
 

 

 

ເຕືອນ ! ຢ�າຫົຼງເຊ່ືອກົນລວງແຫຼ�ງທຶນກ�ອນໃຫຍ�

ບັນດາທ�ານຜ��ອ�ານ ທີ່ເຄົາຣົບ! ຄືດັ�ງທີ່

ພວມຢ��ໃນພາວະຫຼໍ�ແຫຼມ, ມີຄວາມສ�ຽງທີ່ເກີດຈາກຫຼາຍປ�ດໃຈ ຊຶ່ງມັນໄດ�ສົ�ງຜົນກະທົບຕໍ�ການພັດທະນາຂອງຫຼາຍປະເທດ ລວມທັງ 

ສປປ ລາວ. ໃນຂະນະດຽວກັນ; ກ��ມຄົນບໍ�ດີຈ�ານວນໜ່ຶງທີ່ເປ�ນຄົນລາວ ແລະ 

ສວຍໃຊ�ຊ�ອງຫວ�າງໃນເງື່ອນໄຂຄວາມຫຍ��ງຍາກທາງດ�ານເສດຖະກິດ

ດ�ດປະຊາຊົນເຮົາລວມທັງພະນັກງານຈ�ານວນໜ່ຶງ

ປາກຕໍ�ປາກ, ພົບປະສັງສັນ, ແລກປ�ຽນ-ຮ�ວມມືໂດຍກົງ ແລະ

ຢ��ປະເທດນ້ັນ, ປະເທດນີ້ ແລະ ມີຄວາມຈິງໃຈທີ່ຢາກນ�າເອົາກ�ອນເງິນເຫຼົ�ານັ້ນເຂ້ົາມາພັດທະນາສ�າງສາປະເທດ ວ�າຊັ້ນ

ຄົນຈ�ານວນໜ່ຶງຫຼົງເຊື່ອ ແລ�ວວ້ີງເຕັ້ນເຂ້ົາຫາພາກລັດ ເພື່ອໃຫ�ພາກສ�ວນກ�ຽວຂ�ອງຄົ້ນຄ�ວາ ພິຈາລະນາ ຊຶ່ງຄ�າໂຄສະນາດັ�ງກ�າວເປ�ນ

ກນົອ�ບາຍ, ຂ້ີຕົວະ, ບໍ�ມີມ�ນຄວາມຈິງ, ບໍ�ມີໂຕຕົນ ທັງໝົດເປ�ນພຽງແອບແຝງ

ພົດຂອງການຈັດຕັ້ງລັດເສຍຫາຍ.  

ໃນໄລຍະຜ�ານມາກ��ມຄົນດັ�ງກ�າວໄດ�ມີການວ້ິງເຕັ້ນ

ຂະບວນການດັ�ງກ�າວ ໂດຍໄດ�ແອບອ�າງວ�າ: ຕົນເອງສາມາດລະດົມແຫຼ�ງທຶນທີ່ເປ�ນເງິນຕາຕ�າງປະເທດຈ�ານວນມະຫາສານ

ໂດລາສະຫະຣັດຢ��ອົງການ ຫຼື ທະນາຄານໃດໜ່ຶງ

ໝາຍນ�າເອົາເງ ິນຈ�ານວນດັ�ງກ�າວເຂ້ົາມາພັດທະນາປະເທດ

ຕາໂຕແລ�ນຈົນຫົວປ��ນໂດຍໄດ�ວ້ິງເຕັ້ນໄປຫາຂະແໜງການກ�ຽວຂ�ອງ

ກ�ຽວຂ�ອງມີການຄົ້ນຄ�ວາ ຫຼື ອອກເອກະສານຢ��ງຢ�ນໃດໜ່ຶງ ເພື່ອນ�າໄປແອບອ�າງສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດນ�າສະຖາບັນການເງິນຢ��ພາຍ

ໃນ ແລະ ສາກົນ. ມີກ��ມຄົນຈ�ານວນໜ່ຶງຍອມເສຍເງິນ

ໃນຕໍ�ໜ�າ. ແຕ�ໃນທ່ີສ�ດກໍ�ບໍ�ໄດ�ຮັບອີ່ຫຍັງເລີຍ ເປ�ນພຽງກົນ

ກ�ຽວຂ�ອງ. 

