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xtmkoltrkcsj’-kf ]k;{lDgdqks]u rq[xtlv’/jkp
ການພົ ບ ປະສອງຝ່ າ ຍ
ໃນຄັ້ງນີ້, ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ແຈ້ງ
ສະພາບການເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກ
ງານຂອງອົງການນິຕບ
ິ ນ
ັ ຍັດຂອງ
ຕົນ ໃຫ້ກັນ ແລະ ກັນຊາບໂດຍ
ສັງເຂບ;
ທ່ານປະທານສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປລາວ ໄດ້
ຕີລາຄາສູງຕໍ່ສາຍພົວພັນມິດຕະ
ພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືທີ່ດີງາມ

(ສພຊ) ວັນທີ 3 ມີນາ
2022 ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ, ໄດ້
ມີ ພິ ທີ ພົ ບ ປະສອງຝ່ າ ຍລາວສ.ເກົາຫລີ ຜ່ານລະບົບວີດີໂອ

ແບບທາງໄກ ເຊິ່ງຝ່າຍລາວນຳ
ໂດຍທ່ານ ໄຊສົມພອນ ພົມວິ
ຫານ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ
ແຫ່ງ ສປປລາວ ແລະ ສ.ເກົາ

ຫລີ ນຳໂດຍທ່ານ ປາກ ບຽວ
ຊຶງ (H.E. Prak Byeongseug) ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ
ແຫ່ງ ສ.ເກົາຫລີ.

dv’xt-5,7q[7tot d;lc]t c]dxjPo7=kgsao.ljIjk’oy8yd=k

ລະຫວ່ າ ງສອງປະເທດລາວສ.ເກົາຫລີ
ກໍຄືການພົວພັນ
ຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງອົງການນິ
ຕິບັນຍັດ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ
ຕໍ່ເນື່ອງມາຕະຫລອດ ເຊິ່ງສະ
ແດງອອກໄດ້ຫລາຍດ້ານ ເປັນ
ຕົ້ ນ ການແລກປ່ ຽ ນຢ້ ຽ ມຢາມ

vjko8+|hk @

lr- lts]5[;Pd’ko
d+lhk’rad{rtoad’ko .ow]pt

(ສພຊ) ກອງປະຊຸມ
ສະຫລຸ ບ ວຽກງານກໍ່ ສ້ າ ງພັ ກ ພະນັກງານ ໃນໄລຍະ 5 ປີ
2016-2020 ແລະ ທິດທາງ

ແຜນການ 5 ປີຕໍ່ໜ້າ 20212025 ແລະ ເຜີຍແຜ່ຜົນສຳ
ເລັ ດ ກອງປະຊຸ ມ ວຽກງານຈັ ດ
ຕັ້ງທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ XI ໄດ້

& xuzjko,k

ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 3 ມີນາ 2022
ທີ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ
(ສພຊ)

vjko8+|hk #

pqd0uf7;k,lk,kf.sh ll- c]t ;y-kdko-j;p;Pd mul
j ’
a daf.o d;ml
(ສພຊ) ໃນວັນທີ 24
ກຸມພາ 2022 ທີ່ເມືອງວັງວຽງ
ແຂວງວຽງຈັນ ກຳມາທິການ
ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ (ກວທສ)
ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະ
ຊຸ ມ ເຝິ ກ ອົ ບ ຮົ ມ ສ້ າ ງຄວາມສາ
ມາດ ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກສະພາ
ແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ແລະ ພະນັກ
ງານ-ລັດຖະກອນ
ທີ່ສັງກັດ
ກວທສ ໂດຍການເປັນປະທານ

vjko8+|hk #

(ສພຊ) ໂດຍໄດ້ຮັບ
ການສະໜັ ບ ສະໜູ ນ ຈາກອົ ງ
ການເຮວວີຕັດ (HELVETAS
LAOS) ໃນໂຄງການກ້າວໄປ

ພ້ອມກັນ (you go project)
ລະຫວ່າງວັນທີ 25-26 ກຸມພາ

2022, ທີ່ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງ
ວຽງຈັນ ກຳມາທິການວຽກງານ

ສ ະ ມ າ ຊິ ກ ສ ະ ພ າ ແ ຫ່ ງ ຊ າ ດ
(ກວສຊ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ

vjko8+|hk @

Iv’xtmko d,pm

-5dp6h;Pd’ko 16jc0;’-P’0;k’

dd\ pqd]tfa[;Pd’ko8yf8k,d;fdk
(ສພຊ) ເພື່ອເປັນການ
ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມສາ
ມາດ ແລະ ສົ່ງເສີມທັກສະທາງ
ດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບວຽກ
ງານຕິ ດ ຕາມກ ວດກາກ ານປ ະ
ເມີນຜົນການປະຕິບັດກົດໝາຍ
ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ
ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະ
ພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ໃນຖາ
ນະທີ່ເປັນເສນາທິການທາງດ້ານ

vjko8+|hk @

(ສພຊ) ໃນວັນທີ 15
ກຸມພາ 2022 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ)

ຊຽງຂວາງ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມ
ຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະ

ຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ມະຕິກອງ
ປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນຂົງ
ເຂດຍຸຕິທໍາ ປີ 2021 ຢູ່ສະພາ

ປະຊາຊົນແຂວງຊຽງຂວາງ ໂດຍ
ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສີ

ສູນທອນ ສ.ຜາບມີໄຊຍ໌ ຮອງ
ປະທານກໍາມາທິການຍຸຕິທໍາ ສະ
ພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ທ່ານ ວຽງ

vjko8+|hk @

(ສພຊ) ໃນຕອນເຊົ້າ
ຂອງວັນທີ 22 ກຸມພາ 2022,
ທ່ານ ວຽງແກ້ວ ວັນນະຈັກ
ຮອງປະທານກຳມາທິການວຽກ
ງານສະມາຊິ ກ ສະພາແຫ່ ງ ຊາດ
(ກວສຊ) ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້
ເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດ
ວຽກຮ່ວມກັບ ສະພາປະຊາຊົນ
ແຂວງຄໍາມ່ວນ ໂດຍການຕ້ອນ
ຮັບຂອງທ່ານ ນາງ ບັງອອນ ໄຊ

vjko8+|hk #
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ເຊິ່ງກັນແລະກັນ ໃນລະດັບປະ
ທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ລະດັບ
ປະທານກໍາມາທິການ ແລະ ຄະ
ນະມິ ດ ຕະພາບລັ ດ ຖະສະພາ
ລາວ-ສ.ເກົາຫລີ. ໃນປີ 2010
ສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ມີການ

ເຊັນ (MOU) ບົດບັນທຶກ
ຄວາມເຂົ້າໃຈ ລະຫວ່າງສະຖາ
ບັນຄົ້ນຄວ້ານິຕິກຳ ຂອງສະພາ
ແຫ່ງຊາດລາວ ກັບສູນບໍລິການ
ຄົ້ ນ ຄວ້ າ ຂອງສະພາແຫ່ ງ ຊາດ
ແຫ່ງ ສ.ເກົາຫລີ ທີ່ນະຄອນ
ຫລວງເຊອູນ. ໃນປີ 2013
ກົມສື່ມວນຊົນ ສະພາແຫ່ງຊາດ
ລາວ ແລະ ສູນກາງໂທລະພາບ
ການເມືອງແຫ່ງ ສ.ເກົາຫລີ ກໍ
ໄ ດ້ ລົ ງ ນ າ ມ ບົ ດ ບັ ນ ທຶ ກ ກ າ ນ
ຮ່ ວ ມມື ເ ພື່ ອ ແລກປ່ ຽ ນຂໍ້ ມູ ນ ຂ່າວສານນໍາກັນ. ພ້ອມນີ້, ສະ
ແດງຄວາມຊົ ມ ເຊີ ຍ ຢ່ າ ງຈິ ງ ໃຈ
ແລະ ຕີລາຄາສູງ ຕໍ່ຜົນສໍາເລັດ
ຮອບດ້ານ ຂອງ ສ.ເກົາຫລີ ຕະ
ຫລອດໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ອັນໄດ້
ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດ ມີການຂະ
ຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຮອບ
ດ້ານ ແລະ ເຂັ້ມແຂງ, ສ.ເກົາ
ຫລີ ເປັນປະເທດໜຶ່ງ ມີຜົນສໍາ
ເລັດໃນການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ
ແລະ ແກ້ໄຂການແຜ່ລະບາດ
ຂອງເຊື້ ອ ພະຍາດໂຄວິ ດ -19.
ພິເສດ, ສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍ
ຊົມເຊີຍຕໍ່ທ່ານ ປາກ ບຽວ ຊຶງ

Iv'xtmkoDDD
ໄຊ ສີວິໄລ ຮອງປະທານ ສພຂ,
ມີບັນດາຄະນະປະຈໍາ ສພຂ, ປະ
ທານ-ຮອງປະທານຄະນະກໍາມະ
ການ, ຄະນະເລຂາທິການ, ບັນ
ດາຫົວໜ້າພະແນກການ, ກົມ
ກອງທີ່ຢູ່ໃນຂົງເຂດຍຸຕິທໍາ, ທີມ
ງານທີ່ມາຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ,
ຫົ ວ ໜ້ າ -ຮອງຫົ ວ ໜ້ າ ຂະແໜງ
ແລະ ພະນັກງານ ສພຂ ເຂົາ້ ຮ່ວມ.
ເພື່ ອ ຕິ ດ ຕາມກວດກາ
ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ຜັ ນ ຂະຫຍາຍມະຕິ
ຂອງກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ,
ເ ປັ ນ ກ ານຊຸ ກ ຍູ້ ກ ານຈັ ດ ຕັ້ ງ ຜັ ນ
ຂະຫຍາຍມະຕິ ຂ ອງຄະນະບໍ ລິ
ຫານງານສູນກາງພັກ ແລະ ຕິດ
ຕາມກວດກາຜົ ນ ກະທົ ບ ການ
ແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ19 ຕໍ່ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກ
ງານໃນຂົງເຂດວຽກງານຍຸຕິທໍາ.
ໃນທີ່ປະຊຸມ ທ່ານ ວຽງໄຊ ສີວິ
ໄລ ໄດ້ກ່າວຕ້ອນຮັບ ແລະ ໄດ້

ຫລີ ໃຫ້ປາກົດຜົນເປັນຈິງ, ຮັບ
ໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນ
ສອງປະເທດຢ່ າ ງແ ທ້ ຈິ ງ ນັ້ ນ ,
ທ່ານ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ
ໄດ້ສະເໜີທິດທາງຮ່ວມມືໃນຕໍ່
ໜ້າດັ່ງນີ້: ສືບຕໍ່ແລກປ່ຽນການ
ຢ້ຽມຢາມ
ລະຫວ່າງຄະນະຜູ້
ແທນຂັ້ນສູງ, ຂັ້ນກໍາມາທິການ,
ຄະນະເລຂາທິການ ແລະ ຄະນະ
ມິດຕະພາບລັດຖະສະພາ ຂອງ
ສອງອົ ງ ການນິ ຕິ ບັ ນ ຍັ ດ ນໍ າ ກັ ນ
ຢ່າງເປັນປົກກະຕິຕາມເງື່ອນໄຂ
ແບບວິຖີຊີວິດໃໝ່; ສືບຕໍ່ແລກ
ປ່ຽນຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບ
ການປະຕິ ບັ ດ ພາລະບົ ດ ບາດ
ດ້ານນິຕິບັນຍັດ ດ້ວຍຮູບແບບ
ຈັ ດ ກອງປະຊຸ ມ ສຳມະນາທາງ
ໄກ (Video Conference) ລະ
ຫວ່າງບັນດາກໍາມາທິການ, ຄະ
ນະມິດຕະພາບລັດຖະສະພາ ແລະ
ຄະນະເລຂາທິ ກ ານສະພາແຫ່ ງ

2

dv'xt-5,DDD
ຄົບຄະນະ ກວສຊ ແລະ ກອງ
ປະຊຸ ມ ສຳມະນາກ່ ຽ ວກັ ບ ການ
ປະກອບຄຳເຫັ ນ ໃສ່ ຮ່ າ ງມະຕິ
ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ ງ
ຊາດ
ໂດຍການເປັນປະທານ
ຂອງທ່ານ ສຸບັນ ສະວະບຸດ ປະ
ທານ ກວສຊ, ເຂົ້າຮ່ວມມີທ່ານ
ຄຳໃບ ດຳລັດ ຮອງປະທານສະ

ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ.
ໃນກອງປະຊຸມ, ຜູ້ເຂົ້າ
ຮ່ວມໄດ້ຮັບຟັງ, ສົນທະນາ ແລະ
ແລກປ່ ຽ ນຄຳຄິ ດ ຄໍ າ ເຫັ ນ ຕໍ່ ບົ ດ
ລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກ
ງານ ປະຈຳປີ 2021 ແລະ ແຜນ
ການວຽກງານຈຸດສຸມ ປະຈຳປີ
2022 ຂອງ ກວສຊ; ເຜີຍແຜ່

ທີ່ໄດ້ປະຕິບັດພາລະບົດບາດອັນ
ສຳຄັນ ໃນການເປັນເຈົ້າພາບ
ຈັ ດ ກອງປະຊຸ ມ ເວທີ ປຶ ກ ສາຫາ
ລື ລັ ດ ຖະສະພາອາຊີ - ປາຊີ ຟິ ກ
(APPF) ຄັ້ງທີ 29 ຜ່ານມາ
ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວອື່ນໆ ທີ່

ແຂວງທັງໝົດ. ສະເພາະການ
ລົງທຶນຂອງ ສ.ເກົາຫລີ ຢູ່ ສປປ
ລາວ ມີມູນຄ່າປະມານ 751
ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ
ໃນຈໍາ
ນວນ293 ໂຄງການ ແລະ ຈັດ
ຢູ່ໃນອັນດັບ 5 ຂອງການລົງ

ລາຍງານສະພາບການຕິ ດ ຕາມ

ກ ານແ ກ້ ໄ ຂບັ ນ ຫາຢ າເ ສບຕິ ດ ຮັບຟັງ,

ກວດກາ ແລະ ການຈັດຕັ້ງຜັນ

ແລະ ການດໍາເນີນຄ
 ະດີຂອງເຈົ້າ

ເຫັນ ແລະ ແລກປ່ຽນເຊິ່ງກັນ

ຂະຫຍາຍ 2 ວາລະແຫ່ງຊາດຄື:

ໜ້າທີສ
່ ືບສວນ-ສອບສວນ ແລະ

ແລະກັນ ເພື່ອເປັນທິດທ
 າງແກ້ ຮ່ວມມີບັນດາທ່ານ

ການແກ້ ໄ ຂຄວາມຫຍຸ້ ງ ຍາກ

ສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດ

ໄຂໃນຕໍ່ໜ້າ ເພື່ອໃຫ້ກ
 ານເຄື່ອນ

ທາງດ້ າ ນເສດຖະກິ ດ ການເງິ ນ

ໝາຍຢູ່ຄ້າຍຄຸມຂັງດັດສ້າງ ໃນ

ໄຫວວຽກງານຂອງຂົງເຂດຍຸຕິ ຫົວໜ້າພະແນກ, ລັດຖະກອນ

ເມີນຜົນການປະຕິບັດກົດໝາຍ

ແລະ ບັນຫາຢາເສບຕິດ, ໄດ້

ປີ 2021, ຮັບຟັງການລາຍງານ

ທໍາ ມີປ
 ະສິດທິພາບ ແລະ ປະ

ວິຊາການ ຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ

ແລະ ຮັບຟັງການເຜີຍແຜ່ ມະຕິ

ຮັ ບ ຟັ ງ ການລາຍງານຂອງອົ ງ

ຂອງອົງການກວດກາລັດແຂວງ

ສິດທິຜົນດີກວ່າເກົ່າ.

