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ຢູ່ເມືອງນາ

ໝໍ້, ເມືອງໄຊ ແລະ ເມືອງງາ
ແຂວງອຸດົມໄຊ ໂດຍການຕ້ອນ
ຮັບຂອງທ່ານ ຄຳດີ ວົງລ້ອມ
ປະທານສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ
ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ.
ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ
ຄຳດີ ວົງລ້ອມ ໄດ້ລາຍງານກ່ຽວ
ກັ ບ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ໂຄງ
ການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ
(ຊ່ວງຜ່ານແຂວງອຸດົມໄຊ) ວ່າ:
ແລວທາງລົດໄຟທີ່ຜ່ານແຂວງອຸ
(ສພຊ) ວັນທີ 28-29

ແຫ່ງຊາດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້

ການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ

ມີນາ 2022 ທ່ານ ພົທ. ສຸວອນ

ເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດການ

ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະ

ເລືອງບຸນມີ ຮອງປະທານສະພາ

ຊົ ດ ເຊີ ຍ ຜົ ນ ກະທົ ບ ຈາກໂຄງ

ແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂ

ດົມໄຊ

ມີລວງຍາວທັງໝົດ:

(ສພຊ) ວັນທີ 21 ມີ

ການກວດສອບ (ກຜງສ) ສະພາ

ການຕ້ອນຮັບ ແລະ ຮ່ວມເຮັດ

126,6 ກມ ໃນນັ້ນ, ກວມເອົາ

ນາ 2022 ທ່ານ ປອ. ລີເບີ ລີ

ແຫ່ງຊາດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້

ວຽກຂອງທ່ານ ນາງ ມີນາພອນ

ບົວປາວ ປະທານກຳມາທິການ

ເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກງານຕິ ດ ຕາມ

ແຜນການ,

ກວດກາຢູ່ແຂວງອັດຕະປື ໂດຍ

vjko8+|hk @

ການເງີນ

ແລະ
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(ສພຊ) ໃນລະຫວ່າງ

ວັນທີ 16-18 ມີນ
 າ 2022
ທ່ານ ນາງ ມະນີວັນ ເຍຍປາວ
ເຮີ

ຮອງປະທານກຳມາທິການ

ວັດທ
 ະນະທຳ-ສັງຄົມ (ກວທສ)
ສະພາແຫ່ງຊາດ

ແລະ

ທ່ານ

ນາງ ສິດທິວອນ ຫົງສາຄອນ
ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການ
ວັດທ
 ະນະທຳ-ສັງຄົມ ແລະ ບັນ
ດາເຜົ່າ

ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ

vjko8+|hk #
(ສພຊ) ວັນທີ 24 ມີ
ນາ 2022 ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ,

|hk #
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ໄດ້ມີພິທີປາຖະກະຖາ ວັນສ້າງ
ຕັ້ ງ ພັ ກ ປະຊາຊົ ນ ປະຕິ ວັ ດ ລາວ

|j;pradIkd4ko d;l- xk4tdt4k
;aolhk’8ah’radxt-k-qoxt8y;af]k;

ຄົບຮອບ 67 ປີ (22 ມີນາ
1955-22 ມີນາ 2022) ໂດຍ
ການເປັ ນ ປະທານຂອງສະຫາຍ
ຄຳສິງ ໄຊສົມແພງ ຮອງເລຂາ
ໜ່ ວ ຍພັ ກ ຮາກຖານກຳມາທິ
ການວຽກງານສະມາຊິ ກ ສະພາ
ແຫ່ງຊາດ (ກວສຊ), ມີກຳມະ

vjko8+|hk #
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(ສພຊ) ໃນລະຫວ່າງ
ວັນທີ 16-17 ມີນາ 2022 ນຳ
ໂດຍທ່ານ ແກ້ວຈະເລີນ ເຊຍຢີ້ງ
ຢ່າງ ຮອງປະທານກຳມາທິການ
ບັນດາເຜົ່າ (ກບຜ) ສະພາແຫ່ງ
ຊາດ

ທັງເປັນສະມາຊິກສະພາ

(ສພຊ) ໃນວັນທີ 21-

ແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ປະຈໍາເຂດ

ເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ

22 ມີນາ 2022, ທ່ານ ປອ.

ເລືອກຕັ້ງທີ 6 ແຂວງຫລວງພະ

ຊຸດທີ IX ແລະ ຜົນສໍາເລັດ

ສີນາວາ ສຸພານຸວົງ ຮອງລັດຖະ

ບາງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະໄດ້ເຄື່ອນ

ກອງປະຊຸ ມ ສະໄໝສາມັ ນ ເທື່ ອ

ເລືອກຕັ້ງທີ 8 ແຂວງຫົວພັນ;

ມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ

ແລະ

ໄຫວໂຄສະນາເຜີ ຍ ແຜ່ ຜົ ນ ສໍ າ

ທັງເປັນສະມາຊິກສະພາ

ເລັ ດ ກອງປະຊຸ ມ ສະໄໝສາມັ ນ

vjko8+|hk #

vjko8+|hk #

ບໍ່ແຮ່

ແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ປະຈຳເຂດ
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3 ສັນຍາ ຄື: ສັນຍາທີ່ 1: ມີ
ຄວາມຍາວ 35.10 Km ເລີ່ມ

ຄັດໂດຍ: ຫອມສະນິດ

ແຕ່ ກມ 16+900 ຫາ ກມ
52+000; ສັນຍາທີ່ 2: ມີ

ຄະນະສະເພາະກິດກະຊວງສຶກສາທິການ

r

ຄວາມຍາວ 67,00 Km ເລີ່ມ
ແຕ່ ກມ 52+000 ຫາ ກມ

ແລະ ກິລາ ອອກແຈ້ງການໂຈະການຮຽນ-ການສອນ

119+000; ສັນຍາທີ່ 3: ມີ

ແບບເຊິ່ງໜ້າ, ໃຫ້ຈັດການຮຽນ-ການສອນແບບທາງ

ຄວາມຍາວ 24.5 Km ເລີ່ມ
ແຕ່ກຸ່ມ 119+000 ຫາ ກມ

ໄກໃນສະຖານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ຊັ້ນປະ

143+500; ຂົວມີ 60 ແຫ່ງ

ຖົມ ປີທີ 1- ປີທີ 4 ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ໃນ

ມີຄວາມຍາວທັງໝົດ 12.695
ກມ,
10.02%

ກວມອັດຕາສ່ວນ

ແຂວງ, ນະຄອນຫລວງ ແລະ ໃນເຂດທີ່ມີການລະ

ຂອງຄວາມຍາວ

ບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນຊຸມຊົນຫລາຍ ທັງນີ້

ຜ່ານແຂວງອຸດົມໄຊ,

ອຸມົງມີ

32 ຈຸດ, ມີຄວາມຍາວທັງໝົດ

ກໍ ເ ພື່ ອ ເປັ ນ ການເພີ່ ມ ທະວີ ມ າດຕະການປ້ ອ ງກັ ນ ,

87.196 ກມ, ກວມອັດຕາ

ຄວບຄຸມ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະ

ສ່ວນ

ເທົ່າກັບ

67.03%

ຍາດໂຄວິດ-19 ໃນຊຸມຊົນ.

ຄວາມຍາວຜ່ານແຂວງອຸດມ
ົ ໄຊ,

ຜົນກະທົບຢູ່ໃນ 3 ເມືອງ 39

ໂຮງຮຽນປະຖົມ-ມັດທະຍົມສົມ

ກີບ,

ສ່ວນທີ່ຍັງຄ້າງຈໍານວນ

(ແຫ່ງໃໝ່) ຈ່າຍກ່ອນພາຍຫລັງ

ຈຸດດິນຕັດ-ດິນຖົມຄັນທາງ ມີ

ບ້ານ ຄື: ເມືອງນາໝໍ້ ມີ 12

ບູນ 1 ຫລັງ, ຫົວງານນໍ້າລິນ 6

69.633.403.060 ກີບ ແມ່ນ

ໄດ້ຮັບເງິນຊົດເຊີຍແລ້ວ ຈຶ່ງຫັກ

ຄວາມຍາວ

ກິໂລ

ບ້ານ; ເມືອງໄຊ ມີ 14 ບ້ານ

ແຫ່ງ, ຄອງເໝືອງ-ຝາຍ ຈໍາ

ຜົນກະທົບທາງອ້ອມ

ແທນຄືນເງິນບ້ວງດັ່ງກ່າວ.

ແມັດ ເທົ່າກັບ 22,93% ຂອງ

ແລະ ເມືອງງາ ມີ 13 ບ້ານ;

ນວນ 48 ຈຸດ, ປ່າຊ້າ 2 ບ່ອນ

ແມ່ ນ ຜົ ນ ກະທົ ບ ທາງຊອຍເຂົ້ າ

ຈາກນັ້ນ, ຄະນະ ໄດ້

ຄວາມຍາວຜ່ານແຂວງອຸດມ
ົ ໄຊ,

ການໄກ່ ເ ກ່ ຍ ເກັ ບ ກໍ າ ຂໍ້ ມູ ນ ມາ

ແລະ ຫລຸມຝັງສົບ 13 ບ່ອນ.

ຫາຈຸດກໍ່ສ້າງ ແລະ ຈຸດຕັ້ງແຄັມ

ເດີ ນ ທາງໄປສະຖານທີ່ ຕົ ວ ຈິ ງ

ສະຖານີມີ 9 ຈຸດ ໃນນີ້, ຢູ່ເມືອງ

ເຖິງປັດຈຸບັນມີຄອບຄົວຜູ້ທີ່ໄດ້

ສຳລັບການຈ່າຍເງິນຄ່າ

ຂອງບໍລິສັດຜູ້ຮັບເໝົາ;

ນອກ

ເປັນຕົ້ນທີ່ດິນປຸກສ້າງ, ບ້ານຈັດ

ນາໝໍ້ມີ 2 ຈຸດ, ຢູ່ເມືອງໄຊມີ

ຮັບຜົນກະທົບ 1.541 ຄອບ

ຊົດເຊີຍ ແລະ ເວນຄືນຜົນກະ

ຈາກການຈ່າຍຊົດເຊີຍທົດແທນ

ສັນທົດແທນຄືນ ແລະ ທີ່ດິນ

ແລະ ສົ່ງອອກສິນຄ້າ ຂອງ ສປປລາວ ບັນລຸປະມານ

3 ຈຸດ ແລະ ເມືອງງາມີ 4 ຈຸດ

ຄົວ ມີເນື້ອທີ່ຜົນກະທົບທັງໝົດ

ທົບຈາກແລວທາງລົດໄຟ ລາວ-

ທີ່ ໄ ດ້ ຮັ ບ ການອະນຸ ມັ ດ ດັ່ ງ ດ້ າ ນ

ທຳການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນທີ່

ແຕ່ແຜນການເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນຈະ

439,61 ເຮັກຕາ, ແບ່ງອອກ

ຈີນ (ຊ່ວງຜ່ານແຂວງອຸດົມໄຊ)

ເທິງຈາກລັດຖະບານແລ້ວ, ທາງ

ຖືກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການດັ່ງ

13.514 ລ້ານໂດລາ, ໃນນັ້ນ ມູນຄ່າການສົ່ງອອກ

ກໍ່ສ້າງພຽງ 3 ຈຸດ ຄື: ສະຖານີ

ເປັນດິນປຸກສ້າງ 13,01 ເຮັກ

ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລ

ແຂວງອຸດມ
ົ ໄຊກໍໄດ້ຄນ
້ົ ຄວ້າຈ່າຍ

ກ່າວ ພ້ອມທັງຟັງການລາຍງານ

ບັນລຸໄດ້ 7.627 ລ້ານໂດລາ ສ່ວນມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າ

ໂດຍສານເມືອງນາໝໍ້, ສະຖານີ

ຕາ, ດິນນາ 143,9 ເຮັກຕາ,

ຍະຜ່ານມາສາມາດເບີກຈ່າຍຄ່າ

ເງິນສຸກເສີນຄ່າເຂົ້ານາປີທີ່ບໍ່ໄດ້

ຜົ ນ ກ ະ ທົ ບ ຈ າ ກ ກ າ ນ ນ ຳ ຂັ້ ນ

ໂດຍສານ-ສິນຄ້າ ເມືອງໄຊ ແລະ

ດິນສວນ 268,5 ເຮັກຕາ ແລະ

ຊົດເຊີຍຜົນກະທົບຜ່ານມາ ຈຳ

ທໍາການຜະລິດ ສົກປີ 2018

ເມືອງ ແລະ ປະຊາຊົນທີຖ
່ ກ
ື ຜົນກະ

ບັນລຸໄດ້ 5.887 ລ້ານໂດລາ ເຮັດໃຫ້ ສປປລາວ

ສະຖານີເມືອງງາ; ແລວທາງ ແລະ

ດິນໜອງປາ 14,2 ເຮັກຕາ,

ນວນ 7 ຄັ້ງ ລວມເປັນມູນຄ່າ

ຈຳນວນ

ທົບຕົວຈິງຂອງເມືອງດັ່ງກ່າວ.

ສະຖານນີລົດໄຟຂອງໂຄງການ

ຜົນລະປູກ

ຕົ້ນ;

183.430.051.688 ກີບ ເທົ່າ

ກີບ ດ້ວຍການຢືມເງຶນໂຄງການ

ກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ

ນອກຈາກນີ້,

ຍັງມີຜົນກະທົບ

ກັບ 72,48% ຂອງມູນຄ່າທັງ

ກໍ່ ສ້ າ ງໂຮງຮຽນປະຖົ ມ -ມັ ດ ຖະ

ໝົດ

ຍົມສົມບູນ

29.036

ລາວ-ຈີນ

(ຊ່ວງຜ່ານແຂວງອຸດົມໄຊ) ຖືກ

157.564

ຖືກເຮືອນປະຊາຊົນ 107 ຫລັງ,

253.063.454.748

ເປັນຕົ້ນ

2.245.597.200

r

ໃນປີ 2021 ຜ່ານມາ, ມູນຄ່າການນຳເຂົ້າ

ເກີນດຸນ 1.740 ລ້ານໂດລາ, ໃນຂະນະທີ່ມູນຄ່າການ
ຈໍລະຈອນສິນຄ້າບັນລຸ 61 ພັນຕື້ກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ
85% ຂອງແຜນການປີ.

ບ້ານຫ້ວຍຂູມ

ນສພ. ປະຊາຊົນ 25/03/2022

ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ

xtmkoDDD
ໄຊສົມພູ

(ກົງທະນູຄຳ ພິພັດເສລີ)

ນສພ. ປະເທດລາວ 25/03/2022

ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ

ໄດ້ລາຍ

ງານໂດຍຫຍໍ້ ກ່ ຽ ວກັ ບ ການຈັ ດ

r

ບໍລິສັດທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ໄດ້ອອກແຈ້ງ

ປະທານຄະນະສະມາ

ຕັ້ ງ ຜັ ນ ຂະຫຍາຍມະຕິ ຂ ອງສະ

ຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດ

ພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຮັບ

ການຢຸດການຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານນະຄອນຫລວງວຽງ

ເລືອກຕັ້ງທີ

ຮອງເອົາແຜນພັດທະນາເສດຖະ

ຈັນຫາຫລວງພະບາງ ຖຽວ C84/3 ຊົ່ວຄາວ ໃນລະ
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ທັງເປັນປະ

ທ າ ນ ສ ະ ພ າ ປ ະ ຊ າ ຊົ ນ ແ ຂ ວ ງ

ກິດ-ສັງຄົມ,

ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ.

ແຫ່ງລັດ ປະຈໍາປີ 2022 ແລະ

ຫວ່າງວັນທີ 28-31 ມີນາ 2022 ເພື່ອເປັນການ

ໃນໂອກາດນີ້, ໄດ້ເຂົ້າ

ມ ະ ຕິ ກ່ ຽວກັ ບກ າ ນແກ້ ໄຂຂໍ້

ພົບທ່ານ ເລັດ ໄຊຍະພອນ ເຈົ້າ

ຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການ

ຄວບຄຸມ ແລະ ສະກັດກັ້ນການລະບາດຂອງພະຍາດ

ແຂວງອັດຕະປື ທີ່ຫ້ອງວ່າການ

ເງິນ ແລະ ທ່ານຮອງເຈົ້າແຂວງ

ໂຄວິດ-19 ແລະ ການປັບປຸງແລກປ່ຽນພະນັກງານບໍ

ປົກຄອງແຂວງ ເພື່ອກ່າວຈຸດປະ

ໄດ້ ລ າຍງານກ່ ຽ ວກັ ບ ໂຄງການ

ສົງໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ

ຊົດເຊີຍ ແລະ ຟື້ນຟູ ທີ່ໄດ້ຮັບ

ລິການລົດໄຟ.

ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້
ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນພັ ດ
ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນ
ງົບປະມານແຫ່ງລັດ

ປະຈໍາປີ

2022, ວາລະແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວ
ກັບການແກ້ໄຂຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກດ້ານ
ເສດຖະກິດ-ການເງິນ ທີ່ໄດ້ຮັບ
ຮອງໃນກອງປະຊຸ ມ ສະໄໝສາ
ມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງ

ຊາດຊຸດທີ IX. ໂອກາດດັ່ງກ່າວ,

ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງ ທີ່ຈະ

ດາທ່ າ ນສະມາຊິ ກ ສະພາແຫ່ ງ

ທ່ານເຈົາ້ ແຂວງໄດ້ລາຍງານໂດຍ

ຕ້ອງໄດ້ພ້ອມກັນສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະ

ຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ, ທ່ານ

ຫຍໍ້ ກ່ ຽ ວກັ ບ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ

ຕິ ບັ ດ ໃຫ້ ບັ ນ ລຸ ຕ າມຈຸ ດ ປະສົ ງ

ຮອງເຈົ້າແຂວງ, ຄະນະປະຈໍາສະ

ບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-

ແລະ ລະດັບຄາດໝາຍ.

ພາປະຊາຊົນແຂວງ,

ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງ

ພ້ອມນັ້ນ, ຄະນະ ໄດ້

ລັດ ປະຈໍາປີ 2022 ແລະ ການ

ຮ່ວມເຮັດວຽກກັບສະພາປະຊາ

ຕາງໜ້ າ ຈາກຫ້ ອ ງວ່ າ ການປົ ກ

ປະຕິບັດ

ຊົນແຂວງ ແລະ ພະແນກການ

ຄອງແຂວງ, ພະແນກການເງິນ,

ພາຍໃນແຂວງ ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ຍົກ

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະ

ພະແນກແຜນການ ແລະ ການ

ໃຫ້ເຫັນບັນດາຂໍ້ສະດວກ,

ພາປະຊາຊົນແຂວງ ໂດຍມີບັນ

ລົງທຶນ; ຈາກນັ້ນ, ທ່ານປະທານ

2

ວາລະແຫ່ງຊາດ
ຂໍ້

ມະການ,

ຄະນະກຳ

ຄະນະເລຂາທິການ,

ແຜນງົບປະມານ

ຖ້ວມ ຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊ.
ໃນໂອກາດນີ້, ຄະນະ
ຍັ ງ ໄດ້ ເ ຄື່ ອ ນໄຫວຢ້ ຽ ມຊົ ມ ພື້ ນ
ທີ່ ຕົ ວ ຈິ ງ ໂ ຄ ງ ກ າ ນ ຊົ ດ ເ ຊີ ຍ
(ເຮືອນພັກຖາວອນ)

ຢູ່ເມືອງ

ສະໜາມໄຊ.
(ວິນັດ ສີສຸລາດ)
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ນສພ. ປະເທດລາວ 29/03/2022

ຜົ ນ ກ ະ ທົ ບ ຈ າ ກ ໄ ພ ພິ ບັ ດ ນ້ໍ າ
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ມູນຄ່າການຜະລິດອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ

ແລະ ຫັດຖະກຳ ປີ 2021 ບັນລຸໄດ້ 11 ພັນຕື້ກວ່າ
ກີບ ເທົ່າກັບ 86,26% ຂອງແຜນປີ (ແຜນປີ 13.771
ຕື້ກີບ)

ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາເຫັນ

ວ່າຫລຸດລົງ 6,84%, ສໍາລັບດ້ານການຄ້າພາຍໃນ
ມູນຄ່າການຈໍລະຈອນສິນຄ້າ

(ຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍ

ແລະ ຄ່າບໍລິການ) ປີ 2021 ບັນລຸໄດ້ 61 ພັນຕື້
ກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 85% ຂອງແຜນການປີ (ແຜນປີ
ແມ່ນ 71.882 ຕື້ກີບ) ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງ
ປີຜ່ານມາເຫັນວ່າຫລຸດລົງ 3,55%.
ນສພ. ປະເທດລາວ 29/03/2022
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ມີທ່ານ ຄອນປະພັນ ເລືອງສີຈັນ
ທອງ ຮອງປະທານສະພາປະຊາ
ຊົນແຂວງ ທັງເປັນ ສສຊ ປະ
ຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງ, ເລຂາທິການ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ

ພ້ອມ

ດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວພົບ
ປະຢ້ ຽ ມຢາມປະຊາຊົ ນ ຢູ່ ບ້ າ ນ
ສົບແປນ ເມືອງຊຳໃຕ້ ແຂວງ
ຫົວພັນ.
ເຈົ້າແຂວງ;

ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງ

ງານຫຍໍ້ ຈ າກພະແນກການທີ່

ຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ

ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ

ຕາມມະຕິ ກ ອງປະຊຸ ມ ສະພາ

ປະຕິບັດບັນດາຄາດໝາຍ ແລະ

ວັນທີ 23-24 ມີນາ 2022

ແຫ່ງຊາດ;

ໂດຍລົງເລິກຕິດ

ເນື້ ອ ໃນທີ່ ຕິ ດ ພັ ນ ກັ ບ ມະຕິ ດັ່ ງ

ທ່ານ ຮສ. ປອ ລິນຄຳ ດວງສະ

ຕາມກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ການ

ກ່າວ; ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຍັງໄດ້ຮັບ

ຫວັນ

ຜະລິດ

ເພື່ອທົດແທນການນຳ

ຟັ ງ ການລາຍງານສະພາບການ

ເສດຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ

ເຂົ້າ ແລະ ເປັນສິນຄ້າສົ່ງອອກ;

ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ໂຄງການກໍ່ ສ້ າ ງ

ເລັດໃນພາລະກິດປົກປັກຮັກສາ

ແລະ

ມີຜູ້ເຂົ້າ

ຜົ ນ ສໍ າ ເລັ ດ ກອງປະຊຸ ມ ສະໄໝ

ອະທິບາຍ, ຊີ້ແຈງຕໍ່ກັບບັນດາ

ສິ່ງແວດລ້ອມ (ກສຕສ) ສະພາ

ການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະ

ຊົນລະປະທານອ່າງເກັບນຳ້ຫ້ວຍ

ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດ

ຮ່ວມທັງໝົດ 675 ທ່ານ ຍິງ

ສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາປະ

ຄໍາສະເໜີຕ່າງໆ ໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາ

ແຫ່ງຊາດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້

ມານແຫ່ງລັດ; ບັນຫາການລົງ

ອາໄກ້ ເມືອງພິນ ແລະ ຊົນລະ

ຊາດ

312 ທ່ານ.

ຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II ແລະ 2

ຊົນໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈກັບທີ

ຮ່ ວ ມກັ ບ ສະມາຊິ ກ ສະພາແຫ່ ງ

ທຶນຢູ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດສະ

ປະທານຫ້ວຍທ່າຮາວ ເມືອງອຸ

ພັ ກ ປະຊາຊົ ນ ປະຕິ ວັ ດ ດລາວ

ໃນການເຄື່ ອ ນໄຫວ

ວາລະແຫ່ງຊາດ

ແລະ ບາງຄໍາສະເໜີແມ່ນຈະໄດ້

ຊາດ (ສສຊ) ປະຈຳເຂດເລືອກ

ຫວັນ-ເຊໂນ;

ທຸມພອນ; ຈາກນັ້ນ, ໄດ້ເຄື່ອນ

ຕະຫລອດໄລຍະ 67 ປີ ແລະ

ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້

ແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸງ້ ຍາກທາງເສດ

ນໍາໄປຄົ້ນຄວ້າ,

ຕັ້ງທີ 13 ແຂວງສະຫວັນນະ

ເຂດໂລຊິດສະຕິກ;

ການເຮັດ

ໄຫວຢ້ ຽ ມຢາມພື້ ນ ທີ່ ຕົ ວ ຈິ ງ

ຜົ ນ ງານແຫ່ ງ ການນຳພາ-ຊີ້ ນ ຳ

ຮັ ບ ຟັ ງ ການລາຍງານສະພາບ

ຖະກິດ ແລະ ການເງິນ ແລະ

ກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມ

ເຂດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ

ທົ ດ ລ ອ ງ ຂຸ ດ ຄົ້ ນ ແ ຮ່ ເ ຫ ລັ ກ ;

ເປັ ນ ຕົ້ ນ ໂຄງການທົ ດ ລອງຂຸ ດ

ຂອງຮາກຖານພັກ ແລະ ອົງຄະ

ລວມຂອງເມືອງ ແລະ ບັນດາ

ການແກ້ ໄ ຂບັ ນ ຫາຢາເສບຕິ ດ

ທັງຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອົງການ

ສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວ

ການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ

ຄົ້ນແຮ່ເຫລັກ ເມືອງພິນ, ໂຄງ

ນະພັກສະພາແຫ່ງຊາດ.

ບ້ານໂດຍຫຍໍ້

ໃຫ້ ບັ ນ ດາພະນັ ກ ງານ-ລັ ດ ຖະ

ປົ ກ ຄອງຈົ່ ງ ສື ບ ຕໍ່ ເ ອົ າ ໃຈໃສ່ ນໍ າ

ຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະ

ບັນຫາອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ກອນ,

ພາ-ຊີ້ນໍາ
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(ສພຊ) ໃນລະຫວ່າງ

ປະທານກຳມາທິການ

ຕິ ບັ ດ ແຜນພັ ດ ທະນາເສດຖະ
ກິດ-ສັງຄົມ,

ແຜນງົບປະມານ

ແຫ່ງລັດ ໄລຍະ 6 ເດືອນ ຕົ້ນ

ການພັດທະນາ

ແລະ

ຮັບຟັງການລາຍ

ໃນການເຄື່ ອ ນໄຫວ

ປີ 2022 ແລະ ວາລະແຫ່ງຊາດ

ການຊົນລະປະທານ

ຫ້ວຍອາ

ໃນໂອກາດດັ່ ງ ກ່ າ ວ,

ໄກ້ ເມືອງພິນ, ຂົວມິດຕະພາບ

ຄະນະ ໄດ້ເຂົ້າພົບປະຢ້ຽມຢາມ

ລາວ-ໄທ ແຫ່ງທີ 2 ແລະ ເຂດ

ແລະ

ເສດຖະກິດພິເສດສະຫວັນ-ເຊໂນ.

ເຮັດວຽກກັບທ່ານຮອງ

ຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້, ໄດ້ຮັບຟັງການ
ລາຍງານສະພາບຕົ ວ ຈິ ງ ຢູ່ ສ ະ
ໜາມທີ່ຕັ້ງຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າ
ຊຳ 1A ແລະ ໄດ້ປະຊຸມຮ່ວມ
ກັບຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ
ພັດທະນາ, ແນວລາວສ້າງຊາດ,

ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງ

ll-DDD
ທີ 2 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
ຊຸດທີ II ຢູ່ເມືອງຊຽງເງິນ ລວມ
ມີ 4 ຈຸດຄື: ສໍານັກເມືອງ, ບ້ານ
ສວນຫລວງ,
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(ຄວສຜ.ສພຂ
 ) ທັງເປັນສະມາ
ຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ພ້ອມ
ດ້ວຍ
 ຄະນະ

ໄດ້ສຳເລັດການ

ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃນຂົງເຂດ

ບັດບັນດາຄາດໝາຍໃນຂົງເຂດ

ຄວນມີວິທິຮັບມື ແລະ ວິທີແກ້

ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ການ

ໄຂໃນຕໍ່ໜ້າແນວໃດ.

ປັ ບ ປຸ ງ ຄຸ ນ ນະພາບລະບົ ບ ການ
ຮຽນ, ການສອນໃນທຸກຊັ້ນທຸກ
ສາຍ ໃນໄລຍະໃໝ່ ແລະ ການ

ຈຸດຄື:

ພະແນກສຶກສາທິການ

|j;pradDDD

ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ວຽກງານກິ ລ າກາຍະກຳ ແລະ ໄດ້ຮ
 ັບຟັງການ

ສຶກສ
 າຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ເຊິ່ງໄດ້ ລາຍງານໂດຍຫຍໍ້.
ເຄື່ອນໄຫວຢູ່ 2 ເມືອງຄື: ເມືອງ
ພ້ອມນັ້ນ, ທ່ານ ນາງ
ຫຼາ ແລະ ເມືອງໄຊ (ເທດສະ ມະນີວັນ ເຍຍປາວເຮີ ຍັງໄ ດ້ຊັກ
ບານແຂວງ) ລວມທັງໝົດ 7

(ນັກຂ່າວ: ສພຂ)

ຖາມຫລາຍບນ
ັ ຫາເພີມ
່ ເຕີມຢ່າງ
ກົງໄປກົງມາ ເປັນຕົ້ນການສືບຕໍ່

ການຄະນະພັກ, ສະມາຊິກພັກ
ແລະ

ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ

ພາຍໃນກຳມາທິການເຂົ້າຮ່ວມ.
ໃນການປາຖະກະຖາ
ຄັ້ງນີ້, ສະຫາຍ ຄຳສິງ ໄຊສົມ

ແລະ ກິລາແຂວງ, ສະໜາມກິ ໂຄງກ ານອ າຫ ານທ່ ຽ ງໃ ນໂ ຮງ ແພງ ໄດ້ຂຶ້ນປາຖະກະຖາເລົ່າຄືນ
້ ວັນສ້າງຕັ້ງພັກປະຊາຊົນ
ລາແຂວງ, ໂຮງຮຽນເຕັກນິກວິ ຮຽນ, ການຈັດສ
 ັນງ ົບປະມານ ມູນເຊືອ
ຊາຊີບແບບປະສົມແຂວງ, ວິທ
 ະ ຕາມສ າຍຕັ້ ງ ຢູ່ ຂັ້ ນ ທ້ ອ ງຖິ່ ນ , ປະຕິວັດລາວ ຄົບຮອບ 67 ປີ
ຍາໄລລາວນາໆຊາດ ແລະ ຫ້ອງ ການແກ້ໄຂບັນຫາຄູເຫລືອບໍ່ພໍ, ເຊິ່ ງ ສະຫາຍໄດ້ ຍົ ກ ໃຫ້ ເ ຫັ ນ ປະ

ການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສອນບໍຖ
່ ືກຊັ້ນ-ສາຍ ແລະ ຄູອາ ຫວັດ ແລະ ຄວາມໝາຍຄວາມ
ເມືອງຫຼາ, ໂຮງຮຽນ ມສ.ເມືອງ ສາສະໝັກ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ສຳຄັນ ໃນການກຳເນີດເກີດຂຶ້ນ
ຫຼາ ແລະ ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມ
ບູນ ບ້ານວຽງຄຳ ເມືອງຫຼາ. 
ການເຄື່ອນໄຫວໃນຄັ້ງ
ນີ້ ແມ່ນເພື່ອຊຸກຍູ້ ແລະ ຕິດ
ຕາມກວດກາການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ

ກິລາ-ກາຍະກຳ ຕາມກອງທຶນ ຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ
້
ພັດທະນາ ແລະ ອື່ນໆ; ນອກ ແລະ ທົບທວນຫວນຄືນມູນເຊືອ
ຈາກນີ້,

ທ່ານຍັງໄດ້ເນັ້ນໜັກ

ແລະ ໄຊຊະນະປະຫວັດສາດຂອງ

ໃສ່ 2 ວາລະແຫ່ງຊາດ ທີຕ
່ ິດ ພາລະກິດແຫ່ງການຕໍ່ສູ້ປົດປ່ອຍ
ພັ ນ ກັ ບ ກ ານຮ ຽນ-ການສ ອນ ຊາດໃນເມື່ອກ່ອນ ແລະ ຜົນສຳ

ບ້າສາມັກຄີໄຊ

ພະແນກພາຍໃນ ແລະ ພາກ

ເຊີ ຍ ຜົ ນ ກະທົ ບ ຈາກໂຄງການ

ກ່າວ

ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງແຂວງ ເພື່ອ

ພັດທະນາ ໄລຍະທີ 2 ໃຫ້ແກ່ພໍ່

ແລະ ອື່ນໆ.