ຕໍ�ບັນຫາດັ�ງກ�າວ, ເຖິງວ�າປະເທດເຮົາໄດ�ມີນະໂຍບາຍ

ທາງດ�ານແຫຼ�ງທຶນຢ�າງຫຼວງຫຼາຍ ເພື່ອພັດທະນາ

ມີແຫຼ�ງທີ່ມາທີ່ມີຕົວຕົນ, ຫາກມີຈິງແທ�ແມ�ນບໍ�ຈ�າ

ທະນາຄານຕາມກົດໝາຍທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ. ໃນກົດໝາຍວ�າດ�ວຍການຄ��ມຄອງເງິນຕາຕ�າງປະເທດ

2015), ມາດຕາ 13 ການໂອນເງນິຕາຕ�າງປະເທດ ລະບ�ວ�າ

ສປປ ລາວ ໂດຍບໍ�ຈ�າກດັຈ�ານວນ. ມາດຕາ 14 

ຢ�� ສປປ ລາວ ສາມາດນ�າເງນິຕາເປ�ນເງນິສດົເຂົາ້ ສປປ ລາວ

ດັ�ງກ�າວຕ�ອງແຈ�ງຕໍ�ເຈົາ້ໜ�າທີພ່າສປີະຈ�າດ�ານຊາຍແດນ ເພືອ່ອອກເອກະສານຢ��ງຢ�ນ

ເຂົາ້ສປປ ລາວ ສາມາດແຈ�ງຕໍ�ເຈົາ້ໜ�າທີພ່າສປີະຈ�າດ�ານຊາຍແດນ

 

ຢ�າຫົຼງເຊ່ືອກົນລວງແຫຼ�ງທຶນກ�ອນໃຫຍ�

ຈາກນອກເຂ້ົາລາວ 
 

ຄືດັ�ງທີພ່ວກເຮົາຮ��ກັນແລ�ວວ�າ: ໃນປ�ດຈ�ບັນ ບັນຫາເສດຖະກິດ

ມີຄວາມສ�ຽງທີ່ເກີດຈາກຫຼາຍປ�ດໃຈ ຊຶ່ງມັນໄດ�ສົ�ງຜົນກະທົບຕໍ�ການພັດທະນາຂອງຫຼາຍປະເທດ ລວມທັງ 

ກ��ມຄົນບໍ�ດີຈ�ານວນໜ່ຶງທີ່ເປ�ນຄົນລາວ ແລະ ຄົນຕ�າງດ�າວທີຢ່��ພາຍໃນ ແລະ ຕ�າງປະເທດໄດ�ເຄື່ອນໄຫວ

ຄວາມຫຍ��ງຍາກທາງດ�ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອຕົວະຍົວະຫຼອກລວງ

ໜ່ຶງທີ່ບໍ�ຮ��ເທົ�າເຖິງການເຂ້ົາຮ�ວມຂະບວນການໃນຫຼາຍຮ�ບແບບດ�ວຍການໂຄສະນາຜ�ານ

ໂດຍກົງ ແລະ ທາງອ�ອມ ໂດຍແອບອ�າງວ�າ: ພວກເຂົາມີ “ເງ ິນຕາຕ�າງປະເທດມະຫາສານ

ມີຄວາມຈິງໃຈທີ່ຢາກນ�າເອົາກ�ອນເງິນເຫຼົ�ານັ້ນເຂ້ົາມາພັດທະນາສ�າງສາປະເທດ ວ�າຊັ້ນ

ຄົນຈ�ານວນໜ່ຶງຫຼົງເຊື່ອ ແລ�ວວ້ີງເຕັ້ນເຂ້ົາຫາພາກລັດ ເພື່ອໃຫ�ພາກສ�ວນກ�ຽວຂ�ອງຄົ້ນຄ�ວາ ພິຈາລະນາ ຊຶ່ງຄ�າໂຄສະນາດັ�ງກ�າວເປ�ນ

ບໍ�ມີໂຕຕົນ ທັງໝົດເປ�ນພຽງແອບແຝງ, ປ��ນປ�ວນ ແນໃສ�ເຮັດໃຫ�ເສດຖະກິດຂອງຊາດກໍ�ຄືພາບ

ໃນໄລຍະຜ�ານມາກ��ມຄົນດັ�ງກ�າວໄດ�ມີການວ້ິງເຕັ້ນ, ເປ��າຫ�, ສະເໜີໃຫ�ຄ�າບໍລິການແກ�ບ�ກຄົນຈ�ານວນໜ່ຶງເພື່ອເຂ້ົາຮ�ວມໃນ

