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(ສພຊ) ວັນທີ 16 ມີ
ນາ 2022 ທ່ານ ປອ. ໄຊສົມ
ພອນ ພົມວິຫານ ປະທານສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້
ລົງເຄືອ
່ ນໄຫວຕິດຕາມກວດກາ,
ບັ ນ ດາໂຄງການລົ ງ ທຶ ນ ຢູ່ ເ ຂດ
ເສດຖະກິ ດ ກວມລວມໄຊເສດ
ຖາ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
(ນວ) ໂດຍການຕ້ອນຮັບຂອງ
ທ່ານ ທະນົງໄຊ ຄຸດໄພທູນ ຫົວ
ໜ້າຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະ
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“ພັກ” ນັ້ນປຸນປຽບໄດ້
ເປັນດັ່ງທວນໄຟເຍືອງແຍງ
ປຽບດາວ-ເດືອນບົນຟ້າ
ນຳພາພົງພີ່ນ້ອງ

ນະທີໃຫຍ່ໃສເຢັນ
ສ່ອງທາງເດີນກ້າວ
ນະພາແສງໃສສ່ອງ
ຈະເລີນກ້າວພັດທະນາ ຊອບແລ້ວ!

ຂໍມອບດວງດອກໄມ້
ໂຮມຮ່ວມໃຈປະຊາລາວ
ຍໍຍື່ນໄປຍັງເບື້ອງ
ສຸກສຳລານລາບລື້ນ

ມາລາກິ່ນຫອມຫວນ
ພ່ຳພອນໄຊແກ້ວ
ການນຳພັກ-ລັດ
ຍືນໝັ້ນຊົ່ວນິລັນ ທ່ານເອີຍ!

]

]
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(ສພຊ) ກອງປະຊຸມ
ພົ ບ ປະລະຫວ່ າ ງຄະນະມິ ດ ຕະ
ພາບລັ ດ ຖະສະພາລາວ-ຍີ່ ປຸ່ ນ
ດ້ ວ ຍຮູ ບ ແບບວິ ດີ ໂ ອທາງໄກ
ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 16 ມີນາ
2022 ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ນະ
ຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງຝ່າຍ
ລາວນຳໂດຍທ່ານ ນາງ ທຸມມາ
ລີ ວົງພະຈັນ ປະທານກຳມາທິ
ການວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ, ປະ
ທານຄະນະມິ ດ ຕະພາບລັ ດ ຖະ
ສະພາລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ຝ່າຍຍີ່
ປຸ່ນ ນຳໂດຍທ່ານ ນາງ ຊຶຈິຍະ

vjko8+|hk #
|hk #

xtmko d;l- g7njvows;
gIaf;Pd16jc0;’lk]t;ao

pqdl6’75ootrk[fhkogonhv.oF [=]ysko c]t

xtlko’ko .shg]0kdkooe0v’ltrkcsj’-kf
(ສພຊ) ໂດຍໄດ້ຮັບ
ການສະໜັບສະໜູນຈາກມູນນິ
ທິເອເຊຍ (The Asia Foundation), ໃນລະຫວ່າງວັນທີ
19-20 ມີນາ 2022 ທີ່ເມືອງ
ວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ມີ
ກອງປະຊຸມສຳມະນາເພື່ອຍົກສູງ
ຄຸນນະພາບດ້ານເນື້ອໃນ, ບໍລິ
ຫານ ແລະ ປະສານງານ ໃຫ້ແກ່

vjko8+|hk #
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(ສພຊ) ວັນທີ 3 ມີນາ
ຜ່ານມາ ທີຫ
່ ອ
້ ງປະຊຸມສະໂມສອນ
ແຂວງສາລະວັນ ທ່ານ ສຸບັນ ສະ
ວະບຸດ ປະທານກໍາມາທິການວຽກ
ງານສະມາຊິ ກ ສະພາແຫ່ ງ ຊາດ
(ກວສຊ) ພ້ອມດ້ວຍຄະນະໄດ້
ເຄື່ ອ ນໄຫວເຮັ ດ ວຽກຢູ່ ແ ຂວງ
ສາລະວັນ ໂດຍການຕ້ອນຮັບ
ຂອງທ່ານ ສີເຮັງ ຫອມສົມບັດ

ປະທານສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ
(ສພຂ) ພ້ອມດ້ວຍຄະນະເລຂາ
ທິການ ແລະ ພະນັກງານ-ລັດ
ຖະກອນພາຍໃນ ສພຂ.
ໃນການເຄື່ອນໄຫວຄັ້ງ
ນີ້, ໄດ້ຮັບຟັງບົດລາຍງານກ່ຽວ
ກັບຜົນສໍາເລັດການເຄື່ອນໄຫວ
ວຽກງານໂດຍຫຍໍໃ້ ນໄລຍະຜ່ານ
ມາ ຂອງ ສພຂ; ຈາກນັ້ນ, ທ່ານ

ສຸບັນ ສະວະບຸດ ໄດ້ໂອ້ລົມຕໍ່ທີ່
ປະຊຸມ
ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ສະແດງ
ຄວາມຍ້ ອ ງຍໍ ຊົ ມ ເຊີ ຍ ຕໍ່ ຜົ ນ ສໍ າ
ເລັດຂອງ ສພຂ ໃນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດພາລະບົດບາດຂອງຕົນ,
ການເຄື່ ອ ນໄຫວພົ ບ ປະກັ ບ ປະ
ຊາຊົນ, ແລະ ວຽກງານປິ່ນອ້ອມ

(ສພຊ) ວັນທີ 16 ມີ
ນາ 2022, ທີ່ສະໂມສອນຂອງ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ)
ເຊກອງ ທ່ານ ນາງ ປິ່ງຄໍາ ລາ
ຊະສິມມາ ເລຂາທິການສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະກົມ,
ຄະນະພະແນກ ແລະ ພະນັກງານ
ວິຊາການຈໍານວນໜຶ່ງ ໄດ້ເຄື່ອນ
ໄຫວຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ແລະ ເກັບ
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ກິ ດ ພິ ເ ສດນະຄອນຫລວງວຽງ
ຈັນ, ມີຫົວໜ້າພະແນກການ ຕະ
ຫລອດຮອດພະນັ ກ ງານວິ ຊ າ
ການ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ
ເຂົ້າຮ່ວມ.
ການລົ ງ ຢ້ ຽ ມຢາມຄັ້ ງ
ນີ້, ທ່ານ ຂຽງຄໍາ ພຸດຈັນທະວົງ
ສາ

ຮອງອຳນວຍການບໍລິສັດ

ຮ່ວມທຶນລາວ-ຈີນ ໄດ້ລາຍງານ

ແກ້ໄຂການແຜ່ລະບາດຂອງພະ
ຍາດໂຄວິດ-19 ເຊິ່ງໄດ້ຍົກໃຫ້
ເຫັ ນ ຜົ ນ ສຳເລັ ດ ທີ່ ສ າມາດນຳ
ພາໄດ້ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຢ່າງເຂັມ
້
ງວດດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງ
ຕັ້ງໜ້າ. ຈາກນັ້ນ, ຄະນະກຳມາທິ
ການ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ຂ້ອງ ຍັງ
ໄດ້ ມີ ກ ານແລກປ່ ຽ ນຄຳຄິ ດ ຄຳ
ເຫັນ, ຮ່ວມກັນປຶກສາຫາລື ໃນ
ຫລາຍບັ ນ ຫາທີ່ ເ ປັ ນ ພື້ ນ ຖານ
ອັນໜັກແໜ້ນ ໃນການພັດທະ
ນາເສດຖະກິ ດ ພິ ເ ສດນະຄອນ
ຫລວງວຽງຈັນ

ເພື່ອເປັນການ

ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ, ການຜະ
ລິດເພື່ອສົ່ງອອກ,

ການຖ່າຍ

ທອດເຕັກໂນໂລຊີ,

ການເກັບ

ພັນທະເຂົ້າງົບປະມານ ຕາມທິດ

xtmko d;l-DDD
ຂອງ

ສພຂ

ທີ່ເຫັນວ່າມີຜົນ

ສໍາເລັດຫລາຍດ້ານ; ພ້ອມນັ້ນ,

ວຽກງານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ

ໃຫ້ ແ ກ່ ຄ ະນະເຄື່ ອ ນໄຫວຢ້ ຽ ມ

ແນໃສ່ ສ ະກັ ດ ກັ້ ນ ກຸ່ ມ ຄົ ນ ບໍ່ ດີ

ຢາມຄັ້ງນີ້ ເພື່ອນໍາໄປຄົ້ນຄວ້າ,

ສວຍໃຊ້ການລົງທຶນທີແ
່ ອບແຝງ

ປະສານສົ ມ ທົ ບ ກັ ບ ພາກສ່ ວ ນ

ເຄື່ອນໄຫວ ໃນທາງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ

ກ່ຽວຂ້ອງປັບປຸງແກ້ໄຂ

ໃຫ້ມີ

ຕາມກົດໝາຍ ເປັນຕົ້ນອາດສະ

ຄວາມສອດຄ່ ອ ງກັ ບ ການດໍ າ

ຍາກໍາປະເພດຕ່າງໆ ຈຶ່ງສະເໜີ

ເນີນທຸລະກິດຕົວຈິງ, ຮັບປະກັນ

ໃຫ້ ເ ອົ າ ໃຈໃສ່ ຈັ ດ ຕັ້ ງ ຜັ ນ ຂະ

ຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງປະເທດ,

ຫຍາຍວຽກງານປ້ອງກັນຄວາມ

ຜົ ນ ປະໂຫຍດຂອງຜູ້ ພັ ດ ທະນາ

ສະຫງົບ ໃຫ້ມຄ
ີ ວາມໜັກແໜ້ນ,

ກໍຄືຜູ້ລົງທຶນໂຄງການຕ່າງໆ.

ເຂັ້ມແຂງ,

ລວມຂອງ ນວ ກໍຄືລັດຖະບານ.
ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ
ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ

ໄດ້ມີ

ຄ ຳ ເ ຫັ ນ ໂ ອ້ ລົ ມ ໃ ຫ້ ທິ ດ ຊີ້ ນ ຳ
ໂດຍໄດ້ ສ ະແດງຄວາມຍ້ ອ ງ
ຍໍຊົມເຊີຍຕໍ່ຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດ
ເ ສ ດ ຖ ະ ກິ ດ ພິ ເ ສ ດ ນ ະ ຄ ອ ນ
ຫລວງວຽງຈັນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ວຽກ
ງ າ ນ ຫ ລ າ ຍ ດ້ າ ນ ມີ ກ າ ນ ຂ ະ
ຫຍາຍຕົ ວ ຜັ ນ ປ່ ຽ ນໄປໄດ້ ຢ່ າ ງ
ຈະເເຈ້ງຕັ້ງໜ້າ ເຊິ່ງເຫັນໄດ້ວ່າ
ມີການພັດທະນານັບມື້ນັບດີຂຶ້ນ
ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ຂໍຮຽກຮ້ອງ
ໃຫ້ ຄ ະນະຄຸ້ ມ ຄອງເຂດເສດຖະ
ກິ ດ ພິ ເ ສດນະຄອນຫລວງວຽງ
ຈັນ ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນຳ-ນຳພາ
ໃນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ທຸກວຽກ
ງານຢ່າງຮອບດ້ານ, ຫັນເອົາມູນ
ເຊື້ ອ ທີ່ ມີ ມ າຜັ ນ ຂະຫຍາຍໃຫ້
ເກີດມີປະສິດທິຜົນ ທັງເພີ່ມທະ
ວີເອົາໃຈໃສ່ໂຄສະນາການປ້ອງ

ຈົ່ ງ ພ້ ອ ມກັ ນ ຍົ ກ ສູ ງ ຄວາມຮັ ບ
ຜິດຊອບໃນການຄົ້ນຄວ້າຊອກ
ຮູ້ຮໍ່າຮຽນກ່ຽວກັບແນວທາງນະ
ໂຍບາຍຂອງພັກ,

ມະຕິຄຳສັ່ງ

ຕ່າງໆ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳ
ໃຕ້ກົດໝາຍ

ທັງສືບຕໍ່ປັບປຸງ

ກົນໄກແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ
ທັງອັນລວມ ແລະ ອັນສະເພາະ,
ມີກົນໄກການປະສານງານຮ່ວມ
ກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ

ສພຂ, ຄະນະປະຈໍາ ສພຂ, ສະ
ມາຊິ ກ ສະພາແຫ່ ງ ຊາດປະຈໍ າ
ເຂດເລືອກຕັ້ງຕາມທີ່ກົດໝາຍ
ໄດ້ກໍານົດໄວ້.
ໂອກາດດຽວກັນ, ທ່ານ
ສຸບັນ ສະວະບຸດ ຍັງໄດ້ມອບອຸ
ປະກອນກິລາ ມູນຄ່າ 5 ລ້ານ
ກວ່າກີບ ໃຫ້ແກ່ ສພຂ ເພື່ອນໍາ
ໄປມອບຕໍ່ ໃ ຫ້ ແ ກ່ ບັ ນ ດາເມື ອ ງ
ໃນວາລະການເຄື່ ອ ນໄຫວເຜີ ຍ
ແຜ່ ຜົ ນ ສໍ າ ເລັ ດ ກອງປະຊຸ ມ ສະ
ໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະ
ພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ແລະ

ພາບການໄດ້ທັນເວລາ.
5.

ການປະຕິບັດພັນ

ໂດຍສະເພາະນະ

ການປະກອບສ່ວນທຶນຮອນເຂົ້າ

ໂຍບາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນດ້ານ

ໃນການພັ ດ ທະນາທ້ ອ ງຖິ່ ນ ,

ກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ

ນາຢ່າງເຕັມສ່ວນ ຈະເປັນແຫລ່ງ

ເປັນຈໍານວນຫລາຍ, ມີຄວາມ

ຕ່າງໆນັ້ນ

ເຫັນວ່າເປັນບັນຫາ

ການປົກປັກຮັກສາສິງ່ ແວດລ້ອມ

ໂຄວິດ-19 ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ບໍ່ໃຫ້

ລາຍຮັ ບ ງົ ບ ປະມານອັ ນ ສໍ າ ຄັ ນ

ຕ້ ອ ງ ກ າ ນ ແ ຮ ງ ງ າ ນ ຈໍ າ ນ ວ ນ

ທີ່ ຈ ະຕ້ ອ ງໄດ້ ຄ້ົ ນ ຄວ້ າ ຢ່ າ ງເລິ ກ

ກໍເປັນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນ ສະ

ຖືເບົາ, ຮັບປະກັນໄດ້ຄວາມສະ

ຂອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ກໍ

ຫລາຍ ຈຶ່ງສະເໜີໃຫ້ຊ່ວຍລັດ

ເຊິ່ງ,

ຊອກຫາເຫດຜົນດ້ານ

ເໜີໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ ເພື່ອເຮັດໃຫ້

ຫງົບປອດໄພເປັນລະບຽບຮຽບ

ຄືງ ົບປະມານແຫ່ງລັດ ຈຶ່ງສະເໜີ

ຖະບານໃນການສ້ າ ງວຽກເຮັ ດ

ຕ່າງໆ

ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ການປັບ

ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຢູ່ຂອບເຂດທີ່ຕັ້ງ

ຮ້ອຍ ຕິດພັນກັບ 2 ວາລະແຫ່ງ

ໃຫ້ເພີ່ມທະວີຄວາມເອົາໃຈໃສ່

ງານທໍາໃຫ້ແກ່ແຮງງານຂອງປະ

ປຸງແກ້ໄຂ. ຕໍ່ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ

ຂອງໂຄງການ

ຊາດ ໃນການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງ

ການຕິດຕາມ,

ຊຸກຍູ້ການພັດ

ເທດເຮົາ, ສະເໜີໃຫ້ມີການພັດ

ຂໍມອບໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ

ສໍາຄັນຂອງພາກທຸລະກິດ ຕໍ່ກັບ

ຍາກດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ແກ້

ທະນາໂຄງການໃຫ້ມີຄວາມຄືບ

ທະນາວິ ຊ າຊີ ບ ດ້ າ ນຕ່ າ ງໆຕາມ

ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ

ຄົ້ນຄວ້າ

ການພັ ດ ທະນາທ້ ອ ງຖິ່ ນ ໃຫ້ ມີ

ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດໃຫ້ໄດ້ຢ່າງ

ໜ້າ

ແລະ

ສໍາເລັດໂດຍໄວ.

