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(ສພຊ) ໃນວັນທີ 24 ກັນ
ຍາ 2022 ຢູ່ທີ່ເດີ່ນຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ
(ທາດຫລວງ) ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້
ເປີດຂະບວນລົດຖີບສາມັກຄີ ແລະ
ການແຂ່ ງ ຂັ ນ ລົ ດ ຖີ ບ ສະເຫລີ ມ ສະ
ຫລອງປີສາມັກຄີມິດຕະພາບ ລາວຫວຽດນາມ ປີ 2022 ໂດຍການເປັນ
ປະທານຂອງສະຫາຍ ປອ. ໄຊສົມ
ພອນ ພົມວິຫານ ກໍາມະການກົມການ
ເມືອງສູນກາງພັກ, ປະທານສະພາແຫ່ງ
ຊາດ; ເຂົ້າຮ່ວມມີສະຫາຍ ນາງ ສູນ
ທອນ ໄຊຍະຈັກ ເລຂາທິການສູນກາງ
ພັກ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ທັງ
ເປັນປະທານຄະນະມິດຕະພາບ ລາວຫວຽດນາມ, ສະຫາຍ ຫງວຽນ ບາ
ຮຸ່ງ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດວິສາມັນ ຜູ້
ມີອຳນາດເຕັມ ແຫ່ງ ສສ.ຫວຽດນາມ
ປະຈຳ ສປປລາວ, ມີບັນດາສະຫາຍ

ລັດຖະມົນຕີ, ປະທານກຳມາທິການ,
ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ຮອງປະທານກໍາ
ມາທິການ ແລະ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ

ຊາດ, ບັນດາສະຫາຍຈາກຝ່າຍຫວຽດ
ນາມ, ຝ່າຍລາວ, ບັນດາເອກອັກຄະ
ລັດຖະທູດ ແລະ ຕາງໜ້າບັນດາອົງ

xtmko lr- 8hvoIa[dkog0Qk1hP,0+koa[
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ການຈັດຕັ້ງສາກົນ ປະຈໍາຢູ່ນະຄອນ
ຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ມວນຊົນເຂົ້າ
ຮ່ວມເປັນຈໍານວນຫລວງຫລາຍ.

ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ສະຫາຍ
ສັນຍາ ປຣະເສີດ ກໍາມະການຄະນະ
ປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ, ປະທານກໍາມາ

ທິການການຕ່າງປະເທດ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນ
ກ່າວເປີດພິທີໃນຄັ້ງນີ້ວ່າ: ໃນບັນຍາ
ກາດ ແຫ່ງ ປີສາມັກຄີມິດຕະພາບ
ລາວ-ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2022, ໃນ
ນາມຕາງໜ້າໃຫ້ ສະພາແຫ່ງຊາດລາວ
ຮູ້ສຶກເປັນກຽດຢ່າງສູງ ແລະ ພາກພູມ
ໃຈເປັນຢ່າງຍິ່ງ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ
ມີຄຳເຫັນກ່າວເປີດຂະບວນລົດຖີບສາ
ມັກຄີ ແລະ ການແຂ່ງຂັນລົດຖີບຄັ້ງ
ນີ້. ຂະບວນການຂີ່ລົດຖີບຄັ້ງປະຫວັດ
ສາດນີ້ ເປັນໜຶ່ງກິດຈະກໍາ ໃນຂອບປີ
ສາມັກຄີມິດຕະພາບ
ລາວ-ຫວຽດ
ນາມ ເຊິ່ງຈະເປັນການປະກອບສ່ວນ
ຮັດແໜ້ນ ແລະ ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງສາຍ
ພົ ວ ພັ ນ ມິ ດ ຕ ະ ພ າ ບ ອັ ນ ຍິ່ ງ ໃ ຫ ຍ່ ,
ຄວາມສາມັກຄີພິເສດ ແລະ ການ
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(ສພຊ) ໃນວັນທີ 23 ກັນ
ຍາຜ່ານມານີ້, ໄດ້ມີພິທີສະຫລຸບບັ້ນ
ແຂ່ ງ ຂັ ນກວດສອບບົ ດ ປະພັ ນວັ ນນະ
ຄະດີທົ່ວປະເທດ ເພື່ອສະເຫລີມສະ
ຫລອງປີ ສ າມັ ກ ຄີ ມິ ດ ຕະພາບລາວຫວຽດນາມ ປີ 2022, ເຊິ່ງພິທີດັ່ງ
ກ່ າ ວແມ່ ນ ສະມາຄົ ມ ນັ ກ ປະພັ ນ ລາວ
ກະຊວງຖະແຫລ່ງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ
ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ (ຖວທ) ຮ່ວມກັບ
ຄະນະໂຄສະນາອົ ບ ຮົ ມ ສູ ນ ກາງພັ ກ
ຈັດຂຶນ
້ ເພືອ
່ ສະຫລຸບບັນ
້ ແຂ່ງຂັນກວດ
ສອບບົ ດ ປະພັ ນ ວັ ນ ນະຄະດີ ທົ່ ວ ປະ
ເທດ ແລະ ຈັດພິມປື້ມຜົນງານວັນນະ
ກຳດີເດັ່ນ ເພື່ອເປັນການສະເຫລີມສະ
ຫລອງປີ ສ າມັ ກ ຄີ ມິ ດ ຕະພາບລາວຫວຽດນາມ ປີ 2022 ພ້ອມທັງມອບ
ລາງວັນ ແລະ ໃບກຽດຕິຄຸນ ໃຫ້ກັບ
ບັນດານັກຂຽນ ແລະ ນັກປະພັນ;
ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ບຸນ
ທອງ ຈິດມະນີ ຮອງປະທານປະເທດ,
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(ສພຊ) ວັນທີ 21 ກັນຍາ
ຜ່ານມາ, ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ທ່ານ ສັນ

ຍາ ປຣະເສີດ ປະທານກຳມາທິການ
ການຕ່າງປະເທດ ໄດ້ຕ້ອນຮັບການ
ເຂົ້າຢ້ຽມຂໍ່ານັບຂອງທ່ານ
ນາງ
Annette KNOBLOCH ເອກອັກ
ຄະລັ ດ ຖະທູ ດ ວິ ສ າມັ ນ ຜູ້ ມີ ອ ຳນາດ
ເຕັມ ແຫ່ງສາທາລະນະລັດ ສະຫະພັນ

ປະທານຄະນະຊີ້ ນ ຳລະດັ ບ ຊາດສະ
ເຫລີ ມ ສະຫລອງປີ ສ າມັ ກ ຄີ ມິ ດ ຕະ
ພາບລາວ-ຫວຽດນາມ ປີ 2022 ເຂົ້າ
ຮ່ວມມີທ່ານ ປອ. ນາງ ສູນທອນ
ໄຊຍະຈັກ ເລຂາທິການສູນກາງພັກ,
ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ; ບັນດາ
ລັດຖະມົນຕີ, ຮອງລັດຖະມົນ, ຫົວ
ໜ້າກົມ, ຮອງກົມ, ພ້ອມດ້ວຍນັກ

ຂຽນ, ນັກປະພັນ ແລະ ນັກຮຽນ-ນັກ
ສຶກສາ ເຂົ້າຮ່ວມ.
ໂອກາດນີ້,
ທ່ານຮອງປະ
ທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຍັງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ
ພິທີ ໃນນາມນັກກະວີອາວຸໂສ ເພື່ອ
ຮັບລາງວັນກິດຕິມະສັກ ໃນບົດກະວີ
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(ສພຊ) ວັນທີ 19 ກັນຍາ
ຜ່ານມານີ້, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະພາປະຊາ
ຊົນແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ໄດ້ພົບປະ ແລະ
ເຜີຍແຜ່ຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝ
ສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ
ຊຸດທີ IX ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
ບໍລິຄໍາໄຊ ຊຸດທີ II ໂດຍການເປັນປະ
ທານຂອງທ່ານ ນາງ ປິ່ງຄໍາ ລາຊະສິມ
ມາ ເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ ທັງ

|hk $

ເປັນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ)
ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 12 ແຂວງບໍລິ
ຄຳໄຊ; ມີບັນດາທ່ານສະມາຊິກສະພາ
ປະຊາຊົນແຂວງ (ສສຂ) ປະຈໍາເຂດ
ເລືອກຕັ້ງເມືອງປາກຊັນ,
ພະແນກ
ການອ້ອມຂ້າງແຂວງ ພ້ອມດ້ວຍພະ
ນັກງານ-ວິຊາການທັງໝົດ 113 ຄົນ
ຍິງ 48 ຄົນ.
ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ຮັບ

|hk $

#

ຟັ ງ ການເຜີ ຍ ແຜ່ ເ ນື້ ອ ໃນຜົ ນ ສໍ າ ເລັ ດ
ຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ
3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX
ເຊິ່ງກອງປະຊຸມໄດ້ພິຈາລະນາ ແລະ
ຮັ ບ ຮອງເອົ າ ຫລາຍບັ ນ ຫາສຳຄັ ນ ພື້ ນ
ຖານຂອງປະເທດຊາດ ຄື: ວຽກງານ
ລັດຖະບານ; ວຽກງານໄອຍະການປະ

vjko8+|hk #
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(ສພຊ) ໂດຍປະຕິບັດຕາມ
ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງສະມາຊິກສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ
ວ່າດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນຖານະທີ່

|hk $

ເປັນຕົວແທນແຫ່ງສິດ ແລະ ຜົນປະ
ໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ
ແລະ ເພື່ອລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວ
ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ໄລຍະຜ່ານ

|hk &

ມາຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຕໍ່
ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
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ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງ ສອງພັກ,
ສອງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນສອງຊາດ
ລາວ-ຫວຽດນາມ-ລາວ, ເວົ້າລວມ,
ເວົ້າສະເພາະ
ລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ຂອງສອງປະເທດລາວ ແລະ
ຫວຽດນາມ.
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ສະພາ
ແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ສ້າງແຜນການກິດ
ຈະກໍາຕ່າງໆ ໃນປີ 2022 ເປັນຕົ້ນ
ການແລກປ່ຽນຢ້ຽມຢາມ ຂອງການ
ນໍາຂັ້ນສູງ ຂອງສອງສະພາແຫ່ງຊາດ
ລາວ-ຫວຽດນາມ ເຊິ່ງເດັ່ນກວ່າໝູ່
ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມ ສສ.ຫວຽດນາມ
ຢ່າງເປັນທາງການ ຂອງສະຫາຍປະ
ທານສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ໃນເດືອນ
ທັນວາ 2021 ແລະ ການຢ້ຽມຢາມ
ສປປລາວ ຢ່າງເປັນທາງການ ຂອງສະ
ຫາຍປະທານສະພາແຫ່ ງ ຊາດຫວຽດ

ນາມ ໃນເດືອນພຶດສະພາ 2022, ມີ
ການແລກປ່ ຽ ນການຢ້ ຽ ມຢາມຂອງ
ການນໍາ
ຂັ້ນຮອງປະທານສະພານໍາ
ກັນ, ມີການພົບປະແບບເຊິ່ງໜ້າ ແລະ
ທາງໄກ ລະຫວ່າງ ສອງການນໍາຂອງ
ສອງສະພາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແລກປ່ຽນ
ບົດຮຽນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາລະ
ບົດບາດຂອງອົງການນິຕິບັນຍັດ; ການ
ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ
ລະຫວ່າງສອງ
ຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດ; ມີການ
ແລກປ່ຽນສານອວຍພອນ ລະຫວ່າງ
ຄູ່ຮ່ວມຕຳແໜ່ງຂອງສອງການນໍາສະ
ພາແຫ່ງຊາດ ໃນໂອກາດສຳຄັນຂອງ
ສອງປະເທດ ມີການຈັດພິທີປາຖະກະ
ຖາເລົ່ າ ມູ ນ ເຊື້ ອ ການພົ ວ ພັ ນ ຮ່ ວ ມມື
ລະຫວ່າງ ລາວ-ຫວຽດນາມ; ແລະ
ກິດຈະກໍາອື່ນໆ.
ທ່ານຍັງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ:
ຂະ
ບວນລົດຖີບສາມັກຄີ ແລະ ການແຂ່ງ
ຂັ ນ ລົ ດ ຖີ ບ ສະເຫລີ ມ ສະຫລອງປີ ສ າ
ມັກຄີມິດຕະພາບ ລາວ-ຫວຽດນາມ
ໃນມື້ນີ້ ມີຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍ ແນໃສ່ຊຸກ
ຍູ້ ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມສາມັກຄີຮັກ
ແພງ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ, ໄວໜຸ່ມ ກໍ
ຄືມວນຊົນຂອງສອງປະເທດ ໄດ້ມີໂອ
ກາດພົບປະ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວກິດຈະ
ກໍາດ້ານກິລາຮ່ວມກັນ ທັງເປັນການ
ຂ່ຳນັບຊົມເຊີຍ ແລະ ເປັນການສະ
ເຫລີມສະຫລອງ 2 ວັນປະຫວັດສາດ:
60 ປີ ແຫ່ງການສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນ
ການທູດ ແລະ 45 ປີ ແຫ່ງການເຊັນ
ສົນທິສັນຍາມິດຕະພາບ ແລະ ການ
ຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ສອງປະເທດ.
ພິທີຄັ້ງນີ້, ໄດ້ຮັບການສະ
ໜັບສະໜູນຫລັກຈາກທະນາຄານພັດ
ທະນາລາວ, ບໍລິສັດ ກູດລໍ ລາວ ຈໍາ
ກັດ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ນະ
ຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສະມາຄົມຄຸນ
ຄ່າລາວ, ບໍລິສັດ ກາວີໂກ ມາຍນິງ
ຈໍາກັດ, ໂຮງແຮມ Urbanite, ຮ້ານ
ມັງກອນທອງ, ຮ້ານເຝີເລກ 6 ແລະ
ບໍລິສັດ ພີທີທີ (ລາວ) ຈໍາກັດ.
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(ສພຊ) ວັນທີ 20 ກັນຍາ
ຜ່ານມາ, ທີ່ຫ້ອງຮັບແຂກສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ທ່ານ ປອ. ໄຊສົມພອນ ພົມວິ
ຫານ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ
ສປປລາວ ໄດ້ຕ້ອນຮັບການເຂົ້າຢ້ຽມ
ຂໍ່ານັບຂອງທ່ານ ຈະເດັດ ອິນສະຫວ່າງ
ສະມາຊິກວຸດທິສະພາ, ປະທານກຸ່ມ

ມິ ດ ຕະພາບລັ ດ ຖະສະພາໄທ-ລາວ
ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ເນື່ອງໃນໂອກາດ
ເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມເຮັດວຽກ ຢູ່ ສປປ
ລາວ ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນລະຫວ່າງ
ວັນທີ 20-24 ກັນຍາ 2022.
ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ປອ.
ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ໄດ້ກ່າວສະ
ແດງຄວາມຕ້ ອ ນຮັ ບ ຢ່ າ ງຈິ ງ ໃຈຕໍ່ ຄ ະ
ນະປະທານຄະນະມິ ດ ຕະພາບລັ ດ ຖະ
ສະພາລາວໄທ ແລະ ຕີລາຄາສູງຕໍ່ການ
ຢ້ ຽ ມຢາມລາວຂອງຄະນະໃນເທື່ ອ ນີ້
ເປັນການປະກອບສ່ວນເສີມຂະຫຍາຍ
ສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການ
ຮ່ວມມືທີ່ດີງາມ ຖານບ້ານໃກ້ເຮືອນ
ຄຽງ ລະຫວ່າງ ສອງປະເທດ ລາວ-ໄທ,
ໄທ-ລາວ ໃຫ້ຈະເລີນງອກງາມບົນພື້ນ
ຖານການເປັ ນ ຄູ່ ຮ່ ວ ມຍຸ ດ ທະສາດ
ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ພ້ອມ
ທັ ງ ຝາກຄວາມຢື້ ຢ າມຖາມຂ່ າ ວເຖິ ງ
ພະນະທ່ານ ຊວນ ຫລີກໄພ ປະທານ
ສະພາຜູ້ແທນລາດຊະດອນໄທ ແລະ

