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(ສພຊ) ວັນທີ 4 ມີນາ
ຜ່ານມາ,

ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ

ທ່ານ ປອ. ນາງ ສູນທອນ ໄຊ
ຍະຈັກ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ໄດ້ຕ້ອນຮັບການເຂົ້າຢ້ຽມ
ຂໍ່ານັບຂອງທ່ານ ນາງ Annette
ເອກອັກຄະ

KNOBLOCH

ລັດຖະທູດວິສາມັນຜູ້ມີອໍານາດ
ເຕັມ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ສະ
ຫະພັນເຢຍລະມັນ ປະຈໍາ ສປປ
ລາວ ເພື່ອສົນທະນາແລກປ່ຽນ
ກ່ຽວກັບໂຄງການເຊກາ

ແລະ

ໂຣຊາລຸກຊໍາບວກ (CEGGA
programme
(ສພຊ) ວັນທີ 2 ມີນາ

ຢ່າງລືໄຊ ຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນ

ແຫ່ງຊາດ;

ຜ່ານມາ, ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້

ຄວ້ານິຕິກຳສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂົ້າ

ຖາບັນຄົນ
້ ຄວ້ານິຕກ
ິ ຳສະພາແຫ່ງ

ມີກອງປະຊຸມປະຈຳປີ

2021

ຮ່ວມມີທ່ານ ປອ. ນາງ ສູນ

ຊາດ,

ຂອງສະຖາບັ ນ ຄົ້ ນ ຄວ້ າ ນິ ຕິ ກ ຳ

ທອນ ໄຊຍະຈັກ ຮອງປະທານ

ການ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ

ສະພາແຫ່ງຊາດ ໂດຍການເປັນ

ສະພາແຫ່ງຊາດ ທັງເປັນຜູ້ຊີ້ນຳ

ປະທານຂອງທ່ານ ປອ. ຢ່າງກູ້

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານິຕິກຳສະພາ
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ມີຮອງຫົວໜ້າສະ
ຮອງປະທານກຳມາທິ

and

Rosa

Luxemburg Foundation)
ຢູ່ ສປປລາວ.
ໃນໂອກາດນີ້,

ທ່ານ

ຮອງປະທານສະພາແຫ່ ງ ຊາດ
ໄດ້ ສ ະແດງຄວາມຍິ ນ ດີ ຕ້ ອ ນ
ຮັບຢ່າງອົບອຸ່ນຕໍ່ທ່ານ

ນາງ

KNOBLOCH

ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ສະຫະ

ລາວ ແລະ ສາທາລະນະລັດ ສະ

ພ້ອມທັງສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍ

ພັນເຢຍລະມັນ ປະຈໍາ ສປປລາວ

ຫະພັນເຢຍລະມັນ

ທີ່ທ່ານນາງ

Annette

ພ້ ອ ມທັ ງ ຕີ ລ າຄາສູ ງ ຕໍ່ ສ າຍພົ ວ

ໄລຍະເວລາ 60 ກວ່າປີທີ່ຜ່ານ

ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ

ພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມ

ມາ ໄດ້ຮັບການເສີມຂະຫຍາຍ

ເປັນເອກອັກຄະລັດຖະທູດວິສາ

ມືທີ່ດີ ລະຫວ່າງ ສາທາລະນະ

ມັ ນ ຜູ້ ມີ ອໍ າ ນາດເຕັ ມ ຄົ ນ ໃໝ່

ລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ
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Annette

KNOBLOCH

ຕະຫລອດ

le,tok;ymtpklkf dkopqdg;ahodkoxt8y[af[k’,kf8k0v’dqf\kp 4vf4vo[qfIPodko9af8A’xt8y[af
(ສພຊ
 ) ເພື່ອເປັນການ
ຄົ້ນຄວ້າ, ວິໄຈ ຜົນໄດ້ຮັບ, ຜົນ

;Pd’kolhk’ c]t xa[x5’dqf\kp

ເສຍ, ດ້ານຕັ້ງໜ້າ, ດ້ານຫຍໍ້ທໍ້
ແລະ

ບົດຮຽນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກ

ການຍົກເວັ້ນການປະຕິບັດບາງ
ມາດຕາຂອງກົດໝາຍໃນໄລຍະ
ຜ່ານມາ

ບົນພື້ນຖານການສະ

ເໜີຢ່າງມີວິທະຍາສາດ ກ່ຽວກັບ
ທິດທາງແກ້ໄຂ ແລະ ປັບປຸງໃນ
ຕໍ່ໜ້າ; ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ
ລະດົມແນວຄວາມຄິດ

ເພື່ອ

ຊອກຫາທາງອອກທີ່ ດີ ທີ່ ສຸ ດ
ແນໃສ່ ຮັ ບ ປະກັ ນ ໃຫ້ ກ ານຄຸ້ ມ

|hk #
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(ສພຊ) ວັນທີ 3 ມີນາ
ຜ່ານມາ, ທ່ານ ນາງ ປິ່ງຄຳ ລາ
ຊະສິມມາ

ເລຂາທິການສະພາ

ແຫ່ງຊາດ ທັງເປັນສະມາຊິກສະ

,v[{Ia[ v5xtdvolnjlkomujmaoltw\
.shcdjltrkxt-k-qoc0;’zqh’lk]u

ພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ປະຈຳເຂດ
ເລືອກຕັ້ງທີ 11 ແຂວງບໍລິຄຳ
ໄຊ; ທ່ານ ເລື່ອນວິໄລ ຈັນທະ
ລາພັນ ຮອງປະທານຄະນະ ສສຊ
ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງ

ທັງເປັນ

ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົ ນ
ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ພ້ອມດ້ວຍຄະ
ນະ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວເຜີຍແຜ່ຜົນ
ສຳເລັ ດ ກອງປະຊຸ ມ ສະໄໝສາ
ມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງ
ຊາດ (ສພຊ) ຊຸດທີ IX ແລະ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ)
ບໍລິຄຳໄຊ ຊຸດທີ II ຢູ່ບ້ານທົ່ງ
ນາມີ ເມືອງປາກກະດິງ ແຂວງ
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(ສພຊ) ເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້

ແຂວງ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່

ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ, ສະມາຊິກ

ມູນ, ຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ການ

ວຽກງານຂອງຕົນ ໂດຍສະເພາະ

ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ທັງເພື່ອ

ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຄະນະ

ການເປັ ນ ເສນາທິ ກ ານໃຫ້ ແ ກ່

ເລຂາທິ ກ ານສະພາປະຊາຊົ ນ

ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ
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(ສສຊ) ທັງ 18 ເຂດເລືອກຕັ້ງ,
ຫົ ວ ໜ້ າ -ຮອງຫົ ວ ໜ້ າ ພະແນກ

ຄັດໂດຍ: ຫອມສະນິດ

ພ້ ອ ມດ້ ວ ຍພະນັ ກ ງານ-ວິ ຊ າ
ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

r

ກອງປະຊຸມໄດ້ສະຫລຸບ

ປັດຈຸບັນ, ຂະບວນການສັກວັກຊິນແຫ່ງ

ຕີ ລ າຄາການເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກ

ຊາດ ພວມດຳເນີນຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນເປົ້າໝາຍ

ງານຂອງສະຖາບັ ນ ຄົ້ ນ ຄວ້ າ ນິ

ເຊິ່ງໄລຍະທີ 1 ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງໃນວັນທີ 4 ມີນານີ້

ຕິກຳສະພາແຫ່ງຊາດ

ປະຈຳປີ

2021; ຮັບຟັງການສະເໜີແຜນ

ຫລັງຈາກໄດ້ດຳເນີນມາແຕ່ວັນທີ 21 ກຸມພາ 2022

ພັດທະນາວຽກງານ ໄລຍະ 5 ປີ

ເຊິ່ງດຳເນີນຢູ່ແຂວງຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ, ອຸດົມໄຊ,

(2021-2025); ຮັບຟັງບົດສະ

ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ໄຊສົມບູນ; ສ່ວນນະຄອນ

ຫລຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ
ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ທິດທາງ

ຫົວຂໍ້ວິທະຍາສາດ, ຫົວຂໍ້ຫລັກ

ຍິ່ງຂຶ້ນ.

ເອົ າ ໃ ຈໃ ສ່ ນ ຳພ າຢ່ າ ງໃ ກ້ ຊິ ດ ຕໍ່

ໄດ້ກຳນົດແຜນວຽກຈຸດສຸມໃນ

ຄະນະສູນ ແລະ ພະນັກງານ-ລັດ

ແຕ່ລ
 ະດ້ານ,

ແຜນການ ປີ 2022; ຈາກນັ້ນ, ສູດ, ທັກສະຕ່າງໆ ແລະ ການ

ໃ ນ ຕ ອ ນ ທ້ າ ຍ ຂ ອ ງ

ຜູ້ແທນກອງປະຊຸມໄດ້ພ້ອມກັນ

ສະໜອງຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ລ້ວນ

ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບຟັງການໂອ້

ຖະກອນ ໃນການປະຕິບັດໜ
 ້າ ແລະ ໂຄງການຕ່າງໆ ມີຄວາມ

ຄົ້ນຄວ້າ, ປະກອບຄໍາເຫັນ ແລະ

ແຕ່ ຮັ ບ ໃຊ້ ໃ ຫ້ ແ ກ່ ກ ານຈັ ດ ຕັ້ ງ

ລົມຈາກທ່ານ ປອ. ນາງ ສູນ

ທີ່ວຽກງານຕາມພາລະບົດບາດ

ແລກປ່ຽນບົດຮຽນເຊິ່ງກັນແລະ

ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນ

ທອນ ໄຊຍະຈັກ ເຊິ່ງທ່ານໄດ້

ແລະ

ມີຜົນສຳເລັດໃນຫລາຍ ພາລະບົດບ
 າດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງ

ກັນ

ຢ່າງມີເນື້ອໃນເລິກເຊິ່ງ,

ດາກົ ງ ຈັ ກ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ຂອງສະ

ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍ

ດ້ານ

ຕາມທີ່ໄດ້ສ
 ະແດງອອກ ສະຖາບັນ

ກ້ວາງຂວາງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບ

ພາແຫ່ງຊາດ ກໍຄືການປະຕິບັດ

ຕີລາຄາສູງ

ຄວາມຮຽກຮ້ ອ ງຕ້ ອ ງການໃນ

3

ພາລະບົດບາດຂອງສະພາ

ວຽກງານແຕ່ລະດ້ານທີ່ຍາດມາ

ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃນປີຜ່ານ ຂອງສະຖາບັນໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ຂະ

ການພັດທະນາວຽກງານຂອງສະ

ແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນ

ໄດ້ ໃນປີ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງ

ມາ,

ຖາບັນ

ຂັ້ນແຂວງ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນດີ

ເ ຫັ ນ ວ່ າ ຄະນ ະສ ະຖ າບັ ນ ໄດ້  ແຜນການໃນປີ 2022 ໂດຍ

ເຊິ່ງວຽກງານຄົ້ນຄວ້າ

ແລະ

ຕໍ່ຜົນສໍາເລັດຂອງ

ເຊິ່ງເປັນການປະ

ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 7-19 ມີນາ 2022 ຈາກນັ້ນ, ໃນ
ເດືອນເມສາ ແລະ ພຶດສະພາ ແມ່ນສັກເຂັມ 2 ແລະ
ເຂັມກະຕຸ້ນ ໃຫ້ທັງໝົດ 17 ແຂວງ; ສຳລັບເປົ້າ
ໝາຍທີ່ເຂົ້າຮັບວັກຊິນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ແມ່ນ
ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບວັກຊິນໂຄວິດ-19 ເຂັມທີ 1, 2

ແລະ ສາກົນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນກອງ

ແລະ ເຂັມກະຕຸ້ນຜ່ານມາ ພາຍຫລັງສຳເລັດຂະບວນ

ປະຊຸ ມ ຄູ່ ຮ່ ວ ມເຈລະຈາລັ ດ ຖະ

ການສັກວັກຊິນແຫ່ງຊາດນີ້ແລ້ວ

(ASEP),

ສະຫະພັ ນ ລັ ດ ຖະສະພາສາກົ ນ

ແມ່ນຈະສືບຕໍ່ຄົ້ນ

ຄວ້າສັກໃຫ້ກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ຢູ່ໃນໄວອາຍຸ 3-5 ປີ ຕໍ່ໄປ.
ນສພ. ປະເທດລາວ 11/03/2022

(IPU) ແລະ ອື່ນໆ.

ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ

ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ

ເປັນຕົ້ນແມ່ນການຮ່ວມ

ນາງ Annette KNOBLOCH

ມືທາງດ້ານເຕັກນິກຜ່ານອົງການ

ໄດ້ ສ ະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່

ຮ່ວມມືສາກົນ ເພື່ອການພັດທະ
(GIZ),

ຫລວງ ແລະ ແຂວງອື່ນໆ ແມ່ນຖືເປັນໄລຍະທີ 2

ກຸ່ມຄົນໃນໄວອາຍຸ 6 ປີຂຶ້ນໄປ ເຊິ່ງກວມເອົາທັງຜູ້

(ນິດຕາ ຄຸນປາກດີ)

ສະພາອາຊີເອີຣົບ

ນາປະເທດຊາດ ແລະ ພັດທະນາ

ນາເຢຍລະມັນ

ເຊິ່ງເປັນຂີດໝ
 າຍ

ພ້ອມທັງໄດ້ວ
 າງທິດທ
 າງ ຫຍາຍຕົວຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.

ກອບສ່ ວ ນເຂົ້ າ ໃນການພັ ດ ທະ

ລາວ

ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບ

ໃນບົ ດ ສ ະຫລຸ ບ ຕີ ລ າຄ າກ ານ ໃໝ່ໃນການພັດທະນາວຽກງານ
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ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ

ກຳນົດແຜນງານ

ທ່ານ ປອ. ນາງ ສູນທອນ ໄຊ

ອົງ

ຍະຈັກ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບ

ການຮ່ວມມືສາກົນອື່ນໆ ໂດຍ
ສອດຄ່ ອ ງກັ ບ ເປົ້ າ ໝາຍລວມ
ຂອງແຜນພັ ດ ທະນາເສດຖະ

ຊ່ ວ ຍ ເ ຫ ລື ອ ໃ ນ ລ ະ ຫ ວ່ າ ງ ປີ

ນໍາກັນຢ່າງເປັນປົກກະຕິຕໍ່ເນື່ອງ

ພັນຮ່ວມມື

ກິດ-ສັງຄົມ

ຂອງລັດຖະບານ

2020 ຮອດປັດຈຸບັນ ແມ່ນມີ

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ

ບານລາວ

ລາວ ເຂົ້າໃນ 3 ຂົງເຂດບຸລິມະ

ມູນຄ່າ 28,5 ລ້ານເອີໂຣ; ສຳ

ການແລກປ່ ຽ ນຄະນະຜູ້ ແ ທນ

ສິດ ຄື: 1. ການພັດທະນາຊົນ

ລັບອົງການເຊກາ, ໂຣຊາລຸກຊຳ

ນະບົດ, ການປົກປັກຮັກສາຊັບ

ບວກ

ລະຫວ່າງລັດຖະ
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ຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ ຍັງມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນ

ໃນແຕ່ລະປີ ເຊິ່ງໃນປີ 2020 ກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອ

ໃນຄັ້ງນີ້ ພ້ອມທັງຈະສືບຕໍ່ເສີມ

1.579 ຄົນ; ໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2021 ກວດພົບ

ຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອແຫ່ງການພົວ

ຜູ້ຕິດເຊື້ອ 818 ຄົນ ແລະ ຖ້າ 6 ເດືອນທ້າຍປີຕິດ

ພັນທີ່ດີງາມ

ລະຫວ່າງສອງປະ

ໃຫ້ນັບມື້ນັບມີປະສິດທິ

ຊໍ້າກັນກັບ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ຈະມີຜູ້ຕິດເຊື້ອ 1.639

ເປັ ນ ຕົ້ ນ ແມ່ ນ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ

ຜົນຍິ່ງໆຂຶ້ນ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດ

ຂັ້ນຕ່າງໆນໍາກັນ, ແລກປ່ຽນຂໍ້

ບັດບັນດາສັນຍາ, ສົນທິສັນຍາ

ຂອງປະຊາຊົນສອງຊາດ

ຄົນ ເຊິ່ງຈະມີຜູ້ຕິດເຊື້ອຫລາຍກວ່າປີ 2020; ໃນອະ

ການພົວພັນລະ

ມູນ-ຂ່າວສານ, ບົດຮຽນ ແລະ

ທີ່ສອງຝ່າຍໄດ້ລົງນາມຮ່ວມກັນ

ພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງ

ເພືອ
່ ສນ
ັ ຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ,

ຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ

ປະສົບການ ໃນການຈັດຕັ້ງປະ

ແລະ ເປັນພາຄີ. ສອງອົງການນິ

ແວດລ້ອມ; 2. ການພັດທະນາ

ມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມື

ລັດຖະສະພາ ແຫ່ງ ສາທາລະນະ

ຕິບັດພາລະບົດບາດ

ຕິບັນຍັດຍັງໄດ້ຮ່ວມມື

ແລະ

ເສດຖະກິດແບບຍືນຍົງ

ເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ລັດ

ການນິຕິບັນຍັດ,

ການຊຸກຍູ້

ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນແລະກັນ

ໃນພາກພື້ນ ແລະ ໃນທົ່ວໂລກ.

