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(ສພຊ) ເພື່ອເປັນການສະ
ເຫລີມສະຫລອງສອງວັນປະຫວັດສາດ
ລາວ-ຫວຽດນາມ, ໃນວັນທີ 29 ກໍ
ລະກົດ 2022 ສະຫາຍ ໄຊສົມພອນ
ພົມວິຫານ ກໍາມະການກົມການເມືອງ
ສູນກາງພັກ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ
ແຫ່ງ ສປປລາວ ໄດ້ໃຫ້ສໍາພາດຕໍ່ສື່
ມວນຊົນ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ
ສສ.ຫວຽດນາມ ວ່າ: ໃນນາມຕາງ
ໜ້າໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ
ລາວ ກໍຄືໃນນາມສ່ວນຕົວ, ມີຄວາມ
ພາກພູມໃຈ ແລະ ເປັນກຽດຢ່າງຍິ່ງ
ທີ່ ໄ ດ້ ໃ ຫ້ ສ ຳພາດຕໍ່ ໂ ທລະພາບສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ສສ.ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບ
ບົດບາດຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຄວາມ
ໝາຍຍຸດທະສາດ ຂອງສາຍພົວພັນ
ອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີພິເສດ

ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງ
ສອງພັກ, ສອງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ
ສອງຊາດລາວ-ຫວຽດນາມ
ທີ່ປະ
ທານ ໂຮ່ ຈິ ມິງ ຜູ້ນໍາທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ປະ
ທານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ແລະ ປະ
ທານ ສຸພານຸວົງ ທີ່ແສນເຄົາຮົບຮັກ
ຂອງພວກເຮົາ ຮ່ວມກັນສ້າງຕັ້ງ ແລະ
ພ້ອມກັນປົກປັກຮັກສາ,
ທະນຸຖະ
ໜອມ ແລະ ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງຈາກ
ບັນດາຮຸ່ນຄົນ ຂອງສອງຊາດພວກ
ເຮົາ ໃຫ້ນັບມື້ນັບກ້າວເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ
ແລະ ແຕກດອກອອກຜົນຍິ່ງໆຂຶ້ນ.
ສະຫາຍ
ຍັງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ:
ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຄວາມໝາຍຍຸດ
ທະສາດ ຂອງສາຍພົວພັນ ລະຫວ່າງ
ສອງຊາດລາວ-ຫວຽດນາມ, ຫວຽດ
ນາມ-ລາວ ໃນປະຫວັດສາດ ກໍຄືປັດ

ຈຸບັນນັ້ນ ກໍຄື ສອງປະເທດພວກເຮົາ
ໄດ້ສາມັກຄີຮ່ວມສຳພັນສູ້ຮົບ ດ້ວຍ

Iv’xtmko lr- 8yf8k,

ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ (ສະບັບປັບ
ປຸງ) ພ້ອມທັງເປັນການເຄື່ອນໄຫວ
ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ຂອງສະມາຊິກສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13
ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ສະມາ

xyf-5fg/ydvq[Iq,

ພູ ນ ຄູ ນ ສ້ າ ງສາຍພົ ວ ພັ ນ ມິ ດ ຕະພາບ
ທີ່ຫາໄດ້ຍາກໃນທຸກຂົງເຂດ
ຂອງ
ການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະ
ທຳ-ສັງຄົມ, ປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນ
ຄວາມສະຫງົບ, ການສຶກສາ, ທ່ອງ
ທ່ຽວ ແລະ ອື່ນໆ. ນອກນີ້, ຍັງມີ
ການພົ ວ ພັ ນ ຮ່ ວ ມມື ຢ່ າ ງໜັ ກ ແໜ້ ນ
ໃນການເຄື່ອນໄຫວໃນເວທີພາກພື້ນ
ແລະ ສາກົນ, ທັງໝົດທີ່ກ່າວມານັ້ນ
ກໍ ເ ພື່ ອ ຜົ ນ ປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົ ນ
ສອງປະເທດ, ເພື່ອສັນຕິພາບ, ມິດ
ຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມື ເພື່ອການ
ພັດທະນາ ໃນພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ.
ສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ
ສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ
ໄດ້ມີ
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(ສພຊ) ເພື່ອຕິດຕາມກວດ
ກາການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ໂຄງການລົ ງ
ທຶນຂອງລັດຖະບານ ຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ
ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕິດຕາມ
ກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ

ຄວາມສັດຊື່ ແລະ ບໍລິສຸດຜຸດຜ່ອງ, ສະ
ໜັບສະໜູນອູ້ມຊູຊ່ວຍເຫລືອ ເຊິ່ງໃຫ້

ກັນ ແລະກັນ ທາງວັດຖຸ, ຈິດໃຈ
ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂອຳນວຍຄວາມສະ
ດວກ ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ອັນເປັນປັດ
ໄຈຕັດສິນໄຊຊະນະ ໃນພາລະກິດປະ
ຕິວັດ ຂອງທັງສອງຊາດລາວ-ຫວຽດ
ນາມ. ມູນເຊື້ອຄວາມສາມັກຄີຊ່ວຍ
ເຫລືອ ເຊິ່ງກັນ ແລະກັນ ດັ່ງກ່າວ ໄດ້
ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນໃນຄໍາເວົ້າທີ່ວ່າ “ເຂົ້າ
ເມັດຫັກຜັກເສັ້ນດຽວກໍ່ແບ່ງກັນກິນ”.
ໃນປັດຈຸບັນ ເຖິງແມ່ນວ່າ
ສະພາບການພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ
ຈະມີການຜັນແປໄປຢ່າງສັບສົນ ແລະ
ສະຫລັ ບ ສັ ບ ຊ້ ອ ນປານໃດກໍ ຕ າມ,
ແຕ່ພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນລາວ ສືບ
ຕໍ່ຍຶດໝັ້ນຮ່ວມກັບພັກ, ລັດຖະບານ
ແລະ ປະຊາຊົນຫວຽດນາມ ປົກປັກ
ຮັກສາ, ທະນຸຖະໜອມ ແລະ ເພີ່ມ

ຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ປະຈຳເຂດ
ເລືອກຕັ້ງແຕ່ລະເມືອງ ກ່ຽວກັບສະ
ພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງ
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(ສພຊ) ໃນລະຫວ່າງວັນທີ
25-26 ກໍລະກົດ 2022 ທີ່ເມືອງວັງ
ວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ, ສະພາແຫ່ງຊາດ
ແລະ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່
ໄດ້ ຈັ ດ ກອງປະຊຸ ມ ຮຽບຮຽງເນື້ ອ ໃນ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພຂອງ
ເຂື່ອນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ
ທ່ານ ສຈ.ປອ. ຈະເລີນ ເຍຍປາວເຮີ
ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ທັງເປັນ
ປະທານກຳມາທິການກົດໝາຍ, ມີ
ຕາງໜ້າຈາກກຳມາທິການເສດຖະກິດ,
ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ;
ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ກະ
ຊວງຍຸຕິທໍາ, ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າ
ກົມ, ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ,
ແຂກຖືກເຊີນ ແລະ ພະນັກງານວິຊາ

ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.
ຈຸ ດ ປະສົ ງ ຂອງກອງປະຊຸ ມ
ຄັ້ງນີ້
ເພື່ອຮັບປະກັນເນື້ອໃນຂອງ
ການຮ່ າ ງກົ ດ ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍຄວາມ

ປອດໄພຂອງເຂື່ອນ ທີ່ຜ່ານການພິຈາ
ລະນາຮັບຮອງເອົາໃນກອງປະຊຸມສະ
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(ສພຊ)

ສະພາແຫ່ງຊາດ

ໄດ້ຈັດພິທີເຊື່ອມຊຶມມະຕິກອງປະຊຸມ
ຄົ ບ ຄະນະບໍ ລິ ຫ ານງານສູ ນ ກາງພັ ກ
ຄັ້ງທີ 4 ສະໄໝທີ XI ແລະ ປາຖະກະ
ຖາ

ວັນຄ້າຍວັນເກີດຂອງປະທານ

ສຸພານຸວົງ ຄົບຮອບ 113 ປີ ໃນວັນ
ທີ 29 ກໍລະກົດຜ່ານມາ, ທີ່ສະພາ
ແຫ່ງຊາດ (ສພຊ) ໂດຍການເປັນປະ
ທານຂອງສະຫາຍ ຄຳໃບ ດຳລັດ ກຳ
ມະການສູນກາງພັກ, ຄະນະປະຈຳພັກ,
ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ; ມີບັນ

|hk #

ດາຄະນະບໍລິຫານງານພັກສະພາແຫ່ງ

ຄົບຮອບ 113 ປີ (13 ກໍລະກົດ

ຊາດ, ພ້ອມທັງສືບຕໍ່ນຳພາພາລະກິດ

ຊາດ, ຄະນະພັກຮາກຖານ ພ້ອມດ້ວຍ

1909-13 ກໍລະກົດ 2022) ເຊິ່ງສະ

ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະ

ສະມາຊິກພັກສົມບູນ ແລະ ສະມາຊິກ

ຫາຍໄດ້ ຍົ ກ ໃຫ້ ເ ຫັ ນ ມູ ນ ເຊື້ ອ ອັ ນ ດີ

ນາປະເທດຊາດ.

ພັກສຳຮອງ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 336

ງາມ,

ສະຫາຍ.

ຜົນງານ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ

ຄຳໃບ ດຳລັດ ຍັງໄດ້ເຜີຍແຜ່ເນື້ອໃນ

ໃນພິທີ, ສະຫາຍ ບົວສີ ຈະ

ປະທານ ສຸພານຸວົງ ຜູ້ນຳທີ່ດີເດັ່ນ ແລະ

ເອກະສານມະຕິກອງປະຊຸມຄົບຄະນະ

ເລີນສຸກ ພະນັກງານນັກຮົບປະຕິວັດ

ເຄົາລົບຮັກ ທີ່ໄດ້ສຸມສະຕິປັນຍາ ແລະ

ບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ຄັ້ງທີ 4 ສະ

ອາວຸໂສບຳນານ

ເຫື່ອແຮງ

ໄດ້ປາຖະກະຖາວັນ

ຄ້າຍວັນເກີດ ຂອງປະທານ ສຸພານຸວົງ
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ແບບແຜນການດຳລົງຊີວິດ,

ເພື່ອນໍາພາປະຊາຊົນລາວ

ບັ ນ ດາເຜົ່ າ ດໍ າ ເນີ ນ ການຕໍ່ ສູ້ ປົ ດ ປ່ ອ ຍ

|hk &

ໂອກາດດັ່ງກ່າວ,

ສະຫາຍ
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ແລະ ອື່ນໆ.

Iv’xtmkoDDD
Iv’xtmko
DDD
ທຶ ນ ຂອງລັ ດ ຖະບານຢູ່ ຂັ້ ນ ທ້ ອ ງຖິ່ ນ
ເພື່ອເປັນຖານຂໍ້ມູນໃນການເຂົ້າຮ່ວມ
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ

4

ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ແລະ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II; ໃນ
ລະຫວ່າງວັນທີ
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ກໍລະກົດ

2022, ທ່ານ ປອ. ນາງ ສູນທອນ
ໄຊຍະຈັກ

ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງ

ຊາດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວ
ຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ໂຄງການລົ ງ ທຶ ນ ຂອງລັ ດ ຢູ່ ເ ຂື່ ອ ນໄຟ
ຟ້າເຊລະນອງ1 ເມືອງພິນ ແລະ ບໍລິ
ສັດ ຊັນເປເປີ ເມືອງເຊໂປນ ແຂວງ
ສະຫວັນນະເຂດ

ເຂົ້າຮ່ວມມີທ່ານ

ກົງແກ້ວ ມີວໍລະຈັກ ປະທານສະພາ
ປະຊາຊົນແຂວງ ພ້ອມດ້ວຍສະມາຊິກ
ສະພາແຫ່ ງ ຊາດປະຈຳເຂດເລື ອ ກຕັ້ ງ
ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງ,

ຕາງໜ້າ

ຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊລະນອງ 1 ແລະ
ບໍລິສັດ ຊັນເປເປີ ໂຮນດິ້ງລາວ ຈຳກັດ.
ການເຄື່ ອ ນໄຫວເຮັ ດ ວຽກ
ຄັ້ງນີ້, ຄະນະ ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານ
ການເຄື່ອນໄຫວໂດຍຫຍໍ້ຂອງທັງສອງ
ພາກສ່ວນຄື: ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊລະນອງ
1 ເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາໂຄງການທີ່ນອນ
ໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ຂອງ ສປປລາວ ທີ່ຮັບອະນຸຍາດຈາກ
ລັດຖະບານ ສປປລາວ ໂດຍມີການ
ລົງທຶນຈາກພາກເອກະຊົນ. ເຂື່ອນດັ່ງ
ກ່າວ ສາມາດຜະລິດກະແສໄຟຟ້າສະ
ເລ່ຍ 268,23 Gwh ຕໍ່ປີ ເພື່ອສະ
ໜອງໄຟຟ້າໃຫ້ແ ກ່ຜູ້ ຊົ ມ ໃຊ້ ພາກໃຕ້
ຂອງ ສປປລາວ ເຮັດໃຫ້ລະບົບໄຟຟ້າ
ໃນເຂດພາກໃຕ້ ມີ ສ ະຖຽນລະພາບ
ແລະ

ຍັງສາມາດສົ່ງຂາຍອອກນອກ

ປະເທດໄດ້, ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ມີກຳ
ລັງຕິດຕັ້ງ 70 MW ເປັນເຂື່ອນແບບ
RCC Gravity Dam ມີລວງສູງ
64,5 ແມັດ, ລວງຍາວຂອງສັນເຂື່ອນ
469,3 ແມັດ, ລວງກວ້າງຂອງສັນ
ເຂື່ອນ 6 ແມັດ, ເນື້ອທີອ່າງໂຕ່ງນໍ້າ
ຝົນ 2.879 km ແລະ ມີເນື້ອທີ່ອ່າງ
2

ເກັບນ້ຳຝົນ 28.526 ກິໂລຕາແມັດ
ເຊິ່ ງ ສາມາດກັ ກ ເກັ ບ ນ້ ຳ ໄດ້ ທັ ງ ໝົ ດ
880.940.000 ແມັດກ້ອນ ໃຊ້ເວ
ລາການກໍ່ສ້າງ 60 ເດືອນ; ລາຄາ
ຂາຍໄຟຟ້າໃນໄລຍະສຳປະທານໄຟຟ້າ
0,065 USD\kwh ເປັນລາຄາຂາຍ
ໄຟສະເລ່ ຍ ຕະຫລອດໄລຍະສຳປະ
ທານ 25 ປີ ເຊິ່ງໂຄງການໄດ້ດຳເນີນ
ການຜະລິດໄຟຟ້າໃນທ້າຍປີ

2019

ລ ວ ມ ມູ ນ ຄ່ າ ກ າ ນ ກໍ່ ສ້ າ ງ ທັ ງ ໝົ ດ
163.360.000 USD. ສຳລັບການ
ກໍສ
່ າ້ ງສິງ່ ອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ
ໂຄງການໄດ້ ສ້ າ ງທາງແຕ່ ບ້ າ ນປາຈາ
ຕຽນຫາບ້ານຈັດສັນ ກວ້າງ 6 ແມັດ,
ຍາວ 7,5 ກິໂລແມັດ ແລະ ສ້າງທາງ
ຕັ ດ ເປັ ນ ຕາຜ້ າ ຢູ່ ພ າຍໃນແຕ່ ລ ະບ້ າ ນ
ບຸ ກ ເບີ ກ ເນື້ ອ ທີ່ ປຸ ກ ສ້ າ ງເຮື ອ ນໃຫ້ ປ ະ
ຊາຊົນທີ່ຖືກຜົນກະທົບ ຈໍານວນ 88
ຫລັງ, ໃນນັ້ນ ມີສອງບ້ານຄື: ບ້ານ
ລອຍນ້ຳ ຈຳນວນ 32 ຫລັງ ແລະ
ບ້ານລະເບົານາ ຈຳນວນ 56 ຫລັງ.
ນອກນັ້ນ,

ຍັງໄດ້ສ້າງສິ່ງອຳນວຍ

ຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນ: ສ້າງ
ໂຮງຮຽນອະນຸບານ, ປະຖົມ, ມັດທະ
ຍົມ, ຫ້ອງການບ້ານ, ເຮືອນພັກຄູ
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ການສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ນອກ

ຕິດຕາມກວດກາບັນດາສັນຍາ,

ສ່ວນບໍລິສັດ ຊັນເປເປີ ໂຮນ

ຈາກເປັນແຮງງານໃນໄລຍະຕົ້ນແລ້ວ

ທິສັນຍາ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ບັນດາໂຄງການ

ດິ້ງ ລາວ ຈຳກັດ ໄດ້ຈົດທະບຽນຢູ່

ກໍ ຢ າກໃຫ້ ມີ ຄ ວາມໝັ້ ນ ຄົ ງ ແບບຖາ

ລົງທຶນ ແລະ ຊ່ວຍເຫລືອ ລະຫວ່າງ

ລາວໃນປີ 2008, ໄດ້ເຊັນສັນຍາວ່າ

ວອນ, ມີການພັດທະນາສີມໄື ປເລືອ
້ ຍໆ

ສອງລັດຖະບານ.

ດ້ວຍການພັດທະນາໂຄງການປູກໄມ້

ເຮັດໃຫ້ແຮງງານລາວໄດ້ມີວຽກເຮັດ

ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ສ້າງຕັ້ງໂຮງງານ

ງານທຳຢູ່ໃນປະເທດຂອງຕົນ

ຫລຸດ

ໄດ້ອາໄສຢູ່ກັບຄອບຄົວ ແລະ ໄດ້ເຂົ້າ

ຜະລິດເຫຍື່ອເຈ້ຍ ແລະ ເຈ້ຍຄົບວົງ

ຜ່ ອ ນການອອກໄປໃຊ້ ແ ຮງງານຢູ່

ສຶກສາຮໍ່າຮຽນ ຢູ່ ສສ.ຫວຽດນາມ,

ຈອນກັບລັດຖະບານລາວໃນປີ 2009;

ຕ່າງປະເທດ.

ໃກ້ຊິດຕິດແທດກັບປະຊາຊົນຫວຽດ

ປັດຈຸບັນ, ການລົງທຶນໃນລາວບັນລຸ
ໄດ້

9.139,4

ຕື້ກີບ

(ກົງທະນູຄຳ ພິພັດເສລີ)

ຂ້າພະເຈົ້າ ກໍໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບປະ

1.069.000.000 ໂດລາ), ເນື້ອທີ່

ໂຕນ/ປີ.

ບໍລິສັດໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິ

ບັ ດ ໂຄງການປູ ກ ໄມ້ ຜ ະລິ ດ ເຫຍື່ ອ
ແລະ ເຈ້ຍຄົບວົງຈອນໃນປີ 2008
ແລະ

ໄດ້ປະຕິບັດຢ່າງຈິງຈັງໃນຮູບ

ແບບ 2+3 ແລະ 1+4 ແບບຮ່ວມມື
ກັບປະຊາຊົນ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມ
ໃຫ້ປະຊາຊົນປູກໄມ້ວິກເພື່ອຫລຸດພົ້ນ
ອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ, ປັດຈຸບັນ
ໄດ້ສຳເລັດເນື້ອທີ່ປູກໄມ້
ເຮັກຕາ,

38.823

ໃນນັ້ນເນື້ອທີ່ປູກໄມ້ຮ່ວມ

ມືກັບປະຊາຊົນກວມ 9 ພັນເຮັກຕາ;
ບໍລິສັດຮັບຊື້ໄມ້ໃນລາຄາ 360.000
ກີບ/ໂຕນ, ເຮັກຕາໜຶ່ງໄດ້ໄມ້ປະມານ
150 ໂຕນ ເທົ່າກັບເຮັກຕາໜຶ່ງໄດ້ 54
ລ້ານກີບ ຖ້າຫາກປູກ 10 ພັນເຮັກ
ຕາ, 6 ປີຕັດເທື່ອໜຶ່ງ ປີໜຶ່ງຈະມີລາຍ
ຮັບ 90 ຕື້ກີບ ສາມາດສົ່ງເສີມການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດທ້ອງຖິ່ນ ຍົກສູງ
ລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ
ແລະ ນຳໃຊ້ດິນເປົ່າຫວ່າງເພື່ອພັດທະ
ນາໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດ.
ຈາກນັ້ນ, ທ່ານ ປອ. ນາງ
ສູນທອນ ໄຊຍະຈັກ ກໍໄດ້ມີຄຳເຫັນ
ໂອ້ລົມ ພ້ອມທັງໃຫ້ທິດຊີ້ນຳວ່າ: ສະ
ແດງຄວາມຊົມເຊີຍທີ່ໂຄງການເຂື່ອນ
ໄຟຟ້າເຊລະນອງ 1 ໄດ້ມີການຊົດເຊີຍ
ໃຫ້ ພໍ່ ແ ມ່ ປ ະຊາຊົ ນ ທີ່ ຖື ກ ຜົ ນ ກະທົ ບ ,
ແຕ່ ກໍ ຍັ ງ ມີ ຄ ວາມເປັ ນ ຫວ່ ງ ກ່ ຽ ວກັ ບ
ຜົນກະທົບທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ຊີ
ວະນາໆພັນ

ເຮັດແນວໃດຈະໃຫ້ສະ

ພາບກັບມາສົມບູນຄືເກົ່າ; ໃຫ້ເອົາໃຈ
ໃສ່ຕື່ມກ່ຽວກັບຄອບຄົວທີ່ຖືກຜົນກະ
ທົບຈາກການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນ

ໃນເມື່ອ

ໄດ້ມີການຈັດສັນທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ໝັ້ນຄົງ
ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າແລ້ວ ກໍຢາກໃຫ້ຊ່ວຍສ້າງ
ວຽກເຮັ ດ ງານທຳແບບຖາວອນໃຫ້
ເຂົາເຈົ້າ

ສາມາດກຸ້ມຢູ່ກຸ້ມກິນດ້ວຍ

ຕົນເອງ.

ສຳລັບບໍລິສັດ

ຊັນເປເປີ

ໂຮນດິ້ງ ລາວຈຳກັດ ຂໍສະແດງຄວາມ
ຊົ ມ ເຊີ ຍ ຕໍ່ ຄ ວາມເອົ າ ໃຈໃສ່ ໃ ນການ
ຍົ ກ ສູ ງ ຄຸ ນ ນະພາບຊີ ວິ ດ ການເປັ ນ ຢູ່
ຂອງປະຊາຊົນ

ໂດຍສະເພາະບໍລິສັດ

ໄດ້ມີຮູບການການຮ່ວມມື 2+3 ແລະ
1+4 ຖືວ່າເປັບຮູບການທີ່ແທດເໝາະ
ກັບປະຊາຊົນໃນພື້ນທີ່

ປະຊາຊົນມີ

ລາຍໄດ້ທີ່ສູງຂຶ້ນ; ສະແດງຄວາມຊົມ
ເຊີ ຍ ທີ່ ບໍ ລິ ສັ ດ ໄດ້ ຈ່ າ ຍພັ ນ ທະໃຫ້ ລັ ດ
ຖະບານລາວຢ່າງເປັນປົກກະຕິ, ໄດ້ມີ
ສ່ວນຊ່ວຍໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນພັດທະນາເສດ
ຖະກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ ດີ ຂຶ້ ນ ເທື່ ອ ລະກ້ າ ວ;
ພ້ອມນັ້ນ, ກໍຍັງມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ
ໃນຕໍ່ໜ້າການພັດທະນາສີມືແຮງງານ
ຂອງຄົນລາວນີ້ ກໍຈະໄດ້ຮັບການປັບ
ປຸງດີຂຶ້ນ ເພາະບໍລິສັດ ໄດ້ຕັ້ງເປົ້າໝາຍ
ໄວ້ໃນຕໍ່ໜ້າວ່າ

ພະນັກງານຄົນລາວ

ຈະໃຫ້ກວມ 90% ຂອງພະນັກງານ
ທັງໝົດ ເຊິ່ງຈະເປັນການຊ່ວຍໃຫ້ແກ່

ທານ ໂຮ່ ຈິ ມິງ ທີ່ແສນເຄົາລົບຮັກ
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ປູກໄມ້ມີ 38.823 ເຮັກຕາ ແລະ ບັນ
ແລະ ເຫຍື່ອເຈ້ຍໄດ້ 1.500.000

ໃນຊີວິດເຍົາໄວ, ຂ້າພະເຈົ້າ

ນາມອ້າຍນ້ອງເປັນພິເສດ. ບິດາ ຂອງ

(ເທົ່າກັບ

ລຸ ສ ະມັ ດ ຕະພາບການຜະລິ ດ ເຈ້ ຍ

ສົນ

ການພົວພັນຮ່ວມມືນໍາກັນ
ດົນນານ,

ໄດ້ ກໍ ຕັ້ ງ ມູ ນ ເຊື້ ອ ສາຍພົ ວ ພັ ນ ຄວາມ
ມາແຕ່

ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ

ເຂົ້ າ ໃນການເສີ ມ ຂະຫຍາຍສາຍພົ ວ
ພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່,

ຄວາມ

ສາມັກຄີພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມື
ຮອບດ້ານ

ລະຫວ່າງ

ຢ່າງມີຜົນສຳເລັດ

ສອງປະເທດ
ໃນຫລາຍດ້ານ

ເປັນຕົ້ນ ສອງຝ່າຍ ໄດ້ຈັດຕັ້ງຜັນຂະ
ຫຍາຍບົດບັນທຶກການຮ່ວມມື
ຫວ່າງ

ສອງສະພາແຫ່ງຊາດ

ລະ
ແລະ

ສອງຫ້ອງວ່າການ ໃນນັ້ນ, ໄດ້ມີການ
ແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນໃນທຸກລະດັບ
ນັບແຕ່ລະດັບປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ,
ກຳມາທິການ,

ຄະນະເລຂາທິການ

ຈົນເຖິງວິຊາການ, ແຕ່ສູນກາງ ຈົນ
ເຖິ ງ ສະພາເຂດເລື ອ ກຕັ້ ງ ຂອງບັ ນ ດາ
ທ້ອງຖິ່ນ,

ຮ່ວມກັນຈັດຕັ້ງກອງປະ

ຊຸມສຳມະນາແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ກ່ຽວ
ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາລະບົດບາດ
ຂອງອົງການນິຕິບັນຍັດ

ເປັນຕົ້ນ

ການພິ ຈ າລະນາຮັ ບ ຮອງແຜນການ
ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ, ການຕົກ
ລົ ງ ບັ ນ ຫາສຳຄັ ນ ພື້ ນ ຖານຂອງຊາດ,
ແຜນພັ ດ ທະນາເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ
ແລະ ອື່ນໆ. ຮ່ວມກັນຕິດຕາມກວດ
ກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາ, ສົນທິ
ສັນຍາ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງ ລວມທັງບັນ
ດາໂຄງການການຮ່ວມມື ແລະ ໂຄງ
ການຊ່ວຍເຫລືອລ້າ ລະຫວ່າງ ສອງ
ລັດຖະບານ. ສອງຝ່າຍ ຍັງໃຫ້ການ
ຮ່ວມມືສະໜັບສະໜູນ ເຊິ່ງກັນ ແລະ
ກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ

ໃນເວທີລັດຖະ

ສະພາພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ເປັນຕົ້ນ
ແມ່ນ AIPA, APPF, IPU, ASEP,
APF ແລະ ອື່ນໆ ນອກນີ້, ກໍຍັງມີ
ການຮ່ວມມືໃນຂອບ CLV ເຊິ່ງສະ
ພາແຫ່ງຊາດລາວ ຈະເປັນເຈົ້າພາບໃນ
ປີ 2023 ແລະ ຈະຍົກລະດັບ CLV
ຈາກລະດັບກຳມາທິການ ເປັນລະດັບ
ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ສົມຄູ່ກັບ
ເບື້ອງລັດຖະບານ.
ສຳລັ ບ ທິ ດ ທາງແຜນການ
ຮ່ວມມືໃນຕໍ່ໜ້າ ລະຫວ່າງ ສະພາ
ແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດ
ຫວຽດນາມ ມີດັ່ງນີ້:
1. ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບົດ
ບັນທຶກ ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ
ສະພາແຫ່ງຊາດ,
ແລະ

ສອງຫ້ອງວ່າການ

ສອງກຳມາທິການບັນດາເຜົ່າ

ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມ;
2. ຮ່ວມກັນຈັດຕັ້ງສະເຫລີມ
ສະຫລອງປີສາມັກຄີມິດຕະພາບລາວຫວຽດນາມ ລະຫວ່າງ ສອງສະພາ
ແຫ່ງຊາດ;
3. ສືບຕໍ່ແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້
ແທນ, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ຈັດຕັ້ງ
ກອງປະຊຸມສຳມະນາ;
4. ສືບຕໍ່ຮ່ວມກັນຊຸກຍູ້ ແລະ

ສາມັກຄີພິເສດ, ໄດ້ຄຽງບ່າຄຽງໄຫລ່,
ຕໍ່ສູ້ ແລະ ເສຍສະຫລະຮ່ວມກັນກັບ
ການນໍາທຸກຮຸ່ນ ແລະ ປະຊາຊົນສອງ
ຊາດລາວ-ຫວຽດນາມ ໃນການຮ່ວມ
ກັນຕໍ່ສູ້ກູ້ຊາດ

ເພື່ອຍາດເອົາເອກະ

ລາດ ແລະ ເສລີພາບໃນເມື່ອກ່ອນ ກໍ
ຄືປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາປະເທດ
ຊາດ ໃນປັດຈຸບັນ. ຂ້າພະເຈົ້າ ຍັງຈື່
ໄດ້ວ່າ

ເພິ່ນເຄີຍສັ່ງສອນໃຫ້ຮຽນຮູ້

ກ່ຽວກັບແບບແຜນການດຳລົງຊີວິດ,
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# ຄັດໂດຍ: ຫອມສະນິດ
p

ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ

ຮ່ວມກັບອົງການວິນຣອກສາກົນ ເປີດນຳໃຊ້ສື່ສິ່ງພິມໃນວຽກ
ງານຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ເຊິ່ງເປັນພາຫະນະໜຶ່ງແລະ ເປັນຄູ່ມື
ໃຫ້ແກ່ບັນດານັກສື່ມວນຊົນໃຊ້ເປັນກະບອກສຽງ ເພື່ອເຜີຍແຜ່
ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ ຕໍ່ກັບວຽກງານການປ້ອງກັນ
ແລະ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດໃຫ້ທົ່ວສັງຄົມໄດ້ຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈເຖິງ
ໄພອັນຕະລາຍຂອງມັນ ບັນດາສື່ທີ່ນຳໃຊ້ໃນຄັ້ງນີ້ມີ: ກາຕູນເອ
ນິເມຊັນ, ໂປສເຕີ ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມືການໂຄສະນາ ເຊິ່ງທັງໝົດນີ້
ແມ່ນມີຄວາມເປັນອັນຮີບດ່ວນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ສະໜອງຂໍ້ມູນຕໍ່
ກັບສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະຕໍ່ກັບຜູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງເປັນເຫຍື່ອການ

ດຸໝັ່ນອົດທົນ, ມີນໍ້າໃຈສາມັກຄີປອງ

ຄ້າມະນຸດ; ໄລຍະຜ່ານມາຫລາຍປະເທດ ກໍໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບ

ດອງ, ຮັກເຊື້ອແພງຊາດ, ເຊື່ອມສານ

ບັນຫາການຄ້າມະນຸດໃນຫລາຍຮູບແບບເປັນຕົນ
້ ການໝັນ
້ ໝາຍ

ນໍ້ າ ໃຈຂອງປະຊາຊົ ນ ລາວ-ຫວຽດ
ນາມ ແລະ ຮັກສາມູນເຊື້ອວິລະຊົນປະ
ຕິວັດ

ຂອງສາຍພົວພັນແບບພິເສດ

ລະຫວ່າງ ລາວ-ຫວຽດນາມ ດັ່ງທີ່ປະ
ທານ ສຸພານຸວົງ ໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ: ສາຍ
ພົວພັນພິເສດລາວ-ຫວຽດນາມ

ສູງ

ກວ່າພູຜາໃດໆ, ຍາວກວ່າແມ່ນໍ້າທຸກ
ສາຍ, ກວ້າງໃຫຍ່ກວ່າມະຫາສະໝຸດ,

ຫລື ການແຕ່ງດອງແອບແຝງ, ການຂູດຮີດແຮງງານ, ການຂູດ
ຮີດທາງເພດ ແລະ ການບັງຄັບໃຫ້ເປັນໂສເພນີ, ການຄ້າປະເວ
ນີຂອງຜູ້ອື່ນ, ການໃຫ້ຖືພາ, ການເອົາເດັກໄປລ້ຽງ ຫລື ການ
ເອົາເດັກມາເປັນລູກລ້ຽງແອບແຝງ, ການເປັນຂໍທານ, ການລັກ
ພາຕົວ ແລະ ການເອົາອະໄວຍະວະຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍໄປຂາຍ.
ນສພ. ປະເທດລາວ 01/08/2022

ສວຍງາມກວ່າດວງເດືອນໃນວັນເພັງ,
ຫອມກວ່ າ ດອກໄມ້ ທີ່ ຫ ອມທີ່ ສຸ ດ .
ສາຍພົວພັນທີ່ບໍລິສຸດຜຸດຜ່ອງ

ລະ

ຫວ່າງ ສອງພັກ, ສອງປະເທດ ໄດ້

p

ປີ 2021 ທົ່ວປະເທດ ມີຈາໍນວນພະນັກງານ-ລັດຖະ

ກາຍເປັນສາຍພົວພັນທີ່ເປັນແບບຢ່າງ

ກອນ ທັງໝົດ 176.151 ຄົນ ຍິງ 83.102 ຄົນ; ໃນນັ້ນ, ລັດ

ແລະ ຫາຍາກທີ່ສຸດຢູ່ໃນໂລກ, ປະ

ຖະກອນຄູ 74.041 ຄົນ ຍິງ 40.081 ຄົນ ກວມເອົາ 42%

ທານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ໄດ້ຢືນຢັນ
“ໃນປະຫວັດສາດ

ຂອງຈຳນວນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທັງໝົດ ຫລື ເທົ່າກັບ

ຂອງການປະຕິວັດໂລກ ກໍໄດ້ມີຫລາຍ

2,4% ຂອງຈາໍນວນພົນລະເມືອງ ແຕ່ຖ້າທຽບໃສ່ປີ 2020 ພະ

ຫລາຍເທື່ອວ່າ:

ແບບຢ່ າ ງທີ່ ເ ປັ ນ ແວ່ ນ ແຍງໃຫ້ ເ ຫັ ນ
ເຖິງນໍ້າໃຈກໍາມະຊີບສາກົນ, ແຕ່ບໍ່ມີ

ນັກງານ-ລັດຖະກອນຫລຸດລົງ ຈຳນວນ 2.670 ຄົນ; ມາເຖິງ

ບ່ອນໃດ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມສາມັກຄີ

ປັດຈຸບັນ, ຜ່ານການສັງລວມຂໍ້ມູນຕົວຈິງເຫັນວ່າ ຈຳນວນພະ

ໃດ,

ນັກງານຕາມສັນຍາບໍ່ມີທ່າອ່ຽງຫລຸດລົງ, ປັດຈຸບັນ ມີທັງໝົດ

ສໍາພັນທະມິດຕໍ່ສູ້ໃດພິເສດ,

ຍາວນານ ແລະ ຮອບດ້ານ ແບບນີ້”;
ປະທານ ໂຮ່ ຈິ ມິງ ຍັງເວົ້າເລື້ອຍໆວ່າ:

ຈໍານວນ 6.572 ຄົນ (ຂະແໜງການຈ້າງເອງ), ໃນຂະນະທີ່ ຄູ

“ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວພວກເຮົາ,

ແລະ ແພດອາສາສະໝັກ ຍັງມີຈຳນວນຫລາຍ (ຄູອາສາສະໝັກ

ຮັກແພງກັນເລິກເຊິ່ງກວ່າ ແມ່ນໍ້າຮົ່ງ
ແລະ ແມ່ນໍ້າຂອງ”.