ພະນະທ່ານ ພອນເພັດ ພິຊິດຊົນໄຊ
ປະທານວຸດທິສະພາໄທ ແລະ ບັນດາ
ທ່ າ ນການນຳຂອງລັ ດ ຖະສະພາໄທ;
ຕີລາຄາສູງຕໍ່ຜົນການພົບປະສອງຝ່າຍ
ລະຫວ່າງ ປະທານຄະນະມິດຕະພາບ
ລັດຖະສະພາ ລາວ-ໄທ, ໄທ-ລາວ
ຂອງສອງອົງການນິຕິບັນຍັດ; ແຈ້ງ
ໃຫ້ ຊ າບກ່ ຽ ວກັ ບ ແຜນການຈະເດີ ນ
ທາງເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະຈໍາປີ ເວ
ທີປຶກສາຫາລືລັດຖະສະພາອາຊີ-ປາຊີ
ຟິກ (APPF) ທີ່ລັດຖະສະພາໄທເປັນ
ເຈົ້າພາບ ແລະ ສືບຕໍ່ຢ້ຽມຢາມຣາຊະ
ອານາຈັກໄທ ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ
ຍົກໃຫ້ເຫັນກ່ຽວກັບ 5 ເສດຖະກິດ
ປາຍແຫລມ ຂອງ ສປປລາວ ເປັນຕົ້ນ
ອຸດສະຫະກຳປຸງແຕ່ງ; ອຸດສະຫະກຳ
ການທ່ອງທ່ຽວ ເຊີງອະນຸຫລັກ, ປະ
ຫວັດສາດ, ວັດທະນະທຳ; ສົ່ງເສີມ
ເຂດໂລຈິດສະຕິກ; ການພັດທະນາ
ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ຫລັກ
ສູດການສອນ ແລະ ການສ້າງໂຮງ
ຮຽນໂຕແບບ ແລະ ສົ່ງເສີມການເສດ
ຖະກິດດີຈີຕອນ ພ້ອມທັງສະເໜີີໃຫ້
ສອງຄະນະມິ ດ ຕະພາບລັ ດ ຖະສະພາ
ໄທ-ລາວ, ລາວ-ໄທ ສືບຕໍ່ຊຸກແລກ
ປ່ຽນການຢ້ຽມຢາມ, ການໄປມາຫາ
ສູ່ກັນ, ການສ້າງກິດຈະກໍາທາງດ້ານ
ວັດທະນະທໍາ, ກິລາ, ການທ່ອງທ່ຽວ,
ຊຸ ກ ຍູ້ ກ ານຮ່ ວ ມມື ທ າງດ້ າ ນເສດຖະ
ກິດ, ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ, ສະ
ເໜີໃຫ້ຄະນະມິດຕະພາບລັດຖະສະພາ
ສືບຕໍ່ເປັນຂົວຕໍ່ມິດຕະພາບ ທີ່ດີໃຫ້
ແກ່ປະຊາຊົນສອງຊາດ.
ທ່ານ ຈະເດັດ ອິນສະຫວ່າງ
ໄດ້ ກ່ າ ວສະແດງຄວາມຂອບໃຈເປັ ນ
ຢ່າງສູງທີ່ທ່ານ ປອ. ໄຊສົມພອນ ພົມ
ວິຫານ ໄດ້ເສຍສະຫລະເວລາອັນມີຄຸນ
ຄ່າໃຫ້ກຽດຕ້ອນຮັບຢ່າງອົບອຸ່ນ ພ້ອມ
ທັງລາຍງານໃຫ້ຊາບກັບຈຸດປະສົງຂອງ
ການຢ້ຽມຢາມ ສປປລາວ ໃນຄັ້ງນີ້
ແລະ ລາຍງານຜົນຂອງການພົບປະ
ສອງຝ່າຍຮ່ວມກັບທ່ານ ສຸບັນ ສະວະ
ບຸດ ປະທານກໍາມາທິການວຽກງານ
ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ທັງເປັນປະ
ທານຄະນະມິ ດ ຕະພາບລັ ດ ຖະສະພາ
ລາວ-ໄທ ແລະ ເຫັນພ້ອມກັບຂໍ້ສະ
ເໜີ ທີ່ ປ ະທານສະພາແຫ່ ງ ຊາດລາວ
ໄດ້ສະເໜີມານັ້ນ ພ້ອມທີ່ຈະສືບຕໍ່ເສີມ
ຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນການຮ່ວມມືໃຫ້
ແໜ້ນແຟ້ນຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.
ນອກຈາກນີ້, ຄະນະຜູ້ແທນ
ລັດຖະສະພາໄທ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ຍັງ

ໄດ້ສືບຕໍ່ເຂົ້າຢ້ຽມຂໍ່ານັບທ່ານຮອງລັດ
ຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກິລາ.
ວັນທີ 21 ກັນຍາ 2022
ຄະນະຜູ້ແທນລັດຖະສະພາ ແຫ່ງ ຣາ
ຊະອານາຈັກໄທ ເດີນທາງຢ້ຽມຢາມ
ໂຄງການສູນພັດທະນາ ແລະ ດ້ານ
ການກະເສດ ຫ້ວຍຊອນ-ຫ້ວຍຊົ້ວ ຢູ່
ບ້ານນາຍາງ, ເມືອງນາຊາຍທອງ, ນະ
ຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໂດຍການຕ້ອນ
ຮັບຂອງທ່ານ ດວງຕາວັນ ສີສົມບັດ
ຫົວໜ້າສູນພັດທະນາ ແລະ ບໍລິການ
ກະເສດ ຫ້ວຍຊອນ-ຫ້ວຍຊົ້ວ ແລະ
ຍັງໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງ
ສູນພັດທະນາ ແລະ ການບໍລິການກະ
ເສດດັ່ງກ່າວ ພ້ອມສະເໜີໃຫ້ພະນັກ
ງານວີິ ຊ າການຂອງສູ ນ ໄດ້ ມີ ກ ານໄປ
ຍົກລະດັບການສຶກສາໃນລະດັບປະລິນ
ຍາຕີ, ປະລິນຍາໂທ, ການເຝິກອົບຮົມ
ແລະ ຊ່ວຍເຫລືອທາງດ້ານອຸປະກອນ
ຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ທາງສູນມີການພັດທະ
ນາໃຫ້ດີຂຶ້ນ; ຈາກນັ້ນ, ທ່ານ ດວງຕະ
ວັນ ສີສົມບັດ ຍັງໄດ້ນຳພາຄະນະຜູ້
ແທນລັດຖະສະພາ ແຫ່ງ ຣາຊະອານາ
ຈັກໄທ
ຢ້ຽມຊົມໂຮງເພາະປູກພືດ
ແລະ ການປະສົມພັນປາ ຂອງໂຄງ
ການ ແລະ ໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ
ໂຮງຮຽນວັດທະນະທຳຊົນເຜົ່າເດັກກຳ
ພ້າ ຫລັກ 67 ເມືອງໂພນໂຮງ ແລະ
ໂຮງຮຽນ ມສ.ຊົນເຜົ່າ ເມືອງວັງວຽງ,
ໂຮງຮຽນສາມັ ນ ກິ ນ ນອນຊົ ນ ເຜົ່ າ
ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ.
ໃນໂອກາດຢ້ ຽ ມຢາມຄັ້ ງ ນີ້ ,
ຄະນະຜູ້ແທນລັດຖະສະພາ ແຫ່ງ ຣາ
ຊະອານາຈັກໄທ
ຍັງໄດ້ມອບອຸປະ
ກອນກິລາຈຳນວນໜຶ່ງ ແລະ ໄດ້ສືບ
ຕໍ່ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ
ກັບມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ ແຂວງ
ຫລວງພະບາງ ໃນຫົວຂໍ້ການຮ່ວມມື
ດ້ານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ.
(ສອນສັກ ວັນວິໄຊ)
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ທີ່ມີຊື່ວ່າ “ເສັ້ນທາງໂຮ່ຈີມິນທີ່ຝັງໃຈ”
ເຊິ່ງບົດກະວີດັ່ງກ່າວ ມີເນື້ອໃນເວົ້າ
ເຖິງຄວາມເປັນມາຂອງເສັ້ນທາງໂຮ່ຈີ
ມິນ ທີ່ເປັນເສັ້ນທາງທຽວລະດັບຊາດ
ມາແຕ່ບູຮານນະການ ເຊິ່ງປຽບເໝືອນ
ສາຍພົ ວ ພັ ນ ລະຫວ່ າ ງປະຊາຊົ ນ ສອງ
ຊາດ ລາວ-ຫວຽດນາມ ແລະ ມາເຖິງ
ປັດຈຸບັນ ທາງເສັ້ນນີ້ເລີ່ມເປີດນໍາໃຊ້
ຢ່າງເປັນທາງການ ຫລາຍກວ່າ 60 ປີ.
ໃນພິທີ, ທ່ານ ທອງໃບ ໂພ
ທິສານ ປະທານສະມາຄົມນັກປະພັນ
ລາວ ກະຊວງ ຖວທ ລາຍງານໃຫ້ຮູ້
ວ່າ: ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ສະມາຄົມນັກ
ປະພັນລາວ ກະຊວງ ຖວທ ຮ່ວມກັບ
ຄະນະໂຄສະນາອົ ບ ຮົ ມ ສູ ນ ກາງພັ ກ
ໄດ້ ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ໂຄງການແຂ່ ງ ຂັ ນ
ກວດສອບບົດປະພັນວັນນະຄະດີທົ່ວ
ປະເທດ ແລະ ຈັດພິມປື້ມຜົນງານວັນ
ນະກຳດີເດັ່ນ ເພື່ອສະເຫລີມສະຫລອງ
ປີສາມັກຄີມິດຕະພາບ ລາວ-ຫວຽດ
ນາມ ປີ 2022 ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ 3
ກິດຈະກຳຕົ້ນຕໍ ຄື: ກິດຈະກຳທີ 1
ໄດ້ຈັດພິມປຶ້ມ “ຕາມຮອຍປະຫວັດ
ສາດ ສືບສານມູນເຊື້ອ ບົນເສັ້ນທາງ
ໂຮ່ຈິມິງ ໃນຜືນແຜ່ນດິນລາວ" ສະບັບ
ພາສາລາວ ເປັນເທື່ອທີ 2 ເຊິ່ງຄະນະ
ນັກຂຽນ ແລະ ຄະນະບັນນາທິການ
ໄດ້ກວດແກ້ ຮຽບຮຽງຄືນປຶ້ມດັ່ງກ່າວ
ຈຳນວນ 206 ໜ້າ, ຈັດພິມ 2.000
ເຫລັ້ມ, ພ້ອມທັງ ແປເປັນພາສາ

ຫວຽດນາມ ແລະ ຈັດພິມ 3.000
ເຫລັ້ມ; ກິດຈະກຳທີ 2 ໄດ້ເຊີນນັກ
ປະພັນ, ນັກກະວີອະວຸໂສ-ກິດຕິມະ
ສັກຈຳນວນ 17 ທ່ານ ມາຂຽນບົດ
ກ່ ຽ ວກັ ບ ມູ ນ ເຊື້ ອ ປີ ສ າມັ ກ ຄີ ມິ ດ ຕະ
ພາບ ລາວ-ຫວຽດນາມ ໃນນັ້ນ, ໄດ້
ຂຽນບົດບັນທຶກ 8 ບົດ, ເລື່ອງ ສັ້ນ
4 ບົດ ແລະ ບົດກະວີ 6 ບົດ ເຊິ່ງໄດ້
ຈັດພິມເປັນເຫລັ້ມ ເພື່ອໂຄສະນາເຜີຍ
ແຜ່ໃນສັງຄົມ ແລະ ກິດຈະກຳ ທີ 3
ໄດ້ຈັດຕັ້ງຄະບວນການແຂ່ງຂັນກວດ
ສອບບົດປະພັນວັນນະຄະດີ ທົ່ວປະ
ເທດ ແລະ ຈັດພິມຜົນງານທີ່ໄດ້ຮັບ
ລາງວັນ ເຜີຍແຜ່ໂຄສະນາ, ຜ່ານການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກອງເລຂາໄດ້ຮັບບົດ
ທັງໝົດ 235 ບົດ. ໃນນີ້, ມີບົດບັນ
ທຶກ 56 ບົດ, ເລື່ອງສັ້ນ 47 ບົດ
ແລະ ບົດກະວີ 132 ບົດ, ຜ່ານການ
ຂັດເລືອກສາມາດເລືອກໄດ້ ລາງວັນ
ທີ 1 ຈຳນວນ 2 ບົດ, ລາງວັນທີ 2
ຈໍານວນ 4 ບົດ, ລາງວັນທີ 3 ຈຳ

ນວນ 6 ບົດ ແລະ ລາງວັນຊົມເຊີຍ
ຈຳນວນ 30 ບົດ.
ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ບຸນ
ທອງ ຈິດມະນີ ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມ
ເຊີຍຕໍ່ສະມາຄົມນັກປະພັນລາວ ແລະ
ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມສູນກາງພັກ ທີ່
ໄດ້ຈັດກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວຂຶ້ນ ເພື່ອສະ
ເຫລີ ມ ສະຫລອງປີ ສ າມັ ກ ຄີ ມິ ດ ຕະ
ພາບລາວ-ຫວຽດນາມ ປີ 2022 ໃຫ້
ມີບັນຍາກາດອັນຟົດຟື້ນ, ພ້ອມທັງ
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດານັກປະພັນ, ນັກ
ກະວີ ກໍຄື ການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ ແລະ
ທຸກພາກສ່ວນສັງຄົມ ຈົ່ງໄດ້ພ້ອມກັນ
ເອົາໃຈໃສ່ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຂະບວນການ
ປະດິດຄິດແຕ່ງບົດປະພັນວັນນະຄະດີ
ທີ່ມີລັກສະນະຊາດ, ລັກສະນະປະຊາ
ຊົນ ແລະ ລັກສະນະກ້າວໜ້າ, ໃຫ້ຖື
ເປັນພາຫະນະໜຶ່ງ ທີ່ສໍາຄັນຂອງການ
ເຮັດວຽກງານແນວຄິດໃນທົ່ວສັງຄົມ
ແນໃສ່ສ້າງຄົນລາວ ໃຫ້ມີຈິດໃຈຮັກ
ຊາດ-ຮັກວັດທະນາທຳ ອັນດີງາມຂອງ
ຊາດ, ພ້ອມທັງ ໃຫ້ຖືສຳຄັນ ແລະ
ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຢ່າງແຂງແຮງ
ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວ
ທາງດ້ານການປະພັນ ແລະ ການປະ
ດິດຄິດແຕ່ງວັນນະຄະດີ ໃຫ້ມີຄວາມ
ອຸດົມຮັ່ງມີຫລາຍຮູບຫລາຍສີ ຕອບ
ສະໜອງໄດ້ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ
ທາງດ້ານຊີວິດຈິດໃຈ ຂອງປະຊາຊົນ
ກໍຄື ຜູ້ອ່ານ, ຜູ້ຊົມໃຊ້ດ້ານມໍລະດົກ
ທາງປັນຍາຄວາມຮູ້, ສູ້ຊົນໃຫ້ມີບົດ
ປະພັນວັນນະຄະດີ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ,
ມີຄຸນຄ່າສູງ, ສ່ອງແສງມູນເຊື້ອຂອງ
ຊາດ ຂອງພາລະ ກິດປະຕິວັດປົດປ່ອຍ
ຊາດ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາ
ປະເທດຊາດ ທັງສ່ອງແສງເຖິງແບບ
ແຜນດໍາລົງຊີວິດ ທີ່ກ້າວໜ້າສົດໃສ
ຈົບງາມ, ສ້າງວັນນະຄະດີໃຫ້ມີຄຸນຄ່າ
ແລະ ມີຄຸນນະພາບ ຖືກກັບຄວາມມັກ
ຄວາມນິຍົມຊົມຊອບ
ທີ່ຖືກຕ້ອງ
ຂອງມະຫາຊົນ, ພ້ອມທັງເອົາໃຈໃສ່
ຖະນຸບໍາລຸງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍທຸກ
ຄວາມອາດສາມາດບົ່ມຊ້ອນໃນການ
ປະດິດຄິດແຕ່ງ ຂອງນັກປະພັນວັນນະ
ຄະດີ ຂອງຊາດເຮົາ ໃຫ້ເຕີບໂຕ ແລະ
ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນໄປເລື້ອຍໆ. ພ້ອມນັ້ນ,
ຄະນະພັກ ແລະ ອົງການປົກຄອງທຸກ
ຂັ້ນ ຕ້ອງຖືສຳຄັນ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່
ສ້ າ ງເງື່ ອ ນໄຂກະຕຸ ກ ຊຸ ກ ຍູ້ ສົ່ ງ ເສີ ມ
ພ້ອມທັງບຳລຸງ-ກໍ່ສ້າງນັກປະພັນ, ນັກ
ກະວີ ກໍຄືຜູ້ທີ່ມີພອນສະຫວັນ, ມັກ
ຂຽນ, ມັກຄົ້ນຄວ້າ ປະດິດຄິດແຕ່ງ
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# ຄັດໂດຍ: ຫອມສະນິດ
q   ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກກະຊວງອຸດສາຫະກຳ

ແລະ ການ
ຄ້າໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກສິນຄ້າຂອງ
ສປປລາວ ປະຈຳເດືອນສິງຫາ 2022 ບັນລຸໄດ້ປະມານ 1.020
ລ້ານໂດລາ (ບໍ່ລວມມູນຄ່າການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກໄຟຟ້າ);
ໃນນັ້ນ, ມູນຄ່າການສົ່ງອອກປະມານ 427 ລ້ານໂດລາ, ມູນຄ່າ
ການນໍາເຂົ້າປະມານ 593 ລ້ານໂດລາ ແລະ ຂາດດຸນການຄ້າປະ
ມານ 166 ລ້ານໂດລາ. ສໍາລັບປະເທດທີ່ສົ່ງອອກຫລັກແມ່ນ
ສປ ຈີນ, ຫວຽດນາມ, ໄທ, ອົດສະຕຣາລີ ແລະ ຮົງກົງ ແລະ
ນຳເຂົ້າຫລັກແມ່ນປະເທດ ໄທ, ຈີນ, ຫວຽດນາມ, ອາເມລິກາ
ແລະ ສະວິດເຊີແລນ ສ່ວນສິນຄ້າທີ່ສົ່ງອອກຫລັກປະກອບມີ ຄຳ
ປະສົມ, ຄຳແທ່ງ, , ເຈ້ຍ ແລະ ເຄື່ອງທີ່ເຮັດດ້ວຍເຈ້ຍ, ແຮ່ທອງ,
ເຍື່ອໄມ້ ແລະ ເສດເຈ້ຍ, ຢາງພາລາ ແລະ ອື່ນໆ ສຳລັບສິນຄ້ານຳ
ເຂົ້າປະກອບມີ ນໍ້າມັນກາຊວນ, ອຸປະກອນກົນຈັກ, ພາຫະນະ
ທາງບົກ, ເຍື່ອໄມ້ ແລະ ເສດເຈ້ຍ, ນໍ້າມັນແອັດຊັນ, ເຄື່ອງດື່ມ
ແລະ ອື່ນໆ.
ນສພ. ປະເທດລາວ 27/09/2022
q   ການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່

