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ທ່າບົກທ່ານາແລ້ງ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ
ເຊິ່ ງ ໄດ້ ຮັ ບ ການຕ້ ອ ນຮັ ບ ຈາກ
ທ່ານ ຈັນທອນ ສິດທິໄຊ ປະ
ທານບໍລິສັດວຽງຈັນ ໂລຊິດສະ
ຕິກ ພາກ ຈໍາກັດ ພ້ອມດ້ວຍ
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.
ໃນການຢ້ ຽ ມຢາມຄັ້ ງ

(ສພຊ) ວັນທີ 4 ມີນາ
2022 ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງ
ຈັນ, ທ່ານ ປອ. ໄຊສົມພອນ

ພົມວິຫານ ກໍາມະການກົມການ
ເມືອງສູນກາງພັກ, ປະທານສະ
ພາແຫ່ງຊາດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ

ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ ແລະ
ເຮັດວຽກຢູ່ບໍລິສັດ ວຽງຈັນ ໂລ
ຊິດສະຕິກ ພາກ ແລະ ບໍລິສັດ
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ນີ້, ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານໂດຍ
ຫຍໍ້ ແລະ ຊົມການນຳສະເໜີວິ
ດີ ໂ ອສັ້ ນ ກ່ ຽ ວກັ ບ ໂຄງການທ່ າ
ບົກທ່ານາແລ້ງ ແລະ ເຂດໂລຊິດ
ສະຕິກ ນະຄອນຫລວງ ເຊິ່ງໂຄງ
ການດັ່ ງ ກ່ າ ວເປັ ນ ໂຄງການລົ ງ
ທຶນຂະໜາດໃຫຍ່, ມີຂອບເຂດ
ເນື້ອທີ່ກວ້າງຂວາງ, ຕັ້ງຢູ່ຈຸດທີ່
ມີ ຄ ວາມສໍ າ ຄັ ນ ໃນການເຊື່ ອ ມ
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(ສພຊ) ວັນທີ 4 ມີນາ
ຜ່ານມາ,
ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ
ທ່ານ ປອ. ນາງ ສູນທອນ ໄຊ
ຍະຈັກ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ໄດ້ຕ້ອນຮັບການເຂົ້າຢ້ຽມ
ຂໍ່ານັບຂອງທ່ານ ອິມ ມູຮົງ ເອກ
ອັກຄະລັດຖະທູດ ສ.ເກົາຫລີ
ປະຈໍາ ສປປລາວ ເນື່ອງໃນໂອ
ກາດເຂົ້ າ ຮ່ ວ ມພິ ທີ ມ ອບ-ຮັ ບ
ເຄື່ ອ ງຊ່ ວ ຍເຫລື ອ ຈາກມູ ນ ນິ ທິ
ສະຫວັດດີການ ແລະ ສັງຄົມ
ແຫ່ງ ສ.ເກົາຫລີ ມອບໃຫ້ແກ່
ສະພາແຫ່ງຊາດລາວ.
ທ່ານ ປອ. ນາງ ສູນ
ທອນ ໄຊຍະຈັກ ໄດ້ກ່າວສະ
ແດງຄວາມຕ້ອນຮັບອັນອົບອຸ່ນ
ພ້ ອ ມ ທັ ງ ຕີ ລ າ ຄ າ ສູ ງ ຕໍ່ ກ າ ນ
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ຮຽບຮຽງໂດຍ: ໄຊໂສພາພອນ ມິ່ງມຸງຄຸນ

(ສພຊ) ໃນຕອນເຊົ້າ
ຂອງວັນທີ 9 ມີນາ 2022 ຢູ່
ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ
ນະຄອນ
ຫລວງວຽງຈັນ, ສະຫາຍ ສັນຍາ
ປຣະເສີດ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດກ່ຽວ
ກັບທັດສະນະ ແລະ ຄຳຄິດ
ເຫັ ນ ຕໍ່ ກ ອງປະຊຸ ມ ສະພາປະຊາ
ຊົນຈີນ ແລະ ກອງປະຊຸມສະພາ
ປຶກສາການເມືອງປະຊາຊົນຈີນ
(ກອງປະຊຸມສອງສະພາ) ຄັ້ງທີ
5 ສະໄໝທີ 13 ວ່າ: ຂ້າພະເຈົ້າ
ໄດ້ ຕິ ດ ຕາມຢ່ າ ງໃກ້ ຊິ ດ ນັ ບ ແຕ່
ຖະແຫລງການທີ່ ສປຈີນ ເປີດ
ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ແລະ ທົ່ວ
ໂລກກໍມີຄວາມສົນໃຈ
ແລະ

ຕິດຕາມເຊັ່ນດຽວກັນ ເຊິ່ງນີ້
ແມ່ນກອງປະຊຸມທີ່ສະແດງໃຫ້

ສາກົ ນ ຮູ້ ກ່ ຽ ວກັ ບ ການພັ ດ ທະ
ນາ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງ

ສປຈີນ ໃນຍຸກປະຈຸບັນ; ມາ
ຮອດປັດຈຸບັນ ການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຈີນ ຍັງ
ມີຜົນສຳເລັດໃນຫຼາຍດ້ານ ປີ
2021 ຈີນໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນ
ຫລາຍດ້ານ ໂດຍສະເພາະບັ້ນ
ລຶ ບ ລ້ າ ງຄວາມທຸ ກ ຍາກຢ່ າ ງ
ຮອບດ້ານ ແລະ ຈະເລີ່ມຫັນໄປ
ສູ່ການຊຸກຍູ້ການສ້າງຊົນນະບົດ
ໃຫ້ຈະເລີນຢ່າງຮອບດ້ານ ແລະ
ຫວັ ງ ວ່ າ ຈີ ນ ຈະໄດ້ ຮັ ບ ຜົ ນ ງານ
ຫລາຍກວ່າເກົາ່ ໃນວຽກງານສ້າງ
ຊົນນະບົດໃຫ້ຈະເລີນໃນຕໍ່ໜ້າ
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ໂຍງກັບປະເທດໃກ້ຄຽງ, ມີມູນ
ຄ່ າ ການລົ ງ ທຶ ນ ຈໍ າ ນວນຫລວງ
ຫລາຍ, ປະເທດລາວເປັນປະ
ເທດທີ່ ບໍ່ ມີ ທ າງອອກສູ່ ທ ະເລ
ເຊິ່ງເປັນອຸປະສັກໃນການດຶງດູດ
ການລົງທຶນ, ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່
ການຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມການຜະລິດ
ເປັນສິນຄ້າ ແລະ ຕົ້ນທຶນການ
ຜະລິດສູງ; ຈາກນັ້ນ, ໄດ້ມີການ
ປຶ ກ ສາຫາລື ແ ລກປ່ ຽ ນຄໍ າ ຄິ ດ
ເຫັນທັງພາກລັດ ກໍຄືຄະນະກໍາ
ມາທິການກ່ຽວຂ້ອງຂອງສະພາ
ແຫ່ ງ ຊາດທີ່ ສົ ນ ໃຈໃນບາງບັ ນ
ຫາ ເປັນຕົນ
້ ວຽກງານຈຸດສຸມໃນ
ຕໍ່ໜ້າ, ການແຂ່ງຂັນກັບພາກ
ພື້ນ, ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ
ຊຸ ກ ຍູ້ຕ າມພາລະບົ ດ ບາດຂອງ
ສະພາແຫ່ງຊາດ, ພິຈາລະນາຮັບ
ຮອງຕາມແຜນພັ ດ ທະນາເສດ
ຖະກິດໃນສັງຄົມປັດຈຸບັນ, ການ
ຮັບປະກັນ ຫລື ການກໍານົດຕູ້
ຄ່ຽນຖ່າຍຂົນສົ່ງສິນຄ້າທີ່ມີການ
ເຊືອ
່ ມໂຍງຜ່ານທາງລົດໄຟລາວຈີນ ທາງລົດໄຟລາວ-ໄທ ໂດຍ
ສະເພາະສິນຄ້າທາງການກະເສດ
ມີ ວິ ທີ ກ ານແນວໃດເພື່ ອ ຫລຸ ດ
ຜ່ອນຜົນກະທົບ, ການປະຕິບັດ
ຄ່າຊົດເຊີຍ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດ
ແຍ່ ງ ທີ່ ດິ ນ ຂອງປະຊາຊົ ນ ທີ່ ໄ ດ້
ຮັ ບ ຜົ ນ ກະທົ ບ ຈາກໂຄງການ,
ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ການຄຸ້ ມ
ຄອງການເຄືອ
່ ນໄຫວຂອງໜ່ວຍ
ງານພາກລັ ດ ທີ່ ປ ະຕິ ບັ ດ ໜ້ າ ທີ່
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ຊ່ວຍເຫລືອດັ່ງກ່າວ
ເຊິ່ງ
ເປັ ນ ການປະກອບສ່ ວ ນອັ ນ ສໍ າ
ຄັນໃນການເສີມຂະຫຍາຍສາຍ
ພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການ
ຮ່ວມມືອັນດີງາມ
ລະຫວ່າງ
ສປປລາວ ແລະ ສ.ເກົາຫລີ ໃຫ້
ໄດ້ຮັບການເສີມຂະຫຍາຍຍິ່ງໆ
ຂຶ້ນ ໃນນາມອົງການຕົວແທນ
ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ຈະໄດ້
ນໍາໃຊ້ການຊ່ວຍເຫລືອດັ່ງກ່າວ
ໃຫ້ ເ ກີ ດ ປະໂຫຍດສູ ງ ສຸ ດ ເຂົ້ າ
ໃນການຮັບໃຊ້, ຊ່ວຍເຫລືອສັງ
ຄົມ ແລະ ສະກັດກັ້ນຕ້ານພະ
ຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ ສປປລາວ
ແລະ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ
ຢ່າງສູງທີມ
່ ນ
ູ ນິທສ
ິ ະຫວັດດີການ
ແລະ ສັງຄົມ ແຫ່ງ ສ.ເກົາຫລີ
ທີ່ໄດ້ບິແບ່ງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອ
ດັ່ງກ່າວ ແລະ ຂອບໃຈ ທ່ານ
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດວິສາມັນ
ຜູ້ມີອໍານາດເຕັມ ແຫ່ງ ສ.ເກົາ
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ກະຊວງການເງິນ ແລະ ກະຊວງແຮງງານ

ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ
ການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບບໍລິການຖານຂໍ້ມູນແຮງງານແບບ
ທັນສະໄໝ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນ
ເພື່ອສ້າງຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ຂຶ້ນທະບຽນຜູ້ອອກແຮງງານ
ລາວທັງໝົດດ້ວຍລະບົບທັນສະໄໝ ເຊິ່ງຈາກສະຖິຕິ
ຜ່ານມາຄາດວ່າໃນ 2 ປີ ຈະສາມາດຂຶ້ນທະບຽນໃຫ້
ຜູ້ອອກແຮງງານ 1,5 ລ້ານຄົນ ເຊິ່ງມີຜູ້ທີ່ມີເງິນເດືອນ
ປະຈໍາຢູ່ໂຄງການ ວ່າໄດ້ປະຕິບັດ
ຕາມດໍາລັດ 558/ນຍ ແລະ ດໍາ
ລັດ 188/ນຍ.

ທ່ າ ນ ປ ະ ທ າ ນ ສ ະ ພ າ
ແຫ່ງຊາດ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນໂອ້ລົມ
ວ່າ:
ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ສຶກສາ
ອົບຮົມການເມືອງ-ແນວຄິດ ໃຫ້
ແກ່ພະນັກງານ,
ກໍາມະກອນ
ດ້ວຍການຈັດຕັງ້ ເຊືອ
່ ມຊຶມແນວ
ທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ທີ່ວາງ
ອອກໃນແຕ່ ລ ະໄລຍະຢ່ າ ງເປັ ນ
ປົກກະຕິ, ຕໍ່ເນື່ອງ ເປັນຕົ້ນແນວ
ທ າ ງ ນ ະ ໂ ຍ ບ າ ຍ ກ າ ນ ແ ກ້ ໄ ຂ
ຄວາມຫຍຸ້ ງຍາກທາງດ້ າ ນເສດ
ຖະກິດ-ການເງິນ ແລະ ບັນຫາ
ຢາເສບຕິດ ເຊິ່ງເປັນທິດທາງທີ່
ມີຄວາມສໍາຄັນ ໃນການແກ້ໄຂ
ບັ ນ ຫາລວມຂອງປະເທດຊາດ

ຫລີ ປະຈຳ ສປປລາວ ທີ່ໄດ້ຂົນ
ຂວາຍ ແລະ ຍາດແຍ່ງເອົາການ
ຊ່ວຍເຫລືອໃນຄັ້ງນີ້
ຫວັງ
ຢ່າງຍິ່ງວ່າໃນຕໍ່ໜ້າຈະສືບຕໍ່ໃຫ້
ການຊ່ວຍເຫລືອ
ສປປລາວ
ຕື່ມອີກ.
ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ
ອິມ ມູຮົງ ໄດ້ກ່າວສະແດງຄວາມ
ຂອບໃຈຕໍ່ການຕ້ອນຮັບອັນອົບ
ອຸ່ນຂອງທ່ານ ປອ. ນາງ ສູນ
ທອນ ໄຊຍະຈັກ ພ້ອມທັງ
ແຈ້ ງ ຈຸ ດ ປະສົ ງ ຂອງການເຂົ້ າ
ພົບໃນຄັ້ງນີ້; ຈາກນັ້ນ, ທ່ານ
ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍ
ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີມອບ-ຮັບການ
ຊ່ ວ ຍເຫລື ອ ຈາກມູ ນ ນິ ທິ ສ ະ
ຫວັດດີການ ແລະ ສັງຄົມ ແຫ່ງ
ສ.ເກົາຫລີ ມອບໃຫ້ສະພາແຫ່ງ
ຊາດແຫ່ງ ສປປລາວ ໂດຍການ
ເຊັນຮັບຂອງທ່ານ ສິງຄໍາ ວົງພະ
ຈັນ
ຮອງເລຂາທິການສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ແລະ ການເຊັນມອບ
ຂອງທ່ານ ອິມ ມູຮົງ ເອກອັກ
ຄະລັດຖະທູດ ສ.ເກົາຫລີ ປະຈໍາ

ແລະ
ເປັນໜ້າທີ່ຂອງພົນລະ
ເມືອງທຸກຄົນ, ເອົາໃຈໃສ່ການ
ໂຄສະນາເຜີ ຍ ແຜ່ ລັ ດ ຖະທໍ າ ມະ

ນູນ, ກົດໝາຍຂອງປະເທດເຮົາ
ໂດຍສະເພາະກົ ດ ໝາຍທີ່ ກ່ ຽ ວ
ຂ້ອງກັບການດໍາເນີນທຸລະກິດ,
ການດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ທໍາມາ
ຫາກິນຢູ່ປະເທດລາວ; ໂຄງການ
ວຽງຈັນ ໂລຊິດສະຕິກ ພາກ,
ໂ ຄ ງ ກ າ ນ ທ່ າ ບົ ກ ທ່ າ ນ າ ແ ລ້ ງ
ແລະ ເຂດໂລຊິດສະຕິກ ນະຄອນ
ຫລວງວຽງຈັນ ເປັນໂຄງການ
ທີ່ນໍາໃຊ້ທ່າແຮງທາງດ້ານທີ່ຕັ້ງ
ພູມສາດຂອງປະເທດ ເພື່ອເປັນ
ຈຸດເຊືອ
່ ມໂຍງທາງດ້ານການຄ້າ,
ການບໍລິການ ຕິດພັນກັບການ
ນໍາໃຊ້ທາງລົດໄຟ ເຊິ່ງຈະເປັນ
ກໍາລັງແຮງເຮັດໃຫ້ການສ້າງສາ

