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¢È¾¸²¾¨Ã−¯½Àê©
ໄຊຍະບູລີ ຈະສູຊ
້ ນ
ົ ເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນລວມພາຍໃນ
ເພີມ
່ ຂຶນ
້ ບໍຫ
່ ລຸດ 9%
ຂປລ. ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຈະສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ລວມຍອດ ຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ເພີ່ມຂຶ້ນບໍ່ ຫລຸດ 9 % ໃນ
ສົກປີ 2015-2016 ແລະ ສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມໃນປີ ໃຫ້ໄດ້ປະມານ 7.900 ຕື້ກີບ ສະເລ່ຍ ຕໍ່ຫົວຄົນປະມານ 20 ລ້ານ
ກວ່າກີບຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ ຫລື ເທົ່າກັບ 2.520 ໂດລາສະຫະລັດ, ໃນນັ້ນ ຂະແໜງກະສິກໍາ ເພີ່ມຂຶນ
້ 4% ກວມປະມານ 32%,
ອຸດສາຫະກໍາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 15% ກວມປະມານ 34 %, ບໍລກ
ິ ານ ເພີ່ມຂຶ້ນ 13% ກວມປະມານ 34% ຂອງ GDP
(ບໍ່ລວມພາສີຂາເຂົ້າ).
ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ, ເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ ກ່າວວ່າ: ເພື່ອບັນລຸຕາມຄາດໝາຍທີ່ກ່າວນັ້ນ ພວກເຮົາ
ຈະໄດ້ປັບປຸງກົນໄກ ການສົ່ງເສີມທຸລະກິດ ຜູ້ປະກອບການພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄປຄ່ຽງຄູ່ກັບການກໍານົດຂອບ
ເຂດການລົງທຶນ, ເຂດການຄ້າສະເພາະໃຫ້ຈະແຈ້ງ ແລະ ສາມາດປະຕິບດ
ັ ໄດ້ໄວ້, ທັງນີ້ບັນດາໜ້າວຽກດັ່ງກ່າວ ແມ່ນ
ໜ້າທີ່ຂອງທຸກຂະແໜງການ ຕ້ອງເພີ່ມທະວີການປະຕິບດ
ັ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ຢ່າງມີຄວາມເຂົາ້
ໃຈເປັນເອກະພາບ, ຫລຸດຜ່ອນຂອດການປະສານງານ ໃຫ້ໜ້ອຍລົງ ໂດຍບັນດາຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ,
ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ-ການຄ້າ ແລະ ຂະແໜງການເງີນ ເປັນຂະແໜງການທີ່ສໍາຄັນໃນການປະຕິບັດ, ທຸກການລົງທືນ
ແມ່ນຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງແຂວງດັ່ງກາວ ເພື່ອຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດ ລວມ
ຂອງປະຊາຊົນ.

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄງ
ັ້ ທີ VI ຂອງຜູແ
້ ທນແນວລາວສ້າງຊາດແຂວງວຽງຈັນ
ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ.
ຂປລ. ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ VI ຂອງຜູ້ແທນແນວລາວສ້າງຊາດ ແຂວງວຽງຈັນ ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການຢູ່
ທີ່ສະໂມສອນ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ I ໃນວັນທີ 29-30 ຕຸລາ ນີ້, ໂດຍເປັນປະທານຂອງສະຫາຍ ເຂົາແກ້ວ ສົມຈັນມະວົງ
ປະທານອົງການແນວລາວສ້າງຊາດ ແຂວງວຽງຈັນ, ມີ ສະຫາຍ ຕົງ ເຢີທໍ່ ກໍາມະການສູນກາງພັກຮອງປະທານຜູ້ປະ
ຈໍາການສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ, ສະຫາຍນາງ ບຸນເພັງ ສາຍນໍລະດີ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ, ມີບັນດາເຈົ້າເມືອງ,
ປະທານແນວລາວສ້າງຊາດເມືອງ, ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຜູ້ແທນສົມບູນ ເຊິ່ງເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ອົງການແນວລາວສ້າງ
ຊາດ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຮາກຖານເຂົ້າຮ່ວມຈໍາ ນວນ119 ສະຫາຍ, ຍິງ14 ສະຫາຍ.
