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(ສພຊ) ວັນທີ 15
ກຸມພາ 2022 ຄະນະບໍລິຫານ
ງານຊາວໜຸ່ມ ສະພາແຫ່ງຊາດ
(ສພຊ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະ
ຫລຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ
ປະຈຳປີ 2021 ແລະ ພິທີມອບ
ໃບຢັ້ງຢືນ 4 ບຸກ ໃຫ້ແກ່ໜ່ວຍ

ຊາວໜຸ່ມຮາກຖານ ພາຍໃນສະ
ພາແຫ່ງຊາດ ຈຳນວນ 15
ໜ່ວຍ ທີ່ໄດ້ຜ່ານການປະເມີນ
ການຈັດຕັ້ງປaະຕິບັດເນື້ອໃນຂໍ້
ແຂ່ງຂັນ 4 ບຸກ ຂອງຄະນະບໍລິ
ຫານງານຊາວໜຸ່ ມ ສະພາແຫ່ ງ
ຊາດ ປະຈຳປີ 2021, ໂດຍ
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(ສພຊ) ວັນທີ 14 ກຸມ
ພາ 2022 ທ່ານ ສົມມາດ ພົລ
ເສນາ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ສຳ
ເລັດການເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ
ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ເມືອງເລົ່າງາມ
ແຂວງສາລະວັນ ໂດຍການຕ້ອນ
ຮັບຂອງທ່ານ ສີເຮັງ ຫອມສົມ
ບັດ
ປະທານສະພາປະຊາຊົນ
ແຂວງ (ສພຂ)  ແລະ ທ່ານ ສົມ
ສັກ ທົງຄໍາຫານ ເຈົ້າເມືອງໆ
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(ສພຊ)
ເມື່ອທ້າຍ
ເດືອນມັງກອນຜ່ານມາ, ທ່ານ
ພົນຕີ ວົງສັກ ພັນທະວົງ ປະ
ທ າ ນ ກໍ າ ມ າ ທິ ກ າ ນ ປ້ ອ ງ ກັ ນ
ຊາດ-ປ້ ອ ງກັ ນ ຄວາມສະຫງົ ບ
(ກປຊສ) ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ
ທ່ານ ຄຳຟອງ ອິນມານີ ປະທານ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ)
ຫລວງນໍ້າທາ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ເນື້ອ
ໃນຜົ ນ ສຳເລັ ດ ກອງປະຊຸ ມ ສະ
ໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະ
ພາແຫ່ງຊາດ (ສພຊ) ຊຸດທີ IX

(ສພຊ) ໃນວັນທີ 8
ກຸມພາ 2022 ທ່ານ ລີເບີ ລີ
ບົວປາວ ປະທານກໍາມາທິການ
ແຜນການ, ການເງິນ ແລະ ການ
ກວດສອບ,   ທ່ານ ບຸນລ
 ້ອມ 

ແກ້ວບົວໂຮມ ຮອງປະທານກໍາ
ມາທິການວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ພ້ອມດ້ວຍສະ
ມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ)
ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 7 ແຂວງ

ໄຊຍະບູລີ ແລະ ສະມາຊິກສະ
ພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສສຂ) ປະ
ຈໍ າ ເ ຂດເ ລື ອ ກຕັ້ ງ ເ ມື ອ ງແ ກ່ ນ
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(ສພຊ) ທ້າຍເດືອນ
ມັງກອນຜ່ານມາ, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ)
ສະຫວັນນະເຂດ, ທ່ານ ຄໍາປະ
ສົງ ລາດຊະຈັກ ຮອງປະທານ
ກຳມາທິການຍຸຕິທຳ (ກມຍທ)
ສະພາແຫ່ງຊາດ ພ້ອມດ້ວຍຄະ
ນະ
ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມ,
ກວດກາ ຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະ
ເຂດ ໂດຍການຕ້ອນຮັບ ແລະ
ຮ່ວມເຮັດວຽກຂອງທ່ານ ກົງ
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(ສພຊ) ວັນທີ 17-18
ກຸມພາ 2022 ທ່ານ ນາງ ສູນ
ທອນ ໄຊຍະຈັກ ເລຂາທິການ
ສູນກາງພັກ, ຮອງປະທານສະພາ
ແຫ່ງຊາດ (ສພຊ) ພ້ອມດ້ວຍ

ຄະນະ ໄດ້ສືບຕໍ່ເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມ
ຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ແຂວງ
ຄຳມ່ວນ
ເພື່ອຕິດຕາມຊີ້
ນໍາ ການຈັດຕັ້ງເຊື່ອມຊຶມ ແລະ
ຜັ ນ ຂະຫຍາຍມະຕິ ກ ອງປະຊຸ ມ
ໃຫຍ່ XI ຂອງພັກ ພ້ອມທັງໂອ້
ລົມ ຕໍ່ພະນັກງານການນຳຫລັກ
ແຫລ່ງ ທີ່ເຮືອນພັກເລກ 1
ຂອງແຂວງ ໂດຍມີທ່ານ ບຸນມີ
ພິມມະສອນ
ຮອງເລຂາພັກ
ແຂວງ, ປະທານສະພາປະຊາຊົນ
ແຂວງຄຳມ່ວນ, ມີບັນດາຄະນະ
ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈຳ
ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 12, ຄະນະສະ
ມາຊິ ກ ສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ,
ຫົວໜ້າພະແນກການ, ຂະແໜງ
ການອ້ອມຂ້າງແຂວງເຂົ້າຮ່ວມ.
ທ່ານ ບຸນມີ ພິມມະ
ສອນ ໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບສະ
ພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜັນຂະ
ຫຍາຍມະຕິ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່

ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ ແລະ ແຜນ
ພັ ດ ທະນາເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ
ຂອງແຂວງວ່າ: ແຂວງຄຳມ່ວນ
ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງເຊື່ອມຊຶມ ມະຕິ
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XI ຂອງ

ພັກ ແລະ ມະຕິກອງປະຊຸມ
ໃຫຍ່ຄັ້ງທີ X ຂອງອົງຄະນະພັກ
ແຂວງໄດ້ 161 ຄັ້ງ, ມີຜູ້ເຂົ້າ
ຮ່ວມຮັບຟັງທັງໝົດ 72.741
ສະຫາຍ, ຍິງ 31.632 ສະຫາຍ;
ໃນນັນ
້ ມີສະມາຊິກພັກ 15.398
ສະຫາຍ ເທົ່າກັບ 75,98%
ຂອງສະມາຊິກພັກໃນທົວ
່ ແຂວງ.
ສູ້ຊົນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຮັດໃຫ້
ເສດຖະກິດຂອງແຂວງຂະຫຍາຍ
ຕົວໃນລະດັບ 5,73%, ສະເລ່ຍ
ລາຍຮັບຕໍ່ຫົວຄົນໄດ້ 2.272
ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ປີ, ດ້ານການ
ຜ ະ ລິ ດ ເ ຂົ້ າ ແ ມ່ ນ ບັ ນ ລຸ ໄ ດ້
100,20% ແລະ ການຜະລິດ
ພືດ ກໍບັນລຸຄາດໝາຍຢ່າງກ້າວ
ກະໂດດເຖິງ 180,41%. ດ້ານ
ວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນ
ຄວາມສະຫງົບ ແມ່ນໄດ້ປັບປຸງ
ກຳລັງເຈົ້າໜ້າທີ່ ປກສ ແຕ່ລະ
ຂັ້ນໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ບັນ

ດາປາກົ ດ ການຫຍໍ້ ທໍ້ ຈ ຳນວນ
ໜຶ່ງ ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ເຮັດ
ໃຫ້ທົ່ວແຂວງ
ຮັກສາໄດ້ສະ
ຖຽນລະພາບທາງດ້ າ ນການ
ເມືອງ ຢ່າງໜັກແໜ້ນ, ສັງຄົມ
ມີຄວາມສະຫງົບ ແລະ ປອດໄພ
ໂດຍພື້ນຖານ ດ້ານວຽກງານ
ອື່ນໆ ກໍໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງ ປະ
ຕິບັດ ແລະ ພັດທະນາດີຂຶ້ນ
ເປັນກ້າວໆ.
ໂອກາດດັ່ງກ່າວ ທ່ານ
ນາງ ສູນທອນ ໄຊຍະຈັກ ກໍໄດ້
ມີຄຳເຫັນໂອ້ລົມ ເຊິ່ງທ່ານໄດ້
ຍ້ ອ ງຍໍ ຊົ ມ ເຊີ ຍ ມາຍັ ງ ການນຳ
ຂອງແຂວງ ທີ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນ
ການເຜີ ຍ ແຜ່ ມ ະຕິ ກ ອງປະຊຸ ມ
ໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ ຕິດ
ພັນກັບການຜັນຂະຫຍາຍ 2 ວາ
ລະແຫ່ງຊາດໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ
ແລະ ທົ່ວເຖິງ ພິເສດແມ່ນ
ຄວາມພະຍາຍາມເອົ າ ໃຈໃສ່ ສູ້
ຊົນ ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດມີການ
ຂະຫຍາຍຕົ ວ ໃນລະດັ ບ ທີ່ ດີ ,
ການເກັບລາຍຮັບ ກໍປະຕິບັດ
ໄດ້ລື່ນແຜນການ ແລະ ມີຄວາມ
ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ດ້ວຍຄວາມພະຍາ

ຍາມ, ຄວາມສາມັກຄີເປັນອັນ
ໜຶ່ງອັນດຽວ ແລະ ຄວາມເປັນ
ເອກະພາບສູງຂອງການນຳ ທຸກ
ຂັ້ນຂອງແຂວງ ຈະປະຕິບັດບັນ
ດາຄາດໝາຍສູ້ຊົນໃນທຸກດ້ານ
ທີ່ໄດ້ວາງໄວ້ໃນປີ 2022 ໃຫ້
ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍ ບໍ່ວ່າຈະ
ເປັນທາງດ້ານການເກັບລາຍຮັບ,
ການສືບຕໍ່ປະຕິບັດຜັນຂະຫຍາຍ
ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງພັກ,
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງອົງຄະນະ
ພັກແຂວງ ກໍຄືການປະຕິບັດ 2
ວາລະແຫ່ງຊາດຢູພ
່ າຍໃນແຂວງ,
ການປະຢັດ ຕ້ານການຟຸມເຟືອຍ
ແລະ ອື່ນໆ ບວກກັບແຂວງຄຳ
ມ່ ວ ນ ເ ປັ ນ ແ ຂ ວ ງ ທີ່ ມີ ທ່ າ
ແຮງຫລາຍດ້ານ ໂດຍສະເພາະ
ດ້ານຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ,
ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ມູນ
ເຊື້ອດຸໝັ່ນຂອງປະຊາຊົນ ເຊິ່ງ
ປັດໃຈດັ່ງກ່າວ ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້

ທ້າວ
ໄດ້ເຜີຍແຜ່ຜົນສໍາເລັດ
ກອງປະຊຸ ມ ສະໄໝສາມັ ນ ເທື່ ອ
ທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດ

ກອງປະຊຸ ມ ຍັ ງ ໄດ້ ຮັ ບ
ຟັງ ການໂອ້ລົມຈາກສະຫາຍ
ຮອງປະທານສະພາແຫ່ ງ ຊາດ
ເຊິ່ງສະຫາຍໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ຄະນະບໍ
ລິຫານງານຊາວໜຸ່ມສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ເພີ່ມທະວີການສຶກສາອົບ
ຮົມການເມືອງ-ແນວຄິດ ໃຫ້ສະ
ມາຊິກຊາວໜຸ່ມ ໂດຍຈັດຕັ້ງ
ການເຊື່ອມຊຶມນິຕິກຳ ຂອງພັກລັດ ແລະ ວຽກງານຊາວໜຸ່ມ
ໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ ມີເນື້ອໃນເລິກ
ເຊິ່ງຕິດແທດກັບຕົວຈິງ; ເນັ້ນ
ໃຫ້ ສ ະມາຊິ ກ ຊາວໜຸ່ ມ ສະພາ

ແຫ່ງຊາດ ເປັນເຈົ້າການຈັດຕັ້ງ
ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມະຕິ, ຄຳ
ສັ່ງ, ນິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນ
ແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການ
ພ້ອມທັງຕິດຕາມ, ກວດກາ,
ກະຕຸກຊຸກຍູ້ ແລະ ປະເມີນຜົນ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຂໍທິດ
ຊີ້ນຳຈາກຄະນະພັກ ຄະນະນຳ
ຂັ້ນເທິງ, ຄະນະບໍລິຫານງານ
ຊາວໜຸ່ມສະພາແຫ່ງຊາດ ໃຫ້
ເປັນປົກກະຕິ; ສ້າງຂະບວນການ
ແຂ່ງຂັນປະຕິບັດວຽກງານວິຊາ
ສະເພາະ ຕິດພັນກັບຂໍ້ແຂ່ງຂັນ
ຮັກຊາດ ພັດທະນາ ແລະ ຂໍ້
ແຂ່ງຂັນ 4 ບຸກ ໂດຍການຈັດ
ສຳມະນາ, ປາຖະກະຖາ, ເວທີ
ແລກປ່ຽນ ແລະ ອື່ນໆ... ເປັນ
ຂະບວນການຟົດຟື້ນ ແລະ ຕໍ່
ເນື່ອງ, ພ້ອມທັງສະຫລຸບຖອດ
ຖອນບົດຮຽນເປັນປະຈໍາ; ເຝິກ
ຝົນຫລໍ່ຫລອມຕົນເອງ ດ້ວຍ
ການຄົ້ນຄວ້າເຊື່ອມຊຶມ ແລະ
ຮໍ່າຮຽນເອົາຄຸນສົມບັດ, ສິນທຳ
ປະຕິວັດ, ຄວາມເປັນແບບຢ່າງ
ຂອງການນຳຊາວໜຸ່ມຮຸ່ນກ່ອນ
ພ້ອມທັງເຝິກຝົນຈາກພຶດຕິກຳ
ຕົວຈິງ ຮຽນກັບທີ່ ແລະ ລົງ
ຮາກຖານ ໃຫ້ເປັນຂະບວນຟົດ
ຟື້ນ; ເພີ່ມທະວີການຕິດຕາມ
ກວດກາເປັນປົກກະຕິ, ເອົາໃຈ
ໃສ່ ຫ າງສຽງປາກົ ດ ການຫຍໍ້ ທໍ້
ທີເ່ ກີດຂຶນ
້ ໃນຖັນແຖວຊາວໜຸມ
່
ເພື່ອແກ້ໄຂໃຫ້ທັນເວລາ ລວມ
ທັງການປະຕິບດ
ັ ນະໂຍບາຍດ້ານ

