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ບ ົດກາ່ ວເປີ ດ
ກອງປະຊຸມໂຍທາທິການ ແລະຂ ົນສ່ງົ ທົ່ ວປະເທດ ປະຈາປີ
ໍ 2018
ຂອງທາ່ ນ ປອ ບຸນຈ ັນ ສິນທະວ ົງ, ລ ັດຖະມ ົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ
ວ ັນທີ 28-29/3/2019
ຮຽນ: - ບ ັນດາທາ່ ນຮອງລ ັດຖະມ ົນຕີ, ບ ັນດາທາ່ ນຮອງເຈົາົ້ ແຂວງ ແລະ ບ ັນດາທາ່ ນແຂກ
ຜມ
ີ ຽດ ທີ່ ນ ັບຖື.
ົ້ ກ
- ບ ັນດາທາ່ ນຫົວໜາົ້ ກ ົມ, ຫົວໜາົ້ ສະຖາບ ັນ, ຫົວໜາົ້ ກອງວິຊາການ, ຫົວໜາົ້ ພະ
ແນກ ຍທຂ ແຂວງ/ນະຄອນຫລວງ, ຜອ
ົ້ ໍານວຍການວິສາຫະກິດພາກລ ັດ ແລະ
ເອກະຊ ົນ ແລະບ ັນດາສະຫາຍ ທີ່ ຮ ັກແພງ.
ົ້ ,ີົ້ ກອງປະຊຸມໂຍທາທິການ ແລະຂ ົນສ່ງົ ທົ່ ວປະເທດປະຈາປີ
ົ້ ໃນ
ມືນ
2018 ໄດໄົ້ ຂຂນ
ໍ
ທາ່ ມກາງບ ັນຍາກາດທີ່ທົ່ ວພັກ ແລະທົ່ ວປວງຊ ົນລາວບ ັນດາເຜົ່ າ ພວມຕງໜ
ັ ົ້ າົ້ ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິ
ກອງປະຊຸມໃຫຍຄ
X ຂອງພັກ ແລະແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສ ັງຄ ົມແຫງ
ັ ົ້
ັ ົ້
່ ງທີ
່ ຊາດ 5 ປີ ຄງທີ
VIII ໃນຊວ
່ ງທາົ້ ຍສະໄໝ ເຂົົ້າໃນວຽກງານຂອງຕ ົນ ດວ
ົ້ ຍຈິດໃຈບຸກທະລຸຢາ່ ງແຂງແຮງ ຕິດພັນ
ກ ັບການສາົ້ ງຂະບວນການຕອ
ົ້ ນຮ ັບວ ັນສ ໍາຄ ັນຕາ່ ງໆຂອງພັກ

ແລະຂອງຊາດຢາ່ ງເປັນຂະບວນ

ຟົດຟືົ້ ນ.
ຈຸດປະສ ົງຂອງກອງປະຊຸມ ແມນເພື່
ອສະຫລຸບຕີລາຄາ ປະເມີນຜົນການຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດວຽກ
ັ ົ້
່
ົ້ົ
ງານຂະແໜງ ຍທຂ ທົ່ ວປະເທດ ປີ 2017 ແລະ 2018 ຜາ່ ນມາ ແລະຄນຄວ
າົ້ ຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດ
ັ ົ້
ແຜນພັດທະນາພືົ້ນຖານໂຄງລາ່ ງປະຈາປີ
2019 ຂອງຂະແໜງ ການໂຍທາທິການ ແລະຂ ົນສ່ງົ
ໍ
ົ້ ເດັ່ ນຂອງ
ແລະ ສະຫລຸບສ ັງລວມຄວາມຄືບໜາົ້ ການຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດການແກໄົ້ ຂບ ັນຫາຄ ົງຄາົ້ ງພົນ
ັ ົ້
ຂະແໜງການ ຍທຂ ທີ່ ໄດສ
ໍ 2016 ທີ່
ົ້ ະຫລຸບສ ັງລວມໃນກອງປະຊຸມ ຍທຂ ທົ່ ວປະເທດ ປະຈາປີ
ຜາ່ ນມາ. ນອກຈາກນີ,ົ້ ກອງປະຊຸມຍ ັງຈະໄດພ
າົ້ ແລະປກສາຫາລື ປະກອບຄ ໍາຄິດ
ົົ້
ົ້ ອ
ົ້ ມກ ັນຄນຄວ
່ ງຄື:
ຄ ໍາເຫັ ນໃສບ
ໍ
່ ັນດາເອກະສານທີ່ສ ໍາຄ ັນຈານວນໜ
1.

