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(ສພຊ) ກອງປະຊຸມຍົກສູງ
ບົ ດ ບາດການເຄື່ ອ ນໄຫວຂອງສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ແກ່ກຳລັງປ້ອງກັນຊາດ
ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 9 ສິງຫາຜ່ານມາ,
ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ
ພົອ. ຈັນສະໝອນ ຈັນຍາລາດ ຮອງ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທັງເປັນລັດຖະ
ມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ທ່ານ
ພົທ. ສຸວອນ ເລືອງບຸນມີ ຮອງປະ
ທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ສຈ. ປອ.
ຈະເລີນ ເຍຍປາວເຮີ ຮອງປະທານສະ
ພາແຫ່ງຊາດ, ມີປະທານ-ຮອງປະທານ
ກຳມາທິ ກ ານປ້ ອ ງກັ ນ ຊາດ-ປ້ ອ ງກັ ນ
ຄວາມສະຫງົບ ສະພາແຫ່ງຊາດ, ນາຍ
ແລະ ພົນທະຫານ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກ
ງານຫລັກແຫລ່ງຈາກກະຊວງປ້ອງກັນ

ປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ.
ທັງນີ້, ກໍເພື່ອເຮັດໃຫ້ພະນັກ

ງານຫລັກແຫລ່ງ ໃນກໍາລັງປ້ອງກັນ
ຄວາມສະຫງົບຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ

-q,g-up;ao]af4tme,to6o csj’-kf 7q[Iv[ #! xuK
ໃນວັນທີ 15 ສິງຫາ 2022
ນີ້, ແມ່ນມື້ຄົບຮອບການປະກາດໃຊ້
ລັດຖະທໍາມະນູນ ແຫ່ງ ສປປລາວ ສະ
ບັບທໍາອິດ ທີ່ໄດ້ໜູນວຽນມາຄົບຮອບ
31 ປີ ພໍດີ. ໃນໂອກາດນີ້, ທົ່ວພັກ,
ທົ່ວລັດ,
ທົ່ວກໍາລັງປະກອບອາວຸດ
ແລະ ທົ່ວປວງຊົນລາວທັງຊາດ ມີ
ຄວາມຊື່ນຊົມຍິນດີ ແລະ ຂໍສະແດງ
ຄວາມຂໍ່ານັບຊົມເຊີຍ ຕໍ່ວັນທີ່ມີຄວາມ
ໝາຍສໍ າ ຄັ ນ ທາງປະຫວັ ດ ສາດຂອງ
ຊາດລາວເຮົາ ຢ່າງສຸດອົກສຸດໃຈ.

ເມື່ ອ ຫວນຄື ນ ເຖິ ງ ປະຫວັ ດ
ສາດແຫ່ງການກໍາເນີດ, ຄົງຕົວ ແລະ
ຂະຫຍາຍຕົວຂອງຊາດລາວ, ພວກ
ເຮົາມີຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈ
ທີ່
ເຫັນວ່າ: ນັບເປັນເວລາຫລາຍພັນປີມາ
ແລ້ວ ທີ່ບັນພະບຸລຸດຂອງຊາດລາວ
ໄດ້ນໍາພາປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າດຳ
ເນີນການຕໍ່ສູ້ ເພື່ອການດຳລົງຄົງຕົວ
ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ບົນດິນແດນອັນ
ແສນຮັກແຫ່ງນີ້. ເລີ່ມແຕ່ກາງສະຕະ
ວັດທີ XIV ເປັນຕົ້ນມາ, ບັນພະບຸລຸດ

ຂອງພວກເຮົາ ໂດຍສະເພາະເຈົ້າຟ້າ
ງຸ່ມມະຫາລາດ ວິລະບຸລຸດທີ່ຮັກຊາດ
ໄດ້ພາປະຊາຊົນເຮົາກໍ່ຕັ້ງ ແລະ ສ້າງ
ອານາຈັກລາວລ້ານຊ້າງ ໃຫ້ເປັນເອ
ກະພາບ ແລະ ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຂຶ້ນ
ໃນປີ ຄສ.1353.
ຕັ້ງແຕ່ສະຕະວັດທີ XVIII
ເປັນຕົ້ນມາ, ແຜ່ນດິນລາວໄດ້ຖືກບັນ
ດາອິ ດ ທິ ກ ຳລັ ງ ພາຍນອກຈ້ ອ ງມອງ,

ພາລະບົດບາດ, ສິດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ການ
ເຄື່ອນໄຫວຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ໃຫ້

ເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ. ພ້ອມທັງເປັນການ
ເພີ່ ມ ທະວີ ກ ານພົ ວ ພັ ນ ປະສານງານ
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ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນລັດຖະ
ທຳມະນູນແຫ່ງຊາດ ຄົບຮອບ 31 ປີ
(15/8/1955-15/8/2022), ໃນ
ວັນທີ 12 ສິງຫາ 2022 ທ່ານ
ສຈ. ປອ. ຈະເລີນ ເຍຍປາວເຮີ ຮອງ
ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ທັງເປັນປະ
ທານກຳມາທິການກົດໝາຍ ໄດ້ໃຫ້
ສຳພາດກັບສື່ມວນຊົນວ່າ: ການປະ
ກາດໃຊ້ລັດຖະທຳມະນູນ ສະບັບທຳ
ອິດ ຂອງ ສປປລາວ ແມ່ນຂີດໝາຍ
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(ສພຊ) ໃນວັນທີ 9 ສິງຫາ
2022 ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ, ໄດ້ມີກອງ
ປະຊຸ ມ ປາຖະກະຖາວັ ນ ສ້ າ ງຕັ້ ງ ສາຍ
ພົ ວ ພັ ນ ການທູ ດ ລາວ-ຫວຽດນາມ
ຄົບຮອບ 60 ປີ (5 ກັນຍາ 1962-5
ກັນຍາ 2022) ແລະ ວັນເຊັນສົນທິ
ສັນຍາມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມື
ລາວ-ຫວຽດນາມ ຄົບຮອບ 45 ປີ
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ລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດ ກັບກຳລັງ
ປ້ອງກັນຊາດ ໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ ວ່ອງ
ໄວ ແລະ ມີປະສິດທິຜນ
ົ ດີຂນ
້ຶ ກວ່າເກົາ່ .
ໃນກອງປະຊຸມ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
ໄດ້ ຮັ ບ ຟັ ງ ເຜີ ຍ ແຜ່ ເ ອກະສານສຳຄັ ນ
ຕ່າງໆ ຄື: ຜົນສຳເລັດກອງປະຊຸມສະ
ໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ຊຸດທີ IX; ບາງມາດຕາຂອງ
ກົ ດ ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍສະພາແຫ່ ງ ຊາດ
(ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ 64/ສພຊ,
ລົງວັນທີ 9 ທັນວາ 2015 ແລະ ກົດ
ໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາ
ຂອງກົ ດ ໝາຍສະພາປະຊາຊົ ນ ຂັ້ ນ
ແຂວງ ສະບັບເລກທີ 82/ສພຊ, ລົງ
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(ສພຊ) ວັນທີ 2 ສິງຫາຜ່ານ
ມານີ້, ທ່ານ ຄໍາໃບ ດໍາລັດ ກໍາມະການ
ສູນກາງພັກ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວ
ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ແຂວງຈໍາ
ປາສັກ ໂດຍການຕ້ອນຮັບຂອງທ່ານ
ປອ. ວິໄລວົງ ບຸດດາຄຳ ກຳມະການ
ສູນກາງພັກ, ເຈົ້າແຂວງໆຈຳປາສັກ
ມີບັນດາໃນຄະນະນໍາຂອງແຂວງ ແລະ

ພະແນກການຂອງແຂວງເຂົ້ າ ຮ່ ວ ມ;
ພ້ອມນັ້ນ, ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານ
ຫຍໍ້ກ່ຽວກັບສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັ ດ ວຽກງານຂອງແຂວງຈໍ າ ປາສັ ກ
ໂດຍສະເພາະການພັ ດ ທະນາເສດຖະ
ກິດ-ສັງຄົມ ຂອງແຂວງຈາກທ່ານເຈົ້າ
ແຂວງຈໍາປາສັກ.
ໃນການເຄື່ ອ ນໄຫວຄັ້ ງ ນີ້ ,
ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້

ເຂົ້ າ ຮ່ ວ ມເປັ ນ ຄະນະປະທານໃນພິ ທີ
ປະກາດການສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມມິດຕະ
ພາບລາວ-ກໍາປູເຈຍ ປະຈໍາແຂວງຈໍາ
ປາສັກ ທີ່ຫ້ອງວ່າການແຂວງຈຳປາ
ສັກ; ຈາກນັ້ນ, ຄະນະ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວ
ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ສະພາປະ
ຊາຊົນແຂວງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
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(ສພຊ) ວັນທີ 12 ສິງຫາ
2022, ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ (ສພຊ)
ໄດ້ ມີ ພິ ທີ ມ ອບ-ຮັ ບ ການສົ ມ ທົ ບ ທຶ ນ
ເຂົ້າກອງທຶນຊ່ວຍເຫລືອສັງຄົມ ສພຊ
ຈາກບໍລິສັດ Wang Investment
ຈໍາກັດ ມູນຄ່າ 300.000.000 ກີບ,
ຕາງໜ້າມອບໂດຍທ່ານ ດິງຢຸງ ຫວັງ
(Dingyu Wang) ປະທານບໍລິສັດ
Wang Investment ຈໍາກັດ ແລະ

|hk )

|hk $

|hk $

|hk $

vjko8+|hk )

|hk $

|hk #

|hk &

-q,g-up;ao]af4tme,to6ocsj’-kf 7q[Iv[ #! xu X!&})}!_&&{!&})}@W@@? 1jk’l5f.9K
.9K

|hk &

0jk;vjko8+

;aomu !#{!*}W)}@W@@
gruj,mt;uDDD
DDD
ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2020 ທີ່ພົວພັນ
ເຖິງພາລະບົດບາດ, ສິດ, ໜ້າທີ່ ແລະ
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ;
ມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍ
ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ
ຂອງກຳມາທິການປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງ
ກັນຄວາມສະຫງົບ
ສະບັບເລກທີ
169/ຄປຈ, ລົງວັນທີ 5 ກໍລະກົດ
2021; ນະໂຍບາຍຕໍ່ພະນັກງານ-ນັກ
ຮົ ບ ໃນກຳລັ ງ ປ້ ອ ງກັ ນ ຊາດ-ປ້ ອ ງກັ ນ
ຄວາມສະຫງົບ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ສະ
ພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນ
ຂັ້ນແຂວງ ສະບັບເລກທີ 163/ຄປຈ,
ລົງວັນທີ 2 ມິຖຸນາ 2022; ຂໍ້ຕົກ
ລົງຮ່ວມ ວ່າດ້ວຍການປະສານງານ
ລະຫວ່າງກຳມາທິການປ້ອງກັນຊາດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ຊຸດທີ IX ແລະ ຄະນະປະສານ
ງານຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ສະ
ບັບເລກທີ 01/ປກຊ ສ-ຄ.ປກທ, ລົງ
ວັນທີ 9 ກຸມພາ 2022; ບົດສະຫລຸບ
ຕີລາຄາໂດຍສັງເຂບ ຜ່ານການເຄື່ອນ
ໄຫວຈັດຕັ້ງການປະສານງານ ໄລຍະ
5 ປີຜ່ານມາ (2016-2020) ແລະ
ກຳນົດທິດທາງແຜນການ 5 ປີ
(2021-2025) ລະຫວ່າງກຳມາທິ
ການປ້ ອ ງກັ ນ ຊາດ-ປ້ ອ ງກັ ນ ຄວາມ
ສະຫງົບ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX
ກັບກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ກະຊວງ
ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ສະຫະ
ພັນນັກຮົບເກົ່າແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກ
ທີ 02/ຄປຈ, ລົງວັນທີ 10 ກຸມພາ
2022. ພາຍຫລັງຮັບຟັງການເຜີຍ
ແຜ່, ບັນດາຜູ້ແທນກອງປະຊຸມ ກໍໄດ້
ປະກອບຄຳເຫັນ, ຊັກຖາມບັນຫາທີ່
ມີຄວາມສົນໃຈ.
ໃນຕອນບ່ າ ຍຂອງວັ ນ ດຽວ
ກັນ, ກອງປະຊຸມໄດ້ຕ້ອນຮັບ ແລະ
ຮັບຟັງການໂອ້ລົມຂອງທ່ານ ປອ. ໄຊ
ສົມພອນ ພົມວິຫານ ກຳມະການກົມ
ການເມືອງສູນກາງພັກ, ປະທານສະ
ພາແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງມີເນື້ອໃນບາງຕອນ
ສໍາຄັນວ່າ:
ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍ
ແລະ ຕີລາຄາສູງທີ່ກໍາລັງປ້ອງກັນຊາດ
ພວມສຸມໃສ່ການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ
ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XI ຂອງ
ພັກ ກໍຄືມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ
V ຂອງອົງຄະນະພັກກະຊວງປ້ອງກັນ
ປະເທດ ທີ່ໄດ້ກຳນົດ 4 ໜ້າທີ່ໃຫຍ່,
26 ແຜນງານ ແລະ 5 ບຸກທະລຸ ເຂົ້າ
ສູ່ ກ ານກະທຳຕົ ວ ຈິ ງ ຂອງກົ ມ ກອງທ້ອງຖິ່ນ ແທດເໝາະກັບໜ້າທີ່ການ
ເມືອງຂອງແຕ່ລະກົມກອງ
ຕິດພັນ
ກັບການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ 2 ວາ
ລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນ
ຫາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະ
ກິດ-ການເງິນ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນ
ຫາຢາເສບຕິດ, ສືບຕໍ່ປັບປຸງກໍ່ສ້າງກຳ
ລັງໃນທຸກດ້ານ, ຍົກສູງວຽກງານການ
ອົ ບ ຮົ ມ ດ້ າ ນແນວຄິ ດ -ການເມື ອ ງ,
ຫັດແອບດ້ານການທະຫານ, ພະລາທິ
ການ-ເຕັກນິກ ແລະ ວິຊາສະເພາະ
ເຫລົ່າຮົບຕ່າງໆ ໃຫ້ຊຳນິຊໍານານຄ່ອງ
ແຄ້ວ, ຍົກສູງນໍ້າໃຈ ເພິ່ງຕົນເອງ, ກຸ້ມ
ຕົນເອງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ
ດ້ວຍຕົນເອງ, ສ້າງພະລາທິການກັບ
ທີ່, ຍູ້ແຮງການຜະລິດ ແລະ ຂະຫຍາຍ
ເຂດຜະລິດກະສິກຳຂັ້ນກະຊວງ, ບັນ
ດາກົມກອງ, ທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອແກ້ໄຂຊີ
ວິດການເປັນຢູ່ຂອງນາຍ ແລະ ພົນທະ

ຫານດີຂຶ້ນເປັນກ້າວໆ.
(ກົງທະນູຄຳ ພິພັດເສລີ)
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ແບ່ງແຍກ ແລະ ຮຸກຮານຢູ່ສະເໝີ. ປະ
ຊາຊົນເຮົາໄດ້ພ້ອມກັນເສີມຂະຫຍາຍ
ມູນເຊື້ອອັນພິລະອາດຫານບໍ່ຍອມຈຳ
ນົນຂອງບັນພະບູລຸດ ແລະ ໄດ້ຕໍ່ສູ້ຢ່າງ
ຕໍ່ເນື່ອງ, ໜຽວແໜ້ນ ເພື່ອກອບກູ້ເອ
ກະລາດ ອິດສະລະພາບ ມາໃຫ້ປະເທດ
ຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນລາວເຮົາ.
ນັບແຕ່ປີ 1930 ມານີ້, ພາຍ
ໃຕ້ການນໍາພາອັນຖືກຕ້ອງ ຂອງພັກ
ກອມມູ ນິ ດ ອິ ນ ດູ ຈີ ນ ໃນເມື່ ອ ກ່ ອ ນ
ແລະ ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວໃນ
ປັດຈຸບັນ, ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ
ໄດ້ພ້ອມກັນດຳເນີນການຕໍ່ສູ້ອັນຫຍຸ້ງ
ຍາກລຳບາກ, ພິລະອາດຫານ ແລະ
ເຕັ ມ ໄປດ້ ວ ຍຄວາມເສຍສະຫລະອັ ນ
ໃຫຍ່ຫລວງ ຈົນສາມາດທັບມ້າງແອກ

ປົກຄອງ,
ການກົດຂີ່ຂອງພວກລ່າ
ເມືອງຂຶ້ນ ແລະ ລະບອບສັກດີນາໃຫ້
ພັງທະລາຍລົງຢ່າງສິ້ນເຊີງ, ປົດປ່ອຍ
ປະເທດຊາດຢ່າງສົມບູນ, ສະຖາປານາ
ເປັນປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິ
ປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໃນວັນທີ 2
ທັນວາ 1975, ອັນໄດ້ໄຂສັງກາດ
ໃໝ່ທີ່ປະເທດຊາດ ໄດ້ມີເອກະລາດ
ແລະ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ໄດ້ມີ
ອິດສະຫລະພາບ ແລະ ເປັນເຈົ້າຂອງປະ
ເທດຊາດ ຢ່າງແທ້ຈິງ.
ພາຍຫລັງປະເທດຊາດໄດ້ຮບ
ັ
ການປົດປ່ອຍມານີ້,
ປະຊາຊົນເຮົາ
ໂດຍພາຍໃຕ້ ກ ານນຳພາອັ ນ ປີ ຊ າສາ
ມາດຂອງພັກ ປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ
ໄດ້ ພ້ ອ ມກັ ນ ປະຕິ ບັ ດ ສອງໜ້ າ ທີ່ ຍຸ ດ
ທະສາດ ຄື: ປົກປັກຮັກ ສາ ແລະ ສ້າງ
ສາປະເທດຊາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ການດຳເນີນພາລະກິດປ່ຽນແປງໃໝ່
ຢ່າງຮອບດ້ານ ມີຫລັກການ ເພື່ອຂຸດ
ຄົ້ນ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງແຮງ
ສັງລວມຂອງຊາດ ແລະ ຂອງຍຸກສະ
ໄໝ ເຂົ້າໃນການສືບຕໍ່ສ້າງ ແລະ ບູ
ລະນະລະບອບປະຊາທິ ປ ະໄຕປະຊາ
ຊົນ, ສ້າງປະຖົມປັດໄຈ ເພື່ອກ້າວຂຶ້ນ
ຕາມຈຸ ດ ໝາຍສັ ງ ຄົ ມ ນິ ຍົ ມ ເທື່ ອ ລະ
ກ້າວຢ່າງໜັກແໜ້ນ.
ໃນໄລຍະໃໝ່ນີ້, ຊີວິດຂອງ
ສັງຄົມໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດເຮົາ ຕ້ອງ
ຫັນໄປສູ່ການຄຸ້ມຄອງລັດ, ຄຸ້ມຄອງ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ດ້ວຍກົດໝາຍ.
ຍ້ອນແນວນັ້ນ, ສະພາປະຊາຊົນສູງສຸດ
ຊຸດທີ II ໃນຖານະເປັນສະພາທີ່ປະຕິ
ບັດພາລະບົດບາດຕົ້ນຕໍ ໃນການສ້າງ
ລັດຖະທໍາມະນູນ ເຊິ່ງໄດ້ຖືກເລືອກ
ຕັ້ງຂຶ້ນໃນວັນທີ 26 ມີນາ 1989
ແລະ ຄະນະກໍາມະການຮ່າງລັດຖະທໍາ
ມະນູນແຫ່ງຊາດ ທີ່ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຕາມ
ມະຕິກົມການເມືອງສູນກາງພັກ ສະ
ໄໝທີ IV ສະບັບເລກທີ 16/ກມສພ,
ລົງວັນທີ 3 ສິງຫາ 1989 ຈຶ່ງໄດ້ດໍາ
ເນີນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງຮ່າງລັດ
ຖະທໍາມະນູນ ແຫ່ງ ສປປລາວ, ພ້ອມ
ກັນນັ້ນກໍໄດ້ສ້າງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ກົດ
ໝາຍ ທີ່ຈໍາເປັນຈໍານວນໜຶ່ງ, ມາເຖິງ
1991 ລັດຖະທໍາມະນູນສະບັບທໍາອິດ
ຂອງສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ
ປະຊາຊົນລາວ ຈຶ່ງໄດ້ຖືກຮັບຮອງຢ່າງ
ເປັນເອກະສັນ ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມສະ
ໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາປະ
ຊາຊົນສູງສຸດ ຊຸດທີ II ໃນວາລະປະ
ຊຸມຕອນບ່າຍວັນທີ 14 ສິງຫາ

1991 ແລະ ປະທານປະເທດແຫ່ງ
ສປປລາວ ໄດ້ອອກລັດຖະດໍາລັດປະ
ກາດໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການ ສະບັບເລກ
ທີ 55/ປທປທ, ລົງວັນທີ 15 ສິງຫາ
1991.
ພາຍຫລັງປະກາດໃຊ້ລັດຖະ
ທໍາມະນູນມາໄດ້ 4 ປີກວ່າ ໃນທ້າຍປີ
1995, ໂດຍໄດ້ຮັບຄໍາຊີ້ນໍາຂອງກົມ
ການເມືອງສູນກາງພັກ ສະໄໝທີ V,
ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ III ຈຶ່ງໄດ້ຕົກ
ລົ ງ ກຳນົ ດ ເອົ າ ວັ ນ ປະກາດໃຊ້ ລັ ດ ຖະ
ທໍາມະນູນ (15 ສິງຫາ 1991) ເປັນ
ວັນລັດຖະທໍາມະນູນແຫ່ງຊາດ ແນໃສ່
ຫວນຄືນ, ສຶກສາອົບຮົມ ແລະ ສ້າງ
ສະຕິເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດລັດຖະທໍາ
ມະນູນ ໃນທົ່ວສັງຄົມໃຫ້ສູງຂຶ້ນ. ຜ່ານ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ເພື່ອຕອບ
ສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ ອ ງຕ້ ອ ງການ
ໃນການປະຕິ ບັ ດແນວທາງປ່ ຽ ນແປງ
ໃໝ່ຢ່າງຮອບດ້ານ ມີຫລັກການຂອງ
ພັກເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ,
ລັດຖະທຳມະ