ແຂວງຄຳມ່ວນ ມີການພັດທະ
ນາໄວຂຶ້ນ. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ ບັນ
ຫາທີ່ແຂວງຄຳມ່ວນຈະຕ້ອງໄດ້
ເອົາໃຈໃສ່ກໍຄື ດ້ານວຽກງານ
ການລົ ງ ທຶ ນ ທີ່ ສົ່ ງ ຜົ ນ ກະທົ ບ ຕໍ່
ສິ່ງແວດລ້ອມ, ບັນຫາການແກ້
ໄຂແຮງງານ,
ວຽກງານທາງ
ດ້ານການຄ້າ-ການລົງທຶນ ລວມ
ເຖິງການແກ້ໄຂປາກົດການຫຍໍ້
ທໍ້ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນສັງຄົມ.
ກ າ ນ ລົ ງ ເ ຄື່ ອ ນ ໄ ຫ ວ
ເຮັດວຽກຢູ່ເເຂວງຄຳມ່ວນຄັ້ງນີ້,
ທ່ານຮອງປະທານ ສພຊ ຍັງໄດ້
ຢ້ ຽ ມຢາມເບິ່ ງ ຈຸ ດ ຕັ້ ງ ໂຮງງານ
ຜະລິ ດ ໄຟຟ້ າ ດ້ ວ ຍພະລັ ງ ຖ່ າ ນ
ຫີນ ຂອງບໍລິສັດບົວລະພາພາວ
ເວີ ແລະ ຢ້ຽມຊົມແຫລ່ງທ່ອງ
ທ່ຽວ ຖໍ້ານໍ້າລອດເຊບັ້ງໄຟ ຢູ່
ເມືອງບົວລະພາຕື່ມອີກ.
(ນາງ ກົງໃຈ ແສງອໍາພັນ)
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ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງສະຫາຍ ຄຳ
ໃບ ດຳລັດ ຄະນະປະຈຳຄະນະ
ບໍລິຫານງານພັກ, ປະທານກວດ
ກາຄະນະບໍລິຫານງານພັກສະພາ
ແຫ່ງຊາດ, ຮອງປະທານສະພາ
ແຫ່ງຊາດ, ໂດຍພາຍໃຕ້ການ
ປະທານກອງປະຊຸມຂອງ ສະ
ຫາຍ ພອນແກ້ວ ຕົ້ນວໍລະຈິດ
ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງຊາວ
ໜຸ່ມປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ,
ເລຂາຄະນະບໍ ລິ ຫ ານງານຊາວ
ໜຸ່ມສະພາແຫ່ງຊາດ, ມີສະມາ
ຊິກຊາວໜຸ່ມ
ພາຍໃນສະພາ

ແຫ່ງຊາດ
ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ
273 ສະຫາຍ.
ກອງປະຊຸ ມ ໃນຄັ້ ງ ນີ້ ,
ສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ ໄດ້ຮັບຟັງ
ການຂື້ນຜ່ານບົດສະຫລຸບການ
ເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກງານປະຈຳປີ
2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການ
ເຄື່ອນໄຫວ ປະຈຳປີ 2022
ໂດຍສະຫາຍ ໄກມະນິນ ເທບ
ບົວລີ ຮອງເລຂາຄະນະບໍລິຫານ
ງານຊາວໜຸ່ ມ ສະພາແຫ່ ງ ຊາດ;
ຜ່ານບົດສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບັດເນື້ອໃນ ຂໍ້ແຂ່ງຂັນ 4 ບຸກ

ປະຈຳປີ 2021 ແລະ ຜ່ານຂໍ້ຕົກ
ລົງວ່າດ້ວຍການມອບໃບຢັ້ງຢືນ
ໜ່ວຍຊາວໜຸ່ມ 4 ບຸກ ປະຈຳປີ
2021 ໃຫ້ໜ່ວຍຊາວໜຸ່ມຮາກ
ຖານ ພາຍໃນສະພາແຫ່ງຊາດ
ໂດຍສະຫາຍ ສົມບູນ ໂຄດໄຊ
ຄະນະປະຈຳຄະນະບໍລິຫານງານ
ຊາວໜຸ່ມສະພາແຫ່ງຊາດ. ຈາກ
ນັ້ນ, ສະຫາຍ ພອນແກ້ວ ຕົ້ນວໍ
ລະຈິດ ກໍໄດ້ຂຶ້ນມອບໃບຢັ້ງຢືນ
4 ບຸກ ໃຫ້ແກ່ໜ່ວຍຊາວໜຸ່ມ
ຮາກຖານ ພາຍໃນສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ຈຳນວນ 15 ໜ່ວຍ.
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ທີ IX ແລະ ຜົນສໍາເລັດກອງ
ປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2
ຂ ອ ງ ສ ະ ພ າ ປ ະ ຊ າ ຊົ ນ ແ ຂ ວ ງ
(ສພຂ) ຊຸດທີ II ຢູ່ເມືອງແກ່ນ
ທ້າວ ລວມ 5 ຈຸດ ຄື: ສະໂມ
ສອນຂອງເມືອງ, ບ້ານວັງປາ,
ບ້ານຫ້ວຍບູຮາ, ບ້ານປົ່ງແດງ
ແລະ ບ້ານກົກກະທອນ ໂດຍມີ
ພະນັກງານ, ທະຫານ-ຕໍາຫລວດ
ແລະ ປະຊາຊົນພາຍໃນເມືອງ
ເຂົ້າຮ່ວມ.
ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ອໍາ
ຄາ ລັດສະໝີ ເຈົ້າເມືອງໆແກ່ນ
ທ້າວ ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນ
ໄລຍະ 1 ປີຜ່ານມາ, ເມືອງ
ແກ່ນທ້າວ ໄດ້ພ
 ົບຄວາມຫຍຸ້ງ
ຍາກຫລາຍບັນຫາ ເປັນຕົ້ນ ໄພ
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 ໍາມະຊາດ, ພະຍາດລະບາດ
ທ
ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດບາງປະເພດ
ມີການສະລຕ
ໍ ົວ ແລະ ທົດຖ
 ອຍ
ລົງ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ອົງ
ການປົກຄອງທຸກຂັ້ນ ໄດ້ເອົາ
ໃຈໃສ່ໃນການປຸກລະດົມ, ຊຸກ
ຍູ້ ກ ານຜ ະລິ ດ ຂ ອງປ ະຊາຊົ ນ
ແລະ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຢ່າງຕັ້ງ
ໜ້າ ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງ
ເມືອງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່
ເນື່ອງ ຢູໃ່ ນລະດັບ 4,63%,
ລວມຍອດລາຍຮັບພາຍໃນໄດ້
1.173,83 ຕື້ກີບ ທຽບໃສ່
ແຜນການປະຕິບດ
ັ ໄດ້ 96,77%,
ສະເລ່ຍໃສ່ຫົວຄ
 ົນໄດ້ 26,94
ລ້ານກີບ
ຫລື
ເທົ່າກ
 ັບ
3.169,95 ໂດລາສະຫະລັດ.
ໃນນັ້ນ, ດ້ານກະສິກຳ ເພີ່ມຂຶ້ນ
3,32% ກວມເອົາ 35,89%,
ດ້ານອຸດສ
 າຫະກຳ
ເພີ່ມຂຶ້ນ
5,40% ກວມເອົາ 24,03%,
ດ້ານການບໍລິການ
ເພີ່ມຂຶ້ນ
8,58% ກວມເອົາ 40,08%.

ໃນປີ 2021 ໄດ້ຮັບທຶນພັດທະ
ນາພື້ ນ ຖານໂຄງລ່ າ ງທັ ງ ໝົ ດ
80.140,26 ລ້ານກີບ. ໃນນີ້,
ທຶ ນ ຂອງກະຊວງປ້ ອ ງກັ ນ ປະ
ເທດ 78.000 ລ້ານກີບ, ທຶນ
ສະພາອະນຸມັດ 381,08 ລ້ານ
ກີບ, ທຶນລະດົມນັກທຸລະກິດຜູ້
ປະກອບການພາຍໃນເມື ອ ງ
585,87 ລ້ານກີບ ແລະ ທຶນ
ປະຊາຊົນ ປະກອບສ່ວນພັດທະ
ນາພາຍໃນບ້ານ 1.173,31
ລ້ານກີບ.
ຈາກນັ້ນ, ສສຊ ປະຈໍາ
ເຂດເລືອກຕັ້ງ ກໍໄດ້ເຜີຍແຜ່ຜົນ
ສໍ າ ເລັ ດ ກອງປະຊຸ ມ ສະໄໝສາ
ມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ຊຸດທີ IX, ສສຂ ກໍ
ໄດ້ ເ ຜີ ຍ ແຜ່ ຜົ ນ ສໍ າ ເລັ ດ ກອງປະ
ຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງ
ສພຂ ຊຸດທີ II ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
ໄດ້ຮັບຮູ້.
(ແຫລ່ງຂ່າວຈາກ
ເມືອງແກ່ນທ້າວ)

ຕ່າງໆ ແລະ ປົກປ້ອງຜົນປະ
ໂຫຍດອັ ນ ຊອບທຳຂອງສະມາ
ຊິກຊາວໜຸ່ມ.
(ອານຸສອນ ພູມມີທອນ)

ທານສະພາແຫ່ງຊາດ
ພ້ອມ
ດ້ວຍຄະນະ ຍັງໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ
ລານຮັບເກັບຊື້ມັນຕົ້ນດິບ, ມັນ
ຕົ້ນແຫ້ງ
ທີ່ບ້ານເຕເມແບ່ງ
ເມືອງເລົ່າງາມ; ຢ້ຽມຊົມສວນ
ກ້າເບ້ຍມັນຕົ້ນ ຂອງບໍລິສັດສາ
ລະວັນ ພັດທະນາຂາອອກ-ຂາ
ເຂົ້າ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ເຊິ່ງໃນແຕ່
ລະຈຸ ດ ກໍ ໄ ດ້ ຟັ ງ ການລາຍງານ
ໃນການເຄື່ ອ ນໄຫວແຕ່ ລ ະກິ ດ
ຈະກໍາການຊື້-ຂາຍມັນຕົ້ນຂອງ
ບໍລິສັດ ໂດຍລວມແລ້ວຖືວ່າບໍ
ລິ ສັ ດ ໄດ້ ເ ຮັ ດ ຖື ກ ຕ້ ອ ງຕາມກົ ດ
ໝາຍລະບຽບການທີ່ ວ າງອອກ
ລວມເຖິງຂໍ້ສະດວກ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງ
ຍາກໃນການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ .
ພ້ອມນີ້ ທ່ານຮອງປະທານສະ
ພາແຫ່ງຊາດ ກໍໄດ້ມີຄຳເຫັນຊີ້
ນຳ ໂດຍທ່ານໄດ້ຊົມເຊີຍຕໍ່ກັບ
ບໍ ລິ ສັ ດ ທີ່ ໄ ດ້ ສ້ າ ງລາຍຮັ ບ ໃຫ້ ພໍ່
ແມ່ ປ ະຊາຊົ ນ ເຮັ ດ ໃ ຫ້ ເ ສດຖ ະ
ກິ ດ ມີ ກ ານຂ ະຫຍາຍຕົ ວ ຢ່ າ ງຕໍ່
ເນື່ອງ. ພ້ອມນັ້ນ, ກໍເນັ້ນໃຫ້ບໍ
ລິສັດຊ່ວຍສົ່ງເສີມ ແລະ ເສີມ
ຂະຫຍາຍທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນຂອງ
ແຂວງ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອ
ການພັ ດ ທະນາທາງດ້ າ ນກະສິ
ກຳ, ອຸດສາຫະກຳ; ເປັນເຈົ້າ
ການຊຸກຍູ້ ແລະ ຊ່ວຍເຫລືອ
ປະຊາຊົ ນ ໃນການຜະລິ ດ ເປັ ນ
ສິນຄ້າ ແລະ ສ້າງເປັນຄອບຄົວ
ຕົວແບບ.
(ນາງ ຄັດສອນ ຮຸ່ງສະຫວ່າງ)
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ເລົ່າງາມ; ພ້ອມດ້ວຍພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງ.
ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ
ສີເຮັງ ຫອມສົມບັດ ໄດ້ລາຍ
ງານສະພາບລວມຂອງແຂວງ
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໂດຍຫຍໍ້ ແລະ
ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ວຽກງານ
ຂອງ ສພຂ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ.
ຈາກນັ້ນ, ທ່ານ ນາງ ອິນແປງ ຊາ
ມົນຕີ ປະທານສະພາອຸດສາຫະ
ກຳ-ການຄ້າແຂວງ ກໍໄດ້ລາຍ
ງານສະພາບການຊື້ຂາຍມັນຕົ້ນ
ພາຍໃນແຂວງ ເຊິ່ງເນື້ອທີ່ການ
ຜະລິດມັນຕົ້ນທົ່ວແຂວງ
ປີ
2021 ມີຈໍານວນ 35.343
ເຮັກຕາ, ສະເພາະເມືອງເລົ່າງາມ
14.000 ເຮັກຕາ; ໃນທົ່ວ
ແຂວງ ມີລານຮັບເກັບຊື້ມັນຕົ້ນ
ທັງໝົດ 187 ລານ ສະເພາະ
ເມືອງເລົ່າງາມມີ 75 ລານ ພ້ອມ
ນັ້ນກໍຂໍທິດຊີ້ນໍາໃນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິ ບັ ດ ກ່ ຽ ວກັ ບ ຄວາມຫຍຸ້ ງ
ຍາກຈາໍນວນໜຶ່ງ ໃນການສົ່ງ
ອອກມັນຕົນ
້ ໄປປະເທດໃກ້ຄຽງ.
ໂອກາດລົງເຄື່ອນໄຫວ
ເຮັດວຽກຄັ້ງນີ້, ທ່ານຮອງປະ

;aomu @#{@&}W@}@W@@

0jk; c]t dkog7njvows;0v’ltrkcsj’-kf

3

8yf8k,DDD

xtmkoDDD
ແລະ ສພຂ ຊຸດທີ II ຢູ່ຫໍວັດ
ທະນະທຳຂອງແຂວງ, ກອງບັນ
ຊາການທະຫານແຂວງ ແລະ ສະ
ໂມສອນເມື ອ ງຫລວງນ້ ຳ ທາ,
ເຂົ້າຮ່ວມມີທ່ານ ພົນຈັດຕະວາ
ວັນທອນ ສຸລິສັກ ຮອງຫົວໜ້າ
ກົ ມ ໃ ຫ ຍ່ ສັ ນ ຕິ ບ າ ນ ກ ະ ຊ ວ ງ
ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ມີສະ
ມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ)
ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ, ຄະນະປະ
ຈຳ ສພຂ, ກຳມະການປະຈຳພັກ
ແຂວງ, ກຳມະການພັກແຂວງ,
ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
(ສສຂ), ເລຂາພັກເມືອງ, ກຳ
ມະການພັກເມືອງ, ອະດີດການ
ນຳຂອງແຂວງ, ອະດີດພະນັກ
ງານປະຕິວັດອາວຸໂສ, ບຳນານ,
ພະນັ ກ ງານລັ ດ ຖະກອນອ້ ອ ມ
ຂ້າງແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ປະຊາ
ຊົນ 8 ບ້ານເທສະບານແຂວງ,
ຫົ ວ ໜ້ າ ກຸ່ ມ ບ້ າ ນ ຂ ອ ງ ເ ມື ອ ງ
ລວມທັງໝົດ 900 ກວ່າຄົນ.
ທ່ານ ພົນຕີ ວົງສັກ
ພັນທະວົງ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ເນື້ອໃນ
ຜົ ນ ສໍ າ ເລັ ດ ກອງປະຊຸ ມ ສະໄໝ
ສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງ ສພຊ
ຊຸດທີ IX ເຊິ່ງມີເນື້ອໃນບາງ
ຕອນວ່າ: ກອງປະຊຸມໄດ້ພິຈາ
ລະນາຮັບຮອງເອົາ 11 ບັນຫາ
ໃຫຍ່ດັ່ງນີ້: ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍ
ງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບ
ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນພັ ດ
ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
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ເດືອນ, ຄາດຄະເນໝົດປີ 2021
ແລະ ແຜນການ ປະຈຳປີ 2022;
ຮັ ບ ຮອງເອົ າ ບົ ດ ລາຍງານຂອງ
ລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການຈັດ
ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນງົ ບ ປະມານ
ແຫ່ງລັດ 10 ເດືອນ ຄາດຄະເນ
ໝົດປີ 2021 ແລະ ແຜນການ
ປີ 2022; ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍ
ງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບ
ຍຸ ດ ທະສາດພັ ດ ທະນາພະລັ ງ
ງານໄຟຟ້າ ຂອງ ສປປລາວ
(2021-2030); ຮັບຮອງເອົາ
ບົ ດ ລາຍງານຂອງລັ ດ ຖະບານ
ກ່ຽວກັບວິໄສທັດ
20
ປີ

