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ຄ  ຳນ  ຳ 

 ສ  ຳນວນຄະດຈີ  ຳລອງ ມຄີວຳມສ  ຳຄນັຕ ໍ່ ກຳນພດັທະນຳກຳນສຶກສຳກດົໝຳຍ ຢ ໍ່ສະຖຳບນັກຳນ 

ສຶກສຳຕໍ່ຳງໆ, ເຮັດໃຫ້ເຂ້ົຳໃຈເປັນເອກະພຳບທຳງດຳ້ນທິດສະດີກດົໝຳຍ, ລະບຽບກຳນ, ຂ ັນ້ຕອນ 

ແລະ ວິທີກຳນນ  ຳໃຊກ້ດົໝຳຍ ຢໍ່ຳງຖກືຕອ້ງ, ຊດັເຈນ, ຮບັປະກນັກຳນສຳ້ງນກັກດົໝຳຍໃຫມ້ຄີນຸນະ 

ພຳບ. 

 ສະນ ັນ້, ມະຫຳວທິະຍຳໄລແຫໍ່ງຊຳດ, ກະຊວງຍຕຸທິ  ຳ, ອງົກຳນໄອຍະກຳນປະຊຳຊນົສ ງສດຸ 

ແລະ ສຳນປະຊຳຊນົສ ງສດຸ ໂດຍໄດຮ້ບັກຳນສະໜບັສະໜ ນຈຳກອງົກຳນໄຈກຳ (JICA) ປະເທດຍີໍ່ 

ປຸໍ່ນ ຂອງໂຄງກຳນຮໍ່ວມມພືດັທະນຳຊບັພະຍຳກອນມະນດຸໃນຂງົເຂດຍຕຸທິ  ຳ ຊຶໍ່ ງແມ ໍ່ນກຸໍ່ມພດັທະນຳ

ກຳນສກຶສຳ ແລະ ຝຶກອບົຮມົ ໃນຂງົເຂດຍຕຸທິ  ຳໄດສ້ຳ້ງສ  ຳນວນຄະດຈີ  ຳລອງນີຂ້ຶນ້ມຳໂດຍມເີປ້ົຳໝຳຍ

ນ  ຳໃຊເ້ປັນເອກະສຳນປະກອບກຳນຮຽນ-ກຳນສອນ ຢ ໍ່ 4 ສະຖຳບນັດ ັໍ່ງກ ໍ່ຳວ. 

 ສ  ຳນວນຄະດີຈ  ຳລອງນີ້ຖືກສ້ຳງຂຶ້ນໂດຍອີງໃສໍ່ເຫດກຳນຄະດີຕວົຈງິທີໍ່ ເກີດຂຶ້ນຢ ໍ່ໃນສງັຄມົ

ປດັຈບຸນັ. ສະນ ັນ້ ຖຳ້ຊືໍ່ , ນຳມສະກນຸ ລວມທງັຊືໍ່ ສະຖຳນທີໍ່  ຫຳກກງົກບັຊືໍ່ , ນຳມສະກນຸ ຂອງບກຸຄນົ 

ໃດບກຸຄນົໜຶໍ່ ງ ຫ ື ສະຖຳນທີໍ່ ໃດສະຖຳນທີໍ່ ໜຶໍ່ ງ ແມ ໍ່ນຂ ອະໄພໄວນ້ະທີໍ່ ນີດ້ວ້ຍ. 

 

  ຄະນະຊີນ້  ຳໂຄງກຳນ, 
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ຄ ຳເຫນັຂອງຄະນະຊ່ຽວຊຳນ 
 

ມະຫຳວທິະຍຳໄລແຫ່ງຊຳດ ແລະ ຄະນະນຕິສິຳດ ແລະ ລດັຖະສຳດ (ຕ ່ ໄປເອ ີ້ນວ່ຳ: “ສະຖຳບນັສກຶສຳກດົໝຳຍ” ), ສະ
ຖຳບນັຍຸຕທິ ຳແຫ່ງຊຳດ, ສະຖຳບນັຄົ ີ້ນຄວ ີ້ຳ ແລະ ຝຶກອບົຮມົສຳນຂອງສຳນປະຊຳຊນົສູງສຸດ ແລະ ສະຖຳບນັຄົ ີ້ນຄວ ີ້ຳ ແລະ 
ຝຶກອບົຮມົໄອຍະກຳນ ຂອງໄອຍະກຳນປະຊຳຊນົສູງສຸດ (ຕ ່ ໄປຈະເອ ີ້ນວ່ຳ: “ສະຖຳບນັຝຶກອບົຮມົຕ ່ ເນ ່ ອງ”) ຂອງລຳວ ໄດ ີ້
ພດັທະນຳລະບບົກຳນສກຶສຳໃນຂງົເຂດຍຸຕທິ ຳ ໂດຍໄດ ີ້ປະສຳນງຳນກນັຢ່ຳງສອດຄ່ອງ ແລະ  ດ ຳເນ ນວຽກງຳນຢ່ຳງເປັນຂັ ີ້ນ
ຕອນ. ສະຖຳບນັສກຶສຳກດົໝຳຍ, ສະຖຳບນັຍຸຕທິ ຳແຫ່ງຊຳດ ແລະ ສະຖຳບນັຝຶກອບົຮມົຕ ່ ເນ ່ ອງໄດ ີ້ແບ່ງໜີ້ຳທ ່ ຮບັຜດິຊອບ 
ໃນກຳນກ ຳນດົບດົບຳດ ເພ ່ ອໃຫ ີ້ຄວຳມຮູ ີ້ ແລະ ຝຶກອບົຮມົ ຕຳມລະດບັຂອງແຕ່ລະສະຖຳບນັ. ໃນນັ ີ້ນ, ແຕ່ລະສະຖຳບນັໄດ ີ້
ແບ່ງໜີ້ຳທ ່ ຮບັຜດິຊອບກນັຄ : ລະດບັສະຖຳບນັສກຶສຳກດົໝຳຍແມ່ນສຸມໃສ່ກຳນຮຽນຮູ ີ້ດ ີ້ຳນທດິສະດ ກດົໝຳຍ, ລະດບັສະຖຳ
ບນັຍຸຕທິ ຳແຫ່ງຊຳດແມ່ນສຸມໃສ່ພຳກທດິສະດ  40 ສ່ວນຮີ້ອຍ, ພຳກປະຕບິດັຕວົຈງິ 60 ສ່ວນຮີ້ອຍ ແລະ ລະດບັສະຖຳບນັ
ຝຶກອບົຮມົຕ ່ ເນ ່ ອງແມ່ນສຸ່ມໃສ່ພຳກທດິສະດ  10 ສ່ວນຮີ້ອຍ, ພຳກປະຕບິດັຕວົຈງິ 90 ສ່ວນຮີ້ອຍ. ຫ ກັສູດຕ່ຳງໆເຊັ່ ນ ວທິ 
ກຳນສດິສອນ ໃນລະດບັຂອງແຕ່ລະສະຖຳບນັ ແມ່ນໄດ ີ້ຮບັກຳນປະສຳນງຳນ ໂດຍໄດ ີ້ແລກປ່ຽນຂ ີ້ມູນກນັລະຫວ່ຳງພຳກສ່ວນ
ທ ່ ກ່ຽວຂ ີ້ອງ, ໄດ ີ້ກ ຳນດົ ແລະ ດ ຳເນ ນວຽກງຳນ ຫ ງັກຳນພຈິຳລະນຳຢ່ຳງເປັນປົກກະຕ ິ ຕຳມກຳນແບ່ງໜີ້ຳທ ່ ຮບັຜດິຊອບດັ່ ງທ ່
ໄດ ີ້ກ່ຳວມຳນ ີ້ ກ ຖ ວ່ຳ ເປັນກຳນດ ຳເນ ນວຽກງຳນຢ່ຳງເປັນຂັ ີ້ນຕອນ ຊຶ່ ງມ ຄວຳມສ ຳຄນັໃນກຳນສີ້ຳງນກັວຊິຳຊ ບກດົໝຳຍໃຫີ້ມ 
ຄວຳມສະດວກລຳບລ ່ ນ. 

ພີ້ອມກນັນັ ີ້ນ, ຍງັສຳມຳດສງັລວມໄດີ້ຄວຳມສຳມຳດພ ີ້ນຖຳນທ ່ ນກັວຊິຳຊ ບກດົໝຳຍຄວນມ , ດັ່ ງລຸ່ມນ ີ້: 
1. ຄວຳມເຂົ ີ້ຳໃຈດ ີ້ຳນທດິສະດ  ກ່ຽວກບັກດົໝຳຍພ ີ້ນຖຳນ. 
2. ຄວຳມເຂົ ີ້ຳໃຈດ ີ້ຳນກຳນອະທບິຳຍມຳດຕຳ (ປະເດນັຫ ກັຂອງເນ ີ້ອໃນມຳດຕຳ) ກ່ຽວກບັກດົໝຳຍພ ີ້ນຖຳນ 
3. ຄວຳມເຂົ ີ້ຳໃຈ ກ່ຽວກບັກຳນດ ຳເນ ນຄະດ  ( ທຳງແພ່ງ ແລະ ອຳຍຳ) 
4. ຄວຳສຳມຳດເກບັກ ຳຂ ີ້ມູນ, ຫ ກັຖຳນທ ່ ຈ ຳເປັນ 
5. ຄວຳມສຳມຳດຢ ນຢັນຄວຳມຈງິໂດຍອ ງໃສ່ຫ ກັຖຳນ 
6. ຄວຳມສຳມຳດສ ບຫຳຄວຳມຈງິທ ່ ຈ ຳເປັນ ເພ ່ ອແກ ີ້ໄຂຄະດ  (ເຫດກຳນ) 
7. ຄວຳມສຳມຳດສະຫ ຸບໄດ ີ້ ໂດຍກຳນນ ຳເອຳົຄວຳມຈງິໄປໃຊ ີ້ໃນບນັທດັຖຳນ (ເນ ີ້ອໃນມຳດຕຳ) 

 

  ສິ່ ງເຫ ົ່ ຳນ ີ້ຄ ຄວຳມສຳມຳດ. ສະຫ ຸບໄດ ີ້ວ່ຳ, ສະຖຳບນັສກຶສຳກດົໝຳຍ, ສະຖຳບນັຍຸຕທິ ຳແຫ່ງຊຳດ, ສະຖຳບນັຝຶກອບົຮມົຕ ່
ເນ ່ ອງ ມ ຄວຳມຈ ຳເປັນຕ ີ້ອງໄດ ີ້ເລ ່ ມສ ີ້ຳງສຳຍອຳຊ ບທ ່ ເປັນ ນກັວຊິຳຊ ບກດົໝຳຍ ໂດຍກຳນສົ່ ງເສ ມຄວຳມສຳມຳດຂີ້ຳງເທງິນ ີ້ 
ໃຫ ີ້ແກ່ນກັຮຽນ ແລະ ຜູ ີ້ເຂົ ີ້ຳຝຶກອບົຮມົ. 
 ໂດຍມ  ສ ່ ກຳນຮຽນກຳນສອນສ ຳນວນຄະດ ຈ ຳລອງ ເປັນສ ່ ກຳນຮຽນກຳນສອນທ ່ ມ ປະສດິທຜິນົ ເພ ່ ອສ ີ້ຳງໃຫ ີ້ມ 
ຄວຳມສຳມຳດດັ່ ງທ ່ ໄດ ີ້ກ່ຳວມຳຂ ີ້ຳງເທງິ. ສ ່ ກຳນຮຽນກຳນສອນນ ີ້ໄດ ີ້ນ ຳໃຊ ີ້ ບດົບນັທກຶເຫດກຳນສຸດທີ້ຳຍທ ່ ເກ ດຂ ີ້ນ (ບນັທກຶ
ກຳນຕດັສນິຄະດ ຂັ ີ້ນສຸດທ ີ້ຳຍຕ່ຳງໆ) ມຳເປັນວດັຖຸດບິ ແລະ ໄດ ີ້ດດັແປງຂ ີ້ມູນສ່ວນບຸກຄນົ, ຄວຳມຈງິ ແລະ ຫ ກັຖຳນຕ່ຳງໆ 
ປັບໃຊ ີ້ເປັນສ ່ ກຳນຮຽນກຳນສອນ. ສ ່ ກຳນຮຽນກຳນສອນສ ຳນວນຄະດ ຈ ຳລອງໄດ ີ້ຮບັກຳນສ ີ້ຳງຂຶ ີ້ນ ເພ ່ ອໃຫ ີ້ເກ ດປະສດິທຜິນົ  
ໂດຍສະເພຳະ ເຮດັໃຫ ີ້ເປັນສ ່ ກຳນຮຽນກຳນສອນທ ່ ຈະພດັທະນຳຄວຳມສຳມຳດໃນຂ ີ້ 4 ເຖງິ 7 ຂ ີ້ຳງເທງິ ໃຫ ີ້ມ ປະສດິທຜິນົ, 
ເປັນສ ່ ກຳນຮຽນກຳນສອນທ ່ ສຳມຳດຝຶກຝົນທກັສະກຳນຄດິ ແລະ ທກັສະກຳນອະທບິຳຍ ໃຫ ີ້ກບັນກັຮຽນ ແລະ ຜູ ີ້ຝຶກອບົຮມົ 
ຊຶ່ ງເປັນຜູ ີ້ນ ຳໃຊ ີ້. ນອກຈຳກນ ີ້, ຍງັເປັນສ ່ ກຳນຮຽນກຳນສອນ ທ ່ ຈະຊ່ວຍໃນກຳນຮຽນຮູ ີ້ດ ີ້ຳນທດິສະດ  ແລະ ເສ ມສ ີ້ຳງຄວຳມ
ເຂົ ີ້ຳໃຈໃນຂັ ີ້ນຕອນກຳນດ ຳເນ ນຄະດ . ຈຳກກຳນນ ຳໃຊ ີ້ສ ່ ກຳນຮຽນກຳນສອນນ ີ້ ຍງັຈະເປັນປະໂຫຍດໃຫີ້ແກ່ກຳນພດັທະນຳ
ທກັສະຄວຳມສຳມຳດໃນຂ ີ້ 1 ເຖງິ 3 ຂ ີ້ຳງເທງິອ ກດ ີ້ວຍ. 
 ທຳງໂຄງກຳນ, ໂດຍມ ກຸ່ມພດັທະນຳກຳນສກຶສຳ ແລະ ຝຶກອບົຮມົໃນຂງົເຂດຍຸຕທິ ຳ ເປັນໃຈກຳງ ຫວງັຢ່ຳງຍິ່ ງວ່ຳ 
ສ ຳນວນຄະດ ຈ ຳລອງທຳງແພ່ງ 1 ເຫ ັ ີ້ມ ແລະ ທຳງອຳຍຳ 2 ເຫ ັ ີ້ມ ທ ່ ໄດ ີ້ຖ ກພດັທະນຳຂຶ ີ້ນມຳໃຫ ີ້ເປັນຕົ ີ້ນແບບນ ີ້ ຈະໃຫ ີ້ຄວຳມຮູ ີ້ 
ຊຶ່ ງໄດ ີ້ຈຳກກຳນສີ້ຳງວຽກງຳນດັ່ ງກ່ຳວ ແລະ ຫວງັວ່ຳໃນອະນຳຄດົ ສ ຳນວນຄະດ ຈ ຳລອງອ ກຫ ຳກຫ ຳຍປະເພດ ຈະໄດ ີ້ຮບັກຳນ
ພດັທະນຳຂ ີ້ນ ຈຳກກຳນນ ຳເອຳົຄະດ ປະເພດຕ່ຳງໆ ທ ່ ເໝຳະສມົກບັລະດບັຄວຳມສຳມຳດຮບັໄດ ີ້ຂອງນກັຮຽນ ກ ຄ  ຜູ ີ້ເຂົ ີ້ຳຝຶກ
ອບົຮມົ ມຳປັບໃຊ ີ້ ເພ ່ ອໃຫ ີ້ມ ກຳນນ ຳໃຊ ີ້ກນັຢ່ຳງມ ປະສດິທຜິນົ ອ ກດ ີ້ວຍ. 

ຄະນະຊ່ຽວຊຳນປະຈ ຳໂຄງກຳນພດັທະນຳຊບັພະຍຳກອນມະນຸດ ໃນຂງົເຂດຍຸຕທິ ຳ (ໄລຍະ 2) 
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ຄ ົ້ນຄວ ົ້າ ແລະ ຮຽບຮຽງເອກະສານໂດຍ : 

ຄະນະນຕິສິາດ ແລະ ລດັຖະສາດ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 
1. ຮສ. ວຽງວໄິລ ທ່ຽງຈນັໄຊ  ຄະນະບໍດ ີ 
2.  ຮສ. ບຸນທ່ຽງ ພ ມມະຈນັ  ຮອງຄະນະບໍດ ີ 
3.  ປທ. ວໄິຊ ສຫີາປັນຍາ   ຫ ວໜົ້າພາກວຊິາກ ດໝາຍແພ່ງ 
4.  ປທ. ນາງ ວໄິລ ລງັກາວ ງ  ຫ ວໜົ້າພາກວຊິາລດັຖະສາດ 
5.  ປອ. ນາງ ດວງມາລາ ຄໍາສ ງກາ  ຫ ວໜົ້າພະແນກວຊິາການ 
6. ປທ. ນາງ ແກ ົ້ວພລິາ ອານຸວ ງ  ຫ ວໜົ້າໜ່ວຍວຊິາກ ດໝາຍແພ່ງ 

 ສະຖາບນັຍຸຕທໍິາແຫ່ງຊາດ ກະຊວງຍຸຕທໍິາ 
1. ປທ. ບຸນຕາ ສ.ຜາບມໄີຊ  ຫ ວໜົ້າສະຖາບນັ 
2. ປອ. ຈອມຄໍາ ບຸບຜາລວີນັ  ຫ ວໜົ້າກ ມສ ່ ງເສມີລະບ ບຍຸຕທໍິາ   
3. ປທ. ແສງພະຈນັ ວ ງໂພທອງ  ຮອງຫ ວໜົ້າຫ ົ້ອງການກະຊວງຍຸຕທໍິາ 
4. ປທ. ນາງ ເພດັສະໄໝ ໄຊມຸງຄຸນ ຮອງຫ ວໜົ້າສະຖາບນັ 
5. ປທ. ນາງ ປາດຖະໜາ ບຸນເພງັ  ຫ ວໜົ້າພະແນກຄຸ ົ້ມຄອງວຊິາການ 
6. ປທ. ນາງ ມະນຈີນັ ພລິາພນັ  ທະນາຍຄວາມ 

ສະຖາບນັຄ ົ້ນຄວ ົ້າ ແລະ ຝຶກອ ບຮ ມໄອຍະການ ອ ງການໄອຍະການປະຊາຊ ນສູງສຸດ 
1. ປທ. ນາງ ພອນເພດັ ອູ່ນແກ ົ້ວ  ຫ ວໜົ້າສະຖາບນັ  
2. ປທ. ນາງ ບ ວຄໍາ ປະດບັດ ີ  ຮອງຫ ວໜົ້າກ ມກວດກາ 
3. ປທ. ດາບສະດາຈນັ ວ ງໄຊ  ຫ ວໜົ້າຫ ົ້ອງການສະຖາບນັ 
4. ປຕ. ຄໍາອອນ ນາມນຸວ ງ  ຫ ວໜົ້າພະແນກຝຶກອ ບຮ ມ 
5. ປຕ. ນາງ ວຽງສະຫວນັ ແສງສຸລຍິາ ຮອງຫ ວໜົ້າພະແນກຄ ົ້ນຄວ ົ້າຫ ກັສູດ ແລະ ຂໍ ົ້ມູນຂ່າວສານ  

ສະຖາບນັຄ ົ້ນຄວ ົ້າ ແລະ ຝຶກອ ບຮ ມ ສານປະຊາຊ ນສູງສຸດ 
1. ປທ. ບຸນຂວາງ ທະວສີກັ  ຮອງປະທານສານປະຊາຊ ນສູງສຸດ 
2. ປທ. ສສີະຫວນັ ຫ ວງລາດ  ຜູ ົ້ພພິາກສາ, ຫ ວໜົ້າສະຖາບນັ  
3. ປທ. ໂພເງນິ ຈນັທະນະຄອນ  ຜູ ົ້ພພິາກສາຄະນະສານການຄ ົ້າ  
4. ປທ. ທບິພະສອນ ລາດວ ງໄຊ  ຮອງຫ ວໜົ້າສະຖາບນັ  
5. ປຕ. ສຸລນິທອນ ພ ມມະຈນັ  ຮອງຫ ວໜົ້າ ພະແນກຄ ົ້ນຄວ ົ້າ, ຂໍ ົ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຫ ົ້ອງສະໝຸດ  
6. ປຕ. ນາງ ດາວອນ ຄໍາສ ີ  ຜູ ົ້ຊ່ວຍຜູ ົ້ພພິາກສາ  
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນາຖາວອນ 

 

ສານປະຊາຊນົ ເຂດ 2 ແຂວງ ວຽງຈນັ. 

 

ເສ ື້ອປກົຮບູຄະດ ີ

 

ລ/ດ ລາຍການເອກະສານ ເລກທີ ລງົວນັທີ ມາຈາກ ສະບບັ ໃບ 

ລ  າດບັ

ເອກະ

ສານ 

1 ໃບຕາດນິ  9/1/2012  1 1 5 

2 ຈດົໝາຍທາງເອເລັກໂຕຣນກິ  19/2/2012  1 1 6 

3 ຈດົໝາຍທາງເອເລັກໂຕຣນກິ  20/2/2012  1 1 7 

4 ຈດົໝາຍທາງເອເລັກໂຕຣນກິ  5/3/2012  1 1 8 

5 ຈດົໝາຍທາງເອເລັກໂຕຣນກິ  6/3/2012  1 1 9 

6 ຈດົໝາຍທາງເອເລັກໂຕຣນກິ  6/3/2012  1 1 10 

7 ຈດົໝາຍທາງເອເລັກໂຕຣນກິ  30/3/2012  1 1 11 

8 ຈດົໝາຍທາງເອເລັກໂຕຣນກິ  3/5/2012  1 1 12 

9 ຈດົໝາຍທາງເອເລັກໂຕຣນກິ  7/5/2012  1 1 13 

10 ຈດົໝາຍທາງເອເລັກໂຕຣນກິ  7/5/2012  1 1 14 

11 ຈດົໝາຍທາງເອເລັກໂຕຣນກິ  19/5/2012  1 1 15 

12 ຈດົໝາຍທາງເອເລັກໂຕຣນກິ  15/6/2012  1 1 17 

13 ຈດົໝາຍທາງເອເລັກໂຕຣນກິ  15/6/2012  1 1 18 
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14 ໃບແຕງ່ຕ ັື້ງທະນາຍຄວາມໂຈດ  18/10/2012  1 1 2 

15 ໝາຍຮຽກ ຄ ັື້ງທີ I XX5 19/11/2012  1 1 19 

16 ໝາຍຮຽກ ຄ ັື້ງທີ I XX6 19/11/2012  1 1 20 

17 ໃບມອບສິດ  23/11/2012    21 

18 ໝາຍຮຽກ ຄ ັື້ງທີ I  15/1/2013  1 1 28 

19 ໝາຍຮຽກ ຄ ັື້ງທີ I  1/4/2013  1 1 35 

20 ໝາຍຮຽກ ຄ ັື້ງທີ I  1/4/2013  1 1 36 

21 ໝາຍຮຽກ ຄ ັື້ງທີ I  1/4/2013  1 1 37 

 

                       ............, ວນັທີ ......./......./.......  

              ຈາ່ສານ                            
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນາຖາວອນ 
 

ສານປະຊາຊນົ ເຂດ 2 ແຂວງ ວຽງຈນັ. 
 

ເສ ື້ອປກົເນ ື້ອຄະດ ີ
 

ລ/ດ ລາຍການເອກະສານ ເລກທີ ລງົວນັທີ ມາຈາກ ສະບບັ ໃບ 
ລ  າດບັເອ

ກະສານ 

1 ຄ  າຮື້ອງຟື້ອງ  15/11/2012  1 5 1 

2 ສນັຍາເຊົາຫື້ອງການ  7/12/2011  1 4 3 

3 ໃບມອບ-ຮບັເງນິ  8/12/2011  1 1 4 

4 ບດົບນັທຶກກອງປະຊຸມ  11/6/2012  1 2 16 

5 ບດົບນົທຶກຮບັຊາບຄ  າຮື້ອງຟື້ອງ  27/11/2012  1 1 23 

6 ບດົບນົທຶກຮບັຊາບຄ  າຮື້ອງຟື້ອງ  23/11/2012  1 1 22 

7 ຄ  າແກື້ຟື້ອງ  30/11/2012  1 4 24 

8 ສນັຍາຊ ື້-ຂາຍ ທີີ່ ດນິ ແລະ 

ເຮ ອນ 

 23/11/2012  1 1 25 

9 ຄ  າແກື້ຟື້ອງ  6/12/2012  1 5 26 

10 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫື້ການຄ ັື້ງທີ I  7/1/2013  1 3 27 

11 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫື້ການຄ ັື້ງທີ I  30/1/2013  1 3 29 

12 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫື້ການຄ ັື້ງທີ I  31/1/2013  1 3 30 

13 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫື້ການຄ ັື້ງທີ I  7/3/2013  1 3 31 

14 ບດົສະຫ ຸບຄະດແີພີ່ງ  20/3/2013  1 3 32 

 

                      ............, ວນັທີ ......./......./.......  

              ຈ ີ່າສານ                            
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນາຖາວອນ 

 

ສານປະຊາຊນົ ເຂດ 2 ແຂວງ ວຽງຈນັ. 

 

ເສ ື້ອປກົປະຊຸມສານ 

 

ລ/ດ ລາຍການເອກະສານ ເລກທີ ລງົວນັທີ ມາຈາກ ສະບບັ ໃບ 

ລ  າດບັ

ເອກະ

ສານ 

1 

ໃບແຈ ື້ງຕອບຂອງຫວົໜື້າ

ອງົການໄອຍະການ ເຂດ 2 

ກຽ່ວກບັ ການຖະແຫຼງໃນທ່ີ

ປະຊຸມສານ 

 22/3/2013  1 1 33 

2 
ຂ ື້ຕກົລງົເອົາຄະດອີອກມາ

ພິຈາລະນາໃນທ່ີປະຊຸມສານ 
 31/3/2013  1 2 34 

3 
ຄ  າຖະແຫຼງຂອງອງົການໄອຍະ

ການປະຊາຊນົເຂດ II 
 4/4/2013  1 4 38 

4 ບດົບນັທຶກປະຊຸມສານ  4/4/2013  1 3 39 

5 ຄ  າຕດັສິນ  4/4/2013  1 10 40 

 

                                 ............, ວນັທີ ......./......./.......  

              ຈາ່ສານ                            
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ລ.ດ ຊ ື່ ເອກະສານ ວນັ,ເດ ອນ,ປີ ຜ ູ້ຮບັຜິດຊອບ ຜ ູ້ໃຫູ້ການ ໜູ້າ ໝາຍເຫດ

No Document title Preparation Author Deponent Page Remarke

ທູ້າວ ບນຸ ທນັ ຊະ ນະ ໃຈ

(ທະ ນາຍ ຄວາມ ໂຈດ)

 ນາງ  ຄາໍ ຫ ູ້າ ຂາວ ດີ

ແລະ ນາງ ແຟນ ຕູ້າ ລ  ຊີ

 ນາງ  ຄາໍ ຫ ູ້າ ຂາວ ດ ີແລະ 

ທູ້າວ ທອງດາໍ ປະກາຍແສງ

19.2.2012 ທື່ານ ດວງ ເດ ອນ ນວນ ສະ ຫວື່າງ

(11:45) (ຫ ານ ທູ້າວ ຄາໍ ສ ີແສງ ຈນັ ເພັງ)

20.2.2012 ນາງ ແຟນ ຕູ້າ ລ  ຊີ

(9:00) (ບໍ ລິ ສດັ ກໍື່ ສູ້າງ ສາ ກນົ ຈາໍ ກດັ)

5.3.2012 ທູ້າວ ລາໍ ເງນິ ຜາ ຕ ັູ້ງ (ຫວົ ໜູ້າ ການ ເງນິ 

(19:12) ແລະ ບໍ ລິ ຫານ ບໍ ລິ ສດັ ກໍື່ ສູ້າງ ສາ ກນົ ຈາໍ ກດັ)

6.3.2012 

(8:02)

6.3.2012 

(9:13)

30.3.2012 

(16:06)

3.5.2012 

(8:03)

7.5.2012 

(17:50)

7.5.2012 

(21:34)

ທູ້າວ ດວງ ເດ ອນ ນວນ ສະ ຫວື່າງ

 ນາງ ແຟນ ຕູ້າ ລ  ຊີ

12 ຈດົ ໝາຍ ທາງ ເ ອ ເລັກ ໂຕ  ຣນກິ ທູ້າວ ລາໍ ເງນິ ຜາ ຕ ັູ້ງ

11 ຈດົ ໝາຍ ທາງ ເ ອ ເລັກ ໂຕ  ຣນກິ ທູ້າວ ລາໍ ເງນິ ຜາ ຕ ັູ້ງ

14 ຈດົ ໝາຍ ທາງ ເ ອ ເລັກ ໂຕ  ຣນກິ

13 ຈດົ ໝາຍ ທາງ ເ ອ ເລັກ ໂຕ  ຣນກິ

10 ຈດົ ໝາຍ ທາງ ເ ອ ເລັກ ໂຕ  ຣນກິ ທູ້າວ ດວງ ເດ ອນ ນວນ ສະ ຫວື່າງ

8 ຈດົ ໝາຍ ທາງ ເ ອ ເລັກ ໂຕ  ຣນກິ

9 ຈດົ ໝາຍ ທາງ ເ ອ ເລັກ ໂຕ  ຣນກິ  ນາງ ແຟນ ຕູ້າ ລ  ຊີ

7 ຈດົ ໝາຍ ທາງ ເ ອ ເລັກ ໂຕ  ຣນກິ

6 ຈດົ ໝາຍ ທາງ ເອເລັກ ໂຕ  ຣນກິ

2 ໃບແຕື່ງຕ ັູ້ງທະນາຍຄວາມໂຈດ 18.10.2012

ໃບມອບ-ຮບັເງນິ 8.12.20114

ໃບຕາດນິ 9.1.2012
ຫວົໜູ້າຫູ້ອງການຄຸູ້ມຄອງທີື່ ດນິ ແລະ

ເຮ ອນ

ອອກຊ ື່  ທູ້າວ ທອງດາໍ 

ປະກາຍແສງ
5

ຕາຕະລາງທີ 1

ບນັຊີເອກະສານ Document Inventory

3 ສນັຍາເຊົື່ າຫູ້ອງການ 7.12.2011

ໂຈດ

1 ຄາໍຮູ້ອງຟູ້ອງ 15.11.2012 ໂຈດ ບໍ ລິ ສດັ ກໍື່ ສູ້າງ ສາ ກນົ ຈາໍ ກດັ
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9.5.2012 

(10:25)

ທູ້າວ ລາໍ ເງນິ ຜາ ຕ ັູ້ງ

ແລະ ນ. ແຟ ນຕູ້າ ລ  ຊີ

15.6.2012

(8:01)

15.6.2012

(9:35)

19.11.2012 

ເລກ ທີ xx5

19.11.2012 ທູ້າວ  ທອງ ດາໍ

ເລກ ທີ xx6 ປະ ກາຍ ແສງ

ທູ້າວ ທອງ ດາໍ  ປະ ກາຍ ແສງ

(ຈາໍເລີຍທີ 2)

ນາງ ຄາໍ ຫ ູ້າ ຂາວ ດີ

ແລະ ທູ້າວ ທອງ ດາໍ  ປະ ກາຍ ແສງ

ນາງ ຄາໍ ຫ ູ້າ ຂາວ ດີ

(ຈາໍ ເລີຍ ທີ 1)

7.1.2013  ນາງ ຈນັ ເພັງ ສະ ຫວື່າງ (ຜ ູ້ພິພາກສາ)  ທູ້າວ ບນຸ ທນັ

(10:30) ແລະ ນາງ ດອກ ໄມ ູ້ ຈນັ ມະ ນ ີ(ຈ ື່າສານ) ຊະ ນະ ໃຈ

30.1.2013  ນາງ ຈນັ ເພັງ ສະ ຫວື່າງ (ຜ ູ້ພິພາກສາ) ທູ້າວ ຫມຸ ແພງ

(9:00) ແລະ ນາງ ດອກ ໄມ ູ້ ຈນັ ມະ ນ ີ(ຈ ື່າສານ) ສນັ ຕ ິສກຸ

ນາງ ດອກ ໄມ ູ້ ຈນັ ມະ ນ ີ(ຈ ື່າສານ)

ນາງ ຄາໍ ຫ ູ້າ ຂາວ ດີ

ນາງ ດອກ ໄມ ູ້ ຈນັ ມະ ນ ີ(ຈ ື່າສານ)

ນາງ ດອກ ໄມ ູ້ ຈນັ ມະ ນ ີ(ຈ ື່າສານ)

ນາງ ຄາໍ ຫ ູ້າ ຂາວ ດີ

 ນາງ  ຄາໍຫ ູ້າ ຂາວ ດ ີໃຊູ້ ອ ີ

ເມວ ຂອງ  ທູ້າວ ດວງເດ ອນ

 ທູ້າວ ຫມຸ ແພງ ສນັ ຕ ິສກຸ 

(ຜ ູ້ ຮບັ)

 ທູ້າວ ຫມຸ ແພງ ສນັ ຕ ິສກຸ 

(ຜ ູ້ ຮບັ)

 ທູ້າວ  ທອງ ດາໍ ປະ ກາຍ 

ແສງ (ຜ ູ້ ຮບັ ຊາບ)

ເອ ກະ ສານຄດັ ຕດິ ມາ ກບັ 

ຄາໍ ແກູ້ ຟູ້ອງ

ນາງ ດອກ ໄມ ູ້ ຈນັ ມະ ນ ີ(ຈ ື່າສານ)

23.11.2011

30.11.2012 

23.11.2012

23.11.2012

27.11.2012

15.1.2013  

6.12.2012 

ຈດົ ໝາຍ ທາງ ເ ອ ເລັກ ໂຕ  ຣນກິ

ບດົບນັທຶກກອງປະຊຸມ

ຈດົ ໝາຍ ທາງ ເ ອ ເລັກ ໂຕ  ຣນກິ

ບດົບນັທຶກຄາໍໃຫູ້ການ ຄ ັູ້ງທີ I

ໝາຍຮຽກຄ ັູ້ງທີ I

ບດົບນັທຶກຄາໍໃຫູ້ການ ຄ ັູ້ງທີ I

ຄາໍແກູ້ຟູ້ອງ

ສນັຍາຊ ູ້ຂາຍທີື່ ດນິ ແລະ ເຮ ອນ

ຄາໍແກູ້ຟູ້ອງ

ບດົບນັທຶກການຮບັຊາບຄາໍຮູ້ອງຟູ້ອງ

ບດົ ບນັ ທຶກ ການຮບັຊາບຄາໍຮູ້ອງ ຟູ້ອງ

ໃບມອບສດິ

 ໝາຍຮຽກ ຄ ັູ້ງທີ I

ໝາຍຮຽກ ຄ ັູ້ງທີ I

ຈດົ ໝາຍ ທາງ ເ ອ ເລັກ ໂຕ  ຣນກິ

24

23

29

17

16

19

18

22

21

20

28

27

26

25

ນາງ ຄາໍ ຫ ູ້າ ຂາວ ດີ

 ນາງ ແຟນ ຕູ້າ ລ  ຊີ

ນາງ ຄາໍ ຫ ູ້າ ຂາວ ດີ

ນາງ ດອກ ໄມ ູ້ ຈນັ ມະ ນ ີ(ຈ ື່າສານ)

15

11.6.2012 

ທູ້າວ  ລາໍເງນິ ຜາ ຕ ັູ້ງ
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31.1.2013  ນາງ ຈນັ ເພັງ ສະ ຫວື່າງ (ຜ ູ້ພິພາກສາ) ທູ້າວ ທອງ ດາໍ

 (13:00) ແລະ ນາງ ດອກ ໄມ ູ້ ຈນັ ມະ ນ ີ(ຈ ື່າສານ) ປະ ກາຍ ແສງ

7.3.2013  ນາງ ຈນັ ເພັງ ສະ ຫວື່າງ (ຜ ູ້ພິພາກສາ)  ທູ້າວ ບນຸ ທນັ

(9:30) ແລະ ນາງ ດອກ ໄມ ູ້ ຈນັ ມະ ນ ີ(ຈ ື່າສານ) ຊະ ນະ ໃຈ

ນາງ ຈນັ ເພັງ ສະ ຫວື່າງ

(ຜ ູ້ພິພາກສາ)

ນາງ ຄາໍ ແດງ ແສງ ຈນັ

(ຫວົໜູ້າອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ

ເຂດ II)

ທື່ານ ຈນັ ນະ ຄອນ ທອງ ປນັ ຍາ

ຫວົ ໜູ້າຄະນະສານແພື່ງ

ນາງ ຄາໍ ແດງ ແສງ ຈນັ

(ຫວົໜູ້າອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ

ເຂດ II)

ທື່ານ ຈນັ ນະ ຄອນ ທອງ ປນັ ຍາ

ປະທານຄະນະສານຕດັສນິ

38
ຄາໍຖະແຫ ງຂອງຫວົໜູ້າອງົການໄອຍະການ

ປະຊາຊນົເຂດ II
4.4.2013

ຈາໍ ເລີຍ ທີ 2

33

31.3.2013 

20.3.2013 

22.3.2013 

4.4.2013

1.4.2013

1.4.2013

4.4.2013 

 ນາງ ດອກ ໄມ ູ້ ຈນັ ມະ ນ ີ(ຈ ື່າ ສານ)

 ນາງ ດອກ ໄມ ູ້ ຈນັ ມະ ນ ີ(ຈ ື່າ ສານ)

 ນາງ ດອກ ໄມ ູ້ ຈນັ ມະ ນ ີ(ຈ ື່າ ສານ)

 ນາງ ດອກ ໄມ ູ້ ຈນັ ມະ ນ ີ(ຈ ື່າ ສານ)

1.4.2013

ຈາໍ ເລີຍ ທີ 1

ບດົສະຫ ຸບຄະດແີພື່ງ

ບດົບນັທຶກຄາໍໃຫູ້ການຊູ້ອງໜູ້າ ຄ ັູ້ງ ທີ I

ບດົບນັທຶກຄາໍໃຫູ້ການ ຄ ັູ້ງທີ I

40

ຂໍູ້ຕກົລງົເອົາຄະດອີອກມາພິຈາລະນາ ໃນ ທີື່  ປະ ຊຸມ 

ສານ

ຄາໍຕດັສນິຄະດແີພື່ງ

ບດົບນັທຶກປະຊຸມສານ

ໝາຍ ຮຽກ ຈາໍ ເລີຍ ຄ ັູ້ງ ທີ I

ໝາຍ ຮຽກ ຈາໍ ເລີຍ ຄ ັູ້ງ ທີ I

ໝາຍ ຮຽກໂຈດ  ຄ ັູ້ງ ທີ I

39

37

36

35

34

32

31

30

ໃບແຈ ູ້ງຕອບຂອງຫວົໜູ້າອງົການ ອຍກ ເຂດ 2

ກື່ຽວກບັການຖະແຫ ງທີື່ ປະຊຸມຄະນະສານແພື່ງ

Copyright by JICA



ລ.
ດ

ວນັ
ທຂີ

ອງ
ເຫ
ດກ

ານ
ເນ
 ື້ ອ
ໃ
ນ
ຂ
ອ
ງ
ເຫ
ດ
ກ
າ
ນ

ຫ
 ຼັກ
ຖ
າ
ນ

ໝ
າ
ຍ
ເຫ
ດ

No
Da

te
E
v
e
n
t

E
v
id
e
n
c
e

R
e
m
a
rk
e

1
2
3
.1
0
.2
0
0
9

ບໍ
ລິ
ສ
ຼັດ
ກ
ໍໍ່ ສ
ື້າ
ງ
ສ
າ
ກ
ນົ
ຈ
າໍ
ກ
ຼັດ

ແ
ລ
ະ

ນ
າ
ງ

ຄ
າໍ
ຫ
 ື້າ

ຂ
າ
ວ
ດ
ີ
ໄ
ດ
ື້ເຮ
ຼັດ
ສ
ຼັນ
ຍ
າ

ເຊົ
ໍ່ າ
ຫ
ື້ອ
ງ
ກ
າ
ນ
ສ
ະ
ບ
ຼັບ
ເບ
 ື້ ອ
ງ
ຕ
ົື້ ນ

ກ
າໍ
ນ
ດົ
ເວ
ລ
າ
 2

ປີ

ນ
ຼັບ
ແ
ຕ
ໍ່ວ
ຼັນ
ທີ
1

 

ມ
ຼັງ
ກ
ອ
ນ
2

0
1
0
 
ເຖ
ງິ

3
1
 
ທ
ຼັນ
ວ
າ

2
0
1
1
.

2
2
3
.1
1
.2
0
1
1

ນ
າ
ງ

ຄ
າໍ
ຫ
 ື້າ

ຂ
າ
ວ
ດ
ີ
ໄ
ດ
ື້ເຮ
ຼັດ
ສ
ຼັນ
ຍ
າ
ຊ
 ື້ -ຂ
າ
ຍ
ທີ
ໍ່ ດ
ນິ

ແ
ລ
ະ

ເຮ
 ອ
ນ

ກ
ຼັບ


ທ
ື້າ
ວ

ທ
ອ
ງ
ດ
າໍ

ປ
ະ
ກ
າ
ຍ
ແ
ສ
ງ

ສ
ຼັນ
ຍ
າ
ຊ
 ື້ -ຂ
າ
ຍ
ທີ
ໍ່ ດ
ນິ

ແ
ລ
ະ

ເຮ
 ອ
ນ

3
7
.1
2
.2
0
1
1

ນ
າ
ງ

ຄ
າໍ
ຫ
 ື້າ

ຂ
າ
ວ
ດ
ີ(
ຕ
າ
ງ
ໜ
ື້າ

ທ
ື້າ
ວ

ຄ
າໍ
ສ
ີ
ແ
ສ
ງ
ຈ
ຼັນ
ເພ
ຼັງ
) 
ໄ
ດ
ື້ເຮ
ຼັດ

ສ
ຼັນ
ຍ
າ
ເຊົ
ໍ່ າ
ຫ
ື້ອ
ງ
ກ
າ
ນ

ກ
ຼັບ

ນ
າ
ງ

ແ
ຟ
ນ
ຕ
ື້າ

ລ
ູຊ
ີ (
ຜ
ູ ື້ອ
າໍ
ນ
ວ
ຍ
ກ
າ
ນ
ບໍ
ລິ
ສ
ຼັດ


ກ
ໍໍ່ ສ
ື້າ
ງ
ສ
າ
ກ
ນົ
ຈ
າໍ
ກ
ຼັດ
)

ສ
ຼັນ
ຍ
າ
ເຊົ
ໍ່ າ
ຫ
ື້ອ
ງ
ກ
າ
ນ

4

ພ
າ
ຍ
ຫ
 ຼັງ
ໄ
ດ
ື້ເຮ
ຼັດ
ສ
ຼັນ
ຍ
າ
ເຊົ
ໍ່ າ
ເຮ
 ອ
ນ
ແ
ລ
ື້ວ

ນ
າ
ງ

ຄ
າໍ
ຫ
 ື້າ

ຂ
າ
ວ
ດ
ີ
ໄ
ດ
ື້ຮ
ຼັບ
ເງ
ນິ


ຈ
າໍ
ນ
ວ
ນ
2

4
.0
0
0

ໂ
ດ
ລ
າ
ສ
ະ
ຫ
ະ
ລ
ຼັດ

ຈ
າ
ກ
ບໍ
ລິ
ສ
ຼັດ
ເປ
ຼັນ
ຄ
ໍ່າ
ເຊົ
ໍ່ າ

ໜ
 ໍ່ ງ
ປີ
, 
ຫ
 ຼັງ
ຈ
າ
ກ
ນ
ຼັື້ ນ

ນ
າ
ງ

ຄ
າໍ
ຫ
 ື້າ

ຂ
າ
ວ
ດ
ີ
ໄ
ດ
ື້ມ
ອ
ບ
ເງ
ນິ
ຈ
າໍ
ນ
ວ
ນ


2
0
.0
0
0

ໂ
ດ
ລ
າ

ໃ
ຫ
ື້ທ
ື້າ
ວ

ທ
ອ
ງ
ດ
າໍ

ປ
ະ
ກ
າ
ຍ
ແ
ສ
ງ,
 
ສ
ໍ່ວ
ນ
4

.0
0
0

ໂ
ດ


ລ
າ

ຜ
ູ ື້ກ
ໍ່ຽວ
ເອົ
າ
ໄ
ວ
ື້ເພ
 ໍ່ ອ
ໄ
ປ
ແ
ລ
ໍ່ນ
ເອ
ກ
ະ
ສ
າ
ນ
ໂ
ອ
ນ
ກ
າໍ
ມ
ະ
ສ
ິດ
ທີ
ໍ່ ດ
ນິ
.