ຈຳນວນ 7.913 ຄົນ; ແພດອາສາສະໝັກ ຈຳນວນ 3.062 ຄົນ).
ນສພ. ປະຊາຊົນ 02/08/2022

ດ້ ວ ຍຄໍ າ ສັ່ ງ ສອນຂອງເພິ່ ນ
ແລະ ບວກກັບຊິວີດການເຄື່ອນໄຫວ
ເຮັດວຽກຂອງຕົນ, ຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້
ພົວພັນ

ແລະ

ໃກ້ຊິດຕິດແທດກັບ

ຫວຽດນາມມາຕະຫລອດ

ເຮັດໃຫ້

ຂ້ າ ພະເຈົ້ າ ຮູ້ ສຶ ກ ມີ ຄ ວາມຜູ ກ ພັ ນ ກັ ບ
ປະຊາຊົນຫວຽດນາມອ້າຍນ້ອງຫລາຍ
ທີ່ສຸດ

ຄ້າຍກັບວ່າເກີດມາຈາກທ້ອງ

ແມ່ດຽວກັນ,

ແນວຄິດຂອງຜູ້ນໍາທີ່

ແສນເຄົາລົບຮັກທັງສອງທ່ານ ຍັງຄົງ

p

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (ມຊ) ໄດ້ເປີດໃຫ້ນັກ

ສອບເສັງລົງທະບຽນອອນລາຍເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 18 ກໍລະກົດ ເຖິງ
ວັນທີ 10 ສິງຫາ 2022 ປິດລົງທະບຽນອອນລາຍ ແລະ ປິດ
ແຈກບັດເຂົ້າຫ້ອງສອບເສັງ ໃນວັນທີ 10 ສິງຫານີ້ ສາໍລັບການ
ສອບເສັງແມ່ນໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 2 ກຸ່ມ ຄື: ກຸ່ມ A ກຸມວິຊາ

ເປັນເຂັມທິດເຍືອງທາງ ໃຫ້ແກ່ຂ້າພະ

ທຳມະຊາດ STEM ມີ 61 ສາຂາວິຊາ ແລະ ກຸ່ມ B ກຸ່ມວິຊາ

ເຈົ້າ

ສັງຄົມສາດ NON STEM ມີ 52 ສາຂາວິຊາ ເຊິ່ງຈະຈັດການ

ໃນການມີແບບແຜນວິທີເຮັດ

ວຽກທີ່ດີ ແລະ ສືບຕໍ່ທະນຸຖະໜອມ
ຖ່າຍທອດສາຍພົວພັນທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ
ອັນບໍລິສຸດຜຸດຜ່ອງ, ໃກ້ຊິດ ທີ່ມີໜຶ່ງ
ດຽວໃນໂລກນີ້

ໃຫ້ຄົນຮຸ່ນຫລັງໄດ້

ເຂົ້າອົກເຂົ້າໃຈ ແລະ ສືບທອດສາຍ
ພົວພັນດັ່ງກ່າວ
ລະນານ.

ໄປຕະຫລອດກາ

ສອບເສັງໃນມື້ດຽວກັນ ກໍຄືວັນທີ 13 ສິງຫາ 2022 ທີ່ຈະມາ
ເຖິງນີ້ ໃນສົກສຶກສາປີ 2022-2023 ມຊ ມີແຜນຮັບເອານັກ
ສຶກສາ ຈຳນວນ 6.990 ຄົນ; ໃນນີ້, ປະລິນຍາຕີ 5.150 ຄົນ,
ປະລິນຍາຕີຕໍ່ເນື່ອງ 1.480 ຄົນ, ຫລັກສູດນາໆຊາດ+ຫລັກ
ສູດຄູພາສາຈີນ 210 ຄົນ, ອະນຸປະລິນຍາ 150 ຄົນ
ນສພ. ວຽງຈັນໃໝ່ 02/08/2022
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ປົກຄອງ 45 ວັນ ຊຸດທີ VII; ມອບ

ເພື່ ອ ກໍ າ ແໜ້ ນ ບົ ດ ຮຽນທີ່ ຄູ ອ າຈາານ

ໃບຢັ້ງຢືນການເຝິກອົບຮົມວຽກງານ

ຖ່າຍທອດໃຫ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນທິດ

ພັກ-ພະນັກງານ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນການ

ສະດີມາກ-ເລນິນ ແລະ ອຸດົມການສັງ

(ສພຊ) ວັນທີ 28 ກໍລະກົດ

ເຝິກອົບຮົມທິດສະດີການເມືອງ-ການ

ຄົ ມ ນິ ຍົ ມ ໃຫ້ ຮູ້ ຈັ ກ ໝູ ນ ໃຊ້ ບັ ນ ດາ

ຜ່ານມາ, ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ (ສພຊ)

ປົກຄອງໄລຍະ 45 ວັນ ຊຸດທີ VII

ຫລັກມູນ, ກົດເກນ ແລະ ຄູ່ມາດຕະ

ໄດ້ມີພິທີປິດຊຸດເຝິກອົບຮົມທິດສະດີ

ໃຫ້ແກ່ນັກເຝິກອົບຮົມ ຈໍານວນ 27

ເກນ ເຂົ້າໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ການ

ການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງ ໄລຍະ

ສະຫາຍ ຍິງ 8 ສະຫາຍ.

ເມືອງຂອງຕົນຢ່າງປະດິດສ້າງ
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45 ວັນ ຊຸດທີ VII ແລະ ຊຸດເຝິກອົບ

(ສພຊ) ວັນທີ 22 ກໍລະກົດ

ແຂວງ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະ

ຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານິຕິກໍາສະພາແຫ່ງຊາດ

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານິຕິກໍາ

ສິທິຜົນສູງ; ພ້ອມນີ້, ຍັງເປັນການຕິດ

ເປັນຕົ້ນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ

ສະພາແຫ່ງຊາດ ນຳໂດຍທ່ານ ສາຍອູ

ຕາມ, ກະຕຸກຊຸກຍູ້ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້

ການເຝິກອົບຮົມ-ສໍາມະນາ, ວຽກງານ

ພູມສາລີ

ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນ

ມູນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການກໍານົດຫົວຂໍ້,

ການປັບປຸງຫ້ອງສະໝຸດ ຫລື ຫ້ອງ

ຄວ້ານິຕິກໍາ ສະພາແຫ່ງຊາດ (ສພຊ)

ເນື້ອໃນ ແລະ ຮູບການ ໃນການເຝິກ

ອ່ານ, ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ສະ

ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວເຮັດ

ອົບຮົມ, ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການສະ

ໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ ສສຊ ແລະ ສສຂ

ວຽກຮ່ວມກັບສະພາປະຊາຊົນແຂວງ

ໜອງຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ໃຫ້ແກ່ ສສຊ-

ໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ການສ້າງ ແລະ ປັບ

(ສພຂ) ເຊກອງ ທີ່ສະໂມສອນ ສພຂ

ສສຂ ແລະ ວິຊາການທີ່ເປັນເສນາທິ

ປຸງນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ ຂອງ ສພຂ

ເຊກອງ

ການ

ແລະ ດ້ານການຕິດຕາມກວດກາການ

ຜ່ານມາ,

ເຊິ່ງໃຫ້ການຕ້ອນຮັບໂດຍ

ທັງເປັນການປັບປຸງຂອດການ

ທ່ານ ນາງ ຄໍາເສັງ ທຸມມະວົງສາ ຮອງ

ປະສານງານ

ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ມີບັນ

ງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລະຫວ່າງ ສະຖາບັນ

ແລະ

ດາທ່ານຄະນະປະຈໍາ,

ກັບ ສພຂ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ

ຖິ່ນ; ຈາກນັ້ນ, ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ

ປະສິດທິຜົນດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ກອງປະຊຸ ມ ກໍ ໄ ດ້ ພ້ ອ ມກັ ນ ປະກອບ

ຄະນະກໍາມະ

ການ, ຄະນະເລຂາທິການ ພ້ອມດ້ວຍ
ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນສະພາປະຊາ
ຊົນແຂວງເຂົ້າຮ່ວມ.
ຈຸດປະສົງ

ພ້ອມນັ້ນ, ທ່ານ ນາງ ຄໍາໄພ
ວິລະສານ

ກໍເພື່ອເປັນການ

ໃນການປະຕິບັດວຽກ

ເລຂາທິການສະພາປະຊາ

ຊົນແຂວງເຊກອງ

ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ນິ ຕິ ກໍ າ ໃຕ້ ກົ ດ ໝາຍ
ບັນຫາສໍາຄັນຕ່າງໆຂອງທ້ອງ

ຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ, ແລກປ່ຽນ, ຖອດ
ຖອນບົດຮຽນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຢ່າງ

ໄດ້ລາຍງານໂດຍ

ມີຈຸດສຸມ ເຊິ່ງເຫັນໄດ້ຫລາຍບັນຫາ

ປະຕິບັດພາລະບົດບາດຂອງສະຖາບັນ

ຫຍໍ້ ກ່ ຽ ວກັ ບ ຜົ ນ ສໍ າ ເລັ ດ ການເຄື່ ອ ນ

ທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຍັງມີ

ຄົ້ນຄວ້ານິຕິກໍາສະພາແຫ່ງຊາດ

ໃນ

ໄຫວວຽກງານ ນັບແຕ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງ

ຄວາມຕ້ອງການຫລາຍໆຢ່າງ

ການເປັນເສນາທິການ ແລະ ການເປັນ

ປະຖົ ມ ມະລື ກ ຂອງສະພາປະຊາຊົ ນ

ໄດ້ພ້ອມກັນປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ເປັນລະ

ໃຈກາງໃນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ,

ແຂວງເຊກອງ ຊຸດທີ II ຮອດປັດຈຸ

ບົບຄົບຊຸດ ແລະ ໃຫ້ມີຄວາມໜັກ

ການຍົກສູງຂີດຄວາມສາມາດ, ການ

ບັນ ແລະ ທິດທາງແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ

ແໜ້ນເຂັ້ມແຂງຍິ່ງຂຶ້ນ.

ສະໜອງຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ໃຫ້ແກ່ສະ

ໂດຍສະເພາະບັ ນ ດາໜ້ າ ວຽກທີ່ ຕິ ດ

ພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນ

ພັນກັບແຜນການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະ

ແທດເໝາະ ຕ້ານລັດທິຄໍາພີຕາຍຕົວ

ຮົມວຽກພັກ-ພະນັກງານ ຫລັກສູດ 5

ຄຳໃບ ດຳລັບ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນໂອ້ລົມ ຕໍ່

ຮັກສາຄອງເດີມແນວຄິດອັດຕະວິໄສ;

ວັນ ຊຸດທີ IV ຂອງຄະນະບໍລິຫານ

ພິທີດັ່ງກ່າວ

ໂດຍສະຫາຍໄດ້ຍ້ອງຍໍ

ຍຶດໝັ້ນ ແລະ ເປັນເອກະພາບຕໍ່ແນວ

ງານພັກສະພາແຫ່ງຊາດ ພາຍໃຕ້ການ

ຊົມເຊີຍ ແລະ ຕີລາຄາສູງທີ່ຄູອາຈານ

ທາງການປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງພັກ, ຄົ້ນ

ເປັນປະທານຂອງສະຫາຍ ຄຳໃບ ດຳ

ຈາກສະຖາບັ ນ ການເມື ອ ງ-ການປົ ກ

ຄວ້ າ ເຊື່ ອ ມຊຶ ມ ແນວທາງນະໂຍບາຍ

ລັດ ຄະນະປະຈຳພັກ, ຄະນະບໍລິຫານ

ຄອງແຫ່ງຊາດ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ຂອງພັກ,

ງານພັກສະພາແຫ່ງຊາດ, ຮອງປະທານ

ສູງໃນການສິດສອນຖ່າຍທອດຄວາມ

ຫລອດຮອດບົດຮຽນ ແລະ ພຶດຕິກໍາ

ສະພາແຫ່ງຊາດ; ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມ

ຮູ້ທາງດ້ານທິດສະດີ ແລະ ສົມທຽບ

ຂອງປະເທດເຮົາ,

ຂອງສະຫາຍ ນາງ ບຸນມີ ຈຸນລະຈັກ

ໃສ່ພຶດຕິກໍາຕົວຈິງຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນການ

ຊາດ ທີ່ຖອດຖອນໄດ້ໃນໄລຍະຜ່ານ

ຮອງເລຂາຄະນະບໍ ລິ ຫ ານງານພັ ກ ,

ເຝິກອົບຮົມ 45 ວັນ, ການເຝິກອົບ

ມາໃຫ້ ເ ລິ ກ ເຊິ່ ງ ບົ ນ ພື້ ນ ຖານຄວາມ

ຮອງຫົ ວ ໜ້ າ ສະຖາບັ ນ ການເມື ອ ງ-

ຮົມວຽກງານພັກ-ພະນັກງານ

ເປັນຈິງ ແລະ ສືບຕໍ່ຍົກສູງຄຸນທາດ

ການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ, ມີບັນດາສະ

IV ທີ່ຄະນະບໍລິຫານງານພັກສະໄໝ

ການເມືອງ

ຫາຍກໍາມການຄະນະບໍລິຫານງານພັກ

ທີ IV ກໍຄືຄະນະຮັບຜິດຊອບຊຸດເຝິກ

ສົມບັດສິນທໍາປະຕິວັດ,

ສະພາແຫ່ງຊາດ, ຄະນະພັກຮາກຖານ,

ອົບຮົມໄດ້ໃຫ້ບົດຮຽນທີ່ຈໍາເປັນ

ຄວາມສາມາດຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ,

ຄະນະໜ່ວຍພັກຮາກຖານ,

ຄະນະ

ການຮັບໃຊ້ໜ້າທີ່ການເມືອງຂອງສະ

ຄວາມເປັ ນ ແບບຢ່ າ ງນໍ າ ໜ້ າ ຂອງສະ

ໜ່ ວ ຍພັ ກ ພາຍໃນສະພາແຫ່ ງ ຊາດ,

ມາຊິກພັກ ແລະ ຊົມເຊີຍບັນດາສະ

ມາຊິກພັກ, ກ້າຫານຕ້ານປາກົດການ

ຄະນະຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບວຽກຊຸ ດ ເຝິ ກ ອົ ບ

ຫາຍນັ ກ ເຝິ ກ ອົ ບ ຮົ ມ ທັ ງ ໝົ ດ ທີ່ ສ າ

ຫຍໍ້ທໍ້ໃນແນວຄວາມຄິດ ແລະ ການ

ຮົມ,

ມາດຜ່ານຜ່າອຸປະສັກໃນສະພາບການ

ກະທໍາຂອງຕົນເອງ

ແຜ່ ລ ະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິ ດ -19

ກັ້ນການສວຍໃຊ້ໜ້າທີ່ວຽກງານ ເພື່ອ

ມາໄດ້ ຈົ ນ ໄດ້ ຮັ ບ ຜົ ນ ສໍ າ ເລັ ດ ໃນບັ້ ນ

ສໍ້ລາດບັງຫລວງ ແລະ ຫວງແຫນຜົນ

ພິທີໄດ້ຮັບຟັງ ການຜ່ານບົດ

ເຝິກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້. ສະຫາຍຍັງໄດ້

ປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ.

ສະຫລຸບຜົນສໍາເລັດຂອງການເຝິກອົບ

ຮຽກຮ້ ອ ງໃຫ້ ບັ ນ ດານັ ກ ເຝິ ກ ອົ ບ ຮົ ມ

ຮົມທິດສະດີ ການເມືອງ ແລະ ການ

ສື ບ ຕໍ່ ຄົ້ ນ ຄວ້ າ ທົ ບ ທວນຄື ນ ເລື້ ອ ຍໆ

ຊາດ ເພື່ອມາປັບປຸງໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍ.

ຕາມການສະເໜີ ແລະ ອີກຈໍານວນ

ເຊິ່ງມີ 16 ມາດຕາ ສາມາດປັບປຸງໄດ້

ໜຶ່ງ

ແລະ ຍັງອີກ 11 ມາດຕາ ບໍ່ສາມາດ

ຄູອາຈານຈາກສະຖາບັນການ

ເມືອງ-ການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ

ແລະ

ນັກເຝິກອົບຮົມເຂົ້າຮ່ວມ.

ໂອກາດດັ່ງກ່າວ,

ແລະ

ສະຫາຍ

ຊຸດທີ

ຕໍ່

ກົດໝາຍຂອງລັດ

ຕະ

ຂອງສະພາແຫ່ງ

ເຝິກຝົນຫລໍ່ຫລອມຄຸນ
ຄວາມຮູ້,
ເຊີດຊູ

ພ້ອມທັງສະກັດ

(ນາງ ກຸກກິກ ບຸດດາໄຊ)

ທີ່ຈະ

(ນາງ ນາລີວັນ)

ກອງປະຊຸມ, ໄດ້ຮັບຟັງການ

ltrkcsj’-kfDDD
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ແມ່ນຈະນໍາມາຄົ້ນຄວ້າປຶກສາ

ລາຍງານການປັ ບ ປຸ ງ ຮ່ າ ງກົ ດ ໝາຍ

ຫາລືກັນຕື່ມໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້.

ປັບປຸງໄດ້; ສະນັ້ນ, ເພື່ອຮັບປະກັນ

ວ່ າ ດ້ ວ ຍຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ ອ ນ

	

ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ສຈ.

ໃຫ້ ບັ ນ ດາຄໍ າ ເຫັ ນ ຂອງສະມາຊິ ກ ສະ

ຈາກຜູ້ ຕ າງໜ້ າ ກະຊວງພະລັ ງ ງານ

ປອ. ຈະເລີນ ເຍຍປາວເຮີ ໄດ້ມີຄໍາ

ພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ໄດ້ປະກອບໃສ່ໄດ້ຮັບ

ແລະ ບໍ່ແຮ່ ທີ່ໄດ້ຜ່ານກອງປະຊຸມສະ

ເຫັນວ່າ: ການຮຽບຮຽງກົດໝາຍຄັ້ງ

ການຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາຢ່າງເລິກເຊິ່ງ

ໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງ

ນີ້

ມອບໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ນັ້ນ ສະເໜີໃຫ້ບັນດາທ່ານພ້ອມກັນ

ຊາດ ຊຸດທີ IX ໃນວັນທີ 5 ກໍລະ

ກໍຄື ກໍາມາທິການກົດໝາຍ, ກຳມາ

ຄົ້ ນ ຄວ້ າ ຕໍ່ ຄໍ າ ເຫັ ນ ທີ່ ສ ະມາຊິ ກ ສະພາ

ກົດ 2022; ຕາມຄຳເຫັນຂອງສະ

ທິການເສດຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ

ແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່

ຄວາມເຂັ້ມແຂງ; ການເພີ່ມທະວີພັດ

ຂອງຕົນ ໄປຮອດກອງປະຊຸມຄົບຄະ

ມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ

ເຊິ່ງມີບັນ

ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ກະຊວງພະລັງ

ກົດໝາຍສະບັບນີ້

ທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ

ນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ຄັ້ງທີ 5

ດາທ່ານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະ

ງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ສຸມໃສ່ຄົ້ນຄວ້າບັນ

ມາດຕາທີ່ບໍ່ສາມາດປັບປຸງໄດ້

ສະໄໝທີ XI.

ກອບຄໍາເຫັນທັງໝົດ 38 ທ່ານ ຈາກ

ດາຄຳເຫັນຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ

ເຮັ ດ ໃຫ້ ເ ນື້ ອ ໃນຂອງກົ ດ ໝາຍສະ

ຈໍານວນ 48 ທ່ານ ທີ່ໄດ້ລົງທະບຽນ

ຊາດ ທີ່ເຫັນວ່າມີເຫດມີຜົນ ເພື່ອປັບ

ບັບດັ່ງກ່າວ ມີຄວາມຄົບຖ້ວນ, ຮັດ

ປະກອບຄໍາເຫັນ ແລະ ສົ່ງເອກະສານ

ປຸງໃສ່ກົດໝາຍ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ເນື້ອ

ກຸມ ແລະ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້.

