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ໜ່ວງຆາວໜ ່ ມ ສາຂາ ະຌາາຌ ແຫ່ຄ ສຎຎ ລາວ ພາກເໜຬື ແຂວຄຬ ຈມົໄຆ ໄຈເ້ຎີຈກຬຄຎະຆ ມໃຫງ່ ຄ້

 ີIV ຢ່າຄເຎ ຌາຄກາຌ ໃຌວ ຌ ີ03 ກລໍະກຈົ 2019 ພາງໃຉກ້າຌເຎ ຌຎະາຌ ຂຬຄ ສະຫາງ ຬາຌ ສ ກ ພຄົສະຫວ ຈ 
ເລຂາໜ່ວງຆາວໜ ່ ມອາກຊາຌ ສາຂາ ະຌາາຌ ແຫ່ຄ ສຎຎ ລາວ ພາກເໜຬື ແຂວຄຬ ຈມົໄຆ ໂຈງໃຫກ້ຽຈເຂົາ້ອ່ວມ 
ຂຬຄສະຫາງ ຌ.  ມມາ ຎ ຌງາສຈິ ອຬຄເລຂາ ະຌະຍໍລຫິາຌຄາຌຆາວໜ ່ ມແຂວຄຬ ຈມົໄຆ, ສະຫາງ ຍ ຌໄ ສ ພ ຈ
ຬຌ ເລຂາໜ່ວງພ ກ ສາຂາະຌາາຌ ແຫ່ຄ ສຎຎ ລາວ ພາກເໜຬື ແຂວຄຬ ຈມົໄຆ, ຍ ຌຈາແຂກເຆຌີາກໜ່ວງຆາວ
ໜ ່ ມຂຬຄສາຂາະຌາາຌ ລະກຈິ, ສະຊາຍ ຌກາຌເຄຌິ, ໜ່ວງຆາວໜ ່ ມພະແຌກກາຌຬຬ້ມຂາ້ຄແຂວຄ ແລະ ສະ ມາ
ຆກິຆາວໜ ່ ມພາງໃຌໜ່ວງອາກຊາຌ ສາຂາ ະຌາາຌ ແຫ່ຄ ສຎຎ ລາວ ພາກເໜຬື ແຂວຄຬ ຈມົໄຆ  ຄໝຈົາໍຌວຌ 
59 ສະຫາງ, ງຄິ 29 ສະຫາງ. 

 



       ກຬຄຎະຆ ມ ສະຫາງ ຬາຌ ສ ກ ພຄົສະຫວ ຈ ເລຂາ
ໜ່ວງຆາວໜ ່ ມອາກຊາຌ ສາຂາ ະຌາາຌ ແຫ່ຄ ສຎຎ 
ລາວ ພາກເໜຬືແຂວຄຬ ຈມົໄຆ ໄຈຏ່້າຌອ່າຄລາງຄາຌກາຌ
ເມຬືຄ ຎະກຬຍມ ີ II ພາກ:ື ພາກ ີ I ສະຫ  ຍຉລີາາຌື
ກາຌ ຈຉ ຄ້ຎະຉຍິ ຈໃຌໄລງະ 04 ຎີ ຏ່າຌມາ 2015-2018 
ແລະ ພາກ ີ II ວາຄຈິາຄແຏຌກາຌ 2019-2024.      

ກຬຄຎະຆ ມໄຈເ້ຎ ຌເຬກະພາຍອ ຍອຬຄເຬາົລາງຄາຌກາຌ
ເມຬືຄ ແລະ ຈິາຄແຏຌກາຌ ຌ ຍແຉ່ຎີ 2019-2024 ຈວ້ງ
ວາມເຬກະພາຍ; າກຌ ຌ້ ສະຫາງ ແສຄສະຫວ ຌ ມະຌີ
ເລຈີ ະຌະ ຈຉ ຄ້ພິ ີ ກໍ່ ໄຈຏ່້າຌຂໍຉ້ກົລຄົຢ ຄ້ຢືຌ ໜ່ວງ 04 
ຍ ກ ຎະາໍຎີ 2018, ໃຍງຬ້ຄງຍໍ ກຌົ 04 ຍ ກ ຎະາໍຎີ 