ປຶ ກ ສາຫາລື ກ່ ຽ ວກັ ບ ບັ ນ ດານິ

ແມ່ ປ ະຊາຊົ ນ ບັ ນ ດາເຜົ່ າ ທີ່ ໄ ດ້

ຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການດັ່ງ

ບ້ານບວມອໍ້

ເຫັນຂໍ້ສະດວກ,
ແລະ

ໃນການຊົດ

ເຊິ່ງໄດ້ຍົກໃຫ້
ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ

ສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍບັນຫາ;

ວ່າດ້ວຍການ

ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ

ພາຍໃນເມືອງໄດ້ຮັບຮູ້

ເປັນຕົ້ນແມ່ນປ່າສັກສິດ

(ນາງ ປຸ້ຍນິຕາ ເພັງມີໄຊ)

ພິຈາລະນາ

ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິ

ແລະ

ບັ ດ ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງ

ຈາກນັ້ນ, ທ່ານ ປອ. ສີນາວາ

ເຂົ້ າ ໃຈຕໍ່ ກັ ບ ບັ ນ ຫາທີ່ ສໍ າ ຄັ ນ

ພັກ-ລັດ, ຕິດພັນກັບ 2 ວາລະ

ສຸພານຸວົງ ກໍໄດ້ຂຶ້ນເຜີຍແຜ່ເນື້ອ

ຕ່າງໆ; ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງໄດ້ຮັບຟັງ

ແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ບັນລຸຕາມຈຸດປະ

ໃນຜົ ນ ສໍ າ ເລັ ດ ກອງປະຊຸ ມ ສະ

ຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ, ຂໍ້ຂັດຂ້ອງ, ຂໍ້

ສົງ ແລະ ລະດັບຄາດໝາຍທີ່

ໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະ

ສະເໜີ ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົາ່ .

ວາງໄວ້.

ພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ແລະ

ຈາກນັ້ນ, ທ່ານຍັງໄດ້

(ນາງ ຄໍາຫຼ້າ ພອນພິລາ)
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(ສພຊ) ໃນລະຫວ່າງວັນ
ທີ 10-14  ມີນາ 2022 ທ່ານ
ຄຳຟອງ ອິນມານີ ປະທານສະພາ
ປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ) ຫລວງ
ນໍາ້ ທາ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ແລະ ສະ
ມາຊິ ກ ສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ
(ສສຂ
 ) ປະຈຳເຂດເລືອກຕັງ້ ເມືອງ
ວຽງພູຄາ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ເນືອ
້ ໃນຜົນ
ສຳເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ
ເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ
(ສພຊ) ຊຸດທີ IX ແລະ ສພຂ
ຊຸດທີ II ຢູເ່ ມືອງວຽງພູຄາ ແຂວງ
ຫລວງນໍ້າທາ; ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງ
ມີເລຂາພັກເມືອງ, ຄະນະປະຈຳ
ພັກເມືອງ, ກຳມະການພັກເມືອງ,
ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ,
ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ຄະນະ
ພັກຮາກຖານ, ອຳນາດການປົກ
ຄອງບ້ານ ແລະ ປະຊາຊົນ ເຊິ່ງ
ໄດ້ເຄືອ
່ ນໄຫວທັງໝົດ 5 ຈຸດຄື:
ສະໂມສອນເມືອງ, ບ້ານນ້ຳໂລະ,
ບ້ານຫ້ວຍຫົກ-ທົງ່ ລາດ, ບ້ານທົງ່
ນາແປນ, ບ້ານພູໄຊທາ ລວມທັງ
ໝົດ 12 ບ້ານ, ມີຜເູ້ ຂົາ້ ຮ່ວມຮັບ
ຟັງທັງໝົດ 361 ຄົນ ຍິງ 89 ຄົນ.
ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ
ມີໄຊ ມີວໄິ ລ ເລຂາທິການ ສພຂ

ທັງເປັນ ສສຂ ປະຈຳເຂດເລືອກ
ຕັ້ງເມືອງວຽງພູຄາ ໄດ້ເຜີຍແຜ່
ເນືອ
້ ໃນຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມສະ
ໄໝສາມັນເທືອ
່ ທີ 2 ຂອງ ສພຊ
ຊຸດທີ IX ເຊິ່ງກອງປະຊຸມໄດ້ພິ
ຈາລະນາຮັບຮອງເອົາ 11 ບັນຫາ
ໃຫຍ່ ຄື: ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍ

ງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະ
ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 9 ເດືອນ,
ຄາດຄະເນໝົດປີ 2021 ແລະ
ແຜນການ ປະຈຳປີ 2022; ຮັບ
ຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງລັດຖະ
ບານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 10
ເດືອນ ຄາດຄະເນໝົດປີ 2021
ແລະແຜນການ 1 ປີ 2022; ຮັບ
ຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງລັດຖະ
ບານ ກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດພັດທະ
ນາພະລັງງານໄຟຟ້າຂອງ ສປປລາວ
(2021-2030); ການຮັບຮອງ
ເອົາບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ
ກ່ຽວກັບວິໄສທັດ 20 ປີ (20212040) ຍຸດທະສາດ 10 ປີ
(2021-2030) ແລະ ແຜນພັດ
ທະນາເສດຖະກິດດີຈີຕອນແຫ່ງ
ຊາດ 5 ປີ (2021-2025) ແລະ
ແຜນພັ ດ ທະນາເສດຖະກິ ດ ດີ ຈີ
ຕອນແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ 5 ປີ
(2021-2025); ຮັບຮອງເອົາຜົນ
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(ສພຊ
 ) ໃນລະຫວ່າງວັນ
ທີ 21-23 ມີນາ 2022  ທ່ານ
ປອ. ວົງເພັດ ອຸດມ
ົ ລິດ ສະມາຊິກ
ສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ປະຈໍາ
ເຂດເລືອກຕັງ້ ທີ 6 ແຂວງຫລວງ
ພະບາງ, ຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາ
ທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ໄດ້
ເຄື່ອນໄຫວພົບປະໂອ້ລົມ ແລະ
ນໍາເອົາຜົນສໍາເລັດຂອງກອງປະ
່ ທີ 2 ຂອງ
ການກວດສອບບົດສະຫລຸບຂາດ ຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ ທີ່ ຊຸມສະໄໝສາມັນເທືອ
ສະພາແຫ່ງຊາດ (ສພຊ
 ) ຊຸດທີ
ຕົວ ງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊນ
້ີ າໍ ໃນການຈັດຕັງ້
IX ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
ຜົນການກວດສອບ
ປະຈຳປີ ປະຕິບດ
ັ ແຜນງບ
ົ ປະມານແຫ່ງລດ
ັ
ຸ ທີ II ໄປເຜີຍແຜ່ໃຫ້ຄະນະພັກ,
2020; ບົດສະຫລຸບການເຄືອ
່ ນ ປະຈຳປີ 2021; ຮັບຮອງເອົາບົດ ຊດ
ໄຫວວຽກງານປະຈໍາປີ 2011 ລາຍງານຂອງອົງການກວດສອບ ຄະນະນໍາ, ພະນັກງານຫລັກແຫລ່ງ
ແລະ ແຜນການປະຈຳປີ 2022 ແຂວງກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວ ຢູ່ສໍານັກເມືອງ ແລະ   ອຳນາດ
ົ ຄອງບາ້ ນ, ເຖົາ້ ແກ່ແນວ
ຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ; ວຽກງານປະຈຳປີ 2021, ແຜນ ການປກ
່ ໍ ມ່ປະຊາ
ຮັ ບ ຮອງເອົ າ ບົ ດ ລາຍງານຜົ ນ ການປະຈຳປີ 2022 ແລະ ຜົນ ໂຮມ ຕະຫລອດຮອດພແ
ການກວດກາຕາມຜົນການກວດ ການຕິດຕາມກວດກາຕາມຜົນ ຊົນບັນດາເຜົ່າ ຢູ່ບ້ານໃຫ່ຍປາກ
ສອບ ປະຈໍາປີ 2019; ບົດສະ ຂອງການກວດສອບ ປີ 2019; ງາ, ບ້ານຜາຕູບເໜືອ, ບ້ານລັງ
ຫລຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ບົດລາຍງານຂອງອົງການກວດ ກອງຜາແຕ້ມ ແລະ ບ້ານລ້ອງແງດ
ປະຈໍາປີ 2021  ແລະ ທິດທາງ ສອບປະຈຳພາກເໜືອກ່ຽວກັບ ເມືອງໂພນໄຊ ແຂວງຫລວງພະ
ແຜນການປະຈໍາ ປີ 2022 ຂອງ ການເຄືອ
່ ນໄຫວວຽກງານ ປະຈຳ ບາງ, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງທັງ
ອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ; ຮັບ ປີ 2021, ແຜນການ ປະຈຳປີ ໝົດ 623 ຄົນ ຍິງ 278 ຄົນ.
ການເຄື່ ອ ນໄຫວຄັ້ ງ ນີ້
ຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງອົງການ 2022 ແລະ ຜົນການກວດສອບ
່ ນໍາເອົາຜົນສໍາເລັດຂອງກອງ
ໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ກ່ຽວ ບົດສະຫລຸບຂາດຕົວການຈັດຕັ້ງ ກໍເພືອ
ກັບການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ແຜນການ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນງົ ບ ປະມານຂອງ ປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2
ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ ແຂວງຫລວງນໍ້າທາ
ປະຈຳປີ ຂອງ ສພຊ ຊຸດທີ IX ແລະ ສພຂ
2021 ແລະ ແຜນການ ປະຈໍາປີ 2020; ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານ ຊຸດທີ II ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນ
້ ຖານຂອງປະ
2022; ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານ ກ່ ຽ ວກັ ບ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ດາບັນຫາສໍາຄັນພືນ
ຂອງສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ກ່ຽວ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ເທດຊາດ ແລະ ຂອງແຂວງ ທີ່
້ົ ຄວ້າພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບ
ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຊົມເຊີຍ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ແຜນການ ໄດ້ຄນ
ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ; ກອງປະ ປະຈຳປີ 2022 ຂອງອົງການໄອ ຮັບຮອງເອົາ ຢູໃ່ ນກອງປະຊຸມສະ
້ ແມ່ນ
ຊຸມຍັງໄດ້ຮບ
ັ ຮອງເອົາແຜນການ ຍະການປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ໄໝສາມັນດັງ່ ກາ່ ວ ເປັນຕົນ
ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ ສພຊ ສານປະຊາຊົນແຂວງ; ຮັບຮອງ ວຽກງານຂອງ ສພຊ, ວຽກງານ
ັ ຖະບານ, ວຽກງານຂອງ
ປະຈໍາປີ 2022 ເຊິງ່ ໄດ້ມຜ
ີ ນ
ົ ສຳ ບົດລາຍງານການເຄືອ
່ ນໄຫວວຽກ ຂອງລດ
ເລັດຫລາຍດ້ານນິຕບ
ິ ນ
ັ ຍັດ, ດ້ານ ງານ ປະຈຳປີ 2021 ແລະ ແຜນ ອົງການໄອຍະການສູງສຸດ ແລະ
ຸ  ແລະ ການ
ການຕົກລົງບັນຫາສໍາຄັນພືນ
້ ຖານ ປະຈຳປີ 2022; ຮັບຮອງເອົາຂໍ້ ສານປະຊາຊົນສງູ ສດ
ຂອງປະເທດຊາດ, ດ້ານການຕິດ ຕົກລົງຂອງເຈົ້າແຂວງ ວ່າດ້ວຍ ຮັບຮອງກົດໝາຍ 11 ສະບັບ;
ຕາມກວດກາ, ການສ້າງຄວາມ ກອງທຶນສັງຄົມສົງເຄາະ ເຊິ່ງປະ ວຽກງານຂອງ ສພຂ, ວຽກງານ
ົ ຄອງແຂວງ, ວຽກ
ເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ ສພຊ, ການ ກອບມີທັງໝົດ 9 ໝວດ 40 ຂອງອງົ ການປກ
ງານຂອງອົງການຕຸລາການຂັ້ນ
ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຄະນະ ມາດຕາ.
ັ ຮອງນຕ
ິ ກ
ິ າໍ
ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາ
ໂອກ າດດ ຽວກັ ນ ນີ້ , ແຂວງ ແລະ ການຮບ
ເຂດເລືອກຕັງ້ , ການເຄືອ
່ ນໄຫວ ທ່ານ ຄຳຟອງ ອິນມານີ ຍັງໄດ້ໂອ້ ໃຕ້ກົດໝາຍ 4 ສະບັບ ເຜີຍແຜ່
ວຽກງານການຕ່າງປະເທດ.
ລົມ ແລະ ເນັ້ນໜັກບາງບັນຫາ ໃຫ້ບັນດາຄະນະພັກ, ຄະນະນໍາ,
ພ້ອມນັນ
້ , ທ່ານ ບຸນຊົງ ທີ່ເຫັນວ່າເປັນປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ພະນັກງານຫລັກແຫລ່ງຢູ່ສໍານັກ
ົ ຄອງ
ວາໄຊຢີ ສສຂ
 ປະຈຳເຂດເລືອກ ໃນສັງຄົມ ທັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເປັນ ເມືອງ ແລະ ອຳນາດການປກ
ຕັ້ງເມືອງວຽງພູຄາ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ ເຈົ້ າ ການໃນການຈັ ດ ຕິ ບັ ດ ລະ ບ້ານ, ເຖົ້າແກ່ແນວໂຮມ ຕະ
ເນື້ອໃນຜົນສໍາເລັດ ກອງປະຊຸມ ບຽບກົ ດ ໝາຍໃຫ້ ເ ຂັ້ ມ ງວດ, ຫລອດຮອດພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນ
ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ສພຂ ພ້ອມກັນສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວ ດາເຜົ່າ ພາຍໃນເມືອງໂພນໄຊ
ັ ຮູເ້ ຂົາ້ ໃຈ ແລະ ນໍາໄປຈັດ
ຊຸດທີ II ກອງປະຊຸມໄດ້ພຈ
ິ າລະ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ດີ ໄດ້ຮບ
ນາຮັບຮອງເອົາ 6 ບັນຫາສໍາຄັນ ຂຶນ
້ ເທືອ
່ ລະກ້າວ ແລະ ຍັງເປີດໂອ
ຂອງແຂວງ ດັ່ງນີ້: ຮັບຮອງເອົາ ກາດໃຫ້ຜເູ້ ຂົາ້ ຮ່ວມສະເໜີບນ
ັ ຫາ
ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການຈັດຕັງ້
ຕ່າງໆທີ່ຍັງພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ
ປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະ ພາຍໃນເມືອງ, ບ້ານ ເພືອ
່ ນຳສະ
ກິດ-ສັງຄົມ ປະຈຳປີ 2021 ແລະ ເໜີຫາພາກສ່ວນທີກ
່ ຽ່ ວຂ້ອງປຶກ
ແຜນການ ປະຈຳປີ 2022 ຂອງ ສາຫາລືຄນ
້ົ ຄວ້າແກ້ໄຂຕາມຄວາມ
ແຂວງ; ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ຮບ
ັ ຮອງ ເໝາະສົມໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.
ທິດທາງແຜນພັດທະນາເສດຖະ
ໃນໂອກາດນີ້, ສພຂ
ກິດ-ສັງຄົມ ປະຈໍາປີ 2022 ຕາມ ຍັງໄດ້ນຳເອົາເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອ
ການສະເໜີຂອງອົງການປົກຄອງ ເຊິງ່ ມີເຄືອ
່ ງໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ ແລະ
ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ; ຮັບຮອງເອົາ ເຄື່ອງກິລາ ມອບໃຫ້ປະຊາຊົນ
ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການຈັດຕັງ້
ແລະ ໂຮງຮຽນແຕ່ລະບ້ານ ລວມ
ປະຕິບັດແຜນງົບປະມານ ປະຈຳ ມູນຄ່າທັງໝົດ 3 ລ້ານກວ່າກີບ
ປີ 2021 ແລະ ແຜນການ ປະຈຳ ອີກດ້ວຍ.
ປີ 2022 ເຊິ່ງກອງປະຊຸມເຫັນ
(ນາງ ອຳພອນ ສີປະເສີດ)
ດີເປັນເອກະພາບຕໍ່ບົດລາຍງານ

ຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ; ພ້ອມດຽວກັນນັນ
້ ;
ກໍຖເື ອົາໂອກາດດັງ່ ກ່າວ ເປັນການ
ລົງຮາກຖານ ແລະ ເກັບກໍາສະ
ພາບການ, ຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຂອງຜູ້
ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ຕໍ່ວຽກງານຄຸ້ມ
ຄອງບໍລຫ
ິ ານລັດ ກໍຄກ
ື ານຈັດຕັງ້
ປະຕິບັດລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດ
ໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ
ທີ່ ພົ ວ ພັ ນ ເຖິ ງ ການດໍ າ ລົ ງ ຊີ ວິ ດ
ຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ
ຮາກຖານເຂດຫ່າງໄກຊອກຫລີກ.
ການເຄື່ອນໄຫວແຕ່ລະ
ຈຸ ດ ແມ່ ນ ໄດ້ ຮັ ບ ການຕ້ ອ ນຮັ ບ
ຢ່າງອົບອຸ່ນ ຈາກຄະນະນໍາຂອງ
ເມືອງ, ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ
ຕະຫລອດຮອດພໍແ
່ ມ່ປະຊາຊົນແຕ່
ລະບ້ານ ພ້ອມທັງຮັບຟັງການ
ລາຍງານສະພາບການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງເມືອງ,
ຂອງແຕ່ລະບ້ານ; ຜ່ານການຮັບ
ຟງັ ການລາຍງານສະພາບການພດ
ັ
ທະນາເ ສດຖະກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ ຂອງ
ເມືອງ, ຂອງແຕ່ລະບາ້ ນ ເຫັນວາ່
ອັນພົ້ນເດັ່ນທີ່ເປັນທ່າແຮງຂອງ
ເມືອງ ແລະ ຂອງບນ
ັ ດາບາ້ ນແມ່ນ
ຖືເອົາການປູກຫຍ້າ ແລະ ລ້ຽງ
ສັດເປັນຕົນ
້ ຕໍ ມາຮອດປດ
ັ ຈຸບນ
ັ
ທ່ວ
ົ ເມືອງມີເນື້ອທ່ີສວນຫຍ້າທັງ
ໝົດ 19.841 ເຮັກຕາ, ມີງົວ
ທັງໝົດ 26.354 ໂຕ, ຄວາຍ
5.545 ໂຕ; ໃນປີ 2021 ໄດ້ສງ່ົ 
ອອກງົວ ຈໍານວນ 1.800 ໂຕ,
ຄວາຍ 99 ໂຕ; ຄຽງຄູກ
່ ນ
ັ ນັນ
້ ຍັງ
ເຫັນວາ່  ເມືອງໂພນໄຊ ເປັນໜຶງ່
ໃນ 4 ເມືອງທກ
ຸ ຍາກຂອງແຂວງ
ຫລວງພະບາງ, ເນື້ອທີ່ພູດອຍ

ກວມ 90%, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ
ແຕ່ລະບ້ານຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການພັດ
ທະນາເທົາ່ ທຄ
່ີ ວນ, ພືນ
້ ຖານການ
ຜະລິດຂອງປະຊາຊົນຍງັ ອາໄສໃສ່
ທໍາມະຊາດເປັນສ່ວນໃຫ່ຍ, ຜະ
ລິດແບບກະແຈກກະຈາຍບໍ່ທັນ
ມີຈຸດສຸມ, ເຮັດໃຫ້ຜ
 ົນຜ
 ະລິດບໍ່
ໝັ້ນທ່ຽງ; ເສັ້ນທາງຄົມມະນາ
ຄົມເຂົາ້ ຫາບາ້ ນ ບ້ານຜາຕູບເໜືອ,
ບ້ານລັງກອງຜາແຕ້ມ ແລະ ບ້ານ
ລ້ອງແງດ ເປັນເສັ້ນທາງທະລຸ,
ຄັບແຄບ, ເປັນເຫວ, ເປັນຮ່ອງ,
ຂຸມເລິກ, ເຊາະເຈື່ອນ ລະດູຝົນ
ບໍ່ສາມາດທຽວໄດ້, ບໍມ
່ ີໄຟຟ້າ,
ສັນຍານໂທລະສັບ ແລະ ນໍ້າລ
 ິນ
ບໍ່ພຽງພໍ.
ພ້ອມດຽວກັນນັນ
້ , ທ່ານ
ປອ. ວົງເພັດ ອຸດົມລິດ ຍັງໄດ້
ເປີດໂອກາດໃຫ້ຄະນະນາໍ ຂອງເມືອງ
ແລະ ອໍານາດການປກ
ົ ຄອງບາ້ ນ
ຕະຫລອດຮອດພ່ໍ ແມ່ປະຊາຊົນ
ໄດ້ສະແດງຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຂອງຕົນ
ພ້ອມທັງເກັບກໍາເອົາຄໍາຄິດຄໍາ
ເຫັນຄາໍ ສະເໜີດງ່ັ ກ່າວ ຄໍາສະເໜີ
ສ່ວນຫລາຍແມ່ນບັນຫາຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກຕໍ່ພ້ືນຖານການດໍາລົງ
ຊີວິດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນສະເໜີໃຫ້
ລັດຖະບານຊ່ວຍສ້ອມແປງທາງ
ເຂົ້ າ ຫ າບັ ນ ດາບ້ າ ນດັ່ ງ ກ່ າ ວໃ ຫ້ 
ທຽວໄດ້ຕ
 ະຫລອດປີ, ຊ່ວຍຕິດ
ຕັ້ງໄຟຟ້າ, ສັນຍານໂທລະສັບ,
ຊ່ວຍເຫລືອທຶນຮອນສ້ອມແປງ
ນໍາ້ ລນ
ິ ໃຫ້ພຽງພໍ ແລະ ບັນຫາອນ
່ື ໆ.

 ທ່ານ ປອ. ວົງເພັດ ອຸ
ດົມລິດ ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບ
ໃຈ ແລະ ຍ້ອງຍໍ ທຄ
່ີ ະນະນາໍ ຂ
 ອງ

ເມືອງ, ອໍານາດການປກ
ົ ຄອງບາ້ ນ
ແລະ ພໍແ
່ ມ່ປະຊາຊົນ ທີໃ່ ຫ້ການ
ຕ້ອນຮັບອົບອ
 ຸ່ນ ແລະ ທຸກພາກ
ສ່ວນລ້ວນແລ້ວ  ເອົາໃຈໃສ່ໃ ນ
ການນໍາພາຊີ້ນໍາວຽກງານຮອບ
ດ້ານພາຍໃນເມືອງ ເຮັດໃຫ້ເມືອງ
ມີຄວາມສະຫງົບໂດຍພື້ນຖານ,
ເສດຖະກິດຂອງເມືອງມີການພດ
ັ
ທະນາ, ອຳນາດການປກ
ົ ຄອງບາ້ ນ
ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ໜັກແໜ້ນ
ແລະ
ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນແມ່ນມີ
ຄວາມສາມັກຄີປອງດອງ ລະ
ຫວ່າງເຜົາ່ , ທຸກຄອບຄົວເຫັນວາ່ 
ມີຄວາມຕື່ນຕ
 ົວ ພັດທະນາເສດ
ຖະກິດຄອບຄົວຂອງຕນ
ົ ເອງ ທັງ
ໝົດນັ້ນ ສະແດງເຖິງປະກອບ
ສ່ວນໃນການພັດທະນາສ້າງສາ
ບ້ານ ແລະ ເມືອງໂພນໄຊ.
ໃນຕອນທ້າຍ, ທ່ານ
ປອ. ວົງເພັດ ອຸດມ
ົ ລິດ ໄດ້ຮ
 ຽກ
ຮ້ອງໃຫ້ອົງການປົກຄອງເມືອງ
ກວດກາຄືນຄາດໝາຍທີ່ໄດ້ກໍາ
ນົດຢູ່ໃນມະຕິກອງປະຊຸມໃຫ່ຍ
ຂອງອງົ ຄະນະພກ
ັ ເມືອງ ໃຫ້ສອດ
ຄ່ອງກັບສະພາບປັດຈຸບັນ, ເອົາ
ໃຈໃສ່ໃນການແກ້ໄຂປາກົດການ
ຫຍໍ້ທ້ໍຕິດພັນກັບການຈັດຕັ້ງຜັນ
ຂະຫຍາຍ 2 ວາລະແຫ່ງຊ
 າດ ໃຫ້
ເປັນຮບ
ູ ປະທາໍ , ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອາໍ
ນາດການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ພໍ່
ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ໃຫ້ຖ
 ື
ຄວາມສາມັກຄີລະຫວ່າງເຜົາ່ ເປັນ
ກກ
ົ ສ້າງບາ້ ນໃຫ້ເປັນບາ້ ນສາມັກ
ຄີປອງດອງ, ເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ການນໍາ
ພາຂອງພກ
ັ -ລັດ, ຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ 
ກົດໝາຍໃຫ້ເຂັມ
້ ງວດ, ສົງ່ ເສີມ
ລູກຫລານໃຫ້ໄ ດ້ເຂົ້າຮຽນ, ໃຫ້
ການຮ່ວມມືໃນການສັກຢາກັນ
ພະຍາດ, ຮັກສາມູນເຊື້ອດຸໝັ່ນ
ຂະຫຍັ ນ ພ ຽນໃ ນກ ານປູ ກ ຝັ ງ ລຽ້ ງສັດໃ ຫ້ກາຍເປັນສນ
ິ ຄ້າ ພ້ອມ
ກນ
ັ ປະກອບສ່ວນໃນການພດ
ັ ທະ
ນາບ້ານ, ເມືອງຂອງຕົນໃ ຫ້ມ
 ີ
ການພັດທະນາຕໍ່ໄປເປັນກ້າວໆ.
ການເຄືອ
່ ນໄຫວແຕ່ລະ
ຈຸດໄດ້ນ
 ໍາເອົາຜ້າອັດປາກ ແລະ
ເຈວລ້າງມື  ໄປມອບໃຫ້ອໍານາດ
ການປົກຄອງບ້ານ, ສຸກສາລາ 
ແລະ ໂຮງຮຽນນໍາອີກ.
(ຄໍາດີ ພັນທະລີ)
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(ສພຊ
 ) ໂດຍປະຕິບັດ
ຕາມມະຕິ ເລກທີ 07/ລບ, ລົງ
ວັນທີ 4 ຕຸລາ 2021 ວ່າດ້ວຍ
ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນ
ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ຜັ ນ ຂະຫຍາຍມະຕິ
ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບ
ການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸງ້ ຍາກທາງ
ດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ແລະ
ຕາມຄຳສັງ່ ຂອງຄະນະເລຂາທິການ
ສູນກາງພັກ ເລກທີ 109/ຄລສພ,
ລົງວັນທີ 29 ກັນຍາ 2021 ວ່າ
ດ້ວຍການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດ
ຕັ້ງຂອງບັນດາກະຊວງ-ອົງການ
ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ; ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນ
ສຳເລັດຕາມວາລະແຫ່ງຊາດໄດ້
ກຳນົດໄວ້; ຕອນເຊົາ້ ວັນທີ 7 ມີ
ນາ 2022 ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
(ສພຂ
 ) ຫລວງນ້ຳທາ ໄດ້ເປີດ
ກອງປະຊຸມປັບປຸງພາລະບົດບາດ,
ກຳນົດຕໍາແໜ່ງງານ, ການຈັດຕັງ້
ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງຂະແໜງ
ຕົນ ພາຍໃນ ສພຂ
 ຂຶ້ນທີ່ຫ້ອງ
ປະຊຸມ ສພຂ
 ພາຍໃຕ້ການເປັນ
ປະທານຂອງທ່ານ ກົງເພັດ ແກ້ວ
ບົວພາ ຮອງປະທານ ສພຂ, ມີຄະ
ນະປະຈຳສະພາປະຊາຊົນແຂວງ,

ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ,
ຄະນະເລຂາທິການ, ຄະນະຮັບ
ຜິ ດ ຊອບປັ ບ ປຸ ງ ພາລະບົ ດ ບາດ
ການຈັດຕັງ້ ຂັນ
້ ແຂວງ, ຫົວໜ້າຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ ເຂົ້າຮ່ວມ
23 ຄົນ ຍິງ 6 ຄົນ.
ກອງປະຊຸ ມ ໄດ້ ຮັ ບ ຟັ ງ

ບົ ດ ສະເໜີ ກ ານສ້ າ ງຕັ້ ງ ເສນາທິ
ການຂອງ ສພຂ
 ຫລວງນ້ຳທາ
ເຊິງ່ ການສ້າງຕັງ້ ເສນາທິການພາຍ
ໃນ ສພຂ ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ
ເພືອ
່ ສ້າງຄວາມເຂັມ
້ ແຂງໃນການ
ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ ສພຂ

ກໍຄືຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ
ຊາດປະຈຳເຂດເລືອກຕັງ້ ໃນການ
ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ພາລະບົ ດ ບາດ,
ສິດ ແລະ ໜ້າທີຂ
່ ອງຕົນຕາມກົດ

ໝາຍ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມ
ຮຽກຮ້ ອ ງຕ້ ອ ງການຂອງໜ້ າ ທີ່
ການເມືອງ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບ
ສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງທ້ອງ
ຖິ່ນ ແລະ ການກຳນົດກົງຈັກເສ
ນາທິການຂອງ ສພຂ ເປັນລະບົບ
ແລະ ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ;

ພ້ອມດຽວກັນ, ບັນດາທ່ານເຂົ້າ
ຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ແລກ
ປ່ ຽ ນປະກອບຄຳຄິ ດ ເຫັ ນ ຕໍ່ ກັ ບ
ການສ້າງຕັ້ງກົງຈັກເສນາທິການ
ພາຍໃນ ສພຂ
 ຢ່າງມີຈຸດສຸມ
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການສ້າງຕັ້ງກົງຈັກ
ໃນ ສພຂ ສາມາດຕອບສະໜອງ
ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງ
ໜ້າທີ່ວຽກງານໃນຕົວຈິງ.
(ນັກຂ່າວ ສພຂ
 ຫລວງນ້ຳທາ)
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(ສພຊ
 ) ຕອນເຊົ້າຂອງ
ວັນທີ 21 ມີນາ 2022 ທີຫ
່ ອ
້ ງ

ປະຊຸມຄະນະສະມາຊິກສະພາປະ
ຊາຊົນແຂວງ (ສສຂ) ເມືອງລະ
ຄອນເພັງ, ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
(ສພຂ
 ) ສາລະວັນ ແລະ ສະມາ
ຄົມພັດທະນາຊຸມຊົນສີຂຽວ ໄດ້
ຈັ ດ ກອງປະຊຸ ມ ສະຫລຸ ບ ຖອດ
ຖອນບົ ດ ຮຽນການພົ ວ ພັ ນ ປະ
ສານງານຮ່ວມກັນໃນໄລຍະຜ່ານ
ມາ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ
ທ່ານ ສີເຮັງ ຫອມສົມບັດ ປະ
ທານ ສພຂ ສາລະວນ
ັ ; ເຂົາ້ ຮ່ວມ
ມີທາ່ ນ ນາງ ສູນໄຖ ໄຊຍະແສງ
ຮອງປະທານ ສພຂ ຜູ້ຊີ້ນໍາວຽກ
ງານການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ໂຄງການ
ສພຂ, ມີທ່ານ ໜູໄຊ ຈັນດາວົງ
ຫົວໜ້າຄະນະ ສສຂ ປະຈໍາເມືອ
ຶ ງ,
ມີຄະນະກຳມະການ, ຄະນະເລຂາ
ທິການ, ສສຂ ປະຈໍາເຂດເລືອກ
ຕັງ້ ເມືອງ, ຕາງໜ້າຄະນະຮັບຜິດຊອບ
ສະມາຄົມພັດທະນາຊຸມຊົນສີຂຽວ,
ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນເຂົາ້ ຮ່ວມ.
ກອງປະຊຸ ມ ໄດ້ ຮັ ບ ຟັ ງ
ການລາຍງານກ່ຽວກັບຄວາມເປັນ

