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(ສພຊ) ໂດຍໄດ້ຮັບ
ການສະໜັບສະໜູນຈາກມູນນິ
ທິ ເວສມິນສເຕີ ເພື່ອປະຊາທິ
ປະໄຕ (WFD), ໃນລະຫວ່າງ
ວັນທີ 24-26 ກຸມພາ 2022
ທີ່ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ

(ສພຊ) ລະຫວ່າງວັນ
ທີ 24-25 ກຸມພາ 2022 ທີ່
ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ,

ກຳມາທິການວັດທະນະທຳ-ສັງ
ຄົມ (ກວທສ) ໄດ້ມີກອງປະຊຸມ
ເຝິ ກ ອົ ບ ຮົ ມ ຍົ ກ ລະດັ ບ ຄວາມ

ສາມາດ

ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກສະ

vjko8+|hk @

ໄດ້ ມີ ກ ອງປະຊຸ ມ ສໍ າ ມະນາສ້ າ ງ
ຄວາມເຂັ້ ມ ແຂງດ້ າ ນການຕິ ດ
ຕາມກວດກາການປະຕິບດ
ັ ແຜນ
ງົບປະມານ ແລະ ແຜນໂຄງ
ການລົງທຶນຂອງລັດ ທີ່ຕິດພັນ
ກັ ບ ການສ້ າ ງຄວາມເຂັ້ ມ ແຂງ
ດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃຫ້ແກ່
ພະນັ ກ ງານ-ລັ ດ ຖະກອນຂອງ
ກຳມາທິການແຜນການ ການ
ເງິນ ແລະ ການກວດສອບ

(ກຜງສ) ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
ໂດຍ
ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ລີ

ເບີ ລີບົວປາວ ປະທານ ກຜງສ;
ມີ ບັ ນ ດາທ່ າ ນຮອງປະທານກຳ
ມາທິການ, ຄະນະກົມ, ຄະນະ

ພະແນກ ແລະ ວິຊາການທີ່ສັງ
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xtmko dx-l 8yf8k,d;fdk;Pd’ko16c
j 0;’vaf8txn xa[x5’dqf\kp;jkfh;pdkocdhw07eIhv’m5d
(ສພຊ) ລະຫວ່າງວັນ
ທີ 14-17 ກຸມພາ 2022 ກຳ
ມາທິ ກ ານປ້ ອ ງກັ ນ ຊາດ-ປ້ ອ ງ
ກັນຄວາມສະຫງົບ (ກປຊສ)
ສະພາແຫ່ງຊາດ ນຳໂດຍ ທ່ານ
ພົຕ. ວົງສັກ ພັນທະວົງ ປະທານ
ກຳມາທິການດັ່ງກ່າວ
ພ້ອມ
ດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວ
ເຮັດວຽກຕິດຕາມກວດກາ ແລະ
ຊຸ ກ ຍູ້ ກ ານຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ລັ ດ
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(ສພຊ) ລະຫວ່າງວັນ
ທີ 16-25 ກຸມພາ 2022 ກໍາ
ມ າ ທິ ກ າ ນ ກ າ ນ ຕ່ າ ງ ປ ະ ເ ທ ດ
(ກຕທ), ສະພາແຫ່ງຊາດ ນໍາ
ໂດຍທ່ານ ສັນຍາ ປຣະເສີດ ກໍາ
ມະການຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງ
ຊາດ, ປະທານ ກຕທ ພ້ອມ
ດ້ວຍຄະນະ ຮ່ວມກັບສະພາປະ
ຊາຊົ ນ ແຂວງໄດ້ ຕິ ດ ຕາມກວດ
ກາການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ລັ ດ ຖະ
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(ສພຊ)

ກອງປະຊຸມ

ຄະນະຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບປັ ບ ປຸ ງ ກົ ດ
ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍການແກ້ ໄ ຂຄຳ
ຮ້ອງທຸກ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນ
ເຊົ້າວັນທີ 17 ກຸມພາ 2022
ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ
ນະຄອນ
ຫລວງວຽງຈັນ ໂດຍການເປັນ

ປະທານຂອງທ່ານ ຄຳແພງ ວິ

ລະພັນ ປະທານກຳມາທິການຍຸ
ຕິທຳ ສະພາແຫ່ງຊາດ, ເຂົ້າ
ຮ່ ວ ມມີ ຮ ອງປະທານກຳມາທິ
ການຍຸຕິທຳ, ຮອງປະທານກຳ
ມາທິ ກ ານປ້ ອ ງກັ ນ ຊາດ-ປ້ ອ ງ
ກັນຄວາມສະຫງົບຮອງປະທານ

ສະຫະພັນກຳມະບານລາວ, ຮອງ

ປະທານສະຫະພັ ນ ແມ່ ຍິ ງ ລາວ
ແລະ ຕາງໜ້າຈາກພາກສ່ວນທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ.
ຈຸ ດ ປ ະ ສົ ງ ຂ ອ ງ ກ າ ນ
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(ສພຊ) ວັນທີ 9 ກຸມ
ພາ 2022, ທ່ານ ຄໍາສິງ ໄຊ
ສົມແພງ ຮອງປະທານກໍາມາທິ
ການວຽກງານສະມາຊິ ກ ສະພາ
ແຫ່ງຊາດ (ກວສຊ) ພ້ອມດ້ວຍ
ຄະນະ ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວເຮັດ
ວຽກຮ່ ວ ມກັ ບ ສະພາປະຊາຊົ ນ
ແຂວງ (ສພຂ) ໄຊສົມບູນ ທີ່
ຫ້ອງປະຊຸມຂອງ ສພຂ ໂດຍ
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pqdl6'DDD
ພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ແລະ ພະ
ນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ສັງກັດ
ກວທສ ໂດຍການເປັນປະທານ
ຂອງທ່ານ ນາງ ທຸມມາລີ ວົງ
ພະຈັນ ປະທານ ກວທສ, ເຂົ້າ
ຮ່ວມມີທ່ານ ຄຳໃບ ດຳລັດ
ຮອງປະທານສະພາແຫ່ ງ ຊາດ
ທັງເປັນຜູ້ຊີ້ນຳ ກວທສ, ມີບັນ
ດາທ່ານຮອງປະທານ ກວທສ;
ບັນດາ ສສຊ ທີ່ສັງກັດ ກວທສ
ແລະ ພະນັກງານ-ວິຊາການທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ.
ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະ
ຊຸມຄັ້ງນີ້, ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມ
ແຂງ ທາງດ້ານວິຊາການ ໃຫ້ ສສຊ
ທີ່ເປັນກໍາມະການຂອງກໍາມາທິ
ການ ແລະ ພະນັກງານ-ລັດຖະ
ກອນ ທີ່ສັງກັດ ກວທສ ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນບັນດາ ສສຊ ທີ່
ເປັນກໍາມະການຂອງ ກວທສ
ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສະມາຊິກ
ໃໝ່; ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້
ຄວາມສາມາດ,
ປະສົບການ
ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ທາງດ້ານ
ທິດສະດີ ແລະ ພຶດຕິກຳໃນການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງ
ໃຫ້ ສສຊ ໃນການປະຕິບັດ 3
ພາລະບົ ດ ບາດຂອງສະພາແຫ່ ງ
ຊາດ (ສພຊ) ໃຫ້ສູງຂຶ້ນເທື່ອ
ລະກ້າວ.
ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບຟັງ
ທັກສະ ແລະ ບົດຮຽນໃນການ
ສ້າງກົດໝາຍ,
ການປະເມີນ
ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ກົ ດ ໝາຍ
ແລະ ນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ ຈາກ
ທ່ານ ເກດ ກຽດຕິສັກ ອະ

h
0jk;dv,
vhv, vkmyf
ຄັດໂດຍ: ສ.ສາຍນ້ຳທາ
r

ນັບແຕ່ມື້ເປີດໃຫ້ບໍລິການມາ ລົດໄຟລາວ-

ຈີນ ໄດ້ຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານທັງໝົດ 128 ຄູ່, ສົ່ງຜູ້ໂດຍ
ສານໄດ້ 124.225 ຄົນ, ສະເລ່ຍແລ້ວ 1.725 ຄົນ/
ມື້, ຜູ້ໂດຍສານສູງສຸດຕໍ່ມື້ 2.804 ຄົນ ແລະ ຂົນສົ່ງ
ສິນຄ້າທັງໝົດ 145 ຄູ່, ປະລິມານການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ
ດີ ດ ຮອງລັ ດ ຖະມົ ນ ຕີ ກ ະຊວງຍຸ
ຕິທຳ; ຮັບຟັງຍົກສູງການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບດ
ັ ພາລະບົດບາດດ້ານການ
ຕົ ກ ລົ ງ ບັ ນ ຫາສໍ າ ຄັ ນ ພື້ ນ ຖານ
ຂອງປະເທດຊາດ ຈາກທ່ານ ສຸ
ບັນ ສະວະບຸດ ປະທານກໍາມາທິ
ການວຽກງານສະມາຊິ ກ ສະພາ
ແຫ່ງຊາດ; ຮັບຟັງຍົກສູງການ
ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ພາລະບົ ດ ບາດ
ດ້ານນິຕິບັນຍັດ ຈາກທ່ານ ສິງ
ຄຳ ວົງພະຈັນ ຮອງເລຂາທິການ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຮັບຟັງ
ຍົ ກ ສູ ງ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ພາ
ລະບົ ດ ບາດດ້ າ ນການຕິ ດ ຕາມ
ກວດກາ ຈາກທ່ານ ຢ່າງກູ້ ຢ່າງ
ລືໄຊ ຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ
ນິຕິກໍາສະພາແຫ່ງຊາດ.
ຕອນທ້ າ ຍຂອງກອງ
ປະຊຸມ ໄດ້ຮັບຟັງການໂອ້ລົມ
ຈາກທ່ານ ຄຳໃບ ດຳລັດ ຮອງປະ
ທານສະພາແຫ່ງຊາດ ທ່ານໄດ້
ກ່າວວ່າ: ກອງປະຊຸມເຝິກອົບ
ຮົມຄັ້ງນີ້ ມີຄວາມໝາຍສໍາຄັນ
ຫລາຍ
ເຊິ່ງເປັນການຍົກຂີດ

ຄວາມສາມາດໃຫ້ ແ ກ່ ບັ ນ ດາ
ທ່ານ ສສຊ ທີ່ສັງກັດ ກວທສ
ແລະ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ
ພາຍໃນ ກວທສ ໃນການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ສິດ
ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ກໍຄືການເປັນເສ

ນາທິ ກ ານໃຫ້ ແ ກ່ ຄ ະນະປະຈຳ
ສະພາແຫ່ງຊາດ; ໃນນາມຕາງ
ໜ້າຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ
ຂໍຕີລາຄາສູງ ຕໍ່ຜົນສໍາເລັດການ
ເ ຄື່ ອ ນ ໄ ຫ ວ ວ ຽ ກ ງ າ ນ ຂ ອ ງ
ກວທສ ກໍຄື ສສຊ ທີ່ເປັນກຳ
ມະການຂອງກໍາມາທິການ ໃນ
ໄລຍະຜ່ານມາ, ເຖິງວ່າຈະຢູ່ໃນ
ໄລຍະທີ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 ມີ
ການແຜ່ ລ ະບາດຢ່ າ ງວ່ ອ ງໄວ
ແລະ ກວ້າງຂວາງໃນຂອບເຂດ
ທົ່ວປະເທດ ເຊິ່ງສົ່ງຜົນກະທົບ
ເປັນວົງກວ້າງພໍສົມຄວນ, ແຕ່
ດ້ ວ ຍ ຄ ວ າ ມ ອົ ດ ທົ ນ ຜ່ າ ນ ຜ່ າ
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ດ້ວຍ
ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ຂອງບັນດາ
ຄະນະກໍາມາທິການ, ກຳມະການ
ຂອງກໍາມາທິການ, ກົງຈັກເສ

ນາທິການ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ ສາມາດບັນ
ລຸ ຜົ ນ ສໍ າ ເລັ ດ ໃນຫລາຍດ້ າ ນ
ເປັນຕົ້ນ ການພິຈາລະນາ, ຕົກ
ລົ ງ ຮັ ບ ຮອງເອົ າ ແຜນການສ້ າ ງ
ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ ໄລຍະ 5
ປີ (2021-2025) ແລະ ປະ
ຈຳປີ 2021, 2022 ກໍຄືແຜນ
ການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ
ໃນຂົ ງ ເຂດຄວາມຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບ
ຂອງ ກວທສ ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມ
ສະໄໝສາມັນແຕ່ລະຄັ້ງ ຂອງ
ສພຊ ຊຸດທີ IX, ສໍາເລັດການ
ປັ ບ ປຸ ງ ກົ ດ ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍການ
ຄວບຄຸມຢາສູບ, ກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍມໍຣະດົກແຫ່ງຊາດ; ການ
ຕົ ກ ລົ ງ ບັ ນ ຫາສໍ າ ຄັ ນ ພື້ ນ ຖານ
ຕ່າງໆຂອງປະເທດຊາດ ແລະ
ວຽກງານຕິດຕາມກວດກາ ນັບ
ແຕ່ ກ ອງປະຊຸ ມ ຄັ້ ງ ປະຖົ ມ ມະ
ລືກ, ກອງປະຊຸມສະໄໝວິສາ
ມັນ ເທື່ອທີ 1 ແລະ ສະໄໝສາ
ມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງ ສພຊ ຊຸດ
ທີ IX ເປັນຕົ້ນ ແຜນພັດທະ

xtmkoDDD
ຖະທຳມະນູນ, ກົດຫມາຍ ແລະ
ນິ ຕິກ ຳໃຕ້ ກົ ດ ໝາຍໃນຂົ ງ ເຂດ
ປກຊ-ປກສ

ຢູ່ແຂວງອັດຕະປື

ໂດຍການຕ້ອນຮັບ ແລະ ຮ່ວມ
ເຄື່ອນໄຫວເຮັດວຽກຂອງທ່ານ
ນາງ ມີນາພອນ ໄຊສົມພູ ປະ
ທ າ ນ ສ ະ ພ າ ປ ະ ຊ າ ຊົ ນ ແ ຂ ວ ງ

dz'lDDD
ກັດໃນ ກຜງສ ແລະ ສັງກັດໃນ
ຄະນະກຳມະການເສດຖະກິ ດ
ແຜນການ ແລະ ການເງິນຂອງ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ 6 ແຂວງ
ຄື: ຜົ້ງສາລີ, ຫລວງນ້ຳທາ, ບໍ່
ແກ້ວ, ອຸດົມໄຊ, ຫລວງພະບາງ
ແລະ ວຽງຈັນ ພ້ອມດ້ວຍພາກ
ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.
ກອງປະຊຸ ມ ໄດ້ ຮັ ບ ຟັ ງ
ການສະເໜີ ບົ ດ ຈາກສຳມະນາ
ກອນຂອງກະຊວງແຜນການ
ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງການ
ເງິນ ແລະ ສູນກາງສະຫະພັນ
ແມ່ຍິງ
ກ່ຽວກັບຫລັກການ,
ກົນໄກ ແລະ ວິທີການສ້າງແຜນ
ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ
ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ຕິດ
ພັນກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ; ຫລັກ
ການ, ກົນໄກ ແລະ ວິທີການ
ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຍົກ

2

(ສພຂ), ມີປະທານຄະນະກຳມະ
ການຍຸຕິທຳ ແລະ ປກຊ-ປກສ
ສູງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນວຽກ
ງານແຜນງົບປະມານ
ແລະ
ການສ້າງແຜນການໂຄງການລົງ
ທຶນຂອງລັດ; ຫລັກການ, ກົນ
ໄກ ແລະ ວິທີການສ້າງແຜນ
ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບ
ປະມານແຫ່ງລັດ ຕິດພັນກັບ
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ; ຮັບຟັງການ
ສະເໜີ ບົ ດ ຈາກວິ ທ ະຍາກອນ
ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບ
ການຕິ ດ ຕາມກວດກາຂອງສະ
ພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາ
ຊົນຂັ້ນແຂວງ ຕໍ່ແຜນການລົງ
ທຶນຂອງລັດ
ຕິດພັນກັບບົດ
ບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການຕິດ
ຕາມກວດກາຂອງສະພາແຫ່ ງ
ຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນ
ແຂວງ ຕໍ່ແຜນງົບປະມານແຫ່ງ
ລັດ
ຕິດພັນກັບບົດບາດຍິງຊາຍ ທັງໄດ້ຮັບການສະເໜີບົດ

ຈາກຊ່ ຽ ວຊານຂອງປະເທດກາ
ນາດາ ຜ່ານວິດີໂອທາງໄກ ໂດຍ
ທ່ານ ແຈບ ດູໂບຣ ທີ່ປຶກສາ
ດ້ານການຄຸມ
້ ຄອງການເງິນພາກ
ລັດ ປະເທດການາດາ ກ່ຽວກັບ
ບົດຮຽນສາກົນໃນການຕິດຕາມ
ກວດກາການສ້າງແຜນ ແລະ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະ
ມານ ແລະ ແຜນການລົງທຶນ
ຂອງລັ ດ ທີ່ ຕິ ດ ພັ ນ ກັ ບ ບົ ດ ບາດ
ຍິງ-ຊາຍ.
ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ຜູ້
ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ປະກອບຄຳຄິດຄຳ
ເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ ພ້ອມທັງ
ໄດ້ແບ່ງກຸ່ມເຮັດບົດເຝິກຫັດຕົວ
ຈິງ ແລະ ໄດ້ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ
ເຊິ່ງກັນແລະກັນ
ເພື່ອໃຫ້ມີ
ຄວາມເຂົ້ າ ໃຈຕໍ່ ເ ນື້ ອ ໃນຕ່ າ ງໆ
ໃຫ້ມີຄວາມເລິກເຊິ່ງຍິ່ງຂຶ້ນ.
(ນາງ ປາກາລັກ ພົມມີໄຊ)