ບ
ດົ
ບ
ຼັນ
ທ
 ກ
ຄ
າໍ
ໃ
ຫ
ື້ກ
າ
ນ

ທ
ື້າ
ວ

ຫ
ມຸ
ແ
ພ
ງ

ສ
ຼັນ


ຕ
ິສ
ກຸ

ແ
ລ
ະ

ທ
ື້າ
ວ

ທ
ອ
ງ
ດ
າໍ

ປ
ະ
ກ
າ
ຍ
ແ
ສ
ງ






5
1
9
.2
.2
0
1
2

ທ
ື້າ
ວ

ທ
ອ
ງ
ດ
າໍ

ປ
ະ
ກ
າ
ຍ
ແ
ສ
ງ

ຜ
ູ ື້ຊ
 ື້ ເຮ
 ອ
ນ
ໄ
ດ
ື້ແ
ຈ
ື້ງ
ຕໍໍ່
ໂ
ຈ
ດ

ວ
ໍ່າ
ຜ
ູ ື້ກ
ໍ່ຽວ
ເປ
ຼັນ

ເຈ
ົື້ າ
ຂ
ອ
ງ
ເຮ
 ອ
ນ

ແ
ລ
ະ

ບໍ
ໍ່ ເ
ຫ
ຼັນ
ດ
ໃີ
ຫ
ື້ໂ
ຈ
ດ
ເຊົ
ໍ່ າ
ຕໍໍ່

ຈ
ົດ
ໝ
າ
ຍ
ທ
າ
ງ
ເອ
ເລ
ຼັກ
ໂ
ຕ
ຣ
ນ
ກິ

ເວ
ລ
າ
1

1
:4
5
 

6
3
.5
.2
0
1
2

ໂ
ຈ
ດ
ໄ
ດ
ື້ແ
ຈ
ື້ງ
ໃ
ຫ
ື້
ນ
າ
ງ

ຄ
າໍ
ຫ
 ື້າ

ຂ
າ
ວ
ດ
ີ
ຮ
ູ ື້ວ
ໍ່າ
ຈ
ະ
ຍ
ື້າ
ຍ
ອ
ອ
ກ

ຍ
ື້ອ
ນ
ວ
ໍ່າ

ສ
ຼັນ
ຍ
າ

ທີ
ໍ່ 
ນ
າ
ງ

ຄ
າໍ
ຫ
 ື້າ

ຂ
າ
ວ
ດ
ີ
ເຮ
ຼັດ
ຂ
 ື້ ນ
ນ
ຼັື້ ນ
ເປ
ຼັນ
ສ
ຼັນ
ຍ
າ
ຕ
ວົ
ະ
ຍ
ວົ
ະ
ຫ
 ອ
ກ

ລ
ວ
ງ

ຈ
ົດ
ໝ
າ
ຍ
ທ
າ
ງ
ເອ
ເລ
ຼັກ
ໂ
ຕ
ຣ
ນ
ກິ

ເວ
ລ
າ
8

:0
3

7
1
.7
.2
0
1
2

ໂ
ຈ
ດ
ໄ
ດ
ື້ຍ
ື້າ
ຍ
ອ
ອ
ກ
ຈ
າ
ກ
ເຮ
 ອ
ນ

ແ
ລ
ະ

ທ
ວ
ງ
ເອົ
າ
ເງ
ນິ
ທີ
ໍ່ ຕ
ນົ
ໄ
ດ
ື້ຈ
ໍ່າ
ຍ
ລ
ໍ່ວ
ງ

ໜ
ື້າ
ໄ
ປ
ແ
ລ
ື້ວ

ຈ
າໍ
ນ
ວ
ນ
2

4
.0
0
0

ໂ
ດ
ລ
າ
ສ
ະ
ຫ
ະ
ລ
ຼັດ

ແ
ຕ
ໍ່ຖ
 ກ

ນ
າ
ງ

ຄ
າໍ
ຫ
 ື້າ


ຂ
າ
ວ
ດ
ີ
ປ
ະ
ຕ
ິເສ
ດ

ບ
ດົ
ບ
ຼັນ
ທ
 ກ
ຄ
າໍ
ໃ
ຫ
ື້ກ
າ
ນ
ຂ
ອ
ງ
ໂ
ຈ
ດ

ລ
າໍ
ດ
ຼັບ
ເຫ
ດ
ກ
າ
ນ

(ຕ
າ
ຕ
ະ
ລ
າ
ງ
ທີ

2
)

Copyright by JICA



 ເອກະສານລ  າດບັທີ 1

   

 

 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ຄ  າຮອ້ງຟ້ອງ 

 

 ຮຽນ: ທາ່ນປະທານສານປະຊາຊນົເຂດ II ແຂວງ ວຽງຈນັ. 

 

ຂາ້ພະເຈົາ້ ທາ້ວ/ນາງ ບ ລິສດັກ ່ສາ້ງສາກນົຈ  າກດັ ອາຍ…ຸ….. ປີ, ສນັຊາດ…. , ອາຊບີ…… 

ມສີ  ານກັງານຕ ັງ້ຢ  ່ເຮອືນເລກທີ xxx , ໜວ່ຍ xxx, ບາ້ນ ວຽງແກວ້, ເມອືງ ວງັວຽງ, ແຂວງວຽງຈນັ 

ໂດຍແມນ່ ທາ່ນ ນາງ ແຟນຕາ້ ລ ຊ ີເປັນຜ ອ້  ານວຍການ…..…………………………..…….ໂຈດ 

ທ່ານ ບນຸທນັ ຊະນະໃຈ ອາຍ ຸ46 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊີບ ທະນາຍຄວາມ ເປັນຜ ຕ້າງ 

ໜາ້ໂຈດ. 

 

ມຈີດຸປະສງົຮອ້ງຟ້ອງ  ບກຸຄນົ, € ອງົການຈດັຕ ັງ້, € ວສິະຫະກດິ ດ ັງ່ລຸມ່ນີ:້ 

 

1. ທາ້ວ/ນາງ ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ,ີ ອາຍ ຸ52 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ນກັທລຸະກດິ, ປດັຈບຸນັ

ຢ ເ່ຮອືນເລກທີxxx, ໜວ່ຍxxx, ບາ້ນ ວຽງແກວ້, ເມອືງ ວງັວຽງ, ແຂວງ ວຽງຈນັ, ໂທລະສບັ xxxxxxx 

ຈ  າເລີຍທີ 1; 

2. ທາ້ວ/ນາງ ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ, ອາຍ ຸ48 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ນກັທລຸະກດິ, 

ປດັຈບຸນັຢ ເ່ຮອືນເລກທີ xxx, ໜວ່ຍ xxx, ບາ້ນ ວຽງໄຊ, ເມອືງ ວງັວຽງ, ແຂວງວຽງຈນັ. ໂທລະສບັ 

xxxxxxx ຈ  າເລີຍທີ 2. 

 

ກຽ່ວເລ່ືອງ: ທວງເອົາເງນິຄາ່ເຊ່ົາເຮອືນທ່ີໄດຈ້າ່ຍລວ່ງໜາ້ຄນື. 

ມ ນຄາ່ການຮອ້ງຟ້ອງ: 

ຈ  ານວນເງນິ 24.000 ໂດລາສະຫະລດັ, ທ່ີດນິ……………ຕອນ……………………… 

ເນືອ້ທ່ີ………………………………..ມ ນຄາ່………………………………………………… 

ອື່ ນໆ…………………………………………………………………………………………. 

(ບອກລາຍລະອຽດຈ  ານວນສິ່ ງຂອງທ່ີຮອ້ງຟ້ອງ ແລະ ຕີລາຄາເປັນເງນິ). 
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I. ເນືອ້ໃນການຮອ້ງຟ້ອງ 

ກ. ໃຫເ້ລ່ົາປະຫວດັຄວາມເປັນມາຂອງເລ່ືອງໂດຍຫຍ  ້

1. ໃນວນັທີ 23 ຕລຸາ 2009 ບ ລິສດັກ ່ສາ້ງສາກນົຈ  າກດັ ໄດເ້ຮັດສນັຍາເຊ່ົາຫອ້ງການ ກບັ 

ທ້າວ ຄ  າສີ ແສງຈນັເພັງ ຊ ່ ງຫ້ອງການດ ັ່ງກາ່ວຕ ັງ້ຢ ່ໜ່ວຍ xxx, ບ້ານວຽງແກວ້, ເມອືງວງັວຽງ, 

ແຂວງວຽງຈນັ,ໃບຕາດນິເລກທີ xxx, ໃນກ  ານດົເວລາ ສອງປີ ເລ່ີມແຕວ່ນັທີ 1 ມງັກອນ 2010 ຫາ 

ວນັທີ 31 ທນັວາ 2011. ຈດຸປະສງົຂອງການເຊ່ົາ ແມນ່ເພ່ືອນ  າໃຊເ້ປັນຫ້ອງການບ ລິຫານຂອງ

ບ ລິສດັກ ່ສາ້ງສາກນົຈ  າກດັ, ທາງບ ລິສດັໄດຈ້າ່ຍຄາ່ເຊ່ົາ 1.500 ໂດລາສະຫະລດັ ຕ ່ ເດືອນ ສ  າລບັ

ການເຊ່ົາໄລຍະສອງປີ ລວມເປັນເງນິທງັໜດົ 36.000 ໂດລາສະຫະລດັ, ຄ ສ່ນັຍາທງັສອງຝ່າຍໄດ້

ປະຕບິດັສນັຍາສະບບັດ ັງ່ກາ່ວຢາ່ງຖກືຕອ້ງ, ຄບົຖວ້ນ. 

2. ຫ ງັຈາກສນັຍາສະບບັທ  າອິດສິ້ນສດຸແລວ້ ຜ ໃ້ຫເ້ຊ່ົາໄດສ້ະເໜີຂ ນ້ລາຄາເຊ່ົາເປັນ 2.000 

ໂດລາສະຫະລດັຕ ່ ເດອືນ ສ  າລບັການເຊ່ົາໄລຍະສອງປີ ນບັແຕວ່ນັທີ 1 ມງັກອນ 2012 ເຖງິ ວນັທີ 

31 ທນັວາ 2013 ໂດຍມກີານເຊັນສນັຍາ ໃນວນັທີ 7 ທນັວາ 2011 ແລະ ບ ລິສດັກ ່ສາ້ງສາກນົຈ  າ

ກດັ ກ ຕກົລງົຮບັເອົາການສະເໜີເງ ື່ ອນໄຂດ ັ່ງກາ່ວ ດວ້ຍຄວາມເຊື່ ອໝ ັນ້ວາ່ ຜ ້ໃຫ້ເຊ່ົາຈະປະຕິບດັ

ສນັຍາ ດວ້ຍຄວາມຈງິໃຈແລະ ບ ລິສດຸໃຈ ຊ ່ ງທາງບ ລິສດັໄດຈ້າ່ຍຄາ່ເຊ່ົາລວ່ງໜາ້ເປັນເວລາໜ ່ ງປີແຕ່

ວນັທີ 1 ມງັກອນ ເຖງິ ວນັທີ 31 ທນັວາ 2012 ເປັນເງນິຈ  ານວນ 24.000 ໂດລາສະຫະລດັ ແລະ 

ຈະຈາ່ຍຄາ່ເຊ່ົາປີທີສອງ ໃນຕ ົນ້ເດອືນມງັກອນ 2013 ຕາມການຕກົລງົໃນສນັຍາ (ເບິ່ ງເອກະສານລ  າ

ດບັທີ 3 ສນັຍາເຊ່ົາຫອ້ງການ). 

3. ໃນວນັທີ 13 ພະຈກິ 2012 ທາ້ວ ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ ເຈົາ້ຂອງເຮອືນຜ ໃ້ໝ ່ໄດແ້ຈງ້

ທາງໂທລະສບັ  ໃຫທ້ະນາຍຄວາມຂອງໂຈດຊາບວາ່ ນາງ ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ ີຜ ຕ້າງໜາ້ເຈົ້າຂອງເຮອືນ

ຜ ເ້ກົ່ າ ໄດເ້ຮັດສນັຍາຊືຂ້າຍເຮອືນ ພອ້ມດວ້ຍສິດນ  າໃຊທ່ີ້ດນິ (ທ່ີດນິບອ່ນຫອ້ງການຂອງບ ລິສດັຕ ັງ້ຢ )່ 

ໃຫແ້ກຕ່ນົແລວ້ ຕ ັງ້ແຕວ່ນັທີ 23 ພະຈກິ 2011 ຜາ່ນມາ. ສະນ ັນ້, ສາມາດຕຄີວາມໝາຍໄດວ້າ່ ນາງ 

ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ ີໄດຕ້ວົະຍວົະຫ ອກລວງບ ລິສດັ ໃຫເ້ຮັດສນັຍາສະບບັໃໝ ່ເພ່ືອສາ້ງຜນົປະໂຫຍດໃຫ້

ແກຕ່ນົ ທງັໆທ່ີຮ ແ້ລວ້ວາ່ຕນົເອງບ ່ ມສີິດ ແລະ ບ ່ ໄດຮ້ບັການມອບສິດ ຈາກເຈົ້າຂອງເຮືອນຜ ້ໃໝ່ໃນ

ການເຈລະຈາ ແລະ ເຮັດສນັຍາດ ັງ່ກາ່ວ. 

4. ໃນວນັທີ 19 ກມຸພາ 2012 ຝ່າຍຜ ້ໃຫ້ເຊ່ົາໄດແ້ຈງ້ທາງຈດົໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກ ເຖງິ

ບ ລິສດັ ວາ່ ທາ້ວ ຄ  າສ ີແສງຈນັເພັງ ໄດຂ້າຍເຮອືນເຊ່ົາດ ັງ່ກາ່ວໃຫແ້ກ ່ທາ້ວ ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ 

ແລວ້ໂດຍທ່ີສນັຍາເຊ່ົາຍງັບ ່ ທນັສິ້ນສດຸ ແລະ ບ ່ ໄດແ້ຈງ້ໃຫແ້ກຜ່ ເ້ຊ່ົາຊາບລວ່ງໜ້າແຕຢ່່າງໃດ (ເບິ່ ງ

ເອກະສານລ  າດບັທີ 4 ໜງັສແືຈງ້ທາງເອເລັກໂຕຣນກິ ຂອງທາ້ວ ດວງເດອືນ ນວນສະຫວາ່ງ). 

5. ທ້າວ ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ ເຈົ້າຂອງເຮືອນເຊ່ົາຄນົໃໝ່ບ ່ ຍອມຮບັຮ ສ້ິດ ແລະ ຜນົປະ

ໂຫຍດ ຂອງຜ ເ້ຊ່ົາຕາມຫ ກັການທ່ີກ  ານດົໄວໃ້ນມາດຕາ 63 ຂອງກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍຂ ຜ້  ກພນັໃນສນັຍາ

ແລະ ນອກສນັຍາປີ 2008 ໂດຍໄດແ້ຈງ້ໃຫ ້ບ ລິສດັ ຍກົຍາ້ຍອອກຈາກເຮອືນເຊ່ົາດ ັງ່ກາ່ວ ໃນວນັທີ 

31 ທນັວາ 2012 ເຫັນວາ່ ບ ່ ສອດຄອ່ງກບັສນັຍາທ່ີໄດເ້ຊັນກນັກອ່ນໜ້ານີ ້ກບັ ນາງ ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ ີ

ຊ ່ ງສນັຍາເຊ່ົາດ ັ່ງກາ່ວມກີ  ານດົເວລາສອງປີ ຄື ນບັແຕ່ວນັທີ 1 ມງັກອນ 2012 ເຖິງ ວນັທີ 31 
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ທນັວາ 2013. ດວ້ຍເຫດຜນົດ ັ່ງກາ່ວ ບ ລິສດັຈ ່ ງໄດພ້ະຍາຍາມຕິດຕ ່ ກບັ ທ້າວ ດວງເດືອນ ນວນ

ສະຫວາ່ງ (ຜວົຂອງ ນາງ ຄ  າຫ າ້) ແລະ ນາງ ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ ີ(ຜ ຕ້າງໜ້າ) ທ່ີເປັນຫ ານຂອງ ທ້າວ 

ຄ  າສີ ແສງຈນັເພັງ ເຈົ້າຂອງເຮືອນເຊ່ົາ ເພ່ືອຖາມເຖງິບນັຫາຕາ່ງໆທ່ີເກດີຂ ນ້ ແຕຖ່ກືປະຕິເສດຈາກ

ພວກກຽ່ວ (ເບິ່ ງເອກະສານລ  າດບັທີ 7 ແລະ 11). 

6. ໃນວນັທີ 4 ມຖິນຸາ 2012 ທາງບ ລິສດັ ໄດສ້ ົ່ງຈດົໝາຍທາງການເລກທີ xxx ເຖງິ ນາງ 

ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ ີເພ່ືອແຈງ້ວາ່ຈະຍາ້ຍອອກຈາກເຮອືນເຊ່ົາໃນວນັທີ 1 ກ ລະກດົ 2012 ແລະ ທວງເອົາ

ຄາ່ເຊ່ົາຄນື ສ  າລບັໄລຍະເດອືນກ ລະກດົຫາເດອືນທນັວາ ເປັນເງນິຈ  ານວນ 12.000 ໂດລາສະຫະລດັ.  

ໃນວນັທີ 15 ມຖິນຸາ 2012 ທາ້ວ ດວງເດອືນ ນວນສະຫວາ່ງ ໄດສ້ ົ່ງຈດົໝາຍທາງເອເລັກໂຕຣ

ນກິ ເຖງິ ບ ລິສດັ ເພ່ືອແຈງ້ວາ່ ຕນົສາມາດຕິດຕ ່ ກບັ ທາ້ວ ຄ  າສ ີແສງຈນັເພັງ ໄດແ້ລວ້ ແລະທາ້ວ 

ຄ  າສ ີແສງຈນັເພັງ ກ ໄດປ້ະຕເິສດທ່ີຈະສ ົ່ງເງນິຄນືໃຫຜ້ ເ້ຊ່ົາ ເນື່ອງຈາກວາ່ເງນິຈ  ານວນດ ັງ່ກາ່ວໄດມ້ອບ

ໃຫ ້ ທາ້ວ ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ ແລວ້ ແລະ ຜ ກ້ຽ່ວຈະສ ົ່ງເງນິຄນືແຕ ່ 6.000 ໂດລາສະຫະລດັ    

ເທ່ົານ ັນ້ ໂດຍບ ່ ມເີຫດຜນົຊ ່ ງການກະທ  າດ ັງ່ກາ່ວເປັນການລະເມດີສນັຍາ ແລະ ກດົໝາຍ (ເບິ່ ງເອກະ 

ສານລ  າດບັທີ 15). 

7. ທ້າວ ດວງເດອືນ ນວນສະຫວາ່ງ ໄດແ້ຈງ້ທາງຈດົໝາຍເອເລັກໂຕຣນກິ ວາ່ ທ້າວ ຄ  າສ ີ

ແສງຈນັເພັງ ໄດມ້ອບເງນິໃຫ້ ທ້າວ ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ ທ່ີເປັນເຈົ້າຂອງເຮືອນໃໝ່ແລວ້ ແລະ 

ທ້າວ ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ ກ ໄດນ້  າໃຊເ້ງນິດ ັ່ງກາ່ວໄປເຊ່ົາເຮືອນຢ ໃ່ນເວລາລ ຖາ້ຍກົຍາ້ຍເຂ້ົາຢ ່ອາ

ໄສໃນທ່ີດນິ ແລະ ເຮືອນເຊ່ົາ ທ່ີຜ ກ້ຽ່ວໄດຊ້ື້ເອົານ ັນ້ ແລະ ບ ່ ຍອມຮບັຮ ສ້ິດຂອງບ ລິສດັທ່ີເປັນຜ ້ເຊ່ົາ 

ຊ ່ ງຍງັມສີດິຄອບຄອງ ແລະ ນ  າໃຊເ້ຮອືນດ ັງ່ກາ່ວ. 

8. ໃນວນັທີ 11 ມຖິຸຸນາ 2012 ບ ລິສດັ ໄດເ້ຊີນເຈົ້າຂອງເຮືອນມາປະຊຸມເພ່ືອປ ກສາຫາລື

ແລະ ແກໄ້ຂຂ ຂ້ດັແຍງ່, ເຈົ້າຂອງເຮືອນເຊ່ົາໄດສ້ະເໜີໃຫເ້ຮັດບດົບນັທ ກກອງປະຊຸມ ແລະ ເຊັນກນັ

ທງັສອງຝ່າຍ ເພ່ືືອເປັນຫ ກັຖານ, ຫ ງັຈາກນ ັນ້ ບ ລິສດັໄດສ້ ົ່ງບດົບນັທ ກດ ັ່ງກາ່ວ ໃຫ້ເຈົ້າຂອງເຮືອນ

ເຊັນແຕຖ່ກືປະຕເິສດ (ເບິ່ ງເອກະສານລ  າດບັທີ 16). 

9. ບ ລິສດັກ ່ສາ້ງສາກນົຈ  າກດັ ເປັນຝາ່ຍໄດຮ້ບັຄວາມອບັປະໂຫຍດຈາກການລະເມດີສນັຍາ

ຂອງຝ່າຍຈ  າເລີຍ ຈ ່ ງບ ່ ມທີາງເລືອກອື່ ນ ນອກຈາກການນ  າໃຊສ້ິດຂອງຕນົຕາມສນັຍາ ແລະ ຕາມ

ຫ ກັການທ່ີກ  ານດົໄວໃ້ນມາດຕາ 24 ວກັ 3 ຂອງກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍຂ ້ຜ ກພນັໃນສນັຍາ ແລະ ນອກ

ສນັຍາ 2008 ໃນການປະຕິເສດຮບັເອົາການປະຕິບດັສນັຍາທ່ີບ ່ ຄບົຖວ້ນ ແລະ ຖກືຕອ້ງ ຂອງຝາ່ຍ

ຈ  າເລີຍ ຈ ່ງໄດຍ້າ້ຍອອກຈາກເຮອືນເຊ່ົາ ແລະ ຂ ເງນິຄາ່ເຊ່ົາທ່ີໄດຈ້າ່ຍລວ່ງໜາ້ໄປແລວ້ນ ັນ້ຄນື ເພ່ືອທ່ີ

ຈະນ  າເງນິດ ັງ່ກາ່ວໄປຈາ່ຍຄາ່ເຊ່ົາຫອ້ງການຫ ງັໃໝ ່ແລະ ດ  າເນນີການທາງກດົໝາຍ ເພ່ືອປກົປ້ອງສິດ 

ແລະ ຜນົປະໂຫຍດອນັຊອບທ  າຂອງຕນົ. 

ຂ. ເຫດຜນົຂອງການຮອ້ງຟ້ອງ (ອະທິບາຍລະອຽດ) 

- ສນັຍາເຊ່ົາໃໝ່ສະບບັລງົວນັທີ 7 ທນັວາ 2011 ແມນ່ເຮັດຂ ້ນດວ້ຍການຕວົະຍວົະຫ ອກ

ລວງ ຊ ່ ງເຮັດໃຫບ້ ລິສດັເປັນຝາ່ຍໄດຮ້ບັຄວາມອບັປະໂຫຍດຈາກການລະເມດີສນັຍາຂອງຝາ່ຍຈ  າເລີຍ; 
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- ຝາ່ຍຈ  າເລີຍປະຕິບດັສນັຍາບ ່ ຄບົຖວ້ນ, ບ ່ ຖກືຕອ້ງ ແລະ ບ ່ ສອດຄອ່ງກບັສນັຍາທ່ີໄດຕ້ກົ

ລງົກນັ. ດ ັງ່ນ ັນ້,  ທາງບ ລິສດັຈ ່ ງໄດຍ້າ້ຍອອກຈາກເຮອືນເຊ່ົາ ແລະ ຂ ເງນິຄາ່ເຊ່ົາທ່ີໄດຈ້າ່ຍລວ່ງໜາ້

ໄປແລວ້ນ ັນ້ຄນື ເພ່ືອຈະນ  າເງນິດ ັງ່ກາ່ວໄປຈາ່ຍຄາ່ເຊ່ົາຫອ້ງການຫ ງັໃໝ ່ແລະ ຮອ້ງຟ້ອງເພ່ືອປກົປ້ອງ

ສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດອນັຊອບທ  າຂອງຕນົ.   

 

ຄ. ເອກະສານອາ້ງອງີ, ພະຍານ ແລະ ຫລກັຖານຕາ່ງໆ: 

- ສນັຍາເຊ່ົາຫອ້ງການ;   

- ໜງັສແືຈງ້ທາງເອເລັກໂຕຣນກິຂອງ ທາ້ວ ດວງເດອືນ ນວນສະຫວາ່ງ; 

- ໜງັສືແຈງ້ຕອບທາງເອເລັກໂຕຣນກິ ສະບບັລງົວນັທີ 06 ມນີາ 2012 ແລະ ສະບບັວນັທີ 

07 ພ ດສະພາ 2012;  

- ໜງັສແືຈງ້ຕອບທາງເອເລັກໂຕຣນກິ ສະບບັລງົວນັທີ 15 ມຖິນຸາ 2012; 

- ບດົບນັທ ກກອງປະຊຸມ; 

ຖາ້ຫາກມພີະຍານໃຫບ້ອກຊື່ ແລະ ນາມສະກນຸ, ນ  າ້ເບໂີທລະສບັ ແລະ ທ່ີຢ ໃ່ຫຈ້ະແຈງ້. 

 

II. ຂ ສ້ະເໜີເພ່ືອໃຫສ້ານພິຈາລະນາ 

1. ສະເໜີໃຫສ້ານພິຈາລະນາກຽ່ວກບັການເຮັດສນັຍາດວ້ຍການຕວົະຍວົະຫ ອກລວງ ແລະ ການ

ລະເມດີສນັຍາເຊ່ົາຂອງຝາ່ຍຈ  າເລີຍ ໂດຍອງີໃສເ່ນືອ້ໃນ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂທ່ີໄດຕ້ກົລງົໄວໃ້ນສນັຍາເຊ່ົາ; 

2. ສະເໜີໃຫສ້ານພິຈາລະນາຕດັສິນໃຫຈ້  າເລີຍທີ 1 ສ ົ່ງເງນິຄາ່ເຊ່ົາທງັໝດົ 24.000 ໂດລາສະ

ຫະລດັ ພ້ອມດ້ວຍດອກເບ້ຍ 12% ຕ ່ ປີຕາມອດັຕາດອກເບ້ຍທ່ີກ ້ຢືມເງ ິນທະນາຄານການຄ້າ

ຕາ່ງປະເທດລາວມະຫາຊນົ ແລະ ຄາ່ປ່ວຍການຊບັ 3% ຕ ່ ປີ ຄນືໃຫແ້ກບ່ ລິສດັ (ໂຈດ);  

3. ສະເໜີໃຫສ້ານພິຈາລະນາອອກຄ  າສ ັ່ງອາຍດັຊບັສິນ ທ່ີເປັນທ່ີດນິ ແລະ ເຮອືນເຊ່ົາ ເພ່ືອບ  ່ ໃຫມ້ ີ

ການເຂ້ົາຄອບຄອງ, ຊີ້ຂາດ, ຂາຍ, ມອບ ຫ ື ໂອນກ  າມະສິດ ຫ ື ບນັຊີທະນາຄານຂອງຈ  າເລີຍທງັ

ສອງ ເພ່ືອຮບັປະກນັການຊ  າລະຄາ່ເຊ່ົາ ທ່ີໂຈດໄດຈ້າ່ຍລວ່ງໜາ້ ແລະ ຄາ່ເສຍຫາຍທ່ີເກດີຂ ນ້ໃຫແ້ກ່

ຜ ເ້ຊ່ົາ ແລະ ສະເໜີໃຫປ້ະຕິບດັພາງ ເພ່ືອປກົປ້ອງສິດ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຂອງບ ລິສດັຈນົກວາ່ຈະ

ສາມາດປະຕບິດັຄ  າຕດັສິນໃຫສ້  າເລັດ. 

    ຂາ້ພະເຈົາ້ຂ ຮບັປະກນັວາ່ ສິ່ ງທ່ີຂາ້ພະເຈົາ້ເລ່ົາມາຂາ້ງເທີງນ ັນ້ ມມີ ນຄວາມຈງິ 

- ຈະໃຫຄ້ວາມຮວ່ມມ ືແລະ ອ  ານວຍຄວາມສະດວກຮອບດາ້ນຕ ່ ການດ  າເນນີຄະດຂີອງສານ; 

- ຖາ້ຫາກບ ່ ມມີ  ນຄວາມຈງິຂ ໃຫສ້ານຊດັມຽ້ນສ  ານວນຄະດ,ີ ເສຍສດິໃນການຮອ້ງຟ້ອງ ແລະ

ຮບັຜິດຊອບຕາມກດົໝາຍໂດຍບ ່ ມກີານຮອ້ງຂ ຕ ່ ວາ່ໃດໆ. 

  ດ ັງ່ນ ັນ້, ຂາ້ພະເຈົ້າຈ ່ ງໄດຍ້ື່ ນຄ  າຮອ້ງຟ້ອງສະບບັນີມ້າຍງັທ່ານ ເພ່ືອພິຈາລະນາຕດັສິນຕາມ

ກດົໝາຍດວ້ຍ. 

                   ຮຽນມາດວ້ຍຄວາມເຄົາລບົ ແລະ ນບັຖຢືາ່ງສ ງ 
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ໝາຍເຫດ: ກອ່ນຈະຂຽນເນື້ອໃນເຂ້ົາໃສຮ່າ່ງຄ  າຮອ້ງຟ້ອງ ໃຫ້ຂຽນໃສເ່ຈຍ້ໃບອື່ ນກອ່ນ, ຈາກນ ັນ້

ກວດຄນື ເມ ື່ອເຫັນວາ່ຖກືຕອ້ງ ຈ ່ງຂຽນ ຫ ື ພິມໃສຮ່າ່ງນີໃ້ຫສ້ະອາດຈະແຈງ້. 

 

              ທ່ີ ແຂວງວຽງຈນັ, ວນັທີ 15 ພະຈກິ 2012 

         ຜ ຮ້ອ້ງຟ້ອງ 

ທ່ີ ແຂວງວຽງຈນັ, ວນັທີ 15 ພະຈກິ 2012        (ເຊັນ ແລະ ແປະໂປ້ມຂືວາ ພອ້ມທງັຂຽນຊື່ ແຈງ້) 

  ເຫັນ ແລະ ຢັງ້ຢືນຈາກນາຍບາ້ນ       

     ເຊັນ ແລະ ປະທບັຕາ                                   ບນຸທນັ ຊະນະໃຈ   

    

         

 

       

        ໝັນ້ ຍນືຍງົ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ຄ  າຮອ້ງຟ້ອງ (ສ  າລບັການຝ ກອບົຮມົ) 

 

    ຮຽນ: ……………………………………………………………… 

 

ຂາ້ພະເຈົ້າ ທ້າວ/ນາງ ……………………ອາຍ…ຸ….. ປີ, ສນັຊາດ…. , ອາຊບີ……….

ເຮອືນເລກທີ..... , ໜວ່ຍ........, ບາ້ນ………., ເມອືງ…………., ແຂວງ………...….…….ໂຈດ 

ຂາ້ພະເຈົ້າ ທ້າວ/ນາງ ……………………ອາຍ…ຸ….. ປີ, ສນັຊາດ…. , ອາຊບີ……….

ເຮອືນເລກທີ………, ໜວ່ຍ……., ບາ້ນ………., ເມອືງ…., ແຂວງ…….… ເປັນຜ ຕ້າງໜາ້ໂຈດ. 

ຂາ້ພະເຈົ້າ ທ້າວ/ນາງ ……………………ອາຍ…ຸ….. ປີ, ສນັຊາດ…. , ອາຊບີ……….

ເຮອືນເລກທີ........, ໜວ່ຍ........., ບາ້ນ………., ເມອືງ…………., ແຂວງ………...…....ຈ  າເລີຍ 

ຂາ້ພະເຈົ້າ ທ້າວ/ນາງ ……………………ອາຍ…ຸ….. ປີ, ສນັຊາດ…. , ອາຊບີ……….

ເຮອືນເລກທີ………, ໜວ່ຍ....., ບາ້ນ………., ເມອືງ…., ແຂວງ…….… ເປັນຜ ຕ້າງໜາ້ຈ  າເລີຍ. 

 

ກຽ່ວເລ່ືອງ: ……………………………………… 

ມ ນຄາ່ການຮອ້ງຟ້ອງ:........................ , ທ່ີດນິ……………ຕອນ………………………........... 

ເນືອ້ທ່ີ………………………………..ມ ນຄາ່…………………………………………………... 

ອື່ ນໆ………………………………………………………………………………………….... 

(ບອກລາຍລະອຽດຈ  ານວນສິ່ ງຂອງທ່ີຮອ້ງຟ້ອງ ແລະ ຕລີາຄາເປັນເງນິ). 

 

I. ເນືອ້ໃນການຮອ້ງຟ້ອງ 

ກ. ໃຫເ້ລ່ົາປະຫວດັຄວາມເປັນມາຂອງເລ່ືອງໂດຍຫຍ  ້

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

 

ຂ. ເຫດຜນົຂອງການຮອ້ງຟ້ອງ (ອະທິບາຍລະອຽດ) 

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 
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ຄ. ເອກະສານອາ້ງອງີ, ພະຍານ ແລະ ຫລກັຖານຕາ່ງໆ: 

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

II. ຂ ສ້ະເໜີເພ່ືອໃຫສ້ານພິຈາລະນາ 

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

  ດ ັງ່ນ ັນ້, ຂາ້ພະເຈົາ້ຈ ່ງໄດຍ້ື່ ນຄ  າຮອ້ງຟ້ອງສະບບັນີມ້າຍງັທາ່ນ ເພ່ືອພິຈາລະນາຕດັສນິຕາມກດົ

ໝາຍດວ້ຍ. 

                   ຮຽນມາດວ້ຍຄວາມເຄົາລບົ ແລະ ນບັຖຢືາ່ງສ ງ 

 

ໝາຍເຫດ: ກອ່ນຈະຂຽນເນື້ອໃນເຂ້ົາໃສຮ່າ່ງຄ  າຮອ້ງຟ້ອງ ໃຫ້ຂຽນໃສເ່ຈຍ້ໃບອື່ ນກອ່ນ, ຈາກນ ັນ້

ກວດຄນື ເມ ື່ອເຫັນວາ່ຖກືຕອ້ງ ຈ ່ງຂຽນ ຫ ື ພິມໃສຮ່າ່ງນີໃ້ຫສ້ະອາດຈະແຈງ້. 

 

                         ທ່ີ........., ວນັທີ..........ເດອືນ.....ປີ..... 

         ຜ ຮ້ອ້ງຟ້ອງ 

ທ່ີ......., ວນັທີ......ເດອືນ........ປີ.......          (ເຊັນ ແລະ ແປະໂປ້ມຂືວາ ພອ້ມທງັຂຽນຊື່ ແຈງ້) 

  ເຫັນ ແລະ ຢັງ້ຢືນຈາກນາຍບາ້ນ       

     ເຊັນ ແລະ ປະທບັຕາ                                          
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

 

 

ສະພາທະນາຍຄວາມ                        ເລກທີ xxx /ສທຄ 

  ແຫງ່ ສປປລາວ                ວນັທີ 18 ຕລຸາ 2012 

 

ໃບແຕງ່ຕ ັັ້ງທະນາຍຄວາມ 
 

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍວາ່ດັ້ວຍທະນາຍຄວາມ ສະບບັເລກທີ 010/ສພຊ, ລງົວນັທີ 21 ທນັວາ 2011. 

- ອີງຕາມ ກດົລະບຽບພາຍໃນຂອງສະພາທະນາຍຄວາມສະບບັເລກທີ 186/ກຍ, ລງົວນັທີ 25 

ມຖິນຸາ 2010. 

- ອງີຕາມ ການຕກົລງົເຫັນດ ີລະຫວາ່ງ ລກູຄວາມກບັທະນາຍຄວາມ. 

 ຂັ້າພະເຈົັ້າ ນາງ ແຟນຕັ້າ ລຊູ ີ(ຕາງໜັ້າບໍລິສດັກໍ່ສັ້າງສາກນົຈາໍກດັ), ຕູັ້ ປ.ນ.xxx, ຢູ ່ບັ້ານ 

ວຽງແກັ້ວ, ເມອືງ ວງັວຽງ, ແຂວງ ວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ, ເບີໂທລະສບັ xxxx, ເບີແຟັກ xxxx, ຕູັ້ 

ປ.ນ xxx ແຕງ່ຕ ັັ້ງ ທັ້າວ ບນຸທນັ ຊະນະໃຈ ທະນາຍຄວາມຂອງບໍລິສດັຈາໍປາເມອືງລາວຈາໍກດັ ຕາມ

ໃບອະນຍຸາດວາ່ຄວາມເລກທີ xxx, ລງົວນັທີ 2 ມຖີນຸາ 2011, ເບີໂທລະສບັ xxxx ເປັນຜູັ້ປກົປັ້ອງ

ສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດອນັຊອບທາໍຂອງຂັ້າພະເຈົັ້າຕາມກດົໝາຍ ໃນຂ ັັ້ນຕອນຂອງການດາໍເນນີຄະດີ

ຂອງສານຂ ັັ້ນຕ ົັ້ນ. 

ກຽ່ວເລ່ືອງ: ທວງເອົາເງນິຄາ່ເຊ່ົາເຮອືນທ່ີໄດັ້ຈາ່ຍລວ່ງໜັ້າຄນື. 

ລະຫວາ່ງ: 

- ບໍລິສດັກໍ່ສັ້າງສາກນົຈາໍກດັ…………………………………………………………. (ໂຈດ); 

- ນາງ ຄາໍຫ ັ້າ ຂາວດ,ີ ອາຊບີ ນກັທລຸະກດິ, ຕາງໜັ້າໃຫັ້ກບັເຈົັ້າຂອງເຮອືນເຊ່ົາ ທາ່ນ ຄາໍສ ີ 

 ແສງຈນັເພັງ….…………………………..…………………………......................(ຈາໍເລີຍ). 

ການສິັ້ນສດຸການແຕງ່ຕ ັັ້ງໃຫັ້ເປັນຜູັ້ຕາງໜັ້າ ແມນ່ພາຍຫ ງັສາໍເລັດຢູ່ໃນຂ ັັ້ນທ່ີຕກົລງົນາໍກນັເທິງນີັ້, 

ຖ ັ້າມກີານຍກົເລີກກອ່ນກາໍນດົເວລາ ທງັສອງຝາ່ຍຕັ້ອງມເີອກະສານຢັັ້ງຢືນຢາ່ງເປັນລາຍລກັອກັສອນ.  

ສະນ ັັ້ນ,  ຈ ່ງໄດັ້ເຮັດໃບແຕງ່ຕ ັັ້ງສະບບັນີັ້ໄວັ້ເພ່ືອເປັນຫ ກັຖານ. 

ຜູັ້ແຕງ່ຕ ັັ້ງ     ຮບັຮູັ້ ແລະ ຢັັ້ງຢືນຈາກ ສທຄ               ທະນາຍຄວາມ 

          

       

                                                

 ແຟນຕັ້າ ລຊູ ີ           

   ບນຸທນັ ຊະນະໃຈ 

 

   ລດັສ ີຈະເລີນ 
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     ສນັຍາເຊ ົ່ າຫອ້ງການ  

ລະຫວົ່າງ 

ທ້າວ ຄ  າສີ ແສງຈນັເພັງ ເຮືອນເລກທີ xxx, ບາ້ນວຽງແກວ້, ໜົ່ວຍ xxx, ເມອືງວງັວຽງ, 

ແຂວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ. ເບໂີທລະສບັ xxxxxxxx, ເຈ າ້ຂອງເຮອືນເຊ ົ່ າຕ ົ່ ໄປນີເ້ອີນ້ວົ່າ “ຜ ໃ້ຫເ້ຊ ົ່ າ” 

ຕາງໜາ້ໂດຍ ນາງ ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ,ີ ເບໂີທລະສບັ xxxxxxxx  

ແລະ 

ນາງ ແຟນຕາ້ ລ ຊີ ຜ ອ້  ານວຍການບ ລິສດັກ ົ່ສາ້ງສາກ  ນຈ  າກດັ ເບີໂທລະສບັ xxxxxxxx ຕ ົ່

ໄປນີເ້ອີນ້ວົ່າ “ຜ ເ້ຊ ົ່ າ” 

ຄ ົ່ສນັຍາທງັສອງຝົ່າຍໄດຕ້  ກລ  ງກນັຢົ່າງເປັນເອກະພາບດ ັົ່ງຕ ົ່ ໄປນີ:້ 

ມາດຕາ 1 ເຮືອນເຊ ົ່ າດ ັົ່ງກ ົ່າວເປັນເຮືອນສອງຊ ັນ້ ຊ ົ່ ງຕ ັງ້ຢ ົ່ໜົ່ວຍxx, ວຽງແກວ້, ເມອືງວງັວຽງ, 

ແຂວງ  

ວຽງຈນັ, ໃບຕາດນິເລກທີ xxx. 

ເຮອືນປະກອບມດີ ັົ່ງນີ:້ 

ອາຄານໃຫຍົ່ 

- ຫອ້ງໃຫຍົ່ 1 ຫອ້ງ, ຫອ້ງຂະໜາດກາງ 5 ຫອ້ງ, ຫອ້ງນອ້ຍ 1 ຫອ້ງ, ຫອ້ງເກບັເຄືົ່ ອງ 

1 ຫອ້ງ ແລະ ຫອ້ງນ  າ້ 3 ຫອ້ງ; 

- ແອ 8 ໜົ່ວຍ, ພດັລ  ມດ ດອາກາດ 5 ໜົ່ວຍ. 

ສົ່ວນຕ ົ່ ເຕມີ 

- ຫອ້ງປະຊຸມ 1 ຫອ້ງ(ຂະໜາດ 5ມx16ມ), ຫອ້ງ 3 ຫອ້ງ ແລະ ຫອ້ງນ  າ້ 3 ຫອ້ງ; 

- ແອ 5 ໜົ່ວຍ ແລະ ພດັລ  ມດ ດອາກາດ 2 ໜົ່ວຍ; 

- ໝ ້ນບັໄຟ 1 ໜົ່ວຍ; 

- ກ  ງເຕນີ  າ້ 1 ໜົ່ວຍ. 

ມາດຕາ 2 ເຮອືນຈະຖກືນ  າໃຊເ້ປັນຫອ້ງການບ ລິຫານຂອງບ ລິສດັກ ົ່ສາ້ງສາກ  ນຈ  າກດັ ແລະ ໂຄງ 

ການ ອືົ່ ນໆ ທີົ່ ຈະເກດີຂ ນ້. 

ມາດຕາ 3 ຄົ່າເຊ ົ່ າເຮືອນທີົ່ ສ  ມບ ນ (ປະກອບດວ້ຍເຮືອນ, ສົ່ວນຕ ົ່ ເຕີມ, ສວນ ແລະ ອືົ່ ນໆ) ແມ ົ່ນ 

2.000 ໂດລາສະຫະລດັຕ ົ່ ເດືອນ ຊ ົ່ ງເລີົ່ ມຈາກວນັທີ 01 ມງັກອນ 2012 ເຖິງວນັທີ 31 

ທນັວາ 2013. ບ ລິສດັກ ົ່ສາ້ງສາກ  ນຈ  າກດັ ຈະຈ ົ່າຍຄົ່າເຊ ົ່ າໃຫ້ກບັຜ ້ໃຫເ້ຊ ົ່ າດວ້ຍແຊັກ ໃນມື້

ເລີົ່ ມປະຕບິດັສນັຍາ ນບັແຕົ່ວນັທີ 1 ມງັກອນ 2012; 

ຄົ່າເຊ ົ່ ານີຕ້ອ້ງຈ ົ່າຍລົ່ວງໜາ້ກົ່ອນໜ ົ່ ງປີ ຊ ົ່ ງລວມເປັນເງນິຈ  ານວນ 24.000 ໂດລາສະຫະ 

ລດັ ໃນເວລາທີົ່ ມກີານເຊັນສນັຍາ (ບ ົ່ ໃຫກ້າຍວນັທີ 31 ທນັວາ 2011); 

ພາສີອາກອນທີົ່ ກ ົ່ຽວຂອ້ງກບັເຮອືນເຊ ົ່ າ ໃຫເ້ປັນຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຜ ໃ້ຫເ້ຊ ົ່ າ. 

ມາດຕາ 4 ຜ ໃ້ຫເ້ຊ ົ່ າຕອ້ງຮບັຜິດຊອບຄົ່າໃຊຈ້ ົ່າຍໃນການສອ້ມແປງເຮືອນ (ລະບ  ບໄຟ້ຟ້າ, ນ  າ້ປະປາ 

ແລະ ອືົ່ ນໆ) ທີົ່ ເກດີຈາກການຕິດຕ ັງ້ບ ົ່ ໄດມ້າດຕະຖານ ຫ ື ເຫດສດຸວິໄສ. ຜ ເ້ຊ ົ່ າຕອ້ງບ  າລງຸ

ຮກັສາສິົ່ ງຂອງເຄືົ່ ອງໃຊຕ້ົ່າງໆໃຫ້ຢ ົ່ໃນສະພາບທີົ່ ດີ ແລະ ສາມາດໃຊງ້ານໄດຕ້ະຫ ອດເວລາ 
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ແລະ ຕອ້ງຮບັຜິດຊອບຕ ົ່ ຄົ່າສອ້ມແປງນອ້ຍ ທີົ່ ເກດີຈາກການນ  າໃຊ ້ເຊັົ່ ນ ການທາສີພາຍໃນ

ເຮອືນ, ປົ່ຽນດອກໄຟ ແລະ ກອ໋ກນ  າ້. 

ມາດຕາ 5 ຜ ເ້ຊ ົ່ າຕອ້ງຈ ົ່າຍຄົ່າ ໄຟຟ້າ, ນ  າ້ປະປາ, ຂີເ້ຫຍືອ້, ໂທລະສບັ ແລະ ໃຊຈ້ ົ່າຍເພີົ່ ມເຕມີອືົ່ ນໆ 

ທີົ່ ກ ົ່ຽວຂອ້ງກບັການນ  າໃຊຂ້ອງຜ ເ້ຊ ົ່ າ. 

ມາດຕາ 6 ຜ ເ້ຊ ົ່ າມສີດິຕ  ບແຕົ່ງ ແລະ ສອ້ມແປງເຮອືນທງັພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກໄດ ້ໂດຍເປັນຄົ່າ

ໃຊຈ້ ົ່າຍຂອງຜ ເ້ຊ ົ່ າເອງ. ສ  າລບັການສອ້ມແປງໃຫຍົ່ ຜ ເ້ຊ ົ່ າຕອ້ງໄດຂ້ ອະນຍຸາດຈາກຜ ໃ້ຫເ້ຊ ົ່ າ

ກ ົ່ອນ, ຜ ເ້ຊ ົ່ າຕອ້ງຮກັສາເຮອືນ ແລະ ສວນ ໃຫຢ້ ົ່ໃນສະພາບດຕີະຫ ອດເວລາຂອງການເຊ ົ່ າ. 

ມາດຕາ 7 ຜ ເ້ຊ ົ່ າມສີິດເຄືົ່ ອນຍາ້ຍຊບັສິນຂອງຕ  ນເອງ ເຊັົ່ ນ ແອເຢັນ ຍ  ກເວັ້ນສິົ່ ງຂອງທີົ່ ຕດິພນັກບັສິົ່ ງ

ປ ກສາ້ງ ເຊັົ່ ນ ສາຍໄຟຟ້າ ແລະ ຕ ປ້ກັສຽບ ທີົ່ ໄດມ້ກີານຕິດຕ ັງ້ໄວພ້າຍໃນເຮືອນເຊ ົ່ າ ແລະ 

ຕອ້ງໄດເ້ຮັດອະນາໄມຄືນໃນເວລາທີົ່ ສນັຍາສິ້ນສດຸ, ກ ລະນທີີົ່ ຜ ເ້ຊ ົ່ າຫາກສາ້ງຄວາມເສຍຫາຍຕ ົ່

ເຮອືນ ແລະ ອປຸະກອນເຄືົ່ ອງໃຊພ້າຍໃນເຮອືນຍອ້ນການນ  າໃຊຜິ້ດວທີິ ຜ ເ້ຊ ົ່ າຕອ້ງຮບັຜິດຊອບ

ຕ ົ່ ຄົ່າສອ້ມ ແປງທງັໝ  ດ. 

ມາດຕາ 8 ຄົ່າບ  າລງຸຮກັສາ ຫ ື ຄົ່າສອ້ມແປງ ເນືົ່ ອງຈາກຄວາມບ  ກພົ່ອງໃນການກ ົ່ສາ້ງ, ສ  ງຄາມ 

ແລະ ຜ  ນຈາກໄພທ  າມະຊາດ ເຊັົ່ ນ ໄພນ  າ້ຖວ້ມ, ຟ້າຜົ່າ, ໄຟໄໝ,້ ພະຍ ຸແລະ ແຜົ່ນດນິໄຫວ 

ໃຫເ້ປັນຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຜ ໃ້ຫເ້ຊ ົ່ າ. 

ມາດຕາ 9 ສນັຍາເຊ ົ່ າສະບບັນີ ້ມຜີ  ນສກັສິດ ນບັແຕົ່ວນັທີ 1 ມງັກອນ 2012 ແລະ ຈະສິນ້ສດຸໃນ

ວນັທີ 31 ທນັວາ 2013. ຖາ້ຜ ເ້ຊ ົ່ າຫາກມຈີດຸປະສ  ງເຊ ົ່ າຕ ົ່ ອກີໜ ົ່ ງປີ, ຜ ກ້ ົ່ຽວຕອ້ງເກບັຮກັສາ

ກະແຈເຮອືນທງັໝ  ດໄວ ້ຈ  ນກວົ່າສນັຍາຈະສິນ້ສດຸ. 

