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(ສພຊ)

ການດໍາເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ

ປະຕິບັດຕາມກົດ
ແລະ

ເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ

ມະຕິ ວ່ າ ດ້ ວ ຍການເຄື່ ອ ນໄຫວຂອງ

ຊຸດທີ II; ບົດລາຍງານແຜນການສ້າງ

ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ,

ໃນລະ

ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ ແຕ່ປີ 2023

ຫວ່າງວັນທີ 26-28 ກັນຍາ 2022

ຫາ 2025; ບົດລາຍງານຜົນການ

ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ

ໄດ້ດໍາ

ກວດກາເນື້ ອ ໃນຮອບດ້ າ ນຂອງຮ່ າ ງ

ເນີ ນ ກອງປະຊຸ ມ ປະຈໍ າ ເດື ອ ນກັ ນ ຍາ

ກົ ດ ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍການກວດກາລັ ດ

2022 ຂອງຕົນ ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນຢູ່ຫ້ອງປະ

ແລະ ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກວດ

ຊຸມຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ໂດຍ

ສອບແຫ່ງລັດ; ບົດລາຍງານແຜນການ

ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ປອ. ໄຊ

ທາບທາມຮ່າງກົດໝາຍ ຈໍານວນ 12

ສົມພອນ ພົມວິຫານ ກໍາມະການກົມ

ສະບັບ ທີ່ຈະນໍາເຂົ້າພິຈາລະນາຮັບຮອງ

ການເມືອງສູນກາງພັກ, ປະທານຄະ

ຢູ່ ກ ອງປະຊຸ ມ ສະໄໝສາມັ ນ ເທື່ ອ ທີ

ນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ,

ມີບັນດາ

4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX;

ທ່ າ ນຮອງປະທານຄະນະປະຈໍ າ ສະ

ບົ ດ ລາຍງານຜົ ນ ການຄົ້ ນ ຄວ້ າ ໜັ ງ ສື

ໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດ

ພາແຫ່ງຊາດ, ກຳມະການຄະນະປະຈໍາ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຂກຖືກເຊີນ
ຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸ ມ ຄະນະປະຈໍ າ ສະ

ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ການສະເໜີຂອງ

ໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງ

ກອງປະຊຸ ມ ຮ່ ວ ມລະຫວ່ າ ງຄະນະປະ

ພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ພິຈາລະນາຕົກລົງບັນ

ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນຕົ້ນ ບົດລາຍ

ຊາດ ຊຸດທີ IX; ບົດລາຍງານກ່ຽວ

ຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄະນະລັດ

ຫາສໍ າ ຄັ ນ ພື້ ນ ຖານຂອງປະເທດຊາດ

ງານແຜນການດໍາເນີນກອງປະຊຸມສະ

ກັ ບ ຫົ ວ ຂໍ້ ທີ່ ຈ ະນໍ າ ເຂົ້ າ ພິ ຈ າລະນາຢູ່

ຖະບານ;
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ສະເໜີຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການ

ບົດລາຍງານຜົນສໍາເລັດ
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(ສພຊ) ເພື່ອເປັນການເຮັດ
ໃຫ້ສະມາຊິກພັກ,
ຖະກອນ

ພະນັກງານ-ລັດ

ພາຍໃນສະພາແຫ່ງຊາດ

(ສພຊ) ມີຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ
ຢ່ າ ງເລິ ກ ເຊິ່ ງ ຕໍ່ ແ ນວທາງນະໂຍບາຍ
ຂອງພັ ກ ທີ່ ຜັ ນ ຂະຫຍາຍເປັ ນ ນິ ຕິ ກໍ າ
ອັ ນ ລະອຽດຂອງອົ ງ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ລັ ດ
ເຊິ່ງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ມີຄວາມ
ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າໃຈ

ເຊື່ອມຊຶມ
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(ສພຊ) ໃນວັນທີ 23 ກັນ
ຍາ 2022 ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ
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ສັນຍາ ປຣະເສີດ ປະທານກຳມາທິ
ການການຕ່າງປະເທດ (ກຕທ) ໄດ້
ຕ້ ອ ນຮັ ບ ການເຂົ້ າ ຢ້ ຽ ມຂໍ່ າ ນັ ບ ຂອງ
ທ່ານ Orhan ISIK ເອກອັກຄະລັດ
ຖະທູດວິສາມັນຜູ້ມີອໍານາດເຕັມແຫ່ງ
ສ.ຕວັກກີ ປະຈຳ ສປປ ລາວ.
ໃນການພົບປະຄັ້ງນີ້,

ທ່ານ
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(ສພຊ) ວັນທີ 23 ກັນຍາ
2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊູມສະພາແຫ່ງຊາດ
ໄດ້ ມີ ກ ອງປະຊຸ ມ ສາມັ ນ ຄົ ບ ຄະນະ
ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສະຫະພັນກຳ
ມະບານສະພາແຫ່ງຊາດ

ໂດຍການ

ເປັນປະທານຂອງສະຫາຍ ອຳໄພ ຈິດ
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ເຂດທົ່ວປະເທດ ເປັນຕົ້ນ ການກໍານົດ

ຟ້າດັບໄຟຟ້າມອດ

ທີ່ຕັ້ງ, ສິດ ແລະ ພາລະບົດບາດ ຂອງ

ເຂດ. ບາງບ່ອນມີເຂື່ອນແຕ່ບໍ່ມີສາຍ

ແຕ່ລະທ່າບົກ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆທີ່

ສົ່ງ ບາງບ່ອນມີສາຍສົ່ງ ແຕ່ບໍ່ມີເຂື່ອນ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ

ກ່ຽວຂ້ອງ; ຮັບຟັງການລາຍງານກ່ຽວ

ບັ ນ ຫາເກີ ດ ຂື້ ນ ຍ້ ອ ນສາເຫດອັ ນ ໃດ

29-30 ກັນຍາ 2022 ທີ່ແຂວງ

ກັບສະພາບລວມ, ຂໍ້ສະດວກ ແລະ ຂໍ້

ແລະ

ຫລວງພະບາງ, ກຳມາທິການເສດຖະ

ຫຍຸ້ງຍາກ

ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ແນວໃດ?; ຮັບຟັງການລາຍງານກ່ຽວ

ກິດ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ວຽກງານຢູ່ ທ່າບົກ 3 ແຫ່ງ ທີ່ໄດ້ດໍາ

ກັບການດຳເນີນທຸລະກິດ ຂອງລັດວິ

ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳ

ເນີນທຸລະກິດ ແລະ ເປີດໃຫ້ບໍລິການ

ສາຫະກິດໄຟຟ້າ. ເຊິ່ງກອງປະຊຸມສະ

ມະນາກ່ຽວກັບການພັດທະນາທ່າບົກ,

ແລ້ວ ໂດຍສະເພາະບ່ອນອີງທາງດ້ານ

ໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງ

ການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງລັດວິສາຫະ

ນິ ຕິ ກ ຳໃນການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ວຽກ

ຊາດ ຊຸດທີ IX ຜ່ານມາ ໄດ້ຮັບຮອງ

ກິດໄຟຟ້າລາວ, ທິດທາງການປັບປຸງ

ງານທ່າບົກ 3 ແຫ່ງ ວ່າຄົບຖ້ວນ, ຊັດ

ເອົາທິດທາງແຜນການປັບປຸງລັດວິສາ

ໂຄງສ້າງລາຄາໄຟຟ້າ ແລະ ການພັດ

ເຈນ ແລະ ສອດຄ່ອງແລ້ວບໍ ຫລື

ຫະກິດແລ້ວ ໜຶ່ງໃນນັ້ນ ກໍມີລັດວິສາ

ທະນາລະບົບສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຫ່ງຊາດ

ຄວນຈະມີການປັບປຸງຄືແນວໃດ ເພື່ອ

ຫະກິດໄຟຟ້າລາວ, ການດຳເນີນທຸລະ

ພາຍໃຕ້ ກ ານເປັ ນ ປະທານຮ່ ວ ມຂອງ

ບໍ່ໃຫ້ເກີດມີຊ່ອງຫວ່າງ? ລະດົມແນວ

ກິດຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າຜ່ານມາ

ທ່ານ ສົມມາດ ພົລເສນາ ຮອງປະ

ຄວາມຄິ ດ ຕໍ່ ທິ ດ ທາງການພັ ດ ທະນາ

ກໍພົບຫລາຍບັນຫາບໍ່ໜ້ອຍ, ການດຳ

ທານສະພາແຫ່ງຊາດ,

ທ່າບົກ ອີກ 6 ແຫ່ງ ທີ່ຈະດຳເນີນ

ເນີ ນ ທຸ ລ ະກິ ດ ຂາດທຶ ນ ແກ່ ຍ າວມາ

ງານເສດຖະກິດ ແຜນການ ແລະ ການ

ການໃນຕໍ່ໜ້ານັ້ນ

ຫລາຍປີ,

ເງິນ ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ທ່ານ ວົງ

ຄຸ້ມຄອງຄືແນວໃດ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງ

ແລະ ອື່ນໆ. ບັນຫາເກີດຂື້ນຍ້ອນສາ

ສະຫວັນ ເທບພະຈັນ ປະທານສະພາ

ກັບສະພາບຈຸດພິເສດທີ່ຕັ້ງຂອງແຕ່ລະ

ເຫດອັນໃດ ແລະ ຄວນຈະມີວີທີການ

ປະຊາຊົນແຂວງຫລວງພະບາງ;

ເຂົ້າ

ທ່າບົກ; ລະດົມຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ

ແກ້ໄຂຄືແນວໃດ?; ທັງໝົດນີ້ກໍເພື່ອ

ຮ່ວມມີບັນດາທ່ານຮອງເຈົ້າແຂວງ ຜູ້

ຕໍ່ ທິ ດ ທາງການປັ ບ ປຸ ງ ໂຄງສ້ າ ງລາຄາ

ເປັນຂໍ້ມູນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ສະພາແຫ່ງ

ຊີ້ນຳວຽກງານເສດຖະກິດ,

ຫົວໜ້າ

ໄຟຟ້າ ແລະ ການພັດທະນາລະບົບ

ຊາດ ພິຈາລະນາ ແລະ ມີທິດຊີ້ນໍາ

ພະແນກການ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວ

ສາຍສົ່ງແຫ່ງຊາດ, ໂຄງສ້າງລາຄາໄຟ

ເພື່ອສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານ

ຂ້ອງຂອງ 6 ແຂວງ ຄື: ບໍ່ແກ້ວ,

ຟ້າ

ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ

ຫລວງນໍ້າທາ, ຜົ້ງສາລີ, ອຸດົມໄຊ, ໄຊ

ພາກປະເພດກະສິກຳ ທີ່ນຳໃຊ້ໃນປັດ

ປະສິດທິຜົນ

ຍະບູລີ ແລະ ຫລວງພະບາງ, ສະມາ

ຈຸບັນ ເໝາະສົມແລ້ວບໍ ແລະ ຄວນ

ການຂະຫຍາຍຂອງເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ

ຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ເປັນກຳມະການ

ຈະປັບປຸງຄືແນວໃດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີຜົນ

ຄົມຂອງປະເທດເຮົາໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

ຂອງກຳມາທິການເສດຖະກິດ

ເຕັກ

ກະທົບຫລາຍ ຕໍ່ຜູ້ຊົມໃຊ້ ແລະ ຜູ້ສະ

ໃນກອງປະຊຸ ມ ສຳມະນາຄັ້ ງ

ໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ປະຈຳຢູ່

ໜອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບທ່າອ່ຽງ

ນີ້ ໄດ້ຮັບຟັງການສະເໜີລາຍງານຈາກ

ເຂດເລືອກຕັ້ງ 6, ກຳມາທິການແຜນ

ການຂະຫຍາຍຕົ ວ ທາງດ້ າ ນເສດຖະ

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ,

ການ ການເງິນ ແລະ ການກວດສອບ,

ກິດ.

ການພັດທະນາລະບົບສາຍສົ່ງ

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ກະ

ກົ ມ ວິ ຊ າການກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງຂອງສະພາ

ໄຟຟ້າແຫ່ງຊາດ ຜ່ານມາລັດຖະບານ

ຊວງການເງິນ ແລະ ກົມຕໍາຫລວດ

ແຫ່ງຊາດ ແລະ ກະຊວງເຂົ້າຮ່ວມ.

ໄດ້ ສຸ ມ ທຶ ນ ຮອນເຂົ້ າ ໃສ່ ໃ ນການພັ ດ

ກວດກາຄົນເຂົ້າ-ອອກເມືອງ

ທະນາບໍ່ໜ້ອຍ ແຕ່ຍັງມີຫາງສຽງໃນ

ການປະກອບຄວາມຄິດເຫັນຂອງກຳ

ສັງຄົມວ່າ

ມາທິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພາຍໃນສະພາ

le,tokDDD
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ເລັ ດ ການເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກງານການ

ນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ;

ຕ່າງປະເທດ

ຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາ

ການຄົ້ ນ ຄວ້ າ ການສະເໜີ ຂໍ ແ ຕ່ ງ ຕັ້ ງ

ແຫ່ງຊາດ, ບັນດາກໍາມາທິການ, ຄະ

ຮອງປະທານສານປະຊາຊົນ ເຂດ I

ຂໍ ຫັ ນ ປ່ ຽ ນທີ່ ດິ ນ ປ່ າ ໄມ້ ທໍ າ ມະຊາດ

ນະມິດຕະພາບລັດຖະສະພາ ລວມທັງ

ແລະ III ແຂວງຊຽງຂວາງ, ຮ່າງມະ

ເປັນທີ່ດິນປະເພດອື່ນ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າ

ແຜນການຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນລັດ

ຕິຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ

ໃນການພັ ດ ທະນາໂຄງການຕ່ າ ງໆ,

ຖະສະພາປະເທດຕ່າງໆ, ບົດລາຍງານ

ການເຄື່ ອ ນໄຫວຂອງສານປະຊາຊົ ນ

ການຂໍຍົກເວັ້ນການປະຕິບັດບາງມາດ

ການກະກຽມເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາ

ສູງສຸດ; ບົດລາຍງານການປັບປຸງຮ່າງ

ຕາຂອງກົດໝາຍ

ໃຫ້ແກ່ໂຄງການ

ກົນຕ່າງໆ;ບົດລາຍງານແຜນການຕິດ

ມະຕິວ່າດ້ວຍການຮັບ ແລະ ພິຈາລະ

ລົ ງ ທຶ ນ ຂອງພາກເອກະຊົ ນ ຈໍ າ ນວນ

ຕາມກວດກາໂຄງການພັດທະນາເສດ

ນາຄໍາຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທໍາ; ບົດລາຍ

ໜຶ່ງ;

ຖະກິດ-ສັງຄົມ

ງານກ່ ຽ ວກັ ບ ການພິ ຈ າລະນາແກ້ ໄ ຂ

dv’xt-5,DDD

ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການຈັດ

ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຊີ

ບົດລາຍງານ

ແລະ

ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ບ້ ວ ງເງິ ນ ເກີ ນ ແຜນຂອງ

ວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ

ແລະ

ຄໍາຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທໍາຂອງປະຊາຊົນ.

ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຈໍານວນ

ສິ່ງແວດລ້ອມ; ບົດລາຍງານຜົນການ

ບັນດາກະຊວງ, ອົງການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ໜຶ່ງ; ບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ກວດສອບ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິ

ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ການຈັດ

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 9

ບັດໂຄງການລົງທຶນຈໍານວນໜຶ່ງ; ບົດ

ຕັ້ງປະຕິບັດ.

ເດືອນ 2022 ແລະ ແຜນການ ປີ

ລາຍງານກ່ຽວກັບການເໜັງຕີງ ແລະ

(ພາບ: ນາງ ສຸພາວັນ ຫອມສະນິດ;

2023; ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບຜົນສໍາ

ການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ການ

ຂ່າວ: ນາງ ໄຊໂສພາພອນ ມິ່ງມຸງຄຸນ)

ເຫັນດ້ານດີທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ,

ບັນດາ

ແຮງ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າແນວທາງນະໂຍ

ຜົນງານທີ່ຈະຕ້ອງເສີມຂະຫຍາຍ ເປັນ

ບາຍຂອງພັກ-ລັດ, ບັນດານິຕິກຳ ແລະ

ຕົ້ນດ້ານການເມືອງ-ແນວຄິດ; ຄວາມ

ທິດທາງແຜນການ ຂອງສະຫະພັນກຳ

ກຳມະການຄະນະພັກສະພາ

ເປັ ນ ເອກະພາບໃນການຊີ້ ນ ຳ-ນຳພາ

ມະບານສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍຄືສູນກາງ

ປະທານສະຫະພັນກຳມະ

ແລະ ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ວຽກງານຢ່າງໃກ້

ສະຫະພັນກຳມະບານລາວວາງອອກ.

ສີດ ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສະຫະພັນ

ກອງປະຊຸ ມ ໄດ້ ຮັ ບ ຮອງເອົ າ ທິ ດ ທາງ

ປະຊຸມມີບັນດາໜ່ວຍກຳມະບານຮາກ

ກຳມະບານສະພາແຫ່ງຊາດ;

ຄວາມ

ແຜນການເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກງານຂອງ

ຖານພາຍໃນສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ອົງ

ເອົາໃຈໃສ່ເປັນເສນາທິການໃຫ້ຄະນະ

ສະຫະພັນກຳມະບານສະພາແຫ່ງຊາດ

ການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ຈຳນວນ 24

ພັກສະພາແຫ່ງຊາດ;

ໃນຕໍ່ໜ້າ

ສະຫາຍ, ຍິງ 7 ສະຫາຍ.

ຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ຄວາມເປັນເຈົ້າ

ພາ ດ້ານການເມືອງ-ແນວຄິດ, ຄຸນ

ກອງປະຊຸມ ໄດ້ມີຄວາມເປັນ

ການປະຕິບດ
ັ ໜ້າທີຂ
່ ອງບັນດາສະຫາຍ

ທາດການເມືອງ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ເອກະພາບຮັບຮອງເອົາເນື້ອໃນສຳຄັນ

ສະມາຊິກກຳມະບານ ເຊິ່ງໄດ້ສະແດງ

ຂໍ້ແຂ່ງຂັນ 5 ເປັນເຈົ້າ, ລົງເລິກດ້ານ

ຕົ້ນຕໍຄື: ກອງປະຊຸມສາມັນຄົບຄະນະ

ອອກໃນຜົນງານຢັ້ງຢືນການຈັດຕັ້ງປະ

ເນື້ອໃນທີ່ຄົບຖ້ວນ

ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສະຫະພັນກຳ

ຕິບັດຂໍ້ແຂ່ງຂັນ 5 ເປັນເຈົ້າ; ຄຽງຄູ່

ການປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ

ມະບານສະພາແຫ່ງຊາດ,

ຄະນະບໍລິ

ກັບຜົນງານທີ່ກ່າວຂ້າງເທິງນັ້ນ ເຫັນ

ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ເພີ່ມທະວີການປັບປຸງ

ຫານງານສະຫະພັນກຳມະບານສະພາ

ວ່າຍັງມີຂຄ
້ໍ ງົ ຄ້າງທີຈ
່ ະຕ້ອງໄດ້ຮບ
ັ ການ

ແບບແຜນວຽກລະອຽດຂອງຕົນ, ຍົກ

ແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເປັນເອກະສັນຮັບຮອງ

ປັບປຸງແກ້ໄຂ

ຂີດຄວາມສາມາດ

ເອົາບົດສະຫລຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກ

ຕາມກວດກາ, ຊຸກຍູ້ຮາກຖານກຳມະ

ຫລໍ່ ຫ ລອມທາງດ້ າ ນທິ ດ ສະດີ - ວິ ຊ າ

ງານຂອງສະຫະພັນກຳມະບານສະພາ

ບານ ໃນການດຳເນີນຊີວີດການເມືອງ,

ສະເພາະໃຫ້ສະມາຊິກກຳມະບານ ຢ່າງ

ແຫ່ງຊາດ, ຕີລາຄາຜົນງານການເຄື່ອນ

ຂະບວນການແຂ່ງຂັນ
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ເປັນເຈົ້າ

ເປັນລະບົບຕໍ່ເນື່ອງ; ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ

ໄຫວ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໂດຍຍົກໃຫ້

ຂອງຮາກຖານກຳມະບານ

ໃຫ້ແຂງ

ກໍ່ສ້າງສະມາຊິກກຳມະບານ, ສ້າງມະ

dv’xt-5,lk,aoDDD
ມານົນ
ແຫ່ງຊາດ,

ບານສະພາແຫ່ງຊາດ

ເຂົ້າຮ່ວມກອງ

ການເຕົ້າໂຮມ

ໂດຍສະເພາະການຕິດ

2

PHOUTHEN PASAXON

ຜູ້ຊີ້ນຳວຽກ

ຈຸດປະສົງກອງປະຊຸມສໍາມະ
ນາໃນຄັ້ງນີ້

ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້

ຄວນຈະມີນິຕິກຳ

ໂດຍສະເພາະພາກອຸດສາຫະກຳ,

ເປັນຫຍັງການລຳລຽງໄຟ

ເປັນປະຈຳຢູ່ບາງ

ຄວນຈະມີວີທີການແກ້ໄຂຄື

ບັນຫາໄຟຟ້າເຫລືອບໍ່ພໍ

ປັບປຸງ

ສອດຄ່ອງກັບສະພາບ

ແລະ

ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບວຽກ

ຟ້າຂອງພວກເຮົາຈຶ່ງບໍ່ທົ່ວເຖິງ, ບໍ່ສະ

ງານການພັດທະນາທ່າບົກ

ໃນຂອບ

ຖຽນ, ຄຸນນະພາບບໍ່ສູງ ເຮັດໃຫ້ມີໄຟ

(ນາງ ກຸກກິກ ບຸດດາໄຊ)

ຫາຊົນຜູ້ກ້າວໜ້າເພື່ອເຂົ້າເປັນສະມາ

ປະຕິບັດໜ້າທີ່ການເມືອງຂອງສະຫະ

ການໂອ້ລົມຂອງຄະນະພັກຂັ້ນເທິງເຂົ້າ

ຊິກພັກ, ດຳເນີນຊີວິດການເມືອງເປັນ

ພັນກຳມະບານສະພາແຫ່ງຊາດ ແນໃສ

ສູ່ວຽກງານໂຕຈິງ ແລະ ໃຫ້ເປັນຮູບ

ປົກກະຕິ; ພ້ອມນັ້ນ, ກອງປະຊຸມ ຍັງ

ຮັບປະກັນການເປັນເສນາທິການ ໃຫ້

ປະທຳ

ໄດ້ເລືອກຕັ້ງເອົາຮອງປະທານຄະນະບໍ

ແກ່ຄະນະບໍລິຫານງານພັກສະພາແຫ່ງ

ແຫ່ງຊາດ ຈະສູ້ຊົນເຮັດສຳເລັດໜ້າທີ່

ລິຫານງານກຳມະບານສະພາແຫ່ງຊາດ

ຊາດ. ນອກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນ

ຕາມທີ່ພັກມອບໝາຍໃຫ້ ແລະ ຈະ

ຄື: ສະຫາຍ ໂພສີ ເຕັມເມລາດ ເປັນ

ຄວາມສຳຄັ ນ ຂອງສະຫະພັ ນ ກຳມະ

ພະຍາຍາມປັບປຸງກໍ່ສ້າງສະຫະພັນກຳ

ຮອງປະທານຄະນະບໍ ລິ ຫ ານງານກຳ

ບານສະພາແຫ່ງຊາດທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ປະ

ມະບານສະພາແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ສາມາດ

ມະບານສະພາແຫ່ງຊາດ.

ຕິບັດຂໍ້ແຂ່ງຂັນ 5 ເປັນເຈົ້າ ຢ່າງຫ້າວ

ຮັກສາໄດ້ຂໍ້ແຂ່ງຂັນ

ແຫ່ງຊາດ.

ເຊິ່ງເນັ້ນໃສ່ການຊີ້ນຳ-ນຳ

ເພື່ອຮັບປະກັນ

ໃນການເຝິກຝົນ

ສະຫະພັນກຳມະບານສະພາ
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ເປັນເຈົ້າ.

ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ກອງປະຊຸມ

ຫັນຂືຶ້ນເລື້ອຍໆ. ບັນດາເນື້ອໃນເຫລົ່າ

ກອງປະຊຸສາມັນຄົບຄະນະບໍ

ໄດ້ ຮັ ບ ຟັ ງ ການໂອ້ ລົ ມ ຂອງສະຫາຍ

ນີ້ ໄດ້ເປັນເຂັມທິດຊີ້ນຳ, ເຍືອງທາງທີ່

ລິ ຫ າ ນ ງ າ ນ ສ ະ ຫ ະ ພັ ນ ກ ຳ ມ ະ ບ າ ນ

ຮສ. ປອ ລິນຄຳ ດວງສະຫວັນ ກຳມະ

ສຳຄັນໃຫ້ແກ່ການເຄືອ
່ ນໄຫວວຽກງານ

ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ດຳເນີນໄປດ້ວຍບັນ

ການສຳຮອງສູນກາງພັກ, ກຳມະການ

ຂອງສະຫະພັນກຳມະບານສະພາແຫ່ງ

ຍາກາດຟົດຟື້ນ ແລະ ປິດລົງໃນຕອນ

ປະຈຳພັກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງໄດ້ຍົກ

ຊາດ ໃນໄລຍະຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ

ເຊົ້າຂອງວັນດຽວກັນ ດ້ວຍຜົນສຳເລັດ

ໃຫ້ເຫັນບົດບາດຄວາມສຳຄັນໃນການ

IX ທັງເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນການ

ອັບຈົບງາມຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້.
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ສັນຍາ ປຣະເສີດ ໄດ້ສະແດງຄວາມ
ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານ Orhan ISIK
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ

ສ.ຕວັກກີ

ແລະ ຕີລາຄາສູງຕໍ່ສາຍພົວພັນມິດຕະ
ພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືອັນດີງາມ ລະ
ຫວ່າງ ລາວ-ຕວັກກີ ເວົ້າລວມ, ເວົ້າ
ສະເພາະ ແມ່ນສອງອົງການນິຕິບັນຍັດ
ລາວ-ຕວັກກີ. ພ້ອມນັ້ນ, ທ່ານເອກ
ອັກຄະລັດຖະທູດ ໄດ້ສະເໜີໂຕເນື່ອງ
ໃນໂອກາດທີ່ມາດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃໝ່ຢູ່
ສປປລາວ ແລະ ໄດ້ຍົກຂຶ້ນຜົນສຳເລັດ

@ de,kmydkoDDD
koDDD
(ສພຊ) ໃນລະຫວ່າງວັນທີ
18-21 ກັນຍາຜ່ານມານີ້, ທີ່ສະໂມ
ສອນສະພາປະຊາຊົນແຂວງເຊກອງ 2
ກໍາມາທິການ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຄື:
ກໍ າ ມາທິ ກ ານວັ ດ ທະນະທໍ າ -ສັ ງ ຄົ ມ
ແລະ ກໍາມາທິການຍຸຕິທໍາ ໄດ້ເຄື່ອນ
ໄຫວຊຸ ກ ຍູ້ ວ ຽກງານຢູ່ ແ ຂວງເຊກອງ
ເຊິ່ງກໍາມາທິການວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ
ນໍາໂດຍທ່ານ ນາງ ທຸມມາລີ ວົງພະ
ຈັນ

ປະທານກໍາມາທິການວັດທະນະ

ທໍາ-ສັງຄົມ ແລະ ກໍາມະທິການຍຸຕິທໍາ
ນໍາໂດຍທ່ານ ຄໍາແພງ ວິລະພັນ ປະ
ທານກໍາມາທິການຍຸຕິທໍາ ພ້ອມດ້ວຍ
ຄະນະ ໂດຍໃຫ້ການຕ້ອນຮັບຢ່າງອົບ
ອຸ່ນຂອງທ່ານ ດົງເພັດ ພະຍົນ ປະທານ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງເຊກອງ ພ້ອມ
ດ້ວຍຄະນະພັກ-ຄະນະນໍາ, ຄະນະກໍາ
ມະການ,

ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ

lr-DDD
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ແລະ ມີຄວາມຈໍາເປັນໃນສະພາບເສດ
ຖະກິດ-ການເງິນ ໃນປັດຈຸບັນ; ຄວາມ
ເປັນເອກະພາບໃນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ
ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 6 ເດືອນທ້າຍປີ
2022

ຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງ

ຊາດ ໃຫ້ບັນລຸຕາມແຜນການທີ່ວາງ
ໄວ້

ແລະ

ເພື່ອເປັນການປັບປຸງຊັບ

ຊ້ອນບຸກຄະລາກອນເຂົ້າໃສ່ແຕ່ລະຕໍາ
ແໜ່ງງານໃຫ້ຄົບຖ້ວນ,

ຮັບປະກັນ

ໃນການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ໜ້ າ ທີ່ ວ ຽກ
ງານຢູ່ ແ ຕ່ ລ ະຂົ ງ ເຂດໃຫ້ ມີ ປ ະສິ ດ ທິ
ພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ສພຊ ຈຶ່ງໄດ້
ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ດຳລັດວ່າດ້ວຍ
ການປະຢັດ ແລະ ຕ້ານການຟຸມເຟືອຍ,
ເຜີຍແຜ່ວຽກຈຸດສຸມ 6 ເດືອນທ້າຍປີ
2022

ຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງ

ຊາດ ແລະ ປະກາດແຕ່ງຕັ້ງຕໍາແໜ່ງບໍ
ລິຫານພາຍໃນສະພາແຫ່ງຊາດ

ໃນ

ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ພະ

ຂອງປະຊາຊົນ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການ

ການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ສອງປະເທດ

ແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ຫວ່າງງານຢູ່ແຂວງເຊກອງ ແລະ ການ

ລາວ-ຕວັກກີ ໃນຜ່ານມາ ເປັນຕົ້ນໄດ້

ປະຕິ ບັ ດ ໜ້ າ ທີ່ ຂ ອງເຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ຢູ່ ຄ້ າ ຍ

ສ້າງໂຮງໝໍເມືອງປາກຊ່ອງ ແຂວງຈໍາ

ໃນການລົງເຄື່ອນໄຫວວຽກ
ງານໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມ

ຄຸມຂັງ-ດັດສ້າງ ຂອງແຂວງ.

ກັບສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ບັນ

ທັງນີ້, ກໍເພືີ່ອເປັນການເກັບ

ດາພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍໄດ້

ກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະພາບຂໍ້ສະດວກ,

ຮັງຟັງການລາຍງານກ່ຽວກັບສະພາບ

ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ບັນດາປາກົດການ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ໃນໄລ

ຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະຜ່ານ

ຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ທິດທາງ

ມາຢູ່ແຂວງ

ແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2022

ຊຸມຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ

ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ການລາຍ

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ

ງານ ແລະ ຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ

ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ທີ່ຈະ

ປະຕິບັດວຽກງານຂອງບັນດາພະແນກ

ໄຂຂຶ້ນໃນຕໍ່ໜ້ານີ້

ການໃນຂົງເຂດວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ

ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມະຕິທໄ່ີ ດ້ຮບ
ັ ຮອງ

ແລະ ຂົງເຂດຍຸຕິທໍາ ໂດຍສະເພາະ

ໃນກອງປະຊຸ ມ ສະໄໝສາມັ ນ ເທື່ ອ ທີ

ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ບັ ນ ບັ ນ ດາຄາດ

2-3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX

ໝາຍໃນຂົງເຂດວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ

ໃນຂົງເຂດວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ແລະ

ຕາມມະຕິເລກທີ 41,42/ສພຊ, ລົງ

ຂົງເຂດຍຸຕິທໍາ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບຮູ້-

ວັນທີ 17 ພະຈິກ 2021, ດ້ານການ

ເຊື່ອມຊຶມ.

ສ້າງວິຊາຊີບ, ການພັດທະນາສີມືແຮງ

ປາສັກ, ມອບທຶນເຝິກອົບຮົມພະນັກ

ກັນນີ້,

ງານການທູດຈໍານວນໜຶ່ງ;

ກັບການມາຮັບຕຳແໜ່ງເປັນເອກອັກ

ໃນປີ

ກໍໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຊາບກ່ຽວ

2013 ລັດຖະບານຕວັກກີ ໄດ້ມອບ

ຄະລັດຖະທູດຜູ້ມີອໍານາດເຕັມ

ລົດຮັບສົ່ງຄົນເຈັບ

(Ambulance)

ຕວັກກີ ປະຈຳ ສປປລາວ. ສອງຝ່າຍ

ຈໍານວນ 2 ຄັນ ໃຫ້ແກ່ກະຊວງສາທາ

ໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ຊອກຫາວິທີທາງ

ລະນະສຸກຂອງລາວ ແລະ ໃນປີ 2019

ເພື່ ອ ເຮັ ດ ໃຫ້ ສ ອງປະເທດສື ບ ຕໍ່ ແ ລກ

ມອບລົດຕູ້ 15 ບ່ອນນັ່ງ ຈໍານວນ 1

ປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນໃນຕໍ່ໜ້າ ແລະ ຊຸກ

ຄັນ ໃຫ້ແກ່ສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ເພື່ອ

ຍູ້ການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ,

ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກ

ການຄ້າ, ການລົງທຶນ ແລະ ອື່ນໆ

ງານຂອງສະພາແຫ່ງຊາດລາວ.

ຂອງສອງປະເທດໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນກວ່າ

ກຕທ

ແຫ່ງ

ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານປະທານ

ເກົ່າ. ນອກຈາກນີ້, ສອງຝ່າຍຍັງແລກ

ໄດ້ສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊົມ

ປ່ຽນຄໍາຄິດຄຳເຫັນກ່ຽວກັບການເສີມ

ເຊີ ຍຕໍ່ ສ ະຖານເອກອັ ກ ຄະລັ ດຖະທູ ດ

ຂະຫຍາຍການພົວພັນຮ່ວມມື

ຕວັກກີ ປະຈໍາ ສປປລາວ ທີ່ປະກອບ

ຫວ່າງ

ສ່ ວ ນເສີ ມ ຂະຫຍາຍສາຍພົ ວ ພັ ນ ມິ ດ

ສອງປະເທດ ໂດຍສະເພາະການແລກ

ຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືອັນດີງາມ

ປ່ ຽ ນຢ້ ຽ ມຢາມຂອງຄະນະຜູ້ ແ ທນ

ລະຫວ່າງ ລາວ-ຕວັກກີ. ພ້ອມດຽວ

ນຳກັນ.