(ຄຍປປ),
ແລະ

ຄະນະເລຂາທິການ

ວິຊາການຊ່ວຍວຽກຈຳ

ນວນໜຶ່ງເຂົ້າຮ່ວມ.
ການເຄື່ອນໄຫວຄັ້ງນີ້,
ຄະນະໄດ້ລົງຊຸກຍູ້ບາງວຽກງານ
ພາຍໃນ ສພຂ ແລະ ໄດ້ເຮັດ
ວຽກຮ່ ວ ມກັ ບ ພະແນກແຜນ
ການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ,
ກອງບັນຊາການທະຫານແຂວງ,
ກອງບັນຊາການ ປກສ ແຂວງ
ແລະ
ພ້ອມນັ້ນ

ສະຫະພັນນັກຮັບເກົ່າ.
ກໍໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ

ເຮັດວຽກ ຢູ່ກອງຮ້ອຍທະຫານ
ຊາຍແດນ 541 ເມືອງຊານໄຊ,
ກອງຮ້ ອ ຍທະຫານຊາຍແດນ
543, ກອງພັນ 21 ເມືອງສະ
ໜາມໄຊ; ໄດ້ຢ້ຽມຊົມພື້ນຖານ
ການຜະລິ ດ ກະສິ ກ ຳຂອງປະຊາ
ຊົນ ເຂດຊົນລະປະທານເຊປຽນ,

ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ,
ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ສອງ
ວາລະແຫ່ງຊາດ, ການຕິດຕາມ
ກວດກາສະພາບການຈັດຕັ້ງປະ
ຕິ ບັ ດ ມາດຕະການສະກັ ດ ກັ້ ນ ,
ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະ

ທັງໝົດ 157.568 ໂຕນ, ສະເລ່ຍ 2.188 ໂຕນ/ມື້,
ຂົນສົ່ງສິນຄ້າໄດ້ສູງສຸດ 6.748 ໂຕນ/ມື້. ນັບແຕ່ເລີ່ມ
ການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ

ໄດ້ສະໜອງວຽກ

ເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນເຖິງ 111.164

ບາດຂອງພະຍາດໂຄວິ ດ -19
ແລະ
ອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ຄວາມຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບຂອງກໍ າ ມາ
ທິການ. ພ້ອມນີ້, ກໍາມາທິການ
ກໍຄືກໍາມະການຂອງ ກວທສ ຢູ່
ເຂດເລືອກຕັ້ງຕ່າງໆ ກໍໄດ້ເອົາ
ໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້, ລະດົມທຶນຮອນ,
ວັດຖຸອຸປະກອນ ເພື່ອປະກອບ
ສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານປ້ອງກັນ,
ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການແຜ່
ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19,
ສ ະ ເ ພ າ ະ ຢູ່ ສ ະ ພ າ ແ ຫ່ ງ ຊ າ ດ
ກວທສ ກໍໄດ້ເປັນໃຈກາງໃຫ້
ແກ່ການປະສານງານຂອງຄະນະ
ສະເພາະກິ ດ ສະພາແຫ່ ງ ຊາດ
ດ້ ວ ຍຄວາມຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບສູ ງ
ແລະ ມີຜົນສໍາເລັດເປັນຢ່າງດີ.
(ນາງ ນິດຕາ ຄຸນປາກດີ)

ເທື່ອຄົນ ປັດຈຸບັນ ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໄລຍະບໍ່ເຕ່ນ

ບ້ າ ນດອນບົ ກ ໃໝ່ ທ່ າ ແສງຈັ ນ

7.319 ໃບ, ສອບເສັງການຂັບຂີ່ໄດ້ 952 ເທື່ອຄົນ,

ຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊ ແລະ ໄດ້

ຫານະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ມີສະຖານີຂົນສົ່ງໂດຍສານ
ທັງຫມົດ 10 ສະຖານີ, ສະຖານີທີ່ໄດ້ເປີດໃຫ້ມີການ
ຂົນສົ່ງໂດຍສານແລ້ວ ມີ 7 ສະຖານີ.
ນສພ. ປະເທດລາວ 23/2/2022

r

ປີ 2021 ຜ່ານມາ, ກອງຄຸ້ມຄອງພາຫະນະ

ແລະ ການຂັບຂີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ສາມາດຂຶ້ນ
ທະບຽນໃໝ່ຍານພາຫະນະໄດທັງໝົດ 4.272 ຄັນ,
ໂອນຊື່ ແລະ ປ່ຽນສີລົດ 4.209 ຄັນ, ຍົກຍ້າຍອອກ
365 ຊຸດ ຍົກຍາຍເຂົ້າ159 ຊຸດ, ພິມເຕັກນິກລົດ

ຢ້ຽມຊົມຫລັກໝາຍຊາຍແດນ

ປ່ຽນໃບຂັບຂີ່ເກົ່າ ແລະ ຕໍ່ອາຍຸ 2.079ໃບ, ແຈ້ງເສຍ

ລາວ-ຫວຽດນາມ-ກຳປູ ເ ຈຍ

ຫາຍ 178 ໃບ, ພິມໃບຂັບຂີ່ຖາວອນ 3.212 ໃບ,

(ເຂດພັ ດ ທະນາສາມຫລ່ ຽ ມ
CLV). ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ ປະ

ຍົກຍ້າຍສາໍນວນໄປຕ່າງແຂວງ 29 ຊຸດ ສາມາດສ້າງ

ທານ ກປຊສ ຮ່ວມກັບ ປະ

ລາຍຮັບໄດ້ທັງໝົດ 3 ຕື້ກວ່າກີບ ມອບເຂົ້າງົບປະມານ

ທານ ສພຂ ໄດ້ມອບເຄື່ອງຈຳ
ນວນໜຶ່ງ ເປັນຕົ້ນອຸປະກອນກິ

1,51 ຕື້ກີບ.

ລາ, ໝີ່ ແລະ ນ້ຳດື່ມ ໃຫ້ສອງ

ນສພ. ວຽງຈັນໃຫມ່ 25/2/2022

ກອງຮ້ ອ ຍທະຫານຊາຍແດນ
ອີກດ້ວຍ.
ການເຄື່ ອ ນໄຫວເຮັ ດ
ວຽກ ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ
ຊຸກຍູ້ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລັດ
ຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ
ນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ ໃນຂົງເຂດ
ປກຊ-ປກສ ໃນເທື່ອນີ້, ທ່ານ
ປະທານ ກປຊສ ຍັງໄດ້ເນັ້ນ
ໜັ ກ ກ່ ຽ ວກັ ບ ກົ ນ ໄກການພົ ວ
ພັນປະສານງານ ເຊິງ່ ກັນແລະກັນ
ລະຫວ່າງ ສພຂ ກັບຂົງເຂດ
ປກຊ-ປກສ ແລະ ສະຫະພັນ
ນັກຮົບເກົ່າ ພ້ອມທັງຊຸກຍູ້ການ
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ນັກໂທດທີ່ໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະໄພຍະໂທດ

ຕາມລັດຖະດຳລັດຂອງປະທານປະເທດ ປະຈຳປີ 2021
ທັງໝົດມີ 2.403 ຄົນ ຍິງ 351 ຄົນ, ຕ່າງປະເທດ
27 ຄົນ ຍິງ 5 ຄົນ ໃນນັ້ນ ມີນັກໂທດທີ່ໄດ້ເງື່ອນໄຂ
ຫລຸດຜ່ອນໂທດ 2.005 ຄົນ ຍິງ 281 ຄົນ; ນັກ
ໂທດທີ່ໄດ້ເງື່ອນໄຂປ່ອຍຕົວ 12 ຄົນ ຍິງ 3 ຄົນ; ນັກ
ໂທດປະຫານຊີວິດໄດ້ຮັບອະໄພຍະໂທດມາເປັນໂທດ

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສອງວາລະແຫ່ງ

ຕະຫລອດຊີວິດ 25 ຄົນ ແລະ ນັກໂທດປ່ອຍຕົວໃນ

ຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມ

ໄລຍະປ້ອງກັນສະກັດກັ້ນ ແລະ ຄວບຄຸມການແຜ່ລະ

ຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດການເງິນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຢາ
ເສດຕິດໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດ.
(ວິນັດ ສີສຸລາດ)

ບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ມີ 361 ຄົນ ຍິງ 58 ຄົນ.
ນສພ. ເສດຖະກິດການຄ້າ 24/2/2022
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ທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍໃນ
ຂົ ງ ເຂດວຽກງານການຕ່ າ ງປະ
ເທດ ຢູ່ 3 ແຂວງພາກເໜືອຄື:
ຫລວງນໍ້າທາ, ບໍ່ແກ້ວ ແລະ ໄຊ
ຍະບູລີ.
ຈຸ ດ ປ ະ ສົ ງ ຂ ອ ງ ກ າ ນ
ເຄື່ອນໄຫວຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອຕິດ
ຕາມກວດກາການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ
ບັດລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດ
ໝາຍ ໃນຂົງເຂດວຽກງານການ
ຕ່າງປະເທດ; ຊຸກຍູ້ ແລະ ຕິດ
ຕາມກວດກາການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ
ບັດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ
ຊ່ວຍເຫລືອລ້າ (ODA), ການ
ລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ, ອົງ
ກ າ ນ ທີ່ ບໍ່ ແ ມ່ ນ ລັ ດ ຖ ະ ບ າ ນ
(NGOs), ອົງການຈັດຕັ້ງທາງ
ສັງຄົມຂອງຕ່າງປະເທດ (CSO)
ແລະ ອື່ນໆ ຢູ່ ສປປລາວ; ການ

ຕິ ດ ຕາມການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ
ບັນດາສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນ
ຍາສາກົນ ທີ່ ສປປລາວ ເປັນ
ພາຄີ ເປັນຕົ້ນ ບັນຫາການຄ້າ
ມະນຸດ
ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງ
ແລະ ເດັກນ້ອຍ; ບັນຫາການ
ດູດຫີນ, ດູດຊາຍ ທີ່ສົ່ງຜົນກະ
ທົ ບ ຕໍ່ ແ ລວຊາຍແດນຂອງປະ
ເທດເຮົ າ ຢູ່ ຕ າມລໍ າ ແມ່ ນໍ້ າ ຂອງ

ແລະ ແມ່ນໍ້າເຫືອງ; ຕິດຕາມ
ກວດກາວຽກງານຊາຍແດນ,
ການຄຸ້ ມ ຄອງຫລັ ກ ໝາຍຊາຍ
ແດນແຫ່ງຊາດ, ການຄຸ້ມຄອງ
ແລະ ການບໍລິຫານດ່ານສາກົນ,
ດ່ານທ້ອງຖິ່ນ, ຄົນເຂົ້າ-ອອກ
ເມືອງ,
ການຄ້າຢາເສບຕິດ,
ການຄ້າມະນຸດ ແລະ ບັນຫາ
ການຄ້າຂາຍເຖື່ອນຕາມບໍລິເວນ
ຊາຍແດນ; ເກັບກໍາ, ບັນຫາທີ່

ພົ້ ນ ເດັ່ ນ ກ່ ຽ ວກັ ບ ວຽກງານຂົ ງ
ເຂດການຕ່າງປະເທດຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ
ເພື່ ອ ລາຍງານຕໍ່ ຄ ະນະປະຈໍ າ ສະ
ພາແຫ່ງຊາດ.
ໃນໂອກາດດັ່ ງ ກ່ າ ວ,
ຄະນະ ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂໍ່ານັບການ
ນໍາຂອງແຂວງ, ເຮັດວຽກກັບ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ຮັບຟັງ
ການລາຍງານຫຍໍ້ ຈ າກບັ ນ ດາ
ພະແນກການຕ່າງໆຂອງແຂວງ
ກ່ ຽ ວກັ ບ ວຽກງານການຕ່ າ ງປະ
ເທດ, ວຽກງານໂຍທາທິການ
ແລະ ຂົນສົ່ງ, ວຽກງານແຜນ
ການ ແລະ ການລົງທຶນ, ວຽກ
ງ າ ນ ປ້ ອ ງ ກັ ນ ຊ າ ດ - ປ້ ອ ງ ກັ ນ
ຄວາມສະຫງົບ, ວຽກງານພາຍ
ໃນ ແລະ ອື່ນໆ. ພ້ອມດຽວກັນ
ນັ້ນ, ປະທານ ກຕທ ກໍໄດ້ເນັ້ນ
ໃຫ້ ເ ອົ າ ໃຈໃສ່ ຕື່ ມ ບາງບັ ນ ຫາ

ເຊັ່ນ: ການຄຸ້ມຄອງຫລັກໝາຍ
ຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ, ບັນຫາ
ການດູດຫີນ, ດູດຊາຍ ທີ່ສົ່ງຜົນ
ກະທົບຕໍ່ແລວຊາຍແດນຂອງປະ
ເທດ
ຢູ່ຕາມລໍາແມ່ນໍ້າຂອງ,
ການຄຸ້ ມ ຄອງໂຄງການຊ່ ວ ຍ
ເຫລືອລ້າ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ
ຄົນເຂົ້າ-ອອກເມືອງ, ການຄຸ້ມ
ຄອງຄົນຕ່າງດ້າວ ແລະ ແຮງ
ງານຕ່າງປະເທດ ໃນໄລຍະການ
ແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ19. ຈາກນັ້ນ, ຄະນະ ຍັງໄດ້ລົງ
ເຄື່ອນໄຫວພົບປະເຮັດວຽກກັບ
ຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດ
ພິເສດ ບໍ່ເຕ່ນ ແຂວງຫລວງນໍ້າ
ທາ, ຢ້ຽມຢາມສະຖານີລົດໄຟ
ບໍ່ເຕ່ນ ແຂວງຫລວງນໍ້າທາ ແລະ
ຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດ
ພິເສດ ສາມຫລ່ຽມຄໍາ ແຂວງ
ບໍ່ແກ້ວ, ຢ້ຽມຢາມສະໜາມບິນ

ສາກົນ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແລະ ຄະ
ນະຄຸ້ມຄອງດ່ານສາກົນຂົວມິດ
ຕະພາບ 4, ຄະນະຄຸ້ມຄອງດ່ານ
ສາກົນນໍ້າເຫືອງ ແລະ ຄະນະ
ຄຸ້ມຄອງດ່ານສາກົນພູດູ່, ໂຄງ
ການຟາມລ້ຽງງົວ ເມືອງບໍ່ແຕນ
ແລະ ພົບປະໂອ້ລົມກັບພໍ່ແມ່ປະ
ຊາຊົນທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກຕາ
ຝັ່ງເຈື່ອນຕາມລໍາແມ່ນໍ້າເຫືອງ,
ພ້ອມທັງຕິດຕາມເບິ່ງຜົນກະທົບ
ຕົວຈິງທີ່ເກີດຂຶ້ນ.
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ກຸມພາຜ່ານມາ, ທີ່ສະພາແຫ່ງ
ຊາດ (ສພຊ) ສະຫະພັັນກໍາມະ
ບານ ສພຊ ໄດ້ຈັດພິທີປາຖະກະ
ຖາເລົ່ າ ມູ ນ ເຊື້ ອ ວັ ນ ສ້ າ ງຕັ້ ງ ສະ
ຫະພັນກໍາມະບານລາວ ຄົບຮອບ
66 ປີ (1 ກຸມພາ 1956-1
ກຸມພາ 2022) ຂຶ້ນ ໂດຍການ
ເປັນປະທານຂອງສະຫາຍ ອຳ
ໄພ ຈິດມານົນ ຮອງປະທານກໍາ
ມາທິການກົດໝາຍ, ປະທານ
ຄະນະບໍ ລິ ຫ ານງານສະຫະພັ ນ
ກຳມະບານ ສພຊ; ເຂົ້າຮ່ວມມີ
ສະຫາຍ ທັນຕາ ກອງຜາລີ ກໍາ
ມະການຄະນະພັ ກ ສະພາແຫ່ ງ
ຊາດ,
ຮອງປະທານກໍາມາທິ
ການແຜນການ, ການເງິນ ແລະ
ການກວດສອບ, ສະຫາຍ ວິໄລ
ວົງຂະເສີມ ຮອງປະທານຄະນະ
ບໍລິຫານງານສູນກາງສະຫະພັນ
ກໍາມະບານລາວ (ສກລ), ມີບັນ
ດາຮອງປະທານກໍ າ ມາທິ ກ ານ,
ຄະນະເລຂາທິ ກ ານສະພາແຫ່ ງ
ຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງຊາວໜຸ່ມ,
ແມ່ຍິງ, ກຳມະບານຮາກຖານ,
ສະມາຊິ ກ ກຳມະການພາຍໃນ
ສະພາແຫ່ງຊາດ
ພ້ອມດ້ວຍ
ແຂກຖືກເຊີນ.