(2021-2040), ຍຸດທະສາດ
10 ປີ (2021-2030) ແລະ
ແຜນພັ ດ ທະນາເສດຖະກິ ດ ດີ ຈີ
ຕອນແຫ່ງຊາດ 5 ປີ (20212025); ຮັບຮອງເອົາຜົນການ
ກວດສອບບົດສະຫລຸບຂາດຕົວ
ງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ຜົນ

ການກວດສອບ ປະຈຳປີ 2020;
ບົ ດ ສະຫລຸ ບ ການເຄື່ ອ ນໄຫວ
ວຽກງານປະຈໍາປີ 2021 ແລະ
ແຜນການປະຈຳປີ 2022 ຂອງ
ອົ ງ ການກວດສອບແຫ່ ງ ລັ ດ ;
ຮັ ບ ຮອງເອົ າ ບົ ດ ລາຍງານຜົ ນ
ກ າ ນ ກ ວ ດ ກ າ ຕ າ ມ ຜົ ນ ກ າ ນ
ກວດສອບ ປະຈໍາປີ 2019,
ບົ ດ ສະຫລຸ ບ ການເຄື່ ອ ນໄຫວ
ວຽກງານປະຈໍາປີ 2021 ແລະ
ທິ ດ ທ າ ງ ແ ຜ ນ ກ າ ນ ປ ະ ຈໍ າ ປີ
2022 ຂອງອົງການກວດກາ
ແຫ່ງລັດ; ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍ
ງານຂອງອົງການໄອຍະການປະ
ຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ສານປະຊາ
ຊົນສູງສຸດ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິ ບັ ດ ແຜນການເຄື່ ອ ນໄຫວ
ວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ
ແຜນການ ປະຈໍາປີ 2022;
ກອງປະຊຸ ມ ຍັ ງ ໄດ້ ຮັ ບ ຮອງເອົ າ
ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ
ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາປີ
2022.
ພ້ອມນັ້ນ, ທ່ານ ຄຳ
ຟອງ ອິນມານີ ກໍໄດ້ເຜີຍແຜ່
ເນື້ອໃນຜົນສໍາເລັດ ກອງປະຊຸມ
ສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 2 ຂອງ
ສພຂ ຊຸດທີ II ເຊິ່ງກອງປະຊຸມ
ໄດ້ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາ 6
ບັນຫາສໍາຄັນຂອງແຂວງ ດັ່ງນີ້:
ຮັ ບ ຮອງເອົ າ ບົ ດ ລາຍງານກ່ ຽ ວ
ກັ ບ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນ
ພັ ດ ທະນາເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ
ປະຈຳປີ 2021 ແລະ ແຜນ
ການປະຈຳປີ 2022 ຂອງ
ແຂວງ; ຮັບຮອງທິດທາງແຜນ
ພັ ດ ທະນາເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ
ປະຈໍາປີ 2022 ຕາມການສະ
ເໜີຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ
ຫລວງນ້ຳທາ; ຮັບຮອງເອົາບົດ

ແກ້ວ ມີວໍລະຈັກ ປະທານ ສພຂ,
ມີບັນດາຄະນະປະຈໍາ ສພຂ, ສະ
ມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ)
ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ
13
ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ຄະນະ
ກຳມະການຍຸຕິທຳ ແລະ ປກຊປກສ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ,
ອົງການກວດກາລັດແຂວງ, ອົງ
ການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ,
ສານປະຊາຊົນແຂວງ, ພະແນກ
ລາຍງານກ່ ຽ ວກັ ບ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ຍຸຕິທຳແຂວງ ແລະ ປກສ ແຂວງ.
ຈຸ ດ ປ ະ ສົ ງ ຂ ອ ງ ກ າ ນ
ປະຕິບັດແຜນງົບປະມານ ປະຈຳ
ປີ 2021 ແລະ ແຜນການປະ ເຄື່ອນໄຫວຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອຕິດ
ຈຳປີ 2022; ກອງປະຊຸມເຫັນ ຕາມກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ດີເປັນເອກະພາບຕໍ່ບົດລາຍງານ ບັດກົດໝາຍ ແລະ ມະຕິ ກອງ
ຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ ທີ່ ປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນຂົງ
ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນໍາໃນການຈັດ ເຂດວຽກງານຍຸຕິທຳ ປະຈໍາປີ
ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແ ຜນງ ົ ບ ປະມານ 2022 ຂອງກຳມາທິການຍຸຕິ
ແຫ່ງລ
 ັດ ປະຈຳປີ 2021; ຮັບ ທຳ ສະພາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສັງ
ຮອງເອົ າ ບົ ດ ລາຍງານຂອງອົ ງ ລວມລາຍງານ ຕໍ່ຄະນະປະຈໍາ
ການກວດສອບແຂວງ
ກ່ຽວ ສະພາແຫ່ງຊາດ.
(ນາງ ຄອນສະຫວັນ
ກັ ບ ການເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກງານ
ເມກສະຫວັນ)
ປະຈຳປີ 2021, ແຜນການປະ
ຈຳປີ 2022 ແລະ ຜົນການຕິດ
ຕາມກວດກາຕາມຜົນຂອງການ
ກວດສອບປີ 2019; ບົດລາຍ
ງານຂອງອົງການກວດສອບປະ
ຈຳພາກເໜືອ
ກ່ຽວກັບການ
ເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກງານປະຈຳປີ
2021,
ແຜນການປະຈຳປີ
2022 ແລະ ຜົນການກວດ
ສອບບົດສະຫລຸບຂາດຕົວການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານ
ຂອງແຂວງຫລວງນໍ້າທາ ປະຈຳ
ປີ 2020; ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍ
ງານກ່ ຽ ວກັ ບ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ
ບັ ດ ແຜນການເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກ
ງານ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ແຜນ
ການປະຈຳປີ 2022 ຂອງອົງ
ການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ
ແລະ ສານປະຊາຊົນແຂວງ; ຮັບ
ຮອງເອົາບົດລາຍງານການເຄືອ
່ ນ
ໄຫວວຽກງານ ປະຈຳປີ 2021
ແລະ ແຜນການ ປະຈຳປີ 2022;
ຮັບຮອງເອົາ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງເຈົ້າ
ແຂວງ ວ່າດ້ວຍກອງທຶນສັງຄົມ
ສົງເຄາະ ເຊິ່ງປະກອບມີທັງໝົດ
9 ໝວດ 40 ມາດຕາ; ນອກ
ນັ້ນ, ຍັງເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າ
ຮ່ ວ ມສະເໜີ ບັ ນ ຫາຕ່ າ ງໆທີ່ ຍັ ງ
ພົ ບ ຄວາມຫຍຸ້ ງ ຍາກພາຍໃນ
ແຂວງ, ເມືອງ ເພື່ອນຳສະເໜີ
ຫາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ປຶກ
ສາຫາລື ຄົ້ ນ ຄວ້ າ ແກ້ ໄ ຂຕາມ
ຄ ວ າ ມ ເ ໝ າ ະ ສົ ມ ໃ ຫ້ ດີ ຂຶ້ ນ
ກວ່າເກົ່າ.
(ວັນນີ ແຝງບົວວັນ)

ສາຍດ່ວນ 1516 ເພື່ອຮັບຟັງ ແລະຕອບຂໍສ
້ ະເໜີຂອງສັງ
ຄົມທີມ
່ ຕ
ີ ກ
່ໍ ານບໍລຫ
ິ ານວຽກງານຂອງລັດຖະບານ.
l

ສາຍດ່ວນ 1510 ເພື່ອປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ສິນຄ້າ ແລະຮັບ
ເອົາຄຳຮ້ອງທຸກຂອງປະຊາຊົນ.
l

ປະຊາຊົນຊາວນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຕ້ອງການແຈ້ງ
ເຫດ ແລະຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ ສາມາດໂທເບີ 1191 ຕະຫລອດ
24 ຊົ່ວໂມງ ຈາກທຸກເຄືອຂ່າຍໂດຍບໍເ່ ສຍຄ່າ.
l

dq,lnj,;o-qoDDD
(ສພຊ) ຕອນບ່າຍວັນ
ທີ 10 ກຸມພາຜ່ານມາ, ທີ່ຫ້ອງ
ຖະແຫລງຂ່າວ ສະພາແຫ່ງຊາດ
ໄດ້ ມີ ພິ ທີ ເ ຊັ ນ ບົ ດ ບັ ນ ທຶ ກ ຮ່ ວ ມ
ມືລະຫວ່າງ ກົມສື່ມວນຊົນ ຄະ
ນະເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ
ແລະ ບໍລິສັດ ທີວີລາວ ຈຳກັດ;

ເຊິ່ງຝ່າຍກົມສື່ມວນຊົນ
ລົງ
ນາມໂດຍທ່ານ ບຸນເລີດ ລ້ວນ
ດວງຈັນ ຫົວໜ້າກົມສື່ມວນຊົນ
ແລະ ຝ່າຍບໍລິສັດ ທີວີລາວ ຈຳ
ກັດ ລົງນາມໂດຍທ່ານ ຫົງຄຳ
ສຸວັນນະວົງ ປະທານບໍລິສັດດັ່ງ

ກ່າວ,
ເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພິ
ຍານມີທ່ານ ນາງ ປິ່ງຄຳ ລາຊະ
ສິມມາ ເລຂາທິການສະພາແຫ່ງ
ຊາດ, ທ່ານ ສັນຍາ ປຣະເສີດ
ປະທານກຳມາທິ ກ ານການຕ່ າ ງ
ປະເທດ ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ
ທ່ານ ສິງຄຳ ວົງພະຈັນ ຮອງເລ
ຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ, ຜູ້ຊີ້
ນຳກົມສື່ມວນຊົນ ພ້ອມດ້ວຍ
ຄະນະກົມສື່ມວນຊົນ ແລະ ພະ
ນັກງານຂອງທັງສອງຝ່າຍ.
ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄັ້ງ
ນີ້ ເພື່ອເປັນການກຳນົດບັນດາ
ວຽກງານ,
ວິທີການໃນການ
ຮ່ວມມືຂອງທັງສອງຝ່າຍ ເພື່ອ
ເຮັ ດ ໃຫ້ ກ ານເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກ

ງານສື່ ມ ວນຊົ ນ ມີ ຄ ວາມເຂັ້ ມ
ແຂງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ເປັນ
ທີ່ຮັບຮູ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໂດຍ
ສະເພາະການເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກ
ງານຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ; ສຳ
ລັບຫລັກການປະສານງານ ແລະ
ກິດຈະກຳຮ່ວມກັນຂອງທັງສອງ
ຝ່າຍ ແມ່ນຈະພົວພັນຮ່ວມມື
ໂດຍຜ່ າ ນແຜນຮ່ ວ ມມື ດ້ ວ ຍ
ຫລາຍຮູບການ ເພື່ອຮັບໃຊ້ສະ
ພາແຫ່ງຊາດ ເປັນຕົ້ນ: ບໍລິສັດ
ທີວີລາວ ຈຳກັດ ຈະນຳເອົາລາຍ
ການໂທລະພາບ “ຜູ້ແທນປະຊາ
ຊົນ” ທີ່ອອກອາກາດທາງໂທລະ
ພາບແຫ່ງຊາດລາວ ມາອອກອາ
ກາດຢູ່ໂທລະພາບຊ່ອງທີວີລາວ;
ກົມສື່ມວນຊົນ ຄະນະເລຂາທິ
ການສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ບໍລິ
ສັດ ທີວີລາວ ຈຳກັດ ຈະຮ່ວມ
ມືກັນສ້າງລາຍການໃໝ່ ເພື່ອ
ດຶງດູດໃຫ້ປະຊາຊົນສົນໃຈ ແລະ
ເຂົ້ າ ເຖິ ງ ວຽກງານຂອງສະພາ

ແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງຈະດຳເນີນລາຍ
ການຕາມເນື້ອໃນຄື: ການຕົກ
ລົງບັນຫາສຳຄັນຂອງຊາດ, ການ
ຕິດຕາມກວດກາ, ນິຕິບັນຍັດ,
ກ າ ນ ລົ ງ ເ ຜີ ຍ ແ ຜ່ ຜົ ນ ສ ຳ ເ ລັ ດ
ແລະ ມະຕິຕ່າງໆຂອງສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ
ຄະນະປະຈຳ, ບັນດາກຳມາທິ
ການ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດ
ຕັ້ ງ ທີ່ ຄ ະນະປະຈຳສະພາແຫ່ ງ
ຊາດສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ; ບໍລິສັດ ທີວີ
ລາວ ຈຳກັດ ຈະໃຫ້ການສະໜັບ
ສະໜູ ນ ດ້ າ ນບຸ ກ ຄະລາກອນ
ແລະ ເຕັກນິກວິຊາການໃຫ້ແກ່
ກົມສື່ມວນຊົນ ໃນການຈັດທຳ
ລາຍການ ເປັນຕົ້ນຈະຊ່ວຍເຝິກ
ອົບຮົມດ້ານວິຊາການຄື: ການ
ຂຽນສະຄຣິບ, ການຖ່າຍທຳ,
ເຕັກນິກການຕັດຕໍ່, ພິທີກອນ,
ການຜະລິດລາຍການ ແລະ ອືນ
່ ໆ.
(ກົງທະນູຄຳ ພິພັດເສລີ)
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( ສພຊ
 ) ຕອນເຊົ້າວັນ
ທີ 10 ກຸມພາ 2022 ທີ່ຫ້ອງ
ປະຊຸ ມ ໃຫຍ່ ສ ະພາປະຊາຊົ ນ
ແຂວງ (ສພຂ
 ) ຫົວພ
 ັນ ໄດ້ຈັດ
ກອງປະຊຸມສະຫລບ
ຸ ຖອດຖອນ
ຕີລາຄາຄືນການກະກຽມ ແລະ
ດຳເນີນກອງປະຊຸມປະຈຳປີຂອງ
ຄະນະ ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກ
ຕັ້ງທີ 8 ແຂວງຫົວພັນ ແລະ
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອ
ທີ 2 ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
(ສພຂ
 ) ຫົວພັນ ຊຸດທີ II ທີ່
ໄດ້ ຈັ ດ ຂຶ້ ນ ໃນລະຫວ່ າ ງວັ ນ ທີ
25-28 ມັງກອນຜ່ານມາ ໂດຍ
ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງ
ອຳໄພວອນ ລ້ອມບຸນແພງ ປະ
ທານ ສພຂ ຫົວພັນ; ເຂົ້າຮ່ວມ
ມີຄະນະປະຈຳ ສພຂ
 , ຄະນະກຳ
ມະການ, ຄະນະເລຂາທິການ,
ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງທີ່ປະ
ຈຳການຢູ່ ບັ ນ ດາພະແນກການ
ອ້ອມຂ້າງແຂວງ
ຕະຫລອດ
ຮອດພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ
ພາຍໃນ ສພຂ
.

