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1. ການ
1) ໃ

ສ
ຢ
2
ໄ

ສນັ

ຫລດຸຜອ່ນຄວາ
ພດັທະນາຊຸມຊ ົ

 

  ທາ່ນຜູອ້າໍນ

ງ: ລາຍງານກ

  ແລະ ແຂ

ະພາບລວມ 

²º̂ສາ້ງຄວາມ

 ໂດຍສະເພາ
ຍ ຢູໃ່ນຂອບ
ພອ້ມທງັເຮັດ
ອນ 2013 ທີ
®ö©ໃນແຕລ່ະ

ບົນ ໍາ້ສະອາດ
ຢູແ່ຂວງຫວົພ ັ
Á¢¸¤ຫລວງນ

າດ ັງ່ກາ່ວ ທີມ
ລາຍລະອຽດໄ

ລງົຢຽ້ມຢາມ 
ໃນວນັທີ 7 
ສາລະວນັ ໄ
ຢາມໂຄງການ
2006 ຢູບ່າ້ນ
ໄດ ້ເຫັນວາ່ມ ີ

 

ສາທາ

ນຕພິາບ ເອກ

າມທກຸຍາກ (
ຊນົ    

ນວຍການບໍລິ

ການໄປທດັສ

ວງຫລວງນ ໍາ້

 

ມເຂັມ້ແຂງໃຫ້
າະແມນ່ ວທີິ
ເຂດເປ້ົາໝາຍ
ດໃຫມ້ກີານປະ
ທີມງານບໍລິຫ
ຫວົຂໍຄ້:ື  

, ການກໍ່ສາ້
ນັ Â©¨Ä©ÉÀ
ນ ໍາ້ທາ Áì½ 

ມງານທງັໝດົ
ໄດບ້ດົລາຍງ

ແລະ ແລກປ
ມງັກອນ 20
ໄດນ້ດັໝາຍກ ັ
ນກໍ່ສາ້ງລະບບົ
ນແກງ້ກາ ເມ ື
ມຈີດຸເດ່ັນ ແລ

າລະນະລດັ ປ

ກະລາດ ປະຊ

---------

(ທລຍ) 

