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(ສພຊ) ໃນຕອນເຊົ້າຂອງ
ວັນທີ 16 ກັນຍາ 2022, ຄະນະຜູ້
ແທນຂັ້ ນ ສູ ງ ຂອງສະພາແຫ່ ງ ຊາດ
(ສພຊ) ແຫ່ງຣາຊະອານາຈັກກໍາປູເຈຍ
ນຳໂດຍສົມເດັດ ອັກຄະ ມະຫາ ໂປ
ເຢຍ ຈັກກຣີ ເຮັງຊໍາຣິນ ປະທານສະ
ພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ຣາຊະອານາຈັກ
ກໍາປູເຈຍ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ
ໄດ້ ເ ດີ ນ ທາງກັ ບ ປະເທດພາຍຫລັ ງ ທີ່
ສຳເລັດການຢ້ຽມຢາມ
ສປປລາວ
ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ
14-16 ກັນຍາ 2022 ໂດຍມີທ່ານ
ຄຳໃບ ດຳລັດ ກຳມະການສູນກາງພັກ,
ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ພ້ອມ
ດ້ວຍການນຳຈຳນວນໜຶ່ງຂອງສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ອອກສົ່ງທີ່ສະໜາມບິນສາ
ກົນວັດໄຕ.
ໃນໂອກາດເດີນທາງມາຢ້ຽມ

ຢາມ ສປປລາວ ຄັ້ງນີ້, ປະທານສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ຣາຊະອານາຈັກກໍາປູ
ເຈຍ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມ

ຂໍ່ານັບ ພະນະທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ
ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປລາວ ແລະ
ພົບປະກັບພະນະທ່ານ ພັນຄໍາ ວິພາວັນ
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ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປລາວ.
ໃນການພົບປະດັ່ງກ່າວໄດ້ດຳເນີນໄປ
ໃນບັນຍາກາດສະໜິດສະໜົມອົບອຸນ
່ ,

ການນໍາຂັ້ນສູງທັງສອງຝ່າຍ ໄດ້ຕີລາ
ຄາການພົ ວ ພັ ນ ຮ່ ວ ມມື ທີ່ ມີ ມູ ນ ເຊື້ ອ
ອັ ນ ດີ ງ າມຖານບ້ າ ນໃກ້ ເ ຮື ອ ນຄຽງ,

ບ້ານແກ່ວເມືອງດອງ ແລະ ຄວາມສາ
ມັກຄີຮັກແພງຂອງສອງປະເທດ ແລະ
ປະຊາຊົນສອງຊາດລາວ-ກຳປູເຈຍ ທັງ
ໄດ້ ເ ຫັ ນ ດີ ເ ປັ ນ ເອກພາບໃນການຈະ
ຮ່ ວ ມກັ ນ ເສີ ມ ຂະຫຍາຍສາຍພົ ວ ພັ ນ
ມິດຕະພາບ, ຄວາມສາມັກຄີ ແລະ
ການຮ່ວມມືທີ່ດີງາມ ແລະການພົວ
ພັ ນ ແບບຄູ່ ຮ່ ວ ມມື ຍຸ ດ ທະສາດຮອບ
ດ້ານ ໝັ້ນຄົງຍາວນານ, ຕອບສະ
ໜອງຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນສອງ
ຊາດ ກໍຄືປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນພາລະ
ກິດສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບ ແລະ ການ
ຮ່ວມມືໃນພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ.
ໃນໂອກາດມາຢ້ ຽ ມຢາມ
ສປປລາວ, ສົມເດັດ ອັກຄະ ມະຫາ
ໂປເຢຍ ຈັກກຣີ ເຮັງຊໍາຣິນ ປະທານ
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(ສພຊ) ໃນວັນທີ 13 ກັນ
ຍາ 2022 ທີ່ສະຖານເອກອັກຄະລັດ
ຖະທູດອັງກິດ ປະຈຳ ສປປລາວ, ທ່ານ
ປອ. ນາງ ສູນທອນ ໄຊຍະຈັກ ຮອງ
ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ
ລາວ, ຜູ້ຊີ້ນຳວຽກງານການຕ່າງປະ
ເທດ ໃນນາມຕາງໜ້າໃຫ້ຄະນະປະຈຳ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປລາວ ໄດ້
ນຳພາຄະນະເຂົ້າວາງພວງມາລາ ແລະ
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(ສພຊ) ວັນທີ 8 ກັນຍາ
2022 ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ສັນ
ຍາ ປຣະເສີດ ປະທານກໍາມາທິການ
ການຕ່າງປະເທດ (ກຕທ) ສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ໄດ້ຕ້ອນຮັບການເຂົ້າຢ້ຽມຂໍ່າ
ນັບຂອງທ່ານທ່ານ ນາງ ລິວ ຊຸນ ລິນ
(Leow Siu Lin) ເອກອັກຄະລັດຖະ
ທູດ ແຫ່ງ ສ.ສິງກະໂປ ປະຈໍາ ສປປ

7totltstrao]af4tltrkvq’dkovksko3]d
(ສພຊ) ວັນທີ 8 ກັນຍາຜ່ານ
ມາ, ທີ່ຫ້ອງຮັບແຂກສະພາແຫ່ງຊາດ
ທ່ານ ນາງ ທຸມມາລີ ວົງພະຈັນ ປະ
ທານກໍ າ ມາທິ ກ ານວັ ດ ທະນາທຳ-ສັ ງ
ຄົມ (ກວທສ) ທັງເປັນປະທານຄະນະ
ມິດຕະພາບລັດຖະສະພາ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ
ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານ ມາຊາຮິໂຣ ໂຄມູລະ

vjko8+|hk @

Iv’xtmko dl8l

vjko8+|hk #

,v[{
,v[
{Ia[ g7njv’-j;pgs]nvz6hxtlq[wro=hk4h;,
(ສພຊ) ວັນທີ 2 ກັນຍາຜ່ານ
ມາ, ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ມີພິທີມອບຮັ ບ ເຄື່ ອ ງຊ່ ວ ຍເຫລື ອ ໃຫ້ ປ ະຊາຊົ ນ ຜູ້
ໄດ້ ຮັ ບ ຜົ ນ ກະທົ ບ ຈາກໄພນ້ ຳ ຖ້ ວ ມຢູ່
ແຂວງອຸດົມໄຊ ຈາກຫລາຍພາກສ່ວນ
ເປັນຕົ້ນ: ຄອບຄົວການນຳສະພາແຫ່ງ
ຊາດ; ອາດີດພະນັກງານການນຳສະ
ພາແຫ່ງຊາດ; ກຸ່ມບໍລິສັດ ທະວີໂຊກ

|hk $

ພັດທະນາ ຈໍາກັດ; ຕາງໜ້າອະດີດກຸ່ມ
ນັກຮຽນວັດທະນະທໍາກອງທັບເມືອງ
ວຽງໄຊ ແຂວງຫົວພັນ; ຕາງໜ້າສູນ
ລວມຄຣິສຕະຈັກຂ່າວປະເສີດ; ບໍລິ
ສັດ ກວາງຈຽນຊີນແສງສະຫວ່າງ ຂຸດ
ຄົ້ນແຮ່ຫາຍາກ; ເຈົ້າອະທິການວັດສົມ
ໂຮງ; ຕາງໜ້າໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ 9
ຈະເລີນຊັບ; ກອງທຶນຊ່ວຍເຫລືອສັງ

|hk $

8hvoIa[gvdvad7t]af4tm6f vqflt8ik]u
(ສພຊ) ວັນທີ 8 ກັນຍາຜ່ານ
ມາ, ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ທ່ານ ເກດ
ແກ້ວ ສີຫາລາດ ຮອງປະທານກໍາມາ
ທິການເສດຖະກິດ,
ເຕັກໂນໂລຊີ
ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ກສຕສ) ສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ທັງເປັນປະທານຄະນະມິດ
ຕະພາບລັດຖະສະພາ ລາວ-ໂອເຊອານີ
ໄດ້ຕ້ອນຮັບເຂົ້າຢ້ຽມຂໍ່ານັບຂອງທ່ານ

ຄົມສະພາແຫ່ງຊາດ; ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງມີ
ຄອບຄົວ ແລະ ບຸກຄົນອີກຈໍານວນ
ໜຶ່ງ ໂດຍຜ່ານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
ເພື່ ອ ນຳໄປມອບຕໍ່ ໃ ຫ້ ປ ະຊາຊົ ນ ຜູ້ ທີ່
ໄດ້ ຮັ ບ ຜົ ນ ກະທົ ບ ຈາກໄພນໍ້ າ ຖ້ ວ ມຢູ່
ແຂວງອຸດົມໄຊ ຕາງໜ້າກ່າວຮັບໂດຍ
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ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນໄລຍະຜ່ານ

ທະສາດ

ລະຫວ່າງສອງປະເທດລາວ

ປຸ່ນ, ຍີ່ປຸ່ນ-ລາວ ໃນຕໍ່ໜ້າ ແລະ ຈະ

ມາ,

ຕີລາຄາສູງຕໍ່ສາຍພົວພັນສອງ

ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ກໍຄືສອງອົງການນິຕິບັນ

ນໍາເອົາຂໍ້ສະເໜີດ່ງັ ກ່າວໄປສືບຕໍ່ປະຕິດ

ຝ່າຍໃນດ້ານຕ່າງໆ ແລະ ເຫັນດີຈະ

ຍັດ ໃຫ້ເປັນຮູບປະທໍາຍິ່ງໆຂຶ້ນ; ພ້ອມ

ບັດ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບພາກ

(ສພຊ) ໃນວັນທີ 8 ກັນຍາ

ຮ່ວມກັບຝ່າຍລາວ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍ

ນັ້ນ,

ທ່ານຍັງໄດ້ຕີລາຄາສູງຕໍ່ຜົນສໍາ

ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອນໍາໄປພິຈາລະນາ

ຜ່ານມາ, ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ສະຫາຍ

ສາຍພົວພັນຮ່ວມມື ລະຫວ່າງອົງການ

ເລັດ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງທ່ານ

ຕອບສະໜອງແກ້ ໄ ຂຕາມສະພາບ

ສົມມາດ ພົລເສນາ ຮອງປະທານຄະ

ນິຕິບັນຍັດ ຂອງສອງປະເທດ ນັບທັງ

ມາຊາຮິໂຣ ໂຄມູລະ ໂດຍສະເພາະ

ຄວາມເປັນຈິງ.

ນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ

ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ນັບ

ແມ່ນຜົນງານໃນວຽກງານຮັບປະກັນ

ລາວ ໄດ້ພົບປະກັບ ສະຫາຍ ປາຍ ມາ

ມືຂະຫຍາຍຕົວຍິ່ງຂຶ້ນ, ສະຫາຍຍັງໄດ້

ດ້ານສະບຽງອາຫານຂອງໂລກ, ວຽກ

ຊີ ລີນ ຮອງປະທານຄະນະປະຈໍາສະພາ

ແຈ້ ງ ໃຫ້ ຊ າບກ່ ຽ ວກັ ບ ສະພາບການ

ງານມະນຸດສະທຳ ແລະ ບັນເທົາທຸກ

ຜູ້ແທນປະຊາຊົນທົ່ວປະເທດ

ໂດຍຫຍໍ້ຂອງສະພາຜູ້ແທນປະຊາຊົນ

ກໍຄືການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງອົງ

ທົ່ວປະເທດຈີນ.

ການນິຕິບັນຍັດຂອງທ່ານ ແລະ ການ

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ຣາຊະອານາຈັກ

ພົວພັນຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ສອງປະເທດ

ກໍາປູເຈຍ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ພົບປະ

ກໍຄື ລະຫວ່າງ ສອງອົງການນິຕິບັນ

ສອງຝ່າຍກັບ ພະນະທ່ານ ປອ. ໄຊ

ຍັດໃນໄລຍະຜ່ານມາ

ແມ່ນໄດ້ຮັບ

ສົມພອນ ພົມວິຫານ ປະທານສະພາ

30% (ເດືອນກໍລະກົດ 2022 ແມ່ນ 25,7%) ເນື່ອງຈາກ
ດັດຊະນີລາຄາເກືອບທຸກໝວດ
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ອີງຕາມບົດລາຍງານສະພາບອັດຕາເງິນເຟີ້ປະຈໍາ

ເດືອນສິງຫາສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ
ລົງທຶນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ອັດຕາເງິນເຟີ້ ເດືອນສິງຫາ 2022 ທຽບປີຕໍ່
ປີ ຫລື ທຽບກັບເດືອນດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ

ພົວພັນຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ສອງພັກ,

ເຊັນປຶ້ມໄຫວ້ອາໄລ ຕໍ່ການສິ້ນພະຊົນ

ການເສີມຂະຫຍາຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍ

ສອງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນສອງຊາດ

ແຫ່ງຊາດລາວ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ເຊິ່ງ

ຂອງ ສົມເດັດ ພຣະຣາຊິນີ ເອລິຊາ

ສະເພາະໄດ້ມີການຍົກລະດັບການພົວ

ລາວ-ຈີນ, ຈີນ-ລາວ ໃນປີ 2021

ສອງຝ່າຍໄດ້ພ້ອມກັນປຶກສາຫາລືກັນ

ເບັດ ທີ II ແຫ່ງ ສະຫະຣາຊະອານາ

ພັນຮ່ວມມື ຈາກຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ

ຜ່ານມາ ຊຶ່ງເປັນປີມິດຕະພາບ ລາວ-

ໃນຫລາຍບັນຫາສໍາຄັນເປັນຕົ້ນແມ່ນ

ຈັກ ອັງກິດ ແລະ ອຽກລັງເໜືອ ເຊິ່ງ

ມາເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ

ໃນປີ

ອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມບໍ່ແມ່ນເຫລົ້າ ທຽບປີຕໍ່ປີສູງ 30,2%

ຈີນ ເຊິ່ງສອງປະເທດ ໄດ້ຮ່ວມກັນສະ

ໄດ້ ຮ່ ວ ມກັ ນ ຕີ ລ າຄາຄື ນ ກ່ ຽ ວກັ ບ ສະ

ມີເນື້ອໃນດັ່ງລຸ່ມນີ້:

2015 ເຊິ່ງສະແດງອອກສອງປະເທດ

ພາບການພົ ວ ພັ ນ ຮ່ ວ ມມື ລ ະຫວ່ າ ງ

ໄດ້ ມີ ກ ານແລກປ່ ຽ ນຢ້ ຽ ມຢາມຂອງ

ສອງປະເທດລາວ-ກຳປູເຈຍ ກໍຄືການ

ຍ້ອນລາຄາເຂົ້າສານ, ທາດແປ້ງ, ຊີ້ນ, ໄຂ່ນ້ຳມັນພືດ, ໝາກໄມ້

ພົ ວ ພັ ນ ຮ່ ວ ມມື ລ ະຫວ່ າ ງສອງສະພາ

ຍັງສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

ທັງທຽບເດືອນຕໍ່ເດືອນ ແລະ ປີຕໍ່ປີ ໂດຍສະເພາະໝວດສະບຽງ

ເຫລີມສະຫລອງ ຄົບຮອບ 60 ປີ

ໃນນາມຄະນະປະຈໍ າ ສະພາ

ແຫ່ງການສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນການທູດ

ແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປລາວ ແລະ ໃນ

ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ

ລະຫວ່າງ ສອງປະເທດ ດ້ວຍຫລາຍ

ນາມສ່ວນຕົວ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍສະ

ຮອດການຢ້ ຽ ມຢາມແລກປ່ ຽ ນບົ ດ

ແລະ

ຍ້ອນລາຄາລົດຍົນ, ເຄື່ອງອາໄຫລ່ ປັບໂຕສູງຂຶ້ນເນື່ອງຈາກອັດ

ກິດຈະກຳ, ພິເສດ ໃນວັນທີ 4 ທັນ

ແຫ່ງຊາດ

ແດງຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈຢ່າງສຸດຊຶ້ງ

ຮຽນຂອງວິ ຊ າການນັ ບ ແຕ່ ສູ ນ ກາງ

ວາ 2021 ສອງປະເທດ ໄດ້ເປີດນຳ

ເປັ ນ ເອກະພາບກັ ນ ຕໍ່ ທິ ດ ທາງແຜນ

ແລະ ຂໍແບ່ງເບົາຄວາມທຸກໂສກ ນຳ

ແລະ ທ້ອງຖິ່ນນຳກັນ ຢ່າງເປັນປົກກະ

ໃຊ້ເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໂດຍມີ

ການໃນຕໍ່ໜ້າ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນຍິ່ງ

ຕາແລກປ່ຽນທີ່ຍັງສືບຕໍ່ອ່ອນຄ່າ ສ່ວນລາຄານ້ຳມັນເຖິງວ່າຈະ

ປະຊາຊົນ ແຫ່ງ ສະຫະຣາຊະອານາຈັກ

ຕິ ແລະ ຕີລາຄາສູງທີ່ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ

ການນໍ າ ສູ ງ ສຸ ດ ຂອງສອງປະເທດເຂົ້ າ

ຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ,

ອັງກິດ ແລະ ອຽກລັງເໜືອ ຕະຫລອດ

ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອ ແລະ ສະໜັບ

ຖ້າທຽບໃສ່ຮອບປີຕໍ່ປີ ສຳລັບ ໝວດທີ່ພັກອາໄສ, ໄຟຟ້າ, ນໍ້າ

ຮ່ວມນັ້ນ

ຄະນະຜູ້ແທນນຳກັນ ໃນທຸກລະດັບ,

ເຖິງ ສົມເດັດພຣະບໍຣົມ ວົງສານຸວົງ

ສະໜູນ ສປປລາວ ໃນການພັດທະນາ

ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບ

ທຸກພຣະອົງ

ຕໍ່ການຈາກໄປຢ່າງບໍ່ມີ

ດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ດ້ານເສດຖະ

ລະຫວ່າງ

ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ພາລະບົ ດ ບາດ

ປະປາ ແລະ ເຊື້ອເພີງຫຸງຕົ້ມ ເພີ່ມຂຶ້ນ 20,5% ເນື່ອງຈາລາຄາ

ວັນກັບຄືນຂອງ ສົມເດັດ ພຣະຣາຊິນີ

ກິດ, ວັດທະນະທໍາ, ການສຶກສາ, ສາ

ສອງປະເທດ; ນອກຈາກນັ້ນ, ສອງ

ຂອງອົງການນິຕິບັນຍັດ, ການສະໜັບ

ເອລິຊາເບດ ລາດຊະການ ທີ II ເຊິ່ງ

ທາລະນະສຸກ, ແຮງງານ, ການສົ່ງນັກ

ຝ່າຍ ຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລື ບັນຫາການ

ສະໜູນກັນໃນເວທີລັດຖະສະພາພາກ

ເປັນການສູນເສຍຄັ້ງໃຫຍ່ຫລວງ

ກົ ດ ໜາຍໄປຊ່ ວ ຍສ້ າ ງປະມວນກົ ດ

ສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືດ້ານຕ່າງໆ

ແນ່

ພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

ສະເພາະແຕ່ປະຊາຊົນ ຂອງສະຫະຣາ

ໝາຍອາຍາ

ກົດໝາຍແພ່ງ,

ໃສ່ປະຕິບັດຕາມເນື້ອໃນຈິດໃຈ ຂອງ

ສອງຝ່າຍ ໄດ້ເປັນເອກະພາບ

ຊະອານາຈັກອັງກິດ ແລະ ອຽກລັງ

ການສົ່ງອາສາສະໝັກ ແລະ ຊ່ຽວຊານ

ຂໍ້ຕົກລົງຂອງການນໍາສູງສຸດ ຂອງສອງ

ທີ່ຈະຮ່ວມມືກັນຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມ

ເໜືອ

ຍີ່ປຸ່ນ ມາເຮັດວຽກຢູ່ລາວ ແລະ ສະ

ຈີນ ໄດ້ເລີ່ມປະຕິບັດການນາໍໃຊ້ຊື່ແທ້ໃນລະບົບການຊື້ປີ້ລົດໄຟ

ພັກ ວ່າດ້ວຍແຜນແມ່ບົດການສ້າງຄູ່

ໃຫ້ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດ

ຫລວງສຳລັ ບ ບັ ນ ດາປະເທດເພື່ ອ ມິ ດ

ໜອງທຶນການສຶກສາໃຫ້ແກ່

ສປປ

ຮ່ວມຊາຕາກໍາ ລາວ-ຈີນ ຈີນ-ລາວ

ຖະບານ ຂອງສອງປະເທດ ຈັດຕັ້ງປະ

ໃນໂລກ.