ມາດຕາ 10 ສນັຍາເຊ ົ່ າສະບບັນີ ້ອາດຈະມກີານຍ  ກເລີກກົ່ອນມືສ້ິ້ນສດຸສນັຍາ ໃນກ ລະນດີ ັົ່ງຕ ົ່ ໄປນີ:້ 

ກ. ມກີານຕ  ກລ  ງກນັລະຫວົ່າງ ຄ ົ່ສນັຍາທງັສອງຝົ່າຍ; 

ຂ. ເນືົ່ ອງຈາກເຫດສດຸວິໄສ ທີົ່ ເກດີຂ ນ້ທາງທ  າມະຊາດ ຊ ົ່ ງອາດຈະມປີະກາດ ຫ ື ບ ົ່ ມ;ີ ການ

ຮກຸຮານ ຫ ື ສ  ງຄາມ, ການກ ົ່ການປະຕິວດັ, ການກ ົ່ກະບ  ດ, ການລກຸຮື ້ຫ ື ການກ ົ່ຈາລະຈ  ນ ຫ ື 

ເກດີມຄີວາມບ ົ່ ສະຫງ  ບ, ການທ  າລາຍ, ເກດີອປຸະຕິເຫດທາງດາ້ນອຕຸນຸຍິ  ມວິທະຍາ, ມລີງັສີຮ  ົ່ວ

ໄຫ  ຫ ື ມກີານປ ນເປ້ືອນ ທີົ່ ເກດີຈາກກດິຈະກ  າທາງດາ້ນພະລງັງານ ຫ ື ສິົ່ ງເສດເຫ ືອນວິເຄຍ, 

ລະເມດີກ  າມນັຕະພາບລງັສີ ຫ ື ການລະເບີດຂອງສານພິດອືົ່ ນໆ, ການປະກອບລະເບີດນວິເຄຍ 

ແລະ ສົ່ວນປະກອບຂອງວດັຖດຸງັກ ົ່າວ ຫ ື ການກະທ  າອືົ່ ນ, ເຫດການອືົ່ ນ ຫ ື ສະຖານະການອືົ່ ນ 

ທີົ່ ຄາ້ຍ ຄື   ໄພພິບດັທາງທ  າມະຊາດ, ສະຖານະການທີົ່ ເກດີຂ ້ນ ທີົ່ ນອກເໜືອການຄວບຄມຸ

ຂອງຄ ົ່ສນັຍາ; 

ຄ. ບ ລິສດັກ ົ່ສາ້ງສາກ  ນຈ  າກດັ ໄດຍ້າ້ຍອອກຈາກແຂວງວຽງຈນັ ເນືົ່ ອງຈາກສນັຍາການເຮັດ

ວຽກ ທີົ່ ແຂວງວຽງຈນັ ສິນ້ສດຸ; 

ງ. ມຄີວາມຈ  າເປັນທາງດາ້ນເຕັກນິກ (ເກີດເຫດການທາງດາ້ນເຕັກນິກຂະໝາດໃຫຍົ່ ຫ ື 

ເພືົ່ ອການກ ົ່ສາ້ງໃໝົ່ ຫ ື ການທບັມາ້ງ ຫ ື ເພືົ່ ອຈດຸປະສ  ງອືົ່ ນໆ); 
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ຈ. ຖາ້ຫາກຄນຸນະພາບຂອງທີົ່ ຢ ົ່ອາໄສ ຫ ື ການເຂ ້າເຖງິເຮອືນເຊ ົ່ າ ບ ົ່ ສາມາດເປັນທີົ່ ຍອມຮບັ

ໄດ ້(ຄວາມປອດໄພ, ສຽງລ  ບກວນ, ມ  ນລະພິດ, ຖະໜ ນເປົ່ເພ); 

ສ. ຖາ້ຫາກວົ່າຜ ໃ້ຫເ້ຊ ົ່ າ/ຜ ເ້ຊ ົ່ າ ໄດລ້ະເມດີມາດຕາ 4 ແລະ 5 ຂອງສນັຍາສະບບັນີ;້ 

ຊ. ບ ົ່ ຈ ົ່າຍຄົ່າເຊ ົ່ າເປັນເວລາ ສາມສບິວນັລດັຖະການ. 

ມາດຕາ 11 ຖາ້ຄ ົ່ສນັຍາມຈີດຸປະສ  ງທີົ່ ຈະຍ  ກເລີກສນັຍາສະບບັນີຕ້ອ້ງແຈງ້ເປັນລາຍລກັອກັສອນໃຫຄ້ ົ່

ສນັຍາອກີຝົ່າຍໜ ົ່ ງຊາບລົ່ວງໜາ້ສາມເດອືນ ແລະ ຕອ້ງປະຕບິດັຕາມເງືົ່ອນໄຂດ ັົ່ງຕ ົ່ ໄປນີ:້ 

1) ຜ ເ້ຊ ົ່ າຕອ້ງຈ ົ່າຍຄົ່າ ໄຟຟ້າ, ນ  າ້, ໂທລະສບັ ກົ່ອນທີົ່ ຈະຍາ້ຍອອກຈາກເຮອືນເຊ ົ່ າ; 

2) ຜ ້ເຊ ົ່ າຕອ້ງອະນຸຍາດໃຫ້ຜ ້ໃຫ້ເຊ ົ່ າເຂ ້າໄປໃນເຮືອນເຊ ົ່ າເພືົ່ ອກວດກາສະພາບເຄືົ່ ອງໃຊ້

ພາຍໃນເຮອືນ; 

3) ຜ ໃ້ຫເ້ຊ ົ່ າຕອ້ງສ  ົ່ງເງນິຄືນແກົ່ຜ ເ້ຊ ົ່ າທີົ່ ໄດຈ້ ົ່າຍກົ່ອນລົ່ວງໜ້າ ໃນເວລາຜ ເ້ຊ ົ່ າບ ົ່ ໄດຢ້ ົ່ເຮອືນ

ເຊ ົ່ າແລວ້; 

4) ກ ລະນທີີົ່ ຜ ເ້ຊ ົ່ າຫາກຍ  ກເລີກສນັຍາໂດຍບ ົ່ ມເີຫດຜ  ນ (ເບິົ່ ງຕາມມາດຕາ 10), ຜ ໃ້ຫ້ເຊ ົ່ າ

ອາດຈະຫກັຄົ່າເຊ ົ່ າທີົ່ ໄດຈ້ ົ່າຍລົ່ວງໜາ້ນ ັນ້ ເທ ົ່ າກບັຈ  ານວນເງນິທີົ່ ຕອ້ງເສຍອາກອນໃຫລ້ດັ.  

ມາດຕາ 12 ຄ ົ່ສນັຍາຕອ້ງແກໄ້ຂຂ ້ຂດັແຍົ່ງ, ການຮຽກຮອ້ງທີົ່ ເກີດຂ ້ນ ຫ ື ສິົ່ ງທີົ່ ພ  ວພນັກບັສນັຍາ

ສະບບັນີ ້ຫ ື ການຕຄີວາມໝາຍຂອງສນັຍາສະບບັນີ ້ໂດຍສນັຕວິທີິ. 

ມາດຕາ 13 ສນັຍາສະບບັນີສ້າ້ງຂ ນ້ເປັນພາສາລາວ ແລະ ພາສາອງັກດິ ຊ ົ່ ງມເີນືອ້ໃນດຽວກນັ, ແຕົ່

ລະສະບບັແມ ົ່ນຖກືເກບັໄວໂ້ດຍຄ ົ່ສນັຍາ. 

ແຂວງວຽງຈນັ, ວນັທີ 7 ທນັວາ 2011 

                ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ ີ

                                  ຜ ຕ້າງໜາ້ທາ້ວ ຄ  າສີ ແສງຈນັພງັ (ຜ ໃ້ຫ້

ເຊ ົ່ າ) 

 

 

ແປໂດຍ: ນາງ ອົ່ອນສ ີສີມະນວີ  ງ  

ຢັງ້ຢືນການແປໂດຍ: ຫອ້ງການທະບຽນສານ, ພະແນກຍຕຸທິ  າແຂວງວຽງຈນັ 

ຄ ັງ້ວນັທີ 14 ພະຈກິ 2012 ເລກທີ xxx /ຫທສ.  

ເຊັນ ແລະ ປະທບັຕາ  

 

             ແຟນຕາ້ ລ ຊ ີ 

ຜ ອ້  ານວຍການ ບ ລິສດັກ ົ່ສາ້ງສາກ  ນຈ  າກດັ (ຜ ເ້ຊ ົ່ າ) 

 

ຍອດຊາຍ ໄມຕີຈດິ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ໃບມອບ-ຮບັເງນິ 

 

 ໃນວນັທີ 8 ທນັວາ 2011, ທີີ່ ບ້ານວຽງແກວ້, ເມອືງວງັວຽງ, ແຂວງວຽງຈນັ ຂາ້ພະເຈົ້າ  

ນາງ ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ ີໄດຮ້ບັເງນິຄີ່າເຊົີ່ າເຮອືນ ຈ  ານວນ 24.000 ໂດລາສະຫະລດັຈາກບ ລິສດັກ ີ່ສາ້ງ

ສາກນົຈ  າກດັ ແລະ ໄດມ້ອບໃຫ ້ທ້າວ ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ ຈ  ານວນ 20.000 ໂດລາສະຫະລດັ

ເປັນທີີ່ ຮຽບຮອ້ຍແລວ້. ສີ່ວນ 4.000 ໂດລາສະຫະລດັ ຂາ້ພະເຈົ້າຈະນ  າໄປແລີ່ນເອກະສານໂອນໃບ

ຕາດນິ. 

ດ ັີ່ງນ ັນ້, ຈ ີ່ງເຮັດໜງັສສືະບບັນີໄ້ວເ້ປັນຫ ກັຖານ. 

      

    ຜ ຮ້ບັ                                   ຜ ມ້ອບ  

 

 

ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ                                 ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ ີ

 

ພະຍານ 

 

1. ນ. ໃຈເພັດ ສ ງສ ົີ່ງ    

          

2. ນ. ສາຍຝນົ ໃຈສະອາດ 

 

  3. ທ. ສມົຈດິ ສທີອນ 
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ຈາກ: ດວງເດອືນ ນວນສະຫວາ່ງ 

19 ກມຸພາ 2012, ເວລາ 11:45  

ເຖງິ: ນາງ ແຟນຕາ້ ລຊູ ີ

 

 ຂ ແຈງ້ໃຫ ້ທ່ານຊາບວາ່ ປດັຈບຸນັນີເ້ຮອືນທ່ີທ່ານເຊ ່ າຢູນ່ ັນ້ແມນ່ກ  າມະສິດຂອງ ທ້າວ ທອງດ  າ 

ປະກາຍແສງ ເຈ ້າຂອງເຮອືນເຊ ່ າຄ  ນໃໝ.່ ທ້າວ ຄ  າສີ ແສງຈນັເພັງ (ລງຸຂອງຂາ້ພະເຈ າ້) ທ່ີເປັນເຈ ້າ

ຂອງເຮືອນເຊ ່ າຄ  ນເກ ່ າໄດຂ້າຍເຮືອນດ ັ່ງກາ່ວໃຫແ້ກ ່ທ້າວ ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ ເປັນທ່ີຮຽບຮອ້ຍ

ແລວ້. 

 ທ້າວ ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ ຜູທ່ີ້ເປັນເຈ ້າຂອງເຮືອນເຊ ່ າຄ  ນໃໝ່ ມຈີດຸປະສ  ງ ຕອ້ງການພ  ບ

ທ່ານ ແລະ ພະນກັງານບ ລິຫານຂອງທ່ານ ໃນມືອ້ື່ ນ, ວນັຈນັ 20 ກມຸພາ 2012 ເວລາ 9:00 ເຊ ້າ 

ທ່ີຫອ້ງການຂອງທ່ານ ເພ່ືອທ່ີຈະແນະນ  າຕ  ວຂອງລາວເອງ ກຽ່ວກບັເຈ າ້ຂອງເຮອືນຄ  ນໃໝ ່ແລະ ລາວ

ຕອ້ງການທ່ີຈະປຶກສາຫາລືເຖງິບນັຫາອື່ ນໆ ທ່ີກຽ່ວກບັການເຊ ່ າເຮອືນ. 

 ຂາ້ພະເຈ ້າຂ ໂທດທ່ີຕອ້ງແຈງ້ກຽ່ວກບັການປ່ຽນແປງ ຢ່າງກະທນັຫນັໃຫ້ພວກທ່ານຊາບວ່າ 

ດຽວນີພ້ວກຂາ້ພະເຈ ້າບ ່ ແມນ່ເຈ ້າຂອງເຮືອນອີກຕ ່ ໄປ ຊຶ່ ງມນັຢູ່ນອກເໜືອການຄວບຄມຸຂອງພວກຂາ້

ພະເຈ າ້.  

             

       ຂ ຂອບໃຈສ  າລບັຄວາມຮວ່ມມຂືອງທາ່ນ. 
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ຈາກ : ນາງ ແຟນຕາ້ ລຊູ ີ

20 ກມຸພາ 2012, ເວລາ 9:00  

ເຖງິ : ທາ້ວ ດວງເດອືນ ນວນສະຫວາ່ງ 

 

ຂ ຂອບໃຈສ  າລບັການແຈງ້ກຽ່ວກບັການປ່ຽນແປງ. ພວກເຮົາຫວງັວາ່ເຈົາ້ຂອງເຮອືນຜູໃ້ໝຈ່ະ

ເຄົາລບົຕ ່ ການຕກົລງົໃນສນັຍາທ່ີໄດເ້ຊັນກບັລງຸຂອງທາ່ນ; 

ພວກເຮົາຈະຕິດຕ ່ ຫາ ທາ່ນ ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ (ເຈົາ້ມຂີ ມ້ນູເພ່ືອໃຫພ້ວກເຮົາຕດິຕ ່ ກບັເຈົ້າ

ຂອງເຮອືນເຊ່ົາຄນົໃໝ ່ຫ ື ບ ່ ). 

                                      

ຮຽນມາດວ້ຍຄວາມນບັຖ ື

 

 ນາງ ແຟນຕາ້ ລຊູ ີ
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ຈາກ: ທາ້ວ ລາໍເງນິ ຜາຕ ັງ້ 

5 ມນີາ 2012, ເວລາ 19:12  

ເຖງິ: ທາ້ວ ດວງເດອືນ ນວນສະຫວາ່ງ 

    

ຂອ້ຍໄດສ້ ົ່ງຈດົໝາຍທາງເອເລັກໂຕຣນກິຫາທາ່ນ ໃນນາມຕາງໜາ້ຜ ອ້າໍນວຍການບໍລິສດັກໍ່ສາ້ງສາ 

ກນົຈາໍກດັ ມຄີາໍຖາມທ່ີຈະປຶກສາຫາລື ແລະ ໃຫຄ້ວາມກະຈາ່ງແຈງ້ກຽ່ວກບັການປະຊຸມກນັໃນມືອ້ື່ ນ. 

1. ພວກຂາ້ພະເຈົ້າສາມາດເອົາເງນິຄືນໄດບໍ້ ໃນຈາໍນວນ 500 ໂດລາສະຫະລດັຕ່ໍເດອືນ ທ່ີພວກ

ຂາ້ພະເຈົ້າໄດຈ້າ່ຍເພ່ີມເຕີມ ຊຶ່ ງຕາມສນັຍານ ັນ້ ພວກຂາ້ພະເຈົ້າກໍໄດຈ້າ່ຍເງນິເດືອນລະ 2.000    

ໂດລາສະຫະລດັ ເພ່ືອຄ ໍາ້ປະກນັສາໍລບັຄາ່ເຊ່ົາສອງປີ ? 

2. ຖາ້ພວກຂາ້ພະເຈົ້າຈະຕດັສິນໃຈຍາ້ຍອອກຈາກເຮືອນເຊ່ົາ ເດອືນມຖີນຸາ ປີ 2012 ນີ,້ ພວກ

ຂາ້ພະເຈົາ້ຈະໄດຮ້ບັເງນິຄາ່ເຊ່ົາຫກົເດອືນທ່ີໄດຈ້າ່ຍລວ່ງໜາ້ແລວ້ນ ັນ້ ຄນືບໍ ? 

3. ທາ່ນມຄີາໍແນະນາໍ/ຂໍສ້ະເໜີເພ່ີມເຕີມຫຍງັບໍ ເພ່ືອໃຫພ້ວກຂາ້ພະເຈົ້າສືບຕ່ໍເຊ່ົາເຮອືນຈນົສິ້ນສດຸ

ສນັຍາເຊ່ົາ ໃນປີ 2013 ? 
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ຈາກ: ນາງ ແຟນຕາ້ ລຊູ ີ

6 ມນີາ 2012, ເວລາ 8:02  

ເຖງິ: ທາ້ວ ລາໍເງນິ ຜາຕ ັງ້ ແລະ ທາ້ວ ດວງເດອືນ ນວນສະຫວາ່ງ 

 

ຂອ້ຍຂໍໂທດແທ້ໆ , ຂອ້ຍໄດນ້ດັປະຊຸມກບັລກູຄາ້ ໃນເວລາ 14:30, ພວກເຮົາສາມາດປະຊຸມ

ກນັໃນເວລາ 15:00 ຂອງວນັທີ 7 ມນີາ 2012 ໄດ ້ຫ ື ບໍ?  

 

ຂໍອະໄພໃນຄວາມບ່ໍສະດວກ 

ນາງ ແຟນຕາ້ ລຊູ ີ
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ຈາກ: ທາ້ວ ດວງເດອືນ ນວນສະຫວາ່ງ 

ວນັທີ 6 ມນີາ 2012, ເວລາ 9:13  

ເຖງິ: ນາງ ແຟນຕາ້ ລຊູ ີ

 

ຂໍຂອບໃຈສາໍລບັການແຈງ້ການປ່ຽນແປງເວລາປະຊຸມ. ດ ັ່ງທ່ີທ່ານຮູ ້ຂອ້ຍບ່ໍແມນ່ຜູຕ້ດັສິນໃຈ

ກຽ່ວກບັບນັຫາທ່ີເກດີຂ ້ນ, ດວ້ຍເຫດນ ັນ້ຂອ້ຍບ່ໍມຄີວາມສາມາດ ທ່ີຈະຕອບຄາໍຖາມທ່ີທ່ານຖາມພາຍ

ໃນມືືອ້ື່ ນ ເນື່ ອງຈາກຂອ້ຍຫາກແໍຈງ້ຂໍມ້ນູໃຫເ້ຈົ້າຂອງເຮອືນເຊ່ົາຄນົເກົ່ າ ແລະ ເຈົ້າຂອງເຮອືນເຊ່ົາຄນົ 

ໃໝ.່ ຈະເປັນການດຖີາ້ຫາກວາ່ພວກເຮົາສາມາດເລ່ືອນເວລາໃນການປະຊຸມ ອອກໄປຈນົຮອດເວລາທ່ີ

ຂາ້ພະເຈົ້າໄດຮ້ບັຄາໍຕອບຈາກພວກເຂົາ. ດ ັ່ງນ ັນ້, ແຜນຂອງພວກເຮົາທ່ີຈະປະຊຸມກນັໃນມືອ້ື່ ນ ກຽ່ວ

ກບັຄາໍຖາມທ່ີຈະນາໍມາປ ກສາຫາລືກນັໃນວນັທີ 6 ມນີາ 2012 ເວລາ 15:00 ທ່ີຫ້ອງການບໍລິສດັ

ກໍ່ສາ້ງສາກນົຈາໍກດັ ຈະມກີານຍາ້ຍມ ືປ້ະຊຸມອອກໄປອີກທາ່ນເຫັນດບໍີ 

 

ຂໍຂອບໃຈສາໍລບັຄວາມເຂ້ົາອກົເຂ້ົາໃຈສາໍລບັການຮວ່ມມ ື

 

ທາ້ວ ດວງເດອືນ ນວນສະຫວາ່ງ 
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ຈາກ: ທາ້ວ ລາໍເງນິ ຜາຕ ັງ້ 

30 ມນີາ 2012 ເວລາ 16:06  

ເຖງິ: ທາ້ວ ດວງເດອືນ ນວນສະຫວາ່ງ 

 

 

ຂາ້ພະເຈົ້າໄດສ້ ົ່ງຈດົໝາຍທາງເອເລັກໂຕຣນກິຫາທ່ານ ເພ່ືອຢາກຮ ວ້າ່ ເປັນໄປໄດບໍ້ ຖາ້ພວກ

ເຮົາຈະມກີານປະຊຸມກນັກອ່ນປີໃໝ່ລາວ, ກະລນຸາແຈງ້ໃຫພ້ວກຂາ້ພະເຈົ້າຊາບເຖງິວນັ ແລະ ເວລາ 

ທ່ີທາ່ນມຄີວາມສະດວກ. 

ຂໍຂອບໃຈເປັນຢາ່ງສ ງ 

 ທາ້ວ ລາໍເງນິ ຜາຕ ັງ້ 

  (ຫວົໜາ້ການເງນິ ແລະ ບໍລິຫານ) 
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ຈາກ: ທາ້ວ ລາໍເງນິ ຜາຕ ັງ້ 

3 ພຶດສະພາ 2012 ເວລາ 8:03  

ເຖງິ: ທາ່ນ ດວງເດອືນ ນວນສະຫວາ່ງ 

 

ພວກຂາ້ພະເຈ າ້ແມນ່ລໍຖາ້ການຕອບຄາໍຖາມຂອງທາ່ນ ຕ ັງ້ແຕວ່ນັທີ 5 ມນີາ 2012. ພວກ

ຂາ້ພະເຈ າ້ ພອ້ມທ່ີຈະພ  ບທາ່ນ ແລະ ນາງ ຄາໍຫ າ້ ຂາວດ ີ ເພ່ືອທ່ີຈະໄດປຶ້ກສາຫາລື ແລະ ຊີແ້ຈງ

ກຽ່ວກບັບນັຫາທ່ີເກດີຂຶນ້ໄວທ່ີສດຸ ເທ ່ າທ່ີຈະໄວໄດ.້ ດ ັງ່ນ ັນ້, ພວກຂາ້ພະເຈ າ້ໄດມ້ແີຜນທ່ີຈະຍາ້ຍອອກ

ຈາກເຮອືນເຊ ່ າດ ັງ່ກາ່ວ ເພ່ືອຈະໄດຢ້ ຫ່ອ້ງການໃໝ ່ໃນເດອືນມຖິນຸາ 2012 ນີ.້ 

ຂໍຂອບໃຈລວ່ງໜາ້ສາໍລບັການຕອບກບັທ່ີຮບີດວ່ນຂອງທາ່ນ 

      ທາ້ວ ລາໍເງນິ ຜາຕ ັງ້ 

  (ຫ ວໜາ້ການເງນິ ແລະ ບໍລິຫານ) 
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ຈາກ: ທາ້ວ ດວງເດອືນ ນວນສະຫວາ່ງ 

7 ພຶດສະພາ 2012 ເວລາ 17:50  

ເຖງິ: ທາ້ວ ລາໍເງນິ ຜາຕ ັງ້ ແລະ ນາງ ແຟນຕາ້ ລຊູ ີ

 

ຂໍຂອບໃຈສາໍລບັການແຈງ້ເຕືອນຂອງທ່ານກຽ່ວກບັສນັຍາເຊ ່ າ. ດ ັ່ງທ່ີຂອ້ຍໄດກ້າ່ວໄວ້

ກອ່ນໜ້ານີ,້ ຂອ້ຍ ແລະ ເມຍຂອງຂອ້ຍເປັນພຽງຜູສ້  ່ງຂາ່ວ ບ່ໍມອີາໍນາດໃນການຕດັສິນໃຈໃນ

ເລ່ືອງທ່ີເກດີຂຶນ້. ສະນ ັນ້, ພວກຂາ້ພະເຈ ້າບ່ໍສາມາດຕດັສິນໃຈໃດໆໄດ.້ ປດັຈບຸນັນີ ້ນາງ ຄາໍ

ຫ າ້ ຂາວດ ີແລະ ຂອ້ຍແມນ່ມາທ່ຽວຢູ ່ເມອືງລອນດອນ ແລະ ບ່ໍມປີະໂຫຍດປານໃດທ່ີຈະພ  ບ

ຂອ້ຍເພ່ືອເວ ້າເຖງິບນັຫາດ ັງ່ກາ່ວ. ທາງທ່ີດ ີສາໍລບັທ່ານຄວນຈະຕິດຕ່ໍຫາ ທ່ານ ສ  ມສະຫວດັ 

ຂາວດີ ຫ ື ເມຍຂອງລາວ ນາງ ພອນໄອລິນ ຂາວດີ ເພ່ືອປຶກສາຫາລືເຖິງບນັຫາດ ັ່ງກາ່ວ. 

ຂອ້ຍໄດບ້ອກພວກເຂ າແລວ້ສິ່ ງທ່ີເຈ ້າຮອ້ງຂໍ ແລະ ສິ່ ງທ່ີທ່ານຕອ້ງການປະຊຸມກບັພວກເຂ າ. 

ພວກເຂ າບອກວາ່ ບ່ໍມບີນັຫາຫຍງັກຽ່ວກບັການສ  ່ງເງນິຄາ່ເຊ ່ າ ແລະ ປະຊຸມກບັທ່ານ. ສະນ ັນ້, 

ຖາ້ພວກເຂ າຍງັບ່ໍໄດຕ້ິດຕ່ໍກບັທ່ານ ຫ ື ໄປພ  ບທ່ານ ກະລຸນາຕິດຕ່ໍຫາເຂ າທາງໂທລະສບັ 

xxxxxx ແລະ xxxxxx. 

ເພ່ືອເປັນຂໍມ້ນູໃຫແ້ກທ່າ່ນທ່ີບ່ໍກຽ່ວກບັບນັຫາເລ່ືອງເຊ ່ າຫອ້ງການ ຂອ້ຍມຄີວາມສ  ນໃຈ

ຢາກພ ບແລະ ປຶກສາກບັທ່ານທງັສອງ ກຽ່ວກບັສະຖານທ່ີເຊ ່ າບອ່ນໃໝ ່ຖາ້ທາ່ນສ  ນໃຈ. 

 

      ຂໍໂທດທ່ີຂາດການຕດິຕ່ໍກບັທາ່ນ ແລະ ການຕອບຈ  ດໝາຍທາງເອເລັກໂຕຣນກິທ່ີຊກັ

ຊາ້ຂອງຂາ້ພະເຈ າ້. 

 

  ທາ້ວ ດວງເດອືນ ນວນສະຫວາ່ງ 
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ຈາກ: ນາງ ແຟນຕາ້ ລຊູ ີ

7 ພຶດສະພາ 2012, ເວລາ 21:34  

ເຖງິ: ທາ້ວ ລາໍເງນິ ຜາຕ ັງ້ 

 

ເຈ າ້ໄດຕ້ິດຕໍໍ່ ຫາຜູທີ້ໍ່  ທາ້ວ ດວງເດອືນ ນວນສະຫວໍ່າງ ໄດແ້ນະນາໍແລວ້ບໍ ? ເຈ າ້ມຄີວາມຄືບ

ໜາ້ແນວໃດ ກໍ່ຽວກບັການສ  ໍ່ງເງນິຄໍ່າເຊ ໍ່ າຄືນ ? ກະລນຸາແຈງ້ໃຫຂ້ອ້ຍຮູແ້ດໍ່. 

ຖາ້ພວກເຮ າມຄີວາມຈາໍເປັນຕອ້ງປະຊຸມກບັພວກເຂ າເຈ າ້ອີກ, ກະລນຸານດັປະຊຸມເປັນວນັທີ 

15 ພຶດສະພາ 2012 ທີໍ່ ຫອ້ງການຂອງພວກຂາ້ພະເຈ ້າ. 

 

 

ຮຽນມາດວ້ຍຄວາມນບັຖ ື

 

ນາງ ແຟນຕາ້ ລຊູ ີ
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ຈາກ: ທາ້ວ ລາໍເງນິ ຜາຕ ັງ້ 

9 ພຶດສະພາ 2012, ເວລາ 10:25  

ເຖງິ: ນາງ ແຟນຕາ້ ລຊູ ີ

 

 

ພວກຂາ້ພະເຈ າ້ໄດຕ້ິດຕໍໍ່ ທໍ່ານ ນາງ ຄາໍຫ າ້ ຂາວດ ີ (ເມຍຂອງ ທາ້ວ ດວງເດອືນ ນວນ

ສະຫວໍ່າງ) ແລະ ລາວກໄໍດຢ້ ັງ້ຢືນວໍ່າ ລາວຈະມາພ  ບພວກເຮ າ ເວລາ 8:30 ຂອງວນັທີ 16 

ພຶດສະພາ 2012 ທີໍ່ ຫອ້ງການຂອງພວກເຮ າ. 

 

 

ຮຽນມາດວ້ຍຄວາມນບັຖ ື

ທາ້ວ ລາໍເງນິ ຜາຕ ັງ້ 
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ບ ລິສດັກ ໍ່ສາ້ງສາກນົຈ  າກດັ         

                ບ ລິສດັກ ໍ່ສາ້ງສາກນົຈ  າກດັ 

ຕ  ້ປ.ນ xxxx ວຽງແກວ້,      

ເມອືງ ວງັວຽງ, ແຂວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ 

ໂທ: xxxxxxxx  

                                       ແຟ໋ກ:xxxxxxxx                                 

      

ບດົບນັທຶກກອງປະຊຸມ 

ຫວົຂ ປ້ະຊຸມ : ປຶກສາຫາລື ແລະໄກໍ່ເກ ໍ່ຍຂ ຂ້ດັແຍໍ່ງກໍ່ຽວກບັຄໍ່າເຊົໍ່ າເຮອືນຂອງຫອ້ງການ 

   ບ ລິສດັກ ໍ່ສາ້ງສາກນົຈ  າກດັ. 

ວນັທີ  :  11 ມຖິນຸາ 2012 

ສະຖານທີໍ່  :  ຫອ້ງປະຊຸມບ ລິສດັກ ໍ່ສາ້ງສາກນົຈ  າກດັ 

ເວລາ  :  14:00   

 

ຜ ເ້ຂ້ົາຮໍ່ວມ ທງັໝດົຈ  ານວນ 7 ທໍ່ານ ຄ:ື 

ບ ລິສດັກ ໍ່ສາ້ງສາກນົຈ  າກດັ ປະກອບມ:ີ ນາງ ແຟນຕາ້ ລ ຊີ (ອ  ານວຍການ), ທ້າວ ລ  າເງນິ 

ຜາຕ ັງ້ (ຫວົໜ້າບ ລິຫານ ແລະ ການເງນິ), ທ້າວ ຄ  າພອນ ຈນັມະນ ີ(ທີໍ່ ປຶກສາດາ້ນກດົໝາຍ), ຕ ໍ່ ໄປ

ນີເ້ອີນ້ວໍ່າ  ຝໍ່າຍ ກ. 

ເຈົ້າຂອງເຮືອນ ປະກອບມ:ີ  ທ້າວ ດວງເດອືນ ນວນສະຫວໍ່າງ ແລະ ນາງ ຄ  າຫ ້າ ຂາວດ ີ

(ຕາງໜ້າຄອບຄວົເຈົ້າຂອງເຮືອນເຊົໍ່ າຜ ້ເກົໍ່ າ), ທ້າວ ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ ພ້ອມດວ້ຍພນັລະຍາ 

(ເຈົາ້ຂອງເຮອືນຜ ໃ້ໝໍ່), ຕ ໍ່ ໄປນີເ້ອີນ້ວໍ່າ  ຝໍ່າຍ ຂ. 

ຄວາມເປັນມາຂອງຂ ຂ້ດັແຍໍ່ງ ແລະ ລາຍລະອຽດທີໍ່ ໄດປຶ້ກສາຫາລື ມດີ ັໍ່ງນີ ້:  

1. ອີງຕາມສນັຍາເຊົໍ່ າເຮືອນ ສະບບັລງົວນັທີ 7 ທນັວາ 2011 ລະຫວໍ່າງ ນາງ ຄ  າຫ ້າ 

ຂາວດີ (ຫ ານສາວ) ຕາງໜ້າ ທ້າວ ຄ  າສີ ແສງຈນັເພັງ ເຈົ້າຂອງເຮືອນ ແລະ ບ ລິສດັກ ໍ່ ສ້າງ

ສາກນົຈ  າກດັ ຕາງໜ້າໂດຍນາງ ແຟນຕາ້ ລ ຊ,ີ ຄໍ່າເຊົໍ່ າແມ ໍ່ນ 2.000 ໂດລາສະຫາລດັຕ ໍ່ ເດອືນ, ກ  າ

ນດົເວລາຂອງສນັຍາແມ ໍ່ນສອງປີ ເລີໍ່ ມແຕໍ່ວນັທີ 1 ມງັກອນ 2012 ຫາ 31 ທນັວາ 2013, ຝໍ່າຍ ກ 

ໄດຈ້ ໍ່າຍຄໍ່າເຊົໍ່ າລໍ່ວງໜາ້ສ  າລບັປີທ  າອດິ ໃນວນັທີ 9 ທນັວາ 2011 ເປັນເງນິຈ  ານວນ 24.000 ໂດລາ

ສະຫາລດັ; 

2. ໃນວນັທີ 19 ກມຸພາ 2012 ຝໍ່າຍ ຂ ໄດແ້ຈງ້ໃຫຝ້ໍ່າຍ ກ ຊາບວໍ່າ ໄດຂ້າຍທີໍ່ ດນິ ແລະ 

ເຮືອນ ໃຫເ້ຈົ້າຂອງເຮືອນຜ ໃ້ໝໍ່ ໃນຊໍ່ວງເວລາທີໍ່ ສນັຍາເຊົໍ່ າເຮືອນກບັຝໍ່າຍ ກ ຍງັບ ໍ່ ທນັສິ້ນສດຸ ແລະ 

ຝໍ່າຍ ກ ໄດແ້ຈງ້ໃຫ້ເຈົ້າຂອງເຮືອນຜ ້ໃໝໍ່ຊາບວໍ່າ ຈະໄດຍ້າ້ຍອອກຈາກເຮືອນໃນເດືອນ ກ ລະກດົ 

2012 ພອ້ມທງັຂ ເງນິຄໍ່າເຊົໍ່ າທີໍ່ ໄດຈ້ ໍ່າຍລໍ່ວງໜ້າຄືນສ  າລບັເດອືນ ກ ລະກດົ 2012 ຫາ ເດອືນ ທນັວາ 

2012 ເປັນຈ  ານວນ 12.000 ໂດລາສະຫະລດັ; 
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3. ຝໍ່າຍ ກ ໄດສ້ ົໍ່ງຈດົໝາຍທາງການເລກທີ 051, ລງົວນັທີ 4 ມຖິນຸາ 2012 ຫາ ຝໍ່າຍ ຂ 

ເພືໍ່ ອແຈງ້ໃຫ້ຊາບວໍ່າ ຈະຍາ້ຍອອກຈາກເຮືອນເຊົໍ່ າໃນເດືອນກ ລະກດົ 2012 ແລະ ຂ ເງນິຄໍ່າເຊົໍ່ າທີໍ່

ໄດຈ້ ໍ່ໍ່າຍລໍ່ວງໜ້າຄືນສ  າລບັເດອືນ ກ ລະກດົ ຫາ ທນັວາ 2012  ຈ  ານວນ 12.000 ໂດລາສະຫະລດັ 

ແລະ ຝໍ່າຍ ຂ ຕອ້ງໃຫຄ້  າຕອບ ບ ໍ່ ໃຫກ້າຍວນັທີ 15 ມຖິນຸາ 2012  ກໍ່ອນທີໍ່ ຝໍ່າຍ ກ ຈະນ  າໃຊສ້ິດ

ດ  າເນນີການຕາມກດົໝາຍ; 

4. ຝໍ່າຍ ຂ ເຫັນດທີີໍ່ ຈະຕອບ ກໍ່ອນວນັທີ 19 ມຖິນຸາ 2012 ວໍ່າ ຈະຈ ໍ່າຍ ຫ ື ບ ໍ່ ຈ ໍ່າຍຄໍ່າເຊົໍ່ າ

ສ  າລບັຫກົເດອືນ ເປັນເງນິ 12.000 ໂດລາສະຫະລດັ ຄນືໃຫແ້ກໍ່ຝໍ່າຍ ກ ຕາມການສະເໜີ.  

ດ ັໍ່ງນ ັນ້, ທງັສອງຝໍ່າຍຈຶໍ່ງໄດເ້ຮັດບດົບນັທຶກສະບບັນີໄ້ວເ້ພືໍ່ ອເປັນຫ ກັຖານ ແລະ ເຮັດເປັນສອງ

ສະບບັ ຊຶໍ່ ງແຕໍ່ລະຝໍ່າຍຮກັສາໄວຄ້ນົລະສະບບັ. 

 

ຕາງໜາ້ ຝໍ່າຍ ກ   ຕາງໜາ້ ຝໍ່າຍ ຂ    ຜ ບ້ນັທຶກ 

       ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ ີ            ລ  າເງນິ ຜາຕ ັງ້ 

 

     ແຟນຕາ້ ລ ຊ ີ                     
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ຈາກ: ທາ້ວ ດວງເດອືນ ນວນສະຫວາ່ງ 

ວນັທີ 15 ມຖິນຸາ 2012, ເວລາ 8:01  

ເຖງິ: ນາງ ແຟນຕາ້ ລຊູ ີ

 

 

ຂ ແຈງ້ໃຫທ້າ່ນຊາບວາ່ ຂາ້ພະເຈ າ້ໄດລ້າຍງານກຽ່ວກບັການປຶກສາຫາລືເຖງິບນັຫາຂອງພວກເຮ າ 

ໃຫ ້ ທາ່ນ ຄ  າສ ີ ແສງຈນັເພັງ ເຈ າ້ຂອງເຮອືນເຊ ່ າຄ  ນເກ ່ າຊາບແລວ້, ລາວໄດໃ້ຫຄ້  າຄດິເຫັນ ແລະ 

ແນະນ  າດ ັງ່ນີ ້: 

1. ລາວຍນິດທ່ີີຈະສ  ່ງເງນິຄນືແກທ່າ່ນ ພຽງແຕ ່6.000 ໂດລາສະຫະລດັ ເທ ່ ານ ັນ້ ດ ັງ່ທ່ີລາວໄດ້

ກາ່ວໄວໃ້ນກອງປະຊຸມຄ ັງ້ຫ າ້ສດຸຂອງພວກເຮ າແລວ້ວາ່ ລາວບ ່ ໄດຮ້ບັເງນິໃດໆຈາກທາ່ນທ່ີເປັນຄາ່ 

ເຊ ່ າ, ເງນິທງັໝ  ດນ ັນ້ແມນ່ໄດສ້  ່ງໃຫທ້າ້ວ ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ ຜູເ້ປັນເຈ ້າຂອງເຮອືນຄ  ນໃໝ ່ແລະ 

ຜູກ້ຽ່ວກ ໄດຍ້ອມຮບັຕ ່ ທາ່ນແລວ້ໃນກອງປະຊຸມ. ຄວາມເປັນຈງິແລວ້ ພວກຂາ້ພະເຈ າ້ໄດຂ້ ໃຫລ້າວສ  ່ງ

ເງນິຄາ່ເຊ ່ າຈ  ານວນດ ັງ່ກາ່ວຄນືແກທ່າ່ນ, ແຕວ່າ່ລາວປະຕເິສດທ່ີຈະເຮັດແນວນ ັນ້, ລາວໄດຈ້າ່ຍເງນິ 

ຈ  ານວນດ ັງ່ກາ່ວເປັນຄາ່ເຊ ່ າເຮອືນສ  າລບັເປັນທ່ີພກັອາໄສຂອງລາວເອງ ໃນໄລຍະລ ຖາ້ການສິ້ນສດຸສນັ 

ຍາຂອງພວກເຮ າ; 

2. ສາເຫດທ່ີເປັນແນວນ ັນ້ ກ ເພາະວາ່ທາ້ວ ຄ  າສ ີແສງຈນັເພັງ ແລະ ທາ້ວ ທອງດ  າ ປະກາຍ

ແສງ ໄດພິ້ຈາລະນາວາ່ ທາ່ນເປັນຜູຕ້ດັສິນໃຈຍ  ກເລີກສນັຍາເຊ ່ າກອ່ນກ  ານ  ດເວລາ ທ່ີໄດຕ້  ກລ  ງກນັໃນ

ສນັຍາ ຄ ືວນັທີ 31 ທນັວາ 2012 ແຕພ່ຽງຝາ່ຍດຽວ, ທງັໆທ່ີທາ່ນ ຄ  າສ ີແສງຈນັເພັງ (ເຈ າ້ຂອງ

ເຮອືນເຊ ່ າຄ  ນເກ ່ າ) ແລະ ທາ້ວ ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ (ເຈ າ້ຂອງເຮອືນເຊ ່ າຄ  ນໃໝ)່ ກ ເຫັນດ ີແລະ 

ຈະສືບຕ ່ ປະຕບິດັຕາມສນັຍາທ່ີເຊັນກນັ ໂດຍປາສະຈາກການປ່ຽນແປງໃດໆ ຄື ອະນຍຸາດໃຫທ້າ່ນ

ອາໄສຢູໃ່ນເຮອືນຈ  ນເຖງິວນັທີ 31 ທນັວາ 2012. ອງີຕາມມາດຕາ 11 ໃນສນັຍາເຊ ່ າຂອງພວກເຮ າ, 

ຖາ້ທາ່ນຫາກຕອ້ງການຍ  ກເລີກສນັຍາແຕພ່ຽງຝາ່ຍດຽວ ກອ່ນທ່ີສນັຍາເຊ ່ າຈະສິນ້ສດຸ ທາ່ນຕອ້ງແຈງ້

ເປັນລາຍລກັອກັສອນໃຫພ້ວກຂາ້ພະເຈ າ້ຮູລ້ວ່ງໜາ້ສາມເດອືນ, ຈ  ນມາຮອດດຽວນີ ້ທາ່ນຈຶ່ງມາແຈງ້ໃຫ້

ພວກຂາ້ພະເຈ າ້ວາ່ ທາ່ນຕອ້ງການທ່ີຈະຍາ້ຍອອກຈາກເຮອືນເຊ ່ າໃນວນັທີ 1 ກ ລະກ  ດ 2012.  

ສະຫ ຸບແລວ້, ພວກຂາ້ພະເຈ າ້ສາມາດສ  ່ງເງນິຄນືແກທ່າ່ນໄດແ້ຕ ່6.000 ໂດລາສະຫະລດັເທ ່ າ

ນ ັນ້, ບ ່ ແມນ່ 12.000 ໂດລາສະຫະລດັ ດ ັງ່ທ່ີທາ່ນຮອ້ງຂ , ຖາ້ທາ່ນເຫັນດແີມນ່ພວກຂາ້ພະເຈ າ້ຈະສ  ່ງ

ເງນິຄນືແກທ່າ່ນໃນເດອືນມຖິນຸານີ ້ກອ່ນທ່ີທາ່ນຈະຍາ້ຍອອກຈາກເຮອືນເຊ ່ າ. 
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ຂ ຂອບໃຈຫ າຍໆ ສ  າລບັຄວາມເຂ ້າອ  ກເຂ ້າໃຈ ແລະ ການໃຫຄ້ວາມຮວ່ມມຂືອງທາ່ນ, ຫວງັ

ຢາ່ງຍິ່ ງວາ່ ການສ  ່ງເງນິຄາ່ເຊ ່ າຄືນ ຕາມຈ  ານວນທ່ີໄດສ້ະເໜີມານ ັນ້ ຈະມຄີວາມຍຕຸທິ  າແກພ່ວກເຮ າ

ທງັສອງຝາ່ຍ. 

 

ດວ້ຍຄວາມຈງິໃຈ 

    ນາງ ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ ີ

ຕາງໜາ້ທາ້ວ ຄ  າສ ີແສງຈນັເພັງ ເຈ າ້ຂອງເຮອືນ 
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ຈາກ: ນາງ ແຟນຕາ້ ລຊູ ີ

ວນັທີ 15 ມຖິນຸາ 2012, ເວລາ 9:35 

ເຖງິ: ທາ້ວ ດວງເດອືນ ນວນສະຫວາ່ງ 

 

ຂໍຂອບໃຈສາໍລບັຈດົໝາຍຂອງທາ່ນ, ຕ່ໍໄປນີແ້ມນ່ສິ່ ງທ່ີພວກຂາ້ພະເຈົາ້ຈະໄດຕ້ອບກບັໃຫທ້າ່ນ:  

1. ເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາຜູໃ້ໝ ່ ແມນ່ບ່ໍມສີວ່ນກຽ່ວຂອ້ງກບັບນັຫານີ ້ ແລະ ພວກຂາ້ພະເຈົາ້ ຈະ

ເຈລະຈາສະເພາະແຕກ່ບັຄູສ່ນັຍາທ່ີໄດເ້ຊັນກນັເທ່ົານ ັນ້. ສະນ ັັນ້, ພວກຂາ້ພະເຈົ້າຈະບ່ໍມກີານພິຈາລະ 

ນາກຽ່ວກບັເລ່ືອງພາຍໃນລະຫວາ່ງເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາຜູເ້ກົ່ າ ແລະ ຜູໃ້ໝ.່ ພວກຂາ້ພະເຈົາ້ຂໍໃຫທ້າ່ນ

ສ ົ່ງເງນິຄາ່ເຊ່ົາຫກົເດອືນໃນຈາໍນວນ 12.000 ໂດລາສະຫະລດັຄນືໃຫພ້ວກຂາ້ພະເຈົາ້, ບ່ໍແມນ່ 

6.000 ໂດລາສະຫະລດັ; 

2. ສນັຍາເຊ່ົາມກີາໍນດົເວລາສອງປີ, ແຕບ່ໍ່ສາມາດປະຕິບດັໄດຢ້າ່ງຄບົຖວ້ນແມນ່ເກດີຈາກທາ່ນ

ເອງ, ບ່ໍແມນ່ເກດີຈາກພວກຂາ້ພະເຈົາ້ ເພາະວາ່ທາ່ນໄດຂ້າຍເຮອືນຫ ງັດ ັງ່ກາ່ວໃຫຄ້ນົອື່ ນ. ນີແ້ມນ່

ການຕດັສນິໃຈຝາ່ຍດຽວຂອງທາ່ນ ແລະ ບ່ໍແມນ່ການຕດັສິນໃຈຂອງພວກຂາ້ພະເຈົາ້. ເພາະສະນ ັນ້, 

ທາ່ນຄວນແຈງ້ເປັນລາຍລກັອກັສອນ ໃຫພ້ວກຂາ້ພະເຈົາ້ຮູກ້ຽ່ວກບັເລ່ືອງທ່ີທາ່ນບ່ໍສາມາດສືບຕ່ໍປະຕິ 

ບດັສນັຍາເຊ່ົາຈນົຄບົສອງປີ ຕາມທ່ີໄດເ້ຊັນກນັແລວ້. ທາ່ນເປັນຝາ່ຍບ່ໍເຄົາລບົເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ການ

ຕກົລງົໃນການປະຕິບດັສນັຍາຂອງພວກເຮົາ. ດວ້ຍເຫດຜນົດ ັງ່ກາ່ວ, ພວກຂາ້ພະເຈົາ້ຈ ່ງຂໍໃຫທ້າ່ນ

ຈາ່ຍເງນິຄາ່ເຊ່ົາຄືນໃນຈາໍນວນເຕັມ ທ່ີຂາ້ພະເຈົາ້ໄດຈ້າ່ຍໃຫລ້ວ່ງໜາ້ໄປແລວ້ ໃນງວດທີສອງຂອງປີ 

2012. 