ການສະຫລຸບຕີລາຄາ ຜົນການຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດວຽກງານໃນປີ 2017 ແລະ 2018 ໂດຍໄດ ົ້
ັ ົ້
ົ້ ເດັ່ ນໃນດາົ້ ນຕາ່ ງໆ ແລະ ບ ັນຫາທີ່ຄ ົງຄາົ້ ງຕອ
ຍ ົກໃຫເົ້ ຫັ ນຜົນສ ໍາເລັ ດອ ັນພົນ
ົ້ ງສຸມໃສແ
່ ກໄົ້ ຂ.

2.

ການວາງທິດທາງແຜນການປີ 2019 ໂດຍສະເພາະ ແມນແຜນຈ
ບ ັດງ ົບ ປະມານ
ັດຕງປະຕິ
ັ ົ້
່
ການລ ົງທນຂອງລ ັດຂອງຂະແໜງ ຍທຂ ແລະແຜນງ ົບປະມານກອງທນທາງ ໃນປີ 2019
ທີ່ ສະພາແຫງ
ຈ
ບ ັດແລວ
ັ ົ້
່ ຊາດໄດຮ
ົ້ ັບຮອງເອົ າ ແລະ ລ ັດຖະບານ ກໍ່ ໄດແ
ົ້ ຈງການໃຫ
ົ້
ົ້ ັດຕງປະຕິ
ົ້
ນນ.
ັ ົ້
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3.

ສະຫລຸບສ ັງລວມຄວາມຄືບໜາົ້ ການແກໄົ້ ຂ 19 ບ ັນຫາທີ່ຄ ົງຄາົ້ ງຂອງຂະແໜງ ຍທຂ ໃນຊຸມ
ົ້ ໍທ
ົ້ ່ ີເກີດ
ປີ ຜາ່ ນມາ, ຕິດພັນກ ັບ 3 ເອກະສານ ທີ່ ເປັນບອ
່ ນອີງໃນການແກໄົ້ ຂປະກ ົດການຫຍໍທ
ົ້ ຢຂ
ຂືນ
່ ະແໜງການ ຍທຂ ທີ່ ຜາ່ ນມາຄື:
1)

ົ້ ໍົ້ ໃນ
ເອກະສານສກສາອ ົບຮ ົມການເມືອງແນວຄິດ “ເດັດດຽ່ ວແກໄົ້ ຂປະກ ົດການຫຍໍທ
ການປະຕິບ ັດ ໂຄງການລ ົງທນຂອງລ ັດ ດາົ້ ນໂຍທາທິການ ແລະຂ ົນສ່ງົ ” ຕາມຄ ໍາ
ແນະນ ໍາຂອງຄະນະໂຄສະນາອ ົບຮ ົມສນກາງພັກ, ສະບ ັບເລກທີ 02/ຄອສພ, ລ ົງວ ັນທີ
່ ັ ກາ່ ວໄດຊ
4/5/2018. ຊື່ ງເອກະສານດງ
ົ້ ໃີົ້ ຫເົ້ ຫັ ນ ຜົນເສຍຫາຍຕໍ່ ເສດຖະກິດແຫງ
່ ຊາດ,
ຜົນເສຍຫາຍກະທົບໂດຍກ ົງຕໍ່ວິຊາການຮ ັບຜິດຊອບ ແລະ ມາດຕະການແກໄົ້ ຂ.