ການປາຖະກະຖາໃນ
ຄັ້ງນີ້, ກໍເພື່ອເລົ່າຄືນມູນເຊື້ອ
ວັນສ້າງຕັ້ງສະຫະພັນກໍາມະບານ
ລາວ ຄົບຮອບ 66 ປີ ແນໃສ່
ປຸກລະດົມ ແລະ ສ້າງຈິດສຳນຶກ
ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກໍາມະບານພາຍ
ໃນສະພາແຫ່ງຊາດ ເຫັນໄດ້ມູນ
ເຊືອ
້ ທາດແທ້ອນ
ັ ອົງອາດກ້າຫານ
ຂອງສະມາຊິກກຳມະບານ, ກໍາ
ມະກອນ ແລະ ຊາວຜູ້ອອກແຮງ
ງານໃນຮຸ່ ນ ກ່ ອ ນຈົ ນ ເຖິ ງ ປັ ດ ຈຸ
ບັນ ທີ່ໄດ້ຕັ້ງໜ້າປະກອບສ່ວນ
ເຂົ້ າ ໃນການເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກ
ງານກໍາມະບານ ແລະ ເປັນການ
ປຸກລະດົມສ້າງຂະບວນການໃນ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ວິຊາ
ສະເພາະ, ມີລະບຽບວິໄນ ໃນ
ການອອກແຮງງານ ແລະ ການ
ປະຕິບັດຂໍ້ແຂ່ງຂັນ 5 ເປັນເຈົ້າ
ໂດຍຕິດພັນກັບຂໍ້ແຂ່ງຂັນ “ຮັກ
ຊາດ ແລະ ພັດທະນາ”.
ໃນພິທີ, ສະຫາຍ ວິໄລ
ວົງຂະເສີມ ໄດ້ປາຖາກະຖາເລົ່າ
ມູ ນ ເຊື້ ອ ວັ ນ ສ້ າ ງຕັ້ ງ ກໍ າ ມະບານ
ລາວ ເຊິ່ງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງປະ
ຫວັດແຫ່ງການກໍາເນີດ ແລະ
ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂອງອົງ
ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ກຳມະບານລາວ

ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງໃຫ້ຮູ້ເຖິງຜົນງານ
ທີ່ພົ້ນເດັ່ນ, ຂໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ບົດ
ຮຽນທີ່ຖອນຖອດໄດ້ໃນໄລຍະ
66 ປີຜ່ານມາ; ນອກຈາກນັ້ນ,
ທ່ານຍັງໄດ້ເນັ້ນໜັກບາງບັນຫາ
ທີ່ ສ ະຫະພັ ນ ກໍ າ ມະບານທົ່ ວ ປະ
ເທດຕ້ ອ ງເອົ າ ໃຈໃສ່ ເ ປັ ນ ຕົ້ ນ
ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງການຈັດຕັ້ງສະ
ຫະພັ ນ ກໍ າ ມະບານຂັ້ ນ ຂອງຕົ ນ
ໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ເສີມຂະ
ຫຍາຍຫົວຄິດ ປະດິດສ້າງໃນ
ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ພາລະບົ ດ
ບາດ, ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ. ເອົາໃຈ
ໃສ່ຂະຫຍາຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ
ສະມາຊິກກໍາມະບານເຂົ້າສູ່ຫົວ
ໜ່ວຍທຸລະກິດເອກະຊົນ ກໍຄື
ການລົ ງ ທຶ ນ ຂອງຕ່ າ ງປະເທດ,
ໂດຍສະເພາະບ່ອນທີ່ບໍ່ທັນມີອົງ
ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ກຳມະບານໃຫ້ ນັ ບ
ມື້ ກ້ ວ າງຂວາງອອກເລື້ ອ ຍໆ;
ເພີ່ມທະວີການບຳລຸງ, ກໍ່ສ້າງ,
ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມສາ
ມາດກ່ ຽ ວກັ ບ ວຽກງານກຳມະ
ບານ ແລະ ຄວາມຮູ້ວິທະຍາສາດ
ອື່ນໆ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານກໍາມະ
ບານອາຊີບ, ເຄິ່ງອາຊີບຢູ່ພາຍ
ໃນ ແລະ ສົ່ງໄປຮຽນຕ່າງປະ
ເທດ, ເອົາໃຈໃສ່ເຝິກຝົນຫລໍ່

ຫລອມຕົນເອງ, ສ້າງແບບແຜນ
ດຳລົງຊີວິດທີ່ປອດໃສ ແລະ ຮໍ່າ
ຮຽນຄຸ ນ ລັ ກ ສະນະດີ ເ ລີ ດ ຂອງ
ຊົນຊັ້ນກຳມະກອນ; ຕັ້ງໜ້າຫັນ
ລົງຮາກຖານເພືອ
່ ປັບປຸງການຈັດ
ຕັ້ ງ ກໍ າ ມະບານໃຫ້ ໜັ ກ ແໜ້ ນ
ເຂັ້ມແຂງໂດຍຕິດພັນກັບ
4
ເນື້ອໃນ 4 ຄາດໝາຍທີ່ພັກໄດ້
ກຳນົດໄວ້, ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງກຳ
ມະບານອາຊີບ, ເຄິ່ງອາຊີບຕາມ
ຂະແໜງການ, ປັບປຸງໂຄງປະ
ກອບບຸ ກ ຄະລາກອນປະກອບ
ໃນກົງຈັກກຳມະບານແຕ່ລະຂັ້ນ
ໃຫ້ພຽງພໍ, ສັບຊ້ອນຕຳແໜ່ງ
ງານຄືນໃໝ່ໃຫ້ສອດຄ່ອງ, ປັບ
ປຸງແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກຂອງ
ຄະນະກໍາມະບານແຕ່ລະຂັ້ນໃຫ້
ສອດຄ່ ອ ງທາງດ້ າ ນລະບຽບ
ຫລັກການ; ເພີ່ມທະວີຄວາມ
ສາມັກຄີເປັນເອກະພາບຕໍ່ແນວ
ທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ປະຕິ
ບັດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ
ການຂອງລັດ, ເພີ່ມທະວີຄວາມ
ສາມັກຄີເປັນກ້ອນກໍາລັງເອກະ
ພາບລະຫວ່າງຊັ້ນຄົນ, ເຜົ່າຊົນ,
ສາດສະຫນາ
ເພື່ອບັນລຸຈຸດ
ໝາຍ ປະເທດຊາດໄປຕາມເສັ້ນ
ທາງສັງຄົມນິຍົມ ແລະ ບັນລຸ
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ການຕ້ອນຮັບ ແລະ ເປັນປະ
ທານກອງປະຊຸມຂອງທ່ານ ແດງ
ປະທຸມທອງ ປະທານຄະນະສະ
ມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ)
ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ
18
ແຂວງໄຊສົມບູນ,
ມີບັນດາ
ທ່ານ ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກ
ຕັ້ງ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາ
ຊົນແຂວງ (ສສຂ) ຕະຫລອດ
ຮອດພະນັ ກ ງານ-ລັ ດ ຖະກອນ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພາຍໃນ ສພຂ ເຂົ້າ
ຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.
ໃນໂອກາດດັ່ ງ ກ່ າ ວ,
ທ່ານ ຄໍາສິງ ໄຊສົມແພງ ໄດ້
ກ່າວຈຸດປະສົງໃນການລົງເຄື່ອນ
ໄຫວເຮັດວຽກຄັ້ງນີ້ວ່າ: ເພື່ອປະ
ຕິບັດຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ
ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງ ສສຊ ນັ້ນ,
ຈຶ່ ງ ຖື ກ ແຕ່ ງ ຕັ້ ງ ໃຫ້ ລົ ງ ຕິ ດ ຕາມ
ຊຸກຍູ້, ການເຄື່ອນໄຫວວຽກ
ງານຂອງ ສສຊ ປະຈໍາເຂດ
ເລືອກຕັ້ງທີ 18 ແລະ ສພຂ ໄຊ
ສົມບູນ ທັງນີ້ ກໍເພື່ອເຮັດໃຫ້
ບັນດາທ່ານ ສສຊ-ສສຂ ຂັ້ນ
ທ້ອງຖິ່ນ ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາ
ມາດ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ສາ
ມາດເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ພາຍ
ໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນ ຢ່າງມີປະ
ສິດທິພາບ.
ກອງປະຊຸ ມ ໄດ້ ຮັ ບ ຟັ ງ

ການລາຍງານການເຄື່ ອ ນໄຫວ
ວຽກງານ ຂອງຄະນະ ສສຊ ປະ
ຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ ນັບແຕ່ກອງ
ປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກ
ຈົນ
ເຖິງປັດຈຸບັນ ແລະ ຮ່ວມປຶກ
ສາຫາລື ແຜນການເຄື່ອນໄຫວ
ໃນຕໍ່ໜ້າ ໂດຍທ່ານ ພັອ. ຄໍາ
ດອນ ຈັນທະວົງ ປະທານຄະນະ
ກໍາມະການຍຸຕິທໍາ ແລະ ປກຊປກສ ແລະ ຮັບຟັງການລາຍ
ງານການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ວຽກ
ງານ ຕາມ 3 ພາລະບົດບາດ
ຂອງ ສພຂ ໂດຍທ່ານ ນາງ ຂັນ
ກາບ ໄຊຍະກຸມມານ ເລຂາທິ
ການ ສພຂ ໄຊສົມບູນ; ຈາກ
ນັ້ນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
ໄດ້ພ້ອມກັນປຶກສາຫາລື ການ
ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ການທາບທາມ
ຮ່າງກົດໝາຍ, ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດ
ໝາຍ ທີ່ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ແລະ ອົງການລັດທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງ ສົ່ງໃຫ້ຄະນະ ສສຊ ປະຈໍາ
ເຂດເລືອກຕັ້ງ; ປຶກສາຫາລື ບັນ
ຫາສໍາຄັນຕ່າງໆ ເພື່ອນໍາເປັນຂໍ້
ມູນການປະກອບຄໍາເຫັນ ໃນ
ກອງປະຊຸ ມ ສະພາແຫ່ ງ ຊາດ;
ປຶກສາຫາລື ການລົງໂຄສະນາ
ເຜີຍແຜ່ຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ປຶກສາ
ຫາລື ການຄົ້ນຄວ້າ ພິຈາລະນາ

ຄໍ າ ຮ້ ອ ງຂໍ ຄ ວາມເປັ ນ ທໍ າ ຂອງ
ປະຊາຊົນ.
ທ່ານ ຄໍາສິງ ໄຊສົມ
ແພງ
ໄດ້ມີຄໍາເຫັນຕໍ່ກອງປະ
ຊຸມວ່າ: ການສ້າງກົງຈັກເສນາ
ທິການຂອງ ສພຂ; ການກະ
ກຽມການເລືອກຕັ້ງ ສສຊ ຊຸດ
ທີ X ແລະ ສສຂ ຊຸດທີ III;
ການປະສານງານ
ລະຫວ່າງ
ສພຂ
ກັບອົງການປົກຄອງ
ແຂວງ; ທັງນີ້ ກໍເພື່ອເປັນການ
ສືບຕໍ່ ແລະ ກະກຽມຄວາມ
ພ້ອມ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ວຽກງານ ຕາມພາລະບົດບາດ,
ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ເພື່ອ
ໃຫ້ ວ ຽກງານຂອງສະພາແຫ່ ງ
ຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນ
ແຂວງ ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ໜັກ
ແໜ້ນຢ່າງຮັດກຸມ ທີ່ສໍາຄັນ ກໍ
ຄື ຈົ່ ງ ຮັ ດ ແໜ້ ນ ຄວາມສາມັ ກ ຄີ
ທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ
ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆ
ແມ່ນຕ້ອງສຶກສາ ແລະ ປະຕິບັດ
ຕາມນິຕິກໍາ, ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມ
ລະບຽບການ ຂອງກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ກົດ
ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍສະພາປະຊາຊົ ນ
ຂັ້ນແຂວງ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
(ນາງ ອໍາໄພພອນ ແກ້ວວິໄລ)

ຄາດໝາຍຕ່ າ ງໆທີ່ ກ ອງປະຊຸ ມ
ໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ, ຄັ້ງທີ
VIII ຂອງຜູ້ແທນສະຫະພັນກຳ
ມະບານລາວທົ່ວປະເທດ, ແຜນ
ພັດທະນາ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IV ວຽກ
ງານກຳມະບານລາວວາງອອກ
ໃຫ້ປາກົດຜົນເປັນຈິງ.
(ສົມນຶກ ແກ້ວໄຊຍະຈັກ)

ແລະ ຖືກຕ້ອງ ຕາມພາລະບົດ
ບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ທີ່ໄດ້
ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ
ແລະ
ລັດຖະທຳມະນູນ.
ໃນກອງປະຊຸມ ທ່ານ
ຄຳແພງ ວິລະພັນ ໄດ້ລາຍງານ
ສະພາບການເຄື່ ອ ນໄຫວການ
ຈັດຕັງ້ ທາບທາມປັບປຸງກົດໝາຍ
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເຊິ່ງມີເນື້ອໃນ
ບາງຕອນວ່າ: ພາຍຫລັງກອງປະ
ຊຸມຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ
ປະຈຳເດືອນສິງຫາ 2021 ໄດ້
ໃຫ້ ທິ ດ ຊີ້ ນ ຳໃນການຄົ້ ນ ຄວ້ າ
ແລະ
ຈັດຕັ້ງການທາບທາມ
ການປັບປຸງກົດໝາຍ, ກອງເລ
ຂາຊ່ວຍວຽກຄະນະຮັບຜິດຊອບ
ໄດ້ດຳເນີນຈັດກອງປະຊຸມທາບ
ທາມປະກອບຄໍາເຫັນຂຶ້ນ ຈຳ
ນວນ 3 ຄັ້ງຄື: ຄັ້ງທີ I ທີ່ແຂວງ
ວຽງຈັນ ໃນຄັ້ງວັນທີ 17-18
ກັນຍາ 2021, ຄັ້ງທີ 2 ທີ່
ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ໃນຄັ້ງວັນທີ
17-18 ທັນວາ 2021 ແລະ
ຄັ້ງທີ 3 ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງ
ຈັນ (ໃນຮູບແບບອອນລາຍທາງ
ໄກທົ່ວປະເທດ) ໃນຄັ້ງວັນທີ 6
ມັງກອນ 2022 ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າ
ຮ່ວມທັງໝົດຈໍານວນ
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ນັ້ນ, ຍັງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຮ່ວມ
ເຮັ ດ ວຽກສະເພາະກັ ບ ອົ ງ ການ
ກວດກາແຫ່ງລັດ, ສໍານັກງານ
ປະທານປະເທດ ແລະ ສຳນັກ
ງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂດຍ
ສົ ມ ທົ ບ ກັ ບ ກຳມາທິ ກ ານກົ ດ
ໝາຍ ຄົ້ນຄວ້າປຶກສາຫາລືເອກະ
ພາບກັນໃນການປັບປຸງເນື້ອໃນ
ພາກທີ III ໝວດທີ I ການພິ
ຈາລະນາ ແລະ ແກ້ໄຂຄໍາສະເໜີ
ໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບການ
ປັ ບ ປຸ ງ ກົ ດ ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍການ
ກວດກາລັດ ແລະ ພາລະບົດ
ບາດຂອງອົ ງ ການທີ່ ພິ ຈ າລະນາ
ແລະ ແກ້ໄຂຄໍາສະເໜີ ໃນຄັ້ງ
ວັນທີ 10 ກຸມພາ 2022.
ຈາກນັ້ນ,
ປະທານ
ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຕັ້ງບັນຫາເຈາະ
ຈີ້ມ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ແລກ
ປ່ຽນ, ສະເໜີເນື້ອໃນການຄົ້ນ
ຄວ້າປັບປຸງກົດໝາຍ; ພ້ອມນັ້ນ,
ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກໍໄດ້ຜັດປ່ຽນ
ກັນແລກປ່ຽນ, ປະກອບຄຳຄິດ
ຄຳເຫັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການປັບ
ປຸງກົດໝາຍສະບັບດັ່ງກ່າວ ມີ
ເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນ ສົມບູນ ແລະ
ສອດຄ່ອງຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ
ລະດັບໝາຍທີ່ວາງໄວ້.
(ກົງທະນູຄຳ ພິພັດເສລີ)
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ຈັດກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນ
ເພື່ ອ ລາຍງານຜົ ນ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ
ການທາບທາມການປັ ບ ປຸ ງ ກົ ດ
ໝາຍ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າປຶກສາຫາ
ລື ເພື່ອຄວາມເປັນເອກະພາບ
ກັນ ຕໍ່ການປັບປຸງເນື້ອໃນຂອງ
ກົ ດ ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍການແກ້ ໄ ຂ
ຄຳຮ້ອງທຸກ ໂດຍສະເພາະເນື້ອ
ໃນທີ່ພົວພັນກັບບັນດາອົງການ
ທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການພິຈາລະ
ນາ ແລະ ແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກທາງ
ດ້ານກົນໄກ ແລະ ຂັ້ນຕອນໃນ
ການຮັບ ແລະ ພິຈາລະນາ ຄໍາ
ສະເໜີ, ຄໍາຮ້ອງຟ້ອງ ແລະ ຄໍາ
ຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທຳ ເພື່ອຮັບ
ປະກັ ນ ໃຫ້ ກ ານຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ
ມີຄວາມສອດຄ່ອງ, ວ່ອງໄວ
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(ສພຊ) ຕອນເຊົ້າຂອງ
ວັນທີ 20 ກຸມພາ 2022 ສະ
ຫາຍ ສີເຮັງ ຫອມສົມບັດ ປະ
ທານສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ
(ສພຂ) ສາລະວັນ ແຫ່ງ ສປປ
ລາວ ໄດ້ຕ້ອນຮັບສະຫາຍ ໂຮ່
ດ້າຍ ນາມ ຫົວໜ້າຄະນະໂຄສະ
ນາ-ສຶກສາແຂວງກວາງຈິ ແຫ່ງ
ສສ.ຫວຽດນາມ ພ້ອມດ້ວຍຄະ
ນະ ໃນໂອກາດທີ່ເດີນທາງມາ
ພົ ບ ປະຢ້ ຽ ມຢາມເຮັ ດ ວຽກຢູ່
ແຂວງສາລະວັນ ແລະ ພົບປະ
ເຮັດວຽກກັບປະທານ ສພຂ ສາ
ລະວັນ; ເຂົາ້ ຮ່ວມມີສະຫາຍ ຂັນ
ໄຊ ລັດຖະເຮົ້າ ຮອງປະທານ
ສພຂ, ສະຫາຍ ຈັນສະໝອນ
ພົມມະແສງ ຫົວໜ້າຄະນະໂຄ
ສະນາອົບຮົມແຂວງ, ຄະນະປະ
ຈໍາ ສພຂ, ເລຂາທິການ ສພຂ
ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ.
ສະຫາຍ ສີເຮັງ ຫອມ

