ ແວດລ້ອມຢູບ
່ ລ
ໍ ເິ ວນຖໍາ້

ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ,

ຟູແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວ, ການເກັບ

ຍາມ ແລະ ອະນາໄມ ໂດຍເອົາ

ຕິ່ງ ຍັງເຮັດບໍ່ທັນໄດ້ດີ, ຫ້ອງນໍ້າ

ອໍານວຍການຫໍພິພິຕະພັນແຫ່ງ

ຄ່າທໍານຽມເຂົ້າຊົມແຫລ່ງທ່ອງ

ປະຊາຊົນຢູ່ໃນ 4 ບ້ານ ໃນນັ້ນ

ຮັ ບ ໃຊ້ ນັ ກ ທ່ ອ ງທ່ ຽ ວຢູ່ ຖໍ້ າ ຕິ່ ງ

ຊາດຫລວງພະບາງ, ຫົວໜ້າ-ຮອງ

ທ່ຽວແຕ່ລະແຫ່ງ, ການຄຸມ
້ ຄອງ

ເມືອງປາກອູ 2 ບ້ານຄື ບ້ານປາກ

ຄວນໄດ້ຮບ
ັ ການປັບປຸງ ແລະ ບັນ

ຫົວໜ້າຫ້ອງການຖະແຫລງຂ່າວ,

ແລະ ປົກປັກຮັກສາແຫລ່ງທ່ອງ

ອູ ແລະ ບ້ານຄົກ, ເມືອງຈອມ

ຫາການປະຕິບດ
ັ ນະໂຍບາຍຕໍພ
່ ະ

ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ

ທ່ຽວ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ.

ເພັດ 2 ບ້ານຄືບ້ານມ່ວງແກ້ວ

ນັກງານທີ່ຮັບຜິດຊອບຢູ່

3

ເມືອງປາກອູ, ເມືອງຈອມເພັດ,

ຜ່ າ ນການຮັ ບ ຟັ ງ ການ

ແລະ ບ້ານຫ້ວຍກໍ້ ເພືອ
່ ຜັດປ່ຽນ

ແຫລ່ ງ ທ່ ອ ງທ່ ຽ ວຍັ ງ ເຫັ ນ ວ່ າ ມີ

ຜູປ
້ ະກອບການບໍລສ
ິ ດ
ັ ໄຟຟ້າຕາດ

ລາຍງານເຫັນວ່າ ຢູແ
່ ຕ່ລະແຫລ່ງ

ກັນເວນຍາມ ແລະ ອະນາໄມ;

ລັກສະນະຈໍາກັດ.

ກວາງຊີ ຕະຫລອດຮອດພະນັກ

ທ່ອງທ່ຽວແມ່ນມີລະບົບການຈັດ

ເພື່ອກະກຽມຄວາມພ້ອມ ເພື່ອ

ການເຄື່ອນໄຫວຄັ້ງນີ້,

ງານວິຊາການ ແລະ ພະນັກງານ

ຕັ້ງ ແລະ ມີການແບ່ງຄວາມຮັບ

ຮອງຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວ ພາຍຫຼັງ

ທ່ານ ປອ. ກໍລະກັນ ພົມມະວົງ

ຮັບຜິດຊອບຢູ່ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວ

ຜິດຊອບໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ

ສປປລາວ ເປີດປະເທດເຕັມຮູບ

ໄດ້ສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊມ
ົ ເຊີຍ

ດັ່ງກ່າວເຂົ້າຮ່ວມ.

ປົກປັກຮັກ ເປັນຕົ້ນແມ່ນວຽກ

ແບບ ບັນດາແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວ

ຕໍ່ຄະນະຮັບຜິດຊອບແຫລ່ງທ່ອງ

ການເຄືອ
່ ນໄຫວແຕ່ລະ ງານຄຸ້ມຄອງ, ສ້ອມແປງ ແລະ

ໄດ້ມີການປັບປຸງລະບົບການບໍລິ

ທ່ຽວ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄະນະ

ຈຸດ ແມ່ນໄດ້ຮບ
ັ ຟັງການລາຍງານ

ສິ່ງແວດລ້ອມ, ວຽກງານຮັກສາ

ການ, ອະນາໄມຕົນ
້ ໄມ້ໂດກ ແລະ

ຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບເອົ າ ໃຈໃສ່ ຍົ ກ ສູ ງ

ຈາກທ່ານຜູ້ຕາງໜ້າພະແນກຖະ

ຄວາມປອດໄພ ແລະ ບໍລິຫານ,

ປັ ບ ປຸ ງ ທິ ວ ທັ ດ ໃຫ້ ມີ ຄ ວາມສະ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ໃນ

ແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ

ວຽກງານຄຸ້ ມ ຄອງພິ ພິ ທ ະພັ ນ ,

ອາດສວຍງາມ, ປັບປຸງສິງ່ ອໍານວຍ

ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກ

ທ່ອງທ່ຽວແຂວງ, ອໍານວຍການ

ວຽກງານດູແລຮັກສາຄວາມສະ

ຄວາມສະດວກ

ເປັນຕົ້ນແມ່ນ

ສາແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ມຄ
ີ ວາມ

ຫໍພິພິຕະພັນແຫ່ງຊາດຫລວງພະ

ຫງົບ-ປອດໄພ, ວຽກງານອະນາ

ບ່ອນນັງ່ ຊົມ, ສະຖານທີຈ
່ ອດລົດ,

ຍຶນຍົງ, ມີຄວາມສວຍງາມ, ເຮັດ

ບາງ ແລະ ຕາງໜ້າຫ້ອງການຖະ

ໄມຮັກສາຄວາມສະອາດ, ເກັບ

ເ ຝິ ກ ອົ ບ ຮົ ມ ການປະຖົ ມ ພະຍາ

ໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ມາທ່ຽວຊົມ

ແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ

ມ້ຽນຂີ້ເຫຍື້ອ, ວຽກງານອະນາ

ບານເບືອ
້ ງຕົນ
້ ໃຫ້ພະນັກງານຄຸມ
້

ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ປະທັບ

ທ່ອງທ່ຽວເມືອງຈອມເພັດ ແລະ

ໄມຫ້ອງນໍາ້ , ປູກດອກໄມ້, ວຽກ

ຄອງແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວ.

ໃຈ ເພືອ
່ ເປັນການດຶງດູດນັກທ່ອງ

ເມືອງປາກອູກ່ຽວກັບການແບ່ງ

ງານຍາມປະຕູເຂົາ້ ຊົມຕາດ ແລະ

ຄຽງຄູກ
່ ນ
ັ ນັນ
້ . ຍັງເຫັນ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການບໍລິ

ຈຸດອ້າບນໍ້າຕ່າງໆ; ຫໍພິພິຕະພັນ

ວ່າ ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວ ຍັງບໍ່ທັນ

ຫານຈັດການຢູແ
່ ຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວ,

ແຫ່ງຊາດຫລວງພະບາງ

ພັດທະນາສົມຄູ່ກັບຄວາມຮຽກ

ມີພະ

ທ່ຽວເຂົ້າມາທ່ຽວຊົມໃຫ້ນັບມື້
ຫລາຍຂຶ້ນ.
(ຄໍາດີ ພັນທະລີ)
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2021 ແລະ ມອບໃບຢັງ້ ຍືນຄັງ້
ນີ້ ໂດຍສະຫາຍ ປອ. ບົວຄົງ ນາມ
ມະວົງ ຂຶນ
້ ຮັບໂດຍສະຫາຍ ນາງ
ດາວ ໄຊເສດຖາ.
ໃນຕອນທ້າຍພິທີ, ສະ
ຫາຍເລຂາພັກແຂວງ, ເຈົາ້ ແຂວງໆ
ບໍແ
່ ກ້ວ ຍັງໄດ້ໃຫ້ຄາໍ ໂອ້ລມ
ົ ແລະ
ມີທດ
ິ ຊີນ
້ າໍ ຕໍໜ
່ ວ
່ ຍພັກຂອງ ສພຂ
ໂດຍສະຫາຍໄດ້ເນັນ
້ ໜກ
ັ ຫລາຍ
ບນ
ັ ຫາສບ
ື ຕຮ
່ໍ ກ
ັ ສາມນ
ູ ເຊືອ
້ ແລະ
ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ບກ
ຸ ບນ
ື ກໍສ
່ າ້ ງ. ພ້ອມ
(ສພຊ) ເມືອ
່ ຕນ
້ົ ເດືອນ

ດາວ ໄຊເສດຖາ ກຳມະການພັກ

ພັກ ແລະ ສະມາຊິກພັກສົມບູນ-

ນັ້ນ,

ສະຫາຍເລຂາໜ່ວຍພັກ

ມິຖຸນາ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ

ແຂວງ, ເລຂາໜ່ວຍພັກ, ຮອງ

ສໍາຮອງ ເຂົ້າຮ່ວມຈໍານວນ 28

ສພຂ
 ກໍຂຶ້ນກ່າວຮັບຄໍາໂອ້ລົມ

ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ)

ປະທານ ສພຂ
 ; ເຂົ້າຮ່ວມໂດຍ

ສະຫາຍ ຍິງ10 ສະຫາຍ.

ແລະ

ບໍແ
່ ກ້ວ ໄດ້ຈດ
ັ ພິທມ
ີ ອບ-ຮັບໃບ

ສະຫາຍ ປອ. ບົວຄົງ ນາມມະວົງ

ພິທດ
ີ ງ່ັ ກ່າວ, ຄະນະຈັດ

ໃ ຫ້ ໜ່ ວ ຍພັ ກ ກ າຍເ ປັ ນ ໜ່ ວ ຍ

ຢັງ້ ຢືນນາມມະຍົດໜ່ວຍພັກປອດ

ກໍາມະການສູນກາງພັກ, ເລຂາ

ຄັງ້ ພິທໄີ ດ້ຂນ
້ ຶ ກ່າວຈຸດປະສົງ ແລະ

ພັກປອດໃສ, ເຂັ້ມແຂງ, ໜັກ

ໃສ, ເຂັມ
້ ແຂງ, ແໜັກແໜ້ນ ປະ

ພັກແຂວງ, ເຈົ້າແຂວງໆບໍ່ແກ້ວ

ຜ່ າ ນມະຕິ ຕົກ ລົ ງ ຂອງຄະນະປະ

ແໜ້ນໃນປີຕໍ່ໆໄປ.

ຈໍາປີ 2021 ຂອງໜ່ວຍພັກ

ແລະ ແຂກຖືກເຊີນຈາກຄະນະ

ຈໍາພັກແຂວງ ວ່າດ້ວຍການຮັບ

(ນາງ ຈັນຖະໜອມ ແກ້ວມະນີ)

ສພຂ ບໍແ
່ ກ້ວ ພາຍໃຕ້ການການ

ກວດກາພັກ-ລັດ, ຄະນະຈັດຕັ້ງ

ຮອງເປັ ນ ໜ່ ວ ຍພັ ກ ປອດໃສ,

ເປັນປະທານຂອງສະຫາຍ ນາງ

ແຂວງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະໜ່ວຍ

ເຂັ້ມແຂງ, ໜັກແໜ້ນ ປະຈໍາປີ

ຢັ້ງຢ
 ືນວ່າຈ
 ະສືບຕກ
ໍ່ ໍ່ສ້າງ
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ທ່ານ ຄຳຟອງ ອິນມະນີ
ປະທານສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ
(ສພຂ) ຫລວງນໍ້າທາ ໄດ້ຕາງ
ໜ້ າ ໃຫ້ ແ ກ່ ຄ ະນະສະມາຊິ ກ ສະ
ພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ປະຈໍາເຂດ
ເລືອກຕັງ້ ທີ 3 ກໍຄື ສພຂ ຫລວງ

ຊາດ ວ່າດ້ວຍຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ
ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ.

2. ການຕົກລົງບັນຫາ
ສໍາຄັນຂອງຊາດ ແລະ ທ້ອງຖິນ
່ :
ຄະນະ ສສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັງ້
ທີ 3 ໄດ້ເຂົາ້ ຮ່ວມ ແລະ ພິຈາລະ
ນໍ້າທາ ໃຫ້ສໍາພາດເນື່ອງໃນໂອ ນາ, ຮັບຮອງເອົາບັນຫາສໍາຄັນ
ກາດເຂົາ້ ຮ່ວມກອງປະຊຸມສະໄໝ ຊອງຊາດ ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງປະ
ສາມັນເທືອ
່ ທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງ ຖົມມະລືກຂອງ ສພຊ, ສພຂ,
ຊາດ (ສພຊ) ຊຸດທີ IX ເຊິງ່ ທາ່ ນ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອ
ໃຫ້ຮວ
ູ້ າ່ : ເລີມ
່ ແຕ່ກອງປະຊຸມຄັງ້
ທີ 1 ແລະ ເທືອ
່ ທີ 2 ຂອງ ສພຊ,
ປະຖົມມະລືກ ມາຮອດປັດຈຸບນ
ັ
ສພຂ ເປັນຕົນ
້ ແມ່ນກົງຈັກ ແລະ
ສາມາດຍາດໄດ້ຜນ
ົ ງານທີພ
່ ນ
້ົ ເດັນ
່
ບຸກຄະລາກອນຂອງ ສພຊ ຊຸດ
ຫລາຍດ້ານ ເປັນຕ
 ົ້ນແມ່ນ:
ທີ IX, ພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາ
1. ດ້ານນິຕບ
ິ ນ
ັ ຍັດ ແລະ ໂຄງປະກອບກົງຈັກ ແລະ ບຸກຄະ
ນິຕິກໍາ: ຜ່ານມາ ສສຊ ໄດ້ເຂົ້າ ລາກອນຂອງລັດຖະບານ; ແຜນ
ຮ່ວມໃນການທາບທາມ ບັນດາ ພັ ດ ທະນາເສດຖະກິ ດ ສັ ງ -ຄົ ມ ,
ຮ່າງກົດໝາຍຕ່າງໆ ຮ່ວມກັບ ແຜນງົບປະມານໃນແຕ່ລະປີຂອງ
ສພຊ, ບັນດາກະຊວງ ຄົ້ນຄວ້າ ລັດຖະບານ, ຂອງແຂວງ, ວຽກ
ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດ ງານຂອງສານປະຊາຊົນ, ອົງການ
ໝາຍຕ່າງໆ ໃນກອງປະຊຸມສະ ໄອຍະການປະຊາຊົນ, ອົງການ
ໄໝສາມັນຂອງ ສພຊ ໄດ້ເອົາ ກວດກາລັດ, ອົງການກວດສອບປະ
ໃຈໃສ່ໃນການຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະ ຈໍາພາກ ແລະ ບັນຫາສໍາຄັນອືນ
່ ໆ.
ນາ, ຮັບຮອງເອົາແຜນການສ້າງ
3. ດ້ານການຕິດຕາມ
ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ ໃນກອງ ກວດກາ: ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການ
ປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກ ສພຊ ຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ພາລະບົດບາດໃນ
ມີທັງໝົດ   96 ສະບັບ ໃນນີ້, ການຕິດຕາມໃນການຕິດຕາມ
ກົດໝາຍສ້າງໃໝ່ 38 ສະບັບ ກວດກາ ເຊັນ
່ ຕິດຕາມກວດກາ
ແລະ ກົດໝາຍປັບປຸງ 58 ສະ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ລັ ດ ຖະທໍ າ
ບັບ, ຍັງໄດ້ຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄໍາ ມະນູນ-ກົດໝາຍຂອງອົງການບໍ
ເຫັນໃສ່ບັນດາຮ່າງກົດໝາຍໃນ ລິຫານ, ສານປະຊາຊົນ, ອົງການ
ກອງປະຊຸມສະໄໝວິສາມັນເທືອ
່
ໄອຍະການປະຊາຊົນ, ອົງການ
ທີ 1 ແລະ ເທືອ
່ ທີ 2 ຂອງ ສພຊ ສືບສວນ-ສອບສວນ, ຕິດຕາມ
ຊຸດທີ IX ທັງໝົດ 13 ສະບັບ. ກວດກບັ ນ ດາໂຄງການລົ ງ ທຶ ນ
ນອກຈາກນັນ
້ , ຄະນະ ສສຊ ປະ ຂອງລັດຖະບານ ຕັ້ງຢູ່ທອງຖິ່ນ,
ຈໍາເຂດເລືອກຕັງ້ ຮ່ວມກັບ ສພຂ ໂຄງການຍົກຍ້າຍຈັດສັນຜູ້ຖືກ
ພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາແຜນ ຜົນກະທົບຈາກການກໍສ
່ າ້ ງເຂືອ
່ ນ
ການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງຂໍ້ຕົກລົງ ໄຟຟ້ານໍາ້ ທາ 1, ໂຄງການກໍສ
່ າ້ ງ
ຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງ ໃນໄລຍະ ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຊ່ວງທີຜ
່ າ່ ນ
5 ປີ (2021-2025) ເຊິງ່ ມີທງັ
ແຂວງຫລວງນໍ້າທາ, ໂຄງການ
ໝົດ 16 ສະບັບ  ໃນນັ້ນ, ສ້າງ ຟືນ
້ ຟູ-ປັບປຸງຊີວດ
ິ ການເປັນຢູຂ
່ ອງ
ໃໝ່ 10 ສະບັບ ແລະ ປັບປຸງ 6 ປະຊາຊົນທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກ
ສະບັບ, ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາ ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າ
ນິຕກ
ິ າໍ ຂອງທ້ອງຖິນ
່ ຈໍານວນ 1 ທາ 1, ຕິດຕາມກວດກາບັນດາ
ສະບັບຄື: ຂໍຕ
້ ກ
ົ ລົງຂອງເຈົາ້ ແຂວງ ມະຕິຂອງ ສພຊ, ສພຂ, ຕິດຕາມ
ວ່າດ້ວຍກອງທຶນສັງຄົມ-ສົງເຄາະ ກວດກາການແກ້ໄຂ ແລະ ການ
ທັ ງ ໄດ້ ສົ ມ ທົ ບ ກັ ບ ອົ ງ ການປົ ກ ປ້ອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ລົງຕິດ
ຄອງແຂວງ ຄົ້ນຄວ້າບັນດາຮ່າງ
ຂໍຕ
້ ກ
ົ ລົງຈໍານວນໜຶງ່ ເພືອ
່ ນໍາເຂົາ້
ພິຈາລະນາ ໃນກອງປະຊຸມສະ
ໄໝສາມັນເທືອ
່ ທີ 3 ຂອງ ສພຂ
ຕື່ມອີກ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງໄດ້
ປະສານສົມທົບກັບອົງການປົກ
ຄອງແຂວງ ແລະ ສພຂ ແລະ
ພາກສ່ວນກຽ່ວຂ້ອງ ປະກອບຄໍາ
ເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍ 14 ສະ
ບັບ ແລະ ຈັດຕັງ້ ປະເມີນ 4 ກົດ
ໝາຍ ທີ່ຕິດພັນກັບວາລະແຫ່ງ