ຄວາມຕ້ອງການຂອງແຕ່ລະຫົວ

ໃຫ້ລະອຽດເລິກເຊິ່ງ,

ເບິ່ງບົດ

ໃບໜ້າໃໝ່, ການຊ່ວຍປັບປຸງ

ຂາດຕົວ. ພ້ອມນັ້ນ, ທ່ານຍັງ

ພ້ອມກັນນັ້ນ

ກໍໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່

ໜ່ວຍວິສາຫະກິດ.

ຮຽນຈາກໂຄງການອື່ນ,

ໄດ້ ເ ນັ້ ນ ໜັ ກ ບັ ນ ຫາສຳຄັ ນ ຕໍ່

ຄົ້ນຄວ້າ, ເກັບກໍາຂໍ້ມູນເນື້ອໃນ

ເຂດພັ ດ ທະນາກວມລວມໄຊ

ຂອງສັນຍາ

ເສດຖາ ດັ່ງນີ້:

ເຫັນໄດ້ຄວາມ

ບົດ

ຊີ ວິ ດ ການເປັ ນ ຢູ່ ຂ ອງພໍ່ ແ ມ່ ປ ະ

3. ການພັດທະນາໂຄງ

ຮຽນຂອງປະເທດອື່ນ ໂດຍຄໍາ

ຊາຊົນ
ົ ໃຫ້ດຂ
ີ ນ
້ຶ ເຊິງ່ ຈະເປັນການ

ຖ້າມີບັນຫາໃດບໍ່

ການລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ ຄືກັບ

ນຶງເຖິງການດຶງດູດການລົງທຶນ

ດຶງດູດໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ

ທັນລະອຽດ, ຈະແຈ້ງ ກໍໃຫ້

ເຂດພັ ດ ທະນາກວມລວມໄຊ

ຂອງປະເທດເຮົ າ ເປັ ນ ຫລັ ກ .

ກອບສ່ ວ ນເຂົ້ າ ໃນການພັ ດ ທະ

1.
 ເຂດພັດທະນາກວມ

ພ້ ອ ມກັ ນ ປຶ ກ ສາຫາລື ເ ພື່ ອ ມີ

ເສດຖາ

ຢູ່ປະເທດເຮົາກໍຍັງບໍ່

ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ຄ້ນ
ົ ຄວ້າຢ່າງເລິກ

ນາໂຄງການ ໃຫ້ມີບັນຍາກາດ

ລວມໄຊເສດຖາ ເປັນໂຄງການ

ຄວາມເປັ ນ ເອກະພາບໃນການ

ທັນຫລາຍ; ບົດຮຽນ, ປະສົບ

ເຊິ່ງແລ້ວ ໃຫ້ລາຍງານຕໍ່ຄະນະ

ທີ່ດີ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ.

ທີ່ ສ່ ອ ງແສງໃຫ້ ເ ຫັ ນ ການພົ ວ

ປັບປຸງແກ້ໄຂ ໃຫ້ຮັບປະກັນຜົນ

ການ ໃນການສ້າງກົດໝາຍ, ນິ

ປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ

ພັນຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດຖະກິດ

ປະໂຫຍດລວມຂອງຊາດ

ຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ ກໍຍັງບໍ່ທັນສູງ

ທິດຊີ້ນໍາໃນການແກ້ໄຂ.

ຂອງ ສອງລັດຖະບານ ລາວ-ຈີນ,

ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ລົງທຶນ.

ກໍຄື

ເພື່ອມີ

ປະ

ຈາກນັ້ນ, ທ່ານປະທານ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ພ້ອມດ້ວຍຄະ

ເຊິ່ງເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ ນິຕິກໍາ

4
 . ເຂດພັດທະນາກວມ

ນະ ຍັງໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມຕົວຈິງ

ເປັນໂຄງການທີ່ຖືກຈັດເຂົ້າໃນ

2
 . ເຂດພັດທະນາກວມ

ຈໍານວນໜຶ່ງ ອາດບໍ່ທັນຮັດກຸມ,

ລວມໄຊເສດຖາ ເປັນເຂດທີຮ
່ ອງ

ຢູ່ ບໍ ລິ ສັ ດເ ປ້ ເ ຕີ້ ເ ຄື່ ອ ງ ນຸ່ ງ ຫົ່ ມ

ຂໍ້ລິເລີ່ມ “ໜຶ່ງແນວທາງ ໜຶ່ງ

ລວມໄຊເສດຖາ ເປັນໂຄງການ

ບໍທ
່ ນ
ັ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບເງືອ
່ ນ

ຮັ ບ ການລົ ງ ທຶ ນ ເປັ ນ ຈໍ າ ນວນ

(ລາວ) ຈໍາກັດ ແລະ ບໍລິສັດ ເປ

ເສັ້ນທາງ”

ເມື່ອໂຄງການລົງ

ຂະໜາດໃຫຍ່ ສາມາດຮອງຮັບ

ໄຂຕົວຈິງຂອງ ການພັດທະນາ

ຫລາຍ ແລະ ມີນັກລົງທຶນ, ຜູ້

ໂຕຼເຄມີ ລາວຈໍາກັດ ຕື່ມອີກ.

ທຶ ນ ດັ່ ງ ກ່ າ ວໄດ້ ຮັ ບ ການພັ ດ ທະ

ໂຄງການລົງທຶນຂະແໜງຕ່າງໆ

ໂຄງການລົງທຶນຕ່າງໆ. ສະນັ້ນ,

ຊ່ ຽ ວຊານທີ່ ມ າຈາກຫລາຍປະ

(ອານຸສອນ ພູມມີທອນ)

ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II.

ແລະ ຊຸກຍູ້ແກ້ໄຂບາງຂໍ້ຄົງຄ້າງ,

(ນາງ ຄັດສອນ ຮຸ່ງສະຫວ່າງ)

ບາງວຽກງານໃຫ້ມີຄວາມສອດ
ຄ່ອງກົມກຽວກັນຍິ່ງຂື້ນ.
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ຕອນທ້າຍ, ທ່ານ ນາງ
ປິ່ງຄຳ ລາຊະສິມມາ ໄດ້ເນັ້ນໃນ
ທີ່ປະຊຸມວ່າ: ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກ

ກໍາຂໍ້ມູນ

ງານເປັນເສນາທິການ

ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນ

ບັນດາຄະນະກໍາມະການ, ສສຊ,

ທິການ ສພຂ ເຊກອງ ໂດຍການ

ສສຂ ຕ້ອງເພີ່ມທະວີການຊີ້ນຳ-

ຕ້ອນຮັບ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມເຮັດ

ນ ຳ ພ າ ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປ ະ ຕິ ບັ ດ ໜ້ າ ທີ່

ວຽກຂອງທ່ານ ນາງ ຄໍາເສັງ

ຂອງຕົນ ຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ

ທຸມມະວົງສາ ຮອງປະທານສະ
ພາປະຊາຊົນແຂວງ;

ແລະ ໜ້າທີ ທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນກົດ

ມີບັນດາ

ໝາຍໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດ ພ້ອມທັງ

ທ່ າ ນຄະນະປະຈໍ າ ສະພາປະຊາ

ສ້ າ ງຄວາມເຂັ້ ມ ແຂວງພາຍໃນ

ຊົນແຂວງ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ
ຊາດ, ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນ

ປະທານ 3 ກໍາມະການ, ຫົວໜ້າຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ

ພ້ອມ

ດ້ ວ ຍພະນັ ກ ງານ-ລັ ດ ຖະກອນ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງເຂົາ້ ຮ່ວມ.
ໃນການເຄື່ອນໄຫວຄັ້ງ
ນີ້,

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຟັງການ

ລາຍງານກ່ຽວກັບສະພາບການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຄະ
ນະເລຂາທິການ ສພຂ ເຊກອງ
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ

ຈາກທ່ານ

ນາງ ຄໍາໄພ ວິລະສານ ເລຂາທິ
ການ ສພຂ ເຊິ່ງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນ
ສະພາບລວມ ແລະ ຈຸດພິເສດ,
ບັນດາຂໍ້ສະດວກ ແລະ ຂໍ້ຫຍຸ້ງ

ໃຫ້ແກ່

ສພຂ, ຄະນະປະຈໍາ ສພຂ ແລະ

ໄຫວວຽກງານຂອງຄະນະເລຂາ

ເພື່ອ ແຂວງ, ຄະນະເລຂາທິການສະພາ
ຍົ ກ ສູ ງ ຂີ ດ ຄ ວາມສ າມ າດໃນ ປະຊາຊົນແຂວງ, ປະທານ-ຮອງ
ການເປັ ນ ເສນາທິ ກ ານໃຫ້ ແ ກ່

ສາມາດແກ້ໄຂສະ

ທະເຂົ້ າ ງົ ບ ປະມານຂອງລັ ດ ,

ທ່ານຍັງໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ພະນັກ
ງານ-ລັດຖະກອນພາຍໃນ ສພຂ

ຈຶ່ງສະເໜີໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່

ນິຕິກໍາ

ໃຕ້ກົດໝາຍ

ເສດ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ປີ

ຕະການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ

ສັງລວມ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນ

ຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ,

ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດພິ

ເໜີ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດ

ເທດ

ບັນດາທ່ານ ກ່ຽວກັບການຈັດ

ເຂບ ແລະ ສະພາບການພົ້ນເດັ່ນ

2022, ຂໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ຂໍ້ສະ

ສະເໜີໃຫ້ບັນດາທ່ານເກັບກໍາ,

ສໍ າ ລັ ບ ຂໍ້ ສ ະເໜີ ຂ ອງ

ສະພາບການພັດທະນາໂດຍສັງ

2021 ແລະ 3 ເດືອນຕົ້ນປີ
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ຄລສຂ ແລະ ຂະແໜງທີ່ຂຶ້ນກັບ
ຍາກ ໃນການເປັນເສນາທິການ

ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນໄລ

ປະຕິ ບັ ດ ວຽກງານໃຫ້ ມີ ຜົ ນ ສໍ າ

ໃຫ້ແກ່ ສພຂ ເປັນຕົ້ນວຽກງານ

ມູນ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ

ຍະຜ່ານມາ ກໍຄືການປະຕິບັດພາ

ເລັດຕາມແຜນວຽກທີ່ຈະສືບຕໍ່

ເນື້ອໃນ,

ວຽກງານຈັດຕັ້ງ-ພະ

ຂອງຄະນະເລຂາທິ ກ ານສະພາ

ລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່

ໃນຕໍ່ໜ້າ; ຈາກນັ້ນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ

ນັກງານ,

ວຽກງານກວດກາ,

ປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ (ຄລສຂ);

ໃນການເປັນເສນາທິການຮອບ

ຍັ ງ ໄດ້ ມີ ກ ານສົ ນ ທະນາແລກ

ວຽກງານຄຸ້ ມ ຄອງຫ້ ອ ງການ,

ໂດຍຕ້ອນຮັບ ແລະ ຮ່ວມເຮັດ

ດ້ານໃຫ້ແກ່ ສພຂ, ຄະນະປະຈໍາ

ປ່ ຽ ນບົ ດ ຮຽນເຊິ່ ງ ກັ ນ ແລະກັ ນ

ວຽກງານບໍ ລິ ຫ ານ-ການເງິ ນ ,

ວຽກຂອງທ່ານ ສີເຮັງ ຫອມ

ສພຂ ແລະ ບັນດາຄະນະກໍາມະ

ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ

ວຽກງານສື່ມວນຊົນ ແລະ ວຽກ

ສົມບັດ ປະທານສະພາປະຊາຊົນ

ການ

ກໍຄືບັນດາສະມາຊິກ

ການປະສານງານລະຫວ່າງຄະນະ

ງານອື່ນໆທີ່ປິ່ນອ້ອມ; ຈາກນັ້ນ,

ແຂວງ (ສພຂ); ມີຄະນະປະທານ

ສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ປະຈໍາ

ເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດກັບ

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຍັງໄດ້ມີການສົນທະ

ສພຂ, ຄະນະປະຈໍາ, ຄະນະກຳ

ເຂດເລືອກຕັ້ງ, ສະມາຊິກສະພາ

ຄລສຂ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ເປັນຕົ້ນ

ນາແລກປ່ຽນຖອດຖອນບົດຮຽນ

ມະການ, ຄະນະເລຂາທິການ ຕະ

ປະຊາຊົນແຂວງ (ສສຂ) ແລະ

ວຽກງານປັບປຸງກົງຈັກການຈັດ

ເຊິ່ງກັນແລະກັນຢ່າງມີຈຸດສຸມ.

ຫລອດຮອດພະນັກງານ-ລັດຖະ

ວຽກງານອື່ນໆ ເຊິ່ງສາມາດເຫັນ

ຕັ້ງກໍານົດພະນັກງານນໍາພາຄຸ້ມ

ກອນ ພາຍໃນ ສພຂ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ໄດ້ ຜົ ນ ສໍ າ ເລັ ດ ໃນຫລາຍດ້ າ ນ

ຄອງ, ວຽກງານຍົກສູງຂີດຄວາມ

ນາ 2022, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະ

ໃນທີ່ປະຊຸມ,

ທ່ານ

ເປັນສ່ວນຫລາຍ ແລະ ມີບາງ

ສາມາດ ແລະ ວຽກງານໂຄງການ

ໂມສອນແຂວງສາລະວັນ ທ່ານ

ສົມພອນ ແສງສຸລິຈັນ ເລຂາທິ

ບັນຫາຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກບາງດ້ານ ທີ່

ແຜນກໍສ
່ າ້ ງຕຶກອາຄານຫລັງໃໝ່

ນາງ ປິ່ງຄຳ ລາຊະສິມມາ ພ້ອມ

ການ ສພຂ ໄດ້ຂຶ້ນລາຍງານ

ຄລສຂ

ແລະ ວຽກງານປິນ
່ ອ້ອມຈຳນວນ

ດ້ວຍຄະນະ

ກ່ຽວກັບສະພາບລວມຂອງການ

ຄວາມສາມາດໃນການຈັ ດ ຕັ້ ງ

ວັນຕໍ່ມາວັນທີ 17 ມີ

ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວ

ຈະຕ້ອງໄດ້ເພີ່ມທະວີ

ໜຶ່ງ,

ໃສ່ຂອດກົນໄກ

ທັງນີ້ເພື່ອແນໃສ່ປັບປຸງ

ຄລສຂ ຮອງຮັບໃຫ້ແກ່ບັນດາ
ວຽກງານໃນຕໍ່ໜ້າ.
ພ້ອມນັ້ນ,ທ່ານ

ນາງ

ປິ່ງຄຳ ລາຊະສິມມາ ພ້ອມດ້ວຍ
ຄະນະ ຍັງໄດ້ເຂົ້າພົບທ່ານ ໂພ
ໄຊ ໄຊຍະສອນ ເຈົ້າແຂວງໆສາ
ລະວັນ ເພື່ອລາຍງານຈຸດປະສົງ
ຂອງການມາເຄື່ ອ ນໄຫວເຮັ ດ
ວຽກຢູ່ທີ່ແຂວງສາລະວັນ ພ້ອມ
ທັ ງ ປຶ ກ ສາຫາລື ແ ລກປ່ ຽ ນບາງ
ວຽກງານທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານ
ສພຊ ແລະ ສພຂ.
(ນາລີວັນ ແລະ
ດີລຳພົນ ພົມມະຈັນ)
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(ສພຊ) ເພື່ອຍົກລະດັບ
ຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບ ພາລະບົ ດ
ບາດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ
ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ)
ໃຫ້ ແ ກ່ ສ ະມາຊິ ກ ສະພາປະຊາ
ຊົນຂັນ
້ ແຂວງ (ສສຂ) ແນໃສ່ເຮັດ
ໃຫ້ສາມາດປະຕິບັດໜ້າທີ່ການ
ເມືອງຂອງ ສສຂ ທັງເຮັດໃຫ້
ສສຂ ມີຄວາມຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈ
ແລະ ສາມາດນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດ ກ່ຽວກັບການສ້າງນິຕິກຳ,
ການແກ້ ໄ ຂຄໍ າ ຮ້ ອ ງຂໍ ຄ ວາມ
ເປັນທໍາຂອງປະຊາຊົນ
ແລະ
ທັກສະດ້ານຕ່າງໆ ຕາມພາລະ
ບົດບາດ. ໃນລະຫວ່າງວັນທີ
17-18 ມີນາ 2022 ທີ່ເມືອງ
ທ່າແຂກ ແຂວງຄຳມ່ວນ ສະ
ຖາບັນຄົນ
້ ຄວ້ານິຕກ
ິ າໍ ສະພາແຫ່ງ
ຊາດ (ສນສ) ໄດ້ເປີດກອງປະ
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ພາແຫ່ງຊາດ, ເຂົ້າຮ່ວມມີທ່ານ
ສົມພັນ ແພງຄຳມີ ອະດີດຮອງປະ
ທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII,
ມີ ປ ະທານກຳມາທິ ກ ານວຽກ
ງານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ,
ປະທານກຳມາທິ ກ ານຍຸ ຕິ ທ ຳ,
ຫົ ວ ໜ້ າ - ຮ ອ ງ ສ ະ ຖ າ ບັ ນ ຄົ້ ນ
ຄວ້ າ ນິ ຕິ ກໍ າ ສະພາແຫ່ ງ ຊາດ,
ຮອງເລຂາທິ ກ ານສະພາແຫ່ ງ
ຊາດ, ສສຂ 2 ແຂວງ ແລະ
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.
ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ປອ.
ນາງ ສຸນທອນ ໄຊຍະຈັກ ໄດ້ມີ
ຄຳເຫັນກ່າວເປີດກອງປະຊຸມວ່າ:
ການຍົ ກ ສູງ ຂີດ ຄ ວາມສ າມ າດ