ພວກຂາ້ພະເຈົາ້ຍງັລໍຖາ້ໃຫທ້າ່ນເຊັນບດົບນັທ ກກອງປະຊຸມ ແລວ້ສ ົ່ງກບັຄືນມາໃຫພ້ວກຂາ້ 

ພະເຈົາ້. ນີແ້ມນ່ເອກະສານ ທ່ີພວກຂາ້ພະເຈົາ້ຈະນາໍໃຊເ້ພ່ືອດາໍເນນີການທາງດາ້ນກດົໝາຍໃນອາທິດ

ໜາ້, ເວັ້ນເສຍແຕທ່າ່ນຫາກເຫັນດປ່ີຽນແປງຄວາມຄດິຂອງທາ່ນກອ່ນວນັທີ 19 ມຖິນຸາ. 

ດວ້ຍຄວາມນບັຖ ື

ນາງ ແຟນຕາ້ ລຊູ ີ
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ສານປະຊາຊນົແຂວງວຽງຈນັ 

ສານປະຊາຊນົເຂດ II               ເລກທີ xxx/ສປຊ 

ຄະນະສານແພງ່        ລງົວນັທີ 19 ພະຈກິ 2012 

ໂທລະສບັ: xxxxxxx 

ໝາຍຮຽກຈ  າເລຍີ 

ຄ ັັ້ງທີ I 
 

- ອງີຕາມ ມາດຕາ 2 ຂອງກດົໝາຍວາ່ດັ້ວຍສານປະຊາຊນົ ແຫງ່ ສປປ ລາວ ສະບບັປບັປງຸ 

ປີ 2009; 

- ອງີຕາມ ມາດຕາ 142, 143, 144 ແລະ 145 ຂອງກດົໝາຍວາ່ດັ້ວຍການດ  າເນນີຄະດີ

ແພງ່ ສະບບັປບັປງຸປີ 2012; 

- ອງີຕາມ ສ  ານວນຄະດ ີ     ແພງ່    ເລກທີ xxx /ຂຕ.ພ, ລງົວນັທີ 11 ທນັວາ 2012.   

    

ລະຫວາ່ງ 

 

ບ ລິສດັກ ່ສັ້າງສາກນົຈ  າກດັ....................................................................................

ໂຈດ; 

ທັ້າວ ບນຸທນັ ຊະນະໃຈ, ອາຍ ຸ46 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ທະນາຍຄວາມ, ປດັຈບຸນັຢ ໜ່່

ວຍ xxx, ບັ້ານ ນາຊ , ເມອືງ ໂພນໂຮງ, ແຂວງວຽງຈນັ................................ທະນາຍຄວາມໂຈດ. 

 ນາງ ຄ  າຫ ັ້າ ຂາວດ,ີ ອາຍ ຸ52 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ນກັທລຸະກດິ, ປດັຈບຸນັຢ ໜ່ວ່ຍ 

xxx, ບັ້ານ ວຽງແກັ້ວ, ເມອືງ ວງັວຽງ, ແຂວງ ວຽງຈນັ.............................................. ຈ  າເລີຍທີ 

1; 

 ທັ້າວ ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ, ອາຍ ຸ48 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ນກັທລຸະກດິ, ປດັຈບຸນັຢ ່

ໜວ່ຍ xxx, ບັ້ານ ວຽງໄຊ, ເມອືງ ວງັວຽງ, ແຂວງ ວຽງຈນັ .......................................ຈ  າເລີຍທີ 

2. 

 

ກຽ່ວເລ່ືອງ:      ທວງເອົາເງນິຄາ່ເຊ່ົາເຮອືນຄນື                                  
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ຈາ່ສານ ແພງ່ ສານປະຊາຊນົເຂດ II ແຂວງ ວຽງຈນັ ໄດັ້ຮຽກຕວົ ທັ້າວ/ນາງ ຄ  າຫ ັ້າ ຂາວດີ

, ອາຍ ຸ52 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ນກັທລຸະກດິ, ປດັຈບຸນັຢ ເ່ຮອືນເລກທີ xxx, ໜວ່ຍ xxx, ບັ້ານ 

ວຽງແກັ້ວ, ເມອືງ ວງັວຽງ, ແຂວງ ວຽງຈນັ ເຂົັ້າມາສານໃນວນັທີ 21 ພະຈກິ 2012, ເວລາ 8:30, 

ຫັ້ອງເບ ີ1, ເພ່ືອພບົທາ່ນ ນາງ ດອກໄມ ັ້ ຈນັມະນ,ີ ຈດຸປະສງົ ເຂົັ້າມາຮບັຊາບຄ  າຮັ້ອງຟັ້ອງ. 

ໃນກ ລະນຝີາ່ຍຈ  າເລີຍ ຫາກໄດັ້ຮບັໝາຍຮຽກເຖງິສາມຄ ັັ້ງແລັ້ວ ແຕບ່ ່ ເຂົັ້າມາສານຕາມໝາຍ

ຮຽກ ໂດຍບ ່ ມເີຫດຜນົພຽງພ ນ ັັ້ນ, ອີງຕາມມາດຕາ 153 ວກັ 03 ຂອງກດົໝາຍວາ່ດັ້ວຍການດ  າເນນີ

ຄະດແີພງ່ ສະບບັປບັປງຸ ປີ 2012 ໄດັ້ກ  ານດົໄວັ້ວາ່ ໃນກ ລະນທ່ີີຈ  າເລີຍ ຫ ື ຜ ັ້ຕາງໜັ້າ ຫ ື ບກຸຄນົທີ

ສາມຝາ່ຍຈ  າເລີຍ ຫາກບ ່ ເຂົັ້າມາສານຕາມໝາຍຮຽກເຖງິສາມຄ ັັ້ງ ໂດຍບ ່ ມເີຫດຜນົພຽງພ  ຫ ື ບ ່ ເຂົັ້າມາ

ສານຍັ້ອນວາ່ຜ ັ້ກຽ່ວຍັ້າຍໜີຈາກບອ່ນຢ ່ເດີມໄປໂດຍບ ່ ແຈ ັ້ງບອ່ນຢ ່ໃໝ ່ໃຫັ້ອງົການປກົຄອງບັ້ານຮ ັ້ນ  າ

ແລັ້ວ ສານມສີດິອອກໝາຍພາຕວົ ຫ ື ຕດັສນິລບັຫ ງັຈ  າເລີຍກ ໄດັ້.  

             

     ຈາ່ສານແພງ່                

 

 

      

  

  ນາງ ດອກໄມ ັ້ ຈນັມະນ ີ

ໝາຍເຫດ 

ໃຫັ້ຖໝືາຍຮຽກສະບບັນີັ້ເຂົັ້າມາພັ້ອມ. 

ວນັທີ 19 ພະຈກິ 2012 

ລາຍເຊັນ, ແປະໂປັ້ຜ ັ້ຮບັ ແລະ ຂຽນຊື່ ແຈ ັ້ງ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ສານປະຊາຊນົແຂວງ............. 

ສານປະຊາຊນົເຂດ…….........       ເລກທີ........../ສປຊ 

ຄະນະສານ.................       ລງົວນັທີ......../…../…… 

ໂທລະສບັ: ......................... 

ໝາຍຮຽກຈ  າເລຍີ 

ຄ ັັ້ງທີ…… 

 

- ອງີຕາມ ມາດຕາ 2 ຂອງກດົໝາຍວາ່ດັ້ວຍສານປະຊາຊນົ ແຫງ່ ສປປ ລາວ ສະບບັປບັປງຸ 

ປີ 2009; 

- ອງີຕາມ ມາດຕາ 142, 143, 144 ແລະ 145 ຂອງກດົໝາຍວາ່ດັ້ວຍການດ  າເນນີຄະດີ

ແພງ່ ສະບບັປບັປງຸປີ 2012; 

- ອງີຕາມ ສ  ານວນຄະດ ີ         ເລກທີ   /ຂຕ  , ລງົວນັທີ                .   

 

ລະຫວາ່ງ 

ທັ້າວ/ນາງ ……………………ອາຍ…ຸ….. ປີ, ສນັຊາດ…. , ອາຊບີ………., ປດັຈບຸນັຢ  ່

ເຮອືນເລກທີ..... , ໜວ່ຍ........, ບັ້ານ………., ເມອືງ…………., ແຂວງ………...….…….ໂຈດ 

ທັ້າວ/ນາງ ……………………ອາຍ…ຸ….. ປີ, ສນັຊາດ…. , ອາຊບີ…………, 

ປດັຈບຸນັຢ  ເ່ຮອືນເລກທີ………, ໜວ່ຍ……., ບັ້ານ………., ເມອືງ…., ແຂວງ…….… ເປັນຜ ັ້ຕາງ

ໜັ້າໂຈດ. 

ທັ້າວ/ນາງ ……………………ອາຍ…ຸ….. ປີ, ສນັຊາດ……. , ອາຊບີ……., ປດັຈບຸນັຢ  ່

ເຮອືນເລກທີ........, ໜວ່ຍ........., ບັ້ານ………., ເມອືງ…………., ແຂວງ………...…....ຈ  າເລີຍ 

ທັ້າວ/ນາງ ……………………ອາຍ…ຸ….. ປີ, ສນັຊາດ…..…. , ອາຊບີ……, ປດັຈບຸນັຢ  ່

ເຮອືນເລກທີ………, ໜວ່ຍ....., ບັ້ານ………., ເມອືງ…., ແຂວງ…….… ເປັນຜ ັ້ຕາງໜັ້າຈ  າເລີຍ. 

 

ກຽ່ວເລ່ືອງ: ......................................................................................                                                              

ຈາ່ສານ……… ສານປະຊາຊນົເຂດ ...........ແຂວງ.....................................ໄດັ້ຮຽກຕວົ   

ທັ້າວ/ນາງ.................................., ອາຍ ຸ ........ ປີ, ສນັຊາດ ..........., ອາຊບີ ..................., 
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ປດັຈບຸນັຢ ເ່ຮອືນເລກທີ ..........., ໜວ່ຍ .........., ບັ້ານ..................., ເມອືງ..........................,

ແຂວງ.......................... ເຂົັ້າມາສານໃນວນັທີ .........../……./………., ເວລາ ........,ຫັ້ອງເບ ີ....., 

ເພ່ືອພບົ ທາ່ນ..............................................., ຈດຸປະສງົ ..................................................... 

ໃນກ ລະນຝີາ່ຍຈ  າເລີຍ ຫາກໄດັ້ຮບັໝາຍຮຽກເຖງິສາມຄ ັັ້ງແລັ້ວ ແຕບ່ ່ ເຂົັ້າມາສານຕາມໝາຍ

ຮຽກ ໂດຍບ ່ ມເີຫດຜນົພຽງພ ນ ັັ້ນ, ອີງຕາມມາດຕາ 153 ວກັ 03 ຂອງກດົໝາຍວາ່ດັ້ວຍການດ  າເນນີ

ຄະດແີພງ່ ສະບບັປບັປງຸ ປີ 2012 ໄດັ້ກ  ານດົໄວັ້ວາ່ໃນກ ລະນທ່ີີຈ  າເລີຍຫ ືຜ ັ້ຕາງໜັ້າຫ ືບກຸຄນົທີສາມ

ຝາ່ຍຈ  າເລີຍຫາກບ ່ ເຂົັ້າມາສານຕາມໝາຍຮຽກເຖງິສາມຄ ັັ້ງໂດຍບ ່ ມເີຫດຜນົພຽງພ ຫ ືບ ່ ເຂົັ້າມາສານຍັ້ອນ

ວາ່ຜ ັ້ກຽ່ວຍັ້າຍໜີຈາກບອ່ນຢ ່ເດມີໄປໂດຍບ ່ ແຈ ັ້ງບອ່ນຢ ່ໃໝ່ໃຫັ້ອງົການປກົຄອງບັ້ານຮ ັ້ນ  າແລັ້ວສານມີ

ສດິອອກໝາຍພາຕວົຫ ືຕດັສິນລບັຫ ງັຈ  າເລີຍກ ໄດັ້. 

         

ຈາ່ສານ……….     

 

 

 

 

 

ໝາຍເຫດ 

ໃຫັ້ຖໝືາຍຮຽກສະບບັນີັ້ເຂົັ້າມາພັ້ອມ. 

ວນັທີ ……../……./…………. 

ລາຍເຊັນ, ແປະໂປັ້ຜ ັ້ຮບັ ແລະ ຂຽນຊື່ ແຈ ັ້ງ 

 

Copyright by JICA



ເອກະສານລ  າດບັທີ 20 

 

 

 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ສານປະຊາຊນົແຂວງວຽງຈນັ 

ສານປະຊາຊນົເຂດ II             ເລກທີ xxx/ສປຊ 

ຄະນະສານແພງ່.        ລງົວນັທີ 19 ພະຈກິ 2012 

ໂທລະສບັ: xxxxxx 

ໝາຍຮຽກຈ  າເລຍີ 

ຄ ັັ້ງທີ I 

 

- ອງີຕາມ ມາດຕາ 2 ຂອງກດົໝາຍວາ່ດັ້ວຍສານປະຊາຊນົ ແຫງ່ ສປປ ລາວ ສະບບັປບັປງຸ 

ປີ 2009; 

- ອງີຕາມ ມາດຕາ 142, 143, 144 ແລະ 145 ຂອງກດົໝາຍວາ່ດັ້ວຍການດ  າເນນີຄະດີ

ແພງ່ ສະບບັປບັປງຸປີ 2012; 

 -  ອງີຕາມ ສ  ານວນຄະດ ີ     ແພງ່    ເລກທີ xxx/ຂຕ.ພ, ລງົວນັທີ 11 ທນັວາ 2012.   

    

ລະຫວາ່ງ 

 

ບ ລິສດັກ ່ສັ້າງສາກນົຈ  າກດັ..................................................................................ໂຈດ; 

ທັ້າວ ບນຸທນັ ຊະນະໃຈ, ອາຍ ຸ46 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ທະນາຍຄວາມ, ປດັຈບຸນັຢ ໜ່່

ວຍ xxx, ບັ້ານ ນາຊ , ເມອືງ ໂພນໂຮງ, ແຂວງວຽງຈນັ.................................ທະນາຍຄວາມໂຈດ. 

 ນາງ ຄ  າຫ ັ້າ ຂາວດ,ີ ອາຍ ຸ52 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ນກັທລຸະກດິ, ປດັຈບຸນັຢ ໜ່ວ່ຍ 

xxx, ບັ້ານ ວຽງແກັ້ວ, ເມອືງ ວງັວຽງ, ແຂວງ ວຽງຈນັ............................................ ຈ  າເລີຍທີ 1; 

 ທັ້າວ ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ, ອາຍ ຸ48 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ນກັທລຸະກດິ, ປດັຈບຸນັຢ ່

ໜວ່ຍ xxx, ບັ້ານ ວຽງໄຊ, ເມອືງ ວງັວຽງ, ແຂວງ ວຽງຈນັ .....................................ຈ  າເລີຍທີ 2. 

 

ກຽ່ວເລ່ືອງ:      ທວງເອົາເງນິຄາ່ເຊ່ົາເຮອືນຄນື 
 

ຈາ່ສານ ແພງ່ ຂອງສານປະຊາຊນົເຂດ II ແຂວງ ວຽງຈນັ ໄດັ້ຮຽກຕວົ ທັ້າວ/ນາງ ທອງດ  າ 

ປະກາຍແສງ, ອາຍ ຸ 48 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ນກັທລຸະກດິ, ປດັຈບຸນັຢ ເ່ຮອືນເລກທີ xxx,     

ໜວ່ຍ xxx, ບັ້ານ ວຽງໄຊ, ເມອືງ ວງັວຽງ, ແຂວງ ວຽງຈນັ ເຂົັ້າມາສານໃນວນັທີ 21 ມງັກອນ 2012, 

Copyright by JICA



ເອກະສານລ  າດບັທີ 20 

 

 

ເວລາ 8:30, ຫັ້ອງເບ ີ1, ເພ່ືອພບົທາ່ນ ນາງ ດອກໄມ ັ້ ຈນັມະນ,ີ ຈດຸປະສງົ ເຂົັ້າມາຮບັຊາບຄ  າຮັ້ອງ

ຟັ້ອງ. 

ໃນກ ລະນຝີາ່ຍຈ  າເລີຍ ຫາກໄດັ້ໝາຍຮຽກເຖງິສາມຄ ັັ້ງແລັ້ວ ແຕບ່ ່ ເຂົັ້າມາສານຕາມໝາຍຮຽກ 

ໂດຍບ ່ ມເີຫດຜນົພຽງພ ນ ັັ້ນ, ອີງຕາມມາດຕາ 153 ວກັ 03 ຂອງກດົໝາຍວາ່ດັ້ວຍການດ  າເນນີຄະດີ

ແພງ່ ສະບບັປບັປງຸ ປີ 2012 ໄດັ້ກ  ານດົໄວັ້ວາ່ ໃນກ ລະນທ່ີີຈ  າເລີຍ ຫ ື ຜ ັ້ຕາງໜັ້າ ຫ ື ບກຸຄນົທີສາມ

ຝາ່ຍຈ  າເລີຍ ຫາກບ ່ ເຂົັ້າມາສານຕາມໝາຍຮຽກເຖງິສາມຄ ັັ້ງ ໂດຍບ ່ ມເີຫດຜນົພຽງພ  ຫ ື ບ ່ ເຂົັ້າມາສານ

ຍັ້ອນວາ່ຜ ັ້ກຽ່ວຍັ້າຍໜີຈາກບອ່ນຢ ່ເດມີໄປໂດຍບ ່ ແຈ ັ້ງບອ່ນຢ ່ໃໝ ່ໃຫັ້ອງົການປກົຄອງບັ້ານຮ ັ້ນ  າແລັ້ວ 

ສານມສີດິອອກໝາຍພາຕວົ ຫ ື ຕດັສນິລບັຫ ງັຈ  າເລີຍກ ໄດັ້.  

                   ຈາ່ສານແພງ່                

 

      

      

 

           ດອກໄມ ັ້ ຈນັມະນ ີ

ໝາຍເຫດ 

ໃຫັ້ຖໝືາຍຮຽກສະບບັນີັ້ເຂົັ້າມາພັ້ອມ. 

ວນັທີ 19 ພະຈກິ 2012 

ລາຍເຊັນ, ແປະໂປັ້ຜ ັ້ຮບັ ແລະ ຂຽນຊື່ ແຈ ັ້ງ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ໃບມອບສດິ 

 

ຂາ້ພະເຈົາ້ ຊ ື່  ນາງ ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ,ີ ເກດີວນັທີ 22 ສງິຫາ 1959, ເຊ ອ້ຊາດ ລາວ, ສນັຊາດ 

ລາວ, ຊນົເຜົື່ າ ລາວ, ອາຊບີ ນກັທລຸະກດິ, ປດັຈບຸນັຢ ື່ບາ້ນ ວຽງແກວ້, ໜື່ວຍ xxx, ເມ  ອງ ວງັວຽງ, 

ແຂວງ ວຽງຈນັ, ຖ ບດັປະຈ  າຕວົເລກທີ xxxxxxxx, ລງົວນັທີ..xxxxxx.., ໝດົອາຍ.ຸ.xxxxxx.., ອອກ

ໃຫໂ້ດຍ ປກສ ແຂວງ ວຽງຈນັ. 

ມຈີດຸປະສງົ: ມອບສດິ ໃຫແ້ກື່ ທາ້ວ ຫມຸແພງ ສນັຕິສກຸ, ປດັຈບຸນັຢ ື່ບາ້ນ ແສນຊຸມ, ໜື່ວຍ 

xxx, ເມ  ອງ ໂພນໂຮງ, ແຂວງ ວຽງຈນັ, ຖ ບດັປະຈ  າຕວົ xxxxxxxx, ລງົວນັທີ.xxxxxx., ໝດົອາຍ.ຸ

xxxxxx., ອອກໃຫໂ້ດຍ ປກສ ແຂວງ ວຽງຈນັ. 

 

ເຫດຜນົຂອງການມອບສດິແມ ື່ນຕດິຕາມຄະດຮີອ້ງຟ້ອງ ຢ ື່ສານປະຊາຊນົເຂດ II, ແຂວງ ວຽງ

ຈນັ. 

 

ດ ັື່ງນ ັນ້, ຂາ້ພະເຈົາ້ ຈ ື່ງໄດເ້ຮັດໃບມອບສິດສະບບັນີ ້ ໃຫຜ້ ກ້ ື່ຽວເພ ື່ ອໃຊເ້ປັນຫ ກັຖານອາ້ງອງີ

ທາງດາ້ນກດົໝາຍ, ພາກສື່ວນກື່ຽວຂອ້ງທີື່ ມສີື່ວນຮື່ວມວຽກງານນ  າຜ ກ້ ື່ຽວ ຈ ົື່ງໃຫຄ້ວາມຮື່ວມມ  ດວ້ຍ. 

 

 ທີື່  ວຽງຈນັ, ວນັທີ 23 ພະຈກິ 2012 

 ເຫັນ ແລະ ຮບັຮ ຈ້າກ      ຜ ຮ້ບັ          ຜ ມ້ອບສດິ 

 ອງົການປກົຄອງບາ້ນ 

 

              ຫມຸແພງ ສນັຕິສກຸ                      ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ ີ                                            

       

 

   ໝັນ້ ຍ ນຍງົ                         
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ແຂວງວຽງຈນັ           ເລກທີ....xxx…/ ສປຊ 

ສານປະຊາຊນົເຂດ II       ລງົວນັທີ 23 ພະຈກິ 2012 

 

ບດົບນັທຶກການຮບັຊາບຄ  າຮອ້ງຟ້ອງ 

 

ທີີ່ ສານປະຊາຊນົເຂດ II ແຂວງ ວຽງຈນັ, ວນັທີ 23 ພະຈກິ 2012 ໄດມ້ ີທາ້ວ/ນາງ ຫມຸແພງ 

ສນັຕິສກຸ, ອາຍ ຸ53 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ພະນກັງານ, ໜີ່ວຍ xxx, ເຮອືນເລກທີ xxx, ປດັຈບຸນັ

ຢ ີ່ບາ້ນ ແສນຊຸມ, ເມອືງ ໂພນໂຮງ, ແຂວງ ວຽງຈນັ, ເບໂີທລະສບັ xxxxxxx. 

 ໄດເ້ຂ້ົາມາສານປະຊາຊນົເຂດ II, ແຂວງວຽງຈນັ, ເພືີ່ ອຮບັຊາບຄ  າຮອ້ງຟ້ອງຂອງ ທາ້ວ/ນາງ 

ແຟນຕາ້ ລ ຊ,ີ ອາຍ.ຸ.....xx.....ປີ, ສນັຊາດ................., ອາຊບີ.............., ບາ້ນ ວຽງແກວ້, ໜີ່ວຍ 

xxx , ເມອືງ ວງັວຽງ, ແຂວງ ວຽງຈນັ. 

 

 ກີ່ຽວເລືີ່ ອງ: ທວງເອົາເງນິຄີ່າເຊົີ່ າເຮອືນຄນື 

  

 ພາຍຫ ງັການຮບັຊາບນີແ້ລວ້ ຜ ຮ້ບັຊາບມພີນັທະສ ົີ່ງຄ  າແກຟ້້ອງໃຫສ້ານ ພາຍໃນກ  ານດົເວລາ

ສບິຫາ້ວນັ ນບັແຕີ່ວນັຮບັຄ  າຮອ້ງຟ້ອງຈາກສານ. ໃນກ ລະນຜີ ຖ້ກືຮອ້ງຟ້ອງ ບ ີ່ ສາມາດສ ົີ່ງຄ  າແກຟ້້ອງ 

ຕາມເວລາທີີ່ ກ  ານດົໄວ ້ ຜ ກ້ ີ່ຽວມສີດິຮອ້ງຂ ເລືີ່ ອນເວລາ ຫ ື ຮອ້ງຂ ໃຫສ້ານບນັທຶກຄ  າໃຫກ້ານຕາງການ

ແກຟ້້ອງໃນເວລາຜ ກ້ ີ່ຽວເຂ້ົາມາສານກ ໄດ.້ 

 ດ ັີ່ງນ ັນ້, ຈຶີ່ງລງົລາຍເຊັນໄວເ້ປັນຫ ກັຖານ. 

  ຈ ີ່າສານແພີ່ງ       ຜ ຮ້ບັຊາບຄ  າຮອ້ງຟ້ອງ 

  ເຊັນ ແລະ ແປະໂປ້  

          

    

                                                                 

ຫມຸແພງ ສນັຕິສກຸ 

ດອກໄມ ້ຈນັມະນ ີ
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ແຂວງ ວຽງຈນັ         ເລກທີ xxx/ສປຊ 

ສານປະຊາຊນົເຂດ II          ລງົວນັທີ 27 ພະຈກິ 2012 

 

ບດົບນັທຶກການຮບັຊາບຄ  າຮອ້ງຟ້ອງ 

 

ທີີ່ ສານປະຊາຊນົເຂດ II, ແຂວງ ວຽງຈນັ, ວນັທີ 27 ພະຈກິ 2012 ໄດມ້ທີາ້ວ/ນາງ 

ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ, ອາຍ ຸ48 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ນກັທລຸະກດິ, ປດັຈບຸນັຢ ີ່ ໜີ່ວຍ xxx, 

ບາ້ນ ວຽງໄຊ, ເມອືງ ວງັວຽງ , ແຂວງ ວຽງຈນັ, ເບໂີທລະສບັ xxxxxxx. 

 ໄດເ້ຂ້ົາມາສານປະຊາຊນົເຂດ II,  ແຂວງ ວຽງຈນັ ເພືີ່ ອຮບັຊາບຄ  າຮອ້ງຟ້ອງຂອງ ທາ້ວ/

ນາງ ແຟນຕາ້ ລ ຊ,ີ ອາຍ.ຸ............ປີ, ສນັຊາດ................., ອາຊບີ.............ປດັຈບຸນັຢ ີ່ບາ້ນ ວຽງ

ແກວ້, ໜີ່ວຍ xxx, ເມອືງ ວງັວຽງ, ແຂວງ ວຽງຈນັ. 

 

 ກີ່ຽວເລືີ່ ອງ: ທວງເອົາເງນິຄີ່າເຊົີ່ າເຮອືນຄນື 

 

 ພາຍຫ ງັການຮບັຊາບນີແ້ລວ້ ຜ ຮ້ບັຊາບມພີນັທະສ ົີ່ງຄ  າແກຟ້້ອງໃຫສ້ານ ພາຍໃນກ  ານດົເວ

ລາ ສບິຫາ້ວນັ ນບັແຕີ່ວນັຮບັຄ  າຮອ້ງຟ້ອງຈາກສານ. ໃນກ ລະນຜີ ຖ້ກືຮອ້ງຟ້ອງ ບ ີ່ ສາມາດສ ົີ່ງຄ  າແກ້

ຟ້ອງ ຕາມເວລາທີີ່ ກ  ານດົໄວ ້ ຜ ກ້ ີ່ຽວມສີດິຮອ້ງຂ ເລືີ່ ອນເວລາ ຫ ື ຮອ້ງຂ ໃຫສ້ານບນັທຶກຄ  າໃຫກ້ານ

ຕາງການແກຟ້້ອງໃນເວລາຜ ກ້ ີ່ຽວເຂ້ົາມາສານກ ໄດ.້ 

 ດ ັີ່ງນ ັນ້, ຈຶີ່ງລງົລາຍເຊັນໄວເ້ປັນຫ ກັຖານ. 

 

  ຈ ີ່າສານແພີ່ງ        ຜ ຮ້ບັຊາບຄ  າຮອ້ງຟ້ອງ 

               

 
 

ດອກໄມ ້ຈນັມະນ ີ

 

ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ຄ  າແກຟ້້ອງ 

 

ຮຽນ: ທາ່ນປະທານສານປະຊາຊນົ ເຂດ II ແຂວງ ວຽງຈນັ 

 

ຂາ້ພະເຈົາ້ທາ້ວ/ນາງ ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ, ອາຍ ຸ48 ປີ, ອາຊບີ ນກັທລຸະກດິ, ສນັຊາດ 

ລາວ, ປດັຈບຸນັຢ  ່ໜວ່ຍ XXX, ບາ້ນ ວຽງໄຊ, ເມອືງ ວງັວຽງ, ແຂວງ ວຽງຈນັ, ເບໂີທລະສບັ 

XXXXXXXX 

ຂ ແກຄ້  າຮອ້ງຟ້ອງ ທາ້ວ/ນາງ ແຟນຕາ້ ລ ຊ ີສະບບັລງົ ວນັທີ 15 ພະຈກິ 2012, ຕາມຂາ

ເຂ້ົາຂອງສານປະຊາຊນົເລກທີ xx /ຂຕ.ພ, ລງົວນັທີ 16 ພະຈກິ 2012.  

ກຽ່ວເລ່ືອງ: ທວງເອົາເງນິຄາ່ເຊ່ົາເຮອືນຄືນ 

ດ ັງ່ມລີາຍລະອຽດລຸມ່ນີ:້ 

 ເນື່ອງຈາກວາ່ ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດຊ້ືທ່ີ້ດນິ ແລະ ເຮອືນ ນ  າ ນາງ ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ ີໃນວນັທີ 23 

ພະຈກິ 2011, ຕ ່ ມາຜ ກ້ຽ່ວພດັໄປເຊັນສນັຍາໃຫບ້ ລິສດັກ ່ສາ້ງສາກນົຈ  າກດັເຊ່ົາໃນວນັທີ 7 ທນັວາ 

2011, ຕ ່ ມາ ນາງ ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ ີຈ ່ງບອກວາ່ໄດໃ້ຫບ້ ລິສດັດ ັງ່ກາ່ວເຊ່ົາເຮອືນຂອງຂາ້ພະເຈົາ້, ແລວ້

ຕນົເອງຈ ່ງໄດທ້ວງເອົາເງນິຄາ່ເຊ່ົາເຮອືນ ເພ່ືອໄປເຊ່ົາເຮອືນຢ  ່ ພອ້ມທງັໄດແ້ຈງ້ໃຫ ້ ນາງ ຄ  າຫ າ້ 

ຂາວດ ີວາ່ອະນຍຸາດໃຫເ້ຊ່ົາໄດປີ້ດຽວເທ່ົານ ັນ້ ເນື່ອງຈາກວາ່ ນາງ ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ ີໄດຮ້ບັເງນິຈາກ

ບ ລິສດັດ ັງ່ກາ່ວມາແລວ້. ຫ ງັຈາກນ ັນ້ຜ ກ້ຽ່ວກ ໄດເ້ອົາເງນິມາໃຫຕ້ນົຈ  ານວນ 20.000 ໂດລາສະຫະ

ລດັ ແລະ ເວ້ົາວາ່ ສວ່ນເງນິຈ  ານວນ 4.000 ໂດລາສະຫະລດັ ແມນ່ເປັນຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍໃນການປະກອບ

ເອກະສານໂອນກ  າມະສິດທ່ີດນິ ແລະ ເຮອືນ, ຫ ງັຈາກນ ັນ້ໃນວນັທີ 20 ກມຸພາ 2012 ນາງ ຄ  າຫ າ້ 

ຂາວດ ີ ໄດພ້າຂາ້ພະເຈົ້າໄປແຈງ້ຕ ່ ຜ ເ້ຊ່ົາ, ຕນົເອງກ ໄດບ້ອກພະນກັງານບ ລິສດັວາ່ອະນຍຸາດໃຫຢ້ ໜ່ ່

ງປີຕາມຈ  ານວນເງນິທ່ີຈາ່ຍລວ່ງໜາ້ ແລວ້ຂາ້ພະ ເຈົາ້ຈະຂ ທ່ີດນິ ແລະ ເຮອືນຄືນ ເພາະທ່ີດນິ ແລະ 

ເຮອືນດ ັງ່ກາ່ວແມນ່ເປັນກ  າມະສິດຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ແລວ້ ແຕວ່ນັທີ 23 ພະຈກິ 2011 ຕາມສນັຍາຊື້

ຂາຍ ລະຫວາ່ງ ນາງ ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ ີກບັ ຂາ້ພະເຈົ້າ. ສະນ ັນ້, ກຽ່ວກບັເລ່ືອງດ ັງ່ກາ່ວ ຂາ້ພະເຈົາ້

ຈ ່ງສະຫ ຸບດ ັງ່ນີ:້ 

- ຂາ້ພະເຈົາ້ຊືທ່ີ້ດນິ ແລະ ເຮອືນກອ່ນການເຊັນສນັຍາເຊ່ົາ; 

- ຂາ້ພະເຈົາ້ບ ່ ຮ  ,້ ບ ່ ເຫັນ ສນັຍາເຊ່ົາຫ ງັການຊື ້- ຂາຍ; 

- ຂາ້ພະເຈົາ້ບ ່ ໄດຕ້ອ້ງການທວງເອົາທ່ີດນິ ແລະ ເຮອືນຄນື ກອ່ນກ  ານດົເວລາທ່ີຜ ເ້ຊ່ົາໄດ້

ຈາ່ຍເງນິລວ່ງໜາ້ໄວ;້ 
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- ການທ່ີຂາ້ພະເຈົ້າໄປແຈງ້ວາ່ ຈະເອົາທ່ີດນິ ແລະ ເຮອືນຄນືພາຍຫ ງັໝດົກ  ານດົເວລາທ່ີຜ ້

ເຊ່ົາໄດຈ້າ່ຍເງນິລວ່ງໜາ້ໄວນ້ ັນ້ ຖວືາ່ເປັນສິດໂດຍຊອບທ  າຂອງຂາ້ພະເຈົ້າ ເພາະທ່ີດນິ ແລະ ເຮອືນ

ດ ັງ່ກາ່ວເປັນກ  າມະສດິຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ແລວ້ (ເອກະສານສນັຍາຊື ້- ຂາຍ ໄດຄ້ດັຕດິມາພອ້ມນີ)້; 

ຂ ສ້ະເໜີຕ ່ ສານ ຫ ື ຊອກຫາວທີິແກໄ້ຂ ຂ ສ້ະເໜີຂອງໂຈດ: 

1. ຂາ້ພະເຈົາ້ສະເໜີຕ ່ ສານວາ່ ໂຈດໄດໄ້ປເຊ່ົາເຮອືນບອ່ນໃໝແ່ລວ້, ແຕຢ່າກໄດເ້ງນິຄາ່

ເຊ່ົາຄນືເຫັນວາ່ບ ່ ຖກືຕອ້ງ ເພາະຂາ້ພະເຈົາ້ບ ່ ແມນ່ຜ ເ້ຊັນສນັຍານ  າໂຈດ; 

2. ຂາ້ພະເຈົາ້ບ ່ ໄດຂ້ ເອົາທ່ີດນິ ແລະ ເຮອືນຄືນ ກອ່ນກ  ານດົທ່ີໂຈດຈາ່ຍເງນິລວ່ງໜາ້ໄວ;້ 

3. ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດແ້ຈງ້ລວ່ງໜາ້ໄວເ້ປັນເວລາເກົາ້ເດອືນເຄິ່ ງ ຖວືາ່ພຽງພ ສ  າລບັການທ່ີໂຈດ

ຈະຊອກຫາເຮອືນຫ ງັໃໝ;່ 

4. ຂາ້ພະເຈົາ້ບ ່ ຮບັຮ ເ້ນືອ້ໃນສນັຍາທ່ີເຊັນກນັລະຫວາ່ງ ນາງ ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ ີ ກບັ ໂຈດ 

ເພາະຂາ້ພະເຈົ້າໄດເ້ເຈງ້ໃຫ ້ນາງ ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ ີວາ່ຂາ້ພະເຈົາ້ຊືເ້ພ່ືອເປັນທ່ີຢ ອ່າໄສ. 

ສວ່ນຂ ມ້  ນຫ ກັຖານຕາ່ງໆ ໄດປ້ະກອບໃສບ່ນັຊເີອກະສານຕາມແບບພິມຂອງສານທ່ີຄດັຕິດ

ມາພອ້ມນີ.້ 

ດ ັງ່ນ ັນ້, ຂາ້ພະເຈົາ້ ຈ ່ງຂຽນຄ  າແກຟ້້ອງສະບບັນີ ້ ມາຍງັທາ່ນປະທານສານ ພອ້ມຄະນະ 

ແລະ ຜ ພິ້ພາກສາ ຊວ່ຍພິຈາລະນາຕດັສນີໃຫຂ້າ້ພະເຈົາ້ຕາມກດົໝາຍດວ້ຍ. 

 

ຮຽນມາດວ້ຍຄວາມນບັຖຢືາ່ງສ ງ 

 

           ທ່ີ ວຽງຈນັ, ວນັທີ 30 ພະຈກິ 2012 

 

ຄ  າເຫັນ ແລະ ຢັງ້ຢືນຈາກນາຍບາ້ນ ວຽງໄຊ             ຜ ແ້ກຟ້້ອງ 

      ເຊັນ ແລະ ປະທບັຕາ            (ເຊັນ ແລະ ແປະໂປ້ມຂືວາ ພອ້ມທງັຂຽນຊື່ ແຈງ້) 

          

  

 

 

 

 

 

 

 

ໄຊສງົຄາມ ສກຸລືໄຊ 

ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ຄ  າແກຟ້້ອງ (ສ  າລບັການຝ ກອບົຮມົ) 

 

    ຮຽນ: ……………………………………………………………… 

 

ຂາ້ພະເຈົາ້ ທາ້ວ/ນາງ ………………ອາຍ…ຸ….. ປີ, ສນັຊາດ…. , ອາຊບີ……….ເຮອືນ

ເລກທີ........, ໜວ່ຍ........., ບາ້ນ………., ເມອືງ……., ແຂວງ….…....,

ເບໂີທລະສບັ ................... 

ຂ ແກຄ້  າຮອ້ງຟ້ອງ ທ້າວ/ນາງ ............................ສະບບັລງົວນັທີ.........ເດອືນ.........ປີ

......., ຕາມຂາເຂ້ົາຂອງສານປະຊາຊນົເລກທີ.......... /......., ລງົວນັທີ.......ເດອືນ......ປີ.......  

ກຽ່ວເລ່ືອງ: ........................................................ 

ດ ັງ່ມລີາຍລະອຽດລຸມ່ນີ:້ 

 .........................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

ຂ ສ້ະເໜີຕ ່ ສານ ຫ ື ຊອກຫາວທີິແກໄ້ຂ ຂ ສ້ະເໜີຂອງໂຈດ: 

.........................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

ສວ່ນຂ ມ້  ນຫ ກັຖານຕາ່ງໆ ໄດປ້ະກອບໃສບ່ນັຊເີອກະສານຕາມແບບພິມຂອງສານທ່ີຄດັຕິດ

ມາພອ້ມນີ.້ 

ດ ັງ່ນ ັນ້, ຂາ້ພະເຈົ້າ ຈ ່ງຂຽນຄ  າແກຟ້້ອງສະບບັນີ ້ມາຍງັທາ່ນປະທານສານ ພອ້ມຄະນະ 

ແລະ ຜ ພິ້ພາກສາ ຊວ່ຍພິຈາລະນາຕດັສນີໃຫຂ້າ້ພະເຈົາ້ຕາມກດົໝາຍດວ້ຍ. 

 

ຮຽນມາດວ້ຍຄວາມນບັຖຢືາ່ງສ ງ 

 

             ທ່ີ........, ວນັທີ........ເດອືນ.......ປີ..... 

ຄ  າເຫັນ ແລະ ຢັງ້ຢືນຈາກນາຍບາ້ນ..........             ຜ ແ້ກຟ້້ອງ 

      ເຊັນ ແລະ ປະທບັຕາ            (ເຊັນ ແລະ ແປະໂປ້ມຂືວາ ພອ້ມທງັຂຽນຊື່ ແຈງ້) 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ສນັຍາຊ ື້-ຂາຍ ທີີ່ ດນິ ແລະ ເຮ ອນ 

ລະຫວີ່າງ 

- ທີ່ານ ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ, ອາຍ ຸ 48 ປີ, ປດັຈບຸນັຢ ີ່ບື້ານ ວຽງໄຊ, ເມ  ອງ ວງັວຽງ, 

ແຂວງ ວຽງຈນັ (ຜ ື້ຊ ື້); 

- ທີ່ານ ນາງ ຄ  າຫ ື້າ ຂາວດ,ີ ອາຍ ຸ52 ປີ, ອາຊບີ ນກັທລຸະກດິ, ປດັຈບຸນັຢ ີ່ບື້ານ ວຽງແກື້ວ

, ເມ  ອງ ວງັວຽງ, ແຂວງ ວຽງຈນັ (ຜ ື້ຂາຍ). 

ທງັສອງຝີ່າຍໄດື້ຕກົລງົ ຊ ື້-ຂາຍ ທີີ່ ດນິ ແລະ ເຮ ອນ ຕາມໃບຕາດນິເລກທີ xxx, ເລກລະຫດັ 

xxxxxxx, ທີີ່ ຕ ັື້ງຂອງດນິແມ ີ່ນຢ ີ່ໜີ່ວຍ xx, ບື້ານ ວຽງແກື້ວ, ມເີນ ື້ອທີີ່ ທງັໝດົ xxxx ຕາແມດັ, ແຜນທີີ່

ດນິເລກທີ xxx. ໂດຍໃບຕາດນິດ ັີ່ງກ ີ່າວອອກຊ ີ່  ນາງ ແກື້ວສໃີສ ແສງຈນັເພັງ (ເມຍຂອງທື້າວ ຄ  າສີ 

ແສງຈນັເພັງ)  ຊ ີ່ ງໄດື້ມອບສດິໃຫື້  ນາງ ຄ  າຫ ື້າ ຂາວດ ີເປັນຜ ື້ຂາຍ.  

  ລາຄາຊ ື້-ຂາຍ ທີີ່ ດນິ ແລະ ເຮ ອນ ດ ັີ່ງກ ີ່າວແມ ີ່ນ 600.000 ໂດລາສະຫະລດັ ໂດຍຝີ່າຍຊ ື້ຈະ

ຊ  າລະດ ັີ່ງນີື້: 

1. ເປັນເງນິສດົຈ  ານວນ 300.000 ໂດລາສະຫະລດັ ຫ ງັຈາກການເຊັນສນັຍາ; 

2. ເປັນເງນິສດົຈ  ານວນ 200.000 ໂດລາສະຫະລດັ ກີ່ອນການໂອນກ  າມະສດິທີີ່ ດນິ; 

3. ສີ່ວນທີີ່ ຍງັຄື້າງ 100.000 ໂດລາສະຫະລດັ ແມ ີ່ນຊ  າລະພາຍໃນສອງເດ ອນ. 

  ຄີ່າໃຊື້ຈ ີ່າຍໃນການໂອນກ  າມະສິດທີີ່ ດນິ ແລະ ເຮ ອນແມ ີ່ນເປັນຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຝີ່າຍ

ຂາຍ; ສີ່ວນຄີ່າເຊົີ່ າເຮ ອນເລີີ່ ມແຕີ່ວນັທີ 01 ທນັວາ 2011 ເປັນຕ ົື້ນໄປ ແມ ີ່ນມອບໃຫື້ຜ ື້ຊ ື້ເປັນຜ ື້ຮບັ. 

ດ ັີ່ງນ ັື້ນ, ຈ ີ່ງໄດື້ເຮັດສນັຍາສະບບັນີື້ໄວື້ ເພ ີ່ ອເປັນຫ ກັຖານ. 

 

ທີີ່  ວຽງຈນັ, ວນັທີ 23 ພະຈກິ 2011 

ຜ ື້ຊ ື້    ພະຍານ     ຜ ື້ຂາຍ 

                    1. ນາງ ຕາດ  າ ຟື້າໃສ         

ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ         2. ນາງ ສມົໂຊກ ລ  ື້າລວຍ      ຄ  າຫ ື້າ ຂາວດ ີ

           3. ນາງ ແອນນຕີື້າ ສວຸນັເພັງ                              

 

 

 
 

ໝັື້ນ ຍ ນຍງົ 

 

ນາຍບື້ານວຽງແກື້ວ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ຄ  າແກຟ້້ອງ 
 

ຮຽນ: ທາ່ນປະທານສານປະຊາຊນົ ເຂດ II ແຂວງ ວຽງຈນັ 

 

ຂາ້ພະເຈົາ້ ນາງ ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ,ີ ອາຍ ຸ52 ປີ, ອາຊບີ ນກັທລຸະກດິ, ສນັຊາດ ລາວ, ປດັຈບຸນັ

ຢ  ່ໜວ່ຍ xxx, ບາ້ນ ວຽງແກວ້, ເມອືງ ວງັວຽງ, ແຂວງ ວຽງຈນັ, ເບໂີທລະສບັ xxxxxxxx. 

ຂ ແກຄ້  າຮອ້ງຟ້ອງ ທາ້ວ/ນາງ ແຟນຕາ້ ລ ຊ ີສະບບັລງົວນັທີ 15 ພະຈກິ 2012 ຕາມຂາເຂ້ົາ 

ຂອງສານປະຊາຊນົເລກທີ xx/ຂຕ.ພ, ລງົວນັທີ 16 ພະຈກິ 2012.  

 

ກຽ່ວເລ່ືອງ: ທວງເອົາເງນິຄາ່ເຊ່ົາເຮອືນຄືນ 

 

ດ ັງ່ມລີາຍລະອຽດລຸມ່ນີ:້ 

ເຮອືນຫ ງັດ ັງ່ກາ່ວແມນ່ເຮອືນຂອງ ທາ້ວ ຄໍາສ ີ ແສງຈນັເພງັ ລງຸຂາ້ພະເຈົາ້ ໄດໃ້ຫບ້ ລິສດັກ ່ສາ້ງ
ສາກນົຈ  າກດັ ເຊ່ົາໃນປີ 2009 ຕາມສນັຍາສະບບັລງົວນັທີ 23 ຕລຸາ 2009 ຊ ່ ງມຜີນົສກັສິດນບັແຕ່

ວນັທີ 01 ມງັກອນ 2010 ຫາ 31 ທນັວາ 2011 ໄດຖ້ກືປະຕບິດັຢາ່ງຄບົຖວ້ນ ແລະ ສິນ້ສດຸແລວ້, 

ແຕທ່າງບ ລິສດັຕອ້ງການເຊ່ົາຕ ່  ຈ ່ງແຕງ່ຕ ັງ້ພະນກັງານມາພວົພນັ ແລະ ສະເໜີເຊ່ົາອກີ ຊ ່ ງຂາ້ພະເຈົາ້

ກ ໄດບ້ອກຜ  ້ ກຽ່ວໄປແລວ້ວາ່ບ ່ ໃຫເ້ຊ່ົາຕ ່  ເພາະວາ່ ທ່ີດນິ ແລະ ເຮອືນດ ັງ່ກາ່ວໄດຂ້າຍໃຫ ້ ທາ້ວ 

ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ ໄປແລວ້ແຕວ່ນັທີ 23 ພະຈກິ 2011 ແຕຜ່ ກ້ຽ່ວບອກວາ່ ທາງບ ລິສດັຍງັ

ຕອ້ງການເຊ່ົາຕ ່ ຢ  ່ ເພາະມຄີວາມຈ  າເປັນ ແລະ ບ ່ ຕອ້ງການໂຍກຍາ້ຍໄປບອ່ນອື່ ນໃນເວລານີ ້ ພ ດກີບັ 

ທາ້ວ ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ ໄດຊ້ືທ່ີ້ດນິ ແລະ ເຮອືນ ດ ັງ່ກາ່ວແລວ້ ແຕຍ່ງັບ ່ ທນັໄດຊ້  າລະ ແລະ ໂອນ

ກ  າມະສດິເທ່ືອ ແລະ ໃນເວລານ ັນ້ ທາ້ວ ຄໍາສ ີແສງຈນັເພງັ ກ ຢ ຕ່າ່ງປະເທດຈ ່ງໄດມ້ອບໃຫຂ້າ້ພະເຈົາ້ໃນ
ຖານະເປັນຫ ານ ເປັນຜ ປ້ ກສາຫາລືໂດຍກງົກບັ ທາ່ນ ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ ກຽ່ວກບັການຂ ເຊ່ົາຕ ່ ຂອງ

ບ ລິສດັດ ັງ່ກາ່ວ. ຜາ່ນການປ ກສາຫາລື ທາ່ນ ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ ໄດຕ້ອບວາ່ ໃນເມ ື່ອຕນົຍງັບ ່ ທນັ

ໄດຊ້  າລະເງນິຄາ່ທ່ີດນິ ແລະ ເຮອືນ ຢາ່ງຄບົຖວ້ນ ແລະ ກ ຍງັບ ່ ທນັໄດມ້ກີານໂອນກ  າມະສດິເທ່ືອນ ັນ້ 

ຜ ກ້ຽ່ວແມນ່ເຫັນດໃີຫບ້ ລິສດັເຊ່ົາຕ ່ ໂດຍມອບໃຫຂ້າ້ພະເຈົາ້ເປັນຜ ເ້ຈລະຈາ ພອ້ມທງັເຮັດສນັຍາເຊ່ົາກບັ

ບ ລິສດັ.  

