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ການສໍາຫຼວດພນົລະເມອືງ ແລະ ທີ່ ຢູ່ອາໄສທົ່ ວປະເທດ

ທີ່ ຢູ່ອາໄສ ຄັງ້ທີ່  IV ຂອງລດັຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເຊິ່ ງຈະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍສູນສະຖຕິແິຫ່ງຊາດ

ແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ໃນເດອືນ ມນີາ ປີ 

ນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ

ການເພື່ ອການພດັທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມຂືອງປະເທດສະວດິເຊແີລນ 

ໄຕ ປະຊາຊນົຈນີ, ທະນາຄານໂລກ (

ຫຼວດຄັງ້ນີຈ້ະໄດສໍ້າຫຼວດທຸກໆຄວົເຮອືນໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ຊື່ ງຈະກວມເອາົຫຼາຍບນັຫາທີ່ ພວົພນັເຖງິຄຸນ

ລກັສະນະ ແລະ ທີ່ ຢູ່ອາໄສຂອງພນົລ

ຄນົໃນຄວົເຮອືນ, ການພກິານຂອງສະມາຊກິໃນຄວົເຮອືນ

ການໂຍກຍາ້ຍ ແລະ ຄຸນລກັສະນະທີ່ ຢູ່ອາໄສຂອງຄວົເຮອືນ

ຕອ້ງ, ຄບົຖວ້ນ ແລະ ສໍາເລດັຕາມເວລາທີ່ ກໍານດົໄວດ້ວ້ຍຜນົສໍາເລດັອນັດງີາມ

ສໍາຫຼວດ ແລະ ນກັກວດກາຫຼາຍ ເຊິ່ ງຄາດວ່າຈໍານວນທງັໝດົປະມານ 

ໂດຍກງົກບັແຕ່ລະຄວົເຮອືນທີ່ ຢູ່ໃນເຂດສໍາຫຼວດຂອງຕນົຮບັຜດິຊອບໃຫຄ້ບົຖວ້ນ ເພື່ ອສອບຖາມ ແລະ ຈດົກ່າຍ

ບນັດາຄໍາຕອບເຂົາ້ໃນໃບສອບຖາມ. 
ໃນການດໍາເນນີການສໍາຫຼວດພນົລະເມອືງ ແລະ ທີ່ ຢູ່ອາໄສທົ່ ວປະເທດຄັງ້ນີ ້

ສໍາຄນັໃນການຕດັສນິຜນົສໍາເລດັ ຫຼ ືຄວາມຜດິພາດຂອງການສໍາຫຼວດພນົລະເມອືງ ແລະ ທີ່ ຢູ່ອາໄສ

ຊ່ວຍເຫຼອືໃຫນ້ກັເດນີສໍາຫຼວດສາມາດກາໍແໜນ້ ແລະ ເປັນເອກະພາບທາງດາ້

ຂອງຕນົໄດສ້ະດວກ, ທນັເວລາ ແລະ ຈດົກ່າຍໄດຢ່້າງຊດັເຈນ

ຕອ້ງ  ແລະ ຈະແຈງ້, ດັ່ ງນັນ້ ຫອ້ງການສໍາຫຼວດພນົລະເມອືງ ແລະ ທີ່ ຢູ່ອາໄສ ຂັນ້ສູນກາງ ຈຶ່ ງໄດຮ້ຽບຮຽງ 

ນກັເດນີສໍາຫຼວດ” ເຊີ່ ງມບີນັດາເນືອ້ໃນ

ສໍາຫຼວດ, ຄໍາອະທບິາຍກ່ຽວກບັວທິກີານ

ໂຫຍດຫຼາຍ ແລະ ເປັນເຄື່ ອງມເືພື່ ອຊ່ວຍ

ແມ່ນນກັເດນີສໍາຫຼວດຈະຕອ້ງໄດອ່້ານ

ແລະ ປະຕບິດັຕາມຄໍາແນະນໍາທຸກປະການ

ໝາກຜນົທີ່ ມຄຸີນນະພາບດ ີແລະ ບນັລຸ

ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຄວາມຮູບຸ້ນຄຸນເປັນຢ່າງສູງຕ່ໍການປະກອບສ່ວນຂອງບນັດາທ່ານ ແລະ 

ທຸກພາກສ່ວນທີ່ ໄດໃ້ຫກ້ານຊ່ວຍເຫຼອື ແລະ ມສ່ີວນຮ່ວມເຮດັໃຫກ້ານສໍາຫຼວດ

ປະສບົຜນົສໍາເລດັຕາມແຜນທີ່ ວາງໄວ ້

ເປັນຢ່າງດ ີແລະ ຮກັສາຄວາມລບັຂອງຂໍມູ້ນຢ່າງເຂັມ້ງວດ

 
 

II 

  

ຄໍານາໍຄໍານາໍຄໍານາໍຄໍານາໍ    

ການສໍາຫຼວດພນົລະເມອືງ ແລະ ທີ່ ຢູ່ອາໄສທົ່ ວປະເທດ ປີ 2015 ແມ່ນການສໍາຫຼວດພນົລະເມອືງ ແລະ 

ຂອງລດັຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເຊິ່ ງຈະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍສູນສະຖຕິແິຫ່ງຊາດ

ແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ໃນເດອືນ ມນີາ ປີ 2015, ໂດຍການສະນບັສະໜນູຂອງລດັຖະບານແຫ່ງ 

ປະຊາຊນົລາວ, ອງົການສະຫະປະຊາຊາດກອງທນຶສໍາລບັປະຊາກອນ 

ານຮ່ວມມຂືອງປະເທດສະວດິເຊແີລນ (SDC), ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະ 

(WB), ອງົການສະຫະປະຊາຊາດກອງທນຶສໍາລບັເດກັ 

ຫຼວດຄັງ້ນີຈ້ະໄດສໍ້າຫຼວດທຸກໆຄວົເຮອືນໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ຊື່ ງຈະກວມເອາົຫຼາຍບນັຫາທີ່ ພວົພນັເຖງິຄຸນ

ລກັສະນະ ແລະ ທີ່ ຢູ່ອາໄສຂອງພນົລະເມອືງເປັນຕົນ້ແມ່ນ: ຂໍມູ້ນຕົນ້ຕໍກ່ຽວກບັຄຸນລກັສະນະຂອງສະມາຊກິທຸກ

ການພກິານຂອງສະມາຊກິໃນຄວົເຮອືນ, ການສກຶສາ, ສະພາບແຮງງານ

ການໂຍກຍາ້ຍ ແລະ ຄຸນລກັສະນະທີ່ ຢູ່ອາໄສຂອງຄວົເຮອືນ, ເພື່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການສໍາຫຼວດດັ່ ງກ່າວໃຫຖ້ກື 

ສໍາເລດັຕາມເວລາທີ່ ກໍານດົໄວດ້ວ້ຍຜນົສໍາເລດັອນັດງີາມ, ສະນັນ້ ຈ ຶ່ ງຈໍາເປັນຕອ້ງມນີກັເດນີ

ສໍາຫຼວດ ແລະ ນກັກວດກາຫຼາຍ ເຊິ່ ງຄາດວ່າຈໍານວນທງັໝດົປະມານ 26.000 ຄນົ. ເພື່ ອດໍາເນນີການສໍາຫຼວດ

ໂດຍກງົກບັແຕ່ລະຄວົເຮອືນທີ່ ຢູ່ໃນເຂດສໍາຫຼວດຂອງຕນົຮບັຜດິຊອບໃຫຄ້ບົຖວ້ນ ເພື່ ອສອບຖາມ ແລະ ຈດົກ່າຍ

 
ໃນການດໍາເນນີການສໍາຫຼວດພນົລະເມອືງ ແລະ ທີ່ ຢູ່ອາໄສທົ່ ວປະເທດຄັງ້ນີ,້ ນກັເດນີສໍາຫຼວດມບີດົບາດ

ສໍາຄນັໃນການຕດັສນິຜນົສໍາເລດັ ຫຼ ືຄວາມຜດິພາດຂອງການສໍາຫຼວດພນົລະເມອືງ ແລະ ທີ່ ຢູ່ອາໄສ

ຊ່ວຍເຫຼອືໃຫນ້ກັເດນີສໍາຫຼວດສາມາດກາໍແໜນ້ ແລະ ເປັນເອກະພາບທາງດາ້ນວຊິາການ ແລະ ປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ວຽກ

ທນັເວລາ ແລະ ຈດົກ່າຍໄດຢ່້າງຊດັເຈນ, ໂດຍບ່ໍຈດົຊໍາ້, ບ່ໍຈດົຂາດ, ມເີນືອ້ໃນຄບົຖວ້ນ

ດັ່ ງນັນ້ ຫອ້ງການສໍາຫຼວດພນົລະເມອືງ ແລະ ທີ່ ຢູ່ອາໄສ ຂັນ້ສູນກາງ ຈຶ່ ງໄດຮ້ຽບຮຽງ 

ໃນທີ່ ສໍາຄນັເປັນຕົນ້ແມ່ນນຍິາມຂອງແນວຄວາມຄດິ, ຫຼກັການ

ການສອບຖາມ, ການຈດົກ່າຍຄໍາຕອບ ແລະ ຕວົຢ່າງປະກອບ ຊື່

ເປັນເຄື່ ອງມເືພື່ ອຊ່ວຍນກັເດນີສໍາຫຼວດໃນເວລາປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ຄນົດຽວ. 

ອ່ານໃຫເ້ຂົາ້ໃຈ ເຖງິເນືອ້ໃນ, ຈດຸປະສງົ, ລະດບັຄາດໝາຍຂອງການເກບັກໍາຂໍມູ້ນ 

ປະການຢ່າງເຂັມ້ງວດ ເພື່ ອຮບັປະກນັການປະຕບິດັການ

ແລະ ບນັລຸຜນົສໍາເລດັຢ່າງມໄີຊ. 
ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຄວາມຮູບຸ້ນຄຸນເປັນຢ່າງສູງຕ່ໍການປະກອບສ່ວນຂອງບນັດາທ່ານ ແລະ 

ທຸກພາກສ່ວນທີ່ ໄດໃ້ຫກ້ານຊ່ວຍເຫຼອື ແລະ ມສ່ີວນຮ່ວມເຮດັໃຫກ້ານສໍາຫຼວດພນົລະເມອືງ ແລະ ທີ່ ຢູ່ອາໄສ ຄັງ້ນີ ້

າງໄວ.້ ຫວງັຢ່າງຍິ່ ງວ່າ ຈະໄດຮ້ບັການຮ່ວມມຈືາກນກັເດນີສໍາຫຼວດທຸກ

ດ ີແລະ ຮກັສາຄວາມລບັຂອງຂໍມູ້ນຢ່າງເຂັມ້ງວດ. 

                                                                        ຫວົໜາ້ຫວົໜາ້ຫວົໜາ້ຫວົໜາ້ຫອ້ງການຫອ້ງການຫອ້ງການຫອ້ງການສໍາສໍາສໍາສໍາຫຼວດພນົລະຫຼວດພນົລະຫຼວດພນົລະຫຼວດພນົລະ

                                                                            ແລະ ທີ່ ຢູ່ແລະ ທີ່ ຢູ່ແລະ ທີ່ ຢູ່ແລະ ທີ່ ຢູ່ອາອາອາອາໄໄໄໄສສສສ    

    

ແມ່ນການສໍາຫຼວດພນົລະເມອືງ ແລະ 

ຂອງລດັຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເຊິ່ ງຈະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍສູນສະຖຕິແິຫ່ງຊາດ, ກະຊວງ

ໂດຍການສະນບັສະໜນູຂອງລດັຖະບານແຫ່ງ ສາທາລະ 

ອງົການສະຫະປະຊາຊາດກອງທນຶສໍາລບັປະຊາກອນ (UNFPA), ອງົ 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະ 

ອງົການສະຫະປະຊາຊາດກອງທນຶສໍາລບັເດກັ (UNICEF). ການສໍາ

ຫຼວດຄັງ້ນີຈ້ະໄດສໍ້າຫຼວດທຸກໆຄວົເຮອືນໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ຊື່ ງຈະກວມເອາົຫຼາຍບນັຫາທີ່ ພວົພນັເຖງິຄຸນ

ຂໍມູ້ນຕົນ້ຕໍກ່ຽວກບັຄຸນລກັສະນະຂອງສະມາຊກິທຸກ

, ການເກດີ, ການຕາຍ, 

ເພື່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການສໍາຫຼວດດັ່ ງກ່າວໃຫຖ້ກື 

ສະນັນ້ ຈ ຶ່ ງຈໍາເປັນຕອ້ງມນີກັເດນີ

ເພື່ ອດໍາເນນີການສໍາຫຼວດ

ໂດຍກງົກບັແຕ່ລະຄວົເຮອືນທີ່ ຢູ່ໃນເຂດສໍາຫຼວດຂອງຕນົຮບັຜດິຊອບໃຫຄ້ບົຖວ້ນ ເພື່ ອສອບຖາມ ແລະ ຈດົກ່າຍ

ນກັເດນີສໍາຫຼວດມບີດົບາດ

ສໍາຄນັໃນການຕດັສນິຜນົສໍາເລດັ ຫຼ ືຄວາມຜດິພາດຂອງການສໍາຫຼວດພນົລະເມອືງ ແລະ ທີ່ ຢູ່ອາໄສ. ເພື່ ອເປັນການ

ນວຊິາການ ແລະ ປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ວຽກ

ມເີນືອ້ໃນຄບົຖວ້ນ, ຖກື 

ດັ່ ງນັນ້ ຫອ້ງການສໍາຫຼວດພນົລະເມອືງ ແລະ ທີ່ ຢູ່ອາໄສ ຂັນ້ສູນກາງ ຈຶ່ ງໄດຮ້ຽບຮຽງ “ຄູ່ມ ື

ຫຼກັການຕົນ້ຕໍຂອງການ

ປະກອບ ຊື່ ງຈະເປັນປະ 
. ດັ່ ງນັນ້ ສິ່ ງສໍາຄນັທີ່ ສຸດ

ລະດບັຄາດໝາຍຂອງການເກບັກໍາຂໍມູ້ນ 

ການເດນີສໍາຫຼວດໃຫໄ້ດຮ້ບັ

ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຄວາມຮູບຸ້ນຄຸນເປັນຢ່າງສູງຕ່ໍການປະກອບສ່ວນຂອງບນັດາທ່ານ ແລະ 

ພນົລະເມອືງ ແລະ ທີ່ ຢູ່ອາໄສ ຄັງ້ນີ ້

ນກັເດນີສໍາຫຼວດທຸກໆ ທ່ານໄດ ້

ຫຼວດພນົລະຫຼວດພນົລະຫຼວດພນົລະຫຼວດພນົລະເມອືງເມອືງເມອືງເມອືງ        
    ຂັນ້ສູນກາງຂັນ້ສູນກາງຂັນ້ສູນກາງຂັນ້ສູນກາງ    
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IIII.... ພາກສະເໜີພາກສະເໜີພາກສະເໜີພາກສະເໜ.ີ...    

ລດັຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັການສໍາຫຼວດພນົລະເມອືງ ແລະ ທີ່ ຢູ່ອາໄສ ທົ່ ວປະເທດມາ

ແລວ້ 3 ຄັງ້ ຄ:ື ການສໍາຫຼວດພນົລະເມອືງ    ແລະ    ທີ່ ຢູ່ອາໄສ    ທົ່ ວປະເທດ ຄັງ້    I ໄດຈ້ດັຂຶນ້ໃນປີ 1985, ຄັງ້ທ ີII ປີ 

1995, ຄັງ້ທ ີIII ປີ 2005. ການສໍາຫຼວດພນົລະເມອືງ    ແລະ    ທີ່ ຢູ່ອາໄສ    ທົ່ ວປະເທດ ຄັງ້ທີ່  IV ແມ່ນຈະໄດດໍ້າເນນີ

ໃນ ປີ 2015 ໂດຍອງີຕາມຂໍຕ້ກົລງົຂອງ ນາຍກົລດັຖະມນົຕແີຫ່ງສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສະບບັເລກທ ີ89/ນຍ, ລງົວນັທ ີ11/09/2013. ການສໍາຫຼວດພນົລະເມອືງ ແລະ ທີ່ ຢູ່ອາໄສ ທົ່ ວປະເທດ ຄັງ້ທ ີIV 

ໃນປີ 2015 ແມ່ນຈະໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນເວລາ 0:00 ໂມງຂອງວນັທ ີ01 ມນີາ 2015, ຜນົຂອງການສໍາຫຼວດ

ດັ່ ງກ່າວແມ່ນໄດສ້ະໜອງຂໍມູ້ນອນັຈາໍເປັນທາງດາ້ນປະຊາກອນສາດ ຊຶ່ ງໄດສ່້ອງແສງໃຫເ້ຫນັຈາໍນວນພນົລະເມອືງ, 

ການຍກົຍາ້ຍຂອງພນົລະເມອືງ, ສະພາບການດໍາລງົຊວີດິ ແລະ ຄຸນລກັສະນະຂອງພນົລະເມອືງໃນລະດບັແຂວງ, 

ເມອືງ ແລະ ບາ້ນຂອງ ສປປ ລາວ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ. 

IIIIIIII.... ຈດຸປະສງົຂອງການສໍາຫຼວດຈດຸປະສງົຂອງການສໍາຫຼວດຈດຸປະສງົຂອງການສໍາຫຼວດຈດຸປະສງົຂອງການສໍາຫຼວດ    

ຈດຸປະສງົຂອງການສໍາຫຼວດພນົລະເມອືງ ແລະ ທີ່ ຢູ່ອາໄສ ທົ່ ວປະເທດ ຄັງ້ທີ່  IV ປີ 2015 ນີແ້ມ່ນເພື່ ອເກບັ

ກໍາຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັພນົລະເມອືງ ແລະ ທີ່ ຢູ່ອາໄສຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ ອສາ້ງເປັນຖານຂໍມູ້ນພືນ້ຖານໃຫແ້ກ່ການວາງ

ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຂອງ ສ ປປ ລາວ. ລະດບັຄາດໝາຍຕົນ້ຕໍຂອງການສໍາຫຼວດມດີັ່ ງນີ:້ 

1) ເພື່ ອເກບັກໍາຈາໍນວນປະຊາກອນທີ່ ເປັນພນົລະເມອືງລາວ, ຄນົຕ່າງດາ້ວ ແລະ ຄນົຕ່າງປະເທດທີ່ ມາດໍາລງົຊ ີ

ວດິຢູ່ ສປປ ລາວ ເກນີ 6 ເດອືນຂຶນ້ໄປ, ພອ້ມທງັກໍາໄດສ້ະພາບການຂະຫຍາຍຕວົຂອງພນົລະເມອືງ ລວມ

ທງັເກບັກາໍສະພາບການເຄື່ ອນໄຫວ ແລະ ສະພາບການຂອງທີ່ ຢູ່ອາໄສຂອງພນົລະເມອືງໃນທຸກໆ 10 ປີ; 

2) ເພື່ ອສະໜອງຂໍມູ້ນພືນ້ຖານຂອງພນົລະເມອືງລາວກ່ຽວກບັລະດບັການສກຶສາ, ການບໍລກິານດາ້ນສຸຂະພາບ, 

ຄຸນລກັສະນະຂອງທີ່ ຢູ່ອາໄສອນັເປັນພືນ້ຖານການດໍາລງົຊວີດິຂອງຄວົເຮອືນ, ສະພາບການຍກົຍາ້ຍພາຍໃນ 

ແລະ ຕ່າງປະເທດຂອງພນົລະເມອືງ; 

3) ສະໜອງສະພາບກາໍລງັແຮງງານ ແລະ ສະພາບການມວີຽກເຮດັງານທໍາຂອງພນົລະເມອືງລາວ; 

4) ສາ້ງຖານຂໍມູ້ນອນັສໍາຄນັໃຫແ້ກ່ການຄາດຄະເນຕວົເລກພນົລະເມອືງໃນຕ່ໍໜາ້ ແລະ ເປັນຖານຂໍມູ້ນໃຫແ້ກ່

ການຂຶນ້ສໍາມະໂນຄວົ ແລະ ຂຶນ້ທະບຽນພນົລະເມອືງ; 

5) ເພື່ ອເປັນການສາ້ງ ແລະ ປັບປຸງລະບບົຂໍມູ້ນຂ່າວສານຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫເ້ຂັມ້ແຂງມຂໍີມູ້ນຄບົຖວ້ນ ແລະ 

ທນັກບັສະພາບຄວາມຕອ້ງການຂອງສງັຄມົໃນຍຸກໃໝ່ໃຫທ້ຽບທນັກບັສາກນົ ແລະ ພາກພືນ້; 

6) ເພື່ ອເປັນກອບຂອງການຄດັເລອືກຕວົແທນໃນການສໍາຫຼວດອື່ ນໆ. 

IIIIIIIIIIII.... ຂອບຂອບຂອບຂອບເຂດ ເຂດ ເຂດ ເຂດ ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ເປົາ້ເປົາ້ເປົາ້ເປົາ້ໝາຍໝາຍໝາຍໝາຍລວລວລວລວມມມມຂອງຂອງຂອງຂອງການສໍາການສໍາການສໍາການສໍາຫຼວດພນົລະຫຼວດພນົລະຫຼວດພນົລະຫຼວດພນົລະເມອືເມອືເມອືເມອືງ ງ ງ ງ ແລະ ທີ່ແລະ ທີ່ແລະ ທີ່ແລະ ທີ່ ຢູ່ຢູ່ຢູ່ຢູ່ອາອາອາອາໄໄໄໄສສສສ    ທົ່ ວທົ່ ວທົ່ ວທົ່ ວປະປະປະປະເທດເທດເທດເທດ    

ຄັງ້ທີ່  ຄັງ້ທີ່  ຄັງ້ທີ່  ຄັງ້ທີ່  IVIVIVIV    ປີ ປີ ປີ ປີ 2015201520152015    

1111.... ຂອບເຂດ ແລະ ຂອບເຂດ ແລະ ຂອບເຂດ ແລະ ຂອບເຂດ ແລະ ເປົາ້ໝາຍເປົາ້ໝາຍເປົາ້ໝາຍເປົາ້ໝາຍ    

ການສໍາຫຼວດຄັງ້ນີ ້ແມ່ນຈະຈດົນບັພນົລະເມອືງລາວ (ລວມທັງຄນົລາວທີ່ ໄປເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານຢູ່

ຕ່າງປະເທດ), ຊາວຕ່າງດາ້ວ, ຄນົບ່ໍມສີນັຊາດ ແລະ ຊາວຕ່າງປະເທດທີ່ ດໍາລງົຊວີດິໃນ ສປປ ລາວ  6 ເດອືນຂຶນ້ໄປ 

ຫຼ ືມຈີດຸປະສງົຈະມາຢູ່ລາວ ຫຼາຍກວ່າ 6 ເດອືນຂຶນ້ໄປ (ໃນໄລຍະການເດນີສໍາຫຼວດຄວືນັທ ີ1-7 ມນີາ 2015) ເຖງິ

ແມ່ນວ່າບຸກຄນົດັ່ ງກ່າວຈະໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ ຫຼ ືບ່ໍໄດຮ້ບັອະນຸຍາດກໍ່ ຕາມ. 
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ບຸກຄນົບຸກຄນົບຸກຄນົບຸກຄນົທີ່ ຖກືຈດົນບັ ແລະ ທີ່ ຖກືຈດົນບັ ແລະ ທີ່ ຖກືຈດົນບັ ແລະ ທີ່ ຖກືຈດົນບັ ແລະ ບ່ໍຖກືຈດົນບັເຂົາ້ໃນການສໍາຫຼວດມດີັ່ ງນີ ້ບ່ໍຖກືຈດົນບັເຂົາ້ໃນການສໍາຫຼວດມດີັ່ ງນີ ້ບ່ໍຖກືຈດົນບັເຂົາ້ໃນການສໍາຫຼວດມດີັ່ ງນີ ້ບ່ໍຖກືຈດົນບັເຂົາ້ໃນການສໍາຫຼວດມດີັ່ ງນີ:້:::    

 
 

 

 

 

ຄນົທີ່ ມຫີນາ້ເປັນປະຈາໍຄນົທີ່ ມຫີນາ້ເປັນປະຈາໍຄນົທີ່ ມຫີນາ້ເປັນປະຈາໍຄນົທີ່ ມຫີນາ້ເປັນປະຈາໍ  
    

    

1111.... ບຸກຄນົທີ່ ມໜີາ້ຢູ່ເປັນປະຈາໍບຸກຄນົທີ່ ມໜີາ້ຢູ່ເປັນປະຈາໍບຸກຄນົທີ່ ມໜີາ້ຢູ່ເປັນປະຈາໍບຸກຄນົທີ່ ມໜີາ້ຢູ່ເປັນປະຈາໍ    

    

    

    

    

    

    

    
    

ບຸກຄນົທີ່ ຈບຸກຄນົທີ່ ຈບຸກຄນົທີ່ ຈບຸກຄນົທີ່ ຈະຕອ້ງຈດົນບັເຂົາ້ໃນການສໍາຫຼວດະຕອ້ງຈດົນບັເຂົາ້ໃນການສໍາຫຼວດະຕອ້ງຈດົນບັເຂົາ້ໃນການສໍາຫຼວດະຕອ້ງຈດົນບັເຂົາ້ໃນການສໍາຫຼວດ    

1) ພົນລະເມອືງລາວທັງໝົດທີ່ ດໍາລົງຊີວດິຢູ່ໃນເຂດນໍາ້ແດນດິນຂອງ ສປປ 

ລາວ; 

2) ຊາວຕ່າງດາ້ວທີ່ ໄດຮ້ບັ ຫຼ ື ບ່ໍໄດຮ້ບັອະນຸຍາດໃຫອ້າໄສຢູ່ຢ່າງຖາວອນ

ໃນສປປ ລາວ; 

3) ຊາວຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄນົບ່ໍມສີນັຊາດທີ່ ມາດໍາລງົຊວີດິຢູ່ ສປປ ລາວ ເປັນ

ປະຈາໍກາຍ 6 ເດອືນຂຶນ້ໄປ; 

4) ພນົລະເມອືງລາວທີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຢ່າງເປັນທາງການ ໄປປະຕບິດັວຽກ ງານ, 

ປະກອບທຸລະກິດ, ຮ່ໍາຮຽນ, ທ່ອງທ່ຽວ, ປ່ິນປົວ, ໄປອອກແຮງງານຢູ່

ຕ່າງປະເທດກາຍ 6 ເດອືນຂຶນ້ໄປ; 

5) ບນັດາເອກອກັຄະລະສະທູດ, ພະນກັງານນກັການທູດ ແລະ ຄອບຄວົນກັ

ການທດູຂອງຕ່າງປະເທດ, ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ, ອງົການທີ່ ບ່ໍສງັກດັລດັ ຖະ

ບານ (NGO), ຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດປະຈ າອງົການຈດັຕັງ້ຂອງລດັ ແລະ 

ບນັດາໂຄງການຕ່າງໆທີ່ ມາປະຈາໍຢູ່ ສປປ ລາວ ກາຍ 6 ເດອືນ; 

6) ບນັດາຄນົລາວທີ່ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ທີ່ ຍງັຂຶນ້ບນັຊີຢູ່ສະຖານກງົສູນລາວທີ່ ຖືກ

ກດົໝາຍ; 

7) ສະເພາະບນັດາບຸກຄນົທີ່ ໄປອອກແຮງງານ ແລະ ໄປສກຶສາຮ່ໍາຮຽນຢູ່ຕ່າງປະ

ເທດດວ້ຍທນຶຕນົເອງ 10 ປີ ລງົມາ ແລະ ຍງັຕດິຕ່ໍພວົພນັກບັພີ່ ນອ້ງທີ່ ອາໄສ

ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. 

ບຸກຄນົທີ່ ຈບຸກຄນົທີ່ ຈບຸກຄນົທີ່ ຈບຸກຄນົທີ່ ຈະຕອ້ງຈດົນບັເຂົາ້ໃນການສໍາຫຼວດະຕອ້ງຈດົນບັເຂົາ້ໃນການສໍາຫຼວດະຕອ້ງຈດົນບັເຂົາ້ໃນການສໍາຫຼວດະຕອ້ງຈດົນບັເຂົາ້ໃນການສໍາຫຼວດ    

ບຸກຄນົບຸກຄນົບຸກຄນົບຸກຄນົທີທ່ີທ່ີທ່ີ່ ນກັເດນີສໍາຫຼວດນກັເດນີສໍາຫຼວດນກັເດນີສໍາຫຼວດນກັເດນີສໍາຫຼວດຈະຕອ້ງຈະຕອ້ງຈະຕອ້ງຈະຕອ້ງຈດົນບັເຂົາ້ຈດົນບັເຂົາ້ຈດົນບັເຂົາ້ຈດົນບັເຂົາ້ໃນເຂດເດນີສໍາຫຼວດໃນເຂດເດນີສໍາຫຼວດໃນເຂດເດນີສໍາຫຼວດໃນເຂດເດນີສໍາຫຼວດທີ່ ຕນົທີ່ ຕນົທີ່ ຕນົທີ່ ຕນົ

ຮບັຜດິຊອບຮບັຜດິຊອບຮບັຜດິຊອບຮບັຜດິຊອບ    

1) ບຸກຄນົທີ່ ມຊີື່  ຫຼ ືມໜີາ້ຢູ່ເປັນປະຈໍາໃນຄວົເຮອືນທີ່ ຂຶນ້ກບັເຂດສໍາຫຼວດຂອງ

ນກັເດນີສໍາຫຼວດ, ເຖງິວ່າເຂາົເຈ ົາ້ຈະມໜີາ້ ຫຼ ືບ່ໍມໜີາ້ຊົ່ ວຄາວກໍ່ ຕາມ (ບ່ໍກາຍ

6 ເດອືນ); 

2) ບຸກຄນົທີ່ ມຊີື່  ຫຼ ືມໜີາ້ຢູ່ເປັນປະຈໍາໃນຄວົເຮອືນທີ່ ຂຶນ້ກບັເຂດສໍາຫຼວດຂອງ

ນກັເດນີສໍາຫຼວດທີ່  ໄປສກຶສາຢູ່ຕ່າງປະເທດໂດຍທນຶສ່ວນຕວົ, ໄປອອກ ແຮງ

ງານ ຫຼ ື ໄປຢາມພີ່ ນອ້ງຢູ່ຕ່າງປະ ເທດຕ່ໍາກວ່າ 10 ປີ ແລະ ຍັງຕິດຕ່ໍກັບ

ຄອບຄົວຢູ່ ສປປ ລາວ ເປັນປົກກະຕິ (ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍສັນຊາດລາວ, 

ສະບບັເລກທີ່ 05/ສພຊ, ລງົວນັທ ີ17 ພດຶສະພາ 2004, ມາດຕາ 20 ການ

ໄປຢູ່ຕ່າງປະເທດ); 

3) ບຸກຄນົທີ່ ບ່ໍມຊີື່  ຫຼ ືມໜີາ້ຢູ່ເປັນປະຈາໍໃນຄວົເຮອືນທີ່ ຂຶນ້ກບັເຂດສໍາຫຼວດຂອງ

ນກັເດນີສໍາຫຼວດ ແຕ່ໄດອ້າໄສຢູ່ໃນຄວົເຮອືນກາຍ 6 ເດອືນ ຂຶນ້ໄປ; 

4) ບຸກຄນົທີ່ ຫາກໍ່ ຍກົຍາ້ຍເຂົາ້ມາຢູ່ໃນຄວົເຮອືນທີ່ ຂຶນ້ກບັເຂດສໍາຫຼວດຂອງນກັ

ເດນີສໍາຫຼວດບ່ໍຮອດ 6 ເດອືນ ແຕ່ມຈີດຸປະສງົທີ່ ຈະອາໄສຢູ່ 6 ເດອືນຂຶນ້ໄປ. 