ຕາມກວດກາວຽກງານເຜົາ່ ແລະ
ສາດສະໜາຢູ່ 3 ເມືອງຄື: ເມືອງ
ຫລວງນໍ້າທາ, ເມືອງລອງ ແລະ
ເມືອງວຽງພູຄາ, ຕິດຕາມກວດ
ກາຮ່ວມກັບບັນດາກໍາມາທິການ
ສພຊ, ຕິດຕາມກວດກາຂອງຄະ
ນະ ສສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ,
ຕິດຕາມກວດກາຮ່ວມກັບ ສພຂ.
ທ່ າ ນຍັ ງ ໃ ຫ້ ຮູ້ ຕື່ ມ ວ່ າ :
ແຕ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກ
ມາຮອດປັດຈຸບັນ ຄະນະ ສສຊ
ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັງ້ ທີ 3 ແຂວງ
ຫລວງນໍ້າທາ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນ
ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ລັດຖະທໍາມະ
ນູນ, ກົດໝາຍ, ມະຕິຂອງ ສພຊ,
ສພຂ ແລະ ບັນດານິຕກ
ິ າໍ ໃຕ້ກດ
ົ
ໝາຍ ໄດ້ນໍາເອົາເນື້ອໃນຜົນສໍາ
ເລັດຂອງກອງປະຊຸມ ຄັ້ງປະຖົມ
ມະລືກ, ກອງປະຊຸມສະໄໝວິສາ
ມັນ, ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ
ເທືອ
່ ທີ 2 ສພຊ, ສພຂ ແລະ ກົດ
ໝາຍຈໍານວນໜຶ່ງ ລົງເຜີຍແຜ່
ໃຫ້ ພ ະນັ ກ ງານ,ທະຫານ,ຕໍ າ
ຫລວດ, ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໄດ້ທັງ
ໝົດ 65 ຈຸດ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຮັບ
ຟັງທັງໝົດ 6.678 ເທືອ
່ ຄົນ ຍິງ
2.106 ເທືອ
່ ຄົນ. ນອກຈາກນັນ
້
ຍັງໄດ້ນາໍ ເອົາເຄືອ
່ ງນຸງ່ ຫົມ
່ , ອຸປະ
ກອນການຮຽນ, ເຄືອ
່ ງກິລາ, ຜ້າ
ອັດປາກ, ເຈວລ້າງມື ແລະ ເຄືອ
່ ງ
ອຸ ປ ະໂພກ-ບໍ ລິ ໂ ພກແລະອື່ ນ ໆ
ມອບໃຫ້ ພໍ່ແມ່ ປ ະຊາຊົ ນ ຢູ່ ເຂດ
ຫ່າງໄກສອກຫລີກ ຄິດເປັນມູນ
ຄ່າ  ທັງໝົດ 135,8 ລ້ານກວ່າ
ກີບ. ຜົນສໍາເລດ
ັ ດັງ່ ກ່າວ ເກີດຂຶນ
້
ໄດ້ ຍ້ອນມີເງື່ອນໄຂສະດວກ
ຫລາຍຢ່າງ ເນື່ອງຈາກມີລັດຖະ
ທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍ, ບັນດານິ
ຕິ ກໍ າ ໃຕ້ ກົ ດ ໝາຍຈໍ າ ນວນໜື່ ງ
ເປັນບ່ອນອີງໃນການເຄືອ
່ ນໄຫວ
ວຽກງານ; ໄດ້ຮບ
ັ ການຊີນ
້ າໍ ຈາກ
ຄະນະປະຈໍາ ສພຊ, ຄະນະປະຈໍາ
ພັກແຂວງ ໃນການເຄື່ອນໄຫວ
ວຽກງານ; ມີພາຫະນະ, ອາຄານ,
ສະຖານທີ່, ງົບປະມານຈໍານວນ
ໜື່ງໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກ
ງານ; ຄະນະ ສສຊ ປະຈໍາເຂດ,
ຄະນະປະຈໍາ ສພຂ, ບັນດາຄະນະ
ກໍາມະການ, ຄະນະເລຂາທິການ
ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຍົກສູງຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບຕໍໜ
່ າ້ ທີກ
່ ານເມືອງຂອງ
ຕົນ; ກົງຈັກເສນາທິກ
ິ ານເອົາໃຈ
ໃສ່ໃນການເປັນເສນາທິການທີ່
ດີໃຫ້ແກ່ຄະນະ ສສຊ ກໍຄື ສພຂ
ແລະ ໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືຈາກ
ທຸກພາກສ່ວນໃນການເຄືອ
່ ນໄຫວ
ປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ.
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ຄົວ, ມີເນືອ
້ ທີປ
່ ກ
ູ 475.38 ຮຕ
ລືນ
່ ແຜນ 334.38 ຮຕ, ຜົນຜະ
ລິດ 9.336,46 ໂຕນ ລືນ
່ ແຜນ
6.454,46 ໂຕນ, ເກັບກູອ
້ ອ
້ ຍ
ເນືອ
້ ທີປ
່ ກ
ູ 445,5 ຮຕ ລືນ
່ ແຜນ
345,5

ຮຕ

ຜົນຜະລິດໄດ້

26.478 ໂຕນ.
ພ້ອມນັນ
້ ,  ກໍໄດ້ຮບ
ັ ຟັງ
ການລາຍງານຈາກພາກສ່ວນທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ  ແລະ  ຄຳເຈາະຈີມ
້ ີ ຈາກ
(ສພຊ
 ) ຕົ້ນເດືອນມິຖຸ

ທ່ານ  ສຸລິຈັນ  ໂຊກຄຳ

ອືນ
່ ໆ ເພີມ
່ ຂຶນ
້ 13,03%, ການ

ນານ,້ີ  ທ່ານ ນາງ ມີນາພອນ ໄຊ

ຈັນ  ໄດ້ລາຍງານໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວ

ລົງທຶນຂອງລັດສຸມໃສ່ຄົ້ນຄວ້າ

ສົມພູ  ປະທານສະພາປະຊາຊົນ

ກັບການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ແຜນພັດ

ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການ

ແຂວງ (ສພຂ) ອັດຕະປື ແລະ ຄະ

ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 

4

ສຳລະໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດທີ່

ນະກຳມະການເສດຖະກິດ, ແຜນ

ເດືອນຕົນ
້ ປີ 2022 ແລະ ທິດທາງ

ສະພາຮັບຮອງ ແລະ ໂຄງການທີ່

ການ ແລະ ການເງີນ (ຄສຜງ).

ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 8 ເດືອນຕໍໜ
່ າ້

ແຂວງ ແລະ ເມືອງອະນຸມັດໃຫ້

ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາ ວ່າ: ອັດຕາຂະຫຍາຍຕົວລວມ

ຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ໃນ 4 ເດືອນຜ່ານ

ແລະ  ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຍ ອ ດ ຜ ະ ລິ ດ ຕ ະ ພັ ນ ພ າ ຍ ໃ ນ

ມາ ຈຳນວນ 5 ໂຄງການມູນຄ່າ

ວຽກງານ  6  ເດືອນຕົ້ນປ
 ີ  ແລະ (GDP)  ປີ 2022  ເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່

1.596 ລ້ານກວ່າກີບ, ໄດ້ສຸມ

ທິດທາງ 6 ເດືອນທາ້ ຍປີ  2022

ໃນລະດັບ 6,13% ຫລຸດແຜນ

ໃສ່ 84 ວຽກຫລັກ ໄດ້ຈັດຕັ້ງ

ໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ,

ແຜນ

1,37% (ຕາມມະຕິກອງປະຊຸມ

ປະຕິບດ
ັ 54 ວຽກທຽບໃສ່ແຜນ

ການ  ແລະ  ການເງິນ ຢູ່ເມືອງພູ

ໃຫ່ຍຂອງເມືອງ 7,5%), ປັດ

ໄດ້ 64,28% ເປັນຕົນ
້ ແມ່ນສະ

ວົງ ແຂວງອດ
ັ ຕະປ;ື ເຂົາ້ ຮ່ວມມີ

ໃຈສົ່ງຜົນໃຫ້ອັດຕາເງິນເຟີ້  ມີ

ໜອງອຸປະກອນ ແລະ ແນວພັນ

ທ່ານ  ສຸລິຈັນ  ໂຊກຄຳຈັນ ເຈົ້າ

ການເໜັງຕີງຍ້ອນ ໝວດສະບຽບ

ພືດຜັກສວນຄົວ 7 ບ້ານມີ 315

ເມືອງເມືອງພວ
ູ ງົ ,  ມີບນ
ັ ດາທ່ານ

ອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມບໍ່ແມ່ນ

ຄອບຄົວ, ບຸກເບີກສວນປູກຫຍ້າ

ຮອງເຈົາ້ ເມືອງ,  ສະມາຊິກສະພາ

ເຫລົ້າເພີ່ມຂຶ້ນ 7,49% ໝວດ

ອາຫານສັດ 5 ບ້ານ 72 ຄອບ

ປະຊາຊົນແຂວງ  (ສສຂ)  ປະຈໍາ

ເຄື່ອງໃຊ້ໃນເຮືອນ

ເພີ່ມຂຶ້ນ

ຄົວ, ເນືອ
້ ທີ່ 36 ຮຕ, ປັດຈຸບນ
ັ

ເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງ, ຫົວໜ້າ-

5,20%

ໝວດຄົມມະນາຄົມ

ສຳເລັດ 3 ບ້ານ 32 ຄອບຄົວ,

ຮອງຫວ
ົ ໜ
 າ້ ຫອ
້ ງການ  ພ້ອມດ້ວຍ

ແລະ ຂົນສົ່ງ ເພີ່ມຂຶ້ນ 4,61%

ເນືອ
້ ທີ່ 16 ຮຕ, ຕິດຕາມເກັບກູ້

ພະນັກງານ-ວິຊາການທກ
່ີ ຽ່ ວຂ້ອງ.

ໝວດສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລກ
ິ ານ

ມັນຕົນ
້ 14 ບ້ານ ມີ 214 ຄອບ

ປະທານ ສພຂ  ພ້ອມທັງໄດ້ແ
 ລກ
ປ່ ຽ ນຄຳຄິ ດ ຄຳເຫັ ນ ຕໍ່ ບັ ນ ດາຂໍ້
ຫຍຸງ້ ຍາກແລະຄົງຄ້າງໃນການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດ
ຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບ
ປະມານຂອງເມືອງ.
ຕອນທ້າຍ,  ປະທານ
ສພຂ  ໄດ້ເນັນ
້ ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຄມ
ຸ້
ຄອງການຈັດເກັບລາຍຮັບ, ຄຸມ
້
ຄອງສິນຄ້າທີ່ມີທ່າອ່ຽງເໜັງຕີງ
ໃນປັດຈຸບັນ,  ວາງມາດຕະການ
ຄຸມ
້ ຄອງບໍລກ
ິ ານນ້ຳມັນຢ່າງເຂັມ
້
ງວດ,  ເພີ່ມທະວີຄຸ້ມຄອງລັດ, 
ຄຸມ
້ ຄອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ດ້ວຍ
ລະບຽບກົ ດ ໝາຍໃຫ້ ມີ ຄ ວາມ
ສັກສິດ,  ເດັດດ່ຽວແກ້ໄຂປະກົດ
ການຫຍໍ້ ທໍ້ ຕ່ າ ງໆທີ່ ເ ກີ ດ ຂຶ້ ນ .
(ວິນັດ)
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ຖື ກ ຕ້ ອ ງຕາມພາລະບົ ດ ບາດ,
ສິດ ແລະ

ໜ້າທີຂ
່ ອງຕົນທ
 ີ່

ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ກອງປະຊຸມ
ຍັງໄດ້ຈບ
ັ ມເື ປີດບັນ
້ ແຂ່ງຂນ
ັ -ຍ້ອງ
ຍໍຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາ ປະ
ຈໍາປີ 2022 ຂອງ ສພຂ
  ຂນ
້ຶ ຍາ່ ງ
ເປັນທາງການ. ໃນໂອກາດດັ່ງ
ກ່າວ, ຍັງໄດ້ຮ
ບ
ັ ຟງັ ການແນະນາໍ 
ການຈັດຕງ້ັ ປະຕິບດ
ັ ບັນ
້ ແຂ່ງຂນ
ັ ຍ້ອງຍໍຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາ
ຈາກຕ າງໜ້ າ ພະແ ນກ ພາຍໃ ນ
(ສພຊ) ເມືອ
່ ຕນ
້ົ ເດືອນ

ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໝັກແໜ້ນ

ຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍ, ແທດ

ແຂວງ ເພືອ
່ ເຮັດໃຫ້ແຜນການທ່ີ

ມິຖຸນາ 2022 ຢູທ
່ ີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ດ້ວຍຕົນເອງ, ມີສະຕິເຄົາລົບຕໍ່

ເໝາະກັບຜົນງານຕົວຈິງ

ໄດ້ວ
 າງໄວ້ ໃຫ້ໄ ດ້ຮບ
ັ ຜນ
ົ ສ
 າໍ ເລັດ

ສະພາປະຊາຊົນ (ສພຂ) ຊຽງຂວາງ

ເປັນຂະບວນຟົດຟືນ
້ ແລະ ຕໍເ່ ນືອ
່ ງ.  ຕາມລະດັບຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້.

ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ມີຄວາມຮັບ

ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມເປີດບນ
້ັ ແຂ່ງ ຜິ ດ ຊອບສູ ງ ຕໍ່ ໜ້ າ ທີ່ ວ ຽກງານ,
ຂັນ-ຍ້ອງຍໍຮກ
ັ ຊ
 າດ ແລະ ພັດທະ

ມີຄວາມຕືນ
່ ຕົວໃນການປະຕິບດ
ັ

ນາ ປະຈໍາປີ 2022 ໂດຍການ ໜ້າທີ່,
ເປັນປະທານຂອງທ່ານ ວຽງໄຊ

ຍົກສູງໃນການສ້າງສາ

ຢ່າງ

ກອງປ ະຊຸ ມ ໄ ດ້ ຜ່ າ ນ
ແຜນແ ຂ່ ງ ຂັ ນ -ຍ້ ອ ງຍໍ ຮັ ກ ຊ າດ

ໃນຕອນທ້າຍ,

ທ່ານ

ວຽງໄຊ ສີວໄິ ລ ໄດ້ມຄ
ີ າໍ ເຫັນໂອ້


ແລະ ພັດທະນາຂອງ  ສພຂ ປະ ລົມຕພ
່ໍ ທ
ິ  
ີ ເຊິງ່ ທ່ານໄດ້ໃຫ້ພ
 ະນັກ

ພັ ດ ທະນາຕົ ນ ເອງໃຫ້ ກ າຍເປັ ນ

ຈໍາປີ 2022 ເພືອ
່ ບັນລຸຕາມແຜນ

ງານ  ສພຂ ຈົງ່ ສບ
ື ຕພ
່ໍ ດ
ັ ທະນາຕນ
ົ

ສີວິໄລ ຮອງປະທານ  ສພຂ, ມີ ຄົນທີມຄ
ີ ວາມຮູ,້ ຄວາມສາມາດ,

ການແຂ່ງຂັນຍ້ອງຍໍຂອງ ສພຂ

ເອງໃນການການຊອກຮ້ຮ
ູ ່າໍ ຮຽນ

ຄະນະປະຈາໍ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ,

ມີຄນ
ຸ ສົມບັດສິນທຳປະຕິວດ
ັ ແລະ

ປະຈຳປີ 2022 ໄດ້ວາງ 4 ຄາດ

ວຽກງານຈາກດາ້ ນຕາ່ ງໆ ເພືອ
່ ນາໍ

ບັນດາຄະນະກາໍ ມະການ, ຄະນະ ເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີຕາມລະບຽບ

ໝາຍຄື: ສູຊ
້ ນ
ົ ຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ບັນ

ໃຊ້ເຂົ້າວຽກງານໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າ

ເລຂາທິການ, ພະແນກພາຍໃນ ລັດຖະກອນວາງອອກ ແລະ ເປັນ

ດາວຽກງານທັງໝົດໃນ ສພຂ

ເກົ່າ, ກໍ່ສ້າງຊ່ວຍເຫລືອເຊິ່ງກັນ

ແຂວງ,

ການສົ່ງເສີມການປະຕິບັດນະໂຍ

ໃຫ້ສໍາເລັດ 85% ຂຶ້ນໄປ, ຮັບ

ແລະກັນ,  ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດ

ຂະແໜງ ແລະ ພະນັກງານ ສພຂ

ບາຍຍ້ອງຍໍຜົນງານຕ່າງໆ

ໃຫ້

ປະກັນປະຕິບັດຕາມແຜນວຽກ

ແ ຜນການແຂ່ ງ ຂັ ນ ຍ້ ອ ງຍໍ ຂ ອງ

ເຂົ້າຮ່ວມ.

ແກ່ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄົນດີ

ແລະ ຕາມກຳນົດເວລາ, ຮັບປະ

ສພຂ ປະຈຳປີ 2022 ໄດ້ວາງ 4

ເພືອ
່ ເປັນການຊຸກຍູ້ ແລະ

ເດັນ
່ ຕິດພັນກັບການສ້າງຂະບວນ

ກັນຜົນສຳເລັດວຽກງານ

ທາງ

ຄາດໝາຍ ໃຫ້ມ
 ີຜົນສ
 ໍາເລັດສູງ.

ສ້າງໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ

ການແຂ່ງຂັນ-ຍ້ອງຍໍ ຮັກຊາດ

ດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ,

(ນາງ ສຸກສະຫວັນ ອິນທະແສງ)

ຂອງ  ສພຂ  ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ,

ແລະ ພັດທະນາໃຫ້ຖກ
ື ຕ້ອງສອດ

ຮັບປະກັນວຽກງານໃຫ້ມີຄວາມ

ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າ

0jk;vjko8+

;aomu W!{W$}W(}@W@@
ltg|uDDD
ຄຸ້ມຄອງອາວຸດ ແລະ ວັດຖຸລະເບີດ.
2. ສະພາບການຄົ້ນຄວ້າສ້າງ
ຮ່ າ ງກົ ດ ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍການຄຸ້ ມ ຄອງ
ອາວຸດ ແລະ ວັດຖຸລະເບີດ.
3. ໂຄງປະກອບ ແລະ ເນື້ອ
ໃນຂອງຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການ
ຄຸ້ມຄອງ ອາວຸດ ແລະ ວັດຖຸລະເບີດ.
4.
ຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮັບ
ຈາກການສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການ
ຄຸ້ມຄອງອາວຸດ ແລະ ວັດຖຸລະເບີດ.
I. ເຫດຜົນ ແລະ ຄວາມຈໍາ
ເປັນ ໃນການສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ການຄຸ້ມຄອງອາວຸດ ແລະ ວັດຖຸ
ລະເບີດ.
ສະພາບການຂອງໂລກ ແລະ
ພາກພື້ນ ໄດ້ມີການຜັນປ່ຽນຢ່າງວ່ອງ
ໄວ ແລະ ເກີດຂຶ້ນໃໝ່ ຢ່າງສະຫລັບ
ສັບຊ້ອນ ເຊິ່ງຍາກທີ່ຈະຄາດຄະເນ,

ໃນນີ້, ບັນຫາຕົ້ນຕໍ ຍັງແມ່ນການແຂ່ງ
ຂັນຍາດແຍ່ງອິດທິພົນ ແລະ ຍາດແຍ່ງ
ຜົນປະໂຫຍດ, ແກ່ດຶງການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມ
ພັນທະມິດ, ຕອບໂຕ້ດ້ານການຕ່າງປະ
ເທດ, ການຄ້າ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ
ທ້າທາຍຂົ່ມຂູ່ດ້ວຍກຳລັງ; ຈາກສະ
ພາບການດັ່ງກ່າວ ມັນໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດ
ຂະບວນການຊ່ວງຊີງ, ການຜະລິດ,
ສະສົມອາວຸດ ແລະ ວັດຖຸລະເບີດ ທີ່ມີ
ອານຸ ພ າບທຳລາຍໃນລະດັ ບ ຕ່ າ ງໆ
ບວກກັບສະພາບປະເທດເຮົາ ມີຊາຍ
ແດນຕິດກັບຫລາຍປະເທດ, ໃນນັນ
້ , ມີ
ບາງຈຸດບໍລິເວນຊາຍແດນ ແມ່ນມີ
ຄວາມຫລໍ່ແຫລມ; ເຮັດໃຫ້ເກີດມີ
ການລັ ກ ລອບຄ້ າ ຂາຍອາວຸ ດ ເຖື່ ອ ນ
ແລະ ມີການຄອບຄອງອາວຸດ ແບບບໍ່
ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ມີລັກສະນະ
ເພີ່ມຂຶ້ນ; ໂດຍສະເພາະພວກກຸ່ມຄົນ
ບໍ່ດີ, ພວກຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດ ທີ່ນໍາ
ໃຊ້ອາວຸດດັ່ງກ່າວ ປະເຊີນໜ້າໂດຍກົງ
ກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ກໍອາດຊະຍາກໍາ
ໃນຮູບແບບຕ່າງໆໃນສັງຄົມ, ບັນຫາ
ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງ ຕໍ່
ຄວາມໝັ້ ນ ຄົ ງ ທາງດ້ າ ນການເມື ອ ງ,
ການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ວັດທະນະ
ທຳ-ສັງຄົມ ເວົ້າລວມ; ເວົ້າສະເພາະ
ແມ່ນຄວາມສະຫງົບ, ປອດໄພ ແລະ
ຄວາມເປັນລະບຽບໃນສັງຄົມຂອງປະ
ເທດເຮົາ ຢ່າງຫລີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້.
ສໍາລັບ ສປປລາວ ຂອງພວກ
ເຮົາ ຕໍ່ກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງອາວຸດ
ແລະ ວັດຖຸລະເບີດ ຜ່ານມາ ພັກ, ລັດ
ຖະບານ ກໍຄືຂະແໜງປ້ອງກັນຊາດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຂະແໜງ
ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນ
ການປະສານ, ທັງຮ່ວມມືກັນໃນການ
ຄວບຄຸມ, ຕິດຕາມກວດກາ, ປ້ອງກັນ,
ສະກັດກັ້ນ, ຕ້ານ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາ
ດັ່ງກ່າວຢ່າງເປັນເຈົ້າການ, ແຕ່ຍ້ອນ
ໃນປັດຈຸບັນ ສະພາບການທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ມີການຂະຫຍາຍ
ຕົວ, ມີການເຊື່ອມໂຍງ-ເຊື່ອມຈອດ
ກັບບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ ແລະ
ສາກົນ; ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີບຸກຄົນ ແລະ
ກຸ່ມຄົນບໍ່ດີ ເຄື່ອນໄຫວຊື້-ຂາຍອາວຸດ
ແລະ ວັດຖຸລະເບີດ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມ
ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການມີລັກສະ
ນະເພີ່ມຂື້ນ; ຫລາຍກໍລະນີ ມີລັກສະ
ນະເປີດແປນ (ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນຮູບແບບ
ທົ່ວໄປ ຫລື ຮູບແບບນຳໃຊ້ສື່ສັງຄົມ
ອອນລາຍ ເປັນບ່ອນຊື້-ຂາຍ) ເຊິ່ງໄດ້
ກາຍເປັ ນ ໜຶ່ ງ ໃນບັ ນ ດາປາກົ ດ ການ

ຫຍໍ້ທໍ້ທາງສັງຄົມ; ເຮັດໃຫ້ພວກຄົນ
ບໍ່ດີໄດ້ຄອບຄອງ, ນຳໃຊ້ອາວຸດ ແລະ
ວັດຖຸລະເບີດ ເຄື່ອນໄຫວກໍ່ອາຊະຍາ
ກຳຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນ: ການຄາດຕະກຳ,
ປຸ້ນຈີ້, ຊີງຊັບ ແລະ ນາບຂູ່ປະຊາຊົນ
ທີ່ບໍລິສຸດ ເພື່ອຫວັງເອົາຊັບສິນທີ່ມີ
ຄ່າ; ຕໍ່ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສົ່ງຜົນ
ກະທົບຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດ, ຕໍ່
ການພັ ດ ທະນາເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ
ແລະ
ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມບໍ່ມີຄວາມສະ
ຫງົບ ເຊິ່ງແຕະຕ້ອງເຖິງຊີວິດ, ສຸຂະ
ພາບ ແລະ ຊັບສິນຂອງລັດ, ລວມໝູ່,
ຂອງບຸກຄົນ ແລະ ອື່ນໆ.
ໃນການຄຸ້ມຄອງອາວຸດ ແລະ
ວັດຖຸລະເບີດ ໄລຍະຜ່ານມາ ຂະແໜງ
ການປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະ
ຫງົບພວກເຮົາ ແມ່ນໄດ້ອີງໃສ່ນິຕິກໍາ
ສະເພາະ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ຂໍ້ຕົກລົງຂອງ
ທ່ າ ນນາຍົ ກ ລັ ດ ຖະມົ ນ ຕີ ວ່ າ ດ້ ວ ຍລະ
ບຽບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ທາດ
ລະເບີດ ຢູ່ ສປປລາວ ສະບັບເລກທີ

39/ນຍ, ລົງວັນທີ 12 ກໍລະກົດ
2001;
ຂໍ້ກຳນົດວ່າດ້ວຍລະບຽບ
ການຄຸ້ ມ ຄອງອາວຸ ດ ຍຸ ດ ໂທປະກອນ
ສະບັບເລກທີ 3933/ກປທ, ລົງວັນ
ທີ 20 ຕຸລາ 2015 (ຂອງກະຊວງ
ປ້ອງກັນປະເທດ); ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ
ການຄຸ້ມຄອງອາວຸດກະສູນ
ສະບັບ
ເລກທີ 681/ປກສ, ລົງວັນທີ 6 ກໍ
ລະກົດ 2009 (ຂອງກະຊວງປ້ອງກັນ
ຄວາມສະຫງົບ) ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າ
ດ້ ວ ຍລາຍການສິ ນ ຄ້ າ ທີ່ ຕ້ ອ ງຂໍ ອ ະນຸ
ຍາດກ່ອນການນຳເຂົ້າ ຫລື ສົ່ງອອກ
ສະບັບເລກທີ 0333/ອຄ, ລົງວັນທີ
22 ມີນາ 2022 (ຂອງກະຊວງອຸດ
ສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ); ແຕ່ເຖິງຢ່າງ
ໃດກໍຕາມ, ກົດໝາຍ ທີ່ເປັນບ່ອນອີງ
ສະເພາະໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ແມ່ນ
ຍັງບໍ່ທັນມີ; ເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ຍັງບໍ່
ທັນເປັນລະບົບເທົ່າທີ່ຄວນ ຖ້າທຽບ
ໃສ່ບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ ກໍຄືບັນ
ດາປະເທດອ້ອມຂ້າງ ເປັນຕົ້ນ: ສປຈີນ
ແລະ ສສ.ຫວຽດນາມ ແມ່ນມີກົດ
ໝາຍຄຸ້ມຄອງເປັນອັນສະເພາະແລ້ວ.
ຍ້ອນເຫັນໄດ້ບັນຫາ ແລະ
ປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້
ທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກ
ການນໍາໃຊ້ອາວຸດ ແລະ ວັດຖຸລະເບີດ
ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນສັງຄົມ ທີ່ມີລັກສະນະ
ເພີ່ມຂຶ້ນ; ລັດຖະບານ ຈຶ່ງໄດ້ມອບໃຫ້
ກະຊວງປ້ ອ ງກັ ນ ຄວາມສະຫງົ ບ ສົ ມ
ທົບກັບກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ
ຂະແໜງການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຮ່າງກົດ
ໝາຍດັ່ງກ່າວຂຶ້ນມາຄຸ້ມຄອງ ໂດຍກຳ
ນົດຫລັກການ, ລະບຽບການ ແລະ
ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ,
ຕິດຕາມ, ກວດກາວຽກງານຄຸ້ມຄອງ
ອາວຸດ ແລະ ວັດຖຸລະເບີດ ໃນທົ່ວສັງ
ຄົມ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ກຳລັງປ້ອງ
ກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ກໍຄື
ຂະແໜງການທີ່ ກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງປະຕິ ບັ ດ
ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ,
ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແນໃສ່ເຮັດ
ໃຫ້ປະເທດຊາດ ມີສະຖຽນລະພາບ
ທາງດ້ານການເມືອງ, ຄວາມສະຫງົບ
ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບ, ປະ
ກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປົກປັກຮັກສາ,
ສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ.
II. ສະພາບການຄົ້ນຄວ້າສ້າງ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງອາວຸດ
ແລະ ວັດຖຸລະເບີດ.
ຮ່ າ ງກົ ດ ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍການ
ຄຸ້ມຄອງອາວຸດ ແລະ ວັດຖຸລະເບີດ

ສະບັບນີ້ ທາງກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມ
ສະຫງົບ ໄດ້ເລີ່ມຄົ້ນຄວ້າ, ເກັບກຳຂໍ້
ມູນ, ໃນນັ້ນ, ກໍໄດ້ໄປແລກປ່ຽນບົດ
ຮຽນ ຢູ່ ສປຈີນ, ຄົ້ນຄວ້າກົດໝາຍ
ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ອາ
ວຸດ, ວັດຖຸລະເບີດຂອງ ສສ.ຫວຽດ
ນາມ ແລະ ບັນດາສົນທິສັນຍາ, ສັນ
ຍາສາກົນ ທີ່ ສປປລາວ ເປັນພາຄີ
ກ່ຽວກັບວຽກງານດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງການ
ສ້າງກົດໝາຍສະບັບດັ່ງກ່າວ ສໍາເລັດ
ຂັ້ນພື້ນຖານມາແຕ່ປີ 2019; ຕາມ
ແຜນການແລ້ວ ແມ່ນຈະໄດ້ເຂົ້າຜ່ານ
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຂອງສະພາ
ແຫ່ງຊາດໃນປີ 2020, ແຕ່ເນື່ອງ
ຈາກວ່າມີ 2 ກົດໝາຍ ທີ່ເປັນບັນຫາ
ຮີບດ່ວນ ແລະ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮີບ
ຮ້ອນຄົ້ນຄ້ວາ, ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກ່ອນ
ຄື: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືລະ
ຫວ່າງປະເທດທາງອາຍາ ແລະ ກົດ
ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍການປັ ບ ປຸ ງ ບາງມາດ
ຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຢາເສບຕິດ

ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະບານ
ພ້ອມທັງຜັນຂະຫຍາຍວາລະແຫ່ງຊາດ
ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ
2021-2023; ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງໄດ້ເລື່ອນ
ການຄົ້ນຄວ້າສ້າງຮ່າງກົດໝາຍສະບັບ
ດັ່ງກ່າວນີ້ ມາເຂົ້າຜ່ານກອງປະຊຸມສະ
ໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ຊຸດທີ IX ໃນປີ 2022.
ໂດຍປະຕິບັດຕາມແຜນການ
ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ 5 ປີ ຂອງ
ສະພາແຫ່ງຊາດ (ແຕ່ປີ 2021-2025)
ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ສົມ
ທົບກັບກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ
ບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້
ກຳນົດແຜນການເຄື່ອນໄຫວໃນການ
ສ້າງຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມ
ຄອງອາວຸດ ແລະ ວັດຖຸລະເບີດ ຕາມ
ຂັ້ນຕອນຂອງການສ້າງນິຕິກຳ ດັ່ງນີ້:
1. ພາຍຫລັງທີ່ຄະນະຮັບຜິດ
ຊອບໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ ກໍໄດ້ເລີ່ມຄົ້ນ
ຄວ້າດ້ານເນື້ອໃນ ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ຕຸ
ລາ ຫາ 30 ພະຈິກ 2021 ຈົນສຳ
ເລັດໂດຍພື້ນຖານ.
2. ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 1617 ທັນວາ 2021 ໄດ້ຈັດສົ່ງຮ່າງກົດ
ໝາຍໄປທາບທາມກົມກອງອ້ອມຂ້າງ
ກະຊວງ, ກອງບັນຊາການ ປກສ ນະ
ຄອນຫລວງ ແລະ ປກສ ແຂວງ ທົ່ວ
ປະເທດ; ໃນກອງປະຊຸມສະຫລຸບວຽກ
ງານປ້ ອ ງກັ ນ ຄວາມສະຫງົ ບ ທົ່ ວ ປະ
ເທດ ແລະ ພ້ອມທັງສົ່ງໃຫ້ຂະແໜງ
ການກ່ຽວຂ້ອງອື່ນ ປະກອບຄໍາເຫັນ
ໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ (ອີງຕາມຄໍາ
ແນະນໍາຂອງກະຊວງຍຸຕິທໍາ ສະບັບ
ເລກທີ 1239/ກຍ, ລົງວັນທີ 13 ຕຸ
ລາ 2021 ກ່ຽວກັບການສ້າງ ແລະ
ປັບປຸງກົດໝາຍໃນໄລຍະການແຜ່ລະ
ບາດພະຍາດໂຄວິດ-19).
3. ວັນທີ 25 ກຸມພາ 2022
ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ຄົ້ນ
ຄວ້າປັບປຸງ ເພື່ອຄວາມເປັນເອກະພາບ
ກັນ ລະຫວ່າງກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມ
ສະຫງົບ ແລະ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ.
4. ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 3-17
ມີນາ 2022 (ໃຊ້ເວລາ 6 ວັນ) ໄດ້
ຈັ ດ ກອງປະຊຸ ມ ຮ່ ວ ມກັ ບ ກະຊວງຍຸ ຕິ
ທຳ ເພືອ
່ ກວດກາຄວາມສອດຄ່ອງທາງ
ດ້ານກົດໝາຍ.
5. ວັນທີ 21 ມີນາ 2022
ໄດ້ນຳຮ່າງກົດໝາຍ ເຂົ້າຜ່ານກອງປະ
ຊຸມສາມັນປະຈຳເດືອນມີນາ ຂອງລັດ
ຖະບານ.

PHOUTHEN PASAXON

6

7;k,gsaocdj38gduf,k9kd.lL
ໂດຍ: ດັ້ນກີບເມກ
ເປັນສິ່ງທີ່ດີ

ຖ້າວ່າຂະບວນການພັດ

ຕັ້ ງ ຄຳຖາມວ່ າ ຄວາມເຫັ ນ ແກ່ ໂ ຕໃນ

ທະນາຢູ່ໃນຫລັກການຍືນຍົງ-ສົມດຸນ

ທຳນອງທີ່ ວ່ າ ໃຜມື ຍ າວສາວໄດ້ ສ າວ

ຕອບຍາກວ່ າ ຄວາມເຫັ ນແກ່ ໂ ຕເກີ ດ

ແລະ

ເອົາ

ມາຈາກໃສ ເພາະໂດຍທຳມະຊາດຂອງ

ຫລອດເຖິ ງ ການບໍ່ ທ ຳລາຍສິ ນ ລະປະ

ເຂົາຈັກເທື່ອ ຖ້າເສດຖະກິດແບບແຂ່ງ

ມະນຸ ດ ຍ່ ອ ມເຫັ ນ ແກ່ ໂ ຕເປັ ນ ຕ້ົ ນ ທຶ ນ

ວັ ດ ທະນະທຳພຽງເພາະເຫັ ນ ແກ່ ລ າຍ

ຂັນເຫັນພຽງແຕ່ກຳໄລ,

ແຕ່ ສິ່ ງ ທີ່ ມ າກະຕຸ້ ນ ຢ່ າ ງແຮງປຽບດັ່ ງ

ໄດ້ເຂົ້າຖົງກ້ອນໃຫຍ່,

ຜູ້ຂຽນຂໍຍົກ

ໃຫຍ່ເຂົ້າຖົງ ແຕ່ສ່ວນລວມບໍ່ໄດ້ຮັບ

ຢາເຂັ ມ ໃຫຍ່ ສັ ກ ເຂົ້ າ ໃສ່ ເ ສັ້ ນ ເລື ອ ດ

ຕົວຢ່າງບາງປະເທດໃນໂລກທີ່ສ້າງນະ

ກໍ ຖື ວ່ າ ລາຍໄດ້ ເ ກີ ດ ແກ່ ບ າງກຸ່ ມ ຄົ ນ

ແລະ ໝາກຫົວໃຈ, ຫົວສະໝອງໃຫ້

ໂຍບາຍພັດທະນາ ເພື່ອກໍ່ໃຫ້ເກີດລາຍ

ແຕ່ບໍ່ເກີດແກ່ສ່ວນລວມ.

ຄົ ນ ເຫັ ນ ແກ່ ໂ ຕຫລາຍເທົ່ າ ທະວີ ຄູ ນ

ໄດ້ເຂົ້າຖົງແກ່ກຸ່ມຜົນປະໂຫຍດຂອງ

ນັ້ນຄື:

ບຸກຄົນພຽງກຳມືໜຶ່ງ

ຜູ້ ຂ ຽນຄົ ງ ບໍ່ ຕ້ ອ ງຄິ ດ ຫາຄຳ

ບໍ່ທຳລາຍສິ່ງແວດລ້ອມ

ຕະ

ມັນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ມືສັ້ນບໍ່ໄດ້ນຳ
ເງິນກ້ອນ

ຄວາມເຫັນແກ່ໂຕ ຖ້າວ່າຖືກ

ແຕ່ຍັງມີຄົນ

ກະຕຸ້ນດ້ວຍເສດຖະກິດແຂ່ງຂັນ, ແຂ່ງ

ເສດຖະກິ ດ -ການແຂ່ ງ ຂັ ນກັ ນທາງທຸ

ສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ບໍ່ໄດ້ປະໂຫຍດ ເຖິງແມ່ນ

ຂັນອວດກັນດ້ວຍຊັບກໍເປັນພຽງຄ່ານິ

ລະກິດ ເພື່ອສ້າງທຶນ ແລະ ສະສົມໃຫ້

ວ່ານະໂຍບາຍບາງປະການ ເຊິ່ງເບິ່ງຄື

ຍົມທີ່ຜົນພວງມາຈາກເສດຖະກິດທຶນ

ຫລາຍກວ່າໝູ່ ຕົ້ນຄວາມຄິດແບບນີ້

ວ່າມັນຈະສ້າງປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ

ນິຍົມ ເຖິງແມ່ນວ່າປາກເຮົາບໍ່ຢາກເວົ້າ

ຈຶ່ ງ ຍູ້ ໃ ຫ້ ຄົ ນ ຫາຍໃຈເຂົ້ າ -ອອກເຫັ ນ

ໜ້ອຍໜຶ່ງ

ເຖິງແຕ່ໃຈເຮົາເຕັມໄປດ້ວຍຕົວເລກ

ແກ່ໂຕ.

ແກ່ບາງກຸ່ມຄົນເທົ່ານັ້ນ.

ການແຂ່ງຂັນກັນພັດທະນາ

ແຕ່ຍັງມີປະໂຫຍດເກີດ

ການແຂ່ ງ ຂັ ນ ກັ ນ ພັ ດ ທະນາ

ຖ້າວ່າເຮົາຫວນຄິດທົບທວນ

6. ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 31
ມີນາ ຫາ 1 ເມສາ 2022 ໄດ້ຈັດ
ກອງປະຊຸມປັບປຸງຮ່າງກົດໝາຍ ຕາມ
ຄຳເຫັ ນ ຂອງສະມາຊິ ກ ລັ ດ ຖະບານ
ຮ່ວມກັບກະຊວງຍຸຕິທຳ ແລະ ຂະ
ແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
7. ວັນທີ 25 ເມສາ 2022
ໄດ້ ຜ່ າ ນກອງປະຊຸ ມ ກວດກາເນື້ ອໃນ
ຮອບດ້ານຂັ້ນການນຳຮ່ວມກັບກຳມາ
ທິການກົດໝາຍ,
ກຳມາທິການ
ປກຊ-ປກສ ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຂະ
ແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
8. ວັນທີ 28 ເມສາ 2022
ໄດ້ຜ່ານ ແລະ ປັບປຸງຕາມຄຳເຫັນຂອງ
ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ.
9. ລ່າສຸດໃນເດືອນພຶດສະ
ພາ 2022 ກຳມາທິການກົດໝາຍ
ໄດ້ສົ່ງຮ່າງກົດໝາຍ ສະບັບດັ່ງກ່າວ
ລົ ງ ທາບທາມຄຳເຫັ ນ ຂອງສະມາຊິ ກ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນ
ຂັ້ນແຂວງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
ສັງລວມຄຳເຫັນຂອງສະມາຊິກສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ມີ 20 ມາດຕາ, ກວມ 61
ເນື້ອໃນ; ໄດ້ນຳເອົາຄຳເຫັນດັ່ງກ່າວ
ມາຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ເຫັນດີປັບປຸງຄຳ
ເຫັນ ໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍ ມີ 6 ມາດຕາ,
ກວມ 6 ເນື້ອໃນ (ລາຍລະອຽດເຫດ
ຜົນທີ່ບໍ່ໄດ້ປັບປຸງຕາມການສະເໜີ ມີ
ເອກະສານຄັດຕິດມາພ້ອມນີ້).
ຜ່ານບັນດາຂັ້ນຕອນດັ່ງກ່າວ
ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ສໍາ
ເລັດໂດຍພື້ນຖານ ທາງດ້ານໂຄງຮ່າງ
ແລະ ເນື້ອໃນ; ຖືວ່າມີຄວາມຄົບຖ້ວນ,
ສົມບູນ ແລະ ຮັດກຸມ ພໍສົມຄວນ.
III. ໂຄງປະກອບ ແລະ ເນື້ອ
ໃນຂອງຮ່ າ ງກົ ດ ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍການ
ຄຸ້ມຄອງອາວຸດ ແລະ ວັດຖຸລະເບີດ.
ຮ່ າ ງກົ ດ ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍການ
ຄຸ້ມຄອງອາວຸດ ແລະ ວັດຖຸລະເບີດ
ສະບັບນີ້ ປະກອບດ້ວຍ IX ພາກ, 9
ໝວດ ແລະ 67 ມາດຕາ ລະອຽດ
ດັ່ງນີ້:
l ພາກທີ I ບົດບັນຍັດທົ່ວ
ໄປ (ມີ 7 ມາດຕາ; ແຕ່ມາດຕາ 1 ຫາ
ມາດຕາ 7).
l ພາກທີ II ການຄຸ້ມຄອງ
ອາວຸດ (ມີ 4 ໝວດ ແລະ 18 ມາດ
ຕາ; ແຕ່ມາດຕາ 8 ຫາ ມາດຕາ 25).
- ໝວດທີ 1 ປະເພດອາວຸດ
(ມີ 4 ມາດຕາ; ແຕ່ມາດຕາ 8 ຫາ

ມາດຕາ 11).
- ໝວດທີ 2 ການຄຸ້ມຄອງ
ອາວຸດເສິກ (ມີ 8 ມາດຕາ; ແຕ່ມາດ
ຕາ 12 ຫາ ມາດຕາ 19).
- ໝວດທີ 3 ການຄຸ້ມຄອງ
ອາວຸດກິລາ (ມີ 4 ມາດຕາ; ແຕ່ມາດ
ຕາ 20 ຫາ ມາດຕາ 23).
- ໝວດທີ 4 ການຄຸ້ມຄອງ
ອາວຸດພື້ນເມືອງ (ມີ 2 ມາດຕາ; ແຕ່
ມາດຕາ 24 ຫາ ມາດຕາ25).
l ພາກທີ III ການຄຸ້ມຄອງ
ວັດຖຸລະເບີດ (ມີ 3 ໝວດ ແລະ 15
ມາດຕາ; ແຕ່ມາດຕາ 26 ຫາ ມາດຕາ
40).
- ໝວດທີ 1 ປະເພດວັດຖຸ
ລະເບີດ (ມີ 3 ມາດຕາ; ແຕ່ມາດຕາ
26 ຫາ ມາດຕາ 28).
- ໝວດທີ 2 ການຄຸ້ມຄອງ
ວັດຖຸລະເບີດທາງການທະຫານ (ມີ 3
ມາດຕາ; ແຕ່ມາດຕາ 29 ຫາ ມາດຕາ
31).
- ໝວດທີ 3 ການຄຸ້ມຄອງ
ວັດຖຸລະເບີດທາງອຸດສາຫະກຳ (ມີ 9
ມາດຕາ; ແຕ່ມາດຕາ 32 ຫາມາດຕາ
40).
l ພາກທີ IV ການດໍາເນີນ
ທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບອາວຸດ ແລະ ວັດຖຸ
ລະເບີດ (ມີ 9 ມາດຕາ; ແຕ່ມາດຕາ
41 ຫາ ມາດຕາ 49).
l ພາກທີ V ຂໍ້ຫ້າມ (ມີ 4
ມາດຕາ; ແຕ່ມາດຕາ 50 ຫາ ມາດ
ຕາ 53).
l ພາກທີ VI ການຄຸ້ມຄອງ
ແລະ ການກວດກາ (ມີ 2 ໝວດ, 7
ມາດຕາ; ແຕ່ມາດຕາ 54 ຫາ ມາດຕາ
60).
- ໝວດທີ 1 ອົງການຄຸ້ມ
ຄອງວຽກງານອາວຸດ ແລະ ວັດຖຸລະ
ເບີດ (ມີ 4 ມາດຕາ; ແຕ່ມາດຕາ 54
ຫາ ມາດຕາ 57).
- ໝວດທີ 2 ການກວດກາ
ວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ອາວຸດ ແລະ ວັດຖຸ
ລະເບີດ (ມີ 3 ມາດຕາ ແຕ່ມາດຕາ
58 ຫາ ມາດຕາ 60).
l ພາກທີ VII ງົບປະມານ
(ມີ 2 ມາດຕາ; ແຕ່ມາດຕາ 61 ຫາ
ມາດຕາ 62).
l ພາກທີ VIII ນະໂຍບາຍ
ຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້
ລະເມີດ (ມີ 3 ມາດຕາ; ແຕ່ມາດຕາ