ທ້າວ ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ ໄດຕ້ກົລງົກບັຂາ້ພະເຈົ້າວາ່ ຖາ້ມ ືໃ້ດຕນົໄດຈ້າ່ຍເງນິຄາ່ທ່ີດິນ 

ແລະ ເຮອືນຄບົຖວ້ນ ແລະ ໄດໂ້ອນກ  າມະສິດ ມາເປັນຂອງຕນົຢາ່ງຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍແລວ້ ຄາ່

ເຊ່ົາເຮືອນທ່ີບ ລິສດັໄດຈ້າ່ຍລ່ວງໜ້າກອ່ນໜ ່ ງປີໃຫ້ຂາ້ພະເຈົ້າໄປແລ້ວນ ັນ້ຕ້ອງໄດ້ມອບໃຫ້ທ້າວ 
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ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ ທງັໝດົ, ແຕຂ່າ້ພະເຈົ້າຫກັໄວຈ້  ານວນ 4.000 ໂດລາສະຫະລດັ ເປັນຄາ່ໃຊ້

ຈາ່ຍໃນການເຮັດເອກະສານໂອນກ  າມະສິດທ່ີດນິ ແລະ ເຮອືນ ຊ ່ ງການຕກົລງົຄ ັງ້ນ ັນ້ແມນ່ຕກົລງົທາງ

ປາກເປ່ົາ. ສະນ ັນ້, ຂາ້ພະເຈົ້າຈ ່ ງໄດຕ້ກົລງົເຮັດສນັຍາເຊ່ົາກບັບ ລິສດັ ສະບບັລງົວນັທີ 7 ທນັວາ 

2011 ແລະ ຜ ເ້ຊ່ົາກ ໄດຈ້າ່ຍເງນິລວ່ງໜ້າ ແລວ້ໜ ່ ງປີ. ຫ ງັຈາກນ ັນ້ ທ້າວ  ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ 

ໄດມ້າຊ  າລະຄາ່ທ່ີດິນ ແລະ ເຮືອນ ຄບົຖວ້ນ ແລະ ກ ໄດໂ້ອນກ  າມະສິດນ  າໃຊທ່ີ້ດິນ ແລະ ເຮືອນ 

ເປັນຊື່  ທ້າວ ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ ເປັນທ່ີຮຽບຮອ້ຍແລວ້ ຂາ້ພະເຈົ້າກ ໄດມ້ອບເງນິຄາ່ເຊ່ົາທ່ີຜ ເ້ຊ່ົາ

ຈາ່ຍລວ່ງໜາ້ນ ັນ້ໃຫຜ້ ກ້ຽ່ວທງັໝດົຕາມການຕກົລງົກນັ.  

ຕ ່ ກບັການຂາຍກ  າມະສດິທ່ີດນິ ແລະ ເຮອືນ ແມນ່ສອດຄອ່ງກບັ ມາດຕາ 57 ຂອງກດົໝາຍ

ວາ່ດວ້ຍທ່ີດນິ ປີ 2003 ແລະ ມາດຕາ 20 ຂອງດ  າລດັນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີສະບບັເລກທີ 88/ນຍ, ລງົ

ວນັທີ 03 ມຖິນຸາ 2008 ວາ່ດວ້ຍການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍທ່ີດນິ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂຂອງ

ສນັຍາເຊ່ົາເຮອືນທ່ີຂາ້ພະເຈົາ້ເຊັນກບັຜ ເ້ຊ່ົານ ັນ້ ແມນ່ຖກືຕອ້ງ ແລະ ສອດຄອ່ງກບັ ມາດຕາ 10, 11, 

12,13,14,15 ແລະ 16 ຂອງກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍຂ ຜ້  ພ້ນັໃນສນັຍາ ແລະ ນອກສນັຍາ ປີ 2008 ແລະ 

ສນັຍາສະບບັນີກ້ ບ ່ ເປັນໂມຄະເພາະບ ່ ໄດເ້ຮັດຂ ນ້ດວ້ຍການຕວົະຍວົະຫ ອກລວງຕາມການກາ່ວອາ້ງຂອງ

ທະນາຍຄວາມຂອງໂຈດ ແຕຢ່າ່ງໃດ ແລະ ຂາ້ພະເຈົ້າກ ໄດບ້ອກພະນກັງານຂອງບ ລິສດັໃຫຮ້ ລ້ວ່ງໜາ້

ກອ່ນແລວ້ວາ່ ທ່ີດນິ ແລະ ເຮອືນດ ັງ່ກາ່ວນ ັນ້ໄດຂ້າຍໃຫ ້ທາ້ວ ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ ໄປແລວ້ແຕ່

ຜ ກ້ຽ່ວຍງັບ ່ ທນັຊ  າລະເງນິຄບົຖວ້ນ ຈ ່ງຍງັບ ່ ທນັໄດໂ້ອນກ  າມະສິດເທ່ືອ ແລະ ທາ່ນ ທອງດ  າ ປະກາຍ

ແສງ ເຈົາ້ຂອງເຮອືນຜ ໃ້ໝກ່ ເຫັນດ ີແລະ ໄດມ້ອບໃຫຂ້າ້ພະເຈົາ້ເຮັດສນັຍາເຊ່ົາເຮອືນກບັຜ ເ້ຊ່ົາ ແລະ 

ກ ໄດປ້ະຕບິດັຕາມການຕກົລງົຂອງທາ່ນ ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ ຄໄືດມ້ອບເງນິຄາ່ເຊ່ົາເຮອືນໃຫຜ້ ກ້ຽ່ວ

ເປັນທ່ີຮຽບຮອ້ຍແລວ້ ຊ ່ ງມນັບ ່ ຂດັກບັ ມາດຕາ 60, 61 ແລະ 63 ຂອງກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍຂ ຜ້  ກພນັໃນ

ສນັຍາ ແລະ ນອກສນັຍາ ຕາມການກາ່ວອາ້ງຂອງທະນາຍຄວາມໂຈດແຕຢ່າ່ງໃດ.  

1. ກຽ່ວກບັການປະຕິບດັສນັຍາເຊ່ົາ 

ຫ ງັຈາກທງັສອງຝາ່ຍໄດເ້ຊັນສນັຍາເຊ່ົານ  າກນັແລວ້ກ ໄດປ້ະຕບິດັຕາມສນັຍາທ່ີຕກົລງົກນັ 

ດ ັງ່ ນີ:້ 

- ກອ່ນເຊັນສນັຍາເຊ່ົາ ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດບ້ອກໃຫພ້ະນກັງານຂອງບ ລິສດັຮ ລ້ວ່ງໜາ້ກອ່ນແລວ້

ວາ່ ທ່ີດນິ ແລະ ເຮອືນດ ັງ່ກາ່ວນ ັນ້ ລງຸຂາ້ພະເຈົາ້ໄດຂ້າຍໃຫ ້ທາ້ວ ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ ແລວ້ ແຕ່

ຜ ເ້ຊ່ົາກ ຍງັຕອ້ງການເຊ່ົາຕ ່ ໂດຍເຈົາ້ຂອງເຮອືນຜ ໃ້ໝກ່ ຮບັຮ  ້ ແລະ ເຫັນດ ີ ຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ 

ເຫດຜນົທ່ີກາ່ວອາ້ງຂາ້ງເທິງ. ສະນ ັນ້, ສນັຍາທ່ີເຮັດຂ ນ້ກບັຜ ເ້ຊ່ົາແມນ່ເຮັດດວ້ຍຄວາມບ ລິສດຸໃຈ, ບ ່ ໄດ້

ເຮັດຂ ນ້ດວ້ຍຄວາມຕວົະຍວົະຫ ອກລວງແຕຢ່າ່ງໃດ; 

- ຫ ງັຈາກເຊັນສນັຍາແລວ້ ຜ ເ້ຊ່ົາກ ໄດຈ້າ່ຍເງນິຄາ່ເຊ່ົາລວ່ງໜາ້ໜ ່ ງປີ ຕາມທ່ີໄດຕ້ກົລງົກນັ

ໃນສນັຍາ; 

- ຫ ງັຈາກ ທາ້ວ ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ ໄດຊ້  າລະເງນິຄາ່ເຊ່ົາທ່ີດນິ ແລະ ເຮອືນຄບົຖວ້ນ

ແລວ້ ທາ້ວ ຄ  າສ ີແສງຈນັເພັງ ກ ໂອນສດິນ  າໃຊທ່ີ້ດນິ ແລະ ກ  າມະສິດກຽ່ວກບັເຮອືນໃຫຜ້ ຊ້ືຕ້າມກດົ

ໝາຍ ແລະ ຂາ້ພະເຈົາ້ໃນນາມຜ ຕ້າງໜາ້ເຈົາ້ຂອງທ່ີດນິ ແລະ ເຮອືນດ ັງ່ກາ່ວກ ໄດມ້ອບເງນິຄາ່ເຊ່ົາ

ເຮອືນໃຫເ້ຈົາ້ຂອງຜ  ້
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ໃໝທ່ງັໝດົ ຊ ່ ງຜ ກ້ຽ່ວກ ຮບັຮ ເ້ງ ື່ອນໄຂທກຸຢາ່ງຂອງສນັຍາເຊ່ົາເຮອືນທ່ີໄດເ້ຊັນກນັ; 

- ການຊື-້ຂາຍ ແລະ ການເຮັດສນັຍາເຊ່ົາເຮອືນແມນ່ເຮັດຂ ນ້ດວ້ຍຄວາມບ ລິສດຸໃຈ, ຖກື

ຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ແລະ ບ ່ ມກີານຕວົະຍວົະຫ ອກລວງແຕຢ່າ່ງໃດ; 

- ການທ່ີ ທາ້ວ ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ ໄດສ້ະເໜີ ແລະ ແຈງ້ຂ ຍກົເລີກສນັຍາກອ່ນກ  ານດົ

ໜ ່ ງປີຖວືາ່ແມນ່ສດິຂອງຄ ສ່ນັຍາ ແລະ ການສະເໜີຍກົເລີກນ ັນ້ກ ບ ່ ໄດສ້າ້ງຄວາມເສຍຫາຍຫຍງັແກຜ່ ້

ເຊ່ົາເພາະຜ ເ້ຊ່ົາຍງັບ ່ ທນັໄດຈ້າ່ຍເງນິລວ່ງໜາ້ເທ່ືອ ແລະ ບ ່ ໄດຈ້າ່ຍຫຍງັໃນການສອ້ມແປງເຮອືນ, ແຕ່

ໃນຄວາມເປັນຈງິແລວ້ ແມນ່ຜ ເ້ຊ່ົາເອງຂ ຍກົເລີກສນັຍາກອ່ນກ  ານດົ ໂດຍສວຍໂອກາດທ່ີເຈົາ້ຂອງ

ເຮອືນຜ ໃ້ໝຂ່ ຍກົເລີກສນັຍາໃນປີສດຸທາ້ຍທ່ີຍງັເຫ ືອ ໂດຍອາ້ງເຫດຜນົວາ່ ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດເ້ຮັດສນັຍາ

ດວ້ຍການຕວົະຍວົະຫ ອກລວງ ແລະ ລະເມດີສນັຍາເຊ່ົາ ແມນ່ເພ່ືອສວຍໂອກາດທວງເອົາເງນິທ່ີຜ ເ້ຊ່ົາ

ຈາ່ຍລວ່ງໜາ້ນ ັນ້ຄືນທງັໝດົຊ ່ ງມນັຂດັກບັມາດຕາ 61 ຂອງກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍຂ ຜ້  ກພນັໃນສນັຍາ ແລະ 

ນອກສນັຍາ; 

- ການກາ່ວອາ້ງວາ່ ການຂາຍທ່ີດນິ ແລະ ເຮອືນຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ແມນ່ໄດເ້ຮັດຂ ນ້ໂດຍບ ່ ໄດ້

ແຈງ້ ໃຫຜ້ ເ້ຊ່ົາຊາບກອ່ນລວ່ງໜາ້ ເປັນການລະເມດີກດົໝາຍ ແລະ ສນັຍານ ັນ້ ຂາ້ພະເຈົາ້ເຫັນວາ່ 

ເປັນການກາ່ວອາ້ງຂດັຄວາມຈງິ ແລະ ຂດັກບັມາດຕາ 63 ຂອງກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍຂ ຜ້  ກພນັໃນສນັຍາ 

ແລະ ນອກສນັຍາ; 

2. ຕ ່ ການສະເໜີຂອງທະນາຍຄວາມໂຈດ ທ່ີສະເໜີໃຫສ້ານຕດັສນິນ ັນ້ ຂາ້ພະເຈົາ້ເຫັນວາ່:  

- ການສະເໜີໃຫສ້ານຕດັສນິວາ່ ການເຮັດສນັຍາເຊ່ົາແມນ່ເຮັດຂ ນ້ໂດຍການຕວົະຍວົະຫ ອກ

ລວງ   ແລະ ຂາ້ພະເຈົາ້ເປັນຜ ລ້ະເມດີສນັຍາເຊ່ົານ ັນ້ ເຫັນວາ່ບ ່ ມເີຫດຜນົ ເນື່ ອງຈາກວາ່ ເຈົ້າຂອງ

ເຮອືນຜ ເ້ກົ່ າ ແລະ ຜ ໃ້ໝແ່ມນ່ມກີານຕກົລງົ ແລະ ຍງັຄງົຮບັຮ ນ້  າກນັ ກຽ່ວກບັການເຊ່ົາເຮອືນຂອງ

ບ ລິສດັກ ່ສາ້ງສາກນົຈ  າກດັ ແລະ ການຍກົເລີກສນັຍານ ັນ້ ແມນ່ຜ ເ້ຊ່ົາເອງເປັນຜ ຂ້ ຍກົເລີກກອ່ນກ  ານດົ

ເວລາທ່ີຍງັເຫ ືອ ໝາຍວາ່ແມນ່ຜ ເ້ຊ່ົາເອງບ ່ ມຄີວາມຈງິໃຈໃນການປະຕບິດັສນັຍາ. ສະນ ັນ້, ຂາ້ພະເຈົາ້

ສະເໜີໃຫສ້ານພິຈາ 

ລະນາຢາ່ງຮອບດາ້ນ ແລະ ພາວະວໄິສ ໃນການຕດັສິນ; 

- ການສະເໜີໃຫສ້ານຕດັສນິໃຫຂ້າ້ພະເຈົາ້ສ ົ່ງເງນິຄາ່ເຊ່ົາເຮອືນຈ  ານວນ 24.000 ໂດລາ

ສະຫະລດັ ພອ້ມດວ້ຍດອກເບັຍ້ 12% ຕ ່ ປີ ແລະ ຄາ່ປ່ວຍການຊບັ 3% ຄນືໃຫແ້ກຜ່ ເ້ຊ່ົາ ໂດຍໃຫ້

ອງີໃສມ່າດຕາ 23 ຂ  ້2 ແລະ ມາດຕາ 61 ຂອງກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍຂ ຜ້  ພ້ນັໃນສນັຍາ ແລະ ນອກສນັຍາ

ນ ັນ້ ເຫັນວາ່ເປັນການກາ່ວອາ້ງທ່ີບ ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍມາດຕາດ ັງ່ກາ່ວ ເພາະສນັຍາເຊ່ົາແມນ່ເຮັດ

ຂ ນ້ດວ້ຍຄວາມສະໝກັໃຈ ແລະ ບ ່ ມກີານຕວົະຍວົະຫ ອກລວງແຕຢ່າ່ງໃດ. ດວ້ຍເຫດ ແລະ ຜນົທ່ີກາ່ວ

ມາຂາ້ງເທິງນ ັນ້ ແລະ ຕາມການສງັລວມເນືອ້ໃນຈດິໃຈຂອງມາດຕາ 61 ຂອງກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍຂ ຜ້  ກ

ພນັໃນສນັຍາ ແລະ ນອກສນັຍາແລວ້ ບ ່ ວາ່ຈະແມນ່ຜ ເ້ຊ່ົາ ຫ ື ຜ ໃ້ຫເ້ຊ່ົາໄດຍ້ກົເລີກສນັຍາກອ່ນກ  ານດົ

ເວລາ ໃນກ ລະນຜີ ເ້ຊ່ົາໄດຈ້າ່ຍລວ່ງໜາ້ໄປແລວ້ ຜ ໃ້ຫເ້ຊ່ົາຕອ້ງສ ົ່ງເງນິສວ່ນທ່ີຍງັເຫ ືອນ ັນ້ຄືນໃຫຜ້ ເ້ຊ່ົາ 

ໝາຍວາ່ຕອ້ງສ ົ່ງເງນິຕາມຈ  ານວນເດອືນທ່ີຍງັເຫ ືອ ທ່ີໄດຈ້າ່ຍໄປແລວ້ເທ່ົານ ັນ້, ແຕເ່ປັນຫຍງັຜ ເ້ຊ່ົາທ່ີ

ເປັນຜ ຍ້ກົເລີກສນັຍາກອ່ນກ  ານດົ ຈ ່ງສະເໜີໃຫສ້ານຕດັສນິ ໃຫຂ້າ້ພະເຈົາ້ສ ົ່ງເງນິຄນືທງັໝດົພອ້ມດວ້ຍ

ດອກເບັ້ຍ 12% ແລະ ຄາ່ປ່ວຍການຊບັ 3% ທງັໆທ່ີບ ່ ແມນ່ການກ ຢື້ມເງນິແຕຢ່າ່ງໃດ ແລະ ໜ ່ ງປີສດຸ
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ທາ້ຍທ່ີຍງັເຫ ືອກ ບ ່ ໄດສ້າ້ງຄວາມເສຍຫາຍໃດໆໃຫແ້ກຜ່ ເ້ຊ່ົາ ເພາະວາ່ຜ ເ້ຊ່ົາຍງັບ ່ ທນັຈາ່ຍລວ່ງໜາ້ໃນປີ

ສດຸທາ້ຍ ແລະ ກ ບ ່ ໄດຈ້າ່ຍຫຍງັໃນການສອ້ມແປງເຮອືນ ແລະ ການສະເໜີຍກົເລີກກອ່ນກ  ານດົເວລາ

ໜ ່ ງປີສດຸທາ້ຍແມນ່ສດິຂອງຜ ໃ້ຫເ້ຊ່ົາ ຫ ື ເຈົາ້ຂອງທ່ີດນິ ແລະ ເຮອືນຕາມທ່ີກ  ານດົໄວໃ້ນສນັຍາ ແລະ 

ມາດຕາ 60 ຂອງກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍຂ ຜ້  ກພນັໃນສນັຍາ ແລະ ນອກສນັຍາ. ສະຫ ຸບແລວ້ ການສະເໜີ

ດ ັງ່ກາ່ວແມນ່ຂດັກບັຄວາມເປັນຈງິ ແລະ ຂດັກບັກດົໝາຍ ຈ ່ງສະເໜີໃຫສ້ານພິຈາລະນາຕາມມາດຕາ 

61 ຂອງກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍຂ ຜ້  ພ້ນັໃນສນັຍາ ແລະ ນອກສນັຍາ; 

- ຕ ່ ການສະເໜີໃຫສ້ານອອກຄ  າສ ັ່ງອາຍດັຊບັນ ັນ້ ຂາ້ພະເຈົາ້ເຫັນວາ່ບ  ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ 

ເພາະວາ່ທ່ີດນິ ແລະ ເຮອືນ ແມນ່ໄດມ້າຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ແລະ ພວກຂາ້ພະເຈົາ້ກ ບ ່ ໄດລ້ະເມດີ

ສນັຍາ ແລະ ກດົໝາຍແຕຢ່າ່ງໃດ ຈ ່ງສະເໜີໃຫສ້ານພິຈາລະນາຢາ່ງຮອບດາ້ນ ແລະ ພາວະວໄິສ. 

ດ ັ່ງນ ັນ້, ຂາ້ພະເຈົ້າຈ ່ ງຂຽນຄ  າກຟ້້ອງສະບບັນີ້ມາຍງັທ່ານປະທານສານພ້ອມຄະນະຊ່ວຍ

ພິຈາລະ ນາໃຫຂ້າ້ພະເຈົາ້ຕາມກດົໝາຍດວ້ຍ. 

 

              ແຂວງວຽງຈນັ, ລງົວນັທີ 6 ທນັວາ 2012 

ເຊັນ ແລະ ປະທບັຕາ ນາຍບາ້ນວຽງແກວ້   ຜ ແ້ກຟ້້ອງເຊັນ ແລະ ແປະໂປ້ 

  

 

 

 

 
 

 ໝັນ້ ຍນືຍງົ 

 
ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ ີ
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ສານປະຊາຊນົແຂວງວຽງຈນັ 

ສານປະຊາຊນົເຂດ II                 

ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫກ້ານ  

ຄ ັງ້ທີ I  

ອງີຕາມມາດຕາ 108 ຂອງກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການດ  າເນນີຄະດແີພງ່ ສະບບັປບັປງຸ ປີ 2012; 

ໃນວນັທີ 07 ມງັກອນ 2013, ເວລາ 10:30, ຢ ທ່ີ່ສານປະຊາຊນົເຂດ II ແຂວງວຽງຈນັ; 

ຕ ່ໜາ້ຂາ້ພະເຈົາ້ ນາງ ຈນັເພັງ ສະຫວາ່ງ, ໜາ້ທ່ີຕ  າແໜງ່ ຜ ພິ້ພາກສາ (ຜ ສ້ອບ-ຖາມ) ແລະ 

ນາງ ດອກໄມ ້ຈນັມະນ,ີ ໜາ້ທ່ີຕ  າແໜງ່ ຈາ່ສານ (ຜ ບ້ນັທຶກ); 

ໄດເ້ອົາຄ  າໃຫກ້ານ ທາ້ວ/ນາງ ບນຸທນັ ຊະນະໃຈ, ອາຍ ຸ 46 ປີ, ອາຊບີ ທະນາຍຄວາມ, 

ສນັຊາດ ລາວ, ຊນົເຜ່ົາ ລາວ, ປດັຈບຸນັຢ ບ່າ້ນ ນາຊ  , ໜວ່ຍ xx, ເມອືງ ໂພນໂຮງ, ແຂວງ ວຽງ

ຈນັ ໃນຖານະເປັນທະນາຍຄວາມໂຈດ, ກຽ່ວກບັຄະດເີລກທີ xx/ຂຕ.ພ, ລງົວນັທີ 11 ທນັວາ 2012. 

 

ລະຫວາ່ງ 

 

ບ ລິສດັກ ່ສາ້ງສາກນົຈ  າກດັ....................................................................................

ໂຈດ; 

ທາ້ວ ບນຸທນັ ຊະນະໃຈ, ອາຍ ຸ46 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ທະນາຍຄວາມ, ປດັຈບຸນັຢ ໜ່່

ວຍ xxx, ບາ້ນ ນາຊ , ເມອືງ ໂພນໂຮງ, ແຂວງວຽງຈນັ................................ທະນາຍຄວາມໂຈດ. 

 ນາງ ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ,ີ ອາຍ ຸ52 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ນກັທລຸະກດິ, ປດັຈບຸນັຢ ໜ່ວ່ຍ 

xxx, ບາ້ນ ວຽງແກວ້, ເມອືງ ວງັວຽງ, ແຂວງ ວຽງຈນັ............................................ ຈ  າເລີຍທີ 1; 

 ທາ້ວ ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ, ອາຍ ຸ48 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ນກັທລຸະກດິ, ປດັຈບຸນັຢ ່

ໜວ່ຍ xxx, ບາ້ນ ວຽງໄຊ, ເມອືງ ວງັວຽງ, ແຂວງ ວຽງຈນັ ......................................ຈ  າເລີຍທີ 2 

ກຽ່ວເລ່ືອງ: ທວງເອົາເງນິຄາ່ເຊ່ົາເຮອືນຄືນ  

 

ຊຶ່ ງຄ  າໃຫກ້ານມເີນືອ້ໃນລະອຽດ ດ ັງ່ນີ ້: 

 ໃນປີ 2010 ບ ລິສດັກ ່ສາ້ງສາກນົຈ  າກດັ ໄດເ້ຊ່ົາເຮອືນຂອງ ທາ້ວ ຄ  າສ ີແສງຈນັເພັງ ໂດຍໄດເ້ຮັດ

ສນັຍາເຊ່ົາກບັ ນາງ ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ ີຊຶ່ ງແມນ່ຫ ານສາວຂອງ ທາ້ວ ຄ  າສ ີແສງຈນັເພັງ ເຈົາ້ຂອງເຮອືນ, 

ພາຍຫ ງັສນັຍາເກົ່ າໝດົກ  ານດົແລວ້ ນາງ ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ ີ ໄດມ້າເຮັດສນັຍາໃໝ ່ສະບບັລງົວນັທີ 07 
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ທນັວາ 2011, ຄາ່ເຊ່ົາເດອືນລະ 2.000 ໂດລາສະຫະລດັ ຕກົເປັນປີລະ 24.000 ໂດລາສະຫະລດັ, 

ສວ່ນເງນິຄາ່ເຊ່ົາແມນ່ ບ ລິສດັກ ່ສາ້ງສາກນົຈ  າກດັ ໄດຈ້າ່ຍໄປແລວ້ຈ  ານວນ 24.000 ໂດລາສະຫະລດັ; 

ຖ/ຕ : ມາໃນວນັທີ 13 ພະຈກິ 2012 ໄດມ້ ີທາ້ວ ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ ມາແຈງ້ຕ ່ ບ ລິສດັ ວາ່ຜ ກ້ຽ່ວເປັນເຈົ້າ

ຂອງເຮອືນ ແລະ ບ ່ ໃຫບ້ ລິສດັເຊ່ົາຕ ່  ຊຶ່ ງຜ ກ້ຽ່ວອາ້ງວາ່ໄດຊ້ືເ້ຮອືນດ ັງ່ກາ່ວນ  າ ທາ້ວ ຄ  າສ ີແສງຈນັເພັງ 

ຜ ເ້ປັນເຈົາ້ຂອງເຮອືນແຕວ່ນັທີ 23 ພະຈກິ 2011. 

ຖ/ຕ : ຕ ່ ມາວນັທີ 04 ມຖິນຸາ 2012 ບ ລິສດັ ໄດແ້ຈງ້ໃຫ ້ນາງ ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ ີວາ່ ຈະຍາ້ຍອອກ ຍອ້ນບ ລິສດັ

ບ ່ ໄດຢ້ ຄ່ບົຕາມສນັຍາ ເພາະວາ່ ສນັຍາທ່ີ ນາງ ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ ີ ເຮັດຂຶນ້ນ ັນ້ເປັນສນັຍາຕວົະຍວົະຫ ອກ

ລວງ, ຈາກນ ັນ້ຈຶ່ງທວງເອົາເງນິທ່ີໄດຈ້າ່ຍເປັນຄາ່ເຊ່ົາລວ່ງໜາ້ໄປແລວ້ ຈ  ານວນ 24.000 ໂດລາສະຫະ

ລດັນ ັນ້ຄືນ ແຕຖ່ກື ນາງ ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ ີ ປະຕເິສດວາ່ ເງນິຈ  ານວນດ ັງ່ກາ່ວຜ ກ້ຽ່ວໄດມ້ອບໃຫ ້       

ທາ້ວ ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ, ຖາ້ຢາກໄດໃ້ຫໄ້ປທວງເອົານ  າຜ ກ້ຽ່ວ. 

ຖ/ຕ: ໃນວນັທີ 1 ກ ລະກດົ 2012 ບ ລິສດັໄດຍ້າ້ຍອອກຈາກເຮອືນດ ັງ່ກາ່ວ. 

ຖ/ຕ: ໄລຍະຜາ່ນມາໂຈດໄດສ້ະເໜີຂ ໄກເ່ກຍ່ກບັ ນາງ ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ ີຢ ຂ່ ັນ້ບາ້ນ ແຕຖ່ກືຜ ກ້ຽ່ວປະຕເິສດ ແລະ 

ບ ລິສດັໄດແ້ຕງ່ຕ ັງ້ໃຫທ້ະນາຍຄວາມໄປໂອລ້ມົກບັຜ ກ້ຽ່ວຢ ເ່ຮອືນແຕຖ່ກືຜ ກ້ຽ່ວປະຕເິສດອີກ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ບ ່ ມ ີ

ທາງເລືອກອື່ ນ ບ ລິສດັຈຶ່ງຮອ້ງຟ້ອງຕ ່ ສານ ເພ່ືອພິຈາລະນາຕາມລະບຽບກດົໝາຍ. 

ພາກສະເໜີ : ຢ ັງ້ຢືນຕາມຄ  າຮອ້ງຟ້ອງຄເືກົ່ າ, ນອກຈາກວາ່ ທາ້ວ ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ ບ ່ ໄດ້

ມອບສດິ ແລະ ບ ່ ມສີວ່ນຮ ເ້ຫັນກບັນາງ ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ ີແມນ່ຈະຮອ້ງຟ້ອງແຕ ່ນາງ ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ ີຜ ້

ດຽວ. 

 ສິນ້ສດຸຄ  າໃຫກ້ານໃນເວລາ 11:30, ໄດອ້າ່ນຄ  າໃຫກ້ານ ຫ ື ໄດຮ້ບັຟງັຄ  າໃຫກ້ານແລວ້ 

ເຫັນວາ່ຖກືຕອ້ງຕາມທ່ີໄດໃ້ຫກ້ານທກຸຢາ່ງໂດຍບ ່ ມກີານບງັຄບັ ແລະ ຂ ົ່ມຂ ແ່ຕປ່ະການໃດ. 

    ດ ັງ່ນ ັນ້, ຈຶ່ງໄດລ້ງົລາຍເຊັນໄວເ້ປັນຫ ກັຖານ. 

 

ເຊັນ ແລະ ຮບັຮ ຈ້າກຜ ໃ້ຫກ້ານ         ຈາ່ສານ      ຜ ພິ້ພາກສາ 

 

 

 

ບນຸທນັ ຊະນະໃຈ 

 

 
 

  ດອກໄມ ້ຈນັມະນ ີ

ຈນັເພັງ ສະຫວາ່ງ 

Copyright by JICA



ເອກະສານລ  າດບັທີ 28 

 

 

 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ສານປະຊາຊນົແຂວງວຽງຈນັ 

ສານປະຊາຊນົເຂດ II               ເລກທີ xxx/ສປຊ 

ຄະນະສານແພງ່           ລງົວນັທີ 15 ມງັກອນ 2013 

ໂທລະສບັ: xxxxxxx 

ໝາຍຮຽກຈ  າເລຍີ 

ຄ ັັ້ງທີ I 

 

- ອງີຕາມ ມາດຕາ 2 ຂອງກດົໝາຍວາ່ດັ້ວຍສານປະຊາຊນົ ແຫງ່ ສປປ ລາວ ສະບບັປບັປງຸ 

ປີ 2009; 

- ອງີຕາມ ມາດຕາ 142, 143, 144 ແລະ 145 ຂອງກດົໝາຍວາ່ດັ້ວຍການດ  າເນນີຄະດີ

ແພງ່ ສະບບັປບັປງຸປີ 2012; 

- ອງີຕາມ ສ  ານວນຄະດ ີ     ແພງ່    ເລກທີ xxx /ຂຕ.ພ, ລງົວນັທີ 11 ທນັວາ 2012.   

    

ລະຫວາ່ງ 

 

ບ ລິສດັກ ່ສັ້າງສາກນົຈ  າກດັ....................................................................................

ໂຈດ; 

ທັ້າວ ບນຸທນັ ຊະນະໃຈ, ອາຍ ຸ46 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ທະນາຍຄວາມ, ປດັຈບຸນັຢ ໜ່່

ວຍ xxx, ບັ້ານ ນາຊ , ເມອືງ ໂພນໂຮງ, ແຂວງວຽງຈນັ................................ທະນາຍຄວາມໂຈດ. 

 ນາງ ຄ  າຫ ັ້າ ຂາວດ,ີ ອາຍ ຸ52 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ນກັທລຸະກດິ, ປດັຈບຸນັຢ ໜ່ວ່ຍ 

xxx, ບັ້ານ ວຽງແກັ້ວ, ເມອືງ ວງັວຽງ, ແຂວງ ວຽງຈນັ.............................................. ຈ  າເລີຍທີ 

1; 

 ທັ້າວ ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ, ອາຍ ຸ48 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ນກັທລຸະກດິ, ປດັຈບຸນັຢ ່

ໜວ່ຍ xxx, ບັ້ານ ວຽງໄຊ, ເມອືງ ວງັວຽງ, ແຂວງ ວຽງຈນັ ......................................ຈ  າເລີຍທີ 

2. 

 

ກຽ່ວເລ່ືອງ: ທວງເອົາເງນິຄາ່ເຊ່ົາເຮອືນຄືນ 
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ຈາ່ສານ ແພງ່ ສານປະຊາຊນົເຂດ II ແຂວງ ວຽງຈນັ ໄດັ້ຮຽກຕວົ ທັ້າວ/ນາງ ຄ  າຫ ັ້າ ຂາວດີ

, ອາຍ ຸ52 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ນກັທລຸະກດິ, ປດັຈບຸນັຢ ເ່ຮອືນເລກທີ xxx, ໜວ່ຍ xxx, ບັ້ານ 

ວຽງແກັ້ວ, ເມອືງ ວງັວຽງ, ແຂວງ ວຽງຈນັ ເຂົັ້າມາສານໃນວນັທີ 21 ມງັກອນ 2013, ເວລາ 9:00, 

ຫັ້ອງເບ ີ1, ເພ່ືອພບົ ນາງ ຈນັເພັງ ສະຫວາ່ງ, ໜັ້າທ່ີຕ  າແໜງ່ ຜ ັ້ພິພາກສາ, ຈດຸປະສງົ ເຂົັ້າມາໃຫັ້

ການຕ ່ ສານ. 

ໃນກ ລະນຝີາ່ຍຈ  າເລີຍ ຫາກໄດັ້ໝາຍຮຽກເຖງິສາມຄ ັັ້ງແລັ້ວ ແຕບ່ ່ ເຂົັ້າມາສານຕາມໝາຍຮຽກ 

ໂດຍບ ່ ມເີຫດຜນົພຽງພ ນ ັັ້ນ, ອີງຕາມມາດຕາ 153 ວກັ 03 ຂອງກດົໝາຍວາ່ດັ້ວຍການດ  າເນນີຄະດີ

ແພງ່ ສະບບັປບັປງຸ ປີ 2012 ໄດັ້ກ  ານດົໄວັ້ວາ່ ໃນກ ລະນທ່ີີຈ  າເລີຍ ຫ ື ຜ ັ້ຕາງໜັ້າ ຫ ື ບກຸຄນົທີສາມ

ຝາ່ຍຈ  າເລີຍ ຫາກບ ່ ເຂົັ້າມາສານຕາມໝາຍຮຽກເຖງິສາມຄ ັັ້ງ ໂດຍບ ່ ມເີຫດຜນົພຽງພ  ຫ ື ບ ່ ເຂົັ້າມາສານ

ຍັ້ອນວາ່ຜ ັ້ກຽ່ວຍັ້າຍໜີຈາກບອ່ນຢ ່ເດມີໄປໂດຍບ ່ ແຈ ັ້ງບອ່ນຢ ່ໃໝ ່ໃຫັ້ອງົການປກົຄອງບັ້ານຮ ັ້ນ  າແລັ້ວ 

ສານມສີດິອອກໝາຍພາຕວົ ຫ ື ຕດັສນິລບັຫ ງັຈ  າເລີຍກ ໄດັ້.  

                ຈາ່ສານແພງ່                

      

 

 

   

 

ໝາຍເຫດ 

ໃຫັ້ຖໝືາຍຮຽກສະບບັນີັ້ເຂົັ້າມາພັ້ອມ. 

ວນັທີ 15 ມງັກອນ 2013 

ລາຍເຊັນ, ແປະໂປັ້ຜ ັ້ຮບັ ແລະ ຂຽນຊື່ ແຈ ັ້ງ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ດອກໄມ ັ້ ຈນັມະນ ີ
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

ສານປະຊາຊນົແຂວງວຽງຈນັ 

ສານປະຊາຊນົເຂດ II                     

ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫກ້ານ 

ຄ ັງ້ທີ I 

ອງີຕາມມາດຕາ 108 ຂອງກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການດ  າເນນີຄະດແີພງ່ສະບບັປບັປງຸ ປີ 2012; 

ໃນວນັທີ 30 ມງັກອນ 2013, ເວລາ 9:00, ຢ ທ່ີ່ສານປະຊາຊນົເຂດ II ແຂວງວຽງຈນັ; 

ຕ ່ໜາ້ຂາ້ພະເຈົາ້ ນາງ ຈນັເພັງ ສະຫວາ່ງ, ໜາ້ທ່ີຕ  າແໜງ່ ຜ ພິ້ພາກສາ (ຜ ສ້ອບ-ຖາມ) ແລະ  

ນາງ ດອກໄມ ້ຈນັມະນ,ີ ໜາ້ທ່ີຕ  າແໜງ່ ຈາ່ສານ (ຜ ບ້ນັທຶກ); 

ໄດເ້ອົາຄ  າໃຫກ້ານ ທາ້ວ/ນາງ ຫມຸແພງ ສນັຕສິກຸ, ອາຍ ຸ53 ປີ, ອາຊບີ ພະນກັງານ, ສນັຊາດ 

ລາວ, ຊນົເຜ່ົາ ລາວລຸມ່, ປດັຈບຸນັຢ ບ່າ້ນ ແສນຊຸມ, ໜວ່ຍxxx, ເມອືງໂພນໂຮງ , ແຂວງວຽງຈນັ ໃນ

ຖານະເປັນ ຜ ຕ້າງໜາ້ຈ  າເລີຍທີ 1, ກຽ່ວກບັຄະດເີລກທີ xxx/ຂຕ.ພ, ລງົວນັທີ 11 ທນັວາ 2012. 

ລະຫວາ່ງ 

ບ ລິສດັກ ່ສາ້ງສາກນົຈ  າກດັ.......................................................................................

ໂຈດ; 

ທາ້ວ ບນຸທນັ ຊະນະໃຈ, ອາຍ ຸ46 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ທະນາຍຄວາມ, ປດັຈບຸນັຢ ໜ່່

ວຍ xxx, ບາ້ນ ນາຊ , ເມອືງ ໂພນໂຮງ, ແຂວງວຽງຈນັ..............................................ທະນາຍ

ຄວາມໂຈດ. 

 ນາງ ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ,ີ ອາຍ ຸ52 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ນກັທລຸະກດິ, ປດັຈບຸນັຢ ໜ່ວ່ຍ 

xxx, ບາ້ນ ວຽງແກວ້, ເມອືງ ວງັວຽງ, ແຂວງ ວຽງຈນັ......................................................... ຈ  າ

ເລີຍທີ 1; 

 ທາ້ວ ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ, ອາຍ ຸ48 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ນກັທລຸະກດິ, ປດັຈບຸນັຢ ່

ໜວ່ຍ xxx, ບາ້ນ ວຽງໄຊ, ເມອືງ ວງັວຽງ, ແຂວງ ວຽງຈນັ ..........................................ຈ  າເລີຍ

ທີ 2. 

 

ກຽ່ວເລ່ືອງ: ທວງເອົາເງນິຄາ່ເຊ່ົາເຮອືນຄືນ 

 ຊຶ່ ງຄ  າໃຫກ້ານມເີນືອ້ໃນລະອຽດ ດ ັງ່ນີ ້: 

 ໃນປີ 2009 ນາງ ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ ີ ໄດເ້ຮັດສນັຍາເຊ່ົາເຮອືນຂອງ ທາ້ວ ຄ  າສ ີແສງຈນັເພັງ 

(ເຈົາ້ຂອງເຮອືນ) ຊຶ່ ງ ນາງ ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ ີຕາງໜາ້ໃຫ ້ທາ້ວ ຄ  າສ ີແສງຈນັເພັງ ເຈົາ້ຂອງເຮອືນ ໄດ້

ເຊັນສນັຍາເຊ່ົາກບັບ ລິສດັກ ່ສາ້ງສາກນົຈ  າກດັ ສະບບັລງົວນັທີ 23 ຕລຸາ 2009, ໃນເມ ື່ອສນັຍາສະບບັ

ດ ັງ່ກາ່ວໄດສ້ິນ້ສດຸລງົແລວ້ ນາງ ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ ີກ ໄດແ້ຈງ້ໃຫຫ້ວົໜາ້ບ ລິຫານຂອງບ ລິສດັ ຮ ວ້າ່ ບ ່ ໃຫ້
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ເຊ່ົາຕ ່ , ຕອ້ງການທ່ີດນິ ແລະ ເຮອືນ ຄນື ແຕບ່ ລິສດັໄດຂ້ ເຊ່ົາຕ ່ ໂດຍອາ້ງວາ່ໄດຕ້ດິຕ ັງ້ເຄື່ ອງຂອງຫ າຍ

ແລວ້, ຫ ງັຈາກນ ັນ້ຈຶ່ງມາເຮັດສນັຍາເຊ່ົາໃໝ ່ຊຶ່ ງໃນຊວ່ງໄລຍະເວລາເຮັດສນັຍາເຊ່ົາໃໝນ່ ັັນ້ ທາ້ວ ຄ  າ

ສ ີແສງຈນັເພັງ ໄດຕ້ກົລງົຂາຍກ  າມະສິດທ່ີດນິ ແລະ ເຮອືນ ໃຫ ້ທາ້ວ ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ ແຕບ່ ່

ທນັໄດຮ້ບັເງນິຄບົຕາມຈ  ານວນ ແລະ ບ ່ ທນັໄດໂ້ອນກ  າມະສິດທ່ີດນິໃຫ ້ທາ້ວ ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ

ເທ່ືອ. 

ຖ/ຕ : ເວລາຈະເຮັດສນັຍາເຊ່ົາໃໝ ່ນາງ ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ ີກ ໄດປຶ້ກສາກບັ ທາ້ວ ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ ຊຶ່ ງ

ຜ ກ້ຽ່ວກ ເອກະພາບ ແລະ ເຫັນດໃີຫບ້ ລິສດັກ ່ສາ້ງສາກນົຈ  າກດັເຊ່ົາ, ສວ່ນຄາ່ເຊ່ົາເຮອືນແມນ່ເອົາມາໃຫ ້

ທາ້ວ ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ, ຈາກນ ັນ້ ນາງ ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ ີຈຶ່ງໄດເ້ຊັນສນັຍາເຊ່ົາໃໝ ່ແລະ ໄດຮ້ບັ

ເງນິຄາ່ເຊ່ົາຈ  ານວນໜ່ຶງປີ ເທ່ົາກບັ 24.000 ໂດລາສະຫະລດັ, ຫ ງັຈາກນ ັນ້ ໃນວນັທີ 8    ທນັວາ 

2011 ນາງ ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ ີໄດເ້ອົາເງນິຈ  ານວນ 20.000 ໂດລາສະຫະລດັ ມອບໃຫ ້ທາ້ວ ທອງດ  າ 

ປະກາຍແສງ, ສວ່ນທ່ີເຫ ືອ 4.000 ໂດລາສະຫະລດັແມນ່ ນາງ ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ ີເອົາໄປແລນ່ເອກະສານ

ໂອນທ່ີດນິ ແລະ ເຮອືນໃຫເ້ປັນກ  າມະສິດຂອງ ທາ້ວ ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ. 

ຖ/ຕ : ພາຍຫ ງັເຊັນສນັຍາແລວ້ ບ ລິສດັແມນ່ໄດຢ້ ຫ່ກົເດອືນ, ຈາກນ ັນ້ ທາ້ວ ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ ໄດໄ້ປ

ແຈງ້ໃຫບ້ ລິສດັຮ ວ້າ່ ຜ ກ້ຽ່ວເປັນເຈົາ້ຂອງເຮອືນຜ ໃ້ໝ ່ ແລະ ອະນຍຸາດ ໃຫບ້ ລິສດັຢ ຄ່ບົໜ່ຶງປີຕາມ

ຈ  ານວນເງນິທ່ີຈາ່ຍ, ເມ ື່ອເປັນແນວນ ັນ້ ບ ລິສດັບ ່ ພ ໃຈ ຈຶ່ງໄດແ້ຈງ້ໃຫ ້ນາງ ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ ີຮ ວ້າ່ ຈະ

ຍາ້ຍອອກພອ້ມຂ ເງນິຄືນຈ  ານວນ 12.000 ໂດລາສະຫະລດັ; 

ຖ/ຕ:  ມາຮອດປດັຈບຸນັ ບ ລິສດັ ໄດທ້ວງເອົາເງນິຄາ່ເຊ່ົາຈາກ ນາງ ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ ີແຕຜ່ ກ້ຽ່ວບ ່ ສາມາດສ ົ່ງຄືນ 

ໃຫໄ້ດ ້ເພາະເງນິຈ  ານວນດ ັງ່ກາ່ວ ຜ ກ້ຽ່ວບ ່ ໄດເ້ອົາ ແລະ ກ ບ ່ ໄດລ້ະເມດີສນັຍາເຊ່ົາ, ແມນ່ບ ລິສດັຍາ້ຍ

ອອກເອງ. 

ພາກສະເໜີ : ກຽ່ວກບັບ ລິສດັອາ້ງວາ່ ເຈົາ້ຂອງເຮອືນຂາຍເຮອືນໂດຍບ ່ ແຈງ້ໃຫຜ້ ເ້ຊ່ົາຮ ລ້ວ່ງໜາ້, ແຕ່

ຄວາມຈງິແມນ່ໄດແ້ຈງ້ໃຫຫ້ວົໜາ້ບ ລິຫານຂອງບ ລິສດັຮ ແ້ລວ້, ນອກຈາກນ ັນ້ ຕາມກດົໝາຍເຈົາ້ຂອງ

ເຮອືນ ກ ມສີດິຂາຍບນົພ້ືນຖານເຈົາ້ກ  າມະສດິຜ ໃ້ໝຮ່ບັຮ ກ້ຽ່ວກບັການເຊ່ົາດ ັງ່ກາ່ວ, ຂ ມ້  ນຫ ກັຖານ

ເອກະສານທ່ີຈະນ  າມາສະເໜີຕ ່ ສານແມນ່ບ ່ ມ,ີ ສະເໜີໃຫສ້ານຕດັສິນຕາມລະບຽບກດົໝາຍ. 