ລິຫານ ທລຍ 

ະນະສກຶສາຂ

ທາ ຢູແ່ຂວງ

ຫອ້າໍນາດການ

ທີການພດັທະນ
ຍຂອງ ທລຍ
ະສານງານກບັ
ານ ທລຍ ຂ
ການສາ້ງຕ ັງ້ວ

ງສາງເກບັມຽ້
§ó− Àºö¾ອາໍນ
Á¢¸¤¦¾ì½

ໄດມ້ກີານແລ
ານສະບບັນີ.້

ປ່ຽນບດົຮຽນ 
013, ທີມງານ
ກບັທີມງານແຂ
ບນ ໍາ້ລິນທ່ີ ທ
ມອືງທາ່ໂທມ 
ລະ ເປັນບດົຮຽ

ປະຊາທິປະໄຕ

ຊາທິປະໄຕ ເອ

  ນະຄ
 

ຂອງອາໍນາດກ

ຫວົພນັ ແລະ

ນປກົຄອງໃນວ

ນາຊນົນະບດົ 
ຍ, ທງັນີກ້ໍ່ ເພື
ບ ທລຍ ຫລ
ຂ ັນ້ສນູກາງ¥‡¤
ວງັສະຫງວນ

ຽນເມດັພນັ, 
ນາດການປກົຄ
½¸ñ−; ì¸´êñ

ລກປ່ຽນບດົຮຽນ
    

ນທດັສະນະສຶ
ຂວງຊຽງຂວາ
ທລຍ ສະໜັ
ແຂວງຊຽງຂ
ຽນທ່ີດຫີລາຍ

ຕ ປະຊາຊນົລ

ອກະພາບ ວດັ

--------- 

ອນຫລວງວຽງ

ການປກົຄອງຈ

ະ ແຂວງຊຽງຂ

ວຽກງານການ

 ແລະ ແກໄ້
ພືອສາ້ງໃຫເ້ປັນ
ລາຍຂຶນ້. ດ ັງ່ນ
¤¥ñ©Ã¹É ó́¡¾−
, ການຈດັຕ ັ້

ຫດັຖະກາໍຈກັ
ຄອງຂ ັນ້®É¾−

êñ¤Ïö©ເກອືບ 

ນ ແລະ ປະ

ສກຶສາຈາກແຂ
ງ ເພ່ືອແວຢ່
ບັສະໜນຸ ໃ
ວາງ, ບດົຮຽ

ຍຢາ່ງຄ:ື   

ລາວ 

ດັທະນະຖາວ

ງຈນັ, ວນັທີ 18

ຈາກແຂວງສາ

ຂວາງ 

ພດັທະນາ ແ

ຂຄວາມທກຸຍ
ນຕວົແບບໃນ
ນ ັນ້, Ã−ì½¹
−Ä¯êñ©¦½−
ຕ ັງ້ປະຕບິດັ 

ກສານຢູບ່າ້ນທີ
, ກຸມ່ບາ້ນ, 
60 êÈ¾−, ò̈

ະສບົການນາໍກ ັ

ຂວງ 
ຢຽ້ມ 
ໃນປີ 
ຽນທ່ີ

ອ 

8 ມງັກອນ, 2

າລະວນັ  

ແລະ ແກໄ້ຂຄ

ຍາກຕາມຮບູແ
ນວຽກງານດ ັງ່ກ
¹¸È¾¤ ņ̃−êó 7
−½¦ô¡¦¾ ແລ
ແລະ ຄຸມ້ຄອ

ທ່ີ ທລຍ ສ
À´õº¤ ແລະ
ò̈¤ 8 êÈ¾−, ໃ

ກນັຫລາຍຫວົຂ

2013 

ຄວາມທກຸ

ແບບຂອງ 
ກາ່ວຕ່ໍໄປ
7 ¹¾ 10 
ລະ Áì¡  
ອງນາໍໃຊ້
ະໜບັສະ
ະ ແຂວງ 
ໃນໄລຍະ

ຂໍ ້ຊຶ່ ງໄດ້
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2) ໃ
ຫ
ຍ
ບ

 ວຽກງານອ
ຂີເ້ຍື່ ອ ແລ

 ວຽກງານຄຸ້
ເພ່ືອສາ້ງໃ

ກອ໊ກນ ໍາ້ໃດ
ນ ໍາ້ໃຊກ້ອ໊ກ
100,000ກ
ສອ້ມແປງ
ຜູນ້າໍໃຊນ້ ໍາ້
ລວມມ ີ 2
ຜິດຊອບຈ
ເກບັນ ໍາ້ລນິ
ສິ່ ງໃດ ເພ່ື
 

ໃນວນັທີ 8 
ຫວົພນັ ທ່ີໄດ
ຍາວ 700 
ບາ້ນ.      
 ການຄຸມ້ຄ
ຄອງ ແລ
ທງັໝດົພາ
ອາໍ ນາ
ໃສວ່ງັສະຫ
ຮດີຄອງຂ
ດ)ີ. ທບົທ
ໝ 1 ລາ້
ເງນິ 80%
ດ ັງ່ ກາ່ວຢ
ຄນົລາວ 
ກາ້ວ. 
  

 

ອະນລຸກັສິ່ ງແວ
ລະ ປ້າຍລາຍ
ຄຸມ້ຄອງ:  ອ ໍ
ໃຫມ້ຄີວາມຮບັ

ດຫາກເປ້ເພຄິ
ກນ ໍາ້ດ ັງ່ກາ່ວຈ
ກບີ ຊຸມ
ຂອງບາ້ນ 
າ້ 2000ກບີ
 ທາ່ນ, ຄະນ
ຈະລງົໄປກວດ
ນ ແລະ ກວ
ພືອຈະໄດແ້ກໄ້

ມງັກອນ 2
ດຮ້ບັການສະໜ
ແມດັ ກດິຈະ
          
ອງ:  ການ
ລະ ສາ້ງຕ ັງ້ລ
າຍໃນບາ້ນ. 
ດການປກົຄອ
ຫງວນ ແລະ
ອງທອ້ງຖີ່ນ 
ທວນລະບຽບທ່ີ
ນກບີ, ຄ ັງ້ທີ 
% ຂອງມນູຄ
ຢາ່ງຫລວງຫລ
ແລະ ຕາ່ງ