ສປປລາວ ເຄື່ອງທີ່ນໍາມາມອບ
ໃນຄັ້ງນີ້ປະກອບມີ ລົດ ຈໍານວນ
8 ຄັນ (ລົດກູ້ໄພສໍາລັບຂົນສົ່ງ
ຄົນເຈັບ 6 ຄັນ, ລົດຖັງນໍ້າ 1
ຄັນ ແລະ ລົດສູບນໍ້າ 1 ຄັນ)
ແລະ ໜ້າກາກອະນາໄມ ຈໍາ
ນວນ 200 ແກັດ.
(ສອນສັກ ວັນວິໄຊ)

xbdlkDDD
(ສພຊ) ວັນທີ 7 ມີນາ
2022 ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ມີ
ກອງປະຊຸ ມ ປຶ ກ ສາຫາລື ວ ຽກ
ງານກົງຈັກເສນາທິການຂອງສະ
ພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ (ສພຂ),
ນະໂຍບາຍຕໍ່ ສ ະມາຊິ ກ ສະພາ
ແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ແລະ ສະມາ
ຊິ ກ ສະພາປະຊາຊົ ນ ຂັ້ ນ ແຂວງ
(ສສຂ) ໂດຍການເປັນປະທານ
ຂອງທ່ານ ປອ. ນາງ ສູນທອນ
ໄຊຍະຈັກ ຮອງປະທານສະພາ
ແຫ່ງຊາດ; ເຂົ້າຮ່ວມມີທ່ານ ຄຳ
ໃບ ດຳລັດ ຮອງປະທານສະພາ

ພັ ດ ທະນາເສດຖະກິ ດ ຂອງປະ
ເທດ ມີບາດກ້າວຫັນປ່ຽນທີ່ຕັ້ງ
ໜ້າຂຶ້ນ ແລະ ຫວັງວ່າການພັດ

ທະນາໂຄງການຈະສໍາເລັດໂດຍ
ໄວ, ມີການບໍລິການເປັນລະບົບ
ຄົບຊຸດ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການ
ເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກງານຢ່ າ ງເຕັ ມ
ສ່ວນ, ສະເໜີໃຫ້ຄະນະນໍາຂອງ
ບໍ ລິ ສັ ດ ທັ ງ ສອງຄົ້ ນ ຄວ້ າ ໃຫ້ ບຸ
ລິ ມ ະສິ ດ ແກ່ ແ ຮງງານທີ່ ເ ປັ ນ
ຄົນລາວໃນການເຂົ້າເຮັດວຽກຢູ່
ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ເພື່ອຊ່ວຍລັດ
ຖະບານໃນການສ້ າ ງວຽກເຮັ ດ
ງານທໍາໃຫ້ແກ່ແຮງງານ, ສ້າງ
ລາຍໄດ້ທີ່ເປັນປົກກະຕິ ເຮັດໃຫ້
ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ
ໄດ້ ຮັ ບ ການຍົ ກ ລະດັ ບ ດີ ຂຶ້ ນ .
ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍຊ່ວຍໃນການ
ແຫ່ງຊາດ ທັງເປັນຜູ້ຊີ້ນຳກຳມາ
ທິ ກ ານວຽກງານສະມາຊິ ກ ສະ
ພາແຫ່ງຊາດ; ມີບັນດາທ່ານປະ
ທານ-ຮອງປະທານກຳມາທິການ
ວຽກງານສະມາຊິ ກ ສະພາແຫ່ ງ
ຊາດ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍ
ໃນ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະຈັດຕັງ້ ສູນ
ກາງພັກ ແລະ ພະນັກງານ-ວິຊາ
ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ທັງນີ້, ເພື່ອຄວາມເປັນ
ເອກະພາບ ກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງ
ກົ ງ ຈັ ກ ເສນາທິ ກ ານຂອງສະພາ
ປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ໃນທົ່ວປະ
ເທດ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດ
ນະໂຍບາຍຕໍ່ ກັ ບ ສະມາຊິ ກ ສະ
ພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະ
ພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ໃຫ້ມີ
ຄວາມເໝາະສົມ ທັງຮັບປະກັນ
ໃຫ້ ແ ກ່ ກ ານປະຕິ ບັ ດ ພາລະບົ ດ
ບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ໃຫ້ມີ
ຄວາມໜັກແໜ້ນເຂັ້ມແຂງ.
ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ໄດ້
ຮັ ບ ຟັ ງ ການລາຍງານກ່ ຽ ວກັ ບ
ວຽກງານກົ ງ ຈັ ກ ເສນາທິ ກ ານ
ຂອງສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ;
ກົງຈັ ກ ເສນາທິກ ານຂອງຄະນະ
ສະມາຊິ ກ ສະພາປະຊາຊົ ນ ຂັ້ ນ
ແຂວງ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັງ້ ເມືອງ
ແລະ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບວຽກ
ງານນະໂຍບາຍຕໍສ
່ ະມາຊິກສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະພາ
ປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ; ຈາກນັ້ນ,
ບັນດາຜູເ້ ຂົາ້ ຮ່ວມກອງປະຊຸມໄດ້
ສຸ ມ ໃສ່ ປ ະກອບຄຳຄິ ດ ຄຳເຫັ ນ
ຢ່າງກົງໄປກົງມາ ແລະ ມີຈດ
ຸ ສຸມ.
(ນາງ ກຸກກິກ ບຸດດາໄຊ)

ເຝິກສີມືແຮງງານກັບທີ່ ຫລື ມີ
ຫລັ ກ ສູ ດ ເຝິ ກ ອົ ບ ຮົ ມ ສີ ມື ແ ຮງ
ງານ ເພື່ອສະໜອງແຮງງານທີ່

ມີສີມືສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງ
ການຂອງບໍລິສັດ ແລະ ທັງເປັນ
ການຊ່ວຍປັບປຸງຊີວິດການເປັນ
ຢູ່ຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົົນໃຫ້ດີຂຶ້ນ.
ພ້ອມນັ້ນ, ຄະນະ ຍັງ
ໄດ້ຢ້ຽມຢາມປະຕູໂຂງ (Main
Gate), ຕຶກປະຕິບັດງານຂອງບໍ
ລິສັດ ທ່າບົກທ່ານາແລ້ງ ແລະ
ຕຶກພາສີ
ປະຈຳດ່ານສາກົນ,
ລານຄູ້ສິນຄ້າຊີວາຍ, ສາງຄ່ຽນ
ຖ່າຍສິນຄ້າ ແລະ ໄດ້ໄປຈຸດ
ເຊື່ ອ ມຕໍ່ ຈ າກຂົ ວ ມິ ດ ຕະພາບ
ລາວ-ໄທ ແຫ່ງທີ່ໜຶ່ງ ຫາດ່ານ
ສາກົນສິນຄ້າທ່າບົກທ່ານາແລ້ງ.
(ສົມນຶກ ແກ້ວໄຊຍະຈັກ)

,v[{Ia[DDD
(ສພຊ) ວັນທີ 3 ມີນາ
2022 ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ, ໄດ້
ມີພິທີມອບ-ຮັບໃບຍ້ອງຍໍຂອງ
ປະທານຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ໃຫ້ແກ່ລັດວິສາຫະກິດວິ
ສະວະກຳຄົມມະນາຄົມ
ເພື່ອ
ເປັ ນ ການສັ ນ ລະເສີ ນ ຄຸ ນ ງາມ
ຄວາມດີ ແລະ ຈາລຶກບຸນຄຸນ
ທີ່ ໃ ຫ້ ກ ານຊ່ ວ ຍເຫລື ອ ແກ່ ສ ະ
ພາແຫ່ງຊາດຕະຫລອດມາ ໂດຍ
ຕາງໜ້າກ່າວມອບຂອງທ່ານ ສິງ
ຄຳ ວົງພະຈັນ ຮອງເລຂາທິການ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່າວຮັບໂດຍ
ທ່ານ ບຸນເລືອງ ແກ້ວປະເສີດ
ຮອງອຳນວຍການລັ ດ ວິ ສ າຫະ
ກິ ດ ວິ ສ ະວະກຳຄົ ມ ມະນາຄົ ມ ;
ເຂົ້ າ ຮ່ ວ ມມີ ຫົ ວ ໜ້ າ -ຮອງຫົ ວ
ໜ້າກົມ, ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າພະ
ແນກ ແລະ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ
ທີ່ ກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງເປັ ນ ສັ ກ ຂີ ພິ ຍ ານ.
ໃນພິທີ, ທ່ານ ສິງຄຳ
ວົງພະຈັນ
ໄດ້ສະແດງຄວາມ
ຂອບໃຈ ແລະ ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ
ຕໍ່ລັດວິສາຫະກິດວິສະວະກຳຄົມ
ມະນາຄົມ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບ
ສ ະ ໜູ ນ ຊ່ ວ ຍ ເ ຫ ລື ອ ຕໍ່ ສ ະ ພ າ
ແຫ່ງຊາດຕະຫລອດມາ ໂດຍສະ
ເພາະການປະກອບສ່ວນຊ່ວຍເຫລືອ
ລ້າໃນການກໍສ
່ າ້ ງທາງຮອບ ນອກ
ແລະ ທາງເຂົ້າ-ອອກ ຂອງສະພາ
ແຫ່ງຊາດ
ເຊິ່ງລວມມູນຄ່າ
126.174.400 ກີບ.
(ອາລິນ ສຸພິມມະປະດິດ)

ສູງກວ່າ 1,3 ລ້ານກີບ ທີ່ຕ້ອງຈ່າຍອາກອນຈຳນວນ
ຫລາຍກວ່າ 50% ຂອງຜູ້ອອກແຮງງານທັງໝົດ.
ນສພ. ປະເທດລາວ 04/03/2022
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ລາຄານໍ້າມັນແມ່ນຖືກກຳນົດໂດຍກົນໄກລາ

ຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໃນຕະຫລາດໂລກ ເຊິ່ງການເໜັງຕີງ
ຂຶ້ນຂອງລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ

ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລາຄາ

ຂາຍຍ່ ອ ຍພາຍໃນປະເທດຄື ກັ ບ ບັ ນ ດາປະເທດທີ່ ນ ຳ
ເຂົ້ານໍ້າມັນ ຫລື ແມ່ນແຕ່ປະເທດທີ່ຜະລິດນໍ້າມັນເອງ
ແລະ

ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟກໍເປັນສິນຄ້ານໍາເຂົ້າຕົ້ນຕໍຂອງ

ສປປລາວ ຫລື ກວມເອົາອັດຕາສ່ວນສຳຄັນຂອງການ
ນຳເຂົ້າທັງໝົດ ເຫັນໄດ້ວ່າ: ໃນປີ 2020 ການນຳເຂົ້າ
ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟມີມູນຄ່າສູງເຖິງ

5.064.425.360

ໂດລາ ຫລື ກວມເອົາ 9,4%; ປີ 2021 ທະລຸ
5.887.331.437 ໂດລາ ຫລື ກວມເອົາ 10,2%
ຂອງມູນຄ່າການນຳເຂົາ້ ທັງໝົດ ສ່ວນການນຳເຂົາ້ ແມ່ນ
ມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນໃນທຸກໆປີ.
ນສພ. ປະຊາຊົນ 07/03/2022
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ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບການພັດ

ທະນາລະບົ ບ ຄຸ້ ມ ຄອງການເກັ ບ ລາຍຮັ ບ ທັ ນ ສະໄໝ
(ດີຈິຕອນ) ແລະ ລະບົບພື້ນຖານໂຄງລ່າງເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້
ມູນການເກັບລາຍຮັບ, ລະບົບຄຸ້ມຄອງການແຈ້ງພາສີ
ແບບເອເລັກໂຕຣນິກ (ASYCUDA), ລະບົບແຈ້ງ
ພາສີປະຕູດຽວແຫ່ງຊາດ (Lao National Single
Window), ລະບົບຄຸ້ມຄອງຈັດເກັບລາຍຮັບສ່ວຍສາ
ອາກອນແບບທັນສະໄໝ (TaxRIS) ແລະ ລະບົບ
ການຊຳລະພາສີ ແລະ ອາກອນ (Fin Link) ແລະ
ທິດທາງແຜນການຕໍ່ໜ້າ

ເພື່ອໃຫ້ທັນກັບການປະ

ຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງ
ຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ,

ອັດຊອງວ່າງການ

ຮົ່ວໄຫລການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານລັດໃຫ້
ຄົບຖ້ວນ ໂດຍກະຊວງການເງິນ ມີແຜນຍົກລະດັບລະ
ບົບການຄຸ້ມຄອງຈັດເກັບລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ທີ່ມີໃນ
ປັດຈຸບັນ ໃຫ້ເປັນລະບົບທັນສະໄໝຄົບຊຸດ ເພື່ອຫລຸດ
ຜ່ອນການນໍາໃຊ້ພະນັກງານ ແລ້ວນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ທັນ
ສະໄໝເຂົ້າມາເຮັດໜ້າທີ່ແທນ.
ນສພ. ປະເທດລາວ 07/03/2022
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(ສພຊ) ວັນທ
 ີ 4 ມີນາ
2022 ທີຫ
່ ້ອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງ
ຊາດ (ສພຊ) ນະຄອນຫລວງ
ວຽງຈັນ ໄດ້ມີກອງປະຊຸມສະ
ຫລຸບການເຄື່ຶອນໄຫວວຽກງານ
ປະຈຳປີ 2021, ພິທີມອບ-ຮັບ
ທຸງໄຊ ແລະ ໃບຍ້ອງຍໍ ໃຫ້ແກ່
ສະຫະພັ ນ ແມ່ ຍິ ງ ສະພາແຫ່ ງ
ຊາດ
ໂດຍການເປັນປະທານ
ຮ່ວມຂອງສະຫາຍ ປອ. ນາງ
ສູນທອນ ໄຊຍະຈັກ ຮອງປະ
ທານສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະ
ຫາຍ ນາງ ມະນີວັນ ເຍຍປາວ
ເຮີ ຮອງປະທານກຳມາທິການ
ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ທັງເປັນ
ປະທານຄະນະບໍລິຫານງານແມ່
ຍິງສະພາແຫ່ງຊາດ; ໂດຍການ
ເຂົ້າຮ່ວມຂອງສະຫາຍ ນາງ ສິ

ຕື່ມອີກຢ່າງຫລວງຫລາຍ.
ໃນສ່ ວ ນຕົ ວ ທຸ ກ ບັ ນ
ຫາທີ່ໄດ້ຍົກຂຶ້ນມາໃນສອງກອງ
ປະຊຸມ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີຄວາມ
ສຳຄັນທີ່ໂລກໃຫ້ການຕິດຕາມ
ນັ ບ ທັ ງ ນະໂຍບາຍການເມື ອ ງ
ພາຍໃນປະເທດຕໍ່ ຕ່ າ ງປະເທດ
ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະ
ກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ສປຈີນ ລ້ວນ
ແຕ່ມີຄວາມສຳຄັນ, ດ້ວຍແຜນ
ແລະ ນະໂຍບາຍ ທີ່ສອງກອງ
ປະຊຸມໄດ້ພິຈາລະນານັ້ນ ເຊື່ອ
ໝັ້ ນ ວ່ າ ລັ ດ ຖະບານຈີ ນ ພວມ
ເດີ ນ ຕາມເສັ້ ນ ທາງທີ່ ຖື ກ ຕ້ ອ ງ
ທີ່ສຸດແລ້ວ; ຜົນງານທີ່ເດັ່ນ ໃນ
ປີ 2021 ຜ່ານມາ ຂອງ ສປຈີນ
ໃນທັດສະນະສ່ວນຕົວແມ່ນສະ
ແດງອອກໃນ 3 ດ້ານ ຄື:
1. ແກ້ໄຂໄດ້ການແຜ່
ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19
ຢູ່ພາຍໃນປະເທດຈີນ ພ້ອມໄດ້
ມອບວັ ກ ຊີ ນ ປ້ ອ ງກັ ນ ພະຍາດ
ໂຄວິດ-19 ໃຫ້ທົ່ວໂລກຕື່ມອີກ
ເກືອບ 2 ຕື້ໂດສ;
2. ເປັນເຈົ້າການໃນ
ການປົ ກ ປັ ກ ຮັ ກ ສາສັ ນ ຕິ ພ າບ
ໂລກ ດ້ວຍການຊູນະໂຍບາຍປະ
ຕິບັດລັດທິຫລາຍຝ່າຍ
ແລະ
ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງໄດ້ຮບ
ັ ຜົນປະໂຫຍດ;
3. ປະເທດຈີນປະສົບ
ຜົ ນສຳເລັ ດ ໃນການເປີ ດ ປະຕູ ສູ່
ໂລກພາຍນອກ ແລະ ຍຸດທະ
ສາດໜຶ່ ງ ແຫລວໜຶ່ ງ ເສັ້ ນ ທາງ