ແຕ່ມື້ເກີດຈົນຮອດອາຍຸ
6 ເດືອນ ແລະ ການໃຫ້ລູກກິນອາຫານເສີມທີ່ຖືກຕ້ອງເມື່ອອາ
ຍຸ 6 ເດືອນຂຶ້ນໄປ ຄຽງຄູ່ກັບການສືບຕໍ່ລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມ
ແມ່ຊ່ວຍຫລຸດຜ່ອນການເສຍຊີວິດຂອງເດັກໄດ້ເຖິງ 20%; ນ້ຳ
ນົມແມ່ມີຄຸນປະໂຫຍດມະຫາສານ, ມີສານອາຫານຄົບຖ້ວນ
ແລະ ພຽງພໍສຳລັບເດັກຕັ້ງແຕ່ມື້ເກີດຈົນຮອດອາຍຸ 6 ເດືອນ;
ນອກຈາກນີ້, ນ້ຳນົມແມ່ຍັງເຮັດໃຫ້ເດັກມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ,
ມີການຈະເລີນເຕີບໂຕ, ພັດທະນາການດີ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເດັກ
ສະຫລາດ ເຊິ່ງການປະຕິບັດ 4 ດູດ (ດູດທັນທີຫລັງເກີດ, ດູດ
ເລື້ອຍໆ, ດູດຖືກວິທີ ແລະ ດູດໃຫ້ໝົດເຕົ້າ) ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນ
ການຂາດສານອາຫານສຳລັບເດັກ, ສິ່ງສຳຄັນຍິ່ງກວ່ານັ້ນນໍ້ານົມ
ແມ່ມີພູມຄຸ້ມກັນພະຍາດ, ປ້ອງກັນເດັກຈາກພະຍາດຊຶມເຊື້ອ
ຕ່າງໆ, ຫລດຜ່ອນການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ການເສຍຊີວິດຂອງເດັກ.
ນສພ. ປະເທດລາວ 27/09/2022
q   ພະແນກໂຍທາທິການ

ແລະ ຂົນສົ່ງ ນະຄອນຫລວງ
ວຽງຈັນ (ຍທຂ ນວ) ຈະສຸມໃສ່ແກ້ໄຂສະພາບເສັ້ນທາງເປ່ເພ
ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ມີນໍ້າຖ້ວມຂັງຕິດພັນກັບການເອົາໃຈໃສ່ຫລາຍ
ບັນຫາ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການສັນຈອນໄປມາໄດ້ສະດວກ;
ພ້ອມນັ້ນ, ຈະມີສ້ອມແປງເຄື່ອງໝາຍຈະລາຈອນຕາມສາຍທາງ
ໃຫ້ໄດ້ 100 ຊຸດ ຕິດພັນກັບການໂຄສະນາປູກຈິດສຳນຶກການ
ຂັບຂີ່ປອດໄພໃຫ້ແກ່ສັງຄົມໃຫ້ໄດ້ 5.200 ຄົນ ເພື່ອແກ້ໄຂ
ບັນຫາອຸບັດເຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນ ໃຫ້ຫລຸດລົງ 6% ໃນປີ
2023 ຄຸ້ມຄອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ທີ່ດຳເນີນກິດຈະການຂົນ
ສົ່ງດ່ວນ ແລະ ຜັດສະດຸໄປສະນີພັນໃຫ້ຫັນເຂົ້າສູ່ລະບຽບເທື່ອ
ລະກ້າວ.
ນສພ. ວຽງຈັນໃໝ່ 27/09/2022
ໃຫ້ຫລາຍ ແລະ ເປັນມືອາຊີບ, ພ້ອມ
ກັນນັ້ນ ນັກປະພັນ, ນັກກະວີ ຕ້ອງ
ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຄົ້ນຄວ້າຊອກຫາຂໍ້ມູນ
ທີ່ເປັນຈິງ ກໍຄືເຫດການສຳຄັນຕ່າງໆ
ທີ່ມີຂຶ້ນໃນຊີວິດສັງຄົມ
ເຊັ່ນວ່າ:
ເລື່ອງຈິງ-ຄົນເຮັດ, ເລື່ອງວຽກດີ-ຄົນ
ເດັ່ນ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອນໍາສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນ
ມາປະດິດຄິດແຕ່ງ
ສ້າງເປັນບົດປະ
ພັນຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນ, ບົດກະວີກາບ
ກອນ ກະຕຸກຊຸກຍູ້ບັນດາປັດໄຈໃໝ່
ທີ່ພົ້ນເດັ່ນ,
ໃຫ້ກາຍເປັນບົດຮຽນ
ແລະ ພະລັງແຮງໃໝ່ ທີ່ຕ້ອງສືບຕໍ່
ເສີມຂະຫຍາຍ ແລະ ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນ

ການສ້ າ ງສາພັ ດ ທະນາປະເທດຊາດ
ຂອງພວກເຮົາ.
ຈາກນັ້ນ, ທ່ານ ບຸນທອງ
ຈິດມະນີ ຮອງປະທານປະເທດ ແລະ
ທ່ານ ຄຳພັນ ເຜີຍຍະວົງ ຫົວໜ້າຄະ
ນະໂຄສະນາອົບຮົມສູນກາງພັກ, ທ່ານ
ນາງ ສວນສະຫວັນ ວິຍະເກດ ລັດຖະ
ມົນຕີກະຊວງ ຖວທ ໄດ້ໃຫ້ກຽດ
ມອບລາງວັນ ແລະ ໃບກຽດຕິຄຸນ
ໃຫ້ກັບບັນດານັກຂຽນ, ນັກປະພັນ
ແລະ ນັກກະວີອາວຸໂສ-ກິດຕິມະສັກ
ຈຳນວນໜຶ່ງ ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນ ຕື່ມອີກ.
(ນາງ ກົງໃຈ ແສງອໍາພັນ)
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(ສພຊ
 ) ເພື່ອເປັນການເຜີຍ
ແຜ່ສົນທິສັນຍາ ກໍຄືກົດໝາຍສາກົນ
ທີ່ ສປປລາວ ເຂົ້າເປັນພາຄີ ຕາມຂອບ
ເຂດສິດ ແລະ ພາລະບົດບາດ ຂອງສະ
ພາແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະ
ຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ໄດ້ຮັບຊາບ ແລະ
ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຊຸກຍູ້ ແລະ ຕິດ
ຕາມວຽກງານດັ່ງກ່າວ ທັງເພື່ອໃຫ້ສະ
ມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາ
ຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໄດ້ຮັບຮູ້
ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວ
ວຽກງານສິດທິມະນຸດ ຂອງ ສປປລາວ
ໃນເວທີພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.
ໃນລະຫວ່າງວັນທ
 ີ 26-27
ກັນຍາ 2022 ທີ່ແຂວງຫລວງພະບາງ,
ກອງປະຊມ
ຸ ສຳມະນາເຜີຍແຜ່ສນ
ົ ທິສນ
ັ
ຍາ ສາກົນດ້ານສິດທ
ມ
ິ ະນຸດ ທີ່ ສປປ
ລາວ ເຂົ້າເປັນພາຄີ ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະ
ພາປະຊາຊົນ ຈາກ 4 ແຂວງພາກ
ເໜືອ ຄື: ຫລວງພະບາງ, ໄຊຍະບູລີ,
ຫົວພ
 ັນ ແລະ ຊຽງຂວາງ ພາຍໃຕ້
ການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ນາງ
ວັນດ
 ີ ບຸດທະສະວົງ ຮອງປະທານກໍາ
ມາທິການການຕ່າງປະເທດ ທັງເປັນ
ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະຈຳເຂດ
ເລືອກຕັ້ງທ
 ີ 6 ແຂວງຫລວງພະບາງ
ແລະ ທ່ານ ວົງສະຫວັນ ເທບພະຈັນ
ປະທ ານຄ ະນ ະສ ະມ າຊິ ກ ສ ະພ າແ ຫ່ ງ
ຊາດ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງ, ປະທານ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງຫລວງພະບາງ;
ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາທ່ານສະມາຊິກສະພາ
ແຫ່ງຊາດປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງ
4
ແຂວງພາກເໜືອດ
 ັ່ງກ
 ່າວ, ບັນດາວິ
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ຊາຊົນສງສຸດ; ວຽກງານສະພາແຫ່ງ
ຊາດ; ວຽກງານສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດ
ໝາຍ; ຜົນສໍາເລັດຂອງກອງປະຊຸມ
ຄັ້ງນີ້ ເປັນການຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງ
ປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ ເຂົ້າ
ສູ່ຊີວິດຕົວຈິງ, ແມ່ນໝາກຜົນແຫ່ງ
ສະຕິປັນຍາ, ການຍົກສູງຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບການເມືອງຂອງບັນດາທ່ານ
ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ຄວາມຕັດ
ສິນໃຈ ຂອງລັດຖະບານ, ກະຊວງ,

ທະຍ າກ ອນຈ າກກ ຳມ າທິ ກ ານກ ານ
ຕ່າງປະເທດ,
ກະຊວງການຕ່າງປະ
ເທດ ແລະ ກະຊວງພາຍໃນ, ບັນດາ
ທ່ານຄະນະກມ
ົ ຂອງກຳມາທິການການ
ຕ່າງປະເທດ ສະພາແຫ່ງຊາດ ພ້ອມ
ດ້ວຍຄະນະພະແນກ, ວິຊ
 າການກ່ຽວ
ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ສະ
ພາແຫ່ງຊາດ.
ກອງປະຊຸມໄດ້ຮ
 ັບຟັງ ແລະ
ສຸມໃສ່ສົນທະນາແລກປ່ຽນບົດຮຽນ
ຢ່າງກົງໄປກົງມາ ກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້
ພື້ນຖານກ່ຽວກັບວຽກງານສິດທິມະ
ນຸດ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ
ສິດທ
ມ
ິ ະນຸດ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ
ວຽກງານສິດທ
ມ
ິ ະນຸດຂອງ ສປປລາວ
ໃນເວທພ
ີ າກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ວຽກ
ງານຄຸ້ ມ ຄ ອງກ ານເ ຄື່ ອ ນໄ ຫວສ າສ ະ
ໜາ ຢູ່ ສປປລາວ, ກົດໝາຍວ່າດ
 ້ວຍ
ສົນທສ
ິ ັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນ, ພາ
ລະບົດບາດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຕໍ່
ການພິຈາລະນາໃຫ້ສັດຕະຍາບັນແກ່
ສົນທິສັນຍາສາກົນດ້ານສິດທິມະນຸດ,
ການເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການທົບທວນ
ປະຈຳໄລຍະດ້ານສິດທ
ມ
ິ ະນຸດ (UPR)
ຮອບວຽນທີ 3 ແລະ ຫົວຂ
ອ
ໍ້ ື່ນໆ ອີກ
ຈຳນວນໜຶ່ງ.
ໃນຕອນທ້ າ ຍຂ ອງກອງປ ະ
ຊຸມ, ທ່ານ ນາງ ວັນດ
 ີ ບຸດທະສະວົງ
ໃນນ າມປ ະທ ານກອງປ ະຊຸ ມ ໄ ດ້ ສ ະ
ຫລຸ ບ ການປ ະກ ອບຄ ຳເ ຫັ ນ ຂ ອງຜູ້ 
ແທນກອງປະຊຸມ ເຊິ່ງມີເນື້ອໃນບາງ
ຕອນວ່າ: ວຽກງານການສົ່ງເສີມ ແລະ
ປົ ກ ປ້ ອ ງສິ ດ ທິ ມ ະນຸ ດ ແມ່ ນ ວຽກງານ
ໜຶ່ ງ ທີ່ ລັ ດ ຖະບານໄດ້ ໃ ຫ້ ຄ ວາມເອົ າ
ໃຈໃສ່ ແລະ ໄດ້ພະຍາຍາມສ້າງສະ

ພາບແວດລ້ອມທີ່ດີໃຫ້ປະຊາຊົນລາວ
ໄດ້ໃຊ້ສິດຂອງຕົນຢ່າງເຕັມສ່ວນຕາມ
ລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ
ສົນທິສັນຍາສາກົນດ້ານສິດທິມະນຸດ
ທີ່ ສປປລາວ ເປັນພາຄີ ແລະ ການ
ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ພັ ນ ທະດ້ າ ນສິ ດ ທິ ມ ະ
ນຸດເຫລົ່ານັ້ນ ແມ່ນວຽກງານລວມ
ຂອງທຸກຂະແໜງການນັບແຕ່ຂັ້ນສູນ
ກາງຈົນຮອດທ້ອງຖິ່ນ ລວມທັງສະ
ມາຊິ ກ ສະພາແຫ່ ງ ຊາດປະຈໍ າ ເຂດ
ເລືອກຕັ້ງ, ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນ
ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ,
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຸລາການ
ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ; ສະ
ນັ້ນ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ມີຄວາມເປັນເອກະ
ພາບ, ໄປລວງດຽວກັນ ແລະ ສ້າງ
ຄວາມຮັບຮູ້ ກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດ
ໂດຍລວມ ກໍຄືຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ
ເນື້ອໃນ ແລະ ພັນທະພາຍໃຕ້ສົນທິ
ສັນຍາ ຈຶ່ງແມ່ນໜ້າວຽກໃຈກາງສຳ
ຄັ ນ ອັ ນ ໜຶ່ ງ ທີ່ ຈ ຳເປັ ນ ທີ່ ພ ະນັ ກ ງານ
ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ໆກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງກຳ
ໄດ້ນະໂຍບາຍ, ວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັ ດ ພັ ນ ທະພາຍໃຕ້ ສົ ນ ທິ ສັ ນ ຍາໃຫ້
ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເຊື່ອວ່າຜ່ານການເຂົ້າ
ຮ່ ວ ມກອງປະຊຸ ມ ສຳມະນາໃນຄັ້ ງ ນີ້
ບັ ນ ດ າທ່ າ ນທີ່ ເ ຂົ້ າ ຮ່ ວ ມຈ ະສ າມ າດ
ກຳໄດ້ເນື້ອໃນສຳຄັນຕ່າງໆຕາມຫົວ
ຂໍ້ທີ່ໄດ້ຍົກຂຶ້ນມາສົນທະນາໃນຄັ້ງນີ້
ແລະ ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າບັນດາເນື້ອໃນ
ຕ່າງໆເຫລົ່ານີ້
ຈະເປັນປະໂຫຍດບໍ່
ຫລາຍກໍ່ໜ້ອຍ ໃຫ້ແກ່ບັນດາທ່ານ
ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕົວ
ຈິງຂອງຕົນ.
(ນາງ ປາກາລັກ ພົມມ
 ີໄຊ)

ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ຈະສືບຕໍ່ພັດ
ທະນາປະເທດຊາດ
ໃນສະພາບມີ
ຄວາມຫຍຸງ້ ຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດການເງິນ ໃຫ້ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍທີ່
ວາງໄວ້, ນໍາເອົາປະເທດຊາດກ້າວຂຶ້ນ
ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.
ພ້ອມນັ້ນ, ໄດ້ຮັບຟັງການ
ເຜີຍແຜ່ຜົນສຳເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝ
ສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາປະຊາຊົນ
ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ຊຸດທີ II ກອງປະຊຸມ
ໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານ ແລະ
ຮັບຮອງເອົາບັນຫາສໍາຄັນຕ່າງໆຂອງ