ວດລອ້ມ:  ບ
ຍຊື່ຄອບຄວົຜູ້
ອາໍນາດການປົ
ບຜິດຊອບໃນ

ຄດິເປັນມນູຄາ່
ຈະສອ້ມແປງ
ຊນົສາມາດນ ໍ
(ເປັນເງນິທ່ີໄ

ບ/ຄອບຄວົ/ເດື
ນະຜູຮ້ບັຜິດຊ
ດຄວາມເປັນລ
ດຫວົງານນ ໍາ້
ໄຂໃຫທ້ນັກບັສ

2013, ລງົຢຽ້
ໜບັສະໜນຸໂ
ະກາໍດ ັງ່ກາ່ວນີ້

          
ນຕ ັງ້ວງັສະຫ
ລະບຽບແບບມີ
ໃນວນັທີ 13

ອງໄດຮ້ວ່ມກບັ
ະ ອອກຂໍບ້ງັ
(ຖາ້ລະເມດີກ ົ
ທ່ີວາງອອກຮວ່
 2 ແມນ່ຄນູ 
ຄາ່ປບັໃໝທງັ
ລາຍຈນົແປກ
ງປະເທດທ່ີຜາ່

ບໍລິເວນກອ໊ກນ
ໃ້ຊນ້ ໍາ້, ມບີອ່
ປກົຄອງ ແລະ
ການໃຊລ້ະບ ົ
າບ່ໍເກນີ 100
ເອງ ແຕ່
ນາໍໃຊເ້ງນິຈາກ
ໄດຈ້າກການ
ດອືນ). ຄະ
ຊອບສະເພາະ
ລະບຽບໃນການ
ລິນ 1ຄ ັງ້/ເດື
ສະພາບການ

ຢຽ້ມຢາມວງັສະ
ດຍ ທລຍ 
ນີ ້ ແມນ່ການຕ
     
ງວນດ ັງ່ກາ່ວໄ
ມສີວ່ນຮວ່ມຂ
3 ກລໍະກດົ 
ບປະຊາຊນົຈດັ
ງຄບັທາງສາດ
ກດົລະບຽບກໍ່ໃ
ວມກນັ (ຖາ້ຜູ້
 2 ເທ່ົາ), ຖ້
ໝດົ. ມາຮອ
ກຫແູປກຕາ ແ
ານໄປມາຊຶ່ ງເ

ນ ໍາ້ມເີຮອືນມງຸ
ອນລະບາຍນ ໍາ້
ະ ຊຸມຊນົ ສາ້
ບົນ ໍາ້ລິນຄ:ື 

0,000ກບີ ກ
ຖາ້ມນູຄາ່ສງູ
ກກອງທຶນບລູະ
ເກບັຈາກຄອບ
ະນະຜູຮ້ບັຜິດຊ
ມ ີ 6 ທາ່ນ 
ນນ ໍາ້ໃຊຢູ້ແ່ຕ່
ດອືນ ເພ່ືອກວ
. 

ະຫງວນຂວົອູ່
ໃນປີ 2006
ຕດັສນິໃຈຄດັ

ໄດມ້ກີານຄຸມ້
ອງປະຊາຊນົ
ຂອງທກຸໆປີ

ດພິທີປ່ອຍປາ
ດສະໜາຕາມ
ໃຫພ້ບົພ້ໍສິ່ ງບ່ໍ
ຜູໃ້ດຫາປາໃນ
ຖາ້ຜູໃ້ດພບົພ້ໍ 
ອດປະຈບຸນັມປີ
ແລະ ກໍ່ໄດກ້າ
ເຮັດໃຫຊ້ວີດິກ