ລາຍໄດ້ເຂົ້າຖົງ ກໍຍິ່ງເຮັດໃຫ້ຄົນເຫັນ
ແກ່ໂຕ.
63 ຫາ ມາດຕາ 65).
l ພາກທີ IX ບົດບັນຍັດສຸດ
ທ້າຍ (ມີ 2 ມາດຕາ; ແຕ່ມາດຕາ 66
ຫາ ມາດຕາ 67).
IV. ຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮັບ
ຈາກການສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການ
ຄຸ້ມຄອງອາວຸດ ແລະ ວັດຖຸລະເບີດ.
ເມື່ ອ ກົ ດ ໝາຍສະບັ ບ ນີ້ ຖື ກ
ຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ແລ້ວ ຄາດ
ຄະເນຜົນໄດ້ຮັບ ດັ່ງນີ້:
1. ເປັນພື້ນຖານອັນສຳຄັນ
ທາງດ້ານກົດໝາຍ ໃນການຮັບປະກັນ
ສະຖຽນລະພາບຄວາມໝັນ
້ ຄົງ, ຄວາມ
ສະຫງົບທາງດ້ານການເມືອງ, ຄວາມ
ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນສັງຄົມ.
2. ເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ເຈົ້າ
ໜ້າທີ່ ຂອງກໍາລັງປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງ
ກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ພະນັກງານ
ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຄື່ອນໄຫວ
ປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ
ອາວຸດ ແລະ ວັດຖຸລະເບີດ ແລະ ຮັບ
ປະກັ ນ ໃຫ້ ແ ກ່ ກ ານຄຸ້ ມ ຄອງອາວຸ ດ
ແລະ ວັດຖຸລະເບີດ ຂອງສັງຄົມຕາມ
ທິດປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍ.
3. ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາປາ
ກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນສັງຄົມ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວຢ່າງຂາດຕົວ.
4. ຈະເຮັດໃຫ້ບັນຫາການ
ລັກລອບຊື້-ຂາຍ, ການມີໄວ້ໃນຄອບ
ຄອງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ອາວຸດເຖື່ອນ
ໃນສັງຄົມຫລຸດໜ້ອຍລົງ, ຍ້ອນມີ
ມາດຕະການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ທີ່ເຂັ້ມງວດ.
ເນື້ອໃນຮ່າງກົດໝາຍສະບັບ
ນີ້ ເຫັນວ່າ ມີຄວາມລະອຽດ, ຄົບຖ້ວນ,
ຊັດເຈນພໍສົມຄວນ, ແຕ່ເພື່ອຮັບປະ
ກັນໃຫ້ເນືອ
້ ໃນຂອງຮ່າງກົດໝາຍສອດ
ຄ່ອງກັບແນວທາງນະໂຍບາຍ, ລັດ
ຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ ແລະ
ສອດຄ່ ອ ງກັ ບ ສະພາບຄວາມເປັ ນ ຈິ ງ
ທັງເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ກຳລັງປ້ອງກັນ
ຊາດ-ກຳລັ ງ ປ້ ອ ງກັ ນ ຄວາມສະຫງົ ບ
ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນ
ການເຄືອ
່ ນໄຫວວຽກງານວິຊາສະເພາະ
ທັງເປັນການຮັກສາສະຖຽນລະພາບ,
ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດ, ຄວາມສະ
ຫງົບທາງດ້ານການເມືອງ ແລະ ຄວາມ
ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍທາງດ້ານເສດ
ຖະກິດ-ສັງຄົມ.
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ສຳຫລວດໄດ້ພຽງ 242 ຫລັງ; ໃນນີ້,
ປຸກສຳເລັດແລ້ວ 162 ຫລັງ, ກຳລັງ
ກໍ່ສ້າງ 22 ຫລັງ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ກໍ່
ສ້າງຈຳນວນ 58 ຫລັງ; ນອກນັ້ນ, ກໍ
ໄດ້ຮ່ວມກັນແກ້ໄຂເປົ້າໝາຍຄ້າຂາຍ
ຢາເສບຕິດ ທີ່ເອົາຕົວຫລົບໜີ.
- ກະຊວງສັນຕິບານ ສປ.ຈີນ
ໄດ້ ຊ່ ວ ຍເຫລື ອ ກໍ່ ສ້ າ ງຫ້ ອ ງການຈຸ ດ
ກວດກາອັດປ່ອງຂ້າມລອຍຢາເສບຕິດ
ຢູ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວ 2 ຈຸດ, ຫລວງນໍ້າທາ
1 ຈຸດ, ອຸດົມໄຊ 1 ຈຸດ); ໄດ້ຮ່ວມມື
ກັບສູນກາງການຮ່ວມມືປະຕິບັດກົດ
ໝາຍ ແລະ ຮັກສາຄວາມສະຫງົບຕາມ
ລຳແມ່ນ້ຳຂອງ-ແມ່ນ້ຳລ້ານຊ້າງ ທີ່ນະ
ຄອນຄຸນໝິງ, ແຂວງຢຸນນານ ສປ.ຈີນ
ເຊິ່ງມີເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງ ສປປລາວ ປະ
ຈຳຢູ່ສູນດັ່ງກ່າວ.
- ຣາຊະອານາຈັກໄທ ໄດ້ໃຫ້
ການຊ່ ວ ຍເຫລື ອ ສ້ າ ງຫ້ ອ ງການຈຸ ດ
ກວດກາອັດປ່ອງຂ້າມລອຍຢາເສບຕິດ
ຈໍານວນ 1 ຈຸດ ຢູ່ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ
(ປັ ດ ຈຸ ບັ ນ ກຳລັ ງ ດຳເນີ ນ ການກໍ່ ສ້ າ ງ)
ແລະ ໄດ້ຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາ
ກົນ ຕາມບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ
ສອງຝ່າຍຈຳນວນໜຶ່ງ.
ຕີລາຄາໄດ້ວ່າ: ຜ່ານການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາສັ່ງເລກທີ 02/ກມສພ
ຂອງກົມການເມືອງສູນກາງພັກ, ມະຕິ
ເລກທີ 04/ສພຊ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ
ແລະ ຄຳສັ່ງເລກທີ 19/ນຍ ຂອງນາ
ຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂ
ບັນຫາຢາເສບຕິດ ທີ່ໄດ້ກໍານົດນະໂຍ
ບາຍເອົາການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ
ເປັ ນ ວາລະແຫ່ ງ ຊາດແມ່ ນ ຖື ກ ທິ ດ ,
ບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດ, ສາກົນ ໄດ້
ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ-ຊ່ວຍເຫລືອ.
- ຄະນະພັກ-ອົງການປົກຄອງ
ຂັ້ນຕ່າງໆ
ໄດ້ຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບການເມື ອ ງຂອງຕົ ນ ໃນການນໍ າ
ພາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດວ່າ
ດ້ ວ ຍການແກ້ ໄ ຂບັ ນ ຫາຢາເສບຕິ ດ ,
ປະຊາຊົນບັນດາເຜົາ່ ໄດ້ຍກ
ົ ສູງສະຕິເຄົາ
ລົບກົດໝາຍ ແລະ ຮັບຮູ້ໄດ້ເຖິງຜົນ
ຮ້າຍຂອງຢາເສບຕິດ, ປະກອບສ່ວນ
ເຂົາ້ ຮ່ວມໃນການແຈ້ງຂໍມ
້ ນ
ູ ຫລັກຖານ
ແລະ ແຫລ່ງຂ່າວກ່ຽວກັບບັນຫາຢາ
ເສບຕິດ; ອົງການສືບສວນ-ສອບສວນ
ໄດ້ເປັນເຈົ້າການເຄື່ອນໄຫວຕາມທິດ
ນຳ ແລະ ຫລັກການທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້
ໃນຄຳສັ່ງເລກທີ່ 02 ຂອງກົມການ
ເມືອງສູນກາງພັກ.
- ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ວາ
ລະແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເຂົ້າເຖິງທຸກຊັ້ນຄົນ
ໃນສັງຄົມ, ເຮັດໃຫ້ທົ່ວສັງຄົມໄດ້ຮັບ
ຮູ້ເຂົ້າໃຈ ແລະ ເຫັນໄດ້ຄວາມຕັດສິນ
ໃຈເດັ ດ ຂາດຂອງພັ ກ -ລັ ດ ຖະບານ
ພ້ອມທັງເຫັນໄດ້ຜົນຮ້າຍຄວາມເປັນ
ອັນຕະລາຍຂອງຢາເສບຕິດ.
- ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂະແໜງການທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍສະເພາະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອົງ
ການສືບສວນ-ສອບສວນ ໄດ້ຍົກສູງ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂຶ້ນຕື່ມບາດກ້າວ
ໜຶ່ງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ປະຕິບັດ ຕາມ 3 ຫລັກການພື້ນຖານ
ທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນວາລະແຫ່ງຊາດ.
- ກຸ່ມຄ້າຂາຍ, ຂົນສົ່ງ ແລະ
ເສບຢາເສບຕິດ ມີຄວາມຢ້ານກົວ, ຈຳ
ນວນໜຶ່ງກໍຢຸດເຊົາ, ປະຖິ້ມວັດຖຸຂອງ
ກາງທີ່ກ່ຽວພັນເຖິງຢາເສບຕິດ,
- ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລ

ຍະທີ 1 ພວກເຮົາສາມາດແກ້ໄຂໄດ້
ຫລາຍຄະດີ
ເຊິ່ງເປັນການປະກອບ
ສ່ວນອັນສຳຄັນ ເຂົ້າໃນການແກ້ໄຂ
ສະພາບຄວາມບໍ່ສະຫງົບ, ຄວາມບໍ່
ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນສັງຄົມ, ປະ
ກອບສ່ ວ ນເຂົ້ າ ໃນການສ້ າ ງສະພາບ
ແວດລ້ອມ, ເງື່ອນໄຂເອື້ອອຳນວຍ
ໃຫ້ແກ່ການສ້າງສາພັດທະນາເສດຖະ
ກິດ-ສັງຄົມ.
ຂ. ດ້ານອ່ອນຄົງຄ້າງ ແລະ
ບັນຫາທີ່ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.
1. ຄວາມເປັນເຈົ້າການຄະ
ນະພັ ກ -ຄະນະນຳຂອງບາງຂະແໜງ
ການ ໃນການລົງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ວາ
ລະແຫ່ງຊາດ ແລະ ຜົນຮ້າຍຂອງຢາ
ເສບຕິດຍັງຊັກຊ້າ, ບໍ່ທົ່ວເຖິງ; ຄະນະ
ອານຸກຳມະການ, ຄະນະປະສານງານ
ຂອງບາງຂະແໜງການ ຍັງບໍ່ເປັນເຈົ້າ
ການຍົ ກ ສູ ງ ຄວາມຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບຂອງ
ຕົນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ; ບາງຂະ
ແໜງການ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະ
ປະສານງານ ຫລື ມີຄະນະປະສານງານ
ແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ທັນໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີ
ປະສິດທິຜົນ; ຍັງບໍ່ມີການສະຫລຸບຕີ
ລາຄາ ເພື່ອລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະ
ຕິ ບັ ດ ໃນແຕ່ ລ ະໄລຍະສົ່ ງ ໃຫ້ ກ ະຊວງ
ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເພື່ອສະຫລຸບ
ສັງລວມລາຍງານລັດຖະບານ.
2. ເຖິງວ່າກະຊວງປ້ອງກັນ
ຄວາມສະຫງົບ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງ ໄດ້ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ,
ບຸ ກ ຄະລາກອນຈຳນວນໜຶ່ ງ ແລ້ ວ ກໍ
ຕາມ, ແຕ່ຄວາມຮັບຮູ້, ຄວາມເຂົ້າໃຈ,
ຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານຈຳນວນ
ໜຶ່ງຍັງຈຳກັດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຂົງເຂດ
ການດໍາເນີນຄະດີຢາເສບຕິດ ເວົາ້ ລວມ,
ເວົາ້ ສະເພາະແມ່ນເຈົາ້ ໜ້າທີອ
່ ງົ ການສືບ
ສວນ-ສອບສວນ ຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ
ທ້ອງຖິ່ນ ຈຳນວນໜຶ່ງ ເຮັດວຽກງານ
ຍັງບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ.
3. ກົດໝາຍ, ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດ
ໝາຍຈຳນວນໜຶ່ງ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ປັບປຸງ
ໃຫ້ສອດຄ່ອງ ຫລື ຕອບສະໜອງໄດ້
ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ກໍຄື
ສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ໃນການແກ້ໄຂ
ບັ ນ ຫາຢາເສບຕິ ດ ໃນປັ ດ ຈຸ ບັ ນ ເປັ ນ
ຕົ້ນແມ່ນການສ້າງບັນດານິຕິກຳ ເພື່ອ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂທດປະຫານຊີວິດຍັງ
ບໍ່ທັນສ້າງສຳເລັດ; ການເຜີຍແຜ່ກົດ
ໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາ
ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຢາເສບຕິດຍັງ
ບໍ່ທັນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
4. ການຕອບສະໜອງ ດ້ານ
ບຸກຄະລາກອນ, ງົບປະມານ, ວັດຖຸ,
ອຸປະກອນ, ພາຫະນະ ທີ່ຈຳເປັນເພື່ອ
ມາຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ວາລະແຫ່ງຊາດຍັງບໍ່
ທັນມີ, ການສະເໜີຂໍງ ົບປະມານ ເຫັນ
ວ່າມີຫລາຍຂັ້ນຕອນ, ມີຄວາມຊັກ
ຊ້າ, ເຮັດໃຫ້ແຜນການເຄື່ອນໄຫວບໍ່
ສາມາດດໍ າ ເນີ ນ ໄປຕາມແຜນການທີ່
ວາງໄວ້.
5. ສະພາບການຂອງໂລກ,
ພາກພື້ນ ມີການຜັນແປໄປຢ່າງສັບສົນ
ເປັນຕົ້ນແມ່ນການແຜ່ລະບາດຂອງພະ
ຍາດໂຄວິດ-19, ຜົນກະທົບທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດ, ຄ່າເງິນເຟີ້, ເຮັດໃຫ້ຄ່າ
ຄອງຊີບສູງ ເຊິງ່ ສ້າງຜົນກະທົບບໍໜ
່ ອ
້ ຍ
ຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ.
II. ທິດທາງແຜນການວຽກ
ງານຈຸດສຸມ.
ສື ບ ຕໍ່ ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ຕາມ
ແຜນວຽກ ໄລຍະທີ 2, ຕາມ 6 ວຽກ
ຈຸດສຸມ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຄື:

1. ວຽກງານສ້າງຄວາມຮັບ
ຮູ້ໃນທົ່ວສັງຄົມດ້ວຍການສຶກສາອົບ
ຮົມ, ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ລະບຽບກົດ
ໝາຍ ແລະ ຜົນຮ້າຍຂອງຢາເສບຕິດ
- ອົງການສື່ມວນຊົນຂອງ
ລັດ, ເອກະຊົນ ຕ້ອງຍົກສູງຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບ ໃນການເຄື່ອນໄຫວໂຄສະ
ນາ-ສຶກສາອົບຮົມທາງເລິກ ແລະ ທາງ
ກ້ວາງ ຕໍ່ຜົນຮ້າຍຂອງຢາເສບຕິດ; ຈັດ
ພິມປື້ມກົດໝາຍ ສະບັບປັບປຸງ, ເອກະ
ສານກ່ຽວກັບວາລະແຫ່ງຊາດ, ປຶ້ມຄູ່
ມືໂຄສະນາ, ປ້າຍຄຳຂວັນ, ຮູບພາບ
ປ້າຍໂຄສະນາ, ປື້ມສັງລວມບັນດານິຕິ
ກຳຕ່ າ ງໆທີ່ ກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງກັ ບ ວາລະແຫ່ ງ
ຊາດເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ສໍານັກງານ
ອົງການ, ຂະແໜງການຕ່າງໆ ທັງຢູ່
ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຄົ້ນຄ້ວາ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
- ສືບຕໍ່ເຜີຍແຜ່ບັນດາເອກະ
ສານວາລະແຫ່ງຊາດຢູ່ບັນດາກະຊວງ,
ອົງການຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຕາມຂະ
ແໜງສາຍຕັ້ງຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ, ສຳລັບອົງ
ການປົກຄອງແຕ່ລະຂັ້ນຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່
ຜັນຂະຫຍາຍລົງສູ່ຂັ້ນຮາກຖານ ໂດຍ
ເລັ່ງໃສ່ເປົ້າໝາຍກຸ່ມສ່ຽງ ເປັນຕົ້ນ:
ກຸມ
່ ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜູອ
້ ອກແຮງງານ,
ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ, ຖັນແຖວໄວໜຸມ
່
ຕະຫລອດຮອດປະຊາຊົ ນ ບັ ນ ດາເຜົ່ າ
ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກ ທີ່ຊີວິດ
ການເປັນຢູພ
່ ບ
ົ ຄວາມຫຍຸງ້ ຍາກ; ພ້ອມ
ນັ້ນ, ຕ້ອງລະດົມ ແລະ ນຳໃຊ້ກຳລັງ
ແຮງໃນທົ່ວສັງຄົມ ເຂົ້າຮ່ວມໃນການ
ໂຄສະນາສຶກສາອົບຮົມ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ
ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ແນວລາວ
ສ້າງຊາດ, ສະຫະພັນນັກຮົບເກົ່າ, ອົງ
ການພຸດທະສາສະໜາສຳພັນລາວຂັ້ນ
ຕ່າງໆ ແລະ ອົງການຈັດຕັງ້ ສັງຄົມອືນ
່ ໆ.
- ຄົ້ນຄວ້າສ້າງຫລັກສູດຕຳ
ລາການຮຽນ-ການສອນ ກ່ຽວກັບວິທີ
ປ້ ອ ງກັ ນ ຢາເສບຕິ ດ ຊັ້ ນ ມັ ດ ທະຍົ ມ
ຕອນຕົ້ນ, ຕອນປາຍ, ຈັດຕັ້ງລົງໂຄ
ສະນາຢູບ
່ ນ
ັ ດາບ້ານລຽບຕາມຊາຍແດນ
ຢູ່ຊັ້ນປະຖົມ, ຈັດເຝິກອົບຮົມວຽກ
ງານສ້າງນັກໂຄສະນາໃຫ້ໄດ້ແຂວງລະ
3 ຄົນ ແລະ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້.
- ສ້າງຂະບວນການສະເຫລີມ
ສະຫລອງວັນສາກົນ ແລະ ວັນແຫ່ງ
ຊາດຕ້ານຢາເສບຕິດ ດ້ວຍຫລາຍຮູບ
ການເຊັ່ນ: ຈັດພິທີຈູດທໍາລາຍຢາເສບ
ຕິດ, ຈັດງານໂຮມຊຸມນຸມມິດຕິງ, ກິດ
ຈະກຳແຂ່ງຂັນສິນລະປະວັນນະຄະດີ,
ກິລາກາຍຍະກໍາຕ້ານຢາເສບຕິດ ແລະ
ປຸກລະດົມຂົນຂວາຍລະດົມທຶນຈາກ
ທົ່ວສັງຄົມ.
2. ວຽກງານສ້າງ, ປັບປຸງ
ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຫາຢາເສບຕິດ.
- ຈັດຕັ້ງລົງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່
ກົດໝາຍ
ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງ
ມາດຕາ ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຢາເສບ
ຕິດທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຮອງ ແລະ
ປະທານປະເທດໄດ້ອອກລັດຖະດຳລັດ
ສະບັບເລກທີ227/ປປທ. ລົງວັນທີ
06 ທັນວາ 2021 ປະກາດໃຊ້ຢ່າງ
ເປັນທາງການ ທັງສືບຕໍ່ຄົ້ນຄ້ວາສ້າງ,
ປັບປຸງບັນດາກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ
ໃຕ້ກົດໝາຍ ກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຫາຢາ
ເສບຕິດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນປັບປຸງດໍາລັດ
ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບການ
ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ກົ ດ ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍຢາ
ເສບຕິດ ສະບັບເລກທີ 076/ນຍ, ລົງ
ວັນທີ 20 ມີນາ 2009 ໂດຍເພີ່ມ
ສານເຄມີຄວບຄຸມຊະນິດໃໝ່ເຂົ້າຕື່ມ,