ລາວ ໃນແຕ່ລະປີ ລວມທັງໄດ້ໃຫ້

ຕິບັດບັນດາສັນຍາ, ສົນທິສັນຍາ ແລະ

ມີລາຍລະອຽດຄື: ໃນເວລາຊື້ປີ້ ຜູ້ຊື້ປີ້ລົດໄຟຕ້ອງຖືເອກະສານ

ເປັນເຫດການທີ່ມີຄວາມ

ໝາຍສໍາຄັນ

ແລະ

ເປັນສັນຍາລັກ

ແຫ່ງການພົວພັນຮ່ວມມື

ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ

ບໍ່

ແຕ່ເປັນການສູນເສຍທີ່ໃຫຍ່

ແລະ

ຈົນຕະຫລອດ

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ

ສືບຕໍ່ການແລກປ່ຽນ

ແລະ ຜັກສົດ; ໝວດຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂົນສົ່ງເພີ່ມຂຶ້ 51,7%

ມີການປັບໂຕຫລຸດລົງເລັກຫນ້ອຍໃນເດືອນ ແຕ່ກໍຖືວ່າຍັງສູງ

ເຫລັກເສັ້ນ, ຊີມັງ, ຖ່ານ, ແກ໊ດ ມີລາຄາສູງຂຶ້ນລາຍ.
ນສພ. ວຽງຈັນໃໝ່ 14/09/2022

p

ນັບແຕ່ວັນທີ 13 ກັນຍາ 2022 ທາງລົດໄຟ ລາວ-

ສະແດງຕົວຕົນຂອງແທ້ ຫລື ສະບັບສໍາເນົາທີ່ມີຜົນນຳໃຊ້ຂອງ

ໂດຍສະເພາະ

ຂໍໃຫ້ດວງວິນຍານ ຂອງສົມ

ການຊ່ວຍເຫລືອ ແລະ ສະໜັບສະ

ແມ່ ນ ບັ ນ ດາໂຄງການຮ່ ວ ມມື ຂ ອງ

ຂໍ້ຕົກລົງຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ລົງນາມຮ່ວມກັນ

ເດັດ ພຣະຣາຊິນີເອລິຊາເບັດ ທີ II

ໜູນ ເຊິ່ງກັນແລະກັນ ໃນເວທີລັດ

ຜູ້ທີ່ຈະຂຶ້ນນັ່ງລົດໄຟ ເຊັ່ນ: ບັດປະຈຳຕົວ, ສໍາມະໂນຄົວ ຫລື

ສອງຝ່າຍຂະໜາດໃຫຍ່ໆ ທີ່ພວມຈັດ

ໃຫ້ໄດ້ຮັບປະສິດຜົນສູງ ໂດຍສະເພາະ

ໄປສູ່ສຸຂະຕິດ້ວຍເຖີ້ນ.

ຖະສະພາພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. ພິ

ແມ່ນຊຸກຍູລ
້ ດ
ັ ຖະບານທັງສອງປະເທດ

ເສດ,

ການຊ່ວຍເຫລືອອັນລໍ້າຄ່າໃນ

ໃຫ້ມີການບັນລຸການເຊັນສົນທິສັນຍາ

ໜັງສືຜ່ານແດນ ສຳລັບຄົນຕ່າງປະເທດໃຊ້ໜັງສືຜ່ານແດນຂອງ

ການປ້ອງກັນ, ສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະ

ວ່ າ ດ້ ວ ຍເສັ້ ນ ຊາຍແດນທີ່ ໄ ດ້ ສ ຳເລັ ດ

ບາດຂອງໂຄວິດ-19

ພ້ອມທັງຂໍສະ

ການປັກຫລັກໝາຍ 86% ສືບຕໍ່ເຮັດ

ລົດໄຟຕ້ອງຖືເອກະສານສະແດງຕົວຕົນທີ່ມີຜົນການນາໍໃຊ້ສະ
ບັບແທ້

ຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນປັດຈຸບັນ ກໍ່ຄືການຜັນ

d;mlDDD
d;ml
DDD

ຂະຫຍາຍເນື້ອໃນຈິດໃຈຂອງການພົບ
ປະ ລະຫວ່າງ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ

ຄົນຕ່າງປະເທດ ໃນເວລາເຂົ້າສະຖານີເພື່ອຂຶ້ນລົດໄຟ ຄົນຈະຂຶ້ນ

ລາວ ແລະ ປະທານສະພາຜູ້ແທນປະ

(Masahiro Komura) ຜູ້ບໍລິຫານ

ເໜີໃຫ້ສືບຕໍ່ຊ່ວຍເຫລືອ, ສະໜັບສະ

ຊາຊົນທົ່ວປະເທດຈີນ.

ໃຫ້ເສັ້ນຊາຍແດນສອງປະເທດ ເປັນ

ຄະນະສະຫະພັນລັດຖະສະພາອົງການ

ໜູນ ສປປລາວ ໃນວຽກງານອາຫານ,

ສະຫາຍຮອງປະທານສະພາ

ຊາຍແດນແຫ່ງສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບ

ອາຫານໂລກ, ສະມາຊິກສະພາຜູ້ແທນ

ວຽກງານມະນຸດສະທຳ ແລະ ອື່ນໆ;

ແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ແຈ້ງສະພາບການ

ແລະ ການຮ່ວມມື ເພື່ອການພັດທະ

ຣາສະດອນຍີປ
່ ນ
ຸ່ ເພືອ
່ ປຶກສາຫາລືກຽ່ ວ

ສືບຕໍ່ພົວພັນຮ່ວມມື ແລກປ່ຽນຄໍາຄິດ

ພົບວ່າປີ້ເອກະສານ ແລະ ບຸກຄົນບໍ່ກົງກັນ ພະນັກງານປະຈາໍສະ

ພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ

ຂອງ

ນາຢ່າງຍືນຍົງ, ຕອບສະໜອງຜົນປະ

ກັບວຽກງານອາຫານ, ວຽກງານການ

ຄໍາເຫັນ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ລະຫວ່າງອົງ

ສປປລາວ ໃນປັດຈຸບັນ; ພ້ອມນີ້, ສະ

ໂຫຍດທີ່ ແ ທ້ ຈິ ງ ຂອງປະຊາຊົ ນ ສອງ

ຊຸ ກ ຍູ້ ກ ານພົ ວ ພັ ນ ຮ່ ວ ມມື ລ ະຫວ່ າ ງ

ການນິຕິບັນຍັດລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ເວົ້າລວມ,

ຫາຍ

ຊາດ;

ຖານີມີສິດໃນການປະຕິເສດໃຫ້ເຂົ້າສະຖານີປີ້ລົດໄຟ ແລະ ເດັກ

ສອງປະເທດ ກໍຄືສອງສະພາ.

ເວົ້າສະເພາະ

ການພົວພັນຮ່ວມມືລະ

ໄດ້ ສ ະແດງຄວາມອວຍພອນຢ່ າ ງຈິ ງ

ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ນາງ

ຫວ່າງ ຄະນະມິດຕະພາບລັດຖະສະພາ

ໃຈ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າດ້ວຍບົດຮຽນ

ທຸມມາລີ ວົງພະຈັນ ໄດ້ກ່າວສະແດງ

ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ, ຍີ່ປຸ່ນ-ລາວ ໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່

ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ, ພ້ອມທັງ ໄດ້

ອັ ນ ອຸ ດົ ມ ສົ ມ ບູ ນ ຂອງປະທານສະພາ

ແຫ່ງ ຣາຊະອານາຈັກກຳປູເຈຍ; ທ່ານ

ລາວ-ໄທ

ຄວາມຍິນດີ

ຕ້ອນຮັບອັນອົບອຸ່ນຕໍ່

ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ສະແດງຄວາມຂອບ

ແລກປ່ຽນຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ,

ບົດຮຽນ

ແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ຣາຊະອານາຈັກກຳປູ

ສັນຍາ ປຣະເສີດ ປະທານກໍາມາທິ

ໃນການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ

ທ່ານ ມາຊາຮິໂຣ ໂຄມູລະ ພ້ອມດ້ວຍ

ໃຈຕໍ່ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນຍີ່ປຸ່ນ

ເຊິ່ງກັນແລະກັນ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ

ເຈຍ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ຣາຊະອາ

ການການຕ່າງປະເທດ

ເຂົ້າ ຂອງ ສປປລາວ.

ຄະນະ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂໍ່ານັບໃນຄັ້ງນີ້

ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອ ແກ່ ສປປ

ປະຕິບັດພາລະບົດບາດ ຂອງອົງການ

ນາຈັກກໍາປູເຈຍ ຈະປະສົບຜົນສຳເລັດ

ພົຕ. ວົງສັກ ພັນທະວົງ ປະທານກຳ

ການມາຢ້ ຽມຢາມໃນຄັ້ ງ ນີ້ ,

ເຊິ່ ງ ເປັ ນ ການປະກອບສ່ ວ ນເສີ ມ ຂະ

ລາວ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເຊິ່ງເປັນການ

ນິຕິບັນຍັດຂອງສອງປະເທດ

ແລະ

ໃນການເປັນປະທານໄອປາ (AIPA)

ມາທິ ກ ານປ້ ອ ງກັ ນ ຊາດ-ປ້ ອ ງກັ ນ

ເປັນການປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນ

ຫຍາຍສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ ທີ່ເປັນ

ປະກອບສ່ວນອັນສຳຄັນ ເຂົ້າໃນການ

ພ້ອມກັນປຶກສາຫາລືທິດທາງການພົວ

ຄັ້ງທີ 43 ເຊິ່ງຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ນະຄອນ

ຄວາມສະຫງົບ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ

ການສືບຕໍ່ຮັດແໜ້ນ ແລະ ເສີມຂະ

ມູນເຊື້ອອັນດີງາມ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມຍຸດ

ພັດທະນາ ແລະ ສ້າງສາປະເທດຊາດ.

ພັນຮ່ວມມືໃນຕໍ່ໜ້າ ກໍຄື ບັນຫາອື່ນໆ

ຫລວງພະນົມເປັນ

ທັງເປັນປະທານຄະນະມິດຕະພາບລັດ

ຫຍາຍສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ, ຄວາມ

ທະສາດ

ລະຫວ່າງສອງປະເທດລາວ

ຈາກນັ້ນ, ທ່ານ ມາຊາຮິໂຣ

ທີ່ສອງຝ່າຍມີຄວາມສົນໃຈ.

ຖະສະພາລາວ-ກຳປູເຈຍ ກໍໄດ້ພົບປະ

ສາມັກຄີ ແລະ ການຮ່ວມມື ທີ່ເປັນ

ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ກໍຄືສອງອົງການນິຕິບັນ

ໂຄມູລະ ໄດ້ກ່າວສະແດງຄວາມຂອບ

ໂອກາດນີ້, ສະຫາຍຮອງປະ

ນອກນັ້ນ, ຄະນະສະມາຄົມ

ກັ ບ ຄູ່ ຮ່ ວ ມຕໍ າ ແໜ່ ງ ຂອງສະພາແຫ່ ງ

ມູນເຊື້ອມາແຕ່ດົນນານ ຖານບ້ານໃກ້

ຍັດ ໃຫ້ເປັນຮູບປະທໍາຍິ່ງໆຂຶ້ນ ທັງ

ໃຈຕໍ່ທ່ານ ນາງ ທຸມມາລີ ວົງພະຈັນ

ທານສະພາຜູ້ ແ ທນປະຊາຊົ ນ ທົ່ ວ ປະ

ມິດຕະພາບ ລາວ-ກໍາປູເຈຍ ນຳໂດຍ

ຊາດ ແຫ່ງ ຣາຊະອານາຈັກກຳປູເຈຍ

ເຮືອນຄຽງ, ບ້ານແກ່ວເມືອງດອງທີ່ດີ,

ເປັນໂອກາດດີໃຫ້ແກ່ການປຶກສາຫາ

ທີ່ ໄ ດ້ ເ ສຍສະຫລະເວລາອັ ນ ມີ ຄຸ ນ ຄ່ າ

ເທດຈີນ

ທ່ານ ຄໍາໃບ ດໍາລັດ ຮອງປະທານສະ

ເພືອ
່ ເສີມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືນາໍ ກັນ

ການເປັນຄູຮ
່ ວ
່ ມຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ

ລືກ່ຽວກັບວຽກງານອາຫານ,

ວຽກ

ໃຫ້ກຽດຕ້ອນຮັບໃນຄັ້ງນີ້ ແລະ ຜົນ

ແລະ ອວຍພອນ ສະຫາຍ ສົມມາດ

ພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປລາວ ທັງເປັນ

ໃຫ້ມີຄວາມເລິກເຊິ່ງຍິ່ງຂຶ້ນ.

ແລະ ໝັ້ນຄົງຍາວນານ ລະຫວ່າງສອງ

ງານການຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມືລະ

ງານການເຄື່ ອ ນໄຫວຂອງຕົ ນ ເອງ

ພົລເສນາ

ປະທານຄະນະສະມາຄົ ມ ມິ ດ ຕະພາບ

ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງຂອງກຳ

ປະເທດລາວ-ກຳປູເຈຍ ກໍຄື ລະຫວ່າງ

ຫວ່າງສອງປະເທດ

ກໍຄືສອງສະພາ

ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ແລະ ໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບ

ຊຸດທີ

ລາວ-ກໍາປູເຈຍ ຂອງ ສປປລາວ ພ້ອມ

ປູເຈຍ ຍັງໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມດ່ານສາກົນ

ສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ສະພາແຫ່ງ

ເຊິ່ ງ ເປັ ນ ການປະກອບສ່ ວ ນເສີ ມ ຂະ

ທິດທາງແຜນການການເສີມຂະຫຍາຍ

IX; ຊົມເຊີຍບັນດາຜົນສຳເລັດຮອບ

ດ້ວຍຄະນະ ກໍໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂໍ່ານັບ ສົມ

ສິນຄ້າທ່າບົກທ່ານາແລ້ງ ແລະ ເຂດ

ຊາດກຳປູເຈຍ

ຫຍາຍສາຍພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນ

ການການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຄະ

ດ້ານຂອງ ສປປລາວ ໃນການພັດທະ

ເດັດ ອັກຄະມະຫາ ໂປເຢຍ ຈັກກຣີ

ໂລຊິດສະຕິກນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ແຟ້ນຍິ່ງໆຂຶ້ນ.

ມູນເຊື້ອອັນດີງາມ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມຍຸດ

ນະມິດຕະພາບລັດຖະສະພາ

ເຮັງ ຊໍາຣິນ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ

ແລະ ທັດສະນາສຶກສາສະຖານີລົດໄຟ

ຍັງໄດ້ຕີລາຄາສູງສາຍພົວພັນ

ແລະ ການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ສອງອົງ
ການນິຕິບັນຍັດ

ຂອງສອງປະເທດ

ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍ
ໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນຮອງ

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດລາວ

ລາວ-ຍີ່

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດລາວ

ໃນເດືອນພະຈິກ

2022 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.

ເພື່ອໃຫ້ພະນັກງານປະຈຳສະຖານີດາໍເນີນການກວດປີ້

ລົດໄຟ ຕໍ່ກັບບຸກຄົນບໍ່ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື ຫລື ເວລາສຸ່ມກວດ

ນ້ອຍ ຈະບໍ່ດາໍເນີນການກວດກາຊື່ແທ້ເມື່ອຂຶ້ນລົດໄຟ.
ນສພ. ວຽງຈັນໃໝ່ 15/09/2022

ແລະ

ທ່ານ

ເຊິ່ງເປັນສະຖານທີ່ສຳຄັນ
ສົ່ງອອກ-ນໍາ

ໃຫ້ນັບມື້ນັບແໜ້ນ
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ທ່ານ ຄຳຈັນ ໂສຕາປະເສີດ ປະທານ
ກຳມາທິການບັນດາເຜົ່າ ສະພາແຫ່ງ

ຊາດ; ເຄື່ອງທີ່ນໍາມາມອບໃນຄັ້ງນີ້ປະ
ກອບມີ: ເຂົ້າສານ, ອາຫານແຫ້ງ,
ເຄື່ອງໃຊ້ຄົວເຮືອນ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ, ອຸ
ປະກອນການຮຽນ, ອຸປະກອນກອງ

ນໍ້າ ແລະ ເງິນສົດຈຳນວນໜຶ່ງ ລວມ
ມູນຄ່າ 297 ລ້ານກວ່າກີບ.
(ນາງ ກຸກກິກ ບຸດດາໄຊ)
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ໂພລ ເຄລີ (Paul Kelly) ເອກອັກ
ຄະລັດຖະທູດ ແຫ່ງ ອົດສະຕຣາລີ ປະ
ຈໍາ ສປປລາວ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວ
ກັບການຊຸກຍູ້ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍ
ສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການ
ຮ່ວມມືອັນດີງາມ ລະຫວ່າງ ສປປລາວ
ແລະ ອົດສະຕຣາລີ ກໍຄື ລະຫວ່າງ
ສອງອົງການນິຕິບັນຍັດ

ໃຫ້ໄດ້ຮັບ

ການພັດທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວ
ຍິ່ງໆຂຶ້ນ.
ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ເກດ
ແກ້ວ

ສີຫາລາດ

ໄດ້ກ່າວສະແດງ

ຄວາມຕ້ ອ ນຮັ ນ ອັ ນ ອົ ບ ອຸ່ ນ ຕໍ່ ທ່ າ ນ
ໂພລ ເຄລີ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂໍ່ານັບໃນ
ຄັ້ງນີ້ ພ້ອມແຈ້ງໃຫ້ຊາບກ່ຽວກັບສະ
ພາບການໂດຍລວມຂອງ ສປປລາວ
ໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ຂອງສະພາແຫ່ງ
ຊາດລາວ ເປັນຕົ້ນໄດ້ສຳເລັດການດຳ
ເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ
3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ຊຸດທີ
IX; ພ້ອມນັ້ນ, ທ່ານຍັງໄດ້ຕີລາຄາ
ສູງຕໍ່ການພົວພັນຮ່ວມມື

ລະຫວ່າງ

ສອງປະເທດລາວ ແລະ ອົດສະຕຣາລີ
ຕະຫລອດໄລຍະ
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ປີທີ່ຜ່ານມາ

ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ຂະ
ຫຍາຍຕົວເປັນກ້າວໆ, ເຫັນໄດ້ຈາກ
ການແລກປ່ ຽ ນການຢ້ ຽ ມຢາມຢ່ າ ງ
ເປັນປົກກະຕິ ລະຫວ່າງການນຳຂັ້ນສູງ
ແລະ ລະດັບຕ່າງໆຂອງສອງປະເທດ,
ການຮ່ ວ ມມື ທ າງດ້ າ ນການເມື ອ ງ,
ການປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະ
ຫງົບ, ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ, ການລົງ
ທຶນ, ການສຶກສາ ແລະ ອື່ນໆ ໄດ້ມີ
ການຂະຫຍາຍຕົວ; ໃນໄລຍະຜ່ານມາ
ອົດສະຕຣາລີ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອ
ລາວທາງດ້ າ ນພັ ດ ທະນາຊັ ບ ພະຍາ
ກອນມະນຸດຕະຫລອດມາ

ສະແດງ

ຄວາມຊົມເຊີຍ ແລະ ຂອບໃຈຕໍ່ທ່ານ
ທູດ

ທີ່ໄດ້ເປັນຂົວຕໍ່ໃຫ້ແກ່ການພົວ

ພັນຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ສອງປະເທດ
ກໍ ຄື ກ ານຊ່ ວ ຍເຫລື ອ ດ້ າ ນຕ່ າ ງໆໃຫ້
ແກ່ລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃຫ້ການ
ຊ່ວຍເຫລືອເຫດການນ້ຳຖ້ວມຢູແ
່ ຂວງ
ອັດຕະປື ແລະ ຍັງໄດ້ປະກາດໃຫ້ການ
ຊ່ວຍເຫລືອ ສປປລາວ ໃນການເຂົ້າ
ເຖິ ງ ວັ ກ ຊີ ນ ປ້ ອ ງກັ ນ ພະຍາດໂຄວິ ດ -

ຊາດລາວ ແລະ ລັດຖະສະພາອົດສະ
ຕຣາລີ ທີ່ໄດ້ມີການພົວພັນ ແລະ ການ
ຮ່ວມມືນຳກັນເປັນຢ່າງດີ

ແລະ

ຕໍ່

ເນື່ອງໃນຫລາຍລະດັບ

ອັນໄດ້ປະ

ກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເສີມສ້າງສາຍ
ພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະການຮ່ວມມື
ທີ່ມີມາແຕ່ດົນນານ ລະຫວ່າງສອງປະ

ສິງກະໂປ ແລະ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ

ຫາລືວຽກງານກວດກາຂອງສະຫະພັນ

ກວດກາສະຫະພັນກຳມະບານສະພາ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ,

ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ສັນ
ຍິນດີຕ້ອນຮັບອັນອົບອຸ່ນຕໍ່ທ່ານ ນາງ

ພື້ນ ແລະ ສາກົນ; ພ້ອມນັ້ນ, ສອງ

ລິວ ຊຸນ ລິນ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ແລະ

ຝ່າຍ

ຍັງໄດ້ມີການແລກປ່ຽນການ

ຕີລາຄາສູງຕໍ່ການພົວພັນຮ່ວມມື ລະ

ຢ້ຽມຢາມເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນຢ່າງເປັນ

ຫວ່າງ ສປປລາວ ແລະ ສ.ສິງກະໂປ

ປົກກະຕິ ແລະ ມີຫລາຍລະດັບ ເຊິ່ງ

ຕະລອດໄລຍະຜ່ານມາ ເຫັນວ່າສອງ

ມີທັງຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງນຳໂດຍປະ

ປະເທດໄດ້ມີການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້

ທານສະພາແຫ່ງຊາດ,

ກຳມາທິການ

ແທນຂັ້ນສູງນຳກັນຢ່າງເປັນປົກກະຕິ,

ພ້ ອ ມທັ ງ ໄ ດ້ ສ ະເໜີ ໃ ຫ້ ມີ ກ ານແ ລກ

ມີການຮ່ວມມື ແລະ ສະໜັບສະໜູນ

ປ່ ຽ ນຄ ະນະຜູ້ ແ ທນນຳກັ ນ ໃ ນລ ະດັ ບ

ເຊິ່ງກັນແລະກັນ ທັງໃນກອບອາຊຽນ,

ຕ່າງໆ

ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ເປັນຕົ້ນການ

ຄະນະປະທານກຳມາທິ

ຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ການລົງ

ການ, ຄະນະມິດຕະພາບລັດຖະສະພາ

ທຶນ ແລະ ການພັດທະນາຊັບພະຍາ

ລາວ-ອົດສະຕຣາລີ ແລະ ຄະນະອື່ນໆ

ກອນມະນຸດ ກໍໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍ

ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ; ການ

ຕົວຂຶ້ນເປັນກ້າວໆ ສຳລັບອົງການນິຕິ

ຮ່ວມມືທາງວິຊາການ, ໂດຍຮູບການ

ບັນຍັດຂອງສອງປະເທດ ແມ່ນໄດ້ມີ

ຈັດສຳມະນາ, ເຝິກອົບຮົມ, ທັດສະ

ການພົ ວ ພັ ນ ຮ່ ວ ມມື ນໍ າ ກັ ນ ຢ່ າ ງເປັ ນ

ນະສຶກສາ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ

ປົກກະຕິ

ນຳກັນ ເພື່ອຍົກສູງຂີດຄວາມສາມາດ

ມືໃນກອບສອງຝ່າຍ ແລະ ສະໜັບສະ

ແກ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາ

ໜູນ ເຊິ່ງກັນແລະກັນ ໃນເວທີສະມັດ

ຊົນຂັ້ນແຂວງຂອງ ສປປລາວ ແລະ

ຊາລັດຖະສະພາລະຫວ່າງຊາດອາຊຽນ

ສືບຕໍ່ແລກປ່ຽນຄຳເຫັນ ແລະ ສະໜັບ

(AIPA), ເວທີລັດຖະສະພາອາຊີ-ປາ

ສະໜູນ ເຊິ່ງກັນແລະກັນ ກ່ຽວກັບ

ຊີຟິກ (APPF), ຄູ່ຮ່ວມເຈລະຈາລັດ

ບັ ນ ຫາຕ່ າ ງໆໃນເວທີ ລັ ດ ຖະສະພາ

ຖະສະພາອາຊີ-ເອີຣົບ (ASEP), ສະ

ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

ຫະພັນລັດຖະສະພາສາກົນ

ກຳມະບານສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈ
 ັດຂຶ້ນ

ແຫ່ງຊາດ

ໄດ້ເຜີຍແ
 ຜ່ຂໍ້ກຳນ
 ົດວ່າ

ລືກ່ຽວກັບຂໍ້ສະດວກ ແລະ ຂໍຫ
້ ຍຸ້ງ

ໃນວັນທີ 8 ກັນຍາຜ່ານມາ, ທີ່ສະພາ

ດ້ວຍການກວດກາການປະຕິບັດວຽກ

ຍາກ ໃນການປະຕິບັດວ
 ຽກງານຜ່ານ

ແຫ່ງຊາດ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ງ ານຂ ອງສ ະມ າຊິ ກ ກຳ ມ ະ ບ ານພ າຍ

ມາ ແລະ ທິດທາງແຜນການເຄື່ອນ

ຂອງໜ່ວຍກຳມະບານທີ່ຂຶ້ນກັບຄະນະ

ໃນກອງປະຊຸມ,

ສະຫລຸບວຽກງານກວດກາກຳມະບານ
ສະຫາຍ

(ສພຊ)

ນໍາພາຂອງຄະນະພັກ,

30 ສິງຫາ-2 ກັນຍາຜ່ານມາ, ຄະນະ

ພາປະຊາຊົນແຂວງວຽງຈັນ, ທ່ານສະ

ປົກຄອງບ້ານ ແລະ ເຖົ້າແກ່ແນວໂຮມ

ວິຊາການກົມວຽກງານຊົນເຜົ່າ ຂອງ

ມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ

ປະຈຳ

ເຮັດໃຫ້ທັງ 3 ຊົນເຜົ່າ ແລະ 3 ຄວາມ

ກໍາມາທິການບັນດາເຜົ່າ

ສະພາແຫ່ງ

ເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງເຟືອງ ພ້ອມດ້ວຍ

ເຊື່ອຢູ່ບ້ານດັ່ງກ່າວ ມີຄວາມສະຫງົບ,

ຊາດ (ສພຊ) ນໍາໂດຍທ່ານ ສິງ ເລືອງ

ຄະນະ; ຜ່ານການເຄື່ອນໄຫວເກັບກໍາ

ຖືກຕ້ອງປອງດອງ ແລະ ພ້ອມກັນ

ວິຫານ ຫົວໜ້າກົມວຽກງານຊົນເຜົ່າ

ຂໍ້ມູນເຫັນວ່າເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ໄດ້

ພັດທະນາ.

ພ້ ອ ມດ້ ວ ຍຄະນະວິ ຊ າການຈາກກົ ມ

ຕາມລະດັບຄາດໝາຍ ເປັນຕົ້ນ: ປະ

ໂອກາດນີ້, ຄະນະ ຍັງໄດ້ນໍາ

ວຽກງານຊົນເຜົ່າ ແລະ ກົມວຽກງານ

ຊາຊົນ 16 ບ້ານທີ່ມາເຕົ້າໂຮມເປັນ

ເອົາການຢື້ຢາມຖາມຂ່າວຂອງຄະນະ

ສາສະໜາ

ບ້ານຈັດສັນ ໄດ້ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ

ນຳກຳມາທິການບັນດາເຜົ່າ ກໍຄືຂອງ

ພື້ນຖານຂອງລັດ,

ໄດ້ເຂົ້າເຖິງຕະ

ສະພາແຫ່ງຊາດ ຝາກເຖິງການຈັດຕັ້ງ

ແລະ ຊົດເຊີຍປະຊາຊົນ 16 ບ້ານ ທີ່

ຫລາດ ແລະ ການພັດທະນາ ເຮັດໃຫ້

ຕ່າງໆຂອງເມືອງ, ຄະນະນຳຂອງບ້ານ

ໄດ້ ຮັ ບ ຜົ ນ ກະທົ ບ ຈາກໂຄງການສ້ າ ງ

ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍ

ເຖົ້າແກ່ແນວໂຮມ

ທີ່ເສຍສະຫລະ

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ II ຢູ່ບ້ານຈັດສັນ

ພື້ນຖານແມ່ນດີກວ່າເວລາທີ່ຍັງຢູ່ບ້ານ

ຄວາມສຸກສ່ວນຕົວ

ປະກອບສ່ວນ

ໂພນສະຫວາດ, ເກັບກໍາຂໍ້ມູນຊົນເຜົ່າ

ເດີມ, ບັນຫາລະຫວ່າງເຜົ່າ ແລະ ສາ

ເຫື່ ອ ແຮງໃນການປະຕິ ບັ ດ ວຽກງານ

ແລະ ສາສະໜາຢູ່ບ້ານຜາສັງ, ບ້ານ

ສະໜາ ມີຄວາມສະຫງົບດີ ເປັນຕົ້ນ

ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນມີຊີວິດທີ່ດີຂຶ້ນເທື່ອ

ແມ່ນປະຊາຊົນ 3 ຊົນເຜົ່າ ທີ່ເຊື່ອຖື

ລະກ້າວຢ່າງໜັກແໜ້ນຕາມແນວທາງ

ສາສະໜາເຢຊູຄຣິດ,

ນະໂຍບາຍທີ່ພັກ-ລັດວາງອອກ

ມີ ຄຸ ນ ຄ່ າ ໃຫ້ ກ ຽດຕ້ ອ ນຮັ ບ ໃນຄັ້ ງ ນີ້

ຈະກຳທັກສະການພົວພັນສື່ສານພາສາ

ພ້ອມທັງແຈ້ງຈຸດປະສົງຂອງການເຂົ້າ

ອັງກິດທີ່ມີປະສິດພາບ

ຢ້ຽມຂໍ່ານັບ ແລະ ເຫັນດີຈະນໍາເອົາຂໍ້

TIVE ENGLISH COMMUNI-

ສະເໜີຕ່າງໆ ທີ່ ສປປລາວ ສະເໜີມາ

CATION SKILLS); ກິດຈະກຳ

ໃນຄັ້ງນີ້ ນໍາໄປພິຈາລະນາ ແລະ ເປັນ

ການພັດທະນາວິທີອ່ານແບບວິເຄາະວິ ປາກຮາງ ແລະ ວັດສິນໄຊຍະຣາມ.
ໄຈບັນຫາໃນບົດເລື່ອງແລະ ການຂີດ
ໃນການເຄື່ ອ ນໄຫວຄັ້ ງ ນີ້ ,

ລາວ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ເພື່ອປຶກສາຫາ

ແພດ ເປັນມູນຄ່າ 19,7 ລ້ານໂດລາ

ລື ຊຸກຍູ້ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍສາຍພົວ

ອົດສະຕຣາລີ ແລະ ຕີລາຄາສູງຕໍ່ການ
ພົວພັນຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ສະພາແຫ່ງ

ໄດ້ລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນເຊີງ

ປຽບທຽບການຍົກຍ້າຍ,

ເວນຄືນ

ຜູ້ເຊື່ອຖືສາສະ

ອໍານາດການ

ໃຫ້

ຍັງມີທ່ານ ນາງ ຈັນທະຄອນ ສີອຳ

ໜາພຸດ ແລະ ຜູ້ເຊື່ອຖືບັນພະບຸລຸດຢູ່

ພອນ

ປະທານຄະນະກຳມະການວັດ

ບ້ານຜາສັງແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາ-

MIC WRITING IN ENGLISH);

ຈະກຳການຮ່າງເອກະສານ: ຮ່າງບົດຄຳ

ພ້ອມນີ້, ທ່ານ ນາງ ລິວ ຊຸນ

ນັບໃນຄັ້ງນີ້ ແລະ ຈະນໍາເອົາຂໍ້ສະເໜີ

ກິດຈະກຳສຳມະນາການເຈລະຈາໃນ

ເຫັນ, ບົດລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມ, ມະ ລິນ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແຫ່ງ ສ.

ຕ່າງໆ ທີ່ ສປປລາວ ນໍາມາສະເໜີໃນ

(DEVELOPING ANALYTIC-

19, ຊ່ວຍເຫລືອອຸປະກອນທາງການ

(ນາງ ປາກາລັກ ພົມມີໄຊ)

ທະນະທຳສັງຄົມ ແລະ ບັນດາເຜົ່າ ສະ

ສະເໜີໃຫ້ຊ່ວຍພິຈາລະນາ ບັນດາກິດ

xtmkoDDD
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ພາຍໃນສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ທິດ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ

ສີຫາລາດ ທີ່ໄດ້ເສຍສະຫລະເວລາອັນ

ຂຽນບົດຄວາມວິຊາການພາສາອັງກິດ

ເຮັດໃຫ້
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ທານກໍາມາທິການຕ່າງປະເທດ ຍັງໄດ້

(EFFEC-

ບົດຮ
 ຽນເຊິ່ງກັນແລະກັນ
ອັນຈົບງາມ.

ເປັນຕົ້ນການພົວພັນຮ່ວມ

(IPU)

ບັບເລກທີ 1028/ຫກ, ລົງວັນທ
 ີ 15

ການສະພາແຫ່ງຊາດ.

ແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ທ່ານ ເກດແກ້ວ

(ສອນສັກ ວັນວິໄຊ)

ບານສະພາແຫ່ງຊ
 າດ ແລະ ບັນດາສະ

ກອງປ ະຊຸ ມ ສ ຳ ເ ລັ ດ ດ້ ວ ຍໝ າກຜົ ນ

ແລະ ອື່ນໆ; ນອກຈາກນີ້, ທ່ານປະ

ເໝາະສົມ.

ໄຫວໃນຕໍ່ໜ້າຂອງສະຫະພັນກຳມະ

ກຳມ ະບ ານຮ າກຖ ານຄ ະນ ະເ ລຂ າທິ  ສິງຫາ 2022 ແລະ ຜ່ານຮ່າງບົດ

ທ່ານ ໂພລ ເຄລີ ໄດ້ກ່າວສະ

ຂ້ອງ ເພື່ອຕອບສະໜອງຕາມຄວາມ

ຍັງໄ ດ້ປຶກສາຫາ

ການຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ແ
 ກ່ສະພາແຫ່ງ ຊ່ ວ ຍວ ຽກກ ວດກ າຈາກກ ຳມ ະບ ານ ລາຍງ ານວ ຽກງ ານຕິດ ຕ າມກວດກ າ ວຽກງ ານກວດກ າໃນໄ ລຍ ະຜ່ າ ນມ າ
້ ່ວຍວຽກກວດກາ ຂອງສະຫະພັນກ
 ຳມະບານລາວ ສະ ແລະ ມີຄ
 ຳເຫັນ, ຂໍ້ສະເໜີແລກປ່ຽນ
ຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ. ຮາກຖານ ແລະ ຜູຊ

ຮ່ວມມື ເພື່ອກ
 ານພັດທະນາຢູໃນ
່ ພາກ

ຂົ ວ ຕໍ່ ປ ະສານງານຕໍ່ ພ າກສ່ ວ ນກ່ ຽ ວ

ທາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວໃນຕໍ່ໜ້າ;

 າດ, ເຂົ້າຮ່ວມມີບັນ 2021, ແຈ້ງການຂອງສະຫະພັນກຳ ຫາຍທີ່ ເ ຂົ້ າ ຮ່ ວ ມກໍ ໄ ດ້ ຜັ ດ ປ່ ຽ ນກັ ນ
ເທດ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ບານສະພາແຫ່ງຊ
ທີ່ເປັນເສນາທິການຮັບໃຊ້ວຽກງານ ດາສະຫາຍປະທານກວດກາ ແລະ ຜູ້ ມະບານລາວ ກ່ຽວກັບການສະຫລຸບ ລາຍງານສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ການ ຍາ ປຣະເສີດ ໄດ້ກ່າວສະແດງຄວາມ

ແຫ່ງຊາດ,

ກອງປະຊຸມປຶກສາ ນາງ ຫວັນໄ ຊ ຈັນທະລາ ປະທານ

 ານົນ ປະທານ ໃນສະພາແຫ່ງຊາດ
ສະບັບເລກທີ
ວຽກງານການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນ ສະຫາຍ ອຳໄພ ຈິດມ
າ
ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານການຕ່າງປະ ຄະນະບໍ ລິ ຫ ານງ ານສ ະຫ ະພັນກ ຳມ ະ 93/ສພບ.ສພຊ, ລົງວັນທີ 7 ທັນວ

ເທດ ທັງປະກອບສ່ວນສົ່ງເສີມສັນຕິ

ເປັນຕົ້ນຄະນະປະທານສະພາ
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AL READING AND ACADE-

ເວທີສາກົນ: ທັກສ
 ະ ແລະ ເຕັກນິກ ຕິ ແລະຖະແຫລງການຮ່ວມ) (Draໃນພາກປະຕິບັດ (SEMINAR ON- fting Documents: drafting an

ນັບມື້ນັບດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ.

ສິງກະໂປ ປະຈໍາ ສປປລາວ ໄດ້ສະ

ຄັ້ງນີ້ນໍາໄປພິຈາລະນາ ແລະ ເປັນຂົວ

ແດງຄວາມຂອບໃຈທ່ານ

ຕໍ່ ປ ະສານງານຕໍ່ ພ າກສ່ ວ ນກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງ

ສັນຍາ

INTERNATIONAL NEGOTI-

English conference speech,

ພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືອັນ

ປຣະເສີດ ທີ່ໄດ້ເສຍສະຫລະເວລາອັນ

ATION: PRACTICAL SKILLS

report of conference, resolution

ດີງາມ ລະຫວ່າງ ສປປລາວ ແລະ ສ.

