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ທິການກົດໝາຍ, ຮອງປະທານ
ກໍ າ ມາທິ ກ ານວຽກງານສະມາ
ຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ,
ສສຊ

ບັນດາ

ຈາກແຂວງຜົ້ງສາລີ,

ຫລວງນໍ້າທາ, ອຸດົມໄຊ, ບໍ່
ແກ້ວ,ໄຊຍະບູລີ, ຫົວພັນ, ຊຽງ
ຂວາງ, ໄຊສົມບູນ ແລະ ແຂວງ
ວຽງຈັນ, ສສຂ ວຽງຈັນ ທີ່ປະ
ຈໍາເມືອງວັງວຽງ,

ຫ້ອງການ

ກອງເລຂາຄະນະກໍາມະການແຫ່ງ
ຊາດ ເພືອ
່ ຄວາມກ້າວໜ້າແມ່ຍງິ ,
(ສພຊ) ເພືອ
່ ເປັນການຍົກ

ປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ

(ສສຂ);

ພ າ ບ ຍິ ງ - ຊ າ ຍ ທ າ ງ ດ້ າ ນ ກົ ດ

ແມ່ ແລະ ເດັກ ແລະ ພາກສວນ

ລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ

ໃນວັນທີ 18-19 ມີນາ 2022

ໝາຍ” ທີ່ເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງ

ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງໝົດ 40

ແລະ ເປັນການທົບທວນຄືນທາງ

ກໍາມາທິການກົດໝາຍຮ່ວມກັບ

ວຽງຈັນ ໂດຍການເປັນປະທານ

ທ່ານ ຍິງ 14 ທ່ານ.

ດ້ານກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບບົດບາດ

ກໍ າ ມາທິ ກ ານວຽກງານສະມາ

ຂອງທ່ານ ຈະເລີນ ເຍຍປາວເຮີ

ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ໃຫ້

ຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດກອງ

ຮອງປະທານສະພາແຫ່ ງ ຊາດ,

ແກ່ ສ ະມາຊິ ກ ສະພາແຫ່ ງ ຊາດ

ປະຊຸມສໍາມະນາໃນຫົວຂໍ້ “ການ

ປະທານກໍາມາທິການກົດໝາຍ;

(ສສຊ) ແລະ ສະມາຊິກສະພາ

ຍົ ກ ສູ ງ ບົ ດ ບາດຄວາມສະເໝີ

ເຂົ້າຮ່ວມມີຮອງປະທານກໍາມາ
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ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້

ໄດ້

ຮັບຟັງການບັນລະຍາຍກ່ຽວກັບ

vjko8+|hk @
(ສພຊ)

ກອງປະຊຸມ

ໃຫຍ່ສະຫະພັນລັດຖະສະພາສາ
ກົນ

(Inter-Parliamentary

Union (IPU)) ຄັ້ງທີ 144

(ສພຊ) ວັນທີ 22 ມີ
ນາ 2022 ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ,

ສ.ເກົາຫລີ ແລະ ສະພາແຫ່ງ

ເພື່ ອ ລາຍງານຈຸ ດ ປະສົ ງ ທີ່ ເ ດີ ນ

ຊາດລາວ.

ທາງມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດ

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ມີພິ

ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ

ວຽກຢູ່ ສປປລາວ; ພ້ອມສະເໜີ

ທີ ມ ອບ-ຮັ ບ ລົ ດ ຊ່ ວ ຍເຫລື ອ

IM MOOHONG ເອກອັກ

ຂໍ ເ ປີ ດ ສ າ ຂ າ ມູ ນ ນິ ທິ ອ າ ສ າ

(ລົດສຸກເສີນ) ຈຳນວນ 10 ຄັນ

ຄະລັດຖະທູດ ແຫ່ງ ສ.ເກົາຫລີ

(ASA) ຢູ່ ສປປລາວ ແລະ ປືກ

ລວມມູນຄ່າ 375.000 ໂດລາ

ພ້ ອ ມດ້ ວ ຍຄະນະມູ ນ ນິ ທິ ອ າ

ສາຫາລື ທິ ດ ທາງການຮ່ ວ ມມື

ສະຫະລັດ ແລະ ເຊັນສັນຍາການ

ສາ (ASA) ສ.ເກົາຫລີ ຍັງໄດ້

ໃນຕໍໜ
່ າ້ . ຈາກນັນ
້ , ທ່ານ ຄຳໃບ

ຮ່ວມມືຊ່ວຍເຫລືອ 5 ປີ ລະ

ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບທ່ານ ຄຳໃບ ດຳ

ຫວ່າງມູນນິທິອາສາ

ລັດ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ

(ASA)
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ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໃນ
ວັນທີ 20 ມີນາ 2022 ທີ່ນູຊາ
ດູອາ, ບາຫລີ, ປະເທດອິນໂດ
ເນເຊຍ (ໃນຮູບແບບເຊິ່ງໜ້າ)
ພາຍໃຕ້ການເປັນເຈົ້າພາບຂອງ
ລັ ດ ຖະສະພາອິ ນ ໂດເນເຊຍ;
ມີສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຈໍາ
ນວນ 1.000 ຄົນ ທີ່ມາຈາກ
115 ປະເທດໃນທົ່ວໂລກ ແລະ
ຄະນະຜູ້ ແ ທນຈາກອົ ງ ການສະ

|hk @

vjko8+|hk @

dv’xt-5, xt9exu @W@! 0v’ 7]l Iv’xtmko d;ml g7nv
j ows;;Pd’ko16c
j 0;’s];’ohemk
Ij;,da[vq’dko9af8A’rkp.o lrc]t g]0kmydko lr0

(ສພຊ) ວັນທີ 14 ມີ
ນາ 2022 ທ່ານ ນາງ ມະນີວັນ
ເຢຍປາວເຮີ ຮອງປະທານກຳມາ
ທິ ກ ານວັ ດ ທະນາທຳ-ສັ ງ ຄົ ມ
(ກວທສ) ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້
ເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມ,

ຊູກຍູ້

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາຄາດ
ໝາຍໃນຂົ ງ ເຂດສຶ ກ ສາທິ ກ ານ
ແລະ ກິລາ, ການປັບປຸງຄຸນນະ
ພາບການຮຽນ-ການສອນທຸກຊັນ
້
ທຸກສາຍ ໃນໄລຍະໃໝ່ ແລະ ການ
ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ວຽກງານກິ ລາ
ກາຍຍະກຳ ຢູແ
່ ຂວງຫລວງນ້ຳທາ.
ໃນການເຄື່ອນໄຫວຄັ້ງ
ນີ້, ໄດ້ປະຊຸມຮ່ວມກັບພະແນກ

|hk #

ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ
ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມພະແນກສຶກສາທິ

ການ ແລະ ກິລາແຂວງ ໂດຍເຂົ້າ

ຍະວົງ ປະທານຄະນະກຳມະການ

ງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາ

ຮ່ວມເຮັດວຽກຂອງທ່ານ

ບຸນ

ວັດທະນາທຳ-ສັງຄົມ ແລະ ບັນ

ຄາດໝາຍໃນຂົ ງ ເຂດສຶ ກ ສາທິ

ໂຮມ ຈິດດາລາ ຫົວໜ້າພະແນກ

ດາເຜົ່າ; ມີຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າ

ການ ແລະ ກິລາ, ການປັບປຸງ

ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ

ຂະແໜງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ;

ແລະ ທ່ານ ນາງ ເກສອນ ແສງ

ກອງປະຊຸ ມ ໄດ້ ຮັ ບ ຟັ ງ ບົ ດ ລາຍ
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(ສພຊ) ວັນທີ 22 ມີ
ນາ 2022 ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ,
ກໍາມາທິການບັນດາເຜົ່າ (ກບຜ)
ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຮ່ວມ
ລະ
ຫວ່າງ ກບຜ ກັບພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບຜົນຂອງການ
ຕິດຕາມກວດກາຂອງ ກບຜ
ປະຈຳປີ 2021 ໂດຍການ
ເປັນປະທານຂອງທ່ານ
ພົທ.
ສຸວອນ ເລືອງບຸນມີ ຮອງປະ
ທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ຜູ້ຊີ້ນຳ
ກບຜ; ເຂົ້າຮ່ວມມີທ່ານ ຄຳຈັນ
ໂສຕາປະເສີດ ປະທານ ກບຜ;
ມີຮອງປະທານ ກບຜ, ມີຜູ້ຕາງ
ໜ້າຈາກກະຊວງພະລັງງານ ແລະ
ບໍ່ແຮ່, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າ
ໄມ້, ກະຊວງພາຍໃນ, ຫ້ອງວ່າ
ການສູນກາງພັກ, ຄະນະກໍ່ສ້າງ

ຮາກຖານການເມື ອ ງກະຊວງ
ປ້ອງກັນປະເທດ, ຄະນະກໍ່ສ້າງ
ຮາກຖານການເມື ອ ງກະຊວງ
ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ກະ
ຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງ
ທຶນ, ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າກົມ,
ແຂກຖືກເຊີນ ແລະ ພະນັກງານ
ວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ຈຸ ດ ປະສົ ງ ກໍ ເ ພື່ ອ ປຶ ກ

le,tokDDD
ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ຕາມ
ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລັດຖະທໍາມະ
ນູນ ແລະ ກົດໝາຍ; ທັກສະໃນ
ການປະກອບຄໍາເຫັນຢູ່ກອງປະ
ຊຸມ;

ການຍົກສູງບົດບາດແມ່

ຍິງລາວ ໃນຕໍາແໜ່ງນໍາພາ-ຄຸ້ມ
ຄອງ ແລະ ຕັດສິນບັນຫາໃນຂັ້ນ
ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ; ການ
ຍົກສູງສິດທິ ແລະ ບົດບາດຍິງຊາຍ ໃນວຽກງານກົດໝາຍ ຢູ່
ຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ.
ປະທານກອງປະຊຸ ມ
ໄ ດ້ ມີ ຄ ຳ ເ ຫັ ນ ຕໍ່ ກ ອ ງ ປ ະ ຊຸ ມ
ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມ
ໝາຍ, ຄວາມສໍາຄັນ ກ່ຽວກັບ
ການຍົ ກ ສູ ງ ບົ ດ ບາດຄວາມສະ
ເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ເຊິ່ງເປັນບັນ
ຫາທີ່ສໍາຄັນຫລາຍ ທີ່ພວກເຮົາ
ຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ແກ້ໄຂໂດຍຖືເອົາ
ວຽກງານສຶກສາອົບຮົມເປັນກົກ,
ເອົ າ ເສດຖະກິ ດ ແກ້ ໄ ຂຄວາມ
ທຸກຍາກເປັນການຕັດສິນ ແລະ
ເອົາການປະຕິບັດກົດໝາຍເປັນ
ສິ່ງສໍາຄັນ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມ
ສະເໝີພາບອັນແທ້ຈິງ ລະຫວ່າງ
ຍິງ-ຊາຍ ໃນເງື່ອນໄຂ ແລະ ໂອ
ກາດທີ່ ເ ທົ່ າ ທຽມກັ ນ ໃນທຸ ກ
ດ້ານ, ແນໃສ່ລົບລ້າງທຸກການ

ສາຫາຫລື ກ ານຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ
ມະຕິເລກທີ 41/ສພຊ, ລົງວັນ
ທີ 17/11/2021 ວ່າດ້ວຍການ
ຮັ ບ ຮອງເອົ າ ບົ ດ ລາຍງານຂອງ
ລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດ
ຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄລຍະ 9 ເດືອນ,
ຄາດຄະເນໝົດປີ 2021 ແລະ
ທິດທາງແຜນການ
ປະຈຳປີ
2022 ເຊິ່ງໃນກອງປະຊຸມໄດ້
ຮັບຟັງຕາງໜ້າ ກບຜ ສະເໜີ

ການ; ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງພະ
ລັງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ສະເໜີທິດ
ທາງແຜນການສື ບ ຕໍ່ ຊົ ດ ເຊີ ຍ
ແລະ ຟື້ນຟູຊີບ ຊີວິດການເປັນ
ຢູ່ ຂ ອງປະຊາຊົ ນ ບ້ າ ນຍົ ກ ຍ້ າ ຍ
ຈັດສັນ
(ບ້ານສາມັກຄີໄຊ,
ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ຄານ 3) ເມືອງ
ຊຽງເງິນ ແລະ (ບ້ານຫາດຄີບ,
ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ອູ 2) ເມືອງງອຍ

ແຂວງຫລວງພະບາງ; ຕາງໜ້າ
ກະຊວງພາຍໃນ ສະເໜີຜົນການ

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ 3 ສ້າງ
ປະຈຳປີ 2021 ແລະ ທິດທາງ
ແຜນການ ປະຈຳປີ 2022; ຕາງ
ໜ້າກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າ
ໄມ້ ສະເໜີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ແຜນການພັ ດ ທະນາຊົ ນ ນະບົ ດ
ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ,
ການສ້ າ ງບ້ າ ນໃຫຍ່ ກ າຍເປັ ນ
ເມືອງນ້ອຍ ປະຈຳປີ 2021

ແລະ ແຜນການ ປະຈຳປີ 2022
ຕາມມະຕິກອງປະຊຸມສະໄໝສາ

ມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ຊຸດທີ IX; ຕາງໜ້າຫ້ອງ
ວ່າການສູນກາງພັກ ສະເໜີຜົນ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານ
ກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງ ປະ
ຈຳປີ 2021 ແລະ ທິດທາງ
ແຜນການ ປະຈຳປີ 2022; ຕາງ
ໜ້ າ ຈາກກະຊວງປ້ ອ ງກັ ນ ປະ
ເທດ ສະເໜີຜົນການຈັດຕັ້ງປະ

ຕິບັດວຽກງານກໍ່ສ້າງຮາກຖານ
ການເມືອງ ປະຈຳປີ 2021 ແລະ

ທິດທາງແຜນການ
ປະຈຳປີ
2022; ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງ
ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ສະເໜີ
ຜົ ນ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ວຽກ
ງານກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງ
ປະຈຳປີ 2021 ແລະ ທິດທາງ
ແຜນການ ປະຈຳປີ 2022; ຕາງ
ໜ້າກະຊວງແຜນການ
ແລະ
ການລົງທືນ ມີຄຳເຫັນຕໍ່ເນື້ອ