ສະຫາຍ ຊາວລໍ່ ຕົ່ງເຊັ່ງ ຮອງປະທານອົງການແນວລາວສ້າງຊາດ ແຂວງວຽງຈັນ, ກ່າວໃນຮ່າງລາຍງາຍ
ການເມືອງ ຂອງອົງການແນວລາວສ້າງຊາດ ແຂວງວຽງຈັນ ວ່າ: ດ້ວຍການຊີ້ນໍາໆພາຢ່າງໃກ້ຊິດ ຂອງສູນກາງແນວ
ລາວສ້າງຊາດ ແລະ ຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ, ອົງການແນວລາວສ້າງຊາດແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເຕົ້າໂຮມ
ຄວາມສາມັກຄີ ບັນດາເຜົ່າທຸກຊັ້ນຄົນ ແລະ ສາສະໜາ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ພາຍໃນແຂວງ ມີຄວາມສາ
ມັກຄີອັນແໜ້ນແກ່ນ ເປັນພື້ນຖານອັນດີເຮັດໃຫ້ ແຂວງວຽງຈັນ ມີຄວາມສະຫງົບປອດໄພ, ປະຊາຊົນຍຸທ່າງສ້າງສາພັດ
ທະນາບ້ານ ຊ່ອງຂອງຕົນໃຫ້ຈະເລີນສີວິໄລຂຶ້ນເລື້ອຍໆ, ນໍາພາສ້າງຕັ້ງກອງທຶນພັດທະນາຂັ້ນບ້ານ, ຮອດປັດຈຸບັນ ມີ
38 ກອງທຶນ, ມີສະມາຊິກ 5.500 ກວ່າຄົນ, ມີທຶນເກືອບ14 ຕື້ກີບ, ນໍາພາປະຊາຊົນຮັກສາ ແລະ ສົ່ງເສີມວັດທະນະທໍາ
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ອັນດີງານຂອງແຕ່ລະເຜົ່າ ບໍ່ໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ເຊື່ອຖືງົມງວາຍ, ລາມົກອານາຈານ, ປະກອບສ່ວນສ້າງບ້ານວັດທະ
ນາທໍາໄດ້ 244 ບ້ານ, ບ້ານພັດທະນາໄດ້190 ບ້ານ, ບ້ານສາທາລະນະສຸກ 322 ບ້ານ, ປຸກລະດົມປະຊາຊົນປະກອບ
ສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານສຶກສາ ແລະ ການກໍ່ສ້າງອາຄານຮຽນ, ຫໍພັກຄູ, ປຸກລະດົມປະຊາຊົນ ນໍາເອົາລູກໃນເກນອາຍຸ
ເຂົ້າຮຽນໄດ້100% ແລະ ສາມາດປະກາດ ຈົບຊັ້ນປະຖົມບໍາລຸງທົ່ວແຂວງ ໄດ້ໃນທ້າຍ ປີ 2014 ທີ່ຜ່ານມາ, ເອົາໃຈ
ໃສ່ປັບປຸງກົງຈັດການຈັດຕັ້ງ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງໜັກແໜ້ນ. ພ້ອມນີ້ ອົງການແນວລາວສ້າງຊາດ ແຂວງວຽງຈັນ ຍັງໄດ້ເອົາ
ໃຈໃສ່ຍົກລະດັບ ຄຸນນະພາບວຽກງານຂອງຕົນ ດ້ວຍການນໍາສົ່ງພະນັກງານ ໄປຍົກລະດັບທິດສະດີການເມືອງ-ການ
ປົກຄອງ ແລະ ອົບຮົມຢູ່ ສສ ຫວຽດນາມ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພະນັກງານມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດດີຂຶ້ນກ່ວາເກົ່າ.