ໃນວາລະກອງປະຊຸ ມ
ໄດຮັ ບ ຟັ ງ ການຜ່ າ ນຮ່ າ ງບົ ດ ສະ
ຫລຸ ບ ຕີ ລ າຄາຄື ນ ຜົ ນ ສຳເລັ ດ
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອ
ທີ 2 ຂອງ ສພຂ
 ຫົວພັນ ຊຸດ
ທີ II ຈາກທ່ານ ສຸກມີໄຊ ສິງ
ບຸນເຮືອງ
ຮອງເລຂາທິການ

ສພຂ
 ເຊິ່ງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນດ້ານ
ດີຜົນງານ ແລະ ດ້ານອ່ອນຂໍ້ຄົງ
ຄ້ າ ງໃນການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ
ຜ່ານມາ. ຈາກນັ້ນ, ບັນດານ
ທ່ານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໄດ້
ຜັດປ່ຽນກັນປະກອບຄຳຄິດ, ຄຳ
ເຫັນໃສ່ຮາ່ ງບົດສະຫລບ
ຸ ດັງ່ ກ່າວ

ແລະ ສະເໜີບາງບັນຫາທີ່ຍັງຄົງ
ຄ້າງ ເພື່ອໃຫ້ມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນ
ສົມບູນ ແລະ ສາມາດເປັນບ່ອນ
ອີງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຂົ້າ
ໃນກອງປະຊຸມເທື່ອຕໍ່ໄປ.
ຕອນທ້າຍກອງປະຊຸມ,
ປະທານກອງປະຊຸມໄດ້ເນັນ
້ ໜັກ
ໃຫ້ບັນດາຄະນະກຳມະການ, ເລ
ຂາທິການ, ສະມາຊິກສະພາປະ
ຊາຊົນແຂວງ ແລະ ພະນັກງານລັດຖະກອນທັງໝົດ ຈົ່ງພ້ອມ
ກັ ນ ຄົ້ ນ ຄວ້ າ ກໍ າ ແໜ້ ນ ບັ ນ ດາ
ເນື້ ອໃນມະຕິ ກອງປະຊຸ ມ ທີ່ ໄດ້
ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາ ແລະ
ວຽກງານບໍ ລິ ຫ ານພິ ທີ ກ ານຮັ ບ
ໃຊ້ຕ່າງໆໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.
(ເວີນທອງ ແກ້ວບຸນມີ)
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(ສພຊ
 ) ໃນວັນທີ 16
ກຸມພາ 2022 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ
)
ຊຽງຂວາງ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມ
ທາບທາມການປັບປຸງກົດໝາຍ
ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ
ສະບັບ ປີ 2016 ໂດຍການເປັນ
ທານຂອງທ່ານ ບຸນໂຮມ ເທດ
ທານີ ປະທານ ສພຂ
 ຊຽງຂວາງ,
ມີຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນ
ແຂວງ, ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າ
ພະແນກການ, ກົມກອງອ້ອມ
ຂ້າງແຂວງທີກ
່ ຽ່ ວຂ້ອງ, ຫົວໜ້າຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ ແລະ ພະ
ນັ ກ ງານສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ
ເຂົ້າຮ່ວມ.
ເ ພື່ ອ ຈັ ດ ຕັ້ ງ ຜັ ນ ຂ ະ
ຫຍາຍມະຕິຂອງຄະນະບໍລຫ
ິ ານ
ງານສູນກາງພັກ ແລະ ເພື່ອຮັບ
ປະກັ ນ ໃຫ້ ເ ນື້ ອ ໃນການປັ ບ ປຸ ງ
ກົ ດ ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍການແກ້ ໄ ຂ
ຄໍາຮ້ອງທຸກ ໃຫ້ມີເນື້ອໃນຄົບ
ຖ້ວນ, ຮອບດ້ານ, ມີຄຸນນະ
ພາບ, ແທດເໝາະກັບສະພາບ
ຄວາມເປັນຈິງ ເພື່ອຈະນໍາເອົາ
ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວເຂົ້າພິຈາລະນາ
ຮັບຮອງໃນກອງປະຊຸມສະໄໝ
ສາມັນເທືອ
່ ທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງ

ຊາດ ຊຸດທີ IX.
ໃນທີ່ ປ ະຊຸ ມ ໄດ້ ຜ່ າ ນ
ມະຕິ ຂ ອງຄະນະບໍ ລິ ຫ ານງານ
ສູນກາງພັກສະບັບເລກທີ 037,
ລົງວັນທີ 18 ມິຖຸນາ 2018 ວ່າ
ດ້ວຍການຍົກສູງປະສິດທິພາບ
ຄຸມ
້ ຄອງລັດຄຸມ
້ ຄອງສັງຄົມດ້ວຍ
ກົດໝາຍ, ມະຕິຂອງຄະນະປະ
ຈໍ າ ສະພາແຫ່ ງ ຊາດສະບັ ບ ເລກ
ທີ 132, ລົງວັນທິ 21 ສິງຫາ
2019 ວ່າດ້ວຍການກວດກາ,
ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພິຈາລະນາຄໍາ
ຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທໍາ, ມະຕິວ່າ
ດ້ວຍການຍົກສູງຄຸນນະພາບສະ
ບັບເລກທີ 112, ລົງວັນທີ 2

ມິຖຸນາ 2020 ວ່າດ້ວຍການຍົກ
ສູງຄຸນນະພາບການດໍາເນີນຄະດີ
ຕາມຂະບວນການຍຸຕິທໍາ, ຜ່ານ
ບົດສັງລວມເນື້ອໃນການປັບປຸງ
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຮ້ອງທຸກ
ສະບັບປີ 2016 ແລະ ນອກ
ຈາກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ຜ່ານຄໍາຖາມ
ເຈາະຈີ້ມທາບທາມການປັບປຸງ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄໍາ
ຮ້ອງທຸກ ເຊິ່ງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ ສະບັບ
ປີ 2016 ປະກອບດ້ວຍ VIII
ພາກ, 4 ໝວດ ແລະ 51 ມາດ
ຕາ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ້
ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ ສະບັບປັບປຸງ

ໃໝ່ ປະກອບມີ VIII ພາກ, 4
ໝວດ ແລະ 53 ມາດຕາ, ໃນ
ນັ້ນປັບປຸງ 27 ມາດຕາ ແລະ
ເພີ່ມເຂົ້າໃໝ່ 2 ມາດຕາລວມ
ທັງໝົດເປັນ 29 ມາດຕາ.
ໃນທີ່ປະຊຸມ, ບັນດາຜູ້
ແທນກອງປະຊຸ ມ ໄດ້ ປ ະກອບ
ຄໍາເຫັນແລກປ່ຽນເຊິ່ງກັນແລະ
ກັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ກົດໝາຍດັ່ງ
ກ່າວມີຄວາມຄົບຖ້ວນ ແລະ
ສົ ມ ບູ ນ ໃຫ້ ແ ທດເໝາະກັ ບ ສະ
ພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງສັງຄົມ
ໃນປັດຈຸບັນ.
(ນາງ ສຸກສະຫວັນ ອິນທະແສງ)
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(ສພຊ
 ) ຕອນເຊົ້າຂອງ
ວັນທີ 19 ກຸມພາ 2022 ຢູ່ຫ້ອງ
ປະຊຸມຂອງຫ້ອງວ່າການແຂວງ
ຜົ້ງສ
 າລີ, ກອງປະຊຸມພົບປະ
ເຮັ ດ ວຽກລະຫວ່ າ ງສະມາຄົ ມ
ມິ ດ ຕະພາບລາວ-ຫວຽດນາມ
ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນແຂວງ
ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຮ່ວມ
ຂອງສະຫາຍ ຮສ. ປອ. ສາຍ
ຂອງ ສາຍນະສິນ ຮອງປະທານ
ສະມາຄົ ມ ມິ ດ ຕະພາບລາວຫວຽດນາມ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ
ສະຫາຍ ສົມຈິດ ຫັບລະກອນ
ຮອງປະທານ ສພຂ ທັງເປັນຮອງ
ປະທານສະມາຄົມ ມິດຕະພາບ
ລາວ-ຫວຽດນາມຂັ້ນແຂວງ; ມີ
ບັ ນ ດາສະຫ າຍຄະນະບໍ ລິ ຫ ານ
ງານສະມາຄົມມິດຕະພາບລາວຫວຽດນາມ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ
ຂັ້ນແຂວງ ພ້ອມດ້ວຍພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.
ໃນກອງປະຊຸມ, ໄດ້
ຮັ ບ ຟັ ງ ການເຜີ ຍ ແຜ່ ເ ອກະສານ
ຂໍ້ ຕົ ກ ລົ ງ ວ່ າ ດ້ ວ ຍການແຕ່ ງ ຕັ້ ງ
ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະ
ມາຄົມມິດຕະພາບລາວ ກັບຕ່າງ
ປະເທດ; ແຜນການເຄື່ອນໄຫວ
ຂອງສະມາຄົມມິດຕະພາບລາວ-

ຫວຽດນາມ ຂັ້ນສູນກາງ ແຕ່ປີ
2021-2025;
ປຶກສາຫາລື
ກ່ ຽ ວກັ ບ ການປັ ບ ປຸ ງ ບຸ ກ ຄະລາ
ກອນຂອງກົງຈັກຂອງສະມາຄົມ
ມິ ດ ຕະພາບລາວ-ຫວຽດນາມ
ຂັ້ນແຂວງ;
ແຈ້ງແຜນການ
ເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳສະເຫລີມ
ສະຫລອງປີສາມັກຄີມດ
ິ ຕະພາບ
ລາວ-ຫວຽດນາມ 2022 ຂອງ
ຂັ້ນສູນກາງ ຈາກກອງເລຂາສະ
ມາຄົມມິດຕະພາບລາວ-ຫວຽດ
ນາມ ຂັ້ນສູນກາງ; ໄດ້ຮັບຟັງສະ
ຫາຍ ຄຳເພັດ ຈິດປັນຍາ ຫົວ
ໜ້ າ ພະແນກການຕ່ າ ງປະເທດ
ໃນນາມກອງເລຂາສະມາຄົ ມ
ມິ ດ ຕະພາບລາວ-ຫວຽດນາມ
ຂັ້ນແຂວງ ໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບ
ການເຄື່ອນໄຫວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ວຽກງານສະມາຄົມມິດຕະພາບ
ລາວ-ຫວຽດນາມ ຂັ້ນແຂວງ
ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ທິດທາງ
ປະຈໍາປີ 2022 ເຊິ່ງສະຫາຍໄດ້
ຕີ ລ າຄາສູ ງຕໍ່ ກັ ບ ຜົ ນ ສໍ າເລັ ດ ໃນ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການພົວພັນ
ຮ່ວມມືລະຫວ່າງແຂວງຜົ້ງສາລີ
ກັບ ສສ.ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະ
1 ປີຜ່ານມາ ໂດຍສະເພາະກັບ
ບັນດາແຂວງທີ່ຊາຍແດນຮ່ວມ

ກັນ ແລະ ແຂວງແຮກສ່ຽວ
ໂດຍປະຕິບັດຕາມແນວທາງນະ
ໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດ ສັນຕິ
ພາບ, ເອກະລາດ, ມິດຕະພາບ
ແລະ ການຮ່ວມມືຢ່າງສະເໝີ
ຕົນສະເໝີປາຍ ທີ່ພັກ-ລັດວາງ
ອອກ ພ້ອມທັງເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ
ສາຍພົ ວ ພັ ນ ມິ ດ ຕະພາບອັ ນ ຍິ ງ
ໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄິແບບພິ
ເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບ
ດ້ານລະຫວ່າງລາວ-ຫວຽດນາມ,
ຫວຽດນາມ-ລາວ. ຈາກນັ້ນ, ຜູ້
ແທນກອງປະຊຸ ມ ຍັ ງ ໄດ້ ພ້ ອ ມ
ກັ ນ ປະກອບຄຳຄິ ດ ຄຳເຫັ ນ ,
ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ປືກ
ສາຫາລື ໃ ສ່ ບັ ນ ດາເນື້ ອ ໃນເອ
ກະສານທີນ
່ າໍ ເຂົາ້ ໃນກອງປະຊຸມ
ຄັ້ງນີ້.
ຕອນທ້າຍ, ກອງປະ
ຊຸມຄະນະປະທານກອງປະຊຸມ
ຍັງໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ສືບຕໍ່ປັບປຸງ
ກົງຈັກບຸກຄະລາກອນສະມາຄົມ
ມິ ດ ຕະພາບລາວ-ຫວຽດນາມ
ຂັ້ນແຂວງໃຫ້ເທດເໝາະກັບຕົວ
ຈິງ ພ້ອມທັງລວມຄືນຜົນຂອງ
ກ ອ ງ ປ ະ ຊຸ ມ ພົ ບ ປ ະ ໃ ນ ຄັ້ ງ ນີ້
ອີກດ
 ້ວຍ.
(ນາງ ສຸກສົມພອນ ແກ້ວແສງພະຈັນ)
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(ສພຊ) ວັນທີ 15 ກຸມ
ພານີ,້ ຢູທ
່ ສ
ີ່ ະພາປະຊາຊົນແຂວງ
(ສພຂ) ສາລະວັນ, ທ່ານ ປະ

ເດີມພອນ ສົນທະນີ ສະມາຊິກ
ສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ປະຈຳ
ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 14 ແຂວງສາ

ລະວັນ,

ຮອງລັດຖະມົນຕີກະ
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(ສພຊ
 ) ໃນວັນສຸກທີ
11 ກັນຍາ 2022 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະ
ຊຸ ມ ສ ະ ພ າ ປ ະ ຊ າ ຊົ ນ ແ ຂ ວ ງ
(ສພຂ) ອຸດົມໄຊ, ກໍາມະບານ
ຮາກຖານ ສພຂ ໄດ້ມພ
ີ ທ
ິ ປ
ີ າ
ຖະກະຖາວນ
ັ ສາ້ ງຕງ້ັ ກຳມະບານ
ລາວ ແລະ ດໍາເນີນຊີວິດປະຈຳ
ເດືອນມັງກອນ 2022 ໂດຍ
ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງສະຫາຍ ຄໍາ
ດີ ວົງລ້ອມ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ,
ປະທານ ສພຂ
 ອຸດ
 ົມໄຊ ແລະ
ເປັນປະທານໂດຍສະຫາຍ ນາງ
ຄໍາພອນ ພິມມະຈັນ ຄະນະບໍລິ
ຫານງານສະຫະພັນກໍາມະບານ
ແຂວງ, ປະທານສະຫະພັນກຳ
ມະບານຮາກຖານ; ມີຄະນະກໍາ
ມະບານ, ບັນດາສະຫາຍສະມາ
ຊິກກໍາມະບານພາຍໃນ ສພຂ

ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.
ສະຫາຍ ຄໍາດີ ວົງລ້ອມ
ຮອງເລຂາພັກແຂວງ, ປະທານ
ສພຂ
 ອຸດ
 ົມໄຊ ໄດ້ເລົ່າມູນເຊື້ອ
ວັນສ້າງຕັງ້ ສະຫະພັນກຳມະບານ
ລາວ ຄົບຮອບ 66 ປີ (1 ກຸມ
ພາ 1956-1 ກຸມພາ 2022)
ທ່ານໃຫ້ຮວ
ູ້ າ່ : ຕະຫລອດໄລຍະ
66 ປີຜາ່ ນມາ ສະຫະພນ
ັ ກຳມະ
ບານລາວ
ໄດ້ມ
 ີການພົວພ
 ັນ
ຮ່ວມມືກັບສ
 າກົນ ແລະ ພາກ
ພື້ນ ເຊິ່ງໄດ້ສ
 ະແດງອອກໃນວັນ
ທີ 13 ຕຸລາ 1977 ກໍາມະບານ
ລາວ ໄດ້ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກກໍາ
ມະບານໂລກ ແລະ ວັນທີ 13
ກໍລະກົດ 2000 ອົງການກໍາມະ
ບານລາວ ໄດ້ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ
ກໍາມະບານອາຊຽນ. ສຳລັບສ
 ະ

ຫະພັນກຳມະບານແຂວງອຸດົມ
ໄຊໃນຕະຫລອດໄລຍະ 66 ປີ
ໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າ
ໃ ນ ກ າ ນ ສຶ ກ ສ າ ອົ ບ ຮົ ມ ກ າ ນ
ເມືອງ-ແນວຄິດໃຫ້ພະນັກງານ,
ສະມາຊິກກຳມະບານ, ກໍາມະ
ກອນ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານໃຫ້
ມີຄວາມໜັກແໜ້ນ, ມີສະຕິຕໍ່
ການຈັດຕັ້ງ, ມີຄວາມສາມັກຄີ
ກວ້າງຂວາງ ພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຕາມພາລະ
ບົດບາດ, ສິດ, ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ
ແລະ ເປັນເຈົ້າການໃນການປົກ
ປັກຮັກສາ, ສ້າງສາພັດທະນາ
ທ້ ອ ງຖິ່ ນ ຂອງຕົ ນ ໃຫ້ ຈ ະເລີ ນ
ກ້າວໜ້າຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.