ງ, ມກີະຕາຂີ້

າເສຍ, 
າງລະບຽບຄຸມ້
ຖາ້

ກຸມ່ຜູ້
ກວາ່ 
ະນະ
ບຄວົ
ຊອບ
(ກອ໊ກລະ 1
ລະກອ໊ກ 1-
ວດກາເບິ່ ງການ

ອນ ໍາ້ແອດ ຢູບ່
6 ຊຶ່ ງມຄີວາມ
ເລືອກ ແບບ

ມ

ປີ 
າ
ມ

ນວງັສະຫງວນ
ຫລື ຈບັໄດຜູ້້
ປາທາໍມະຊາດ
າຍເປັນຈດຸທຽ່
ການເປັນຢູຂ່ອ

ຂີເ້ຍື່ ອ, ມປີ້າຍ

ມຄອງນາໍໃຊຮ້

 ທາ່ນ). ຄະ
-2 ຄ ັງ້/ເດອືນ
ນເປ້ເພ ຫລື 

ບາ້ນເມອືງແອ
ມກວ້າງ 115
ບມສີວ່ນຮວ່ມໂ

ນຄ ັງ້ທາໍອດິຈະ
ຜູລ້ກັຫາປາແມ
ດເພ່ີມຂຶນ້ໃນແ
ຽວຊມົຂອງແຂ
ອງຊຸມຊນົດຂີຶນ້

ຍຫາ້ມຖີມ້

ຮວ່ມກນັ 

ະນະຜູຮ້ບັ  
ນ, ອາ່ງ
ຂດັຂອ້ງ

ອດແຂວງ
5 ແມດັ, 
ໂດຍຊາວ 

ະຖກືປບັໃ
ມນ່ຈະໄດ້
ແຫລງ່ນ ໍາ້
ຂກທ່ີເປັນ
ນເທ່ືອລະ
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3) ໃ
ຢ
ກ
ສ
ກ

4) ນ

 
 

ໃນວນັທີ 9 
ຢູບ່າ້ນປຸ່ງນາຄ
ກາໍທ່ີຜາ່ນການ
ສວ່ນໃນການ
ການຈດັຕ ັງ້ປ
 ການຄຸມ້ຄ
ແປງ 150
ອາໍນາດກາ
ກອບສວ່ນ
ສາ້ງໃຫຊຸ້ມ
ການນາໍໃຊ
ຂອງເຂົາເ
ໃຊຢ້າ່ງຄຸມ້
ກາຍເປັນບ
ມກີານອະ

 ວຽກງານອ
ປ່ຽນກນັ, 
ໃຊເ້ຂ້ົາໃນ
ແລະ ແ
ຄວາມຈບົ
ເຫຍືອ້; ມີ
 

ນອກຈາກນີ ້

 
 

 

ມງັກອນ 20
ຄາ້ວ ເມອືງວ
ນວາງແຜນ 
ກໍ່ສາ້ງຈາກຊມຸ
ະຕບິດັໂຄງກ
ອງ: ພາຍຫ
00ກບີ/ຄນົ/ປີ 
ານປກົຄອງໃນ
ນເຂ້ົາໃນວຽກງ
ມຊນົມຄີວາມ
ຊນ້ ໍາ້ຢາ່ງເປັນ
ຈົາ້ເອງ, ມາ
ມຄາ່ ແລະ 
ບາ້ນສາທາລະ
ນລຸກັສິ່ ງແວດ
ອະນລຸກັສິ່ ງແວ
1 ກອ໊ກ/6 ຫ

ນການຜະລິດສ
ແຂວງສາລະວ ັ
ງາມຂອງຊຸມຊ
ມປີ້າຍຊື່ ຄອບຄ ົ

ຢູບ່າ້ນປຸ່ງນາ

13, ໄດຢ້ຽ້ມ
ວຽງໄຊ ແຂວ
ແລະ ຄດັ
ມຊນົ 27 ລ້
ການກໍ່ສາ້ງລະ
ຫລງັສາໍເລັດໂ
 ໂດຍແຕງ່ຕ ັ້

ນແຕລ່ະຂ ັນ້ຍ ັ
ງານພດັທະນາ
ເຂ້ົາໃຈຕ່ໍວຽກ
ນລະບຽບ ໂ
າເຖງິປະຈບຸນັ
ຍນຶຍງົທງັເຮັ

ະນະສກຸແບບ
ດລອ້ມໄດດ້.ີ  
ວດລອ້ມ:  
ຫລງັຄາເຮອືນ
ສວນຄວົຈນົກຸ້
ວນັຍງັແລກປຽ່
ຊນົ ກອ໊ກນ
ຄວົຜູນ້າໍໃຊນ້ ໍາ້

າຄາ້ວຍງັມກີດິ
ສະໜນຸດາ້ນ
ຄອບຄວົທງັ
ແລະ ສານ
ຈາກເມອືງ 
ສະເລຍ່ລາຍ
 

ຢາມການຈດັ
ງຫວົພນັ ທ່ີ 
ເລືອກບລູິມະ
ານກບີ (25%
ບບົນ ໍາ້ລິນຂອ
ໂຄງການຊຸມຊ ົ
ຕ ັງ້ຄະນະຮບັຜິ
ຍງັໄດເ້ອົາໃຈໃ
າບາ້ນຂອງເຂົ
ກງານດ ັງ່ກາ່ວ 
ໂດຍຄວາມເປັ
ນລະບບົນ ໍາ້ລນິ
ຮັດໃຫບ້າ້ນຂອ
ຢາ່ງ ແລະ ເ
 