ມາ ເເລະ ບົດຮຽນຕ່າງໆ ຜ່ານ
ມາທີໄ່ ດ້ຈດ
ັ ຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ຮ່ວມກັນ
ເຊິງ່ ເລີມ
່ ແຕ່ທາ້ ຍປີ 2020 ເປັນ
ຕົ້ນມາ ສະມາຄົມພັດທະນາຊຸມ
ຊົນສີຂຽວ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ
ທຶ ນ ຈາກອົ ງ ການອັ ອ ກສຟາມ
(OXFAM) ຈຶ່ງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດທຶນນີ້ ໂດຍໄດ້ສ້າງແຜນ,
ເປັນໃຈກາງປະສານງານ ຮ່ວມ
ກັບ ສພຂ
 ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດກິດຈະກໍາ ກ່ຽວກັບວຽກງານ
ການສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບ
ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມ
ແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍງິ ແລະ ເດັກຍິງ
ຢູ່ບັນດາເມືອງຂອງແຂວງສາລະ
ວັນ ດ້ວຍທຶນຈໍານວນ 75 ລ້ານ
ກວ່າກີບ. ນອກນັ້ນ, ຍັງມີກດ
ິ ຈະ
ກໍາການສ້າງໂພດສະເຕີ
ແລະ
ແຜ່ນພັບກົດໝາຍ, ນິຕກ
ິ ຳຂອງ
ວຽກງານຄວາມສະເໝີພ າບຍິ ງ
-ຊາຍ, ເຄື່ອນໄຫວເຜີຍແຜ່ວຽກ
ງານບົດບາດ-ຍິງຊາຍໄດ້ທງັ ໝົດ
7 ຈຸດກວມເອົາ 6 ເມືອງ ມີ ສສຂ,
ອົງການປົກຄອງເມືອງ, ການຈັດ
ຕັ້ງບ້ານ ຕະຫລອດຮອດພໍແ
່ ມ່

ປະຊາຊົນຜູມ
້ ສ
ີ ດ
ິ ເລືອກຕັງ້ ເຂົາ້ ຮ່ວມ
ທັງໝົດ 627 ຄົນ ຍິງ 296 ຄົນ.
ຈາກນັ້ນ, ບັນດາທ່ານ
ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ໄດ້ຜັດ
ປ່ຽນກັນປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ
ຕາມການເຈາະຈີ້ມຂອງທ່ານປະ
ທານກອງປະຊຸມ ຢ່າງເປັນເຈົ້າ
ການເພື່ອຄວາມເປັນເອກະພາບ.
ທັງນີ,້ ກໍເພືອ
່ ເປັນການທົບທວນ
ຫວນຄືນໃນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ
ບັນດາກິດຈະກໍາຕ່າງໆຂອງ ສພຂ
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ມີຂສ
້ໍ ະດວກ,
ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກແນວໃດ ແລະ ຫາວິ
ທີແກ້ໄຂ; ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການປະ
ສານງານຮ່ວມກັນລະຫວ່າງ ສພຂ
ກັບສະມາຄົມດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າໃນ
ຕໍ່ໜ້າ.
ຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ,
ສພຂ ສາລະວັນ ຮ່ວມກັບສະມາ
ຄົມພັດທະນາຊຸມຊົນສີຂຽວ ໄດ້
ເຄື່ອນໄຫວທີ່ຈຸດບ້ານດ່ານນ້ອຍ
ເມືອງລະຄອນເພັງ ແຂວງສາລະ
ວັນ ໂດຍໄດ້ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ,
ນິຕກ
ິ າໍ ກ່ຽວກັບວຽກງານສົງ່ ເສີມ
ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ
ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່
ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ, ຕິດພັນກັບ
ການພົບປະໂອ້ລມ
ົ -ຮັບຟັງຄຳຄິດ
ເຫັນ, ປຸກລະດົມຊຸກຍູ້ການຈັດ
ຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ວາລະແຫ່ງຊາດ ແລະ
ລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ
ລະບຽບການຕ່າງໆໃຫ້ກັບພໍ່ແມ່
ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານ.
ການເຄື່ ອ ນໄຫວຄັ້ ງ ນີ້
ໄດ້ຮບ
ັ ການສະໜັບສະໜູນງົບປະ
ມານຈາກໂຄງການອັອກສະຟາມ.
(ນາງ ຄັດສອນ ຮຸ່ງສະຫວ່າງ)
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(ສພຊ
 ) ໃນຕອນບ່າຍ
ວັນທີ 17 ມີນາ 2022 ທີ່ຫ້ອງ
ປະຊຸ ມ ສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ
(ສພຂ) ສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ຈດ
ັ ກອງ
ປະຊຸ ມ ສະຫລຸ ບ ຕີ ລ າຄາຜົ ນ ສຳ
ເລັດການພົບປະ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຜນ
ົ
ສຳເລັ ດ ກອງປະຊຸ ມ ສະໄໝສາ
ມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງ
ຊາດ (ສພຊ) ຊຸດທີ IX ແລະ
ສພຂ ຊຸດທີ II ໂດຍການເປັນປະ
ທານຂອງທ່ານ ກົງແກ້ວ ມີວລ
ໍ ະ
ຈັກ ປະທານ ສພຂ ສະຫວັນນະ
ເຂດ ພ້ອມດ້ວຍບັນດານທ່ານຄະ
ນະປະຈຳ, ຄະນະກຳມະການ, ຄະ
ນະເລຂາທິການ, ບັນດາສະມາ
ຊກ
ິ ສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ), ສະ
ມາຊິ ກ ສ ະພ າປ ະຊ າຊົ ນ ແ ຂວງ
(ສສຂ) ທີປ
່ ະຈຳການພາຍໃນນະ
ຄອນໄກສອນ ພົມວິຫານ, ຫົວ
ໜ້າຂະແໜງ ແລະ ວິຊາການທີ່
ຕິດຕາມຄະນະໃນການເຄືອ
່ ນໄຫວ
ເຜີຍແຜ່ຜົນສຳເລັດຂອງກອງປະ
ຊຸມດັ່ງກ່າວເຂົ້າຮ່ວມ.
ທ່ານ ບົວລົມ ອິນທີທະ
ວົງ ຮອງເລຂາທິການ ສພຂ
 ໄດ້
ຂຶນ
້ ຜ່ານຮ່າງບົດສະຫລບ
ຸ ຕີລາຄາ
ການເຄື່ ອ ນໄຫວພົ ບ ປະຜູ້ ມີ ສິ ດ
ເລືອກຕັງ້ ພາຍຫລັງສໍາເລັດກອງ
ປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2
ຂອງ ສພຂ ຊຸດທີ II ຢູບ
່ ນ
ັ ດາເຂດ
ເລືອກຕັ້ງເມືອງ-ນະຄອນ ວ່າ:
ແມ່ນເປັນການສືບຕໍປ
່ ະຕິບດ
ັ ຕາມ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດ
ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາປະ

ຊາຊົນຂັນ
້ ແຂວງ ເພືອ
່ ນໍາເອົາຜົນ
ສໍາເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ
ເທື່ອທີ 2 ຂອງ ສພຂ
 ຊຸດທີ II
ໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ພະ
ນັກງານບໍານານ, ທະຫານ, ຕໍາ
ຫລວດ ຕະຫລອດຮອດພໍແ
່ ມ່ປະ
ຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ໃນຖານະຜູ້ມີ
ສິດເລືອກຕັງ້ ໄດ້ຮບ
ັ ຮູເ້ ຊືອ
່ ມຊຶມ.
ໃນໄລຍະການພົບປະໃນແຕ່ລະ
ຈຸດໄດ້ມກ
ີ ານສົນທະນາແລກປ່ຽນ
ຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ໃນແຕ່ລະບັນຫາ,
ເຮັດໃຫ້ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງໃນແຕ່
ລະຈຸ ດ ນັ ບ ທັ ງ ອໍ າ ນາດການປົ ກ
ຄອງ ໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຕໍ່
ກັບພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ
ໜ້າທີ່ຂອງ ສສຊ ແລະ ສ
 ສຂ.
ນອກຈາກນີ,້ ການເຄືອ
່ ນ
ໄຫວພົບປະໃນຄັງ້ ນີ້ ຍັງເປັນການ
ຕິດຕາມກວດກາເກັບກໍາຂໍ້ມູນ
ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດ
ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ການ
ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ, ການຈັດ
ຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ບັນດາໂຄງການຕ່າງໆ

ນັບທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ
ຢູຂ
່ ນ
້ ັ ທ້ອງຖິນ
່ ຮາກຖານ ລວມທັງ
ການຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັງ້
ປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນ,
ສະກັດກັ້ນ ແລະ ຄວບຄຸມການ
ແຜ່ ລ ະບາດພະຍາດໂຄວິ ດ -19
ໃນແຕ່ລະເມືອງຕື່ມອີກ.
ຜ່ານການລົງພົບປະຜູ້ມີ
ສິດເລືອກຕັງ້ ຄັງ້ ນີ້ ໃນນັນ
້ ຈັດຕັງ້
ການພົບປະຢູຂ
່ ນ
້ັ ເທສະບານເມືອງນະຄອນ, ກົມກອງ ໄດ້ 16 ຈຸດ
ແລະ ຢູ່ກຸ່ມບ້ານ 42 ຈຸດ ລວມ
ມີ 58 ຈຸດ, ມີຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ
ເຂົາ້ ຮ່ວມຮັບຟັງທັງໝົດ ຈໍານວນ
7.183 ຄົນ ຍິງ 3.014 ຄົນ,
ສໍາລັບການເຄື່ອນໄຫວເຜີຍແຜ່
ບັນດາທ່ານ ສສຊ ໄດ້ເຜີຍແຜ່
ກ່ຽວກັບຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມ
ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງ
ສພຊ ຊຸດທີ IX, ສ່ວນ ສສຂ
ໄດ້ເຜີຍແຜ່ຜນ
ົ ສໍາເລັດກອງປະຊຸມ
ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງ
ສພຂ ຊຸດທີ II.
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ການພົບປະຜູມ
້ ສ
ີ ດ
ິ ເລືອກ
ຕັ້ງຄັ້ງນີ້ ອຳນາດການປົກຄອງ
ເມືອງ, ບ້ານ, ຈຸດສຸມ ແລະ ພໍ່
ແມ່ປະຊາຊົນ ໄດ້ສະເໜີມາຍັງ
ອຳນາດການປົກຄອງແຂວງ ແລະ
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຊີງ່ ສາມາດ
ສັ ງ ລວມຄຳສະເໜີ ໄ ດ້ ທັ ງ ໝົ ດ
221 ຄໍາສະເໜີ ເຊິ່ງບັນຫາທີ່ຜູ້
ມີສິດເລືອກຕັ້ງສະເໜີຫລາຍທີ່
ສຸ ດ ແມ່ ນ ຂົ ງ ເຂດໂຍທາທິ ກ ານ
ແລະ ຂົນສົງ່ , ສຶກສາທິການ ແລະ
ກິລາ, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຂົງ
ເຂດກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນຕົນ
້
ແມ່ນການກໍ່ສ້າງສ້ອມແປງເສັ້ນ
ທາງ, ຂົວ, ການກໍສ
່ າ້ ງສ້ອມແປງ
ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ, ການກໍ່ສ້າງ
ຄອງຊົນລະປະທານ, ເງິນນະໂຍ
ບາຍພະນັກງານລັດຖະກອນຄູ,
ຕົວເລກລັດຖະກອນຄູ, ບັນຫາ
ຄູອາສາສອນມາໄດ້ຫລາຍປີ, ບຸກ
ຄະລາກອນການແພດ, ອຸປະກອນ
ການແພດ, ການຂະຫຍາຍຕາ
ຂ່າຍໄຟຟ້າ, ບັນຫາຄ່າຄອງຊີບ,
ອັດຕາເງິນເຟີ,້ ການຊື-້ ຂາຍດ້ວຍ
ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ບັນຫາ
ຢາເສບຕິດ.
ໂອກາດດັ່ງກ
 ່າວ, ບັນ
ດາທ່ານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
ກໍໄດ້ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນ ຢ່າງ
ກົງໄປກົງມາ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເນື້ອ
ໃນຂອງບົດສະຫລຸບການເຄື່ອນ
ໄຫວຄງ້ ັ ນ້ ີ ມີຄວາມຖືກຕ້ອງສອດ
ຄອ
່ ງ ແລະ ມີຄວາມຮດ
ັ ກຸມຍິງ່ ຂຶນ
້ .
(ນາງຄອນສະຫວັນ ເມກສະຫວັນ)
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(ສພຊ
 ) ຕອນເຊົ້າວັນ
ອັງຄານທີ 22 ມີນາ 2022 ຢູ່
ຫ້ອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
(ສພຂ
 ) ອຸດ
 ົມໄ ຊ ໄດ້ປາຖະກະ
ຖາມູນເຊື້ອແຫ່ງການນໍາພາຂອງ
ພັ ກ ປະຊາຊົ ນ ປະຕິ ວັ ດ ລາວຄົ ບ
ຮອບ 67 ປີ (22/3/195522/3/2022) ປາຖະກະຖາໂດຍ
ສະຫາຍ ຄໍາດີ ວົງລ້ອມ ຮອງເລ
ຂາພັກແຂວງ, ປະທານ ສພຂ;
ເຂົ້າຮ່ວມມີສະຫາຍ ທອງຄານ
ວັດສະດາກອນ ເລຂາໜ່ວຍພັກ
ສພຂ, ມີຄະນະໜ່ວຍພັກ, ສະ
ມາຊິກພັກສົມບູນ-ສຳຮອງ ແລະ
ມະຫາຊົນ ພາຍໃນ ສພຂ ເຂົ້າ
ຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.
ການປາຖະກະຖາໃນຄັງ້
ນີ້ ໄດ້ຮບ
ັ ຟັງການກຳເນີດຂອງພັກ
ປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ເຊິ່ງປະ
ທານໃຫ້ຮວ
ູ້ າ່ : ຢູໃ່ ນກອງປະຊຸມ
ໃຫຍ່ຄັ້ງທີ II ຂອງພັກກອມມູ
ນິດອິນດູຈນ
ີ ປີ 1951 ໄດ້ມມ
ີ ະ
ຕິຕກ
ົ ລົງໃຫ້ແຕ່ລະປະເທດສ້າງຕັງ້
ພັກເອກະລາດຂອງຕົນຂຶ້ນ, ບົນ
ພື້ນຖານນັ້ນ ບັນດາສະຫາຍສະ
ມາຊິກພັກກອມມູນິດອິນດູຈີນ
ທີ່ເປັນຄົນລາວ ກໍໄດ້ຈັດຕັ້ງຄະ
ນະກຳມະການປະຊາຊົນລາວຂຶນ
້
ເພື່ອສືບຕໍ່ນຳພາການປະຕິວັດຢູ່
ລາວ. ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ກະກຽມ
ໄດ້ໄລຍະໜຶ່ງ ກໍ່ໄດ້ເປີດກອງປະ

ຊຸມໃຫຍ່ຜແ
ູ້ ທນທົວ
່ ປະເທດສ້າງ
ຕັ້ງພັກປະຕິວັດຂອງຕົນຂຶ້ນ ວັນ
ທີ 22 ມີນາ 1955 ທີ່ບ້ານນາ
ແມວ ເມືອງວຽງໄຊ ແຂວງຫົວ
ພັນ ເຊິງ່ ເປັນເຂດທີໝ
່ ນ
້ ັ ຂອງການ
ປະຕິວັດໃນເວລານັ້ນ ເຂົ້າຮ່ວມ
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄງ້ ັ ປະຫວັດສາດ
ມີຜູ້ແທນສົມບູນ 20 ສະຫາຍ
ຕາງໜ້າໃຫ້ສະມາຊິກພັກ 400
ສະຫາຍ, ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ໄດ້ເປັນ
ເອກະພາບໃສ່ຊື່ວ່າ: “ພັກປະຊາ
ຊົນລາວ” ໂດຍແມ່ນປະທານ
ໄກສອນ ພົມວິຫານ ເປັນເລຂາ
ທິ ກ ານໃຫຍ່ ຂ ອງພັ ກ ປະຊາຊົ ນ
ລາວ ແລະ ພ້ອມດຽວກັນນັນ
້ ຍັງ
ໄດ້ຮບ
ັ ຟັງບັນດາເອກະສານສໍາຄັນ
ຕ່າງໆຂອງພັກອີກຈຳນວນໜຶ່ງ.
ຈຸດປະສົງແມ່ນເພືອ
່ ທົບ
ທວນຄືນມູນເຊືອ
້ ແລະ ໄຊຊະນະ
ປະຫວັດສາດຂອງພາລະກິດແຫ່ງ
ການຕໍ່ ສູ້ ປົ ດ ປ່ ອ ຍຊາດໃນເມື່ ອ