ອົ ບ ຮົ ມ ຄັ້ ງ ນີ້ ບັ ນ ລຸ ຜົ ນ ສໍ າ ເລັ ດ
ຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ລະດັບຄາດ
ໝາຍທີ່ວາງໄວ້.
ໃນກອງປະຊຸມ, ນັກ
ສຳມະນາກອນໄດ້ ຮັ ບ ຟັ ງ ກ່ ຽ ວ
ກັບພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ
ໜ້າທີ່ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ
ສ ະ ພ າ ປ ະ ຊ າ ຊົ ນ ຂັ້ ນ ແ ຂ ວ ງ ;
ບົດຮຽນການສ້າງນິຕິກຳໃຕ້ກົດ
ໝາຍຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ, ບົດຮຽນ
ວຽກງານການແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງຂໍ
ຄວາມເປັນທຳຂອງພົນລະເມືອງ,
ທັກສະການຊັກຖາມ ແລະ ການ
ປະກອບຄຳເຫັນ
ເຊິ່ງສະເໜີ
ໃຫ້ແກ່ ສສຂ ຄັງ້ ນ້ີ ແມ່ນການ ໂດຍບັ ນ ດາວິ ທ ະຍ າກ ອນທີ່ ມີ 
ົ ກ
 ານຕວ
ົ ຈ
 ງິ ເປັນຕົນ
້ ແມ່ນ
ສື ບ ຕ່ໍ ປ ະຕິ ບັ ດ ຕ າມແ ຜນກ ານ ປະສບ
ເພືອ
່ ເຮັດໃຫ້ ສສຂ ຜໃູ້ ໝ່ ທີມ
່ າ ອະດີ ດ ການນຳຂອງສະພາແຫ່ ງ
ຈາກຫລາຍສາຂາອາຊີບທ່ີແຕກ ຊາດ ຊຸດທີ VIII, ປະທານກຳ
ິ ານ ແລະ ຄະນະກົມທີ່
ຕ່າງກນ
ັ  ໄດ້ມໂີ ອກາດເຊືອ
່ ມ ມາທກ
ຊຶມ, ມີຄວາມຮບ
ັ ຮ,ູ້ ເຂົາ້ ໃ ຈ ກ່ຽວຂ້ອງ; ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ,
ແລະ ກຳແໜ້ນເນືອ
້ ໃນບນ
ັ ຫາທ່ີ ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ມີການສົນ
ຈຳເປັນ ໃນການປະຕບ
ິ ດ
ັ ພາລະ ທະນາແລກປ່ ຽ ນບົ ດ ຮຽນເຊິ່ ງ
ບດ
ົ ບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທຂ
່ີ ອງ ກັນແລະກັນ, ພ້ອມກັນປະກອບ
ຄໍ າ ຄິ ດ ຄໍ າ ເຫັ ນໃນບັ ນຫາຕ່ າ ງໆ
ຕນ
ົ ກໍຄ
ຂ
ື ອງສະພາປະຊາຊົນຂນ
້ັ
ແຂວງ ໃຫ້ມ
ປ
ີ ະສິດທິພາບ ແລະ ທີ່ ວິ ທ ະຍາກອນນຳມາສະເໜີ
ີ ວາມເຂົາ້ ໃຈຢ່າງເລິກເຊິງ່ .
ປະສິດທິຜນ
ົ ; ພ້ອມນັນ
້ , ທ່ານ ໃຫ້ມຄ
ກອງປະຊຸ ມ ດັ່ ງ ກ່ າ ວ,
ຍັ ງ ໄດ້ ຮ ຽກຮ້ ອ ງບັ ນ ດາທ່ າ ນຜູ້ 
ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
ຈົ່ງໄດ້ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ
່ ນຮ່ວມ
ເຊີ ດ ຊູ ຄ ວາມຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບສູ ງ ໂດຍແຜນງານການມີສວ
ໃນການເຊື່ອມຊຶມ, ຮຽນຮູ້, ກໍາ ຂອງປະຊາຊົ ນຕໍ່ວຽກງານການ
ແໜ້ນບົດຮຽນທີ່ດີ ທີໄ່ ດ້ສະເໜີ ປົກຄອງທີ່ດີ ແລະ ການສ້າງລັດ
່ ກ
ົ ຄອງດ້ວຍກົດໝາຍ (ແຜນ
ຕໍ່ກອງປະຊຸມ ພ້ອມທັງເອົາໃຈ ທີປ
ໃສ່ແລກປ່ຽນຄຳຄິດເຫັນ ໃຫ້ມີ ງານເຊກາ) ແລະ ງົບປະມານຈາກ
ເນື້ອໃນເລິກເຊິ່ງ ແລະ ເປັນປະ ຄະນະເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ.
(ນາງ ກຸກກິກ ບຸດດາໄຊ)
ໂຫຍດ ເຮັດໃຫ້ກອງປະຊຸມເຝິກ

ຕິບັດໜ້າວຽກງານທີ່ກ່ຽວຂອງ
ຕົນ ໃຫ້ສມ
ົ ບູນ ໃນການກະກຽມ
ແລະ ຕອບສະໜອງວຽກງານໃນ
ການປະຕິ ບັ ດ ໜ້ າ ທີ່ ເ ລຂາການ
ນຳຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ໄດ້ຮບ
ັ
ຜົນດີ, ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິ
ຜົນດີຍິ່ງໆຂຶ້ນ ທັງເພື່ອເຮັດໃຫ້
ການເປັນເສນາທິການໃນວຽກ
ງານກະກຽມ ແລະ ຮັບໃຊ້ ໂດຍ
ສະເພາະການເກັບກໍາ ແລະ ສະ
ໜອງຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ໃຫ້ແກ່
ການນຳສະພາແຫ່ ງ ຊາດໃຫ້ ມີ
ປະສິດທິພາບດີຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ແລະ
ສ້ າ ງຄວາມເປັ ນ ເອກະພາບກັ ນ
ໃນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານ
ດ້ານຕ່າງໆ; ເພື່ອຮັບຟັງບົດຮຽນ
ກ່ຽວກັບການເປັນເລຂາການນໍາ,
ການປະສານງານວຽກງານດ້ານ
ຕ່າງໆ ກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ
ລວມທັ ງ ທັ ດ ສະນະຄຸ ນ ສົ ມ ບັ ດ
ຂອງເລຂາການນຳ; ເພື່ອຮັບຟັງ

ແລະ ແລກປ່ຽນຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ
ແລະ ສະເໜີວິທີການແກ້ໄຂບັນ
ຫາຕ່າງໆ ໃນການປະຕິບັດວຽກ
ງານຕົວຈິງຜ່ານມາ ທີ່ມີທັງດ້ານ
ດີ, ດ້ານອ່ອນ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງ
ທີ່ ພ າໃຫ້ ກ ານຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ
ວຽກງານບໍ່ທັນໄດ້ຮັບຜົນດີເທົ່າ
ທີ່ຄວນ.
ການສຳມະນາຄັ້ງນີ້, ຜູ້
ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຟັງ ແລະ ຮຽນ
ຮູ້ກຽ່ ວກບ
ັ ການເຮັດບດ
ົ ສງັ ລວມ
ກອງປະຊຸມ, ການກະກຽມເອ
ກະສານ ແລະ ບົດລາຍງານການ
ລົງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຢູ່ທ້ອງ
ຖິ່ນ, ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານດ້ານບຸກ
ຄະລິກກະພາບຂອງເລຂາການ
ນຳ ເຊັ່ນ ມາລະຍາດໃນການ
ປາກເວົ້າ, ການນຸ່ງຖ
 ື, ການຕ້ອນ
ຮັບແຂກທີ່ມາເຂົ້າພົບການນຳ;
ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງໄດ້ຮ
 ັບຟັງການ
ເຜີຍແຜ່ບນ
ັ ດານິຕິກຳຂອງຄະນະ

ຊຸມເຝິກອົບຮົມການຍົກສູງຂີດ
ຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ ສສຂ 2
ແຂວງຄື: ຄຳມ່ວນ ແລະ ສະ
ຫວັນນະເຂດ ໂດຍການເປັນປະ
ທານຂອງທ່ານ ປອ. ນາງ ສູນ
ທອນ ໄຊຍະຈັກ ຮອງປະທານສະ
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ເລຂາການນຳຂອງສະພາແຫ່ ງ
ຊາດ
ໂດຍການເປັນປະທານ
ຂອງທ່ານ ນາງ ປິ່ງຄຳ ລາສະ
ສິມມາ ເລຂາທິການສະພາແຫ່ງ
ຊາດ; ເຂົ້າຮ່ວມມີປະທານກຳ
ມາທິ ກ ານວຽກງານສະມາຊິ ກ
ສະພາແຫ່ງຊາດ, ວິທະຍາກອນ
ຜູ້ມີຊົງຄຸນວຸດທ
 ິ, ບັນດາທ່ານ
ຮອງເລຂາທິ ກ ານສະພາແຫ່ ງ
ຊາດ, ເລຂາຂອງຄະນະປະຈຳ 
ສະພາແຫ່ງຊາດ, ເລຂາຮອງປະ
ທານກຳມາທິການ, ເລຂາຮອງ
ເ ລຂ າທິ ກ ານສະພາແຫ່ ງ ຊາດ
ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າ
ຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.
ທັງນີ້, ກໍເພື່ອເຮັດໃຫ້
ພະນັກງານທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນ
ເລຂາການນຳໄດ້ ມີ ຄ ວາມຮູ້ ,
ທັກສະ, ຄວາມສາມາດ, ເສີມ
ສ້າງບຸກຄະລິກ ໃນການປະກອບ
ສ່ວນເຮັດໜ້າທີ່ກຽມພ້ອມ, ປະ
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ສິນນາໂກະ ປະທານຄະນະມິດ
ຕະພາບລັດຖະສະພາ ຍີ່ປຸ່ນ-ລາວ
ເຂົ້າຮ່ວມມີສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ
ຊາດທີ່ ສັ ງ ກັ ດ ໃນຄະນະມິ ດ ຕະ
ພາບດັ່ງກ່າວຈາກທັງສອງຝ່າຍ.
ທັງນີ້ ກໍເພື່ອເປັນການ

ປະກອບສ່ ວ ນເສີ ມ ຂະຫຍາຍ
ສາຍພົ ວ ພັ ນ ຮ່ ວ ມມື ທີ່ ເ ປັ ນ ຄູ່
ຮ່ວມຍຸດທະສາດ ລະຫວ່າງສອງ
ສະພາແຫ່ງຊາດລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ກໍຄື
ລະຫວ່າງປະຊາຊົນສອງຊາດໄດ້
ຮັບການພັດທະນາຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ
ແລະ ເພື່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ແລະ
ເປັນຂົວຕໍ່ເສີມສ້າງສາຍພົວພັນ
ແລະ ການຮ່ວມມືຂອງສອງສະ
ພາແຫ່ງຊາດ ກໍຄືຄະນະມິດຕະ
ພາບລັດຖະສະພາ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ,
ຍີ່ປຸ່ນ-ລາວ ໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ
ແລະ ເຂັ້ມແຂງກວ່າເກົ່າ.
ການພົບປະຄັ້ງນີ້, ທັງ
ສອງຝ່ າ ຍໄດ້ ສ ະຫລຸ ບ ຕີ ລ າຄາ
ຄືນການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງ
ປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄະ ຄະນະມິ ດ ຕະພາບລັ ດ ຖະສະພາ
ນະເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ,
ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ຕົກລົງຂອງຄະນະເລ
ຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າ
ດ້ ວ ຍກ ານເ ຄື່ ອ ນໄ ຫວຂ ອງເ ລ
ຂາການນຳຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ;
ນອກນັ້ນ, ຍັງໄ ດ້ສົນທ
 ະນາແລກ
ປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນຢ່າງກົງໄປ
ກົງມາ ລະຫວ່າງວິທ
 ະຍາກອນ
ແລະ ສຳມະນາກອນ ທັງໄ ດ້
ແລກປ່ຽນປະສົບການລະຫວ່າງ
ສຳມະນາກອນດ້ວຍກັນ ເຮັດ
ໃຫ້ ຜູ້ ເ ຂົ້ າ ຮ່ ວ ມໄ ດ້ ເ ຂົ້ າ ໃ ຈເ ນື້ ອ
ໃນບົດຮຽນເລິກເຊິ່ງຫລາຍຂຶ້ນ.
ໂອກາດດຽວກັນນີ້, ຍັງ
ໄ ດ້ ຮັ ບ ຟັ ງ ກ ານໂ ອ້ ລົ ມ ຈ າກປ ະ
ທານກອງປະຊຸມ ເຊິ່ງທ່ານເນັ້ນ
ໜກ
ັ ຫລາຍບນ
ັ ສຳຄນ
ັ ຕໍ່ທ່ປ
ີ ະຊມ
ຸ
ເປັນຕົ້ນແມ່ນ
 ສະເໜີໃຫ້ບັນດ
າ
ສຳ ມ ະນ າກ ອນນໍ າ ເອົ າ ເນື້ ອ ໃນ
ຈິດໃຈກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄປຈັດ
ຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ
ໃນວຽກງານທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ
ພ້ອມທັງສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ເຊື່ອມ
ຊຶ ມ ຄົ້ ນ ຄວ້ າ ບັ ນ ດາເອກະສານ,
ໃຫ້ ກ ານຮ່ ວ ມມື ໃ ນການປະຕິ
ບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ ແລະ ການ
ປະສານງານດ້ານຕ່າງໆ
ເພື່ອ
ເປັນເສນາທິການທີ່ດີ
ແລະ
ເຮັດໃຫ້ວຽກງານມີຄວາມຄ່ອງ
ຕົວ ແລະ ທັນເວລາ, ຮັບປະກັນ
ໃຫ້ ກ ານຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ວຽກ
ງານການເປັ ນ ເສນາທິ ກ ານໃຫ້
ການນໍ າ ນັ ບ ມື້ ມີ ຄຸ ນ ນະພາບສູ ງ
ຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.
(ນາງ ປາກາລັກ ພົມມີໄຊ)

ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ, ຍີ່ປຸ່ນ-ລາວ ໃນໄລ
ຍະຜ່ານມາ ແລະ ປຶກສາຫາລື
ທິ ດ ທາງແຜນການຮ່ ວ ມມື ກັ ນ
ໃນຕໍ່ໜ້າ; ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ
ສະພາບການທີພ
່ ນ
້ົ ເດັນ
່ ຂອງສອງ
ປະເທດລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ເປັນຕົ້ນ:
ການແກ້ໄຂລະພາບການແຜ່ລະ
ບາດຂອງເຊື້ ອ ພະຍາດໂຄວິ ດ 19; ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມື

ລະຫວ່າງ ຄະນະມິດຕະພາບລັດ
ຖະສະພາ ລາວ-ຍີປ
່ ນ
ຸ່ , ຍີປ
່ ນ
ຸ່ -ລາວ
ແລະ ຂົນຂວາຍການຊ່ວຍເຫລືອ
ໃຫ້ແກ່ສະພາແຫ່ງຊາດລາວ.
ທ່ານ ນາງ ທຸມມາລີ
ວົງພະຈັນ ໄດ້ມີຄຳເຫັນແລກ
ປ່ຽນຕໍ່ການພົບປະຄັ້ງນີ້ວ່າ: ມີ
ຄວາມພາກພູ ມ ໃຈເປັ ນຢ່ າ ງຍິ່ ງ
ທີ່ ເ ຫັ ນ ວ່ າ ການພົ ວ ພັ ນ ຮ່ ວ ມມື
ລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ສອງອົງ
ການນິຕິບັນຍັດ ກໍຄື ຄະນະມິດ
ຕະພາບພວກເຮົາໃນໄລຍະຜ່ານ
ມາ ໄດ້ຮັບການເສີມຂະຫຍາຍ
ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ; ການແລກປ່ຽນ
ລະຫວ່າງປະຊາຊົນ ແລະ ວັດທະ
ນະທຳລະຫວ່າງສອງຊາດ ກໍໄດ້
ຮັບການເສີມຂະຫຍາຍ ແລະ
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ຖ່ າ ຍທອດໃຫ້ ຄົ ນ ຮຸ່ ນ ໜຸ່ ມ ໄດ້
ຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈ, ການພົວພັນຮ່ວມ
ມືອັນດີງາມທີ່ເປັນມູນເຊື້ອຂອງ
ສອງປະເທດພວກເຮົານັບມື້ນັບ
ຫລາຍຂຶ້ນ.
ພ້ອມກັນນັ້ນ, ທ່ານຍັງ
ໄດ້ສະເໜີມາຍັງທ່ານ ນາງ ຊຶຈິ
ຍະ ສິນນາໂກະ ພ້ອມດ້ວຍຄະ
ນະມິ ດ ຕະພາບລັ ດ ຖະສະພາຍີ່

ປຸນ
່ -ລາວ ໃສ່ສບ
ື ຕໍແ
່ ລກປ່ຽນການ
ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ໄປມາຫາສູ່ນຳ
ກັນໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ; ສະເໜີມາ
ຍັງຄະນະມິດຕະພາບ ລັດຖະສະ
ພາຍີ່ປຸ່ນ ກໍຄືລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ
ຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນສະພາແຫ່ງ
ຊາດລາວ ໃນການເປັນເຈົ້າພາບ
ຈັ ດ ກອງປະຊຸ ມ ສະມັ ດ ຊາລັ ດ
ຖະສະພາ ລະຫວ່າງຊາດອາຊຽນ
(AIPA) ໃນປີ 2024 ແລະ
ກອງປະຊຸມລັດຖະສະພາສາກົນ
ປິ່ນອ້ອມອື່ນໆ; ສືບຕໍ່ຊ່ວຍສ້າງ
ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເພື່ອຍົກ
ສູງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ພະ
ນັ ກ ງານ-ລັ ດ ຖະກອນຂອງສະ
ພາແຫ່ງຊາດລາວ.
(ກົງທະນູຄຳ ພິພັດເສລີ)
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(ສພຊ) ວັນທີ 4 ມີນາ
2022 ທ່ານ ນາງ ຄໍາພອມ ພິມ
ມະຈັນ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ
(ສສຊ) ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັງ້ ທີ 4
ແຂວງອຸດມ
ົ ໄຊ, ຮອງປະທານສະ
ພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ) ອຸ
ດົມໄຊ ແລະ ທ່ານ ນາງ ມະນີຈນ
ັ
ວິໄລຈິດ ເຈົາ້ ເມືອງເມືອງງາ ພ້ອມ
ດ້ວຍສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນ
ແຂວງ
ໄດ້ນາໍ ເອົາໂທລະໂຄ່ງ,
ຄອມພິວເຕີ, ເຂົ້າສານໜຽວ,
ເຄືອ
່ ງນຸງ່ ຫມ
່ົ ແລະ ອຸປະກອນການ
ສຶກສາຈໍານວນໜຶງ່ ໄປມອບໃຫ້
ປະຊາຊົນ ບ້ານພູສງູ ນ້ອຍ ແລະ
ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕົນ
້ ບ້ານແກ່ວ.
ເຄືອ
່ ງທີນ
່ າໍ ໄປມອບຄັ້ງ
ນີ້ ປະກອບມີໂທລະໂຄ່ງ 1 ຊຸດ

ມູນຄ່າ 4 ລ້ານ 2 ແສນກີບ, ເຂົາ້
ສານໜຽວ 200 ກິໂລ ມູນຄ່າ
1 ລ້ານ 9 ແສນກີບ ແລະ ເຄືອ
່ ງ
ນຸງ່ ຫົມ
່ ຈໍານວນໜຶງ່ ມອບໃຫ້ປະ

ການ ພ້ອມດ້ວຍນ້ອງນັກຮຽນ.
ເຄືອ
່ ງຈຳນວນດັງ່ ກ່າວ
ແມ່ ນ ໄດ້ ມ າຈາກການປະກອບ
ສ່ວນຊ່ວຍເຫລືອຂອງຄອບຄົວ
ຊາຊົນບ້ານພູສູງນ້ອຍ, ຕາງໜ້າ ທ່ານ ຄໍາຫລ້າ ຜິວວັນນາ ເຈົາ້ ເມືອງ
ຮັ ບ ໂດຍອົ ງ ການປົ ກ ຄອງບ້ າ ນ ເມືອງຫົງສາ, ຈາກພະແນກສາທາ
ພ້ອມດ້ວຍປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານ. ລະນະສຸກແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນ
ພ້ອມນັນ
້ , ວິຊາການຫ້ອງການຖະ ອື່ນໆຈໍານວນໜຶ່ງ.
ແຫລງຂ່າວ ວັດທ
 ະນະທຳ ແລະ
ການເຄືອ
່ ນໄຫວຄງ້ັ ນີ,້
ທ່ອງທຽ່ ວເມືອງ ຍັງໄດ້ຊວ
່ ຍຕິດ ກໍເພືອ
່ ເປັນການສະໜອງອຸປະກອນ
ຕັງ້ ໂທລະໂຄ່ງໃຫ້ປະຊາຊົນຢູບ
່ າ້ ນ ທີຈ
່ າໍ ເປັນຮັບໃຊ້ເຂົາ້ ໃນວຽກງານ
ພູສງູ ນ້ອຍຕືມ
່ ອີກ ແລະ ມອບ ຂອງບ້ານ ແລະ ປະກອບສ່ວນ
ຄອມພີວເຕີຕງ້ັ ໂຕະຈໍານວນ 1 ຊຸດ ເຂົາ້ ໃນການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້
ມູນຄ່າ 4 ລ້ານ 5 ແສນກີບ ແລະ ມີຄວາມວ່ອງໄວ ແລະ ສະດວກ
ອຸປະກອນການຮຽນຈໍານວນໜຶງ່ ໃຫ້ ສະບາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.
ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕົນ
້ ບ້ານແກ່ວ,
(ແສງພອນ ອິນນະລົງ)
ຮັບໂດຍຕາງໜ້າຄະນະອໍານວຍ
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(ສພຊ
 ) ໃນຕອນເຊົ້າ
ວັນທີ 9 ມີນາ 2022 ທີ່ສະພາ
ປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ) ສະຫວັນ
ນະເຂດ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມໃຫຍ່
ສະມາຊິກພັກ ຄັງ້ ທີ II ຂອງໜ່ວຍ
ພັກຄະນະເລຂາທິການ ໂດຍການ
ເຂົ້ າ ຮ່ ວ ມໃນພິ ທີ ຂ ອງສະຫາຍ
ຄໍາຜັນ ຄູນສະຫວັນ ຄະນະປະຈໍາ
ພັກແຂວງ, ຮອງເລຂາຄະນະພັກ
ຮາກຖານ, ຮອງປະທານ ສພຂ,
ສະຫາຍ ພູທອນ ພຸດທະຂັນຕິ
ເລຂາໜ່ ວ ຍພັ ກ ຄະນະເລຂາທິ
ການ ສພຂ, ມີຕາງໜ້າຈາກຄະ ງານຮອບດ້ານໃຫ້ແກ່ ສພຂ, ຄະ
ນະພັກຈັດຕັ້ງແຂວງ, ຄະນະພັກ ນະປະຈໍາ ສພຂ ແລະ ຄະນະສະ
ກວດກາແຂວງ, ຄະນະພັກຮາກ ມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດ
່ າ້ ງ
ຖານ, ບັນດາສະຫາຍເລຂາໜ່ວຍ ເລືອກຕັງ້ ທີ 13, ວຽກງານກໍສ
ພັກພາຍໃນ ສພຂ ແລະ ຜູແ
້ ທນ ພັກ-ພະນັກງານ, ຕີລາຄາດ້ານດີ,
້ ງົ ຄ້າງ ບົດຮຽນທີ່
ສົມບູນພາຍໃນໜ່ວຍພັກ ເຂົ້າ ດ້ານອ່ອນ, ຂໍຄ
ຖອດຖອນໄດ້ ໃນການເຄື່ອນ
ຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.
ໃນພິທີ, ທ່ານ ພູທອນ ໄຫວຊີ້ນໍາ-ນໍາພາການຈັດຕັ້ງປະ
ພຸດທະຂັນຕິ ໄດ້ກາ່ ວໄຂກອງປະ ຕິ ບັ ດ ໜ້ າ ທີ່ ວ ຽກງານໃນໄລຍະ
ຊຸມ ພ້ອມຜ່ານບົດລາຍງານການ ຜ່ານມາ.
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄງ້ັ ນີ,້
ເມືອງ ພາກ I,II,III ແລະ ທິດ
ທາງແຜນສູຊ
້ ນ
ົ ໃນແຕ່ລະໜ້າວຽກ ໄດ້ປ່ອນບັດຄັດເລືືອກເອົາຄະນະ
ເປັນຕົນ
້ ແມ່ນວຽກງານດ້ານການ ໜ່ວຍພັກຊຸດໃໝ່ ບົນພື້ນຖານ
ເມືອງແນວຄິດ, ແບບແຜນການ ຕາມຫລັກການລວມສູນປະຊາ
ນໍາພາ, ການເຮັດໜ້າທີ່ເປັນເສ ທິປະໄຕ, ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບ
ນາທິການດ້ານເນື້ອໃນ, ວຽກ ມາດຖານເງື່ອນໄຂຕົວຈິງຕາມ

ກົດລະບຽບພັກປະຊາຊົນ ປະຕິ 5 ປີຜ່ານມາ ແລະ ໄດ້ເນັ້ນໜັກ
ວັດລາວ ສະໄໝ XI ແລະ ໃນ ໃຫ້ຄະນະພັກຊຸດໃໝ່ ໃຫ້ເຄື່ອນ
ກອງປະຊມ
ຸ ຄງ້ັ ປະຖມ
ົ ມະລກ
ື ໄດ້ ໄຫວຊີນ
້ ໍາ-ນໍາພາ, ເພີ່ມທະວີ
ເປັນເອກະພາບເລືອກເອົາສະຫາຍ
ພູທອນ ພຸດທະຂັນຕິ ເປັນເລຂາ
ໜ່ວຍພັກ, ສະຫາຍ ຂັນທອງ
ຄົມທິລາດ ເປັນຮອງເລຂາໜ່ວຍ
ພັກ ທັງເປັນຜູກ
້ ວດກາໜ່ວຍພັກ
ັ
ແລະ ສະຫາຍ ບົວລົມ ອິນທີທະ
ວົງ ເປັນກໍາມະການ.
ໂອກາດດຽວກັນນີ,້ ສະ
ຫາຍ ຄໍາຜັນ ຄູນສະຫວັນ ໄດ້ມ
 ີ
ຄຳເຫັນໂອ້ລມ
ົ ຕກ
່ໍ ອງປະຊມ
ຸ ເຊິງ່
ສະຫາຍໄດ້ສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍ
ຊົມເຊີຍຕຜ
່ໍ ນ
ົ ງານການຈດ
ັ ຕງ້ັ ຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ໃນໄລຍະ

ຄວາມສາມັກຄີເປັນເອກະພາບ
ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ
ຂອງຕນ
ົ ໃຫ້ລ
 ະອຽດ; ເອົາໃຈໃສ່
ສ້າງພັກປອດໃສ, ເຂັ້ມແຂງ,
ໜັກແໜ້ນ, ສະມາຊິກພັກທຸກ
ສະຫາຍ ຕ້ອງເປັນແບບຢ່າງນຳ
ໜ້ າ ທ າງກ ານເ ມື ອ ງ-ແນວຄິ ດ ,
ແບບແຜນການນຳພາ, ວິທີເຮັດ
ວຽກ, ແບບແຜນການດຳລົງຊີ
ວິດ ແລະ ອື່ນໆຕື່ມອີກ.
(ນັກຂາ່ ວ ສພຂ ສະຫວັນນ
 ະເຂດ)

ສານລາຍງານການເງິນຂອງລັດ
ວິ ສ າຫາກິ ດ ນໍ້ າ ປະປາແຂວງຜົ້ ງ
ສາລີ ປະຈໍາປີ 2020 ແລະ ມະຕິ
ອື່ນໆອີກຈໍານວນໜຶ່ງ.
ຄະນະຂອງທ່ານ ທອງ
ສີ ເສົາສຸລິພົມ ແລະ ທ່ານ ນາງ
ຈັນມະນີ ຍັງໄດ້ລງົ ໂຄສະນາ ແລະ
ເຜີຍແຜ່ໃນຂົງເຂດກໍາລັງປະກອບ
ອາວຸດ ທີສ
່ ະໂມສອນກອງພັນທະ
ຫານຮາບ 19 ທີ່ບ້ານຢໍ້ ເມືອງ
ບຸນເໜືອ ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ມີຄະ
ນະພັກ, ຄະນະບັນຊາ ແລະ ກໍາ
ລັງພົນຈາກກອງພັນທະຫານຮາບ
19 ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງ ແລະ ຍັງ
ໄດ້ນາໍ ເອົາອຸປະກອນກິລາຈໍານວນ
ໜຶ່ງ ມູນຄ່າ 1.300.000 ກີບ
ໄປມອບໃຫ້ ກ ອງພັ ນ ນ້ ອ ຍທະ
ຫານຮາບ 19.
ນອກນັນ
້ , ຮອງປະທານ
ສສຊ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ຍັງໄດ້ລງົ
ພົບປະ ແລະ ຈັດຕັງ້ ຜັນຂະຫຍາຍ
ຢູ່ 2 ກຳລັງກອງລັງຄື: ກອງບັນ