5) ບຸກຄນົທີ່ ບ່ໍມທີີ່ ຢູ່ໃດໆເປັນປະຈໍາ (ບຸກຄນົທີ່ ຍກົຍາ້ຍທີ່ ຢູ່ໄປເລືອ້ຍໆ) ທີ່ ພບົ

ເຫນັໃນເຂດສໍາຫຼວດຂອງນກັເດນີສໍາຫຼວດ ແຕ່ບ່ໍມບີນັຊລີາຍຊື່ ໃນບນັຊຄີວົ

ເຮອືນໃນເຂດສໍາຫຼວດຂອງນກັເດນີສໍາຫຼວດ ແມ່ນພບົຢູ່ເຂດສໍາຫຼວດໃດຕອ້ງ

ຈດົນບັຢູ່ເຂດສໍາຫຼວດນັນ້ເລຍີ. 

 

ບຸກຄນົບຸກຄນົບຸກຄນົບຸກຄນົທີ່ ຈະຕອ້ງຖກືສໍາຫຼວດໃນເຂດທີ່ ຈະຕອ້ງຖກືສໍາຫຼວດໃນເຂດທີ່ ຈະຕອ້ງຖກືສໍາຫຼວດໃນເຂດທີ່ ຈະຕອ້ງຖກືສໍາຫຼວດໃນເຂດສໍາສໍາສໍາສໍາ

ຫຼວດຫຼວດຫຼວດຫຼວດອື່ ນອື່ ນອື່ ນອື່ ນ    

1) ບຸກຄນົທີ່ ມໜີາ້ຊົ່ ວຄາວໃນຄວົເຮອືນທີ່

ຂຶນ້ກບັເຂດສໍາຫຼວດຂອງນກັເດີນສໍາ

ຫຼວດ, ແຕ່ຂຶນ້ທະບຽນຢູ່ເຂດສໍາຫຼວດ 

ຫຼ ືບາ້ນອື່ ນ; 

2) ບຸກຄນົທີ່ ມຊີື່  ຫຼ ືມໜີາ້ເປັນປະຈໍາໃນ

ຄວົເຮອືນທີ່ ຂຶນ້ກບັເຂດສໍາຫຼວດຂອງ

ນກັເດນີສໍາຫຼວດ  ແຕ່ບຸກຄນົດັ່ ງກ່າວ

ໄດໄ້ປຢູ່ບ່ອນອື່ ນພາຍໃນ ສປປ ລາວ 

ກາຍ 6 ເດອືນ. 

 

ບູກຄນົທີ່ບູກຄນົທີ່ບູກຄນົທີ່ບູກຄນົທີ່ ບ່ໍບ່ໍບ່ໍບ່ໍຈດົນບັເຂົາ້ຈດົນບັເຂົາ້ຈດົນບັເຂົາ້ຈດົນບັເຂົາ້ໃນການໃນການໃນການໃນການສໍາສໍາສໍາສໍາຫຼວດຫຼວດຫຼວດຫຼວດ    

1) ຊາວຕ່າງປະເທດ ທີ່ ພກັເຊາົຢູ່ໃນ ສປປ 

ລາວ ບ່ໍກາຍ 6 ເດອືນ; 

2) ບັນດາຄົນລາວທີ່ ຍົກຍາ້ຍອອກຈາກ 

ສປປ ລາວ ແບບຖາວອນນັບທັງໄດ ້

ຮບັອະນຸຍາດໃຫຍ້ກົຍາ້ຍອອກ ແລະ 

ບ່ໍໄດຮ້ັບອະນຸຍາດຍົກຍາ້ຍອອກຢ່າງ

ເປັນທາງການ ແລະ ໄດຕ້ັດສັນຊາດ

ລາວໄປເປັນສນັຊາດອື່ ນ. 

 

ບຸກຄນົບຸກຄນົບຸກຄນົບຸກຄນົທີທ່ີທ່ີທ່ີ່ ນກັເດນີສໍາຫຼວດນກັເດນີສໍາຫຼວດນກັເດນີສໍາຫຼວດນກັເດນີສໍາຫຼວດຈະຕອ້ງຈະຕອ້ງຈະຕອ້ງຈະຕອ້ງຈດົນບັເຂົາ້ຈດົນບັເຂົາ້ຈດົນບັເຂົາ້ຈດົນບັເຂົາ້ໃນເຂດເດນີສໍາຫຼວດໃນເຂດເດນີສໍາຫຼວດໃນເຂດເດນີສໍາຫຼວດໃນເຂດເດນີສໍາຫຼວດທີ່ ຕນົທີ່ ຕນົທີ່ ຕນົທີ່ ຕນົ

ຮບັຜດິຊອບຮບັຜດິຊອບຮບັຜດິຊອບຮບັຜດິຊອບ    

ບູກຄນົທີ່ບູກຄນົທີ່ບູກຄນົທີ່ບູກຄນົທີ່ ບ່ໍບ່ໍບ່ໍບ່ໍຈດົນບັເຂົາ້ຈດົນບັເຂົາ້ຈດົນບັເຂົາ້ຈດົນບັເຂົາ້ໃນການໃນການໃນການໃນການສໍາສໍາສໍາສໍາຫຼວດຫຼວດຫຼວດຫຼວດ    

ບຸກຄນົບຸກຄນົບຸກຄນົບຸກຄນົທີ່ ຈະຕອ້ງຖກືສໍາຫຼວດໃນເຂດທີ່ ຈະຕອ້ງຖກືສໍາຫຼວດໃນເຂດທີ່ ຈະຕອ້ງຖກືສໍາຫຼວດໃນເຂດທີ່ ຈະຕອ້ງຖກືສໍາຫຼວດໃນເຂດສໍາສໍາສໍາສໍາ

ຫຼວດຫຼວດຫຼວດຫຼວດອື່ ນອື່ ນອື່ ນອື່ ນ    
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2222.... ການແບ່ງຄວາມຮບັຜດິຊອບການແບ່ງຄວາມຮບັຜດິຊອບການແບ່ງຄວາມຮບັຜດິຊອບການແບ່ງຄວາມຮບັຜດິຊອບ    

ການສໍາຫຼວດໃນຄັງ້ນີປ້ະກອບມ ີ4 ພາກສ່ວນຕົນ້ຕໍເປັນຜູຮ້ບັຜດິຊອບໃນການຈດົນບັ ທີ່ ໄດຈ້ດັແບ່ງຄວາມ

ຮບັຜດິຊອບໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການສໍາຫຼວດຢ່າງຈະແຈງ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄວົເຮອືນການນາໍ ແລະ ຄວົເຮອືນ

ພເິສດ ເຊິ່ ງມລີາຍລະອຽດຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ ດັ່ ງນີ:້ 

1111))))     ກະຊວງປອ້ງກນັປະເທດກະຊວງປອ້ງກນັປະເທດກະຊວງປອ້ງກນັປະເທດກະຊວງປອ້ງກນັປະເທດ    ຮບັຜດິຊອບຈດົນບັຮບັຜດິຊອບຈດົນບັຮບັຜດິຊອບຈດົນບັຮບັຜດິຊອບຈດົນບັ    ດັ່ ງນີ ້ດັ່ ງນີ ້ດັ່ ງນີ ້ດັ່ ງນີ:້ : : :  

- ຈາໍນວນນາຍ ແລະ ພນົທະຫານທີ່ ສງັກດັຢູ່ໃນຖນັແຖວປອ້ງກນັຊາດ ສະເພາະທີ່ ຢູ່ໃນຄາ້ຍ ຫຼ ືລວມ 

ທງັຄອບຄວົຂອງເຂາົເຈ ົາ້ ທີ່ ບ່ໍໄດຂ້ຶນ້ສໍາມະໂນຄວົຢູ່ນາໍບາ້ນ ແລະນອນປະຈາໍຄາ້ຍເປັນປະຈາໍ; 

- ຜູເ້ສຍອງົຄະ ແລະ ເຈບັປ່ວຍເຊິ່ ງບ່ໍທນັໄດຮ້ບັການປົດປ່ອຍອອກຈາກຖນັແຖວປອ້ງກນັຊາດ, ປອ້ງ 

ກນັຄວາມສະຫງບົ ໂດຍບ່ໍຈາໍແນກວ່າກາໍລງັປ່ິນປົວຢູ່ບນັດາໂຮງໝໍ ຫຼ ືຢູ່ຄາ້ຍ ພກັຜ່ອນ; 

- ຈາໍນວນພນົຜູຕ້ອ້ງຫາ ແລະ ນກັໂທດທີ່ ກາໍລງັຖກືຄຸມຂງັ; 

- ຄອບຄວົການນາໍ ທີ່ ອາໄສຢູ່ຕາມບາ້ນຕ່າງໆ.  
 

ຄວົເຮອືນການນາໍຄວົເຮອືນການນາໍຄວົເຮອືນການນາໍຄວົເຮອືນການນາໍ:  ແມ່ນນບັແຕ່ຊັນ້ນາຍພນົ ແລະ ກໍາມະການສູນກາງພກັຂຶນ້ໄປ ໂດຍມກີ າລງັປອ້ງກນັ

ຂອງກອງທບັໄປປະຈາໍຢູ່ (ຕາມບນັຊຄີວົເຮອືນການນາໍທີ່ ກະຊວງປອ້ງກນັປະເທດຮບັຜດິຊອບ).  
    

2222))))     ກະຊວງປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົກະຊວງປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົກະຊວງປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົກະຊວງປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົ    ຮບັຜດິຊອບຈດົນບັຮບັຜດິຊອບຈດົນບັຮບັຜດິຊອບຈດົນບັຮບັຜດິຊອບຈດົນບັ    ດັ່ ງນີ ້ດັ່ ງນີ ້ດັ່ ງນີ ້ດັ່ ງນີ:້ : : :  

- ຈາໍນວນນາຍ ແລະ ພນົຕໍາຫລວດທີ່ ສງັກດັຢູ່ໃນຖນັແຖວປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົ ສະເພາະທີ່ ຢູ່ໃນ 

ຄາ້ຍ ຫຼ ືລວມທງັຄອບຄວົຂອງເຂາົເຈ ົາ້ທີ່ ບ່ໍໄດຂ້ຶນ້ສໍາມະໂນຄວົຢູ່ນໍາບາ້ນ ແລະ ນອນຢູ່ໃນຄາ້ຍເປັນ

ປະຈາໍ; 

- ບນັດາຄອບຄວົການນາໍຂັນ້ສູນກາງ ແລະ ຂັນ້ແຂວງ; 

- ຜູເ້ສຍອງົຄະ ແລະ ເຈບັປ່ວຍເຊິ່ ງ ບ່ໍທນັໄດຮ້ບັການປົດປ່ອຍອອກຈາກຖນັແຖວປອ້ງກນັຄວາມສະ 

ຫງບົ ໂດຍບ່ໍຈາໍແນກວ່າກາໍລງັປ່ິນປົວຢູ່ບນັດາໂຮງໝໍ ຫຼ ືຢູ່ຄາ້ຍພກັຜ່ອນ; 

- ຜູຖ້ກືຕອ້ງຫາ ແລະ ນກັໂທດທີ່ ກາໍລງັຖກືຄຸມຂງັ, ດດັສາ້ງ ແລະ ບໍາບດັ. 
 

ຄວົເຮອືນການນໍາຄວົເຮອືນການນໍາຄວົເຮອືນການນໍາຄວົເຮອືນການນໍາ::::  ແມ່ນນບັແຕ່ຊັນ້ນາຍພນົ, ລດັຖະມນົຕ,ີ ລດັຖະມນົຕຊ່ີວຍ, ເຈົາ້ແຂວງ, ຮອງ

ເຈົາ້ແຂວງ ແລະ ກາໍມະການສູນກາງພກັຂຶນ້ໄປທີ່ ມກີາໍລງັປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົຮບັຜດິຊອບ (ຕາມບນັຊີ

ຄວົເຮອືນການນາໍທີ່ ກະຊວງປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົຮບັຜດິຊອບ). 

3333)))) ກະຊວງການຕ່າງປະເທດກະຊວງການຕ່າງປະເທດກະຊວງການຕ່າງປະເທດກະຊວງການຕ່າງປະເທດ    ຮບັຜດິຊອບຈດົນບັຮບັຜດິຊອບຈດົນບັຮບັຜດິຊອບຈດົນບັຮບັຜດິຊອບຈດົນບັ    ດັ່ ງນີ ້ດັ່ ງນີ ້ດັ່ ງນີ ້ດັ່ ງນີ:້ 

- ສະຖານທດູ, ສະຖານກງົສູນຂອງ ສ ປປລາວ ທີ່ ປະຈາໍຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ນບັທງັກໍາລງັປອ້ງກນັຊາດ, 

ປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົທີ່ ເຄື່ ອນໄຫວຢູ່ຕ່າງປະເທດ; 

- ບນັດາຫວົໜ່ວຍຕ່າງໆ ທີ່ ຂຶນ້ກບັສະຖານທດູລາວປະຈາໍຢູ່ຕ່າງເທດ; 

- ບນັດານກັຮຽນ, ນກັສກຶສາ ແລະ ນກັຄົນ້ຄວາ້ ທີ່ ກໍາລງັສກຶສາຢູ່ຕ່າງປະເທດດວ້ຍທນຶລະຖະບານ, 

ຄນົລາວທີ່ ກາໍລງັເຮດັທຸລະກດິ, ໄປອອກແຮງງານທີ່ ເປັນທາງການ 6 ເດອືນ ຂຶນ້ໄປ. 
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ໝາຍເຫດໝາຍເຫດໝາຍເຫດໝາຍເຫດ::::  ບນັດານກັຮຽນ, ນກັສກຶສາ ແລະ ນກັຄົນ້ຄວາ້ ທີ່ ກໍາລງັສກຶສາຢູ່ຕ່າງປະເທດດວ້ຍທນຶຕນົ

ເອງລວມທງັຜູຕ້ອ້ງຫາ ແລະ ຖກຶຄະດທີີ່ ໄດໄ້ປແຈງ້ ແລະ ຂືນ້ບນັຊຢູ່ີສະຖານທດູ ແມ່ນໃຫຈ້ດົ ນບັເຂົາ້

ເຈ ົາ້ ຢູ່ໃນຄວົເຮອືນ ຢູ່ ສ ປປ ລາວ (ບ່ໍໃຫຈ້ດົນບັຢູ່ສະຖານທດູ).  

4444))))     ສູນສະຖຕິແິຫ່ງຊາດສູນສະຖຕິແິຫ່ງຊາດສູນສະຖຕິແິຫ່ງຊາດສູນສະຖຕິແິຫ່ງຊາດ    ຮບັຜດິຊອບຈດົນບັຮບັຜດິຊອບຈດົນບັຮບັຜດິຊອບຈດົນບັຮບັຜດິຊອບຈດົນບັ    ດັ່ ງນີ ້ດັ່ ງນີ ້ດັ່ ງນີ ້ດັ່ ງນີ:້ : : :     

ຄວົເຮອືນທົ່ ວໄປ, ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ, ອງົການທີ່ ບ່ໍສງັກດັລດັຖະບານ (NGO), ຊ່ຽວຊານປະຈາໍອງົ

ການຈດັຕັງ້ຂອງລດັ ແລະ ບນັດາໂຄງການຕ່າງໆທີ່ ມາປະຈາໍຢູ່ ສປປ ລາວ ກາຍ 6 ເດອືນ. 

ໝາຍເຫດໝາຍເຫດໝາຍເຫດໝາຍເຫດ: : : : ບນັຊ ີແລະ ທີ່ ຕັງ້ຂອງຄວົເຮອືນພເິສດທີ່ ກະຊວງປອ້ງກນັປະເທດ, ກະຊວງປອ້ງກນັຄວາມ

ສະຫງບົ ແລະ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຮບັຜິດຊອບຈດົນບັ ແມ່ນຫອ້ງການສໍາຫຼວດພນົລະເມອືງ 

ແລະ ທີ່ ຢູ່ອາໄສ ຂັນ້ສູນກາງ ຈະແຈງ້ໃຫນ້ກັເດນີສໍາຫຼວດຊາບກ່ອນການສໍາຫຼວດ ເພື່ ອຮບັປະກນັບ່ໍໃຫມ້ີ

ການຈດົຊໍາ້ ຫຼ ືບ່ໍຈດົນບັຄວົເຮອືນການນາໍ ແລະ ຄວົເຮອືນພເິສດ.     

IVIVIVIV.... ຫຼກັການຈດົນບັຂອງການສໍາຫຼວດຫຼກັການຈດົນບັຂອງການສໍາຫຼວດຫຼກັການຈດົນບັຂອງການສໍາຫຼວດຫຼກັການຈດົນບັຂອງການສໍາຫຼວດ    

ຫຼກັການຈດົນບັໃນການສໍາຫຼວດຄັງ້ນີ ້ ແມ່ນນາໍໃຊຫຼ້ກັການຢູ່ເປັນປະຈາໍ (DEJURE). ການຈດົນບັຂອງ

ການສໍາຫຼວດໃນຄັງ້ນີ ້ ແມ່ນກາໍນດົເອາົ ຄວົເຮອືນຄວົເຮອືນຄວົເຮອືນຄວົເຮອືນ    ເປັນຫວົໜ່ວຍພືນ້ຖານໃນການຈດົນບັ  ແລະ ນາໍໃຊວ້ທິກີານ

ສໍາພາດໜາ້ຕ່ໍໜາ້, ດວ້ຍການສໍາພາດຕວົຈງິກບັຫວົໜາ້ຄວົເຮອືນ ຫຼ ືສະມາຊກິຄວົເຮອືນຜູທ້ີ່ ສາມາດສະໜອງຂໍມູ້ນ

ຂ່າວສານກ່ຽວກບັສະມາຊກິ ແລະ ສະພາບຂອງຄວົເຮອືນ. ການຈດົນບັປະກອບມ ີ3 ປະເພດດັ່ ງລຸ່ມນີ:້    

1111.... ການການການການຈດົນບັຜູຢູ່້ຈດົນບັຜູຢູ່້ຈດົນບັຜູຢູ່້ຈດົນບັຜູຢູ່້ເປັນປະຈາໍໃນຄວົເຮອືນເປັນປະຈາໍໃນຄວົເຮອືນເປັນປະຈາໍໃນຄວົເຮອືນເປັນປະຈາໍໃນຄວົເຮອືນ    

ຄນົຢູ່ເປັນຄນົຢູ່ເປັນຄນົຢູ່ເປັນຄນົຢູ່ເປັນປະຈາໍ ປະຈາໍ ປະຈາໍ ປະຈາໍ ແມ່ນໝາຍເຖງິບນັດາບຸກຄນົທີ່ ອາໄສຢູ່ໃນຄວົເຮອືນຢ່າງເປັນປະຈາໍ ໂດຍກໍານດົ 6 ເດອືນ 

ຂຶນ້ໄປນບັແຕ່ເວລານດັໝາຍການສໍາຫຼວດ ວນັທ ີ1 ມນີາ 2015 ຄນືຫຼງັ. ບຸກຄນົທີ່ ຖວ່ືາຢູ່ເປັນປະຈາໍໃນຄວົເຮອືນ 

ແມ່ນສະມາຊກິຄວົເຮອືນທີ່ ກນິຢູ່ຮ່ວມກນັໃນຄວົເຮອືນໃດໜຶ່ ງຕາມນຍິາມຄວົເຮອືນໂດຍບ່ໍຈໍາແນກສາຍພວົພນັ

ທາງສາຍເລອືດ. ການກາໍນດົບຸກຄນົທຖີວ່ືາຢູ່ເປັນປະຈາໍໃນຄວົເຮອືນແມ່ນປະຕບິດັຕາມຫຼກັການດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
 

1111....1111.... ບນັດາບຸກຄນົທີ່ ອາບນັດາບຸກຄນົທີ່ ອາບນັດາບຸກຄນົທີ່ ອາບນັດາບຸກຄນົທີ່ ອາໄໄໄໄສຢູ່ສຢູ່ສຢູ່ສຢູ່ເປັນເປັນເປັນເປັນປະຈາໍໃນຄວົເຮອືນຈນົຮອດເວລານດັໝາຍການສໍາຫຼວດລວມມີປະຈາໍໃນຄວົເຮອືນຈນົຮອດເວລານດັໝາຍການສໍາຫຼວດລວມມີປະຈາໍໃນຄວົເຮອືນຈນົຮອດເວລານດັໝາຍການສໍາຫຼວດລວມມີປະຈາໍໃນຄວົເຮອືນຈນົຮອດເວລານດັໝາຍການສໍາຫຼວດລວມມ:ີ:::    

- ບນັດາຄນົທີ່ ອາໄສຢູ່ໃນຄວົເຮອືນນບັແຕ່ຜ່ານມາຈນົຮອດເວລານດັໝາຍການສໍາຫຼວດ 6 ເດອືນຂຶນ້ໄປ 

ໂດຍບ່ໍຈາໍແນກວ່າຈະຂຶນ້ ຫຼ ືບ່ໍຂຶນ້ສໍາມະໂນຄວົກໍ່ ຕາມ; 

- ບນັດາບຸກຄນົທີ່ ມຈີດຸປະສງົຈະຍາ້ຍໄປຢູ່ຄວົເຮອືນອື່ ນຢ່າງຖາວອນແຕ່ຮອດເວລານດັໝາຍການສໍາ

ຫຼວດເຂາົເຈ ົາ້ຍງັບ່ໍທນັໄດຍ້າ້ຍອອກໄປເທື່ ອ ເຖງິວ່າຈະມໃີບຍກົຍາ້ຍ ຫຼ ືບ່ໍມໃີບຍກົຍາ້ຍກໍ່ ຕາມແມ່ນ

ໃຫຖ້ວ່ືາບຸກຄນົດັ່ ງກ່າວຍງັເປັນສະມາຊກິຢູ່ໃນຄວົເຮອືນນີ.້ 
 

1111....2222.... ບນັດາຄນົທີ່ບນັດາຄນົທີ່ບນັດາຄນົທີ່ບນັດາຄນົທີ່ ໄດ ້ໄດ ້ໄດ ້ໄດຍ້ກົຍາ້ຍມາຢູ່ຍກົຍາ້ຍມາຢູ່ຍກົຍາ້ຍມາຢູ່ຍກົຍາ້ຍມາຢູ່ໃນຄວົເຮອືນໃນຄວົເຮອືນໃນຄວົເຮອືນໃນຄວົເຮອືນແລວ້ແລວ້ແລວ້ແລວ້    ເຖງິເຖງິເຖງິເຖງິວ່າວ່າວ່າວ່າມາມາມາມາຢູ່ຢູ່ຢູ່ຢູ່ບ່ໍບ່ໍບ່ໍບ່ໍຮອດຮອດຮອດຮອດ    6 6 6 6 ເດອືນກໍ່ເດອືນກໍ່ເດອືນກໍ່ເດອືນກໍ່ ຕາມຕາມຕາມຕາມແຕ່ແຕ່ແຕ່ແຕ່ມີມີມີມຈີຸຈຸຈຸຈດຸປະສງົດປະສງົດປະສງົດປະສງົມາມາມາມາຢູ່ຢູ່ຢູ່ຢູ່

ຢ່າງຢ່າງຢ່າງຢ່າງຖາວອນກໍ່ຖາວອນກໍ່ຖາວອນກໍ່ຖາວອນກໍ່ ໃຫ ້ໃຫ ້ໃຫ ້ໃຫຖ້ືຖືຖືຖືວ່າແມ່ນວ່າແມ່ນວ່າແມ່ນວ່າແມ່ນຜູ ້ຜູ ້ຜູ ້ຜູຢູ່້ເປັນຢູ່ເປັນຢູ່ເປັນຢູ່ເປັນປະຈາໍປະຈາໍປະຈາໍປະຈາໍໃນໃນໃນໃນຄວົຄວົຄວົຄວົເຮອືນ ເຮອືນ ເຮອືນ ເຮອືນ ເຊີ່ ງລວມມບຸີກຄນົເຊີ່ ງລວມມບຸີກຄນົເຊີ່ ງລວມມບຸີກຄນົເຊີ່ ງລວມມບຸີກຄນົເເເເຫຼົ່ າຫຼ ົ່ າຫຼ ົ່ າຫຼ ົ່ ານີ ້ນີ ້ນີ ້ນີ:້:::    

- ບນັດາຄນົຍກົຍາ້ຍເຂົາ້ມາຢູ່ໃນຄວົເຮອືນທີ່ ມໃີບຍກົຍາ້ຍມາຢ່າງເປັນທາງການ; 

- ບນັດາຄນົຍກົຍາ້ຍເຂົາ້ມາຢູ່ໃນຄວົເຮອືນທີ່ ບ່ໍມໃີບຍກົຍາ້ຍ, ແຕ່ພວກກ່ຽວໄດຢັ້ງ້ຢືນຢ່າງຈະແຈງ້ວ່າຈະ

ຍາ້ຍມາຢູ່ຄວົເຮອືນນີຢ່້າງຖາວອນບ່ໍວ່າດວ້ຍເຫດຜນົໃດ, ລວມທງັນກັຮຽນ, ນກັສກຶສາ, ໝູ່ ເພື່ ອນ, ພີ່  
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ນອ້ງ, ກໍາມະກອນທີ່ ມຈີດຸປະສງົມາອາໄສຢູ່ໃນຄວົເຮອືນເປັນປະຈາໍເຖງິແມ່ນວ່າຜູກ່້ຽວຈະກບັເຮອືນ

ໃນທາ້ຍອາທດິກໍ່ ຕາມ. 

1111....3333.... ບນັດາບຸກຄນົທີ່ ອາບນັດາບຸກຄນົທີ່ ອາບນັດາບຸກຄນົທີ່ ອາບນັດາບຸກຄນົທີ່ ອາໄໄໄໄສຢູ່ສຢູ່ສຢູ່ສຢູ່ເປັນເປັນເປັນເປັນປະຈາໍໃນຄວົເຮອືນ ປະຈາໍໃນຄວົເຮອືນ ປະຈາໍໃນຄວົເຮອືນ ປະຈາໍໃນຄວົເຮອືນ ແຕ່ແຕ່ແຕ່ແຕ່ບ່ໍມໜີາ້ຊົ່ ວຄາວລວມມບຸີກຄນົບ່ໍມໜີາ້ຊົ່ ວຄາວລວມມບຸີກຄນົບ່ໍມໜີາ້ຊົ່ ວຄາວລວມມບຸີກຄນົບ່ໍມໜີາ້ຊົ່ ວຄາວລວມມບຸີກຄນົເຫຼົ່ າເຫຼ ົ່ າເຫຼ ົ່ າເຫຼ ົ່ ານີ ້ນີ ້ນີ ້ນີ:້:::    

- ບນັດາບຸກຄນົທີ່ ອາໄສຢູ່ເປັນປະຈາໍໃນຄວົເຮອືນ ແຕ່ໃນເວລານດັໝາຍການສໍາຫຼວດຜູກ່້ຽວບ່ໍມໜີາ້ຢູ່

ຄວົເຮອືນດັ່ ງກ່າວ ເນື່ ອງຈາກວ່າຜູກ່້ຽວໄດໄ້ປເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານຢູ່ບ່ອນອື່ ນຊົ່ ວຄາວທງັພາຍໃນ ແລະ 

ຕ່າງປະເທດບ່ໍວ່າຈະເປັນວຽກສ່ວນຕວົ ຫຼ ືວຽກສ່ວນລວມກໍ່ ຕາມແຕ່ບ່ໍກາຍ 6 ເດອືນໂດຍບ່ໍຈາໍແນກ 

ຈດຸປະສງົ ແລະ ເຫດຜນົ, ບຸກຄນົເຫຼົ່ ານີແ້ມ່ນໃຫຖ້ວ່ືາເປັນສະມາຊກິໃນຄວົເຮອືນນີ;້ 

- ບນັດາບຸກຄນົທີ່ ອອກຈາກຄວົເຮອືນໄປບ່ໍເກນີ 6 ເດອືນ ໂດຍບ່ໍຄອບລາ ແລະ ບ່ໍຮູວ່້າຜູກ່້ຽວໄປຢູ່ໄສ

ໃນເວລານດັໝາຍການສໍາຫຼວດ ແມ່ນໃຫຈ້ດົນບັຢູ່ຄວົເຮອືນຂອງລາວ; 

- ກລໍະນພີເິສດກລໍະນພີເິສດກລໍະນພີເິສດກລໍະນພີເິສດ: : : : ສະເພາະບນັດາບຸກຄນົທີ່ ໄປອອກແຮງງານ ແລະ ໄປສກຶສາຮ່ໍາຮຽນຢູ່ຕ່າງປະເທດດວ້ຍ

ທນຶຕນົເອງ 10 ປີ ລງົມາ ແລະ ຍງັຕດິຕ່ໍພວົພນັກບັພີ່ ນອ້ງທີ່ ອາໄສຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ (ຕາມການກໍານດົ

ຂອງກດົໝາຍວ່າດວ້ຍສນັຊາດລາວ ມາດຕາ 201: ການໄປຢູ່ຕ່າງປະເທດ) ແມ່ນຖກືຈດົນບັເຂົາ້ເປັນ

ສະມາຊກິໃນຄວົເຮອືນ. 