ນູນສະບັບທຳອິດ ຈຶ່ງໄດ້ຮັບການປັບ
ປຸງໃນປີ 2003 ເຊິ່ງໄດ້ເພີ່ມເນື້ອໃນ
ໃໝ່ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງ
ກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ປ່ຽນຊື່ໝວດ
ວ່າດ້ວຍອົງການຕຸລາການ ມາເປັນ
ສານປະຊາຊົນ ແລະ ອົງການໄອຍະ
ການປະຊາຊົນ, ຕໍ່ມາກໍໄດ້ປັບປຸງລັດ
ຖະທຳມະນູນ ສະບັບປີ 2015 ແນໃສ່
ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ ອ ງຕ້ ອ ງ
ການໃນການບູ ລ ະນະລະບົ ບ ແຫ່ ງ ອຳ
ນາດລັດຂັ້ນຕ່າງໆ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ
ສູງຂຶ້ນ, ສ້າງບາດລ້ຽວ ໃໝ່ໃຫ້ແກ່
ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາປະ
ເທດຊາດ, ການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະ
ກິດກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນໃນໄລ
ຍະໃໝ່ ໂດຍໄດ້ກຳນົດເອົາສະພາປະ
ຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ, ອົງການກວດສອບ
ແຫ່ງລັດ, ຄະນະກໍາມະການເລືອກຕັ້ງ
ເຂົ້າເພີ່ມໃໝ່.
ລັດຖະທຳມະນູນ
ແຫ່ງ
ສປປລາວ
ໄດ້ຮັບຮູ້ຜົນງານອັນຍິ່ງ
ໃຫຍ່ ທີ່ປະຊາຊົນເຮົາຍາດມາໄດ້ໃນ
ພາລະກິດຕໍ່ສູ້ປົດປ່ອຍຊາດ, ປົກປັກ
ຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາປະເທດຊາດ ກໍຄື
ພາລະກິດປ່ຽນແປງໃໝ່. ລັດຖະທຳ
ມະນູນສະບັບທໍາອິດ ກໍຄື ສະບັບປັບ
ປຸງ ປີ 2003 ແລະ 2015 ລ້ວນແຕ່
ໄດ້ກຳນົດກ່ຽວກັບລະບອບການເມືອງ,
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ; ການປ້ອງກັນ
ຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ; ສິດ
ແລະ ພັນທະພື້ນຖານຂອງພົນລະເມືອງ
ລາວ; ລະບົບແຫ່ງອຳນາດລັດໃນໄລ
ຍະໃໝ່; ພາສາ, ອັກສອນ, ເຄື່ອງ
ໝາຍຊາດ, ທຸງຊາດ, ເພງຊາດ, ວັນ
ຊາດ, ສະກຸນເງິນ ແລະ ນະຄອນຫລວງ.
ລັດຖະທຳມະນູນ
ແຫ່ງ
ສປປລາວ ແມ່ນໝາກຜົນລວມຍອດ
ແຫ່ງສະຕິປັນຍາ ແລະ ການປະກອບ
ຄວາມເຫັນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ຂອງປະ
ຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າໃນທົ່ວປະເທດ
ທີ່ ສ່ ອ ງແສງຢ່ າ ງຈະແຈ້ ງ ເຖິ ງ ຄວາມ
ມຸ່ງມາດປາຖະໜາອັນສູງສົ່ງຍາວນານ
ແລະ
ຄວາມຕັດສິນໃຈອັນແຮງກ້າ
ຂອງວົງຄະນະຍາດແຫ່ງຊາດລາວ ເພື່ອ
ພ້ອມກັນສູ້ຊົນໃຫ້ບັນລຸຈຸດໝາຍສ້າງ
ປະເທດລາວໃຫ້ເປັນປະເທດ ສັນຕິ
ພາບ, ເອກະລາດ, ປະຊາທິປະໄຕ, ເອ
ກະພາບ ແລະ ວັດທະນະຖາວອນ.
ໃນຕະຫລອດໄລຍະ 31 ປີ
ທີ່ຜ່ານມາ, ທົ່ວພັກ, ທົ່ວລັດ, ທົ່ວກໍາ
ລັງປະກອບອາວຸດ ແລະ ທົ່ວປວງຊົນ
ລາວທັ ງ ຊາດໄດ້ ຮ່ ວ ມແຮງຮ່ ວ ມໃຈ

ກັນ, ສາມັກຄີກັນເປັນປຶກແຜ່ນແໜ້ນ
ໜາພາຍໃນຊາດ ຢູ່ອ້ອມຂ້າງພັກ ແລະ
ລັດເຮົາ, ພ້ອມກັນສູ້ຊົນບຸກບືນຜ່ານ
ຜ່າອຸປະສັກຕ່າງໆ ຕັ້ງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມປະ
ຕິບັດ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍລັດຖະທໍາ
ມະນູນ ແຫ່ງ ສປປລາວ, ປົກປັກຮັກ
ສາ ແລະ ສ້າງສາປະເທດຊາດ, ເຮັດ
ໃຫ້ປະເທດເຮົາ
ມີສະຖຽນລະພາບ
ທາງດ້ າ ນການເມື ອ ງຢ່ າ ງໜັ້ ນ ທ່ ຽ ງ,
ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມປອດ
ໄພ ແລະ ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ໂດຍ
ພຶ້ນຖານຕະຫລອດມາ, ເສດຖະກິດສັງຄົມ ໄດ້ຮບ
ັ ການພັດທະນາຂະຫຍາຍ
ຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ລະບົບແຫ່ງອໍານາດ
ລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ ໄດ້ຮັບ
ການປັບປຸງໃຫ້ເຂັ້ມແຂງເປັນກ້າວໆ;
ຖັນແຖວພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ໄດ້
ຮັບການກໍ່ສ້າງຢ່າງເປັນລະບົບຕໍ່ເນື່ອງ;
ການຄຸ້ມຄອງລັດ, ຄຸ້ມຄອງເສດຖະ
ກິດ-ສັງຄົມດ້ວຍກົດໝາຍ
ໄດ້ຮັບ
ການຍົກສູງຂຶ້ນ; ສິດເປັນເຈົ້າ ແລະ

ປະຊາທິປະໄຕ ຂອງປະຊາຊົນບັນດາ
ເຜົ່າ ໄດ້ຮັບການເສີມຂະຫຍາຍ ແລະ
ຄໍ້າປະກັນດ້ວຍລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ
ກົດໝາຍ; ການພົວພັນຮ່ວມມືກັບ
ພາກພຶ້ນ ແລະ ສາກົນ ໄດ້ຮັບການ
ເປີ ດ ກວ້ າ ງບົ ນ ພຶ້ ນ ຖານລັ ດ ຖະທໍ າ ມະ
ນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ແນວທາງການ
ຕ່າງປະເທດ ແຫ່ງ ສປປລາວ, ເຮັດ
ໃຫ້ບົດບາດອິດທິພົນຂອງພັກ, ລັດ
ແລະ ປະເທດຊາດຂອງພວກເຮົາ ໄດ້
ຮັບການເຊີດຊູສູງຂຶ້ນໃນເວທີສາກົນ
ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ເຫັນວ່າ
ການປະຕິບັດລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ
ກົດໝາຍ ຍັງມີຈຸດອ່ອນຂໍ້ຄົງຄ້າງຈຳ
ນວນບໍ່ໜ້ອຍ ເຊິ່ງເລັ່ງທວງໃຫ້ພວກ
ເຮົາຕ້ອງພ້ອມກັນສູ້ຊົນແກ້ໄຂ ເຊັ່ນ:
ການຜັ ນ ຂະຫຍາຍລັ ດ ຖະທໍ າ ມະນູ ນ
ເປັນກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດ
ໝາຍ ຍັງບໍ່ທັນເປັນລະບົບຄົບຊຸດໃນ
ທຸກຂົງເຂດ, ເນື້ອໃນຂໍ້ກຳນົດຂອງ
ບາງກົດໝາຍ ຍັງບໍ່ທັນຮັດກຸມ ແລະ
ແທດເໝາະກັບສະພາບການຂະຫຍາຍ
ຕົ ວ ທາງດ້ າ ນເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ ,
ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ຕົ ວ ຈິ ງ ຍັ ງ ບໍ່ ທັ ນ
ເຂັ້ມງວດ ແລະ ສັກສິດເທົ່າທີ່ຄວນ;
ບັນດາປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນສັງຄົມ ທີ່
ເປັນການລ່ວງລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ
ສິດເປັນເຈົ້າຂອງປະຊາຊົນ ຍັງມີລັກ
ສະນະແຜ່ຫລາຍທົ່ວໄປ, ການແກ້ໄຂ
ບັ ນ ດາປາກົ ດ ການດັ່ ງ ກ່ າ ວຍັ ງ ບໍ່ ທັ ນ
ເດັດຂາດ, ເຂັ້ມງວດ ຕາມລັດຖະທໍາ
ມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ; ກົງຈັກລັດ
ຂັ້ນຕ່າງໆຍັງມີລັກສະນະໃຫຍ່ໂຕ, ພະ
ນັກງານ-ລັດຖະກອນ ມີອັດຕາສ່ວນ
ສູງທຽບໃສ່ຈຳນວນພົນລະເມືອງ ແຕ່
ຄຸນນະພາບຍັງບໍ່ທັນສູງແທ້, ຈໍານວນ
ໜຶ່ ງ ຍັ ງ ມີ ກ ານເສື່ ອ ມຖອຍທາງດ້ າ ນ
ຄຸນທາດການເມືອງ, ຄຸນສົມບັດສິນ
ທໍາປະຕິວັດ, ຈັນຍາບັນ, ຈັນຍາທໍາ
ຮັ ບ ໃຊ້ ປ ະຊາຊົ ນ ຍັ ງ ບໍ່ ທັ ນ ດີ ເ ທົ່ າ ທີ່
ຄວນ; ພົນລະເມືອງລາວ, ນິຕິບຸກຄົນ
ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ ຈຳນວນໜຶ່ງຍັງ
ບໍ່ທັນເປັນເຈົ້າການປະຕິບັດສິດ ແລະ
ພັນທະຂອງຕົນ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ
ຄົບຖ້ວນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລັດ
ຖະທຳມະນູນ.
ຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າສະພາບການຜັນ
ແປຢ່າງສັບສົນ ຄາດເດົາໄດ້ຍາກຂອງ
ໂລກ ແລະ ສະພາບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ
ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ພາຍ
ໃນປະເທດ ປັດຈຸບັນໄດ້ເລັ່ງທວງໃຫ້
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# ຄັດໂດຍ: ຫອມສະນິດ

ຜູ້ພັດທະນາ

p

ເຂດພັດທະນາເສດຖະກິດໃໝ່ສີ

ທັນດອນພວມເນລະມິດເຂດພື້ນທີ່ຂະໜາດໃຫຍ່ໃຫ້ກາຍເປັນ
“ສະຫວັນເທິງດິນ ” ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວຄົບວົງຈອນຕັ້ງຢູ່ພາກໃຕ້
ຂອງ ສປປລາວ ນອນໃນເຂດເມືອງໂຂງ ແຂວງຈຳປາສັກ, ຫ່າງ
ຈາກປະເທດກຳປູເຈຍ ປະມານ 40 ກວ່າກິໂລແມັດທີ່ມີຊາຍ
ແດນຂັ້ນລະຫວ່າງສອງປະເທດລາວ-ກຳປູເຈຍ;

ຈາກຜົນການ

ສຶກສາພົບວ່າໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ
ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວ ຄາດວ່າຮອດປີ 2025 ຈະມີ
ນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາປະມານ 1.3 ລ້ານເທື່ອຄົນຕໍ່ປີ ສາມາດ
ສ້າງລາຍຮັບໄດ້ 205 ລ້ານໂດລາ, ຮອດປີ 2050 ຈະດຶງດູດ
ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ 10 ລ້ານເທື່ອຄົນຕໍ່ປີ ສ້າງລາຍຮັບໄດ້ຫລາຍ
ກ່ວາ 24 ຕື້ໂດລາຕໍ່ປີ ແລະ ໂຄງການນີ້ສາມາດສ້າງວຽກເຮັດ
ງານທໍາໃຫ້ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນເຖິງ 1 ແສນຕຳແຫນ່ງ.
ນສພ. ປະເທດລາວ 09/08/2022

ລັດຖະບານ ໄດ້ເຫັນດີຮັບຮອງເອົາຖະແຫລງການ

p

ແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຫັນປ່ຽນການສຶກສາຢູ່ ໃນ ສປປລາວ
ເຊິ່ງລັດຖະບານຈະສຸມໃສ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນ
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ຫົວຂໍ້ເປັນຫລັກ ລວມມີ: ການຟື້ນຟູການຮຽນຈາກຜົນກະທົບ
ຂອງໂຄວິດ-19, ການຈິນຕະນາການຄືນໃໝ່ເຖິງຮູບແບບຂອງ
ການສຶກສາ,

ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການເງິນພາກລັດ

ສຳລັ ບ ວຽກງານສຶ ກ ສາສູ ງ ເປົ້ າ ໝາຍລະດັ ບ ມາດຕະຖານການ
ສຶກສາ.
ນສພ. ປະເທດລາວ 10/08/2022

p

ແຂວງຊຽງຂວາງ ຈະສູ້ຊົນໃນການສັກວັກຊີນໂຄວິດ-

19 ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ໃຫ້ໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍ ເຮັດໃຫ້
ອັດຕາການສັກວັກຊີນເຂັມທີ 1 ສາມາດບັນລຸ 80% ຂຶ້ນໄປ
ເຂັມທີ 2 ກວມເອົາ 70% ແລະ ເຂັມທີ 3 ໃຫ້ບັນລຸ 40%
ຂຶ້ນໄປ ເພື່ອກຽມພ້ອມໃຫ້ແກ່ການຈັດງານມະຫະກຳກິລາແຫ່ງ
ຊາດ ຄັ້ງທີ 11 ຫລື ຊຽງຂວາງເກມ ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນທ້າຍປີນີ້.
ປັດຈຸບັນ ອັດຕາສ່ວນປະຊາກອນທີ່ໄດ້ຮັບການສັກວັກຊີນ ທົ່ວ
ແຂວງເຂັມ 1 ໄດ້ 73% ເຂັມ 2ໄດ້ 61% ເຂັມ 3 ໄດ້ 19,2%
ແລະ ເຂັມທີ 4 ໄດ້ 2,2%
ນສພ. ວຽງຈັນໃໝ່ 12/08/2022
ພັກ-ລັດ ກຳລັງປະກອບອາວຸດ ແລະ
ປະຊາຊົ ນ ລາວບັ ນ ດາເຜົ່ າ ໃນທົ່ ວ ປະ
ເທດ
ຕ້ອງຕັດສິນໃຈສູ້ຊົນຜ່ານຜ່າ
ແລະ ແກ້ໄຂຈຸດອ່ອນດັ່ງກ່າວໃຫ້ຕົກ
ໄປເປັນເທື່ອລະກ້າວ ເພື່ອເພີ່ມທະວີ
ບົດບາດນໍາພາ ແລະ ກໍາອໍານາດຂອງ
ພັກຕາມກົດໝາຍ, ຍົກສູງປະສິດທິ
ພາບໃນການຄຸ້ມຄອງລັດ, ຄຸ້ມຄອງ
ເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ ດ້ ວ ຍກົ ດ ໝາຍ,
ຕັ້ງໜ້າສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍ ແລະ ປະ
ຕິບັດສິດເປັນເຈົ້າ-ສິດປະຊາທິປະໄຕ
ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໃຫ້ແຂງແຮງ
ກວ່າເກົ່າ
ລວມທັງເພີ່ມທະວີການ
ຮ່ວມມືກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ແນ
ໃສ່ ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ມະຕິ ກ ອງປະຊຸ ມ
ໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ, ແຜນການ

ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງ
ຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX ໂດຍສະເພາະສຸມ
ທຸກກໍາລັງແຮງສັງລວມ ເພື່ອຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການ
ແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດ
ຖະກິດ-ການເງິນ ແລະ ການແກ້ໄຂ
ບັນຫາຢາເສບຕິດ ໃຫ້ເປັນຮູບປະທໍາ
ຫລາຍຂຶ້ນ, ສືບຕໍ່ພ້ອມກັນປະຕິບັດ
ສອງໜ້າທີ່ຍຸດທະສາດ ຄື ປົກປັກຮັກ
ສາ ແລະ ສ້າງສາປະເທດຊາດໃຫ້ບັນ
ລຸຕາມຈຸດໝາຍ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຮັ່ງ
ມີຜາສຸກ,
ປະເທດຊາດມັ່ງຄັ່ງເຂັ້ມ
ແຂງ, ສັງຄົມມີຄວາມສາມັກຄີເປັນ
ປຶກແຜ່ນ, ມີປະຊາທິປະໄຕ, ຍຸຕິທໍາ
ແລະ ສີວິໄລ.
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ຮັບຟັງການລາຍງານກ່ຽວກັບສະພາບ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງສະ
ພາປະຊາຊົນແຂວງຈໍາປາສັກ
ແລະ
ລາຍງານການເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກງານ
ຂອງຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ
ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 15 ແຂວງຈໍາ
ປາສັກ ຈາກທ່ານ ສົມສີ ມະນີນິນ
ຮອງປະທານຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາ
ຊົນແຂວງ ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 3 ພາລະບົດບາດ
ຂອງຕົນ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລັດຖະ
ທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ ຢ່າງແຂງ
ແຮງ, ໄດ້ຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບ
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ປະຫວັດສາດ
ແຫ່ງການເຕີບໃຫຍ່
ເຂັ້ມແຂງ ຂອງລັດປະຊາທິປະໄຕປະ
ຊາຊົນລາວ ຈາກການຄຸ້ມຄອງລັດ,
ຄຸ້ມຄອງສັງຄົມ ດ້ວຍແນວທາງ, ມະ
ຕິ, ຄຳສັ່ງ ຕາມກົນໄກບໍລິຫານເກື້ອ
ກູນໄປສູ່ການຄຸ້ມຄອງລັດ, ຄຸ້ມຄອງ
ສັງຄົມດ້ວຍກົດໝາຍ ຕາມກົນໄກ
ເສດຖະກິດຕະຫລາດ ເພື່ອກ້າວຂຶ້ນ
ສູ່ສັງຄົມນິຍົມຂອງປະເທດເຮົາ.
ລັດຖະທຳມະນູນ
ແຫ່ງ
ສປປລາວ ໄດ້ຢັ້ງຢືນເຖິງຜົນງານອັນ
ຍິ່ງໃຫຍ່, ພິລະອາດຫານ ຂອງປະຊາ
ຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ໃນພາລະກິດຕໍ່ສູ້
ກູ້ຊາດ ກໍຄືປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງ
ສາປະເທດຊາດ ພາຍໃຕ້ການນຳພາ
ອັນປີຊາສາມາດ ຂອງພັກປະຊາຊົນ
ປະຕິວັດລາວ ເຊິ່ງເປັນການປະກາດ
ຢ່າງສະຫງ່າຜ່າເຜີຍໃຫ້ປະຊາຊົນລາວ
ບັນດາເຜົ່າ ແລະ ປະຊາຊົນຊາວໂລກ
ຮັບຮູ້ວ່າ: ສປປລາວ ເປັນປະເທດໜຶ່ງ
ທີ່ມີເອກະລາດ, ອຳນາດອະທິປະໄຕ
ແລະ ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນ ລວມ
ທັງເຂດນ່ານນ້ຳ, ນ່ານຟ້າ ແລະ ເປັນ
ປະເທດເອກະພາບຂອງທຸ ກ ຊົ ນ ເຜົ່ າ
ທີີ່ ບໍ່ ຕັ ດ ແຍກອອກຈາກກັ ນ ໄດ້ ຢ່ າ ງ
ເດັດຂາດ, ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ
ມີສິດອິດສະຫລະພາບ, ເປັນເຈົ້າຂອງ
ປະເທດຊາດ, ມີຄວາມສາມັກຄີ ແລະ
ຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ດຳລົງຊີວິດ
ພາຍໃຕ້ລັດຖະທຳມະນູນ
ແລະ
ກົດໝາຍ.
ລັດຖະທຳມະນູນ
ແຫ່ງ
ສປປລາວ ແມ່ນກົດໝາຍພື້ນຖານ
ຂອງລັດ ສປປລາວ ເຊິ່ງໄດ້ຢັ້ງຢືນຢ່າງ
ຈະແຈ້ງເຖິງຄວາມມຸ່ງມາດປາຖະໜາ
ອັນແຮງກ້າຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາ
ເຜົ່າ ໃນການຮ່ວມກັນສ້າງປະເທດ
ລາວໃຫ້ເປັນປະເທດສັນຕິພາບ, ເອ
ກະລາດ, ປະຊາທິປະໄຕ, ເອກະພາບ
ແລະ ວັດທະນາຖາວອນ, ກຳນົດລະ
ບອບການເມືອງ,
ລະບອບເສດຖະ
ກິດ-ສັງຄົມ, ສິດ ແລະ ພັນທະພື້ນ

ປະສານສົ ມ ທົ ບ ກັ ບ ອົ ງ ການປົ ກ ຄອງ
ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ບັນດາຂະແໜງການ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ
ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ໄດ້ຢ່າງທ່ວງທັນ,
ຮັ ບ ປະກັ ນ ຄວາມເປັ ນ ລະບຽບຮຽບ
ຮ້ອຍ ແລະ ຄວາມສະຫງົບໂດຍພື້ນ
ຖານ; ພ້ອມນີ້, ທ່ານຍັງໄດ້ໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວ
ກັບຄວາມພ້ອມໃນການກະກຽມບັນ
ດາເນື້ ອ ໃນທີ່ ສໍ າ ຄັ ນ ຕ່ າ ງໆຂອງທ້ ອ ງ
ຖິ່ນ ທີ່ຈະນໍາເຂົ້າພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງ
ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3
ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງຈໍາປາສັກ
ຊຸດທີ II ທີ່ຈະໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນມໍ່ໆນີ້.

