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(ສພຊ) ໃນວັນທີ 21 ພະ

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ແມ່ນຈະ

ຈິກ 2022 ທີ່ພະນົມເປັນ ຣາຊະອາ

ພ້ອມກັນສຸມໃສ່ຄົ້ນຄວ້າປຶກສາຫາລື,

ນາຈັກກໍາປູເຈຍ, ພະນະທ່ານ ປອ.

ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ ພາຍ

ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ປະທານສະ

ໃຕ້ຫົວຂໍ້:

ພາແຫ່ງຊາດ

ເພື່ອອາຊຽນທີ່ຍືນຍົງ,

ພ້ອມດ້ວຍພັນລະຍາ

“ການກ້າວໄປພ້ອມກັນ
ກວມລວມ

ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງຂອງສະພາ

ແລະ ເຂັ້ມແຂງ”

ແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປລາວ ໄດ້ເຂົ້າ

ໄປເປັນເວລາ 4 ວັນ ໃນລະຫວ່າງວັນ

ຮ່ ວ ມກອງປະຊຸ ມ ໃຫຍ່ ສ ະມັ ດ ຊາລັ ດ

ທີ 21-24 ພະຈິກ 2022 ໂດຍມີຄະ

ຖະສະພາລະຫວ່າງຊາດອາຊຽນ

ນະຜູ້ແທນທີ່ນຳໂດຍປະທານ

ຫລື

ເຊິ່ງຈະໄດ້ດໍາເນີນ

ແລະ

AIPA ຄັ້ງທີ 43; ໃນພິທີເປີດກອງ

ຮອງປະທານລັດຖະສະພາ

ປະຊຸມໃຫຍ່ໄອປາ ສົມເດັດ ວິບູນ ເສ

ດາປະເທດອາຊຽນ 8 ປະເທດ, ພ້ອມ

ນາ ພັກດີ ຊາຍຊຸມ ປະທານສະພາສູງ

ດ້ວຍປະເທດສັງເກດການ ແລະ ແຂກ

ແຫ່ງ ຣາຊະອານາຈັກກຳປູເຈຍ ໄດ້

ຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ ທີ່ເປັນຕົວແທນ

ຂຶ້ ນ ກ່ າ ວຕ້ ອ ນຮັ ບ ຄະນະຜູ້ ແ ທນຢ່ າ ງ

ຈາກລັດຖະສະພາພາກພື້ນ ແລະ ສາ

ອົບອຸ່ນ ແລະ ສົມເດັດ ອັກຄະ ມະຫາ

ກົນ ເຂົ້າຮ່ວມຫລາຍກວ່າ 428 ທ່ານ.

ໂປເຢຍ ຈັກກຼີ ເຮັງຊໍາຣິນ ປະທານສະ
ພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ຣາຊະອານາຈັກ

ກຳປູເຈຍ, ປະທານໄອປາ ຄັ້ງທີ 43

ການ; ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກອງປະ

ກ່ າ ວປາໄສໃນພິ ທີ ເ ປີ ດ ໂດຍສົ ມ ເດັ ດ

ແຊນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ຣາຊະ

ໄດ້ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມຢ່າງເປັນທາງ

ຊຸມຍັງໄດ້ຮັບກຽດເຂົ້າຮ່ວມ

ອັກຄະ ມະຫາ ເສນາ ບໍດີ ເຕໂຈ ຮຸນ

ອານາຈັກກຳປູເຈຍ.
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(ສພຊ) ໃນວັນທີ 21 ພະ
ຈິກ

2022

ທີ່ສູນຮ່ວມມືສາກົນ

ແລະ ເຝິກອົບຮົມ (ICTC) ໄດ້ມີ
ກອງປະຊຸ ມ ຍົ ກ ສູ ງ ຄຸ ນ ນະພາບທາງ
ດ້ າ ນເນື້ ອ ໃນໃຫ້ ແ ກ່ ກ ອງປະຊຸ ມ ສະ
ໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງ
ຊາດ (ສພຊ) ຊຸດທີ IX ໂດຍການ
ເປັນປະທານຂອງທ່ານ ປອ. ນາງ ສູນ
ທອນ ໄຊຍະຈັກ ເລຂາທິການສູນກາງ
ພັກ,

ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ

ເຂົ້ າ ຮ່ ວ ມມີ ຮ ອງປະທານສະພາແຫ່ ງ
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(ສພຊ)

ເພື່ອສະຫລຸບຕີລາ

ຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ໃນ
ໄລຍະໜຶ່ງປີຜ່ານມາ ແລະ ກຳນົດແຜນ
ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃນປີຕໍ່ໜ້າ
ຂອງກຳມາທິການກົດໝາຍ. ໃນວັນ
ທີ 18 ພະຈິກ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ
ສູ ນ ເຝິ ກ ອົ ບ ຮົ ມ ແນວລາວສ້ າ ງຊາດ
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(ສພຊ) ກອງປະຊຸມຍົກສູງ
ພາລະບົ ດ ບາດການເຄື່ ອ ນໄຫວຂອງ
ສະພາແຫ່ງຊາດ (ສພຊ) ແລະ ສະພາ
ປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ) ໄດ້ຈັດຂຶ້ນ
ໃນວັນທີ 18 ພະຈິກຜ່ານມາ, ທີ່ວິ
ທະຍາຄານທະຫານບົກກົມມະດຳກອງ
ທັບ (ນ້ຳຊວງ) ໂດຍການເປັນປະທານ

|hk $

ຂອງທ່ານ ພົຕ. ວົງສັກ ພັນທະວົງ ປະ
ທານກຳມາທິການປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງ
ກັນຄວາມສະຫງົບ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ
ໂດຍມີທ່ານ ບຸນສອນ ເພັດດາວັນ ປະ
ທານສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງວຽງຈັ ນ
ແລະ ທ່ານ ພົ.ວ ຖາວອນ ແກ້ວອິນ
ທະວົງ
ຫົວໜ້າການເມືອງວິທະຍາ

|hk $

ຄານທະຫານບົ ກ ກົ ມ ມະດຳກອງທັ ບ
ພ້ ອ ມດ້ ວ ຍພະນັ ກ ງານຫລັ ກ ແຫລ່ ງ ,
ນາຍ ແລະ ພົນທະຫານ ເຂົ້າຮ່ວມ
ລວມ 276 ຄົນ, ຍິງ 57 ຄົນ.
ທັງນີ້,
ກໍເພື່ອລົງຕິດຕາມ
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ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ,

ປະຊຸມຄົບຄະນະ ປະຈຳປີ 2022 ຂອງ
ກຳມາທິການກົດໝາຍ ໂດຍການເປັນ
ປະທານຂອງທ່ານ ສຈ. ປອ. ຈະເລີນ
ເຍຍປາວເຮີ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງ
ຊາດ

ທັງເປັນປະທານກຳມາທິການ

ກົດໝາຍ; ມີບັນດາທ່ານຮອງປະທານ
ກໍາມາທິການ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງ ທີ່ສັງກັດ
ກຳມາທິການກົດໝາຍ, ຄະນະກົມ, ຄະ
ນະພະແນກ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ
ພາຍໃນສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂົ້າຮ່ວມ.

|hk $
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ໄດ້ມີກອງ

ກອງປະຊຸມ, ໄດ້ຮັບຟັງການ

ແຜນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ

ລາຍງານ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄຳ

ປະຈຳປີ 2023 ຂອງຄະນະປະຈຳສະ

ເຫັ ນ ໃສ່ ບັ ນ ດາເນື້ ອ ໃນຮ່ າ ງບົ ດ ສະ

ພາແຫ່ງຊາດ;

ຫລຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ

ປະ

ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າ

ຈຳປີ 2022 ແລະ ທິດທາງແຜນການ

ດ້ ວ ຍການຕິ ດ ຕາມກວດກາການຜັ ນ

ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈຳປີ 2023
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ພາຍຫລັ ງ ພິ ທີ ເ ປີ ດ ຢ່ າ ງເປັ ນ
ທາງການ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນລັດ
ຖະສະພາສະມາຊິກໄອປາ,

ເລຂາທິ

# ຄັດໂດຍ: ຫອມສະນິດ

ການໃຫຍ່ອາຊຽນ, ເລຂາທິການໃຫຍ່
ໄອປາ,
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ບັນດາປະເທດສັງເກດການ

q  

ແລະ ແຂກຖືກເຊີນ ໄດ້ຜັດປ່ຽນກັນ

ການສຳຫລວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສທົ່ວປະ

ເທດ ແມ່ນການສຳຫລວດໃຫຍ່ລະດັບຊາດ ໃນທຸກໆ 10ປີ,

ຂຶ້ນກ່າວປາໄສຕໍ່ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະ
ວາລະທີໜຶ່ງຕາມລຳດັບ. ໃນໂອກາດ

ເປົ້າໝາຍຂອງການສໍາຫລວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສຄັ້ງ

ດັ່ງກ່າວ, ພະນະທ່ານ ປອ. ໄຊສົມ

ທີ V 2025 ແມ່ນຈົດນັບທຸກຄົນທີ່ດຳລົງຊີວິດຢູ່ ສປປລາວ

ພອນ ພົມວິຫານ ປະທານສະພາແຫ່ງ
ຊາດລາວ

ແລະ ມີໜ້າຢູ່ເປັນປະຈຳ 6 ເດືອນຂຶ້ນໄປ (De Jure) ແລະ

ໄດ້ຂຶ້ນກ່າວປາໄສຕໍ່ກອງ

ປະຊຸມ

ໂດຍທ່ານໄດ້ເນັ້ນເຖິງ

ເກັບກຳຂໍ້ມູນທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງບຸກຄົນ

ການຮ່ວມມືເພື່ອສຸມໃສ່ຟື້ນຟູເສດຖະ

ຄົວເຮືອນ ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຊັດເຈນ ເຊິ່ງຜ່ານ

ກິດ-ສັງຄົມ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ

ການສໍາຫລວດໃນ 4 ຄັ້ງຜ່ານມາເຫັນໄດ້ວ່າ: ຄັ້ງທີ I ໃນປີ

ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ19 ແລະ ຈາກສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ ທີ່

1985, ຄັ້ງທີ II ໃນປີ 1995, ຄັ້ງທີ III ໃນປີ 2005, ຄັ້ງທີ

ພາກພື້ນອາຊຽນກຳລັງປະເຊີນຢູ່ ໂດຍ

ແມ່ນແຜນວຽກຂໍ້ລິເລີ່ມ

ເພື່ອການ

ສັງຄົມ ແລະ ດ້ານອື່ນໆ ລວມທັງໄດ້

ສົ່ ງ ເສີ ມ ການຮ່ ວ ມມື ດ້ າ ນນິ ຕິ ບັ ນ ຍັ ດ

ເຊື່ອມໂຍງອາຊຽນ ແລະ ແຜນແມ່ບົດ

ພິ ຈ າລະນາໃຫ້ ສັ ດ ຕະຍາບັ ນ ແກ່ ສົ ນ

ນັ ບ ແຕ່ ມື້ ເ ປີ ດ ເປັ ນ ຕົ້ ນ ໄປ,

ເພື່ ອ ເອື້ ອ ອຳນວຍໃຫ້ ແ ກ່ ກ ານບັ ນ ລຸ

ເພື່ອການເຊື່ອມຈອດອາຊຽນ 2025,

ທິສັນຍາຕ່າງໆ ຕາມກອບການຮ່ວມ

ກອງປະຊຸ ມ ກຳມາທິ ກ ານຕ່ າ ງໆຂອງ

ເປົ້ າ ໝາຍຕ່ າ ງໆຂອງການສ້ າ ງປະຊາ

ເຊິ່ງ ສປປລາວ ໄດ້ຮ່ວມມືກັບບັນດາ

ມືອາຊຽນຢ່າງເປັນເຈົ້າການ.

ໄອປາ ຄື: ກອງປະຊຸມຄະນະສະມາຊິກ

ຄົ ມ ອາຊຽນໃຫ້ ມີ ຄ ວາມເຂັ້ ມ ແຂງ,

ປະເທດເພື່ອນບ້ານໃກ້ຄຽງ ພັດທະນາ

ເປັນປຶກແຜ່ນ,

ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ

ມີຄວາມເຂົ້າອົກເຂົ້າ

ແລະ

ໃນຕອນທ້າຍ, ທ່ານໄດ້ຮຽກ

ແທ້ຈິງ.

ລັດຖະສະພາເພດຍິງ,

ສະມາຊິກລັດ

ຫຍາຍຕົວຂອງພົນລະເມືອງ,

ຄຸນລັກສະນະຂອງພົນລະເມືອງ,

ໂຄງປະກອບທາງດ້ານເພດ, ໝວດອາຍຸ, ສະພາບການເກີດ,
ການເສຍຊີວິດ, ການຍົກຍ້າຍ, ຄຸນລັກສະນະຂອງທີ່ຢູ່ອາໄສ,

ເພື່ອເຊື່ອມຈອດ

ຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະສະພາສະມາຊິກໄອປາ

ຖະສະພາໜຸ່ມ,

ໃຈ ແລະ ການຮ່ວມມື ຢ່າງໃກ້ຊິດລະ

ດ້ານຄົມມະນາຄົມ ເປັນຕົ້ນແມ່ນເສັ້ນ

(AIPA) ຮັດແໜ້ນການຮ່ວມມື ໃນ

ເມືອງ, ກຳມາທິການເສດຖະກິດ, ກຳ

ຫວ່າງ

ລັດຖະສະພາສະມາຊິກໄອປາ

ທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງ, ທາງດ່ວນ,

ການຊຸ ກ ຍູ້ ສົ່ ງ ເສີ ມ ການປະສານງານ,

ມາທິການສັງຄົມ ແລະ ກຳມາທິການ

ກໍຄືລະຫວ່າງໄອປາກັບອາ

ທາງຫລວງ ແລະ ລະບົບສາຍສົ່ງໄຟ

ການເປັນຄູ່ຮ່ວມທີ່ດີ ແລະ ມີປະສິດ

ວຽກງານພາຍໃນຂອງໄອປາ

ຈະໄດ້

ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ; ຈາກການ

ຊຽນ ແລະ ລັດຖະສະພາຜູ້ສັງເກດ

ຟ້າ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ ສປປລາວ ກາຍເປັນ

ທິພາບ ຜ່ານກົນໄກຕ່າງໆ ເພື່ອບັນລຸ

ດຳເນີ ນ ຕາມວາລະຂອງກອງປະຊຸ ມ

ການອື່ນໆ ເພື່ອພ້ອມກັນກ້າວໄປຂ້າງ

ປະເທດເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ເຊື່ອມຈອດ

ບັ ນ ດາເປົ້ າ ໝາຍຂອງການສ້ າ ງປະຊາ

ໃຫຍ່ສະມັດຊາລັດຖະສະພາລະຫວ່າງ

ສາໍຫລວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສຕະຫລອດ 3 ທົດສະ

ໜ້າ ແລະ ບໍ່ປະຖີມຜູ້ໃດໄວ້ຂ້າງຫລັງ;

ກັບປະເທດຕ່າງໆ; ພ້ອມນັ້ນ, ທ່ານ

ຄົມອາຊຽນໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ມີ

ຊາດອາຊຽນ

ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ,

ທ່ານຍັງໄດ້ຍົກ

ຍັງຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເອົາໃຈໃສ່

ຄວາມຍືນຍົງໃນທຸກດ້ານ ແລະ ພ້ອມ

ຄົ້ນຄວ້າ, ປຶກສາຫາລື ແລະ ພິຈາລະ

ອ່ຽງທີ່ຫລຸດລົງປີ 1985-1995 ອັດຕາການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງພົນ

ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັ ນ ຕໍ່ ການຈັ ດ

ຕໍ່ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ແລະ ພາລະບົດ

ກັນກ້າວໄປຂ້າງໜ້າ

ທີ່ມີວິໄສທັດ

ນາຮັບຮອງເອົາຮ່າງມະຕິຕາມຂົງເຂດ

ຕັ້ງປະຕິບັດວິໄສທັດປະຊາຄົມອາຊຽນ

ບາດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດລາວ

ໃນ

ໜຶ່ງດຽວ, ເອກະລັກໜຶ່ງດຽວ, ປະຊາ

ວຽກງານຕ່າງໆ ຈຳນວນ 34 ສະບັບ.

ລະເມືອງສະເລ່ຍ 2,47% ຕໍ່ປີ ແຕ່ໃນທົດສະວັດຕໍ່ມາປີ 1995-

2025 ແລະ ແຜນແມ່ບົດທັງ 3 ເສົາ

ການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍໃນ

ຄົມໜຶ່ງດຽວ, ໄປຕາມທິດປະຊາຊົນ

ຄໍ້າປະຊາຄົມອາຊຽນ

ຂົງເຂດເສດຖະກິດ,

ແລະ ປະຊາຊົນເປັນແກນກາງ ຢ່າງ

ດ້ວຍກັນ

ໂດຍສະເພາະ

ວັດທະນະທຳ-

ກຳມາທິການການ

IV ປີ 2015 ໄດ້ສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນ ກ່ຽວກັບການຂະ

ເຊິ່ງກອງປະຊຸມຈະໄດ້

ການປະກອບອາຊີບ

ວັດຜ່ານມາ

2005

ແລະ

ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການຕ່າງໆ

ອັດຕາການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງພົນລະເມືອງແມ່ນມີທ່າ

ເຫັນວ່າອັດຕາການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງພົນລະເມືອງຫລຸດລົງ

ມາເປັນ 2,08% ຕໍ່ປີ ແລະ ປີ 2005-2015 ອັດຕາການເພີ່ມ
ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສາທາ

ຂຶ້ນຂອງພົນລະເມືອງຫລຸດລົງມາເປັນ 1,45% ຕໍ່ປີ.
ນສພ. ປະຊາຊົນ 18/11/2022

ລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ
ລາວ ພ້ອມດ້ວຍພັນລະຍາ ແລະ ຄະ
ນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ
ໄດ້ ເ ດີ ນ ທາງເຖິ ງ ສະໜາມບິ ນ ສາກົ ນ
ພະນົມເປັນ ຣາຊະອານາຈັກກໍາປູເຈຍ
ດ້ ວ ຍເຄື່ ອ ງບິ ນ ພິ ເ ສດຂອງສາຍການ
ບິນລາວ QV001 ໂດຍການຕ້ອນ
ຮັບຂອງທ່ານ

ນາງ

ຂົນສົ່ງ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ໄປສະ
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ຂະຫຍາຍບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍ
ທີກ
່ ຳນົດໃຫ້ອອກເປັນນິຕກ
ິ ຳຕ່າງຫາກ
ແລະ ຮ່າງມະຕິກອງປະຊຸມຄົບຄະນະ
ຂອງກຳມາທິການກົດໝາຍ ປະຈຳປີ
2023.
ໃນໂອກາດນີ້,

ທ່ານ ສຈ.