ມີຄຸນຄ່າໃຫ້ກຽດຕ້ອນຮັບ ພ້ອມທັງ

AND TECHNIQUES) ແລະ ກິດ

and joint communiques).

ແຈ້ງຈຸດປະສົງຂອງການເຂົ້າຢ້ຽມຂໍ່າ

ຄວາມເໝາະສົມ.
(ສອນສັກ ວັນວິໄຊ)

0jk;ltrkxt-k-qo0ahoc0;’

;aomu !({@W}W_}@W@@
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“ltrkxt-k-qo”

ທ່ານ ແດງ ປະທຸມທອງ
ປະທານຄະນະສະມາຊິກສະພາ
ແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ປະຈຳເຂດ
ເລືອກຕັ້ງທີ 18 ແຂວງໄຊສົມ
ບູນ, ປະທານສະພາປະຊາຊົນ
ແຂວງ (ສພຂ) ໄຊສົມບູນ ໄດ້
ໃ ຫ້ ສ ຳພ າດໃ ນໂ ອກ າດທີ່ ເ ຂົ້ າ
ຮ່ວມກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ
ເທື່ອທ
 ີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ
ຊຸດທີ IX ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ:
ໃນນາມເປັນຕົວແທນ ສພຂ ໄຊ
ສົມບ
 ູນ ກໍຄືປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ
ຊາວແຂວງໄຊສົມບູນ ມີຄວາມ
ພູມໃຈທີ່ຈະໄດ້ນໍາສະເໜີ ກ່ຽວ
ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ
ເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກງານໃນໄລຍະ
ແຕ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກ
ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ (ສພຊ
)
ຊຸດທີ IX ກໍຄືແຕ່ກອງປະຊຸມ
ຄັ້ງປະຖົມມະລືກຂອງ ສພຂ
 ໄຊ
ສົມບູນ ຊຸດທີ II ຈົນເຖິງປັດຈຸ
ບັນ ສາມາດຍາດໄດ້ຜົນງານທີ່
ພົ້ນເດັ່ນ ເຊິ່ງພາຍຫລັງທີ່ຄະນະ
ສສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 18
ແຂວງໄຊສົມບູນ ໄດ້ຮັບການ
ປະກາດກົງຈັກ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງ
ບຸກຄະລາກອນ ຕາມມະຕິຂອງ
ຄະນະປະຈໍາ ສພຊ ສະບັບເລກ
ທີ 124/ຄປຈ, ລົງວັນທີ 13
ພຶດສະພາ 2021; ຄະນະ ສສຊ
ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 18 ກໍ
ໄດ້ຮ່ວມກັບສະມາຊິກສະພາປະ
ຊາຊົນແຂວງ (ສສຂ) ເຄື່ອນ
ໄຫວຕາມພາລະບົ ດ ບາດຂອງ
ຕົນ ທີ່ກົດໝາຍກໍານົດ ໂດຍສະ
ເພາະໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຕາມ 3 ພາ
ລະບົດບາດໃຫຍ່ ຄື:
ດ້ານນິຕິກໍາ: ສສຊ
 ປະ
ຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 18 ແຂວງ
ໄຊສົມບູນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະ
ຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 1, 2
ແລະ 3 ຂອງ ສພຊ ຊຸດທີ IX
ແລະ ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄຳ
ເຫັ ນ ຮັ ບ ຮອງເອົ າ ການປັ ບ ປຸ ງ
(ຮ່າງ) ກົດໝາຍຈຳນວນ 26
ກົດໝາຍ ແລະ ສພຂ
 ໄຊສົມ
ບູນ ໄດ້ນໍາເອົາຮ່າງກົດໝາຍມາ
ທາບທາມ ຮ່ວມກັບຂະແໜງ
ການກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ 11 ກົດ
ໝາຍ. ນອກນັ້ນ, ສພຂ ຍັງໄດ້
ເອົາໃຈໃສ່ຈດ
ັ ຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ສຳເລັດ
ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປັບປຸງຄືນ
ກ່ຽວກັບນິຕິກໍາຕ່າງໆ ທີ່ຮັບໃຊ້
ຢູ່ພາຍໃນ ສພຂ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳ
ເລັດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນມະຕິກ່ຽວ
ກັບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນ
ໄຫວວຽກງານຂອງບັນດາຄະນະ
ກຳມະການ ແລະ ຄະນະເລຂາທິ
ການ ສພຂ, ຄົ້ນຄວ້າ (ຮ່າງ) ຂໍ້
ຕົກລົງ ຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງໄຊ
ສົມບູນ ວ່າດ້ວຍກອງທຶນບຳ
ນານ, ຜູ້ສູງອາຍຸ ແລະ ນິຕິກຳ
ອື່ນໆ ອີກຈຳນວນໜຶ່ງ.
ດ້ານການຕົກລົງບັນຫາ
ສໍາຄັນພື້ນຖານ ຂອງທ້ອງຖິ່ນ
ແລະ ຂອງຊາດ: ຄະນະ ສສຊ
ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ
18
ແຂວງໄຊສົມບູນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ
ກອງປະຊຸ ມ ສະໄໝສາມັ ນ ເທື່ ອ
ທີ 1, 2 ແລະ 3 ຂອງ ສພຊ

ຊຸດທີ IX ແລະ ໄດ້ຄົ້ນຄ້ວາພິ
ຈາລະນາຮັບຮອງເອົາຫລາຍບັນ
ຫາສໍ າ ຄັ ນ ພື້ ນ ຖານຂອງຊາດ
ເປັ ນ ຕົ້ ນ ແມ່ ນ ແຜນພັ ດ ທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບ
ປະມານ, ໂຄງປະກອບການຈັດ
ຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ ພິເສດ
ແມ່ນໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ພິຈາລະນາ
ແລະ ຮັບຮອງເອົາ 2 ວາລະແຫ່ງ
ຊາດ ຄື: ການແກ້ໄຂຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດການເງິນ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນ
ຫາຢາເສບຕິດ.
ສໍາລັບ ສພຂ ໄຊສົມ
ບູນ ພາຍຫລັງໄດ້ຮັບການເລືອກ
ຕັ້ ງ ຈາກກອງປະຊຸ ມ ຄັ້ ງ ປະຖົ ມ
ມະລືກຂອງ ສພຂ ໄຊສົມບູນ
ຊຸດທີ II, ຄະນະປະຈໍາ ສພຂ
ໄຊສົມບູນ ຊຸດທີ II ກໍໄດ້ຮີບ
ຮ້ ອ ນປະຕິ ບັ ດ ໜ້ າ ທີ່ ວ ຽກງານ
ຂອງຕົນ ໂດຍໄດ້ດໍາເນີນກອງ
ປະຊຸ ມ ຄັ້ ງ ປະຖົ ມ ມະລື ກ ຂອງ
ສພຂ
 ແລະ ກອງປະຊຸມສະໄໝ
ສາມັນເທື່ອທີ 2 ເຊິ່ງໄດ້ນໍາເອົາ
ບັ ນ ຫ າ ສໍ າ ຄັ ນ ພື້ ນ ຖ າ ນ ຂ ອ ງ
ແຂວງມາຄົ້ ນ ຄວ້ າ ພິ ຈ າລະນະ
ຮັບຮອງ ຄື: ແຜນພັດທະນາເສດ
ຖະກິດ-ສັງຄົມ,
ແຜນງົບປະ
ມານແຫ່ງລັດ ແລະ ແຜນການ
ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ 5 ປີ
(2021-2025) ຂອງແຂວງໄຊ
ສົມບູນ; ແຜນການລົງທຶນຂອງ
ລັດ ປະຈຳປີ 2021 ຂອງແຂວງ
ໄຊສົມບູນ; ຕົກລົງຮັບຮອງເອົາ
ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ, ບຸກ
ຄະລາກອນ ແລະ ພາລະບົດບາດ
ຂອງ ສສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ
ທີ 18, ຂອງສະມາຊິກ ສພຂ
ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງ ແລະ
ຂອງຄະນະກໍ າ ມະການພາຍໃນ
ສພຂ
 ໄຊສົມບູນ; ຜົນຂອງການ
ປະເມີນໂຄງການ, ໂຄງການສະ
ເໜີໃໝ່ປີ 2021 ເພື່ອອອກໃບ
ຢັ້ ງ ຢື ນ ປະເມີ ນ ຜົ ນ ໂຄງການ
ກ່ອນພິຈາລະນາເຂົາ້ ແຜນລົງທຶນ
ຂອງລັດ ປະຈຳປີ 2022; ພິຈາ
ລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາ ບົດ
ລາຍງານ ຂອງອົງການກວດກາ
ລັດ ແຂວງ ກ່ຽວກັບການກວດ
ກາ ຕາມຜົນການກວດສອບ ປະ
ຈໍາປີ 2020; ພິຈາລະນາ ແລະ
ຮັບຮອງເອົາ ທິດທາງແຜນການ
ປະຈໍາປີ 2022 ຂອງອົງການໄອ
ຍະການແຂວງ; ພິຈາລະນາ ແລະ
ຮັບຮອງເອົາ ທິດທາງແຜນການ
ປະຈໍາປີ 2022 ຂອງສານປະຊາ
ຊົນແຂວງ; ພິຈາລະນາ ແລະ
ຮັບຮອງເອົາ ທິດທາງແຜນການ
ປະຈໍາປີ 2022 ຂອງ ສພຂ.
ນອກນັ້ນ, ຄະນະປະຈໍາ ສພຂ
ຍັງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ຄະນະປະ
ຈຳ ສພຂ ເປັນປະຈໍາທຸກເດືອນ;
ມາຮອດປັດຈຸບັນ ກອງປະຊຸມ
ຄະນະປະຈຳ ສພຂ ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ,
ພິຈາລະນາເນື້ອໃນຕ່າງໆ ຈຳ
ນວນ 82 ເນື້ອໃນ ແລະ ຮັບ
ຮອງອອກເປັນມະຕິຄະນະປະຈຳ
ສພຂ
 ຈຳນວນ 14 ສະບັບ.
ດ້ າ ນ ກ າ ນ ຕິ ດ ຕ າ ມ ກວດກາ: ຄະນະ ສສຊ ປະຈໍາ
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ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 18 ໄດ້ສົມທົບ
ກັບຄະນະປະຈໍາ ສພຊ, ບັນດາ
ກໍາມາທິການຂອງ ສພຊ ແລະ
ຮ່ວມກັບ ສພຂ ໄຊສົມບູນ ລົງ
ຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບັດລັດຖະທໍາມະນູນ
ແລະ
ກົດໝາຍຂອງອົງການປົກຄອງ
ເມືອງ ແລະ ອົງການປົກຄອງ
ແຂວງ ຕິດພັນກັບການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດ 2 ວາລະແຫ່ງຊາດ ໃນ
ນັ້ນ, ຂົງເຂດເສດຖະກິດ 8 ຄັ້ງ,
ຂົງເຂດວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ 4
ຄັ້ງ ແລະ ຢູ່ບັນດາເມືອງ 5 ເມືອງ
ປີລະ 2 ຄັ້ງ; ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຄົ້ນ
ຄວ້າ ແລະ ພິຈາລະນາຄໍາຮ້ອງຂໍ
ຄວາມເປັ ນ ທໍ າ ຂອງປະຊາຊົ ນ
ຕາມພາລະບົດບາດທີ່ກົດໝາຍ
ກໍານົດ ເຊິ່ງໃນໄລຍະຜ່ານມາ
ໄດ້ຮັບຄໍາຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທໍາ
ທັງໝົດ 17 ເລື່ອງແກ້ໄຂໄປ
ແລ້ວ 14 ເລື່ອງ, ກໍາລັງຄົ້ນຄວ້າ
3 ເລື່ອງ ແລະ ໄດ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ
ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ມາຂໍຄໍາເຫັນ ຈໍາ
ນວນ 11 ຄັ້ງ. ນອກນັ້ນ, ຍັງ
ໄດ້ ລົ ງ ສົ ມ ທົ ບ ກັ ບ ອົ ງ ການປົ ກ
ຄອງເມືອງ ແລະ ອົງການປົກ
ຄອງແຂວງ ຈັດກອງປະຊຸມຮັບ
ຟັ ງ ການຕອບຄໍ າ ຖາມຂອງປະ
ຊາຊົນ ທີ່ຖາມຜ່ານ ສສຊ ແລະ
ສສຂ ໃນເວລາລົງເຜີຍແຜ່ຜົນ
ສໍ າ ເລັ ດ ກອງປະຊຸ ມ ສະໄໝສາ
ມັນເທື່ອທີ 1, 2 ຂອງ ສພຊ
ແລະ ສພຂ ຈາກພາກສ່ວນທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອໃຫ້ມີຄໍາຕອບທີ່
ຈະແຈ້ງ ໃຫ້ກັບປະຊາຊົນໃນເວ
ລາລົ ງ ເຜີ ຍ ແຜ່ ຜົ ນ ສໍ າ ເລັ ດ ຂອງ
ກອງປະຊຸມສະພາຄັ້ງຕໍ່ໄປ.
ປະທານ ສພຂ ໄຊສົມ
ບູນ ຍັງໃ ຫ້ຮູ້ວ່າ: ແຕ່ກອງປະ
ຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກ ຂອງ ສພຊ
ຊຸດທີ IX ຮອດປັດຈຸບັນ, ຄະ
ນະ ສສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ
ທີ 18 ແຂວງໄຊສົມບູນ ໄດ້ປະ
ກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ໃນການ
ພະຍາຍາມສ້ າ ງລັ ດ ປະຊາທິ ປ ະ
ໄຕປະຊາຊົນ ໃຫ້ກາຍເປັນລັດ
ຄຸ້ມຄອງດ້ວຍກົດໝາຍເທື່ອລະ
ກ້າວ
ເຊິ່ງສະແດງອອກການ
ເຄື່ອນໄຫວໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ລັດ
ຖະທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍ, ມະຕິ
ກອງປະຊຸມ ສພຊ ແລະ ບັນດາ
ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ມີ
ສິ ດ ເລື ອ ກຕັ້ ງ ຕາມຂອບເຂດ
ຄວາມຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບຂອງຕົ ນ
ຢ່າງກ້ວງຂວາງ ພາຍໃນແຂວງ
ໄຊສົມບູນ ທັງທາງເລິກ ແລະ
ທາງກວ້າງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນໃນເວ
ລາລົ ງ ເຜີ ຍ ແຜ່ ຜົ ນ ສໍ າ ເລັ ດ ຂອງ
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນແຕ່ລະ

ຄັ້ງ ນອກຈາກເຜີຍແຜ່ຜົນສໍາ
ເລັດຂອງກອງປະຊຸມແລ້ວ ຍັງ
ໄດ້ເອົາບັນດານິຕິກໍາ ແລະ ກົດ
ໝາຍຕ່າງໆ ເຜີຍແຜ່ໃຫ້ພໍ່ແມ່
ປະຊາຊົນ ໄດ້ຮັບຊາບ; ສພຂ
ໄຊສົມບູນ
ໄດ້ຈັດລາຍການ
“ສະພາປະຊາຊົນ” ອອກອາກາດ
ຜ່ າ ນລະບົ ບ ໂທລະໂຄ່ ງ ຂອງພະ
ແນກຖະແຫລງຂ່າວ ວັດທ
 ະນະ
ທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວແຂວງ
ທຸກໆວັນສຸກ ເຊິ່ງລາຍການດັ່ງ
ກ່າວ ໄດ້ນໍາເອົາບັນດາເນື້ອໃນ
ເອກະສານ, ການເຄື່ອນໄຫວ
ຂອງ ສສຊ-ສສຂ ແລະ ຜັນຂະ
ຫຍາຍນິຕິກໍາຕ່າງໆ ອອກມາ
ເປັນບົດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ່ຟັງສາ
ມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ງ່າຍ ຜ່ານລະບົບ
ໂທລະໂຄ່ງ ໄດ້ທັງໝົດ 72 ຄັ້ງ
ໄດ້ 24 ຊົ່ວໂມງ. ນອກຈາກ
ນັ້ນ, ຍັງໄດ້ເອົາມະຕິຂອງກົມ
ການເມືອງສູນກາງພັກ ສະບັບ
ເລກທີ 206/ກມສພ, ການ
ເມືອງ-ແນວຄິດໃນໄລຍະໃໝ່,
ມະຕິຂອງກົມການເມືອງສູນກາງ
ພັກ ສະບັບເລກທີ 25/ກມສພ,
ວຽກງານວັດທະນະທໍາໃນໄລຍະ
ໃໝ່, ຄໍາສັ່ງຂອງກົມການເມືອງ
ສູນກາງພັກ
ສະບັບເລກທີ
01/ກມສພ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັ ດ ມາດຕະການແກ້ ໄ ຂຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການ
ເງິນ, ຄໍາສັ່ງຂອງກົມການເມືອງ
ສູນກາງພັກ
ສະບັບເລກທີ
02/ກມສພ, ການສະກັດກັ້ນ
ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ,
ມະຕິຂອງ ສພຊ ສະບັບເລກທີ
03/ສພຊ, ການແກ້ໄຂຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການ
ເງິນ ແຕ່ປີ 2021-2023, ມະ
ຕິຂອງ ສພຊ ສະບັບເລກທີ
04/ສພຊ, ການແກ້ໄຂບັນຫາ
ຢາເສບຕິດ ແຕ່ປີ 20212023, ມາເຜີຍແຜ່ເຊື່ອມຊຶມ
ໃຫ້ ສສຊ-ສສຂ ແລະ ພະນັກ
ງານ-ລັດຖະກອນ ຂອງ ສພຂ
ໄດ້ຮັບຊາບ.
ເຖິງແມ່ນວ່າຈະໄດ້ຮັບ
ຜົ ນ ງ ານຫ ລາຍດ້ າ ນໃ ນໄ ລຍ ະ
ຜ່ານມາ, ແຕ່ທ່ານ ແດງ ປະທຸມ
ທອງ ຍັງໃ ຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນຕໍ່ໜ້າ
ສພຂ ໄຊສົມບູນ ຈະສູ້ຊົນສຸມ
ໃສ່ ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ເປົ້ າ ໝາຍ
ໂດຍສື ບ ຕໍ່ ເ ຄື່ ອ ນໄຫວຕາມພາ
ລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່
ຂອງຕົນ ຕາມກົດໝາຍກໍານົດ
ໄວ້ ໃນການເປັນຕົວແທນສິດ
ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາ
ຊົນ ໂດຍສະເພາະການປະຕິບັດ
ຕາມ 3 ພາລະບົດບາດໃຫຍ່ ຄື:

ດ້ານນິຕິກໍາ, ດ້ານການຕົກລົງ
ບັນຫາສໍາຄັນພື້ນຖານຂອງຊາດ
ແລະ ຂອງແຂວງ ແລະ ດ້ານ
ການຕິດຕາມກວດກາ ໄດ້ເຂັ້ມ
ແຂງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ;
ສືບຕໍ່ຕິດ
ຕາມກວດກາການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ
ບັດລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດ
ໝ າ ຍ ຂ ອ ງ ອົ ງ ກ າ ນ ປົ ກ ຄ ອ ງ
ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
ເພືອ
່ ຮັບປະກັນໃຫ້ບນ
ັ ດາພະແນກ
ການ ທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງອົງ
ການປົກຄອງແຂວງ ແລະ ພາກ
ສ່ວນອື່ນ ທີ່ນອນຢູ່ໃນການຕິດ
ຕາມຂອງສະພາ ໃຫ້ປະຕິບັດພາ
ລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່
ຂອງຕົນ
ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້