 ສິນ້ສດຸການໃຫກ້ານໃນເວລາ 10:00, ໄດອ້າ່ນຄ  າໃຫກ້ານ ຫ ື ໄດຮ້ບັຟງັຄ  າໃຫກ້ານແລວ້ ເຫັນ

ວາ່ຖກືຕອ້ງຕາມທ່ີໄດໃ້ຫກ້ານທກຸຢາ່ງໂດຍບ ່ ມກີານບງັຄບັ ແລະ ຂ ົ່ມຂ ແ່ຕປ່ະການໃດ. 

ດ ັງ່ນ ັນ້, ຈຶ່ງໄດລ້ງົລາຍເຊັນໄວເ້ປັນຫ ກັຖານ. 

 

       ຜ ໃ້ຫກ້ານ                         ຜ ສ້ອບຖາມ               ບນັທຶກ  

                                ຈນັເພັງ ສະຫວາ່ງ         ດອກໄມ ້ຈນັມະນ ີຫມຸແພງ ສນັຕິ

ສກຸ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ສານປະຊາຊນົແຂວງວຽງຈນັ 

ສານປະຊາຊນົເຂດ II                   

ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫກ້ານ 

ຄ ັງ້ທີ I 

ອງີຕາມມາດຕາ 108 ຂອງກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການດ  າເນນີຄະດແີພງ່ ສະບບັປບັປງຸ ປີ 2012; 

ໃນວນັທີ 31 ມງັກອນ 2013, ເວລາ 13:00, ຢ ທ່ີ່ສານປະຊາຊນົເຂດ II ແຂວງວຽງຈນັ; 

ຕ ່ໜາ້ຂາ້ພະເຈົາ້ ນາງ ຈນັເພັງ ສະຫວາ່ງ, ໜາ້ທ່ີຕ  າແໜງ່ ຜ ພິ້ພາກສາຜ  ້(ສອບ-ຖາມ) ແລະ  

ນາງ ດອກໄມ ້ຈນັມະນ,ີ ໜາ້ທ່ີຕ  າແໜງ່ ຈາ່ສານ (ຜ ບ້ນັທຶກ); 

ໄດເ້ອົາຄ  າໃຫກ້ານ ທາ້ວ/ນາງ ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ, ອາຍ ຸ48 ປີ, ອາຊບີ ນກັທລຸະກດິ, 

ສນັຊາດ ລາວ, ຊນົເຜ່ົາ ລາວລຸມ່, ປດັຈບຸນັຢ ບ່າ້ນ ວຽງໄຊ, ໜວ່ຍ xxx, ເມອືງ ວງັວຽງ, ແຂວງວຽງ

ຈນັ ໃນຖານະເປັນ ຈ  າເລີຍ, ກຽ່ວກບັຄະດເີລກທີ xxx/ຂຕ.ພ, ລງົວນັທີ 11 ທນັວາ 2012. 

 

ລະຫວ່າງ 
 

ບ ລິສດັກ ່ສາ້ງສາກນົຈ  າກດັ....................................................................................

ໂຈດ; 

ທາ້ວ ບນຸທນັ ຊະນະໃຈ, ອາຍ ຸ46 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ທະນາຍຄວາມ, ປດັຈບຸນັຢ ໜ່່

ວຍ xxx, ບາ້ນ ນາຊ , ເມອືງ ໂພນໂຮງ, ແຂວງວຽງຈນັ.................................ທະນາຍຄວາມໂຈດ. 

 ນາງ ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ,ີ ອາຍ ຸ52 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ນກັທລຸະກດິ, ປດັຈບຸນັຢ ໜ່ວ່ຍ 

xxx, ບາ້ນ ວຽງແກວ້, ເມອືງ ວງັວຽງ, ແຂວງ ວຽງຈນັ............................................ ຈ  າເລີຍທີ 1; 

 ທາ້ວ ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ, ອາຍ ຸ48 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ນກັທລຸະກດິ, ປດັຈບຸນັຢ ່

ໜວ່ຍ xxx, ບາ້ນ ວຽງໄຊ, ເມອືງ ວງັວຽງ, ແຂວງ ວຽງຈນັ .....................................ຈ  າເລີຍທີ 2. 

 
ກຽ່ວເລ່ືອງ: ທວງເອົາເງນິຄາ່ເຊ່ົາເຮອືນຄືນ 

 ຊຶ່ ງຄ  າໃຫກ້ານມເີນືອ້ໃນລະອຽດ ດ ັງ່ນີ ້: 

 ໃນເບືອ້ງຕ ົົນ້ກອ່ນຈະມາຊືທ່ີ້ດນິ ແລະ ເຮອືນ ຂອງ ທາ້ວ ຄໍາສ ີ  ແສງຈນັເພງັ ນ  ານາງ ຄ  າຫ າ້ 
ຂາວດ ີ ຕນົກ ຮ ວ້າ່ມຄີນົເຊ່ົາຢ  ່ ແຕສ່ນັຍາເຊ່ົາໝດົແລວ້, ຈາກນ ັນ້ຈຶ່ງໄດຕ້ກົລງົຊຶືໃ້ນວນັທີ 23 ພະຈກິ 

2011. 
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ຖ/ຕ : ໃນເວລາ ນາງ ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ ີຈະຕ ່ ສນັຍາໃໝໃ່ຫແ້ກບ່ ລິສດັກ ່ສາ້ງສາກນົຈ  າກດັນ ັນ້ ຜ ກ້ຽ່ວກ ໄດມ້າແຈງ້

ໃຫຮ້ ແ້ຕຕ່ນົໄດອ້ະນຍຸາດໃຫຕ້ ່ ໜ່ຶງປີ, ກຽ່ວກບັ ນາງ ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ ີເຊັນສນັຍາເຊ່ົາສອງປີນ ັນ້ຕນົເອງ

ບ ່ ຮບັຮ .້ 

ຖ/ຕ : ກຽ່ວກບັເງນິຄາ່ເຊ່ົາໜ່ຶງປີເທ່ົາກບັ 24.000 ໂດລາສະຫະລດັນ ັນ້ ໄດຮ້ບັຕວົຈງິແມນ່ 20.000 ໂດລາສະ

ຫະລດັ ແລະ ເງນິຈ  ານວນດ ັງ່ກາ່ວຕນົກ ໄດເ້ອົາໄປເຊ່ົາເຮອືນຢ ຕ່ ່ , ສວ່ນ 4.000 ໂດລາສະຫະລດັ ແມນ່ 

ນາງ ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ ີໄດຫ້ກັເອົາ.  

ຖ/ຕ:   ການທ່ີບ ລິສດັອາ້ງວາ່ ຕນົໄດແ້ຈງ້ໃຫບ້ ລິສດັໂຍກຍາ້ຍອອກຈາກທ່ີດນິ ແລະ ເຮອືນດ ັງ່ກາ່ວນ ັນ້ແມນ່ໄດ້

ແຈງ້ແທ ້ແຕແ່ຈງ້ກອ່ນລວ່ງໜາ້ເປັນເວລາຫ າຍເດອືນ ແລະ ຕນົກ ໄດແ້ຈງ້ຕື່ ມວາ່ ອະນຍຸາດໃຫບ້ ລິສດັ

ຢ ຄ່ບົຕາມຈ  ານວນເງນິທ່ີໄດຈ້າ່ຍໄປນ ັນ້ ແຕບ່ ລິສດັໄດໂ້ຍກຍາ້ຍອອກກອ່ນກ  ານດົເວລາເອງ. ສະນ ັນ້, 

ການທ່ີບ ລິສດັຮອ້ງຟ້ອງເອົາເງນິຄາ່ເຊ່ົາຄືນ ແມນ່ຕນົບ ່ ສາມາດສ ົ່ງຄືນໃຫໄ້ດ ້ ເນື່ ອງຈາກວາ່ຕນົບ ່ ໄດໄ້ລ່

ບ ລິສດັອອກຈາກທ່ີດນິ ແລະ ເຮອືນດ ັງ່ກາ່ວ. 

ພາກສະເໜີ: ສະເໜີໃຫສ້ານພິຈາລະນາຕາມລະບຽບກດົໝາຍ ແລະ ເອກະສານທ່ີຕນົນ  າສະ   

ເໜີຕ ່ ສານແມນ່ບ ່ ມ.ີ 

 ສິນ້ສດຸການໃຫກ້ານໃນເວລາ 15:40, ໄດອ້າ່ນຄ  າໃຫກ້ານ ຫ ື ໄດຮ້ບັຟງັຄ  າໃຫກ້ານແລວ້ເຫັນ

ວາ່ຖກືຕອ້ງຕາມທ່ີໄດໃ້ຫກ້ານທກຸຢາ່ງໂດຍບ ່ ມກີານບງັຄບັ ແລະ ຂ ົ່ມຂ ແ່ຕປ່ະການໃດ. 

ດ ັງ່ນ ັນ້, ຈຶ່ງໄດລ້ງົລາຍເຊັນໄວເ້ປັນຫ ກັຖານ. 

 

ເຊັນ ແລະ ຮບັຮ ຈ້າກ     ຈາ່ສານ    ຜ ພິ້ພາກສາ 

 

ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ          ຈນັເພັງ ສະຫວາ່ງ 

            

 

                         ດອກໄມ ້ຈນັມະນ ີ     
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ສານປະຊາຊນົແຂວງວຽງຈນັ 

ສານປະຊາຊນົເຂດ II         

ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫກ້ານຊອ້ງໜາ້ 

ຄ ັງ້ທີ I 

ອງີຕາມມາດຕາ 108 ຂອງກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການດ  າເນນີຄະດແີພງ່ ສະບບັປບັປງຸ ປີ 2012; 

ໃນວນັທີ 7 ມນີາ 2013, ເວລາ 9:30, ຢ ທ່ີ່ສານປະຊາຊນົເຂດ II ແຂວງວຽງຈນັ; 

ຕ ່ໜາ້ຂາ້ພະເຈົາ້ ນາງ ຈນັເພງັ ສະຫວ່າງ, ໜາ້ທ່ີຕ  າແໜງ່ ຜ ພິ້ພາກສາ (ຜ ສ້ອບ-ຖາມ) ແລະ ນາງ  ດອກ
ໄມ ້ຈນັມະນ,ີ ໜາ້ທ່ີຕ  າແໜງ່ ຈາ່ສານ (ຜ ບ້ນັທຶກ); 

 

ໄດເ້ອົາຄ  າໃຫກ້ານຊອ້ງໜາ້ລະຫວາ່ງ 

 

ທາ້ວ/ນາງ ບຸນທນັ ຊະນະໃຈ, ອາຍ ຸ 46 ປີ, ອາຊບີ ນກັທລຸະກດິ, ສນັຊາດ ລາວ, ຊນົເຜ່ົາ ລາວ, 
ປດັຈບຸນັຢ ບ່າ້ນນາຊ , ໜວ່ຍ xxx, ເມອືງໂພນໂຮງ, ແຂວງວຽງຈນັ, ໃນຖານະເປັນທະນາຍຄວາມໂຈດ. 
ທາ້ວ/ນາງ ຫຸມແພງ ສນັຕສຸິກ, ອາຍ ຸ 53 ປີ, ອາຊບີ ພະນກັງານ, ສນັຊາດ ລາວ, ຊນົເຜ່ົາ ລາວ, 
ປດັຈບຸນັຢ  ່ ບາ້ນແສນຊຸມ, ໜວ່ຍ xxx, ເມອືງ ໂພນໂຮງ, ແຂວງວຽງຈນັ, ໃນຖານະເປັນຜ ຕ້າງໜາ້

ຈ  າເລີຍທີ 1. 
 

ໄດຊ້ອ້ງໜາ້ກຽ່ວກບັຄະດແີພງ່ ເລກທີ xxx/ຂຕ.ພ, ລງົວນັທີ 11 ທນັວາ 2012. 

 

ລະຫວ່າງ 
 

ບ ລິສດັກ ່ສາ້ງສາກນົຈ  າກດັ....................................................................................

ໂຈດ; 

ທາ້ວ ບນຸທນັ ຊະນະໃຈ, ອາຍ ຸ46 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ທະນາຍຄວາມ, ປດັຈບຸນັຢ ໜ່່

ວຍ xxx, ບາ້ນ ນາຊ , ເມອືງ ໂພນໂຮງ, ແຂວງວຽງຈນັ.................................ທະນາຍຄວາມໂຈດ. 

 ນາງ ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ,ີ ອາຍ ຸ52 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ນກັທລຸະກດິ, ປດັຈບຸນັຢ ໜ່ວ່ຍ 

xxx, ບາ້ນ ວຽງແກວ້, ເມອືງ ວງັວຽງ, ແຂວງ ວຽງຈນັ............................................ ຈ  າເລີຍທີ 1; 

 ທາ້ວ ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ, ອາຍ ຸ48 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ນກັທລຸະກດິ, ປດັຈບຸນັຢ ່

ໜວ່ຍ xxx, ບາ້ນ ວຽງໄຊ, ເມອືງ ວງັວຽງ, ແຂວງ ວຽງຈນັ .....................................ຈ  າເລີຍທີ 2. 

Copyright by JICA



ເອກະສານລ  າດບັທີ 31 

 

 

ກຽ່ວເລ່ືອງ: ທວງເອົາເງນິຄາ່ເຊ່ົາເຮອືນຄືນ 

ຊຶ່ ງຄ  າໃຫກ້ານມເີນືອ້ໃນລະອຽດ ດ ັງ່ນີ:້ 

 ສະເໜີໃຫຈ້  າເລີຍສ ົ່ງເງນິຄາ່ເຊ່ົາເຮອືນຈ  ານວນ 24.000 ໂດລາສະຫະລດັ ພອ້ມດວ້ຍຄາ່ປ່ວຍ

ການຊບັ 3% ຂອງມ ນຄາ່ 24.000 ໂດລາສະຫະລດັ ແລະ ດອກເບຍ້ຕາມກດົໝາຍ ຄືນໃຫແ້ກບ່ ລິສດັ

ນບັແຕວ່ນັທີ 1 ມງັກອນ 2012 ຈນົປະຕບິດັສ  າເລັດ ເນື່ອງຈາກວາ່ ນາງ ຄໍາຫ າ້ ຂາວດ ີເຮັດສນັຍາເຊ່ົາ
ເຮອືນ ຄ ັງ້ວນັທີ 7 ທນັວາ 2011 ນ ັນ້ແມນ່ເຮັດຂຶນ້ດວ້ຍການຕວົະຍວົະຫ ອກລວງ ແລະ ເຮັດຂຶນ້ຫ ງັ

ຈາກທ່ີຜ ກ້ຽ່ວໄດຂ້າຍທ່ີດນິ ແລະ ເຮອືນດ ັງ່ກາ່ວໃຫແ້ກ ່ທາ້ວ ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ ໄປແລວ້; ການ

ທ່ີ ນາງ ຄໍາຫ າ້ ຂາວດ ີສະເໜີໃຫໄ້ປທວງເອົາເງນິນ  າ ທາ້ວ ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ ແມນ່ເປັນຄ  າສະເໜີ

ທ່ີບ ່ ມເີຫດຜນົ ເນື່ອງຈາກວາ່ ບ ລິສດັບ ່ ມຂີ ຜ້  ກພນັທາງດາ້ນສນັຍາກບັ ທາ້ວ ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ.  

ຝາ່ຍ ທາ້ວ ຫມຸແພງ ສນັຕສິກຸ ໄດໃ້ຫກ້ານວາ່ ການທ່ີຝາ່ຍໂຈດສະເໜີໃຫ ້ນາງ ຄໍາຫ າ້ ຂາວດ ີ
ສ ົ່ງເງນິຄາ່ເຊ່ົາເຮອືນຈ  ານວນ 24.000 ໂດລາສະຫະລດັ ແມນ່ ນາງ ຄໍາຫ າ້ ຂາວດ ີບ ່ ສາມາດໃຫໄ້ດ ້
ເນື່ອງຈາກວາ່ເງນິຈ  ານວນດ ັງ່ກາ່ວແມນ່ ທາ້ວ ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ ເປັນຜ ເ້ອົາໄປແລວ້, ດ ັງ່ນ ັນ້ ຈຶ່ງ

ສະເໜີໃຫບ້ ລິສດັໄປທວງເອົານ  າ ທາ້ວ ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ. 

ແຕລ່ະຝາ່ຍບ ່ ມເີອກະສານມາສະເໜີເພ່ີມເຕມີຕ ່ ສານ, ສະເໜີໃຫສ້ານພິຈາລະນາຕາມລະບຽບ 

ກດົໝາຍ. 

ສິ້¦÷©-ການÃ¹É¡¾ນຊອ້ງໜາ້Ã-À¸ì¾ 10:10, ໄດອ້າ່ນຄ  າໃຫກ້ານ ຫ ື ໄດຮ້ບັຟງັຄ  າໃຫກ້ານແລວ້ 

ເຫັນວາ່ຖກືຕອ້ງຕາມທ່ີໄດໃ້ຫກ້ານທກຸຢາ່ງໂດຍບ ່ ມກີານບງັຄບັ ແລະ ຂ ົ່ມຂ ແ່ຕປ່ະການໃດ. 

 ©„¤̃, ¥‡¤-²Éº -́¡ñ-ìö¤-ì¾ -̈À§ñ-Ä¸ÉÀ²̂ºÀ ñ̄-¹ùñ¡-«¾. 

 

 ເຊັນ ແລະ ແປະໂປ້              ຈາ່ສານ               ຜ ພິ້ພາກສາ 

  ຜ ໃ້ຫກ້ານຊອ້ງໜາ້  

                ຈນັເພງັ ສະຫວ່າງ 
   ບຸນທນັ ຊະນະໃຈ               
   ຫຸມແພງ ສນັຕສຸິກ                              
                                                      ດອກໄມ ້ຈນັມະນ ີ                         
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ສານປະຊາຊນົແຂວງວຽງຈນັ 

ສານປະຊາຊນົເຂດ II                          ເລກທີxxx/ຂຕ.ພ 

ຄະນະສານແພງ່               ລງົວນັທີ 20 ມນີາ 2013

      

ບດົສະຫ ຼຸບຄະດແີພງ່ 

ເຖງິ : ທາ່ນຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົເຂດ II ແຂວງວຽງຈນັ. 

ອງີຕາມ : ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການດ  ານນີຄະດແີພງ່, ມາດຕາ 63 ວາ່ດວ້ຍການເຂ້ົາຮວ່ມ  ຂອງ

ໄອຍະການປະຊາຊນົ. 

ອງີຕາມ : ສ  ານວນຄະດແີພງ່ ເລກທີ xxx/ຂຕ.ພ, ລງົວນັທີ 11 ທນັວາ 2012. 

ລະຫວາ່ງ  

ບ ລິສດັກ ່ສາ້ງສາກນົຈ  າກດັ……………………………………….……………………ໂຈດ; 

ທາ້ວ ບຼຸນທນັ ຊະນະໃຈ, ອາຍຼຸ 46 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ທະນາຍຄວາມ, ປດັຈຼຸບນັຢ ໜ່່

ວຍxxx, ບາ້ນ ນາຊ , ເມອືງ ໂພນໂຮງ, ແຂວງວຽງຈນັ ................................ທະນາຍຄວາມໂຈດ. 

ນາງ ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ,ີ ອາຍຼຸ 52 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ນກັທຼຸລະກດິ, ປດັຈຼຸບນັຢ ໜ່ວ່ຍxxx, 

ບາ້ນ ວຽງແກວ້, ເມອືງ ວງັວຽງ, ແຂວງວຽງຈນັ…..……………………………….……ຈ  າເລີຍທີ 1; 

 ທາ້ວ ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ , ອາຍຼຸ 48 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ນກັທຼຸລະກດິ, ປດັຈຼຸບນັຢ ່

ໜວ່ຍ xxx, ບາ້ນ ວຽງໄຊ, ເມອືງ ວງັວຽງ, ແຂວງວຽງຈນັ .......................................ຈ  າເລີຍທີ 2. 

 

 ກຽ່ວເລ່ືອງ : ທວງເອົາຄາ່ເຊ່ົາເຮອືນຄນື 

 

ເນືອ້ຄະດ ີ

ເຫັນຕາມເນືອ້ໃນຄ  າຮອ້ງຟ້ອງສະບບັ ລງົວນັທີ 15 ພະຈກິ 2012 ຂອງ ທາ້ວ ບຼຸນທນັ ຊະນະ

ໃຈ ທະນາຍຄວາມໂຈດ ກາ່ວວາ່ ໃນປີ 2010 ບ ລິສດັກ ່ສາ້ງສາກນົຈ  າກດັ ໄດເ້ຊ່ົາເຮອືນທາ້ວ ຄ  າສີ 

ແສງຈນັເພັງ ໂດຍໄດເ້ຮັດສນັຍາເຊ່ົາກບັ ນາງ ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ ີ (ຫ ານສາວ), ພາຍຫ ງັສນັຍາເຊ່ົາໜດົ

ກ  ານດົແລວ້ ນາງ ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ ີ ໄດມ້າເຮັດສນັຍາໃໝ ່ສະບບັລງົວນັທີ 7 ທນັວາ 2011 ໂດຍໄດ້

ຕກົລງົຄາ່ເຊ່ົາເຮອືນເດອືນລະ 2.000 ໂດລາສະຫະລດັ ຕກົເປັນປີລະ 24.000 ໂດລາສະຫະລດັ, ສວ່ນ
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ເງນິຄາ່ເຊ່ົາເຮອືນແມນ່ບ ລິສດັ ໄດຈ້າ່ຍລວ່ງໜາ້ໄປແລວ້ 24.000 ໂດລາສະຫະລດັ, ຕກົມາຮອດວນັທີ 

19 ກຼຸມພາ 2012 ທາ້ວ ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ ໄດແ້ຈງ້ຕ ່ ບ ລິສດັ ວາ່ ຜ ກ້ຽ່ວເປັນເຈົາ້ຂອງເຮອືນ ແລະ 

ບ ່ ໃຫບ້ ລິສດັເຊ່ົາຕ ່  ຊ ່ ງຜ ກ້ຽ່ວໄດອ້າ້ງວາ່ໄດຊ້ືເ້ຮອືນນ  າ ທາ້ວ ຄ  າສ ີແສງຈນັເພັງ  ເຈົາ້ຂອງເຮອືນແຕວ່ນັ

ທີ 23 ພະຈກິ 2011, ຕ ່ ມາວນັທີ 04 ມຖິຼຸນາ 2012 ບ ລິສດັ ໄດແ້ຈງ້ໃຫນ້າງ ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ ີຮ ວ້າ່ຈະ

ຍາ້ຍອອກ, ເຫດຜນົທ່ີຍາ້ຍອອກກ ຍອ້ນວາ່ ສນັຍາທ່ີ ນາງ ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ ີເຮັດຂ ນ້ນ ັນ້ເປັນສນັຍາຕວົະ

ຍວົະຫ ອກລວງ, ຈາກນ ັນ້ໃນວນັທີ 01 ກ ລະກດົ 2012 ບ ລິສດັໄດຍ້າ້ຍອອກ ຈ ່ງທວງເອົາເງນິທ່ີີຕນົຈາ່ຍ

ລວ່ງໜາ້ໄປແລວ້ຈ  ານວນ 24.000 ໂດລາສະຫະລດັ ພອ້ມດວ້ຍດອກເບຍ້ 12% ຕ ່ ປີຕາມອດັຕາເງນິກ ້

ທະນາຄານການຄາ້ຕາ່ງປະເທດລາວມະຫາຊນົ ແລະ ຄາ່ປ່ວຍການຊບັຈ  ານວນ 3% ຕ ່ ປີ ຂອງມ ນຄາ່ 

24.000 ໂດລາສະຫະລດັ ນບັແຕວ່ນັທີ 01 ມງັກອນ 2011 ຈນົຮອດມືປ້ະຕິບດັສ  າເລັດ.  

ຜາ່ນມາບ ລິສດັເຄຍີເຂ້ົາໄປໂອລ້ມົໄກເ່ກຍ່ກບັ ນາງ ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ ີ ແລວ້ ແຕຖ່ກືຜ ກ້ຽ່ວ 

ປະຕເິສດ ໂດຍອາ້ງວາ່ໃຫໄ້ປທວງເອົານ  າ ທາ້ວ ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ, ດ ັງ່ນ ັນ້ ບ ລິສດັ ຈ ່ງຍື່ ນຄ  າຮອ້ງ

ຟ້ອງຕ ່ ສານເພ່ືອສະເໜີໃຫພິ້ຈາລະນາຕາມລະບຽບກດົໝາຍ. 

ເຫັນຕາມເນືອ້ໃນຄ  າແກຟ້້ອງສະບບັລງົວນັທີ 06 ທນັວາ 2012 ຂອງນາງ ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ ີ(ຈ  າ

ເລີຍທີ 1) ແລະ ບດົບນັທ ກຄ  າໃຫກ້ານຄ ັງ້ວນັທີ 30 ມງັກອນ 2013 ຂອງ ທາ້ວ ຫຼຸມແພງ ສນັຕສິຼຸກ 

(ຕາງໜາ້ຈ  າເລີຍທີ 1) ອາ້ງວາ່ ໃນປີ 2009 ນາງ ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ ີຕາງໜາ້ໃຫ ້ທາ້ວ ຄ  າສ ີແສງຈນັ

ເພັງ ເຈົາ້ຂອງເຮອືນ ໄດເ້ຮັດສນັຍາເຊ່ົາເຮອືນກບັບ ລິສດັກ ່ສາ້ງສາກນົຈ  າກດັ ຕາມສນັຍາເຊ່ົາສະບບັລງົ

ວນັທີ 23 ຕຼຸລາ 2009, ໃນເມ ື່ອສນັຍາດ ັງ່ກາ່ວໄດສ້ີນ້ສຼຸດແລວ້ ນາງ ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ ີກ ໄດແ້ຈງ້ໃຫບ້ ລິ

ສດັຮ ວ້າ່ ບ ່ ໃຫເ້ຊ່ົາຕ ່ , ຕອ້ງການທ່ີດນິ ແລະ ເຮອືນຄນື, ແຕບ່ ລິສດັ ໄດຂ້ ເຊ່ົາຕ ່ ໂດຍອາ້ງວາ່ ໄດຕ້ິດຕ ັງ້

ເຄື່ ອງຂອງຫ າຍແລວ້, ຫ ງັຈາກນ ັນ້ຈ ່ງໄດມ້າເຮັດສນັຍາໃໝ ່ສະບບັລງົວນັທີ 07 ທນັວາ 2011 ຊ ່ ງໃນ

ໄລຍະເວລາເຮັດສນັຍາໃໝນ່ ັນ້ ທາ້ວ ຄ  າສ ີ ແສງຈນັເພັງ ໄດຂ້າຍທ່ີດນິ ແລະ ເຮອືນ ໃຫແ້ກ ່ ທາ້ວ 

ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ ແຕບ່ ່ ທນັໄດຮ້ບັເງນິຄບົຕາມຈ  ານວນ ແລະ ບ ່ ທນັໄດໂ້ອນທ່ີດນິ ແລະ ເຮອືນດ ັງ່

ກາ່ວ ໃຫເ້ປັນກ າມະສດິຂອງ ທາ້ວ ທອງດ  າ ປະກາຍແສງເທ່ືອ ແລະ ໃນເວລາດຽວກນັນ ັນ້ ນາງ ຄ  າ

ຫ າ້ ຂາວດ ີໄດປ້ ກສາຫາລືກບັ ທາ້ວ ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ, ຈາກນ ັນ້ ນາງ ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ ີຈ ່ງໄດເ້ຊັນ

ສນັຍາໃໝ ່ ແລະ ໄດຮ້ບັຄາ່ເຊ່ົາຈ  ານວນໜ ່ ງປີເທ່ົາກບັ 24.000 ໂດລາສະຫະລດັ, ເມ ື່ອໄດເ້ງນິແລວ້ 

ນາງ ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ ີ ໄດເ້ອົາໃຫ ້ທາ້ວ ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ ຈ  ານວນ 20.000 ໂດລາສະຫະລດັ, 

ສວ່ນ 4.000 ໂດລາສະຫະລດັ ແມນ່ເອົາໄປແລນ່ໂອນທ່ີດນິ ແລະ ເຮອືນ ໃຫເ້ປັນກ  າມະສດິຂອງທາ້ວ 

ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ, ພາຍ ຫ ງັເຮັດສນັຍາເຊ່ົາໃໝແ່ລວ້ ບ ລິສດັແມນ່ຢ ໄ່ດຫ້ກົເດອືນ, ຈາກນ ັນ້ ທາ້ວ 

ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ ໄດແ້ຈງ້ຕ ່ ບ ລິສດັວາ່ ຜ ກ້ຽ່ວເປັນເຈົາ້ຂອງເຮອືນຜ ໃ້ໝ ່ແລະ ໄດອ້ະນຼຸຍາດໃຫຢ້ ່

ຄບົໜ ່ ງປີຕາມຈ  ານວນເງນິຄາ່ເຊ່ົາທ່ີໄດມ້າ, ເມ ື່ອເປັນແນວນ ັນ້ບ ລິສດັຈ ່ງບ ່ ພ ໃຈ ແລວ້ໄດແ້ຈງ້ໃຫ ້ ນາງ 
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ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ ີຮ ວ້າ່ຈະຍາ້ຍອອກ ພອ້ມທງັຂ ເງນິຄນືຈ  ານວນ 12.000 ໂດລາສະຫະລດັ, ແຕຜ່ ກ້ຽ່ວບ ່

ສາມາດສ ົ່ງຄືນໃຫໄ້ດ ້ເພາະເງນິຄາ່ເຊ່ົາ ໄດເ້ອົາໃຫ ້ທາ້ວ ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ ແລະ ກ ບ ່ ໄດລ້ະເມດີ

ສນັຍາເຊ່ົາ, ບ ລິສດັໂຍກຍາ້ຍອອກເອງ. 

ເຫັນຕາມເນືອ້ໃນຄ  າໃຫກ້ານຄ ັງ້ວນັທີ 31 ມງັກອນ 2013 ຂອງທາ້ວ ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ 

(ຈ  າເລີຍທີ 2) ວາ່ ໃນເບືອ້ງຕ ົນ້ກອ່ນຈະຊືທ່ີ້ດນິ ແລະ ເຮອືນ ຂອງ ທາ້ວ ຄ  າສີ ແສງຈນັເພັງ ນ  ານາງ 

ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ ີ(ຫ ານສາວ) ຕນົກ ຮ ວ້າ່ມຄີນົເຊ່ົາຢ  ່ແຕສ່ນັຍາເຊ່ົາໝດົແລວ້, ຈາກນ ັນ້ຕນົຈ ່ງໄດຕ້ກົລງົຊື້

ໃນວນັທີ 23 ພະຈກິ 2011 ແລະ ໃນເວລາ ນາງ ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ ີຈະຕ ່ ສນັຍາເຊ່ົາໃໝໃ່ຫແ້ກບ່ ລິສດັນ ັນ້ 

ຜ ກ້ຽ່ວໄດມ້າແຈງ້ໃຫຕ້ນົຮ  ້ແລະ ຕນົກ ໄດອ້ະນຼຸຍາດໃຫເ້ຊ່ົາຕ ່ໜ ່ ງປີເທ່ົານ ັນ້, ການທ່ີ ນາງ ຄ  າຫ າ້ ຂາວ

ດ ີເຊັນສນັຍາເຊ່ົາຕ ່ ສອງປີນ ັນ້ ຕນົບ ່ ຮບັຮ  ້ແລະ ຄາ່ເຊ່ົາເຮອືນທ່ີຕນົໄດຮ້ບັຕວົຈງິແມນ່ 20.000 ໂດລາ

ສະຫະລດັ, ສວ່ນອີກ 4.000 ໂດລາສະຫະລດັນ ັນ້ແມນ່ ນາງ ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ ີຫກັເອົາໄວ;້ ກຽ່ວກບັບ ລິ

ສດັອາ້ງວາ່ ຕນົໄດແ້ຈງ້ໃຫບ້ ລິສດັໂຍກຍາ້ຍອອກຈາກທ່ີດນິ ແລະ ເຮອືນດ ັງ່ກາ່ວແມນ່ຕນົໄດແ້ຈງ້ແທ,້ 

ແຕແ່ຈງ້ກອ່ນລວ່ງໜາ້ຫ າຍເດອືນ ແລະ ຕນົກ ໄດອ້ະນຼຸຍາດໃຫຢ້ ຄ່ບົຕາມຈ  ານວນເງນິທ່ີບ ລິສດັໄດຈ້າ່ຍ

ໄປແລວ້ນ ັນ້, ສວ່ນເງນິຄາ່ເຊ່ົາທ່ີບ ລິສດັຮອ້ງຟ້ອງເອົາຄືນ ແມນ່ຕນົບ ່ ສາມາດສ ົ່ງຄືນໄດ ້ເພາະວາ່ເງນິຈ  າ

ນວນດ ັງ່ກາ່ວນ ັນ້ຕນົໄດເ້ອົາໄປເຊ່ົາເຮອືນຢ ໝ່ດົແລວ້. 

ຜາ່ນການຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະ ດ  າເນນີຄະດດີ ັງ່ກາ່ວ ເຫັນວາ່ມເີອກະສານ, ຫ ກັຖານຄບົຖວ້ນ ແລະ 

ສາມາດນ  າອອກມາພິຈາລະນາຕດັສິນໄດ.້  

ດ ັງ່ນ ັນ້, ຈ ່ງສະຫ ຼຸບລາຍງານມາຍງັທາ່ນຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົເຂດ II ແຂວງວຽງ

ຈນັ ເພ່ືອຄ ົນ້ຄວາ້ພິຈາລະນາ ແລະ ຖະແຫ ງຕາມຂ ັນ້ຕອນຂອງກດົໝາຍ. 

  

  ຫວົໜາ້ຄະນະສານແພງ່,                     ຜ ສ້ະຫ ຼຸບ 

 

ທາ່ນ ຈນັນະຄອນ ທອງປນັຍາ                ນາງ ຈນັເພັງ ສະຫວາ່ງ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົແຂວງວຽງຈນັ          ເລກທີ xxx/ອຍກ.ຂ II 

ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົເຂດ II      ລງົວນັທີ 22 ມນີາ 2013 

ໃບແຈງ້ຕອບ 

ຂອງຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົເຂດ II 

ກຽ່ວກບັການຖະແຫຼງໃນທ່ີປະຊຸມຄະນະສານແພງ່ 

 

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍ ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົແຫງ່ ສປປລາວ (ສະບບັປບັປງຸ 2009); 

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍ ການດ  າເນນີຄະດແີພງ່ (ສະບບັປບັປງຸ 2012); 

- ອງີຕາມ ຄ  າແນະນ  າຮວ່ມຂອງປະທານສານປະຊາຊນົສງູສດຸ ແລະ ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການ

ປະຊາຊນົສງູສດຸ ສະບບັເລກທີ 86/ສປຊພ, ລງົວນັທີ 16 ມນີາ 2006; 

- ອງີຕາມບດົສະຫຸຼບຄະດແີພງ່ເລກທີ xx/ຂຕ.ພ, ລງົວນັທີ 20 ມນີາ 2013 ຂອງສານປະຊາຊນົ

ເຂດII. 

ລະຫວາ່ງ 

-  ບ ລິສດັກ ່ສາ້ງສາກນົຈ  າກດັ…....................................................................................ໂຈດ; 

- ທາ້ວ ບນຸທນັ ຊະນະໃຈ, ອາຍ ຸ46 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ທະນາຍຄວາມ, ປດັຈບຸນັຢູບ່າ້ນ 

ນາຊູ, ໜວ່ຍ xx, ເມອືງໂພນໂຮງ, ແຂວງວຽງຈນັ....................................ທະນາຍຄວາມໂຈດ. 

- ນາງ ຄ  າຫຼາ້ ຂາວດ,ີ ອາຍ ຸ52 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ນກັທລຸະກດິ, ປດັຈບຸນັຢູບ່າ້ນວຽງ

ແກວ້, ເມອືງວງັວຽງ, ແຂວງວຽງຈນັ................................................................ຈ  າເລີຍທີ 1; 

- ທາ້ວ ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ, ອາຍ ຸ48, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ນກັທະລກຸດິ, ປດັຈບຸນັຢູບ່າ້ນ 

ວຽງໄຊ, ໜວ່ຍ xxx, ເມອືງວງັວຽງ, ແຂວງວຽງຈນັ ..........................................ຈ  າເລີຍທີ 2. 

 

ກຽ່ວເລ່ືອງ: ທວງເອົາເງນິຄາ່ເຊ່ົາເຮອືນຄນື 

 

ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົເຂດ II ແຈງ້ມາຍງັທາ່ນ ຊາບວາ່ ກຽ່ວກບັຄະດແີພງ່ດ ັງ່ 

ກາ່ວ ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົເຂດ II ຈະແຕງ່ຕ ັງ້ພະນກັງານໄອຍະການເຂ້ົາຮວ່ມເພ່ືອ

ຖະ ແຫຼງຕາມມາດຕາ 10, 34 ແລະ 49 ຂອງກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ 

ສະບບັປບັປງຸປີ 2009 ແລະ ມາດຕາ 63, 64, 65 ແລະ 68 ຂອງກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການດ  າເນນີ

ຄະດ ີແພງ່ ສະບບັປບັປງຸປີ 2012.  
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ດວ້ຍເຫດນີ:້ 

 

ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົເຂດ II ຈ ່ງສະເໜີມາຍງັປະທານສານປະຊາຊນົເຂດ II 

ພິຈາລະນາຄະດດີ ັງ່ກາ່ວຕາມກດົໝາຍ. 

        

      ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົເຂດ II 

 

 

 

           

                                             ຄ  າແດງ ແສງຈນັ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ສານປະຊາຊນົແຂວງວຽງຈນັ 

ສານປະຊາຊນົເຂດ II 

ຄະນະສານແພງ່           ເລກທີ xxx/ຂຕ.ພ 

                     ລງົວນັທີ 31 ມນີາ 2013  

 

ຂ ໍ້ຕກົລງົ 

ຂອງຫວົໜໍ້າຄະນະສານແພງ່ 

ວາ່ດໍ້ວຍການນ  າເອົາຄະດອີອກມາພິຈາລະນາໃນທ່ີປະຊຸມສານ 
 

 ອງີຕາມ ມາດຕາ 205 ຂອງກດົໝາຍວາ່ດໍ້ວຍການດ  າເນນີຄະດແີພງ່ສະບບັປບັປງຸ 2012 

ຫວົໜໍ້າຄະນະສານແພງ່ 

ຂອງສານປະຊາຊນົເຂດ II ແຂວງວຽງຈນັ ຕກົລງົໃຫໍ້ເອົາສ  ານວນຄະດແີພງ່ ເລກທີ XXX/ຂຕ.ພ,  

ລງົວນັທີ 11 ທນັວາ  2012 ເຂົໍ້າພິຈາລະນາໃນທ່ີປະຊຸມສານ 

ລະຫວ່າງ 
ບ ລິສດັກ ່ສໍ້າງສາກນົຈ  າກດັ..................................................................................ໂຈດ; 

ທໍ້າວ ບນຸທນັ ຊະນະໃຈ, ອາຍ ຸ46 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ທະນາຍຄວາມ, ປດັຈບຸນັຢ ່

ໜວ່ຍ xxx, ບໍ້ານ ນາຊ , ເມອືງ ໂພນໂຮງ, ແຂວງວຽງຈນັ.............................ທະນາຍຄວາມໂຈດ. 

 ນາງ ຄ  າຫ ໍ້າ ຂາວດ,ີ ອາຍ ຸ52 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ນກັທລຸະກດິ, ປດັຈບຸນັຢ ໜ່ວ່ຍ 

xxx, ບໍ້ານ ວຽງແກໍ້ວ, ເມອືງ ວງັວຽງ, ແຂວງ ວຽງຈນັ........................................... ຈ  າເລີຍທີ 1; 

 ທໍ້າວ ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ, ອາຍ ຸ48 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ນກັທລຸະກດິ, ປດັຈບຸນັ

ຢ ໜ່ວ່ຍ xxx, ບໍ້ານ ວຽງໄຊ, ເມອືງ ວງັວຽງ, ແຂວງ ວຽງຈນັ .................................ຈ  າເລີຍທີ 2. 

ກຽ່ວເລ່ືອງ: ທວງເອົາເງນິຄາ່ເຊ່ົາເຮອືນຄືນ 

ຜາ່ນການຕກົລງົເຫັນດຂີອງຄະນະສານແພງ່ ຄ ັໍ້ງວນັທີ 31 ມນີາ 2013 ເຫັນດໃີຫໍ້ : 

1. ທາ່ນ ຈນັນະຄອນ ທອງປນັຍາ   ປະທານ 

2. ທາ່ນ ນາງ ສມົກຽດ ສກຸໄຊຍະ   ຄະນະ 

3. ທາ່ນ ນາງ ຈນັເພັງ ສະຫວາ່ງ   ຄະນະ 

ນ  າເອົາຄະດດີ ັງ່ກາ່ວມາພິຈາລະນາໃນທ່ີປະຊຸມສານ ເວລາ 13:30, ວນັທີ 4 ເມສາ 2013 ຢ ່

ທ່ີຫໍ້ອງປະຊຸມສານແພງ່ຂອງສານປະຊາຊນົເຂດ II ແຂວງວຽງຈນັ. 

ມອບໃຫໍ້ຈາ່ສານແພງ່ເປັນຜ ໍ້ອອກໝາຍຮຽກ, ໝາຍເຊນີ ແລະ ກະກຽມຫໍ້ອງປະຊຸມສານແພງ່

ຕາມລະ ບຽບ. 
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ຂ ໍ້ຕກົລງົສະບບັນີໍ້ມຜີນົສກັສິດນບັແຕວ່ນັລງົລາຍເຊັນເປັນຕ ົໍ້ນໄປ. 

 

ຫວົໜໍ້າຄະນະສານແພງ່ 

 

 

                                                      

                                                       

ຈນັນະຄອນ ທອງປນັຍາ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

ສານປະຊາຊນົແຂວງວຽງຈນັ 

ສານປະຊາຊນົເຂດ II               ເລກທີ xxx/ສປຊ 

ຄະນະສານແພງ່          ລງົວນັທີ 1 ເມສາ 2013 

ໂທລະສບັ: xxxxxxx 

ໝາຍຮຽກໂຈດ 

ຄ ັັ້ງທີ I 

- ອງີຕາມ ມາດຕາ 2 ຂອງກດົໝາຍວ່າດວ້ຍສານປະຊາຊນົ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະບບັປັບປຸງ ປີ 2009; 
- ອງີຕາມ ມາດຕາ 142, 143, 144 ແລະ 145 ຂອງກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການດ າເນນີຄະດແີພ່ງ ສະບບັ

ປັບປຸງປີ 2012; 
- ອງີຕາມ ສ ານວນຄະດ ີ     ແພ່ງ    ເລກທ ີxxx /ຂຕ.ພ, ລງົວນັທ ີ11 ທນັວາ 2012. 

ລະຫວ່າງ 
         ບ ລສິດັກ ່ ສາ້ງສາກນົຈ າກດັ.................................................................................ໂຈດ; 

ທັ້າວ ບນຸທນັ ຊະນະໃຈ, ອາຍ ຸ46 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ທະນາຍຄວາມ, ປດັຈບຸນັຢ ໜ່່

ວຍ xx, ບັ້ານ ນາຊ , ເມອືງ ໂພນໂຮງ, ແຂວງວຽງຈນັ...................................ທະນາຍຄວາມໂຈດ. 

 ນາງ ຄ  າຫ ັ້າ ຂາວດ,ີ ອາຍ ຸ52 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ນກັທລຸະກດິ, ປດັຈບຸນັຢ ໜ່ວ່ຍ 

xx, ບັ້ານ ວຽງແກັ້ວ, ເມອືງ ວງັວຽງ, ແຂວງ ວຽງຈນັ..................................................... ຈ  າເລີຍ

ທີ 1; 

 ທັ້າວ ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ, ອາຍ ຸ48 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ນກັທລຸະກດິ, ປດັຈບຸນັຢ ່

ໜວ່ຍ xx, ບັ້ານ ວຽງໄຊ, ເມອືງ ວງັວຽງ, ແຂວງ ວຽງຈນັ ........................................ຈ  າເລີຍທີ 

2. 

ກ່ຽວເລ ່ ອງ:  ທວງເອາົເງນິຄ່າເຊົ່ າເຮ ອນຄ ນ   
ຈາ່ສານ ແພງ່ ສານປະຊາຊນົເຂດ II ແຂວງວຽງຈນັ ໄດັ້ຮຽກຕວົ ບ ລສິດັກ ່ ສາ້ງສາກນົຈ າກດັ, ອາຍຸ

......ປີ, ສນັຊາດ.., ອາຊບີ.., ປັດຈບຸນັຢ ່ ເຮ ອນເລກທ ີxx, ໜ່ວຍ xx, ບາ້ນ ວຽງແກວ້, ເມ ອງ ວງັວຽງ, ແຂວງ ວຽງ
ຈນັ ເຂົາ້ມາສານໃນວນັທ ີ04 ເມສາ 2013, ເວລາ 13:30 ເພ ່ ອພບົ ທ່ານ ນາງ ດອກໄມ ັ້ ຈນັມະນ,ີ ຫອ້ງເບ ີ1, 
ຈດຸປະສງົ ປະຊຸມສານ, ໃນຖານະເປັນ ໂຈດ. 

ອງີຕາມມາດຕາ 153 ວກັ 02 ຂອງກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການດ າເນນີຄະດແີພ່ງ ສະບບັປັບປຸງ ປີ 2012 ໄດກ້ າ
ນດົໄວວ່້າ ຖາ້ໂຈດ ຫ   ຜ ຕ້າງໜາ້ ຫ   ບຸກຄນົທສີາມຝ່າຍໂຈດ ຫາກໄດຮ້ບັໝາຍຮຽກແລວ້ ແຕ່ບ ່ ເຂົາ້ມາສານຕາມໝ
າຍຮຽກ ແລະ ບ ່ ໄດສ້ະເໜເີຫດຜນົທີ່ ເຊ ່ ອຖ ໄດເ້ຖງິສາມຄັງ້ແລວ້ ສານຈະອອກຄ າສັ່ ງຊດັມຽ້ນຄະດ ີແລະ ໃຫໂ້ຈດ
ເສຍສດິໃນການຮອ້ງຟອ້ງຄະດນີັນ້.            

ຈ່າສານແພ່ງ                
     

ໝາຍເຫດ: 

ໃຫັ້ຖໝືາຍຮຽກສະບບັນີັ້ເຂົັ້າມາພັ້ອມ. 

ວນັທີ 1 ເມສາ 2013 

ລາຍເຊັນ, ແປະໂປັ້ຜ ັ້ຮບັ ແລະ ຂຽນຊື່ ແຈ ັ້ງ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ສານປະຊາຊນົແຂວງ............. 

ສານປະຊາຊນົເຂດ…….........       ເລກທີ........../ສປຊ 

ຄະນະສານ.................       ລງົວນັທີ......../…../…… 

ໂທລະສບັ: ......................... 