ປັ ບ ປຸ ງ ຄໍ າ ສັ່ ງ ວ່ າ ດ້ ວ ຍການຂຶ້ ນ ບັ ນ ຊີ
ເຕົາ້ ໂຮມຊັບສິນທີສ
່ ານຕັດສິນຮິບເປັນ
ຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ 07 ຂຶ້ນເປັນ
ດຳລັດ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ; ປັບ
ປຸງຄໍາສັ່ງ ສະບັບເລກທີ 36/ນຍ ວ່າ
ດ້ ວ ຍການເພີ່ ມ ທະວີ ກ ານແກ້ ໄ ຂບັ ນ
ຫາຢາເສບຕິດ ແລະ ການປູກຝິ່ນ-ປູກ
ຄັນຊາ ໃຫ້ເປັນດຳລັດຂອງນາຍົກລັດ
ຖະມົນຕີ.
- ເປັນເຈົ້າການປະສານສົມ
ທົບລະຫວ່າງ ກະຊວງ-ອົງການຂັ້ນສູນ
ກາງ
ກັບອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ
ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອໃຫ້ຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດຕາມດຳລັດ ສະບັບເລກທີ
267/ລບ, ລົງວັນທີ 05 ສິງຫາ 2014
ກ່ຽວກັບກອງທຶນຄວບຄຸມ, ສະກັດກັນ
້
ແລະ ຕ້ານຢາເສບຕິດ ໂດຍແບ່ງເງິນ
ທີ່ໄດ້ຈາກການປະມູນຂາຍຊັບສິນຄະ
ດີຢາເສບຕິດ ຕາມອັດຕາສ່ວນ 70/30
ໂອນເຂົ້າກອງທຶນດັ່ງກ່າວ ເພື່ອໃຫ້ມີ
ງົບປະມານຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ.
- ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂທດ
ປະຫານຊີວິດ ໃຫ້ເປັນຮູບປະທຳ ທັງ
ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ພວກເປົ້າໝາຍ ເປັນ
ຕົ້ນແມ່ນ ຜູ້ເປັນຫົວໂປ່ຕົວການຄ້າ
ຂາຍຢາເສບຕິດ ມີຄວາມຢ້ານກົວຕໍ່
ລະບຽບກົດໝາຍ, ມີຄວາມຈໍເປັນ
ຕ້ ອ ງໄດ້ ຄົ້ ນ ຄວ້ າ ນິ ຕິ ກ ຳທີ່ ກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງ
ໃຫ້ສໍາເລັດໂດຍໄວ;
ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນດຳລັດວ່າດ້ວຍວຽກງານຄຸມຂັງ
ດັດສ້າງ, ປັບປຸງຄໍາແນະນຳຂອງຄະນະ
ປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ
03 ລົງວັນທີ 17/07/2003 ກ່ຽວ
ກັ ບ ວິ ທີ ປ ະຕິ ບັ ດ ຄໍ າ ຕັ ດ ສິ ນ ປະຫານຊີ
ວິດ ແລະ ປັບປຸງຄໍາແນະນໍາຮ່ວມ ຂອງ
ປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ, ໄອຍະ
ການປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ລັດຖະມົນ
ຕີກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ກ່ຽວ
ກັບວິທີປະຕິບັດໂທດປະຫານຊີວິດ.
- ສ້າງແຜນການເຄື່ອນໄຫວ
ໃຫ້ການນຳຂອງລັດຖະບານ ໂດຍສະ
ເພາະທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຮອງ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະ
ຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຄະນະ
ນຳກະຊວງລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມ, ກວດ
ກາ ແລະ ຊີ້ນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາ
ລະແຫ່ງຊາດຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງ
ຖິ່ນ ເພື່ອໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເພີ່ມ
ທະວີ ຄ ວາມຮັ ບ ຜິດຊອບໃນການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດໃຫ້ສຳເລັດ
ຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້.
3. ວຽກງານປັບປຸງກົງຈັກ
ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມສາ
ມາດໃນການເຄື່ ອ ນໄຫວເຮັ ດ ໜ້ າ ທີ່
ການເມືອງຂອງອົງການສືບສວນ-ສອບ
ສວນ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ,
ອົງການສານປະຊາຊົນ, ອົງການປະຕິ
ບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານ ແລະ ພາກ
ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕໍ່ການແກ້ໄຂບັນ
ຫາຢາເສບຕິດ.
- ປັບປຸງ ພາລະບົດບາດ, ສິດ,
ໜ້າທີ່, ບຸກຄະລາກອນ, ອຸປະກອນ
ເຕັກນິກ, ພາຫະນະ, ນິຕິກໍາທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງ ແລະ ກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງຮັບໃຊ້ເຂົ້າ
ໃນວຽກງານການແກ້ ໄ ຂບັ ນ ຫາຢາ
ເສບຕິດ: ໃນນີ້, ສຸມໃສ່ປັບປຸງລະບົບ
ກົ ງ ຈັ ກ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ຂອງອົ ງ ການສື ບ
ສວນ-ສອບສວນເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫລວດ
ແຕ່ລະຂັ້ນ ເພື່ອເຮັດໜ້າທີ່ໃນການແກ້
ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ແຕ່ຂັ້ນສູນກາງ
ລົງຮອດທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ປັບປຸງ
ກຳລັງ ປກສ ກຸ່ມບ້ານ, ປກສ ບ້ານ
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ໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ໜັກແໜ້ນ
ທາງດ້ານກຳລັງພົນ ແລະ ອຸປະກອນ
ຮັບໃຊ້ວິຊາສະເພາະ.
- ປະສານສົມທົບກັບພາກ
ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການແກ້ໄຂຄະດີ
ຢາເສບຕິດ ຕາມຂະບວນຍຸຕິທຳ.
4. ວຽກງານຍົກສູງປະສິດທິ
ພາບ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງ, ຊີ້ນໍາ ໃນ
ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ຮອບດ້ານໃນວຽກ
ງານແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ.
- ຈັດຕັ້ງເຝິກອົບຮົມເຕັກນິກ
ການວິເຄາະວິໄຈ, ຈັດຊື້ອຸປະກອນຮັບ
ໃຊ້ຫ້ອງວິໄຈຢາເສບຕິດ; ວຽກງານ
ກວດກາຄວບຄຸມຢາເສບຕິດ, ວຽກ
ງານສະກັດກັ້ນຕ້ານຢາເສບຕິດ, ວຽກ
ງານສືບສວນຂັ້ນພື້ນຖານ, ວຽກງານ
ຊັນນະສູດ,
ສືບຄົ້ນຫາເປົ້າໝາຍ,
ວຽກງານສູນບຳບັດປິ່ນປົວ, ໃຫ້ຄຳ
ປຶກສາ, ເຝິກວິຊາຊີບ ແລະ ຜະລິດຢາ
ປິ່ນປົວຜູ້ຕິດຢາເສບຕິດ.
- ສືບຕໍ່ກວດກາ, ຄວບຄຸມ
ການລັກລອບນຳເຂົ້າ, ການຄຸ້ມຄອງ
ການນຳໃຊ້ສານເຄມີຕົ້ນ; ສໍາຫລວດ,
ກຳນົດຈຸດພືນ
້ ທີເ່ ປົາ້ ໝາຍລັກລອບປູກ
ຝິ່ນ-ປູກກັນຊາ, ພືດທີ່ໃຫ້ສານເສບ
ຕິດ; ກຳນົດພື້ນທີ່ ແລະ ຈຸດອັດປ່ອງ
ຂ້າມລອຍ, ເສັ້ນທາງຂົນສົ່ງຢາເສບ
ຕິດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ ນ ຊາຍແດນລະຫວ່ າ ງປະ
ເທດ, ລະຫວ່າງແຂວງຕໍ່ແຂວງ; ຈັດ
ຕັ້ ງ ໜ່ ວ ຍສະເພາະກິ ດ ໃນການກວດ
ກາ-ສະກັດກັ້ນຕາມພື້ນທີ່ຫລໍ່ແຫລມ
ໂດຍນຳໃຊ້ກຳລັງຂອງກະຊວງ, ແຂວງ
ແລະ ກໍາລັງທະຫານຊາຍແດນ ດ້ວຍ
ການຈັດຕັ້ງຈຸດດ່ານກວດກາຖາວອນ,
ເຄື່ອນທີ່ໃນກໍລະນີມີຂໍ້ມູນ ແລະ ກຳ
ນົດຟື້ນທີ່ເສັ້ນທາງການເຝົ້າລະວັງການ
ລັກລອບລຳລຽງ-ຂົນສົ່ງຢາເສບຕິດ.
- ສືບຕໍ່ວຽກງານດຳເນີນຄະດີ
ໃຫ້ເປັນໄປຕາມຂະບວນຍຸຕິທຳ ເປັນ
ຕົ້ນການສືບສວນ-ສອບສວນ ປະກອບ
ສຳນວນຄະດີ, ການຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະ
ນາສັ່ງຟ້ອງຜູ້ຖືກຫາ ແລະ ການພິຈາ
ລະນາຕັດສິນຄະດີຢາເສບຕິດ ໃຫ້ມີ
ຄວາມເດັດຂາດ, ໂປ່ງໃສ ຕາມກົດ
ໝາຍວ່າດ້ວຍຢາເສບຕິດ (ສະບັບປັບ
ປຸງ), ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນ
ຄະດີອາຍາ.
5. ວຽກງານປັບປຸງຂີດຄວາມ
ສາມາດ ການເຄື່ອນໄຫວເຮັດໜ້າທີ່
ຂອງລະບົບການເມືອງແຕ່ລະຂັ້ນ ເພື່ອ
ຊີ້ນຳ-ນຳພາການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບ
ຕິດ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນຂອບເຂດຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.
- ສືບຕໍ່ຊີ້ນຳບັນດາແຂວງໃນ
ທົ່ວປະເທດ ເຊິ່ງອາດຈະແປງເປັນພາກ
ເໜືອ, ພາກກາງ, ພາກໃຕ້ ເພື່ອຕິດ
ຕາມ, ກວດກາ, ຊີ້ນຳໃຫ້ບັນດາແຂວງ
ດັ່ງກ່າວເຄື່ອນໄຫວວຽກງານວິຊາສະ
ເພາະໃຫ້ແຂງແຮງ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ; ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນບັນດາກອງບັນຊາການ
ປກສ ແຂວງທີ່ຫລໍ່ແຫລມ, ພື້ນທີ່ສ່ຽງ
ທີຈ
່ ະເປັນແຫລ່ງຜະລິດ, ຂົນສົງ່ ຢາເສບ
ຕິດ, ເຂດຊາຍແດນລະຫວ່າງປະເທດ,
ລະຫວ່າງແຂວງ ຕໍແ
່ ຂວງ, ເມືອງຕໍເ່ ມືອງ.
- ສືບຕໍ່ປັບປຸງວຽກງານກໍ່ສ້າງ
ຮາກຖານການເມືອງ, ພັດທະນາຊົນ
ນະບົດຮອບດ້ານ ຕາມທິດສາມສ້າງ
ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ, ຍູ້ແຮງຂະບວນການ
ສ້ າ ງບ້ າ ນປ້ ອ ງກັ ນ ຄວາມສະຫງົ ບ ດີ ,
ກຸ່ ມ ບ້ າ ນສູ້ ຮົ ບ ຕິ ດ ລ່ ຽ ນໃຫ້ ເ ພີ່ ມ ຂຶ້ ນ
ທາງດ້ານຈຳນວນ ແລະ ຄຸນນະພາບ
ດ້ ວ ຍການຍົ ກ ລະດັ ບ ຄວາມສາມາດ
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ໃນການນຳພາ-ຊີ້ນຳ, ການສ້າງແຜນ
ການ, ການກວດກາປະເມີນຜົນ, ການ
ເຝິກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ລະບົບການເມືອງ
ຢູ່ຂັ້ນຮາກຖານ.
- ແຕ່ລະພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ
ຕ້ອງໄດ້ສ້າງກົນໄກການປະສານງານ,
ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຊອບແຕ່ລະວຽກຈຸດ
ສຸມ ແລະ ກອງເລຂາຢູ່ໃນຂະແໜງ
ການຕົນ ເພື່ອສ້າງແຜນການຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ແທດເໝາະ
ກັບສະພາບການຕົວຈິງ ທັງຢູ່ຂັ້ນສູນ
ກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ພ້ອມທັງຈັດຕັ້ງ
ສະຫລຸບລາຍງານມາຍັງກະຊວງປ້ອງ
ກັນຄວາມສະຫງົບ ຮັບຊາບເປັນແຕ່
ລະໄລຍະ.
6. ວຽກງານເພີ່ມທະວີການ
ຮ່ວມມືສາກົນ.
- ກະກຽມເຂົ້າຮ່ວມກອງປະ
ຊຸມສອງຝ່າຍ, ສາມຝ່າຍລາວ-ຫວຽດ
ນາມ-ກຳປູເຈຍ ລະດັບລັດຖະມົນຕີ
ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືເພື່ອຄວບຄຸມຢາ
ເສບຕິດ ຄັ້ງທີ 20 ທີ່ປະເທດກຳປູເຈຍ,
ກອງປະຊຸ ມ ລະດັ ບ ເຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ອ າວຸ ໂ ສ
ອາຊຽນ ວ່າດ້ວຍບັນຫາຢາເສບຕິດ
ຄັ້ງທີ 43; ກອງປະຊຸມ, ສຳມະນາ
ແລະ ເຝິກອົບຮົມທີ່ສໍາຄັນອື່ນໆ; ຕາມ
ແຜນການຄາດກະຈະມີ 14 ຄັ້ງ.
- ກະກຽມເປີດຫ້ອງການປະ
ສານງານຄວບຄຸ ມ ຢາເສບຕິ ດ ຕາມ
ຊາຍແດນ (BLO) ທີ່ໄດ້ຮັບການສະ
ໜັບໜູນຈາກອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
ເພື່ອຄວບຄຸມຢາເສບຕິດ ແລະ ຕ້ານ
ອາດຊະຍາກໍາ (UNODC) ເລີມ
່ ອີກ 2
ແຫ່ງຄື: ດ່ານຂົວມິດຕະພາບລາວ-ໄທ
ແຫ່ງທີ 3 ແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະ ດ່ານ
ປາກຕະພານ ແຂວງສາລະວັນ.
- ປະສານສົມທົບກັບກະຊວງ
ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ສສ.ຫວຽດ
ນາມ ເພື່ອສ້າງ ແລະ ນຳໃຊ້ຫ້ອງການ
ປະສານງານລຽບຕາມຊາຍແດນ ຈຳ
ນວນ 242 ຫລັງ ທີ່ໄດ້ສຳຫລວດໄປ
ແລ້ວໃຫ້ມີປະໂຫຍດສູງສຸດ.
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ສປປລາວ ໄດ້ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກສະ
ຫະພັນລັດຖະສະພາສາກົນໃນວັນທີ 4
ເມສາ 1990. ຈາກນັ້ນມາ, ສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປລາວ ໄດ້ຕັ້ງໜ້າ
ເຂົ້າຮ່ວມເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຫ້າວຫັນ ໃນ
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ແລະ ກອງປະຊຸມ
ລະດັບຕ່າງໆຂອງສະຫະພັນລັດຖະສະ
ພາສາກົນ ເຊິ່ງເປັນການເຜີຍແຜ່ແນວ
ທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ກົດ
ໝາຍຂອງລັດ, ປະກອບສ່ວນອັນສຳ
ຄັນເຂົາ້ ໃນການສົງ່ ເສີມສັນຕິພາບ, ມິດ
ຕະພາບສະຖຽນລະພາບ ແລະ ຄວາມ
ໝັ້ນຄົງໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.
ທ້າຍນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍອວຍ
ພອນວັນລັດຖະສະພາສາກົນນີ້
ຈົ່ງ
ເປັນວັນທີ່ມີຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນ
ແລະ ເປັນວັນແຫ່ງການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ
ບົດບາດຂອງລັດຖະສະພາໃນທົ່ວໂລກ
ໂດຍສະເພາະສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ
ສປປລາວ ໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ
ສົມກັບເປັນອົງການຕົວແທນແຫ່ງສິດ
ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນ ຢ່າງ
ແທ້ຈິງ. ອວຍພອນແດ່ບັນດາທ່ານ
ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ
ຈົ່ງມີສຸ
ຂະພາບເຂັ້ມແຂງ, ມີຄວາມສຸກໃນ
ຄອບຄົວ ແລະ ຊີວິດສ່ວນຕົວ ແລະ
ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນໜ້າທີ່ອັນມີກຽດ
ສູງສົ່ງຂອງບັນດາທ່ານ.
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ບັດ-ປິ່ນປົວຜ
 ູ້ຕິດຢາເສບຕິດ ດ້ວຍ
ການສົມທົບແໜ້ນ ລະຫວ່າງການບຳ
ບັດ, ປິ່ນປົວ, ຟື້ນຟູສຸຂະພາບ ຂອງຜູ້
ຕິດຢາເສບຕິດ ກັບການດັດສ້າງ ແລະ
ເຝິກສີມື, ເຝິກອາຊີບໃຫ້ເຂົ້າເຈົ້າ, ເຊິ່ງ
ໃນປັດຈຸບັນ ກໍຄືໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ ເຫັນ
ວ່າຍັງມີຄວາມຈຳເປັນ ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ
ບັນດາສູນ ກໍຄືສະຖານທີ່ບຳບັດ-ປິ່ນ
ປົວ ແລະ ເຝິກວິຊາຊີບ ເພື່ອຮັບໃຊ້
ໃຫ້ແກ່ວຽກງານດັ່ງກ່າວ, ຄົ້ນຄວ້າປະ
ກອບພາຫະນະ, ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ທີ່
ຈຳເປັນ ແລະ ບຸກຄະລາກອນແພດໝໍ
ກໍຄືວິຊາການດ້ານຕ່າງໆ ໃຫ້ມີຄວາມ
ຮັບປະກັນຢ່າງເໝາະສົມ. ສ່ວນຄາດ
ໝາຍຕໍ່ ໄ ປແມ່ ນ ຕ້ ອ ງໄດ້ ພ ະຍາຍາມ
ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຕິດຢາເສບຕິດຫລຸດລົງ ເປັນ
ກ້າວໆ ເຊິ່ງນັ້ນແມ່ນຕົວຊີ້ວັດໜຶ່ງທີ່ຊີ້
ໃຫ້ເຫັນປະສິດທິຜົນ ໃນການແກ້ໄຂ
ບັນຫາຢາເສບຕິດ ຢູ່ປະເທດເຮົາ;

6. ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂປາ
ກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ແລະ ຄວາມບໍ່ໂປ່ງໃສ
ໃນການເຄື່ ອ ນໄຫວປະຕິ ບັ ດ ໜ້ າ ທີ່
ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຢ່າງເດັດຂາດ ແລະ ທັນ
ການ, ຕ້ອງກຳນົດລະບອບລະບຽບ
ການ, ກົນໄກ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທີ່ເຂັ້ມ
ແຂງ ກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ພົວພັນເຖິງ
ການແຈ້ງຂໍ້ມູນຂອງກາງ,
ຊັບສິນ,
ການອາຍັດຊັບ, ການຍຶດຊັບ, ການ
ຮິບວັດຖຸ ຈາກຜູ້ກະທຳຜິດຢາເສບຕິດ
ທີ່ອາດເປັນຊ່ອງຫວ່າງພາໃຫ້ເກີດປາ
ກົດຫຍໍ້ທໍ້, ພ້ອມທັງເອົາໃຈໃສ່ການ
ແກ້ໄຂກໍລະນີຕ່າງໆ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມ
ກົດໝາຍ ແລະ ຫລັກສິນທຳ ໃນການ
ດຳເນີນຄະດີຢາເສບຕິດ;
7. ໃຫ້ສືບຕໍ່ປັບປຸງລ
 ະບອບ,
ກົນໄກການແບ່ງງານ, ແບ່ງຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບໃຫ້ແຕ່ລະພາກສ່ວນ ກໍຄກ
ື ານ
ປະສານງານ ລະຫວ່າງກະຊວງ, ອົງ
ການຂັ້ນສູນກາງດ້ວຍກັນ ແລະ ລະ
ຫວ່າງສູນກາງກັບທ້ອງຖິ່ນ
ໃຫ້ມີ
ຄວາມກົມກຽວ, ຄ່ອງຕົວ ແລະ ມີລະ
ບອບບັນຊາ ຄືກັນກັບສະໜາມຮົບ
ໂດຍພາຍໃຕ້ການບັັນຊາໂດຍກົງ ຂອງ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ທ່ານລັດຖະ
ມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
ກໍຄືບັນດາທ່ານເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງ
ນະຄອນຫລວງ, ເຈົ້າເມືອງ, ເຈົ້ານະ
ຄອນ, ຫົວໜ້າກອງບັນຊາການປ້ອງ
ກັນຄວາມສະຫງົບຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ
ຕະຫລອດເຖິ ງ ທຸ ກ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ຢູ່ ຂ້ັ ນ
ຮາກຖານ ແລະ ໃນສັງຄົມ;
8. ໃຫ້ເພີ່ມທະວີຄ
 ວາມເຂັ້ມ
ງວດ ແລະ ປະຕິບັດຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ຄົບ
ຖ້ວນຕາມກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບການແກ້
ໄຂຂອງກາງໃນຄະດີຢາເສບຕິດ, ການ
ອາຍັດ-ຍຶດ-ຮິບວັດຖຸ, ຊັບສິນ...ຈາກ
ການກະທຳຜິດຢາເສບຕິດ ເຂົ້າງົບປະ
ມານລັດ ເພື່ອໃຫ້ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກ
ງານຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ວາລະແຫ່ ງ ຊາດ
ໃນການສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນ
ຫາຢາເສບຕິດ
ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດ
ສູງສຸດ;
9. ສະເໜີລັດຖະບານຄົ້ນ
ຄວ້າຕອບສະໜອງງົບປະມານເປັນອັນ
ສະເພາະ, ປະກອບວັດຖ
 ຸອຸປະກອນ,
ພາຫະນະທີ່ຈຳເປັນ ເຂົ້າໃນວຽກງານ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າ

ຜູ້ຊີ້ນຳ
ທ່ານ ສິງຄຳ ວົງພະຈັນ

ດ້ ວ ຍກ ານແ ກ້ ໄ ຂບັ ນ ຫາຢ າເ ສບຕິ ດ
ໃຫ້ພຽງພໍ, ທັນກັບສະພາບການ ເພື່ອ
ເຮັດໃຫ້ໜ້າວຽກທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນແຜນ
ການສາມາດດຳເນີນໄປໄດ້;
10. ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີຮ່ວມມື
ກັບສາກົນ, ກ່ອນອື່ນແມ່ນດ້ານການ
ຂ່າວ, ຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບຂະບວນ
ການຜະລິດ, ຂົນສົ່ງ, ຄ້າຂາຍຢາເສບ
ຕິດ ກັບບັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງໃນອະ
ນຸພາກພື້ນ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນໃຫ້
ແໜ້ນແຟ້ນ, ເປັນລະບົບ, ຮັດກຸມ
ເພື່ອສະກັດກັ້ນ, ປາບປາມຂະບວນ
ການດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ແຂງແຮງ, ມີຈຸດສຸມ
ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ. ອີກດ້ານໜຶ່ງ
ແມ່ນສືບຕໍ່ການຮ່ວມມື, ແລກປ່ຽນ
ບົດຮຽນ ກັບບັນດາປະເທດຕ່າງໆ ແລະ
ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ເພື່ອຮ່ວມກັນ
ສະກັດກັ້ນ, ປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ
ແກ້ໄຂການລະບາດ ຂອງຢາເສບຕິດ
ໃນຂົງເຂດພາກພື້ນ. ພ້ອມນີ້, ກໍດູດ
ດຶງເອົາການສະໜັບສະໜູນ,
ຊ່ວຍ

ເຫລືອທາງດ້ານເຕັກນິກ, ວິຊາການ
ແລະ ທຶນຮອນ ຈາກປະເທດເພື່ອນ
ມິດຕື່ມອີກ.
ທັ ງ ໝົ ດ ທີ່ ກ່ າ ວມາຂ້ າ ງເທິ ງ
ນັ້ນ ແມ່ນບາງທັດສະນະຄຳເຫັນຂອງ
ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊ
 າດ ຕໍ່ການ
ສັງເກດຕີລາຄາຄວາມຄືບໜ້າການຈັດ
ຕັ້ງປ
 ະຕບ
ິ ັດວາລະແຫ່ງຊ
 າດ ວ່າດ້ວຍ
ການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ໃນໄລ
ຍະທີ I ຂອງລັດຖະບານ ແລະ ທິດ
ທາງແຜນການວຽກງານຈຸດສຸມໃນໄລ
ຍະ II ເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃຫ້ບັນດາ
ທ່ານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຄົ້ນ
ຄວ້າປະກອບຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ສະເໜີ
ໃຫ້ລັດຖະບານນຳໄປຄົ້ນຄ້ວາພິຈາລະ
ນາ ແລະ ມີມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດຢ່າງເໝາະສົມ.
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2) ສະຕິຄວາມເປັນເຈົ້າການ
ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງພະນັກ
ງານຈຳນວນໜຶ່ງ ຂອງບາງພາກສ່ວນ
ຍັງບໍ່ທັນສູງ; ກົນໄກການປະສານງານ
ກັ ນ ລະຫວ່ າ ງຂະແໜງການຂອງບາງ
ພາກສ່ວນຍັງບໍ່ທັນໂລ່ງລ່ຽນ; ການ
ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດວຽກງານ ຍັງບໍ່ທັນເປັນລະ
ບົບ ແລະ ບໍ່ທັນຕໍ່ເນື່ອງ.
3) ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາ
ລະແຫ່ງຊາດ ແມ່ນຢູ່ໃນສະພາບການ
ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຮັດ
ໃຫ້ ກ ານຜະລິ ດ -ການບໍ ລິ ກ ານຕ່ າ ງໆ
ລວມທັງການສົ່ງອອກສິນຄ້າ
ພົບ
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ; ທ່າອ່ຽງອັດຕາເງິນ
ເຟີ້ ຕິ ດ ພັ ນ ກັ ບ ລາຄານໍ້ າ ມັ ນ ໃນຕະ
ຫລາດໂລກນັບມື້ສູງຂຶ້ນ, ມີຄວາມ
ຂັດແຍ່ງເສດຖະກິດ, ການເມືອງ ລະ
ຫວ່າງບາງປະເທດໃນໂລກ.
6.3. ບົດຮຽນທີຖ
່ ອດຖອນໄດ້.
ການສ້ າ ງແຜນປະຕິ ບັ ດ ຕົ ວ
ຈິງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແຜນການແຕ່
ລະດ້ານ ຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນທີ່ຮັບ
ປະກັ ນ ຄວາມກົ ມກຽວທັ ງ ຮັ ບ ປະກັ ນ
ຫລັກການພື້ນຖານ ຂອງສອງວາລະ
ແຫ່ງຊາດ “ ໂປ່ງໃສ, ເດັດຂາດ ແລະ
ເປັນມືອາຊີບ ” ແທດກັບສະພາບຈຸດ
ພິເສດ ກໍຄືທີ່ຕັ້ງພາລະບົດບາດ ຂອງ

ແຕ່ລະພາກສ່ວນ; ມີຄວາມຮັບຮູ້ເຂົ້າ
ໃຈເລິກເຊິ່ງ ແລະ ເປັນເອກະພາບ,
ເຮັດແທ້ທຳຈິງ ແລະ ການປະສານ
ສົມທົບກັນຢ່າງກົມກຽວດີ ແມ່ນປັດ
ໃຈຕັດສີນ ເພື່ອບັນລຸຄາດໝາຍຂອງ
ວາລະແຫ່ງຊາດ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.
II. ແຜນວຽກຈຸດສຸມສຶບຕໍ່
6 ເດືອນທ້າຍ ປີ 2022 ໃນການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍ
ການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດ
ຖະກິດ-ການເງິນ.
ສະພາບຂອງພາກພື້ນ ແລະ
ສາກົນ ຍັງຈະສືບຕໍ່ຜັນແປຢ່າງສັບສົນ
ແລະ ຈະສົ່ງຜົນກະທົບທັງທາງກົງ ແລະ
ທາງອ້ອມ ທີ່ຫລີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ ເປັນຕົ້ນ
ລາຄານໍ້າມັນ, ອັດຕາເງິນເຟີ້ ທີ່ມີທ່າ
ອ່ຽງສູງຂຶ້ນ; ອີງໃສ່ສະພາບດັ່ງກ່າວ
ໃນທ້າຍປີ 2022 ຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມທະ
ວີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 5 ວຽກງານ
ຈຸດສຸມຂອງວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍ
ການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດ

ຖະກິດ-ການເງິນ ດັ່ງນີ້:
1. ວຽກງານການສົ່ງເສີມ
ການຜະລິດ ເພື່ອທົດແທນການນໍາ
ເຂົ້າ ແລະ ເປັນສິນຄ້າສົ່ງອອກ ເພື່ອ
ສ້າງຖານລາຍຮັບທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ
ຍຶນຍົງ: ສຸມໃສ່ການຜະລິດກະສິກໍາປ່າໄມ້, ການປຸງແຕ່ງ ແລະ ການບໍລິ
ການ ໃຫ້ແຂງແຮງກວ່າເກົ່າ ເພື່ອສະ
ໜອງຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນ ແລະ
ເປັນສິນຄ້າສົ່ງອອກ ໂດຍຕິດພັນກັບ
ແລວທາງລົດໄຟ; ສຶບຕໍ່ໂຄສະນາ ແລະ
ດຶ ງ ດູ ດ ການທ່ ອ ງທ່ ຽ ວຈາກຕ່ າ ງປະ
ເທດ ຜ່ານຊ່ອງທາງຕ່າງໆ ໄປຄຽງຄູ່
ກັບການສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວພາຍ
ໃນ “ລາວທ່ຽວລາວ” ຕິດພັນກັບການ
ປັບປຸງ ແລະ ກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງພື້ນຖານວັດຖຸເຕັກນິກ ແລະ ການບໍລິການ
ເພື່ອໃຫ້ສາມາດດຶງດູດການທ່ອງທ່ຽວ
ຫລາຍຂຶ້ນ; ເລັ່ງຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ແລະ
ສ້ າ ງເງື່ ອ ນໄຂການຜະລິ ດ ເປັ ນ ກຸ່ ມ
ຕາມຂະແໜງການ, ຕາມສາຂາວິຊາ
ຊີບທີ່ມີທ່າແຮງ
ໂດຍການຍູ້ແຮງ
ການຜະລິດຕາມໂຄງປະກອບເສດຖະ
ກິດ, ສຶບຕໍ່ເລັ່ງເຈລະຈາເປີດຕະຫລາດ
ສົ່ງອອກພືດ ກັບ ສປຈີນ, ສສ.ຫວຽດ
ນາມ ແລະ ໄທ ຕື່ມອີກ; ແກ້ໄຂບັນ
ຫາລະບົບການຂົນສົ່ງສິນຄ້າໄປຕ່າງປະ
ເທດຢູ່ດ່ານຕ່າງໆ ໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.
2. ວຽກງານການສ້າງຄວາມ
ເຂັ້ ມ ແຂງດ້ າ ນການເກັ ບ ລາຍຮັ ບ ງົ ບ
ປະມານ: ສຶບຕໍ່ປະຕິບັດຄໍາສັ່ງເລກທີ
18/ນຍ ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີການ
ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕ້ານການຮົ່ວໄຫລ
ຂອງລາຍຮັບງົບປະມານແຫ່ງລັດ; ຂະ
ຫຍາຍເຄື່ອງມືທັນສະໄໝເຂົ້າໃນການ
ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດເກັບລາຍຮັບ ໃຫ້
ສຳເລັດໄວ ແລະ ກວ້າງຂວາງ ລວມ
ທັງ ສືບຕໍ່ປັບປຸງລະບົບຄຸ້ມຄອງການ
ຈັ ດ ເກັ ບ ລາຍຮັ ບ ແບບເອເລັ ກ ໂຕຣ
ນິກ, ຊຸກຍູ້ປະຕິບັດມາດຕະການໃຫ້
ທຸກຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຖືບັນຊີ ແລະ
ເຂົ້າລະບົບ TaxRIS, ເລັ່ງປັບປຸງກົນ
ໄກການເກັບລາຍຮັບທີ່ໝັ້ນຄົງ ຈາກ
ທີ່ດິນ, ຄ່າທຳນຽມຕ່າງໆ, ຄ່າຊັບພະ
ຍາກອນແຮ່ທາດ, ຄຣິບໂຕ, ຄຸ້ມຄອງ
ການນຳເຂົ້ານໍ້າມັນ ແລະ ຕ້ານການ
ລັກລອບສິນຄ້າເພື່ອເກັບລາຍຮັບໃຫ້
ຄົ ບ ຖ້ ວ ນດ້ ວ ຍລະບົ ບ ທັ ນ ສະໄໝ,