ປອ. ຈະເລີນ ເຍຍປາວເຮີ ໄດ້ມີຄຳ
ເຫັນກ່າວເປີດກອງປະຊຸມວ່າ: ກຳມາ
ທິການກົດໝາຍ

ແມ່ນກົງຈັກການ

ຈັດຕັ້ງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງປະຕິ
ບັດພາລະບົດບາດ ໃຫ້ແກ່ສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ແລະ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ໃນການສ້າງ, ປັບປຸງກົດໝາຍ,
ໂຄສະນາເຜີ ຍ ແຜ່ ລັ ດ ຖະທຳມະນູ ນ
ແລະ ກົດໝາຍ, ຕີຄວາມໝາຍ ແລະ
ອະທິບາຍກົດໝາຍ,
ກາການເຄົາລົບ,

ຕິດຕາມກວດ

ປະຕິບັດລັດຖະທຳ

ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ,

ຕົນ, ສຸມໃສ່ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະກອບ

ມະຕິ

ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ

ຄຳຄິດຄຳເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ,

ອື່ນໆ ດ້ວຍການປະຕິບັດສິດ ແລະ

ວະວິໄສ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ກອງປະຊຸມຄັ້ງ

ໜ້າທີ່ ຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ

ນີ້

ວ່າດ້ວຍ ສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກ

ແລະ ລະດັບຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້.

ທີ 64/ສພຊ, ລົງວັນທີ 9 ທັນວາ

ພາ

ບັນລຸຜົນສຳເລັດຕາມຈຸດປະສົງ
(ນາງ ກຸກກິກ ບຸດດາໄຊ)

2015; ມະຕິ ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 164/ຄປຈ,
ລົງວັນທີ 5 ກໍລະກົດ 2021; ສະ
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ນັ້ນ, ການດໍາເນີນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ກໍ
ເພື່ອສະຫລຸບ, ຕີລາຄາ ແລະ ປຶກສາ

(ສພຊ) ໂດຍຕອບສະໜອງ

ຫາລື ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດພາລະບົດ

ຕາມການເຊື້ອເຊີນຂອງສົມເດັດ ອັກ

ບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ໃນການເຄື່ອນ

ຄະມະຫາ ໂປເຢຍ ຈັກກຣີ ເຮັງ ຊຳຣິນ

ໄຫວວຽກງານໃນໄລຍະ 1 ປີທີ່ຜ່ານ

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ຣາຊະ

ມາ ແລະ ກຳນົດທິດທາງແຜນການ

ອານາຈັກກຳປູເຈຍ,

ໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າຢ່າງມີຈຸດສຸມ,

ສອດ

ປະຊຸມໃຫຍ່ສະມັດຊາລັດຖະສະພາລະ

ຄ່ອງກັບສະພາບການຕົວຈິງ;

ພ້ອມ

ຫວ່າງຊາດອາຊຽນ (AIPA) ຄັ້ງທີ

ນັ້ນ, ທ່ານຍັງໄດ້ສະເໜີມາຍັງບັນດາ

43; ໃນວັນທີ 20 ພະຈິກ 2022 ພະ

ຜູ້ ແ ທນກອງປະຊຸ ມ ຈົ່ ງ ຍົ ກ ສູ ງ ຄວາມ

ນະທ່ານ ປອ. ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ

ປະທານກອງ

ນີ, ອຸດສາຫະກຳ, ບໍ່ແຮ່, ພະລັງງານ,
ການຄ້າ,

ທັງໝົດ 113 ຮ້ານ ໃນນັ້ນ, ຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 76
ຮ້ານ ແລະ ຕ່າງແຂວງ 37 ຮ້ານ.
ນສພ. ວຽງຈັນໃໝ່ 18/11/2022
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ຫານງານກຳມາທິການໂຍທາທິການ,
ຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບໜ້ າ ທີ່ ກ ານເມື ອ ງຂອງ

ປັດຈຸບັນ, ທົ່ວປະເທດ ມີຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາ

ເລຂາຄະນະບໍລິ

CHANMONY

ມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ, ມະຕິຂອງ

q  

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ,

ຜັງ

ເມືອງ ແລະ ກໍ່ສ້າງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ.

q   ສປປລາວ

ມີອັດຕາອາກອນຢາສູບຕ່ຳສຸດໃນບັນດາ

ປະເທດອາຊຽນ ແລະ ໃນພາກພື້ນປາຊິຟິກຕາເວັນຕົກຂອງອົງ
ການອະນາໄມໂລກ ການຂຶ້ນລາຄາຢາສູບແພງຂຶ້ນເປັນມາດຕະ

ກໍເພື່ອສືບຕໍ່ເສີມຂະ

ການທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນການຫລຸດຜ່ອນການສູບຢາ ມາດຕະ

ຫຍາຍສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ, ຄວາມ

ການທາງດ້ານລາຄາ ແລະ ອາກອນຍັງສາມາດປົກປ້ອງສັງຄົມ

ທັງນີ້,

ສາມັກຄີ ແລະ ການຮ່ວມມືທີ່ມີມາ
ແຕ່ ດົ ນ ນານຖານບ້ າ ນໃກ້ ເ ຮື ອ ນຄຽງ
ທີ່ດີ ແລະ ການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະ
ສາດຮອບດ້ານ

ແລະ

ໝັ້ນຄົງຍາວ

ນານ ລະຫວ່າງສອງປະເທດລາວ-ກຳ

ລາວ ຈາກການເປັນພະຍາດຮ້າຍແຮງທີ່ເກີດຈາກຢາສູບ ການ
ເສຍຊີວິດກ່ອນໄວອັນຄວນ ແລະ ຍັງເປັນມາດຕະການທີ່ດີໃນ
ການເພີ່ມລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານຕື່ມອີກ ປີ 2016 ລາວ

ປູເຈຍ ກໍຄື ລະຫວ່າງ ສອງອົງການນິ

ໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາກ່ຽວກັບຄາໍ

ຕິບັນຍັດ

ເຕືອນສຸຂະພາບທີ່ເປັນຮູບພາບໃສ່ຊອງ ແລະ ຕຸດຢາສູບ ເຊິ່ງມີ

ແລະ

ໃຫ້ນັບມື້ນັບແໜ້ນແຟ້ນ
ແຕກດອກອອກຜົນຍິ່ງໆຂຶ້ນ

ແລະ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃຫຍ່
ສະມັດຊາລັດຖະສະພາລະຫວ່າງຊາດ
ອາຊຽນ (AIPA) ຄັ້ງທີ 43 ແລະ
ຢ້ ຽ ມຢາມຣາຊະອານາຈັ ກ ກຳປູ ເ ຈຍ
ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ
20-26 ພະຈິກ 2022.
(ສອນສັກ ວັນວິໄຊ)

ຂໍ້ມູນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການສູບຢາເຮັດໃຫ້ຄົນເສຍຊີວິດເກືອບ 10
ເທົ່າ ເມື່ອທຽບກັບການເສຍຊີວິດຂອງການເກີດອຸບັດເຫດຕາມ
ທ້ອງຖະໜົນໃນລາວແຕ່ລະປີ

ແລະ

ການເສຍຊີວິດຍ້ອນພະ

ຍາດທີ່ເກີດຈາກຢາສູບມີເກືອບ 7.000 ຄົນ.
ນສພ. ວຽງຈັນໃໝ່ 21/11/2022
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ຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ຂອງສະ

ນາງ ສູນທອນ ໄຊຍະຈັກ ໄດ້ມີຄຳ

ພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX, ສະເໜີແຜນ

ເຫັນກ່າວເປີດກອງປະຊຸມວ່າ:

ການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ ປະ

ປະຊຸມຍົກສູງຄຸນນະພາບດ້ານເນື້ອໃນ

ບັນດາທ່ານປະທານ-ຮອງປະ

ຈໍາປີ 2023-2025; ລາຍງານກ່ຽວ

ໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອ

ທານກຳມາທິການ, ສະມາຊິກສະພາ

ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ປະ

ທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX

ແຫ່ງຊາດ, ລັດຖະມົນຕີ-ຮອງລັດຖະ

ຈໍາປີ 2022 ແລະ ແຜນການເຄື່ອນ

ຄັ້ງນີ້

ມົນຕີ,

ຮອງເລຂາທິການສະພາແຫ່ງ

ໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2023 ຂອງ

ແລະ ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ຕໍ່ບັນດາເນື້ອ

ຊາດ, ປະທານ-ຮອງປະທານສະພາປະ

ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ, ລາຍງານກ່ຽວ

ໃນຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຍົກຂຶ້ນມາ ເຊິ່ງບັນດາ

ຊາຊົນແຂວງ, ຄະນະກົມ, ຄະນະພະ

ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ປະ

ເນື້ ອ ໃນທີ່ ນໍ າ ມາພິ ຈ າລະນາໃນກອງ

ແນກ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານວິຊາການ

ຈໍາປີ 2022 ແລະ ແຜນການເຄື່ອນ

ປະຊຸມຄັ້ງນີ້

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2023 ຂອງ

ຄັນພື້ນຖານຂອງຊາດ

ອົ ງ ການໄອຍະການປະຊາຊົ ນ ສູ ງ ສຸ ດ ;

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ.

ດາເນື້ອໃນ ທີ່ຈະນໍາສະເໜີຕໍ່ກອງປະ

ບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ

ສະນັ້ນ,

ຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ຂອງສະ

ກັ ບ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນພັ ດ ທະ

ແຫ່ງຊາດ,

ພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ໄດ້ຮັບການ

ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ

ໃນ, ຮ່າງກົດໝາຍ ແລະ ບັນດາທ່ານ

ຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນ ຈາກ

ຈໍາປີ 2022 ແລະ ແຜນການ ປະຈໍາ

ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້

ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ

ປີ 2023; ບົດລາຍງານຂອງລັດຖະ

ເຊີດຊູຄວາມຮັບຜິດຊອບການເມືອງ

ສ້ າ ງຄວາມເປັ ນ ເອກະພາບຕໍ່ ເ ນື້ ອ ໃນ

ບານ

ຂອງຕົນ, ສຸມສະຕິປັນຍາເຂົ້າໃນການ

ຕ່າງໆໃຫ້ເລິກເຊິ່ງ; ເພື່ອຍົກສູງປະສິດ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງົບປະມານແຫ່ງ

ປະກອບຄຳຄິດຄໍາເຫັນ,

ທິພາບໃນການກະກຽມ ແລະ ດຳເນີນ

ລັດ ປີ 2021, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ຄົ້ນຄວ້າຊອກຫາວິທີການແກ້ໄຂບັນ

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ

ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ

ປະຈໍາປີ

ຫາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໃຫ້ມີ

ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ແນ

2022 ແລະ ແຜນການ ປະຈໍາປີ

ຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ພ້ອມກັນ

ໃສ່ເຮັດໃຫ້ການພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບ

2023;

ບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະ

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ; ການຄົ້ນຄວ້າປະກອບ

ຮອງເນື້ອໃນກອງປະຊຸມ

ມີຄຸນນະ

ຕິບັດແຜນເງິນຕາ ປະຈໍາປີ 2022

ຄໍ າ ເຫັ ນ ໃຫ້ ຮັ ບ ປະກັ ນ ສອດຄ່ ອ ງກັ ບ

ພາບ, ຮັບປະກັນການປະຕິບັດພາລະ

ແລະ ແຜນການ ປະຈໍາປີ 2023; ບົດ

ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ສອດ

ບົດບາດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ທັງເພື່ອ

ລາຍງານການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານ

ຄ່ອງກັບ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງສະມາ

ເຮັດໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ອົງການ, ຂະ

ປະຈໍາ ປີ 2022 ແລະ ແຜນການ

ຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດ
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ຊາດ,

ທັງນີ້, ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ບັນ

4

ແໜງການ ແລະ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ
ຊາດ

ໄດ້ແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນ

ແລະ ເຂົ້າໃຈເປັນເອກະພາບຕໍ່ບັນດາ
ເນື້ອໃນບົດລາຍງານ ແລະ ກົດໝາຍ
ທີ່ມີລັກສະນະວິຊາການ,

ຮັບປະກັນ

ການປະຕິ ບັ ດ ພາລະບົ ດ ບາດຂອງແຕ່
ລະພາກສ່ວນ ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດ
ຄ່ອງກັບກົດໝາຍກໍານົດ.
ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບຟັງລາຍ
ງານກ່ ຽ ວກັ ບ ຜົ ນ ການລົ ງ ທາບທາມ
ກົດໝາຍ ຈໍານວນ 12 ສະບັບ ທີ່ຈະ
ນໍ າ ເຂົ້ າ ພິ ຈ າລະນາຮັ ບ ຮອງຢູ່ ກ ອງປະ

ln[8+DDD
ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການປະຕິ
ບັດໜ້າທີ່ການເມືອງ ຂອງກຳລັງປ້ອງ
ກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຢູ່

ກ່ຽວ
ປະ

ກ່ຽວກັບບົດສະຫລຸບຂາດຕົວ

PHOUTHEN PASAXON
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ກອງ
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ແມ່ນຈະໄດ້ສຸມໃສ່ພິຈາລະນາ

ລ້ວນແຕ່ເປັນບັນຫາສໍາ
ຕິດພັນກັບ

ສະເໜີໃຫ້ສະມາຊິກສະພາ
ຄະນະຮັບຜິດຊອບເນື້ອ
ຈົ່ງໄດ້

ຮ່ວມກັນ
ວັນ ໃນກາງເດືອນພະຈິກນີ້; ຈາກນັ້ນ,

ງົດງາມອັດສະຈັນ

ບຽມບາ ຊູເຣນ ຈຳສຣັງ ເອກອັກຄະ

ຍັ ງ ໄດ້ ທ່ ຽ ວຊົ ມ ເສົ າ ຫໍ ໄ ຕຣຫລັ ງ ເກົ່ າ

ທ່ຽວດັ່ງກ່າວ ຕັ້ງຢູ່ເຂດບ້ານປາກປົ່ງ

ລັດຖະທູດວິສາມັນ ຜູ້ມີອຳນາດເຕັມ

ທີ່ມີອາຍຸ 1000 ປີ.

ເມືອງ ແລະ ແຂວງສາລະວັນ ຫ່າງ

ແຫ່ງ

ມົງໂກລີ

ປະຈຳລາວ

ແລະ

ພ້ອມນັ້ນ,

ຄະນະ

ຈາກເທສະບານເມືອງສາລະວັນຕາມ

ທ່ານ ພົຕ. ວົງສັກ ພັນທະວົງ ປະທານ

ເຄື່ ອ ນໄຫວຢ້ ຽ ມຢາມແຫລ່ ງ ທ່ ອ ງ

ເສັ້ນທາງຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມ

ກຳມາທິ ກ ານປ້ ອ ງກັ ນ ຊາດ-ປ້ ອ ງກັ ນ

ທ່ຽວແບບອະນຸ ລັ ກ ອຸ ທິຍານພູ ຜ າສຸກ

20 ກວ່າກິໂລແມັດ.

ຄວາມສະຫງົບ ສະພາແຫ່ງຊາດ ພ້ອມ

ໂດຍການນຳພາຂະບວນຂອງທ່ າ ນ

ດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ

ຂັນໄຊ ລັດຖະເຮົ້າ ຮອງປະທານສະ

ມີ ແ ຫລ່ ງ ທ່ ອ ງທ່ ຽ ວທີ່ ສ ຳຄັ ນ ຂອງ

ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ແຂວງສາລະວັນ ເຊິ່ງ

ພາປະຊາຊົນແຂວງ,

ແຂວງອີກຫລາຍແຫ່ງ ເປັນຕົ້ນແຫລ່ງ

ໃນວັນທີ 3 ພະຈິກ 2022 ໄດ້ເຄື່ອນ

ວອນ ສີປະເສີດ ຫົວໜ້າພະແນກຖະ

ທ່ອງທ່ຽວຕາດເລາະ-ຕາດຮັງ,

ໄຫວຢ້ຽມ ແລະ ທ່ຽວຊົມສະຖານທີ່

ແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະນຳ ແລະ ທ່ອງ

ກຸ-ປາກເສັດ,

ທ່ອງທ່ຽວທີ່ສຳຄັນຂອງແຂວງສາລະ

ທ່ຽວແຂວງ ເພື່ອທ່ຽວຊົມຄວາມງົດ

4000 ຂຸມ, ຫໍໄຕປີດົກ ແລະ ແຫລ່ງ

ວັນ ເປັນຕົ້ນ: ຫໍໄຕປີດົກກາງນ້ຳ, ວັດ

ງາມຂອງທຳມະຊາດອຸ ທ ະຍານພູ ຜ າ

ທ່ອງທ່ຽວອຶື່ນໆ;

ສີມຸງຄຸນ ບ້ານວັດກາງ ເມືອງ ແລະ

ສຸກ

ລະວັນ

ແຂວງສາລະວັນ

ເຊິ່ງສະຖານທີ່ດັ່ງ

ງົດງາມ ແລະ ມະຫັດສະຈັນທີ່ທຳມະ

96 ແຫ່ງ; ໃນນັ້ນ, ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວ

ກ່າວ ເປັນສະຖານທີ່ໆເກົ່າແກ່ມີຮ່ອງ

ຊາດສ້າງຂຶ້ນ ເມື່ອເຂົ້າໄປໃນຖໍ້າກໍຈະ

ທຳມະຊາດ 53 ແຫ່ງ, ແຫລ່ງທ່ອງ

ຮອຍປະຫວັດສາດ,

ດ້ານວັດທະນະ

ໄດ້ສຳຜັດກັບຄວາມແປກຕາແປກໃຈ

ທ່ຽວປະຫວັດສາດ

ທຳ, ເປັນສະຖານທີ່ກາບໄຫວ້ສັກກາ

ກັບຄວາມງົດງາມ ແລະ ອາກາດທີ່

ທ່ອງທ່ຽວທາງວັດທະນະທຳ 37 ແຫ່ງ.