ປະກອບຄໍາເຫັນໃຫ້ກອງເລຂາ

23

ໃນຂອງກົດໝາຍມີຄວາມຄົບຖ້ວນ,

(ອານຸສອນ ພູມມີທອນ)

ທ່ານ, ໃນນັ້ນ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ

ສົມບູນ ແລະ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ບໍ່ແຮ່ ແມ່ນເຫັນດີປັບປຸງຈຳນວນໜຶ່ງ

ໄດ້, ຕາມຕາຕະລາງສັງລວມຄຳເຫັນ

ຄຸນນະພາບສູງ;

ໃຫ້ມີ

ການປັບປຸງລະບົບ

ໄໝທີ XI ເຊິ່ງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເນື້ອ

ການຈັດຕັ້ງ, ກົງຈັກ ແລະ ການເຄື່ອນ

ໃນສຳຄັນ

ເປັນຕົ້ນການປະເມີນສະ

ໄຫວຂອງອົງການບໍລິຫານລັດ ຕາມ

ພາບແວດລ້ອມ ຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ສາ

ທິດເຂັ້ມແຂງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ;

ກົນ ໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ຄາດຄະເນທ່າ

ການຄົ້ນຄວ້າທິດສະດີ ແລະ ສະຫລຸບ

ອ່ຽງໃນຕໍ່ໜ້າ; ການຕີລາຄາຜົນການ

ພຶດຕິກຳ ໃຫ້ແກ່ການສ້າງປະຖົມປັດໄຈ

ໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງ

ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນພັ ດ ທະນາເສດ

ເພື່ອກ້າວຂຶ້ນສູ່ຈຸດໝາຍສັງຄົມນິຍົມ;

ຊາດ ຊຸດທີ IX ໃຫ້ມີເນື້ອໃນຄົບ

ຖະກິດ-ສັງຄົມ,

ແຜນງົບປະມານ

ການກະກຽມດຳເນີນກອງປະຊຸມວຽກ

ຖ້ວນ, ຮັດກຸມ ແລະ ສາມາດຈັດຕັ້ງ

ແລະ ແຜນເງິນຕາ ຕົ້ນປີ 2022 ຕິດ

ງານການເມືອງແນວຄິດ ທົ່ວປະເທດ

ປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງຍາວນານ.

ພັນກັບຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 2 ວາ

ຄັ້ງທີ V, ກອງປະຊຸມວຽກງານກໍ່ສ້າງ

ການກົດໝາຍ

ລະແຫ່ງຊາດ; ການເສີມຂະຫຍາຍທ່າ

ຮາກຖານການເມືອງ,

ວຽກງານພັດ

ການເສດຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ

ແຮງ, ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ ໃຫ້

ທະນາຊົນນະບົດ, ແກ້ໄຂຄວາມທຸກ

ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ກະຊວງພະລັງ

ກາຍເປັ ນ ຂະແໜງເສດຖະກິ ດ ປາຍ

ຍາກ ແລະ ວຽກງານສາມສ້າງ, ກອງ

ງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຈັດກອງປະຊຸມຮຽບ

ແຫລມ; ການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຜູ້ປະກອບ

ປະຊຸມສະຫລຸບຂະບວນການແຂ່ງຂັນ

ຮຽງເນື້ ອ ໃນຂອງຮ່ າ ງກົ ດ ໝາຍຂຶ້ ນ

ການທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ, ຂະໜາດ

ຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາ; ການກຳ

ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ, ເລືອກເຟັ້ນເອົາບັນດາ

ກາງ ແລະ ຈຸນລະວິສາຫະກິດ ໃຫ້ມີ

ນົດວຽກງານຈຸດສຸມ

ຄຳຄິດເຫັນຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ

ໃນການຊີ້ນຳ

(ນາງ ກຸກກິກ ບຸດດາໄຊ)
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ກໍລະກົດ 2022 ຢູທ
່ ພ
່ີ ະແນກຖະ
ແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທາໍ ແລະ
ທ່ອງທຽ່ ວແຂວງຊຽງຂວາງ, ທ່ານ
ນາງ ສາຍພູເງິນ ອຸດມ
ົ ສຸກ ເລຂາ
ທິ ກ ານສ ະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ
(ສພຂ) ຊຽງຂວາງ ໄດ້ຖະແຫລງ
ຂ່າວກຽ່ ວກັບການກະກຽມຄວາມ
ພ້ອມດ້ານຕ່າງໆຂອງກອງປະຊຸມ
ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງ
ສພຂ ຊຸດທີ II ເຊິງ່ ທ
 າ່ ນໃຫ້ຮວ
້ ູ າ່ :
ໂດຍປະຕິບດ
ັ ພາລະບົດບາດ, ສິດ
ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຄະນະປະຈໍາ
ສພຂ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ
ມາດຕາ 60 ຂອງກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດ
ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາປະ
ຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ສະບັບເລກທີ
82/ສພຊ, ລົງວັນທີ 30 ມິຖນ
ຸ າ
2020 ແລະ ປະຕິບັດຕາມມະຕິ
ຂອງຄະນະປະຈໍາ ສພຂ ສະບັບ
ເລກທີ 92/ຄປຈ, ລົງວັນທີ 26
ກໍລະກົດ 2022 ວ່າດ້ວຍການ
ດໍາເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ
ເທື່ອທີ 3 ຂອງ ສພຂ ຊຸດທີ II.
ໃນນາມຕາງໜ້າໃຫ້ຄະນະ
ປະຈໍາ ສພຂ ມີຄວາມຍິນດີ ແລະ
ຂໍຖືເປັນກຽດຢ່າງສູງແຈ້ງມາຍັງ
ບັນດາທ່ານການນໍາຂັນ
້ ຕ່າງໆຂອງ
ແຂວງ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ,
ທະຫານ, ຕໍາຫລວດ,ນັກຮຽນ,
ນັກສຶກສາ, ປັນຍາຊົນ, ກໍາມະ
ກອນຊາວຜູ້ອອກແຮງງານ, ພໍ່
ແມ່ ພີ່ ນ້ ອ ງປະຊາຊົ ນ ບັ ນ ດາເຜົ່ າ
ໃນທົວ
່ ແຂວງຊຽງຂວາງ ໄດ້ຮບ
ັ
ຊາບກ່ຽວກັບການດໍາເນີນກອງ
ປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3
ຂອງ ສພຂ ຊຸດທີ II ຈະໄດ້ໄຂ

#

ພະແນກການກ່ຽວຂ້ອງ ຊີ້ແຈງ
ຕາມຄໍາເຈາະຈີ້ມຂອງຄະນະປະ
ຈໍາ ສພຂ, ການປະກອບຄໍາເຫັນ,
ຄໍາຊັກຖາມຂອງສະມາຊິກສະພາ
ແຫ່ ງ ຊາດປະຈໍ າ ເຂດເລື ອ ກຕັ້ ງ
ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນ
ແຂວງ.
ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຈະ
ໄດ້ຮບ
ັ ຮອງ 4 ມະຕິມຄ
ີ :ື ບົດສະ
ຫລຸບລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ, ແຜນການລົງທຶນ 6
້ົ ປີ ແ
 ລະ ທິດທາງແຜນ
ຂຶນ
້ ໃນຕອນເຊົາ້ ຂອງວັນອັງຄານ ແລະ ຮັບມືການແຜ່ລະບາດຂອງ ເດືອນຕນ
ທີ 2-4 ສິງຫາ 2022 ຈະໄດ້ດາໍ
ພະຍາດໂຄວິດ-19; ການລາຍ ການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2022;
 ລະຮັບຮອງເອົາບົດ
ເນີນກອງປະຊຸມເປັນເວລາ 3 ວັນ ງານຂອງພາກສ່ ວ ນກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງ ພິຈາລະນາ ແ
ຢູທ
່ ຫ
່ີ ອ
້ ງປະຊຸມໃຫຍ່ຫອ
້ ງວ່າການ ກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າໃນການ ສະຫລຸບລາຍງານການຈັດຕ້ງັ ປະ
ແຂວງຊຽງຊວາງ ໂດຍກອງປະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ຕິບັດແຜນງ ົບປະມານແຫ່ງລັດ
້ົ ປີ ແ
 ລະ
ຊຸມຈະໄດ້ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງ ຂອງແຂວງ 6 ເດືອນຕນ
ຮອງບັນຫາສໍາຄັນພື້ນຖານຂອງ ຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການ ທິດທາງແຜນການ 6 ເດືອນທາ້ ຍ
ແຂວງຄື:
ເງິນ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາຢາ ປີ 2022; ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ວຽກງານຂອງອົງການ ເສບຕິດ; ການລາຍງານຂອງພະ ແຜນການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການ
ປົກຄອງແຂວງ: ຮັບຟັງການລາຍ ແນກພາຍໃນແຂວງ ກ່ຽວກັບ ເປີດປະເທດຕິດພັນກັບການປ້ອງ
ງານໂດຍສັງເຂບຂອງທ່ານເຈົ້າ ວຽກງານການປບ
ັ ປຸງກງົ ຈັກການ ກັນ ແລະ ຮັບມືການແຜ່ລະບາດ
ແຂວງກ່ຽວກັບສະພາບພົ້ນເດັ່ນ ຈັດຕງ້ັ ຂອງອງົ ການປກ
ົ ຄອງແຂວງ ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19; ບົດ
່ ນໄຫວ
ໃນການຈັດຕງ້ັ ປະຕິບດ
ັ ແຜນພດ
ັ
ແລະ ການລາຍງານການກະກຽມ ລາຍງານກ່ຽວກັບການເຄືອ
ທະນາເ ສດຖະກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມຂອງ ຄວາມພ້ອມເປັນເຈົາ້ ພາບງານມະ ວຽກງານຂອງຄະນະປະຈໍາ ສພຂ
ແຂວງ ໄລຍະ 6 ເດືອນ ຕົ້ນປີ ຫາກຳກິລາແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ XI ໄລຍະແຕ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາ
ມັນເທືອ
່ ທີ 2 ຫາເທືອ
່ ທີ 3 ແລະ
ແລະ ທິດທາງແຜນການ 6 ເດືອນ ຂອງແຂວງ.
ທ້າຍປີ 2022; ລາຍງານຂອງພະ
ວຽກງານສ້າງນິຕກ
ິ າໍ ໃຕ້ ແຜນການຮອດກອງປະຊຸ ມ ສະ
່ ທີ 4 ຂອງ ສພຂ
ແນກແຜນການ ແລະ ການລົງ ກົດໝາຍ: ຮັບຟັງການສະເໜີ ໄໝສາມັນເທືອ
ທຶນແຂວງ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັງ້
ແລະ ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົານິຕິ ຊຸດທີ II.
ໃນໂອກາດນີ,້ ທ່ານໄດ້
ປະຕິ ບັ ດ ແຜນການລົ ງ ທຶ ນ ຂອງ ກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ 1 ສະບັບຄື: ຂໍ້
ຂໍຮຽນເຊີນບັນດາທ່ານ ໃຫ້ຕິດ
ລັດ 6 ເດືອນຕົນ
້ ປີ ແລະ ທິດທາງ ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການສົງ່ ເສີມ, ຄຸມ
້
ແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ ຄອງການລົງທຶນ ພາຍໃນ ແລະ ຕາມ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການ
ດໍາເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ
2022; ການລາຍງານຂອງພະ ຕ່າງປະເທດ.
່ ທີ 3 ຂອງ ສພຂ ຊຽງຂວາງ
ແນກການເງິນແຂວງ ກ່ຽວກັບ
ວຽກງານຂອງສະພາປະ ເທືອ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະ ຊາຊົນແຂວງ: ຮັບຟັງການລາຍ ຊຸດທີ II ໃຫ້ມີຜົນສໍາເລັດຕາມ
ມານແຫ່ງລັດຂອງແຂວງ 6 ເດືອນ ງານ ແລະ ພິຈາລະນາຮັບຮອງ ຄາດໝາຍວາງໄວ້.
ໃນໄລຍະກະກຽມ ແລະ
ຕົນ
້ ປີ ແລະ ທິດທາງແຜນການ 6 ເອົ າ ບົ ດ ລາຍງານຂອງຄະນະປະ
ເດືອນທ້າຍປີ 2022; ການລາຍ ຈໍາ ສພຂ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນ ດຳເນີນກອງປະຊຸມ, ຄະນະເລຂາ
ງານຂອງພະແນກສຶກສາທິການ ໄຫວວຽກງານໃນແຕ່ໄລຍະກອງ ທິການສະພາປະຊາຊົນແຂວງໄດ້
ແລະ ກິລາແຂວງ ແລະ ພະແນກ ປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 2 ຈັດຕັງ້ ໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບໂທ
ສາທາລະນະສຸກແຂວງ ກ່ຽວກັບ ຫາ ເທືອ
່ ທີ 3 ແລະ ທິດທາງແຜນ ລະສັບສາຍດ່ວນເພື່ອເປີດກວ້າງ
ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ເປົ້ າ ໝາຍ ການກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ການປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ, ຄຳ
ສະເໜີໂດຍກົງຈາກປະຊາຊົນທີ່
ກ າ ນ ພັ ດ ທ ະ ນ າ ແ ບ ບ ຍື ນ ຍົ ງ ເທື່ອທີ 4 ຂອງ ສພຂ.
(SDGs); ລາຍງານຂອງພະແນກ
ນອກນີ້, ພວກເຮົາຍັງ ຈະສົງ່ ໄປຍັງກອງປະຊຸມ ຜ່ານໂທ
ຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ຈະໄດ້ຮບ
ັ ຟັງການປະກອບຄໍາເຫັນ ລະສັບສາຍດ່ວນ 061 156 ທີ່
ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວແຂວງກ່ຽວ ຂອງຄະນະປະຈໍາ ສພຂ ຕໍບ
່ ນ
ັ ດາ ຮັບໃຊ້ກອງປະຊຸມ.
ກັ ບ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນ ບົດລາຍງານຂອງອົງການປົກຄອງ (ນາງ ສຸກສະຫວັນ ອິນທະແສງ)
ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການເປີດ ແຂວງ ແລະ ກອງປະຊຸມຍັງຈະ
ປະເທດຕິດພັນກັບການປ້ອງກັນ ໄດ້ຮບ
ັ ຟັງອົງການປກ
ົ ຄອງແຂວງ,
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(ສພຊ) ວັນທີ 21 ກໍລະ
ກົດ 2022 ທ່ານ ຄໍາຟອງ ອິນ
ມານີ ປະທານສະພາປະຊາຊົນ
ແຂວງ (ສພຂ) ຫລວງນຳ້ ທາ, ຜູ້
ຊີນ
້ າໍ ຂົງເຂດຕຸລາການ ໄດ້ເຄືອ
່ ນ
ໄຫວຕິດຕາມຊູກຍູວ
້ ຽກງານຂອງ
ສານປະຊາຊົນແຂວງຫລວງນໍາ້ ທາ
ໂດຍມີທາ່ ນ ທອງແດງ ສິດທິສນ
ົ
ປະທານສານປະຊາຊົ ນ ແຂວງ
ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ, ພະນັກງານພາຍ
ໃນສານປະຊາຊົນແຂວງ ເຂົ້າ
ຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.
ປະຊາຊົນແຂວງ ໃນໄລຍະຜ່ານ
ໃນກອງປະຊມ
ຸ , ໄດ້ຮບ
ັ
ຟັ ງ ການລາຍງານສະພາບການ ມາໂດຍຫຍໍ້ ເຊິ່ງຄະນະນຳສານ
ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງສານ ປະຊາຊົນແຂວງ ໄດ້ຖືເອົາການ

ສຶກສາອົບຮົມການເມືອງ-ແນວ
ຄິດ, ໃຫ້ພະນັກງານມີຄວາມອຸນ
່
ອ່ຽງທຸນທ່ຽງ, ເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ການ

ນຳພາຢ່າງໜັກແໜ້ນ ມີຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບສູງປະຕິບັດໜ້າທີ່ມີ
ຜົນສຳເລັດເປັນກ້າວໆ, ໃນ 6
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(ສພຊ) ໃນລະຫວ່າງວັນ
ທີ 6-7 ກໍລະກົດຜ່ານມາ, ຄະນະ
ກຳມະການຍຸຕິທໍາ ແລະ ປກຊປກສ (ຄຍປປ) ສະພາປະຊາຊົນ
ແຂວງ (ສພຂ) ອັດຕະປື ໄດ້
ເຄືອ
່ ນໄຫວຕິດຕາມກວດກາ ແລະ
ເກັບກໍາຂໍ້ມູນໃນການຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບັດວຽກງານໃນໄລຍຜ່ານມາ
ຢູກ
່ ອງບັນຊາການປ້ອງກັນຄວາມ
ສະຫງົບ (ປກສ) ເມືອງພູວົງ,
ເມືອງຊານໄຊ ແລະ ເມືອງໄຊ
ເສດຖາ ນຳໂດຍທ່ານນາງ ຈັນ
ທະລີ ສີສຸວົງ ປະທານ ຄຍປປ
ເຊິ່ງມີຄະນະພັກ, ຄະນະບັນຊາ
ຂອງແຕ່ລະເມືອງ ແລະ ພາກ
ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.
ທີກ
່ ອງບັນຊາການ ປກສ
ເມືອງຊານໄຊ, ທ່ານ ພັຕ. ທຸດ
ສະຫວັນ ແກ້ວຄໍາເພັດ ຮອງພະ
ແນກຕໍາຫລວດ ໄດ້ລາຍງານໂດຍ
ຫຍໍ້ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດວຽກງານ ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນ
ຕົນ
້ ປີ 2022 ວ່າ: ໃນ 6 ເດືອນ
ຕົນ
້ ປີ ຜ່ານມາ ວຽກງານສືບສວນສອບສວນ ໄດ້ມຄ
ີ ະດີເກີດຂຶນ
້ 7
ເລື່ອງ: ຄະດີລັກຊັບ 5 ເລື່ອງ,
ຄະດີການທໍາຮ້າຍຮ່າງກາຍ, ທາ
ລຸນແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ 1 ເລື່ອງ,
ຄະດີທໍາມິດສະຈານ 1 ເລື່ອງ,
ດໍາເດີນການສຶບສວນ-ສອບສວນ
ສະຫລຸບສົ່ງຟ້ອງໃຫ້ອົງການໄອ
ຍະການສໍາເລັດ 2 ເລື່ອງ, ໂຈະ
ການດໍາເນີນຄະດີ 3 ເລືອ
່ ງ, ຊັກ
ມ້ຽນຕາມກົດໝາຍ 1 ເລື່ອງ,
ພວມດໍາເນີນສຶບສວບ-ສອບສວນ
1 ເລື່ອງ, ວຽກງານສະກັດກັ້ນ