2222.... ການຈດົນບັຜູທ້ີ່ ບ່ໍມທີີ່ ຢູ່ໃດໆເປັນປະຈາໍການຈດົນບັຜູທ້ີ່ ບ່ໍມທີີ່ ຢູ່ໃດໆເປັນປະຈາໍການຈດົນບັຜູທ້ີ່ ບ່ໍມທີີ່ ຢູ່ໃດໆເປັນປະຈາໍການຈດົນບັຜູທ້ີ່ ບ່ໍມທີີ່ ຢູ່ໃດໆເປັນປະຈາໍ    

ຜູທ້ີ່ ບ່ໍມທີີ່ ຢູ່ໃດໆເປັນປະຈາໍ ຜູທ້ີ່ ບ່ໍມທີີ່ ຢູ່ໃດໆເປັນປະຈາໍ ຜູທ້ີ່ ບ່ໍມທີີ່ ຢູ່ໃດໆເປັນປະຈາໍ ຜູທ້ີ່ ບ່ໍມທີີ່ ຢູ່ໃດໆເປັນປະຈາໍ ໝາຍເຖງິບຸກຄນົທີ່ ມກີານຍກົຍາ້ຍທີ່ ຢູ່ອາໄສເປັນປະຈາໍ ແມ່ນໃຫຈ້ດົນບັເອາົ

ບນັດາບຸກຄນົ ຫຼ ືກຸ່ມຄນົນັນ້ ເປັນຄວົເຮອືນໜຶ່ ງຢູ່ເຂດການສໍາຫຼວດບ່ອນທີ່ ເຂາົເຈ ົາ້ພກັເຊົ່ າຢູ່ໃນໄລຍະເວລານດັ   

ໝາຍການສໍາຫຼວດຂອງບາ້ນນັນ້. 

ຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງ: ກາໍມະກອນກໍ່ ສາ້ງ ຫຼ ືຂວົທາງ ຫຼ ືໄຟຟາ້ ແລະ ອື່ ນໆ ທີ່ ອອກຈາກຄວົເຮອືນຫຼາຍກວ່າ 6 ເດອືນ ເຊິ່ ງບ່ໍ

ມທີີ່ ຢູ່ໃດໆເປັນປະຈາໍ ແລະ ເຄື່ ອນຍາ້ຍທີ່ ຢູ່ໄປເລືອ້ຍໆຕາມສະຖານທີ່ ເຮດັວຽກ. 

3333.... ການຈດົນບັຜູທ້ີ່ ບ່ໍມເີຮອືນຢູ່ການຈດົນບັຜູທ້ີ່ ບ່ໍມເີຮອືນຢູ່ການຈດົນບັຜູທ້ີ່ ບ່ໍມເີຮອືນຢູ່ການຈດົນບັຜູທ້ີ່ ບ່ໍມເີຮອືນຢູ່    

ຜູບ່ໍ້ມເີຮອືນຢູ່ຜູບ່ໍ້ມເີຮອືນຢູ່ຜູບ່ໍ້ມເີຮອືນຢູ່ຜູບ່ໍ້ມເີຮອືນຢູ່ ໝາຍເຖງິການຈດົນບັບຸກຄນົທີ່ ບ່ໍມບ່ີອນອາໄສຢູ່, ເຄື່ ອນຍາ້ຍແບບບ່ໍມຈີດຸໝາຍ ແລະ 

ອາໄສນອນຢູ່ຕາມສະຖານທີ່ ສາທາລະນະຕ່າງໆ. ບນັດາບຸກຄນົເຫຼົ່ ານີແ້ມ່ນໃຫຈ້ດົນບັຢູ່ສະຖານທີ່ ທີ່ ພບົເຫນັເຂາົເຈ ົາ້. 

VVVV.... ເວລານດັໝາຍການສໍາຫຼເວລານດັໝາຍການສໍາຫຼເວລານດັໝາຍການສໍາຫຼເວລານດັໝາຍການສໍາຫຼວດວດວດວດ    

ເວລານດັໝາຍການສໍາຫຼວດ ແມ່ນກໍານດົເອາົ 00:00 ໂມງ ຂອງວນັທ ີ01/03/2015 ເປັນເວລານດັໝາຍ

ການສໍາຫຼວດທີ່ ເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ. ການເດນີສໍາຫຼວດຈະດໍາເນນີໄປເປັນເວລາ 7 ວນັ ເລີ່ ມ

ແຕ່ວນັທ ີ1 ຫາ 7 ເດອືນ ມນີາ ປີ 2015. ເວລານດັໝາຍດັ່ ງກ່າວນີ ້ແມ່ນຈະໃຊເ້ພື່ ອເປັນບ່ອນອງີໃນການກໍານດົ

ບຸກຄນົທີ່ ຈະຖກືຈດົນບັເຂົາ້ໃນການສໍາຫຼວດຄັງ້ນີ.້ 

 

                                                 
1ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍສນັຊາດລາວ, ສະບບັເລກທ ີ05/ສພຊ, ລງົວນັທ ີ17 ພດຶສະພາ 2004, ມາດຕາ 20 ການໄປຢູ່ຕ່າງປະເທດ: 

ບຸກຄນົໃດ ທີ່ ໄປຢູ່ຕ່າງປະເທດເກນີເຈດັປີ ໂດຍບ່ໍໄດຮ້ບັອານຸຍາດ ຫຼ ືໄປຢູ່ຕ່າງປະເທດ ໂດຍໄດຮ້ບັອານຸຍາດ ແຕ່ຫາກເກນີກໍານດົ 

ແລະ ບ່ໍໄດຢູ່້ໃນການຄຸມ້ຄອງ ຂອງສະຖານທດູ ຫຼ ືກງົສູນລາວປະຈໍາປະເທດນັນ້ ແລະ ຂາດສາຍພວົພນັທາງດາ້ນກດົໝາຍກບັລດັ ສປປ 

ລາວ ເກນີສບິປີ ກຈໍະເສຍສນັຊາດລາວ. 
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ການກາໍນດົບຸກຄນົທີ່ ຈະຖືການກາໍນດົບຸກຄນົທີ່ ຈະຖືການກາໍນດົບຸກຄນົທີ່ ຈະຖືການກາໍນດົບຸກຄນົທີ່ ຈະຖກືຈດົນບັກຈດົນບັກຈດົນບັກຈດົນບັ    ແລະ ບ່ໍຖືແລະ ບ່ໍຖືແລະ ບ່ໍຖືແລະ ບ່ໍຖກືຈດົນບັ ກຈດົນບັ ກຈດົນບັ ກຈດົນບັ ເຂົາ້ໃນການເຂົາ້ໃນການເຂົາ້ໃນການເຂົາ້ໃນການສໍາຫຼວດຄັງ້ນີ ້ສໍາຫຼວດຄັງ້ນີ ້ສໍາຫຼວດຄັງ້ນີ ້ສໍາຫຼວດຄັງ້ນີ ້   ໃຫປ້ະຕບິດັດັ່ ງນີ ້ໃຫປ້ະຕບິດັດັ່ ງນີ ້ໃຫປ້ະຕບິດັດັ່ ງນີ ້ໃຫປ້ະຕບິດັດັ່ ງນີ:້:::    

1) ບນັດາເດກັນອ້ຍທີ່ ເກດີກ່ອນ 00:00 ໂມງ ຂອງວນັທ ີ01/03/2015 ແລະ ຍງັມຊີີວິດິຢູ່ໃນເວລານດັໝາຍ

ການສໍາຫຼວດ ແມ່ນຈະຖກືຈດົນບັເຂົາ້ໃນການສໍາຫຼວດຄັງ້ນີ.້ ໃນກໍລະນມີເີດກັນອ້ຍທີ່ ເກດີຫຼງັ 00:00 

ໂມງ ຂອງວນັທ ີ01/03/2015 ແມ່ນຈະບ່ໍຖກືຈດົນບັເຂົາ້ເປັນສະມາຊກິໃນຄວົເຮອືນ ແລະ ຈະບ່ໍນອນໃນ

ເປົາ້ໝາຍຂອງການຈດົນບັເຂົາ້ໃນການສໍາຫຼວດຄັງ້ນີ;້ 

2) ບນັດາຄນົທີ່ ເສຍຊວີດິຫຼງັ 00:00 ໂມງ ຂອງວນັທ ີ01/03/2015 ແມ່ນຈະຖກືຈດົນບັໃນເຂົາ້ເປັນສະມາ 

ຊກິໃນຄວົເຮອືນ ແລະ ຈະນອນໃນເປົາ້ໝາຍການຈດົນບັເຂົາ້ໃນການສໍາຫຼວດຄັງ້ນີ.້ ສໍາລບັຄນົຕາຍກ່ອນ

ເວລາ 00:00 ໂມງຂອງວນັທ ີ01/03/2015 ແມ່ນບ່ໍຖກືຈດົນບັເຂົາ້ໃນບນັຊສີະມາຊກິໃນຄວົເຮອືນ ແລະ 

ຈະບ່ໍນອນໃນເປົາ້ໝາຍການສໍາຫຼວດຄັງ້ນີ.້ 

VIVIVIVI.... ໜາ້ທີ່ ນກັເດນີສໍາຫຼວດໜາ້ທີ່ ນກັເດນີສໍາຫຼວດໜາ້ທີ່ ນກັເດນີສໍາຫຼວດໜາ້ທີ່ ນກັເດນີສໍາຫຼວດ    

ຜນົສໍາເລດັຂອງການສໍາຫຼວດ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຂໍມູ້ນ ແມ່ນຂຶນ້ກບັນກັເດນີສໍາຫຼວດ. ສະນັນ້, ນກັເດນີ

ສໍາຫຼວດຕອ້ງມຄີວາມເຂົາ້ໃຈແຈງ້ກ່ຽວກບັບນັດານຍິາມ, ວທິກີານຈດົກ່າຍ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງຕນົເອງໃນແຕ່ລະ

ໄລຍະ. ເພື່ ອໃຫໄ້ດກ້ານຮ່ວມມທືີ່ ດຈີາກຜູຖ້ກືສໍາພາດນກັເດນີສໍາຫຼວດຄວນສາ້ງສາຍພວົພນັທີ່ ດກີບັຄວົເຮອືນ 

ໂດຍເລີ່ ມຈາກວທິກີານຕ່າງໆ ດັ່ ງນີ:້ 

- ສະເໜຈີດຸປະສງົ ແລະ ເປົາ້ໝາຍຂອງການສໍາພາດໃຫຄ້ວົເຮອືນຮບັຊາບ; 

- ພະຍາຍາມໃຊພ້າສາທີ່ ເຂົາ້ໃຈງ່າຍ ແລະ ສາມາດສື່ ສານກບັຜູຖ້ກືສໍາພາດໄດ,້ ໃນກໍລະນຄີວົເຮອືນບ່ໍເຂົາ້ໃຈ 

ຕອ້ງສະເໜກີບັອໍານາດການປົກຄອງບາ້ນ ເພື່ ອຈດັຫາຜູມ້າແປຊ່ວຍ; 

- ສາ້ງຄວາມປະທບັໃຈທີ່ ດໃີນເວລາພບົກນັຄັງ້ທໍາອດິ; 

- ຕອ້ງມວີທິກີານເຂົາ້ຫາຜູຖ້ກືສໍາພາດໃນທາງທີ່ ດສີະເໝ;ີ 

- ຕອ້ງເນັນ້ໃຫຜູ້ຖ້ກືສໍາພາດຮູວ່້າຈະຮກັສາຄໍາຕອບຂອງເຂາົເຈ ົາ້ເປັນຄວາມລບັ; 

- ຕອບຄໍາຖາມຂອງຜູຖ້ກືສໍາພາດຢ່າງກງົໄປກງົມາ; 

- ໃນລະຫວ່າງການສໍາພາດ, ຄວນຫຼກີລ່ຽງບ່ໍໃຫມ້ຄີນົອື່ ນທີ່ ບ່ໍແມ່ນສະມາຊກິຂອງຄວົເຮອືນຢູ່ບ່ອນນັນ້ນາໍ. 

ນອກຈາກນີ ້ນກັເດນີສໍາຫຼວດຕອ້ງເຂົ ້ນອກຈາກນີ ້ນກັເດນີສໍາຫຼວດຕອ້ງເຂົ ້ນອກຈາກນີ ້ນກັເດນີສໍາຫຼວດຕອ້ງເຂົ ້ນອກຈາກນີ ້ນກັເດນີສໍາຫຼວດຕອ້ງເຂົາ້ໃຈ ແລະ ກາໍໄດໜ້າ້ທີ່ ຂອງຕນົເອງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ລະອຽດດັ່ ງນີ ້າໃຈ ແລະ ກາໍໄດໜ້າ້ທີ່ ຂອງຕນົເອງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ລະອຽດດັ່ ງນີ ້າໃຈ ແລະ ກາໍໄດໜ້າ້ທີ່ ຂອງຕນົເອງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ລະອຽດດັ່ ງນີ ້າໃຈ ແລະ ກາໍໄດໜ້າ້ທີ່ ຂອງຕນົເອງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ລະອຽດດັ່ ງນີ:້:::    

1111.... ໜາ້ທີ່ ກ່ອນການເດນີສໍາຫຼວດໜາ້ທີ່ ກ່ອນການເດນີສໍາຫຼວດໜາ້ທີ່ ກ່ອນການເດນີສໍາຫຼວດໜາ້ທີ່ ກ່ອນການເດນີສໍາຫຼວດ    

1) ການສາ້ງສາຍພວົພນັກບັຜູຖ້ກືສໍາພາດ. 

2) ກະກຽມເອກະສານ ແລະ ບນັດາອຸປະກອນ ທີ່ ຈາໍເປັນ ໃນການສໍາຫຼວດໃຫຄ້ບົຖວ້ນເປັນຕົນ້ແມ່ນ: 

- ໃບແຈງ້ການ,ຂໍຕ້ກົລງົແຕ່ງຕັງ້ ແລະ ບນັຊຄີວົເຮອືນ; 

- ແບບສອບຖາມ; 

- ປຶມ້ຄູ່ມນືກັເດນີສໍາຫຼວດ; 

- ອຸປະກອນສໍາລບັຂຽນ: (ບກິຂຽນ, ບນັທດັ, ແຜ່ນເທບັລບຶຂາວສໍາລບັແປງຄໍາຜດິ ແລະ ປືມ້ບນັ 

ທກຶ ແມ່ນ ໃຫໃ້ຊສ້ະເພາະໂຕທີ່ ຫອ້ງການສໍາຫຼວດຂັນ້ສູນກາງແຈກຢາຍ ໃຫເ້ທົາ້ນັນ້); 

- ບດັປະຈາໍຕວົສໍາລບັນກັເດນີສໍາຫຼວດ; 

- ຖງົໃສ່ເອກະສານ; 
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3) ສະເໜຕີວົຂອງທ່ານຕ່ໍກບັອໍານາດການປົກຄອງບາ້ນ ພອ້ມທງັສະເໜຈີດຸປະສງົຂອງການສໍາຫຼວດຢູ່ບ່ອນ 

ທີ່ ທ່ານຈະປະຕບິດັການສໍາຫຼວດ; 

4) ເຮດັວຽກຮ່ວມກບັນາຍບາ້ນ ແລະ ຄະນະຮບັຜດິຊອບການສໍາຫຼວດ ໃນບາ້ນ ເພື່ ອກວດຄນືບນັຊຄີວົ

ເຮອືນ ແລະ ກໍານດົເຂດສໍາຫຼວດໃຫຈ້ະແຈງ້, ຖາ້ຫາກມຄີວົເຮອືນຍາ້ຍເຂົາ້ມາໃໝ່ ຫຼ ືຍາ້ຍອອກ ແມ່ນ

ປັບປຸງບນັຊຄີວົເຮອືນຄນືໃຫຖ້ກືຕອ້ງ; 

5) ນດັພບົກບັບນັດາຄວົເຮອືນທີ່ ນອນໃນເຂດສໍາຫຼວດທີ່ ຕນົຮບັຜດິຊອບ ແລະ ສາ້ງແຜນນດັພບົສໍາພາດ

ຄວົເຮອືນໃຫຈ້ະແຈງ້ ເພື່ ອຮບັປະກນັການສໍາຫຼວດສໍາເລດັຕາມເວລາທີ່ ກໍານດົໄວ.້ ໃນກໍລະນຄີວົເຮອືນ

ບ່ໍຢູ່ໃນເວລານດັພບົໃຫນ້ກັເດນີສໍາຫຼວດວາງແຜນ ແລະ ນດັສໍາພາດຄນືໃໝ່. 

2222.... ໜາ້ທີ່ ໄລຍະການເດນີສໍາຫຼວດໜາ້ທີ່ ໄລຍະການເດນີສໍາຫຼວດໜາ້ທີ່ ໄລຍະການເດນີສໍາຫຼວດໜາ້ທີ່ ໄລຍະການເດນີສໍາຫຼວດ    

ໃນເວລາສໍາພາດນກັເດນີສໍາຫຼວດຈະຕອ້ງເປັນຄນົກາງ, ບ່ໍຄາດເດາົຄໍາຕອບ ແລະ ບ່ໍຕອ້ງເຮດັໃຫຜູ້ຖ້ກືສໍາ 

ພາດຮູສ້ກຶວ່າລາວໃຫຄໍ້າຕອບຖກື ຫຼ ືຜດິຈາກສໜີາ້ ຫຼ ື ນໍາ້ສຽງຂອງທ່ານ ແລະ ບ່ໍໃຫແ້ນະນໍາຄໍາຕອບຕ່ໍຜູຖ້ກືສໍາ 

ພາດ ຫຼ ືສະແດງອາການເຫນັພອ້ມ ຫຼ ືບ່ໍເຫນັພອ້ມກບັຄໍາຕອບທີ່ ຜູຖ້ກືສໍາພາດຕອບມາ. ບ່ໍຄວນສໍາພາດແບບຟາ້ວ

ຝ່ັງ ເພື່ ອຮບັປະກນັທຸກໆຄໍາຖາມໄດຖ້ກືຖາມ ແລະ ໄດຮ້ບັຄໍາຕອບຄບົຖວ້ນ, ຖກືຕອ້ງ ແລະ ຊດັເຈນ.  

ໃນໄລຍະການສໍາຫຼວດ ນກັເດນີສໍາຫຼວດຕອ້ງປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ດັ່ ງລຸ່ມນີ ້ໃນໄລຍະການສໍາຫຼວດ ນກັເດນີສໍາຫຼວດຕອ້ງປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ດັ່ ງລຸ່ມນີ ້ໃນໄລຍະການສໍາຫຼວດ ນກັເດນີສໍາຫຼວດຕອ້ງປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ດັ່ ງລຸ່ມນີ ້ໃນໄລຍະການສໍາຫຼວດ ນກັເດນີສໍາຫຼວດຕອ້ງປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ : : :     

1) ຖາມທຸກໆຄໍາຖາມ ໄປຕາມຂັນ້ຕອນ ໂດຍເລີມ້ຈາກຂໍມູ້ນເອກະລກັຂອງໜາ້ປົກຈນົຮອດຄໍາຖາມສຸດ

ທາ້ຍ ແລະ ຈດົກ່າຍບນັດາຄໍາຕອບໃຫຄ້ບົຖວ້ນ, ຖກືຕອ້ງ ແລະ ຊດັເຈນ; 

2) ໃຫພ້ຈິະລະນາຄໍາຕອບໃຫຖ້ກືຕອ້ງ ແລະ ກງົກບັຄໍາຖາມກ່ອນການຈດົກ່າຍເຂົາ້ໃນແບບສອບຖາມ; 

3) ກວດກາຄນືແຕ່ລະໃບແບບສອບຖາມ ເພື່ ອຮບັປະກນັຄວາມຄບົຖວ້ນ, ຄວາມຖກືຕອ້ງ ແລະ ສອດ 

ຄ່ອງລະຫວ່າງຄໍາຖາມຕ່າງໆກ່ອນຈະໄປສໍາພາດຄວົເຮອືນຕ່ໍໄປ; 

4) ຮບັປະກນັວ່າທ່ານໄດສໍ້າພາດທຸກໆຄວົເຮອືນທີ່ ນອນຢູ່ໃນເຂດສໍາຫຼວດຂອງທ່ານ. ແຕ່ຄວນລະວງັວ່າ

ອາດມຄີວົເຮອືນໃດໜຶ່ ງທີ່ ທ່ານຕອ້ງໄດສໍ້າພາດຊຶ່ ງມນັບ່ໍມໃີນບນັຊຂີອງທ່ານ; 

5) ໃຫບ້ນັທກຶຄວົເຮອືນທີ່ ທ່ານໄປຫາໃນເວລາສໍາພາດ ແຕ່ບ່ໍມໃີຜຢູ່ເຮອືນ ຫຼ ື ບ່ໍມຜູີສ້າມາດໃຫຄໍ້າຕອບໄດ ້

ຫຼງັຈາກນັນ້ໃຫນ້ດັກບັຄວົເຮອືນດັ່ ງກ່າວ ເພື່ ອກບັໄປສໍາພາດຄນືໃໝ່; 

6) ພາຍຫຼງັສໍາເລດັການສໍາພາດຄວົເຮອືນແລວ້ທ່ານຕອ້ງໝາຍຕກິ (�) ໃສ່ໃນບນັຊຄີວົເຮອືນສໍາລບັເຂດ

ການສໍາຫຼວດ; 

7) ພາຍຫຼງັສໍາເລດັການສໍາພາດແລວ້ຕອ້ງຕດິສະຕກິເກກີາໝາຍການສໍາຫຼວດໃສ່ດາ້ນເທງິຂອງປະຕູເຮອືນ ຫຼ ື

ຝາເຮອືນບ່ອນທີ່ ສາມາດສງັເກດເຫນັໄດງ່້າຍ; 

8) ບນັທກຶເຫດການຕ່າງໆທີ່ ພບົເຫນັໃນໄລຍະການເດນີສໍາຫຼວດ. 

3333....     ໜາ້ທີ່ ຫຼງັການເດນີສໍາຫຼວດໜາ້ທີ່ ຫຼງັການເດນີສໍາຫຼວດໜາ້ທີ່ ຫຼງັການເດນີສໍາຫຼວດໜາ້ທີ່ ຫຼງັການເດນີສໍາຫຼວດ    

ໜາ້ທີ່ ຫຼງັການເດນີສໍາຫຼວດປະກອບມໜີາ້ທີ່ ດັ່ ງນີ:້    

1) ກວດຄນືທຸກໆຄໍາຖາມໃນແຕ່ລະໃບແບບສອບຖາມ ເພື່ ອຮບັປະກນັຄວາມຖກືຕອ້ງ ແລະ ຄບົຖວ້ນ;  

2) ກວດກາຈາໍນວນໃບແບບສອບຖາມ ແລະ ປື້ມແບບສອບຖາມໃຫຄ້ບົຖວ້ນຕາມຈາໍນວນທີ່ ໄດຮ້ບັຈາກ  

ນກັກວດກາ. ສົ່ ງມອບເອກະສານທງັໝດົດັ່ ງກ່າວຄນືໃຫນ້ກັກວດກາ ເຊິ່ ງປະກອບມແີບບສອບຖາມທີ່  

ໄດໃ້ຊ,້ ແບບສອບຖາມທີ່ ບ່ໍໄດໃ້ຊ ້ແລະ ແບບສອບຖາມທີ່ ຜດິພາດ; 
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3) ນກັເດນີສໍາຫຼວດຕອ້ງສມົທບົກບັຄະນະບາ້ນກວດກາເອກະສານຕ່າງໃຫຄ້ບົຖວ້ນ, ເຊນັ ແລະ ປະທບັຕາ 

ນາຍບາ້ນ ພອ້ມທງັສົ່ ງມອບແບບສອບຖາມໃຫນ້ກັກວດກາ ພາຍຫຼງັສໍາເລດັການເດນີສໍາຫຼວດ; 

4) ຂຽນບດົລາຍງານກ່ຽວກບັບນັຫາ ແລະ ສະພາບການຕ່າງ ໃໆຫນ້ກັກວດກາໃຫຄ້ບົຖວ້ນຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົ. 

VIIVIIVIIVII.... ບນັດານຍິາມຂອງການສໍາຫຼວດພນົລະເມອືງ ແລະ ທີ່ ຢູ່ອາໄສບນັດານຍິາມຂອງການສໍາຫຼວດພນົລະເມອືງ ແລະ ທີ່ ຢູ່ອາໄສບນັດານຍິາມຂອງການສໍາຫຼວດພນົລະເມອືງ ແລະ ທີ່ ຢູ່ອາໄສບນັດານຍິາມຂອງການສໍາຫຼວດພນົລະເມອືງ ແລະ ທີ່ ຢູ່ອາໄສ    ທົ່ ວປະເທດທົ່ ວປະເທດທົ່ ວປະເທດທົ່ ວປະເທດ    ຄັງ້ທີ່  ຄັງ້ທີ່  ຄັງ້ທີ່  ຄັງ້ທີ່  IV IV IV IV ປີ ປີ ປີ ປີ 2015201520152015    

1) ຄນົຕ່າງປະເທດຄນົຕ່າງປະເທດຄນົຕ່າງປະເທດຄນົຕ່າງປະເທດ: 

ໝາຍເຖງີບຸກຄນົທີ່ ຖສືນັຊາດອື່ ນ ເຊິ່ ງເຂົາ້ມາໃນ ສປປ ລາວ ເພື່ ອປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ໃດໜຶ່ ງ ໂດຍມກີໍານດົເມື່ ອ

ໝດົກາໍນດົແລວ້ກໍ່ ກບັຄນື. 

2) ຄນົຕ່າງດາ້ວຄນົຕ່າງດາ້ວຄນົຕ່າງດາ້ວຄນົຕ່າງດາ້ວ::::  

ໝາຍເຖີງບຸກຄນົທີ່ ຖສືນັຊາດອື່ ນ ແຕ່ເຂົາ້ມາອາໄສ, ຕັງ້ຖິ່ ນຖານ, ທໍາມາຫາກນີຢູ່ ສປປ ລາວ ຢ່າງຖາ 

ວອນ, ຖບືດັຕ່າງດາ້ວ ແລະ ລດັຖະບານຂອງຄນົຕ່າງດາ້ວນັນ້ກໍຍງັຮບັຮູຜູ້ກ່້ຽວນັນ້ຢ່າງເປັນທາງການຢູ່. 

ໂດຍສະເພາະແມ່ນບຸກຄນົທີ່ ບ່ໍໄດຢູ່້ໃນການຄຸມ້ຄອງສະຖານກງົສູນ ແລະ ສະຖານທດູຕ່າງປະເທດປະຈໍາ

ລາວ ແລະ ໝາຍເຖງິຄນົຕ່າງປະເທດທີ່  ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົເປັນຜູຄຸ້ມ້ຄອງ ແລະ ອອກບດັ

ຕ່າງດາ້ວໃຫ.້ 

3) ຄນົຄນົຄນົຄນົບ່ໍບ່ໍບ່ໍບ່ໍມີມີມີມສີນັສນັສນັສນັຊາດຊາດຊາດຊາດ:::: 

ແມ່ນບຸກຄນົທີ່ ອາໄສໃນດນິແດນຂອງລາວ ຊຶ່ ງບ່ໍແມ່ນພນົລະເມອືງລາວ ແລະ ບ່ໍສາມາດຢັງ້ຢືນໄດວ່້າຕນົມີ

ສນັຊນັຊາດໃດ. 

4) ຄວົເຮອືນຄວົເຮອືນຄວົເຮອືນຄວົເຮອືນ:  

ແມ່ນຄວົເຮອືນທີ່ ມບຸີກຄນົ ຫຼ ືກຸ່ມຄນົ ທີ່ ມກີານກນິຢູ່ຮ່ວມກນັ ແລະ ດໍາເນນີກດິຈະກໍາປະຈາໍວນັຂອງຄວົ

ເຮອືນຮ່ວມກນັເປັນປະຈາໍ. ໂດຍປົກກະຕຄິວົເຮອືນໜຶ່ ງຈະປະກອບມ:ີ ຜວົ, ເມຍ, ລູກ, ພ່ໍແມ່, ລູກໄພ-້

ລູກເຂຍີ, ຫຼານ, ພີ່ ນອ້ງ ແລະ ບຸກຄນົອື່ ນໆທີ່ ບ່ໍແມ່ນຍາດພີ່ ນອ້ງ. ຄວົເຮອືນແມ່ນມ ີ 2 ປະເພດຄ:ື ຄວົ

ເຮອືນສ່ວນບຸກຄນົ ແລະ ຄວົເຮອືນລວມໝູ່  ເຊິ່ ງມນີຍິາມດັ່ ງນີ:້ 
 

• ຄວົເຮອືນສ່ວນບຸກຄນົຄວົເຮອືນສ່ວນບຸກຄນົຄວົເຮອືນສ່ວນບຸກຄນົຄວົເຮອືນສ່ວນບຸກຄນົ 

ແມ່ນຄວົເຮອືນທີ່ ມຄີນົດຽວ ຫຼ ື ຫຼາຍຄນົທີ່ ຢູ່ທງັໝດົ ຫຼ ືສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ ງຂອງເຮອືນມກີານກນິຢູ່, 

ດໍາເນນີກດິຈະກາໍປະຈາໍວນັ ແລະ ນາໍໃຊເ້ຄື່ ອງໃຊສ້ອຍຂອງຄວົເຮອືນຮ່ວມກນັຢ່າງເປັນປະຈາໍ. 

ຄວົເຮອືນສ່ວນບຸກຄນົຄວົເຮອືນສ່ວນບຸກຄນົຄວົເຮອືນສ່ວນບຸກຄນົຄວົເຮອືນສ່ວນບຸກຄນົ    ປະກອບປະກອບປະກອບປະກອບມ ີມ ີມ ີມ ີ2222    ປະປະປະປະເພດເພດເພດເພດຄືຄືຄືຄ:ື : : : ຄວົຄວົຄວົຄວົເຮອືນເຮອືນເຮອືນເຮອືນດ່ຽວດ່ຽວດ່ຽວດ່ຽວ    ແລະ ຄວົແລະ ຄວົແລະ ຄວົແລະ ຄວົເຮອືນເຮອືນເຮອືນເຮອືນທີທ່ີທ່ີທ່ ີ່ ມ ີມີມີມຫຼີາຍຫຼາຍຫຼາຍຫຼາຍຄນົຄນົຄນົຄນົ. 

- ຄວົເຮອືນດ່ຽວຄວົເຮອືນດ່ຽວຄວົເຮອືນດ່ຽວຄວົເຮອືນດ່ຽວ:::: ແມ່ນຄວົເຮອືນທີ່ ມຄີນົຜູໜ້ຶ່ ງທີ່ ຢູ່ທງັໝດົ ຫຼ ືສ່ວນໃດໜຶ່ ງຂອງເຮອືນ, ເປັນເອກະລາດ

ຮອບດາ້ນທາງດາ້ນການດໍາລງົຊວີດິດວ້ຍຕວົຂອງລາວເອງ ໂດຍບ່ໍຂຶນ້ກບັຄນົອື່ ນເຖງິແມ່ນວ່າລາວຈະ

ມ ີຫຼ ືບ່ໍມປືີມ້ສໍາມະໂນຄວົເປັນຂອງຕນົເອງກໍ່ ຕາມ. 