2)

່ ັ ຂອງນາຍ ົກລດ
ົ້ ງວດຂນຕອນໃນການ
ຮາ່ ງຄ ໍາສງ
ຈ ັດຕງັ ົ້
ັ ຖະມ ົນຕີວາ່ ດວ
ັ ົ້
ົ້ ຍຄວາມເຂັມ
ປະຕິບ ັດການສ ໍາຫລວດອອກແບບ, ການການ
ໍ ົດດາົ້ ນມາດຕະຖານເຕັກ

ນິກ, ການ

ການ
ໍ ົດໜາົ້ ວຽກ, ບໍລິມາດວຽກ, ລາຄາຫົວໜວ
່ ຍ ແລະ ການຄວບຄຸນຄຸນນະພາບການ
ກໍ່ ສາົ້ ງສອ
ົ້ ມແປງພືົ້ນຖານໂຄງລາ່ ງ ດາົ້ ນໂຍທາທິການ ແລະຂ ົນສ່ງົ .
3)
4.

ການ
ໍ ົດໝາຍລາຄາຫົວໜວ
່ ຍກໍ່ ສາົ້ ງ ແລະສອ
ົ້ ມແປງຂ ົວທາງ (ສະບ ັບປັບປຸງ 2019).

ສະຫລຸບຕີລາຄາ ການຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດວຽກງານ 3 ສາົ້ ງ ຂອງຂະແໜງ ຍທຂ ພອ
ັ ົ້
ົ້ ມທັງ
ົ້ ົກລ ົງ ການແບງ່ ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບລະຫວາ່ ງກະຊວງ ຍທຂ ກ ັບ ພະແນກ
ປັບປຸງຄືນຂໍຕ
ຍທຂ ແຂວງ ແລະ ແລະ ນະຄອນຫຼ ວງ (ສະບ ັບປີ 2012).

5.

ົ້ ົກລ ົງຂອງລ ັດຖະມ ົນຕີ ສະບ ັບເລກທີ 2241/ຍທຂ, ລ ົງວ ັນທີ 31/1/2019
ສະເໜີຜາ່ ນ ຂໍຕ
ວາ່ ດວ
ົ້ ຍການຄຸມ
ົ້ ຄອງການປຸກສາົ້ ງ

(ສະບ ັບປັບປຸງປີ

2019)

ແລະການຄຸມ
ົ້ ຄອງການ

ອະນຸຍາດປຸກສາົ້ ງປໍາົ້ ນາມ
ໍົ້ ັນ.
6.

ສະຫຼຸ ບການຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດ ກ ົນໄກການປະສານງານ ໃນການດ ໍາເນີນທຸລະກິດຂອງຂະແໜງ
ັ ົ້
່ ັ ຂອງທາ່ ນນາຍ ົກລ ັດຖະມ ົນຕີ ສະບ ັບເລກທີ 02/ນຍລ ົງວ ັນທີ 1/2/2018
ຍທຂ ຕາມຄ ໍາສງ
່ ງທີ່ ໄດສ
ແລະ ບ ັນດານິຕິກາລຸ
ໍ ມ
ໍ
່ ກ ົດໝາຍຂອງກະຊວງ ຍທຂ ຈານວນໜ
ົ້ ໍາເລັ ດ ແລະຜາ່ ນ
ການຮ ັບຮອງ ແລະປະກາດໃຊຈ
ົ້ າກສະພາແຫງ
່ ຊາດແລວ
ົ້ .
ບ ັນດາທາ່ ນ ທີ່ ນ ັບຖື ແລະຮ ັກແພງ !
ການຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດວຽກງານຂອງຂະແໜງການ ຍທຂ ໃນໄລຍະ 2 ປີ ທ່ ີຜາ່ ນມາ (2017
ັ ົ້