ກ າ ນ ປ ະ ຕິ ບັ ດ ໜ້ າ ທີ່ ຂ ອ ງ ຂ ະ
ແໜງການດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ປະ
ຊາຊົ ນ ໄດ້ ຮັ ບ ຜົ ນ ປະໂຫຍດສູ ງ
ສຸດ; ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ ລົງໂຄສະ
ນາເຜີ ຍ ແຜ່ ລັ ດ ຖະທໍ າ ມະນູ ນ ,
ກົດໝາຍ ແລະ ມະຕິກອງປະ
ຊຸມ ສພຊ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ມີສິດເລືອກ
ຕັ້ງຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບຂອງຕົນ ໃຫ້ທົ່ວເຖິງໃນ 5
ຕົວເມືອງ, ບັນດາອົງການ, ກົມ
ກອງ ແລະ ບັນດາພາກສ່ວນ
ຕ່າງໆ ອ້ອມຂ້າງແຂວງ; ສືບຕໍ່
ເຂົ້າຮ່ວມການສ້າງ, ປັບປຸງ, ພິ
ຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາກົດ
ໝາຍໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາ
ມັນເທື່ອທີ 4 ຂອງ ສພຊ ຊຸດທີ

IX; ສືບຕໍ່ປະສານສົມທົບກັບ
ອົງການປົກຄອງແຂວງ ໃນການ
ຊຸ ກ ຍູ້ ກ ານສ້ າ ງນິ ຕິ ກໍ າ ໃຕ້ ກົ ດ
ໝາຍຂອງບັນດາພະແນກການ
ເພື່ອຮັບປະກັນການເຄື່ອນໄຫວ
ວຽກງານຂອງພະແນກການ ສາ
ມາດເຄື່ ອ ນໄຫວໄດ້ ສ ອດຄ່ ອ ງ
ລະບຽບກົ ດ ໝາຍຫລາຍຂຶ້ ນ ;
ສືບຕໍລ
່ ງົ ເຜີຍແຜ່ຜນ
ົ ສໍາເລັດກອງ
ປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3
ຂອງ ສພຊ ຊຸດທີ IX ແລະ
ຂອງ ສພຂ ໄຊສົມບູນ ຊຸດທີ II
ໃຫ້ ປ ະຊາຊົ ນ ຜູ້ ມີ ສິ ດ ປ່ ອ ນບັ ດ
ເລືອກຕັ້ງ ໃນຂອບເຂດພາຍໃນ
5 ເມືອງ ໃຫ້ທົ່ວເຖິງ ແລະ ເລິກ
ເຊິ່ງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.
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(ສພຊ) ໃນລະຫວ່າງ
ວັນທີ 31 ສິງຫາ-2 ກັນຍາ
2022 ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
(ສພຂ) ຈໍາປາສັກ ສົມທົບກັບ
ໂຄງການສ້ າ ງຄວາມເຂັ້ ມ ແຂງ
ໃຫ້ແກ່ສະພາແຫ່ງຊາດ (ແຜນ
ງານເຊກາ) ໄດ້ສໍາເລັດກອງປະ
ຊຸມເຝິກອົບຮົມ ຍົກລະດັບຂີດ
ຄວາມສາມາດ ແລະ ສ້າງຄວາມ
ເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ສະມາຊິກສະພາ
ປະຊາຊົນແຂວງ (ສສຂ) ແລະ
ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ເປັນ
ເສນາທິການຂອງ ສພຂ ຈໍາປາ
ສັກ ຢູ່ທີ່ສະໂມສອນເມືອງໂຂງ
ແຂວງຈໍາປາສັກ ໂດຍການເປັນ
ປະທານກອງປະຊຸ ມ ຂອງທ່ າ ນ
ສາຍທອງ ໄຊຍະວົງ ປະທານຄະ
ນະປະຈໍາ ສພຂ ຈໍາປາສັກ; ມີ
ທ່ານ ສົມສີ ມະນີນິນ ຮອງປະ
ທານຄະນະປະຈໍາ ສພຂ
 ຈໍາປາ
ສັກ ແລະ ບັນດາທ່ານໃນຄະນະ
ປະຈໍາ ສພຂ, ຕາງໜ້າຄະນະຮັບ
ຜິ ດ ຊອບໂຄງການແຜນງານກ
ານມີ ສ່ ວ ນຮ່ ວ ມຂອງປະຊາຊົ ນ
ຕໍ່ ວ ຽກງານການປົ ກ ຄອງທີ່ ດີ
ແລະ ການສ້າງລັດ, ບັນດາທ່ານ
ວິທະຍາກອນ, ສສຂ, ພະນັກ
ງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ
ເປັນນັກສໍາມະນາກອນຈາກບັນ
ດາເຂດເລືອກຕັ້ງ 9 ເມືອງ, 1
ນະຄອນ ໃນແຂວງຈໍາປາສັກ
ເຂົ້າຮ່ວມ.
ກອງປະຊຸ ມ ເຝິ ກ ອົ ບ
ຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ສສຂ
ໄດ້ຍົກສູງຄວາມສາມາດ,
ມີ
ຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ໃນ
ການຕິດຕາມກວດກາການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດ
ຖະກິດ-ສັງຄົມ,
ແຜນງົບປະ

ມານ ແລະ ວຽກງານການຕິດ
ຕາມກວດກາຂອງ 3 ຄະນະກຳ
ມະການຂອງ ສພຂ
 ໃຫ້ແກ່
ສສຂ ແລະ ເຮັດໃຫ້ພະນັກງານລັດຖະກອນຂອງ ສພຂ ຈໍາປາ
ສັກ ມີຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ
ຕໍກ
່ ບ
ັ ວຽກງາກາເປັນເສນາທິການ
ໃຫ້ແກ່ ສພຂ ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.
ການເຝິກອົບຮົມໃນຄັງ້
ນີ້, ໄດ້ຮັບຟັງການນໍາສະເໜີບົດ
ຮຽນຈາກບັ ນ ດາວິ ທ ະຍາກອນ
ພ້ອມທັງຮ່ວມກັນຄົ້ນຄວ້າ, ກໍາ
ແໜ້ນເນື້ອໃນຂອງກອງປະຊຸມ
ເຊິ່ງມີທັງໝົດ 7 ຫົວຂໍ້ຄື: ການ
ຕິ ດ ຕາມກວດກາແຜນງົ ບ ປະ
ມານ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດ
ຖະກິດ-ສັງຄົມ; ກົນໄກ ແລະ
ວິທີການຕິດຕາມກວດກາການ
ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນພັ ດ ທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບ
ປະມານ, ການກວດສອບ ແລະ
ກວດກາ ຂອງຄະນະກໍາມະການ
ເສດຖະກິດ ແຜນການ ແລະ
ການເງິນ; ວຽກງານການຕິດ
ຕາມກວດກາ ການປະຕິບັດຄາດ
ໝາຍສູ້ຊົນ ໃນຂົງເຂດວັດທະ
ນະທໍາ-ສັງຄົມ ແລະ ຄວາມຮູ້
ພື້ ນ ຖານກ່ ຽ ວກັ ບ ວຽກງານຊົ ນ
ເຜົ່າ ແລະ ສາສະໜາ; ວຽກງານ
ການຕິດຕາມກວດກາ ການແກ້
ໄຂຄໍາຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທໍາ, ຄໍາ
ສະເໜີຂອງພົນລະເມືອງ; ທັກ
ສະການລົງພົບປະຜູ້ມີສິດເລືອກ
ຕັ້ງ; ການຈັດກອງປະຊຸມທາງ
ໄກ ແລະ ທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ,
ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງຄະນະສະ
ມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັນ
້ ແຂວງ
ປ ະ ຈໍ າ ເ ຂ ດ ເ ລື ອ ກ ຕັ້ ງ ເ ມື ອ ງ ນະຄອນ.

ທ່ານ ສາຍທອງ ໄຊຍະ
ວົງ ໃນນາມປະທານກອງປະຊຸມ
ໄດ້ມີຄໍາເຫັນໂອ້ລົມຕ
 ີລາຄາ
ແລະ ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່
ສໍາມະນາກອນທຸກທ່ານ ໄດ້ຍົກ
ສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ສຸມສະ
ຕິປັນຍາ ເຂົ້າໃນການຄົ້ນຄວ້າ
ບົ ດ ຮຽນດ້ ວ ຍຄວາມເປັ ນ ເຈົ້ າ
ການ, ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ
ຢ່າງກົງໄປກົງມາ, ເອົາໃຈໃສ່
ຕິດຕາມການນໍາສະເໜີບົດຮຽນ
ຂອງວິທະຍາກອນໃນແຕ່ລະຫົວ
ຂໍ້ ພ້ອມທັງໃຫ້ການຮ່ວມມືໃນ
ການສົນທະນາ,
ຖາມ-ຕອບ
ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນເຊິ່ງ
ກັນແລະກັນ ຢ່າງສ້າງສັນ. ຜົນ
ສໍາເລັດໃນການເຝິກອົບຮົບໃນ
ຄັ້ງນີ້, ເຮັດໃຫ້ ສສຂ ແລະ ພະ
ນັກງານ-ລັດຖະກອນ
ໄດ້ມີ
ຄວາມຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈຢ່າງເລີກ
ເຊິ່ງກ່ຽວກັບ 3 ພາລະບົດບາດ
ຂອງສະມາຊິ ກ ສະພາປະຊາຊົ ນ
ຂັນ
້ ແຂວງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ທັກ
ສະໃນການລົ ງ ພົ ບ ປະຜູ້ ມີ ສິ ດ
ເລືອກຕັ້ງ, ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ
ຕ່າງໆຢ່າງເປັນລະບົບ, ການຕິດ
ຕາມກວດກາ, ການແກ້ໄຂຄຳ
ຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທຳຂອງ ພົນ
ລະເມືອງ ແລະ ການນຳໃຊ້ລະ
ບົບກອງປະຊຸມທາງໄກ ເພື່ອນຳ
ໄປໝູ ນ ໃຊ້ ເ ຂົ້ າ ໃນການເຄື່ ອ ນ
ໄຫວວຽກ ງານຕົວຈິງ ຕາມພາ
ລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່
ຂອງຕົນ
ໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບ
ຄວາມເປັນຈິງໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
(ພຸດທະສອນ ແສງພອນ
ແລະ ສົມວິຈິດ ໄຊມົນຕີ)
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(ສພຊ
 ) ໃນວັນ
 ທີ 31
ສິງຫາ-1 ກັນຍາ 2022 ສະພາ
ປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ
 ) ອຸດົມ
ໄຊ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວເບິ່ງສະພາບ
ໄພພິບັດນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ມອບ
ເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອໃຫ້ປະຊາຊົນ
ທໄີ່ ດ້ຮ
 ັບຜົນກະທົບ ເຊິ່ງນໍາໂດຍ
ທ່ານ ຄໍາດີ ວົງລ້ອມ ປະທານ
ສພຂ
 , ບັນດາທ່ານຄະນະປະຈໍາ
ສພຂ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຢູ່ເມືອງ
ຫລາ ແຂວງອດ
ຸ ົມໄຊ, ມີທ່ານ
ນາງ ໄລວອນ ຈັນທະລາ ສະ
ມາຊິ ກ ສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ
(ສສຂ) ປະຈໍາເຂດເລືອຕັ້ງເມືອງ
ຫລາ, ບັນດາ ສສຂ ປະຈໍາເຂດ
ເລືອຕັ້ງເມືອງຫລາ ແລະ ຄະນະ
ຮັບຜິດຊອບເຂົ້າຮ່ວມ.
ເຄື່ອງທີ່ນໍາມາມອບໃນ
ຄັ້ງນີ້ ປະກອບມີ: ນໍ້າດື່ມ, ໝີ່,
ເກືອ, ແປ້ງນົວ, ເກີບ, ສະບູ
ແລະ ຢາຖູແຂ້ວ ລວມມູນຄາ
ທັງໝົດ 10 ລ້ານກວ່າກີບ ແລະ
ໄດ້ຈັດມອບໃຫ້ຄອບຄົວທີ່ຖືກ
ນໍ້າພັດເຮືອນໄຫລ 51 ຫລັງຄາ
ເຮືອນໃນຈໍານວນ 9 ບ້ານ ເຊັ່ນ:
ບ້ານສາມັກຄີໄຊ, ບ້ານໂພນໄຊ,

ບ້ານຫ້ວຍຫລາ, ບ້ານປາກກໍ
ແລະ ບ້ານອື່ນໆ.
ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ
ຄໍາດີ ວົງລ້ອມ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນສະ
ແດງຄວາມເສຍໃຈ ແລະ ຢ້ຽມ
ຢາມຖາມຂ່ າ ວຄອບຄົ ວ ທີ່ ຖື ກ
ຜົນກະທົບ ແລະ ເຫດການທີ່
ເກີດຂຶ້ນ ແລະ ໄດ້ດົມວັດຖຸປັດ
ໄຈ ຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈໍາ
ນວນ 20 ລ້ານກວ່າກີບ (ເພື່ອ
ນໍໄປຊື້ເຂົ້າສານ), ຖົງມືຈໍານວນ
300 ຄູ່ ເພື່ອນໍາໄປມອບໃຫ້ກໍາ
ລັງທີ່ໄປຊ່ວຍອະນາໄມ ແລະ
ຟືນ
້ ຟູອາຄານທໄ່ີ ດ້ຮບ
ັ ຜນ
ົ ກະທບ
ົ .
ພ້ອ
 ມດຽວກັນນີ້, ທ່ານ
ນາງ ຄໍາພອນ ພິມມະຈັນ ຮອງ
ປະທານ ສພຂ ແລະ ທ່ານ ທອງ
ຄານ ວັດສະດາກອນ ປະທານ
ຄະນະກຳມະການຍຸຕິທຳ ແລະ
ປກຊ-ປກສ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຢູ່
ເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມ
 ໄຊ, ມີ
ສສຂ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງ
ໄຊ, ສສຂ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ
ເມືອງຫລາ ແລະ ຄະນະຮັບຜິດ
ຊອບເຂົ້າຮ່ວມ.
ເ ຄື່ ອ ງທີ່ ນໍ າ ມາມອ ບ

ໃນຄັ້ງນີ້ ປະກອບມີ: ເຂົ້າສານ
ໜຽວ, ນໍ້າດື່ມ, ໝີ່, ເກືອ, ແປ້ງ
ນົວ, ສະບູ ແລະ ຢາຖູແຂ້ວ
ລວມມູນຄ່າ 7 ລ້ານກວ່າກີບ
ແລະ ໄດ້ຈັດມອບໃຫ້ຄອບຄົວ
ທີ່ຖືກນໍ້າພັດເຮືອນໄຫລ, ໄດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບໝັກ 16 ຄອບຄົບ
ໃນຈໍານວນ 5 ບ້ານຄື: ບ້ານ
ຫລັກ 22, ບ້ານຫ້ວຍປໍ, ບ້ານ
ຫລັກ 10, ບ້ານໂຮມສຸກ ແລະ
ບ້ານຖິ່ນ.
ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ
ນາງ ຄໍາພອນ ພິມະຈັນ ໄດ້ສະ
ແດງຄວາມເສຍໃຈ, ເຫັນອົກ
ເຫັນໃຈ ແລະ ຢ້ຽມຢາມຖາມ
ຂ່າວຄອບຄົວທີ່ຖືກຜົນກະທົບ.
ສໍ າ ລັ ບ ເຄື່ ອ ງທີ່ ນໍ າ ມາ
ມອບໃນຄັ້ງ ແມ່ນການມອບ
ເບື້ອງຕົ້ນເພື່ອຊ່ວຍບັັນເທົາທຸກ
ໃຫ້ປະຊາຊົນ ເຊິ່ງໄດ້ມາຈາກ
ການລະດົມວັດຖຸປັດໄຈຈາກສະ
ພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ພະນັກງານ
ພາຍໃນ ສພຂ
.
(ແສງພອນ ອິນນະລົງ)
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(ສພຊ
 ) ລະຫວ່າງວັນ
ທີ 6-9 ກັນຍາ 2022 ທ່ານ
ດົງເພັດ ພະຍົນ ສະມາຊິກສະພາ
ແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ຊຸດທີ IX
ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ
16
ແຂວງເຊກອງ, ປະທານສະພາ
ປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ
 ) ເຊ
ກອງ ແລະ ທ່ານ ວັນໄຊ ຈັນທະ
ຍັບ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນ
ແຂວງ (ສສຂ), ຮອງຫົວໜ້າ
ເ ຂ ດ ເ ລື ອ ກ ຕັ້ ງ ເ ມື ອ ງ ກ ະ ລຶ ມ
ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວ
ເຜີຍແຜ່ຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມ
ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງ
ສະພາແຫ່ງຊາດ (ສພຊ
 ) ຊຸດທີ
IX ແລະ ສພຂ
 ຊຸດທີ II ໃຫ້
ຖັ ນ ແຖວພະນັ ກ ງານ-ລັ ດ ຖະ
ກອນ, ທະຫານ, ຕໍາຫລວດ
ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ
ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຢູ່ເມືອງກະລຶມ.
ການຜັ ນ ຂະຫຍາຍໃນ
ຄັ້ງນີ້ ມີທັງໝົດຢູ່ 4 ຈຸດໃຫຍ່
ຄື: ຈຸດທີ 1 ຢູ່ບ້ານທົ່ງກະຕາວ;
ຈຸດທີ 2 ຢູ່ສະໂມສອນເມືອງ;
ຈຸດທີ 3 ຢູ່ໂຮງຮຽນ ມສ ເມືອງ
ແລະ ຈຸດສຸດທ້າຍຢູ່ບ້ານອາຮອງ
ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ທັງໝົດ 313
ຄົນ ຍິງ 141 ຄົນ. ທັງນີ້, ກໍ
ເພືອ
່ ເປັນການຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ
ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ບນ
ັ ດາມະຕິຮບ
ັ

ຮອງໃນກອງປະຊຸ ມ ສະໄໝສາ
ມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງ ສພຊ
 ຊຸດທີ
IX ແລະ ສພຂ
 ຊຸດທີ II ແນ
ໃ ສ່ ເ ຮັ ດ ໃ ຫ້ ຖັ ນ ແ ຖ ວ ພ ະ ນັ ກ
ງານ-ລັດຖະກອນ, ທະຫານ, ຕໍາ
ຫລວດ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ
ບັນດາເຜົ່າຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ຢູ່
ເມືອງ ກະລຶມໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າ
ໃຈຕໍ່ເນື້ອໃນວຽກງານສຳຄັນທີ່
ໄດ້ ພິ ຈ າລະນາຮັ ບ ຮອງເອົ າ ໃນ
ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ພ້ອມທັງ
ເປັນການພົບປະ ແລະ ຮັບຟັງ
ກ່ ຽ ວກັ ບ ຄໍ າ ສະເໜີ ຂ ອງພໍ່ ແ ມ່
ປະຊາຊົນຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ໂດຍ
ສະເພາະດ້ າ ນພື້ ນ ຖານໂຄງລ່ າ ງ
ດ້ານຄົມມະນາຄົມ, ລະບົບໄຟ
ຟ້າ, ນໍ້າປະປາ, ດ້ານໄປສະນີໂທ
ລະຄົມມະນາຄົມ, ການສຶກສາ,
ສາທາ, ການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ແລະ
ດ້ານນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ແມ່ນຍັງ
ບໍ່ ທັ ນ ຕອບສະໜອງໄດ້ ເ ທົ່ າ ທີ່
ຄວນ ຕໍ່ກັບຄໍາສະເໜີດັ່ງກ່າວ
ຄະນະ ສສຊ ແລະ ສສຂ ຈະໄດ້
ນໍາໄປສະເໜີຕໍ່ຄະນະນໍາຂັ້ນເທິງ
ກໍ ຄື ພ າກສ່ ວ ນທີ່ ກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງໄດ້
ຮັບຮູ້ ແລະ ພິຈາລະນາແກ້ໄຂ
ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ
ດົງເພັດ ພະຍົນ ກໍໄດ້ໂອ້ລົມຕໍ່
ຄະນະພັກ, ອໍານາດການປົກຄອງ