ຊາການທະຫານແຂວງ
ແລະ
ກອງບັນຊາການ ປກສ ແຂວງ
ເຊິ່ງມີບັນດາຄະນະບັນຊາ, ບັນ
ດານາຍ-ພົ ນ ທະຫານແຂວງ,
ນາຍ-ພົນຕຳຫລວດແຂວງ ເຂົ້າ
ຮັບຟັງທັງໝົດ 230 ທ່ານ.
ໃນການເຄື່ ອ ນຄັ້ ງ ດັ່ ງ
ກ່າວ, ທ່ານຍັງໄດ້ນາໍ ເອົາຊຸດກິລາ
ຈຳນວນ 40 ຊຸດ ເພື່ອມອບໃຫ້
2 ບັນຊາການທະຫານແຂວງ
ແລະ ກອງບັນຊາການ ປກສ
ແຂວງ ເພື່ອເປັນການປະກອບ
ສ່ວນເຂົ້າໃນການຂະບວນການ
ແຂ່ງຂັນ
້ ກິລາເປັນການຂ່ຳນັບຕ້ອນ
ຮັບວັນສ້າງຕັ້ງກຳລັງ ປກສ ຄົບ
ຮອບ 61 ປີ (5 ເມສາ 19615 ເມສາ 2022) ທີ່ຈະມາຮອດ
ນີ້ ໃຫ້ເປັນຂະບວນການຟົດຟື້ນ
ແລະ ມີເນື້ອໃນ.
(ນາງ ສຸກສົມພອນ ແກ້ວແສງພະ
ຈັນ ແລະ ສຸຫວັນ ແສງຈັນສຸກ)

ll- g0f @ zao0tspkp c]t gzupczjzqol=kg]afdv’xt-5, lr- -5fmu IX c]t lr0 -5fmu II
(ສພຊ) ວັນທີ 10 ມີ
ນາ 2022 ທີ່ສະໂມສອນເມືອງ
ບຸນເໜືອ ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ທ່ານ
ທອງສີ ເສົາສຸລິພົມ ປະທານສະ
ພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ), ປະ
ທານຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ
ຊາດ (ສສຊ) ປະຈໍາເຂດເລືອກ
ຕັງ້ 2 ແຂວງຜົງ້ ສາລີ ແລະ ທ່ານ
ນາງ ຈັນມະນີ ດວງພາສຸກ ປະ
ທານຄະນະກໍາມະການເສດຖະກິດ,
ແຜນການ ແລະ ການເງິນ, ສສຊ
ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ 2 ແຂວງ
ຜົ້ງສາລີ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້
ເຄື່ອນໄຫວຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ
ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຜນ
ົ ສໍາເລັດກອງ
ປະຊຸມສະໄໝວິສາມັນ ເທື່ອທີ
1 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ (ສພຊ)
ຊຸດທີ IX, ກອງປະຊຸມສະໄໝສາ
ມັນເທືອ
່ ທີ 2 ຂອງ ສພຊ
 ຊຸດທີ
IX ແລະ ສພຂ ຊຸດທີ II; ມີບັນ
ດາທ່ານຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ,
ກໍາມະການພັກແຂວງ, ພະແນກ
ການ, ຫ້ອງການ, ອົງການລັດ
ທຽບເທົາ່ , ອົງການແນວລາວສ້າງ
ຊາດແຂວງ, ສະຫະພັນນັກຮົບ
ເກົ່າແຂວງ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະ
ຫາຊົນຂັ້ນແຂວງ, ພະນັກງານລັດຖະກອນ, ຕາງໜ້າກອງຮ້ອຍ
3 ທີ່ຂຶ້ນກັບກອງພັນນ້ອຍທະ
ຫານຮາບ 19, ໂຮງຮຽນທະຫານ
ທ້ອງຖິນ
່ ແຂວງ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງ
ໝໍ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ວິສາຫະ
ກິດທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ
ອ້ອມຂ້າງເທສະບານແຂວງໃໝ່
ເມືອງບຸນເໜືອ ແຂວງຜົ້ງສາລີ
ເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນວັນທີ 11 ມີນາ
2022 ທີ່ສະໂມສອນໃຫຍ່ອົງ
ການປົກຄອງແຂວງ ທີເ່ ທສະບານ
ເມືອງຜົ້ງສາລີ, ຄະນະ ສສຊ ປະ
ຈຳເຂດເລືອກຕັງ້ ທີ 2 ແຂວງຜົງ້
ສາລີ ເຊິ່ງນໍາໂດຍທ່ານ ສົມຈິດ
ຫັບລະກອນ ຮອງປະທານ ສສຊ
ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 2, ຮອງ
ປະທານ ສພຂ ແລະ ທ່ານ ອູ່ຄຳ
ຕຸລາພັນ ສສຊ
 ປະຈຳເຂດເລືອກ
ຕັ້ງທີ 2 ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມພົບ
ປະ ແລະ ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ
ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ເນື້ອໃນ
ຜົນສຳເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝວິ
ສາມັນເທືອ
່ ທີ 1, ກອງປະຊຸມສະ
ໄໝສາມັນເທືອ
່ ທີ 2 ຂອງ ສພຊ
ຊຸດທີ IX ແລະ ເນືອ
້ ຜົນສຳເລັດ
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທືອ
່ ທີ
2 ຂອງ ສພຂ ຊຸດທີ II; ເຂົາ້ ຮ່ວມ
ຮັບຟັງມີບນ
ັ ດາຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວ
ໜ້າພະແນກການການ, ພະນັກ
ງານ-ລັດຖະກອນ ຈາກບັນດາພະ

ແນກການຂັ້ ນ ແຂວງອ້ ອ ມຂ້ າ ງ
ແຂວງ, ພະນັກງານຈາກບັນດາ
ລັດວິສາຫະກິດພາຍໃນ ແລະ ເອ
ກະຊົນຂັ້ນແຂວງ ເຂົ້າຮ່ວມທັງ
ໝົດ 145 ທ່ານ.
ທັງນີ້, ກໍເພື່ອເປັນການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່
ຂອງ ສສຊ, ສະມາຊິກສະພາປະ
ຊາຊົນແຂວງ ຕາມທີ່ກົດໝາຍ
ໄດ້ກໍານົດ; ເພື່ອເປັນລາຍງານ
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕົນຕໍ່ຜ້ສ
ູ ິດ
ເລືອກຕັ້ງ ແລະ ເກັບກໍາຄໍາຄິດ
ຄໍາສະເໜີທີ່ມີຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງບໍ
ລິຫານລັດ, ຄຸມ
້ ຄອງເສດຖະກິດ
-ສັງຄົມ ທັງເປັນການຊຸກຍູ້ໃຫ້
ທຸກພາກສ່ວນເຂົ້າຮ່ວມໃນການ
ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນພັ ດ ທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະ
ມານ ແລະ ລັດຖະທໍານູນ, ກົດ
ໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ
ເຂົາ້ ໃນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ວຽກ
ງານໃນທຸກຂົງເຂດ ຕາມພາລະ

ບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງ
ຕົນ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດ
ທິຜນ
ົ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບ
ການພັດທະນາຂອງແຂວງຜົ້ງສາ
ລີໃນປັດຈຸບັນ.
ໃນກ ານເ ຄື່ ອ ນໄ ຫວ,
ສສຊ ໄດ້ຜນ
ັ ຂະຫຍາຍມະຕິກອງ
ປະຊຸ ມ ສະໄໝວິ ສ າມັ ນ ເທື່ ອ ທີ
1 ແລະ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາ
ມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງ ສພຊ ຊຸດ
ທີ IX ເປັນຕົນ
້ ແມ່ນມະຕິວາ່ ດ້ວຍ
ການຮັບຮອງເອົາວາລະແຫ່ງຊາດ
ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຂໍ້ຫຍຸ້ງທາງ
ດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ໃນ
ໄລຍະປີ 2021-2023 ແລະ
ກ່ ຽ ວກັ ບ ການແກ້ ໄ ຂບັ ນ ຫາຢາ
ເສບຕິດ ໃນໄລຍະປີ 20212023; ມະຕິວ່າດ້ວຍການຮັບ
ຮອງວິໄສທັດການພັດທະນາເສດ
ຖະກິດດີຈຕ
ີ ອນແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ
20 ປີ (2021-2040), ຍຸດທະ
ສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດ

ດີຈຕ
ີ ອນແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ 10 ປີ
(2021-2030) ແລະ ແຜນພັດ
ທະນາເສດຖະກິດດິຈິຕອນແຫ່ງ
ຊາດ ໄລຍະ 5 ປີ (2021-2025)
ແລະ ມະຕິອນ
່ື ໆອີກຈໍານວນໜຶງ່ ;
ໄດ້ຮັບຟັງທ່ານ ນາງ ຈັນມະນີ
ດວງພາສຸກ ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິ
ກອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
ເປັນຕົ້ນແມ່ນມະຕິວ່າດ້ວຍການ
ຮັ ບ ຮອງເອົ າ ບົ ດ ລາຍງານກ່ ຽ ວ
ກັບການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ແຜນພັດ
ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນ
ງົບປະມານຂອງແຂວງ ປະຈໍາປີ
2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການ
ປີ 2022; ມະຕິວາ່ ດ້ວຍການຮັບ
ຮອງເອົ າ ບົ ດ ລາຍງານກ່ ຽ ວກັ ບ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ປະຈໍາປີ
2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການ
ປີ 2022 ຂອງອົງການກວດ
ສອບແຫ່ງລັດ ປະຈໍາພາກເໜືອ;
ຜົນການກວດສອບບົດສະຫລຸບ
ຂາດຕົວແຫ່ງລັດ ແລະ ເອກະ
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ໄຫວວຽກງານຂອງອົງການພຸດ
ທະສາສະໜາສໍາພັນແຂວງ, ການ
ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຄະນະ
ສູນລວມຄຣິດຕະຈັກຂາວປະເສີດ
ຄະນະວັນອາທິດ;

ການເຄື່ອນ

ໄຫວວຽກງານຂອງສາສະໜາເຢ
ຊູຄຣິດຄະນະວັນເສົາ; ການລາຍ
ງານກ່ ຽ ວກັ ບ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ເຜີ ຍ
ແຜ່ດໍາລັດ 315/ລບ ວ່າດ້ວຍ
ການຄຸມ
້ ຄອງ ແລະ ປົກປ້ອງການ
ເຄືອ
່ ນໄຫວສາສະໜາ ແລະ ລາຍ
(ສພຊ) ໃນວັນທີ 9 ມີ

ສັງຄົມ ແລະ ບັນດາເຜົ່າ, ມີທ່ານ

ຜູ້ ເ ຂົ້ າ ຮ່ ວ ມໄດ້ ຮັ ບ ຟັ ງ

ນາ 2022 ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ

ຮອງປະທານຄະນະກໍາມະການ,

ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ພາລະບົ ດ

(ສພຂ) ສາລະວັນ ໄດ້ເປີດກອງ

ຕາງໜ້າອົງການພຸດສາສະໜາສໍາ

ບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຕິດພັນ

ປະຊຸມສະຫລຸບຕີລາຄາການຄຸ້ມ

ພັນລາວແຂວງ, ກອງບັນຊາການ

ກັບການແກ້ໄຂປາກົດການຫຍໍ້

ຄອງ-ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ

ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບແຂວງ,

ທໍຂ
້ ອງສາສະໜາ; ພາລະບົດບາດ,

ສາສະໜາຢູ່ແຂວງສາລະວັນ ທີ່

ພະແນກພາຍໃນ, ພະແນກກະສິ

ສິດໜ້າທີຂ
່ ອງ ປກສ ແຂວງ ຕິດ

ຫ້ອງປະຊຸມ ສພຂ ສາລະວນ
ັ ໂດຍ

ກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ແນວລາວສ້າງ

ພັນກັບການແກ້ໄຂປາກົດການ

ການເຂົາ້ ຮ່ວມຂອງທ່ານ

ສີເຮັງ

ຊາດແຂວງ, ອົງການຈັດຕັງ້ ມະຫາ

ຫຍໍ້ທໍ້ຂອງສາສະໜາ; ຕີລາຄາ

ຫອມສົມບັດ ປະທານ ສພຂ, ພາຍ

ຊົນແຂວງ, ຕາງໜ້າສາສະໜາ

ການຄຸ້ມຄອງ-ການເຄື່ອນໄຫວ

ໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ າ ນ

ພຸດ,   ຕາງໜ້າຄຣິດຕະຈັກຄະນະ

ວຽກງານສາສະໜາຂອງຄະນະ

ນາງ ທອງໃບ ໄຊຍະສານ ປະທານ

ວັນເສົາ ແລະ ວັນອາທິດ, ພະນັກ

ກໍາມະການວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ

ຄະນະກໍາມະການວັດທະນະທໍາ-

ງານວິຊາການກ່ຽວຂອ
້ ງເຂົາ້ ຮ່ວມ.

ແລະ ບັນດາເຜົ່າ;   ການເຄື່ອນ

ງານກ່ຽວກັບການຈັດຕັງ້ ເຜີຍແຜ່
ດໍາລັດ 348/ລບ ວ່າດ້ວຍມາດ
ຕະຖານພົ້ນທຸກ

ແລະມາດຕະ

ຖານພັດທະນາ; ຈາກນັນ
້ , ຜູແ
້ ທນ
ກອງປະຊຸມ ກໍໄດ້ພ້ອມກັນປະ
ກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ,  ຂໍສ
້ ະດວກ,
ຂໍຫ
້ ຍຸງ້ ຍາກຈາໍນວນໜຶງ່ ໃນການ
ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ວຽກງານສາສະ
ໜາ ທັງນີ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດ
ຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານສາສະໜາຢູ່
ແຂວງສາລະວັນ ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງ
ກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
(ນາງ ຄັດສອນ ຮຸ່ງສະຫວ່າງ)
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(ສພຊ) ລະຫວ່າງວັນທີ

ແລະ ຍັງຮັບຟັງຄຳສະເໜີຕ່າງໆ

ກັນແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆຕາມຂັ້ນ

7-9 ມີນາ 2022 ທ່ານ ຄໍາເຜີຍ

ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຈາກບໍລິສັດ

ຕອນ, ລະບຽບການ-ຫລັກການ

ງອນວັນຄໍາ ຮອງປະທານສະພາ

ຂຸດຄົ້ນແຮ່ຄໍາ. ພ້ອມນີ້, ຄະນະ

ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.

ປະຊາຊົນແຂວງ  (ສພຂ
 ) ອຸດົມ

ຍັງໄດ້ລງົ ເຂດຂຸດຄົນ
້ ແຮ່ຄາໍ ແລະ

ຈາກນນ
້ັ , ຄະນະໄດ້ເຄືອ
່ ນ

ໄຊ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ເຄື່ອນ

ເຂດຈັດສັນ ປຸກສ້າງເຮືອນ 24

ໄ ຫວພົ ບ ປະໂອ້ ລົ ມ ອົ ງ ການປົ ກ

ໄຫວຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຊຸກ

ຄອບຄົວ, ສະໂມສອນບ້ານ ແລະ

ຄອງບ້ານປາກແບງ, ບ້ານແກ້ງ

ຍູປ
້ ະຊາຊົນ 5 ບ້ານ ຄື: ບ້ານຕອງ,

ໂຮງໝໍນ້ອຍຂອງບໍລິສັດ ລາວ

ຊ້າງ ແລະ ຮັບຟັງການລາຍງານ

ບ້ າ ນຈອມຊ້ າ ງນໍ້ າ ເຢັ ນ ,ບ້ າ ນ

ຊິນຫລົງອຸດສາຫະກໍາບໍແ
່ ຮ່ ແລະ

ສະພາບລວມຂອງອົ ງ ການປົ ກ

ມົກແຫວນ, ບ້ານພູຫລວງ ແລະ

ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານສະພາບ

ຄອງເມືອງ ພ້ອມທັງໂອ້ລມ
ົ ຕໍພ
່ ະ

ບ້ານງອນ ທີຖ
່ ກ
ື ຜົນກະທົບຈາກ

ລວມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລ

ນັ ກ ງານຫລັ ກ ແຫລ່ ງ ຂັ້ ນ ເມື ອ ງ

ການຂຸ ດ ຄົ້ນ ແຮ່ ຄໍາ ຂອງບໍ ລິສັດ

ຍະຜ່ານມາ ແລະ ທິດທາງແຜນ

ເຊິ່ງຮອງປະທານ ສພຂ ໄດ້ຍົກ

ລາວຊິນຫລົງອຸດສາຫະກໍາບໍ່ແຮ່

ການໃນຕໍ່ໜ້າຂອງບໍລິສັດ ເຊິ່ງ ໃຫ້ເຫັນສະພາບການພົນ
້ ເດັນ
່ ໃນ

ຢູເ່ ມືອງປາກແບງ ແຂວງອຸດມ
ົ ໄຊ.

ເຫັ ນ ໄ ດ້ ທັ ງ ຂໍ້ ສ ະດວກ-ຂໍ້ ຫ ຍຸ້ ງ

ໄລຍະຜ່ານມາຂອງແຂວງ ແລະ

ຍາກ ແລະ ຄໍາສະເໜີຕ່າງໆ.