ແລະ 2018) ໃນຖານະເປັນເສນາທິການໃຫລ
ົ້ ັດຖະບານ ກຽ່ ວກ ັບວຽກກໍ່ສາົ້ ງພືົ້ນຖານໂຄງລາ່ ງ,
ຊ່ ງເປັນຂະແໜງກການປາຍແຫລມຂອງເສດຖະກິດແຫງ
ົ ງານ
່ ຊາດ, ພວກເຮົາສາມາດຍາດໄດຜ
ົ້ ນ
ໃນຫລາຍໆດາົ້ ນ, ຊ່ ງໄດປ
ົ້ ະກອບສວ
່ ນເຂົົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສ ັງຄ ົມ ຂອງຊາດຢາ່ ງ
ຕງໜ
ຸ ຜອ
ັ ົ້ າົ້ ແນໃສຫ
່ ດ
່ ນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊ ົນບ ັນດາເຜົ່ າ ຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍ ຂອງ
ພັກ

ແລະລ ັດເຮົາການ
ໍ ົດ

ຊ່ ງຜົນງານດາົ້ ນຕາ່ ງໆ
2

ແມນໄດ
ສ
່
ົ້ ັງລວມໄວໃົ້ ນບ ົດສະຫລຸບຕີລາຄາ
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ການຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດແຜນພັດທະນາດາົ້ ນໂຍທາທິການ ແລະຂ ົນສ່ງົ ໃນປີ 2017 ແລະ 2018 ທີ່
ັ ົ້
ໄດແ
.ົ້
ັ ົ້
ົ້ ຈກຢາຍໃຫບ
ົ້ ັນດາທາ່ ນຜແ
ົ້ ທນກອງປະຊຸມນນແທ
ເຖິງຢາ່ ງໃດກໍ່ ຕາມ, ຄຽງຄກ
ັ ົ້ ພວກເຮົາ
່ ັບຜົນສ ໍາເລັ ດ ແລະບ ັນດາຜົນງານ ທີ່ ຍາດມາໄດນ
ົ້ ນ,
ົ້ ົງຄາົ້ ງຕາ່ ງໆ ທີ່ ຈະຕອ
ກໍ່ ບ່ ໍສາມາດປາສະຈາກໄດຈ
ຸ ອອ
ົ້ ດ
່ ນ ແລະຂໍຄ
ົ້ ງສືບຕໍ່ ປັບປຸງແກໄົ້ ຂໃຫໝ
ົ້ ົດໄປ
ເທື່ ອລະກາົ້ ວ. ສະນນ,
ັ ົ້ ໃນ 2 ວ ັນທີ່ຜາ່ ນມານີົ້ ຄືວ ັນທີ 26-27/3/2019 ພວກເຮົາກໍ່ ໄດຈ
ົ້ ັດກອງ
ົ້ , ຊ່ ງກອງປະຊຸມວິຊາ
ປະຊຸມສ ໍາມະນາດາົ້ ນວິຊາການ ຂອງຂະແໜງການ ຍທຂ ທົ່ ວປະເທດຂນ
່ ັ ກາ່ ວ ເປັນຄງທ
ການດງ
ັ ົ້ ໍາອິດທີ່ ກະຊວງ ຍທຂ ໄດປ
ັ ປຸງຮບແບບການຈ ັດກອງປະຊຸມ ໂດຍປັບປຸງ
ົ້ ບ
ຈາກຮບແບບກອງປະຊຸມແບບລວມໆຄືຜາ່ ນມາ
ຄິດຄ ໍາເຫັ ນແບບເປັນກຸມ
່ ວຽກ,