ຈາກນັ້ນ, ທ່ານ ຄໍາໃບ ດໍາ
ລັດ ກໍໄດ້ມີຄໍາເຫັນໂອ້ລົມ ເຊິ່ງທ່ານ
ໄດ້ກ່າວສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ທຸກ
ພາກສ່ວນໃນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ວຽກ
ງານຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ
ໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ທີ່

ຖານຂອງພົນລະເມືອງລາວ, ລະບົບ
ສາຍໄຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນ
ໄຫວ ຂອງກົງຈັກລັດ ຕາມຫລັກການ
ລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ; ກຳນົດກ່ຽວ
ກັບພາສາ, ຕົວອັກສອນ, ທຸງຊາດ,
ເພງຊາດ, ເຄື່ອງໝາຍຊາດ, ນະຄອນ
ຫລວງ, ສະກຸນເງິນ ຂອງສາທາລະນະ
ລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ.
ສຳລັບການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ
ລັດຖະທຳມະນູນ ແຫ່ງ ສປປລາວ
ພາຍຫລັງປະເທດເຮົາໄດ້ຮັບການສະ
ຖາປະນາເປັນປະເທດ ສາທາລະນະລັດ
ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໃນວັນ
ທີ 2 ທັນວາ 1975 ເປັນຕົ້ນມາ ພັກ
ປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ໄດ້ນຳພາປວງ
ຊົນລາວທັງຊາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສອງ
ໜ້າທີ່ຍຸດທະສາດ ຄື: ປົກປັກຮັກສາ
ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ ຕາມທິດ
ກ້າວຂຶ້ນສູ່ສັງຄົມນິຍົມ ໂດຍສະເພາະ
ໃນໄລຍະແຕ່ປີ 1975-1985 ເປັນ
ໄລຍະເວລາທີ່ພັກເຮົາໄດ້ສຸມໃສ່ນຳພາ
ເຕົ້ າ ໂຮມຄວາມສາມັ ກ ຄີ ປ ອງດອງ
ຊາດ
ເພື່ອປົກປັກຮັກສາໝາກຜົນ
ຂອງການປະຕິວັດ ທີ່ຫາກໍຍາດມາໄດ້
ຮຳບາດແຜສົງຄາມ, ຟື້ນຟູເສດຖະກິດ,
ປົ ວ ແປງຊີ ວິ ດ ການເປັ ນ ຢູ່ ຂ ອງປະຊາ
ຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະ
ເທດຊາດ ໄດ້ມີສະຖຽນລະພາບການ
ເມືອງນັບມື້ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ, ເສດຖະ
ກິດ-ສັງຄົມ ມີການຂະຫຍາຍຕົວດີຂນ
້ຶ ;
ນັບແຕ່ປີ 1986 ເປັນຕົ້ນມາ ພັກເຮົາ
ໄດ້ນຳພາທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ ຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່ຮອບ
ດ້ານ ມີຫລັກການ ເຊິ່ງໄດ້ເລັ່ງທວງ
ໃຫ້ລັດເຮົາຕ້ອງດຳເນີນການປົກຄອງ
ສັງຄົມດ້ວຍກົດໝາຍ; ສະນັ້ນ, ສະ
ພາປະຊາຊົນສູງສຸດ ຊຸດທີ II ເຊິ່ງມີ
ຄະນະກຳມະການຮ່າງລັດຖະທຳມະນູນ
ເປັນເສນາທິການນັ້ນ ຈຶ່ງໄດ້ດຳເນີນ
ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງຮ່າງລັດຖະ
ທຳມະນູນ ແຫ່ງ ສປປລາວ ນັບແຕ່ ປີ
1989 ເປັນຕົ້ນມາ ແລະ ກອງປະຊຸມ
ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາປະ
ຊາຊົນສູງສຸດ ຊຸດທີ II ໃນວາລະປະ
ຊຸມຕອນບ່າຍວັນທີ 14 ສິງຫາ 1991

ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຢ່າງເປັນເອກະສັນ
ຮັບຮອງເອົາລັດຖະທຳມະນູນ ຂອງ
ສປປລາວ ແລະ ທ່ານ ພູມີ ວົງວິຈິດ
ຮັກສາການປະທານປະເທດ ໄດ້ອອກ
ລັດຖະດໍາລັດ ສະບັບເລກທີ 55/ປທ,
ລົງວັນທີ 15 ສິງຫາ 1991 ວ່າດ້ວຍ
ການປະກາດໃຊ້ ລັ ດ ຖະທໍ າ ມະນູ ນ
ແຫ່ງ ສປປລາວ ສະບັບທໍາອິດ.
ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງລັດ
ຖະທໍາມະນູນ ແຫ່ງ ສປປລາວ ສະບັບ
ທໍາອິດ ເຖິງວ່າຈະປະສົບກັບຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກ ໃຫຍ່ຫລວງນາໆປະການ
ໂດຍສະເພາະການລົ້ມລະລາຍຂອງສະ
ຫະພາບໂຊຫວຽດ ແລະ ບັນດາປະ
ເທດສັງຄົມນິຍົມ ຢູໂລບຕາເວັນອອກ,
ແຕ່ພາຍໃຕ້ການນໍາພາ-ຊີ້ນໍາ ໂດຍກົງ
ຂອງປະທານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ
ແລະ ການນໍາພາຕົວຈິງຂອງທ່ານ ໜູ
ຮັກ ພູມສະຫວັນ ລັດຖະທໍາມະນູນ
ແຫ່ງ ສປປລາວ ໄດ້ຮັບການສ້າງຂຶ້ນ
ແລະ
ປະກາດໃຊ້ຢ່າງສະງ່າຜ່າເຜີຍ
ຕາມແນວຄິດຊີ້ນໍາຂອງປະທານ ໄກ
ສອນ ພົມວິຫານ ທີ່ວ່າ: ລັດຖະທໍາມະ
ນູນ ຕ້ອງເປັນຂອງລາວ ຢ່າງແທ້ຈິງ,
ລັດຖະທໍາມະນູນ ຕ້ອງສ່ອງແສງເຖິງ
ພັກປະຕິວັດປະຊາຊົນ ກໍາມະກອນ
ແລະ ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານລາວ ເປັນ
ຜູ້ກໍາອໍານາດ, ລັດຖະທໍາມະນູນ ຕ້ອງ
ສ່ ອ ງແສງເຖິ ງ ລະບອບເສດຖະກິ ດ
ຫລາຍພາກສ່ວນ ດ້ວຍຮູບການກໍາ
ມະສິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ລັດຖະທໍາມະ
ນູນ ຕ້ອງສ່ອງແສງເຖິງຫລັກການອໍາ
ນາດ ເອກະພາບ ຫລື ຫລັກການລວມ
ສູນປະຊາທິປະໄຕ
ໃນການຈັດຕັ້ງ
ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງລັດ ແລະ ລັດ
ຖະທໍາມະນູນ
ຕ້ອງສ່ອງແສງເຖິງ
ຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ຄວາມສະເໝີ
ພາບລະຫວ່າງເຜົ່າຕ່າງໆພາຍໃນຊາດ.
ລັດຖະທໍາມະນູນ ສະບັບປີ
1991 ປະກອບມີ 10 ໝວດ, 80
ມາດຕາ ຄື: ໝວດທີ I ລະບອບການ
ເມືອງ; ໝວດທີ II ລະບອບເສດຖະ
ກິດ; ໝວດທີ III ສິດ ແລະ ພັນທະ
ພື້ນຖານຂອງພົນລະເມືອງ; ໝວດທີ
IV ສະພາແຫ່ງຊາດ; ໝວດທີ V ປະ

ສາມາດຍາດໄດ້ຜນ
ົ ສໍາເລັດຫລາຍດ້ານ
ພ້ອມທັງໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນຈົ່ງ
ພ້ອມກັນສືບຕໍ່ແກ້ໄຂຂໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ
ເພີ່ມທະວີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຈັດ
ຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານໃຫ້ມຜ
ີ ນ
ົ ສໍາເລັດ.
(ພຸດທະສອນ ແສງພອນ)

ທານປະເທດ; ໝວດທີ VI ລັດຖະ
ບານ; ໝວດທີ VII ການປົກຄອງ
ທ້ອງຖິ່ນ; ໝວດທີ VIII ອົງການ
ຕຸລາການ; ໝວດທີ IX ພາສາ, ອັກ
ສອນ, ເຄື່ອງໝາຍຊາດ, ທຸງຊາດ,
ເພງຊາດ ແລະ ນະຄອນຫລວງ; ໝວດ
ທີ X ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ; ຜ່ານການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລັດຖະທໍາມະນູນ ສະ
ບັບທໍາອິດ ແລະ ເພື່ອຕອບສະໜອງ
ກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ
ໃນ
ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແນວທາງປ່ ຽ ນ
ແປງໃໝ່ ຢ່ າ ງຮອບດ້ າ ນມີ ຫ ລັ ກ ການ
ຂອງພັກ ໃຫ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ສະ
ພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ V ຈຶ່ງໄດ້ພິຈາລະ
ນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາລັດຖະທຳມະ
ນູນ ສະບັບປັບປຸງ ຢູ່ໃນວາລະກອງປະ
ຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ແລະ ປະ
ທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປລາວ ໄດ້
ອອກລັດຖະດໍາລັດປະກາດໃຊ້ ສະບັບ
ເລກທີ 32/ປທປທ, ໃນວັນທີ 28
ພຶດສະພາ 2003. ລັດຖະທຳມະນູນ

ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2003 ປະກອບມີ
11 ໝວດ, 98 ມາດຕາ, ໝວດທີ
ເພີ່ມເຂົ້າໃໝ່ແມ່ນໝວດທີ III ການ
ປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
ແລະ ໄດ້ປັບປຸງຊື່ຂອງໝວດທີ IX
ຈາກ “ອົງການຕຸລາການ” ມາເປັນ
“ສານປະຊາຊົນ ແລະ ອົງການໄອຍະ
ການປະຊາຊົນ”.
ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລັດ
ຖະທໍາມະນູນ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2003,
ມາຮອດປີ 2015 ສະພາແຫ່ງຊາດ
ຊຸດທີ VII ໄດ້ປັບປຸງລັດຖະທໍາມະນູນ
ແຫ່ງ ສປປລາວ ຄັ້ງທີ 2. ລັດຖະທຳ
ມະນູນ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2015 ແມ່ນ
ເພືອ
່ ຕອບສະໜອງຕໍກ
່ ານຜັນຂະຫຍາຍ
ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ IX ຂອງ
ພັກ ໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ ເປັນຕົ້ນການ
ປັ ບ ປຸ ງ ລະບົ ບ ອຳນາດແຫ່ ງ ລັ ດ ຂັ້ ນ
ຕ່າງໆ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງ, ມີ
ຄວາມສອດຄ່ອງກັບສະພາບການຂະ
ຫຍາຍຕົ ວ ທາງດ້ າ ນເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ
ຄົມ, ສ້າງບາດລ້ຽວໃໝ່ໃຫ້ແກ່ການ
ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາປະເທດ
ຊາດ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງກັບພາກ
ພື້ນ ແລະ ສາກົນ ໃນໄລຍະໃໝ່. ເນື້ອ
ໃນຂອງລັດຖະທຳມະນູນ
ສະບັບປີ
2015 ປະກອບມີ 14 ໝວດ 119
ມາດຕາ. ໜວດທີເພີ່ມເຂົ້າໃໝ່ແມ່ນ
ໝວດທີ VIII ວ່າດ້ວຍສະພາປະຊາ
ຊົນທ້ອງຖິ່ນ; ໝວດທີ XI ວ່າດ້ວຍ
ການກວດສອບແຫ່ງລັດ ແລະ ໝວດ
ທີ XII ວ່າດ້ວຍຄະນະກຳມະການ
ເລືອກຕັ້ງ.
ລັດຖະທໍາມະນູນ ສະບັບປັບ
ປຸງ ປີ 2015 ໄດ້ກໍານົດສິດ ແລະ ພັນ
ທະ ຂອງພົນລະເມືອງລາວ ດັ່ງນີ້:
1) ສິດ ຂອງພົນລະເມືອງ
ມີ 12 ສິດ (ມາດຕາ 34 ເຖິງມາດ
ຕາ 45) ຄື:
1. ພົນລະເມືອງລາວ ແມ່ນ
ຜູ້ມີສັນຊາດລາວ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດ
ໄວ້ໃນກົດໝາຍ.
2. ລັດ ຮັບຮູ້, ເຄົາລົບ, ປົກ
ປ້ອງ ແລະ ຮັບປະກັນສິດທິມະນຸດ
ແລະ ສິດທິພື້ນຖານຂອງພົນລະເມືອງ
ຕາມກົດໝາຍ;
3. ພົນລະເມືອງລາວ ໂດຍ
ບໍ່ຈຳແນກຍິງ-ຊາຍ, ຖານະທາງດ້ານ
ສັງຄົມ, ລະດັບການສຶກສາ, ຄວາມ
ເຊື່ອຖື ແລະ ຊົນເຜົ່າ ລ້ວນແຕ່ມີຄວາມ
ສະເໝີພາບຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍ;
4. ພົນລະເມືອງລາວ ຜູ້ມີ
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ອາຍຸແຕ່ສິບແປດປີຂຶ້ນໄປ ມີສິດປ່ອນ
ບັດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ຜູ້ມີອາ ຍຸແຕ່ຊາວ
ເອັດປີຂຶ້ນໄປ ມີສິດສະໝັກຮັບເລືອກ
ຕັ້ງ ເວັ້ນເສຍແຕ່ຜູ້ເປັນບ້າ, ເສຍຈິດ
ແລະ ຜູ້ຖືກສານຕັດສີນລົງໂທດຕັດ
ອິດສະລະພາບ, ປົດສິດເລືອກຕັ້ງ ແລະ
ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງ;
5. ພົນລະເມືອງລາວ ຍິງຊາຍ
ມີສິດເທົ່າທຽມກັນທາງດ້ານ
ການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະ
ທຳ, ສັງຄົມ ແລະ ຄອບຄົວ;
6. ພົນລະເມືອງລາວ ມີສິດ
ໄດ້ຮັບການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ, ຮ່ຳຮຽນ
ເພື່ ອ ພັ ດ ທະນາຕົ ນ ເອງໃຫ້ ມີ ຄ ວາມ
ກ້າວໜ້າ;
7. ພົນລະເມືອງລາວ ມີສິດ
ເຮັດວຽກ ແລະ ປະກອບອາຊີບທີ່ບໍ່
ຂັດກັບກົດໝາຍ;
8. ຜູ້ອອກແຮງງານ ມີສິດ
ໄດ້ຮັບການພັກຜ່ອນ, ໄດ້ຮັບການປິ່ນ
ປົວໃນເວລາເຈັບເປັນ, ໄດ້ຮັບການ
ຊ່ວຍ ເຫລືອໃນກໍລະນີ ໝົດຄວາມ
ສາມາດອອກແຮງງານ, ເສຍອົງຄະ,
ໃນເວລາເຖົ້າແກ່ ແລະ ໃນກໍລະນີອື່ນ
ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ;
9. ພົນລະເມືອງລາວ ມີສິດ
ເສລີພາບໃນການຕັ້ງພູມລຳເນົາ ແລະ
ໃນການໄປມາ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້
ໃນກົດໝາຍ;
10, ພົນລະເມືອງລາວ ມີສິດ
ສະເໜີ, ຮ້ອງຟ້ອງ ແລະ ຮ້ອງຂໍຄວາມ
ເປັນທຳ ຕໍ່ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວ
ກັບບັນຫາທີ່ພົວພັນເຖິງສິດ ແລະ ຜົນ
ປະໂຫຍດລວມ ຫລື ສິດ ແລະ ຜົນປະ
ໂຫຍດສະເພາະຂອງຕົນ;
11, ຄຳສະເໜີ, ຄຳຮ້ອງຟ້ອງ
ແລະ ຄຳຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທຳຂອງພົນ
ລະເມືອງ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ
ແລະ ແກ້ໄຂຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ
ກົດໝາຍ;
12, ພົນລະເມືອງລາວ ມີສິດ
ໂດຍບໍ່ ມີ ໃ ຜຈະລ່ ວ ງລະເມີ ດ ໄດ້ ທ າງ
ດ້ານຊີວິດ, ຮ່າງກາຍ, ກຽດສັກສີ ແລະ
ເຄຫະສະຖານ;
13, ພົນລະເມືອງລາວ ຈະບໍ່
ຖືກຈັບຕົວ, ກັກຂັງ ຫລື ກວດຄົ້ນເຄ
ຫະສະຖານ ຖ້າຫາກບໍ່ມີຄຳສັ່ງຂອງອົງ
ການໄອຍະການ ຫລື ສານປະຊາຊົນ
ເວັ້ນເສຍແຕ່ໃນກໍລະນີທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້
ໃນກົດໝາຍ;
14, ພົນລະເມືອງລາວ ມີສິດ
ເສລີພາບໃນການເຊື່ອຖື ຫລື ບໍ່ເຊື່ອ
ຖືສາສະໜາ ທີ່ບໍ່ຂັດກັບກົດໝາຍ;
15, ພົນລະເມືອງລາວ ມີສິດ
ເສລີພາບໃນການປາກເວົ້າ, ຂີດຂຽນ,
ໂຮມຊຸມນຸມ, ຈັດຕັ້ງສະມາຄົມ ແລະ
ເດີນຂະບວນ ທີ່ບໍ່ຂັດກັບກົດໝາຍ;
16, ພົນລະເມືອງລາວມີສິດ
ເສລີພາບໃນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳໃຊ້
ຄວາມກ້ າ ວໜ້ າ ທາງດ້ າ ນວິ ທ ະຍາ
ສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະ
ກຳ, ປະດິດສ້າງສິນລະປະວັນນະຄະດີ
ແລະ ເຄື່ອນໄຫວວັດທະນະທຳ ທີ່ບໍ່
ຂັດກັບກົດໝາຍ.
2) ພັນທະຂອງພົນລະເມືອງ
ລາວ ມີ 3 ພັນທະ (ມາດຕາ 47 ເຖິງ
ມາດຕາ 49) ຄື:
1, ພົນລະເມືອງລາວ ມີພັນ
ທະເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດລັດຖະທຳ
ມະນູນ, ກົດໝາຍ, ປະຕິບັດລະບຽບ
ການອອກແຮງງານ, ລະບຽບການດຳ
ລົງຊີວິດ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບ
ຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ;
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2. ພົນລະເມືອງລາວ ມີພັນ
ທະເສຍພາສີ ແລະ ອາກອນ ຕາມ
ກົດໝາຍ;
3, ພົນລະເມືອງລາວ ມີພັນ
ທະປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ ແລະ
ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ປະຕິບັດພັນ
ທະການທະຫານ ຕາມກົດໝາຍ.
ສະພາແຫ່ງຊາດ ນັບແຕ່ຊຸດ
ທີ III ຫາ ຊຸດທີ IX ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່
ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ໃນລັດຖະທໍາມະ
ນູນ ເຊິ່ງສາມາດຍາດໄດ້ຜົນງານພົ້ນ
ເດັ່ນ ດັ່ງນີ້:
1. ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຕັ້ງ
ໜ້ າ ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ພາລະບົ ດ ບາດ
ດ້ານນິຕິບັນຍັດຂອງຕົນ
ປະກອບ
ສ່ວນອັນສໍາຄັນ ເຂົ້າໃນການສ້າງລັດ
ທີ່ປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍ ໃຫ້ດີຂຶ້ນ
ເປັນກ້າວໆ ຄື: ຍົກສູງຄຸນນະພາບໃນ
ການປັບປຸງລັດຖະທໍາມະນູນ,
ສ້າງ
ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ ໃນຂົງເຂດ

ຕ່າງໆ
ເພື່ອຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມ
ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ໃນການຄຸ້ມຄອງ
ລັດ, ຄຸ້ມຄອງສັງຄົມ ດ້ວຍກົດໝາຍ
ໄດ້ໂດຍພື້ນຖານ. ມາຮອດປັດຈຸບັນ
ສະພາແຫ່ງຊາດ
ໄດ້ພິຈາລະນາຮັບ
ຮອງເອົາການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດ
ໝາຍ ໄດ້ທັງໝົດ 160 ກວ່າສະບັບ,
ໃນນັ້ນ ກົດໝາຍຂົງເຂດການປົກຄອງ
ແລະ ຍຸຕິທໍາ ມີ 36 ສະບັບ, ຂົງເຂດ
ປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
ມີ 11 ສະບັບ, ຂົງເຂດເສດຖະກິດ ມີ
72 ສະບັບ, ຂົງເຂດວັດທະນະທໍາ-ສັງ
ຄົມ ມີ 37 ສະບັບ, ຂົງເຂດການຕ່າງ
ປະເທດ ມີ 4 ສະບັບ; ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ,
ບັນດາອົງການລັດ ກໍໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍ
ກົ ດ ໝາຍອອກເປັ ນ ນິ ຕິ ກໍ າ ໃຕ້ ກົ ດ
ໝາຍເປັ ນ ຈໍ າ ນວນຫລວງຫລາຍ;
ນອກຈາກນັ້ນ,
ຍັງຮັບຮອງເອົາປະ
ມວນກົດໝາຍອາຍາ ແລະ ປະມວນ
ກົດໝາຍແພ່ງ.
ຄະນະປະຈຳສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ຍັງໄດ້ຕົກລົງໃຫ້ສັດຕະຍາ
ບັນແກ່ສົນທິສັນຍາສາກົນ ລວມທັງ
ໝົດ 151 ສະບັບ ເຊິ່ງພົວພັນກັບຂົງ
ເຂດການເມືອງ-ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ເສດ
ຖະກິດ-ການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ວັດ
ທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ແລະ ຂົງເຂດອື່ນໆ.
ຄຽງຄູ່ ກັ ບ ການພິ ຈ າລະນາ
ຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍ, ສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ກໍໍໄດ້ປະສານສົມທົບກັບບັນດາ
ອົງການລັດ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ
ໂຄສະນາເຜີ ຍ ແຜ່ ບັ ນ ດາກົ ດ ໝາຍ
ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆ ໃຫ້ພະນັກງານ,
ທະຫານ, ຕໍາຫລວດ, ປະຊາຊົນ ແລະ
ຊັ້ນຄົນຕ່າງໆ ໃນທົ່ວສັງຄົມ, ອັນໄດ້
ສ້າງສະຕິເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດລັດ
ຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ ນັບມື້
ສູງຂຶ້ນ, ການປະຕິບັດສິດເປັນເຈົ້າຂອງ
ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ໄດ້ຮັບການ
ເສີມຂະຫຍາຍຢ່າງກວ້າງຂວາງ ບັນ
ດາກົດໝາຍດັງ່ ກ່າວໄດ້ກາຍເປັນເຄືອ
່ ງ
ມື ທີ່ ສໍ າ ຄັ ນ ໃ ຫ້ ແ ກ່ ກ ານຄຸ້ ມ ຄອງລັ ດ ,
ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ດ້ວຍກົດ
ໝາຍ ແລະ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບສາ
ກົນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.
2. ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຍົກ
ສູງຄຸນນະພາບ ໃນການພິຈາລະນາຕົກ
ລົງບັນຫາສໍາຄັນພື້ນຖານຂອງປະເທດ
ຊາດ ຢ່າງເປັນລະບົບຕໍ່ເນື່ອງ ໃນນີ້
ໄດ້ປະຕິບັດສິດ, ໜ້າທີ່ ໃນການພິຈາ
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(ສພຊ) ວັນທີ 29 ກໍ
ລະກົດ 2022 ຄະນະສະມາຊິກ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສສຂ)
ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງຫລາ
ນຳໂດຍທ່ານ ນາງ ໄລວອນ
ຈັນທະລາ ຫົວໜ້າ ສສຂ ປະ
ຈຳເຂດເລື ອ ກຕັ້ ງ ເມື ອ ງຫລາ,
ປະທານກວດກາພັກ-ລັດເມືອງ
ແລະ ບັນດາທ່ານ ສສຂ ປະຈຳ
ເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງຫລາ ໄດ້
ເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມ, ກວດກາ
ແລະ ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ການຂຸດຄົ້ນແຮ່ເຫລັກຂອງບໍລິ
ສັດ ຕຸ່ນຮວງ ຢູ່ເຂດກຸ່ມບ້ານ
ພູແທນ ເມືອງຫລາ ແຂວງອຸ
ດົມໄຊ.
ການຕິດຕາມ, ກວດ

ກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ຄັ້ງນີ້ ແມ່ນແນ
ໃສ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບ
ການຕ່າງໆຂອງບໍລິສັດ ຕຸ່ນຮວງ
ເປັນຕົ້ນແມ່ນວຽກງານເຊົ່າ, ສໍາ
ປະທານທີ່ ດິ ນ ເຂດທຳການຜະ
ລິດຂອງປະຊາຊົນ, ການແກ້ໄຂ
ບັນຫາຕ່າງໆໃນເຂດສຳປະທານ
ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່
ວຽກງານຂອງຄະນະ ສສຂ ປະ
ຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງ, ເພື່ອ
ຮັ ບ ປະກັ ນ ການປະຕິ ບັ ດ ພາລະ
ບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໃນການ
ປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດລວມ
ຂອງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາ
ເຜົ່ າ ຕາມກົ ດ ໝາຍສະພາປະຊາ
ຊົນຂັ້ນແຂວງກໍານົດໄວ້ ແລະ