ເມືອງ. ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງໄດ້ເນັ້ກ

ການເຄື່ອນໄຫວໃນຄັ້ງ
ນີ,້ ກໍເພືອ
່ ພົບປະໂອ້ລມ
ົ , ເກັບກໍາສະ

ໂ ອ ກ າ ດດຽວ ກັ ນນີ້ ,

ໜັກບາງບັນຫາເຊັນ
່ ຈົງ່ ເພີມ
່ ທະ

ພາບການ, ຮັບຟັງຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ,

ຮອງປະທານ ສພຂ ອຸດມ
ົ ໄຊ ຍັງ

ວີວຽກງານການເມືອງແນວຄິດ,

ຄໍ າ ສະເໜີ ຂ ອງປະຊາຊົ ນ ບັນດາ

ໄດ້ມີຄໍາເຫັນໂອ້ລົມຕໍ່ປະຊາຊົນ

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມມະຕິຕ່າງໆ,

ເຜົາ່

ທີຕ
່ ດ
ິ ພັນກັບການຕິດຕາມ

ແລະ ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ ໂດຍທ່ານ

ປັບປຸງແກ້ໄຂວຽກງານຕ່າງໆ ທັງ

ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລັດ

ໄດ້ສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊມ
ົ ເຊີຍ

ອັນຮີບດ່ວນ, ສະເພາະໜ້າ ແລະ

ຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ,ແຜນ

ຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ

ຍາວນານ, ເພີ່ມທະວີຄວາມສາ

ພັ ດ ທະນາເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ ຄົມ,

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ທີ່ສາມາດບັນ

ມັກຄີເປັນປຶກແຜ່ນ, ເອົາໃຈໃສ່

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ,

ລຸຕາມຄາດໝາຍ ແລະ ໄດ້ເນັ້ນ

ເຫັນຄວາມສໍາຄັນວຽກງານ ສພຂ

ມະຕິ ກ ອງປະຊຸ ມ ສະພາປະຊາ

ໜັກຕໍອ
່ ງົ ການປົກຄອງ-ປະຊາຊົນ

ປະຈໍາເມືອງ, ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບດ
ັ

ຊົນແຂວງ ແລະ ບັນດານິຕກ
ິ າໍ ຕ່າງໆ.

5 ບ້ານ ແລະ ບໍລສ
ິ ດ
ັ ຈົງ່ ເພີມ
່ ທະວີ

ສອງວາລະແຫ່ງຊາດ ແລະ ສືບຕໍ່

ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ໄດ້

ຄວາມສາມັກຄີເຊິງ່ ກັນແລະກັນ,

ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ໃຫ້ສໍາເລັດ ແລະ

ຮັບຟັງການລາຍງານສະພາບລວມ

ປະສານສົມທົບກັນໃຫ້ມີຄວາມ

ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍ.

ຂອງອົງການປົກຄອງບ້ານ 5 ບ້ານ

ເຂົ້າອົກເຂົ້າໃຈກັນ ແລະ ຊ່ວຍ

ປັບປຸງ ທີຫ
່ ອ
້ ງປະຊຸມຂອງແຂວງ

ການສ້າງຊັບສິນແຫ່ງລັດ

ໃນ

ແຫ່ງລັດ, ມາດຕາ 42 ແຫລ່ງ

ປະກັນປະສິດທິພາບ

ໄຊຍະບູລີ ຈັດຂຶ້ນໂດຍກອງຄຸ້ມ

ມາດຕາ 14 ການຄຸ້ມຄອງຊັບ

ລາຍຮັ ບ ຈາກຊັ ບ ສິ ນ ຂອງລັ ດ ,

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການປົກ

ສິນຂອງລັດ, ມາດຕາ 22 ການ

ມາດຕາ 52 ສິດ ແລະ ໜ້າທີຂ
່ ອງ

ປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ,

ຫັນຊັບສິນເປັນທຶນ ມາດຕາ 23

ກະຊວງການເງິນ ແລະ ມາດຕາ

ລວມໝູ່ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນ

ການແລກປ່ຽນ, ມາດຕາ 26

53 ສິດ ແລະ ໜ້າທີຂ
່ ອງພະແນກ

ຊອບທໍາຂອງປະຊາຊົນ ປົກປັກ

ການປ່ຽນສິດຄຸມ
້ ຄອງລັດຖະສົມ

ການເງິນ. ຈາກນັນ
້ , ບັນດາຜູເ້ ຂົາ້

ຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາຊັບສິນ

ບັດ, ມາດຕາ 28 ການນໍາໃຊ້ສາ

ຮ່ວມກໍໄດ້ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ

ແຫ່ງລັດໃຫ້ມີຄວາມຢືນຍົງ ປະ

ທາລະນະສົມບັດ, ມາດຕາ 34

ເພື່ອໃຫ້ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ

ກອບສ່ວນສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າງົບ

ການຖອນຄືນຊັບສິນແຫ່ງລັດ,

ຄວາມສັກສິດ, ມີເນືອ
້ ໃນຈະແຈ້ງ

ມາດຕາ 37 ການສະສາງຊັບສິນ

ຄົບຖ້ວນ ແລະ ເຂົ້າໃຈງ່າຍ ຮັບ

(ສພຊ) ໃນວັນທີ 10
ມີນາ 2022 ທ່ານ ບຸນລ້ວນ ຊົມ
ສີຫາປັນຍາ ຮອງປະທານຄະນະ
ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາ
ເຂດເລືອກຕັງ້ ທີ 7 ແຂວງໄຊຍະ
ບູລີ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາປະທານ
ຄະນະກໍາມະການ ແລະ ເລຂາທິ
ການສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງໄຊ
ຍະບູລີ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
ປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ຮາ່ ງກົດໝາຍ
ວ່າດ້ວຍຊັບສິນແຫ່ງລັດ ສະບັບ

ຄອງຊັບສິນແຫ່ງລັດ

ກະຊວງ

ການເງິນ ພາຍໃຕ້ການປະທານ
ຮ່ວມຂອງທ່ານ ວັນດາວ ແວວ
ທະນັດສີ ຫົວໜ້າພະແນກການ
ເງິນແຂວງ, ທ່ານ ພຸດທະສິນ
ເຮືອງທະວົງ ຫົວໜ້າກົມຄຸມ
້ ຄອງ
ຊັບສິນແຫ່ງລັດ

ກະຊວງການ

ເງິນ; ມີສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ
ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ 2,3,4,5,
6,7 ແລະ 18, ມີຫົວໜ້າຮອງ
ຫົວໜ້າພະແນກການທີກ
່ ຽ່ ວຂ້ອງ,
ມີຫວ
ົ ໜ້າ-ຮອງຫົວໜາ້ ຂະແໜງ
ພະແນກພາຍໃນ 9 ແຂວງ ພ້ອມ
ດ້ວຍວິຊາການເຂົ້າຮ່ວມ.
ໃນທປ
່ີ ະຊມ
ຸ , ທ່ານ ວັນ
ດາວ ແວວທະນັດສີ ໄດ້ກ່າວ
ຕ້ອນຮັບ ແລະ ເປີດກອງປະຊຸມ
ທາບທາມຄໍາຄິດຄໍາເຫັນໃສ່ຮ່າງ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງ
ມາດຕາຂອງກົດໝາຍຢ່າງເປັນ
ທາງການ. ຈາກນັ້ນ, ທ່ານ ພຸດ

ທະສິນ ເຮືອງທະວົງ ໄດ້ໃຫ້ຮວ
ູ້ າ່

ເລກທີ 14/ສພຊ, ລົງວັນທີ 17

10 ພາກ 7 ໝວດ 74 ມາດຕາ

ວຽກງານຄຸມ
້ ຄອງຊັບສິນຂອງລັດ

ພະຈິກ 2016, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ

ແລະ

ແມ່ນວຽກງານທີສ
່ າໍ ຄັນ ແລະ ຈໍາ

ແຮ່ທາດ ສະບັບເລກທີ 31/ສພຊ,

ດ້ ວ ຍຊັ ບ ສິ ນ ຂອງລັ ດ ບາງມາດ

ເປັນໃນສະພາບເງືອ
່ ນໄຂຂອງປະ

ລົງວັນທີ 3 ພະຈິກ 2017, ກົດ

ຕາໃນຄັ້ງນີ້ ມີພາກທີ I ບົດບັນ

ເທດເຮົາໃນປັດຈຸບັນ; ຖ້າມີລະ

ໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນສະບັບເລກ

ຍັດ ແລະ ປັບປຸງມາດຕາ 3 ການ

ບຽບການໃນການຄຸ້ມຄອງທີ່ມີ

ທີ 70/ສພຊ ລົງວັນທີ 21 ມິຖຸ

ອະທິບາຍຄໍາສັບ ພາກທີ III ການ

ຄວາມຮັດກຸມ, ໂປ່ງໃສ ຊັບສິນ

ນາ 2019, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ່າ

ຄຸມ
້ ຄອງ, ການນໍາໃຊ້, ການປົກ

ຂອງລັດກໍສາມາດພັດທະນາເປັນ

ໄມ້ສະບັບເລກທີ 64/ສພຊ, ລົງ

ປັກຮັກສາການພັດທະນາ ແລະ

ແຫລ່ງລາຍຮັບທີມ
່ ມ
ີ ນ
ູ ຄ່າມະຫາ

ວັນທີ 13 ມິຖຸນາ 2019.

ສານ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງໃນ

ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ

ການປະກອບສ່ວນໃນການພັດ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນຂອງລັດ

ທະນາ ແລະ ສ້າງສາປະເທດຊາດ

ສະບັບເລກທີ 09/ສພຊ, ລົງວັນ

ໃນອານາຄົດ. ສະນັນ
້ ຈິງ່ ມີຄວາມ

ທີ 12 ຕຸລາ 2002 ເປັນສະບັບ

ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ມກ
ີ ານປັບປຸງກົດ

ທໍາອິດ, ມາຮອດປີ 2012 ກົດ

ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍຊັ ບ ສິ ນ ແຫ່ ງ ລັ ດ

ໝາຍສະບັບດັງ່ ກ່າວ ໄດ້ຮບ
ັ ການ

ໂດຍອີງໃສ່ກດ
ົ ໝາຍທີກ
່ ຽ່ ວຂ້ອງ

ປັບປຸງ ໂດຍກອງປະຊຸມສະໄໝ

ເປັນຕົ້ນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການ

ສາມັນເທືອ
່ ທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງ

ຄຸມ
້ ຄອງສ່ວຍສາອາກອນ ສະບັບ

ຊາດ ຊຸດທີ VII ເປັນກົດໝາຍ

ເລກທີ 66/ສພຊ, ລົງວັນທີ 17

ວ່ າ ດ້ ວ ຍຊັ ບ ສິ ນ ຂອງລັ ດ ສະບັ ບ
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ໍ່ ັ້ງ				

ມີພັກນ
 ຳພາ

ປະເທດລາວມີໄຊ				

ພັດທະນາໄກກ້າວ

ເມືອງລາວໃນວັນນີ້				

ມີຄວາມແຕກຕ່າງ

ຫ່າງໄກຄຳວ່າດ້ອຍ				

ພັດທະນາກ້າວກວ່າຫ
 ລັງ ທ່ານເອີຍ!

k

ພ້ອມທັງເຮືອງຮຸ່ງແຈ້ງ			ແສງສ່ອງປະກາຍສີ

ຍ້ອນວ່າມີການນຳພາ				

ພັກພາເດີນກ້າວ

ລາວຈຶ່ງສົດໃສແຈ້ງ				ເຮືອງຮອງໂດດເດັ່ນ
ເປັນດັ່ງດ
 າວຢູ່ຟ້າ				ໃສເຫລື້ອມເປັ່ງປະກາຍ
k

ຂໍຈຳຈາລຶກໄວ້				

ຂໍສືບສານແນວທາງ				

ບຸນຄຸນພັກປ
 ະຊາຊົນລາວ
ວາດວາງແນໄວ້

ເຝິກໃຫ້ຕົນຮຽນຮູ້				ເດີນຕາມທາງພັກ
ໃຕ້ຮົ່ມທຸງກ່ຽວຄ້ອນ				

ໜັກແໜ້ນແກ່ນແຂງ ທ່ານເອີຍ!
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ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຟື້ນຟູ ແລະ
ການລົ້ມລະລາຍຂອງວິສາຫະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ)

ທີ່ມີການຄໍ້າປະກັນ ແລະ ເຈົ້າໜີ້ທີ່ບໍ່ມີການຄໍ້າປະກັນ ຕ້ອງບໍ່ຮ້ອງຟ້ອງ, ທວງໜີ້,

ແກ້ໄຂໜີ້ສິນ ສາມາດຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍຄັດຄ້ານມະຕິຮັບຮອງຂໍ້ສະເໜີແກ້ໄຂໜິ້ສິນ

ເຂົ້າຄອບຄອງ, ຍຶດ ຫຼື ກະທຳອື່ນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກສານ.

ຕໍ່ສານ ພາຍໃນເວລາ ສາມວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນປິດກອງປະຊຸມ ຊຶ່ງສານ

ການຊຳລະຕົ້ນທຶນ ໃຫ້ເຈົ້າໜີ້ ແລະ ການຊຳລະດອກເບ້ຍ ໃຫ້ເຈົ້າໜີ້
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ທີ່ບໍ່ມີການຄໍ້າປະກັນ ໂດຍວິສາຫະກິດລູກໜີ້ ຈະຖືກໂຈະນັບແຕ່ວັນມີຄຳສັ່ງເປີດ

ຕ້ອງພິຈາລະນາແກ້ໄຂໂດຍໄວ. ເຈົ້າໜີ້ທີ່ບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ບໍ່ມີສິດຄັດ
ຄ້ານມະຕິຮັບຮອງຂໍ້ສະເໜີແກ້ໄຂໜີ້ສິນ.

ການພິຈາລະນາຄະດີຟື້ນຟູເປັນຕົ້ນໄປ. ສ່ວນການຊຳລະດອກເບ້ຍ ໃຫ້ເຈົ້າໜີ້ທີ່

ໃນກໍລະນີຂໍ້ສະເໜີແກ້ໄຂໜີ້ສິນແລ້ວ, ຫາກບໍ່ໄດ້ຮັບຮອງໃນກອງປະ

ມາດຕາ 59 (ໃໝ່) ການຮ້ອງຂໍຟື້ນຟູວສ
ິ າຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຈຸນລະວິ ມີການຄໍາ້ ປະກັນ ສືບຕໍຈ
່ ນ
ົ ກວ່າມູນຄ່າການຊຳລະຈະຄົບມູນຄ່າຂອງຊັບຄໍາ້ ປະກັນ.

ຊຸມເຈົ້າໜີ້ ກໍໃຫ້ສານພິຈາ ລະນານຳເອົາການຕົກລົງແກ້ໄຂໜີ້ສິນ ໄປສູ່ການດຳ

ສາຫະກິດ

ມາດຕາ 66 (ໃໝ່) ເອກະສານທີ່ຕ້ອງສະເໜີກ່ຽວກັບການຟື້ນຟູວິສາຫະກິດຂະ ເນີນຄະດີລົ້ມລະລາຍ.

ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ຫຼື ຈຸນລະວິສາຫະກິດ ທີ່ຢູ່ໃນສະພາວະລົ້ມ

ໜາດນ້ອຍ ແລະ ຈຸນລ
 ະວິສາຫະກິດ

ລະລາຍ ຫຼື ໃກ້ຈະຢູ່ໃນສະ ພາວະລົ້ມລະລາຍ ສາມາດຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍຕໍ່ສານທີ່ມີ
ສິດອຳນາດ ເພື່ອພິຈາລະນາການຟື້ນຟູວສ
ິ າຫະກິດຕົນ.

ມາດຕາ 71 (ໃໝ່) ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ສະເໜີແກ້ໄຂໜີ້ສິນ

ວິສາຫະກິດລູກໜີ້ ຕ້ອງກະກຽມ ແລະ ສ້າງເອກະສານ ເພື່ອສະເໜີຕໍ່
ສານ ພາຍໃນເວລາ ສາມສິບວັນ ນັບແຕ່ວັນມີຄຳສັ່ງເປີດການພິຈາລະນາຄະດີ

ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ຫຼື ຈຸນລະວິສາຫະກິດ ທີ່ຖືກຮ້ອງຟ້ອງໃຫ້

ພາຍຫຼັງມີຄຳສັ່ງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ສະເໜີແກ້ໄຂໜີ້ສິນ ວິສາຫະກິດລູກ
ໜີ້ ຕ້ອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ສະ ເໜີແກ້ໄຂໜີ້ສິນທັນທີ.

ຟື້ນຟູເປັນຕົ້ນໄປ.

ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການເຂົ້າຄວບຄຸມຊັບສິນ

ລົ້ມລະລາຍ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳ ນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 10 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ກໍສາ

ເອກະສານທີ່ຕ້ອງສະເໜີກ່ຽວກັບການຟື້ນຟູ ມີ ດັ່ງນີ້:

ທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍ, ຄຸ້ມຄອງ, ຊີ້ຂາດ ແລະ ແບ່ງປັນຊັບສິນຂອງວິສາຫະກິດລູກ

ມາດຮ້ອງຂໍໃຫ້ສານພິຈາລະນາການຟື້ນຟວ
ູ ິສາຫະກິດຕົນໄດ້.