ມາເປັນກອງປະຊຸມປກສາຫາລືແລກປ່ຽນຄ ໍາ

ົ້ ມນມີ
ຊ່ ງໃນແຕລ
່ ະຫົວຂໍແ
່ ລ ັດຖະມ ົນຕີ

ແລະບ ັນດາທາ່ ນຮອງ

ລ ັດຖະມ ົນຕີ ເປັນປະທານ ແລະປະກອບມີກມ
ຸ ່ ຜຊ
ົ້ ຽ່ ວຊານ ແລະ ນ ັກວິຊາການກຽ່ ວຂອ
ົ້ ງ ແຕລ
່ ະ
ົ້ ວາ່ Panel Discussion ເພື່ ອຄນຄວ
ດາົ້ ນມານງ່ ັ ສ ົນທະນາກ ັນ ຫຼື ເອີນ
າົ້ ປກສາຫາລື ກຽ່ ວກ ັບ
ົົ້
ົ້ າ່ ງໆ ດງ
່ ັ ນີ:ົ້
ບ ັນດາຫົວຂໍຕ
ົ້ ່ ີ (1) ການຍ ົກສງຄຸນນະພາບ, ປະສິດທິພາບ ແລະມາດຕະຖານເຕັກນິກ ການກໍ່ ສາົ້ ງຫົວຂໍທ
ົ້ ມ
ສອ
ຸ ໃສປ
ົ້ ມແປງຂ ົວທາງ, ໃນນີສ
່ ື ກສາຄື:
① ການຍ ົກສງຄຸນນະພາບ ແລະມາດຕະຖານເຕັກນິກການກໍ່ ສາົ້ ງ ແລະສອ
ົ້ ມແປງ.
② ການຍ ົກສງຄຸນນະພາບ ຂອງບ ັນດາວິສາຫະກິດກໍ່ ສາົ້ ງພາກລ ັດ ແລະ ເອກະຊ ົນ ໃຫໄ
ົ້ ດ ົ້
ມາດຕະຖານສາກ ົນ.
③ ການຍ ົກສງຄຸນນະພາບ ແລະປະສິດທິພາບ ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບການກໍ່ ສາົ້ ງ ແລະ
ສອ
ົ້ ມແປງຂອງບໍລິສ ັດທີ່ປກສາພາຍໃນປະເທດເຮົາໃຫໄ
ົ້ ດມ
ົ້ າດຕະຖານສາກ ົນ.
④ ການປັບປຸງລາຄາຫົວໜວ
່ ຍການກໍ່ ສາົ້ ງ ແລະສອ
ົ້ ມແປງ ໃຫສ
ົ້ ົມເຫດສ ົມຜົນ ແລະຖືກກ ັບ
ຄວາມເປັນຈິງຂອງປະເທດເຮົາ.
⑤ ການຄຸມ
ີ ະສິດທິຜນ
ົ ສງສຸດ.
ົ້ ຄອງ ແລະ ນ ໍາໃຊເົ້ ງິນກອງທນທາງ ໃຫມ
ົ້ ປ
ົ້ ່ ີ (2) ການຍ ົກສງຄຸນນະພາບວຽກງານຄຸມ
ຫົວຂໍທ
ໍ ນກຽ່ ວກ ັບການ
ົ້ ຄອງທາງບ ົກ ແລະ ຄວາມຈາເປັ
ສາົ້ ງຕງເຈົ
ັ ົ້ າົ້ ໜາົ້ ທີ່ ກວດກາຂອງຂະແໜງ ຍທຂ ຕາມກ ົດໝາຍວາ່ ດວ
ົ້ ຍການຂ ົນສ່ງົ ທາງບ ົກກ ໍານ ົດ,
ໃນນີໄົ້ ດສ
ຸ ໃສປ
ົ້ ມ
່ ື ກສາຄື:
ົ້ົ
① ການຄຸມ
ນ
ົ້ ຄອງວຽກງານຂ ົນສ່ງົ ໂດຍສານ ແລະຂ ົນສ່ງົ ສິນຄາົ້ ເປັນຕນແມ
່ ການຄຸມ
ົ້ ຄອງ
ລ ົດຂ ົນສ່ງົ ໂດຍສານ, ການຄຸມ
ົ້ ຄອງສະຖານີລ ົດໂດຍສານ ແລະການຄຸມ