ສະໜັບສະໜູນການພົວ

ໃນເວທີ ລັ ດ ຖະສະພາພາກພື້ ນ

(ສອນສັກ ວັນວິໄຊ)

ແລະ

3. ການປົກຄອງ; ສໍາລັບການ

ແລະ

ສະຫະພັນເຢຍລະມັນ

ແມ່ ນ ມີ ກ ານພົ ວ ພັ ນ ອັ ນ ດີ ງ າມ

ແລະ

ໂດຍໄດ້ມີ

ຂອງອົງ

ແລະ

ເຢຍລະມັນ

ເທດ

ກໍຄື

ງານຫຍໍ້ ກ່ ຽ ວກັ ບ ສະພາບພົ້ ນ
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ເດັ່ນ, ຂໍ້ສະດວກ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ
ໃນການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ໜ້ າ ທີ່

ນາຄົດ

ແມ່ນຈະສູ້ຊົນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທຸກວຽກງານ

ເພື່ອບັນລຸໃຫ້ໄດ້ເປົ້າໝາຍແບບເລັ່ງລັດ (Fast-Tract)
ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດຕ້ານເອດ (UNAIDS)
ຄື: ພາຍໃນປີ 2025 ບັນລຸໃຫ້ໄດ້ 95-95-95 ແລະ
ຢຸດຕິການລະບາດຂອງເຊື້ອເຮສໄອວີ ແລະ ບັນລຸເປົ້າ
ໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDC) ໃຫ້ໄດ້ໃນ
ປີ 2030.

ຍົກສູງການຫັນເປັນທັນສະໄໝ

ວຽກງານຂອງບັ ນ ດາຂະແໜງ

ໃນການນຳໃຊ້ອຸປະກອນສື່ສານ

ການ ເປັນຕົ້ນວຽກງານເນື້ອໃນ,

ໄອທີ ເຂົ້າໃນການປະຕິບັດໜ້າ

ວຽກງານຈັ ດ ຕັ້ ງ -ພະນັ ກ ງານ,

ທີ່ວຽກງານຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ

ວຽກງານກວດກາ,

ວຽກງານ

ກໍ ຄື ສ ະພາປະຊາຊົ ນ ຂັ້ ນ ແຂວງ

ຄຸ້ມຄອງຫ້ອງການ,

ວຽກງານ

ເປັ ນ ຕົ້ ນ ການຈັ ດ ກອງປະຊຸ ມ

ບໍລິຫານ-ການເງິນ,

ວຽກງານ

ຟ້າທັງໝົດ 31 ໂຄງການ; ໃນນີ້, ເຂື່ອນໄຟຟ້າທີ່ມີ

ດ້ວຍຮູບແບບທາງໄກ

ໂດຍ

ສື່ມວນຊົນ ແລະ ວຽກງານອື່ນໆ;

ການນຳໃຊ້ລະບົບສະມາດບອດ

ພ້ອມນັ້ນ, ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້

ກຳລັງຕິດຕັ້ງຫລາຍກວ່າ 5 MW ຂຶ້ນໄປ ມີ 29

ນສພ. ວຽງຈັນໃໝ່ 11/03/2022
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ທົ່ວແຂວງອັດຕະປື ມີໂຄງການເຂື່ອນໄຟ

ໃຫ້ແກ່ສະພາປະຊາຊົນຂັນ
້ ແຂວງ

ຂ ອ ງ ສ ະ ພ າ ປ ະ ຊ າ ຊົ ນ ແ ຂ ວ ງ

ແຂວງ ເຄື່ອງທີ່ນຳມາມອບໃນ

ແລະ ການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນສະ

ມີການແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນ

ໂຄງການ

ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ

ເຊິ່ງ

(ສພຂ) ຜົ້ງສາລີ ໂດຍການກ່າວ

ຄັງ້ ນີປ
້ ະກອບມີ

ມາດບອດ

ແລະ ປຶກສາຫາລືກັນ ໃນແຕ່ລະ

ໃນວັນທີ 9 ມີນາຜ່ານມາ, ໄດ້

ມອບຂອງທ່ານ ສິງຄຳ ວົງພະ

(VIEWSONIC IFP6570)

MW ແລະ ເຂື່ອນໄຟຟ້າທີ່ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 5 MW

ມີ ພິ ທີ ມ ອບ-ຮັ ບ ເຄື່ ອ ງມື ສື່ ສ ານ

ຈັນ

ທີ່ ໄ ດ້ ຮັ ບ ການຊ່ ວ ຍເຫລື ອ ຈາກ

ທີ່ທັນສະໄໝ

ແຫ່ງຊາດ ແລະ ກ່າວຮັບໂດຍ

ແຜນງານເຊກາ

ແກ່ການຈັດກອງປະຊຸມທາງໄກ,

ທ່ານ ສົມຈິດ

ເຝິກອົບຮົມ

ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້
ແລະ

ສຳມະນາ

ສະມາດບອດ

ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນ

ກອງປະຊຸມທາງໄກ.

ວຽກງານທີ່ ທັ ງ ສອງຝ່ າ ຍໃຫ້

ລວມກຳລັງຕິດຕັ້ງທັງໝົດ

1.882,90

ຄະ

ຄວາມສົ ນໃຈຢ່ າ ງກົ ງ ໄປກົ ງ ມາ

ລົງມາ ມີຈຳນວນ 2 ໂຄງການ ລວມກຳລັງຕິດຕັ້ງ

ລວມມູນຄ່າ

ນະ ຍັງໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄະ

ແລະ ມີເນື້ອໃນທີ່ອຸດົມສົມບູນ.

ຫັບລະກອນ

130 ລ້ານກວ່າກີບ; ຈາກນັ້ນ,

ນະເລຂາທິການສະພາປະຊາຊົນ

(ອານຸສອນພູມມີທອນ)

5,65 MW.

ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົ ນ

ຍັ ງ ໄດ້ ມີ ກ ານເຝິ ກ ການຕິ ດ ຕັ້ ງ

ແຂວງແລະ ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍ

ຮອງເລຂາທິການສະພາ

ໃນວັນດຽວກັນ,

ນສພ. ປະເທດລາວ 11/03/2022
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ງານຕົວຈິງ.
ໃ ນ ໄ ລ ຍ ະ ຜ່ າ ນ ມ າ ,
ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ລັ ດ ຖະທໍ າ
ມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ ແມ່ນມີ
ຄວາມຈຳເປັນໃນການຍົກເວັ້ນ
ການປະຕິ ບັ ດ ບາງມາດຕາຂອງ
ກົດໝາຍ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ນະ
ໂຍບາຍການພັ ດ ທະນາເສດຖະ
ກິດ-ສັງຄົມ

ຂອງປະເທດເຮົາ,

ຕໍ່ກັບການຍົກເວັ້ນການປະຕິບັດ
ບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍ ເຫັນ
ວ່າມີດ້ານດີ ແລະ ດ້ານຫຍໍ້ທໍ້.
ດ້ າ ນດີ ກໍ ຄື ເ ປັ ນ ການສົ່ ງ ເສີ ມ

le,tokDDD

4vo4vfDDD

ທາງດ້ານການລົງທຶນ ໂດຍສະ
ເພາະໂຄງການທີ່ມີຜົນປະໂຫຍດ

ຄອງລັດ, ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ-

ມີທ່ານ ສົມມາດພົລ
 ເສນາ ຮອງ ຕາຂອງກົດໝາຍ

ໃນຂົງເຂດ

ອັນໃຫຍ່ຫລວງ ແລະ ຍາວນານ



(ສພຊ) ວັນທີ 9 ມີນາ

ບັນດາຄະນະກົມ, ຄະນະພະແນກ

ໃນຂອງກົດໝາຍ.

ສັງຄົມດ້ວຍກົດໝາຍ ມີຄວາມ

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ບັນດາ ການສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ; ການຍົກ

ໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດ ແລະ ປະຊາ

2022 ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ, ກໍາ

ຕະຫລອດຮອດພະນັກງານ-ລັດ

 	

ສັກສິດ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍເປັນ

ທ່ານຮອງປະທານກຳມາທິການ,

ເວັ້ ນ ການປະຕິ ບັ ດ ບາງມາດຕາ

ຊົນ; ດ້ານຫຍໍ້ທໍ້ ກໍຄືເປັນຊ່ອງ

ມາທິການກົດໝາຍ

ຖະກອນ

ການນໍາສະເໜີຮ່າງບົດສະຫລຸບ

ການສ້າງຄວາມສະດວກ

ແລະ

ບັ ນ ດ າທ່ າ ນລັ ດ ຖ ະມົ ນ ຕີ - ຮອງ

ຂອງກົ ດ ໝາຍໃນຂົ ງ ເຂດພື້ ນ

ວ່າງທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ມີ

ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະ

ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມ.

ຕີລາຄາກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະ

ໃຫ້ຫລາຍ

ລັດຖ
 ະມົນຕີກະຊວງຕ່າງໆ ພ້ອມ

ຖານໂຄງລ່ າ ງຄົ ມ ມະນາຄົ ມ ;

ການສວຍໂອກາດໃນການຂໍຍົກ

ຊຸມສະຫລຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ



ຕິບັດການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດ

ດ້ວຍພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.

ການຍົກເວັ້ນການປະຕິບັດບາງ

ເວັ້ ນ ການປະຕິ ບັ ດ ບາງມາດຕາ

ກ່ ຽ ວກັ ບ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ

ຈັດກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້

ເພື່ອ

ໝາຍໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ແຜນ

ໄດ້

ມາດຕາຂອງກົ ດ ໝາຍໃນຂົ ງ

ຂອງກົດໝາຍ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງມີ

ວຽກງານສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດ

ເປັນການສະຫລຸບຕີລາຄາ ແລະ

ການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ

ໄດ້ມີກອງປະຊຸມສຳມະນາວິທະ ຮັ ບ ຟັ ງ ການສະເໜີ ບົ ດ ພື້ ນ ຖານ

ເຂດພາສີ, ອາກອນ (ນໍ້າມັນ,

ຄວາມຈໍາເປັນໃນການຈັດກອງ

ໝາຍ

ຖອດຖອນບົ ດ ຮຽນກ່ ຽ ວກັ ບ

ປີ 2022; ການສະຫລຸບຜັນຂະ

ຍາສາດ ກ່ຽວກັບການຍົກເວັ້ນ ທາງດ້ານນິຕິກຳໃຫ້ແກ່ການຍົກ

ພາຫະນະ) ແລະ ການຍົກເວັ້ນ

ປະຊຸ ມ ສໍ າ ມະນາວິ ທ ະຍາສາດ

ຂອງທ່ານ

ຈະເລີນ

ການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ

ຫຍາຍກົດໝາຍເປັນນິຕິກໍາໃຕ້

ການປະຕິບັດບາງມາດຕາຂອງ ເວັ້ ນ ການປະຕິ ບັ ດ ບາງມາດຕາ

ການປະຕິ ບັ ດ ບາງມາດຕາຂອງ

ກ່ ຽ ວກັ ບ ການຍົ ກ ເວັ້ ນ ການປະ

ເຍຍປາວເຮີ ຮອງປະທານສະພາ

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ທິດທາງ

ກົດໝາຍ

ກົດໝາຍ

ກົດໝາຍ

ໃນຂົງເຂດທີ່ດິນ;

ຕິບັດບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍ

ແຫ່ງຊາດ

ທັງເປັນປະທານ

ການແກ້ໄຂໃນຕໍ່ໜ້າ ເພື່ອເຮັດ

ທານ ກກໝ ແລະ ປຶກສາຫາລື

ຮຽນຂອງປະເທດເພື່ອນມິດຍຸດ

ຈາກນັ້ນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ສຸມສະ

ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາ, ວິ

ກກໝ,

ມີບັນດາທ່ານຮອງປະ

ໃຫ້ການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດ

ກ່ຽວກັບແຜນການສ້າງ

ເຍຍປາວເຮີ ຮອງປະທານສະພາ ທະສາດ; ການຍົກເວັ້ນການປະ

ຕິ ປັ ນ ຍາເພື່ ອ ຄົ້ ນ ຄວ້ າ ປະກອບ

ເຄາະ, ວິໄຈຕໍ່ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ

ທານກໍ າ ມາທິ ກ ານຂອງສະພາ

ໝາຍ ມີຄວາມເປັນລະບົບ, ສະ

ປັບປຸງກົດໝາຍ ແຕ່ປີ 2023-

ແຫ່ງຊາດ,

ຄຳຄິດຄຳເຫັນຕໍ່ກັບບັນດາເນື້ອ

ໃຫ້ ສ ອດຄ່ ອ ງກັ ບ ການພັ ດ ທະ

ແຫ່ງຊາດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະ

ດວກ, ວ່ອງໄວ, ເອກະພາບກັນ

2025.

ຊວງ, ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ

ແລະ

ດຶງດູດການລົງທຶນ

ຂຶ້ນ. ສະນັ້ນ, ໃນວັນທ
 ີ 7 ມີນາ
2022

ຢູ່ທສ
ີ່ ະພາແຫ່ງຊາດ

ໃນກອງປະຊຸມ,

ໂດຍການເປັນປະ ຂອງກົດໝາຍ ແລະ ບາງບົດ

ທານຂອງທ່ານ ສຈ.ປອ ຈະເລີນ

ປະທານກຳມາທິ ຕິບັດບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍ

ການກົດໝາຍ ທັງເປັນຫົວໜ
 ້າ ໃນຂົງເຂດການລົງທຶນ

ແລະ

ໃນບົ ດ ຕ່ າ ງໆທີ່ ຍົ ກ ຂຶ້ ນ ມາສະ

ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ຄະນະຮັບຜິດຊອບຈັດກອງປະ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ;

ການ

ເໜີໃນຄັ້ງນີ້ ເຮັດໃຫ້ມີເນື້ອໃນ

ຍະໃໝ່.