ຕ້ານຢາເສບຕິດ ໄດ້ທບ
ັ ມ້າງການ
ຄ້າ-ຂາຍຢາເສບຕິດໄດ້ 1 ລາຍ,
ກັກຕົວຜູກ
້ ະທໍາຜິດ 1 ຄົນ, ຂອງ
ກາງປະເພດຢາບ້າ 54 ເມັດ, ລົດ
ຈັກ 1 ຄັນ, ເງິນສົດ 5 ແສນກີບ.
ວຽກຄ້າຍກັກຂັງຊົ່ວຄາວ ໄດ້ມີ
ນັກໂທດ ແລະ ຕ້ອງຫາ ທັງໝົດ
65 ຄົນ ຍິງ 2 ຄົນ, ໃນນັນ
້ ຕ້ອງ
ຫາຂອງເມືອງມີ 4 ຄົນ, ຍິງ 1
ຄົນ, ນັກໂທດ 1 ຄົນ, ປ່ອຍຕົວ
ຕາມຄໍາສັງ່ ໄອຍະການ 2 ຄົນ ຍິງ
1 ຄົນ, ລັກລອບໂຕນຄ້າຍ 1
ຄົນ, ມອບໃຫ້ແຂວງ 60 ຄົນ,
ປັດຈຸບັນມີໜ້າຕົວຈິງໃນ ປກສ
ເມືອງ 2 ຄົນ, ນັກໂທດ 1 ຄົນ.
ທີກ
່ ອງບັນຊາການ ປກສ
ເມືອງ ພູວົງ, ທ່ານ ພັທ. ພູຂັນ
ສີທອງດໍາ ຮອງຫົວໜ້າກອງບັນ
ຊາການ ປກສ ເມືອງ ຜູຊ
້ ນ
້ ີ າໍ ວຽກ
ງານຕໍາຫລວດ ໄດ້ລາຍງານການ
ຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານ 6 ເດືອນ
ຕົນ
້ ປີ 2022 ໃຫ້ຮວ
້ ູ າ່ : ວຽກງານ
ງານສະກັດກັ້ນຕ້ານຢາເສບຕິດ
ໃນຄະດີຊຄ
້ື າ້ -ຂາຍ ເກີດຂຶນ
້ 17
ລາຍ, ຈັບຜູ້ຖືກສົງໃສ 18 ຄົນ
ຍິງ 3 ຄົນ, ຂອງກາງຢາບ້າຈໍາ
ນວນ 2,935 ເມັດ, ລົດຈັກ 1
ຄັນ, ໂທລະສັບ 12 ໜ່ວຍ, ສາຍ
ຄໍສີເຫລືອງຄ້າຍຄືຄໍາ 2 ເສັ້ນ,
ຕ້າງຫູສີເຫລືອງຄ້າຍຄືຄໍາ 3 ຄູ່,
ເງິນສົດ 2,5 ລ້ານກີບ, ມີນັກ
ໂທດ 26 ຄົນ, ປ່ອຍຕົວແລ້ວ
12 ຄົນ ດັດສ້າງ 2 ຄົນ, ປັດຈຸ
ບັນນັກໂທດຕ້ອງຫາ ແລະ ຜູດ
້ ດ
ັ
ສ້າງ ທັງໝົດ 14 ຄົນ, ຝາກຂຸມ
ຂັງຂອງແຂວງ 8 ຄົນ, ນັກໂທດ

3 ຄົນ, ມີໜ້າຕົວຈິງຢູ່ຄຸມຂັງ
ເມືອງ 6 ຄົນ, ຕ້ອງຫາ 6 ຄົນ.
ທີກ
່ ອງບັນຊາການ ປກສ
ເມືອງໄຊເສດຖາ, ທ່ານ ພັທ.
ບຸນດົ້ງ ພິຈິດ ຮອງຫົວໜ້າກອງ
ບັນຊາການ ປກສ ເມືອງ ຜູຊ
້ ນ
້ີ າໍ
ວຽກງານຕໍາຫລວດ ໄດ້ລາຍງານ
ໂດຍຫຍໍ້ບາງວຽກງານໃນ
6
ເດືອນຕົ້ນປີ 2022 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ເຈົ້າໜ້າທີ່ ປກສ ເມືອງໄດ້ທັບ
ມ້າງການເຄືອ
່ ນໄຫວຄ້າ-ຂາຍຢາ
ເສບຕິດ ທັງໝົດ 16 ຄັ້ງ, ກັກ
ຕົວເປົາ້ ໝາຍໄດ້ 36 ຄົນ ຍິງ 6
ຄົນ, ຢຶດຂອງກາງຢາບ້າໄດ້ທັງ
ໝົດ 3.145 ເມັດ, ໂທລະສັບ
20 ໜ່ວຍ, ລົດຈັກ 12 ຄັນ,
ເງິນສົດ 5,25 ລ້ານກີບ. ນອກ
ນີ,້ ປກສ ເມືອງ ຍັງໄດ້ເຂົາ້ ຮ່ວມ
ທັບມ້າງ ກັບ ປກສ ແຂວງ ໄດ້
ທັງໝົດ 7 ຄັງ້ , ກັກຕົວຜູຖ
້ ກ
ື ຫາ
ໄດ້ 18 ຄົນ,ຍິງ 7 ຄົນ, ຢຶດຂອງ
ກາງຢາບ້າ 7.316 ເມັດ, ລົດ
ຈັກ 7 ຄັນ,ລົດໃຫ່ຍ 1 ຄັນ, ໂທ
ລະສັບ 6 ໜ່ວຍ, ເງິນສົດ 3,91
ລ້ານກີບ. ວຽກງານຄ້າຍຄຸມຂັງດັດສ້າງ ໄດ້ກກ
ັ ຂັງຜູຖ
້ ກ
ື ຫາທີມ
່ ີ
ຄໍາສັ່ງຕາມກົດໝາຍ ຈໍານວນ
35 ຄົນ ຍິງ 1 ຄົນ, ຜູຖ
້ ກ
ື ຫາທີ່
ຝາກຄຸມຂັງສະເພົາທອງມີ 2 ຄົນ,
ສານຕັດສິນລົງໂທດສົງ່ ໃຫ້ແຂວງ
ຈໍານວນ 6 ຄົນ, ປ່ອຍພາງ ຈໍາ
ນວນ 5 ຄົນ, ປ່ອຍຕົວ ຈໍານວນ
19 ຄົນ, ຕ້ອງຫາກັກຂັງຢູເ່ ມືອງ
ມີໜາ້ ຕົວຈິງ 11 ຄົນ ຍິງ 1 ຄົນ.
(ວິນັດ)

ເດືອນຕົນ
້ ປີ 2022 ໄດ້ຮບ
ັ ຄະດີ
ທັງໝົດ 440 ເລືອ
່ ງ, ແກ້ໄຂແລ້ວ
367 ເລື່ອງ ພວມສືບຕໍ່ແກ້ໄຂ
69 ເລື່ອງ, ແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ
ນີ້ ຈະສືບຕໍ່ສຶກສາອົບຮົມການ
ເມື ອ ງແນວຄິ ດ ໃຫ້ ພ ະນັ ກ ງານລັດຖະກອນ ເປັນປົກກະຕິ, ກໍ່
ສ້າງພັກ-ພະນັກງານໃຫ້ມີຄວາມ
ປອດໃສ ເຂັມ
້ ແຂງ ໜັກແໜ້ນ,
ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມສາ
ມາດທາງດ້ານວິຊາການ, ປະຕິ
ບັດການບໍລຫ
ິ ານສານ, ການບໍລິ
ຫານຄະດີ ໃຫ້ມປ
ີ ະສິດທິພາບສູງ,
ມີຄວາມວ່ອງໄວ, ຮັບປະກັນ
ຄວາມຍຸຕທ
ິ ຳ, ຖືກຕ້ອງຕາມກົດ
ໝາຍ, ກະກຽມສະເຫລີມສະ
ຫລອງວັນສ້າງຕັ້ງສານປະຊາຊົນ
ຄົບຮອບ 40 ປີ ໃຫ້ມີເນື້ອໃນ
ແລະ ຂະບວນການຟົດຟືນ
້ . ພ້ອມ
ດຽວກັນ, ໄດ້ມີການແລກປ່ຽນ

ຄຳຄິດເຫັນ ເພື່ອຕີລາຄາຄືນຜົນ
ງານຂອງສານປະຊາຊົນໃນ 6
ເດືອນຕົ້ນປີ 2022 ແລະ 6
ເດືອນທ້າຍປີ
2022.
ໃນໂອກາດນີ້, ຍັງໄດ້
ຈັດພິທມ
ີ ອບໃບຂອບໃຈຂອງປະ
ທານສານປະຊາຊົນແຂວງ ໃຫ້
ເເກ່ບໍລິສັດ ອິນເຕີລາວກົງ ຈຳ
ກັດ, ບໍລສ
ິ ດ
ັ ພັດທະນາສາມລ່ຽມ
ເສດຖະກິດ ຄົບວົງຈອນ ແລະ
ທ່ານທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນຊື້ອຸປະ
ກອນຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ວຽກງານສານ
ປະຊາຊົນແຂວງຫລວງນ້ຳທາ ທີ່
ມີມູນຄ່າແຕ່ 5 ລ້ານກີບຂຶ້ນໄປ
ເພື່ອຈາລຶກບຸນຄຸນໄວ້ໃນປຶ້ມບັນ
ທຶ ກ ຂອງສານປະຊາຊົ ນ ແຂວງ
ຫລວງນ້ຳທາ.
ຕອນທ້າຍພິທີ, ທ່ານ
ຄຳຟອງ ອິນມານີ ໄດ້ມີຄຳເຫັນ
ໂອ້ລມ
ົ ເຊິງ່ ທ່ານໄດ້ສະແດງຄວາມ

ຊົມເຊີຍຕໍ່ຜົນສຳເລັດໃນໄລຍະ
ຜ່ານມາ, ເປັນເອກະພາບໃນທິດ
ທາງແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ ທັງໄດ້
ເໜັ້ນໜັກໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ສຶກສາ
ອົບຮົມການເມືອງແນວຄິດໃຫ້
ມີຄວາມໜັກແໜ້ນດ້ານວິຊາສະ
ເພາະ, ວິຊາການໃຫ້ລະອຽດພາ
ວະວິໄສ, ຖກ
ື ຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ,
ພະນັ ກ ງານຫລັ ກ ແຫລ່ ງ ໃຫ້ ມີ
ຄວາມເປັ ນ ແບບຢ່ າ ງນໍ າ ໜ້ າ ,
ປອດໃສ ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ
ໃນໝູ່ຄະນະໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດວຽກງານ, ການພົວພັນປະ
ສານງານໃຫ້ດີ, ການບໍລິຫານ
ວຽກງານຕ່າງໆ ລວມເຖິງການ
ນຳໃຊ້ງ ົບປະມານ ຫັນເປັນການ
ປະຫຍັດມັດທະຢັດ, ຖືກຕ້ອງ
ຕາມວາລະແຫ່ງຊາດ.
(ນັກຂ່າວ ສພຂ ຫລວງນ້ຳທ
 າ)
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(ສພຊ) ໃນຕອນບ່າຍຂອງ
ວັນທີ 27 ກໍລະກົດ 2022 ທີ່
ຫ້ອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
(ສພຂ) ບໍລິຄຳ ໄຊ, ທ່ານ ນາງ
ຟອງສະໜຸດ ພົງວິຈິດ ເລຂາທິ
ການ ສພຂ ໄດ້ຕາງໜ້າຄະນະປະ
ຈຳ ສພຂ ຖະແຫລງຂ່າວຕໍສ
່ ມ
່ ື ວນ
ຊົນ ກ່ຽວກັບການດໍາເນີນກອງ
ປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3
ຂອງ ສພຂ ບໍລິຄຳໄຊ ຊຸດທີ II
ໂດຍປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາປະຊາຊົນ
ຂັນ
້ ແຂວງ ສະບັບປີ 2020, ມາດ
ຕາ 60 ກອງປະຊຸມປະຈໍາ 6
ເດືອນຕົນ
້ ປີ ຂອງສະພາປະຊາຊົນ
ຂັ້ນແຂວງ, ກອງປະຊຸມສະໄໝ
ສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງ ສພຂ
 ບໍ
ລິຄໍາໄຊ ຊຸດທ
 ີ II ຈະໄດ້ໄຂຂຶ້ນ
ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນຕອນເຊົ້າ
ວັນທີ 10-12 ສິງຫາ 2022 ທີ່
ຫ້ອງປະຊຸມ ສພຂ ບລ
ໍ ຄ
ິ ຳໄຊ ໃນ
ທ່າມກາງບັນຍາກາດທີ່ທ່ວ
ົ ພັກລັດ, ທົ່ວກໍາລັງປະກອບອາວຸດ
ແລະ ທົ່ວປວງຊົນລາວທັງຊາດ
ພວມສຸມໃສ່ຈດ
ັ ຕັງ້ ຜັນຂະຫຍາຍ
ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັງ້ ທີ XI

ຂອງພັກ, ມະຕກ
ິ ອງປະຊຸມໃຫຍ່
ຄັ້ງທີ VII ຂອງອົງຄະນະພັກ
ແຂວງ, ມະຕິກອງປະຊຸມສະໄໝ
ສາມັນເທືອ
່ ທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ຊຸດທີ IX ແລະ ສພຂ ຊຸດ
ທີ II ຕິດພັນກັບການຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບັດ 2 ວາລະແຫ່ງຊາດ ແລະ
ການຟື້ນຟູຜົນກະທົບຈາກການ
ແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ19 ໃຫ້ເຂົ້າສູ່ສະພາບປົກກະຕິ.
ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຈະໄດ້
ຄົນ
້ ຄວ້າພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາ
ບົດລາຍງານຂອງທ່ານເຈົາ້ ແຂວງ
ກ່ຽວກບ
ັ ການຈັດຕງ້ ັ ປະຕິບດ
ັ ວຽກ
ງານທີ່ ພົ້ ນ ເດັ່ ນ ເປັ ນ ຈຸ ດ ສຸ ມ ບູ ລິ
ມະສິດຂອງແຂວງ ໃນການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດ
ຖະກິດ-ສັງຄົມ ປະຈຳ 6 ເດືອນ
ຕົ້ນປີ ແລະ ທິດທາງແຜນການ
ປະຈຳ 6 ທ້າຍປີ 2022; ຮັບຟັງ
ການລາຍງານຂອງພະແນກແຜນ
ການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ
ກ່ຽວກັບການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ແຜນ
ການລົງທຶນ ປະຈຳ 6 ເດືອນຕົນ
້
ປີ ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປະ
ຈຳ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2022; ຮັບ
ຟັ ງ ການລາຍງານຂອງພະແນກ

ການເງິນແຂວງ ກ່ຽວກັບການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານ

ປະຈຳ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ທິດ
ທາງແຜນການ ປະຈຳ 6 ເດືອນ
ທ້າຍປີ 2022; ຮັບຟັງການລາຍ
ງານຂອງອົງການໄອຍະການປະ
ຊາຊົນແຂວງ ກ່ຽວກັບການຕິດ
ຕາມ ກວດກາການດຳເນີນຄະດີ
ຂອງອົງການສືບສວນ, ສອບສວນ
ປະຈໍາ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ທິດ
ທາງແຜນການ ປະຈຳ 6 ເດືອນ
ທ້າຍປີ 2022; ຮັບຟັງການລາຍ
ງານຂອງສານປະຊາຊົ ນ ແຂວງ
ກ່ ຽ ວກັ ບ ການແກ້ ໄ ຂຄະດີ ທີ່ ມີ
ຄວາມຫຍຸງ້ ຍາກ ໃນໄລຍະຜ່ານ
ມາ ແລະ ທິດທາງແຜນການໃນ
ຕໍໜ
່ າ້ ; ຮັບຟັງການລາຍງານຂອງ
ຄະນະຮັບຜິດຊອບປະຕິບັດມາດ
ຕະການສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂ
ບັນຫາເສບຕິດ ກ່ຽວກັບການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າ
ດ້ວຍການສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້
ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ໃນໄລຍະ
ຜ່ານມາຫາປັດຈຸບັນ ແລະ ທິດ
ທາງແຜນການໃນຕໍໜ
່ າ້ ; ຮັບຟັງ
ການລາຍງານຂອງພະແນກສຶກ
ສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ກ່ຽວ