- ຄວົເຮອືນທີ່ ມຫຼີາຍຄນົຄວົເຮອືນທີ່ ມຫຼີາຍຄນົຄວົເຮອືນທີ່ ມຫຼີາຍຄນົຄວົເຮອືນທີ່ ມຫຼີາຍຄນົ:::: ແມ່ນຄວົເຮອືນທີ່ ມກຸ່ີມຄນົແຕ່ສອງຄນົ ຫຼ ືຫຼາຍກວ່ານັນ້ທີ່ ຢູ່ທງັໝດົ ຫຼ ືສ່ວນ

ໃດສ່ວນໜຶ່ ງຂອງເຮອືນ, ທີ່ ມກີານກນິຢູ່ຮ່ວມກນັ ແລະ ດໍາເນນີກດິຈະກໍາປະຈາໍວນັຂອງຄວົເຮອືນ

ຮ່ວມກນັເປັນປະຈໍາ ແລະ ນໍາໃຊເ້ຄື່ ອງໃຊສ້ອຍຂອງຄວົເຮອືນທີ່ ຈໍາເປັນຮ່ວມກນັ. ສະມາຊກິຄວົ

ເຮອືນປະກອບມບຸີກຄນົທີ່ ມສີາຍພວົພນັກນັເຊັ່ ນ: ຜວົ, ເມຍ, ລູກ, ພ່ໍແມ່, ລູກໄພ-້ລູກເຂຍີ, ຫຼານ, ພີ່  

ນອ້ງ ແລະ ບຸກຄນົອື່ ນໆທີ່ ບ່ໍແມ່ນຍາດພີ່ ນອ້ງທີ່ ອາໄສຢູ່ນໍາຄວົເຮອືນຮ່ວມກນັເຖງິຈະມ ີຫຼ ືບ່ໍມປືີ້ມ

ສໍາມະໂນຄວົຮ່ວມກນັກໍ່ ຕາມ. 



 

• ຄວົຄວົຄວົຄວົເຮອືນເຮອືນເຮອືນເຮອືນລວມໝູ່ລວມໝູ່ລວມໝູ່ລວມໝູ່     

ແມ່ນຄວົເຮອືນທີ່ ມກຸ່ີມ

ຂອງການຈດັຕັງ້ໃດໜຶ່ ງເຊັ່ ນ

ໂບດ ແລະ ອື່ ນໆ ເຊິ່ ງມລີະ

ໝາຍເຫດໝາຍເຫດໝາຍເຫດໝາຍເຫດ::::  

---- ໃນກໍລະນມີຄີວົເຮອືນສ່ວນບຸກຄນົທີ່ ເປັນອາຈານ ຫຼ ືພະນກັງານທີ່ ອາໄສຢູ່ໃນອາຄານ

ຂອງການຈດັຕັງ້ນັນ້ ແມ່ນໃຫຖ້ວ່ືາເປັນຄວົເຮອືນສ່ວນບຸກຄນົ

ບນັຊລີາຍຊື່ ຂອງອາຄານ

---- ກໍລະນພີເິສດກໍລະນພີເິສດກໍລະນພີເິສດກໍລະນພີເິສດ: : : : ນກັຮຽນປະຖມົ

ແມ່ນໃຫຈ້ດົນບັເຂົາ້ເປັນຄວົເຮອືນລວມໝູ່  ແລະ 

ຈດົນບັເອາົເປັນຄວົເຮອືນສ່ວນບຸກຄນົ

5555)))) ການເກດີມຊີວີດິການເກດີມຊີວີດິການເກດີມຊີວີດິການເກດີມຊີວີດິ    

ໝາຍເຖງິເດກັທີ່ ເກດີອອກມາແລວ້ ສະແດງອາການຂອງການມຊີີວິດິເຊັ່ ນ

ເຕັນ້, ຮອ້ງໄຫ,້ ອະໄວຍະວະ

ຕາມ ແລວ້ເດກັເສຍຊີວິດິໄປກໍ່ ໃຫຖ້ວ່ືາ ແມ່ນການເກດີມຊີວີດິ

VIIIVIIIVIIIVIII.... ວທິກີານຈດົກ່າຍວທິກີານຈດົກ່າຍວທິກີານຈດົກ່າຍວທິກີານຈດົກ່າຍ    ແລະ ວທິດີດັແກຄໍ້າຜດິແລະ ວທິດີດັແກຄໍ້າຜດິແລະ ວທິດີດັແກຄໍ້າຜດິແລະ ວທິດີດັແກຄໍ້າຜດິ
1111.... ວທິກີານຈດົກ່າຍວທິກີານຈດົກ່າຍວທິກີານຈດົກ່າຍວທິກີານຈດົກ່າຍ    

ການຈດົກ່າຍຄໍາຕອບໃສ່ໃນໃບແບບສອບຖາມປະກອບ

ແລະ ການຂຽນຄໍາຕອບທີ່ ເປັນໂຕໜງັສື

ໄວໃ້ນໃບແບບສອບຖາມ ດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

• ຮູບແບບທ ີຮູບແບບທ ີຮູບແບບທ ີຮູບແບບທ ີ1111:::: ຫອ້ງສີ່ ຫ່ຼຽມນອ້ຍຍາວ 

ຫຼ ືທາງເທງິ ຫຼ ືທາງຂາ້ງ

ໂດຍໃຫທ້າສດໍີາ (����)ໃສ່

ຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງ::::    

ຫອ້ງສີ່ ຫ່ຼຽມກ່ອນການທາສດໍີາ

 

 

 

• ຮູບແບບທ ີຮູບແບບທ ີຮູບແບບທ ີຮູບແບບທ ີ2222:::: ຫອ້ງສີ່ ຫ່ຼຽມ

ເລກໃສ່ລະຫວ່າງກາງຫອ້ງສີ່

ແຂວງ, ລະຫດັເມອືງ, ລະຫດັບາ້ນ

ແບບດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
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ແມ່ນຄວົເຮອືນທີ່ ມກຸ່ີມຄນົທີ່ ອາໄສຢູ່ໃນເຮອືນ ຫຼ ືອາຄານຮ່ວມກນັທີ່ ໄດຂ້ຶນ້

ຈດັຕັງ້ໃດໜຶ່ ງເຊັ່ ນ: ຫໍພກັພະນກັງານ, ຫໍພກັນກັຮຽນ/ນກັສກຶສາ, ຫໍພກັກໍາມະກອນ

ມລີະບບົການຈດັຕັງ້ຄຸມ້ຄອງຄກັແນ່. 

ລະນມີຄີວົເຮອືນສ່ວນບຸກຄນົທີ່ ເປັນອາຈານ ຫຼ ືພະນກັງານທີ່ ອາໄສຢູ່ໃນອາຄານ

ແມ່ນໃຫຖ້ວ່ືາເປັນຄວົເຮອືນສ່ວນບຸກຄນົ ເຖງິແມ່ນວ່າລາວຈະມລີາຍຊື່ ຢູ່ໃນ

ບນັຊລີາຍຊື່ ຂອງອາຄານ/ຫຼງັຄາເຮອືນນັນ້ກໍ່ ຕາມ. 

ນກັຮຽນປະຖມົ, ມດັທະຍມົທີ່ ໄປປຸກຕູບຢູ່ເພື່ ອໄປຮຽນໜງັສ ືໃນບໍລເິວນໂຮງຮຽນ 

ແມ່ນໃຫຈ້ດົນບັເຂົາ້ເປັນຄວົເຮອືນລວມໝູ່  ແລະ ຖາ້ຫາກປຸກຕູບຢູ່ນອກບໍລເິວນໂຮງຮຽນແມ່ນໃຫ ້

ຈດົນບັເອາົເປັນຄວົເຮອືນສ່ວນບຸກຄນົ. 

ໝາຍເຖງິເດກັທີ່ ເກດີອອກມາແລວ້ ສະແດງອາການຂອງການມຊີີວິດິເຊັ່ ນ: ຫວົໃຈເຕັນ້

ໄວຍະວະ ຫຼ ືກາ້ມຊີນ້ເໜງັຕງີ ເຖງິແມ່ນວ່າອາການເຫຼົ່ ານີຈ້ະເກດີຂຶນ້ບ່ໍເທົ່ າໃດນາທກີໍ່

ແລວ້ເດກັເສຍຊີວິດິໄປກໍ່ ໃຫຖ້ວ່ືາ ແມ່ນການເກດີມຊີວີດິ. 

ແລະ ວທິດີດັແກຄໍ້າຜດິແລະ ວທິດີດັແກຄໍ້າຜດິແລະ ວທິດີດັແກຄໍ້າຜດິແລະ ວທິດີດັແກຄໍ້າຜດິ    

ໃສ່ໃນໃບແບບສອບຖາມປະກອບມ ີ3 ຮູບແບບຄ:ື ການທາສດໍີາ

ການຂຽນຄໍາຕອບທີ່ ເປັນໂຕໜງັສໃືສ່ໃນຫອ້ງສີ່ ຫ່ຼຽມ ໂດຍບ່ໍໃຫຕ້ດິກບັຂອບເສັນ້ຂອງຫອ້ງສີ່ ຫ່ຼຽມ

 

ຫອ້ງສີ່ ຫ່ຼຽມນອ້ຍຍາວ (ຂະໜາດ 2x3ມມ        ) ທີ່ ມເີລກລະຫດັຄໍາຕອບຢູ່

ທາງເທງິ ຫຼ ືທາງຂາ້ງຂອງຫອ້ງສີ່ ຫ່ຼຽມດັ່ ງກ່າວ ແມ່ນໃຊສໍ້າລບັໝາຍຄໍາຕອບຂອງແຕ່ລະຄໍາຖາມ 

ໃສ່ລະຫວ່າງກາງຂອງຫອ້ງສີ່ ຫ່ຼຽມ (�) ດັ່ ງລຸ່ມນີ;້ 

ຫອ້ງສີ່ ຫ່ຼຽມກ່ອນການທາສດໍີາ   ຫອ້ງສີ່ ຫ່ຼຽມພາຍຫຼງັທາສດໍີາ

ຫ່ຼຽມໃຫຍ່ (ຂະໜາດ 3x5ມມ      ) ແມ່ນໃຊສໍ້າລບັຂຽນຄໍາຕອບທີ່ ເປັນໂຕ

ລະຫວ່າງກາງຫອ້ງສີ່ ຫ່ຼຽມ (�). ການຈດົກ່າຍຄໍາຕອບທີ່ ເປັນຕວົເລກ ເຊັ່ ນ

ລະຫດັບາ້ນ ແລະ ລະຫດັຄໍາຕອບອື່ ນໆ. ການຂຽນໂຕເລກຕອ້ງຂຽນຕາມຮູບ

ທີ່ ໄດຂ້ຶນ້ກບັບນັຊກີານຄຸມ້ຄອງ

ຫໍພກັກໍາມະກອນ, ວດັ, 

ລະນມີຄີວົເຮອືນສ່ວນບຸກຄນົທີ່ ເປັນອາຈານ ຫຼ ືພະນກັງານທີ່ ອາໄສຢູ່ໃນອາຄານ/ຫຼງັຄາເຮອືນ

ເຖງິແມ່ນວ່າລາວຈະມລີາຍຊື່ ຢູ່ໃນ

ມດັທະຍມົທີ່ ໄປປຸກຕູບຢູ່ເພື່ ອໄປຮຽນໜງັສ ືໃນບໍລເິວນໂຮງຮຽນ 

ຖາ້ຫາກປຸກຕູບຢູ່ນອກບໍລເິວນໂຮງຮຽນແມ່ນໃຫ ້

ຫວົໃຈເຕັນ້ ຫຼ ືມຊີບີພະຈອນ

ເຖງິແມ່ນວ່າອາການເຫຼົ່ ານີຈ້ະເກດີຂຶນ້ບ່ໍເທົ່ າໃດນາທກີໍ່

ການທາສດໍີາ, ການຂຽນໂຕເລກ 

ຂອງຫອ້ງສີ່ ຫ່ຼຽມທີ່ ໄດກ້ໍານດົ

ທີ່ ມເີລກລະຫດັຄໍາຕອບຢູ່ທາງໃນ 

ສໍາລບັໝາຍຄໍາຕອບຂອງແຕ່ລະຄໍາຖາມ 

ຫອ້ງສີ່ ຫ່ຼຽມພາຍຫຼງັທາສດໍີາ 

ແມ່ນໃຊສໍ້າລບັຂຽນຄໍາຕອບທີ່ ເປັນໂຕ

ການຈດົກ່າຍຄໍາຕອບທີ່ ເປັນຕວົເລກ ເຊັ່ ນ: ອາຍຸ, ລະຫດັ 

ການຂຽນໂຕເລກຕອ້ງຂຽນຕາມຮູບ



 

• ຮູບແບບທ ີຮູບແບບທ ີຮູບແບບທ ີຮູບແບບທ ີ 3333:::: ຫອ້ງຫວ່າງສໍ

ໃຊສ້ະເພາະຄໍາຖາມທ ີ

ແລະ ອ່ານອອກງ່າຍ ເຊັ່ ນ

ຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງ::::    

ການຂຽນຊື່  ແລະ ນາມສະກຸນ

 

  

 

 

ຂໍຄ້ວນເອາົໃຈໃສ່ຂໍຄ້ວນເອາົໃຈໃສ່ຂໍຄ້ວນເອາົໃຈໃສ່ຂໍຄ້ວນເອາົໃຈໃສ່::::    

---- ການຈດົກ່າຍຄໍາຕອບໃສ່ໃບ

ຫຼວດພນົລະເມອືງ ແລະ ທີ່ ຢູ່ອາໄສ 

---- ການຈດົກ່າຍຄໍາຕອບຂອງທຸກຄໍາຖາມ 

ເສັນ້ຂອງຫອ້ງສີ່ ຫ່ຼຽມ. 

2222.... ການດດັແກຄໍ້າການດດັແກຄໍ້າການດດັແກຄໍ້າການດດັແກຄໍ້າຜດິຜດິຜດິຜດິ    

ໃນກໍລະນທີີ່ ທ່ານໄດຈ້ດົກ່າຍຄໍາຕອບຜດິ ຫຼ ືຜູຖ້ກືສໍາພາດປ່ຽນຄໍາຕອບໃໝ່ນັນ້

ເທບັລບຶຂາວເທບັລບຶຂາວເທບັລບຶຂາວເທບັລບຶຂາວທີທ່ີທ່ີທ່ ີ່ ຫອ້ງການສໍາຫຼວດພນົລະເມອືງ ແລະ ທີ່ ຢູ່ອາໄສ ຂັນ້ສູນກາງ ຫອ້ງການສໍາຫຼວດພນົລະເມອືງ ແລະ ທີ່ ຢູ່ອາໄສ ຂັນ້ສູນກາງ ຫອ້ງການສໍາຫຼວດພນົລະເມອືງ ແລະ ທີ່ ຢູ່ອາໄສ ຂັນ້ສູນກາງ ຫອ້ງການສໍາຫຼວດພນົລະເມອືງ ແລະ ທີ່ ຢູ່ອາໄສ ຂັນ້ສູນກາງ 

ຄໍາຕອບທີ່ ບ່ໍຖກືຄໍາຕອບທີ່ ບ່ໍຖກືຄໍາຕອບທີ່ ບ່ໍຖກືຄໍາຕອບທີ່ ບ່ໍຖກືຕອ້ງອອກ ຕອ້ງອອກ ຕອ້ງອອກ ຕອ້ງອອກ ແລວ້ຂຽນຄໍາຕອບທີ່ ຖກືຕອ້ງໃສ່ແລວ້ຂຽນຄໍາຕອບທີ່ ຖກືຕອ້ງໃສ່ແລວ້ຂຽນຄໍາຕອບທີ່ ຖກືຕອ້ງໃສ່ແລວ້ຂຽນຄໍາຕອບທີ່ ຖກືຕອ້ງໃສ່

---- ກໍລະນີກໍລະນີກໍລະນີກໍລະນຜີດິບາງຈດຸຜດິບາງຈດຸຜດິບາງຈດຸຜດິບາງຈດຸ ແມ່ນຄໍາ

ທາສດໍີາ (����)ໃສ່ຫອ້ງສີ່ ຫ່ຼຽມ

ຂຽນຄໍາຕອບທີ່ ເປັນໂຕໜງັສ ືຫຼ ືຕວົເລກ ຫຼ ື

ຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງ: : : :     

• ການດດັແກຄໍ້າຜດິທີ່ ເປັນໂຕໜງັສື

ກ່ອນການດດັແກຄໍ້າຜດິ
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ຫອ້ງຫວ່າງສໍາລບັຂຽນຄໍາຕອບທີ່ ເປັນຕວົໜງັສ.ື ຮູບແບບການຈດົກ່

 Q2 ແລະ Q25. ການຈດົກ່າຍຄໍາຕອບເປັນຕວົໜງັສຕືອ້ງຂຽນໃຫຈ້ະແຈງ້ 

ແລະ ອ່ານອອກງ່າຍ ເຊັ່ ນ: ຊື່  ແລະ ນາມສະກຸນ, ອາຊບີຕົນ້ຕໍໃນ 12 ເດອືນຜ່ານມາ

ແລະ ນາມສະກຸນ (ຄໍາຖາມQ2)        ການຂຽນອາຊບີຕົນ້ຕໍໃນ 12 ເດອືນຜ່ານມ

ໃບແບບສອບຖາມນກັເດນີສໍາຫຼວດຈະຕອ້ງຂຽນຄໍາຕອບດວ້ຍບກິທີ່ ຫອ້ງການສໍາ

ແລະ ທີ່ ຢູ່ອາໄສ ແຈກຢາຍໃຫ,້ ຫາ້ມນາໍໃຊອຸ້ປະກອນການຂຽນອື່ ນຂຽນເດດັຂາດ

ນຈດົກ່າຍຄໍາຕອບຂອງທຸກຄໍາຖາມ (ທາສດໍີາ ຫຼ ືຂຽນໂຕເລກ ຫຼ ືຂຽນຕວົໜງັ) 

ກໍລະນທີີ່ ທ່ານໄດຈ້ດົກ່າຍຄໍາຕອບຜດິ ຫຼ ືຜູຖ້ກືສໍາພາດປ່ຽນຄໍາຕອບໃໝ່ນັນ້ 

ຫອ້ງການສໍາຫຼວດພນົລະເມອືງ ແລະ ທີ່ ຢູ່ອາໄສ ຂັນ້ສູນກາງ ຫອ້ງການສໍາຫຼວດພນົລະເມອືງ ແລະ ທີ່ ຢູ່ອາໄສ ຂັນ້ສູນກາງ ຫອ້ງການສໍາຫຼວດພນົລະເມອືງ ແລະ ທີ່ ຢູ່ອາໄສ ຂັນ້ສູນກາງ ຫອ້ງການສໍາຫຼວດພນົລະເມອືງ ແລະ ທີ່ ຢູ່ອາໄສ ຂັນ້ສູນກາງ ກາໍນດົ ແລະ ກາໍນດົ ແລະ ກາໍນດົ ແລະ ກາໍນດົ ແລະ ແຈກຢາຍໃຫ ້ແຈກຢາຍໃຫ ້ແຈກຢາຍໃຫ ້ແຈກຢາຍໃຫ ້

ແລວ້ຂຽນຄໍາຕອບທີ່ ຖກືຕອ້ງໃສ່ແລວ້ຂຽນຄໍາຕອບທີ່ ຖກືຕອ້ງໃສ່ແລວ້ຂຽນຄໍາຕອບທີ່ ຖກືຕອ້ງໃສ່ແລວ້ຂຽນຄໍາຕອບທີ່ ຖກືຕອ້ງໃສ່....    ການແກໄ້ຂຄວາມຜດິປະກອບມ ີ

ຄໍາຜດິພາດທາງດາ້ນການຈດົກ່າຍຄໍາຕອບທີ່ ເປັນໂຕໜງັສ ືຫຼ ືຕວົເລກ ຫຼ ື

ຫ່ຼຽມ (�) ທ່ານຕອ້ງເອາົແຜ່ນເທບັລບຶຂາວລບຶຄໍາຕອບທີ່ ບ່ໍຖກື

ຂຽນຄໍາຕອບທີ່ ເປັນໂຕໜງັສ ືຫຼ ືຕວົເລກ ຫຼ ືທາສດໍີາ(����)ໃສ່ຫອ້ງສີ່ ຫ່ຼຽມ (�) ຂອງຄໍາ

ຜດິທີ່ ເປັນໂຕໜງັສ ື

ຜດິ                               ພາຍຫຼງັການດດັແກຄໍ້າຜດິ

 

ຮູບແບບການຈດົກ່າຍຄໍາຕອບນີແ້ມ່ນ

ການຈດົກ່າຍຄໍາຕອບເປັນຕວົໜງັສຕືອ້ງຂຽນໃຫຈ້ະແຈງ້ 

ເດອືນຜ່ານມາ; 

ເດອືນຜ່ານມາ (ຄໍາຖາມQ25) 

ນກັເດນີສໍາຫຼວດຈະຕອ້ງຂຽນຄໍາຕອບດວ້ຍບກິທີ່ ຫອ້ງການສໍາ

ຫາ້ມນາໍໃຊອຸ້ປະກອນການຂຽນອື່ ນຂຽນເດດັຂາດ. 

) ຕອ້ງບ່ໍໃຫຕ້ດິກບັຂອບ

 ແມ່ນແມ່ນແມ່ນແມ່ນ ໃຫທ່້ານເອາົ ໃຫທ່້ານເອາົ ໃຫທ່້ານເອາົ ໃຫທ່້ານເອາົແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນ

ແຈກຢາຍໃຫ ້ແຈກຢາຍໃຫ ້ແຈກຢາຍໃຫ ້ແຈກຢາຍໃຫເ້ທົ່ ານັນ້ເທົ່ ານັນ້ເທົ່ ານັນ້ເທົ່ ານັນ້    ລບຶລບຶລບຶລບຶ

ຄວາມຜດິປະກອບມ ີດັ່ ງນີ:້ 

ຕອບທີ່ ເປັນໂຕໜງັສ ືຫຼ ືຕວົເລກ ຫຼ ືການ

ຄໍາຕອບທີ່ ບ່ໍຖກືຕອ້ງອອກ ແລວ້

ຂອງຄໍາຕອບທີ່ ຖກືຕອ້ງ. 

ຜດິ 



 

• ການດດັແກຄໍ້າຜດິທີ່ ເປັນໂຕເລກ

     ກ່ອນການດດັແກຄໍ້າຜດິ
 

 

 

 

 

 

• ການດດັແກຄໍ້າຜດິຈາກການທາສດໍີາ

   ກ່ອນການດດັແກຄໍ້າຜດິ

 

 

 

 

---- ກລໍະນີກລໍະນີກລໍະນີກລໍະນຜີດິໝດົແຖວຜດິໝດົແຖວຜດິໝດົແຖວຜດິໝດົແຖວ 

ແມ່ນຄໍາຜດິພາດໃນການຈດົກ່າຍ

ດດັແກຄໍ້າຜດິໄດອ້ກີທ່ານຕອ້ງ

ໃນຫອ້ງ Q 1 ເລກທີ່ ບຸກຄນົໃນພາກ 

ໄປ ແລະ ຈດົກ່າຍຄໍາຕອບທີ່ ຖກືຕອ້ງໃສ່ໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມລໍາດບັຂອງຄໍາຖາມ

ຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງ:::: ການຈດົກ່າຍຂໍມູ້ນຂອງ ທາ້ວ ຄໍາດ ີນນັທະວງົ

ແລວ້, ສນັຊາດລາວ

ກ່ອນການດດັແກຄໍ້າຜດິ 

 

 

 

ພາຍຫຼງັການດດັແກຄໍ້າຜດິ 
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ຜດິທີ່ ເປັນໂຕເລກ 

ຜດິ                                 ພາຍຫຼງັການດດັແກຄໍ້າຜດິ

ຜດິຈາກການທາສດໍີາ 

ຜດິ                                 ພາຍຫຼງັການດດັແກຄໍ້າຜດິ

ການຈດົກ່າຍຂໍມູ້ນຂອງສະມາຊກິຄວົເຮອືນໃດໜຶ່ ງຈນົເຮດັ ໃຫແ້ຖວດັ່ ງກ່າວບ່ໍສາມາດ

ທ່ານຕອ້ງທາສດໍີາ (����)ໃສ່ຫອ້ງສີ່ ຫ່ຼຽມ (�)    ຂອງ Q 1 ທີ່ ຢູ່ເບືອ້ງໜາ້ຂອງຊື່ ຜູນ້ ັນ້ 

ເລກທີ່ ບຸກຄນົໃນພາກ ຂຂຂຂ), ຈາກນັນ້ຈ ຶ່ ງຈດົກ່າຍຊື່ ບຸກຄນົດັ່ ງກ່າວນັນ້ຄນືໃໝ່

ຈດົກ່າຍຄໍາຕອບທີ່ ຖກືຕອ້ງໃສ່ໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມລໍາດບັຂອງຄໍາຖາມ. 

ຂໍມູ້ນຂອງ ທາ້ວ ຄໍາດ ີນນັທະວງົ, ເປັນຫວົໜາ້ຄວົເຮອືນ, 

ສນັຊາດລາວ, ຊນົເຜົ່ າລາວ, ສາສະໜາພຸດ... 

 

ຜດິ 

ຜດິ 

 ໃຫແ້ຖວດັ່ ງກ່າວບ່ໍສາມາດ

ທີ່ ຢູ່ເບືອ້ງໜາ້ຂອງຊື່ ຜູນ້ ັນ້ (ຢູ່

ຈາກນັນ້ຈ ຶ່ ງຈດົກ່າຍຊື່ ບຸກຄນົດັ່ ງກ່າວນັນ້ຄນືໃໝ່ໃສ່ແຖວໃໝ່ຕ່ໍ

, ອາຍຸ 53 ປີ, ແຕ່ງດອງ
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---- ກລໍະນີກລໍະນີກລໍະນີກລໍະນຜີດິຜດິຜດິຜດິ    5555----6 6 6 6 ຄັງ້ໃນໜາ້ໜຶ່ ງ  ຫຼ ືຂຽນເປືອ້ນຫຼາຍຈນົໃຊກ້ານບ່ໍໄດ ້ຄັງ້ໃນໜາ້ໜຶ່ ງ  ຫຼ ືຂຽນເປືອ້ນຫຼາຍຈນົໃຊກ້ານບ່ໍໄດ ້ຄັງ້ໃນໜາ້ໜຶ່ ງ  ຫຼ ືຂຽນເປືອ້ນຫຼາຍຈນົໃຊກ້ານບ່ໍໄດ ້ຄັງ້ໃນໜາ້ໜຶ່ ງ  ຫຼ ືຂຽນເປືອ້ນຫຼາຍຈນົໃຊກ້ານບ່ໍໄດ ້ແມ່ນໃຫທ່້ານຂດີຕນີກາ (X)  ຜ່ານ

ໝດົໜາ້ໃບແບບສອບຖາມ ໃນໜາ້ທີໃນໜາ້ທີໃນໜາ້ທີໃນໜາ້ທ ີ1 1 1 1 ແລະ ໜາ້ທ ີແລະ ໜາ້ທ ີແລະ ໜາ້ທ ີແລະ ໜາ້ທ ີ2222 ແລະ ຂຽນຄໍາວ່າ “ຜດິພາດ”. ໃບແບບສອບຖາມທີ່

ຜດິພາດນີ ້ຫາ້ມບ່ໍໃຫ ້ທ່ານຈກີອອກຈາກປຶມ້ແບບສອບຖາມເດດັຂາດ ເພາະວ່າທ່ານຈະຕອ້ງຮບັຜດິຊອບ

ທຸກໆໃບແບບສອບຖາມທີ່ ເບກີຈ່າຍໃຫທ່້ານໄປໃນໄລຍະຕົນ້ ແລະ ໃຫທ່້ານຮກັສາ ແລະ ປະໄວໃ້ນປຶ້ມ

ແບບສອບຖາມຄເືກົ່ າເຖງິວ່າຈະໄດຈ້ດົກ່າຍແລວ້ ຫຼ ືບ່ໍທນັໄດຈ້ດົກ່າຍກໍ່ ຕາມ. 

ຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງ:::: ການດດັແກຄ້ວາມຜດິໝດົໃບ 

 

    

    

    

                                                        ຜດິພາດຜດິພາດຜດິພາດຜດິພາດ    

    

    

 

 

 

---- ກໍລະນຄີວົເຮອືນທີ່ ໃຊຫຼ້າຍໃບແບບສອບຖາມ ທີ່ ມຄໍີາຜດິ 5-6 ຄັງ້ໃນໜາ້ທ ີ 2 ຫຼ ືເປື້ອນ    ຈນົບ່ໍ

ສາມາດດດັແກຄໍ້າຜດິໄດອ້ກີ ແມ່ນໃຫຂ້ດິຕນີກາ (X)  ຜ່ານໝດົໃນໜາ້ດັ່ ງກ່າວໃນໜາ້ດັ່ ງກ່າວໃນໜາ້ດັ່ ງກ່າວໃນໜາ້ດັ່ ງກ່າວ    ແລະແລະແລະແລະ    ໜາ້ທີໜາ້ທີໜາ້ທີໜາ້ທີ    1  1  1  1  

ແລວ້ໄປນາໍແລວ້ໄປນາໍແລວ້ໄປນາໍແລວ້ໄປນາໍ    ໃຊໃ້ບໃໝ່ໃຊໃ້ບໃໝ່ໃຊໃ້ບໃໝ່ໃຊໃ້ບໃໝ່. . . . ໃນກລໍະນນີີ ້ໃນກລໍະນນີີ ້ໃນກລໍະນນີີ ້ໃນກລໍະນນີີ ້   ທ່ານຈາໍເປັນຕອ້ງຈດົກ່າຍຂໍມູ້ນທ່ານຈາໍເປັນຕອ້ງຈດົກ່າຍຂໍມູ້ນທ່ານຈາໍເປັນຕອ້ງຈດົກ່າຍຂໍມູ້ນທ່ານຈາໍເປັນຕອ້ງຈດົກ່າຍຂໍມູ້ນ    ໃນໜາ້ທີໃນໜາ້ທີໃນໜາ້ທີໃນໜາ້ທ ີ   1 1 1 1 ແລະແລະແລະແລະ    ໜາ້ທີໜາ້ທີໜາ້ທີໜາ້ທ ີ   2 2 2 2 ທີ່ ຖກຶທີ່ ຖກຶທີ່ ຖກຶທີ່ ຖກຶ

ຕອ້ງໃສ່ຕອ້ງໃສ່ຕອ້ງໃສ່ຕອ້ງໃສ່    ໃນໃບແບບສອບຖາມໃບໃນໃບແບບສອບຖາມໃບໃນໃບແບບສອບຖາມໃບໃນໃບແບບສອບຖາມໃບ ໃ ໃ ໃ ໃໝ່ໝ່ໝ່ໝ່. 