ຊຸມສຳມະນາດັ່ງກ
 ່າວ; ເຂົ້າຮ່ວມ ຍົກເວັ້ນການປະຕິບັດບາງມາດ

ເລິກເຊິ່ງ ເພື່ອນຳໄປໃຊ້ໃນວຽກ

(ປາກາລັກ ພົມມີໄຊ)

ງານສຶ ກ ສາອົ ບ ຮົ ມ ການເມື ອ ງ

ຍັງໄດ້ໃຫ້ຮູ້ເຖິງພາລະບົດບາດ,

ກວດກາຢູ່ດ່ານທ່າສະອາດ ໂດຍ

ແນວຄິດ, ຈັດຕັ້ງເຊື່ອມຊຶມບັນ

ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງ ສພຊ

ການຕ້ອນຮັບຂອງທ່ານ

ດາເອກະສານຕ່າງໆຂອງພັກ. ກໍ

ແລະ ສພຂ, ແນວທາງນະໂຍ

ລ້ຽງ ດວງສະເພົາທອງ ຫົວໜ້າ

ຄືກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ

ບາຍຂອງພັກ, ລະບຽບກົດໝາຍ

ພະແນກການເງິນແຂວງ, ມີຄະ

ຂອງລັດ ໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ

ຂອງລັດ, ແຜນພັດທະນາເສດ

ນະດ່ານ ຕມ, ດ່ານພາສີ; ພ້ອມ

ພາຍໃນບ້ານໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າ

ຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ເນື້ອໃນ

ນັ້ນ, ຍັງໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານ

ໃຈ,

ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານປ້ອງ

ຂອງວາລະແຫ່ງຊາດ ກໍຄືການ

ສະພາບການເຄື່ ອ ນໄຫວຂອງ

ກັ ນ ຊາດ-ປ້ ອ ງກັ ນ ຄວາມສະ

ແກ້ ໄ ຂບັ ນ ຫາຂໍ້ ຫ ຍຸ້ ງ ຍາກທາງ

ດ່ານໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໂດຍສະ

ຫງົບ,   ສ້າງກອງທຶນ ປກຊ-

ດ້ າ ນເສດຖະກິ ດ -ການເງິ ນ ;

ເພາະພາຍຫລັງການແຜ່ລະບາດ

ປກສ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນກອງທຶນດັ່ງ

ການສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂ

ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19; ຈາກ

ກ່າວ ມີຈຳນວນ 65 ລ້ານກ່ວາ

ບັນຫາຢາເສບຕິດ ໃຫ້ປະຊາຊົນ

ນັ້ນ,

ໄດ້ມີຄຳເຫັນຊີ້ນຳຄະນະ

ກີບ; ພ້ອມນີ້, ຍັງໄດ້ຈັດຕັ້ງເວນ

ພາຍໃນບ້ານ ໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ

ດ່ານ

ໃຫ້ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ໃນ

ຍາມໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດ

ເຂົ້າໃຈ; ພ້ອມກັນນັ້ນ, ປະຊາ

ການປະຕິ ບັ ດ ໜ້ າ ທີ່ ວ ຽກງານ

ຊອບ ໂດຍລວມແລ້ວພາຍໃນ

ຊົນພາຍໃນບ້ານ ກໍໄດ້ມີຄຳຄິດ

ຕາມຄວາມຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບຂອງ

ບ້ າ ນຮັ ກ ສາໄດ້ ຄ ວາມສະຫງົ ບ

ຄຳເຫັນ, ຄຳສະເໜີຈຳນວນໜຶ່ງ

ຕົນ,

ປອດໄພ.

ເຊິ່ງມີບາງຄໍາສະເໜີແມ່ນຄະນະ

ແລະກັນ,

ມາຊິ ກ ສະພາແຫ່ ງ ຊາດປະຈຳ

ຮອບດ້ານ ເພື່ອກະກຽມໃຫ້ແກ່

ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງ ໄດ້ຜັດປ່ຽນ

ເຂດເລືອກຕັ້ງ

ການເປີດດ່ານດັ່ງກ່າວ

ກັນເຜີຍແຜ່ຜົນສຳເລັດກອງປະ

ແລະ ຊີ້ແຈງໃຫ້ປະຊາຊົນຮັບຮູ້

ການແຈ້ງຂອງກະຊວງການຕ່າງ

ຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ

ແລະ ເຂົ້າໃຈ.

ປະເທດ.
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ບໍລິຄຳໄຊ.
ໃນການເຄື່ອນໄຫວຄັ້ງ
ນີ້,

ຄະນະໄດ້ຮັບຟັງການລາຍ

ງານສະພາບລວມຂອງບ້ານທົ່ງ
ນາມີ ຈາກທ່ານຮອງນາຍບ້ານ
ເຊິ່ງໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ບ້ານ
ທົ່ ງ ນາມີ ໄ ດ້ ສ້ າ ງຕັ້ ງ ຂຶ້ ນ ໃນປີ
2013 ໂດຍການໂຮມເອົາບ້ານ
ທົ່ງນາມີເໜືອ-ໃຕ້ ມາລວມເປັນ
ບ້ານໃຫຍ່ ມີ 1.329 ຫລັງຄາ
ເຮືອນ, ມີ 1.559 ຄອບຄົວ
ໃນນັ້ນ, ຄອບຄົວທຸກຍາກ 13
ຄອບຄົວ, ພົນລະເມືອງທັງໝົດ
9.638 ຄົນ ຍິງ 4.575 ຄົນ
ສ່ ວ ນຫລາຍແມ່ ນ ປະກອບອາ
ຊີ ບ ທ ຳ ກ າ ນ ຜ ະ ລິ ດ ກ ະ ສິ ກ ຳ
ກວມ 70% ນອກນັ້ນ, ແມ່ນ
ອາຊີບອື່ນໆ; ອຳນາດການປົກ
ຄອງບ້ານໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນວຽກ

ຈາກນັ້ນ, ຄະນະ ສສຊ

2

ຂອງ ສພຊ ຊຸດທີ IX ແລະ
ສພຂ ບໍລິຄຳໄຊ ຊຸດທີ II  ແລະ

ໄດ້ອະທິບາຍ

ໃນວັນດຽວກັນ,

ຄະ

ນະ ຍັງໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມ

ໃນໄລ

ບຸນ

ປະສານສົມທົບເຊິ່ງກັນ
ກຽມຄວາມພ້ອມ

(ອຸ່ນແກ້ວ ນິນລະວົງ)

ຕາມ

(ກກໝ)

ໂດຍການເປັນປະທານ
ສຈ.ປອ

ພ້ອມດ້ວຍແຂກຖືກ
ຈຸ ດ ປ ະ ສົ ງ ຂ ອ ງ ກ າ ນ

ຮັບປະກັນທາງດ້ານເນື້ອ

ກອງປະຊຸ ມ ໄດ້ ຮັ ບ ຟັ ງ

ຈາກທ່ານຮອງປະ

(ສອນສັກ ວັນວິໄຊ)

ແລະ
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(ສພຊ
 ) ໃນລະຫວ່າງ
ວັນທີ 28-2 ມີນາ 2022 ທ່ານ
ຈອມສີ ລັດຕະນະປັນ ປະທານ
ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ
(ສສຊ) ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ
5, ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
(ສພຂ) ບໍແ
່ ກ້ວ ສົມທົບກັບທ່ານ
ດຣ. ວິລະພັນ ສີລິທໍາ ສສຊ ປະ
ຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 5 ແຂວງບໍ່
ແກ້ວ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ເຄືອ
່ ນ
ໄຫວພົບປະຜູມ
້ ສ
ີ ດ
ິ ເລືອກຕັງ້ ເພືອ
່
ເຜີຍແຜ່ເນື້ອໃນຜົນສຳເລັດກອງ
ປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2
ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ (ສພຊ) ຊຸດ
ທີ IX ແລະ ຂອງ ສພຂ
 ບໍ່ແກ້ວ
ຊຸດທີ II ໃຫ້ແກ່ການນໍາຂອງ
ເມືອງ, ທະຫານ, ຕໍາຫລວດ, ພະ
ນັກງານ-ລັດຖະກອນອ້ອມຂ້າງ
ເມືອງ, ພະນັກງານລົງກໍສ
່ າ້ ງຮາກ
ຖານ, ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ
ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ຢູ່ 5
ຈຸດດ້ວຍກັນຄື: ສະໂມສອນເມືອງ
ຕົນ
້ ເຜິງ້ , ບ້ານຫລວງສິງໃຈ, ບ້ານ
ສີດອນມີ, ບ້ານສີດອນແຍງ ແລະ
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ບ້ານນໍາ້ ເກິງ່ ເກົາ່ ເຊິງ່ ມີຜເູ້ ຂົາ້ ຮ່ວມ
ຮັບຟັງທັງໝົດ ຈໍານວນ 349
ຄົນ ຍິງ 167 ຄົນ.
ການພົ ບ ປະໃນຄັ້ ງ ນີ້ ,
ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານສະພາບ
ການໂດຍຫຍໍ້ຈາກເມືອງ ແລະ
ບັນດາບ້ານທີ່ເຄື່ອນໄຫວ; ຈາກ
ນັນ
້ , ທ່ານ ຈອມສີ ລັດຕະນະປັນ
ແລະ ທ່ານ ດຣ ວິລະພັນ ສີລທ
ິ າໍ
ໄດ້ຜັດປ່ຽນກັນໂອ້ລົມ ເຜີຍແຜ່
ເນື້ອໃນຜົນສຳເລັດກອງປະຊຸມ
ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງ
ສພຊ
 ຊຸດທີ IX ແລະ ສພຂ
 ບໍ່
ແກ້ວ ຊຸດທີ II ເຊິ່ງໄດ້ຍ
 ົກໃຫ້

ເຫັນຫລາຍບັນຫາສຳຄັນທີ່ເປັນ
ບັນຫາຂອງຊາດ ແລະ ຂອງແຂວງ
ໃຫ້ປະຊາຊົນຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ
ໄດ້ຮ
 ັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງ
ຍິ່ງຂ
 ຶ້ນ.
ໃນໂອກາດດຽວກັນນ້ີ,
ທີ່ ຍັງໄດ້ຮບ
ັ ຟັງຄຳສະເໜີ ຄຳຄິດ
ເຫັນ ຄວາມຮຽກຕ້ອງການຂອງ
ປະຊາຊົນຫລາຍບັນຫາ ເປັນຕົນ
້
ແມ່ ນ ບັ ນ ຫາຕາຝັ່ ງ ເຈື່ ອ ນລ້ ຽ ບ
ແຄມແມ່ນໍ້າຂອງ, ບັນຫາໄຟ
ເຢືອງທາງ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ.
ຕໍ່ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ ສສຊ ໄດ້
ອະທິບາຍ ແລະ ໃຫ້ຄວາມກະ
ຈ່າງແຈ້ງຕໍພ
່ ແ
່ໍ ມ່ປະຊາຊົນໄດ້ຮບ
ັ
ຊາບ ແລະ ນໍາເອົາທຸກຄໍາສະເໜີ
ຂອງປະຊາຊົນໄປສົມທົບກັບຂະ
ແໜງການ, ເມືອງ, ແຂວງ ແລະ
ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຄົ້ນ
ຄ້ວາພິຈາລະນາແກ້ໄຂ ຕາມຂັ້ນ
ຕອນ ແລະ ລະບຽບການວາງ
ອອກຕື່ມອີກ.
(ສພຂ
 ບໍແ
່ ກ້ວ)
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(ສພຊ
 ) ໃນຕອນເຊົ້າ
ຂອງວັນທີ 4 ມີນາ 2022 ຢູ່ທີ່
ຫ້ອງປະຊຸມຂອງສະພາປະຊາຊົນ
ແຂວງ (ສພຂ
 ) ບໍ່ແກ້ວ ໄດ້ຈັດ
ພິທີປາຖະກະຖາເລົ່າມູນເຊື້ອວັນ
ແມ່ຍິງສາກົນ ວັນທີ 8 ມີນາ
2022 ຄົບຮອບ 112 ປີ
(8/3/1910-8/3/2022) ໂດຍ
ການປາຖະກະຖາຂອງທ່ານ ນາງ

ດາວ ໄຊເສດຖາ ຮອງປະທານ
ສພຂ
 ບໍ່ແກ້ວ, ມີຄະນະເລຂາທິ
ການ, ຫົວໜ້າໜ່ວຍແມ່ຍງິ , ຕາງ
ໜ້າອົງການຈັດຕັ້ງກຳມະບານ,
ຊາວໜຸມ
່ ແລະ ສະມາຊິກແມ່ຍງິ
ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 19 ທ່ານ ຍິງ
16 ທ່ານພິທີປາຖະກະຖາຄັ້ງນີ້
ຮອງປະທານໄດ້ ຜ່ າ ນປະຫວັ ດ
ມູນເຊືອ
້ ແລະ ຄວາມເປັນມາ
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ຂອງສະຫະພັນແມ່ຍງິ ສາກົນທີມ
່ ີ
ຄວາມອົ ງ ອາດກ້ າ ຫານຄຽງບ່ າ
ຄຽງໄຫລ່ ແລະ ຕໍ່ສູ້ທຸກບັ້ນຮົບ
ທັງແນວໜ້າ ແລະ ແນວຫລັງຂອງ
ແມ່ຍງິ ທົວ
່ ໂລກ ກໍຄແ
ື ມ່ຍງິ ລາວ,
ເພດຍິງແມ່ນມີສິດເທົ່າທຽບກັບ
ເພດຊາຍເປັ ນ ເພດທີ່ ມີ ຄ ວາມ
ອ່ອນໂຍນແຕ່ບໍ່ອ່ອນແອ.
ໃນພິທີປາຖະກະຖາຄັ້ງ
ນີ້ ຍັງໄດ້ຜາ່ ນຂໍຕ
້ ກ
ົ ລົງ ແລະ ມອບ
ໃບຍ້ອງຍໍຂອງຄະນະບໍລຫ
ິ ານງານ
ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍງິ ລາວວ່າ
ດ້ວຍການຍ້ອງຍໍກົມກອງ ແລະ
ບຸກຄົນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ຄໍາຂັວນ ແລະ ຂໍແ
້ ຂ່ງຂັນ 3 ດີ ສະ
ໄໝທີ VII (ປີ 2016-2020)
ໜ່ວຍສະຫະພັນແມ່ຍິງສະພາປະ
ຊາຊົນແຂວງ.
(ນາງ ຂັນຖະໜອມ ແກ້ວມະນີ)
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(ສພຊ) ໃນວັນທີ 3 ມີ
ນາ 2022 ຢູທ
່ ສ
່ີ ະໂມສອນຂອງ
ເມືອງແກ່ນທ້າວ ແຂວງໄຊຍະບູ
ລີ
ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຜັນຂະ
ຫຍາຍຜົນສໍາເລັດການຢ້ຽມຢາມ
ສັນຖະວະໄມຕີ ສສ.ຫວຽດນາມ
ຢ່າງເປັນທາງການຂອງຄະນະຜູ້
ແທນຂັນ
້ ສູງ  ນໍາໂດຍປະທານສະ
ພາແຫ່ງຊາດ (ສພຊ) ລາວ ແລະ
ຜົນການພົບປະທາງໄກ ລະຫວ່າງ
ປະທານ ສພຊ
 ລາວ ແລະ ປະ
ທານສະພາສູງລັດເຊຍ ໂດຍການ
ປະທານຂອງທ່ານ ບຸນສົງ ລາດ