ທັງເປັນການຊຸກຍູ້ໃຫ້ທຸກພາກ
ສ່ ວ ນມີ ສ່ ວ ນຮ່ ວ ມໃນການຈັ ດ
ຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດ
ຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງໃຫ້ມີ
ການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ,
ທັງຮັບປະກັນໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ການປັບ
ປຸງອໍານາດລັດໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມ
ແຂງ
ຫັນເຂົ້າສູ່ລະບຽບກົດ
ໝາຍເທື່ອກ້າວ ແລະ ເພື່ອເປັນ
ຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ ສສຂ ໃນການກະ
ກຽມ ແລະ ປະກອບຄໍາເຫັນໃນ
ກອງປະຊຸ ມ ສະໄໝສາມັ ນ ເທື່ ອ
ທີ 3 ຂອງສະພາແຂວງອຸດົມໄຊ
ຊຸດທີ II ທີ່ໄຂຂຶ້ນໃນມໍ່ໆນີ້.
ການເຄື່ອນໄຫວຄັ້ງນີ້,
ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານຈາກປະ

ທານບໍລິສັດ ຕຸ່ນຮວງ ກ່ຽວກັບ
ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ກົ ດ ໝາຍ
ແລະ ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍທີ່ພົວ
ພັ ນ ກັ ບ ການເຊົ່ າ -ສໍ າ ປະທານທີ່
ດິນ, ວຽກງານການຄ້ຳປະກັນ
ຄ່າແຮງງານ, ຂັ້ນຕອນການເສຍ
ພາສີອາກອນໃຫ້ແກ່ລັດ ແລະ
ການແກ້ໄຂຄ່າເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່
ປະຊາຊົ ນ ທີ່ ໄ ດ້ ຮັ ບ ຜົ ນ ກະທົ ບ
ໂດຍກົງ; ພ້ອມທັງໄດ້ຮັບຟັງ
ການລາຍງານການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ
ບັ ດ ໜ້ າ ທີ່ ວ ຽກງານຂອງຄະນະ
ສສຂ ປະຈຳເມືອງ. ຈາກນັ້ນ,
ຄະນະໄດ້ ເ ຄື່ ອ ນໄຫວຕິ ດ ຕາມ
ກວດກາ ແລະ ຊຸກຍຸ້ ຢູ່ພາກສະ
ໜາມ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຈຸດຂຸດຄົ້ນ
ບໍ່ເຫລັກ ແລະ ຈຸດກັ່ນຕອງ
ແຮ່ເຫລັກ.
ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ຄະ
ນະ ສສຂ ຍັງໄດ້ມີຄໍາເຫັນເນັ້ນ
ໜັກໃຫ້ບໍລິສັດກ່ຽວຂ້ອງ ຄວນ
ຖ່າຍເຖນ້ຳປົນເປື້ອນ ຢູ່ຈຸດກັ່ນ
ຕ່ອງແຮ່ຢ່າງມີຄວາມລະມັດລະ
ວັງ, ບໍ່ໃຫ້ປ່ອຍລົງສູ່ຫ້ວຍນ້ຳທີ່
ປະຊາຊົນຊົມໃຊ້ ແລະ ເຂດທຳ
ການຜະລິດ
ອັນກໍ່ໃຫ້ເກີດ
ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊີວິດ ແລະ
ສິ່ງແວດລ້ອມ.
(ແສງພອນ ອິນນະລົງ)
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(ສພຊ) ໃນຕອນເຊົ້າ
ວັນທີ 29 ກໍລະກົດ 2022 ຄະ
ນະນໍ າ ສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ
(ສພຂ) ເຊກອງ ນໍາໂດຍທ່ານ
ດົງເພັດ ພະຍົນ ປະທານ ສພຂ

ພ້ອມດ້ວຍບັນດາທ່ານສະມາຊິກ
ສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະມາຊິກສະພາ
ປະຊາຊົນແຂວງ, ບັນດາພະແນກ
ການ ແລະ ຂະແໜງການທີກ
່ ຽ່ ວ
ຂ້ອງ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ
ແລະ ຊຸກຍູ້ວຽກງານຢູ່ຄ້າຍຄຸມ
ຂັງ-ດັດສ້າງແຂວງເຊກອງ ໂດຍ
ການຕ້ ອ ນຮັ ບ ຢ່ າ ງອົ ບ ອຸ່ ນ ຈາກ
ທ່ານ ພັທ. ສົມຫວັງ ກວດແກ້ວ
ມະນີວງົ ຫົວໜ້າຄ້າຍຄຸມຂັງ-ດັດ
ສ້າງແຂວງເຊກອງ ພ້ອມດ້ວຍ
ນາຍ ແລະ ພົນຕໍາຫລວດທີ່ປະ
ຈໍາຢູ່ຄ້າຍດັ່ງກ່າວ.
ໂອກາດດັງ່ ກ່າວ, ທ່ານ
ພັທ. ສົມຫວັງ ກວດແກ້ວມະນີ
ວົງ ໄດ້ລາຍງານໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວ
ກັບສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ວຽກງານ ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນ
ຜ່ານມາ ຄ້າຍຄຸມຂັງ-ດັດສ້າງ
ແຂວງເຊກອງ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນ

ການປະຕິບດ
ັ ໜ້າທີວ
່ ຽກງານຂອງ
ຕົນຢ່າງມີຈດ
ຸ ສຸມ ເປັນຕົນ
້ ແມ່ນ
ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການສຶກສາອົບ
ຮົມການເມືອງ-ແນວຄິດໃຫ້ແກ່
ພະນັ ກ ງານນັ ກ ຮົ ບ ຢ່ າ ງຕັ້ ງ ໜ້ າ
ເຮັດໃຫ້ນາຍ ແລະ ພົນຕໍາຫລວດ
ພາຍໃນຄ້າຍມີຄວາມຮັບຮູ້ເຂົ້າ
ໃຈຕໍ່ ແ ນວທາງການປ່ ຽ ນແປງ
ໃໝ່ຂອງພັກ, ລະບຽບກົດໝາຍ
ຂອງລັດ, ສຸມໃສ່ການກໍສ
່ າ້ ງ, ບໍາ
ລຸງ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມຮູຄ
້ ວາມ
ສາມາດທາງດ້ າ ນວິ ຊ າສະເພາະ
ຂອງພະນັກງານ-ນັກຮົບ ແລະ
ສັບຊ້ອນພະນັກງານເຂົ້າໃສ່ວຽກ
ງານຢ່າງເໝາະສົມ ພ້ອມທັງສຸມ
ໃສ່ເວນຍາມຕະຫລອດ 24 ຊົວ
່
ໂມງ. ນອກນັນ
້ , ຍັງໄດ້ສມ
ຸ ໃສ່ຊ້ີ
ນໍາ, ຄຸມ
້ ຄອງນັກໂທດ, ຜູຖ
້ ກ
ື ຫາ,
ຜູ້ຖືກດັດສ້າງ ພ້ອມທັງຈັດຕັ້ງ
ເຜີຍແຜ່ບນ
ັ ດາຂໍກ
້ າໍ ນົດ, ກົດລະ
ບຽບຂອງຄ້ າ ຍຄຸ ມ ຂັ ງ -ດັ ດ ສ້ າ ງ
ແລະ ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວພັນເຖິງ
ການກະທໍາຜິດຂອງເຂົາເຈົາ້ ໃຫ້
ຮູສ
້ ກ
ຶ ກິນແໜງແຄງໃຈຕໍກ
່ ານກະ
ທໍາຜິດຂອງຕົນ ແລະ ເຂັດຫລາບ

ພ້ອມທັງຊຸກຍູ້-ຕິດຕາມບັນດາ
ນັກໂທດ, ຜູ້ຕ້ອງຫາ ແລະ ດັດ
ສ້າງ ໄດ້ສາ້ ງກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ເປັນ
ຕົ້ນມີການແບ່ງຈຸ ຜັດປ່ຽນກັນ
ອອກກໍາລັງກາຍ ແລະ ອອກ
ແຮງງານ ເປັນປົກກະຕິ.
ພ້ອມນີ້, ກໍຍັງໄດ້ເອົາ
ໃຈໃສ່ດາ້ ນວຽກງານພາລາທິການ
ດ້ວຍການເພີມ
່ ພູນຜະລິດຜົນແກ້
ໄຂຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ
ເປັນຕົ້ນດ້ານການປູກຝັງ, ການ
ຈັກສານ, ສ້ອມແປງ ແລະ ດ້ານ
ເຟີນເີ ຈີ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ກວດກາ,
ເບິ່ ງ ແຍງສຸ ຂ ະພາບຂອງພະນັ ກ
ງານ, ນັກໂທດ, ຜູ້ຖືກຫາ ແລະ
ດັດສ້າງຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.
ນັບແຕ່ເດືອນມັງກອນມິຖຸນາ 2022 ມີຈໍານວນ
ນັກໂທດ, ຜູຕ
້ ອ
້ ງຫາ ແລະ
ດັດສ້າງ ທັງໝົດ 183 ຄົນ ຍິງ
6 ຄົນ, ຕ່າງປະເທດ 6 ຄົນ. ໃນ
ນັນ
້ , ມີນກ
ັ ໂທດ ທັງໝົດ 26 ຄົນ
ຍິງ 2 ຄົນ, ນັກໂທດອອກປິນ
່ ປົວ
3 ຄົນ, ຍິງ 1 ຄົນ, ນັກໂທດເພີມ
່
6 ຄົນ ແລະ ນັກໂທດຖືກປ່ອຍ

ຕົວ 5 ຄົນ ເຊິງ່ ປັດຈຸບນ
ັ ນັກໂທດ
ມີໜາ້ ຕົວຈິງ 18 ຄົນ ຍິງ 1 ຄົນ;
ມີຜູ້ຕ້ອງຫາ ທັງໝົດ 152 ຄົນ
ຍິງ 4 ຄົນ, ຜູຕ
້ ອ
້ ງຫາຕ່າງປະເທດ
6 ຄົນ, ຜູຕ
້ ອ
້ ງຫາອອກປິນ
່ ປົວ 3
ຄົນ, ຜູຕ
້ ອ
້ ງຫາເພີມ
່ 55 ຄົນ ຍິງ
2 ຄົນ, ຕ້ອງຫາຕ່າງປະເທດ 2
ຄົນ, ຜູຕ
້ ອ
້ ງຫາຖືກປ່ອຍຕົວ 18
ຄົນ, ຕ່າງປະເທດ 3 ຄົນ ແລະ
ຕ້ອງຫາທີ່ບໍ່ທັນມີຄໍາສັ່ງກັກຂັງ
ພາງ 3 ຄົນ; ມີຈໍານວນດັດສ້າງ
ທັງໝົດ 5 ຄົນ, ດັດສ້າງຖືກປ່ອຍ
ຕົວ 1 ຄົນ ແລະ ຍັງມີໜາ້ ຕົວຈິງ
4 ຄົນ ເຊິງ່ ປັດຈຸບນ
ັ ຈໍານວນນັກ
ໂທດ, ຜູ້ຕ້ອງຫາ ແລະ ດັດສ້າງ
ມີໜາ້ ຕົວຈິງ ທັງໝົດ 153 ຄົນ
ຍິງ 5 ຄົນ, ຕ່າງປະເທດ 3 ຄົນ.
ພາຍຫລັງໄດ້ຮບ
ັ ຟັງການ
ລາຍງານຈາກຫົ ວ ໜ້ າ ຄ້ າ ຍຄຸ ມ
ຂັງ-ດັດສ້າງແລ້ວ ກໍໄດ້ມີການ
ສົນທະນາແລກປ່ຽນຖອດຖອນ
ບົດຮຽນເຊິງ່ ກັນແລະກັນ ຢ່າງມີ
ຈຸດສຸມ. ພ້ອມນັ້ນ, ປະທານ
ສພຂ ໄດ້ມຄ
ີ າໍ ເຫັນໂອ້ລມ
ົ ໂດຍ
ໄດ້ຊ້ທ
ີ ິດເຍືອງທາງໃຫ້ແກ່ຄະນະ
ພັກ-ຄະນະນໍາ, ນາຍ ແລະ ພົນ
ຕໍາຫລວດ ໃຫ້ສືບຕໍ່ຮັກສາມູນ
ເຊືອ
້ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ສງູ ໃນການ
ປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານໃຫ້ເຂັ້ມ
ງວດ ຮັບປະກັນໄດ້ຄວາມສະ
ຫງົບ ແລະ ປອດໄພ.
ຈາກນັນ
້ , ກໍໄດ້ຕດ
ິ ຕາມ
ເບິງ່ ສະຖານທີກ
່ ກ
ັ ຂັງ ແລະ ຊີວດ
ິ
ການເປັນຢູຂ
່ ອງນັກໂທດ, ຜູຕ
້ ອ
້ ງ
ຫາ ແລະ ດັດສ້າງ ພ້ອມທັງມອບ
ເຄືອ
່ ງຊ່ວຍເຫລືອຈໍານວນໜຶງ່ ໃຫ້
ແກ່ຄ້າຍຄຸມຂັງ-ດັດສ້າງນໍາອີກ.
(ນາລີວັນ)

(ສພຊ) ວັນທີ 28 ກໍ
ລະກົດ 2022 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ
ຂ ອ ງ ສ ະ ພ າ ປ ະ ຊ າ ຊົ ນ ແ ຂ ວ ງ
(ສພຂ) ບໍ່ແກ້ວ ໄດ້ດໍາເນີນກອງ
ປະຊຸມຮ່ວມລະຫວ່າງຄະນະປະ
ຈໍາ ສພຂ ກັບອົງການປົກຄອງ
ແຂວງ
ພາຍໃຕ້ການເປັນປະ
ທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ປອ. ບົວ
ຄົງ ນາມມະວົງ ເຈົ້າແຂວງໆບໍ່
ແກ້ວ ແລະ ທ່ານ ຈອມສີ ລັດ
ຕະນະປັນ ປະທານ ສພຂ; ມີ
ບັນດາຄະນະປະຈໍາ ສພຂ, ຄະ
ນະປະຈໍາພັກແຂວງ, ຫົວໜ້າ
ພະແນກການ,
ອົງການແນວ
ລາວສ້າງຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງ
ມະຫາຊົນ ແລະ ພະນັກງານຂອງ
ສພຂ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ໂດຍປະຕິບັດຕາມກົດ
ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍການປັ ບ ປຸ ງ ບາງ
ມາດຕາຂອງກົ ດໝາຍວ່ າ ດ້ ວຍ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ກົດໝາຍ
ວ່ າ ດ້ ວ ຍສະພາປະຊາຊົ ນ ຂັ້ ນ
ແຂວງ ສະບັບເລກທີ 82/ຄປຈຂ,
ລົງວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2020
ໃນມາດຕາ 60 ກອງປະຊຸມສະ
ໄໝສາມັນ ປະຈໍາ 6 ເດືອນຕົ້ນ
ປີຂອງ ສພຂ, ປະຕິບັດຕາມ
ແຜນການກະກຽມ ແລະ ດໍາ
ເນີ ນ ກອງປະຊຸ ມ ສະໄໝສາມັ ນ
ເທື່ອທີ 3 ຂອງ ສພຂ ບໍ່ແກ້ວ
ຊຸດທີ II ສະບັບເລກທີ 54/
ຄປຈຂ, ລົງວັນທີ 18 ກໍລະກົດ
2022 ເຊິ່ງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້,
ໄດ້ ຮັ ບ ຟັ ງ ການລາຍງານກ່ ຽ ວ

ກັບການກະກຽມດ້ານຕ່າງໆໃຫ້
ແກ່ການດໍາເນີນກອງປະຊຸມສະ
ໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ສພຂ ບໍ່
ແກ້ວ ຊຸດທີ II ພ້ອມທັງປຶກສາ
ຫາລື, ຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄໍາຄິດ
ຄໍາເຫັນ ແລະ ຕົກລົງເປັນເອກະ
ພາບຕໍ່ ກັ ບ ບັ ນ ດາຫົ ວ ຂໍ້ ເ ນື້ ອ ໃນ
ທີ່ຈະນໍາເຂົ້າພິຈາລະນາ,
ຮັບ
ຮອງເອົ າ ຢູ່ ໃ ນກອງປະຊຸ ມ ສະ
ໄໝສາມັນດັ່ງກ່າວ ພ້ອມທັງ
ຮັບຟັງຄໍາເຫັນຊີ້ນໍາຕໍ່ບັນດາເນື້ອ
ໃນທີ່ຈະນໍາເຂົ້າລາຍງານ ແລະ
ພິ ຈ າລະນາຮັ ບ ຮອງໃນກອງປະ
ຊຸມສະໄໝສາມັນດັ່ງກ່າວ ຈາກ
ເຈົ້າແຂວງໆບໍ່ແກ້ວ.
(ນາງ ຂັນຖະໜອມ ແກ້ວມະນີ)
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(ສພຊ) ເພື່ອເປັນການ
ສຶກສາອົບຮົມການເມືອງ-ແນວ
ຄິດ ໃຫ້ສະມາຊິກພັກ, ພະນັກ
ງານ-ລັດຖະກອນ ສະພາປະຊາ
ຊົນແຂວງ (ສພຂ) ອັດຕະປື ໄດ້
ຮັບຮູ,້ ເຊືອ
່ ມຊຶມ ແລະ ກໍາແໜ້ນ
ກ່ ຽ ວກັ ບ ບັ ນ ດາຜົ ນ ງານຂອງຜູ້
ນຳພັກ-ລັດ ຜູນ
້ ຳທີແ
່ ສນເຄົາລົບ
ຮັກຂອງພວກເຮົາ ໃນການຕໍ່ສູ້
ກັບພວກລ່າເມືອງຂຶ້ນແບບເກົ່າ
ແລະ ແບບໃໝ່ ທັງເປັນການສຶກ
ສາອົບຮົມ, ການຮໍາ່ ຮຽນເອົາມູນ
ເຊື້ອຮັກຊາດ, ຄວາມສາມັກຄີ,
ນ້ຳໃຈຕໍ່ສູ້ກູ້ຊາດບໍ່ຍອມຈຳນົນ
ອັນພິລະອາດຫານ, ນ້ຳໃຈເສຍ
ສະຫລະອັນສູງສົ່ງຂອງຜູ້ນຳພັກລັດ ທີ່ມີຕໍ່ປະເທດຊາດ.
ໃນເດືອນກລ
ໍ ະກດ
ົ ຜາ່ ນ
ມາ, ສພຂ ອັດຕະປື ໄດ້ຈັດພິທີ
ປາຖະກະຖາຫວນຄືນຊີວດ
ິ ແລະ
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ທ່ານ ປະ
ທານ ສຸພານຸວົງ ໃນໂອກາດວັນ
ຄ້າຍວັນເກີດ ຄົບຮອບ 113 ປີ
(13/7/1909-13/7/2022)
ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫ່ຍ ສພຂ ອັດ
ຕະປ,ື ໂດຍການປາຖະກະຖາຂອງ

ທ່ານ ນາງ ພອນມະນີ ຂຽນໄຊ
ຍະວົງ ຮອງປະທານ ສພຂ; ມີບນ
ັ
ດາທ່ານຄະນະກໍາມະການ, ຄະ
ນະເລຂາທິການ, ຫົວໜ້າ-ຮອງ
ຫົວໜ
 າ້ ຂະແໜງ ຕະຫລອດຮອດ
ພະນັ ກ ງານ-ວິ ຊ າການພາຍໃນ
ສພຂ ເຂົ້າຮ່ວມ.
ທ່ານ ນາງ ພອນມະນີ
ຂຽນໄຊຍະວົງ ໄດ້ຫວນຄືນຊີວດ
ິ
ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ຜົນງານ
ທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂອງປະທານ ສຸພານຸ
ວົງ ໂດຍຫຍໍ້ວ່າ: ປະທານ ສຸພາ
ນຸວງົ ໄດ້ເຂົາ້ ສຶກສາຊັນ
້ ປະຖົມຢູ່
ຫລວງພະບາງ, ຊັນ
້ ມັດທະຍົມຢູ່
ນະຄອນຫລວງຮ່າໂນ້ຍ ສສ.
ຫວຽດນາມ ແລະ ສຶກສາຕໍ່ລະ
ດັບປະລິນຍາຕີ ສາຂາວິສະວະກຳ
ກໍສ
່ າ້ ງ ແລະ ຂົວທາງ ຢູນ
່ ະຄອນ
ຫລວງປາລີ ປະເທດຝຣັ່ງ, ໄດ້
ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາຂະບວນການຕໍ່
ສູ້ຢ່າງພິລະອາດຫານຕ້ານຈັກກະ
ພັດພວກລ່າເມືອງຂຶ້ນແບບເກົ່າ
ແລະ ແບບໃໝ່. ປະທານ ສຸພານຸ
ວົງ ແມ່ນເປັນຜູນ
້ າໍ ທີມ
່ ຄ
ີ ວາມຈົງ
ຮັກພັກດີຕອ
່ໍ ດ
ຸ ມ
ົ ການປະຕິວດ
ັ ຢ່າ
ງເດັດຂາດ, ຕໍ່ສູ້ຢ່າງພິລະອາດ

ຫານບໍ່ຍອມຈໍານົນ ຍາມໃດກໍ
ໄດ້ ຍົ ກ ສູ ງ ສະຕິ ເ ປັ ນ ເຈົ້ າ ຕໍ່ ກ ານ
ຈັດຕັງ້ , ນັບຖືໝຄ
ູ່ ະນະ, ເອືອ
້ ເຟືອ
້
ຮັກແພງມິດສະຫາຍຢ່າງຈິງໃຈ;
ມີທັດສະນະຫລັກໝັ້ນອັນໜັກ
ແໜ້ນ ແລະ ນໍາ້ ໃຈເສຍສະຫລະ
ອັນສູງສົງ່ ເພືອ
່ ຊາດເພືອ
່ ປະຊາຊົນ;
ເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາຜູ້ນໍາທີ່ດີເດັ່ນ
ແລະ ເຄົາລົບຮັກຂອງປະຊາຊົນ
ລາວເຜົ່າຕ່າງໆ, ທ່ານໄດ້ອຸທິດ
ໝົດຈິດໝົດໃຈ, ໝົດຄວາມສາ
ມາດ ແລະ ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ
ຂອງຕົນໃຫ້ແກ່ພາລະກິດປົກປັກ
ຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາ
ປະເທດຊາດ ເພື່ອເອກະລາດ,
ອະທິປະໄຕຂອງຊາດ ແລະ ຄວາມ
ສົ ມ ບູ ນ ພູ ນ ສຸ ກ ຂອງປະຊາຊົ ນ
ລາວບັນດາເຜົ່າ.
ພ້ອມດຽວກັນນີ,້ ທ່ານ
ນາງ ພອນມະນີ ຂຽນໄຊຍະວົງ
ຍັງໄດ້ຍກ
ົ ໃຫ້ເຫັນການຈັດຕັງ້ ປະ
ຕິບັດການສະເຫລີມສະຫລອງປີ
ສາມັກຄີ ມິດຕະພາບ ລາວ-ຫວຽດ
ປີ 2022 ຕື່ມອີກ.
(ວິນັດ)
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(ສພຊ
 ) ຕອນບ່າຍວັນ
ທີ 29 ກໍລະກົດຜ່ານມາ ທີຫ
່ ອ
້ ງ
ປະຊຸ ມ ສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ

(ສພຂ) ໄດ້ຈດ
ັ ພິທມ
ີ ອບ-ຮັບໃບ
ຢັງ້ ຢືນໜ່ວຍພັກປອດໃສ, ເຂັມ
້
ແຂງ, ໜັກແໜ້ນຂອງ ສພຂ ຜົງ້
ສາລີ ປະຈໍາປີ 2021 ໂດຍການ
ເປັນປະທານຂອງສະຫາຍ ທອງ
ສີ ເສົາສຸລິພົມ ຮອງເລຂາພັກ
ແຂວງ, ມີຄະນະໜ່ວຍພັກ ສພຂ,
ຕາງໜ້າຈາກຄະນະໂຄສະນາອົບ
ແຂວງ, ຄະນະຈັດຕັງ້ ແຂວງ, ຄະ
ນະກວດກາພັກແຂວງ, ສະມາ
ຊິກພັກສົມບຸນ, ສໍາຮອງ ແລະ
ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນພາຍໃນ
ສພຂ ເຂົ້າຮ່ວມ.
ໃນພິທີໄດ້ຮັບຟັງ, ສະ
ຫາຍ ນາງ ພອນສະຫວັນ ສັກຕິ
ຄຸນ ເລຂາໜ່ວຍພັກ ສພຂ ຂຶ້ນ
ຜ່ານບົດສະຫລຸບການນໍາພາຂອງ
ໜ່ວຍພັກ ສພຂ ປະຈໍາປີ 2021
ແລະ ທິດທາງແຜນການນໍາພາ
ໜ່ວຍພັກປອດໃສ, ເຂັ້ມແຂງ,
ໜັກແໜ້ນ ປະຈໍາປີ 2022;
ຕາງໜ້າຈາກຄະນະຈັດຕັ້ງແຂວງ
ຂຶ້ນຜ່ານມະຕິຕົກລົງຂອງຄະນະ
ປະຈໍາພັກແຂວງ ວ່າດ້ວຍການ

ອະນຸມັດ ມອບໃບຢັ້ງຢືນໜ່ວຍ
ພັກປອດໃສ ເຂັມ
້ ແຂງ ໜັກແໜ້ນ
ປະຈໍາປີ 2021. ຈາກນັ້ນ, ໄດ້

ຈັດພິທມ
ິ ອບ-ຮັບໃບຢັງ້ ຢືນໜ່ວຍ
ພັກ ປອດໃສ ເຂັ້ມແຂງ ໜັກ
ແໜ້ນຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
ຜົງ້ ສາລີ ປະຈໍາປີ 2021 ຂຶນ
້ ຢ່າງ
ສົມກຽດ, ຕາງໜ້າໃຫ້ຄະນະປະ
ຈໍາພັກແຂວງ ມອບໂດຍສະຫາຍ
ທອງສີ ເສົາສຸລພ
ິ ມ
ົ ແລະ ຕາງໜ້າ
ໃຫ້ໜວ
່ ຍພັກ ສພຂ ຂຶນ
້ ຮັບໂດຍ
ສະຫຍາຍ ນາງ ພອນສະຫວັນ
ສັກຕິຄຸນ.
ໂອກາດດຽວກັນນີ,້ ສະ
ຫາຍ ທອງສີ ເສົາສຸລພ
ິ ມ
ົ ໄດ້ໂອ້
ລົມຕໍພ
່ ທ
ິ ດ
ີ ງ່ັ ກ່າວ ເຊິງ່ ສະຫາຍກໍ
ໄດ້ສະແດງຄວາມຍອ
້ ງຍໍຊມ
ົ ເຊີຍ
ຕໍຜ
່ ົນງານ ແລະ ຜົນສຳເລັດ ທີ່
ຄະນະໜ່ວຍພັກ ກໍຄືສະມາຊິກ
ພັກຍາດມາໄດ້ໃນຕະຫລອດໄລ
ຍະປີ 2021. ພ້ອມກັນນັນ
້ , ສະ
ຫາຍຍັ ງ ໄດ້ ຮ ຽກຮ້ ອ ງຕໍ່ ຄ ະນະ
ໜ່ວຍພັກ ແລະ ສະມາຊິກພັກ
ພາຍໃນ ສພຂ ມີບາງຕອນສະ
ຫາຍໄດ້ກ່າວວ່າ: “ຕ້ອງໄດ້ເພີ່ມ
ທະວີ ກ ານກໍ າ ແໜ້ ນ ແນວທາງ,
ນະໂຍບາຍ ຂອງພັກ-ລັດ, ມະຕິ,

ຄໍາສັງ່ , ນິຕກ
ິ ຳຕ່າງໆຂອງຂັນ
້ ເທິງ
ລວມທັງພາລະບົດບາດສິດໜ້າ
ທີ່ ຂ ອງສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ,

ຄາດໝາຍສູ້ຊົນທີ່ຂັ້ນເທິງ ກໍຄື
ຂັ້ນຂອງຕົນວາງອອກ ລວມທັງ
ການສ້າງໜ່ວຍພັກປອດໃສ, ເຂັມ
້
ແຂວງ, ໜັກແໜ້ນ, ປະຕິບັດ
ວຽກງານຕາມທິດ 3 ສ້າງ, ນະ
ໂຍບາຍ 6 ທາງອອກ ແລະ ຄໍາ
ຂວັນ 3 ສໍ ຂອງແຂວງ ແລະ
ອືນ
່ ໆ; ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊືອ
້ ອັນ
ດີໃນການນໍາພາ-ຊີ້ນຳວຽກງານ
ຂອງ ສພຂ
 ຕາມບົດບາດ ເພື່ອ
ໃຫ້ວຽກງານຂອງ ສພຂ ກໍຄບ
ື ນ
ັ
ດາມະຕິຕາ່ ງໆ ທີທ
່ າງ ສພຂ ຮັບ
ຮອງໃຫ້ບັນລຸເປັນກ້າວໆ; ເພີ່ມ
ທະວີການກໍາແໜ້ນ ແລະ ຈັດຕັງ້
ປະຕິບດ
ັ ແບບແຜນວິທເີ ຮັດວຽກ
ຂອງການນໍາແຕ່ລະຂັນ
້ ຕາມຫຼກ
ັ
ການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ນໍາ
ພາເປັນໝູຄ
່ ະນະ, ບຸກຄົນຮັບຜິດ
ຊອບ, ສຽງສ່ວນໜ້ອຍຂຶ້ນກັບ
ສຽງສ່ວນຫລາຍ, ບຸກຄົນຂຶນ
້ ກັບ
ການຈັດຕັງ້ ; ໃນເງືອ
່ ນໄຂຄວາມ
ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງສະພາບ
ການໃໝ່, ການນໍາແຕ່ລະຂັນ
້ ຕ້ອງ
ໄດ້ພະຍາຍາມປະຕິບດ
ັ ຄວາມເປັນ

ແບບຢ່າງໃຫ້ດີ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ
ການເປັນແບບຢ່າງໃນການປະຕິ
ບັດໜ້າທີ່ການເມືອງ, ການວາງ
ທັດສະນະມະຫາຊົນ, ຄຸນສົມບັດ,
ສິນທໍາປະຕິວດ
ັ , ການເຄືອ
່ ນໄຫວ
ພົວພັນສັງຄົມ, ການເຝິກຝົນຫລໍ່
ຫລອມຕົນເອງ, ການສ້າງເສດຖະ
ກິດຄອບຄົວ ແລະ ອື່ນໆ (ຕາມ
ທິດນໍາທີ່ວ່າ: ການນໍາພາທີ່ດີ
ແມ່ນການເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີ)”.
ຕອນທ້າຍຂອງພິທ,ີ ສະ
ຫາຍ ນາງ ພອນສະຫວັນ ສັກຕິ
ຄຸນ ຂຶນ
້ ຮັບຄໍາໂອວາດ ພ້ອມທັງ
ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ທີຄ
່ ະນະ
ປະຈໍາພັກແຂວງ ແລະ ຄະນະປະ
ຈໍາ ສພຂ ທີ່ໄດ້ໃກ້ຊິດຕິດແທດ
ແລະ ຊຸກຍຸ້ຊ່ວຍເຫລືອ ຄະນະ
ໜ່ວຍພັກ ສພຂ ຈົນມີຜົນສໍາ
ເລັ ດ ຫລ າຍດ້ າ ນໃນປັ ດ ຈຸ ບັ ນ .
ວາລະກ່ອນໜ້ານີ້, ຍັງ
ໄດ້ ມີ ພິ ທີ ປ ະກາດການຍົ ກ ຍ້ າ ຍ
ພະນັ ກ ງານ-ລັ ດ ຖະກອນຂອງ
ສພຂ ໄປຢູກ
່ ານຈັດຕັງ້ ບ່ອນໃໝ່
ເຊິງ່ ໃນພິທໄີ ດ້ຮບ
ັ ຟັງສະຫາຍ ຄໍາ
ຕຸນ
່ ວົງສາ ຮອງເລຂາການ ສພຂ
ຂຶ້ນຜ່ານຂໍ້ຕົກລົງຂອງເຈົ້າແຂວງ
ແຂວງຜົ້ງສາລີ ສະບັບເລກທີ
647/ຂຜລ, ລົງວັນທີ 27 ກໍລະ
ກົດ 2022 ວ່າດ້ວຍການອະນຸ
ມັດໃຫ້ພະນັກງານຍົກຍ້າຍໄປຢູ່
ຕ່າງແຂວງ “ຍົກຍ້າຍທ່ານ ນາງ
ວຽງຄໍາ ວໍລະຈິດ ຮອງເລຂາທິ
ການ ສພຂ ຜົ້ງສາລີ ໄປປະຈໍາ
ການຢູສ
່ ະຖາບັນການເມືອງ-ການ
ປົກຄອງແຫ່ງຊາດ”.
(ນາງ ສຸກສົມພອນ ແກ້ວແສງ
ພະຈັນ)

mk[mk, c]t xtdv[7egsao.ljIjk’
dqf\kp;jkfh;pmtokp7;k, Xlt[a[xa[x5’?
ຄວາມ, ທັງຮັບປະກັນຄວາມຍຸຕິ
ທໍາໃຫ້ຄູ່ຄວາມ, ການສະໜອງ
ຫລັກຖານ ໃຫ້ແກ່ການແກ້ໄຂ
ຄະດີ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂ ໃຫ້ຜູ້
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(ສພຊ) ສະພາປະຊາຊົນ
ແຂວງ (ສພຂ) ອຸດົມໄຊ ໄດ້ປາ
ຖະກະຖາວັນຄ້າຍວັນເກີດປະທານ
ສຸພານຸວົງ ຄົບຮອບ 113 ປີ
ເມືອ
່ ທາ້ ຍເດືອນກໍລະກດ
ົ ຜາ່ ນມາ
ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ
ຄໍາດີ ວົງລ້ອມ ຮອງເລຂາພັກ
ແຂວງ, ປະທານ ສພຂ, ມີຮອງ
ປະທານ ສພຂ, ບັນດາທ່ານຄະ
ນະປະຈຳ ສພຂ, ຄະນະເລຂາທິ
ການ ສພຂ, ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວ
ໜ້າຂະແໜງ ແລະ ພະນັກງານວິ
ຊາການພາຍໃນ ສພຂ ເຂົາ້ ຮ່ວມ
ຢ່າງພ້ອມພຽງ.
ທ່ານ ທອງຄານ ວັດສະ
ດາກອນ ໄດ້ຕາງໜ້າຄະນະພັກ
ປາຖະກະຖາເອກະສານວັນຄ້າຍ
ວັນເກີດ ປະທານ ສຸພານຸວງົ ຄົບ
ຮອບ 113 ປີ (13 ກໍລະກົດ
1909-13 ກໍລະກົດ 2022)
ທ່ານໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບຊີວິດ, ການ
ເຄື່ອນ ໄຫວປະຕິວັດ, ຜົນງານ,
ຄຸນງາມຄວາມດີ ແລະ ສິງທີຕ
່ ອ
້ ງ
ສືບຕໍ່ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ ແລະ ຮ່ຳ
ຮຽນເອົາແບບຢ່າງຄຸນງາມ ຄວາມ
ດີຂອງປະທານ ສຸພານຸວົງ ເປັນ
ຕົ້ນແມ່ນຮ່ຳຮຽນເອົາທັດສະນະ
ຫລກ
ັ ໝັນ
້ ການເມືອງໜັກແໜ້ນ,
ເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ການນຳພາຂອງພັກກໍ່
ຄືແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່, ເອົາ
ໃຈໃສ່ເຝິກຝົນຕົນເອງ ໃຫ້ກາຍ
ເປັນພະນັກງານຮຸ່ນສືບທອດ ທີ່
ຈົງ່ ຮັກພັກດີຕພ
່ໍ ກ
ັ ແລະ ຕໍປ
່ ະເທດ
ຊາດ; ອອກແຮງສຶກສາຮໍ່າຮຽນ
ທິດສະດີມາກ-ເລນິນ, ເຕັກນິກ

ວິທະຍາສາດ, ພາສາຕ່າງປະເທດ
ແລະ ວິຊາຊີບໃນຂະແໜງການ
ຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ຕົນເອງມີຄວາມ
ຮູຄ
້ ວາມສາມາດສູງ ປະກອບສ່ວນ

ເຂົ້າໃນການສ້າງສາພັດທະນາປະ
ເທດຊາດ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຕ້ອງ
ສ້າງຕົນເອງໃຫ້ເປັນຄົນກ້າຫານ,
ກ້າຄິດກ້າສະແດງອອກ ເພື່ອປະ
ກອບຄຳຄິ ດ ຄຳເຫັ ນ ທີ່ ເ ປັ ນ ປະ
ໂຫຍດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ແນວທາງແຜນນະໂຍບາຍ, ນະ
ໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ກົດໝາຍ
ຂອງລັດ; ຕ້ອງດໍາລົງຊີວິດດ້ວຍ
ຄວາມຊື່ ສັ ດ ປອດໃສຂາວສະ
ອາດ, ດຸໝັ່ນໃນການອອກແຮງ
ງານ, ສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວ,
ປະຢັດມັດທະຍັດ, ບໍ່ຫລິ້ນກິນ
ຟູມເຟືອຍ ພ້ອມກັນຕ້ານ ແລະ
ສະກັດກັ້ນປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນ
ສັງຄົມ, ສຸມໃສ່ການຜະລິດເພື່ອ
ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງຄອບ
ຄົວ, ຫລດ
ຸ ພົນ
້ ອອກຈາກປະເທດ
ທີດ
່ ອ
້ ຍພັດທະນາ; ຕ້ອງເດັດດ່ຽວ
ໜຽວແໜ້ ນ ປົ ກ ປັ ກ ຮັ ກ ສາປະ
ເທດຊາດໄວ້ໃຫ້ໝນ
້ັ ຄົງ, ຕໍສ
່ ທ
ູ້ ບ
ັ
ມ້າງກົນອຸບາຍຫັນປ່ຽນໂດຍສັນ
ຕິຂອງພວກສັດຕູ, ພະຍາຍາມ
ບຸ ກ ບື ນ ກ້ າ ວຂຶ້ ນ ສ້ າ ງສາພັ ດ ທະ
ນາປະເທດຊາດໃຫ້ ເ ຂັ້ ມ ແຂງ,
ສັງຄົມມີຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ
ມີຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງສີວິໄລ;
ເພີ່ ມ ທະວີ ຄ ວາມສາມັ ກ ຄີ ທົ່ ວ
ປວງຊົນ, ກ່ອນອື່ນໝົດແມ່ນ
ຄວາມສາມັ ກ ຄີ ລ ະຫວ່ າ ງເຜົ່ າ ,
ຊັນ
້ ຄົນ ແລະ ສາສະໜາໃຫ້ໜກ
ັ

ຕິທຳ ສ້າງຄວາມເຊືອ
່ ໝັນ
້ ໃຫ້ແກ່
ບຸກຄົນ, ນິຕບ
ິ ກ
ຸ ຄົນ ແລະ ນັກລົງ
ທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
ໃຫ້ສງັ ຄົມມີຄວາມສະຫງົບ, ເປັນ
ລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ມີຄວາມ
ຍຸຕທ
ິ ຳ ທັງປະຕິບດ
ັ ພາລະບົດບາດ,
ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ໃຫ້ມີປະສິດທິ
ພາບ, ປະສິດທິຜນ
ົ ວ່ອງໄວ ແລະ
ຫວັນ ເທບພະຈັນ ປະທານ ສພຂ

ເນື້ອໃນກະທັດຮັດ,

ຖືກຕ້ອງ,

ຂອງວັນທີ 3 ສິງຫາ 2022 ສະ

ຫລວງພະບາງ,

ມີບັນດາທ່ານ

ສອດຄ່ອງ ແລະ ຈະແຈ້ງ ຕໍ່ກັບ

ພາປະຊາຊົນແຂວງ

(ສພຂ
)

ຈາກພະແນກການທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ

ສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ

ຫລວງພະບາງ ໄດ້ຈດ
ັ ກອງປະຊຸມ

ອ້ອມຂ້າງເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 45

ປະເທດຊາດ

ທາບທາມ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນ

ທ່ານຍິງ 7 ທ່ານ.

ແລະ ເພືອ
່ ເຮັດໃຫ້ບນ
ັ ດາທະນາຍ

ໃນແຕ່ລະໄລຍະ

ໃສ່ຮາ່ ງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະນາຍ

ກອງປະຊຸ ມ ໃນຄັ້ ງ ນີ້ ,

ຄວາມ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ

ຄວາມ (ສະບັບປັບປຸງ) ໂດຍການ

ແມ່ ນ ເພື່ ອ ປັ ບ ປຸ ງ ຮ່ າ ງກົ ດ ໝາຍ

ເພື່ອປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະ

ເປັນປະທານຂອງທ່ານ

ວ່າດ້ວຍທະນາຍຄວາມ

ໂຫຍດອັ ນ ຊອບທຳຂອງລູ ກ

ວົງສະ

ໃຫ້ມີ

ຮັດກຸມ ພ້ອມທັງເພີມ
່ ທະວີພາລະ
ບົດບາດ ໃນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ
ລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍ, ນິຕິ
ກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ
ການໃນການເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກ
ງານ ຂອງທຸກພາກສ່ວນໃຫ້ສຳ
ເລັດຕາມຄາດໝາຍທີໄ່ ດ້ວາງໄວ້.
(ກອງມີ ໝັ້ນມະນີ)

ຄວາມສາມັ ກ ຄີ ລ ະຫວ່ າ ງເຜົ່ າ ,
ລະຫວ່າງສາສະໜາຂອງພວກອິດ
ທິປລ
ໍ ະປັກນັນ
້ ຢ່າງທັນການ. ຄະ
ນະພັກ, ອົງການປົກຄອງທຸກຂັນ
້
ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ລົງກໍ່ສ້າງ
ຮາກຖານບ້ານ, ເມືອງ ໃຫ້ໜັກ
ແໜ້ນເຂັ້ມແຂງ ເພື່ອສ້າງບ້ານ
ແລະ ກຸ່ມບ້ານພັດທະນາ ແລະ
ຕັ້ງໜ້າຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງ
ປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງພັກ ແລະ ແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງ
ລັດ ແລະ ອື່ນໆ.
ຈາກນັ້ນ, ໜ່ວຍພັກ
ສພຂ
 ໄດ້ສືບຕໍ່ດຳເນີນຊີວິດປະ
ຈໍາເດືອນກໍລະກົດ ແລະ ວາງທິດ
ທາງແຜນການເດືອນສິງຫາ 2022
ແລະ ບັນດາສະຫາຍສະມາຊິກ
ພັກໄດ້ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຕໍ່
ບົດສະຫລຸບ, ຕໍານິສົ່ງຂ່າວເຊິ່ງ
ກັນ ແລະ ກັນ ພາຍໃນໜ່ວຍ
ພັກຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແນໃສ່ເຮັດ
ໃຫ້ສະມາຊິກພັກ, ພະນັກງານລັດຖະກອນ ສພຂ ມີທັດສະນະ
ຫລັກໝັນ
້ , ການເມືອງໜັກແໜ້ນ,
ເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ອຸດົມການນຳພາຂອງ
ພັກ, ປະຕິບັດລະບຽບພັກ, ກົດ
ໝາຍຂອງລັດຢ່າງເຂັມ
້ ງວດ ແລະ
ປຶກສາຫາລືບາງວຽກງານທີ່ພົ້ນ
ເດັ່ນຕື່ມອີກ.
(ແສງພອນ ອິນນະລົງ)
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ດ້ອຍໂອກາດເຂົ້າເຖິງຂະບວນຍຸ

(ສພຊ
 ) ໃນຕອນເຊົ້າ

ແໜ້ນ. ເດັດດ່ຽວສະກັດກັນ
້ ແລະ
ຕີຖອຍຖ້ອຍທຳນອງ ແລະ ການ
ເຄື່ອນໄຫວແບ່ງແຍກຄວາມສາ
ມັກຄີພາຍໃນເຜົ່າຕ່າງໆ ແລະ

(ສພຊ
 ) ເມື່ອບໍ່ດນ
ົ ມາ
ນີ້, ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະພາປະຊາ
ຊົນແຂວງ ທ່ານ ສົມຈິດ ດວງມີ
ໄຊ ຫົວໜ້າສະຖາບັນການເງິນຈຸ
ລະພາກ ທີຮ
່ ບ
ັ ເງິນຝາກ ພັດທະ
ນາອຸດົມໄຊ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ
ໄດ້ນຳເອົາເຄືອ
່ ງກິລາມາມອບໃຫ້

ສະພາປະຊາຊົນແຂວງອຸດົມໄຊ
ໂດຍການກາ່ ວຮບ
ັ ຂອງທ່ານ ຄໍາ
ດີ ວົງລ້ອມ ປະທານສະພາປະຊາ
ຊົນແຂວງ; ເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີ
ພິຍານມີທ່ານ ແອ ສ້ອຍສຸວັນ
ຮັ ກ ສາການຫົ ວ ໜ້ າ ທະນາຄານ
ແຫ່ງ ສປປລາວ ພາກເໜືອແຂວງ

ອຸດມ
ົ ໄຊ, ບັນດາທ່ານຄະນະປະຈໍາ
ສະພາປິຊາຊົນແຂວງ ແລະ ຄະນະ
ເລຂາທິການາະພາປະຊາຊົນແຂວງ.
ເຄືອ
່ ງກິລາທີນ
່ າໍ ມາມອບ
ໃນຄັ້ງນີ້ ມີຈໍານວນ 50 ຊຸດ,
ຄິດເປັນມູນຄ່າ 3 ລ້ານກີບ. ໂອ
ກາດດັ່ງກ
 ່າວ ປະທານສະພາປະ
ຊາຊົນແຂວງ ໄດ້ຕາງໜ້າຄະນະ
ປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໄດ້
ສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ສະຖາ
ບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີຮ
່ ບ
ັ ເງິນ
ຝາກ ພັດທະນາອຸດົມໄຊ ທີ່ໃຫ້
ການຊ່ວຍເຫລືອເຄືອ
່ ງຄັງ້ ນ້ີ ເພືອ
່
ປະກອບສ່ວນ ແລະ ຊຸກຍູ້ຂະ
ບວນການກິລາຂອງສະພາປະຊາ
ຊົນແຂວງ ໃຫ້ເປັນຂະບວນລວມ
ຂອງແຂວງ.
(ແສງພອນ ອິິນນະລົງ)
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1 ລະບອບການເມືອງ ມີ 12 ມາດ
ຕາ, ໝວດທີ 2 ລະບອບເສດຖະກິດສັງຄົມ ມີ 18 ມາດຕາ, ໝວດທີ 3

ໂດຍ: ຄົນອື່ນ
ໄວ້ໃນມາດຕາ 3 ຂອງລັດຖະທຳມະ

ສ້າງຄວາມມຸ່ງມາດປາຖະໜາຂອງປະ

ເປັນອັນລະອຽດ

ນູນ “ລັດ ແຫ່ງສາທາລະນະລັດ ປະ

ຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ໃນການສືບຕໍ່ ແລະ

ຖານ. ດັ່ງນັ້ນ, ລັດຖະທຳມະນູນ ຈຶ່ງ

ຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ແມ່ນລັດ

ຂະຫຍາຍລະບອບປະຊາທິ ປ ະໄຕປະ

ຖືວ່າເປັນໃຈກາງຂອງກົດໝາຍ ສປປ

ພ້ອມນັ້ນ, ລັດຖະທຳມະນູນ

ລັດຖະທຳມະນູນແຫ່ງ ສປປ

ຂອງປະຊາຊົນ

ຊາຊົນ, ສ້າງບັນດາປະຖົມປັດໄຈ ກ້າວ

ລາວ ເພາະລັດຖະທຳມະນູນໄດ້ກຳນົດ

ມີ ໜ້ າ ທີ່ ກ ຳນົ ດ ລະບອບການເມື ອ ງ,

ແມ່ນກົດໝາຍພື້ນຖານຂອງ

ຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍປະຊາຊົນ ແລະ

ໄປສູ່ສັງຄົມນິຍົມໃນອານາຄົດ.

