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(ສພຊ) ເມື່ອບໍ່ດົນມາ
ນີ້, ສະຫາຍ ປອ. ນາງ ສູນທອນ
ໄຊຍະຈັກ ເລຂາທິການສູນກາງ
ພັກ, ຮອງເລຂາຄະນະບໍລິຫານ
ງານພັກສະພາແຫ່ງຊາດ, ຮອງ
ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ມີ

(ສພຊ) ວັນທີ 15 ມີ
ນາ 2022, ທ່ານ ໄຊສົມພອນ
ພົມວິຫານ ປະທານສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້

ເຄື່ອນໄຫວລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ
ວຽກງານ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຜະລິດ
ຢູ່ເມືອງສັງທອງ ໂດຍການຕ້ອນ
ຮັບຂອງທ່ານ ອາດສະພັງທອງ

ສີພັນດອນ ເຈົ້າຄອງນະຄອນ
ຫລວງວຽງຈັນ ພ້ອມດ້ວຍເຈົ້າ
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(ສພຊ) ໃນລະຫວ່າງ
ວັນທີ 14-15 ມີນາ 2022 ທີ່
ນະຄອນປາກເຊ ແຂວງຈຳປາສັກ,
ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານິຕິກຳສະພາ

ແຫ່ງຊາດ (ສນສ) ໄດ້ເປີດກອງ
ປະຊຸມເຝິກອົບຮົມການຍົກສູງ
ຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ສະມາ
ຊິ ກ ສະພາປະຊາຊົ ນ ຂັ້ ນ ແຂວງ

$

(ສສຂ) 4 ແຂວງຄື: ສາລະວັນ,
ຈຳປາສັກ, ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະ
ປື ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ
ທ່ານ ປອ. ນາງ ສູນທອນ ໄຊ

ln[8+8yf8k,-5dp6h c]t gda[de0=h,6o
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ຄໍາເຫັນໂອ້ລົມຕໍ່ທີ່ປະຊຸມໃນພິ
ທີປິດຊຸດເຝິກອົບຮົມທິດສະດີ
ການເມືອງ-ການປົກຄອງ ໄລ
ຍະສັ້ນ 45 ວັນ ຊຸດທີ VI ແລະ
ຊຸ ດ ເຝິ ກ ອົ ບ ຮົ ມ ວຽກງານພັ ກ ພະນັກງານ 5 ວັນ ຊຸດທີ III
ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານພັກສະ
ພາແຫ່ງຊາດ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມ
ຂອງສະຫາຍ ນາງ ບຸນມີ ຈູນ
ລະຈັກ ຮອງເລຂາຄະນະບໍລິ

c0;’rkd.8h
ຍະຈັກ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງ
ຊາດ; ມີທ່ານ ຢາງກູ້ ຢາງລືໄຊ
ຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົນ
້ ຄວ້ານິຕກ
ິ າໍ
ສະພາແຫ່ງຊາດ; ປະທານກໍາ
ມາທິ ກ ານວຽກງານສະມາຊິ ກ
ສະພາແຫ່ງຊາດ, ຮອງຫົວໜ້າ
ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານິຕິກຳສະພາ
ແຫ່ງຊາດ, ຮອງເລຂາທິການສະ
ພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.
ທັງນີ້, ເພື່ອຍົກລະດັບ
ຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບພາລະບົດ
ບາດຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນ
ແຂວງ ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກສະພາ
ປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ແນໃສ່ເຮັດ
ໃຫ້ສາມາດປະຕິບັດໜ້າທີ່ການ

ຫານງານພັກ, ຮອງຫົວໜ້າສະ
ຖາບັນການເມືອງ-ການປົກຄອງ
ແຫ່ງຊາດ, ມີບັນດາສະຫາຍກໍາ
ມະການຄະນະບໍລິຫານງານພັກ

ສະພາແຫ່ງຊາດ,
ຄະນະພັກ
ຮາກຖານ,
ຄະນະໜ່ວຍພັກ
ຮາກຖານ,
ຄະນະໜ່ວຍພັກ
ພາຍໃນສະພາແຫ່ງຊາດ, ຄະນະ

ຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບຊຸ ດ ເຝິ ກ ອົ ບ ຮົ ມ ,
ຄູ ອ າຈານຈາກສະຖາບັ ນ ການ
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(ສພຊ) ວັນທີ 10 ມີ
ນາ 2022, ຄະນະເລຂາທິການ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ນຳໂດຍທ່ານ
ສິງຄໍາ ວົງພະຈັນ ຮອງເລຂາທິ
ການສະພາແຫ່ງຊາດ ພ້ອມດ້ວຍ
ຄະນະ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມ
ຊຸກຍູ້ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນການ
ເຄືອ
່ ນໄຫວວຽກງານຂອງຄະນະ
ເລຂາທິ ກ ານສະພາປະຊາຊົ ນ
ແຂວງ (ສພຂ) ຫລວງນໍ້າທາ
ໂດຍໄດ້ປະຊຸມຮ່ວມກັບຄະນະ
ເລຂາທິການ ສພຂ ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະ
ຊຸມສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ເຂົ້າ
ຮ່ ວ ມມີ ສ ະມາຊິ ກ ສະພາແຫ່ ງ
ຊາດ (ສສຊ) ປະຈຳເຂດເລືອກຕັງ້ ,
ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
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ເມືອງ, ຮອງເຈົ້າເມືອງ, ຫົວໜ້າ
ພະແນກການ ຕະຫລອດຮອດ
ພະນັກງານຫລັກແຫລ່ງ ແລະ
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.
ໃນການເຄື່ ອ ນໄຫວ,
ໄດ້ຮບ
ັ ຟັງການລາຍງານແຜນພັດ
ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ
ສະພາບການຈັດປະຕິບັດມາດ
ຕະການປ້ອງກັນຄວບຄຸມ ແລະ
ແກ້ ໄ ຂການລະບາດຂອງພະ
ຍາດໂຄວິດ-19 ໃນທົ່ວເມືອງ
ໂດຍຫຍໍ້ ຈາກທ່ານ ພົງສະຫວັນ
ສີສຸພັນ ເຈົ້າເມືອງສັງທອງ ເຊິ່ງ
ໄ ດ້ ຍົ ກ ໃ ຫ້ ເ ຫັ ນ ຜົ ນ ສ ຳ ເ ລັ ດ
ຍາດໄດ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ກໍຄື
ການພັ ດ ທະນາເສດຖະກິ ດ ມີ
ການຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບດີ
ສາມາດນໍາພາປະຊາຊົນສ້າງເສດ
ຖະກິດຄອບຄົວ ດ້ວຍການທຳ
ການຜະລິດໃຫ້ກາຍເປັນສິນຄ້າ
ແລະ ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງ
ລ່າງໃນເຂດຕ່າງໆພາຍໃນເມືອງ
ພ້ ອ ມກັ ບ ການປະຕິ ບັ ດ ມາດ
ຕະການປ້ ອ ງກັ ນ ພະຍາດໂຄ

ວິດ-19 ຢ່າງເຂັ້ມງວດ; ຈາກ
ນັ້ນ, ທ່ານ ຂັນທອງ ພິນ
ນະກຳ ຫົວໜ້າກອງທຶນບ້ານສາ
ມັກຄີແນວລາວສ້າງຊາດ ບ້ານ
ປາກແຖບ ເມືອງສັງທອງ ກໍໄດ້
ລາຍງານໃຫ້ຮ້ກ
ູ ່ຽວກັບໂຄງການ
ກອງທຶນບ້ານແນວລາວສ້າງຊາດ
ເຊິ່ງກອງທຶນດັ່ງກ່າວສ້າງຕັ້ງຂື້ນ
ໃນວັນທີ 27 ພຶດສະພາ 2020
ໂດຍການອະນຸ ຍ າດຈາກທ່ າ ນ
ເຈົ້າເມືອງໆສັງທອງ
ເຊິ່ງປະ

ກອບມີ 7 ທ່ານ ໃນນີ້, ບໍລິຫານ
ກອງທຶນບ້ານໂດຍກົງມີ 5 ທ່ານ,
ທີ່ປຶກສາ 1 ທ່ານ, ກວດກາ 1
ທ່ານ; ດ້ານການຈັດຕັ້ງຂັ້ນເມືອງ
ແລະ
ຊີ້ນໍາກອງທືນບ້ານປະ
ກອບມີ: ຄະນະຊີ້ນຳ ແລະ
ກອງເລຂາຄະນະປະສານງານ
ໂຄງການຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມ
ກະສິກໍາ ຕິດພັນກັບການຜະລິດ
ເມືອງສັງທອງ ເຊິ່ງການດໍາເນີນ
ກິ ດ ຈະກໍ າ ຂອງກອງທຶ ນ ບ້ າ ນ

ປາກແຖບ
ແມ່ນຕິດພັນກັບ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງ
ລັດ ກໍຄືສູນກາງແນວລາວສ້າງ
ຊາດ
ເປັນຕົ້ນແມ່ນໂຄງການ
ສ້າງຄອບຄົວ ແລະ ບ້ານສາມັກ
ຄີປອງດອງ ທີ່ຕິດພັນກັບການ
ແກ້ ໄ ຂຄວາມທຸ ກ ຍາກຂອງປະ
ຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ເພື່ອໃຫ້ປະ
ຊາຊົນຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກ
ເຂົ້ າ ເຖິ ງ ແຫລ່ ງ ທຶ ນ ໄດ້ ງ່ າ ຍຂຶ້ ນ ,
ໂດຍການເນັ້ນໜັກສ້າງຄອບຄົວ

ຕົວແບບໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຮຽນ
ຮູ້, ໄດ້ຮັບການເຝິກອົບຮົມ, ສາ
ມາດຜະລິດກະສິກໍາ ແລະ ຂາຍ
ເປັນສິນຄ້າໄດ້; ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງ
ໄດ້ ມີ ກ ານແລກປ່ ຽ ນຄຳຄິ ດ ຄຳ
ເຫັນ, ປຶກສາຫາລືໃນຫລາຍບັນ
ຫາທີ່ ເ ປັ ນ ພື້ ນ ຖານໃນການພັ ດ
ທະນາເມືອງສັງທອງ, ການຂະ
ຫຍາຍການຜະລິ ດ ໃຫ້ ເ ປັ ນ ສິ ນ
ຄ້ານັບມື້ນັບຫລາຍຂຶ້ນ ລວມ
ທັ ງ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ການ

ຕ້ານສະກັດກັ້ນ ແລະ ປ້ອງກັນ
ພະຍາດໂຄວິດ-19.
ໃນໂອກາດດັ່ ງ ກ່ າ ວ,
ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍໄດ້
ໂອ້ລົມໃຫ້ທິດຊີ້ນຳ ໂດຍທ່ານ
ໄດ້ ສ ະແດງຄວາມຍ້ ອ ງຍໍ ຕໍ່ ຄ ະ
ນະນຳເມືອງທີ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສພັດ
ທະນາເມືອງ ເຮັດໃຫ້ວຽກງານ
ຫລາຍດ້ານມີການຂະຫຍາຍຕົວ
ຜັນແປໄປໄດ້ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ; ພ້ອມ
ນັ້ນ, ທ່ານຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້
ຄະນະນຳເມືອງສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່
ຊີ້ນຳ-ນຳພາ ໃນການຈັດຕັ້ງປະ
ຕິ ບັ ດ ທຸ ກ ວຽກງານຢ່ າ ງຮອບ
ດ້ານ ຫັນເອົາມູນເຊື້ອທີ່ດີງາມ
ມາຜັ ນ ຂະຫຍາຍໃຫ້ ເ ກີ ດ ມີ ປ ະ
ສິດທິຜົນ ທັງເພີ່ມທະວີເອົາໃຈ
ໃສ່ ໂ ຄສະນາປ້ ອ ງກັ ນ ພະຍາດ
ໂຄວິດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ນໍາໃຊ້ທ່າ
ແ ຮ ງ ຂ ອ ງ ເ ມື ອ ງ ໃ ຫ້ ເ ປັ ນ ປ ະ
ໂຫຍດ ເປັນຕົ້ນດ້ານກະສິກຳປູກຝັງລ້ຽງສັດ, ການບໍລິການການທ່ອງທ່ຽວ ໄປຄຽງຄູ່ກັບ
ການສ້າງເສດຖະກິດຂອງເມືອງ
ໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວ ສ້າງໄດ້ຜະລິດ
ຕະພັນຂອງເມືອງໃຫ້ກາຍເປັນ
ສິນຄ້າໃຫ້ຫລາຍຂຶນ
້ ເຮັດໃຫ້ປະ
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ເມືອງຂອງ ສສຂ ແລະ ເພື່ອ
ເຮັດໃຫ້ ສສຂ ມີຄວາມຮັບຮູ້,
ເຂົ້າໃຈ ແລະ ສາມາດນຳໄປຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດກ່ຽວກັບການສ້າງນິ
ຕິກຳ,
ການແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງຂໍ
ຄວາມເປັ ນ ທຳຂອງປະຊາຊົ ນ
ແລະ ທັກສະດ້ານຕ່າງໆຕາມພາ
ລະບົດບາດ.
ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານ
ປອ. ນາງ ສຸນທອນ ໄຊຍະຈັກ
ໄດ້ມີຄຳເຫັນກ່າວເປີດ ກອງປະ
ຊຸມວ່າ: ການຍົກສ
 ູງຂີດຄວາມ
ສາມາດໃຫ້ແກ່ ສສຂ ຄັ້ງນ
 ີ້
ແມ່ ນ ກ ານສື ບ ຕໍ່ ປ ະຕິ ບັ ດ ຕ າມ
ແຜນການ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ສສຂ
ຜູ້ໃໝ່ ເຊິ່ງມາຈາກຫລາຍສາຂາ
ອາຊີບທີ່ແຕກຕ່າງກັນນັ້ນ ໄດ້ມີ
ໂອກາດເຊື່ອມຊຶມ, ມີຄວາມຮັບ

 ູ້, ເຂົ້າໃຈ ແລະ ກຳແໜ້ນເນື້ອ
ຮ
ໃນບັນຫ
 າທີ່ຈຳເປັນ ໃນການປະ
ຕິບັດພ
 າລະບົດບ
 າດ, ສິດ ແລະ
ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ກໍຄືຂອງສະພາ
ປະຊາຊົນຂ
 ັ້ນແຂວງ ໃຫ້ມ
 ີປະ
ສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ;

ພ້ອມນັ້ນ, ທ່ານຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງ
ມາຍັ ງ ບັ ນ ດາທ່ າ ນຜູ້ ແ ທນກອງ
ປະຊຸມ ຈົ່ງໄດ້ເຊີດຊູຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບສູງ ໃນການເຊື່ອມຊຶມ,
ຮຽນຮູ້, ກໍາແໜ້ນບົດຮຽນທີດ
່ ີ
ທີ່ໄດ້ສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມ ພ້ອມ

ທັງເອົາໃຈໃສ່ແລກປ່ຽນຄຳຄິດ
ຄຳເຫັນ ໃຫ້ມີເນື້ອໃນເລິກເຊິ່ງ
ແລະ ເປັນປະໂຫຍດ ເຮັດໃຫ້
ກອງປະຊຸມເຝິກອົບຮົມຄັງ້ ນີບ
້ ນ
ັ
ລຸຜນ
ົ ສໍາເລັດຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ
ລະດັບຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້.