ສົມບັດ ໄດ້ກ່າວສະແດງຄວາມ
ຍິນດີຕ້ອນຮັບສະຫາຍ ໂຮ່ ດ້າຍ
ນາມ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ທີ່ໄດ້
ເດີ ນ ທາງມາພົ ບ ປະຢ້ ຽ ມຢາມ
ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ແຂວງສາລະ
ວັນ. ພ້ອມນັ້ນ, ໄດ້ລາຍງານ
ໂດຍຫຍໍ້ ກ່ ຽ ວກັ ບ ສະພາບເສດ
ຖະກິດ-ສັງຄົມພາຍໃນແຂວງສາ
ລະວັນ ແລະ ວຽກງານການເຄືອ
່ ນ
ໄຫວຂອງ ສພຂ ສາລະວັນ ຮອບ
ດ້ານໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ.
ໂອກາດດຽວກັນ, ສະ
ຫາຍ ໂຮ່ ດ້າຍ ນາມ ກໍໄດ້ສະ
ແດງຄວາມຂອບໃຈ ທີ່ ສພຂ
ສາລະວັນ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ທີ່
ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບຢ່າງອົບອຸ່ນ
ແລະ ສະຫາຍແຈ້ງໃຫ້ຊາບກ່ຽວ
ກັ ບ ຈຸ ດ ປະສົ ງ ຂອງຄະນະການ
ນຳຂັ້ ນ ສູ ງ ທີ່ ເ ດີ ນ ທາງມາເຄື່ ອ ນ
ໄຫວເຮັ ດ ວຽກຢູ່ ແ ຂວງສາລະ
ວັນຄັງ້ ນີ້ ທັງໄດ້ລາຍງານສະພາບ

ໂດຍລວມ ຈຸດພິເສດການພັດ
ທະນາເສດຖະກິ ດ ຂອງແຂວງ
ກວາງຈິ ສສ.ຫວຽດນາມ ແລະ
ສະພາບສາຍພົ ວ ພັ ນ ຫັ ດ ແໜ້ ນ
ຄວາມສາມັ ກ ຄີ ທີ່ ດີ ລ ະຫວ່ າ ງ
ສອງແຂວງກວາງຈິ ແລະ ແຂວງ
ສາລະວັນ ຕະຫລອດໄລຍະຜ່ານ
ມາ; ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງໄດ້ແລກ
ປ່ຽນບາງບົດຮຽນແບບເຊິ່ງໜ້າ
ກັນແລະກັນ ດ້ວຍໄມຕີຈິດອັນ
ອົບອຸ່ນ ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍເນື້ອໃນ
ອຸດົມສົມບູນ ບົນພື້ນຖານສາຍ
ພົວພັນຮ່ວມມື ແລະ ຄວາມສາ
ມັກຄີພິເສດ.
ໃນໂອກາດນີ້, ສະຫາຍ
ສີເຮັງ ຫອມສົມບັດ ໄດ້ມອບ
ຮູ ບ ພາບອະດີ ດ ຜູ້ ນ ຳອົ ງ ແກ້ ວ
ເພື່ ອ ເປັ ນ ຂອງຂວັ ນ ທີ່ ລ ະນຶ ກ
ມອບໃຫ້ສະຫາຍ ໂຮ່ ດ້າຍ
ນາມ ອີກດ້ວຍ.
(ດີລຳພົນ ພົມະຈັນ)
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(ສພຊ
 ) ໃນລະຫວ່າງ
ວັນທີ 8-10 ກຸມພາ 2022
ທ່ານ ບົວພັນ ແສງຈັນ ຮອງປະ
ທານສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ
(ສພຂ
 ) ຄໍາມ່ວນ, ທ່ານ ອິນທະ
ວົງ ພົມມະຈັນ ສະມາຊິກສະພາ
ປະຊາຊົນແຂວງ (ສສຂ
 ) ປະຈໍາ
ເຂດເລື ອ ກຕັ້ ງ ເມື ອ ງມະຫາໄຊ
ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ
ໄດ້ເຄື່ອນ
ໄຫວພົບປະຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງທີ່
ຕິ ດ ພັ ນ ກັ ບ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ຜັ ນ ຂະ
ຫຍາຍໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຜົນສຳ
ເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ
ເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ
(ສພຊ
 ) ຊຸດທີ IX ແລະ ສພຂ

ຄໍາມ່ວນ ຊຸດທີ II ເຊິ່ງໄດ້ເຄື່ອນ
ໄຫວຈັດຕັງ້ ຜັນຂະຫຍາຍທັງໝົດ

ບ້ານໂພນເຫລັກ ແລະ ບ້ານນາ
ປວກ; ເຂົ້າຮ່ວມມີຂອງທ່ານ
ສົມບູນ ແກ້ວວົງສາ ເຈົ້າເມືອງ
ມະຫາໄຊ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ
ປະຈໍາພັກເມືອງ, ກຳມະການພັກ
ເມືອງຜູ້ຊີ້ນຳບັນດາເຂດບ້ານແຕ່
ລະຈຸດ ແລະ ອຳນາດການປົກ
ຄອງບ້ານ ຕະຫລອດຮອດພໍ່ແມ່
ປະຊາຊົ ນ ເຂົ້ າ ຮ່ ວ ມຮັ ບ ຟັ ງ ທັ ງ
ໝົດ 728 ເທື່ອຄົນ ຍິງ 293
ເທື່ອຄົນ.
ການເຄື່ອນໄຫວໃນຄັ້ງ
ນີ້,
ແມ່ນເຜີຍແຜ່ຜົນສຳເລັດ
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອ
ທີ 2 ຂອງ ສພຊ ຊຸດທີ IX ແລະ
ສພຂ
 ຄໍາມ່ວນ ຊຸດທີ II, ເພື່ອ
ໃຫ້ ພ ະນັ ກ ງານ-ລັ ດ ຖະກອນ,

6 ຈຸດຄື: ບ້ານປົ່ງ, ບ້ານຄໍາແພ
ໃຫ່ຍ, ບ້ານໄຮ່ເໜືອ, ບ້ານໝັ້ນ,

ທະຫານ, ຕໍາຫລວດ, ອຳນາດ
ການປົກຄອງຂັນ
້ ບ້ານ ຕະຫລອດ

ຮອດພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ
ເຂດຫ່າງໄກ ໄດ້ມີຄວາມຮັບຮູ້
ແລະ ເຂົ້າຕໍ່ແນວທາງນະໂຍບາຍ
ຂອງພັກເວົ້າລວມ ເວົ້າສະເພາະ
ກໍຄືວຽກງານຂອງ ສພຊ
 ແລະ
ສພ
ຂ
 ທັງເປັນການເກັບກຳສະ
ພາບການ, ຄໍາຮ້ອງ, ຄໍາສະເໜີ,
ບັ ນ ຫາຂັ ດ ຂ້ ອ ງໝອງໃຈຕ່ າ ງໆ
ຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດເລືອກຕັ້ງ
ແຕ່ລະຈຸດເພື່ອຊອກຫາວິທີແກ້
ໄຂໃນຕໍ່ ໜ້ າ ໃຫ້ ນັ ບ ມື້ ນັ ບ ດີ ຂຶ້ ນ
ເລື້ອຍໆ.
ໃນວາລະການເຜີຍແຜ່
ຄັ້ງນີ້, ແມ່ນໄດ້ຮັບຟັງການລາຍ
ງານໂດຍຫຍໍ້ ກ່ ຽ ວກັ ບ ການຈັ ດ
ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັດ ວຽກງານຂອງບ້ າ ນ
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(ສພຊ
 ) ກອງປະຊຸມ
ທາບທາມ ແລະ ປະກອບຄໍາ
ເຫັ ນ ໃສ່ ຮ່ າ ງກົ ດ ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍ
ຄໍາຮ້ອງທຸກ ແລະ ຊຸກຍູ້ການ
ສ້າງ, ປັບປຸງນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ
ຂອງແຂວງ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ
18 ກຸມພາ 2022 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະ
ຊຸ ມ ຫ້ ອ ງວ່ າ ປົ ກ ຄອງແຂວງໄຊ
ຍະບລ
ູ ີ ໂດຍການເປັນປະທານ
ຂອງທ່ານ ເພັງນິລັນ ຄໍາພັນເພັງ
ປະທານຄະນະສະມາຊິກສະພາ
ແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ປະຈໍາເຂດ
ເລືອກຕັ້ງທີ 7 ແຂວງໄຊຍະບູລີ;
ມີບັນດ
 າທ່ານ ສສຊ
 ປະຈໍາເຂດ
ເລືອກຕັ້ງທີ 7, ສະມາຊິກສະພາ
ປະຊາຊົນແຂວງ, ຫົວໜ້າ-ຮອງ
ຫົ ວ ໜ້ າ ພະແນກການທີ່ ກ່ ຽ ວ
ຂ້ອງ ພ້ອມດ້ວຍວິຊາການເຂົ້າ
ຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.
ກອງປະຊຸມທາບທາມ
ຄັ້ງນີ້, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ປະກອບ
ຄໍາຄິດຄໍາເຫັນໃສ່ບັນດາເນື້ອໃນ
ຮ່າງກົດໝ
 າຍ ເພື່ອແລກປ່ຽນ
ບົດຮຽນ, ນໍາເອົາການປະກອບ
ຄໍາຄິດຄໍາເຫັນດ
 ັ່ງກ່າວ ເຂົ້າພິຈະ
ລະນາຮັບຮອງເອົາ ໃນກອງປະ
ຊຸມສະໄໝສາມັນເທືອ
່ ທີ3 ຂອງ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX

ພ້ອມທັງເປັນການທາບທາມໃສ່
ຮ່ າ ງກົ ດ ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍຄໍ າ ຮ້ ອ ງ
ທຸກ ແລະ ຊຸກຍູ້ການສ້າງ ແລະ
ປັບປຸງນິຕິກໍາໃນຄັ້ງນີ້ ທັງເພື່ອ
ເຮັດໃຫ້ມເີ ນືອ
້ ໃນຄົບຖ້ວນ, ຮັດ
ກຸມ, ສອດຄ່ອງໃນການຈັດຕັ້ງ

ປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ,
ຖືກ
ຕ້ອງ, ວ່ອງໄວ ແລະ ເປັນເອກະ
ພາບ ແນໃສ່ເພີ່ມທະວີຄວາມ
ສັກສິດຂອງອໍານາດລັດ ແລະ
ກົດໝາຍ ປົກປ້ອງສິດຜົນປະ
ໂຫຍດຂອງລັດ; ພ້ອມນີ້, ການ

ສ້າງນິຕິກໍາ ກໍເພື່ອປັບປຸງນິຕິກໍາ
ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ມີຄວາມ
ໂປ່ ງ ໃສເປັ ນ ເອກະພາບກັ ນ ໃນ
ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແນໃສ່
ຮັ ບປະກັນໃຫ້ເ ນື້ ອໃນຂອງນິ ຕິ
ກໍາມີຄຸນນະພາບຮັດກຸມ ເຂົ້າໃຈ
ງ່າຍ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້
ແລະ
ສອດຄ່ອງກັບສະພາບ
ຄວາມເປັນຈິງຂອງປະເທດ ແລະ
ການສ້າງກົດໝາຍ ກໍເພື່ອເຮັດ
ໃຫ້ວຽກງານມີປະສິດທິຜົນ ແນ
ໃສ່ ຮັ ບ ປະກັ ນ ໃຫ້ ມີ ຄ ວາມສະ
ດວກ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເປັນລະ
ບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ປ້ອງກັນຊີວິດ
ຊັ ບ ສິ ນ ຜົ ນ ປະໂຫຍດຂອງບຸ ກ
ຄົນ ແລະ ສາທາລະນະ ສາມາດ
ເຊືອ
່ ມໂຍງພາກພືນ
້ ແລະ ສາກົນ.
(ອິນທີຂຽວສີຟ້າ)

dkog7njvows;;Pd’ko0v’ lr0 v5fq,w(ສພຊ
 ) ຕອນເຊົ້າຈັນ
ວັນທີ 21 ກຸມພາ 2022 ຢູ່ທີ່
ຫ້ ອ ງປະຊຸ ມ ສະພາປະຊາຊົ ນ
ແຂວງ (ສພຂ
 ) ອຸດ
 ົມໄຊ ໄດ້
ເປີ ດ ກອງປະຊຸ ມ ຄະນະປະຈໍ າ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງອຸດົມໄຊ
ປະຈໍ າ ເດື ອ ນມັ ງ ກອນ-ກຸ ມ ພາ
2022 ໂດຍການເປັນປະທານ
ຂອງ ທ່ານ ຄໍາດີ ວົງລ້ອມ ປະ
ທານ ສພຂ
 ອຸດົມໄຊ, ມີບັນດາ
ທ່ານໃນຄະນະປະຈໍາສະພາປະ
ຊາຊົນແຂວງເຂົ້າຮ່ວມ.
ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງ
ການຜ່ານບົດສະຫລຸບການເຄືອ
່ ນ
ໄຫວວຽກງານປະຈໍ າ ເດື ອ ນມັ ງ
ກອນ-ກຸມພາ 2022, ວາງທິດ
ທາງແຜນການປະຈໍາເດືອນມີນາ
2022 ແລະ ໄດ້ຮັບຟັງການຜ່ານ
ແຜນດຳເນີນງານ 5 ປີ (20212025) ແລະ ຜ່ານຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ
ຂອງຄະນະປະຈໍາ ສພຂ
 ກັບຄະ
ນະປະຈໍາອົງການແນວລາວສ້າງ
ຊາດແຂວງ. ພ້ອມນັ້ນ, ກອງປະ
ຊຸ ມ ໄດ້ ປ ະກອບຄໍ າ ຄິ ດ ຄໍ າ ເຫັ ນ
ແລະ ປຶກສາຫລືວຽກງານພົ້ນ
ເດັ່ນອື່ນໆຕື່ມອີກ.
ໃນວັນທີ 22 ກຸມພາ
2022 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ສພຂ
,
ໜ່ວຍພັກ ສພຂ
 ອຸດ
 ົມໄຊ ໄດ້
ຈັດພິທີມອບບັດສະມາຊິກພັກ
ຊຸດທີ III ໂດຍການເປັນປະທານ
ຂອງສະຫາຍ ຄໍາດີ ວົງລ້ອມ
ຮອງເລຂາຄະນະບໍ ລິ ຫ ານງານ
ພັກແຂວງ, ປະທານ ສພຂ
 ; ມີ
ສະຫາຍ ຄໍາເຜີຍ ງອນວັນຄຳ
ກຳມະການປະຈຳພັ ກ ແຂວງ,
ຮອງປະທານ ສພຂ
 , ສະຫາຍ
ທອງຄານ ວັດສະດາກອນ ເລຂາ
ໜ່ວຍພັກ ສພຂ, ມີຄະນະໜ່ວຍ

ກອງປະຊຸມຄະນະປະຈໍາ
ພັກ, ສະມາຊິກພັກສົມບູນ ແລະ
ສຳຮອງພາຍໃນໜ່ວຍເຂົ້າຮ່ວມ
ຢ່າງພ້ອມພຽງ.
ໃນພິທີຄັ້ງນີ້, ຄະນະ
ພັກໄດ້ຜ່ານມະຕິຕົກລົງຂອງຄະ
ນະປະຈຳພັກແຂວງ ສະບັບເລກ
ທີ 84/ຄປພຂ, ລົງວັນທີ 2
ກຸມພາ 2022 ວ່າດ້ວຍການ
ມອບບັ ດ ສະມາຊິ ກ ພັ ກ ໃຫ້ ແ ກ່
ສະມາຊິກພັກສົມບູນ ຢູ່ໜ່ວຍ
ພັກ ສພຂ ອຸດົມໄຊ ຈຳນວນ 8
ສະຫາຍ ຍິງ 4 ສະຫາຍ ແລະ
ຈັດຕັງ້ ພິທມ
ີ ອບຕາມລະບຽບການ.
ຕອນທ້າຍພິທ,ີ ສະຫາຍ
ຄໍາດີ ວົງລ້ອມ ໄດ້ໂອ້ລົມຕໍກ
່ ອງ
ປະຊຸມ ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ:
ບັດສະມາຊິກພັກນີ້ແມ່ນເອກະ
ສານຢັ້ງຢືນໃນຖານະເປັນສະມາ

ຊິກພັກສົມບູນ, ເປັນຜູ້ທີ່ເຮັດ
ລ້ອນໜ້າທີ່ ແລະ ມີຄຸນງາມ
ຄວາມດີ, ມີຄວາມບໍລິສຸດ, ສັດ
ຊື່ຕໍ່ຊາດ, ຕໍ່ປະຊາຊົນ ແລະ ຈົ່ງ
ຮັກພັກດີຕໍ່ອຸດົມຄະຕິຂອງພັກ,
ເປັ ນ ແບບຢ່ າງທີ່ດີເ ຄົ າລົ ບ ປະຕິ
ບັດຕາມລະບຽບຂອງພັກ, ຂອງ
ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ສະຫາຍຍັງ
ໄດ້ ເ ນັ້ ນ ໜັ ກ ໃຫ້ ນ ຳໃຊ້ ບັ ດ ຖື ກ
ຕາມຫລັກການດັ່ງນີ້ ໃຊ້ແທນ
ໃບຍົ ກ ຍ້ າ ຍສະມາຊິ ກ ພັ ກ ຊົ່ ວ
ຄາວ, ນໍາໃຊ້ລົງປະຊາມັດຕິຮັບ
ຮອງເອົ າ ວຽກງານຂອງພັ ກ ໃນ
ກອງປະຊຸ ມ ໃຫຍ່ ຂ ອງພັ ກ ຂັ້ ນ
ຕ່າງໆ.
ໃນວັນດ
 ຽວກັນ, ສະ
ຫາຍ ຄໍາດີ ວົງລ້ອມ ໄດ້ເຂົ້າ
ຮ່ວມກອງປະຊຸມດຳເນີນຊີວິດ