ລິກິດ ບຸບຜາ ຮອງປະທານສູນ
ກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ; ມີ
ຕາງຫນ້າອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາ
ຊົນ,
ຮອງປະທານຄະນະບໍລິ
ຫານງານສະຫະພັນແມ່ຍິງ, ບັນ
ດາຫົວຫນ້າ-ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍ
ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ແລະ ສະມາ
ຊິກສະຫະພັນແມ່ຍິງພາຍໃນສະ
ພາແຫ່ງຊາດເຂົ້າຮ່ວມ.
ທັງນີ້, ກໍເພື່ອເປັນການ
ສະຫລຸ ບ ການເ ຄື່ ອ ນໄ ຫວວ ຽກ
ງານຂ ອງອົ ງ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ສ ະຫະ
ພັນແມ່ຍິງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ
ວາງທິດທາງແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ
ໃຫ້ກ້າວໄປສູ່ຄຸນນະພາບ, ມີປະ
ສິດທິພາບສູງກວ່າເກົ່າ ແລະ ມີ
ການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນ
ເລື້ອຍໆ ທັງເປັນການຈັດຕັ້ງພິ
ທີການຍ້ອງຍໍເປັນທາງການທົ່ວ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ສະຫະພັນ
ແມ່ຍິງສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮັບ
ການຍ້ ອ ງຍໍ ຊົ ມ ເຊີ ຍ ລວມໝູ່
ແລະ ບຸກຄົນ ເປັນຕົ້ນການຍ້ອງ
ຍໍໃຫ້ຄະນະພັກ, ຄະນະປະຈຳສະ
ພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນ
ໃນການຊີ້ນຳ-ນຳພາການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດຂໍ້ແຂ່ງຂັນ 3 ດີ ສະໄໝ
ທີ VII (2016-2020) ແລະ
ການມອບທຸງໄຊ 3 ດີ ລວມໝູ່
ດີເດັ່ນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ຂໍ້ແຂ່ງຂັນ 3 ດີ; ຍ້ອງຍໍ ແລະ
ຊົ ມ ເຊີ ຍ ບຸ ກ ຄົ ນ ທີ່ ມີ ຜົ ນ ງານດີ
ເດັ່ ນ ໃນການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ຂໍ້
ແຂ່ງຂັນ 3 ດີ ທັງເປັນການສືບ
ຕໍ່ ປຸ ກ ລະດົ ມ ນ້ ຳ ໃຈຟົ ດ ຟື້ ນ ໃນ
ການເຄື່ ອ ນໄຫວໃນຕໍ່ ໜ້ າ ຂອງ
ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ໃນການຈັດຕັ້ງ

ຜັ ນ ຂະຫຍາຍມະຕິ ກ ອງປະຊຸ ມ
ໃຫຍ່ຜູ້ແທນແມ່ຍິງລາວທົ່ວປະ
ເທດ ສະໄໝທີ VIII ແລະ ມະ
ຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ IV
ຂອງອົງຄະນະພັກແຫ່ງຊາດ ໃຫ້
ເປັນຂະບວນຟົດຟື້ນຕິດພັນກັບ

ການ ຈັດຕັ້ງປ
 ະຕິບັດຂໍ້ແຂ່ງຂັນ
“ຮັກຊ
 າດ ແລະ ພັດທະນາ”
ແລະ “ຂໍ້ແຂ່ງຂັນ 3 ດີ” ຂອງ
ສະຫະພັນແມ່ລາວ ໃຫ້ເປັນຮູບ
ປະທຳຕົວຈິງໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 
ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຜູ້
ເຂົ້ າ ຮ່ ວ ມໄ ດ້ ຮັ ບ ຟັ ງ ການສະ
ຫລຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ
ປະຈຳປີ 2021 ແລະ ທິດທາງ
ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ
ປະຈຳປີ 2022 ຂອງສະຫະພັນ
ແມ່ຍິງສະພາແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງໄດ້
ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ແຂ່ງ
ຂັນ 3 ດີ ຕິດພັນກັບຂະບວນ
ການຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາ;
ຕັ້ ງ ໜ້ າ ປະຕິ ບັ ດ ວຽກງານວິ ຊ າ
ສະເພາະ ເຊິ່ງສາມາດຍາດໄດ້ຜົນ
ງານພົ້ ນ ເດັ່ ນ ໃນຫລາຍດ້ າ ນ
ໂດຍໄດ້ຮບ
ັ ການຍ້ອງຍໍ ແລະ ຊົມ
ເຊີຍ ຈາກຄະນະພັກ, ຄະນະປະຈຳ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສາມາດ
ຍາດໄດ້ທຸງໄຊ 3 ດີ, ກົມ
ກອງລວມໝູ່ດີເດັ່ນໃນການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ແຂ່ງຂັນ 3 ດີ ປະ
ກອບມີ 12 ໜ່ວຍຮາກຖານ
ແລະ ໄດ້ຮັບໃບຊົມເຊີຍ ມີ 4
ໜ່ວຍຮາກຖານ; ມີສະມາຊິກ
ແມ່ຍິງໄດ້ຮັບໃບຍ້ອງຍໍບຸກຄົນ
3 ດີ ຈໍານວນ 93 ສະຫາຍ, ໄດ້
ຮັບໃບຊົມເຊີຍ 68 ສະຫາຍ;
ພ້ອມນັ້ນ, ໃນຂະບວນການແຂ່ງ
ຂັນ 3 ດີ ປະຈຳປີ 2021 ສະ
ມາຊິ ກ ສະຫະພັ ນ ແມ່ ຍິ ງ ເຂົ້ າ
ຮ່ວມແຂ່ງຂັນ ຈຳນວນ 164
ສະຫາຍ, ບໍ່ຄົບເງື່ອນໄຂມີ 10
ສະຫາຍ, ສາມາດເລືອກໄດ້ສະ
ມາຊິກສະຫະພັນແມ່ຍິງເປັນບຸກ

ຄົນ 3 ດີ ປະເພດ I ໄດ້ 146
ສະຫາຍ; ບຸກຄົນ 3 ດີ ປະເພດ
II ໄດ້ 8 ສະຫາຍ.
ໂ ອກາດດ ຽວກັ ນ ນີ້ ,
ຍັ ງ ໄ ດ້ ຮັ ບ ຟັ ງ ກ ານໂ ອ້ ລົ ມ ຈ າກ
ສະຫາຍ ປອ. ນາງ ສູນທອນ
ໄຊຍະຈັກ ເຊິ່ງທ
 ່ານໄດ້ເນັ້ນໜັກ
ໃຫ້ ສື ບ ຕໍ່ ສຶ ກ ສາອົ ບ ຮົ ມ ການ
ເມື ອ ງແນວຄິ ດ ໃນຖັ ນ ແຖວສະ
ມາຊິ ກ ແມ່ ຍິ ງ ໃຫ້ ກ ວ້ າ ງຂວາງ
ແນໃສ່ໃຫ້ມຄ
ີ ນ
ຸ ທາດການ ເມືອງ
ໜັກແໜ້ນ, ມີຄຸນສົມບັດສິນ
ທໍາປະຕິວັດ, ມີນໍ້າໃຈຮັກຊາດ,
ຮັກລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາ
ຊົນ, ຮູ້ຮັກສາກຽດສັກສີຂອງ
ແມ່ຍິງລາວ, ຮູ້ປົກປັກຮັກສາ
ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອວັດ
ທະນະທໍ າ ອັ ນ ດີ ງ າມຂອງຊາດ
ແລະ ຄຸນລັກສະນະທີ່ເປັນມູນ
ເຊື້ອຂອງແມ່ຍິງລາວ, ເອົາໃຈ
ໃສ່ພັດທະນາຕົນເອງ, ສ້າງຄ່າ
ນິຍົມທີ່ຖືກຕ້ອງກ້າວໜ້າ, ມີວິ
ທະຍາສາດ, ກ້າຄິດ, ກ້າເຮັດ
ແລະ ກ້າຮັບຜິດຊອບ; ຕ້ານ
ແລະ ສະກັດກັ້ນສິ່ງຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆ
ທີ່ ເ ກີ ດ ຂຶ້ ນ ໃນຖັ ນ ແຖວແມ່ ຍິ ງ
ທັງເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງການຈັດຕັ້ງ
ຂ ອ ງ ສ ະ ຫ ະ ພັ ນ ແ ມ່ ຍິ ງ ໃ ຫ້ ມີ
ຄວາມໜັ ກ ແໜ້ ນ ເຂັ້ ມ ແຂງ,
ປັບປຸງແບບແຜນວິທີນຳພາ ແລະ
ເຮັດວຽກໃຫ້ມີຄວາມຄ່ອງຕົວ,
ເປັນລະບົບ, ມີການສະຫລຸບຕີ
ລາຄາ, ຖອດຖອນບົດຮຽນການ
ເຄື່ ອ ນໄຫວໃນແຕ່ ລ ະໄລຍະ,
ມີການຂໍທິດຊີ້ນຳ ແລະ ລາຍ
ງານສ່ອງແສງເປັນປົກກະຕິ ຄະ
ນະບໍລຫ
ິ ານງານສະຫະພັນແມ່ຍງິ
ກໍຄືຄະນະໜ່ວຍຮາກຖານ ຕ້ອງ
ເສີ ມ ຂະຫຍາຍຄວາມເປັ ນ ເຈົ້ າ
ການ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບໜ້າ
ທີ່ ກ ານເມື ອ ງຂອງຕົ ນ ໃນການ
ເປັນເສນາທິ ການໃຫ້ແກ່ໜ່ວຍ
ພັກຮາກຖານ ກໍຄືຄະນະພັັກສະ

ພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່
ປັບປຸງແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ
ຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງ
ກໍຄື
ໜ່ວຍຮາກຖານ ໃຫ້ຕິດແທດ
ກັບຮາກຖານ, ການເຮັດວຽກ
ໃຫ້ມີແຜນການ, ແຜນງານ, ມີ

ການຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມກວດກາ,
ປະເມີນຕີລາຄາ ແລະ ສະຫລຸບ
ຖອດຖອນບົ ດ ຮຽນໃນແຕ່ ລ ະ
ໄລຍະ; ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້, ສ້າງ
ແລະ ຂະຫຍາຍມະຫາຊົນກ້າວ
ໜ້າເຂົ້າເປັນສະມາຊິກພັກຕາມ
ຂັ້ນຕອນ ແລະ ຫລັກການຂອງ
ກົດລະບຽບພັກ ແລະ ມີຄຸນນະ
ພາບ; ເອົາໃຈໃສ່ໃນການພົວ
ພັນປະສານສົມທົບຢ່າງກົມກຽວ
ກັ ບ ສູ ນ ກາງສະຫະພັ ນ ແມ່ ຍິ ງ
ລາວ, ຄະນະພັກຮາກຖານ, ອົງ
ການຈັດຕັ້ງກໍາມະບານ, ຊາວ
ໜຸ່ມ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ
ເ ພື່ ອ ສ້ າ ງ ເ ງື່ ອ ນ ໄ ຂ ອ ຳ ນ ວ ຍ
ຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກ
ແມ່ ຍິ ງ ໄດ້ ຍົ ກ ລະດັ ບ ຄວາມຮູ້ ,
ຄວາມສາມາດ ແລະ ສາມາດ
ເຄື່ອນ ໄຫວຕາມພາລະບົດບາດ,
ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍາ
ນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ,
ກົດລະ
ບຽບຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ
ແລະ
ຕ້ອງເປັນເຈົ້າການເຕົ້າ
ໂຮມຄວາມສາມັກຄີໃຫ້ແໜ້ນ
ແຟ້ນ, ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບວຽກງານວິຊາສະເພາະ
ຂອງຕົນ, ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ຄຳຂວັນ, ຂໍ້ແຂ່ງຂັນ 3 ດີ ຂອງ
ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ຕິດພັນ
ກັ ບ ຂ ະ ບ ວ ນ ກ າ ນ ຮັ ກ ຊ າ ດ
ແລະ ພັດທະນາໃຫ້ບັນລຸຕາມ
ຄາດໝາຍ.
(ນາງ ອາລິນ ສຸພິມມະປະດິດ)

ຂອງ ສປຈີນ ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດ
ເຊິ່ງມີ 100 ກ່ວາປະເທດໃຫ້
ການຮ່ວມມື ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມ.
ພິເສດ ສປປລາວ ໄດ້ຮັບຜົນປະ
ໂຫຍດສູ ງ ສຸ ດ ຈາກໂຄງການນີ້
ຫລາຍທີ່ສຸດ, ພາຍຫລັງເສັ້ນ
ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໄດ້ເປີດ
ນຳໃຊ້ນັບແຕ່ວັນທີ 3 ທັນວາ
2021 ເປັນຕົ້ນມາ.
ພ້ອມນັ້ນ, ທ່ານຍັງ
ໄດ້ໃຫ້ຄຳຄິດຄຳເຫັນຕື່ມອີກວ່າ:
ໃນປີ 2022 ສປຈີນ ອາດຈະມີ
ການພັດທະນາໃນຂົງເຂດວຽກ
ງານຕ່າງໆ ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນດີເປັນ
ເອກະພາບກັ ບ ການລາຍງານ
ຂອງສະຫາຍ ຫຼີ້ ເຄີ້ ສຽງ ນາ
ຍົກລັດຖະມົນຕີຈີນ ທີ່ໄດ້ສະ
ເໜີເປົ້າໝາຍຕົ້ນຕໍໃນການພັດ
ທະນາຂອງຈີນ ໃນປີ 2022;
ໃນນັ້ນ, ແມ່ນມີລວມຍອດຜະ
ລິດຕະພັນພາຍໃນຫລື GDP
ຂອງຈີນ ຈະໃຫ້ເຕີບໂຕປະມານ
5,5%;
ຜູ້ປະກອບອາຊີບ
ໃນຕົວເມືອງໃຫ້ມີຈຳນວນເພີ່ມ
ຂຶ້ນຫລາຍກ່ວາ 110 ລ້ານຄົນ;
ອັ ດ ຕາວ່ າ ງງານໃນຕົ ວ ເມື ອ ງບໍ່
ໃຫ້ກາຍ 5,5%; ລາຄາເຄື່ອງ
ອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ
ຂອງປະ
ຊາຊົນເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 3%;
ການເຕີບໂຕຂອງລາຍຮັບປະຊາ
ຊົນ ແລະ ເສດຖະກິດ ໃຫ້ເປັນ
ຈັ ງ ຫວະດຽວໂດຍພື້ ນ ຖານ;
ຮັ ບ ປ ະ ກັ ນ ຄ ວ າ ມ ໝັ້ ນ ທ່ ຽ ງ
ແລະ ຍົກສູງຄຸນນະພາບດ້ານການ
ສົ່ງອອກ ແລະ ນຳເຂົ້າ, ລາຍ