ພິທິການ,
ວຽກງານການເງິນ
ແລະ
ວຽກງານສື່ມວນຊົນ;
ພ້ອມນັ້ນ, ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
ກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ແລກປ່ຽນ
ບົດຮຽນ, ປະກອບຄຳຄິດເຫັນ
ຕໍ່ ວ ຽກງານດັ່ ງ ກ່ າ ວຢ່ າ ງມີ ຈຸ ດ
ສຸມ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະ
ຕິ ບັ ດ ວຽກງານໃນການເປັ ນ ເສ
ນາທິການໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.
ໃນໂອກາດນີ້, ຄະນະ

ຍັງໄດ້ນຳເອົາເຄື່ອງສື່ສານທີ່ທັນ
ສະໄໝສະມາດບອດ (VIEWSONIC IFP6570) ທີ່ໄດ້ຮັບ
ການຊ່ວຍເຫລືອຈາກແຜນງານ
ເຊກາ ລວມມູນຄ່າ 130 ລ້ານ
ກວ່າກີບ ມອບໃຫ້ແກ່ ສພຂ
ຫລວງນ້ຳທາ
ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າ
ໃນການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ວຽກ
ງານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການຈັດກອງ
ປະຊຸມແບບອອນລາຍທາງໄກ,
ເຝິກອົບຮົມ ແລະ ການສຳມະນາ
ຕ່າງໆຂອງ ສພຂ; ໂດຍການ
ກ່າວມອບຂອງທ່ານ ສິງຄໍາ ວົງ
ພະຈັນ ແລະ ກ່າວຮັບຂອງ
ທ່ານ ກົງເພັດ ແກ້ວບົວພາ ຮອງ
ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ;
ທັງນີ້, ເພື່ອຍົກສູງການຫັນເປັນ
ທັນສະໄໝ ໃນການນໍາໃຊ້ອຸປະ
ກອນສື່ ສ ານໄອທີ ເ ຂົ້ າ ໃນການ
ປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງສະ
ພາປະຊາຊົນແຂວງ.
(ນາງ ວັນນີ ແຝງບົວວັນ)
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(ສສຂ) ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານລັ ດ ຖະກອນພາຍໃນຄະນະເລ
ຂາທິການ ສພຂ ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງ
ພ້ອມພຽງ.
ໃນກອງປະຊຸ ມ ທ່ າ ນ
ຂັດ ໝັ້ນທະໄລ ຮອງເລຂາທິ
ການ ສພຂ ໄດ້ລາຍງານສະພາບ
ລວມອັ ນ ພົ້ ນ ເດັ່ ນ ໃນການຈັ ດ
ຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ພາຍໃນ
ຄະນະເລຂາທິການ
ສພຂ

ຫລວງນໍ້າທາ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ
ເຊິ່ ງ ຍົ ກ ໃຫ້ ເ ຫັ ນ ເຖິ ງ ຜົ ນ ງານ
ດ້ານດີ, ດ້ານອ່ອນ ແລະ ຂໍ້
ຄົງຄ້າງ
ໃນການເປັນເສນາທິ
ການໃຫ້ແກ່ຄະນະປະຈໍາ ສພຂ
ແລະ ສສຂ ໂດຍສະເພາະຕໍ່ກັບ
ວຽກງານດ້ານເນື້ອໃນ, ວຽກ
ງານຈັດຕັ້ງພະນັກງານ, ວຽກ
ງານກວດກາ, ວຽກງານຄຸ້ມຄອງ
ຫ້ອງການ, ວຽກງານບໍລິຫານ-

ກອງປະຊຸມ, ໄດ້ຮັບ
ຟັງກ່ຽວກັບພາລະບົດບາດ, ສິດ
ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງສະມາຊິກສະ
ພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະ
ພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ,
ບົດ
ຮຽນການສ້ າ ງນິ ຕິ ກ ຳໃຕ້ ກົ ດ

ໝາຍຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ, ບົດຮຽນ
ວຽກງານແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງຂໍຄວາມ
ເປັນທຳຂອງພົນລະເມືອງ, ທັກ
ສະການຊັກຖາມ ແລະ ການ
ປະກອບຄຳເຫັນ
ເຊິ່ງສະເໜີ
ໂດຍບັນດາທ່ານວິທະຍາກອນ
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ຊາຊົນຮັ່ງມີ ແລະ ສ້າງເມືອງໃຫ້
ເຂັມ
້ ແຂງ ຮັບປະກັນໄດ້ຄວາມສະ
ຫງົບປອດໄພເປັນລະບຽບຮຽບ
ຮ້ອຍ ຕິດພັນກັບ 2 ວາລະແຫ່ງ
ຊາດ ໃນການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸງ້
ຍາກດ້ານເສດຖະກິດ, ແກ້ໄຂບັນ
ຫາຍາເສບຕິດໃຫ້ໄດ້ຢາ່ ງຂາດຕົວ;
ໂອກາດດຽວກັນ, ຄະ
ນະຍັງໄດ້ມອບອຸປະກອນປ້ອງ
ກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ
ເງິນສົດຈຳນວນ 20 ລ້ານກີບ
ໃຫ້ ແ ກ່ ເ ມື ອ ງສັ ງ ທອງຕື່ ມ ອີ ກ ;
ນອກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ລົງໄປຢ້ຽມ
ຢາມສະຖານທີ່ ຕົ ວ ຈິ ງ ສູ ນ ໂຄງ
ການຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ ທີ່
ເປັນສູນການຜະລິດກະສິກຳ ທີ່
ຈະສ້າງໃຫ້ເປັນຕົວແບບໃນການ
ປູ ກ ພຶ ດ ເປັ ນ ສິ ນ ຄ້ າ ຢູ່ ເ ມື ອ ງສັ ງ
ທອງ ເພື່ອສະໜອງຈຳໜ່າຍໃຫ້
ບໍລິສັດຄູ່ຮ່ວມສັນຍາ ເຊິ່ງມີເນື້ອ
ທີ່ 18 ເຮັກຕາ ແລະ ເຮືອນຮົ່ມ
20 ຫລັງ ເພື່ອຮັບປະກັນມາດ
ຕະຖານປອດສານພິດ.
(ອານຸສອນ ພູມມີທອນ)

 ີ່ມີປະສົບການຕົວຈິງ ເປັນຕົ້ນ
ທ
ແມ່ນອາດີດການນຳຂອງສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ຊຸດທ
 ີ VIII, ປະ
ທານກຳມາທິການ ແລະ ຄະນະ
ກົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ພ້ອມດຽວກັນ
ນັ້ນ, ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ມີ
ການສົ ນ ທະນາແລກປ່ ຽ ນບົ ດ
ຮຽນເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ປະກອບ
ຄໍາຄິດຄໍາເຫັນໃນບັນຫາຕ່າງໆທີ່
ວິທະຍາ ກອນນຳມາສະເໜີ ໃຫ້
ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ.
ກອງປະຊຸ ມ ດັ່ ງ ກ່ າ ວ,
ແມ່ ນ ໄດ້ ຮັ ບ ການສະໜັ ບ ສະ
ໜູນໂດຍແຜນງານການມີສ່ວນ
ຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນຕໍ່ວຽກງານ
ການປົກຄອງທີ່ດີ ແລະ ການສ້າງ
ລັ ດ ທີ່ ປົ ກ ຄອງດ້ ວ ຍກົ ດ ໝາຍ
(ແຜນການເຊກາ) ແລະ ງົບປະ
ມານຈາກຄະນະເລຂາທິການສະ
ພາແຫ່ງຊາດ.
(ນາງ ກຸກກິກ ບຸດດາໄຊ)
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(ສພຊ) ໂດຍປະຕິບັດ
ຕາມສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງສະ
ມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ)
ທີ່ ໄດ້ ກ ຳນົ ດ ໄວ້ ໃນກົ ດ ໝາຍວ່ າ
ດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນຖານະ
ເປັນຕົວແທນແຫ່ງສິດ

ແລະ

ຜົ ນ ປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົ ນ
ລາວບັນດາເຜົ່າ ແລະ ເພື່ອລາຍ
ງານການເຄື່ອນໄຫວໃນການປະ

Iv'xtmkoDDD

ສົມທຽບໃສ່ພຶດຕິກໍາຕົວຈິງຢ່າງ

ໂອກາດດັ່ງກ່າວ,

ໄດ້

ຕັ້ງໜ້າ ເຂົ້າໃນການເຝິກອົບຮົມ

ຮັ ບ ຟັ ງ ການຜ່ າ ນບົ ດ ສະຫລຸ ບ

45 ວັນ ແລະ ການເຝິກອົບຮົມ

ຜົ ນ ສໍ າ ເລັ ດ ຂອງການເຝິ ກ ອົ ບ

ເມື ອ ງ-ການປົ ກ ຄອງແຫ່ ງ ຊາດ

ວຽກງານພັກ-ພະນັກງານ ຊຸດທີ

ຮົ ມ ທິ ດ ສະດີ ກ ານເມື ອ ງ-ການ

ແລະ ນັກເຝິກອົບຮົມເຂົ້າຮ່ວມ.

III; ພ້ອມນັ້ນ, ສະຫາຍຍັງໄດ້

ປົກຄອງ 45 ວັນ ຊຸດທີ VI;

ສະຫາຍ ປອ. ນາງ ສູນ

ສະແດງຊົ ມ ເຊີ ຍ ຕໍ່ ບັ ນ ດາສະ

ມອບໃບຢັ້ ງ ຢື ນ ການເຝິ ກ ອົ ບ

ທອນ ໄຊຍະຈັກ ໄດ້ມ
 ີຄຳເຫັນ

ຫາຍນັກເຝິກອົບຮົມທັງໝົດ ທີ່

ຮົ ມ ທິ ດ ສະດີ ກ ານເມື ອ ງ-ການ

ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ ແລະ ຕີລາຄາ

ໄດ້ ຮັ ບ ຜົ ນ ສໍ າ ເລັ ດ ໃນບັ້ ນ ເຝິ ກ

ປົກຄອງ ໄລຍະສັ້ນ 45 ວັນ

ສູ ງ ທີ່ ຄູ ອ າຈານຈາກສະຖາບັ ນ

ອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ພ້ອມທັງຮຽກ

ຊຸດທີ VI ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນການ

ການເມື ອ ງ-ການປົ ກ ຄອງແຫ່ ງ

ຮ້ອງໃຫ້ບັນດານັກເຝິກອົບຮົມ

ເຝິ ກ ອົ ບ ຮົ ມ ວຽກງານພັ ກ -ພະ

ຊາດ ທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ

ສື ບ ຕໍ່ ຄົ້ ນ ຄ ວ້ າ ທົ ບ ທ ວ ນ ຄື ນ

ນັກງານ ໃຫ້ແກ່ນັກເຝິກອົບຮົມ

ໃນການສິ ດ ສອນຖ່ າ ຍທອດ

ເລື້ອຍໆ ເພື່ອກໍາແໜ້ນບົດຮຽນ

ດັ່ງກ່າວອີກດ້ວຍ.

ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານທິດສະດີ ແລະ

ທີ່ຄູອາຈານຖ່າຍທອດໃຫ້.
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(ສພຊ) ວັນທີ 27 ກຸມ

(ສອນສັກ ວັນວິໄຊ)

ສົ່ ງ ເສີ ມ ດ້ າ ນການຜະລິ ດ -ສົ່ ງ

5 ປີ (2021-2025); ມະຕິ

ອອກ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ;

ວ່ າ ດ້ ວ ຍການຮັ ບ ຮອງເອົ າ ຜົ ນ

ຈາກນັ້ນ,

ການກວດສອບບົ ດ ສະຫລຸ ບ

ບັນດາຜູ້ແທນກໍໄດ້

ອະທິບາຍ ແລະ ຊີ້ແຈງກັບທີ່

ຂາດຕົວ

ພາ-7 ມີນາ 2022 ທ່ານ ນາງ

ໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຮູ້

ແລະ

ແລະ ຜົນການກວດສອບ ປະ

ທັດສະດາພອນ

ເຂົ້າໃຈ,

ສ່ວນບາງຄຳສະເໜີ

ຈຳປີ 2020, ບົດສະຫລຸບການ

ຈັນທະມາດ

ງົບປະມານແຫ່ງລັດ

ຮອງປະທານກໍ າ ມາທິ ກ ານບັ ນ

ແມ່ ນ ຈະໄດ້ ນ ຳໄປສະເໜີ ຕໍ່ ຂັ້ ນ

ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ

ດາເຜົ່າ ທັງເປັນສະມາຊິກສະພາ

ເທິງ ກໍຄືພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

2021 ແລະ ແຜນການປະຈຳ

ແຫ່ງຊາດ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງ

ໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ພິຈາລະນາແກ້

ປີ 2022 ຂອງອົງການກວດ

ທີ 16 ແຂວງເຊກອງ ພ້ອມ

ໄຂຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

ສອບແຫ່ງລັດ;

ດ້ວຍຄະນະ

ໄດ້ປະສານສົມ

ປະຈຳປີ

ມະຕິວ່າດ້ວຍ

ແຕ່ລະຈຸດທີ່ໄດ້ເຄື່ອນ

ການຮັ ບ ຮອງເອົ າ ບົ ດ ລາຍງານ

ຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ໄລຍະ
ຜ່ານມາ ຂອງ ສສຊ ຕໍ່ຜູ້ມີສິດ
ເລືອກຕັ້ງ

ໂດຍສະເພາະແມ່ນ

ຜົນສຳເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝ

ເມືອງຕະໂອ້ຍ,

ບ້ານໂພນໄຜ່

ປະຊາຊົນ, ສສຊ ແລະ ສສຂ ຄື

ສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາ

19 ໂດຍສະເພາະການດຳລົງຊີ

ເມືອງສາລະວັນ ແລະ ບ້ານສະ

ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນເມືອງທີ່

ແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ແລະ ການ

ວິດປົກກະຕິແບບໃໝ່,ເປັນເຈົ້າ

ພາດ ເມືອງວາປີ ເຊິ່ງມີຄະນະ

ເຂົ້າຮ່ວມ ກໍໄດ້ໃຫ້ການຊີ້ແຈງ,

ຢ້ຽມຢາມຖາມຂ່າວ, ຮັບຟັງຄໍາ

ການໃນວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ-

ພັກຮາກຖານ 5 ກຸ່ມບ້ານ, ອົງ

ອະທິບາຍໄປຕາມແຜນການຂອງ

ຄິດຄໍາເຫັນຄວາມມຸງ່ ມາດປາຖະ

ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ເພີ່ມ

ການຈັດຕັ້ງບ້ານ ຈາກ 27 ບ້ານ,

ລັດຖະບານ

ກໍຄືຂອງແຂວງ

ໜາຂອງປະຊາຊົ ນ ບັ ນ ດາເຜົ່ າ ;

ທະວີ ກ ານເຕົ້ າ ໂຮມຄວາມສາ

ມີ ພ ະນັ ກ ງານອາວຸ ໂ ສບຳນານ,

ແລະ ເມືອງ ຕິດພັນກັບເນື້ອໃນ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 3-5 ມີນາ

ມັ ກ ຄີ ບັ ນ ດາເຜົ່ າ ໃຫ້ ເ ປັ ນ ປຶ ກ

ເຖົ້າແກ່ແນວໂຮມ, ພໍ່ແມ່ປະຊາ

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອ

2022 ທ່ານ ສຸບັນ ສະວະບຸດ

ແຜ່ນ,

ຊົນ, ຄູ-ອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນ

ທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດ

ປະທານກຳມາທິການວຽກງານ

ແລະ ຮັກສາມູນເຊື້ອຮີດຄອງປະ

ເຂົ້າຮ່ວມ ຈໍານວນ 808 ຄົນ,

ທີ IX ແລະ ກອງປະຊຸມສະໄໝ

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ທັງ

ເພນີ ອັ ນ ດີ ງ າມຂອງປະຊາຊົ ນ

ຍິງ 350 ຄົນ; ໃນການພົບປະ

ສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາປະ

ເປັນ ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງ

ບັນດາເຜົ່າ, ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຂອງ

ໃນແຕ່ລະຈຸດ

ໄດ້ຮັບຟັງການ

ຊາຊົນແຂວງສາລະວັນ ຊຸດທີ II

ທີ 14 ແຂວງສາລະວັນ ໄດ້

ຊາດ, ປະຕິບັດສິດ, ໜ້າທີ່ ແລະ

ລາຍງານສະພາບການພັດທະນາ

ເຊິ່ງຍົກໃຫ້ເຫັນຂໍ້ສະດວກ, ຂໍ້

ເຄື່ອນໄຫວພົບປະປະຊາຊົນບັນ

ພັນທະຂອງພົນລະເມືອງ

ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມພາຍໃນບ້ານ;

ຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງທ້າທາຍໃນການ

ດາເຜົ່າ ຢູ່ 4 ເມືອງຂອງແຂວງ

ກອບສ່ ວ ນເຂົ້ າ ໃນການປົ ກ ປັ ກ

ຈາກນັ້ນ, ສສຊ ແລະ ສະ

ພັ ດ ທະນາເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ

ສາລະວັນ ຄື: ສະໝ້ວຍ, ຕະ

ຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາ

ມາຊິ ກ ສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ

ຂອງປະເທດເຮົາປັດຈຸບັນ ໂດຍ

ໂອ້ຍ, ສາລະວັນ ແລະ ວາປີ

ປະເທດຊາດ.