ຂໍ່ າ ນັ ບ ສະຫາຍປະທານປະເທດ
ຫວຽດນາມ, ພົບປະສອງຝ່າຍຢ່າງ

ຊະວົງ ຫົວໜ້າຄະນະສະມາຊິກ ເປັນທາງການກັບປະທານ ສພຊ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ປະຈໍາເຂດ ຫວຽດນາມ, ຢ້ຽມຢາມພົບປະ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫວຽດນາມ,
ເລືອກຕັງ້ ເມືອງແກ່ນທ້າວ, ມີກາໍ
ມະການປະຈໍາພັກເມືອງ, ກໍາມະ ຕ້ອນຮັບການເຂົ້າຂໍ່ານັບຂອງປະ
ການພັກເມືອງ, ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວ ທານສູນກາງແນວໂຮມປະເທດ
ໜ້າຫ້ອງການ,   ກົມກອງ, ອົງ ຊາດຫວຽດນາມ, ຮ່ວມກັນຈັດ
ການຈັດຕັງ້ , ດ່ານສາກົນ, ພະນັກ ສໍາມະນາກ່ຽວກັບວຽກງານ ສພຊ
ງງານ-ລັດຖະກອນ, ທະຫານ, ຕໍາ ພາຍໃຕ້ການເປັນທານປະທານ
 ລາວ
ຫລວດເຂົາ້ ຮ່ວມ 100 ກວ່າຄົນ. ຮ່ວມຂອງປະທານ ສພຊ
ທ່ານ ບຸນສົງ ລາດຊະວົງ ແລະປະທານ ສພຊ ຫວຽດນາມ,
ໄດ້ໃຫ້ເຜີຍແຜ່ຜົນສໍາເລັດຂອງ ຕ້ ອ ນຮັ ບ ການເຂົ້ າ ຢ້ ຽ ມຂໍ່ າ ນັ ບ
ການພົບປະດັ່ງກ່າວວ່າ: ໃນລະ ຂອງສະມາຄົມມິດຕະພາບຫວຽດ
ຫວ່າງວັນທີ 6-8 ທັນວາ 2021 ນາມ-ລາວ, ຢ້ຽມຢາມພົບປະອະ
ສະຫາຍ ປອ. ໄຊສົມພອນ ພົມ ດີດປະທານ ສພຊ ຫວຽດນາມ
ວິຫານ ປະທານ ສພຊ ພ້ອມດ້ວຍ ຈໍານວນ 3 ສະຫາຍ, ຢ້ຽມຢາມ
ຄະນະ ໄດ້ຢ້ຽມຢາມສັນຖະວະ ສະຖານເອກອັ ກ ຄະລັ ດ ຖະທູ ດ
ໄມຕີ   ສສ.ຫວຽດນາມ.   ໃນ ສປປລາວ ປະຈໍາ ສສ.ຫວຽດນາມ.
ົ ພອນ
ການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້, ຄະນະຜູ້ ນອກຈາກນີ,້ ສະຫາຍ ໄຊສມ
ິ ານ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ຍັງ
ແທນຂັ້ນສູງ ສພຊ   ໄດ້ເຂົ້າຂໍ່າ ພົມວຫ
ນັບ ສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່ ໄດ້ໄປວາງພວງມາລາ ຢູ່ສຸສານ
່ີ ງິ , ຢ້ຽມຢາມກຸມ
່
ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ປະທານ ໂຮ່ຈມ
ິ ດ
ັ ເກ້ວເລີມ, ເຂົາ້ ຮ່ວມພິທີ
ກອມມູນນິດຫວຽດນາມ, ຢ້ຽມ ບໍລສ
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ມອບ-ຮັບເຄືອ
່ ງຊ່ວຍເຫລືອອຸປະ
ກອນການແພດ ແລະ ທຶນຮອນ
ຈໍານວນໜຶ່ງ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນ
ການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນພະ
ຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມ
ລາຍການເຄື່ ອ ນໄຫວດ້ າ ນພິ ທີ
ການອື່ນໆອີກຈໍານວນໜຶ່ງ.
ຮອງປະທານ ສພຊ ລາວ
ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຈໍານວນໜຶງ່ ໄດ້
ແຍກຄະນະໄປພົບປະເຮັດວຽກກັບ
ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫວຽດ
ນາມ ແລະ ພົບປະເຮັດວຽກກັບ
ຮອງປະທານສະພາແຫ່ ງ ຊາດ

ຫວຽດນາມ ເພືອ
່ ປຶກສາຫາລືບາງ
ບັນຫາທີກ
່ ຽ່ ວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບການ
ຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສພຊ
 ລາວ
ແລະ ສພຊ ຫວຽດນາມ. ລັດຖະ
ມົນກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ້
ພ້ອມຄ້ວຍຄະນະ ໄດ້ແຍກຄະນະ
ໄປພົບປະເຮັດວຽກກັບລັດຖະມົນ
ຕີກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ພັດທະ
ນາຊົນນະບົດຂອງ ສສ.ຫວຽດ
ນາມ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ
ການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງ
ກະຊວງ. ພ້ອມກັນນີ້, ລັດວິສາ
ຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ໄດ້ແຍກຄະ
ນະໄປພົບປະເຮັດວຽກກັບລັດວິ
ສາຫະກິດໄຟຟ້າຫວຽດນາມ ແລະ
ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ທີເ່ ປັນ
ຜູ້ປະກອບການທາງດ້ານເສດຖະ
ກິດ ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລັດວິ
ສາຫະກິດໄຟ້ຟາ້ ຫວຽດນາມ ແລະ
ເຜີ ຍ ແຜ່ ກ ານພົ ບ ປະທາງໄກລະ
ຫວ່າງສະຫາຍປະທານສະພາແຫ່ງ
ຊາດລາວ ກັບສະຫາຍປະທານ
ສະພາສູງລັດເຊຍຕື່ມອີກ.
(ນັກຂ່າວເມືອງແກ່ນທ້າວ)
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(ສພຊ
 ) ໃນລະຫວ່າງວັນທີ
8-9 ມີນາ 2022 ທ່ານ ປອ.
ສຸວນ
ັ ນີ ໄຊຊະນະ ປະທານຄະນະ
ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ)
ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັງ້ ທີ 11, ທ່ານ
ໜູພັນ ອຸດສາ ສສຊ ປະຈໍາ
ເຂດເລືອກຕັງ້ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ
ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ, ພົບ
ປະໂອ້ລົມ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຜົນສໍາ
ເລັ ດ ກອງປະຊຸ ມ ສະໄໝສາມັ ນ
ເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ
(ສພຊ
 ) ຊຸດທີ IX  ແລະ ສະພາ
ປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ) ບໍລຄ
ິ າໍ
ໄຊ ຊຸດທີ II ສາມາດເຄືອ
່ ນໄຫວ
ໄດ້ທງັ ໝົດ 3 ຈຸດ ເຊິງ່ ມີຄະນະ
ນໍາຂອງເມືອງ, ພະນັກງານລັດຖະກອນ ຕະຫລອດຮອດ
ພໍແ
່ ມ່ນປະຊາຊົນບ້ານໂພນຄໍາ,
ບ້ານວັງບານ ແລະ ບ້ານນໍ້າ
ອ້ອນ ເຂົາ້ ຮ່ວມທັງໝົດ 373
ຄົນ ຍິງ  114  ຄົນ.
ການເຄື່ ອ ນໄຫວພົ ບ ປະ
ໃນຄັ້ງນີ້, ບັນດາທ່ານ ສສຊ
ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງໄດ້ ນໍາ
ເອົາເນືອ
້ ໃນຜົນສໍາເລັດຂອງກອງ

ປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2
ຂອງ ສພຊ ຊຸດທີ IX ແລະ  ສພຂ
ບໍລິຄໍາໄຊ ຊຸດທີ II ພ້ອມດ້ວຍ
ບັນດານິຕິກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນ
ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ 2 ວາລະ
ແຫ່ງຊາດຄື: ການແກ້ໄຂບັນ
ຫາຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດ
ຖະກິດ-ການເງິນ, ການສະກັດ
ກັນ
້ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບ
ຕິດ ໄດ້ອະທິບາຍ, ຊີແ
້ ຈງ ແລະ
ເຜີ ຍ ແຜ່ ໃ ຫ້ ເ ປົ້ າ ໝາຍຜູ້ ເ ຂົ້ າ
ຮ່ວມໄດ້ຮັບຮຸ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ.

ຜ່ານການເຄືອ
່ ນໄຫວຄັງ້
ນີ,້ ເຫັນວ່າພະນັກງານ, ທະຫານ,
ຕໍາຫລວດ ຕະຫລອດຮອດພໍແ
່ ມ່
ປະຊາຊົ ນ ກໍ ໃ ຫ້ ຄ ວາມສົ ນ ໃຈ,
ພ້ອມທັງມີການສົນທະນາແລກ
ປ່ ຽ ນຄໍ າ ຄິ ດ ຄໍ າ ເຫັ ນ ທີ່ ສ ະເໜີ ຕໍ່
ສສຊ ປະເຂດເລືອກຕັ້ງ ເຊິ່ງບັນ
ຫາ ແລະ ຄໍາສະເໜີທີ່ປະຊາຊົນ
ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຫລາຍແມ່ນບັນ
ຫາການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ,
ການສ້ອມແປງທະໜົນຫົນທາງ,
ການສ້ອມແປງໂຮງຮຽນ ແລະ

@

ບັນຫາການປັບປຸງການດໍາລົງຊີ
ວິ ດ ຂອງປະຊາຊົ ນ ບັ ນ ດາເຜົ່ າ
ເຊິ່ງຄໍາສະເໜີດັ່ງກ່າວ ສສຊ ປະ
ຈໍາເຂດເລືອກຕັງ້ ແລະ ຄະນະນໍາ
ຂອງເມືອງກໍໄດ້ອະທິບາຍຊີ້ແຈງ
ໃຫ້ປະຊາຊົນຮັບຊາບສ່ວນໜຶ່ງ
ແລ້ວ  ແລະ ຍັງມີບາງຄໍາສະເໜີ
ທີເ່ ຫັນວ່າຈໍາເປັນຮີບດ່ວນຄະນະ
ສສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັງ້ ສັງລວມ
ເພືອ
່ ສົງ່ ໃຫ້ອງົ ການປົກຄອງແຂວງ
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(ສພຊ
 ) ໂດຍປະຕິບັດ
ຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ
ໜ້າທີ່ຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ
ຊາດ (ສສຊ) ແລະ ສະມາຊິກສະ
ພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ (ສສຂ)
ທີໄ່ ດ້ກາໍ ນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ໃນ
ລະຫວ່າງວັນທີ 1-4 ມີນາ 2022,
ທ່ານ ດົງເພັດ ພະຍົນ ສສຊ ຊຸດທີ
IX ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 16
ແຂວງ ເຊກອງ, ປະທານສະພາ
ປະຊາຊົນແຂວງ, ທ່ານ ຄໍາປະສິດ
ເທບວົງສາ ສສຊ ປະຈໍາເຂດ
ເລືອກຕັງ້ ທີ 16, ກຳມະການສູນ
ກາງແນວລາວສ້າງຊາດ, ຮອງປະ
ທານນັກທຸລະກິດໜຸມ
່ ແຫ່ງຊາດ,

ປະທານບໍລິສັດເທບວົງສາ ພາວ
ເວີຈຳກັດ ແລະ ທ່ານ ເພັງນາ ຈັນ
ທະພອນ ຮອງເລຂາພັກເມືອງ,
ສສຂ ຊຸດທີ II, ຫົວໜ້າໜ່ວຍ
ເລືອກຕັ້ງເມືອງດາກຈຶງ ພ້ອມ
ດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວເຜີຍ
ແຜ່ຜນ
ົ ສໍາເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝ
ສາມັນເທືອ
່ ທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ຊຸດທີ IX ແລະ ສະພາປະ
ຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II ເຊິ່ງຕິດ
ພັນກັບການເຜີຍແຜ່ເຊື່ອມຊຶມ
ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍ 2 ວາລະ
ແຫ່ງຊາດ ຢູເ່ ມືອງດາກຈຶງ ໂດຍ
ເລັງ່ ໃສ່ບນ
ັ ດາກຸມ
່ ບ້ານໃນເຂດທຸ
ລະກັນດານຫ່າງໄກສອກຫລີກ.
           ການຜັນຂະຫຍາຍໃນ
ຄັງ້ ນີ້ ມີທງັ ໝົດຢູ່ 4 ຈຸດໃຫຍ່ຄ:ື
ຈຸດທີ 1 ຢູ່ບ້ານດາກປາຣໃໝ່;

ຈຸດທີ 2 ບ້ານຕັງຕະລັງ; ຈຸດທີ
3 ບ້ານດາກແຢນ ແລະ ຈຸດສຸດ

ທ້າຍຢູບ
່ າ້ ນດາກຊຽງເອ ເຊິງ່ ມີຜູ້
ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 558 ຄົນ ຍິງ
261 ຄົນ. ທັງນີ້, ກໍເພື່ອເປັນ
ການຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ໂຄສະ
ນາເຜີຍແຜ່ບັນດາມະຕິຮັບຮອງ
ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທືອ
່
ທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ
IX ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
ຊຸດທີ II ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ພແ
່ໍ ມ່ປະ
ຊາຊົນບັນດາເຜົາ່ ຂອງເມືອງດາກ
ຈຶງ ໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຕໍ່ລະ
ບົບກົງຈັກການຈັດຕັງ້ , ພາລະບົດ
ບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີຂ
່ ອງສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ກໍຄືສະພາປະຊາຊົນ
ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເນື້ອໃນວຽກ
ງານສຳຄັ ນ ທີ່ໄ ດ້ ພິຈ າລະນາຮັບ
ຮອງເອົາໃນກອງປະຊຸມສະໄໝ
ສາມັນເທືອ
່ ທີ 2 ຂອງສະພາ

ແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີທີ IX ແລະ ກອງ
ປະຊຸມ ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2

ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດ
ທີ II, ພ້ອມທັງເປັນການພົບປະ
ແລະ ຮັບຟັງກ່ຽວກັບຄໍາສະເໜີ
ຂອງພໍແ
່ ມ່ປະຊາຊົນຜູມ
້ ສ
ີ ດ
ິ ເລືອກ
ຕັ້ງ ໂດຍສະເພາະດ້ານພື້ນຖານ
ໂຄງລ່າງດ້ານຄົມມະນາຄົມ, ລະ
ບົບໄຟຟ້າ, ນໍ້າປະປາ, ດ້ານໄປ
ສະນີໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ການ
ສຶກສາ, ສາທາ, ການຊຸກຍູ້ສົ່ງ
ເສີມ ແລະ ດ້ານນະໂຍບາຍຕ່າງໆ
ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນຕອບສະໜອງໄດ້
ເທົ່າທີ່ຄວນ ຕໍ່ກັບຄໍາສະເໜີດັ່ງ
ກ່າວ ຄະນະ ສສຊ ແລະ ສສຂ
ຈະໄດ້ນາໍ ໄປສະເໜີຕຄ
່ໍ ະນະນໍາຂັນ
້
ເທິງ ກໍຄືພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ໄດ້ຮບ
ັ ຮູ້ ແລະ ພິຈາລະນາແກ້ໄຂ
ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
          ໂອກາດນີ,້ ທ່ານ ດົງເພັດ

ພະຍົນ ກໍໄດ້ໂອ້ລົມຕໍ່ຄະນະພັກ,
ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ, ເຈົ້າ

ໜ້າທີ່, ຄູ-ອາຈານ ຕະຫລອດ
ຮອດພໍແ
່ ມ່ປະຊາຊົນຜູມ
້ ສ
ີ ດ
ິ ເລືອກ
ຕັ້ງ ໃຫ້ສືບຕໍ່ຮັກສາສະຖຽນລະ
ພາບທາງດ້ າ ນການເມື ອ ງຢ່ າ ງ
ໜັກແໜ້ນ, ເພີມ
່ ທະວີຄວາມສາ
ມັກຄີປອງດອງ, ມີປະຊາທິປະໄຕ
ແລະ ມີຄວາມສະເໝີພາບຕໍແ
່ ນວ
ທາງຂອງພັກ, ລະບຽບກົດໝາຍ
ຂອງລັດ, ອະນຸລກ
ັ ຮັກສາຮີດຄອງ
ປະເພນີອນ
ັ ດີງາມຂອງຊາດ-ຂອງ
ເຜົາ່ , ມີຄວາມດຸໝນ
່ັ ຂະຫຍັນພຽນ
ໃນການທໍາການຜະລິດ ເປັນຕົນ
້
ດ້ານການປູກ-ການລ້ຽງໃຫ້ກຸ້ມ
ກິນ ແລະ ກາຍເປັນສິນຄ້າ ເພື່ອ
ສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວໃຫ້ດຂ
ີ ນ
້ຶ
ຄຽງຄູ່ກັບການເຝົ້າລະວັງ, ການ
ຕ້ານ, ສະກັດກັ້ນ ການແຜ່ລະ
ບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19.
           ພ້ອມນີ,້ ຄະນະ ສສຊ,
ສສຂ ຍັງໄດ້ນໍາເອົາເຄື່ອງຊ່ວຍ
ເຫລືອຈໍານວນໜຶ່ງມອບໃຫ້ອໍາ
ນາດການປົກຄອງບ້ານ  ເພືອ
່ ນໍາ
ໄປແຈກຢາຍໃຫ້ໂຮງຮຽນ ແລະ
ຄອບຄົ ວ ທີ່ ທຸ ກ ຍາກຂາດເຂີ ນ
ພາຍໃນບ້ານໃຫ້ທວ
່ົ ເຖິງ ເຊິງ່ ໃນ
ນັ້ນ, ມີເຂົ້າສານ, ອາຫານແຫ້ງ,
ເຄື່ອງນຸ່ມຫົ່ມ ແລະ ອຸປະກອນ
ສຶກສາ-ກິລາ.
(ນາລີວັນ)