ເມືອງ-ບ້ານ, ເຈົ້າໜ້າທີ່, ຄູ-ອາ
ຈານ ຕະຫລອດຮອດພໍ່ແມ່ປະ
ຊາຊົນຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ໃຫ້ສືບ
ຕໍ່ ຮັ ກ ສາສະຖຽນລະພາບທາງ
ດ້ານການເມືອງຢ່າງໜັກແໜ້ນ,
ເພີ່ ມ ທະວີ ຄ ວາມສາມັ ກ ຄີ ປ ອງ
ດອງ, ມີປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ມີ
ຄວາມສະເໝີ ພ າບຕໍ່ ແ ນວທາງ
ຂອງພັກ, ລະບຽບກົດໝາຍຂອງ
ລັດ, ອະນຸລັກຮັກສາຮີດຄອງປະ
ເພນີ ອັ ນ ດີ ງ າມຂອງຊາດ-ຂອງ
ເຜົ່າ, ມີຄວາມດຸໝັ່ນຂະຫຍັນ
ພຽນໃນການທໍ າ ການຜະລິ ດ
ເປັນຕົ້ນດ້ານການປູກ-ການລ້ຽງ
ໃຫ້ກຸ້ມກິນ ແລະ ກາຍເປັນສິນ
ຄ້າ ເພື່ອສ້າງເສດຖະກິດຄອບ
ຄົວໃຫ້ດີຂຶ້ນ ຄຽງຄູ່ກັບການປະ
ຢັດມັດທະຍັດໃຫ້ເປັນພື້ນຖານ.
ໂອກາດນີ້,
ຄະນະ
ສສຊ-ສສຂ ຍັງໄດ້ມອບເຄື່ອງ
ຊ່ວຍເຫລືອຈໍານວນໜຶ່ງໃຫ້ອໍາ
ນາດການປົກຄອງບ້ານ ເພື່ອນໍາ
ໄປແຈກຢາຍໃຫ້ໂຮງຮຽນ ແລະ
ຄອບຄົວທີ່ທຸກຍາກຂາດເຂີນ
ພາຍໃນບ້ານໃຫ້ທົ່ວເຖິງ ເຊິ່ງໃນ
ນັ້ນ, ມີເຂົ້າສານ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ
ແລະ ອຸປະກອນສຶກສາ-ກິລາ.
(ນາງ ນາລີວັນ)
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ສິງຫາ-1 ກັນຍາ 2022 ສະພາ
ປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ
 ) ສະ
ຫວັນນະເຂດ ໄດ້ຈ
 ັດກອງປະ
ຊຸ ມ ເຝິ ກ ອົ ມ ຮົ ມ ຍົ ກ ລ ະດັ ບ ຂີ ດ
ຄ ວາມສ າມ າດໃ ຫ້ ແ ກ່ ພ ະນັ ກ
ງານ-ລັດຖ
 ະກອນ ສພຂ
 ແລະ
ຜູ້ ປ ະສ ານງ ານຄະນ ະສະມ າຊິ ກ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສສຂ)
ປະຈ ຳເ ຂດເ ລື ອ ກຕັ້ ງ ເມື ອ ງ-ນະ
ຄອນ ຢູ່ທສ
ີ່ ະໂມສອນຫ້ອງວ່າ
ການຂອງເມືອງຈໍາພອນ   ພາຍ
ໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສາມາດຂອງຕົ ນ ໃຫ້ ມີ ຄຸ ນ ນະ
ນາງ ພູທ
 ອນ ແກ້ວພວ
ູ ົງ ຮອງ ພາບ ແລະ ສຳເລັດຕາມລະດັບ
ເມືອງໆຈຳພອນ, ມີບັນດາທ່ານ ຄາດໝາຍໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
ຄະນະປະຈໍາ ສພຂ, ສສຂ ປະ
ທ່ານ ນາງ ພູທ
 ອນ
ຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງຂອງເມືອງຈຳ ແກ້ວພວ
ູ ົງ ໄດ້ກ
 ່າວເປີດກອງປະ
ພອນ, ຄະນະເລຂາທິການ, ຫົວ ຊຸມເຝິກອົມຮ
 ົມ ພ້ອມທັງໄດ້
ໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າແໜງ
ຕະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສໍາມະນາກອນ ຈົ່ງ
ຫລອດຮອດພະນັກງານ-ລັດຖະ ເອົາໃຈໃສ່ຮໍ່າຮຽນເອົາຄວາມຮູ້
ກອນ ສພຂ
 ແລະ ຜູ້ປະສານງານ ໃນຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ເຝິກອົບ
ຄະນະ ສສຂ ປະຈຳເຂດເລືອກ ຮົມ ເພື່ອນໍາເອົາບົດຮຽນມາໝູນ
ຕັ້ງ 14 ເມືອງ ແລະ 1 ນະຄອນ ໃຊ້ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝ
 ົດ 86 ທ່ານ ຍິງ ໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງຕົນໃຫ້ເກີດ
29 ທ່ານ.
ປະໂຫຍດສູງສຸດ ເຊິ່ງຫົວຂໍ້ທີ່
ການເຝິ ກ ອົ ບ ຮົ ມ ຄັ້ ງ ນີ້ ນຳມາເ ຝິ ກ ໃນຄັ້ ງ ນີ້ ປ ະກອບມີ :
ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ ການນຳສະເໜີເອກະສານກ່ຽວ
ພະນັກງານ-ລັດຖ
 ະກອນ ສພຂ
 ກັບການຕ້ອນຮັບແຂກ, ການ
ກໍຄືຜູ້ປະສານງານ ຄະນະ ສສຂ ວາງແຜນການຈັດກອງປະຊຸມ,
ປະຈ ຳເ ຂດເ ລື ອ ກຕັ້ ງ ເມື ອ ງ-ນະ ຮູບແບບກອງປະຊຸມ, ການຕິດ
ຄອນ ໃນການເປັນເສນາທິການ ຕາມຄະນະນຳໃນການຢຽ້ ມຢາມ
ໃຫ້ແກ່ ສສຂ ພ້ອມທັງເປັນ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວເຮັດວຽກພາຍ
ການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມ ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ການປະ

ສານງານ ແລະ ອື່ນໆ; ເຜີຍແຜ່
ກົດໝາຍ ວ່າດ
 ້ວຍເອກະສານ,
ເຕັກນກ
ິ ການສາ້ ງເອກະສານທາງ
ລັດຖ
 ະການ, ວຽກງານຂາເຂົ້າ-

ຂາອອກ, ວຽກງານສຳເນົາ ແລະ
ການບັ ນ ຍ າຍເ ອກ ະສ ານກ່ ຽ ວ
ກັບປະສານງານ ແລະ ການເປັນ
ຜູ້ປະສານງານທດ
ີ່ ີ ໃຫ້ແກ່ຄະນະ
ສ ະຊິ ກ ສ ະພ າປ ະຊ າຊົ ນ ແ ຂວງ
ປະຈ ຳເ ຂດເ ລື ອກຕັ້ງ ເ ມື ອງ-ນະ
ຄອນ ແລະ ການແນະນຳກ່ຽວ
ກັບການຕິດຕັ້ງລະບົບແອັບພລີ
ເຄຊັນ Lao Na ຈາກນັກວທ
ິ ະ
ຍາກອນ ທີມ
່ ີຄວາມຮູ້, ຄວາມ
ສາມາດ ທີມ
່ າຈາກກົມບໍລິຫານພິທ
ກ
ີ ານສະພາແຫ່ງຊາດ, ພະ
ແນກພາຍໃນແຂວງ ແລະ ສພຂ
   
ດ້ວຍບັນຍາກາດທີ່ຟົດຟື້ນ ເຊິ່ງ
ນັກວິທະຍາກອນ ໄດ້ຖ່າຍທອດ
ຄວາມຮູ້, ວິທີການ, ຮູບແບບ
ການສົນທະນາ, ແລກປຽນບົດ

ຮຽນ ຄ່ຽງຄູ່ກັບການເຝິກປະຕິ
ບັດຕົວຈິງ, ສຸມໃສ່ປະກອບຄໍາ
ຄິດ-ຄໍາເຫັນ ເພື່ອຈະນໍາເອົາບົດ
ຮຽນດັ່ງກ່າວ ໄປໜູນໃຊ້ເຂົ້າ

ໃນວຽກງານຕົວຈິງ ພ້ອມທັງ
ເປັ ນ ການປັ ບ ປຸ ງ ແບບແຜນວິ ທີ
ເຮັດວຽກໃຫ້ມີຄຸນນະພາບດີຂ້ນ
ຶ
ໄປເລື້ອຍໆ.
ໃນໂອກາດທີ່ ມ າເຝິ ກ
ອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ຍັງໄດ້ມີການຈັດ
ກິດຈະກໍາແຂ່ງຂັນກິລາບານເຕະ
ມິດຕະພາບຊາຍ-ຍິງ ລະຫວ່າງ
ທີມ ສພຂ
 ກັບທີມຫ້ອງວ່າການ
ເມືອງຈຳພອນ ເພື່ອເປັນການ
ຮັ ດ ແໜ້ ນ ຄວາມສາມັ ກ ຄີ ຮັ ກ
ແພງໃນຖັ ນ ແຖວພະນັ ກ ງານລັ ດ ຖະກອນຂອງທັ ງ ສອງພາກ
ສ່ວນຕື່ມອີກ.
(ນາງ ຄອນສະຫວັນ ເມກສະຫວັນ)
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ກັນຍາ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ
)
ຄໍາມ່ວນ ໄດ້ຈັດພິທີປາຖະກະ
ຖາວັນລັດຖະທໍາມະນູນ ແຫ່ງ
ສປປລາວ ຄົບຮອບ 31 ປີ (15
ສິງຫາ 1991-15 ສິງຫາ

2022) ແລະ ວັນຢຶດອໍານາດ
ທົ່ວປະເທດແຫ່ງ ສປປລາວ 47
ປີ (23 ສິງຫາ 1975-23 ສິງ
ຫາ 2022) ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມ
ເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ບຸນມີ
ພິມມະສອນ ປະທານ ສພຂ

ຄໍາມ່ວນ, ເຂົ້າຮ່ວມມີບັນດາ
ທ່ າ ນຄະນະປະຈໍ າ ສະພາປະຊາ
ຊົນແຂວງ, ຄະນະກຳມະການ
ສພຂ
 , ຄະນະເລຂາທິການ, ຫົວ
ໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ ແລະ
ພະນັ ກ ງານ-ລັ ດ ຖະກອນເຂົ້ າ
ຮ່ວມຮັບຟັງ.
ໃນພິທີດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ
ສະເຫລີມສັກ ແກ້ວຈັນທະລາ
ເລຂາທິການ ສພຂ ໄດ້ຍົກໃຫ້
ເຫັນປະຫວັດແຫ່ງການກຳເນີດ
ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງລັດ
ຖະທຳມະນູນ ແຫ່ງ  ສປປລາວ
ຕະຫລອດໄລຍະ 31 ປີ ທີ່ຍາດ
ມາໄດ້ ໃ ນພາລະກິ ດ ປົ ກ ປັ ກ ຮັ ກ
ສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະ
ເທດຊາດ ເຊິ່ງໄດ້ຖືກຮັບຮອງ
ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 6 ຂອງສະ

ປະເທດຊາດ ໄດ້ນຳໃຊ້ 3 ບາດ
ຄ້ອນຍຸດທະສາດ ບຸກໂຈມຕີ
ແລະ
ການໝູນໃຊ້ທິດສະດີ
ມາກ-ເລນິນ
ຢ່າງປະດິດສ້າງ
ແທດເໝາະກັບຈຸດພິເສດ ແລະ
ສະພາບເງື່ ອ ນໄຂຂອງປະເທດ
ລາວ ເປັນການໄຂສັງກາດໃໝ່

ພາປະຊາຊົນສູງສຸດ ຊຸດທີ 2 ປີ
1991 ໃນນັ້ນ ໄດ້ກຳນົດລະ
ບອບການເມືອງ, ເສດຖະກິດສັງຄົມ, ການປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງ
ການຄວາມສະຫງົບ, ການຕ່າງ
ປະເທດ ກຳນົດສິດ ແລະ ໜ້າ
ທີ່ພື້ນຖານຂອງພົນລະເມືອງ ລະ
ບົບການຈັດຕັ້ງກົງຈັກລັດໃນໄລ
ຍະໃໝ່ ເພື່ອພ້ອມກັນເສີມຂະ
ຫຍາຍສິດເປັນເຈົ້າ ປະຕິບັດລັດ
ຖະທຳມະນູນ ແລະ ລະບຽບກົດ
ໝາຍຢ່າງເຂັ້ນງວດ ເຮັດໃຫ້ສັງ
ຄົມມີຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຍຸຕິ
ທຳ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການ
ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດ
ທະນາປະເທດຊາດ ໃຫ້ຈະເລີນ
ຮຸ່ງເຮືອງ; ພ້ອມກັນນັ້ນ, ທ່ານ

ບົວພັນ ແສງຈັນ ຮອງປະທານ
ສພຂ

ຍັງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນມູນ
ເຊື້ ອ ຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັ ນ
ຂອງວັນຢຶດອຳນາດ 23 ສິງຫາ
ແມ່ ນ ໝາກຜົ ນ ຂອງການຕໍ່ ສູ້
ແຫ່ງການປະຕິວັດ ອັນຍືດເຍື້ອ
ຍາວນານ ພາຍໃຕ້ການນຳພາ
ຂອງພັກປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ
ທີ່ ເ ຕັ ມ ໄປດ້ ວ ຍຄວາມອົ ງ ອາດ
ກ້ານຫານ ຂອງປະຊາຊົນລາວ
ບັນດາເຜົ່າ ໃນການຕໍ່ສູ້ປົກປັກ
ຮັກສາປະເທດຊາດ ເຊິ່ງມັນສະ
ແດງອອກໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນງານ
ຕໍ່ສູ້ຢ່າງກ້າຫານ ບໍ່ຍອມຈຳນົນ
ແລະ ມີນ້ຳໃຈຮັກຊາດ ປະກອບ
ສ່ ວ ນສຸ ມ ທຸ ກ ກຳລັ ງ ເຫື່ ອ ແຮງ
ເຂົ້ າ ໃນການຕໍ່ ສູ້ ປົ ກ ປັ ກ ຮັ ກ ສາ

ອັນສະຫວ່າງສະໄຫວ ໃຫ້ປະຊາ
ຊົນລາວ ໄດ້ມີຄວາມເປັນເອກະ
ລາດ ມີອຳນາດອະທິປະໄຕ ເປັນ
ເຈົ້າຕົນເອງ ນໍາພາປະຊາຊົນລາວ
ບັນດາເຜົ່າທົ່ວປະເທດກ້າວເຂົ້າ
ສູ່ລະບອບປະຊາທິປະໄຕ ຈົນ
ເຖິງປັດຈຸບັນ.
ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານ
ບຸນມີ ພິມມະສອນ ໄດ້ໂອ້ລົມ
ແລະ ໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາ ທ່ານຍັງໄດ້
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະມາຊິກພັກ, ພະ
ນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຈົ່ງໄດ້ຮ່ຳ
ຮຽນເອົ າ ແບບຢ່ າ ງນ້ ຳ ໃຈຮັ ກ
ຊາດອັນດູດດື່ມ ຈິດໃຈຕໍ່ສູ້ພິ
ລະອາດຫານ ກ້າແກ່ນ ທັດສະ
ນະຫລັກໝັ້ນ ອັນໜັກແໜ້ນ
ມີນ້ຳໃຈເສຍສະຫລະສູງສົ່ງ ແລະ
ຮໍ່າຮຽນເອົາແບບຢ່າງຄຸນສົມບັດ
ສິນທຳປະຕິວັດອັນສ່ອງໃສ ກໍຄື
ແບບຢ່າງການດຳລົງຊີວິດ ອຸທິດ
ຕົນເພື່ອພາລະກິດຂອງພັກ ກໍຄື
ຊາດລາວເຮົ າ ໃຫ້ ມີ ຄ ວາມຈະ
ເລີນຜາສຸກ.
(ເອື້ອ ມະໂນສິງ)

lk]t|hkvjko

;aomu !({@W}W_}@W@@
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ແປ ແລະ ຮຽບຮຽງໂດຍ: ສາວແວ່ນ
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]t[kp

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

ໝາກນອດ ເປັນໝາກໄມ້
ພື້ນບ້ານຊະນິດໜຶ່ງທີ່ມີເອກກະລັກສະ
ເພາະໂຕ ແລະ ມີລົດຊາດສົ້ມ ພຽງແຕ່
ຕື່ມນໍ້າຕານ ຫລື ເກືອເລັກນ້ອຍ ກໍຈະ
ກາຍເປັ ນ ອາຫານເພືື່ ອ ສຸ ຂ ະພາບໃນ
ທັນທີ ແຕ່ມີໃຜຮູ້ບໍວ່າ ໝາກສີມ່ວງໆ
ນີ້ ຊ່ວຍໃຫ້ສຸຂະພາບດີແນວໃດແດ່?
ມື້ນີ້, ເຮົາມີ 6 ປະໂຫຍດດີໆ ມານຳ
ສະເໜີ ໃ ຫ້ ແ ກ່ ບັ ນ ດາທ່ າ ນໄດ້ ຮັ ບ ຮູ້
ນຳກັນ.
1. ນອນຫລັບສະບາຍ
ເຖິງວ່າເວລາກິນ ຈະມີລົດ
ສົ້ມຈົນຕາຍີ້ກໍຕາມ ແຕ່ເວລານອນກໍ
ຊ່ວຍໃຫ້ນອນຫລັບດີໄດ້ເຊັນ
່ ດຽວກນ
ັ
ເພາະໝາກນອດ ອຸດົມໄປດ້ວຍສານ
ເຊລາໂທນິນ
ທີ່ເປັນຮໍໂມນແຫ່ງ
ຄວາມສະຫງົບ ຊ່ວຍຄວບຄຸມອາລົມ
ໄປຈົນເຖິງຊ່ວຍໃຫ້ນອນຫລັບສະບາຍ
ລວມທັງຊ່ວຍຫລຸດຄວາມຄຽດ, ໂສກ
ເສົ້າ ແລະ ເບົາຫົວລົງ.
2. ດູແລດວງຕາ
ໝາກນອດ
ມີສານຟາໂວ

lk]kdt;u

0jk;dkod+
;
lhk'0q0q;o=hk0v',yf8trk[csj
csj'mu &
7n[|hk $): g-yj'0q;0hk,o=hk0v'g[nhv'xtgmf]k; ,u7;k,
pk; &#) c,af c]t mk'g0Qksq;0q;pk; )& c,af 3fp37'
dkofaj'djk; g]uj,]q',nd+lhk'.ogfn
gfnvoly'sk @W!_ zjko,k
dkorafmtokrnho4ko37']jk'faj'djk; grnjvxjPo95ffhvp
0v'xtgmf]k; .shdkppgxao95fwfhxP[mk'fhkodko7hk  
g4y'c,jo;jk]k;[+wfh   8yf9vfda[mtg]  c8j;jkmk']qfw2
r+kmk'mP;-kf ];,ma'0q;,yf8trk[  9to=krk]k;wxl6j
l6o];,fud;jkfhvp  fhkodko7hkglf4tdyf 7adc]h;K
f