(ສສຂ)ກໍໄດ້ເຜີຍແຜ່ຜົນສຳເລັດ

ສະເພາະຜົນກະທົບຈາກພະຍາດ

ໂດຍມີທ່ານ ສີເຮັງ ຫອມສົມບັດ

ໃນວາລະການເຄື່ ອ ນ

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອ

ໂຄວິດ-19, ໄພທໍາມະຊາດ ແລະ

ປະທານຄະນະ ສສຊ ປະຈຳເຂດ

ໄຫວຄັ້ງນີ້, ທ່ານ ສຸບັນ ສະວະ

ທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດ

ອື່ນໆ ທັງຍັງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນນະ

ເລືອກຕັ້ງ

ທັງເປັນປະທານສະ

ບຸດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ຍັງໄດ້

ທີ IX ແລະ ສະພາປະຊາຊົນ

ໂຍບາຍ, ມາດຕະການທີ່ລັດຖະ

ພາປະຊາຊົນແຂວງ, ທ່ານ ຂັນ

ນຳເອົາຜ້າຫົ່ມ ແລະ ອຸປະກອນ

ແຂວງ ຊຸດທີ II ຕິດພັນກັບ 2

ບານ

ກໍຄືທ້ອງຖິ່ນວາງອອກ

ໄຊ ລັດຖະເຮົ້າ ຮອງປະທານຄະ

ກິລາຈຳນວນໜຶ່ງ ທີ່ໄດ້ຮັບຈາກ

ວາລະແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາ

ເພື່ອສູ້ຊົນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 2 ວາ

ນະ ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງ

ກອງທຶນຊ່ວຍເຫລືອສັງຄົມສະ

ຊົນໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ; ຈາກ

ລະແຫ່ງຊາດ ທີ່ລັດຖະບານກຳ

ທັງເປັນຮອງປະທານສະພາປະ

ພາແຫ່ງຊາດ ໄປສົມທົບກັບການ

ນັ້ນ, ກໍໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ພໍ່ແມ່່

ນົດໄວ້ໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດ. ພ້ອມ

ຊາຊົນແຂວງ ແລະ ບັນດາທ່ານ

ລະດົມຂອງສະມາຊິກສະພາປະ

ປະຊາຊົນ ໄດ້ມີຄຳເຫັນ ແລະ ຂໍ້

ນັ້ນ, ກໍໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄະນະ

ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ

ຊາຊົນແຂວງສາລະວັນ ເຊິ່ງມີອຸ

ສະເໜີຕ່າງໆ ເຊິ່ງພົວພັນກັບຊີ

ພັກ, ອົງການປົກຄອງ ແລະ ປະ

ປະຈຳເຂດເລື ອ ກຕັ້ ງ ເມື ອ ງດັ່ ງ

ປະກອນການຮຽນ

ວິ ດ ການເປັ ນ ຢູ່ ຂ ອງປະຊາຊົ ນ

ຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ຈົ່ງໄດ້ເປັນເຈົ້າ

ກ່າວເຂົ້າຮ່ວມ.

ປຶ້ມຂຽນ, ບິກ ແລະ ເກີບ ນຳ

ເ ປັ ນ ຕົ້ ນ ກ າ ນ ສ້ າ ງ ເ ສັ້ ນ ທ າ ງ

ການເຂົ້າຮ່ວມ, ປະກອບສ່ວນ

ໃນການເຄືອ
່ ນໄຫວພົບ

ໄປມອບໃຫ້ການຈັດຕັງ້ ໃນຈຸດທີ່

ເຂົ້າບ້ານ, ຂໍງົບປະມານສ້າງໂຮງ

ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ຮ່ ວ ມກັ ບ ພັ ກ -

ປະຄັ້ງນີ້, ແມ່ນໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຢູ່

ລົງພົບປະປະຊາຊົນ ເພື່ອນຳໄປ

ຮຽນ, ສ້າງຊົນລະປະທານ, ນ້ຳ

ລັດ ເປັນຕົ້ນ ປະຕິບັດ 2 ວາລະ

5 ຈຸດ ຄື: ບ້ານແມວ, ບ້ານກະ

ແຈກຢາຍໂຮງຮຽນ ແລະ ພໍ່ແມ່

ລິນ, ຂົວຂ້າມນ້ຳຫ້ວຍ ແລະ ອືນ
່ ໆ.

ແຫ່ງຊາດ, ສືບຕໍ່ປະຕິບັດມາດ

ເລງ ເມືອງສະໝ້ວຍ, ບ້ານປິໂກະ

ປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກຂາດເຂີນ.

ຜ່ າ ນການສະເໜີ ຂ ອງ

ຕະການຕ້ າ ນພະຍາດໂຄວິ ດ -

(ຄຳແດງ ອິນທະສັກ)

ນຸ່ງຫົ່ມ, ອຸປະກອນກິລາ ແລະ

ຕຶກອາຄານ ສພຂ ໄຊສົມບູນ

ສະດວກ, ວ່ອງໄວ ແລະ ມີ

ເງິນສົດຈຳນວນໜຶ່ງ.

ເຂົ້າຮ່ວມ.

ຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ.

ທົ ບ ກັ ບ ສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ

ໄຫວ

ແມ່ນໄດ້ເຜີຍແຜ່ຜົນສໍາ

ຜົ ນ ການກວດກາຕາມການຜົ ນ

(ສພຂ) ເຊກອງ ເຜີຍແຜ່ຜົນສຳ

ເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ

ການກວດສອບ ປະຈຳປີ 2019,

ເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ

ເທື່ອທີ 2 ຂອງ ສພຊ ຊຸດທີ IX

ບົ ດ ສະຫລຸ ບ ການເຄື່ ອ ນໄຫວ

ເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ

ແລະ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ

ວຽກງານ ປະຈຳປີ 2021 ແລະ

(ສພຊ) ຊຸດທີ IX ແລະ ກອງ

ເທື່ອທີ 2 ຂອງ ສພຂ ເຊກອງ

ທິ ດ ທ າ ງ ແ ຜ ນ ກ າ ນ ປ ະ ຈ ຳ ປີ

ປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2

ຊຸດທີ II ເຊິ່ງໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກອງ

2022

ຂອງ ສພຂ ເຊກອງ ຊຸດທີ II ຢູ່

ປະຊຸ ມ ໄດ້ ພິ ຈ າລະນາຮັ ບ ຮອງ

ແຫ່ງລັດ;

2 ເມືອງຄື: ເມືອງກະລືມ ແລະ

ເອົາມະຕິ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ

ຮັ ບ ຮອງບົ ດ ລາຍງານຂອງອົ ງ

ເມືອງລະມາມ ແຂວງເຊກອງ.

ເອົ າ ບົ ດ ລາຍງານຂອງລັ ດ ຖະ

ການໄອຍະການປະຊາຊົ ນ ສູ ງ

ໃນການເຄື່ອນໄຫວຄັ້ງ

ບານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິ

ສຸດ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິ

ນີ້, ທີ່ເມືອງກະລືມ ໄດ້ເຄື່ອນ

ແລະ ບັນຫາອືນ
່ ໆອີກຈຳນວນໜຶງ່ .

ບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-

ບັ ດ ການເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກງານ

ໄຫວຢູ່ 4 ຈຸດ ລວມ 12 ບ້ານ

ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ນາງ

ສັງຄົມ 9 ເດືອນ, ຄາດຄະເນ

ປະຈຳປີ 2021 ແລະ ແຜນ

ຄື: ຈຸດທີ 1 ຈຸດສຸມບ້ານປະ

ທັດສະດາພອນ

ໝົດປີ 2021 ແລະ ແຜນການ

ການປະຈຳປີ

ມະຕິ

ນອນ, ຈຸດທີ 2 ຈຸດສຸມບ້ານອາ

ໄດ້ມຄ
ີ ຳເຫັນໂອ້ລມ
ົ ຕໍຄ
່ ະນະພັກ,

ປະຈຳປີ 2022; ມະຕິວ່າດ້ວຍ

ວ່ າ ດ້ ວ ຍການຮັ ບ ຮອງເອົ າ ບົ ດ

ເຕັງ-ກະອວງ, ຈຸດທີ 3 ຈຸດສຸມ

ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ, ເຈົ້າ

ການຮອງຮັ ບ ເອົ າ ບົ ດ ລາຍງານ

ລາຍງານຂອງສານປະຊາຊົນສູງ

ບ້ານອາເວີນ, ແລະ ຈຸດທີ 4

ໜ້າທີ່, ຄູ-ອາຈານ, ແພດໝໍ ຕະ

ຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການ

ສຸດ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິ

ຈຸດສຸມບ້ານຕະນຶງ ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າ

ຫລອດຮອດພໍ່ ແ ມ່ ປ ະຊາຊົ ນ ຜູ້

(ສພຊ) ວັນທີ 2 ມີນາ

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານ

ບັ ດ ການເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກງານ

ຮ່ວມຮັບຟັງທັງໝົດ
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ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ໃຫ້ສືບຕໍ່ຮັກສາ

ແຫ່ງລັດ 10 ເດືອນ, ຄາດຄະ

ປະຈຳປີ 2021 ແລະ ແຜນ

ຄົນ ຍິງ 508 ຄົນ; ສ່ວນຢູ່ທີ່

ເນໝົດປີ 2021 ແລະ ແຜນ

ເມືອງລະມາມ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວ

ຂອງອົງການກວດກາ
ມະຕິວ່າດ້ວຍການ

ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍ

ປະ

ເປັນຕົ້ນ:

ຈຸດປະສົງ ແມ່ນເພື່ອ

ໃນໂອກາດນີ້, ໄດ້ຮັບ

ປຶ ກ ສາຫາລື ກ່ ຽ ວກັ ບ ການກະ

ຟັງການລາຍງານໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວ

ກຽມມອບ-ໂອນໂຄງການປຸ ກ

ກັບໂຄງການກໍ່ສ້າງ

ສ້າງຕຶກ ສພຂ ໄຊສົມບູນ ທັງ

ວ່າ: ຕຶກອາຄານ ສພຂ ໄຊສົມ

ເຮັ ດ ໃຫ້ ກ ອງປະຊຸ ມ ຮ່ ວ ມກັ ບ

ບູນ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານພູຫົວຊ້າງ ເມືອງ

ຜ່ານມານີ້, ຄະນະເລຂາທິການ

ກົມບໍລິຫານ-ພິທີການ

ຄລສ

ອະນຸວົງ ແຂວງໄຊສົມບູນ ເຊິ່ງ

ສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການ

ສະພາແຫ່ງຊາດ (ຄລສ) ນຳ

ໃນຄັ້ງນີ້ ບັນລຸຜົນສໍາເລັດຕາມ

ເປັນການຈັດຕັ້ງລະຫວ່າງ ຄລສ

ການ ປະຈຳປີ 2022; ມະຕິ

ເມືອງຢ່າງໜັກແໜ້ນ, ເພີ່ມທະ

ໂດຍທ່ານ ບຸນທັນ ບຸນວິໄລ

ລະດັບຄາດໝາຍ ເປັນຕົ້ນ ການ

ແລະ ສພຂ ເຊິ່ງ ຄລສ ເປັນ

ການປະຈຳປີ 2022; ມະຕິວ່າ

ວ່ າ ດ້ ວ ຍການຮັ ບ ຮອງເອົ າ ການ

ຮອງເລຂາທິ ກ ານສະພາແຫ່ ງ

ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ເຈົ້ າ ຂອງໂຄງການມະຫາພາກ

ຢູ່ຈຸດສຸມບ້ານຕະນຶມ, ມີຜູ້ມີຜູ້

ວີຄວາມສາມັກຄີປອງດອງ, ເຄົາ

ດ້ວຍການຮອງຮັບເອົາບົດລາຍ

ແຕ່ງຕັງ້ ສະມາຊິກ
ິ ສະພາຜູພ
້ ພ
ິ າກ
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ຊາດ ແລະ ທ່ານ ອາລຸນຍາເດດ

ການກະກຽມ ແລະ ດໍາເນີນ

ທາງດ້ານງົບປະມານ

ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງທັງໝົດ

ລົບນັບຖືລະບຽບຂອງພັກ, ກົດ

ງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບ

ສາຂອງສານປະຊາຊົ ນ ສູ ງ ສຸ ດ ;

ຣາຊະພົນ ຫົວໜ້າກົມບໍລິຫານ-

ກອງປະຊຸ ມ ໃຫ້ ມີ ຄ ວາມລະ

ສພຂ

ຄົນ ຍິງ 68 ຄົນ; ພ້ອມນັ້ນ, ກໍ

ໝາຍຂອງລັດ, ອະນຸລັກຮັກສາ

ຍຸ ດ ທະສາດພັ ດ ທະນາພະລັ ງ

ມະຕິວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາ

ພິທີການ ສະພາແຫ່ງຊາດ ພ້ອມ

ອຽດຈະແຈ້ງ; ການກະກຽມບັນ

ເຊິ່ ງ ໂຄງການດັ່ ງ ກ່ າ ວມີ ມູ ນ ຄ່ າ

ໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານຈາກຕາງໜ້າ

ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງ

ງານໄຟຟ້າ

ສປປລາວ

ບົ ດ ສະຫລຸ ບ ການເຄື່ ອ ນໄຫວ

ດ້ວຍທີມງານ

ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວ

ດາເນືອ
້ ໃນເພືອ
່ ປຶກສາຫາລືຮວ
່ ມ

46.744.475.208 ກີບ ແລະ

ແຕ່ລະກຸ່ມບ້ານ ເຊິ່ງໄດ້ລາຍງານ

ເຜົ່າ, ຮັກສາມູນເຊື້ອດຸໝັ່ນຂະ

(2021-2030); ມະຕິວ່າດ້ວຍ

ວຽກງານ ປະຈຳປີ 2021 ແລະ

ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບສະພາປະຊາ

ກັນໃນກອງປະຊຸມ ໃຫ້ມີຄວາມ

ໄດ້ເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງໃນວັນທີ 4

ສະພາບລວມ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີ

ຫຍັນພຽນໃນການຜະລິດກະສິ

ການຮັ ບ ຮອງເອົ າ ບົ ດ ລາຍງານ

ແຜນການ ປະຈຳປີ 2022 ຂອງ

ຊົນແຂວງ (ສພຂ) ໄຊສົມບູນ;

ຄົບຖ້ວນ ແລະ ທັນເວລາ ຮັບ

ກຸມພາ 2021 ມາຮອດວັນທີ

ຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະແມ່ນດ້ານ

ກຳໃຫ້ກຸ້ມກິນ ແລະ ກາຍເປັນ

ຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບວິໄສ

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ມະຕິວ່າ

ໂດຍການຕ້ອນຮັບຂອງທ່ານ ຄໍາ

ປະກັນທາງດ້ານຮູບການ, ວິທີ

15 ພະຈິກ 2021 ໄດ້ມີການ

ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ເຊັ່ນ: ເສັ້ນ

ສິນຄ້າ; ຈາກນັ້ນ, ຄະນະໄດ້

ທັດ 20 ປີ (2021-2040),

ດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍ

ພູທອນ ວົງພະຈັນ ຮອງປະທານ

ການ,

ຂັ້ນຕອນການດໍາເນີນ,

ກວດກາໜ້າວຽກ ເຊິ່ງປະຕິບັດ

ທາງຄົມມະນາຄົມ, ຕາຄ່າຍໄຟ

ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອຈຳນວນ

ຍຸດທະສາດ 10 ປີ (2021-

11 ສະບັບ; ຈາກນັ້ນ, ໄດ້ແນະ

ສພຂ; ມີບັນດາຕາງໜ້າຈາກພະ

ການກະກຽມວຽກງານທາງດ້ານ

ວຽກສໍາເລັດ 16% ຂອງໜ້າ

ຟ້າ, ນ້ຳລິນ, ໂທລະຄົມ, ການ

ໜຶ່ງໃຫ້ແກ່ອຳນາດການປົກຄອງ

2030) ແລະ ແຜນພັດທະນາ

ນໍ າ ເພີ່ ມ ເຕີ ມ ກ່ ຽ ວກັ ບ ສອງວາ

ເຊິ່ງປະກອບມີ:

ແນກການອ້ອມຂ້າງແຂວງ, ບໍລິ

ບໍລິຫານ ແລະ ພິທີການໃນການ

ວຽກທັງໝົດ.

ສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ການ

ແຕ່ລະບ້ານ

ເສດຖະກິດດິຈີຕອນແຫ່ງຊາດ:

ລະແຫ່ງຊາດ, ບັນຫາສາສະໜາ

ເຂົ້າສານ, ອາຫານແຫ້ງ, ເຄື່ອງ

ສັດທີ່ປຶກສາ ແລະ ບໍລິສັດກໍ່ສ້າງ

ຮັບໃຊ້ກອງປະຊຸມໃຫ້ມີຄວາມ

ຂອງ

2022;

ຈັນທະມາດ

(ວາດສະໜາ)

7]lDDD

ໃນ

ເຊິ່ງໃຫ້ຮູ້

ແລະ

ເປັນເຈົ້າຂອງໂຄງການ

(ອໍາໄພພອນ ແກ້ວວິໄລ)
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(ສພຊ
 ) ໃນລະຫວ່າງວັນ
ທີ 1-7 ມີນາ 2022 ທ່ານ ສົມ
ພອນ ສີອຸດົມພັນ ຮອງປະທານ
ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ
(ສສຊ
 ) ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ
6, ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນ
ແຂວງ (ສພຂ) ຫລວງພະບາງ
ທັງເປັນປະທານຄະນະກຳມະການ
ເສດຖະກິດ, ແຜນການ ແລະ
ການເງິນຂອງ ສພຂ ໄດ້ເຄື່ອນ
ໄຫວໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຜນ
ົ ສຳເລັດ
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອ
ທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ
(ສພຊ) ຊຸດທີ IX ແລະ ສພຂ
ຊຸດທີ II ຢູ່ທີ່ເມືອງໂພນທອງ
ປະກອບມີ 5 ຈຸດຄື: ສໍານັກ
ເມືອງ, ກອງບັນຊາການທະຫານ
ເມືອງ, ບ້ານວັງແນກ, ບ້ານທອງ
ສີ ແລະ ບ້ານທອງໃຕ້ ແລະ ເມືອງ
ງອຍ ປະກອບມີ 5 ຈຸດຄື: ສໍາ
ນັກເມືອງ, ບ້ານເມືອງງອຍ, ບ້ານ
ຫວ້ຍແສນ, ບ້ານນາກາງ ແລະ
ບ້ານຫ້ວຍບໍ່ ມີເຈົ້າເມືອງ-ຮອງ
ເຈົ້າເມືອງ, ບັນດາຄະນະປະຈຳ
ພັກເມືອງ, ກຳມະການພັກເມືອງ,
ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ,
ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ອົງ
ການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ຜູມ
້ ສ
ີ ດ
ິ
ເລືອກຕັງ້ ໃນສອງເມືອງດັງ່ ກ່າວ
ລວມທັງໝົດມີ 728 ທ່ານ ຍິງ

271 ທ່ານ.
ການເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກ
ງານໃນຄັ້ງນີ້, ແມ່ນໄດ້ຮັບຟັງ
ການລາຍງານສະພາບໂດຍຫຍໍ້
ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນພັ ດ
ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນ
ໄລຍະ 1 ປີຜ່ານມາ ແລະ ທິດ
ທາງແຜນການ 1 ປີຕໍ່ໜ້າ ຈາກ
ຕາງໜ້ າ ຂອງອົ ງ ການປົ ກ ຄອງ
ເມືອງ ແລະ ບ້ານ ເຊິງ່ ໄດ້ຍກ
ົ ໃຫ້
ເຫັນຂໍສ
້ ະດວກ, ຂໍຫ
້ ຍຸງຍາກ ແລະ
ສິ່ງທ້າທາຍຫລາຍບັນຫາ. ຈາກ
ນັນ
້ , ທ່ານ ສົມພອນ ສີອດ
ຸ ມ
ົ ພັນ
ໄດ້ເຜີຍແຜ່ເນືອ
້ ໃນຈິດໃຈຜົນສຳ
ເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັ ນ
ເທືອ
່ ທີ 2 ຂອງສອງກອງປະຊມ
ຸ
ດ ັ ່ ງ ກ ່ າ ວ ຕິ ດ ພັ ນ ກັ ບ ການເຜີຍ
ແຜ່ທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ສິດ
ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງ ສພຊ ແລະ
ສພຂ ແລະ 2 ວາລະແຫ່ງຊາດ
ໃນການແກ້ ໄ ຂບັ ນ ຫາເສດຖະ
ກິດ, ການເງິນ ແລະ ບັນຫາຢາ
ເສບຕິດ
ໃຫ້ບັນດາຜູ້ມີສິດ
ເລືອກຕັງ້ ໄດ້ຮບ
ັ ຮູ້ ແລະ ເຂົາ້ ໃຈ
ຕໍບ
່ ນ
ັ ຫາສຳຄັນຕ່າງໆ ທີໄ່ ດ້ພຈ
ິ າ
ລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາຢູ່ໃນ
ກອງປະຊຸມຂອງ ສພຊ ແລະ ສພຂ.
ພ້ອມນີ້, ຍັງໄດ້ຮັບຟັງຄຳຄິດຄຳ
ເຫັນ, ຂໍ້ຂັດຂ້ອງໝອງໃຈຂອງ
ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ເຊິ່ງເຫັນໄດ້

ຫລາຍບັນຫາທີ່ຕິດພັນກັບວຽກ
ງານການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ ວຽກງານອື່ນໆ.
ຈາກນັນ
້ , ຮອງປະທານ
ຄະນະ ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກ
ຕັ້ງທີ 6 ກໍໄດ້ອະທິບາຍ, ຊີ້ແຈງ
ຕໍກ
່ ບ
ັ ບັນດາຄຳສະເໜີຕາ່ ງໆ ໃຫ້
ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ເຂົ້າໃຈກັບທີ່
ແລະ ຮັບເອົາບາງຄຳສະເໜີ ເພືອ
່
ນຳໄປຊຸກຍູ້ ໃຫ້ພາກສ່ວນທີກ
່ ຽ່ ວ
ຂ້ອງ ຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາ ແລະ
ແກ້ໄຂຕາມພາລະບົດບາດ ພ້ອມ
ທັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ອົງການປົກ
ຄອງເມືອງ ແລະ ອົງການປົກຄອງ
ບ້ານດັງ່ ກ່າວ ສືບຕໍເ່ ອົາໃຈໃສ່ຍກ
ົ
ສູງສິດເປັນເຈົາ້ ໃນການຈັດຕັງ້ ປະ
ຕິບດ
ັ ບັນດານະໂຍບາຍຂອງພັກ,
ລະບຽບກົດໝາຍ, ແຜນພັດທະ
ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ກໍຄືມະຕິ
ກອງປະຊຸມຂອງ ສພຊ ແລະ 
ສພຂ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ 2 ວາ
ລະແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ບຸນລຸຕາມຈຸດ
ປະສົງ ແລະ ຄາດໝາຍທີວ
່ າງໄວ້.
ໂອກາດເຄືອ
່ ນໄຫວ   ຄັງ້
ນີ້, ທ່ານຍັງໄດ້ນຳເອົາຊຸດ ກິລາ
ຈຳນວນ 25 ຊຸດ ມອບໃຫ້ຫອ
້ ງ
ການສະຫະພັນແມ່ນຍິງ ເມືອງ
ໂພນທອງ
ລວມມູນຄ່າ
1.875.000ກີບ.
                                                                              
(ວິສະນຸ ເພັດສຸພນ
ັ )
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(ສພຊ) ຕອນບ່າຍວັນ
ທີ 7 ມີນາ 2022 ທີຫ
່ ອ
້ ງປະຊຸມ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ)
ຜົງ້ ສາລີ ໄດ້ມພ
ີ ທ
ິ ປ
ິ ະກາດພະນັກ
ງານ-ລັດຖະກອນ ສພຂ ອອກ
ພັ ກ ກ ານ-ຮັ ບ ອຸ ດ ໜຸ ນ ບໍ າ ນານ
ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ
ທອງສີ ເສົາສຸລິພົມ ປະທານຄະ
ນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ;
ມີບນ
ັ ດາທ່ານຄະນະປະຈໍາສະພາ
ປະຊາຊົນແຂວງ, ຮອງປະທານ
ຄະນະກໍາມະການ ສພຂ, ຮອງ
ເລຂາທິການ ສພຂ, ບັນດາຫົວ
ໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ ແລະ
ພະນັ ກ ງານວິ ຊ າການພາຍໃນ
ສພຂ ເຂົ້າຮ່ວມ.
ໃນພິທ,ີ ໄດ້ຮບ
ັ ຟັງທ່ານ
ຄໍາຕຸ່ນ ວົງສາ ຮອງເລຂາທິການ
ສພຂ (ຜູ້ຊີ້ນໍາວຽກງານຈັດຕັ້ງພະນັກງານ) ຂຶນ
້ ຜ່ານຂໍຕ
້ ກ
ົ ລົງວ່າ
ດ້ວຍການອະນຸມດ
ັ ໃຫ້ພະນັກງານ
ຮັບອຸດໜຸນບໍານານ ສະບັບເລກ
ທີ 92/ຈຂ.ຜລ, ລົງວັນທີ 31
ມັງກອນ 2022; ຈາກນັ້ນ, ໄດ້
ມີພທ
ິ ມ
ີ ອບຂໍຕ
້ ກ
ົ ລົງວ່າດ້ວຍການ
ອະນຸມັດໃຫ້ພະນັກງານຮັບອຸດ
ໜຸ ນ ບໍ າ ນານຂຶ້ ນ ຢ່ າ ງສົ ມ ກຽດ.
ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ໄດ້
ຮັບຟັງທ່ານ ທອງສີ ເສົາສຸລິພົມ
ກໍໄດ້ໂອລົມຕໍ່ພິທີດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງ
ກ່ ອ ນທ່ າ ນກໍ ໄ ດ້ ສ ະແດງຄວາມ
ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຕໍ່ຄະນະຮັບຜິດ
ຊອບກ່ຽວຂ້ອງທີ່ໄດ້ຫ້າງຫາກະ
ກຽມດ້ານຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ການຈັດ
ພິທີ ໄດ້ດາໍ ເນີນຖືກຕ້ອງຕາມລະ
ບຽບການ ທັງຮັບປະກັນເນືອ
້ ໃນ
ທັງສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍທ່ານ
ສີສພ
ຸ ນ
ັ ແສງຍອດ ອະດີດປະທານ
ຄະນະກໍາມະການເສດຖະກິດ,
ແຜນການ ແລະ ການເງິນ, ອະ
ດີ ດ ສະມາຊິ ກ ສະພາປະຊາຊົ ນ
ແຂວງ ຊຸດທີ I ປະຈໍາເມືອງບຸນ
ໃຕ້ ທີສ
່ ມ
ຸ ທຸກຄວາມຮູຄ
້ ວາມສາ
ມາດ, ເຫືອ
່ ແຮງ, ສະຕິປນ
ັ ຍາ ເຂົາ້
ໃນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ໜ້າທີກ
່ ານ
ເມືອງຂອງຕົນດ້ວຍຄວາມພະຍາ
ຍາມ ແລະ ມີຜນ
ົ ສໍາເລັດໃນທຸກ
ວຽກງານ ທັງໝົດນັນ
້ ແມ່ນເປັນ

ການປະກອບສ່ວນສໍາຄັນເຂົາ້ ໃນ
ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາ
ພັດທະນາແຂວງຜົ້ງສາລີ ກໍຄື
ສພຂ ຜົ້ງສາລີ.
ພ້ອມກັນນັນ
້ , ທ່ານຍັງ
ໄດ້ ເ ໜັ້ ນ ບາງບັ ນ ຫາໃຫ້ ພ ະນັ ກ
ງານ-ລັດຖ
 ະກອນຳຍໃນ ສພຂ
ເອົາໃຈໃສ່ ເປັນຕົນ
້ ແມ່ນໃຫ້ເພີມ
່
ທະວີ ກ ານກໍ າ ແໜ້ ນ ແນວທາງ,
ນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ, ມະຕິ,
ຄໍາສັງ່ , ນິຕກ
ິ ຳຕ່າງໆຂອງຂັນ
້ ເທິງ
ລວມທັງພາລະບົດບາດສິດໜ້າ
ທີ່ຂອງ ສພຂ, ຄາດໝາຍສູ້ຊົນ
ທີ່ຂັ້ນເທິງ ກໍຄືຂັ້ນຂອງຕົນວາງ
ອອກ; ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍມູນ
ເຊື້ ອ ອັ ນ ດີ ໃ ນການຊີ້ ນ ຳ-ນໍ າ ພາ
ວຽກງານ ສພຂ ຕາມບົດບາດ
ເພື່ອໃຫ້ວຽກງານຂອງ  ສພຂ ກໍ
ຄືຄາດໝາຍຕ່າງໆທີ່ ສພຂ ຮັບ
ຮອງ ໄດ້ຮບ
ັ ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ
ແລະ ໃຫ້ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍ
ເປັນກ້າວໆ; ເພິ່ມທະວີການກໍາ
ແໜ້ນ ແລະ ຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ແບບ
ແຜນວິທີເຮັດວຽກຂອງການນໍາ

ແຕ່ລະຂັ້ນຕາມຫລັກການລວມ
ສູນປະຊາທິປະໄຕ, ນໍາພາເປັນ
ໝູ່ຄະນະ, ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ
ສຽງສ່ວນໜ້ອຍຂຶນ
້ ກັບສຽງສ່ວນ
ຫລາຍ, ບຸກຄົນຂຶ້ນກັບການຈັດ
ຕັງ້ ; ໃນເງືອ
່ ນໄຂຄວາມຮຽກຮ້ອງ
ຕ້ອງການຂອງສະພາບການໃໝ່,
ການນໍາແຕ່ລະຂັນ
້ ຕ້ອງໄດ້ພະຍາ
ຍາມປະຕິບດ
ັ ຄວາມເປັນແບບຢ່າງ
ໃຫ້ດີ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການເປັນ
ແບບຢ່າງໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່
ການເມືອງ, ການວາງທັດສະນະ
ມະຫາຊົນ, ຄຸນສົມບັດ, ສິນທໍາ
ປະຕິວັດ, ການເຄື່ອນໄຫວພົວ
ພັນສັງຄົມ,
ການຝຶກຝົນຫລໍ່
ຫລອມຕົນເອງ, ການສ້າງເສດ
ຖະກິດຄອບຄົວ ແລະ ອື່ນໆ.
ຕາມທິດນໍາທີວ
່ າ່ : “ການນໍາພາທີ່
ດີ ແມ່ນການເປັນແບບຢ່າງທີດ
່  ”
ີ .
ໃນຕອນທ້າຍ, ທ່ານຍັງ
ໄດ້ຮຽກຮ້ອງຕໍທ
່ າ່ ນ ສີສພ
ຸ ນ
ັ ແສງ
ຍອດ ເຖິງວ່າຈະໄດ້ຮັບບໍານານ
ແລ້ວ ແຕ່ສະເໜີໃຫ້ທ່ານສືບຕໍ່
ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ໃຫ້ຄວາມ

ຊ່ວຍເຫລືອຄະນະກຳມະການເສດ
ຖະກິດ, ແຜນການ ແລະ ການ
ເງິນ ເປັນຕົນ
້ ແມ່ນບົດຮຽນການ
ຊີ້ນໍາ-ນໍາພາ ແລະ ບົດຮຽນທາງ
ດ້ານວິຊາສະເພາະໃຫ້ແກ່ພະນັກ
ງານຫລັກແຫລ່ງ, ພະນັກງານສືບ
ທອດ ເຊິ່ງ ສພຂ ກໍພ້ອມແລ້ວ
ທີຈ
່ ະສືບຕໍຕ
່ ດ
ິ ຕາມ, ຊຸກຍູ້ ແລະ
ສ້າງເງື່ອນໄຂການປະຕິບັດໜ້າທີ່
ຂອງ ສພຂ ຢ່າງສຸດຄວາມສາ
ມາດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ບັນດາຄາດ
ໝາຍສູຊ
້ ນ
ົ ທີ່ ສພຂ ໄດ້ຮບ
ັ ຮອງ
ນັ້ນ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ໃຫ້ໄດ້ຮບ
ັ ຜົນສໍາເລັດຕາມນະໂຍ
ບາຍທີ່ພັກ-ລັດວາງອອກ ແລະ
ຕໍກ
່ ບ
ັ ການນໍາຂອງ ສພຂ, ພະນັກ
ງານຫລັກແຫລ່ງ ແລະ ພະນັກ
ງານວິຊາການທຸກພາກສ່ວນ ສືບ
ຕໍ່ ເ ອົ າ ໃຈໃສ່ ປ ະຕິ ບັ ດ ໜ້ າ ທີ່ ໄ ດ້
ຮັບການມອບໝາຍຈາກຂັ້ນເທິງ
ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ຫລີກ
ເວັ້ນແນວຄິດເອື້ອອີງ, ສົມທຽບ
ຊັງ່ ຊາ, ເອົາລັດເອົາປຽບ ເຊິງ່ ເປັນ
ເຫດໃຫ້ເສືອ
່ ມເສຍບົດບາດການ
ນໍາພາລວມຂອງຄະນະພັກ-ຄະນະ
ນໍາ ແລະ ກ້າວໄປເຖິງພະນັກງານ
ເສຍທາດຂາດຄຸນ ແລະ ອື່ນໆ.
ເຊິ່ງໃນເງື່ອນໄຂໃໝ່ນ້ຮ
ີ ຽກຮ້ອງ
ໃຫ້ ທຸ ກ ຄົ ນ ມີ ຄ ວາມບຸ ກ ບື ນ ຕັ້ ງ
ໜ້າ, ສະແຫວງຫາຄວາມຮູຄ
້ ວາມ
ສາມາດ ເພື່ອອຸທິດຕົນເຂົ້າໃນ
ການພັດທະນາຕົນເອງ ແລະ ກົມ
ກອງໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ.
(ນາງ ສຸກສົມພອນ
ແກ້ວແສງພະຈັນ)
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(ສພຊ) ລະຫວ່າງວັນທີ
7-9 ມີນາ 2022 ສະມາຊິກສະ
ພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ປະຈໍາເຂດ

