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ໜງັສເືຊນີປະຊຸມສາມນັຜ ຖ້ຮຸືນ້ 

ປະຈາໍປີ 2020 
 
 
 

 
 

ວນັສຸກ, ທ ີ09 ເມສາ 2021 
ເວລາ 14:00 ໂມງ 

ຢ ່ ທ ີຫອ້ງປະຊຸມໃຫຍ່ ຊັນ້ 8  

ອາຄານຕະຫາຼດຫຼກັຊບັລາວ,  

ບາ້ນ ໂພນທນັເໜອື, ເມອືງ ໄຊເສດຖາ,  
ນະຄອນຫວຼງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ 
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ເອກະສານປະກອບໜງັສເືຊນີປະຊຸມສາມນັຜ ຖ້ຮຸືນ້ ປະຈາໍປີ 2020 

1. ໜງັສເືຊນີປະຊຸມຜ ຖ້ຮຸືນ້  
2. ໜງັສມືອບສດິ  
3. ລາຍຊື່ , ຄວາມໝາຍ ແລະ ປະຫວດັ ຂອງສະມາຊກິອດິສະຫຼະ ເພື່ ອການມອບສດິ ຂອງຜ ຖ້ຮຸືນ້  
4. ເອກະສານ ແລະ ຫຼກັຖານ ທີ່ ຕອ້ງໃຊໃ້ນການສະເໜໂີຕເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ການລງົທະບຽນ ແລະ  

ການລງົຄະແນນສຽງໃນກອງປະຊຸມຜ ຖ້ຮຸືນ້  
5. ເອກະສານປະກອບວາລະທ ີ1: ບດົລາຍງານກອງປະຊຸມສາມນັຜ ຖ້ຮຸືນ້ ປະຈາໍປີ 2019 
6. ເອກະສານປະກອບວາລະທ ີ2: ບດົລາຍງານການເງນິ ຂອງບໍລສິດັ ປະຈາໍປີ 2020  
7. ເອກະສານປະກອບວາລະທ ີ3: ແຜນການດໍາເນນີທຸລະກດິ ຂອງບໍລສິດັ ປະຈາໍປີ 2021 
8. ເອກະສານປະກອບວາລະທ ີ6: ຊວີະປະຫວດັຫຍໍ ້ຂອງສະມາຊກີສະພາບໍລຫິານ 
9. ແຜນທີ່ ສະຖານທີ່ ຈດັປະຊຸມ 
10.   ມາດຕະການປອ້ງກນັເຊືອ້ພະຍາດ COVID-19 ຂອງການຈດັກອງປະຊຸມ  
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ບໍລສິດັ ສຸວນັນ ີໂຮມເຊນັເຕ ີມະຫາຊນົ  ເລກທ ີ0260/ສ.ວ.ນ 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ວນັທ ີ17 ມນີາ 2021 
 

ເຖງິ:  ຜ ຖ້ຮຸືນ້ ບໍລສິດັ ສຸວນັນ ີໂຮມເຊນັເຕ ີມະຫາຊນົ 
ເລື່ ອງ:  ຂໍເຊນີເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມສາມນັຜ ຖ້ຮຸືນ້ ປະຈາໍປີ 2020 

  
 ຂໍເປັນກຽດຮຽນເຊນີທ່ານຜ ຖ້ືຮຸນ້ຂອງ ບໍລສິດັ ສຸວນັນ ີໂຮມເຊນັເຕ ີມະຫາຊນົ ເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມ
ສາມນັຜ ຖ້ຮຸືນ້ ປະຈໍາປີ 2020 ໃນວນັທ ີ09 ເມສາ 2021, ເວລາ 14:00 ໂມງ (ເລີ່ ມລງົທະບຽນ ເວລາ 13:00 
ໂມງ). ຢ ່ ຫອ້ງປະຊຸມໃຫຍ່ ຊັນ້ 8 ອາຄານຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ, ບາ້ນ ໂພນທັນເໜືອ, ເມອືງ ໄຊເສດຖາ, 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ. ໂດຍມວີາລະກອງປະຊຸມດັ່ ງຕ່ໍ ໄປນີ:້ 

1. ພຈິາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງເອາົບດົລາຍງານກອງປະຊຸມສາມນັຜ ຖ້ຮຸືນ້ ປະຈາໍປີ 2019 (ເອກະສານປະກອບ
ວາລະທ ີ1) 
 
ວດັຖຸປະສງົ ແລະ ເຫດຜນົ: ເພື່ ອໃຫຜ້ ຖ້ຮຸືນ້ໄດພ້ຈິາລະນາຮບັຮອງບດົລາຍງານກອງປະຊຸມວ່າຖກືຕອ້ງກງົ
ກບັເນືອ້ໃນຈດິໃຈຂອງກອງປະຊຸມ ໂດຍບດົລາຍງານກອງປະຊຸມສາມນັຜ ຖ້ຮຸືນ້ ປະຈາໍປີ 2019  ມລີາຍ
ລະອຽດຕາມ ເອກະສານປະກອບວາລະທ ີ1 
 
ຄໍາເຫນັຂອງສະພາບໍລຫິານ: ເຫນັວ່າກອງປະຊຸມຜ ຖ້ຮຸືນ້ຄວນຮບັຮອງເອາົບດົລາຍງານກອງປະຊຸມຜ ຖ້ຮຸືນ້ 
ເຊິ່ ງຖກືຕອ້ງກງົກບັ ເນືອ້ໃນຈດິໃຈ ຂອງກອງປະຊຸມ. 
 
ຄະແນນສຽງທີ່ ຕອ້ງໃຊ:້ ກດົໝາຍວສິາຫະກດິໄດກ້ໍານດົໄວວ່້າ ວາລະນີຕ້ອ້ງຜ່ານມະຕດິວ້ຍຄະແນນສຽງ
ຫຼາຍກວ່າເຄິ່ ງໜ ່ ງ ຂອງຈາໍນວນສຽງ ທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມ 

 
2. ພຈິາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງບດົລາຍງານຜນົການດໍາເນນີທຸລະກດິຂອງບໍລສິດັ ປະຈາໍປີ 2020 ແລະ ບດົລາຍ

ງານການເງນິຂອງບໍລສິດັ ປະຈາໍປີ 2020 (ເອກະສານປະກອບວາລະທ ີ2) 
 
ວດັຖຸປະສງົ ແລະ ເຫດຜນົ: ກດົໝາຍວສິາຫະກດິ ສະບບັປັບປຸງ ເລກທ ີ46/ສພຊ, ລງົວນັທ ີ26 ທນັວາ 
2013 ມາດຕາ 154 ກໍານດົໃຫ ້“ກອງປະຊຸມສາມນັຜ ຖ້ຮຸືນ້ມສີດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ໃນການຮບັຮອງເອາົບດົ
ສະຫຸຼບ ກ່ຽວກບັການດໍາເນນີທຸລະກດິ ແລະ ບດົລາຍງານການເງນິປະຈໍາປີ ຂອງບໍລສິດັ” ໂດຍລາຍງານ
ຜນົການດໍາເນນີທຸລະກດິຂອງບໍລສິດັ ປະຈາໍປີ 2020 ມລີາຍລະອຽດຕາມ ເອກະສານປະກອບວາລະທ ີ
2 
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ຄໍາເຫນັຂອງສະພາບໍລຫິານ: ເຫນັວ່າກອງປະຊຸມຜ ຖ້ຮຸືນ້ຄວນຮບັຮອງເອາົ ບດົລາຍງານຜນົການດໍາເນນີ
ທຸລະກດິ ຂອງບໍລສິດັ ປະຈາໍປີ 2020 ແລະ  ບດົລາຍງານການເງນິ ຂອງບໍລສິດັ ປະຈາໍປີ 2020 ເຊິ່ ງໄດ ້
ຜ່ານການພຈິາລະນາຂອງສະພາບໍລຫິານ ແລະ ຜ່ານການກວດສອບ ຈາກຜ ກ້ວດສອບບນັຊແີລວ້. 
 
ຄະແນນສຽງທີ່ ຕອ້ງໃຊ:້ ກດົໝາຍວສິາຫະກດິໄດກ້ໍານດົໄວວ່້າ ວາລະນີຕ້ອ້ງຜ່ານມະຕດິວ້ຍຄະແນນສຽງ
ຫຼາຍກວ່າເຄິ່ ງໜ ່ ງ ຂອງຈາໍນວນສຽງ ທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມ 
 

3. ພຈິາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງແຜນການດໍາເນນີທຸລະກດິຂອງບໍລສິດັ ປະຈາໍປີ 2021 (ເອກະສານປະກອບວາລະ
ທ ີ3) 

 
ວດັຖຸປະສງົ ແລະ ເຫດຜນົ: ກດົໝາຍວສິາຫະກດິ ສະບບັປັບປຸງ ເລກທ ີ46/ສພຊ, ລງົວນັທ ີ26 ທນັວາ 
2013 ມາດຕາ 154 ກໍານດົໃຫ ້“ກອງປະຊຸມສາມນັຜ ຖ້ືຮຸນ້ມສີິດ ແລະ ໜາ້ທີ່ ໃນການຮັບຮອງເອົາ
ແຜນການດໍາເນນີທຸລະກດິ ຂອງບໍລສິດັ ປະຈໍາປີ 2021” ໂດຍແຜນການດໍາເນນີທຸລະກດິ ຂອງບໍລສິດັ
ປະຈາໍປີ 2021 ມລີາຍລະອຽດຕາມເອກະສານປະກອບວາລະທ ີ3 

 
ຄໍາເຫນັຂອງສະພາບໍລຫິານ: ເຫນັວ່າກອງປະຊຸມຜ ຖ້ືຮຸນ້ຄວນຮບັຮອງ ເອາົແຜນການດໍາເນນີທຸລະກດິ 
ຂອງບໍລສິດັ ປະຈາໍປີ 2021 ເຊິ່ ງໄດຜ່້ານການພຈິາລະນາ ຂອງຄະນະອໍານວຍການ ແລະ ສະພາບໍລຫິານ
ແລວ້ 
 
ຄະແນນສຽງທີ່ ຕອ້ງໃຊ:້ ກດົໝາຍວສິາຫະກດິໄດກ້ໍານດົໄວວ່້າ ວາລະນີຕ້ອ້ງຜ່ານມະຕດິວ້ຍຄະແນນສຽງ
ຫຼາຍກວ່າເຄິ່ ງໜ ່ ງ ຂອງຈາໍນວນສຽງ ທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມ 

 
4. ພຈິາລະນາ ແລະ ອະນຸມດັການຈ່າຍເງນິປັນຜນົຈາກຜນົການດໍາເນນີທຸລະກດິ ປະຈາໍປີ 2020 

 
ວດັຖຸປະສງົ ແລະ ເຫດຜນົ: ກດົໝາຍວສິາຫະກດິ ສະບບັປັບປຸງ ເລກທ ີ46/ສພຊ, ລງົວນັທ ີ26 ທນັວາ 
2013 ມາດຕາ 155 ກໍານດົໃຫ ້“ການແບ່ງເງນິປັນຜນົຕອ້ງໄດຮ້ບັຄວາມເຫນັດ ີຈາກກອງປະຊຸມຜ ຖ້ຮຸືນ້
ກ່ອນ” ແລະ ກດົລະບຽບ ຂອງບໍລສິດັ ສະບບັລງົວນັທ ີ9 ຕຸລາ 2015 ມາດຕາ 16 ກາໍນດົໃຫ ້“ນອກຈາກ
ຄງັສໍາຮອງຕາມລະບຽບການທີ່ ໄດກ້ໍານດົໄວໃ້ນມາດຕາ 156 ຂອງກດົໝາຍວ່າດວ້ຍວສິາຫະກດິ, ບໍລສິດັ 
ສຸວນັນ ີໂຮມເຊນັເຕ ີມະຫາຊນົ ຕກົລງົກ່ຽວກບັການສາ້ງຄງັສໍາຮອງອື່ ນຄ ືຄງັສະສມົ 10%”   
 
ຄໍາເຫນັຂອງສະພາບໍລຫິານ: ເຫນັວ່າໃນຊຸມປີ 2020 ທີ່ ຜ່ານມາ ບໍລສິດັມກີໍາໄລສຸດທຈິາກຜນົການດໍາ
ເນນີທຸລະກດິຈາໍນວນ 12.009.457.382 ກບີ ເມື່ ອຫກັຄງັສໍາຮອງຕາມລະບຽບການ ແລະ ຄງັສ າຮອງ
ສະສມົ ລວມທງັໝດົຈາໍນວນ 20 ສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງກໍາໄລສຸດທແິລວ້ ເຫຼອືຈໍານວນ 9.607.565.906 
ກບີ, ຈ ່ ງເຫນັວ່າ ກອງປະຊຸມຜ ຖ້ຮຸືນ້ຄວນອະນຸມດັໃຫມ້ກີານຈ່າຍເງນິປັນຜນົໃນອດັຕາ 20,38 ກບີຕ່ໍຮຸນ້, 
ຈໍານວນເງນິປັນຜົນທງັໝົດ 3.362.648.067 ກບີ ແລະ ກ ານດົຈ່າຍເງນິປັນຜົນແມ່ນ ວັນທີ 06 
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ພ ດສະພາ 2021 
 
ຄະແນນສຽງທີ່ ຕອ້ງໃຊ:້ ກດົໝາຍວສິາຫະກດິໄດກ້ໍານດົໄວວ່້າ ວາລະນີຕ້ອ້ງຜ່ານມະຕດິວ້ຍຄະແນນສຽງ
ຫຼາຍກວ່າເຄິ່ ງໜ ່ ງຂອງຈາໍນວນສຽງທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມ. 
 

5. ພຈິາລະນາການແຕ່ງຕັງ້ຜ ກ້ວດສອບບນັຊພີາຍນອກ ແລະ ການກາໍນດົຄ່າບໍລກິານກວດສອບບນັຊຂີອງຜ ກ້ວດ
ສອບບນັຊພີາຍນອກ ປະຈາໍປີ 2021 

 
ວດັຖຸປະສງົ ແລະ ເຫດຜນົ: ກດົໝາຍວສິາຫະກດິ ສະບບັປັບປຸງ ເລກທ ີ46/ສພຊ, ລງົວນັທ ີ26 ທນັວາ 
2013 ມາດຕາ 154 ກໍານດົໃຫ ້“ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່  ຂອງກອງປະຊຸມຜ ຖ້ຮຸືນ້ແມ່ນ ການເລອືກຕັງ້ຜ ກ້ວດ
ສອບບນັຊ ີແລະ ຕກົລງົຄ່າບໍລກິານກວດສອບບນັຊ”ີ  
 
ຄໍາເຫນັຂອງສະພາບໍລຫິານ: ເຫນັວ່າກອງປະຊຸມຜ ຖ້ຮຸືນ້ຄວນແຕ່ງຕັງ້ ບໍລສິດັ ພຣາຍສວໍ໌ເຕີເ້ຮົາ້ສກ໌ ເປີ້ສ ໌
(ລາວ) ຈາໍກດັຜ ດ້ຽວ (PriceWaterHouseCoopers (Lao) Sole Co., Ltd.) ເປັນຜ ກ້ວດສອບ
ບນັຊພີາຍນອກຂອງບໍລສິດັ ປະຈໍາປີ 2021 ໂດຍມຄ່ີາບໍລກິານເປັນເງນິຈໍານວນບ່ໍກາຍ 36,500 ໂດລາ
ສະຫະລດັ. ເນື່ ອງຈາກ, ບໍລສິດັ ພຣາຍສວໍ໌ເຕີເ້ຮົາ້ສກ໌ ເປີສ້ ໌(ລາວ) ຈາໍກດັຜ ດ້ຽວ ແມ່ນເປັນຜ ກ້ວດສອບ
ບນັຊໃີຫແ້ກ່ບໍລສິດັມາແຕ່ການປະກາດຈໍາໜ່າຍຮຸນ້ໃຫແ້ກ່ມວນຊນົຄັງ້ທໍາອດິ, ມປີະສບົການ, ມຄີວາມ
ລະອຽດຮອບຄອບ, ມີຄວາມຊື່ ສັດສຸດຈະລິດໃນໜາ້ທີ່  ແລະ ເປັນບໍລິສັດກວດສອບບັນຊີທີ່ ໄດ ້
ມາດຕະຖານ ລວມທງັໄດຮ້ບັຄວາມໄວວ້າງໃຈໃນລະດບັສາກນົ ໃນສ່ວນຂອງຄ່າບໍລກິານນັນ້ ກໍ່ ເປັນ
ຈາໍນວນທີ່ ເໝາົະສມົກບັວຽກງານໃນການກວດກາບນັຊຂີອງບໍລສິດັ ເຊິ່ ງມຈີາໍນວນຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ເພື່ ອ
ໃຫມ້ຄີວາມຖືກຕອ້ງ, ໂປ່ງໃສ, ກວດສອບໄດ ້ຈ ່ ງມຄີວາມຈໍາເປັນຕອ້ງນໍາໃຊບຸ້ຄະລາກອນທີ່ ມຄີວາມ
ຊ່ຽວຊານ ໂດຍບາງທ່ານກເໍປັນຜ ກ້ວດສອບຈາກຕ່າງປະເທດນາໍ. 
 
ຄະແນນສຽງທີ່ ຕອ້ງໃຊ:້ ກດົໝາຍວສິາຫະກດິໄດກ້ໍານດົໄວວ່້າ ວາລະນີຕ້ອ້ງຜ່ານມະຕດິວ້ຍຄະແນນສຽງ
ຫຼາຍກວ່າເຄິ່ ງໜ ່ ງຂອງຈາໍນວນສຽງທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມ. 
 

6.  ພຈິາລະນາການແຕ່ງຕັງ້ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານແທນສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານທີ່ ຄບົວາລະ 
 
ວດັຖຸປະສງົ ແລະ ເຫດຜນົ: ກດົໝາຍວສິາຫະກດິ ສະບບັປັບປຸງ ເລກທ ີ46/ສພຊ, ລງົວນັທ ີ26 ທນັວາ 
2013 ມາດຕາ 125 ກໍານດົໃຫ ້“ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານຂອງບໍລສິດັມອີາຍຸການສອງປີ ແລະ ສາມາດ
ເລອືກຕັງ້ຄນືໃໝ່ໄດ”້ ເຊິ່ ງໃນກອງປະຊຸມເທື່ ອນີສ້ະມາຊກິສະພາບໍລຫິານຂອງບໍລສິດັທງັໝດົ 9 ທ່ານ ໄດ ້
ດໍາລງົຕໍາແໜ່ງຄບົສອງປີແລວ້ ໃນການນີບໍ້ລສິດັໄດເ້ຮດັປະກາດ ເລື່ ອງການສະເໜລີາຍຊື່ ຜ ທ້ ີ່ ຈະລງົສະ  
ໝກັເປັນສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານໃນກອງປະຊຸມສາມນັຜ ຖ້ຮຸືນ້ ປະຈາໍປີ 2020 ລງົວນັທ ີ25 ມງັກອນ 
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2021 ປະກາດລງົຊ່ອງທາງການຕດິຕ່ໍສື່ ສານຜ່ານເວບັໄຊຂ້ອງຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ ເພື່ ອໃຫຜ້ ຖ້ຮຸືນ້ໄດມ້ສ່ີວນ
ຮ່ວມໃນວຽກງານບໍລຫິານຂອງບໍລສິດັ ແຕ່ບ່ໍມຜີ ໃ້ດສະເໜເີທື່ ອ.  
 
ຄໍາເຫນັຂອງສະພາບໍລຫິານ: ໃນກອງປະຊຸມສະພາບໍລຫິານຂອງບໍລສິດັ ຄັງ້ທ ີ1/2021 ເຊິ່ ງຈດັຂ ນ້ໃນວນັ
ທ ີ19 ກຸມພາ 2021 ກອງປະຊຸມມມີະຕໃິຫເ້ລອືກຕັງ້ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານທງັ 9 ທ່ານ ຄນືໃໝ່ ໂດຍ
ໃຫມ້ອີາຍຸການສອງປີ 
 
ຄະແນນສຽງທີ່ ຕອ້ງໃຊ:້ ກດົໝາຍວສິາຫະກດິໄດກ້ໍານດົໄວວ່້າ ວາລະນີຕ້ອ້ງຜ່ານມະຕດິວ້ຍຄະແນນສຽງ
ຫຼາຍກວ່າເຄິ່ ງໜ ່ ງຂອງຈາໍນວນສຽງທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມ 
 

6.1  ພຈິາລະນາການແຕ່ງຕັງ້ ທ່ານ ອານຸສອນ ອຸ່ນໄຕ ເປັນຮອງປະທານສະພາບໍລຫິານຊຸດໃໝ່ຂອງບໍລສິດັ 
 

ຄໍາເຫນັຂອງສະພາບໍລຫິານ: ເຫນັດໃີຫແ້ຕ່ງຕັງ້ ທ່ານ ອານຸສອນ ອຸ່ນໄຕ ເປັນຮອງປະທານສະພາບໍລຫິານ
ຊຸດໃໝ່ຂອງບໍລສິດັໂດຍມອີາຍຸການສອງປີ ລາຍລະອຽດປະຫວດັໂດຍຫຍໍປ້າກດົຕາມເອກະສານປະກອບ
ວາລະທ ີ6 
 
ຄະແນນສຽງທີ່ ຕອ້ງໃຊ:້ ກດົໝາຍວສິາຫະກດິໄດກ້ໍານດົໄວວ່້າ ວາລະນີຕ້ອ້ງຜ່ານມະຕດິວ້ຍຄະແນນສຽງ
ຫຼາຍກວ່າເຄິ່ ງໜ ່ ງຂອງຈາໍນວນສຽງທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມ 
 

6.2  ພຈິາລະນາການແຕ່ງຕັງ້ ທ່ານ ວດັດານາ ສຸຄະບນັດດິ ເປັນສະມາຊກີສະພາບໍລຫິານຊຸດໃໝ່ຂອງບໍລສິດັ 
 

ຄໍາເຫນັຂອງສະພາບໍລຫິານ: ເຫນັດໃີຫແ້ຕ່ງຕັງ້ ທ່ານ ວດັດານາ ສຸຄະບນັດດິ ເປັນສະມາຊກີສະພາບໍລຫິານ
ຊຸດໃໝ່ຂອງບໍລສິດັໂດຍມອີາຍຸການສອງປີ ລາຍລະອຽດປະຫວດັໂດຍຫຍໍປ້າກດົຕາມເອກະສານປະກອບ
ວາລະທ ີ6 
 
ຄະແນນສຽງທີ່ ຕອ້ງໃຊ:້ ກດົໝາຍວສິາຫະກດິໄດກ້ໍານດົໄວວ່້າ ວາລະນີຕ້ອ້ງຜ່ານມະຕດິວ້ຍຄະແນນສຽງ
ຫຼາຍກວ່າເຄິ່ ງໜ ່ ງຂອງຈາໍນວນສຽງທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມ 
 

6.3  ພຈິາລະນາການແຕ່ງຕັງ້ ທ່ານ ພນັໂນລາ ສຸຄະບນັດດິ ເປັນສະມາຊກີສະພາບໍລຫິານຊຸດໃໝ່ຂອງບໍລສິດັ 
 
ຄໍາເຫນັຂອງສະພາບໍລຫິານ: ເຫນັດໃີຫແ້ຕ່ງຕັງ້ ທ່ານ ພນັໂນລາ ສຸຄະບນັດດິ ເປັນສະມາຊກີສະພາບໍລຫິານ
ຊຸດ ໃໝ່ຂອງບໍລິສັດໂດຍມອີາຍຸການສອງປີ ລາຍລະອຽດປະຫວັດໂດຍຫຍໍປ້າກດົຕາມເອກະສານ
ປະກອບວາລະທ ີ6 
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ຄະແນນສຽງທີ່ ຕອ້ງໃຊ:້ ກດົໝາຍວສິາຫະກດິໄດກ້ໍານດົໄວວ່້າ ວາລະນີຕ້ອ້ງຜ່ານມະຕດິວ້ຍຄະແນນສຽງ
ຫຼາຍກວ່າເຄິ່ ງໜ ່ ງຂອງຈາໍນວນສຽງທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມ 
 

6.4  ພຈິາລະນາການແຕ່ງຕັງ້ ທ່ານ ກດົສະດາ ສຸຄະບນັດດິ ເປັນສະມາຊກີສະພາບໍລຫິານຊຸດໃໝ່ຂອງບໍລສິດັ 
 

ຄໍາເຫນັຂອງສະພາບໍລຫິານ: ເຫນັດີໃຫແ້ຕ່ງຕັງ້ ທ່ານ ກດົສະດາ ສຸຄະບັນດດິ ເປັນສະມາຊີກສະພາ
ບໍລຫິານຊຸດໃໝ່ຂອງບໍລສິດັໂດຍມອີາຍຸການສອງປີ ລາຍລະອຽດປະຫວດັໂດຍຫຍໍປ້າກດົຕາມເອກະສານ
ປະກອບວາລະທ ີ6 
 
ຄະແນນສຽງທີ່ ຕອ້ງໃຊ:້ ກດົໝາຍວສິາຫະກດິໄດກ້ໍານດົໄວວ່້າ ວາລະນີຕ້ອ້ງຜ່ານມະຕດິວ້ຍຄະແນນສຽງ
ຫຼາຍກວ່າເຄິ່ ງໜ ່ ງຂອງຈາໍນວນສຽງທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມ 
 

6.5  ພຈິາລະນາການແຕ່ງຕັງ້ ທ່ານ ບຸນເຕມີ ກມົມດິຕະພາບ ເປັນສະມາຊກີສະພາບໍລຫິານຊຸດໃໝ່ຂອງບໍລສິດັ 
 

ຄໍາເຫນັຂອງສະພາບໍລຫິານ: ເຫນັດໃີຫແ້ຕ່ງຕັງ້ ທ່ານ ບຸນເຕມີ ກມົມດິຕະພາບ ເປັນສະມາຊກີສະພາ
ບໍລຫິານຊຸດໃໝ່ຂອງບໍລສິດັໂດຍມອີາຍຸການສອງປີ ລາຍລະອຽດປະຫວດັໂດຍຫຍໍປ້າກດົຕາມເອກະສານ
ປະກອບວາລະທ ີ6 
 
ຄະແນນສຽງທີ່ ຕອ້ງໃຊ:້ ກດົໝາຍວສິາຫະກດິໄດກ້ໍານດົໄວວ່້າ ວາລະນີຕ້ອ້ງຜ່ານມະຕດິວ້ຍຄະແນນສຽງ
ຫຼາຍກວ່າເຄິ່ ງໜ ່ ງຂອງຈາໍນວນສຽງທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມ 
 