ໃນຕ່ າ ງໆກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງກັ ບ ພາລະ
ບົດບາດ ຂອງຂະແໜງການຂອງ
ຕົນ; ພ້ອມນັ້ນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືເນື້ອໃນ
ຂອງກອງປະຊຸມ ແລະ ບັນຫາ
ອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ
ສຸວອນ ເລືອງບຸນມີ ໄດ້ມີຄຳ
ເຫັນຕໍ່ກອງປະຊຸມວ່າ: ເພື່ອເຮັດ
ໃຫ້ກອງປະຊຸມ ບັນລຸຜົນສຳເລັດ
ຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ລະດັບຄາດ
ໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ຂໍຮຽກຮ້ອງມາ
ຍັງບັນດາທ່ານ ຈົ່ງຍົກສູງຄວາມ
ຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບນຳໃຊ້ ຄ ວາມຮູ້ ,
ຄວາມສາມາດຂອງຕົນ ເຂົ້າໃນ
ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະກອບຄໍາ
ເຫັນໃສ່ບັນດາເນື້ອໃນກອງປະ
ຊຸມຄັ້ງນີ້ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບ
ຄວາມເປັນຈິງ,
ຍົກໃຫ້ເຫັນ
ດ້ານດີ, ດ້ານອ່ອນ, ສາເຫດ
ແລະ ສະເໜີວິທີການແກ້ໄຂຢ່າງ
ຈະແຈ້ງ ເພື່ອເປັນບົດຮຽນໃຫ້
ແກ່ ກ ານແກ້ ໄ ຂວຽກງານໃນຕໍ່
ໜ້າ. ນອກນັ້ນ, ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່
ປະຕິ ບັ ດ ມາດຕະການປ້ ອ ງກັ ນ
ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄ
ວິດ-19 ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
(ອານຸສອນ ພູມມີທອນ)

ເຜົ່າຕ່າງໆ ໂດຍໃຫ້ສະມາຊິກສະ

ດ້ວຍສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ

ຄັ້ງທີ 144 ໄດ້ດໍາເນີນໄປເປັນ

ຜູ້ ແ ທນທີ່ ເ ຂົ້ າ ຮ່ ວ ມແມ່ ນ ໄດ້

ໝັ້ນຄົງສາກົນ; ກອງປະຊຸມກຳ

ວຽກງານສະມາຊິ ກ ລັ ດ ຖະສະ

ພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະ

ແລະ

ພະນັກງານ-ວິຊາການທີ່

ເວລາ 4 ວັນ, ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 20

ພ້ອມກັນພິຈາລະນາບັນຫາຮີບ

ມາທິ ກ ານປະຈຳກ່ ຽ ວກັ ບ ວຽກ

ພາເພດຍິງ; ກອງປະຊຸມເວທີປຶກ

ພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ຕ້ອງພະ

ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ

ຫາ 24 ມີນາ 2022 ໂດຍໄດ້

ດ່ວນທີ່ເປັນຄວາມກັງວົນຮ່ວມ

ງານການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ;

ສາຫາລື ຂ ອງສະມາຊິ ກ ສະພາ

ຍາຍາມສ້າງທຸກເງື່ອນໄຂ, ຊອກ

ຄັ້ງສຳຄັນດັ່ງກ່າວ.

ສຸ ມ ໃສ່ປຶກ ສາຫາລື ກັ ນພາຍໃຕ້

ກັນໃນທົ່ວໂລກ. ນອກນັ້ນ, ຍັງ

ກອງປະຊຸມກຳມາທິການປະຈຳ

ໜຸ່ມ ແລະ ກອງປະຊຸມປິ່ນອ້ອມ

ທຸກວິທີການ, ຊອກຄົ້ນທຸກທ່າ

ໃນພິ ທີ ເ ປີ ດ ກອງປະ

ຫົວຂໍ້: “ເຂົ້າໃກ້ເປົ້າໝາຍທີ່ເປັນ

ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ປະກອບຄຳ

ວ່າດ້ວຍປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ສິດ

ອື່ນໆຂອງ IPU ພ້ອມທັງພິຈາ

ແຮງ ເພື່ອນໍາເອົາກົດໝາຍ ແລະ

ຊຸມດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ມີບຸກຄົນສຳຄັນ

ສູນ: ຊຸກຍູ້ໃຫ້ລັດຖະສະພາດຳ

ເຫັນໃນກອງປະຊຸມຕ່າງໆ ເຊັ່ນ:

ທິມະນຸດ; ກອງປະຊຸມກຳມາທິ

ລະນາຮັ ບ ຮອງເອົ າ ມະຕິ ທີ່ກ່ ຽວ

ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ

ລົງໂຄສະ

ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຂຶ້ນກ່າວມີຄຳ

ເນີນງານກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງ

ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານງານ;

ການປະຈຳ ກ່ຽວກັບກິດຈະການ

ຂ້ອງກັບວຽກງານຂອງກຳມາທິ

ນາເຜີ ຍ ແຜ່ ໃ ຫ້ ປ ະຊາຊົ ນ ລາວ

ເຫັນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນທ່ານ ດູຣ

ດິນຟ້າອາກາດ”

ເຊິ່ງໃນວາລະ

ກອງປະຊຸມກຳມາທິການປະຈຳ

ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ;

ການດັ່ງກ່າວ ອີກຈຳນວນໜຶ່ງ.

ບັນດາເຜົ່າໄດ້ຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈຢ່າງ

ອາເຕ ປາເຊໂກ, ປະທານສະຫະ

ການດຳເນີ ນ ກອງປະຊຸ ມ ຄະນະ

ກ່ຽວກັບສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມ

ກອງປະຊຸ ມ ເວທີ ປຶ ກ ສາຫາລື

(ສຸກສາຄອນ ອະນັນທະ)

ທົ່ວເຖິງ, ເລິກເຊິ່ງ ແລະ ທຸກ

ພັນລັດສາກົນ IPU; ທ່ານ ມາ

ທ້ອງຖິ່ນຮາກຖານ

ໃຫ້ສອດ

ຕິນ ຈູງກົງ, ເລຂາທິການໃຫຍ່

ຄ່ອງກັບຈຸດພິເສດ, ຈິດຕະສາດ

IPU; ທ່ານ ອັນເຕນິໂອ ກູເຕີ

ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມຕົວຈິງ,

ເຣສ

ພະຍາຍາມຊຸ ກ ຍູ້ ສ້ າ ງຄອບຄົ ວ

ປະຊາຊາດ; ທ່ານ ໂຈໂກວີ ໂດ

ຕົວແບບກັບທີ່

ໂດ ປະທານາທິບໍດີ ແຫ່ງ ສາທາ

ເພື່ອໃຫ້ປະຊາ

ເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະ

ຊົ ນ ເຫັ ນ ພາບໄດ້ ເ ຖີ ງ ຄວາມສໍ າ

ລະນະລັດອິນໂດເນເຊຍ

ຄັນ,

ຄວາມຈໍາເປັນກ່ຽວກັບ

ກ່ າ ວເປີ ດ ກອງປະຊຸ ມ ຢ່ າ ງເປັ ນ

ຄວາມເທົ່າທຽມກັນ ລະຫວ່າງ

ທາງການ ໂດຍທ່ານ ນາງ ປອນ

ຍິງ-ຊາຍ ຢ່າງເປັນຮູບປະທໍາ.

ມາຫາຣານີ

ກອງປະຊຸມຄັງນີ້, ໄດ້
ຮັ ບ ການສະໜັ ບ ສະໜູ ນ ທາງ

ແລະ

ປະທານສະພາຜູ້

ແທນປະຊາຊົ ນ ແຫ່ ງ ສາທາລະ
ນະລັດອິນໂດເນເຊຍ.

ດ້ານງົບປະມານ ຈາກໂຄງການ

ການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະ

ມູນນິທິ ເວດມິນສເຕີ ເພື່ອປະ

ຊຸມຄັ້ງນີ້

ຊາທິປະໄຕ (WFD) ສົມທົບ

ປະຕິບັດພັນທະ ແລະ ບົດບາດ

ກັບງົບປະມານຂອງຄະນະເລຂາ

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປລາວ

ທິການສະພາແຫ່ງຊາດ.

ທີ່ ເ ປັ ນ ສະມາຊິ ກ ສົ ມ ບູ ນ ຂອງ

(ກົມຕິດຕາມກວດກາ, ໂຄສະນາ

IPU,

ແລະ ຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ)

ຂອງ ສປປລາວ ກໍຄືສະພາແຫ່ງ

ແມ່ນເພື່ອເປັນການ

ເພື່ອສະແດງທັດສະນະ

ຊາດລາວ ຕໍ່ເວທີສາກົນ ແລະ

7totDDD

ກະທໍາທີເ່ ປັນການຈໍາແນກຄວາມ
ສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ຢູ່ເຂດຫ່າງ

ຫະປະຊາຊາດ,

ໄກສອກຫລີກ

ປະຊາຊົນລາວ

ອົງການລັດຖະສະພາປະຈຳພາກ

ບັນດາເຜົ່າ, ແກ້ໄຂຮີດຄອງປະ

ພື້ ນ ຕ່ າ ງໆຂອງໂລກເຂົ້ າ ຮ່ ວ ມ.

ເພນີອັນຫລ້າຫລັງ,

ເຊິ່ ງ ຄະນະຜູ້ ແ ທນຂອງສະພາ

ຫຍໍ້ທໍ້ໃນ

ຜົນຂອງການຕິດຕາມກວດກາ
ປະຈຳປີ 2021 ຂອງກຳມາທິ

2

ຕົວແທນຈາກ

ບັ ນ ດາຄອບຄົ ວ ຂອງຊົ ນ ເຜົ່ າ

ແຫ່ງຊາດລາວ

ນຳໂດຍທ່ານ

ສ່ວນໜ້ອຍ, ກົດປະເພນີ, ຮີດ

ສັນຍາ ປຣະເສີດ ປະທານກຳມາ

ຄອງທີ່ເປັນສະຕິສັງຄົມຂອງກຸ່ມ

ທິການການຕ່າງປະເທດ ພ້ອມ

ເປັນການແລກປ່ຽນທັດສະນະ,
ຄ ຳ ຄິ ດ ຄ ຳ ເ ຫັ ນ ກັ ບ ບັ ນ ດ າ ຜູ້
ແທນຈາກລັ ດ ຖະສະພາເພື່ ອ ນ
ມິດ ກ່ຽວກັບເນື້ອໃນຕ່າງໆໃນ
ກອງປະຊຸມ

ແນໃສ່ຮັດແໜ້ນ

ຄວາມສາມັກຄິ, ເສີມຂະຫຍາຍ
ມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມື
ເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ຮັບມື
ກັບສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນ.
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ IPU
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ຄາດໝ າຍຂ ອງຂ ະແ ໜງກ ານ ແກ່ຜບ
ູ້ ໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ

ltrkcsj'-kfDDD

ໃຫ້ແຂວງວຽງຈັນ, ແຂວງສາລະ

ລາວໂດຍທ່ານ ປອ. ບຸນທັນ

ຮ່ວມມືຊ່ວຍເຫລືອຄັ້ງນີ້ ກໍເພື່ອ

ວັນ ແລະ ອົງການກາແດງລາວ.

ບຸນວິໄລ

ເປັນການເສີມຂະຫຍາຍສາຍພົວ

ຈາກນັ້ນ, ກໍໄດ້ມີພິທີ

ຮອງເລຂາທິການສະ

ພາແຫ່ງຊາດ;

ເຂົ້າຮ່ວມເປັນ

ພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມ

ດຳລັດ ກໍໄດ້ກ່າວສະແດງຕ້ອນ

ເຊັນມອບ-ຮັບ ເຊິ່ງຕາງໜ້າຝ່າຍ

ສັກຂີພິຍານ ມີເອກອັກຄະລັດ

ມືອນ
ັ ດີງາມ ລະຫວ່າງສາທາລະນະ

ຮັບຢ່າງອົບອຸ່ນ

ພ້ອມສະແດງ

ມູນນິທອ
ິ າຊາ (ASA) ສ.ເກົາຫລີ

ຖະທູດ ແຫ່ງ ສ.ເກົາຫລີ ແລະ

ລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ຄວາມຂອບໃຈຕໍກ
່ ານຊ່ວຍເຫລືອ

ໂດຍທ່ານ Jeong Sung Jin

ຄະນະຈາກທັງສອງຝ່າຍ.

ແລະ ສາທາລະນະລັດ ເກົາຫລີ.

ໃນຄັ້ງນີ້ ແລະ ຈະໄດ້ນຳເອົາລົດ

ປະທານມູນນິທິດັ່ງກ່າວ

ແລະ

ພິທີມອບ-ຮັບລົດຊ່ວຍ

ສຸກເສີນຈຳນວນດັ່ງກ່າວມອບຕໍ່

ຕາງໜ້ າ ຝ່ າ ຍສະພາແຫ່ ງ ຊາດ

ເຫລືອ ແລະ ເຊັນສັນຍາການ

(ກົງທະນູຄຳ ພິພັດເສລີ)

ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ

ກິລາ ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກງານວິຊາສະ ຈຳເມືອງ,

ໂດຍຜ່ າ ນການຈັ ດ ຕັັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ

ເພາະຢູ່ຂັ້ນເມືອງ,

ເຮັດໃຫ້ສັງ

ໜ້າຫ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ

ແຜນພັ ດ ທະນາຂະແໜງການ

ຄົມຮັບຮູ້

ເຂົ້າໃຈເຖິງ

ເມືອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ສຶກສາ ແລະ ກິລາ ປະຈໍາສົກ

ຄວາມຈ ຳເ ປັ ນ ໃ ນກ ານສ້ າ ງຕັ້ ງ

ຮຽນ

ກອງທຶນກິລາ-ກາຍຍະກຳ, ໃຫ້

ຮັ ບ ຟັ ງ ການລາຍງານສະພາບ

ຄ າ ດ ໝ າ ຍ ສ າ ມ າ ດ ບັ ນ ລຸ ໄ ດ້

ການຮ່ວມມື

ລວມ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະ

ຕາມແຜນການ, 2 ຄາດໝາຍ

ສ່ວນທັງວັດຖຸ ແລະ ຊັບສິນເຂົ້າ ຕິ ບັ ດ ວຽກງານການສຶ ກ ສາທິ

ທີ່ມີຄວາມກ້າວໜ້າ ເມື່ອທຽບ

ໃນກ ອງທື ນ ກິ ລ າ-ກາຍຍະກຳ;

ການ ແລະ ກິລາ, ການປັບປຸງ

ໃສ່ປີຜ່ານມາ ແລະ 2 ຄາດໝາຍ

ພ້ອມນັ້ນ,

ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ

ຄຸນນະພາບການຮຽນການສອນ

ທີ່ບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມແຜນ,

ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ແລກປ່ຽນປະ

ທຸກຊັ້ນທຸກສາຍ ໃນໄລຍະໃໝ່

ມີ 3 ຄາດໝາຍທີ່ຂຶ້ນກັບຄວາມ

ກອບຄຳຄິດເຫັນ ທັງຂໍ້ສະດວກ,

ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ

ຮັບຜິດຊອບຂອງກະຊວງສຶກສາ

ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ

ຂໍ້ສະເໜີ

ງານກິລາກາຍຍະກຳ ຢູ່ພາຍໃນ

ທິການ ແລະ ກິລາໂດຍກົງ; ສາມາດ

ຕ່າງໆ ໃນຂົງເຂດວຽກງານສຶກ

ເມືອງນາແລ; ພ້ອມນັ້ນ, ທ່ານ

ຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ໂຄງການອາຫານ ສາຢ່າງມີຈຸດສຸມ ທັງນີ້, ກໍເພື່ອ

ຍັງໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ,

ທ່ຽງໄດ້ 276 ໂຮງຮຽນ; ການ

ເຮັດໃຫ້ວຽກງານຂົງເຂດສຶກສາ

ພົບປະ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ

ສຶ ກ ສາກ່ ອ ນໄວຮຽນໄດ້ ມີ ກ ານ

ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ແລະ ຈັດຕັ້ງ

ອຳນວຍການ, ຄູ-ອາຈານ, ຄະ

ຂະຫຍາຍຕົ ວ ຢ່ າ ງກວ້ າ ງຂວາງ

ປະຕິບັດໃຫ້ມີຄຸນນະພາບບັນລຸ

ນະພັ ດ ທະນາການສຶ ກ ສາຂັ້ ນ

ທັງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະ

ຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້.