ພິທີມອບບັດສະມາຊິກພັກ

ປະຈໍ າ ເດື ອ ນມັ ງ ກອນ-ກຸ ມ ພາ
2022 ຂອງໜ່ວຍພັກ ສພຂ
 ອຸ
ດົມໄຊ ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ສພຂ

ໂດຍການເປັນປະທານຂອງສະ
ຫາຍ ທອງຄານ ວັດສະດາກອນ
ເລຂາໜ່ວຍພັກ ສພຂ
 ; ເຂົ້າ
ຮ່ວມມີຄະນະໜ່ວຍພັກ, ສະ
ມາຊິກພັກສົມບູນ ແລະ ສຳຮອງ
ພາຍໃນໜ່ວຍເຂົ້າຮ່ວມ.
ຄະນະພັກໄດ້ຜ່ານມະ
ຕິ ຕົ ກ ລົ ງ ຂອງເລຂາໜ່ ວ ຍພັ ກ
ສພຂ
 ສະບັບເລກທີ 12-13/
ໜພ.ສພຂ, ລົງວັນທີ 18 ກຸມ
ພາ 2022 ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງ
ຜູ້ຊ່ວຍວຽກງານຕິດຕາມກວດ
ກາພັກ ແລະ ກອງເລຂາຊ່ວຍ
ວຽກງານຂອງໜ່ວຍພັກ ສພຂ

ອຸດົມໄຊ ແລະ ສະຫາຍເລຂາ
ໜ່ວຍພັກໄດ້ຜ່ານບົດສະຫລຸບ
ປະຈໍ າ ເດື ອ ນມັ ງ ກອນ-ກຸ ມ ພາ
ແລະ ວາງທິດທາງແຜນການປະ
ຈໍາເດືອນມີນາ 2022. ຈາກນັນ
້ ,
ບັນດາທ່ານສະມາຊິກພັກໄດ້ປະ
ກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ, ຕໍານິສົ່ງ
ຂ່ າ ວເຊິ່ ງ ກັ ນ ແລະກັ ນ ພາຍໃນ
ໜ່ວຍພັກ ແລະ ປຶກສາຫລືວຽກ
ງານອື່ນໆອີກຈໍານວນໜຶ່ງ.
(ແສງພອນ ອິນນະລົງ)
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ກຸມພາ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ
ຮັ ບ ຮອງສະໂມສອນແຂວງສາ
ລະວັນ, ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
(ສພຂ) ສາລະວັນ ໄດ້ຈັດກອງ
ປະຊຸ ມ ທາບທາມກົ ດ ໝາຍວ່ າ
ດ້ ວ ຍການແກ້ ໄ ຂຄຳຮ້ ອ ງທຸ ກ
(ສະບັບປັບປຸງ) ພາຍໃຕ້ການ
ເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສີເຮັງ
ຫອມສົມບັດ ປະທານ ສພຂ;
ມີຮອງປະທານ ສພຂ
 ພ້ອມ
ດ້ວຍຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາ
ຊົນແຂວງ, ຄະນະກໍາມະການ,
ຄະນະເລຂາທິການ ສພຂ; ມີ
ຕ າ ງ ໜ້ າ ຈ າ ກ ສ າ ນ ປະ ຊາ ຊົ ນ
ແຂວງ, ອົງການໄອຍະການປະ
ຊາຊົນແຂວງ, ກອງບັນຊາການ
ທະຫານແຂວງ, ພະແນກຍຸຕທ
ິ າໍ ,
ອົງການກວດກາລັດແຂວງ, ພະນັກ
ງານກ່ຽວຂ້ອງ ສພຂ ເຂົ້າຮ່ວມ.
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການ
ແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ (ສະບັບປັບ
ປຸງ) ປະກອບມີ VIII ພາກ
ແລະ 53 ມາດຕາ ເຊິ່ງຜູ້ເຂົ້າ
ຮ່ວມກອງປະຊຸມໄດ້ສຸ່ມໃສ່ຄົ້ນ
ຄວ້າປະກອບຄໍາຄິດ, ຄໍາເຫັນ
ຢ່ າ ງກົ ງ ໄປກົ ງ ມາດ້ ວ ຍເຫດຜົ ນ
ແລະ ຍົກເອົາປະສົບການ, ບົດ
ຮຽນ ໃນການປະຕິບັດວຽກງານ
ຕົ ວ ຈິ ງ ມາແລກປ່ ຽ ນຄຳຄິ ດ ຄຳ
ເຫັນນຳກັນໃນການກໍ າ ນົ ດໂຄງ
ຮ່າງຂອງກົດໝາຍ, ບາງມາດ
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ທີ່ ເ ຄື່ ອ ນໄຫວເຜີ ຍ ແຜ່ ຜົ ນ ສໍ າ
ເລັດ. ຈາກນັ້ນ, ທ່ານ ບົວພັນ
ແສງຈັນ ແລະ ທ່ານ ອິນທະວົງ
ພົມມະຈັນ ໄດ້ຜັດປ່ຽນກັນຂຶ້ນ
ເຜີຍແຜ່ຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມ
ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງ
ສພຊ ຊຸດທີ IX ແລະ ສພ
 ຂ ຄໍາ
ມ່ວນ ຊຸດທີ II ພ້ອມທັງເປີດໂອ
ກາດໃຫ້ພແ
່ໍ ມ່ປະຊາຊົນປະກອບ
ຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ແລະ ສະເໜີບັນ
ຫາຂໍຂັດຂ້ອງໝອງໃຈຕ່າງໆ ທີ່
ຕິດພັນກັບການດໍາລົງຊີວິດ ໃນ
ນັ້ນ, ບາງບັນຫາຄະນະທີມງານ

ຕາຕໍ່ກັບອົງການທີ່ຮັບຜິດຊອບ
ໃນການພິຈາລະນາ ແລະ ແກ້
ໄຂຄໍາສະເໜີ, ລົງເລິກໃສ່ມາດ
ຕາ 26 ກ່ຽວກັບນິຍາມການພິ
ຈາລະນາຄໍ າ ຮ້ ອ ງຂໍ ຄ ວາມເປັ ນ
ທໍາ, ການແບ່ງຂັ້ນພິຈາລະນາຄໍາ
ຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທໍາ ມາດຕາ
29 ແລະ ມາດຕາ 31, 32 ທັງ
ໝົດນີ້ຄະນະກໍາມະການຍຸຕິທໍາ
ແລະ ປ້ອງກັນຊ
 າດ-ປ້ອງກັນ
ຄວາມສະຫງົບ ສພຂ ຈະໄດ້
ລາຍງານຕໍ່ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ
ເພື່ ອ ສາມາດນໍ າ ເຂົ້ າ ພິ ຈ າລະນາ
ໃນກອງປະຊຸ ມ ສະໄໝສາມັ ນ
ເທື່ອທີ 3 ສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນ
ຕໍ່ໜ້າ; ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການຮັບ
ແລະ ພິຈາລະນາຄຳຮ້ອງຂອງສະ
ພາແຫ່ງຊາດ, ສພຂ ແລະ ພາກ

ສພຂ ແລະ ຄະນະຮັບຜິດຊອບ
ຊີ້ນຳເຂດ ກໍໄດ້ຊີ້ແຈງ ແລະ ໃຫ້
ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ, ບາງບັນຫາ
ທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຊີ້ແຈງແມ່ນຈະນໍາເອົາ
ໄປຄົ້ນຄ້ວາ, ປຶກສາຫາລືຮ່ວມ
ກັ ບ ອົ ງ ການປົ ກ ຄອງເມື ອ ງມະ
ຫາໄຊ ແລະ ນໍາສົ່ງໃຫ້ພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງສືບຕໍ່ແກ້ໄຂ.
ໃນຕອນທ້າຍ, ຮອງ
ປະທານ ສພຂ ຍັງໄດ້ເນັ້ນອໍາ
ນາດການປົກຄອງບ້ານ ສືບຕໍ່
ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມ
ແຈ້ ງ ການຂອງຄະນະສະເພາະ
ກິດປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ
ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດ

ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຖືກຕ້ອງ, ສ່ອດ
ຄ່ອງ ແລະ ເປັນການເອົາການ
ຄຸ້ມຄອງລັດ, ຄຸ້ມຄອງສັງຄົມ
ດ້ວຍກົດໝາຍ ຕາມພາລະບົດ
ບາດຂອງໃຜມັນ ທັງເປັນການ
ເພີ່ມທະວີການຕິດຕາມກວດກາ
ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ສພຂ ຕໍ່
ກັ ບ ຄວາມຮັ ບ ຜີ ດ ຊອບການ
ເມືອງຂອງອົງການທີ່ມີສິດ ແລະ
ໜ້າທີ່ ໃນການແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງ
ທຸກ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ສັງຄົມ
ມີຄວາມສະຫງົບ, ເປັນລະບຽບ
ຮຽບຮ້ອຍ, ປະຊາຊົນສາມາດ
ເຂົ້ າ ເຖິ ງ ຂະບວນການຍຸ ຕິ ທ ຳ
ຫລາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ
ເຮັດໃຫ້
ການຄຸມ
້ ຄອງລັດຄຸມ
້ ຄອງສັງຄົມ
ມີຄວາມຍຸຕິທຳ ແລະ ໂປ່ງໃສ.
(ນາງ ຄັດສອນ ຮຸ່ງສະຫວ່າງ)

ອັກເສບປອດ ຈາກເຊື້ອຈຸລະ
ໂລກສາຍພັ ນ ໃໝ່ ໂ ຄວິ ດ -19
ຂອງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ
ເຂັ້ມງວດ, ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຈົ່ງ
ພ້ ອ ມກັ ນ ຮັ ກ ສາໄດ້ ເ ຖິ ງ ຄວາມ
ສາມັກຄີ, ຮັກສາມູນເຊື້ອຮັກ
ແພງເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ຕ້ານປາ
ກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນ
ໃນຕໍ່ໜ້າເອົາໃຈໃສ່ສ້າງເສດຖະ
ກິ ດ ຄ ອ ບ ຄົ ວ ຂ ອ ງ ຕົ ນ ໃ ຫ້ ມີ
ຄວາມເຂັ້ມແຂງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້
ຊີວິດການເປັນຢູ່ ນັບມື້ນັບດີຂຶ້ນ
ເປັນກ້າວໆ.
(ເອື້ອ ມະໂນສິງ)
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(ສພຊ
 ) ວັນທີ 17-18
ກຸມພາ 2022 ນຳໂດຍທ່ານ ນາງ
ອຳໄພວອນ ລ້ອມບຸນແພງ ປະ
ທານຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ
ຊາດ (ສສຊ) ປະຈໍາເຂດເລືອກ
ຕັ້ງທີ 8 ແຂວງຫົວພັນ ທັງເປັນ
ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
(ສພຂ) ຫົວພັນ ແລະ ທ່ານ
ພັທ. ທອງພັນ ພັດທະວົງ ປະ
ທານຄະນະກຳມະການຍຸ ຕິ ທ ຳ
ແລະ ປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນ
ຄວາມສະຫງົບ, ສະມາຊິກສະ
ພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສສຂ) ປະ
ຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງຊຳເໜືອ
ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວເຮັດວຽກຢູ່ 3
ຈຸດ ກວມເອົາ 3 ບ້ານຄື: ບ້ານ
ນາລືມ, ບ້ານຮັງຮອນ ແລະ ບ້ານ
ດອນ ເມືອງຊຳເໜືອ ແຂວງຫົວ
ພັນ; ເຂົ້າຮ່ວມເຮັດວຽກມີ ການ
ນຳເມືອງຊຳເໜືອ,
ເລຂາພັກ
ບ້ານ, ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ
ຕະຫລອດຮອດພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ
ບັນດາເຜົ່າ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ
274 ຄົນ ຍິງ 107 ຄົນ.
ການເຄື່ ອ ນໄຫວເຮັ ດ
ວຽກຄັ້ງນີ້, ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍ
ງານສະພາບລວມຈຸ ດ ພິ ເ ສດ
ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ
ງານໃນໄລຍະຜ່ານມາຂອງບ້ານ
ໂດຍສັງເຂບ ຈາກນາຍບ້ານແຕ່
ລະບ້ານ. ຈາກນັ້ນ, ທ່ານ ນາງ
ອຳໄພວອນ ລ້ອມບຸນແພງ ແລະ
ທ່ານ ພັທ. ທອງພັນ ພັດທະວົງ
ໄດ້ ຜັ ດ ປ່ ຽ ນກັ ນ ນຳເອົ າ ເນື້ ອ ໃນ
ຈິດໃຈຜົນສຳເລັດຂອງກອງປະ
ຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທືອ
່ ທີ 2 ຂອງ
ສະພາແຫ່ງຊາດ (ສພຊ) ຊຸດທີ
IX ແລະ ສພຂ ຫົວພັນ ຊຸດທີ
II ເຜີຍແຜ່ໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ
ໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກ
ເຊິ່ງ ໂດຍໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນບັນຍາ
ກາດ ກ່ຽວກັບການດໍາເນີນກອງ
ປະຊຸມ ແລະ ບັນດາເນື້ອໃນ
ຂອງສອງກອງປະຊຸມ ທີ່ໄດ້ພິ
ຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາຫລາຍ
ບັ ນ ຫາສໍ າ ຄັ ນ ທີ່ ເ ປັ ນ ພື້ ນ ຖານ
ຂອງຊາດ ແລະ ຂອງທ້ອງຖິ່ນ
ເປັ ນ ຕົ້ ນ ແມ່ ນ ແຜນພັ ດ ທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ;
ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ຂອງ
ແຂວງ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ. ຄຽງ
ຄູ່ກັນນີ້ ຍັງໄດ້ຍົກ 2 ວາລະແຫ່ງ
ຊາດ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຂໍຫ
້ ຍຸງ້
ຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ
ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບ
ຕິດທີ່ລັດຖະບານ ແລະ ອົງການ
ປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ຈະໄດ້ສຸມໃສ່
ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ພ້ອມ
ນີ້, ຍັງໄດ້ຮັບຟັງຄໍາສະເໜີຂອງ
ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ
ເຊິ່ງເຫັນໄດ້
ຫລາຍບັນຫາທີ່ຕິດພັນກັບວຽກ
ງານການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ ວຽກງານອື່ນ ທີ່
ກ່ ຽ ວພັ ນ ກັ ບ ວຽກງານໂຍທາທິ
ການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ສຶກສາທິ
ການ ແລະ ກິລາ, ກະສິກຳ ແລະ
ປ່າໄມ້ ແລະ ວຽກງານສາທາລະ

ນະສຸກ ເຊິ່ງບາງຄຳສະເໜີ ທ່ານ
ໄດ້ ຊີ້ ແ ຈ້ ງ ອະທິ ບ າຍໃຫ້ ປ ະຊາ
ຊົນເຂົ້າໃຈ ກັບທີ່ ແລະ ຮັບເອົາ
ບາງຄໍາສະເໜີ ເພື່ອນໍາໄປຊຸກຍູ້
ໃຫ້ ພ າກສ່ ວ ນທີ່ ກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງຄົ້ ນ
ຄວ້າ, ພິຈາລະນາ ແລະ ແກ້ໄຂ
ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
ໂ ອ ກ າ ດ ດ ຽ ວ ກັ ນ ນີ້ ,
ທ່ານ ສສຊ ແລະ ສສຂ ໄດ້
ພ້ອມກັນໂອ້ລົມ ແລະ ເນັ້ນໜັກ
ຫລາຍບັນຫາທີ່ຕິດພັນກັບການ
ດຳລົງຊິວິດຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ
ບັນດາເຜົ່າ
ເປັນຕົ້ນແມ່ນຈົ່ງ
ພ້ອມກັນສາມັກຄີ, ເປັນເອກະ
ພາບກັນ, ເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ແນວທາງ
ນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລະບຽບ
ກົ ດ ໝາຍຂອງລັ ດ ທີ່ ວ າງອອກ,
ພ້ອມກັນຕ້ານ 3 ກະແສແນວ

ຄົວເຊັ່ນ: ປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ, ຕ່ຳ
ຫູກທໍ່ໄໝ ຫັນປ່ຽນເປັນສິນຄ້າ
ສົ່ງອອກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະ
ເທດ ເພື່ອແກ້ໄຂຊີວິດການເປັນ
ຢູ່ຂອງຄອບຄົວໃຫ້ນັບມື້ດີຂຶ້ນ.
ການເຄື່ອນໄຫວຄັ້ງນີ້,
ຄະນະທີມຍັງໄດ້ນຳເອົາເຄື່ອງອຸ
ປະໂພກ ແລະ ບໍລິໂພກຈຳນວນ
ໜຶ່ງ ມອບໃຫ້ປະຊາຊົນ ຢູ່ແຕ່
ລະຈຸ ດ ບ້ າ ນທີ່ ລົ ງ ເຄື່ ອ ນໄຫວ
ອີກດ້ວຍ.
ກ່ອນໜ້ານ
 ີ້, ໃນລະ
ຫວ່າງວັນທີ 14 -18 ກຸມພາ
2022 ທີ່ເມືອງຮ້ຽມ ແຂວງ
ຫົວພັນ ນຳໂດຍທ່ານ ສົມສັກ
ດອນຈານິດ ຮອງປະທານ ສພຂ
ຫົວພ
 ັນ ທັງເປັນ ສສຂ ປະຈຳ
ເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງຮ້ຽມ ພ້ອມ