(ສພຊ) ໃນວັນ 3 ມີນາ

ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ

ແກ່ ສພຂ
 , ຄະນະປະຈໍາ ສພຂ
,

ເຊິ່ງຖືກຕ້ອງ, ສອດຄ່ອງກັບສະ

2022 ທີຫ
່ ອ
້ ງປະຊຸມສະພາປະຊາ
ຊົນແຂວງ (ສພຂ) ຄໍາມ່ວນ ໄດ້
ເປີດກອງປະຊຸມການເຄືອ
່ ນໄຫວ
ວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ
ທິດທາງແຜນການ
ປະຈໍາປີ
2022 ໂດຍການເປັນປະທານ
ຂອງທ່ານ ສະເຫລີມສັກ ແກ້ວ
ຈັນທະລາ ເລຂາທິການສະພາປະ
ຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ
 ) ຄຳມ່ວນ
ໂດຍການເຂົາ້ ຮ່ວມທ່ານ ບົວພັນ
ແສງຈັນ ຮອງປະທານ ສພຂ ຄໍາ
ມ່ວນ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາທ່ານຄະ
ນະປະຈໍາ ສພຂ
 , ຄະນະກຳມະ
ການ, ຄະນະເລຂາທິການ, ຫົວ
ໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ ຕະ
ຫລອດຮອດພະນັກງານ-ລັດຖະ
ກອນພາຍໃນ ສພຂ
 ເຂົ້າຮ່ວມ
ທັງໝົດ 38 ທ່ານ ຍິງ 17 ທ່ານ.
ກອງປະຊຸ ມ ໃນຄັ້ ງ ນີ້ ,
ແມ່ນເພືອ
່ ສະຫລຸບຕີລາຄາຄືນຜົນ
ງານ, ຈຸດດີ, ຈຸດອ່ອນ ແລະ ຂໍ້
ຄົງຄ້າງໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກ
ງານ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ທິດ
ທາງແຜນການ ປະຈໍາປີ 2022
ຂອງຄະນະເລຂາທິການ ສພຂ

ຄໍາມ່ວນ, ໃນການເຮັດທີ່ຕາມ
ພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່
ເປັນເສນາທິການຮອບດ້ານໃຫ້

ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັງ້ ແລະ ຄະນະ
ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງ.
ໃນກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບ
ຟັ ງ ການຜ່ າ ນຮ່ າ ງບົ ດ ລາຍງານ
ການເຄືອ
່ ນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາ
ປີ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນ
ການ ປະຈໍາປີ 2022 ຂອງຄະນະ
ເລຂາທິການ ສພຂ
 , ມະຕິຂອງ
ຄະນະປະຈໍາ ສພຂ ຄໍາມ່ວນ ວ່າ
ດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການ
ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຄະນະ
ເລຂາທິການ ສພຂ ຄໍາມ່ວນ ສະ
ບັບເລກທີ 138/ຄປຈ.ສພຂ,
ລົງວັນທີ 7 ທັນວາ 2022, ມະ
ຕິຕົກລົງຂອງຄະນະເລຂາທິການ
ວ່າດ້ວຍການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບວຽກງານໃຫ້ພະນັກງານພາຍ
ໃນ 4 ຂະແໜງການທີຂ
່ ນ
້ຶ ກັບຄະ
ນະເລຂາທິການ ສພຂ ຄໍາມ່ວນ,
ຮ່າງມະຕິກອງປະຊຸມວຽກງານຄະ
ນະເລຂາທິການ ສພຂ
 ຄໍາມ່ວນ
ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ທິດທາງປະ
ຈໍາປີ 2022; ພ້ອມນັນ
້ , ກອງປະ
ຊຸມຍັງໄດ້ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ
ຢ່າງມີບນ
ັ ຍາກາດອັນຟົດຟືນ
້ ແລະ
ເປັນເຈົາ້ ການເຂົາ້ ໃສ່ເນືອ
້ ໃນຄັງ້ ນີ້
ໃຫ້ ມີ ອັ ນ ຄົ ບ ຖ້ ວ ນສົ ມ ບູ ນ ເລິ ກ

ພາບຄວາມເປັນຈິງ ທັງເປັນບ່ອນ

ອີ ງ ໃຫ້ ແ ກ່ ກ ານຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ
ວຽກງານໃນຕໍ່ໜ້າໃຫ້ໄດ້ຮັບປະ
ສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນດີ
ຂຶ້ນເປັນກ້າວໆ.
ຕອນທ້າຍກອງປະຊຸມ,
ທ່ານ ບົວພັນ ແສງຈັນ ຮອງປະ
ທານ ສພຂ
 ໄດ້ໃຫ້ກຽດໂອ້ລົມ
ຕໍ່ກອງປະຊຸມ ໂດຍທ່ານໄດ້ສະ
ແດງຄວາມຍ້ອງຍໍ ແລະ ຊົມເຊີຍ
ຕໍ່ຜົນງານທີ່ຄະນະເລຂາທິການ
ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ຍາດ
ໄດ້ຜນ
ົ ງານອັນພົນ
້ ເດັນ
່ ມາຫລາຍ
ດ້ານ ຕະຫລອດໄລຍະ 1 ປີ ທີ່
ຜ່ານມາ; ພ້ອມນັນ
້ , ຮອງປະທານ
ສພຂ
 ໄດ້ເນັ້ນໜັກຕື່ມໃຫ້ເອົາ
ໃຈໃສ່ຍົກສູງສ້າງຂີດຄວາມສາ
ມາດວຽກງານເປັນເສນາທິການ
ຮອບດ້ານບົນພື້ນຖານກົດໝາຍ
ທັງຕ້ອງຄົ້ນຄວ້ານິຕິກຳໃຫ້ເລິກ
ເຊິ່ງບັນຫານີ້ໃຫ້ຖືເປັນບັນຫາທີ່
ສຳຄັນ; ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດໜ້າ
ທີທ
່ ງັ ຕິດຕາມກວດກາລະອຽດໃນ
ການເຄືອ
່ ນໄຫວວຽກງານແຕ່ລະ
ດ້ານຂອງຄະນະເລຂາທິການ ແລະ
ແຂງແໜງການ ເພື່ອຊອກຫາວິ
ທີແກ້ໄຂປ່ຽນແປງບາງບັນຫາທີ່
ເປັນຂໍ້ຄົງຄ້າງໃຫ້ດີຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.
(ເອື້ອ ມະໂນສິງ)
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(ສພຊ
 ) ຕອນບ່າຍວັນ
ຈັນທີ 28 ກຸມພາ 2022  ຢູ່ທີ່
ຫ້ອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
(ສພຂ) ອຸດມ
ົ ໄຊ ໄດ້ຈດ
ັ ກອງປະ
ຊຸມສະຫລຸບຕີລາຄາການເຄື່ອນ
ໄຫວພົບປະຜູມ
້ ສ
ີ ດ
ິ ເລືອຕັງ້ ແລະ
ເຜີຍແຜ່ຜົນສໍາເລັດຂອງກອງປະ
ຊຸມສະໄຫມສາມັນເທື່ອທີ 2

ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ (ສພຊ)
ຊຸດທີ IX ແລະ ສພຂ ຊຸດທີ II
ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ
ຄໍາດີ ວົງລ້ອມ ປະທານ ສພຂ
;
ມີຮອງປະທານ ສພຂ, ບັນດາ
ທ່ານໃນຄະນະປະຈຳ ສພຂ, ຄະ
ນະເລຂາທິການ ສພຂ, ຫົວໜ້າຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ ແລະ ວິຊາ

ການພາຍໃນ ສພຂ ເຂົ້າຮ່ວມ
ຢ່າງພ້ອມພຽງ.
ກອງປະຊຸ ມ ໄດ້ ຮັ ບ ຟັ ງ
ການຜ່ານຮ່າງບົດສະຫລຸບຕີລາ
ຄາການເຄື່ ອ ນໄຫວພົ ບ ປະຜູ້ ມີ
ສິດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຜົນ
ສໍາເລັດຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝ
ສາມັນເທືອ
່ ທີ 2 ຂອງ ສພຊ ຊຸດ

ທີ IX ແລະ ສພຂ ຊຸດທີ II ເຊິງ່
ບົດສະຫລຸບດັ່ງກ່າວໄດ້ສະແດງ
ອອກໃຫ້ເຫັນດ້ານດີ-ດ້ານອ່ອນ
ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງຫລາຍຢ່າງທີ່ຈະ
ໄດ້ປບ
ັ ປຸງແກ້ໄຂ; ຫລັງຈາກນັນ
້ ,
ກອງປະຊຸມໄດ້ເປີດກວ້າງໃຫ້ຜູ້
ເຂົ້າຮ່ວມປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນ
ຢ່າງກົງໄປກົງມາ ເພື່ອເຮັດໃຫ້
ການກະກຽມ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ
ໃນຄັ້ ງ ຕໍ່ ໄ ປໃຫ້ ດີ ຂຶ້ ນ ກວ່ າ ເກົ່ າ .
ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ປະ
ທານກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ເຜີຍແຜ່
ເອກະສານປາຖະກະຖາລະນຶກວັນ
ສ້າງຕັ້ງອົງການກວດກາພັກ-ລັດ
ສປປລາວ ຄົບຮອບ 40 ປີ
(16/2/1982-16/2/2022)
ຕື່ມອີກ.
(ນັກຂ່າວ ສພຂ ອຸດົມໄຊ)
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ເພື່ອຊີ້ນໍາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ເພືອ
່ ພິຈາລະນາແກ້ໄຂໃຫ້ທນ
ັ ກັບ
ເວລາ.
ໃນໂອກາດນີ,້ ທີຄ
່ ະນະ

ສສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັງ້ ລົງມາ
ເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ພົບປະຊາຊົນ
ຄັ້ງນີ້ ຍັງໄດ້ມີການລະດົມເຄື່ອງ
ບໍລໂິ ພກ, ເຂົາ້ ສານໜຽວ, ເຄືອ
່ ງ
ນຸ່ງຫົ່ມ, ອຸປະກອນການຮຽນ
ແລະ ເຄື່ອນຫລິ້ນກິລາຈໍານວນ

ໜຶງ່ ຈາກພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ
ເພື່ອນໍາໄປມອບໃຫ້ອົງການປົກ
ຄອງເມືອງ, ຂະແໜງການສຶກສາ,
ກຳລັງປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ພໍ່ແມ່
ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ.
(ນັກຂ່າວ ສພຂ
 ບໍລ
 ິໄຊ)
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#ດອກຫຍ້າ
ທາມກາງບັ ນ ຍາກາດທີ່ ທົ່ ວ
ພັກ-ທົວ
່ ລັດ, ກຳລັງປະກອບອາວຸດ ແລະ
ປວງຊົນລາວທັງຊາດ ພວມສຸມໃສ່ຈດ
ັ
ຕັງ້ ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່
ຄັງ້ ທີ XI ຂອງພັກ ແລະ ສຸມໃສ່ຈດ
ັ ຕັງ້
ປະຕິບັດ 2 ວາລະແຫ່ງຊາດ ຢ່າງເປັນ
ຂະບວນຟົດຟືນ
້ ເພືອ
່ ເປັນການກະກຽມ
ໃຫ້ ແ ກ່ ກ ານສະເຫລີ ມ ສະຫລອງໃຫ້
ແກ່ ວັ ນ ສ້ າ ງຕັ້ ງ ພັ ກ ປະຊາຊົ ນ ປະຕິ ວັ ດ
ລາວ
ທີ່ໄດ້ໝນ
ູ ວຽນມາບັນຈົບຄົບ
ຮອບ 67 ປີ ( 22 ມີນາ 1955-22 ມີ
ນາ 2022) ສະນັນ
້ , ໃນຄໍລຳ 108 ສາ
ລະ ສະບັບນີ,້ ເຮົາໄດ້ນຳເອົາ 4 ບົດ
ຮຽນ 6 ເປົາ້ ໝາຍຂອງພັກ ມານຳສະ
ເໜີຜ່ານສາຍຕາຜູ້ອ່ານ ເພື່ອເປັນການ

ທົບທວນຄືນອີກເທື່ອໜຶ່ງ.
ບົນຈິດໃຈສ້າງການຫັນປ່ຽນ
ໃໝ່ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ພກ
ັ ຜູແ
້ ທນທົວ
່
ປະເທດ ຄັງ້ ທີ XI ຂອງພັກປະຊາຊົນ
ປະຕິບດ
ັ ລາວ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາບົດຮຽນ
4 ປະການ ທີ່ຖອດຖອນໄດ້ຈາກພຶດ
ຕິ ກໍ າ ແຫ່ ງ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ມະຕິ
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ X ຂອງພັກ ກໍ
ຄືພຶດຕິກໍາຕົວຈິງ ໃນການນໍາພາຂອງ
ພັກເຮົາໃນຫລາຍສິບປີຜາ່ ນມາ ເພືອ
່
ເປັນບົດຮຽນ ແລະ ເປັນບ່ອນອີງສໍາ
ຄັ ນ ໃນການປັ ບ ປຸ ງ ການນໍ າ ພາຊີ້ ນໍ າ
ແລະ ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ແນວທາງນະ
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ໂຍບາຍຂອງພັກໃນຕໍໜ
່ າ້ ດັງ່ ນີ:້
1. ໃນການຍົກລະດັບຄວາມ

ສາມາດ ແລະ ຄຸນນະພາບການນໍາພາ
ຂອງພັກ, ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງຮັບປະ
ກັນການກໍານົດເນືອ
້ ໃນໜ້າທີກ
່ ານເມືອງ
ໃຫ້ຖກ
ື ຕ້ອງແທດຕົວຈິງ ແລະ ມີຄວາມ
ເປັນໄປໄດ້ໃນທາງປະຕິບັດ ຄຽງຄູ່ກັບ
ການແກ້ ໄ ຂບັ ນ ຫາດ້ າ ນການຈັ ດ ຕັ້ ງ ,
ການຈັດວາງບຸກຄະລາກອນ, ແບບ
ແຜນການນໍາພາ-ຊີ້ນໍາ ແລະ ການຄຸ້ມ
ຄອງດ້ານລະບຽບວິໄນ.
2. ການພັດທະນາເສດຖະກິດ
ຂອງຊາດ ຕ້ອງມີການສົມທົບແໜ້ນ
ລະຫວ່າງການຂະຫຍາຍພື້ນຖານການ
ຜະລິດ ແລະ ບໍລິການຂະໜາດໃຫຍ່

ຢ່າງມີຈຸດສຸມ, ສ້າງເປັນຂະແໜງການ
ແລະ ຜະລິດຕະພັນປາຍແຫລມ ກັບ

ການຮັບປະກັນໃຫ້ຊາວຊົນນະບົດ, ຜູ້
ປະກອບການມີ ກ ານພັ ດ ທະນາທີ່ ລິ
ເລີ່ມ.
ຈາກສ້າງຄວາມສາມາດເພິ່ງ
ຕົນເອງ ແລະ ພັດທະນາຍົກລະດັບຊີ
ວິດການເປັນຢູໃ່ ຫ້ດຂ
ີ ນ
້ຶ ເລືອ
້ ຍໆ ເພືອ
່
ຮັບປະກັນການສ້າງຖານເສດຖະກິດທີ່
ເຂັ້ມແຂງ,ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ ແລະ ແກ້
ໄຂການຫລຸດໂຕນແບບບໍ່ເປັນທໍາ.
3. ຮັບປະກັນການພັດທະນາ
ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ທັງດ້ານສະໜອງ
ຄວາມຕ້ອງການ ທັງສ້າງເປັນກໍາລັງຂັບ
ເຄື່ອນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາດ້ານເສດ
ຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ການປົກປ້ອງ-ເສີມ