ບ້ານ ແລະ ນັກຮຽນ ຢູ່ໂຮງຮຽນ

dv'xt-5,DDD
(ສພຊ) ໃນລະຫວ່າງ
ວັນທີ 21-22 ມີນາ 2022 ທີ່
ເມືອງວັງວຽງ

ແຂວງວຽງຈັນ

ຄະນະເລຂາທິ ກ ານສະພາແຫ່ ງ
ຊາດ (ຄລສ) ຮ່ວມກັບອົງການ
ຈັດຕັ້ງພາຍໃນສະພາແຫ່ ງຊາດ
ແລະ

ເລຂາທິການສະພາປະ

ຊາຊົ ນ ຂັ້ ນ ແຂວງຈັ ດ ກອງປະ
ຊຸມປະຈໍາປີ 2021 ໂດຍການ
ເປັນປະທານຂອງທ່ານ

ນາງ

ປິ່ງຄໍາ ລາຊະສິມມາ ເລຂາທິ
ການສະພາແຫ່ງຊາດ; ມີບັນດາ
ຮອງປະທານກຳມາທິການ, ຮອງ
ເລຂາທິ ກ ານສະພາແຫ່ ງ ຊາດ,
ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ
ນິຕິກໍາສະພາແຫ່ງຊາດ, ບັນດາ
ຄະນະເລຂາທິການປະຊາຊົນຂັ້ນ
ແຂວງທົ່ວປະເທດ ແລະ ພາກ
ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.
ຈຸດປະສົງ, ກໍເພື່ອເປັນ
ການສະຫລຸບຕີລາຄາການເຄືອ
່ ນ
ໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2021
ແລະ ວາງທິດທາງແຜນການ ປະ
ຈໍາປີ 2022 ຂອງຄະນະເລຂາທິ
ການສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ແລກ
ປ່ຽນຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ລະຫວ່າງຄະ
ນະເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ
ກັບບັນດາກົງຈັກພາຍໃນສະພາ
ແຫ່ງຊາດ, ຄະນະເລຂາທິການ
ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ແລະ

ໄດ້ປັບປຸງແກ້ໄຂ ໂດຍສະເພາະ

ການສະພາແຫ່ງຊາດ

ຕິກໍາກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ ແລະ

ການຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນຂອງ

2021 ແລະ ແຜນການປະຈໍາປີ

ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ

ຂັ້ ນ ເທິ ງ ວາງອອກແຕ່ ລ ະໄລຍະ

2022;

ຄະນະເລຂາທິ ກ ານສະພາແຫ່ ງ

ເຂົ້ າ ໃນຂົ ງ ເຂດວຽກງານຕ່ າ ງໆ

ການເປັ ນ ເສນາທິ ກ ານຂອງຄະ

ຊາດ ແລະ ນິຕິກໍາກ່ຽວກັບພາກ

ບໍ່ ທັ ນ ໄດ້ ດີ ສ ະແດງເຖິ ງ ກົ ນ ໄກ

ນະເລຂາທິ ກ ານຂອງຄະນະເລ

ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຈໍານວນໜຶ່ງ.

ລະບອບແບບແຜນວິທເີ ຮັດວຽກ

ຂາທິ ກ ານສະພາປະຊາຊົ ນ ຂັ້ ນ

ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ

ຍັ ງ ບໍ່ ທັ ນ ຜັ ນ ປ່ ຽ ນຢ່ າ ງຕັ້ ງ ໜ້ າ ,

ແຂວງ; ເຜີຍແຜ່ນິຕິກໍາກ່ຽວກັບ

ນາງ ປິ່ງຄໍາ ລາຊະສິມມາ ໄດ້ມີ

ບຸ ກ ຄະລາກອນມີ ຈ ຳນວນເພີ່ ມ

ວຽກງານການເງິນ; ຜູ້ແທນກອງ

ຄຳເຫັນກ່າວເປີດກອງປະຊຸມວ່າ:

ຂຶ້ນ

ແຕ່ກໍຍັງເປັນພະນັກງານ

ປະຊຸ ມ ປະກອບຄໍ າ ຄິ ດ ຄໍ າ ເຫັ ນ

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຄະນະເລຂາ

ໃໝ່, ຄວາມສາມາດຍັງຈຳກັດ,

ຕາມຄໍ າ ເຫັ ນ ເຈາະຈີ້ ມ ຂອງປະ

ທິການສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນຖາ

ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ຍັງ

ທານກອງປະຊຸມ

ນະເປັນອົງການເສນາທິການໃຫ້

ບໍ່ທັນຕອບສະໜອງຕາມຄວາມ

ຄວາມກະຈ່ າ ງແຈ້ ງ ເພີ່ ມ ເຕີ ມ ຕໍ່

ແກ່ສະພາແຫ່ງຊາດ, ຄະນະປະຈໍາ

ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ແລະ ອື່ນໆ.

ວຽກງານເລຂາທິ ກ ານສະພາ

ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຕງ້ັ ໜ້າເຄືອ
່ ນ

ສະນັ້ນ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ກອງປະຊຸມ

ແຫ່ງຊາດຈໍານວນໜຶ່ງ ພ້ອມທັງ

ໄຫວປະຕິ ບັ ດ ພາລະບົ ດ ບາດ

ຂອງພວກເຮົາ ບັນລຸຜົນສຳເລັດ

ສັງລວມການປະກອບຄໍາເຫັນ;

ຂອງຕົນ

ມີຜົນສຳເລັດຫລາຍ

ຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ລະດັບຄາດ

ເຜີ ຍ ແຜ່ ນິ ຕິ ກ ຳກ່ ຽ ວກັ ບ ການ

ເປັນຕົ້ນແມ່ນການປັບ

ໝາຍທີ່ວາງໄວ້ນັ້ນ ຂໍຮຽກຮ້ອງ

ເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ການປະສານ

ປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ການປັບ

ມາຍັງບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະ

ງານ; ທາບທາມຮ່າງນິຕິກໍາວ່າ

ປຸງນິຕິກໍາ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນ

ຊຸມ

ຈົ່ງຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດ

ດ້ວຍການປະສານງານ ລະຫວ່າງ

ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ, ການ

ຊອບນຳໃຊ້ຄວາມຮູ້, ຄວາມສາ

ເລຂາທິ ກ ານສະພາແຫ່ ງ ຊາດ

ຍົ ກ ລະດັ ບ ຄວາມຮູ້ ຄ ວາມສາ

ມາດຂອງຕົນ ເຂົ້າໃນການຄົ້ນ

ກັບຄະນະເລຂາທິການສະພາປະ

ມາດດ້ານວິຊາການ, ການກໍ່ສ້າງ

ຄວ້າ ແລະ ປະກອບຄໍາຄິດຄຳ

ຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ.

ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ການສະໜອງ

ເຫັນໃສ່ບນ
ັ ດາເນືອ
້ ໃນຂອງກອງ

ງົບປະມານ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍ

ປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບ

ຄວາມສະດວກດ້ານອື່ນໆ ເຊິ່ງ

ຄວາມເປັນຈິງ, ຍົກໃຫ້ເຫັນດ້ານ

ທັງໝົດເຫລົ່ານັ້ນ

ແມ່ນເປັນ

ດີ, ດ້ານອ່ອນ, ສາເຫດ ແລະ ສະ

ການສ້ າ ງພື້ ນ ຖານໃຫ້ ແ ກ່ ກ ານ

ເໜີວິທີການແກ້ໄຂຢ່າງຈະແຈ້ງ

ຄຸ ນ ນະພາບລະບົ ບ ການຮຽນ-

ເຄື່ອນໄຫວຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ

ເພື່ ອ ເປັ ນ ບົ ດ ຮຽນໃກ້ ແ ກ່ ກ ານ

ການສອນທຸ ກ ຊັ້ ນ ທຸ ກ ສາຍໃນ

ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ

ແກ້ໄຂວຽກງານໃນຕໍ່ໜ້າ.

ໄລຍະໃໝ່ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະ

ດ້ານ

ປະຈໍາປີ

ການໃຫ້ບົດຮຽນໃນ

ແລະ

ໃຫ້

(ສອນສັກ ວັນໄຊ)

Iv'xtmkoDDD

ທີ່ ມີ ກ ານເຄື່ ອ ນໄຫວໃນປັ ດ ຈຸ

ໃນກອງປະຊຸ ມ ຄັ້ ງ ນີ້ ,

ຕິບັດວຽກງານກິລາ-ກາຍຍະກຳ

ບັນ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ພວກ

ຜູ້ ເ ຂົ້ າ ໄດ້ ຮັ ບ ຟັ ງ ການລາຍງານ

ຈາກພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ

ເຮົ າ ຍັ ງ ພົ ບ ຄວາມຫຍຸ້ ງ ຍາກສິ່ ງ

ບົ ດ ສະຫລຸ ບ ການເຄື່ ອ ນໄຫວ

ກິລາແຂວງ ເຊິ່ງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນ

ທ້າທ້າຍຈຳນວນໜຶ່ງ ທີ່ຈະຕ້ອງ

ວຽກງານຂອງຄະນະເລຂາທິ

ສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕບ
ິ ັດ15

2020-2021 ມີ 8

ແລະ

ແລະ

ປະກອບ

ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວ

ໃນກອງປະຊຸມ,

ໄດ້

ພາບ; ປະຕິບັດນະໂຍບາຍບໍ່ເສຍ

ຕອນບ່າຍຂອງວັນດຽວ

ມສ ເມືອງນາແລ ແລະ ໂຮງ

ຄ່າຮຽນໃນການສຶກສາພາກບັງ

ກັນ, ທ່ານ ນາງ ມະນີວັນ ເຢຍ

ຮຽນປະຖົ ມ ສົ ມ ບຸ ນ ວັ ງ ມີ ໄ ຊ

ຄັບ ໂດຍປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ

ປາວເຮີ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້

ເມືອງນາແລ

ວ່ າ ດ້ ວ ຍການສຶ ກ ສາສະບັ ບ ປັ ບ

ເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ,

ທາຕ່ືມອີກ.

ປຸງ; ການລົງທຶນໃສ່ວຽກງານອາ

ປະ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄູ-

ຊີວະສຶກສາ ແລະ ເຝິກອົບຮົມ

ອາຈານ,

ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ

ນາງ ມະນີວັນ ເຢຍປາວເຮີ ໄດ້

ວິຊາຊີບ ທົ່ວແຂວງມີໂຮງຮຽນ

ຢູ່ ວິ ທ ະຍາໄລຄູ ຫ ລວງນ້ ຳ ທາ

ມີຄຳເຫັນໂອ້ລມ
ົ ຕໍກ
່ ບ
ັ ພາກສ່ວນ

ວິຊາຊີບ 1 ແຫ່ງ ແລະ ໄດ້ພະ

ໂດຍທ່ານໄດ້ຮບ
ັ ຟັງບົດລາຍງານ

ຕ່ າ ງໆໃນຂົ ງ ເຂດວຽກງານສຶ ກ

ຍາຍາມຊອກຫາແຫລ່ງທຶນເຂົ້າ

ໂດຍຫຍໍ້ ກ່ ຽ ວກັ ບ ສະພາບການ

ສາທິການ ແລະ ກິລາ ເຊິ່ງທ່ານ

ໃນການພັດທະນາວຽກງານໃຫ້

ຮຽນ-ການສອນ ພາຍໃນວິທະ

ໄດ້ສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊມ
ົ ເຊີຍ

ໄດ້ຮັບການປັບປຸງທັງປະລິມານ

ຍາໄລຫລວງນ້ຳທາ ແລະ ຍັງໄດ້

ຕໍ່ ກັ ບ ຄວາມບຸ ກ ບື ນ ສູ້ ຊົ ນ ຂອງ

ແລະ

ຄຸນນະພາບໃຫ້ດີຂຶ້ນ;

ລົງຢຽມຢາມຫ້ອງຮຽນ, ຫ້ອງ

ແຕ່ລະພາກສ່ວນ ທີ່ສາມາດຍາດ

ການແກ້ ໄ ຂຄູ ອ າສາສະໝັ ກ ໄດ້

ທົດລອງ ແລະ ຫໍພັກນັກສຶກສາ

ໄດ້ສຳເລັດຫລາຍດ້ານຕາມເປົ້າ

ຈັ ດ ການສອບເສັ ງ ຄັ ດ ເລື ອ ກ

ຕື່ມອີກ.