6.6  ພຈິາລະນາການແຕ່ງຕັງ້ ທ່ານ ປອ ໄຊພອນ  ກອງມະນລີາ ເປັນສະມາຊກີສະພາບໍລຫິານຊຸດໃໝ່ຂອງ
ບໍລສິດັ 

 
ຄໍາເຫນັຂອງສະພາບໍລຫິານ: ເຫນັດໃີຫແ້ຕ່ງຕັງ້ ທ່ານ ປອ ໄຊພອນ  ກອງມະນລີາ ເປັນສະມາຊກີສະພາ
ບໍລຫິານຊຸດໃໝ່ຂອງບໍລສິດັໂດຍມອີາຍຸການສອງປີ ລາຍລະອຽດປະຫວດັໂດຍຫຍໍປ້າກດົຕາມເອກະສານ
ປະກອບວາລະທ ີ6 
 
ຄະແນນສຽງທີ່ ຕອ້ງໃຊ:້ ກດົໝາຍວສິາຫະກດິໄດກ້ໍານດົໄວວ່້າ ວາລະນີຕ້ອ້ງຜ່ານມະຕດິວ້ຍຄະແນນສຽງ
ຫຼາຍກວ່າເຄິ່ ງໜ ່ ງຂອງຈາໍນວນສຽງທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມ 
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6.7  ພຈິາລະນາການແຕ່ງຕັງ້ ທ່ານ ນາງ ຊຸຕກິານ ສແີສງຈນັ ເປັນສະມາຊກີສະພາບໍລຫິານຊຸດໃໝ່ຂອງບໍລສິດັ 
ຄໍາເຫນັຂອງສະພາບໍລຫິານ: ເຫນັດໃີຫແ້ຕ່ງຕັງ້ ທ່ານ ນາງ ຊຸຕກິານ ສີແສງຈນັ ເປັນສະມາຊີກສະພາ
ບໍລຫິານຊຸດໃໝ່ຂອງບໍລສິດັໂດຍມອີາຍຸການສອງປີ ລາຍລະອຽດປະຫວດັໂດຍຫຍໍປ້າກດົຕາມເອກະສານ
ປະກອບວາລະທ ີ6 
 
ຄະແນນສຽງທີ່ ຕອ້ງໃຊ:້ ກດົໝາຍວສິາຫະກດິໄດກ້ໍານດົໄວວ່້າ ວາລະນີຕ້ອ້ງຜ່ານມະຕດິວ້ຍຄະແນນສຽງ
ຫຼາຍກວ່າເຄິ່ ງໜ ່ ງຂອງຈາໍນວນສຽງທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມ 
 

6.8  ພຈິາລະນາການແຕ່ງຕັງ້ ທ່ານ ພພິບົ ວາດສະໜາອາຊາສະກຸນ ເປັນສະມາຊກີສະພາບໍລຫິານຊຸດໃໝ່ຂອງ
ບໍລສິດັ 

 
ຄໍາເຫນັຂອງສະພາບໍລຫິານ: ເຫນັດໃີຫແ້ຕ່ງຕັງ້ ທ່ານ ພພິບົ ວາດສະໜາອາຊາສະກຸນ ເປັນສະມາຊກີສະພາ
ບໍລຫິານຊຸດໃໝ່ຂອງບໍລສິດັໂດຍມອີາຍຸການສອງປີ ລາຍລະອຽດປະຫວດັໂດຍຫຍໍປ້າກດົຕາມເອກະສານ
ປະກອບວາລະທ ີ6 
 
ຄະແນນສຽງທີ່ ຕອ້ງໃຊ:້ ກດົໝາຍວສິາຫະກດິໄດກ້ໍານດົໄວວ່້າ ວາລະນີຕ້ອ້ງຜ່ານມະຕດິວ້ຍຄະແນນສຽງ
ຫຼາຍກວ່າເຄິ່ ງໜ ່ ງຂອງຈາໍນວນສຽງທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມ 
 

6.9  ພຈິາລະນາການແຕ່ງຕັງ້ ທ່ານ ອຸ່ນ ຫຼາ້ສຸກນັ ເປັນປະທານສະພາບໍລຫິານຊຸດໃໝ່ຂອງບໍລສິດັ 
 

ຄໍາເຫນັຂອງສະພາບໍລຫິານ: ເຫນັດໃີຫແ້ຕ່ງຕັງ້ ທ່ານ ອຸ່ນ ຫຼາ້ສຸກນັ ເປັນປະທານສະພາບໍລຫິານຊຸດໃໝ່
ຂອງບໍລສິດັໂດຍມອີາຍຸການສອງປີ ລາຍລະອຽດປະຫວດັໂດຍຫຍໍປ້າກດົຕາມເອກະສານປະກອບວາລະ
ທ ີ6 
 
ຄະແນນສຽງທີ່ ຕອ້ງໃຊ:້ ກດົໝາຍວສິາຫະກດິໄດກ້ໍານດົໄວວ່້າ ວາລະນີຕ້ອ້ງຜ່ານມະຕດິວ້ຍຄະແນນສຽງ
ຫຼາຍກວ່າເຄິ່ ງໜ ່ ງຂອງຈາໍນວນສຽງທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມ 

 
7.   ເລື່ ອງອື່ ນໆ (ຖາ້ມ)ີ 

      ວາລະກອງປະຊຸມ ແລະ ຄໍາເຫນັ ຂອງສະພາບໍລຫິານດັ່ ງກ່າວຂາ້ງຕົນ້ນັນ້ ສະມາຊກິອດິສະຫຼະບ່ໍມຄໍີາເຫນັ
ເປັນຢ່າງອື່ ນສໍາລບັການປະຊຸມສາມນັຜ ຖ້ຮຸືນ້ປະຈາໍປີ 2020 ທາງບໍລສີດັຈະເຊນີສໍານກັງານຄະນະກ າມະການຄຸມ້ 
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ໝາຍເຫດ 

        1. ຜ ຖ້ືຮຸນ້ທຸກທ່ານ ຕອ້ງໄປຮບັເອາົໜງັສເືຊນີປະຊຸມພອ້ມເອກະສານຄດັຕດິຕ່າງໆ ເລີ່ ມຕັງ້ແຕ່ວນັທ ີ18 
ມນີາ 2021, ຢ ່  ອາຄານຕະຫຼາດຫຼກັຊບັລາວ ຊັນ້ 4 ພະແນກຊໍາລະສະສາງ ແລະ ຮບັຝາກຫຼກັຊບັ, ບາ້ນ 
ໂພນທນັເໜອື, ຖະໜນົ T4, ເມອືງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ເລກໂທລະສບັ: (856-21) 
454361-4, ແຟັກ: (856-21) 454 361-4. 

2. ສໍາລບັຜ ຖ້ຮຸືນ້ທີ່ ຈະເຂົາ້ຮ່ວມປະຊຸມດວ້ຍຕນົເອງກະລຸນານໍາ ບດັປະຈາໍຕວົ ຫຼ ືໜງັສຜ່ືານແດນ (ກໍລະນີ
ເປັນຄນົຕ່າງປະເທດ) ມາສະແດງໃນວນັປະຊຸມດວ້ຍ. ຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ກະລຸນາເບິ່ ງເອກະສານຄດັຕດິ 
ເລື່ ອງເອກະສານ ແລະ ຫຼກັຖານ ທີ່ ຜ ເ້ຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມຕອ້ງໃຊ ້ເພື່ ອການສະເໜໂີຕ ໃນການເຂົາ້ຮ່ວມ
ກອງປະຊຸມ, ການມອບໝາຍ, ການລງົທະບຽນ ແລະ ການລງົຄະແນນສຽງໃນກອງປະຊຸມຜ ຖ້ຮຸືນ້ເພີ່ ມ
ຕື່ ມ; 

3. ຫາກທ່ານບ່ໍສະດວກ ທີ່ ຈະໄປຮ່ວມປະຊຸມດວ້ຍຕນົເອງຈະມອບສດິໃຫບຸ້ກຄນົອື່ ນໄປເຂົາ້ຮ່ວມປະຊຸມ
ແທນກໍໄດ ້ໂດຍມອບສິດໃຫຕ້າມແບບ ທີ່ ແນບມາພອ້ມໜງັສືນີ ້ແລະ ນ າມາມອບໃຫປ້ະທານກອງ
ປະຊຸມ ຫຼ ືຜ ທ້ີ່  ປະທານກອງປະຊຸມມອບໝາຍກ່ອນ ຜ ຮ້ບັມອບສດິເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມ ເຊິ່ ງຜ ຮ້ບັມອບ
ສດິຕອ້ງນໍາບດັປະຈໍາຕວົ ຫຼ ືໜງັສຜ່ືານແດນ (ກໍລະນເີປັນຄນົຕ່າງປະເທດ) ມາສະແດງໃນວນັປະຊຸມ
ດວ້ຍ. ຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ກະລຸນາເບີ່ ງເອກະສານຄດັຕດິ ເລື່ ອງເອກະສານ ແລະ ຫຼກັຖານ ທີ່ ຜ ເ້ຂົາ້ຮ່ວມກອງ
ປະຊຸມຕອ້ງໃຊ ້ເພື່ ອການສະເໜໂີຕ ໃນການເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ການມອບໝາຍ, ການລງົທະບຽນ 
ແລະ ການລງົຄະແນນສຽງໃນກອງປະຊຸມຜ ຖ້ຮຸືນ້ເພີ່ ມຕື່ ມ; 

4. ໃນກລໍະນ ີທີ່ ຜ ຖ້ຮຸືນ້ຈະມອບໝາຍໃຫສ້ະມາຊກິອດິສະຫຼະ ຂອງບໍລສິດັ ເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ລງົ
ຄະແນນສຽງແທນ, ກະລຸນາປະກອບຂໍມ້ ນ ແລະ ລງົລາຍເຊນັໃນໃບມອບສດິດັ່ ງກ່າວ ແລະ ໝາຍ () 
ເພື່ ອເລອືກເອາົສະມາຊກິອດິສະຫຼະ ຂອງບໍລສິດັ ທ່ານໃດທ່ານໜ ່ ງເປັນຜ ຕ້າງໜາ້ ແລະ ສົ່ ງໃບມອບສດິ
ດັ່ ງກ່າວພອ້ມເອກະສານປະກອບ ສົ່ ງເຖງິ ທ່ານ ມດິໄຊ ເປືອ້ງກາງ ທີ່  ຫອ້ງການ ບໍລສິດັ ສຸວນັນ ີໂຮມເຊນັ
ເຕ ີມະຫາຊນົ,ຖະໜນົ ໂພນຕອ້ງ, ບາ້ນ ໂພນສະຫວາດ, ເມອືງ ຈນັທະບ ລ,ີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ເບໂີທ 
+856-21 562 497  ແລະ ກະລຸນາສົ່ ງເຖງິບໍລສິດັກ່ອນວນັທ ີ8 ເມສາ 2021. ຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ກະລຸນາ
ເບິ່ ງເອກະສານຄດັຕດິ ເລື່ ອງເອກະສານ ແລະ ຫຼກັຖານ ທີ່ ຜ ເ້ຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມຕອ້ງໃຊ ້ເພື່ ອການສະ   
ເໜໂີຕໃນການເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ການມອບໝາຍ, ການລງົທະບຽນ ແລະ ການລງົຄະແນນສຽງໃນ
ກອງປະຊຸມຜ ຖ້ຮຸືນ້ເພີ່ ມຕື່ ມ; ແລະ  

5. ຖາ້ຫາກທ່ານມຂໍີສ້ງົໄສ ຫຼ ືຄໍາຖາມກ່ຽວກບັການມອບສດິ ລວມທງັລາຍລະອຽດໃນໜງັສເືຊນີປະຊຸມ
ສະບັບນີ ້ທ່ານສາມາດສອບຖາມ ທ່ານ ມດິໄຊ ເປື້ອງກາງ ແລະ ທ່ານ ອິນທລິາດ ທໍາມະວົງ ເບີໂທ 
+856-21 562 497. 

 
 
 
 



 

FM-ISO-11    Rev.05/21-10-2020                                                                                                                                        

 

 
ໃບມອບສນັທະ 

ຂຽນທີ່      
ວນັທ ີ  ເດອືນ    ປີ   
 

(1)  ຂາ້ພະເຈ ົາ້       ສນັຊາດ    ວນັທ ີເດອືນ ແລະ ປີເກດີ    
ບດັປະຈາໍຕວົເລກທ ີ     ຫຼ ືໜງັສຜ່ືານແດນ ເລກທ ີ    ຢ ່ ເຮອືນເລກທ ີ   
ບາ້ນ     ຖະໜນົ      ເມອືງ       
ແຂວງ     ປະເທດ     ; 
(2) ເປັນຜ ຖ້ຮຸືນ້ຂອງ ບໍລສິດັ ສຸວນັນ ີໂຮມເຊນັເຕ ີມະຫາຊນົ ໂດຍຖຮຸືນ້ສາມນັຈາໍນວນລວມທງັໝດົ    ຮຸນ້ເຊິ່ ງເທົ່ າ
ກບັຈາໍນວນ ທີ່ ຈະລງົຄະແນນສຽງໄດ;້ 
(3) ຂໍມອບໝາຍໃຫ ້; 

ທ່ານ/ທ່ານ ນາງ      ອາຍຸ   ປີ, ບດັປະຈາໍຕວົເລກທ ີ    
 ຫຼ ືໜງັສຜ່ືານແດນ ເລກທ ີ   , ຢ ່  ເຮອືນເລກທ ີ  ຖະໜນົ       
ບາ້ນ     ເມອືງ     ແຂວງ    ລະຫດັໄປສະນ ີ  , 
ປະເທດ      

 

 ເປັນຜ ຕ້າງໜາ້ ຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ ເພື່ ອເຂົາ້ຮ່ວມປະຊຸມ ແລະ ລງົຄະແນນສຽງແທນຂົາ້ພະເຈົາ້ໃນກອງປະຊຸມສາມນັຜ ຖ້ຮຸືນ້ປະຈາໍ
ປີ 2020 ໃນວນັທ ີ09 ເມສາ 2021 ເວລາ 14:00 ໂມງ ຢ ່ ທີ່  ຫອ້ງປະຊຸມໃຫຍ່ຊັນ້ 8 ອາຄານຕະຫຼາດຫຼກັຊບັລາວ, ບາ້ນ ໂພນທນັເໜອື
,ເມອືງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ ຫຼ ືມ ືທ້ີ່ ໄດເ້ລື່ ອນໄປໃນວນັ, ເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່ ອື່ ນດວ້ຍ. 

(4) ຂາ້ພະເຈົາ້ຂໍມອບໝາຍໃຫຜ້ ຕ້າງໜາ້ລງົຄະແນນສຽງແທນຂາ້ພະເຈົາ້ໃນກອງປະຊຸມໄດ ້1 ໃນ 3 ຮ ບແບບ (ໝາຍເຫດ: ຜ ມ້ອບ

ສດິແມ່ນ ມສີດິເລອືກໄດ ້1 ຮ ບແບບເທົ່ ານັນ້) ດັ່ ງນີ:້  

4.1 ຮ ບແບບທ:ີ 01  ໃຫຜ້ ຕ້າງໜາ້ມສີດິພຈິາລະນາ ແລະ ລງົມະຕແິທນຂາ້ພະເຈ ົາ້ໄດທຸ້ກປະການຕາມ ທີ່ ເຫນັສມົຄວນ; 

                ຜ ມ້ອບສດິອະນຸມດັ                                                       ຜ ມ້ອບສດິບ່ໍອະນຸມດັ 

4.2 ຮ ບແບບທ:ີ 02  ໃຫຜ້ ຕ້າງໜາ້ລງົຄະແນນສຽງຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງຂາ້ພະເຈ ົາ້ ແລະ ມສີດິພຈິາລະນາ ແລະ ລງົມະຕແິທນ

ຂາ້ພະເຈ ົາ້ໃນບາງວາລະ ດັ່ ງລຸ່ມນີ ້(ກະລຸນາຕື່ ມຂໍມ້ ນດາ້ນລຸ່ມນີ)້; ຫຼ ື
ວາລະທ ີ1: ພຈິາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງເອາົບດົລາຍງານກອງປະຊຸມສາມນັຜ ຖ້ຮຸືນ້ ປະຈາໍປີ 2019; 

 ຜ ມ້ອບສດິເຫນັດ ີ           ຜ ມ້ອບສດິບ່ໍເຫນັດ ີ             ອະນຸມດັໃຫສ້ດິຜ ຕ່້າງໜາ້ລງົຄະແນນຕາມເຫນັສມົຄວນ 

ວາລະທ ີ2: ພຈິາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງເອາົບດົລາຍງານຜນົການດໍາເນນີທຸລະກດິຂອງບໍລສິດັ ປະຈາໍປີ 2020 ແລະ  ບດົລາຍງານການເງນິຂອງ
ບໍລສິດັ ປະຈາໍປີ 2020; 
 ຜ ມ້ອບສດິເຫນັດ ີ           ຜ ມ້ອບສດິບ່ໍເຫນັດ ີ             ອະນຸມດັໃຫສ້ດິຜ ຕ່້າງໜາ້ລງົຄະແນນຕາມເຫນັສມົຄວນ 

ວາລະທ ີ3: ພຈິາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງແຜນການດໍາເນນີທຸລະກດິຂອງບໍລສິດັ ປະຈາໍປີ 2021; 
 ຜ ມ້ອບສດິເຫນັດ ີ           ຜ ມ້ອບສດິບ່ໍເຫນັດ ີ             ອະນຸມດັໃຫສ້ດິຜ ຕ່້າງໜາ້ລງົຄະແນນຕາມເຫນັສມົຄວນ 
 

ວາລະທ ີ4: ພຈິາລະນາ ແລະ ອະນຸມດັການຈ່າຍເງນິປັນຜນົຈາກຜນົການດໍາເນນີທຸລະກດິຂອງບໍລສິດັ ປະຈາໍປີ 2020; 
 ຜ ມ້ອບສດິເຫນັດ ີ           ຜ ມ້ອບສດິບ່ໍເຫນັດ ີ             ອະນຸມດັໃຫສ້ດິຜ ຕ່້າງໜາ້ລງົຄະແນນຕາມເຫນັສມົຄວນ 

ວາລະທ ີ5: ພຈິາລະນາການແຕ່ງຕັງ້ຜ ກ້ວດສອບບນັຊພີາຍນອກ ແລະ ການກາໍນດົຄ່າບໍລກິານກວດສອບບນັຊພີາຍນອກ ປະຈາໍປີ 2021; 
 ຜ ມ້ອບສດິເຫນັດ ີ           ຜ ມ້ອບສດິບ່ໍເຫນັດ ີ             ອະນຸມດັໃຫສ້ດິຜ ຕ່້າງໜາ້ລງົຄະແນນຕາມເຫນັສມົຄວນ 
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ວາລະທ ີ6: ພຈິາລະນາການແຕ່ງຕັງ້ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານແທນສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານທີ່ ຄບົວາລະ; 
 

6.1 ທ່ານ ອານຸສອນ ອຸ່ນໄຕ 
 ຜ ມ້ອບສດິເຫນັດ ີ           ຜ ມ້ອບສດິບ່ໍເຫນັດ ີ             ອະນຸມດັໃຫສ້ດິຜ ຕ່້າງໜາ້ລງົຄະແນນຕາມເຫນັສມົຄວນ 

 6.2 ທ່ານ ວດັດານາ ສຸຄະບນັດດິ 

 ຜ ມ້ອບສດິເຫນັດ ີ           ຜ ມ້ອບສດິບ່ໍເຫນັດ ີ             ອະນຸມດັໃຫສ້ດິຜ ຕ່້າງໜາ້ລງົຄະແນນຕາມເຫນັສມົຄວນ 

6.3 ທ່ານ ພນັໂນລາ ສຸຄະບນັດດິ   
 ຜ ມ້ອບສດິເຫນັດ ີ           ຜ ມ້ອບສດິບ່ໍເຫນັດ ີ             ອະນຸມດັໃຫສ້ດິຜ ຕ່້າງໜາ້ລງົຄະແນນຕາມເຫນັສມົຄວນ 

6.4 ທ່ານ ກດົສະດາ ສຸຄະບນັດດິ  
 ຜ ມ້ອບສດິເຫນັດ ີ           ຜ ມ້ອບສດິບ່ໍເຫນັດ ີ             ອະນຸມດັໃຫສ້ດິຜ ຕ່້າງໜາ້ລງົຄະແນນຕາມເຫນັສມົຄວນ 

6.5 ທ່ານ ບຸນເຕມີ ກມົມດິຕະພາບ 
 ຜ ມ້ອບສດິເຫນັດ ີ           ຜ ມ້ອບສດິບ່ໍເຫນັດ ີ             ອະນຸມດັໃຫສ້ດິຜ ຕ່້າງໜາ້ລງົຄະແນນຕາມເຫນັສມົຄວນ 

6.6 ທ່ານ ປອ ໄຊພອນ ກອງມະນລີາ 
 ຜ ມ້ອບສດິເຫນັດ ີ           ຜ ມ້ອບສດິບ່ໍເຫນັດ ີ             ອະນຸມດັໃຫສ້ດິຜ ຕ່້າງໜາ້ລງົຄະແນນຕາມເຫນັສມົຄວນ 

6.7 ທ່ານ ນາງ ຊຸຕກິານ ສແີສງຈນັ   
 ຜ ມ້ອບສດິເຫນັດ ີ           ຜ ມ້ອບສດິບ່ໍເຫນັດ ີ             ອະນຸມດັໃຫສ້ດິຜ ຕ່້າງໜາ້ລງົຄະແນນຕາມເຫນັສມົຄວນ 

6.8 ທ່ານ ພພິບົ ວາດສະໜາອາຊາສະກຸນ 
 ຜ ມ້ອບສດິເຫນັດ ີ           ຜ ມ້ອບສດິບ່ໍເຫນັດ ີ             ອະນຸມດັໃຫສ້ດິຜ ຕ່້າງໜາ້ລງົຄະແນນຕາມເຫນັສມົຄວນ 

6.9 ທ່ານ ອຸ່ນ ຫຼາ້ສຸກນັ 
 ຜ ມ້ອບສດິເຫນັດ ີ           ຜ ມ້ອບສດິບ່ໍເຫນັດ ີ             ອະນຸມດັໃຫສ້ດິຜ ຕ່້າງໜາ້ລງົຄະແນນຕາມເຫນັສມົຄວນ 

4.3 ຮ ບແບບທ:ີ 03  ໃຫຜ້ ຕ້າງໜາ້ລງົຄະແນນສຽງຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງຂາ້ພະເຈ ົາ້ ດັ່ ງລຸ່ມນີ ້(ກະລຸນາຕື່ ມຂໍມ້ ນດາ້ນລຸ່ມນີ)້ 

ວາລະທ ີ1: ພຈິາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງເອາົບດົລາຍງານກອງປະຊຸມສາມນັຜ ຖ້ຮຸືນ້ ປະຈາໍປີ 2019; 
 ຜ ມ້ອບສດິເຫນັດ ີ  ຜ ມ້ອບສດິບ່ໍເຫນັດ ີ

ວາລະທ ີ2: ພຈິາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງເອາົບດົລາຍງານຜນົການດໍາເນນີທຸລະກດິຂອງບໍລສິດັ ປະຈາໍປີ 2020 ແລະ  ບດົລາຍງານການເງນິຂອງ
ບໍລສິດັ ປະຈາໍປີ 2020; 
 ຜ ມ້ອບສດິເຫນັດ ີ  ຜ ມ້ອບສດິບ່ໍເຫນັດ ີ

ວາລະທ ີ3: ພຈິາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງແຜນການດໍາເນນີທຸລະກດິຂອງບໍລສິດັ ປະຈາໍປີ 2021; 
 ຜ ມ້ອບສດິເຫນັດ ີ  ຜ ມ້ອບສດິບ່ໍເຫນັດ ີ

ວາລະທ ີ4: ພຈິາລະນາ ແລະ ອະນຸມດັການຈ່າຍເງນິປັນຜນົຈາກຜນົການດໍາເນນີທຸລະກດິຂອງບໍລສິດັ ປະຈາໍປີ 2020; 
 ຜ ມ້ອບສດິເຫນັດ ີ  ຜ ມ້ອບສດິບ່ໍເຫນັດ ີ

ວາລະທ ີ5: ພຈິາລະນາການແຕ່ງຕັງ້ຜ ກ້ວດສອບບນັຊພີາຍນອກ ແລະ ການກາໍນດົຄ່າບໍລກິານກວດສອບບນັຊພີາຍນອກ ປະຈາໍປີ 2021; 
 ຜ ມ້ອບສດິເຫນັດ ີ  ຜ ມ້ອບສດິບ່ໍເຫນັດ ີ
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ວາລະທ ີ6: ພຈິາລະນາການແຕ່ງຕັງ້ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານແທນສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານທີ່ ຄບົວາລະ; 
 

6.1 ທ່ານ ອານຸສອນ ອຸ່ນໄຕ 
 ຜ ມ້ອບສດິເຫນັດ ີ  ຜ ມ້ອບສດິບ່ໍເຫນັດ ີ

6.2 ທ່ານ ວດັດານາ ສຸຄະບນັດດິ 

 ຜ ມ້ອບສດິເຫນັດ ີ  ຜ ມ້ອບສດິບ່ໍເຫນັດ ີ

6.3 ທ່ານ ພນັໂນລາ ສຸຄະບນັດດິ   
 ຜ ມ້ອບສດິເຫນັດ ີ  ຜ ມ້ອບສດິບ່ໍເຫນັດ ີ

6.4 ທ່ານ ກດົສະດາ ສຸຄະບນັດດິ 
 ຜ ມ້ອບສດິເຫນັດ ີ  ຜ ມ້ອບສດິບ່ໍເຫນັດ ີ

6.5 ທ່ານ ບຸນເຕມີ ກມົມດິຕະພາບ 
 ຜ ມ້ອບສດິເຫນັດ ີ  ຜ ມ້ອບສດິບ່ໍເຫນັດ ີ

6.6 ທ່ານ ປອ ໄຊພອນ ກອງມະນລີາ 
 ຜ ມ້ອບສດິເຫນັດ ີ  ຜ ມ້ອບສດິບ່ໍເຫນັດ ີ

6.7 ທ່ານ ນາງ ຊຸຕກິານ ສແີສງຈນັ   
 ຜ ມ້ອບສດິເຫນັດ ີ  ຜ ມ້ອບສດິບ່ໍເຫນັດ ີ

6.8 ທ່ານ ພພິບົ ວາດສະໜາອາຊາສະກຸນ 
 ຜ ມ້ອບສດິເຫນັດ ີ  ຜ ມ້ອບສດິບ່ໍເຫນັດ ີ

6.9 ທ່ານ ອຸ່ນ ຫຼາ້ສຸກນັ 
 ຜ ມ້ອບສດິເຫນັດ ີ  ຜ ມ້ອບສດິບ່ໍເຫນັດ ີ

(5) ການລງົຄະແນນສຽງ ຂອງຜ ຕ້າງໜາ້ ໃນວາລະການປະຊຸມໃດ ທີ່ ບ່ໍເປັນໄປຕາມ ທີ່ ລະບຸໄວໃ້ນໜງັສມືອບສດິສະບບັນີ ້ໃຫຖ້ວ່ືາການລງົ
ຄະແນນສຽງນັນ້ບ່ໍຖກືຕອ້ງ ແລະ ບ່ໍແມ່ນການລງົຄະແນນສຽງ ຂອງຂາ້ພະເຈ ົາ້ໃນຖານະຜ ຖ້ຮຸືນ້; 