IXIXIXIX.... ໂຄງປະກອບຂອງແບບສອບຖາມໂຄງປະກອບຂອງແບບສອບຖາມໂຄງປະກອບຂອງແບບສອບຖາມໂຄງປະກອບຂອງແບບສອບຖາມ    ແລະ ວທິກີານຈດົກ່າຍຂໍມູ້ນເຂົາ້ໃນແບບສອບຖາມແລະ ວທິກີານຈດົກ່າຍຂໍມູ້ນເຂົາ້ໃນແບບສອບຖາມແລະ ວທິກີານຈດົກ່າຍຂໍມູ້ນເຂົາ້ໃນແບບສອບຖາມແລະ ວທິກີານຈດົກ່າຍຂໍມູ້ນເຂົາ້ໃນແບບສອບຖາມ    
1111.... ໂຄງປະກອບຂອງແບບສອບຖາມໂຄງປະກອບຂອງແບບສອບຖາມໂຄງປະກອບຂອງແບບສອບຖາມໂຄງປະກອບຂອງແບບສອບຖາມ    

ປືມ້ແບບສອບຖາມໜຶ່ ງຫວົປະກອບມ ີ 37 ໃບແບບສອບຖາມ, ໃນໃບໜຶ່ ງສາມາດຈດົໄດ ້10 ຄນົ. ປຶ້ມ

ແບບສອບຖາມແຕ່ລະຫວົມເີຄື່ ອງໝາຍລະຫດັຕດິໃສ່ໄວຢູ່້ໜາ້ປົກ. ເລກລະຫດັນີຈ້ະຊ່ວຍໃນການຕດິຕາມປຶ້ມ

ແບບສອບຖາມໃນຕະຫຼອດໄລຍະເວລາການເດນີສໍາຫຼວດ. ນກັເດນີສໍາຫຼວດຈະຕອ້ງຈດົກ່າຍຂໍມູ້ນໃສ່ໜາ້ປົກຂອງ

ປຶມ້ແບບສອບຖາມກ່ອນປະຕບິດັການເດນີສໍາຫຼວດແຕ່ລະຄວົເຮອືນ ເຊັ່ ນ: ຂໍມູ້ນເອກະລກັ, ຊື່ ແຂວງ, ເມອືງ,ບາ້ນ, 
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ທີ່ ຕັງ້ຂອງບາ້ນ ແລະ ຂໍມູ້ນອື່ ນໆທີ່ ໄດກ້ໍານດົໄວໃ້ນໜາ້ປົກຂອງປືມ້ແບບສອບຖາມນັນ້. ແບບສອບຖາມປະກອບ

ດວ້ຍ 10 ພາກດັ່ ງນີ:້ 

ພາກ ກ: ຂໍມູ້ນເອກະລກັ 

ພາກ ຂ: ຂໍມູ້ນສໍາລບັໝດົທຸກຄນົ 

ພາກ ຄ: ຂໍມູ້ນສໍາລບັທຸກຄນົທີ່ ມອີາຍຸ 6 ປີ ຂຶນ້ໄປ 

ພາກ ງ:  ຂໍມູ້ນສໍາລບັທຸກຄນົທີ່ ມອີາຍຸ 10 ປີ ຂຶນ້ໄປ 

ພາກ ຈ: ສໍາລບັແມ່ຍງິອາຍຸ 15- 49 ປີ (ຖາມແມ່ຍງິໂດຍກງົ) 

ພາກ ຍ: ການຕາຍໃນຄວົເຮອືນ 

ພາກ ສ: ການຍາ້ຍເຂົາ້ໃນ 12 ເດືອຶນຜ່ານມາ  

ພາກ ຊ: ການຍາ້ຍອອກໃນ 12 ເດອືນຜ່ານມາ 

ພາກ ດ: ຄຸນລກັສະນະຂອງຄວົເຮອືນ 

ພາກ ຕ: ຈາໍນວນຄນົລວມ 

2222.... ຂັນ້ຕອນການຈດົກ່າຍຂັນ້ຕອນການຈດົກ່າຍຂັນ້ຕອນການຈດົກ່າຍຂັນ້ຕອນການຈດົກ່າຍ    

ກ່ອນຈະດໍາເນນີການສໍາພາດຕວົຈງິ ນກັເດນີສໍາຫຼວດຕອ້ງປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ກ່ອນການເດນີສໍາຫຼວດ ແລະ ໜາ້

ທີ່ ໃນໄລຍະການເດນີສໍາຫຼວດໃຫຖ້ກືຕອ້ງ ແລະ ຄບົຖວ້ນ. ການສໍາພາດຕວົຈງິ ແມ່ນດໍາເນນີຕາມຂັນ້ຕອນດັ່ ງນີ:້ 

1) ເລີ່ ມຈາກການຈດົກ່າຍຂໍມູ້ນເອກະລກັ ໃນໜາ້ປົກປື້ມແບບສອບຖາມ ໂດຍອງີ ໃສ່ບນັຊຄີວົເຮອືນ

ສໍາລບັເຂດສໍາຫຼວດທີ່ ຫອ້ງການສໍາຫຼວດພນົລະເມອືງ ແລະ ທີ່ ຢູ່ອາໄສ ແຈກຢາຍໃຫ;້ 

2) ຈດົກ່າຍຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັພືນ້ຖານໂຄງລ່າງຂອງບາ້ນ ໃນໜາ້ປົກປືມ້ແບບສອບຖາມ ໂດຍການສອບຖາມ

ອໍານາດການປົກຄອງບາ້ນໃນເຂດການສໍາຫຼວດທີ່ ຕນົເອງຮບັຜດິຊອບ; 

3) ຈດົກ່າຍຂໍມູ້ນເອກະລກັໃນ ພາກ ກພາກ ກພາກ ກພາກ ກ ໂດຍໃຫຖ້ືກຕອ້ງກບັຂໍມູ້ນເອກະລກັໃນໜາ້ປົກປື້ມແບບສອບ

ຖາມ ເຊິ່ ງປະກອບມລີະຫດັແຂວງ, ເມອືງ, ບາ້ນ, ເລກທີ່ ເຂດສໍາຫຼວດ ແລະ ປະເພດບາ້ນ. ສໍາລບັ

ປະເພດຄວົເຮອືນ ແມ່ນ ໃຫຖ້ກືຕອ້ງກບັທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນບນັຊຄີວົເຮອືນສໍາລບັເຂດສໍາຫຼວດ; 

4) ການກາໍນດົວ່າໃຜຈະເປັນສະມາຊກິຂອງຄວົເຮອືນ ແມ່ນໃຫຈ້ດົກ່າຍຊື່  ແລະ ນາມສະກຸນ ຂອງບຸກຄນົ

ທີ່ ມຊີື່  ແລະ ບ່ໍມຊີື່ ໃນສໍາມະໂນຄວົທີ່ ອາໄສຢູ່ໃນຄວົເຮອືນທງັໝດົໃນເວລານດັໝາຍການສໍາຫຼວດ ໃຫ ້

ຄບົຖວ້ນ ໃສ່ໃນປືມ້ບນັທກຶທີ່ ຫອ້ງການສໍາຫຼວດພນົລະເມອືງ ແລະ ທີ່ ຢູ່ອາໄສ ແຈກຢາຍໃຫ ້ໂດຍອງິ

ຕາມນຍິາມຄນົຢູ່ເປັນປະຈໍາ ເພື່ ອໄຈແຍກວ່າໃຜຈະເປັນສະມາຊກິໃນຄວົເຮອືນ ແລະ ນອນຢູ່ໃນເປົ້າ 

ໝາຍການສໍາຫຼວດໃນຄັງ້ນີ.້ ຫຼງັຈາກທີ່ ກໍານດົສະມາຊກິຄວົເຮອືນໄດແ້ລວ້ ຈຶ່ ງຈດົຊື່  ແລະ ນາມສະກຸນ

ຂອງສະມາຊກິຄວົເຮອືນລງົໃນໃບແບບສອບຖາມ (ຄໍາຖາມທ ີQ2) ໃຫຖ້ກືຕອ້ງ, ຄບົຖວ້ນ ໂດຍເລີ່ ມ

ຕົນ້ຈາກຫວົໜາ້ຄວົເຮອືນ ແລະ ຜູຕ່ໍ້ ໄໆປຈນົຮອດຄນົສຸດທາ້ຍ (ອງີຕາມການຈດັລໍາລບັສະມາຊກິໃນ

ຄວົເຮອືນທີ່ ໄດກາໍນດົໄວໃ້ນ ຄໍາຖາມທ ີຄໍາຖາມທ ີຄໍາຖາມທ ີຄໍາຖາມທ ີQQQQ2222, , , , ໜາ້ 18-19 ຂອງປືມ້ຄູ່ມສືະບບັນີ)້; 
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5) ສໍາພາດເອາົຂໍມູ້ນຂອງສະມາຊກິຄວົເຮອືນທຸກຄນົຈາກຫວົໜາ້ຄວົເຮອືນ ຫຼ ືຜູທ້ີ່ ສາມາດໃຫຂໍ້ມູ້ນກ່ຽວ

ກບັສະມາຊກິຄວົເຮອືນທີ່ ຖກືສໍາພາດ ແລະ ຈດົກ່າຍຄໍາຕອບໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມທີ່ ຜູຖ້ກືສໍາພາດຕອບມາ

ໃນແຕ່ລະຄໍາຖາມດັ່ ງນີ:້ 

---- ຫຼກັສໍາພາດ ແມ່ນໃຫເ້ລີ່ ມສໍາພາດເອາົຂໍມູ້ນເປັນແຕ່ລະບຸກຄນົທີ່ ມຊີື່ ໃນ ຄໍາຖາມທ ີQ2 ໃຫຄ້ບົຖວ້ນ 

ແລະ ຖືກຕອ້ງໃນຄໍາຖາມທ ີQ3 ຫາ Q26 ໂດຍເລີ່ ມຕົນ້ຈາກຫວົໜາ້ຄວົເຮອືນ ແລະ ສະມາຊກິ

ຄນົຕ່ໍ ໄໆປຈນົຮອດຄນົສຸດທາ້ຍ; 

---- ພາຍຫຼງັສໍາເລດັການສໍາພາດໃນຄໍາຖາມທີ Q3 ຫາ Q26 ແລວ້ ແມ່ນໃຫສ້ບືຕ່ໍສໍາພາດຄໍາຖາມທ ີ

Q27 ຫາ Q63 ຕາມບຸກຄນົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ຫຼ ືຫວົໜາ້ຄວົເຮອືນ ຫຼ ືຜູທ້ີ່ ສາມາດໃຫຂໍ້ມູ້ນກ່ຽວກບັຄໍາ

ຖາມດັ່ ງກ່າວ. 

6) ພາຍຫຼງັສໍາເລດັການສໍາພາດໃນແຕ່ລະຄວົເຮອືນແລວ້ ແມ່ນໃຫສ້ງັລວມສະພາບລວມຂອງຄວົເຮອືນໃສ່

ໃນຫອ້ງໝາຍເຫດຂອງໃບແບບສອບຖາມທີ່ ໃຊສໍ້າພາດຄວົເຮອືນດັ່ ງກ່າວ. ຫຼງັຈາກນັນ້ໃຫນ້ກັເດນີສໍາ

ຫຼວດ ເຊນັຊື່ ຂອງຕນົເອງ ແລະ ວນັທສໍີາພາດໃສ່ໃນຫອ້ງ “ນກັເດນີສໍາຫຼວດນກັເດນີສໍາຫຼວດນກັເດນີສໍາຫຼວດນກັເດນີສໍາຫຼວດ, , , , ວນັທີວນັທີວນັທີວນັທ”ີ (ດາ້ນຂວາມທືດັ

ຈາກຫອ້ງໝາຍເຫດ). 

7) ພາຍຫຼງັສໍາເລດັການສໍາພາດໃນແຕ່ລະຄວົເຮອືນແລວ້ ໃຫສ້ງັລວມຈໍານວນຄນົລວມຂອງແຕ່ລະຄວົ

ເຮອືນໃນໃບແບບສອບຖາມ ແລະ ຈດົກ່າຍຈໍານວນຄົນລວມ ໃນ ພາກ ຕພາກ ຕພາກ ຕພາກ ຕ (ຄໍາຖາມທີ Q 61 ຫາ 

Q63) ໃສ່ໜາ້ປົກປືມ້ແບບສອບຖາມ; 

8) ສງັລວມສະພາບການຕ່າງໆ ທີ່ ເກດີຂຶນ້ໃນຕະຫຼອດໄລຍະການເດນີສໍາຫຼວດ ໃສ່ບ່ອນສໍາລບັຂຽນຄໍາ

ເຫນັກ່ຽວກບັສະພາບການຕ່າງໆທີ່ ເກດີຂຶນ້ໃນ ໄລຍະການເດນີສໍາຫຼວດ ທີ່ ຢູ່ໃນໜາ້ປົກປື້ມແບບສອບ

ຖາມ; 

9) ກວດກາຄນືຄວາມຖກືຕອ້ງ, ຄບົຖວ້ນຂອງການຈດົກ່າຍຄໍາຕອບໃນແຕ່ລະຄໍາຖາມຂອງແຕ່ລະຄວົ

ເຮອືນ; 

10) ນໍາເອາົປື້ມແບບສອບຖາມໄປ ເຊນັ ແລະ ປະທບັຕານາຍບາ້ນ ເພື່ ອຢັ້ງຢືນການສໍາເລດັການສໍາພາດ 

ແລະ ການເດນີສໍາຫຼວດ ໃນເຂດສໍາຫຼວດທີ່ ຕນົຮບັຜດິຊອບ. 

3333.... ວທິຈີດົກ່າຍຂໍມ້ນູລງົໜາ້ປົກປືມ້ແບບສອບຖາມວທິຈີດົກ່າຍຂໍມ້ນູລງົໜາ້ປົກປືມ້ແບບສອບຖາມວທິຈີດົກ່າຍຂໍມ້ນູລງົໜາ້ປົກປືມ້ແບບສອບຖາມວທິຈີດົກ່າຍຂໍມ້ນູລງົໜາ້ປົກປືມ້ແບບສອບຖາມ    

3333.1. .1. .1. .1. ຂໍມ້ນູເອກະລກັຂໍມ້ນູເອກະລກັຂໍມ້ນູເອກະລກັຂໍມ້ນູເອກະລກັ    

ຂໍມູ້ນເອກະລກັ ໝາຍເຖິງຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັທີ່ ຕັງ້ຂອງເຂດສໍາຫຼວດທີ່ ນກັເດນີສໍາຫຼວດໄປສໍາພາດ ໂດຍ

ອງີໃສ່ບນັຊຄີວົເຮອືນສໍາລບັເຂດສໍາຫຼວດ, ເຊິ່ ງຕອ້ງຂຽນເປັນຕວົເລກ ລາຍລະອຽດດັ່ ງລຸ່ມນີ:້    

1) ລະລະລະລະຫດັແຂວງຫດັແຂວງຫດັແຂວງຫດັແຂວງ, , , , ລະຫດັເມອືງ ແລະ ລະຫດັບາ້ນລະຫດັເມອືງ ແລະ ລະຫດັບາ້ນລະຫດັເມອືງ ແລະ ລະຫດັບາ້ນລະຫດັເມອືງ ແລະ ລະຫດັບາ້ນ 

ໃນເວລາເລີ່ ມຕົນ້ການສໍາພາດໃຫຂ້ຽນຊື່  ແລະ ລະຫດັຂອງແຂວງ, ເມອືງ ແລະ ບາ້ນ ໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມທີ່

ໄດກ້າໍນດົໄວຢູ່້ໃນບນັຊຄີວົເຮອືນສໍາລບັເຂດສໍາຫຼວດທີ່ ຫອ້ງການສໍາຫຼວດພນົລະເມອືງ ແລະ ທີ່ ຢູ່ອາໄສ ແຈກຢາຍ
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ໃຫ.້ ລະຫດັຂອງແຂວງມສີອງຕວົເລກ ເຊິ່ ງເລີ່ ມແຕ່ 01 ຫາ 18. ລະຫດັເມອືງ ແມ່ນມສີອງຕວົເລກເລີ່ ມແຕ່ 01 ຫາ 

15. ລະຫດັບາ້ນ ແມ່ນມສີາມຕວົເລກຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນບນັຊຄີວົເຮອືນສໍາລບັເຂດສໍາຫຼວດ.  

2) ເລກເລກເລກເລກທເີຂດສໍາຫຼວດທເີຂດສໍາຫຼວດທເີຂດສໍາຫຼວດທເີຂດສໍາຫຼວດ 

ແມ່ນເລກທີ່ ການແບ່ງເຂດຄວາມຮບັຜດິຊອບການເດນີສໍາຫຼວດຂອງນກັເດນີສໍາຫຼວດຜູໜ້ຶ່ ງ ເຊິ່ ງຜູໜ້ຶ່ ງຈະ

ຮບັຜດິຊອບໜຶ່ ງເຂດສໍາຫຼວດ ແລະ ໃຫຂ້ຽນເລກທີ່ ເຂດສໍາຫຼວດທີ່ ຕນົຮບັຜດິຊອບໃສ່. ລະຫດັເຂດສໍາຫຼວດ

ດັ່ ງກ່າວແມ່ນໄດກ້ໍານດົໄວໃ້ນບນັຊຄີວົເຮອືນສໍາລບັເຂດສໍາຫຼວດ. ຕວົຢ່າງ: ເຂດສໍາຫຼວດທີ່ ໜຶ່ ງແມ່ນຂຽນ 01 ໃສ່, 

ຖາ້ເຂດສໍາຫຼວດທີ່ ສອງແມ່ນຂຽນ 02 ໃສ່... 

3) ເລກທປຶີມ້ເລກທປຶີມ້ເລກທປຶີມ້ເລກທປຶີມ້ແບບແບບແບບແບບສອບສອບສອບສອບຖາມຖາມຖາມຖາມ 

ແມ່ນເລກລໍາດບັຂອງປຶມ້ທີ່ ໃຊໃ້ນເຂດສໍາຫຼວດຫນຶ່ ງ. ຖາ້ເຂດສໍາຫຼວດນັນ້ໃຊປຶ້ມ້ຫວົດຽວກໍ່ ໃຫຈ້ດົກ່າຍ 

01 ໃສ່. ຖາ້ເຂດສໍາຫຼວດໃຊປຶ້ມ້ຫຼາຍກ່ວາຫວົໜຶ່ ງໃຫຈ້ດົກ່າຍ “01, 02, 03” ແລະ ຕ່ໍໆໄປຕາມລໍາດບັ. 

4) ລະຫດັລະຫດັລະຫດັລະຫດັປືມ້ແບບສອບຖາມປືມ້ແບບສອບຖາມປືມ້ແບບສອບຖາມປືມ້ແບບສອບຖາມ    ((((ບາໂຄດສ໌ບາໂຄດສ໌ບາໂຄດສ໌ບາໂຄດສ)໌))) 

ແມ່ນເລກລໍາດບັຂອງປືມ້ທີ່ ພມິຕດິຢູ່ໜາ້ປົກ ແລະ ດາ້ນຫຼງັຂອງປືມ້ແບບສອບຖາມ ເພື່ ອຄຸມ້ຄອງລະບບົ

ການແຈກຢາຍປືມ້ແບບສອບຖາມໃນແຕ່ລະເຂດສໍາຫຼວດ. ເລກລະຫດັນີແ້ມ່ນເລກຫວົໜ່ວຍສະເພາະ ສໍາລບັຄຸມ້

ຄອງ - ກວດກາປືມ້ແບບສອບຖາມ ແລະ ບ່ໍໃຫແ້ກະອອກ ຫຼ ືປ່ຽນແປງ. 

3333....2222. . . . ຂໍມ້ນູກ່ຽວກບັພືນ້ຖານໂຄງລ່າງຂອງບາ້ນຂໍມ້ນູກ່ຽວກບັພືນ້ຖານໂຄງລ່າງຂອງບາ້ນຂໍມ້ນູກ່ຽວກບັພືນ້ຖານໂຄງລ່າງຂອງບາ້ນຂໍມ້ນູກ່ຽວກບັພືນ້ຖານໂຄງລ່າງຂອງບາ້ນ    

1) ບາ້ນບາ້ນບາ້ນບາ້ນໃນໃນໃນໃນເທດສະເທດສະເທດສະເທດສະບານບານບານບານຂອງຂອງຂອງຂອງເມອືງເມອືງເມອືງເມອືງ////ແຂວງແຂວງແຂວງແຂວງ:::: ແມ່ນບາ້ນທີ່ ນອນຢູ່ໃນເທດສະບານຂອງເມອືງ ຫຼ ືແຂວງ 

ຕາມການກາໍນດົຂອງອໍານາດການປົກຄອງຂອງເມອືງ ຫຼ ືແຂວງ. 

2) ຄວົເຮອືນທີ່ ໃຊນ້ໍາ້ຄວົເຮອືນທີ່ ໃຊນ້ໍາ້ຄວົເຮອືນທີ່ ໃຊນ້ໍາ້ຄວົເຮອືນທີ່ ໃຊນ້ໍາ້ປະປາປະປາປະປາປະປາ: : : : ໝາຍເຖງິຄວົເຮອືນທີ່ ໄດຊ້ມົໃຊນ້ໍາ້ປະປາທີ່ ໄດຖ້ກືຮບັຮອງຈາກລດັວສິາຫະ

ກດິນໍາ້ປະປາລາວເທົ່ ານັນ້. 

3) ຄວົເຮອືນທີ່ຄວົເຮອືນທີ່ຄວົເຮອືນທີ່ຄວົເຮອືນທີ່ ໃຊໄ້ຟຟາ້ໃຊໄ້ຟຟາ້ໃຊໄ້ຟຟາ້ໃຊໄ້ຟຟາ້:::: ໝາຍເຖງິຄວົເຮອືນທີ່ ໃຊໄ້ຟຟາ້ຈາກຕາຄ່າຍໄຟຟາ້ຂອງລດັເທົ່ ານັນ້. 

4) ເສັນ້ທາງເສັນ້ທາງເສັນ້ທາງເສັນ້ທາງເຂົາ້ເຂົາ້ເຂົາ້ເຂົາ້ເຖິງເຖິງເຖິງເຖິງບາ້ນບາ້ນບາ້ນບາ້ນ:::: ໝາຍເຖງິເສັນ້ທາງທຸກປະເພດທີ່ ລດົໃຫຍ່ສາມາດທຽວໄດຕ້ະຫຼອດປີ ຫຼ ືມີ

ເສັນ້ທາງດັ່ ງກ່າວ ຫ່າງຈາກບາ້ນປະມານ 100 ແມດັລງົມາ ແມ່ນຖວ່ືາບາ້ນນັນ້ມເີສັນ້ທາງເຂົາ້ເຖງິ. 

5) ບາ້ນບາ້ນບາ້ນບາ້ນທີທ່ີທ່ີທ່ ີ່ ມ ີມີມີມຕີະຫຼາດຕະຫຼາດຕະຫຼາດຕະຫຼາດ:::: ໝາຍເຖງິຕະຫຼາດທີ່ ມທີີ່ ຕັງ້ຖາວອນ, ມລີະບບົຈດັສນັ, ມກີານຊືຂ້າຍກນັຕະຫຼອດ

ວນັຢ່າງເປັນປົກກະຕ.ິ ບາ້ນທີ່ ມຕີະຫຼາດນີແ້ມ່ນໃຫຖ້ເືອາົທີ່ ຕັງ້ເປັນຫຼກັ. ສໍາລບັບາ້ນທີ່ ໃຊຕ້ະຫຼາດ

ຮ່ວມກບັບາ້ນອື່ ນແຕ່ຕະຫຼາດດັ່ ງກ່າວບ່ໍໄດຕ້ັງ້ຢູ່ໃນຂອບເຂດບາ້ນ ແມ່ນໃຫຖ້ວ່ືາບາ້ນດັ່ ງກ່າວນັນ້ບ່ໍມີ

ຕະຫຼາດ. 

6) ບາ້ນທີ່ ມສຸີກສາລາບາ້ນທີ່ ມສຸີກສາລາບາ້ນທີ່ ມສຸີກສາລາບາ້ນທີ່ ມສຸີກສາລາ////ໂຮງໝໍໂຮງໝໍໂຮງໝໍໂຮງໝໍ: : : : ໝາຍເຖິງບາ້ນທີ່ ມສຸີກສາລາ/ໂຮງໝໍທີ່ ສາມາດເປີດໃຫບໍ້ລກິານໃຫແ້ກ່

ປະຊາຊນົໄດຢ່້າງເປັນປົກກະຕຕິັງ້ຢູ່ໃນບາ້ນດັ່ ງກ່າວ. 

7) ບາ້ນທີ່ບາ້ນທີ່ບາ້ນທີ່ບາ້ນທີ່ ມໂີຮງຮຽນປະຖມົສມົບູນມໂີຮງຮຽນປະຖມົສມົບູນມໂີຮງຮຽນປະຖມົສມົບູນມໂີຮງຮຽນປະຖມົສມົບູນ: : : : ໝາຍເຖງິບາ້ນທີ່ ມໂີຮງຮຽນປະຖມົສມົບູນທີ່ ມຄີບົໝດົທຸກຊັນ້ແຕ່ 

ປໍ1 ຫາ ປໍ5 ຕັງ້ຢູ່ພາຍໃນບາ້ນດັ່ ງກ່າວ. 

8) ບາ້ນທີ່ ມໂີຮງຮຽນປະຖົມບ່ໍສມົບູນບາ້ນທີ່ ມໂີຮງຮຽນປະຖົມບ່ໍສມົບູນບາ້ນທີ່ ມໂີຮງຮຽນປະຖົມບ່ໍສມົບູນບາ້ນທີ່ ມໂີຮງຮຽນປະຖົມບ່ໍສມົບູນ:::: ໝາຍເຖງິບາ້ນທີ່ ມໂີຮງຮຽນປະຖມົບ່ໍສມົບູນທີ່ ມຊີັນ້ຮຽນບ່ໍຄບົ

ໝດົທຸກຊັນ້ ເຊິ່ ງອາດຈະມແີຕ່ ປໍ1 ຫາ ປໍ3 ຫຼ ືປໍ1 ຫາ ປໍ4 ຕັງ້ຢູ່ພາຍໃນບາ້ນດັ່ ງກ່າວ. 
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9) ບາ້ນຕວົເມອືງບາ້ນຕວົເມອືງບາ້ນຕວົເມອືງບາ້ນຕວົເມອືງ:::: ໝາຍເຖງິບາ້ນທມີຄີບົ 3 ໃນ 5 ມາດຖານຂຶນ້ໄປແມ່ນຖວ່ືາແມ່ນບາ້ນຕວົເມອືງ ເຊິ່ ງ

ມາດຖານດັ່ ງກ່າວປະກອບມດີັ່ ງນີ:້ 

---- ບາ້ນຕັງ້ຢູ່ໃນເທດສະບານຂອງເມອືງ/ແຂວງ; 

---- 70% ຂອງຄວົເຮອືນທງັໝດົໃນບາ້ນມນີໍາ້ປະປາໃຊ;້ 

---- 70% ຂອງຄວົເຮອືນທງັໝດົໃນບາ້ນມໄີຟຟາ້ໃຊ;້ 

---- ບາ້ນທີ່ ມເີສັນ້ທາງທີ່ ລດົໃຫຍ່ສາມາດທຽວໄດຕ້ະຫຼອດປີ; 

---- ບາ້ນທີ່ ມຕີະຫຼາດ. 

10) ບາ້ນບາ້ນບາ້ນບາ້ນຊນົຊນົຊນົຊນົນະບດົນະບດົນະບດົນະບດົມີມີມີມເີສັນ້ທາງເສັນ້ທາງເສັນ້ທາງເສັນ້ທາງເຂົາ້ເຂົາ້ເຂົາ້ເຂົາ້ເຖງິເຖງິເຖງິເຖງິ::::  ໝາຍເຖງິບາ້ນທີ່ ບ່ໍມຄີບົຮອດ 3 ໃນ 5 ມາດຖານ, ແຕ່ມເີສັນ້ທາງ

ເຂົາ້ເຖງິບາ້ນທີ່ ລດົໃຫຍ່ສາມາດທຽວໄດຕ້ະຫຼອດປີ ຫຼ ືມເີສັນ້ທາງດັ່ ງກ່າວຫ່າງຈາກບາ້ນປະມານ 100 

ແມດັລງົມາ ແມ່ນຖວ່ືາບາ້ນນັນ້ມເີສັນ້ທາງເຂົາ້ເຖງິ. 

11) ບາ້ນບາ້ນບາ້ນບາ້ນຊນົນະບດົຊນົນະບດົຊນົນະບດົຊນົນະບດົບ່ໍບ່ໍບ່ໍບ່ໍມີມີມີມເີສັນ້ທາງເສັນ້ທາງເສັນ້ທາງເສັນ້ທາງເຂົາ້ເຂົາ້ເຂົາ້ເຂົາ້ເຖິງເຖິງເຖິງເຖິງ:::: ໝາຍເຖງິບາ້ນທີ່ ບ່ໍມຄີບົຮອດ 3 ໃນ 5 ມາດຖານ ແລະ ບ່ໍມີ

ເສັນ້ທາງເຂົາ້ເຖງິບາ້ນ. 

3333....3333. . . . ຈາໍນວນພນົລະເມອືງຈາໍນວນພນົລະເມອືງຈາໍນວນພນົລະເມອືງຈາໍນວນພນົລະເມອືງ    

ການສງັລວມຂໍມູ້ນຈາໍນວນພນົລະເມອືງ (ຈາໍນວນລວມຍງິ-ຊາຍ) ເຂົາ້ໃນຕາຕະລາງສະຫຸຼບຢູ່ໜາ້ປົກປືມ້

ແບບສອບຖາມ ແມ່ນສງັລວມຂໍມູ້ນຢູ່ໃນ ພາກ ຕພາກ ຕພາກ ຕພາກ ຕ ຂອງໃບແບບສອບຖາມຂອງແຕ່ລະຄວົເຮອືນພາຍຫຼງັທີ່ ນກັ

ເດນີສໍາຫຼວດສໍາພາດທຸກຄວົເຮອືນໃນເຂດສໍາຫຼວດສໍາເລດັໝດົແລວ້. 

3333....4444. . . . ຫອ້ງສໍາລບັຄໍາເຫນັຫອ້ງສໍາລບັຄໍາເຫນັຫອ້ງສໍາລບັຄໍາເຫນັຫອ້ງສໍາລບັຄໍາເຫນັ....    

ຫອ້ງສໍາລບັຄໍາເຫນັ ນກັເດນີສໍາຫຼວດຄວນຂຽນຂໍສ້ງັເກດ ແລະ ຄໍາຄດິເຫນັກ່ຽວກບັສະພາບການຕ່າງໆທີ່

ກ່ຽວກບັການເດນີສໍາຫຼວດໃສ່ ພາຍຫຼງັສໍາເລດັການສໍາຫຼວດເປັນຕົນ້ແມ່ນຄວົເຮອືນທີ່ ມຢູ່ີໃນບນັຊແີຕ່ບ່ໍໄດສໍ້າພາດ 

ແລະ ຈາໍນວນຄວົເຮອືນທີ່ ຍາ້ຍເຂົາ້ມາໃໝ່ທີ່ ບ່ໍມຢູ່ີໃນບນັຊຂີອງບາ້ນ.  