ກ່ອນ ແລະ ຜົນສໍາເລັດໃນພາລະ
ກິດປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະ
ນາປະເທດຊາດ ພາຍໃຕ້ການນໍາ
ພາຂອງພັກເຮົາ ແລະ ມູນເຊື້ອ
ການນໍາພາຂອງອົງຄະນະພັກແຂວງ
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ; ເພື່ອເພີ່ມທະ
ວີການສຶກສາອົບຮົມການ ເມືອງ
ແນວຄິດໃຫ້ສະມາຊິກພັກ, ພະ
ນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ນັກຮົບ
ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າພາຍ

ໃນແຂວງ ໃຫ້ມນ
ີ າ້ໍ ໃຈຮັກຊາດ,
ສືບທອດມູນເຊື້ອສາມັກຄີປອງ
ດອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົາ່ , ນໍາ້ ໃຈ
ຕໍສ
່ ອ
ູ້ ນ
ັ ອົງອາດກ້າຫານຂອງກອງ
ທັບ, ປະຊາຊົນເຮົາ ແລະ ເພື່ອ
ປຸກລະດົມນ້ໍາໃຈຮັກຊາດ, ຮັກ
ລະບອບໃໝ່, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ,
ສ້າງຄວາມເຂັມ
້ ແຂງດ້ວຍຕົນເອງ,
ເຊີ ດ ຊູ ບົ ດ ບາດການນໍ າ ພາຂອງ
ພັກ ໄປພ້ອມກັບການປຸກລະດົມ
ຂະບວນການແຂ່ງຂັນ “ ຮັກຊາດ
ແລະ ພັດທະນາ ” ໂດຍຕິດພັນ
ກັບການປະກອບສ່ວນຍູ້ແຮງຂະ
ບວນການດ້ານຕ່າງໆ ໃນການຈັດ
ຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່
ຄັງ້ ທີ XI ຂອງພັກ, ມະຕິກອງປະ
ຊຸມໃຫຍ່ຄງ້ັ ທີ IX ຂອງອົງຄະນະ
ພັກແຂວງວາງອອກ.
(ແສງພອນ ອິນນະລົງ)
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#ສາວແວ່ນ
ເຊື່ອວ່າຫລາຍທ່ານຕ້ອງເຄີຍ

ຮ້ອງເພງໃນຫ້ອງນ້ຳ ເພາະຮູສ
້ ກ
ຶ ວ່າສຽງ
ມ່ວນ ແລະ ກ້ອງດີ ຄືສິລະປິນມາຮ້ອງ
ເອງ ແຕ່ທ່ານຮູ້ບໍວ່າ ການຮ້ອງເພງໃນ
ຫ້ອງນ້ໍາມີປະໂຫຍດຫລາຍກວ່າທີ່ເຮົາ
ຄິດ; ໃນຄໍລຳສຸກສະບາຍຫາຍໂລຄາສະ
ບັບນີ້ ເຮົາມີ 4 ຂໍ້ດີຂອງການຮ້ອງເພງ
ໃນຫ້ອງນ້ໍາ ມານຳສະເໜີໃຫ້ແກ່ບັນ
ດາທ່ານຮັບຮູ້ນຳກັນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
1. ເຝິກຫາຍໃຈ: ເມື່ອເລີ່ມ
ຮ້ອງເພງ ແນ່ນອນວ່າຕ້ອງໄດ້ຄວບຄຸມ
ລົມຫາຍໃຈ ບາງຄັງ້ ເຮົາຫາຍໃຈເລິກໆ
ຜູຂ
້ ຽນມີໂອກາດຕິດຕາມທ່ານ

ປອ ນາງ ສູນທອນ ໄຊຍະຈັກ ຮອງປະ
ທານສະພາແຫ່ງຊາດ ທັງເປັນສະມາຊິກ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັງ້ ທີ
13 ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ພ້ອມຄະ
ນະ ເຄືອ
່ ນໄຫວເຜີຍແຜ່ຜນ
ົ ສໍາເລັດກອງ
ປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທືອ
່ ທີ 2 ຂອງສະ
ພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ແລະ ກອງປະ
ຊຸມສະໄໝສາມັນເທືອ
່ ທີ 2 ຂອງສະພາ
ປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II ທີຈ
່ ດ
ຸ ສຸມກະ
ແຕບ-ນາຜາດ່າງ ເມືອງວິລະບູລີ ແຂວງ
ສະຫວັນນະຂດ ໃນທ້າຍເດືອນຜ່ານມາ ບັນ
ຍາກາດການເດີນທາງຍັງເປັນພາບຕິດ
ຕາຕິດໃຈ ແລະ ຝັງຢູໃ່ ນສ່ວນເລິກຂອງ
ຄວາມຊົງຈໍາຢ່າງບໍ່ມີວັນລືມ ໂດຍສະ
ເພາະແມ່ນເສັ້ນທາງຈາກເມືອງວິລະບູ
ລີ ໄປຫາເຂດຈຸດສຸມກະແຕບ-ນາຜາ
ດ່າງ ເຊິງ່ ບັນຍາກາດລະຫວ່າງສອງຟາກ
ທາງເຕັມໄປດ້ວຍລະອອງທໍລະນີທ່ເີ ບົາ
ບາງ ປິວຂຶນ
້ ໄປປົກຄຸມຕົນ
້ ໄມ້ໃບຫຍ້າ
ແລະ ຫລັງຄາເຮືອນຊານບ້ານຊ່ອງຂອງ
ພໍ່-ແມ່ປະຊາຊົນເຂດດັ່ງກ່າວ
ກາຍ
ເປັນສີດຽວກັນທຸກຫົນແຫ່ງ ທ່າມກາງ
ສຽງລົມປະສົມຄວາມໜາວ ຕາມສະ
ພາບບັນຍາກາດຂອງເດືອນສາມລາວ.
ພາໃຫ້ສາວ “ຄົນສື່ ມືສນ
ິ ” ເກີດມີຄວາມຄິດ
ຕ່າງໆນາໆ ຕາມປະສາຂອງຄົນມັກຂຽນ.
ທ່ານຜູ້ອ່ານທີ່ເຄົາລົບ ຈຸດສຸມ
ກະແຕບ-ນາຜາດ່າງ ເປັນເຂດທີມ
່ ມ
ີ ນ
ູ
ເຊື້ອຄວາມສາມັກຄີເປັນເອກະພາບສູງ
ເປັນບ້ານພື້ນຖານປະຕິວັດ, ປະຊາຊົນ
ມີຄວາມດຸໝັ່ນໃນການອອກແຮງງານ
ແລະ ທໍາມາຫາກິນ ຈຸດສຸມດັງ່ ກ່າວຕັງ້
ຢູເ່ ຂດທົງ່ ພຽງ ມີອເູ່ ຂົາ້ ອູປ
່ າອຸດມ
ົ ສົມບູນ
ພໍສມ
ົ ຄວນ ແລະ ຢູ່ຫ່າງຈາກເທດສະ
ບານ ເມືອງວິລະບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະ
ເຂດໄປທາງທິດໃຕ້ປະມານ 25 ກິໂລ
ແມັດ ມີຊາຍແດນຕິດຈອດກັບກຸມ
່ ບ້ານ
ທີ 13, 12 ແລະ ກຸມ
່ ບ້ານທີ 5 ທາງທິດ
ເໜືອ, ທິດໃຕ້ຕິດກັບຊາຍແດນເມືອງ

ພີນ, ທິດຕາເວັນອອກຕິດກັບກຸມ
່ ບ້ານ

ທີ 8, ທິດຕາເວັນຕົກຕິດກັບພູຊາ້ ງແຮ່
ເມືອງອາດສະພອນ ແລະ ເມືອງພະລານ
ໄຊ; ຈຸດສຸມກະແຕບປະກອບມີ 11
ບ້ານຂຶນ
້ ກັບ ມີ 1.189 ຫລັງຄາເຮືອນ ມີ
1.293ຄອບຄົວ ມີພນ
ົ ລະເມືອງທັງໝົດ
6.787 ຄົນ ຍິງ 3.473 ຄົນ ມີ 2 ຊົນ
ເຜົ່າ ຄື ເຜົ່າຜູ້ໄທ ແລະ ເຜົ່າບຣູ ປະຊາ
ຊົນນັບຖືສາສະໜາພຸດເປັນສ່ວນໃຫຍ່
ແລະຍຶດຖືອາຊີບປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດເປັນ
ຕົນ
້ ຕໍ,ຄ້າຂາຍເປັນສໍາຮອງ ແລະ ມີເນືອ
້
ທີກ
່ ານຜະລິດທັງໝົດ 25.320 ເຮັກຕາ.
ທົວ
່ ຈຸດສຸມມີໂຮງຮຽນສຳລັບນ້ອງນ້ອຍ
ປະຖົມ 11 ແຫ່ງ ມີນກ
ັ ຮຽນ 793 ຄົນ
ຍິງ 356 ຄົນ ມີໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ
ສົມບູນ 1 ແຫ່ງ ມີນກ
ັ ຮຽນ 235 ຄົນ
ຍິງ 166 ຄົນ. ມີສຸກສາລາ 2 ແຫ່ງ
ມີພະນັກງານແພດໝໍ 8 ຄົນ ຍິງ 6 ຄົນ,
ປະຊາຊົນພາຍໃນແຕ່ລະບ້ານໄດ້ນາໍ ໃຊ້
ວິດຖ່າຍຖາວອນແລ້ວກວມເອົາ 62%
ພໍແ
່ ມ່ປະຊາຊົນໄດ້ດມ
່ື ນໍາ້ ສະອາດກວມ
ເອົາ 95%.
ຈຸ ດ ສຸ ມ ກະແຕບ-ນາຜາດ່ າ ງ
ຢູ່ບໍ່ຫ່າງຈາກຕົວເມືອງພໍເທົ່າໃດ ແຕ່
ໃຊ້ ເ ວລາເດີ ນ ທາງຫລາຍພໍ ສົ ມ ຄວນ
ຍ້ອນສະພາບຂອງເສັນ
້ ທາງທີລ
່ ະອິດລະ
ອ້ຽວພໍປານຈັງວະລຳວົງສາລະວັນ ຜູ້
ຂຽນຈຶ່ ງ ໄດ້ ຮັ ບ ຮູ້ ເ ຖິ ງ ຄວາມມຸ່ ງ ມາດ
ປາຖະໜາຂອງພໍ-່ ແມ່ປະຊາຊົນເຂດດັງ່
ກ່າວທີ່ສະເໜີຕໍ່ຜູ້ແທນຂອງຕົນ ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນເຂົາເຈົາຢາກໃຫ້ມີການ
ປັບປຸງສັ້ນທາງໃຫ້ຢູ່ໃນຈັງຫວະລຳວົງ
ມາດຕະຖານ ແລະ ມີພນ
້ື ຖານໂຄງລ່າງ
ທີ່ດີຂຶ້ນ ໃນໂອກາດທີ່ໄດ້ພົບໜ້າພໍ່ຕາ
ກັນເປັນເທືອ
່ ທໍາອິດ ພາຍຫລັງທີໄ່ ດ້ໃຊ້
ສິດເລືອກຕັງ້ ໃນປີຜາ່ ນມາ ເຊິງ່ ເຫັນວ່າ
ມີຫລາຍບັນຫາທີ່ພວກເພິ່ນຕ້ອງການ
ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ ເພື່ອແກ້ໄຂຊີວິດ
ການເປັນຢູໃ່ ຫ້ດຂ
ີ ນ
້ຶ
ເປັນຕົນ
້ ແມ່ນ
ການສໍາປະທານທີ່ດິນທີ່ບ້ານນາກະພຸງ

ເພືອ
່ ຈະເຮັດເປັນບ່ອນບໍາບັດນໍາ້ ເສຍ ຫລື

ນໍາ້ ເປືອ
້ ນຂອງບໍຄ
່ າໍ ຢູເ່ ຂດບ້ານນໍາ້ ແລບ
ພ້ອມທັງສະເໜີໃຫ້ມກ
ີ ານບຸກເບີກທາງ
ດິນແດງໃຫ້ກາຍມາເປັນທາງດໍາທີຮ
່ າບ
ພຽງ ແລະ ສະເໜີໃຫ້ຂະຫຍາຍເຄືອ
ຂ່າຍໂທລະສັບໃຫ້ທວ
່ົ ເຖິງ ນັນ
້ ກໍເພືອ
່
ໃຫ້ປະຊາຊົນບ້ານນາມະລູ ມີສັນຍານ
ໂທລະສັບໃຊ້ຄືກັບເຂດບ້ານອື່ນ ເພື່ອ
ຊ່ວຍໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງເຂົາເຈົາ້
ດີຂນ
້ຶ ກວ່າເກົາ່ ; ໃນໂອກາດດຽວກັນ
ທ່ານ ປອ. ນາງ ສູນທອນ ໄຊຍະຈັກ
ກໍໄດ້ມອບວັດຖຸອຸປະກອນເລັກໜ້ອຍ
ໃຫ້ພໍ່-ແມ່ປະຊາຊົນ ແລະ ໂຮງຮຽນ
ມັດທະຍົມສົມບູນໂພນສະຫວ່າງ ເຊິງ່
ປະກອບມີ ຜ້າອັດປາກ-ດັງ 2 ແກັດ,
ເຈວລ້າງມື 3 ແກັດ, ຖົງພາຍສໍາລັບນັກ
ຮຽນ 2 ແກັດ, ເຄືອ
່ ງນຸງ່ ທົວ
່ ໄປສໍາລັບ
ນັກຮຽນ 132 ຜືນ, ອຸປະກອນການ
ຮຽນ 132 ຊຸດ ແລະ ອຸປະກອນກິລາ
ຈໍານວນໜຶ່ງ.
ກ່ອນຈາກລາ ພາຂວັນນ້ອຍ
ຖືກຫ້າງຂຶ້ນ ທາມກາງຝູງຊົນໃນກ້ອງ
ຕະລ່າງອາຄານຫ້ອງການກຸມ
່ ຂອງຈຸດສຸມ
ກະແຕບ-ນາຜາດ່າງ ຢູອ
່ ອ
້ ມຂ້າງພາຂວັນ
ຕ່າງກໍມີພ່-ໍ ແມ່ປະຊາຊົນຫຸ້ມລ້ອມຢ່າງ
ອົບອຸນ
່ ແລະ ເປັນກັນເອງ ໝໍພອນຜູ້
ປາກເຂັດເລີມ
່ ເຮັດໜ້າທີ່ ແລະ ບັນເລງ
ຢ່າງຄຶກຄືນ
້ ສຽງອວຍພອນຂໍໃຫ້ໝນ
້ັ
ຍືນ ແຂງແຮງ... ດັງກັງວານໄປທົວ
່ ສີທ
່ ດ
ິ
ພ້ອມໆກັບການມັດຝ້າຍຂາວໃສ່ແຂນ
ໂດຍບໍຮ
່ ວ
ູ້ າ່ ໃຜເປັນໃຜ ແລະ ໃນທີສ
່ ດ
ຸ
ສຽງນັ້ນເລີ່ມມິດງຽບ ເມື່ອພາເຂົ້າສາ
ມັກຄີເລີມ
່ ມີຂນ
້ຶ . ມີພບ
ົ ຍ່ອມມີຈາກ
ແລະແລ້ວເວລາກໍພາໃຫ້ສອງຝ່າຍຫ່າງ
ເຫີນກັນ ແຕ່ຄວາມຜູກພັນບໍຈ
່ າງຫາຍ
ດ້ວຍຝ້າຍຜູກແຂນສີຂາວ ທີເ່ ຮັດໃຫ້
ຂ້າພະເຈົາ້ ເກັບຄໍາວ່າ “ຈຸດສຸມກະແຕບນາຜາດ່າງ” ໄວ້ໃນຄວາມຊົງຈໍາຢ່າງບໍ່
ມີວັນຫລົງລືມ.