(6) ໃນກລໍະນ ີທີ່ ຂາ້ພະເຈ ົາ້ບ່ໍໄດລ້ະບຸຄວາມປະສງົໃນການອອກສຽງລງົຄະແນນໃນວາລະໃດໄວ ້ຫຼ ືລະບຸໄວບ່ໍ້ຊດັເຈນ ຫຼ ືໃນກລໍະນ ີທີ່ ກອງ
ປະຊຸມມກີານພຈິາລະນາ ຫຼ ືລງົມະຕໃິນເລື່ ອງໃດນອກເໜອືຈາກເລື່ ອງທີ່ ລະບຸໄວຂ້າ້ງຕົນ້ ລວມເຖງິກໍລະນທີີ່ ມກີານແກໄ້ຂປ່ຽນແປງ ຫຼ ືເພີ່ ມເຕມີຂໍເ້ທດັ
ຈງິໃດໜ ່ ງ ໃຫຜ້ ຮ້ບັມອບສດິມສີດິພຈິາລະນາ ແລະ ລງົມະຕແິທນຂາ້ພະເຈ ົາ້ໄດທຸ້ກປະການຕາມທີ່ ເຫນັສມົຄວນ; ແລະ 

(7) ກດິຈະການໃດທີ່ ຜ ຮ້ບັມອບສດິໄດເ້ຮດັໄປໃນການປະຊຸມນັນ້ ໃຫຄ້ກືນັກບັວ່າຂາ້ພະເຈ ົາ້ໄດເ້ຮດັເອງທຸກປະການ. 
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ລງົລາຍເຊນັ     ຜ ມ້ອບສດິ 

(     ) 

ລງົລາຍເຊນັ     ຜ ຮ້ບັມອບສດິ 

(     ) 

 

 

ລງົລາຍເຊນັ      ພະຍານ 

(     ) 

ລງົລາຍເຊນັ      ພະຍານ 

(     ) 

 

 

ລງົລາຍເຊນັ      ພະຍານ 

(     ) 

 

 

ໝາຍເຫດ     1. ຜ ຖ້ືຮຸນ້ທີ່ ມອບໝາຍຈະຕອ້ງມອບໝາຍໃຫຜ້ ຕ້າງໜາ້ພຽງທ່ານດຽວເປັນຜ ເ້ຂົາ້ຮ່ວມປະຊຸມ ແລະ ລງົຄະແນນສຽງ ລວມທງັບ່ໍ
ສາມາດແບ່ງແຍກຈາໍນວນຮຸນ້ໃຫຜ້ ຕ້າງໜາ້ຫຼາຍທ່ານເພື່ ອແຍກການລງົຄະແນນສຽງໄດ;້ ແລະ 

   2. ໜງັສມືອບສດິນີຈ້ະຕອ້ງໄດນໍ້າໄປຈດົທະບຽນສານເພື່ ອເປັນການຮບັປະກນັຄວາມຜ ກພນັຂອງຜ ມ້ອບສດິ ແລະ ຜ ຕ້າງໜາ້ໃນ
ທາງກດົໝາຍ ຕາມກດົໝາຍວ່າດວ້ຍທະບຽນສານ (ສະບບັປັບປຸງ) ເລກທ ີ11/ສພຊ, ລງົວນັທ ີ26 ພະຈກິ 2009. ຢ່າງໃດກໍ
ຕາມ, ໃນກໍລະນທີີ່ ໜງັສມືອບສດິສະບບັນີຫ້າກບ່ໍໄດຈ້ດົທະບຽນສານ ແລະ ໄດຍ້ື່ ນຕໍບໍລສິດັ, ບໍລສິດັຈະບ່ໍຮບັຜດິຊອບໃດໜ ່ ງ
ໃນຄວາມຂດັແຍ່ງທີ່ ເກດີຂ ນ້ລະຫວ່າງຜ ມ້ອບສດິ ແລະ ຜ ຮ້ບັມອບສດິ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FM-ISO-11    Rev.05/21-10-2020                                                                                                                                        

 

ລາຍຊື່ , ຄວາມໝາຍ ແລະ ປະຫວດັຂອງສະມາຊກິອດິສະຫຼະ ເພື່ ອການມອບສດິຂອງຜ ຖ້ຮຸືນ້ 
 

ອງີຕາມກດົໝາຍວ່າດວ້ຍຫຼກັຊບັ ເລກທ ີ21/ສພຊ, ລງົວນັທ ີ10 ທນັວາ 2012 ແລະ ລະບຽບ ວ່າດວ້ຍການ
ອອກຈາໍໜ່າຍຮຸນ້ ເລກທ ີ 018/ຄຄຊ, ລງົວນັທ ີ 27 ມຖຸິນາ 2015 ຂອງຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຫຼກັຊບັ ໄດ ້
ກາໍນດົໃຫບໍ້ລສິດັຈດົທະບຽນຕອ້ງມສີະມາຊກິອດິສະຫຼະຢ່າງໜອ້ຍ 1 ໃນ 3 ຂອງສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານທງັໝດົ 
ທີ່ ໄດຮ້ບັການແຕ່ງຕັງ້ຈາກກອງປະຊຸມຜ ຖ້ຮຸືນ້ ເຊິ່ ງບ່ໍມສ່ີວນພວົພນັກບັຜນົປະໂຫຍດຂອງບໍລສິດັ ແລະ ສາມາດ
ປະກອບຄໍາເຫນັຢ່າງເປັນເອກະລາດ. ໃນກລໍະນຂີອງ ບໍລສິດັ ສຸວນັນ ີ ໂຮມເຊນັເຕ ີ ມະຫາຊນົ ມສີະມາຊກິ
ອດິສະຫຼະຈາໍນວນ 3 ທ່ານ ຈາກຈາໍນວນສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານທງັໝດົ 9 ທ່ານ ມລີາຍຊື່  ດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

1. ທ່ານ ອຸ່ນ ຫຼາ້ສຸກນັ  ປະທານສະພາບໍລຫິານ ແລະ ປະທານສະມາຊກິອດິສະຫຼະ; 
2. ທ່ານ ບຸນເຕມີ ກມົມດິຕະພາບ  ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ ແລະ ສະມາຊກິອດິສະຫຼະ; ແລະ 
3. ທ່ານ ປອ ໄຊພອນ ກອງມະນລີາ ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ ແລະ ສະມາຊກິອດິສະຫຼະ 

ໂດຍປະຫວດັຫຍໍຂ້ອງສະມາຊກິອດິສະຫຼະແມ່ນເປັນໄປຕາມເອກະສານຕ່ໍທາ້ຍນີ ້
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         ຊື່  - ນາມສະກຸນ ທ່ານ ອຸ່ນ ຫຼາ້ສຸກນັ 

  ອາຍຸ 71 ປີ 
  ສນັຊາດ ລາວ   

 ວຸດການສ ກສາ ປະລນິຍາຕ ີຂະແໜງເສດຖະກດິ ແລະ ແຮງງານ ທີ່  ໂຮງຮຽນມະຫາວ ິ 
 ທະຍາໄລກໍາມະບານ, ຂະແໜງເສດຖະກດິແຮງງານ,  ສາທາລະນະລດັສງັຄມົນຍິມົ  
 ຫວຽດນາມ. 

ປະສບົການເຮດັວຽກ - ຫວົໜາ້ຫອ້ງການ, ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົສ ງສຸດ; 
 - ຮອງຫວົໜາ້ອງົການຄຸມ້ຄອງທິ່ ດນິແຫ່ງຊາດ; 
 - ຜ ຊ່້ວຍລດັຖະມນົຕວ່ີາການກະຊວງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ 
ຕໍາແໜ່ງງານໃນປະຈບຸນັ ປະທານສະພາບໍລຫິານ ແລະ ປະທານສະມາຊກິອດິສະຫຼະ ຂອງ ບໍລສິດັ ສຸວນັນ ີໂຮມ

ເຊນັເຕ ີມະຫາຊນົ. 
ວນັທຮີບັຕໍາແໜ່ງ 19 ກຸມພາ 2021 
ລກັສະນະຄວາມສໍາພນັ ການຖຮຸືນ້ບໍລສິດັ ສຸວນັນ ີໂຮມເຊນັເຕ ີມະຫາຊນົ - ບ່ໍມ ີ- 
 ການເປັນຜ ອໍ້ານວຍການໃນກດິຈະການທີ່ ແຂ່ງຂນັ ຫຼ ືກ່ຽວເນື່ ອງກບັທຸລະກດິຈໍາໜ່າຍ 

ວດັສະດຸກໍ່ ສາ້ງ - ບ່ໍມ ີ- 
 ການມຄີວາມສໍາພນັເປັນຍາດພີ່ ນອ້ງນໍາສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ/ຜ ຖ້ຮຸືນ້ລາຍໃຫຍ່/ຄະນະ

ກໍາມະການບໍລຫິານຂອງບໍລສິດັ - ບ່ໍມ ີ- 
 ການມຄີວາມສໍາພນັທາງທຸລະກດິ ເຊັ່ ນ ການຊື-້ຂາຍ ວດັຖຸດບິ, ສນິຄາ້ ,ການກ ຍ້ມືເງນິ ນ າ

ບໍລສິດັ - ບ່ໍມ ີ- 
ການເຂົາ້ຮ່ວມປະຊຸມ ປີ 2015  - ສະພາບໍລຫິານ 1/1 ຄັງ້ 
  - ຄະນະກ າມະການກວດກາພາຍໃນ 1/1 ຄັງ້ 
 ປີ 2016 - ສະພາບໍລຫິານ 2/2 ຄັງ້ 
 ປີ 2017 - ສະພາບໍລຫິານ 3/3 ຄັງ້ 
 ປີ 2018 - ສະພາບໍລຫິານ 2/2 ຄັງ້ 
 ປີ 2019 - ສະພາບໍລຫິານ 2/2 ຄັງ້ 
 ປີ 2020 - ສະພາບໍລຫິານ 4/4 ຄັງ້ 
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ຊື່  - ນາມສະກຸນ ທ່ານ ບຸນເຕມີ ກມົມດິຕະພາບ 

     ອາຍຸ  66 ປີ 
 ສນັຊາດ  ລາວ 
 ວຸດການສ ກສາ ປະລນິຍາຕ ີດາ້ນກດົໝາຍຍຸຕທໍິາ ຈາກ ຄະນະນຕິສິາດ- 
    ລດັຖະສາດ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ 
 
ປະສບົການເຮດັວຽກ - ຮບັຜດິຊອບວຽກງານບໍລຫິານກະຊວງຍຸຕທໍິາ 
 - ຮບັຜດິຊອບວຽກງານການເງນິທີ່ ຄະນະນຕິສິາດລດັຖະສາດ 

- ຫວົໜາ້ພະແນກສງັລວມ-ກວດກາ 
- ຜ ພ້ພິາກສາຫວົໜາ້ຄະນະສານ 

ຕໍາແໜ່ງງານໃນປະຈບຸນັ - ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ ແລະ ສະມາຊກິອດິສະຫຼະ ຂອງ ບໍລສິດັ ສຸວນັນ ີໂຮມເຊນັເຕ ີ
ມະຫາຊນົ  

ວນັທຮີບັຕໍາແໜ່ງ 19 ກຸມພາ 2021 
ລກັສະນະຄວາມສໍາພນັ ການຖຮຸືນ້ບໍລສິດັ ສຸວນັນ ີໂຮມເຊນັເຕ ີມະຫາຊນົ - ບ່ໍມ ີ- 
 ການເປັນຜ ່ ອໍານວຍການໃນກດິຈະການທີ່ ແຂ່ງຂນັ ຫຼ ືກ່ຽວເນື່ ອງກບັທຸລະກດິຈໍາໜ່າຍ 

ວດັສະດຸກໍ່ ສາ້ງ - ບ່ໍມ ີ- 
 ການມຄີວາມສໍາພນັເປັນຢາດພີ່ ນອ້ງນໍາສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ/ຜ ່ ຖຮຸືນ້ລາຍໃຫຍ່/ຄະນະ

ກໍາມະການບໍລຫິານຂອງບໍລສິດັ - ບ່ໍມ ີ- 
 ການມຄີວາມສໍາພນັທາງທຸລະກດິ ເຊັ່ ນ ການຊື-້ຂາຍ ວດັຖຸດບິ, ສນິຄາ້ ,ການກ ຍ້ມືເງນິ ນ າ

ບໍລສິດັ - ບ່ໍມ ີ- 
ການເຂົາ້ຮ່ວມປະຊຸມ ປີ 2019  - ສະພາບໍລຫິານ 2/2 ຄັງ້ 
 ປີ 2020  - ສະພາບໍລຫິານ 4/4 ຄັງ້  
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 ຊື່  - ນາມສະກຸນ ທ່ານ ປອ ໄຊພອນ ກອງມະນລີາ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ອາຍຸ  48 ປີ 
    ສນັຊາດ  ລາວ 
    ວຸດການສ ກສາ ປະລນິຍາເອກ ບໍລຫິານທຸລະກດິ ມະຫາວທິະຍາໄລ ຮໂີຣຊມ່ີາ  
    ປະເທດຢ່ີປຸ່ນ  
 

ການອບົຮມົຕ່າງໆ - ທີ່ ປ ກສາບນັຊລີາວ (CPA) ຈດັໂດຍ ສະພາວຊິາຊບີການບນັຊ ີແລະ ກວດສອບລາວ,
ກມົບນັຊ,ີ ກະຊວງການເງນິ. 

- ທີ່ ປ ກສາບນັຊອີດົສະຕາລ ີ(CPA Australia) ຈດັໂດຍ CPA Australia. 
- ການເປັນມືອ້າຊບີທາງດາ້ນບນັຊ ີຈດັໂດຍ ສະຖາບນັວຊິາຊບີການບນັຊສີງິກະໂປ 

ປະສບົການເຮດັວຽກ - ວຊິາການ ບໍລສິດັ ລາວໂທລະຄມົ; 
 - ຜ ກ້ວດສອບພາຍໃນ ບໍລສິດັ ໄຮຄ ີແຄຄອນ ຈາໍກດັ; 
 - ຫວົໜາ້ພະແນການຕະຫລາດ ແລະ ປະຕບິດັການ ບໍລສິດັ ຄາ້ຣຸ່ງໂຣດ ລາວ; 
 - ອາຈານສອນ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລຫິານທຸລະກດິ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ; 
 - ຮອງຫົວໜາ້ພາກວິຊາການບັນຊີ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ 

ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ; ແລະ 
 -  ຫົວໜ້າພາກວິຊາການບັນຊີ  ຄະນະເສດຖະສາດ  ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ 

ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. 
ຕໍາແໜ່ງງານໃນປະຈບຸນັ - ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ ແລະ ສະມາຊກິອດິສະຫຼະ ຂອງ ບໍລສິດັ ສຸວນັນ ີໂຮມເຊນັເຕ ີ

ມະຫາຊນົ 
ວນັທຮີບັຕໍາແໜ່ງ 19 ກຸມພາ 2021 
ລກັສະນະຄວາມສໍາພນັ ການຖຮຸືນ້ບໍລສິດັ ສຸວນັນ ີໂຮມເຊນັເຕ ີມະຫາຊນົ - ບ່ໍມ ີ- 
 ການເປັນຜ ອໍ້ານວຍການໃນກດິຈະການທີ່ ແຂ່ງຂນັ ຫຼ ືກ່ຽວເນື່ ອງກບັທຸລະກດິຈໍາໜ່າຍ 

ວດັສະດຸກໍ່ ສາ້ງ - ບ່ໍມ ີ- 
 ການມຄີວາມສໍາພນັເປັນຍາດພີ່ ນອ້ງນໍາສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ/ຜ ຖ້ຮຸືນ້ລາຍໃຫຍ່/ຄະນະ

ກໍາມະການບໍລຫິານຂອງບໍລສິດັ - ບ່ໍມ ີ- 
 ການມຄີວາມສໍາພນັທາງທຸລະກດິ ເຊັ່ ນ ການຊື-້ຂາຍ ວດັຖຸດບິ, ສນິຄາ້ ,ການກ ຍ້ມືເງນິ ນ າ

ບໍລສິດັ - ບ່ໍມ ີ- 
ການເຂົາ້ຮ່ວມປະຊຸມ ປີ 2020  - ສະພາບໍລຫິານ 4/4 ຄັງ້ 
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ເອກະສານ ແລະ ຫຼກັຖານ ທີ່ ຕອ້ງໃຊໃ້ນການສະເໜໂີຕເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ການມອບໝາຍ, ການລງົທະບຽນ ແລະ  
ການລງົຄະແນນສຽງ 

ເພື່ ອຄວາມສະດວກ ໃນການລງົທະບຽນເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມສາມນັຜ ຖ້ຮຸືນ້ ປະຈາໍປີ 2020 ຂອງ ບໍລສິດັ ສຸວນັນ ີໂຮມເຊນັ
ເຕ ີມະຫາຊນົ, ຜ ຖ້ຮຸືນ້ ຫຼ ືຜ ຕ້າງໜາ້ ທີ່ ຈະມາເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມ ກະລຸນານໍາໜງັສເືຊນີປະຊຸມ ແລະ ກະກຽມເອກະສານ
ຕາມ ທີ່ ກໍານດົດາ້ນລຸ່ມນີມ້າພອ້ມ. ຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ບໍລສິດັ ຂໍສະຫງວນສດິ ໃນການອະນຸຍາດໃຫສ້ະເພາະຜ  ້ທີ່ ມເີອກະສານ
ຖກືຕອ້ງ ແລະ ຄບົຖວ້ນເທົ່ ານັນ້ ຈ  ່ ງສາມາດເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມໄດ ້

ເອກະສານ ແລະ ຫຼກັຖານທີ່ ຕອ້ງໃຊໃ້ນການສະເໜໂີຕເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມ 

(1.)  ກໍລະນຜີ ຖ້ຮຸືນ້ທີ່ ເປັນບຸກຄນົທໍາມະດາ. 

(1.1.) ຜ ຖ້ຮຸືນ້ເຂົາ້ຮ່ວມປະຊຸມດວ້ຍຕນົເອງ ໃຫສ້ະແດງເອກະສານ ທີ່ ລດັຖະການອອກໃຫ ້ເຊິ່ ງປາກດົພາບຖ່າຍ
ຂອງຜ ຖ້ຮຸືນ້ ແລະ ຍງັບ່ໍໝດົອາຍຸເທື່ ອ ເຊັ່ ນ ບດັປະຈາໍຕວົ, ໃບອະນຸຍາດຂບັລດົ ຫຼ ືໜງັສຜ່ືານແດນ (ໃນ
ກໍລະນທີີ່ ເປັນບຸກຄນົຕ່າງປະເທດ) 

(1.2.) ຜ ຖ້ຮຸືນ້ມອບສດິໃຫຜ້ ຕ້າງໜາ້ເຂົາ້ຮ່ວມປະຊຸມແທນ ໃຫແ້ຈງ້ເອກະສານ ດັ່ ງລຸ່ມນີ ້ແລະ ປະຕບິດັຕາມ
ວທິກີານມອບໝາຍຕາມທີ່ ໄດແ້ຈງ້ໃນເອກະສານຄດັຕດິ ຂອງໜງັສເືຊນີປະຊຸມນີ:້ 

 ໜງັສືມອບສິດ ຕາມແບບຟອມທີ່ ຄດັຕດິມາພອ້ມໜງັສືເຊີປະຊຸມ ເຊິ່ ງໄດມ້ກີານປະກອບຂໍຄ້ວາມ
ຖກືຕອ້ງຄບົຖວ້ນ ແລະ ລງົລາຍເຊນັພອ້ມຂຽນຊື່ ແຈງ້ຂອງຜ ຖ້ຮຸືນ້ທີ່ ມອບໝາຍ ແລະ ຜ ຕ້າງໜາ້; 

 ສໍາເນາົເອກະສານ ທີ່ ທາງລດັຖະການອອກໃຫຂ້ອງຜ ຖ້ຮຸືນ້ທີ່ ມອບໝາຍຕາມຂໍ ້1.1.1 ເຊິ່ ງໄດລ້ງົລາຍເຊນັ
ຮບັຮອງສໍາເນາົຖກືຕອ້ງໂດຍຜ ຖ້ຮຸືນ້ທີ່ ມອບໝາຍ; ແລະ 

 ເອກະສານ ທີ່ ທາງລດັຖະການອອກໃຫ ້ຂອງຜ ຕ້າງໜາ້ ເຊິ່ ງປາກດົພາບຖ່າຍ ແລະ ຍງັບ່ໍໝດົອາຍຸເທື່ ອ 
ເຊັ່ ນ ບດັປະຈາໍຕວົ, ໃບອະນຸຍາດຂບັລດົ ຫຼ ືໜງັສຜ່ືານແດນ (ໃນກໍລະນທີີ່ ເປັນບຸກຄນົຕ່າງປະເທດ) ໃນ
ກໍລະນທີີ່ ມກີານປ່ຽນຊື່  - ນາມສະກຸນ ໃຫຍ້ື່ ນຫຼກັຖານປະກອບພອ້ມ. 

(2.)  ກໍລະນຜີ ຖ້ຮຸືນ້ເປັນນຕິບຸິກຄນົ. 

(2.1.) ກໍລະນຜີ ອໍ້ານວຍການທີ່ ມອໍີານາດກະທໍາການຜ ກພນັນຕິບຸິກຄນົເຊິ່ ງເປັນຜ ຖ້ຮຸືນ້ ເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມ
ດວ້ຍຕນົເອງ ໃຫແ້ຈງ້ເອກະສານ ດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

 ເອກະສານທີ່ ທາງລດັຖະການອອກໃຫ ້ແລະ ປາກດົພາບຖ່າຍ ຂອງຜ ອໍ້ານວຍການ ທີ່ ມອໍີານາດກະທໍາການ
ຜ ກພນັນຕິບຸິກຄນົ ເຊິ່ ງເປັນຜ ຖ້ຮຸືນ້ ເຊັ່ ນ: ບດັປະຈາໍຕວົ, ໃບອະນຸຍາດຂບັລດົ ຫຼ ືໜງັສຜ່ືານແດນ (ໃນ
ກໍລະນທີີ່ ເປັນບຸກຄນົຕ່າງປະເທດ) ໃນກໍລະນທີີ່ ມກີານປ່ຽນຊື່  - ນາມສະກຸນ ໃຫຍ້ື່ ນຫຼກັຖານປະກອບ
ພອ້ມ; ແລະ 

 ສໍາເນາົໃບອະນຸຍາດລງົທ ນຕ່າງປະເທດ (ຖາ້ມ)ີ, ໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ, ກດົລະບຽບຂອງບໍລສິດັ ແລະ 
ໃບທະບຽນອາກອນ (ປີລ່າສຸດ) ຂອງຜ ຖ້ຮຸືນ້ ທີ່ ເປັນນຕິບຸິກຄນົ ທີ່ ເປັນຜ ຖ້ຮຸືນ້ ເຊິ່ ງມຂໍີຄ້ວາມສະແດງໃຫ ້
ເຫນັວ່າຜ ອໍ້ານວຍການ ຂອງນຕິບຸິກຄນົ ທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມ ມອໍີານາດດໍາເນນີການແທນນຕິບຸິກຄນົ 
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ທີ່ ເປັນຜ ຖ້ຮຸືນ້ ເຊິ່ ງໄດລ້ງົລາຍເຊນັຮບັຮອງສໍາເນາົຖກືຕອ້ງ ໂດຍຜ ອໍ້ານວຍການ ທີ່ ມອໍີານາດກະທໍາການ
ຜ ກພນັນຕິບຸິກຄນົ ພອ້ມປະທບັກາບໍລສິດັ (ຖາ້ມ)ີ. 