ຄວາມສີວໄິ ລດ້ານຈິດໃຈຂອງຄົນລາວ.
4. ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາມະຕິຄໍາສັ່ງຂອງພັກ
ແລະ ແຜນການ, ໂຄງການພັດທະນາ
ຂອງລັດຢູແ
່ ຕ່ລະຂັນ
້ ຕ້ອງຢູບ
່ ນ
ົ ພືນ
້ ຖານ
ການສົມທົບລະຫວ່າງຮັບປະກັນການ
ຕົກລົງບັນຫາຕົວຈິງແບບໝູຄ
່ ະນະຢ່າງ
ເຂັມ
້ ງວດ ກັບການເຊີດຊູບດ
ົ ບາດນໍາພາ
ຊີນ
້ າໍ -ບັນຊາ ຂອງຜູເ້ ປັນຫົວໜ້າ, ເຮັດ
ໃຫ້ທກ
ຸ ຂະບວນການໄດ້ຮບ
ັ ການກະຕຸນ
້
ແລະ ຂັບເຄືອ
່ ນຖືກທິດ, ຕໍເ່ ນືອ
່ ງ, ແຂງ
ແຮງ ແລະ ກ້າວສູເ່ ປົາ້ ໝາຍທີວ
່ າງອອກ.
ສືບຕໍນ
່ າໍ ພາພາລະກິດປ່ຽນແປງ

					

ກຸຫລາບ ເມືອງໃຕ້

ຜືນແຜ່ນປັດຕະພີ

ລັດສະໝີສວຍງາມ					

ເປັ່ງປະກາຍຍາມເຊົ້າ

ປວງປະຊາໂຮມເຕົ້າ					

ໂລກາສະຫລອງໃຫຍ່

112 ປີທີ່ຍາດໄດ້					

ມີໄຊກ້າສະຫງ່າງາມ

v ຫລາຍປີຍິງຜ່ານຂ້າມ					

ເຂົາຂົ່ມແຮງງານ

ກາຍຊົ່ວໂມງທຳການ					

ຖ່ວງດຶງຄ່າແຮງໄວ້

ຍິງຈຳໃຈບືນກົ້ມ					

ຈົນນ້ຳຕາໄຫລຫລັ່ງ

ໝົດພະລັງຕອບຕ້ານ					

ມິຫານກ້າຕໍ່ເຂົາ

v ຍິງ

ພາເບີກວິລະກຳ

“ແດນມາກ” ແມ່ນເຄົ້າ				

ເປັນຄົນນຳພາບຸກ					

ຊ່ວຍຖາມແຮງງານຈ້າງ

8 ມີນາ 1910 ນາງໄດ້				

ຊີງໄຊຊະນະໃຫຍ່

ກຳເນີດສັງກາດກ້ອງ					

ໂລກາຍ້ອງຊື່ນຊົມ

v ຄຳວ່າ

“ແມ່” ຊື່ຊັ້ນ					

ສະຕີເກັ່ງເຫລືອຄະນາ

ໂລກາແພງຫອມຮັກ					

ຍົກຍໍຖະໜອມພ້ອມ

ຮັກຫອມຮຽງໂຮມເຕົ້າ					

ຍີງປຸນປານແວ່ນ

ຫາສິ່ງແທນປຽບມິໄດ້					

ຄຸນເຈົ້າຄ່າຍິງ ນັ້ນນາ

v ຄວາມທຸກຄາກ່ອນນັ້ນ				

ເສີມສົ່ງຄວາມດີ

ປະຈຸບັນຍິງມີ						

ສິດສຽງເສລີພ້ອມ

ຄວາມສະເໝີໂດຍດ້າມ					

ທຽມຊາຍທຸກຢ່າງ

ທັງການງານໜ້າທີ່ພ້ອມ				

ໂລກາຮູ້ທົ່ວເຖິງ ທ່ານເອີຍ!

ຫລຸ ດ ຜ່ ອ ນຄວາມສ່ ຽ ງຈາກໄພພິ ບັ ດ
ທາງທໍາມະຊາດ.
5. ສ້າງພືນ
້ ຖານໂຄງລ່າງທີມ
່ ີ
ຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ນໍາໃຊ້ທ່າແຮງ, ກາ
ລະໂອກາດຈາກທີ່ຕ້ງັ ພູມສາດຂອງປະ
ເທດ, ເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການຮ່ວມມື
ແລະ ການເຊືອ
່ ມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ
ສາກົນຢ່າງເປັນເຈົ້າການ.
6. ຄຸມ
້ ຄອງ-ບໍລຫ
ິ ານລັດ ໃຫ້
ມີປະສິດທິພາບ, ສັງຄົມມີຄວາມສະ
ເໝີພາບ, ຍຸຕທ
ິ າໍ ແລະ ໄດ້ຮບ
ັ ການປົກ
ປ້ອງ ຕາມທິດການປົກຄອງດ້ວຍກົດ
ໝາຍທີ່ສັກສິດ ແລະ ເຂັ້ມງວດ.
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v ພໍຕາເວັນພຸ່ງຟ້າ

ຂະຫຍາຍສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງພົນລະ
ເມືອງ, ຄຸນຄ່າຄວາມເປັນມະນຸດ ແລະ

ໃໝ່ໄປສູຈ
່ ດ
ຸ ໝາຍຢ່າງມີໄຊໃນຊຸມປີຕ່ໍ
ໜ້າ, ຍຶດໝັ້ນ ແລະ ເອກະພາບກັນ,
ສື ບ ຕໍ່ ບູ ລ ະນະລະບອບປະຊາທິ ປ ະ
ໄຕປະຊາຊົນໃຫ້ສົມບູນຍິ່ງຂຶ້ນ, ສ້າງ
ການຫັນປ່ຽນແຂງແຮງ
ເລິກເຊິ່ງ
ແລະ ຮອບດ້ານເພື່ອກ້າວເດີນສູ່ສັງ
ຄົມນິຍົມ ໂດຍຖືເອົາວຽກງານປ້ອງ
ກັ ນ ຊາດ-ປ້ ອ ງກັ ນ ຄວາມສະຫງົ ບ
ເປັນໜ້າທີ່ພື້ນຖານ, ການພັດທະນາ
ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາເສດຖະກິດ
ເປັນໜ້າທີໃ່ ຈກາງ, ການພັດທະນາຊັບ
ພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ສະໜອງສີ
ມືແຮງງານແກ່ບັນດາໂຄງການພັດທະ
ນາເປັນໜ້າທີ່ແຖວໜ້າ, ການປັບປຸງ
ຄຸນນະພາບວຽກງານພັກ-ພະນັກງານ
ເປັນອັນຕັດສິນ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ບັນດາ
ປະຖົ ມ ປັ ດ ໄຈກ້ າ ວຂຶ້ ນ ເດີ ນ ສູ່ ສັ ງ ຄົ ມ
ນິຍົມທີ່ມີໃນປະຈຸບັນ
ໄດ້ຮັບການ
ປັບປຸງຍົກລະດັບຢ່າງຕໍເ່ ນືອ
່ ງ ແລະ ສາ
ມາດກາຍເປັ ນ ອົ ງ ປະກອບສໍ າ ຄັ ນ ພື້ນ
ຖານໃຫ້ແກ່ການກໍຕ
່ ວ
ົ ແລະ ຂະຫຍາຍ
ຕົວ ຂອງຮູບແບບພື້ນຖານເສດຖະ
ກິດ-ສັງຄົມ, ສັງຄົມນິຍມ
ົ ໄລຍະຕົນ
້ ,
ເຮັດໃຫ້ບນ
ັ ດາຄຸນລັກສະນະອັນດີເລີດ
ຂອງລະບອບສັ ງ ຄົ ມ ນິ ຍົມ ຢູ່ປ ະເທດ
ເຮົາ ສະແດງອອກນັບມື້ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນ
ເລື້ ອ ຍໆໃນຊີ ວິ ດ ຕົ ວ ຈິ ງ ຂອງປະຊາ
ຊົນ ບົນພືນ
້ ຖານ 6 ເປົາ້ ໝາຍໃຫຍ່

ເພື່ອສືບຕໍ່ປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດ
ຖະກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ ໃຫ້ ຂ ະຫຍາຍຕົ ວ ຢ່ າ ງ
ຕໍ່ເນື່ອງຄື:
1. ເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດຂະ
ຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍເ່ ນືອ
່ ງ, ມີຄນ
ຸ ນະພາບ,
ໝັນ
້ ທ່ຽງ ແລະ ຍືນຍົງ ໂດຍຊຸກຍູກ
້ ານ
ເຕີບໂຕເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ບັນ
ລຸ 4% ຂຶ້ນໄປ.
2. ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນ
ມະນຸດໃຫ້ມີຄຸນນະພາບສູງຂຶ້ນ ສາ
ມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ ອ ງການ
ຂອງການພັດທະນາ, ມີຄວາມສາມາດ
ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນໍາໃຊ້ວທ
ິ ະຍາສາດ-ເຕັກ
ໂນໂລຊີ ເພືອ
່ ຍົກສູງປະສິດທິພາບ ແລະ
ສ້າງມູນຄ່າເພີມ
່ ການຜະລິດ ແລະ ການ
ບໍລິການ.
3. ຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນ
ຢູ່ທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈຂອງ
ປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ.
4 . ກ າ ນ ປົ ກ ປັ ກ ຮັ ກ ສ າ ສິ່ ງ
ແວດລ້ອມໃຫ້ມີຄວາມສົມດຸນ ແລະ

# ສາວແວ່ນ
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ທ່ານເຄີຍມີບນ
ັ ຫາຖ່າຍບໍອ
່ ອກ
ຫລື ອາຈົມແກ່ນ ຈົນເຮັດໃຫ້ຖ່າຍລຳ
ບາກຕ້ອງນັງ່ ຢູໃ່ ນຫ້ອງນ້ຳເປັນຊົວ
່ ໂມງ
ບໍ?
ເຊິງ່ ບັນຫາມັກເກີດຈາກລະບົບ
ຍ່ອຍອາຫານ; ສະນັ້ນ, ໃນຄໍລຳສຸກສະ
ບາຍຫາຍໂລຄາສະບັບນີ,້
ເຮົາມີວທ
ິ ີ
ຊ່ ວ ຍໃຫ້ ລ ະບົ ບ ຍ່ ອ ຍອາຫານເຮັ ດ
ວຽກໄດ້ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ໂດຍສະ
ເພາະການຂັ ບ ຖ່ າ ຍຕອນເຊົ້ າ ຂອງ
ທຸກໆມື້ດ້ວຍ 5 ວິທີທີ່ຢາກແນະນຳ
ໃຫ້ໄດ້ລອງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
1. ດື່ມນ້ຳທັນທີຫລັງຈາກ
ຕືນ
່ ນອນ: ເພືອ
່ ກະຕຸນ
້ ການຂັບຖ່າຍຂອງ
ລໍາໄສ້ໃນຕອນເຊົ້າ ແນະນໍາໃຫ້ດື່ມນ້ຳ
1 ຈອກ ທັນທີຫລັງຈາກຕືນ
່ ນອນ ເຊິງ່
ໝາຍຄວາມວ່າດື່ມນ້ໍາກ່ອນທີ່ຈະລ້າງ
ໜ້າ ແລະ ຖູແຂ້ວ ວິທນ
ີ ແ
້ີ ມ່ນການລ້າງ
ລໍາໄສ້ທດ
່ີ ີ ເພາະການດືມ
່ ນ້ຳໃນຊ່ວງເວ
ລາທ້ອງວ່າງ
ຈະເປັນການທຳຄວາມ
ສະອາດລໍາໄສ້ ແລະ ກະຕຸນ
້ ລໍາໄສ້ຕາມ
ທໍາມະຊາດ ເຮັດໃຫ້ຂັບຖ່າຍເປັນປົກ
ກະຕິ ທັງຍັງເປັນການລ້າງສານພິດ ຫລື
ສິ່ ງ ເສດເຫລື ອ ທີ່ ຕົ ງ ຄ້ າ ງໃນຮ່ າ ງກາຍ
ນຳອີກ.
2. ດືມ
່ ນ້ຳອຸນ
່ ປະສົມນ້ຳໝາກ
ນາວ:
ແນະນໍາໃຫ້ດື່ມຕອນເຊົ້າເວ
ລາທີທ
່ ອ
້ ງວ່າງ ຈະຊ່ວຍກະຕຸນ
້ ການຂັບ
ຖ່າຍໄດ້ດີ ເນືອ
່ ງຈາກນ້າໍ ນາວຈະກະຕຸນ
້
ໃຫ້ລໍາໄສ້ໃຫ້ເກີດການບີບຮັດ ແລະ
ຖ້າດືມ
່ ນ້ຳອຸນ
່ ປະສົມນ້ຳໝາກນາວ ຈະ
ຊ່ວຍກະຕຸ້ນໃຫ້ລຳໄສ້ເຮັດວຽກໄດ້ດີ

ຂຶ້ນຕື່ມອີກ.
3. ດື່ມນົມສົ້ມ: ການດືມ
່ ນົມ
ສົມ
້ ທີມ
່ ປ
ີ ະໂຫຍດຕໍ່ການຂັບຖ່າຍແມ່ນ
ຊ່ວງໄລຍະເວລາ 5-7 ໂມງເຊົ້າ ເພາະ
ລຳໄສ້ໃຫຍ່ກຳລັງເຮັດວຽກ
ແລະ
ຄວນເລືອກດື່ມນົມສົ້ມທີ່ບົ່ມດ້ວຍຈຸ
ລິ ນ ຊີ ທ ຳມະຊາດຈະຊ່ ວ ຍເຮັ ດ ໃຫ້ ລ ະ
ບົບຍ່ອຍອາຫານເຮັດວຽກໄດ້ດີ ໂດຍ
ສະເພາະເພື່ ອ ກະຕຸ້ ນ ລະບົ ບ ຍ່ ອ ຍອາ
ຫານໃນຕອນເຊົ້າເຊິ່ງຈະຊ່ວຍແກ້ໄຂ
ບັນຫາຖ່າຍຍາກໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.
4. ໂຍຄະເບົາ: ສຳລັບທ່ານທີ່
ມັກອອກກຳລັງກາຍ ແນະນໍາໃຫ້ເຮັດ
ຫລິ້ ນ ໂຍຄະແບບເບົ າ ໆໃນຕ ອນເ ຊົ້ າ
ວິທີການນີ້ຊ່ວຍກະຕຸ້ນລະບົບຂັບຖ່າຍ
ໄດ້
ເນື່ອງຈາກວ່າໂຍຄະຊ່ວຍຜ່ອນ
ຄາຍກ້າມຊີນ
້ ແລະ ປັບສົມດຸນໃນຮ່າງ
ກາຍ ທັງກະຕຸນ
້ ການເຮັດວຽກຂອງລໍາ

ໄສ້ນຳອີກ ດັ່ງນັ້ນ,
ຈຶ່ງຊ່ວຍໃຫ້ຂັບຖ່າຍສະດວກ.
5.
ຂັບຖ່າຍໃນທ່ານັ່ງທີ່
ຖືກຕ້ອງ ການນັ່ງໃນທ່າທີ່ຖືກຕ້ອງສາ
ມາດຊ່ວຍກະຕຸ້ນການເຮັດວຽກຂອງ
ລໍາໄສ້ໃນຕອນເຊົ້າ ທ່ານັ່ງທີ່ເໝາະສົມ
ສໍ າ ລັ ບ ການຂັ ບ ຖ່ າ ຍແມ່ ນ ນັ່ ງ ຢອງຢໍ້
ໂດຍທີ່ຫົວເຂົ່າຕ້ອງຢູ່ສູງກວ່າກະໂພກ
ແຕ່ເນື່ອງຈາກລັກສະນະຂອງຫ້ອງນ້ໍາ
ທ່ານັງ່ ໃນການຂັບຖ່າຍຕ້ອງນັງ່ ຕັງ້ ສາກ
90 ອົງສາ ດັງ່ ນັນ
້ , ແນະນໍາໃຫ້ວາງຕັງ່
ມາຍອງຢູທ
່ າງ ເພືອ
່ ວາງຕີນ ແລະເພືອ
່
ໃຫ້ຫົວເຂົ່າຢູ່ສູງກວ່າກະໂພກ
ໃນ
ມຸມ 35 ອົງສາ ແລະ ອຽງໄປທາງໜ້າ
ເລັກນ້ອຍ ທ່ານັງ່ ນີຈ
້ ະຊ່ວຍໃຫ້ຂບ
ັ ຖ່າຍ
ງ່າຍຂຶນ
້ ຖືວາ່ ເປັນການກະຕຸນ
້ ການຂັບ
ຖ່າຍໃນຕອນເຊົ້າທີ່ຄວນທົດລອງ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ www.sanook.com
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ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຟື້ນຟູ ແລະ
ການລົ້ມລະລາຍຂອງວິສາຫະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ)
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ມາດຕາ 32 (ໃໝ່) ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ

ສະບັບນີ້ ແລະ ກົດໝາຍອື່ນ ຊຶ່ງພາໃຫ້ມີຄວາມເສຍຫາຍເກີດຂຶ້ນ ລວມທັງຖືກ

ປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ຕົນ ກໍມີສິດສະເໜີຕໍ່ສານ ເພື່ອພິຈາລະນາຕັດສີນລົບລ້າງມະຕິ

ດຳເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍ.