ເໝີພາບ ລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ
ເອກະສານອື່ນໆ ເຜີຍແຜ່ໃຫ້ພະ
ນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ປະຊາ
ຊົນບັນດາເຜົ່າ ໄດ້ຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈ
ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ຕໍ່ບັນດາໃນເນື້ອ
ໃນເອກະສານດັ່ງກ່າວ ພ້ອມທັງ
ຮັບຟັງຄຳຄິດຄຳເຫັນ, ຄຳສະເໜີ
ຂອງຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ຕໍ່ກັບຄຳ
ສະເໜີດັ່ງກ່າວ
ບັນດາທ່ານ
ສສຂ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງ ກໍ
ໄດ້ອະທິບາຍ, ຊີ້ແຈງ ບາງບັນ
ຫາກັບທີ່ ແລະ ມີບາງຄໍາສະເໜີ
ແມ່ນຈະໄດ້ນຳໄປຄົ້ນຄວ້າ, ປະ
ສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວ
ຂ້ອງແກ້ໄຂ ແລະ ໃຫ້ຄຳກະຈ່າງ
ແຈ້ ງ ຕາມຄວາມເໝາະສົ ມ .
ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ທ່ານຍັງໄດ້
ເນັ້ ນ ໜັ ກ ໃຫ້ ອໍ າ ນາດການປົ ກ

ຄິດ ຄື: ແນວຄິດຄອງເດີມ,
ແນວຄິດຄັບແຄບ ແລະ ແນວ
ຄິດເອື້ອອີງ, ສ້າງຕົນໃຫ້ມີການ
ພັດທະນາ, ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງ
ອົງການຈັດຕັ້ງບ້ານ ໃຫ້ມີຄວາມ
ເຂັ້ມແຂງ ພ້ອມທັງກໍ່ສ້າງພັກ,
ກໍ່ສ້າງພະນັກງານ, ເປັນເຈົ້າການ
ຕ້ານ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂ
ປາກົ ດ ການຫຍໍ້ ທໍ້ ໃ ນສັ ງ ຄົ ມ
ເປັນຕົນ
້ ແມ່ນບັນຫາຢາເສບຕິດ,
ຂີ້ລັກງັດແງະ ໃຫ້ໝົດໄປເທື່ອ
ລະກ້າວ ພ້ອມທັງຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ໃຫ້ບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍ
ສືບຕໍ່ສ້າງຄອບຄົວໃຫ້ມີຄວາມ
ຜາສຸກ
ດ້ວຍຄວາມເປັນເຈົ້າ
ການພັດທະນາເສດຖະກິດຄອບ

ດ້ວຍຄະນະ
ເຄື່ອນໄຫວພົບ
ປະຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ຢູ່ເຂດບ້ານ
ຖ້ຳລາ ເມືອງຮ້ຽມ ແຂວງຫົວ
ພັນ ລວມທັງໝົດ 5 ຈຸດຄື:
ບ້ານຖ້ຳລາໃຕ້, ຖ້ຳລາເໜືອ, ນາ
ກູດ, ພູດ່ານ ແລະ ພູຫລວງ
ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 730 ຄົນ
ຍິງ 327 ຄົນ.
ການເຄື່ອນໄຫວຄັ້ງນີ້,
ຄະນະທີມງານ ໄດ້ນຳເອົາເນື້ອ
ໃນຈິ ດ ໃຈຜົ ນ ສໍ າ ເລັ ດ ກອງປະ
ຊຸ ມ ສະໄໝສາມັ ນ ເທື ່ ອ ທີ 2
ຂອງ ສພຊ ຊຸດທີ IX ແລະ
ສພຂ ຫົວພັນ ຊຸດທີ II ທີ່ສອງ
ກອງປະຊຸມໄດ້ພິຈາລະນາ ແລະ
ຮັບຮອງເອົາບັນຫາສຳຄັນຕ່າງໆ;
ເອກະສານວ່ າ ດ້ ວ ຍຄວາມສະ

ຄອງແຕ່ລະບ້ານ ເອົາໃຈໃສ່ສຶກ
ສາອົບຮົມການເມືອງ-ແນວຄິດ
ໃຫ້ ພໍ່ແມ່ ປະຊາຊົ ນທີ່ ເ ຂົ້ າຮ່ ວມ
ຮໍ່ າ ຮຽນແນວທາງນະໂຍບາຍ
ຂອງພັກ, ລະບຽບກົດໝາຍຂອງ
ລັດ, ນໍາພາປະຊາຊົນເຂົ້າຮ່ວມ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 2 ວາລະ
ແຫ່ງຊາດ; ສືບຕໍ່ຮັກສາຄວາມ
ສາມັກຄີ ທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ເຄີຍ
ເບິ່ ງ ແຍງຊ່ ວ ຍເຫລື ອ ເຊິ່ ງ ກັ ນ
ແລະກັນ,
ພ້ອມກັນເປັນເຈົ້າ
ການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນພະ
ຍາດໂຄວິດ-19 ທີພ
່ ວມລະບາດ
ຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ປະເທດ
ເຮົາ, ເອົາໃຈໃສ່ສ້າງເສດຖະກິດ
ຄອບຄົວ ເພື່ອແກ້ໄຂຊີວິດການ
ເປັນຢູ່ໃຫ້ນັບມື້ດີຂຶ້ນ.
ໂອກາດດຽວກັນນີ,້ ຄະ
ນະທີ ມ ງານຍັ ງ ໄດ້ ນ ຳເອົ າ ເຄື່ ອ ງ
ຈຳນວນໜຶ່ງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນເກີບ,
ປຶ້ມຂຽນ ແລະ ເຄື່ອງກັນໜາວ
ລວມມູນຄ່າ 2.600.000 ກີບ
ມອບໃຫ້ ປ ະຊາຊົ ນ ຜູ້ ທຸ ກ ຍາກ
ຢູ່ແຕ່ລະຈຸດບ້ານ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວ
ອີກດ້ວຍ.
(ນາງ ປຸ້ຍນິຕາ ເພັງມີໄຊ)

lk]t|hkvjko

;aomu W!{W$}W#}@W@@

PHOUTHEN PASAXON

\kd,vo |j;pohvpc8jxt3spfs]kpd;jkmu7
j f
y

6

madmkp ]t[kp

# ສາວແວ່ນ

# lP,shPo
Xg]njv’g[qkM g;Qkc[[daogv’ [+g7aj’rymudko?

5
ໝາກມອນເປັນໝາກໄມ້ທມ
່ີ ີ
ປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະພາບຫລາຍ ເພາະ
ເປັນໝາກໄມ້ທໃ່ີ ຫ້ພະລັງງານຕ່ໍາ ແລະ
ມີສານອາຫານທີ່ສໍາຄັນເຊັ່ນ: ຄາໂບ
ໄຮເດດ ແລະ ເສັ້ນໄຍທີ່ເຮັດໃຫ້ອີ່ມ
ໄວ ນອກນີ້, ຍັງຊ່ວຍເພີ່ມພະລັງງານ
ໃຫ້ຮ່າງກາຍອີກດ້ວຍ; ໝາກມອນຍັງ
ຖື ກ ຈັ ດ ເປັ ນ ໝາກໄມ້ ທີ່ ມີ ນ້ ຳ ຫລາຍ
ເພາະ 88 ເປີເຊັນ ຂອງໝາກມອນ
ແມ່ນນ້ໍາ ຈຶ່ງສາມາດຊ່ວຍເພີ່ມລະດັບ
ນ້ໍາໃນຮ່າງກາຍ ແລະ ຊ່ວຍປ້ອງກັນ
ການຂາດນ້ໍາໄດ້.
ໝາກມອນອຸ ດົ ມ ໄປດ້ ວ ຍວິ
ຕາມິນ ແລະ ແຮ່ທາດທີ່ສຳຄັນເຊັ່ນ:
ວິຕາມິນຊີ, ວິຕາມິນອີ, ວິຕາມິນເຄ1,
ທາດເຫລັກ, ໂພແທດຊຽມ ແລະ ຍັງ
ເປັນແຫລ່ງຂອງສານຕ້ານອະນຸມູນອິດ
ສະຫລະທີ່ມີປະໂຫຍດ ເຊັ່ນ: ແອນ
ໂທໄຊຍານິນ (Anthocyanin), ໄຊ
ຍານິດິນ (Cyanidin), ເມຮິເຊຕິນ
(Myricetin), ອາຊິດ ໂຄໂລຈີນິກ
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(Chlorogenic Acid), ລູທນ
ີ (Rutin)
ເຊິ່ ງ ສານຕ້ າ ນອະນຸ ມູ ນ ອິ ດ ສະຫລະ
ເຫລົາ່ ນີ້ ແມ່ນດີຕລ
່ໍ ະບົບພູມຕ້ານທານ
ແລະ ປ້ອງກັນຈຸລັງໃນຮ່າງກາຍຖືກທໍາ
ລາຍຈາກສານອະນຸມູນອິດສະຫລະ.
ປະໂຫຍດຂອງໝາກມອນ
1. ຫລຸດຄວາມສ່ຽງຂອງມະ
ເຮັງ: ສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫລະ
ເປັນສານອາຫານສຳຄັນທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ລະ

ບົບພູມຕ້ານທານໃນຮ່າງກາຍແຂງແຮງ,
ຊ່ວຍກະຕຸ້ນການເຮັດວຽກຂອງເຊວ
ແລະ ປ້ອງກັນຈຸລັງຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍ
ຈາກສານອະນຸມູນອິດສະຫລະ ຍິ່ງໄປ
ກວ່ າ ນັ້ ນ ສານຕ້ າ ນອະນຸ ມູ ນ ອິ ດ ສະ
ຫລະຍັ ງ ຊ່ ວ ຍປ້ ອ ງກັ ນ ບໍ່ ໃ ຫ້ ຈຸ ລັ ງ ມະ
ເຮັງຂະຫຍາຍຕົວ ຫລື ຫລຸດໂອກາດ
ການເປັນມະເຮັງໄດ້.
2. ດີຕໍ່ກັບການຫລຸດນ້ໍາ
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f ຈົ່ມແຕ່ເງິນບາດຂຶ້ນ 					

ແຂງຄ່າທະຍານສູງ

ບໍ່ສັງລວມຕົວເອງ 					

ວ່າເຮັດຫຍັງອອກມາໃຊ້

ທຸກວັນມີແຕ່ແບມືຊື້ 					

ຂອງເຂົາທະນົງອວດ

ຂອງບ້ານໂຕເຮັດໄດ້ 					

ຈາເວົ້າວ່າບໍ່ດີ

f ຂອງກິນທັງລົດຊາດນັ້ນ 				

ບໍ່ດ້ອຍກວ່າຂອງເຂົາ

ຫັດຖະກຳມີຄົບ 					

ຕັ່ງຕຽງໂຕະຕູ້

ເຄື່ອງນຸ່ງຜືນຜ້າ 					

ອາພອນລາວງາມເດັ່ນ

ມວນໝູ່ຜັກໝາກໄມ້ 					

ກິນໄດ້ຢ່າງປອດໄພ

f ສັງເລົ່າໄປເອກອ້າງ 					

ວ່າຂອງເພີ່ນດີມະຫັນ

ເຜົ່າພັນຊາດນິຍົມລາວ 					

ຫ່າງຈາກໃຈໝົດຈ້ອຍ

ທະຍອຍໃຈໄປຍ້ອງ 					

ປີດາຂອງຊາດເພິ່ນ

ແມ່ນແຕ່ຜັກເຂົ້ານໍ້າ 					

ລາວທຳໄດ້ບໍ່ປອດໄພ ຊັ້ນບໍ

f ເຮືອນເຮົາສຸກຢູ່ລ້ວນ 				

ຍ້ອນຜົວເຮັດເມຍຫາ

ພ້ອມພາກັນປົວແປງ 					

ເບິ່ງແຍງຖະໜອມຄໍ້າ

ອາຫານການກິນນໍ້າ 					

ຫາມາປຸງແຕ່ງ

ລົດຊາດກໍແຊບຊ້ອຍ 					

ບໍ່ເຄີຍດ້ອຍກວ່າເຂົາ

f ຄັນຜົວເມຍຕ່າງເວົ້າ 				

ເອົາຕ່າງທາງຄະຕິ

ຜົວຈົ່ມດີຄືເມຍເຂົາ 					

ວ່າລື່ນເມຍຕົວເອງນັ້ນ

ເມຍກໍສຸກສັນຍ້ອງ 					

ຜົວເຂົາວ່າດີລື່ນ

ຄັນຫາກ ເຮືອນຊານບໍ່ແຕກມ້າງ 			

ຄອບຄົວຮ້າງຫ່າງແຫງ ຊອມເບິ່ງເດີ

f ຂໍໃຫ້ ລາວທຸກແຊງເຜົ່າເຊື້ອ 			

ໃຊ້ສິ່ງລາວປະດິດ

ລາວຖະໜອມພຽນເຮັດ 				

ເຄື່ອງດີຂອງໃຊ້

ຢ່າຫລັ່ງໄຫລຊື້ 					

ຂອງເຂົາປຸງແຕ່ງ ຫລາຍເນີ

ຄົນລາວທຸກຄົນສະຫລາດລ້ວນ 			

ຄວນກິນໃຊ້ເຄື່ອງລາວ ເຮົາເນີ

ຫນັກ: ໝາກມອນມີເສັ້ນໃຍຫລາຍ
ແລະ ແຄລໍຣີຕໍ່າ ຈຶ່ງເໝາະສົມສໍາລັບ
ຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນໄລຍະຫລຸດນ້ໍາຫນັກ ຫລື
ຄຸມອາຫານ; ເສັ້ນໄຍຈະເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກ
ອີ່ມດົນ, ບໍ່ຫິວເລື້ອຍໆ ແລະ ບໍ່ເຮັດ
ໃຫ້ແຄລໍລີສູງຂື້ນ ເພາະວ່າມີແຄລໍລີຕໍ່າ
ຈຶ່ງສາມາດຈໍາກັດ ຫລື ຄວບຄຸມພະ
ລັງງານປະຈໍາວັນໄດ້.
3. ດີຕໍ່ສຸຂະພາບຕັບ: ຕັບ
ເປັນອະໄວຍະວະທີສ
່ າໍ ຄັນໃນຮ່າງກາຍ
ເພາະເຮັດໜ້າທີ່ກ່ນ
ັ ຕອງສານພິດຕ່າງໆ
ແລະ ທໍາລາຍໄຂມັນ ທັງປ້ອງກັນບໍ່
ໃຫ້ເລືອດກ້າມ ເຊິ່ງສານຕ້ານອະນຸມູນ
ອິ ດ ສະຫລະໃນໝາກມອນຖື ວ່ າ ດີ
ຫລາຍສໍາລັບຕັບ ເພາະມັນຊ່ວຍລ້າງ
ສານພິດໃນຕັບ ທັງຍັງຊ່ວຍປ້ອງກັນ
ໄຂມັນສະສົມໃນຕັບ ເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງໃນ
ສາເຫດຂອງພະຍາດໄຂມັນຫຸ້ມຕັບ.
4.
ປັບລະດັບນໍ້າຕານໃນ
ເລືອດໃຫ້ຄົງທີ່: ລະດັບນໍ້າຕານໃນ
ເລືອດສູງ ຈະເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການ
ເປັນພະຍາດຫົວໃຈ ແລະ ພະຍາດເບົາ
ຫວານ; ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງຂອງ
ພະຍາດຊໍາເຮືອ
້ ເຫລົາ່ ນີ້ ການໃຫ້ຄວາມ
ສຳຄັນກັບອາຫານການກິນເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່
ຄວນເບິ່ງຂ້າມ
ໂດຍສະເພາະໝາກ
ມອນ ເຊິ່ງເປັນໝາກໄມ້ທີ່ມີເສັ້ນໃຍ
ຫລາຍ ຖ້າກິນເປັນປະຈໍາຈະຊ່ວຍໃຫ້
ການດູ ດ ຊຶ ມ ເອົ າ ນໍ້ າ ຕານໃນກະແສ
ເລືອດຊ້າລົງ ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງຊ່ວຍປ້ອງກັນ
ບໍ່ໃຫ້ລະດັບນໍ້າຕານໃນເລືອດສູງຂຶ້ນ.
5. ທາດເຫລັກຫລາຍ: ເຖິງ
ວ່າທາດເຫລັກສ່ວນຫລາຍຈະມີຢູ່ໃນ
ຊີ້ນ ຫລື ເຄື່ອງໃນສັດ ແຕ່ໝາກໄມ້ກໍ
ອຸ ດົ ມ ດ້ ວ ຍທາດເຫລັ ກ ເຊັ່ ນ ດຽວກັ ນ
ໂດຍສະເພາະແມ່ນໝາກມອນ ມີປະ
ລິມານທາດເຫລັກຫລາຍເຖິງ
2,6
ມິນລີກຣາມ (ຕໍໝ
່ າກມອນໜຶງ່ ໜ່ວຍ)
ເທົ່າກັບ 14 ເປີເຊັນ ຂອງປະລິມານ
ທາດເຫລັກທີ່ຮ່າງກາຍຄວນໄດ້ຮັບໃນ
ແຕ່ລະມື້.
ທາດເຫລັ ກ ມີ ປ ະໂຫຍດໃນ
ການຊ່ ວ ຍເກັ ບ ຮັ ກ ສາ ແລະ ຂົ ນ
ສົ່ງອົກຊີແຊນ ໄປສູ່ສ່ວນຕ່າງໆຂອງ
ຮ່າງກາຍ, ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຮ່າງກາຍເກີດ
ອາການຂາດອົກຊີແຊນ ແລະ ຊ່ວຍ
ກະຕຸ້ນການເຕີບໃຫຍ່ຂອງເມັດເລືອດ
ຂາວ ເຊິ່ງດີຕໍ່ລະບົບພູມຕ້ານທານຂອງ
ຮ່າງກາຍ ແລະ ຊ່ວຍປ້ອງກັນອາການ
ແຊກຊ້ອນລະຫວ່າງການຖືພານຳອີກ.
ຂໍ້ມູນຈາກ:
www.sanook.com

f mu ) ,uok spa[,=.j dh 0=vkwlg;muoU /kdlq'j rvowwxpa'ok,,kofk ;jk9q'j ,uld5 ]Qo \qfm5d7qo3fpfhk, lq,
s;a'm5dly'j 1jk' g'yo7ews]s]a'j g8Qk 3I,g0Qk76-j 7j6 oq oAomhvoK
f pyofuoelqf.l  graf9ervo  de,kmydkoglf4t
dyf g8ad3o3]-u c]t lyj'c;f]hv, ltrkcsj'-kf wfhxt
dkf;jk-y,urymcu 8j'fv' fh;pdkoc9d1kp-v'[afg-uo
gvuho7qowxIj;,pyofuoerymufaj'djk; g-yj'9t9af0Bomuj[hko
g9Qklk; [hko|v'gxaf g,nv'g2nv' c0;';P'9ao .o
;aomu * ,uokoU -ywfh,u76jc]h; lq,faj',t3o\kp Ij;,lkp
7kfP;dao 76j7P'IP'-hvo 0=v;prvow-.sh lq,rtwmm5d
1jk' ]6ds]ko.shs]a'j ]Qo dkpgxao3lh]kj ,.9 lqf.lgvupK