ເລືອກຕັ້ງທີ 16 ແຂວງເຊກອງ
ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນ
ແຂວງ (ສສຂ) ຊຸດທີ II ນໍາໂດຍ
ທ່ານ ນາງ ໄຮມະນີ ວົງໜໍແ
່ ກ້ວ,
ສສຊ ປະຈໍາເຂດທີ 16, ປະທານ
ກໍາມະການວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ
ແລະ ບັນດາເຜົາ່ ສະພາປະຊາຊົນ
ແຂວງ (ສພຂ) ເຊກອງ, ທ່ານ
ໄຊຍະຫວັດ ກ້ອນຄໍາໝັນ
້ ສສຂ
ຊຸດທີ II, ຫົວໜ້າໜ່ວຍເລືອກ
ຕັ້ງປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງລະ
ມາມ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ຜັນ
ຂະຫຍາຍເນືອ
້ ໃນຜົນສຳເລັດກອງ
ປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2
ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ (ສພຊ
 ) ຊຸດ
ທີ IX ແລະ ສພຂ ເຊກອງ ຊຸດທີ
II ຢູ່ບ້ານຕະນຶມ ເມືອງລະມາມ
ໂດຍມີບນ
ັ ດາທ່ານຄະນະພັກ, ອໍາ
ນາດການປົກຄອງບ້ານ, ເຈົາ້ ໜ້າ
ທີ່ 2 ກໍາລັງປ້ອງກັນຊ
 າດ-ປ້ອງ
ກັນຄ
 ວາມສະຫງົບ, ພະນັກງານ
ຄູ-ອາຈານ, ແພດໝໍ ພ້ອມດ້ວຍ
ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ
3 ບ້ານອ້ອມຂ້າງຄື: ບ້ານຕະນຶມ,
ບ້ານຮຶງ ແລະ ບ້ານຖໍ້າເດັ້ງ ເຂົ້າ
ຮ່ວມຈໍານວນ 158 ຄົນ ຍິງ 47
ຄົນ ແລະ ເຄືອ
່ ນໄຫວຢທ
ູ່ ກ
ີ ມ
ຸ່ 6
ຕອກອົງແກ້ວຄື: ບ້ານຕອກອົງ
ແກ້ວ, ບ້ານນາເວີ ແລະ ບ້ານຕະ

ອູນ ເມືອງລະມາມ ມີຄະນະພັກອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ, ພໍ່
ແມ່ປະຊາຊົນໃຫ້ການຕ້ອນຮັບ

ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງ.
ການເຄືອ
່ ນໄຫວທີບ
່ າ້ ນ
ຕະນຶມ, ໄດ້ຮບ
ັ ຟັງການລາຍງານ
ໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບສະພາບຈຸດພິ
ເສດ, ທີ່ຕັ້ງຂອງບ້ານ, ການຊີ້
ນໍ າ ໆພາຂອງອົ ງ ການປົ ກ ຄອງ
ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງບ້ານ ໃນໄລຍະຜ່ານ
ມາ. ຈາກນັນ
້ , ບັນດາທ່ານ ສສຊ
-ສສຂ ກໍໄດ້ຜດ
ັ ປ່ຽນກັນເຜີຍແຜ່
ເນື້ອໃນຜົນສຳເລັດກອງປະຊຸມ
ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ່ 2 ຂອງ
ສພຊ
 ຊຸດທີ IX ແລະ ສພຂ ເຊ
ກອງ ຊຸດທີ II ໂດຍໄດ້ຍົກໃຫ້
ເຫັນບັນຫາສໍາຄັນຕ່າງໆທີໄ່ ດ້ຄນ
້ົ
ຄວ້າ, ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ
ເອົາໃນກອງປະຊຸມ ແລະ ບັນດາ
ເນືອ
້ ໃນຕ່າງໆທີ່ ສສຊ-ສສຂ ໄດ້
ສະເໜີຕກ
່ ໍ ອງປະຊຸມ ໂດຍສະເພາະ
ບັນດາປາກົດການຫຍໍ້ທ້ຕ
ໍ ່າງໆທີ່
ເກີດຂຶນ
້ ໃນສັງຄົມ ກໍຄແ
ື ຂວງເຊ
ກອງ ພ້ອມທັງແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວ
ກັບການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດ
ຕັ້ງ, ສິດໜ້າທີ່ ແລະ ພາລະບົດ
ບາດຂອງ ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກ
ຕັງ້ ແລະ ສສຂ ໃນການເປັນຕົວ
ແທນແຫ່ງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ
ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົາ່ . ພ້ອມ
ນີ້, ຍັງໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ຄະນະພັກ,
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ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ ແລະ
ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ
ໄດ້ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນ ແລະ
ຄໍາສະເໜີຕ່າງໆ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນ
ນໍາໄປສະເໜີຕໍ່ຄະນະນໍາຂັ້ນເທິງ
ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້
ຮັບຮູ້ ແລະແກ້ໄຂ.
ໃນການເຄື່ອນໄຫວທີ່
ກຸມ
່ 6 ຕອກອງົ ແກ້ວ, ທ່ານ ສົມ
ໄໝ ແມະໄລລຸນ ນາຍບ້ານໆ
ຕອກອົງແກ້ວ ໄດ້ລາຍງານສະ
ພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດສັ ງ ຄົ ມ ຂອງບ້ າ ນໂດຍຫຍໍ້ ວ່ າ :
ພາຍໃນບ້ານ ມີ 166 ຄອບຄົວ,
95 ຫລັງຄາເຮືອນ, ຄອບຄົວທຸກ
ຍາກ 73 ຄອບຄົວ, ມີພົນລະ
ເມືອງ 848 ຄົນ ຍິງ 405 ຄົນ,
ຍຶດຖືອາຊີບເຮັດນາ, ເຮັດໄຮ່,
ມີເນືອ
້ ທີນ
່ າທັງໝົດ 48 ເຮັກຕາ,
ເນື້ອທີ່ໄຮ່ 87 ເຮັກຕາ, ນອກນີ້
ຍັງໄດ້ລຽ້ ງສັດ ມີສດ
ັ ລ້ຽງທັງໝົດ
2983 ໂຕ ປະກອບມີ: ຄວາຍ,
ງົວ, ໝູ, ແບ້ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອ
ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ, ສາ
ມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້ທງັ ໝົດ 2,5
ລ້ານກວ່າກີບ, ສະເລ່ຍໃສ່ຫວ
ົ ຄົນ
ໄດ້ 3 ແສນກີບຕໍຄ
່ ນ
ົ ຕໍປ
່ ;ີ ພ້ອມ
ນີ,້ ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ ຍັງ
ໄດ້ສະເໜີຕໍ່ ສສຊ ແລະ ສສຂ
ຊ່ວຍພິຈາລະນາສ້ອມແປງຄອງ
ຊົນລະປະທານ ແລະ ທຶນງົບປະ
ມານກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນປະຖົມສົມ
ບູນ ແລະ ອື່ນໆ.
ທີບ
່ າ້ ນນາເວີ ແລະ ບ້ານ
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ຕະອູນ, ຕາງໜ້າຄະນະພັກ-ອໍາ
ນາດການປົກຄອງບ້ານທັງ 2
ບ້ານໄດ້ລາຍງານສະພາບການພັດ
ທະນາເສດຖະກິດຂອງບ້ານໂດຍ
ຫຍໍ,້ ພ້ອມທັງສະເໜີບາງບັນຫາ
ຄວາມມຸງ້ ມາປາຖະໜາຂອງພໍແ
່ ມ່
ປະຊາຊົນຕໍ່ຄະນະ ສສຊ ແລະ
ສສຂ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການສ້ອມ
ແປງເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມລະ
ຫວ່າງບ້ານຕໍ່ບ້ານ, ການກໍ່ສ້າງ
ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ ພ້ອມທັງ
ປະກອບບຸກຄະລາກອນຄູສອນ
ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ.
ໂອກາດດຽວກັນນັ້ນ,
ສສຊ ແລະ ສສຂ ໄດ້ຜັດປ່ຽນ

ກັນຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ໂຄສະນາ
ເຜີຍແຜ່ບັນດາມະຕິຮັບຮອງໃນ
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທືອ
່ ທີ
2 ຂອງ ສພຊ ຊຸດທີ IX ແລະ
ສພຂ ຊຸດທີ II ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ພ່ໍ
ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົາ່ ຂອງບ້ານ
ໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຕໍ່ເນື້ອໃນ
ວຽກງານສຳຄັນທີ່ໄດ້ພິຈາລະນາ
ຮັ ບ ຮອງເອົ າ ໃນກອງປະຊຸ ມ ດັ່ ງ
ກ່າວ, ພ້ອມນີ້ ຍັງເປັນການພົບ
ປະ ແລະ ຮັບຟັງກ່ຽວກັບຄໍາສະ
ເໜີ ຂອງອໍານາດການປົກຄອງ
ບ້ານ ແລະພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ເພື່ອ
ນໍາໄປສະເໜີຕໍ່ຄະນະນໍາຂັ້ນເທິງ
ກໍຄພ
ື າກສ່ວນທີກ
່ ຽ່ ວຂ້ອງໄດ້ຮບ
ັ
ຮູ້ ແລະ ພິຈາລະນາແກ້ໄຂຕາມ
ຄວາມເໝາະສົມ.
(ພຸດທະສອນ)

(ສພຊ) ໃນລະຫວ່າງວັນ
ທີ 2-5 ມີນາຜ່ານມາ, ທ່ານ ກົງ
ແກ້ວ ມີວໍລະຈັກ ປະທານສະພາ
ປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ) ສະຫ
 ວັນ
ນະເຂດ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມ
ຊຸກຍູກ
້ ານສັກວັກຊີນຕ້ານພະຍາດ
ໂຄວິດ-19 ທີ່ເມືອງເຊໂປນ ໄດ້
ຮັບການຕ້ອນຮັບໂດຍທ່ານ ວົງ
ສະຫວັນ ວຽງມະນີ ເຈົ້າເມືອງໆ
ນອງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະນຳຂອງ
ເມືອງ, ຕາງໜ້າພະແນກສາທາ
ລະນະສຸກແຂວງ, ຕາງໜ້າຫ້ອງ
ການສາທາລະນະສຸກເມືອງ, ຈຸດ
ສຸມ, ນາຍບ້ານ, ພາກສ່ວນທີກ
່ ຽ່ ວ
ຂ້ອງ ແລະ ຕະຫລອດຮອດພໍ່
ແມ່ປະຊາຊົນຕ້ອນຮັບຢ່າງອົບອຸນ
່ .
ໃນການເຄື່ອນໄຫວຄັ້ງ
ນີ້, ມີ 5 ຈຸດຂອງເມືອງຄື: ບ້ານ
ວັງກຸງ, ບ້ານນາຫົວນ້ຳ, ໂຮງໝໍ
ນ້ອຍແດນສະຫວັນ, ບ້ານອາຫໍ້
ແລະ ບ້ານຕໍເຮືອ ໂດຍໃນແຕ່ລະ
ຈຸດແມ່ນໄດ້ຮບ
ັ ຟັງການລາຍງານ
ສະພາບການສັກວັນຊີນຕ້ານພະ
ຍາດໂຄວິ-19 ຈາກຄະນະສະເພາະ
ກິດຕ້ານໂຄວິດ-19 ຂັ້ນເມືອງ
ທັງຮັບຟັງຄຳເຫັນ ແລະ ໂອ້ລົມ
ຂອງອໍານາດການປົກຄອງເມືອງ,
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(ສພຊ) ໃນວັນທີ 7 ມີ
ນາ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະພາ
ປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ) ອັດຕະ
ປື, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ
(ສສຊ) ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 17
ແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ເຊືອ
່ ມຊືມເຜີຍ
ແຜ່ເນືອ
້ ໃນຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມ
ສະໄໝສາມັນເທືອ
່ ທີ 2 ຂອງສະ
ພາແຫ່ງຊາດ (ສພຊ) ຊຸດທີ IX
ແລະ ສພຂ ຊຸດທີ II ນໍາພາໂດຍ
ທ່ານ ນາງ ມີນາພອນ ໄຊສົມພູ
ປະທານຄະນະ ສສຊ ເຂດ17 ປະ
ທານ ສພຂ ພ້ອມດ້ວຍຮອງປະ
ທານຄະນະ ສສຊ ເຂດ 17, ຄະ
ນະ ສສຊ ເຂດ 17 ທີປ
່ ະຈໍາຢູສ
່ ນ
ູ
ກາງ ແລະ ທ້ອງຖີ່ນ, ມີບັນດາ
ທ່ າ ນຫົ ວ ໜ້ າ -ຮອງຫົ ວ ໜ້ າ ພະ

ແນກການ, ສອງກຳລັງ ປກຊປກສ ແລະ ພະນັກງານຫລັກ
ແຫລ່ງອ້ອມຂ້າງແຂວງເຂົາ້ ຮ່ວມ.
ໃນກອງປະຊຸມ ບັນດາ
ທ່ານ ສສຊ
 ປະຈໍເຂດເລືອກຕັ້ງ
ທີ 17 ໄດ້ຜັດປ່ຽນກັນເຜີຍແຜ່
ຜົ ນ ສຳເລັ ດ ກອງປະຊຸ ມ ສະໄໝ
ສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງ ສພຊ,
ສພຂ ເປັນຕົ້ນແມ່ນເນື້ອໃນມະ
ຕິກອງປະຊຸມ ສພຊ ວ່າດ້ວຍການ
ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງລັດ
ຖະບານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັງ້ ປະ
ຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ
-ສັງຄົມ ປະຈໍໍາປີ 2021 ແລະ
ແຜນການ ປະຈໍາປີ 2022; ກ່ຽວ
ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບ
ປະມານແຫ່ງລັດ, ແຜນເງິນຕາ

ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ແຜນການ
ປະຈໍາປີ 2022; ກ່ຽວກັບແຜນ
ພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າຂອງ
ສປປລາວ (2021-2030) ແລະ
ແຜນພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າ
ແລະ ບໍແ
່ ຮ່ 5 ປີ (2021-2025);

ກ່ຽວກັບວິໄສທັດ 20 ປີ (2021
-2040), ຍຸດທະສາດ 10 ປີ
(2021-2030) ແລະ ແຜນພັດ
ທະນາເສດຖະກິດດີຈີຕອນແຫ່ງ
ຊາດ 5 ປີ (2021-2025); ບົດ
ລາຍງານຂອງອົງການກວດສອບ
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ແຫ່ງລັດ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັງ້ ປະ
ຕິບດ
ັ ແຜນການເຄືອ
່ ນໄຫວວຽກ
ງານ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ແຜນ
ການ ປະຈໍາປີ 2022; ຜົນການ
ກວດສອບບົດສະຫລຸບຂາດຕົວ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະ
ມານແຫ່ງລັດ ປະຈໍາປີ 2020;
ບົດລາຍງານຂອງອົງການກວດ
ກາແຫ່ງລັດ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັງ້
ປະຕິ ບັ ດ ແຜນການເຄື່ ອ ນໄຫວ
ວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ
ແຜນການ ປະຈໍາປີ 2022; ການ
ກວດກາຕາມຜົນການກວດສອບ
ບົດສະຫລຸບຂາດຕົວ ການຈັດ
ຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງ
ລັດ ປະຈຳປີ 2019; ບົດລາຍງານ
ຂອງສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ກ່ຽວ

ຈຸດບ້ານ ຕະຫລອດພໍ່ແມ່ປະຊົນ
ໃຫ້ຮບ
ັ ຮູ,້ ເຂົາ້ ໃຈ ກ່ຽວກັບຄວາມ
ໝາຍຄວາມສຳຄັນ ແລະ ປະ
ໂຫຍດຂອງການສັກວັກຊີນເພືອ
່
ເປັນການສ້າງພູມຄຸມ
້ ກັນໃນການ
ຕ້ານພະຍາດໂຄວິ-19. ພ້ອມກັນ
ັ
ນັ້ນ, ກໍມີການຊຸກຊູ້ໃຫ້ທຸກຄົນ
ມີສວ
່ ນຮ່ວມ ເອົາໃຈໃສ່ໃນການ
ໂຄສະນາ ເພືອ
່ ໃຫ້ພແ
່ໍ ມ່ປະຊາຊົນ
ໄດ້ເຂົາ້ ເຖິງການສັກວັກຊີນຫລາຍ
ຂຶ້ນ; ຕິດພັນກັບການຕິດຕາມ
ຊຸກຍູກ
້ ານສັກວັກຊີນໃນຄັງ້ ນີ້ ກໍ
ໄດ້ ມີ ກ ານເຜີ ຍ ແຜ່ ຜົ ນ ສຳເລັ ດ
ຂອງກອງປະຊຸ ມ ສະໄໝສາມັ ນ
ເທືອ
່ ທີ 2 ຂອງ ສພຊ, ສພຂ ຊຸດ
ທີ II ເຊິງ່ ໄດ້ຍກ
ົ ໃຫ້ເຫັນເຖິງບັນ
ດາມະຕິ ທີ່ ສ ຳຄັ ນ ທີ່ ໄ ດ້ ຮັ ບ ຮອງ
ໃນກອງປະຊຸມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ວຽງານທີ່ຕິດພັນກັບສອງວາລະ
ແຫ່ ງ ຊາດກ່ ຽ ວກັ ບ ການແກ້ ໄ ຂ
ຄວາມຫຍຸ້ ງ ຍາກທາງດ້ າ ນເສດ
ຖະກິດ-ການເງິນ ແລະ ບັນຫາ
ຢາເສບຕິດ. ນອກຈາກນີ້, ໄດ້
ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ໂອ້ລົມຈຸດ
ສຸມລະໂກ, ກອງຮ້ອຍທະຫານ
ຊາຍແດນ 321, ຈຸດສຸມຈຽງ
ຕູບ, ຢ້ຽມຊົມຫລັກໝາຍຊາຍ