(2.2.) ກໍລະນີຜ ຖ້ືຮຸນ້ມອບສິດໃຫຜ້ ຕ້າງໜາ້ (ຜ ທ້ ີ່ ບ່ໍແມ່ນຜ ອໍ້ານວຍການ ທີ່ ມີອໍານາດກະທໍາການຜ ກພັນ
ນຕິບຸິກຄນົ) ເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມແທນ  ໃຫແ້ຈງ້ເອກະສານ ດັ່ ງລຸ່ມນີ ້ແລະ ປະຕບິດັຕາມວທິກີານມອບ
ໝາຍຕາມທີ່ ໄດແ້ຈງ້ໃນເອກະສານຄດັຕດິຂອງໜງັສເືຊນີປະຊຸມນີ:້ 

 ໜັງສືມອບສິດຕາມແບບຟອມທີ່ ຄັດຕິດມາພອ້ມໜັງສືເຊີນປະຊຸມ ເຊິ່ ງໄດມ້ກີານປະກອບຂໍຄ້ວາມ
ຖກືຕອ້ງຄບົຖວ້ນ ແລະ ລງົລາຍເຊນັຂອງຜ ອໍ້ານວຍການ ທີ່ ມອໍີານາດກະທໍາການຜ ກພນັນຕິບຸິກຄນົເຊິ່ ງ
ເປັນຜ ຖ້ຮຸືນ້ ພອ້ມປະທບັກາບໍລສິດັ (ຖາ້ມ)ີ ໂດຍໃຫຂ້ຽນຊື່ ແຈງ້ຂອງຜ ມ້ອບສດິ ແລະ ຜ ຮ້ບັມອບສດິ; 

 ສໍາເນາົໃບອະນຸຍາດລງົທ ນຕ່າງປະເທດ (ຖາ້ມ)ີ, ໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ, ກດົລະບຽບຂອງບໍລສິດັ ແລະ 
ໃບທະບຽນອາກອນ (ປີລ່າສຸດ) ຂອງຜ ຖ້ຮຸືນ້ ທີ່ ເປັນນຕິບຸິກຄນົດັ່ ງກ່າວ ເຊິ່ ງມຂໍີຄ້ວາມສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າ
ຜ ອໍ້ານວຍການ ຂອງນຕິບຸິກຄນົ ທີ່ ລງົລາຍເຊນັ ມອໍີານາດກະທໍາການຜ ກພນັນຕິບຸິກຄນົ ທີ່ ເປັນຜ ຖ້ຮຸືນ້ ເຊິ່ ງ
ໄດລ້ງົລາຍເຊນັຮບັຮອງສໍາເນາົຖືກຕອ້ງ ໂດຍຜ ອໍ້ານວຍການ ທີ່ ມອໍີານາດກະທໍາການຜ ກພນັນຕິບຸິກຄນົ 
ພອ້ມປະທບັກາບໍລສິດັ (ຖາ້ມ)ີ; 

 ສໍາເນາົເອກະສານ ທີ່ ທາງລດັຖະການອອກໃຫ ້ແລະ ປາກດົພາບຖ່າຍຂອງຜ ອ້ ານວຍການທີ່ ມອີ ານາດ
ກະທໍາການຜ ກພນັນຕິບຸິກຄນົ ເຊັ່ ນ: ບດັປະຈາໍຕວົ, ໃບອະນຸຍາດຂບັລດົ ຫຼ ືໜງັສຜ່ືານແດນ (ໃນກໍລະນທີີ່

ເປັນບຸກຄນົຕ່າງປະເທດ) ເຊິ່ ງໄດລ້ງົລາຍເຊນັຮບັຮອງສໍາເນາົຖືກຕອ້ງໂດຍຜ ອໍ້ານວຍການທ່ານດັ່ ງກ່າວ; 
ແລະ 

 ເອກະສານ ທີ່ ທາງລດັຖະການອອກໃຫ ້ແລະ ປາກດົພາບຖ່າຍ ຂອງຜ ຕ້າງໜາ້ ເຊິ່ ງຍງັບ່ໍໝດົອາຍຸເທື່ ອ 
ເຊັ່ ນ: ບດັປະຈາໍຕວົ, ໃບອະນຸຍາດຂບັລດົ ຫຼ ືໜງັສຜ່ືານແດນ (ໃນກໍລະນທີີ່ ເປັນບຸກຄນົຕ່າງປະເທດ) ໃນ
ກໍລະນທີີ່ ມກີານປ່ຽນຊື່  - ນາມສະກຸນ ໃຫຍ້ື່ ນຫຼກັຖານປະກອບພອ້ມ. 

 
ໝາຍເຫດ:  ໃນກໍລະນ ີທີ່ ຜ ຖ້ຮຸືນ້ເປັນບຸກຄນົຕ່າງປະເທດໃຫປ້ະຕບິດັຕາມຂໍ ້(1.) ຫຼ ືຂໍ ້(2.) ແລວ້ແຕ່ກໍລະນ ີເຊິ່ ງຫາກ

ເອກະສານດັ່ ງກ່າວເປັນພາສາອື່ ນ ນອກເໜອືຈາກພາສາລາວ ຫຼ ືພາສາອງັກດິ ຕອ້ງໄດແ້ປເປັນພາສາລາວ ຫຼ ື
ພາສາອງັກດິ ໂດຍໃຫບຸ້ກຄນົທໍາມະດາ ຫຼ ືຜ ອໍ້ານວຍການ ທີ່ ມອໍີານາດລງົລາຍເຊນັຜ ກພນັນຕິບຸິກຄນົນັນ້ລງົ
ລາຍເຊນັຮບັຮອງສະບບັແປພາສາດັ່ ງກ່າວດວ້ຍ. 
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ການມອບໝາຍ 
ຜ ຖ້ຮຸືນ້ ທີ່ ບ່ໍສາມາດເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມຜ ຖ້ຮຸືນ້ ຂອງບໍລສິດັໄດດ້ວ້ຍຕນົເອງ ສາມາດມອບໝາຍໃຫຜ້ ຕ້າງໜາ້ເຂົາ້ຮ່ວມກອງ
ປະຊຸມແທນໄດ ້ໂດຍດໍາເນນີການ ດັ່ ງນີ:້ 
(1.) ມອບໝາຍໃຫຜ້ ໃ້ດຜ ໜ້ ່ ງຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງຜ ຖ້ຮຸືນ້ ຫຼ ືເລອືກມອບສດິໃຫສ້ະມາຊກິອດິສະຫຼະ ຂອງສະພາ

ບໍລຫິານ ຂອງບໍລສິດັທ່ານໃດທ່ານໜ ່ ງ ໂດຍໃຫລ້ະບຸຊື່ ພອ້ມກາເຄື່ ອງໝາຍ  ລງົໃນຊ່ອງ  ໜາ້ຊື່ ຜ ຮ້ບັມອບສດິ
ຕາມທີ່ ລະບຸໄວໃ້ນໃບມອບສິດ ໂດຍເລືອກພຽງຜ ດ້ຽວໃຫເ້ປັນຜ ຮ້ ັບມອບສິດໃນການເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມ
ດັ່ ງກ່າວ; ແລະ 

(2.) ນໍາສົ່ ງໜງັສມືອບສດິຄນື ທ່ານ ມດິໄຊ ເປືອ້ງກາງ ທີ່  ຫອ້ງການ ບໍລສິດັ ສຸວນັນ ີໂຮມເຊນັເຕ ີມະຫາຊນົ,ຖະໜນົ 
ໂພນຕອ້ງ, ບາ້ນ ໂພນຕອ້ງສະຫວາດ, ເມອືງ ຈນັທະບ ລ,ີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ເບໂີທ +856-21 562 497  
ແລະ ກະລຸນາສົ່ ງເຖງິ ບໍລສິດັກ່ອນ ວນັທ ີ08 ເມສາ 2021 ຫຼ ືນໍາສົ່ ງໜາ້ສະຖານທີ່  ຈດັກອງປະຊຸມກ່ອນເວລາເປີດ
ກອງປະຊຸມຢ່າງໜອ້ຍ 1 ຊົ່ ວໂມງ ເພື່ ອໃຫເ້ຈ ົາ້ໜາ້ທີ່  ຂອງບໍລສິດັໄດມ້ເີວລາກວດກາເອກະສານ ເພື່ ອໃຫທ້ນັເວລາ
ເປີດກອງປະຊຸມ 

ໃນນີ,້ ຜ ຖ້ຮຸືນ້ບ່ໍສາມາດແບ່ງແຍກຈາໍນວນຮຸນ້ໂດຍມອບໝາຍໃຫຜ້ ຕ້າງໜາ້ຫຼາຍຄນົ ເພື່ ອແບ່ງການລງົຄະແນນສຽງໄດ ້ແລະ 
ຜ ຖ້ຮຸືນ້ຈະຕອ້ງມອບໝາຍເທົ່ າກບັຈາໍນວນຮຸນ້ ທີ່ ຕນົຖຢື ່ ເທົ່ ານັນ້ ໂດຍບ່ໍສາມາດມອບໝາຍພຽງບາງສ່ວນໜອ້ຍກວ່າຈ ານວນ
ທີ່ ຕນົຖຢື ່ ໄດ.້ 
 
ການລງົທະບຽນ 
ບໍລສິດັເປີດຮບັລງົທະບຽນ ຕັງ້ແຕ່ເວລາ 13:00 ໂມງ ຢ ່ ທ ີຫອ້ງປະຊຸມໃຫຍ່ ຊັນ້ 8 ອາຄານຕະຫຼາດຫຼກັຊບັລາວ, ບາ້ນ ໂພນ
ທນັເໜອື, ເມອືງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ.  
(1.) ກໍລະນມີາດວ້ຍຕນົເອງ 

(1.1.) ໃຫຕ້ດິຕ່ໍຈດຸລງົທະບຽນ ແລະ ສະແດງເອກະສານ ແລະ ຫຼກັຖານ ທີ່ ຕອ້ງໃຊໃ້ນການສະເໜໂີຕເຂົາ້ຮ່ວມ
ກອງປະຊຸມ; ແລະ 

(1.2.) ຮບັເອກະສານຮບັຮອງການລງົທະບຽນ ແລະ ບດັອອກສຽງລງົຄະແນນແຍກຕາມວາລະ. 
(2.) ກໍລະນມີອບສດິໃຫບຸ້ກຄນົອື່ ນ 

(2.1.) ໃຫຕ້ດິຕ່ໍຈດຸກວດເອກະສານ ພອ້ມທງັສະແດງເອກະສານ ແລະ ຫຼກັຖານທີ່ ຕອ້ງໃຊໃ້ນການສະເໜໂີຕເຂົາ້
ຮ່ວມກອງປະຊຸມ; 

(2.2.) ຕດິຕ່ໍຈດຸລງົທະບຽນ ຢ່ືນເອກະສານຕາມຂໍ ້(2.1) ຂາ້ງຕົນ້ ເຊິ່ ງໄດຜ່້ານການກວດສອບແລວ້; 
(2.3.) ຮບັເອກະສານຮບັຮອງການລງົທະບຽນ ແລະ ບດັອອກສຽງລງົຄະແນນແຍກຕາມວາລະ (ສະເພາະກໍລະນີ

ຜ ມ້ອບສດິບ່ໍໄດອ້ອກສຽງລງົຄະແນນໄວໃ້ນໜງັສມືອບສດິ). 
 
 
 
 



 

FM-ISO-11    Rev.05/21-10-2020                                                                                                                                        

 

ການລງົຄະແນນສຽງ ແລະ ການນບັຜນົການລງົຄະແນນສຽງ 
(1.) ການລງົຄະແນນສຽງ: 

 ຜ ຖ້ຮຸືນ້ໜ ່ ງທ່ານມຄີະແນນສຽງເທົ່ າກບັຈາໍນວນຮຸນ້ທງັໝດົ ທີ່ ທ່ານຖຢື ່  ໂດຍໜ ່ ງຮຸນ້ ເທົ່ າກບັ ໜ ່ ງສຽງ. 
 ໃນການລງົຄະແນນສຽງໃນແຕ່ລະວາລະກອງປະຊຸມ ປະທານຈະຖາມກອງປະຊຸມວ່າ ມຜີ ຖ້ຮຸືນ້ທ່ານໃດບ່ໍ

ເຫນັດ.ີ 

 ຖາ້ຫາກມຜີ ຖ້ຮຸືນ້ທ່ານໃດບ່ໍເຫນັດ ີໃຫທ່້ານນັນ້ກາເຄື່ ອງໝາຍໃສ່ຊ່ອງການລງົມະຕບ່ໍິເຫນັດ ີໃນບດັລງົ
ຄະແນນ ທີ່ ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ໄດແ້ຈກຢາຍໃຫກ່້ອນເຂົາ້ປະຊຸມ ແລະ ຍກົບດັ ທີ່ ກາເຄື່ ອງໝາຍນັນ້ຂ ນ້ສ ງໆ ຈນົກວ່າ
ຈະມເີຈ ົາ້ໜາ້ທີ່  ມາເກບັບດັລງົຄະແນນ ເພື່ ອນໍາໄປກວດນບັຄະແນນສຽງໃນວາລະນັນ້ໆ ແລະ ສ າລບັຜ ຖ້ື
ຮຸນ້ ທີ່ ບ່ໍໄດຍ້ກົບດັ ຖວ່ືາຜ ຖ້ຮຸືນ້ທ່ານນັນ້ ມມີະຕເິຫນັດຕີາມທີ່ ສະເໜໃີນກອງປະຊຸມ. 

 ຖາ້ຫາກບ່ໍມຜີ ຖ້ຮຸືນ້ທ່ານໃດຍກົບດັ ໃຫຖ້ວ່ືາເຫນັດ ີຕາມເລື່ ອງ ທີ່ ໄດສ້ະເໜໃີຫກ້ອງປະຊຸມພຈິາລະນາ, 
ຍກົເວັນ້ກໍລະນທີີ່ ຜ ຖ້ຮຸືນ້ໄດເ້ຮດັເຄື່ ອງໝາຍໃນໃບມອບສນັທະໄວຢ່້າງຈະແຈງ້ແລວ້ວ່າ ຈະລງົມະຕບ່ໍິເຫນັດີ
, ເຊິ່ ງບໍລສິດັໄດບ້ນັທ ກຄະແນນສຽງທີ່ ບ່ໍເຫນັດດີັ່ ງກ່າວນັນ້ໄວແ້ລວ້. 

 ສໍາລບັຜ ຖ້ຮຸືນ້ ທີ່ ມອບໝາຍໃຫຜ້ ຕ້າງໜາ້ເຂົາ້ຮ່ວມປະຊຸມແທນ ແລະໃຫຜ້ ຕ້າງໜາ້ລງົຄະແນນສຽງ ຕາມ
ຄວາມຕອ້ງການຂອງຜ ຖ້ຮຸືນ້ ຕາມທີ່ ຜ ຖ້ຮຸືນ້ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນໃບມອບສນັທະນັນ້, ບໍລສິດັໄດນໍ້າເອາົການລງົ
ຄະແນນສຽງ ຕາມທີ່ ຜ ຖ້ຮຸືນ້ລະບຸໄວໃ້ນໃບມອບສນັທະດັ່ ງກ່າວ ໄປບນັທ ກລວມຄະແນນໄວລ່້ວງໜາ້ ໃນ
ເວລາທີ່ ຜ ຕ້າງໜາ້ລງົທະບຽນເປັນ ທີ່ ຮຽບຮອ້ຍແລວ້ ເພື່ ອເປັນຄວາມສະດວກໃຫແ້ກ່ຜ ຕ້າງໜາ້ ໂດຍຜ ຕ້າງ
ໜາ້ບ່ໍຕອ້ງລງົຄະແນນສຽງ ໃນບດັລງົຄະແນນໃນກອງປະຊຸມຕື່ ມອກີ. 

(2.) ການນບັຜນົການລງົຄະແນນສຽງ: 
 ການນບັຜນົການລງົຄະແນນສຽງໃນແຕ່ລະວາລະ ຈະນບັຄະແນນສຽງ ຂອງຜ ຖ້ຮຸືນ້ໃນກອງປະຊຸມ ແລະ 

ຂອງຜ ຖ້ຮຸືນ້ ທີ່ ມອບໝາຍໃຫຜ້ ຕ້າງໜາ້ ທີ່ ບໍລສິດັໄດບ້ນັທ ກໄວລ່້ວງໜາ້ ໃນເວລາ ທີ່ ຜ ຕ້າງໜາ້ລງົທະບຽນ
ເຂົາ້ຮ່ວມປະຊຸມ ທີ່ ອອກສຽງບ່ໍເຫນັດ ີມາຫກັອອກຈາກຈາໍນວນຮຸນ້ທງັໝດົ ຂອງຜ ທ້ີ່ ມາເຂົາ້ຮ່ວມປະຊຸມ 
ແລະ ລງົຄະແນນສຽງໃນແຕ່ລະວາລະ. 

 ປະທານກອງປະຊຸມຈະປະກາດຜນົການລງົຄະແນນສຽງໃນແຕ່ລະວາລະ ໃຫກ້ອງປະຊຸມຮບັຊາບ ຫຼງັຈາກ
ການລງົຄະແນນສຽງໃນແຕ່ລະວາລະສິນ້ສຸດລງົ ໂດຍຈະແຍກຄະແນນສຽງເຫນັດ ີແລະ ບ່ໍເຫນັດວ່ີາມຈີກັ
ສຽງ ແລະ ເປັນຈໍານວນຈກັສ່ວນຮອ້ຍ, ກໍລະນມີຜີ ຖ້ືຮຸນ້ທີ່ ສົ່ ງບດັລງົຄະແນນບ່ໍເຫນັດີ ພາຍຫຼງັຈາກທີ່
ປະທານໄດປ້ະກາດ ໃຫກ້ອງປະຊຸມຮບັຊາບຜນົການລງົຄະແນນສຽງໃນແຕ່ລະວາລະສິນ້ສຸດລງົແລວ້ນັນ້, 
 ບໍລສິດັຈະບ່ໍນໍາເອາົຄະແນນສຽງດັ່ ງກ່າວມານບັເປັນຄະແນນສຽງຕື່ ມອກີ. 
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ເອກະສານປະກອບວາລະທ ີ1: ບດົລາຍງານກອງປະຊຸມສາມນັຜ ຖ້ຮຸືນ້ ປະຈາໍປີ 2019 
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ບດົລາຍງານບນັທກຶກອງປະຊຸມສາມນັຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນ ປະຈ າປີ 2019 
ຂອງ 

ບ ລສິດັ ສຸວນັນ ີໂຮມເຊນັເຕ ີມະຫາຊນົ 
(“ບ ລສິດັ”) 

 
ເວລາ ແລະ ສະຖານທີີ່   
ກອງປະຊຸມຈດັຂຶ ູ້ນໃນວນັທ ີ08 ພດຶສະພາ 2020 ເວລາ 14.00 ໂມງ ຢ ີ່ ທີີ່ ຫ ູ້ອງໄດມ ູ້ອນຊັ ູ້ນ 4, ໂຮງແຮມແລນມາກແມີ່
ຂອງ ຣເີວໄີຊ,໌ ບູ້ານ ທາດຂາວ, ຖະໜນົ ດອນຈນັ, ເມອືງ ສສີດັຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ. 
 
ກີ່ ອນເປີດກອງປະຊຸມ 

ທີ່ ານ ອຸີ່ ນ ຫຼ ູ້າສຸກນັ ປະທານສະພາບ ລຫິານ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມສາມນັຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນ ປະຈ າປີ 2019 ໃນຄັ ູ້ງນີ ູ້. ກອງປະຊຸມມີ
ຜ ູ້ເຂົ ູ້າຮີ່ ວມກອງປະຊຸມດູ້ວຍຕນົເອງທງັໝດົ 50 ທີ່ ານ ແລະ ມອບສດິໃຫ ູ້ຜ ູ້ຕາງໜູ້າເຂົ ູ້າຮີ່ ວມປະຊຸມແທນຈ ານວນ 23 ທີ່ ານ, 
ລວມຜ ູ້ຖືຮຸ ູ້ນເຂົ ູ້າຮີ່ ວມກອງປະຊຸມທງັໝດົ 73 ທີ່ ານ ເຊິີ່ ງຖຮຸື ູ້ນລວມກນັທງັໝດົ 157.449.900 ຮຸ ູ້ນ ຫຼ ືເທົີ່ າກບັ 95,42 
ສີ່ ວນຮ ູ້ອຍ ຂອງຈ ານວນຮຸ ູ້ນທີີ່ ຖອກແລູ້ວທງັໝດົຂອງບ ລສິດັ, ຖືວີ່ າຄບົອງົປະຊຸມຕາມກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງ
ບ ລສິດັ, ປະທານຈຶີ່ ງໄດ ູ້ກີ່ າວເປີດກອງປະຊຸມ ແລະ ໄດ ູ້ມອບໝາຍໃຫູ້ພທິກີອນແນະນ າ ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານ, ລວມທງັ
ເຈ ົ ູ້າໜູ້າທີີ່ ທີີ່ ກີ່ ຽວຂ ູ້ອງແຕີ່ ລະທີ່ ານທີີ່ ເຂົ ູ້າຮີ່ ວມກອງປະຊຸມ ລາຍລະອຽດມດີັີ່ ງຕ ີ່ ໄປນີ ູ້: 

(1.) ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານທີີ່ ເຂົ ູ້າຮີ່ ວມກອງປະຊຸມ 
1.1. ທີ່ ານ ອຸີ່ ນ  ຫຼ ູ້າສຸກນັ ຕ າແໜີ່ ງ: ປະທານສະພາບ ລຫິານ; 
1.2. ທີ່ ານ ອະນຸສອນ  ອຸີ່ ນໄຕ ຕ າແໜີ່ ງ: ຮອງປະທານສະພາບ ລຫິານ; 
1.3. ທີ່ ານ ວດັດານາ  ສຸຄະບນັດດິ ຕ າແໜີ່ ງ: ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານ; 
1.4. ທີ່ ານ ບຸນເຕມີ ກມົມດິຕະພາບ ຕ າແໜີ່ ງ: ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານ; 
1.5. ທີ່ ານ ປອ ໄຊພອນ  ກອງມະນລີາ ຕ າແໜີ່ ງ: ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານ; 
1.6. ທີ່ ານ ພນັໂນລາ  ສຸຄະບນັດດິ ຕ າແໜີ່ ງ: ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານ; ແລະ 

1.7. ທີ່ ານ ກດົສະດາ ສຸຄະບນັດດິ ຕ າແໜີ່ ງ: ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານ. 

ພທິກີອນໄດ ູ້ແຈ ູ້ງໃຫ ູ້ກອງປະຊຸມຮບັຊາບວີ່ າ ໃນມື ູ້ນີ ູ້ມສີະມາຊກິສະພາບ ລຫິານຈ ານວນ 2 ທີ່ ານຄ:ື ທີ່ ານ ນາງ ຊຸຕິ
ການ ສແີສງຈນັ ແລະ ທີ່ ານ ພພິບົ ວາດສະໜາອາຊາສະກຸນ ບ ີ່ ໄດ ູ້ເຂົ ູ້າຮີ່ ວມກອງປະຊຸມໃນຄັ ູ້ງນີ ູ້ ເນືີ່ ອງຈາກວີ່ າພາວະ
ໂລກລະບາດໂຄວດິ-19 ໄດ ູ້ແຜີ່ ກະຈາຍໄປໃນວງົກວ ູ້າງໃນຫຼາຍປະເທດ ດັີ່ ງນັ ູ້ນເພືີ່ ອເປັນການປູ້ອງກນັ ແລະ ໃຫ ູ້
ຄວາມຮີ່ ວມມໃືນການລດົການແຜີ່ ລະບາດຂອງພະຍາດນີ ູ້ ອນັເກດີຈາກການເຄືີ່ ອນຍ ູ້າຍ ຫຼ ືການເດນີທາງ ດ ູ້ວຍເຫດ
ນີ ູ້ທງັສອງທີ່ ານຈຶີ່ ງບ ີ່ ສາມາດເຂົ ູ້າຮີ່ ວມກອງປະຊຸມໄດ ູ້. 

(2.) ເຈ ົ ູ້າໜູ້າທີີ່ ທີີ່ ກີ່ ຽວຂ ູ້ອງ 
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2.1. ທີ່ ານ ອາພສິດິ ທີ່ ຽງຕງົພນິໂຍ ຜ ູ້ຕາງໜູ້າຈາກບ ລສິດັ ພຣາຍສວ໌ ເຕີ ູ້ເຮົ ູ້າສກ໌ ເປີູ້ສ ໌(ລາວ) 
ທີ່ ານ ນາງ ນກົຍຸງ ວນັນະແສງ ຜ ູ້ຕາງໜູ້າຈາກບ ລສິດັ ພຣາຍສວ໌ ເຕີ ູ້ເຮົ ູ້າສກ໌ ເປີູ້ສ ໌(ລາວ) 

2.2. ທີ່ ານ ບຸນຖມົ ຟອງວລິາດ ຜ ູ້ຕາງໜູ້າຈາກ ບ ລສິດັ ສຸວນັນ ີໂຮມເຊນັເຕ ີມະຫາຊນົ, 
ທີ່ ານ ລດິສະໝອນ ສ ພາບມໄີຊ ໃນນາມຄະນະກ າມະການກວດກາການດ າເນນີກອງປະຊຸມ  
 ແລະ ລງົຄະແນນສຽງ; 

2.3. ທີ່ ານ ວງົປະສດິ ແສງວງົເດອືນ ຜ ູ້ຕາງໜູ້າຈາກສ ານກັງານ ຄະນະກ າມະການຄຸ ູ້ມຄອງຫຼກັຊບັ 
 ໃນນາມຫວົໜູ້າຄະນະຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີການດ າເນນີ 
 ກອງປະຊຸມຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນ; 

2.4. ທີ່ ານ ສອນໄຊ ວງົພເິດດ ຜ ູ້ຕາງໜູ້າຈາກສ ານກັງານ ຄະນະກ າມະການຄຸ ູ້ມຄອງຫຼກັຊບັ 
 ໃນນາມຄະນະຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີການດ າເນນີກອງ ປະ 
 ຊຸມຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນ; 

2.5. ທີ່ ານ ນາງ ອານຸວນັ ທ າມະວງົ ຜ ູ້ຕາງໜູ້າຈາກສ ານກັງານ ຄະນະກ າມະການຄຸ ູ້ມຄອງຫຼກັຊບັ 
 ໃນນາມຄະນະຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີການດ າເນນີກອງ ປະ 
 ຊຸມຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນ; 

2.6. ທີ່ ານ ເອກະໄຊ ມະນວີງົ ຜ ູ້ຕາງໜູ້າຈາກຕະຫຼາດຫຼກັຊບັລາວ, ໃນນາມຄະນະຕດິຕາມ 
ແລະ ປະເມນີການດ າເນນີກອງປະຊຸມຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນ;  

2.7. ທີ່ ານ ອນິທລິາດ ທ າມະວງົ ຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນລາຍຍີ່ ອຍຂອງ ບ ລສິດັ ສຸວນັນ ີໂຮມເຊນັເຕ ີ 
ມະຫາຊົນ,ໃນນາມຄະນະຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນການ
ດ າເນນີກອງປະຊຸມຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນ. . 