ໂດຍບໍ່ຮູ້ຕົວ ເຮັດໃຫ້ອົກຊີເຈນເຂົ້າສູ່
ກະແສເລືອດຫລາຍຂຶ້ນ ເຊິ່ງເປັນຜົນ
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ປະໂຫຍດດ້ານສຸຂະພາບ.

ມີສະມາທິຫລາຍຂຶນ
້ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມ

2. ການຮ້ອງເພງຊ່ວຍໃຫ້ຮາ່ ງ

ຄິດດີໆມັກເກີດໃນເວລາທີຢູ່ຫ້ອງນ້ໍາ.

ກາຍຜ່ອນຄາຍ: ການຮ້ອງເພງໃນຫ້ອງ

4. ເພີມ
່ ຄວາມໝັນ
້ ໃຈ: ການ

ນ້າໍ ຊ່ວຍໃຫ້ຜອ
່ ນຄາຍ ເມືອ
່ ຮ່າງກາຍຮູ້

ຮ້ອງເພງໃນຫ້ອງນ້ໍາ ເຮັດໃຫ້ເຮົາໄດ້

ສຶກຜ່ອນຄາຍຈະປ່ອຍສານແຫ່ງຄວາມ

ປົດປ່ອຍອາລົມໃນພືນ
້ ທີສ
່ ວ
່ ນຕົວ ເຮັດ

ສຸກ(endorphins) ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຮູ້

ໃຫ້ລື
 ມສິ່ງຕ່າງໆຊົ່ວຄາວ, ມີໝັ້ນໃ ຈ

ສຶກມີຄວາມສຸກ ບັນເທົາເຈັບປວດທີ່

ແລະ ນບ
ັ ຖືຕນ
ົ ເອງຫລາຍຂນ
້ຶ ເພາະໄດ້

ເກີດຂື້ນໄດ້.

ຍິນສຽງຕົນເອງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມ

3. ຊ່ວຍໃຫ້ມຄ
ີ ວາມຄິດດີໆ:

ໝນ
້ັ ໃຈໃນຕວ
ົ ເອງຫລາຍຂນ
້ຶ ; ຫ້ອງນ້າໍ

ດ້ວຍຫ້ອງນ້າໍ ມີບນ
ັ ຍາກາດທີຜ
່ ອ
່ ນຄາຍ

ມັກຈະບໍດ
່ ດ
ູ ສຽງເຮັດໃຫ້ມສ
ີ ຽງສະທ້ອນ

ສະໝອງໄດ້ຖືກປົດປ່ອຍອອກຈາກ

ແລະ ດັງກ້ອງ ເຮັດໃຫ້ສຽງມີພະລັງ ສົງ່

ຄວາມຕງຶ ຄຽດ ການອາບນຳ້ , ຮ້ອງເພງ,

ຜົນໃຫ້ການຮ້ອງເພງຮູ້ສຶກວ່າມ່ວນ

ການຟັງເພງເຮັດໃຫ້ສ
 ະໝອງປອ
່ ຍສານ

ຫລາຍຂຶ້ນ.
www.sanook.com

ໂດປາມີນ ເຮັດໃຫ້ເບິ່ງໂລກໃນແງ່ດີ,

& g,lk
#

k

5 ເມສາແມ່ນມື້				

ທິດາ ອົງແກ້ວ

ກຳເນີດເກີດກອງກຳລັງ

ປກສ ເປັນນາມ				ແກ່ນແຂງຄົນກ້າ
61 ພັນສາວຽນເຂົ້າ				

ປະຊາລາວຈຳຈື່

1961 ແມ່ນມື້					

ກຳລັງກ້ອນກໍ່ມາ

ເປັນກຳລັງແກ່ນກ້າ				

ປະຊາເພິ່ງອາໄສ

k

ເບິ່ງແຍງຄວາມປອດໄພ			ໄພ່ປະຊາຊາວເຊື້ອ
ຕັ້ງແຕ່ເໜືອເຖິງໃຕ້				

ພູມໃຈເມື່ອມີທ່ານ

ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບເຂດບ້ານ		

ລາວພົ້ນຜ່ານໄພ

k

ນັບແຕ່ເດີນຍ່າງຍ້າຍ				

ຂັບເຄື່ອນຕາມຖະໜົນ

ທ່ານເປັນຄົນດແ
ູ ລ				ເບິ່ງແຍງທຸກຝີກ້າວ
ຄອຍເຕືອນໄພລະວັງເຝົ້າ			

ຍາມເຮົານອນ-ນັ່ງ

ເປັນກຳລັງເພິ່ງໃຫ້				

ປະຊາໄດ້ອຸ່ນຄີງ

k

ສົມວ່າເປັນຜູ່ກ້າ				

ຍອມທຸກທົນສະຫລະສຸກ			

ຄົນຂອງພັກປະຊາຊົນ
ສ່ວນຕົວເພື່ອເມືອງບ້ານ

ຂານອາສາສະຫລະເນື້ອ				ເພື່ອປະຊາມິຢ້ານຢ່ອນ
ຂໍວິ່ງວອນເທບໄທ້				

ບັນດານໃຫ້ສົ່ງພອນ

ການງານສຸຂະພາບພ້ອມ			

ຈະເລີນເດັ່ນຍືນຍາວ

k

ຕຳຫລວດລາວໝົດທຸກຄົນ			ຈົ່ງສະບາຍເບົາເນື້ອ
ເງ ິນຄຳມາໂຮມລົ້ນ				ໂພຍໄພຢ່າບຽນບຽດ
ມີແຕ່ສຸກລາບລື້ນ				

ຈະເລີນເລື້ອຍຕະຫລອດໄປ ທ່ານເອີຍ!
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ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຟື້ນຟູ ແລະ
ການລົ້ມລະລາຍຂອງວິສາຫະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ)
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ມາດຕາ 89 (ໃໝ່) ການພົ້ນຈາກການລົ້ມລະລາຍ
ເຈົ້າຂອງວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ຂາຮຸ້ນປະເພດບໍ່ຈຳກັດໜີ້ສິນ
ຂອງວິສາຫະກິດຮຸ້ນສ່ວນ ສາມາດຮ້ອງຂໍຕໍ່ສານ ເພື່ອພິຈາລະນາຕັດສີນໃຫ້ພົ້ນ
ຈາກການລົ້ມລະລາຍ ໃນກໍລະນີໃດໜຶ່ງ ດັ່ງນີ້:
1. ໄດ້ຊຳລະໜີ້ສິນຂອງຕົນຢ່າງຄົບຖ້ວນ ຕາມຄຳຕັດສີນຂອງສານ;
2. ເຈົ້າຂອງວິສາຫະກິດ ຫຼື ຂາຮຸ້ນນັ້ນ ໄດ້ໃຫ້ການຮ່ວມມືຢ່າງເຕັມ
ສ່ວນໃນການປະຕິບັດຄຳຕັດສີນຂອງສານ ໃນໄລຍະເວລາ ສາມປີ ນັບແຕ່ວັນ
ທີ່ສານຕັດສີນໃຫ້ລົ້ມລະລາຍເປັນຕົ້ນໄປ. ໃນກໍລະນີເຈົ້າໜີ້ ຫາກຄັດຄ້ານການ
ພົ້ນຈາກການລົ້ມລະລາຍ ສານຕ້ອງພິຈາລະນາການຄັດຄ້ານ ແລະ ອາດເລື່ອນ
ເວລາການພົ້ນຈາກການລົ້ມລະລາຍໄປອີກ ແຕ່ສູງສ
 ຸດບໍ່ໃຫ້ເກີນຫ້າປີ.
ພາກທີ IX
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ການລົ້ມລະລາຍຂອງວິສາຫະກິດ;

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຈະ

3. ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ວິຊາຊີບການຄວບຄຸມຊັບສິນ ແລະ ຜູ້ຄວບ

ຖືກສຶກສາອົບຮົມ, ກ່າວເຕືອນ, ລົງວິໄນ, ປັບໃໝ, ໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍທາງ

ຄຸມຊັບສິນ ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ຈັນຍາບັນ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດ

ແພ່ງ ຫຼື ລົງໂທດທາງອາຍາ ຕາມກົດໝາຍ.

ສຳເລັດໜ້າທີ່ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີ້ ແລະ ກົດໝາຍອື່ນທີ່

ມາດຕາ 99 (ປັບປຸງ) ມາດຕະການຕໍ່ເຈົ້າຂອງ, ຜູ້ອຳນວຍການ ຫຼື ຜູ້ບໍລິຫານ

ກ່ຽວຂ້ອງ;

ຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີ້

4. ພິຈາລະນາອະນຸຍາດ ໃຫ້ເປັນຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ແລະ ສ້າງບັນຊີຜູ້

ຖ້າຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ຫາກກວດກາເຫັນວ່າ ກ່ອນການຮ້ອງຂໍ ຫຼື ຮ້ອງ

ຄວບຄຸມຊັບສິນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ພ້ອມທັງຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວ

ຟ້ອງ ໃຫ້ສານພິຈາລະນາຕັດສີນການລົ້ມລະລາຍຂອງວິສາຫະກິດ, ເຈົ້າຂອງ, ຜູ້

ວຽກງານຂອງຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ;

ອຳນວຍການ ຫຼື ຜູ້ບໍລິຫານຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີ້ ໄດ້ເຊື່ອງ ອຳເອກະສານບັນ

5. ປະສານສົມທົບ, ຊຸກຍູ້ບັນດາກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ອົງການປົກ
ຄອງທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄ
 ອງຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ;
6. ພົວພັນ, ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ກ່ຽວກັບ
ການຟື້ນຟູ ແລະ ການລົ້ມລະລາຍຂອງວິສາຫະກິດ;

ຊີ, ເຊື່ອງອຳຊັບສິນ, ຍົກຍ້າຍ, ໂອນຊັບສິນ, ເພີ່ມໜີ້ສິນໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ເຮັດ
ສັນຍາຄ້ຳປະກັນໃຫ້ໜີ້ສິນທີ່ບໍ່ມີການຄ້ຳປະກັນ, ລົບລ້າງ ຫຼື ຫຼຸດຜ່ອນສິດທວງ
ໜີ້ຕ້ອງຮັບຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີ້ ເຈົ້າຂອງ, ຜູ້ອຳນວຍ ການ ຫຼື ຜູ້ບໍລິຫານນັ້ນ
ຈະຖືກດຳເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍ.

7. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນຕໍ່ລັດຖະ
ບານ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;

ໃນກໍລະນີສານ ໄດ້ມີຄຳສັ່ງໃຫ້ຄວບຄຸມຊັບສິນແລ້ວ ແຕ່ເຈົ້າຂອງ, ຜູ້
ອຳນວຍການ ຫຼື ຜູ້ບໍລິ ຫານຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີ້ ຫາກຍັງດຳເນີນທຸລະກິດ,

8. ນຳໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ

ຮັບສິນເຊື່ອ ຫຼື ກະທຳອື່ນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກສານ ຫຼື ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບ

ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.

ສິນ

ມາດຕາ 93 (ໃໝ່) ສິດ ແລະ ໜ້າທ
 ີ່ຂອງກະຊວງ ແລະ ອົງການອື່ນ

ຫານ ຫຼື ຖືກມາດຕະ ການອື່ນ.

ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນ,

ຖືກປົດສິດໃນການບໍລິ

ກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່

ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການກວດກາ ການຟື້ນຟູ

ໃນກໍລະນີສາເຫດຂອງການລົ້ມລະລາຍຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີ້ ແມ່ນ

ປະສານສົມທົບ ແລະ ໃຫ້ ການຮ່ວມມືກັບສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ກະຊວງ

ແລະ ການລົ້ມລະລາຍຂອງວິສາຫະກິດ

ຍ້ອນການບໍລິຫານຜິດ ພາດຂອງເຈົ້າຂອງ, ຜູ້ອຳນວຍການ ຫຼື ຜູ້ບໍລິຫານແລ້ວ

ຍຸຕິທຳ ໃນການຄຸ້ມຄອງການຟື້ນຟູ ແລະ ການລົ້ມລະລາຍ ຂອງວິສາຫະກິດ

ຜູ້ກ່ຽວຈະຖືກມາດຕະການຫ້າມດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນຜູ້ ອຳນວຍການ ຫຼື ຜູ້ບໍລິ

ຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ.

ຫານໃນວິສາຫະກິດໃດໜຶ່ງ ເປັນເວລາ ສາມປີ ນັບແຕ່ວັນທີ່ສານຕັດສີນໃຫ້ວິ

ໝວດທີ 1
ການຄຸ້ມຄອງການຟື້ນຟູ ແລະ ການລົ້ມລະລາຍຂອງວິສ
 າຫະກິດ 

ສາຫະກິດລົ້ມລະລາຍ ເປັນຕົ້ນໄປ.
ໝວດທີ 2

ມາດຕາ 90 (ໃໝ່) ອົງການຄຸ້ມຄອງການຟື້ນຟູ ແລະ ການລົ້ມລະລາຍຂອງວິ

ການກວດກາການຟື້ນຟູ ແລະ ການລົ້ມລະລາຍຂອງວິສາຫະກິດ

ສາຫະກິດ 
ອົງການຄຸ້ມຄອງການຟື້ນຟູ ແລະ ການລົ້ມລະລາຍຂອງວິສ
 າຫະກິດປະ
ກອບດ້ວຍ:
1. ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ;
2. ກະຊວງຍຸຕ
 ິທຳ.
ມາດຕາ 91 (ໃໝ່) ສິດ ແລະ ໜ້າທ
 ີ່ຂອງສານປະຊາຊົນສູງສຸດ
ໃນການຄຸ້ມຄອງການຟື້ນຟູ ແລະ ການລົ້ມລະລາຍຂອງວິສາຫະກິດ
ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:

ມາດຕາ 94 (ໃໝ່) ອົງການກວດກາການຟື້ນຟູ ແລະ ການລົ້ມລະລາຍຂອງວິ ລະນາຕັດສີນ ໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນ ຫຼື ລົງໂທດ
ສາຫະກິດ

ທາງອາຍາ ຕາມກົດໝາຍ.

ອົງການກວດກາການຟື້ນຟູ ແລະ ການລົ້ມລະລາຍຂອງວິສາຫະກິດ ປະ ມາດຕາ 101 (ປັບປຸງ) ມາດຕະການຕໍ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ
ກອບດ້ວຍ:

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງໃດ ຫາກອ້າງຕົນວ່າເປັນເຈົ້າໜີ້

1. ອົງການກວດກາພາຍໃນ ຊຶ່ງແມ່ນ ອົງການດຽວກັນກັບອົງການ

ຂອງວິສາຫະກິດທີ່ຮ້ອງຂໍ ຫຼື ຖືກຮ້ອງຟ້ອງໃຫ້ລົ້ມລະລາຍ ໂດຍບໍ່ມີມູນຄວາມ

ຄຸ້ມຄອງການຟື້ນຟູ ແລະ ການລົ້ມລະລາຍຂອງວິສາຫະກິດ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້

ຈິງ ຫຼື ຮ້ອງຟ້ອງ ດ້ວຍຄວາມບໍ່ບລ
ໍ ິສຸດໃຈ ແລະ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຮັດໃຫ້ວິສາ

ໃນມາດຕາ 90 ຂອງກົດໝ
 າຍສະບັບນີ້.

ຫະກິດໃດໜຶ່ງ ມີຄວາມເສຍຫາຍຈະຖືກດຳເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍ.