ແດນ 597, 591, 584, ນ້ຳ
ຕົກຕາດສະແລນ ແລະ ນໍ້ຳຕົກ
ຕາດສະວີ. ໂອກາດດັງ່ ກ
 າ່ ວ, ໄດ້
ຮັບຟັງຄຳສະເໜີເຖິງຂໍ້ສະດວກ,
ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ບັນຫາຕ່າງໆ
ຂອງອຳນາດການປົ ກ ຄອງໃນ
ແຕ່ລະເຂດ ຕະຫລອດຮອດພໍໍ່
ແມ່ປະຊາຊົນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຕົວ
ເລກລັດຖະກອນຄູອາສາສະໝັກ
ທີ່ຈຸດສຸມຈຽງຕູບ, ບັນດາພື້ນ
ຖານໂຄງລ່າງເຊັ່ນ: ໄຟຟ້າ, ຫົນ
ທາງ, ນ້ໍຳກິນ, ນ້ຳໃຊ້.
ການເຄື່ອນໄຫວໃນຄັ້ງ
ນີ້, ປະທານ ສພຂ ພ້ອມດ້ວຍ
ການການນຳຂອງເມືອງ ໄດ້ມອບ
ເຄືອ
່ ງອຸປະກອນກິລາໃຫ້ພແ
່ໍ ມ່ປະ
ຊາຊົນບ້ານວັງກຸງ, ບ້ານນາຫົວ
ນໍ້າ, ບ້ານອາຫໍ້, ຈຸດສຸມລະໂກ,
ຈຸດສຸມຊຽງຕູບ, ກອງຮ້ອຍທະ
ຫານຊາຍແດນ ປະເພດບານເຕະ
10 ໜ່ວຍ, ກະຕໍ້ 5 ໜ່ວຍ; ຜ້າ
ຫົມ
່ , ເຂົາ້ ສານມອບໃຫ້ພແ
່ໍ ມ່ປະ
ຊາຊົນບ້ານຈຸດສຸມລະໂກ 320
ໂລ, ຜ້າຮົ່ມ 19 ຜືນ, ຈຸດສຸມ
ຊຽງຕູບ ເຂົ້າສານ 380 ໂລ,
ຜ້າຫົ່ມ 55 ຜືນ.
(ນັກຂາ່ ວ ສພຂ ສະຫວັນນ
 ະເຂດ)

ກັບການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ແຜນການ
ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ
2021 ແລະ ແຜນການ ປະຈໍາປີ
2022; ເນືອ
້ ໃນມະຕິກອງປະຊຸມ
ສພຂ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາ
ບົດລາຍງານຂອງອົງການປົກຄອງ
ແຂວງ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັງ້ ປະຕິ
ບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ 5 ປີຄງ້ັ ທີ VIII, ການຈັດ
ຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງ
ລັດ 5 ປີ (2016-2020) ແລະ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ
ຄົມ 5 ປີຄັ້ງທີ IX, ແຜນງົບປະ
ມານແຫ່ງລັດ 5 ປີ (20212025); ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ
ຄົມ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ
ຂັ້ນແຂວງປະຈໍາປີ 2021 ແລະ
ທິດທາງແຜນການປະຈໍາປີ 2022
ຂອງແຂວງອັດຕະປື; ນິຕກ
ິ ຳຈໍາ
ນວນ 2 ສະບັບຄື: ແຜນຈັດສັນ
ທີ່ດິນ, ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ

ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
ແບບຮອບດ້ າ ນຂອງແຂວງອັດ
ຕະປື ແລະ ຂໍຕ
້ ກ
ົ ລົງຂອງເຈົາ້ ແຂວງ
ອດ
ັ ຕະປື ວ່າດ້ວຍກອງທຶນຊ່ວຍ
ເຫລືອເຊິ່ ງ ກັ ນ ແລະກັ ນ ຂອງສະ
ຫະພັນກຳມະບານແຂວງອັດຕະປື.
ພ້ອມກັນນັນ
້ , ຜູເ້ ຂົາ້ ຮ່ວມ
ກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ປະກອບຄຳ
ຄິດຄຳເຫັນ ແລະ ຄຳສະເໜີ ທີ່
ພົວພັນເຖິງແຜນພັດທະນາເສດ
ຖະກິດ-ສັງຄົມ ເປັນຕົນ
້ ແມ່ນການ
ຈັດເນືອ
້ ທີດ
່ ນ
ິ , ການຄຸມ
້ ຄອງຊັບ
ພະຍາກອນປ່າໄມ້, ດ້ານພືນ
້ ຖານ
ໂຄງລ່າງ, ດ້ານວັດທະນາທຳສັງ
ຄົມ,ດ້ານປາກົດການຫຍໍທ
້ ້ໍ ແລະ
ດ້ານນະໂຍບາຍຕ່າງໆ, ຕໍກ
່ ບ
ັ ຄຳ
ສະເໜີ ສສຊ ກໍຈະນຳໄປເປັນຂໍ້
ມູ ນ ເພື່ ອ ຄົ້ ນ ຄວ້ າ ສົ ມ ທົ ບ ກັ ບ
ພາກສ່ ວ ນທີ່ ກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງພິ ຈ າລະ
ນາແກ້ໄຂ.
(ວິນັດ)
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ເຊື່ອວ່າ: ຫລາຍທ່ານອາດຈະເຄີຍເປັນ
ໂດຍສະເພາະຫລັງຈາກກິນເຂົ້າແລ້ວ
ມັກຈະມີອາການຢາກນອນ ຍິ່ງເວລາ
ທີ່ ຢູ່ ໃ ນຫ້ ອ ງການຫລັ ງ ຈາກກິ ນ ອາ
ຫານທ່ຽງ; ໃນຄໍລຳສຸກສະບາຍຫາຍ
ໂລຄາສະບັ ບ ນີ້ ເ ຮົ າ ມີ ສ າເຫດຂອງອາ
ການດັ່ງກ່າວ ມານຳສະເໜີໃຫ້ແກ່ບັນ

j

ທ່ານໄດ້ຮັບຮູ້ນຳກັນ.
ອາການຢາກນອນຫລັງຈາກ
ຮັບປະທານອາຫານ

ເກີດຈາກຮ່າງ

ກາຍໄດ້ ຮັ ບ ຄາໂບໄຮເດດເຂົ້ າ ໄປໃນ
ຮ່າງກາຍ ແລ້ວໄປກະຕຸ້ນສະໝອງໃຫ້
ໃຊ້ພະລັງງານຫລາຍຂຶ້ນ

ເພື່ອຍ່ອຍ

- ກິນອາຫານປະເພດຄາໂປ

ອາຫານ ເມື່ອສະໝອງໃຊ້ພະລັງງານ

ໄຮເດດ, ໂປຕີນ ແລະ ໄຂມັນຫລາຍ

ຫລາຍ

ຮ່າງກາຍກໍຈະຫລຸດການໃຊ້

ເກີນໄປໃນຕອນທ່ຽງ ອາຫານປະເພດ

- ພັກຜ່ອນບໍ່ພຽງພໍ;

ສະໝອງໜ້ອຍລົງ ເນືອງຈາກຕ້ອງນຳ

ພະລັງງານໃນສ່ວນອື່ນໆຂອງຮ່າງກາຍ

ນີ້ຈະໃຊ້ເວລາດົນໃນການຍ່ອຍ ຮ່າງ

- ເຮັດວຽກໜັກໃນ

ເລື ອ ດໄປລ້ ຽ ງກະເພາະອາຫານໃນ

ເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກອ່ອນເພຍ,

ງ່ວງຊຶມ,

ກາຍຈຶ່ ງ ປ່ ອ ຍອາຊິ ດ ອາມິ ໂ ນທິ ບ ໂຕ

ຕອນເຊົ້າ;

ເຊື່ອງຊ້າ ແລະ ຢາກນອນ; ນອກນັ້ນ,

ເຟນ (amino tryptophan) ທີ່ໄດ້

-

ຍັງມີປັດໃຈທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຊັ່ນ:

ຈາກອາຫານ ເຊິ່ງເປັນສານຊ່ວຍຫລຸດ

lk]kdt;u

ຄວາມຕຶງຄຽດ ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການ

- ຮ່າງກາຍນຳເລືອດໄປລ້ຽງ

ສະໝອງອ່ອນເພຍຈາກ

ການເຮັ ດ ວຽກໜັ ກ ເກີ ນ ຂີ ດ ຈຳກັ ດ

ຫລານເຈົ້ານ້ອຍ

ເດີນຍ່າງໄປມາ

ຖືກ“"ຄາ" ຄົນເຂົາສວມ

ໃສ່ຄໍຄຶງໄວ້

ຄິດເຫັນເປີງປາງກີ້

ຄົນລາວສະໄໝກ່ອນ

ຕອນຖືກຄົນຕ່າງດ້າວ

ເຂົາຂ້າຂົ່ມເຫັງ

v

ຖືກເຂົາເຕັງບີບບີ້

ຕີຕ່ອຍຄືຄວາຍ

ສວຍໃຊ້ແຮງງານຄົນ

ດັ່ງເດຍລະສານເຊື້ອ

ລາວແຕ່ເໜືອເຖິງໃຕ້

ໄປມາລຳບາກ

ແມ່ນແຕ່ຈາປາກເວົ້າ
v

      ເຂົາກໍຍັງກີດກັ້ນ

ຍ້ອນວ່າຄວາມຄຽດແຄ້ນ

ຈຶ່ງລະດົມຕໍ່ສູ້

ຕີຕ້ານຕ່ອຍຄືນ

v ລຸກກຳປືນຕໍ່ຕ້ານ

ມາເນີ່ນນານປີ

ຈົນວ່າລາວມີໄຊ

ໃຫຍ່ມາເອົາອ້າງ

ໃຫ້ທາງໂລກາກ້ວາງ

ຊົມເຊີຍເຊັງຊ່າ
ເຂົາເອີ້ນເອີ່ຍກັນ
ຄືດັ່ງເຮົາເຫັນ

ຍ້ອນວ່າມີການນຳ

ສະຫລາດແຫລມຄົມກ້າ

ຍ້ອນປະຊາເໜືອໃຕ້

ໂຮມແຮງປະກອບສ່ວນ

ມີຜູ້ນຳ ຫາກປະຊາມິພ່ຳພ້ອມ ມີປະຊາ ຂາດຄົນນຳພາຕໍ່ສູ້ ຊູຫວັງຖ້ອນຊິປາບມານ ທ່ານເອີຍ!
v

ບັດນີ້ປົດປ່ອຍແລ້ວ

ເຮົາຈົ່ງແພງກັນ ລາວເອີຍ!

ປະຊາ ຈົ່ງໄຕ່ເດີນຕາມທາງ

ພັກວາງລົງໄວ້

ພັກເປັນຄົນນຳໜ້າ

ນຳພາປະເທດຊາດ

ສາມັກຄີຮັດໝັ້ນ

ຫລາຍພັນປີຢ່າໄດ້

ຫລາຍເກີນໄປ ຈຶ່ງພາໃຫ້ເກີດອາການ
ຢາກນອນ

ເຊິ່ງເປັນກົນໄກການເຮັດ

ວຽກຂອງຮ່ າ ງກາຍທີ່ ຈ ະພະຍາຍາມ

ມາຍມ້າງຈາກກັນ ເທາະເນີ!

j

pyofuoelqlq,rao lq,lts;af dq,[=]ysko{rymu

dko mujwfhxtdkf9af'ko;y;k1jk'gxaomk'dko.o;aomu
!# ,uokzjko,k 7qoltrkcsjs5h, 3I,Ij;,pyofu.o rymu
'kofv' Ij;,lts]v']=k;q'dhP; -y[+fP;fkpc]h'
ovoltc7'7nc8jdjvo c]h;o=K 0=.shlq,,kfc,h' c]'
g-Qklhk'rtpko vyvyK

ເອົາອົກຊີແຊນເຂົ້າສູ່ກະແສເລືອດໃຫ້
ຫລາຍຂຶ້ນ.
- ກິນຫລາຍເກີນ ຈະເຮັດ

-;opY,

ໃຫ້ ສ ະໝອງປ່ ຽ ນອາຊິ ດ ອາມິ ໂ ນທິ ບ
ໂຕເຟນ

ໃຫ້ເປັນສານເຊໂລໂທນິນ

(serotonin)

ແລະ

ເມລາໂທນິນ

(melatonin) ຫລື ສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບການຢາກນອນ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້
ນອນຫລັບ ອອກມານຳ.
www.Sanook.com
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ຝູງມານຄອຍຂົ່ມ

ລາວນັ້ນປົດປ່ອຍໄດ້

ພໍ ຫລື ມີກາສກາກໂບນິກໃນເລືອດ

ເຄືອງໂກດໂກທາ

ບໍ່ຢາກກາຍເປັນຂ້ອຍ

v

- ອົກຊີແຊນໃນເລືອດບໍ່ພຽງ

g[u3ml5dgluo

ຊາດຕະກູນສັກສີດ້ອຍ

     ມິໃຊ່ໝາດັ່ງດ້າມ

ຈຶ່ງຖືກນຳໃຊ້ໃນບໍລິເວນນັ້ນ;

ຄືເຮົານັ້ນບໍ່ແມ່ນຄົນ  ນີ້ນາ!

ເຂົາຖືຄືສຸໜັກຂາ

ວ່າລາວເຮົາເກັ່ງກ້າ

ຈະໃຊ້ເວລາໃນການຍ່ອຍດົນ ເລືອດ

dt-;'v5flkstde c]t dko7hk .shI6h;jkG 9kd

ltrk[]k7k8Q
]k7k8Q o mb o dkooeg0Q k oh e ,a o g-N v w29kd
8jk'xtgmfl6' 9bj'9t,udkoxa[0Bo]k7kohe,aog-Nvw2
.om5dM &{( ,nh 4ngxaodkoxa[0Bos]kp7A'mujl5f.o
Iv[xu 0=.sh,ult8y8A' IP'3I,xtlko saomyf,kxt1af
cs]j'rt]a''ko-q,.-h dkowx,k0a[g7Nvo 9egxaom5d
lyj'1jk' c8jle7aos]n[=joAo ry9k]tokg[Nv'[jvogfuo
cmh.fK

ຕອນຍ່ອຍ ເພາະອາຫານທີ່ຍ່ອຍຍາກ

rad c]t xt-k-qo

ເຫັນໝູໃນເດີ່ນບ້ານ

ຂອງຮ່າງກາຍ;

ງ່ວງນອນ;

#

v

-q,g-up;aolhk'8A'radxt-k-qoxt8y;af]k; muj9t

#

sq;26

g]njv'G 1nogxao\6j
vk9ko[5o8vo gxao76xt9eshv'oadIPogdaj' ]k;wfh
4k,oadIPo.oshv'0v'8qo;jkG “.z7yf;jk38gv'3'jDDDDDD.sh
pno0Bo”
xkdqf;jk,uc8jlq,lvfpno0Bo7qofP;
{ vk9ko[5o8voG 	
8voG “lq,lvfg9Qk7yf;jkg9Qk3'j;k”
+ lq,lvfG 		
lvfG
[=jDDDDDDohv'1nogxao\6jvk9ko
			
LLLLLLL

o

7t8yg8nvo.9
#

7ao-ywxmk'|hk		
7ao;jk gxao,t]6fm6fgmQk		

fvdsphk

.shs]P;s]a'f6djvo
g-qkmhvo1jk-ywx

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

;aomu !({@W}W#}@W@@
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຟື້ນຟູ ແລະ

ກັບເງື່ອນໄຂຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 50 ວັກທີສອງ ຂອງກົດໝາຍສະ

ການລົ້ມລະລາຍຂອງວິສາຫະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ)

ບັບນີ້ ກໍມີສິດສະເໜີຕໍ່ສານ ພິຈາລະນາຕັດສີນລົບລ້າງມະຕິດັ່ງກ່າວ.
ຖ້າແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ

8+9kdlt[a[djvoDDD

ຫາກບໍ່ຖືກຮັບຮອງໃນກອງປະຊຸມເຈົ້າໜີ້

2. ວິສາຫະກິດລ
 ູກໜີ້ ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ບໍ່
ສາມາດຊໍາລະໜີສິ
້ ນທີ່ມີຢູ່ໄດ້ ພາຍຫຼັງສິ້ນສຸດໄລຍະເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ
ຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ;

ແຕ່ມີຄຳເຫັນໃຫ້ນຳໄປປັບ ປຸງ, ດັດແກ້ ກໍໃຫ້ວິສາຫະກິດລູກໜີ້ ຫຼື ຜູ້ທີ່ສະເໜີ
ແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດດັ່ງກ່າວ ນຳໄປຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງ, ດັດແກ້ ຕາມກຳນົດເວລາ

ມາດຕາ 45 (ໃໝ່) ການຍົກເລີກ ຫຼື ການສື

ບຕໍ່ສັນຍ
າ

ແລ້ວສະເໜີເຂົ້າພິຈາລະນາໃນກອງປະຊຸມເຈົ້າໜີ້ຄັ້ງຕໍ່ໄປ.