ຕົນເອງສາມາດລະດົມແຫຼ�ງທຶນທີ່ເປ�ນເງິນຕາຕ�າງປະເທດຈ�ານວນມະຫາສານ

ໜ່ຶງຢ��ຕ�າງປະເທດຊຶ່ງໄດ�ມີຢ��ສະຖາບັນການເງິນ ຫຼື ທະນາຄາ

ໝາຍນ�າເອົາເງ ິນຈ�ານວນດັ�ງກ�າວເຂ້ົາມາພັດທະນາປະເທດ; ເຮັດໃຫ�ບ�ກຄົນຈ�ານວນໜ່ຶງຫ�ເບົາໃຈງ�າຍ, ຫຼົງເຊື່ອຢາກລວຍທາງລັດ

ໂດຍໄດ�ວ້ິງເຕັ້ນໄປຫາຂະແໜງການກ�ຽວຂ�ອງ, ຜ��ທີ່ມີບົດບາດອ�ານາດ ເພື່ອຂໍຄ�າເຫັນໃຫ�ຢ�າເກງໃຫ�ຂະແໜງການ

ງມີການຄົ້ນຄ�ວາ ຫຼື ອອກເອກະສານຢ��ງຢ�ນໃດໜ່ຶງ ເພື່ອນ�າໄປແອບອ�າງສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດນ�າສະຖາບັນການເງິນຢ��ພາຍ

ມີກ��ມຄົນຈ�ານວນໜ່ຶງຍອມເສຍເງິນ, ຄ�າຂອງຕົນລົງທຶນໄປກ�ອນ ເພື່ອຄາດຫວັງຜົນປະໂຫຍດຕອບແທນສ�ວນແບ�ງ

ແຕ�ໃນທ່ີສ�ດກໍ�ບໍ�ໄດ�ຮັບອີ່ຫຍັງເລີຍ ເປ�ນພຽງກົນອ�ບາຍ ເພື່ອຫຼອກລວງ, ສ�າງຄວາມສັບສົນ ແລະ ຫຍ��ງຍາກຂະແໜງການ

ເຖິງວ�າປະເທດເຮົາໄດ�ມີນະໂຍບາຍເປ�ດກ�ວາງຮັບເອົາການລົງທຶນຈາກຕ�າງປະເທດ

ນາປະເທດແຕ�ຕ�ອງຮັບປະກັນວ�າແຫຼ�ງທຶນເຫຼົ�ານັ້ນບໍ�ໄດ�ມາຈາກການກະທ�າທ່ີຜິດກົດໝາຍ

ຈ�າເປ�ນຈະເຕັ້ນແຮ�ງ-ເຕັ້ນກາໃຫ�ໂອນເຂ້ົາມາຈ�ານວນໃດໜ່ຶງກ�ອນກໍ�ໄດ� ໂດຍຜ�ານລະບົບ

ໃນກົດໝາຍວ�າດ�ວຍການຄ��ມຄອງເງິນຕາຕ�າງປະເທດ (ເລກທີ 034

ການໂອນເງນິຕາຕ�າງປະເທດ ລະບ�ວ�າ: ຜ��ມ ີແລະ ບໍ�ມພີ�ມລ�າເນາົຢ�� ສປປ ລາວ ສາມາດໂອນເງນິຕາຕ�າງປະເທດເຂົາ້ 

 ການນ�າເງນິຕາເປ�ນເງນິສົດເຂົາ້-ອອກ ສປປ ລາວ ລະບ�ໄວ�ວ�າ

ຢ�� ສປປ ລາວ ສາມາດນ�າເງນິຕາເປ�ນເງນິສດົເຂົາ້ ສປປ ລາວ ຕາມຈ�ານວນທ່ີທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ

ດັ�ງກ�າວຕ�ອງແຈ�ງຕໍ�ເຈົາ້ໜ�າທີພ່າສປີະຈ�າດ�ານຊາຍແດນ ເພືອ່ອອກເອກະສານຢ��ງຢ�ນ. ໃນກລໍະນມີເີອກະສານຢ��ງ

ແຈ�ງຕໍ�ເຈົາ້ໜ�າທີພ່າສປີະຈ�າດ�ານຊາຍແດນເພືອ່ນ�າເງນິຕານັນ້ອອກ ສປປ ລາວ. 