ໃນທີ່ປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງ
ການຜ່ າ ນບົ ດ ສະຫລຸ ບ ຕີ ລ າຄາ
ການເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກງານໃນ
ຊ່ວງໄລຍະ 3 ຄື: ເດືອນ 1112/2021 ຫາເດືອນ 1 ປີ
2022 ເຊິ່ງຍົກໃຫ້ເຫັນໃນໄລ
ຍະ 3 ເດືອນຜ່ານມາສະມາຊິກ
ກຳມະບານພາຍໃນ ສພຂ
 ອຸດົມ
ໄຊ ໄດ້ຖືເອົາການສຶກສາອົບຮົມ
ດ້ າ ນການເມື ອ ງ-ແນວຄິ ດ ເປັ ນ
ບັນຫາກົກ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສະມາ
ຊິ ກ ກຳມະບານມີ ແ ນວຄິ ດ ອຸ່ ນ
ອ່ຽນທຸ່ນທ່ຽງ, ມີຄວາມສາມັກ
ຄີພາຍໃນ-ພາຍນອກໃຫ້ແໜ້ນ
ແຟ້ ນ ຊ່ ວ ຍເຫລື ອ ເຊິ່ ງ ກັ ນ ແລະ
ກັນ, ມີຄວາມຫ້າວຫັນປະຕິບັດ

ໜ້າທີ່ວຽກງານວິຊາສະເພາະໃຫ້
ສຳເລັດຜົນໃນການປະຕິບັດໜ້າ
ທີ່ວຽກງານ ແລະ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ
ຮັ ບ ຟັ ງ ການເລົ່ າ ມູ ນ ເຊື້ ອ ວັ ນ ສໍ າ
ຄັນຕ່າງໆຂອງພັກ-ລັດ, ເຊື່ອມ
ຊຶມບັນດາມະຕິ, ຄໍາສັງຢ່າງເປັນ
ປົກກະຕິ; ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມ
ປະເມີນຂໍ້ແຂ່ງຂັນ 5 ເປັນເຈົ້າ
ປະຈຳປີ 2021 ແລະ ວາງທິດ
ທາງແຜນການ ປະຈໍາປີ 2022
ຂອງກຳມະບານຮາກຖານສະພາ
ປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ໄດ້ປະຕິ
ບັ ດ ນະໂຍບາຍຕໍ່ ສ ະມາຊິ ກ ກຳ
ມະບານ ລາພັກປະຈຳປີ 5 ເທື່ອ
ຄົນ ຍິງ 4 ເທື່ອຄົນ; ພັກປີ່ນປົວ
ພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ທັງໝົດ
18 ຄົນ ຍິງ 6 ຄົນ, ປະຕິບັດ
ນະໂຍບາຍເປັນເງິນລວມທັງໝົດ
5,4 ລ້ານກີບ. ພ້ອມນັ້ນ, ສະ
ມາຊິກພາຍໃນໜ່ວຍກຳມະບານ
ຮາກຖານ ສພຂ ໄດ້ປະກອບຄຳ
ຄິ ດ ຄໍ າ ເຫັ ນ ໃສ່ ບົ ດ ສະຫລຸ ບ ດັ່ ງ
ກ່າວຢ່າງກົງໄປກົງມມາ, ເພື່ອ
ເຮັດໃຫ້ບົດສະຫລຸບມີເນື້ອໃນ
ຄົບຖ້ວນ ແລະ ສົມບູນຂຶ້ນ
ກວ່າເກົ່າ.
(ແສງພອນ ອິນນະລົງ)
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(ສພຊ
 ) ເພື່ອຈັດຕັ້ງຜັນ
ຂະຫຍາຍເນື້ອໃນມະຕິຂອງຄະ
ນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກປະ
ຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ວ່າດ້ວຍ
ການຍົ ກ ສູ ງ ປະສິ ດ ທິ ພ າບຄຸ້ ມ
ຄອງລັດ ຄຸ້ມຄອງສັງຄົມດ້ວຍ
ກົດໝາຍ ສະບັບເລກທີ 037/
ຄບສພ, ລົງວັນທີ 18 ມິຖຸນາ
2018 ແລະ ມະຕິຂອງກົມການ
ເມືອງສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະ
ຕິວັດລາວ ວ່າດ້ວຍການຍົກສູງ
ຄຸ ນ ນະພາບການດຳເນີ ນ ຄະດີ
ຕາມຂະບວນການຍຸຕິທຳ ສະ
ບັບເລກທີ 112/ກມສພ, ລົງ
ວັນທີ 2 ມິຖຸນາ 2020.
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 11
ກຸມພາ 2022 ຢູ່ທີ່ສະໂມສອນ
ຂອງແຂວງຫລວງນ້ຳທາ ໄດ້ເປີດ
ກອງປະຊຸຸ ມ ທາບທາມປັ ບ ປຸ ງ
ຮ່ າ ງກົ ດ ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍການແກ້
ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກ ໂດຍການເປັນ
ປະທານຂອງທ່ານ ກົງເພັດ ແກ້ວ
ບົວພາ ຮອງປະທານສະພາປະ
ຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ
 ) ຫລວງ
ນ້ຳທາ; ມີບັນດາປະທານ, ຮອງ
ປະທານຄະນະກຳມະການ, ຫົວ

ໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າພະແນກການ
ທີ່ ກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງອ້ ອ ມຂ້ າ ງແຂວງ,
ສອງກອງບັ ນ ຊາການປ້ ອ ງກັ ນ
ຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ,
ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າ
ພ້ອມ
ດ້ ວ ຍພະນັ ກ ງານວິ ຊ າການທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນ ສພຂ
 ເຂົ້າ

ຮ່ວມທັງໝົດ 50 ກວ່າທ່ານ.
ໃນກອງປະຊຸມ, ຜູ້ເຂົ້າ
ຮ່ ວ ມກອງປະຊຸ ມ ໄດ້ ປ ະກອບ
ຄຳເຫັນໃສ່ຮາ່ ງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ການແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກ ສະບັບ
ປີ 2022 ເຊິ່ງມີທັງໝົດ VIII
ໝວດ,  53 ມາດຕາ ແລະ ບົດ

ສັງລວມການຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງກົດ
ໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງ
ທຸກ ສະບັບປີ 2016 ໃນນັ້ນ,
ມີ ສ ະພາບລວມກ່ ຽ ວກັ ບ ການ
ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ໃນໄລຍະຜ່ າ ນ
ມາ, ເຫດຜົນ ແລະ ຄວາມຈຳ
ເປັນຂອງການປັບປຸງ, ຂະບວນ
ການຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງ, ເນື້ອໃນ
ການປັບປຸງ ຢ່າງເປັນຂະບວນ
ຟົດຟື້ນ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ເນື້ອ
ໃນຂອງກົ ດ ໝາຍວ່ າດ້ ວ ຍການ
ແກ້ ໄ ຂຄຳຮ້ ອ ງທຸ ກ ຄົ ບ ຖ້ ວ ນ,
ຮອບດ້ານ, ມີຄຸນນະພາບ ແລະ
ແທດເໝາະກັ ບ ສະພາບຄວາມ
ເປັນຈິງ, ສາມາດນຳເຂົ້າພິຈາລະ
ນາ ແລະ ຮັບຮອງໃນກອງປະ
ຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ
3
ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດໃນຕໍໜ
່ າ້ ນີ.້
(ນາງ ອຳພອນ ສີປະເສີດ)

(ສພຊ
 ) ຕອນເຊົ້າວັນ
ທີ 15 ກຸມພາ 2022 ທີ່ຫໍວັດ
ທະນະທໍາແຂວງຫວ
ົ ພນ
ັ ນຳໂດຍ
ທ່ານ ຄອນປະພັນ ເລືອງສີຈັນ

ຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ;
ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ; ແຜນ

ປີ 2022 ຂອງແຂວງຫົວພັນ,
ບົ ດ ລາຍງານການເຄື່ ອ ນໄຫວ
ວຽກງານຂອງອົງການກວດສອບ
ປະຈຳພາກເໜືອ ປະຈຳປີ 2021

ທອງ ຮອງປະທານຄະນະສະມາ
ຊິກສ
 ະພາແຫ່ງຊ
 າດ (ສສຊ
 ) ປະ
ຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 8, ຮອງປະ
ທານສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ
(ສພຂ
 ) ຫົວພ
 ັນ ພ້ອມດ້ວຍຄະ
ນະ ສສຊ
 ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງ
ທີ 8 ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະ
ຊາຊົນແຂວງ (ສສຂ
 ) ປະຈຳ
ເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງຊຳເໜືອ ໄດ້
ເຜີຍແຜ່ຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມ
ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະ
ພາແຫ່ງຊາດ (ສພຊ
 ) ຊຸດທີ IX
ແລະ ສພຂ ຫົວພັນ ຊຸດທີ II;
ເຂົ້ າ ຮ່ ວ ມຮັ ບ ຟັ ງ ມີ ບັ ນ ດາທ່ າ ນ
ການນຳແຂວງ, ການນຳເມືອງ
ຊຳເຫນືອ, ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວ
ໜ້າພະແນກການ, ພະນັກງານລັດຖະກອນ, ທະຫານ, ຕຳ
ຫລວດ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 444
ຄົນ ຍິງ 160 ຄົນ.
ການເຜີຍແຜ່ຄັ້ງນີ້, ບັນ
ດາ ສສຊ
 ຊຸດທີ IX ແລະ ສສຂ

ຫົວພັນ ຊຸດທີ II ໄດ້ຜັດປ່ຽນ
ກັນນຳເອົາເນື້ອໃນ, ຈິດໃຈຜົນ
ສຳເລັ ດ ກອງປະຊຸ ມ ສະໄໝສາ
ມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງ ສພຊ
 ຊຸດທີ
IX ແລະ ສພຂ
 ຫົວພັນ ຊຸດທີ
II ເປັນຕົ້ນແມ່ນມະຕິວ່າດ້ວຍ
ການຮັ ບ ຮອງເອົ າ ບົ ດ ລາຍງານ

ພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ
ບໍ່ແຮ່; ບົດລາຍງານລັດຖະບານ
ກ່ຽວກັບວິໄສທັດ 20 ປີ, ຍຸດ
ທະສາດ 10 ປີ ແລະ ແຜນພັດ
ທະນາເສດຖະກິດດີຈຕ
ີ ອນແຫ່ງ
ຊາດ 5 ປີ; ຜົນການກວດສອບ
ບົດສະຫລຸບຂາດຕົວງົບປະມານ
ແຫ່ງລັດ;
ບົດສະຫລຸບການ
ເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກງານປະຈຳປີ
2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການ
ປະຈຳປີ 2022 ຂອງອົງການ
ກວດສອບແຫ່ງລັດ; ບົດລາຍ
ງານຂອງສານປະຊາຊົນສູງສຸດ,
ອົງການໄອຍະການສູງສຸດ; ການ
ແຕ່ງຕັງ້ ສະມາຊິກສະພາຜູພ
້ ພ
ິ າກ
ສາຂອງສານປະຊາຊົ ນ ສູ ງ ສຸ ດ
ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ
ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະ
ຈຳປີ 2021 ແລະ ແຜນການ ປີ
2022 ຂອງ ສພຊ
 ຊຸດທີ IX.
ພ້ອມນີ້, ຍັງໄດ້ເຜີຍ
ແຜ່ ເ ນື້ ອ ໃນຈິ ດ ໃຈຜົ ນ ສຳເລັ ດ
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອ
ທີ 2 ຂອງ ສພຂ
 ທີ່ກອງປະຊຸມ
ຮັບຮອງເອົາ ເຊັ່ນ: ການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບດ
ັ ແຜນພັດທະນາເສດຖະ
ກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານ
ແຫ່ງລັດຂອງແຂວງ ປະຈຳປີ
2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການ

ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປະຈຳ
ປີ 2022, ບົດລາຍງານຜົນການ
ກວດສອບ ບົດສະຫລຸບຂາດ
ຕົວການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບ
ປະມານຂອງແຂວງຫົວພັນ ປີ
2020 ແລະ ເອກະສານລາຍ
ງານການເງິ ນ ຂອງລັ ດ ວິ ສ າຫະ
ກິດນ້ຳປະປາ ແຂວງຫົວພັນ ປະ
ຈໍາປີ 2020, ບົດລາຍງານຂອງ
ອົງການກວດກາລັດ ກ່ຽວກັບ
ການກວດກາຕາມຜົນຂອງການ
ກວດສອບຂອງແຂວງຫົວພັນ,
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ປະຈໍາ
ປີ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນ
ການ ປີ 2022 ຂອງອົງການໄອ
ຍະການປະຊາຊົນ ແລະ ສານ
ປະຊາຊົນແຂວງຫົວພັນ ແລະ
ບົດລາຍງານ ກ່ຽວກັບການຈັດ
ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ການເຄື່ ອ ນໄຫວ
ວຽກງານຂອງ ສພຂ
 ຫົວພັນ
ປະຈຳປີ 2021 ແລະ ທິດທາງ
ແຜນການ ປີ 2022 ລາຍງານຕໍ່
ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ທະ
ຫານ, ຕຳຫລວດໃຫ້ຮັບຮູ້ ແລະ
ເຂົ້ າ ໃຈຕໍ່ ຜົ ນ ສຳເລັ ດ ຂອງສອງ
ກອງປະຊຸ ມ ທີ່ ໄ ດ້ ຮັ ບ ຮອງໄປ
ແລ້ວນັ້ນ ພ້ອມກັນນຳໄປຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດໃຫ້ປາກົດຜົນເປັນຈິງ.
(ສພຂ ຫົວພັນ)

8+9kd|hk $DDD
ຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີ
ການສັງຄົມ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ
ໄດ້ມອບເຄືອ
່ ງອຸປະໂພກປະເພດ
ເຄືອ
່ ງນຸງ່ ຫົມ
່ ຈຳນວນ 50 ແກັດ
ແລະ ອຸປະກອນ ໂທລະໂຄ່ງ ຈໍາ
ນວນ 4 ຊຸດ ລວມມູນຄ່າງທັງ
ໝົດ 90 ລ້ານກວ່າກີບ ມອບ
ໃຫ້ ສພຂ ສາລະວັນ ເຊິ່ງກ່າວ

 ັບໂດຍທ່ານ ສີເຮັງ ຫອມສົມ
ຮ
ບັດ ປະທານ ສພຂ ສາລະວັນ,
ມີຄະນະປະຈໍາ ສພຂ ພ້ອມ
ດ້ວຍສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນ
ແຂວງ, ຄະນະເລຂາທິການ ເຂົ້າ
ຮ່ວມເປັນສັກຂີພິຍານ.
ເຄື່ອງຈຳນວນດັ່ງກ່າວ,
ສພຂ ສາລະວັນ ຈະນຳໄປມອບ
ຕໍ່ໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນທີ່ທຸກຍາກ
ຂາດເຂີນເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກ
ໃນໂອກາດທີ່ ສສຊ, ສສຂ ທີ່

ຈະເຄື່ ອ ນໄຫວພົ ບ ປະຜູ້ ມີ ສິ ດ
ເລືອກຕັ້ງຂອງຕົນ ແລະ ໂຄສະ
ນາເຜີຍແຜ່ຜົນສຳເລັດຂອງກອງ
ປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2
ຂອງສະພາແຫ່ງຊ
 າດ ຊຸດທີ IX
ແລະ ສພຂ ສາລະວັນ ຊຸດທີ II
ຢູ່ບັນດາບ້ານ ກໍຄືຈຸດເຂດເລືອກ
ຕັ້ງເມືອງຂອງຕົນ.
(ດີລຳພົນ ພົມມະຈັນ)
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Xg]njv’g[qkM g;Qkc[[daogv’ [+g7aj’rymudko?