ການນາໍໃຊນ້ ໍ
ນ (ມທີງັໝດົ 
ມ້ຢູກ່ ຸມ້ກນິ. 
ຽນບດົຮຽນກບັ
ນ ໍາ້ຄວນມເີຮອື
າ ແລະ ມປີ້າ

ດຈະກາໍສາ້ງລ
ນການຝຶກອບົຮ
ງໝດົ ແມນ່
ນຕບິເຂ້ົາ ເພ່ືອ
ແລະ ແຂວ

ຍຮບັທງັໝດົພ

ຕ ັງ້ປະຕບິດັ 
ທລຍ ສະນບັ
ສດິແບບມສີວ່
% ຂອງມນູຄ່
ອງຊຸມຊນົ.  
ຊນົໄດສ້າມກັຄີ
ຜິດຊອບຄາ້ຍຄື
ໃສລ່ງົຊຸກຍູ ້
ຂົາເຈົາ້ຈນົ
 ແລະ ມີ
ປັນເຈົາ້ການ
ນຍງັຖກືນາໍ
ອງເຂົາເຈົາ້
ເປັນບາ້ນທ່ີ

ນ ໍາ້ຂອງຊຸມຊນົ
 6 ກອ໊ກ), 
ນອກຈາກນີ ້
ບຊຸມຊນົວາ່: 
ອນທ່ີນາໍໃຊວ້ດັ
າຍເຕອືນກດົລ

າຍຮບັດາ້ນຫ ັ
ຮມົໃນປີ 200
ເຮັດຈກັສານກ
ອຂາຍພາຍໃນ
ວງ ຈນົສາມາ
ພາຍໃນບາ້ນປີ

ແລະ ຄຸມ້ຄອ
ບັສະໜນຸໃນປີ
ວນຮວ່ມຂອງຊ
ຄາການກໍ່ສາ້ງທ

ຄກີນັເກບັເງນິ
ຄກືນັກບັບາ້ນ
ແລະ ປກຸລ

ນນີ ້ ແມນ່ໃຊ້
ນ ໍາ້ທ່ີເຫລືອຈ
ແຂກທ່ີມາຈາ
"ເພ່ືອຄວາມ

ດສະດທ່ີຸມໃີນທ
ລະບຽບການຄຸ້

ຫດັຖະກາໍຈກັສ
05, ປະຊາຊ ົ
ກະຕາ່, ກະ
ນບາ້ນ ແລະ
າດສາ້ງລາຍຮ ັ
ປີ 2012 ໄດ ້

ອງນາໍໃຊລ້ະບ ົ
ປີ 2005, ເປັ
ຊຸມຊນົທ່ີມທຶີນ
ທງັໝດົ), ໃນ

ກອງທຶນບລູະ
ແກງ້ກາ, ນອ
ະດມົຊຸມຊນົ 

ຊທ່ໍ້ສ ົ່ງນ ໍາ້ເຂ້ົາເ
ຈາກການາໍໃຊ້
າກແຂວງຫລວ
ມເປັນລະບຽບ
ທອ້ງຖິ່ນ; ມີ
ຄຸມ້ຄອງນາໍໃຊ້

ສານທ່ີ ທລຍ 
ຊນົເກອືບ 95
ເປົາຫ້ິວຂອງແ
ະ ຂາຍໃຫແ້ມ
ຮບັໃຫແ້ຕລ່ະຄ
 40 ລາ້ນກບີ

ບບົນ ໍາ້ລິນ 
ປັນກດິຈະ
ນປະກອບ 
ນຂະບວນ 

ະນະສອ້ມ 
ອກຈາກນີ ້
ເພ່ືອປະ 

ເຮອືນສບັ
ແມນ່ໝນູ 
ວງນ ໍາ້ທາ 
ບ ແລະ 
ມກີະຕາ່ຂີ້

ຊພ້ອ້ມ. 