ຢ�າຫົຼງເຊ່ືອກົນລວງແຫຼ�ງທຶນກ�ອນໃຫຍ� 

ໃນປ�ດຈ�ບັນ ບັນຫາເສດຖະກິດ, ການເງິນ-ເງ ິນຕາຂອງໂລກ 

ມີຄວາມສ�ຽງທີ່ເກີດຈາກຫຼາຍປ�ດໃຈ ຊຶ່ງມັນໄດ�ສົ�ງຜົນກະທົບຕໍ�ການພັດທະນາຂອງຫຼາຍປະເທດ ລວມທັງ 

ຢ��ພາຍໃນ ແລະ ຕ�າງປະເທດໄດ�ເຄື່ອນໄຫວ

ຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອຕົວະຍົວະຫຼອກລວງ, ຊັກຊວນ, ດຶງ

ໃນຫຼາຍຮ�ບແບບດ�ວຍການໂຄສະນາຜ�ານ

ເງິນຕາຕ�າງປະເທດມະຫາສານ

ມີຄວາມຈິງໃຈທີ່ຢາກນ�າເອົາກ�ອນເງິນເຫຼົ�ານັ້ນເຂ້ົາມາພັດທະນາສ�າງສາປະເທດ ວ�າຊັ້ນ!” ເຮັດໃຫ�ກ��ມ

ຄົນຈ�ານວນໜ່ຶງຫຼົງເຊື່ອ ແລ�ວວ້ີງເຕັ້ນເຂ້ົາຫາພາກລັດ ເພື່ອໃຫ�ພາກສ�ວນກ�ຽວຂ�ອງຄົ້ນຄ�ວາ ພິຈາລະນາ ຊຶ່ງຄ�າໂຄສະນາດັ�ງກ�າວເປ�ນ

ຮັດໃຫ�ເສດຖະກິດຂອງຊາດກໍ�ຄືພາບ

ສະເໜີໃຫ�ຄ�າບໍລິການແກ�ບ�ກຄົນຈ�ານວນໜ່ຶງເພື່ອເຂ້ົາຮ�ວມໃນ

ຕົນເອງສາມາດລະດົມແຫຼ�ງທຶນທີ່ເປ�ນເງິນຕາຕ�າງປະເທດຈ�ານວນມະຫາສານ, ຫຼາຍຮ�ອຍຕື້

ຊຶ່ງໄດ�ມີຢ��ສະຖາບັນການເງິນ ຫຼື ທະນາຄານຂອງຕ�າງປະເທດໂດຍມີເປ��າ

ຫຼົງເຊື່ອຢາກລວຍທາງລັດ, ຕາຕີ່

ຜ��ທີ່ມີບົດບາດອ�ານາດ ເພື່ອຂໍຄ�າເຫັນໃຫ�ຢ�າເກງໃຫ�ຂະແໜງການ

ງມີການຄົ້ນຄ�ວາ ຫຼື ອອກເອກະສານຢ��ງຢ�ນໃດໜ່ຶງ ເພື່ອນ�າໄປແອບອ�າງສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດນ�າສະຖາບັນການເງິນຢ��ພາຍ

ຄ�າຂອງຕົນລົງທຶນໄປກ�ອນ ເພື່ອຄາດຫວັງຜົນປະໂຫຍດຕອບແທນສ�ວນແບ�ງ

ສ�າງຄວາມສັບສົນ ແລະ ຫຍ��ງຍາກຂະແໜງການ

ເທດ ແລະ ມີຄວາມຕ�ອງການ

ແຕ�ຕ�ອງຮັບປະກັນວ�າແຫຼ�ງທຶນເຫຼົ�ານັ້ນບໍ�ໄດ�ມາຈາກການກະທ�າທ່ີຜິດກົດໝາຍ, 

ໃຫ�ໂອນເຂ້ົາມາຈ�ານວນໃດໜ່ຶງກ�ອນກໍ�ໄດ� ໂດຍຜ�ານລະບົບ

034/ປປທ, ລົງວັນທີ 30-01-

ບໍ�ມພີ�ມລ�າເນາົຢ�� ສປປ ລາວ ສາມາດໂອນເງນິຕາຕ�າງປະເທດເຂົາ້ 

ລະບ�ໄວ�ວ�າ: ຜ��ມ ີແລະ ບໍ�ມພີ�ມລ�າເນາົ

ຕາມຈ�ານວນທ່ີທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ກ�ານດົ, ຖ�າເກນີຈ�ານວນ