5

f dhk;g0Qkl6jxumujlk,mujrtpkf37;yf{!_ wfhoegvqk
zqodtmq[,kl6j3]dk gdnv[lk,xuzjko,k -k;3]d;kfzt
s;k grkt373]ok38Ihkp   ,aome]kpl6olYo -u;yf7;k,
gxao16j sqfs6vj toyf9a'cmh r=cj ,j0kf]6dohvp la'7q,xYoxjPo
wx oAookK

ເນືອງຈາກແຕ່ລະຄົນມີຄວາມ
ຕ້ອງການສານອາຫານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ
ຮ່າງກາຍຈຶງ່ ມີສະພາບຂາດວິຕາມິນ ຫລື
ບາງແຮ່ທາດທີ່ສໍາຄັນໄປໂດຍບໍ່ຮູ້ຕົວ
(Hidden Hunger)

ອາດຈະເປັນ

ຍ້ອນວິຖີຊີວິດທີ່ເລັ່ງດ່ວນ, ການກິນ
ອາຫານທີບ
່ ຫ
່ໍ ລາກຫລາຍ ຮ່າງກາຍຈຶງ່
ໄດ້ຮັບສານອາຫານທີ່ບໍ່ພຽງພໍ

ເຮັດ

f 8k,0jk;|a'lnry,glf4tdyf{dko7hk .shI6h;jkG
gfnvo,uokouh9t,udkogxuf.sh[=]ydko]qfw20t[;ome,t
fk ]k7kxt1af g-yj's]5f9kd7k]k.oxaf95[ao #W gxug-ao
gsao0jk;c]h;pqdphv' IP'Ij;,pyofu oegfuK gxao;ymudko
xt1af grnjvxt-kz6h-q,.-h 0=.shxt8y[afcmh 8k,czodko;k'
vvd 1jk.sh7v'oaj'gdU g]u'g]Nvp]jkpc]h;]n, oAookK

ໃຫ້ ພົ ບ ກັ ບ ບັ ນ ຫາການຂາດສານອາ
ຫານ;

ການກິນອາຫານເສີມຈຶ່ງກາຍ

ເປັ ນ ທີ່ ນິ ຍົ ມ ຫລາຍຂຶ້ ນ ໃນປັ ດ ຈຸ ບັ ນ
ແຕ່ພວກເຮົາຈະຮູໄ້ ດ້ແນວໃດວ່າອາຫານ
ເສີມທີກ
່ ນ
ິ ເໝາະກັບພວກເຮົາແລ້ວບໍ?
ເພາະແຕ່ລະຄົນມີຄວາມຕ້ອງການດ້ານ
ໂພຊະນາການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຈະບໍ່ດີ
ກວ່າບໍຖ້າຮູ້ວ່າຮ່າງກາຍຂາດວິຕາມິນ
ຫລື ແຮ່ທາດຊະນິດໃດ? ເພື່ອຫລຸດ
ຜ່ອນອັນຕະລາຍຈາກການໄດ້ຮັບເກີນ
ຂະໜາດ ຫລື ບໍເ່ໝາະສົມ; ໃນຄໍລຳ

ໃນການເສີມສ້າງ ເຊັ່ນ: ແຄວຊຽມ

ມີ ຄ ວາມອິ ດ ເໝື່ ອ ຍຈາກການເຮັ ດ

ຫລຸດລົງ ຫລື ເສື່ອມລົງ, ກະດູກເລີ່ມ

ສຸກສະບາຍຫາຍໂລຄາສະບັບນີ້ ເຮົາ

ເພື່ອຊ່ວຍເສີມສ້າງມວນກະດູກ, ທາດ

ວຽກຄວນກິນວິຕາມິນທີຊ
່ ວ
່ ຍເພີມ
່ ພະ

ບາງລົງ, ຜິວໜັງເລີ່ມຫ່ຽວແຫ້ງ, ການ

ມີ ວິ ຕ າມິ ນ ທີ່ ຈໍ າ ເປັ ນ ສໍ າ ລັ ບ ແຕ່ ລ ະ

ເຫລັກ ຊ່ວຍສ້າງເມັດເລືອດແດງ ປ້ອງ

ລັງງານ, ບຳລຸງລະບບ
ົ ປະສາດ, ເສີມສ້າງ

ເຮັດວຽກຂອງອະໄວຍະວະຕ່າງໆເລີມ
່

ກຸ່ ມ ອ າ ຍຸ ມ າ ນ ຳ ສ ະ ເ ໜີ ໃ ຫ້ ແ ກ່ ບັ ນ

ກັນພະຍາດເລືອດຈາງ, ໂອເມກ້າ 3

ລະບົບພູມຕ້ານທານ ເຊັ່ນ: ວິຕາມິນ

ບໍ່ດີຄືເກົ່າ

ທ່ານໄດ້ຮັບຮູ້ນຳກັນ

(Omega-3)

ຊ່ວຍເສີມສ້າງສະມາ

ບີລວມ, ວິຕາມິນຊີ, ໂຄເອັນຄິວເທັນ

ເພີ່ມຂຶ້ນ ເຊັ່ນ: ວິຕາມິນບີລວມ, ວິ

(coenzyme Q10).

ຕາມິນຊີ, ວິຕາມິນດີ, ທາດແຄວຊຽມ,

- ອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 20 ປີ ເປັນ

ທິ ແລະ ຄວາມຈື່ຈຳ.

ຈຶ່ງຕ້ອງການສານອາຫານ

ໄລຍະທີ່ຮ່າງກາຍຈະເລີນເຕີບໂຕ ດັ່ງ

- ອາຍຸລະຫວ່າງ 20-40 ປີ

- ອາຍຸ 40 ປີຂນ
້ຶ ໄປ ເປັນໄລ

ໂຄເອັນຄິວເທັນ (coenzyme Q10).

ນັ້ນ, ຈຶ່ງຕ້ອງການສານອາຫານທີ່ຊ່ວຍ

ຫລື ໄລຍະເຮັດວຽກ ເປັນໄລຍະທີ່ຈະ

ຍະທີກ
່ ານເຮັດວຽກຂອງຮ່າງກາຍເລີມ
່

ຂໍມ
້ ນ
ູ ຈາກ: www.sanook.com

lk]kdt;u

gInv7hk'37d
#ໂອທອງ ຄຳອິນຊູ

f ຄົນບໍ່ ຕີງຕ່າວເຕື້ອງ				

ຕາມວຽກວາງເສີຍ

ໜ້າທີ່ຂອງຕົນມີ					

ປ່ອຍໄລລາຮ້າງ

ໄປຫາຊອນຊີງແຫຍ້					

ການງານຄົນອື່ນ

ຍາດຜົນງານເພິ່ນພຸ້ນ					

ມາອ້າງເອີ່ຍເອົາ

l

ສາຍດ່ວນ

1516 ເພືອ
່ ຮັບຟັງ ແລະ
ຕອບຂໍ້ສະເໜີຂອງສັງ
ຄົມທີ່ມີຕ່ກ
ໍ ານບໍລິຫານ
ວຽກງານຂອງລັ ດ ຖະ
ບານ.
l

ສາຍດ່ວນ

f ບໍ່ຕ່າງ ເຮືອຢູ່ຄ້າງ					

ກາງໂຄກຄອງຄອຍ

1510 ເພືອ
່ ປົກປ້ອງຜູ້

ບໍ່ລ່ອງລອຍທາລາ					

ສົ່ງຄົນຂົນຍ້າຍ

ອ້າງວ່າເທິງໂພນພີ້					

ຜົນງານມີມາກ

ຊົມໃຊ້ສນ
ິ ຄ້າ ແລະຮັບ

ນ້ຳຝົນເຕັມໂຕ່ງໄວ້					

ຫລາຍລົ້ນສ່ຳໄຫ

f ແຕ່ວ່າ ໃຜບໍ່ໃຊ້					

ສົງອາບກາຍາ

ເພະວ່າ ເຂົາມີໄຫ					

ໂຕ່ງເຕັມຊົມໃຊ້

ນະຄອນຫລວງວຽງ

ນ້ຳຢູ່ໃນເຮືອຫົ້ງ					

ເສຍແຮງເຮືອໂຕ່ງ

ບັດວ່າ ຄົນຢາກຂ້າມ					

ທານກວ້າງຂາດເຮືອ ແລນໍ

ຈັນ ຕ້ອງການແຈ້ງເຫດ

f ເປັນເຮືອ ສັງບໍ່ເຕື້ອງ				

ລົງລ່ອງລອຍວັງ

ຄອຍສົ່ງ ຄົນໄປມາ					

ຜ່ານທານທຽວຄ້າ

1191 ຕະຫລອດ 24

ເບິ່ງເມື່ອ ຍາມເຮືອຄ້ານ				

ປານຄົນລືມວຽກ

ຊົວ
່ ໂມງ ຈາກທຸກເຄືອ

ໃຜຊິຊົມຊື່ນດ້ວຍ					

ເຮືອຫົ້ງໂຕ່ງຝົນ ທ່ານເອີຍ!

ຂ່າຍໂດຍບໍເ່ ສຍຄ່າ.

f lv'lk,;aozjko,k mqj;otrk,nf7B,rhv,ma',u
/qo8qd c]t vkdkfg1ao gIaf.shs]kpg0fc0;'v5ostr6,
8je]q' &{* vq'lk 3fpltgrktg0frkdg|nv g,njvvkdkf
3fprNo4komuj|k;g1ao16jc]h; d=pyj'gruj,7;k,|k;{g1ao
g0Qk8n,j vud-adw-h gxaoco;.fruoj vh ' [aofkgzqkj s]kpc0;'
pa'16fj ,u cu I' l;jk'lt[kpg[qkgoNv ma'rkdg|nv{dk'{.8h v5o
str6,cxxjPo 3xfIadlkl50trk[fh;p grktgrc]h;ljv,
[+7no pkd.fK

-;opY,

#

sq;26

g]njv'G 0Uc8d
muj8ts]kfcsj'|bj' 16j-Ao0kpg7njv'xtfa[ 86h0P;de]a'pno-vd
-Ncs;o7e/a'graf16j maowfhoAo86hd=s]P;wxgsaocs;o;q'|bj'muj'k,M
9bj'Iu[dQ,]q'g[yj'9qo]n,;jkde]a'x;f8qf16j 9qo8qfvvd,k cxafDDDDDK
86h0P;vkp9bj's]P;-hkps]P;0;k c8j[+,u.zpjk'dkp,k[=]yg;ooAo
,urP'g9Qk0v'IhkopnopY,16j8+|hk fh;p7;k,vkp ]k;9bj'4k,wx;jkG
“cs;o;q'oU]k7kgmqjk.f”
g9Qk0v'Ihko8v[;jkG
“g9QkgsaorP'7;k,'k,g9Qkpa'8qfc8d 7aoI6]h k7kg9Qk-y[0+ cU 8d r5oh [=KKK”

ເອົ າ ຄຳຮ້ ອ ງທຸ ກ ຂອງ
ປະຊາຊົນ.
l ປະຊາຊົນຊາວ

ແລະ

ຂໍຄວາມຊ່ວຍ

ເຫລືອ ສາມາດໂທເບີ

7t8yg8nvo.9
#

fvdsphk

g,njv.fmujohv,38]q'8+k
75ootmepyj'l6'0Bo

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

;aomu @#{@&}W@}@W@@
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ຫະກິດລູກໜີ້ ສ້າງຂຶ້ນໃນເວລາມີການຮ້ອງຟ້ອງ ຫຼື ຮ້ອງຂໍໃຫ້ສານພິຈາລະນາ
ການຟື້ນຟູ ຫຼື ການລົ້ມລະລາຍຂອງວິສາຫະກິດ ເພື່ອອະທິບາຍ, ຊີ້ແຈງກ່ຽວ

1. ວິສາຫະກິດ ທີຢູ
່ ່ໃນສະພາວະລົ້ມລະລາຍ ຫຼື ໃກ້ຈະຢູ່ໃນພາວະລົ້ມ
ລະລາຍ;

ກັບສະພາບການດຳເນີນທຸລະກິດ, ຊັບສິນ ແລະ ໜີ້ສິນຂອງວິສາຫະກິດຕົົນ;
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ສະພາແຫ່ງຊາດ					

ເລກທີ 75 /ສພຊ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 26 ທັນວ
 າ 2019

ກົດໝາຍ
ວ່າດ້ວຍການຟື້ນຟູ ແລະ ກ
 ານລົ້ມລະລາຍ
ຂອງວິສາຫະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ)

12. ສິດທວງ ໝາຍເຖິງ ສິດຂອງຝ່າຍໜຶ່ງ ຊຶ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອີກຝ່າຍ
ໜຶ່ງ ປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນ ຕາມສັນຍາ ຫຼື ກົດໝາຍ;
13. ການຄອບຄອງໂດຍວິສາຫະກິດລູກໜີ້ (Debtor in Possession-DIP) ໝາຍເຖິງ

ບົດບ
 ັນຍັດທ
 ົ່ວໄ ປ
ມາດຕາ 1 (ປັບປຸງ) ຈຸດປ
 ະສົງ
ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ກຳນົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ
ກ່ຽວກັບການຟື້ນຟູ ແລະ ການລົ້ມລະລາຍ ຂອງວິສາຫະກິດ ເພື່ອແກ້ໄຂວິສາ

ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນແກ່ລະບົບສິນເຊື່ອ ແນໃສ່ຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງລະບົບເສດ
ຖະກິດ, ສ້າງເງື່ອນໄຂແກ່ການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ການລົງທຶນ, ປະກອບສ່ວນ
ເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ.
ມາດຕາ 2 (ໃໝ່) ການຟື້ນຟູ ແລະ ການລົ້ມລ
 ະລາຍຂອງວິສ
 າຫະກິດ
ການຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ

ແມ່ນການແກ້ໄຂວິສາຫະກິດທີ່ກຳລັງປະສົບ

ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານການເງິນ ຊຶ່ງບໍ່ສາມາດຊຳລະໜີ້ສິນ ໂດຍມີການຮ້ອງ
ຂໍຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີ້ ເພື່ອໃຫ້ໂອກາດສືບຕໍ່ດຳເນີນທຸລະກິດຂອງຕົນ ຕາມ
ການຕົກລົງຂອງກອງປະຊຸມເຈົ້າໜີ້ ຊຶ່ງສານໄດ້ຮັບຮອງເອົາ.
ການລົ້ມລະລາຍຂອງວິສາຫະກິດ

ແມ່ນການແກ້ໄຂວິສາຫະກິດທີ່ກຳ

ລັງປະສົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານການເງິນ ຊຶ່ງບໍ່ສາມາດຊຳລະໜີ້ສິນ ເມື່ອ
ເຖິງກຳນົດເວລາ ໂດຍມີການຮ້ອງຂໍຂອງວິສາຫະກິດ ຫຼື ຮ້ອງຟ້ອງຂອງເຈົ້າໜີ້
ເພື່ອໃຫ້ສານຕັດສີນລົ້ມລະລາຍ.
ມາດຕາ 3 (ໃໝ່) ການອະທິບາຍຄຳສັບ
ຄຳສັບທີ່ນຳໃຊ້ໃ ນກົດໝາຍສະບັບນີ້ ມີຄວາມໝາຍ ດັ່ງນ
 ີ້:
1. ວິສາຫະກິດ ໝາຍເຖິງ ວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ, ວິສາຫະກິດຮຸ້ນ
ສ່ວນ, ບໍລິສັດຈຳກັດ, ບໍ ລິສັດມະຫາຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດຂອງລັດ ລວມທັງ
ສະຫະກອນ ທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ;
2. ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ໝາຍເຖິງ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ໄດ້ຂຶ້ນ
ທະບຽນ ຊຶ່ງໄດ້ຈັດແບ່ງຕາມຂະແໜງທຸລະກິດ ໂດຍມີຈຳນວນແຮງງານ, ມູນ
ຄ່າຊັບສິນ ຫຼື ລາຍຮັບທຸລະກິດປະຈຳປີ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການ;
3. ຈຸນລະວິສາຫະກິດ ໝາຍເຖິງ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍສຸດຂອງ
ຂະແໜງການຜະລິດ, ການຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ໂດຍມີແຮງງານ, ມູນຄ່າຊັບ
ສິນ ຫຼື ລາຍຮັບທຸລະກິດປະຈຳປີ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການ;
4. ວິສາຫະກິດທີ່ຢູ່ໃນສະພາວະລົ້ມລະລາຍ ໝາຍເຖິງ ວິສາຫະກິດທ
 ີ່
ກຳລັງປະສົບຄວາມຫຍຸ້ງ ຍາກທາງດ້ານການເງິນ ຊຶ່ງບໍ່ສາມາດຊຳລະໜີ້ສິນຂອງ
ຕົນເມື່ອເຖິງກຳນົດເວລາ;
5. ວິສາຫະກິດທີ່ໃກ້ຈະຢູ່ໃນສະພາວະລົ້ມລະລາຍ ໝາຍເຖິງ ວິສາຫະ
ກິດທີ່ຍັງບໍ່ທັນຢູ່ໃນສະ ພາວະລົ້ມລະລາຍ ແຕ່ວິສາຫະກິດດັ່ງກ່າວ ຮູ້ວ່າຕົນມີ
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານການເງິນ ຈະບໍ່ສາມາດໃຊ້ແທນໜີ້ສິນ ແລະ ຈະຢູ່ໃນ
ສະພາວະລົ້ມລະລາຍໃນອະນາຄົດອັນໃກ້;

ລະໜີ້ດ້ວຍເງິນ, ຊັບສິ່ງຂ
 ອງ ຫຼື ພັນທະອື່ນ ໃຫ້ແ
 ກ່ເຈົ້າໜີ້;
8. ເຈົ້າໜີ້ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ມີສິດ
ທວງໃຫ້ລູກໜີ້ ຊຳລະໜີ້ ຫຼື ປະຕິບັດພັນທະອື່ນໃດໜຶ່ງ. ເຈົ້າໜີ້ ປະກອບດ້ວຍ

ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບການຄໍ້າປະກັນການໃຊ້ແທນໜີ້ສິນ ດ້ວຍຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ ຫຼື
ຄໍ້າປະກັນດ້ວຍຮູບການອື່ນ;
10. ເຈົ້າໜີ້ທີ່ບໍ່ມີການຄໍ້າປະກັນ ໝາຍເຖິງ ຜູ້ທີ່ມີສິດທວງ ແຕ່ສິດ
ທວງດັ່ງກ່າວ ບໍ່ໄດ້ຮັບການ ຄໍ້າປະກັນການຊຳລະໜີ້;
11. ໜັງສືຊີ້ແຈງຊັບສິນ ແລະ ໜີ້ສິນ ໝາຍເຖິງ ເອກະສານທີ່ວິສາ

3. ສະມາຊິກສະຫະກອນ ຕາງໜ້າໃຫ້ຢ
 ່າງໜ້ອຍ ໜຶ່ງສ່ວນຫ້າ ຂອງ

ໜີ້ ແຕ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຂອງຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ;

ແລະ ບໍ່ສາມາດຊຳລະໜີ້ສິນ.

14. ການລົ້ມລະລາຍຂ້າມແດນ ໝາຍເຖິງ ການດຳເນີນຄະດີລົ້ມລະ

ວິສາຫະກິດທີ່ຖືກຮ້ອງຟ້ອງໃຫ້ລົ້ມລະລາຍ

ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ

ລາຍຕໍ່ວິສາຫະກິດຢູ່ປະ ເທດໜຶ່ງ ແຕ່ວິສາຫະກິດດັ່ງກ່າວ ມີການດຳເນີນທຸລະ

ມາດຕາ 10 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ກໍສາມາດຮ້ອງຂໍໃຫ້ສານພິຈາລະນາການ

ກິດ ຫຼື ຊັບສິນຢູ່ປະເທດອື່ນ;

ຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ ໃນເວລາມີການແກ້ຟ້ອງ. ໃນກໍລະນີວິສາຫະກິດທີ່ຖືກຮ້ອງ

15. ຜູ້ບໍລິຫານ ໝາຍເຖິງ ຄະນະອຳນວຍການ ແລະ/ຫຼື ຜູຈ
້ ັດກ
 ານ

ຟ້ອງນັ້ນ ເປັນວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຈຸນລະວິສາຫະກິດ ກໍສາມາດ
ຮ້ອງຂໍການຟື້ນຟູ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນພາກທີ VI ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້.

16. ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໝາຍເຖິງ ເຈົ້າໜີ້, ວິສາຫະກິດລູກໜີ້, ຜູ້

ມາດຕາ 9 (ປັບປຸງ) ສຳນວນຄໍາຮ້ອງຂໍຟື້ນຟູ ຫຼື ລົ້ມລະລາຍ

ຄວບຄຸມຊັບສິນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຟື້ນຟູ ຫຼື ລົ້ມ

ສຳນວນຄຳຮ້ອງຂໍຟື້ນຟູ ຫຼື ລົມ
້ ລະລາຍ ປ
 ະກອບດ້ວຍ:

ລະລາຍຂອງວິສາຫະກິດ.

1. ຄຳຮ້ອງຂໍ ຕາມແບບພິມທີ່ສານກຳນົດ;

ມາດຕາ 4 (ໃໝ່) ນະໂຍບາຍຂອງລັດກ່ຽວກັບການຟື້ນຟູ ແລະ ການລົ້ມລະ

2. ບົດບັນທຶກ ຫຼື ມະຕິຂອງຂາຮຸ້ນ ຫຼື ກອງປະຊຸມຜູຖ
້ ືຮຸ້ນ ໃຫ້ຮ້ອງຂໍ

ລາຍຂອງວິສາຫະກິດ

ຟື້ນຟູ ຫຼື ລົ້ມລະລາຍຂອງວິສ
 າຫະກິດ ຍົກເວັ້ນວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ, ບໍລິສັດ
ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ແລະ ການຮ້ອງຂໍຂອງຂາຮຸ້ນ ຫຼື ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ
ມາດຕາ 8 ຂໍ້ 2 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້;
3. ໜັງສືຊີ້ແຈງຊັບສິນ ແລະ ໜີ້ສິນ ຊຶ່ງມີເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍດັ່ງນີ້:

ຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ.

- ຊື່, ທີ່ຢູ່ ແລະ ເບີໂທລະສັບ ຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີ້;

ລັດ ເອົາໃຈໃສ່ ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງ ເຈົ້າ
ໜີ້, ວິສາຫະກິດລູກໜີ້, ຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ ແລະ ບຸກຄົນອື່ນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

- ບັນຊີຊັບສິນຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີ້ ລວມທັງ ມູນຄ່າ ແລະ ທີ່ຕັ້ງ
ຂອງຊັບສິນດັ່ງກ່າວ;

ໃນການຟື້ນຟູ ຫຼື ລົ້ມລະລາຍຂອງວິສາຫະກິດ.

- ບັນຊີເຈົ້າໜີ້ ລວມທັງ ຈຳນວນໜີ້ສິນ, ຊັບສິນທີ່ພົວພັນກັບການຄໍ້າ

ມາດຕາ 5 (ໃໝ່) ຫຼັກການກ່ຽວກັບການຟື້ນຟູ ແລະ ການລົ້ມລະລາຍຂອງວິ ປະກັນ ແລະ ຊື່, ທີ່ ຢູ່, ເບີໂທລະສັບ ຂອງເຈົ້າໜີ້ແຕ່ລະຄົນ;
ສາຫະກິດ

- ບັນຊີຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຈຳນວນໜີ້ຄ່າແຮງງານທີ່ຄ້າງຈ່າຍ;

ການຟື້ນຟູ ແລະ ການລົ້ມລະລາຍຂອງວິສາຫະກິດ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມ
ຫຼັກການ ດັ່ງນີ້:

- ບັນຊີໜີ້ຕ້ອງຮັບຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີ້ ລວມທັງ ຈຳນວນໜີ້ ແລະ
ຊື່, ທີ່ຢູ່, ເບີໂທ ລະສັບ ຂອງລູກໜີ້ແຕ່ລະຄົນ;

1. ນຳໃຊ້ການຟື້ນຟູ ຫຼື ການລົ້ມລະລາຍຂອງວິສາຫະກິດ ເປັນທາງ
ເລືອກໃນການແກ້ໄຂ;

4. ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ແລະ ບົດລາຍງານປະຈຳປີຂອງວິສາ
ຫະກິດຕົນ ສອງປີ ຜ່ານມາ, ຖ້າວິສາຫະກິດເຄື່ອນໄຫວບໍ່ຮອດ ສອງປີ ກໍໃຫ້

2. ຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕໍ່ເຈົ້າໜີ້ ຢ່າງເປັນທໍາ ແລະ ໄດ້ຮັບການໃຊ້

ລາຍງານນັບແຕ່ວັນເລີ່ມດຳເນີນທຸລະກິດ; 

ແທນໜີ້ສິນ ຕາມກົດໝາຍ;

5. ເອກະສານອື່ນ ທີ່ພົວພັນກັບການຮ້ອງຂໍ.

3. ກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸມຊັບສິນຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີ້ ຢ່າງຖືກ

ມາດຕາ 10 (ປັບປຸງ) ຜູ້ມີສິດຮ້ອງຟ້ອງໃຫ້ວິສາຫະກິດລົ້ມລະລາຍ

ຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ ຕາມກົດໝາຍ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນການປະມູນຂາຍ ແລະ
ໂອນຊັບສິນ ຕາມມູນຄ່າຕະຫຼາດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
4. ຮັບປະກັນຄວາມໂປ່ງໃສ, ຍຸຕິທຳ, ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ວ່ອງ
ໄວ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ;

ຜູ້ມີສິດຮ້ອງຟ້ອງ ໃຫ້ສານພິຈາລະນາການລົ້ມລະລາຍຂອງວິສາຫະກິດ
ມີ ດັ່ງນີ້:
1. ເຈົ້າໜີ້ ຂອງວິສາຫະກິດທີ່ຢູ່ໃນສະພາວະລົ້ມລະລາຍ ທີ່ມີມູນຄ
 ່າໜີ້
ສິນຢ່າງໜ້ອຍ ສິບລ້ານກີບ ແລະ ໄດ້ທ
 ວງໃຫ້ວິສາຫະກິດລູກໜ
 ີ້ ຊຳລະໜີ້ສິນ

5. ຮັບປະກັນການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ເປີດ
ເຜີຍຕໍ່ສາທາລະນະ, ຍົກເວັ້ນຂໍ້ມູນທີ່ເປັນຄວາມລັບ.
ມາດຕາ 6 (ປັບປຸງ) ຂອບເຂດການນຳໃຊ້ກົດໝາຍ
ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ນຳໃຊ້ສຳລັບ ວິສາຫະກິດທີ່ຢູ່ໃນສະພາວະລົ້ມລະ
ລາຍ ຫຼື ໃກ້ຈະຢູ່ໃນສະພາ ວະລົ້ມລະລາຍ ທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດ
ໝາຍຢູ່ ສປປລາວ ແລະ ຊັບສິນຂອງວິສາຫະກິດດັ່ງກ່າວ ທີ່ຢູ່ພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງ
ປະເທດ ລວມທັງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ
ປະເທດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຟື້ນຟູ ຫຼື ການລົ້ມລະລາຍຂອງວິສາຫະກິດຢູ່
ສປປລາວ.
ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ບໍ່ນຳໃຊ້ສຳລັບການຟື້ນຟູ ຫຼື ການລົ້ມລະລາຍຂອງ
ທະນາຄານທຸລະກິດ, ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ ແລະ ບໍລິສັດ
ປະກັນໄພ.
ມາດຕາ 7 (ໃໝ່) ການຮ່ວມມືສາກົນ
ລັດ ສົ່ງເສີມການພົວພັນ, ຮ່ວມມືກັບ ຕ່າງປະເທດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາ

ແລ້ວ ຢ່າງໜ້ອຍ ສາມຄັ້ງ ຊຶ່ງແຕ່ລະຄັ້ງຫ່າງກັນບໍ່ຫຼຸດ ຊາວວັນ ແລະ ວິສາຫະ
ກິດລູກໜີ້ ກໍຮັບຮູ້ການທວງໜີ້ແລ້ວ ແຕ່ຫາກບໍ່ຊຳລະໜີ້ສິນ;
2. ຜູ້ອອກແຮງງານ ຫຼື ສະຫະພັນກຳມະບານ ໃນກໍລະນີວິສາຫະກິດຢູ່
ໃນສະພາວະລົ້ມລະ ລາຍ ບໍ່ຈ່າຍເງິນເດືອນ ແລະ/ຫຼື ຄ່າແຮງງານ ເປັນເວລາ
ສາມເດືອນ ຕິດຕໍ່ກັນ.
ການຮ້ອງຟ້ອງ ທີບໍ
່ ສ
່ ອດຄ່ອງຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຂໍ້ 1 ແລະ ຂໍ້ 2
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ຄັດໂດຍ: ສ.ສາຍນໍ້າທາ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ

ບຸກຄະລາກອນ ລວມທັງການດຳເນີນການລົ້ມລະລາຍຂ້າມແດນ ເພື່ອພັດທະນາ

1. ກັບນິລະໄພ ໝາຍເຖິງກັບເຈ້ຍແຂງສະເພາະ ທີ່ໃຊ້ບັນຈຸເຊີ

ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ທັນສະໄໝ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະຕິບັດສົນທິສັນຍາ

ແຣງ ແລະ ເຂັມສັກຢາທີ່ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ແລ້ວ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເຂັມປັກ

ແລະ ສັນຍາສາກົນ ທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ.