 ສະໜບັ
5% ຂອງ
ແມຍ່ງິ 
ມຄ່າ້ທ່ີມາ
ຄອບຄວົ, 
ບ.  
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5) ພ
9
ໂ
ໄ

ກ
ປ
ດ

I. ດາ້ນ

1. ດ້

• 

• 

• 

• 

ພາຍຫລງັກບັ
9 ມງັກອນ 
ໂອກາດເຂົ້າທ
ໄກສອນ, ທາ່
ເມອືງວຽງໄຊ
ກອງປະຊຸມປ
ປະຊຸມຖ ໍາ້ງເູຫ
ດ ັງ່ກາ່ວສາມາ

ດ ີແລະ ຂໍຄ້ ົ

າ້ນດ ີ

ອາໍນາດການ

ປະຊຸມປະເມ ີ

ມສີວ່ນຮວ່ມ

ລະອຽດຈາກ

ການໄປທດັ

ອາໍນາດການ

ຕາມຮອບວຽ

ນາໍໃຊໂ້ຄງກ

ກນັ, 

ຕ່ໍກບັການຈ ັ

ບາ້ນທ່ີເປັນ

ກບັທີມງານ

ຕາງໜາ້ບາ້

ທລຍ ດ ັງ່ນ ັ້

ການປກົຄອ

 

ບຈາກບບາ້ນປຸ່
2013, ທີມ

ທຽ່ວຊມົຖ ໍາ້ທາ່
ານສສີະຫວາດ
. ຫລງັຈາກນ ັ
ປະເມນີການມ
ຫລືອມ ຂອງ
າກາໍໄດຈ້ດຸດ ີ

ງົຄາ້ງໃນການ

ນປກົຄອງສາ

ມນີການທດັສ

ມໃນການຈດັຕ ັ້

ກຂ ັນ້ບາ້ນຫາຂ

ສະນະສກຶສາ

ນປກົຄອງແຕ່

ຽນໂຄງການ 

ການ ພອ້ມທງັ

ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ

ເຈົາ້ພາບ ຫລື

 ທລຍ ໄດດ້ີ

ນ, ກຸມ່ບາ້ນທີ

ັນ້ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້

ອງ ແລະ ຊຸມ

ປຸ່ງນາຄາ້ວ, ໃ
ມງານທດັສະນ
ານຜູນ້າໍ (ຖ ໍາ້
ດ, ທາ່ນຄາໍໄ
ນ ັນ້ ທີມງານທ
າທດັສະນະສຶ
ເມອືງວຽງໄຊ
 ແລະ ຂໍຄ້ງົຄ້

ນໄປທດັສະນະ

ມາດເກບັກາໍໄ

ສະນະວາ່:  “ຊ

ຕ ັງ້ປະຕບິດັ, 

ຂ ັນ້ກຸມ່ບາ້ນໂ

າຄ ັງ້ນີ ້ຊວ່ຍເ

ຕລະຂ ັນ້ມຄີວາ

ເລີ່ ມແຕຂ່ ັນ້ຕ

ງສາ້ງຄວາມເ

ດວຽກງານຫລຸ

ລ ືບາ້ນທ່ີໄປຢ້

,ີ 

ທ່ີໄປສວ່ນໃຫຍ

ຫເ້ຂົາເຈົາ້ກາ້ສ

ຊນົໃນບາ້ນທ່ີ

ໃນຕອນບາ່ຍຂ
ນະສກຶສາທງັໝ
າທາ່ນສພຸານວຸ ົ
ຕ, ຖ ໍາ້ຊາ້ງຫ
ທງັໝດົ ກໍ່ໄດ້
ສກຶສາໃນຄ ັງ້ນີ້