ແຂວງ ເປັນຕົ້ນ ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍ
ງານຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ ກ່ຽວ
ກັ ບ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນພັ ດ ທະ
ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະ
ມານແຫ່ງລັດ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ
ແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2022,
ຮັບຟັງການລາຍງານຂອງອົງການໄອ
ຍະການປະຊາຊົນແຂວງ
ກ່ຽວກັບ
ການຕິດຕາມກວດກາການດຳເນີນຄະ
ດີ ຂອງອົງການສືບສວນ, ສອບສວນ
ປະຈໍາ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ທິດທາງ
ແຜນການ ປະຈໍາ 6 ເດືອນທ້າຍປີ
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2022,
ຮັບຟັງການລາຍງານຂອງ
ສານປະຊາຊົນແຂວງ ກ່ຽວກັບການ
ແກ້ໄຂຄະດີທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນ
ໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ທິດທາງແຜນ
ການໃນຕໍ່ໜ້າ, ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍ
ງານການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ວາລະແຫ່ ງ
ຊາດ ກ່ຽວກັບການສະກັດກັ້ນ ແລະ
ແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ຕະຫລອດ
ໄລຍະຜ່ານມາ, ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍ
ງານຂອງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ
ກິລາແຂວງ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະ
ຕິ ບັ ດ ບັ ນ ດາຄາດໝາຍຂະແໜງສຶ ກ
ສາທິການ ແລະ ກິລາ, ການປັບປຸງ
ຄຸ ນ ນະພາບລະບົ ບ ການຮຽນ-ການ
ສອນ ໃນໄລຍະໃໝ່ ແລະ ການຄຸ້ມ
ຄອງວຽກງານກິລາ-ກາຍຍະກຳຢູ່ພາຍ
ໃນແຂວງ, ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານ
ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ວຽກງານໃນໄລ
ຍະຜ່ານມາ ແລະ ທິດທາງແຜນການ
ໃນຕໍ່ໜ້າ ຂອງຫ້ອງການບໍລິຫານເອ
ກະສານຜ່ານປະຕູດຽວ, ຮັບຮອງເອົາ
ບົດລາຍງານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ
ແຕ່ ກ ອງປະຊຸ ມ ສະໄໝສາມັ ນ ເທື່ ອ ທີ
2 ຫາກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອ
ທີ 3 ແລະ ທິດທາງແຜນການຫາ
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4
ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II,
ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບຮອງເອົານິຕິກໍາ
ຂອງແຂວງ ຈຳນວນ 4 ສະບັບ ຄື: ຂໍ້
ຕົກລົງຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງ ວ່າດ້ວຍ
ການກໍານົດລະບຽບການປັບໃໝ ແລະ
ນໍາໃຊ້ມາດຕະການອື່ນ ຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ
ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບກ່ຽວກັບສິ່ງ
ແວດລ້ອມ, ຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານເຈົ້າ
ແຂວງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການລົງ
ທຶນດ້ານກະສິກໍາຕາມຮູບແບບສັນຍາ,
ຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງ ວ່າດ້ວຍ
ການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາປ່າສະ
ຫງວນຫ້ວຍງົວ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງ
ທ່ານເຈົ້າແຂວງ
ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມ
ຄອງລົດຮັບ-ສົ່ງນັກຮຽນ.
ຈາກນັ້ນ, ກອງປະຊຸມ ກໍໄດ້ມີ
ການແລກປ່ຽນຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ຮັບ
ຟັ ງ ຄຳສະເໜີ ຈ າກຜູ້ ມີ ສິ ດ ເ ລື ອ ກຕັ້ ງ
ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.
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ລາຍງານຜົ ນ ສຳເລັ ດ ກອງປະຊຸ ມ ສະ
ໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ຊຸດທີ IX ແລະ ຢ້ຽມຢາມຖາມ
ຂ່າວ, ຮັບຟັງຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ຄວາມ
ມຸ້ງມາດປາຖະໜາຂອງປະຊາຊົນລາວ
ບັນດາເຜົ່າ; ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 1215 ກັນຍາຜ່ານມາ, ທ່ານ ສຸບັນ ສະ
ວະບຸດ ປະທານກຳມາທິການວຽກງານ
ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ທັງເປັນສະ
ມາຊິ ກ ສະພາແຫ່ ງ ຊາດປະຈຳເຂດ
ເລືອກຕັ້ງທີ 14 ແຂວງສາລະວັນ ໄດ້
ເຄື່ອນໄຫວພົບປະກັບປະຊາຊົນ
ຢູ່
ເມືອງສາລະວັນ, ເມືອງເລົ່າງາມ ແລະ
ເມືອງວາປີ, ແຂວງສາລະວັນ ໂດຍມີ
ທ່ານ ທ່ານ ຂັນໄຊ ລັດຖະເຮົ້າ ຄະນະ
ປະຈຳພັກແຂວງ, ຮອງປະທານຄະນະ
ສະມາຊິ ກ ສະພາແຫ່ ງຊາດປະຈຳເຂດ
ເລືອກຕັ້ງ ທັງເປັນຮອງປະທານສະພາ
ປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ບັນດາທ່ານສະ
ມາຊິ ກ ສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງປະຈຳ
ເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງດັ່ງກ່າວເຂົ້າຮ່ວມ.
ການລົງພົບປະ
ແມ່ນໄດ້
ເຄື່ອນໄຫວຢູ່ 6 ຈຸດ ຄື: ຈຸດບ້ານກະ
ຊະ, ສະໂມສອນຫ້ອງວ່າການເມືອງ

ເລົ່າງາມ, ກອງບັນຊາການທະຫານ
ແຂວງ, ຈຸດບ້ານໜອງບົວນ້ອຍ ເມືອງ
ສາລະວັນ, ສະໂມສອນຫ້ອງວ່າການ
ເມືອງວາປີ ແລະ ຈຸດບ້ານສະພາດ
ເມືອງວາປີ ເຊິ່ງມີຄະນະພັກເມືອງ, ຄະ
ນະພັກຮາກຖານເຂດກຸ່ມບ້ານ, ອົງ
ການຈັດຕັ້ງບ້ານ, ພະນັກງານ-ລັດຖະ
ກອນ, ພະນັກງານອາວຸໂສບຳນານ,
ທະຫານ-ຕຳຫລວດ, ເຖົ້າແກ່ແນວ
ໂຮມ, ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ຄູ ແລະ ນັກ
ຮຽນ ເຂົ້າຮ່ວມ ຈໍານວນ 831 ຄົນ
ຍິງ 318 ຄົນ. ຜ່ານການລົງພົບປະ
ໃນແຕ່ລະຈຸດ ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານ
ສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ
ຄົມພາຍໃນບ້ານ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ສະ
ມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາ
ຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ກໍໄດ້ເຜີຍ
ແຜ່ຜົນສຳເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາ
ມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ
ຊຸດທີ IX ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
ຊຸດທີ II ເປັນຕົ້ນແມ່ນບັນດາເນື້ອໃນ

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງສາລະວັນ, ແນວ
ທາງຂອງພັກ,
ນະໂຍບາຍຂອງລັດ
ໂດຍຕິດພັນກັບ 2 ວາລະແຫ່ງຊາດ
ໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າ
ໃຈ; ຈາກນັ້ນ, ກໍໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້
ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ໄດ້ມີຄຳເຫັນ ແລະ ຂໍ້
ສະເໜີຕ່າງໆ
ເຊິ່ງຂໍ້ສະເໜີດັ່ງກ່າວ
ແມ່ນພົວພັນກັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງ
ປະຊາຊົນ ເປັນຕົ້ນ: ການສ້າງເສັ້ນທາງ
ເຂົ້າບ້ານ, ຂໍງ ົບປະມານສ້າງໂຮງຮຽນ,
ສ້າງ ຂົວຂ້າມນ້ຳຫ້ວຍ ແລະ ອື່ນໆ.
ຜ່ າ ນການຮັ ບ ຟັ ງ ຄຳສະເໜີ
ຂອງປະຊາຊົນ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນ
ແຂວງ ກໍໄດ້ໃຫ້ການຊີ້ແຈງ, ອະທິ
ບາຍໄປຕາມແຜນການຂອງລັ ດ ຖະ
ບານ ກໍຄືຂອງແຂວງ ແລະ ເມືອງ ຕິດ
ພັນກັບເນື້ອໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາ
ມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ
ຊຸດທີ IX ແລະ ກອງປະຊຸມສະໄໝ
ສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາປະຊາຊົນ
ແຂວງສາລະວັນ ຊຸດທີ II ເຊິ່ງຍົກໃຫ້
ເຫັນຂໍ້ສະດວກ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງທ້າ
ທາຍ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ຂອງປະເທດເຮົາໃນປະຈຸບັນ
ໂດຍສະເພາະລາຄານຳ້ມັນ, ໄພເງິນເຟີ້,
ລາຄາສິນຄ້າເພີ່ມຂຶ້ນ, ໄພທໍາມະຊາດ
ແລະ ອື່ນໆ, ຍົກໃຫ້ເຫັນນະໂຍບາຍ,
ມາດຕະການທີ່ລັດຖະບານ ກໍຄືທ້ອງ
ຖິ່ນວາງອອກ ເພື່ອສູ້ຊົນຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ຕິດພັນກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 2 ວາ
ລະແຫ່ງຊາດ
ທີ່ລັດຖະບານກຳນົດ
ໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດ; ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ,
ກໍໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄະນະພັກ, ອົງການ
ປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນລາວບັນດາ
ເຜົ່າ ຈົ່ງໄດ້ເປັນເຈົ້າການເຂົ້າຮ່ວມ,
ປະກອບສ່ວນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮ່ວມກັບ
ພັກ-ລັດ ເປັນຕົ້ນ: ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ແຜນພັ ດ ທະນາເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ ,
ປະຕິບັດ 2 ວາລະແຫ່ງຊາດ, ເປັນເຈົ້າ
ການໃນວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງ
ກັນຄວາມສະຫງົບ, ເພີ່ມທະວີການ
ເຕົ້ າ ໂຮມຄວາມສາມັ ກ ຄີ ບັ ນ ດາເຜົ່ າ
ໃຫ້ເປັນປຶກແຜ່ນ, ສືບຕໍເ່ ສີມຂະຫຍາຍ
ແລະ ຮັກສາມູນເຊື້ອຮີດຄອງປະເພນີ
ອັນດີງາມຂອງເຜົ່າ, ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ
ຂອງຊາດ, ປະຕິບັດສິດ ແລະ ພັນທະ
ຂອງພົນລະເມືອງໃຫ້ຄົບຖ້ວນ
ປະ
ກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປົກປັກຮັກສາ
ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ
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ໃຫ້ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຂຶ້ນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.
(ຂ່າວ: ຄຳແດງ ອິນທະສັກ;
ພາບ: ດີລຳພົນ ພົມມະຈັນ)
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ເຢຍລະມັນ ປະຈຳ ສປປລາວ.
ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານ ສັນຍາ
ປຣະເສີດ ໄດ້ສະແດງຄວາມຕ້ອນຮັບ
ທ່ານ ນາງ Annette KNOBLOCH
ເອກອັ ກ ຄະລັ ດ ຖະທູ ດ ເຢຍລະມັ ນ
ແລະ ຕີລາຄາສູງຕໍ່ສາຍພົວພັນ ແລະ
ການຮ່ວມມືທີ່ດີມາຍາວນານ
ລະ
ຫວ່າງ ລາວ-ເຢຍລະມັນ ເວົ້າລວມ,
ເວົ້າສະເພາະ ແມ່ນສອງອົງການນິຕິບັນ
ຍັດ ລາວ-ເຢຍລະມັນ. ທ່ານເອກອັກ
ຄະລັດຖະທູດ ໄດ້ລາຍງານການພົວ
ພັນຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ສປປລາວ ແລະ
ເຢຍລະມັນ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ
ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຜົນສຳເລັດການຮ່ວມ
ມືໃນຫລາຍດ້ານ ເປັນຕົ້ນ: ການຮ່ວມ
ມືໂຄງການ (GIZ) ແລະ ການຮ່ວມ
ມືທາງດ້ານການເງິນ ຜ່ານທະນາຄານ
ສິນເຊື່ອ ເພື່ອການພັດທະນາເຢຍລະ
ມັນ (KFW), ການຊ່ວຍເຫລືອ ເພື່ອ
ການພັດທະນາຊົນນະບົດ, ວຽກງານ
ອາຊີວະສຶກສາ, ການພັດທະນາຍຸດທະ
ສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວ
(Green
growth) ແລະ ສົ່ງເສີມທຸລະກິດພາກ
ເອກະຊົນ ລວມທັງການຊຸກຍູ້ ແລະ
ສົ່ງເສີມທຸລະກິດຂະໜາດກາງ ແລະ
ຂະໜາດນ້ອຍ (SME) ແລະ ຈຸນລະ
ວິສາຫະກິດ (MSME) ໃນລະຫວ່າງ
ປີ 2018-2020, ເຢຍລະມັນ ໄດ້
ຊ່ວຍເຫລືອງົບປະມານ 50 ລ້ານເອີ
ໂຣ ໃຫ້ແກ່ ສປປລາວ; ໃນນັ້ນ, ຈຳ
ນວນ 10 ລ້ານເອີໂຣ ແມ່ນຊ່ວຍ
ເຫລືອປະຊາຊົນຜູ້ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມ
ຢູ່ແຂວງອັດຕະປື.
ພ້ອມນັ້ນ, ທ່ານປະທານກຳ
ມາທິການການຕ່າງປະເທດ
ໄດ້ສະ
ແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ ຕໍ່ທ່ານເອກ
ອັກຄະລັດຖະທູດເຢຍລະມັນ ທີ່ມີຜົນ
ສຳເລັ ດ ຫລາຍດ້ າ ນໃນການປະຕິ ບັ ດ
ໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງຕົນ ເຊິ່ງເປັນການ
ປະກອບສ່ ວ ນເສີ ມ ສ້ າ ງສາຍພົ ວ ພັ ນ
ແລະ ການຮ່ວມມືທີ່ດີມາຍາວນານ
ລະຫວ່າງ ລາວ-ເຢຍລະມັນ; ນອກ
ຈາກນີ້, ທ່ານປະທານກຳມາທິການ
ການຕ່າງປະເທດ ຍັງໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບ
ກ່ ຽ ວກັ ບ ການເຄື່ ອ ນໄຫວຂອງສະພາ
ແຫ່ງຊາດ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ
ແລະ ຄະນະມິດຕະພາບລັດຖະສະພາ
ລາວ-ເຢຍລະມັນ ໃຫ້ທ່ານທູດຊາບ
ເຊິ່ງສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີຈະປະສານສົມ
ທົບນຳກັນ ເພື່ອໃຫ້ສອງອົງການນິຕິ
ບັນຍັດ ມີການແລກປ່ຽນການຢ້ຽມ
ຢາມຂອງຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນຕ່າງໆເປັນ
ປົກກະຕິ ແລະ ຮ່ວມມືໃນຂະແໜງ
ການຕ່າງໆທີ່ສອງຝ່າຍໄດ້ປະຕິບັດມາ
ແລ້ວໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນຂຶ້ນຕື່ມ ເປັນ
ຕົ້ນແມ່ນບັນດາໂຄງການຊ່ວຍເຫລືອ
ຂອງເຢຍລະມັນ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະຂະ
ຫຍາຍການຮ່ ວ ມມື ໃ ນຂົ ງ ເຂດອື່ ນ ໆ
ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນ ແລະ
ການຮ່ວມມືທດ
່ີ ມ
ີ າຍາວນານ ລະຫວ່າງ
ລາວ-ເຢຍລະມັນ ເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະ
ເພາະແມ່ ນ ສອງອົ ງ ການນິ ຕິ ບັ ນ ຍັ ດ
ລາວ-ເຢຍລະມັນ ໃຫ້ໄດ້ຮັບການເສີມ
ຂະຫຍາຍຍິ່ງໆຂຶ້ນ ແລະ ນຳເອົາຜົນ
ປະໂຫຍດອັນແທ້ຈິງ ມາສູ່ປະຊາຊົນ
ຂອງສອງຊາດ
ລາວ-ເຢຍລະມັນ
ອີກດ້ວຍ.
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(ສພຊ
 ) ໃນວັນທີ 21
ກັນຍາ 2022 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ
)
ຊຽງຂວາງ ໄດ້ຈັດຕັ້ງເຊື່ອມຊຶມ
ເອກະສານສໍາຄັນຂອງພັກ-ຂອງ
ຊາດ

ໂດຍການເປັນປະທານ

ຂອງສະຫາຍ ບຸນໂຮມ ເທດທາ
ນີ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ, ປະ
ທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ມີ
ບັ ນ ດາສະຫ າຍຄະນະປະຈໍ າ ສະ
ພາປະຊາຊົນແຂວງ, ຄະນະພັກ
(ສພຊ
 ) ໃນວັນທີ 12-

ຈຸດບ້ານກອງປະ

ແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ, ບັນ

13 ກັນຍາ 2022 ທ່ານ ຄໍາຜັນ

ທຸມວັນ ແລະ ໂອ້ລົມສະມາຊິກ

ຫາຄູອາສາສະໝັກ, ການກໍ່ສ້າງ

ຄູນສະຫວັນ

ຮອງປະທານຄະ

ພັກ-ພະນັກງານຢູ່ທີ່ສະໂມສອນ

ສຸກສາລາປະຈຳບ້ານ, ລະບົບຊົນ

ນະສະມາຊິ ກ ສະພາແຫ່ ງ ຊາດ

ເມືອງ   ເຊິ່ງໃນແຕ່ລະຈຸດ ໄດ້

ລະປະທານເໝືອງຝາຍທີ່ຈະນຳ

(ສສຊ) ຊຸດທີ IX ປະຈຳເຂດ

ຮັ ບ ຟັ ງ ການລາຍງານການຈັ ດ

ໃຊ້ເຂົາ້ ໃນການຜະລິດຂອງພໍແ
່ ມ່

ເລືອກຕັ້ງທີ 13 ແຂວງສະຫວັນ

ຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຊີ້ນໍາ-

ປະຊາຊົນ ເພື່ອເປັນການແກ້ໄຂ

ນະເຂດ, ທ່ານ ພັທ. ແສງກາ

ນຳພາວຽກງານຂອງອຳນາດການ

ຊິວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ

ສຸວັນນະຄົງ ຮອງປະທານຄະນະ

ປົກຄອງທັງສາມບ້ານ, ພ້ອມທັງ

ໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ພ້ອມນັ້ນ ສສຊ ແລະ

ກຳມະການຍຸຕິທຳ ແລະ ປ້ອງ

ການລາຍງານສະພາບການຈັ ດ

ສສຂ ກໍ່ຍັງໄດ້ມີຄໍາເຫັນຫລາຍ

ກັ ນ ຊາດ-ປ້ ອ ງກັ ນ ຄວາມສະ

ຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດ

ດ້ າ ນຕໍ່ ກັ ບ ການການພັ ດ ທະນາ

ຫງົບ ທັງເປັນ ສສຊ ຊຸດທີ IX

ຖະກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ ຂອງເມື ອ ງຊົ ນ

ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ການພັດທະ

ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13 ພ້ອມ

ນະບູລີໂດຍຫໍ້ຍ. ຈາກນັ້ນ, ບັນ

ນາທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ການ

ດ້ວຍສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນ

ດາທ່ານ ສສຊ, ສສຂ ກໍໄດ້ຜັດ

ແກ້ ໄ ຂບັ ນ ຫາທາງດ້ າ ນຢາເສບ

ແຂວງ (ສສຂ) ປະຈຳເຂດເລືອກ

ປ່ຽນກັນເຜີຍແຜ່ເນື້ອໃນຜົນສຳ

ຕິດ ໂດຍຕິດພັນກັບການແກ້ໄຂ

ຕັ້ງເມືອງຊົນນະບູລີ

ໄດ້ເຄື່ອນ

ເລັດຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາ
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ໄຫວພົບປະເຜີຍແຜ່ຜົນສຳເລັດ

ມັນເທື່ອທີ 3 ໃຫ້ປະຊາຊົນຜູ້ມີ

ບານ

ກອງປະຊຸ ມ ສະໄໝສາມັ ນ ເທື່ ອ

ສິດເລືອກຕັ້ງໄດ້ຮັບຮູ້ ໂດຍສະ

ລະດັບຄາດໝາຍທີ່ພັກ-ລັດວາງ

ທີ

ເພາະກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຮອງເອົາ

ໄວ້. ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງໄດ້ຕອບບັນ

(ສພຊ
 ) ຊຸດທີ IX ແລະ ສະພາ

ຫລາຍບັນຫາສຳຄັນ

ເປັນຕົ້ນ

ຫາການຊັກຖາມຂອງ ພໍ່ແມ່ປະ

ປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ
 ) ຊຸດທີ

ແມ່ນການຮັບຮອງເອົາ 10 ມະ

ຊາຊົນ ເພື່ອໃຫ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າ

II ໂດຍການຕ້ອນຮັບ ຂອງຄະ

ຕິຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ

ໃຈເຖິ ງ ບັ ນ ຫາຕ່ າ ງໆຕໍ່ ກັ ບ ສະ

ນະນໍາຂອງເມືອງ, ມີບັນດາທ່ານ

ເທື່ອທີ 3 ຂອງ ສພຊ
 ຊຸດທີ IX

ພາບການອັ ນ ລວມຕໍ່ ກັ ບ ການ

ຄະນະພັກ-ຄະນະປົກຄອງເມືອງ,

ແລະ ການຮັບຮອງເອົາ 4 ມະຕິ

ພັ ດ ທະນາຂອງປະເທດເຮົ າ ໃນ

ຄະນະຫ້ອງການ, ທະຫານ, ຕຳ

ຂອງກອງປະຊຸ ມ ສະໄໝສາມັ ນ

ໄລຍະປັດຈຸບັນ ພ້ອມທັງຮັບເອົາ

ຫລວດ,

ພະນັກງານ-ລັດຖະ

ເທື່ອທີ 3 ຂອງ ສພຂ
 ຊຸດທີ II.