ລະບອບການເມືອງ,

ກົງຈັກລັດ

ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ທາດແທ້ຊົນຊັ້ນ

ສປປລາວ ສະແດງເຖິງເຈດຈຳນົງຂອງ

ເພື່ ອ ຜົ ນ ປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົ ນ ບັ ນ

ພ້ອມນັ້ນ, ລັດຖະທຳມະນູນ

ໝາຍວ່າ ກຳນົດຫລັກການ, ບັນດາ

ຂອງອຳນາດລັດ, ແນວທາງການເມືອງ

ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ທີ່ປະກອບ

ດາເຜົ່າ

ຍັງຕິດພັນແໜ້ນແຟ້ນກັບໜ້າທີ່ການ

ບັນຫາທີ່ກວມລວມກວ່າໝູ່ ຂອງລະ

ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ສິດ ແລະ

ດ້ ວ ຍບັ ນ ດາຊັ້ ນ ຄົ ນ ຕ່ າ ງໆໃນສັ ງ ຄົ ມ

ຄົນຢູ່ໃນສັງຄົມ

ໂດຍແມ່ນກຳມະ

ເມືອງ, ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ,

ບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ

ແລະ

ພັນທະຂອງພົນລະເມືອງ, ຫລັກການ

ທີ່ກຳນົດລະບອບການເມືອງ, ເສດຖະ

ກອນ, ກະສິກອນ ແລະ ນັກຮຽນຮູ້

ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ V ຂອງ

ພື້ນຖານດ້ານນິຕິໄນ ໃຫ້ແກ່ການສ້າງ

ຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົງ

ກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ພັນທະພື້ນຖານຂອງ

ບັນຍາຊົນ ເປັນຫລັກແຫລ່ງ”.

ພັກ

ລະບົບກົດໝາຍ

ຈັກລັດ ແລະ ເປັນກົດໝາຍພື້ນຖານ,

ລາວ

ອໍານາດທັງໝົດເປັນ

ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍບັນດາຊັ້ນ

ພົນລະເມືອງ, ກົງຈັກແຫ່ງ ສປປລາວ.

ລັດຖະທຳມະນູນ ຍັງກຳນົດ

ລັດຖະທຳມະນູນຂອງ ສປປ

ໄດ້ວາງອອກໃນການສືບຕໍ່ສ້າງ

ເປັນກົດໝາຍພື້ນ

ແຫ່ງ

ສປປລາວ

ອັນດີງາມ ແລະ ຄົນຮຸ່ນໃໝ່ໃຫ້ເປັນ
ພົນລະເມືອງດີ.

ແລະ ຂະຫຍາຍລະບອບປະຊາທິປະໄຕ

ໝາຍວ່າ ທຸກນິຕິກຳ ຕ້ອງສອດຄ່ອງ

ໃຈກາງຂອງລະບຽບກົດໝາຍ

ແລະ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນທິດທາງກ້າວເດີນໃນ

ປະຊາຊົນ,

ກັບລັດຖະທຳມະນູນ.

ຍຸດທະສາດ

ດ້ານກົດໝາຍຂອງ

ລາວ ເປັນລັດຖະທຳມະນູນ ທີ່ຮັບໃຊ້

ອານາຄົດຍາວນານ

ໃຫ້ແກ່ການກໍ່ສ້າງສັງຄົມນິຍົມ

ສປປລາວ.

ພ້ອມທັງສຶກສາອົບຮົມ

ໃຫ້ແກ່ຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງປະຊາ

ກ່າວໄວ້ວ່າ:

ຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ, ເພາະອຳນາດທັງ

ເປັນປະເທດສັນຕິພາບ,

ໝົດເປັນຂອງປະຊາຊົນ ຕາມລະບອບ
ປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ ດັ່ງທີ່ກຳນົດ

ດັ່ງໃນຄຳນຳໄດ້

ລັດຖະທຳມະນູນຂອງ ສປປ

ອານາຄົດ, ເນື້ອໃນພື້ນຖານຂອງມະ

ລາວ ມີພາລະບົດບາດ ທັງປົກປັກຮັກ

ປະຊາຊົນ ໃຫ້ມີນ້ຳໃຈຮັກຊາດ, ຮັກ

ຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ V ໄດ້ເຂົ້າ

ສາ ແລະ ທັງກໍ່ສ້າງ ຄື: ປົກປັກຮັກສາ

ລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ, ເຊີດ

ປະຊາທິປະໄຕ, ເອກະພາບ ແລະ ວັດ

ສູ່ລັດຖະທຳມະນູນ;

ລັດໄດ້ຜັນຂະ

ລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ, ປົກ

ຊູສະຕິເປັນເຈົ້າຂອງປະເທດຊາດ ແລະ

ທະນາຖາວອນ”. ລັດຖະທຳມະນູນໄດ້

ຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັ ກ

ປັກຮັກສາໝາກຜົນຂອງການປະຕິວດ
ັ ,

ສະຕິເຄົາລົບກົດໝາຍ.

“ສ້າງປະເທດຊາດໃຫ້
ເອກະລາດ,
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ສານນີ້ຕັ້ງທ່ຽງໝັ້ນ				

ບໍ່ແມ່ນພັນສານເຕ້ຍ					

ສານກະບຸງສານກະຕ່າ

ສານຍຸຕທ
ິ ຳທ່ຽງແທ້					

ສະພາຕັ້ງໃຫ້ວ່າຄວາມ

ໃຜຫາກຄາຂອດຄ້າງ				

ທາງເລື່ອງຄະດີຄວາມ
ເພື່ອກຽມການຟ້ອງ

ຄູ່ຄວາມໄຂຂານເອີ້ນ					ເປັນຈຳເລີຍທັງໂຈດ
ໂຈດເປັນຄົນກ່າວຟ້ອງ					
u

ຈຳເລີຍແກ້ຂກ
ໍ້ ່າວຫາ

ຂໍຂ
້ ັດແຍ່ງທີຄ
່ ້າງ					ໄກ່ເກ່ຍບໍ່ເປັນຜົນ

ດຳເນີນການໃນສານ					ໂປ່ງໃສຈະແຈ້ງ
ພິພາກສາຕາມເນື້ອ					ໃນຄະດີຂັດແຍ່ງ
ແຍງກົດໝາຍຖືກຕ້ອງ
u

ຂໍ້ມູນມີບ່ອນອ້າງ

ສາມັນຊົນກ່າວໄວ້					

ຈຶ່ງຕັດຊີ້ສັ່ງການ
ຂຶ້ນສານວ່າຄະດີຄວາມ

ຂັ້ນຕອນເໝືອນວົງຈອນ				ແລ່ນໄຫລໄປເລື້ອຍ
ຕາມລວງແລວວາງໄວ້					ໃຜມາລຸນມາກ່ອນ
ຕັດວົງຈອນບໍ່ໄດ້					ເພາະເປັນເລື້ອງລະບຽບການ
ທຸກທ່ານທກ
ີ່ ່ຽວຂ້ອງ				

ຫວັງເພິ່ງທາງສານ

ອາໄສກົດໝາຍອີງ					

ພິພາກສາຈະແຈ້ງ

ຕ້ອງນັບຖືສານໄວ້					

ຈິງໃຈບໍ່ອຽງເອ່ນ

ຄຳຕັດສິນຫລືພິພາກສາວ່ານັ້ນ				

ສອງກ້ຳຕ້ອງນັບຖື ແທ້ເດີ!

u

u

ຖ້າວ່າຍັງຂອດຄ້າງ					

ຄົງຢູ່ໃນໃຈ

ຂໍມ
້ ູນມີ							ໃໝ່ມາອງີ ອ້າງ
ສາມາດອຸທອນໄດ້					ໄປຍັງສານສູງກວ່າ
ຄຳພິພາກສາ ຫາກຍັງຄືຜ່ານພົ້ນ

		

ຄວນສຸດສ້ຽງເລື່ອງອຸທອນລະເດີ!

ສານຢູ່ໃສທຕ
ີ່ ັ້ງ					

ວາງທ່າເປັນກາງ

ໃນນາມສາທາລະນະລັດ				

ກ່າວຄວາມໄຂຂໍ້

ຍໍກົດໝາຍເຍືອງຂຶ້ນ					

ຫລັກການມາພິສູດ

u

ລັ ດ ຖ ະ ທ ຳ ມ ະ ນູ ນ ແ ຫ່ ງ

ນອກ ທັງກໍ່ສ້າງລະບອບໃໝ່, ພື້ນ

ສປປລາວ ສະບັບປັດຈຸບັນ (2015)

ຖານເສດຖະກິດໃໝ່,

ແມ່ນປະກອບມີ ຄື: ຄຳນຳ, ໝວດທີ

ວັດທະນາທຳ

ບໍ່ໄດ້ເອ່ນອ່ຽງຂ້າງ					ໃຫ້ຊີງເນື້ອງເຊື່ອມຄຸນ ດອກນາ!

ການປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະ
ຫງົບ ມີ 3 ມາດຕາ, ໝວດທີ 4 ສິດ
ແລະ ພັນທະພື້ນຖານຂອງພົນລະເມືອງ
ມີ 18 ມາດຕາ, ໝວດທີ 5 ສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ມີ 13 ມາດຕາ, ໝວດທີ
6 ປະທານປະເທດ ມີ 4 ມາດຕາ,
ໝວດທີ 7 ລັດຖະບານ ມີ 7 ມາດ
ຕາ, ໝວດທີ 8 ສະພາປະຊາຊົນທ້ອງ
ຖິ່ນ ມີ 9 ມາດຕາ, ໝວດທີ 9 ອົງ
ການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ມີ 5 ມາດຕາ,
ໝວດທີ 10 ສານປະຊາຊົນ ແລະ ອົງ
ການໄອຍະການປະຊາຊົນ

ມີ

14

ມາດຕາ, ໝວດທີ 11 ການກວດສອບ
ແຫ່ງລັດ ມີ 4 ມາດຕາ, ໝວດທີ 12
ຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງ ມີ 2 ມາດ
ຕາ, ໝວດທີ 13 ພາສາ, ອັກສອນ,
ເຄື່ອງໝາຍຊາດ, ທຸງຊາດ, ເພງຊາດ,
ສະກຸນເງິນ ແລະ ນະຄອນຫລວງ ມີ 7
ມາດຕາ, ໝວດທີ 14 ບັນຍັດສຸດ
ທ້າຍ ມີ 3 ມາດຕາ.

dkg2

ພັນຜູກໂຄງບົນ
ວ່າຄະດີຊາວບ້ານ

ຂໍຈົ່ງໄປຍັງສານ						

ປາບປາມສັດຕູພາຍໃນ ແລະ ພາຍ

ໂດຍ: ດອກຊ້ອນ ດອນໂຂງ

ເອີ້ນວ່າສານປະຊາຊົນ					

u

ແລະ

ໃນ

lk]kdt;u
u

ສ້າງບັນດາປະຖົມປັດໄຈ

6

PHOUTHEN PASAXON

ແປ ແລະ ຮຽບຮຽງໂດຍ: ຫອມສະນິດ
ກິນນ້ຳລ້າໆ.

5

ປະລິມານກາເຟອິນດັ່ງ

ໂປຣຕິນສູງເກີນປົກກະຕິ

ເຊິ່ງກ່ອນ

ກ່າວ ທຽບເທົ່າກາເຟອິນ ໃນກາເຟປຸງ

ໜ້ານີ້ ພວກເຂົາເຈົ້າເຄີຍທົດລອງກັບ

ແຕ່ງພິເສດ ເຊັ່ນ: ກາປູຊິໂນ ຫລື ອະ

ໜູອາຍຸນ້ອຍ

ຄະນະນັ ກ ວິ ທ ະຍາສາດໃນ

ລາເຕ 2 ຈອກ, ກາເຟອິນໃນຊາ 14

ດ້ວຍການໃຫ້ກາເຟອິນ

ສ.ອາເມລິກາ ໄດ້ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ແລະ

ຈອກ, ກາເຟອິນໃນນ້ຳອັດລົມ 20

ໃຫຍ່ພົບວ່າ ຊ່ວຍປ້ອງກັນການເກີດ

ພົບວ່າ ການດື່ມກາເຟ 5 ຈອກຕໍ່ມື້

ຈອກ ເວລາຜ່ານໄປ 2 ເດືອນທົດ

ບັນຫາດ້ານຄວາມຈຳເສື່ອມໄດ້.

ອາດຊ່ ວ ຍຫລຸ ດ ບັ ນ ຫາດ້ າ ນຄວາມຈື່

ລອງອີກເທື່ອໜຶ່ງ ພົບວ່າໜູທີ່ກິນນ້ຳ

ນະນັກວິໄຈເຫັນວ່າ ຈະເລີ່ມທົດລອງ

ຈຳ

ປະສົ ມ ກາເຟອິ ນ ສ້ າ ງແບບທົ ດ ລອງ

ກັບຄົນ ໃນອີກບໍ່ຊ້ານີ້ ແຕ່ຍັງບໍ່ແນ່

ດ້ານຄວາມຈື່ຈຳ ແລະ ທັກສະການ

ໃຈວ່າ

ການໃຫ້ກາເຟອິນປະລິມານ

ອັງກິດ ພັດກ່າວເຕືອນວ່າ ຄົນເຈັບ

ຄິດໄດ້ດີຂຶ້ນ

ໜ້ອຍ

ຈະໃຫ້ຜົນເຊັ່ນດຽວກັນກັບ

ເປັນພະຍາດຄວາມຈຳເສື່ອມ ບໍ່ຄວນ

ໜູໄວອາຍຸດຽວກັນ ທີ່ບໍ່ມີອາການສະ

ໜູຫລືບໍ່. ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ ສາມາດຮັບ

ຫັນໄປດື່ມກາເຟ

ໝອງເສື່ອມ.

ທາດກາເຟອິນໄດ້ຢ່າງປອດໄພສູງສຸດ

ທີ່ເກີດຈາກພະຍາດຄວາມຈື່ຈຳ

ເສື່ອມ

(ອັນໄຊເມີ)

ດ້ານນັກວິໄຈ

ເພື່ອຫວັງຜົນດັ່ງ

ກ່າວນັ້ນ.

ສ່ວນໜູທີ່ກິນນ້ຳລ້າໆ

ຍັງຄົງສ້າງຄະແນນໄດ້ບໍ່ດີ.

ຄະນະນັກວິທະຍາສາດ ຈາກ
ມະຫາວິທະຍາໄລຟລໍຣິດາ

ໂດຍໄດ້ຜົນບໍ່ຕ່າງຈາກ

ໄດ້ເຮັດ

ນອກຈາກນີ້, ການທົດລອງ

ທີ່ມີອາການອັນໄຊເມີ
ເມື່ອເລີ່ມ
ຄະ

500 ມິນລີກຣາມຕໍ່ວັນ; ແຕ່ສຳລັບ
ແມ່ຍິງຖືພາ ຫລື ແມ່ມານ ແລະ ຜູ້ມີ

ຍັງພົບວ່າ ສະໝອງຂອງໜູ ທີ່ກິນນ້ຳ

ພະຍາດຄວາມດັນເລືອດສູງ

ການທົດລອງກັບໜູຈຳນວນ 55 ໂຕ

ປະສົມກາເຟອິນ

ກິນກາເຟຢ່າງຈຳກັດ.

ທີ່ຖືກເຮັດໃຫ້ມີອາການຂອງພະຍາດ

ເບຕາອະມິ ລ ອຍຫລຸ ດ ລົ ງ ເກື ອ ບເຄິ່ ງ

ສະໝອງຄວາມຈຳເສື່ອມ ເຂົາເຈົ້າໄດ້

ໜຶ່ງ ເຊິ່ງປົກກະຕິສຳລັບຄົນເຈັບ ທີ່

ຄວາມຈື່ຈຳສະໝອງເສື່ອມ

ທົດລອງທາງພຶດຕິກຳກ່ອນ ເພື່ອໃຫ້

ຄວາມຈື່ຈຳເສື່ອມ

ຈະມີໂປຣຕິນນີ້

ເຖິງວ່າເຫັນຜົນຈາກການທົດລອງກັບ

ແນ່ໃຈວ່າ ໜູມີບັນຫາດ້ານຄວາມຈຳ

ຈັບຕົວເປັນກ້ອນຢູ່ໃນສະໝອງ ແລະ

ໜູ, ແຕ່ໄວເກີນໄປ ທີ່ຈະແນະນຳໃຫ້

ເມື່ອອາຍຸໄດ້ 18-19 ເດືອນ ທຽບ

ເມື່ອທົດລອງກໍພົບວ່າ ກາເຟອິນ ສົ່ງ

ຄົນເຈັບຄວາມຈຳສະໝອງເສື່ອມດື່ມ

ເທົ່າກັບ ຄົນອາຍຸ 70 ປີ ຈາກນັ້ນ

ຜົ ນ ຕໍ່ ກ ານຜະລິ ດ ເອັ ນ ໄຊທີ່ ຈ ຳເປັ ນ ຕໍ່

ກາເຟ ຫລື ກິນຜະລິດຕະພັນອາຫານ

ໃຫ້ໜູຈໍານວນເຄິ່ງໜຶ່ງ ກິນນ້ຳປະສົມ

ການຜະລິດໂປຣຕິນ ເບຕາອະມິລອຍ

ເສີມປະເພດກາເຟອິນ ເພື່ອຫວັງເຮັດ

ກາເຟອິນ ວັນລະ 500 ມິນລີກຣາມ

ນຳດ້ວຍ.

ໃຫ້ຄວາມຈື່ຈຳເສື່ອມດີຂຶ້ນ.

ຫລື ເທົ່າກັບຄົນດື່ມກາເຟ 5 ຈອກຕໍ່

ວ່າ ກາເຟອິນ ໄປກົດຜົນຂອງການ

ວັນ

ອັກເສບໃນສະໝອງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ລະດັບ

ແລະໃຫ້ໜູຈໍານວນອີກເຄິ່ງໜຶ່ງ

ມີລະດັບໂປຣຕິນ,

ຄະນະນັກວິໄຈສັນນິຖານ

ຄວນ

ດ້ າ ນມູ ນ ນິ ທິ ວິ ໄ ຈພະຍາດ
ເຫັນວ່າ
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ໂດຍ: ດັ້ນກີບເມກ

ບົ ດ ນີ້ ພໍ່ ແ ມ່ ບ າງຄົ ນ ໄດ້ ອ່ າ ນ
ຄົງຈະຄິດຕ້ານ ຫລື ສວນກະແສກັບ
ຂ້າພະເຈົ້າວ່າ: ພໍ່ແມ່ທຸກຄົນຕ້ອງຮັກ
ລູກຢາກໃຫ້ລູກມີຄວາມສຸກ ແລະ ຖື
ຕົນວ່າຄວາມຮັກຂອງຕົນມີຕລ
່ໍ ກ
ູ ຍ່ອມ
ຖືກສະເໝີ ເຊິ່ງຄວາມຈິງແລ້ວ ຍັງມີ
ພໍ່ແມ່ຫລາຍຄົນທີ່ຮັກລູກເກີນໄປຈົນ
ຄວາມຮັກກາຍເປັນຄວາມຫລົງ ເຊິ່ງ
ຄວາມຫລົງນີ້ ສ່ວນໃຫຍ່ເກີດມາຈາກ
ການຂາດສະຕິປັນຍາ ເຖິງວ່າພໍ່ແມ່
ບາງຄົນມີປັນຍາຫາເງິນລ້ຽງລູກ ກິນ

ອີກແປດຊາດກໍບໍ່ໝົດ ແຕ່ປັນຍາໃນ
ການອົບຮົມລ້ຽງລູກໃຫ້ກາຍເປັນຄົນ
ດີຂອງສັງຄົມນັ້ນໜ້ອຍ.
ຖ້າພໍ່ແມ່ຄົນໃດທີ່ມີວິທີການ
ຫາຊັ ບ ດ້ ວ ຍການໂກງ-ເອົ າ ປຽບຄົ ນ
ອື່ນ ບັນດາລູກ ຫລື ຄົນອ້ອມໂຕກໍ
ຈະໄດ້ຮັບອິດທິພົນຕາມ ເຖິງແມ່ນວ່າ
ມີ ເ ງີ ນ ເຕັ ມ ຖົ ງ -ມີ ລົ ດ ໃຫຍ່ ຄັ ນ ງາມຂີ່
ແຕ່ກໍບ່ຮ
ໍ ້ຈ
ູ ັກເຄົາລົບກົດກະຕິກາລວມ,
ເຮັດສິ່ງໃດມັກສະແດງອອກແບບເຫັນ
ແກ່ໂຕ ເຂົ້າທໍານອງທີ່ວ່າຕົນເອງຕ້ອງ
ໄດ້ກ່ອນ...,
ພໍ່ແມ່ບາງຄົນຮັກລູກ
ແລະ ລ້ຽງລູກແບບບໍ່ໃຫ້ຮູ້ຈັກກັບຄໍາ
ວ່າຜິດຫວັງ ຫລື ບັນຫາຂອງຊີວິດເວ

ລາອອກເຮື ອ ນກໍ ຈ ະໃຫ້ ຄົ ນ ຮັ ບ ໃຊ້
ຄອຍປະຄອງຮັບໃຊ້ ຕະຫລອດເຖິງ
ການເຂົ້າຫ້ອງນໍ້າກໍໃຫ້ຄົນຮັບໃຊ້ຢືນ
ເຝົ້າ, ພຶດຕິກໍາການລ້ຽງລູກຂອງພໍ່ແມ່
ແຕ່ລະຄົນນັ້ນແຕກຕ່າງກັນ.
ຄຸ ນ ນະທໍ າ ທີ່ ພ່ໍ ແ ມ່ ຄ ວນສຳ
ນຶກໃນສະໝອງ ແລະ ຫົວໃຈໄວ້ສະ
ເໝີນັ້ນວ່າ:
ລູກມັກຈະປະພຶດເອົາ
ແບບຢ່າງຈາກພໍ່ແມ່. ດັ້ງນັ້ນ, ພໍ່ແມ່
ຕ້ ອ ງເປັ ນ ແບບຢ່ າ ງທີ່ ດີ ໃ ຫ້ ແ ກ່ ລູ ກ
ເຊັ່ນ: ເວົ້າແນວໃດເຮັດແນວນັ້ນ, ການ
ຖືສັດຈະເປັນສິ່ງສໍາຄັນ ເຊິ່ງຖ້າວ່າພໍ່
ແມ່ ບໍ່ ຖື ເ ອົ າ ບົ ດ ບາດສໍ າ ຄັ ນ ໃນການ
ອົບຮົມ-ສຶກສາແກ່ລູກໃນເຮືອນຍ່ອມ

ຍາກແກ່ຄູອາຈານທີ່ຈະສອນໃຫ້ເປັນ
ຄົນດີສົມບູນໄດ້; ເພາະເວລານັກຮຽນ
ກັບມາເຮືອນກໍຈະພົບກັບວິທີລ້ຽງລູກ
ອີກແບບໜຶ່ງແຕ່ຢູ່ໂຮງຮຽນໃຊ້ຄຸນນະ
ທໍາເຫັນແກ່ສ່ວນລວມເປັນໃຫຍ່.
ທ່ າ ນຜູ້ ອ່ າ ນລອງຄິ ດ ເບິ່ ງ ວ່ າ
ມີຫລາຍພຶດຕິກໍາເດັກນ້ອຍໄດ້ຈາກພໍ່
ແມ່ ຫລື ຄູອາຈານຢູ່ໂຮງຮຽນ; ເວລາ
ຢູກ
່ ບ
ັ ພໍແ
່ ມ່ຂອ
້ ນຂ້າງຫລາຍກວ່າຢູໂ່ ຮງ
ຮຽນ; ທໍາມະຊາດມະນຸດເດັກນ້ອຍ
ມັກຕາມໃຈ....!