 (ຜນົຂອງກ
ຄາ້ງດ ັງ່ລຸມ່ນີ:້ 

ະສກຶສາ 

ໄດຮ້ບູແບບກ

ຊຸມຊນົໃນແຕ່

ເຂ້ົາເຈົາ້ຈດັຕ ັ້

ຄງການຍອ່ຍ

ພ່ີມຂໍມ້ນູກຽ່ວ

າມເຂ້ົາໃນຕື່ ມ

ຕອນການວາງ

ເຂັມ້ແຂງໃຫຊຸ້

ລດຸຜອ່ນຄວາມ

ຢຽ້ຢາມມຄີວາ

ຍແ່ມນ່ມຄີວາ

ສະແດງອອກ 

ທີໄປຢຽ້ມຢາມ

ຂອງວນັທີ 
ໝດົກໍ່ໄດມ້ ີ
ວງົ, ທາ່ນ
ຫລອດ) ຢູ່
ດເ້ຂ້ົາຮວ່ມ
ນີ ້ ຢູຫ່ອ້ງ
ອງປະຊຸມ
 

ານເຮັດວຽກຂ

ລະບາ້ນທ່ີໄດ້

ັງ້ປະຕບິດັໂຄ

ຍ, ທກຸອງົການ

ກບັຮບູແບບກ

 ເຊ່ັນ: ການ

ງແຜນຈນົເຖງິ

ຊຸມຊນົ ແລະ 

ມທກຸຍາກ, ອ ໍ

ມເຂັມ້ແຂງ, 

ມເຂັມ້ແຂງ ແ

 ແລະ ມກີານ

, 

ຂອງ ທລຍ ຊຶ່

ດໄ້ປຢຽ້ມຢາມ 

ຄງການໂດຍມີ

ນຈດັຕ ັງ້ມຄີວ

ການເຮັດວຽກ

ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິ ັ

ງການຈດັຝຶກອ

ອາໍນາດການ

ອາໍນາດການປົ

ມສີວ່ນຮວ່ມ 

ແລະ ເຂ້ົາໃຈ

ນແລກປ່ຽນບດົ

ຊຶ່ ງໄດສ້ະເໜືຂຶ້

 ມຄີວາມເຂັມ້

ມກີານວາງແຜ

າມຮບັຜິດຊອ

ຂອງ ທລຍ 

ບດັກດິຈະກາໍຕ

ອບົຮມົການຄຸ້

ນປກົຄອງໄປພ້

ປກົຄອງ ແລະ

ແລະ ປະສາ

ໃນການເຮັດວ

ດຮຽນກນັກບັ

ຂຶນ້ໃນທ່ີ

ມແຂງ, 

ຜນຢາ່ງ

ອບສງູ” 

ໃຫ້

ຕາ່ງໆ

ມ້ຄອງ

ພອ້ມໆ 

ະ ຊຸມຊນົ

ານງານ

ວຽກຂອງ 

ອາໍນາດ
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• ທີມງານ ທລຍ ຢູແ່ຕລ່ະແຂວງ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ແຂວງເຈົາ້ພາບໄດເ້ອົາໃຈໃສປ່ະສານງານກບັພາກ 

ສວ່ນຕາ່ງທ່ີກຽ່ວຂາ້ງ ແລະ ອາໍນາດການປກົຄອງກະກຽມການໄປທດັສະນະສກຶສາຈນົສາໍເລັດ 

ແລະ ເດນີທາງກບັດວ້ຍຄວາມສະຫວດັດພີາບ. 

2. ຂໍຄ້ງົຄາ້ງ 

• ການປະສານງານກບັຜູຮ້ບັຜິດຊອບສາງເກບັມຽ້ນເມດັພນັຍງັບ່ໍເໝາະສມົ ບວກກບັເວລາທ່ີຍງັເຫືຼອ

ໜອ້ຍ,  ດ ັງ່ນ ັນ້ຜູທ່ີ້ໄປກໍ່ເລີຍບ່ໍໄດບ້ດົຮຽນ ແຕໄ່ດເ້ຫັນຮບູຮາ່ງລວມຂອງສາງເທ່ົານ ັນ້ ເນື່ອງຈາກ

ບ່ໍມຜີູໄ້ປໄຂສາງ ແລະ ອະທິບາຍການກໍ່ສາ້ງ ແລະ ນາໍໃຊສ້າງກບັມຽ້ນເມດັພນັດ່ງັກາ່ວໃຫແ້ຂກ 

ທ່ີໄປ. 

• ການໄປທດັສະນະສກຶສາ ໃຊເ້ວລາເດນີທາງຫລາຍ ແລະ ເວລາທ່ີໄດລ້ງົຢຽ້ມຢາມ ແລະ ແລກ 

ປ່ຽນບດົຮຽນຍງັມໜີອ້ຍ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ຖາ້ມກີານທດັສະນະສກຶສາອກີຄວນເພ່ີມເວລາໃນການລງົຢຽ້ມ 

ຢາມ ແລະ ແລກປ່ຽນບດົຮຽນເປັນ 3 ມື,້  

• ອາໍນາດການປກົຄອງຈາກບາງບາ້ນທ່ີເຂ້ົາຮວ່ມການໄປທດັຊະນະສກຶສາ ຍງັບ່ໍກາ້ປາກກາ້ເວ້ົາ 

ແລະ ມກັລີ້ເຊື່ ອງຕນົເອງຢູດ່າ້ນຫລງັຂອງກອງປະຊຸມ. 

         

ລາຍງານໂດຍ:   
         ໃຈປະເສດີ ພນັພວູນັນະ 
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