1. ຂໍ້ສະເໜີແກ້ໄຂໜີ້ສິນ;

ໜີ້ ຕາມຂໍ້ສະເໜີແກ້ໄຂໜີ້ສິນທີ່ຖືກຮັບຮອງ.

ມາດຕາ 60 (ໃໝ່) ສໍານວນຄໍາຮ້ອງຂໍ

2. ໜັງສືຊີ້ແຈງຊັບສິນ ແລະ ໜີ້ສິນ;

ສຳນວນຄຳຮ້ອງຂໍຟື້ນຟູວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຈຸນລະວິສາ
ຫະກິດ ປະກອບດ້ວຍ:
1. ຄຳຮ້ອງຂໍ ຕາມແບບພິມທີ່ສານກຳນົດ;

3. ເອກະສານຕົກລົງເຫັນດີ ກ່ຽວກັບຂໍ້ສະເໜີແກ້ໄຂໜີ້ສິນ ຈາກເຈົ້າ
ຜົນ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີ;

ມາດຕາ 72 (ໃໝ່) ໄລຍະເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ສະເໜີແກ້ໄຂໜີ້ສິນ

4. ບົດລາຍງານຂອງຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ;

3. ໜັງສືຊີ້ແຈງຊັບສິນ ແລະ ໜີ້ສິນ ທີ່ມີເນື້ອໃນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້

ມາດຕາ 61 (ໃໝ່) ການກວດກາສໍານວນຄໍາຮ້ອງຂໍ

ໄລຍະເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ສະເໜີແກ້ໄຂໜີ້ສິນ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກຳ

5. ເອກະສານອື່ນ ຕາມການແນະນຳຂອງຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ.

ນົດເວລາທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຂໍ້ສະເໜີແກ້ໄຂໜີ້ສິນ ທີ່ຖືກຮັບຮອງໂດຍສານ ແຕ່

ໃນກໍລະນີວິສາຫະກິດລູກໜີ້ ຫາກບໍ່ສາມາດຍື່ນເອກະສານຕໍ່ສານ ພາຍ

ບໍ່ໃຫ້ເກີນ ສອງປີ ໂດຍໃຫ້ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ່ສານອອກຄຳສັ່ງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ສະ

ໃນເວລາດັ່ງກ່າວ ໂດຍມີເຫດຜົນພຽງພໍ ກໍສາມາດຮ້ອງຂໍຕໍ່ສານ ເພື່ອພິຈາລະນາ

ເໜີແກ້ໄຂໜີ້ສິນເປັນຕົ້ນໄປ.

ຕໍ່ກຳນົດເວລາດັ່ງກ່າວອີກ ສາມສິບວັນ ແຕ່ສູງສຸດບໍ່ໃຫ້ເກີນ ຫົກສິບວັນ.

ມາດຕາ 73 (ໃໝ່) ການດັດແກ້ຂໍ້ສະເໜີແກ້ໄຂໜີ້ສິນ

ມາດຕາ 67 (ໃໝ່) ການພິຈາລະນາຂໍ້ສະເໜີການແກ້ໄຂໜີ້ສິນ

ພາຍຫຼັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ສະເໜີແກ້ໄຂໜີ້ສິນແລ້ວ, ຖ້າວິສາຫະກິດລູກ

ເມື່ອໄດ້ຮັບສຳນວນຄຳຮ້ອງຂໍແລ້ວ ຈ່າສານ ຕ້ອງກວດກາເບິ່ງສຳນວນ

ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບຂໍ້ສະເໜີແກ້ໄຂໜີ້ສິນ ແລະ ເອກະສານ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳ

ຄຳຮ້ອງຂໍດັ່ງກ່າວ ວ່າມີເນື້ອໃນ ແລະ ເອກະສານ ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ ຕາມ

ນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 66 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຜູ້ພິພາກສາທີ່ຖືກມອບໝາຍ

ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 60 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຫຼື ບໍ່, ຖ້າເຫັນວ່າສຳ

ຕ້ອງຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພິຈາລະນາຕົກລົງ ພາຍໃນເວລາ ຫ້າວັນລັດຖະການ ຖ້າວ່າ:

ນວນຮ້ອງຂໍດັ່ງກ່າວ ຫາກຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕ້ອງແລ້ວ ຈ່າສານ ຈຶ່ງຮັບຄຳຮ້ອງ

1. ບົດລາຍງານຂອງຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ຫາກສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ:

ຂໍ ແລ້ວປະກອບສຳນວນຄະດີ ພ້ອມທັງຂຶ້ນຟ້ອງຄະດີ ພາຍໃນເວລາ ສາມວັນ

- ວິສາຫະກິດລູກໜີ້ ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື;

ລັດຖະການ. ໃນກໍລະນີທີ່ສຳນວນຄຳຮ້ອງຂໍ ຫາກບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ບໍ່ຄົບຖ້ວນ ຈ່າ

- ຂໍ້ສະເໜີຊໍາລະໜີ້ສິນນັ້ນ ເຈົ້າໜີ້ແຕ່ລະຄົນ ຈະໄດ້ຮັບ ຢ່າງໜ້ອຍ ບໍ່

ສານ ຕ້ອງສົ່ງສຳນວນດັ່ງກ່າວຄືນໃຫ້ຜູ້ຮ້ອງຂໍ ພ້ອມທັງແນະນຳໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວແກ້

- ຂໍ້ສະເໜີແກ້ໄຂໜີ້ສິນ ມີເຫດມີຜົນ ແລະ ຍຸຕິທໍາ;

ມາດຕາ 62 (ໃໝ່) ການມອບສໍານວນຄະດີໃຫ້ຜູ້ພິພາກສາ

- ຂໍ້ສະເໜີແກ້ໄຂໜີ້ສິນ ສາມາດປະຕິບັດໃຫ້ສໍາເລັດໄດ້.

ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບສຳນວນຄະດີແລ້ວ ປະທານສານທີ່ມີສິດອຳນາດ ຕ້ອງ

ໜີ້ສິນ ໄດ້ໃຫ້ການປົກປ້ອງເຈົ້າໜີ້ທີ່ມີການຄໍ້າປະກັນທີ່ບໍ່ເຫັນດີ.

ສາໃດໜຶ່ງຮັບຜິດຊອບຄົ້ນຄວ້າ ພາຍໃນເວລາ ສາມວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນ

ມາດຕາ 68 (ໃໝ່) ການແຈ້ງຂໍ້ສະເໜີແກ້ໄຂໜີ້ສິນໃຫ້ເຈົ້າໜີ້

ໄດ້ຮັບສຳນວນຄະດີເປັນຕົ້ນໄປ.

ຂອງຂໍ້ສະເໜີດັ່ງກ່າວ ກໍໃຫ້ສະເໜີຕໍ່ສານເພື່ອພິຈາລະນາ.
ສານ ຈະພິຈາລະນາໃຫ້ດັດແກ້ຂໍ້ສະເໜີແກ້ໄຂໜີ້ສິນ ກໍຕໍ່ເມື່ອ:
ຂໍ້ສະເໜີ;
2. ໄດ້ຮັບການເຫັນດີໃຫ້ດັດແກ້ເນື້ອໃນຂອງຂໍ້ສະເໜີ ດ້ວຍຄະແນນ
ສຽງສ່ວນຫຼາຍໃນກອງປະ ຊຸມເຈົ້າໜີ້.
ມາດຕາ 74 (ໃໝ່) ການຍົກເລີກຂໍ້ສະເໜີແກ້ໄຂໜີ້ສິນ
ຂໍ້ສະເໜີແກ້ໄຂໜີ້ສິນ ສາມາດຖືກຍົກເລີກໃນເວລາໃດກໍໄດ້ ບົນພື້ນ

2. ເຈົ້າໜີ້ທີ່ມີການຄໍ້າປະກັນທຸກຄົນ ຕົກລົງເຫັນດີ ຫຼື ຂໍ້ສະເໜີແກ້ໄຂ

ມອບຄະດີດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ຫົວໜ້າຄະນະສານການຄ້າ ເພື່ອມອບໝາຍໃຫ້ຜູ້ພິພາກ

ໜີ້ ຫຼື ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ຫາກເຫັນວ່າມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ດັດແກ້ເນື້ອໃນ

1. ມີບົດລາຍງານທີ່ກຳນົດຄວາມຈຳເປັນໃນການດັດແກ້ເນື້ອໃນຂອງ

ຫຼຸດການຊໍາລະໜີ້ສິນທີ່ຈະໄດ້ຮັບ ໃນຂະບວນການລົ້ມລະລາຍ;

ໄຂຂໍ້ບົກພ່ອງ.

ຖານການສະເໜີຂອງຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ, ເຈົ້າໜີ້ ຫຼື ວິສາຫະກິດລູກໜີ້ ຕາມກໍ
ລະນີ ດັ່ງນີ້:
1. ຂໍ້ມູນທີ່ກຳນົດໃນໜັງສືຊີ້ແຈງຊັບສິນ ແລະ ໜີ້ສິນ ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມ

ພາຍຫຼັງຂໍ້ສະເໜີແກ້ໄຂໜີ້ສິນໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກຜູ້ພິພາກສາແລ້ວ,

ໃນກໍລະນີທີ່ມີການຮ້ອງຟ້ອງລົ້ມລະລາຍ ຜູ້ພິພາກສາທີ່ຖືກມອບໝາຍ

ສານ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ເຈົ້າໜີ້ທຸກຄົນ ພ້ອມທັງສຳເນົາຂໍ້ສະເໜີແກ້ໄຂໜີ້ສິນ ແລະ

ຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີແກ້ໄຂໜີ້ສິນ ອາດບໍ່ຖືກຮັບຮອງ ຖ້າເຈົ້າໜີ້ ຮູ້ຂໍ້
ມູນດັ່ງກ່າວ;

ໃຫ້ຄົ້ນຄວ້າຄະດີລົ້ມລະລາຍນັ້ນ ຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບການຟື້ນຟູວິສາ ເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ເຈົ້າໜີ້ດັ່ງກ່າວ.
ຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຈຸນລ
 ະວສ
ິ າຫະກິດ.

2. ວິສາຫະກິດລູກໜີ້ ບໍ່ປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂຂອງຂໍ້ສະເໜີແກ້ໄຂ

ມາດຕາ 69 (ໃໝ່) ການພິຈາລະນາຂໍ້ສະເໜີແກ້ໄຂໜີ້ສິນໂດຍກອງປະຊຸມ

ມາດຕາ 63 (ໃໝ່) ການຄົ້ນຄວ້າສໍານວນຄະດີ ແລະ ການເປີດການພິຈາລະນາ ເຈົ້າໜີ້
ຄະດີຟື້ນຟູ

ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ຕ້ອງຮຽກເປີດກອງປະຊຸມເຈົ້າໜີ້ ເພື່ອພິຈາລະນາຂໍ້

ຜູ້ພິພາກສາທີ່ຖືກມອບໝາຍ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຄົ້ນຄວ້າສຳນວນຄະດີ,
ກວດກາເງື່ອນໄຂຂອງວິສາ ຫະກິດລູກໜີ້ ພາຍໃນເວລາ ຫ້າວັນລັດຖະການ

ສະເໜີແກ້ໄຂໜີ້ສິນ ພາຍໃນເວລາ ສິບວັນ ນັບແຕ່ວັນຂໍ້ສະເໜີແກ້ໄຂໜີ້ສິນໄດ້
ໃນກອງປະຊຸມເຈົ້າໜີ້ ມີແຕ່ເຈົ້າໜີ້ທີ່ບໍ່ມີການຄໍ້າປະກັນເທົ່ານັ້ນ ມີສິດ

ອອກຄຳສັ່ງເປີດກ
 ານພິຈາລະນາຄະດີຟື້ນຟູວສ
ິ າຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຈຸນ

ລົງຄະແນນສຽງ ສ່ວນເຈົ້າໜີ້ທີ່ມີການຄໍ້າປະກັນນັ້ນ ມີສິດລົງຄະແນນສຽງ ສະ

ລະວສ
ິ າຫະກິດ ພ້ອມທັງສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້

ເພາະແຕ່ສ່ວນໜີ້ສິນຂອງຕົນທີ່ບໍ່ໄດ້ມີການຄໍ້າປະກັນເທົ່ານັ້ນ.

ຄຳສັ່ງເປີດການພິຈາລະນາຄະດີຟື້ນຟວ
ູ ິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ

ໜີ້ສິນ;

vjko8+lt[a[sohkDDD

ຮັບການເຫັນດີຈາກຜູ້ພິພາກສາເປັນຕົ້ນໄປ.

ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບມອບໝາຍ ຖ້າມີເງື່ອນໄຂຖືກຕ້ອງແລ້ວ ສານຕ້ອງພິຈາລະນາ

ໃນມາດຕາ 19 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້.
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ຂໍ້ສະເໜີແກ້ໄຂໜີ້ສິນ ຈະໄດ້ຮັບການຮັບຮອງໂດຍກອງປະຊຸມເຈົ້າໜີ້
ແລະ

ຈຸນລະວິສາຫະກິດ ເປັນຄຳສັ່ງທີ່ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດ.

ກໍຕໍ່ເມື່ອໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງສ່ວນຫຼາຍຂອງເຈົ້າໜີ້ທີ່ມີສິດລົງຄະແນນສຽງ

ຫຼື

ຕົວແທນ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ມີມູນຄ່າໜີ້ສິນ ກວມເອົາສອງສ່ວນ

ມາດຕາ 64 (ໃໝ່) ການແຈ້ງ ແລະ ປະກາດຄໍາສັ່ງເປີດການພິຈາລະນາຄະດີ ສາມຂອງຈຳນວນໜີ້ສິນທີ່ບໍ່ມີການຄໍ້າປະກັນທັງໝົດ.
ຟື້ນຟູ

ພ້ອມທັງລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້

ສານ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.

ສາຫະກິດ;

4. ເອກະສານອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ສະເໜີແກ້ໄຂໜີ້ສິນ

ໜີ້ທີ່ມີການຄໍ້າປະກັນ ຫຼື ຖ້າບໍ່ເຫັນດີ ກໍໃຫ້ມີເອກະສານຢັ້ງຢືນ ພ້ອມດ້ວຍເຫດ

2. ເອກະສານຢັ້ງຢືນການເປັນວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ຫຼື ຈຸນລະວິ

ໃນມາດຕາ 9 ຂໍ້ 3 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້;

ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ຕ້ອງຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມວິສາຫະກິດລູກໜີ້ໃນການຈັດ

ເຈົ້າໜີ້ທີ່ບໍ່ມີການຄໍ້າປະກັນທຸກຄົນ

ຈະລົງຄະແນນສຽງເປັນກຸ່ມດຽວ

ຄັດໂດຍ: ກົງທະນູຄຳ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ
4. ເຕັກໂນໂລຊີ ການສືສ
່ ານ ຂໍມ
້ ນ
ູ ຂ່າວສານ ໝາຍເຖິງ ເຕັກໂນ

ພາຍຫຼັງມີຄຳສັ່ງເປີດການພິຈາລະນາຄະດີຟື້ນຟູວິສາຫະກິດຂະໜາດ ກັນ. ໃນກໍລະນີຜົນປະໂຫຍດຂອງເຈົ້າໜີ້ທີ່ບໍ່ມີການຄໍ້າປະກັນ ຫາກແຍກເປັນ

ໂລຊີທຮ
່ີ ບ
ັ ໃຊ້ໃນການສ້າງຂໍມ
້ ນ
ູ ຂ່າວສານ ເປັນລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກ, ການ

ນ້ອຍ ແລະ ຈຸນລະວິສາຫະກິດແລ້ວ, ພາຍໃນເວລາ ສາມວັນລັດຖະການສານ ຫຼາຍປະເດັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຕາມການກຳນົດຂອງຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ, ການລົງ

ຄຳນວນ, ການຈັດລຽງລຳດັບ, ການເກັບຮັກສາ ແລະ ການແລກປ່ຽນຂໍມ
້ ນ
ູ

ຕ້ອງແຈ້ງຄຳສັ່ງດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ເຈົ້າໜີ້ຕາມບັນຊີລາຍຊື່ໃນໜັງສືຊີ້ແຈງຊັບສິນ ແລະ

ຄະແນນສຽງຂອງເຈົ້າໜີ້ທີ່ບໍ່ມີການຄໍ້າປະກັນ

ໜີ້ສິນ ແລະ ປະກາດໃຫ້ເຈົ້າໜີ້ອື່ນ ແລະ ສັງຄົມ ຜ່ານພາຫະນະສື່ມວນຊົນ ຢ່າງ

ປະເດັນ ແລະ ລົງມະຕິຮັບຮອງແຕ່ລະປະເດັນ.