ແລະ

ການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ

ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃນ

(ນາງ ສຸກສະຫວັນ ອິນທະແສງ)

ຈາກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ

ຊາດ

ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາ

ການຕ້ານສະກັດກັ້ນ,

7 ແຂວງ.

ໝາຍ ແລະ ອະທິບາຍກົດໝາຍ

ລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່

ລາດບັງຫລວງ ແລະ ການກວດ

ໃນການຮ້ ອ ງຟ້ ອ ງຜູ້ ຖື ກ ຫາຂຶ້ ນ

ສ ອບບັ ນ ດາໂ ຄງການລົ ງ ທຶ ນ

ສານ,

ຂອງລັດປະຈໍາປີ 2021 ແລະ

ໂດດເດັ່ນ ໃນເວທີລັດຖະສະພາ
ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ; ພ້ອມ
ດຽວກັນນີ້, ສອງອົງການນິຕິ
ບັນຍັດ ລາວ-ສ.ເກົາຫລີ ໄດ້ມີ
ການແລກປ່ ຽ ນສານຊົ ມ ເຊີ ຍ ,
ສານອວຍພອນ ໃນໂອກາດວັນ
ສຳຄັນຂອງຊາດ, ມີການຮ່ວມ
ມື ແລະ ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນ
ແລະກັນ ຢູ່ໃນເວທີລັດຖະສະ
ພາພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ເພື່ອ
ປະກອບສ່ ວ ນໃນການສົ່ ງ ເສີ ມ
ສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ,
ມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມື
ເພື່ອການພັດທະນາ.
ທ່ າ ນ ປ ະ ທ າ ນ ສ ະ ພ າ
ແຫ່ງຊາດລາວ ຍັງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ:
ສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ຊຸດທີ IX
ມີສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດທັງ
ໝົດ 164 ທ່ານ ຍິງ 36 ທ່ານ
ກວມເອົາ 21,95% ຂອງຈໍາ
ນວນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ
ທັງໝົດ; ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
ຊຸດທີ II ມີສະມາຊິກທັງໝົດ
492 ທ່ານ ຍິງ 150 ທ່ານ
ກວມເອົາ 30,48% ຂອງຈໍາ
ນວນສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນ

ການຕິດຕາມກວດກາ

ທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ ຢູ່ ສປປ
ລາວ,
ເປັນຕົ້ນລົງທຶນໃນຂະ
ແໜງພະລັງງານໄຟຟ້າ, ການກໍ່
ສ້າງ, ການບໍລິການ, ກະສິກຳ,
ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ,
ໂຮງແຮມ ແລະ ຮ້ານອາຫານ,
ທະນາຄານ ແລະ ອື່ນໆ. ການ
ຮ່ ວ ມມື ດ້ າ ນການທ່ ອ ງທ່ ຽ ວ
ເຫັ ນ ວ່ າ ມີ ບ າດກ້ າ ວຂະຫຍາຍ
ຕົວໃໝ່ ນັບແຕ່ປີ 2016 ເຖິງ
ປັດຈຸບັນ
ມີນັກທ່ອງທ່ຽວ
ສ.ເກົາຫລີ ເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວ ຢູ່
ສປປລາວ
ຈໍານວນທັງໝົດ
720.596 ກວ່າຄົນ. ພ້ອມກັນ
ນີ້, ນັກທ່ອງທ່ຽວຂອງລາວ ກໍ
ໄດ້ໄປທ່ອງທ່ຽວ ຢູ່ ສ.ເກົາຫລີ
ນັ ບ ມື້ ຈໍ າ ນວນຫລາຍກວ່ າ ເກົ່ າ
ອັ ນ ເປັ ນ ການປະກອບສ່ ວ ນສຳ
ຄັ ນ ໃນການພັ ດ ທະນາເສດຖະ
ກິດຂອງກັນແລະກັນ ກໍຄືການ
ແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ
ລະ
ຫວ່າງປະຊາຊົນສອງຊາດລາວສ.ເກົາຫລີ.
ເພື່ອສືບຕໍ່ພົວພັນຮ່ວມ
ມືລະຫວ່າງ ສະພາແຫ່ງຊາດລາວ
ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດ ສ.ເກົາ

ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງໄອຍະ ທິດທ
 າງແຜນການປີ

ຊາດລາວ ຮ່ວມກັບສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ສ.ເກົາຫລີ; ໃນຖານະເປັນ
ອົງການນິຕິບັນຍັດ ສະເໜີສອງ
ຝ່າຍ ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້
ລັ ດ ຖະບານຂອງສອງປະເທດ
ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ບັ ນ ດາສັ ນ ຍາ,
ສົນທິສັນຍາ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງທີ່
ສອງລັດຖະບານ ໄດ້ລົງນາມ
ຮ່ ວ ມ ກັ ນ ໃ ຫ້ ເ ປັ ນ ຮູ ບ ປ ະ ທ ຳ
ເປັນຕົ້ນສັນຍາໃນການຮ່ວມມື
ດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການ
ລົງທຶນ, ການສຶກສາ, ສາທາລະ
ນະສຸກ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ພະລັງ
ງານ ແລະ ອື່ນໆ; ສືບຕໍ່ຮ່ວມມື
ແລະ ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນ
ແລະກັນ ໃນເວທີລັດຖະສະພາ
ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ເພື່ອປະ
ກອບສ່ວນໃນພາລະກິດປົກປັກ
ຮັກສາສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະ
ພາບ, ມິດຕະພາບ ແລະ ການ
ຮ່ວມມື
ເພື່ອການພັດທະນາ
ແບບຍືນຍົງ ໃນພາກພື້ນ ແລະ
ສາກົນ.
(ສົມນຶກ ແກ້ວໄຊຍະຈັກ)

ການສໍ້

2022,

ພາແຫ່ງຊາດ
ທັງເປັນຜູ້ຊີ້ນຳ
ກວສຊ; ມີຮອງປະທານ ກວສຊ,
ກຳມະການ ກວສຊ ໃນທົ່ວປະ
ເທດ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ
ແລະ ແຂກຖືກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມ.
ທັງນີ້, ເພື່ອເປັນການ
ແລກປ່ ຽ ນບົ ດ ຮຽນກ່ ຽ ວກັ ບ
ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ
ກວສຊ ທັງຮັບປະກັນໃຫ້ມີປະ
ສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນດີ
ຂຶ້ນ ແລະ ເພື່ອເປັນການເຜີຍ
ແຜ່ນິຕິກຳທີ່ສຳຄັນ ຂອງຄະນະ
ປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ທັງເປັນ
ການສືບຕໍ່ທາບທາມ 2 ຮ່າງນິ
ຕິກຳ ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ 2 ພາຍຫລັງທີ່
ໄດ້ ປັ ບ ປຸ ງ ຕາມຄຳຄິ ດ ຄຳເຫັ ນ
ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ
ແລະ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ
ບາງແຂວງ ເຊິ່ງໄດ້ຈັດທາບທາມ
ຄຳຄິ ດ ຄຳເຫັ ນ ຢູ່ ແ ຂວງບໍ ລິ ຄ ຳ
ໄຊມາຄັ້ງໜຶ່ງແລ້ວ ແລະ ເປັນ
ການປຶກສາຫາລື ແລະ ແນະນຳ
ວິ ທີ ກ ານເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກງານ
ຂອງຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງ ແລະ

ມະຕິຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ
ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຂອງ
ກວສຊ, ຄະນະສະມາຊິກສະພາ
ແຫ່ ງ ຊາດປະຈຳເຂດເລື ອ ກຕັ້ ງ
ແລະ ແນະນຳວິທີການເຄື່ອນ
ໄຫວວຽກງານຂອງທ້ ອ ງຖິ່ ນ ;
ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງໄດ້ລະດົມຄວາມ
ຄິດ ແລະ ແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳ
ເຫັ ນ ຕໍ່ ຮ່ າ ງມະຕິ ຂ ອງຄະນະປະ
ຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ
ວ່າດ້ວຍ
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະມາຊິກ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ມະຕິຂອງ
ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າ
ດ້ວຍການປະສານງານ ລະຫວ່າງ
ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ ງ ຊາດ
ແລະ ຄະນະປະຈຳສະພາປະຊາ
ຊົນຂັ້ນແຂວງ.
ຕອນທ້າຍ, ທ່ານ ຄຳ
ໃບ ດຳລັດ ໄດ້ມີຄຳເຫັນໂອ້ລົມ
ເຊິ່ ງ ທ່ າ ນໄດ້ ສ ະແດງຄວາມຊົ ມ
ເຊີຍ ແລະ ຕີລາຄາສູງ ຕໍ່ຜົນງານ
ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ ກວສຊ ສາ
ມາດຍາດມາໄດ້ໃນໄລຍະໜຶ່ງປີ
ຜ່ານມາ; ພ້ອມນັ້ນ ທ່ານຍັງໄດ້
ເນັ້ນໃຫ້ສືບຕໍ່ຄົ້ນ ຄວ້າປັບປຸງ 2

ພ້ອມທັງປະກອບຄໍາ ທານຂອງທ່ານ ອໍາໄ ພ ຈິດມາ ນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ
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ນົນ ຮອງປະທານ ກກໝ, ເຂົ້າ
ຫົວໜ້າ-

ຮອງຫົວໜ້າກົມ, ຫົວໜ້າ-ຮອງ

ວ່າ

ດ້ວຍການຕດ
ິ ຕາມກວດກາການ
ປ ະເ ມີ ນ ຜົ ນ ກ ານປ ະຕິ ບັ ດ ກົ ດ
ໝາຍ;

ຮ່າງແບບພິມການປະ

ລັດຖະກອນວິຊາການ ຂອງຄະນະປ ະຈໍ າ ສ ະພາແ ຫ່ ງ

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ

ວ່າດ
 ້ວຍການຕຄ
ີ ວາມ

ສະບັບເລກທີ 30/ຄປຈ, ລົງ

ຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຮັບຟັງການບັນລະຍາຍ

ວັນທີ 7 ກຸມພາ 2022 ແລະ

ວິ ຊ າກ ານໃ ຫ້ ມີ ຄ ວາມເຂົ້ າ ໃຈ

ບາງບົດຮຽນກ່ຽວກັບການຕິດ

ມະຕິ ຂ ອງຄ ະນະປ ະຈໍ າ ສ ະພາ

ແລະ ສາມາດກໍາແໜ້ນຕໍ່ວຽກ

ຕາມກ ວດກາກ ານປ ະເ ມີ ນ ຜົ ນ ແຫ່ງຊາດ ວ່າດ
 ້ວຍການໂຄສະ

ການ, ອົງການສືບສວນ-ສອບ ຮັ ບ ຟັ ງ ກ ານລ າຍງ ານຂ ອງພ ະ ງານດັ່ງກ່າວ. ໃນລະຫວ່າງວັນ

ການປະຕິບັດກ
 ົດໝາຍ

ສວນ, ຮັບຟັງກ
 ານລາຍງານຂອງ

ບັນດາປະເທດອາຊຽນ ແລະ ລັດ

ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດ

ຖະສະພາສາກົນ

ຈາກຜູ້ຊ່ຽວ

ໝາຍ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ສະ

ຊານຕ່າງປະເທດ (ທີ່ປຶກສາດ້ານ

ບັບເລກທີ 29/ຄປຈ, ລົງວັນທີ

ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ໃນການຍົກ 2021. ນອກນັ້ນ ຍັງຍົກໃຫ້ ດ້ າ ນງົ ບ ປະມານຈາກໂຄງການ

ການປົກຄອງອາວຸໂສ

ມູນນິທິ

7 ກຸມພາ 2022 ເພື່ອເຮັດໃຫ້

ສູງຄຸນນະພາບການດໍາເນີນຄະ

ເຫັນບັນດາຜົນງານການເຄື່ອນ WFD.

ເວສມິນສະເຕີ);

ບາງບົດຮ
 ຽນ

ຜູເ້ ຂົາ້ ຮວ
່ ມມຄ
ີ ວາມເຂົາ້ ໃຈ ແລະ

ດີຂອງສານ, ການປະຕິບັດໜ້າ

ໄຫວວຽກງານຂອງຂົງເຂດຍຸຕິ

Foundation for Democracy)

ກ່ຽວກັບການປະເມີນຜນ
ົ ກະທົບ

ມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນໃນ

ທີ່ຂອງຜູ້ພິພາກສາ, ຮັບຟັງການ

ທໍາ ເຊິ່ງເຫັນໄດ້ຂສ
ໍ້ ະດວກ, ຂໍ້ ໄດ້ ຈັ ດ ກອງປະຊຸ ມ ຍົ ກ ລະດັ ບ

ຂອງຮ່າງກົດໝາຍ ຈາກຜູ້ຕາງ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກ

ວຽກງານຕິດຕາມກວດກາການ

ໜ້າ ກະຊວງຍຸຕິທໍາ ນອກຈາກ

ງານຕົວຈິງ.

ສອບສວນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິ

ບັ ດ ພ າລະບົ ດ ບາດຂ ອງຕົ ນ ໃນ ປ ະເ ມີ ນ ຜົ ນ ກ ານປ ະຕິ ບັ ດ ກົ ດ

ນັ້ນ, ຍັງໄ ດ້ຄົ້ນຄ
 ວ້າ ແລະ ປະ

(ກົມຕດ
ິ ຕາມກວດກາ, ໂຄສະນາ

ບັດວາລະແຫ່ງຊາດ

ໄລຍະຜ່ານມາ ໃຫ້ທ
 ີ່ປະຊຸມໄດ້ ໝາຍຂຶ້ນ

ກອບຄໍາເຫັນຕໍ່ຮ່າງມະຕິຂອງຄະ

ແລະ ຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ)

ແນກຍຸຕິທໍາແຂວງ

ກ່ຽວກັບ ທີ 21-23 ກຸມພາ 2022 ກໍາ

ສານປະຊາຊົນແຂວງ ກ່ຽວກັບ ສະພາບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດບັນ

ມາທິການກົດໝາຍ

ການປະຕິ ບັ ດ ພ າລະບົ ດ ບາດ,

ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ

ດາຄໍາຕັດສິນຂອງສານ

ໃນປີ

ລາຍງານຂອງອົງການສືບສວນ- ຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ກ່ຽວກັບ

(ກກໝ)

Westminster

ໂດຍການເປັນປະ

ຂອງ ນາ ເຜີຍແຜ່ ລັດຖະທໍາມ
 ະນູນ,

ຮ່າງມະຕິ ແລ້ວລາຍງານໃຫ້ຄະ
ນະປະຈຳສະພາແຫ່ ງ ຊາດຮັ ບ
ຊາບ ທັງເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມ
ຊຶມ, ກຳແໜ້ນແນວທາງນະໂຍ
ບາຍຂອງພັກ ໂດຍສະເພາະມະ
ຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XI
ຂອງພັກ, ບັນດາກົດໝາຍ, ນິຕິ
ກຳຕ່າງໆຂອງລັດ; ເອົາໃຈໃສ່

ວຽກງານຄຸ້ມຄອງສະມາຊິກສະ
ພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະ
ພາປະຊາຊົນແຂວງ ລວມທັງ
ການປັບປຸງກົງຈັກຊ່ວຍວຽກຢູ່
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ກໍຄືຂັ້ນ
ເມືອງ; ເພີ່ມທະວີການປະສານ
ສົ ມ ທົ ບ ກັ ບ ພາກສ່ ວ ນທີ່ ກ່ ຽ ວ
ຂ້ອງ ເພື່ອຍົກສູງຂີດຄວາມສາ
ມາດໃຫ້ ແ ກ່ ສ ະມາຊິ ກ ສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະ
ພາປະຊາຊົນແຂວງ, ກະກຽມ
ປັ ບ ປຸ ງ ກົ ດ ໝາຍທີ່ ພົ ວ ພັ ນ ກັ ບ
ການເລືອກຕັ້ງ ກໍຄືການເຄື່ອນ
ໄຫວຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ເອົາ
ໃຈໃສ່ປັບປຸງແບບແຜນວິທີເຮັດ
ວຽກ ໂດຍສະເພາະກົນໄກການ
ປະສານງານ ລະຫວ່າງຄະນະກຳ
ມາທິການ ແລະ ບັນດາກຳມະ
ການຂອງຕົນ, ລະບົບການລາຍ
ງານສ່ ອ ງແສງຂອງກຳມະການ
ຕໍ່ຄະນະກຳມາທິການ, ການປະ
ສານງານລະ ຫວ່າງກຳມາທິການ
ກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ.
(ນາງ ອາລິນ ສຸພິມມະປະດິດ)

ສາຍດ່ວນ
1516
ເພື່ອຮັບຟັງ
ແລະຕອບຂໍ້ສະເໜີຂອງ
ສັງຄົມ ທີ່ມຕ
ີ ກ
ໍ່ ານບໍລິ
ຫານວຽກງານຂອງລັດ
ຖະບານ.
l

ສາຍດ່ວນ
1510 ເພື່ອປົກປ້ອງຜູ້
ຊົມໃຊ້ສິນຄ້າ ແລະຮັບ
ເອົາຄຳຮ້ອງທຸກຂອງປະ
ຊາຊົນ.
l

ປະຊາຊົນຊາວ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ຕ້ ອ ງ ກ າ ນ ແ ຈ້ ງ ເ ຫ ດ
ແ ລ ະ ຂໍ ຄ ວ າ ມ ຊ່ ວ ຍ
ເຫລືອ ສາມາດໂທເບີ
1191 ຕະຫລອດ 24
ຊົ່ວໂມງ ຈາກທຸກເຄືອ
ຂ່າຍໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ.
l
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ຍະສິດ ຮອງປະທານສະພາປະຊາ
ຊົນແຂວງຄໍາມ່ວນ, ມີບັນດາ
ທ່ານ ຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາ
ຊົນແຂວງ, ຄະນະເລຂາທິການ,
ຄະນະກຳມະການ ແລະ ບັນດາ
ທ່ າ ນຫົ ວ ໜ້ າ -ຮອງຫົ ວ ໜ້ າ ຂະ
ແໜງພາຍໃນສະພາປະຊາຊົ ນ
ແຂວງເຂົ້າຮ່ວມ.

ຈຸ ດ ປ ະ ສົ ງ ຂ ອ ງ ກ າ ນ
ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຄັ້ງນີ້ ກໍ
ເພື່ອຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ແລະ ເກັບ
ກຳຂໍ້ ມູ ນ ການເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກ
ງານຂອງຄະນະສະມາຊິກສະພາ
ແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ປະຈໍາເຂດ
ເລືອກຕັ້ງທີ 12 ແຂວງຄໍາມ່ວນ
ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ.
ໂອກາດດັ່ງກ່າວ ທ່ານ
ນາງ ບັງອອນ ໄຊຍະສິດ ໄດ້
ລາຍງານໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນໄລ
ຍະ 1 ປີຜ່ານມາ ຂອງຄະນະ
ສສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 12
ແຂວງຄໍາມ່ວນ ແລະ ສະພາປະ
ຊາຊົນແຂວງ ເປັນຕົ້ນ: ກ່ຽວ
ກັ ບ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ວຽກ
ງານ 3 ພາລະບົດບາດຂອງຕົນ
ໃນການພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບ
ຮອງເອົານິຕິກຳ ທີ່ສຳຄັນຂອງ
ທ້ອງຖິ່ນ, ການຕົກລົງບັນຫາ
ສຳຄັ ນ ພື້ ນ ຖານຂອງທ້ ອ ງຖິ່ ນ
ແລະ
ການຕິດຕາມກວດກາ
ການເຄົາລົບ ໃນການຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບັດລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດ

ໝາຍ ຂອງບັນດາອົງການລັດ
ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ
ລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ
ໃນການເປັນຕົວແທນແຫ່ງສິດ
ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາ
ຊົນບັນດາເຜົ່າ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນ
ການລົງພົບປະຢ້ຽມຢາມຜູ້ມີສິດ
ເລືອກຕັ້ງ ແລະ ການລົງໂຄສະ

ນາເຜີຍແຜ່ຜົນສຳເລັດຂອງກອງ
ປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກຂອງສະ
ພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ແລະ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II
ທີ່ ຕິ ດ ພັ ນ ກັ ບ ການເກັ ບ ກໍ າ ເອົ າ
ຄໍາສະເໜີ, ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ຂໍ້
ຂັ ດ ຂ້ ອ ງໝອງໃຈຂອງພໍ່ ແ ມ່
ປະຊາຊົນ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ບັນດາ
ບ້ານທີ່ຢ່ເູ ຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກ
ຢູ່ 10 ຕົວເມືອງ, ພາຍຫລັງທີ່
ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານ ຜູ້ແທນ
ເຂົ້າຮ່ວມກອງຊຸມ ກໍໄດ້ແລກ
ປ່ຽນຄໍາຄິດຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບບັນ
ຫາຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຂໍ້ສະ
ດວກ ແລະ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ຈາກ
ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ວຽກງານ
ການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ,
ນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ, ຂອດການ
ປະສານງານກັບອົງການປົກຄອງ
ແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງ ພ້ອມນັ້ນ ທ່ານຮອງປະ
ທານ ສພຂ ຍັງໄດ້ສະເໜີມາຍັງ
ກວສຊ ກ່ຽວກັບການຈັດເຝິກ
ອົບຮົມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້
ແກ່ ຄະນະ ສສຊ ປະຈໍາເຂດ

ເລືອກຕັ້ງທີ 12 ແຂວງຄໍາມ່ວນ
ແລະ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
ເພື່ອເພີ່ມທັກສະ ແລະ ນຳໄປ
ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ວຽກງານໃນຕໍ່
ໜ້າໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຍິ່ງຂຶ້ນ.
ໃນຕອນທ້າຍ ທ່ານ
ວຽງແກ້ວ ວັນນະຈັກ ກໍໄດ້ສະ
ແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັ ງ ສະ

ພາປະຊາຊົນແຂວງຄໍາມ່ວນ ທີ່
ໄດ້ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືເປັນຢ່າງດີ
ໃນການເຮັດວຽກຄັ້ງນີ້, ກວສຊ
ແມ່ ນ ກຳມາທິ ກ ານທີ່ ສ້ າ ງຕັ້ ງ
ໃໝ່ ໃນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງ
ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກ
ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX
ໂດຍປະຕິບັດພາລະບົດບາດເປັນ
ເສນາທິການໃຫ້ແກ່ສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ແລະ ຄະນະປະຈໍາສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ໃນວຽກງານກົງຈັກ
ການຈັດຕັງ້ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ,
ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານກ່ຽວ
ກັ ບ ສະມາຊິ ກ ສະພາແຫ່ ງ ຊາດ;
ການປະເມີ ນ ຜົ ນ ການປະຕິ ບັ ດ
ໜ້າທີ່ຂອງບຸກຄະລາກອນ ແລະ
ຮັບຮອງເອົາການແຕ່ງຕັ້ງ ແລະ
ກະກຽມວຽກງານການເລື ອ ກ
ຕັ້ ງ ສະມາຊິ ກ ສະພາແຫ່ ງ ຊາດ
ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນ
ຂັ້ນແຂວງ.
(ເອື້ອ ມະໂນສິງ)

ໂດຍການເປັ ນ ປະທານຂອງສະ
ຫາຍ ນາງ ສູນທອນ ໄຊຍະຈັກ
ເລຂາທິການສູນກາງພັກ, ຮອງ
ເລຂາຄະນະບໍ ລິ ຫ ານງານພັ ກ
ສພຊ, ຮອງປະທານ ສພຊ; ມີ
ບັ ນ ດາສະຫາຍຄະນະບໍ ລິ ຫ ານ
ງານພັກ ສພຊ, ຄະນະພັກຮາກ
ຖານ, ຄະນະໜ່ວຍພັກທີ່ຂຶ້ນ
ກັບຮາກຖານພັກ ແລະ ສະມາ
ຊິກພັກສົມບູນພາຍໃນ ສພຊ
ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.
ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບຟັງ
ການຜ່ າ ນບົ ດ ສະຫລຸ ບ ຕີ ລ າຄາ
ສະພາບການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ
ວຽກງານກໍ່ສ້າງພັກ-ພະນັກງານ
ແລະ ການປັບປຸງກົງຈັກການ
ຈັດຕັ້ງ ພາຍໃນ ສພຊ
 ໃນໄລ
ຍະ 5 ປີຜ່ານມາ ແລະ ທິດທາງ

ແຜນການ 5 ປີ ແລະ ຮັບຟັງ
ການເຜີຍແຜ່ເອກະສານສຳຄັນ
ຕ່າງໆຄື: ມະຕິກອງປະຊຸມວຽກ
ງານຈັດຕັ້ງທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ
IX; ມະຕິກອງປະຊຸມຂອງຄະ
ນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ວ່າ
ດ້ວຍການເພີ່ມທະວີການນໍາພາ
ຂອງພັກ ເພື່ອສ້າງການຫັນປ່ຽນ
ຢ່າງແຂງແຮງ ແລະ ເລິກເຊິ່ງ
ວຽກງານພະນັກງານ
ສະບັບ
ເລກທີ 04/ຄບສພ, ລົງວັນທີ
30 ກັນຍາ 2021; ຜົນສຳເລັດ
ກອງປະຊຸມວຽກງານຈັດຕັ້ງທົ່ວ

ປະເທດ ຄັ້ງທີ XI ແລະ ເນື້ອ
ໃນບົ ດ ໂອ້ ລົ ມ ຂອງສະຫາຍເລ
ຂາທິ ກ ານໃຫຍ່ ຄ ະນະບໍ ລິ ຫ ານ
ງານສູນກາງພັກ ຕໍ່ກອງປະຊຸມ
ວຽກງານຈັດຕັ້ງທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງ
ທີ XI.
ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກອງ

ດາສະມາຊິກພັກສົມບູນ
ທັງ
ມອບ-ຮັ ບ ມະຕິ ຂ ອງຄະນະປະ
ຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ
ວ່າດ້ວຍ
ການຮັ ບ ຮອງເອົ າ ການຍົ ກ ຍ້ າ ຍ
ພະນັ ກ ງານການນຳຂັ້ ນ ສູ ງ ຮັ ບ
ໜ້າທີ່ໃໝ່ ແລະ ມອບ-ຮັບບັດ
ສະມາຊິກພັກ ໃຫ້ສະມາຊິກພັກ

ທຸກພາກສວ
່ ນເອົາໃຈໃສ່ມີສວ
່ ນ
ຮ່ ວ ມໃ ນກ ານແ ກ້ ໄ ຂຂ ໍ້ຄົ ງ ຄ້ າ ງ
ທີ່ຍັງບໍ່ທັນປ
 ະຕິບັດໄ ດ້. ພ້ອມ
ນີ້, ສະຫາຍ ຍັງໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ຄ
 ະ
ນະພັກທຸກຂັ້ນ ຈົ່ງຫັນເອົາບັນ
ດາມະຕິຂອງຂັ້ນເທິງມາຜັນເປັນ
ແຜນງານລະອຽດຂອງຕົນ; ເອົາ

ທັງເປັນການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້
ຄວາມສາມາດ,
ປະສົບການ
ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ທາງດ້ານ
ທິດສະດີ ແລະ ພຶດຕິກຳ ໃນ
ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ວຽກງານ
ຕົວຈິງ ໃນການປະຕິບັດ 3 ພາ
ລະບົດບາດ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ
ໃຫ້ສູງຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ; ທັງຈະ
ເປັ ນ ການແລກປ່ ຽ ນບົ ດ ຮຽນ
ເຊິ່ງກັນແລະກັນ ລະຫວ່າງ ສສຊ
ຜູ້ ເ ກົ່ າ ທີ່ ມີ ປ ະສົ ບ ການມາຖ່ າ ຍ
ທອດບົດຮຽນໃຫ້ ສສຊ ຜູ້ໃໝ່
ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດພາ
ລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່
ຂອງ ກວທສ ໃນສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ຊຸດທີ IX ແລະ ສະພາປະ
ຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ (ສພຂ) ຊຸດທີ
II ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດ
ທິຜົນ.
ກອປງະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຜູ້
ເຂົ້ າ ຮ່ ວ ມແມ່ ນ ໄດ້ ຮ ຽນຮູ້ ໃ ນ
ຫລາຍຫົວຂໍ້ ເປັນຕົ້ນ: 1. ດ້ານ

ນິຕິບັນຍັດ: ການຄົ້ນຄວ້າເນື້ອ
ໃນກົດໝາຍ, ນິຕິກຳໃຕ້ກົດ
ໝາຍທີ່ ພົ ວ ພັ ນ ກັ ບ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ
ແລະ ການເຄື່ອນ ໄຫວຂອງສະ
ພາແຫ່ງຊາດໃນຂົງເຂດວັດທະ
ນະທຳ-ສັງຄົມ, ການຄົ້ນຄວ້າ,
ກະກຽມບົ ດ ປະກອບຄຳເຫັ ນ ຢູ່
ກອງປະຊຸມຄະນະປະຈຳ, ກອງ
ປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ລວມທັງ
ການສ້າງຄໍາຖາມເຈາະຈີ້ມ, ຄໍາ
ຊັກຖາມ, ບົດສັງລວມຄໍາເຫັນ
ຂອງປະທານກອງປະຊຸມ, ການ
ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງມະຕິຂອງສະ
ພາແຫ່ງຊາດ; 2. ທັກສະ ແລະ
ບົດຮຽນໃນການສ້າງກົດໝາຍ,
ການປະເມີ ນ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ
ບັດກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາລຸ່ມ
ກົດໝາຍ; 3. ການຕົກລົງບັນ
ຫາສຳຄັນພື້ນຖານຂອງປະເທດ
ຊາດ: ບັນຫາ ແລະ ເນື້ອໃນ
ຂອງການພິຈາລະນາຕົກລົງບັນ
ຫາສໍ າ ຄັ ນ ຂອງປະເທດຊາດ;

ການຄົ້ນຄວ້າ, ວິເຄາະ, ວິໄຈສະ
ພາບບັນຫາ ເພື່ອສັງລວມ ແລະ
ລາຍງານ; ການສ້າງວິໄສທັດ,
ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນພັດທະ
ນາ 5 ປີ ແລະ ແຜນການເຄື່ອນ
ໄຫວວຽກງານປະຈຳປີ ຂອງກຳ
ມາທິການ; 4. ດ້ານການຕິດ
ຕາມກວດກາ: ຄວາມຮູ້ພຶ້ນຖານ
ຂອງວຽກງານຕິດຕາມກວດກາ;
ການຕິດຕາມກວດກາຫົວຂໍຂ
້ ອງ
ກຳມາທິການ ແລະ ຫົວຂໍ້ຂອງ
ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນ
ຂົ ງ ເຂດວັ ດ ທະນະທຳ-ສັ ງ ຄົ ມ ;
ແລະ 5. ບົດຮຽນກ່ຽວກັບການ
ຄົ້ນຄວ້າຄຳຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທຳ
ແລະ
ການຕິດຕາມກວດກາ
ຜົ ນ ຂອງການແກ້ ໄ ຂຄໍ າ ຮ້ ອ ງຂໍ
ຄວາມເປັນທໍາໃນຂົງເຂດວັດທະ
ນະທຳ-ສັງຄົມ.
(ນາງ ນິດຕາ ຄຸນປາກດີ)

ປະຊຸມ ຍັງໄດ້ຮັບຟັງແຈ້ງການ
ຂອງຄະນະຈັ ດ ຕັ້ ງ ສູ ນ ກາງພັ ກ
ເລກທີ 33/ຄຈສພ, ລົງວັນທີ
18 ກຸມພາ 2012 ວ່າດ້ວຍ
ການຍົ ກ ຍ້ າ ຍພະນັ ກ ງານການ
ນໍາຂັ້ນສູງຮັບໜ້າທີ່ໃໝ່; ມະຕິ
ຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ
ວ່ າ ດ້ ວ ຍການຍົ ກ ຍ້ າ ຍພະນັ ກ
ງານການນໍ າ ຂັ້ ນ ສູ ງ ຮັ ບ ໜ້ າ ທີ່
ໃໝ່ຢູ່ພາຍໃນ ສພຊ
 ; ຂໍຕ
້ ົກລົງ
ຂອງຄ ະນ ະບ ໍລິ ຫ ານງ ານພັ ກ
ສພຊ
ວ່າດ
 ້ວຍການຮັບຮອງ
ອອກບັດສ
 ະມາຊິກພັກ ໃຫ້ບັນ

ສົມບູນ ຈຳນວນ 39 ສະຫາຍ.
ໂອກ າດດ ຽວກັ ນ ນ ີ້,
ສະຫາຍ ນາງ ສູນທອນ ໄຊຍະ
ຈັກ ໄດ້ມ
 ີຄຳເຫັນໂ ອ້ລົມຕກ
ໍ່ ອງ
ປະຊຸມ ເຊິ່ງສະຫາຍໄດ້ສ
 ະແດງ
ຄ ວາມຊົ ມ ເ ຊີ ຍ ຕໍ່ ຜົ ນ ງ ານກ ານ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກໍ່ສ້າງ
ພັກ-ພະນັກງານ ແລະ ການປັບ
ປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ພາຍໃນ
ສພຊ ໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ,
ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍທັງ 39
ສະຫາຍ ທີໄ່ ດ້ຮ
 ັບບັດສະມາຊິກ
ພັກສົມບູນ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້

ໃ ຈໃສ່ສ້າງພັກປອດໃສ, ເຂັ້ມ
ແຂງ, ໜັກແ
 ໜ້ນ ໃຫ້ສາມາດ
ສ້ າ ງໄ ດ້ ໜ່ ວ ຍພັ ກ ປ ອດໃ ສ,
ເຂັ້ມແຂງ, ໜັກແໜ້ນ ໃຫ້
ຫລາຍຍິ່ງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ທັງເນັ້ນ
ໃ ຫ້ສ ະມ າຊິ ກ ພັ ກ ທຸ ກ ສ ະຫ າຍ
ເປັນແບບຢ່າງນຳໜ້າທາງດ້ານ
ການເມືອງ-ແນວຄິດ,
ແບບ
ແຜນການນຳພາ,
ວິທ
 ີເຮັດ
ວຽກ, ແບບແຜນການດຳລົງຊີ
ວິດ ແລະ ອື່ນໆ.
(ນາງ ປາກາລັກ ພົມມີໄຊ)
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ຂອງທ່ານ ນາງ ທຸມມາລີ ວົງພະ
ຈັນ ປະທານກຳມາທິການວັດ
ທະນະທຳ-ສັງຄົມ; ເຂົ້າຮ່ວມມີ
ທ່ານ ຄຳໃບ ດຳລັດ ຮອງປະ
ທານສະພາແຫ່ງຊາດ ທັງເປັນຜູ້
ຊີນ
້ ຳກຳມາທິການວັດທະນະທຳສັງຄົມ, ມີຮອງປະທານກຳມາທິ
ການວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ; ບັນ
ດາ ສສຊ ທີ່ສັງກັດກຳມາທິ
ການ, ເເຂກຖືກເຊີນ ແລະ ພະ
ນັກງານ-ວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ໃນກອງປະຊຸ ມ ທ່ າ ນ
ນາງ ທຸມມາລີ ໄດ້ມີຄຳເຫັນ
ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມວ່າ: ກອງ
ປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ຈັດຂຶ້ນເພື່ອສ້າງ
ຄວາມເຂັ້ ມ ແຂງທາງດ້ າ ນວິ ຊ າ
ການໃຫ້ ສສຊ ແລະ ພະນັກ
ງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ສັງກັດຊ່ວຍ
ວຽກຂອງ ກວທສ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນບັນດາ ສສຊ ທີ່ເປັນກຳ
ມະການຂອງ ກວທສ ໂດຍສ່ວນ
ໃຫຍ່ແມ່ນສະມາຊິກໃໝ່; ພ້ອມ
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(ສພຊ
 ) ລະຫວ່າງວັນ
ທີ 21-25 ກຸມພາ 2022 ຄະ
ນະທີມງານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ
ຊາດ (ສສຊ) ປະຈໍາເຂດເລືອກ
ຕັ້ງ 2 ຜົ້ງສາລີ ແລະ ສະມາຊິກ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສສຂ)
ຊຸດທີ II ນໍາໂດຍທ່ານ ທອງສີ
ເສົາສຸລິພົມ ປະທານສະພາປະ
ຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ
 ) ຜົ້ງສາລີ,
ປະທານຄະນະ ສສຊ ປະຈໍາເຂດ
ເລືອກຕັ້ງ 2 ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ
ໄດ້ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ
ໂຄສະນາເຜີ ຍ ແຜ່ ຜົ ນ ສໍ າ ເລັ ດ
ກ ອ ງ ປ ະ ຊຸ ມ ສ ະ ໄ ໝ ວິ ສ າ ມັ ນ
ເທື່ອທີ 1 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ
(ສພຊ
 ) ຊຸດທີ IX ແລະ ສພຂ

ຊຸດທີ II ທີ່ເມືອງຂວາ ແຂວງ
ຜົ້ງສາລີ ເຊິ່ງທີມງານໄດ້ເຄື່ອນ
ໄຫວຢູ່ 6 ຈຸດ 5 ບ້ານຄື: ເທ
ສະບານເມືອງ, ບ້ານກົກພ້າວ,
ບ້ານບວມພັນ, ບ້ານມົກກວາງ,
ບ້ານພີເຈີໃໝ່ ແລະ ບ້ານພູສະ
ຖິ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 710
ຄົນ ຍິງ 236 ຄົນ.
ທັງນີ້, ກໍເພື່ອໃຫ້ພະ
ນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ທະຫານ,
ຕໍາຫລວດ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ
ບັນດາເຜົ່າ ທີ່ມີອາຍຸ 18 ປີຂຶ້ນ
ໄປໄດ້ຮັບຮູ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ທັງ
ເປັນການລາຍງານສະພາບການ
ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນຕໍ່
ຜູ້ ສິ ດ ເ ລື ອກ ຕັ້ ງ ໄ ດ້ ຮັ ບ ຊາບ ,
ເຄື່ອນໄຫວເກັບກໍາສະພາບການ
ແລະ ຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຂອງພໍ່ແມ່
ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຕໍ່ວຽກງານ
ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານລັດ, ຄຸ້ມ
ຄອງສັງຄົມ.
ກ າ ນ ຈັ ດ ຕັ້ ງ ຜັ ນ ຂ ະ
ຫຍາຍຄັ້ງນີ້, ທ່ານ ທອງສີ ເສົາ
ສຸລິພົມ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ບັນດາເນື້ອ
ໃນມະຕິປະກອບມີ: ມະຕິວ່າ
ດ້ ວ ຍການຮັ ບ ຮອງເອົ າ ວາລະ
ແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂ
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ ານເສດ
ຖະກິດ-ການເງິນ ໃນໄລຍະປີ
2021-2023 ສະບັບເລກທີ
03/ສພຊ, ລົງວັນທີ 10/8/

0jk; c]t dkog7njvows;0v’ltrkxt-k-qo0ahoc0;’

leg]afdko9af8A’zao0tspkp c]t 37ltokgzupczjzqoleg]af
[aofkdv’xt-5,le7ao0v’ lr- c]t lr0 zQ’lk]u

2021;
ມະຕິກອງປະຊຸມສະ
ໄໝວິສາມັນ ເທື່ອທີ 1 ຂອງ
ສພຊ
 ຊຸດທີ IX ວ່າດ້ວຍການ
ຮັ ບ ຮອງເອົ າ ວະລະແຫ່ ງ ຊາດ
ກ່ ຽ ວກັ ບ ການແກ້ ໄ ຂບັ ນ ຫາຢາ
ເສບຕິດ ໃນໄລຍະປີ 20212023 ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ,
ລົງວັນທີ 10/8/2021; ມະຕິ
ວ່ າ ດ້ ວ ຍການຮັ ບ ຮອງເອົ າ ຍຸ ດ
ທະສາດການພັ ດ ທະນາພະລັ ງ
ງານໄຟຟ້າຂອງ ສປປລາວ ປີ
2021-2030 ສະບັບເລກທີ
22/ສພຊ, ລົງວັນທີ 16/11/
2021; ມະຕິວ່າດ້ວຍການຮັບ
ຮອງເອົ າ ວິ ໄ ສທັ ດ ການພັ ດ ທະ
ນາເສດຖະກິ ດ ດີ ຈີ ຕ ອນແຫ່ ງ
ຊາດ ໄລຍະ 20 ປີ (20212024) ຍຸດທະສາດການພັດ
ທະນາເສດຖະກິດດີຈີຕອນແຫ່ງ
ຊາດ ໄລຍະ 10 ປີ (20212030) ແລະ ແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິ ດ ດີ ຈີ ຕ ອນແຫ່ ງ ຊາດ
ໄລຍະ 5 ປີ (2021-2025)
ສະບັບເລກທີ 23/ສພຊ, ລົງ
ວັນທີ 16/11/2021; ມະຕິ

ວ່ າ ດ້ ວ ຍການຮັ ບ ຮອງເອົ າ ບົ ດ
ລາຍງານຜົນການກວດກາ ຕາມ
ຜົນການກວດສອບ
ປະຈໍາປີ
2019, ບົດສະຫລຸບການເຄື່ອນ
ໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2021
ແລະ ທິດທາງແຜນການເຄື່ອນ
ໄຫວວຽກງານປະຈໍາປີ 2022
ຂອງອົງການກວດກາລັດ ສະ
ບັບເລກທີ 24/ສພຊ, ລົງວັນ
ທີ 16/11/2021; ມະຕິວ່າ
ດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາຜົນການ
ກວດສອບບົດສະຫລຸບຂາດຕົວ
ງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ຜົນ
ການກວດສອບ ປະຈໍາປີ 2020,
ບົ ດ ສະຫລຸ ບ ການເຄື່ ອ ນໄຫວ
ວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ
ທິ ດ ທາງແຜນການເຄື່ ອ ນໄຫວ
ວຽກງານປະຈໍາປີ 2022 ຂອງ
ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ສະ
ບັບເລກທີ 25/ສພຊ, ລົງວັນທີ
16/11/2021; ມະຕິວ່າດ້ວຍ
ການຮັ ບ ຮອງເອົ າ ບົ ດ ລາຍງານ
ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະ
ຈໍາປີ 2021 ແລະ ແຜນການ
ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ

2022 ຂອງສານປະຊາຊົນສູງ
ສຸດ ສະບັບເລກທີ 26/ສພຊ,
ລົງວັນທີ 16/11/2021; ມະ
ຕິວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດ
ລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກ
ງານ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ແຜນ
ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະ
ຈໍາປີ 2022 ຂອງອົງການໄອ
ຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ສະບັບ
ເລກທີ 27/ສພຊ, ລົງວັນທີ
16/11/2021; ມະຕິວ່າດ້ວຍ
ການຮັ ບ ຮອງເອົ າ ການແຕ່ ງ ຕັ້ ງ
ສະມາຊິ ກ ສະພາຜູ້ ພິ ພ າກສາ
ຂອງສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ສະ
ບັບເລກທີ 28/ສພຊ, ລົງວັນທີ
16/11/2021; ມະຕິວ່າການ
ຮັ ບ ຮອງເອົ າ ບົ ດ ສະຫລຸ ບ ການ
ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ
2021 ແລະ ແຜນການເຄື່ອນ
ໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2022
ຂອງ ສພຊ
 ສະບັບເລກທີ 29/
ສພຊ, ລົງວັນທີ 16/11/2021;
ມະຕິ ວ່ າ ດ້ ວ ຍການຮັ ບ ຮອງບົ ດ
ລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວ
ກັ ບ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນ

ພັ ດ ທະນາເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ
ແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ 9 ເດືອນ,
ຄາດຄະເນໝົດປີ 2021 ແລະ
ທິ ດ ທ າ ງ ແ ຜ ນ ກ າ ນ ປ ະ ຈໍ າ ປີ
2022 ສະບັບເລກທີ 41/ສພຊ,
ລົງວັນທີ 17/11/2021; ມະ
ຕິວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງບົດລາຍ
ງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບ
ການສະຫລຸບຂາດຕົວ ການຈັດ
ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນງົ ບ ປະມານ
ແຫ່ງລັດ ປະຈໍາປີ 2020 ແລະ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະ
ມານແຫ່ງລັດ 10 ເດືອນ, ຄາດ
ຄະເນໝົດປີ 2021 ແລະ ແຜນ
ການປະຈໍາປີ 2022 ສະບັບ
ເລກທີ 42/ສພຊ, ລົງວັນທີ
17/11/2021.
ພ້ອມນັ້ນ, ໄດ້ຮັບຟັງ
ທ່ານ ພົມມີ ອິນມະສອນ ສສຂ
ຊຸດທີ II ໄດ້ເຜີຍແຜ່ບັນເນື້ອ
ໃນມະຕິປະກອບມີ: ມະຕິວ່າ
ດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍ
ງານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດວຽກງານ ປະຈຳປີ 2021
ແລະ ທິດທ
 າງແຜນການປະຈຳ
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(ສພຊ
 ) ໃນລະຫວ່າງ
ວັນທີ 17-21 ກຸມພາ 2022
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ
)
ຫລວງນໍ້າທາ ໄດ້ພົບປະຢ້ຽມ
ຢາມພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ
ແລະ
ເຜີຍແຜ່ເນື້ອໃນຜົນສຳ
ເລັ ດ ກອງປະຊຸ ມ ສະໄໝສາມັ ນ
ເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ
(ສພຊ
 ) ຊຸດທີ IX ແລະ ສພຂ

ຫລວງນ້ຳທາ ຊຸດທີ II ຢູ່ເມືອງ

ນາແລ ແລະ ເມືອງລອງ ແຂວງ
ຫລວງນໍ້າທາ ເຊິ່ງທີ່ເມືອງນາ
ແລ ນຳໂດຍທ່ານ ຄຳຟອງ ອິນ
ມານີ ປະທານ ສພຂ
 ພ້ອມດ້ວຍ
ຄະນະ ເຄື່ອນໄຫວທັງໝົດ 8
ຈຸດຄື: ສະໂມສອນເມືອງນາແລ,
ບ້ານຕະເຄີງ, ບ້ານຕະລຸຍ, ບ້ານ
ຈອມສີ, ບ້ານເປື່ອນ, ບ້ານນາ
ແລ, ບ້ານສະແກນ, ບ້ານສາຍ
ນ້ຳທິບ; ທີ່ເມືອງລອງ ນຳໂດຍ

ການພັກເມືອງ, ຫົວໜ້າ-ຮອງ
ຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຄະນະພັກ
ຮາກຖານ,
ອຳນາດການປົກ
ຄອງບ້ານ ພ້ອມດ້ວຍພໍ່ແມ່ປະ
ຊາຊົ ນ ບັ ນ ດາເຜົ່ າ ພາຍໃນບ້ າ ນ
ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.
ເ ພື່ ອ ເ ປັ ນ ຕົ ວ ແ ທ ນ
ແຫ່ງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ
ອັ ນ ຊອບທຳຂອງປະຊາຊົ ນ ບັ ນ
ດາເຜົ່າ
ໃນການພົບປະຢ້ຽມ
ຢາມພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຄັ້ງນີ້ ສະ
ມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ)
ທ່ານ ຈັນທະສຸລິນ ໝັ້ນປະດິດ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ສະ
ປະທານຄະນະກຳມະການຍຸ ຕິ ມາຊິ ກ ສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ
ທຳ ແລະ ປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງ (ສສຂ) ໄດ້ນຳເອົາເນື້ອໃນຈິດ
ກັນຄວາມສະຫງົບ ພ້ອມດ້ວຍ ໃຈຜົນສຳເລັດຂອງກອງປະຊຸມ
ຄະນະ ເຄື່ອນໄຫວທັງໝົດ 6 ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງ
 ຊຸດທີ IX ເຊິ່ງກອງປະ
ຈຸດຄື: ສະໂມສອນເມືອງລອງ, ສພຊ
ບ້ານສົມປານໃໝ່,
ບ້ານສົມ ຊຸ ມ ໄດ້ ພິ ຈ າລະນາຮັ ບ ຮອງເອົ າ
ປານເກົ່າ, ບ້ານຈ່າຄຳຕັນ, ບ້ານ 11 ບັນຫາໃຫຍ່ສຳຄັນພື້ນຖານ
ຈ່າຄຳລື, ບ້ານຜາງົວ ໂດຍມີ ຂອງປະເທດຊາດ ແລະ ເນື້ອໃນ
ຮອງເລຂາພັກເມືອງ,
ກຳມະ ຜົ ນ ສໍ າ ເລັ ດ ກອງປະຊຸ ມ ສະໄໝ

ສາມັນເທື່ອທີ 2 ສພຂ
 ຊຸດທີ II
ໄດ້ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາ 6
ບັນຫາສໍາຄັນຂອງແຂວງ; ພ້ອມ
ດຽວກັນ, ສສຊ ປະຈຳເຂດ
ເລືອກຕັ້ງ, ສສຂ ຍັງໄດ້ມີຄຳ
ເຫັນໂອ້ລົມຕໍ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ເປັນ
ຕົ້ ນ ແ ມ່ ນ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ
ລະບຽບກົດໝາຍຂອງພັກ-ລັດ,
ລະບຽບການຂອງບ້ານ, ເມືອງ,
ໃຫ້ເຂັ້ມງວດ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຮັກ
ແພງສາມັ ກ ຄີ ຊ່ ວ ຍເຫລຶ ອ ເຊິ່ ງ
ກັນແລະກັນ, ພ້ອມກັນພັດທະ

4
2022 ຂອງອົງກ
 ານໄອຍະການ
ປະຊາຊົນແຂວງ ສະບັບເລກທີ
05/ສພຂ, ລົງວັນທີ 28 ມັງ
ກອນ 2022; ມະຕິວ່າດ
 ້ວຍ
ການຮັ ບ ຮ ອງເ ອົ າ ບົ ດ ລ າຍງ ານ
ກ່ ຽ ວກັ ບ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ
ວຽກງານ ປະຈຳປີ 2021 ແລະ
ທິດ
ທ
 າງແຜນການ
ປະຈຳປີ
2022
ຂອງສານປະຊາຊົນ
ແຂວງ ສະບັບເລກທີ 06/ສພຂ,
ລົງວັນທີ 28 ມັງກອນ 2022;
ມະຕິວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາ
ຂໍຕ
້ ົກລົງຂອງເຈົ້າແຂວງ ກ່ຽວ
ກັ ບ ການສ້ າ ງກອງທຶ ນ ຄຸ້ ມ ຄ ອງ
ໄພພບ
ິ ັດ ຂັ້ນແ
 ຂວງ ສະບັບເລກ
ທີ 07/ສພຂ, ລົງວັນທີ 28 ມັງ
ກອນ 2022; ມະຕິວ່າດ
 ້ວຍ
ກ ານຮັ ບ ຮ ອງເ ອົ າ ບົ ດ ລ າຍງ ານ
ກ່ ຽ ວກັ ບ ກ ານຈັ ດ ຕັ້ ງ ປ ະຕິ ບັ ດ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ
ຄົມ ປະຈຳປີ 2021 ແລະ ທິດ

ທາງແຜນການ ປະຈຳປີ 2022
 ານປົກຄອງແຂວງ ສະ
ປີ 2022 ຂອງອົງການກວດ ຂອງອົງກ
ສອບແຫ່ງລັດປະຈໍາ ພາກເໜືອ; ບັບເລກທີ 08/ສພຂ, ລົງວັນທີ
ຜົ ນ ກ ານກວດສ ອບບົ ດ ຫລຸ ບ 28 ມັງກອນ 2022; ມະຕິວ່າ
ຂາດຕົ ວ ງົ ບ ປະມານແຫ່ ງ ລັ ດ ດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍ
 ະຕິ
ແລະ ເອກະສານລາຍງານການ ງານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປ
ເງິ ນ ຂອງລັ ດ ວິ ສ າຫາກິ ດ ນໍ້ າ ປະ ບັ ດ ວ ຽກງ ານງ ົ ບ ປ ະມ ານແ ຫ່ ງ
 ະຈຳປີ 2021 ແລະ ທິດ
ປາແຂວງຜົ້ງສາລີ
ປະຈໍາປີ ລັດປ
2020 ສະບັບເລກທີ 03/ສພຂ, ທາງແຜນການປະຈຳປີ 2022
 ານປົກຄອງແຂວງ ສະ
ລົງວັນທີ 28 ມັງກອນ 2022; ຂອງອົງກ
ມະຕິວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາ ບັບເລກທີ 09/ສພຂ, ລົງວັນທີ
ບົດລາຍງານ ກ່ຽວກັບການຈັດ 28 ມັງກອນ 2022; ມະຕິວ່າ
ຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ປະຈໍາປີ ດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍ
 ະຕິ
2021 ແລະ ແຜນການປະຈໍາປີ ງານກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປ
2022; ການກວດກາຕາມຜົນ ບັດວຽກງານ ປະຈຳປີ 2021
ການກວດສອບບົ ດ ສະຫລຸ ບ ແລະ ແຜນການປະຈຳປີ 2022
ຂາດຕົວ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດ
ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະ ທີ II ສະບັບເລກທີ 10/ສພຂ,
ຈໍາປີ 2019 ຂອງອົງການກວດ ລົງວັນທີ 28 ມັງກອນ 2022.
ໃນໂອກາດນີ້, ຍັງໄດ້
ກາລັດແຂວງ
ສະບັບເລກທີ
04/ສພຂ, ລົງວັນທີ 28 ມັງ ນໍາເອົາເກືອ ຈໍານວນ 50 ເປົາ
ກອນ 2022; ມະຕິວ່າດ
 ້ວຍ ມູນຄ່າ 1,5 ລ້ານກີບ ໄປມອບ
ການຮັ ບ ຮ ອງເ ອົ າ ບົ ດ ລ າຍງ ານ ໃຫ້ ກັ ບ ບັ ນ ດາບ້ າ ນເປົ້ າ ໝາຍ
ກ່ ຽ ວກັ ບ ກ ານຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ດັ່ງກ່າວ.
(ນາງ ສຸກສົມພອນ
ວຽກງານ ປະຈຳປີ 2021 ແລະ
ແກ້ວແສງພະຈັນ)
ທິດ
ທ
 າງແຜນການ
ປະຈຳປີ
ນາເສດຖະກິດຄອບຄົວ,
ປະ
ກອບສ່ ວ ນພັ ດ ທະນາປະເທດ
ຊາດໃຫ້ມີຄວາມຈະເລີນສີວິໄລ
ຂຶ້ນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.
ນອກນັ້ນ, ຍັງເປີດໂອ
ກາດໃຫ້ ຜູ້ ເ ຂົ້ າ ຮ່ ວ ມສະເໜີ ບັ ນ
ຫາຕ່ າ ງໆທີ່ ຍັ ງ ພົ ບ ຄວາມຫຍຸ້ ງ
ຍາກພາຍໃນບ້ານ, ເມືອງ, ເປັນ
ຕົນ
້ ບັນຫາພືນ
້ ຖານໂຄງລ່າງຕ່າໆ
ເພື່ ອ ນຳສະເໜີ ຫ າພາກສ່ ວ ນທີ່
ກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງປຶ ກ ສາຫາລື ຄົ້ ນ ຄວ້ າ
ແກ້ ໄ ຂຕາມຄວາມເໝາະສົ ມ
ໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.
ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ສພຂ