3
ຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍສາກົນ ມີ
ຄວາມດຸ ນ ດ່ ຽ ງໂດຍພື້ ນ ຖານ;
ຜົ ນ ຜະລິ ດ ທັ ນ ຍາຫານໃຫ້ ບັ ນ
ລຸຫລາຍກ່ວາ 650 ຕື້ກິໂລ
ກຣາມ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງ
ສະພາບແວດລ້ ອ ມທຳມະຊາດ
ສືບຕໍ່ໃຫ້ດີກ່ວາເກົ່າ ແລະ ຍອດ
ປະລິ ມ ານລະບາຍມົ ນ ລະພິ ດ
ໃຫ້ໜ້ອຍລົງ.
ໃນຕອນທ້າຍ,
ສະ
ຫາຍຍັ ງ ໄດ້ ໃ ຫ້ ທັ ດ ສະນະກ່ ຽ ວ
ກັບການພົວພັນລາວ-ຈີນ ໃນປີ
ນີ້ວ່າ: ລາວ ແລະ ຈີນແມ່ນຄູ່
ຮ່ ວ ມຊາຕາກຳທີ່ ໝັ້ ນ ຄົ ງ ຍາວ
ນານນຳກັນ ແລະ ບໍ່ມີສັດຕູໂຕ
ໃດມາມ້ າ ງເພທຳລາຍສາຍສຳ
ພັນນີ້ໄດ້; ບົນພື້ນຖານສອງປະ
ເທດກ າຍເ ປັ ນ ຄູ່ ຮ່ ວ ມຍຸ ດ ທະ
ສາດຮອບດ້ານໝັ້ນຄົງຍາວນານ
ຕາມທິດ 4 ດີ ຄື: ເປັນບ້ານໃກ້
ເຮືອນຄຽງທີ່ດີ, ເພື່ອນມິດທີ່ດີ,
ສະຫາຍທີ່ດີ ແລະ ຄູ່ຮວ່ມມືທີ່
ດີ.” ມາຮອດປະຈຸບັນນ
 ີ້, ເຊື່ອ
ແນ່ວ່າທຸກຂົງເຂດວຽກງານທີ່ມີ
ການຮ່ວມມືນໍາກັນຈະບັນລຸຜົນ
ສຳເລັດຕາມແຜນການທີ່ໄດ້ວາງ
ໄວ້; ໃນນັ້ນ, ອັນທີ່ເປັນຜົນງານ
ທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ແລະ ຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມ
ມື ກັ ນ ຕ່ າ ງຝ່ າ ຍຕ່ າ ງມີ ຜົ ນ ປະ
ໂຫຍດແມ່ ນ ການຮ່ ວ ມມື ກັ ນ
ນຳໃຊ້ເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ
ໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ ບໍ່
ສະເພາະແຕ່ ເ ພື່ ອ ສອງປະເທດ
ລາວ-ຈີນ ຫາກເພື່ອບັນດາປະ
ເທດໃນອາຊຽນ, ພາກພື້ນ ແລະ
ໃນໂລກຕື່ມອີກ.

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

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

xtmko lr0 g0QkIj;,xt-5,mk’wd

lts]5[;Pd’kovtwrpt3mfmqj;xtgmf

(ສພຊ) ໃນຕອນເຊົ້າ
ຂອງວັນທີ 23 ກຸມພາ 2022

ທີ່ ຫ້ ອ ງປະຊຸ ມ ທ າງໄກຂ ອງສ ະ
ພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ)ອັດ
ຕະປື, ທ່ານ ນາງ ມີນາພອນ
ໄຊສົມພູ ປະທານ ສພຂ ອັດຕະ
ປື, ປະທານຄະນະກໍາມະການອະ
ໄພຍະໂທດລະດັບແຂວງ, ທ່ານ
ສົມພົງ ສີຊານົນ ຫົວໜ້າອົງ
ການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ,
ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການ
ອະໄພຍະໂທດລະດັ ບ ແຂວງ
ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ
ກອງປະຊຸ ມ ສະຫລຸ ບ ວຽກງານ
ອະໄພຍະໂທດ ປະຈຳປີ 2021
ແລະ ທິດທາງແຜນການຈຸດສຸມ
ປະຈໍາປີ 2022 ໃນຮູບແບບວິ
ດີໂອທາງໄກ ພາຍໃຕ້ການເປັນ
ປະທານຂອງທ່ານ ພົອ. ຈັນສະ
ໝອນ ຈັນຍະລາດ ຮອງນາຍົກ
ລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະ
ຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ປະທານ
ຄະນະກຳມະການອະໄພຍະໂທດ
ລະດັບຊາດ; ມີບັນດາຮອງປະ
ທານຄະນະກໍາມາການອະໄພຍະ

ໂທດລະດັບຊາດ, ຄະນະກໍາມະ
ການອະໄພຍະໂທດລະດັບຊາດ

ທີ່ ມ າຈາກຫ້ ອ ງວ່ າ ການສໍ າ ນັ ກ
ງານປະທານປະເທດ, ຫ້ອງວ່າ
ການສໍ າ ນັ ກ ງານນາຍົ ກ ລັ ດ ຖະ
ມົນຕີ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມ
ສະຫງົບ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະ
ເທດ, ກະຊວງຍຸຕິທໍາ, ກະຊວງ
ການຕ່າງປະເທດ, ສານປະຊາ
ຊົນສູງສຸດ, ສູນກາງແນວລາວ
ສ້າງຊາດ,
ບັນດາຮອງເຈົ້າ
ແຂວງ-ນະຄອນຫລວງ ຜູ້ຊີ້ນຳ
ວຽກງານອະໄພຍະໂທດ ພ້ອມ
ດ້ ວ ຍກອງເລຂາຂັ້ ນ ສູ ນ ກາງ
ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງ
ພ້ອມພຽງ.
ໃນວາລະກອງປະຊຸ ມ
ໄດ້ຮັບຟັງຜ່ານບົດສະຫລຸບການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານອະໄພ
ຍະໂທດປະຈໍາປີ 2021 ແລະ
ທິດທາງວຽກຈຸດສຸມ ປະຈໍາປີ
2022. ຈາກນັ້ນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
ກອງປະຊຸມທັງຢູ່ສູນກາງ ແລະ
ທ້ອງຖິ່ນ ຍັງພ້ອມກັນຄົ້ນຄວ້າ
ແລະ ປະກອບຄຳຄິດເຫັນ ຢ່າງ

ກົງໄປກົງມາ ດ້ວຍຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບສູງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການ

ຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ
ວຽກງານໃຫ້ ອ ະໄພຍະໂທດມີ
ປະສິດທິພາບ, ຮັບປະກັນນະໂຍ
ບາຍມະນຸດສະທຳ, ສຶກສາອົບ
ຮົມນັກໂທດ ໃຫ້ເຫັນໄດ້ແນວ
ທາງນະໂຍບາຍອັນຖືກຕ້ອງເປັນ
ທໍາຂອງລັດ ແຫ່ງ ສປປລາວ,
ກໍ່ ສ້ າ ງຕົ ນ ເອງໃຫ້ ກ າຍເປັ ນ ພົ ນ
ລະເມືອງດີຂອງຊາດ ສ້າງເງື່ອນ
ໄຂໃຫ້ມີການປະກອບສ່ວນເຂົ້າ
ໃນການປົກປັກຮັກສາ
ແລະ
ພັດທະນາປະເທດຊາດ.
ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ປະ
ທານກອງປ ະຊຸ ມ ໄດ້ ມີ ຄໍ າ ເຫັ ນ
ໂອ້ລົມຕໍ່ກອງປະຊຸມ ໂດຍໄດ້ຊີ້
ນໍ າ ວ່ າ ວຽກງານອະໄພຍະໂທດ
ແມ່ ນ ການປະຕິ ບັ ດ ນະໂຍບາຍ
ມະນຸດສະທໍາຂອງພັກ ແລະ ລັດ
ຖະບານແຫ່ງ ສປປລາວ ຕໍ່ນັກ
ໂທດ
ທີ່ໄດ້ມີຄວາມບຸກບືນ,
ຫ້າວຫັນ, ມີຄວາມກິນແໜງຕໍ່
ການກະທໍາຜິດທີ່ບໍ່ດີ, ເຝິກຝົນ
ຫລໍ່ຫລອມຕົນເອງ ເປັນພົນລະ

ເມືອງດີຂອງຊາດ, ຂອງສັງຄົມ;
ເປັນມາດຕະການ ແລະ ວິທີ
ການ ທີ່ດໍາເນີນເປັນປົກກະຕິ
ດ້ວຍການຫລຸດຜ່ອນໂທດ ແລະ
ປ່ອຍຕົວນັກໂທດ ຕາມລັດຖະ
ດຳລັ ດ ຂອງ ປ ະ ທາ ນປ ະ ເ ທດ
ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນສໍາຄັນຂອງ
ຊາດ
ໂດຍສະເພາະແມ່ນວັນ
ຊາດທີ 2 ທັນວາ ຂອງແຕ່ລະປີ
ໃນທ່ າ ມກາງບັ ນ ຍາກາດທົ່ ວ
ປວງຊົ ນ ລາວທັ ງ ຊາດພວມຈັ ດ
ຕັ້ ງ ຜັ ນ ຂະຫຍາຍມະຕິ ກ ອງປະ
ຊຸມໃຫ່ຍ ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ
ປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ຈັດຕັ້ງ
ຜັ ນ ຂະຫຍາຍສອງວາລະແຫ່ ງ
ຊາດ ຄະນະກຳມະການອະໄພຍະ
ໂທດຂັ້ນຕ່າງໆ ກໍໄດ້ຈັດຕັ້ງພິທີ
ປະຕິບັດນະໂຍບາຍການໃຫ້ອະ
ໄພຍະໂທດແກ່ ນັ ກ ໂທດຕາມ
ລັ ດ ຖະດຳລັ ດ ຂອງປະທານປະ
ເທດ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ທັນ
ການ ເຊິ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄະນະ
ກໍ າ ມະການອະໄພຍະໂທດທຸ ກ
ຂັ້ນ, ກອງເລຂາ ຈົ່ງເອົາໃຈໃສ່
ຄົ້ນຄວ້າ, ກໍາແໜ້ນເນື້ອໃນຂອງ
ມະຕິ, ຄຳສັ່ງ, ນະໂຍບາຍຂອງ
ລັດ, ລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານ
ປະເທດ ແລະ ນິຕິກໍາທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງກັບວຽກງານອະໄພຍະໂທດ
ໃຫ້ເລິກເຊິ່ງ, ຮັບປະກັນທາງ
ດ້ານຫລັກການລວມສູນປະຊາ
ທິປະໄຕ ຕົກລົງເປັນໝູ່ຄະນະ,
ພາຍໃຕ້ ກ ານຊີ້ ນໍ າ -ຕິ ດ ຕາມ
ກວດກາຂອງຄະນະກໍາມະການ
ອະໄພຍະໂທດລະດັບຊາດ ໂດຍ
ກົງ, ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງ,
ໂປ່ງໃສ, ຍຸຕິທໍາ, ມີຄຸນນະພາບ
ແລະ ທັນເວລາ ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມມີ
ຄວາມສະຫງົບ ມີຄວາມເປັນລະ
ບຽບຮຽບຮ້ອຍ ປະເທດຊາດໄດ້ຮບ
ັ
ການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ
(ວິນັດ)
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ແຖວກໍາມະບານ, ກໍາມະກອນ

(ສພຊ) ກໍາມະບານ
ຮາກຖານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
(ສພຂ) ເຊກອງ ໄດ້ຈ
 ັດພິທີປາ
ຖະກະຖາເລົ່າຄືນມູນເຊື້ອ ວັນ
ສ້າງຕັ້ງກໍາມະບານລາວຄົບຮອບ
66 ປີ (1 ກຸມພາ 1956-1
ກຸມພາ 2022); ໃນຕອນເຊົ້າ
ວັນທີ 25 ກຸມພາ 2022 ທີ່
ສະໂມສອນຂອງ ສພຂ ເຊກອງ
ໂດຍການປາຖະກະຖາຂອງທ່ານ
ປອ. ແພງສີ ສີລາວີ ຮອງປະ

ທານ ສພຂ
 ເຊກອງ ເຊິ່ງມີບັນ
ດາທ່ າ ນຄະນະກໍ າ ມະບານຮາກ
ຖານ ສພຂ
 , ຫົວໜ້າຈຸ-ຮອງ
ຫົວໜ
 ້າຈຸ, ສະມາຊິກກໍາມະບານ
ຮາກຖານ ສພຂ ພ້ອມດ້ວຍ
ແຂກທີ່ຖືກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມ.
ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ
ປອ. ແພງສີ ສີລາວີ ໄດ້ຍ
 ົກໃຫ້
ເຫັນເຖິງປະຫວັດມູນເຊື້ອການ
ກຳເນີດເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ
ແລະ
ຜົນສໍາເລັດໃນການປະ

ກອບສ່ວນເຂົ້າໃນພາລະກິດປະ
ຕິວັດ ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງກໍາມະ
ບານລາວໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເປັນ
ຕົ້ ນ ແມ່ ນ ໄລຍະການປະຕິ ວັ ດ
ຊາດ ປະຊາທິປະໄຕ, ໄລຍະແຫ່ງ
ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງ
ສາພັດທະນາປະເທດຊາດ ພາຍ
ໃຕ້ການຊີ້ນໍາ-ນໍາພາຂອງພັກປະ
ຊາຊົນປະຕິວັດລາວ. ທັງໝົດ
ນັ້ນ, ກໍເພື່ອເປັນການສຶກສາອົບ
ຮົມການເມືອງ-ແນວຄິດໃຫ້ຖັນ

ແລະ ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານ ກໍຄື
ສະມາຊິກກໍາມະບານຮາກຖານ
ສພຂ ໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈເຖິງ
ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນ
ກ່ຽວກັບພາລະບົດບາດ, ສິດ
ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ
ກໍາມະບານລາວໄລຍະໃໝ່ຂອງ
ການປະຕິວັດ ເຊິ່ງເປັນອົງການ
ຕົວແທນແຫ່ງການປົກປ້ອງສິດ
ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາ
ຂອງຊົນຊັ້ນກໍາມະກອນ ແລະ
ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານ ເພື່ອນໍາ
ເອົາມູນເຊື້ອດັ່ງກ່າວ ມານໍາໃຊ້
ເຂົາ້ ໃນວຽກງານຂອງຕົນຮັບຜິດ
ຊອບໃຫ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດຕາມ
ລະດັບຄາດໝາຍ.
ນອກຈາກນີ້, ຍັງໄດ້
ຮັບຟັງກ່ຽວກັບບັນດາແຈ້ງການ
ຂອງສະຫະພັນກໍາມະບານແຂວງ
ແລະ ເອກະສານທີ່ສໍາຄັ້ນຕ່າງໆ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈາກທ່ານ ສຸກັນ
ທັນທະວົງສາ ປະທານກໍາມະ
ບານຮາກຖານ ສພຂ ຕື່ມອີກ.
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(ສພຊ) ລະຫວ່າງວັນ
ທີ 24-25 ກຸມພາ 2022 ສະ
ມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ)

ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ
17
ແຂວງອັດຕະປື ແລະ ສະມາຊິກ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສສຂ)
ປະ ຈ ຳເຂດເລື ອ ກຕັ້ ງ ເມື ອ ງສາ
ມັກຄີໄຊ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວພົບປະ
ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ເຜີຍແຜ່
ຜົ ນ ສໍ າ ເລັ ດ ກອງປະຊຸ ມ ສະໄໝ
ສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາ
ແຫ່ງຊາດ (ສພຊ) ຊຸດທີ IX
ແລະ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
(ສພຂ) ຊຸດທີ II ຢູ່ທີ່ບ້ານໃຫຍ່
ເຊກະໝາມ ແລະ ບ້ານລະຍາວ
ເໜືອ ເມືອງສາມັກຄີໄຊ ນຳ
ໂດຍທ່ານ ນາງ ມີນາງພອນ ໄຊ
ສົມພູ ປະທານຄະນະ ສສຊ ປະ
ຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງ, ປະທານ ສພຂ
ອັດຕະປື ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ສສຊ