ົ້ ຄອງລ ົດບ ັນທຸກ
ໜັກ.
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ົ້ ທະບຽນ
② ການຄຸມ
ນ
ົົ້
ົ້ ຄອງພາຫະນະ ແລະການຈະລາຈອນທາງບ ົກ ເປັນຕນແມ
່ ການຂືນ
ຍານພາຫະນະ, ການມອບໃຫພ
ົ້ ະແນກ ຍທຂ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼ ວງຮ ັບຜິດຊອບ
ພິມໃບຂ ັບຂີ່, ການແກໄົ້ ຂຈະລາຈອນແອອ ັດໃນຕ ົວເມືອງ ແລະການຄຸມ
ົ້ ຄອງຄວາມປອດ
ົ້ ທາງ.
ໄພຕາມເສັນ
③ ການຄນຄ
າົ້ ງຕງເຈົ
ົົ້ ວາສ
ົົ້
ັ ົ້ າົ້ ໜາົ້ ທີ່ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂ ົນສ່ງົ .
ົ້ ່ ີ (3) ການປະຕິບ ັດເຂັມ
ົ້ ງວດ ດວ
ຫົວຂໍທ
ົ້ ຍວິໄນແຜນການ-ວິໄນການເງິນ:
ົ້ ແຜນການ ແລະ ການຊ ໍາລະສະສາງ.
① ຂນຕອນ
ແລະການປະກອບເອກະສານຂນ
ັ ົ້
② ການຄນຄວ
າົ້ ທາງອອກ ເພື່ ອແກໄົ້ ຂ ບ ັນຫາໜີົ້ສນ
ົົ້
ິ ແລະ ມາດຕະການ ສະກ ັດກນບໍ່
ັ ົ້ ສາົ້ ງ
ໜີົ້ສນ
ິ ຂອງຂະແໜງການ ຍທຂ ທີ່ ບໍ່ ມີເຫດຜົນ.
ົ້ ່ ີ (4) ຄນຄວ
ຫົວຂໍທ
າົ້ ທາ່ ແຮງການເຊື່ ອມໂຍງ-ເຊື່ ອມຈອດກ ັບພາກພືົ້ນ ແລະສາກ ົນ ພາຍໃຕ ົ້ 3
ົົ້
ເງື່ ອນໄຂຄື:
① ໃນເງື່ ອນໄຂປະເທດເຮົາ ຕງຢ
ັ ົ້ ໃ່ ຈກາງຂອງ 5 ປະເທດ.
② ໃນເງື່ ອນໄຂທີ່ ປະເທດເຮົາ ບໍ່ ມີຊາຍແດນຕິດກ ັບທະເລ.
③ ເງື່ ອນໄຂປະເທດເຮົາຍ ັງຢໃ່ ນປະເທດກາລ
ໍ ັງພັດທະນາ ຫຼື (LDC)
ົ້ ່ ີ (5) ການແບງ່ ວຽກ ແລະຄວາມຮ ັບຜິດຊອບ ລະຫວາ່ ງສນກາງ ແລະທອ
ຫົວຂໍທ
ົ້ ງຖິ່ ນຕາມທິດ 3
ສາົ້ ງ:
① ສະຫລຸບຕີລາຄາຜົນການຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດວຽກງານສາມສາົ້ ງຂອງ ຂະແໜງການ ຍທຂ
ັ ົ້
ໄລຍະ 2016-2018 ແລະ ທິດທາງແຜນການປັບປຸງແກໄົ້ ຂໃນຕໍ່ ໜາົ້ ແຕປ
່ ີ 20192020.
ົ້ ົກລ ົງ
② ຄນຄວ
າົ້ ປັບປຸງຂໍຕ
ົົ້