ຂອງປະຊາຊົນ; ຕິດຕາມກວດກາການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດ
ໝາຍ, ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງ
ຊາດ,
ມະຕິຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາ
ແຫ່ງຊາດຂອງອົງການໄອຍະການປະ
ຊາຊົນ, ສານປະຊາຊົນ, ອົງການສືບ
ສວນ-ສອບສວນ, ອົງການຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບັດຄໍາຕັດສີນຂອງສານ, ໄປຄຽງຄູ່
ກັບການຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາ ແລະ
ແກ້ໄຂຄໍາສະເໜີ, ຄໍາຮ້ອງຂໍຄວາມ
ເປັນທໍາຂອງປະຊາຊົນ ຕາມສິດ ແລະ
ໜ້າທີ່ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງໄດ້
ນໍ າ ໃຊ້ ຫ ລາຍວິ ທີ ກ ານຕິ ດ ຕາມກວດ
ກາ ເປັນຕົ້ນການຊັກຖາມ ແລະ ຊີ້
ແຈງ ໃນເວລາດໍາເນີນກອງປະຊຸມສະ
ພາແຫ່ງຊາດ, ກອງປະຊຸມຄະນະປະ
ຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ, ກອງປະຊຸມຂອງ
ກໍາມາທິການ, ການສະເໜີຂອງປະຊາ
ຊົ ນ ໂດຍຜ່ າ ນອົ ງ ການແນວລາວສ້ າ ງ
ຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ມະຫາຊົນ ແລະ
ການຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທໍາຂອງປະຊາ
ຊົນ ໂດຍຜ່ານໂທລະສັບສາຍດ່ວນ
ໃນວາລະດໍ າ ເນີ ນ ກອງປະຊຸ ມ ສະໄໝ
ສາມັນແຕ່ລະຄັ້ງ. ພິເສດ, ສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ຊຸດທີ VIII ໄດ້ຈັດຕັ້ງການໃຫ້
ຄະແນນໃນການປະເມີນຜົນຕໍ່ການປະ
ຕິບັດໜ້າທີ່ ຂອງບຸກຄະລາກອນດໍາ
ລົງຕໍາແໜ່ງ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດເລືອກ
ຕັ້ງ ແລະ ຮັບຮອງເອົາ ຕາມການສະ
ເໜີແ
 ຕ່ງຕັ້ງ.

ທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ກົດໝາຍ
ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ລົງຈັດຕັ້ງ
ຜັນຂ
 ະຫຍາຍ ແລະ ເຜີຍແຜ່ໃຫ້ປະຊາ
ຊົນໄດ້ຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈ ເຮັດໃຫ້ສະຕິເຄົາ
ລົບ, ປະຕິບັດລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ
ກົດໝາຍ ຂອງປະຊາຊົນໄດ້ຮັບການ
ຍົກສູງຂຶ້ນ, ຄວບຄູ່ກັບການຮັບຟັງ
ຄວາມຄິດ, ຄວາມເຫັນ, ຄວາມມຸ່ງ
ມາດປາຖະໜາ ຂອງປະຊາຊົນບັນດາ
ເຜົ່າ ຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານລັດຂອງ
ລັດຖະບານ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງ
ຖິ່ນ; ຜ່ານການປະຕິບັດພ
 າລະບົດບາດ
ຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ
ກໍໄດ້ສະກັດກັ້ນ, ແກ້ໄຂບັນຫ
 າປາກົດ
ການຫ ຍໍ້ ທໍ້ ລ ະເ ມີ ດ ລັ ດ ຖະທໍ າ ມ ະນູ ນ
ແລະ ກົດໝາຍ, ປົກປ້ອງສິດ ແລະ
ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງປະຊາ
ຊົນ, ຂອງລັດ ແລະ ລວມໝູໃຫ້
່ ດ
 ີຂຶ້ນ.
ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ:
ໃນຕໍ່ໜ້ານີ້ ພວກເຮົາຕ້ອງສືບຕໍ່ເພີ່ມ
ທະວີການໂຄສະນາສຶກສາອົບຮົມ ໃຫ້
ພົນລະເມືອງທຸກຄົນຮັບຮູ້ ແລະ ກໍາ
ແໜ້ນກ່ຽວກັບລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ
ກົດໝາຍຕ່າງໆ ດ້ວຍຫລາຍຮູບການ,
ຫລາຍລະດັບທີແ
່ ທດເໝາະ, ສ້າງເງືອ
່ ນ
ໄຂໃຫ້ເຂົາເຈົ້າປະຕິບັດກົດໝາຍຢ່າງ
ເຂັ້ມງວດ, ຮູ້ນໍາໃຊ້ກົດໝາຍ ເພື່ອປົກ
ປ້ ອ ງສິ ດ ຜົ ນ ປະໂຫຍດອັ ນ ຊອບທໍ າ
ແລະ ປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນຢ່າງຖືກ
ຕ້ອງ, ສຶກສາອົບຮົມໃຫ້ທຸກຄົນຮູ້ດໍາ

ມີສິດສະເໜີສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດ
ໝາຍ ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຄົ້ນຄວ້າເພື່ອຫັນ
ເນື້ອໃນລັດຖະທໍາມະນູນ ອອກເປັນ
ກົດໝາຍ ເປັນຕົ້ນ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ແຜນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ
ແຕ່ນີ້ຫາປີ 2025 ແລະ ແຕ່ລະປີໄດ້
ຖືເອົາຄຸນນະພາບເປັນກົກ, ຖືເອົາປະ
ລິມານ ເປັນສໍາຄັນ ເຮັດໃຫ້ການສ້າງ
ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ ໃນຂົງເຂດ
ຕ່າງໆ ນັບມື້ຄົບຖ້ວນ, ຮຸດກຸມ ເພື່ອ
ເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງລັດ, ຄຸ້ມຄອງ
ເສດຖະກົດ-ສັງຄົມ ດ້ວຍກົດໝາຍ
ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ການສ້າງກົດ
ໝາຍຕ້ ອ ງຕິ ດ ພັ ນ ຢ່ າ ງສະໜິ ດ ແໜ້ ນ
ກັບການກວດກາຄືນ ແລະ ປັບປຸງບັນ
ດາກົດໝາຍທີ່ປະກາດໃຊ້ແລ້ວ ເພື່ອ
ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການໃນໄລ
ຍະໃໝ່ ແລະ ປະກາດໃຊ້ແລ້ວ ກໍສາ
ມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ມີ
ຄວາມສັກສິດ, ເຂັ້ມງວດ.
ຕ້ອງຍົກສູງຄວາມເປັນ
ແບບຢ່າງນຳໜ້າຂອງພະນັກງານ, ສະ
ມາຊິກພັກ ເປັນຕົ້ນ ຜູ້ເປັນຫົວໜ້າ
ໃນການເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດກົດ
ໝາຍຂອງລັດ, ຄະນະພັກ, ອໍານາດ
ການປົກຄອງທຸກຂັ້ນ ແລະ ສະມາຊິກ
ພັກແຕ່ລະຄົນ
ຕ້ອງໄດ້ຮັບຮູ້ແຈ້ງ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ໃນການ
ປະຕິບັດແນວທາງຂອງພັກ ແລະ ກົດ
ໝາຍຂອງລັດ ຕໍ່ສູ້ຕ້ານປະກົດການ

ສານສົມທົບກັນໃຫ້ມຄ
ີ ວາມກົມກຽວ,
ຖືກຕາມພາລະບົດບາດ, ຂອບເຂດ
ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງກັນ ແລະ ກັນ;
ເຄົາລົບນັບຖືບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່
ຂອງກັນ ແລະ ກັນ.
- ເອົາໃຈໃສເພີ່ມທະວີວຽກ
ງານສຶກສາອົບຮົມການເມືອງແນວຄິດ
ໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຂອງບັນ
ດາອົ ງ ການທີ່ ເ ຮັ ດ ໜ້ າ ທີ່ ປ ະຕິ ບັ ດ ກົ ດ
ໝາຍ ໃນຂົງເຂດຍຸຕິທຳ ແລະ ຕຸລາ
ການ ໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ ເພື່ອເຮັດໃຫ້
ແຕ່ລະຄົນກໍາ ແໜ້ນທັດສະນະ, ແຜນ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ແນວທາງປ່ຽນແປງ
ໃໝ່ຂອງພັກ, ກໍາແໜ້ນລັດຖະທໍາມະ
ນູນ ແລະ ກົດໝາຍ, ເຊີດຊູຫຼັກໝັ້ນ
ຊົ ນ ຊັ້ ນ ກຳມະກອນຢ່ າ ງໜັ ກ ແໜ້ ນ ,
ນໍ້າໃຈບໍລິສຸດຕໍ່ປະເທດຊາດ, ຕໍ່ປະຊາ
ຊົນ, ຕ້ານແນວຄິດເອກະຊົນ, ສວຍ
ໂອກາດສໍ້ລາດບັງຫລວງ ແລະ ປາກົດ
ການຫຍໍ້ທໍ້ອື່ນໆໃນສັງຄົມ.
- ທົ່ວພັກ, ທົ່ວລັດ, ທົວກຳ
ລັງປະກອບອາວຸດ ແລະ ທົ່ວປວງຊົນ
ຈົ່ງເພີ່ມທະວີນໍ້າໃຈຮັກຊາດ, ຄວາມ
ສາມັກຄີເປັນປຶກແຜ່ນ, ນໍ້າໃຈເປັນ
ເຈົ້າຕົນເອງເພິ່ງຕົນເອງ ສ້າງຄວາມ
ເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ, ບຸກບືນຜ່ານ
ຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຕັ້ງໜ້າຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງ XI
ຂອງພັກ ກໍຄືແຜນພັດທະນາເສດຖະ
ກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 9

ມາດຕາ 22 (ປັບປຸງ) ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ ຂອງ ກະຊວງ ແລະ ອົງການ
ລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ
ກອບດ້ວຍ ລັດຖະມົນຕີ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າອົງການລັດທຽບເທົ່າກະ
ຊວງ, ຮອງຫົວໜ້າອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ, ຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງ
ການ, ຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າກົມ, ຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າອົງການລັດທຽບເທົ່າ
ກົມ, ຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນ, ຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ, ຫົວໜ້າ
ແລະ ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ, ຫົວໜ້າໜ່ວຍວິຊາການ ແລະ ລັດຖະກອນວິຊາການ
ຈໍານວນໜຶ່ງ ຊຶ່ງກໍານົດໂດຍດຳລັດ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.
vjko8+lt[a[|hkDDD

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດຳເນີນຄະດີອາຍາ (ສະບັບປັບປຸງ)
ຄັດໂດຍ: ກົງທະນູຄຳ ພິພັດເສລີ

15. ຜູ້ກະທຳຜິດ ໝາຍເຖິງ ຜູ້ຖືກສານຕັດສີນລົງໂທດ;
16. ນັກໂທດ ໝາຍເຖິງ ຜູ້ຖືກຄຸມຂັງພາຍຫລັງຖືກສານຕັດ
ສີນລົງໂທດ;
8+9kd|hk
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ລະນາຕົ ກ ລົ ງ ບັ ນ ຫາສໍ າ ຄັ ນ ພື້ ນ ຖານ
ຂອງປະເທດຊາດ ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບສູງ ເປັນຕົ້ນ: ນັບແຕ່ສະພາປະ
ຊາຊົນສູງສຸດ ຊຸດທີ I ມາເຖິງສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ພິຈາລະນາຮັບ
ຮອງເອົາ ປະທານ ແລະ ຮອງປະທານ
ປະເທດ, ໂຄງປະກອບກົງຈັກ ແລະ
ບຸກຄະລາກອນຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ,
ລັດຖະບານ, ອົງການໄອຍະການປະ
ຊາຊົນ, ສານປະຊາຊົນ ແລະ ອົງການ
ກວດສອບແຫ່ງລັດ; ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ
ການສ້າງຕັ້ງແຂວງໄຊສົມບູນ, ຊື່ເອີ້ນ
ແລະ ຈໍານວນຊົນເຜົ່າ ໃນ ສປປລາວ
ມີ 50 ຊົນເຜົ່າ ແລະ ໄດ້ຈັດຕາມ 4
ໝວດພາສາ ຄື: ໝວດພາສາລາວໄຕ, ໝວດພາສາມອນ-ຂະແມ, ໝວດ
ພາສາມົ້ງ-ອິ້ວມຽນ ແລະ ໝວດພາ
ສາຈີນ-ຕິເບດ; ໄດ້ພິຈາລະນາ, ຮັບ
ຮອງເອົາແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ທັງໝົດ 9 ຄັ້ງ,
ຮັບຮອງເອົາແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ
ງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ແຜນການລົງ
ທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ເປັນຕົ້ນ
ໂຄງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ຄຳ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງ
ເຂື່ອນໄຟຟ້າ, ໂຄງການພັດທະນາເຂດ
ເສດຖະກິດພິເສດ, ໂຄງການທາງລົດ
ໄຟຄວາມໄວສູງ, ໂຄງການທາງດ່ວນ
ວຽງຈັນ-ວັງວຽງ ແລະ ອື່ນໆ ຈຳນວນ
ໜຶ່ງ; ພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາບົດ
ລາຍງານຂອງລັດຖະບານ, ອົງການໄອ
ຍະການປະຊາຊົນ, ສານປະຊາຊົນ, ອົງ
ການກວດສອບແຫ່ງລັດ ແລະ ການ
ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສະພາແຫ່ງຊາດ
ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາ

ລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ໃນ
ການຕົກລົງບັນຫາສໍາຄັນພືນ
້ ຖານຂອງ
ປະເທດຊາດ ເຮັດໃຫ້ລະບົບກົງຈັກ
ແລະ ບຸກຄະລາກອນ ຂອງອົງການ
ລັ ດ ຂັ້ ນ ຕ່ າ ງໆໄດ້ ຮັ ບ ການປັ ບ ປຸ ງ ຢ່ າ ງ
ເປັນລະບົບຄົບຊຸດ,
ມີຄວາມໜັກ
ແໜ້ນ, ເຂັ້ມແຂງ ຮັບປະກັນການປະ
ຕິບັດສິດ, ໜ້າທີ່ ຂອງແຕ່ລະພາກ
ສ່ວນນັບມື້ມີຄຸນນະພາບ. ການຕົກ
ລົງບັນຫາສໍາຄັນພື້ນຖານຂອງປະເທດ
ຊາດ ໃນແຕ່ລະບັນຫາໄດ້ຖືກຮັບຮອງ
ເປັນມະຕິຂອງກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ແລະ ມະຕິຂອງຄະນະປະຈໍາສະ
ພາແຫ່ງຊາດ ເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ບັນດາ
ອົ ງ ການລັ ດ ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນພັ ດ

ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບ
ປະມານ ໃນຂົງເຂດວຽກງານຂອງຕົນ
ແຕ່ລະໄລຍະໃຫ້ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍ
ໄປຕາມທິ ດ ການພັ ດ ທະນາເສດຖະ
ກິດແບບຍືນຍົງ ແລະ ສີຂຽວ, ເຮັດ
ໃຫ້ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ມີການຂະ
ຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
3. ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເອົາ
ໃຈໃສ່ຍົກສູງຄຸນນະພາບ ໃນການຈັດ
ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ພາລະບົ ດ ບາດຂອງຕົ ນ
ໃນການຕິດຕາມກວດກາ ຕໍ່ການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດ
ໝາຍ ຂອງບັນດາອົງການລັດ ໄດ້ເປັນ
ຢ່າງດີ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ.ໃນນີ້ ໄດ້ປະຕິບັດ
ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຕິດຕາມກວດກາ
ການປະຕິບັດລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດ
ໝາຍ, ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງ
ຊາດ,
ມະຕິຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດ
ຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງ
ລັດ ແລະ ເງິນຕາ, ໂຄງການລະດັບ
ຊາດ ແລະ ໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່
ຂອງລັດຖະບານ ທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງ
ແວດລ້ອມ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່
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- ບຸກຄະລາກອນ ຂອງກະຊວງ ແລະ ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ ປະ
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ການປະຕິບັດພາລະບົດບາດ,
ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຕິດຕາມກວດກາ
ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຜ່ານມາໄດ້ປະ
ກອບສ່ວນສໍາຄັນເຂົ້າໃນການບູລະນະ
ລັດປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ ໃຫ້ມີ
ຄວາມເຂັ້ມແຂງ; ບັນດາອົງການລັດ
ໄດ້ຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການ
ຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິຫານລັດ ຕາມສິດ, ໜ້າ
ທີ່ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ; ອົງ
ການໄອຍະການປະຊາຊົນ, ສານປະຊາ
ຊົນ, ອົງການສືບສວນ-ສອບສວນ, ຜູ້
ພິພາກສາ ໄດ້ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂຂອດອ່ອນ
ດ້ານການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ
ເພື່ອຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນ
ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ປົກປ້ອງກົດໝາຍ
ແລະ ຄວາມຍຸຕິທໍາໃນສັງຄົມ.
ຕິດພັນກັບການປະຕິບດ
ັ ສາມ
ພາລະບົດບາດ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ,
ສະພາແຫ່ງຊາດ ຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປະ
ຕິບັດສິດ, ໜ້າທີ່ໃນຖານະທີ່ເປັນຕົວ
ແທນແຫ່ງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນ
ຊອບທໍາຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ
ນັບມື້ເປັນລະບົບຄົບຖ້ວນ, ຮັດກຸມ
ແລະ ກວ້າງຂວາງ; ໄດ້ນຳເອົາແນວ

ລົງຊີວິດ ແລະ ເຮັດວຽກງານຕາມກົດ
ໝາຍ ໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ.
- ສ້າງສະຕິ ເຄົາລົບລັດຖະ
ທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ, ເຮັດໃຫ້
ທຸກຄົນເຄົາລົບ, ຮັບຮູ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ
ກ່ຽວກັບທາດແທ້, ພາລະບົດບາດຂອງ
ລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ ຂອງ
ລະບອບປະຊາ ທິປະໄຕປະຊາຊົນ ຕໍ່
ການຄຸ້ມຄອງລັດ, ຄຸ້ມຄອງເສດຖະ
ກິດ-ສັງຄົມ, ຕໍ່ຄອບຄົວ, ໝູ່ເພື່ອນ
ແຕ່ລະຄົນ. ຈາກນັ້ນສ້າງຄວາມເຊື່ອ
ໝັ້ນຕໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ຕື່ນຕົວປະຕິບັດ
ກົດໝາຍ, ອົງການໄອຍະການປະຊາ
ຊົນ, ສານປະຊາຊົນ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່
ສືບສວນ-ສອບສວນຂັ້ນຕ່າງໆ ເຊິ່ງ
ເປັນຜູ້ປົກປ້ອງຄວາມເປັນທຳຕ້ອງດໍາ
ເນີນງານດ້ວຍຄວາມສຸຂຸມຮອບຄອບ,
ທ່ຽງທໍາ ເພື່ອປົກປ້ອງຄວາມຍຸຕິທໍາ,
ປົ ກ ປ້ ອ ງຜົ ນ ປະໂຫຍດອັ ນ ຊອບທໍ າ
ຂອງລັດ ແລະ ພົນລະເມືອງ ໂດຍຍຶດ
ໝັ້ນໃນທິດນໍາທີ່ວ່າ: ຜູ້ກະທໍາຜິດຕ້ອງ
ຖືກລົງໂທດຕາມກົດໝາຍ, ຜູ້ບໍ່ກະ
ທໍາຜິດແມ່ນບໍ່ຖືກລົງໂທດ.
- ທຸກໆກະຊວງ, ອົງການ ທີ່

ຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆ ໃນຖັນແຖວພະນັກງານ,
ສະມາຊິກພັກ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນປາກົດ
ການທີ່ ນໍ າ ເອົ າ ຄວາມເສື່ ອ ມເສຍມາ
ໃຫ້ແກ່ພັກ ເຮັດໃຫ້ມະຫາຊົນຂາດ
ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ພັກ ເຊັ່ນ: ການລ່ວງ
ອໍານາດ, ການຮັບສິນບົນ ແລະ ການ
ສໍ້ລາດບັງຫລວງ ສວຍໂອກາດ.... ສະ
ມາຊິກພັກທຸກຄົນຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ
ການຊີ້ນໍາຂອງພັກ ທີ່ວ່າ: “ການເຄື່ອນ
ໄຫວຂອງຕົນ, ພັກຍາມໃດກໍຕ້ອງເຄົາ
ລົບລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ
ຂອງລັດ”. “ພັກນຳພາ ແລະ ກຳອຳ
ນາດ ຕາມກົດໝາຍ”, “ສັງຄົມມີ
ຄວາມສະເໝີພາບຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍ”.
- ເພີ່ມທະວີວຽກງານກວດ
ກາການປະຕິ ບັ ດ ລັ ດ ຖະທໍ າ ມະນູ ນ
ແລະ ກົດໝາຍ, ປັບປຸງຄຸນນະພາບ
ການເຄື່ອນ ໄຫວຂອງສານປະຊາຊົນ,
ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ, ອົງການ
ສືບສວນ-ສອບສວນ ແລະ ອົງການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ໃຫ້ມີຄວາມ
ໜັກແໜ້ນ, ໂປ່ງໃສ ເຊິ່ງກ່ອນອື່ນ
ໝົ ດ ແມ່ ນ ຕ້ ອ ງປັ ບ ປຸ ງ ແບບແຜນວິ ທີ
ເຮັດວຽກ, ກົນໄກການພົວ ພັນປະ