ເທົາທຸກ

ໃຊ້ ຄົ ວ ເຮື ອ ນທີ່ ຈໍ າ ເປັ ນ ຈໍ າ ນວນໜຶ່ ງ

ລະ

ສອງອົງການນິຕິບັນຍັດຂອງ

ເພື່ອລາຍງານຕໍ່ກອງປະ
4

ຕິດພັນກັບການ

,v[g7njv’DDD
’DDD

(ນາງ ນາລີວັນ)

ງານ ແລະ ການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ

(ສພຊ) ວັນທີ 4 ກັນຍາ

ວັນທີ 29 ກັນຍາ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະ

ຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ

ຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ໂດຍການເປັນປະ

ຜ່ອນບໍານານ, ແຕ່ງຕັ້ງສະຫາຍ ປອ.

ທານຂອງສະຫາຍ ຄໍາໃບ ດໍາລັດ ກໍາ

ພິດສະໄໝ ບຸນວິໄລ ຮອງຫົວໜ້າກົມ

ມະການສູນກາງພັກ, ຄະນະປະຈຳຄະ

ສື່ມວນຊົນ

ນະບໍລິຫານງານພັກສະພາແຫ່ງຊາດ,

ຊົນ

ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ

ເຂົ້າ

ຊາດ; ສະຫາຍ ໄກມະນິນ ເທບບົວລີ

ຮ່ວມມີບັນດາຄະນະບໍລິຫານງານພັກ

ວ່ າ ການຫົ ວ ໜ້ າ ກົ ມ ຄໍ າ ຮ້ ອ ງຂໍ ຄ ວາມ

ສະພາແຫ່ງຊາດ, ຄະນະພັກຮາກຖານ,

ເປັນທໍາ

ໜ່ວຍພັກຮາກຖານ, ໜ່ວຍພັກທີ່ຂຶ້ນ

ຄວາມເປັນທໍາ

ກັບຄະນະພັກຮາກຖານ,

ສະພາແຫ່ງຊາດ;

ແຕ່ງຕັ້ງສະຫາຍ

ພັກສົມບູນ, ສຳຮອງທົ່ວອົງຄະນະພັກ

ລວຍ

ພູມດາວັນ

ຮອງຫົວໜ້າພະ

ສະພາແຫ່ງຊາດ.

ແນກ

ເປັນຫົວໜ້າພະແນກຄຸ້ມຄອງ

ສະມາຊິກ
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PHOUTHEN PASAXON

ອອກພັກ

ເປັນຫົວໜ້າກົມສື່ມວນ

ຄະນະເລຂາທິການສະພາແຫ່ງ

ເປັນຫົວໜ້າກົມຄໍາຮ້ອງຂໍ

ຜ່ານມາ, ທີ່ຫ້ອງວ່າການແຂວງ ທ່ານ
ຄໍາຈັນ ໂສຕາປະເສີດ ປະທານກໍາມາ
ທິການບັນດາເຜົ່າ

ສະພາແຫ່ງຊາດ,

ສະມາຊິ ກ ສະພາແຫ່ ງຊາດປະຈຳເຂດ
ເລືອກຕັ້ງທີ 4 ແຂວງອຸດົມໄຊ ພ້ອມ
ດ້ວຍພັນລະຍາ

ແລະ

ຄະນະ

ໄດ້

ຕາງໜ້ າ ຄະນະປະຈໍ າ ສະພາແຫ່ ງ ຊາດ
ເຄື່ອນໄຫວມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອບັນ

ກໍາມາທິການຍຸຕິທໍາ

ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບຟັງການ

ພາຫະນະ ກົມບໍລິຫານ-ພິທີການ ຄະ

ເຜີ ຍ ແຜ່ ດ ຳລັ ດ ວ່ າ ດ້ ວ ຍການປະຢັ ດ

ນະເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ; ຍົກ

ແລະ ຕ້ານການຟຸມເຟືອຍ, ເຜີຍແຜ່

ຍ້າຍສະຫາຍ ພິດດາວອນ ພັນທະລັງ

ວຽກຈຸດສຸມ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2022

ສີ

ຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ

ເປັນຮອງຫົວໜ້າພະແນກຄຸ້ມຄອງພາ

ການປະກາດແຕ່ງຕັ້ງຕໍາແໜ່ງບໍລິຫານ

ຫະນະ ກົມບໍລິຫານ-ພິທີການ ຄະນະ

ພາຍໃນສະພາແຫ່ງຊາດ

ເຊິ່ງໄດ້ປະ

ເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ; ແຕ່ງຕັ້ງ

ກາດໃຫ້ສະຫາຍ ບຸນເລີດ ລ້ວນດວງ

ສະຫາຍ ສຸກສະໄຫວ ພົມມີສຸກ ວິຊາ

ຈັນ ຫົວໜ້າກົມສື່ມວນຊົນ ຄະນະເລ

ການ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກບໍລິຫານໄປ

ເປັນຮອງຫົວໜ້າພະແນກຄຸ້ມ

ຄອງແຫລ່ງທຶນຊ່ວຍເຫລືອລ້າ
ການເງິນ

ກົມ

ຄະນະເລຂາທິການສະພາ

ແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະຫາຍ ນາງ ຄໍາກ້ຽງ
ເພັດມີໄຊ ວິຊາການ ເປັນຮອງຫົວ
ໜ້າພະແນກບັນຊີ-ຄັງເງິນສົດ
ການເງິນ

ກົມ

ຄະນະເລຂາທິການສະພາ

ແຫ່ງຊາດ.
ຈາກນັ້ນ, ກອງປະຊຸມ ຍັງ
ໄດ້ ຮັ ບ ຟັ ງ ການໂອ້ ລົ ມ ໃຫ້ ທິ ດ ຊີ້ ທ າງ
ຈາກທ່ານ ຄໍາໃບ ດໍາລັດ ຕື່ມອີກ.
(ສອນສັກ ວັນວິໄຊ)

ໃຫ້ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ

ແລະ ຄະນະຄຸມ
້ ຄອງໄພພິບດ
ັ ຂັນ
້ ແຂວງ

ຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ

ລວມມູນຄ່າ

ອຸດົມໄຊ, ຕາງໜ້າຮັບໂດຍທ່ານ ຄໍາດີ

297.800.000

ວົງລ້ອມ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ, ປະ

20.000.000 ກີບ ຈາກກອງທຶນ

ທານ ສພຂ ແລະ ທ່ານ ສົມຈິດ ປັນ

ຊ່ ວ ຍເຫລື ອ ສັ ງ ຄົ ມ ສະພາແຫ່ ງ ຊາດ

ຍາສັກ ຮອງເຈົ້າແຂວງ ມີບັນດາທ່ານ

12.250.000 ກີບ ແລະ ຈາກຈິດ

ຮອງປະທານ ສພຂ, ບັນດາທ່ານໃນ

ອາສາຊ່ວຍເຫລືອເຊິ່ງກັນ

ຄະນະຄຸ້ ມ ຄອງໄພພິ ບັ ດ ຂັ້ ນ ແຂວງ

ມູນຄ່າ 200 ລ້ານກີບ ເພື່ອນໍາໄປ

ເຂົ້າຮ່ວມ.

ມອບໃຫ້ ແ ກ່ ປ ະຊາຊົ ນ ທີ່ ປ ະສົ ບ ໄພພິ

ແລະ

ເງິນສົດ

ແລະກັນ

ເຄື່ອງທີ່ນໍາມາມອບໃນຄັ້ງນີ້

ບັດນໍ້ຖ້ວມ ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ.

ປະກອບມີ: ເຂົ້າສານ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ,

(ແສງພອນ ອິນນະລົງ)

ເຄື່ອງອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ ແລະ ເຄື່ອງ
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(ສພຂ) ໃນວັນທີ 1516 ກັນຍາ 2022 ນີ້, ທ່ານ ຄໍາ
ຜັນ ຄູນສະຫວັນ ຄະນະປະຈໍາພັກ
ແຂວງ

ຮອງປະທານສະພາປະ

ຊາຊົນແຂວງ ຮອງປະທານຄະນະ
ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ)
ຊຸດທີ IX ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງ
ທີ 13 ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ,
ທ່ານ ພູຂົງ ຈິດຮູບໂລກ ຄະນະ
(ສພຊ
)

ເນື່ອງໃນໂອ

ກາດທີ່ທ່ານ ສົມພອນ ສີອຸດົມ

ແທນແຫ່ງສິດ

ແລະ

ຜົນປະ

ໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນ.

ວຽກງານການມອບ-ຮັບໃນຄັ້ງ

ປະຈຳພັກກະຊວງ, ຫົວໜ້າຫ້ອງ

ນີ້, ທ່ານ ນາງ ຈັນດີ ເຢັງວື ໄດ້

ການກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ

ຮອງປະທານຄະນະສະມາ

ການເຄື່ ອ ນໄ ຫວໃນ

ຂອບໃຈຕໍ່ຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນ

ການສື່ສານ ທັງເປັນ ສສຊ ຊຸດ

ລົງບັນດາທ່ານ ສສຊ ແລະ ສສຂ

ທາງ, ຂົວແຫ່ງຕ່າງໆຈາກເມືອງ

ພ້ອມທັງຮັບເອົາຄຳສະເໜີຂອງ

ຊິ ກ ສະພາແຫ່ ງ ຊາດປະຈ ຳເ ຂດ

ຄັ້ງນີ້, ທ່ານ ສົມພອນ ສີອຸດົມ

ໃຍຕໍ່ ຄ ະນະສະມາຊິ ກ ສະພາປະ

ທີ IX ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ

ກໍໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານຈັດຕັ້ງ

ຫາບ້ານ,

ອົງການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ພໍ່

ເລືອກຕັ້ງທ
 ີ 6 ແຂວງຫລງພະ ພັນ ເປັນໃນນາມຕາງໜ້າຄະນະ

ຊາຊົນແຂວງ ປະຈໍາເມືອງຈອມ

13, ພ້ອມດ້ວຍບັນດາສະມາຊິກ

ປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະ

ຟ້າ, ການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບ

ບາງ, ຮອງປະທານສະພາປະຊາ

ປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໄດ້

ເພັດ ແລະ ທ່ານ ສົມພອນ ສີອຸ

ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ)

ກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ ຂອງເມື ອ ງພະລານ

ຕິດ,

ຊົນແຂວງຫລວງພະບາງ

ໄດ້

ມອບຄອມພິວເຕີ ຈໍານວນ 1

ດົມພັນ

ກໍໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ສະ

ປະຈຳເຂດເລື ອ ກຕັ້ ງ ເມື ອ ງພະ

ໄຊໂດຍຫໍ້ຍ, ພ້ອມທັງການລາຍ

ການກໍ່ສ້າງສຸກສາລາປະຈຳບ້ານ,

ນຳໄປປຶກສາຫາລື ແລະ ຄົ້ນ

ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ແລະ ເຮັດ

ຊຸດ, ມູນຄ່າ 5,5 ລ້ານກີບ

ມາຊິ ກ ສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ

ລານໄຊ, ໄດົເຄື່ອນໄຫວພົບປະ

ງານ   ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ

ລະບົ ບ ຊົ ນ ລະປະທານເໝື ອ ງ

ຄວ້າແກ້ໄຂໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ.

ວຽກຮ່ ວ ມກັ ບ ສະມາຊິ ກ ສະພາ

ໂດຍການກ່ າ ວຮັ ບ ຂ ອງທ່ າ ນ

ແລະ ພະນັກງານຊ່ວຍວຽກ ເອົາ

ເ ຜີ ຍ ແ ຜ່ ຜົ ນ ສ ຳ ເ ລັ ດ ກ ອ ງ ປ ະ

ງານການຊີ້ ນໍ າ -ນຳພາວຽກງານ

ຝາຍ, ແນວພັນເຂົ້າ ທີ່ຈະນໍາໃຊ້

ເຊິ່ງໃນໂອກາດ

ປະຊາຊົນແຂວງປະຈໍາເຂດເລືອກ

ນາງ ຈັນດີ ເຢັງວື ຫົວໜ້າຄະ

ໃຈໃສ່ ປ ະຕິ ບັ ດ ພາລະບົ ດ ບາດ,

ຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ

ຂອງອຳານາດການປົກທັງສາມ

ເຂົ້າໃນການຜະລິດຂອງພໍ່ແມ່ປະ

ຄ ະ ນ ະ ເ ຄື່ ອ ນ ໄ ຫ ວ ໃ ນ ຄັ້ ງ ນີ້

ຕັ້ງເມືອງຈອມເພັດ

ກ່ຽວກັບ

ນະສະມາຊິ ກ ສະພາປະຊາຊົ ນ

ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນໃຫ້ມີ

ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IX

ບ້ານ,

ບັນດາທ່ານ

ຊາຊົນ ເພື່ອເປັນການແກ້ໄຂຊິ

ກໍ ຍັ ງ ໄດ້ ມ ອບເຄື່ ອ ງກະຈາຍ

ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຕິ

ແຂວງປະຈໍາເຂດເລືອກຕັງ້ ເມືອງ

ປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ

ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດ

ສສຊ, ສສຂ ກໍໄດ້ຜັດປ່ຽນກັນ

ວິ ດ ການເປັ ນ ຢູ່ ຂ ອງປະຊາຊົ ນ

ສຽງ ຈຳນວນ 2 ເຄື່ອງ  ລວມ

ບັດສາມພາລະບົດບາດ,

ຈອມເພັດ ເພື່ອເປັນການຊຸກຍູ້

ຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ທີ II ໂດຍການຕ້ອນຮັບ ຂອງ

ເຜີຍແຜ່ເນື້ອໃນຜົນສຳເລັດຂອງ

ໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ພ້ອມນັ້ນ ສສຊ ແລະ

ມູນຄ່າ 5.700.000 ກີບ (ຫ້າ

ຄະນະນໍາຂອງເມືອງ, ມີບັນດາ

ກອງປະຊຸ ມ ສະໄໝສາມັ ນ ເທື່ ອ

ສສຂ ກໍຍັງໄດ້ມີຄໍາເຫັນຫລາຍ

ລ້ານເຈັດແສນກີບ)

ທ່ າ ນຄະນະພັ ກ -ຄະນະປົ ກ ຄອງ

ທີ 3 ໃຫ້ປະຊາຊົນຜູ້ມີສິດເລືອກ

ດ້ານ ຕໍ່ກັບການການພັດທະນາ

ເມືອງ

ເມືອງ, ຄະນະຫ້ອງການ, ທະ

ຕັ້ງໄດ້ຮັບຮູ້ ໂດຍສະເພາະກອງ

ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ການພັດທະ

ບ້ າ ນທີ່ ເ ຫັ ນ ວ່ າ ມີ ຄ ວາມເໝາະ

ຫານ, ຕຳຫລວດ, ພະນັກງານ

ປະຊຸມໄດ້ຮບ
ັ ຮອງເອົາຫລາຍບັນ

ນາທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ການ

ສົມ ໄດ້ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຈັດ

ລັດຖະກອນ, ອຳນາດການປົກ

ຫາສຳຄັນ

ເປັນຕົ້ນແມ່ນການ

ແກ້ໄຂບັນຫາ ທາງດ້ານຢາເສບ

ປະຕິ ບັ ດ ໂຄສະນາເຜີ ຍ ແຜ່ ບັ ນ

ຄອງບ້ານ ຕະຫລອດຮອດພໍ່ແມ່

ຮັບຮອງເອົາ 10 ມະຕິຂອງກອງ

ຕິດ ໂດຍຕິດພັນ ກັບການແກ້

ດາຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ, ທາງດ້ານ

ປະຊາຊົ ນ ເຂົ້ າ ຮ່ ວ ມຮັ ບ ຟັ ງ ທັ ງ

ປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3

ໄຂ 2 ວາລະແຫ່ງຊາດຂອງລັດ

ກົດໝາຍ, ນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ,

ໝົດ 506 ຄົນ ຍິງ 123 ຄົນ.

ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX

ຖະບານ

ແຈ້ງການຕ່າງໆຂອງແຂວງ

ກ າ ນ ລົ ງ ເ ຄື່ ອ ນ ໄ ຫ ວ

ແລະ ການຮັບຮອງເອົາ 4 ມະຕິ

ໄດ້ຕາມລະດັບຄາດໝາຍ

ທີ່

ຄື ຂ ອງເມື ອ ງທີ່ ໄ ດ້ ປ ະກາດໃຊ້

ພົບປະເຜີຍແຜ່ຂອງບັນດາທ່ານ

ຂອງກອງປະຊຸ ມ ສະໄໝສາມັ ນ

ພັກ-ລັດວາງໄວ້. ພ້ອມນັ້ນ ຍັງ

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໄດ້

ສສຊ ແລະ ສສຂ ໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນ

ເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາປະຊາຊົນ

ໄດ້ ຕ ອບບັ ນ ຫາການຊັ ກ ຖາມ

ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈກົດໝາຍ,

ໄດ້ລົງຢູ່ 4 ຈຸດຄື: ໂອ້ລົມສະມາ

ແຂວງຊຸດທີ II, ໂອກາດນີ້, ພໍ່

ຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ

ເພື່ອໃຫ້

ລ ະ ບ ຽ ບ ກ າ ນ ທີ່ ຂັ້ ນ ເ ທິ ງ ວ າ ງ

ຊິ ກ ພັ ກ -ພະນັ ກ ງານຢູ່ ທີ່ ສ ະໂມ

ແມ່ປະຊົນ

ກໍຍັງໄດ້ຊັກຖາມ

ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈເຖິງບັນຫາ

ອອກ ແລະ ພ້ອມພຽງກັນຈັດ

ສອນເມືອງ,

ກຸ່ມບ້ານໂພສີ,

ແລະ ມີຄຳສະເໜີ ໂດຍສະເພາະ

ຕ່ າ ງໆຕໍ່ ກັ ບ ສະພາບການອັ ນ

ຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ເກີດດອກອອກ

ບ້ານກະຫລອງເໝືອ ແລະ ບ້ານ

ແມ່ນບັນຫາການພັດທະນາພື້ນ

ລວມຕໍ່ກັບການພັດທະນາ ຂອງ

ຜົນອີກດ້ວຍ.