ຫຼງັຈາກນັ ູ້ນ ພທິກີອນໄດ ູ້ລາຍງານແຕີ່ ລະວາລະຂອງການປະຊຸມໃນມື ູ້ນີ ູ້ ແລະ ອະທບິາຍກີ່ ຽວກບັວທິກີານລງົຄະແນນສຽງໃຫ ູ້
ຜ ູ້ເຂົ ູ້າຮີ່ ວມກອງປະຊຸມໄດ ູ້ຮບັຊາບເຊິີ່ ງມລີາຍລະອຽດ ດັີ່ ງນີ ູ້: 

(1.) ວາລະກອງປະຊຸມ: 
(1.1.) ວາລະທ ີ1. ພຈິາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງເອາົບດົລາຍງານກອງປະຊຸມວສິາມນັຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນ ຄັ ູ້ງທ ີ1 ປະຈ າປີ     

              2019; 
(1.2.) ວາລະທ ີ2. ພຈິາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງບດົລາຍງານຜນົການດ າເນນີທຸລະກດິຂອງບ ລສິດັປະຈ າປີ 2019  

              ແລະ ບດົລາຍງານການເງນິຂອງບ ລສິດັ ປະຈ າປີ 2019; 
(1.3.) ວາລະທ ີ3. ພຈິາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງແຜນການດ າເນນີທຸລະກດິຂອງບ ລສິດັປະຈ າປີ 2020; 
(1.4.) ວາລະທ ີ4. ພຈິາລະນາ ແລະ ອະນຸມດັການຈີ່ າຍເງນິປັນຜນົຈາກຜນົການດ າເນນີທຸລະກດິ ປີ 2019; 
(1.5.) ວາລະທ ີ5. ພຈິາລະນາການແຕີ່ ງຕັ ູ້ງຜ ູ້ກວດສອບບນັຊພີາຍນອກ ແລະ ການກ ານດົຄີ່ າບ ລກິານກວດສອບ 

              ບນັຊຂີອງຜ ູ້ກວດສອບບນັຊພີາຍນອກ ປີ 2020; 
(1.6.) ວາລະທ ີ6. ພຈິາລະນາການແຕີ່ ງຕັ ູ້ງສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານແທນສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານຜ ູ້ເກົີ່ າທີີ່ ລາ 
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              ອອກໄປ; 
(1.7.) ວາລະທ ີ7. ພຈິາລະນາການແຕີ່ ງຕັ ູ້ງຮອງປະທານສະພາບ ລຫິານແທນຮອງປະທານສະພາບ ລຫິານຜ ູ້ເກົີ່ າທີີ່  

              ລາອອກໄປ; 
(1.8.) ວາລະທ ີ8. ພຈິາລະນາ ແລະ ອະນຸມດັເງນິອຸດໜ ນເຂົ ູ້າຮີ່ ວມກອງປະຊຸມຂອງສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານ 

              ຂອງບ ລສິດັ; ແລະ 
(1.9.) ເລືີ່ ອງອືີ່ ນໆ (ຖູ້າມ)ີ. 

(2.) ການລງົຄະແນນສຽງ:  
 ທີ່ ານຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນໜຶີ່ ງທີ່ ານມຄີະແນນສຽງເທົີ່ າກບັຈ ານວນຮຸ ູ້ນທງັໝດົທີີ່ ທີ່ ານຖຢື ີ່ ໂດຍໜຶີ່ ງຮຸ ູ້ນເທົີ່ າກບັໜຶີ່ ງສຽງ. 
 ໃນການລງົຄະແນນສຽງໃນແຕີ່ ລະວາລະກອງປະຊຸມ ພທິກີອນຈະຖາມກອງປະຊຸມວີ່ າ ມຜີ ູ້ຖຮຸື ູ້ນທີ່ ານໃດບ ີ່ ເຫນັດ ີ

ຫຼ ືບ ີ່ ຮບັຮອງ. 

ຖູ້າຫາກມຜີ ູ້ຖືຮຸ ູ້ນທີ່ ານໃດບ ີ່ ເຫນັດ ີຫຼ ືບ ີ່ ຮບັຮອງ ໃຫ ູ້ທີ່ ານໝາຍເຄືີ່ ອງໝາຍຄ ນ (x) ແລະ ຂຽນຊືີ່ , ນາມສະກຸນ 
ລງົໃນບດັລງົຄະແນນໃນວາລະນັ ູ້ນໆ ທີີ່ ມເີຄືີ່ ອງໝາຍບາໂຄ ູ້ດປະຈ າຕວົຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນແຕີ່ ລະທີ່ ານ ເຊິີ່ ງເຈ ົ ູ້າໜູ້າທີີ່ ໄດ ູ້ແຈກ
ຢາຍໃຫູ້ກີ່ ອນເຂົ ູ້າປະຊຸມພູ້ອມທງັຍກົບດັດັີ່ ງກີ່ າວຂຶ ູ້ນສ ງໆ ຈນົກວີ່ າຈະມເີຈ ົ ູ້າໜູ້າທີີ່ ມາເກບັບດັລງົຄະແນນ ເພືີ່ ອ
ນ າໄປກວດນບັຄະແນນສຽງໃນວາລະນັ ູ້ນໆ ແລະ ສ າລບັຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນທີີ່ ບ ີ່ ໄດ ູ້ຍກົບດັ ຖວືີ່ າຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນທີ່ ານນັ ູ້ນ ມມີະຕເິຫນັ
ດຕີາມທີີ່ ສະເໜໃີນກອງປະຊຸມ. 

ຖູ້າຫາກບ ີ່ ມຜີ ູ້ຖຮຸື ູ້ນທີ່ ານໃດຍກົບດັ ໃຫ ູ້ຖວືີ່ າເຫນັດ ີຕາມເລືີ່ ອງທີີ່ ໄດ ູ້ສະເໜໃີຫ ູ້ກອງປະຊຸມພຈິາລະນາ,  ຍກົ ເວັ ູ້ນ
ກ ລະນທີີີ່ ຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນໄດ ູ້ເຮດັເຄືີ່ ອງໝາຍໃນໃບມອບສນັທະໄວ ູ້ຢີ່ າງຈະແຈ ູ້ງແລ ູ້ວວີ່ າ ຈະລງົມະຕບິ ີ່ ເຫນັດ,ີ ເຊິີ່ ງບ ລສິດັ
ໄດ ູ້ບນັທກຶຄະແນນສຽງທີີ່ ບ ີ່ ເຫນັດດີັີ່ ງກີ່ າວນັ ູ້ນໄວ ູ້ແລ ູ້ວ. 

 ສ າລບັຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນທີີ່ ມອບໝາຍໃຫູ້ຜ ູ້ຕາງໜູ້າເຂົ ູ້າຮີ່ ວມປະຊຸມແທນ ແລະ ໃຫ ູ້ຜ ູ້ຕາງໜູ້າລງົຄະແນນສຽງ ຕາມຄວາມ
ຕູ້ອງການຂອງຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນ ຕາມທີີ່ ຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນໄດ ູ້ລະບຸໄວ ູ້ໃນໃບມອບສນັທະນັ ູ້ນ, ບ ລສິດັໄດ ູ້ນ າເອາົການລງົຄະແນນສຽງ 
ຕາມທີີ່ ຜ ູ້ຖືຮຸ ູ້ນລະບຸໄວ ູ້ໃນໃບມອບສນັທະດັີ່ ງກີ່ າວ ໄປບນັທກຶລວມຄະແນນໄວ ູ້ລີ່ ວງໜູ້າ ໃນເວລາທີີ່ ຜ ູ້ຕາງໜູ້າ
ລງົທະບຽນເປັນທີີ່ ຮຽບຮ ູ້ອຍແລູ້ວ ເພືີ່ ອເປັນຄວາມສະດວກໃຫູ້ແກີ່ ຜ ູ້ຕາງໜູ້າ ໂດຍຜ ູ້ຕາງໜູ້າບ ີ່ ຕ ູ້ອງລງົຄະແນນ
ສຽງ ໃນບດັລງົຄະແນນໃນກອງປະຊຸມຕືີ່ ມອກີ. 

 

(3.) ການນບັຜນົການລງົຄະແນນສຽງ: 
 ການນບັຜົນການລງົຄະແນນສຽງໃນແຕີ່ ລະວາລະ ຈະນບັຄະແນນສຽງທີີ່ ບ ີ່ ເຫນັດີຂອງຜ ູ້ຖືຮຸ ູ້ນໃນກອງປະຊຸມ 

ແລະ ຂອງຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນທີີ່ ມອບໝາຍໃຫູ້ຜ ູ້ຕາງໜູ້າເຂົ ູ້າຮີ່ ວມປະຊຸມແທນຕາມທີີ່ ບ ລສິດັໄດ ູ້ບນັທກຶໄວ ູ້ລີ່ ວງໜູ້າ ໃນເວລາ
ທີີ່ ຜ ູ້ຕາງໜູ້າລງົທະບຽນເຂົ ູ້າຮີ່ ວມປະຊຸມ ໂດຍນ າມາຫັກອອກຈາກຈ ານວນຮຸ ູ້ນທັງໝົດຂອງຜ ູ້ທີີ່ ມາເຂົ ູ້າຮີ່ ວມ
ປະຊຸມ  ແລະ ລງົຄະແນນສຽງໃນແຕີ່ ລະວາລະ. 

 ປະທານຈະປະກາດຜນົການລງົຄະແນນສຽງໃນແຕີ່ ລະວາລະ ໃຫ ູ້ກອງປະຊຸມໄດ ູ້ຮບັຊາບຫຼງັຈາກການລງົຄະແນນ
ສຽງໃນແຕີ່ ລະວາລະສິ ູ້ນສຸດລງົ ໂດຍຈະແຍກຄະແນນສຽງເຫນັດ ີແລະ ບ ີ່ ເຫນັດວີີ່ າມຈີກັສຽງ ແລະ ເປັນຈ ານວນ
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ຈກັສີ່ ວນຮ ູ້ອຍ, ກ ລະນມີຜີ ູ້ຖຮຸື ູ້ນທີີ່ ສົີ່ ງບດັລງົຄະແນນບ ີ່ ເຫນັດ ີພາຍຫຼງັຈາກທີີ່ ປະທານໄດ ູ້ປະກາດ ໃຫ ູ້ກອງປະຊຸມ
ຮບັຊາບຜນົການລງົຄະແນນສຽງໃນແຕີ່ ລະວາລະສິ ູ້ນສຸດລງົແລ ູ້ວນັ ູ້ນ, ບ ລສິດັຈະບ ີ່ ນ າເອາົຄະແນນສຽງດັີ່ ງກີ່ າວ ມາ
ນບັເປັນຄະແນນສຽງຕືີ່ ມອກີ. 

ເວລາຕ ີ່ ມາ, ທີ່ ານປະທານໃນກອງປະຊຸມໄດ ູ້ດ າເນນີກອງປະຊຸມສາມນັຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນ ຄັ ູ້ງທ ີ1 ປະຈ າປີ 2019 ໂດຍໄດ ູ້ລາຍງານເປັນ
ແຕີ່ ລະວາລະ ເຊິີ່ ງມລີາຍລະອຽດດັີ່ ງລຸີ່ ມນີ ູ້: 

ວາລະທ ີ1. ພຈິາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງເອາົບດົລາຍງານກອງປະຊຸມວສິາມນັຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນ ຄັ ູ້ງທ ີ1 ປະຈ າປີ 2019. 

ປະທານສະພາບ ລຫິານໄດ ູ້ສະເໜໃີຫ ູ້ກອງປະຊຸມ ພຈິາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງ ບດົລາຍງານກອງປະຊຸມວສິາມນັຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນ ຄັ ູ້ງທ ີ1 
ປະຈ າປີ 2019 ເຊິີ່ ງກອງປະຊຸມໃນຄັ ູ້ງນັ ູ້ນແມີ່ ນມຜີ ູ້ເຂົ ູ້າຮີ່ ວມກອງປະຊຸມດູ້ວຍຕນົເອງທງັໝດົ 39 ທີ່ ານ ແລະ ມອບສດິໃຫ ູ້ຜ ູ້
ຕາງໜູ້າເຂົ ູ້າຮີ່ ວມປະຊຸມແທນຈ ານວນ 39 ທີ່ ານ, ລວມຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນເຂົ ູ້າຮີ່ ວມກອງປະຊຸມທງັໝດົ 78 ທີ່ ານ ເຊິີ່ ງຖຮຸື ູ້ນລວມກນັ
ທງັໝດົ 149.766.400  ຮຸ ູ້ນ ຫຼ ືເທົີ່ າກບັ 90,77 ສີ່ ວນຮ ູ້ອຍ ຂອງຈ ານວນຮຸ ູ້ນທີີ່ ຖອກແລູ້ວທງັໝດົຂອງບ ລສິດັ, ຈ ຶີ່ ງຖືວີ່ າ
ຄບົອງົປະຊຸມຕາມກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງບ ລສິດັ. ໂດຍມລີາຍລະອຽດມະຕໃິນແຕີ່ ລະວາລະ ດັີ່ ງຕ ີ່ ໄປນີ ູ້: 

– ວາລະທ ີ1. ພຈິາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງເອາົບດົລາຍງານກອງປະຊຸມສາມນັຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນ ປະຈ າປີ 2018. 
ມະຕ:ິ ຮບັຮອງເອາົບດົລາຍງານກອງປະຊຸມສາມນັຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນ ປະຈ າປີ 2018. 

– ວາລະທ ີ2. ຂ ອະນຸມດັຂາຍສິີ່ ງເສດເຫຼອືປະເພດ ສນິຄ ູ້າ ແລະ ຊບັສນິ ທີີ່ ຕດິພນັກບັພະແນກ ລບິ ແລະ   
 ຂັ ູ້ນໄດເລືີ່ ອນ. 
ມະຕ:ິ ເຫນັດ ີແລະ ຮບັຮອງການຂ ອະນຸມດັຂາຍສິີ່ ງເສດເຫຼອືປະເພດ ສນິຄ ູ້າ ແລະ ຊບັສນິ ທີີ່ ຕດິພນັ

ກບັພະແນກ ລບິ ແລະ ຂັ ູ້ນໄດເລືີ່ ອນ ພ ູ້ອມທງັໄດ ູ້ມອບສດິໃຫ ູ້ແກີ່ ຜ ູ້ອ ານວຍການໃຫຍີ່ ບ ລສິດັ 
ດ າເນນີການຕີ່ າງໆທີີ່ ກີ່ ຽວຂ ູ້ອງກບັການຂາຍສິີ່ ງເສດເຫຼອືປະເພດ ສນິຄ ູ້າ ແລະ ຊບັສນິ ທີີ່ ຕດິ
ພນັກບັພະແນກ ລບິ ແລະ ຂັ ູ້ນໄດເລືີ່ ອນ ຈນົສ າເລດັ ລວມເຖງິການມອບສດິໃຫ ູ້ບຸກຄນົອືີ່ ນ 
ດ າເນນີການດັີ່ ງກີ່ າວໄດ ູ້ນ າອກີ. 

ທງັນີ ູ້, ສະພາບ ລຫິານໄດ ູ້ພຈິາລະນາຢີ່ າງລະອຽດແລູ້ວ ເຫນັດໃີຫ ູ້ກອງປະຊຸມຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນພຈິາລະນາຮບັຮອງເອາົບດົລາຍງານກອງ
ປະຊຸມວສິາມນັຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນ ຄັ ູ້ງທ ີ1 ປະຈ າປີ 2019. 

ຫຼງັຈາກ ປະທານສະພາບ ລຫິານໄດ ູ້ລາຍງານໂດຍຫຍ ູ້ ກີ່ ຽວກບັວາລະທ ີ1 ແລ ູ້ວ, ໄດ ູ້ເປີດໂອກາດ ເຊນີຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນປະກອບຄ າຄດິ
ເຫນັ ແລະ ຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນທີ່ ານໃດມຄີ າຖາມ ສາມາດຖາມໄດ ູ້. 

- ບ ີ່ ມຄີ າຖາມຈາກຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນ  

ຈາກນັ ູ້ນ, ປະທານຈຶີ່ ງໄດ ູ້ສະເໜໃີຫ ູ້ກອງປະຊຸມພຈິາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງເອາົບດົລາຍງານກອງປະຊຸມວສິາມນັຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນ ຄັ ູ້ງທ ີ1 
ປະຈ າປີ 2019 ໂດຍວາລະນີ ູ້ກອງປະຊຸມຈະຕູ້ອງລງົຄະແນນສຽງຮບັຮອງດ ູ້ວຍຄະແນນສຽງຫຼາຍກວີ່ າເຄິີ່ ງໜຶີ່ ງຂອງຈ ານວນ
ສຽງທີີ່ ເຂົ ູ້າຮີ່ ວມກອງປະຊຸມ. 
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ຫຼງັຈາກທີີ່ ໄດ ູ້ມກີານພຈິາລະນາເລືີ່ ອງດັີ່ ງກີ່ າວ ກອງປະຊຸມໄດ ູ້ລງົຄະແນນສຽງບ ີ່ ເຫນັດ ີຈ ານວນ 0 ສຽງ ເທົີ່ າກບັ 0 ສີ່ ວນຮ ູ້ອຍ 
ຂອງຈ ານວນສຽງທງັໝດົທີີ່ ເຂົ ູ້າຮີ່ ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ລງົຄະແນນສຽງເຫນັດຈີ ານວນ 157.449.900 ສຽງ ເທົີ່ າກບັ 100 
ສີ່ ວນຮ ູ້ອຍ ຂອງຈ ານວນສຽງທງັໝດົທີີ່ ເຂົ ູ້າຮີ່ ວມກອງປະຊຸມ: 

ມະຕ:ິ ຮບັຮອງເອາົບດົລາຍງານກອງປະຊຸມວສິາມນັຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນ ຄັ ູ້ງທ ີ1 ປະຈ າປີ 2019. 

ວາລະທ ີ2. ພຈິາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງບດົລາຍງານຜນົການດ າເນນີທຸລະກດິຂອງບ ລສິດັປະຈ າປີ 2019 ແລະ ບດົລາຍງານ
ການເງນິຂອງບ ລສິດັ ປະຈ າປີ 2019. 

ປະທານສະພາບ ລຫິານໄດ ູ້ສະເໜີໃຫ ູ້ກອງປະຊຸມພຈິາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງເອາົບດົລາຍງານຜນົການດ າເນນີທຸລະກດິຂອງ
ບ ລສິດັປະຈ າປີ 2019 ແລະ  ບດົລາຍງານການເງນິຂອງບ ລສິດັ ປະຈ າປີ 2019 ເຊິີ່ ງຜີ່ ານການພຈິາລະນາຈາກສະພາບ ລຫິານ 
ແລະ ໄດ ູ້ມກີານກວດສອບໂດຍຜ ູ້ກວດສອບພາຍນອກແລູ້ວ ໂດຍບ ລສິດັໄດ ູ້ເປີດເຜີຍບດົລາຍງານຜນົການດ າເນນີທຸລະກດິ
ຂອງບ ລສິດັ ແລະ ບດົລາຍງານການເງນິຂອງບ ລສິດັປະຈ າປີ 2019 ໄວ ູ້ໃນເວບັໄຊຂອງບ ລສິດັ ແລະ ເວບັໄຊຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ
ລາວເຊິີ່ ງມເີນື ູ້ອໃນສ າຄນັ ຕາມທີີ່  ທີ່ ານ ພນັໂນລາ ສຸຄະບນັດດິ ຮອງຜ ູ້ອ ານວຍການໃຫຍີ່  ຜ ູ້ອ ານວຍການຝີ່ າຍການເງນິ ຈະໄດ ູ້
ລາຍງານ ດັີ່ ງນີ ູ້: 

ບ ລສິດັມລີາຍຮບັລວມໃນປີ 2018 ເທົີ່ າກບັ 335.487.362.012 ກບີ ໃນປີ 2019 ໄດ ູ້ມລີາຍຮບັລວມເພີີ່ ມຂຶ ູ້ນມາເປັນ 
385.643.330.947 ກບີ ເຫນັໄດ ູ້ວີ່ າມລີາຍຮບັລວມເພີີ່ ມຂຶ ູ້ນໃນອດັຕາສີ່ ວນ 14,95 ສີ່ ວນຮ ູ້ອຍ ເມືີ່ ອທຽບຈາກລາຍຮບັປີ 
2018. ເນືີ່ ອງຈາກວີ່ າ ບ ລສິດັໄດ ູ້ມກີານເພີີ່ ມກຸີ່ ມສນິຄ ູ້າໃຫ ູ້ຫຼາຍຂຶ ູ້ນບວກກບັໄດ ູ້ມຍີອດຂາຍຈາກສາຂາໃໝີ່ ເພີີ່ ມຂຶ ູ້ນຕາມ
ລ າດັບ. ບ ລິສັດມີກ າໄລສຸດທິໃນປີ 2018 ເທົີ່ າກັບ 3.190.561.575 ກີບ ແລະ ມີກ າໄລສຸດທິໃນປີ2019 ເທົີ່ າກັບ 
11.209.538.898 ກບີ, ໃນປີ 2018 ມອີດັຕາກ າໄລສຸດທເິທົີ່ າກບັ 0,95 ສີ່ ວນຮ ູ້ອຍ ແລະ ໃນປີ 2019 ມອີດັຕາກ າໄລ
ສຸດທເິພີີ່ ມຂຶ ູ້ນເປັນ 2,91 ສີ່ ວນຮ ູ້ອຍຂອງລາຍຮບັລວມ ສາເຫດທີີ່ ບ ລສິດັມກີ າໄລສຸດທເິພີີ່ ມຂຶ ູ້ນເກດີຈາກ ບ ລສິດັ ໄດ ູ້ມລີາຍ
ຮບັຈາກການຂາຍ ແລະ ລາຍຮບັອືີ່ ນໆ ຈາກສາຂາໃໝີ່ ເພີີ່ ມຂຶ ູ້ນ ພ ູ້ອມດຽວກນັນັ ູ້ນຍງັມກີ າໄລຈາກອດັຕາແລກປີ່ ຽນທີີ່ ເພີີ່ ມຂຶ ູ້ນ
ຕາມລ າດບັ ສີ່ ວນໃນດູ້ານຊບັສນິລວມໃນ ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2018 ມຊີບັສນິລວມເທົີ່ າກບັ 715.049.095.444 ກບີ ໃນ
ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2019 ເພີີ່ ມຂຶ ູ້ນເປັນ 785.614.973.083 ກບີ, ການທີີ່ ມຊີບັສນິລວມເພີີ່ ມຂຶ ູ້ນຍ ູ້ອນວີ່ າ ບ ລສິດັໄດ ູ້ມສີິີ່ ງ
ປຸກສ ູ້າງອາຄານ ແລະ ຊື ູ້ອຸປະກອນ ສ າລບັສາຂາໃໝີ່  ເຊັີ່ ນ: ສາຂາປາກເຊ ແລະ ສາຂາທີ່ າແຂກ (ຄ າມີ່ ວນ) ເພີີ່ ມຂຶ ູ້ນ ພ ູ້ອມ
ດຽວກນັນັ ູ້ນເຄືີ່ ອງສະຕ໋ອກໃນສາງກ ີ່ ເພີີ່ ມຂຶ ູ້ນ ຕາມການຂະຫຍາຍສາຂາເຫຼົີ່ ານັ ູ້ນ. ສີ່ ວນວີ່ າທາງດ ູ້ານໜີ ູ້ສນິລວມກ ີ່ ໄດ ູ້ລດົລງົ
ຈາກ 166.848.417.042 ກບີ ມາເປັນ 158.608.089.210 ກບີ ເຊິີ່ ງໜີ ູ້ສນິທີີ່ ລດົລງົສີ່ ວນໃຫຍີ່ ແມີ່ ນໜີ ູ້ສນິ ໝ ນວຽນເພືີ່ ອ
ການຄ ູ້າ ແລະ ໜີ ູ້ເງນິກ ູ້ຢືມຈາກສະຖາບນັການເງນິ ໃນວນັທີ 31 ທັນວາ 2018 ລວມທຶນຈາກຜ ູ້ຖືຮຸ ູ້ນທັງໝົດ ເທົີ່ າກບັ 
548.200.678.402 ກບີ ເຊິີ່ ງໃນວນັທ ີ31 ທນັວາ 2019 ເພີີ່ ມຂຶ ູ້ນເປັນ  627.006.883.873 ກບີ ເຊິີ່ ງສາເຫດມາຈາກ
ບ ລສິດັໄດ ູ້ມກີານຫກັເງນິສ າຮອງຕາມກດົໝາຍ ແລະ ເງນິສ າຮອງອືີ່ ນໆ ເພີີ່ ມເຂົ ູ້າມາ ນອກຈາກນັ ູ້ນຍງັມຜີນົຕີ່ າງຈາກການແປງ
ຄີ່ າເອກະສານລາຍງານການເງນິເພີີ່ ມຂຶ ູ້ນ ສີ່ ວນກ າໄລສະສົມໄດ ູ້ເພີີ່ ມຂຶ ູ້ນ ຈາກ 149.927.522.108 ກີບ ມາເປັນ 
157.575.153.226 ກບີ ເນືີ່ ອງຈາກວີ່ າບ ລສິດັໄດ ູ້ມກີ າໄລສຸດທຈິາກຜນົການດ າເນນີທຸລະກດິໃນປີ2019 ເພີີ່ ມຂຶ ູ້ນ.  
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ທງັນີ ູ້, ສະພາບ ລຫິານໄດ ູ້ພຈິາລະນາຢີ່ າງລະອຽດແລູ້ວ ເຫນັດໃີຫ ູ້ກອງປະຊຸມຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນພຈິາລະນາຮບັຮອງເອາົບດົລາຍງານຜນົ
ການດ າເນນີທຸລະກດິຂອງບ ລສິດັປະຈ າປີ 2019 ແລະ ບດົລາຍງານການເງນິຂອງບ ລສິດັປະຈ າປີ 2019. 

ຫຼງັຈາກ ທີ່ ານ ພນັໂນລາ ສຸຄະບນັດດິ ຮອງຜ ູ້ອ ານວຍການໃຫຍີ່  ຜ ູ້ອ ານວຍການຝີ່ າຍການເງນິໄດ ູ້ລາຍງານໂດຍຫຍ ູ້ ກີ່ ຽວກບັ
ວາລະທ ີ2 ແລ ູ້ວ, ໄດ ູ້ເປີດໂອກາດ ເຊນີຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນປະກອບຄ າຄດິເຫນັ ແລະ ຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນທີ່ ານໃດມຄີ າຖາມ ສາມາດຖາມໄດ ູ້. 

- ບ ີ່ ມຄີ າຖາມຈາກຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນ  

ຈາກນັ ູ້ນ, ປະທານຈຶີ່ ງໄດ ູ້ສະເໜີໃຫ ູ້ກອງປະຊຸມພຈິາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງເອາົບດົລາຍງານຜົນການດ າເນນີທຸລະກດິຂອງ
ບ ລສິດັປະຈ າປີ 2019 ແລະ ບດົລາຍງານການເງນິຂອງບ ລສິດັປະຈ າປີ 2019 ໂດຍວາລະນີ ູ້ກອງປະຊຸມຈະຕູ້ອງລງົຄະແນນ
ສຽງຮບັຮອງດ ູ້ວຍຄະແນນສຽງຫຼາຍກວີ່ າເຄິີ່ ງໜຶີ່ ງຂອງຈ ານວນສຽງທີີ່ ເຂົ ູ້າຮີ່ ວມກອງປະຊຸມ. 