ສັນຍາ ທີເ່ຮັດຂ
 ຶ້ນກ່ອນມີຄຳສັ່ງເປີດການພິຈາລະນາຄະດີຟື້ນຟູ ລະ

ຫະກິດ ຖືກປະຕິ ເສດ ຫຼື ບໍ່ຮັບຮອງໃນກອງປະຊຸມເຈົ້າໜີ້ ກໍໃຫ້ວິສາຫະກິດລູກ
ໜີ້ ເຂົ້າສູ່ຂະບວນການລົ້ມລະລາຍ.

ໃຫ້ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ພິຈາລະນາຕົກລົງວ່າຈະຍົກເລີກ ຫຼື ສືບຕໍ່ປະຕິບັດສັນຍາ

ມາດຕາ 50 (ໃໝ່) ການຮັບຮອງແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດໂດຍສານ

ດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງການຕົກລົງນັ້ນໃຫ້ຄູ່ສັນຍາອີກຝ່າຍໜຶ່ງ.

ເມື່ອແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ

3. ວິສາຫະກິດລູກໜ
 ີ້ ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດຕາມແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ
ຫຼື ບໍ່ປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງຂອງສານ ໃນໄລຍະເວລາຟື້ນຟູ;

ຖ້າແຜນຟື້ນຟູວິສາ

ຫວ່າງວິສາຫະກິດລ
 ູກໜີ້ກັບຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດອື່ນ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນປະຕິບັດເຕັມສ່ວນ

ໃນກໍລະນີມີການແຈ້ງໃຫ້ຍົກເລີກສັນຍາ
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4. ກໍລະນີອື່ນ ທີ່ມີເຫດຜົນ.
ມາດຕາ 57 (ປັບປຸງ) ຜົນຂອງການສິ້ນສຸດການຟື້ນຟ
ູ
ໃນກໍລະນີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດສິ້ນສຸດລົງ ຕາມ

ຖືກຮັບຮອງໃນກອງປະຊຸມເຈົ້າໜີ້ແລ້ວ

ຖ້າຄູ່ສັນຍາອີກຝ່າຍໜຶ່ງ

ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ຕ້ອງສະ ເໜີສານ ພາຍໃນເວລາ ສາມວັນລັດຖະການ ນັບ

ຫາກບໍ່ເຫັນດີນຳການຍົກເລີກດັ່ງກ່າວ ກໍໃຫ້ສະເໜີຕໍ່ສານ ພາຍໃນເວລາ ສິບ

ແຕ່ວັນປິດກອງປະຊຸມເຈົ້າໜີ້ ເພື່ອພິຈາລະນາຮັບຮອງແຜນດັ່ງກ່າວ ແລະ ອອກ

ຫ້າວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບແຈ້ງເປັນຕົ້ນໄປ ເພື່ອພິຈາລະນາກ່ຽວກັບການສືບຕໍ່

ຄຳສັ່ງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ.

ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 56 ຂໍ້ 1 ຂອງກົດໝ
 າຍສະບັບນີ້ ສານ ກໍຈະຕັດສີນ
ໃຫ້ວິສາຫະກິດລ
 ູກໜີ້ ສືບຕໍ່ດຳເນີນທຸລະກິດຕໍ່ໄປ. ການນຳໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິ
ບັດໜ້າທີ່ ຂອງຜູຄ
້ ວບຄຸມຊັບສິນ ກ
 ໍຈະສິ້ນສຸດລົງເຊັ່ນກັນ.
ໃນກໍລະນີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດສິ້ນສຸດລົງ ຕາມ
ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 56 ຂໍ້ 2 ແລະ ຂໍ້ 3 ຂອງກົດໝ
 າຍສະບັບນີ້ ສານກໍ

ການປະຕິບັດສັນຍາ. ເມື່ອມີການຍົກເລີກສັນຍ
 າ ຖ້າຄູ່ສັນຍາຫາກບໍ່ໄດ້ຮັບການ

ສານ ຈະຮັບຮອງແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ ຖ້າຫາກມີເງື່ອນໄຂ ດັ່ງນີ້:

ຈະຕັດສີນໃຫ້ວິສາຫະກິດລູກໜີ້ ລົ້ມລະລາຍ ຫຼື ໃຫ້ດັດແກ້ ແລະ ສືບຕໍ່ປະຕິ

ປະຕິບັດພັນທະ, ມີຄວາມເສຍຫາຍ ກໍໃຫ້ຖືເປັນເຈົ້າໜີ້ຜູ້ໜຶ່ງໃນຄະດີຟື້ນຟູ

1. ເຈົ້າໜີ້ທຸກຄົນ ໂດຍບໍ່ມີການຈຳແນກ ຈະໄດ້ຜົນປະໂຫຍດຈາກ

ບັດແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ ຕາມການສະເໜີຂອງເຈົ້າໜີ້, ຄະນະກໍາມະການເຈົ້າ

ນັ້ນ.

ການຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ ຢ່າງຍຸຕິທຳ ແລະ ໄດ້ຮັບຫຼາຍກວ່າທີ່ຈະໄດ້ຮັບໃນການ
ທຸກໜີ້ສິນທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການສືບຕໍ່ປະຕິບັດສັນຍາ

ຕ້ອງໄດ້ຮັບການ

ໜີ້ ຫຼື ຜູ
 ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ.

ດຳເນີນຄະດີລົ້ມລະລາຍ;

ໃນໄລຍະດຳເນີນການຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ ສານ ສາມາດຕັດສີນໃຫ້ວິສາ

ຊຳລະໃນໄລຍະດຳເນີນຄະດີຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ ຫຼື ໄດ້ຮັບບຸລິມະສິດໃນການຊຳ

2. ເຈົ້າໜີ້ທຸກປະເພດ ໄດ້ເຫັນດີຮັບຮອງແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ;

ຫະກິດລູກໜີລ
້ ົ້ມລະລາຍ ເວລາໃດກໍໄດ້ ເມື່ອເຫັນວ່າວິສາຫະກິດລູກໜ
 ີ້ ບໍ່ສາ

ລະສະສາງ.

3. ແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ ມີຄວາມອາດສາມາດປະຕິບັດສຳເລັດ ແລະ

ມາດຟື້ນຟູວິສາຫະກິດໄດ້ ຕາມການສະເໜີຂອງເຈົ້າໜີ້, ຄະນະກໍາມະການເຈົ້າ

ມາດຕາ 46 (ໃໝ່) ການຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນ
ວິສາຫະກິດລູກໜີ້ ແລະ/ຫຼື ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ສາມາດຊອກຫາແຫຼ່ງ

ວິສາຫະກິດລູກໜີ້ ກໍມີຄວາມຕັ້ງໃຈ ທີ່ຈະປະຕິບັດແຜນດັ່ງກ່າວ.
ມາດຕາ 51 (ໃໝ່) ການແຈ້ງຄຳສັ່ງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ

ທຶນ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຟື້ນຟູວິສາຫະກິດດ້ວຍການກູ້ຢືມ ໂດຍເອົາຊັບສິນ

ພາຍຫຼັງອອກຄຳສັ່ງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດແລ້ວ, ສານ

ຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີ້ທີ່ບໍ່ທັນໄດ້ຄໍ້າປະກັນໜີ້ສິນ ໄປຄໍ້າປະກັນການກູ້ຢືມ ຫຼື

ຕ້ອງແຈ້ງຄຳສັ່ງດັ່ງກ່າວໃຫ້ວິສາຫະກິດລູກໜີ້, ເຈົ້າໜີ້, ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ແລະ

ເອົາບຸລິມະສິດໄດ້ຮັບການໃຊ້ແທນໜີ້ສິນ ເປັນສິ່ງຄໍ້າປະກັນ.

ບຸກຄົນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພາຍໃນເວລາ ສາມວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນອອກຄຳ

ແຫຼ່ງທ
 ຶນທ
 ີ່ຈະນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຟື້ນຟ
 ູວສ
ິ າຫະກິດ ຕ້ອງໄດ້ກ
 ຳນົດໃນ ສັ່ງເປັນຕົ້ນໄປ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ.
ແຜນຟື້ນຟ
 ູວສ
ິ າຫະກິດ ແລະ ນຳສະເໜີຜ່ານກອງປະຊຸມເຈົ້າໜີ້ ເພື່ອພ
 ິຈາລະ

ມາດຕາ 52 (ປັບປຸງ) ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ

ນາ.
ຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍຈາກການກູ້ຢືມ ຕ້ອງໄດ້ຮັບບຸລິມະສິດໃນການ
ໃຊ້ແທນໜີ້ສິນຕໍ່ຈາກເງິນ ເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ.

ໜີ້ ຫຼື ຜູ
 ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ.
ພາກທີ VI
ການຟື້ນຟູວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຈຸນລະວິສາຫະກິດ
ມາດຕາ 58 (ໃໝ່) ການຟື້ນຟ
 ູວິສາຫະກິດຂ
 ະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຈຸນລ
 ະວິສາ
ຫະກິດ

ວິສາຫະກິດລູກໜ
 ີ້ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ

ການຟື້ນຟູວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຈຸນລະວິສາຫະກິດ ແມ່ນ

ຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ ຕາມຄຳສັ່ງຂອງສານ ແລະ ແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ ທີ່ຮັບຮອງ

ການຟື້ນຟ
 ູຮູບແບບໜຶ່ງ ດ້ວຍການຕົກລົງແ
 ກ້ໄຂໜີ້ສິນ ທີ່ມີຂະບວນການທີ່ງ່າຍ

ໂດຍສານ.

ດາຍ, ວ່ອງໄວ ແລະ ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໜ້ອຍ ໂດຍໃຫ້ວິສາຫະກິດຂະ ໜາດນ້ອຍ ຫຼື

ມາດຕາ 47 (ໃໝ່) ການສະເໜີແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ

ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ ຖ້າວິສາຫະກິດລູກໜີ້

ຈຸນລະວິສາຫະກິດ ທີ່ຢູ່ໃນສະພາວະລົ້ມລະລາຍ ຫຼື ໃກ້ຈະຢູ່ໃນສະພາວະລົ້ມລະ

ວິສາຫະກິດລູກໜີ້ ແລະ/ຫຼື ຜູຄ
້ ວບຄຸມຊັບສິນ ຕ້ອງສ້າງ ແລະ ສະເໜີ

ຫາກຍັງໄດ້ຮັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຈາກເຈົ້າໜີ້ໃຫ້ບໍລິຫານທຸລະກິດແລ້ວ, ຊັບສິນ

ລາຍ ສາມາດເຈລະຈາກັບເຈົ້າໜີ້ ໂດຍມີການຮັບຮູ້ ແລະ ຮັບຮອງໂດຍສານ.

ແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດຕໍ່ສານ ແລະ ກອງປະຊຸມເຈົ້າໜີ້ ພາຍໃນເວລາ ເກົ້າສິບ

ຕ່າງໆ ທີ່ຢູ່ໃນການຄອບຄອງຂອງຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ຕ້ອງໄດ້ມອບຄືນໃຫ້ແກ່

ມາດຕາ 59 (ໃໝ່) ການຮ້ອງຂໍຟ
 ື້ນຟ
 ູວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຈຸນລະວິ

ວັນ ນັບແຕ່ວັນທີ່ສານຮັບຮອງມະຕິກອງປະຊຸມເຈົ້າໜີ້ໃຫ້ຟື້ນຟູວິສາຫະກິດເປັນ

ວິສາຫະກິດລູກໜີ້ ພ້ອມທັງສິດຕ່າງໆ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ.

ສາຫະກິດ

ຕົ້ນໄປ.

ມາດຕາ 53 (ປັບປຸງ) ໄລຍະເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ
ເຈົ້າໜີ້ ຫຼື ຄະນະກຳມະການເຈົ້າໜີ້ ກໍສາມາດສະເໜີແຜນຂອງຕົນ

ໄລຍະເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ ໃຫ້ດຳເນີນຕາມກຳ

ກ່ຽວກັບການຟື້ນຟູວິສາຫະກິດລູກໜີ້.

ນົດເວລາ ທີ່ໄດ້ບົ່ງໄວ້ໃນແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ ທີ່ຖືກຮັບຮອງໂດຍສານ ແຕ່ບໍ່

ມາດຕາ 48 (ໃໝ່) ເນື້ອໃນແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ

ໃຫ້ເກີນ ສາມປີ ໂດຍໃຫ້ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ່ສານອອກຄຳສັ່ງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຟື້ນ

ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ຫຼື ຈຸນລະວິສາຫະກິດ ທີ່ຢູ່ໃນສະພາວະລົ້ມ
ລະລາຍ ຫຼື ໃກ້ຈະຢູ່ໃນສະ ພາວະລົ້ມລະລາຍ ສາມາດຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍຕໍ່ສານທີ່ມີ
ສິດອຳນາດ ເພື່ອພິຈາລະນາການຟື້ນຟ
 ູວສ
ິ າຫະກິດຕົນ.
ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ຫຼື ຈຸນລະວິສາຫະກິດ ທີ່ຖືກຮ້ອງຟ້ອງໃຫ້

ແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ ມີເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້:

ຟູວິສາຫະກິດເປັນຕົ້ນໄປ.

ລົ້ມລະລາຍ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳ ນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 10 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ກໍສາ

1. ແຜນດຳເນີນທຸລະກິດຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີ້ ເປັນຕົ້ນ ແຫຼ່ງທຶນທີ່

ມາດຕາ 54 (ໃໝ່) ການດັດແກ້ແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ

ມາດຮ້ອງຂໍໃຫ້ສານພິຈາລະນາການຟື້ນຟ
 ູວສ
ິ າຫະກິດຕົນໄດ້.

ຈະນຳໃຊ້ໃນການຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ, ການປັບປຸງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການບໍລິຫານ,
ການຂາຍ, ການໂອນ ຊັບສິນ ຫຼື ບາງກິດຈະການ ຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີ້;

ແຜນຟືນ
້ ຟູວສ
ິ າຫະກິດ ສາມາດດັດແກ້ໄດ້ໃນຕະຫຼອດໄລຍະເວລາການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດັ່ງ ກ່າວ. ວິສາຫະກິດລູກໜີ້ ທີ່ມີຈຸດປະສົງດັດແກ້ແຜນ

2. ການຈັດປະເພດເຈົ້າໜີ້;

ຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ ຕ້ອງສະເໜີເນື້ອໃນທີ່ຈະດັດແກ້ຕໍ່ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ແລະ/ຫຼື

3. ການປັບປຸງໂຄງສ້າງໜີ້;

ຄະນະກຳມະການເຈົ້າໜີ້ ເພື່ອພິຈາລະນາສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມເຈົ້າໜີ້.

4. ການຊຳລະໜີ້ສິນ;
5. ກຳນົດເວລາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ.

ການພິຈາລະນາ, ການຮັບຮອງ ແລະ ການແຈ້ງຄຳສັ່ງດັດແກ້ແຜນຟື້ນ
ຟູວິສາຫະກິດ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມມາດຕາ 49, 50 ແລະ 51 ຂອງກົດໝາຍສະ

ມາດຕາ 49 (ໃໝ່) ການພິຈາລະນາແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດໂດຍກອງປະຊຸມ

ບັບນີ້.

ເຈົ້າໜີ້

ມາດຕາ 55 (ໃໝ່) ການຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຟື້ນ
ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ຕ້ອງຮຽກເປີດກອງປະຊຸມເຈົ້າໜີ້ ເພື່ອພິຈາລະນາ

ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ແລະ ຄະນະກໍາມະການເຈົ້າໜີ້ ຕ້ອງຕິດຕາມ ແລະ

ຟື້ນຟູວິສາຫະກິດເປັນຕົ້ນໄປ ພ້ອມທັງເປັນປະທານກອງປະຊຸມເຈົ້າໜີ້, ຍົກເວັ້ນ

ກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດຂອງວິສາຫະກິດລູກໜ
 ີ້

ກອງປະຊຸມເຈົ້າໜີ້ ຫາກໄດ້ເລືອກປະທານກອງປະຊຸມເອງ.

ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.