ຍັງໄດ້ນຳເອົາເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອ,
ເຄື່ອງກິລາ ມອບໃຫ້ປະຊາຊົນ
ແລະ ໂຮງຮຽນແຕ່ລະບ້ານພາຍ
ໃນເມືອງນາແລ ແລະ ເມືອງ
ລອງ ເຊິ່ງປະກອບມີຜ້າອັດປາກ
ຈຳນວນ 4.300 ກັບ, ເຈວ
ລ້າງມື 24 ກັບ, ປຶ້ມຈຳນວນ
1.200 ຫົວ, ໝາກບູນ 4 ຊຸດ,
ກະຕໍ້ຫວາຍ 5 ຊຸດ, ບານສົ່ງ 5
ຊຸດ, ບານເຕະ 5 ຊຸດ ແລະ ຕູ້
ລຳໂພງ, ລວມມູນຄ່າທັງໝ
 ົດ
16 ກວ່າລ້ານກີບ.
(ນັກຂ່າວ
 ສພຂ
 ຫລວງນ້ຳທາ)
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(ສພຊ)
ຕອນບ່າຍ
ຂອງວັນອັງຄານທີ 22 ກຸມພາ
2022 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະພາ
ປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ) ອຸດ
 ົມ
ໄຊ
ໄດ້ຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ່ເຊື່ອມ
ຊຶມເອກະສານສຳຄັນຕ່າງໆຂອງ
ພັກ-ລັດ ໂດຍການເປັນປະທານ
ຂອງທ່ານ ຄໍາດີ ວົງລ້ອມ ຮອງ
ເລຂາຄະນະບໍ ລິ ຫ ານງານພັ ກ
ແຂວງ, ປະທານ ສພຂ, ມີຮອງ
ປະທານ ສພຂ, ບັນດາທ່ານໃນ
ຄະນະປະຈຳ ສພຂ, ຄະນະເລຂາ
ທິການ ສພຂ, ຫົວໜ້າ-ຮອງ
ຫົວໜ້າຂະແໜງ ແລະ ວິຊາ
ການພາຍໃນ ສພຂ ເຂົ້າຮ່ວມ
ຢ່າງພ້ອມພຽງ.
ກ າ ນ ເ ຜີ ຍ ແ ຜ່ ເ ຊື່ ອ ມ
ຊຶມໃນຄັ້ງນີ້ ປະກອບມີເອກະ
ສານ 2 ວາລະແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວ
ກັບການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ
ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ
ແລະ ກ່ຽວກັບບັນຫາຢາເສບ
ຕິດ (ແບບຄໍາຖາມ-ຄໍາຕອບ);
ເອກະສານເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບກົດ
ໝາຍກ່ຽວກັບຢາເສບຕິດ; ຄຳ
ສັ່ ງ ຂອງຄະນະເລຂາທິ ກ ານສູ ນ

ກາງພັກ ສະບັບເລກທີ 190/
ຄລສພ, ລົງວັນທີ 29/09/
2021 ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງກົງ
ຈັ ກ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ຂອງບັ ນ ດາກະ
ຊວງ-ອົງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ

ແລະ ເອກະສານສຳຄັນອື່ນໆ.
ປະທານກອງປ ະຊຸ ມ
ໄດ້ຍົກໃຫ້ຮູ້ ແລະ ໃຫ້ເຂົ້າໃຈ
ກ່ຽວກັບ 2 ວາລະແຫ່ງຊາດວ່າ:
ການແກ້ ໄ ຂຄວາມຫຍຸ້ ງ ຍາກ
ດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນແມ່ນ
ໂຄງການຈໍາເປັນຮີບດ່ວນລະດັບ
ຊາດທີ່ລັດຖະບານກຳນົດອອກ
ເພື່ອລະດົມກໍາລັງແຮງສັງລວມ
ຂອງທົ່ວສັງຄົມ ເຂົ້າໃນການ
ແກ້ ໄ ຂບັ ນ ຫາດັ່ ງ ກ່ າ ວຢ່ າ ງຕັ້ ງ
ໜ້າ, ຈໍາກັດຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະນໍາ
ໄປສູ່ວິກິດການເສດຖະກິດຢ່າງ
ຮ້າຍແຮງ ທັງສ້າງບັນດາປັດໄຈ
ອັ ນ ຈໍ າ ເປັ ນ ໃຫ້ ແ ກ່ ກ ານຈັ ດ ຕັ້ ງ
ປະຕິ ບັ ດ ມະຕິ ກ ອງປະຊຸ ມ ໃຫ່ ຍ
ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ ແລະ ແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5
ປີ ຄັ້ງທີ IX ສາເຫດຂອງຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການ
ເງິນໃນຊຸມປີຜ່ານມາ, ເສດຖະ

ກິດຂອງ ສປປລາວ ໄດ້ປະເຊີນ
ກັບສິ່ງທ້າທາຍຫລາຍດ້ານ ເຊິ່ງ
ໄດ້ ຮັ ບ ຜົ ນ ກະທົ ບ ທັ ງ ຈາກປັ ດ
ໄຈພາຍນອກ ແລະ ພາຍໃນ;
ປັ ດ ໄຈພາຍນອກແມ່ ນ ຜົ ນ ກະ

ທົ ບ ຈາກສະພາບການແຂ່ ງ ຂັ ນ
ແລະ ກີດກັ້ນດ້ານການຄ້າ-ການ
ລົງທຶນ, ການຜັນຜວນຂອງຕະ
ຫລາດທຶນໂລກ ແລະ ຄວາມບໍ່
ສະຫງົ ບ ດ້ າ ນການເມື ອ ງຂອງ
ບາງປະເທດ
ເຊິ່ງສ້າງຜົນກະ
ທົ ບ ຕໍ່ ສ ະພາບເສດຖະກິ ດ ໃນ
ຫລາຍປະເທດລວມທັງ ສປປ
ລາວ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການລະ
ບາດຂອງເຊື້ ອ ພະຍາດໂຄວິ ດ 19 ນັບແຕ່ປີ 2020 ແລະ ບັນ
ຫາໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດໃນ
ແຕ່ລະປີ ຍິ່ງເພີ່ມທະວີສ້າງຜົນ
ກະທົ ບ ຕໍ່ ເ ສດຖະກິ ດ ພາຍໃນ
ຂອງປະເທດເຮົາ ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງ
ເຮັ ດ ໃຫ້ ອັ ດ ຕາການຂະຫຍາຍ
ຕົວເສດຖະກິດມີທາ່ ອ່ຽງທີຫ
່ ລຸດ
ລົງໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ ແລະ
ບັນຫາອື່ນໆຕື່ມອີກ.
(ແສງພອນ ອິນນະລົງ)

(ສພຊ
 ) ໃນລະຫວ່າງ
ວັນທີ 14-17 ກຸມພາ 2022
ທ່ານ ສາຍທອງ ໄຊຍະວົງ ປະ
ທ າ ນ ສ ະ ພ າ ປ ະ ຊ າ ຊົ ນ ແ ຂ ວ ງ
(ສພຂ) ຈໍາປາສັກ ສົມທົບກັບ
ທ່ານ ສົມຈິດ ແພງສະຫວັດ ສະ
ມາຊິ ກ ສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ,
ປະທານອົ ງ ການກວດກາພັ ກ ລັດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ສໍາ
ເລັດການເຄື່ອນໄຫວພົບປະຜູ້ມີ
ສິດເລືອກຕັ້ງ ຢູ່ເມືອງປະທຸມ
ພອນ ແຂວງຈໍາປາສັກ ໂດຍປະ
ກອບມີຫລາຍຈຸດເຄື່ອນໄຫວຄື:
ບ້ານຫ້ວຍຕ້ອນ,
ບ້ານໜອງ
ເອກ, ບ້ານມ່ວງ (ຄຸ້ມຕານ
ປ່ຽວ), ບ້ານນໍ້າໃສ, ບ້ານຫ້ວຍ
ໄຜ່, ບ້ານແຊງ, ບ້ານປາກຕວຍ
ແລະ ສໍານັກງານມືອງປະທຸມ
ພອນ ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອຜົນ
ສຳເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝວິສາ
ມັນເທື່ອທີ 1, ກອງປະຊຸມສະ
ໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະ
ພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ແລະ
ກອງປະຊຸມ ສພຂ ຈໍາປາສັກ
ຊຸດທີ II ພ້ອມທັງຮັບຟັງຄໍາຄິດ
ເ ຫັ ນ ຄໍ າ ສ ະ ເ ໜີ ຂ ອ ງ ຜູ້ ມີ ສິ ດ
ເລືອກຕັ້ງ.
ໃນການເຄື່ ອ ນໄຫວ,
ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານສະພາບ
ຈຸດພິເສດຂອງການນໍາພາຈັດຕັງ້
ປະຕິບັດວຽກງານ ຈາກບັນດາ
ຄະນະນໍາ ແລະ ອໍານາດການປົກ
ຄອງ ເຊິ່ງເຫັນໄດ້ຜົນງານດ້ານດີ
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ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງບາງດ້ານ ທີ່ຈະ
ຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ

ສາຍທອງ ໄຊຍະວົງ ໄດ້ຕີລາຄາ
ສູງຕໍ່ໝາກຜົນຜົນງານຂອງແຕ່
ລະພາກສ່ວນຍາດມາໄດ້ ພ້ອມ
ທັງມີຄໍາເຫັນໂອ້ລົມເຜີຍແຜ່ຜົນ
ເນື້ ອ ໃນສໍ າ ເລັ ດ ກອງປະຊຸ ມ ສະ
ໄໝວິສາມັນເທື່ອທີ 1- ກອງປະ
ຊຸມສະໄໝສາມັນເທືອ
່ ທີ 2 ຂອງ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ແລະ
ຜົ ນ ສໍ າ ເລັ ດ ກອງປະຊຸ ມ ສະໄໝ
ສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາປະ
ຊາຊົນແຂວງຈໍາປາສັກ ຊຸດທີ II
ທີ່ ໄ ດ້ ພິ ຈ າລະນາຮັ ບ ຮອງເອົ າ

ຫລາຍບັນຫາສໍາຄັນ ທີ່ເປັນພື້ນ
ຖານຂອງຊາດ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ
ອອກເປັ ນ ມະຕິ ກ ອງປະຊຸ ມ ຈໍ າ

ນວນຫລາຍມະຕິ ໂດຍສະເພາະ
ເນື້ອໃນຂອງ 2 ວາລະແຫ່ງຊາດ
ທີ່ລັດຖະບານ ແລະ ອົງການປົກ
ຄອງທ້ອງຖິ່ນ ຈະໄດ້ສຸມໃສໃນ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
ໂອກາດດຽວກັນນີ້, ພໍ່
ແມ່ ປ ະຊາຊົ ນ ໄດ້ ສ ະເໜີ ຫ ລາຍ
ບັນຫ
 າຕໍ່ຜູ້ແທນຂອງຕົນ ເຊິ່ງ
ລ້ວນແຕ່ເປັນບັນຫາທີ່ກ່ຽວພັນ
ກັ ບ ວຽກງານການສ້ າ ງສາພັ ດ
ທະນາປະເທດຊາດ ກໍຄືທ້ອງຖິ່ນ
ຂອງຕົນ, ການພັດທະນາທີ່ສົ່ງ

ຜົ ນ ກ ະ ທົ ບ ຕໍ່ ສິ່ ງ ແ ວ ດ ລ້ ອ ມ ,
ການຄຸ້ ມ ຄອງລັ ດ ຄຸ້ ມ ຄອງສັ ງ
ຄົມ, ວຽກງານການສຶກສາທິ
ການ,
ວຽກງານການຈັດສັນ
ເນື້ອທີ່ດິນ ແລະ ອື່ນໆ, ຕໍ່ກັບ
ຄໍາສະເໜີຂອງຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ,
ບັນດາທ່ານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະ
ຊາຊົນແຂວງ ໄດ້ຜັດປ່ຽນກັນ
ຊີ້ ແ ຈ້ ງ ອະທິ ບ າຍຕໍ່ ບ າງຄໍ າ ເໜີ
ກັບທີ່ ພ້ອມທັງຮັບເອົາຄໍາສະ
ເໜີທີ່ບໍ່ສາມາດຊີ້ແຈງໄດ້ ເພື່ອ
ນໍາໄປຊຸກຍູໃ້ ຫ້ພາກສ່ວນທີກ
່ ຽ່ ວ
ຂ້ອງຂັ້ນຕ່າງໆແກ້ໄຂໃນຕໍ່ໜ້າ.
(ສົມວິຈິດ ໄຊມົນຕີ)
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ກຸມພາ 2022 ທ່ານ ດົງເພັດ
ພະຍົນ ປະທານສະພາປະຊາຊົນ
ແຂວງ (ສພຂ) ເຊກອງ ໄດ້ເປັນ
ປະທານຮ່ວມກັບທ່ານ ຈັນທະ
ບູນ ສຸກອາລຸນ ຜູ້ອໍານວຍການ
ໃຫຍ່ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ
ໃນກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບການດໍາ
ເນີນທຸລະກິດ
ທີ່ສະໂມສອນ
ແຂວງເຊກອງ ໂດຍການເຂົ້າ
ຮ່ ວ ມຂ ອງບັ ນ ດາກົ ມ ທີ່ ກ່ ຽ ວ
ຂ້ອງ, ຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ,
ເຈົ້າເມືອງ,
ສະມາຊິກສະພາ
ແລະ ພະແນກການຂັ້ນແຂວງ
ເຂົ້າຮ່ວມ.
ທ່ານ ຈັນທະບູນ ສຸກ
ອາລຸນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກອງປະຊຸມ
ຄັ້ງນີ້ ກໍເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ
ຕໍ່ສະພາບບັນຫາການດຳເນີນທຸ
ລະກິ ດ ຂອງລັ ດ ວິ ສ າຫະກິ ດ ໄຟ
ຟ້າລາວ; ພ້ອມນີ້, ທ່ານຍັງໄດ້
ຍົ ກ ໃຫ້ ເ ຫັ ນ ການຂະຫຍາຍໂຕ
ຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ
ຄ່ຽງຄູ່ກັບສັງຄົມ; ການແກ້ໄຂ
ຂໍ້ ຫ ຍຸ້ ງ ຍາກໃນການດຳເນີ ນ ທຸ
ລະກິດຂອງໄຟຟ້າລາວ; ອົງປະ
ກອບຂອງຕົ້ ນ ທຶ ນ ລາຄາໄຟຟ້ າ
ແລະ ບັນຫາດ້ານໂຄງສ້າງລາຄາ
ຈຳໜ່ າ ຍໄຟຟ້ າ ໃນທົ່ ວ ປະເທດ
ເຊິ່ ງ ມາຮອດປັ ດ ຈຸ ບັ ນ ທົ່ ວ ປະ
ເທດ ມີແຫລ່ງຜະລິດໄຟຟ້າ ທັງ
ໝົດ 89 ແຫ່ງ, ມີ 19 ສາຂາ,
149 ສູນບໍລິການ, ສະໜອງ