#

ກັ ບ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັດບັນດາ
ຄາດໝາຍຂະແໜງສຶກສາທິການ
ແລະ ກິລາ, ການປັບປຸງຄຸນນະ
ພາບລະບົບການຮຽນ-ການສອນ
ທຸ ກ ຊັ້ ນ ທຸ ກ ສາຍໃນໄລຍະໃໝ່
ແລະ ການຄຸ້ມຄອງວຽກງານກິ
ລາ-ກາຍຍະກຳ ຢູພ
່ າຍໃນແຂວງ;
ຮັ ບ ຟັ ງ ການລາຍງານຂອງຫ້ ອ ງ
ການບໍລິຫານເອກະສານຜ່ານປະ
ຕູດຽວ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບດ
ັ ວຽກງານ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ
ມີຜນ
ົ ສຳເລັດ, ມີຂສ
້ໍ ະດວກ, ຂໍ້
ຫຍຸງ້ ຍາກ ແລະ ທິດທາງແກ້ໄຂ;
ພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍ
ງານການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນ
ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ແຕ່
ກອງປະຊຸ ມ ສະໄໝສາມັ ນ ເທື່ ອ
ທີ 2 ຫາເທືອ
່ ທີ 3 ແລະ ທິດທາງ
ແຜນການຫາກອງປະຊຸມສະໄໝ
ສາມັນເທື່ອທີ 4 ຂອງ ສພຂ
ຊຸດທີ II ແລະ ພິຈາລະນາ, ຮັບ
ຮອງເອົານິຕິກໍາຂອງແຂວງ ຈຳ
ນວນໜຶງ່ . ພ້ອມນີ,້ ກອງປະຊຸມ
ຍັງຈະໄດ້ຮັບຟັງການອະທິບາຍ,
ຊີ້ແຈງຈາກການນຳຂອງແຂວງ,
ພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈຳ
ນວນໜຶງ່ ຕໍຄ
່ າໍ ຊັກຖາມຂອງບັນ
ດາທ່ າ ນສະມາຊິ ກ ສະພາປະຊາ
ຊົນແຂວງ.
ພິເສດ ໃນເວລາດຳເນີນ
ກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ຖ
 າ່ ຍທອດສົດ
ບາງເນືອ
້ ໃນທີສ
່ ຳຄັນຈຳນວນໜງ່ຶ
ຜ່ານສະຖານີວທ
ິ ະຍຸແຂວງບລ
ໍ ິຄຳ
ໄຊ ແລະ ຍັງໄ ດ້ເປີດກວ້າງການ
ປະກອບຄຳຄິດ-ຄຳເຫັນ, ຄໍາສະ
ເໜີ ຈາກພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດ
 າ
ເຜົາ່ ມາຍັງກອງປະຊຸມ ຜ່ານໂທ
ລະສັບສາຍດ່ວນ
ໝາຍເລກ
054 156 ໂດຍບເ່ໍ ສຍຄາ່ ບໍລກ
ິ ານ.
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(ສພຊ) ວັນທີ 19 ກໍ
ລະກົດ 2022 ທີ່ຫ້ອງວ່າການ
ແຂວງເຊກອງ, ສະຫາຍ ດົງເພັດ
ພະຍົນ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ, ປະ
ທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ)
ເຊກອງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບການເຂົ້າ
ຢ້ຽມຂໍານັບຂອງສະຫາຍ ຫງວຽນ
ນາມ ຕ໋ຽນ ຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ,
ປະທານແນວໂຮມແຫ່ ງ ຊາດ
ຫວຽດນາມ ແຂວງເທື່ອທຽນ
ເຫວ້ ສສ.ຫວຽດນາມ ພ້ອມ
ດ້ວຍຄະນະ ໃນໂອກາດເດີນທາງ
ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກ
ກັບຄະນະກໍາມະການແນວລາວ
ສ້າງຊາດແຂວງເຊກອງ ລະຫວ່າງ
ວັນທີ 18-19 ກໍລະກົດ 2022.
ໂອກາດນີ,້ ສະຫາຍ ດົງ
ເພັດ ພະຍົນ ໄດ້ກ່າວສະແດງ
ຄວາມຕ້ອນຮັບ ແລະ ຕີລາຄາສູງ
ຕໍ່ການມາເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ
ແລະ ເຮັດວຽກຂອງຄະນະຜູແ
້ ທນ
ແນວໂຮມແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ
ແຂວງເທື່ອທຽນເຫວ້ຄັ້ງນີ້, ໃນ
ທ່າມກາງສອງພັກ, ສອງລັດ ແລະ
ປະຊາຊົນສອງຊາດ ລາວ-ຫວຽດ
ນາມເວົາ້ ລວມ ກໍຄແ
ື ຂວງເຊກອງ
ກໍາລັງກະກຽມ ແລະ ສ້າງຂະບວນ

ການຕ່າງໆ ເພື່ອສະເຫລີມສະ
ຫລອງ 2 ວັນປະຫວັດລາວຫວຽດນາມຄື: ວັນເຊັນສົນທິສນ
ັ
ຍາ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ
ຄົບຮອບ 45 ປີ (18/7/197718/7/2022) ແລະ ວັນສ້າງຕັງ້
ສາຍພົວພັນການທູດ ຄົບຮອບ
60 ປີ (5/9/1962-5/9/2022)
ໃຫ້ເຕັມໄປດ້ວຍບັນຍາກາດຟົດ
ຟຶ້ນ ແລະ ມີຄວາມໝາຍສໍາຄັນ
ເຊິງ່ ການມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດ
ວຽກຂອງຄະນະນໍ າ ແນວໂຮມ
ແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ແຂວງເທືອ
່
ທຽນເຫວ້ ຄັ້ງນີ້ ເປັນກິດຈະກໍາ
ໜຶ່ງໃນການສະເຫລີມສະຫລອງ
ສອງວັນດັ່ງກ່າວ ທີ່ຄະນະກໍາມະ
ການແນວລາວສ້າງຊາດ ແຂວງ
ເຊກອງ ສປປລາວ ແລະ ຄະນະ
ກໍາມະການແນວໂຮມແຫ່ງຊາດ
ຫວຽດນາມ ແຂວງເທື່ອທຽນ
ເຫວ້ ສສ.ຫວຽດນາມ ຈະໄດ້
ພ້ອມກັນສະຫລຸບຕີລາຄາ ແລະ
ທົບທວນຄືນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ
ບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈໍາ, ການພົວພັນ
ຮ່ວມມື, ການຊ່ວຍເຫລືອເຊິງ່ ກັນ
ແລະ ກັນໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ
ວາງແຜນການຮ່ວມມືກັນໃນຕໍ່

ໜ້າ. ພ້ອມນີ້, ສະຫາຍຮອງເລ
ຂາພັກແຂວງເຊກອງ ຍັງໄດ້ອວຍ
ພອນໃຫ້ປະທານແນວໂຮມແຫ່ງ
ຊາດຫວຽດນາມ ແຂວງເທື່ອ
ທຽນເຫວ້ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ຈົງ່
ປະສົ ບ ຜົ ນ ສໍ າ ເລັ ດ ໃນການມາ
ເຄືອ
່ ນໄຫວຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດ
ວຽກຢູ່ ແ ຂວງເຊກອງໃນຄັ້ ງ ນີ້ .
ໃນໂອກາດດຽວກັ ນ ,
ສະຫາຍ ຫງວຽນ ນາມ ຕ໋ຽນ ກໍ
ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງ
ການນໍາແຂວງເຊກອງ ໂດຍສະ
ເພາະແມ່ນສະຫາຍຮອງເລຂາພັກ
ແຂວງ ທີ່ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບຢ່າງ
ອົບອຸ່ນ ພ້ອມທັງລາຍງານການ
ມາເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ ແລະ
ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄະນະກໍາມະ
ການແນວລາວສ້ າ ງຊາດແຂວງ
ເຊກອງຄັ້ງນີ້ ເພື່ອທົບທວນຄືນ
ການພົວພັນຮ່ວມມື, ການຊ່ວຍ
ເຫລືອເຊິງ່ ກັນແລະກັນຂອງແນວ
ໂຮມແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມແຂວງ
ເທື່ອທຽນເຫວ້ ກັບແນວລາວ
ສ້າງຊາດແຂວງເຊກອງໃນໄລຍະ
ຜ່ານມາ ແລະ ວາງແຜນການຮ່ວມ
ມືໃນຕໍ່ໜ້າ ໃຫ້ນັບມື້ເຂົ້າສູ່ລວງ
ເລິກ ແລະ ແໜ້ນແຟ້ນຍິ່ງຂຶ້ນ.
(ສັນຍາ)
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(ສພຊ) ເພື່ອເປັນການ

ຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ຕາມກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ
ສະບັບເລກທີ 65/ສພຊ, ລົງວັນ
ທີ 10 ທັນວາ 2015 ໃນໝວດ
ທີ 4 ມາດຕາ 78 ກ່ຽວກັບກອງ
ປະຊຸມວຽກງານຄະນະເລຂາທິການ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ);
ສະນັນ
້ , ມາໃນຕອນເຊົາ້ ຂອງວັນ
ທີ 19 ກໍລະກົດ 2022 ຢູທ
່ ຫ
່ີ ອ
້ ງ
ປະຊຸມ ສພຂ ຄະນະເລຂາທິການ
ສພຂ ສາລະວັນ ໄດ້ເປີດກອງປະ
ຊຸມສະຫລຸບວຽກງານການເຄືອ
່ ນ
ໄຫວປະຈໍາ 6 ເດືືອນຕົ້ນ ແລະ
ວາງທິດທາງແຜນການ ປະຈໍາ 6
ເດືອນທ້າຍປີ 2022 ຂອງຕົນຂຶນ
້
ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍການເປັນ
ປະທານກອງປະຊຸ ມ ຂອງທ່ າ ນ
ສົມພອນ ແສງສຸລິຈັນ ເລຂາທິ
ການ ສພຂ; ເຂົາ້ ຮ່ວມຂອງທ່ານ
ຂັນໄຊ ລັດຖະເຮົ້າ ຄະນະປະຈໍາ
ພັກແຂວງ ຮອງປະທານ ສພຂ,
ເຂົ້າຮ່ວມມີຮອງປະທານ ສພຂ,
ປະທານ-ຮອງປະທານຄະນະກຳ

ມະການ,

ຄະນະເລຂາທິການ

ພ້ອມດ້ວຍ ຫົວໜ້າຄະນະສະມາ
ຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສສຂ)
ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັງ້ 8 ຕົວເມືອງ
ແລະ ສສຂ ອ້ອມຂ້າງແຂວງ (ເຂົາ້
ຮ່ວມແບບວີດີໂອທາງໄກ) ຕະ
ຫລອດຮອດພະນັກງານ-ລັດຖະ
ກອນ ພາຍໃນ ສພຂ ເຂົ້າຮ່ວມ
ໃນຄັ້ງນີ້.
ໃນທີປ
່ ະຊຸມ, ທ່ານ ສະ
ນັ່ນ ພິມພິສານ ຮອງເລຂາການ
ສພຂ ໄດ້ຜ່ານຮ່າງບົດສະຫລຸບ
ວຽກງານການເຄືອ
່ ນໄຫວ ປະຈໍາ
6 ເດືືອນຕົ້ນ ແລະ ວາງທິດທາງ
ແຜນການ ປະຈໍາ 6 ເດືອນທ້າຍ
ປີ 2022 ລວມມີດ້ານດີ, ແລະ
ຜົນສຳເລັດ ໂດຍຕະຫລອດໄລ
ຍະ 6 ເດືອນຜ່ານມາ ຄະນະເລ
ຂາທິການໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສກ
ຶ ສາອົບ
ຮົ ມ ດ້ າ ນການເມື ອ ງ-ແນວຄິ ດ
ໃຫ້ສະມາຊິກພັກພະນັກງານ-ລັດ
ຖະກອນຂອງຕົນດ້ວຍຫລາຍຮູບ
ການ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຊຸກຍູ້ພະນັກ
ງານ-ລັດຖະກອນ ເຂົາ້ ຮ່ວມເຊືອ
່ ມ

ຊຶມແນວທາງນະໂຍບາຍ, ມະຕິ,
ຄຳສັງ່ , ກົດໝາຍ, ຮັບຟັງການເລົາ່
ມູ ນ ເຊື້ ອ ວັ ນ ສຳຄັ ນ ຕ່ າ ງໆຂອງ
ຊາດ-ຂອງພັກ ເຫັນວ່າພະນັກ
ງານ-ລັດຖະກອນ ມີຄວາມເຂົ້າ
ໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນ
ຕໍກ
່ ານນຳພາຂອງພັກ, ມີທດ
ັ ສະ
ນະຫລັ ກ ໝັ້ ນ ການເມື ອ ງໜັ ກ
ແໜ້ນ ມີຄວາມອຸ່ນອ່ຽງ, ທຸ່ນ
ທ່ຽງ ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່
ຂອງຕົນດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ສູງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ວຽກງານມີປະ

ສິດທິຜນ
ົ ແລະ ປະສິດທິພາບສູງ;
ຄະນະເລຂາທິການ ສພຂ ໄດ້ຈດ
ັ
ຕັ້ງປະຕິບັດຕາມພາລະບົດບາດ,
ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳ
ນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ໃນນັ້ນ,ໄດ້
ເປັ ນ ເສນາທິ ກ ານດ້ າ ນເນື້ ອ ໃນ
ໃຫ້ແກ່ ສພຂ, ຄະນະປະຈໍາ ສພຂ,
ຄະນະ ສສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັງ້
ທີ 14 ອັນທີພ
່ ນ
້ົ ເດັນ
່ : ແມ່ນໄດ້
ສັງລວມເນື້ອໃນຮັບຮອງເອົານິຕິ
ກຳໃຕ້ກດ
ົ ໝາຍ ຈຳນວນ 4 ສະ
ບັບ, ອອກຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບ

ການຜັນຂະຫຍາຍການຈັດຕັງ້ ປະ
ຕິບັດ 2 ວາລະແຫ່ງຊາດ ຈຳ
ນວນ 2 ສະບັບ, ໄດ້ສງັ ລວມເອົາ
ບັນຫາສຳຄັນຂອງແຂວງ ອອກ
ເປັນມະຕິຂອງຄະນະປະຈໍາ ສພຂ
ໃນເວລາກອງປະຊຸມສະໄໝສາ
ມັນ ບໍໄ່ ດ້ເປີດ ໄດ້ຈຳນວນ 5 ສະ
ບັບ ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງມີວຽກງານ
ການຄຸມ
້ ຄອງວຽກງານບໍລຫ
ິ ານ,
ແຜນການ ແລະ ການເງິນ, ຄຸ້ມ
ຄອງວຽກງານການຈັ ດ ຕັ້ ງ -ພະ
ນັກງານ ແນໃສ່ສາ້ ງສິງ່ ອຳນວຍ

ຄວາມສະດວກ
ໃຫ້ແກ່ການ
ເຄືອ
່ ນໄຫວວຽກງານຂອງ ສພຂ.
ໂອກາດດຽວກັນ, ບັນ
ດາທ່ານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
ແບບເຊິ່ງໜ້າ ແລະ ແບບວິດີໂອ
ທາງໄກ ໄດ້ສຸມໃສ່ປະກອບຄຳ
ຄິດຄຳເຫັນ ຢ່າງເປັນເຈົ້າການ
ໂດຍຕິດພັນກັບໜ້າທີກ
່ ານເມືອງ
ທີຕ
່ ນ
ົ ຮັບຜິດຊອບ ເຂົາ້ ໃສ່ຮາ່ ງບົດ
ສະຫລຸບວຽກງານການເຄືອ
່ ນໄຫວ
ປະຈໍາ 6 ເດືືອນຕົ້ນ ແລະ ວາງ
ທິດທາງແຜນການ ປະຈໍາ 6
ເດືອນທ້າຍປີ 2022 ແນໃສ່
ໃຫ້ ຮ່ າ ງບົ ດ ສະຫລຸ ບ ມີ ເ ນື້ ອ ໃນ
ຄົບຖ້ວນ, ສົມບູນ ແລະ ເທດ
ເໝາະກັບຕົວຈິງ ທີຈ
່ ະເປັນບ່ອນ
ອີ ງ ໃສ່ ແ ກ່ ກ ານຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ
ວຽກງານຂອງຄະນະເລຂາທິການ
ສພຂ ໃນຕໍໜ
່ າ້ ໃຫ້ມຜ
ີ ນ
ົ ສຳເລັດ
ຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້.
ຕອນທ້າຍ, ທ່ານ ຂັນ
ໄຊ ລັດຖະເຮົ້າ ໄດ້ໂອ້ລົມ ແລະ
ເນັນ
້ ໃຫ້ຄະນະເລຂາທິການ ສພຂ
ສື ບ ຕໍ່ ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ພາລະບົ ດ

ບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ເຊັນ
່ ສືບ

ຕໍເ່ ອົາໃຈໃສ່ຊນ
້ ີ າໍ -ນໍາພາວຽກງານ
ການສຶ ກ ສາອົ ບ ຮົ ມ ການເມື ອ ງ
ແນວຄິດ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ; ປັບ
ປຸງກົງຈັກການຈັດຕັງ້ ຕ້ອງບົນພືນ
້
ຖານກະທັດລັດ ໂດຍຖືປະສິດທິ
ຜົນໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງ
ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຜູ້ໜຶ່ງ
ເຮັດວຽກໄດ້ຫລາຍຢ່າງ; ສືບຕໍ່
ເປັນເຈົ້າປະຕິບັດວຽກງານວິຊາ
ສະເພາະ ໃນການເປັນເສນາທິ
ການໃຫ້ແກ່ ສພຂ, ຄະນະປະຈໍາ
ສພຂ ແລະ ຄະນະ ສສຊ ປະຈໍາ
ເຂດເລືອກຕັ້ງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ; ສືບ
ຕໍກ
່ ະກຽມຄວາມພ້ອມຮອບດ້ານ
ໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມຮ່ວມລະຫວ່າງ
ສພຂ ກັບອົງການປົກຄອງແຂວງ
ແລະ ກອງປະຊຸມສະໄມສາມັນ
ເທືອ
່ ທີ 3 ຂອງ ສພຂ ສາລະວັນ
ຊຸດທີ II ທີ່ຈະເປີດຂຶ້ນໃນຕົ້ນ
ເດືອນສິງຫາ ທີຈ
່ ະມາເຖິງນີ້ ໃຫ້
ມີຜົນສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມ.
(ດີລຳພົນ ພົມມະຈັນ)

lk]t|hkvjko

;aomu W!{W$}W)}@W@@

PHOUTHEN PASAXON

g7af]a[de9afdyjoxkd

madmkp

ແປ ແລະ ຮຽບຮຽງໂດຍ: ມິ່ງມຸງຄຸນ

6

]t[kp

# lk;9U,

5

Xg]njv'g[qkM g;Qkc[[daogv' [+g7aj'rymudko?

gfnvoly
o 'sk0v'c8j]txu ,ugsfdkol=k7ao muj
gxao;aoxts;aflkf 0v'-kf1jk's];'s]kp g-ajoG ;ao
lnj,;o-qoF ;ao]af4tm=k,to6oF ;ao1bfv=kokfDDD s]kprkd
lj;o7bd7nho  dP,Ij;,3I,lts]v'  9afxk4tdt4k  r=jkdyf
9td=krhv,  r=.sh7qoI5jos]a'I6h   ;aol=k7aoxts;aflkf  ]t
obdw;hr=jkrhv,  xts;af-kfgrnjvln[lko -v[c]h;K

ບັ ນ ຫາທີ່ ພ າໃຫ້ ມີ ກິ່ ນ ປາກ

f

ແມ່ ນ ເກີ ດ ຈາກໂລກກ່ ຽ ວກັ ບ ແຂ້ ວ ,
ແຂ້ວຜ່ອຍເປັນຮູບກວ້າງ, ແຂ້ວປອມ
ຊະນິດທີ່ຖອດໄດ້ແລ້ວມີເສດອາຫານ
ຕິດຄ້າງ, ການຫລັ່ງຂອງນ້ຳລາຍໜ້ອຍ
ຫລື ຫລາຍ ແລະ ຄົນທີ່ສູບຢາ;
ນອກຈາກນີ້,

ຍັງມີໂລກ

ປອດ ຫລື ມະເຮັງປອດ, ໂລກກ່ຽວ
ກັບລະບົບຍ່ອຍອາຫານ,

ໂລກຂອງ

ເອງມີກິ່ນປາກ ຫລື ບໍ່ ແມ່ນໃຫ້ເອົາ
ອົ້ງມືປິດປາກ ແລະ ດັງ ແລ້ວເປົ່າລົມ
ແຮງໆອອກຈາກປາກ ແລະ ສູດດົມ
ເບິ່ງ