ໃນກອງປະຊຸມ ບັນດາຜູ້ແທນສົມບູນ ຍັງຈະໄດ້ນໍາໃຊ້ສິດປະຊາທິປະໄຕ ຂອງຕົນປ່ອນຮັບຮອງເອົາປະທານ,
ຮອງປະທານ ແລະ ຄະນກໍາມະການແນວລາວສ້າງຊາດ ແຂວງວຽງຈັນ ເພື່ອສືບຕໍ່ຊີ້ນໍາໆພາວຽກງານ ແນວລາວສ້າງ
ຊາດແຂວງວຽງຈັນ ໃນ 5 ປີຕໍ່ໜ້າອີກດ້ວຍ.

ສ ເກົາຫລີ ມອບເກີບກິລາຊ່ວຍເຫລືອແກ່ປະຊາຊົນລາວ
ຜູທ
້ ກ
ຸ ຍາກ-ຂາດເຂີນ.
ຂປລ. ວັນທີ 26 ຕຸລາ 2015, ທີຫ
່ ້ອງການພາສີ ເມືອງບູຊານ, ສ ເກົາຫລີ ໄດ້ມີພິທີມອບ-ຮັບເກີບກິລາ ຈໍາ
ນວນ 5.010 ຄູ່ ເພື່ອເປັນເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນລາວ ຜູ້ທຸກຍາກ ແລະ ຂາດເຂີນ. ຕາງໜ້າໃຫ້ຫ້ອງການ
ພາສີ ເມືອງບູຊານ ກ່າວມອບໂດຍແມ່ນ ທ່ານ ຈອງ ເຈ ໂຢນ ( Mr. Cheong Jae Yeol ), ຫົວໜ້າຫ້ອງການພາສີ.
ບູຊານ ແລະ ກ່າວຮັບ ແມ່ນທ່ານ ຄໍາສວຍ ແກ້ວດາລາວົງ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດວິສາມັນຜູ້ມີອໍານາດເຕັມ ແຫ່ງ ສປປ
ລາວ ປະຈໍາ ສ ເກົາຫລີ, ມີທ່ານໂອມຸງ ຮວານ ( Oh Myung Hwan ), ປະທານສະມາຄົມມິດຕະພາບ ເກົາຫລີລາວ, ພະນັກງານສະຖານທູດ, ບັນດາຫົວໜ້າກົມ ແລະ ພະນັກງານຫ້ອງການພາສີ ເມືອງບູຊານເຂົ້າຮ່ວມ.
ເກີບດັ່ງກ່າວແມ່ນສິນຄ້າ ນໍາເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ແຕ່ຖືກຫ້ອງການພາສີເມືອງບູຊານ ກວດພົບ ແລະ ຈັບໄດ້
ຍ້ອນມີການລະເມີດລິຂະສິດ, ຫ້ອງການພາສີອາກອນເມືອງບູຊານ ຈຶ່ງຕັດສິນໃຈມອບໃຫ້ເປັນເຄື່ອງ ຊ່ວຍເຫລືອແກ່ປະ
ຊາຊົນລາວ ຜູ້ທຸກຍາກຂາດເຂີນໃນເຂດຫ່າງໃກສອກຫລີກ ໂດຍຜ່ານສະຖານທູດ ແລະ ສະມາຄົມມິດຕະພາບ ສ ເກົາ
ຫລີ-ລາວ. ເກີບກິລາຈໍານວນ 5.010 ຄູ່ດັ່ງກ່າວ ມີມູນຄ່າທັງໝົດ ປະມານ 250.000 ໂດລາສະຫະລັດ ( ລວມທັງຄ່າ
ຂົນສົ່ງ ) ແລະ ຄາດວ່າຈະໄດ້ມອບໃຫ້ສະມາຄົມມິດຕະພາບລາວ-ສ ເກົາຫລີ ທີຂ
່ ຶ້ນກັບຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດສູນ
ກາງພັກ ໃນເດືອນທັນວາ 2015 ທີ່ຈະເຖິງນີ້.