ໄຟຟ້າໃຫ້ໄຟຟ້າລາວ ລວມກໍາ
ລັງຕິດຕັ້ງທັງໝົດ 4.537 ເມ
ກາວັດ (MW), ມີສະຖານີໄຟ
ຟ້າແຮງສູງ 75 ແຫ່ງ, ມີລະບົບ
ສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງ 115 ກິ
ໂລໂວນ ແລະ 230 ກິໂລໂວນ,
ຍາວປະມານ 9.974 ກິໂລ
ແມັດວົງຈອນ, ມີລະບົບຕາຂ່າຍ
ຈຳໜ່າຍໄຟຟ້າພາກແຮງດັນກາງ
ແລະ ແຮງດັນຕໍ່າ ຍາວປະມານ
55.600 ກິໂລແມັດວົງຈອນ,
ສ າ ມ າ ດ ສ ະ ໜ ອ ງ ໄ ຟ ຟ້ າ ໄ ດ້
95% ຂອງຈໍານວນຄົວເຮືອນ
ທົ່ວປະເທດ.
ທ່ານ ຈັນທະບູນ ສຸກ
ອາລຸນ ຍັງໄດ້ສົມທຽບລາຄາປະ
ເພດຜູ້ ຊົ ມ ໃຊ້ ທີ່ ຢູ່ ອ າໄສຂອງ
ສປປລາວ
ກັບບັນດາບາງປະ
ເທດໃນອາຊຽນ ເຊິ່ງລາຄາໃນ

ສປປລາວ ປີ 2021 ເທົ່າກັບ
0,5 ກວ່າໂດລາ ຫລື ເທົ່າກັບ
5 ພັນກວ່າກີບຕໍ່ກິໂລວັດໂມງ,
ພາກທຸລະກິດ 0,8 ກວ່າໂດລາ
ຫລື ເທົ່າກັບ 8 ພັນກວ່າກີບຕໍ່
ກິໂລວັດໂມງ; ຂະນະທີ່ປະເທດ
ຫວຽດນາມ ປະເພດທີ່ຢູ່ອາໄສ
ແມ່ນ 0,8 ກວ່າໂດລາ ຫລື ເທົ່າ
ກັບ 8 ພັນກວ່າກີບຕໍ່ກິໂລວັດ
ໂມງ, ພາກທຸລະກິດ 1 ໂດລາ
ກວ່າ ຫລື ເທົ່າກັບ 10 ພັນກວ່າ
ກີບຕໍ່ກິໂລວັດໂມງ, ສ່ວນປະ
ເທດໄທ
ປະເພດທີ່ຢູ່ອາໄສ
ແມ່ນ 1 ໂດລາກວ່າ ຫລື ເທົ່າ
ກັບ 10 ພັນກວ່າກີບຕໍ່ກິໂລວັດ
ໂມງ, ພາກທຸລະກິດ 0,9 ໂດລາ
ຫລື ເທົ່າກັບ 10 ພັນກວ່າກີບ
ຕໍ່ກິໂລວັດໂມງ ແລະປະເທດກຳ
ປູເຈຍ ລາຄາປະເພດທີ່ຢູ່ອາໄສ

ຢູ່ທີ່ 1 ໂດລາກວ່າ ຫລື ເທົ່າກັບ
15 ພັນກວ່າກີບຕໍ່ກິໂລວັດໂມງ,
ພາກທຸລະກິດ 2 ໂດລາກວ່າ
ຫລື ເທົ່າກັບ 20 ພັນກວ່າກີບ
ຕໍ່ກິໂລວັດໂມງ.
ຈາກນັ້ນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
ໄດ້ ກໍ ໄ ດ້ ພ້ ອ ມກັ ນ ປະກອບຄຳ
ຄິ ດ ເຫັ ນ ກ່ ຽ ວກັ ບ ຫລັ ກ ການ
ແລະ ວິທີທາງແກ້ໄຂບັນຫາ ຕິດ
ພັ ນ ກັ ບ ລາຄາຈຳໜ່ າ ຍໄຟຟ້ າ
ພາຍໃນປະເທດຕື່ມອີກ.
ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ລັດ
ວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ຍັງໄດ້
ມອບເງິນຈໍານວນ 20 ລ້ານ
ກີບ ໃຫ້ ສພຂ
 ເຊກອງ ເພື່ອ
ສືບຕໍ່ເຜີຍແຜ່ວຽກງານໃຫ້ພາກ
ສ່ວນຕ່າງໆ.
(ນັກຂ່າວແຂວງເຊກອງ)
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ວັນແມ່ຍິງສາກົນ ແມ່ນວັນ
ທີ່ກຳມະກອນເພດຍິງສາມັກຄີກັນຕໍ່ສູ້
ທວງເອົາສິດ,

ຜົນປະໂຫຍດ

ແລະ

8 ມີນາ ເບີກຟ້າ					

ໂດຍ: ສໍ.ພູທອນ

ນະພາຮຸ່ງເຮືອງຮອງ

ວັນສະຕີສາກົນ						

ທົ່ວແດນຍຍ
ໍ ້ອງ

ທຸກແຫ່ງຫົນຫຫ
ໍ ້ອງ					

ສະຫລອງໄຊເຫັນຄ່າ

ແມ່ຜູ້ແສນສະຫລາດກ້າ				ໂລກາຍ້ອງຊື່ນຊົມ

ແກ້ໄຂຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຕົນຈາກ
ພວກນາຍທຶນ ຍ້ອນແມ່ຍິງຖືກກົດຂີ່
ຢ່າງໜັກໜ່ວງ, ເຮັດວຽກຫລາຍຊົ່ວ
ໂມງ

v

ແຕ່ໄດ້ຮັບຄາຕອບແທນຕ່ຳ,

ງາມສົມຄຳເອກອ້າງ					

ຫາຫຍັງເທົ່າທຽບທັນ

ເຮັດວຽກແບບບໍ່ມີການຮັບປະກັນ, ບໍ່

ສວມເຄື່ອງໄໝແພວາ					

ບ່ຽງກາຍກວມເນື້ອ

ມີສະຫວັດດີການ, ບໍ່ມີການຮັກສາສຸ

ລວດລາຍສີເຕີມແຕ້ມ					

ຊອມແຊມສານສອດ

ປະກອບຍາມສົ່ງຍິ້ມ					

ສະອອນເອ້ເດັ່ນງາມ

ສຳນຽງຫວານອນ
ີ່ ອ້ອຍ				

ອອຍອ່ອຍຫລົງໄຫລ

ຂະພາບ

ພ້ອມທັງຍັງຖືກດູໝິ່ນປະ

ມາດ, ຖືເປັນສິນຄ້າ, ເປັນເຄື່ອງຫລິ້ນ
ຄືດອກໄມ້ຮີມທາງ, ຖືກຂົ່ມຂືນກະທຳ
ສຳເລົາ, ຖືກທຳຮ້າຍທັງຮ່າງກາຍ ແລະ

v

ຈິດໃຈ ແລະ ຖືກໄລ່ອອກຈາກວຽກ
ເມື່ອເວລາຖືພາ, ເກີດລູກ ຫລື ເວລາ
ເຈັບເປັນກໍບໍ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ

ຈຶ່ງ

ມົນສະເໜ່ຊວນຊົມ					

ມັດຊວງຊາຍເຊີ້

ລະເມີນຳນວນນ້ອງ					

ສາວລາວຍຸກໃໝ່

ວັດທະນະທຳຊິດໃກ້					

ມິໄລລ້າລ່ວງເລີຍ

ຂຶ້ນເປັນຄັ້ງທຳອິດ ທີ່ໂກເປນຮາກ ນະ

ສະຖານະທາງສັງຄົມຂອງແມ່ຍິງ ໂດຍ

ເຮັດໃຫ້ກຳມະກອນຍິງຄຽດແຄ້ນ ຈື່ງ

ຄອນຫລວງປະເທດເດັນມາກ

ສ ະ ເ ພ າ ະ ແ ມ່ ນ ຄ ວ າ ມ ສ ະ ເ ໝີ ພ າ ບ

ໄດ້ສາມັກຄີກັນລຸກຮື້ຂ້ຶນຕໍ່ສູ້ທວງໃຫ້

ມີຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມຈາກ 17 ປະເທດ

ນາຍທຶນຕ້ອງແກ້ໄຂຊີວິດຄວາມເປັນ

ກອງປະຊຸມໄດ້ຕົກລົງ ແລະ ຮັບຮອງ

ຈາກຂໍ້ມູນ ແລະ ສະຖິຕິໃນ

ຢູ່ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.

ເອົາວັນທີ 8 ມີນາຂອງທຸກໆປີເປັນ

ປັດຈຸບັນ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຈຳນວນ

ວັນແມ່ຍິງສາກົນ

ເຊິ່ງໄດ້ກາຍເປັນ

ແມ່ຍິງທີ່ເຂົ້າມາມີບົດບາດໃນການປະ

ມະກອນຍິງຢູ່ໂຮງງານຕ່ຳແຜ່ນ ແລະ

ເຫດການການເມືອງສຳຄັນ ອັນເປັນ

ຕິ ບັ ດ ໜ້ າ ທີ່ ວ ຽກງານຕ່ າ ງໆທັ ງ ພາກ

ສິ້ນໄໝຜືນລາຍງາມ					

ຫົ່ມກາຍຜົມເກົ້າ

ຕັດຍິບ

ໄດ້ຈັດຕັ້ງໂຮມຊຸມນຸມປະ

ຂີ ດໝາຍພື້ ນຖານຂອງຂະບວນການ

ລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ພ້ອມນັ້ນ, ຈຳ

ທ້ວງ ແລະ ຄັດຄ້ານຕໍ່ການໃຫ້ຄ່າແຮງ

ແມ່ຍິງສາກົນໃນການຕໍ່ສູ້ທວງເອົາສິດ

ນວນແມ່ ຍິ ງ ທີ່ ໄ ດ້ ຮັ ບ ເລື ອ ກຕັ້ ງ ໃຫ້

ສາວລາວຜິວພັນກ້ຽງ					

ມະໂນໃນໃສປະເສີດ

ງານຕ່ຳ ແລະ ສະຖານທີ່ບໍ່ຮັບປະກັນ

ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງ

ເຮັດໜ້າທີ່ທາງການເມືອງ

ງາມເລີດຍິງທົ່ວຫລ້າ					

ນະພາກວ້າງເດັ່ນດັງ

ສຸຂະພາບ ການປະທ້ວງຂອງເຂົາເຈົ້າ

ແມ່ ຍິ ງ ຊາວຜູ້ ອ ອກແຮງງານໃນທົ່ ວ

ດັບຊາດ ແລະ ລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ກໍນັບ

ຄັ້ງນີ້ຖືກຕຳຫລວດເຂົ້າສະລາຍ ແລະ

ໂລກ ກາຍເປັນວັນລະນຶກເຖິງການຕໍ່

ມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ ເຖິງວ່າມັນຈະເຊື່ອງຊ້າ

ຈັບກຸມຈຳນວນໜຶ່ງ; ໃນວັນທີ 8 ມີ

ສູ້ ຂ ອງແມ່ ຍິ ງ ເພື່ ອ ປົ ດ ປ່ ອ ຍຕົ ນ ເອງ

ກໍຕາມ

ນາ 1908 ແມ່ຍິງຈຳນວນ 15.000

ແລະ ສະເໝີພາບປະຊາທິປະໄຕ ຄືກັນ

ຍາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການສົ່ງເສີມ, ຊຸກ

ຄົນ ໄດ້ເດີນຂະບວນປະທ້ວງທວງໃຫ້

ກັບເພດຊາຍ.

ຍູ້ວຽກງານຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ

ວັນທີ 8 ມີນາ 1899 ກຳ

ໂດຍ

ຍິງ-ຊາຍ.

ທັງລະ

ແຕ່ລັດຖະບານກໍໄດ້ພະຍາ

ນາຍທຶນຫລຸດຜ່ອນຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກ

ແຕ່ ອ ະດີ ດ ເຖິ ງ ປັ ດ ຈຸ ບັ ນ ແມ່

ຢຸ ດ ເຊົ າ ການຂູ ດ ຮີ ດ ແຮງງານເດັ ກ

ຍິງໄດ້ປະເຊີນກັບອຸປະສັກ ແລະ ຂໍ້ຈຳ

ສາດ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ, ມາດ

ແລະ

ກັດທາງດ້ານສັງຄົມ,

ຕະການ, ແຜນດຳເນີນງານ, ໂຄງການ,

ທວງໃຫ້ແມ່ຍິງມີສິດໃນການ

ວັດທະນະທຳ

ໂດຍການວາງນະໂຍບາຍ,

ຍຸດທະ

v

v

ຮີດຄອງເຄີຍເກົ່າກີ້					

ປະເພນີຄູ່ຄຽງກາຍ

ນັກຮຽນເຫັນຮ່ວມຮູ້				

ມາແຕ່ອານູບານ ຍ້ອນແມ່!

ມະຫາໄລສາວສວຍ					ໃສ່ສວມເສີມສິ້ນ
ພະນັກງານອົງການພ້ອມ				

ດູດເີ ປັນລະບຽບ

ສິ້ນລາວເຜີຍເອກອ້າງ					

ສາກົນຮູ້ທົ່ວເຖິງ

ອອກສຽງເລືອກຕັ້ງ ແລະ ການຮັບສະ

ແລະ ລະບົບຄວາມເຊື່ອ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້

ສຶກສາອົບຮົມສ້າງຈິດສຳນຶກ,

ໝັກເລືອກຕັ້ງ ພາຍໃຕ້ຄຳຂວັນ “ເຂົ້າ

ແມ່ຍິງຖືກກຳນົດໃຫ້ເປັນຜູ້ຮັບຄວາມ

ກອບບຸກຄະລາກອນ, ສະໜອງຂໍ້ມູນ

v

ຈີ່ ແລະ ດອກກຸຫລາບ” ອັນໝາຍເຖິງ

ຊ່ວຍເຫລືອ ແລະ ມີໜ້າທີ່ທາງສະລີ

ຂ່າວສານ, ງົບປະມານ, ວັດຖຸອຸປະ

ເສດຖະກິດ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່

ລະ ຫລື ຮ່າງກາຍ ທີ່ປາກົດໃນຫລາຍ

ກອນ ແລະ ສ້າງທຸກເງື່ອນໄຂ ໃຫ້ຍິງ-

ບໍ່ໄດ້ໄລລາໜ						
ີ

ປ່ອຍປະເພນີປິ້ນ

ດີຂຶ້ນ; ມາເຖິງປີ 1910 ກອງປະຊຸມ

ສັດຕະວັດຜ່ານມາ ເຊິ່ງໄດ້ມີການຖົກ

ຊາຍ

ສິ້ນໄໝລາວກໍເຫງົ້າ					

ປາງປະຖົມມູນມັງແມ່

ສາກົ ນ ກ່ ຽ ວກັ ບ ບັ ນ ຫາແມ່ ຍິ ງ ໄດ້ ໄ ຂ

ຖ້ຽງກ່ຽວກັບອຳນາດ, ໂອກາດ ແລະ

ຢ່າງຮອບດ້ານ.