ລະບູ ຊ າຂອງປວງຊົ ນ ຊາວແຂວງສາ

ເຢັນສົດຊື່ນ, ມີນໍ້າໄຫລຜ່ານຕາມທາງ

(ຄັດສອນ ຮຸ່ງສະຫວ່າງ)

ລະວັນ ແລະ ທີ່ກຳລັງຈະປະກາດເປັນ

ຍ່າງ,

ທ່ານ

ມະໄລ

ພາຍໃນຖໍ້າເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມ

ຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ, ບົດ

ສອດຄ່ ອ ງກັ ບ ສະພາບຄວາມເປັ ນ ຈິ ງ

ລາຍງານຜົ ນ ການກວດສອບບົ ດ ສະ

ຂອງການພັ ດ ທະນາເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ

ມໍ ລ ະດົ ກ ທ້ ອ ງຖິ່ ນ ຂອງແຂວງສາລະ

ໃນຖໍ້າ ແລະ ມີແສງເຫລື້ອມຍິບຍັບ

ຫລຸ ບ ຂາດຕົ ວ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ

ຄົມໃນໄລຍະໃໝ່

ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ

ເຊື່ ອ ມໂຍງທາງດ້ າ ນເສດຖະກິ ດ ກັ ບ

ຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ
ແລະ ເຜີຍແຜ່ຜົນສຳເລັດກອງປະຊຸມ
ສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ແລະ ສະພາປະ
ຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ຊຸດທີ II; ເອກະ

ພັກ, ກົດໝາຍຂອງລັດ ຢ່າງໜັກ
ແໜ້ນພາຍໃນຖັນແຖວກໍາລັງປະກອບ
ອາວຸດ, ຂໍໃຫ້ກຳລັງປະກອບອາວຸດ
ເປັນກຳລັງແຖວໜ້າ ໃນການກຳແໜ້ນ
ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ກົດ

2021;

ລາຍງານກ່ຽວກັບການຈັດ

ສາມາດ

ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

ຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2022

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຈະໄດ້ດຳ

ແລະ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ

ເນີນໄປຈົນຮອດວັນທີ 25 ພະຈິກ

ປະຈໍາປີ 2023 ຂອງອົງການກວດກາ

2022 ຈຶ່ງຈະສຳເລັດ.

ແຫ່ງລັດ, ບົດລາຍງານຜົນການກວດ

(ຂ່າວ: ສຸພາວັນ ຫອມສະນິດ;

ກາ ຕາມຜົນການກວດສອບ ປີ 2020.

ພາບ: ກົງໃຈ ແສງອຳພັນ)

ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານ ປອ.

ບັນດາກົມກອງຮາກຖານ ພ້ອມທັງລົງ
ຊຸກຍູ້, ປຸກລະດົມ ການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັ ດ ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັ ກ ,
ລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ, ນິຕິກຳ
ໃຕ້ກົດໝາຍ
ຕິດພັນກັບການເຜີຍ
ແຜ່ຜົນສຳເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາ

ມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງ ສພຊ ຊຸດທີ IX
ແລະ ສພຂ ຊຸດທີ II.
ໃນກອງປະຊຸຸ ມ ຜູ້ ເ ຂົ້ າ ຮ່ ວ ມ
ໄດ້ຮັບຟັງບົດກ່ຽວກັບທີ່ຕັ້ງ, ພາລະ
ບົດບາດ, ສິດ, ໜ້າທີ່, ການຈັດຕັ້ງ
ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະພາແຫ່ງ

ເຊິ່ງແຫລ່ງທ່ອງ

ຍັງໄດ້

ໄວ້ໃນລັດຖະທໍາມະນູນ,

ແລະ

ກົດໝາຍ,

(ສພຊ) ໃນໂອກາດທີ່ທ່ານ

ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2023

ປະຈໍາປີ
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ສານ ກ່ຽວກັບສະພາບຄວາມເປັນມາ,
ທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ສິດ, ໜ້າທີ່,
ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ
ຂອງກຳມາທິການປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງ
ກັນຄວາມສະຫງົບ ສະພາແຫ່ງຊາດ;
ການປະຕິ ບັ ດ ນະໂຍບາຍຕໍ່ ພ ະນັ ກ
ງານ-ນັກຮົບ ໃນກຳລັງປ້ອງກັນຊາດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ປະຕິບັດໜ້າ
ທີ່ຢູ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະ
ຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ.
ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ພົຕ. ວົງ
ສັກ ພັນທະວົງ ໄດ້ມີຄຳເຫັນໂອ້ລົມຕໍ່
ກອງປະຊຸມວ່າ: ຮຽກຮ້ອງມາຍັງນາຍ
ແລະ ພົນທະຫານ ຈົ່ງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່
ຮັ ກ ສາມູ ນ ເຊື້ ອ ອັ ນ ດີ ງ າມຂອງກອງ
ທັບ ໂດຍສຸມໃສ່ປະຕິບັດດັ່ງນີ້:
1. ສືບຕໍ່ເຝິກຝົນທາດແທ້
ປະຕິວັດ,
ຄວາມຈົ່ງຮັກພັກດີຕໍ່ປະ
ເທດຊາດ,
ຍອມເສຍສະຫລະເພື່ອ
ຊາດເພື່ອປະຊາຊົນ ຂອງນາຍ ແລະ
ພົນທະຫານ ໃຫ້ຖືເປັນບັນຫາສຳຄັນ
ໃຈກາງ ແລະ ບໍ່ສາມາດຖືເບົາໄດ້;
2.
ສ້າງຄວາມເປັນເອກະ
ພາບສູງ ກັບແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງ

ສຳລັບແຂວງສາລະວັນ

ຍັງ

ແກ້ງ

ຖໍ້າເກົ້າຮູ-ພູຕາກເຂົ້າ,
ປະຈຸບັນແຂວງສາ

ມີແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວທັງໝົດ

6 ແຫ່ງ ແລະ

ມີຍ່ອຍຫີນທີ່ມີຄວາມງົດງາມ

ໝາຍຂອງລັດ ຈັັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ
ອອກມາເປັ ນ ແຜນການອັ ນ ລະອຽດ
ຂອງກຳລັງປະກອບອາວຸດ;
3. ກອງທັບ, ນາຍ ແລະ ພົນ
ທະຫານ ຕ້ອງສືບຕໍ່ເຝິກຝົນຄວາມມີ
ລະບຽບວິໄນ, ຖືສິ່ງນີ້ ທັງເປັນທາດ
ແທ້, ເປັນຊີວິດຈິດໃຈຂອງຕົນ ທັງ
ເປັນຄຸນລັກສະນະທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ ເພື່ອ
ເປັນອາວຸດອັນແຫລມຄົມ
ຕັດສິນ
ໄຊຊະນະ ຫລື ປະລາໄຊກັບສັດຕູ
ຂອງຊາດ;
4. ໃນສະພາບປະຈຸບັນ ແລະ
ໃນຕໍ່ໜ້າ ສຸດທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນ ຕ້ອງ
ໄດ້ ພັ ດ ທະນາກອງທັ ບ ໃຫ້ ເ ຂັ້ ມ ແຂງ,
ມີແບບແຜນ ແລະ ທັນສະໄໝເປັນ
ກ້າວໆ, ຮູ້ຈຸດໃດ, ຂົງເຂດໃດ, ກຳລັງ
ປະເພດໃດ ທີ່ຕ້ອງເນັ້ນໜັກການພັດ
ທະນາ, ເນັ້ນໜັກການປັບປຸງ ເນັ້ນ
ໜັກການນຳໃຊ້, ກຳລັງໃດ, ປະເພດ
ໃດ ທີ່ຕ້ອງສ້າງ, ປັບປຸງໂລດໃນສະ
ເພາະໜ້າ ແລະ ກຳລັງປະເພດໃດ ຕ້ອງ
ພັດທະນາໄລຍະຍາວ ເຊິ່ງຕ້ອງຮູ້ວ່າ
ມັ ນ ຂຶ້ ນ ຢູ່ ກັ ບ ສະຖານະການຈະຜັ ນ
ແປນັ້ນ ໃຫ້ຊັດເຈນ ແລະ ໜັກແໜ້ນ,

ບໍ່ໃຫ້ຜິດພາດ, ແຕ່ກໍ່ບໍ່ຟຸມເຟືອຍ;
5. ເອົາໃຈໃສ່ຊ່ວຍລັດຖະ
ບານແກ້ໄຂບັນຫາເສດຖະກິດ, ຕ້ອງ
ສ້ າ ງຄວາມເຂັ້ ມ ແຂງທາງດ້ າ ນການ
ສ້າງພະລາທິການກັບທີ່
ເພື່ອຊ່ວຍ
ຫລຸ ດ ຜ່ ອ ນການແບກຫາບຂອງລັ ດ
ຖະບານ ໃນບັນຫາຍຸດທະສາດໃຫຍ່ໆ.
ດາໍເນີນການປະຢັດ, ການໃຊ້ຈ່າຍ
ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ດັ່ງທາດແທ້ມູນ
ເຊື້ອຂອງກອງທັບເຮົາໄດ້ມີມາແລ້ວ;
6. ສືບຕໍ່ຮັກສາມູນເຊື້ອອັນ
ດີງາມ ໃນການຊ່ວຍເຫລືອປະຊາຊົນ,
ຊ່ ວ ຍເຫລື ອ ດ້ າ ນການລົ ບ ລ້ າ ງຄວາມ
ທຸກຍາກ, ຊ່ວຍບັນເທົາທຸກໃນຍາມ
ມີໄພທີ່ກະທົບເຖິງປະຊາຊົນດັ່ງທີ່ເຄີຍ
ປະຕິບັດມາ ເຊິ່ງກອງທັບໄດ້ເປັນທີ່
ໄວ້ວາງໃຈໄດ້ຂອງປະຊາຊົນ ຢ່າງແທ້
ຈິງໃນໄລຍະຜ່ານມາ;
7. ສືບຕໍ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ
ກັບການພົວພັນທີ່ມີມູນເຊື້ອກັບກອງ
ທັບຂອງປະເທດເພື່ອນມິດ ທັງຢູ່ໃກ້
ແລະ ໄກ ໂດຍສະເພາະເພື່ອນມິດຍຸດ
ທະສາດ, ຮູ້ຍາດແຍ່ງ, ຮູ້ຮໍ່າຮຽນ
ແລະ ຮູ້ຮັບເອົາການຮ່ວມມື ຢ່າງມີ
ການເລືອກເຟັ້ນ ດ້ວຍສະຕິປັນຍາທີ່
ແຫລມຄົມ.
(ກົງທະນູຄຳ ພິພັດເສລີ)
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ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນໄລຍະ
10 ເດືອນຜ່ານມາ ການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດວຽກງານໄດ້ປະສົບຜົນ
ສຳເລັດໃນຫລາຍດ້ານ ໃນນັ້ນ,
ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງສາມາດ
ເຊັນອອກໃບຕາດິນໄດ້ທັງໝົດ
17.111 ຕອນ, ການຂຶ້ນທະ
ບຽນອອກໃບຕາດິນປະຕິບັດໄດ້
10.879 ຕອນ ທຽບໃສ່ຕົວ
ເລກທີ່ສະພາປະຊາຊົນ ນວ ກຳ
ນົດໃຫ້ 10.000 ຕອນ ເທົາ່ ກັບ
108.79%, ໄດ້ສະແກນສຳນວນ
ແລະ

ທະບຽນຕອນດິນໄດ້ທັງ

ໝົດ 65.766 ຕອນ ຂອງແຜນ
(ສພຊ) ວັນທີ 10 ພະຈິກ

ຈຸດສຸມ 3 ເດືອນທ້າຍປີ 2022

ລື່ນແຜນ 3 ເທົ່າຂອງແຜນການ

ປີ 20.000 ຕອນ ເທົ່າກັບ

2022 ທ່ານ ສົມບັດ ຈັນທະມາດ

ຂອງພະແນກ ເຊິງ່ ທ່ານ ນາງ ບົວ

ປີ (ມະຕິສະພາແຫ່ງຊາດ 13.300

328.83%

ປະທານຄະນະກຳມະການເສດຖະ

ວອນ ສຸກລາແສງ ໄດ້ລາຍງານ

ຕືກ
້ ບ
ີ ) ສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມຄາດ

ນອກຈາກນັ້ນ, ໃນໄລຍະຜ່ານ

ກິດ ແຜນການ ແລະ ການເງິນ

ໃຫ້ຮວ
ູ້ າ່ ໃນໄລຍະຕົນ
້ ປີຜາ່ ນມາ

ໝາຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການປະ

ມາ ຍັງໄດ້ລງົ ສຳຫລວດວັດແທກ

ສະພາປະຊາຊົນນະຄອນຫລວງ

ໂດຍອີງໃສ່ສະພາບການຂອງສາ

ຕິບດ
ັ ບັນດາຄາດໝາຍໃນແຕ່ລະ

ແລະ ເກັບກຳຂໍມ
້ ນ
ູ ພ້ອມທັງດັດ

ວຽງຈນ
ັ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ສບ
ື

ກົ ນ ໄດ້ ສົ່ ງ ຜົ ນ ກະທົ ບ ຕໍ່ ສ ະພາບ

ດ້ານທີກ
່ ຳນົດໄວ້ໃນແຜນ ແມ່ນ

ແກ້ໃບຕາດິນໃຫ້ໂຄງການຕ່າງໆ

ຕໍ່ເ ຄື່ອ ນໄຫວຕິ ດ ຕາມກວດກາ

ເສດຖະກິດ ເຊິ່ງນະຄອນຫລວງ

ສາມາດບັນລຸໄດ້ເປັນສ່ວນໃຫຍ່

ເປັນຕົ້ນແມ່ນໂຄງການທາງລົດ

ແລະ ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ວຽງຈັນ ໄດ້ປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າຍ

ແລະ ຈະສືບຕໍ່ປະຕິບັດໃນ 3

ໄຟລາວ-ຈີນ ໄລຍະທີ 1 ແລະ

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ

ທ້າຍດ້ານລາຄາສິນຄ້າອຸປະໂພກ,

ເດືອນທ້າຍປີ 2022 ໃຫ້ບັນລຸ

2, ໂຄງການກໍສ
່ າ້ ງທາງດ່ວນວຽງ

ຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງ

ບໍລໂິ ພກ ແລະ ຄ່າຄອງຊີບທີເ່ ພີມ
່

ຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້.

ຈັນ ໝາຍເລກ 1, ໂຄງການທາງ

ລັດ ປະຈຳປີ 2022 ຢູ່ພະແນກ

ຂຶນ
້ , ການສະໜອງນໍາ້ ມັນມີຄວາມ

ຈາກນັນ
້ , ວັນທີ 14 ພະຈິກ

ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນນະ ຈຳກັດ ທັງມີຄວາມຫຍຸງ້ ຍາກທາງ

2022 ທ່ານ ສົມບັດ ຈັນທະມາດ

ຈັນ,

ຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໂດຍການ

ດ້ານງົບປະມານ ເພື່ອຊຳລະສະ

ປະທານຄະນະກຳມະການເສດຖະ

450 ປີ, ໂຄງການກໍສ
່ າ້ ງເສັນ
້ ທາງ

ຕ້ອນຮັບຂອງນາງ ບົວວອນ ສຸກ

ສາງຕ່າງໆ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ

ກິດ ແຜນການ ແລະ ການເງິນ

ດອນນົກຂຸມ
້ ຫາເສັນ
້ ທາງ 450

ລາແສງ ຫົວໜ້າພະແນກແຜນ

ເມືອ
່ ອີງຕາມການຄິດໄລ່ຂອງສູນ

ສະພາປະຊາຊົນນະຄອນຫລວງ

ປີ ແລະ ໂຄງການສະມາດຊິດຕີ້

ການ ແລະ ການລົງທຶນນະຄອນ

ສະຖິຕິ ປະຈຳນະຄອນຫລວງວຽງ ວຽງຈນ
ັ (ນວ) ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ

(ເຂດພັດທະນາຕົວເມືອງທັນສະ

ຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ມີບັນດາ

ຈັນ ຄາດຄະເນວ່າ ໝົດປີ 2022

ໄດ້ສບ
ື ຕໍເ່ ຄືອ
່ ນໄຫວຕິດຕາມກວດ

ໄໝ ນວ). ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ,

ຫົ ວ ໜ້ າ -ຮອງຫົ ວ ໜ້ າ ຂະແໜງ

ເສດຖະກິດຈະມີການຂະຫຍາຍ

ກາ ແລະ ຊຸກຍູກ
້ ານຈັດຕັ້ງປະຕິ

ຍັງໄດ້ລົງກວດແກ້ບັນຫາຜົນກະ

ການຂອງພະແນກ ແລະ ວິຊາ

ຕົວໃນລະດັບ 4,36% ທຽບໃສ່

ບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-

ທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ເຊັ່ນ ການ

ການຈຳນວນໜຶ່ງເຂົ້າຮ່ວມ.

ແຜນການປີ ຍັງອີກ 2,14% ຈະ

ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານ

ປ່ອຍນໍາ້ ເສຍ, ນໍາ້ ເປືອ
້ ນ ຢູຂ
່ ອບ

ໃນການເຄືອ
່ ນໄຫວວຽກ

ໄດ້ຕາມແຜນ (ແຜນການວາງໄວ້

ແຫ່ງລັດ ປະຈຳປີ 2022 ຢູ່ພະ

ເຂດເມືອງສີສັດຕະນາກ

ຄັ້ງນີ້, ໄດ້ຮັບຟັງຊີ້ແຈງຂອງພະ

6,5%), ຄາດຄະເນມູນຄ່າເພີ່ມ

ແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ

ໄດ້ລງົ ຕິດຕາມກວດກາໂຄງການ

ແນກແຜນການ ແລະ ການລົງ

ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ

ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ນວ ໂດຍ

ຂະຫຍາຍນໍ້າປະປາດົງບັງ, ຢູ່ບໍລິ

ທຶນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຕໍ່

(GDP) ປະມານ 58.412,26

ການຕ້ອນຮັບຂອງທ່ານ ບຸນຊົມ

ສັດ ບໍແ
່ ຮ່ປຍ
ຸ ກາລີ-ລາວຈີນ ແລະ

ຄໍາຖາມເຈາະຈີ້ມຂອງສະພາປະ

ຕືກ
້ ບ
ັ (ແຜນການວາງໄວ້ 63.076

ຊົງວິໄລ ຫົວໜ້າພະແນກຊັບພະ

ອື່ນໆອີກຈຳນວນໜຶ່ງ.