ພະລານໃຕ້ ເຊິ່ງໃນແຕ່ລະຈຸດທີ່

ຖານໂຄງລ່າງໃນນັ້ນການກໍ່ເສັ້ນ

ປະເທດເຮົ າ ໃນໄລຍະປັ ດ ຈຸ ບັ ນ   (ນາງຄອນສະຫວັນ  ເມກສະຫັວນ)

ພັນ

ແລະ

ສິດ

ໜ້າທີ່ຂອງສະພາປະຊາ

ຊົນແຂວງ

ໃນຖານະເປັນຕົວ

ແລະ

ຊ່ວຍອໍານວຍຄວາມສະ

(ນາງ ຄໍາຫລ້າ ພອນພິລາ)

ດວກໃນການປະຕິ ບັ ດ ໜ້ າ ທີ່
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ຈາກນັ້ນ

ການສ້າງຕາຂ່າຍໄຟ

ແມ່ປະຊາຊົນໄປນຳສະເໜີ

ບັກຫາຄູອາສາສະໝັກ, ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ,

ແນໃສ່ໃຫ້

ບັນລຸ

ຕໍ່
ເພື່ອ

ທີ່

ມອບໃຫ້

ເພື່ອນໍາໄປມອບໃຫ້

ກໍ

]q’ok,g-ao[qf[aombddkoxtlko’koIj;,dao
(ສພຊ) ພິທ
 ເີຊັນຂຕ
ໍ້ ົກ ຜ່ານມາຈາກທ່ານ ອິນ ວິໄລ

ເຊິ່ງລົງນາມໂດຍຝ່າຍ

(ສພຊ) ເພື່ອເຮັດໃຫ້

ສພຂ

ຫົວໜ້າຂະແໜງວັດທະ

ແມ່ນທ່ານ ນາງ ອຳໄພວອນ

ການປະຕິ ບັ ດ ພາລະບົ ດ ບາດ,

ຫວ່ າ ງຄ ະນະປະຈຳສະພາປະຊາ

ນະທຳ-ສັງຄົມ ແລະ ບັນດາເຜົ່າ

ລ້ອມບຸນແພງ ປະທານສະພາປະ

ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງສະພາປະ

ຊົນແຂວງ (ຄປຈ.ສພຂ) ຫົວ

ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ. ຈາກນັນ
້ ,

ຊາຊົນແຂວງ ແລະ ຝ່າຍແນວ

ຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ) ບໍລິຄໍາ

ພັນ ກັບຄະນະປະຈຳແນວລາວ

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໄດ້ພ້ອມ

ລາວສ້າງຊາດແຂວງແມ່ນທ່ານ

ໄຊ

ໄດ້ມ
 ີ ກັ ນ ປະກອບຄຳຄິ ດ ຄຳເຫັ ນ ,

ວົງເພັດ ກຽນສິງຮັກ ປະທານ

ຖະກິດ ແຜນການ ແລະ ການ

ແນວລາວສ້າງຊາດແຂວງຫົວພັນ.

ເງິນ (ຄສຜງ) ໄດ້ຮັບຜົນດີ, ຖືກ

ລົງວ່າດ
 ້ວຍການພົວພັນ

ສ້າງຊາດແຂວງຫົວພັນ

ລະ ພອນ

ຂຶ້ນໃ ນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທ
 ີ 22

ແລກປ່ຽນບົດຮຽນເຊິ່ງກັນແລະ

ກັນຍາ 2022 ທີຫ
່ ້ອງປະຊຸມ   ກັນ ຢ່າງກົງໄປກົງມາ ໂດຍສະ

ກໍຄືຄະນະກຳມະການເສດ

ຂໍ້ ຕົ ກ ລົ ງ ສ ະ ບັ ບ ດັ່ ງ ຕ້ ອ ງສອດຄ່ ອ ງຕາມລັ ດ ຖະທໍ າ

ເພາະການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ຕາມ

ກ່າວ, ປະກອບດ້ວຍ 5 ໝວດ

ມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ, ຕາມ

ເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພິຍານຂອງ ພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າ

25 ມາດຕາ ເຊິ່ງໄດ້ກ
 ຳນົດກ
 ານ

ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ສະນັ້ນ,

ບັນດາ ຄປຈ.ສພຂ, ຄະນະປະ

ທີ່ຕາມເນື້ອໃນການພົວພັນ ລະ

ນຳໃຊ້ສຳລັບການປະສານງານ ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ

ຈຳແນວລາວສ້ າ ງຊາດແຂວງ

ຫວ່າງ ຄປຈ.ສພຂ ກັບຄະນະ

ຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງ ຄະນະປະ

ກັນຍາ 2022  ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ

ພ້ ອ ມດ້ ວ ຍເລຂາທິ ກ ານສະພາ

ປະຈຳ

ແນວລາວສ້າງຊາດ

ຈຳ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ກັບ

ພະແນກອຸດສະຫະກຳ

ປະຊາຊົນແຂວງ, ຫົວໜ
 ້າ-ຮອງ ແຂວງ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ມີຂໍ້

ຄະນະປະຈຳ ແນວລາວສ້າງຊາດ

ການຄ້າ (ອກ) ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ຄປຈ.ສພຂ ຫົວພັນ ໂດຍການ

21
ແລະ

ສ່ ວ ນທີ່ ກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງທັ ງ ສອງຝ່ າ ຍ

ຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ໃນ

ອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຮັບ

ເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພິຍານ.

ການຄຸ້ມຄອງ ກວດກາ ຊຸກຍູ້

ປະກັ ນ ໃຫ້ ແ ກ່ ກ ານພົ ວ ພັ ນ ປະ

ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາຂະແໜງ

ສານງານລະຫວ່າງ ຄສຜງ ກັບ

ອຸດສະຫະກຳ

ພະແນກ ອກ ແຂວງ ຫັນເຂົ້າສູ່

ຫົວໜາ້ ຂະແໜງຕະຫລອດຮອດ

ສະດວກ ແລະ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ເພື່ອ

ແຂວງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການປະ

ໄດ້ ມີ ພິ ທີ ລົ ງ ນາມເຊັ ນ ບົ ດ ບັ ນ

ວິຊາການພາຍໃນຂະແໜງການ

ຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ສືບຕໍ່

ສານສົມທົບ ໃນການຄົ້ນຄວ້າ,

ທຶ ກ ວຽກງານການປະສານງານ

ການປະສານງານ

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງທັງສ
 ອງຝ່າຍ

ປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ດີຂ້ນ
ຶ ກວ່າເກົ່າ.       ປຶກສາຫາລື ເພື່ອເປັນເອກະພາບ

ຮ່ວມກັນລະຫວ່າງ ຄສຜງ ແລະ

ກອບດ້ວຍ 3 ໝວດ 6 ມາດຕາ

ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ, ມີປະສິດທິຜົນ,

ຫລັກການ,

ເ ນື້ ອ ໃ ນ ບົ ດ ບັ ນ ທຶ ກ
ສະບັບນີ້ປະ

ແລະ

ການຄ້າ

ສອດຄ່ອງກັບລະ

ພິທີເຊັນຂໍ້ຕົກລົງຄັ້ງນີ້,

ໃນການລົງຕິດຕາມວຽກງານທີ່

ພະແນກ ອກ ແຂວງ ເຊິ່ງລົງ

ເຊີ່ງໄດ້ກໍານົດຫລັກການ, ເນື້ອ

ໂປ່ງໃສ ປະຢັດ ແລະ ສອດຄ່ອງ

ບຽບກົດໝາຍ

ໃນພິທີໄດ້ຮັບຟັງການ

ທ່ານ ສີຄຳ ບຸນມີໄຊ ປະທານ

ມີ ກ ານພົ ວ ພັ ນ ພາລະບົ ດ ບາດ

ນາມໂດຍທ່ານ ສີສະຫວາດ ທັນ

ໃນ, ວິທີການປະສານງານ ແລະ

ກັບກົດໝາຍ

ຄຸນນະພາບ

ຜ່ າ ນຮ່ າ ງບົ ດ ສະຫລຸ ບ ຫຍໍ້ ກ ານ

ຄະນະກຳມະການ ວັດທະນະທຳ,

ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງ

ທະບຸນ ປະທານ ຄສຜງ ແລະ

ມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ລະ

ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-

ພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າ

ຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານວ່າດ້ວຍ

ສັງຄົມ ແລະ ບັນດາເຜົ່າ ໄດ້ຜ່ານ

ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ

ທ່ານ ໄກສອນ ຈັນສີນາ ຫົວ

ຫວ່າງ ຄວຜງ ກັບ ພະແນກ ອກ

ສັງຄົມ,

ທີ່ຂອງຕົນ.

ການພົວພັນ ລະຫວ່າງ   ຄປຈ.

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການພົວພັນລະ

ແນວລາວສ້າງຊາດແຂວງ.

ໜ້າພະແນກ ອກ ແຂວງ; ເຂົ້າ

ແຂວງ

ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນ

ຫຍາຍເນື້ ອ ໃນຈິ ດ ໃຈຂອງກົ ດ

(ໂສລະຢ໋າ ໄຊຍະວົງ

ສພຂ ແລະ ຄະນະປະຈຳແນວ

ຫວ່າງ ຄປຈ.ສພຂ ກັບຄະນະ

ຮ່ວມພິທີມີທ່ານ ໃສຄຳ ທອງ

ໄຫວວຽກງານແນໃສ່ຈັດຕັ້ງຜັນ

ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍສະພາປະຊາຊົ ນ

ແລະ ມາລາວັນ ບົວແກ້ວ)

ລາວສ້າງຊາດແຂວງ ໃນໄລຍະ

ປະຈຳແນວລາວສ້າງຊາດແຂວງ

ລັດ ຮອງປະທານ ສພຂ, ມີພາກ

ຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ

ຂັ້ນແຂວງ, ກົດໝາຍໃນຂົງເຂດ

ເຂົ້າຮ່ວມ.

ແລະ

(ນາງ ປຸ້ຍນິຕາ ເພັງມີໄຊ)

ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້
ເພື່ອຈັດຕັ້ງຜັນຂະ

ທັງຮັບປະກັນ
ໃນການປະຕິບັດ
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(ສພຊ) ຕອນເຊົ້າຂອງ
ວັນທີ 22 ກັນຍາ 2022 ຢູ່ທີ
ຫ້ອງປະຊຸມຂອງສະພາປະຊາຊົນ
ແຂວງ

(ສພຂ) ຫລວງນ້ຳທາ

ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມປະເມີນການ
ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ເນື້ ອ ໃນຂໍ້ ແ ຂ່ ງ
ຂັນ5ເປັນເຈົ້າ ປະຈຳປີ 2022
(ສພຊ) ໃນເວລາບໍ່ດົນ
ມານີ້, ພະແນກສຶກສາທິການ
ແລະ ກິລາແຂວງຫລວງພະບາງ
ໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຜູ້ບໍລິຫານ
ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທົ່ວ
ແຂວງຫລວງພະບາງ ສົກຮຽນ
2021-2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ

ຂອງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ
ກິລາແຂວງ ໂດຍການເປັນປະ
ທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ປອ. ວົງ
ເພັດ ອຸດົມລິດ ຫົວໜ້າພະແນກ
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ,
ທ່ານ ສຸວິລັດ ພັນສຸເດດ ຮອງ
ປະທານຄະນະກຳມະການວັດທະ
ນະທຳ-ສັງຄົມ ແລະ ບັນດາເຜົ່າ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ;
ມີຜູ້
ຕາງໜ້າ, ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ
ແລະ ກິລາ ຢູ່ບັນດາເມືອງ, ໂຮງ
ຮຽນ,
ສະຖາບັນການສຶກສາ
ອ້ອມຂ້າງແຂວງ ແລະ ວິຊາການ
ເຂົ້າຮ່ວມ.
ກອງປະຊຸ ມ ໄດ້ ຮັ ບ ຟັ ງ
ມະຕິກອງປະຊຸມຜູ້ບໍລິຫານການ
ສຶກສາ ແລະ ກິລາທົ່ວປະເທດ,
ລາຍງານຜົ ນ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ
ບັດ 15 ຄາດໝາຍ ໃນນີ້, ຍັງໄດ້
ຍົກໃຫ້ເຫັນວ່າ ສົກປີ 20212022 ທົ່ວແຂວງຫລວງະບາງ
ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດ,

ວຽກຈຸດສຸມ ແລະ ກິລາ ໃນ
15 ຄາດໝາຍ ທີ່ສະພາປະ
ຊາຊົນແຂວງຮັບຮອງເອົາມີ 4
ຄາດໝາຍ ທີ່ບັນລຸໄດ້ ຄື: ດັດ
ສະນີຄວາມສະເໝີພາຍຍິງ-ຊາຍ
ອັດຕາການເລື່ອນຊັ້ນ ປ.5 ຫາ
ມ.1, 3 ຄາດໝາຍ ພວມຈັດ

ຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ 8 ຄາດໝາຍ
ມີລັກຊະນະຖົດຖອຍ,
ພ້ອມ
ດຽວກັນນີ້ ຍັງໄດ້ຮັບຟັງຜົນສຳ
ເລັ ດ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນ
ພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິ
ລາ ສົກຮຽນ 2021-2022,
ວຽກງານຈຸດສຸມ
ສົກຮຽນ
2022-2023 ແລະ ແຜນຍຸດ
ທະສາດການພັ ດ ທະນາຊັ ບ ພະ
ຍາກອນມະນຸ ດ ແຕ່ ນີ້ ຮ ອດປີ
2025, ລາຍງານຜົນການຈັດ
ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ມະຕິ ກ ອງປະຊຸ ມ ຜູ້
ບໍ ລິ ຫ ານທົ່ ວ ແຂວງສົ ກ ຮຽນ
2021-2022, ລາຍງານການ
ສອບເສັງນັກຮຽນເກັ່ງ, ການ
ສອບເສັງ ຈົບຊັ້ນ ປ5, ມ4,
ມ7 ແລະ ການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມໂຮງ
ຮຽນມັດທະຍົມ. ລາຍງານວຽກ
ງານກິລາ-ກາຍຍະກຳ, ການຄຸ້ມ
ຄອງການສຶກສາພາກເອກະຊົນ,
ສະເໜີແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບ
ລະບົບ Lao edu and U-office.

ນອກນີ້, ຍັງໄດ້ຮັບຟັງລາຍການ
ຈັດຕັ້ງ ຮຽນການເມືອງໃຫ້ຄູຢູ່
ເມືອງໂພນໄຊ, ເມືອງວຽງຄໍາ
ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລັດ
ຖະບັນຍັດ ເລກທີ 002/ປປທ,
ຢູ່ນະຄອນຫລວງພະບາງ ແລະ
ເມືອງພູຄູນຕື່ມອີກ.