ເຂດ 17, ສສຂ ເຂດເລືອກຕັ້ງ
ເມືອງສາມັກຄີໄຊ ແລະ ພະນັກ
ງານ-ວິຊາການຕິດຕາມ ແລະ ມີ

ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ ຕະ
ຫລອດຮອດພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຜູ້ມີ
ສິດເລືອກຕັ້ງເຂົ້າຮ່ວມ 100
ກວ່າຄົນ.
ໃນການເຄື່ ອ ນໄຫວ
ຄັ້ງນີ້, ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານ
ສະພາບລວມໂດຍຫຍໍຂ
້ ອງບ້ານ;
ຈາກນັ້ນ, ບັນດາທ່ານ ສສຊ
ເຂດ17 ແລະ ສສຂ ໄດ້ຜັດ
ປ່ ຽ ນກັ ນ ເຜີ ຍ ແຜ່ ຜົ ນ ສຳເລັ ດ
ກອງປະຊຸມ ສພຊ, ສພຂ ແລະ
ໄດ້ຮັບຟັງຄຳຄິດຄຳເຫັນ, ຄຳ
ສະເໜີ ຈ າກປະຊາຊົ ນ ເປັ ນ ຕົ້ ນ :
ການຄຸ້ມຄອງວຽກງານກະສີກຳ
ປູກຝັງລ້ຽງສັດ (ໃຫ້ວິຊາການ
ກ່ຽວຂ້ອງແນະນຳ-ນຳພາປະຊາ
ຊົນ), ບໍລິສັດທີ່ຕັ້ງໃນຂອບເຂດ

ບ້ານຄວນມີນະໂຍບາຍ
ຫລື
ການພັດທະນາໃຫ້ແກ່ບ້ານ, ເລັ່ງ
ດ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່

ດີນ, ຕັດຕາຜ້າເສັ້ນທາງ, ງົບປະ
ມານສ້າງຫ້ອງການບ້ານ ແລະ
ບັ ນ ຫາອື່ ນ ໆອີ ກ ຈໍ າ ນວນໜຶ່ ງ ;
ພ້ອມນັ້ນ, ບັນດາທ່ານ ສສຊ
ແລະ ສສຂ ໄດ້ຊີ້ແຈງອະທິບາຍ
ບາງບັ ນ ຫາທີ່ ຕ້ ອ ງດຳເນີ ນ ໄປ
ຕາມຂັ້ນຕາມຕອນຂອງລະບຽບ
ກົດໝາຍ ແລະ ບາງຄຳສະເໜີ
ແມ່ ນ ຈະໄດ້ ສັ ງ ລວມນຳໄປຄົ້ ນ
ຄວ້າປະສານກັບພາກສ່ວນກ່ຽວ
ຂ້ອງພິຈາລະນາແກ້ໄຂໃນຕໍໜ
່ າ້ .
ໂອກາດການເຄືອ
່ ນໄຫວ,
ສສຊ-ສສຂ ຍັງໄດ້ມອບເຄື່ອງ
ນຸງ່ ຫົມ
່ ຈໍານວນ 1 ໃຫ້ແກ່ບາ້ ນລະ
ຍາວເໜືອເພືອ
່ ນໍາມອບຕໍໃ່ ຫ້ແກ່
ຄອບຄົວທີ່ທຸກຍາກຂາດເຂີນ.
(ວິນັດ)
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(ສພຊ
 ) ໃນລະຫວ່າງ
ວັນທີ 24-25 ກຸມພາ 2022
ທ່ານ ຄໍາຜັນ ຄູນສະຫວັນ ຮອງ
ປະທານສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ
(ສພຂ
 ) ສະຫວັນນະເຂດ, ສະ
ມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ)
ຊຸດທີ IX ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງ
ທີ 13 ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
ພ້ ອ ມດ້ ວ ຍສະມາຊິ ກ ສະພາປະ
ຊາຊົນແຂວງ (ສສຂ) ປະຈຳ
ເຂດເລືອກຕັງ້ ເມືອງທ່າປາງທອງ
ໄດ້ ເ ຄື່ ອ ນໄຫວພົ ບ ປະເຜີ ຍ ແຜ່
ຜົ ນ ສຳເລັ ດ ກອງປະຊຸ ມ ສະໄໝ
ສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາ
ແຫ່ງຊາດ (ສພຊ
 ) ຊຸດທີ IX
ແລະ ສພຂ ຊຸດທີ II ໂດຍການ
ຕ້ອນຮັບຂອງທ່ານ ຄໍາປະສົງ
ຂົງຄໍາ ເຈົ້າເມືອງໆທ່າປາງທອງ,
ມີບັນດາທ່ານຄະນະພັກ-ຄະນະ
ປົກຄອງເມືອງ, ຄະນະຫ້ອງການ,
ທະຫານ, ຕຳຫລວດ, ພະນັກ
ງານ-ລັດຖະກອນ,
ການປົກ
ຄອງບ້ານ ຕະຫລອດຮອດພໍ່ແມ່
ປະຊາຊົ ນ ເຂົ້ າ ຮ່ ວ ມຮັ ບ ຟັ ງ ຢ່ າ ງ
ພ້ອມພຽງ.

ການເຄື່ອນໄຫວໃນຄັ້ງ
ນີ້, ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຢູ່ 4 ຈຸດຄື:
ຈຸດບ້ານທົ່ງປາງ, ໂອ້ລົມສະມາ
ຊິ ກ ພັ ກ -ພະນັ ກ ງານຢູ່ ທີ່ ສ ະໂມ

ສອນເມືອງ, ຈຸດບ້ານນາຕັງ ແລະ
ຈຸດບ້ານດອນຂາວ ເຊິ່ງໃນແຕ່
ລະຈຸດທີ່ລົງບັນດາ ສສຊ ແລະ
ສສຂ ກໍໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານ
ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ວຽກງານ
ການຊີ້ນໍາ-ນຳພາວຽກງານຂອງ
ອຳານາດການປົກທັງສາມບ້ານ
ພ້ອມທັງການລາຍງານສະພາບ
ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນພັ ດ
ທະນາເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ ຂອງ
ເມືອງທ່າປາງທອງ ໂດຍຫໍ້ຍ.
ຈາກນັ້ນ, ບັນດາ ສສຊ, ສສຂ
ກໍ ໄ ດ້ ຜັ ດ ປ່ ຽ ນກັ ນ ເຜີ ຍ ແຜ່ ເ ນື້ ອ
ໃນຜົນສຳເລັດຂອງກອງປະຊຸມ
ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງ
ສພຊ
 ຊຸດທີ IX ແລະ ສພຂ

ຊຸດທີ II ເຊິ່ງໃນກອງປະຊຸມ
ສພຂ
 ຊຸດທີ II ກໍໄດ້ມີການຮັບ
ຮອງເອົ າ ບົ ດ ລາຍງານຂອງອົ ງ
ການປົກຄອງແຂວງ ກ່ຽວກັບ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະ

ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປະຈໍາປີ
2021 ແລະ ທິດທາງຕໍ່ໜ້າ; ຮັບ
ຮອງເອົາການສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງປະ
ທານສານປະຊາຊົນແຂວງ ເຂດ

2; ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານອົງ
ການປົກຄອງແຂວງ ກ່ຽວກັບ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະ
ມ າ ນ ແ ຫ່ ງ ລັ ດ ຂ ອ ງ ແ ຂ ວ ງ ປີ
2021 ແລະ ທິດທາງແຜນ
ການ; ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານ
ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະ
ຈໍາປີ 2021 ແລະ ທິດທາງຕໍ່
ໜ້າຂອງ ສພຂ
 ຊຸດທີ II; ຮັບ
ຮອງເອົ າ ບົ ດ ລາຍງານອົ ງ ການ
ກວດກາລັດແຂວງ ກ່ຽວກັບ
ການຕິດຕາມກວດກາ ຕາມຜົນ
ການກວດສອບປີ 2019 ບົດ
ສະຫລຸ ບ ການເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກ
ງານປີ 2021 ແລະ ທິດທາງ
ແຜນການປີ 2022.
ໂອກາດດັ່ງກ
 ່າວ, ການ
ຈັດຕັ້ງຂອງບ້ານ ກໍຄືພໍ່ແມ່ປະຊາ
ຊົນພາຍໃນບ້ານ ໄດ້ສະເໜີບັນ
ຫາການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງ
ລ່າງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການກໍ່ເສັ້ນ

@

5

lr0 -P’0;k’ g-njv,-b,;Pd’ko
d+lhk’rad c]t9aopk[ao0v’rtoad’ko

ທາງ, ຂົວແຫ່ງຕ່າງໆຈາກເມືອງ
ຫາບ້ານ, ການສ້າງຕາຂ່າຍໄຟ
ຟ້າ, ການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບ
ຕິດ, ບັກຫາຄູອາສາສະໝັກ,
ການກໍ່ສ້າງສຸກສາລາປະຈຳບ້ານ,
ລະບົບຊົນລະປະທານເໝືອງຝາຍ
ທີ່ ຈ ະນຳໃຊ້ ເ ຂົ້ າ ໃນການຜະລິ ດ
ຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ເພື່ອເປັນ
ການແກ້ ໄ ຂຊິ ວິ ດ ການເປັ ນ ຢູ່
ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ພ້ອມ
ນີ້, ສສຊ ແລະ ສສຂ ຍັງໄດ້
ຕອບບັນຫາການຊັກຖາມຂອງ
ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ເພື່ອໃຫ້ຮັບຮູ້
(ສພຊ) ໃນວັນທີ 1 ມີ
ແລະ ເຂົ້າໃຈເຖິງບັນຫາຕ່າງໆ
ນາ 2021 ຢູທ
່ ຫ
່ີ ອ
້ ງປະຊຸມສະພາ
ຕໍ່ກັບສະພາບການອັນລວມ ຕໍ່
ປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ
 ) ຊຽງ
ກັບການພັດທະນາຂອງປະເທດ
ຂວາງ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ເຊືອ
່ ມຊມ
ຶ ເອກະ
ເຮົາ ແລະ ຈະຮັບເອົາຄໍາສະເໜີ
ສານວຽກງານກໍສ
່ າ້ ງພັກ ແລະ ຈັນ
ຂອງພໍ່ ແ ມ່ ປ ະຊາຊົ ນ ໄປນຳສະ
ຍາບັ ນ ຂອງພະນັ ກ ງານ-ລັ ດ ຖະ
ເໜີ ຕໍ່ ພ າກສ່ ວ ນທີ່ ກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງ
ກອນ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ
ເພື່ອນຳໄປປຶກສາຫາລື ແລະ ຄົ້ນ
ທ່ານ ບຸນໂຮມ ເທດທານີ ປະທານ
ຄວ້າແກ້ໄຂໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ.
ສພຂ ຊຽງຂວາງ, ມີບນ
ັ ດາຄະນະ
ໃນໂອກາດນີ້, ຍັງໄດ້
ປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ປະ
ນໍາເອົາເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອ (ຜ້າ
ທານ-ຮອງປະທານຄະນະກໍາມະ
ຫົ່ມ) ມອບໃຫ້ແກ່ການປົກຄອງ
ການ, ຄະນະເລຂາທິການ ສພຂ,
ທັງສາມຈຸດຄື: ຈຸດບ້ານ ທົ່ງປາງ
ຫົ ວ ໜ້ າ -ຮອງຫົ ວ ໜ້ າ ຂະແໜງ
ຈຳນວນ 46 ຜືນ, ຈຸດບ້ານນາ
ແລະ ພະນັກງານ ສພຂ ເຂົາ້ ຮ່ວມ.
ຕັງ 44 ຜືນ ແລະ ຈຸດບ້ານດອນ
ເພືອ
່ ຄຸມ
້ ຄອງ ແລະ ສຶກ
ຂາວ ຈຳນວນ 50 ຜືນ ເຊິ່ງ
ສາອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະ
ລວມທັງໝົດ 140 ຜືນ ເພື່ອ
ກອນມີຄຸນທາດການເມືອງ, ຄຸນ
ໃຫ້ ອໍ າ ນາດການປົ ກ ຄອງທັ ງ
ສົມບັດສິນທໍາປະຕີວດ
ັ ໜັກແໜ້ນ,
ສາມບ້ານດັ່ງກ່າວ ນຳໄປແຈກ
ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງຕໍ່ໜ້າທີ່
ຢາຍໃຫ້ ຄ ອບຄົ ວ ທີ່ ທຸ ກ ຍາກ
ວຽກງານຂອງຕົນ, ມີສະຕິຕນ
່ ື ຕົວ
ອີກດ້ວຍ.
ເຄົາລົບ, ປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ
(ນາງ ຄອນສະຫວັນ
ລະບຽບການຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ໃຫ້
ເມກສະຫວັນ)
ມີປະສິດທິພາບປະກອບສ່ວນເຂົາ້

ໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດ
ທະນາປະເທດຊາດ. ເນືອ
້ ໃນທີນ
່ າໍ
ມາເຜີຍແຜ່ເຊືອ
່ ມຊມ
ື ຄັງ້ ນີ້ ມີບດ
ົ

ສະຫລຸບການຈັດຕັງ້ , ກໍສ
່ າ້ ງພັກພະນັກງານໄລຍະປີ 2016-2020
ແລະ ທິດທາງແຜນການປີ 20212025 ຂອງຈັດຕ
 ັ້ງແຂວງຊຽງ
ຂວາງ; ດໍາລັດຂອງລັດຖະບານວ່າ
ດ້ວຍຈັນຍາບັນຂອງພະນັກງານລັດຖະກອນ ສະບັບເລກທີ 184,
ລົງວັນທີ 26 ມິຖນ
ຸ າ 2019; ຄໍາ
ແນະນໍາຂອງກະຊວງພາຍໃນວ່າ
ດ້ ວ ຍການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ວຽກ
ງານຈັນຍາບັນຂອງພະນັກງານລັດຖະບານ ໃນນັ້ນ, ຈັນຍາບັນ
ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນໄດ້
ແບ່ງອອກເປັນ 4 ປະເພດຄື: ຈັນ
ຍາບັນຕໍຕ
່ ນ
ົ ເອງ, ຈັນຍາບັນຕໍອ
່ າ
ຊີບ, ຈັນຍາບັນຕໍ່ການຈັດຕັ້ງ
ແລະ ຈັນຍາບັນຕໍປ
່ ະຊາຊົນ ແລະ
ສັງຄົມ ໃນນັ້ນພະນັກງານ-ລັດ
ຖະກອນທກ
ຸ ຄນ
ົ ຕ້ອງໄດ້ເຝິກຝົນ
ຫລໍ່ຫລອມຕົນເອງໃຫ້ກາຍເປັນ

ພະນັ ກ ງານທີ່ດີມີ ຄຸ ນທາດການ
ເມືອງ ແລະ ຄຸນສິນທໍາປະຕິວດ
ັ ,
ຕ້ອງເຄືອ
່ ນໄຫວວິຊາຊີບຂອງຕົນ
ດ້ວຍຄວາມສັດຊື່ ແລະ ບໍ່ສະ
ແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດໃນທາງ
ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ປະຕິບັດຈັນຍາ
ບັນຂອງຕົນຢ່າງເຂັມ
້ ງວດ, ຕ້ອງ
ເຄົາລົບ ແລະ ມີສະຕິຕໍ່ການຈັດ
ຕັ້ງ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງຕໍ່
ໜ້ າ ທີ່ ວ ຽກງານທີ່ ໄ ດ້ ຮັ ບ ມອບ
ໝາຍ, ຮັກສາຄວາມລັບ ແລະ
ປະຕິບັດລະບຽບວິໄນຂອງການ
ຈັດຕັ້ງຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ຕ້ອງບໍລິ
ການຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ ແລະ ສັງ
ຄົມດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ, ສະເໝີ