ສານຢ��ງຢ�ນກ�ຽວກບັການນ�າເງນິຕາ



ສະເພາະການນ�າທຶນ ເຂ້ົາ-ອອກ ສປປ ລາວ ຢ��ມາດຕາ 24 ການນ�າທຶນເຂ້ົາມາລົງທຶນຂອງຕ�າງປະເທດໃນກົດໝາຍດັ�ງກ�າວ 

ໄດ�ລະບ�ວ�າ: ບ�ກຄົນ, ນຕິບິ�ກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງຂອງຕ�າງປະເທດທ່ີມີຈ�ດປະສົງມາລົງທຶນຢ�� ສປປ ລາວ ຕ�ອງນ�າເງ ິນທຶນເຂ້ົາມາຜ�ານ

ລະບົບທະນາຄານ ແລະ ເປ�ດບັນຊີເງ ິນຝາກນ�າທະນາຄານທ�ລະກິດທີຕ່ັ້ງຢ�� ສປປ ລາວ. ການນ�າທຶນທີເ່ປ�ນເງິນຕາຕ�າງປະເທດ ແລະ ເປ�ນ

ວັດຖຸເຂ້ົາມາຕົວຈິງນ້ັນຕ�ອງນ�າເອກະສານມາຢ��ງຢ�ນນ�າທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ຕາມລະບຽບການ.  

ພ�ອມນີ້, ໃນກົດໝາຍວ�າດ�ວຍການຕ�ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ�ແກ�ການກໍ�ການຮ�າຍຂອງ   

ສປປ ລາວ (ສະບັບເລກທ0ີ12/ປປທ, ລົງວັນທ ີ04.02.2015) ມາດຕາ 26 ກໍ�ໄດ�ລະບ�ໄວ�ວ�າ: ການພົວພັນກັບທະນາຄານຕົວແທນ; 

ສະຖາບັນການເງິນທ່ີມີການພົວພັນທ�ລະກິດກັບທະນາຄານຕົວແທນ ຫຼື ມີການພົວພັນອືນ່ທີຄ່�າຍຄືກັນຕ�ອງປະຕບັິດດັ�ງນີ້: 1. ກວດກາ

ຄືນຖານະນຕິບິ�ກຄົນຂອງທະນາຄານຕົວແທນທີຕ່ົນພົວພັນທ�ລະກິດນ�າ; 2. ເກັບກ�າຂໍ�ມ�ນຂ�າວສານກ�ຽວກັບລັກສະນະດ�າເນີນທ�ລະກິດ

ຂອງທະນາຄານຕົວແທນ; 3. ປະເມີນກ�ຽວກັບຄວາມເຊື່ອຖື ແລະ ການດ�າເນີນວຽກງານຄ��ມຄອງ ແລະ ກວດກາຂອງທະນາຄານຕົວ

ແທນ; ປະເມີນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານຕ�ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ�ແກ�ການກໍ�ການຮ�າຍຂອງ

ທະນາຄານຕົວແທນ ແລະ 5. ປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ�ຽວຂ�ອງໃນການເປ�ດສາຍພົວພັນທ�ລະກິດກັບທະນາຄານຕົວແທນ. 

ຖ�າວ�າທະນາຄານຕົວແທນຫາກມີການພົວພັນທ�ລະກິດ ຫຼື ເຮັດທ�ລະກ�າກັບທະນາຄານທ່ີບໍ�ມີຕົວຕົນ ຫຼື ບໍລິສັດໃນກ��ມນັ້ນ ຫົວໜ�ວຍທີ່

ມີໜ�າທີ່ລາຍງານ ຕ�ອງບໍ�ສ�າງ ຫຼື ບໍ�ສືບຕໍ�ສາຍພົວພັນທ�ລະກິດກັບທະນາຄານຕົວແທນ ຫຼື ບໍລິສັດໃນກ��ມດັ�ງກ�າວ. 