ຊາຊົ ນ ນະຄ ອ ນຫ ລວງວຽງຈັ ນ

ຕືກ
້ ບ
ັ ), GDP ສະເລ່ຍຕໍຫ
່ ວ
ົ ຄົນ

ຍາ ກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງ

ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ບັນ

ໃນການຈັ ດ ຕັ້ ງ ແຜນພັ ດ ທະນາ

60,28 ລ້ານກີບ ຫລື ເທົ່າກັບ

ແວດລ້ອມ ນວ; ມີບັນດາທ່ານ

ດາທ່ານຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ມີຄໍາເຫັນ

ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປະຈຳປີ 2022

5.525 ໂດລາສະຫະລັດ (ແຜນ

ຄະນະພະແນກ,

ຫົວໜ້າ-ຮອງ

ແລກປ່ຽນ ແລະ ຊີ້ແຈງໃນບາງ

ແລະ ຮັບຟັງການລາຍງານການ

ການວາງໄວ້ 6.426 ໂດລາສະ

ຫົວໜ
 ້າຂະແໜງ ພ້ອມດ້ວຍວິ

ບັນຫາທີຍ
່ ງັ ເປັນຂໍຄ
້ ງົ ຄ້າງໃນການ

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນໄລ

ຫະລັດ). ການລົງທຶນທົວ
່ ສັງຄົມ


ຊາການຈຳນວນໜຶ່ງ.

ປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະແນກ

ຍະ 9 ເດືອນຕົ້ນປີ, ແຜນວຽກ

ປະຕິບດ
ັ ໄດ້ 40.306,67 ຕືກ
້ ບ
ີ ,

ທ່ານ ບຸນຊົມ ຊົງວິໄລ

ເກີນຄາດໝາຍ.

ດ່ວນ ນວ ຫາວັງວຽງ ແຂວງວຽງ
ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ

ສິງ່ ແວດລ້ອມ ນວ ໃນໄລຍະຜ່ານ
ມາ ແລະ ໃນຕອນທ້າຍ, ທ່ານ
ສົມບັດ ຈັນທະມາດ ກໍໄດ້ສະແດງ
ຄວາມຍ້ ອ ງຍໍ ຊົ ມ ເຊີ ຍ ຕໍ່ ຜົ ນ ສຳ
ເລັດທີປ
່ ະຕິບດ
ັ ໄດ້ໃນໄລຍະຜ່ານ
ມາ ແລະ ໃຫ້ສບ
ື ຕໍເ່ ອົາໃຈໃສ່ປະ
ຕິ ບັ ດ ຕໍ່ ວ ຽກງານທີ່ ຍັ ງ ຄົ ງ ຄ້ າ ງ
ໂດຍອີງໃສ່ປະຕິບັດຕາມມະຕິທີ່
ຄະນະປະຈຳສະພາປະຊາຊົນ ນວ
ໄດ້ ຮັ ບ ຮອງໃຫ້ ບັ ນ ລຸ ຕ າມຄາດ
(ນັກຂ່າວ ສປນວ)

ບັ້ນຊີວິດການເມືອງ, ກວດກາ,
ຕີລາຄາແບ່ງປະເພດການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບດ
ັ ຂໍແ
້ ຂ່ງຂັນ 4 ບຸກ ຄັງ້ ທີ
II ປະຈໍາປີ 2022 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະ
ຊຸມສະພາປະຊາຊົນແຂວງຫົວພນ
ັ
ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງສະ
ຫາຍ ຄອນສະຫວັນ ຂັນທະວີໄຊ
ເລຂາໜ່ວຍຊາວໜຸມ
່ ສພຂ
 ຫົວ
ພັນ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງສະ
ຫາຍ ຄຳຟອງ ກົ້ວມີໄຊ ຮອງເລ
ຂາໜ່ວຍພັກ, ເລຂາທິການ ສພຂ

ຫົວພັນ, ມີຜຕ
ູ້ າງໜ້າມາຈາກຄະ
ນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມແຂວງ
ພ້ອມດ້ວຍບັນດາສະມາຊິກຊາວ
ໜຸ່ມພາຍໃນໜ່ວຍເຂົ້າຮ່ວມ.
ກອງປະຊຸ ມ ໄດ້ ຮັ ບ ຟັ ງ
ບົດສະຫລຸບຂໍ້ແຂ່ງຂັນ 4 ບຸກ
ປະຈໍາປີ 2022 ແລະ ທິດທາງ
ແຜນການເຄື່ອນໄຫວ ປະຈຳປີ
2023 ຂອງໜ່ວຍຊາວໜຸ່ມ

ສພຂ ຈາກສະຫາຍ ຄອນສະ
ຫວັນ ຂັນທະວີໄຊ ພ້ອມທັງຮັບ
ຟັງປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນໃສ່ບດ
ົ
ສະຫລຸບຂອງບັນດາສະຫາຍສະ
ມາຊິກຊາວໜຸ່ມ ເຮັດໃຫ້ມີເນື້ອ
ໃນຄົບຖ້ວນ ແລະ ການວາງທິດ
ທາງແຜນການໃຫ້ເໝາະສົມກັບ
ຈຸ ດ ພິ ເ ສດຄວາມເປັ ນ ຈິ ງ ຂອງ
ໜ່ວຍສາມາດຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ໃຫ້
ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ. ຈາກນັ້ນ,
ສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມທຸກສະຫາຍ
ໄດ້ຜາ່ ນໃບສໍາຫລວດຕົນເອງ ທງັ
ພ້ອມກັນຕີລາຄາແບ່ງປະເພດຕາມ
ມາດຖານເງື່ອນໄຂຕາມເນື້ອໃນ
ຂໍ້ແຂ່ງຂັນການສ້າງຊາວໜຸ່ມ 4
ບຸກ ເຊິ່ງພາຍໃນໜ່ວຍມີສະມາ
ຊິກຊາວໜຸ່ມ ທັງໝົດ 36 ສະ
ຫາຍຍິງ 14 ສະຫາຍ, ປະເມີນ
ຜົນຕົວຈິງ 31 ສະຫາຍ ຍິງ 12
ສະຫາຍ.
ຕອນທ້າຍກອງປະຊຸມ,
ສະຫາຍ ຄຳຟອງ ກົ້ວມີໄຊ ໄດ້
ມີຄຳເຫັນໂອ້ລົມ ໂດຍສະຫາຍ
ໄດ້ສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊມ
ົ ເຊີຍ

ຕໍຜ
່ ນ
ົ ງານທີຊ
່ າວໜຸມ
່ ສະພາປະຊາ
ຊົນແຂວງ ຍາດມາໄດ້ໃນໄລຍະ
ໜຶ່ງປີຜ່ານມາ; ເນັ້ນໜັກໃຫ້
ຄະນະໜ່ວຍຊາວໜຸ່ມ ເອົາໃຈ

ໃສ່ນາໍ ພາ-ຊີນ
້ ຳສະມາຊິກຂອງຕົນ
ຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ເນືອ
້ ໃນຂໍແ
້ ຂ່ງຂັນ
4 ບຸກ, ຕິດຕາມກວດກາການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງ
ສະມາຊິກພາຍໃນໜ່ວຍ ພ້ອມ
ທັງປັບປຸງແບບແຜນວິທເີ ຮັດວຽກ
ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະມາຊິກຊາວ
ໜຸມ
່ ທຸກສະຫາຍຈົງ່ ພ້ອມກັນ ຮັກ
ສາມູນເຊືອ
້ ຄວາມສາມັກຄີ ພາຍ
ໃນ ແລະ ພາຍນອກ ໃຫ້ແໜ້ນ
ແຟ້ນ, ເຝິກຝົນຫລໍ່ຫລອມຕົນ
ເອງ ຊອກສະແຫວງຫາຄວາມຮູ້
ໃໝ່ໆ ມາພັດທະນາຕົນເອງ ແລະ
ການຈັດຕັງ້ ໃຫ້ດຂ
ີ ນ
້ຶ ເອົາໃຈໃສ່
ສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວໃຫ້ໄດ້
ລາຍຮັບຫລາຍຂຶ້ນ, ເປັນເຈົ້າ
ການຮັກສາມູນເຊື້ອໜ່ວຍຊາວ
ໜຸ່ມ 4 ບຸກຕະຫລອດໄປ.
(ເວີນ ແກ້ວບຸນມີ)
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ແລະ

ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ

ໝາຍທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.

(ສພຊ) ວັນທີ 11 ພະ
ຈິກ 2022 ໜ່ວຍຊາວໜຸ່ມສະ
ພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ) ຫົວ
ພັນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມດຳເນີນ

(ສພຊ
 ) ການແຂ່ງຂັນ
ກິລາເປຕັງຊີງຂັນປະທານສະພາ
ປະຊາຊົນແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ຈດ
ັ
ຂືນ
້ ໃນວັນທີ 11 ພະຈິກ 2022
ທີ່ເດີ່ນເປຕັງຂອງແຂວງອັດຕະປື
ເຊິ່ງເປັນການສ້າງຂະບວນການ
ເນື່ອງໃນໂອກາດທີ່ສະພາປະຊົນ
ແຂວງອັດຕະປື ເປັນເຈົ້າພາບ
ກອງປະຊມ
ຸ ພົບປະແລກປ່ຽນບົດ
ຮຽນຂອງສະພາປະຊາຊົນ
4
ແຂວງ ພາກໃຕ້ຄື: ສາລະວັນ,
ຈໍາປາສັກ, ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະ
ປື ໂດຍມີການນໍາຂອງແຂວງອັດ
ຕະປື ແລະ ຄະນະນໍາສະພາປະຊົນ
4 ແຂວງພາກໃຕ້ ພ້ອມດ້ວຍແຂກ
ທີຖ
່ ກ
ື ເຊີນ ແລະ ທີມນັກກິລາສະ
ພາປະຊາຊົນ 4 ແຂວງເຂົາ້ ຮ່ວມ.

ການແຂ່ງຂັນປະກອບ
ມີທງັ ໝົດ 28 ທີມ, ທີມປະສົມ
ຊາຍ-ຍິງ, ແບ່ງອອກເປັນ 3 ປະ
ເພດຄື: ປະເພດຮຸນ
່ ອາວຸໂສມີ 12
ທີມ, ປະເພດຮຸ່ນກາງ 8 ທີມ
ແລະ ປະເພດຮຸນ
່ ຊາວໜຸມ
່ 8 ທີມ.
ຜ່ານການແຂງຂນ
ັ ຢ່າງ
ແຂງຂັນ ແລະ ເປັນຂະບວນຟົດ
ຟນ
້ື ປາກດ
ົ ວ
 າ່ ຜົນການແຂ່ງຂັນ
ປະເພດອາວຸໂສ ຊະນະເລີດໄດ້
ແກ່ທມ
ີ ສະພາປະຊົນແຂວງຈໍາປາ
ສັກ, ຮອງຊະນະເລີດໄດ້ແກ່ສະ
ພາປະຊົນແຂວງເຊກອງ ແລະ ທີ
3 ໄດ້ແກ່ທມ
ີ ສະພາປະຊົນແຂວງ
ອັດຕະປື; ປະເພດຮຸນ
່ ກາງ ຊະນະ
ເລີດໄດ້ແກ່ທມ
ີ ສະພາປະຊົນແຂວງ
ເຊກອງ, ຮອງຊະນະເລີດໄດ້ແກ່

ທີມສະພາປະຊົນແຂວງຈໍາປາສັກ
ແລະ ທີ 3 ໄດ້ແກ່ທີມສະພາປະ
ຊົນແຂວງອັດຕະປື ແລະ ປະເພດ
ຮຸ່ນຊາວໜຸ່ມ ຊະນະເລີດໄດ້ແກ່
ທີມສະພາປະຊົນແຂວງຈໍາປາສັກ,
ຮອງຊະນະເລີດໄດ້ແກ່ທີມສະພາ
ປະຊົນແຂວງສາລະວັນ ແລະ ທີ
3 ໄດ້ແກ່ທີມສະພາປະຊາຊົນ
ແຂວງອັດຕະປື.
ສຳລບ
ັ ລາງວັນການແຂ່ງ
ຂັນແຕ່ລະປະເພດ, ລາງວັນຊະນະ
ເລີດ ໄດ້ຮ
ບ
ັ ຂັນ 1 ໜ່ວຍ ພ້ອມ
ເງິນສົດ 2 ລ້ານກີບ, ລາງວັນຮ
 ອງ
ຊະນະເລີດ ໄດ້ຮ
ບ
ັ ເງິນສົດ 1 ລ້ານ
5 ແສນກີບ ແລະ ລາງວັນທີ 3
ໄດ້ຮບ
ັ ລາງວັນເງິນສົດ1 ລ້ານກີບ.
(ວິນັດ)
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(ສພຊ) ຕອນເຊົ້າຂອງ

ວັນພະຫັດທີ 10 ພະຈິກ 2022
ທີ່ ຫ້ ອ ງປະຊຸ ມ ສະພາປະຊາຊົ ນ
ແຂວງອຸດມ
ົ ໄຊ, ບັນດາພະແນກ
ການກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງຂົ ງ ເຂດເສດຖະ
ກິດ ໄດ້ເຂົາ້ ລາຍງານສະພາບພົນ
້
ເດັນ
່ ແລະ ຄວາມຫຍຸງ້ ຍາກ ໃນ
ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ວຽກງານ
ຂອງຕົນໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຕໍຄ
່ ະ
ນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ
ຄໍາດີ ວົງລ້ອມ ປະທານສະພາປະ
ຊາຊົນແຂວງ, ມີທ່ານ ຄໍາເຜີຍ
ງອນວັນຄໍາ ຮອງປະທານສະພາ
ປະຊາຊົນແຂວງ, ບັນດາທ່ານສະ
ມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດ
ເລືອກຕັ້ງທີ 4, ຄະນະປະຈໍາສະ

ພາປະຊາຊົນແຂວງ, ສະມາຊິກ

ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ຫົວໜ້າຮອງຫົວໜ້າພະແນກ, ຕາງໜ້າ
ຈາກທະນາຄານ ແລະ ພະນັກງານ
ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງເຂົາ້ ຮ່ວມ.
ກອງປະຊຸ ມ ໄດ້ ຮັ ບ ຟັ ງ
ການລາຍງານສະພາບພົ້ນເດັ່ນ,
ຂໍ້ ສ ະດວກ-ຂໍ້ ຄ ວາມຫຍຸ້ ງ ຍາກ
ໃນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານ
ຂອງຂົ ງ ເຂດເສດຖະກິ ດ ໃນໄລ
ຍະຜ່ານມາຕາມຄໍາຖາມເຈາະຈີມ
້
ແລະ ມີຄໍາສະເໜີເພື່ອເປັນການ
ແລກປ່ຽນຄໍາຄິດເຫັນ, ເຊິ່ງປະ
ກອບມີພະແນກການເງິນ, ພະ
ແນກແຜນການ ແລະ ການລົງ
ທຶນ, ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ
ຂົນສົງ່ , ພະແນກພະລັງງານ ແລະ

ບໍ່ແຮ່, ພະແນກຊັບພະຍາກອນ

ທຳມະຊາດ ແລະ ສິງ່ ແວດລ້ອມ,
ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການ
ຄ້າ ລາຍງານກ່ຽວກັບການຈັດຕັງ້
ປະຕິບດ
ັ ບັນດາຄາດໝາຍ ຕາມມະຕິ
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທືອ
່ ທີ
2 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງອຸ
ດົມໄຊ, ເລກທີ 139, ສາມາດ
ບັ ນ ລຸ ຕ າມຄາດໝາຍທີ່ ວ າງໄວ້
ຫລື ບໍ,່ ຍັງຄາດໝາຍໃດທີຍ
່ ງັ ບໍ່
ບັນລຸ ແລະ ຈະສືບຕໍໃ່ ຫ້ສາໍ ເລັດ,
ສາເຫດບໍ່ບັນລຸຍ້ອນຫຍັງ ແລະ
ໄດ້ຮບ
ັ ຟັງການລາຍງານກ່ຽວກັບ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາວຽກ
ທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ເຊັ່ນ ການຄຸ້ມຄອງ
ເງິນຕາ, ການແລກປ່ຽນເງິນຕາ
ແລະ ມີມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ

ທີແ
່ ລກປ່ຽນເງິນຕາຊະຊາຍ ແລະ
ແລກປ່ຽນເງິນສູງກວ່າທີ່ທາງທະ
ນາຄານກຳນົດ ມາຮອດປັດຈຸບນ
ັ
ໄດ້ຈດ
ັ ຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ຄືແນວໃດ, ມີ
ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຄືແນວໃດ ຈາກຜູ້
ຕາງໜ້າທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ
ປະຈຳພາກເໜືອແຂວງອຸດມ
ົ ໄຊ.
ພາຍຫລັ ງ ບັ ນ ດາພະແນກການ
ໄດ້ລາຍງານແລ້ວ ສສຊ-ສສຂ
ຍັງໄດ້ມບ
ີ າງຄໍາຖາມເຈາະຈີມ
້ ເພີມ
່
ຕື່ມອີກຈໍານວນໜຶ່ງ ແລະ ບັນ
ດາພະແນກການທີກ
່ ຽ່ ວຂ້ອງ ໄດ້
ຊີແ
້ ຈງຕໍຄ
່ າໍ ເຈາະຈີມ
້ ດັງ່ ກ່າວ ຕາມ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ຢ່າງ
ກົງໄປກົງມາ. ຈຸດປະສົງກໍເພື່ອ
ເປັນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ໃຫ້ແກ່
ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາ
ເຂດເລືອດຕັ້ງທີ 4 ໃນການເຂົ້າ
ຮ່ວມ ແລະ ມີຄໍາເຫັນສະເໜີຕໍ່
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທືອ
່ ທີ
4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX
ທີ່ຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນມໍ່ໆນີ້.
ໃນຕອນທ້າຍ, ປະທານ
ກອງປະຊຸມໄດ້ມຄ
ີ າໍ ເຫັນເພີມ
່ ຕືມ
່
ຕໍຄ
່ ະນະຮັບຜິດຊອບ ຈົງ່ ຮີບຮ້ອນ
ສັງລວມບັນດາເນື້ອໃນ, ບັນດາ
ຄໍາສະເໜີຕ່າງໆ, ປັບປຸງ ແລະ
ສົງ່ ບົດລາຍງານດັງ່ ກ່າວ ຢ່າງເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ຄະນະປະຈໍາ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ທັນຕາມ
ກໍານົກເວລາ.
(ແສງພອນ ອິນນະລົງ)
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ກອງປະຊຸ ມ ສະໄໝສາມັ ນ ເທື່ ອ
ທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດ
ທີ IX, ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
ຫລວງພະບາງ ຊຸດທີ II ແລະ
ບາງເນືອ
້ ໃນເອກະສານມະຕິກອງ
ປະຊຸມຄົບຄະນະ ຄັ້ງທີ 4 ຂອງ
ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ

(ສພຊ) ໃນຕອນເຊົ້າ
ຂອງວັນທີ 8 ພະຈິກ 2022
ທ່ານ ວົງສະຫວັນ ເທບພະຈັນ
ປະທານຄະນະສະມາຊິ ກ ສະພາ
ປະຊາຊົນແຂວງ ປະຈຳເຂດເລືອກ
ຕັງ້ ທີ 6, ປະທານສະພາປະຊາຊົນ
ແຂວງຫລວງພະບາງ ໄດ້ເຄືອ
່ ນ
ໄຫວພົ ບ ປະຜູ້ ມີ ສິ ດ ເລື ອ ກຕັ້ ງ
ແລະ ເຜີຍແຜ່ເອກະສານຜົນສຳ
ເລັ ດ ກອງປະຊຸ ມ ສະໄໝສາມັນ
ເທືອ
່ ທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ
ຊຸດທີ IX, ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
ຫລວງພະບາງ ຊຸດທີ II ແລະ
ບາງເນືອ
້ ໃນເອກະສານມະຕິກອງ
ປະຊຸມຄົບຄະນະ ຄັ້ງທີ 4 ຂອງ
ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ
ສະໄໝທີ XI ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ
ໃຫຍ່ ກ ອງບັ ນ ຊາການປ້ ອ ງກັ ນ

ຄວາມສະຫງົບແຂວງຫລວງພະ
ບາງ ເຊິ່ງຕ້ອນຮັບໂດຍສະຫາຍ
ພັອ. ຕູຊົງ ປັດໄຈ ຫົວໜ້າກອງ
ບັ ນ ຊາການປ້ ອ ງກັ ນ ຄວາມສະ
ຫງົບແຂວງ; ມີຄະນະພັກ-ຄະນະ
ນຳ, ຄະນະຫ້ອງ, ພະນັກງານ,
ນັກຮົບ, ນາຍ ແລະ ພົນຕຳ
ຫລວດເຂົ້າຮ່ວມ.
ໂອກາດນີ້, ສະຫາຍ
ພັທ. ຄຳເພົ້າ ເດດບັນດິດ ຮອງ
ຫົວໜ້າກອງບັນຊາການປ້ອງກັນ
ຄວາມສະຫງົບແຂວງ ໄດ້ຂນ
້ຶ ຜ່ານ
ບົດສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ໜ້າທີ່ວຽກງານ ໃນໄລຍະ 9
ເດືອນຜ່ານມາ ແລະ ທິດທາງ
ແຜນການ ໃນ 3 ເດືອນຕໍ່ໜ້າ
ຕິດພັນກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ວາລະແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການແກ້

ໄຂບັ ນ ຫາຢາເສບຕິ ດ ຢູ່ ແ ຂວງ
ຫລວງພະບາງ ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ຍົກ
ໃຫ້ເຫັນບາງຜົນສຳເລັດໃນການ
ຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ເປັນຕົນ
້ ແມ່ນສາ
ມາດຮັ ກ ສາໄດ້ ຄ ວາມສະຫງົ ບ
ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບ
ຮ້ອຍໃນສັງຄົມ ໂດຍພື້ນຖານ,
ແຕ່ກໍຍັງມີປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຈຳ
ນວນໜຶ່ງ ທີ່ຍັງສືບຕໍ່ກໍ່ກວນຢູ່
ທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ.
ແຕ່ ເ ຖິ ງ ຢ່ າ ງໃດກໍ ຕ າມພາຍໃຕ້
ການນຳພາຂອງຄະນະພັກ-ຄະນະ
ນຳຂັນ
້ ເທິງ ຈຶງ່ ເຮັດໃຫ້ບນ
ັ ດາປາ
ກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆ ນັບມື້ນັບ
ຫລຸດໜ້ອຍຖອຍລົງເທືອ
່ ລະກ້າວ.
ໂອກາດດຽວກນ
ັ ນ,້ ີ ປະ
ທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໄດ້
ເຜີ ຍ ແຜ່ ເ ອກະສານຜົ ນ ສຳເລັ ດ

ສະໄໝທີ XI, ໃຫ້ບັນດາຄະນະ
ພັກ-ຄະນະນຳ, ຄະນະຫ້ອງ, ພະ
ນັກງານ, ນັກຮົບ, ນາຍ ແລະ
ພົນຕຳຫລວດ ເຊິງ່ ຜົນຂອງກອງ
ປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ພິຈາລະນາ
ແລະ ຮັບຮອງເອົາຫລາຍໆບັນ
ຫາທີ່ສໍາຄັນຂອງຊາດ
ແລະ
ຂອງແຂວງ.
ການເຜີຍແຜ່ເອກະສານ
ໃນຄັ້ງນີ້, ແມ່ນແນໃສ່ເຮັດໃຫ້
ນາຍ ແລະ ພົນຕຳຫລວດ ມີ
ຄວາມຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈ ແລະ ກຳ
ແໜ້ນຕໍແ
່ ນວທາງນະໂຍບາຍຂອງ
ພັກ, ຮັບຮູ້ເນື້ອໃນຜົນສໍາເລັດ
ຂອງກອງປະຊຸມ ເພື່ອນໍາໄປຈັດ
ຕັ້ ງ ຜັ ນ ຂະຫຍາຍເຂົ້ າ ສູ່ ກ ານດຳ
ລົງຊີວິດ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດໜ້າທີວ
່ ຽກງານ ໃຫ້ຖກ
ື ຕ້ອງ,
ສອດຄ່ອງ ແນວທາງຂອງພັກ
ແລະ ຕາມລະບຽບ, ກົດໝາຍ
ຂອງລັດ.
(ໄວພົດ ເສລີພົງໄຊ)
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(ສພຊ) ໂດຍປະຕິບັດ
ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕິດ
ຕາມ, ກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນ
ແຂວງ ສະບັບເລກທີ 12/ສພຊ,
ລົງວັນທີ 15 ພະຈິກ 2016 ແລະ
ຕາມພາລະບົດບາດສິດ ແລະ
ໜ້າທີ່ຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາ
ຊົນຂັ້ນແຂວງ ໃນການຈັດຕັ້ງ
ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ
ດ້ານການຕິດຕາມກວດກາ.
ວັນທີ 11 ພະຈິກ 2022
ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະຈຳ
ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 8 ແຂວງຫົວ
ພັນ ແລະ ພະແນກການທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງນຳໂດຍທ່ານ ນາງ ອຳໄພ
ວອນ ລ້ອມບຸນແພງ ປະທານຄະ
ນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະ
ຈຳເຂດເລືອກຕັງ້ ທີ 8 ແຂວງຫົວ
ພັນ, ປະທານສະພາປະຊາຊົນ
ແຂວງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້
ເຄື່ອນໄຫວຊຸກຍູ້ຕິດຕາມກວດ

ກາໂຄງການທີ່ພົວພັນກັບວຽກ
ງານເຊົາ່ , ສຳປະທານທີດ
່ ນ
ິ ແລະ
ກິ ດ ຈະການຂຸ ດ ຄົ້ ນແຮ່ ຫ າຍາກ
ຢູເ່ ຂດບ້ານອຸໄທ ເມືອງຫົວເມືອງ
ແຂວງຫົວພັນ ເຊິ່ງແມ່ນບໍລິສັດ

ລາວ-ຈີນ ພັດທະນາແຮ່ຫາຍາກ
ພາກເໜືອ 2 ເປັນຜູເ້ ຊົາ່ , ສຳປະ
ທານທີດ
່ ນ
ິ ແລະ ກິດຈະການຂຸດ
ຄົ້ນແຮ່ຫາຍາກ ທົດລອງໃນຈຳ
ນວນ 5 ກິໂລຕາແມັດ.
ການເຄື່ອນໄຫວຊຸກຍູ້
ຕິດຕາມກວດກາຄັ້ງນີ້, ຍັງໄດ້
ຮັບຟັງການລາຍງານສະພາບໂດຍ
ຫຍໍ້ ຈ າກຄະນະຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບປະ
ຈຳສະໜາມ ເຊິ່ງຍົກໃຫ້ເຫັນຂໍ້
ສະດວກ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການ
ຈັດຕັ້ງປະບັດບັນດາກິດຈະການ
ຂຸດຄົ້ນແຮ່ຫາຍາກຂອງບໍລິສັດ
ດັງ່ ກ່າວ ໃຫ້ຄະນະທີມງານໄດ້ຮບ
ັ
ຊາບເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນໃຫ້ ສສຊ
ກ່ ອ ນເຂົ້ າ ຮ່ ວ ມກອງປະຊຸ ມ ສະ
ໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ຂອງສະ
ພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາ

ຊົນແຂວງ ຫົວພັນ ທີຈ
່ ະຈັດຂຶນ
້
ໃນມໍ່ໆນີ້.
ໃ ນ ໂ ອ ກ າ ດ ກ າ ນ ລົ ງ
ເຄື່ອນໄຫວຊຸກຍູ້ຕິດຕາມ, ສະ
ມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຍັງໄດ້ມີ

ຄຳເຫັ ນ ເນັ້ ນ ໜັ ກ ໃຫ້ ຄ ະນະຮັ ບ
ຜິດຊອບ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພະ
ນັກງານວິຊາການຂອງພາກລັດ
ທີປ
່ ະຈຳຢູພ
່ າກສະໜາມ ຕ້ອງໄດ້
ເອົ າ ໃຈໃສ່ ປ ະຕິ ບັ ດ ໜ້ າ ທີ່ ດ້ ວ ຍ
ຄວາມດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ສູງ ພ້ອມທັງເຮັດວຽກງານສຶກ
ສາອົ ບ ຮົ ມ ການເມື ອ ງແນວຄິ ດ
ໃຫ້ປະຊາຊົນ, ກຳມະກອນ ທັງ
ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ອອກແຮງ
ງານໃຫ້ ຮັ ບ ຮູ້ ເ ຂົ້ າ ໃຈຕໍ່ ລ ະບຽບ
ກົດໝາຍ ແລະ ມີຄວາມສາມັກ
ຄີເປັນເອກະພາບ ເຮັດໃຫ້ການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການດັ່ງກ່າວ
ໃຫ້ ມີ ຜົ ນ ສຳເລັ ດ ດີ ຕ າມແຜນ
ການວາງໄວ້.
(ນັກຂ່າວ ສພຂ ຫົວພັນ)
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(ສພຊ) ໃນວັນທີ 15
ພະຈິກ 2022 ສະພາປະຊາຊົນ
ແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ເປີດກອງປະ
ຊຸມຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັງ້
ປະຕິບດ
ັ ມະຕິກອງປະຊຸມສະໄໜ
ສາມັນເທືອ
່ ທີ 2, ເທືອ
່ ທີ 3 ຂອງ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ແລະ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II
ທີ່ ຫ້ ອ ງປະຊຸ ມ ສະພາປະຊາຊົ ນ
ແຂວງ ໂດຍການເປັນປະທານ
ຂອງທ່ານ ບຸນສອນ ເພັດລາວັນ
ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ;
ເຂົາ້ ຮ່ວມມີຮອງປະທານສະພາປະ
ຊາຊົນ, ຫົວໜ້າພະແນກການ,
ອົງການອ້ອມຂ້າງແຂວງ, ຮອງ
ເລຂາທິການ, ຫົວໜ້າຂະແໜງ
ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານທີກ
່ ຽ່ ວຂ້ອງ
ພາຍໃນສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ
ວຽງຈັນເຂົາ້ ຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.

ກອງປະຊຸ ມ ໄດ້ ຮັ ບ ຟັ ງ
ການລາຍງານການເຄືອ
່ ນໄຫວຽກ
ງານຮອບດ້ານໄລຍະ 9 ຂອງ
ແຂວງ ເດືອນຕົນ
້ ປີ 2022 ແລະ
ທິດທາງແຜນການ 3 ເດືອນທ້າຍ
ປີ ຂອງບັນດາພະແນກການ ເພືອ
່
ເປັນການກວດກາຄືນໃນການປະ
ຕິບັດມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ
ຊຸດທີ IX ແລະ ສະພາປະຊາຊົນ
ແຂວງ ຊຸດທີ II ພ້ອມທັງເປັນ
ການປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນ
ຄໍ າ ເຫັ ນ ເພື່ ອ ສ້ າ ງຄວາມເປັ ນ ເອ
ກະພາບຕໍ່ກັບບັນດາເນື້ອໃນຄໍາ
ສະເໜີ ຂ ອງປະຊາຊົ ນ ຢູ່ ບັ ນ ດາ
11 ເມືອງທົ່ວແຂວງ ທີ່ຕິດພັນ
ກັບບັນດາພະແນກການຂອງແຂວງ
ທີ່ຈະນໍາເຂົ້າລາຍງານໃນກອງປະ
ຊຸມສະໄໜສາມັນເທືອ
່ ທີ່ 4 ຂອງ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ແລະ

ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II.
ໃນຕອນທ້າຍ, ປະທານ
ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງມາ
ຍັງບັນດາພະແນກການ, ອົງການ
ຈົງ່ ໄດ້ເພີມ
່ ທະວີຄວາມຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ
ການເມືອງ ແລະ ຈົງ່ ໄດ້ເປັນເຈົາ້
ການໃນການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງ, ຄໍາ
ສະເໜີຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ
ທີໄ່ ດ້ສະເໜີຜາ່ ນສະມາຊິກສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະພາ
ປະຊາຊົນແຂວງ ພ້ອມດຽວກັນ
ນັນ
້ , ກໍໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍ
ຕໍ່ພະແນກການທີ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່
ໃນການປະຕິບດ
ັ ມະຕິ ແລະ ຂຶນ
້
ຊີ້ແຈ້ງໄດ້ຢ່າງລະອຽດ ແລະ ມີ
ວິທີແກ້ໄຂໃນຕໍ່ໜ້າ.
(ສພຂ ວຽງຈັນ)
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ສິກອອກມາແລ້ວ ແຕ່ຍ້ອນແນວຄິດ
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ຈິດໃຈຍັງຜູກພັນຢູ່ນໍາວັດວາອາຮາມ
ໂດຍ: ນາງ ສີດາ

ປະເພນີ ຂ ອງພຸ ດ ທະສາສະນິ ກ ະຊົ ນ ທີ່

ໝາຍໃກ້ຄຽງກັນ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນອັນດຽວ

ແລະ ມື້ນີ້ ຈະພາທ່ານຜູ້ອ່ານ ໄປຮູ້ຈັກ

ກັນ ຄຳວ່າ “ຮີດ” ແມ່ນໝາຍເຖິງສິ່ງ

ກັບບຸນເຂົ້າກໍາ ຫລື ບຸນເດືອນອ້າຍ

ປວງ ເຮັດໃຫ້ຈິດໃຈຜ່ອງໃສດີ ແຕ່ກໍ
ຍັງມີບາງບ່ອນທີ່ຂາດຜູ້ເພິ່ງພາອາໄສ
ກໍຄືຂາດທີ່ປຶກສາ ແລະ ຢູ່ເຂດນອກ
ບາງບ້ານເກືອບຈະບໍ່ມີຮອດວັດ

ທີ່ໄດ້ປະພຶດປະຕິບັດກັນມາເປັນເວລາ

ບຸ ນ ເຂົ້ າ ກຳຄື ບຸ ນ ທີ່ ຈັ ດ ຂື້ ນ

ດົນນານ ສ່ວນຄຳວ່າ “ຄອງ” ໝາຍ

ໃນເດືອນ 1 (ເດືອນຈຽງ ຫລື ເດືອນ

ເຖິງລະບຽບ ຫລື ແນວທາງທີ່ວາງໄວ້

ອ້າຍ) ເຊິ່ງເປັນເດືອນທຳອິດຂອງປີ ທີ່

ເພື່ອປະຕິບັດຕາມ; ເມື່ອເຮົາເອົາ “ຮີດ”

ຊາວລາວຈະຕ້ອງປະກອບພິທີບຸນຈົນ

ແລະ “ຄອງ” ມາລວມເຂົ້າກັນ ຈະ

ກາຍເປັນປະເພນີ ເມື່ອເດືອນຈຽງມາ

ກາຍເປັນຄຳວ່າ “ຮີດຄອງ” ທີ່ມີຄວາມ

ເຖິງແລ້ວ ກໍພາກັນລ້ຽງຜີມົດ, ຜີໝໍ,

ເຖິງເກົ້າລາຕີ ຫລື ເກົ້າຄືນ ເພາະວ່າ

ເຮັດບຸນເຂົ້າກໍາ

ເກືອບວ່າຢາກໝົດ

ຂອງວັດແຕ່ລະແຫ່ງບໍ່ຄືກັນ, ບາງແຫ່ງ

ໝາຍວ່າ: “ແນວທາງການປະພຶດປະຕິ

ຜີຟ້າ, ຜີແຖນ ແລະ ບຸນເຂົ້າກຳນີ້ ເປັນ

ຊາວລາວເຮົາເຊື່ອກັນວ່າ

ການຢູ່ກໍາ

ໄປແລ້ວ ແຕ່ບາງທ້ອງຖິ່ນກໍຍັງເຮັດຢູ່

ກໍມີຜູ້ເຖົ້າອາວຸໂສທີ່ເປັນຄົນພື້ນຖານ

ບັ ດ ທີ່ ສື ບ ທອດກັ ນ ມາເປັ ນ ເວລາດົ ນ

ກິດຈະກຳຂອງພະສົງ ໂດຍສະເພາະພະ

ເປັນການເຮັດບຸນ ເພືອ
່ ທົດແທນພະຄຸນ

ສ່ວນວ່າຢູ່ໃນເຂດຕົວເມືອງບາງບ່ອນ

ເຄີຍເຮັດວຽກຢູ່ນໍາວັດນໍາວາຫລາຍປີ

ນານ”; “ຮີດສິບສອງຄອງສິບສີ່” ແມ່ນ

ສົງທີ່ເຮັດຜິດທາງພະວິໄນ ພະສົງນັ້ນ

ຂອງແມ່ ເພາະວ່າແມ່ເຄີຍຢູ່ກໍາ ຫລື ຢູ່

ກໍບໍ່ໄດ້ເຮັດ

ຫລື ເຄີຍບວດມາຫລາຍປີ ແລະ ໄດ້

ແນວທາງການປະພຶ ດ ປະຕິ ບັ ດ ທີ່ ເ ຈົ້ າ

ຕ້ອງເຂົາ້ ປະຣິວາດສະກຳ ເພາະເປັນການ

ໄຟ ທໍລະມານຮ່າງກາຍມາແລ້ວຕອນ

ຟ້າງຸ່ມມະຫາລາດໄດ້ກຳນົດຂຶ້ນ ພາຍ

ທຳເພື່ອອອກຈາກອາບັດສັງຄາທິເສດ.