ຂ່າວສານ ຜ່ານເຄືອຂ່າຍການສືສ
່ ານ ເປັນຕົນ
້ ຄອມພິວເຕີ, ໂທລະສັບ, ອຸ

ໜ້ອຍ ຫ້າວັນ ຕິດຕໍ່ກັນ ເພື່ອຊາບກ່ຽວກັບການເປີດການພິຈາລະນາຄະດີຟື້ນຟູ
ດັ່ງກ່າວ.

ກໍໃຫ້ແຍກເປັນກຸ່ມຕາມແຕ່ລະ

ໃນກໍລະນີກອງປະຊຸມເຈົ້າໜີ້ ຫາກມີມະຕິຮັບຮອງ ຫຼື ບໍ່ຮັບຮອງຂໍ້ສະ
ເໜີແກ້ໄຂໜີ້ສິນ, ປະທານກອງປະຊຸມ ຕ້ອງສະເໜີມະຕິ ພ້ອມດ້ວຍຂໍ້ສະເໜີ

ສຳລັບເຈົ້າໜີ້ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີໃນບັນຊີລາຍຊື່ໃນໜັງສືຊີ້ແຈງຊັບສິນ ແລະ

ລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນປິດກອງປະຊຸມເຈົ້າໜີ້ເປັນຕົ້ນໄປ.

ແຕ່ວັນທີ່ສານ ໄດ້ແຈ້ງ ຫຼື ປະກາດເປັນຕົ້ນໄປ.

ມາດຕາ 70 (ໃໝ່) ການຮັບຮອງຜົນຂອງກອງປະຊຸມເຈົ້າໜີ້ໂດຍສານ

ໂຈະການຊຳລະ

ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກອືນ
່ ລວມທັງການບໍລກ
ິ ານຕ່າງໆທີກ
່ ຽ່ ວຂ້ອງ;

ແກ້ໄຂໜີ້ສິນທີ່ຖືກຮັບຮອງ ຫຼື ບໍ່ຖືກຮັບຮອງໃຫ້ສານ ພາຍໃນເວລາ ສາມວັນ

ໜີ້ສິນນັ້ນ ໃຫ້ແຈ້ງຕໍ່ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ຫຼື ສານ ພາຍໃນເວລາ ສາມສິບວັນ ນັບ
ມາດຕາ 65 (ໃໝ່) ການຢຸດການດຳເນີນການທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ການ

ປະກອນການສືສ
່ ານ, ອຸປະກອນກະຈາຍສຽງ, ໂທລະພາບ, ເຄືອຂ່າຍ ແລະ

ໃນກໍລະນີກອງປະຊຸມເຈົ້າໜີ້

ຫາກມີມະຕິຮັບຮອງຂໍ້ສະເໜີແກ້ໄຂໜີ້

ສິນ ແລະ ບໍ່ມີການຮ້ອງຂໍຄັດຄ້ານແລ້ວ, ສານ ຕ້ອງພິຈາລະນາຮັບຮອງຂໍ້ສະເໜີ

ພາຍຫຼັງມີຄຳສັ່ງເປີດການພິຈາລະນາຄະດີຟື້ນຟູວິສາຫະກິດຂະໜາດ ແກ້ໄຂໜີ້ສິນດັ່ງກ່າວ ພ້ອມທັງອອກຄຳສັ່ງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ສະເໜີແກ້ໄຂໜີ້ສິນ
ນ້ອຍ ແລະ ຈຸນລະວິສາຫະກິດແລ້ວ, ເຈົ້າໜີ້ ຕ້ອງຢຸດການດຳເນີນການທາງ

ນັ້ນ ຊຶ່ງມີຜົນບັງຄັບຕໍ່ເຈົ້າໜີ້ທຸກຄົນ.

ດ້ານກົດໝາຍ ຕໍ່ວິສາຫະກິດລູກໜີ້ ຫຼື ຊັບສິນຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີ້. ເຈົ້າໜີ້

ເຈົ້າໜີ້ທີ່ບໍ່ມີການຄໍ້າປະກັນ

ທີ່ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງບໍ່ຮັບຮອງຂໍ້ສະເໜີ

5. ເຕັກໂນໂລຊີ ຊີວະພາບ ໝາຍເຖິງ ການນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້
ດ້ານວິທະຍາສາດ ກ່ຽວກັບລະບົບຊີ ວະວິທະຍາ ຫຼື ສ່ວນປະກອບຂອງ
ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ເພື່ອນຳມາສ້າງ ຫຼື ປ່ຽນແປງ ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຂະບວນ
ການປຸງແຕ່ງສະເພາະໃດໜຶ່ງ;

vjko8+lt[a[|hk

8jk’xtgmf

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

g]nvd8A’gvqkz6ho=k8u,= 8hv’8aflyoIv[mu @
# ນາກ  ເມືອງມະໂນ

8
]af4t,qo8u,kg]g-p IPdIhv’.sh

]af4tltrk-5dp6hs]Pofu9u8vo
# ນາງ ປາກາລັກ ພົມມີໄຊ

ຜົນການນບ
ັ ຄະແນນສຽງການ
ເລືອກຕັງ້ ປະທານາທິບດ
ໍ ຕ
ີ ມ
ີ -ໍ ເລດສະເຕ
ໃນວັນທີ 19 ມີນານີ້ ຜູ້ຕາງໜ້າ
ສະພາແຫ່ງຊາດເພືອ
່ ການຟນ
້ື ຟຂ
ູ ອງຕມ
ີ ໍ
ໄດ້ຄະແນນສູງສຸດ ແຕ່ຍງັ ບໍມ
່ ຜ
ີ ສ
ູ້ ະໝກ
ັ 
ຮັບເລືອກຕັ້ງທ່ານໃດຈາກ 16 ທ່ານ
ທີລ
່ ງົ ສະໝັກຮັບເລືອກຕັງ້   ໄດ້ຄະແນນ
ກາຍຂັ້ນຕ່ຳສຸດ 50%, ເຮັດໃຫ້ຕ້ອງ
ມີການເລືອກຕັ້ງຄືນໃໝ່ຮອບຊີ້ຂາດ
ໃນເດືອນເມສາ ລະຫວ່າງທາ່ ນ ຣາມອສຮໍຕາ ອະດດ
ີ ປະທານາທບ
ິ ດ
ໍ ີ ແລະ ທ່ານ
ຟຣານຊິສໂກ ລູ ໂອໂລ ກູເຕີເຣສ ປະ
ທານາທິບໍດີຕີມໍ ຄົນປັດຈຸບັນ.
ອີງຕາມການລາຍງານຂ່າວໃນ
ວັນທີ 21 ມີນາ 2022 ໃຫ້ຮວ
ູ້ າ່ : ຫລັງ
ຈາກນັບຄະແນນສຽງການເລືອກຕັ້ງ

ປະທານາທິບດ
ໍ ຕ
ີ ມ
ີ -ໍ ເລດສະເຕ ປີ 2022
ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງໃນຄືນວັນຈັນຜ່ານມານີ້
ປາກົດວ່າ: ທ່ານ ຣາມອສ-ຮໍຕາ ອະດີດ
ປະທານາທິບໍດີ ແຕ່ປີ 2007-2012
ເຊິງ່ ເປັນຜຕ
ູ້ າງໜ້າສະພາແຫ່ງຊາດເພືອ
່
ການຟນ
້ື ຟຂ
ູ ອງຕມ
ີ ໍ ໄດ້ຮບ
ັ 46,58%,
ອັນດັບທີ 2 ແມ່ນທ່ານ ຟຣານຊິສໂກ
ລູ ໂອໂລ ກູເຕີເຣສ ປະທານນາທິບດ
ໍ ຕ
ີ ີ
ມໍຄນ
ົ ປັດຈຸບນ
ັ ເຊິງ່ ເປັນຜູຕ
້ າງໜ້າຂອງ
ພັກເຟຣເຕລິນ ໄດ້ 22,35%, ແລະ
ອັນດັບທີ 3 ແມ່ນທ່ານ ນາງ ອາແມນ
ດາ ເບີຕາ ດອສຊານໂຕສ ຮອງນາຍົກ
ລັດຖະມົນຕີອັນດັບທີ 1 ຈາກພັກຄຸນ
ໂຕ ໄດ້ 9,41%.
ເກືອບ 2 ທົດສະວັດຫລັງ
ຈາກແຍກຕົວເອກະລາດຈາກອິນໂດເນ

ລັດຖ
 ະມົນຕີມາເລເຊຍ ຮຽກ
ຮອ
້ ງໃຫ້ລ
ດ
ັ ຖະສະພາ ຊຸກຍ
 ຫ
ູ້ ລຽນດີຈີ
ຕອນ-ບິດຄ
 ອຍ ໃຫ້ເປັນສະກຸນເງິນທີ່
ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໃນປະເທດມາ
ເລເຊຍ ກວມເອົາການລົງທຶນດຈ
ີ ຕ
ີ ອນ
ໃນອຸດສາຫະກໍາເຕັກໂນໂລຢີ.
ອີ ງ ຕ າມກ ານລ າຍງ ານຂ່ າ ວ
ເມືອ
່ ວນ
ັ ທີ 22 ມີນາຜາ່ ນມາ ໃຫ້ຮວ
ູ້ າ່ :
ທ່ານ ຊາຮິດິ ໄຊນູ ອາບດ
ິ ິນ ຮອງລັດຖະ
ມົນຕີກະຊວງສື່ສານ ແລະ ສື່ມວນຊນ
ົ 
ຂອງມາເລເຊຍ ໄດ້ກາ່ ວໃນລດ
ັ ຖະສະພາ
ໃນວນ
ັ ຈນ
ັ ນວ
້ີ າ່ : “ພວກເຮົາຫວັງວ່າລັດ
ຖະບານ (ມາເລເຊຍ) ຈະອະນຸຍາດໃຫ້
ເຊຍ, ຕີມ-ໍ ເລດສະເຕ ໄດ້ຈດ
ັ ການເລືອກ ນໍາໃຊ້ບິດຄອຍ ແລະ ຫລຽນດີຈີຕອນ
ຕັ້ງປະທານາທິບໍດີເປັນຄັ້ງທີ 5 ໃນວັນ
ທີ 19 ມີນາຜ່ານມາ, ຜູເ້ ຂົາ້ ຊີງຕຳແໜ່ງ
ທັງໝົດ 16 ທ່ານ ລ້ວນແຕ່ເປັນບຸກ
ຄົນສຳຄັນ ທີ່ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການ
ຕໍ່ສູ້ເພື່ອເອກະລາດຂອງປະເທດ.
ຕາມລະບຽບການ, ເມື່ອບໍ່
ມີຜູ້ສະໝັກທ່ານໃດ ໄດ້ຮັບຄະແນນ
ຫລາຍກວ່າ 50% ຂອງຄະແນນສຽງ
ທັງໝົດ, ການເລືອກຕັ້ງຮອບທີສອງ
ສະຖາບັ ນ ການເງິ ນ ສາກົ ນ
ເປັນຮອບຊີ້ຂາດ ຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ
ຂອງດູໄບ ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ: ຈະເລີ່ມມີ
19 ເມສາ 2022 ລະຫວ່າງຜູຊ
້ ະນະອັນ
ການສະເໜີກົດໝາຍສະກຸນເງິນດີຈີ
ດັບທີ 1 ແລະ 2 ໃນຮອບທໍາອິດ.
ຕອນຄອບຄຸມທົ່ວປະເທດ.
ແຫລ່ງຂ່າວ: Daily News
ເຈົ້າໜ້າທີ່ບໍລິການດ້ານການ
ເງິນຂອງດູໄ ບ ກ່າວວ່າ: ໃນປັດຈຸບັນ
ອົງການດັ່ງກ່າວ ກໍາລັງສະເໜີໃຫ້ມ
 ີ
ການຮ່ າ ງກົ ດ ໝ າຍໃ ຫ້ ສ າມ າດ ສະ
ໜອງການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫລຽນດີຈີຕອນ ເຊິ່ງ
ໄ ດ້ ປຶ ກ ສາຫ າລື ກັ ນ ເ ປັ ນ ຢ່ າ ງດີ ແ ລ້ ວ 
ແລະ  ຫວັງວ
 ່າຈະເຫັນວິທທ
ີ ີ່ເໝາະສົມ
ໃນການຮ່າງກົດໝາຍ.
ສະຖາບັນດ
 ັ່ງກ່າວ ຍັງໃຫ້ຮ
 ູ້
ຕື່ມວ່າ: ຖ້າວ່າການປັບປຸງກົດໝາຍ
ໄດ້ສ
 ໍາເລັດແລ້ວ ບົດລາຍງານນີ້ຈະຖືກ
ເຜີຍແຜ່ຢູ່ໃນເວັບໄຊ, ໃນທາງກົງກັນ
ຂ້າມ
ໜ່ວຍງານຄວບຄຸມເບິ່ງແຍງ
ເລີ່ມມີຄວາມເຫັນບໍ່ເຫັນດີ ບັນຫ
 ານີ້
ບໍ່ ຄ ວນຖື ກ ຍົ ກ ຂຶ້ ນ ມາຈົ ນ ກວ່ າ ຈະມີ

 ື່ນໆ ກາຍເປັນສະກຸນເງິນທີ່ຖືກຕ້ອງ
ອ
ຕາມກົດໝາຍຂອງປະເທດ”.
ທັງນີ້, ກະຊວງສື່ສານ ແລະ
ສື່ມວນຊົນຂອງມາເລເຊຍ ແມ່ນກະ
ຊວງທີ່ເບິ່ງແຍງດ້ານດີຈີຕອນໃນປະ

ເທດ, ມີຂອບເຂດວຽກງານໃນດ້ານ
ຕ່າງໆ ນັບຕັງ້ ແຕ່ການເປີດຕົວເຄືອຂ່າຍ
ມືຖື 5G ຈົນເຖິງການເບິງ່ ແຍງການລົງ
ທຶນໃນອຸດສາຫະກໍາເຕັກໂນໂລຢີຕາ່ ງໆ.
ແຫລ່ງຂ່າວ: The Standard
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# ທະນາກອນ ປັນນະວົງ

ການປ່ຽນແປງຢ່າງຈະແຈ້ງ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ສະຖາ
ບັນດ
 ັ່ງກ່າວ ໄດ້ສະເໜີການລົງທຶນໃນ
ສະກຸນເງິນດ
ຈ
ີ ຕ
ີ ອນເທົາ່ ນັນ
້     ສອດຄອ
່ ງ
ກັບທີ່ສະຖາບັນໄດ້ກ
 ່າວວ່າ  ການລົງ
ທຶ ນ ໃນສະກຸ ນ ເ ງິ ນ ດີຈີ ຕ ອນຈະຕ້ ອ ງ
ຖືກກຳນົດຖານະເປັນຊັບສິນທີ່ປອດ

[+wfhIa[soa’lnry,3mG T856 (21) 454563, 8hv’dkoc9h’0jk;3mG T856 (21) 413522
vvdc[[{9afsohk3fpG ok’ d5ddyd [5ffkw- c]t lq,obd cdh;w-pt9ad

ໄພ ເຊິ່ງໃນເອກະສານທີ່ມີການເຜີຍ
ແຜ່ຫລ້າສ
 ຸດ ໄດ້ມ
 ີການແຍກສະກຸນ
ເງິນດ
ຈ
ີ ີຕອນອອກມາ
ໂດຍແຕ່ລະ
ຫລ ຽນຈ ະຖື ກ ກໍ າ ນົ ດ ແຕກຕ່ າ ງກັ ນ
ເຊິ່ ງ ໃນປັ ດ ຈຸ ບັ ນ ຫລາຍໆຫລຽນມີ 
ການປະຍກ
ຸ ໃຊ້ໃນທາງທແ
່ີ ຕກຕ່າງກັນ.
ແຫລ່ງຂ
 າ່ ວ: https://cryptosiam.com/