• ສໍາລບັຫອ້ງທີ່ ຢູ່ດາ້ນລຸ່ມເບືອ້ງຊາ້ຍມຂືອງໜາ້ປົກ ແມ່ນສໍາລບັນກັກວດກາຂັນ້ເມອືງ, ຂັນ້ແຂວງ ແລະ 

ຂັນ້ສູນກາງ ແມ່ນບ່ໍໃຫນ້ກັເດນີສໍາຫຼວດຂຽນຫຍງັໃສ່. 

• ສໍາລບັຫອ້ງເຊນັ ແລະ ປະທບັຕານາຍບາ້ນນັນ້ ພາຍຫຼງັນກັເດນີສໍາຫຼວດສໍາເລດັການເດີນສໍາຫຼວດ

ນາຍບາ້ນຈະຕອ້ງເຊນັ ແລະ ປະທບັຕາລງົໃນຫອ້ງດັ່ ງກ່າວ ເພື່ ອເປັນການຢັງ້ຢືນການສໍາເລດັການເດນີ

ສໍາຫຼວດຂອງນກັເດນີສໍາຫຼວດ. 
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ຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງ: : : :     

• ການຈດົກ່າຍຂໍມູ້ນເອກະລກັ ແລະ ຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັພືນ້ຖານໂຄງລ່າງຂອງບາ້ນ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4444.... ວທິຈີດົກ່າຍວທິຈີດົກ່າຍວທິຈີດົກ່າຍວທິຈີດົກ່າຍຂໍມ້ນູຂໍມ້ນູຂໍມ້ນູຂໍມ້ນູເຂົາ້ໃນເຂົາ້ໃນເຂົາ້ໃນເຂົາ້ໃນ ໃບ ໃບ ໃບ ໃບແບບສອບຖາມແບບສອບຖາມແບບສອບຖາມແບບສອບຖາມ        

ໂດຍທົ່ ວໄປຄວົເຮອືນທີ່ ມສີະມາຊກິບ່ໍເກນີ 10 ຄນົແມ່ນຈະໃຊໃ້ບແບບສອບຖາມ 1 ໃບ ຖາ້ຫາກບ່ໍມກີານ

ຈດົກ່າຍທີ່ ຜດິພາດ. 

ໃນກໍລະນຄີວົເຮອືນໜຶ່ ງໃຊໃ້ບແບບສອບຖາມຫຼາຍກວ່າໜຶ່ ງໃບ ການຈດົກ່າຍຄໍາຕອບສໍາລບັບນັດາຄໍາ

ຖາມທີ່ ມຢູ່ີ ພາກ ຈພາກ ຈພາກ ຈພາກ ຈ ຫາ ພາກພາກພາກພາກ ຕຕຕຕ (ຄໍາຖາມທ ີ27 ຫາ 63) ຈະຕອ້ງຈດົກ່າຍ ໃສ່ໃບສຸດທາ້ຍຂອງໃບແບບສອບຖາມ

ສໍາລບັຄວົເຮອືນນັນ້. 
 

4444....1111.... ພາກ ກພາກ ກພາກ ກພາກ ກ:  :  :  :  ຂໍມູ້ນເອກະລກັຂໍມູ້ນເອກະລກັຂໍມູ້ນເອກະລກັຂໍມູ້ນເອກະລກັ    

ສໍາລບັການຈດົກ່າຍຂໍມູ້ນເອກະລກັໃນພາກ ກ ແມ່ນຈດົກ່າຍມາຈາກບນັຊຄີວົເຮອືນສໍາລບັເຂດການສໍາ

ຫຼວດ ທີ່ ຫອ້ງການສໍາຫຼວດພນົລະເມອືງ ແລະ ທີ່ ຢູ່ອາໄສ ຂັນ້ສູນກາງ ຈດັແບ່ງໃຫແ້ກ່ນກັເດນີສໍາຫຼວດ. 

ຂໍມູ້ນເອກະລກັ ໝາຍເຖິງຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັທີ່ ຕັງ້ຂອງຄວົເຮອືນທີ່ ນກັເດນີສໍາຫຼວດໄປສໍາພາດ, ເຊິ່ ງຕອ້ງ

ຂຽນເປັນຕວົເລກ ປະກອບມລີະຫດັແຂວງ, ເມອືງ, ບາ້ນ, ເລກທເີຂດສໍາຫຼວດ, ເລກທອີາຄານ, ເລກທຄີວົເຮອືນ, 

ປະເພດຄວົເຮອືນ, ປະເພດບາ້ນ ແລະ ເລກທໃີບທີ່ ໃຊໃ້ນຄວົເຮອືນນີ.້ ສໍາລບັລະຫດັແຂວງ, ເມອືງ, ບາ້ນ, ເລກທີ

ເຂດສໍາຫຼວດຈະຕອ້ງຄກືນັກບັຢູ່ໜາ້ປົກຂອງປຶມ້ແບບສອບຖາມ. 

---- ເລກທີເລກທີເລກທີເລກທອີາຄານອາຄານອາຄານອາຄານ    

ໃຫຂ້ຽນເລກທອີາຄານ/ຫຼງັຄາເຮອືນໃສ່ໃຫຖ້ືກຕອ້ງ ໂດຍອງີຕາມບນັຊຄີວົເຮອືນສໍາລບັເຂດສໍາຫຼວດ 

ແລະ ໃຫຂ້ຽນເລກທີ່ ຂອງອາຄານ/ຫຼງັຄາເຮອືນດວ້ຍລະຫດັສີ່ ຕວົເລກ ຄ:ື 0000000001010101, 0000000002020202 ລຽງຕາມລໍາດບັຈນົ

ຮອດອາຄານ/ຫຼງັຄາເຮອືນສຸດທາ້ຍຂອງບາ້ນນັນ້. ສໍາລບັບາ້ນທີ່ ມຫຼີາຍເຂດສໍາຫຼວດ ນກັເດນີສ າຫຼວດທີ່ ຮບັຜດິຊອບ

ເຂດທີ່  2 ຫຼ ືເຂດຖດັໄປ ຕອ້ງອງີຕາມບນັຊຄີວົເຮອືນສໍາລບັເຂດສໍາຫຼວດ ເຊິ່ ງລະຫດັເລກທອີາຄານ/ຫຼງັຄາເຮອືນ

ອາດຈະບ່ໍໄດເ້ລີ່ ມຕົນ້ຈາກ 0001000100010001 ສະເໝໄີປ. 
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ກລໍະນພີເິສດກລໍະນພີເິສດກລໍະນພີເິສດກລໍະນພີເິສດ: : : :  ສໍາລບັຄວົເຮອືນ ຫຼ ືບຸກຄນົທີ່ ບ່ໍມເີຮອືນຢູ່ ເລກທີ່ ອາຄານ ແມ່ນໃຫເ້ລີ່ ມຕົນ້ຈາກ 7001700170017001, , , , 

7002700270027002 ລຽງຕາມລໍາດບັຈນົຮອດຄວົເຮອືນ ຫຼ ືບຸກຄນົທີ່ ບ່ໍມເີຮອືນຢູ່ສຸດທາ້ຍ. 

---- ເເເເລກທຄີວົເຮອືນລກທຄີວົເຮອືນລກທຄີວົເຮອືນລກທຄີວົເຮອືນ    

ໃຫຂ້ຽນເລກທຄີວົເຮອືນໃສ່ໃຫຖ້ືກຕອ້ງ ໂດຍອງີຕາມບນັຊຄີວົເຮອືນສໍາລບັເຂດສໍາຫຼວດ ແລະ ໃຫ ້

ຂຽນເລກທຂີອງຄວົເຮອືນດວ້ຍລະຫດັສີ່ ຕວົເລກ ຄ:ື 0000000001010101, 0000002002002002 ລຽງຕາມລໍາດບັຈນົຮອດຄວົເຮອືນສຸດທາ້ຍ

ຂອງບາ້ນນັນ້. ສໍາລບັຄວົເຮອືນລວມໝູ່  ແມ່ນໃຫນ້ກັເດນີສໍາຫຼວດໃຊລ້ະຫດັເລກທຄີວົເຮອືນທີ່ ຫອ້ງການສໍາຫຼວດ

ພນົລະເມອືງ ແລະ ທີ່ ຢູ່ອາໄສ ໄດກ້ໍານດົໄວ ້ໂດຍເລີ່ ມຕົນ້ຈາກ 8888000001010101,,,, 8888000002020202 ລຽງຕາມລ າດບັຈນົຮອດຄວົ

ເຮອືນສຸດທາ້ຍຂອງບາ້ນນັນ້. 

---- ປະເພດຄວົເຮອືນປະເພດຄວົເຮອືນປະເພດຄວົເຮອືນປະເພດຄວົເຮອືນ    

ໂດຍອງີໃສ່ນຍິາມຄວົເຮອືນ ຖາ້ວ່າຄວົເຮອືນຖກືສໍາພາດເປັນຄວົເຮອືນສ່ວນບຸກຄນົ ແມ່ນໃຫທ້າສດໍີາ 

(����)ໃສ່ຫອ້ງສີ່ ຫ່ຼຽມ (�) ທີ່ ມເີລກ 1 “ຄວົເຮອືນສ່ວນບຸກຄນົຄວົເຮອືນສ່ວນບຸກຄນົຄວົເຮອືນສ່ວນບຸກຄນົຄວົເຮອືນສ່ວນບຸກຄນົ”. ຖາ້ວ່າຄວົເຮອືນຖກືສໍາພາດເປັນຄວົເຮອືນລວມໝູ່  

ແມ່ນໃຫທ້າສດໍີາ (����)ໃສ່ຫອ້ງສີ່ ຫ່ຼຽມ (�)ທີ່ ມເີລກ 2 “ຄວົເຮອືນລວມໝູ່ຄວົເຮອືນລວມໝູ່ຄວົເຮອືນລວມໝູ່ຄວົເຮອືນລວມໝູ່ ”. 

ກລໍະນພີເິສດກລໍະນພີເິສດກລໍະນພີເິສດກລໍະນພີເິສດ: : : : ສໍາລບັບນັດາສະຖານທດູຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຫຼ ືນກັສກຶສາ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແມ່ນໃຫຈ້ດົນບັເປັນ

ຄວົເຮອືນລວມໝູ່ . ສໍາລບັຂໍມູ້ນເອກກະລກັ ແມ່ນໃຫຂ້ຽນ ແຕ່ລະຫດັປະເທດເທົ່ ານັນ້. 

---- ເລກທີເລກທີເລກທີເລກທໃີບຂອງຄວົເຮອືນໃບຂອງຄວົເຮອືນໃບຂອງຄວົເຮອືນໃບຂອງຄວົເຮອືນ 

ໝາຍເຖງິເລກທຂີອງຈາໍນວນ ໃບແບບສອບຖາມທີ່ ໃຊສໍ້າລບັການສໍາພາດຄວົເຮອືນ. ຖາ້ຄວົເຮອືນໃຊ ້1 

ໃບ ແມ່ນ ໃຫໝ້າຍເລກ 00001111 ໃສ່ຫອ້ງ “ເລກທໃີບເລກທໃີບເລກທໃີບເລກທໃີບທີ່ ໃຊໃ້ນທີ່ ໃຊໃ້ນທີ່ ໃຊໃ້ນທີ່ ໃຊໃ້ນຄວົເຮອືນຄວົເຮອືນຄວົເຮອືນຄວົເຮອືນນີ ້ນີ ້ນີ ້ນີ”້ ແລະ ບ່ໍໃຫທ້າສດໍີາ (����)ໃສ່ຫອ້ງສີ່ ຫ່ຼຽມ 

(�)    ໃນຫອ້ງທີ່ ວ່າ “ຖາ້ໃຊໃ້ບຕ່ໍໄປສໍາລບັຄວົເຮອືນນີ ້ຖາ້ໃຊໃ້ບຕ່ໍໄປສໍາລບັຄວົເຮອືນນີ ້ຖາ້ໃຊໃ້ບຕ່ໍໄປສໍາລບັຄວົເຮອືນນີ ້ຖາ້ໃຊໃ້ບຕ່ໍໄປສໍາລບັຄວົເຮອືນນີ ້”. 

ຖາ້ຄວົເຮອືນໃຊ ້2 ໃບ ແມ່ນໃຫໝ້າຍເລກ 01010101 ໃສ່ໃບທ ີ1 ແລະ ໃຫທ້າສດໍີາ (����)ໃສ່ຫອ້ງສີ່ ຫ່ຼຽມ 

(�) ໃນຫອ້ງຖດັໄປ “ຖາ້ໃຊໃ້ບຕ່ໍໄປສໍາລບັຄວົເຮອືນນີ ້ຖາ້ໃຊໃ້ບຕ່ໍໄປສໍາລບັຄວົເຮອືນນີ ້ຖາ້ໃຊໃ້ບຕ່ໍໄປສໍາລບັຄວົເຮອືນນີ ້ຖາ້ໃຊໃ້ບຕ່ໍໄປສໍາລບັຄວົເຮອືນນີ ້   ” ແລະ ໃບທ ີ2 ແມ່ນໃຫໝ້າຍເລກ 02020202 ໃສ່. ກໍລະນຄີວົ

ເຮອືນທີ່ ໃຊຫຼ້າຍກວ່າ 2 ໃບແມ່ນໃຫປ້ະຕບິດັຕາມຫຼກັການດຽວກນັ ແລະ ໃນໃບສຸດທາ້ຍຂອງຄວົເຮອືນນີບ່ໍ້ໃຫ ້

ທາສດໍີາ (����)ໃສ່ຫອ້ງສີ່ ຫ່ຼຽມ (�)ໃນຫອ້ງຖດັໄປ “ຖາ້ໃຊໃ້ບຕ່ໍໄປສໍາລບັຄວົເຮອືນນີ ້ຖາ້ໃຊໃ້ບຕ່ໍໄປສໍາລບັຄວົເຮອືນນີ ້ຖາ້ໃຊໃ້ບຕ່ໍໄປສໍາລບັຄວົເຮອືນນີ ້ຖາ້ໃຊໃ້ບຕ່ໍໄປສໍາລບັຄວົເຮອືນນີ ້   ”. 

ຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງ::::        

• ກລໍະນໃີຊ ້ກລໍະນໃີຊ ້ກລໍະນໃີຊ ້ກລໍະນໃີຊ ້1 1 1 1 ໃບແບບສອບຖາມໃບແບບສອບຖາມໃບແບບສອບຖາມໃບແບບສອບຖາມ....    

 

 

 

• ກລໍະນໃີຊໃ້ບແບບສອບຖາມ ກລໍະນໃີຊໃ້ບແບບສອບຖາມ ກລໍະນໃີຊໃ້ບແບບສອບຖາມ ກລໍະນໃີຊໃ້ບແບບສອບຖາມ 2222    ໃບໃບໃບໃບ....    ໃບທີ່  1 ຕອ້ງໝາຍດັ່ ງນີ:້    

 

 



19 

   

ໃບທີ່  2 ຕອ້ງໝາຍດັ່ ງນີ:້ 

 

 

ໝາຍເຫດໝາຍເຫດໝາຍເຫດໝາຍເຫດ:  :  :  :  ສໍາລບັຂໍມູ້ນເອກກະລກັ ແມ່ນໃຫຂ້ຽນ ລະຫດັອນັດຽວກນັໃນທຸກ ໃໆບທີ່ ໃຊສໍ້າລບັຄວົເຮອືນດັ່ ງກ່າວ. 

4444....2222....        ພາກພາກພາກພາກ    ຂຂຂຂ    : : : : ສໍາລບັໝດົສໍາລບັໝດົສໍາລບັໝດົສໍາລບັໝດົທຸກທຸກທຸກທຸກຄນົຄນົຄນົຄນົ    

ຄໍາຖາມທີຄໍາຖາມທີຄໍາຖາມທີຄໍາຖາມທ ີ   Q2Q2Q2Q2: ຊື່  ແລະຊື່  ແລະຊື່  ແລະຊື່  ແລະ ນາມສະກຸນຂອງສະມາຊກິໃນຄວົເຮອືນນາມສະກຸນຂອງສະມາຊກິໃນຄວົເຮອືນນາມສະກຸນຂອງສະມາຊກິໃນຄວົເຮອືນນາມສະກຸນຂອງສະມາຊກິໃນຄວົເຮອືນ        

ຈດຸປະສງົຂອງຄໍາຖາມນີ ້ແມ່ນເພື່ ອເກບັກໍາລາຍຊື່  ແລະ ຈາໍນວນຄນົລວມທງັໝດົຂອງສະມາຊກິໃນຄວົ

ເຮອືນທີ່ ຢູ່ເປັນປະຈາໍ ແລະ ບ່ໍມໜີາ້ຊົ່ ວຄາວໃນຄວົເຮອືນທີ່ ຖກືສໍາພາດ ໂດຍໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັນຍິາມໃນ ພາກ ພາກ ພາກ ພາກ VIVIVIVI. 

ການຈດົກ່າຍແມ່ນບ່ໍໃຫຟ້າ້ວຝ່ັງ, ໃຫຈ້ດົບນັຊສີະມາຊກິຄວົເຮອືນໃນເຮອືນຫຼງັນັນ້ໃຫຄ້ບົຖວ້ນ ເພື່ ອມາ

ກາໍນດົສະມາຊກິໃນຄວົເຮອືນ. ການຈດົກ່າຍນກັເດນີສໍາຫຼວດຈະຕອ້ງລຽງລໍາດບັຈາກຫວົໜາ້ຄວົເຮອືນເປັນຄນົທໍາ

ອດິ ແລະ ຜູຕ່ໍ້ ໄໆປຈນົຮອດຜູສຸ້ດທາ້ຍ, ການຈດົກ່າຍຊື່ ຫວົໜາ້ຄວົເຮອືນ ແລະ ສະມາຊກິຄວົເຮອືນ ແມ່ນໃຫຂ້ຽນ

ທງັຊື່  ແລະ ນາມສະກຸນ. ພາຍຫຼງັຈດົກ່າຍລາຍຊື່ ສໍາເລດັແລວ້ ທ່ານຈະຕອ້ງກວດກາຄນື ໂດຍການອ່ານຄນືລາຍຊື່ ທີ່

ທ່ານໄດຈ້ດົກ່າຍໃຫຫ້ວົໜາ້ຄວົເຮອືນຟັງແລວ້ຖາມລາວວ່າຖືກຕອ້ງ, ຄບົຖວ້ນແລວ້ບ່ໍ. ນກັເດີນສໍາຫຼວດຕອ້ງ

ປະຕບິດັຕາມຫຼກັການກາໍນດົຄນົຢູ່ເປັນປະຈາໍທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນນຍິາມຄນົຢູ່ເປັນປະຈາໍ ((((ເບິ່ ງໜາ້ທ ີເບິ່ ງໜາ້ທ ີເບິ່ ງໜາ້ທ ີເບິ່ ງໜາ້ທ ີ4444).).).). 

ຫວົໜາ້ຄວົເຮອືນ ແມ່ນຜູທ້ີ່ ຖກືຮບັຮູຈ້າກສະມາຊກິຂອງຄວົເຮອືນ, ສ່ວນຫຼາຍເປັນຄນົທີ່ ຮູຈ້ກັສະພາບ

ຂອງສະມາຊກິໃນຄວົເຮອືນ, ອາດແມ່ນຜູຮ້ບັຜດິຊອບດາ້ນການເງນິ ແລະ ສະຫວດັດກີານຂອງບນັດາສະມາຊກິໃນ

ຄວົເຮອືນ. 

ການຈດົກ່າຍສະມາຊກິໃນຄວົເຮອືນໃຫຈ້ດັການຈດົກ່າຍສະມາຊກິໃນຄວົເຮອືນໃຫຈ້ດັການຈດົກ່າຍສະມາຊກິໃນຄວົເຮອືນໃຫຈ້ດັການຈດົກ່າຍສະມາຊກິໃນຄວົເຮອືນໃຫຈ້ດັລຽງລໍາດບັລາຍຊື່ ຕາມສາຍພວົພນັກບັຫວົໜາ້ຄວົເຮອືນລຽງລໍາດບັລາຍຊື່ ຕາມສາຍພວົພນັກບັຫວົໜາ້ຄວົເຮອືນລຽງລໍາດບັລາຍຊື່ ຕາມສາຍພວົພນັກບັຫວົໜາ້ຄວົເຮອືນລຽງລໍາດບັລາຍຊື່ ຕາມສາຍພວົພນັກບັຫວົໜາ້ຄວົເຮອືນ    ດັ່ ງລຸ່ມດັ່ ງລຸ່ມດັ່ ງລຸ່ມດັ່ ງລຸ່ມ

ນີ ້ນີ ້ນີ ້ນີ:້:::    

- ຫວົໜາ້ຄວົເຮອືນ; 

- ຜວົ ຫຼ ື ເມຍຂອງຫວົໜາ້ຄວົເຮອືນ (ໃນກໍລະນມີຜີວົ ຫຼ ືເມຍຫຼາຍກວ່າ 1 ຄນົ ແມ່ນຈດົລຽງ

ຕາມລໍາດບັຜູທໍ້າອດິຫາຜູສຸ້ດທາ້ຍ); 

- ລູກຊາຍ ຫຼ ືລູກສາວຂອງຫວົໜາ້ຄວົເຮອືນ ໂດຍຈດັລຽງລໍາດບັແຕ່ລູກທີ່ ຍງັບ່ໍທນັແຕ່ງງານຜູ ້

ອາຍຸສູງລງົມາ, ລູກທີ່ ແຕ່ງງານແລວ້ຕາມດວ້ຍເມຍ ຫຼ ືຜວົຂອງເຂາົເຈ ົາ້ ແລະ ລູກຂອງພວກ 

ເຂາົເຈ ົາ້ ແລວ້ຈຶ່ ງຈດົຊື່ ລູກຂອງຫວົໜາ້ຄວົເຮອືນຜູຕ່ໍ້ໄປ; 

- ລູກໄພ ້ຫຼ ືລູກເຂຍີຂອງຫວົໜາ້ຄວົເຮອືນ; 

- ຫຼານ ຂອງຫວົໜາ້ຄວົເຮອືນ (ລູກຂອງລູກຊາຍ/ລູກສາວຫວົໜາ້ຄວົເຮອືນ); 

- ພ່ໍ/ແມ່ ຂອງຫວົຫນາ້ຄວົເຮອືນ ຫຼ ືພ່ໍ/ແມ່ ຂອງຜວົ/ເມຍ ຂອງຫວົໜາ້ຄວົເຮອືນ; 

- ຍາດພີ່ ນອ້ງອື່ ນໆ ຂອງຫວົຫນາ້ຄວົເຮອືນ; 

- ຄນົອື່ ນທີ່ ບ່ໍແມ່ນພີ່ ນອ້ງ. 
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ຂໍຄ້ວນເອາົໃຈໃສ່ຂໍຄ້ວນເອາົໃຈໃສ່ຂໍຄ້ວນເອາົໃຈໃສ່ຂໍຄ້ວນເອາົໃຈໃສ່::::    

- ກ່ອນອື່ ນໃຫຖ້າມເບິ່ ງສໍາມະໂນຄວົຂອງຄວົເຮອືນຖືກສໍາພາດວ່າມຫຼີບ່ໍື, ຖາ້ມ ີແມ່ນມຈີກັຫວົ 

ແລະ ຂໍເບິ່ ງສໍາມະໂນຄວົດັ່ ງກ່າວ ເພື່ ອເປັນບ່ອນອງີໃນການກວດເບີ່ ງສະມາຊກິໃນຄວົເຮອືນ; 

- ຈາກນັນ້ໃຫຖ້າມແຕ່ລະບຸກຄນົ ຫຼ ືກຸ່ມຄນົທີ່ ຢູ່ໃນຫຼງັຄາເຮອືນດຽວກນັ ຫຼ ືຢູ່ຫຼາຍຫຼງັຄາເຮອືນ 

ວ່າໄດກ້ນິຢູ່ຮ່ວມກນັຫຼບ່ໍື ເພື່ ອໃຫສ້າມາດກໍານດົຄວົເຮອືນ ໂດຍອງີຕາມນຍິາມຄວົເຮອືນ ແລະ 

ຄນົຢູ່ເປັນປະຈາໍ; 

- ໃຫຂ້ຽນສະມາຊກິທງັໝດົໃສ່ໃນປືມ້ບນັທກຶທີ່ ແຈກໃຫ ້ເພື່ ອກວດຄວາມຖກຶຕອ້ງ ແລວ້ຈິ່ ງຂຽນ 

ໃສ່ໃນແບບສອບຖາມ. 

ຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງ:::: ຜູທ້ີ່ ຖກືຈດົນບັເຂົາ້ເປັນສະມາຊກິຄວົເຮອືນ ທີ່ ຖວ່ືາມໜີາ້ຢູ່ເປັນປະຈາໍ 

ຄວົເຮອືນຂອງ ທາ້ວ ພອນສກັ ມທີງັໝດົ 10 ຄນົ, ຢູ່ເມອືງຄໍາເກດີ, ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ. ນກັເດນີສໍາຫຼວດ

ໄປສໍາພາດຄວົເຮອືນນີ ້ໃນວນັທ ີ6 ເດອືນ 3 ປີ 2015, ຊຶ່ ງປະກອບມລີາຍຊື່ ດັ່ ງນີ:້ 

1) ທາ້ວ ພອນສກັ ຫວົໜາ້ຄວົເຮອືນ ທີ່ ມຊີື່ ໃນປືມ້ສໍາມະໂນຄວົ ແຕ່ລາວໄປປະຈາໍການ ແລະ ນອນ

ຢູ່ຄາ້ຍ ແລະ ທຸກໆ 6 ເດອືນ ລາວຈະມາຢາມຄອບຄວົເທື່ ອໜຶ່ ງ. 

2) ນາງ ສອນ ເມຍຫວົໜາ້ຄວົເຮອືນ. 

3) ທາ້ວ ແກວ້ ເປັນລູກຂອງ ທາ້ວ ພອນສກັ ແລະ ນາງ ສອນ, ລາວໄປເຮດັວຽກຢູ່ປະເທດໄທ ໂດຍ

ບ່ໍເປັນທາງການ ແລະ ໄປ ໄດ ້8 ເດອືນແລວ້, 2-3 ເດອືນມາຢາມເຮອືນເທື່ ອໜຶ່ ງ. 

4) ທາ້ວ ປັນ ເປັນລູກຂອງ ທາ້ວ ພອນສກັ ແລະ ນາງ ສອນ, ລາວໄປຮຽນຢູ່ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງ

ຊາດໄດ ້2 ປີ ແລວ້, ລາວຍງັທຽວມາຢາມເຮອືນຕະຫຼອດ. 

5) ນາງ ປຸກ ເປັນລູກຂອງ ທາ້ວ ພອນສກັ ແລະ ນາງ ສອນ ແລະ ຮຽນຊັນ້ມດັທະຍມົປາຍຢູ່ເມອືງ

ປາກຊນັ ທຽວມາຢາມທຸກໆ ວນັເສາົກບັວນັອາທດິ. 

6) ທາ້ວ ຈນັ ເປັນລູກຂອງ ທາ້ວ ພອນສກັ ແລະ ນາງ ສອນ, ລາວໄດເ້ສຍຊວີດິ ໃນວນັທີ່  27 ເດອືນ 

2 ປີ 2015. 

7) ນາງ ຄໍາ ເປັນລູກຂອງ ທາ້ວ ພອນສກັ ແລະ ນາງ ສອນ, ເປັນເດກັເກດີໃໝ່, ເກດີ ໃນວນັທ ີ2 

ເດອືນ 3 ປີ 2015. 

8) ທາ້ວ ແສງ ເປັນຫຼານມາຢູ່ນາໍໄດ ້2 ເດອືນ ແລວ້ ແລະ ມຈີດຸປະສງົມາຢູ່ເລຍີ. 

9) ທາ້ວ ເລ ້ເປັນຫຼານ ມາຢາມ ແລະ ມາຢູ່ໄດ ້2 ເດອືນແລວ້ ແຕ່ອກີ 2 ເດອືນແມ່ນຊກິບັໄປບາ້ນ

ຂອງລາວ. 

10) ທາ້ວ ສ ີເປັນພ່ໍຂອງຫວົໜາ້ຄວົເຮອືນ ແລະ ຕາຍໃນວນັທ ີ2 ເດອືນ 3 ປີ 2015. 