ເກີດລູກໃໝ່; ໃນຂະນະທີ່ພະພິກຂຸສົງ

ຫລັ ງ ທີ່ ທ້ ອ ນໂຮມບັ ນ ດາຫົ ວ ເມື ອ ງ

ໃນທຸກໆປີ ເພິ່ນຈະເຮັດບຸນ

ເຂົາ້ ກໍາຢູນ
່ ນ
້ັ , ຊາວບ້ານໄດ້ເຮັດບຸນເປັນ

ລາວເຂົ້າເປັນອານາຈັກລ້ານຊ້າງ; ເພື່ອ

ເຂົ້າກໍາໃນເດືອນຈຽງ ຫລື ເດືອນອ້າຍ

ໂອກາດຮັກສາສິນ, ຖວາຍການອຸປະ

ໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ເຊື່ອຖືງ ົມງວາຍ

ໃຫ້

ເປັນວິທີເຮັດບຸນໂດຍພະສົງເຂົ້າໄປຢູ່

ຖໍາດ້ວຍປັດໄ ຈໄທຍະທານຕ່າງໆ ເມື່ອ

ໂດຍມີ

ໃນພື້ນທີ່ຈໍາກັດ ເພື່ອທໍາຄວາມພຽນ

ຮອດມື້ອອກກໍາ ກໍເຮັດບຸນສະຫລອງ

ຮີດສິບສອງ

ທາງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈໃຫ້ຫາຍຈາກ

ການອອກກໍາ ອີກເທື່ອໜຶ່ງເພິ່ນນິຍົມ

ກໍາ ຄືພົ້ນຈາກອາບັດສັງຄາທິເສດ ແລະ

ເຮັດໃນມື້ 15 ຄໍ່າ ເດືອນອ້າຍ ຖືວ່າ

ຊໍ າ ລະຈິ ດ ໃຈໃຫ້ ຜ່ ອ ງແຜ້ ວ ເສາະໃສ

ຊາວພຸ ດ ເຮົ າ ຈະໄດ້ ຮັ ບ ບຸ ນ ຫລາຍໆ.

ຫັນມານັບຖືສາສະໜາພຸດ
ແນວທາງປະຕິບັດຄື
ຄອງສິບສີ່ແທນ.
ຮີດສິບສອງ:

ໃນແຕ່ລະ

ເດືອນຂອງປີໜຶ່ງ ຈະມີການເຮັດບຸນ
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ຕາມປົກະຕິ

ວັດ

ຫລື

ມີວັດມີພະສົງສາມະເນນ

ແຕ່ອາຍຸການໃນການບວດຍັງບໍຫ
່ ລາຍ
ພຽງສອງ-ສາມ ພັນສາ, ການສຶກສາ

ມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້,

ການ
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ໂດຍ: ສາວຄູ ວັງຄົກລິ່ນ

ກອນນີ້ ຂຽນຈາກຜູ້				
ທຸກວັນຄະນຶງຫາ					
ຫລາຍປີແນວນາມຫລ້າ				
ຫວັງໃຫ້ດີເດັ່ນກ້າວ					

ງອຍຢູ່ຖຽງນາ
ບຸດຕາດວງແກ້ວ
ຮຽນວິຊາໃນເມືອງໃຫຍ່
ທາງບ້ານໄດ້ເພິ່ງພິງ ນັ້ນນາ!

j ພໍ່ຈຶ່ງ

ສຸມໃສ່ສ້າງ					
ຊອກຄວາຫາເງິນຄຳ					
ມີເທົ່າໃດກໍພຽນທ້ອນ				
ໃຫ້ອານົງນາດນ້ອງ					

ນາໄຮ່ທັງສວນ
ຍື່ນຍໍຍັງເຈົ້າ
ໂຮມໄປຝາກສົ່ງ
ນາງຫລ້າຮ່ຳຮຽນ ນັ້ນແລ້ວ!

j ຍາມນີ້

ແມ່ຟັ່ງຟ້າວ					
ກ່ຽວເຂົ້າງັນພວມເຫລືອງ				
ພໍ່ພວມຂົນຮວງເຂົ້າ					
ເຫື່ອໄຫລຊຶມຜ່ານແກ້ມ				

ລົງສູ່ກາງນາ
ເຮື່ອເຮືອງງາມລົ້ນ
ກອງກັນເປັນຍ່ານ
ຍັງຍິ້ມບໍ່ຫວັ່ນໄຫວ

j ຂໍພຽງ

ເຫັນລູກນັ້ນ					
ຮຸ່ງເຮືອງແສງປັນຍາ					
ພໍ່ແມ່ ຍິນຍອມໃຫ້					
ແມ່ນວ່າ ຫິວຫອດທ້ອງ				

ກິນອີ່ມມີແຮງ
ດັ່ງໃຈປະສົງໄວ້
ຕາມໃຈໝົດທຸກຢ່າງ
ພະໄມນີ້ແມ່ຊິທົນ ລູກເອີຍ!

j ແມ່ນີ້

ແສນຫ່ວງເຈົ້າ				
ຫ່ວງແກ້ມແດງດວງຕາ				
ຂໍໃຫ້ ເປັນຄົນຮູ້					
ໃຫ້ຜູ້ບັງເກີດເກົ້າ					

ອວນອ່ອນຄຳແພງ
ທຸກຄືນບໍ່ວາງເວັ້ນ
ນິໄສດີງາມປະເສີດ
ຊົມຊ້ອຍຊື່ນສະອອນ ນັ້ນທ້ອນ!

j ຂໍໃຫ້

ສະແຫວງໃສ່ຕຳລາ
ສິດສອນແລງເຊົ້າ
ແສງສີເຮືອງຮຸ່ງ
ປະລິນຍານັ້ນສູ່ຕົນ ລູກເອີຍ!

ລູກຕໍ່ຕັ້ງ					
ຟັງວາຈາຂອງຄູ					
ຢ່າໄດ້ເມົາມົວເຊີ້					
ຂໍໃຫ້ ໃຈມຸ່ງໝັ້ນ					

ຖ້າ

ຫາກມີວັດຕ້ອງແມ່ນສອງ-ສາມບ້ານ/

ໂດຍເພິ່ນຈະເຮັດນານ

j

ອີງໃຫ້ກັບພະສົງອົງຄະເຈົ້າທັງຫລາຍ
ການລ້າງບາບ ຫລື ສິ່ງຊົ່ວຮ້າຍທັງ

ຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ສິ່ງສັກສິດ ທີ່ຊ່ວຍ
ໃຫ້ ຕົ ນ ເອງມີ ຊີ ວິ ດ ການເປັ ນ ຢູ່ ທີ່ ດີ

ແລະ ຜ້າເຫລືອງຢູ່ ຈຶ່ງໄດ້ເປັນບ່ອນ
ຈຶ່ງໄດ້ເຮັດບຸນດ້ວຍຕົນເອງ ເພື່ອເປັນ

ແຕກຕ່າງກັນ ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ
“ຮີດ” ແລະ “ຄອງ” ມີຄວາມ
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ສາເຫດຍ້ອນຈຸດພິເສດ

ຄົ້ນຄວ້າຍັງບໍ່ທັນເລິກເຊິ່ງ ແລະ ບໍ່ທັນ
ເຂົ້າໃຈເຖິງບັນຫາພິທີທໍາຕ່າງໆ

ຈຶ່ງ

ເຮັດໃຫ້ພິທີເຮັດບຸນເຂົ້າກໍານີ້ຈືດຈາງ
ໄປເທື່ອລະເລັກລະໜ້ອຍ.
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ສຸຂະພາບທີ່ດີ ສາມາດສ້າງ
ໄດ້ ຖ້າເຮົາຕັ້ງໃຈປ່ຽນຕົນເອງເປັນຄົນ
ໃໝ່ ໂດຍປ່ຽນແປງວິຖີການໃຊ້ຊີວິດ
ແລະ ອາຫານການກິນ ໂດຍການພະ
ຍາຍາມຫລຸດສາເຫດຕົ້ນຕໍທີ່ພາໃຫ້ສຸ
ຂະພາບເຮົາອ່ອນແອລົງ ເຊັ່ນການບໍລິ
ໂພກອາຫານທີບ
່ ມ
່ໍ ປ
ີ ະໂຫຍດ ລວມເຖິງ
ການໃຊ້ສ່ສ
ື ັງຄົມອອນລາຍຫລາຍເກີນ
ໄປ ຈົນບໍ່ມີເວລາອອກກຳລັງກາຍ...
ເຊິ່ ງ ໃນຄໍ ລ ຳສຸ ສ ະບາຍຫາຍໂລຄາສະ
ບັບນີ້ ເຮົາມີ 5 ວິທີງ່າຍໆ ໃນການ
ດູແລສຸຂະພາບ ມານຳສະເໜີ ເພື່ອເປັນ
ທາງເລື ອ ກໃນການຮັ ກ ສາສຸ ຂ ະພາບ
ໃຫ້ ແ ກ່ ທ່ າ ນໄດ້ ລ ອງປະຕິ ບັ ດ ຕາມ.
1. ການເລືອກອາຫານ
ອາຫານ ແມ່ນໜຶ່ງໃນປັດໄຈ
ສໍາຄັນທີ່ສຸດ ເຊິ່ງມັນຈະດີ ຫລືບໍ່ດີສໍາ
ລັບຮ່າງກາຍນັ້ນ ແມ່ນຂຶ້ນກັບການ
ເລືອກຮັບປະທານອາຫານທີ່ເໝາະສົມ
ເພື່ ອ ໃຫ້ ຮ່ າ ງກາຍໄດ້ ຮັ ບ ການພັ ດ ທະ
ນາ ແລະ ບຳລຸງສ່ວນຕ່າງໆ ເພາະວ່າ
ສຸຂະພາບທີ່ດີສາມາດສ້າງໄດ້
ພຽງ
ແຕ່ ເ ລີ່ ມ ຕົ້ ນ ເລື ອ ກອາຫານທີ່ ເ ປັ ນ ປະ
ໂຫຍດ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນອາຫານທີ່ມີ
ແຄລໍລີ່ ຫລື ອາຫານທີ່ມີໄຂມັນຫລາຍ
ທາງທີ່ດຄ
ີ ວນກິນອາຫານໃຫ້ຄ
 ົບ 5
ໝູ່ໃນປະລິມານທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ມີ
ທາດບໍາລຸງ.
2. ບໍລິຫານສະໝອງ
ການບໍລິຫານສະໝອງ ແມ່ນ
ໜຶ່ງໃນຫ້າວິທີດູແລສຸຂະພາບ ທີ່ສາ
ມາດຊ່ ວ ຍສົ່ ງ ເສີ ມ ໃຫ້ ສຸ ຂ ະພາບຂອງ
ທ່ານແຂງແຮງ ລອງຊອກເກມມາເຝິກ
ສະໝອງ ແລະ ປ່ຽນມາກິນໝາກໄມ້
ແທນຂະໜົມຕ່າງໆ ເພາະໝາກໄມ້ມີ
ສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະລະ ທີ່ຊ່ວຍ
ຫລຸດອາການຫລົງໆລືມໆ ຫລື ໝັ່ນ
ຍິ້ມ, ໝັ່ນຫົວ ໃຫ້ເປັນນິໄສ ກໍສາ
ມາດຊ່ວຍໄດ້ ເພາະມັນຊ່ວຍໃຫ້ເລືອດ
ໄຫລວຽນດີຂຶ້ນ ແລະ ຮ່າງກາຍກໍຈະ
ຫລັ່ງສານເຄມີໃນລະບົບປະສາດ ທີ່
ເຮັດໃຫ້ຜ່ອນຄາຍ ຈຶ່ງສົ່ງຜົນດີຕໍ່ຮ່າງ
ກາຍ, ຈິດໃຈ ແລະ ຄົນອ້ອມຂ້າງກໍ
ຈະມີຄວາມສຸກເຊັ່ນດຽວກັນ.
3. ພັກຜ່ອນຈາກການໃຊ້ສື່
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ແປ ແລະ ຮຽບຮຽງໂດຍ: ສາວແວ່ນ

ສັງຄົມອອນລາຍ.
ທຸກມື້ນີ້,
ບໍ່ວ່າຈະຫັນໄປ
ທາງໃດ ຫລື ເຮັດຫຍັງ ກໍຕ້ອງມີການ
ຖ່າຍຮູບ, ແຊແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ ເພື່ອບໍ່
ໃຫ້ພາດເຫດການສໍາຄັນຕ່າງໆ ການ
ໃຊ້ສື່ອອນລາຍ ຖ້າໃຊ້ໃນປະລິມານທີ່

ເໝາະສົມ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮບ
ັ ຜົນດີ ແຕ່
ຖ້າໃຊ້ຫລາຍເກີນໄປ ນອກຈາກຈະເຮັດ
ໃຫ້ຕິດສື່ສັງຄົມ (ອອນລາຍ) ແລ້ວ ຍັງ
ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເມືອ
່ ຍລ້າແກ່ດວງ
ຕາ ຫລື ຕາແຫ້ງ ເນື່ອງຈາກເບິ່ງໜ້າ
ຈໍເປັນເວລາດົນ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ສາຍ
ຕາມົວ, ລາຍ ຫລື ສາຍຕາສັ້ນນຳອີກ
ວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດ ແມ່ນການພັກຜ່ອນຕາ
ແລະ ອອກກໍາລັງກາຍຕາ ໂດຍການ
ໝັ່ນຫລັບຕາ,
ເຫລືອດຕາໄປ-ມາ
ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຕາແຫ້ງ ຫລື ເບິ່ງ
ໄປໄກໆ ມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ຕາຜ່ອນຄາຍ
ແລະ
ຖ້າຫລຸດການນຳໃຊ້ສື່ສັງຄົມ
ອອນລາຍໄດ້ ກໍຈະເປັນການດີທີ່ສຸດ
ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ບໍ່ຕ້ອງຄຽດຈາກການ
ບໍລິໂພກຂ່າວຕ່າງໆ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນແຕ່
ລະມື້ ເພື່ອສຸຂະພາບຈິດທີ່ດີກວ່າ.
4. ອອກກໍາລັງກາຍ
ການອອກກຳລັງກາຍ ອາດ
ເປັ ນ ສິ່ ງ ທີ່ ຍ າກທີ່ ສຸ ດ ສຳລັ ບ ຫລາຍໆ
ຄົນ
ແຕ່ການອອກກຳລັງກາຍມີປະ
ໂຫຍດຫລາຍກວ່າທີ່ເຮົາຄິດ
ເພາະ
ນອກຈາກຈະມີສຸຂະພາບດີແລ້ວ ອະ
ໄວຍະວະພາຍໃນຮ່ າ ງກາຍກໍ ຈ ະເຮັ ດ

ວຽກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ທັງເຮັດ
ໃຫ້ ມີ ພູ ມ ຄຸ້ ມ ກັ ນ ຈາກພະຍາດຕ່ າ ງໆ
ແລະ ມີສຸຂະພາບຈິດທີ່ດີນຳອີກ ດັ່ງ
ນັ້ນ, ຫລັງຈາກເຮັດວຽກແລ້ວ ຄວນ
ອອກກໍາລັງກາຍຢ່າງຕ່ຳ 30 ນາທີຕໍ່ມື້
ແຕ່ ຖ້ າ ໃຜບໍ່ ມີ ເ ວລາອອກກຳລັ ງ ກາຍ
ແທ້ໆ ການເຮັດວຽກເຮືອນ ກໍອາດ
ຈະຊ່ວຍໄດ້ເຊັ່ນ:
ການເຮັດສວນ,
ກວາດເຮືອນ, ມ້ຽນເຄື່ອງ, ລ້າງລົດ...
5. ພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ
ກ າ ນ ພັ ກ ຜ່ ອ ນ ທີ່ ດີ ທີ່ ສຸ ດ
ແມ່ນການນອນ ເພາະຮ່າງກາຍຈະສາ
ມາດສ້ອມແປງ ແລະ ຟື້ນຟູໄດ້ຢ່າງ
ເຕັມທີ່ ຄວນນອນໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ
7-8 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ
ແລະ ສະໝ່ຳສະເໝີ ເພາະວ່າ ຖ້ານອນ
ເດິກຮ່າງກາຍກໍຈະເມື່ອຍລ້າ ເຊິ່ງມັນ
ຈະສົ່ ງ ຜົ ນ ກະທົ ບ ທາງລົ ບ ຕໍ່ ກັ ບ ຮ່ າ ງ
ກາຍ ເຮັດໃຫ້ມີຮອຍຫ່ຽວ ແລະ
ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກັບພະຍາດຕ່າງໆ;
ເປັນແນວໃດ 5 ວິທີເບິ່ງ
ແຍງດູແລສຸຂະພາບງ່າຍໆແບບນີ້ ກໍ
ສາມາດເຮັ ດ ໃຫ້ ສຸ ຂ ະພາບແຂງແຮງ
ຂຶ້ນໄດ້ ເຊິ່ງອາດຈະໃຊ້ຄວາມພະຍາ
ຍາມເລັກນ້ອຍໃນຕອນທໍາອິດ ແຕ່
ເຊື່ອວ່າ ຄວາມພະຍາຍາມມັນຈະບໍ່
ສູນເສຍໄປລ້າໆ ຖ້າມັນສາມາດສ້າງ
ສຸຂະພາບທີ່ດີໄດ້.
www.krungsri.com
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ມາດຕາ 72 ການຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍດໍາເນີນທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບການສໍາຫຼວດວັດແທກ
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ແລະ ສ້າງແຜນທີ່

ມາດຕາ 71 ເອກະສານປະກອບການຂໍອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບການ
ສໍາຫຼວດວັດແທກ ແລະ ສ້າງແຜນທີ່
ເອກະສານປະກອບການຂໍອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບການສໍາ
ຫຼວດວັດແທກ ແລະ ສ້າງແຜນທີ່ ມ
 ີ ດັ່ງນີ້:

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່
ມີຈຸດປະສົງດໍາເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບການສໍາຫຼວດວັດແທກ ແລະ ສ້າງແຜນທີ່
ທີ່ຢູ່ໃນບັນຊີຄວບຄຸມ ໃຫ້ຍື່ນຄໍາຮ້ອງ ພ້ອມດ້ວຍເອກະ ສານປະກອບຕໍ່ຫ້ອງກ
ານບໍລິການການລົງທຶນປະຕູດຽວ ຂັ້ນສູນກາງ ຫຼື ຂັ້ນແຂວງ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດ
ໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ.