ການແບງ່ ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບເພື່ ອຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດວຽກງານ
ັ ົ້

ວິຊາສະເພາະຕາມທິດສາມສາົ້ ງ ລະຫວາ່ ງບ ັນດາກ ົມຂອງກະຊວງ ກ ັບພະແນກ ຍທຂ
ົ້ ົກລ ົງປີ 2012 ມາເປັນປີ
ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼ ວງວຽງຈ ັນ ໂດຍປັບປຸງຕາມຂໍຕ
2019
່ ັ ກາ່ ວ
ສ ໍາລ ັບຜົນຂອງກອງປະຊຸມສ ໍາມະນາດາົ້ ນວິຊາການດງ

ໄດສ
ົ້ ັງລວມ

ແລະຄະນະ

ຮ ັບຜິດຊອບຈະໄດລ
ົ້ າຍງານໃນກອງປະຊຸມພວກເຮົາ ເພື່ ອພິຈາລະ ນາ ແລະ ປະກອບຄ ໍາເຫັ ນ
ຊວ
ກະຊວງ ຍທຂ ຈະໄດສ
າົ້ ລ ົງເລີກລະອຽດແຕລ
ັ ົ້
ື ຕໍ່ ຄນຄວ
ົົ້
່ ຍຕື່ ມ, ຫຼ ງັ ຈາກນນ,
ົ້ ບ
່ ະບ ັນຫາກ ັບ
ບ ັນດາກ ົມ ແລະ ພະແນກ ຍທຂ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼ ວງທີ່ ກຽ່ ວຂອ
ົ້ ງເພື່ ອພອ
ົ້ ມກ ັນແກໄົ້ ຂໃນ
ຕໍ່ ໜາົ້ .
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ບ ັນດາທາ່ ນ ທີ່ ນ ັບຖື ແລະຮ ັກແພງ !
ເນື່ ອງຈາກວາ່ , ກອງປະຊຸມໂຍທາທິການ ແລະຂ ົນສ່ງົ ທົ່ ວປະເທດຂອງພວກເຮົາຄງນີ
ັ ົ້ ົ້ ຈະ
ດ ໍາເນີນພາຍໃນ 2 ວ ັນເທົ່ານນ,
ັ ົ້ ແຕພ
່ ວກເຮົາພັດມີຫລາຍເອກະສານສ ໍາຄ ັນ ທີ່ ຈະຕອ
ົ້ ງພອ
ົ້ ມກ ັນ
ຄນຄວ
າົ້ , ປກສາຫາລື, ປະກອບຄ ໍາເຫັ ນໃຫເົ້ ລິກເຊິ່ ງ ເພື່ ອໃຫຄ
ົົ້
ົ້ ະນະຮ ັບຜິດ ຊອບກອງປະຊຸມ
ົ້ .
ນ ໍາໄປປັບປຸງຄືນໃຫສ
ົ້ ົມບນຂນ
ສະນນ,
ັ ົ້ ຂາົ້ ພະເຈົາົ້ ຈ່ ງຂໍຮຽກຮອ
ົ້ ງມາຍ ັງບ ັນດາທາ່ ນ ທີ່ ເຂົົ້າຮວ
່ ມກອງປະຊຸມທັງໝ ົດຈງ່ ົ ພອ
ົ້ ມ
ກ ັນສຸມເຮື່ ອແຮງ ສະຕິປນ
ັ ຍາປະກອບຄ ໍາຄິດຄ ໍາເຫັ ນໃຫເົ້ ລິກເຊິ່ ງ ມີເຫດມີຜນ
ົ ແລະກ ົງໄປກ ົງມາ
ເພື່ ອເຮັດໃຫກ
ໍ 2018 ຄງນີ
ັ ົ້ ົ້ ມີຜນ
ົ ສ ໍາເລັ ດຢາ່ ງຈ ົບງາມ ເປັນ
ົ້ ອງປະຊຸມ ຍທຂ ທົ່ ວປະເທດປະຈາປີ
ພືົ້ນຖານອ ັນໜັກແໜນ
ົ້ ໃຫແ
ົ້ ກຂ
່ ະແໜງການ