ຫຼງັຈາກທີີ່ ໄດ ູ້ມກີານພຈິາລະນາເລືີ່ ອງດັີ່ ງກີ່ າວ ກອງປະຊຸມໄດ ູ້ລງົຄະແນນສຽງບ ີ່ ເຫນັດ ີຈ ານວນ 0 ສຽງ ເທົີ່ າກບັ 0 ສີ່ ວນຮ ູ້ອຍ 
ຂອງຈ ານວນສຽງທງັໝດົທີີ່ ເຂົ ູ້າຮີ່ ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ລງົຄະແນນສຽງເຫນັດຈີ ານວນ 157.449.900 ສຽງ ເທົີ່ າກບັ 100 
ສີ່ ວນຮ ູ້ອຍ ຂອງຈ ານວນສຽງທງັໝດົທີີ່ ເຂົ ູ້າຮີ່ ວມກອງປະຊຸມ: 

ມະຕ:ິ ເຫນັດ ີແລະ ຮບັຮອງເອາົບດົລາຍງານຜນົການດ າເນນີທຸລະກດິຂອງບ ລສິດັປະຈ າປີ 2019 ແລະ  ບດົລາຍ
ງານການເງນິຂອງບ ລສິດັປະຈ າປີ 2019 

ວາລະທ ີ3. ພຈິາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງແຜນການດ າເນນີທຸລະກດິຂອງບ ລສິດັປະຈ າປີ 2020. 

ປະທານສະພາບ ລຫິານໄດ ູ້ສະເໜແີຜນການດ າເນນີທຸລະກດິຂອງບ ລສິດັປະຈ າປີ 2020 ຕ ີ່ ກອງປະຊຸມ ໂດຍລາຍລະອຽດຫຼກັ
ຂອງແຜນການດ າເນນີທຸລະກດິໃນປີ2020 ແມີ່ ນເປັນໄປຕາມທີີ່  ທີ່ ານ ວດັດານາ ສຸຄະບນັດດິ ຜ ູ້ອ ານວຍການໃຫຍີ່  ຈະໄດ ູ້
ອະທບິາຍ ດັີ່ ງນີ ູ້: 

ວຽກງານດ ູ້ານການຂາຍໃນປີ 2020 ບ ລສິດັຕັ ູ້ງເປົູ້າໝາຍຍອດຂາຍໃຫູ້ເຕບີໂຕທ ີ10% ເມືີ່ ອທຽບກບັປີທີີ່ ຜີ່ ານມາ ທງັນີ ູ້ຈາກ
ການປະເມນີໃນເລືີ່ ອງປັດໃຈສະພາບແວດລູ້ອມທງັພາຍໃນປະເທດ ແລະ ນອກປະເທດທີີ່ ຍງັບ ີ່ ມສີະພາບຄີ່ ອງເທົີ່ າທີີ່ ຄວນ 
ເພືີ່ ອໃຫ ູ້ບນັລຸເປົູ້າໝາຍດັີ່ ງກີ່ າວບ ລສິດັໄດ ູ້ວາງແຜນປະຕບິດັດັີ່ ງນີ ູ້: ເພີີ່ ມສນິຄ ູ້າຝາກຂາຍໃຫູ້ຫລາຍຂຶ ູ້ນເພືີ່ ອເພີີ່ ມສກັກະຍະພາບ
ການຂາຍໃຫູ້ສ ງຂື ູ້ນ, ສນັຫາສນິຄ ູ້າໃໝີ່ ໆທີີ່ ມຄຸີນນະພາບເຂົ ູ້າມາຢີ່ າງຕ ີ່ ເນືີ່ ອງເພືີ່ ອເພີີ່ ມຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃຫູ້ກບັຮ ູ້ານ ແລະ ເພືີ່ ອ
ເພີີ່ ມຖານລ ກຄ ູ້າໃນແຕີ່ ລະກຸີ່ ມເປົູ້າໝາຍ, ພດັທະນາຊີ່ ອງທາງການຂາຍໃນແຕີ່ ລະຊີ່ ອງທາງໃຫ ູ້ກ ູ້ວາງຂວາງ ແລະ ມຄຸີນນະພາບ
ຂຶ ູ້ນ ລວມທງັການພດັທະນາຊີ່ ອງທາງການຂາຍໃໝີ່ ໆທາງອອນລາຍ ແລະ ໃຫ ູ້ການ ບ ລກິານຕດິຕັ ູ້ງຕີ່ າງໆເພືີ່ ອເພີີ່ ມຍອດຂາຍ
ໃຫູ້ບ ລສິດັ. 

ສ າລບັວຽກງານການຕະຫຼາດ ເພືີ່ ອໃຫ ູ້ບນັລຸເປົູ້າໝາຍການຂະຫຍາຍໂຕດັີ່ ງກີ່ າວ ທງັເປັນການສູ້າງພື ູ້ນຖານໄລຍະຍາວ ພວກ
ເຮາົໄດ ູ້ມກີານວາງແຜນການຕະຫລາດດັີ່ ງນີ ູ້: ຈດັທ າແຜນໂປໂມຊັີ່ ນສນິຄ ູ້າໃໝີ່  ສນິຄ ູ້າຂາຍດ ີແລະ ສນິຄ ູ້າເຄືີ່ ອນໄຫວຊູ້າ ທຸກ
ຊີ່ ວງ 2 ເດອືນ ເພືີ່ ອກະຕຸ ູ້ນຍອດຂາຍ, ຈດັທ າສືີ່ ໂຄສະນາຜີ່ ານທາງ Online ແລະ Offline ເພືີ່ ອສືີ່ ສານການຕະຫລາດໄປສ ີ່
ກຸີ່ ມລ ກຄ ູ້າເປົູ້າໝາຍໃນແຕີ່ ລະທ ູ້ອງຖິີ່ ນ, ສ າຫຼວດຄວາມເພີີ່ ງພ ໃຈຂອງລ ກຄ ູ້າ ແລະ ສກຶສາຄວາມຕູ້ອງການຂອງລ ກຄ ູ້າກຸີ່ ມເປົູ້າ
ໝາຍ, ສ ູ້າງແຜນກດິຈະກ າຮີ່ ວມກບັລ ກຄ ູ້າໂດຍສະເພາະລ ກຄ ູ້າທົີ່ ວໄປ,ຮ ູ້ານຄ ູ້າ, ບ ລສິດັກ ີ່ ສ ູ້າງ ແລະ ຊີ່ າງຜ ູ້ຮບັເໝາົ, ສົີ່ ງເສມີ
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ການຊີ່ ວຍເຫລອືສງັຄມົຜີ່ ານໂຄງການ “ສູ້າງຮອຍຍີ ູ້ມ ດ ູ້ວຍການແບີ່ ງປັນ” ເຊັີ່ ນ: ຊີ່ ວຍເຫຼອືໂຮງຮຽນ,ໂຮງໝ ,ການບ ລຈິາກ
ເລອືດ, ແຈກອຸປະກອນກລິາ ແລະ ການສກຶສາໃນເຂດຫີ່ າງໄກສອກຫຼກີ ແລະ ຊີ່ ວຍບນັເທາົໄພພບິດັຕີ່ າງໆ. 

ສີ່ ວນດູ້ານບຸກຄະລາກອນ ແມີ່ ນຈະປັບປຸງໂຄງສ ູ້າງອງົກອນໃຫູ້ມຄີວາມສອດຄີ່ ອງກບັການປີ່ ຽນແປງຂອງຮ ບແບບທຸລະກດິ 
ແລະ ການປີ່ ຽນແປງພດຶຕກິ າຂອງລ ກຄ ູ້າ, ພດັທະນາພະນກັງານໃຫູ້ມຄີວາມເຂົ ູ້າໃຈການຂາຍຮ ບແບບໃໝີ່ , ໂຄງສ ູ້າງໃໝີ່  ຕາມ
ການປີ່ ຽນແປງຂອງກຸີ່ ມລ ກຄ ູ້າໃນຕະຫລາດ, ສ ູ້າງແຜນພະນກັງານສບືທອດ ທີີ່ ເປັນລະບບົໂດຍໃຫູ້ມກີານຈດັຫຼກັສ ນຝຶກ
ອບົຮມົທກັສະຕີ່ າງໆ ທງັການຝຶກອບົຮບົພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ເພືີ່ ອເພີີ່ ມສກັກະຍະພາບໃນການຂບັເຄືີ່ ອນທຸລະກດິໃນ
ປັດຈຸບັນ ແລະ ອານາຄົດ, ຝຶກອົບຮົມພະນກັງານໃນການນ າໃຊ ູ້ມາດຕະຖານລະບົບ ISO 9001 Version 2015 ທີີ່

ປັບປຸງໃໝີ່  ແລະ ທກັສະຄວາມຮ ູ້ສນິຄ ູ້າຢີ່ າງເປັນລະບບົ. 

ສ າລບັຍຸດທະສາດອງົກອນ ແມີ່ ນສບືຕ ີ່ ປັບປຸງມາດຕະຖານຮູ້ານ ແລະ ການຈດັວາງສນິຄ ູ້າໃໝີ່ ເພືີ່ ອໃຫ ູ້ຕອບໂຈດລ ກຄ ູ້າໃຫ ູ້
ຫຼາຍຂື ູ້ນ ນອກຈາກນັ ູ້ນຍງັສບືຕ ີ່ ຮກັສາມາດຕະຖານ ISO 9001 VERSION 2015 ໃຫູ້ດຂີຶ ູ້ນ, ນ າໃຊ ູ້ ໄອທ ີເຂົ ູ້າສ ີ່ ລະບບົ
ການຈດັການໃຫູ້ຫຼາຍຂຶ ູ້ນຜີ່ ານການຂຽນ Application ຕີ່ າງໆ, ແກ ູ້ໄຂຂ ຮ ູ້ອງຮຽນຂອງລ ກຄ ູ້າ ພດັທະນາການສົີ່ ງມອບສນິຄ ູ້າ 
ແລະ ການບ ລກິານໃຫ ູ້ດຂີຶ ູ້ນ. 

ດູ້ານການລງົທນຶ ໃນວນັທ ີ02/03/2020 ໄດ ູ້ມກີານເປີດສາຂາທີ່ າແຂກເປັນສາຂາທຫີກົ ແລະ ໄດ ູ້ສບືຕ ີ່ ກ ີ່ ສ ູ້າງສາຂາສະຫວນັ
ນະເຂດ ໃຫ ູ້ສ າເລດັຕາມແຜີ່ ນທີີ່ ວີ່ າງໄວ ູ້ເພືີ່ ອຈະເປີດຂາຍເປັນສາຂາທເີຈດັ ໃນປີ2021 ພ ູ້ອມດຽວກນັນັ ູ້ນຍງັ ສບືຕ ີ່ ສກຶສາ ສ ູ້າງ
ພື ູ້ນຖານເພືີ່ ອຈະສ ູ້າງຄງັສນິຄ ູ້າຕາມແຫລວທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ. 

ອງີຕາມກດົໝາຍວສິາຫະກດິ ສະບບັປັບປຸງ ເລກທ ີ46/ສພຊ, ລງົວນັທ ີ26 ທນັວາ 2013 ກ ານດົໃຫ ູ້ແຜນການດ າເນນີທຸລະ
ກດິຂອງບ ລສິດັຕ ູ້ອງໄດ ູ້ຖືກຮບັຮອງໂດຍກອງປະຊຸມຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນ ລາຍລະອຽດຕາມເອກະສານປະກອບໃນວາລະທ ີ3 ລວມທງັ
ບ ລສິດັໄດ ູ້ເຜຍີແຜີ່ ແຜນການດ າເນນີທຸລະກດິດັີ່ ງກີ່ າວ ລງົໃນເວບັໄຊ ູ້ຂອງບ ລສິດັ ແລະ ເວບັໄຊ ູ້ຂອງຕະຫຼາດຫຼກັຊບັລາວນ າ. 

ທງັນີ ູ້, ສະພາບ ລຫິານໄດ ູ້ພຈິາລະນາຢີ່ າງລະອຽດແລູ້ວ ເຫນັດໃີຫ ູ້ກອງປະຊຸມຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນພຈິາລະນາຮບັຮອງເອາົແຜນການດ າເນນີ
ທຸລະກດິປະຈ າປີ 2020. 

ຫຼງັຈາກຜ ູ້ອ ານວຍການໃຫຍີ່ ໄດ ູ້ລາຍງານໂດຍຫຍ ູ້ ກີ່ ຽວກບັວາລະທ ີ3 ແລ ູ້ວ, ໄດ ູ້ເປີດໂອກາດເຊນີຜ ູ້ຖືຮຸ ູ້ນປະກອບ ຄ າຄດິ
ເຫນັ ແລະ ຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນທີ່ ານໃດມຄີ າຖາມ ສາມາດຖາມໄດ ູ້. 

- ບ ີ່ ມຄີ າຖາມຈາກຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນ  

ຈາກນັ ູ້ນ, ປະທານຈຶີ່ ງໄດ ູ້ສະເໜໃີຫ ູ້ກອງປະຊຸມພຈິາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງເອາົແຜນການດ າເນນີທຸລະກດິຂອງບ ລສິດັ ປະຈ າປີ 
2020 ໂດຍວາລະນີ ູ້ກອງປະຊຸມຈະຕູ້ອງລງົຄະແນນສຽງຮບັຮອງດ ູ້ວຍຄະແນນສຽງຫຼາຍກວີ່ າເຄິີ່ ງໜຶີ່ ງ ຂອງຈ ານວນສຽງທີີ່ ເຂົ ູ້າ
ຮີ່ ວມກອງປະຊຸມ. 
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ຫຼງັຈາກທີີ່ ໄດ ູ້ມກີານພຈິາລະນາເລືີ່ ອງດັີ່ ງກີ່ າວ ກອງປະຊຸມໄດ ູ້ລງົຄະແນນສຽງບ ີ່ ເຫນັດ ີຈ ານວນ 0 ສຽງ ເທົີ່ າກບັ 0 ສີ່ ວນຮ ູ້ອຍ 
ຂອງຈ ານວນສຽງທງັໝດົທີີ່ ເຂົ ູ້າຮີ່ ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ລງົຄະແນນສຽງເຫນັດຈີ ານວນ 157.449.900 ສຽງ ເທົີ່ າກບັ 100 
ສີ່ ວນຮ ູ້ອຍ ຂອງຈ ານວນສຽງທງັໝດົທີີ່ ເຂົ ູ້າຮີ່ ວມກອງປະຊຸມ. 

ມະຕ:ິ ເຫນັດ ີແລະ ຮບັຮອງເອາົແຜນການດ າເນນີທຸລະກດິຂອງບ ລສິດັປະຈ າປີ 2020. 

ວາລະທ ີ4. ພຈິາລະນາ ແລະ ອະນຸມດັການຈີ່ າຍເງນິປັນຜນົຈາກຜນົການດ າເນນີທຸລະກດິ ປີ 2019. 

ປະທານສະພາບ ລຫິານໄດ ູ້ແຈ ູ້ງໃຫ ູ້ກອງປະຊຸມຊາບວີ່ າ ຈາກບດົລາຍງານຜນົການດ າເນນີທຸລະກດິຂອງບ ລສິດັປະຈ າປີ 2019 
ແລະ ບດົລາຍງານການເງນິຂອງບ ລສິດັປະຈ າປີ 2019 ເຊິີ່ ງກອງປະຊຸມຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນໄດ ູ້ຮບັຮອງໃນວາລະທ ີ2 ແລ ູ້ວ ເຫນັໄດ ູ້ວີ່ າໃນ
ປີ 2019 ທີີ່ ຜີ່ ານມາ ບ ລສິດັມກີ າໄລສຸດທຈິາກຜນົການດ າເນນີທຸລະກດິຈ ານວນ 11.209.538.898 ກບີ ເມືີ່ ອຫກັຄງັສ າຮອງ
ຕາມລະບຽບການ ແລະ ຄັງສ າຮອງສະສົມ ລວມທັງໝົດຈ ານວນ 20 ສີ່ ວນຮ ູ້ອຍຂອງກ າໄລສຸດທິແລ ູ້ວ ເຫຼືອຈ ານວນ 
8.967.631.118 ກບີ, ຈ ຶີ່ ງສະເໜີໃຫ ູ້ມກີານຈີ່ າຍເງນິປັນຜນົໃຫ ູ້ແກີ່ ຜ ູ້ຖືຮຸ ູ້ນທີີ່ ມລີາຍຊືີ່ ຢ ີ່ ໃນປືູ້ມບນັຊຜີ ູ້ຖືຮຸ ູ້ນ ໃນວນັທ ີປິດ
ປືູ້ມບັນຊີຜ ູ້ຖື ຮຸ ູ້ນ ແມີ່ ນວັນທີ 02 ມີນາ 2020 ໃນອັດຕາ 16 ກີບຕ ີ່ ຮຸ ູ້ນ ລວມເປັນເງນິປັນຜົນຕ ູ້ອງຈີ່ າຍທັງໝົດ 
2.690.289.336 ກບີ ຄດິໄລີ່ ແລ ູ້ວແມີ່ ນ 30 ສີ່ ວນຮ ູ້ອຍຂອງກ າໄລສຸດທພິາຍຫຼງັຫກັຄງັສ າຮອງຕາມລະບຽບການ ແລະ 
ຄງັສ າຮອງສະສມົ ໂດຍກ ານດົວນັຈີ່ າຍເງນິປັນຜນົແມີ່ ນວນັທ ີ08 ມຖຸິນາ 2020. 

ຫຼງັຈາກປະທານສະພາບ ລຫິານໄດ ູ້ກີ່ າວລາຍງານແລູ້ວ ຈ ຶີ່ ງໄດ ູ້ເປີດໂອກາດເຊນີຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນປະກອບຄ າຄດິເຫນັ ແລະ ຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນທີ່ ານ
ໃດມຄີ າຖາມ ສາມາດຖາມໄດ ູ້. 

- ບ ີ່ ມຄີ າຖາມຈາກຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນ  

ຈາກນັ ູ້ນ, ປະທານຈຶີ່ ງໄດ ູ້ສະເໜໃີຫ ູ້ກອງປະຊຸມພຈິາລະນາ ແລະ ອະນຸມດັການຈີ່ າຍເງນິປັນຜນົຈາກຜນົການດ າເນນີທຸລະກດິ
ຂອງບ ລສິດັປະຈ າປີ 2019 ໂດຍວາລະນີ ູ້ກອງປະຊຸມຈະຕູ້ອງລງົຄະແນນສຽງຮບັຮອງດ ູ້ວຍຄະແນນສຽງຫຼາຍກວີ່ າເຄິີ່ ງໜຶີ່ ງ
ຂອງຈ ານວນສຽງທີີ່ ເຂົ ູ້າຮີ່ ວມກອງປະຊຸມ. 

ຫຼງັຈາກທີີ່ ໄດ ູ້ມກີານພຈິາລະນາເລືີ່ ອງດັີ່ ງກີ່ າວ ກອງປະຊຸມໄດ ູ້ລງົຄະແນນສຽງບ ີ່ ເຫນັດ ີຈ ານວນ 0 ສຽງ ເທົີ່ າກບັ 0 ສີ່ ວນຮ ູ້ອຍ 
ຂອງຈ ານວນສຽງທງັໝດົທີີ່ ເຂົ ູ້າຮີ່ ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ລງົຄະແນນສຽງເຫນັດຈີ ານວນ 157.449.900 ສຽງ ເທົີ່ າກບັ 100 
ສີ່ ວນຮ ູ້ອຍ ຂອງຈ ານວນສຽງທງັໝດົທີີ່ ເຂົ ູ້າຮີ່ ວມກອງປະຊຸມ. 

ມະຕ:ິ ອະນຸມດັໃຫ ູ້ຈີ່ າຍເງນິປັນຜນົຈາກຜນົການດ າເນນີທຸລະກດິຂອງບ ລສິດັ ປະຈ າປີ 2019 ໃຫ ູ້ແກີ່ ຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນທີີ່ ມລີາຍຊືີ່

ຢ ີ່ ໃນປືູ້ມບນັຊຜີ ູ້ຖຮຸື ູ້ນໃນວນັທປິີດປືູ້ມບນັຊຜີ ູ້ຖຮຸື ູ້ນ ແມີ່ ນວນັທ ີ02 ມນີາ 2020 ໃນອດັຕາ 16 ກບີຕ ີ່ ຮຸ ູ້ນ ລວມ
ເປັນເງນິປັນຜນົຕ ູ້ອງຈີ່ າຍທງັໝົດ 2.690.289.336 ກບີ ຄດິໄລີ່ ແລ ູ້ວແມີ່ ນ 30 ສີ່ ວນຮ ູ້ອຍຂອງກ າໄລສຸດທິ
ພາຍຫຼງັຫກັຄງັສ າຮອງຕາມລະບຽບການ ແລະ ຄງັສ າຮອງສະສມົ ໂດຍກ ານດົວນັຈີ່ າຍເງນິປັນຜນົແມີ່ ນ ວນັທ ີ08 
ມຖຸິນາ 2020. 
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ວາລະທ ີ5. ພຈິາລະນາການແຕີ່ ງຕັ ູ້ງຜ ູ້ກວດສອບບນັຊພີາຍນອກ ແລະ ການກ ານດົຄີ່ າບ ລກິານກວດສອບບນັຊຂີອງຜ ູ້ກວດ
ສອບບນັຊພີາຍນອກ ປີ 2020. 

ປະທານສະພາບ ລຫິານໄດ ູ້ແຈ ູ້ງໃຫ ູ້ກອງປະຊຸມຮບັຊາບວີ່ າ ອງີຕາມກດົໝາຍວີ່ າດ ູ້ວຍວສິາຫະກດິ ສະບບັປັບປຸງ ເລກທ ີ46/
ສພຊ, ລງົວນັທ ີ26 ທນັວາ 2013 ແລະ ແຈ ູ້ງການຂອງສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄຸ ູ້ມຄອງຫຼກັຊບັ ກ ານດົໃຫ ູ້ບ ລສິດັທີີ່ ຈດົ
ທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ ຕ ູ້ອງມຜີ ູ້ກວດສອບບນັຊີພາຍນອກ ໂດຍຕູ້ອງເປັນຜ ູ້ກວດສອບທີີ່ ໄດ ູ້ຮບັການຮບັຮອງຈາກ
ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄຸ ູ້ມຄອງຫຼກັຊບັ ເຊິີ່ ງຜີ່ ານການເຫນັດຂີອງກອງປະຊຸມສະພາບ ລຫິານ, ຈ ຶີ່ ງສະເໜີໃຫ ູ້ ບ ລສິດັ 
ພຣາຍສວ໌ ເຕີ ູ້ເຮົ ູ້າສກ໌ ເປີູ້ສ ໌(ລາວ) ຈ າກດັຜ ູ້ດຽວ (PriceWaterHouseCoopers (Lao) Sole Co., Ltd.) ເປັນຜ ູ້ກວດ
ສອບບັນຊີພາຍນອກຂອງບ ລິສັດ ສະເພາະປະຈ າປີ 2020 ໂດຍມຄີີ່ າບ ລິການເປັນເງນິຈ ານວນບ ີ່ ກາຍ 37.500ໂດລາ
ສະຫະລດັ. ເນືີ່ ອງຈາກ, ບ ລສິດັ ພຣາຍສວ໌ ເຕີ ູ້ເຮົ ູ້າສກ໌ ເປີູ້ສ ໌(ລາວ) ຈ າກດັຜ ູ້ດຽວ ແມີ່ ນເປັນຜ ູ້ກວດສອບບນັຊໃີຫ ູ້ກບັບ ລສິດັ
ມາແຕີ່ ການປະກາດຈ າໜີ່ າຍຮຸ ູ້ນໃຫ ູ້ແກີ່ ມວນຊນົຄັ ູ້ງທ າອດິ, ມປີະສບົການ, ມຄີວາມລະອຽດຮອບຄອບ, ມຄີວາມຊືີ່ ສດັ
ສຸດຈະລດິໃນໜູ້າທີີ່  ແລະ ເປັນບ ລສິດັກວດສອບບນັຊທີີີ່ ໄດ ູ້ມາດຕະຖານ ລວມທງັໄດ ູ້ຮບັຄວາມໄວ ູ້ວາງໃຈໃນລະດບັສາກນົ 
ໃນສີ່ ວນຂອງຄີ່ າບ ລກິານນັ ູ້ນ ກ ີ່ ເປັນຈ ານວນທີີ່ ເໝາະສມົກບັວຽກງານໃນການກວດກາບັນຊີຂອງບ ລສິັດ ເຊິີ່ ງມຈີ ານວນ
ຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ເພືີ່ ອໃຫ ູ້ມຄີວາມຖກືຕ ູ້ອງ, ໂປີ່ ງໃສ, ກວດສອບໄດ ູ້ ຈ ຶີ່ ງມຄີວາມຈ າເປັນຕ ູ້ອງນ າໃຊ ູ້ບຸກຄະລາກອນທີີ່ ມຄີວາມ
ຊີ່ ຽວຊານ ໂດຍບາງທີ່ ານກ ເປັນບຸກຄະລາກອນຈາກຕີ່ າງປະເທດນ າ. 

ຫຼງັຈາກປະທານສະພາບ ລຫິານໄດ ູ້ກີ່ າວລາຍງານແລູ້ວ ຈ ຶີ່ ງໄດ ູ້ເປີດໂອກາດເຊນີຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນປະກອບຄ າຄດິເຫນັ ແລະ ຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນທີ່ ານ
ໃດມຄີ າຖາມ ສາມາດຖາມໄດ ູ້. 

- ບ ີ່ ມຄີ າຖາມຈາກຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນ  

ຈາກນັ ູ້ນ, ປະທານຈຶີ່ ງໄດ ູ້ສະເໜີໃຫ ູ້ກອງປະຊຸມພິຈາລະນາ ແລະ ແຕີ່ ງຕັ ູ້ງຜ ູ້ກວດສອບບນັຊີພາຍນອກ ແລະ ກ ານດົຄີ່ າ
ບ ລກິານຂອງຜ ູ້ກວດສອບບນັຊພີາຍນອກ ສະເພາະປະຈ າປີ 2020 ໂດຍວາລະນີ ູ້ກອງປະຊຸມຈະຕູ້ອງລງົຄະແນນສຽງຮບັຮອງ
ດ ູ້ວຍຄະແນນສຽງຫຼາຍກວີ່ າເຄິີ່ ງໜຶີ່ ງຂອງຈ ານວນສຽງທີີ່ ເຂົ ູ້າຮີ່ ວມກອງປະຊຸມ. 