1. ຄຳຮ້ອງຂໍອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ;

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່

2. ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກແລະ ແຜນການດໍາເນີນທຸລະກິດ;
3. ໃບຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງດ້ານເຕັກນິກ ຂອງເຄື່ອງມືສໍາຫຼວດວັດ
ແທກ ແລະ ສ້າງແຜນທີ່;

ມີຈຸດປະສົງດໍາເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບການສໍາຫຼວດວັດແທກ ແລະ ສ້າງແຜນທີ່
ທີ່ບໍ່ຢູ່ໃນບັນຊີຄວບຄຸມ ໃຫ້ຍື່ນຄໍາຮ້ອງພ້ອມດ້ວຍ ເອກະສານປະກອບ ຕໍ່ຂະແໜງ
vjko8+lt[a[|hkDDD

4. ເອກະສານອື່ນ ທ
 ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຊຶ່ງເຫັນວ່າຈໍາເປັນ.
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ໂດຍ: ດັ້ນກີບເມກ

ຜ່ານມາຫາງສຽງສັງຄົມເວົ້າ
ເຖິງພະຍາດອາດຍາສິດ,

ພະຍາດປະ

ຊຸມ, ພະຍາດເປັນແຕ່ເວົ້າ (ເວົ້າຫລາຍ
ເຮັດໜ້ອຍ)
ປ່ຽນ;

ບົດນີ້ຜູ້ຂຽນຢາກແລກ

ຄວາມຈິງບ່ອນໃດມີປະຊຸມ

ແລະ ສໍາມະນາ ມັນກໍດີແທ້ເພາະຈະ
ໄດ້ ແ ລກປ່ ຽ ນຄວາມຮູ້ ວິ ຊ າການ-ລະ
ດົມສະໝອງແກ້ໄຂບັນຫາສ່ວນລວມ
ໃຫ້ຊາດ

ແຕ່ຜູ້ຂຽນເຂົ້າໃຈວ່າຍັງມີ

ພະນັ ກ ງານບາງຄົ ນ ມີ ແ ນວຄິ ດ ຊອກ
ແຊກ ຄືຊອກແຕ່ແນວຫາບ່ອນໄດ້ໄປ
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(ສພຊ) ວັນທີ 20 ພະຈິກ
ຜ່ານມາ, ໄດ້ມີພິທີເຄື່ອນຍ້າຍອັດຖິ
ຂອງທ່ານ ສີທົນ ກົມມະດໍາ ອາດີດ
ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົ ນ ສູ ງ ສຸ ດ
ຊຸດທີ I ໄປສະຖິດໄວ້ທີ່ສຸສານນັກຮົບ
ປະຕິວັດແຫ່ງຊາດ ຫລັກ 24 ນະຄອນ
ຫລວງວຽງຈັນ; ເຊິ່ງການເຄື່ອນຍ້າຍ
ອັດຖິຄັ້ງນີ້, ນໍາໂດຍທ່ານ ນາງ ສູນ
ທອນ ໄຊຍະຈັກ ເລຂາທິການສູນກາງ
ພັກ
ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ
ບັ ນ ດາທ່ າ ນຄະນະປະຈໍ າ ສະພາແຫ່ ງ
ຊາດ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ພາຍ
ໃນສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຍາດພີ່ນ້ອງ
ເຂົ້າຮ່ວມ.
ທ່ານ ສີທົນ ກົມມະດຳ ເກີດ
ວັນທີ 13 ສິງຫາ 1910 ທີ່ບ້ານທົ່ງ
ຫວາຍ, ຕາແສງທົ່ງຫວາຍ, ເມືອງ
ປາກຊ່ອງ, ແຂວງຈຳປາສັກ ເປັນບຸດ
ຂອງເຈົ້າພະຍາຂອມ ກົມມະດໍາ (ອົງ
ກົມມະດໍາ) ແລະ ນາງ ແພງສີ ກົມມະ
ດໍາ ເຊິ່ງເປັນຄອບຄົວເຈົ້າກົກເຈົ້າເຫລົ່າ
ໃນຊົນເຜົ່າລະເວນ (ຢຣຸ) ທີ່ມີຄວາມ
ຮັກຊາດ. ເນື່ອງຈາກພໍ່ຂອງທ່ານເປັນ
ເຈົ້າກົກເຈົ້າເຫລົ່າຂອງຊົນເຜົ່າລະເວນ
ທີ່ມີນໍ້າໃຈຮັກຊາດອັນສູງສົ່ງ, ເປັນ
ນັ ກ ຕໍ່ ສູ້ ຕ້ າ ນຈັ ກ ກະພັ ດ ລ່ າ ເມື ອ ງຂຶ້ ນ
ຝຣັ່ງ ແລະ ຈັກກະພັດອາເມລິກາ ຢ່າງ
ທະນົງອົງອາດ ແລະ ບໍ່ຍອມຈຳນົນ.
ສະນັ້ນ, ຕອນຍັງນ້ອຍເມື່ອອາຍຸ 7 ປີ
ທ່ານໄດ້ຮຽນໜັງສືຂອມ ເປັນພາສາ
ລາວເທິງ ເຊິ່ງແມ່ນພໍ່ຂອງທ່ານເປັນຜູ້
ຄົ້ນຄິດປະດິດສ້າງຂຶ້ນມາດ້ວຍຕົນເອງ
ເມື່ອອາຍຸໄດ້ 13 ປີ ທ່ານກໍໄດ້ເປັນ
ສະໝຽນຂອງພໍ່ ແລະ ໄດ້ເຝິກແອບວິ
ຊາປ້ອງກັນຕົວ. ທ່ານໄດ້ຮັບການສຶກ

ປະຊຸມ ເຖິງວ່າຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກ

ເຕັມກະດົ້ງ; ບາງຄົນຫລົງມົວເມົາໃນ

ໂຕເອງໜ້ອຍ ຫລື ບໍ່ກ່ຽວເລີຍ ຂໍແຕ່

ການຫລີ້ນມ່ວນຈົນລືມແກ່ ບາດມາ

ໄດ້ໄປເບ້ຍປະຊຸມ...

ຊວດຄິດໄດ້ອາຍຸກໍຫລາຍແລ້ວ ເຫື່ອ

ປະເດັ ນ ສໍ າ ຄັ ນ ຢູ່ ບ່ ອ ນໜ້ າ

ແຮງກໍໝົດ, ເງິນສິເກັບກໍບໍ່ມີ, ເຮືອນ

ວຽກຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບພັ ດ ອ້ າ ງວ້ າ ງຫວ່ າ ງ

ສິຢູ່ບໍ່ມີ...

ເປົ່ າ ຄ້ າ ຍຄື ກັ ບ ວ່ າ ບໍ່ ຢ າກສິ ງ ຢູ່ ຫ້ ອ ງ

ເມົາຫລີ້ນລືມແກ່ ບາງຄົນອາຍຸຫລາຍ

ການປະຈໍາ ແນວວ່າບໍ່ໄດ້ເບ້ຍປະຊຸມ,

ຕັ້ງໂຕບໍ່ທັນໄດ້ເກີດແນວຄິດຊຸດໂຊມ,

ບໍ່ໄດ້ອັດຕາກິນ

ລາຍໄດ້ເສີມ

ເບິ່ ງ ພະນັ ກ ງານນ້ ອ ຍຢ້ າ ນທຸ ກ ພັ ດ ຕັ້ ງ

ບາງຄົນຍັງເຮີ່ຫລົງໂຕ

ໃຈປຸກເຮືອນຊານ ແຕ່ຫັນກັບມາເບິ່ງ

(ເບ້ຍປະຊຸມ)

ຫລື

ເອງເຂົ້ າ ໃຈວ່ າ ເພີ່ ນ ຖື ກ ເຊີ ນ ຫລາຍ,
ໄດ້ໄປຫລາຍບ່ອນປະຊຸມ ຄືສິແມ່ນຮູ້

ເພາະບາງຄົນເຂົ້າກໍລະນີ

ຕົນເອງພັດທຸກແຕ່ທາງຫລິ້ນ.
ພະຍາດຕິດເບ້ຍປະຊຸມ

ຖ້າ

ສຶກໂກ້ ແລະ ເກັ່ງ ແຕ່ບາດວຽກຢູ່

ວ່າມັນກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງ

ຫ້ອງການຕົນເອງເຂົ້າທໍານອງ ຂີ້ແມວ

ຄວາມຮູ້ ແ ທ້ ເ ຂົ້ າ ຮ່ ວ ມປະຊຸ ມ -ສໍ າ ມະ

ສາອົບຮົມຈາກພໍ່ແມ່ໃຫ້ມີນ້ຳໃຈຮັກ
ເຊື້ອແພງຊາດ, ຮັກຄວາມເປັນທຳ, ມີ
ຈິດໃຈເດັດດ່ຽວອົງອາດກ້າຫານ ຕໍ່ສູ້
ກັບສັດຕູ ໂດຍບໍ່ຍອມກົ້ມຫົວເປັນ
ຂ້ອຍຂ້າ ແລະ ບໍ່ຍອມຖືກກົດຂີ່ຂູດ
ຮີດຈາກຈັກກະພັດຕ່າງດ້າວຢ່າງເດັດ
ຂາດ ທ່ານຍອມຕາຍດີກ່ວາຍອມຈຳ
ນົນຕໍ່ສັດຕູ. ເມື່ອອາຍຸ 18 ປີ ທ່ານກໍ
ໄດ້ເປັນທະຫານຄຽງບ່າຄຽງໄຫລ່ກັບ
ພໍ່
ເພື່ອຕໍ່ສູ້ຕ້ານກັບຈັກກະພັດລ່າ
ເມືອງຂຶ້ນຝຣັ່ງ.
ປີ 1936 ພວກລ່າເມືອງຂຶ້ນ
ຝຣັ່ງ ໄດ້ລະດົມເຫລົ່າທັບໃນອິນດູຈີນ
ເຊິ່ງໃນ 3 ແຂວງພາກໃຕ້ ມີທະຫານ
ຫລາຍກອງພັນ ເຊັ່ນ: ທະຫານແດງ 6
ກອງພັນ, ທັບອາກາດ 3 ກອງພັນ,
ຊ້າງ 200 ໂຕ, ທະຫານມ້າ ແລະ ໝາ
ສຳລັບໂຮ່ເນື້ອ ໄດ້ບຸກໂຈມຕີເຂົ້າເຂດ
ທີ່ ໝັ້ ນ ທົ່ ງ ຫວາຍໃນເວລາທ່ ຽ ງຄື ນ
ພວກມັ ນ ໄດ້ ເ ຂັ່ ນ ຂ້ າ ປະຊາຊົ ນ ຢ່ າ ງ
ໂຫດຮ້າຍປ່າເຖື່ອນ, ທະຫານ ແລະ
ປະຊາຊົນຖືກທຳຮ້າຍ, ປາບປາມ, ຈັບ
ກຸມ ແລະ ຈູດເລົາເຜົາຜານເຮືອນຊານ
ບ້ານຊ່ອງ ຕະຫລອດຮອດສັດສາວາ
ສິ່ງຈົນໝົດກ້ຽງ. ທ່ານ ສີທົນ ກົມມະ
ດໍາ ໄດ້ນໍາພາທະຫານຕໍ່ສູ້ຢ່າງພິລະອາດ
ຫານ ສາມາດຜ່າວົງລ້ອມຂອງສັດຕູ
ແລະ ອົບພະຍົບຄອບຄົວພໍ່ແມ່, ລູກ
ເມຍໄປລີ້ ຊ່ ອ ນຢູ່ ສ ຳນັ ກ ລັ ບ ແຫ່ ງ ໜຶ່ ງ
ໄດ້ສໍາເລັດ, ທ່ານໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຕໍ່ສູ້
ຕ້ານກັບທະຫານປາກຕີຊັງ ຂອງພວກ
ລ່າເມືອງຂຶ້ນຝຣັ່ງ ທັງອອກຊອກຫາ
ສະບຽງອາຫານມາລ້ຽງຄອບຄົວ ແລະ
ກອງທະຫານຈຳນວນ 100 ກວ່າຊີ
ວິດ ແຕ່ຍ້ອນພວກລ່າເມືອງຂຶ້ນຝຣັ່ງ
ເຄື່ອນໄຫວຊອກຫາບ່ອນລີ້ຊ່ອນຂອງ
ຄອບຄົວທ່ານ ສີທົນ ກົມມະດໍາ ພວກ
ມັນທັງຈຳກັດຮັດແຄບການໄປມາຫາ