ດັ່ງກ່າວ ແລ້ວສະເໜີໃຫ້ກອງປະຊຸມເຈົ້າໜີ້ພິຈາລະນາຄືນ ໃໝ່ກ່ຽວກັບບັນຫາ

ມາດຕາ 36 (ໃໝ່) ຄ່າແຮງງານ ແລະ/ຫຼື ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ

ດັ່ງກ່າວ.

ຄ່າແຮງງານ ແລະ/ຫຼື ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ເປັນຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີ້ ຕາມການກຳນົດຂອງສານ ບົນພື້ນຖານ
ການເຫັນດີຂອງກອງປະຊຸມເຈົ້າໜີ້.
ພາກທີ IV

ແລະ ຊຳລະສະສາງ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີ້.

ກອງປະຊຸມເຈົ້າໜີ້

ກໍສາມາດເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ບໍລິການກ່ຽວກັບການ

1. ການຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ;
2. ການລົ້ມລະລາຍ;
3. ການຂາຍກິດຈະການສ່ວນໃດໜຶ່ງ ຫຼື ທັງໝົດ.

ມາດຕາ 37 (ປັບປຸງ) ການຮຽກປະຊຸມເຈົ້າໜີ້

ມາດຕາ 33 (ໃໝ່) ມາດຕະຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງຜູຄ
້ ວບຄຸມຊັບສິນ
ບຸກຄົນທີ່ຈະເປັນຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ຕ້ອງມີມາດຕະຖານ ແລະ ເງື່ອນ

ມາດຕາ 41 (ປັບປຸງ) ຮູບການຕົກລົງຂອງກອງປະຊຸມເຈົ້າໜີ້
ຮູບການໃດໜຶ່ງ ດັ່ງນີ້:

ໃນການຄວບຄຸມ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ/ຫຼື ບໍລິຫານຊັບສິນຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີ້

ຄວບຄຸມຊັບສິນໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງມີຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນສັງກັດຢູ່ໃນວິສາຫະກິດຕົນ.

ມະຕິກອງປະຊຸມເຈົ້າໜີ້ ມີຜົນບັງຄັບປະຕິບັດຕໍ່ເຈົ້າໜີ້ທຸກຄົນ.
ກອງປະຊຸມເຈົ້າໜີ້ ສາມາດຕົກລົງໃຫ້ວິສາຫະກິດລູກໜີ້ ດຳເນີນຕາມ

ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ແມ່ນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວວິຊາຊີບ

ວິສາຫະກິດໃດໜຶ່ງ
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ຜູ້ພິພາກສາທີ່ຖືກມອບໝາຍ ເປັນຜູ້ຮຽກປະຊຸມເຈົ້າໜີ້ຄັ້ງທຳອິດ ພາຍ

ທຸກການຕົກລົງຂອງກອງປະຊຸມເຈົ້າໜີ້ ຕ້ອງສະເໜີໃຫ້ສານຮັບຮອງ.
ມາດຕາ 42 (ໃໝ່) ຄະນະກຳມະການເຈົ້າໜີ້

ໃນເວລາ ສາມສິບວັນ ນັບແຕ່ວັນຖືກມອບໝາຍເປັນຕົ້ນໄປ ເພື່ອພິຈາລະນາ

ໃນກໍລະນີວິສາຫະກິດລູກໜີ້ ເປັນວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ ຫຼື ມີເຈົ້າ

ຮັບຮອງການແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ລວມທັງຄ່າແຮງງານ ແລະ/ຫຼື ຄ່າໃຊ້

ໜີ້ຫຼາຍຄົນ ກອງປະຊຸມເຈົ້າໜີ້ ສາມາດແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການເຈົ້າໜີ້ ທີ່ປະ

1. ມີລະດັບການສຶກສາດ້ານ ກົດໝາຍ, ການບັນຊີ, ການກວດສອບ

ຈ່າຍໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວ, ຕົກລົງໃຫ້ວິສາຫະກິດລູກໜີ້ຟື້ນຟູ ຫຼື ລົ້ມລະລາຍ, ການຄອບ

ກອບດ້ວຍສະມາຊິກ ສາມ ຫາ ຫ້າ ຄົນ ຊຶ່ງແມ່ນເຈົ້າໜີ້ ຫຼື ບຸກຄົນອື່ນ ເພື່ອ

ຫຼື ການບໍລິຫານທຸລະກິດ ຊັ້ນປະລິນຍາຕີຂຶ້ນໄປ ແລະ ໄດ້ຜ່ານວຽກງານໃນດ້ານ

ຄອງໂດຍວິສາຫະກິດລູກໜີ້, ການກວດກາການອ້າງສິດທວງໜີ້, ຈໍານວນໜີ້

ຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜີ້ ໃນການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເຈົ້າໜີ້,

ດັ່ງກ່າວຢ່າງໜ້ອຍສາມປີ;

ແລະ ບັນຫາອື່ນທີ່ສຳຄັນ.

ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ການປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມເຈົ້າໜີ້.

ໄຂ ດັ່ງນີ້:

2. ໄດ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບການຄວບຄຸມຊັບສິນ;
3. ບໍ່ແມ່ນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ທະຫານ ຫຼື ຕຳຫຼວດ ທີ່ຍັງປະຕິ
ບັດໜ້າທີ່ຢູ່;
4. ບໍ່ເຄີຍຖືກລົງວິໄນໃຫ້ອອກຈາກລັດຖະການ ຫຼື ສານຕັດສີນລົງ
ໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ຍ້ອນການກະທຳຜິດໂດຍເຈດຕະນາ;

ກອງປະຊຸມເຈົ້າໜີ້ຄັ້ງຕໍ່ໄປ ສາມາດຮຽກປະຊຸມເວລາໃດກໍໄດ້ ທີ່ເຫັນ
ວ່າຈຳເປັນ ໂດຍຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ, ຄະນະກຳມະການເຈົ້າໜີ້ ຫຼື ເຈົ້າໜີ້ ຊຶ່ງມີ

ຄະນະກຳມະການເຈົ້າໜີ້ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:

ມູນຄ່າໜີ້ສິນ ກວມເອົາຢ່າງໜ້ອຍ ໜຶ່ງສ່ວນສີ່ ຂອງຈໍານວນໜີ້ສິນທັງໝົດ

1. ກວດກາ ຊັບສິນ, ໜີ້ສິນ, ສະຖານະທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ຄວາມ

ເພື່ອພິຈາລະນາແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ, ແຜນການຊຳລະສະສາງ ແລະ ບັນຫາ
ອື່ນທີ່ສຳຄັນ.

6. ມີສຸຂະພາບດີ.
ມາດຕາ 34 (ໃໝ່) ການອະນຸຍາດ ແລະ ບັນຊີຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ
ຜູ້ທີ່ມີຈຸດປະສົງເປັນຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ໃຫ້ຍື່ນຄຳຮ້ອງພ້ອມດ້ວຍເອກະ

ມາດຕາ 43 (ໃໝ່) ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຄະນະກຳມະການເຈົ້າໜີ້

2. ຕິດຕ
 າມ ແລະ ກວດກາ ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຂອງວິສາຫະກິດ

ໝາຍນັດ ແລະ ວາລະກອງປະຊຸມ ພ້ອມດ້ວຍເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ຜູ້ມີສິດ ແລະ ພັນທະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເຈົ້າໜີ້ ຢ່າງໜ້ອຍ ສາມ
ວັນ ກ່ອນວັນເປີດກອງປະຊຸມ.

ສານຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 33

ກອງປະຊຸມເຈົ້າໜີ້

ສາມາດໃນການສືບຕໍ່ດຳເນີນທຸລະກິດຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີ້;
ລູກໜີ້ ແລະ ການເຄື່ອນ ໄຫວຂອງຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ;
3. ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນຳໃຊ້ຊັບສິນ
ຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີ້;

ຈະເປີດຂຶ້ນໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອມີເຈົ້າໜີ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະ

4. ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ການຊຳລະສະສາງ;

ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຕໍ່ກະຊວງຍຸຕິທໍາ ເພື່ອພິຈາລະນາອະນຸ ຍາດ ເປັນຜູ້ຄວບ

ຊຸມຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງ ຊຶ່ງມີມູນຄ່າໜີ້ສິນກວມເອົາຢ່າງໜ້ອຍ ສອງສ່ວນສາມ

5. ຮຽກເປີດກອງປະຊຸມເຈົ້າໜີ້;

ຄຸມຊັບສິນ.

ຂອງຈຳນວນໜີ້ສິນທັງໝົດ.

6. ມີຄຳເຫັນຕໍ່ແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ ຫຼື ແຜນຊຳລະສະສາງ ທີ່ວິສາ

ກະຊວງຍຸຕິທຳ ຕ້ອງສ້າງບັນຊີຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ໃຫ້ສັງ

ມາດຕາ 38 (ໃໝ່) ຜູ້ມີສິດ ແລະ ພັນທະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເຈົ້າໜີ້

ຄົມ ແລະ ເປັນຂໍ້ມູນໃຫ້ສານ ໃນການພິຈາລະນາແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນໃຫ້

ຜູ້ມີສິດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເຈົ້າໜີ້ ມີ ດັ່ງນີ້:

ຮັບຜິດຊອບຄະດີຟື້ນຟູ ຫຼື ລົ້ມລະລາຍຂອງວິສາຫະກິດໃດໜຶ່ງ.

1. ຜູ້ມີສິດຮ້ອງຟ້ອງ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 10 ຂອງກົດ

ມາດຕາ 35 (ປັບປຸງ) ສິດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ຄວບຄຸມ

ໝາຍສະບັບນີ້;

ຊັບສິນ

ຫະກິດລູກໜີ້ ແລະ/ຫຼື ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນສະເໜີ ແລະ ສະເໜີແຜນຟື້ນຟູວິສາ
ຫະກິດຂອງຕົນ;
7. ນຳໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກອງ
ປະຊຸມເຈົ້າໜີ້.

2. ຜູ້ພິພາກສາທີ່ຖືກມອບໝາຍ;
ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນ
 ີ້:

3. ຜູ້ຕາງໜ້າຜູ້ອອກແຮງງານ ຫຼື ສະຫະພັນກຳມະບານ.

1. ກວດກາ, ລວບລວມ ແລະ ຂຶ້ນບັນຊີຊັບສິນທັງໝົດຂອງວິສາຫະ

ຜູ້ມີພັນທະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເຈົ້າໜີ້ ມີ ດັ່ງນີ້:

ກິດລູກໜີ້;

ພາກທີ V
ການຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ

1. ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ;

2. ສັງລວມໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງຮັບທັງໝົດຂອງວິສາຫະກິດລູກ

2. ເຈົ້າຂອງ ຫຼື ຜູ້ຕາງໜ້າວິສາຫະກິດລູກໜີ້ ຕາມການແຈ້ງຂອງຜູ້

ມາດຕາ 44 (ໃໝ່) ການສືບຕໍ່ດຳເນີນທຸລະກິດຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີ້

ໜີ້ ພ້ອມທັງສ້າງບັນຊີລາຍຊື່ເຈົ້າໜີ້, ລູກໜີ້ ແລະ ຈຳນວນໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ ແລະ ໜີ້

ຄວບຄຸມຊັບສິນ ຫຼື ເຈົ້າໜີ້.

ຕ້ອງຮັບ;

ມາດຕາ 39 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງກອງປະຊຸມເຈົ້າໜີ້

ມີມະຕິໃຫ້ຟື້ນຟູວິສາຫະກິດແລ້ວ ວິສາຫະກິດລູກໜີ້ ສາມາດສືບຕໍ່ດຳເນີນທຸລະ

ກອງປະຊຸມເຈົ້າໜີ້ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:

ກິດຂອງຕົນ ດ້ວຍຮູບການຄອບຄອງໂດຍວິສາຫະກິດລູກໜີ້ ຫຼື ການຄອບຄອງ

1. ຮັບຮອງການແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ສະເໜີປ່ຽນແທນ ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ລວມ

ແລະ ບໍລິຫານໂດຍຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ຫຼື ຜູ້ອື່ນ ທີ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງຈາກສານ

3. ກວດສອບສະຖານະທາງດ້ານການເງິນຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີ້ ແລ້ວ
ລາຍງານຕໍ່ສານ ແລະ ກອງປະຊຸມເຈົ້າໜີ້;
4. ຊ່ວຍວິສາຫະກິດລູກໜີ້ໃນການປະສານງານ, ຮ່າງ ແລະ ເຈລະຈາ

ພາຍຫຼັງມີຄຳສັ່ງເປີດການພິຈາລະນາຄະດີຟື້ນຟູ ຫຼື ກອງປະຊຸມເຈົ້າໜີ້

ທັງພິຈາລະນາຄ່າແຮງງານ ແລະ/ຫຼື ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວ;

ຂໍ້ສະເໜີແກ້ໄຂໜີ້ສິນສຳລັບການຟື້ນຟູວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຈຸນລະ

2. ກວດກາການອ້າງສິດທວງໜີ້ຂອງເຈົ້າໜີ້ ແລະ ຈຳນວນໜີ້;

ວິສາຫະກິດ;

3. ຮັບຮອງການຈັດແບ່ງປະເພດເຈົ້າໜີ້ ແລະ ຈຳນວນໜີ້ ເປັນຕົ້ນ

5. ມີຄຳເຫັນຕໍ່ແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ ຫຼື ກະກຽມແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະ

ຕາມການສະເໜີຂອງ ຄະນະກຳມະການເຈົ້າໜີ້ ຫຼື ກອງປະຊຸມເຈົ້າໜີ້ ໃນກໍລະ
ນີເຈົ້າໜີ້ ບໍ່ເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້ວິສາຫະກິດລູກໜີ້ ບໍລິຫານທຸລະ ກິດຕໍ່ໄປ.
ໃນກໍລະນີວິສາຫະກິດລູກໜີ້ ຫາກເປັນຜູ້ຄອບຄອງ ແລະ ບໍລິຫານທຸ

ເຈົ້າໜີ້ທີ່ມີການຄໍ້າປະກັນ, ເຈົ້າໜີ້ບໍ່ມີການຄໍ້າປະກັນ, ຜູ້ອອກແຮງງານ;

ລະກິດ ທຸກການເຄື່ອນໄຫວດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ ຊຶ່ງອາດກະທົບຕໍ່

ກິດ ຕາມການຮ້ອງຂໍຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີ້ ຫຼື ເຈົ້າໜີ້ ລວມທ
 ັງກ
 ານຊ່ວຍ

4. ຮັບຮອງບັນຊີຊັບສິນ ແລະ ໜີ້ສິນຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີ້;

ຄວາມສາມາດຊຳລະໜີ້ ຫຼື ການຫຼຸດມູນຄ່າຊັບສິນລົງ ຕ້ອງໄດ້ຂໍອະນຸມັດຈາກຜູ້

ຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຟື້ນຟູວສ
ິ າຫະກິດ;

5. ຮັບຟັງການລາຍງານຂອງຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າວິສາ

ຄວບຄຸມຊັບສິນ ແລະ ຕ້ອງລາຍງານໃຫ້ສານ.