ພາບໂປ່ງໃສ, ມີກິລິຍາມາລາ
ຍາດດີ, ຖະໜອມຖ່ອມຕົວ, ບໍ່
ຮຽກຮ້ອງສິ່ງຕອບແທນ, ບໍ່ສ້າງ
ຄວາມຫຍຸ້ ງ ຍາກໃຫ້ ແ ກ່ ປ ະຊາ
ຊົນ ແລະ ສັງຄົມໃນການປະຕິ
ບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ.
ໃນຕອນທ້າຍ, ທ່ານ
ບຸນໂຮມ ເທດທານີ ໄດ້ມີຄໍາ
ເຫັນໂອ້ລມ
ົ ຕໍກ
່ ບ
ັ ພະນັກງານ-ລັດ
ຖະກອນ ສພຂ
 ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ໃຫ້
ນໍາເອົາເນືອ
້ ໃນເອກະສານດງ່ັ ກ່າວ
ໄປຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ເກີດ
ຜົນສໍາເລັດສູງ ແລະ ສືບຕປ
ໍ່ ະຕິ
ບັ ດ ໜ້ າ ທີ່ ວ ຽກງານຂ ອງຕົ ນ ທີ່ 
ໄດ້ຮບ
ັ ມອບໝາຍໃຫ້ສາໍ ເລັດຜນ
ົ
ໄປຄຽງຄູ່ກັບການປະຕິບັດຈັນ
ຍາບັນຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະ
ກອນໃຫ້ໄດ້ດ
 ີກວ່າເກົ່າ.
(ນາງ ສຸກສະຫວັນ ອິນທະແສງ)
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ເນື້ອໃນຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມ

ວຽກງານ ປະຈຳປີ 2021, ທິດ

ບັ ນ ດາຄໍ າ ສະເໜີ ສ່ ວ ນຫລາຍ

ອົງການກ່ຽວຂ້ອງແກ້ໄຂໃນຂັ້ນ

ເມືອງຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ ລວມ

ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງ

ທາງແຜນການ ປະຈໍາປີ 2022

ແມ່ນໄດ້ສ່ອງແສງເຖິງການຄຸ້ມ

ຕອນຕໍ່ໄປ.

ທັງໝົດໄດ້ 92 ຈຸດ ນໍາໂດຍ

ສພຊ
 ຊຸດທີ IX ແລະ ສພຂ
 ຊຸດ

ແລະ

ເອກະສານສໍາຄັນຕ່າງໆ

ຄອງບໍ ລິ ຫ ານລັ ດ ຂັ້ ນ ຕ່ າ ງໆ,

ພ້ ອ ມ ດ ຽ ວ ກັ ນ ນັ້ ນ ,

ທ່ານ ຄໍາດີ ວົງລ້ອມ ປະທານ

ທີ II ເປັນຕົ້ນແມ່ນບົດສັງລວມ

ຂອງພັກ-ລັດ ອີກຈໍານວນໜຶ່ງ.

ການພັ ດ ທະນາພື້ ນ ຖານໂຄງ

ການເຄື່ ອ ນໄຫວພົ ບ ປະໂອ້ ລົ ມ

ສພຂ
 ອຸດົມໄຊ ຊຸດທີ II, ບັນ

ຫຍໍ້ຜົນສຳເລັດຂອງກອງປະຊຸມ

ລ່າງ,

ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໃນຄັ້ງນີ້ ທີມງານ

ດາທ່ າ ນສະມາຊິ ກ ສະພາແຫ່ ງ

ແລະ ບາງເນື້ອໃນຂອງມະຕິຂອງ ຄັ້ງນີ້

ຊາດ(ສສຊ) ຊຸດທີ IX ປະຈໍາ

ທັ ງ ສ ອງກອງປະຊຸ ມ ດັ່ ງ ກ່ າ ວ

ໃຈທີ່ ຕົ ວ ແທນຂອງຕົ ນ ໄດ້ ລົ ງ

ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງຄໍາສະເໜີ

ປົວພະຍາດ,

ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 4 ແຂວງອຸດົມ

ເຊັ່ນ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາ

ມາພົບປະໂອ້ລົມ

ດັ່ງກ່າວ ສສຊ ແລະ ສສຂ ໄດ້

ຮຽນ-ການສອນ

ໄຊ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາ

ບົ ດ ລາຍງານຂອງລັ ດ ຖະບານ,

ອອກໃນການຕ້ອນຮັບ,

ເຂົ້າ

ມີຄຳເຫັນຊີ້ແຈງກັບທີ່ແລ້ວ ເພື່ອ

ກອນກິລາ

ຊົນແຂວງ (ສສຂ) ອຸດົມໄຊ

ຂອງແຂວງ

ກ່ຽວກັບການຈັດ

ຮ່ວມຮັບຟັງໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ,

ໃຫ້ ປ ະຊາຊົ ນ ໄດ້ ຮັ ບ ຮູ້ ເ ຂົ້ າ ໃຈ

ມອບໃຫ້ປະຊົນຊົນພາຍໃນບ້ານ

ຊຸດທີII,

ຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດ

ການເຜີ ຍ ແຜ່ ບັ ນ ດາເນື້ ອ ເອກະ

ແລະ ບາງຄຳສະເໜີທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຊີ້

ເຊິ່ງລວມມູນຄາທັງໝົດປະມານ

ເລືອກຕັງ້ ເຂົາ້ ຮ່ວມຮັບຟັງທັງໝົດ

ຖະກິດ-ສັງຄົມ,

ແຜນງົບປະ

ສານຕ່າງໆ ເຫັນວ່າມີຄວາມຮັບ

ແຈງນັນ
້ ແມ່ນຈະນຳມາຄົນ
້ ຄວ້າ,

45 ລ້ານກວ່າກີບ.

7.105ຄົນ ຍິງ 2.474 ຄົນ.

ມານແຫ່ງລັດ, ແຜນເງິນຕາ ປະ

ຮູ້, ເຂົ້າໃຈດີພໍສົມຄວນ ແລະ

ປຶ ກ ສາຫາລື ກັ ບ ພະແນກການ,

ມີປະຊາຊົນຜູ້ມີສິດ

(ສພຊ
 ) ໃນລະຫວ່າງ

ປະຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ເຜີຍ

ວັນທີ 8-20 ກຸມພາ 2022 ສະ

ແຜ່ ຜົ ນ ສຳເລັ ດ ກອງປະຊຸ ມ ສະ

ການເຄື່ອນໄຫວໃນຄັ້ງ

ຈໍາປີ 2021 ແລະ ແຜນການ

ພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ
 ) ອຸ

ໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາ

ນີ້, ແມ່ນເພື່ອພົບປະໂອ້ລົມຜູ້ມີ

ປະຈໍາປີ 2022; ມະຕິກອງປະ

ດົມໄຊ ໄດ້ສໍາເລັດການລົງພົບ

ແຫ່ງຊາດ (ສພຊ
 ) ຊຸດທີ IX,

ສິດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ໄດ້ນໍາເອົາ

ຊຸມ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາ
ບົ ດ ລາຍງານຂອງລັ ດ ຖະບານ
ກ່ ຽ ວກັ ບ ແຜນພັ ດ ທະນາພະລັ ງ
ງານໄຟຟ້າ

ຂອງ

ສປປລາວ

(2021-2030), ແຜນພັດທະ
ນາພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ບໍ່ແຮ່
5 ປີ (2021-2025); ມະຕິ
ກອງປະຊຸ ມ ວ່ າ ດ້ ວ ຍການຮັ ບ
ຮອງເອົາບົດລາຍງານ

ຂອງຄະ

ນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ຂອງ
ຄະນະປະຈຳສະພາປະຊາຊົ ນ
ແຂວງ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວ

ຜ່ າ ນການເຄື່ ອ ນໄຫວ
ເຫັນວ່າປະຊາຊົນຄວາມ
ເຊິ່ງສະແດງ

ການລົງທຶນຂອງບັນດາ

ພາກລັດ,

ເອກະຊົນພາຍໃນ

ຍັງໄດ້ນຳເອົາເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ, ຢາ
ອຸປະກອນການ
ແລະ

ອຸປະ

ຈໍານວນໜຶ່ງມາ

(ແສງພອນ ອິນນະລົງ)
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5
1.
ໝາກໄມ້ທີ່ມີລົດສົ້ມ
ແລະ ວິຕາມິນຊີຫລາຍ
ເຮົາມັກຈະໄດ້ຍນ
ິ ວ່າວິຕາມິນ
ຊີ ຄວນກິນຫລັງອາຫານ ເປັນເຫດ
ຜົນດຽວກັນກັບໝາກໄມ້ລດ
ົ ສົມ
້ ຕ່າງໆ
ເຊັ່ນ: ໝາກກ້ຽງ, ໝາກນາວ, ໝາກ
ນັດ ແລະ ໝາກໄມ້ທີ່ມີລົດສົ້ມອື່ນໆ
ເພາະລົດສົ້ມ ແລະ ວິຕາມິນຊີ ມີ
ສ່ວນເຮັດໃຫ້ກະເພາະມີອາການບາດ
ເຈັບ ຫລື ແສບ ໂດຍສະເພາະຄົນເຈັບ
ທີ່ເປັນພະຍາດກະເພາະ ແລະ ລໍາໄສ້
ຫລື ລະບົບຍ່ອຍອາຫານ.
2. ອາຫານລົດຊາດເຜັດ
ການກິນອາຫານທີມ
່ ລ
ີ ດ
ົ ຊາດ
ເຜັດໃນຕອນທ້ອງວ່າງມັນຈະເຂົ້າໄປ
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ກະຕຸ້ ນ ລະບົ ບ ຍ່ ອ ຍອາຫານເຮັ ດ ໃຫ້
ມີອາການລະຄາຍເຄືອງ
ທັງໄປທໍາ

ລາຍນໍ້າເມືອກທີ່ເຄືອບກະເພາະຈົນນໍາ
ໄປສູ່ການເຈັບກະເພາະ.
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v

ປະຫວັດສາດຈາລຶກໄວ້				

ອານົງເດດ ສິງດາລັກ

ໃນແຜ່ນດິນຄຳ

ວິລະກຳສະຕີລາວ					

ຊ່າລືໄກກ້ອງ

ປະຊາສັນລະເສີນຍ້ອງ					

ຄຸນຄວາມງາມຂອງແມ່

ສົມເປັນວິລະສະຕີອົງອາດແທ້				

ຫານກ້າຄູ່ຄຽງຊາຍ ນັ້ນນາ!

v

ຫລາຍເຫດການບອກແຈ້ງ				

ຄວາມເກັ່ງຍິງລາວ

ນັບແຕ່ຄາວສູນເສຍ					

ໄຮ່ນາຕາກ້າ

ເຜດຜີມານເຂັນຂ້າ					

ຮາວີເຮືອນຊານມຸ່ນ

ແມ່ເປ້ກະສຸນ ຈັບປືນແລ່ນເຂົ້າ				

ສະໜາມສູ້ສັດຕູ ພຸ້ນນາ!

v

ແມ່ບໍ່ຍອມພ່າຍແພ້					

ເສຍທ່າຄົນພານ

ແມ່ອາດຫານຊານໄຊ					

ທຽບທຽມຊາຍແທ້

ບໍ່ອ່ອນແອພໍໜ້ອຍ					

ທາງກັນດານກໍເດີນຜ່ານ

ລຳລຽງອາຫານ ປືນກະບອກໃຫຍ່ນ້ອຍ			

ຍໍຍູ້ຝ່າຍທະຫານລາວ ເຮົານາ!

v

ແມ່ລະດົມຮຽກເອີ້ນ					

ມວນໝູ່ປະຊາຊົນ

ທັງລະດົມຂົນຂວາຍ					

ຮັກຫອມເມືອງບ້ານ

ລູກຫລານນິຍົມຍ້ອງ					

ສະຕີລາວຫລາຍທ່ານ

ປ້າຄຳຫລ້າ, ຄຳສຸກ, ຄຳແພງຄົນເກັ່ງກ້າ		

ເປັນແກ້ວແວ່ນແຍງ ແທ້ໃດ!

v

ແມ່ຍິງລາວຮອບຮູ້					

ສົມຊື່ວິລະຊົນ

ແມ່ສະຫລາດແຫລມຄົມ				

ສຶກສາຄວາມຮູ້

ຄຸນສົມບັດມີພຽບພ້ອມ				

ຄຳຂວັນສາມດີຄຽງຄູ່

ແມ່ປະພຶດໂຕດີເດັ່ນກ້າວ				

ກຳລັງຊັ້ນໃຫຍ່ສູງ ກໍມີ

v

ແມ່ຮັກແພງລູກເຕົ້າ					

ເໝືອນດັ່ງດວງຕາ

ຮັກສາມີຂອງຕົນ					

ປຽບດັ່ງດວງໃຈນັ້ນ

ແມ່ຂະຫຍັນຮຽນໄດ້					

ສາດຕະສິນຫລາຍຢ່າງ

ສົມທີ່ຄົນຍົກຍ້ອງ

ຈະເລີນແທ້ສູ່ແນວ ນັ້ນນາ!

v
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ວິລະກຳສະຕີລາວເລີດລ້ຳ

8 ມີນາຂໍຝາກຕ້ອນ					

ກະວີສົ່ງພອນໄຊ

ໃຫ້ແມ່ຍິງລາວເຮົາ					

ຈົ່ງບັນລຸງານດ້ວຍ

ໃຫ້ແມ່ຍິງລາວພານພໍ້					

ແນວດີມີໂຊກ

ໃຫ້ເປັນຮົ່ມໂພໃຫຍ່ກວ້າງ				

ປະຊາໄດ້ເພິ່ງອີງ ນັ້ນທ້ອນ!