ເປີດຄາລະວານຊ້າງເມືອງປາກລາຍ- ເມືອງພຽງສູເ່ ມືອງ
ມໍລະດົກໂລກ
ຂປລ. ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 29 ຕຸລາ 2015 ຢູ່ທີ່ເດີ່ນໂຮງຮຽນ ມ.ປາຍເມືອງປາກລາຍ ແຂວງໄຊຍະບູລີ,
ທ່ານ ບຸນຫລາຍ ວົງດາລາ ຮອງເຈົ້າເມືອງໆປາກລາຍ ໄດ້ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມພິທີສຂ
ູ່ ັວນ ແລະ ເປີດຄາລະ ວານຊ້າງໄປ
ສູ່ເມືອງມໍລະດົກໂລກ ແຂວງຫລວງພະບາງ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫລີມສະຫລອງການເປັນເມືອງມໍ ລະດົກໂລກ
ຄົບຮອບ20 ປີ(9/12/1995-9/12/2015)
ຄາລະວານຊ້າງ 3 ເຊືອກຂອງເມືອງປາກລາຍ ໄດ້ເລີມ
່ ເດີນທາງອອກຈາກ ເມືອງປາກລາຍໄປຮອດເມືອງ
ທົ່ງມີໄຊ ໃນວັນທີ 30 ຕຸລາ 2015 ເພື່ອສົມທົບກັບຊ້າງອີກ 6 ເຊືອກຢູ່ເມືອງທົ່ງມີໄຊ ແລະ ເມືອງພຽງ ລວມທັງໝົດ 9
ເຊືອກ. ຈາກນັ້ນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ພ້ອມກັນເດີນທາງຜ່ານເມືອງໄຊຍະບູລີ ແລະ ເມືອງຫົງສາ ເພື່ອມຸ່ງໜ້າເຂົ້າສູ່ແຂວງຫລວງ
ພະບາງ ໂດຍຈະໃຊ້ເວລາປະມານ 45 ວັນ.

ຂາ່ ວສານປະເທດລາວ ວ ັນທີ 29/10/2015
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20 ປີ ຜ່ານມາ ເມືອງມໍລະດົກໂລກ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາໃຫ້ມກ
ີ ານຫັນປ່ຽນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍ
ຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ໂດຍສະເພາະທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ການບໍລິການ, ດ້ານວັດທະນະທໍາກໍໄດ້ມກ
ີ ານ
ບູລະນະ ແລະ ປົກປັກຮັກສາເອກະລັກວັດທະນະທໍາ ໃຫ້ຄົງຢູ່ກັບຊາວຫລວງພະບາງຕະຫລອດໄປ.

ທຸກຂະແໜງການ ຖືສາໍ ຄັນການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ແກ້ໄຂຊີວດ
ິ ການເປັນຢູຂ
່ ອງປະຊາຊົນ
ຂປລ. ປັດຈຸບັນ ໂດຍໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ ຊີ້ນໍານໍາພາຈາກ ພັກ-ລັດຖະບານ ທຸກຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງ
ຖິ່ນຕ່າງໆໄດ້ຖືສໍາຄັນ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ແກ້ໄຂຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂຶ້ນ ເຊິ່ງເປັນໜ້າທີ່
ໃຈກາງຂອງວຽກງານຮາກຖານ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດຮອບດ້ານ ໂດຍໄດ້ເພີ່ມການລົງທຶນ ເຂົ້າໃສ່ການກໍ່ສ້າງ
ຮາກຖານການເມືອງ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຮອບດ້ານຢ່າງມີຈຸດສຸມ ເປັນຕົ້ນແມ່ນສຸມໃສ່ 47 ເມືອງທຸກຍາກ ແລະ
ໄດ້ສຸມໃສ່ປັບປຸງບູລະນະສ້ອມແປງ ແລະ ກໍ່ສ້າງພື້ນຖານວັດຖຸເຕັກນິກ ແລະ ໂຄງລ່າງຕ່າງໆ ເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຢູ່ຊົນນະບົດ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ມີຜົນສໍາເລັດຫລາຍດ້ານ.