ໃນກົດໝາຍດັ�ງກ�າວ, ມາດຕາ 50 ໄດ�ມີຂໍ�ຫ�າມທົ�ວໄປ ໄດ�ລະບ�ວ�າ: ຫ�າມບ�ກຄົນ, ນິຕິບ�ກຄົນ ແລະ ການຈັດຕ້ັງ ມີພຶດຕິກ�າ

ກ�ຽວກັບວຽກງານຕ�ານສະກັດກັ້ນການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ�ແກ�ການກໍ�ການຮ�າຍຄື: 1. ພົວພັນ ຫຼື ເຂ້ົາຮ�ວມກັບການ

ຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ�ແກ�ການກໍ�ການຮ�າຍ; 2. ພົວພັນທ�ກຮ�ບແບບ ຫຼື ໃຫ�ການຊ�ວຍເຫຼືອແກ�ຜ��ຟອກເງິນ ແລະ  ຜ��ສະ 

ໜອງທຶນໃຫ�ແກ�ການກໍ�ການຮ�າຍ; 3. ເປ�ນສ່ືກາງ, ໃຫ�ສິນບົນແກ�ພະນັກງານ ແລະ ເຈົ້າໜ�າທີ່ທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ ແລະ ອ່ືນໆ. 

ທັງໝົດທ່ີກ�າວມານັ້ນ ສະແດງໃຫ�ເຫັນປະກົດການຫຍໍ�ທໍ�ທາງດ�ານເສດຖະກິດທ່ີເປ�ນໄພອັນຕະລາຍກໍ�ໃຫ�ເກີດຄວາມບໍ�ສະ 

ຫງ ົບທາງສັງຄົມ ເຊິ່ງຈະກໍ�ໃຫ�ເກີດການສໍ�ໂກງຈາກການເຄື່ອນໄຫວຂອງກ��ມຄົນບໍ�ດີດັ�ງກ�າວ; ສະນັ້ນ ເພື່ອຕ�ານ ແລະ ສະກດັກ້ັນບັນຫາ

ດັ�ງກ�າວ, ຂໍໃຫ�ທ�ກພາກສ�ວນ, ອົງການຈັດຕັ້ງລັດ-ເອກະຊົນ, ປະຊາຊົນ ແລະ ເຈົ້າໜ�າທີ່ ຕ�ອງຮ�ວມແຮງຮ�ວມໃຈເປ�ນເຈົ້າການຕ�ານ 

ແລະ ສະກັດກັ້ນການເຄື່ອນໄຫວຂອງກ��ມຄົນບໍ�ດີດັ�ງກ�າວ; ຢ�າໃຫ�ການຮ�ວມມືທ�ກຮ�ບແບບ ແລະ ຢ�າຫຼົງເຊື່ອຕໍ�ກົນອ�ບາຍ ຂອງກ��ມຄົນ

ພວກນ້ີຢ�າງເດັດຂາດ, ພວກເຮົາຕ�ອງໃຫ�ການຮ�ວມມືກັບເຈົ້າໜ�າທີ,່ ຊອກໃຫ�ເຫັນ, ຈັບໃຫ�ໄດ�ບ�ກຄົນ ຫຼື ກ��ມແກ�ງທີ່ເຄື່ອນໄຫວບໍ�ດີ 

ແລະ ທັບມ�າງໃຫ�ໝົດໄປ, ບໍ�ປະປ�ອຍໃຫ�ພວກເຂົາເຄື່ອນໄຫວຢ�າງລອຍນວນຕໍ�ໄປ; ຖ�າກໍລະນີພົບເຫັນຢ��ບ�ອນໃດ ຕ�ອງລາຍງານໃຫ�ເຈົ້າ

ໜ�າທີ່ຕ�າຫຼວດ ແລະ ພາກສ�ວນກ�ຽວຂ�ອງໂດຍດ�ວນເພື່ອນ�າເອົາພວກເຂົາມາລົງໂທດຕາມກົດໝາຍບ�ານເມືອງ ແລະ ດັ�ງຄ�າກ�າວທີ່ວ�າ:

“ເຊືອດໄກ�ໃຫ�ລີງເບ່ິງ” ເຮັດຈັ�ງຊີ້ ບັນຫາຈຶ່ງຈະໝົດໄປ. 

#ໂດຍ: ຣດັສະໝ ີດວງສດັຈະ 

  

 

 

 

 

 

ແລກປ�ຽນເງນິຕາຊະຊາຍ ຜິດລະບຽບກົດໝາຍບ�ານເມືອງ 