ໃນໂອກາດນີ້, ຜູ້ເຂົ້າ
ຮ່ ວ ມກອງປະຊຸ ມ ຍັ ງ ໄດ້ ພ້ ອ ມ
ກັນຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາ ແລະ
ປະກອບຄໍາເຫັນຢ່າງກວ້າງຂວາງ
ເລິກເຊິງ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ແກ້ໄຂບັນ
ຫາ ແລະ ປະກົດການຕ່າງໆ ທີ່
ເກີດຂຶ້ນໃນວົງການສຶກສາ ແລະ
ກິລາ ແລະໄດ້ມີຄວາມເປັນເອ
ກະພາບກັນ ແລະ ຮັບຮອງເອົາ
ບາງບັ ນ ຫາມາເປັ ນ ປະຊາມະຕິ
ເຊັ່ນ: ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານ
ຜົນສຳເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ
ກິລາ, ສົກຮຽນ 2021-2022,
ຄາດໝາຍ ແລະ ວຽກຈຸດສຸມ
ສົກຮຽນ 2022-2023; ຮັບ
ຮອງເອົ າ ບົ ດ ລາຍງານການຈັ ດ
ຕັ້ງປະຕິບັດ ມະຕິກອງປະຊຸມຜູ້
ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
ປະຈຳສົກຮຽນ 2021-2022.
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(ສພຊ) ວັນທີ 16 ກັນ
ຍາ 2022 ທ່ານ ສີທະນົນໄຊ
ທອງເທພາ ຫົວໜ້າຄະນະສະ
ມາຊິ ກ ສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ
(ສສຂ) ປະຈໍາເມືອງເງິນ ພ້ອມ
ດ້ວຍຄະນະ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ
ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານ
ເພັງນິລັນ ຄຳພັນເພັງ ປະທານ
ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ
(ສສຊ) ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ
7 ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ປະທານສະ
ພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ) ໄຊ
ຍະບູລີ
ພ້ອມດ້ວຍທີມງານ
ເນື່ ອ ງໃນໂອກາດທີ່ ມ າເຄື່ ອ ນ
ໄຫວຕິດຕາມກວດກາວຽກງານ
ຢູ່ເມືອງເງິນ ແຂວງໄຊຍະບູລີ.
ການເຄື່ ອ ນໄຫວຕິ ດ
ຕາມກວດກາວຽກງານ ຢູ່ເມືອງ
ເງິນ ຄັ້ງນີ້, ສສຊ ແລະ ສສຂ
ປະຈຳເມືອງເງິນ ໄດ້ໄປຕິດຕາມ
ຄວາມຄື ບ ໜ້ າ ໂຄງການກໍ່ ສ້ າ ງ

ຂົວຂ້າມນ້ຳງື່ມ ບ້ານນຳ້ທົນ;
ພາຍຫລັງທີ່ຂົວເບເລ ຂ້າມນ້ຳ
ງື່ມ ໄດ້ຫັກລົງວັນທີ 12 ສິງຫາ
ຜ່ານມາ ຍ້ອນເກີດໄພພິບັດນ້ຳ
ຖ້ວມ, ອົງການປົກຄອງເມືອງ
ໄດ້ເລັ່ງແກ້ໄຂສຸກເສີນ ໃຫ້ພໍ່ແມ່
ປະຊາຊົນບ້ານນ້ຳທົນ ແລະ ບ້ານ
ນ້ຳວັນວິລະຊົນ ໄດ້ຊົມໃຊ້ໃນ
ເບື້ອງຕົ້ນ ໂດຍໄດ້ລະດົມ 2 ກຳ
ລັງປະກອບອາວຸດ, ພະນັກງານ
ແລະ ບ້ານ ໄດ້ເຮັດເຮືອແພຂ້າມ
ເປັນການຊົ່ວຄາວ ສຳເລັດໃນ
ວັນທີ 14 ສິງຫາ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາ
ຊົນໄດ້ໄປມາຫາສູ່ ແລະ ໄປທຳ
ການຜະລິດ ຈາກນັ້ນ, ການປົກ
ຄອງເມືອງກໍໄດ້ກ່ສ
ໍ ້າງຂົວອູ່ຂ້າມ
ຊົ່ວຄາວໃຫ້.
ທ່ານ ສົມເດດ ຄຳພາ
ຫົວໜ້າຫ້ອງການໂຍທາທິການ
ແລະ ຂົ່ນສົ່ງເມືອງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຂົວ
ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຂົວອູ່ ມີຄວາມ

ຍາວທັງໝົດ 75 ແມັດ, ສາຍ
ຈ່ອງເບື້ອງລະ 10 ແມັດ ລວມ
ທັງໝົດ 95 ແມັດ, ກວ້າງ 1,3
ແມັດ, ໃຊ້ສາຍສະລິງ, ໜ້າຂົວ
ປູ້ໂດຍໄມ້ແປ້ນ, ຮາກຖານ ແລະ
ຕໍ່ມໍ ເບຕົງເສີມເຫລັກ, ເສົາດືງ
ແມ່ນເສົາເຫລັກ ມູນຄ່າການກໍ່
ສ້າງທັງໝົດ ແມ່ນ 399 ລ້ານ
ກີບ ໂດຍແມ່ນບໍລິສັດ ລຸ້ງໂລດ
ກໍ່ສ້າງຂົວທາງ ຈຳກັດ ເປັນຜູ້
ຮັບເໝົາ ປັດຈຸບັນ ການກໍ່ສ້າງ
ແມ່ນສຳເລັດແລ້ວ 91 %.
ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ສສຊ
ແລະ ສສຂ ໄດ້ເດີນທາງໄປມອບ
ເຂົ້າສານ-ອາຫານແຫ້ງ ແລະ ອຸ
ປະກອນການຮຽນ ຢູ່ໂຮງຮຽນ
ມັດທະຍົມສົມບູນ ບ້ານທອງ
ລວມມູນຄ່າ 2,82 ລ້ານກີບ.
(ອິນແປງ ແຫວນຄຳ)

ໂດຍການເປັ ນ ປະທານຂອງສະ
ຫາຍ ຈັນທະສຸລິນ ໝັ້ນປະດິດ
ປະທານກຳມະບານຮາກຖານ
ສພຂ, ປະທານຄະນະກຳມະການ
ຍຸຕິທຳ ແລະ ປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງ

ບຸກຄົນດີເດັ່ນໃນການຈັດຕັ້ງປະ

ແລະ ຮຽນພາສາເກົາຫລີ 1 ສະ

ຫາ 2022,

ກັນຄວາມສະຫງົບ; ເຂົ້າຮ່ວມ

ຕິບັດຂໍ້ແຂ່ງຂັນ 5 ເປັນເຈົ້າ ປະ

ຫາຍ ເປັນຍິງ; ສະມາຊິກກໍາມະ

ມາດຖານເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄຸນ

ໂດຍສະຫາຍ ຄຳຟອງ ອິນມານີ

ຈໍາປີ 2022; ຮັບຟັງການຜ່ານ

ບານ 41 ສະຫາຍ ຍິງ 21

ລັ ກ ສະນະຂອງຜູ້ ທີ ຈ ະຮັ ບ ສະ

ຮອງເລຂາພັກແຂວງ, ປະທານ

ຮ່ າ ງບົ ດ ປະເມີ ນ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະ

ສະຫາຍ.

ໝັກເລືອກຕັ້ງເປັນຄະນະກຳມະ

ສພຂ,

ມີບັນດາທ່ານຄະນະປະ

ຕິບັດເນື້ອໃນຂໍ້ແຂ່ງຂັນ 5 ເປັນ

ພ້ອມນັ້ນ, ບັນດາທ່ານ

ຈຳ ສພຂ, ບັນດາປະທານຄະນະ

ເຈົ້າປະຈໍາປີ 2022 ຂອງກໍາມະ

ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໄດ້ພ້ອມ

ກຳມະການ, ຄະນະເລຂາທິການ,

ບານຮາກຖານ ສພຂ ເຊິ່ງແມ່ນ

ກັນປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງບົດ

ຕອນທ້າຍກອງປະຊຸມ

ຫົ ວ ໜ້ າ -ຮອງຫົ ວ ໜ້ າ ຂະແໜງ

ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ກໍ າ ມະບານຢູ່ ຂັ້ ນ

ປະເມີນດັ່ງກ່າວ ເພື່ອໃຫ້ມີເນື້ອ

ໄດ້ດຳເນີນການປະເມີນການປະ

ຕະຫລອດຮອດສະມາຊິກກຳມະ

ຮາກຖານ ເຊິ່ງຂຶ້ນກັບການນໍາ

ໃນຄົບຖ້ວນສົມບູນໜັກແໜ້ນ

ຕິບັດເນື້ອໃນຂໍ້ແຂ່ງຂັນ 5 ເປັນ

ຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ຫລັງຈາກນັ້ນ ໄດ້

ເຈົ້າ, ພ້ອມທັງດຳເນີນການປ່ອນ

ບານພາຍໃນ ສພຂ ເຂົ້າຮ່ວມ

ພາ-ຊີ້ນຳໂດຍກົງຂອງຄະນະພັກ

ຮັບຟັງການຜ່ານ

ການຮາກຖານສະພາປະຊາຊົ ນ
ແຂວງ ຊຸດໃໝ່.

ທັງໝົດ 40 ສະຫາຍ ຍິງ 19

ຂັ້ນຂອງຕົນ ແລະ ສະຫະພັນກໍາ

ຮັ ບ ຟັ ງ ການຜ່ າ ນຂໍ້ ຕົ ກ ລົ ງ ຂອງ

ບັ ດ ທາບທາມເອົ າ ບຸ ກ ຄະລາ

ສະຫາຍ.

ມະບານແຂວງ, ສພຂ ມີພະນັກ

ປະທານຄະນະກຳມະການຮາກ

ກອນທີ່ຈະຮັບສະໝັກເລືອກຕັ້ງ

ງານ-ລັດຖະກອນທັງໝົດ
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ຖານ ສພຂ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງ

ເປັນຄະນະກຳມະບານຮາກຖານ

ຟັ ງ ການຜ່ າ ນແຈ້ ງ ການສະບັ ບ

ສະຫາຍ ຍິງ 22 ສະຫາຍ ໃນນີ້,

ຕັ້ ງ ຄະນະຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບກະກຽມ

ສພຂ

ເລກທີ 304/ສກຂ, ລົງວັນທີ

ມີທະຫານ, ຕໍາຫລວດ 3 ສະ

ແລະ ດຳເນີນກອງປະຊຸມໃຫຍ່

ປະໄຕ.

26 ກໍລະກົດ 2022 ຂອງສະ

ໄປຍົກລະດັບທິດສະດີ

ຄັ້ງທີ 5 ຂອງກໍາມະບານຮາກ

ໃນກອງປະຊຸ ມ ໄດ້ ຮັ ບ

ຫະພັນກໍາມະບານແຂວງ

ວ່າ

ດ້ວຍການປະເມີນກົມກອງ ແລະ

ຫາຍ,

ການເມືອງ-ການປົກຄອງ

ຊັ້ນ

ຖານ ສພຂ ສະບັບເລກທີ 12/

ກາງ 2 ສະຫາຍ, ຍິງ 1 ສະຫາຍ

ກມບ.ສພຂ, ລົງວັນທີ 29 ສິງ

ຊຸດໃໝ່ຢ່າງມີປະຊາທິ

(ນາງ ອໍາພອນ ສີປະເສີດ)
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(ສພຊ) ໃນລະຫວ່າງ
ວັນທີ 15-17 ກັນຍາຜ່ານມາ,
ທ່ານ ຄໍາດີ ວົງລ້ອມ ສະມາຊິກ
ສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ປະຈຳ
ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 4, ປະທານສະ
ພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ) ອຸ
ດົມໄຊ ແລະ ທ່ານ ນາງ ຄຳພອນ
ພິມມະຈັນ ສສຊ ປະຈຳເຂດ
ເລືອກຕັ້ງ, ຮອງປະທານ ສພຂ;
ມີບັນດາທ່ານປະທານຄະນະກຳ
ມະການ, ຮອງປະທານຄະນະກຳ
ມະການ ແລະ ສະມາຊິກສະພາ
ປະຊາຊົນແຂວງ (ສສຂ) ປະຈຳ
ເຂດເລື ອ ກຕັ້ ງ ເມື ອ ງປາກແບງ
ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາ
ໂຄງການຂຸດຄົ້ນແຮ່ຄຳຂອງບໍລິ
ສັດ ລາວຊິນຫລົງ ບຸກເບີກອຸດ
ສາຫະກຳບໍ່ແຮ່ ຈຳກັດ ຢູ່ເມືອງ
ປາກແບງ ແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ
ພ້ ອ ມທັ ງ ໄດ້ ເ ຄື່ ອ ນໄຫວພົ ບ ປະ
ພໍ່ແມ່-ປະຊາຊົນ ຢູ່ບັນດາບ້ານ
ທີ່ ໄ ດ້ ຮັ ບ ຜົ ນ ກະທົ ບ ຈາກໂຄງ
ການດັ່ງກ່າວຄື: ບ້ານພູຫຸງ, ມົກ
ແຫວນ, ມົກກ່າ, ງອນ, ຄໍາ,
ສຸກໄຊ, ຕອງ, ລອງຍອງ, ພູ
ຫລວງ, ຈອມຊ້າງນໍ້າເຢັນ ແລະ
ບ້ານ ພູຊາງ ມີຄະນະຮັບຜິດ
ຊອບ, ອົງການປົກຄອງບ້ານ,
ຄູ-ອາຈານ ແລະ ພໍ່ແມ່ນປະຊາ
ຊົນບັນດາເຜົ່າພາຍໃນບ້ານເຂົ້າ
ຮ່ວມທັງໝົດ 489 ຄົນ ຍິງ
236 ຄົນ.
ການເຄື່ ອ ນໄຫວຕິ ດ
ຕາມກວດກາຄັ້ງນີ້, ແມ່ນເພື່ອ

ເປັນການຫັນລົງຮາກຖານ, ເກັບ
ກໍາສະພາບການ, ຮັບຟັງຄຳຄິດ,
ຄຳເຫັນ, ຄຳສະເໜີຂອງປະຊາ
ຊົນບັນດາເຜົ່າ ຕິດພັນກັບການ
ຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບັດລັດຖະທຳມະນູນ
ແລະ
ກົດໝາຍ, ແຜນພັດທະນາເສດ
ຖະກິດ-ສັງຄົມ, ມະຕິກອງປະ
ຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ, ມະຕິກອງ
ປະຊຸ ມ ສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ,
ບັ ນ ດານິ ຕິ ກ ຳຂອງອົ ງ ການອຳ
ນາດລັດຂັ້ນຕ່າງໆ.
ຜ່ າ ນການຮັ ບ ຟັ ງ ການ
ລາຍງານຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງຂັ້ນເມືອງ-ຂັ້ນແຂວງ, ສົມ
ທົບກັບບໍລິສັດ ແລະ ອົງການ
ຈັດຕັ້ງບ້ານ ເຊິ່ງໃນໄລຍະຜ່ານ
ມາ ບໍລິສັດໄດ້ແກ້ໄຂຫລາຍບັນ
ຫາຜົນກະທົບຈາກການຂຸດຄົ້ນ
ແຮ່ຄໍາ ເປັນຕົ້ນແມ່ນໄດ້ຊົດເຊີຍ
ຕ່າງ ແລະ ກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງ
ລ່າງ ໄດ້ສ້າງເຮືອນຈຳນວນ 24
ຫລັງໃຫ້ຈຳນວນຄອບຄົວທີ່ໄດ້
ຮັ ບ ຜົ ນ ກະທົ ບ ຈາກເຂດສຳປະ
ທານ, ກໍ່ສ້າງຕະຫລາດຊຸມຊົນ,
ໂຮງຮຽນ,
ສະໂມສອນບ້ານ

ແລະ ສີ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ
ອື່ນໆ ເປັນຕົ້ນແມ່ນໄຟຟ້າ, ນ້ຳ
ລິນສະອາດ, ນອກນີ້ ຍັງມີວຽກ
ງານຫັ ນ ປ່ ຽ ນອາຊີ ບ ຂອງປະຊາ
ຊົນທີໄ່ ດ້ຮບ
ັ ຜົນກະທົບຈາກໂຄງ
ການ, ວຽກງານຍົກຍ້າຍ ແລະ
ຈັດສັນທີ່ດິນທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງປະ
ຊາຊົນ, ວຽກງານປ້ອງກັນເວນ
ຍາມ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມໄກ່
ເກ່ຍ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາສິ່ງຫຍໍ້
ທໍ້ຕ່າງໆ ແມ່ນໄດ້ຮັບການແກ້
ໄຂໃນລະດັບໜຶ່ງ.
ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ບັນ
ດາ ສສຊ, ສສຂ ກໍໄດ້ມີຄຳຖາມ
ເຈາະຈີ້ມ
ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ວຽກງານການຄຸ້ ມ ຄອງບໍ ລິ ສັ ດ
ໃຫ້ຢູ່ໃນລະບຽບກົດໝາຍ ເຊັ່ນ
ວຽກງານການຄຸ້ ມ ຄອງບຸ ກ ຄະ
ລາກອນ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ກະສິ
ກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ສຶກສາທິການ
ແລະ ກິລາ, ສາທາລະນະສຸກ,
ການຈັດສັນອາຊີບໃຫ້ແກ່ປະຊາ
ຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ຄະນະ
ໄດ້ຮັບຟັງຄໍາຄິດເຫັນ, ຄໍາສະ
ເໜີຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ແລກ