ໝາຍທີ່ວາງໄວ້;

ແລະ

ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ; ເຜີຍແຜ່ນິ

ມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ປະ

ພົບ

ແຂວງຫລວງນ້ຳ

ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ

ພ້ອມນັ້ນ,

ຄັດເອົາສະເພາະແຕ່ຊັ້ນ

ວັນຕໍມ
່ າ ວັນທີ 15 ມີນາ

ທ່ າ ນຍັ ງ ໄດ້ ຮ ຽກຮ້ ອ ງໃຫ້ ສູ້ ຊົ ນ

ແລະ ວິຊາ ທີ່ຂາດຄູເທົ່ານັ້ນ ແລະ

2022 ນາງ ມະນີວັນ ເຢຍປາວ

ອົດທົນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານ

ວຽກງານກິ ລ າ-ກາຍຍະກຳໄດ້  ເຮີ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ເດີນ

ການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້ມີຄຸນ

ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນຳໆພາການຈັດຕ້ັງ

ນະພາບບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ກຳນົດ

ທາງໄປເຮັດວຽກຢູ່ເມືອງນາແລ

ປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງຂະ ແຂວງຫລວງນ້ຳທາ ໂດຍໄດ້ປະ

ໄວ້

ແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຊົ ນ ຜູ້ ທີ່ ມີ ທ່ າ ແຮງມີ ສ່ ວ ນຮ່ ວ ມ

ແລະ ຊຸ ມ ຮ່ ວ ມກັ ບ ອົ ງ ການປົ ກ ຄອງ

ຈັດສັນງ ົບປະມານ ເພື່ອລົງໂຄ

ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ

ໃນການປະກອບສ່ວນພັດທະນາ

ສະນາເຜີຍແ
 ຜ່ກ
ດ
ົ ໝາຍວ່າດ
ວ
້ ຍ ຫ້ ອ ງວ່ າ ການປົ ກ ຄອງເມື ອ ງນາ

ບັນດາໂຮງຮຽນໃຫ້ໄດ້ຮັບການ

ກິລາ-ກາຍຍະກຳ ແລະ ນິຕິກຳ ແລ; ເຂົ້າຮ່ວມມີຮອງເລຂາພັກ

ພັດທະນາຫລາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ໃຕ້ ກົ ດ ໝາຍທີ່ ກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງກັ ບ

ເມືອງນາແລ

ທັງປຸກລະດົມພໍ່ແມ່ປະຊາ

ເມືອງ, ມີສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ

ວຽກງານກິລາ-ກາຍຍະກຳ ໃຫ້ ຊາດ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງ, ສະ

(ວັນນີ ແຝງບົວວັນ)
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(ສພຊ
 ) ຕອນບ່າຍຂອງ
ວັນທີ 16 ມີນາ 2022 ທີ່ຫ້ອງ
ປະຊຸ ມ ສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ
(ສພຂ
 ) ຜົ້ງສາລີ ໄດ້ມີພິທີເຊັນ
ບົດບັນທຶກການປະສານງານລະ
ຫວ່າງຄະນະກໍາມະການເສດຖະ
ກິດ ແຜນການ ແລະ ການເງິນ
(ຄສຜງ) ສພຂ
 ຜົ້ງສາລີ ກັບອົງ
ການກວດສອບ
ເໜືອ

ປະຈໍາພາກ

ໂດຍການເປັນປະທານ

ຮ່ວມຂອງທ່ານ ສົມຈິດ ຫັບລະ

ປືກສາຫາລື,

ກອນ ຮອງປະທານ ສພຂ
 ແລະ

ຂ່າວສານ

ເພື່ອໃຫ້ບົດບັນທຶກ

ປະຊຸມຄະນະປະຈໍາ ສພຂ
 ເພື່ອ

ໂດຍສະເພາະການ

ມີຄວາມຮັດກຸມ, ສອດຄ່ອງກັບ

ແຈ້ ງ ຈຸ ດ ປະສົ ງ ຂອງການມາ

ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ

ໄປກົງມາ

ພີມມະສອນ ຮອງເລຂາທິການ

ນີ້ ແລະ ຈະນຳໃຊ້ເງິນຈຳນວນ

ທ່ານ ຊົມຊື່ນ ໄຊເກີຢາຈົງຕົວ

ສ້າງບົດລາຍງານຜົນການກວດ

ສະພາບການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ

ເຄື່ ອ ນໄຫວເຮັ ດ ວຽກຢູ່ ແ ຂວງ

ວັນທີ 7 ມີນາ 2022 ສະພາປະ

ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ,

ດັ່ງກ່າວ ເຂົ້າໃນວຽກງານຕົວຈິງ

ປະທານອົ ງ ການກວດສອບປະ

ຊາຊົ ນ ແຂວງຫລວງນ້ ຳ ທາໄດ້

ດ າ ຫົ ວ ໜ້ າ - ຮ ອ ງ ຫົ ວ ໜ້ າ ຂ ະ

ໃຫ້ໄດ້ຮັບປະໂຫຍດສູງສຸດ.

ສອບບົດສະຫລຸບຂາດຕົວການ

ວຽກງານໃນປັດຈຸບນ
ັ . ຈາກນັນ
້ ,

ຜົ້ງສາລີ ຂອງອົງການກວດສອບ

ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫລືອຈາກບໍລິສັດ

ແໜງ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານວິ

ຈໍາພາກເໜືອ, ມີທີມງານຈາກ

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານ

ທ່ານ ນາງ ຈັນມະນີ ດວງພາສຸກ

ປະຈໍາພາກເໜືອ ໂດຍສະເພາະ

ຈະເລີນ ຍິ່ງຈະເລີນ ຈຳກັດ ຈຳ

ຊາການເຂົ້າຮ່ວມ.

ອົ ງ ການກວດສອບພາກເໜື ອ ,

ແຫ່ງລັດ ປະຈໍາປີຂອງແຂວງຜົ້ງ

ປະທານ ຄສຜງ ແລະ ທ່ານ ຊົມ

ການມາເຄື່ ອ ນໄຫວກວດສອບ

ຄະນະປະຈໍາ

ຮອງປະ

ສາລີ, ບົດສະຫລຸບການເຄື່ອນ

ຊື່ນ ໄຊເກີຢາຈົງຕົວ ປະທານ

ການນໍາໃຊ້ງ ົບປະມານແຫ່ງລັດ

ທານຄະນະກໍາມະການ, ຮອງເລ

ໄຫວວຽກງານຂອງອົ ງ ການ

ອົງການກວດສອບ ປະຈໍາພາກ

ຂອງແຂວງຜົ້ງສາລີ ຕາມທີ່ໄດ້

ຂາທິກການ ສພຂ ພ້ອມດ້ວຍ

ກ ວ ດ ກ ວ ດ ສ ອ ບ ປ ະ ຈໍ າ ພ າ ກ

ເໜືອ ໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກການ

ຮັບຮອງໃນກອງປະຊຸມ

ພະນັ ກ ງານ-ລັ ດ ຖະກອນພາຍ

ເໜືອ ແລະ ວຽກງານອື່ນໆ ໃຫ້

ປະສານງານຮ່ວມກັນ ໂດຍການ

ແລະ ເຊັນບັນທຶກການປະສານ

ໃນ ຄສຜງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ທັນກັບກໍານົດເວລາ.

ເປັ ນ ສັ ກ ຂີ ພິ ຍ ານຂອງຜູ້ ເ ຂົ້ າ ງານລະຫວ່າງ ຄສຜງ ກັບອົງ

(ສພຊ
 ) ຕອນເຊົ້າຂອງ

ມີບັນ

ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
ຫລວງນໍ້າທາ

ໄດ້ມອບໃບຊົມ

ນວນ 10.000.000 ກີບ ໂດຍ

ໃນໂອກາດນີ້,

ທ່ານ

ເຊີ ຍ ຂອງປະທານສະພາປະຊາ

ການມອບຂອງ ທ່ານ ແສງຍົງ

ປອ. ໄຊສົງຄາມ ພີມມະສອນ

ຊົນແຂວງຫລວງນໍ້າທາ ໃຫ້ບໍລິ

ວົງຈັນຄຳ ທີ່ປືກສາຂອງບໍລິສັດ

ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ

ສັດ ຈະເລີນ ຍິ່ງຈະເລີນ ຈຳກັດ

ຈະເລີນ ຍິ່ງຈະເລີນ ຈຳກັດ ແລະ

ຮູ້ ບຸ ນ ຄຸ ນ ມາຍັ ງ ບໍ ລິ ສັ ດ ດັ່ ງ ກ່ າ ວ

ອີກດ້ວຍ.

ຮັບໂດຍທ່ານ ປອ. ໄຊສົງຄາມ

ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອໃນຄັ້ງ

(ນາງ ອຳພອນ ສີປະເສີດ)
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(ສພຊ
 ) ໃນຕອນແລງ
ຂອງວັນທີ 17 ມີນາ 2022 ຢູ່
ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງສະພາປະຊາ
ຊົນແຂວງ (ສພຂ
 ) ບໍ່ແກ້ວ ໄດ້
ໄຂກອງປະຊຸ ມ ເຜີ ຍ ແຜ່ ຄໍ າ ສັ່ ງ
ແນະນໍາວ່າດ້ວຍການປັບປຸງກົງ
ຈັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ນິຕິກຳທີ່
ສໍາຄັນ ໂດຍການເປັນປະທານ
ຂອງທ່ານ ບຸນພັດ ສີສົມບັດ ເລ
ຂາທິການສະພາປະຊາຊົນແຂວງ,
ມີສະມາພັກຊິກ, ພະນັກງານ-

ລັດຖະກອນຂອງ ສພຂ
 ເຂົ້າ
ຮ່ວມທັງໝົດ 30 ທ່ານ ຍິງ
10 ທ່ານ.
ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້
ຮັ ບ ຟັ ງ ການຜ່ າ ນເອກະສານຄໍ າ
ສັ່ງແນະນໍາວ່າດ້ວຍການປັບປຸງ
ກົ ງ ຈັ ກ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ຂອງບັ ນ ດາ
ພະແນກການ-ອົງການອ້ອມຂ້າງ
ແຂວງ ແລະ ບັນດາເມືອງພາຍ
ໃນແຂວງບໍ່ແກ້ວ,
ຄໍາສັ່ງວ່າ
ດ້ວຍການເພີ່ມທະວີການນຳພາ

ສພຂ
,

ພິທີຄັ້ງນີ້, ຈັດຂຶ້ນເພື່ອ

ໃນພິທີ, ອົງການກວດ

ສ້ າ ງເງື່ ອ ນໄຂໃຫ້ ແ ກ່ ກ ານພົ ວ

ສອບປະຈໍາເໜືອ ແລະ ສພຂ
 ກໍ

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ,

ພັນປະສານ ລະຫວ່າງ ຄສຜງ

ຄື ຄສຜວ ໄດ້ແລກປ່ຽນບົດ

ຊົມຊື່ນ ໄຊເກີຢາຈົງຕົວ ໄດ້ເຂົ້າ

ທ່ານ ທອງສີ ເສົາສຸລິພົມ ໄດ້ມີ

ກັບອົງການກວດສອບ

ປະຈໍາ

ຮຽນການພົວພັນປະສານງານຕໍ່

ພົບທ່ານ ທອງສີ ເສົາສຸລິພົມ

ຄຳເຫັນວ່າ ຄວນມີກໍານົດເວລາ

ໃນການຄົ້ນຄວ້າ,

ຮ່າງບົດບັນທຶກດັ່ງກ່າວ ຢ່າງກົງ

ປະທານ ສພຂ
 ຜົ້ງສາລີ ທີ່ຫ້ອງ

ໃນການກວດສອບ, ຊຸກຍູ້ໃຫ້

ພາກເໜືອ

ການກວດສອບປະຈໍາພາກເໜືອ.

ຮ່ວມ
 ພທ
ິ ີດັ່ງກ
 ່າວ.

ໂອກ າດດ ຽ ວ ກັ ນ ນີ້ ,

ທ່ານ

ທຸກພາກສ່ວນມີຄວາມຮັບຮູ້ເຂົ້າ

ຂອງຄະນະພັກເພື່ອສ້າງການຫັນ
ປ່ຽນຢ່າງແຂງແຮງ ແລະ ເລິກ
ເຊິງ່ ,  ວຽກງານພະນັກງານໃນທົວ
່
ແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ຄໍາແນະນຳວ່າ
ດ້ ວ ຍການຈັ ດ ຕັ້ ງ ຜັ ນ ຂະຫຍາຍ
ຄໍ າ ສັ່ ງ ຂອງຄະນະເລຂາທິ ກ ານ
ສູນກາງພັກສະບັບເລກທີ 190/
ຄວາພ, ລົງວັນທີ 29 ກັນຍາ
2021 ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງກົງ
ຈັ ກ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ຂອງບັ ນ ດາກະ
ຊວງ-ອົງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ,
ແລະ ຄໍາສັ່ງວ່າດ້ວຍການປັບປຸງ
ກົ ງ ຈັ ກ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ຂອງບັ ນ ດາ
ກະຊວງ-ອົງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ.
ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ເລ
ຂາທິການ ສພຂ   ຍັງໄດ້ຮຽກ
ຮ້ອງໃຫ້ສະມາຊິກພັກ, ພະນັກ
ງານ-ລັດຖະກອນ ທຸກທ່ານກຳ
ໄດ້ເນື້ອໃນ ແລະ ສາມາດນໍາເອົາ
ເນື້ອໃນບັນດາເອກະສານນີ້ ໄປ
ຜັ ນ ຂ ະ ຫ ຍ າ ຍ ໃ ຫ້ ເ ກີ ດ ດ ອ ກ
ອອກຜົນ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ.
(ນາງ ຂັນຖະໜອມ ແກ້ວມະນີ)

ສພຂ


ໃຈໃນວຽກງານການກວດສອບ
ແລະ

ການພົວພັນປະສານງານ

ລະຫວ່ າ ງອົ ງ ການປະຈໍ າ ພາກ
ເໜືອ ກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ໂດຍສະເພາະກັບ ສພຂ
 ໃຫ້ມີ
ຄວາມໂລ່ງລຽນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ
ການລາຍງານຜົ ນ ການກວດ
ສອບໃຫ້ກັບ ສພຂ
 ແລະ ອົງ
ການຈັດຕັງ້ ທີກ
່ ຽ່ ວຂ້ອງ ຮັບຊາບ
ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
(ນາງ ສຸກສົມພອນ
ແກ້ວແສງພະຈັນ)

xtmkoltrkxt-k-qoc0;’lts;aootg0f
,v[g7njv’.shxt-k-qog,nv’mjkxk’mv’
(ສພຊ
 ) ໃນວັນທີ 19
ມີນາຜ່ານມາ, ທ່ານ ກົງແກ້ວ
ມີວໍລະຈັກ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13,
ປະທານສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ
ສະຫວັນນ
 ະເຂດ

ພ້ອມດ້ວຍ

ທ່ານ ໄກສອນ ຄູນລາດສະວັນ
ນະວົງ      ອະດີດການນຳຂອງແຂວງ
ສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວ
ມອບເຄື່ ອ ນຊ່ ວ ຍເຫລື ອ ໃຫ້ ປ ະ
ຊາຊົນບ້ານປະດ໋ອງ
ປາງທອງ
ເຂດ

ເມືອງທ່າ

ແຂວງສະຫວັນນະ

ເຊິ່ງເຄື່ອງທີ່ນຳມາມອບ

ໃນຄັ້ງນີ້ ປະກອບມີຜ້າຫົ່ມ 50
ຜຶືນ, ມຸ້ງ 25 ຜືນ, ເສື້ອ 50

ຜືນ

ໂດຍຕາງໜ້າຮັບແມ່ນອຳ

ເພື່ ອ ນໍ າ ໄປແຈກຢາຍໃຫ້ ແ ກ່

ນາດການປົກຄອງບ້ານປະດ໋ອງ

ຄ ອ ບ ຄົ ວ ທີ່ ເ ຫັ ນ ວ່ າ ມີ ຄ ວ າ ມ

ເໝາະສົມ ແລະ ຈຳເປັນ.
(ບັນທະຫັດ ບຸດຈຳປາ)

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

;aomu @&{@)}W#}@W@@

dv’xt-5,gzupczjF

5

zao0tspkpzqoleg]afdv’xt-5,

cotoe;Pd’ko lr0 v5fq,w-

ltrklv’0aho16jg,nv’mjkc8’ c0;’g-dv’
(ສພຊ
 ) ໃນລະຫວ່າງ
ວັນທີ 9-11 ມີນາ 2022 ທ່ານ
ນາງ ຄໍາເສັງ ທຸມມະວົງສາ ສະ
ມາຊິ ກ ສະພາປະຊາຊົ ນ ແຂວງ
(ສສຂ), ຮອງປະທານສະພາປະ
ຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ
 ) ເຊກອງ,
ທ່ານ ພັທ. ສີດາວົງ ດວງປານີ
ສ ະ ມ າ ຊິ ກ ສ ະ ພ າ ແ ຫ່ ງ ຊ າ ດ
(ສສຊ) ປະຈໍາເຂດທີ 16 ແຂວງ
ເຊກອງ ພ້ອມດ້ວຍທ່ານ ແສງ
ລາຕີ ຫລອມຍະເດດ ສສຂ, ຫົວ
ໜ້າໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງປະຈໍາເມືອງ
ທ່າແຕງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້

(ສພຊ
 ) ລະຫວ່າງວັນ

ການດໍາເນີນກອງປະຊຸມ ສພຂ


ການເປັ ນ ເສນາທິ ກ ານໃຫ້ ແ ກ່

ເຄື່ອນໄຫວເຜີຍແຜ່ຜົນສຳເລັດ

ທີ 17-18 ມີນາ 2022 ສະພາ

ເຊັ່ນ

ສສຊ-ສສຂ

ກອງປະຊຸ ມ ສະໄໝສາມັ ນ ເທື່ ອ

ປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ
 ) ອຸດົມ

ກອງປະຊຸມ ສພຂ, ທັກສະການ

ຄຳພວງ ເດດກົງພົນ ຮອງເລຂາ

ທີ

ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ

ຮອງໃນກອງປະຊຸ ມ ສະໄໝສາ

ແລະ ກິລາ, ວຽກງານຖະແຫງ

ການສັງຄົມ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນນໍາ

ໄຊ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່,

ປະກອບຄໍ າ ເຫັ ນ ຕໍ່ ກ ອງປະຊຸ ມ

ທິການ ສພຂ.