ພ້ອມສະຫງວນສືບໄວ້					

ໝາຍໝັ້ນຄູ່ລາວ ຊອບແລ້ວ!

ປະ

ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຕົນເອງ

ຂໍຊົມເຊີຍຍົກຍ້ອງ					

ຍິງລາວໃໝ່ຄົງສະໄໝ
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ສາວແວ່ນ

5
ພະຍາດເສັ້ ນ ເລື ອ ດຫົ ວ ໃຈ
ຕີບ ຫລື ໂລກຫລອດເລືອດຫົວໃຈ
ເກີດຈາກການສະສົມຂອງຄໍເລດເຕີຣໍ
ແລະ ສານຕ່າງໆພາຍໃນເສັ້ນເລືອດ
ຈົນກາຍເປັນໄຂມັນ (Plaque) ເກາະ
ຕິດຕາມເສັ້ນເລືອດ
ເຮັດໃຫ້ເສັ້ນ
ເລືອດນ້ອຍລົງ
ຫລືການແຕກຫັກ
ຂອງໄຂມັ ນ ໄປກີ ດ ຂວາງການໄຫລ
ວຽນຂອງເລືອດ ຖ້າປະກົດການນີ້ເກີດ
ຂຶ້ ນ ໃນເສັ້ ນ ເລື ອ ດທີ່ ໄ ປຫລໍ່ ລ້ ຽ ງຫົ ວ
ໃຈ ການສະໜອງເລືອດໃຫ້ແກ່ຫົວ
ໃຈກໍຈະຫລຸດລົງ
ເຮັດໃຫ້ເກີດອາ
ການກ້ າ ມເນື້ ອ ຫົ ວ ໃຈຂາດເລື ອ ດກະ
ທັນຫັນ ເຊິ່ງຖ້າຮ້າຍແຮງກໍອາດເຮັດ
ໃຫ້ເສຍຊີວິດໄດ້; ດັ່ງນັ້ນ, ໃນຄໍລຳສຸ

ສະບາຍຫາຍໂລຄາສະບັບນີ້ ເຮົາມີສາ
ເຫດ ແລະ ອາການຂອງໂລກນີ້ມານຳ
ສະເໜີໃຫ້ແກ່ທ່ານໄດ້ຮັບຮູ້ນຳກັນ:
ອາການທີ່ ສ າມາດພົ ບ ເຫັ ນ

ໄດ້ ໃ ນຄົ ນ ເຈັ ບ ທີ່ ເ ປັ ນ ພະຍາດເສັ້ ນ
ເລືອດຕີບ ແລ້ວຫົວໃຈເກີດອາການ
ຂາດເລືອດ ໄດ້ແກ່:
- ຮູ້ສຶກເຈັບໜ້າເອິກຢ່າງຮຸນ

ແຮງ, ແໜ້ນໜ້າເອິກຈົນຫາຍໃຈບໍ່
ໄດ້ ເຊິ່ງມັກຈະເກີດຢູ່ກາງເອິກ ຫລື
ປວດລາມໄປໜ້າເອິກທາງເບື້ອງຊ້າຍ;
- ອ່ອນເພຍ, ບໍ່ມີແຮງ ແລະ

ເມື່ອຍງ່າຍ;
- ບາງຄັ້ງມີອາການໃຈສັ່ນ
ແລະ ມີເຫື່ອອອກນຳອີກ;
- ໜ້າມືດ, ເປັນລົມໝົດສະ

ຕິ, ຫົວໃຈຢຸດເຕັ້ນ ແລະ ຖ້າຮຸນແຮງ
ກໍຈະເສຍຊີວິດທັນທີ.
ສາເຫດ ຫລື ປັດໄຈສ່ຽງ
ຂອງພະຍາດຫລອດເລືອດຫົວໃຈຕີບ
ແມ່ນມາຈາກຫລາຍສາເຫດຄື:
- ອາຍຸທີ່ຫລາຍຂຶ້ນ;
- ມີຄໍເລດເຕີຮໍ ແລະ ລະດັບ
ໄຂມັນໃນເລືອດສູງ;
- ເປັນພະຍາດເບົາຫວານ;
- ມີຄວາມດັນເລືອດສູງ;
- ໂລກອ້ວນ;
- ດື່ມເຫລົ້າ ແລະ ສູບຢາ;
- ມີຄວາມຕຶງຄຽດ ຫລື ດໍາ
ລົ ງ ຊີ ວິ ດ ພາຍໃຕ້ ສ ະຖານະການຕຶ ງ
ຄຽດເປັນປະຈໍາ;
- ຂາດການອອກກໍາລັງກາຍ.
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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
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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

7

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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ການຕັດສິນຂອງສານສູງສຸດ
ໃນການພິຈາລະນາຄະດີກ່ຽວກັບກໍລະ
ນີ ກ ານລະດົ ມ ທຶ ນ ດ້ ວ ຍຫລຽນດີ ຈີ
ຕອນ ຖືວ່າເປັນການລະດົມທຶນທີ່ຜິດ
ກົດໝາຍ ເຊິ່ງຜູ້ທີ່ລະເມີດຈະຖືກດໍາ
ເນີນຄະດີອາຍາ ມີໂ ທດຈຳຄຸກສູງສ
 ຸດ
ເຖິງ 10 ປີ ແລະ ປັບໃໝເຖິງ
79.000 ໂດລາ.
ອີງຕາມການລາຍງຂ່າວ ໃນ
ວັນທີ 3 ມີນາ 2022 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສານ
ສູງສຸດຂອງຈີນ ໄດ້ຕັດສິນໃນວັນພະ
ຫັດອາທິດແລ້ວນີ້ວ່າ ການທຸລະກໍາຊັບ
ສິນຄ້າຍຄືວັດຖຸຈິ່ງບາງລາຍການ ສາ
ມາດຖື ວ່ າ ເປັ ນ ການລະດົ ມ ທຶ ນ ທີ່ ຜິ ດ
ກົດໝາຍ ເຊິ່ງເປັນການປູທາງສໍາລັບ
ການດໍາເນີນຄະດີຕອ
່ໍ ດ
ຸ ສາຫະກໍາສະກຸນ
ເງິນດີຈີຕອນ ແລະ ຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ເມື່ອເດືອນກັນຍາ 2021 ທະ
ນາຄານປະຊາຊົ ນ ແຫ່ ງ ປ ະເ ທດຈີ ນ
ແລະ ພາກສ່ວນນິຕິບັນຍັດດ
 ້ານຕຸລາ
ການອື່ນໆ ໄດ້ປະກາດວ່າ ການເຮັດທຸ
ລະກໍາຫລຽນດີຈີຕອນ ເປັນການລະ
ດົມທຶນທີ່ຜິດກົດໝາຍ ການຕັດສິນ
ຂອງສານຢ່າງເປັນທາງການ ລະບຸໄວ້
ວ່າ ເປັນອາຊະຍາກຳ ແລະ ກໍານົດ
ການລົງໂທດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ຄໍ າ ຕັ ດ ສິ ນ ຂອງສານໃນວັ ນ
ພະຫັດທີ 3 ມີນາຜ່ານມາ ກ່າວວ່າ ຖ້າ

# ນາກ ເມືອງມະໂນ

ຖືກສົງໄສຈະຖືກດໍາເນີນຄະດີຕາມມາດ
ຕາ 176 ຂອງກົດໝາຍອາຍາຂອງຈີນ
ໂດຍກຳນົດໂທດຈຳຄຸກແຕ່ 3-10 ປີ
ແລະປັບໃໝແຕ່ 50 ພັນ-5 ແສນຢວນ
(ປະມານ 79 ພັນໂດລາ); ສຳລັບອາ
ຊະຍາກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເງິນຈຳນວນ
ຫລາຍ
ເຊິ່ງຈັດເປັນອາຊະຍາກຳທີ່
ຮ້າຍແຮງໜ້ອຍກວ່າ ຈະມີໂທດຈຳຄຸກ
ບໍ່ເກີນ 3 ປີ ແລະ ປັບໃໝ 20-2
ແສນຢວນ ຕາມກົດໝາຍອາຍາ.
ການປັບປຸງກົດໝາຍສະບັບ
ນີ້ມີຜ
 ົນສັກສິດໃນວັນທີ 1 ມີນາຜ່ານ
ມາ ເຊິ່ງເມື່ອມີການພິຈາລະນາຈາກພິ
ຍານຫລັກຖານວ່າ ຖືກຕາມ 4 ປະ

ການ ນັ້ນໝາຍວ່າ ເປັນການລະດົມ
ທຶນຜ່ານການເຮັດທຸລະກໍາຫລຽນດີຈີ
ຕອນທີ່ຜິດກົດໝາຍ.
ໃນຂະນະທີ່ທ່ານ ຊິ ເລອິ ທະ
ນາຍຄວາມປະເທດຈີນ ໄດ້ອະທິບາຍ
ວ່າ ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມ
ລະດົມທຶນສາທາລະນະ ໂດຍຜູ້ລະດົມ
ທຶນບໍ່ມີເປົ້າໝາຍການລະດົມທຶນທີ່ຈະ
ແຈ້ງ, ໃນຂະນະທີ່ສັນຍາວ່າຈ
 ະໃຫ້ຜົນ
ຕອບແທນຈາກທຶນ, ດອກເບ້ຍ ແລະ
ກິດຈະກໍາອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ອາດຈະ
ຖືກພິຈາລະນາວ່າເປັນການລະເມີດລະ
ບຽບ ແລະ ກົດໝາຍ.
ແຫລ່ງຂ
 ່າວ: The New York Times

# ນາງ ປາກາລັກ ພົມມີໄຊ
 ອງເຕັ້ນທີ່ຖືກເຜົາໄໝ້ ເຮັດໃຫ້ມີ
ຂ
ຄວັນສີດໍາໜາ ແລະ ສ້າງຄວາມເສຍ
ຫາຍໃຫ້ແ
 ກ່ເຂດດັ່ງກ່າວ ລວມທັງສະ
ໜາມເດັກນ້ອຍຫລິ້ນທີ່ຫາກໍເປີດໄດ້
2 ປີກວ່າ.
ຜູ້ ປ ະທ້ ວ ງຍັ ງ ໄ ດ້ ແ ກວ່ ງ ຕຸ ກ
ນ້ຳ ແລະ ສິ່ງຂອງໃສ່ຕ
 ຳຫລວດໃນເວ
ລາທີ່ເຂົາເຈົ້າໜີຈາກບ່ອນເກີດເຫດ,
ມີ ຕ ຳຫລວດຢ່ າ ງໜ້ ອ ຍສາມຄົ ນ ໄດ້
ຮັບບາດເຈັບ ແຕ່ບໍ່ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ.
ດ້ າ ນເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ຕ ຳຫລ ວດ
ໄດ້ເລີ່ມປະຕິບັດງານໃນຕອນເຊົ້າວັນ
ດັ່ງກ່າວ ໂດຍໄດ້ກ
 ່າວເຕືອນຜູ້ປະທ້ວງ

ກ່ ອ ນທີ່ ຈ ະໃ ຊ້ ສ ະເ ປໝ າກພິ ກ ສ ະ
ຫລາຍການຊຸມນຸມ ເຊິ່ງມີຜູ້ຖືກຈັບ
ກຸມຢ່າງໜ້ອຍ 60 ຄົນ
.
ການປັກຫລັກປະທ້ວງຄັ້ງນີ້
ມີການຕັ້ງເຕັ້ນ, ຫ້ອງນ້ຳເຄື່ອນທີ່, ຈຸດ
ແຈກຍາຍອາຫານ ແລະ ຈຸດເຍິ່ງແຍງ
ເດັກນ້ອຍ
ຢູ່ໃກ້ກັບອາຄານລັດຖ
ະ
ສະພາ.
ທ່ານ ນາງ ຈາຊິນດາ ອານ
ເດິນ ນາຍກ
ົ ລດ
ັ ຖະມນ
ົ ຕນ
ີ ວ
ິ ຊແ
ີ ລນ ກ່າວ
ວ່າ: ການປະທ້ວງໄດ້ເກີດຂຶ້ນໂດຍຂໍ້
ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ທິດສະດີສົມຮູ້
ຮ່ວມຄິດ ແລະ ຍັງເປັນແຫລ່ງຕົ້ນຕໍ

ເກີດເຫດຄວາມວຸ້ນວາຍຂຶ້ນ
ທີ່ ນ ະ ຄ ອນຂ ອງປ ະເ ທດນິ ວ ຊີ ແ ລນ
ຫລັ ງ ຈາກຕ ຳຫລ ວດໄ ດ້ ສ ະຫ ລາ ຍ
ການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານກົດລະບຽບການ
ບັງຄັບການສັກຢາວັກຊີນ ທີ່ດຳ ເນີນ
ມາເປັນເວລາຫລາຍອາທິດ.
ອີ ງ ຕ າມກ ານລ າຍງາ ນຂ່ າ ວ
ເມື່ອວັນທີ 2 ມີນ
 າຜ່ານມາ, ຜູປ
້ ະ
ທ້ ວ ງໄ ດ້ ປັ ກ ຫ ລັ ກ ຢູ່ ບ ໍລິ ເ ວນໜ້ າ ອ າ
ຄານລັດຖະສະພາຂອງນິວຊີແລນ ມາ
ເປັນເວລາຫລາຍອາທິດ ແລະ ຕໍ່ມາ
ໄດ້ມ
 ີການຈູດໄຟເຜົາເຕັ້ນ ແລະ ວັດ ວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ລ່ວງລະເມີດຕໍ່ຕຶກອາ ຂອງການລະບາດຂອງພ ະຍ າ ດ-19.
ແຫລ່ງຂ່າວ: MGR Online
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