2. ອົງການກວດກາພາຍນອກ ຊຶ່ງແມ່ນ ສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະພາປະຊາ

ເນີນຄະດີຟື້ນຟູ ແລະ ລົ້ມລະລາຍຂອງວິສາຫະກິດ ຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາ;

ຊົນຂັ້ນແຂວງ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ, ອົງການກວດກາລັດ ແລະ ອົງ

ຜັນຂະຫຍາຍກົດໝາຍກ່ຽວກັບການດຳເນີນຄະດີຟື້ນຟູ ແລະ ລົ້ມລະລາຍຂອງ
ວິສາຫະກິດ;
3. ໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ ກົດໝາຍ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ຄຳສັ່ງ, ຄຳແນະນຳ ແລະ
ນິຕິກຳອື່ນ ກ່ຽວກັບການດຳເນີນຄະດີຟື້ນຟູ ແລະ ລົ້ມລະລາຍຂອງວິສາຫະກິດ
ລວມທັງການຕົກລົງແກ້ໄຂໜີ້ສິນ ໃຫ້ສັງຄົມຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ທົ່ວເຖິງ;
4. ຊີ້ນຳ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມ ການດຳເນີນຄະດີຟື້ນຟູ ແລະ ລົ້ມ
ລະລາຍຂອງວິສາຫະກິດ ລວມທັງການຕົກລົງແກ້ໄຂໜີ້ສິນ ຕາມຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບຂອງຕົນ;
5. ຄົ້ນຄວ້າສ້າງກົນໄກ ແລະ ລະບົບປະສານງານໃນການດຳເນີນຄະດີ

ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ

ມາດຕາ 95 (ໃໝ່) ເນື້ອໃນການກວດກາ
ການກວດກາການຟື້ນຟູ ແລະ ການລົ້ມລະລາຍຂອງວິສາຫະກິດ ມີ
ເນື້ອໃນ ດັ່ງນີ້:
1. ຄວາມສອດຄ່ອງກັບກົດໝ
 າຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບການ
ຟື້ນຟູ ແລະ ການລົ້ມລະລາຍຂອງວິສ
 າຫະກິດ;
2. ການນຳໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທ
 ີ່ຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງການຟື້ນ
ຟູ ແລະ ການລົ້ມລະລາຍຂອງວິສາຫະກິດ;
3. ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜູຄ
້ ວບຄຸມຊັບສິນ, ການ
ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເຈົ້າໜີ້, ວິສາຫະກິດລູກໜີ້ ແລະ ບຸກຄົນ

ໃສ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ;

ມາດຕາ 96 (ໃໝ່) ຮູບການການກວດກາ

ຟື້ນຟູ ແລະ ລົ້ມລະລາຍຂອງວິສາຫະກິດ;
7. ເກັບກຳ ແລະ ສັງລວມຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການດຳເນີນຄະດີຟື້ນຟູ ແລະ
ລົ້ມລະລາຍຂອງວິສາຫະກິດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
8. ປະສານສົມທົບ, ຊຸກຍູ້ບັນດາກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ອົງການປົກ
ຄອງທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຟື້ນຟູ ແລະ ການ
ລົ້ມລະລາຍຂອງວິສາຫະກິດ;
9. ພົວພັນ, ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ກ່ຽວກັບ
ການດຳເນີນຄະດີຟື້ນຟູ ແລະ ລົ້ມລະລາຍຂອງວິສາຫະກິດ ລວມທັງການລົ້ມລະ

1. ຄົ້ນຄວ້າອອກນິຕິກຳກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ແລະ
ນິຕິກຳອື່ນ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
2. ໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳກ່ຽວກັບການຟື້ນຟູ ແລະ

ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດ ພາຍຫຼັງປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສາທາ
ລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ອອກລັດຖະດຳລັດປະກາດໃຊ້ ແລະ
ໄດ້ລົງຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ສິບຫ້າວັນ.
ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ປ່ຽນແທນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົ້ມລະລາຍຂອງ
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ແລະ ມີກຳນົດເວລາອັນແນ່ນອນ;
2. ການກວດກາໂດຍມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງຫນ້າ ຊຶ່ງແມ່ນ ການກວດ
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ການອກແຜນການ ເມື່ອເຫັນວ່າມີຄວາມຈຳເປັນ ຊຶ່ງຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຖືກກວດ
ກາຮູ້ລ່ວງໜ້າ ຢ່າງໜ້ອຍ ຊາວສີ່ຊົ່ວໂມງ;

ຄັດໂດຍ: ກົງທະນູຄຳ

3. ການກວດກາແບບກະທັນຫັນ ຊຶ່ງແມ່ນການກວດກາທີ່ຮີບດ່ວນ
ໂດຍບໍ່ມີການແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຖືກກວດກາຮູ້ລ່ວງໜ້າ.
ການດຳເນີນການກວດກາ ຕ້ອງປະຕິບັດຕ
 າມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ
ການຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ
8. ການບໍລິການໃໝ່ ໝາຍເຖິງ ການພັດທະນາລະບົບການບໍລິ
ການແບບເກົ່າ ກາຍເປັນການບໍລິ ການແບບໃໝ່ ດ້ວຍການນຳໃຊ້ເຕັກ

ພາກທີ X
ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ

ມາດຕາ 92 (ໃໝ່) ສິດ ແລະ ໜ້າທ
 ີ່ຂອງກະຊວງຍຸຕ
ທ
ິ ຳ
ກະຊວງຍຸຕິທຳ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:

ມາດຕາ 103 (ປັບປຸງ) ຜົນສັກສິດ

1. ການກວດກາຕາມປົກກະຕິ ຊຶ່ງແມ່ນ ການກວດກາຕາມແຜນການ

10. ນຳໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ

ໃນການຄຸ້ມຄອງການຟື້ນຟູ ແລະ ການລົ້ມລະລາຍຂອງວິສາຫະກິດ

ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍສະບັບນີ້.

ການກວດກາ ມີ ສາມ ຮູບການ ດັ່ງນີ້:

ລາຍຂ້າມແດນ;
ກົດໝາຍ.

ມາດຕາ 102 (ປັບປຸງ) ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ແລະ

ອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ກາຍເປັນຜູ້ພິພາກສາອາຊີບກ່ຽວກັບການດຳເນີນຄະດີ

ພາກທີ XI

ການກວດສອບແຫ່ງລັດ.

ຟື້ນຟູ ແລະ ລົ້ມລະລາຍຂອງວິສາຫະກິດ ໃຫ້ມີຄວາມຄ່ອງຕົວ, ວ່ອງໄວ, ໂປ່ງ
6. ກໍ່ສ້າງ ແລະ ຍົກລະດັບຜູ້ພິພາກສາຄະນະສານການຄ້າ ໃຫ້ມີຄວາມ

ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ຫາກໄດ້ລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນີ້ ໃນໄລຍະເວລາ
ທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນນັ້ນ ສານມີສິດປົດຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ພ້ອມທັງພິຈາ

1. ສະເໜີສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍກ່ຽວກັບການດຳ
2. ຄົ້ນຄວ້າອອກຂໍ້ຕົກລົງ, ຄຳສັ່ງ, ຄຳແນະນຳ ແລະ ນິຕິກຳອື່ນ ເພື່ອ

ມາດຕາ 100 (ປັບປຸງ) ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ

ມາດຕາ 97 (ໃໝ່) ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ

ໂນໂລຊີທີ່ກ້າວໜ້າ ແລະ ທັນສະໄໝ ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ວ່ອງ
ໄວ ແລະ ປອດໄພ;
9. ປັນຍາປະດິດ ໝາຍເຖິງ ວິທະຍາສາດຂະແໜງໜຶງ່ ຂອງວິທະ

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນການຈັດຕັ້ງ

ຍາການຄອມພິວເຕີ ທີຕ
່ ອ
້ ງການປະດິດລະບົບເຄືອ
່ ງຈັກອັດຕະໂນມັດດ້ວຍ

ປະຕິບັດກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍ ຫຼື ປະຕິບັດນະໂຍບາຍອື່ນ

ຄອມພິວເຕີ ຫຼື ຫຸນ
່ ຍົນໃຫ້ສາມາດຄົນ
້ ຄິດ ຮຽນຮູ້ ແລະ ປັບປຸງຕົວເອງຕະ

ຕາມລະບຽບການ.

ຫຼອດເວລາ ແລະ ມີພດ
ຶ ຕິກຳຮຽນແບບມະນຸດ.

ມາດຕາ 98 (ໃໝ່) ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ
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# ນາງ ປາກາລັກ ພົມມີໄຊ

# ນາກ ເມືອງມະໂນ
ອີ ງ ຕ າມກ ານລ າຍງ ານຂ່ າ ວ
ເມື່ອທ້າຍອາທິດຜ່ານມາ

ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ພາສີໃນອັດຕາ
ການຂາຍ

30%

ຈາກກໍາໄລ

ອຸດສາຫະກໍາສະກຸນເງິນດີຈີຕອນໃນ

ໂດຍບໍ່ສາມາດນຳເອົາ ປະເທດ ແຕ່ໃນທສ
ີ່ ຸດລັດຖະບານກສ
ໍ າ

ສະພາຜູ້ແທນລາສະດອນຂອງອິນເດຍ

ການຂາ ດ ທຶ ນ ມ າຫັ ກ ກັ ບ ກ ຳໄ ລໄ ດ້

ມາດຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍນີ້ ຢູ່ລັດຖະສະ

ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຜ່ານກົດໝາຍງົບ

ແລະ ກັບພາສີ 1% ສໍາລັບທຸກການ

ພາໄດ້ຢ່າງສຳເລັດຜົນ, ພາສີ 30%

ປະມານ ປະຈຳປີ 2022 ເຊິ່ງມີເນື້ອ ທຸລະກໍາທີເ່ກີດຂຶ້ນ, ບໍ່ວ່າຈະຊື້ ຫລື

ຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນວັນທີ 1 ເມສາ

ໃນຄອບຄຸມການເກັບພາສີສະກຸນເງິນ

ຂາຍ ໂດຍພາສີດັ່ງກ່າວ ສາມາດຍື່ນ

ນີ້ ແລະ 1% ຈາກການເຮັດທລ
ຸ ະກຳ

ດີຈີຕອນ ຕາມແນວທາງທີ່ລັດຖະມົນ

ລວມກັບພາສີລາຍໄດ້ປະຈໍາປີ

ທຸກປະເພດ ຈະມີຜົນສັກສິດໃນວັນທີ

ຕີວ່າການກະຊວງການເງິນອິນເດຍສະ

ໃຫ້ບຸກຄົນນັ້ນໆ ສາມາດປັບໄປຕາມ 1 ກໍລະກົດນີ້.

ເໜີຫາລັດຖະສະພາ.

ຄວາມຕ້ອງການໄດ້.

ກົ ດ ໝາຍພາສີ ສ ະກ ຸນ ເ ງິ ນ ດີ 
ຈີຕອນຂອງອິນເດຍ ແມ່ນຈະຖືກເກັບ

ເພື່ອ

ແຫລ່ງຂ
 ່າວ: India Times

ກົ ດ ໝາຍພາສີ ສ ະກຸ ນ ເ ງິ ນ ດີ 
ຈີຕອນຂອງອິນເດຍ ຖືກຄັດຄ້ານໂດຍ

ໃນປັດຈຸບັນ,

ກົ ດ ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍການຕະ

ແອັບສົນທະ

ນາທີ່ນິຍົມ ເຊັ່ນ WhatsApp, Face-

ຫລາດດີຈ
 ີຕອນ

book Messenger, iMessage ແລະ

ພາບເອີຣົບນີ້

ທີ່ອອກໂດຍສະຫະ
ຈະມີໄວ້ເພື່ອຄວບຄຸມ

ອື່ ນ ໆແມ່ ນ ແຍກອອກແບບກ ານໃ ຊ້  ແອັບສົນທະນາຕ່າງໆ

ເລືອກຫລາຍຂຶ້ນ ບໍຈ
່ ໍາກັດການນໍາໃຊ້
ແອັບພຽງແຕ່ໃນຂອບເຂດທີ່ຄົນອ້ອມ
ຂ້າງຂອງຕົນກໍາລັງໃຊ້.

ໂດຍສະເພາະ

ນອກນັ້ນ, ກົດໝ
 າຍດັ່ງກ່າວ

ງານແອັບໃຜແອັບມັນ ແລະ ແຕ່ລະ

ແອັບຈາກບໍລິສັດໃຫຍ່ທີ່ມີຜູ້ໃຊ້ງານ

ຍັງລະບຸວ່າ

ຄົ ນ ມັ ກ ຈະມີ ຫ ລາຍກວ່ າ ໜຶ່ ງ ແອັ ບ

45 ລ້ານຄົນຕໍ່ເດືອນ ຫລື ແອັບທີ່ມີ

ແອັບສົນທະນາເຫລົ່ານີ້ ຈະຕ້ອງຂໍອ
ະ

ເຫລົ່ າ ນີ້ ຢູ່ ໃ ນອຸ ປ ະກອນຂອງເຂົ າ ເຈົ້ າ

ຜູ້ໃຊ້ງານລະດັບອົງກອນຫລາຍກວ່າ

ນຸ ຍ າດຜູ້ ໃ ຊ້ ງ ານເ ພື່ ອ ຂໍ ເ ກັ ບ ກໍ າ ຂໍ້ ມູ ນ

ເນື່ ອ ງຈາກວ່ າ ບາງຄັ້ ງ ການສົ ນ ທະນາ

10.000 ຄົນຕໍ່ປີໃນເອີຣົບ.

ສ່ວນບຸກຄົນຕ່າງໆ

ສະຫະພາບເອີຣົບ

ກັບຄົນຮ
 ັກອາດໃຊ້ແອັບໜຶ່ງ, ສົນທະ

ບໍລິສັດທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ

ສຳລັບນ
 ຳໃຊ້ໃນ

ໄດ້ມ
 ີຄຳ

ການໂຄສະນາ ແລະ ຕ້ອງອະນຸຍາດ

ນາກັ ບ ໝູ່ ເ ພື່ ອ ນແ ມ່ ນ ໃ ຊ້ ອີ ກ ແ ອັ ບ ,

ເຫັນວ່າ

ແອັບສົນທະນາຂອງບໍລິສັດ

ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເລືອກວ່າຈະໃຊ້ເວັບ

ສົ ນ ທະນາເ ລື່ ອ ງວຽກງ ານແມ່ ນ ແອັ ບ

ຍັກໃຫຍ່ເຫລົ່ານີ້ ຄວນຈະເປີດໃຫ້ບໍ

ບຣາວເຊີ, Virtual Assistant ຫລື

ອື່ນ

ຫລາຍຄັ້ງເກີດມີຄວາມສັບສົນ

ລິ ສັ ດ ຂ ະ ໜ າ ດ ນ້ ອ ຍ ສ າ ມ າ ດ ສົ່ ງ ຂໍ້

Search Engine ຂອງຕົນເອງ ເຊິ່ງ

ກັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ອາດຈະຖືວ່າ

ຄວາມ, ສົ່ງຟາຍ ຫລື ໂທວິດີໂອລະ

ຂໍ້ ກ ຳນົ ດ ນີ້ ອ າດເປັ ນ ບັ ນ ຫາສໍ າ ລັ ບ

ເປັ ນ ການຂັ ດ ຂວາງຄູ່ ແ ຂ່ ງ ເຊັ່ ນ ກັ ນ ຫວ່າງແອັບອື່ນໆໄດ້. ເວົ້າງ່າຍໆແມ່ນ

Apple

ເນື່ອງຈາກວ່າບໍລິສັດບໍ່ອະນຸ

ເຊິ່ງຫລ້າສຸດສະຫະພາບເອີຣົບ ກໍາລັງ

ແອັບສົນທະນາ ເຊັ່ນ WhatsApp

ຍາດໃຫ້ ຜູ້ ໃ ຊ້ ເ ຂົ້ າ ເຖິ ງ ຕົ ວ ເລື ອ ກບ າງ

ກະກຽມກົດໝາຍໃໝ່ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້

ຫລື iMessage ທີ່ມີຜູ້ໃຊ້ຫລາຍລ້ານ

ຢ່າງໄດ້.

ແອັ ບ ສົ ນ ທະນາເຫລົ່ າ ນີ້ ໃ ຊ້ ຮ່ ວ ມກັ ນ

ຄົນຄວນຈະຂ້າມແຟັດຟອມ ກັບແອັບ

ໄດ້ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ.

ສົນທະນາອື່ນໆ

ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ມີທາງ
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ແຫລ່ງທີ່ມາ: 9to5Mac