ປ່ຽນກັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ ຈາກ
ບັນຫາດັ່ງກ່າວ ຍິ່ງມີຄວາມຈໍາ
ເປັ ນ ໃນການຕິ ດ ຕາມກວດກາ
ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໃນ
ການສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ປະຊາຊົນ
ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນການຕິດຕາມ
ກວດກາການຄຸ້ມຄອງລັດ, ຄຸ້ມ
ຄອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ເພື່ອ
ໃຫ້ອຳນາດລັດ, ກົດໝາຍ ມີ
ຄວາມສັກສິດ ສະກັດກັ້ນການ
ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ, ແກ້
ໄຂປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນສັງຄົມ
ພ້ ອ ມທັ ງ ສ້ າ ງທັ ກ ສະການປະ
ກອບຄຳເຫັນ ແລະ ການຕິດ
ຕາມກວດກາຂອງ ສສຊ ແລະ
ສສຂ ໃຫ້ມີຄວາມຊຳນານ ແລະ
ເຂົ້າໃຈຕໍ່ພາລະບົດບາດຂອງຕົນ
ຫລາຍຂຶ້ນ.
ການເຄື່ອນໄຫວຄັ້ງນີ້,
ແມ່ ນ ໄດ້ ເ ຮັ ດ ການສະໜັ ບ ສະ
ໜູນໂດຍແຜນງານການມີສ່ວນ
ຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ ຕໍ່ວຽກງານ
ປົກຄອງທີ່ດີ ແລະ ການສ້າງລັດ
ປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍ (ແຜນ
ງານເຊກາ).
(ແສງພອນ ອິນນະລົງ)
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ທົ່ງໄຫຫີນແຂວງຊຽງຂວາງ
ແມ່ນຮ່ອງຮອຍດ້ານປະຫວັດສາດອັນ
ຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະ ມະຫັດສະຈັນແຫ່ງໜຶ່ງ
ທີ່ບນ
ັ ພະບລ
ູ ດ
ຸ ຂອງຊນ
ົ ຊາດລາວໄດ້ປະ
ດິດສ້າງໄວ້ຕາມຈີນຕະນາການ ແລະ
ຄວາມເຊື່ອຖືຂອງຕົນເມື່ອຫລາຍພັນ
ປີມາແລ້ວ; ຈາກຫລັກຖານການສຶກ
ສາຄົ້ນຄວ້າຂ
 ອງນັກວິຊາການ, ຊ່ຽວ
ຊານທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
ມາເປັນໄລຍະເວລາຫລາຍທົດສະວັດ
ຕໍ່ກັບຄວາມເປັນມາ ແລະ ຄວາມສຳ
ຄັນຂອງແຫລ່ງມໍລະດົກໄຫຫີນແຂວງ
ຊຽງຂວາງ ທີຕ
່ ັ້ງຢັ່ງຍາຍຢູ່ຕາມພື້ນທີ່
ພູພຽງອັນກວ້າງຂວາງຂອງແຂວງຊຽງ
ຂວາງ ທີ່ມຄ
ີ ວາມສູງສະເລ່ຍຈາກລະ
ດັບໜ້ານ
 ້ຳທະເລ ປະມານ 1.000
ແມັດນັ້ນ ສັນນິຖານວ່າ ອາດຈະສ້າງ
ຂຶ້ນໃນສັງຄົມຍ
 ຸກເຫລັກ
ປະມານ
500 ປີ ກ່ອນ ຄ.ສ ຫາ 500 ປີ
ຫລັງ ຄ.ສ ເຊິ່ງບັນດາແຫລ່ງມໍລະດົກ
ໂລກເຫລົ່ານີ້ ເປັນຫລັກຖານອັນສຳ
ຄັນທາງດ້ານຄວາມເຊື່ອຖື ຮີດຄອງ
ປະເພນີ ຂອງການຊາປະນາກິດສົບ;
ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງເປັນຫລັກຖານພະຍານ
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ທີ່ສະແດງເຖິງຄວາມຮຸ່ງເຮືອງສີວິໄລ
ຂອງຜສ
ູ້ ້າງຊຸມຊົນ,
ຜູ້ສ້າງໄຫຫີນ
ໂດຍສະເພາະແມ່ນເປັນຫລັກຖານອັນ
ສຳຄັນທ່ສ
ີ ະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງເຕັກນກ
ິ ,
ກຳມະວິທຂ
ີ ອງການຜະລິດ ແລະ ການ
ເ ຄື່ ອ ນຍ້ າ ຍບັ ນ ດາໄ ຫຫີ ນ ອ ອກຈ າກ
ພື້ນທີ່ແຫລ່ງຕັດຫີນ (ແຫລ່ງຜະລິດ
ໄຫຫີນ) ໄປສູ່ສະຖານທີ່ຊາປະນະກິດ
ສົບ; ຜ່ານການສຳຫລວດ, ສຶກສາ,
ຄົ້ນຄວ້າຂອງນັກວິຊາການ, ຊ່ຽວຊານ
ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ມາ
ເປັນໄລຍະເວລາຫລາຍທົດສ
 ະວັດ ຈົນ
ເຖິງປັດຈຸບັນໄດ້ຄົ້ນພົບແຫລ່ງໄຫຫີນ
85 ແຫ່ງ ສະເພາະໃນພື້ນທຂ
ີ່ ອງແຂວງ
ຊຽງຂວາງ ທີຕ
່ ັ້ງຢັ່ງຢາຍເປັນກຸ່ມກ້ອນ
ຈາກໜ່ວຍດຽວໄປເປັນຫລາຍກຸ່ມທີ່
ມີໄຫຫີນແຕ່ຈຳນວນໜ້ອຍ ຈົນເຖິງ
ຫລາຍຮ້ອຍໜ່ວຍ.
ແຫລ່ງມໍລະດົກໄຫຫີນ ຖືກ
ນຳສະເໜີເຂົ້າເປັນມໍລະດົກໂລກຂອງ
ອົງກ
 ານອຸຍແ
 ນັດສະໂກ ພາຍໃຕ້ເງື່ອນ
ໄຂມາດຖານ “ເປັນສະຖານທພ
ີ່ ິເສດ
ທີ ່ຍັ ງ ມີ ຫ ລັ ກ ຖານພ ະຍານທ າງດ້ າ ນ
ວັດທະນະທຳ, ຮີດຄອງປະເພນີຂອງ
ການຊາປະນາກິດສົບ ແລະ ຍັງເປັນ
ຫລັ ກ ຖ ານພ ະຍານທີ່ ສ ະແ ດງເ ຖິ ງ
ຄວາມຮຸ່ງເຮືອງສີວິໄລ ຂອງຊຸມຊົນຜູ້

ສ້າງສະຖານທດ
ີ່ ັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງອາດຈະ ການຊາປະນາກິດສົບ ທີອ
່ າດຈະນອນ ຄວາມໜ າແ ໜ້ ນ ຂ ອງໄຫຫີ ນ ໃນສະ
ຖືກສູນຫາຍໄປໃນຊ່ວງ500 ປີ ຫລັງ ຢູ່ໃນຊວ
່ ງເວລາ ແລະ ວັດທະນະທຳ ຖານທີ່ຢ່ແຂວງ
ູ
ຊຽງຂວາງ
ແມ່ນມີ
ຄສ ສະຖານທີ່ໄຫຫີນເປັນແຫລ່ງທີ່ມີ
ຄວາມປະທັບໃຈທີ່ສຸດ ໂດຍສະເພາະ
ຕໍ່ກັບຂະໜາດຂອງໄຫຫີນ ແລະ ກຳ
ມະວິທເີຕັກນິກຂອງການຜະລິດ ແລະ
ການເຄື່ອນຍ້າຍໄຫຫີນ, ຝາປິດໄຫ
ຫີນ ແລະ ອົງປະກອບອື່ນໆ ຈຳນວນ
ຫລວງຫລາຍຢັງຢາຍຢູ່ເປັນກຸ່ມ ຕາມ
ພື້ ນ ທີ່ອັ ນ ກ ວ້ າ ງໃ ຫຍ່ ຂ ອງແ ຂວງໃ ນ
ປັດຈຸບັນ ເຊິ່ງສະຖານທີ່ເຫລົ່ານ
 ີ້ ເປັນ
ອົງປະກອບຫລັກຖານສຳຄັນທາງດ້ານ
ບູຮານວິທະຍາ
ທີກ
່ ່ຽວພັນກັບພິທີ

gInvla’7q,
#

ໂຮມຮ່ວມຮຽງກັນ

ຈຶ່ງເກີດເປັນພົງໄພ 				

ໃຫຍ່ຍາວໄກກວ້າງ

ຄັນວ່າ ຫີນກອງກັ້ນ 				

ສາຍຊົນກັນກີດ

ນ້ຳຈຶ່ງໂຕນຕາດເຕື້ອງ 				

ຟອງຟົ້ງຟາດຫີນ

tໃນສັງຄົມໜຶ່ງນັ້ນ

ເປັນດັ່ງໂດຍເຮືອ

			

ໄຫຼລ່ອງລອຍເທິງທານ 			

ຜ່ານກະແສສາຍນ້ຳ

ລາງເທື່ອ ຟອງເຟືອນຟົ້ງ 			

ຮຸນແຮງເທທັ່ງ

ລາງເທື່ອ ວັງວ່າງເວີ້ງ 				

ເວີງກວ້າງແກວ່ງກະແສ

ຄັນວ່າ ພຽງປ່ອຍໃຫ້ 			

ເຮືອຮ່າວລອຍໄຫຼ

ບໍ່ມີໃຜໂຮມແຮງ 				

ຮ່ວມພາຍພາຍ້າຍ

ປ່ອຍແຕ່ເຮືອໄຫຼເລື້ອຍ 			

ຕາມຟອງເຟືອນຟາດ

ບາດວ່າ ເຮືອແລ່ນລ້ຽວ 			

ລົງແກ້ງກ່າຍຫີນ

t

t

ນ້ຳຈັກກືນກວາດໃຫ້ 			

ເຮືອຈຸ່ມຈົມວັງ

ແລ້ວເລົ່າກືນທັງຄົນ 				

ຮ່ວມເຮືອພຽງພ້ອມ

ບໍ່ເລືອກ ຄົນຈົນໄຮ້ 				

ຄົນລວຍລືເລີດ

ບໍ່ເລືອກນາຍເລືອກແຫຼ້ງ 			

ຊົນຊັ້ນຕ່ຳສູງ

t

ດັ່ງນັ້ນ ຍາມຍາກຫຍຸ້ງ 			

ໂຊມຊ່ອຍຊູກັນ ແນ່ເນີ!

ຢ່າແບ່ງ ຖານັນດອນ 				

ຮັ່ງມີຈົນໄຮ້

ບັດວ່າ ສັງຄົມຫຼົ້ມ

ຄືເຮືອຈົມຈຸ່ມ

			

ຢ້ານວ່າ ຄວາຈ່ອງອູ້ມ 				

ເງ ິນໄວ້ບໍ່ໄຫວ ທ່ານເອີຍ!

ຄວາມມະຫັດສະຈັນທີ່ສຸດ”.
ທົ່ງໄຫຫີນແຂວງຊຽງຂວາງ
ແ ມ່ ນ ອົ ງ ປ ະກອບທີ່ ສ ະແ ດງໃ ຫ້ ເ ຫັ ນ
ເຖິງຄຸນຄ່າອັນໂດດເດັ່ນລະດັບຈັກກະ
ວານ ໃນພື້ນທ
 ີ່ 141 ແຫ່ງ ທີ່ນຳສະ
ເໜີເປັນມໍລະດົກໂລກ ຂອງອົງການ
ອຸຍແ
 ນັດສ
 ະໂກ ມີທັງໝົດ 15 ອົງປ
ະ
ກອບ ໃນຈຳນວນ 11 ແຫ່ງ ໃນນັ້ນ
5 ແຫ່ງໃຫຍ່ທ
 ີ່ປະກອບມີ 9 ອົງປ
ະ
ກອບ; ບັນດ
 າອົງປະກອບເຫລົ່ານ
 ັ້ນ
ໄດ້ກ
 າຍເປັນຕົວແທນສຳຄັນ ທີສ
່ ະ
ແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຄົບຖ້ວນສົມ
ບູນ ແລະ ຄຸນຄ່າອັນໂດດເດັ່ນລະດັບ

ຈັກກະວານ ຂອງແຫລ່ງມໍລະດົກໂລກ
ໄຫຫີນແ
 ຂວງຊຽງຂວາງ; ໃນພື້ນທີ່
11 ແຫ່ງມໍລະດົກໂລກທີ່ສະເໜີເປັນ
ມໍ ລ ະດົ ກ ໂ ລກຂ ອງອົ ງ ການອຸ ຍ ແ ນັ ດ
ສະໂກນັ້ນ ມີທັງໝົດ 1.325 ໜ່ວຍ
ແລະ ຝາປິດ 215 ອັນ ເຊິ່ງກວມເອົາ
63% ຂອງໂຕເລກໄຫຫີນທ
 ັງໝົດ
ທີ່ຖືກພົບໃ ນທົ່ວແ
 ຂວງ ໃນຈຳນວນ
ໄຫຫີນທ
 ັງໝົດນັ້ນ
ສ່ວນຫລວງ
ຫລາຍແມ່ນເຮັດຈາກຫີນຊ
 າຍ ມີພຽງ
ຈຳນວນໜ້ອຍໜຶ່ງ ທີ່ເຮັດຈາກຫີນ
ໂຄລເມດ (ຫີນຕະກອນກົ້ນຫ້ວຍ)
ແລະ ຫີນແ
 ບັກຊາຍ.
ທົ່ງໄຫຫີນ ເປັນສະຖານທີ່ພິ
ເສດ ທີ່ເປັນຫລັກຖານພະຍານ ໃຫ້
ທາງດ້ານວັດທະນະທຳ, ຮີດຄອງປະ
ເພນີ ຂອງການຊາປະນາກິດສົບ ແລະ
ຄວາມຮຸ່ງເຮືອງສີວິໄລ ຂອງຊຸມຊົນຜູ້
ສ້າງສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງອາດຈະສູນ
ຫາຍໄປໃນຊ່ວງ 500 ປີ ກ່ອນ ຄສ
ທີ່ຍັງຫລົງເຫລືອຢູ່; ການນຳໃຊ້ໄ ຫ
ເຂົ້າໃນການຊາປະນາກິດສົບ ຍັງມີຢູ່
ໃນພື້ນທ
 ີ່ອື່ນໆຂອງລາວ, ພາກຕາເວັນ
ອອກສ່ຽງເໜືອຂອງອິນເດຍ ແລະ ອາ
ຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ແຕ່ຄວາມ
ໜາແໜ້ນຂອງໄຫຫີນໃນສະຖານທີ່
ຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ແມ່ນມີຄວາມມະ
ຫັດສະຈັນທີ່ສຸດ.
ຂໍ້ມູນຈາກກົມມໍລະດົກ ກະ
ຊວງຖະແຫລງຂ່າວ
ວັດທະນະທຳ
ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ.

zad85,c8’c7,Iqh;

ໂດຍ: ໂອທອງ ຄຳອິນຊູ

ຄັນວ່າ ມວນໝູ່ໄມ້ 			

t

ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ເປັນຫລັກຖານພະ
ຍານອັນສຳຄັນທາງດ້ານວັດຖຸວັດທະ
ນະທຳ ທີສ
່ ະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມ
ຮຸ່ງເຮືອງສີວິໄລຂອງບຸກຄົນຜູ້ສ້າງໄຫ
ຫີນ; ນອກນັ້ນ, ສະຖານທີຊ
່ າປະນາ
ກິດສົບເຫລົ່ານັ້ນ ຍັງເປັນຫລັກຖ
 ານ
ພະຍານອັນໂດດເດັ່ນ ທີສ
່ ະແດງເຖິງ
ຄວາມຮຸ່ງເຮືອງສີວິໄລຂອງຍຸກສະໄໝ
ດັ່ງກ່າວທີຍ
່ ັງເຫລືອຄ້າງຢູ່ ການນຳໃຊ້
ໄຫເຂົ້າໃນການຊາປະນາກິດສົບນັ້ນ
ຍັງມີຢູ່ໃນພຶ້ນທີຂ
່ ອງລາວ, ພາກຕາ
ເ ວັ ນ ອ ອກສ່ ຽ ງເ ໜື ອ ຂ ອງອິ ນ ເ ດຍ
ແລະ ອາຊີຕ
 າເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ແຕ່
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ແປ ແລະ ຮຽບຮຽງໂດຍ: ສາວແວ່ນ

5
- ຜັກຕຸມແຕງ ເປັນຜັກທີ່ມີ
ລົດຊາດຂົມເລັກນ້ອຍ ເປັນຢາເຢັນ
ແລະ ມີສານເບືອ
່ ເລັກນ້ອຍ ເຊິງ່ ມີຜນ
ົ ຕໍ່
ປອດ ແລະ ຕັບ; ແຕ່ສາມາດໃຊ້ເປັນ
ຢາແກ້ຫວັດ ແລະ ໄຂ້ຮ້ອນໄດ້ ໂດຍໃຊ້
ຕົ້ນສົດໆ 35 ກຣາມ, ຕົ້ມກັບນ້ຳ
ແລະ ເພີ່ມນ້ຳຕານແດງເລັກນ້ອຍ; ໃຊ້
ເປັ ນ ຢາຮັ ກ ສາໂຣກມະເຮັ ງ ເຕົ້ າ ນົ ມ
ມະເຮັງປາກມົດລູກ; ຊ່ວຍຮັກສາໂຣກ
ຕ່ອມທອນຊີນ ແກ້ໄອຮ້ອນໃນປອດ
ແລະ ຊ່ວຍແກ້ອາການຕ່ອມເຕົ້ານົມ
ອັກເສບກະທັນຫັນ ໂດຍໃຊ້ຜັກຕຸມ
ແຕງ 70 ກຣາມ ມາຕົມ
້ ກັບນ້ຳ ແລ້ວນຳ
ມາຮັບປະທານ 2 ຄັ້ງຕໍ່ມື້ຕິດຕໍ່ກັນປະ
ມານ 3-7 ມື້ ຈະເຫັນວ່າການອັກເສບ
ຫລຸດລົງ ແລະ ອາການຄ່ອຍໆດີຂື້ນ;
- ນຳເອົາຮາກ ແລະ ໝາກໄປ
ຕົ້ມກັບນ້ຳ ເພື່ອກິນເປັນຢາບຳລຸງຮ່າງ
ກາຍ ແລະ ຮັກສາອາການອ່ອນເພຍ.
- ໝາກສຸກ ໃຊ້ໃນການຮັກ
ສາໂລກເບົາຫວານ, ຫລຸດລະດັບນໍ້າ
ຕານໃນເລືອດ
ໂດຍບົດໃຫ້ລະ
ອຽດ 1-2 ບ່ວງກາເຟ ປະສົມກັບນ້ຳ
ຮ້ອນ 1 ຈອກ ແລ້ວດື່ມຕອນ
ເຊົ້າ-ແລງ, ຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມຢາກອາ
ຫານ, ເປັນຢາແກ້ໄຂ້, ຊ່ວຍຮັກສາ
ໂລກຖອກທ້ອງ, ຂີ້ຮາກ, ຊ່ວຍຫລຸດ
ຜ່ອນການຫົດຍືດຂອງກ້າມຊີ້ນ;
- ເອົາຕົນ
້ ຜັກຕຸມ
່ ແຕງທັງໝົດ
ມາຕົ້ ມ ແລ້ ວ ດື່ ມ ເພື່ ອ ຂັ ບ ຂີ້ ກ ະເທີ ,
ຊ່ວຍບັນເທົາອາການຫອບຫືດ, ໄອ;