ຄຳສະເໜີຂອງອົງການປົກຄອງ

ອຳນາດການປົກຄອງ

ໂອກາດນີ້, ພໍ່ແມ່ປະຊາ

ບ້ານ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໄປນຳ

ບ້ານ ຕະຫລອດຮອດພໍ່ແມ່ປະ

ຊົນ ຍັງໄດ້ຊັກຖາມ ແລະ ມີຄຳ

ສະເໜີຕຂ
່ໍ ະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ,

ຊ າ ຊົ ນ ເ ຂົ້ າ ຮ່ ວ ມ ຮັ ບ ຟັ ງ ຢ່ າ ງ

ສະເໜີ

ເພື່ອນຳໄປປຶກສາຫາລື ແລະ ຄົ້ນ

ພ້ອມພຽງ.

ຫາການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງ

3

ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ

ກອນ,

ບ້ານກະເບົາ,

ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນ

ວາລະແຫ່ງຊາດຂອງລັດຖະ
ແນໃສ່ໃຫ້ບັນລຸໄດ້ຕາມ

ຄວ້າແກ້ໄຂໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ.

ການເຄື່ອນໄຫວຄັ້ງນີ້,

ລ່າງ ເຊັ່ນ ການກໍ່ເສັ້ນທາງ, ຂົວ

(ນາງ ຄອນສະຫວັນ

ແມ່ນໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຢູ່ 4 ຈຸດຄື:

ແຫ່ງຕ່າງໆຈາກເມືອງຫາບ້ານ,

ເມກສະຫວັນ)

ຈຸດສຸມກຸ່ມບ້ານລຳທວາຍ, ຈຸດ

ການສ້າງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ,

ການ
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ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ,

ທານ-ຮອງປະທານຄະນະກຳມະ
ການ, ຄະນະເລຂາທິການ, ຫົວ

ຂອງລັດຖະບານ, ມະຕິວ່າດ້ວຍ

ຜິ ດ ຊອບທາງດ້ າ ນການເມື ອ ງ

ສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຂອງສະມາ

ໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ ແລະ

ການແບ່ ງ ຄວາມຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບ

ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິໃຫ້

ຊິກພັກ-ພະນັກງານຕໍ່ການຊີ້ນໍາ-

ພະນັກງານ ສພຂ
 ເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນການຈັ ດ ຕັ້ ງ ຜັ ນ ຂະຫຍາຍ

ປາກົດຜົນເປັນຈິງ ແລະ ທັນ

ນໍາພາຂອງພັກ ແລະ ການບໍລິ

ໃນພິທີບັນດາສະຫາຍ

ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິຂອງ

ຕາມກຳນົ ດ ເວລາທີ່ ໄ ດ້ ກ ຳນົ ດ

ຫານຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ.

ຄະນະປະຈໍ າ ສະພາປະຊາຊົ ນ

ສະພາແຫ່ ງ ຊາດສະບັ ບ ເລກທີ

ໄວ້ ແລະ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້

ໃນພິທີ, ສະຫາຍ ບຸນ

ແຂວງ ໄດ້ຜັດປ່ຽນກັນຂຶ້ນບັນ

55/ສພຊ, 58/ສພຊ, 62/ສພຊ,

ເລຂາໜ່ ວ ຍພັ ກ ຂອງສະພາປະ

ໂຮມ ເທດທານີ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນ

ລະຍາຍບັ ນ ດາເອກະສານທີ່ ສໍ າ

ລົງວັນທີ 8 ກໍລະກົດ 2022,

ຊາຊົ ນ ແຂວງໃນການຜັ ນ ຂະ

ໂອ້ລົມຕໍ່ພີທີກໍຄືສະມາຊິກພັກ-

ຄັນຂອງພັກ-ຂອງຊາດ ເຊິ່ງເນື້ອ

ມະຕິກອງປະຊຸມຄະນະບໍລິຫານ

ຫຍາຍມະຕິ ດັ່ ງ ກ່ າ ວໃຫ້ ເ ປັ ນ

ພະນັກງານ ສພຂ ຈົ່ງນໍາເອົາ

ໃນເອກະສານທີ່ ນໍ າ ມາຈັ ດ ຕັ້ ງ

ງານພັກແຂວງຊຽງຂວາງ ເປີດ

ແຜນງານ,

ໂຄງການລະອຽດ

ເນື້ ອ ໃນເອກະສານທີ່ ໄ ດ້ ເ ຊື່ ອ ມ

ເຊື່ອມຊຶມໃຫ້ພະນັກງານ ສພຂ


ກວ້າງຄັ້ງທີ 5 ສະໄໝທີ VIII,

ໂດຍຕິ ດ ພັ ນ ກັ ບ ວຽກງານຕົ ວ

ຊືມນັ້ນໄປຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ

ໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈມີຄື: ມະ

ມະຕິ ກ ອງປະຊຸ ມ ເປີ ດ ກ້ ວ າງອົ ງ

ຈິ ງ ຂອງສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ

ໃຫ້ ເ ປັ ນ ແຜນວຽກງານອັ ນ ລະ

ຕິກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຂອງຄະ

ການປົ ກ ຄອງແຂວງຂຽງຂວາງ

ບົນຈິດໃຈຍູ້ແຮງເສີມຂະຫຍາຍ

ອຽດ, ສືບຕໍ່ເນັ້ນໃຫ້ພະນັກງານ

ນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄັ້ງ

ເພື່ອໃຫ້ພະນັກງານສະພາປະຊາ

ໃນການຈັ ດ ຕັ້ ງ ຜັ ນ ຂະຫຍາຍ

ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໃຫ້ມີຄຸນ

ທີ 4 ສະໄໝທີ XI, ບົດສະ

ຊົນແຂວງ ໄດ້ຮັບຮູ້, ເຊື່ອມຊຶມ

ເຂົ້ າ ສູ່ ວ ຽກງານຕົ ວ ຈິ່ ງ ໃຫ້ ຟົ ດ

ທາດການເມື ອ ງໜັ ກ ແໜ້ ນ ,

ຫລຸບການຕີລາຄາການປະຕິບັດ

ແລະ

ຟື້ນ,

ໃຫ້ມີສະຕິຕໍ່ການຈັດຕັ້ງ,

ວຽກງານພົ້ນເດັ່ນໄລຍະ

6

ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະບໍລະຫານ

ດ້ານຄວາມຮັບຮູ້, ທັກສະ, ແນວ

ປຸງແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກໃຫ້

ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ແຜນວຽກ

ງານສູນກາງພັກຄັ້ງທີ 4 ສະໄໝ

ຄິດ ແລະ ການກະທໍາຂອງພະ

ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ຈຸດສຸມ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2022

ທີ XI, ເພື່ອຍົກສູງຄວາມຮັບ

ນັກງານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ,

(ນາງ ສຸກສະຫວັນ ອິນທະແສງ)

ແຂວງ, ທ່ານ ວິໄລ ສີລາດວງ

ໄດ້ລາຍງານສະພາບ

ປັບ

(ສພຊ
 ) ໃນວັນທີ 1517 ກັນຍາ 2022 ທ່ານ ເພັງ
ນິລັນ ຄໍາພັນເພັງ ປະທານສະພາ
ປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ
 ) ໄຊຍະ
ບູລີ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ເຄື່ອນ
ໄຫພົບປະ ແລະ ມອບເຄື່ອງຢູ່
ເມືອງໄຊເມຍ,
ເມືອງເງິນ,

ເມືອງອົງສາ,
ເມືອງຊຽງຮ່ອນ

ແລະ ເມືອງຄອບ ໂດຍການເຂົ້າ
ຮ່ ວ ມມີ ບັ ນ ດາສະມາຊິ ກ ສະພາ
ປະຊາຊົນແຂວງໄຊຍະບູລີ

ປະ

ພ້ອມດ້ວຍຄະນະນໍາ

ງາມ ແລະ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ

ຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 7

ການສ້ອມແປງໂຮງຮຽນທີເ່ ປ່ເພ.

ໄດ້ເດີນທາງຢ້ຽມ

ສົມບູນຫາດງາມ, ນອກນັ້ນ ຍັງ

ແຂວງໄຊຍະບູລີ (ໄຟຟ້າພະລັງ

ໃນໂອກາດນີ້,

ຢາມຈດທີເກີດໄພພິບດ
ັ ນໍາ້ ຖ້ວມ

ໄດ້ ນໍ າ ເອົ າ ເຄື່ ອ ງອຸ ປ ະໂພກ-ບໍ ລິ

ງານແສງອາທິດ ແລະ ເຂົາ້ ສານ),

ເພັງນິລັນ ຄໍາພັນເພັງ ໄດ້ສະ

ຢູ່ພາຍໃນເມືອງ ແລະ ມອບ

ໂພກມາມອບໃຫ້ ແ ກ່ ກ ອງບັ ນ

ຊຸດກິລາ (ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ

ແດງຄວາມຊົ ມ ເຊີ ຍ ບັ ນ ດາພະ

ເຄື່ ອ ງໄຟຟ້ າ ພະລັ ງ ງານແສງອາ

ຊາການທະຫານເມືອງຊຽງຮ່ອນ

ປ່າໄມ້ແຂວງ), ອຸປະກອນກິລາ

ນັກງານ, ຄູສອນຂອງໂຮງຮຽນ

ທິດ 1 ຊຸດໃຫ້ກອງຮ້ອຍ 151

ແລະ ເມືອງເງິນອີກຕື່ມ.

(ພະແນກໂຍທາທິການ

ທີ່ ໄ ດ້ ເ ອົ າ ໃຈໃສ່ ໃ ນການສິ ດ

ຈຳເມືອງ

ແລະ

ທ່ານ

ເພື່ອນໍາໄປຕິດຕັ້ງຢູ່ປ້ອມ ພູສາມ

ເຄື່ ອ ງອຸ ປ ະກອນທີ່ ນ ຳ

ຂົນສົ່ງ), ປຶ້ມ, ບິກ, ສໍ, ເກືອ,

ສອນນັກຮຽນຂອງຕົນ

ເສົ້າ ມູນຄ່າ 13.780.000

ໄປມອບໃນຄັ້ງນີ້ ປະກອບມີປື້ມ

ແປງນົວ(ພະແນກແຮງງານ ແລະ

ແມ່ນວ່າຈະພົບບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກ

ກີບ,ມອບທືນສົມທົບການສ້າງ

ຂຽນ, ບິກ, ສໍ, ຊຸດກິລາ, ບານ

ສະຫວັດດີການ-ສັງຄົມ)

ຕ່າງໆກໍຕາມ, ທ່ານຍັງໄດ້ເນັ້ນ

ໂຮງຮຽນອະນຸ ບ ານບ້ າ ນດອນ

ເຕະ, ບານສົ່ງ, ຕະກໍ້, ເກືອ,

ໃນໂອກາດດັ່ ງ ກ່ າ ວ,

ຕັນ ມູນຄ່າ 5.000.000 ກີບ

ແປງນົ່ວ, ໝີ່, ເຂົ້າສານ ແລະ

ບັ ນ ດາທ່ າ ນອຳນວຍການຂອງ

ເປັນແມ່ພິມທີ່ດີຂອງຊາດ, ຜ່ານ

ແລະ ມອບອຸປະກອນການສຶກ

ອື່ນໆ ລວມມູນຄ່າ 30 ກວ່າ

ໂຮງຮຽນ ໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບ

ການສິດສອນ ໃຫ້ເດັກກາຍເປັນ

ສາ ແລະ ກິລາ ໃຫ້ໂຮງຮຽນປະ

ລ້ານກີບ

ໂດຍໄດ້ຮັບທຶນສະ

ສະພາບການໂດຍຫຍໍ້ຂອງໂຮງ

ອະນາຄົ ດ ຂອງຊາດທີ່ ມີ ຄຸ ນ ນະ

ຖົມສົມບູນ ບ້ານນາມອນ ເມືອງ

ໜັບ ສະໜູນຈາກຄອບຄົວ ຂອງ

ຮຽນ ເຊິ່ງເຫັນວ່າ ນັກຮຽນຈຳ

ພາບ, ກາຍເປັນຄົນດີຂອງຊາດ,

ໄຊຍະບູລີ, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ

ທ່ານ ພົທ ສຸວອນ ເລືອງບຸນມີ

ນວນຫລາຍຍັ ງ ຂາດເຂີ ນ ເຄື່ ອ ງ

ຂອງສັງຄົມ ແລະ ປະເທດຊາດ.

ສົ ມ ບູ ນ ບ້ າ ນທອງເມື ອ ງເງິ ນ ,

ຮອງປະທານສະພາແຫ່ ງ ຊາດ

ນຸ່ງທີ່ກັນໜາວ ແລະ ອຸປະກອນ

(ອິນທີ ຂຽວສີຟ້າ)

ໂຮງຮຽນປະຖົ ມ ສົ ມ ບູ ນ ຫາດ

ທັ ງ ເປັ ນ ສະມາຊິ ກ ສະພາແຫ່ ງ

ການຮຽນ, ຂາດງົບປະມານໃນ

ໃຫ້ຄູອາຈານທຸກທ່ານ

ເຖິງ

ສືບຕໍ່

ໃຈ

ຖະເຮົ້າ

ຮອງປະທານສະພາປະ

ໜ້ າ ອົ ງ ການໄອຍະການປະຊາ

ລວມຈຸດພິເສດຂໍ້ສະດວກ ແລະ

ຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ
 ) ພ້ອມ

ຊົນແຂວງ; ມີຄະນະນຳພະແນກ

ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ

ດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມ

ຍຸ ຕິ ທ ຳແຂວງສານປະຊາຊົ ນ

ຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານແລະແຜນ

ຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢຸ່ຄ້າຍຄຸມ

ແຂວງ; ຄະນະກຳມະການຍຸດຕິ

ການ

ຂັງ-ດັດສ້າງນາໄຊ ໂດຍໄດ້ກ
 ານ

ທໍາ ແລະ ປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ສໍາເລັດ

ເນັ້ນໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຈັດ

ຫາ ແລະ ຜູ້ຖືກດັດສ້າງ ໃຫ້ເຂົາ

ຕິ ບັ ດ ຕາມກົ ດ ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍ

ຈະໄດ້ສາມາດສ້າງອາຊີບມີລາຍ

ຮັບຕ້ອນຈາກທ່ານ ພັອ. ສີເສີດ

ກັນຄວາມສະຫງົບ;

ຫົວໜ້າ

ໃນຕໍ່ໜ້າ. ຈາກນັ້ນ, ທ່ານ ຂັນ

ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ວຽກງານວິ ຊ າສະ

ເຈົ້າກັບຄືນເປັນຄົນດີ ບໍ່ກັບໄປ

ການດໍາເນີນຄະດີອາຍາຢ່າງເຂັ້ມ

ຮັ ບ ເຮັ ດ ໃຫ້ ຄຸ ນ ນະພາບຊີ ວິ ດ

ສອນດາລາ

ຄ້າຍຄຸມຂັງ-ດັດສ້າງນາໄຊ ແລະ

ໄຊ ລັດຖະເຮົ້າ ຮອງປະທານ

ເພາະຕະຫລອດ 24 ຊົ່ວໂມງ,

ກະທຳຜິດຄັ້ງໃໝ່, ມີການພິຈາ

ງວດ,

ດີຂຶ້ນ.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ສພຂ
 ໄດ້ມີຄໍາເຫັນໂອ້ລົມ ເຊິ່ງ