ນອຍ ເຊັ່ນ ເບຕາແຄໂລທີນ ລວມ
ເຖິງວິຕາມິນເອ ທີ່ຊ່ວຍກໍາຈັດອະນຸ
ມູນອິດສະຫລະ ທີ່ເປັນສາເຫດຂອງ
ຄວາມແກ່ ແລະ ຜິວຢ່ອນຍານ ລວມ
ທັງຊ່ວຍບໍາລຸງສາຍຕາ ແລະ ປ້ອງກັນ
ຄວາມເສຍຫາຍຂອງເຊວ
3. ໄກມະເຮັງ
ວິຕາມິນເອ ນອກຈາກຈະ
ຊ່ວຍບຳລຸງສາຍຕາແລ້ວ
ຍັງຫລຸດ
ຄວາມສ່ຽງຂອງມະເຮັງປອດ
ແລະ

ໂຜ້ງປາກນຳອີກ.
4. ຊ່ວຍໃນການຂັບຖ່າຍ
ໝາກນອດ ມີເສັ້ນໃຍຫລາຍ
ຊ່ວຍໃຫ້ການຂັບຖ່າຍສະດວກ ຊ່ວຍ
ໃຫ້ຮູບຮ່າງດີ, ອີ່ມທ້ອງ.
5. ປ້ອງກັນພະຍາດ
ໃນໝາກນອດ ມີວິຕາມິນ
ຊີຫລາຍ ເຊິ່ງເປັນໂຕຊ່ວຍສຳຄັນໃນ
ການສ້ າ ງລະບົ ບ ພູ ມ ຄຸ້ ມ ກັ ນ ໃນຮ່ າ ງ
ກາຍ
ໂດຍນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຄົ້ນ

,yf8trk[ ]k;{s;Pf
zjv’.loy]aodko
#

u

ສາມັກຄີຮັກໝັ້ນ					

ໂດຍ: ທອງດາ ສຸພາສິດ

ສອງຊາດມີມາ

ຈຳປາບຸບຜາຫອມ					

ຊາດປະທຸມບ
 ົວແຍ້ມ

ສອງບຸບຜາແຊມຊ້ອນ					

ຊອນສງີ າມສະຫງ່າ

ຈຳປາ-ບົວບານເບັ່ງອ້າ					

ປານຊ້ອນເປັ່ງສີ

u

ມິດຕະພາບສອງຊາດນີ້				

ຍືນຍິ່ງນິລັນການ

ສຳພັນທ
 າງການເມືອງ					ເສດຖະກິດພຽງພ້ອມ
ວັດທະນະທຳສັງຄົມກ້າວ				

ສັງຄົມນິຍົມໝາຍມຸ່ງ

ລາວ-ຫວຽດສຸມເລັ່ງສ້າງ				ເມືອງບ້ານໃຫ້ຮ
 ຸ່ງໃສ

u

ຂໍໃຫ້ມິດຕະພາບໄດ້				

ຍາວຍິ່ງອະສົງໄຂ

ເຖິງຈ
 ຸດໝາຍ						

ຫວຽດ-ລາວປະສົງໄ ວ້

ສອງຈິດໃຈປອງໝັ້ນ					

ສຳພັນກ
 ້ຽວກອດ

ເປັນສະຫາຍຍອດແກ້ວ					

ບໍແ
່ ປປິ້ນປ່ຽນຜັນ

u

ນຳ້ໃຈລາວ-ຫວຽດນັ້ນ				

ຫາຊາດໃດເໝືອນ

ບໍລິສຸດຂາວຄເືດືອນ					

ຜ່ອງໃສຄືແກ້ວ

ເໝືອນດັ່ງເດືອນເພັງແຈ້ງ				

ເຕັມດວງໃສສ່ອງ

ປະດຸດໃຈສອງພີ່ນ້ອງ					

ຂາວແຈ້ງຄູ່ກັນ

u

vk fzjko,k 0jk;;jkmqj;xtgmf,uz6hglp-u;yf
vkmy
phvow0hp5']kpc]h; !) 7qo c]t 8yfg-nhvltlq,ma'\qf @#
raod;jk7qo .ooAoF pyo;jk ot7vos];';P'9ao 8yfg-nhv
ltlq, !@ raod;jk7qo c]t glp-u;yfc]h; & 7qo gsaowfh;jk
gxao8q;g]dmujl6'r=lq,7;o 9bj'g-uo-;orujohv' gvqk.9.lj
xt8y[af  && x=8k,lkmk  [vdg8n
k,lkmk
vogvqkw;h   vtokw,gInvo
InvoIhko  8k,lt4kovkwl16j  grnjvs]ud]jP'rtpkfIhkp  0t
spkpd;hk'czjrao mjkogvupK
f

ມໍລະດົກສຳຄັນຄູ່ນີ້				

ຫາຍາກໜັກໜາ

ໃນໂລກາ						

ບໍມ
່ ີອີກແລ້ວ

ດຸດດັ່ງຍອດມະນີດວງແກ້ວ				

ແນວດີມີຄ່າ

ຮັກສາໄວ້ບໍ່ໃຫ້ຫລ່າ		

ຄົງໄວ້ຊົ່ວນິລັນ ຊອບແລ້ວ!

ມີຄ່າປ
 ະເສີດແທ້

ຄວ້າແລ້ວວ່າ ໝາກນອດ 100 ກຣາມ
ບັນຈຸມີວິຕາມິນຊີ 36% ເຊິ່ງພຽງພໍ
ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຮ່າງກາຍໃນ
ແຕ່ຕໍ່ມື້.
6. ຊ່ວຍໃຫ້ກະດູກແຂງແຮງ
ໝາກນອດ ປະກອບດ້ວຍ
ທາດແຄວຊຽມ ແລະ ຟອດຟໍລາດ ທີ່
ຕົວຊ່ວຍສຳຄັນໃນການສ້ອມແປງກະ
ດູກ ຊ່ວຍປ້ອງກັນພະຍາດກະດູກຜ່ອຍ
ແລະ ກະດູກຫັກງ່າຍ.
www.sanook.com

g[u3ml5dgluo
8=ks];f
{ xdl ot7vos];’
W@! $!_!!_
{ dq,8=ks];fln[l;o{
lv[l;o W@! _(WW_#
{ dq,8=ks];fxhv’dao1k
gl[8yf W@! @!(@&)
{ dq,8=ks];fglf4tdyf
W@! @!@&!_
{ dq,8=ks];f9t]k9vo
W@! _WW_@(
{ dq,8=ks];fltdafdaho
c]t8hkodko7hk,to5f
W@! _(W&$#
{ dq,8=ks];fd;f7qog0qhk
g,nv’ X8,? W@! @&!@)(
{ dq,75h,7v’7qo8jk’xt
gmf W@! @!@&@W
{ lkpfj;o !!_!
o soj;pd6hwr
{ lt,k7q,vklkd6hwrot
7vos];’ !*@$
{ soj;pd6hwr,6ooymy-j;p
gs]nv7qom5dpkd !*@#
{ soj;p-j;pgs]nvz6hxtlq[
wr vq’dkodkcf’ !*@&
{ ,6ooymy d6hwr ok7k !&!#
o 3I’s,
3I’s,=
{ ,t3slqf W@! @!$W!)
o

mP[ w]ptfP;da[xuzjko,k gsao;jkxaf95[ao
mP[.lj
vaf8kg'yog2uh gruj,0Bo #@F(: lkgsf,k9kds]kpxa
s]kpxafw9
c8j.ooAo ]k7ko=hk,ao8yfraogxaovaofa[8QoM 0v'lk
gsffaj'djk; rk.sh]k7kg0QklkoF rnfzad c]t\kdw,h
[k'xtgrfxa[38l6'0bho8k,]=kfa[ [;dda[vaf8kc]d
xjPomujpa'ln[8+vjvo7jk lqj'zqodtmq[.sh]k7klyo7hk v5xt
3rd{[=]y3rdl6'0bho g4y'c,jo[k'xtgrflyo7hk9tlk,kf
zt]yfwfhgv' c8jd=pa'vkwl;af45fy[9kdrkpovd grnjv
-5dp6h0t[;odkozt]yffaj'djk;  2a'0jk;gxao8jv'3lh  zqodt
mq[8k,Mdao   .zgfo=-y15f,ao   9jv'fb'gvqkw;h 1hko;jk,ao
-ydkp37h' vao8t]kpgduog0f  1hko-ygdufgsfIhkp  ;kp
;5hoxj;ola'7q, oAoc]h;K
f

-;opY,

#

cvjo85h'

g]njv'G [+4nd c8j.dh7P'
lv'r+]6d]q,dao8k,xtlkz6h-kp
mhk;dyG 		
r+M ,NoU]6dwfh7tcoos]kpd;jk\6j
r+G		
vhk;K  gxaospa' m5d,N7nwfhmu39d
mhk;dyG		
]6d8v[7e4k,gvNvp76
r+G		
gryjo4k,;jkco;.f
mhk;dyG		
'q;,u9ad0kL ]6d8v[;jk,u # 0k
r+G		
vhk;K 8v[zyf7n;jkwfh7tcoofu
mhk;dyG		
I;hkpK  co;7qovnjo8v[;jk'q;,u @ 0kF ]6d8v[
		
.dh7P'd;jk\6jgf
r+G		
LLLKKK

7t8yg8nvo.9
#

gIaf;Pd1jkzaf;ao
xtdao1jkzaf,nhj

fvd0tpv,
vd0tpv,

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

;aomu !({@W}W_}@W@@
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dqf\kp;jkfh;pdko7;[75,1kl6[ Xlt[a[xa[x5’?
ພື້ນຖານຄວາມໂປ່ງໃສ, ເປີດເຜີຍ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ້ ຕາມກົດໝາຍ;

8+9kdlt[a[djvoDDD

ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການເພື່ອການຄວບຄຸມຢາສູບຂຶ້ນ.

6. ຮັບເອົາຕົວແທນບໍລິສັດຢາສູບ, ຜູ້ປະກອບການມາເປັນສະມາຊິກ

ມາດຕາ 49 (ໃໝ່) ຂໍ້ຫ້າມສໍາລັບຜູ້ຈໍາໜ່າຍ, ຂາຍຍ່ອຍ ຜະລິດຕະພັນຢາສູບ

ເຜີຍ, ສະແດງຍີ່ຫໍ້ ຫຼື ລາຄາຂອງຜະລິດຕະພັນຢາສູບ;
2. ຈຳໜ່າຍ, ຊື້ ຂາຍ ຜະລິດຕະພັນຢາສູບຮູບແບບໃໝ່ ເປັນຕົ້ນ ຢາ

ແລະ

ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກຳມະການເພື່ອການ

ຫຼື ທີ່ປຶກສາ ຫຼື ປະ ກອບເປັນຄະນະກໍາມະການເພື່ອການຄວບຄຸມຢາສູບ ລວມ

ຄວບຄຸມຢາສູບ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ.

ທັງການເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຄວບຄຸມຢາສູບໃນທຸກຮູບແບບ;

ມາດຕາ 52 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜ້າທ
 ີ່ຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ຫ້າມ ຜູ້ຈໍາໜ່າຍ, ຂາຍຍ່ອຍ ຜະລິດຕະພັນຢາສູບ ມີພຶດຕິກໍາ ດັ່ງນີ້:
1. ວາງຂາຍ ຫຼື ຍິນຍອມ ໃຫ້ວາງຂາຍຜະລິດຕະພັນຢາສູບ ຢ່າງເປີດ

ການຈັດຕັັ້ງ

7. ຮັບເອົາຮ່າງກົດໝາຍ, ລະບຽບການ, ນະໂຍບາຍ, ແຜນການ, ແຜນ
ງານ ແລະ ເອກະ ສານ ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານຄວບຄຸມຢາສູບ ທີ່ສະເໜີໂດຍບໍລິ

ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຄວບຄຸມຢາສູບ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ມີ
ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:

ສັດຢາສູບ ຫຼື ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງບໍລິສັດຢາສູບ, ຜູ້ປະກອບການ ລວມທັງພະນັກງານ-

1. ຄົ້ນຄວ້າ ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດ

ລັດຖະກອນທີ່ລາອອກ, ຮັບບໍາເນັດ ຫຼື ບໍານານ ໂດຍທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ;

ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄວບຄຸມຢາສູບ ເພື່ອສະເໜີລັດຖະ

ສູບໄຟຟ້າ, ຢາສູບລະເຫີຍອາຍ, ຢາສູບຊີຊາ ຫຼື ບາຣາກູ;

8. ຮັບເອົາການອຸປະຖໍາ ແລະ ສະໜັບສະໜູນຈາກບໍລິສັດຢາສູບ, ຜູ້ປະ ບານພິຈາລະນາ;

3. ຂາຍຜະລິດຕະພັນຢາສູບແບບແຜງລອຍ ຫຼື ເຄື່ອນທີ່;

ກອບການ ໂດຍທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ເປັນເງິນສົດ, ກູ້, ລາງວັນ, ທຶນສໍາລັບ

2. ຈັດຕັ້ງ, ຜັນຂະຫຍາຍ ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ

4. ແບ່ງຂາຍຜະລິດຕະພັນຢາສູບເປັນກອກ;

ການຄົ້ນຄວ້າ, ວິໄ ຈ, ທຶນການສຶກສາ, ທັດສ
 ະນະສຶກສາ, ພາຫະນະ, ວັດຖູປະ

ແລະ ລະບຽບການ ໃຫ້ເປັນ ແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ ພ້ອມ

5. ຈຳໜ່າຍ, ຂາຍ ຜະລິດຕະພັນຢາສູບ ຢູ່ສະຖານທີ່ບໍລິການສາທາລະ

ກອນ, ເຄື່ອງຕ້ອນ, ຂອງຝາກ, ຂອງຂວັນ ລວມທັງການຮັບຮອງ ຫຼື ເຂົ້າຮ່ວມ

ທັງຈັດຕ
 ັ້ງປະຕິບັດ;

ນະສຸກ, ການສຶກສາ, ກິລາ, ຫ້ອງການລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ໂຮງມະຫໍລະສົບ,

ກິດຈະກໍາທີ່ສະແດງເຖິງຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມຂອງບໍລິສັດຢາສູບ ເພື່ອຜົນ

3. ໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ

ຫໍວັດທະນະທໍາ, ຫໍພິພິທະພັນ, ໂຮງລະຄອນ, ໂຮງກາຍະສິນ, ໂຮງຮູບເງົາ, ພາຍ

ປະໂຫຍດທາງດ້ານການຄ້າ ຍົກເວັ້ນການຈ່າຍພັນທະໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ຕາມ

ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄວບຄຸມຢາສູບໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ແລະ ທົ່ວເຖິງ;

ໃນພາຫະນະໂດຍສານສາທາລະນະ, ສາສະນະສະຖານ, ສວນສາທາລະນະ, ສວນ

ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;

ສັດ, ສະໜາມເດັກຫຼິ້ນ, ງານບຸນປະເພນີ ແລະ ງານສັງຄົມຕ່າງໆ;

4. ຊີ້ນໍານໍາພາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດ

9. ອະນຸຍາດໃຫ້ ມີການໂຄສະນາ ແລະ ການສົ່ງເສີມຜະລິດຕະພັນຢາ

6. ຈຳໜ່າຍ, ຂາຍຜະລິດຕະພັນຢາສູບທີ່ເປັນການສົ່ງເສີມ ດ້ວຍການ

ສູບໃນທຸກຮູບແບບ;

ຫຼຸດລາຄາ, ແລກ, ແຈກ, ແຖມ, ເອົາຜະລິດຕະພັນໃຫ້ລ້າ ຫຼື ແລກປ່ຽນຜະລິດ
ຕະພັນຢາສູບກັບສິນຄ້າອື່ນ;

ວິໄຈ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄວບຄຸມຢາສູບ;

10. ອະນຸຍາດໃຫ້ ພະນັກງານ ຫຼື ຜູ້ຕາງໜ້າບໍລິສັດຢາສູບບັນທຶກພາບ
ແລະ/ຫຼື ສຽງໃນກອງປະຊຸມ, ສົນທະນາ ແລະ ການພົວພັນອື່ນ ຮ່ວມກັບພະນັກ

7. ຈຳໜ່າຍ, ຂາຍຜະລິດຕະພັນຢາສູບ ໃຫ້ເດັກທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ ສິບ
ແປດປີ ຫຼື ໃຫ້ເດັກທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ ສິບແປດປີ ຊື້ ຂາຍ ຜະລິດຕະພັນຢາສູບ;
8. ຂາຍຜະລິດຕະພັນຢາສູບ ດ້ວຍເຄື່ອງຈັກຂາຍຢາສູບແບບອັດຕະ

ໝາຍ, ລະບຽບການ, ແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການ, ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ

ງານ-ລັດຖະກອນ,

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລັດ

5. ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ວຽກງານຄວບຄຸມຢາສູບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;

ເພື່ອນໍາໄປໃຊ້ໃນຈຸດປະສົງທາງດ້ານ

6. ກໍານົດກ
 ົນໄກການຄຸ້ມຄອງກອງທຶນຄວບຄຸມຢາສູບ;

ການຄ້າ;

7. ອອກ ຂໍ້ຕົກລົງ, ຄໍາສັ່ງ, ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບວຽກ
11. ມີພຶດຕິກໍາອື່ນ ທີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ.

ງານຄວບຄຸມຢາສູບ;

ໂນມັດ;

8. ສະໜັບສະໜູນການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ, ປຶກສາການອອກຢາສູບ, ການ
9. ມີພຶດຕິກໍາອື່ນ ທີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ.