ຊ່ວຍບັນເທົາອາການເຈັບສຽບ, ຮັກ
ສາການຕິ ດ ເຊື້ ອ ທາງເດີ ນ ປັ ດ ສະວະ,
ຊ່ວຍບັນເທົາອາການຕົກຂາວໃນຊ່ອງ
ຄອດຂອງແມ່ຍິງ, ຊ່ວຍຮັກສາໂລກ
ຂີ້ຫິດ, ແກ້ພິດ-ບວມ;
- ໃບ ຊ່ວຍຮັກສາບາດແຜ
ແລະ ໄຂຂໍ່ອັກເສບ.
- ໝາກສຸກ ໃຊ້ຜົນທາບໍລິ
ເວນທີ່ມີທາກດູດ ໂດຍຄັ້ນເອົານຳ້ມາ
ທາ ຫລື ພອກບໍລິເວນທີຖືກທາກັດ
ຈະເຮັດໃຫ້ແຜແຫ້ງໄວ;
- ນຳຕົ້ນຜັກຕຸມແຕງມາຕົ້ມ
ອາບເພື່ອບັນເທົາອາການແພ້ຊ້ຳເຮື້ອ,
ຜີໜອງ ແລະ ພິດງູ;
ເຖິງວ່າຜັກຕຸ່ມແຕງຈະມີຄຸນ
ປະໂຫຍດຫລາຍ ແຕ່ໃນໝາກດິບຂອງ
ຜັກຕຸມແຕງຍັງມີສານພິດ Slanine

ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ລະບົບລຳໄສ້ ຫາກ
ກິນຫລາຍເກີນໄປ ຈະເຮັດໃຫ້ມີຕຸ່ມ
ຮ້ອນໃນຢູ່ປາກ ແລະ ຄໍ ຈາກນັ້ນ, ມີ
ອາການປວດຮາກ, ຮາກ, ເບື່ອອາ
ຫານ, ເຈັບທ້ອງ ແລະ ຖອກທ້ອງ,
ອຸ ນ ຫ ະ ພູ ມ ໃ ນ ຮ່ າ ງ ກ າ ຍ ສູ ງ ຂື້ ນ ມີ
ເຫື່ອອອກ, ເຈັບຫົວ, ເຫື່ອອອກ
ຫລາຍກວ່າປົກກະຕິ, ຫາຍໃຈຍາກ
ແລະ ປວດເມື່ອຍກ້າມເນື້ອ ອາການ
ເປັ ນ ພິ ດ ຂັ້ ນ ສຸ ດ ທ້ າ ຍແມ່ ນ ຖ່ າ ຍເປັ ນ
ເລືອດ ຍ້ອນລໍາໄສ້ມີບາດແຜ, ປັດສະ
ວະເປັນເລືອດຍ້ອນໝາກໄຂ່ຫລັງເຮັດ
ວຽກຜິດປົກກະຕິ, ຊັກ, ສະຫລົບ
ແລະ ອຸ່ນຫະພູມຮ່າງກາຍຕ່ຳລົງ ຫາກ
ມີອາການໃຫ້ພົບແພດໂດຍດ່ວນ.
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ໝາຍເຖິງ ການສື່ສານເພື່ອໃຫ້ບໍລິການລະບົບໂທລະສັບເຄື່ອນທີ່ ໂດຍຕິດຕັ້ງສະ

ສາກົນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຖານີສົ່ງ-ຮັບສັນຍານໂທລະສັບເຄື່ອນທີ່ເທິງສະຖານີລອຍຟ້າລະດັບສູງ ຊຶ່ງເປັນ

ມາດຕາ 6 (ປັບປຸງ) ຂອບເຂດການນຳໃຊ້ກົດໝາຍ

ການສື່ສານພາກພື້ນດິນທີ່ນອນໃນການສື່ສານເຄື່ອນທີ່ (Mobile Service);
ມາດຕາ 3 (ປັບປຸງ) ການອະທິບາຍຄຳສັບ

14. ການບໍລິການອິນເຕີເນັດສັບພະສິ່ງ (Internet of Things-IoT)

ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ນຳໃຊ້ສຳລັບ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ
ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີດ
່ ຳລົງຊີວິດ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ ກ່ຽວກັບວຽກ

ຄໍາສັບທີ່ນຳໃຊ້ໃ ນກົດໝາຍສະບັບນີ້ ມີຄວາມໝາຍ ດັ່ງນີ້:

ໝາຍເຖິງ ລະບົບທີ່ປະກອບດ້ວຍສິ່ງຂອງ, ວັດຖຸປະກອນ, ເຄື່ອງໃຊ້ ຫຼື ຫຼາຍສິ່ງ

ງານໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

1. ເຄືອຂ່າຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ ໝາຍເຖິງ ອຸປະກອນໂທລະຄົມມະ

ລວມກັນທີ່ສາມາດກໍານົດຕົນຕົວ, ຮັບຮູ້ສະພາບ ແວດລ້ອມໄດ້, ມີປະຕິພັນໂຕ້

ມາດຕາ 7 (ປັບປຸງ) ການຮ່ວມມືສາກົນ

ນາຄົມ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັນໂດຍກົງ ຫຼື ຜ່ານສູນກາງການເຊື່ອມຕໍ່ ເພື່ອການໂທ

ຕອບ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໄດ້ ດ້ວຍການເຊື່ອມຕໍ່ ຜ່ານລະບົບການສື່ສານ.

ລັດ ສົ່ງເສີມການພົວພັນຮ
 ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ

ລະຄົມມະນາຄົມ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍເຄືອຂ່າຍມີສາຍ ແລະ ບໍ່ມີສາຍ; 

ມາດຕາ 4 (ປັບປຸງ) ນະໂຍບາຍຂອງລັດກ
 ່ຽວກັບວຽກງານໂທລະຄົມມະນາຄົມ

ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານໂທລະຄົມມະນາຄົມ ດ້ວຍການ

2. ຊັບພະຍາກອນໂທລະຄົມມະນາຄົມ ໝາຍເຖິງ ເລກໝາຍໂທລະ

ລັດ ສົ່ງເສີມວຽກງານໂທລະຄົມມະນາຄົມ ດ້ວຍການວາງນະໂຍບາຍ

ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ຂໍມ
້ ູນ ຂ່າວສານ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ການພັດທະນາບຸກຄະລາ

ຄົມມະນາຄົມ, ຊັບພະ ຍາກອນອິນເຕີເນັດ, ຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸສື່ສານ ແລະ ຕຳ

ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາ ສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ທັນສະໄໝ, ພັດທະນາບຸກຄະ

ກອນ ແລະ ການພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານ, ການປະສານງານໃນການນຳໃຊ້

ແໜ່ງວົງໂຄຈອນດາວທຽມ;

ລາກອນ, ສະໜອງງົບປະມານ ແລະ ກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງພື້ນຖານໂທລະຄົມມະນາຄົມ

ຊັບພະຍາກອນ, ມາດຕະຖານເຕັກນິກ, ການຄ້າ ແລະ ການບໍລິການດ້ານໂທລະ

ທີ່ຈຳເປັນ ພ້ອມທັງສ້າງເງື່ອນໄຂອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ອົງການຄຸ້ມຄອງ

ຄົມມະນາຄົມ, ປະຕິບັດສົນທິ ສັນຍາ ທີ່ ສປປລາວ ເປັນພາຄີ ແລະ ສັນຍາສາ

ວຽກງານໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ

ກົນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

3. ຊັບພະຍາກອນອິນເຕີເນັດ ໝາຍເຖິງ ເລກໝາຍອິນເຕີເນັດ ແລະ
ລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດ;
4. ອຸປະກອນໂທລະຄົມມະນາຄົມ ໝາຍເຖິງ ອຸປະກອນທີ່ປະກອບເຂົ້າ

ແລະ ວຽກງານບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ.

ເປັນລະບົບສື່ສານເປັນຕົ້ນ ລະບົບສູນກາງໂທລະສັບ, ລະບົບສາຍສົ່ງ, ສະຖານີ

ລັດ ສ້າງເງື່ອນໄຂ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກ

ສົ່ງ-ຮັບສັນຍານຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸສື່ສານ, ລະ ບົບເຄື່ອງໄຟຟ້າຫຼໍ່ລ້ຽງ, ເສົາອາ

ຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທັງພ
 າຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ລົງທຶນເຂົ້າໃນ ການກໍ່ສ້າງ,

ກາດ, ສາຍອາກາດ, ໜ່ວຍໂທລະສັບ, ຊິ້ນສ່ວນ ແລະ ວັດຖຸທ
 ີ່ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນ

ການພັດທະນາ ແລະ ການຂະຫຍາຍ ເຄືອຂ່າຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ.

ການເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ;

ພາກທີ II
ຊັບພະຍາກອນໂທລະຄົມມະນາຄົມ
ໝວດທີ 1

ລັດ ສົ່ງເສີມຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ພັດທະນາຊັບພະຍາ

5. ໂຄງລ່າງພື້ນຖານໂທລະຄົມມະນາຄົມ ໝາຍເຖິງ ອຸປະກອນໂທລະ

ກອນມະນຸດ, ແຂ່ງຂັນດ້ານທຸລະກິດໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຢ່າງເປັນທໍາ ເພື່ອຮັບ

ຄົມມະນາຄົມ, ເຄືອຂ່າຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ສິ່ງປຸກສ້າງທີ່ຮັບໃຊ້ວຽກ

ປະກັນຜົນປະໂຫຍດຂອງ ລັດ, ຜູ້ໃຫ້ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ ບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມ

ງານໂທລະຄົມມະນາຄົມ;

ພາຍໃຕ້ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຂອງ ສປປລາວ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

6. ເລກໝາຍໂທລະສັບ ໝາຍເຖິງ ເລກໝາຍໂທລະສັບເຄື່ອນທີ່, ຕັ້ງ
ໂຕະແບບມີສາຍ ແລະ ບໍ່ມີສາຍ;

ລັດ ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຂະຫຍາຍໂຄງ
ລ່າງພື້ນຖານໂທລະຄົມມະນາຄົມ ໄປເຖິງເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດຫ່າງໄກສອກ

7. ການເຊື່ອມຕເໍ່ຄືອຂ່າຍ ໝາຍເຖິງ ການເຊື່ອມຕໍ່ ລະຫວ່າງເຄືອຂ່າຍ ຫຼີກ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນສາມາດໃຊ້ບໍລິການຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລ
ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ ສາມາດຕິດຕໍ່ສື່
ສານກັນໄ ດ້;

ຊີໂທລະຄົມມະນາຄົມ ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ທັນສະໄໝຢ່າງທົ່ວເຖິງ.
ລັດ ຊຸກຍຸ້, ສົ່ງເສີມ ຜູ້ໃຫ້ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ ບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມ

ເລກໝາຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ
ມາດຕາ 8 (ປັບປຸງ)ເລກໝາຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ
ເລກໝາຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແມ່ນ ຊຸດຕົວເລກ, ຕົວອັກສອນ ຫຼື
ເຄື່ອງໝາຍ ທີ່ບົ່ງບອກເຖິງເຄືອຂ່າຍໂທລະສັບ ແລະ ອຸປະກອນຕົ້ນທາງ ຫຼື ປາຍ
ທາງ ທີ່ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານໂທລະຄົມມະນາຄົມ.
ເລກໝາຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ ປະກອບດ້ວຍ ລະຫັດປະເທດ, ລະຫັດ
ແຂວງ, ລະຫັດເຄືອຂ່າຍ, ລະຫັດສັນຍານເຄືອຂ່າຍ, ເລກໝາຍໂທລະສັບ, ເລກ
ໝາຍພິເສດ, ລະຫັດ ແລະ ເລກໝາຍໂທລະສັບປະເພດອື່ນ ທີ່ນໍາໃຊ້ກັບລະບົບ

8. ອິນເຕີເນັດ ໝາຍເຖິງ ການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ

ປະກອບສ່ວນ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະ

ໃນທົ່ວໂລກເຂົ້າກັນ ໂດຍຜ່ານເຄືອຂ່າຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ ເພື່ອການສົ່ງ, ການ

ຫງົບ, ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ວຽກງານແຈ້ງເຕືອນໄພ ແລະ ໄພພິບັດ, ສຶກສາ, ສາ

ຮັບ ແລະ ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ;

ທາລະນະສຸກ ແລະ ວຽກງານສຳຄັນອື່ນ.

ດຳລົງຊີວິດ ຢູ່ ສປປລາວ ຕ້ອງນຳໃຊ້ເລກໝາຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຂອງ

ມາດຕາ 5 (ປັບປຸງ) ຫຼັກການກ່ຽວກັບວຽກງານໂທລະຄົມມະນາຄົມ

ສປປລາວ ເທົ່ານັ້ນ, ຍົກເວັ້ນ ກໍລະນີເລກໝາຍໂທລະສັບເຄື່ອນທີ່ ທີ່ໄດ້ເປີດນຳ

9. ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ໝາຍເຖິງ ຜູ້ດຳເນີນກິດຈະການ

ໂທລະຄົມມະນາຄົມ.
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່

ໃຫ້ບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ/ຫຼື ສະໜອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ

ວຽກງານໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຫຼັກການ ດັ່ງນີ້:

ໃຊ້ບໍລິການໂທຂ້າມແດນອັດຕະໂນມັດ.

ດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ;

1. ສອດຄ່ອງກັບ ແນວທາງ ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ຍຸດທະສາດ,

ມາດຕາ 9 (ໃໝ່) ແຜນຈັດສັນເລກໝາຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ

10. ໃຊ້ບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ
ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ນຳໃຊ້ການບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມ;
11.

ການບໍລິການລະບົບຄົມມະນາຄົມອັດສະລິຍະ

(Intelligent

ໄພ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ຂອງການຄົມມະນາຄົມພາກພື້ນດິນ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ,
ປະສິດທິຜົນສູງສຸດ ດ້ວຍການນຳໃຊ້ລະບົບບັນຊາອັດຕະໂນມັດ, ລະບົບນຳທາງ,
ລະບົບຄົ້ນຫາຕຳແໜ່ງ ແລະ ອື່ນໆ, ຊຶ່ງເປັນການສື່ສານພາກພື້ນດິນທີ່ນອນໃນ
ການສື່ສານເຄື່ອນທີ່ທາງບົກ (Land Mobile Service);
ການບໍລິການອິນເຕີເນັດ

ແຜນຈັດສັນເລກໝາຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແມ່ນ ການກໍານົດແຜນ

2. ຮັບປະກັນ ຄວາມສະເໝີພາບຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍ, ບໍ່ຈຳແນກປະຕິບັດ,

Transport System ITS) ໝາຍເຖິງ ການສື່ສານເພື່ອພັດທະນາຄວາມປອດ

12.

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ -ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ;

ຂອງຂະແໜງການເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ, ແຜນພັດ ທະນາເສດຖະກິດ-

ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຕາມກົດໝາຍ;

ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ລະບຽບການຂອງສາກົນ.

3. ຮັບປະກັນ ການຈັດສັນ ແລະ ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນໂທລະຄົມ
ມະນາຄົມ ຢ່າງພາວະວິໄສ, ທັນເວລາ ແລະ ໂປ່ງໃສ;
4. ຮັບປະກັນ ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມປອດໄພ, ຄວາມ
5. ຮັບປະກັນ ມາດຕະຖານເຕັກນິກ, ເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບເຄືອຂ່າຍໂທລະ

(high altitude platform station - HAPS) ໝາຍເຖິງ ການສື່ສານເພື່ອ

ຄົມມະນາຄົມຂອງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ການບໍລິການທີ່ສະດວກ, ມີຄຸນນະ

ໃຫ້ບໍລິການລະບົບໂທລະສັບເຄື່ອນທີ່

ພາບ, ທັນສະໄໝ ແລະ ທົ່ວເຖິງ;

ຊຶ່ງເປັນການສື່ສານພາກພື້ນດິນ

ທີ່ນອນໃນການສື່ສານຄົງທີ່ (Fixed Service);
13. ການບໍລິການ ໂທລະສັບມືຖື ໂດຍນຳໃຊ້ສະຖານີລອຍຟ້າລະດັບ
ສູງ (high altitude platform station as imt base stations - HIBS)

6. ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຂອງ

ມະນາຄົມ ໂດຍຮັບປະກັນຫຼັກການຄວາມສະເໝີພາບ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ປະຢັດ.
ບໍລິການ ແມ່ນ ຈັດສັນເປັນຊຸດເລກໝາຍໂທລະສັບ ໃນຈຳນວນໃດໜຶ່ງ. ການ

ແວດລ້ອມ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ;

ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໄປແລ້ວນັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ເປີດນຳໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ ເຈັດສິບສ່ວນຮ້ອຍ

7. ສອດຄ່ອງກັບ ສົນທິສັນຍາ ທີ່ ສປປລາວ ເປັນພາຄີ ແລະ ສັນຍາ

inter ແຫ່ງໜຶ່ງ....