ສຶກສາອົບຮົມນັກໂທດ,

ລະນາຫລຸດຜ່ອນໂທດ ແລະ ປະ

ເມື່ ອ ເວລາອອກສູ່ ສັ ງ ຄົ ມ ແລ້ ວ

ຊາການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ

ບຸດໂທ

ສ້າງການຫັນປ່ຽນທາງ

ຍາ 2022 ທ່ານ ຂັນໄຊ ລັດ

ຫົວໜ້າກອງບັນ

ກຳມະການພັກແຂວງຫົວ

ທ່ານ ພັທ. ກໍລະກັນ

ກຳແໜ້ນເນື້ອໃນມະຕິ
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ຂອງເມືອງ

(ສພຂ) ວັນທີ 19 ກັນ

ປະ

ໃນການຈັດ

ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ໃນ

ຕ້ອງ

ມີວິຊາຊີບໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ

(ນາງ ຄັດສອນ ຮຸ່ງສະຫວ່າງ)
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ໃນນາມເປັນຕົວແທນ

ທ້ອງຖິ່ນ: ຄະນະ ສສຊ ປະຈໍາ

ການສ້າງກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳ

ເລືອກຕັ້ງຂອງຕົນ. ເພື່ອເປັນຂໍ້

ຂໍ ຄ ວາມເປັ ນ ທໍ າ ຂອງພົ ນ ລະ

ແຫ່ ງ ສິ ດ ຜົ ນ ປະໂຫຍດຂອງປະ

ເຂດເລືອກຕັ້ງ ກໍຄື ສພຂ ໄດ້

ໃຕ້ກົດໝາຍ

ພ້ອມທັງເອົາໃຈ

ມູນພື້ນຖານໃນການຄົ້ນຄວ້າພິ

ເມືອງ ໃຫ້ຮັບປະກັນ, ຖືກຕ້ອງ

ຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຊາວແຂວງອັດ

ເປັນເຈົ້າການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສັງ

ໃສ່ ຊຸ ກ ຍູ້ ລົ ງ ໂຄສະນາເຜີ ຍ ແຜ່

ຈາລະນາ, ປະກອບຄຳເຫັນ ແລະ

ຕາມກົດໝາຍ, ຍຸຕິທໍາ, ໂປ່ງ

ຕະປື, ທ່ານ ນາງ ມີນ
 າພອນ ໄຊ

ລວມບັນຫາຕ່າງໆທີ່ຕິດພັນກັບ

ກ່ຽວກັບກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ

ຮັ ບ ຮອງເອົ າ ໃນກອງປະຊຸ ມ ສະ

ໃສ, ສອດຄ່ອງກັບຄວາມເປັນ

ສົມພ
 ູ ປະທານຄະນະສະມາຊິກ ເຂດເລືອກຕັ້ງ ເພື່ອກະກຽມບັນ

ໃຕ້ ກົ ດ ໝາຍໃຫ້ ກ ວ້ າ ງຂວາງ,

ໄໝສາມັນຂອງ ສພຊ ຊຸດທີ

ຈິງ ແລະ ທັນກໍານົດເວລາ.

ສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ປະຈຳ

ດາເນື້ອໃນປະກອບຄໍາເຫັນ ເຂົ້າ

ເລິກເຊິ່ງເຖິງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍ

IX ແລະ ກອງປະຊຸມ ສພຂ


ເຂດເລືອກຕັ້ງ 17 ແຂວງອັດຕະ

ໃສ່ບັນດາບົດລາຍງານຂອງລັດ

ສະເພາະເປົ້າໝາຍທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິ

ຊຸດທີ II.

ປື

ໄດ້ສະແດງຄວາມພາກ

ຖະບານ ຢູ່ໃນວາລະດໍາເນີນກອງ

ບັດຕົວຈິງ, ເພື່ອສາມາດຮັບປະ

ດ້ າ ນ ກ າ ນ ຕິ ດ ຕ າ ມ

ສົມທົບກັບ ສພຂ
 ແລະ ພາກ

ພູມໃຈ ແລະ ຖືເປັນກຽດຢ່າງສູງ

ປະຊຸມຂອງ ສພຊ ຊຸດທີ IX

ກັ ນ ໃຫ້ ແ ກ່ ກ ານຄຸ້ ມ ຄອງລັ ດ ,

ກວດກາ: ຄະນະ ສສຊ ປະຈໍາ

ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນ ແລະ

ໃນການໃຫ້ສຳພາດເນື່ອງໃນໂອ

ທັ ງ ໄດ້ ເ ປັ ນ ເຈົ້ າ ການເຂົ້ າ ຮ່ ວ ມ

ຄຸ້ ມ ຄອງສັ ງ ຄົ ມ ໃຫ້ ໄ ປຕາມລະ

ເຂດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ສພຂ, ຕ້ອງ

ພາຍນອກ ໃນການຄົ້ນຄວ້າຫົວ

ກາດເຂົ້ າ ຮ່ ວ ມກອງປະຊຸ ມ ສະ

ກອງປະຊຸມຕ່າງໆ ທີ່ ສພຊ ໄດ້

ບຽບກົດໝາຍ. ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່

ໄດ້ເປັນເຈົ້າການປະສານສົມທົບ

ຂໍ້ຈັດເຝິກອົບຮົມສໍາມະນາ ໃນ

ໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາ

ຈັດຂຶ້ນແບບເຊິ່ງໜ້າ ແລະ ແບບ

ປະສານສົ ມ ທົ ບ ຮ່ ວ ມກັ ບ ພາກ

ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກັບຄະນະປະຈໍາ

ແຕ່ລະໄລຍະ ໃຫ້ແກ່ ສສຂ ປະ

ແຫ່ງຊາດ (ສພຊ) ຊຸດທີ IX

ທາງໄກຫລາຍໆຄັ້ງ; ນອກນັ້ນ,

ສ່ ວ ນທີ່ ກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງແຕ່ ລ ະຂັ້ ນ

ສພຊ, ບັນດາກໍາມາທິການຂອງ

ຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ, ສພຂ
 ແລະ

ເຊິ່ງທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ນັບແຕ່ກອງ

ຍັງໄດ້ເຂົາ້ ຮ່ວມໃນການປະກອບ

ບັນ, ຄະນະ ສສຊ ປະຈໍາເຂດ

ເພື່ອຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ທົບ

ສພຊ

ໃນການເຄື່ອນໄຫວຕິດ

ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ພ້ອມ

ປະຊຸ ມ ຄັ້ ງ ປະຖົ ມ ມະລື ກ ຂອງ

ຄຳເຫັ ນ ຕໍ່ ບັ ນ ຫາສຳຄັ ນ ຂອງ

ເລືອກຕັ້ງທີ 17 ກໍຄື ສພຂ ໄດ້

ທວນຄືນ ກ່ຽວກັບບັນດາແຜນ

ຕາມກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ການ

ທັ ງ ເປັ ນ ເຈົ້ າ ການໃນການຄົ້ ນ

ສພຊ ຊຸດທີ IX ຮອດປັດຈຸບັນ

ແຂວງ ໃນວາລະດຳເນີນກອງປະ

ມີ ກ ານຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ເຜີ ຍ ແຜ່

ການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ,

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລັດຖະທຳມະນູນ

ຄວ້າກຳນົດແຜນການສ້າງ, ບັນ

ຄະນະ ສສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກ

ຊຸມຂອງ ສພຂ
 ຊຸດທີ II. ພ້ອມ

ລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ, ນິ

ບັນດານິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ ໃນ

ແລະ ກົດໝາຍ, ນິຕິກຳໃຕ້ກົດ

ຈຸສັບຊ້ອນບຸກຄະລາກອນພາຍ

ຕັ້ງ

ກັນນັ້ນ,

ຍັງໄດ້ເປັນເຈົ້າການ

ຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ, ບັນດາມະຕິ

ແຕ່ລະໄລຍະ

ໃຫ້ບັນລຸຜົນສຳ

ໝາຍໃນຂົ ງ ເຂດເສດຖະກິ ດ -

ໃນ ສພຂ
 ເຂົ້າໃສ່ຕຳແໜ່ງງານ

(ສພຂ) ອັດຕ
 ະປື ສາມາດຍາດ

ເຂົ້າຮ່ວມສັງເກດການ ແລະ ຕິດ

ຂອງ ສພຊ ແລະ ສພຂ, ເຫັນ

ເລັ ດ ຕາມລະດັ ບ ຄາດໝາຍທີ່

ການເງິນ ແລະ ເງິນຕາ, ຂົງເຂດ

ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ, ກະທັດຮັດ, ສອດ

ໄດ້ຜົນງານທີ່ພົ້ນເດັ່ນໃນແຕ່ລະ

ຕາມການດໍາເນີນກອງປະຊຸມອົງ

ວ່າໃນໄລຍະຜ່ານມາ

ວາງໄວ້.

ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ, ຂົງເຂດ

ຄ່ອງກັບວີຊາສະເພາະ. ນອກນັນ
້ ,

ດ້ານ ຕາມສິດ ແລະ ພາລະບົດ

ການປົກຄອງແຂວງ,

ກອງປະ

ຖານຄວາມເປັນເຈົ້າການຮັບຜິດ

ຍຸຕິທຳ ແລະ ປກຊ-ປກສ ແລະ

ໃດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການສ້າງ ແລະ

ບ າ ດ ທີ່ ໄ ດ້ ກ ຳ ນົ ດ ໄ ວ້ ໃ ນ ກົ ດ

ຊຸມເປີດກວ້າງຂອງອົງການປົກ

ຊອບ ແລະ ເຊີດຊູບົດບາດຂອງ

ຫາສໍ າ ຄັ ນ ພື້ ນ ຖານຂອງຊາດ

ຂົງເຂດອື່ນໆ

ທີ່ຍັງເຫັນວ່າມີ

ບຳລຸງບຸກຄະລາກອນ ຂອງ ສພຂ

ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍສ ະພ າແ ຫ່ ງ ຊ າດ

ຄອງແຂວງ ແລະ ກອງປະຊຸມ

ສພຊ ກໍຄື ສພຂ, ໃນຖານະທີ່

ແລະ

ຄະນະ

ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ບໍ່ ທັ ນ ຖື ກ

ໃຫ້ ມີ ຄຸ ນ ນະພາບທາງດ້ າ ນທິ ດ

ແລະ

ຂອງຂະແໜງການກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງ

ເປັນຕົວແທນສິດອຳນາດ ແລະ

ສສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ ແລະ

ຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບກົດ

ສະດີ ແລະ ວິຊາສະເພາະ ທັງໄລ

ຂອງແຂວງ ແລະ ເມືອງຈັດຂຶ້ນ

ຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນບັນ

ສພຂ ຕ້ອງເພີ່ມທະວີຄວາມເປັນ

ໝາຍ, ນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ ແລະ

ຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ, ຢູ່ພາຍ

ໃນແຕ່ລະໄລຍະ,

ໂດຍຕິດພັນ

ດາເຜົ່າ, ໂດຍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນ

ເຈົ້າການ

ສົ່ງຜົນກະທົບທາງກົງ ແລະ ທາງ

ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; ເພື່ອຕອບ

ນິຕິກຳ: ຄະນະ ສສຊ ປະຈໍາເຂດ

ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນ

ການຜັ ນ ຂະຫຍາຍບັ ນ ດາແນວ

ໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ວິເຄາະ, ວິໄຈ

ອ້ອມ

ຕໍ່ການດໍາລົງຊີວິດຂອງ

ສະໜອງໃຫ້ໄດ້ກັບຄວາມຮຽກ

ເລືອກຕັ້ງ ກໍຄື ສພຂ
 ໄດ້ເອົາໃຈ

ພັ ດ ທະນາເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ

ທາງຂອງພັກ-ລັດ ໃນແຕ່ລະໄລ

ບັນຫາ ແລະ ສັງລວມບັນຫາ

ປະຊາຊົ ນ ບັ ນ ດາເຜົ່ າ ພາຍໃນ

ຮ້ ອ ງ ຕ້ ອ ງ ກ າ ນ ຂ ອ ງ ໜ້ າ ທີ່

ໃສ່ຄົ້ນຄວ້າ, ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາ

ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ

ຍະ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ບັນດາມະຕິ

ຕ່າງໆ ທີ່ຕິດພັນກັບບົດລາຍງານ

ເຂດເລືອກຕັ້ງ; ນອກນັ້ນ, ຕ້ອງ

ວຽກງານໃນສະພາບການເງື່ອນ

ເຫັ ນ ໃສ່ ບັ ນ ດາຮ່ າ ງກົ ດ ໝາຍທີ່

ຂອງແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບັນ

ກອງປະຊຸ ມ ຄັ້ ງ ປະຖົ ມ ມະລື ກ ,

ຂອງລັດຖະບານ, ບົດລາຍງານ

ໄດ້ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນ

ໄຂອັນໃໝ່ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

ຄະນະຮັບຜິດຊອບປັບປຸງສົ່ງມາ

ຫາທີ່ພົ້ນເດັ່ນທີ່ສັງຄົມ ກໍຄືປະ

ກອງປະຊຸມສະໄໝວິສາມັນເທື່ອ

ຂອງແຂວງ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນເຂດ

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງ

ໃຫ້ ພ້ອມທັງມີການປະສານສົມ

ຊາຊົ ນ ບັ ນ ດາເຜົ່ າ ມີ ຄ ວາມສົ ນ

ທີ 1 ຂອງ ສພຊ ກ່ຽວກັບການ

ທົບກັບຄະນະປະຈໍາ ສພຂ
 ເພື່ອ

ໃຈ ໃນເຂດເລືອກຕັ້ງ.

ຮັ ບ ຮອງເອົ າ ສອງວາລະແຫ່ ງ

ກໍຄືສະພາປະຊາຊົນແຂວງ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາ

ປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ຄື:
ດ້ານນິຕິບັນຍັດ ແລະ

ບົນພື້ນ

ດ້ າ ນ ກ າ ນ ຕິ ດ ຕ າ ມ

ຊາດ, ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ

ຮ່ວມກັບພະແນກ

ກວດກາ: ຄະນະ ສສຊ ປະຈໍາ

ເທື່ອທີ 2 ຂອງ ສພຊ ແລະ

ການ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່

ເຂດເລືອກຕັ້ງ ກໍຄື ສພຂ ໄດ້

ສພຂ; ແຜນພັດທະນາເສດຖະ

ກ່ຽວຂ້ອງ. ເພື່ອຮັບປະກັນເຮັດ

ເຂົ້າຮ່ວມຕິດຕາມກວດກາ ການ

ກິດ-ສັງຄົມ;

ໃ ຫ້ ຮ່ າ ງ ກົ ດ ໝ າ ຍ ມີ ເ ນື້ ອ ໃ ນ

ຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ລັດຖະທໍາມະນູນ,

ແຫ່ງລັດ ແລະ ບັນດາເອກະສານ

ຄວາມໝາຍຄົບຖ້ວນ, ຮັດກຸມ,

ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳອື່ນໆ

ອື່ນໆ, ດ້ວຍຈິດໃຈບຸກທະລຸທີ່

ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບ

ຮ່ວມກັບຄະນະປະຈຳ

ສພຊ,

ໜັກແໜ້ນ ເຊິ່ງໄດ້ສະແດງອອກ

ສະພາບຕົ ວ ຈິ ງ ຂອງທ້ ອ ງຖິ່ ນ

ບັນດາກຳມາທິການ ແລະ ຄະ

ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄະນະ ສສຊ ປະຈໍາ

ເຊິ່ງມັນສະແດງອອກ ເປັນຕົ້ນ:

ນະສະເພາະກິດຂອງ ສພຊ ໄດ້

ເຂດເລືອກຕັ້ງ ກໍຄື ສພຂ ສາ

ໄດ້ ເ ຂົ້ າ ຮ່ ວ ມກອງປະຊຸ ມ ທາບ

ທັງໝົດ 5 ຄັ້ງ. ຄະນະ ສສຊ

ມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຄື່ອນໄຫວ

ທາມຮ່າງກົດໝາຍທີ່

ສພຊ

ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ ໄດ້ລົງຕິດ

ແລະ

ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຈັດ

ຕາມກວດກາສະເພາະມີ 7 ຄັ້ງ;

ຕັ້ງ ໄດ້ທັງໜົດ 156 ເທື່ອຈຸດ,

ຂຶ້ນ ໄດ້ທັງໝົດ ໄດ້ທັງໝົດ 7

ຮ່ວມກັບຄະນະປະຈໍາ

181 ເທື່ອບ້ານ, 1 ກອງຮ້ອຍ

ຄັ້ງ;

ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມທາບ

ເຄື່ ອ ນໄຫວຕິ ດ ຕາມກວດກາ

ແລະ

ທາມຄຳເຫັນໃສ່ບັນດາຮ່າງກົດ

ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ລັ ດ ຖະທຳ

ເມືອງ ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ

ໝາຍຕາມຄຳແນະນຳຂອງຄະ

ມະນູນກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳ

ປະມານ 15.451 ຄົນ ຍິງ

ນະຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບຮ່ າ ງກົ ດ ໝາຍ

ອື່ນໆ

ຂອງອົງການປົກຄອງ

6.014 ຄົນ. ນອກຈາກນັ້ນ,

ແຕ່ລະສະບັບ

ຮ່ວມກັບຄະນະ

ແຂວງ ໄດ້ທັງໝົດ 3 ຄັ້ງ. ໄດ້

ຍັງໄດ້ລະດົມທຶນຈາກພາກສ່ວນ

ປະຈໍາ ສພຂ, ສະມາຊິກສະພາ

ຮັບຄໍາຮ້ອງທຸກທັງໝົດຈໍານວນ

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອປະກອບສ່ວນ

ປະຊາຊົນແຂວງ (ສສຂ), ພະ

5 ເລື່ອງ (ເປັນຄໍາສະເໜີ 4

ເຂົ້າໃນການຜັນຂະຫຍາຍ ເປັນ

ແນກການອ້ອມຂ້າງ ແລະ ອົງ

ເລື່ອງ; ຄໍາຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທໍາ

ເງິນຈໍານວນ 22,73 ລ້ານກີບ,

ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ທີ່ ກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງໄດ້ ທັ ງ

1 ເລື່ອງ ໃນນີ້, ໄດ້ສົ່ງໃຫ້ພາກ

ຄອມພິວເຕີໂນດບຸກຈໍານວນ 5

ໝົດ 3 ຄັ້ງ ໃນນັ້ນ, ມີກົດໝາຍ

ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງແກ້ໄຂ 5 ເລື່ອງ.