ໝາຍຮຽກໂຈດ 

ຄ ັັ້ງທີ…… 

 

- ອງີຕາມ ມາດຕາ 2 ຂອງກດົໝາຍວາ່ດັ້ວຍສານປະຊາຊນົ ແຫງ່ ສປປ ລາວ ສະບບັປບັປງຸ 

ປີ 2009; 

- ອງີຕາມ ມາດຕາ 142, 143, 144 ແລະ 145 ຂອງກດົໝາຍວາ່ດັ້ວຍການດ  າເນນີຄະດີ

ແພງ່ ສະບບັປບັປງຸປີ 2012; 

- ອງີຕາມ ສ  ານວນຄະດ ີ         ເລກທີ   /ຂຕ  , ລງົວນັທີ                .   

 

ລະຫວາ່ງ 

ທັ້າວ/ນາງ ……………………ອາຍ…ຸ….. ປີ, ສນັຊາດ…. , ອາຊບີ………., ປດັຈບຸນັຢ  ່

ເຮອືນເລກທີ..... , ໜວ່ຍ........, ບັ້ານ………., ເມອືງ…………., ແຂວງ………...….…….ໂຈດ 

ທັ້າວ/ນາງ ……………………ອາຍ…ຸ….. ປີ, ສນັຊາດ…. , ອາຊບີ…………, 

ປດັຈບຸນັຢ  ເ່ຮອືນເລກທີ………, ໜວ່ຍ……., ບັ້ານ………., ເມອືງ…., ແຂວງ…….… ເປັນຜ ັ້ຕາງ

ໜັ້າໂຈດ. 

ທັ້າວ/ນາງ ……………………ອາຍ…ຸ….. ປີ, ສນັຊາດ……. , ອາຊບີ……., ປດັຈບຸນັຢ  ່

ເຮອືນເລກທີ........, ໜວ່ຍ........., ບັ້ານ………., ເມອືງ…………., ແຂວງ………...…....ຈ  າເລີຍ 

ທັ້າວ/ນາງ ……………………ອາຍ…ຸ….. ປີ, ສນັຊາດ…..…. , ອາຊບີ……, ປດັຈບຸນັຢ  ່

ເຮອືນເລກທີ………, ໜວ່ຍ....., ບັ້ານ………., ເມອືງ…., ແຂວງ…….… ເປັນຜ ັ້ຕາງໜັ້າຈ  າເລີຍ. 

 

ກຽ່ວເລ່ືອງ: ......................................................................................                                                              

ຈາ່ສານ……… ສານປະຊາຊນົເຂດ ...........ແຂວງ.....................................ໄດັ້ຮຽກຕວົ   

ທັ້າວ/ນາງ.................................., ອາຍ ຸ ........ ປີ, ສນັຊາດ ..........., ອາຊບີ ..................., 

ປດັຈບຸນັຢ ເ່ຮອືນເລກທີ ..........., ໜວ່ຍ .........., ບັ້ານ..................., ເມອືງ..........................,

ດອກໄມ ັ້ ຈນັມະນ ີ
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ແຂວງ.......................... ເຂົັ້າມາສານໃນວນັທີ .........../……./………., ເວລາ ........,ຫັ້ອງເບ ີ....., 

ເພ່ືອພບົ ທາ່ນ..............................................., ຈດຸປະສງົ ..................................................... 

ອງີຕາມມາດຕາ 153 ວກັ 02 ຂອງກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການດ າເນນີຄະດແີພ່ງ ສະບບັປັບປຸງ ປີ 2012 ໄດກ້ າ
ນດົໄວວ່້າ ຖາ້ໂຈດ ຫ   ຜ ຕ້າງໜາ້ ຫ   ບຸກຄນົທສີາມຝ່າຍໂຈດ ຫາກໄດຮ້ບັໝາຍຮຽກແລວ້ ແຕ່ບ ່ ເຂົາ້ມາສານຕາມໝ
າຍຮຽກ ແລະ ບ ່ ໄດສ້ະເໜເີຫດຜນົທີ່ ເຊ ່ ອຖ ໄດເ້ຖງິສາມຄັງ້ແລວ້ ສານຈະອອກຄ າສັ່ ງຊດັມຽ້ນຄະດ ີແລະ ໃຫໂ້ຈດ
ເສຍສດິໃນການຮອ້ງຟອ້ງຄະດນີັນ້.                    

      ຈາ່ສານ……….     

 

 

 

 

 

ໝາຍເຫດ 

ໃຫັ້ຖໝືາຍຮຽກສະບບັນີັ້ເຂົັ້າມາພັ້ອມ. 

ວນັທີ ……../……./…………. 

ລາຍເຊັນ, ແປະໂປັ້ຜ ັ້ຮບັ ແລະ ຂຽນຊື່ ແຈ ັ້ງ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

ສານປະຊາຊນົແຂວງວຽງຈນັ 

ສານປະຊາຊນົເຂດ II                ເລກທີxxx/ສປຊ 

ຄະນະສານແພງ່            ລງົວນັທີ 1 ເມສາ 2013 

ໂທລະສບັ: xxxxxxx 

ໝາຍຮຽກຈ  າເລີຍ 

ຄ ັັ້ງທີ I 

- ອງີຕາມ ມາດຕາ 2 ຂອງກດົໝາຍວ່າດວ້ຍສານປະຊາຊນົ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະບບັປັບປຸງ ປີ 2009; 
- ອງີຕາມ ມາດຕາ 142, 143, 144 ແລະ 145 ຂອງກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການດ າເນນີຄະດແີພ່ງ ສະບບັປັບປຸງປີ 

2012; 

- ອງີຕາມ ສ ານວນຄະດ ີ   ແພ່ງ    ເລກທ ີxxx /ຂຕ.ພ, ລງົວນັທ ີ11 ທນັວາ 2012.   

ລະຫວ່າງ 
ບ ລສິດັກ ່ ສາ້ງສາກນົຈ າກດັ...........................................................................................ໂຈດ; 
ທັ້າວ ບນຸທນັ ຊະນະໃຈ, ອາຍ ຸ46 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ທະນາຍຄວາມ, ປດັຈບຸນັຢ ໜ່ວ່ຍ xx, 

ບັ້ານ ນາຊ , ເມອືງ ໂພນໂຮງ, ແຂວງວຽງຈນັ.............................................................ທະນາຍຄວາມໂຈດ. 

 ນາງ ຄ  າຫ ັ້າ ຂາວດ,ີ ອາຍ ຸ52 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ນກັທລຸະກດິ, ປດັຈບຸນັຢ ໜ່ວ່ຍ xx, ບັ້ານ 

ວຽງແກັ້ວ, ເມອືງ ວງັວຽງ, ແຂວງ ວຽງຈນັ......................................................................... ຈ  າເລີຍທີ 1; 

 ທັ້າວ ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ, ອາຍ ຸ48 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ນກັທລຸະກດິ, ປດັຈບຸນັຢ ໜ່ວ່ຍ 

xx, ບັ້ານ ວຽງໄຊ, ເມອືງ ວງັວຽງ, ແຂວງ ວຽງຈນັ .............................................................ຈ  າເລີຍທີ 2. 

ກ່ຽວເລ ່ ອງ:  ທວງເອາົເງນິຄ່າເຊົ່ າເຮ ອນຄ ນ   
ຈາ່ສານ ແພງ່ ສານປະຊາຊນົເຂດ 2 ແຂວງວຽງຈນັ ໄດັ້ຮຽກຕວົ ທັ້າວ/ນາງ ຄ  າຫ ັ້າ ຂາວດ,ີ ອາຍ ຸ52 

ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ນກັທລຸະກດິ, ປດັຈບຸນັຢ ເ່ຮອືນເລກທີ xxx, ໜວ່ຍ xxx, ບັ້ານວຽງແກັ້ວ, ເມອືງວງັ

ວຽງ, ແຂວງວຽງຈນັ, ເຂົັ້າມາສານໃນວນັທີ 04 ເມສາ 2013, ເວລາ 13:30, ຫັ້ອງເບ ີ1, ເພ່ືອພບົທາ່ນ ນາງ 

ດອກໄມ ັ້ ຈນັມະນ,ີ ຈດຸປະສງົ ປະຊຸມສານ, ໃນຖານະເປັນ ຈ  າເລີຍທີ 1. 

ໃນກ ລະນຝີາ່ຍຈ  າເລີຍ ຫາກໄດັ້ໝາຍຮຽກເຖງິສາມຄ ັັ້ງແລັ້ວ ແຕບ່ ່ ເຂົັ້າມາສານຕາມໝາຍຮຽກ ໂດຍບ ່ ມ ີ

ເຫດຜນົພຽງພ ນ ັັ້ນ, ອງີຕາມມາດຕາ 153 ວກັ 03 ຂອງກດົໝາຍວາ່ດັ້ວຍການດ  າເນນີຄະດແີພງ່ ສະບບັປບັປງຸ 

ປີ 2012 ໄດັ້ກ  ານດົໄວັ້ວາ່ ໃນກ ລະນທ່ີີຈ  າເລີຍ ຫ ື ຜ ັ້ຕາງໜັ້າ ຫ ື ບຸກຄນົທີສາມຝ່າຍຈ  າເລີຍ ຫາກບ ່ ເຂົັ້າມາ

ສານຕາມໝາຍຮຽກເຖງິສາມຄ ັັ້ງ ໂດຍບ ່ ມເີຫດຜນົພຽງພ  ຫ ື ບ ່ ເຂົັ້າມາສານຍັ້ອນວາ່ຜ ັ້ກຽ່ວຍັ້າຍໜີຈາກບອ່ນຢ ເ່ດີ

ມໄປໂດຍບ ່ ແຈ ັ້ງບອ່ນຢ ໃ່ໝ ່ໃຫັ້ອງົການປກົຄອງບັ້ານຮ ັ້ນ  າແລັ້ວ ສານມສີິດອອກໝາຍພາຕວົ ຫ ື ຕດັສິນລບັຫ ງັ

ຈ  າເລີຍກ ໄດັ້.  

                                        ຈ່າສານແພ່ງ                

ໝາຍເຫດ: 

ໃຫັ້ຖໝືາຍຮຽກສະບບັນີັ້ເຂົັ້າມາພັ້ອມ. 

ວນັທີ 1 ເມສາ 2013 

ລາຍເຊັນ, ແປະໂປັ້ຜ ັ້ຮບັ ແລະ ຂຽນຊື່ ແຈ ັ້ງ 
 

ດອກໄມ ັ້ ຈນັມະນີ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ສານປະຊາຊນົແຂວງວຽງຈນັ 

ສານປະຊາຊນົເຂດ II           ເລກທີ xxx/ສປຊ 

ຄະນະສານແພງ່.               ລງົວນັທີ 1 ເມສາ 2013 

ໂທລະສບັ: xxxxxx 

 

ໝາຍຮຽກຈ  າເລີຍ 

ຄ ັັ້ງທີ I 

- ອງີຕາມ ມາດຕາ 2 ຂອງກດົໝາຍວາ່ດັ້ວຍສານປະຊາຊນົ ແຫງ່ ສປປ ລາວ ສະບບັປບັປງຸ ປີ 

2009; 

- ອງີຕາມ ມາດຕາ 142, 143, 144 ແລະ 145 ຂອງກດົໝາຍວາ່ດັ້ວຍການດ  າເນນີຄະດແີພງ່ 

ສະບບັປບັປງຸປີ 2012; 

- ອງີຕາມ ສ  ານວນຄະດ ີແພງ່ ເລກທີ xxx /ຂຕ.ພ, ລງົວນັທີ 11 ທນັວາ 2012.  

ລະຫວາ່ງ 

ບ ລິສດັກ ່ສັ້າງສາກນົຈ  າກດັ..............................................................................................ໂຈດ; 

ທັ້າວ ບນຸທນັ ຊະນະໃຈ, ອາຍ ຸ46 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ທະນາຍຄວາມ, ປດັຈບຸນັຢ ໜ່ວ່ຍ xx, 

ບັ້ານ ນາຊ , ເມອືງ ໂພນໂຮງ, ແຂວງວຽງຈນັ............................................................ທະນາຍຄວາມໂຈດ. 

 ນາງ ຄ  າຫ ັ້າ ຂາວດ,ີ ອາຍ ຸ52 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ນກັທລຸະກດິ, ປດັຈບຸນັຢ ໜ່ວ່ຍ xx, ບັ້ານ 

ວຽງແກັ້ວ, ເມອືງ ວງັວຽງ, ແຂວງ ວຽງຈນັ......................................................................... ຈ  າເລີຍທີ 1; 

 ທັ້າວ ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ, ອາຍ ຸ48 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ນກັທລຸະກດິ, ປດັຈບຸນັຢ ໜ່ວ່ຍ 

xx, ບັ້ານ ວຽງໄຊ, ເມອືງ ວງັວຽງ, ແຂວງ ວຽງຈນັ .............................................................ຈ  າເລີຍທີ 2. 

ກຽ່ວເລ່ືອງ:  ທວງເອົາເງນິຄາ່ເຊ່ົາເຮອືນຄນື   

ຈາ່ສານ ແພງ່ ຂອງສານປະຊາຊນົເຂດ II ແຂວງວຽງຈນັ ໄດັ້ຮຽກຕວົ ທັ້າວ/ນາງ ທອງດ  າ ປະກາຍ

ແສງ, ອາຍ ຸ48 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ນກັທລຸະກດິ, ປດັຈບຸນັຢ ເ່ຮອືນເລກທີ xxx, ໜວ່ຍ xxx, ບັ້ານ 

ວຽງໄຊ, ເມອືງ ວງັວຽງ, ແຂວງ ວຽງຈນັ, ເຂົັ້າມາສານໃນວນັທີ 04 ເມສາ 2013, ເວລາ 13:30, ຫັ້ອງເບ ີ1, 

ເພ່ືອພບົທາ່ນ ນາງ ດອກໄມ ັ້ ຈນັມະນ,ີ ຈດຸປະສງົ ປະຊຸມສານ, ໃນຖານະເປັນ ຈ  າເລີຍທີ 2. 

ໃນກ ລະນຝີາ່ຍຈ  າເລີຍ ຫາກໄດັ້ໝາຍຮຽກເຖງິສາມຄ ັັ້ງແລັ້ວ ແຕບ່ ່ ເຂົັ້າມາສານຕາມໝາຍຮຽກ ໂດຍບ ່ ມ ີ

ເຫດຜນົພຽງພ ນ ັັ້ນ, ອງີຕາມມາດຕາ 153 ວກັ 03 ຂອງກດົໝາຍວາ່ດັ້ວຍການດ  າເນນີຄະດແີພງ່ ສະບບັປບັປງຸ 

ປີ 2012 ໄດັ້ກ  ານດົໄວັ້ວາ່ ໃນກ ລະນທ່ີີຈ  າເລີຍ ຫ ື ຜ ັ້ຕາງໜັ້າ ຫ ື ບຸກຄນົທີສາມຝ່າຍຈ  າເລີຍ ຫາກບ ່ ເຂົັ້າມາ

ສານຕາມໝາຍຮຽກເຖງິສາມຄ ັັ້ງ ໂດຍບ ່ ມເີຫດຜນົພຽງພ  ຫ ື ບ ່ ເຂົັ້າມາສານຍັ້ອນວາ່ຜ ັ້ກຽ່ວຍັ້າຍໜີຈາກບອ່ນຢ ່     
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ເດມີໄປໂດຍບ ່ ແຈ ັ້ງບອ່ນຢ ໃ່ໝ ່ໃຫັ້ອງົການປກົຄອງບັ້ານຮ ັ້ນ  າແລັ້ວ ສານມສີິດອອກໝາຍພາຕວົ ຫ ື ຕດັສິນລບັ

ຫ ງັຈ  າເລີຍກ ໄດັ້.  

                       ຈາ່ສານແພງ່                

 

         

 

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 
 

  ດອກໄມ ັ້ ຈນັມະນ ີ

ໝາຍເຫດ 

ໃຫັ້ຖໝືາຍຮຽກສະບບັນີັ້ເຂົັ້າມາພັ້ອມ. 

ວນັທີ 1 ເມສາ 2013 

ລາຍເຊັນ, ແປະໂປັ້ຜ ັ້ຮບັ ແລະ ຂຽນຊື່ ແຈ ັ້ງ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງວຽງຈນັ 

ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົເຂດ II     ເລກທີ XXX/ອຍກ.ຂ 

              ວນັທີ 4 ເມສາ 2013 

      

 

ຄ  າຖະແຫຼງ (ສ  າລບັການສກຶສາ) 

 

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ສະບບັປບັປງຸປີ 2009 

             ມາດຕາ 10, 34 ແລະ 49; 

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການດ  າເນນີຄະດແີພງ່ ສະບບັປບັປງຸປີ 2012 ມາດຕາ 213    

ແລະ 241; 

- ອງີຕາມ ສ  ານວນຄະດແີພງ່ຂອງສານປະຊາຊນົເຂດ.........ສະບບັເລກທີ......./ຂຕ......, ລງົ 

       ວນັທີ....... /....../......... 

 

ລະຫວາ່ງ 

ບ ລິສດັກ ່ສາ້ງສາກນົຈ  າກດັ................................................................................ ໂຈດ; 

ທາ້ວ ບນຸທນັ ຊະນະໃຈ, ອາຍ ຸ46 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ທະນາຍຄວາມ, ປດັຈ ຸບນັຢ ່

ໜວ່ຍ xxx, ບາ້ນ ນາຊ , ເມອືງ ໂພນໂຮງ, ແຂວງວຽງຈນັ .............................ທະນາຍຄວາມໂຈດ. 

 ນາງ ຄ  າຫຼາ້ ຂາວດ,ີ ອາຍ ຸ52 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ນກັທລຸະກດິ, ປດັຈບຸນັຢ ໜ່ວ່ຍ 

xxx, ບາ້ນ ວຽງແກວ້, ເມອືງ ວງັວຽງ, ແຂວງ ວຽງຈນັ  .........................................ຈ  າເລີຍທີ 1; 

 ທາ້ວ ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ, ອາຍ ຸ48 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ນກັທລຸະກດິ, ປດັຈບຸນັຢ ່

ໜວ່ຍ xxx, ບາ້ນ ວຽງໄຊ, ເມອືງ ວງັວຽງ, ແຂວງວຽງຈນັ ....................................ຈ  າເລີຍທີ 2. 

 ກຽ່ວເລ່ືອງ: ທວງເອົາເງນິຄາ່ເຊ່ົາເຮອືນຄືນ 

 

ເນືອ້ຄະດ ີ

ເຫັນຕາມເນືອ້ໃນຄ  າຮອ້ງຟ້ອງສະບບັ ລງົວນັທີ 15 ພະຈກິ 2012 ຂອງ ທາ້ວ ບນຸທນັ ຊະ

ນະໃຈ ທະນາຍຄວາມໂຈດ ກາ່ວວາ່ ໃນປີ 2010 ບ ລິສດັກ ່ສາ້ງສາກນົຈ  າກດັ ໄດເ້ຊ່ົາເຮອືນທາ້ວ ຄ  າ

ສ ີແສງຈນັເພັງ ໂດຍໄດເ້ຮັດສນັຍາເຊ່ົາກບັ ນາງ ຄ  າຫຼາ້ ຂາວດ ີ(ຫຼານສາວ), ພາຍຫຼງັສນັຍາເຊ່ົາໜົ

ດກ  ານດົແລວ້ ນາງ ຄ  າຫຼາ້ ຂາວດ ີໄດມ້າເຮັດສນັຍາໃໝ ່ສະບບັລງົວນັທີ 7 ທນັວາ 2011 ໂດຍໄດ້
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ຕກົລງົຄາ່ເຊ່ົາເຮອືນເດອືນລະ 2.000 ໂດລາສະຫະລດັ ຕກົເປັນປີລະ 24.000 ໂດລາສະຫະລດັ, 

ສວ່ນເງນິຄາ່ເຊ່ົາເຮອືນແມນ່ບ ລິສດັ ໄດຈ້າ່ຍລວ່ງໜາ້ໄປແລວ້ 24.000 ໂດລາສະຫະລດັ, ຮອດວນັທີ 

19 ກມຸພາ 2012 ທາ້ວ ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ ໄດແ້ຈງ້ຕ ່ ບ ລິສດັວາ່ ຜ ກ້ຽ່ວເປັນເຈົາ້ຂອງເຮອືນ ແລະ 

ບ ່ ໃຫບ້ ລິສດັເຊ່ົາຕ ່  ຊຶ່ ງຜ ກ້ຽ່ວໄດອ້າ້ງວາ່ໄດຊ້ືເ້ຮອືນນ  າ ທາ້ວ ຄ  າສ ີແສງຈນັເພັງ  ເຈົາ້ຂອງເຮອືນ ແຕ່

ວນັທີ 23 ພະຈກິ 2011, ຕ ່ ມາວນັທີ 04 ມຖິນຸາ 2012 ບ ລິສດັ ໄດແ້ຈງ້ໃຫນ້າງ ຄ  າຫຼາ້ ຂາວດ ີຮ ້

ວາ່ຈະຍາ້ຍອອກ, ເຫດຜນົທ່ີຍາ້ຍອອກກ ຍອ້ນວາ່ ສນັຍາທ່ີ ນາງ ຄ  າຫຼາ້ ຂາວດ ີເຮັດຂຶນ້ນ ັນ້ເປັນສນັຍາ

ຕວົະຍວົະຫຼອກລວງ, ຈາກນ ັນ້ໃນວນັທີ 01 ກ ລະກດົ 2012 ບ ລິສດັໄດຍ້າ້ຍອອກ ຈຶ່ງທວງເອົາເງນິທ່ີີ

ຕນົຈາ່ຍລວ່ງໜາ້ໄປແລວ້ຈ  ານວນ 24.000 ໂດລາສະຫະລດັ ພອ້ມດວ້ຍດອກເບຍ້ 12% ຕ ່ ປີຕາມອດັ

ຕາເງນິກ ທ້ະນາຄານການຄາ້ຕາ່ງປະເທດລາວມະຫາຊນົ ແລະ ຄາ່ປ່ວຍການຊບັຈ  ານວນ 3% ຕ ່ ປີ 

ຂອງມ ນຄາ່ 24.000 ໂດລາສະຫະລດັ ນບັແຕວ່ນັທີ 01 ມງັກອນ 2011 ຈນົຮອດມືປ້ະຕິບດັສ  າເລັດ.  

ຜາ່ນມາບ ລິສດັເຄຍີເຂ້ົາໄປໂອລ້ມົໄກເ່ກຍ່ກບັ ນາງ ຄ  າຫຼາ້ ຂາວດ ີ ແລວ້ ແຕຖ່ກືຜ ກ້ຽ່ວປະຕ ິ

ເສດ ໂດຍອາ້ງວາ່ໃຫໄ້ປທວງເອົານ  າ ທາ້ວ ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ, ດ ັງ່ນ ັນ້ ບ ລິສດັ ຈຶ່ງຍື່ ນຄ  າຮອ້ງ

ຟ້ອງຕ ່ ສານເພ່ືອສະເໜີໃຫພິ້ຈາລະນາຕາມລະບຽບກດົໝາຍ. 

ເຫັນຕາມເນືອ້ໃນຄ  າແກຟ້້ອງສະບບັລງົວນັທີ 06 ທນັວາ 2012 ຂອງນາງ ຄ  າຫຼາ້ ຂາວດ ີ(ຈ  າ

ເລີຍທີ 1) ແລະ ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫກ້ານຄ ັງ້ວນັທີ 30 ມງັກອນ 2013 ຂອງ ທາ້ວ ຫມຸແພງ ສນັຕສິກຸ 

(ຕາງໜາ້ຈ  າເລີຍທີ 1) ອາ້ງວາ່ ໃນປີ 2009 ນາງ ຄ  າຫຼາ້ ຂາວດ ີຕາງໜາ້ໃຫ ້ທາ້ວ ຄ  າສີ ແສງຈນັ

ເພັງ ເຈົາ້ຂອງເຮອືນ ໄດເ້ຮັດສນັຍາເຊ່ົາເຮອືນກບັບ ລິສດັກ ່ສາ້ງສາກນົຈ  າກດັ ຕາມສນັຍາເຊ່ົາສະບບັລງົ

ວນັທີ 23 ຕລຸາ 2009, ໃນເມ ື່ອສນັຍາດ ັງ່ກາ່ວໄດສ້ີນ້ສດຸແລວ້ ນາງ ຄ  າຫຼາ້ ຂາວດ ີກ ໄດແ້ຈງ້ໃຫບ້ ລິ

ສດັຮ ວ້າ່ ບ ່ ໃຫເ້ຊ່ົາຕ ່ , ຕອ້ງການທ່ີດນິ ແລະ ເຮອືນຄນື, ແຕບ່ ລິສດັ ໄດຂ້ ເຊ່ົາຕ ່ ໂດຍອາ້ງວາ່ ໄດຕ້ິດຕ ັງ້

ເຄື່ ອງຂອງຫຼາຍແລວ້, ຫຼງັຈາກນ ັນ້ຈຶ່ງໄດມ້າເຮັດສນັຍາໃໝ ່ສະບບັລງົວນັທີ 07 ທນັວາ 2011 ຊຶ່ ງໃນ

ໄລຍະເວລາເຮັດສນັຍາໃໝນ່ ັນ້ ທາ້ວ ຄ  າສີ ແສງຈນັເພັງ ໄດຂ້າຍທ່ີດນິ ແລະ ເຮອືນ ໃຫແ້ກ ່ທາ້ວ 

ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ ແຕບ່ ່ ທນັໄດຮ້ບັເງນິຄບົຕາມຈ  ານວນ ແລະ ບ ່ ທນັໄດໂ້ອນທ່ີດນິ ແລະ ເຮອືນດ ັງ່

ກາ່ວ ໃຫເ້ປັນກ າມະສິດຂອງ ທາ້ວ ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ ເທ່ືອ, ໃນເວລາດຽວກນັນ ັນ້ ນາງ ຄ  າຫຼາ້ 

ຂາວດ ີໄດປຶ້ກສາກບັ ທາ້ວ ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ, ຈາກນ ັນ້ ນາງ ຄ  າຫຼາ້ ຂາວດ ີຈຶ່ງໄດເ້ຊັນສນັຍາໃ

ໝ ່ແລະ ໄດຮ້ບັຄາ່ເຊ່ົາຈ  ານວນໜ່ຶງປີເທ່ົາກບັ 24.000 ໂດລາສະຫະລດັ, ເມ ື່ອໄດເ້ງນິແລວ້ ນາງ ຄ  າ

ຫຼາ້ ຂາວດ ີ ໄດເ້ອົາໃຫ ້ ທາ້ວ ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ ຈ  ານວນ 20.000 ໂດລາສະຫະລດັ, ສວ່ນ 

4.000 ໂດລາສະຫະລດັ ແມນ່ເອົາໄປແລນ່ໂອນທ່ີດນິ ແລະ ເຮອືນ ໃຫເ້ປັນກ  າມະສດິ ຂອງ ທາ້ວ 

ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ, ພາຍຫຼງັເຮັດສນັຍາເຊ່ົາໃໝແ່ລວ້ ບ ລິສດັຢ ໄ່ດຫ້ກົເດອືນ ກ ມ ີທາ້ວ ທອງດ  າ 

ປະກາຍແສງ ມາແຈງ້ຕ ່ ບ ລິສດັວາ່ ຜ ກ້ຽ່ວເປັນເຈົາ້ຂອງເຮອືນຜ ໃ້ໝ ່ແລະ ໄດອ້ະນຍຸາດໃຫຢ້ ຄ່ບົໜ່ຶງປີ

ຕາມຈ  ານວນເງນິຄາ່ເຊ່ົາທ່ີໄດມ້າ, ເມ ື່ອເປັນແນວນ ັນ້ບ ລິສດັຈຶ່ງບ ່ ພ ໃຈ ແລວ້ໄດແ້ຈງ້ໃຫ ້ ນາງ ຄ  າຫຼາ້ 

ຂາວດ ີຮ ວ້າ່ຈະຍາ້ຍອອກ ພອ້ມທງັຂ ເງນິຄນືຈ  ານວນ 24.000 ໂດລາສະຫະລດັ, ແຕຜ່ ກ້ຽ່ວບ ່ ສາມາດ
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ສ ົ່ງຄນືໃຫໄ້ດ ້ເພາະເງນິຄາ່ເຊ່ົາໄດເ້ອົາໃຫ ້ທາ້ວ ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ ແລະ ກ ບ ່ ໄດລ້ະເມດີສນັຍາ

ເຊ່ົາ, ບ ລິສດັໂຍກຍາ້ຍອອກເອງ. 

         ຄ  າເຫັນ 

ຜາ່ນການຄ ົນ້ຄວ້າບນັດາຂ ມ້  ນຫຼກັຖານຕາ່ງໆຕາມສ  ານວນຄະດ ີ ຢາ່ງຮອບດາ້ນ, ຄບົຖວ້ນ 

ແລະ ພາວະວໄິສແລວ້. 

ເຫັນວາ່ ໃນປີ 2010 ບ ລິສດັກ ່ສາ້ງສາກນົຈ  າກດັ ໄດເ້ຊ່ົາເຮອືນ ທາ້ວ ຄ  າສີ ແສງຈນັເພັງ ໂດຍ

ໄດເ້ຮັດສນັຍາເຊ່ົາກບັ ນາງ ຄ  າຫຼາ້ ຂາວດ ີ(ຫຼານສາວ), ພາຍຫຼງັສນັຍາເຊ່ົາໝດົກ  ານດົແລວ້ ນາງ ຄ  າ

ຫຼາ້ ຂາວດ ີໄດເ້ຮັດສນັຍາເຊ່ົາໃໝສ່ະບບັລງົວນັທີ 7 ທນັວາ 2011 ແລະ ໄດຕ້ກົລງົຄາ່ເຊ່ົາ ເດອືນ

ລະ 2.000 ໂດລາສະຫະລດັ ຕກົເປັນ 24.000 ໂດລາສະຫະລດັ ຕ ່ ປີ ຊຶ່ ງບ ລິສດັໄດຈ້າ່ຍຄາ່ເຊ່ົາລວ່ງ

ໜາ້ແລວ້ຈ  ານວນ 24.000 ໂດລາສະຫະລດັ, ຕກົມາຮອດວນັທີ 19 ກມຸພາ 2012 ທາ້ວ ທອງດ  າ ປະ

ກາຍແສງ ໄດແ້ຈງ້ຕ ່ ບ ລິສດັ ວາ່ ຕນົເປັນເຈົາ້ຂອງເຮອືນຜ ໃ້ໝເ່ພາະຕນົໄດຊ້ືທ່ີ້ດນິ ແລະ ເຮອືນຫຼງັນີ້

ແຕວ່ນັທີ 23 ພະຈກິ 2011 ແລະ ບ ່ ໃຫບ້ ລິສດັເຊ່ົາຕ ່ . ມາໃນວນັທີ 4 ມຖິນຸາ 2012 ບ ລິສດັໄດແ້ຈງ້

ໃຫ ້ນາງ ຄ  າຫຼາ້ ຂາວດ ີຮ ວ້າ່ຈະຍາ້ຍອອກ, ເຫດ ຜນົທ່ີຍາ້ຍອອກກ ຍອ້ນວາ່ ສນັຍາທ່ີ ນາງ ຄ  າຫຼາ້ 

ຂາວດ ີເຮັດຂຶນ້ນ ັນ້ເປັນສນັຍາຕວົະຍວົະຫຼອກລວງ, ຈາກນ ັນ້ໃນວນັທີ 01 ກ ລະກດົ 2012 ບ ລິສດັໄດ້

ຍາ້ຍອອກ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ບ ລິສດັຈຶ່ງທວງເອົາເງນິຄາ່ເຊ່ົາຄືນຈ  ານວນ 24.000 ໂດລາສະຫະລດັ ພອ້ມດວ້ຍ

ຄາ່ປ່ວຍການຊບັ 3% ຂອງມ ນຄາ່ 24.000 ໂດລາສະຫະລດັ ແລະ ດອກເບຍ້ຕາມກດົໝາຍ ນບັແຕ່

ວນັທີ 1 ມງັກອນ 2011 ຈນົຮອດມືປ້ະຕບິດັສ  າເລັດ. ຜາ່ນມາທງັສອງຝາ່ຍເຄຍີໄດໄ້ກເ່ກຍ່ ແຕຖ່ກື 

ນາງ ຄ  າຫຼາ້ ຂາວດ ີປະຕເິສດ, ສະນ ັນ້ ຕນົຈຶ່ງຮອ້ງຟ້ອງຂຶນ້ສານ ເພ່ືອໃຫພິ້ຈາລະນາຕາມລະບຽບກດົ

ໝາຍ. 

ເຫັນວາ່ ໂຈດໄດຮ້ອ້ງຟ້ອງເອົາຄາ່ເຊ່ົາເຮອືນຄືນຈ  ານວນ 24.000 ໂດລາສະຫະລດັພອ້ມດວ້ຍ

ດອກເບຍ້ 12% ຕ ່ ປີ ແລະ ຄາ່ປ່ວຍການຊບັ 3% ຕ ່ ປີ ນ ັນ້ເຫັນວາ່ ເປັນການຮອ້ງຟ້ອງທ່ີມເີຫດຜນົ

ບາງສວ່ນ ເນື່ ອງຈາກວາ່ ຕາມສນັຍາເຊ່ົາ ສະບບັລງົວນັທີ 7 ທນັວາ 2011 ທາງບ ລິສດັໄດຈ້າ່ຍຄາ່

ເຊ່ົາລວ່ງໜາ້ໄປແລວ້ຈ  ານວນ 24.000 ໂດລາສະຫະລດັ, ຜາ່ນມາບ ລິສດັໄດຢ້ ມ່າແລວ້ຫກົເດອືນ ຈຶ່ງ

ສະເໜີໃຫຫ້ກັເງນິອອກເລີຍ ແລະ ໃນຄ  າໃຫກ້ານຂອງ ທາ້ວ ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ ເຈົາ້ຂອງເຮອືນ

ຄນົໃໝ ່ສະບບັລງົວນັທີ 31 ມງັກອນ 2013 ກ ໄດໃ້ຫກ້ານວາ່ ກຽ່ວກບັການເຮັດສນັຍາເຊ່ົາເຮອືນຄ ັງ້

ທີສອງ ຕນົບ ່ ເຫັນນ  າ ນາງ ຄ  າຫຼາ້ ຂາວດ ີແຕໄ່ດບ້ອກຜ ກ້ຽ່ວວາ່ ອະນຍຸາດໃຫບ້ ລິສດັເຊ່ົາຕ ່ ອກີໜ່ຶງປີ 

ແຕ ່ ນາງ ຄ  າຫຼາ້ ຂາວດ ີ ໄດເ້ຮັດສນັຍາສອງປີ, ອີກປະການໜ່ຶງເຮອືນຫຼງັດ ັງ່ກາ່ວແມນ່ໄດຂ້າຍໃຫ ້

ທາ້ວ ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ ກອ່ນໜາ້ນ ັນ້ແລວ້ ຈຶ່ງມາເຮັດສນັຍາເຊ່ົາກບັບ ລິສດັໂດຍບ ລິສດັບ ່ ຮ ວ້າ່

ເຮອືນດ ັງ່ກາ່ວໄດຂ້າຍແລວ້. ອງີຕາມມາດຕາ 5 ຂ  ້3 ແລະ ມາດຕາ 20 ຂ  ້3 ຂອງກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍ

ຂ ຜ້  ກພນັໃນ ແລະ ນອກສນັຍາ ເມ ື່ອຄ ົນ້ຄວາ້ແລວ້ ເຫັນວາ່ ສນັຍາດ ັງ່ກາ່ວແມນ່ເຮັດຂຶນ້ໂດຍບ ່ ຖກືຕອ້ງ

ຕາມຫຼກັການຂອງການເຮັດສນັຍາ ເນື່ອງຈາກວາ່ ນາງ ຄ  າຫຼາ້ ຂາວດ ີ ໄດຂ້າຍທ່ີດນິ ແລະເຮອືນ

ດ ັງ່ກາ່ວແລວ້ແຕບ່ ່ ໄດແ້ຈງ້ໃຫຜ້ ເ້ຊ່ົາຊາບ ເຫັນວາ່ ສນັຍາດ ັງ່ກາ່ວເຮັດຂຶນ້ດວ້ຍຄວາມບ ່ ຈງິໃຈ ແລະມີ
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ການປກົປິດຂ ມ້  ນ ຈຶ່ງເຫັນຄວນໃຫ ້ນາງ ຄ  າຫຼາ້ ຂາວດ ີ(ຈ  າເລີຍທີ 1) ສ ົ່ງເງນິຄນືໃຫແ້ກບ່ ລິສດັໃນຈ  າ

ນວນຄາ່ເຊ່ົາຫກົເດອືນທ່ີບ ່ ໄດຢ້ .່ ສວ່ນດອກເບຍ້ 12% ທ່ີໂຈດສະເໜີມານ ັນ້ໃນສນັຍາກ ບ ່ ໄດກ້  ານດົໄວ້

, ເຫັນວາ່ເປັນການສະເໜີທ່ີບ ່ ມເີຫດຜນົ. ສ  າລບັຄາ່ປ່ວຍການຊບັ 3%ໂຈດກ ບ ່ ມຫຼີກັຖານມາອາ້ງອງີຕ ່

ຄວາມເສຍຫາຍດ ັງ່ກາ່ວ;      

ການທ່ີ ທາ້ວ ຫມຸແພງ ສນັຕສິກຸ ຕາງໜາ້ ນາງ ຄ  າຫຼາ້ ຂາວດ ີໄດສ້ະເໜີວາ່ ການທ່ີບ ລິສດັ

ມາຮອ້ງຟ້ອງທວງເອົາເງນິຄາ່ເຊ່ົາເຮອືນຄນືນ ັນ້ ນາງ ຄ  າຫຼາ້ ຂາວດ ີບ ່ ໄດເ້ອົາ ແລະ ກ ບ ່ ໄດລ້ະເມດີ

ສນັຍາ, ເມ ື່ອໄດຄ້ ົນ້ຄວາ້ແລວ້ເຫັນວາ່ ເປັນການກາ່ວອາ້ງທ່ີບ ່ ມເີຫດຜນົ ເນື່ອງຈາກວາ່ ໃນການເຮັດ

ສນັຍາເຊ່ົາແມນ່ ນາງ ຄ  າຫຼາ້ ຂາວດ ີແລະ ບ ລິສດັເປັນຄນົເຮັດສນັຍາ ແລະ ສນັຍາດ ັງ່ກາ່ວກ ເຮັດຂຶນ້

ໂດຍບ ່ ຖກືຕອ້ງຕາມຫຼກັການຂອງສນັຍາ. ສະນ ັນ້, ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົເຂດ II ຈຶ່ງບ ່

ເຫັນຄວນສະເໜີໃຫສ້ານພິຈາລະນາ;  

ເຫັນຕາມ ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍຂ ຜ້  ກພນັໃນສນັຍາ ແລະ ນອກສນັຍາສະບບັປບັປງຸ ປີ 2008

ມາດຕາ 5 ຂ  ້3 ແລະ 20 ຂ  ້3, ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການດ  າເນນີຄະດແີພງ່ ສະບບັປບັປງຸ ປີ 2012 

ມາດຕາ 217, 249, 262. 

 

    ດວ້ຍເຫດນີ ້

ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົເຂດ II ແຂວງວຽງຈນັ ຈຶ່ງຖະແຫຼງຕ ່ ປະທານຄະນະສານ

ແພງ່ ຂອງສານປະຊາຊນົເຂດ II ແຂວງວຽງຈນັ ເພ່ືອພິຈາລະນາຕາມການສະເໜີມານ ັນ້. 

 

 

ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົເຂດ 

(ເຊັນ ແລະ ປະທບັຕາ) 

 

 

                              ຄ  າແດງ ແສງຈນັ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງວຽງຈນັ 

ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົເຂດ II       ເລກທີ XXX/ອຍກ.ຂ 

        ລງົວນັທີ................/......... /...... 

  

ຄ  າຖະແຫຼງ (ສ  າລບັການຝຶກອບົຮມົ) 

 

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ສະບບັປບັປງຸປີ 2009 

             ມາດຕາ 10, 34 ແລະ 48. 

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການດ  າເນນີຄະດແີພງ່ ສະບບັປບັປງຸປີ 2012 ມາດຕາ 213    

ແລະ 241. 

- ອງີຕາມ ສ  ານວນຄະດແີພງ່ຂອງສານປະຊາຊນົເຂດ.........ສະບບັເລກທີ......./ຂຕ......, ລງົ 

       ວນັທີ............... /....../........ 

ລະຫວາ່ງ 

ທາ້ວ/ນາງ.......................................................................................................ໂຈດ 

ທາ້ວ/ນາງ............................................................................ທະນາຍຄວາມຜ ຕ້າງໜາ້ 

ທາ້ວ/ນາງ...................................................................................................ຈ  າເລີຍ 

ທາ້ວ/ນາງ............................................................................ທະນາຍຄວາມຜ ຕ້າງໜາ້ 

ທາ້ວ/ນາງ.................................................................................ບກຸຄນົທີສາມ (ຖາ້ມ)ີ 

 ກຽ່ວເລ່ືອງ: ........................................................................................................... 

 

ເນືອ້ຄະດ ີ

ສະຫຸຼບເຫດການຂອງຄະດໂີດຍຫຍ  ້ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ ຄ  າຮອ້ງຟ້ອງ, ຄ  າແກຟ້້ອງ ແລະ ຄ  າຟ້ອງ

ແຍງ່ຂອງຄ ຄ່ວາມ ຫືຼ ບກຸຄນົທີສາມ (ແຕຕ່ອ້ງຄບົຖວ້ນນບັແຕມ່ ືມ້ຂີ ຂ້ດັແຍງ່ເຖງິມຮີອ້ງຟ້ອງຕ ່ ສານ) 

ໃນກ ລະນ ີທ່ີເປັນບດົສະຫຸຼບຄະດທ່ີີສານປະຊາຊນົສ ົ່ງມາໃຫ ້ແມນ່ໃຫສ້ງັລວມເນືອ້ຄະດຕີາມບດົສະຫຸຼບ

ດ ັງ່ກາ່ວ. 

.............................................................................................................................

........................................................................................................................... 
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ຄ  າເຫັນ 

ຜາ່ນການຄ ົນ້ຄວ້າບນັດາຂ ມ້  ນຫຼກັຖານຕາ່ງໆຕາມສ  ານວນຄະດ ີ ຢາ່ງຮອບດາ້ນ, ຄບົຖວ້ນ 

ແລະ ພາວະວໄິສແລວ້ 

ເຫັນວາ່..................................................................................................................

(ໃຫມ້ຄີ  າເຫັນຕ ່ ເຫດການຂອງຄະດທ່ີີເປັນມາໂດຍຫຍ )້ ຂອງໂຈດ, ຈ  າເລີຍ ຫືຼ ບກຸຄນົທີສາມ.  

ເຫັນວາ່.................................................................................................................. 

(ໃຫມ້ຄີວາມເຫັນໄຈແ້ຍກຂ ມ້  ນຫຼກັຖານຕາ່ງໆ ຕາມຄ  າຮອ້ງຟ້ອງຂອງໂຈດວາ່ ສອດຄອ່ງ ຫືຼ ບ  ່

ສອດຄອ່ງຕາມກດົໝາຍໃດ).................................................................................................

(ຂຽນເນືອ້ໃນຂອງມາດຕາກດົໝາຍໃສ)່. 

ເຫັນຕາມ ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍ.......................ມາດຕາ..................................................... 

 

ດວ້ຍເຫດນີ ້

ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົເຂດ...................ຈຶ່ງຖະແຫຼງຕ ່ ປະທານຄະນະສານແພງ່ 

ຂອງສານປະຊາຊນົເຂດ.....................ເພ່ືອພິຈາລະນາຕາມການສະເໜີມານ ັນ້. 

 

 

ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົເຂດ 

      (ເຊັນ ແລະ ປະທບັຕາ) 
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 ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

                              ເລກທີ XXX/ຂຕ.ພ 

                      ລງົວນັທີ 04 ເມສາ 2013

      

ບດົບນັທຶກປະຊຸມສານ 

ຄະນະສານແພງ່ຂອງສານປະຊາຊນົເຂດ II 

ປະກອບດວ້ຍ 

 

ທາ່ນ ຈນັນະຄອນ ທອງປນັຍາ     ປະທານ 

ທາ່ນ ນາງ ສມົກຽດ ສກຸໄຊຍະ     ຄະນະ 

ທາ່ນ ນາງ ຈນັເພັງ ສະຫວາ່ງ     ຄະນະ 

ນ ັງ່ພອ້ມດວ້ຍ ທາ່ນ ນາງ ດອກໄມ ້ຈນັມະນ ີ          ຈາ່ສານ 

ໂດຍຊອ້ງໜາ້ ທາ່ນ ອິນໄຊ ວໄິລຮຸງ່     ຕາງໜາ້ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົເຂດ II 

 ໄດເ້ປີດປະຊຸມສານຂຶນ້ໃນວນັທີ 04 ເມສາ 2013,  ເວລາ 13:30, ຢ ທ່ີ່ຫອ້ງປະຊຸມສານ

ແພງ່ຂອງສານປະຊາຊນົເຂດ II, ແຂວງວຽງຈນັ ເພ ່ ອພິຈາລະນາຄະດແີພງ່ ເລກທີ XXX/ຂຕ.ພ, ລງົ

ວນັທີ 11 ທນັວາ 2012  

ລະຫວາ່ງ 

ບ ລິສດັກ ່ສາ້ງສາກນົຈ  າກດັ...................................................................................ໂຈດ; 

ທາ້ວ ບນຸທນັ ຊະນະໃຈ, ອາຍ ຸ46 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ທະນາຍຄວາມ, ປດັຈບຸນັຢ ່

ໜວ່ຍ xx, ບາ້ນ ນາຊ , ເມ  ອງ ໂພນໂຮງ, ແຂວງວຽງຈນັ..............................ທະນາຍຄວາມໂຈດ. 

ນາງ ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ,ີ ອາຍ ຸ52 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ນກັທລຸະກດິ, ປດັຈບຸນັຢ ໜ່ວ່ຍ 

xx, ບາ້ນວຽງແກວ້, ເມ  ອງ ວງັວຽງ, ແຂວງ ວຽງຈນັ................................................ຈ  າເລີຍທີ 1; 

ທາ້ວ ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ, ອາຍ ຸ48 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ນກັທລຸະກດິ, ປດັຈບຸນັ

ຢ ໜ່ວ່ຍ xx, ບາ້ນ ວຽງໄຊ, ເມ  ອງ ວງັວຽງ, ແຂວງ ວຽງຈນັ ………….....................ຈ  າເລີຍທີ 2. 

ກຽ່ວເລ ່ ອງ:  ທວງເອົາເງນິຄາ່ເຊ່ົາເຮ ອນຄ ນ  

ໂຈດ:  ຢັງ້ຢ ນເອົາຕາມຄ  າຮອ້ງຟ້ອງທກຸປະການ, ອກີປະການໜ່ຶງ ສນັຍາແມນ່ເຮັດຂຶນ້ຖ ກຕອ້ງຕາມ

ກດົໝາຍ. 