(ສພຊ
 ) ຊຸດທີ IX ແລະ ສພຂ


ມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາ 2 ຂັ້ນ

ຂ່າວ ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງ

ໄປສະເໜີຕໍ່ຄະນະນໍາຂັ້ນເທິງ ກໍ

ແນະນຳວຽກງານສະພາປະຊາ

ສພຂ
,

ການພົບປະປະຊາຊົນ

ຈາກນັ້ນ, ກອງປະຊຸມ

ຊຸດທີ II ຢູ່ເມືອງທ່າແຕງ ແຂວງ

ເຊິ່ ງ ຕິ ດ ພັ ນ ກັ ບ ການເຜີ ຍ ແຜ່

ທ່ຽວ, ວຽກງານແຮງງານ ແລະ

ຄືພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຄົ້ນ

ຊົນແຂວງອຸດົມໄຊ ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະ

ຂອງ ສສຂ; ການຮັບຟັງ, ການ

ໄດ້ເປີດກວ້າງໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມີ

ເຊກອງ ລວມທັງໝົດ 5 ຈຸດຄື:

ເຊື່ອມຊຶມ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍ

ສະຫວັດດີກ
 ານສັງຄົມ.

ຄວ້າ, ພິຈາລະນາ ແລະ ປັບປຸງ

ຊຸມອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ

ຕອບ-ຊີ້ແຈງ

ການສັງ

ຄໍາຄິດຄຳເຫັນ, ສົນທະນາແລກ

ບ້ານປະແຫລງເໜືອ, ບ້ານຫົວ

2 ວາລະແຫ່ງຊາດ ແລະ ບັນດາ

ພ້ອມກັນນັ້ນ,

ແຂວງ

ໂດຍການເປັນປະທານ

ລວມຄໍ າ ສະເໜີ ຂ ອງປະຊາຊົ ນ

ປ່ຽນ ຕໍ່ກັບບັນດາເນື້ອໃນຕ່າງໆ

ເຊໂດນ, ບ້ານຕະກຽວ; ບ້ານສະ

ປາກົ ດ ການຫຍໍ້ ທໍ້ ຕ່ າ ງໆທີ່ ເ ກີ ດ

ເປີດໂອກາດໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ

ຂອງທ່ານ ຄຳດີ ວົງລ້ອມ ປະ

ເຊິ່ງສະເໜີໂດຍທ່ານ ບຸນລອດ

ທີ່ນໍາເຂົ້າຜ່ານໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງ

ທົວໃຕ້ ແລະ ບ້ານຢຶບ ໂດຍມີ

ຂຶ້ນຢູ່ໃນສັງຄົມປັດຈຸບັນ. ພ້ອມ

ໄດ້ ມີ ກ ານປະກອບຄໍ າ ຄິ ດ ຄໍ າ

ໄດ້ ມ ອບເຄື່ ອ ງຊ່ ວ ຍເຫລື ອ ໃຫ້

ທານ ສພຂ ອຸດົມໄຊ ຊຸດທີ II;

ອ່ອນພະຈັນ. ພ້ອມນັ້ນ, ກອງ

ນີ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການປະກອບຄຳ

ຄະນະກຸ່ມ,

ອໍານາດການປົກ

ນີ້, ຍັງໄດ້ຮັບຟັງກ່ຽວກັບວຽກ

ເຫັນ ແລະ ນຳສະເໜີຫລາຍບັນ

ແກ່ ອໍ າ ນາດການປົ ກ ຄອງບ້ າ ນ

ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໂດຍທ່ານ

ປະຊຸມຍັງໄດ້ຮັບຟັງການສະເໜີ

ຄິດເຫັນໃນກອງປະຊຸມສະໄໝ

ຄອງບ້ານ,

ພະນັກງານຄູ-ອາ

ງານໃນຂົງເຂດວັດທະນະທຳ-ສັງ

ຫາ

ໂດຍສະເພາະຄວາມຕ້ອງ

ໄດ້ ນໍ າ ໄປມອບຕໍ່ ໃ ຫ້ ໂ ຮງຮຽນ

ບຸນລອດ ອ່ອນພະຈັນ ອະດີດ

ກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄວ້າ

ແລະ

ສາມັນແຕ່ລະຄັ້ງ, ການມີຄໍາຄິດ

ຈານ ພ້ອມດ້ວຍພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ

ຄົມ ເປັນຕົ້ນວຽກງານສາທາລະ

ການດ້ າ ນວຽກງານສຶ ກ ສາທິ

ແລະ ຄອບຄົວທີ່ທຸກຍາກຂາດ

ປະທານ ສພຂ
 ອຸດົມໄຊ ຊຸດທີ

ການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກຂອງພົນ

ໃນເວລາລົງພົບປະປະຊາຊົນແຕ່

ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງ.

ນະສຸກ ໂດຍສະເພາະການຄວບ

ການ ແລະ ກິລາ, ວຽກງານສາ

ເຂີນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນໝີ່, ເກືອ,

I, ມີບັນດາສະມາຊິກສະພາປະ

ລະເມືອງ ທີ່ຍື່ນເຖິງ ສພຂ
 ແລະ

ລະຄັ້ງຂອງ ສສຂ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ

ໂອກາດນີ້, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ

ຄຸມ, ການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນ

ທາລະນະສຸກ, ວຽກງານຄົມມະ

ແປ້ງນົວ,

ຊາຊົນແຂວງ (ສສຂ), ພະນັກ

ກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນການສ້າງນິຕິ

ສອດຄ່ ອ ງກັ ບ ສະພາບຄວາມ

ໄດ້ຮັບຟັງຫລາຍບັນຫາທີ່ສຳຄັນ

ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄ

ນາຄົມ, ໄຟຟ້າ, ນໍ້າປະປາ, ວຽກ

ກອນການສຶກສາ ແລະ ກິລາຈໍາ

ງານຊ່ວຍວຽກຄະນະ ສສຂ ປະ

ກຳໃຕ້ກົດໝາຍ (ຂໍ້ຕົກລົງຂອງ

ເປັນຈິງ,

ຖືກຕາມຫລັກການ,

ໂດຍສະເພາະແມ່ນເນື້ອໃນມະຕິ

ວິດ-19, ດ້ານສຸຂາອະນາໄມ 3

ງານວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ແລະ

ນວນໜຶ່ງ.

ຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ 7 ເມືອງ ແລະ

ທ່ານເຈົ້າແຂວງ)

ສະເໜີໂດຍ

ບະບຽບການ, ພາລະບົດບາດ,

ຕ່າງໆທີ່ ສພຊ
 ແລະ ສພຂ
 ຮັບ

ສະອາດ, ວຽກງານສຶກສາທິການ

ວຽກງານແຮງງານສະຫວັ ດ ດີ

ພະນັ ກ ງານຂະແໜງກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງ

ທ່ານ ທອງຄານ ວັດສະດາກອນ

ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງ ສສຂ ທີ່

ພາຍໃນ ສພຂ ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງ

ປະທານຄະນະກຳມະການຍຸ ຕິ

ໄດ້ ກ ຳນົ ດ ໄວ້ ໃ ນກົ ດ ໝາຍວ່ າ

ພ້ອມພຽງ.

ທຳ ແລະ ປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງ

ດ້ວຍສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ.

ກອງປະຊຸ ມ ໄດ້ ຮັ ບ ຟັ ງ

ກັນຄວາມສະຫງົບ ສພຂ ແລະ

(ແສງພອນ ອິນນະລົງ)

ການສະເໜີ ກ່ ຽ ວກັ ບ ລະບຽບ

ໄດ້ ຮັ ບ ຟັ ງ ການສະເໜີ ກ່ ຽ ວກັ ບ

ທັກສະການຊັກຖາມຕໍ່

ແລະ

ສະເໜີໂດຍທ່ານ

2

ກໍໄດ້

ແກ້ໄຂໃນຕໍ່ໜ້າ.
ໂອກາດດັ່ງກ
 ່າວ,

ເຈວລ້າງມື,

ຍັງ

ອຸປະ

(ນາລີວັນ)
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(ສພຊ
 ) ສະມາຊິກສະ
ພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສສຂ) ປະ
ຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງສາມັກຄີ
ໄຊ ໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງເຄື່ອນໄຫວ
ຜັ ນ ຂະຫຍາຍຜົ ນ ສໍ າ ເລັ ດ ກອງ
ປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2
ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ

(ສພຊ
)

ຊຸດທ
 ີ IX ແລະ ຜົນສໍາເລັດ
ກອງປະຊຸ ມ ສະໄໝສາມັ ນ ເທື່ ອ
ທີ 2 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
(ສພຂ
 ) ເຊກອງ ຊຸດທີ ໃນວັນ
ທີ 24 ກຸມພາ2022 ແລະໄດ້
ສຳເລັດໃນວັນທີ 10

ມີນາ

ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ເນື້ອໃນ

ໄຂ

ເພື່ອຍົກສູງການປະຕິບັດ,

ປະຊາຊົນ ຕໍ່ວຽກງານ-ບໍລິຫານ

2022 ໂດຍໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຈໍາ

ຜົ ນ ສໍ າ ເລັ ດ ກອງປະຊຸ ມ ສະໄໝ

ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງສະມາຊິກ

ຂອງອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ.

ນວນ 10 ຈຸດ, 16 ບ້ານ ແລະ

ສາມັນເທື່ອທີ 2Χຂອງ ສພຊ


ສະພາແຫ່ງຊາດ

ປະຈໍາເຂດ

ນອກນີ້, ສສຂ ຍັງໄດ້

1

ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງ

ແລະ ຂອງ ສພຂ ຊຸດທີ  II ໃຫ້ຖນ
ັ

ເລືອກຕັ້ງ ແລະ ສສຂ ຕາມທີ່

ນໍາເອົາເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມຈໍານວນໜຶ່ງ

ກວມເອົາ 57% ຂອງຈໍານວນ

ແຖວພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕໍາ

ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ກ່ຽວ

ເພື່ອນໍາໄປມອບໃຫ້ແກ່ອໍານາດ

ບ້ານໃນທົ່ວເມືອງສາມັກຄີໄຊ,

ຫລວດ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຜູ້

ກັ ບ ການລາຍງານສະພາບການ

ການປົກຄອງບ້ານໃນແຕ່ລະຈຸດ,

ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງ

ມີ ສິ ດ ເລື ອ ກຕັ້ ງ ໄດ້ ຮັ ບ ຮູ້ ເ ຊື່ ອ ມ

ເຄື່ ອ ນໄຫວວຽກງານຂອງຕົ ນ

ເພື່ອນໍາໄປມອບຕໍ່ໃຫ້ປະຊາຊົນ

ຊຶມ,

ເຂົ້າໃຈຢ່າງເລີກເຊິ່ງ,

ໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຮບ
ັ ຊາບ ທັງເປັນ

ຜູ້ທີ່ທຸກຍາກ, ຂາດເຂີນໃນເຂດ

ໃນການຜັ ນ ຂະຫຍາຍ

ກວ້າງຂວາງ, ທົ່ວເຖິງ ແລະ ຖືກ

ການຫັນລົງຮາກຖານ ແລະ ເກັບ

ບ້ານດັງ່ ກ່າວ ຈໍານວນ 73 ສອບ.

ຄັ້ງນີ້ ກໍເພື່ອຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ

ຕ້ອງຕາມເປົ້າໝາຍ, ຕາມເງື່ອນ

ກໍາສະພາບການ, ຄໍາຄິດເຫັນຂອງ

(ນາງ ຈັນທະຈອນ ໂກພິຈິດ)

ທັງໝົດ

714 ເທືອ
່ ຄົນ ຍິງ 325 ເທືອ
່ ຄົນ.

ສາຍດ່ວນ 1516 ເພື່ອຮັບຟັງ ແລະຕອບຂໍສ
້ ະເໜີຂອງສັງຄົມທີມ
່ ຕ
ີ ກ
່ໍ ານບໍລຫ
ິ ານ
ວຽກງານຂອງລັດຖະບານ.
lສາຍດ່ວນ1510ເພືອ
່ ປົກປ້ອງຜູຊ
້ ມ
ົ ໃຊ້ສນ
ິ ຄ້າແລະຮັບເອົາຄຳຮ້ອງທຸກຂອງປະຊາຊົນ.
l ປະຊາຊົນຊາວນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຕ້ອງການແຈ້ງເຫດ ແລະຂໍຄວາມຊ່ວຍ
ເຫລືອ ສາມາດໂທເບີ 1191 ຕະຫລອດ24 ຊົ່ວໂມງ ຈາກທຸກເຄືອຂ່າຍໂດຍບໍເ່ ສຍຄ່າ.
l
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vkmyfzjko,k dt-;'lkmk]totl5d 4tcs]'
;jkG z6h8yfg-Nvrtpkf37;yf{!_ 16j lxx]k; gruj,
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ການມີ ຜິ ວ ງາມສຸ ຂ ະພາບດີ

j

ຈາກພາຍໃນສູ່ພາຍນອກສາມາດເຮັດ
ໄດ້ ໂດຍການເລືອກຮັບປະທານອາຫານ
ທີ່ຊ່ວຍຮັກສາຜິວໃຫ້ສຸຂະພາບດີ ບາງ
ທ່ານອາດເລືອກວິທີເບິ່ງແຍງຜິວດ້ວຍ
ວິທີທໍາມະຊາດ ແລະ ບາງທ່ານອາດ
ຈະເລືອກກິນອາຫານເສີມ ແຕ່ການກິນ
ອາຫານເສີມຖ້າກິນໄປດົນໆສານພິດ
ອາດຈະຕົກຄ້າງ ແລະ ສະສົມໃນຮ່າງ
ກາຍ

ພາໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະ

ຫາຍໂລຄາສະບັບນີ້ ເຮົາມີອາຫານທີ່
ມີ ປ ະ ໂ ຫ ຍ ດ ຕໍ່ ຜິ ວ ພັ ນ ນ ຳ ສ ະ ເ ໜີ
ຜ່ານຕາແກ່ທ່ານ ດັ່ງຕ
 ໍ່ໄປນີ້:
1. ປາ: ບໍວ
່ າ່ ຈະເປັນປາທະເລ
ຫລື ປານ້ຳຈືດ ລ້ວນແຕ່ມີທາດໂປ
ຕີນທີມ
່ ຄ
ີ ນ
ຸ ນະພາບ ແລະ ອາຊິດໄຂມັນ

ໂອເມກາ 3 (omega-3) ທີ່ສຳຄັນ

ປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດ ແລະ ລັງສີ

ອາຍຸ ເພາະວຕ
ິ າມນ
ິ ເອທີມ
່ ໃີ ນອາໂວກາ

ຊ່ວຍບຳລຸງຜິວ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຄວາມ

UV ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ຈຸລັງຜິວຈະເລີນ

ໂດ ເປັນສານທີ່ຊ່ວຍຜັດປ່ຽນຈຸລັງຜິວ

ເສຍຫາຍຂອງຄໍລາເຈນ ແລະ ອີດລາ

ເຕີບໂຕໄດ້ດີນຳອີກ.