3. ນົມສົ້ມ ຫລື ໂຢເກິດ
ໂຢເກິດມີໂພໄປໂອຕິກ ເຊິ່ງ
ເປັນເຊື້ອແບັກທີເລຍດີທີ່ຊ່ວຍຮັກສາ
ລຳໄສ້ໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ ແຕ່ຖ້າກິນໃນ
ຕອນທ້ອງວ່າງ ອາຊິດຮາຍໂດຄໍຣິກ
ທີ່ກະເພາະລັ່ງອອກມາຈະສົ່ງຜົນບໍ່ດີຕໍ່
ແບັກທີເລຍໄດ້ ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງຄວນຮັບ
ປະທານຫລັງຈາກກິນອາຫານດີທ່ສ
ີ ຸດ.
4. ອາຫານທີ່ມີທາດແປ້ງ
ແລະ ນໍ້າຕານຫລາຍ
ສໍ າ ລ ັບ ອ າຫ ານເ ຊົ້ າ ເຊິ່ ງ ເປັ ນ
ຄາບທໍາອິດຂອງມື້ ຫລັງຈາກຫລາຍ
ຊົ່ວໂມງທີ່ທ້ອງວ່າງ
ການກິນອາ
ຫານທີ່ມີທາດແປ້ງ ແລະ ນໍ້າຕານ
ຫລາຍ ເຊັ່ນ: ທັນຍາພືດ, ເຂົ້າຈີ່ຂາວ
ທີ່ມີກວນໝາກໄມ້ຕ່າງໆ ອາດຈະເຮັດ
ໃຫ້ ຮ່ າ ງກາຍດື້ ຕໍ່ ອິ ນ ຊູ ລິ ນ ໃນໄລຍະ
ຍາວ
ອາດຈະເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ພະ
ຍາດເບົາຫວານ
ລວມທັງພະຍາດ
ໝາກໄຂ່ຫລັງນຳອີກ.
5. ຊາ, ກາເຟ ແລະ ນໍ້າ
ອັດລົມ
ເມື່ ອ ທ້ ອ ງວ່ າ ງຮ່ າ ງກາຍຈະ
ປ່ອຍອາຊິດຮາຍໂດຄໍຣິກ ເຊິ່ງເຮັດ
ໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມກະເພາະອາຫານ
ເປັນກົດ ແລະ ຄາເຟອິນໃນຊາ, ກາເຟ
ແລະ ນໍ້າອັດລົມ ຈະກະຕຸ້ນໃຫ້ມີຄວາມ
ເປັນກົດຫລາຍຂຶ້ນ
ເຊິ່ງຖ້າບໍ່ມີອາ
ຫານຢູ່ໃນກະເພາະອາຫານ ກົດນີ້ຈະ
ທໍາລາຍກະເພາະ ເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນພະ
ຍາດກະເພາະອາຫານ ແລະ ນໍາໄປ
ສູ່ການເປັນກົດໄຫລກັບ
ເພື່ອປ້ອງ
ກັ ນ ກົ ດ ໃນກະເພາະຫລາຍເກີ ນ ໄປ
ຄວນກິນອາຫານເລັກນ້ອຍ ກ່ອນທີ່ຈະ
ກິນຊາ, ກາເຟ ຫລື ນ້ຳອັດລົມຕ່າງໆ.
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: www.sanook.com
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ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຟື້ນຟູ ແລະ
ການລົ້ມລະລາຍຂອງວິສາຫະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ)

8+9kdlt[a[djvoDDD
ມາດຕາ 21 (ປັບປຸງ) ການຖອກຮຸ້ນທີ່ຍັງຄ້າງ

2. ເຄື່ອງນຸ່ງ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍສ່ວນຕົວ ທີ່ມີມູນຄ່າບໍ່ເກີນ ສາມ
ລ້ານກີບ ຕໍ່ຄົນ;
3. ປື້ມ ຄຳພີ ຫຼື ສາສະໜາ, ຮູບພາບ ທີ່ມີມູນຄ່າບໍ່ເກີນ ໜຶ່ງລ້ານກີບ
ຕໍ່ຫົວໜ່ວຍ;
ສິບວັນ;

ທັງໝົດ ພາຍໃນເວລາ ສິບຫ້າວັນ ນັບແຕ່ວັນອອກຄຳສັ່ງເປີດການພິຈາລະນາ
ຖ້າຜູ້ປະກອບທຶນນັ້ນ

ຖ້າກອງປະຊຸມເຈົ້າໜີ້ ເຫັນດີຂາຍກິດຈະການຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີ້
ແລ້ວ ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ຕ້ອງສະເໜີຕໍ່ສານ ເພື່ອພິຈາລະນາຮັບຮອງ ແລະ ອອກ
ຄໍາສັ່ງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜົນຂອງກອງປະຊຸມເຈົ້າໜີ້ ພາຍໃນເວລາ ສາມວັນລັດຖະ
ການ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບການສະເໜີ.

4. ສະບຽງອາຫານທີ່ຈຳເປັນ ສຳລັບຕົນເອງ ທີ່ກຸ້ມລ້ຽງຊີບໄດ້ ສາມ

ຜູ້ປະກອບທຶນຂອງວິສາຫະກິດລູກໜ
 ີ້ ຕ້ອງຖອກຮຸ້ນທີ່ຕົນຍັງຄ້າງມອບ
ຄະດີຟື້ນຟູ ຫຼື ລົ້ມລະລາຍ ເປັນຕົ້ນໄປ.
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ຜູ້ຊື້ກິດຈະການ

5. ສັດລ້ຽງ ແລະ ເຄື່ອງປູກຂອງຝັງ ທີ່ມີມູນຄ່າບໍ່ເກີນ ສາມລ້ານກີບ;

ປະຊຸມເຈົ້າໜີ້ ເພື່ອນຳມາໃຊ້ຈ່າຍເຂົ້າໃນການຟື້ນຟູ ຫຼື ຊໍາລະ ສະສາງໜີ້ສິນ ໃຫ້

6. ເຄື່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນເຮັດວຽກທີ່ຈຳເປັນໃນການປະກອບອາຊີບ

ແກ່ເຈົ້າໜີ້.

ຫາກບໍ່ຖອກຮຸ້ນທີ່ຍັງຄ້າງຕາມກຳນົດເວລາດັ່ງ ສັດລ້ຽງ ທີ່ລ້ຽງກຸ້ມໄດ້ ສາມສິບວັນ.
ເຈົ້າຂອງ ຫຼື ຂາຮຸ້ນປະເພດບໍ່ຈຳກັດໜີ້ສິນນັ້ນ ຕ້ອງຍື່ນລາຍການຊັບ

ໃນກໍລະນີຊື້ກິດຈະການທັງໝົດ ພາຍຫຼັງຜູ້ຊື້ກິດຈະການ ຊໍາລະຄ່າຊື້
ກິດຈະການສຳເລັດແລ້ວ ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ຕ້ອງສະເໜີຕໍ່ສານ ເພື່ອພິຈາລະນາ
ອອກຄໍາສັ່ງຊັດມ້ຽນຄະດີ ແລະ ໃຫ້ຜູ້ຊື້ກິດຈະການດຳເນີນການປ່ຽນແປງທະ

ການຍຶດ, ອາຍັດຊັບ ຫຼື ຫັກບັນຊີເງິນຝ
 າກ ຕາມຈຳນວນທີ່ຄ້າງຖອກ ຫຼື ມາດ ສິນ ເພື່ອຂໍຍົກເວັ້ນການຄວບຄຸມຕໍ່ສານທີ່ດຳເນີນຄະດີຟື້ນຟູ ຫຼື ລົ້ມລະລາຍ ຢ່າງ

ບຽນວິສາຫະກິດ ຕາມກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຕະການອື່ນຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

ຊ້າເຈັດວັນ ກ່ອນວັນເປີດກອງປະຊຸມເຈົ້າໜີ້ຄັ້ງທໍາອິດ. ເຈົ້າໜີ້ ສາມາດຄັດຄ້ານ

ມາດຕາ 31 (ໃໝ່) ການນໍາໃຊ້ມາດຕະການ

ມາດຕາ 22 (ໃໝ່) ການສະໜອງຂໍ້ມູນ

ການຂໍຍົກເວັ້ນການຄວບຄຸມຊັບສິນດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງສານ ຕ້ອງພິຈາລະນາຕັດສີນ

ພາຍໃນເວລາ ສິບຫ້າວັນ ນັບແຕ່ວັນອອກຄຳສັ່ງເປີດການພິຈາລະນາ

ໃຫ້ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ

ຕາມຈຳນວນ ແລະ ກຳນົດເວລາ ຕາມແຜນການຊຳລະ ທີ່ຖືກຮັບຮອງໃນກອງ

ທີ່ມີມູນຄ
 ່າບໍ່ເກີນ ຫ້າລ້ານກີບ ຕໍ່ ຫົວໜ່ວຍ ລວມທັງອາຫານທີ່ຈຳເປັນ ສຳລັບ

ກ່າວ ຜູ້ຄວບຄຸມຊ
 ັບສິນ ສາມາດສະເໜີຕໍ່ສານ ເພື່ອພິຈາລະນານຳໃຊ້ມາດຕະ

ຕ້ອງຊໍາລະຄ່າຊື້ກິດຈະການ

ໃນໄລຍະດຳເນີນຄະດີຟື້ນຟູ ຫຼື ລົ້ມລະລາຍ ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ສາມາດ

ການຂໍຍົກເວັ້ນການຄວບຄຸມຊັບສິນພາຍໃນເວລາ ເຈັດວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບ

ນຳໃຊ້ມາດຕະການໃດໜຶ່ງ

ຄະດີຟື້ນຟູ ຫຼື ລົ້ມລະລາຍ ເປັນຕົ້ນໄປ ວິສາຫະກິດລູກໜີ້ ຕ້ອງສະໜອງຂໍ້ມູນ

ການຂໍ ຫຼື ຄັດຄ້ານ.

ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງເຈົ້າໜີ້ ແລະ ບຸກຄົນອື່ນທີ່

ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ດັ່ງນີ້:

ມາດຕາ 26 (ໃໝ່) ການກວດກາເອກະສານ ແລະ ຂໍ້ມູນໂດຍເຈົ້າໜີ້

ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນກໍລະນີຈຳເປັນ ແລະ ຮີບດ່ວນ ເປັນຕົ້ນ ການຂາຍຊັບສິ່ງຂອງທີ່

1. ບົດລາຍງານການເງິນ ແລະ ສຳເນົາຂໍ້ມູນການເງິນທັງໝົດ;
2. ສໍາເນົາສັນຍາທັງໝົດທີ່ວິສາຫະກິດລ
 ູກໜ
 ີ້ ເປັນຄູ່ສັນຍາ;

ເຈົ້າໜີ້ ສາມາດກວດກາເອກະສານ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງ
ສຳເນົາເອກະສານ:

3. ການມອບ, ໂອນຊັບສິນຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີ້ ໃຫ້ເຈົ້າໜີ້ ຫຼື ບຸກ

ແຕ່ຕ້ອງລາຍງານໃຫ້ສານ.
ໃນກໍລະນີຈຳເປັນ ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ສາມາດຮ້ອງຂໍໃຫ້ສານ ພິຈາລະ

2. ບົດບັນທຶກການເຄື່ອນໄຫວດ້ານການບັນຊີ;

ນາອອກຄຳສັ່ງນຳໃຊ້ມາດຕະ ການໃດໜຶ່ງ ເພື່ອປົກປັກຮັກສາຊັບສິນຂອງວິສາ

4. ຂໍ້ມູນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

3. ເອກະສານຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນກ່ຽວກັບໜີ້ສິນ;

ຫະກິດລູກໜີ້ ເປັນຕົ້ນ ການກວດຄົ້ນສະຖານທີ່, ການຍຶດ ຫຼື ອາຍັດຊັບ, ການ

ໃນກໍລະນີ ວິສາຫະກິດລູກໜີ້ ຫາກບໍ່ສາມາດສະໜອງຂໍ້ມູນທັງໝົດ

4. ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມເຈົ້າໜີ້;

ຂາຍຊັບສິນ.

ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນວັກທີໜຶ່ງ ຂອງມາດຕານີ້ ໂດຍມີເຫດຜົນພຽງພໍ ສາ

5. ເອກະສານອື່ນ.

ມາດຮ້ອງຂໍຕໍ່ສານ ເພື່ອພິຈາລະນາຕໍ່ກຳນົດເວລາດັ່ງກ່າວ ແຕ່ສູງສຸດບໍ່ໃຫ້ເກີນ

ເຈົ້າໜີ້ ຍັງມີສິດໄດ້ຮັບເອກະສານ ແລະ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການດຳເນີນ

ສິບຫ້າວັນ.
ນອກຈາກຂໍ້ມູນທີ່ວິສາຫະກິດລູກໜີ້ສະໜອງແລ້ວ, ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ

ມາດຕາ 27 (ໃໝ່) ການແຈ້ງບັນຊີຢູ່ທະນາຄານ ຫຼື ສະຖາບັນກ
 ານເງິນ

ຕົ້ນໄປ.

ເມື່ອວິສາຫະກິດ ຖືກດຳເນີນຄະດີຟື້ນຟູ ຫຼື ລົ້ມລະລາຍແລ້ວ, ທະນາ
ຄານທຸລະກິດ ຫຼື ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ ບ່ອນວິສາຫະກິດ

ມາດຕາ 23 (ໃໝ່) ການກວດກາການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ຊັບສິນຂອງວິສາ

ລູກໜີ້ເປີດບັນຊີ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບແຈ້ງບັນຊີດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ

ຫະກິດລູກໜີ້

ພາຍໃນເວລາ ສິບຫ້າວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮ
 ັບໜັງສືແຈ້ງຈາກຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ
ມາດຕາ 28 (ໃໝ່) ການໂຈະການດຳເນີນຄະດີ, ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ຫຼື ການ

ເງິນ ແລະ ຊັບສິນຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີ້ ແລ້ວປະເມີນ ແລະ ລາຍງານຕໍ່ສານ

ໂຮມຄະດີ

ແລະ ກອງປະຊຸມເຈົ້າໜີ້ ກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດໃນການຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ ແລະ
ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ຕ້ອງລວບລວມ ແລະ ສ້າງບັນຊີຊັບສິນທັງໝົດຂອງ

ພາກທີ III
ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ
ມາດຕາ 32 (ໃໝ່) ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ

ກິດລູກໜີ້ ຫຼື ຊັບສິນຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີ້ ຈະຖືກໂຈະໃນເວລາດຳເນີນຄະດີ

ໃນການຄວບຄຸມ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ/ຫຼື ບໍລິຫານຊັບສິນຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີ້

ຟື້ນຟູ ຫຼື ລົ້ມລະລາຍຂອງວິສາຫະກິດ.

ແລະ ຊຳລະສະສາງ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີ້.

ໃນກໍລະນີ ທີ່ສານ ຫາກເຫັນວ່າການດຳເນີນຄະດີ, ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດ
ແຍ່ງ ຫຼື ຄະດີອາຍາ ທີ່ຕິດພັນກັບຄ່າເສຍຫາຍ ຊຶ່ງຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ການພິຈາ
ລະນາຄະດີຟື້ນຟູ ຫຼື ລົ້ມລະລາຍ, ຜູ້ພິພາກສາ ຕ້ອງປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນ

ເຈົ້າຂອງວິສາຫະກິດ ຫຼື ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ບຸກຄົນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ມາໃຫ້ຂໍ້ມູນ

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລ້ວລາຍງານຕໍ່ປະທານສານ ເພື່ອພິຈາລະນາອອກຄໍາຊີ້ຂາດໃຫ້ມີ

ກ່ຽວກັບການຄອບຄອງຊັບສິນທີ່ສົງໄສວ່າເປັນຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີ້ ຫຼື ຂໍ້ມູນ

ການໂຮມສໍານວນຄະດີ, ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ຫຼື ແຍກການພິຈາລະນາຄ່າເສຍ

ອື່ນກ່ຽວກັບຊັບສິນຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີ້.

ຫາຍທາງແພ່ງໃນຄະດີອາຍານັ້ນ ເຂົ້າມາພິຈາລະນາໃນຄະດີຟື້ນຟູ ຫຼື ລົ້ມລະລາຍ

ມາດຕາ 24 (ປັບປຸງ) ການຄວບຄຸມຊັບສິນຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີ້

ຕາມກົດໝາຍສະບັບນີ້.

ວິສາຫະກິດໃດໜຶ່ງ

ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ມີສິດຮ
 ້ອງຂໍໃຫ້ສານ ພິຈາລະນາຕັດສີນໃຫ້ການກະ

ລວມທັງຊັບສິນຂອງ ເຈົ້າຂອງວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ຂາຮຸ້ນປະເພດ ບໍ່

ທໍາໃດໜຶ່ງຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີ້ ໃນເວລາ ໜຶ່ງປ
 ີ ກ່ອນການຮ້ອງຂໍ ຫຼື ຮ້ອງ

ຈຳກັດໜີ້ສິນຂອງວິສາຫະກິດຮຸ້ນສ່ວນ ຕ້ອງຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງຜູ້ຄວບ

ຟ້ອງ ເປັນໂມຄະ ດັ່ງນີ້:

ຄຸມຊັບສິນ ໃນກໍລະນີການຄອບຄອງໂດຍວິສາຫະກິດລູກໜີ້ ຫຼື ພາຍໃຕ້ການ
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ຄັດໂດຍ: ສ.ສາຍນໍ້າທາ

1. ການໂອນ ຫຼື ການມອບຊັບສິນຂອງວິສາຫະກິດລ
 ູກໜີ້ ໃຫ້ເຈົ້າໜີ້

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ

ຫຼື ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງ;

ິສາຫະກິດ.

ກໍສາມາດເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ບໍລິການກ່ຽວກັບການ

ຄວບຄຸມຊັບສິນໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງມີຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນສັງກັດຢູ່ໃນວິສາຫະກິດຕົນ.

ມາດຕາ 29 (ໃໝ່) ການກະທໍາທີ່ເປັນໂມຄະ

ກິດລູກໜີ້ ທີ່ໄດ້ມາກ່ອນ ແລະ ໃນໄລຍະດຳເນີນຄະດີຟື້ນຟູ ຫຼື ລົ້ມລະລາຍ

ຄອບຄອງຂອງຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ໃນກໍລະນີວິສາຫະກິດລູກໜີ້ ບໍ່ໄດ້ບໍລິຫານວ

ສັ່ງທີ່ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດ.

ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ແມ່ນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວວິຊາຊີບ

ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ສາມາດເຊີນຜູ້ບໍລິຫານ, ສະມາຊິກຄອບຄົວຂອງ

ຊັບສິນທັງໝົດທີ່ເປັນກຳມະສິດ ຫຼື ຢູ່ໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງວິສາຫະ

ເປັນຄຳ

ການດຳເນີນຄະດີ ຫຼື ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ທີ່ກຳລັງດຳເນີນຕໍ່ວິສາຫະ

ວິສາຫະກິດລູກໜີ້ ໂດຍອີງຕາມຂໍ້ມູນທີ່ວິສາຫະກິດລູກໜີ້ສະໜອງໃຫ້ ແລະ
ການກວດກາ, ກວດສອບ ແລະ ຊອກຄົ້ນຂອງຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນເອງ.

ຄຳສັ່ງຂອງສານຂັ້ນອຸທອນກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ມາດຕະການ

ເປັນຕົ້ນໄປ.

ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ຕ້ອງກວດກາການດຳເນີນທຸລະກິດ, ສະຖານະທາງດ້ານການ

ການຊຳລະສະສາງໜີ້ສິນແກ່ເຈົ້າໜີ້.

ນຳໃຊ້ມາດຕະການດັ່ງກ່າວ ກໍສາມາດສະເໜີໃຫ້ສານ ພິຈາລະນາຍົກເລີກການ
ນຳໃຊ້ມາດຕະການ ພາຍໃນເວລາ ເຈັດວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບຊາບຄຳສັ່ງເປັນ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ການເຄື່ອນໄຫວທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ອື່ນໆ.

ພາຍຫຼັງມີຄຳສັ່ງເປີດການພິຈາລະນາຄະດີຟື້ນຟູ ຫຼື ລົ້ມລະລາຍແລ້ວ,

ໃນກໍລະນີເຈົ້າໜີ້ ຫຼື ວິສາຫະກິດລູກໜີ້ ຄັດຄ້ານ ຫຼື ບໍ່ເຫັນດີຕໍ່ການ

ຄະດີຟື້ນຟູ ຫຼື ລົ້ມລະລາຍ ຈາກຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ຫຼື ວິສາຫະກິດລູກໜີ້.

ຍັງສາມາດຮຽກໃຫ້ວິສາ ຫະກິດລູກໜີ້ມາອະທິບາຍ, ຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບຊັບສິນ,

1. ອຸປະກອນຕິດຕາມກ່ອງວັກຊີນ ໝາຍເຖິງປ້າຍທີ່ຕິດໃສ່ກ່ອງ

2. ການປ່ຽນໜີ້ສິນທີ່ບໍ່ມີການຄໍ້າປະກັນ ເປັນໜີ້ສິນທີ່ມີການຄໍ້າປະກັນ;

ຊັບສິນຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີ້ ປະກອບມີ:

3. ການຊໍາລະໜີ້ສິນໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜີ້ໃດໜຶ່ງ ກ່ອນກໍານົດ;

ວັກຊີນກັນພະຍາດ ເຊິ່ງເຮັດດ້ວຍເຈ້ຍພິເສດ ແລະ ມີຈຸດໝາຍ ເພື່ອຕິດ

1. ຊັບສິນຄົງທີ່ ແລະ ເຄື່ອນທີ່ ລວມທັງຊັບສິນທີ່ໃຫ້ເຊົ່າ, ຂາຍຝາກ

4. ການຂາຍຊັບສິນຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີ້ ໃນລາຄາທີ່ຕໍ່າກວ່າລາຄາ

ຕາມຄຸນນະພາບຂອງວັກຊີນກັນພະຍາດ;

ຫຼື ໃຫ້ກູ້ຢືມ;

ຕະຫຼາດ;

2. ເງິນສົດ, ບັນຊີເງິນຝາກ;

5. ການສະລະສິດທວງໜີ້ຕ້ອງຮັບ;

3. ຮຸ້ນໃນວິສາຫະກິດອື່ນ, ຮຸ້ນກູ້, ພັນທະບັດ;

6. ການຮັບຮູ້ໜີ້ສິນທີ່ບໍ່ມີຈິງ ຫຼື ສູງເກີນຄວາມເປັນຈິງ;

4. ໜີ້ຕ້ອງຮັບ;

7. ການກະທໍາອື່ນທີ່ເອື້ອປະໂຫຍດແກ່ເຈົ້າໜີ້ ຫຼື ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງ.

5. ຊັບສິນທາງປັນຍາ;
6. ຊັບສິນປະເພດອື່ນ.
ມາດຕາ 25 (ປັບປຸງ) ຊັບສິນທີ່ຖືກຍົກເວັ້ນການຄວບຄຸມ
ຊັບສິນທີ່ຖືກຍົກເວັ້ນການຄວບຄຸມ ແມ່ນ ຊັບສິນທີ່ເປັນກຳມະສິດ
ຂອງເຈົ້າຂອງວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ ຫຼື ຂອງຂາຮຸ້ນປະເພດບໍ່ຈຳກັດໜີ້ສິນ
ຂອງວິສາຫະກິດຮຸ້ນສ່ວນສາມັນ ດັ່ງນີ້:
1. ເຄື່ອງເຮືອນ ທີ່ຈຳເປັນ ທີ່ມີມູນຄ່າບໍ່ເກີນ ສອງລ້ານກີບ ຕໍ່ຫົວ
ໜ່ວຍ;

ຈະເສື່ອມຄຸນ ຫຼື ໃກ້ໝົດອາຍຸການນຳໃຊ້, ການຈັດເກັບ, ການຫຸ້ມຫໍ່ຊັບສິນ

1. ໜັງສືຊີ້ແຈງຊັບສິນ ແລະ ໜີ້ສິນ;

ຄົນໃດໜຶ່ງ;

ເພື່ອປົກປັກຮັກສາຊັບສິນຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີ້,

ມາດຕາ 30 (ປັບປຸງ) ການຂາຍກິດຈະການ
ກິດຈະການສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງ ຫຼື ທັງໝົດຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີ້ ສາ
ມາດຂາຍໄດ້ ພາຍຫຼັງມີ ຄໍາສັ່ງເປີດການພິຈາລະນາຄະດີຟື້ນຟູ ຫຼື ລົ້ມລະລາຍ.

2. ຊີວະວິທະຍາທາງການແພດ ໝາຍເຖິງຂະບວນການໃນການ
ນໍາໃຊ້ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດທີ່ຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ມີຊີວິດດ້ານໂຄງ
ສ້າງ, ການເຮັດວຽກ, ການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ການວິວັດທະນາການ
ເພື່ອນໍາເຂົ້າໃນຂະບວນການທາງດ້ານການແພດ ເຊັ່ນ ການຜະລິດວັກຊີນ
ເປັນຕົ້ນ;

ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ມີຈຸດປະສົງຊື້ກິດຈະການດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ສະເໜີຕໍ່ສານ,
ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ, ເຈົ້າໜີ້ ຫຼື ຄະນະກໍາມະການເຈົ້າໜີ້.
ເມື່ອມີການສະເໜີຂໍຊື້ກິດຈະການ ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ, ເຈົ້າໜີ້ ຫຼື ຄະ
ນະກໍາມະການເຈົ້າໜີ້ ຕ້ອງກະກຽມເອກະສານ, ປະເມີນມູນຄ່າ, ເຈລະຈາ ແລະ
ສ້າງແຜນການຊໍາລະ ແລ້ວນໍາສະເໜີກອງປະຊຸມເຈົ້າໜີ້ ພິຈາລະນາ.

3. ປະຕິປັກ ໝາຍເຖິງຄໍາສັບທີ່ມາຈາກຄໍາວ່າ “ປະຕິກິລິຍາ” ແລະ
“ປໍລະປັກ” ເປັນປະຕິກິລິຍາທີ່ບໍ່ເພິ່ງປາຖະໜາ.
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# ນາກ ເມືອງມະໂນ

# ນາງ ປາກາລັກ ພົມມີໄຊ

ຜູນ
້ າໍ ຂ
 ອງມາເລເຊຍ ປະກາດ
ວາ່ ໂຄວິດ-19 ຈະເຂົາ້ ສໄູ່ ລຍະເປັນໂລກ
ປະຈຳທອ
້ ງຖນ
່ິ ໃນວນ
ັ ທີ 1 ເມສານ,້ີ ແຕ່
ຍັງຕ້ອງໃສ່ຜ້າ ອັດປາກ-ດັງ ແລະ ຈະ
ເປີດຊາຍແດນຂອງປະເທດໃນວັນທີ
1 ເມສາທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.
ມີ ກ ານລ າຍງ ານຂ່ າ ວໃ ຫ້ ຮູ້ 
ວ່າ: ໃນວັນທີ 8 ມີນາຜ່ານມາ, ທ່ານ
ອິສເມວ ຊາບຣິຢາກົບ ນາຍົກລັດຖະ
ມົນຕີມາເລເຊຍ ໄດ້ຖະແຫລງຂ່າວພິ
ເສດທລ
່ີ ດ
ັ ຖະສະພາມາເລເຊຍ ປະກາດ
ໃຫ້ພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຂົ້າສູ່ໄລຍະ
ເປັນພະຍາດປະຈຳທ້ອງຖິ່ນໃນວັນທີ
1 ເມສາ 2022 ແຕ່ຍັງມີຂໍ້ບັງຄັບໃຫ້

ຟິລບ
ິ ປ
ນ
ິ
ບໍແ
່ ມ່ນປະເທດທ່ ີ
ເຮັດໃຫ້ການຍິນຍອມທາງເພດໄດ້ຕາມ
ກົດໝາຍ ມີອາຍຸຕຳ່ ທ
 ສ
່ີ ດ
ຸ ໃນໂລກແລ້ວ.
ອີງ ຕ າມກ ານລ າຍງ ານຂ່ າ ວ
ເມືອ
່ ວນ
ັ ອງັ ຄານຜາ່ ນມາ ໃຫ້ຮ
ວ
ູ້ າ່ : ໃນ
ວັນທີ 7 ມີນາ2022 ທ່ານ ໂຣດຣີໂກ
ດູເຕີເຕ ປະທານາທິບໍດຟິ
ີ ລິບປ
 ິນ ໄດ້
ລົງນາມໃນກົດໝາຍທີ່ປັບປ່ຽນອາຍຸ
ຂັ້ນຕ່ຳຂອງການຍິນຍອມໃຫ້ມີການ
ຮ່ວມເພດໄດ້ຕາມກົດໝາຍ ຈາກໃນ
ເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນ 12 ປີ ມາເປັນ 16 ປີ

ເພື່ອປົກປ້ອງເຍົາວະຊົນຈາກການຂົ່ມ
ຂືນ ແລະ ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ
ເຊິ່ງກ່ອນໜ້ານີ້
ອົງການອຸຍນ
 ິເຊບ
UNICEF ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ ຟິລິບປິນ
ເປັນໜງ່ຶ ໃນບັນດາປະເທດທ່ກ
ີ ຳນດ
ົ ອາ
ຍຸຂັ້ນຕ່ຳທີ່ສາມາດໃຫ້ການຍິນຍອມ
ມເີພດສຳພນ
ັ ໄ ດ້ຕ
 ຳ່ ທສ
ີ່ ຸດໃນໂລກ ເປັນ
ຮອງແຕ່ປະເທດເນຊຣ
ີ ແ
ີ ມ່ນອາຍຸ 11
ປີ.
ໃນຂະນະທີ່ ກ ານສຶ ກ ສາຄົ້ ນ
ຄວ້າຂອງອຸຍນ
 ິເຊບ ແລະ ສູນຊັບພະ

ໃສ່ຜ້າອັດປາກ-ດັງ ແລະ ເຂົ້າກວດ
ສອບດ້ວຍແອັບ MySejahtere ເປັນ
ປົກກະຕິ.
MySejahtere ແມ່ນແອັບ
ພລິເຄຊັນທີພ
່ ດ
ັ ທະນາໂດຍລັດຖະບານ
ມາເລເຊຍ ເພື່ອຊ່ວຍຈັດການການລະ
ບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນປະ
ເທດ, ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ປະເມີນສຸຂະພາບ
ຂອງຕົນເອງ ແລະ ສະມາຊິກໃນຄອບ
ຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຕິດຕາມຄວາມຄືບ
ໜ້າດ້ານສຸຂະພາບ ຕະຫລອດການລະ
ບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19.
ສ່ ວນກຳນົດເ ວລາເ ປີ ດຮ້ ານ
ຄ້າຕ່າງໆ ແມ່ນສາມາດເປີດຮ້ານໄດ້

ຍາກອນແມ່ຍິງໃນທ້ອງຖິ່ນ ເມື່ອປີ
2015 ຍັງພບ
ົ ວາ່  ຜູຖ
້ ກ
ື ເຄາະຮ້າຍຈາກ
ການຂົ່ມຂືນ 7 ໃນ 10 ຄົນໃນປະ
ເທດແມ່ນເດັກນ້ອຍ.
ສຳ ລັ ບ ຮ່ າ ງກົ ດ ໝາຍສະບັ ບ
ໃໝ່ນີ້, ແມ່ນບໍ່ໄດ້ກໍານົດເພດ ມີພຽງ
ແຕ່ລະບຸວ່າ ຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ມີເພດສໍາພັນກັບ
ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 16 ປີຈະຖືວ່າເປັນ
ການຂົ່ມຂືນເດັກນ້ອຍອາຍຸຕ່ຳກວ່າທີ່
ກົດໝາຍກຳນົດ.
ແຫລ່ງຂ
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ຕາມເວລາປົກກະຕິຕາມໃບອະນຸຍາດ
ການຂໍເປີດຮ້ານຄ້າ, ສຳລັບສະຖານທີ່
ປະກອບພິທີທາງສາສະໜາ, ເຮັດກິດ
ຈະກຳທາງສາສະໜາ ແມ່ນສາມາດດໍາ
ເນີນການໄດ້ ໂດຍບໍຕ
່ ອ
້ ງມີການເວັນ
້ ໄລ
ຍະຫາ່ ງ ທງັ ຈະຖືໂອກາດເປີດຊາຍແດນ
ຂອງປະເທດໃນວັນທີ 1 ເມສາ 2022
ເຊັນ
່ ດຽວກັນ ເຊິງ່ ຜູທ
້ ມ
່ີ ເີ ອກະສານເດີນ
ທາງຖືກຕ້ອງ ຈະສາມາດເດີນທາງໄປ
ປະເທດໃດກໍໄດ້ ທເ່ີ ປີດໃຫ້ແກ່ນກ
ັ ທ
ອ
່ ງ
ທ່ຽວ ແ
 ລະ ການຄ້າ.
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