ຕາມຂໍ້ມູນຈາກ ຄະນະພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່ດັ່ງ
ກ່າວ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນ ໃນເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫລີກ ນັບມື້ດຂ
ີ ຶ້ນເປັນກ້າວໆ ໃນຂະນະ
ທີ່ບັນດາແຂວງ ແລະ ເມືອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດສັນພູມລໍາເນົາ ແລະ ບ່ອນທໍາມາຫາກິນຖາວອນ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນເຂດ
ຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫລີກ, ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງໄຟຟ້າອອກສູ່ຊົນນະບົດ ໄດ້ 99% ຂອງບັນດາເມືອງໃນທົ່ວປະເທດ;
ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ສີມືແຮງງານໃຫ້ປະຊາຊົນຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ, ຈັດຫາວຽກເຮັດງານທໍາ; ປຸກລະດົມແຮງງານ
ຂອງປະຊາຊົນ ເຂົ້າຮ່ວມໃນການເຮັດຊົນລະປະທານ, ເໝືອງ-ຝ່າຍ, ເສັ້ນທາງ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ, ສຸກສາລາ, ລະບົບ
ນໍ້າລິນ, ນໍ້າສະອາດ, ສູນບໍລິການ ແລະ ການກໍ່ສ້າງດ້ານ ສາທາລະນຸປະໂຫຍດອື່ນໆ ຢູ່ບັນດາເຂດຈຸດສຸມ, ບ້ານ ແລະ
ກຸ່ມບ້ານພັດທະນາຢ່າງທົ່ວເຖິງ.
ໄປພ້ອມໆກັນນີ້, ໄດ້ຈັດຕັ້ງນໍາພາ ແລະ ສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ, ສ້າງລາຍໄດ້ຕົວ
ຈິງໃຫ້ຄອບຄົວປະຊາຊົນ ໂດຍຕິດພັນກັບການບໍລິການແບບສອງສົ້ນ ກັບປະຊາຊົນ ເປັນຕົ້ນ ຊ່ວຍປະຊາຊົນສ້າງເປັນ
ໂຄງການລະອຽດ ກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ຕິດພັນກັບການຈັດຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນຢູ່ກັບທີ່ ໃຫ້
ປະຊາຊົນ ແລະ ມີພະນັກງານໄປນໍາພາເຮັດຕົວຈິງ ຢູ່ບັນດາເຂດຈຸດສຸມຕ່າງໆ, ພ້ອມທັງນໍາພາປະຊາຊົນຈັດຕັ້ງເປັນກຸ່ມ
ການຜະລິດ ຫລື ສະຫະກອນການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນ ຢູ່ຫລາຍທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ອື່ນໆ.

ຍ້ອນຈອດລົດແຄມທາງກີດຂວາງການສັນຈອນ
ຈຶງ
່ ເຮັດໃຫ້ການສັນຈອນຕິດຂັດ
ຂປລ. ປັດຈຸບັນ ການສັນຈອນໄປມາ ນັບແຕ່ 3 ແຍກບ້ານດົງປາແລບ-ດອນແດງ ແລະ ບ້ານສະຫວ່າງ ເມືອງ
ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ປະສົບກັບບັນຫາລົດຕິດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເວລາຮີບດ່ວນ ຍ້ອນເສັ້ນທາງບາງ
ບ່ອນເປເພເປັນຂຸມ ເຮັດໃຫ້ການສັນຈອນບໍ່ສະດວກເຄື່ອນໂຕຊ້າ.
ຕໍ່ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຍ້ອນເສັ້ນທາງແຄບ, ແຕ່ພັດມີລົດຈອດຕາມແຄມທາງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການສັນຈອນ
ເຄື່ອນຕົວຊ້າຕືມ
່ ອີກ, ບວກໃສ່ກັບເສັ້ນທາງເປເພເປັນຂຸມ ແລະ ປະລິມານລົດກໍຫລາຍ ສະນັ້ນຂໍຈຶ່ງຝາກ ໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົ່ງຮີບຮ້ອນລົງໄປແກ້ໄຂຊ່ວຍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການສັນຈອນໄປມາ ຕາມເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວມີຄວາມສະດວກສະ
ບາຍຍິ່ງຂຶ້ນ.