ເຮັດໃຫ້ຜິວສຸຂະພາບດີ ມີນ້ຳມີນວນ

ຕິນ (elastin) ພ້ອມທັງຊ່ວຍຮັກສາ

2. ໝາກອາໂວກາໂດ: ໝາກ

ແລະ ສ້າງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃຫ້ກັບຜິວໄດ້

ອາໂວກາໂດມີສານອາຫານທີຈ
່ ຳເປັນຕໍ່

(carotenoids) ທີເ່ ຮັດໜ້າທີປ
່ ອ
້ ງກັນ

ດີ ທີສ
່ ຳຄັນປາຍັງມີວຕ
ິ າມິນດີທສ
່ີ າມາດ

ຜິວໜັງ ແລະ ຊ່ວຍຕ້ານການແກ່ກອ
່ ນ

ຜິວຈາກແສງແດດ ແລະ ລັງສີ UV

ພ້ອມນັ້ນ,

ຍັງມີຄາໂລທີນອຍ

ແລະຍັງມີໄຂມັນດີ ທີ່ຊ່ວຍຂັບລ້າງໄຂ
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ໂດຍ: ສົມຊາຍ ແກ້ວບົວລະພາ

ສຸກໃດ ຈະທຽບເທົ້າ					ເນົາຖິ່ນດິນສະຖານ

ມັນທີ່ບໍ່ດີ ພ້ອມທັງຊ່ວຍຮັກສານໍ້າໃນ
ຜິວໜັງ ເຮັດໃຫ້ຜິວໜັງມີຄວາມຊຸ່ມ
ຊືນ
່ , ເຕັມໄປດ້ວຍນ້າໍ ແລະ ສຸຂະພາບດີ.
3. ບັອກໂຄລີ: ບັອກໂຄລີອຸ
ດົມໄປດ້ວຍວິຕາມິນທີ່ຫລາກຫລາຍ
ທັງໂປຕີນ, ແຮ່ທາດ ແລະ ເສັນ
້ ໃຍ ຈຶງ່

ຢູ່ບ້ານນາດົງດອນ						ປ່າຝອຍເຟືອງຫຍ້າ

ສາມາດບໍາລຸງສາຍຕາ, ຫລຸດການອັກ

ສັກກຸນາແຊວຮ້ອງ						ເນືອງນອງຕອມໄຕ່

ແຂ້ວ ແລະ ປ້ອງກັນໂລກກະດູກຜ່ອຍ

ໃນບ່ອນຂົງເຂດບ້ານ						ສະຖານກ້ຳຖິ່ນເຮົາ

ສຸກກາຍໃຈອຸ່ນເອົ້າ					ອາຍກິ່ນພູມລໍາເນົາ

ເຂດປ່າເຂົາພົງໄພ						ຖິ່ນໃດຈະທຽມເທົ້າ
ລາຕີເດືອນດາວແຈ້ງ						ເຍືອງແຍງປະກາຍສ່ອງ
ມອງລ່ຳຊົມສ່ອງສິ້ງ						ຫລິງແລ້ວສະຫງ່າງາມ

o; mqf]v'oe.-h]qfg,w22hk [=]ysko0qo
lqj'lkmk]tot $ 7ao.o # lkpmk'  3fpg]uj,c8j @# ,u
ok{!# g,lk gxqhk|kpg]a'39j'c9h'   wx8k,   myfco;
mk' mujgryjo;k'ot3p[kp 15fxvpvkpdkd[vo0Bo
wx]q[d;o3v3-o-aho   dkpgxao[aosk,qo]tryf dt
mq[-u;yf c]t c;f]hv, * l= goaho[=jgdufgzqo cmh.fK
j

ເສບ, ຫລຸດນໍາ້ ຕານ, ບໍາລຸງກະດູກ ແລະ
ໄດ້; ພ້ອມນັນ
້ , ຍັງປະກອບດ້ວຍເຊເລ
ນຽມ ເຊິງ່ ເປັນສານຕ້ານອະນຸມນ
ູ ອິດສະ
ຫລະ ທີເ່ ພີມ
່ ປະສິດທິພາບການຢືດຫົດ

v

ltcf'7;k,pyofuoe p5]toao lu]a[lu dq,g]
0k0v'ltrkcsj'-kf mujwfhxtdkfg0qhkl6rj ymu;y;k .o
;aomu @W zjko,k [afoU ,u76j-hvo ovoIj;,IP'dkp
s]kp7qopyofufv, /jkpdq,g]0kg[Nv' gonjv'oao
c-;Mg;qhk 7qog0qk0ko-jk [jk;g]0kwfhdhP; ,ug,p
-hvodjv,rtw, Xpyofuoe76jlq,]qf.\j?D
j

ພາບ; ດັ່ງນັ້ນ, ໃນຄໍລຳສຸກສະບາຍ

v

# lP,shPo

ຂອງຜິວໜັງ ນອກນີ້, ຍັງຊ່ວຍຫລຸດ
ຜ່ ອ ນການແກ່ ຂ ອງຜິ ວ ໜັ ງ ນຳອີ ກ .
4. ຖົວ
່ ເຫລືອງ: ອຸດມ
ົ ສົມບູນ
ໄປດ້ວຍທາດໂປຕີນ ແລະ ສານໄຟໂຕ
ອີດໂຕເຈນ (phytoestrogens) ເຊິງ່
ເປັນສານທີ່ຊ່ວຍຜະລິດອີດໂຕເຈນໃນ

-;opY,

#

sq;26

g]njv'G 0=h,6o[=j7q[
ok'cs;J;oa'j r6,.9 .o0totmuzj ;q oa'j cp'.[mt
[Po7v[7q;1jk'.99qf.99=j 9qowfhvvdxkd4k,G
“g9Qk[=jg[njvcfjs;koaj'cp'16j\qf,n”h
“[=jfvd 0hvprtpkpk,-vd,nh\qfvkp51”6j

ຮ່າງກາຍ ຈຶງ່ ເຮັດໃຫ້ບນ
ັ ຫາຮອຍຫ່ຽວ
ຫລຸດລົງ ແລະ ຍັງຊ່ວຍປ່ຽນເຊວຜິວ

v

ຍາມເມື່ອລົມພັດໄມ້					ໃບກ່ອງເອນໄກວ

ທັງດອກດວງມາລາ						ສະຫງ່າປິວປາຍພົ້ນ
ພະໄມສຸກຫລາຍລົ້ນ						ລົມວົນພັດຜ່ານ
ຕ້ານເອກາຕ່ອຍເນື້ອ						ມະໂນຊ້ອຍຊື່ນຊວງ

ແລະ ເລັ່ງການເກີດໃໝ່ຂອງຈຸລັງຜິວ
ເຮັດໃຫ້ຜິວໜັງເບິ່ງອ່ອນກວ່າອາຍຸ ທີ່
ສຳຄັນຖົ່ວເຫລືອງຍັງມີວິຕາມິນອີ ທີ່
ຊ່ວຍເພີມ
່ ຄວາມຊຸມ
່ ຊືນ
່ ໃຫ້ກບ
ັ ຜິວນຳອີກ.
6.

ໝາກຫຸ່ງ:

ໝາກຫຸ່ງ

ເປັ ນ ໝາກໄມ້ ທີ່ ມີ ສ ານໄລໂຄປິ ນ
(lycopene) ເຊິ່ງເປັນສານໃນກຸ່ມຄາ
ໂລທີນອຍ (carotenoid) ທີເ່ ຮັດໜ້າ

ສົມດັ່ງຄຳເພິ່ນເວົ້າ						ສະຫວັນຖິ່ນດິນນາ

ທີ່ເປັນສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫລະ

ພາພະໄມໄຫລຫລົງ						ມ່ວນໃນມະໂນເນື້ອ

ທິພາບ ພ້ອມທັງມີສານຕ້ານອະນຸມູນ

v

ຍາມເມື່ອເຮົາທຽວດັ້ນ 					ພູມລຳເນົາແດນປ່າ
ສັກກູນາໂຮ່ຮ້ອງ

					

ກັງວານກ້ອງກ່ອມຫູ

ຈຶງ່ ຊ່ວຍຊະລໍຄວາມແກ່ໄດ້ຢາ່ ງມີປະສິດ
ອິດສະຫລະຫລາຍ ຈຶ່ງຊ່ວຍຊະລໍການ
ເສືອ
່ ມຂອງເຊວ ແລະ ປ້ອງກັນສານພິດ
ບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າສູ່ເຊວ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຍື່ອຈຸລັງ
ແຂງແຮງ.
7. ຂີ້ໝິ້ນ: ມີເຄີຄູມີນອຍ

ສຸກຢູ່ໃນຖິ່ນນີ						
້
ຫາໃສປຽບບໍ່ມີເໝືອນ

(curcuminoids) ເຊິງ່ ເປັນສານຕ້ານ

ກິນປົ່ນກົບປູປາ						ແຈ່ວໝາກເຂືອເອາະຕົ້ມ

ກາຍ ແລະ ຜິວໜັງ ຊ່ວຍຕ້ານສານອະ

v

ຣົດຊາດແຊບເຫລືອລົ້ນ					ສົມຄຳຄົນຊ່າ
ບ້ານນາສຸກມ່ວນແມ້ງ

ຍາມແລງເລາະເຂດບ້ານ

ສະຖານກ້ຳເກີດຕົນ ມ່ວນເດ!

ອະນຸມນ
ູ ອິດສະຫລະ ທີຊ
່ ວ
່ ຍບຳລຸງຮ່າງ
ນຸມູນອິດສະຫລະ,

ຊ່ວຍໃຫ້ຜິວພັນ

ແຂງແຮງ, ຫລຸດຜ່ອນການອັກເສບ,
ຫລຸດຈຸດດ່າງດຳ, ຮອຍແດງ ແລະ
ປ້ອງກັນການແກ່ກ່ອນອາຍຸໄດ້ດີ.

7t8yg8nvo.9
#

fvdsphk

1kdwfhlyj'muj[=jg7upwfh
8hv'dhkgIaf.olyj'muj[+g7upgIaf

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

;aomu @&{@)}W#}@W@@
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຟື້ນຟູ ແລະ
ການລົ້ມລະລາຍຂອງວິສາຫະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ)

8+9kdlt[a[djvoDDD

ໜີ້ສິນຂອງວິສາຫະກິດຮຸ້ນສ່ວນ ກໍໃຫ້ຖືວ່າລົ້ມລະລາຍເຊັ່ນກັນ.

ວິສາຫະກິດ;

ມາດຕາ 78 (ປັບປຸງ) ການອຸທອນຄໍາຕັດສີນຂອງສານ

3. ໜີ້ສິນທີ່ມີການຄໍ້າປະກັນ;

ເຈົ້າໜີ້, ເຈົ້າຂອງ ຫຼື ຜູ້ຕາງໜ້າຂ
 ອງວິສາຫະກິດລ
 ູກໜີ້ ມີສິດຂໍ
 ອຸທອນ
ຄຳຕັດສີນຂອງສານກ່ຽວກັບການລົ້ມລະລາຍຂອງວິສາຫະກິດ

ພາຍໃນເວລາ

ຊາວວັນ ນັບແຕ່ວັນອ່ານ ຫຼື ຮັບຊາບຄຳຕັດສີນເປັນຕົ້ນໄປ.

ມາດຕາ 74 (ໃໝ່) ການຍົກເລີກຂໍ້ສະເໜີແກ້ໄຂໜີ້ສິນ

ໃນການພິຈາລະນາຄະດີຂັ້ນອຸທອນນັ້ນ
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ໃຫ້ພິຈາລະນາທາງດ້ານກົດ

4. ໜີ້ສິນຕໍ່ລັດ ເປັນຕົ້ນ ອາກອນ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ຄິດໄລ່ເກີນ ສອງປີ ຕາມ
ອັດຕາອາກອນ ທີ່ຕ້ອງມອບກ່ອນການດຳເນີນຄະດີລົ້ມລະລາຍ;
5. ໜີ້ສິນທີ່ບມ
ໍ່ ີການຄ້ຳປະກັນ.
ການຊຳລະສະສາງໜີ້ສິນ ໃຫ້ໃຊ້ແທນໜີ້ສິນທີ່ມີບຸລິມະສິດກ່ອນ ຄົບ

ຂໍ້ສະເໜີແກ້ໄຂໜີ້ສິນ ສາມາດຖືກຍົກເລີກໃນເວລາໃດກໍໄດ້ ບົນພື້ນ

ໝາຍເທົ່ານັ້ນ ໂດຍບໍ່ໃຫ້ດຳເນີນຂະບວນການຟື້ນຟູ ຫຼື ລົ້ມລະລາຍຕື່ມອີກ. ຖ້າ

ຖານການສະເໜີຂອງຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ, ເຈົ້າໜີ້ ຫຼື ວິສາຫະກິດລູກໜີ້ ຕາມກໍ

ສານຂັ້ນອຸທອນ ຫາກເຫັນວ່າການດຳເນີນຄະດີຟື້ນຟູ ຫຼື ລົ້ມລະລາຍ ບໍ່ຖືກຕ້ອງ

ລະນີ ດັ່ງນີ້:

ຕາມກົດໝາຍ ກໍໃຫ້ສົ່ງສຳນວນຄະດີໃຫ້ສານປະຊາຊົນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ

ຫາກບໍ່ພຽງພໍ ໃຫ້ໃຊ້ແທນໜີ້ສິນຕາມອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງມູນຄ່າໜີ້ສິນ ຢ່າງ

ທີ່ຕັດສີນຄະດີນັ້ນ ພິຈາລະນາຄືນໃໝ່.

ສະເໝີພາບກັນ.