ຄະນະຊ່ຽວຊານທີ່ປຶກສາ

ທ່ານ ສີສຸພັນ ແສງສະຫວັນ
ທ່ານ ວິເສດ ສະແຫວງສຶກສາ
ທ່ານ ຄຳວິສັນ ແກ້ວສຸວັນ
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ພ້ ອ ມທັ ງ ສື ບ ຕໍ່ ເ ກັ ບ ກຳຖານຂໍ້ ມູ ນ
ກ່ຽວກັບການຄຸມ
້ ຄອງວຽກງານທີດ
່ ນ
ິ ,
ສົມທົບກັບໂຄງການຕ່າງໆ ເກັບກຳ
ຂໍ້ ມູ ນ ຜູ້ ອ ອກແຮງງານໃຫ້ ມີ ຄ ວາມ
ຊັ ດ ເຈນເພື່ ອ ສາມາດເກັ ບ ອາກອນ
ເງິນເດືອນໃຫ້ຄົບຖ້ວນ; ເອົາໃຈໃສ່
ຂະຫຍາຍຖານອາກອນເຂົ້າລະບົບອາ
ກອນມູນຄ່າເພີ່ມ, ລາຍຮັບຈາກການ
ແກ້ໄຂພາຫະນະບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ການຂຸດ
ຄົ້ນແຮ່ທາດ, ການດໍາເນີນທຸລະກິດ
ຊື້-ຂາຍເງິນຄຣິບໂຕອາກອນການນໍາ
ໃຊ້ ໄ ຟຟ້ າ ຈາກການຂຸ ດ ຄົ້ ນ ເງິ ນ ຄຣິ ບ
ໂຕ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອໃຫ້ລາຍຮັບລື່ນ
ຄາດໝາຍທີ່ ສ ະພາແຫ່ ງ ຊາດໄດ້ ກ ຳ
ນົດໄວ້.
3. ວຽກງານການສົ່ງເສີມ
ການປະຍັດ,
ຕ້ານການຟູມເຟື່ອຍ,
ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການລົງທຶນ-ລາຍ
ຈ່າຍງົບປະມານ ແລະ ການແກ້ໄຂໜີ້
ສິນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະທດ: ສືບຕໍ່
ປະຕິບັດມາດຕະການປະຢັດ
ແລະ
ຕ້ານການຟຸມເຟື່ອຍ
ໂດຍສະເພາະ
ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານຕ່າງໆ; ຊຸກຍູ້ການ
ປະຕິ ບັ ດ ດຳລັ ດ ວ່ າ ດ້ ວ ຍລົ ດ ຂອງລັ ດ
ເລກທີ 599/ນຍ ໃຫ້ເປັນຮູບປະທຳ
ໂດຍເລີ່ ມ ຈາກລົ ດ ປະຈໍ າ ຕໍ າ ແໜ່ ງ
ການນາ ເພື່ອຫັນມານຳໃຊ້ລົດໄຟຟ້າ,
ເຂັ້ມງວດປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ນິ
ຕິກໍາກຸ່ມກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມ
ຄອງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ໃຫ້ມີ
ຄວາມຮັດກຸມຫລາຍຂຶ້ນ;
ດຳເນີນ
ການເຈລະຈາຕໍ່ລ ອງເພື່ ອຫັກ ລົບ ມູນ
ຄ່ າ ໂຄງການຕາມຜົ ນຂອງການກວດ
ກາ; ສືບຕໍ່ລະດົມແຫລ່ງທຶນເພື່ອຊຳລະ
ໜີ້ສິນສາທາລະນະ
ດ້ວຍຮູບການ
ຕ່າງໆ ເພື່ອຮັບປະກັນການຊຳລະໜີ້
ສິ ນ ທັ ນ ກຳນົ ດ ຕາມຂໍ້ ຜູ ກ ພັ ນ ສັ ນ ຍາ,
ຄົ້ນຄວ້າແກ້ໄຂໜີ້ສິນໂຄງການລົງທຶນ
ຂອງລັດຕາມ 6 ຮູບແບບ. ສືບຕໍ່ຊຸກ
ຍູ້ໃຫ້ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ ດຳເນີນການ
ໃຫ້ຄຳປຶກສາການປະຕິຮູບຮອບດ້ານ
5 ຫົວໜ່ວຍ ລັດວິສາຫະກິດຍຸດທະ
ສາດທີ່ເຄັ່ງຮ້ອນ ເຊັ່ນ: ລັດວິສາຫະກິດ
ໄຟຟ້າລາວ, ລັດວິສາຫະກິດການບິນ
ລາວ, ວິສາຫະກິດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟລາວ,
ລັດວິສາຫະກິດກະສິກຳ-ອຸດສາຫະກຳ
ບໍລິການຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ແລະ ບໍລິ
ສັດຜະລິດໄຟຟ້າລາວມະຫາຊົນ.
4.
ວຽກງານການສ້າງສະ
ຖຽນລະພາບດ້ານເງິນຕາ: ສຶບຕໍ່ຄຸ້ມ
ຄອງອັດຕາແລກປ່ຽນ, ລາຄາສິນຄ້າ
ແລະ ອັດຕາເງິນເຟີ້ ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບ
ທີ່ເໝາະສົມ ດ້ວຍການ:
1) ສຶບຕໍ່ປະສົມປະສານການ
ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືນະໂຍບາຍເງິນຕາ, ນະ
ໂຍບາຍອັດຕາແລກປ່ຽນ ແລະ ການ
ຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຢ່າງກົມ
ກຽວ ແລະ ແທດເໝາະ ເພື່ອຍົກສູງ
ຄຸນຄ່າຂອງເງິນກີບ ເຮັດໃຫ້ອັດຕາ
ແລກປ່ ຽ ນມີ ສ ະຖຽນລະພາບຫລາຍ
ຂຶ້ນ ພ້ອມທັງສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ມີເງິນ
ຕາຕ່າງປະເທດເຂົ້າປະເທດ ເຂົ້າສູ່ລະ
ບົບທະນາຄານຫລາຍຂຶ້ນ. ໃນນີ້, ຕົ້ນ
ຕໍ ແ ມ່ ນ ຈະສຸ ມ ໃສ່ ປັ ບ ປຸ ງ ກົ ນ ໄກຄຸ້ ມ
ຄອງທຸລະກິດແລກປ່ຽນເງິນຕາ ໃຫ້
ເປັນລະບົບທີ່ຮັດກຸມຫລາຍຂຶ້ນ; ສືບ
ຕໍ່ ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ນະໂຍບາຍ-ກົ ນ ໄກ
ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂອຳນວຍດ້ານແຫລ່ງ
ທຶນໃຫ້ແກ່ການຜະລິດເພື່ອທົດແທນ
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ພາກທີ VIII
ທຸລະກິດກ່ຽວກັບຍານພາຫະນະທາງບົກ
ມາດຕາ 60 ການດຳເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບຍານພາຫະນະທາງບົກ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ມີຈຸດປະສົງດຳເນີນທຸລະກິດ
ກ່ຽວກັບຍານພາຫະນະທາງບົກ ຕ້ອງແຈ້ງຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍາ
ນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ,

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການ

ລົງທຶນ ແລະ ຂໍອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດຈາກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
vjko8+lt[a[|hkDDD

ການນຳເຂົ້າ, ສົ່ງເສີມການສົ່ງອອກ,
ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ SME;
ປັບປຸງກົນໄກຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ ທີ່ເປັນ
ເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ
ຫລາຍຂຶ້ນ,
2) ສືບຕໍ່ຕິດຕາມການພັດ
ທະນາສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງ
2
ທະນາຄານລັດ
ທີ່ໄດ້ມີການປັບປຸງ
ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂໃນການຫັນທະນາ
ຄານນະໂຍບາຍ ໄປເປັນທະນາຄານ
ພັດທະນາຊົນນະບົດ; ໄປຄຽງຄູ່ກັບ
ການສຶບຕໍ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ລະ
ບົບສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ລະບົບ
ຊຳລະ;
3) ສືບຕໍ່ຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນ
ຄ້າ ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ເໝາະສົມ ໂດຍ
ສະເພາະບັນດາສິນຄ້າທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ການ
ດໍາລົງຊີວິດ ດ້ວຍການສຶບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າ
ກຳນົ ດ ໂຄງສ້ າ ງໃຫ້ ເ ໝາະສົ ມ ຫລາຍ
ຂຶ້ນ ແລະ ມີການນຳໃຊ້ກົນໄກດັດສົມ
ລາຄາ ທີ່ຍືນຍົງ.
5. ວຽກງານການຍົກສູງປະ
ສິ ດ ທິ ພ າບການຄຸ້ ມ ຄອງລັ ດ ດ້ ວ ຍ
ກົດໝາຍ:
1) ສືບຕໍ່ກວດກາຄືນບັນດາ
ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍລຸ່ມກົດໝາຍ
ເພື່ ອ ປັ ບ ປຸ ງ ໂດຍເລັ່ ງ ໃສ່ ປັ ບ ປຸ ງ ກົ ດ
ໝາຍທີ່ ຕິ ດ ພັ ນ ກັ ບ ວາລະແຫ່ ງ ຊາດ
ໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ,
ການຄ້າ,
ການລົງທຶນ; ພ້ອມທັງກວດກາ, ປະ
ເມີນ ແລະ ປັບປຸງເປັນແຕ່ລະໄລຍະ;
2) ສຶບຕໍ່ປັບປຸງບັນດາກົນ
ໄກ, ຂອດຂັ້ນການບໍລິການ ແລະ ອະ
ນຸຍາດການລົງທຶນ ແລະ ການດໍາເນີນ
ທຸລະກິດ ຕາມຄໍາສັ່ງເລກທີ 02/ນຍ
ແລະ ເລກທີ 03/ນຍ; ແລະ ອຳນວຍ
ຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າ ແລະ
ການຂົນສົ່ງຜ່ານແດນຕາມຄຳສັ່ງເລກ
ທີ 12/ນຍ ເພື່ອໃຫ້ການອອກໃບທະ
ບຽນ, ອະນຸຍາດການລົງທຶນ ແລະ
ການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ເລກລະ
ຫັດການເສຍອາກອນ ມີຄວາມສະ
ດວກ, ວ່ອງໄວດີຂຶ້ນ.
III. ມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບັດ.
- ແຕ່ລະຂະແໜງການ ແລະ
ທ້ອງຖິ່ນໃນທົ່ວປະເທດ ຕ້ອງໄດ້ຈັດ
ຕັ້ງເຊື່ອມຊຶມ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ວາລະແຫ່ ງ ຊາດວ່ າ ດ້ ວ ຍການແກ້ ໄ ຂ
ຄວາມຫຍຸ້ ງ ຍາກດ້ າ ນເສດຖະກິ ດ ການເງິນ ດ້ວຍການຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້
ເປັນແຜນລະອຽດຕາມພາລະບົດບາດ

ຕົວຈິງກວ່າເກົ່າ ຕາມມະຕິ 07/ລບ,
ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ
ທັງໃຫ້ແທດຕົວຈິງກວ່າເກົ່າຕາມມະຕິ
07/ລບ.
ເຜີຍແຜ່ໃຫ້ການຈັດຕັ້ງ
ທຸກພາກສ່ວນ ແລະ ທຸກຂັ້ນ ຮັບຮູ້
ເຂົ້າໃຈຢ່າງທົ່ວເຖິງ, ມີຄວາມເປັນເອ
ກະພາບສູງກວ່າເກົ່າ ແລະ ໃຫ້ຖຶວາ
ລະແຫ່ງຊາດເປັນໜ້າທີ່ ແລະ ພັນທະ
ຂອງທົວ
່ ພັກ, ທົວ
່ ປວງຊົນລາວທັງຊາດ.
- ສືບຕໍ່ປັບປຸງກົນໄກການ
ປະສານງານໃຫ້ມີຄວາມລະອຽດ, ຈະ
ແຈ້ງ ແລະ ຄ່ອງຕົວກວ່າເກົ່າ ເພື່ອຈັດ
ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ໄປໃນທິ ດ ທາງດຽວກັ ນ ;
- ສຶບຕໍ່ປະຕິບັດກົນໄກການ
ເຮັດວຽກຂອງຄະນະແກ້ໄຂດ້ານເສດ
ຖະກິດ, ການເງິນ ແລະ ເງິນຕາ ທີ່ລັດ
ຖະບານໄດ້ຕົກລົງ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ.
- ບັນດາຂະແໜງການ ກຳ
ນົດແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປັນປີ, ໄຕ
ມາດ
ໂດຍສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນຕົວຊີ້
ບອກຄາດໝາຍສູ້ຊົນ,
ກິດຈະກຳ
ແລະ ໂຄງການຢ່າງຈະແຈ້ງ ເພື່ອເປັນ
ບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ
ແລະ ສຸມໃສ່ກໍ່ສ້າງພະນັກງານຂອງຕົນ
ໃຫ້ເປັນມືອາຊີບຢ່າງແທ້ຈິງ.
- ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ຊຸກ
ຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ທັງສະຫລຸບ
ລາຍງານໃຫ້ ຂັ້ ນ ເທິ ງ ກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງເປັ ນ
ແຕ່ລະໄລຍະຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.
- ສືບຕໍ່ປັບປຸງຖານຂໍ້ມູນສະ
ຖິຕິຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ
ໃຫ້ເປັນລະບົບ, ຖຶກຕ້ອງ, ຊັດເຈນ
ແລະ ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ທັນ
ກໍານົດເວລາ.
ທັ ງ ໝົ ດ ທີ່ ກ່ າ ວມາຂ້ າ ງເທິ ງ
ນັ້ນ ແມ່ນສັງລວມຜົນການຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບັດ ວາລະແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການ
ແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດ
ຖະກິດ-ການເງິນ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ
ແລະ ແຜນວຽກຈຸດສຸມ ໃນຕໍ່ໜ້າ,
ເພື່ ອ ເຮັ ດ ໃຫ້ ກ ານຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ວາ
ລະແຫ່ງຊາດດັ່ງກ່າວ ບັນລຸໄດ້ຕາມ
ຈຸດປະສົງ ແລະ ຄາດໝາຍທີ່ກໍານົດ
ໄວ້ໃນຕໍ່ໜ້າ ເຫັນວ່າມີຄວາມສໍາຄັນ
ແລະ ຈຳເປັນ ທີ່ທຸກພາກສ່ວນໃນສັງ
ຄົມຕ້ອງໄດ້ຮັບຮູ້,
ເຂົ້າໃຈຢ່າງຖືກ
ຕ້ອງ, ມີຄວາມເສຍສະລະ ແລະ ໃຫ້
ຄວາມຮ່ວມມື ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ບັນດາແຜນວຽກຈຸດສຸມດັ່ງກ່າວ ແບບ
ບຸກທະລຸຢ່າງຈິງຈັງ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດ
ລວມຂອງຊາດ ແລະ ຂອງປະຊາຊົນ.

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