ຫຼງັຈາກທີີ່ ໄດ ູ້ມກີານພຈິາລະນາເລືີ່ ອງດັີ່ ງກີ່ າວ ກອງປະຊຸມໄດ ູ້ລງົຄະແນນສຽງບ ີ່ ເຫນັດ ີຈ ານວນ 0 ສຽງ ເທົີ່ າກບັ 0 ສີ່ ວນຮ ູ້ອຍ 
ຂອງຈ ານວນສຽງທງັໝດົທີີ່ ເຂົ ູ້າຮີ່ ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ລງົຄະແນນສຽງເຫນັດຈີ ານວນ 157.449.900 ສຽງ ເທົີ່ າກບັ 100 
ສີ່ ວນຮ ູ້ອຍ ຂອງຈ ານວນສຽງທງັໝດົທີີ່ ເຂົ ູ້າຮີ່ ວມກອງປະຊຸມ. 

ມະຕ:ິ ອະນຸມດັໃຫ ູ້ແຕີ່ ງຕັ ູ້ງ ບ ລສິດັ ພຣາຍສວ໌ ເຕີ ູ້ເຮົ ູ້າສກ໌ ເປີູ້ສ ໌(ລາວ) ຈ າກດັຜ ູ້ດຽວ(PriceWaterHouseCoopers 
(Lao) Sole Co., Ltd.) ເປັນຜ ູ້ກວດສອບບນັຊີພາຍນອກຂອງບ ລສິດັ ສະເພາະປະຈ າປີ 2020 ໂດຍມຄີີ່ າ
ບ ລກິານເປັນເງນິຈ ານວນ ບ ີ່ ກາຍ 37.500ໂດລາສະຫະລດັ. 

ວາລະທ ີ6. ພຈິາລະນາການແຕີ່ ງຕັ ູ້ງສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານແທນສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານຜ ູ້ເກົີ່ າທີີ່ ລາອອກໄປ. 
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ປະທານກອງປະຊຸມໄດ ູ້ແຈ ູ້ງໃຫ ູ້ກອງປະຊຸມຮບັຊາບວີ່ າ ເນືີ່ ອງຈາກສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານຂອງບ ລສິດັຈ ານວນ 4 ທີ່ ານ ໄດ ູ້
ລາອອກຈາກການເປັນສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານຂອງ ບ ລສິດັ ສຸວນັນ ີໂຮມເຊນັເຕ ີມະຫາຊນົ ໄດ ູ້ແກີ່ :  

1. ທີ່ ານ ນາງ ປະພດັສອນ        ສຸຄະບນັດດິ 
2. ທີ່ ານ ຄ າພອນ                  ພລິະພນັ    
3. ທີ່ ານ ນາງ ວຽງດາລາ           ບຸບຜາ 
4. ທີ່ ານ ປະດດິ                    ວງົເສນາ    

ຕາມໜງັສລືາອອກຂອງສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານທງັ 4 ທີ່ ານ, ສະບບັລງົວນັທີ 13 ມງັກອນ 2020 ຈຶີ່ ງເຮດັໃຫ ູ້ສະມາຊກິ
ສະພາບ ລຫິານຂອງບ ລສິດັເຫຼອືຈ ານວນທງັໝດົ 5 ທີ່ ານ ເປັນກ ລະນທີີີ່ ຕ າແໜີ່ ງສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານວີ່ າງລງົ ໃນລະຫວີ່ າງ
ນັ ູ້ນກອງປະຊຸມສະພາບ ລຫິານເປັນຜ ູ້ພຈິາລະນາ ແລະ ສະເໜີເລອືກບຸກຄນົພາຍນອກທີີ່ ມຄຸີນນະສມົບດັເໝາະສມົເຂົ ູ້າມາ
ດ າລງົຕ າແໜີ່ ງ ເພືີ່ ອໃຫ ູ້ວຽກງານເປັນໄປຢີ່ າງມປີະສດິທພິາບໂດຍໃຫູ້ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານທີີ່ ໄດ ູ້ຮບັການແຕີ່ ງຕັ ູ້ງນັ ູ້ນມອີາຍຸ
ການເທົີ່ າກບັອາຍຸການທີີ່ ຍງັເຫຼອືຂອງສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານທີີ່ ລາອອກໄປແລູ້ວນັ ູ້ນ. 

ໃນກອງປະຊຸມສະພາບ ລຫິານຂອງບ ລສິດັ ຄັ ູ້ງທ ີ1/2020 ເຊິີ່ ງຈດັຂຶ ູ້ນໃນວນັທ ີ17 ກຸມພາ 2020 ກອງປະຊຸມໄດ ູ້ມມີະຕິ
ແຕີ່ ງຕັ ູ້ງ ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານແທນສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານຜ ູ້ເກົີ່ າທີີ່ ລາອອກໄປ ດັີ່ ງຕ ີ່ ໄປນີ ູ້: 

ວາລະທ ີ6.1 ພຈິາລະນາການແຕີ່ ງຕັ ູ້ງ ທີ່ ານ ພນັໂນລາ ສຸຄະບນັດດິ ເປັນສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານຂອງບ ລສິດັແທນ
ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານຜ ູ້ເກົີ່ າທີີ່ ລາອອກໄປ. 

ເນືີ່ ອງຈາກ ທີ່ ານ ພນັໂນລາ ສຸຄະບນັດດິ ເປັນຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນ ແລະ ເປັນຜ ູ້ມສີີ່ ວນໄດ ູ້ສີ່ ວນເສຍໃນບນັຫາທີີ່ ກ າລງັລງົຄະແນນນີ ູ້ ຕາມກດົ
ໝາຍວີ່ າດ ູ້ວຍວສິາຫະກດິ ສະບບັປັບປຸງ ເລກທ ີ46/ສພຊ, ລງົວນັທ ີ26 ທນັວາ 2013 ມາດຕາ 146 (4) ຈ ຶີ່ ງຖກືຈ າກດັສດິໃນ
ການລງົຄະແນນສຽງ ແລະ ເພືີ່ ອໃຫ ູ້ການລງົຄະແນນສຽງເປັນໄປໂດຍຍຸຕທິ າ ແລະ ໂປງໃສ ຈຶີ່ ງໄດ ູ້ຂ ໃຫ ູ້ ທີ່ ານ ພນັໂນລາ ສຸຄະ
ບນັດດິ ອອກຈາກກອງປະຊຸມກີ່ ອນຊວົຄາວ. 

ປະທານໄດ ູ້ອີ່ ານປະຫວດັໂດຍຫຍ ູ້ຂອງ ທີ່ ານ ພນັໂນລາ ສຸຄະບນັດດິ ລາຍລະອຽດຕາມເອກະສານປະກອບ ການພຈິາລະນາ 
ວາລະທ ີ6.1 

ຫຼງັຈາກປະທານສະພາບ ລຫິານໄດ ູ້ກີ່ າວລາຍງານປະຫວດັໂດຍຫຍ ູ້ຂອງ ທີ່ ານ ພນັໂນລາ ສຸຄະບນັດດິ ແລ ູ້ວ, ໄດ ູ້ເປີດໂອກາດ
ເຊນີຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນປະກອບຄ າຄດິເຫນັ ແລະ ຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນທີ່ ານໃດມຄີ າຖາມ ສາມາດຖາມໄດ ູ້. 

- ບ ີ່ ມຄີ າຖາມຈາກຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນ  

ຈາກນັ ູ້ນ, ປະທານຈຶີ່ ງໄດ ູ້ສະເໜີໃຫ ູ້ກອງປະຊຸມພຈິາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງການແຕີ່ ງຕັ ູ້ງ ທີ່ ານ ພນັໂນລາ ສຸຄະບນັດດິ ເປັນ
ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານຂອງບ ລສິດັ ແທນສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານຜ ູ້ເກົີ່ າທີີ່ ລາອອກໄປ ໂດຍວາລະນີ ູ້ກອງປະຊຸມຈະຕູ້ອງລງົ
ຄະແນນສຽງຮບັຮອງດ ູ້ວຍຄະແນນສຽງຫຼາຍກວີ່ າເຄິີ່ ງໜຶີ່ ງຂອງຈ ານວນສຽງທີີ່ ເຂົ ູ້າຮີ່ ວມກອງປະຊຸມ. 
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ຫຼງັຈາກທີີ່ ໄດ ູ້ມກີານພຈິາລະນາເລືີ່ ອງດັີ່ ງກີ່ າວ ກອງປະຊຸມໄດ ູ້ລງົຄະແນນສຽງບ ີ່ ເຫນັດ ີຈ ານວນ 0 ສຽງ ເທົີ່ າກບັ 0 ສີ່ ວນຮ ູ້ອຍ 
ຂອງຈ ານວນສຽງທງັໝດົທີີ່ ເຂົ ູ້າຮີ່ ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ລງົຄະແນນສຽງເຫນັດຈີ ານວນ 130.605.320 ສຽງ ເທົີ່ າກບັ 100 
ສີ່ ວນຮ ູ້ອຍ ຂອງຈ ານວນສຽງທງັໝດົທີີ່ ເຂົ ູ້າຮີ່ ວມກອງປະຊຸມ. 

ມະຕ:ິ ເຫນັດ ີແລະ ຮບັຮອງໃຫ ູ້ ທີ່ ານ ພນັໂນລາ ສຸຄະບນັດດິ ເປັນສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານຂອງ ບ ລສິດັ ສຸວນັນ ີໂຮມ
ເຊນັເຕ ີມະຫາຊນົ ແທນສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານຄນົເກົີ່ າທີີ່ ລາອອກໄປໂດຍມອີາຍຸການເທົີ່ າກບັອາຍຸການທີີ່ ຍງັ
ເຫຼອືຂອງສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານທີີ່ ລາອອກໄປແລູ້ວນັ ູ້ນ. 

ວາລະທ ີ6.2 ພຈິາລະນາການແຕີ່ ງຕັ ູ້ງ ທີ່ ານ ກດົສະດາ ສຸຄະບນັດດິ ເປັນສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານຂອງບ ລສິດັແທນ
ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານຜ ູ້ເກົີ່ າທີີ່ ລາອອກໄປ. 

ເນືີ່ ອງຈາກ ທີ່ ານ ກດົສະດາ ສຸຄະບນັດດິ ເປັນຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນ ແລະ ເປັນຜ ູ້ມສີີ່ ວນໄດ ູ້ສີ່ ວນເສຍໃນບນັຫາທີີ່ ກ າລງັລງົຄະແນນນີ ູ້ ຕາມກດົ
ໝາຍວີ່ າດ ູ້ວຍວສິາຫະກດິ ສະບບັປັບປຸງ ເລກທ ີ46/ສພຊ, ລງົວນັທ ີ26 ທນັວາ 2013 ມາດຕາ 146 (4) ຈ ຶີ່ ງຖກືຈ າກດັສດິໃນ
ການລງົຄະແນນສຽງ ແລະ ເພືີ່ ອໃຫ ູ້ການລງົຄະແນນສຽງເປັນໄປໂດຍຍຸຕທິ າ ແລະ ໂປງໃສ ຈຶີ່ ງໄດ ູ້ຂ ໃຫ ູ້ ທີ່ ານ ກດົສະດາ ສຸຄະ
ບນັດດິ ອອກຈາກກອງປະຊຸມກີ່ ອນຊວົຄາວ. 

ປະທານໄດ ູ້ອີ່ ານປະຫວດັໂດຍຫຍ ູ້ຂອງ ທີ່ ານ ກດົສະດາ ສຸຄະບນັດດິ ລາຍລະອຽດຕາມເອກະສານປະກອບ ການພຈິາລະນາ 
ວາລະທ ີ6.2 

ຫຼງັຈາກປະທານສະພາບ ລຫິານໄດ ູ້ກີ່ າວລາຍງານປະຫວດັໂດຍຫຍ ູ້ຂອງ ທີ່ ານ ກດົສະດາ ສຸຄະບນັດດິ ແລ ູ້ວ, ໄດ ູ້ເປີດໂອກາດ
ເຊນີຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນປະກອບຄ າຄດິເຫນັ ແລະ ຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນທີ່ ານໃດມຄີ າຖາມ ສາມາດຖາມໄດ ູ້. 

- ບ ີ່ ມຄີ າຖາມຈາກຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນ  

ຈາກນັ ູ້ນ, ປະທານຈຶີ່ ງໄດ ູ້ສະເໜີໃຫ ູ້ກອງປະຊຸມພຈິາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງການແຕີ່ ງຕັ ູ້ງ ທີ່ ານ ກດົສະດາ ສຸຄະບນັດດິ ເປັນ
ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານຂອງບ ລສິດັ ແທນສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານຜ ູ້ເກົີ່ າທີີ່ ລາອອກໄປ ໂດຍວາລະນີ ູ້ກອງປະຊຸມຈະຕູ້ອງລງົ
ຄະແນນສຽງຮບັຮອງດ ູ້ວຍຄະແນນສຽງຫຼາຍກວີ່ າເຄິີ່ ງໜຶີ່ ງຂອງຈ ານວນສຽງທີີ່ ເຂົ ູ້າຮີ່ ວມກອງປະຊຸມ. 

ຫຼງັຈາກທີີ່ ໄດ ູ້ມກີານພຈິາລະນາເລືີ່ ອງດັີ່ ງກີ່ າວ ກອງປະຊຸມໄດ ູ້ລງົຄະແນນສຽງບ ີ່ ເຫນັດ ີຈ ານວນ 0 ສຽງ ເທົີ່ າກບັ 0 ສີ່ ວນຮ ູ້ອຍ 
ຂອງຈ ານວນສຽງທງັໝດົທີີ່ ເຂົ ູ້າຮີ່ ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ລງົຄະແນນສຽງເຫນັດຈີ ານວນ 130.605.320 ສຽງ ເທົີ່ າກບັ 100 
ສີ່ ວນຮ ູ້ອຍ ຂອງຈ ານວນສຽງທງັໝດົທີີ່ ເຂົ ູ້າຮີ່ ວມກອງປະຊຸມ. 

ມະຕ:ິ ເຫນັດ ີແລະ ຮບັຮອງໃຫ ູ້ ທີ່ ານ ກດົສະດາ ສຸຄະບນັດດິ ເປັນສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານຂອງ ບ ລສິດັ ສຸວນັນ ີໂຮມ
ເຊນັເຕ ີມະຫາຊນົ ແທນສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານຄນົເກົີ່ າທີີ່ ລາອອກໄປໂດຍມອີາຍຸການເທົີ່ າກບັອາຍຸການທີີ່ ຍງັ
ເຫຼອືຂອງສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານທີີ່ ລາອອກໄປແລູ້ວນັ ູ້ນ. 
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ວາລະທ ີ6.3 ພຈິາລະນາການແຕີ່ ງຕັ ູ້ງ ທີ່ ານ ປອ ໄຊພອນ ກອງມະນລີາ ເປັນສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານຂອງບ ລສິດັແທນ
ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານຜ ູ້ເກົີ່ າທີີ່ ລາອອກໄປ. 

ປະທານໄດ ູ້ອີ່ ານປະຫວດັໂດຍຫຍ ູ້ຂອງ ທີ່ ານ ປອ ໄຊພອນ ກອງມະນີລາ ລາຍລະອຽດຕາມເອກະສານປະກອບ ການ
ພຈິາລະນາ ວາລະທ ີ6.3 

ຫຼງັຈາກປະທານສະພາບ ລຫິານໄດ ູ້ກີ່ າວລາຍງານປະຫວດັໂດຍຫຍ ູ້ຂອງ ທີ່ ານ ປອ ໄຊພອນ ກອງມະນລີາ ແລ ູ້ວ, ໄດ ູ້ເປີດ
ໂອກາດເຊນີຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນປະກອບຄ າຄດິເຫນັ ແລະ ຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນທີ່ ານໃດມຄີ າຖາມ ສາມາດຖາມໄດ ູ້. 

- ບ ີ່ ມຄີ າຖາມຈາກຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນ  

ຈາກນັ ູ້ນ, ປະທານຈຶີ່ ງໄດ ູ້ສະເໜໃີຫ ູ້ກອງປະຊຸມພຈິາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງການແຕີ່ ງຕັ ູ້ງ ທີ່ ານ ປອ ໄຊພອນ ກອງມະນລີາ ເປັນ
ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານຂອງບ ລສິດັ ແທນສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານຜ ູ້ເກົີ່ າທີີ່ ລາອອກໄປ ໂດຍວາລະນີ ູ້ກອງປະຊຸມຈະຕູ້ອງລງົ
ຄະແນນສຽງຮບັຮອງດ ູ້ວຍຄະແນນສຽງຫຼາຍກວີ່ າເຄິີ່ ງໜຶີ່ ງຂອງຈ ານວນສຽງທີີ່ ເຂົ ູ້າຮີ່ ວມກອງປະຊຸມ. 

ຫຼງັຈາກທີີ່ ໄດ ູ້ມກີານພຈິາລະນາເລືີ່ ອງດັີ່ ງກີ່ າວ ກອງປະຊຸມໄດ ູ້ລງົຄະແນນສຽງບ ີ່ ເຫນັດ ີຈ ານວນ 0 ສຽງ ເທົີ່ າກບັ 0 ສີ່ ວນຮ ູ້ອຍ 
ຂອງຈ ານວນສຽງທງັໝດົທີີ່ ເຂົ ູ້າຮີ່ ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ລງົຄະແນນສຽງເຫນັດຈີ ານວນ 157.449.900 ສຽງ ເທົີ່ າກບັ 100 
ສີ່ ວນຮ ູ້ອຍ ຂອງຈ ານວນສຽງທງັໝດົທີີ່ ເຂົ ູ້າຮີ່ ວມກອງປະຊຸມ. 

ມະຕ:ິ ເຫນັດ ີແລະ ຮບັຮອງໃຫ ູ້ ທີ່ ານ ປອ ໄຊພອນ ກອງມະນລີາ ເປັນສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານຂອງ ບ ລສິດັ ສຸວນັນ ີ
ໂຮມເຊນັເຕ ີມະຫາຊນົ ແທນສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານຄນົເກົີ່ າທີີ່ ລາອອກໄປໂດຍມອີາຍຸການເທົີ່ າກບັອາຍຸການທີີ່

ຍງັເຫຼອືຂອງສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານທີີ່ ລາອອກໄປແລູ້ວນັ ູ້ນ. 

ວາລະທ ີ6.4 ພຈິາລະນາການແຕີ່ ງຕັ ູ້ງ ທີ່ ານ ອານຸສອນ ອຸີ່ ນໄຕ ເປັນສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານຂອງບ ລສິດັແທນສະມາຊກິ
ສະພາບ ລຫິານຜ ູ້ເກົີ່ າທີີ່ ລາອອກໄປ. 

ເນືີ່ ອງຈາກ ທີ່ ານ ອານຸສອນ ອຸີ່ ນໄຕ ເປັນຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນ ແລະ ເປັນຜ ູ້ມສີີ່ ວນໄດ ູ້ສີ່ ວນເສຍໃນບນັຫາທີີ່ ກ າລງັລງົຄະແນນນີ ູ້ ຕາມກດົໝາຍ
ວີ່ າດ ູ້ວຍວສິາຫະກດິ ສະບບັປັບປຸງ ເລກທ ີ46/ສພຊ, ລງົວນັທ ີ26 ທນັວາ 2013 ມາດຕາ 146 (4) ຈ ຶີ່ ງຖກືຈ າກດັສດິໃນການ
ລງົຄະແນນສຽງ ແລະ ເພືີ່ ອໃຫ ູ້ການລງົຄະແນນສຽງເປັນໄປໂດຍຍຸຕທິ າ ແລະ ໂປງໃສ ຈຶີ່ ງໄດ ູ້ຂ ໃຫ ູ້ ທີ່ ານ ອານຸສອນ ອຸີ່ ນໄຕ ອອກ
ຈາກກອງປະຊຸມກີ່ ອນຊວົຄາວ. 

ປະທານໄດ ູ້ອີ່ ານປະຫວດັໂດຍຫຍ ູ້ຂອງ ທີ່ ານ ອານຸສອນ ອຸີ່ ນໄຕ ລາຍລະອຽດຕາມເອກະສານປະກອບ ການພຈິາລະນາ ວາລະທ ີ
6.4 

ຫຼງັຈາກປະທານສະພາບ ລຫິານໄດ ູ້ກີ່ າວລາຍງານປະຫວດັໂດຍຫຍ ູ້ຂອງ ທີ່ ານ ອານຸສອນ ອຸີ່ ນໄຕ ແລ ູ້ວ, ໄດ ູ້ເປີດໂອກາດເຊນີຜ ູ້
ຖຮຸື ູ້ນປະກອບຄ າຄດິເຫນັ ແລະ ຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນທີ່ ານໃດມຄີ າຖາມ ສາມາດຖາມໄດ ູ້. 

- ບ ີ່ ມຄີ າຖາມຈາກຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນ  
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ຈາກນັ ູ້ນ, ປະທານຈຶີ່ ງໄດ ູ້ສະເໜໃີຫ ູ້ກອງປະຊຸມພຈິາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງການແຕີ່ ງຕັ ູ້ງ ທີ່ ານ ອານຸສອນ ອຸີ່ ນໄຕ ເປັນສະມາຊກິ
ສະພາບ ລຫິານຂອງບ ລສິດັ ແທນສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານຜ ູ້ເກົີ່ າທີີ່ ລາອອກໄປ ໂດຍວາລະນີ ູ້ກອງປະຊຸມຈະຕູ້ອງລງົຄະແນນ
ສຽງຮບັຮອງດ ູ້ວຍຄະແນນສຽງຫຼາຍກວີ່ າເຄິີ່ ງໜຶີ່ ງຂອງຈ ານວນສຽງທີີ່ ເຂົ ູ້າຮີ່ ວມກອງປະຊຸມ. 

ຫຼງັຈາກທີີ່ ໄດ ູ້ມກີານພຈິາລະນາເລືີ່ ອງດັີ່ ງກີ່ າວ ກອງປະຊຸມໄດ ູ້ລງົຄະແນນສຽງບ ີ່ ເຫນັດ ີຈ ານວນ 0 ສຽງ ເທົີ່ າກບັ 0 ສີ່ ວນຮ ູ້ອຍ 
ຂອງຈ ານວນສຽງທງັໝດົທີີ່ ເຂົ ູ້າຮີ່ ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ລງົຄະແນນສຽງເຫນັດຈີ ານວນ 157.421.900 ສຽງ ເທົີ່ າກບັ 100 
ສີ່ ວນຮ ູ້ອຍ ຂອງຈ ານວນສຽງທງັໝດົທີີ່ ເຂົ ູ້າຮີ່ ວມກອງປະຊຸມ. 

ມະຕ:ິ ເຫນັດ ີແລະ ຮບັຮອງໃຫ ູ້ ທີ່ ານ ອານຸສອນ ອຸີ່ ນໄຕ ເປັນສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານຂອງ ບ ລສິດັ ສຸວນັນ ີໂຮມເຊນັ
ເຕ ີມະຫາຊນົ ແທນສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານຄນົເກົີ່ າທີີ່ ລາອອກໄປໂດຍມອີາຍຸການເທົີ່ າກບັອາຍຸການທີີ່ ຍງັເຫຼອື
ຂອງສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານທີີ່ ລາອອກໄປແລູ້ວນັ ູ້ນ. 

ວາລະທ ີ7. ພຈິາລະນາການແຕີ່ ງຕັ ູ້ງຮອງປະທານສະພາບ ລຫິານແທນຮອງປະທານສະພາບ ລຫິານຜ ູ້ເກົີ່ າທີີ່ ລາອອກໄປ. 

ປະທານໄດ ູ້ແຈ ູ້ງໃຫ ູ້ກອງປະຊຸມຮບັຊາບວີ່ າ ເນືີ່ ອງຈາກຮອງປະທານສະພາບ ລຫິານ ທີ່ ານ ນາງ ປະພດັສອນ ສຸຄະບນັດດິ ໄດ ູ້
ລາອອກຈາກການເປັນຮອງປະທານສະພາບ ລຫິານຂອງ ບ ລສິດັ ສຸວນັນ ີໂຮມເຊນັເຕ ີມະຫາຊນົ ຕາມວາລະທ6ີ ຈ ຶີ່ ງເຮດັໃຫ ູ້
ຕ າແໜີ່ ງຮອງປະທານສະພາບ ລຫິານຂອງບ ລສິດັ ວີ່ າງລງົ ໃນລະຫວີ່ າງນັ ູ້ນກອງປະຊຸມສະພາບ ລຫິານ ຄັ ູ້ງທ ີ1/2020 ເຊິີ່ ງຈດັ
ຂຶ ູ້ນໃນວນັທ ີ17 ກຸມພາ 2020 ເປັນຜ ູ້ພຈິາລະນາ ກອງປະຊຸມຈຶີ່ ງໄດ ູ້ມມີະຕແິຕີ່ ງຕັ ູ້ງ ທີ່ ານ ອານຸສອນ ອຸີ່ ນໄຕ ເຊິີ່ ງເປັນຜ ູ້ມີ
ຄວາມຮ ູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດທາງດ ູ້ານການເງນິ, ການບ ລຫິານ ແລະ ການບນັຊ ີລວມທງັມປີະສບົການໃນທຸລະກດິຈ າໜີ່ າຍ
ວດັສະດຸກ ີ່ ສ ູ້າງມາຫຼາຍປີ ເປັນຮອງປະທານສະພາບ ລຫິານຂອງ ບ ລສິດັ ສຸວນັນ ີໂຮມເຊນັເຕ ີມະຫາຊນົ. 

ເນືີ່ ອງຈາກ ທີ່ ານ ອານຸສອນ ອຸີ່ ນໄຕ ເປັນຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນ ແລະ ເປັນຜ ູ້ມສີີ່ ວນໄດ ູ້ສີ່ ວນເສຍໃນບນັຫາທີີ່ ກ າລງັລງົຄະແນນນີ ູ້ ຕາມກດົໝາຍ
ວີ່ າດ ູ້ວຍວສິາຫະກດິ ສະບບັປັບປຸງ ເລກທ ີ46/ສພຊ, ລງົວນັທ ີ26 ທນັວາ 2013 ມາດຕາ 146 (4) ຈ ຶີ່ ງຖກືຈ າກດັສດິໃນການ
ລງົຄະແນນສຽງ ແລະ ເພືີ່ ອໃຫ ູ້ການລງົຄະແນນສຽງເປັນໄປໂດຍຍຸຕທິ າ ແລະ ໂປງໃສ ຈຶີ່ ງໄດ ູ້ຂ ໃຫ ູ້ ທີ່ ານ ອານຸສອນ ອຸີ່ ນໄຕ ອອກ
ຈາກກອງປະຊຸມກີ່ ອນຊວົຄາວ. 