ໃຫ້ປະກົດເປັນຈິງ ເປັນຕົ້ນ ເຂົ້າຮ່ວມ
ຢ່ າ ງຕັ້ ງ ໜ້ າ ໃນການປະຕິ ບັ ດ ວາລະ
ແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການ
ເງິນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ,
ພ້ ອ ມກັ ນ ປະຕິ ບັ ດ ລັ ດ ຖະທໍ າ ມະນູ ນ
ແລະ ກົດໝາຍໃຫ້ເຂັ້ມງວດ, ປະ
ກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປົກປັກຮັກສາ
ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ ໄປຕາມ
ຈຸດໝາຍສັງຄົມນິຍົມ ທີ່ພັກ ແລະ
ລັດເຮົາໄດ້ກຳນົດໄວ້.
ໃນຕອນທ້າຍ, ທ່ານຍັງໄດ້
ຮຽກຮ້ອງມາຍັງ ພໍ່ແມ່, ປະຊາຊົນ
ລາວບັນດາເຜົ່າ ຕະຫລອດຮອດພະ
ນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ກໍາລັງ ປກຊປກສ, ການນໍາພັກ-ລັດ ທຸກຂັ້ນ ເອົາ
ໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສິດ, ພາລະບົດ
ບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ ບົນພື້ນຖານລັດຖະ
ທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ ກໍານົດໄວ້
ຢ່າງເຂັ້ມງວດ; ອວຍພອນໄຊມາຍັງ
ການນໍາພັກ-ລັດທຸກຂັ້ນ ແລະ ປະຊາ
ຊົນບັນດາເຜົ່າທົ່ວໜ້າ ຈົ່ງມີສຸຂະພາບ
ເຂັ້ມແຂງ ມີຄວາມຜາສຸກໃນຊີວິດ
ສ່ວນຕົວ ແລະ ຄອບຄົວ.
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ແປ ແລະ ຮຽບຮຽງ: ປາກາລັກ

ແປ ແລະ ຮຽບຮຽງ: ນາກ ເມືອງມະໂນ
ແລະ ມີໄຂມັນທ
 ຣານສູງ ເພື່ອສະກັດ
ໃນວັນທີ 11 ສິງຫານີ້ ໄດ້ ກັ້ ນ ການຂະຫຍາຍຕົ ວ ຂອງພະຍາດ
ມີການລາຍງານຂ່າວໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນໂອ ເບົາຫວານ ໂດຍກະຊວງສາທາລະນະ
ກາດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳທີ່ກ່ຽວກັບ ສຸກສິງກະໂປ ຈະປະກາດໃຊ້ມາດຕະ
ດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ກິດຈ
 ະ ກຳອື່ນໆ ການດັ່ງກ
 ່າວ ຢ່າງລະອຽດ ໃນປີໜ້າ.
ທີ່ກ່ຽວ
 ຂ້ອງ, ທ່ານ ອອງເຢຄຸງ ລັດຖະ
ໃນປະເທດສິງກະໂປ ແມ່ນ
ມົ ນ ຕີ ກ ະຊວງສາທາລະນະສຸ ກ ສິ ງ ກະ ມີປະຊາກອນຫລາຍກວ່າ 4 ແສນຄົນ
ໂປ ໄດ້ປະກາດວ່າ: ນັບຕັ້ງແຕ່ທ້າຍປີ ທີ່ເປັນພະຍາດເບົາຫວານ ເຊິ່ງເທົ່າກັບ
2023 ເປັນຕົ້ນໄປ ສິງກະໂປຈະຫ້າມ ວ່າໃນຄົນສິງກະໂປ 9 ຄົນໃດ ແມ່ນ
ບໍ່ໃຫ້ໂຄສະນານ້ຳຫວານ ລວມທັງຊາ ມີ ຄົ ນ ໜຶ່ ງ ເປັ ນ ພະຍາດເບົ າ ຫວານ.
ນົມ, ນ້ຳໝາກໄມ້ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ນອກນີ້, ໃນແຕ່ລະປີ ສະເລ່ຍແລ້ວມີ
ຕ່າງໆທີ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງນ້ຳຕານສູງ ຜູ້ເປັນພະຍາດເບົາຫວານ
ປະມານ

dl8lDDD
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(ສພຊ) ວັນທີ 10 ສິງຫາ
2022 ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ມີພິທີ
ເຊັ ນ ຂໍ້ ຕົ ກ ລົ ງ ຮ່ ວ ມວ່ າ ດ້ ວ ຍການປະ
ສານງານ ລະຫວ່າງກຳມາທິການເສດ
ຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດ
ລ້ອມ (ກສຕສ) ສະພາແຫ່ງຊາດ ກັບ
ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ
ສິງ່ ແວດລ້ອມ (ກຊສ) ໂດຍການຮ່ວມລົງ
ນາມລະຫວ່າງ ທ່ານ ປອ. ລິນຄໍາ ດວງ
ສະຫວັນ ປະທານກໍາມາທິການເສດ
ຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດ
ລ້ອມ ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ທ່ານ
ນາງ ບຸນຄຳ ວໍລະຈິດ ລັດຖະມົນຕີ
ກະຊວງຊັ ບ ພະຍາກອນທຳມະຊາດ
ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍການເຂົ້າ
ຮ່ວມເປັນສັກຂີພິຍານຂອງທ່ານ ສົມ
ມາດ ພົລເສນາ ຮອງປະທານສະພາ
ແຫ່ງຊາດ; ມີບັນດາປະທານ-ຮອງປະ
ທານກໍາມາທິການ
ພາຍໃນສະພາ
ແຫ່ງຊາດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງ
ແວດລ້ອມ, ຄະນະກົມ, ຄະນະພະ
ແນກ
ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານ-ວິຊາ
ການ ຂອງທັງສອງພາກສ່ວນເຂົາ້ ຮ່ວມ.
ຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມ ວ່າດ້ວຍການ
ປະສານງານ ລະຫວ່າງກຳມາທິການ
ເສດຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງ
ແວດລ້ອມ ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ກະ
ຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ
ສິ່ງແວດລ້ອມ ຖືວ່າເປັນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມ
ສະບັບທຳອິດ ທີ່ກຳມາທິການ ແລະ

ຜູ້ຊີ້ນຳ
ທ່ານ ສິງຄຳ ວົງພະຈັນ

ກະຊວງ ໄດ້ລົງລາຍເຊັນຮ່ວມກັນເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນ ນັບແຕ່ກຳມາທິການ
ແລະ ກະຊວງ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ
ເປັນຕົ້ນມາ. ເຖິງແມ່ນວ່າໄລຍະຜ່ານ
ມາ, ກຳມາທິການ ແລະ ກະຊວງ ໄດ້
ມີການພົວພັນ, ປະສານງານ ແລະ
ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຢ່າງໃກ້ສິດມາຕະ
ຫລອດ ໂດຍສະເພາະການຄົ້ນຄວ້າ ພິ
ຈາລະນາ ໂຄງການລົງທຶນ ຫລື ວຽກ
ງານ ທີ່ພົວພັນກັບຂົງເຂດຊັບພະຍາ
ກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແ
 ວດລ້ອມ
ກ່ອນຈະນຳເຂົ້າພິຈາລະນາໃນກອງປະ
ຊຸມຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ກອງ

ປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ມີນິ
ຕິກຳສະເພາະທີ່ເປັນບ່ອນອີງໃນການ
ພົວພັນປະສານງານ ເຊິ່ງກັນແລະກັນ.
ຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມສະບັບນີ້ ແມ່ນໄດ້ກຳ
ນົດລະອຽດກ່ຽວກັບຫລັກການ, ຂອບ
ເຂດ, ລະບຽບການ, ເນື້ອໃນ, ຂັ້ນ
ຕອນ, ວິທີການປະສານງານ ລະຫວ່າງ
ກຳມາທິການເສດຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລ
ຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ກັບກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳ
ມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນການ
ຄົ້ນຄວ້າ, ປຶກສາຫາລື, ສະໜອງຂໍ້
ມູນ-ຂ່າວສານ ໃນການກະກຽມເນື້ອ
ໃນກອງປະຊຸມຕ່າງໆ ທີຕ
່ ິດພັນກັບ
ວຽກງານຊັ ບ ພະຍາກອນທຳມະຊ າດ
ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນ
ໄຫວວຽກງານຂອງສະພາແຫ່ ງ ຊາດ
ແລະ ລັດຖະບານ ຕາມພາລະບົດບາດ,
ໜ້າທີ່ ແລະ ສິດ ຂອງຕົນ ແນໃສ່ຮັບ

1.200 ຄົນ ຕ້ອງໄດ້ຕັດແຂນຂາ.
ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອສະກັດກັ້ນທ່ວງທ່າແຫ່ງ
ການເປັນພະຍາດເບົາຫວານ, ໃນປີ
2016 ສິງກະໂປກໍໄດ້ປະກາດໃຊ້ມາດ
ຕະການຫລາຍປະການ ເພື່ອຈຳກັດ
ການບໍ ລິ ໂ ພກນ້ ຳ ຕານຂອງປະຊາຊົ ນ
ແລະ ມາດຕະການໃໝ່ທຈ
ີ່ ະມີຂຶ້ນ ກໍ
ແມ່ນຊ່ອງທາງໜຶ່ງເພື່ອໃຫ້ປະເທດສິງ
ກະໂບ ບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງທວ
ີ່ າງໄວ້.
ແຫລ່ງຂ
 ່າວ: CRI

ປະກັນການເປັນເສນາທິການທີ່ດີໃຫ້
ແກ່ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ
ຄະນະລັດຖະບານ ໃນການປະຕິບັດ
ໜ້າທີ່ວຽກງານ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ,
ປະສິດທິຜົນ, ວ່ອງໄວ, ຮັດກຸມ ແລະ
ທັນເວລາ ອັນສ
 ຳຄັນກໍແມ່ນປະຕິບັດ
3 ພາລະບົດບາດ ຂອງສະພາແຫ່ງຊ
 າດ.
ພ້ອມນີ້, ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ
ຍັງຈະເປັນເຄື່ອງມືໜຶ່ງ
ທີ່ປະກອບ
ສ່ ວ ນຊ່ ວ ຍໃນການສ້ າ ງຄວາມເຂັ້ ມ
ແຂງທາງດ້ານວິຊາການ ໃຫ້ແກ່ພະ
ນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຂອງກໍາມາທິ
ການ ແລະ ກະຊວງດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ມີ
ຄວາມໃກ້ຊິດສະໜິດສະໜົມ ແລະ
ເພີ່ມຄວາມສາມັກຄີຮັກແພງ
ລະ
ຫວ່ າ ງສອງພາກສ່ ວ ນໃຫ້ ຫ ລາຍຂຶ້ ນ
ກວ່າເກົ່າ.
(ນາງ ສຸພາວັນ ຫອມສະນິດ)

xk4tdt4kDDD
xk4tdt4k
DDD
(18 ກໍລະກົດ 1977-18 ກໍລະກົດ
2022) ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ
ສະຫາຍ ປອ. ນາງ ສູນທອນ ໄຊຍະ
ຈັກ ເລຂາທິການສູນກາງພັກ, ຮອງ
ເລຂາຄະນະບໍ ລິ ຫ ານງານພັ ກ ສະພາ
ແຫ່ງຊາດ, ຮອງປະທານຄະນະປະຈຳ
ສະພາແຫ່ງຊາດ; ເຂົ້າຮ່ວມມີບັນດາ
ສະຫາຍຄະນະປະຈຳພັ ກ ສະພາແຫ່ ງ
ຊາດ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ,
ປະທານ-ຮອງປະທານກຳມາທິ ກ ານ,
ຮອງເລຂາທິການ, ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວ
ໜ້ າ ສະຖາບັ ນ ຄົ້ ນ ຄວ້ າ ນິ ຕິ ກ ຳສະພາ

ຄະນະຊ່ຽວຊານທີ່ປຶກສາ

ທ່ານ ສີສຸພັນ ແສງສະຫວັນ
ທ່ານ ວິເສດ ສະແຫວງສຶກສາ
ທ່ານ ຄຳວິສັນ ແກ້ວສຸວັນ

ລັດຖະບານແອັດສະປາຍ ໄດ້
ອອກມາດຕະການ ຫ້າມອາຄານສາ
ທາລະນະ ບໍ່ໃຫ້ຕັ້ງອຸນຫະພູມເຄື່ອງ
ປັບອາກາດຕ່ຳກວ່າ 27 ອົງສາເຊ
ດ້ວຍເຫດຜົນການປະຢັດພະລັງງານ.
ອີ ງ ຕ າມກ ານລ າຍງ ານຂ່ າ ວ
ໃນວັນທີ 10 ສິງຫານີ້ວ່າ ເວັບໄຊທາງ
ກ ານຂອງ ລັ ດ ຖະບານແ ອັ ດ ສ ະປ າຍ
ໄດ້ເຜີຍແຜ່ຄຳສັ່ງດັ່ງກ່າວ ໂດຍລະບຸ
ວ່າ ການເປີດໃຊ້ເຄື່ອງປັບອາກາດໃນ
ສະຖານທີ່ສາທາລະນະ, ຕ້ອງຮັກສາ
ອຸນຫະພູມບໍ່ໃຫ້ຕ
 ່ຳກວ່າ 27 C
ໍ ພ້ອມ

ທັງຕ້ອງປິດປະຕູ ແລະ ປ່ອງຢ້ຽມຕ້ອງ
ໃຫ້ແຈບ ຕະຫລອດໄລຍະເວລາຂອງ
ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງປັບອາກາດ ເພື່ອປະ

ຢັດພະລັງງານ.
ເຖິງແມ່ນວ່າ ບໍ່ໄດ້ລະບຸຢ່າງ
ຈະແຈ້ງວ່າ ມາດຕະການດັ່ງກ່າວ ຈະ
ມີຜນ
ົ ບງັ ຄັບໃຊ້ຢາ່ ງເປັນທາງການເມືອ
່

ບິນ ແລະ ສະຖານີລົດໄຟ ຕ້ອງປະຕິ
ບັດຕາມຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ນອກນັ້ນ, ສະ
ຖານທີ່ອື່ນໆ ລວມທັງຄອບຄົວທົ່ວໄປ
ແມ່ນມີການຂໍຄວາມຮ່ວມມືໃຫ້ປະຕິ

ແຫ່ງຊາດ, ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັງ້ ທີ 1 ນະຄອນ
ຫລວງວຽງຈັນ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ
ຊາດປະຈຳການຢູ່ສູນກາງ ພ້ອມດ້ວຍ
ພະນັກງານພາຍໃນສະພາແຫ່ງຊາດ.
ໃນການປາຖະກະຖາຄັ້ ງ ນີ້ ,
ກໍເພື່ອຫວນຄືນມູນເຊື້ອ ແຫ່ງສາຍພົວ
ພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມ
ສາມັກຄີພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມື
ຮອບດ້ານ ລາວ-ຫວຽດນາມ ເຊິ່ງເປັນ
ປັດໄຈອັນສຳຄັນຕັດສິນໄຊຊະນະຂອງ
ການປະຕິວັດລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ
ໃນພາລະກິດຕໍສ
່ ປ
ູ້ ດ
ົ ປ່ອຍຊາດ ໃນເມືອ
່
ກ່ອນ ກໍຄືການສ້າງສາພັດທະນາຂອງ
ທັງສອງປະເທດໃນປັດຈຸບັນ; ເພື່ອ
ເປັນການໂຄສະນາ-ສຶກສາອົບຮົມ ໃຫ້
ພະນັກງານ, ລັດຖະກອນພາຍໃນສະ
ພາແຫ່ງຊາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄົນ
ຮຸ່ ນ ໜຸ່ ມ ມີ ຄ ວາມຮັ ບ ຮູ້ ເ ຂົ້ າ ໃຈທີ່ ຖື ກ
ຕ້ອງ, ເລິກເຊິ່ງ, ໜັກແໜ້ນ ແລະ ສືບ
ຕໍ່ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍ
ມູນເຊື້ອອັນດີງາມ
ລະຫວ່າງລາວຫວຽດນາມ, ເພື່ອປົກປັກຮັກສາໝາກ
ຜົ ນ ຂອງການປະຕິ ວັ ດ ໄວ້ ໃ ຫ້ ໝັ້ ນ ຄົ ງ
ຍາວນານ, ທັງເປັນເຈົ້າການທະນຸຖະ
ໜອມ ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງມູນເຊື້ອດັ່ງ
ກ່າວ ໃຫ້ຈະເລີນງອກງາມຍິ່ງໆຂຶ້ນ;
ເພື່ອເປັນການຈາລຶກບຸນຄຸນ, ຄຸນງາມ
ຄວາມດີຂອງພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາ
ຊົ ນ ຫວຽດນາມອ້ າ ຍນ້ ອ ງທີ່ ໄ ດ້ ໃ ຫ້

ການຊ່ວຍເຫລືອອັນໃຫຍ່ຫລວງ ແລະ
ລໍ້າຄ່າ ໃນພາລະກິດປະຕິວັດແຫ່ງການ
ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາ
ປະເທດຊາດ ກໍຄືການປະກອບສ່ວນ
ຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ເຂົ້າໃນ
ການທ້ ອ ນໂຮມປະເທດຊາດຫວຽດ
ນາມ
ໃຫ້ເປັນອັນໜຶ່ງອັນດຽວໃນ
ເມື່ອກ່ອນ ແລະ ປົກປັກຮັກສາ, ພັດ
ທະນາສ້າງສາປະເທດຊາດຫວຽດນາມ
ໃນປັດຈຸບັນ; ພ້ອມທັງຖືເອົາປີ 2022
ເປັ ນ ປີ ສ າມັ ກ ຄີ ມິ ດ ຕະພາບລາວຫວຽດນາມ ໃຫ້ມີຄວາມເບີກບາກ
ມ່ວນຊື່ນ, ມີຂະບວນການຟົດຟື້ນ, ມີ
ຊີວິດຊີວາ ແລະ ກາຍເປັນສັນຍາລັກ
ແຫ່ ງ ການພົ ວ ພັ ນ ມິ ດ ຕະພາບອັ ນ ຍິ່ ງ
ໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີພິເສດ ແລະ
ກ າ ນ ຮ່ ວ ມ ມື ຮ ອ ບ ດ້ າ ນ ສ ອ ງ ຊ າ ດ
ລາວ-ຫວຽດນາມ.
ໃນກອງປະຊຸມ,
ສະຫາຍ
ປອ. ນາງ ສູນທອນ ໄຊຍະຈັກ ໄດ້ປາ
ຖະກະຖາເລົ່າມູນເຊື້ອສາຍພົວພັນມິດ
ຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີ
ພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ
ລາວ-ຫວຽດນາມ ກໍຄືວັນສ້າງຕັ້ງສາຍ
ພົວພັນການທູດ ລາວ-ຫວຽດນາມ
ຄົບຮອບ 60 ປີ ແລະ ວັນເຊັນສົນທິ
ສັນຍາມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມື
ສອງປະເທດ ຄົບຮອບ 45 ປີ ພ້ອມ
ນັ້ນ, ສະຫາຍ ສັນຍາ ປຣະເສີດ ກໍາ
ມະການຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ,

ປະທານກໍາມາທິການການຕ່າງປະເທດ
ໄດ້ ສ ະເໜີ ບົ ດ ຕີ ລ າຄາການພົ ວ ພັ ນ
ຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງສະພາແຫ່ງຊາດ
ແລະ ຜົນສໍາເລັດການຢ້ຽມຢາມຂອງ
ສອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສອງປະ
ເທດລາວ-ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາ
ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ.
(ສົມນຶກ ແກ້ວໄຊຍະຈັກ)

ໃ ດ ແຕ່ສ
 ື່ມວນຊົນທ້ອງຖິ່ນຫລາຍຄົນ
ລາຍງານວ່າ ຄວນຈະເລີ່ມຕົ້ນໃນອາ
ທິດໜ້າ ແລະ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຈົນ
ຮອດທ້າຍເດືອນພະຈິກ 2023.
ສ່ ວ ນການເ ປີ ດ ເ ຄື່ ອ ງອຸ ປ ະ
ກອນໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນ ຕ້ອງຕັ້ງອຸນ
ຫະພູມບໍ່ໃຫ້ສູງກວ່າ 19 C
ໍ ເຊິ່ງສະ
ຖານທີ່ສາທາລະນະທັງໝົດ ແລະ ອາ
ຄານການຄ້ າ ທີ່ ໃ ຫ້ ບໍ ລິ ກ ານໃນຮູ ບ
ແບບຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານກາເຟ, ບາ
ແລະ ໂຮງຮູບເງົາ ລວມທັງສະໜາມ

ບັດຕ
 າມ.
ອຸນຫະພູມໃນລະດູຮອ
້ ນຂອງ
ແອັດສະປາຍ ໄດ້ສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນຊຸມ
ປີຜ່ານມານີ້ ໂດຍທ່ານ ເປໂດຣ ຊານ
ເຊັດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແອັດສະປາຍ
ໄດ້ກ່າວວ່າ ລັດຖະບານຕ້ອງການໃຫ້
ທຸກພາກສ່ວນ ຮ່ວມກັນປະຢັດພະລັງ
ງານ ເພື່ອສະຫງວນໄວ້ສໍາລັບສະຖານະ
ການລະດູໜາວ ໃຫ້ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້
ພຽງພກ
ໍ ັບຄວາມຕ້ອງການ.
ແຫລ່ງຂ່າວ: Daily NEWs
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ໃຫ້ກຽດຮັບໂດຍທ່ານ ດຣ. ນາງ
ວິພາວັນ ພົມວິຫານ ປະທານກອງທຶນ
ຊ່ວຍເຫລືອສັງຄົມ ສພຊ ພ້ອມດ້ວຍ
ຄະນະຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບກອງທຶ ນ ຊ່ ວ ຍ
ເຫລືອສັງຄົມ ສພຊ ແລະ ທ່ານຜູ້ຕາງ
ໜ້າຈາກສະຫະພັນແມ່ຍິງ ສພຊ.
ການຊ່ ວ ຍເຫລື ອ ໃນຄັ້ ງ ນີ້ ,
ເປັນການປະກອບສ່ວນເພື່ອໃຫ້ກອງ
ທຶ ນ ໄດ້ ນ ຳໄປສື ບ ຕໍ່ ຊຸ ກ ຍູ້ ຊ່ ວ ຍເຫລື ອ
ສັງຄົມຄືໄລຍະຜ່ານມາຕາມຈຸດປະສົງ
ແລະ ເປົ້າໝາຍຂອງກອງທຶນ ໂດຍສະ
ເພາະດ້ານວຽກງານສາທາລະນະສຸກ,
ແພດ-ໝໍ ທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ໂດຍກົງຕໍ່
ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ19, ວຽກງານການສຶກສາ ແລະ ຜູ້ທີ່
ໄດ້ ຮັ ບ ຜົ ນ ກະທົ ບ ຈາກໄພພິ ບັ ດ ທໍ າ
ມະຊາດ.
(ຂ່າວ: ກົງທະນູຄຳ, ພາບ: ສຸພາວັນ)

ຫົວໜ້າບັນນາທິການ

ກອງບັນນາທິການ

ອອກແບບຈັດໜ້າ

ທ່ານ ປອ. ພິດສະໄໝ ບຸນວິໄລ
ທ່ານ ຂັນທະວີ ວົງພະຈັນ

ທ່ານ ນາງ ກົງໃຈ ແສງອຳພັນ
ທ່ານ ນາງ ສຸພາວັນ ຫອມສະນິດ
ທ່ານ ນາງ ປາກາລັກ ພົມມີໄຊ

ທ່ານ ນາງ ກຸກກິກ ບຸດດາໄຊ
ທ່ານ ສົມນຶກ ແກ້ວໄຊຍະຈັກ