ພາກທີ IX

ມາດຕາ 50 (ປັບປຸງ) ຂໍຫ
້ ້າມສຳລັບພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດ

ປິ່ນປົວ, ການບໍາບັດຮັກສາ ແລະ ການຟື້ນຟູສຸຂະພາບຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ຢາສູບທີ່

ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການກວດກາວຽກງານຄວບຄຸມຢາສູບ

ຕ້ອງການອອກຢາສູບ;

ໝວດທີ 1

ຫ້າມ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດ

9. ຊີ້ນໍາໃ ນການເຊື່ອມສານວຽກງານໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ, ປຶກສາ ແລະ

ການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຄວບຄຸມຢາສູບ

ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຕ້ອງການອອກຢາສູບພາຍໃນໂຮງໝໍສູນກາງ, ພາກ;

ມີພຶດຕິກໍາ ດັ່ງນີ້:

10. ສ້າງ, ບໍາລຸງ, ຍົກລະດັບ, ສະໜອງ, ສັບຊ້ອນ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາ

1. ສວຍໃຊ້ຕໍາແໜ່ງ, ໜ້າທີ່, ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ບັງຄັບ, ນາບຂູ່ ເພື່ອ
ຫາຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ ແລະ ຜູ້ອື່ນ;

ມາດຕາ 51 (ປັບປຸງ) ອົງກ
 ານຄຸ້ມຄອງວຽກງານຄວບຄຸມຢາສູບ

ໃຊ້ບຸກຄະລາກອນ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄວບຄຸມຢາສູບ;

ລັດຖະບານຄຸ້ມຄອງວຽກງານຄວບຄຸມຢາສູບ ຢ່າງລວມສູນ ແລະ ເປັນ

2. ທວງເອົາ, ຂໍເອົາ, ຮັບສິ
 ນບົນ, ເປັນສກ
ື່ າງໃນການໃຫ້ ຫຼື ຮັບສ
 ິນ
ບົນ;

ເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍມອບໃຫ້ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເປັນ

11. ຄົ້ນຄວ້າ, ປະກອບຄໍາເຫັນ ກ່ຽວກັບການຂໍອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງບໍລິ
ສັດນໍາເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ, ຈໍາໜ່າຍ ຜະລິດຕະພັນຢາສູບ;

ເຈົ້າການ ແລະ ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍປະສານສົມທົບ
3. ເປີດເຜີຍຄວາມລັບຂອງລັດ ຫຼື ທາງລັດຖະການ, ກົດໜ່ວງ, ຖ່ວງ

ກັບບັນດາກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ດຶງ, ປອມແປງເອກະສານ, ຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ວຽກງານຄວບຄຸມຢາສູບ

ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຄວບຄຸມຢາສູບ ປະກອບດ້ວຍ:

ທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ;

1. ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ;

4. ສົ່ງເສີມ, ປົກປ້ອງ ຫຼື ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບຜູ້ປະກອບການທີ່ບໍ່ຖືກ
ກົດໝາຍ;

ເພື່ອນຜູ້ອ່ານຫຼາຍທ່ານສ່ອງ
ແສງມາເລື່ອງສຽງເນືອງນັນລົບກວນ
ໃນຄອບຄົວ ແລະ ເຮືອນຂ້າງຄຽງ
ເປີດເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງດົນຕີ ແລະ
ເສບດົນຕີເກີນຂອບເຂດ
ວ່າຊິແກ້
ແນວໃດ? ໂດຍສະເພາະຢູ່ນະຄອນ
ຫລວງວຽງຈັນວ່າຊັ້ນ!.
ສໍາລັບນະຄອນຫລວງນີ້ ມີຂໍ້
ຕົ ກ ລົ ງ ວ່ າ ດ້ ວ ຍການຄວບຄຸ ມ ສຽງ
ເນືອງນັນມາແລ້ວ ຄືຂໍ້ຕົກລົງສະບັບ
ເລກທີ 620/ຈນວ, ລົງວັນທີ 29
ກັນຍາ 2020 ລວມມີ 30 ມາດຕາ
ເຊິ່ງມີຂໍ້ກໍານົດຈະແຈ້ງເຊັ່ນ: ຜູ້ລະເມີດ
ກໍມີ ມາດຕາ 27-28; ການຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບັດກໍມີມາດ ຕາ 29 ເຊິ່ງລວມມີ
ການໃຫ້ສິດແກ່ອໍານາດການປົກຄອງ
ບ້ານຕື່ມອີກ ແລະ ໃນຕົ້ນປີນີ້ ກໍມີຄໍາ
ສັ່ງເລກທີ 03/ຈນວ, ລົງວັນທີ 16
ມີນາ 2022 ອອກມາອີກ ວ່າດ້ວຍ
ການຫ້າມເປີດເຄືອ
່ ງຂະຫຍາຍສຽງດົນ
ຕີ ແລະ ເສບດົນຕີ ສົ່ງສຽງເນືອງນັນ
ລົບກວນຄົນໃນຄອບຄົວ ແລະ ເຮືອນ
ຂ້າງຄຽງ; ໃນຄໍາສັ່ງແມ່ນລະອຽດທີ່

13. ໂຈະ ຫຼື ຍົກເລີກ, ສະເໜີໂຈະ ຫຼື ຍົກເລີກສັນຍາ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ຄໍາ

2. ພະແນກສາທາລະນະສຸກ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
ເພື່ອໃຫ້ວຽກງານຄວບຄຸມຢາສູບ
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ສຸດ ໂດຍສະເພາະຂໍ້ທີ 3 ແລະ ຂໍ້ທີ 4.
3. ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ
ກ. ສໍາລັບບຸກຄົນ
- ກ່າວເຕືອນເທື່ອທີ 1 ແລະ
ໃຫ້ຢຸດເຊົາທັນທີ;
- ກ່າວເຕືອນເທື່ອທີ 2 ພ້ອມ
ທັງປັບໃໝ 500.000-3.000.000
ກີບ ແລະ ໃຫ້ຢຸດເຊົາທັນທີ;
- ກ່າວເຕືອນເທື່ອທີ 3 ພ້ອມ
ທັງປັບໃໝ 500.000-3.000.000
ກີບ ຢຶດເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງ ຫລື
ເຄື່ອງເສບດົນຕີ ແລະ ຫລື ນໍາຕົວເຈົ້າ
ຂອງຈັດກິດຈະກໍາ ຫລື ເຈົ້າຂອງເຄື່ອງ
ຂະຫຍາຍສຽງ ຫລື ເຄື່ອງເສບດົນຕີ
ໄປດໍາເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍ ແລະ
ລະບຽບການກ່ຽວຂ້ອງ.
ຂ. ສໍາລັບນິຕິບຸກຄົນ
- ກ່າວເຕືອນເທື່ອທີ 1 ແລະ
ໃຫ້ຢຸດເຊົາທັນທີ;
- ກ່າວເຕືອນເທື່ອທີ 2 ສັ່ງ
ຢຸດເຊົາທັນທີ
ແລະ
ປັບໃໝ
5.000.000-10.000.000 ກີບ;
- ກ່າວເຕືອນເທື່ອທີ 3 ສັ່ງ
ຢຸດເຊົາທັນທີ
ແລະ
ປັບໃໝ
5.000.000-10.000.000 ກີບ
ຢຶດເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງ ຫລື ເຄື່ອງ

ກ່ຽວກັບການນໍາເຂົ້າຜະລິດຕະພັນຢາສູບ;
ສັ່ງ, ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ແຈ້ງການທີ່ຂັດກັບກົດໝາຍສະບັບນີ້;

3. ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກ ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ.

5. ພົວພັນກັບບໍລິສັດຢາສູບ ຍົກເວັ້ນໃນກໍລະນີ ມີຄວາມຈໍາເປັນບົນ

12. ສັງລວມຂໍ້ມູນ ຮ້ານຂາຍຍົກ, ຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ຈົດແຈ້ງເອກະສານ

ເສບດົນຕີ ແລະ ຖອນໃບອະນຸຍາດ
ການເຄື່ອນໄຫວສິລະປະການສະແດງ
ແລະ ໃບອະນຸຍາດການດໍາເນີນທຸລະກິດ
ແລະ ຫລື ນໍາຕົວເຈົ້າຂອງກິດຈະ ການ
ຫລື ເຈົ້າຂອງເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງ ຫລື
ເຄື່ອງເສບດົນຕີໄປດໍາເນີນຄະດີຕາມ
ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວຂ້ອງ.
ຄ. ສໍາລັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລັດ
ກໍ ລ ະນີ ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງ
ເມີນເສີຍ ຫຼື ປະລະໜ້າທີ່ ບໍ່ບັງຄັບປະ
ຕິ ບັ ດ ມາດຕະການໄວຕາມການໂທ
ແຈ້ງເຂົ້າມາຂອງພົນລະເມືອງ
ຫລື
ຄອບຄົວ
ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ
ມົນລະພິດທາງສຽງນັ້ນ ຈະຖືກພິຈາ
ລະນາລົງວິໄນ ຫລື ດໍາເນີນຄະດີປົກ
ຄອງ ຕາມແຕ່ກໍລະນີ ເບົາ ຫລື ໜັກ.
4. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
ເປີ ດ ໂທລະສັ ບ ສາຍດ່ ວ ນ
ເ ພື່ ອ ຮັ ບ ແ ຈ້ ງ ມົ ນ ລ ະ ພິ ດ ທ າ ງ ສ ຽ ງ
ໝາຍເລກ 020 28899774 ຂອງ
ກອງບັ ນ ຊາການປ້ ອ ງກັ ນ ຄວາມສະ
ຫງົບ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ
ໝາຍເລກ 020 55609035; 020
52555512 ຂອງພະແນກຖະແຫລງ
ຂ່າວ, ວັດທະ ນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

14. ນໍາໃຊ້ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວ
ກັບການຄວບຄຸມຢາສູບ;

ດຳເນີນໄປຢ່າງມີປະສິດທິພາບນັ້ນ

15. ປະສານສົມທົບກັບ ກະຊວງ, ອົງການ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ
ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄວບຄຸມ
ຢາສູບ;

ໂດຍ: ທິດດີ

ໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ ປກສ-ກອງ
ຫລອນບ້ານ, ປກສ-ທະຫານເມືອງ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ເຈົ້າໜ້າ
ທີ່ພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະ
ທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຕ່ລະຂັ້ນ ເປັນ
ເຈົ້າການແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຮັບຜິດຊອບ; ຜູ້ປະ
ຈໍາການຕິດຕາມ ກວດກາ ແລະ ບັງ
ຄັບປະຕິບັດມາດຕະການທີ່ວາງອອກ
ຂ້າງເທິງນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ລາຍ
ງານກໍ ລ ະນີ ລ ະເມີ ດ ມາດຕະການໃຫ້
ຂັນ
້ ເທິງຂອງຕົນຊາບຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.
ພົນລະເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະ
ທົບຈາກມົນລະພິດທາງສຽງ ລາຍງານ
ຫລື ໂທແຈ້ງຜ່ານໂທລະສັບສາຍດ່ວນ.
ພົນລະເມືອງທຸກຄົນ ຍົກສູງ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ ຄອບຄົວ
ເຮືອນຂ້າງຄຽງ ແລະ ເຄົາລົບປະຕິບັດ
ມາດຕະການທີວ
່ າງອອກຂັນ
້ ເທິງນີຢ
້ າ່ ງ
ເຂັ້ມງວດ.
ລະບຽບການມີຄົບຖ້ວນ ແຕ່
ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ບໍ່ ໄ ດ້ ດີ ເ ທົ່ າ ທີ່
ຄວນ;ສະນັ້ນ, ຕ້ອງໄດ້ພ້ອມກັນຫັນ
ກຽວລະບຽບເຂົ້າຕື່ມ.
ຂໍ ຝ າກເປັ ນ ບັ້ ງ ເລກເຖິ ງ ອໍ າ
ນາດການປົກຄອງທຸກຂັ້ນ ໂດຍສະ
ເພາະຂັ້ນບ້ານວ່າຈະແກ້ຢ່າງໃດ?

16. ປະສານສົມທົບກັບກະຊວງການເງິນໃນການກໍານົດໂຄງສ້າງ ແລະ
ອັດຕາອາກອນ, ການຈັດເກັບລາຍຮັບ ແລະ ນໍາໃຊ້ກອງທຶນຄວບຄຸມຢາສູບໃຫ້
ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ;
17. ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ
ກ່ຽວກັບວຽກງານຄວບຄຸມຢາສູບ;
18. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄວບຄຸມຢາ
ສູບຕໍ່ລັດຖະບານ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
19. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ
vjko8+lt[a[|hkDDD

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດຳເນີນຄະດີອາຍາ (ສະບັບປັບປຸງ)
ຄັດໂດຍ: ກົງທະນູຄຳ ພິພັດເສລີ

33. ການໂຕ້ຖຽງ ໝາຍເຖິງ ການຊີ້ແຈງ ຕໍ່ຂໍ້ກ່າວຫາ ຫລື ຫລັກ
ຖານ ທີ່ໄດ້ຍົກຂຶ້ນ ໃນທີ່ປະຊຸມສານ;
34. ລະຫຸໂທດ ໝາຍເຖິງ ການກະທໍາຜິດທີ່ກົດໝາຍໄດ້ກຳນົດ
ໂທດ ຕຳນິວິຈານ ຕໍ່ໜ້າມະຫາຊົນ ຫລື ໂທດ ປັບໃໝ;
ສະບັບ 877
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ແປ ແລະ ຮຽບຮຽງ: ນາກ ເມືອງມະໂນ

ແປ ແລະ ຮຽບຮຽງ: ທະນາພອນ
ອີ ງ ຕ າມກ ານລ າຍງ ານຂ່ າ ວ
ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ວັນທີ 2 ກັນຍາ 2022,
ສະມັ ດ ຊາໃຫຍ່ ສ ະຫ ະປ ະ ຊ າຊ າດ
(ສປຊ) ໄດ້ເຫັນດີຮັບຮອງເອົາມະຕິ
ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງວາລະປະຊຸມຂັ້ນ
ສູງ ກ່ຽວກັບຄວາມພ້ອມໃນການປ້ອງ
ກັນ, ຕ້ານ ແລະ ຮັບມືກັບໂລກລະບາດ.
ມະຕິ ໂ ດຍກຸ່ ມ ຫລັ ກ ແຫລ່ ງ
ສຳຄັນ ລວມມີ: ຫວຽດນາມ, ອົດສະ
ຕຣາລີ, ບັງກະລາເທດ, ການາດາ,
ກົດສະຕາຣິກາ, ການາ, ຈາໄມກາ,
ນິວຊີແລນ, ຣະວັນດາ, ອາຟຣິກາໃຕ້,
ຊູແອັດ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ ແນະນໍາ.
ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຮັບ

ອີ ງ ຕ າມກ ານລ າຍງ ານຂ່ າ ວ
ໃຫ້ຮ
 ູ້ວ່າ: ໃນວັນທີ 8 ກັນຍາ 2022
ສຳນັກງານໄອຍະການຂອງກະຊວງຍຸ
ຕິທຳຟິລິປິນ ໄດ້ອອກຖະແຫລງການ
ໂດຍມີເນື້ອໃນລະບຸວ່າ: ຟິລິບປິນປະ
ຕິເສດສານອາຍາສາກົນທີ່ດຳເນີນການ
ສຳຫລວດການເຄື່ອນໄຫວປາບປາມ
ຢາເສບຕິດຂອງຟິລິປິນຄືນໃໝ່，ທ່ານ
ໂຣດຣິ ໂ ກ ດູ ເ ຕີ ເ ຕ ອະດີ ດ ປະທານາ
ທິບໍດີຟິລິປິນບໍ່ມີການກະທຳທີ່ “ຕ້ານ
ມະນຸດ” ໃນການເຄື່ອນໄຫວປາບປາມ
ຢາເສບຕິດ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຕິບັດກົດ
ໝາຍບໍ່ ເ ຄີ ຍ ໄດ້ ຖື ປ ະຊາຊົ ນ ສາມັ ນ

ຜູ້ຊີ້ນຳ
ທ່ານ ສິງຄຳ ວົງພະຈັນ

ເປັນເປົ້າໝາຍ.
ນອກຈາກນີ້, ໃນຖະແຫລງ
ການຂອງລັດຖະບານຟິລິປິນ ໄດ້ລະ
ບຸວ່າ: ສານອາຍາສາກົນບໍ່ມີສິດຄຸ້ມ
ຄອງຕໍ່ຟິລິປິນ.
ພາຍຫລັງທ່ານ ໂຣດຸຣິໂກ
ດູເຕີເຕ ອະດີດປະທານາທິບໍດີຟິລິປິນ
ຂຶ້ນກຳອຳນາດ
ເມື່ອເດືອນມິຖຸນາ
2016 ແລ້ວ, ໄດ້ອອກແຮງປາບປາມ
ການກະທຳຜິດດ້ານຢາເສບຕິດຢູ່ຟິລິ
ປິນ, ມີຜູ້ກະທຳຜິດດ້ານຢາເສບຕິດ
ຫລາຍພັນຄົນເສຍຊີວດ
ິ ໃນການເຄືອ
່ ນ
ໄຫວປາບປາມຢາເສບຕິດ, ເດືອນກຸມ

ຮອງເອົາມະຕິ ໂດຍຫວຽດນາມເປັນ
ປະທານຮ່ວມ ວ່າດ້ວຍຄວາມພ້ອມ
ປ້ອງກັນ, ຕ້ານ ແລະ ຮັບມືກັບໂລກ
ລະບາດ.
ມະຕິດັ່ງກ່າວ ສະໜີໃຫ້ປະ
ທານສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ສົມທົບ
ກັບອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO)
ຈັດຕັ້ງວາລະປະຊຸມຂັ້ນສູງ ດ້ວຍການ
ເຂົ້າຮ່ວມ ຢູ່ຂັ້ນປະມຸກລັດ ຫລື ຜູ້ນໍາ
ລັດຖະບານບັນດາປະເທດ ທີ່ກອງປະ
ຊຸມສາມັນຄັ້ງທີ 77 ຫລື ສັບປະດາ
ຂັນ
້ ສູງຂອງກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່
ສປຊ ຊຸດທີ 78 ໃນປີ 2023. ນີ້
ແມ່ນມະຕິສະບັບທີສອງ ໂດຍຫວຽດ

ນາມເປັນປະທານ ເຊິ່ງສະມັດຊາໃຫຍ່
ສປຊ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ, ສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້
ສະແດງໃຫ້ເຫັນການເຂົ້າຮ່ວມທີ່ນັບ
ມື້ນັບເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າ ແລະ
ເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງຂອງຫວຽດນາມ
ທີ່ບັນດາເວທີປາໄສ ຂອງ ສປຊ ຕໍ່ກັບ
ບັນຫາທົ່ວໂລກ, ໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈ
ໃສ່ຈາກປະຊາຄົມສາກົນ. ໃນໄລຍະ
ຈະມາເຖິງ, ຫວຽດນາມ ຈະຕັ້ງໜ້າ
ເຂົ້າຮ່ວມວຽກງານກະກຽມ ໃຫ້ແກ່
ວາລະປະຊຸມຂັ້ນສູງ ຕາມມະຕິທີ່ໄດ້
ຮັບຮອງເອົາ.
ແຫລ່ງຂ່າວ: ກປ.ອອນໄລ

ພາ 2018 ສານອາຍາສາກົນທີ່ມີສຳ
ນັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ນະຄອນລາໄຮຂອງ
ໂຮນລັງ ເຄີຍສະແຫວງຫາການເລີ່ມ
ດຳເນີນລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອ
ດຳເນີ ນ ການສຳຫລວດຕໍ່ ກ ານເຄື່ ອ ນ
ໄຫວປາບປາມຢາເສບຕິ ດ ຂອງທ່ າ ນ
ໂຣດຸຣິໂກ ດູເຕີເຕ ໂທດຖານການ
“ຕ້ານມະນຸດ” ໃນເດືອນມີນາ 2019
ຟິ ລິ ປິ ນ ໄດ້ ຖ ອນຕົ ວ ອອກຈາກສານ
ອາຍາສາກົນຢ່າງເປັນທາງການ.
ແຫລ່ງຂ
 ່າວ: CRI

ຄະນະຊ່ຽວຊານທີ່ປຶກສາ

ທ່ານ ສີສຸພັນ ແສງສະຫວັນ
ທ່ານ ວິເສດ ສະແຫວງສຶກສາ
ທ່ານ ຄຳວິສັນ ແກ້ວສຸວັນ
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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