ວິສາຫະກິດລູກໜີ້ ຫຼື ຜູ້ສະເໜີແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ ມີຄວາມຮັບຜິດ

ໃນໄລຍະເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດນັ້ນ ວິສາຫະກິດ

ຊອບໃນການສະເໜີແຜນດັ່ງກ່າວ ຕໍ່ກອງປະຊຸມເຈົ້າໜີ້ ພ້ອມທັງອະທິບາຍ, ຊີ້

ລູກໜີ້ ຕ້ອງລາຍງານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ, ສະ

ແຈງ ແລະ ຕອບຂໍ້ຂ້ອງໃຈ ທີ່ເຈົ້າໜີ້, ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ຫຼື ຜູ້ຮ້ອງຟ້ອງອື່ນ ໄດ້

ຖານະທາງດ້ານການເງິນໃຫ້ຜຄ
ູ້ ວບຄຸມຊັບສິນ ແລະ ຄະນະກໍາມະການເຈົ້າໜີ້

ຍົກຂຶ້ນໃນກອງປະຊຸມເຈົ້າໜີ້.

ປະຈຳເດືອນ, ສາມເດືອນ, ຫົກເດືອນ ແລະ ປີ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.

ແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ ຈະຖືກຮັບຮອງໂດຍກອງປະຊຸມເຈົ້າໜີ້ ກໍຕໍ່

ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ແລະ ຄະນະກຳມະການເຈົ້າໜີ້ ຕ້ອງລາຍງານການ

ເມື່ອໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງເຫັນດີເກີນກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງເຈົ້າໜີ້ ຫຼື ຜູ້ຕາງໜ້າ ທີ່

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດໃຫ້ສານແລະ ກອງປະຊຸມເຈົ້າໜີ້ ໃນທຸກ

ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຊຶ່ງມີມູນຄ່າໜີ້ສິນກວມເອົາ ຢ່າງໜ້ອຍສອງສ່ວນສາມ

ຫົກເດືອນ.

ຂອງຈຳນວນໜີ້ສິນທັງໝົດ, ໃນນັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງເຫັນດີ ຈາກທັງ

ມາດຕາ 56 (ໃໝ່) ການສິ້ນສຸດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ

ເຈົ້າໜີ້ທີ່ມີການຄໍ້າປະກັນ ແລະ ເຈົ້າໜີ້ທີ່ບໍ່ມີການຄໍ້າປະກັນ.
ລາຍລັກອັກສອນ ຊຶ່ງໄດ້ກຳນົດຢ່າງຊັດເຈນກ່ຽວກັບການຮັບຮອງ ຫຼື ບໍ່ຮັບຮອງ
ແຜນຟື້ນຟູນັ້ນ ກໍໃຫ້ຖືວ່າເຈົ້າໜີ້ຄົນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.
ໃນກໍລະນີກອງປະຊຸມເຈົ້າໜີ້ ມີມະຕິຮັບຮອງແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ
ແຕ່ເຈົ້າໜີ້ໃດໜຶ່ງຫາກເຫັນວ່າຕົນໄດ້ຮັບຄວາມອັບປະໂຫຍດ ໂດຍບໍ່ສອດຄ່ອງ
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ຟູວິສາຫະກິດ

ແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ ພາຍໃນເວລາ ເຈັດວັນ ນັບແຕ່ວັນທີ່ສານໄດ້ຮັບແຜນ

ສຳລັບເຈົ້າໜີ້ ທີ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ແຕ່ໄດ້ສົ່ງຄຳເຫັນເປັນ
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ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ ຈະສິ້ນສຸດລົງ ໃນກໍລະນີ
ດັ່ງນີ້:
1. ວິສາຫະກິດລ
 ູກໜີ້ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ,
ມີສະຖານະທາງດ້ານການເງິນພຽງພໍ ທີ່ຈະສືບຕ
 ໍ່ດຳເນີນທຸລ
 ະກິດ, ສາມາດຊໍາລະ
ໜີ້ສິນທີ່ມີຢູ່ໄດ້ ແລະ ບໍ່ມີເຈົ້າໜີ້ໃດຄັດຄ້ານ ພາຍຫຼັງສິ້ນສຸດໄລຍະເວລາຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ;

ຄັດໂດຍ: ກົງທະນູຄຳ

ການອະທິບາຍຄໍາສັບ ໃນມາດຕາ 3 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍເຕັກ
ໂນໂລຊີລະດັບສູງ ມີທັງໝົດ 9 ຂໍ້. ໜັງສືພິມຜູ້ແທນປະຊາຊົນສະບັບນີ້ຈະ
ນໍາສະເໜີຕໍ່ບັນດາທ່ານຜູ້ອ່ານ 3 ຂໍ້ ແລະ ອີກ 6 ຂໍ້ ຈະພິມໃນສະບັບຕໍ່ໆໄປ.
1. ຜະລິດຕະພັນນະວັດຕະກຳ ໝາຍເຖິງ ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການ
ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ, ການປະດິດສ້າງ ທີ່ມີຄຸນລັກສະນະທາງດ້ານ
ເຕັກນິກທີ່ໂດດເດັ່ນ, ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ, ມູນຄ່າເພີ່ມສູງ ຕອບ
ສະໜອງໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້;
2. ຜະລິດຕະພັນເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ ໝາຍເຖິງ ຜະລິດຕະພັນ
ທີ່ໄດ້ຈາກຜົນຂອງການຄົ້ນຄວ້າເຕັກໂນໂລຊີທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ມີຄຸນລັກສະ
ນະໂດດເດັ່ນ, ມີມູນຄ່າເພີ່ມສູງ, ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ;
3. ບຸກຄະລາກອນກ່ຽວກັບວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ ໝາຍ
ເຖິງ ບຸກຄົນ ທີ່ມີລະດັບຄວາມຮູ້ ແລະ ມີຄວາມສາມາດສະເພາະດ້ານ ທີ່
ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ ຕ າມຄວາມຮຽກຮ້ ອ ງຕ້ ອ ງການຂອງວຽກງານ
ເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ;
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ການຄວບຄມ
ຸ ເບິງ່ ແຍງທີກ
່ ຽ່ ວ
ຂ້ອງກັບສະກນ
ຸ ເງິນດີຈີຕອນໃນສະຫະ
ພາບເອີຣ
 ົບ ກໍາລັງຖືກຊຸກຍູ້ໃຫ້ເຂົ້າໃກ້
ກັບໂລກເສດຖະກິດຫລາຍຂຶ້ນ ພ້ອມ
ທັງວາງກອບສໍາລັບຄວາມຍືນຍົງຈາກ
ພະລັງງານເພີ່ມເຕີມ.
ອີ ງ ຕ າມກ ານລ າຍງ ານຂ່ າ ວ
ໃນວັນທີ 15 ມີນາ 2022 ໃຫ້ຮ
 ູ້ວ່າ:
ກົດໝາຍໃນການຄວບຄຸມເບິ່ງແຍງ
ຕະຫລາດສະກຸນເງິນດີຈີຕອນຂອງສະ
ຫະພາບເອີຣບ
ົ ແມ່ນກຳລງັ ຜ່ານຮ່າງອກ
ີ
ຂນ
້ັ ຕອນໜງ່ຶ ແ
 ລ້ວ ເຂົາ້ ໃກ້ກບ
ັ ການນຳ
ໃຊ້ຕວ
ົ ຈິງຫ
 ລາຍຂນ
້ຶ . ຄະນະກໍາມະການ
ເສດຖະກິດ ແລະ ການເງິນຂອງສະຫະ
ພາບເອີຣົບ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງເຫັນດີ
31 ຕໍ່ 4 ສຽງບໍ່ເຫັນດີ ແລະ ມີ 23
ທ່ານບໍ່ອອກສຽງ ໃນຮ່າງກົດໝາຍ

ຄວບຄມ
ຸ ເບິງ່ ແຍງຕະຫລາດສະກຸນເງິນ
ດີຈຕ
ີ ອນ ເຊິ່ງຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ
ຄວບຄຸມກ່ຽວກັບຊື້-ຊາຍຫລຽນດີຈີ
ຕອນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ງ່າຍຂຶ້ນສໍາລັບບໍລິ
ສັດດ້ານສະກຸນເງິນດີຈີຕອນໃນການ
ຂະຫຍາຍທຸລະກິດໃນ 27 ປະເທດເອີ
ຣົບ ໂດຍຜາ່ ນໃບອະນຸຍາດກິດຈະການ
ພາຍໃນຂອງສະຫະພາບເອີຣ
 ົບ.
ໃນລາຍງານຂອງຄະນະກຳມະ
ການດງ່ັ ກາ່ ວ ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ ໃນທີສ
່ ດ
ຸ
ຮ່າງກດ
ົ ໝາຍດງ່ັ ກາ່ ວ ກໍຈະສາມາດຖືກ
ນໍ າ ໃຊ້ ເ ພື່ ອ ປ້ ອ ງກັ ນ ການຄຸ້ ມ ຄອງຕະ
ຫລາດຫລຽນດີຈີຕອນ ແລະ ສະກັດ
ກັນ
້ ການຟອກເງິນຈາກກຸມ
່ ກໍກ
່ ານຮ້າຍ
ແລະ ອາຊະຍາກຳ.
ນອກນັ້ນ, ຄະນະກໍາມະການ
ນີ້ ຍັງໄດ້ປະຕິເສດຮ່າງກົດໝາຍທີ່ມີ

# ນາກ ເມືອງມະໂນ
ຈຸດປະສົງເພືອ
່ ຈໍາກັດການນໍາໃຊ້ຫລຽນ
ດີຈີຕອນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການດໍາເນີນ
ງານຂອງລະບົບຂອງຫລຽນດີຈີຕອນ
ທີ່ຕອ
້ ງອາໄສພະລັງງານຈຳນວນຫລາຍ
ເພື່ອປະຕິບັດງານ ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ຂໍ້ກໍາ
ນົ ດ ດັ່ ງ ກ່ າ ວສາມາດສົ່ ງ ຜົ ນ ກະທົ ບ ຕໍ່
ການນໍາໃຊ້ບິດຄອຍກໍເປັນໄດ້.
ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຄະນະ
ກໍາມະການກໍາລັງຊອກຫາຮ່າງກດ
ົ ໝາຍ
ທີ່ຈະສາມາດຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດຂອງສະ
ຫະພາບເອີຣບ
ົ ພອ
້ ມທງັ ສົງ່ ເສີມຄວາມ
ຍືນຍົງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໃນການຂຸດ
ຄົ້ນຫລຽນດີຈີຕອນ ພາຍໃນວັນທີ 1
ມັງກອນ 2025.
ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ມີຈຸດ
ປະສົງເພື່ອຫລຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍ
ຄາບອນຈາກຫລຽນດຈ
ີ ຕ
ີ ອນ ຍ້ອນວ່າ
ກົນໄກການດໍາເນີນງານຂອງລະບົບຂອງ
ຫລຽນດີຈີຕອນໄດ້ຖືກປະນາມຈາກ
ຫລາຍຝ່າຍ ລວມທັງນັກການເມືອງ
ແລະ ຜູ້ຄວບຄຸມເບິ່ງແຍງຈາກການ
ນໍາໃຊ້ພະລັງງານຫລາຍ ເຊິ່ງແມ່ນບັນ
ຫາທວ
່ົ ໂ ລກໃນປດ
ັ ຈຸບນ
ັ . ນອກນ,້ີ ຍັງ
ມບ
ີ ນ
ັ ດາຜນ
ູ້ ຳພາຍໃນສະຫະພາບເອີຣບ
ົ 
ມີຄວາມກັງວົນວ່າ ພະລັງງານສະອາດ
ທີສ
່ າ້ ງຂຶນ
້
ອາດຈະຖືກນໍາໃຊ້ກບ
ັ
ຫລຽນດີຈີຕອນ
ແທນທີ່ຈະນໍາໃຊ້
ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງປະເທດ.
ແຫລ່ງຂ
 ່າວ: The standard

8

s]kp]af.ovkg,]ydk ltg|uIjk’dqf\kp
.shlyfz6hxqd7v’.o3I’IPo
# ນາງ ປາກາລັກ ພົມມີໄຊ

ພໍແ
່ ມ່ຜປ
ູ້ ກ
ົ ຄອງໃນທວ
່ົ ປະເທດ
ອາເມລິກາ ໄດ້ປ
 ະທ້ວງວິທີການສອນ
ບາງວຊ
ິ າໃນໂຮງຮຽນ ເຊັນ
່ ເຊືອ
້ ຊາດ,
ປະຫວັດສ
 າດ ແລະສາສະໜາໂດຍມີ
ຜູປ
້ ກ
ົ ຄອງບາງຄນ
ົ ເຂົາ້ ຮວ
່ ມກອງປະຊມ
ຸ
ຂອງຄະນະກຳມະການທີ່ຖືກເລືອກຕັ້ງ
ເພື່ອເບິ່ງແຍງນະໂຍບາຍດ້ານການສຶກ
ສາ ແລະ ການເງິນຂອງໂຮງຮຽນ ທັງ
ຮຽກຮ້ ອ ງໃຫ້ ນັ ກ ການເມື ອ ງດຳເ ນີ ນ
ການຄວບຄຸມສິງ່ ທີສ
່ ອນຢູໃ່ ນຫ້ອງຮຽນ.
ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ຢ່າງໜ້ອຍ
12 ລັດ ໄດ້ສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍທີ່ກຳ
ນົດໃຫ້ເຂດການສຶກສາເຜີຍແຜ່ອຸປະ
ກອນສື່ການສອນທາງອອນລາຍ ເຊິ່ງ
ຮ່າງກົດໝາຍບາງສະບັບອະນຸຍາດໃຫ້
ພໍ່ແມ່ດໍາເນີນຄະດີກັບໂຮງຮຽນທ່ບ
ີ ່ປ
ໍ ະ

ຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ ໂດຍຮ່າງກົດ
ໝາຍເຫລົ່ານີ້ເອີ້ນວ່າ: “ຮ່າງກົດໝາຍ
ຄວາມໂປ່ງໃສ”.
ຢູ່ໃນສະພາສູງຂ
 ອງສະຫະລັດ
ອາເມລິກາ ພັກຣີພັບລີກັນໄດ້ລິເລີ່ມ
“ກົ ດ ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍສິ ດ ທິ ຂ ອງຜູ້ ປົ ກ
ຄອງ” ເຊິງ່ ຮບ
ິ ໂຮມສິດຕາ່ ງໆທພ
່ີ ແ
່ໍ ມ່ຜູ້
ປກ
ົ ຄອງຄວນຈະມີໃນການສຶກສາຂອງ
ລູກຫ
 ລານ ເຊັນ
່ ພໍແ
່ ມ່ຄວນມີສດ
ິ ທີຈ
່ ະ
ຮູວ
້ າ່ ລູກຂອງເຂົາເຈົາ້ ຮຽນຫຍັງ? ແລະ
ມີສິດທີ່ຈະຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບງົບປະມານ,
ລາຍຈ່າຍຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ອື່ນໆ.
ຮ່າງກດ
ົ ໝາຍວາ່ ດວ
້ ຍສດ
ິ ຕາ່ ງໆ
ເປັນທີນ
່ ຍ
ິ ມ
ົ ໃນບັນດານັກອະນຸລກ
ັ ນິຍມ
ົ
ເພືອ
່ ຕອບສະໜອງຕໍສ
່ ງ່ິ ຕ່າງໆ ເຊັນ
່ ທິດ
ສະດີເຊືອ
້ ຊາດໃນລັດສະນະວິພາກ ແລະ
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ຂໍຈ
້ າໍ ກັດກ່ຽວກັບການໃສ່ຜາ້ ອດ
ັ ປາກ-ດັງ
ແລະ ການສັກຢາວັກຊນ
ີ ຢູໃ່ ນໂຮງຮຽນ.
ບັນຫາທິດສະດີດາ້ ນເຊືອ
້ ຊາດ
ໃນລັກສະນະວິພາກ ມພ
ີ ນ
້ື ຖານມາຈາກ
ແນວຄດ
ິ ທີ່ວ່າການແບ່ງແຍກເຊື້ອຊາດ
ເປັນລະບົບໄດ້ຫລໍຫ
່ ລອມສັງຄົມ, ກົດ
ໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງສະຫະລັດ
ອາເມລິກາ ຮວມກັນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຮ່າງກດ
ົ ໝ
 າຍ
ທີ່ ໄ ດ້ ຮັ ບ ກ ານເປີ ດ ເຜີ ຍ ຄັ້ ງ ທໍ າ ອິ ດ ໃນ
ເດືອນພະຈິກນີ້ ອາດຈະບໍ່ຜ່ານການ
ເຫັນດຈ
ີ າກລັດຖ
 ະສະພາ ແຕ່ກໍຍັງສາ
ມາດກະຕຸ້ນໃຫ້ບາງລັດທີ່ຄວບຄຸມຮັບ
ຮອງເອົ າ ມາດຕະການທີ່ ຄ້ າ ຍຄື ກັ ນ .
ແຫລ່ງຂ່າວ: AP