ເຄື່ອງ, ມອບໃຫ້ໜ່ວຍງານຊ່ວຍ

ຈໍານວນ 10 ສະບັບ; ໄດ້ປະ

ໄດ້ໃຫ້ຄໍາປຶກທາງດ້ານກົດໝາຍ

ວຽກ ສສຂ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ

ກອບຄໍາເຫັນໃສ່ບັນດາຮ່າງນິຕິ

ໃຫ້ ແ ກ່ ຜູ້ ມີ ສິ ດ ເລື ອ ກຕັ້ ງ ປະຕິ

5 ເມືອງ ແລະ ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມຈຳ

ກໍ າ ໃຕ້ ກົ ດ ໝາຍຂອງທ້ ອ ງຖິ່ ນ

ບັດໄດ້ 9 ຄັ້ງ, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງ

ນວນໜຶ່ງມອບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ

ທີ່ອົງການປົກຄອງແຂວງ ສະເໜີ

ໝົດ 19 ຄົນ ຍິງ 8 ຄົນ, (ບັນ

ຜູ້ທຸກຍາກອະນາຖາ.

ເຂົ້າມາຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາ ແລະ

ຫາສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນບັນຫາກ່ຽວ

ຮັ ບ ຮອງເອົ າ ໃນກອງປະຊຸ ມ ສະ

ກັບກໍາມະສິດທີ່ດິນ).

ຈັ ດ ກອງປະຊຸ ມ ທາບທາມຮ່ າ ງ
ກົດໝາຍ

ແລະ

ສພຂ

ລົງພົບປະຜູ້ມີສິດເລືອກ

ຫ້ອງວ່າການເມືອງ

ໃນໂອກາດນີ້,

5

ທ່ານ

ນາງ ມີນ
 າພອນ ໄຊສົມພູ ຄະນະ
ສສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ ແລະ

ແຕ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກ

ສພຂ ອັດຕ
 ະປື ໄດ້ມີການກຳ

ດ້ າ ນການຕົ ກ ລົ ງ ບັ ນ

ຂອງ ສພຊ ຊຸດທີ IX ແລະ

ນົດແຜນການສູ້ຊົນ ເພື່ອສຸມໃສ່

ຫາສຳຄັນຂອງຊາດ ແລະ ຂອງ

ສພຂ
 ຊຸດທີ II ມາຮອດປັດຈຸ

ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ວຽກງານ

ໄດ້ທັງໝົດ 2 ສະບັບ.

ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຕາມ
ສິດ ແລະ ພາລະບົດບາດ ໃຫ້
ບັ ນ ລຸ ຜົ ນ ສຳເລັ ດ ຕາມລະດັ ບ
ຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ວ່າ:
ດ້ານນິຕິບັນຍັດ ແລະ
ນິຕິກຳສຳຄັນຂອງທ້ອງຖິ່ນ: ບັນ
ດາທ່ານ ສສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກ
ຕັ້ງ ແລະ ສສຂ ຕ້ອງໄດ້ເປັນເຈົ້າ
ການໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ປະກອບ
ຄໍາເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍ, ນິຕິ
ກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ ບົນພື້ນຖານສະ
ພາບເງື່ອນໄຂຄວາມເປັນຈິງໃນ
ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ຂອງທ້ ອ ງ
ຖິ່ນ. ນອກນັ້ນ, ກໍຕ້ອງສຸມໃສ່
ທຸກເງື່ອນໄຂໃນການເພີ່ມທະວີ
ຊຸ ກ ຍູ້ ບັ ນ ດາຂະແໜງການທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບການປັບປຸງ,

ດ້ າ ນການຕົ ກ ລົ ງ ບັ ນ
ຂອງທ້ອງຖິ່ນ:

ເຂົ້າຮ່ວມແຕ່ຫົວທີ

ເຂັ້ມແຂງ:

ເອົາໃຈໃສ່ປະສານ

lr0 sq;rao leg]afdkoxtg,uo

czodeoqfrtoad’kooerk{75h,7v’ xu @W@!

ແຜນງົບປະມານ

ທ່ານໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ນັບ

ໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງ ສພຂ
,

ໃນຕໍ່ໜ້າ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່

ດ້ າ ນການສ້ າ ງຄວາມ

(ສພຊ
 ) ໃນວັນທີ 14
ກັນຍາ 2022 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ
)
ຫົວພັນ

ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປະ

ເມີນແຜນກຳນົດພະນັກງານນຳ
ພາ-ຄຸ້ມຄອງ ປະຈຳປີ 2021
ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ
ຄອນປະພັນ

ເລືອງສີຈັນທອງ

ຮອງປະທານ ສພຂ
 , ມີທ່ານ
ຮອງປະທານ, ຄະນະປະຈຳ, ບັນ
ດາທ່ານຄະນະເລຂາທິການ, ຫົວ
ໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ, ຜູ້
ຕາງໜ້າຈາກຄະນະຈັດຕັງ້ ແຂວງ,
ອົງການກວດກາລັດແຂວງ ຕະ
ຫລອດຮອດພະນັກງານ-ລັດຖະ
ກອນ ພາຍໃນ ສພຂ ເຂົ້າຮ່ວມ.
ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ໄດ້
ຮັບຟັງຮ່າງບົດສະຫລຸບການຈັດ
ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນກຳນົ ດ ພະນັ ກ
ງານນຳພາ-ຄຸ້ມຄອງ

ປະຈຳປີ

2021 ຂອງ ສພຂ
 ໃນໄລຍະ
1 ປີຜ່ານມາ ແລະ ເຊື່ອມຊຶມ
ມະຕິຂອງກົມການເມືອງສູນກາງ
ພັກ ສະບັບເລກທີ 030/ກມສພ,
ລົງວັນທີ 3 ມັງກອນ 2018
ວ່ າ ດ້ ວ ຍມາດຖານຂອງພະນັ ກ
ງານນຳພາ-ຄຸ້ມຄອງ ແນໃສ່ເຮັດ
ໃຫ້ ພ ະນັ ກ ງານການນຳແຕ່ ລ ະ
ຂັ້ນຂອງ ສພຂ ໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ

ເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ

ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ສະແດງຄວາມຍ້ອງ

ງານທີ່ບໍ່ທັນຢູ່ໃນແຜນ

ວຽກງານຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກ

ຍໍຊົມເຊີຍ

ຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິ

ເລື ອ ກເອົ າ ເປົ້ າ ໝາຍບັ ນ ຈຸ ເ ຂົ້ າ

ງານ

ທັງຮັບຟັງການອະທິບາຍ

ບັ ດ ແຜນກຳນົ ດ ພະນັ ກ ງານນຳ

ໃນແຜນກຳນົດໃຫ້ຖກ
ື ຕ້ອງຕາມ

ຂັ້ນຕອນຂອງການປະເມີນຈາກ

ພາ-ຄຸ້ ມ ຄອງໃນໄລຍະຜ່ າ ນມາ

ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ ຮັບ

ຜູ້ ຕ າງໜ້ າ ຄະນະຈັ ດ ຕັ້ ງ ແຂວງ.

ທີ່ ມີ ຜົ ນ ສຳເລັ ດ ຫລາຍດ້ າ ນ;

ປະກັນທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ

ຈາກນັ້ນ,

ໄດ້ດຳເນີນການປະ

ພ້ອມນີ້, ຍັງໄດ້ສະເໜີໃຫ້ພາກ

ຄຸນນະພາບ. ຈາກນັ້ນ, ທ່ານຍັງ

ເມີ ນ ບຸ ກ ຄະລາກອນຕາມແຜນ

ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຈັດສັນທຶນ ເພື່ອ

ຮ ຽ ກ ຮ້ ອ ງ ໃ ຫ້ ບັ ນ ດ າ ທ່ າ ນ ທີ່

ກຳນົດພະນັກງານ-ຄຸ້ມຄອງ ປະ

ບຳລຸງສ້າງພະນັກງານໃຫ້ຫລາຍ

ນອນຢູ່ ໃ ນແຜນການດັ່ ງ ກ່ າ ວ

ຈຳປີ 2021 ເພື່ອຂຶ້ນແຜນບຳ

ກວ່າເກົ່າ ແລະ ຮຽກຮ້ອງ ມາ

ເອົ າ ໃຈໃສ່ ເ ຝິ ກ ຝົ ນ ຫລໍ່ ຫ ລອມ

ລຸ ງ ສ້ າ ງພະນັ ກ ງານໃນແຕ່ ລ ະ

ຍັງການນຳຂອງສະພາປະຊາຊົນ

ຕົນເອງຢ່າງຮອບດ້ານ, ຕີລາຄາ

ດ້ານ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່

ແຂວງທຸກຂັ້ນ ເປັນເຈົ້າການສຶກ

ຕົນເອງຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ເພື່ອ

ການແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານເຂົ້າໃນ

ສາອົ ບ ຮົ ມ ການເມື ອ ງແນວຄິ ດ

ເປັນພື້ນຖານໃນການກຳນົດເປົ້າ

ຕຳແໜ່ງພະນັກງານນຳພາ-ຄຸ້ມ

ກໍ່ສ້າງພະນັກງານ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມ

ໝາຍບຳລຸງສ້າງພະນັກງານ, ຈັດ

ຄອງຂັ້ນຕ່າງໆ ໃຫ້ເປັນລະບົບ

ຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນເອງ ໂດຍ

ວາງເຂົ້າແຕ່ລະຕຳແໜ່ງງານ ໃຫ້

ຖືກຕ້ອງຕາມມາດຖານເງືອ
່ ນໄຂ.

ສະເພາະບຸກຄະລາກອນທີ່ຢູ່ໃນ

ປາກົດຜົນເປັນຈິງ ແລະ ດີຂຶ້ນ

ປະທານ

ແຜນກຳນົ ດ ພະນັ ກ ງານນຳພາ-

ເທື່ອລະກ້າວ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ມີຄຳເຫັນໂອ້ລົມ

ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສືບຕໍ່ສ້າງພະນັກ

ຕອນທ້າຍ,

ກ່ຽວກັບ

ເພື່ອ

(ນັກຂ່າວ ສພຂ ຫົວພ
 ັນ
)

lk]t|hkvjko
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madmkp ]t[kp

ແປ ແລະ ຮຽບຮຽງໂດຍ: ສາວແວ່ນ

# lk;9U,
Xg]njv'g[qkM g;Qkc[[daogv' [+g7aj'rymudko?

5
ຖ້າທ່ານຮູ້ສຶກມີບັນຫາເລື່ອງ
ການຂັບຖ່າຍ ທັງທີກິນແບບປົກກະຕິ
ທຸກມື້ ບໍ່ແຕກຕ່າງກັນ ແຕ່ເປັນຫຍັງ
ຈຶ່ງມີອາການຂັບຖ່າຍບໍ່ສະດວກ; ມື້ນີ້,
ເຮົາມີທາງເລືອກມານຳສະເໜີໃຫ້ແກ່
ທ່ານ ດ້ວຍສັບພະຄຸນຂອງຜັກ ແລະ
ໝາກໄມ້ 6 ຊະນິດ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້
ທ່ານຂັບຖ່າຍໄດ້ສະດວກຂຶ້ນ ທັງຍັງ
ເປັ ນ ການລ້ າ ງສານພິ ດ ໃນຮ່ າ ງກາຍ
ນຳອີກ.

ເຊື້ອພະຍາດ ອອກຈາກຕັບໄດ້ຢ່າງມີ

ຜັກຫົມ ເປັນຜັກທີ່ອຸດົມໄປ

ເລື່ອງການຂັບປັດສະວະ ແລະ ຊ່ວຍ

1. ເຊເລີລີ

ປະສິດທິພາບ ທັງຍັງຊ່ວຍສຳລະລ້າງ

ດ້ວຍເສັ້ນໄຍ ເຊິ່ງເປັນສານອາຫານທີ່

ຫລຸດຄໍເລດເຕີຮໍໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ; ສໍາ

ຜັກຊະນິດນີ້ ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກດີ

ສິ່ງເສດເຫລືອ ແລະ ຊ່ວຍຂັບປັດສະ

ດີສໍາລັບການລ້າງລໍາໄສ້ ແລະ ຊ່ວຍ

ລັບທ່ານທີ່ຢູ່ໃນໄລຍະຂອງການຫລຸດ

ໃນການເປັ ນ ຕົ ວ ຊ່ ວ ຍເລື່ ອ ງການຂັ ບ

ວະອອກຈາກຮ່ າ ງກາຍໄດ້ ເ ຊັ່ ນ ດຽວ

ໃຫ້ຂັບຖ່າຍໄດ້ສະດວກ;

ນອກນັ້ນ,

ນ້ຳໜັກ ແນະນໍາໃຫ້ກິນຜັກຫົມ ເພາະ

ຖ່າຍ

ກັນ ແລະ ເປັນອີກວິທີທີຈ
່ ະຊ່ວຍຫລຸດ

ຍັງມີສານອາຫານທີ່ສໍາຄັນອື່ນໆເຊັ່ນ:

ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຮູ້ສຶກອີ່ມໄວ ແລະ ອີ່ມ

Cluster) ຊະນິດໜຶ່ງ ທີ່ຊ່ວຍລ້າງສິ່ງບໍ່

ອາການບວມນ້ຳໄດ້ດີທີສຸດ.

ທາດໂປຕີນ, ວິຕາມິນ, ກົດອາມິໂນ

ດົນ ນອກນີ້, ຍັງຊ່ວຍຫລຸດການດູດ

ດີ ເປັນຕົນ
້ ແມ່ນສານພິດ, ສານເຄມີ ຫລື

2. ຜັກຫົມ

ແລະ ແຮ່ທາດ; ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງຊ່ວຍ

ຊຶ ມ ໄຂມັ ນ ບໍ່ ດີ ໃ ນຮ່ າ ງກາຍໄດ້ ເ ປັ ນ

ເພາະບັນຈຸເກືອ

(Sodium
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@W@@ g-yj',us]kds]kpdyf9td=k9af0bho1jk'7bd7nho c]t
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lkpl=krao|adc|ho  lv'cfofyolkpr6Ij;,  ]k;{s;Pf
ok,-jkdhv'  lkdqophv'mqj;g4y'DDD
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g[yj’[aosklv’fhko
#

ໂດຍ: ໂອທອງ ຄຳອິນຊູ

ຢ່າງດີ.
3. ໝາກແຕງ
ໝາກແຕງ

ອຸດົມໄປດ້ວຍ

ສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫລະ

ແລະ

ກົດອະມິໂນຊີລູລາຍ (Citrulline) ທີ່
ເຮັດໜ້າທີ່ລ້າງສານພິດອອກຈາກຮ່າງ

ຍິນສຽງ ຈາຈົ່ມເຕື້ອງ 					
ເປັນບັນຫາສຳຄັນ 						
ກອນຂໍແບເບີຍໄບ້ 						
ມອງໄປເຫັນຂອດຂໍ້ 						

ເຖິງເລື່ອງໂກຕາ
ໜຶ່ງອັນຄວນແກ້
ໄປຕາມຕາສ່ອງ
ຂໍເວົ້າກ່າວຈາ

ກາຍ ສໍາລັບແມ່ຍິງທີ່ຕ້ອງການຄວບ

j ຫາກວ່າ

ການເລືອກເຟັ້ນ 					
ທຸກບ່ອນ ເອົາຈັນຍາ 						
ບໍ່ເຫັນພຽງຫຼານຂ້ອຍ 						
ເບິ່ງທຸກຄົນເພື່ອຄົ້ນ 						

ຄົນໃສ່ອົງກອນ
ທ່ຽງທຳນຳເນັ້ນ
ຄົນເຄີຍຫຼືລູກ
ຫາຜູ້ເດັ່ນດີ

ການດັ່ງກ່າວໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ແລະ ຍັງ

j ເລືອກຜູ້

ເອົາວຽກເປັນເກນ
ຍາດວົງພົງພ້ອງ
ຈິງຈັງນຳວຽກ
ວານໃຫ້ເລືອກເລີຍ

j

ມີທ່າກ້າວ 						
ບໍ່ເນັ້ນ ສາຍສຳພັນ 						
ມອງຫາຄົນໃຈສູ້ 						
ວິຊາການຮຽກຮ້ອງ 		
ມອງເຫັນຄົນບໍ່ຄ້ານ 		
j ບັນຫາເຄີຍຍາກຫຍຸ້ງ