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ທ່ານ ບຸນເພັດ ເວົ້າວ່າ: ບັນຫາລົດຕິດ ໂດຍສະເພາະທາງ 3 ແຍກດົງປ່າແຫລບຍາວໄປຈົນເຖິງ 4 ແຍກໄຟ
ແດງສະຫວ່າງນັ້ນ, ສ່ວນໜຶ່ງແມ່ນລົດທີ່ມາຈາກ ທາງດົງປ່າແຫລບ ໄດ້ລ້ຽວໄປທາງສະຫວ່າງ ແລະ ທາງດອນແດງ
ນັ້ນສັບສົນຫລາຍ, ເຫັນວ່າຜູ້ຂັບຂີ່ບໍ່ຄ່ອຍນັບຖືກົດຈະລະຈອນພໍເທົ່າໃດ ຂໍພຽງແຕ່ໄດ້ໄປກ່ອນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດມີສະພາບ
ລົດຕິດເປັນເວລາຫລາຍຊົ່ວໂມງ, ໂດຍສະເພາະວັນທີ 28 ຕຸລານີ້ ແຕ່ໃຫ້ດີແທ້ຈຸດດັ່ງກ່າວຄວນມີໄຟແດງ ເພື່ອໃຫ້ຮັບປະ
ກັນແກ່ການສັນຈອນໄປມາໃຫ້ສະດວກສະບາຍ.
ຢ່າງໃດກໍດີ ຂໍຝາກມາຍັງຜູ້ໃຊ້ລົດໃຊ້ຖະໜົນ ກໍຕ້ອງມີຄວາມລະມັດລະວັງ, ນັບຖືກົດລະບຽບການສັນຈອນ
ທາງບົກຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ທີ່ສໍາຄັນຜູ້ທີ່ຈະເດີນທາງໄປມາຕາມເສັ້ນທາງດັງ
່ ກ່າວ ກໍຄວນເພື່ອເວລາໃນການເດີນທາງທັງ
ນີ້ ກໍເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນເຫດການ ທີ່ບໍ່ຄາດຄິດອາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ດ້ວຍຄວາມບໍ່ຕັ້ງໃຈ.

ສ້າງລາຍຮັບເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວພົນ
້ ທຸກດ້ວຍການທອມງົວຂາຍ
ຂປລ. ການລ້ຽງສັດຂອງ ປະຊາຊົນເມືອງໜອງແຮດ ແຂວງຊຽງຂວາງ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂຶ້ນ ຈາກໂຄງ
ການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊາວກະສິກອນຜູ້ລ້ຽງສັດ ໃນເຂດພາກເໜືອ ເດັ່ນກວ່າໝູ່ແມ່ນກຸ່ມການທອມ ງົວ
(ບໍາລຸງງົວ) ແລະ ປູກຫຍ້າ ເພື່ອສົ່ງເສີມການລ້ຽງສັດເປັນສິນຄ້າ.