ຕາງໜາ້ຈ  າເລີຍທີ 1: ທາ້ວ ຫມຸແພງ ສນັຕສິກຸ, ອາຍ ຸ53 ປີ, ບາ້ນ ແສນຊຸມ, ໜວ່ຍ XXX, ເມ  ອງ

ໂພນໂຮງ ຮບັຮ ກ້ຽ່ວກບັການເຮັດສນັຍາ, ໂຈດອາ້ງວາ່ ຈ  າເລີຍ ຕວົະຍວົະຫ ອກລວງນ ັນ້ ບ ່
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ແມນ່ຄວາມຈງິເນ ່ອງຈາກວາ່ ນາງ ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ ີ ໄດຕ້ກົລງົຂາຍທ່ີດນິ ແລະ ເຮ ອນໃຫ ້

ທາ້ວ ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ ແລວ້. 

ໂຈດ: ຮຽກຮອ້ງຄາ່ເຊ່ົາເຮ ອນຄ ນຈ  ານວນ 24.000 ໂດລາສະຫະລດັ ພອ້ມດວ້ຍດອກເບຍ້ຕາມກດົ ໝ

າຍ ແລະ ຄາ່ປ່ວຍການ, ໂຈດໄດເ້ຮັດສນັຍາກບັ ນາງ ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ ີກ  ານດົ ສອງປີ ແຕວ່ນັ

ທີ 7 ທນັວາ 2011 ເຖງິ ວນັທີ 31 ທນັວາ 2013 ແລະ ໂຈດໄດຈ້າ່ຍກອ່ນລວ່ງໜາ້ແລວ້

ຈ  ານວນ 24.000 ໂດລາສະຫະລດັ, ໂຈດໄດຍ້າ້ຍອອກຈາກເຮ ອນໃນວນັທີ 1 ກ ລະກດົ 

2012 ແລະ ການເຮັດສນັຍາແມນ່ ທາ້ວ ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ ບ ່ ໄດເ້ຂ້ົາຮວ່ມນ  າ. 

ຈ  າເລີຍທີ 2: ອາ້ງວາ່ ຕນົໄດຊ້ ທ່ີ້ດນິ ແລະ ເຮ ອນນ  າ ນາງ ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ ີແລະ ຕກົລງົຈາ່ຍເງນິໃຫ້

ກນັເປັນສາມງວດ, ຢ ຕ່ ່ ມາ ນາງ ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ ີ ໄດບ້ອກວາ່ ທາງບ ລິສດັໄດມ້າເຮັດສນັຍາ

ເຊ່ົາຕ ່  ຊຶ່ ງສນັຍາດ ັງ່ກາ່ວແມນ່ຕນົບ ່ ເຄີຍເຫັນມາກອ່ນຈນົຮອດມ ປ້ະຊຸມ. 

ຕາງໜາ້ຈ  າເລີຍທີ 1: ຮບັຮ ກ້ຽ່ວກບັເງນິ 4.000 ໂດລາສະຫະລດັ ໄດເ້ອົາໄປແລນ່ເອກະສານໂອນໃບ

ຕາດນິ ແລະ ນາງ ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ ີກ ໄດແ້ຈງ້ໃຫບ້ ລິສດັແລວ້. ຝາ່ຍໂຈດບ ່ ຮບັຮ ວ້າ່ ນາງ ຄ  າ

ຫ າ້ ຂາວດ ີອາ້ງວາ່ ໄດຂ້າຍທ່ີດນິ ແລະ ເຮ ອນ ແລວ້ນ ັນ້, ໂຈດຮບັຮ ວ້າ່ທາ້ວ ທອງດ  າ ປະ

ກາຍແສງ ໃຫເ້ຊ່ົາ ໜ່ຶງປີ ແຕໂ່ຈດຍາ້ຍອອກເອງ. ໃນເວລາເຮັດສນັຍາໃໝນ່ີ ້ ບ ່ ໄດອ້ອກຊ ່

ທາ້ວ ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ, ແຕທ່າ້ວ ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ ກ ຮບັຮ ໄ້ດໃ້ຫເ້ຊ່ົາໜ່ຶງປີ ແລະ 

ຈ  າເລີຍກ ໄດແ້ຈງ້ແລວ້ກອ່ນຈະເຂ້ົາມາຢ .່ 

ຜ ຕ້າງໜາ້ໂຈດ: ນາງ ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ ີເປັນຜ ຄຸ້ມ້ຄອງເຮ ອນ ແລະ ຜ ກ້ຽ່ວ ໄດເ້ຮັດສນັຍາກບັບ ລິສດັ. 

ຈ  າເລີຍທີ 2: ບ ່ ຮບັຮ ກ້ຽ່ວກບັເງນິ 4.000 ໂດລາສະຫະລດັ. 

ໂຈດ: ຮບັຮ ວ້າ່ ບ ່ ໄດເ້ຮັດສນັຍາກບັ ທາ້ວ ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ ແທ,້ ຫ ງັຈາກເຮັດສນັຍາແລວ້ 

ນາງ ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ ີຈຶ່ງໄດແ້ຈງ້ໃຫຮ້ ວ້າ່ ທ່ີດນິ ແລະ ເຮ ອນດ ັງ່ກາ່ວແມນ່ໄດຂ້າຍໃຫ ້ທາ້ວ 

ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ ແລວ້. ມາຮອດປດັຈບຸນັ ຝາ່ຍໂຈດ ຮຽກຮອ້ງເອົາແຕ ່ 12.000 ໂດ

ລາສະຫະລດັ, ສວ່ນຄາ່ປ່ວຍການແມນ່ບ ່ ຮຽກຮອ້ງເອົາອກີ. 

ຈ  າເລີຍທີ 2: ຮບັຮ ໄ້ດໃ້ຫເ້ຊ່ົາເຮ ອນໜ່ຶງປີ ແລະ ໄດຮ້ບັເອົາເງນິນ  າໂຈດຈ  ານວນ 20.000 ໂດລາສະ

ຫະລດັ, ກອ່ນຈະເຂ້ົາໄປຢ  ່ຈ  າເລີຍທີ 1 ກ ໄດແ້ຈງ້ໃຫໂ້ຈດກອ່ນແລວ້. 

ຜ ຕ້າງໜາ້ຈ  າເລີຍທີ 1: ສະເໜີວາ່ ກອ່ນຈະຂາຍກ ໄດແ້ຈງ້ໃຫໂ້ຈດຮບັຮ ແ້ລວ້, ການເຮັດສນັຍາແມນ່

ເຮັດຂຶນ້ສອງຄ ັງ້, ສນັຍາຄ ັງ້ທີໜ່ຶງໜດົໄປແລວ້ຈຶ່ງໄດເ້ຮັດສນັຍາຊ ຂ້າຍ. ຫ ງັຈາກຂາຍແລວ້ 

ຝາ່ຍໂຈດຈຶ່ງໄດເ້ຮັດສນັຍາຄ ັງ້ທີສອງ ຊຶ່ ງທາ້ວ ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ ກ ຮບັຮ  ້ແລະ ໃຫເ້ຊ່ົາ

ໜ່ຶງປີ. 

ຈ  າເລີຍທີ 2: ສະເໜີວາ່ ໂຈດຮຽກຮອ້ງຄາ່ເຊ່ົາເຮ ອນຄ ນນ ັນ້ ແມນ່ບ ່ ເຫັນດສີ ົ່ງຄ ນ ເພາະວາ່ໂຈດເປັນ

ຝາ່ຍຍາ້ຍອອກເອງກອ່ນກ  ານດົ. 

ໂຈດ:  ປະຕເິສດບ ່ ຮບັຮ ກ້ຽ່ວກບັການແຈງ້ຂອງຈ  າເລີຍ.  

ຜ ຕ້າງໜາ້ຈ  າເລີຍທີ 1: ຢັງ້ຢ ນເອົາຄ ເກົ່ າ, ກອ່ນຈະຂາຍຝາ່ຍໂຈດກ ຮບັຮ ແ້ລວ້, ຫ ງັຈາກໜດົສນັຍາ

ໂຈດກ ໄດມ້າຕ ່ ສນັຍາໃໝ.່ 
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ໂຈດ:  ສະເໜີວາ່ ຈດຸປະສງົແມນ່ຮອ້ງຟ້ອງ ນາງ ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ ີເພາະວາ່ສນັຍາໄດເ້ຮັດກບັຜ ກ້ຽ່ວ. 

 ໂຈດ, ຈ  າເລີຍ ບ ່ ມເີອກະສານ ແລະ ຫ ກັຖານອນັໃດ ທ່ີຈະມາຍ ່ ນຕ ່ ສານອກີ. 

 

ດວ້ຍເຫດນີ:້ 

 ຈຶ່ງໄດຕ້ດັສນິຕ ່ໜາ້ປະຊາຊນົ ໃນສະຖານແພງ່ເປັນຂ ັນ້ຕ ົນ້ໂດຍຊອ້ງໜາ້ໂຈດ, ພວກຈ  າເລີຍ  

 ບອກວາ່: ຄ  າຮອ້ງຟ້ອງສະບບັລງົວນັທີ 15 ພະຈກິ 2012 ຂອງທາ້ວ ບນຸທນັ ຊະນະໃຈ 

(ຕາງໜາ້ໂຈດ) ມເີຫດຜນົ. 

- ໃຫນ້າງ ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ ີ (ຈ  າເລີຍທີ 1) ຮບັຜິດຊອບສ ົ່ງເງນິຄາ່ເຊ່ົາເຮ ອນ ຈ  ານວນ 12.000 

ໂດລາສະຫະລດັ ຄ ນໃຫແ້ກທ່າ້ວ ບນຸທນັ ຊະນະໃຈ (ຕາງໜາ້ໂຈດ); 

- ໃຫຈ້  າເລີຍທີ 1 ຮບັຜິດຊອບເງນິຄາ່ອາກອນຂອງລດັຈ  ານວນ 2% ຂອງມ ນຄາ່ການຮອ້ງ

ຟ້ອງ; 

- ໃຫນ້າງ ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ ີ (ຈ  າເລີຍທີ 1) ທດົແທນເງນິຄາ່ວາງສານ ຈ  ານວນ 200.000 ກບີ 

ແລະ ຄາ່ເສ ອ້ປກົສ  ານວນຄະດ ີຈ  ານວນ 35.000 ກບີ ຄ ນແກໂ່ຈດ ພອ້ມທງັໃຫຈ້  າເລີຍ ຮບັຜິດຊອບ

ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍຕາ່ງໆໃນເວລາຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຄ  າຕດັສິນຂອງສານ; 

ໄດບ້ອກໂຈດ, ຈ  າເລີຍ ຊາບແລວ້, ຖາ້ຝາ່ຍໃດບ ່ ພ ໃຈຕ ່ ຄ  າຕດັສນິສະບບັນີ ້ມສີິດຂ ອທຸອນໄດ້

ພາຍໃນກ  ານດົ 20 ວນັ ນບັແຕວ່ນັລງົຄ  າຕດັສນິເປັນຕ ົນ້ໄປ. 

 

ໄອຍະການ  ຈາ່ສານ         ໂຈດ                   ຈ  າເລີຍ  

 

ອນິໄຊ ວໄິລຮຸງ່     ບນຸທນັ ຊະນະໃຈ       ຫມຸແພງ ສນັຕິສກຸ 

      ລ  າເງນິ ຜາຕ ັງ້      ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ 

              

               ດອກໄມ ້ຈນັມະນ ີ                
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ສານປະຊາຊນົແຂວງວຽງຈນັ 

ສານປະຊາຊນົເຂດ II                         ເລກທີ xxx/ຂຕ.ພ  

ຄະນະສານແພງ່         ລງົວນັທີ 04 ເມສາ 2013   

   

ຄ  າຕດັສນິຄະດແີພງ່ 

ຄະນະສານແພງ່ຂອງສານປະຊາຊນົເຂດ II 

ແຂວງວຽງຈນັ ຊ ່ ງປະກອບດວ້ຍ: 

 

ທາ່ນ ຈນັນະຄອນ ທອງປນັຍາ        ປະທານ 

ທາ່ນ ນາງ ສມົກຽດ ສກຸໄຊຍະ       ຄະນະ 

ທາ່ນ ນາງ ຈນັເພັງ ສະຫວາ່ງ             ຄະນະ 

ນ ັງ່ພອ້ມດວ້ຍ  ທາ່ນ ນາງ ດອກໄມ ້ຈນັມະນ ີ           ຈາ່ສານ 

ໂດຍຊອ້ງໜາ້  ທາ່ນ ອິນໄຊ ວໄິລຮຸງ່      ໄອຍະການປະຊາຊນົເຂດ II  

ໄດເ້ປີດປະຊຸມສານຂ ນ້ໃນວນັທີ 04 ເມສາ 2013,  ເວລາ 13:30, ຢ ທ່ີ່ຫອ້ງປະຊຸມສານ

ຂອງສານປະຊາຊນົເຂດ II, ແຂວງວຽງຈນັ ເພ ່ ອພິຈາລະນາຄະດແີພງ່ ເລກທີ xxx/ຂຕ.ພ, ລງົວນັທີ 

11 ທນັວາ 2012.  

ລະຫວາ່ງ  

ບ ລິສດັກ ່ສາ້ງສາກນົຈ  າກດັ..................................................................................ໂຈດ; 

ທາ້ວ ບນຸທນັ ຊະນະໃຈ, ອາຍ ຸ46 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ທະນາຍຄວາມ, ປດັຈ ຸບນັຢ ່

ໜວ່ຍ xxx, ບາ້ນ ນາຊ , ເມ  ອງ ໂພນໂຮງ, ແຂວງວຽງຈນັ ............................ທະນາຍຄວາມໂຈດ. 

 ນາງ ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ,ີ ອາຍ ຸ52 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ນກັທລຸະກດິ, ປດັຈບຸນັຢ ໜ່ວ່ຍ 

xxx, ບາ້ນ ວຽງແກວ້, ເມ  ອງ ວງັວຽງ, ແຂວງ ວຽງຈນັ  .........................................ຈ  າເລີຍທີ 1; 

 ທາ້ວ ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ, ອາຍ ຸ48 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ນກັທລຸະກດິ, ປດັຈບຸນັ

ຢ ໜ່ວ່ຍ xxx, ບາ້ນ ວຽງໄຊ, ເມ  ອງ ວງັວຽງ, ແຂວງວຽງຈນັ ...................................ຈ  າເລີຍທີ 2. 

 ກຽ່ວເລ ່ ອງ: ທວງເອົາເງນິຄາ່ເຊ່ົາເຮ ອນຄ ນ 
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ສານ 

ໃນນາມ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ; 

ໂດຍອງີຕາມໜາ້ທ່ີ ແລະ ສດິອ  ານາດຂອງສານຕາມກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍສານປະຊາຊນົແຫງ່ 

ສປປ ລາວ; 

ໄດແ້ຈງ້ລາຍຊ ່ ຄະນະສານ, ຈາ່ສານ ແລະ ຄະດນີ  າອອກມາພິຈາລະນາໃຫໂ້ຈດ ແລະ ພວກ

ຈ  າເລີຍ ຊາບແລວ້; 

ໄດແ້ຈງ້ສດິໃນການຄາ້ນຕວົຄະນະສານ ຫ   ບກຸຄນົໃດໜ ່ ງໃນຄະນະສານ ແລະ ຈາ່ສານ ໃຫ້

ໂຈດ ແລະ ພວກຈ  າເລີຍ ຊາບແລວ້; 

ໄດແ້ຈງ້ສດິໃນການຕ ່ ສ ຄ້ະດໃີຫໂ້ຈດ, ພວກຈ  າເລີຍ ແລະ ຜ ເ້ຂ້ົາຮວ່ມໃນການດ  າເນນີຄະດີ

ຊາບແລວ້; 

ໄດຟ້ງັຄ  າໃຫກ້ານຂອງໂຈດ ແລະ ພວກຈ  າເລີຍ ໃນທ່ີປະຊຸມສານແລວ້; 

ໄດຟ້ງັຄ  າຖະແຫ ງຂອງໄອຍະການປະຊາຊນົແລວ້. 

 

ເນ ອ້ຄະດ ີ

ເຫັນຕາມເນ ອ້ໃນຄ  າຮອ້ງຟ້ອງສະບບັ ລງົວນັທີ 15 ພະຈກິ 2012 ຂອງ ທາ້ວ ບນຸທນັ ຊະ

ນະໃຈ ທະນາຍຄວາມໂຈດ ກາ່ວວາ່ ໃນປີ 2010 ບ ລິສດັກ ່ສາ້ງສາກນົຈ  າກດັ ໄດເ້ຊ່ົາເຮ ອນທາ້ວ ຄ  າ

ສ ີແສງຈນັເພັງ ໂດຍໄດເ້ຮັດສນັຍາເຊ່ົາກບັ ນາງ ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ ີ(ຫ ານສາວ), ພາຍຫ ງັສນັຍາເຊ່ົາໜົ

ດກ  ານດົແລວ້ ນາງ ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ ີໄດມ້າເຮັດສນັຍາໃໝ ່ສະບບັລງົວນັທີ 7 ທນັວາ 2011 ໂດຍໄດ້

ຕກົລງົຄາ່ເຊ່ົາເຮ ອນເດ ອນລະ 2.000 ໂດລາສະຫະລດັ ຕກົເປັນປີລະ 24.000 ໂດລາສະຫະລດັ, 

ສວ່ນເງນິຄາ່ເຊ່ົາເຮ ອນແມນ່ບ ລິສດັ ໄດຈ້າ່ຍລວ່ງໜາ້ໄປແລວ້ 24.000 ໂດລາສະຫະລດັ, ຕກົມາຮອດ

ວນັທີ 19 ກມຸພາ 2012 ທາ້ວ ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ ໄດແ້ຈງ້ຕ ່ ບ ລິສດັ ວາ່ ຜ ກ້ຽ່ວເປັນເຈົາ້ຂອງ

ເຮ ອນ ແລະ ບ ່ ໃຫບ້ ລິສດັເຊ່ົາຕ ່  ຊ ່ ງຜ ກ້ຽ່ວໄດອ້າ້ງວາ່ໄດຊ້ ເ້ຮ ອນນ  າ ທາ້ວ ຄ  າສີ ແສງຈນັເພັງ  ເຈົາ້

ຂອງເຮ ອນແຕວ່ນັທີ 23 ພະຈກິ 2011, ຕ ່ ມາວນັທີ 04 ມຖິນຸາ 2012 ບ ລິສດັ ໄດແ້ຈງ້ໃຫ ້ ນາງ 

ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ ີ ຮ ວ້າ່ຈະຍາ້ຍອອກ, ເຫດຜນົທ່ີຍາ້ຍອອກກ ຍອ້ນວາ່ ສນັຍາທ່ີ ນາງ ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ ີ

ເຮັດຂ ນ້ນ ັນ້ເປັນສນັຍາຕວົະຍວົະຫ ອກລວງ, ຈາກນ ັນ້ໃນວນັທີ 01 ກ ລະກດົ 2012 ບ ລິສດັໄດຍ້າ້ຍ

ອອກ ຈ ່ງທວງເອົາເງນິທ່ີີຕນົຈາ່ຍລວ່ງໜາ້ໄປແລວ້ຈ  ານວນ 24.000 ໂດລາສະຫະລດັ ພອ້ມດວ້ຍ

ດອກເບຍ້ 12% ຕ ່ ປີຕາມອດັຕາເງນິກ ທ້ະນາຄານການຄາ້ຕາ່ງປະເທດລາວມະຫາຊນົ ແລະ ຄາ່ປ່ວຍ

ການຊບັຈ  ານວນ 3% ຕ ່ ປີ ຂອງມ ນຄາ່ 24.000 ໂດລາສະຫະລດັ ນບັແຕວ່ນັທີ 01 ມງັກອນ 2011 

ຈນົຮອດມ ປ້ະຕບິດັສ  າເລັດ.  

ຜາ່ນມາບ ລິສດັເຄຍີເຂ້ົາໄປໂອລ້ມົໄກເ່ກຍ່ກບັ ນາງ ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ ີ ແລວ້ ແຕຖ່ ກຜ ກ້ຽ່ວ 

ປະຕເິສດ ໂດຍອາ້ງວາ່ໃຫໄ້ປທວງເອົານ  າ ທາ້ວ ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ, ດ ັງ່ນ ັນ້ ບ ລິສດັ ຈ ່ງຍ ່ ນຄ  າ

ຮອ້ງຟ້ອງຕ ່ ສານເພ ່ ອສະເໜີໃຫພິ້ຈາລະນາຕາມລະບຽບກດົໝາຍ. 
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ເຫັນຕາມເນ ອ້ໃນຄ  າແກຟ້້ອງສະບບັລງົວນັທີ 06 ທນັວາ 2012 ຂອງ ນາງ ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ ີ

(ຈ  າເລີຍທີ 1) ແລະ ບດົບນັທ ກຄ  າໃຫກ້ານຄ ັງ້ວນັທີ 30 ມງັກອນ 2013 ຂອງ ທາ້ວ ຫມຸແພງ ສນັຕິ

ສກຸ (ຕາງໜາ້ຈ  າເລີຍທີ 1) ອາ້ງວາ່ ໃນປີ 2009 ນາງ ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ ີ ຕາງໜາ້ໃຫ ້ທາ້ວ ຄ  າສີ 

ແສງຈນັເພັງ ເຈົາ້ຂອງເຮ ອນ ໄດເ້ຮັດສນັຍາເຊ່ົາເຮ ອນກບັບ ລິສດັກ ່ສາ້ງສາກນົຈ  າກດັ ຕາມສນັຍາເຊ່ົາ

ສະບບັລງົວນັທີ 23 ຕລຸາ 2009, ໃນເມ  ່ອສນັຍາດ ັງ່ກາ່ວໄດສ້ີ້ນສດຸແລວ້ ນາງ ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ ີກ ໄດ້

ແຈງ້ໃຫບ້ ລິສດັຮ ວ້າ່ ບ ່ ໃຫເ້ຊ່ົາຕ ່ , ຕອ້ງການທ່ີດນິ ແລະ ເຮ ອນຄ ນ, ແຕບ່ ລິສດັ ໄດຂ້ ເຊ່ົາຕ ່ ໂດຍອາ້ງ

ວາ່ ໄດຕ້ດິຕ ັງ້ເຄ ່ ອງຂອງຫ າຍແລວ້, ຫ ງັຈາກນ ັນ້ຈ ່ງໄດມ້າເຮັດສນັຍາໃໝ ່ສະບບັລງົວນັທີ 07 ທນັວາ 

2011 ຊ ່ ງໃນໄລຍະເວລາເຮັດສນັຍາໃໝນ່ ັນ້ ທາ້ວ ຄ  າສ ີ ແສງຈນັເພັງ ໄດຂ້າຍທ່ີດນິ ແລະ ເຮ ອນ 

ໃຫແ້ກ ່ທາ້ວ ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ ແຕບ່ ່ ທນັໄດຮ້ບັເງນິຄບົຕາມຈ  ານວນ ແລະ ບ ່ ທນັໄດໂ້ອນທ່ີດນິ 

ແລະ ເຮ ອນດ ັງ່ກາ່ວ ໃຫເ້ປັນກ າມະສດິຂອງ ທາ້ວ ທອງດ  າ ປະກາຍແສງເທ ່ ອ ແລະ ໃນເວລາດຽວ

ກນັນ ັນ້ ນາງ ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ ີໄດປ້ ກສາຫາລ ກບັ ທາ້ວ ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ, ຈາກນ ັນ້ ນາງ ຄ  າຫ າ້ 

ຂາວດ ີ ຈ ່ງໄດເ້ຊັນສນັຍາໃໝ ່ແລະ ໄດຮ້ບັຄາ່ເຊ່ົາຈ  ານວນໜ ່ ງປີເທ່ົາກບັ 24.000 ໂດລາສະຫະລດັ, 

ເມ  ່ອໄດເ້ງນິແລວ້ ນາງ ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ ີໄດເ້ອົາໃຫ ້ທາ້ວ ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ ຈ  ານວນ 20.000 

ໂດລາສະຫະລດັ, ສວ່ນ 4.000 ໂດລາສະຫະລດັ ແມນ່ເອົາໄປແລນ່ໂອນທ່ີດນິ ແລະ ເຮ ອນ ໃຫເ້ປັນ

ກ  າມະສດິຂອງທາ້ວ ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ, ພາຍຫ ງັເຮັດສນັຍາເຊ່ົາໃໝແ່ລວ້ ບ ລິສດັແມນ່ຢ ໄ່ດຫ້ກົ

ເດ ອນ, ຈາກນ ັນ້ ທາ້ວ ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ ໄດແ້ຈງ້ຕ ່ ບ ລິສດັວາ່ ຜ ກ້ຽ່ວເປັນເຈົາ້ຂອງເຮ ອນຜ ໃ້ໝ ່

ແລະ ໄດອ້ະນຍຸາດໃຫຢ້ ຄ່ບົໜ ່ ງປີຕາມຈ  ານວນເງນິຄາ່ເຊ່ົາທ່ີໄດມ້າ, ເມ  ່ອເປັນແນວນ ັນ້ບ ລິສດັຈ ່ງບ ່ ພ ໃຈ 

ແລວ້ໄດແ້ຈງ້ໃຫ ້ນາງ ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ ີຮ ວ້າ່ຈະຍາ້ຍອອກ ພອ້ມທງັຂ ເງນິຄ ນຈ  ານວນ 24.000 ໂດລາ

ສະຫະລດັ, ແຕຜ່ ກ້ຽ່ວບ ່ ສາມາດສ ົ່ງຄ ນໃຫໄ້ດ ້ ເພາະເງນິຄາ່ເຊ່ົາໄດເ້ອົາໃຫ ້ ທາ້ວ ທອງດ  າ ປະກາຍ

ແສງ ແລະ ກ ບ ່ ໄດລ້ະເມດີສນັຍາເຊ່ົາ, ບ ລິສດັໂຍກຍາ້ຍອອກເອງ. 

ວນິດິໄສ 

ຜາ່ນການຄ ົນ້ຄວາ້ບນັດາເອກະສານ, ຂ ມ້  ນຫ ກັຖານຕາ່ງໆ ທ່ີມຢີ ໃ່ນສ  ານວນຄະດ ີ ພອ້ມທງັ

ການໄຕສ່ວນໃນທ່ີປະຊຸມສານແລວ້. 

ເຫັນວາ່ ໃນປີ 2010 ບ ລິສດັກ ່ສາ້ງສາກນົຈ  າກດັ ໄດເ້ຊ່ົາເຮ ອນ ທາ້ວ ຄ  າສີ ແສງຈນັເພັງ 

ໂດຍໄດເ້ຮັດສນັຍາເຊ່ົາກບັ ນາງ ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ ີ (ຫ ານສາວ), ພາຍຫ ງັສນັຍາເຊ່ົາໝດົກ  ານດົແລວ້ 

ນາງ ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ ີໄດເ້ຮັດສນັຍາເຊ່ົາໃໝສ່ະບບັລງົວນັທີ 7 ທນັວາ 2011 ແລະ ໄດຕ້ກົລງົຄາ່ເຊ່ົາ 

ເດ ອນລະ 2.000 ໂດລາສະຫະລດັ ຕກົເປັນ 24.000 ໂດລາສະຫະລດັ ຕ ່ ປີ ຊ ່ ງບ ລິສດັໄດຈ້າ່ຍຄາ່

ເຊ່ົາລວ່ງໜາ້ແລວ້ຈ  ານວນ 24.000 ໂດລາສະຫະລດັ, ຕກົມາຮອດວນັທີ 19 ກມຸພາ 2012 ທາ້ວ 

ທອງດ  າ ປະກາຍແສງ ໄດແ້ຈງ້ຕ ່ ບ ລິສດັ ວາ່ ຕນົເປັນເຈົາ້ຂອງເຮ ອນຜ ໃ້ໝເ່ພາະຕນົໄດຊ້ ທ່ີ້ດນິ ແລະ 

ເຮ ອນຫ ງັນີແ້ຕວ່ນັທີ 23 ພະຈກິ 2011 ແລະ ບ ່ ໃຫບ້ ລິສດັເຊ່ົາຕ ່ . ມາໃນວນັທີ 4 ມຖິນຸາ 2012 

ບ ລິສດັໄດແ້ຈງ້ໃຫ ້ນາງ ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ ີຮ ວ້າ່ຈະຍາ້ຍອອກ, ເຫດຜນົທ່ີຍາ້ຍອອກກ ຍອ້ນວາ່ ສນັຍາທ່ີ 

ນາງ ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ ີ ເຮັດຂ ນ້ນ ັນ້ເປັນສນັຍາຕວົະຍວົະຫ ອກລວງ, ຈາກນ ັນ້ໃນວນັທີ 01 ກ ລະກດົ 
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2012 ບ ລິສດັໄດຍ້າ້ຍອອກ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ບ ລິສດັຈ ່ງທວງເອົາເງນິຄາ່ເຊ່ົາຄ ນຈ  ານວນ 24.000 ໂດລາສະ

ຫະລດັ ພອ້ມດວ້ຍຄາ່ປ່ວຍການຊບັ 3% ຂອງມ ນຄາ່ 24.000 ໂດລາສະຫະລດັ ແລະ ດອກເບຍ້

ຕາມກດົໝາຍ ນບັແຕວ່ນັທີ 1 ມງັກອນ 2011 ຈນົຮອດມ ປ້ະຕິບດັສ  າເລັດ. ຜາ່ນມາທງັສອງຝາ່ຍ

ເຄຍີໄດໄ້ກເ່ກຍ່ ແຕຖ່ ກ ນາງ ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ ີປະຕເິສດ, ສະນ ັນ້ ຕນົຈ ່ງຮອ້ງຟ້ອງຂ ນ້ສານ ເພ ່ ອໃຫ້

ພິຈາລະນາຕາມລະບຽບກດົໝາຍ. 

ເຫັນວາ່ ໃນເບ ອ້ງຕ ົນ້ໂຈດໄດຮ້ອ້ງຟ້ອງເອົາຄາ່ເຊ່ົາເຮ ອນຄ ນຈ  ານວນ 24.000 ໂດລາສະຫະ

ລດັພອ້ມດວ້ຍດອກເບຍ້ ແລະຄາ່ປ່ວຍການຊບັ ແຕໃ່ນທ່ີປະຊຸມສານ ທາ້ວ ບນຸທນັ ຊະນະໃຈ ທະ

ນາຍຄວາມໂຈດ ໄດສ້ະເໜີຕ ່ ສານວາ່ ປດັຈບຸນັແມນ່ຂ ປ່ຽນແປງມ ນຄາ່ຂອງການຮອ້ງຟ້ອງ ຈາກ 

24.000 ໂດລາສະຫະລດັ ມາເປັນ 12.000 ໂດລາສະຫະລດັ, ເມ  ່ອສານພິຈາລະນາແລວ້ເຫັນວາ່ 

ເປັນການຮອ້ງຟ້ອງທ່ີມເີຫດຜນົ ເນ ່ ອງຈາກວາ່ ຕາມສນັຍາເຊ່ົາ ສະບບັລງົວນັທີ 7 ທນັວາ 2011 

ທາງບ ລິສດັໄດຈ້າ່ຍຄາ່ເຊ່ົາລວ່ງໜາ້ໄປແລວ້ຈ  ານວນ 24.000 ໂດລາສະຫະລດັ, ຜາ່ນມາບ ລິສດັໄດຢ້ ່

ມາແລວ້ຫກົເດ ອນ ຈ ່ງສະເໜີໃຫຫ້ກັເງນິອອກເລີຍ ແລະ ໃນທ່ີປະຊຸມສານ ທາ້ວ ທອງດ  າ ປະກາຍ

ແສງ ເຈົາ້ຂອງເຮ ອນຄນົໃໝ ່ ກ ໄດໃ້ຫກ້ານວາ່ ກຽ່ວກບັການເຮັດສນັຍາເຊ່ົາເຮ ອນຄ ັງ້ທີສອງ ຕນົບ ່

ເຫັນນ  ານາງ ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ ີແຕໄ່ດບ້ອກນ  າຜ ກ້ຽ່ວວາ່ ອະນຍຸາດໃຫບ້ ລິສດັເຊ່ົາຕ ່ ອກີໜ ່ ງປີ ແຕ ່ນາງ 

ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ ີໄດເ້ຮັດສນັຍາສອງປີ, ອີກປະການໜ ່ ງເຮ ອນຫ ງັດ ັງ່ກາ່ວແມນ່ໄດຂ້າຍໃຫ ້ທາ້ວ ທອງ

ດ  າ ປະກາຍແສງ ກອ່ນໜາ້ນ ັນ້ແລວ້ ຈ ່ງມາເຮັດສນັຍາເຊ່ົາກບັບ ລິສດັໂດຍບ ລິສດັບ ່ ຮ ວ້າ່ເຮ ອນດ ັງ່ກາ່ວ

ໄດຂ້າຍແລວ້. ອງີຕາມມາດຕາ 5 ຂ  ້3 ແລະ ມາດຕາ 20 ຂ  ້3 ຂອງກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍຂ ຜ້  ກພນັໃນ 

ແລະ ນອກສນັຍາ ເມ  ່ອສານພິຈາລະນາແລວ້ ເຫັນວາ່ ສນັຍາດ ັງ່ກາ່ວແມນ່ເຮັດຂ ນ້ໂດຍບ ່ ຖ ກຕອ້ງ

ຕາມຫ ກັການຂອງການເຮັດສນັຍາ ຈ ່ງເຫັນຄວນໃຫ ້ນາງ ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ ີ(ຈ  າເລີຍທີ 1) ຮບັຜິດຊອບ

ໃຊແ້ທນເງນິຈ  ານວນ 12.000 ໂດລາສະຫະລດັ ຄ ນໃຫແ້ກບ່ ລິສດັ (ໂຈດ); 

ເຫັນວາ່: ຄາ່ປ່ວຍການຊບັ ແລະ ດອກເບຍ້ຕາມກດົໝາຍທ່ີບ ລິສດັໄດຮ້ອ້ງຂ ຜາ່ນມາ ແຕໃ່ນທ່ີ

ປະຊຸມສານ ໂຈດບ ່ ໄດຮ້ອ້ງຂ ເອົານ  າຈ  າເລີຍແລວ້ ສານຈ ່ງບ ່ ນ  າມາພິຈາລະນາ, ເຫັນຄວນໃຫແ້ລວ້ໄປ; 

ເຫັນວາ່: ທາ້ວ ຫມຸແພງ ສນັຕສິກຸ ຕາງໜາ້ ນາງ ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ ີ ໄດສ້ະເໜີວາ່ ການທ່ີ

ບ ລິສດັມາຮອ້ງຟ້ອງທວງເອົາເງນິຄາ່ເຊ່ົາເຮ ອນຄ ນນ ັນ້ ນາງ ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ ີ ບ ່ໄດເ້ອົາ ແລະ ກ ບ ່ໄດ້

ລະເມດີສນັຍາ, ເມ  ່ອສານພິຈາລະນາແລວ້ເຫັນວາ່ ເປັນການກາ່ວອາ້ງທ່ີບ ່ ມເີຫດຜນົ ເນ ່ ອງຈາກວາ່ 

ໃນການເຮັດສນັຍາເຊ່ົາແມນ່ ນາງ ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ ີ ແລະ ບ ລິສດັເປັນຄນົເຮັດສນັຍາຮວ່ມກນັ ແລະ 

ສນັຍາດ ັງ່ກາ່ວກ ເຮັດຂ ນ້ໂດຍບ ່ ຖ ກຕອ້ງຕາມຫ ກັການຂອງສນັຍາຕາມທ່ີໄດກ້າ່ວມາໃນພາກວນິດິໄສ

ຂາ້ງເທິງນ ັນ້. ສະນ ັນ້, ສານຈ ່ງບ ່ ພິຈາລະນາຕາມການກາ່ວອາ້ງຂອງ ທາ້ວ ຫມຸແພງ ສນັຕສິກຸ ຕາງ

ໜາ້ ນາງ ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ ີ(ຈ  າເລີຍທີ 1); 

ເຫັນວາ່ ຈ  າເລີຍທີ 1 ເປັນຝາ່ຍເສຍຄະດ ີ ສານຈ ່ງເຫັນຄວນໃຫຜ້ ກ້ຽ່ວຮບັຜິດຊອບເສຍຄາ່

ອາກອນຂອງລດັຈ  ານວນ 2% ຂອງມ ນຄາ່ການຮອ້ງຟ້ອງ, ພອ້ມທງັຮບັຜິດຊອບຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍຕາ່ງໆໃນ

ເວລາຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັຄ  າຕດັສນິຂອງສານ; 
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ເຫັນວາ່ ໂຈດໄດນ້  າເງນິມາວາງສານຈ  ານວນ 200.000 ກບີ ແລະ ຄາ່ເສ ອ້ປກົສ  ານວນຄະດີ

ຈ  ານວນ 35.000 ກບີ ແມນ່ສານໄດໃ້ຊຈ້າ່ຍເຂ້ົາໃນການດ  າເນນີຄະດໝີດົແລວ້ ຄ  ສ ົ່ງໝາຍຮຽກ 6 

ຄ ັງ້ ເທ່ົາກບັຈ  ານວນ 120.000 ກບີ, ອດັສ  າເນົາເອກະສານ 7 ຊຸດ ເທ່ົາກບັຈ  ານວນ 80.000 ກບີ 

ຈ ່ງເຫັນຄວນໃຫຈ້  າເລີຍທີ 1 ໃຊແ້ທນຄ ນແກໂ່ຈດ; 

ເຫັນຕາມມາດຕາ 5 ຂ  ້ 3 ແລະ 20 ຂ  ້ 3 ຂອງກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍຂ ຜ້  ກພນັໃນສນັຍາ ແລະ 

ນອກສນັຍາສະບບັປບັປງຸ ປີ 2008, ມາດຕາ 217, 249, 262 ຂອງກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການດ  າເນນີ

ຄະດແີພງ່ ສະບບັປບັປງຸ ປີ 2012, ມາດຕາ 18, 19, 23 ແລະ 26 ຂອງກດົ  ໝາຍວາ່ດວ້ຍຄາ່

ທ  າ ນຽມສານ ປີ 2006. 

ດວ້ຍເຫດນີ ້

ຈ ່ງໄດຕ້ດັສນິຕ ່ໜາ້ປະຊາຊນົໃນສະຖານແພງ່ເປັນຂ ັນ້ຕ ົນ້ ໂດຍຊອ້ງໜາ້ ໂຈດ ແລະ ພວກ

ຈ  າເລີຍ. 

ບອກວາ່ ຄ  າຮອ້ງຟ້ອງສະບບັລງົວນັທີ 15 ພະຈກິ 2012 ຂອງ ໂຈດ ມເີຫດຜນົ; 

ໃຫ ້ນາງ ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ ີ(ຈ  າເລີຍທີ 1) ຮບັຜິດຊອບໃຊແ້ທນຄາ່ເຊ່ົາເຮ ອນຈ  ານວນ 12.000 

ໂດລາສະຫະລດັ ໃຫແ້ກໂ່ຈດ. 

ໃຫ ້ນາງ ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ ີຈ  າເລີຍທີ 1 ຮບັຜິດຊອບເສຍເງນິຄາ່ອາກອນຂອງລດັຈ  ານວນ 2% 

ຂອງມ ນຄາ່ການຮອ້ງຟ້ອງ; 

ໃຫ ້ນາງ ຄ  າຫ າ້ ຂາວດ ີ(ຈ  າເລີຍທີ 1) ທດົແທນເງນິວາງສານຈ  ານວນ 200.000 ກບີ ແລະ 

ຄາ່ເສ ອ້ປກົສ  ານວນຈ  ານວນ 35.000 ກບີ ຄ ນແກໂ່ຈດ ພອ້ມທງັໃຫຈ້  າເລີຍຮບັຜິດຊອບຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍ

ຕາ່ງໆໃນເວລາຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັຄ  າຕດັສິນຂອງສານ;  

ໄດບ້ອກ ໂຈດ, ພວກຈ  າເລີຍ ແລະ ໄອຍະການປະຊາຊນົ ຊາບແລວ້ ຖາ້ຝາ່ຍໃດບ ່ ພ ໃຈຕ ່ ຄ  າ

ຕດັສິນສະບບັນີ ້ມສີິດຂ ອທຸອນ, ສະເໜີຄດັຄາ້ນ ໄດພ້າຍໃນກ  ານດົຊາວວນັ ນບັແຕວ່ນັລງົ ຄ  າຕດັສິນ

ນີເ້ປັນຕ ົນ້ໄປ. 

 

      ປະທານຄະນະສານ                         ຈາ່ສານ 

      

 

 

                     

   ຈນັນະຄອນ ທອງປນັຍາ       ດອກໄມ ້ຈນັມະນ ີ
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ສານປະຊາຊນົ.................... 

ສານປະຊາຊນົ...........                 ເລກທີ ……./ຂຕ......  

ຄະນະສານ...........         ລງົວນັທີ……/…../……… 

   

ຄ  າຕດັສນິຄະດ.ີ...... 

ຄະນະສານ.......ຂອງສານປະຊາຊນົ.................. 

ຊ ່ ງປະກອບດວ້ຍ: 

ທາ່ນ ..................................     ປະທານ 

ທາ່ນ ..................................     ຄະນະ 

ທາ່ນ ..................................     ຄະນະ 

ນ ັງ່ພອ້ມດວ້ຍ  ທາ່ນ ..................................     ຈາ່ສານ 

ໂດຍຊອ້ງໜາ້ ທາ່ນ ...........................     ໄອຍະການປະຊາຊນົ................ 

ໄດເ້ປີດປະຊຸມສານຂ ນ້ໃນວນັທີ ......./…../……..., ເວລາ ..........., ຢ ທ່ີ່ຫອ້ງປະຊຸມສານ

ຂອງສານປະຊາຊນົ…….......ເພ ່ ອພິຈາລະນາຄະດ.ີ........ເລກທີ……/ຂຕ...., ລງົວນັທີ…ເດ ອນ....ປີ

... 

ລະຫວາ່ງ  

ຂາ້ພະເຈົາ້ ທາ້ວ/ນາງ ……………………ອາຍ…ຸ….. ປີ, ສນັຊາດ…. , ອາຊບີ……….

ເຮ ອນເລກທີ..... , ໜວ່ຍ........, ບາ້ນ………., ເມ  ອງ…………., ແຂວງ………...….…….ໂຈດ 

ຂາ້ພະເຈົາ້ ທາ້ວ/ນາງ ……………………ອາຍ…ຸ….. ປີ, ສນັຊາດ…. , ອາຊບີ……….

ເຮ ອນເລກທີ………, ໜວ່ຍ……., ບາ້ນ………., ເມ  ອງ…., ແຂວງ…….… ເປັນຜ ຕ້າງໜາ້ໂຈດ. 

ຂາ້ພະເຈົາ້ ທາ້ວ/ນາງ ……………………ອາຍ…ຸ….. ປີ, ສນັຊາດ…. , ອາຊບີ……….

ເຮ ອນເລກທີ........, ໜວ່ຍ........., ບາ້ນ………., ເມ  ອງ…………., ແຂວງ………...…....ຈ  າເລີຍ 

ຂາ້ພະເຈົາ້ ທາ້ວ/ນາງ ……………………ອາຍ…ຸ….. ປີ, ສນັຊາດ…. , ອາຊບີ……….

ເຮ ອນເລກທີ………, ໜວ່ຍ....., ບາ້ນ………., ເມ  ອງ…., ແຂວງ…….… ເປັນຜ ຕ້າງໜາ້ຈ  າເລີຍ; 

 

 ກຽ່ວເລ ່ ອງ: ...................................... 
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ສານ 

ໃນນາມສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ; 

ໂດຍອງີຕາມໜາ້ທ່ີແລະສດິອ  ານາດຂອງສານຕາມກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍສານປະຊາຊນົແຫງ່ ສປປ 

ລາວ; 

ໄດແ້ຈງ້ລາຍຊ ່ ຄະນະສານ, ຈາ່ສານ ແລະ ຄະດນີ  າອອກມາພິຈາລະນາໃຫພ້ວກໂຈດ ແລະ 

ພວກຈ  າເລີຍ ຊາບແລວ້; 

ໄດແ້ຈງ້ສດິໃນການຄາ້ນຕວົຄະນະສານ ຫ   ບກຸຄນົໃດໜ ່ ງໃນຄະນະສານ ແລະ ຈາ່ສານ ໃຫ້

ໂຈດ ແລະ ພວກຈ  າເລີຍ ຊາບແລວ້; 

ໄດແ້ຈງ້ສດິໃນການຕ ່ ສ ຄ້ະດໃີຫພ້ວກໂຈດ, ພວກຈ  າເລີຍ ແລະ ຜ ເ້ຂ້ົາຮວ່ມໃນການດ  າເນນີ

ຄະດຊີາບແລວ້; 

ໄດຟ້ງັຄ  າໃຫກ້ານຂອງພວກໂຈດ ແລະ ພວກຈ  າເລີຍ ໃນທ່ີປະຊຸມສານແລວ້; 

ໄດຟ້ງັຄ  າຖະແຫ ງຂອງທະນາຍຄວາມໂຈດ ແລະ ຈ  າເລີຍແລວ້; 

ໄດຟ້ງັຄ  າເຫັນສດຸທາ້ຍຂອງຄ ຄ່ວາມແລວ້; 

ໄດຟ້ງັຄ  າຖະແຫ ງຂອງຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົແລວ້. 

 

ເນ ອ້ຄະດ ີ

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

ວນິດິໄສ 

ຜາ່ນການຄ ົນ້ຄວາ້ບນັດາເອກະສານ, ຂ ມ້  ນຫ ກັຖານຕາ່ງໆ ທ່ີມຢີ ໃ່ນສ  ານວນຄະດ ີ ພອ້ມທງັ

ການໄຕສ່ວນໃນທ່ີປະຊຸມສານແລວ້. 

ເຫັນວາ່ ………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….……………… 

ເຫັນວາ່ ………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….……………… 

ເຫັນວາ່ ………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….……………… 

ເຫັນວາ່ ………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….……………… 

ເຫັນວາ່ ………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….……………… 
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ເຫັນຕາມ.............................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

ດວ້ຍເຫດນີ ້

ຈ ່ງໄດຕ້ດັສນິຕ ່ໜາ້ປະຊາຊນົໃນສະຖານແພງ່ເປັນຂ ັນ້ຕ ົນ້ ໂດຍຊອ້ງໜາ້ ໂຈດ ແລະ ພວກ

ຈ  າເລີຍ. 

ບອກວາ່ ຄ  າຮອ້ງຟ້ອງສະບບັລງົວນັທີ ......./……./…… ຂອງໂຈດ ມເີຫດຜນົ, ມເີຫດຜນົ

ບາງສວ່ນ ຫ  ບ ່ ມເີຫດຜນົທງັໝດົ; 

............................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

ໄດບ້ອກ ໂຈດ, ພວກຈ  າເລີຍ ແລະ ໄອຍະການປະຊາຊນົ ຊາບແລວ້ ຖາ້ຝາ່ຍໃດບ ່ ພ ໃຈຕ ່ ຄ  າ

ຕດັສິນສະບບັນີ ້ມສີດິຂ ອທຸອນ, ສະເໜີຄດັຄາ້ນ ໄດພ້າຍໃນກ  ານດົຊາວວນັ ນບັແຕວ່ນັລງົຄ  າຕດັສນິນີ້

ເປັນຕ ົນ້ໄປ. 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

ປະທານຄະນະສານ        ຈາ່ສານ 
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JICA Project for Human Resource Development in the Legal sector

Japan International Cooperation Agency (JICA) Laos Office

Tel: 021-254307   Fax: 021-254308

2nd Floor, Sacombank Building, 044 Haengboun Rd, Ban Haisok,

Chanthabouly District, Vientiane Capital, Lao P.D.R

Civil Mock Case file for Legal Education and Training
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