2018 ຂຬຄະຌະຍໍລຫິາຌຄາຌຆາວໜ ່ ມແຂວຄ າໍຌວຌ 40 ສະຫາງ ງຄິ 20 ສະຫາງ, ໃຍງຬ້ຄງໍຬຍວົຉວົແຍຍ 
ຎະາໍຎີ 2018 ຌໍວຌ 07 ຬຍວົ ແລະ ໃຍງຬ້ຄງຏໍຌົຄາຌ 04 ຍ ກ 03 ຎີ ຉໍ່ ເຌື່ ຬຄ ຂຬຄສູຌກາຄະຌະຆາວໜ ່ ມ 
ຎະຆາຆຌົຎະຉວິ ຈລາວ າໍຌວຌ 42 ສະຫາງ ງຄິ 20 ສະຫາງ ແລະ ມຉີາຄໜາ້ຂຶຌ້ອ ຍ ຉາມລໍາຈ ຍ. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 ກຬຄຎະຆ ມໄຈຎ່້ຬຌຍ ຈ ຈເລຬືກເຬາົ ະຌະໜ່ວງຆາວໜ ່ ມຆ ຈໃໝ່ ເຆີ່ ຄມຏູີຬ້ຬກສະໝ ກອ ຍເລຬືກຉ ຄ້ ຄ
ໝຈົາໍຌວຌ 07 ສະຫາງ,  ງຄິ 03 ສະຫາງ ເລຬືກເຬາົ 05 ສະຫາງ ງຄິ 02 ສະຫາງ, ຉາຄໜາ້ສະມາຆກິພາງໃຌ
ໜ່ວງ ຄໝຈົ 43 ສະຫາງ, ງຄິ 24 ສະຫາງ, ກຬຄຎະຆ ມ ຄ້ຎະຊມົມະລກຶໄຈເ້ລຬືກເຬາົ ສະຫາງ ຬາຌ ສ ກ ພຄົສະ
ຫວ ຈ ເຎ ຌເລຂາໜ່ວງຆາວໜ ່ ມອາກຊາຌ ສາຂາ ະຌາາຌ ແຫ່ຄ ສຎຎ ລາວ ພາກເໜຬື ແຂຄຬ ຈມົໄຆ, ສະຫາງ ຌ. 
ເກສຬຌ ສ ວິຄົ ເຎ ຌອຬຄເລຂາ, ສະຫາງ ແສຄສະຫວ ຌ ມະຌເີລຈີ ເຎ ຌອຬຄເລຂາ, ສະຫາງ ໍາຫ າ້ ສຬ້ງສ ວ ຌ ເຎ ຌ
ະຌະ, ສະຫາງ ຌ. ມ ກຈາ ພມົມະ ຌ ເຎ ຌະຌະ, ພຬ້ມຈຽວກ ຌຌ ຌ້ ກຬຄຎະຆ ມງ ຄໄຈເ້ຎ ຌເຬກະພາຍເລຬືກເຬາົ
ຎະາຌກວຈກາ ແລະ ອຬຄຎະາຌກວຈກາພາງໃຌໜ່ວງ ຄໝຈົ າໍຌວຌ 03 ສະຫາງ, ງຄິ 02 ສະຫາງ :ື ສະ 
ຫາງ ຌ. ເກສຬຌ ສ ວິຄົ ເຎ ຌຎະາຌກວຈກາ, ສະຫາງ ໍາຫ າ້ ສຬ້ງສ ວ ຌ ເຎ ຌອຬຄ ແລະ ສະຫາງ ຌ. ພຬຌ ຌ ໄຆ
ງະແສຄ ເຎ ຌອຬຄ. 

ະຌະໜ່ວງຆ ຈໃໝ່ໄຈຂ້ຶຌ້ກ່າວອ ຍໜາ້ີ່  ເພື່ ຬພຬ້ມກ ຌ ຈຉ ຄ້ຎະຉຍິ ຈແຏຌກາຌຌ ຍແຉ່ຎີ 2019-2024 ໃຫ ້
ສໍາເລ ຈຏຌົເື່ ຬລະກາ້ວ, ຌຬກາກຌ ຌ້ງ ຄໄຈອ້ ຍໍາໂຬວາຈາກ ສະຫາງ ຌ.  ມມາ ຎ ຌງາສຈິ ອຬຄເລຂາະຌະຍໍລິ
ຫາຌຄາຌຆາວໝ ່ ມແຂວຄຬ ຈມົໄຆ ເພື່ ຬຌາໍມາ ຈຉ ຄ້ຏ ຌຂະຫງາງເຂົາ້ໃຌວຽກຄາຌຂະຍວຌກາຌໃຫສໍ້າເລ ຈຏຌົ ພຬ້ມ
ກ ຌສຍືຉໍ່ ຎະກຬຍສ່ວຌຢ່າຄຉ ຄ້ໜາ້ເຂົາ້ໃຌວຽກຄາຌຆາວໝ ່ ມ ແລະ ໜາ້ີ່ ກາຌເມຬືຄີ່ ໄຈອ້ ຍມຬຍໝາງາກຂ ຌ້ເຄິ 
ຈວ້ງວາມອ ຍຏຈິຆຬຍສູຄ. 

                                                            # ຂ່າວໂດຍ: ເກສຬຘ ສທຸິວົຄ 
# ພານໂດຍ: ພຬຘໄຊ ສີລາວຄົ 

 