11) ທາ້ວ ນອ້ຍ ບ່ໍແມ່ນພີ່ ນອ້ງ ແຕ່ ເປັນໝູ່ ຂອງ ທາ້ວ ພອນສກັ ມາຢູ່ນໍາ ໄດ ້7 ເດອືນແລວ້ ເພາະວ່າ

ລາວມາເຮດັວຽກຢູ່ເມອືງນີ ້ແລະ ຍງັຊຢູ່ິຕ່ໍໄປ ຍງັບ່ໍມກີໍານດົຊຍິາ້ຍເທື່ ອ, ລາວເປັນຄນົເມອືງປາກ

ຊນັ ແລະ ລາວກໍ່ ຍງັທຽວໄປຢາມບາ້ນຢູ່. 
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ອງີໃສ່ຂໍມູ້ນດັ່ ງກ່າວ ເຮາົສາມາດຈາໍແນກບນັດາບຸກຄນົທີ່ ຖກຶຈດົນບັ ແລະ ບ່ໍຖກຶຈນົບັເປັນສະມາອງີໃສ່ຂໍມູ້ນດັ່ ງກ່າວ ເຮາົສາມາດຈາໍແນກບນັດາບຸກຄນົທີ່ ຖກຶຈດົນບັ ແລະ ບ່ໍຖກຶຈນົບັເປັນສະມາອງີໃສ່ຂໍມູ້ນດັ່ ງກ່າວ ເຮາົສາມາດຈາໍແນກບນັດາບຸກຄນົທີ່ ຖກຶຈດົນບັ ແລະ ບ່ໍຖກຶຈນົບັເປັນສະມາອງີໃສ່ຂໍມູ້ນດັ່ ງກ່າວ ເຮາົສາມາດຈາໍແນກບນັດາບຸກຄນົທີ່ ຖກຶຈດົນບັ ແລະ ບ່ໍຖກຶຈນົບັເປັນສະມາ    ຊກິໃນ ຄວົເຮອືນໄດ ້ຊກິໃນ ຄວົເຮອືນໄດ ້ຊກິໃນ ຄວົເຮອືນໄດ ້ຊກິໃນ ຄວົເຮອືນໄດ ້

ດັ່ ງນີ ້ດັ່ ງນີ ້ດັ່ ງນີ ້ດັ່ ງນີ:້:::    

ລ/ດ ລາຍຊື່ ທງັໝດົ ຖກຶຈດົນບັເປັນສະມາຊກິໃນຄວົເຮອືນ ບ່ໍຖກຶຈດົນບັເປັນສະມາຊກິໃນຄວົເຮອືນ 

1 ທາ້ວ ພອນສກັ  ✔ 

2 ນາງ ສອນ  ✔  

3 ທາ້ວ ແກວ້ ✔  

4 ທາ້ວ ປັນ  ✔ 

5 ນາງ ປຸກ  ✔ 

6 ທາ້ວ ຈນັ  ✔ 

7 ນາງ ຄໍາ  ✔ 

8 ທາ້ວ ແສງ ✔  

9 ທາ້ວ ເລ ້  ✔ 

10 ທາ້ວ ສ ີ ✔  

11 ທາ້ວ ນອ້ຍ ✔  

ສະນັນ້ສະນັນ້ສະນັນ້ສະນັນ້ຖາ້ອງີຕາມນຍິາມ ຂອງການຢູ່ເປັນປະຈາໍ ຖາ້ອງີຕາມນຍິາມ ຂອງການຢູ່ເປັນປະຈາໍ ຖາ້ອງີຕາມນຍິາມ ຂອງການຢູ່ເປັນປະຈາໍ ຖາ້ອງີຕາມນຍິາມ ຂອງການຢູ່ເປັນປະຈາໍ 6 6 6 6 ເດອືນຂືນ້ໄປ ຜູທ້ີ່ ເປັນເດອືນຂືນ້ໄປ ຜູທ້ີ່ ເປັນເດອືນຂືນ້ໄປ ຜູທ້ີ່ ເປັນເດອືນຂືນ້ໄປ ຜູທ້ີ່ ເປັນສະມາຊກິໃນຄວົເຮອືນສະມາຊກິໃນຄວົເຮອືນສະມາຊກິໃນຄວົເຮອືນສະມາຊກິໃນຄວົເຮອືນ    ປະກອບ ມບຸີກຄນົປະກອບ ມບຸີກຄນົປະກອບ ມບຸີກຄນົປະກອບ ມບຸີກຄນົ

ດັ່ ງນີ ້ຕາມລໍາ້ດັດັ່ ງນີ ້ຕາມລໍາ້ດັດັ່ ງນີ ້ຕາມລໍາ້ດັດັ່ ງນີ ້ຕາມລໍາ້ດບັບບບ:::: 

1) ນາງ  ສອນ ເປັນເມຍ 

2) ທາ້ວ ແກວ້ ເປັນລູກ 

3) ທາ້ວ ແສງ ພີ່ ນອ້ງ 

4) ທາ້ວ ສ ີເປັນພ່ໍຂອງຫວົໜາ້ຄວົເຮອືນ 

5) ທາ້ວ ນອ້ຍ ບ່່ໍແມ່ນພີ່ ນອ້ງ 

4444....3333....        ສໍາລບັຄວົເຮອືນລວມໝູ່ສໍາລບັຄວົເຮອືນລວມໝູ່ສໍາລບັຄວົເຮອືນລວມໝູ່ສໍາລບັຄວົເຮອືນລວມໝູ່     

ການກໍານດົສະມາຊກິໃນຄວົເຮອືນລວມໝູ່  ແມ່ນໃຫປ້ະຕບິດັຕາມຫຼກັການຂອງການຈດົກ່າຍຄກືບັຄວົ

ເຮອືນສ່ວນບຸກຄນົ ແລະ ການຈດົກ່າຍຄວົເຮອືນລວມໝູ່  ແມ່ນແມ່ນແມ່ນແມ່ນບ່ໍໃຫ ້ບ່ໍໃຫ ້ບ່ໍໃຫ ້ບ່ໍໃຫຖ້າມຖາມຖາມຖາມຄໍາຖາມທ ີຄໍາຖາມທ ີຄໍາຖາມທ ີຄໍາຖາມທ ີQ3 3 3 3 “ສາຍພວົພນັກບັຫວົໜາ້ສາຍພວົພນັກບັຫວົໜາ້ສາຍພວົພນັກບັຫວົໜາ້ສາຍພວົພນັກບັຫວົໜາ້

ຄວົເຮອືນຄວົເຮອືນຄວົເຮອືນຄວົເຮອືນ””””    ແລະ ພາກ ດ ແລະ ພາກ ດ ແລະ ພາກ ດ ແລະ ພາກ ດ “ຄຸນລກັສະນະຂອງຄວົເຮອືນຄຸນລກັສະນະຂອງຄວົເຮອືນຄຸນລກັສະນະຂອງຄວົເຮອືນຄຸນລກັສະນະຂອງຄວົເຮອືນ”.... 

ສິ່ ງທີ່ ຄວນສິ່ ງທີ່ ຄວນສິ່ ງທີ່ ຄວນສິ່ ງທີ່ ຄວນເອາົໃຈໃສ່ເອາົໃຈໃສ່ເອາົໃຈໃສ່ເອາົໃຈໃສ່:::: 

1) ເລກທຄີວົເຮອືນລວມໝູ່ ໃນເຂດສໍາຫຼວດໜຶ່ ງ ແມ່ນໃຫເ້ລີ່ ມຈາກລະຫດັ 8080808000001111, , , , 8080808000002222, , , , 8080808000003333... ... ... ... 
ຈນົຮອດຄວົເຮອືນສຸດທາ້ຍ;  

2) ການສໍາພາດຄວົເຮອືນລວມໝູ່ ແມ່ນໃຫປ້ະຕບິດັ ແລະ ນໍາໃຊແ້ບບສອບຖາມຄກືບັຄວົເຮອືນສ່ວນ

ບຸກຄນົ;    

3) ໃຫລ້ະມດັລະວງັອາດຈະມຄີວົເຮອືນສ່ວນບຸກຄນົທີ່ ອາໄສຢູ່ໃນຫຼງັຄາເຮອືນ ຫຼ ືອາຄານດຽວກບັຄວົ

ເຮອືນລວມໝູ່ ໃນກລໍະນນີີ ້ແມ່ນໃຫແ້ຍກຄວົເຮອືນດັ່ ງກ່າວເປັນຄວົເຮອືນສ່ວນບຸກຄນົ;    
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ຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງ:::: ໃນຫໍພກັພະນກັງານຫວົໜາ້ຫໍພກັມລູີກເມຍ ຫຼ ືຍາດພີ່ ນອ້ງມາອາໄສຢູ່ນໍາ ທີ່ ຢູ່ໃນຫຼງັຄາເຮອືນ 

ຫຼ ືອາຄານດຽວກນັໃນຫໍພກັ ແລະ ມກີານກນິຢູ່ແຍກຕ່າງຫາກ ໃນກລໍະນນີີໃ້ຫຖ້ວ່ືາເປັນຄວົເຮອືນສ່ວນບຸກຄນົ. 

4) ການສໍາພາດຄວົເຮອືນລວມໝູ່ ກ່ອນອື່ ນໝດົ ແມ່ນໃຫໄ້ປພບົກບັຫວົໜາ້ຫໍ ຫຼ ືຫວົໜາ້ຄວົເຮອືນລວມໝູ່

ດັ່ ງກ່າວ ເພື່ ອຂຶນ້ບນັຊລີາຍຊື່ ສະມາຊກິທງັໝດົທີ່ ອາໄສ ໃນຄວົເຮອືນດັ່ ງກ່າວ ຫຼງັຈາກນັນ້ ໃຫສໍ້າພາດໂດຍ

ເລີ່ ມຈາກຫວົໜາ້ຫໍ ແລະ ສະມາຊກິບຸກຄນົອື່ ນໆຈນົໝດົ.    

ຄໍາຖາມ ຄໍາຖາມ ຄໍາຖາມ ຄໍາຖາມ Q3Q3Q3Q3: : : : ສາຍພວົພນັກບັຫວົສາຍພວົພນັກບັຫວົສາຍພວົພນັກບັຫວົສາຍພວົພນັກບັຫວົໜ້ໜ ້ໜ ້ໜາ້ຄວົເຮອືນາຄວົເຮອືນາຄວົເຮອືນາຄວົເຮອືນ         

ສາຍພວົພນັກບັຫວົໜາ້ຄວົເຮອືນໝາຍເຖງິສາຍພວົພນັຂອງສະມາຊກິທງັໝດົໃນຄວົເຮອືນຕ່ໍກບັຫວົໜາ້

ຄວົເຮອືນ, ສາຍພວົພນັດັ່ ງກ່າວປະກອບມດີັ່ ງນີ:້    

1) ຫວົໜາ້ຄວົເຮອືນຫວົໜາ້ຄວົເຮອືນຫວົໜາ້ຄວົເຮອືນຫວົໜາ້ຄວົເຮອືນ 

ແມ່ນຜູທ້ີ່ ມບີດົບາດ ແລະ ໄດຮ້ບັຄວາມເຄາົລບົນບັຖຈືາກບນັດາສະມາຊກິຂອງຄວົເຮອືນ, ທງັເປັນຜູ ້

ເບິ່ ງແຍງສະຫວດັດກີານ ແລະ ສາມາດເກບັກໍາສະພາບເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງສະມາຊກິຄວົເຮອືນ 

ເຊິ່ ງຫວົໜາ້ຄວົເຮອືນອາດແມ່ນເພດຊາຍ ຫຼ ືເພດຍງິກໍ່ ໄດ.້ ໂດຍປົກກະຕຫິວົໜາ້ຄວົເຮອືນຈະເປັນຜູ ້

ຕອບຄໍາຖາມຕົນ້ຕໍໃນການສໍາຫຼວດ, ກໍລະນຫີວົໜາ້ຄວົເຮອືນບ່ໍຢູ່ ຫຼ ືບ່ໍສະດວກໃນການໃຫສໍ້າພາດ 

ແມ່ນສະມາຊກິຄວົເຮອືນຜູທ້ີ່ ສາມາດສະໜອງຂໍມູ້ນຂ່າວສານກ່ຽວກບັສະມາຊກິ ແລະ ສະພາບຂອງ

ຄວົເຮອືນເປັນຜູຕ້ອບແທນ ເຊິ່ ງອາດແມ່ນ: ເມຍ, ລູກຊາຍ-ລູກສາວ ແລະ ອື່ ນໆ. 

2) ຜວົຜວົຜວົຜວົ////ເມຍເມຍເມຍເມຍ:::: ໝາຍເຖງິຜວົ/ເມຍຂອງຫວົໜາ້ຄວົເຮອືນ. 

3) ລູກຊາຍລູກຊາຍລູກຊາຍລູກຊາຍ////ລູກສາວລູກສາວລູກສາວລູກສາວ:::: ໝາຍເຖງິລູກຄງີຂອງຫວົໜາ້ຄວົ. 

4)     ລູກໄພ ້ລູກໄພ ້ລູກໄພ ້ລູກໄພ/້///ລູກເຂຍີລູກເຂຍີລູກເຂຍີລູກເຂຍີ:::: ໝາຍເຖງິຜວົ/ເມຍຂອງລູກຄງີຂອງຫວົໜາ້ຄວົເຮອືນ. 

5) ພ່ໍພ່ໍພ່ໍພ່ໍ////ແມ່ແມ່ແມ່ແມ່    ຂອງຫວົໜາ້ຄວົເຮອືນຂອງຫວົໜາ້ຄວົເຮອືນຂອງຫວົໜາ້ຄວົເຮອືນຂອງຫວົໜາ້ຄວົເຮອືນ, , , , ພ່ໍພ່ໍພ່ໍພ່ໍ////ແມ່ ຂອງຜວົແມ່ ຂອງຜວົແມ່ ຂອງຜວົແມ່ ຂອງຜວົ////ເມຍເມຍເມຍເມຍ:::: ໝາຍເຖງິພ່ໍ/ແມ່ຄງີຂອງຫວົໜາ້ຄວົເຮອືນ ແລະ 

ພ່ໍ/ແມ່ ຂອງຜວົ/ເມຍຂອງຫວົໜາ້ຄວົເຮອືນ. 

6) ຫຼານຫຼານຫຼານຫຼານ: : : : ໝາຍເຖິງຫຼານຄງີ (ລູກຂອງລູກຊາຍ/ລູກສາວຄີງຂອງຫວົໜາ້ຄວົເຮອືນ) ຂອງຫວົໜາ້ຄວົ

ເຮອືນ. 

7) ພີ່ ນອ້ງພີ່ ນອ້ງພີ່ ນອ້ງພີ່ ນອ້ງ:::: ໝາຍເຖງິຍາດພີ່ ນອ້ງ, ລູກຕດິຂອງຜວົ/ເມຍຂອງຫວົໜາ້ຄວົເຮອືນ, ລູກລຽ້ງ, ຜວົ/ເມຍຂອງ

ລູກລຽ້ງ/ລູກຕດິຂອງຫວົໜາ້ຄວົເຮອືນ.    

8) ບ່ໍແມ່ນພີ່ ນອ້ງບ່ໍແມ່ນພີ່ ນອ້ງບ່ໍແມ່ນພີ່ ນອ້ງບ່ໍແມ່ນພີ່ ນອ້ງ::::  ໝາຍເຖງິບຸກຄນົທີ່ ບ່ໍແມ່ນຍາດພີ່ ນອ້ງທີ່ ມາອາໄສຢູ່ໃນຄວົເຮອືນດັ່ ງກ່າວ ເຊັ່ ນ: ຄນົ

ຮບັໃຊ,້ ກາໍມະກອນ. 

ນກັເດນີສໍາຫຼວດຈະຕອ້ງຈດົກ່າຍລະຫດັຄໍາຕອບໃສ່ຫອ້ງສີ່ ຫ່ຼຽມ (�) ທີ່ ໄດກ້ໍານດົໄວໃ້ນໃບແບບສອບ

ຖາມ ໂດຍໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມຄໍາຕອບຂອງຫວົໜາ້ຄວົເຮອືນ ຫຼ ືຜູຖ້ກືສໍາພາດ. 

ຄໍາຖາມຄໍາຖາມຄໍາຖາມຄໍາຖາມ    Q4Q4Q4Q4: : : : ເພດເພດເພດເພດ    

ຈດຸປະສງົຂອງຄໍາຖາມ ເພື່ ອເກບັກໍາຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັເພດຂອງຫວົໜາ້ຄວົເຮອືນ ແລະ ສະມາຊກິໃນຄວົ

ເຮອືນໝດົທຸກຄນົວ່າແມ່ນເພດຊາຍ ຫຼ ືເພດຍງິ. 

ນກັເດນີສໍາຫຼວດຈະຕອ້ງຈດົກ່າຍຄໍາຕອບໂດຍການທາສດໍີາ (����)ໃສ່ຫອ້ງສີ່ ຫ່ຼຽມ (�) ທີ່ ໄດກ້ໍານດົໄວ ້

ໃນໃບແບບສອບຖາມ ໂດຍອງີຕາມລະຫດັຄໍາຕອບຄ:ື 1 ແມ່ນເພດຊາຍ; 2 ແມ່ນເພດຍງິ. 
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ຄໍາຖາມຄໍາຖາມຄໍາຖາມຄໍາຖາມ    Q5Q5Q5Q5: : : : ອາອາອາອາຍຸຍຸຍຸຍຸ    

ຈດຸປະສງົຂອງຄໍາຖາມ ແມ່ນເພື່ ອເກບັກໍາອາຍຸຂອງສະມາຊກິທງັໝດົໃນຄວົເຮອືນ, ສະມາຊກິທຸກຄນົ

ຕອ້ງມຄໍີາຕອບກ່ຽວກບັອາຍຸ. ການກາໍນດົອາຍຸເຕມັຂອງສະມາຊກິໃນຄວົເຮອືນ ແມ່ນໃຫຢື້ດຖເືອາົຫຼກັ 0:00 ໂມງ 

ຂອງວນັທ ີ1 ມ ີນາ ປີ 2015. 

ການຈດົກ່າຍຄໍາຕອບ ແມ່ນໃຫຈ້ດົກ່າຍອາຍຸເຕມັຂອງຜູຖ້ກືສໍາພາດ ແລະ ສະມາຊກິຄວົເຮອືນໝດົທຸກ

ຄນົ ເຊິ່ ງນກັເດນີສໍາຫຼວດຈະຕອ້ງຈດົນບັອາຍຸເຕມັດັ່ ງນີ:້ 

• ຖາ້ເດກັນອ້ຍອາຍຸຕ່ໍາກວ່າໜຶ່ ງປີແມ່ນໃຫຂ້ຽນ “00”. 

• ສໍາລບັຜູທ້ີ່ ມອີາຍຸຫຼາຍກວ່າ 1 ປີ ຂຶນ້ໄປແມ່ນໃຫຈ້ດົນບັອາຍຸເຕມັຂອງເຂາົເຈ ົາ້ໃສ່. ອາຍຸເຕມັໝາຍເຖງິ

ອາຍຸໃນເວລາຄບົຮອບວນັເກດີຄັງ້ສຸດທາ້ຍ. 

ໝາຍເຫດໝາຍເຫດໝາຍເຫດໝາຍເຫດ::::    

- ກໍລະນອີາຍຸ 99 ປີ ຂຶນ້ໄປແມ່ນໃຫຂ້ຽນຄໍາຕອບເປັນ 99 ໃສ່ຄໍາຖາມນີ ້ແລະ ຕອ້ງຂຽນອາຍຸເຕມັ

ພອ້ມທງັຊື່ ຂອງບຸກຄນົດັ່ ງກ່າວ ໃສ່ຫອ້ງໝາຍເຫດທີ່ ກໍານດົໄວໃ້ນໜາ້ທີ່ ສອງຂອງໃບແບບສອບຖາມ ທີ່

ໃຊສໍ້າຫຼວດຄວົເຮອືນດັ່ ງກ່າວ. 

- ກລໍະນສີະມາຊກິຄວົເຮອືນຕອບປີເກດີເປັນປີລາວ (ປີພຸດທະສກັກະລາດ “ພສ”) ແມ່ນໃຫສ້ມົທຽບໃສ່

ໃນຕາຕະລາງສມົທຽບປີລະຫວ່າງປະພຸດທະສກັກະລາດ ກບັປີສາກນົ (ປີຄຣດິຕະສກັກະລາດ “ຄສ”) 

((((ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 5555).).).). 

ຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງ::::  

1) ທາ້ວ ກ ເກດີເມື່ ອວນັທີ່  2 ມນີາ 1964 ແລະ ລາວຖກືສໍາພາດໃນວນັທ ີ

7 ມນີາ 2015 ສະແດງວ່າລາວມອີາຍຸ 51 ປີ 11 ເດອືນ 29ມື,້ ອາຍຸເຕມັ

ຂອງລາວແມ່ນ 51 ປີ ແລະ ໃຫຂ້ຽນເປັນ 51 ໃສ່ໃນສອງຫອ້ງສີ່ ຫ່ຼຽມ 

(��). 

2) ທາ້ວ ຂ ມອີາຍຸ 103 ປີ, ທ່ານຈະຕອ້ງຈດົກ່າຍເປັນ 99 ໃສ່ໃນສອງ

ຫອ້ງສີ່ ຫ່ຼຽມ (��) ດັ່ ງຮູບຕວົຢ່າງ. 

 

 

 

 

 

• ໃນກລໍະນມີສີະມາຊກິຄນົໃດໜຶ່ ງບ່ໍຈ ື່ ອາຍຸ ແມ່ນໃຫນ້ກັເດນີສໍາຫຼວດພະຍາຍາມເຈາະຈີມ້ຄໍາຖາມເພື່ ອ

ຊອກຫາຂໍມູ້ນ ເພື່ ອໃຫໄ້ດຄໍ້າຕອບທີ່ ໃກຄ້ຽງທີ່ ສຸດເຊັ່ ນ: ທຽບໃສ່ອາຍຸພ່ໍ, ແມ່, ອາ້ຍ, ເອືອ້ຍ, ນອ້ງ ຫຼ ື

ໝູ່ ຄູ່ຮຸ່ນລາວຄາວດຽວກນັ, ເຫດການສໍາຄນັທີ່ ລາວເກດີ ແລະ ບນັດາເອກະສານທີ່ ຢັງ້ຢືນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

ເຊັ່ ນ: ບດັປະຈາໍຕວົ, ສໍາມະໂນຄວົ, ບດັສກັຢາ, ບດັແຈງ້ເກດີ ແລະ ອື່ ນໆ.  
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• ໃນກລໍະນຜູີຖ້ກືສໍາພາດຈື່ ປີເກດີເປັນປີລາວ ຫຼ ືພຸດທະສາສະໜາ ແມ່ນໃຫໃ້ຊຕ້າຕະລາງສມົທຽບອາຍຸ

ທີ່ ມຢູ່ີໃນປຶມ້ຄູ່ມນືີ ້ເພື່ ອກໍານດົຄໍາຕອບກ່ຽວກບັປີເກດີເປັນປີລາວ ຫຼ ື ປີພຸດທະສາສະໜາ ເຊິ່ ງຄດິໄລ່

ເປັນປີສາກນົ ແລະ ຄດິໄລ່ອາຍຸເຕມັໃສ່. 

ໝາຍເຫດໝາຍເຫດໝາຍເຫດໝາຍເຫດ: : : : ໃຫຂ້ຽນປະຫວດັການສບືຫາອາຍຸໃສ່ໃນປືມ້ບນັທກຶ ເພື່ ອເປັນບ່ອນອງີໃຫແ້ກ່ນກັກວດກາ.        

ຄໍາຄໍາຄໍາຄໍາຖາມຖາມຖາມຖາມທ ີທ ີທ ີທ ີQQQQ6666: : : : ສະພາບສະພາບສະພາບສະພາບສມົລດົສມົລດົສມົລດົສມົລດົ        

ໝາຍເຖິງສະຖານະພາບຂອງສະມາຊກິໃນຄວົເຮອືນທີ່ ມກີານແຕ່ງດອງ, ບ່ໍເຄຍີແຕ່ງດອງ, ຢ່າຮາ້ງ ຫຼ ື

ແຍກກນັຢູ່, ຢູ່ຮ່ວມກນັ ແລະ ເປັນໝາ້ຍ. ການກາໍນດົສະຖານະສະພາບສມົລດົແມ່ນອງີໃສ່ດັ່ ງລຸ່ມນິ ້ີ:້ 

1) ““““ບ່ໍບ່ໍບ່ໍບ່ໍເຄຍີເຄຍີເຄຍີເຄຍີແຕ່ງແຕ່ງແຕ່ງແຕ່ງດອງດອງດອງດອງ””””  

ໝາຍເຖງິຜູທ້ີ່ ບ່ໍເຄຍີແຕ່ງດອງ ຫຼ ືສມົລດົຈກັເທື່ ອໃນຊວີດິ; 

2) ““““ແຕ່ງດອງແຕ່ງດອງແຕ່ງດອງແຕ່ງດອງ”””” 

ໝາຍເຖງິຜູທ້ີ່ ແຕ່ງດອງແລວ້ ແລະ ກໍາລງັຢູ່ກນິຮ່ວມກບັຜວົ/ເມຍໃນປະຈບຸນັ. ໃນກໍລະນບຸີກຄນົຜູ ້

ໜຶ່ ງເຄຍີຢ່າຮາ້ງ ແຕ່ໄດແ້ຕ່ງດອງໃໝ່ແລວ້ໃນປະຈບຸນັກໍ່ ໃຫຈ້ດົກ່າຍວ່າ “ແຕ່ງດອງ”; 

3) ““““ຢ່າຮາ້ງຢ່າຮາ້ງຢ່າຮາ້ງຢ່າຮາ້ງ////ແຍກກນັຢູ່ແຍກກນັຢູ່ແຍກກນັຢູ່ແຍກກນັຢູ່””””  

ຢ່າຮາ້ງໝາຍເຖງິບຸກຄນົທີ່ ໄດຢ່້າຮາ້ງກບັຜວົ/ເມຍແລວ້ ດວ້ຍຄວາມສະໝກັໃຈຢ່າງຖກືລະບຽບກດົໝ

າຍ ແລະ ບ່ໍມສີາຍກ່ຽວພນັທາງຜວົ/ເມຍຕ່ໍກນັອກີ. ແຍກກນັຢູ່ໝາຍເຖງິຄູ່ຜວົ/ເມຍທີ່ ໄດຜ່້ານການ

ແຕ່ງດອງ ຫຼ ືຢູ່ຮ່ວມກນັໂດຍບ່ໍໄດແ້ຕ່ງດອງ ທີ່ ບ່ໍສາມາດຢູ່ຮ່ວມກນັແບບຜວົ/ເມຍໄດອ້ກີຕ່ໍໄປ ແລະ 

ໄດແ້ຍກກນັຢູ່ແຕ່ບ່ໍທນັມໃີບຢ່າຮາ້ງ. 

4) ““““ໝາ້ຍໝາ້ຍໝາ້ຍໝາ້ຍ””””  

ໝາຍເຖງິບຸກຄນົທີ່ ຜວົ/ເມຍໄດເ້ສຍຊວີດິ ແລະ ໃນປະຈບຸນັຜູກ່້ຽວຍງັບ່ໍໄດເ້ອາົຜວົ/ເມຍເທື່ ອ; 

5) ““““ຢູ່ຮ່ວມກນັຢູ່ຮ່ວມກນັຢູ່ຮ່ວມກນັຢູ່ຮ່ວມກນັ””””     

ໝາຍເຖິງຄູ່ຊາຍ-ຍງິທີ່ ຢູ່ກນີຮ່ວມກນັໂດຍທີ່ ບ່ໍໄດຜ່້ານພທິີການແຕ່ງດອງທີ່ ຖືກຕອ້ງຕາມຮດີຄອງ

ປະເພນ ີແລະ ລະບຽບກດົໝາຍ. 

ນກັເດນີສໍາຫຼວດຈະຕອ້ງຈດົກ່າຍຄໍາຕອບຕາມທີ່ ຜູຖ້ກືສໍາພາດຕອບມາ ແລະ ບ່ໍໃຫຖ້າມສໍເ້ຖງິເອກະສານ

ຢັງ້ຢືນທາງດາ້ນກດົໝາຍກ່ຽວກບັສະພາບສມົລດົ. ໃນກລໍະນຜູີຖ້ກືສໍາພາດຕອບວ່າ “ໂສດ” ທ່ານຈະຕອ້ງຖາມຕ່ໍໄປ

ວ່າ ໂສດບ່ໍເຄຍີແຕ່ງດອງ ຫຼ ືໂສດເພາະຢ່າຮາ້ງກບັຜວົ/ເມຍ. ທ່ານຈະຕອ້ງທາສດໍີາ (����)ໃສ່ຫອ້ງສີ່ ຫ່ຼຽມ (�)    ຕາມ

ລະຫດັຄໍາຕອບທີ່ ກາໍນດົໄວໃ້ນໃບແບບສອບຖາມ. 

ຄໍາຖາມທ ີຄໍາຖາມທ ີຄໍາຖາມທ ີຄໍາຖາມທ ີQQQQ7777: : : : ສນັຊາດສນັຊາດສນັຊາດສນັຊາດ    

ຈດຸປະສງົຂອງຄໍາຖາມ ແມ່ນເພື່ ອໃຫໄ້ດຂໍ້ມູ້ນກ່ຽວກບັສນັຊາດຂອງພນົລະເມອືງໃນຂອບເຂດທົ່ ວ

ປະເທດ. 
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ສນັຊາດລາວສນັຊາດລາວສນັຊາດລາວສນັຊາດລາວ 

ໝາຍເຖງີສາຍກ່ຽວພນັສະໜດິແໜນ້ທາງດາ້ນການເມອືງ ແລະ ກດົໝາຍລະຫວ່າງບຸກຄນົກບັລດັ ສປປ 

ລາວ ຊຶ່ ງສະແດງອອກເຖງິສດິ ແລະ ພນັທະຂອງພນົລະເມອືງລາວຕ່ໍລດັ ສປປ ລາວ, ສດິ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບ

ຂອງລດັ ສປປ ລາວ ຕ່ໍພນົລະເມອືງລາວ (ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍສນັຊາດລາວ ສະບບັເລກທ ີ05/ສພຊ, ລງົວນັທ ີ17 

ພດຶສະພາ 2004, ມາດຕາ 2 ສນັຊາດລາວ). 

ການຈດົກ່າຍສນັຊາດຂອງບຸກຄນົໃດໜື່ ງ ແມ່ນໃຫຈ້ດົກ່າຍຕາມການບອກຂອງຜູຖ້ກືສໍາພາດວ່າລາວເປັນ

ຄນົສນັຊາດໃດແທ.້ ລະຫດັສນັຊາດແມ່ນຢູ່ດາ້ນຫຼງັຂອງໃບແບບສອບຖາມ. ກໍລະນແີມ່ນສນັຊາດລາວໃຫທ້າສດໍີາ 

(����)ໃສ່ຫອ້ງສີ່ ຫ່ຼຽມ (�) ຂອງລະຫດັ 1, ກລໍະນບ່ໍີແມ່ນສນັຊາດລາວທ່ານຕອ້ງຈດົກ່າຍລະຫດັປະເທດນັນ້ໃສ່ຊ່ອງ

ຫວ່າງສໍາລບັຂຽນຄໍາຕອບ ໂດຍທົ່ ວໄປການຈດົກ່າຍລະຫດັປະເທດແມ່ນໃຫມ້ ີ2 ຕວົເລກ, ສໍາລບັປະເທດທີ່ ມີ

ລະຫດັດຽວແມ່ນໃຫຂ້ຽນ 0 ຕື່ ມໃສ່ທາງໜາ້, ຕວົຢ່າງ: ປະເທດອາເມຣກິາ ແມ່ນໃຫຂ້ຽນ 01, ໂດຍອງີຕາມລະຫດັ

ປະເທດທີ່ ໄດກ້ໍານດົໄວໃ້ນດາ້ນຫຼງັໃບແບບສອບຖາມ. ສໍາລບັຜູທ້ີ່ ບ່ໍແມ່ນສນັຊາດລາວ ແມ່ນໃຫຂ້າ້ມໄປຖາມຄໍາ

ຖາມທີ່  9. 

ກລໍະນພີເິສດກລໍະນພີເິສດກລໍະນພີເິສດກລໍະນພີເິສດ: : : : ສໍາລບັບຸກຄນົທີ່ ບ່ໍຮູວ່້າຕນົເອງແມ່ນສນັຊາດຫຍງັ ແມ່ນໃຫໃ້ສ່ລະຫດັ 99. 

ຄໍາຖາມທ ີຄໍາຖາມທ ີຄໍາຖາມທ ີຄໍາຖາມທ ີQQQQ8888:::: ຊນົເຜົ່ າຊນົເຜົ່ າຊນົເຜົ່ າຊນົເຜົ່ າ    

ຈດຸປະສງົຂອງຄໍາຖາມ ເພື່ ອໃຫຮູ້ຊ້ນົເຜົ່ າຂອງສະມາຊກິໃນຄວົເຮອືນ ອງີໃສ່ບນັຊລີະຫດັຊນົເຜົ່ າທີ່ ຢູ່ດາ້ນ

ຫຼງັຂອງໃບແບບສອບຖາມ. 