ນາງ ນັນເບົາຢາ ອາໃສຢູ່ບ້ານຄັງຜະນຽນ ເມືອງໜອງແຮດ ແຂວງຊຽງຂວາງ ເປັນໜຶ່ງໃນສະມາຊິກໂຄງ
ການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊາວກະສິກອນຜູ້ລ້ຽງສັດ ໃນເຂດພາກເໜືອ ໄດ້ເລົ່າວ່າ: ໃນເມືອກ່ອນຄອບ ຄົວຂອງ
ຕົນມີອາຊີບປູກສາລີ, ເຮັດໄຮ່ ແລະ ລ້ຽງງົວ ບໍ່ເກີນປີລະ 2 ໂຕ ສ້າງລາຍຮັບພຽງແຕ່ 4-5 ລ້ານກີບຕໍ່ປີ ຍ້ອນວ່າຍັງ
ລ້ຽງສັດແບບທໍາມະຊາດ ລ້ຽງປ່ອຍ ບໍຮ
່ ູ້ວິທີບົວລະບັດຮັກສາ ເຮັດໃຫ້ງົວຈ່ອຍ ຂາດມາດຕະຖານ ຂາຍບໍ່ໄດ້ລາຄາດີ
ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການດັ່ງກ່າວ ຕົນມີຄວາມຮູ້ເຕັກນິກໃນການລ້ຽງສັດຫລາຍຂຶ້ນ, ຮູ້ນໍາວິທີບົວລະບັດຮັກ
ສາ, ການໃຫ້ອາຫານເສີມ, ການເຮັດຄອກສັດ ແລະ ການສັກຢາເປັນຕົ້ນ. ປັດຈຸບັນ ໄດ້ຫັນມາທອມງົວ, ປູກຫຍ້າເປັນ
ຫລັກ ແລະ ມີງົວທອມຈໍາ ນວນ 10 ໂຕ ຖ້າຂາຍແມ່ນຢູ່ໃນລາຄາ ໂຕລະ 10-15 ລ້ານກີບ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້
ເປັນກອບເປັນກໍາ, ມີເຮືອນຢູ່ທີ່ແໜ້ນໜາຖາວອນ ແລະ ສາມາດສົ່ງລູກຮຽນ, ພ້ອມນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງ
ຄອບຄົວດີຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ນາງ ນັນເບົາຢາ ເວົ້າຕື່ມອີກວ່າ: ໃນອະນາຄົດຈະເພີ່ມຈໍາ ນວນທອມງົວ ແລະ ເນື້ອທີ່ການປູກ
ຫຍ້າໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນຕື່ມ ເພື່ອຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດ.
ທ່ານນາງ ແຊນດ້າ ນິໂຄຣ, ຜູ້ຕາງໜ້າທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ກ່າວວ່າ: ຮູ້ສຶກດີໃຈທີໄ່ ດ້ເປັນສ່ວນ ໜຶ່ງໃນ
ການມີສ່ວນຮ່ວມ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ເຮັດໃຫ້ໂຄງການໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດ ທັງນີ້ກໍຍ້ອນວ່າໄດ້ຮັບ
ການຊີ້ນໍາຈາກລັດຖະບານ ແລະ ການຮ່ວມມືຂອງປະຊາຊົນ ໃນການເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຮູສ
້ ຶກດີໃຈຫລາຍ
ທີ່ເຫັນການປ່ຽນແປງ ໄປໃນທາງທີດີຂຶ້ນຂອງບ້ານຄັງຜະນຽນ ໂດຍສະເພາະປະຊາຊົນຫລາຍຄອບຄົວສາມາດຫລຸດ ພົ
ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກຂາດເຂີນ.

¢È¾¸ªÈ¾¤¯½Àê©
ຫວຽດນາມ- ເບລາຣຸດຊີ ເພີມ
່ ທະວີ ການດຶງດູດ ການລົງທຶນ
ຂປລ. ຕາມຂ່າວຕ່າງປະເທດ, ທ່ານ ຮວາງກວກເວື້ອງ, ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາການ
ຄ້າ ຫວຽດນາມ ເປີດເຜີຍວ່າ: ຫວຽດນາມ ແລະ ເບຣາລຸດຊີ ຈະເພີ່ມທະວີ ການດຶງດູດການລົງທຶນ ແລະ ການເຂົ້າຮ່ວມ
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ຂອງບັນດາ ນັກທຸລະກິດຂອງສອງຝ່າຍ ເຂົາ້ ໃນບັນດາໂຄງການ ຈຸດສຸມຮ່ວມກັນເປັນຕົ້ນ: ຂົງເຂດກະສິກໍາ, ອຸດສາຫະ
ກໍາ, ການກໍ່ສ້າງ, ການເງິນທະນາຄານ ແລະ ວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ. ຫລັງຈາກທັງສອງຝ່າຍ ໄດ້ສໍາເລັດກອງປະຊຸມ
ຄັ້ງທີ 12 ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມື ດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ວິທະຍາສາດເຕັກນິກ ຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫລວງ ມິນິກ
ຂອງເບລາຣຸດຊີ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້./.