					
ສ່ວນຜູ້ຍັງພວມຮຽນ 						
ຝຶກໃຫ້ໃຈຂາວພ້ອມ 						
ບໍ່ຮຽກລຸງຮຽກປ້າ						

ຄົງຜ່ານຕາມຫວັງ
ແອບເອົາອັນກ້າວ
ຫອມແພງພຽນວຽກ
ແຊງເຊື້ອຊ່ອຍຊູ

ຄຸມໄຂມັນໃນເລືອດ ຫລື ຫລຸດອາ
ການບວມນ້ຳ ສາມາດເຮັດໄດ້ ໂດຍ
ການດື່ມນ້ໍາໝາກແຕງ ປະສົມກັບນ້ໍາ
ໝາກນາວ ວິທີນີ້ ຈະຊ່ວຍບັນເທົາອາ
ລ້າງສານພິດອອກຈາກຮ່າງກາຍ ແລະ
ຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບ ຍ່ອຍອາຫານເຮັດວຽກ
ໄດ້ດີຍິ່ງຂຶ້ນ.
4. ໝາກນາວ
ນ້ ຳ ໝາກນາວປະສົ ມ ກັ ບ ນ້ໍ າ
ອຸ່ນ ເປັນເຄື່ອງດື່ມທີ່ຊ່ວຍໃນການຂັບ
ຖ່າຍໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ເພາະການດື່ມນ້ຳ
ໝາກນາວປະສົມກັບນ້ຳອຸ່ນໃນຕອນ
ເຊົ້າທຸກມື້

ຈະຊ່ວຍກະຕຸ້ນການເຮັດ

ວຽກຂອງລຳໄສ້ໃຫ້ບີບຕົວ

ເພື່ອຂັບ

-;opY,

ສານພິ ດ ອອກມາພ້ ອ ມການຂັ ບ ຖ່ າ ຍ
ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ຂັບຖ່າຍສະດວກຂຶ້ນ.
5. ໝາກກີວີ
ມີເສັ້ນໄຍຫລາຍ

ມັນຈຶ່ງບໍ່

ແນວຖືກຕ້ອງ 					
ຮຽນຈົບໄປຄົງມີ 						
ສ່ວນວ່າອາສານັ້ນ 						
ປະສົບການເກີດໄດ້ 						

ຄວນຄ່ອງຈິງໃຈ
ວຽກຄອງຄອຍຖ້າ
ມັນເປັນທາງຜ່ານ
ຄັນໃຊ້ຊື່ມັນ

ຍັງຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ລໍາໄສ້ເຮັດວຽກດີຂຶ້ນ

j ແຕ່ວ່າ

ອັນແນ່ແທ້ 						
ເພາະວ່າ ຄວາມໝາຍມັນ 					
ເປັນອາສາຄືຜູ້ 							
ບໍ່ຫ່ອນ ໄປອາດເອື້ອມ 					

ເຮົາຢ່າຫຼົງລາຍ
ແມ່ນເທແຮງລ້າ
ລອງແຮງຕົນກ່ອນ
ຜົນໄດ້ຕອບແທນ

ອຸດມ
ົ ສົມບູນດ້ວຍເສັນ
້ ໄຍ ທັງ

j ເມື່ອໂກຕາແລ່ນເຂົ້າ

ມາຮອດອົງກອນ
ສອບເອົາຄົນກ້າວ
ອົງກອນໃຈຊື່
ຄົງໄດ້ແນ່ນອນ.

					
ຖືວ່າເປັນຕອນເສັງ 						
ຄັນວ່າ ອາວຫົວໜ້າ 						
ໃຜຄືຄົນເກັ່ງແທ້ 						

ltcf'7;k,glp.9o=k dq,g]0k  d=7ns]hk,a'dvo  
mujl6oglp,kofk z6hclog7qk]q[Iad wfh9kd3]douhwx1jk'[+
,u;aos;oda[,k 7qoltrkIj;,s5h,   vkw]3ldglp.9   o=k
gouK  ;k]tdkol6oglp  [+4nd.z,ys;oI6h   0=.sh[5o-67=hk  o=k
;yopkoc,jwxl6j   l;k'lts;ao-Ao2hk   muj7qog;Qk-jk0ko  
oAomhvoK
f

ແປກ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃນການຂັບຖ່າຍ ທັງ
j ຮູ້ເຮັດ

;ao8hkortpkf;=h3]d 7q[Iv[ !* xu X@) daopk
@WW({@) daopk @W@@? grnjv]tobdg4y'75o'k,7;k,fu0v'
mjko s]5p xklg8u lkdqo9bj'd=koqfgvqk;aogduf0v'gryjo
gxao;ao8hkortpkf;=h3]d c]txuouh lxx]k; 9afrymult
gs]u,lts]v';aofaj'djk;0bho mujl;og9Qk2hk'5j, g]uj,c8j
g;]k )G#W 3,' 0v';aomu @) daopkgxao8Qo wx rkp.8h7=k
0a;o “Ij;,cI'Ij;,.98hkortpkf;=”h grnjv[+.sh,ud=]tou
glp-u;yf phvortpkffaj'djk;  grktgxaortpkfmujIhkpcI'
[+;jk7qos]nlaf   skd4ndlafdaf s]n06f c]t gxaortpkf
c]h; 9t[+lk,kfxyjoxq;.shskpfuwfh   .o'ko0Po0jk;c9h'  
g-uoIj;,dyf9td=k  o=k\k{c,;s]nlaf  Ij;,laddao;=h   lv'
raog0a,d=koqf w;h  lad2iu[+glp7jk  o=klaf,kIj;,s]Yo  dyf
9td=krhv,r=jkdao mjkogvupK
f

ແລະ ສໍາຄັນທີ່ສຸດ ມັນຍັງຊ່ວຍລ້າງ
ສານພິດທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ໃນລໍາໄສ້ໄດ້ຢ່າງ
ປະສິດທິພາບ.
6. ໝາກໂປມຂຽວ

7t8yg8nvo.9

ຖ້າກິນໝາກໂປມຂຽວເລື້ອຍໆ ຈະມີ

ກໍບໍ່ຕຸ້ຍ.
www.sanook.com

f vd0tpv,
0qf0vfgxaocs;o
grkt,usq;cdh;
;y-kfus]kp1jk'
-60Bo9bj'7jvpgInv' g9QkgvupK
#

ຜົນດີຕໍ່ກັບລະບົບຂັບຖ່າຍ ແລະ ເປັນ
ກິນເທົ່າໃດ

cvjo85h'

g]njv'G mtskogInv
c,jgsao]6d-kp0U7hkog]upg8nvo;jk
c,jG           ]6dgvupK    7qom5d7qogduf,k16jgmy'czjofyooU   .zd=
                  8hv'gIaf;Pd\qfm5d7qooAo]t
]6d-kpG   I6hc]h;c,jgvupK 1jkg;Qks]kp 9ad|jvp]6ddt-ywx
                  gxaomtskogInvc]h;]t
c,jG           3vpM 9aj'c,jo-kfo=]6dgvup
]6d-kpG   KKK

ຮູບແບບລະລາຍ ແລະ ບໍ່ລະລາຍ ເຊິ່ງ

ໝາກໄມ້ທີ່ມີແຄລໍຣີຕໍ່າ

#

7e7jk]Qo		
lucf'l5d		
7nco;7qoI6h		
dy]ypk-j;pp6h		

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

;aomu @&{@(}W_}@W@@

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ສະພາແຫ່ງຊາດ 					

					

ເລກທີ 05 /ສພຊ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 16 ພະຈິກ 2021
ກົດໝາຍ
ວ່າດ້ວຍການໂທລະຄົມມະນາຄົມ (ສະບັບປັບປຸງ)
ພາກທີ I
ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ
ມາດຕາ 1 (ປັບປຸງ) ຈຸດປະສົງ
ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ກຳນົດ ຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມ,
ກວດກາ ວຽກງານໂທລະຄົມມະນາຄົມ ເພື່ອໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ມີປະສິດທິພາບ, ມີຄຸນນະພາບ, ທົ່ວເຖິງ, ມີຄວາມ
ສະດວກ, ຍຸຕິທຳ, ພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຫັນເປັນທັນສະໄໝ ແນໃສ່ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມປອດໄພຂອງ
ຊາດ, ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງຊາດ.
ມາດຕາ 2 (ປັບປຸງ) ການໂທລະຄົມມະນາຄົມ
ການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແມ່ນ ການຕິດຕ
ສ
ໍ່ ື່ສານ ລະຫວ່າງຕົ້ນທາງ ຫາ ປາຍທາງ ເພື່ອສົ່ງ ແລະ ຮັບຂໍ້ມູນທີ່ຢູ່ໃນ
ຮູບແບບຂອງສຽງ, ຮູບພາບ, ຮູບພາບເຄື່ອນໄຫວ, ຕົວເລກ, ຕົວອ
 ັກສອນ, ສັນຍານ, ເຄື່ອງໝາຍ ຫຼື ຮູບແບບຂໍ້ມູນອື່ນ
ໂດຍຜ່ານລະບົບສາຍ, ລະບົບແສງ, ລະບົບຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸສື່ສານ, ລະບົບແມ່ເຫຼັກໄ ຟຟ້າ, ລະບົບອື່ນໃດໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍ
ລະບົບລວມກັນ.
ມາດຕາ 3 (ປັບປຸງ) ການອະທິບາຍຄຳສັບ
ຄໍາສັບທີ່ນຳໃຊ້ໃ ນກົດໝາຍສະບັບນີ້ ມີຄວາມໝາຍ ດັ່ງນີ້:
1. ເຄືອຂ່າຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ ໝາຍເຖິງ ອຸປະກອນໂທລະຄົມມະນາຄົມ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັນໂດຍກົງ ຫຼື ຜ່ານ
ສູນກາງການເຊື່ອມຕໍ່ ເພື່ອການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍເຄືອຂ່າຍມີສາຍ ແລະ ບໍ່ມີສາຍ; 
2. ຊັບພະຍາກອນໂທລະຄົມມະນາຄົມ ໝາຍເຖິງ ເລກໝາຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ຊັບພະ ຍາກອນອິນເຕີເນັດ,
ຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸສື່ສານ ແລະ ຕຳແໜ່ງວົງໂ ຄຈອນດາວທຽມ;
3. ຊັບພະຍາກອນອິນເຕີເນັດ ໝາຍເຖິງ ເລກໝາຍອິນເຕີເນັດ ແລະ ລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດ;
4. ອຸປະກອນໂທລະຄົມມະນາຄົມ ໝາຍເຖິງ ອຸປະກອນທີ່ປະກອບເຂົ້າເປັນລະບົບສື່ສານເປັນຕົ້ນ ລະບົບສູນກາງ
ໂທລະສັບ, ລະບົບສາຍສົ່ງ, ສະຖານີສົ່ງ-ຮັບສັນຍານຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸສື່ສານ, ລະ ບົບເຄື່ອງໄຟຟ້າຫຼໍ່ລ້ຽງ, ເສົາອາກາດ,
ສາຍອາກາດ, ໜ່ວຍໂທລະສັບ, ຊິ້ນສ່ວນ ແລະ ວັດຖຸທ
ນ
ີ່ ຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ;
5. ໂຄງລ່າງພື້ນຖານໂທລະຄົມມະນາຄົມ ໝາຍເຖິງ ອຸປະກອນໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ເຄືອຂ່າຍໂທລະຄົມມະນາ
ຄົມ ແລະ ສິ່ງປຸກສ້າງທີ່ຮັບໃຊ້ວຽກງານໂທລະຄົມມະນາຄົມ;
6. ເລກໝາຍໂທລະສັບ ໝາຍເຖິງ ເລກໝາຍໂທລະສັບເຄື່ອນທີ່, ຕັ້ງໂຕະແບບມີສາຍ ແລະ ບໍ່ມີສາຍ;
7. ການເຊື່ອມຕເໍ່ຄືອຂ່າຍ ໝາຍເຖິງ ການເຊື່ອມຕໍ່ ລະຫວ່າງເຄືອຂ່າຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຂອງຜູ້ໃຫ້ບ
 ໍລິການ
ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ ສາມາດຕິດຕສ
ໍ່ ື່ສານກັນໄດ້;
8. ອິນເຕີເນັດ ໝາຍເຖິງ ການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີໃນທົ່ວໂລກເຂົ້າກັນ ໂດຍຜ່ານເຄືອຂ່າຍໂທລະ
ຄົມມະນາຄົມ ເພື່ອການສົ່ງ, ການຮັບ ແລະ ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ;
9. ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ໝາຍເຖິງ ຜູ້ດຳເນີນກິດຈະການໃຫ້ບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ/ຫຼື
ສະໜອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ;
vjko8+lt[a[sohkDDD

3v;kf0v’g9qhk2hk’5j,

ພິ ກ ແ ຜ່ ນ ດິ ນ ປີ້ ນ ແ ຜ່ ນ ຟ້ າ
ຢາກເຫັນໜ້າໃຫ້ເບິ່ງຫລັງ ດັ່ງນັ້ນເຮົາ
ຄວນຫລຽວຫລັງເບີ່ງອະດີດຢ່າງຮອບ
ຄອບວ່າຊາດລາວເຮົາໃດ້ຜ່ານຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກ-ເສິກສົງຄາມ ແລະ ສັນຕິ
ສຸກຮຸ່ງເຮືອງມາແບບໃດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້
ຫລົງລືມແນວທາງຄວາມຄິດຂອງບັນ
ພະບູລຸດ, ປີ ຄສ 1353 ເຈົ້າຟ້າງຸ່ມ
ໄດ້ນໍາກອງທັບຂຶ້ນມາພັກທີ່ວັດປ່າສັກ
(ວຽງຈັນ) ເພື່ອດໍາເນີນ ພິທີສະຫລອງ
ໄຊຊະນະ.
ເຈົ້າຟ້າງຸ່ມໃດ້ມີຄໍາເຫັນເປັນ
ໃຈຄວາມສໍ າ ຄັ ນ ຕໍ່ ບັ ນ ດາເສນາອາ
ມາດກ່ອນຈະໃຫ້ໂອວາດໂດຍຫຍໍ້ວ່າ:
ເມື່ ອ ພວກທ່ າ ນທັ ງ ຫລາຍຫາກເຫັ ນ

ດອມກັນສັນໃດ ເຮົາກໍບໍ່ຊົງຂີນຄວາມ
ຂອງພວກເຈົ້າກູໃດ້ສັນນັ້ນ,
ຂໍໃຫ້
ພວກເຈົາກູ ຈົ່ງມີແຕ່ຄວາມຮັກໃຄ່
ປຸ້ມລຸມສາມັກຄີກັນ, ພ້ອມກັນສ້າງ
ບ້ານແປງເມືອງຈົ່ງບູຊາແກ້ວສາມປະ
ການ ແລະ ພາກັນຢູ່ໃນສິນກິນໃນທໍາ
ບ້ າ ນເມື ອ ງຈືຶ່ ງ ມີ ຄ ວາມສຸ ກ ຊຸ່ ມ ເຢັ ນ
ກ້ານກຸງຮຸງ່ ເຮືອງຕະຫລອດກາລະນານ.
ຜູ້ຂຽນມີິຂໍ້ສັງເກດຕໍ່ປະເດັນ
ນີ້ສັ້ນໆວ່າ: ໃຫ້ນັບຖືບູຊາແກ້ວສາມ
ປະການ ແລະ ຢູ່ໃນສິນກິນໃນທໍາ
ບ້ານເມືອງຈຶ່ງຊຸ່ມເຢັນ....! ແກ້ວສາມ
ປະການກໍຄື: ພະລັດຕະນະໃຕ ມີ ພະ
ພຸດ, ພະທໍາ (ຄໍາສອນ), ພະສົງ (ຜູ້ເປັນ
ສາວົກປະຕິບັດຕາມ)
ໃຫ້ຢູ່ໃນສິນກິນໃນທໍາໝາຍ
ຄວາມວ່າ: ການປະພຶດດໍາເນີນຊີວິດ
ຕ້ອງປະກອບດ້ວຍສິນທໍາ, ຕ້ອງຍຶດ

ໂດຍ: ດັ້ນກີບເມກ
ໝັ້ນໃນຫລັກສິນທໍາ 56 ປະການ, ບໍ່
ລັກໂລບ, ບໍ່ບຽດບຽນ ແລະ ຜິດຮີດ
ຄອງປະເພນີ, ຂໍ້ຕ້ອງປະຕິບັດສິນກໍຄື
ລະບຽບການບ້ານເມືອງ ເພາະຖ້າວ່າ
ເສນາອາມາດ
ຫາກປະພຶດທຸດຈະ
ລິດ (ລ່ວງເກີນກົດໝາຍ) ກໍຈະພາ
ໃຫ້ ເ ປັ ນ ທີ່ ຕໍ າ ນິ ວິ ຈ ານຈາກສັ ງ ຄົ ມ ,
ກິນໃນທໍາໝາຍຄວາມວ່າ: ການຫາ
ຢູ່ກິນດໍາເນີນຊີວິດຕ້ອງປະກອບດ້ວຍ
ຫລັກທໍາມະສໍາລັບຜູ້ຄອງເຮືອນ...
ຄໍ າ ໂອວາດສັ້ ນ ໆທີ່ ຍົ ກ ມາ
ຂ້ າ ງເທິ ງ ນັ້ ນ ພຽງແຕ່ ເ ອົ າ ເລື່ ອ ງສິ ນ
ແລະ ທໍາມາອະທິບາຍ ເພື່ອຕີຄວາມ
ຕາມໂຕໜັງສື, ເຈົ້າຟ້າງຸ່ມຄົງມີເຈຕະ
ນາໃຫ້ເສນາອາມາດປະພຶດໃນສິນທໍາ
ເພື່ອຄວາມຊຸ່ມເຢັນຂອງບ້ານເມືອງ!
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ຜູ້ຊີ້ນຳ
ທ່ານ ສິງຄຳ ວົງພະຈັນ

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