ເຈົ້າໜີ້ທີ່ມີການຄໍ້າປະກັນ ແລະ ເຈົ້າໜີ້ທີ່ບໍ່ມີການຄໍ້າປະກັນ;
9. ເຈົ້າໜີ້ທີ່ມີການຄໍ້າປະກັນ ໝາຍເຖິງ ຜູທ
້ ີ່ມີສິດທວງ ຊຶ່ງສິດທວງ

ລົ້ມລະລາຍ;
ສະມາຊິກທັງໝົດ ໃນກໍ ລະນີສະຫະກອນ ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານການເງິນ

6. ວິສາຫະກິດລູກໜີ້ ໝາຍເຖິງວສ
ິ າຫະກິດ ທີຖ
່ ືກຮ້ອງຟ້ອງຫຼື ຮ້ອງ ກົນ ກ່ຽວກັບການຟື້ນຟູ ແລະ ການລົ້ມລະລາຍ ຂອງວິສາຫະກິດ ດ້ວຍການ
ຂໍດ້ວຍຕົນເອງ ໃຫ້ສານພິຈາລະນາການຟື້ນຟູ ຫຼື ການລົ້ມລະລາຍ;
ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ, ເຕັກນິກ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ການພັດທະນາ
7. ລູກໜີ້ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ມີພັນທະຊຳ

ຮຸ້ນທີ່ມີສິດລົງຄະແນນສຽງທັງໝົດ ໃນກໍລະນວ
ີ ິສາຫະກິດນັ້ນ ບໍ່ຮ້ອງຂໍຟື້ນຟູ ຫຼື

ຕົນ ຕາມການອະນຸຍາດຂອງສານ ບົນພື້ນຖານການເຫັນດີຂອງກອງປະຊຸມເຈົ້າ

ລັດ ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມ ການແກ້ໄຂວິສາຫະກິດທີ່ຢູ່ໃນສະພາວະລົ້ມ
ຫະກິດທີ່ຢູ່ໃນສະພາວະລົ້ມລະລາຍ ຫຼື ໃກ້ຈະຢູ່ໃນສະພາ ວະລົ້ມລະລາຍ ໃຫ້ມີ ລະລາຍ ຫຼື ໃກ້ຈະຢູ່ໃນສະ ພາວະລົ້ມລະລາຍ ດ້ວຍການສ້າງກົນໄກ ແລະ ອຳ
ຄວາມເປັນເອກະພາບ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ວ່ອງໄວ, ຮັບປະກັນປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດ ນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ວິສາຫະກິດດັ່ງກ່າວ ສາມາດຟື້ນຟູ ຫຼື ລົ້ມລະລາຍ ຖືກ
ອັນຊອບທຳຂອງເຈົ້າໜີ້, ວິສາຫະກິດລູກໜີ້ ແລະ ບຸກຄົນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ສ້າງ

ໃກ້ຈະຢູ່ໃນສະພາວະລົ້ມລະລາຍ ທີ່ຕາງໜ້າໃຫ້ຢ່າງໜ້ອຍ ຊາວສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງ

ວິສາຫະກິດລູກໜີ້ ທີ່ສືບຕໍ່ບໍລິຫານວິສາຫະກິດຂອງ

ຂອງວິສ
 າຫະກິດລູກໜີ້;

ພາກທີ I

2. ຂາຮຸ້ນ ຫຼື ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຂອງວິສາຫະກິດທີ່ຢໃູ່ ນສະພາວະລົ້ມລະລາຍ ຫຼື

ຄົນ, ສັດ, ປົນເປື້ອນສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ແພ່ເຊື້ອພະຍາດ;

ພາກທີ II
ການຮ້ອງຂໍຟື້ນຟູ, ການຮ້ອງຂໍ ຫຼື ຮ້ອງຟ້ອງລົ້ມລະລາຍ
ມາດຕາ 8 (ປັບປຸງ) ຜູ້ມີສິດຮ້ອງຂໍຟື້ນຟູ ຫຼື ລົ້ມລະລາຍ
ຜູ້ມີສິດຮ້ອງຂໍ ໃຫ້ສານພິຈາລະນາການຟື້ນຟູ ຫຼື ການລົ້ມລະລາຍຂອງ
ວິສາຫະກິດ ມີ ດັ່ງນີ້:

2. ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ໝາຍເຖິງກຸ່ມຄົນ ທີ່ຢູ່ໃນເກນອາຍຸ ແລະ ກຸ່ມ
ຄົນໃນເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ທີ່ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ກໍານົດໃນແຕ່ລະ
ໄລຍະ ເຊິ່ງຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບວັກຊີນກັນພະຍາດໃດໜຶ່ງສະເພາະ.
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# ນາງ ປາກາລັກ ພົມມ
 ໄີ ຊ

# ນາກ ເມືອງມະໂນ
ອີ ງ ຕ າມກ ານລ າຍງ ານຂ່ າ ວ
ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ອູແກຣນ ຮັບຮ
 ອງສະກຸນ
ເ ງິ ນ ດີ ຈີ ຕ ອນໃ ຫ້ ຖື ກ ຕ້ ອ ງຕ າມກົ ດ
ໝາຍແລ້ວເມື່ອວັນພະຫັດທີ 17 ຜ່ານ
ມາ
ເຖິງແມ່ນວ
 ່າຄວາມເຄັ່ງຕຶງລະ
ຫວ່າງອູແ
 ກຣນກັບລັດເຊຍ ຈະສົ່ງຜ
 ົນ
ກະທົບຕໍ່ຕະຫລາດໂລກໃນໄລຍະອາ
ທິດທີ່ຜ່ານມາ ເນື່ອງຈາກຄວາມກັງວ
 ົນ
ກ່ຽວກັບແນວໂນ້ມການເກີດສົງຄາມ
ໃນວົງກວ້າງ ເຊິ່ງມີທະຫານຫລາຍ
ກວ່າ 100.000 ຄົນ ຢູ່ຕາມຊາຍ
ແດນຂອງອູແ
 ກຣນ.
ຮອງນາຍົ ກ ລັ ດ ຖະມົ ນ ຕີ ອູ 
ແກຣນ ໄດ້ລົງຂໍ້ຄວາມຜ່ານທະວີດເຕີ
ວ່າ: “ອູແກຣນ ຢູ່ໃນກຸ່ມ 5 ປະເທດ
ໃນວັນທີ 21 ກຸມພາ 2022 ລ້ານໂດລາ ສຳລັບໂຄງການກໍ່ສ້າງສາຍ 30 ລ້ານຄົນຂອງປະເທດ.
ຕົ້ນໆ ໃນການນຳໃຊ້ສ
 ະກຸນເງິນດີຈີ
ສະຖານທູດສະຫະລັດອາເມ ຕອນ ແລະ ມື້ນີ້ ໄດ້ກ້າວໄປໜ້າອີກ
ໄດ້ມ
 ີການລາຍງານຂ່າວວ່າ: ຕຳຫລວດ ສົ່ງໄຟຟ້າຄວາມຍາວ 300 ກິໂລແມັດ
ໃນນະຄອນຫລວງກາດມັນດູ ປະເທດ ລວມທັງການພັດທະນາເສັ້ນທາງ ເຊິ່ງ ລິກາ ປະຈໍາເນປານ ຖະແຫລງວ່າ: ຂັ້ນໜຶ່ງ
ເພາະລັດຖະສະພາໄດ້ຮັບ
ຖະແຫລງວ່າ ເງິນຊ່ວຍເຫລືອນີ້ ແມ່ນເປັນຂອງຂວັນ ຮອງເອົ າ ກົ ດ ໝາຍກ່ ຽ ວກັ ບ ສັ ບ ຊິ ນ ດີ 
ເນປານ ໄດ້ໃຊ້ແກັດນ້ຳຕາ ແລະ ປືນ ລັດຖະບານເນປານ
 ້າ ແລະ ບໍມ
່ ີ ຈາກປະຊາຊົນອາເມລິກາ ເພື່ອຊ່ວຍ ຈີຕອນ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການແລກປ່ຽນ
ແຮງດັນນ້ຳເຂົ້າສະລາຍກຸ່ມຜູ້ຊຸມນຸມ ແມ່ນເງິນຊ່ວຍເຫລືອລ
 ະນາພື້ນ ສະກຸນເງິນດີຈີຕອນຖືກຕ້ອງຕາມກົດ
ປະທ້ວງຫລາຍຮ້ອຍຄົນ ທີ່ຄັດຄ້ານ ເງື່ອນໄຂໃດໆ ແຕ່ຝ່າຍຄ້ານເຫັນວ່າ ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ, ພັດທ
ໍ້ ກ
ົ ລົງທລ
ີ່ ະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ຄຸນນະພາບຊີວິດ ໝາຍ ແລະ ປະຊາຊົນອູແ
ໂຄງການຊ່ ວ ຍເຫລື ອ ດ້ າ ນພື້ ນ ຖ ານ ເປັນຂຕ
 ກຣນ ສາ
 ວາມ ຂອງປະຊາຊົນເນປານ
ທັງເປັນໄ ປ ມາດປ້ອງກັນຊັບສິນຂອງເຂົາເຈົ້າຈາກ
ໂຄງລ່າງຈາກສະຫະລັດອາເມລກ
ິ າ ທີສ
່ ະ ອະທິປະໄຕຂອງປະເທດ, ເປັນຄ
ເໜີຕໍ່ລັດຖະສະພາເນປານ ເພື່ອໃຫ້ ປະມາດ ແລະ ລະເລີຍຂອງສະມາຊິກ ຕາມການຮ້ ອ ງຂໍ ຂ ອງລັ ດ ຖະບານເນ ການລ່ວງລະເມີດ ຫລື ການສໍ້ໂກງ”.
 ະສະພາ.
ປານ ເພື່ອຫວັງທີ່ຈະຫລຸດຜ່ອນຄວາມ
ເຫັນດີໃນວັນທີ 20 ກຸມພາຜ່ານມາ ລັດຖ
ທັງນີ້,
ການບໍລິຈາກເງິນ
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຄົມມະ ທຸກຍາກ ແລະ ການສ້າງເສດຖະກິດ ຫ ລຽນບິ ດ ຄ ອຍໃ ຫ້ ອ າສາສະໝັ ກ ອູ 
ສົ່ ງ ຜົ ນ ໃ ຫ້ ຜູ້ ປ ະທ້ ວ ງທີ່ ສ່ ວ ນໃ ຫຍ່ 
ນາຄົມ ແລະ ເຕັກໂ ນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວ ໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວ, ການຕັດສິນໃ ຈວ່າ ແກຣນ ແລະ ກຸ່ມແຮັກເກີໄດ້ເພີ່ມສູງ
ແມ່ນກມ
ຸ່ ສະໜບ
ັ ສະໜູນພກ
ັ ຮວ
່ ມລດ
ັ
 ຳເອົາບັນຫານີ້ ຈະໄດ້ຮ
 ັບການຊ່ວຍເຫລືອ ຫລືບໍ
 ່ ຈຶ່ງ ຂຶນ
ຖ ະບ ານເ ນປ ານໄ ດ້ ຮັ ບ ບ າດເ ຈັ ບ ຈ ຳ ສານຂອງເນປານ ໄດ້ນ
້ ເຊິງ່ ບາງສວ
່ ນໄດ້ຈ
ດ
ັ ຫາອຸປະກອນ
ໄປຂໍການເຫັນດີຈາກລັດຖະສະພາດັ່ງ ຂຶ້ນກັບລ
 ັດຖະບານເນປານ.
ນວນໜຶ່ງ.
ໃຫ້ ກັ ບ ກອງກຳລັ ງ ຂອງລັ ດ ຖະບານ
ແຫລ່ງຂ
 ່າວ: ໂດຍມກ
ໃນປີ 2017 ອົງການຊ່ວຍ ກ່າວ ເພາະເຫັນວ່າເປັນໂຄງການທີ່
ີ ານລາຍງານວ່າ: ກຸ່ມດັ່ງກ
 ່າວ
www.bangkokbiznews.com ໄດ້ຮ
ເຫລືອຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ໄດ້ ເປັນປະໂຫຍດຕ່ໍປະຊາຊົນຢ່າງໜ້ອຍ
 ັບສະກຸນເງິນດີຈີຕອນ ມູນຄ່າ
ຕົກລົງໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫລືອລ້າ 500 24 ລ້ານຄົນໃ ນຈຳນວນປະຊາກອນ
ຫລາຍກວ່າ 550.000 ໂດລາໃນປີ
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2021.
ບົດລາຍງານທີຕ
່ ພ
ີ ມ
ິ ໂດຍທ່ານ
ອັນລິບຕິກ ນັກຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບຊັບ
ສິນດີຈີຕອນ ຍົກໃຫ້ເຫັນວ່າ: ສະກຸນ
ເງິນດີຈີຕອນມີຄວາມສຳຄັນເພີ່ມຂຶ້ນ
ໃນຖານະວິທລ
ີ ະດມ
ົ ທນ
ຶ ສຳລັບກຸມ
່ ອາ
ສາສະໝັກທີ່ສະໜັບສະໜູນລັດຖະ
ບານອູແກຣນ ເນື່ອງຈາກມີຄວາມເປັນ
ກັງວົນວ່າຈະມີການໂຈມຕີໂດຍກອງ
ທະຫານລັດເຊຍຢູ່ໃກ້ຊາຍແດນ ເຊິ່ງ
ລັ ດ ເຊຍປະຕິ ເ ສດການວາງແຜນຈະ
ໂຈມຕີ.
ພ້ອມນີ້, ທ່ານ ອັນ
 ລິບຕິກ
ຍັງເປີດເຜີຍວ່າ ສະກຸນເງິນດ
 ີຈີຕອນ
ມູນຄ່າພຽງ 6.000 ໂດລາ ຖືກລ
 ະດົມ
ທຶນໃ ນປີ 2020. ນອກນັ້ນ, ສະກຸນ
ເງິນດ
 ີຈີຕອນຍັງສາມາດສົ່ງ ແລະ ຮັບ
ໄດ້ບ
 ໍ່ຕ້ອງເປີດເຜີຍຕົວຕົນ ເຮັດອົງ
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ການກ່ຽວ
 ຂ້ອງລະດົມເງິນໄດ້
ເຖິງ
ແມ່ນວ່າບໍລິສັດດ້ານການເງິນຈະບໍ່ອະ
ນຸຍາດ ຫລື ກຳນົດການກວດສອບທີ່
ເຂັ້ມງວດໃນການໂອນເງິນ.
ທ່ານ ອັນ
 ລິບຕິກ ກ່າວວ່າ
ສະກຸນເງິນດີຈີຕອນໄດ້ພິສູດແລ້ວວ່າ
ເປັນທາງເລືອກທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ກຳ
ລັງເຕີບໂຕພັດທະນາໂດຍການບໍລຈ
ິ າກ
ຈາກປະເທດອື່ນໆ.
ໃນປີ 2020 ອູແກຣນ ເຂັ້ມ
ງວດໃນກ ານກວດກາການຟອກເງິ ນ
ໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການກວດສອບ
ບັດປະຈຳຕົວ ສຳລ
 ັບການໂອນເງິນ
ພາຍໃນປະເທດບາງສ່ວນ ແລະ ການ
ໂອນຂ້າມພົມແດນຍັງຢູ່ພາຍໃຕ້ການ
ກວດສອບບັງຄັບຕາມລັດຖະສະພາອູ
ແກຣນ ລະບຸໄວ້.
ແຫລ່ງຂ
 ່າວ: prachachat