-;opY,

#
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g]njv'G [jvofP;dao
dydU gxaolk;muj,u7;k,l;p'k, c8j]k;pa'[+r=.9da[I6[Ijk'
-;f-q'0v'8qo ,N|bj'F ]k;9bj'wxsk\=lq,dPfmuj,u-njlP'g]njv'7;k,
l;p'k,
{ dydUG lt[kpfumjko\= r=fu0hvp,u[aoskg]njv'oq,ohvp 7;ogIaf
9a'.ffuL
+ mjko\=G 3vhpDDDDDDDDDDDDD-ypkdspa' lajoc0og]NvpM |hkgvyd
skd-y.spj0Bogv'
{ dydUG 0v[.9mjko\=
dydUda[gInvofh;p7;k,fu.9 c]t 9tlajoc0om5dgmnjvmuj,u3vdkf
,N|bj'F ]k;wfhwxoaj'4hk]qfg, ,u|5j,|hk8kfu7qo|bj'g0Qkwx4k,]k;;jkG
{ lt[kpfuDDDDDDDDDDDDDDg9Qkwxsk\=lq,dPf,kc,jo[=L
dydUG c,joc]h;KKKKvhk;DDDDDDD g9QkI6hwfh9a'.fL
c8jg,njvdydUs]P;wxd=I6hwfhmaomu g,njvgsao-kp|5j,oaj'lajo0k16j8t
s]vfg;]kKKKK

7t8yg8nvo.9
#

8q;1jk'mujfu

fvdsphk

,u7jkd;jk7elvo

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

;aomu W!{W$}W#}@W@@

ມາດຕາ 10 (ປັບປຸງ) ຜູ້ມີສິດຮ້ອງຟ້ອງໃຫ້ວິສາຫະກິດລົ້ມລະລາຍ
ຜູ້ມີສິດຮ້ອງຟ້ອງ ໃຫ້ສານພິຈາລະນາການລົ້ມລະລາຍຂອງວິສາຫະກິດ
ມີ ດັ່ງນີ້:
1. ເຈົ້າໜີ້ ຂອງວິສາຫະກິດທີ່ຢູ່ໃນສະພາວະລົ້ມລະລາຍ ທີ່ມີມູນຄ
 ່າໜີ້
ສິນຢ່າງໜ້ອຍ ສິບລ້ານກີບ ແລະ ໄດ້ທ
 ວງໃຫ້ວິສາຫະກິດລູກໜ
 ີ້ ຊຳລະໜີ້ສິນ
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
່ ່ສອດຄ່ອງຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຂໍ້ 1 ແລະ ຂໍ້ 2
ຂອງມາດຕານີ້ ຖືເປັນການຮ້ອງຟ້ອງດ້ວຍຄວາມບໍ່ບໍລິສຸດໃຈ ແລະ ມີຈຸດປະສົງ
ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຖືກຮ້ອງຟ້ອງເສຍຫາຍ,

ຜູ້ຮ້ອງຟ້ອງ

ຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່

ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນ ແລະ ອາດຖືກດຳເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 11 (ປັບປຸງ) ສຳນວນຄຳຮ້ອງຟ້ອງ
ສຳນວນຄຳຮ້ອງຟ້ອງໃຫ້ລົ້ມລະລາຍ ປ
 ະກອບດ້ວຍ:
1. ຄຳຮ້ອງຟ້ອງ ຕາມແບບພິມທີ່ສານກຳນົດ;
2. ເອກະສານທີ່ເປັນຫຼັກຖານກ່ຽວກັບໜີ້ສິນທີ່ຄ້າງຊຳລະ;
3. ໃບແຈ້ງທວງໜີ້ ຫຼື ຫຼັກຖ
 ານອື່ນກ່ຽວກັບການທວ
 ງໜີ້;
4. ສັນຍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
5. ເອກະສານອື່ນ ທີ່ພົວພັນກັບການຮ້ອງຟ້ອງ.
ມາດຕາ 12 (ປັບປຸງ) ສານທີ່ມີສິດອ
 ຳນາດໃນການດຳເນີນຄະດີຟື້ນຟູ ແລະ ລົ້ມ
ລະລາຍ
ສານທີ່ມີສິດອຳນາດໃນການດຳເນີນຄະດີຟື້ນຟູ ແລະ ລົ້ມລະລາຍຂອງ
ວິສາຫະກິດ ແມ່ນ ສານປະຊາ ຊົນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ໂດຍແມ່ນຄະນະສານ

ພາຍໃນເວລາ ຫ້າວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນທີ່ສານ ໄດ້ຮັບຄໍາຮ້ອງຂໍ

ຍົກເວັ້ນການດໍາເນີນການທີ່ບໍ່ແມ່ນມາດຕະ ການທາງດ້ານການເງິນ ໂດຍອົງ

ເປັນຕົ້ນໄປ ສານ ຕ້ອງແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ໃຫ້ເຈົ້າໜີ້ ແລະ ລູກໜີ້ຂອງ

ການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ ເປັນຕົ້ນ ການດຳເນີນຄະດີອາຍາ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຄວາມ

ວິສາຫະກິດທີ່ຮ້ອງຂໍ ຕາມໜັງສືຊີ້ແຈງຊັບສິນ ແລະ ໜີ້ສິນ ແລະ ສຳເນົາສຳ

ປອດໄພ, ສະຫວັດດີການສັງຄົມ.

ນວນຄຳຮ້ອງຂໍໃຫ້ພວກກ່ຽວ ເພື່ອສົ່ງໜັງສືໄລ່ລຽງໜີ້ສິນຂອງຕົນ ພ້ອມທັງຂໍ້
ມູນຫຼັກຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ສານ ພາຍໃນເວລາ ສິບຫ້າວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບ

ສຸດທ້າຍ.
ຄະນະສານການຄ້າ ຂອງສານປະຊາຊົນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ບ່ອນສຳ
ນັກງານໃຫຍ່ຂອງວິສາຫະກິດລ
 ູກໜ
 ີ້ຕັ້ງຢູ່ ເປັນຜູ້ມີສິດອຳນາດໃນການດຳເນີນ
ຄະດີຟື້ນຟູ ຫຼື ລົ້ມລະລາຍຂອງວິສາຫະກິດ.
ສານທີ່ມີສິດອຳນາດໃນການດຳເນີນຄະດີຟື້ນຟູ ແລະ ລົ້ມລະລາຍ ມີ
ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນ
 ີ້:
1. ຮັບຄຳຮ້ອງຟ້ອງ ຫຼື ຮ້ອງຂໍ ໃຫ້ພິຈາລະນາການຟື້ນຟູ ຫຼື ການລົ້ມ
ລະລາຍຂອງວິສາຫະກິດ;
2. ແຕ່ງຕັ້ງ, ປ່ຽນແທນ ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ແລະ ຮັບຮອງຄ່າແຮງງານ
ແລະ/ຫຼື ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນ ຂອງຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ບົນພື້ນຖານການເຫັນດີຂອງ
ກອງປະຊຸມເຈົ້າໜີ້;
3. ອອກຄຳສັ່ງເປີດການພິຈະລະນາຄະດີຟື້ນຟູ ຫຼື ລົ້ມລະລາຍ;
4.

ຮັບຮອງຄ່າໃຊ້ຈ
 ່າຍບລ
ໍ ິຫານທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນການດຳເນີນຄະດີຟື້ນຟູ

ຫຼື ລົ້ມລ
 ະລາຍ;
5. ພິຈາລະນາການສະເໜີຄັດຄ້ານການກະທຳໃດໜຶ່ງຂ
 ອງຜູ້ຄວບຄຸມ
ຊັບສິນ;
6. ພິຈ
 າລະນາຮັບຮອງ ຫຼື ປະຕິເສດການຮັບຮອງ ຂໍ້ສະເໜີແກ້ໄຂໜີ້
ສິນ ຫຼື ແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ ລວມທັງການສະເໜີໃຫ້ປັບປຸງຂໍ້ສະເໜີ ຫຼື ແຜນ
ຟື້ນຟູດັ່ງກ່າວ;
7.

ພິຈາລະນາອອກຄຳສັ່ງກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ມາດຕະການໃດໜຶ່ງ

ເພື່ອປົກປ້ອງຊັບສິນຂອງວິສາ ຫະກິດລູກໜີ້, ການຊຳລະສະສາງຊັບສິນຂອງວິ
ສາຫະກິດລູກໜີ້;
8. ຕັດສີນໃຫ້ວິສາຫະກິດລົ້ມລະລາຍ;
9. ນຳໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕບ
ິ ັດໜ້າທ
 ີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກ
 ຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 13 (ໃໝ່) ການກວດກາສຳນວນຄໍາ ຮ້ອງຂໍ ຫຼື ຮ້
 ອງຟ້ອງ
ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບສຳນວນຄຳຮ້ອງຂໍ ຫຼື ຄຳຮ້ອງຟ້ອງແລ້ວ, ຈ່າສານ ຕ້ອງ
ກວດກາເບິ່ງສໍານວນດັ່ງກ່າວ ມີເນື້ອໃນ ແລະ ເອກະສານ ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບ
ຖ້ວນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 9 ຫຼື ມາດຕາ 11 ຂອງກົດ ໝາຍສະ
ບັບນີ້ແລ້ວ ຫຼື ບໍ່, ຖ້າຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນແລ້ວ ຈ່າສານ ຈຶ່ງຮັບຄຳຮ້ອງຂໍ ຫຼື
ຄຳຮ້ອງຟ້ອງນັ້ນ ມາພິຈາ ລະນາ, ໃນກໍລະນີບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ບໍ່ຄົບຖ້ວນນັ້ນ ຈ່າ
ສານ ກໍສົ່ງຄືນ ແລ້ວແນະນຳໃຫ້ໄປແກ້ໄຂຂໍ້ບົກພ່ອງເສຍກ່ອນ.
ເມື່ອຈ່າສານຮັບສຳນວນຄຳຮ້ອງຂໍ ຫຼື ຄຳຮ້ອງຟ້ອງແລ້ວ ໃຫ້ຜູ້ຮ້ອງຂໍ

ຍາດໃຫ້ດຳເນີນການທາງດ້ານກົດໝາຍໃດໜຶ່ງໃນກໍລະນີ ດັ່ງນີ້:
1. ຊັບສິນຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີ້ທີ່ເປັນຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ ອາດມີການ

ພາຍໃນເວລາ ຫ້າວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນທີ່ສານໄດ້ຮັບຄໍາຮ້ອງຟ້ອງ

ຫຼຸດມູນຄ່າ, ເປ່ເພ ຫຼື ສູນເສຍ ໃນໄລຍະຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ;

ເປັນຕົ້ນໄປ ສານ ຕ້ອງອອກໝາຍຮຽກວິສາຫະກິດທີ່ຖືກຮ້ອງຟ້ອງນັ້ນ ມາຮັບ

2. ຊັບສິນຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີ້ທີ່ເປັນຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ ບໍ່ມີຄວາມ

ຊາບຄຳຮ້ອງຟ້ອງ ແລະ ມອບສຳເນົາສຳນວນຄຳຮ້ອງຟ້ອງໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວ. ວິສາຫະ

ສຳຄັນ ແລະ ຈຳເປັນ ຕໍ່ການຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ.

ກິດທີ່ຖືກຮ້ອງຟ້ອງນັ້ນ ຕ້ອງສົ່ງຄຳແກ້ຟ້ອງ, ໜັງສືຊີ້ແຈງຊັບສິນ ແລະ ໜີ້ສິນ,

ມາດຕາ 19 (ໃໝ່) ການແຕ່ງຕ
 ັ້ງຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ

ບົດລາຍງານການເງິນ ແລະ ເອກະສານອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງຮ້ອງຂໍຟື້ນຟູວິ
ສາຫະກິດ ຖ້າມີຄວາມຕ້ອງການ ໃຫ້ສານ ພາຍໃນເວລາ ສິບຫ້າວັນ ນັບແຕ່ວັນ

ພາຍຫຼັງອອກຄຳສັ່ງເປີດການພິຈາລະນາຄະດີຟື້ນຟູ ຫຼື ລົ້ມລະລາຍແລ້ວ,
ສານ ຕ້ອງແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ຕາມບັນຊີຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ.

ໄດ້ຮັບສຳເນົາຄຳຮ້ອງຟ້ອງ ເປັນຕົ້ນໄປ. ໃນກໍລະນີ ວິສາຫະກິດທີ່ຖືກຮ້ອງຟ້ອງ
ບໍ່ສາມາດສົ່ງຄຳແກ້ ຟ້ອງໃຫ້ສານ ຕາມກຳນົດເວລາ ໂດຍມີເຫດຜົນພຽງພໍ ຜູ້

ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ທີ່ຈະຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ຮັບຜິດຊອບຄະດີຟື້ນຟູ ຫຼື ລົ້ມ
ລະລາຍໃດໜຶ່ງ ຕ້ອງ:

ກ່ຽວສາມາດຮ້ອງຂໍຕໍ່ສານ ເພື່ອພິຈາລະນາຕໍ່ກຳນົດເວລາ ດັ່ງກ່າວ ແຕ່ສູງສຸດບໍ່
ໃຫ້ເກີນ ສິບວັນ.

1. ບໍ່ແມ່ນຜົວ, ເມຍ, ລູກ ຫຼື ຍາດພີ່ນ້ອງຂອງເຈົ້າໜີ້ ຫຼື ວິສາຫະກິດ
ລູກໜີ້;

ມາດຕາ 15 (ໃໝ່) ການປະກອບສຳນວນ ແລະ ຂຶ້ນຟ້ອງຄະດີ
ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງຂໍຟື້ນຟູ ຫຼື ລົ້ມລະລາຍແລ້ວ, ຈ່າສານ ຕ້ອງປະ

2. ບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັບເຈົ້າໜີ້ ຫຼື ວິສາ
ຫະກິດລູກໜີ້;

ກອບສຳນວນ ແລະ ຂຶ້ນຟ້ອງຄະດີ ພາຍໃນເວລາ ສາມວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່
ວັນໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງຂໍເປັນຕົ້ນໄປ.

3. ບໍ່ເຄີຍເປັນຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼື ຜູ້ຮັບໃຊ້ວຽກຂອງເຈົ້າໜີ້ ຫຼື ວິສາຫະກິດ
ລູກໜີ້;

ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງຟ້ອງໃຫ້ວິສາຫະກິດລົ້ມລະລາຍ ແລະ ຄຳແກ້

4. ບ
 ໍ່ແມ່ນເຈົ້າໜີ້ ຫຼື ລູກໜີ້ ຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີ້;

ຟ້ອງແລ້ວ, ຈ່າສານ ຕ້ອງປະ ກອບສຳນວນ ແລະ ຂຶ້ນຟ້ອງຄະດີ ພາຍໃນເວລາ

5. ບໍ່ມີທຸລະກິດທີ່ແຂ່ງກັບວິສາຫະກິດລູກໜີ້.

ສາມວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບຄຳແກ້ຟ້ອງເປັນຕົ້ນໄປ.

ເຈົ້າໜີ້ ມີສິດຄັດຄ້ານການແຕ່ງຕັ້ງຜູຄ
້ ວບຄຸມຊັບສິນຕໍ່ສານ ຖ້າເຫັນ

ມາດຕາ 16 (ໃໝ່) ການມອບສຳນວນຄະດີໃຫ້ຜພ
ູ້ ິພາກສາ
ພາຍຫຼັງທ
 ີ່ໄດ້ຂຶ້ນຟ້ອງເປັນຄະດີແລ້ວ ປະທານສານ ຕ້ອງມອບສຳນວນ

ວ່າຜູ້ກ່ຽວຫາກມີສາຍພົວພັນ ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັບວິສາຫະກິດລູກໜີ້ຕາມ
ທີ່ໄດ້ກ
 ຳນົດໄ ວ້ໃນຂໍ້ 1 ຫາ ຂໍ້ 5 ຂອງມາດຕານີ້ ຊຶ່ງສານຕ້ອງພິຈາລະນາການ

ຄະດີຟື້ນຟູ ຫຼື ລົ້ມລະລາຍຂອງວິສາຫະກິດ ໃຫ້ຫົວໜ້າຄະນະສານການຄ້າ ເພື່ອ

ຄັດຄ້ານດັ່ງກ່າວໂດຍໄວ.