ອັດຕາການວ່າງງານ ຢູ່ອາເມລິກາ ລາຕິນ ຈະເພີມ
່ ຂຶນ
້ 6,6%
ຂປລ. ຕາມຂ່າວຕ່າງປະເທດ, ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ຄະນະກໍາມະການ ສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ ອາເມລິ
ກາລາຕິນ, ຄາລິບຽນ (CEPAL) ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງການອອກ ແຮງງານສາກົນ(ILO) ຄາດວ່າ: ອັດຕາການວ່າງ
ງານຂອງພາກພື້ນນີ້ ຈະເພີ່ມຂຶ້ນ 6,6% ໃນປີນີ້ ສູງກວ່າປີກາຍນີ້ 0,6 %. ເນື່ອງຈາກສະພາບການເຕີບໂຕ ເສດຖະກິດ
ຫລຸດລົງ 0,3% ./.

ຍອດຜູເ້ ສຍຊີວດ
ິ ຈາກຄວັນໄຟ ໃນອິນໂດເນເຊຍ
ເພີມ
່ ຂຶນ
້ ເກືອບ 20 ຄົນ
ຂປລ. ຕາມຂ່າວຕ່າງປະເທດ, ວັນທີ 28 ຕຸລາ 2015, ປັດຈຸບັນ ຄວັນໄຟໄໝ້ປ່າ ພວມແຜ່ປົກຄຸມ ທົ່ວອິນໂດເນ
ເຊຍ ສົ່ງຜົນໃຫ້ຍອດຜູ້ ເສຍຊີວິດເພີ່ມຂຶ້ນ 19 ຄົນ ແລະ ມີປະຊາຊົນ 500.000 ກວ່າຄົນ ປ່ວຍເປັນພະຍາດລະບົບທາງ
ເດີນຫາຍໃຈ ນັບຕັ້ງແຕ່ເກີດໄຟປ່າ ໃນເດືອນກໍລະກົດຜ່ານມາ. ຂະນະນີ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ທາງການ ອິນໂດເນເຊຍ ພວມເລັ່ງຫາ ວີ
ທີ ແກ້ໄຂຕໍກ
່ ັບ ບັນຫາດັ່ງກ່າວຢ່າງຮີບດ່ວນ./.

ຈີນ-ສ.ອາເມລິກາ ສືບຕໍ່ ເຈລະຈາ ສັນຍາການລົງທຶນ
ຂປລ. ຕາມຂ່າວຕ່າງປະເທດ, ວັນທີ 28 ຕຸລາ 2015, ຈີນ-ສ.ອາເມລິກາ ເລີມ
່ ດໍາເນີນຮອບເຈລະຈາ ຄັ້ງໃໝ່
ກ່ຽວກັບ ສັນຍາການລົງທຶນ ລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ(BIT) ຢູ່ນະຄອນຊິງຕາວ ເຂດມົນທົນຊານຕົງ ປະເທດຈີນ, ເປັນຮອບ
ເຈລະຈາ ຄັ້ງທີ 22 ນັບແຕ່ ດໍາເນີນການເຈລະຈາ BIT ລະຫວ່າງ ສອງປະເທດ.
ເຈົ້າໜ້າທ່ີ ກະຊວງການຄ້າຈີນ(MOC) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ສອງຝ່າຍຈະຊຸກຍູ້ ການເຈລະຈາຕ່າງໆກ່ຽວກັບ BIT ໃຫ້
ວ່ອງໄວແນໃສ່ບັນລຸ ຂໍ້ຕົກລົງສັນຍາດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ໄດ້ຮັບປະສິດພາບສູງຂຶ້ນ ເພື່ອສ້າງຜົນປະໂຫຍດ ໃຫ້ສອງຝ່າຍ. ຄາດວ່າ
ການເຈລະຈາຄັ້ງນີ້ ຈະດໍາເນີນເປັນເວລາ 8 ວັນ./.
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