ສູ່ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ກຸ່ມຄົນທີ່ບໍ່
ຫວັງດີຈໍານວນໜຶ່ງ
ຢາກໃຫ້ທ່ານ
ພ້ ອ ມດ້ ວ ຍຄອບຄົ ວ ເຂົ້ າ ຍອມຈຳນົ ນ
ກັບພວກຝຣັ່ງ ເພື່ອຮັກສາຊີວິດເອົາ
ໄວ້ ແຕ່ທ່ານໄດ້ຕອບປະຕິເສດ ແລະ
ບໍ່ຍອມຈຳນົນຢ່າງເດັດຂາດ.
ປີ 1936 ທ່ານ ສີທົນ ກົມ
ມະດຳ ໄດ້ຕັດສິນໃຈນຳພາທະຫານ
ອອກຈາກເຂດລີ້ຊ່ອນ ມຸ່ງໜ້າໄປທາງ
ບ້ານໜອງເຂືອງນ້ອຍ ລະຫວ່າງການ
ເດີນທາງ ທ່ານພ້ອມດ້ວຍທະຫານຖືກ
ວົງດັກສະກັດຂອງສັດຕູ ພວກມັນໄດ້
ຍິງປືນສຸມໃສ່ເຮັດໃຫ້ທາ່ ນໄດ້ຮບ
ັ ບາດ
ເຈັບ ແລະ ຖືກຈັບເຂົ້າຄຸກມືດ ທີ່ເມືອງ
ປາກເຊ ແຂວງຈຳປາສັກ ເປັນເວລາ 3
ເດືອນ ແລະ ໄດ້ຖືກສົ່ງຕົວຂຶ້ນມາວຽງ
ຈັນດ້ວຍເຮືອໃຫ່ຍ ພວກມັນໄດ້ເອົາ
ສາຍໂສ້ຮັດຄໍ (ຄາໃສ່ຄໍ) ໃສ່ກັບມື
ແລະ ລ່າມໂສ້ຂາທັງສອງໄວ້, ໃນຄຸກ
ແຫ່ງນີຖ
້ ກ
ື ໃຊ້ແຮງງານທຸບຕີທລ
ໍ ະມານ
ເຮັດວຽກຕາມຄຳສັ່ງບໍ່ມີກໍານົດເວລາ.
ທ່ານໄດ້ຖືກເອີ້ນຂຶ້ນສານ ແລະ ໄດ້ປະ
ກາດຫລຸດຜ່ອນໂທດລົງ ຖືກຈຳຄຸກ
20 ປີ. ຈາກນັ້ນມາເຖິງຕົ້ນປີ 1940
ທ່ານ ສີທົນ ກົມມະດຳ ໄດ້ຖືກຍ້າຍ
ຈາກຄຸກວຽງຈັນ ແລະ ໄປເຂົ້າຄຸກຢູ່
ພາກເໜືອສຸດຂອງປະເທດລາວ
ຄື
ແຂວງຜົ້ງສາລີ. ໃນຄຸກແຫ່ງນີ້ປຽບ
ເໝືອນຂຸມນາຣົກຂອງນັກໂທດ ໄດ້
ຮັບຄວາມທຸກທໍລະມານຢ່າງແສນສາ
ຫັດ ຖືກໃຊ້ວຽກງານໜັກກວ່າສັດ
ເດຍລະສານ ກິນບໍ່ອີ່ມ, ນຸ່ງຫົ່ມບໍ່ພຽງ
ພໍ, ບໍ່ມີເວລາພັກຜ່ອນ, ເຮັດວຽກແຕ່
ເຊົ້າຈົນມືດຄ່ຳ ຮ່າງກາຍບໍ່ໄດ້ມີຄວາມ
ເປັນອິດສະຫລະພາບ,
ສອງຂາຖືກ
ລ່າມໂສ້, ສອງມືໃສ່ກັບມື, ຄໍຖືກໃສ
່ຄາໄວ້.
ປີ 1945 ເກີດສົງຄາມໂລກ
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ນາແກ້ໄຂວຽກໄດ້ແທ້ກໍດີຢູ່ດອກ ແຕ່
ວ່າຖ້າປະເພດບິນແຊ່ວຫາແຕ່ທາງໄປ
ປະຊຸມ ບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ວຽກຢູ່ຫ້ອງການ
ຕົ ນ ເອງຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບຈະເອີ້ ນ ວ່ າ ເປັ ນ
ພະນັ ກ ງານຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບສູ ງ ຕໍ່ ໜ້ າ ທີ່
ຂອງຕົນໄດ້ແນວໃດ?
ພະຍາດຕິ ດ ເບ້ ຍ ປະຊຸ ມ ບາງ
ກໍລະນີ ພາໃຫ້ວຽກຢູຫ
່ ອ
້ ງການຂາດຄຸນ
ນະພາບ ແລະ ບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ ຫລື ບາງກໍ
ລະນີ ຢູ່ໃນຂັ້ນຄະນະນໍາ-ບົດບາດຊີ້ນໍາ
ແ ຕ່ ບໍ່ ເ ອົ າ ໃ ຈ ໃ ສ່ ລ ະ ເ ລີ ຍ ຕໍ່ ໜ້ າ ທີ່
ເຮັດໃຫ້ລູກນ້ອງຄິດວ່າຫົວໜ້າຄືບ່ທ
ໍ ້ມ
ຸ
ເທໃສ່ໜ້າວຽກຕົນເອງຮັບຜິດຊອບ...
ຄັ້ງທີສອງ ພວກລ່າເມືອງຂຶ້ນຝຣັ່ງຖືກ
ຂັບໄລ່ ໃຫ້ລ່າຖອຍອອກໄປຈາກລາວ,
ພວກທະຫານຝຣັງທີ່ເຄື່ອນໄຫວຢູ່ຜົ້ງ
ສາລີ ແຕກໜີໄປຢູ່ແຂວງຢຸນໜານ
ປະເທດຈີນ, ທັງເກນເອົານັກໂທດຈຳ
ນວນໜຶ່ງ ຂົນຍ້າຍແບກຫາມເຄື່ອງ
ໃຊ້ໃຫ້ພວກມັນ, ສ່ວນນັກໂທດທີ່
ເຫລືອໄດ້ຖືກສັ່ງໃຫ້ປ່ອຍຕົວ; ໃນນັ້ນ,
ມີທ່ານ ສີທົນ ກົມມະດຳ ທ່ານໄດ້
ຊວນເອົາໝູ່ອີກ 4 ຄົນ ເດີນທາງລຽບ
ລົງຕາມແຄມແມ່ນ້ຳອູ
ຈົນມາເຖິງ
ແຂວງຫລວງພະບາງ ທ່ານພ້ອມດ້ວຍ
ໝູ່ ໄດ້ໄປສະເໜີຕົວຕໍ່ອຳນາດການ
ປົກຄອງແຂວງຫລວງພະບາງ ເພື່ອຂໍ
ໃບເດີນທາງລົງພາກໃຕ້, ແຕ່ທ່ານພັດ
ຖື ກ ຈັ ບ ເຂົ້ າ ຄຸ ກ ຢູ່ ຫ ລວງພະບາງອີ ກ
ເປັນເວລາ 6 ເດືອນ ແລະ ໃນເດືອນ
ຕຸລາ 1945 ຄະນະລາວເປັນລາວ ໄດ້
ເຮັດລັດຖະປະຫານໂຄ່ນລົ້ມສັກດີນາ
ຢູ່ເມືອງຫລວງພະບາງ ແລະ ໄດ້ໄຂຄຸກ
ປ່ອຍນັກໂທດທັງໝົດ, ທ່ານ ສີທົນ
ກົມມະດຳ ໄດ້ຖືກປົດປ່ອຍອອກຈາກ
ຄຸກອີກຄັ້ງ ຈາກນັ້ນ, ມາຮອດວັນທີ
1 ພະຈິກ 1945 ທ່ານໄດ້ສະໝັກເຂົ້າ
ເປັນທະຫານ ແລະ ໄດ້ເດີນທາງຂຶ້ນ
ພາກເໜືອ ເພື່ອປົດປ່ອຍແຂວງຊຽງ
ຂວາງ ຈາກນັ້ນ, ກອງທະຫານໄດ້ເດີນ
ທາງມາວຽງຈັນ ແລະ ທ່ານກໍໄດ້ເປັນ
ທະຫານປ້ອງກັນຕົວເມືອງວຽງຈັນ.
ຕົ້ນປີ 1946 ພວກລ່າເມືອງ
ຂຶ້ນຝຣັ່ງ ໄດ້ກັບມາຮຸກຮານລາວອີກ
ຄັ້ງ ບັ້ນຮົບທ່າແຂກວັນທີ 21 ມີນາ
1946 ເຊິ່ງບັນຊາໂດຍສະເດັດເຈົ້າສຸ
ພານຸວົງ ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງດ້ວຍຄວາມເຈັບ
ແຄ້ນ ເຊິ່ງໄດ້ນໍາເອົາຄວາມໂສກເສົ້າ
ແລະ
ເຈັບປວດມາສູ່ປວງຊົນລາວ,
ເປັນເຫດການປະຫວັດສາດທີ່ມີການ
ຕໍ່ສູ້ຢ່າງອົງອາດກ້າຫານ, ສະເດັດເຈົ້າ
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ສຸພານຸວົງ ແລະ ທະຫານຈຳນວນໜຶ່ງ
ໄດ້ຂ້າມຂອງໄປລີ້ໄພຢູ່ຝັ່ງໄທ, ທ່ານ
ສີທົນ ກົມມະດຳ ກໍໄດ້ຂ້າມຂອງໄປ
ເຄື່ອນໄຫວຢູ່ແຖວຈັງຫວັດໜອງຄາຍ
ແລະ ອຸດອນ (ປະເທດໄທ) ທ້າຍປີ
1946 ທ່ານ ສີທົນ ກົມມະດຳ ໄດ້
ພົບກັບສະເດັດເຈົ້າສຸພານຸວົງ ທີ່ຈັງ
ຫວັດອຸດອນເປັນຄັ້ງທຳອິດ ແລະ ໄດ້
ຮ່ວມມືກັນດໍາເນີນການຕໍ່ສູ້ ຕ້ານກັບ
ພວກລ່າເມືອງຂຶ້ນຝຣັ່ງ ຢູ່ລຽບຕາມ
ຊາຍແດນລາວ-ໄທ ແຖວຈັງຫວັດອຸ
ບົນລາດຊະທານີ ແລະ ຫລັງຈາກນັ້ນ
ທ່ານ ສີທົນ ກົມມະດຳ ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ
ໃຫ້ເປັນຜູ້ບັນຊາກອງຮ້ອຍໄຊຈັກກະ
ພັດ ເພື່ອດໍາເນີນການຕໍ່ສູ້ຕາມຊາຍ
ແດນລາວ-ໄທ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍໄດ້
ບຸ ກ ໂຈມຕີ ສັ ດ ຕູ ຢູ່ ເ ຂດພາກໃຕ້ ຂ ອງ
ລາວ ແລະ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຫລາຍຄັ້ງ
ຈົນເຮັດໃຫ້ຊື່ສຽງຮຽງນາມຂອງກອງ
ຮ້ ອ ຍໄຊຈັ ກ ກະພັ ດ ລື ຊ າໄປທົ່ ວ ພາກ
ໃຕ້ຂອງລາວ.
ເດືອນກຸມພາ ປີ 1949 ຄະ
ນະກຳມະການຕໍຕ
່ າ້ ນເຂດໃຕ້ຂອງລາວ
ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ທ່ານ ສີທົນ
ກົມມະດຳ ກໍໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນປະ
ທານເຂດ ທັງເປັນຜູ້ບັນຊາການທະ
ຫານປະຈໍາເຂດໃຕ້ຂອງລາວ
ແລະ
ໃນວັນທີ 13 ສິງຫາ ປີ 1950 ກອງ
ປະຊຸມແນວລາວອິດສະຫລະຄັ້ງທຳອິດ
ໄດ້ເປີດຂຶ້ນ ໂດຍສະເດັດເຈົ້າສຸພານຸ
ວົງ ໄດ້ຖືກເລືອກຕັ້ງເປັນປະທານແນວ
ລາວອິດສະຫລະ, ທ່ານ ສີທົນ ກົມມະ
ດຳ ກໍໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງເປັນຮອງ
ປະທານແນວລາວອິດສະຫລະ ແລະ
ທ່ າ ນໄດ້ ໄ ປຮ່ ວ ມກອງປະຊຸ ມ ສັ ນ ຕິ
ພາບໂລກ ຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽນ ປະ
ເທດໂອຕຼິດ ພ້ອມກັບ ທ່ານ ໜູຮັກ
ພູມສະຫວັນ ໃນປີ 1952 ແລະ ທ່ານ
ໄດ້ ລົ ງ ເຄື່ ອ ນໄຫວປັ ບ ປຸ ງ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ
ຈາກຂັ້ ນ ບ້ າ ນເຖິ ງ ຂັ້ ນ ແຂວງຄື ນ ໃໝ່
ຢູ່ແຂວງຜົ້ງສາລີ ໃນປີ 1953-1954
ແລະ ປີ 1955 ກອງທັບປະຊາຊົນ
ລາວ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງໂຮງຮຽນນາຍທະຫານ
ກົມມະດຳ ຊັ້ນຕົ້ນ ແລະ ຊັ້ນກາງຂຶ້ນ
ຢູ່ 2 ແຫ່ງ ຄື ແຂວງຜົ້ງສາລີ ແລະ
ແຂວງຫົວພັນ.
ວັນທີ 6-31 ມັງກອນ
1956 ຄະນະກໍາມະການແນວລາວ
ອິດສະຫລະ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມໃຫຍ່
ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຂຶ້ນ ກອງປະຊຸມ
ໃຫຍ່ຄັ້ງນີ້ ໄດ້ລົງມະຕິປ່ຽນຊື່ແນວ
ລາວອິດສະຫລະ ມາເປັນແນວລາວ
ຮັກຊາດ,
ພ້ອມທັງໄດ້ຮັບເອົາໂຄງ
ການການເມືອງ ແລະ ກົດລະບຽບ
ຂອງແນວລາວຮັກຊາດ ເຊິ່ງກອງປະ
ຊຸມຄັ້ງນີ້ ທ່ານ ສີທົນ ກົມມະດຳ ໄດ້
ຮັ ບ ເລື ອ ກຕັ້ ງ ເປັ ນ ຮອງປະທານແນວ
ລາວຮັກຊາດ ແລະ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງ
ປະຊຸມນັກຮົບແຂ່ງຂັນທົ່ວປະເທດ ທີ່
ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ບ້ານດ່ານ
ເມືອງໂສຍ
ແຂວງຫົວພັນ.
ປີ 1957 ລັດຖະບານປະສົມ
ຄັ້ງທີ I ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງຂຶ້ນ ທ່ານ
ສີທົນ ກົມມະດຳ ໄດ້ລົງສະໝັກເລືອກ
ຕັ້ງຜູ້ແທນລາດຊະດອນ ຢູ່ແຂວງສາ
ລະວັນ ແລະ ໄດ້ເປັນຜູ້ແທນລາດຊະ
ດອນ ຂອງລັດຖະບານປະສົມ ຄັ້ງທີ I
ຢູ່ທີ່ວຽງຈັນ ແລະ ມາຮອດວັນທີ 12
ພຶດສະພາ ຂອງປີດຽວກັນ ລັດຖະບານ
ຝ່າຍຂວາ ໄດ້ນຳກຳລັງຕໍາຫລວດໄປ
ກັ ກ ຂັ ງ ບໍ ລິ ເ ວນເຮື ອ ນພັ ກ ບັ ນ ດາຜູ້
ແທນແນວລາວຮັກຊາດ ເຮັດໃຫ້ທ່ານ
ສີທົນ ກົມມະດຳ ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ນຳທັງ
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ໝົດ 16 ທ່ານ ຖືກຈັບ ແລະ ສົ່ງຕົວ
ເຂົ້າຄຸກຢູ່ທີ່ຄ້າຍໂພນເຄັງ ໃນວັນທີ
28 ກໍລະກົດ 1959.
ມາໃນວັນທີ 24 ພຶດສະພາ
1960 ທ່ານ ສີທົນ ກົມມະດຳ ພ້ອມ
ການນໍາທີ່ຖືກກັກຂັງ
ໄດ້ຮັບການ
ຊ່ວຍເຫລືອ ແລະ ໂຕນອອກຈາກຄຸກ
ໂພນເຄັງຢ່າງປອດໄພ.
ຈາກນັ້ນ,
ທ່ າ ນໄດ້ ລົ ງ ໄປເຄື່ ອ ນໄຫວຂົ ນ ຂວາຍ
ຢູ່ 4 ແຂວງພາກໃຕ້ ແລະ ໄດ້ເອົາທະ
ຫານຈຳນວນໜຶ່ງ ໄປຕີປົດສັດຕູ ຢູ່
ບ້ານພັກກູດໃຫຍ່, ຈົນຮອດວັນທີ 6
ກັນຍາ ປີ 1961 ທ່ານຈຶ່ງໄດ້ກັບຄືນ
ແຂວງຫົວພັນ ທ່ານໄດ້ລົງຂົນຂວາຍ
ປະຊາຊົນ ຢູ່ເມືອງຊຳໃຕ້ ແຂວງຫົວ
ພັນ, ຫລວງພະບາງ ແລະ ໄດ້ລົງຂົນ
ຂວາຍຮາກຖານການປະຕິວດ
ັ ຢູແ
່ ຂວງ
ຄຳມ່ວນ ເຊິ່ງແມ່ນເຂດຍາດແຍ່ງລະ
ຫວ່າງຝ່າຍແນວລາວຮັກຊາດກັບ ຝ່າຍ
ສັດຕູ ແລະ ໃນວັນທີ 6 ມີນາ 1965
ທ່ານລົງຢ້ຽມຢ້າມ ແລະ ລົງຂົນຂວາຍ

ປະຊາຊົນ ຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
ແລະ ແຂວງຈຳປາສັກ. ຈາກນັ້ນ
1965-1975 ທ່ານໄດ້ເຄື່ອນໄຫວ
ວຽກງານພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
ຕາມທີ່ການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ
ມອບ
ໝາຍໃຫ້.
ພ າ ຍ ຫ ລັ ງ ປ ະ ເ ທ ດ ໄ ດ້ ຮັ ບ
ການປົດປ່ອຍຢ່າງສົມບູນ ໃນວັນທີ 2
ທັນວາ ປີ 1975 ປະເທດໄດ້ຮັບການ
ສະຖາປະນາເປັນປະເທດສາທາລະນະ
ລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ,
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນປະຊາຊົນທົ່ວ
ປະເທດໄດ້ ໄ ຂຂຶ້ ນ ຢູ່ ນ ະຄອນຫລວງ
ວຽງຈັນ ເປັນຄັ້ງທໍາອິດ. ທ່ານໄດ້ຮັບ
ການເລືອກຕັ້ງເປັນຮອງປະທານສະພາ
ປະຊາຊົນສູງສຸດ ຊຸດທີ I ຂອງປະເທດ
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາ
ຊົນລາວ.
ໃນພິ ທີ ເ ຄື່ ອ ນຍ້ າ ຍອັ ດ ຖິ ຄັ້ ງ
ນີ້, ທ່ານ ນາງ ສູນທອນ ໄຊຍະຈັກ
ເລຂາທິການສູນກາງພັກ ຮອງປະທານ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຕາງໜ້າ
ໃຫ້ແກ່ການນຳພັກ-ລັດ
ກໍຄືສະພາ
ແຫ່ງຊາດ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ,
ກຳລັງປະກອບອາວຸດ ແລະ ປວງຊົນ
ລາວທັງຊາດ ຂໍຈົດຈຳຄຸນງາມຄວາມ
ດີ ແລະ ຜົນງານຂອງທ່ານ ສີທົນ ກົມ
ມະດໍາ ໄວ້ຢ່າງບໍ່ມີວັນຫລົງລືມ. ຄຸນ
ງາມຄວາມດີຂອງທ່ານ ຍັງຝັງເລິກຢູ່
ໃນດວງໃຈຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາ
ເຜົ່າສະເໝີ, ວິຖີຊີວິດ, ຄວາມຕັ້ງໃຈ
ເດັດດ່ຽວ, ຄວາມເສຍສະຫລະທີ່ຍິ່ງ
ໃຫຍ່ ຂ ອງທ່ າ ນຈະເປັ ນ ບົ ດ ຮຽນທີ່ ດີ
ໃຫ້ແກ່ຄົນຮຸ່ນຫລັງໄດ້ເອົາເປັນແບບ
ຢ່າງໃນການດຳເນີນວຽກງານສ້າງສາ
ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ ໃຫ້ຈະ
ເລີນຮຸ່ງເຮືອງຂຶ້ນເລື້ອຍໆໄປ. ຈາກ
ຜົນງານ ແລະ ຄຸນງາມຄວາມດີຂອງ
ທ່ານ ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນພາ
ລະກິດຕໍ່ສູ້ປົດປ່ອຍຊາດ ກໍຄືພາລະກິດ
ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາ
ປະເທດຊາດ ຕະຫລອດໄລຍະຜ່ານ
ມາ. ສະນັ້ນ, ກົມການເມືອງສູນກາງ
ພັກ, ຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກ,
ຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກ, ສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ແລະ ລັດຖະບານ ຈຶ່ງຕົກລົງນຳ
ເອົ າ ອັ ດ ຖິ ຂ ອງທ່ າ ນມາສະຖິ ດ ໄວ້ ຢູ່ ສຸ
ສານນັກຮົບປະຕິວັດຫລັກ 24 ຢ່າງ
ສົມກຽດ.
(ນາງ ກົງໃຈ ແສງອໍາພັນ)
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ຜູ້ຊີ້ນຳ
ທ່ານ ສິງຄຳ ວົງພະຈັນ

ຄະນະຊ່ຽວຊານທີ່ປຶກສາ

ທ່ານ ສີສຸພັນ ແສງສະຫວັນ
ທ່ານ ວິເສດ ສະແຫວງສຶກສາ
ທ່ານ ຄຳວິສັນ ແກ້ວສຸວັນ

ຫົວໜ້າບັນນາທິການ

ທ່ານ ປອ. ພິດສະໄໝ ບຸນວິໄລ
ທ່ານ ຂັນທະວີ ວົງພະຈັນ
ທ່ານ ເປຄຳ ລໍຄຳສອນ

ກອງບັນນາທິການ

ອອກແບບຈັດໜ້າ

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

ທ່ານ ນາງ ກຸກກິກ ບຸດດາໄຊ
ທ່ານ ສົມນຶກ ແກ້ວໄຊຍະຈັກ