1. ຂໍ້ມູນທີ່ກຳນົດໃນໜັງສືຊີ້ແຈງຊັບສິນ ແລະ ໜີ້ສິນ ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມ
ຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີແກ້ໄຂໜີ້ສິນ ອາດບໍ່ຖືກຮັບຮອງ ຖ້າເຈົ້າໜີ້ ຮູ້ຂໍ້
ມູນດັ່ງກ່າວ;

ສຳລັບການພິຈາລະນາຄະດີຂອງສານຂັ້ນອຸທອນ ໃຫ້ສຳເລັດພາຍໃນເວ
ລາ ຫົກສິບວັນ ນັບແຕ່ວັນທີ່ຜູ້ພິພາກສາໄດ້ຮັບສຳນວນຄະດີເປັນຕົ້ນໄປ.

2. ວິສາຫະກິດລູກໜີ້ ບໍ່ປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂຂອງຂໍ້ສະເໜີແກ້ໄຂ

ມາດຕາ 79 (ປັບປຸງ) ການປະກາດການລົ້ມລະລາຍ

ໜີ້ສິນ;

ພາຍໃນເວລາ ສິບວັນ ນັບແຕ່ວັນຄຳຕັດສີນໃຫ້ວິສາຫະກິດລົ້ມລະລາຍ
3. ວິສາຫະກິດລູກໜີ້ ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂຂອງຂໍ້ສະ

ເໜີແກ້ໄຂໜີ້ສິນ;

ຖ້ວນແລ້ວ ເຫຼືອເທົ່າໃດ ຈຶ່ງໃຊ້ແທນໜີ້ສິນທີ່ມີລຳດັບໄລ່ສະເລ່ຍຫຼຸດລົງມາ.
ສຳລັບໜີ້ສິນທີ່ຢູ່ໃນລຳດັບດຽວກັນ

ຖ້າຊັບສິນເພື່ອໃຊ້ແທນໜີ້ສິນ

ມາດຕາ 85 (ປັບປຸງ) ການແບ່ງປັນຊັບສິນທີ່ຍັງເຫຼືອ
ພາຍຫຼັງການຊຳລະສະສາງໜີ້ສິນຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີ້

ຕາມບຸລິມະ

ສິດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 84 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ແລ້ວ ຖ້າຊັບສິນຂອງ
ວິສາຫະກິດລູກໜີ້ ຫາກຍັງເຫຼືອ ກໍໃຫ້ສະເລ່ຍແບ່ງປັນແກ່ເຈົ້າຂອງ, ຂາຮຸ້ນ ຫຼື

ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດແລ້ວ ສານ ຕ້ອງປະກາດຜ່ານພາຫະນະສື່ມວນຊົນ ຢ່າງ

ຜູ້ຖືຮຸ້ນຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີ້ ຕາມອັດຕາສ່ວນການປະກອບທຶນ.

ໜ້ອຍ ສາມວັນ ຕິດຕໍ່ກັນ ພ້ອມກັນນັ້ນກໍຕ້ອງສົ່ງສຳເນົາຄຳຕັດສີນໃຫ້:

ມາດຕາ 86 (ປັບປຸງ) ການຕິດຕາມ ແລະ ການກວດກາ ກ
 ານຊຳລະສະສາງ

4. ກອງປະຊຸມເຈົ້າໜີ້ ບໍ່ເຫັນດີໃຫ້ດັດແກ້ເນື້ອໃນຂອງຂໍ້ສະເໜີແກ້ໄຂ

1. ຫ້ອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດສີນຂອງສານ;

ໜີ້ສິນ.

ເຈົ້າໜີ້, ຄະນະກໍາມະການເຈົ້າໜີ້ ມີສິດຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ການ

2. ເຈົ້າໜີ້ ແລະ ຜູ້ຮ້ອງຟ້ອງອື່ນ;

ຊຳລະສະສາງໜີ້ສິນຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີ້, ຖ້າການຊຳລະສະສາງນັ້ນ ຫາກບໍ່

3. ວິສາຫະກິດລູກໜີ້ ທີ່ຖືກຕັດສີນໃຫ້ລົ້ມລະລາຍ;

ຖືກຕ້ອງຕາມຄຳຕັດສີນຂອງສານ, ເຈົ້າໜີ້, ຄະນະກຳມະການເຈົ້າໜີ້ ກໍສາມາດ

ອອກຄໍາສັ່ງຍົກເລີກຂໍ້ສະເໜີແກ້ໄຂໜີ້ສິນແລ້ວນຳເອົາຄະດີດັ່ງກ່າວ ເຂົ້າສູ່ການ

4. ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ;

ຮ້ອງຂໍໃຫ້ສານ ພິຈາລະນາລົບລ້າງການຊຳລະສະສາງນັ້ນ ແລ້ວດຳເນີນການຊຳ

ດຳເນີນຄະດີລົ້ມລະລາຍ. ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນໃນການຟື້ນຟູວິສາຫະກິດຂະໜາດ

5. ຂະແໜງການອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ບ່ອນວິສາຫະກິດລູກໜີ້

ລະສະສາງຄືນໃໝ່.

ການຍົກເລີກຂໍ້ສະເໜີແກ້ໄຂໜີ້ສິນໃນກໍລະນີໃດກໍຕາມ, ສານ ຕ້ອງ

ນ້ອຍ ແລະ ຈຸນລະວິສາຫະກິດ ຈະກາຍເປັນຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນໃນການດຳເນີນ

ຂຶ້ນທະບຽນ;

ອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສີນຂອງສານ

ຕ້ອງລາຍງານການຊຳລະ

ຄະດີລົ້ມລະລາຍ. ຊັບສິນຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີ້ ທີ່ຢູ່ໃນການຄອບຄອງ ແລະ

6. ຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນ;

ສະສາງໜີ້ສິນຂອງວິສາ ຫະກິດລົ້ມລະລາຍ ຕໍ່ສານທີ່ຕັດສີນຄະດີ ແລະ ອົງການ

ຄວບຄຸມຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີ້ ຕ້ອງມອບໃຫ້ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ.

7. ສະຫະພັນກໍາມະບານຂັ້ນແຂວງ;

ໄອຍະການປະຊາຊົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

8. ອົງການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ມາດຕາ 87 (ປັບປຸງ) ການປິດການຊຳລະສະສາງ

ຄຳສັ່ງຍົກເລີກຂໍ້ສະເໜີແກ້ໄຂໜີ້ສິນ ຈະບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສັນຍາ, ການ
ຊີ້ຂາດຊັບສິນ ຫຼື ການຊຳ ລະສະສາງ ທີ່ປະຕິບັດສຳເລັດ ແລະ ເຮັດຂຶ້ນຢ່າງຖືກ

ພາຍຫຼັງອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສີນຂອງສານ

ຕ້ອງໃນໄລຍະດຳເນີນການຟື້ນຟູ.

ພາກທີ VIII

ໜີ້ສິນຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີ້ ໃຫ້ແກ່ບັນດາເຈົ້າໜີ້ ແລະ ບຸກຄົນອື່ນທີ່ກ່ຽວ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສີນໃຫ້ວິສາຫະກິດລົ້ມລະລາຍ

ຂ້ອງສຳເລັດ ຫຼື ວິສາຫະກິດລູກໜີ້ ບໍ່ມີຊັບສິນທີ່ຈະນຳມາຊຳລະສະສາງອີກ ກໍ

ພາກທີ VII
ການລົ້ມລະລາຍ

ໃຫ້ອອກຄຳສັ່ງປິດການຊຳລະສະສາງ.
ມາດຕາ 80 (ໃໝ່) ອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສີນໃຫ້ວິສາຫະກິດລົ້ມລະລາຍ
ອົງການທີ່ມີສິດອຳນາດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສີນໃຫ້ວິສາຫະ

ມາດຕາ 75 (ໃໝ່) ສາເຫດທີ່ສານຕັດສິນໃຫ້ລົ້ມລະລາຍ
ສາເຫດທີ່ສານຕັດສີນໃຫ້ລົ້ມລະລາຍ ມີ ດັ່ງນີ້:

ຟ້ອງໃຫ້ລົ້ມລະລາຍ ;
3. ວິສາຫະກິດລູກໜີ້ ບໍ່ສາມາດຕົກລົງຂໍ້ສະເໜີແກ້ໄຂໜີ້ສິນກັບເຈົ້າ

5. ວິສາຫະກິດລູກໜີ້ ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມຂໍ້ສະເໜີແກ້ໄຂໜີ້
ສິນ ຫຼື ແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ;
6. ວິສາຫະກິດລູກໜີ້ ບໍ່ປະຕິບັດຕາມ ຂໍ້ສະເໜີແກ້ໄຂໜີ້ສິນ, ແຜນ

ມາດຕາ 88 (ປັບປຸງ) ການຮ້ອງຂໍໃຫ້ເປີດການຊຳລະສະສາງຄືນໃໝ່

ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບຄຳຕັດສີນໃຫ້ວິສາຫະກິດລົ້ມລະລາຍແລ້ວ ອົງການຈັດ

ເຈົ້າໜີ້, ຄະນະກຳມະການເຈົ້າໜີ້ ຫຼື ວິສາຫະກິດລູກໜີ້ ມີສິດຮ້ອງຂໍ

ຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສີນຂອງສານ ຕ້ອງຄົ້ນຄວ້າ, ກະກຽມ ແລະ ປະສານສົມທົບ

ໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດຄຳຕັດສີນຂອງສານ ພິຈາລະນາຄືນກ່ຽວກັບການປິດ

ກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສີນຂອງສານດັ່ງກ່າວ.

ການຊຳລະສະສາງ ພາຍໃນເວລາ ສິບຫ້າວັນ ນັບແຕ່ວັນ ທີ່ໄດ້ແຈ້ງຄຳສັ່ງປິດ

ມາດຕາ 81 (ໃໝ່) ການສະໜອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການລົ້ມລະລາຍ

ການຊຳລະສະສາງເປັນຕົ້ນໄປ,

ຫະກິດລູກໜີ້ ແລະ ຊັບສິນຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີ້ ທີ່ຕິດພັນກັບການປະຕິບັດ

ຂອງວິສາຫະກິດຮຸ້ນສ່ວນ ສາມາດຮ້ອງຂໍຕໍ່ສານ ເພື່ອພິຈາລະນາຕັດສີນໃຫ້ພົ້ນ

ຈໍານວນໜີ້ຕ້ອງຮັບຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີ້.

ຈາກການລົ້ມລະລາຍ ໃນກໍລະນີໃດໜຶ່ງ ດັ່ງນີ້:

ມາດຕາ 82 (ປັບປຸງ) ການລວບລວມຊັບສິນຂອງວິສາຫະກິດລົ້ມລະລາຍ
ພາຍຫຼັງຄຳຕັດສີນໃຫ້ວິສາຫະກິດລົ້ມລະລາຍໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດແລ້ວ

ຕ້ອງຮິບໂຮມຊັບສິນທັງໝົດຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີ້ ຕາມບັນຊີຊັບສິນ ແລະ ໜີ້

ຮຸ້ນປະເພດບໍ່ຈຳກັດໜີ້ສິນຂອງວິສາຫະກິດຮຸ້ນສ່ວນ ຕ້ອງມອບຊັບສິນທັງໝົດ

ບຸກຄົນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ວິສາຫະກິດລູກໜີ້, ຂາຮຸ້ນ ຫຼື ຜູ້ຖືຮຸ້ນຂອງວິສາຫະກິດລ
 ູກໜີ້ ມີພັນ
ຂອງສານ ໃນການຊຳລະສະສາງໜີ້ສິນ ຕາມ
 ຄໍາຕັດສີນຂອງສານ.

ຜູ້ພິພາກສາທີ່ຖືກມອບໝາຍ ຕ້ອງຄົ້ນຄວ້າຄະດີ, ກວດກາເອກະສານ
ແລະ ຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ແລ້ວສະເໜີຕໍ່ສານ ເພື່ອພິຈາລະນາຕັດສີນກ່ຽວກັບການລົ້ມ
ລະລາຍຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີ້ ຕາມກໍລະນີ ດັ່ງນີ້:
1. ພາຍໃນເວລາ ສີ່ສິບຫ້າວັນ ນັບແຕ່ວັນມີຄຳສັ່ງເປີດການພິຈາລະນາ

ເຈົ້າຂອງວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ

ຫຼື

ເທດໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອມີຄວາມຈໍາເປັນ ຫຼື ມີການຄໍ້າປະກັນທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ຕ້ອງ
ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກສານທຕ
ີ່ ັດສີນຄະດີເທົ່ານັ້ນເສຍກ່ອນ. 
ໃນກໍລະນີສານ ຫາກໄດ້ຮັບລາຍງານ ຫຼື ເຫັນວ່າບຸກຄົນທີ່ກ່າວມາໃນ
ວັກທີສອງ ຂອງມາດຕານີ້ ມີພຶດຕິກຳຈະຫຼົບໜີອອກນອກປະເທດ, ສານ ມີສິດ

ຂໍ້ 1 ແລະ ຂໍ້ 2 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້;

ມາດຕາ 84 (ປັບປຸງ) ບຸລິມະສິດໃນການຊຳລະສະສາງ

ມາດຕາ 75 ຂໍ້ 3 ຫາ ຂໍ້ 7 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້.
ວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ວິສາຫະກິດຮຸ້ນສ່ວນ ທີ່ຖືກສານຕັດສີນ
ໃຫ້ລົ້ມລະລາຍ ເຈົ້າຂອງວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ຂາຮຸ້ນປະເພດບໍ່ຈຳກັດ

ຄັດໂດຍ: ກົງທະນູຄຳ

ຂອງວິສາຫະກິດຮຸ້ນສ
 ່ວນ ທີ່ຖືກສານຕັດສີນໃຫ້ລົ້ມລະລາຍ ຈະອອກນອກປະ

ອອກຄຳສັ່ງກັກຕົວຜູ້ກ່ຽວໄດ້.

ຄຸມຊັບສິນ ຫຼື ມະຕິກອງປະຊຸມເຈົ້າໜີ້ ສຳລັບກໍລະນີຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ

dqf\kp

ຂາຮຸ້ນປະເພດບໍ່ຈໍາກັດໜີ້ສິນ

ຄະດີລົ້ມລະລາຍເປັນ ຕົ້ນໄປ ສຳລັບກໍລະນີຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 75
2. ພາຍໃນເວລາ ຊາວວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບການລາຍງານຈາກຜູ້ຄວບ

g0Qk.97=kla[

ມາດຕາ 83 (ປັບປຸງ) ພັນທະຂອງວິສາຫະກິດລົ້ມລະລາຍ

ຄວບຄຸມຊັບສິນ,

ມາດຕາ 77 (ປັບປຸງ) ການຕັດສີນກ່ຽວກັບການລົ້ມລະລາຍ

vjko8+lt[a[sohkDDD

ສິນທີຮ
່ ບ
ັ ຮອງໂດຍກອງປະຊຸມເຈົາ້ ໜີ້ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບຜູຄ
້ ວບຄຸມຊັບສິນ.

ທະສະໜອງຂໍ້ມູນ ແລະ ໃຫ້ ການຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັ້ງປະຕບ
ິ ັດຄຳຕັດສີນ

ມາດຕາ 25 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້.