ບັນດາຊອງດອງຊອງບຸນຕ່າງໆນັ້ນ ສໍາ

ດັບພາບພົດປາລະມີ

ລັບຜູ້ມີລາຍໄດ້ໜ້ອຍ ໄດ້ຄິດງໍ້ຊິຈົກ

ຂອງສະພາບຄ່ານິຍົມໃນສັງຄົມ ເພາະ

ໃຫ້ຫລານຢືມຂີ່ໄປເຮັດວຽກ ເພື່ອປະ
ນີ້ຄືສ່ວນໜຶ່ງ

ກໍ ແ ມ່ ນ ການຫຼຸ ດ ຜ່ ອ ນລາຍຈ່ າ ຍອີ ກ

ຖົງໃສ່ຊອງ

ເພາະລໍາພັງແຕ່ແບ່ງໃຊ້

ໃນການດໍາເນີນຊີວິດໃນສະພາບເສດ

ຖືກສ້າງຂຶ້ນມາວ່າ: ຄັນບໍ່ມີຄືເຂົາແລ້ວ

ແບບໜຶ່ງ ເພາະເສດຖະກິດຝືດ ລາຍ

ຈ່າຍປະຈໍາເດືອນ ຍັງເກືອບເອົາໂຕບໍ່

ຖະກິດຝືດເຄືອງນີ້ ຫລາຍຄົນໄດ້ປັບ

ຄົນອື່ນກະບໍ່ຢາກຄົບ ເຊິ່ງຄວາມຈິງກໍ

ໄດ້ ຍ່ ອ ມຫລຸ ດ ລົ ງ ຕ້ ອ ງໄດ້ ຜ່ ອ ນໜັ ກ

ລອດ ຕໍ່ປະເດັນນີ້ ຫວັງວ່າຄົນມີຊິເຂົ້າ

ໂຕຫລຸດແນວຈ່າຍທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ

ເປັນແນວນັ້ນແທ້.

ໃຫ້ເປັນເບົາ

ໃຈຄົນບໍ່ມີນໍ!

ຄ່າເຂົ້າສັງຄົມໃນຍຸກເສດຖະ

ປະຄອງຊີວິດໃຫ້ຢູ່ລອດ. ການໃຊ້ຈ່າຍ

ຈ່າຍໃນງານສັງຄົມ ມີຊອງດອງ, ຜ້າ

ກະແສໜຶ່ງທີ່ມາແຮງ ກໍແມ່ນ

ໃນງານສັງຄົມກໍເຊັ່ນດຽວກັນທີ່ໝູ່ຄູ່

ກິດຝືດນີ້ ຫລາຍຄົນຄົງໄດ້ຕັດຫລຸດ

ປ່າ, ກະຖິນ ແລະ ບັນດາຊອງບຸນ

ພວກສ້າງພາບພົດ-ສ້າງແຮງບັນດານ

ບາງຄົ ນ ຕ້ ອ ງໄດ້ ເ ຂົ້ າ ໃຈສະພາບລາຍ

ລົງ ເພື່ອໃຊ້ຈ່າຍລ້ຽງຊີບໃຫ້ລອດໃນ

ຕ່າງໆ ທີ່ມີມາຫລາຍທາງນີ້ ເວົ້າສະ

ໃຈລາກດຶງແກ່ກັນ

ໄດ້-ລາຍຈ່າຍ, ຜູ້ຂຽນໄດ້ຍິນລູກຊາຍ

ຍຸກຝືດເຄືອງ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ຈະເຂົ້າທໍານອງ

ເພາະພວກບໍ່ ມີ ກໍ າ ລັ ງ ຈ່ າ ຍຍົ ກ ເວັ້ ນ ຜູ້

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມັນຄືກັບຄົນອື່ນ, ຜູ້ຂຽນ

ເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ

ເພີນ
່ ມີລາຍໄດ້ຫລາຍກໍໄຄແນ່ ເຮັດບຸນ

ເຫັນຄົນຮູ້ຈັກກັນຈົນໄດ້ເອົາລົດໃຫຍ່

ແຕ່ງໂຕໂກ້ຫລູ

ແກ້ຜ້າເອົາໜ້າລອດ!

ຂຶ້ນໄປ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບສຳເລັດທັງໝົດ ຢ່າງຄົບ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີມ
່ ີຈຸດປະສົງນຳໃຊ້ເລກໝາຍໂທ

ໄດ້ສະບາຍ

ໜ້າໂມທະນາຍິນດີນໍາ,

ຊຸດເລກໝາຍໂທລະສັບທີ່

ຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕ້ອງ.

ຫາກເວົ້ າ ເຖິ ງ ການໃຊ້ ຈ່ າ ຍ

ໃນຫ້ອງຮຽນຂອງເພີ່ນ

ຕາມ, ກວດກາ, ເກັບຄືນ, ປ່ຽນແທນ ແລະ ສະຫງວນໄວ້ ເລກໝາຍໂທລະຄົມ

ຂໍອະນຸຍາດນຳໃຊ້ຊຸດເລກໝາຍໂທລະສັບຄັ້ງຕໍ່ໄປ,

ມີໝູ່ບາງຄົນໄດ້ຍ້າຍມາຈາກໂຮງຮຽນ

ເຊັ່ນດຽວກັບການໃຊ້

ການຈັດສັນເລກໝາຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແມ່ນ ການແບ່ງປັນ, ຕິດ

ຜູ້ໃຫ້ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ ບໍລິ ການ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ພ້ອມທັງປົກປັກຮັກສາສິ່ງ

ໂດຍ: ດັ້ນກີບເມກ

ເພື່ອ

ມາດຕາ 10 (ໃໝ່) ການຈັດສັນເລກໝາຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ

ສຳລັບການຈັດສັນເລກໝາຍໂທລະສັບ ເພື່ອອອກອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຫ້

Xrklula’7q, .op5dglf4tdyf/bf?

ການຍ້າຍໂຮງຮຽນໃຫ້ລູກ

ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ເປັນຜູ້ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງແຜນ
ຈັດສັນເລກໝາຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

ໂດຍໃຊ້ສະຖານີລອຍຟ້າລະດັບສູງ

ລະສັບເຄື່ອນທີ່ເທິງສະຖານີລອຍຟ້າລະດັບສູງ

ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນຍຸດທະສາດ

ຄວາມເປັນເອກະລາດ ຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານໂທລະຄົມມະນາຄົມ ກັບ

ລັບຂອງລັດ, ທາງລັດຖະການ, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ;

ໂດຍຕິດຕັ້ງສະຖານີສົ່ງ-ຮັບສັນຍານໂທ

ການນຳໃຊ້ເລກໝາຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ

ລະຄົມມະນາຄົມ ຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດຈາກກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ.
ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ, ຈັດສັນ ແລະ
ອະນຸຍາດການນໍາໃຊ້ເລກໝາຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ

ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດ

ໝາຍສະບັບນີ້ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ມາດຕາ 11 (ປັບປຸງ) ການຂຶ້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ມີຈຸດປະສົງນຳໃຊ້ເລກໝາຍໂທ
ລະສັບ ຕ້ອງຂຶ້ນທະບຽນນຳຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ
ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການ. ພາຍຫຼັງຂຶ້ນທະບຽນແລ້ວ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໂທລະຄົມ
ມະນາຄົມ ຈຶ່ງເປີດໃຫ້ນຳໃຊ້ບໍລິການ ແລະ ຕິດຕາມ ກວດກາ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຕ້ອງມີລະບົບຖານຂໍ້ມູນຄົບຖ້ວນ,
ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບຖານຂໍ້ມູນຂອງພາກລັດ ເພື່ອສັງລວມ ແລະ
ເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນການຂຶ້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຂອງຜູ້ໃຊ້ບໍລິ
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ແປ ແລະ ຮຽບຮຽງ: ພິດສະໄໝ ບຸນວິໄລ

ແປ ແລະ ຮຽບຮຽງ: ນາກ ເມືອງມະໂນ
ຖ້າທ່ານຊະນະການເລືອກຕັ້ງ

ບ່ອນນັ່ງຈາກບ່ອນນັ່ງທັງໝົດ

400

ນອກຈາກຈະກາຍເປັນນາຍົກລັດຖະ ບ່ອນນັ່ງໃນສະພາຕ່ຳ ແລະ ໄດ້ຮັບຄະ
ມີ ກ ານລາຍງານຂ່ າ ວໃຫ້ ຮູ້
ວ່າ: ໃນວັນອາທິດທີ 25 ກັນຍາ

ທ່ານຍັງຈະເປັນຜູ້ນຳຂວາຈັດຄົນທຳ 200 ບ່ອນນັ່ງໃນສະພາສູງ.

2022 ປະເທດອີຕາລີໄດ້ມີການເລືອກ

ອິດຂອງປະເທດນັບແຕ່ສົງຄາມໂລກ

ຕັ້ງລັດຖະສະພາ ເຊິ່ງບັນຍາກາດຂອງ

ຄັ້ງທີ 2 ຖັດຈາກທ່ານ ເບນິໂຕ ມຸໂສ

ຂຶ້ນໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດໃນຮອບ

ການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງອີ ຕ າລີ

ລິນີ ທີ່ດຳລົງຕ
 ຳແໜ່ງ ເປັນນາຍົກລັດ

5 ປີ ນັບຕັ້ງແຕ່ລ
 ັດຖະບານແຫ່ງຊາດ

ກ່ ອ ນການເລື ອ ກຕັ້ ງ ເປັ ນ ໄປຢ່ າ ງຟົ ດ

ຖະມົນຕີອີຕາລີແຕ່ປີ 1922-1943.

ນຳໂດຍທ່ານ ມາຣິໂອ ດຣັງຮິ ນາຍົກ

ຟຶ້ນມີ ໂດຍທ່ານ ນາງ ຈໍເຈຍ ເມໂລ

ທ່ານ Fumio Kishida ບັນ
ລຸໄດ້ຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມດັ່ງກ່າວ
ໃ ນ ກ າ ນ ພົ ບ ປ ະ ສ ະ ເ ພ າ ະ ກັ ບ ທ່ າ ນ
Anthony Albanese ນາຍົກລັດຖະ
ມົນຕີ ອົດສະຕາລີ ແລະ ທ່ານ
Narendra Modi ນາຍົກລັດຖະມົນ
ຕີ ອິນເດຍ.
ມີ ກ ານລາຍງານຂ່ າ ວໃຫ້ ຮູ້
ວ່າ: ເມືື່ອວັນທີ 27 ກັນຍາ, ທ່ານ
Fumio Kishida ນາຍົກລັດຖະມົນ
ຕີຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ບັນດາຄູ່ຕຳແໜ່ງອົດສະ
ຕຣາລີ ແລະ ອິນເດຍ ໄດ້ເຫັນດີຮ່ວມ
ມື ກັ ນ ມຸ່ ງ ໄປເຖິ ງ ພາກພື້ ນ ມະຫາສະ
ໝຸດອິນເດຍ-ປາຊີຟິກ ເສລີ ແລະ
ເປີດກວ້າງ, ວິໄສທັດ ເຊິ່ງທ່ານ Abe
Shinzo ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ

ຜູ້ຊີ້ນຳ
ທ່ານ ສິງຄຳ ວົງພະຈັນ

ໄດ້ສະໜັບສະໜູນ; ຕາມກະຊວງການ

ຕ່າງປະເທດຍີ່ປຸ່ນແລ້ວ, ທ່ານ Fumio
Kishida ບັນລຸໄດ້ຄວາມເຫັນດີເຫັນ
ພ້ອມດັ່ງກ່າວ ໃນການພົບປະສະເພາະ
ກັບທ່ານ Anthony Albanese ນາ
ຍົກລັດຖະມົນຕີ ອົດສະຕຣາລີ ແລະ
ທ່ານ Narendra Modi ນາຍົກລັດ
ຖະມົນຕີອິນເດຍ.
ທີ່ ກ າ ນ ພົ ບ ປ ະ ກັ ບ ທ່ າ ນ
Narendra Modi, ທ່ານ Fumio
Kishida ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຍີ່ປຸ່ນ ຈະເສີມຂະ
ຫຍາຍບັ ນ ດາຜົ ນ ງານດ້ າ ນການທູ ດ
ເຊິ່ງທ່ານ Shinzo Abe ບັນລຸໄດ້
ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັບອິນ
ເດຍ ເພື່ອປະຕິບັດການຫັນມະຫາສະ
ໝຸດອິນເດຍ-ປາຊີຟິກ ເປັນເສລີ ແລະ

ເປີດກວ້າງ. ສ່ວນທ່ານ Narendra

Modi ຢືນຢັນການພົວພັນ 2 ຝ່າຍ
ໄດ້ຍົກຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່ ພາຍຫລັງ
ເປີ ດ ກວ້ າ ງຫລາຍຂົ ງ ເຂດຮ່ ວ ມມື ໃ ນ
ສະໄໝຂອງອຳນາດການປົກຄອງຂອງ
ທ່ານ Shinzo Abe.
ໃນຂະນະນັ້ນ, ທີ່ການພົບປະ
ກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອົດສະຕາລີ,
ທ່ານ Fumio Kishida ກໍໃຫ້ຄຳໝັ້ນ
ສັນຍາພ້ອມກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນ
ຕີອີຕາລີ ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຮ່ວມມື
ດ້ານປ້ອງກັນຊາດລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ
ໃຫ້ເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ.
ແຫລ່ງຄັດຈາກ: vovworld.vn

ຄະນະຊ່ຽວຊານທີ່ປຶກສາ

ທ່ານ ສີສຸພັນ ແສງສະຫວັນ
ທ່ານ ວິເສດ ສະແຫວງສຶກສາ
ທ່ານ ຄຳວິສັນ ແກ້ວສຸວັນ

ມົ ນ ຕີ ແ ມ່ ຍິ ງ ຄົ ນ ທໍ າ ອິ ດ ຂ ອງອີ ຕ າລີ  ແນນ 115 ບ່ອນນັ່ງ ຈາກທັງໝົດ
ການເລື ອ ກຕັ້ ງ ອີ ຕ າລີ ທີ່ ຈັ ດ

ທ່ານ ນາງ ຈໍເຈຍ ເມໂລນີ ລັດຖະມົນຕີ,

ອະດີດປ
 ະທານທະນາ

ນີ ຫົວໜ້າພັກ Brothers of Italy

ຢືນຢັນວ່າຍັງຍຶດໝັ້ນການຮ່ວມມືໃນ

ຄານກາງເອີລົບ ໄດ້ພັງທະລາຍລົງຈາກ

ທີ່ອະນຸລັກນິຍົມທີ່ສຸດ ຫລືຝ່າຍຂວາ

ດ້ານຕ່າງໆ ຕາມຂອບເຂດຂອງສະຫະ

ຄວາມຂັດແຍ້ງກັນໃນກໍລະນີການຈັດ

ຈັດ ໄດ້ກ
 ່າວຄຳປາໄສຢູ່ເມືອງເນເປິນ

ພາບເອີລບ
ົ ແຕ່ຖາ້ ເປັນລັດຖະບານຂອງ

ສັນງ ົບປະມານເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອປະຊາ

ໃນພາກໃຕ້ ຂ ອງປະເທດອີ ຕ າລີ , ນາງ

ທ່ າ ນພ້ ອ ມທີ່ ຈ ະທົ ບ ທວນຄື ນ ຂໍ້ ກໍ າ

ຊົນໃນມູນຄ່າ 26 ຕືເ້ອີໂຣ.

ຈໍເຈຍ ເມໂລນີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ຜູ້ສະໜັບສະ

ນົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເງິນ.

ໜູນວ່າ

ສ່ວນການເປີດລັດຖະສະພາ

ພັກຂອງທ່ານແມ່ນມຸ່ງໝັ້ນ

ສຳລັ ບ ຜົ ນ ການນັ ບ ຄະແນນ

ໃໝ່ຂອງອີຕາລີ ເພື່ອເລືອກຕັ້ງນາຍົກ

ທີ່ ຈ ະຊ່ ວ ຍເຫລື ອ ປະຊາຊົ ນ ໃນເຂດ

ປາກົດວ່າ: ພັກການເມືອງທີ່ທ່ານ ນາງ

ລັດຖະມົນຕີ ຄາດວ່າຈະມີຂຶ້ນໃນວັນ

ພາກໃຕ້ທີ່ມີອັດຕາການວ່າງງານ ແລະ

ຈໍເຈຍ ເມໂລນີ ນຳພາໄດ້ຮັບຄະແນນ

ທີ 13 ຕຸລານີ້.

ຄວາມທຸ ກ ຍາກທີ່ ສຸ ດ ໃນປະເທດ.

ເປັນອັນດັບໜຶ່ງດ້ວຍຄະແນນ
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ແຫລ່ງຂ່າວ: PPTV

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