ຍທຂ

ເພື່ ອສາມາດນ ໍາໄປຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດ
ັ ົ້

ໃຫົ້

ສອດຄອ
ຸ ປະການ.
່ ງກ ັບສະພາບຕ ົວຈິງ ແລະບ ັນລຸຕາມຄາດໝາຍ ທີ່ ວາງໄວທ
ົ້ ກ
ພິເສດ, ກອງປະຊຸມຂອງພວກເຮົາໃນຄງນີ
ັ ົ້ ົ້ ຍ ັງຈະໄດຮ
ົ້ ັບກຽດອ ັນສງຈາກ ທາ່ ນ ສ ົມດີ ດວງ
ດີ, ຮອງນາຍ ົກລ ັດຖະມ ົນຕີ, ລ ັດຖະມ ົນຕີ ກະຊວງການເງິນ, ທີ່ ໄດສ
ຸ ຄາ່ ເປັນ
ົ້ ະຫລະເວລາອ ັນມີຄນ
ົ້ ໍາກອງປະຊຸມ ຍທຂ ທົ່ ວປະເທດ ປະຈາປີ
ກຽດມາໂອລ
ໍ 2018 ໃນເວລາ 14:00
ົ້ ົມ ແລະໃຫກ
ົ້ ານຊີນ
ໂມງ ຂອງວ ັນທີ 29/3/2019.
ທາົ້ ຍສຸດນີ,ົ້ ຕາງໜາົ້ ໃຫຄ
ົ້ ະນະນ ໍາ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະຂ ົນສ່ງົ , ໃນນາມປະທານກອງ
ປະຊຸມ

ຂາົ້ ພະເຈົາົ້ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈເປັນຢາ່ ງສງ

ມາຍ ັງບ ັນດາທາ່ ນລ ັດຖະມ ົນຕີ, ຮອງ

ລ ັດຖະມ ົນຕີ, ບ ັນດາທາ່ ນຮອງເຈົາົ້ ແຂວງ, ຮອງເຈົາົ້ ຄອງນະຄອນຫລວງວຽງຈ ັນ, ບ ັນດາທາ່ ນແຂກ
ຜມ
ີ ຽດ, ທາ່ ນຫົວໜາົ້ ກ ົມ, ທາ່ ນຫົວໜາົ້ ພະແນກ ຍທຂ ແຂວງ/ນະຄອນຫລວງວຽງຈ ັນ ແລະ
ົ້ ກ
ບ ັນດາທາ່ ນຜອ
ົ້ ໍານວຍການວິສາຫະກິດ ທັງພາກລ ັດ ແລະເອກະຊ ົນ ທີ່ ໄດເົ້ ຂົົ້າຮວ
່ ມກອງປະຊຸມ
ົ້ ເຊີນຂອງກະຊວງ ຍທຂ ຂອງພວກຂາົ້ ພະເຈົາົ້ .
ຂອງພວກເຮົາໃນຄງນີ
ັ ົ້ ົ້ ຕາມການເຊືອ
ໃນໂອກາດອ ັນສະຫງາລາສີ
ນ,ີົ້
່

ຂາົ້ ພະເຈົາົ້ ຂໍປະກາດໄຂກອງປະຊຸມ

ຍທຂ

ົ້ົ
ປະຈາປີ
ໍ 2018 ຢາ່ ງເປັນທາງການ ນ ັບແຕບ
່ ັດນີເົ້ ປັນຕນໄປ.
ອວຍພອນໃຫກ
ົ້ ອງປະຊຸມຈງ່ ົ ປະສ ົບຜົນສ ໍາເລັ ດຢາ່ ງຈ ົບງາມ.
(ຂໍຂອບໃຈ)
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