2. ເຈົ້າຂອງວິສາຫະກິດ ຫຼື ຂາຮຸ້ນນັ້ນ ໄດ້ໃຫ້ການຮ່ວມມືຢ່າງເຕັມ

ຊຶ່ງອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສີນຂອງສານ

ຂອງຕົນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 24 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ໃຫ້ຜູ້
ຍົກເວັ້ນຊັບສິນທີ່ບໍ່ຖືກຄວບຄຸມ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ

1. ໄດ້ຊຳລະໜີ້ສິນຂອງຕົນຢ່າງຄົບຖ້ວນ ຕາມຄຳຕັດສີນຂອງສານ;

ຊັບສິນທັງໝົດຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີ້ ຈະຖືກນຳມາຊໍາລະໜີ້ສິນໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜີ້

ມາດຕາ 76 (ໃໝ່) ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີ້
ແລ້ວ, ວິສາຫະກິດລູກໜີ້ ລວມທັງເຈົ້າຂອງວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ຂາ

ມາດຕາ 89 (ໃໝ່) ການພົ້ນຈາກການລົ້ມລະລາຍ

ສິນ, ບັນຊີເຈົ້າໜີ້, ປະເພດເຈົ້າໜີ້ ແລະ ຈຳນວນໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ, ບັນຊີລູກໜີ້ ແລະ

ແລະ

ມີມະຕິໃຫ້ວິສາຫະກິດລູກໜີ້ລົ້ມລະລາຍ

ຫາກເຫັນວ່າ ການຮ້ອງຂໍມີເຫດຜົນພຽງພໍ ກໍຈະເປີດການຊຳລະສະສາງຄືນໃໝ່.
ເຈົ້າຂອງວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ຂາຮຸ້ນປະເພດບໍ່ຈຳກັດໜີ້ສິນ

ຊີວິດ ໂດຍບໍ່ມີຜູ້ສືບທອດ ໃນກໍລະນີມີການຮ້ອງຟ້ອງລົ້ມລະລາຍ.
ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມເຈົ້າໜີ້

ຖ້າອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສີນຂອງສານ

ຄຳຕັດສີນ ໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສີນຂອງສານ ເປັນຕົ້ນ ບັນຊີຊັບ

ຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ ຫຼື ຄຳສັ່ງຂອງສານ ໃນໄລຍະເວລາຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ;
7. ເຈົ້າຂອງ ວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ ຫຼື ບໍລິສັດຈຳກັດຜູ້ດຽວ ເສຍ

ໃຫ້ອົງການ ແລະ ບຸກຄົນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 79 ຂອງກົດໝາຍ

ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສີນຂອງສານ.

ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ຮັບຜິດຊອບສະໜອງຂໍ້ມູນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວິສາ

ຫຼື ແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ;

ຕ້ອງແຈ້ງຄຳສັ່ງດັ່ງກ່າວ

ສະບັບນີ້ ພ້ອມທັງປະກາດຜ່ານພາຫະນະສື່ມວນຊົນ.

ໜີ້ໄດ້;
4. ກອງປະຊຸມເຈົ້າໜີ້ ປະຕິເສດ ຫຼື ບໍ່ຮັບຮອງຂໍ້ສະເໜີແກ້ໄຂໜີ້ສິນ

ອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສີນຂອງສານ

ກິດລົ້ມລະລາຍ ແມ່ນ ອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສີນຂອງສານ ຕາມທີ່ໄດ້

1. ວິສາຫະກິດລູກໜີ້ ສະໝັກໃຈຮ້ອງຂໍລົ້ມລະລາຍ;
2. ວິສາຫະກິດລູກໜີ້ ບໍ່ໄດ້ສະເໜີຂໍຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ ເມື່ອມີການຮ້ອງ

ໄດ້ຊຳລະສະສາງ

ບຸລິມະສິດ ໃນການຊຳລະສະສາງໜີ້ສິນ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັ່ງນ
 ີ້:
1. ເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ ຮອດວັນດຳເນີນ
ຄະດີລົ້ມລະລາຍ ລວມທັງເງິນປະກອບສ່ວນເຂົ້າຄັງປະກັນສັງຄົມ, ຍົກເວັ້ນຄະ
ນະອຳນວຍການ;
2. ຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍ ທີ່ກູ້ຢືມເພື່ອນຳໃຊ້ໃນຂະບວນການຟື້ນຟູ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ
6. ເຕັກໂນໂລຊີ ພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່ ໝາຍ
ເຖິງ ການຄົນ
້ ຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ, ນຳໃຊ້ແຫຼງ່ ພະລັງງານທຳມະຊາດທີໜ
່ ນ
ູ
ວຽນເກີດຂຶ້ນ, ດັດປັບອັນເກົ່າ ຫຼື ວັດສະດຸທີ່ນໍາມາສ້າງ, ປຸງແຕ່ງຂຶ້ນໃໝ່
ເປັນຜະລິດຕະພັນ ຕາມການອອກແບບ ແລະ ໂຄງປະກອບສ້າງ ສະເພາະທີ່
ແຕກຕ່າງກັນ;
7. ເຕັກໂນໂລຊີ ກົນຈັກ ແລະ ອັດຕະໂນມັດ ໝາຍເຖິງ ການຄົ້ນ
ຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ, ດັດປັບ, ອອກແບບ ແລະ ປະດິດສ້າງ ອຸປະກອນກົນ
ຈັກ ກາຍເປັນເຕັກໂນໂລຊີກົນຈັກທີ່ກ້າວໜ້າ ແລະ ທັນສະໄໝ;
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# ນາງ ປາກາລັກ ພົມມີໄຊ

# ນາກ ເມືອງມະໂນ
ອີ ງ ຕາມກ ານລ າຍງ ານເ ມື່ ອ
ວັນທີ 24 ມີນາ 2022 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ໃນວັນທີ 11 ມີນາຜ່ານມາ, ກອງປະ
ຊຸມຄັ້ງທີ 5 ຂອງສະພາຜູ້ແທນປະຊາ
ຊົນແຫ່ງຊາດຈີນ ຊຸດທ
 ີ XIII ໄດ້ສ
 ິ້ນ
ສຸດລົງ ແລະ ຜແ
ູ້ ທນຂອງສອງສະພາ
ປະມານ 8.000 ທ່ານ ໄດ້ປຶກສາຫາ
ລືກ່ຽວກັບດ້ານຕ່າງໆ ເຊິ່ງຕາມສະຖິ
ຕິ ຂ ອງກ ອງເ ລຂາຂ ອງກ ອງປ ະຊຸ ມ
ຮອດເວລາ 12:00 ໂມງຂອງວັນທີ
8 ມີນາຜ່ານມາ ໄດ້ຮ
 ັບຂໍ້ສະເໜີທັງ
ໝົດຈຳນວນ 487 ເລື່ອງ ຈາກຜູ້

ມາເລເຊຍ ເຫັນວ່າການນຳ
ໃຊ້ສະກຸນເງິນດີຈີຕອນຊຳລະໜີ້ຕາມ
ກົດໝາຍຍັງເປັ
 ນໄປບໍ່ໄດ້ ເພາະຍັງມີ
ຂໍ້ຈຳກັດຫລາຍດ້ານ.
ມີ ກ ານລ າຍງ ານຂ່ າ ວໃ ຫ້ ຮູ້ 
ວ່າ: ທ່ານ ໂມຮັດ ຊາຮາ ອັບດຸນເດາະ
ຮອງລັ ດ ຖະມົ ນ ຕີ ກ ະຊວງກ ານເ ງິ ນ
ຂອງມາເລເຊຍ ໄດ້ຊ
 ີ້ແຈງຕລ
ໍ່ ັດຖະສະ
ພາໃນວັນທີ 24 ມີນານີ້ວ່າ ມາເລເຊຍ
ບໍ່ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະຮັບເອົາສະກຸນເງິນ
ດີຈີຕອນ ເປັນສະກຸນເງິນທີສ
່ າມາດ
ຊຳລະໜີ້ໄດ້ຕ
 າມກົດໝາຍ.

ແທນທີ່ ເ ຂົ້ າ ຮ່ ວ ມກ ອງປ ະຊຸ ມ ຄັ້ ງ ນີ້ ,
ໃນນັ້ນ ມີ 474 ເລື່ອງ ກ່ຽວກັບກົດ
ໝາຍ ແລະ 13 ເລື່ອງກ່ຽວກັບການ
ປົກຄອງ.
ທ່ານ ກ່າວວ່າ: “ສະກຸນເງິນ ສິນຕາມກົດໝາຍ
ເພື່ອໃຫ້ຄົນຮຸ່ນ
ເມື່ອວັນທີ 10 ມີນານີ້,
ດີຈີຕອນບໍ່ເໝາະສົມທີ່ຈະນຳໃຊ້ເປັນ ໃໝ່ເຂົ້າໄປມີສ່ວນຮ່ວມໃນທຸລະກິດ
ກອງປ ະຊຸ ມ ສ ະພາປຶ ກ ສາກ ານເ ມື ອ ງ
ເຄື່ອງມືໃນການຊໍາລະໜີ້ທາງດ້ານກົດ ສະກຸນເງິນດ
 ີຈີຕອນ.
ແຫ່ງຊາດຈີນ ຊຸດທີ XIII ຄັ້ງທີ 5
ໝາຍ ເນື່ອງຈາກຂໍ້ຈໍາກັດຕ່າງໆ ລວມ
ທ່ານ ໂມຮັດ ຊາຮາ ອັບດ
 ຸນ
ໄດ້ສ
 ິ້ນສຸດລົງ ໂດຍມີການລາຍງານວ່າ
ທັງການເໜັງຕີງຂອງລາຄາ ແລະ ມີ ເດາະ ກ່າວວ່າ “ການເຕີບໂຕດ້ານເຕັກ
ໄດ້ຮ
 ັບຂໍ້ສະເໜີ 5.979 ເລື່ອງ ເຊິ່ງ
ຄວາມສ່ ຽ ງຕໍ່ ກ ານໂຈມຕີ ທ າງອິ ນ ໂນໂລຊີ ແລະ ການຊໍາລະເງິນທ
 ີ່ຂະ
ເຕີເນັດ”.
ຫຍາຍຕົວຂຶ້ນນັ້ນ ໄດ້ຊ
 ຸກຍູ້ໃຫ້ທ
 ະນາ
ຄໍາຖະແຫລງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີ ຄານກາງມາເລເຊຍເລັ່ງການປະເມີນ
ຂຶ້ນຫລັງຈາກລັດຖະມົນຕີມາເລເຊຍ ທ່ າ ອ່ ຽ ງສ ະກຸ ນ ເ ງິ ນ ດ ີຈີ ຕ ອນທີ່ ອ ອກ
ທ່ານໜຶ່ງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານ ໂດຍທະນາຄານກາງ (CBDC)”.
ອະນຸຍາດໃຫ້ບ
 ິດຄອຍ ແລະ ສະກຸນ
ແຫລ່ງຂ
 ່າວ: infoquest
ເງິນດີຈ
ຕ
ີ ອນອື່ນໆ ສາມາດຊໍາລະໜີ້

ເປັ ນ ຈ ຳນວນຫ ລ າຍທີ່ ສຸ ດ ໃ ນຮ ອບ
10 ປີທີ່ຜ່ານມາ ພາຍຫລັງກ
 ານກວດ
ສອບເຫັນວ່າ ມີການຍື່ນສະເໜີບັນ
ຫາ 4.979 ເລື່ອງ ແລະເປັນຄຳເຫັນ,
ແນະນຳ 965 ສະບັບ ໃນນັ້ນ, ການ
ກໍ່ສ້າງສັງຄົມຍັງຄົງແມ່ນຈຸດສຸມຕົ້ນຕໍ
ຂອງສະມາຊິກສະພາປກ
ຶ ສາການເມືອງ
ແຫ່ງຊາດ ດ້ວຍຂໍ້ສະເໜີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ມີ 1.543 ເລື່ອງ ຫລື ກວມ 31%.
ພິ ເ ສດກອງປ ະຊຸ ມ ຄັ້ ງ ນີ້ ,
ທ່ານ ນາງ ຫວັງ ຢ່າຜ
 ິງ ສະມາຊິກຜູ້
ແທນສະພາປະຊາຊົນແຫ່ງຊາດ, ນັກ
ບິນອາວະກາດຍິງຈີນ ໄດ້ໃ ຫ້ສໍາພາດ
ທາງໄກວ່າ ເນື່ອງຈາກວ່າທ່ານກຳລັງ
ປະຕບ
ິ ັດໜ້າທີ່ຢູ່ໃນອາວະກາດ
ດັ່ງ
ນັ້ນ, ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະ
ຊຸມຄັ້ງນີ້ໄດ້.
ນອກຈາກນີ້, ຍັງມ
 ີຫລາຍ
ບັນຫາທີ່ປະຊາຊົນສົນໃຈໃນກອງປະ
ຊຸມສອງສະພາຄັ້ງນີ້ ເຊັ່ນ ຂໍສ
້ ະເໜີ
ໃຫ້ ຂ ະຫຍາຍວັ ນ ພັ ກ ປີ ໃ ໝ່ ກຸ ດ ຈີ ນ

[+wfhIa[soa’lnry,3mG T856 (21) 454563, 8hv’dkoc9h’0jk;3mG T856 (21) 413522
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ອອກເປັນ 10 ວັນ.
ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ທ່ານ ນາງ
ຫລີ່ ສຽວລີ່ ສະມາຊິກຜແ
ູ້ ທນສະພາ
ປະຊາຊົນແຫ່ງຊາດຈີນ ສະເໜີວ່າ ວັນ
ພັກຕາມກົດໝາຍຂອງເທສະການກຸດ
ຈີນ ຄວນແກ່ຍາວໄປເປັນ 10 ວັນ,
ເຫດຜົນໃນການຂະຫຍາຍເວລາຈາກ
ວັນພັກ 7 ວັນເນື່ອງຈາກໃນປັດຈຸບັນ
ແມ່ ນ ເລື່ ອ ງຍາກທີ່ ຄົ ນ ທົ່ ວ ໄ ປຈ ະຮູ້
ສຶ ກ ເ ຖິ ງ ຄ ວາມອົ ບ ອຸ່ ນ ເ ມື່ ອ ກັ ບ ເ ມື ອ
ບ້ານກັບຄອບຄົວ ແລະ ເປັນການ
ຍາກທີ່ຈະຈັດກິດຈະກໍາຢ່າງສົມເຫດ
ສົມຜົນ, ເປັນເລື່ອງງ່າຍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້
ການສັນຈອນຕິດຂັດ ແລະ ບໍ່ເອື້ອອຳ
ນວຍໃຫ້ເສດຖະກິດໃນວັນພັກຜ່ອນ
ສະແດງບົດບາດຢ່າງເຕັມທີ່ ສະນັ້ນ,
ການຂະຫຍາຍວັນພັກບຸນກຸດຈີນຈຶ່ງ
ມີຄວາມສາມາດເປັນໄປໄດ້ສູງ ແລະ
ປະຕິບັດໃຫ້ເປັນຈິງໄດ້.
ແຫລ່ງຂ່າວ: CRI