ປະທານໄດ ູ້ອີ່ ານປະຫວດັໂດຍຫຍ ູ້ຂອງ ທີ່ ານ ອານຸສອນ ອຸີ່ ນໄຕ ລາຍລະອຽດຕາມເອກະສານປະກອບ ການພຈິາລະນາ ວາລະທ ີ7 

ຫຼງັຈາກປະທານສະພາບ ລຫິານໄດ ູ້ກີ່ າວລາຍງານປະຫວດັໂດຍຫຍ ູ້ຂອງ ທີ່ ານ ອານຸສອນ ອຸີ່ ນໄຕ ແລ ູ້ວ, ໄດ ູ້ເປີດໂອກາດເຊນີຜ ູ້
ຖຮຸື ູ້ນປະກອບຄ າຄດິເຫນັ ແລະ ຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນທີ່ ານໃດມຄີ າຖາມ ສາມາດຖາມໄດ ູ້. 

- ບ ີ່ ມຄີ າຖາມຈາກຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນ  

ຈາກນັ ູ້ນ, ປະທານຈຶີ່ ງໄດ ູ້ສະເໜີໃຫ ູ້ກອງປະຊຸມພຈິາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງການແຕີ່ ງຕັ ູ້ງ ທີ່ ານ ອານຸສອນ ອຸີ່ ນໄຕ ເປັນຮອງ
ປະທານສະພາບ ລຫິານແທນຮອງປະທານສະພາບ ລຫິານຜ ູ້ເກົີ່ າທີີ່ ລາອອກໄປ ໂດຍວາລະນີ ູ້ກອງປະຊຸມຈະຕູ້ອງລງົຄະແນນ
ສຽງຮບັຮອງດ ູ້ວຍຄະແນນສຽງຫຼາຍກວີ່ າເຄິີ່ ງໜຶີ່ ງຂອງຈ ານວນສຽງທີີ່ ເຂົ ູ້າຮີ່ ວມກອງປະຊຸມ. 
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ຫຼງັຈາກທີີ່ ໄດ ູ້ມກີານພຈິາລະນາເລືີ່ ອງດັີ່ ງກີ່ າວ ກອງປະຊຸມໄດ ູ້ລງົຄະແນນສຽງບ ີ່ ເຫນັດ ີຈ ານວນ 0 ສຽງ ເທົີ່ າກບັ 0 ສີ່ ວນຮ ູ້ອຍ 
ຂອງຈ ານວນສຽງທງັໝດົທີີ່ ເຂົ ູ້າຮີ່ ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ລງົຄະແນນສຽງເຫນັດຈີ ານວນ 157.421.900 ສຽງ ເທົີ່ າກບັ 100 
ສີ່ ວນຮ ູ້ອຍ ຂອງຈ ານວນສຽງທງັໝດົທີີ່ ເຂົ ູ້າຮີ່ ວມກອງປະຊຸມ. 

ມະຕ:ິ ເຫນັດ ີແລະ ຮບັຮອງການແຕີ່ ງຕັ ູ້ງ ທີ່ ານ ອານຸສອນ ອຸີ່ ນໄຕ ເປັນຮອງປະທານສະພາບ ລຫິານຂອງ ບ ລສິດັ ສຸວນັນ ີ
ໂຮມເຊນັເຕ ີມະຫາຊນົ ແທນຮອງປະທານສະພາບ ລຫິານຄນົເກົີ່ າທີີ່ ລາອອກໄປ. 

ວາລະທ ີ8. ພຈິາລະນາ ແລະ ອະນຸມດັເງນິອຸດໜ ນເຂົ ູ້າຮີ່ ວມກອງປະຊຸມຂອງສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານຂອງບ ລສິດັ. 

ປະທານສະພາບ ລຫິານໄດ ູ້ແຈ ູ້ງໃຫ ູ້ກອງປະຊຸມຮບັຊາບວີ່ າ ອງີຕາມກດົໝາຍ ວີ່ າດ ູ້ວຍວສິາຫະກດິ ສະບບັເລກທ ີ46/ສພຊ, 
ລງົວນັທ ີ26 ທນັວາ 2013 ມາດຕາ 154 ຂ ູ້ 4 ກ ານດົໃຫ ູ້ຄີ່ າຕອບແທນຂອງສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານ ແລະ ກ າມະການໃດ
ໜຶີ່ ງຂອງບ ລສິດັຕ ູ້ອງໄດ ູ້ຮບັການອະນຸມດັຈາກກອງປະຊຸມສາມນັຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນ ດັີ່ ງນັ ູ້ນໃນທີີ່ ປະຊຸມຈຶີ່ ງເຫນັດສີະເໜເີງນິອຸດໜ ນເຂົ ູ້າ
ຮີ່ ວມກອງປະຊຸມ ຂອງສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານ ຂອງບ ລສິດັ ສະເພາະຜ ູ້ທີີ່ ບ ີ່ ແມີ່ ນສະມາຊກິອດິສະຫຼະ ມລີາຍລະອຽດ ດັີ່ ງຕ ີ່

ໄປນີ ູ້: 

1. ເງນິອຸດໜ ນເຂົ ູ້າຮີ່ ວມກອງປະຊຸມໃນແຕີ່ ລະຄັ ູ້ງ ຂອງສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານ ຂອງບ ລສິດັ ສະເພາະຜ ູ້ທີີ່ ບ ີ່ ແມີ່ ນ
ສະມາຊກິອດິສະຫຼະ 
– ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານ 500.000 ກບີ ຕ ີ່  1 ຄັ ູ້ງ. 

 
ຫຼງັຈາກປະທານສະພາບ ລຫິານໄດ ູ້ກີ່ າວລາຍງານແລູ້ວ ຈ ຶີ່ ງໄດ ູ້ເປີດໂອກາດເຊນີຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນປະກອບຄ າຄດິເຫນັ ແລະ ຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນທີ່ ານໃດ
ມຄີ າຖາມ ສາມາດຖາມໄດ ູ້. 

- ບ ີ່ ມຄີ າຖາມຈາກຜ ູ້ຖຮຸື ູ້ນ  

ຈາກນັ ູ້ນປະທານຈຶີ່ ງໄດ ູ້ສະເໜີໃຫ ູ້ກອງປະຊຸມພຈິາລະນາ ແລະ ອະນຸມດັ ເງນິອຸດໜ ນເຂົ ູ້າຮີ່ ວມກອງປະຊຸມໃນແຕີ່ ລະຄັ ູ້ງ ຂອງ
ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານ ຂອງບ ລສິດັ ສະເພາະຜ ູ້ທີີ່ ບ ີ່ ແມີ່ ນສະມາຊກິອດິສະຫຼະ. ໂດຍວາລະນີ ູ້ກອງປະຊຸມຈະຕູ້ອງລງົຄະແນນ
ສຽງຮບັຮອງດ ູ້ວຍຄະແນນສຽງຫຼາຍກວີ່ າເຄິີ່ ງໜຶີ່ ງຂອງຈ ານວນສຽງທີີ່ ເຂົ ູ້າຮີ່ ວມກອງປະຊຸມ. 

ຫຼງັຈາກທີີ່ ໄດ ູ້ມກີານພຈິາລະນາເລືີ່ ອງດັີ່ ງກີ່ າວ ກອງປະຊຸມໄດ ູ້ລງົຄະແນນສຽງບ ີ່ ເຫນັດ ີຈ ານວນ 0 ສຽງ ເທົີ່ າກບັ 0 ສີ່ ວນຮ ູ້ອຍ 
ຂອງຈ ານວນສຽງທງັໝດົທີີ່ ເຂົ ູ້າຮີ່ ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ລງົຄະແນນສຽງເຫນັດຈີ ານວນ 157.449.900 ສຽງ ເທົີ່ າກບັ 100 
ສີ່ ວນຮ ູ້ອຍ ຂອງຈ ານວນສຽງທງັໝດົທີີ່ ເຂົ ູ້າຮີ່ ວມກອງປະຊຸມ. 

ມະຕ:ິ ເຫນັດ ີແລະ ອະນຸມດັ ເງນິອຸດໜ ນເຂົ ູ້າຮີ່ ວມກອງປະຊຸມໃນແຕີ່ ລະຄັ ູ້ງ ຂອງສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານ ຂອງບ ລສິດັ 
ສະເພາະຜ ູ້ທີີ່ ບ ີ່ ແມີ່ ນສະມາຊກິອດິສະຫຼະ ມລີາຍລະອຽດ ດັີ່ ງຕ ີ່ ໄປນີ ູ້: 

1. ເງນິອຸດໜ ນເຂົ ູ້າຮີ່ ວມກອງປະຊຸມໃນແຕີ່ ລະຄັ ູ້ງ ຂອງສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານ ຂອງບ ລສິດັ ສະເພາະຜ ູ້ທີີ່ ບ ີ່ ແມີ່ ນ
ສະມາຊກິອດິສະຫຼະ 
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ເອກະສານປະກອບວາລະທ ີ2: ບດົລາຍງານການເງນິຂອງບໍລສິດັ ປະຈາໍປີ 2020 
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ເອກະສານປະກອບວາລະທ ີ3: ແຜນການດໍາເນນີທຸລະກດິຂອງບໍລສິດັ ປະຈາໍປີ 2021 

1. ແຜນການຂາຍປະຈາໍປີ 2021 
ໃນປີ 2021 ບໍລສິດັຕັງ້ເປົາ້ໝາຍຍອດຂາຍໃຫເ້ຕບີໂຕທ ີ 10% ເມື່ ອທຽບກບັປີທີ່ ຜ່ານມາ ທງັນີຈ້າກ

ການປະເມນີໃນເລື່ ອງປັດໃຈສະພາບແວດລອ້ມທງັພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກທີ່ ຍງັມຄີວາມບ່ໍແນ່ນອນສ ງ
ຈາກ ພາວະເສດຖະກດິໂລກ, ໂລກລະບາດ ແລະ ກາໍລງັສັ່ ງຊືທ້ີ່ ລດົລງົ, ເພື່ ອໃຫບ້ນັລຸເປົາ້ໝາຍດັ່ ງກ່າວ
ບໍລສິດັໄດວ້າງແຜນປະຕບິດັດັ່ ງນີ:້ 
1.1 ພດັທະນາຊ່ອງທາງການຂາຍໃນແຕ່ລະຊ່ອງລະດບັກຸ່ມກາໍລງັຊືຂ້ອງລ ກຄາ້ ແລະ ເພີ່ ມຄວາມຫລາກ

ຫລາຍຂອງຊ່ອງທາງຂາຍລວມທງັການພດັທະນາຊ່ອງທາງການຂາຍທາງອອນລາຍ ແລະ ການ
ບໍລກິານຕດິຕັງ້ ເພື່ ອເພີ່ ມຍອດຂາຍໃຫບໍ້ລສິດັ. 

1.2 ສນັຫາສນິຄາ້ໃໝ່ ທີ່ ມຄຸີນນະພາບມາຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງ ສະໜອງໃຫແ້ຕ່ລະດບັກຸ່ມກາໍລງັຊືຂ້ອງລ ກຄາ້ ເພື່ ອ
ເພີ່ ມຖານລ ກຄາ້ໃນແຕ່ລະກຸ່ມເປົາ້ໝາຍ. 

1.3 ເພີ່ ມຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງສນິຄາ້ ທີ່ ມຊີື່ ສຽງໃນຕະຫລາດ ເພື່ ອເພີ່ ມມາດຕະຖານດາ້ນຄຸນນະພາບ
ແລະ ຄວາມເຊື່ ອຖ.ື 

1.4 ເພີ່ ມກາໍລງັການຊືສ້ນິຄາ້ Private Brand, ໃຫຫ້ລາຍຂືນ້ເພື່ ອເພີ່ ມສກັກະຍະພາບການຂາຍໃຫສ້ ງ
ຂືນ້. 

2. ແຜນການຕະຫາຼດປະຈາໍປີ 2021 
ເພື່ ອໃຫບ້ນັລຸເປົາ້ໝາຍການຂະຫຍາຍໂຕດັ່ ງກ່າວ ທງັເປັນການສາ້ງພືນ້ຖານໄລຍະຍາວ ພວກເຮາົໄດມ້ີ

ການວາງແຜນການຕະຫລາດດັ່ ງນີ:້ 
2.1 ສາ້ງຖານຂໍມ້ ນລ ກຄາ້ແຕ່ລະລະດບັແບບເລກີໃນແຕ່ລະດບັກຸ່ມກາໍລງັຊືຂ້ອງລ ກຄາ້ ແລະ ສາ້ງແຜນ

ກດິຈະກາໍຮ່ວມກບັລ ກຄາ້ໂດຍສະເພາະລ ກຄາ້ທົ່ ວໄປ,ຮາ້ນຄາ້, ບໍລສິດັກໍ່ ສາ້ງ ແລະ ຊ່າງຜ ຮ້ບັເໝາົ. 
2.2 ດທໍາແຜນໂປໂມຊັ່ ນສນິຄາ້ໄປສ ່ ແຕ່ລະກຸ່ມລ ກຄາ້ເປົາ້ໝາຍເພື່ ອກະຕຸນ້ຍອດຂາຍ.  
2.3 ຈດັທໍາສື່ ໂຄສະນາຜ່ານທາງ Online ແລະ Offline ເພື່ ອສື່ ສານການຕະຫລາດໄປສ ່ ກຸ່ມລຸກຄາ້ເປົາ້    

ໝາຍໃນແຕ່ລະທອ້ງຖີ່ ນ. 
2.4 ສົ່ ງເສມີການຊ່ວຍເຫລອືສງັຄມົຜ່ານໂຄງການ “ສາ້ງຮອຍຍີມ້ ດວ້ຍການແບ່ງປັນ” ຊ່ວຍເຫລອື

ໂຮງຮຽນ,ໂຮງໝໍ,ການບໍລຈິາກເລອືດ ແຈກອຸປະກອນກລິາ ແລະ ການສ ກສາ ໃນເຂດຫ່າງໄກ
ສອກຫລກີ ແລະ ຊ່ວຍບນັເທາົໄພພບິດັຕ່າງໆ. 

2.5 ສໍາຫລວດຄວາມເພີ່ ງພໍໃຈຂອງລ ກຄາ້ ແລະ ສ ກສາຄວາມຕອ້ງການຂອງລ ກຄາ້ກຸ່ມເປົາ້ໝາຍ ເພື່ ອ
ປັບປຸງແກໄ້ຂຂໍບ້ກົຜ່ອງ ແລະ ສົ່ ງເສມີຈດຸແຂງຂອງບໍລສິດັໃຫດ້ຂີືນ້. 

3. ແຜນການດາ້ນບຸກຄະລາກອນປະຈາໍປີ 2021 
3.1 ພດັທະນາ ແລະ ຝ ກອບົຮມົພະນກັງານໃນການນາໍໃຊມ້າດຕະຖານລະບບົ ISO 9001 Version 2015 

ທີ່ ປັບປຸງໃໝ່, ທກັສະການແກໄ້ຂບນັຫາ ແລະ ການຕດັສນິໃຈຢ່າງເປັນລະບບົ. 
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3.2 ຈດັຫລກັສ ດຝືກອບົຮມົທກັສະຕ່າງໆ ທງັການຝືກອບົຮບົພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກຢ່າງເປັນລະບບົ 
ແລະ ຈດັອນັດບັຄວາມສາມາດຂອງພະນກັງານ ເພື່ ອເພີ່ ມສກັກະຍະພາບຂອງພະນກັງານເອງ ເພີ່ ມ
ຄວາມກາ້ວໜາ້ໃຫພ້ະນກັງານ ໃນການມຕໍີາແໜ່ງຄວາມຮບັຜດິຊອບທີ່ ສ ງຂືນ້.  

3.3 ປັບປຸງໂຄງສາ້ງອງົກອນໃຫມ້ຄີວາມສອດຄ່ອງກບັການປ່ຽນແປງຂອງຮ ບແບບທຸລະກດິ ແລະ ການ
ປ່ຽນແປງພ ດຕກິາໍຂອງລ ກຄາ້ ພດັທະນາຄນົໃຫມ້ຄີວາມເຂົາ້ໃຈການປະສານງານຕາມໂຄງສາ້ງໃໝ່ 
ຕາມການປ່ຽນແປງຂອງກຸ່ມລ ກຄາ້ໃນຕະຫລາດ. 

4. ແຜນການພດັທະນາການຈດັການປະຈາໍປີ 2021 
4.1 ສບືຕ່ໍປັບປຸງມາດຕະຖານຮາ້ນ, ມາດຕະຖານການບໍລກິານ ແລະ ການຈດັວາງສນິຄາ້ໃໝ່ໃຫຕ້ອບ

ໂຈດລ ກຄາ້ຫລາຍຂືນ້. 
4.2 ສບືຕ່ໍຮກັສາມາດຕະຖານ ISO 9001 VERSION 2015 ໃຫດ້ຂີືນ້. 
4.3 ນາໍໃຊ ້ໄອທ ີເຂົາ້ສ ່ ລະບບົການຈດັການຫລາຍຂືນ້ຜ່ານການຂຽນ Application ຕ່າງໆ. 
4.4 ແກໄ້ຂຂໍຮອ້ງຮຽນຂອງລ ກຄາ້ ພດັທະນາການສົ່ ງມອບ ແລະ ການບໍລກິານ.  

5. ແຜນການລງົທ ນ ແລະ ຂະຫຍາຍກດິຈະການປະຈາໍປີ 2021 
5.1 ສບືຕ່ໍກໍ່ ສາ້ງສາຂາສະຫວນັນະເຂດໃຫແ້ລວ້ ເພື່ ອເປີດຂາຍໃນທາ້ຍປີ 2021 ເປັນສາຂາທ ີ7. 
5.2 ສບືຕ່ໍສ ກສາຂໍມ້ ນການກໍ່ ສາ້ງພືນ້ຖານສາງສນິຄາ້ຕາມແຫລວເສັນ້ທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ. 
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ເອກະສານປະກອບວາລະທ ີ6: ຊວີະປະຫວດັຫຍໍຂ້ອງສະມາຊກີສະພາບໍລຫິານ 

ທ່ານທ ີ1 
ຊື່  - ນາມສະກຸນ  ທ່ານ ອານຸສອນ ອຸ່ນໄຕ 
ອາຍຸ  50 ປີ 
ສນັຊາດ  ລາວ 
ວຸດການສ ກສາ - ປະລນິຍາໂທ ບໍລຫິານທຸລະກດິ  ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 
ປະສບົການເຮດັວຽກ - ພະນກັງານ ຂອງ ບໍລສິດັ ສຸວນັນ ີໂຮມເຊນັເຕ ີມະຫາຊນົ   
ຕໍາແໜ່ງງານໃນປະຈບຸນັ - ພະນກັງານ ແລະ ຮອງປະທານສະພາບໍລຫິານ ຂອງ ບໍລສິດັ ສຸວນັນ ີໂຮມເຊນັເຕ ີ

ມະຫາຊນົ 
ວນັທຮີບັຕໍາແໜ່ງ 19 ກຸມພາ 2021 

ທ່ານທ ີ2 
ຊື່  - ນາມສະກຸນ ທ່ານ ວດັດານາ ສຸຄະບນັດດິ 
ອາຍຸ 55 ປີ 
ສນັຊາດ ລາວ 
ວຸດການສ ກສາ ປະລນິຍາໂທ ການບໍລຫິານ, ມະຫາວທິະຍາໄລມະຫາສາຣະຄາມ, ປະເທດໄທ 
ປະສບົການເຮດັວຽກ ຜ ອໍ້ານວຍການໃຫຍ່ ບໍລສິດັ ສຸວນັນ ີໂຮມເຊນັເຕ ີມະຫາຊນົ       
ຕໍາແໜ່ງງານໃນປະຈບຸນັ ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ ແລະ ຜ ອໍ້ານວຍການໃຫຍ່ ຂອງ ບໍລສິດັ ສຸວນັນ ີໂຮມເຊນັເຕ ີ

ມະຫາຊນົ 
ວນັທຮີບັຕໍາແໜ່ງ 19 ກຸມພາ 2021 

ທ່ານທ ີ3 
ຊື່  - ນາມສະກຸນ ທ່ານ ພນັໂນລາ ສຸຄະບນັດດິ 
ອາຍຸ 51 ປີ 
ສນັຊາດ ລາວ 
ວຸດການສ ກສາ ປະລນິຍາໂທ ການບໍລຫິານ, ມະຫາວທິະຍາໄລມະຫາສາຣະຄາມ, ປະເທດໄທ       
ປະສບົການເຮດັວຽກ - ຮອງຜ ອໍ້ານວຍການ ບໍລສິດັ ສຸວນັນ ີໂຮມເຊນັເຕ ີມະຫາຊນົ 
ຕໍາແໜ່ງງານໃນປະຈບຸນັ - ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ ແລະ ຮອງຜ ອໍ້ານວຍການໃຫຍ່ ຜ ອໍ້ານວຍການຝ່າຍການເງນິ

ຂອງ ບໍລສິດັ ສຸວນັນ ີໂຮມເຊນັເຕ ີມະຫາຊນົ 
ວນັທຮີບັຕໍາແໜ່ງ 19 ກຸມພາ 2021 
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ທ່ານທ ີ4 
ຊື່  - ນາມສະກຸນ ທ່ານ ກດົສະດາ ສຸຄະບນັດດິ 
ອາຍຸ 49 ປີ 
ສນັຊາດ ລາວ 
ວຸດການສ ກສາ ປະລນິຍາໂທ ການບໍລຫິານ ວທິະຍາໄລຂອນແກ່ນ, ປະເທດໄທ 
ປະສບົການເຮດັວຽກ - ຮອງຜ ອໍ້ານວຍການ ບໍລສິດັ ສຸວນັນ ີໂຮມເຊນັເຕ ີມະຫາຊນົ       
ຕໍາແໜ່ງງານໃນປະຈບຸນັ - ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ ແລະ ຮອງຜ ອໍ້ານວຍການໃຫຍ່ ຜ ອໍ້ານວຍການຝ່າຍປະຕບິດັ

ການ ຂອງ ບໍລສິດັ ສຸວນັນ ີໂຮມເຊນັເຕ ີມະຫາຊນົ 
ວນັທຮີບັຕໍາແໜ່ງ 19 ກຸມພາ 2021 
 

ທ່ານທ ີ5 
ຊື່  - ນາມສະກຸນ ທ່ານ ບຸນເຕມີ ກມົມດິຕະພາບ 
ລາຍລະອຽດເພີ່ ມເຕມີ ກະລຸນາເບີ່ ງປະຫວດັຂອງສະມາຊກິອດິສະຫຼະ ເພື່ ອການມອບສດິຂອງຜ ຖ້ຮຸືນ້ 

 

ທ່ານທ ີ6 
ຊື່  - ນາມສະກຸນ ທ່ານ ປອ ໄຊພອນ ກອງມະນລີາ 
ລາຍລະອຽດເພີ່ ມເຕມີ ກະລຸນາເບີ່ ງປະຫວດັຂອງສະມາຊກິອດິສະຫຼະ ເພື່ ອການມອບສດິຂອງຜ ຖ້ຮຸືນ້ 

ທ່ານທ ີ7 
ຊື່  - ນາມສະກຸນ ທ່ານ ນາງ ຊຸຕກິານ ສແີສງຈນັ 
ອາຍຸ 52 ປີ 
ສນັຊາດ ໄທ 
ວຸດການສ ກສາ ປະລນິຍາໂທ ບໍລຫິານທຸລະກດິມະຫາບນັດດິ ມະຫາວທິະຍາໄລ ຂອນແກ່ນ 
ຕໍາແໜ່ງງານໃນປະຈບຸນັ - ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ ຂອງ ບໍລສິດັ ສຸວນັນ ີໂຮມເຊນັເຕ ີມະຫາຊນົ 
 - ຮອງປະທານເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ບໍລິຫານຝ່າຍບັນຊີແລະການເງນິ Siam Global House 

PCL 
ວນັທຮີບັຕໍາແໜ່ງ 19 ກຸມພາ 2021 
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ທ່ານທ ີ8 
ຊື່  - ນາມສະກຸນ ທ່ານ ພພິບົ ວາດສະໜາອາຊາສະກຸນ 
ອາຍຸ 51 ປີ 
ສນັຊາດ ໄທ 
ວຸດການສ ກສາ ປະລນິຍາຕ ີມະນຸດສາດ ມະຫາວທິະຍາໄລກະເສດສາດ 
ຕໍາແໜ່ງງານໃນປະຈບຸນັ - ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ ຂອງ ບໍລສິດັ ສຸວນັນ ີໂຮມເຊນັເຕ ີມະຫາຊນົ       
 - ຮອງປະທານເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ບໍລຫິານຝ່າຍພດັທະນາທຸລະກດິ Siam Global House CL 
ວນັທຮີບັຕໍາແໜ່ງ 19 ກຸມພາ 2021 
 

ທ່ານທ ີ9 
ຊື່  - ນາມສະກຸນ  ທ່ານ ອຸ່ນ ຫຼາ້ສຸກນັ 
ລາຍລະອຽດເພີ່ ມເຕມີ ກະລຸນາເບີ່ ງປະຫວດັຂອງສະມາຊກິອດິສະຫຼະ ເພື່ ອການມອບສດິຂອງຜ ຖ້ຮຸືນ້ 
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ແຜນທີ່ ສະຖານທີ່ ຈດັປະຊຸມ 
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ມາດຕະການປອ້ງກນັເຊືອ້ພະຍາດ COVID-19 ຂອງການຈດັກອງປະຊຸມ 

 
1. ມຈີດຸຄດັກອງຄນົກ່ອນ ທີ່ ຈະເຂົາ້ຫອ້ງປະຊຸມຄ:ື ທຸກຄນົອຸ່ນນະພ ມຕອ້ງບ່ໍກາຍ 37,5 ອງົສາ ແລະ ຕອ້ງ

ໃສ່ໜາ້ກາກອະນາໄມທຸກຄນົ ຈື່ ງສາມາດເຂົາ້ຫອ້ງປະຊຸມໄດ.້  
2. ມເີຈວແອວກຮໍໍລາ້ງມ ືຢ ່ ຈດຸຄດັກອງ, ຢ ່ ຈດຸລງົທະບຽນ ແລະ ໃນຫອ້ງປະຊຸມ.  
3. ການຈດັຕັ່ ງນັ່ ງສໍາລບັ ປະທານກອງປະຊຸມ, ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ, ຄະນະຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີ

ການດໍາເນນີກອງປະຊຸມ, ຄະນະເລຂາ ແລະ ຜ ຖ້ຮຸືນ້ທຸກຄນົ ຕອ້ງນັ່ ງຫ່າງກນັ 2 ແມດັ. 
 