ຫລື

ອາດຈະໃຊ້ວິທີເເຍ່ນິ້ວມື

ໂດຍເຮົ າ ສາມາດໃຊ້ ນິ້ ວ ມື ຖູ ບໍ ລິ ເ ວນ
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ເຫືອກແລ້ວດົມເບິ່ງ.
ກິ່ນປາກ ແຍກອອກເປັນ 4

ປະເພດ ຄື: ກິ່ນປາກທີ່ມາຈາກລີ້ນ

ຜ່ອຍ ຫລື ເລືອດອອກຕາມຫວ່າງ

ຫລື ກ້ອງລີ້ນ, ເຫືອກ ແລະ ແຂ້ວ

ແຂ້ວ, ກິ່ນຈາກແຂ້ວ ແລະ ກິ່ນຈາກ

lnj,;o-qo]k;dhk;wx
#

u

13 ສິງຫາ ກໍ່ຕັ້ງ					

ໂດຍ: ສາວຄູ ວັງຄົກລິ່ນ

ວັນສື່ມວນຊົນລາວ

1950 ດຳເນີນມາ					

ວ່ອງໄວຂະຫຍາຍກວ້າງ

ເປັນຜູ້ຂົນຂວາຍໃຫ້					

ປວງປະຊານ້ອຍໃຫຍ່

ມີໃຈຮັກຊາດເຊື້ອ					

ໂຮມກັນສູ້ຕ່ອຍສັດຕູ ແທ້ນາ!

u

ແມ່ນວ່າລາວຍາດໄດ້				

ເອກະລາດມາມື

ນັກຮົບສື່ມວນຊົນລາວ					

ຍິ່ງພັດທະນາກ້າວ

ເປັນຜູ້ທາວຫາຄົ້ນ					

ເຫດການຈິງຄັກແນ່

ກັ່ນຕອງເອົາແນ່ແທ້					

ຈິງແຈ້ງອອກສື່ໂຄ

ຄວັນຢາສູບ; ບໍລິເວນທີ່ພົບກິ່ນປາກ
ເລື້ອຍໆ ແມ່ນລີ້ນ, ເຫືອກ, ແຂ້ວ
ແລະ ຂອບແຂ້ວ.
ແຕ່ຖ້າທ່ານບໍ່ຢາກມີກ່ນ
ິ ປາກ
ຄວນປະຕິບັດດັ່ງນີ້:
- ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ປາກແຫ້ງ ເພາະ
ເວລາປາກແຫ້ງນັ້ນ

ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນ

ຂອງແບັກທີເລຍໃນປາກຈະເພີ່ມຂຶ້ນ
ເຮັດໃຫ້ເກີດມີກິ່ນປາກໄດ້ງ່າຍ.
- ພະຍາຍາມດື່ມນ້ຳຫລາຍໆ
ເ ພ າ ະ ວ່ າ ນ້ ຳ ຈ ະ ຊ່ ວ ຍ ລ້ າ ງ ແ ບັ ກ ທີ
ເລຍອອກ.
- ຖູແຂ້ວທຸກຄັ້ງ ຫລັງຈາກ
ກິນອາຫານ ແລະ ຢ່າລືມຖູເຫືອກ,
ລີ້ນ ແລະ ກ້ອງລີ້ນນຳ ເພາະເປັນໜຶ່ງ
ສາເຫດຂອງ ກິ່ນປາກ.
- ໃຊ້ໄໝຂັດແຂ້ວ (ເຊືອກ
ຈິ້ມແຂ້ວ) ມື້ລະ 2-3 ຄັ້ງ.

u

72 ປີເຮັດໄດ້					

ສຳເລັດຫລາຍຜົນງານ

- ຖ້າບໍ່ສະດວກທີ່ຈະຖູແຂ້ວ
ໃຫ້ບ້ວນປາກດ້ວຍນ້ຳລ້າ ຫລື ນ້ຳຢາ

ສື່ມວນຊົນຂອງລາວ					

ພັດທະນາຕົນເລື້ອຍ

ກະຈາຍຂໍ້ມູນໃຫ້					

ຊາວລາວທັນຕາມເຫດ

- ຫຍ້ຳໝາກຝຣັ່ງ (ຊິງອົມ)

ຂ່າວສານທຸກເຂດແຄວ້ນ				

ປະຊາຮູ້ທົ່ວເຖິງ ວ່ານາ!

- ງົດອາຫານກິ່ນແຮງ ເຊັ່ນ:

ແມ່ນວ່າອິດອ່ອນລ້າ				

ນັກຮົບສື່ບໍ່ມີຖອຍ

ບາງວັນໄກເຮືອນຊານ					

ເພື່ອເອົາຂໍ້ມູນແຈ້ງ

ບາງຄືນນອນເນົາຝົ້າ					

ເອົາຄວາມຈິງໄປເຜີຍແຜ່

ໂຄສະນາເພື່ອໃຫ້					

ສັງຄົມໄດ້ຮັບຟັງ

u

r=c8j0jk;37;yfg]uj,sjk'skp 0jk;dko]t
[kf0v'rtpkfw0hp5']kp   d=g0Qk,kcmomuj   c]t s]kp
7qo8jk'd=I6hfu;jk p5']kpIhkpd;jkglnvs]kpgmqjk  9bj'0=gvqk
0jk;c9h'   g8nvoxjk;gxaoxt9=k   .sh]t;a'p5']kp   faj'dt
-;'lkmkg;Qk  .shgIqkxt8y[affhk,  lkmk[vddjk;  && x
gIaf16jg]nhvp  gIq
p koAo9bj'xvfwr mjkogvupK
f

ລະບົບຂັບຖ່າຍ; ວິທີທົດສອບວ່າຕົນ

ບ້ວນປາກ

ກະທຽມ, ຫອມບົ່ວ, ພິກໄທ ແລະ
ເນີຍແຂງ (ຊີດ)
- ກິນອາຫານໃຫ້ຄົບ 5 ໝູ່
- ເຊົາສູບຢາ ເພາະການສູບ
ຢາ ນອກຈາກຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸ
ຂະພາບທົ່ວໄປແລ້ວ

ຍັງເປັນປັດໄຈ

dk' voly'skouh rymulv[gla'gvqkoadlbdlk
dk'gfn
g0QkIPo ,- lqd @W@@{@W@# g-yj'8k,czoc,jod=koqf
gvqksqdraod;jk7qo  c]t0=v;prvo.shohv'Mmuj9q[ ,( .o
xuouh gla'zjkogrnjvwfhg0QkIPo8k,7;k,,5j's;a' grkt-kf
pa'IPdgvuho  sk7qogdaj';y-kdko  [=]yskorafmtok  -kf
]k;9tg]uodhk;  lu;yw]I5j'gInv'gs]nhv,  8k,co;mk';k'
vvd  0=.shlq,,kf,5h' rtw,hc,h',jkp\kp  oAoAomhvoK
f

-;opY,

#

cvjo85h'

g]njv'G xtlq[dkofP;dao
s]a'9kdglp-u;yf mhk;dyd=wxrq[9jkpq,ry[ko g]up4nd
-ad 4k,g]njv'xts;af
9jkpq,ry[ko G		 .o-u
G
;yfg7up,u[aosk.shv5d.9cI'[+L
mhk;dy G 		
G
,u
9jkpq,ry[ko G		
G
g]njv'spa'L
mhk;dy G 		
g,p8yf[jk;ohvp
9jkpq,ry[ko G 		
G
g9QkgIafco;.fL
mhk;dy G 		
-ygIafco;.f wfhc8jwsh
9jkpq,ry[ko G 		
0hvpdtg7uprq[[aoskoU 8vogxao,to5f
mhk;dy G 		
mjkogIafco;.f
9jkpq,ry[ko G 		
G
I;hkp d6dtcx'rywode]tg;upK
mhk;dy G 		
G
LLL

ເຮັດໃຫ້ເປັນໂລກເຫືອກ, ເຟັນແຂ້ວ
ອັກເສບຮຸນແຮງຕື່ມອີກ; ພ້ອມນັ້ນ,

u

ຂໍຊົມເຊີຍນັກຮົບກ້າ				

ຫານກ່າວຄວາມຈິງ

ຮູ້ທ່ວງທັນຄົນພານ					

ກໍ່ກວນເມືອງບ້ານ

ຈັນຍາບັນມີພ້ອມ					

ເສຍສະຫລະອີກຕື່ມ

ນໍາແນວທາງພັກ-ລັດເນັ້ນ				

ຂະຫຍາຍກວ້າງທົ່ວເຖິງ

u

ພູມໃຈເຖີດພີ່ນ້ອງ					

ຄົນສື່ມືສິນ ລາວເອີຍ

ເຮັດໜ້າທີ່ອັນສຳຄັນ					

ຮັບໃຊ້ປວງປະຊາເຊື້ອ		

ສື່ມວນຊົນຫັນຫ້າວ					

ຝຶກຝົນຕົນຈົນກ້າເກັ່ງ

ສົມເປັນກະບອກສຽງພັກ-ລັດແທ້			

ຈົ່ງເດີນກ້າວຕໍ່ໄປ ທ່ານເອີຍ!

ກິ່ນຂອງຢາສູບທີ່ຕິດຄ້າງຢູ່ໃນປາກປະ
ສົມກັບກິ່ນອື່ນໆ ເຮັດໃຫ້ມີກິ່ນປາກ
ແລະ ມີກິ່ນເໝັນທີ່ຮຸນແຮງ.
-

ຄວນໄປພົບທັນຕະແພດ

ເພື່ ອ ກວດສຸ ຂ ະພາບແຂ້ ວ ຢ່ າ ງສະໝຳ່
ສະເໝີ

ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງລໍຖ້າໃຫ້

ມີບັນຫາປາກ ແລະ ແຂ້ວ;
ຂໍ້ມູນຈາກ ວາລະສານອັບເດດ

7t8yg8nvo.9
#

fvd0tpv,
vd0tpv,

1jk]q[]6j75o7qo 1jk4n8qogxao.spj

dqf\kp c]t oy8yde.8hdqf\kp

;aomu W!{W$}W)}@W@@

PHOUTHEN PASAXON

7

dqf\kp;jkfh;p]af4t[ko Xlt[a[xa[x5’?
ລ້າງ ການເຂົ້າຮ່ວມສົນທິສັນຍາ ທີ່ ສປປ
 ລາວ ເປັນພາຄີ ແລະ ສັນຍາສາກົນ

8+9kdlt[a[djvoDDD

ໃນລະດັບລັດ;

- ການກຳນົດໂ ຄງປະກອບກົງຈັກຂອງລັດຖ
 ະບານ ໃຫ້ອີງໃ ສ່ ລັດຖະ
ທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຕົວຈິງ ຂອງປະເທດໃນ

14. ສະເໜີ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາ, ຕົກລົງ ໃຫ້ສ
 ັດ ແຕ່ລ
 ະໄລຍະ.

ມາດຕາ 6 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜ້າທ
 ີ່ ຂອງນາຍົກລ
 ັດຖະມົນຕີ

ຕະຍາບັນແກ່ສົນທສ
ິ ັນຍາ ທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ ແລະ ສັນຍ
 າສາກົນ ໃນລະ ມາດຕາ 9 ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ ຂອງລັດຖະບານ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເປັນຫົວໜ
 ້າລັດຖະບານ, ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ ດັບລັດ;

ຕໍ່ ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ປະທານປະເທດ, ຊີນ
້ ຳ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ການເຄື່ອນ

- ບຸກຄະລາກອນ ຂອງລັດຖະບານ ປະກອບດ້ວຍ ສະມາຊິກລັດຖ
 ະບານ
15. ສະເໜີ ປະທານປະເທດ ຕົກລົງມ
 ອບ ຫຼື ປະດັບຫ
 ຼຽນຄຳແຫ່ງຊ
 າດ,

 ູງສຸດແ
 ຫ່ງລັດ ຫຼື ຕົກລົງໃຫ້ກ
 ານຍ້ອງ
ໄຫວວຽກງານ ຂອງລັດຖະບານ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ໃນຂອບເຂດ ຫຼຽນກຽດຕິຄຸນ, ຫຼຽ ນໄຊ, ນາມມະຍົດສ
ຍໍດ້ວຍຮູບການອື່ນ;
ທົ່ວປ
 ະເທດ.

ຊຶ່ງມີ ນາຍົກລັດຖ
 ະມົນຕີ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ
 ້າຫ້ອງ
ວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖ
 ະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ແລະ ຫົວໜ
 ້າອົງ
ການລັດທ
 ຽບເທົ່າກະຊວງ.

16. ອອກ ດຳລັດ, ຂໍຕ
້ ົກລົງ ແລະ ຄຳສັ່ງ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທ
 ີ່ ດັ່ງນ
 ີ້:
1. ຮຽກໂຮມ ແລະ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມລັດຖະບານ;

ບັດ ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ, ແຜນການ ຂອງລັດຖ
 ະບານ, ການ ຊາດຕາມການສະເໜີ ຂອງປະທານປະເທດ.

 ານລັດທ
 ຽບເທົ່າກະຊວງ, ອົງ
2. ຊີ້ນຳ ແລະ ອຳນວຍຄວບຄຸມວຽກງານຂອງລັດຖະບານ, ການ ຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກະຊວງ, ອົງກ
່ ຶ້ນກັບລັດຖະບານ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ;
ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ ກະຊວງ, ອົງກ
 ານລັດທ
 ຽບເທົ່າກະຊວງ, ອົງກ
 ານອື່ນ ການອື່ນທີຂ
17. ງົດປະຕິບັດ, ລົບລ້າງ ຫຼື ຍົກເລີກ ຂໍຕ
້ ົກລົງ, ຄຳສັ່ງ, ຄຳແນະນຳ

ທີ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ;

- ນາຍົກລັດຖ
 ະມົນຕີ ຖືກເລືອກຕັ້ງ ຫຼື ປົດຕ
 ຳແໜ່ງ ໂດຍສະພາແຫ່ງ
- ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖ
 ະມົນຕີ, ຫົວໜ
 ້າຫ້ອງວ່າກ
 ານສຳນັກ
ງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ແລະ ຫົວໜ
 ້າອົງການລັດທ
 ຽບ
ເທົ່າກະຊວງ ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ ຫຼື ປົດຕຳແໜ່ງ ໂດຍປະທານປະເທດ ຕາມ

 ານລັດທຽບເທົ່າກ
 ະຊວງ, ອົງກ
 ານອື່ນ ທີ່ຂຶ້ນກັບລັດຖ
 ະບານ ການສະເໜີ ຂອງນາຍົກລັດຖ
 ະມົນຕີ ພາຍຫຼັງສະພາແຫ່ງຊາດ ໄ ດ້ຮ
 ັບຮອງ.
3. ຊີນ
້ ຳ ແລະ ຕິດຕ
 າມ ກວດກາ ການຈັດຕ
 ັ້ງປ
 ະຕິບັດ ລັດຖ
 ະທຳມະ ຂອງກະຊວງ, ອົງກ
່ ັດກ
 ັບກົດໝາຍ ແລະ ນິຕກ
ິ ຳອື່ນ, ຍົກເວັ້ນ ມາດຕາ 10 ອ
 າຍຸການ ຂອງລັດຖ
 ະບານ
ນູນ, ກົດໝ
 າຍ, ມະຕິ ຂອງກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ, ຂອງຄະນະປະຈຳສະ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ທີຂ
 ະດີ ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ແລະ
- ລັດຖະບານ ມີ ອາຍຸການເທົ່າກັບອາຍຸການ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ.
ພາແຫ່ງຊາດ, ຂອງກອງປະຊຸມລັດຖ
 ະບານ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ ຄຳຕົກລົງ ກ່ຽວກັບການດຳເນີນຄ
ຄົມແຫ່ງຊາດ, ແຜນງ ົບປະມານແຫ່ງລ
 ັດ, ແຜນເງິນຕ
 າແຫ່ງຊ
 າດ ແລະ ນິຕກ
ິ ຳ
ຂອງລັດຖະບານ;

ສານປະຊາຊົນ;

ໃນກໍລະນີ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ໝົດອ
 າຍຸການແລ້ວ ແຕ່ຍ
 ັງບໍ່ທັນໄ ດ້ຮັບຮອງລັດ

18. ມອບສິດ ໃຫ້ລ
 ັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ
 ້າອົງການລັດທ
 ຽບເທົ່າກະຊວງ

ຖະບານ ຊຸດໃ ໝ່ນັ້ນ ໃຫ້ລ
 ັດຖ
 ະບານ ຊຸດເກົ່າ ສືບຕໍ່ປະຕບ
ິ ັດໜ້າທ
 ີ່ ຂອງຕົນຈ
 ົນ

 າມໃນສັນຍ
 າ ແລະ ສົນທິສັນຍ
 າ ກວ່າຈະມີລັດຖ
 ະບານ ຊ
 ຸດໃໝ່.
4. ສະເໜີ ແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ
 ້າຍ ຫຼື ປົດຕ
 ຳແໜ່ງ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນ ຕາງໜ້າລັດຖະບານເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ລົງນ
- ສະມາຊິກລັດຖ
 ະບານ ດຳລົງຕຳແໜ່ງຢູ່ບ່ອນເກົ່າ ບໍ່ໃຫ້ເກີນ ສອງສະ
ຕີ, ລັດຖະມົນຕ
 ີ ແລະ ຫົວໜ
 ້າອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ ຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊ
 າດ ກັບຕ່າງປະເທດ;
19. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານປະຈຳປີ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດໜ
 ້າທີ່ ຂອງ ໄໝຕິດຕ
 ໍ່ກັນ.
ເພື່ອພິຈາລະນາຮັບຮອງ;
 າດ ແລະ ປະທານປະເທດ;
5. ແຕ່ງຕ
 ັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ ຫຼື ປົດຕຳແໜ່ງ ຮອງລັດຖ
 ະມົນຕີ, ຮອງຫົວໜ້າ ລັດຖະບານ ຕໍ່ ສະພາແຫ່ງຊ
20. ລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ເມື່ອເຫັນວ່າ ຕົນບ
 ໍ່ສາມາດປະຕບ
ິ ັດໜ
 ້າທີ່
ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ, ຫົວໜ້າກ
 ົມ, ຫົວໜ
 ້າອົງການລັດທຽບເທົ່າກ
 ົມ;
 ື່ນ;
6. ແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ປົດຕຳແໜ່ງ ເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ພາຍ ໄດ້ ຍ້ອນເຫດຜົນທາງດ້ານສຸຂະພາບ ຫຼື ດ້ວຍເຫດຜົນອ
ຫຼັງກອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ

ຮັບຮອງ;

ມີຄຳເຫັນຕ
 ໍ່ການສະເໜີ

ຂອງ ເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ກ່ຽວກັບການແຕ່ງ ຕັ້ງ, ຍົກຍ
 ້າຍ ຫຼື
ປົດຕຳແໜ່ງ ຮອງເຈົ້າແຂວງ, ຮອງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ, ເຈົ້າເມືອງ, ຫົວໜ
 ້າ
ເທດສະບານ, ເຈົ້ານະຄອນ ກ່ອນນຳສະເໜີ ກອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນ ຫຼື ຄະນະ
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ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ

21. ນຳໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ
 ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກ
 ຳນົດໄ ວ້ໃນກົດ

ແລະ ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ

ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ມາດຕາ 7 ສິດ ແລະ ໜ້າທ
 ີ່ ຂອງຮອງນາຍົກລັດຖ
 ະມົນຕີ

ມາດຕາ 11 (ປັບປຸງ) ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຫ້ອງວ່າການສຳນັກ

- ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຊ່ວຍນາຍົກລັດຖ
 ະມົນຕີ ໃນການຊີ້ນຳ ງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ

ປະຈຳສະພາປະຊາຊົນ ຂັ້ນແຂວງ ພິຈ
 າລະນາຮັບຮອງ;

ວຽກງານຂອງ ລັດຖະບານ ແລະ ອົງກ
 ານປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ຮັບຜິດຊ
 ອບວຽກ

ປ້ອງກັນຊ
 າດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ;

ເວລານາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຕ
 ິດຂັດ.

- ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແມ່ນ ບ່ອນປະຈຳການຂອງນາຍົກ

 ານປົກຄອງ ລັດຖະມົນຕີ, ຮອງນາຍົກລັດຖະ ມົນຕີ ແລະ ລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າ
7. ເລື່ອນຊັ້ນ ຫຼື ປົດຊັ້ນ ພັນເອກ ໃນກຳລັງປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນ ງານໃດໜຶ່ງ ຕາມຂົງເຂດວຽກງານ, ຂະແໜງການ ແລະ ອົງກ
ທ້ອງຖິ່ນ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງນາຍົກລັດຖ
 ະມົນຕີ.
ການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.
ຄວາມສະຫງົບ;
- ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທ່ານໃດໜຶ່ງ ເປັນຜູ້ຮັກສາການແທນ ໃນ
- ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແມ່ນ ກົງຈັກໜຶ່ງຂອງ
8. ສະເໜີ ປະທານປະເທດ ເລື່ອນຊັ້ນ ຫຼື ປົດຊັ້ນ ນາຍພົນ ໃນກຳລັງ
ລັດຖະບານ ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ, ນາຍົກລັດ

- ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມີສິດ ລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ເມື່ອເຫັນວ່າ

ຖະມົນຕີ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃນການອຳນວຍ, ຄວບຄຸມການເຄື່ອນໄຫວ

ນ
ົ ບ
ສ
ໍ່ າມາດປະຕບ
ິ ດ
ັ ໜ
 າ້ ທ
 ໄີ່ ດ້ ຍ້ອນເຫດຜນ
ົ ດ
 າ້ ນສຂ
ຸ ະພາບ ຫຼື ດ້ວຍເຫດຜນ
ົ ອ
ນ
ື່ .
ໜ້າທ
 ີ່ມີອຳນາດເຕັມ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໄປ ຕ

ວຽກງານ ຂອງລັດຖະບານ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ; ປະສານສົມທົບ

9. ສະເໜີ ປະທານປະເທດ ແຕ່ງຕັ້ງ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫຼື ຜູ້ຕາງ

ປະຈຳຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຫຼື ຮຽກກັບຄືນປະເທດ;
10. ອອກຂໍ້ຕົກລົງ ໃຫ້ສ
 ັນຊາດລາວ, ຖອນສັນຊາດລາວ, ປະສັນ
ຊາດລາວ, ໃຫ້ສັນຊາດລາວຄືນ ແລະ ໃຫ້ຄົນຕ່າງປະເທດ ເປັນພົນລະເມືອງກິດ

ວຽກງານກັບ ບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ, ອົງການຈັດຕັ້ງພັກ,
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ລັດ, ແນວລາວສ້າງຊາດ, ສະຫະພັນນັກຮົບເກົ່າລາວ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ

ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ຂອງລັດຖະບານ

ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ; ຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິຫານຮັບໃຊ້, ຮັບປະກັນຄວາມປອດ
ໄພ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນດ້ານຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນ

ຕິມະສັກ;

 ະບານ
ໄຫວວຽກງານ ຂອງລັດຖະບານ, ນາຍົກລັດຖະມົນ ຕີ ແລະ ຮອງນາຍົກລັດຖະ
11. ອອກຂໍ້ຕົກລົງ ການເອົາເດັກໄປເປັນລູກລ້ຽງ ຂອງພົນລະເມືອງ ມາດຕາ 8 (ປັບປຸງ) ໂຄງປະກອບກົງຈັກ ຂອງລັດຖ
- ກົງຈັກ ຂອງລດ
ັ ຖະບານ ປະກອບດ້ວຍ ຫ້ອງວ່າກ
 ານສຳນັກງານ ມົນຕີ.
ຕ່າງປະເທດ;
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ກະຊວງ ແລະ ອົງກ
 ານລັດທ
 ຽບເທົ່າກະຊວງ ຊຶ່ງຖ
 ືກ ມາດຕາ 12 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດ
12. ສະເໜີ ປະທານປະເທດ ເພື່ອພ
ຈ
ິ າລະນາການໃຫ້ອະໄພຍະໂທດ;
 າດ
13. ສະເໜີ ສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈ
 າລະນາ, ຮັບຮອງການຍົກເລີກ, ລົບ ຮັບຮອງໂດຍສະພາແຫ່ງຊ

ຕາມການສະເໜີ

s]admelhk’-u;yf

ຂອງນາຍົກລັດຖ
 ະມົນຕີ.
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ໂດຍ: ດັ້ນກີບເມກ

ຫລັ ກ ທໍ າ ມະເພື່ ອ ສ້ າ ງຊີ ສິ ດ
ໃຫ້ຈະເລີນກ້າວໜ້ານັ້ນ ພະພຸດທະ
ເ ຈົ້ າ ໄ ດ້ ສ ອ ນ ໃ ຫ້ ຄົ ນ ເ ຮົ າ ຮູ້ ຈັ ກ ປ ະ
ໂຫຍດຂອງປັດຈຸບັນ ແລະ ປະໂຫຍດ
ຂອງອະນາຄົດ ເພື່ອປ້ອງກັນໃວ້ບໍ່ໃຫ້
ຄົນເຮົາປະໝາດຕົວເອງ ຫລື ເຜີສະຕິ
ເມື່ອຖືກສະພາວະສຸກ
ຫລືທຸກເຂົ້າ
ຄອບງໍາ ເຊັ່ນ: ໃນສະພາບປັດຈຸບັນ
ທີ່ ຄົ ນ ເຮົ າ ພົ ບ ກັ ບ ບັ ນ ຫາເສດຖະກິ ດ
ການເງິນຝືດເຄືອງ ມັນຈຶ່ງເປັນຂໍ້ພິສູດ
ຄຸນນະພາບຄົນ ຫລື ສັກກະຍະພາບ
ໃນໂຕເຮົາວ່າເຂັ້ມແຂງທາງຮ່າງກາຍ
ແລະ ສະຕິປັນຍາພຽງໃດ.
ປະໂຫຍດໃນປັດຈຸບັນນັ້ນມີ
ຢູ່ 4 ປະການຄື:
1. ຂະຫຍັນສະແຫວງຫາ,
ຮູ້ຈັດໃຊ້ປັນຍາປະກອບອາຊີບ.

2. ຮູ້ຈັກຮັກສາຊັບ-ໃຊ້ຈ່າຍ
ຊັບຢ່າງມີເຫດຜົນ, ໃຫ້ໃຊ້ຈ່າຍຕາມ
ກໍາລັງຄວາມສາມາດຂອງຕົນ.
3. ໃຫ້ຮູ້ຈັກຄົບຄ້າສະມາຄົມ
ກັບຄົນດີແນະນໍາປະໂຫຍດ
ຫລີກ
ເ ວັ້ ນ ໝູ່ ພ ວ ກ ຊ ວ ນ ແ ຕ່ ທ່ ຽ ວ ຫ ລີ້ ນ
ກິນຟຸ່ມເຟືອຍ.
4. ຮູ້ຈັກໃຊ້ຊີວິດໃຫ້ເໝາະ
ສົມຕາມກໍາລັງ, ຮູ້ຈັກປະຢັດຊັບໃຫ້
ເພີ່ມພູນໃວ້ເພື່ອອະນາຄົດ.
ປະໂຫຍດສໍ າ ລັ ບ ອະນາຄົ ດ
ນັ້ນ ພະພຸດທະເຈົ້າໄດ້ສອນໃວ້ມີ 4
ປະການດ້ວຍກັນຄື:
1. ໃຫ້ມີຄວາມສັດທາຄວາມ
ເຊື່ອຢ່າງມີເຫດຜົນ, ເປັນສັດທາຢ່າງ
ໜັກແໜ້ນໃນເປົ້າໝາຍປະກອບດ້ວຍ
ປັນຍາຄຽງຄູ່ກັນ.
2. ໃຫ້ຮູ້ຈັກປະພຶດເຄົາລົບ
ລະບຽບວິໃນ, ກົດໝາຍບ້ານເມືອງ
ລ້ ຽ ງຊີ ວິ ດ ໃນທາງສຸ ດ ຈະຫລິ ດ ປາ

ສະຈາກໂທດ.
3.
ໃຫ້ຮູ້ຈັກເສຍສະຫລະ
ເຜື່ອແຜ່ແບ່ງປັນນໍ້າໃຈ ແລະ ຊັບສິນ
ແກ່ຄົນທີ່ຄວນໃຫ້ ເພື່ອສ້າງສັງຄົມ
ໃຫ້ໜ້າຢູ່ບໍ່ແລ້ງນໍ້າໃຈ.
4. ໃຫ້ຮູ້ຈັກດໍາເນີນຊີວິດ
ດ້ວຍປັນຍາ, ຮູ້ຈັກຄິດ ພິຈາລະນາ
ໃຫ້ຮູ້ທັນໂລກ, ມີຫລັກທໍາມະດໍາເນີນ
ຊີວິດ, ຮູ້ຜິດ-ຖືກ ແລະ ຊົວດີ.
ສັງລວມແລ້ວ: ພະພຸດທະ
ເຈົ້ າ ໄດ້ ສ ອນຄົ ນ ເຮົ າ ໃຫ້ ຮູ້ ປ ະໂຫຍດ
ໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ປະໂຫຍດໃນອະ
ນາຄົດ; ສອນໃຫ້ສະຫລາດຮູ້ຈັກຄິດ
ແຍກແຍະວ່າພຶດຕິກໍາແບບໃດເປັນປະ
ໂຫຍດຕໍ່ປັດຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດ,
ສໍ າ ຄັ ນ ແທ້ ກໍ ແ ມ່ ນ ໃຫ້ ຮູ້ ຈັ ກ ເພີ່ ມ ພູ ນ
ປັນຍາໃຫ້ຮູ້ເທົ່າທັນໂລກ;
ບໍ່ຫລົງ
ໂລກ, ບາງກໍລະນີກໍຮູ້ຈັກປົງ ແລະ
ປ່ອຍວາງ....!
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ຖະມົນຕີ

ຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:
1. ສ້າງ ແລະ ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກ
ງານຂອງ ລັດຖະບານ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ;
2. ກະກຽມ ເນື້ອໃນ, ບັນທຶກ, ອອກແຈ້ງການ ແລະ ຮ່າງມະຕິຂອງກອງ
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ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດຳເນີນຄະດີອາຍາ (ສະບັບປັບປຸງ)
ຄັດໂດຍ: ກົງທະນູຄຳ ພິພັດເສລີ

9. ສູນດັດສ້າງ ໝາຍເຖິງ ສະຖານທີ່ສຶກສາອົບຮົມ, ດັດສ້າງທາງ
ດ້ານບໍລິຫານ ຕໍ່ຜູ້ກະທໍາຜິດທາງອາຍາໃນສະຖານເບົາ;
10. ຄ້າຍດັດສ້າງ ໝາຍເຖິງ ສະຖານທີ່ປະຕິບັດໂທດຂອງນັກໂທດ
ຕາມຄໍາຕັດສິນຂອງສານທີ່ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດ;
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ແປ ແລະ ຮຽບຮຽງ: ພິດສະໄໝ ບຸນວິໄລ

ແປ ແລະ ຮຽບຮຽງ: ນາກ ເມືອງມະໂນ

ສະພາຜູ້ແທນລາສະດອນມາ ເນື້ອໃນສຳຄັນວ່າ: ສະມາຊິກສະພາຜູ້ ຮອງເອົາກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ດ້ວຍສຽງ
ເລເຊຍ ຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍເພື່ອຮັກ

ແທນທ່ າ ນໃ ດທີ່ ຍ້ າ ຍພັ ກ ກ ານເ ມື ອ ງ

ສະໜັບສະໜູນຫລາຍກວ່າສອງສ່ວນ

ສາສ ະຖຽນລ ະພ າບດ້ າ ນກ ານເ ມື ອ ງ

ໃນຂະນະທີ່ ໄ ດ້ ຮັ ບ ເລື ອ ກຕັ້ ງ ເປັ ນ ຜູ້

ສາມ ແລະ ເຊື່ອວ່າ ກົດໝາຍສະບັບນີ້

ພາຍໃນປະເທດ

ຕາງໜ້າຂອງພັກໃດໜຶ່ງແລ້ວ

ຈະຊວ
່ ຍສາ້ ງສະຖຽນລະພາບດາ້ ນການ

ວ່າສະມາຊິກສະພາ

ບໍ່ວ່າ

ຜູ້ ແ ທນລາສະດອນຄົ ນ ໃດຍ້ າ ຍພັ ກ

ຈະດ້ວຍເຫດຜົນໃດກໍຕາມ ຖືວ່າຜູ້ນັ້ນ ເມືອງໃຫ້ມາເລເຊຍໃນໄລຍະຍາວ.

ຈະສູນເສຍສະຖານະພາບທັນທີ.

ໄດ້ສິ້ນສຸດການເປັນສະມາຊິກສະພາ

ອີ ງ ຕາມການລາຍງານຂ່ າ ວ

ຜູ້ແທນດາສະດອນໃນທັນທ
 ີ ແລະ ຄະ

ມາເ ລເ ຊຍມີ ກ ຳນົ ດ ຈ ະຈັ ດ
ການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄ ປຄັ້ງໃໝ່

ກ່ອນ

ເມື່ອອາທິດຜ່ານມາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສະພາ ນະກ ຳມະການເ ລື ອ ກຕັ້ງ ຈ ະມີ ຈັ ດ ຕັ້ງ ກາງເດືອນກັນຍາ 2023 ແຕ່ມີການ

ລັ ດ ຖະມົ ນ ຕີ ກ ະຊວງການ
ຕ່າງປະເທດຈີນ ແລະ ລັດເຊຍ ເຫັນ
ດີເປັນເອກະພາບ ຈະພ້ອມກັນແກ້ໄຂ
ບັນດາສິ່ງທ້າທາຍ
ເພື່ອຮັບປະກັນ
ຄວາມໝັ້ ນ ຄົ ງ ດ້ າ ນສະບຽງອາຫານ
ແລະ ພະລັງງານທົ່ວໂລກ.
ອີ ງ ຕາມການລາຍງານຂ່ າ ວ
ໃນວັນທີ 30 ກໍລະກົດ 2022 ໃຫ້ຮູ້
ວ່າ: ທ່ານ ຫວາງອີ ລັດຖະມົນຕີກະ
ຊວງການຕ່າງປະເທດຈີນ ແລະ ທ່ານ

ຜູ້ຊີ້ນຳ
ທ່ານ ສິງຄຳ ວົງພະຈັນ

ເຊີເກ ລາບໂຣບ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ
ການຕ່າງປະເທດລັດເຊຍ ໄດ້ຕົກລົງ
ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສອງຝ່າຍ ໃນ
ກອງປະຊຸມຢູ່ນະຄອນຫລວງຕັສເກັນ
ປະເທດອຸດເບກິດສະຖານ ໃນວາລະ
ນອກກອງປະຊຸມຂັນ
້ ລັດຖະມົນຕີການ
ຕ່າງປະເທດຂອງອົງການຮ່ວມມືຊຽງ
ໄຮ (SCO).
ລັ ດ ຖະມົ ນ ຕີ ກ ະຊວງການ
ຕ່າງປະເທດຂອງທັງສອງປະເທດ ໄດ້

ຜູ້ແທນລາສະດອນມາເລເຊຍໄດ້ຜ່ານ

ການເລືອກຕງ້ັ ທົດແທນຕາມກດ
ົ ໝາຍ.

ຄາດວ່າ ອາດຈະຖືກຍຸບສະພາ ເພື່ອ

ມະຕິສຽງສ່ວນຫລາຍ 209 ສຽງ ແລະ

ນາຍົ ກ ລັ ດ ຖະມົ ນ ຕີ ຂ ອງມາ

ໃຫ້ການເລືອກຕັ້ງດຳເນີນໄປໄວກວ່າ

11 ສຽງຄັດຄ້ານ ໂດຍຜ່ານກົດໝາຍ

ເລເຊຍ ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍທີ່

“ຫ້າມຍົກຍ້າຍພັກການເມືອງ” ເຊິ່ງມີ

ສະພາຜູ້ ແ ທນລ າສະດ ອນເຫັ ນ ດີ ຮັ ບ

ເວລາທີ່ກຳນົດ.
ແຫລ່ງຂ່າວ: Daily news

ປຶກສາຫາລືກັນໂດຍໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ:
SCO
ໄດ້ເຕົ້າໂຮມບັນດາປະເທດ
ໃຫຍ່ໃນຂົງເຂດຜະລິດ ກໍຄືການບໍລິ
ໂພກສະບຽງອາຫານ ແລະ ພະລັງງານ
ດັ່ງນັ້ນ, ຄວນເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື
ແລະ ພ້ອມກັນສວມບົດບາດສ້າງມາດ
ຕະການແກ້ ໄ ຂສິ່ ງ ທ້ າ ທາຍກ່ ຽ ວກັ ບ
ຄວາມໝັ້ ນ ຄົ ງ ດ້ າ ນສະບຽງອາຫານ
ແລະ ພະລັງງານທົ່ວໂລກ.
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: vovworld.vn

ຄະນະຊ່ຽວຊານທີ່ປຶກສາ

ທ່ານ ສີສຸພັນ ແສງສະຫວັນ
ທ່ານ ວິເສດ ສະແຫວງສຶກສາ
ທ່ານ ຄຳວິສັນ ແກ້ວສຸວັນ

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