ມອບໝາຍໃຫ້ຜູ້ພິພາກສາໃດໜຶ່ງ ຄົ້ນຄວ້າຄະດີດັ່ງກ່າວ ພາຍໃນເວລາ ສາມວັນ

ມາດຕາ 20 (ໃໝ່) ການແຈ້ງ ແລະ ການປະກາດກ່ຽວກັບການດຳເນີນຄະດີ

ລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນຂຶ້ນຟ້ອງຄະດີເປັນຕົ້ນໄປ.

ພາຍຫຼັງມີຄຳສັ່ງເປີດການພິຈາລະນາຄະດີຟື້ນຟູ ຫຼື ລົ້ມລະລາຍແລ້ວ,

ຜູ້ພິພາກສາທີ່ຖືກມອບໝາຍ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:

ສານ ຕ້ອງແຈ້ງກ່ຽວກັບການດຳເນີນຄະດີດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ເຈົ້າໜີ້ ແລະ ລູກໜີ້ ຂອງ

1. ເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ຫຼັກຖານກ່ຽວກັບການຮ້ອງຂໍຟື້ນຟູ, ຮ້ອງຂໍ ຫຼື ຮ້ອງ

ວິສາຫະກິດລູກໜີ້ ຕາມໜັງສືຊີ້ແຈງຊັບສິນ ແລະ ໜີ້ສິນ ພ້ອມທັງປະກາດໃຫ້

ຟ້ອງ ລົ້ມລະລາຍ;

ບຸກຄົນອື່ນ ແລະ ສັງຄົມ ຜ່ານພາຫະນະສື່ມວນຊົນຢ່າງໜ້ອຍ ເຈັດວັນ ຕິດຕໍ່

2. ພິຈາລະນາເງື່ອນໄຂໃນການຮ້ອງຂໍຟື້ນຟູ, ຮ້ອງຂໍ ຫຼື ຮ້ອງຟ້ອງ ລົ້ມ

ກັນ ເພື່ອຊາບກ່ຽວກັບການດຳເນີນຄະດີ.

ລະລາຍ;

ການແຈ້ງ ແລະ ການປະກາດ ຕ້ອງມີເນື້ອໃນ ດັ່ງນີ້:
3. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມ ກວດກາ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜູ້ຄວບຄຸມ

ຊັບສິນ;

1. ວັນທີ, ເດືອນ, ປີ ຂອງຄຳສັ່ງເປີດການພິຈາລະນາຄະດີຟື້ນຟູ ຫຼື
ລົ້ມລະລາຍ;

4. ກວດກາບົດລາຍງານແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ບົດລາຍງານສຸດທ້າຍຂອງ

2. ຊື່ ແລະ ທີຢ
່ ູ່ຂອງວິສາຫະກິດລ
 ູກໜີ້;

ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ;

3. ຊື່ ແລະ ທີຢ
່ ູ່ຂອງສານທີ່ດຳເນີນຄະດີ;

5. ຮຽກປະຊຸມເຈົ້າໜີ້ຄັ້ງທ
 ຳອິດ ຕາມການລາຍງານຂອງຜູ້ຄວບຄຸມ

5. ຊື່ ແລະ ທີຢ
່ ູ່ຂອງຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ;

ຊັບສິນ;

5. ການຄວບຄຸມຊັບສິນ ແລະ ການລວບລວມຊັບສິນທັງໝົດຂອງວິ
6. ນຳໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກ
 ຳນົດໄ ວ້ໃນກົດໝາຍ.

ສາຫະກິດລູກໜີ້;

ມາດຕາ 17 (ໃໝ່) ການເປີດກ
 ານພິຈາລະນາຄະດີຟື້ນຟູ ຫຼື ລົ້ມລ
 ະລາຍ
ຜູ້ພິພາກສາທີ່ຖືກມອບໝາຍ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຄົ້ນຄວ້າຄະດີ, ສອບ

6. ການທວງສິດໃນການເປັນເຈົ້າໜີ້ ແລະ ກຳນົດເວລາໃນການທວງ
ສິດ;

ສວນ, ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ປະ ກອບຫຼັກຖານໃຫ້ສຳເລັດ ພາຍໃນເວລາ ສິບຫ້າ

7. ກໍານົດເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່ຈັດກອງປະຊຸມເຈົ້າໜີ້ຄັ້ງທໍາອິດ;

ວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບສຳນວນຄະດີເປັນຕົ້ນໄປ.

8. ເນື້ອໃນອື່ນທີ່ຜພ
ູ້ ພ
ິ າກສາເຫັນວ່າຈໍາເປັນ.

ໃນກໍລະນີການຮ້ອງຂໍ ຜູ້ພິພາກສາທີ່ຖືກມອບໝາຍ ຕ້ອງຄົ້ນຄວ້າຄະດີ
ຖ້າມີເງື່ອນໄຂຖືກຕ້ອງຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 8 ຂອງກົດໝາຍສະບັບ
ນີ້ແລ້ວ, ສານຕ້ອງອອກຄໍາສັ່ງເປີດການພິຈາລະນາຄະດີຟື້ນຟູ ຫຼື ລົ້ມລະລາຍ
ພາຍໃນເວລາ ຫ້າວັນລັດຖະການ ພາຍຫຼັງຜູ້ພິພາກສາໄດ້ຄ
 ົ້ນຄວ້າແລ້ວ.
ສຳລັບການຮ້ອງຟ້ອງ

ຖືກຕ້ອງຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດ

ຕາ 10 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ແລະ ມີຂໍ້ມູນຫຼັກຖານພຽງພໍແລ້ວ ສານຕ້ອງ
ອອກຄຳສັ່ງເປີດການພິຈາລະນາຄະດີລົ້ມລະລາຍຂອງວິສາຫະກິດ ພາຍໃນເວລາ

vjko8+lt[a[sohkDDD

g0Qk.97=kla[
dqf\kp

ຫ້າວັນລັດຖະການ ພາຍຫຼັງຜູ້ພິພາກສາໄດ້ຄ
 ົ້ນຄ
 ວ້າແລ້ວ.
ຄຳສັ່ງເປີດການພິຈາລະນາຄະດີຟື້ນຟູ ຫຼື ລົ້ມລະລາຍ ເປັນຄຳສັ່ງທີ່ໃຊ້
ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດ.
ຖ້າການຮ້ອງຂໍ ຫຼື ຮ້ອງຟ້ອງ ຫາກບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມທີ່ໄດ້ກ
 ຳນົດໄ ວ້ໃນ
ມາດຕາ 8 ຫຼື ມາດຕາ 10 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຫຼື ມີຂໍ້ມູນຫຼັກຖານບໍ່ພຽງພໍ
ສານ ຕ້ອງອອກຄຳສັ່ງບ
 ໍ່ເປີດການພິຈາລະນາຄະດີ, ຜູ້ຮ້ອງຂໍ ຫຼື ຮ້ອງຟ້ອງ ທີ່ບໍ່ພໍ
ໃຈຕໍ່ຄຳສັ່ງດັ່ງກ່າວ ມີສິດອຸທອນໄດ້ ພາຍໃນເວລາ ເຈັດວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບ
ຊາບຄໍາສັ່ງ ເປັນ ຕົ້ນໄປ.
ມາດຕາ 18 (ໃໝ່) ການຢຸດການດໍາເນີນການທາງດ້ານກົດໝາຍ
ພາຍຫຼັງມີຄຳສັ່ງເປີດການພິຈາລະນາຄະດີຟື້ນຟູ ຫຼື ລົ້ມລະລາຍແລ້ວ
ເຈົ້າໜີ້, ຄູ່ສັນຍາ ແລະ ບຸກ ຄົນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງຢຸດການດຳເນີນການທາງ
ດ້ານກົດໝາຍ ທີ່ໄດ້ດຳເນີນມາກ່ອນ ຫຼື ຈະເລີ່ມດຳເນີນການໃໝ່ ຕໍ່ວິສາຫະກິດ

ຫຼື ຮ້ອງຟ້ອງຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ຕາມທີໄ່ ດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄ່າທ
 ຳ ລູກໜີ້ ຫຼື ຊັບສິນຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີ້ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຮ້ອງຟ້ອງ, ການເຂົ້າ
ນຽມສານ.
ຄອບຄອງຊັບສິນ, ການຍຶດ ຫຼື ການກະທໍາອື່ນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກສານ,
ມາດຕາ 14 (ປັບປຸງ) ການແຈ້ງຄຳຮ້ອງຂໍ ຫຼື ຄຳຮ້ອງຟ້ອງ

ເຈົ້າໜີ້ທີ່ມີການຄ້ຳປະກັນ ສາມາດຮ້ອງຂໍຕໍ່ສານ ເພື່ອພິຈາລະນາອະນຸ

ໜັງສືແຈ້ງຈາກສານ.

ການຄ້າ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບພິຈາລະນາຕັດສີນຄະດີເປັນຂັ້ນຕົ້ນ. ຄະນະສານການ
ຄ້າຂອງສານປະຊາຊົນພາກ ມີສິດພິພາກສາຄະດີເປັນຂັ້ນອຸທອນ ແລະ ຂັ້ນ
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ຄັດໂດຍ: ສ.ສາຍນໍ້າທາ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ
1. ແຜ່ນພູມ ໝາຍເຖິງຕາຕະລາງ ຫລື ຮູບພາບ ຕິດຕາມກຸ່ມເປົ້າ
ໝາຍທີ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນກັນພະຍາດ;
2. ແຜນວາດ ໝາຍເຖິງແຜນສະແດງຂອບເຂດໃດໜຶ່ງ ທີ່ໜ່ວຍ
ບໍລິການໃຫ້ວັກຊີນຮັບຜິດຊອບ ເປັນຕົ້ນ ກຸ່ມບ້ານ, ບ້ານ, ພູມສັນຖານ;
3. ຜູ້ພາດໂອກາດ ໝາຍເຖິງບຸກຄົນຢູ່ໃນກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ຈະໄດ້
ຮັບວັກຊີນກັນພະຍາດ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຮັບ ຫລື ໄດ້ຮັບແລ້ວແຕ່ບໍ່ຄົບຕາມຕາຕະ
ລາງການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ.
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# ນາງ ປາກາລັກ ພົມມ
 ີໄຊ

# ນາກ ເມືອງມະໂນ

ລັດຖະສະພາມາເລເຊຍ ໄດ້
ເປີດກອງປະຊຸມຄັ້ງທຳອິດຂອງປີນີ້,
ຂະນະທ່ມ
ີ າເລເຊຍເລັ່ງຫາວິທີທາງຟ້ນ
ື
ຕົວຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄ
ວິດ-19
ຄວບຄູ່ກັບການຮັບມືກັບ
ເຊື້ອສາຍພັນໂອໄມຄຣອນທີ່ໄດ້ກະ
ຕຸ້ ນ ໃ ຫ້ ຈ ຳນ ວນກໍ ລ ະນີ ໂ ຄວິ ດ -19
ເພີ່ມຂຶ້ນ.
ສຳນັກຂ
 ່າວຊິນຫ
 ົວ ລາຍງານ
ວ່າ: ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ມີກຳນົດຈ
ະ
ດຳເນີນແຕ່ວ
 ັນທ
 ີ 28 ກຸມພາຫາ 24
ມີນານີ້, ພາຍຫລັງກະສັດ
ຂ
 ອງມາເລ

ອີ ງ ຕ າມກ ານລ າຍງ ານຂ່ າ ວ
ເມື່ອບໍ່ດົນມ
 ານີ້, ສານລັດຖະທຳມະ
ນູນຂ
 ອງໂກລົມບີ ໄດ້ຜ
 ່ານກົດໝາຍທີ່
ອະນຸຍາດໃຫ້ຢ
 ຸດກ
 ານຖືພາໄດ້ ສູງສຸດ
ເຖິງ 24 ອາທິດ.
ໂກລົມບີ ເປັນໜ
 ຶ່ງໃ ນບໍ່ເທົ່າ
ໃດປະເທດໃນພາກພື້ນອາເມລິກາລາ
ຕິນ ທີອ
່ ະນຍ
ຸ າດໃຫ້ສ
 າມາດຢຸດການ
ຖືພາໄດ້ໃ ນປັດຈ
ບ
ຸ ັນນ
 ີ້.
ສານລັ ດ ຖະທຳມ ະນູ ນ ກ່ າ ວ
ໃນຖ ະແ ຫລງການສ ະບັ ບ ໜຶ່ ງ ວ່ າ :
“ການເອົາລູກອອກຈະຖືກລົງໂທດກໍ
ຕໍເ່ມື່ອເອົາລູກອອກ ຫລັງຈາກອາທິດ
ທີ 24 ຂອງການຖືພາ”.
ຫລັງຈາກ 24 ອາທິດຂອງ

8

ການຖືພາ,
ການຢຸດເຊົາການຖືພາ
ແມ່ນອະນຸຍາດໃຫ້ຢ່ໃູ ນບາງສະຖານະ
ການຕາມທີ່ສານໄດ້ກໍານົດ ເຊັ່ນ ການ
ຂົ່ມຂືນ, ສຸຂະພາບຂອງແມ່ຢູ່ໃນພາ
ວະສ່ຽງອັນຕະລາຍ ຫລື ເດັກໃນທ້ອງ
ມີອາການປ່ວຍຮຸນແ
 ຮງ ຈົນອາດຈະ
ເສຍຊວ
ີ ິດ.
ກ່ ອ ນການພິ ຈ າລະນາຄະດີ
ໃນວັນທີ 21 ກຸມພາ, ການຢຸດການ
ຖືພາສາມາດເຮັດໄດ້ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂ
3 ຂໍ້ດັ່ງກ
 ່າວເທົ່ານັ້ນ ຕາມການຕັດສິນ
ຂອງສານລັດຖະທຳມະນູນປີ 2006,
ຖ້າການຖືພາຖືກຢຸດນອກຈາກເງື່ອນ
ໄຂທກ
ີ່ ຳນົດ ທັງແມ່ຍິງຜ
ຖ
ູ້ ພ
ື າ ແລະ
ທ່ານໝໍເຮັດແທ້ງອາດຖືກຈຳຄຸກແຕ່

ເຊຍ ເປັນປະທານພິທເີປີດກອງປະ
ຊຸມສະໄໝສາມັນ ເຊິ່ງທ່ານຮຽກຮ້ອງ
ໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາຮັບ
ປະກັນການຟື້ນຕົວຂອງປະເທດ.
ມາເລເຊຍລາຍງານຈຳນວນ
ຜູຕ
້ ິດເຊື້ອໂຄວິດ-19
ກໍລະນີໃໝ່
ຫລາຍກວ່າ 32.070 ກໍລະນີໄດ້ຖືກ
ລາຍງານໃນວັນພ
 ະຫັດທ
 ີ 24 ເດືອນ
ກຸມພາ, ເປັນຈໍານວນທສ
ີ່ ູງທ
ສ
ີ່ ຸດນັບ
ຕັ້ງແຕ່ການແຜ່ລະບາດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນ
ປີ 2020, ໃນຂະນະທຈ
ີ່ ໍານວນຂອງ
ກ ານຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ປ ະຈໍ າ ວັ ນ ຍັ ງ ສູ ງ ກ ວ່ າ

16-54 ເດືອນ.
ໃນຂະນະທີ່ ມີ ກ ານພິ ຈ າລະ
ນາກົດໝາຍສ
 ະບັບນ
 ີ້ ກຸ່ມຜປ
ູ້ ະທ້ວງ
ສະໜັບສ
 ະໜູນ ແລະ ຕ້ານການແທ້ງ
ລູກຫລາຍຮ້ອຍຄົນ ໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນ
ຢູຕ
່ ໜ
ໍ່ ້າສ
 ານໃນເມືອງໂບໂກຕາ ຫລັງ
ຈາກທີ່ຜູ້ປະທ້ວງໄດ້ຊາບວ່າຜົນການ
ຕັ ດ ສິ ນ ແ ມ່ ນ ກົ ດ ໝາຍອ ະນຸ ຍ າດໃ ຫ້ 
ຢຸດການຖືພາໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງຜ່ານ
5-4 ສຽງ, ກຸ່ມຜູ້ສະໜັບສະໜູນການ
ແທ້ງລູກທ່ນ
ີ ງຸ່ ເສືອ
້ ຜາ້ ພນ
ັ ຄໍສຂ
ີ ຽວຮອ
້ ງ
ໂຮດ້ວຍຄວາມດໃີ ຈ ສ່ວນກຸ່ມຕໍ່ຕ້ານ
ການແທ້ ງ ລູ ກ ອອກໄດ້ ໂ ບກທຸ ງ ສີ ຟ້ າ
ແລະ ຄຸເຂົ່າລົງອະທິຖານອ້ອນວອນ.
ແຫລ່ງຂ
 ່າວ: APF
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20.000 ຄົນ ໃນວັນທ
 ີ 28 ກຸມພາ.
ນອກຈາກນີ້, ມາເລເຊຍຍັງພ
 ິ
ຈາລະນາເປີດພົມແດນຕ້ອນຮັບຄົນ
ຕ່າງປະເທດ ໂດຍທ່ານ ໄຄຣີ ຈາມາ
ລຸດດ
 ິນ ລັດຖະມົນຕີສາທາລະນະສຸກ
ມາເລເຊຍ ກ່າວກ່ອນໜ້ານີ້ວ່າ ກຳນົດ
ການ ແລະ ແຜນການດັ່ງກ່າວ ຈະໄດ້
ຮັບກ
 ານສະຫລຸບ ແລະ ປະກາດໃນ
ໄວໆນີ້ ໂດຍທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ມາເລເຊຍ.
ແຫລ່ງຂ
 ່າວ: Xinhua