6. ຕິດຕາມ ກວດກາ ການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີ້ ຫຼື
ຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິຫານວິສາ ຫະກິດລູກໜີ້ ໃນກໍລະນີຜູ້ບໍລິຫານວິສາຫະກິດລູກໜີ້

ຫະກິດລູກໜີ້ກ່ຽວກັບສະຖານະທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ສະພາບການດຳເນີນ

ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ວິສາຫະກິດລູກໜີ້ ມີການກະທຳໃດໜຶ່ງ ດັ່ງນີ້:

ທຸລະກິດ;

1. ຊຸກເຊື່ອງຊັບສິນຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີ້ ດ້ວຍຮູບການຕ່າງໆ;

ບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ຈົນກວ່າມີຜູ້ບໍລິຫານໃໝ່ປ່ຽນແທນ;
7. ຕົກລົງກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ຊັບສິນ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງວິສາຫະ

6. ພິຈາລະນາໃຫ້ວິສາຫະກິດລູກໜີ້ ຟື້ນຟູ ຫຼື ລົ້ມລະລາຍ ລວມທັງ
ການຄອບຄອງວິສາຫະກິດໂດຍວິສາຫະກິິດລູກໜີ້;

ກິດລູກໜີ້ ຕາມແຜນ ການທີ່ສານອະນຸມັດ;
8. ກວດກາສິດທວງ ແລະ ມູນຄ່າສິດທວງຂອງເຈົ້າໜ
 ີ້;

7. ຕົກລົງໃຫ້ຂ
 າຍກິດຈະການຂອງວິສ
 າຫະກິດລູກໜີ້ ສ່ວນໃດສ່ວນ
ໜຶ່ງ ຫຼື ທັງໝ
 ົດ;

9. ສ້າງແຜນຊຳລະສະສາງຊັບສິນ ແລະ ໜີ້ສິນຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີ້
ໃນຄະດີລົ້ມລະລາຍ;
10.

ຊັບສິນຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີ້;

ການຄວບຄຸມຊັບສິນ, ຊໍາລະເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ,
ຄ່າແຮງງານ ແລະ/ຫຼື ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ;
3. ສະລະສິດ ຫຼື ບໍ່ທວງສິດຕໍ່ໜີ້ຕ້ອງຮັບ;

8. ຕິດຕາມ ກວດກາ ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຂອງວິສາຫະກິດລູກ
ໜີ້ ແລະ ການເຄື່ອນ ໄຫວຂອງຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ;

ສະເໜີສານ ພິຈາລະນານຳໃຊ້ມາດຕະການ ເພື່ອປົກປັກຮັກສາ

2. ຊຳລະໜີ້ສິນທີ່ບໍ່ມີການຄໍ້າປະກັນ, ຍົກເວັ້ນໜີ້ສິນທີ່ເກີດຂຶ້ນຫຼັງ

9. ຮັບຮອງຂໍໍ້ສະເໜີແກ້ໄຂໜີ້ສິນ, ແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ ຫຼື ແຜນ
ຊຳລະສະສາງ;

4. ປ່ຽນແປງໜີ້ທີ່ບໍ່ມີການຄໍ້າປະກັນ ເປັນໜີ້ທີ່ມີການຄໍ້າປະກັນທັງ
ໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນ.
ຖ້າເຈົ້າໜີ້, ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ຫາກເຫັນວ່າຜູ້ບໍລິຫານວິສາຫະກິດລູກ
ໜີ້ ບໍ່ມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະດຳເນີນທຸລະກິດ ຫຼື ມີການກະທຳ ຕາມຂໍ້ 1 ຫາ ຂໍ້

11. ຮຽກ ແລະ ກະກຽມຈັດກອງປະຊຸມເຈົ້າໜີ້;

10. ຄັດຄ້ານການຊີ້ຂາດຊັບສິນໃດໜຶ່ງຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີ້;

4 ຂອງມາດຕານີ້ ກໍມີສິດສະເໜີໃຫ້ສານ ພິຈາລະນາຕັດສີນປົດຜູ້ກ່ຽວແລ້ວ

12. ລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕົນ ໃຫ້ສານ ແລະ ກອງປະຊຸມ

11. ນຳໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດ

ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ໃໝ່ແທນ ພ້ອມທັງຮັບຜິດຊ
 ອບຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ຖືກດຳເນີນຄ
 ະ

ເຈົ້າໜີ້ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ;
13. ນຳໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ
ກົດໝາຍ.
ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ຕ້ອງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນ ດ້ວຍຄວາມເອົາ
ໃຈໃສ່, ຄວາມບໍລິສຸດໃຈ, ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຂອງສານ ແລະ
ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນ ທີ່ລະເມີດກົດໝາຍ

ໝາຍ.

ດີຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ.

ມາດຕາ 40 (ປັບປຸງ) ມະຕິກອງປະຊຸມເຈົ້າໜີ້

ມາດຕາ 45 (ໃໝ່) ການຍົກເລີກ ຫຼື ການສື

ບຕໍ່ສັນຍາ

ມະຕິກອງປະຊຸມເຈົ້າໜີ້

ຈະມີຜົນໃຊ້ໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອຫາກໄດ້ຮັບຄະແນນ

ສຽງສ່ວນຫຼາຍຂອງເຈົ້າໜີ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຊຶ່ງມີມູນຄ່າໜີ້ສິນ ກວມເອົາ
ຢ່າງໜ້ອຍ ສອງສ່ວນສາມ ຂອງຈຳນວນໜີ້ສິນທັງໝົດ.
ຖ້າເຈົ້າໜີ້ໃດໜຶ່ງ ຫາກເຫັນວ່າມະຕິກອງປະຊຸມເຈົ້າໜີ້ ສ້າງຄວາມອັບ

ສັນຍາ

ທີເ່ຮັດຂຶ້ນກ່ອນມີຄຳສັ່ງເປີດການພິຈາລະນາຄະດີຟື້ນຟູ

ລະ

ຫວ່າງວິສາຫະກິດລ
 ູກໜີ້ກັບຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດອື່ນ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນປະຕິບັດເຕັມສ່ວນ
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# ນາກ ເມືອງມະໂນ

ອີ ງ ຕ າມກ ານລ າຍງ ານຂ່ າ ວ ເຖິງ 6 ຂົງເຂດທີ່ສຳຄັນທີ່ລັດຖະບານ

ດ້ານການເງິນ ແລະ ການຄຸມ
້ ຄອງແມ່ນ

ເມື່ອວັນທີ 9 ມີນາຜ່ານມາ ໃຫ້ຮ
 ູ້ວ່າ:

ກາງມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕໍ່ລະບົບນິເວດ

ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການປະເມີນຄວາມ

ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ປະທານາທິບໍດີສະ

ຊັບສິນດຈ
ີ ຕ
ີ ອນຄື: ການປົກປ້ອງຜູບ
້ ລ
ໍ ິ

ສ່ຽງທົ່ວໂລກ ແລະ ພາຍໃນປະເທດ

ຫະລັດອາເມລກ
ິ າ ໄດ້ລ
 ງົ ນາມໃນຄາໍ ສງ່ັ  ໂພກ ແລະ ນັກລົງທຶນ, ສະຖຽນລະ

ທັງເນັ້ນໜັກກ່ຽວກັບຊ່ອງວ່າງນະໂຍ

ບໍລຫ
ິ ານທຄ
່ີ າດວາ່ ຈະຍາວນານກຽ່ ວກບ
ັ

ພາບທາງດ້ານການເງິນ, ການລວມຕົວ

ບາຍທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ ຄຽງຄູ່ກັບບັນຫາ

ສະກຸນເງິນດີຈຕ
ີ ອນ ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມ

ທາງດ້ານການເງິນ, ນະວັດຕະກໍາທີຮ
່ ບ
ັ

ຄວາມໝັ້ນຄົງແ
 ຫ່ງຊ
 າດ ແລະ ການຕໍ່

ກັງວົນວ່າຄຳສັ່ງດັ່ງກ່າວອາດຈະມີຜົນ

ຜິດຊອບ, ຄວາມເປັນຜູ້ນຳດ້ານການ

ສູຕ
້ າ້ ນການເງິນທຜ
່ີ ດ
ິ ກດ
ົ ໝາຍຈະກາຍ

ກະທົບດ້ານກົດລະບຽບໃນອຸດສາຫະ

ເງິນທົວ
່ ໂລກຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ

ເປັນບັນຫາຂອງລັດຖະບານ.

ກໍາຫລຽນດີຈີຕອນກໍຕ
 າມ ແຕ່ເນື່ອງ

ແລະ ຕ້ານການເຄື່ອນໄຫວທາງການ

ຈາກວ່າເນື້ອໃນແມ່ນເປັນໄປໃນທາງ

ເງິນທ
 ີ່ຜິດກົດໝາຍ.
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# ນາງ ປາກາລັກ ພົມມີໄຊ

ຕິນ ປະຈຳຈີນ ກ່າວວ່າ: “ໃນຫລາຍປີ
ມໍ່ໆມານີ້, ຈີນໄ ດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນລັກ
ສະນະຍນ
ື ຍງົ ແລະ ຄວາມໝນ
້ ັ ໃຈທພ
່ ີ ຽງ
ໃນອາທິດຜ່ານມາໄດ້ມີການ ພໍໃນຫລາຍຂົງເຂດ, ຕົວເລກຫລາຍ
ລາຍງານຂາ່ ວໃຫ້ຮ
 ວ
ູ້ າ່ : ກອງປະຊມ
ຸ ສະ ໂຕໃນບດ
ົ ລາຍງານຂອງລດ
ັ ຖະບານຈນ
ີ 
ພາປະຊາຊນ
ົ ແຫ່ງຊາດຈນ
ີ ຄງ້ັ ທີ 5 ຊດ
ຸ
ໄດ້ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນເຖິງເປົ້າໝາຍທີ່
ທີ XIII ໄດ້ໄ ຂຂນ
້ຶ ຢນ
ູ່ ະຄອນຫລວງປກ
ັ  ຕ້ອງບັນລໃຸ ນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ບ່ອນທີ່
ກິ່ງ ໄດ້ອ
 ັດລົງດ້ວຍຜົນສ
 ຳເລັດອັນຈົບ ຕ້ອງປັບປຸງໃນຕໍ່ໜ້າຢ່າງແທ້ຈ
 ິງ ແລະ
ງານໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ມີນ
 ານີ້ ພາວະວິໄສ. ຂ້າພ
 ະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນວ່າ,
ພາຍຫລັງໄດ້ດຳເນີນມາຕງ້ັ ແຕ່ວນ
ັ ທ
 ີ 5 ລັ ດ ຖ ະບ ານຈີ ນ ພ ວມເ ດີ ນ ຕ າມເ ສັ້ ນ
ມີນາ 2022 ພາຍໃຕ້ກ
 ານເປັນປະທານ ທາງທີ່ຖືກຕ້ອງທີສ
່ ຸດ.”
ກອງປະຊຸມຂອງສະຫາຍ ລີ້ ຈ້ານຊູ່ ປະ
ບົດລາຍງານວຽກງານລັດຖະ
ທານສະພາປະຊາຊົນແຫ່ງຊາດຈີນ ໂດຍ ບານຈີນ ໄດ້ກ
 ຳນົດເປົ້າໝາຍການພັດ
ເຂົ້າຮ່ວມພທ
ິ ີມີສະຫາຍ ສີຈິ້ນຜິງ, ສະ ທະນາຕນ
້ົ ຕໃໍ ນປນ
ີ ້ີ ເປັນຕນ
້ົ ມລ
ີ ວມຍອດ
ຫາຍ ຫລີ ເຄີ້ສຽງ, ບັນດາສະຫາຍທີ່ ຜະລດ
ິ ຕະພນ
ັ ພາຍໃນປະເທດ (GDP)
ກ່ຽວຂ້ອງຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆ ແລະ ຈະເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 5,5%, ການປະ
ແຂກຖືກເຊີນ.
ກອບອາຊີບໃນຕົວເມືອງຈະເພີ່ມຂຶ້ນ
ໃນພທ
ິ ເີ ປີດ, ສະຫາຍ ຟາຣສ
ິ
ຫລາຍກວ່າ 11 ລ້ານຄນ
ົ ແລະ ອນ
່ື ໆ.
ເມດາວີ ເອກອັກຄະ
 ລດ
ັ ຖະທດ
ູ ປ
 າເລສ ຕໍ່ກັບເລື່ອງນີ້, ສະຫາຍ ຊິດຣາສ ຊາ

ທັງນ
 ີ້, ທຸກພ
 າກສ່ວນທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງແມ່ນສຸມໃສ່ການປະສານງານທີ່ບ່ໍ

ບວກ ດັ່ງນັ້ນ, ປັດຈຸບັນນີ້ເບິ່ງຄືວ່າຈະ

ກົມຄັງເງິນຈະນໍາພາການພັດ

ເຄີຍມີມາກ່ອນໃນອຸດສາຫະກໍາສະກຸນ

ສຸມໃສ່ການປະສານງານ ແລະ ສົມທົບ

ທະນາຄໍາແນະນໍາດ້ານນະໂຍບາຍເພື່ອ

ກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນຈາກບັນດາກົມກອງ

ຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທັງລະບົບ ແລະ

ແຫລ່ງຂ
 ່າວ:

ພາຍໃນໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ.

ຜູ້ບໍລິໂພກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊັບສິນດີຈີ

siamblockchain.com

ຄໍ າ ສັ່ ງ ດັ່ ງ ກ່ າ ວໄດ້ ອ ະທິ ບ າຍ

ຕອນ ແລະ ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງທາງ

ເງິນດີຈີຕອນ.
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ເຕີຈີ ຜູປ
້ ະສານງານລະບບ
ົ ອງົ ການ ສປຊ
ປະຈຳຈີນກ່າວວ່າ: “ບົດລ
 າຍງານໄດ້
ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງນະໂຍບາຍສາທາ
ລະນະທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງຈີນ, ໃນຂະນະ
ທີ່ຕ້ານກັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢ່າງມີ
ປະສດ
ິ ທຜ
ິ ນ
ົ , ຈີນຍງັ ໄດ້ຮບ
ັ ປະກນ
ັ ກ
 ານ
ພັດທະນາຂອງເສດຖະກດ
ິ -ສງັ ຄມ
ົ ມທ
ີ າ່
ອ່ຽງທີ່ດສ
ີ ົມຄວນ.”
ປີ 2021, ຈີນໄດ້ປ
 ະກາດຢາ່ ງ
ເຄັ່ງຂືມຕໍ່ທົ່ວໂ ລກວ່າ: ບັ້ນລ
 ຶບລ້າງ
ຄວາມທຸກຍາກຂອງຈີນໄດ້ຮັບໄຊຊະ
ນະຢ່າງຮອບດ້ານ ແລະ ຈະເລີ່ມຫັນ
ໄປສູກ
່ ານຊກ
ຸ ຍ້ກ
ູ ານສາ້ ງຊນ
ົ ນະບດ
ົ ໃຫ້
ຈະເລີນຢ່າງຮອບດ້ານ. ສະຫາຍ ມັດ
ແຕວ ມາຊິຊິວ ຜູຕ
້ າງໜ້າກອງທຶນພັດ
ທະນາກະສິກຳສາກົນ ກ່າວວ່າ: “ຫວັງ
ວ່າຈນ
ີ ຈະໄດ້ຮບ
ັ ຜົນງານຫລາຍກວ່າເກົາ່
ໃນວຽກງານສາ້ ງຊົນນະບດ
ົ ໃຫ້ຈະເລີນ”.
ແຫລ່ງຂ່າວ: CRI