ຊົຊົຊົຊນົເຜົ່ າ ນເຜົ່ າ ນເຜົ່ າ ນເຜົ່ າ ແມ່ນກຸ່ມຄນົທີ່ ມພີາສາປາກເວົາ້ລວມກນັ, ມກີກົເຄົາ້ປະຫວດັສາດຄວາມເປັນມາຮ່ວມກນັ, ມີ

ພືນ້ຖານວດັທະນະທໍາລວມກນັ ແລະ ສບືເຊືອ້ສາຍມາຈາກບນັພະບູລຸດດຽວກນັ2. 

ການຈດົກ່າຍຄໍາຕອບ ແມ່ນໃຫນ້ກັເດນີສໍາຫຼວດຈດົກ່າຍລະຫດັຊນົເຜົ່ າທີ່ ມ ີ 2 ຕວົເລກ ຕາມບນັຊີ

ລະຫດັຊນົເຜົ່ າທີ່ ກາໍນດົໄວໃ້ນດາ້ນຫຼງັຂອງໃບແບບສອບຖາມ ຫຼ ືເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 2222 ໂດຍອງີຕາມຄໍາຕອບຂອງ

ຜູຖ້ກືສໍາພາດ 

- ຖາ້ກໍລະນຄໍີາຕອບບ່ໍມໃີນບນັຊລີະຫດັຊນົເຜົ່ າ ທ່ານຈະຕອ້ງຈດົກ່າຍລະຫດັ ““““50505050”””” ໃສ່ສອງຫອ້ງ

ສີ່ ຫ່ຼຽມ (��) ສໍາລບັຂຽນຄໍາຕອບ . 

- ຖາ້ກລໍະນບ່ໍີບອກແມ່ນໃຫຈ້ດົກ່າຍລະຫດັ ““““51515151”””” ໃສ່ສອງຫອ້ງສີ່ ຫ່ຼຽມ (��) ສໍາລບັຂຽນຄໍາຕອບ

ນັນ້ (ລວມທງັຄນົລາວ, ຄນົຕ່າງດາ້ວ ແລະ ຕ່າງປະເທດ). 

- ສໍາລບັຄນົຕ່າງປະເທດທີ່ ອາໄສຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ຕດັສນັຊາດລາວແລວ້ ແຕ່ບ່ໍຮູວ່້າຊນົເຜົ່ າໃດ ແມ່ນ

ໃຫໃ້ສ່ລະຫດັ “99” ໃສ່ສອງຫອ້ງສີ່ ຫ່ຼຽມ (��) ສໍາລບັຂຽນຄໍາຕອບ. 

ຄໍາຄໍາຄໍາຄໍາຖາມຖາມຖາມຖາມທ ີທ ີທ ີທ ີQ9: Q9: Q9: Q9: ສາສາສາສາສະໜາສະໜາສະໜາສະໜາ    

ຈດຸປະສງົຂອງຄໍາຖາມ ແມ່ນເພື່ ອເກບັກາໍຂໍມູ້ນດາ້ນສາສະໜາ ເພື່ ອໃຫຮູ້ອ້ດັຕາສ່ວນການເຊື່ ອຖສືາສະໜ

າຂອງພນົລະເມອືງລາວ, ສາສະໜາປະກອບມດີັ່ ງນີ:້ 

- ““““ສາສະໜາພຸດສາສະໜາພຸດສາສະໜາພຸດສາສະໜາພຸດ”””” ໝາຍເຖງິສາສະໜາພຸດທຸກນກິາຍ; 

                                                 
2
 ປືມ້ບນັດາຊນົເຜົ່ າໃນ ສປປ ລາວ, ສູນກາງແນວລາວສາ້ງຊາດ, ພມິປີ 2008, ໜາ້ ຍ. 
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- ““““ສາສະໜາເຢຊູສາສະໜາເຢຊູສາສະໜາເຢຊູສາສະໜາເຢຊູ////ຄຼດິຄຼດິຄຼດິຄຼດິ”””” ໝາຍເຖງິສາສະໜາເຢຊູ/ຄຼດິ (ຄຣດິສະຕຽນ) ບ່ໍວ່າຈະແມ່ນຄຣດິຕາລກິ ຫຼ ື

ໂປຣແຕສຕງັ; 

- ““““ສາສະໜາບາຮາຍສາສະໜາບາຮາຍສາສະໜາບາຮາຍສາສະໜາບາຮາຍ”””” ໝາຍເຖງິສາສະໜາບາຮາຍທຸກນກິາຍ; 

- ““““ສາສະໜາອດິສະລາມສາສະໜາອດິສະລາມສາສະໜາອດິສະລາມສາສະໜາອດິສະລາມ”””” ໝາຍເຖງິສາສະໜາອດິສະລາມທຸກນກິາຍ; 

- ““““ອື່ ນໆອື່ ນໆອື່ ນໆອື່ ນໆ”””” ໝາຍເຖງິສາສະໜາອື່ ນໆທີ່ ບ່ໍນອນຢູ່ໃນສາສະໜາທີ່ ກ່າວມາຂາ້ງເທງິ; 

- ““““ບ່ໍຖສືາສະໜາບ່ໍຖສືາສະໜາບ່ໍຖສືາສະໜາບ່ໍຖສືາສະໜາ////ເຊືື່ ອຖຜືີເຊືື່ ອຖຜືີເຊືື່ ອຖຜືີເຊືື່ ອຖຜື/ີ///ບນັພະບູລຸດບນັພະບູລຸດບນັພະບູລຸດບນັພະບູລຸດ” ” ” ” ໝາຍເຖງິບຸກຄນົທີ່ ບ່ໍເຊື່ ອຖສືາສະໜາໃດເລຍີ ຫຼ ືການເຊື່ ອຖຜື ີ

ແລະ ການເຊື່ ອຖຮືດີຄອງຕ່າງໆ ຫຼ ືການເຊື່ ອຖ-ືບູຊາບນັພະບູລຸດຂອງຕະກຸນ. 

ນກັເດນີສໍາຫຼວດຈະຕອ້ງຈດົກ່າຍຄໍາຕອບຕາມທີ່ ຜູຖ້ກືສໍາພາດຕອບມາ ແລະ ໃຫທ້າສດໍີາ (����)ໃສ່ຫອ້ງ

ສີ່ ຫ່ຼຽມ (�)    ຂອງລະຫດັສາສະໜາຕາມທີ່ ກາໍນດົໄວໃ້ນໃບແບບສອບຖາມ. 

ຄໍາຖາມທີ່  ຄໍາຖາມທີ່  ຄໍາຖາມທີ່  ຄໍາຖາມທີ່  Q10Q10Q10Q10: : : : ສະຖານທີ່ ເກດີສະຖານທີ່ ເກດີສະຖານທີ່ ເກດີສະຖານທີ່ ເກດີ 

ຄໍາຖາມນີ ້ແມ່ນເພື່ ອໃຫໄ້ດຂໍ້ມູ້ນຂ່າວສານກ່ຽວກບັການຍກົຍາ້ຍຂອງພນົລະເມອືງຕັງ້ແຕ່ເກດີຈນົເຖິງ

ປະຈບຸນັ.  

ສະຖານທີ່ ເກດີສະຖານທີ່ ເກດີສະຖານທີ່ ເກດີສະຖານທີ່ ເກດີ ໝາຍເຖງິສະຖານທີ່ ເກດີຂອງຫວົໜາ້ຄວົເຮອືນ ແລະ ສະມາຊກິຄວົເຮອືນທຸກຄນົ, ຊຶ່ ງ

ກາໍນດົເອາົເມອືງ, ແຂວງ ແລະ ປະເທດທີ່ ບຸກຄນົດັ່ ງກ່າວເກດີ. 

- ໃນການຈດົກ່າຍຄໍາຕອບ ຖາ້ວ່າບຸກຄນົເກດີຢູ່ບ່ອນດຽວກນັກບັບ່ອນທີ່ ລາວກາໍລງັອາໄສຢູ່ໃນປະຈບຸນັ 

ແມ່ນ ໃຫທ້າສດໍີາ (����)ໃສ່ຫອ້ງສີ່ ຫ່ຼຽມ (�)    ໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມລະຫດັຄໍາຕອບລະຫດັ 1111.  

- ໃນກລໍະນ ີເກດີຢູ່ຕ່າງເມອືງກບັເມອືງທີ່ ຢູ່ປະຈບຸນັ ແມ່ນໃຫຂ້ຽນລະຫດັແຂວງ ແລະ ເມອືງທີ່ ຜູ ້ກ່ຽວ

ເກດີໃສ່ຫອ້ງລະຫດັທ ີ2222 ໃຫຖ້ກືຕອ້ງ. 

- ກລໍະນທີີ່ ເກດີຢູ່ຕ່າງປະເທດແມ່ນໃຫຂ້ຽນລະຫດັປະເທດໃສ່ຫອ້ງລະຫດັທ ີ3 3 3 3 ໃຫຖ້ກືຕອ້ງ. 

ຄໍາຄໍາຄໍາຄໍາຖາມຖາມຖາມຖາມທ ີທ ີທ ີທ ີQ11, Q12, Q13, Q14, Q15, Q16: Q11, Q12, Q13, Q14, Q15, Q16: Q11, Q12, Q13, Q14, Q15, Q16: Q11, Q12, Q13, Q14, Q15, Q16: ທ່ານມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກດັ່ ງຕ່ໍໄປນີ ້ທ່ານມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກດັ່ ງຕ່ໍໄປນີ ້ທ່ານມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກດັ່ ງຕ່ໍໄປນີ ້ທ່ານມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກດັ່ ງຕ່ໍໄປນີບ່ໍ້ບ່ໍບ່ໍບ່ໍ?    

ຈດຸປະສງົຂອງຄໍາຖາມ ແມ່ນເພື່ ອຕອ້ງການຮູຄ້ວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການເບິ່ ງເຫນັ, ການ ໄດຍ້ນິ, ການຍ່າງ ຫຼ ື

ການເຄື່ ອນຍາ້ຍ, ການຈື່ ຈາໍ ຫຼ ືສະມາທ,ິ ການດູແລຕນົເອງ, ການປາກເວົາ້ ຫຼ ືການສື່ ສານ ໃນການດໍາລງົຊວີດິປະຈາໍ

ວນັຂອງ ສະມາຊກິ ໃນຄວົເຮອືນ (ຍກົເວັນ້ ໃນກໍລະນເີປັນບາດແຜ ຫຼ ືເຈບັເປັນທີ່ ບ່ໍສາ ມາດເຄື່ ອນໄຫວໄດໃ້ນ

ໄລຍະຊົ່ ວຄາວ). 

ການເກບັກາໍຂໍມ້ນູການເກບັກາໍຂໍມ້ນູການເກບັກາໍຂໍມ້ນູການເກບັກາໍຂໍມ້ນູແມ່ນໄດແ້ບ່ງອອກຕາມປະເພດຄວາມຫຍູງ້ຍາກດັ່ ງນີ ້ແມ່ນໄດແ້ບ່ງອອກຕາມປະເພດຄວາມຫຍູງ້ຍາກດັ່ ງນີ ້ແມ່ນໄດແ້ບ່ງອອກຕາມປະເພດຄວາມຫຍູງ້ຍາກດັ່ ງນີ ້ແມ່ນໄດແ້ບ່ງອອກຕາມປະເພດຄວາມຫຍູງ້ຍາກດັ່ ງນີ:້:::    

Q11:Q11:Q11:Q11: ຄວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການເບິ່ ງເຫນັຄວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການເບິ່ ງເຫນັຄວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການເບິ່ ງເຫນັຄວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການເບິ່ ງເຫນັ:::: 

ໝາຍເຖິງຄນົທີ່ ມຄີວາມຜດິປົກກະຕ ິຫຼ ືມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການເບິ່ ງເຫນັ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະໃສ່

ແວ່ນຕາຂະຫຍາຍກໍ່ ຍງັບ່ໍສາມາດເບິ່ ງເຫນັໄດຊ້ດັເຈນເຊັ່ ນ: ຄນົຕາບອດຂາ້ງດຽວ ຫຼ ືສອງຂາ້ງ, ຄນົສາຍຕາຟາງ (ຄນົ

ທີ່ ມສີາຍຕາບ່ໍປົກກະຕ)ິ ບຸກຄນົເຫຼົ່ ານີຈ້ະຕອ້ງໄດໃ້ຊອຸ້ປະກອນພເິສດ ເຊັ່ ນ: ໃສ່ແວ່ນຕາຂະ ຫຍາຍເປັນປະຈາໍ (ບ່ໍ

ນບັເອາົຄນົທີ່ ໃສ່ແວ່ນຕາຊົ່ ວຄາວເພື່ ອອ່ານໜງັສ)ື. 
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Q12: Q12: Q12: Q12: ຄວາມຫຍຸງ້ຍາກຄວາມຫຍຸງ້ຍາກຄວາມຫຍຸງ້ຍາກຄວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນໃນໃນໃນການໄດຍ້ິການໄດຍ້ິການໄດຍ້ິການໄດຍ້ນິ ນ ນ ນ :  

ໝາຍເຖງິຄນົທີ່ ມຄີວາມຜດິປົກກະຕ ິຫຼ ືມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການໄດ ້ຍນິສຽງ ເຊິ່ ງເນື່ ອງມາຈາກຫູຕງຶ 

ຫຼ ືຫູໜວກບຸກຄນົເຫຼົ່ ານີຕ້ອ້ງໄດໃ້ຊອຸ້ປະກອນພເິສດ ເຊັ່ ນ: ເຄື່ ອງຊ່ວຍຟັງ (ຄນົຫູຕງຶ) ຫຼ ືຕອ້ງໃຊພ້າສາມ.ື 

Q13: Q13: Q13: Q13: ຄວາມຫຍຸງ້ຍາກຄວາມຫຍຸງ້ຍາກຄວາມຫຍຸງ້ຍາກຄວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນໃນໃນໃນການຍ່າງ ຫຼ ືການເຄື່ ອນຍາ້ຍການຍ່າງ ຫຼ ືການເຄື່ ອນຍາ້ຍການຍ່າງ ຫຼ ືການເຄື່ ອນຍາ້ຍການຍ່າງ ຫຼ ືການເຄື່ ອນຍາ້ຍ: : : :  

ໝາຍເຖງິຄນົທີ່ ບ່ໍສາມາດຍ່າງ ຫຼ ືມຄີວາມລໍາບາກໃນການຍ່າງ/ການເຄື່ ອນຍາ້ຍຈາກສະຖານທີ່ ໜຶ່ ງໄປຫາ

ສະຖານທີ່ ອື່ ນ. 

Q14: Q14: Q14: Q14: ຄວາມຫຍຸງ້ຍາກຄວາມຫຍຸງ້ຍາກຄວາມຫຍຸງ້ຍາກຄວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນໃນໃນໃນການຈື່ ຈາໍການຈື່ ຈາໍການຈື່ ຈາໍການຈື່ ຈາໍ ຫຼ ືສະມາທິ ຫຼ ືສະມາທິ ຫຼ ືສະມາທິ ຫຼ ືສະມາທ:ິ : : :  

ໝາຍເຖງິຄນົທີ່ ເປັນພກິານມນັສະໝອງ ແລະ ສະຕປັິນຍາໃນການຈື່ ຈາໍ ຫຼ ືການສຸມສະມາທໃິນການເຮດັ

ວຽກເປັນເວລາຕດິຕ່ໍກນັຍາວນານ ຊຶ່ ງເປັນອຸປະສກັໃນການປະກອບກດິຈະກໍາປະຈາໍວນັ ແລະ ການເຂົາ້ຮ່ວມຂອງ

ເຂາົເຈ ົາ້ໃນສງັຄມົຢ່າງເຕມັສ່ວນ ແລະ ມປີະສດິທຜິນົບນົພືນ້ຖານຄວາມສະເໝພີາບກບັຄນົອື່ ນໆ. 

Q15: Q15: Q15: Q15: ຄວາມຫຍຸງ້ຍາກຄວາມຫຍຸງ້ຍາກຄວາມຫຍຸງ້ຍາກຄວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນໃນໃນໃນການດູແລການດູແລການດູແລການດູແລຕົຕົຕົຕນົນນນເອງເອງເອງເອງ: : : :  

ໝາຍເຖງິບຸກຄນົທີ່ ບ່ໍມຄີວາມສາມາດ ຫຼ ືມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການທໍາຄວາມສະອາດຮ່າງກາຍ ຫຼ ືການ

ແຕ່ງກາຍເປັນຕົນ້ແມ່ນບຸກຄນົທີ່ ແຂນກຸດ, ອໍາມະພກຶ, ອໍາມະພາດ.    

Q16: Q16: Q16: Q16: ຄວາມຫຍຸງ້ຍາກຄວາມຫຍຸງ້ຍາກຄວາມຫຍຸງ້ຍາກຄວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນໃນໃນໃນການປາກເວົາ້ ຫຼ ືການປາກເວົາ້ ຫຼ ືການປາກເວົາ້ ຫຼ ືການປາກເວົາ້ ຫຼ ືການສື່ ສານການສື່ ສານການສື່ ສານການສື່ ສານ    ((((ຄນົປາກກກື ຫຼ ືຄນົໃບ ້ຄນົປາກກກື ຫຼ ືຄນົໃບ ້ຄນົປາກກກື ຫຼ ືຄນົໃບ ້ຄນົປາກກກື ຫຼ ືຄນົໃບ)້))): : : :  

ໝາຍເຖງິຄນົທີ່ ເວົ ້າົບ່ໍອອກສຽງ ຫຼ ືມຄີວາມຜດິປົກກະຕທິາງດາ້ນການປາກເວົາ້ເຮດັໃຫເ້ກດີມບີນັຫາໃນ

ການສື່ ສານກບັຜູອ້ື່ ນ ຫຼ ືມຄີວາມຜດິປົກກະຕທິາງດາ້ນອະໄວຍະວະຜນັສຽງທີ່ ເຮດັໃຫບ່ໍ້ສາມາດເວົາ້ໃຫຄ້ນົອື່ ນ

ເຂົາ້ໃຈໄດ.້ 

ສໍາລບັລະຫດັຄໍາຕອບສໍາລບັຄໍາຖາມແຕ່ຄໍາຖາມທ ີQQQQ 11111111 ຫາ QQQQ 16161616 ປະກອບມດີັ່ ງນີ:້ 

1) ບ່ໍມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການເບິ່ ງເຫນັ; 

2) ມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກໜອ້ຍໜຶ່ ງ; 

3) ມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກຫຼາຍ; 

4) ບ່ໍສາມາດເຮດັຫຍງັໄດ.້ 

ຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງ::::    ທາ້ວ ກ ລາວມຄໍີາຕອບດາ້ນຄວາມ

ຫຍຸງ້ຍາກ ດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

- ບ່ໍມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກ ໃນການເບິ່ ງເຫນັ; 

- ມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກໜອ້ຍໜຶ່ ງໃນການໄດຍ້ນີ; 

- ມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກຫຼາຍໃນການຍ່າງ ຫຼ ືການ

ເຄື່ ອນຍາ້ຍ, ສາເຫດ ແມ່ນເນື່ ອງມາຈາກ

ອຸປະເຫດທາງລດົຍນົ; 

- ບ່ໍມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການຈື່ ຈາໍ ຫຼ ືສະມາທ;ິ 

- ບ່ໍມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການດູແລໂຕເອງ; 
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- ບ່ໍມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກ ໃນການປາກເວົາ້ ຫຼ ືການສື່ ສານ.  

ການຈດົກ່າຍ ທ່ານຕອ້ງທາສດໍີາ (����) ໃສ່ຫອ້ງສີ່ ຫ່ຼຽມ (�) ຂອງລະຫດັຄໍາຕອບທີ່ ຖກືຕອ້ງນັນ້ ເຊີ່ ງໄດ ້

ກາໍນດົໄວໃ້ຫໃ້ນໃບສອບຖາມ ຂອງການສໍາຫຼວດພນົລະເມອືງ ແລະ ທີ່ ຢູ່ອາໄສ ປີ 2015. 

ຄໍາຄໍາຄໍາຄໍາຖາມຖາມຖາມຖາມທ ີທ ີທ ີທ ີQQQQ17: 17: 17: 17: ສາເຫດສາເຫດສາເຫດສາເຫດຕົນ້ຕໍທີ່ ມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກຕົນ້ຕໍທີ່ ມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກຕົນ້ຕໍທີ່ ມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກຕົນ້ຕໍທີ່ ມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກ 

ຈຸດປະສົງຂອງຄໍາຖາມນີ ້ແມ່ນເພື່ ອເກບັກໍາຂໍມູ້ນຂ່າວສານກ່ຽວກບັສາເຫດຕົນ້ຕໍທີ່ ພາໃຫມ້ຄີວາມ

ຫຍຸງ້ຍາກໃນການເຄື່ ອນໄຫວຮ່າງກາຍຂອງສະມາຊກິໃນຄວົເຮອືນ.    

ສາເຫດຕົນ້ຕໍທີ່ ພາໃຫມ້ຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກສາເຫດຕົນ້ຕໍທີ່ ພາໃຫມ້ຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກສາເຫດຕົນ້ຕໍທີ່ ພາໃຫມ້ຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກສາເຫດຕົນ້ຕໍທີ່ ພາໃຫມ້ຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກ: : : : ທີ່ ໄດກ້າໍນດົໃນແບບສອບຖາມນີປ້ະກອບມ:ີ     

1111)))) ສາເຫດຕັງ້ສາເຫດຕັງ້ສາເຫດຕັງ້ສາເຫດຕັງ້ແແແແຕ່ເກດີ ຕ່ເກດີ ຕ່ເກດີ ຕ່ເກດີ ((((ກາໍເນດີກາໍເນດີກາໍເນດີກາໍເນດີ):):):): ໝາຍເຖງິບຸກຄນົທີ່ ເກດີມາແລວ້ມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກ ຫຼ ືພກິານ ໃດໜຶ່ ງ

ທີ່ ຕດິໂຕມາພອ້ມໃນເວລາເກດີ.    

2222)))) ສາເຫດຈາກສາເຫດຈາກສາເຫດຈາກສາເຫດຈາກສງົຄາມສງົຄາມສງົຄາມສງົຄາມ::::    ໝາຍເຖງິຄວາມຫຍຸງ້ຍາກ ຫຼ ືພກິານທີ່ ເກດີຈາກເກດີຈາກຜນົກະທບົຂອງ

ສງົຄາມ ທີ່ ເຮດັໃຫບຸ້ກຄນົສູນເສຍອະໄວຍະວະສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ ງຂອງຮ່າງກາຍ ຫຼ ືເຮດັໃຫກ້ານ

ປະຕບິດັງານຂອງອະໄວຍະວະສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ ງຂອງຮ່າງກາຍມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກ ຫຼ ືບ່ໍປົກກະຕ.ິ    

3333)))) ສາເຫດຈາກສາເຫດຈາກສາເຫດຈາກສາເຫດຈາກອຸປະຕເິຫດອຸປະຕເິຫດອຸປະຕເິຫດອຸປະຕເິຫດ:::: ໝາຍເຖງິຄວາມຫຍຸງ້ຍາກ ຫຼ ືພກິານທີ່ ເກດີຈາກອຸປະຕເິຫດຕ່າງໆຫຼາຍ

ກໍລະນ ີເຊັ່ ນ: ເກດີອຸປະຕເິຫດທາງບກົ, ທາງນໍາ້, ການອອກແຮງງານ, ການຫຼິນ້ກລິາ, ການທໍາຮາ້ຍ

ຮ່າງກາຍ, ໄຟຊ໋ອດ, ໄຟໃໝ,້ ນໍາ້ຮອ້ນລວກ ແລະ ອື່ ນໆ.    

4444)))) ສາເຫດຈາກສາເຫດຈາກສາເຫດຈາກສາເຫດຈາກລະເບດີລະເບດີລະເບດີລະເບດີຕກົຄາ້ງຕກົຄາ້ງຕກົຄາ້ງຕກົຄາ້ງ: : : :   ໝາຍເຖງິຄວາມຫຍຸງ້ຍາກ ຫຼ ືພກິານທີ່ ເກດີຈາກລະເບດີ, ລູກປືນ, 

ລູກມີນ້ທີ່ ຕກົຄາ້ງໃນປາງສງົຄາມ ເຮດັໃຫສູ້ນເສຍອະໄວຍະວະສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ ງຂອງຮ່າງກາຍ ຫຼ ື

ເຮດັໃຫກ້ານປະຕບິດັງານຂອງອະໄວຍະວະສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ ງຂອງຮ່າງກາຍມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກ ຫຼ ືບ່ໍ

ປົກກະຕ.ິ    

5555)))) ສາເຫດຈາກພະຍາດສາເຫດຈາກພະຍາດສາເຫດຈາກພະຍາດສາເຫດຈາກພະຍາດ:::: ໝາຍເຖິງຄວາມຫຍຸງ້ຍາກ ຫຼ ືພກິານທີ່ ເກດີຈາກພະຍາດຕ່າງໆ ທີ່ ສົ່ ງຜົນ

ກະທບົຕ່ໍສຸຂະພາບຂອງຄນົເຮດັໃຫກ້ານປະຕບິດັງານຂອງອະໄວຍະວະສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ ງຂອງ

ຮ່າງກາຍມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກ ຫຼ ືບ່ໍປົກກະຕ.ິ    

6666)))) ສາເຫດຈາກສາເຫດຈາກສາເຫດຈາກສາເຫດຈາກອື່ ນໆອື່ ນໆອື່ ນໆອື່ ນໆ:::: ໝາຍເຖງິຄວາມຫຍຸງ້ຍາກ ຫຼ ືພກິານທີ່ ກດີຈາກສາເຫດອື່ ນໆທີ່ ພາໃຫເ້ກດີມີ

ຄວາມພກິານແຕ່ບ່ໍໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນຂາ້ງເທງິ ເຊັ່ ນ:::: ການກນິອາຫານເປັນພດິ, ເສບຢາເສບຕດິ ແລະ 

ອື່ ນໆ ທີ່ ເຮັດໃຫກ້ານປະຕບິັດງານຂອງອະໄວຍະວະສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ ງຂອງຮ່າງກາຍມຄີວາມ

ຫຍຸງ້ຍາກ ຫຼ ືບ່ໍປົກກະຕ.ິ    

ນກັເດນີສໍາຫຼວດຈະຕອ້ງຈດົກ່າຍຄໍາຕອບຕາມທີ່ ຜູຖ້ກືສໍາພາດຕອບມາ ແລະ ໃຫທ້າສດໍີາ (����)ໃສ່ຫອ້ງ

ສີ່ ຫ່ຼຽມ (�) ຂອງລະຫດັສາເຫດທີ່ ພາໃຫເ້ກດີມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກ ຫຼ ືພກິານຕາມທີ່ ກາໍນດົໄວໃ້ນໃບແບບສອບຖາມ. 

ໝາຍເຫດໝາຍເຫດໝາຍເຫດໝາຍເຫດ: : : : ຖາ້ຫາກພກິານຊໍາ້ຊອ້ນໃຫນ້ກັເດນີສໍາຫຼວດຖາມຕື່ ມວ່າລາວມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກໃດຫຼາຍກວ່າໝູ່  

(ໃນຄໍາຖາມທ ີ11 ຫາ 16) ແລວ້ຖາມເຖງິສາເຫດທີ່ ເຮັດັໃຫມ້ຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກດັ່ ງກ່າວ. 
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4444....4444. . . .     ພາກ ຄພາກ ຄພາກ ຄພາກ ຄ:  :  :  :  ສໍາລບັສໍາລບັສໍາລບັສໍາລບັທຸທຸທຸທຸກຄນົກຄນົກຄນົກຄນົທີທ່ີທ່ີທ່ ີ່ ມ ີມີມີມອີາຍຸ ອາຍຸ ອາຍຸ ອາຍຸ 6 6 6 6 ປີປີປີປີຂຶ ້ຂຶ ້ຂຶ ້ຂຶນ້ນນນໄປໄປໄປໄປ    

ພາກ ““““ຄຄຄຄ”””” ແມ່ນຄໍາຖາມກ່ຽວກບັການສກຶສາ ເຊິ່ ງຄໍາຖາມເຫຼົ່ ານີຈ້ະຕອ້ງຖາມທຸກຄນົທີ່ ມອີາຍຸ 6 ປີຂຶນ້

ໄປ. ສໍາລບັເດກັນອ້ຍທີ່ ມອີາຍຸຕ່ໍາກ່ວາ 6 ປີ ແມ່ນບ່ໍໃຫຖ້າມຄໍາຖາມໃນພາກ ““““ຄຄຄຄ””””  ແລະ ໃຫຢຸ້ດການສໍາພາດກ່ຽວ

ກບັເດກັຄນົນັນ້ແລວ້ໃຫຖ້າມສະມາຊກິຄນົອື່ ນໆຕ່ໍໄປໃນຄວົເຮອືນ. 

ຄໍາຄໍາຄໍາຄໍາຖາມຖາມຖາມຖາມທ ີທ ີທ ີທ ີQ18Q18Q18Q18: : : : ທ່ານທ່ານທ່ານທ່ານສາມາດສາມາດສາມາດສາມາດອ່ານອ່ານອ່ານອ່ານ, , , , ຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນພາສາພາສາພາສາພາສາລາວລາວລາວລາວ ຫຼ ືພາສາອື່ ນຫຼ ືພາສາອື່ ນຫຼ ືພາສາອື່ ນຫຼ ືພາສາອື່ ນໄດ ້ໄດ ້ໄດ ້ໄດບ່ໍ້ບ່ໍບ່ໍບ່ໍ????     

ຈດຸປະສງົຂອງຄໍາຖາມນີ ້ແມ່ນເພື່ ອເກບັກໍາຂໍມູ້ນເພື່ ອຄດິໄລ່ອດັຕາການຮູໜ້ງັສຂືອງພນົລະເມອືງລາວ

ທງັໝດົທີ່ ມອີາຍຸ 6 ປີຂຶນ້ໄປ. 

ພາສາລາວ ພາສາລາວ ພາສາລາວ ພາສາລາວ ໝາຍເຖງີ ພາສາທີ່ ໃຊເ້ປັນທາງການໃນ ສປປ ລາວ. 

ພາສາອື່ ນພາສາອື່ ນພາສາອື່ ນພາສາອື່ ນ: : : : ໝາຍເຖງີ ພາສາຕ່າງປະເທດເຊັ່ ນ: ພາສາອງັກດິ, ພາສາໄທ, ພາສາຈນີ, ພາສາຫວຽດນາມ 

ແລະ ພາສາອື່ ນໆ ແຕ່ບ່ໍລວມເອາົພາສາຊນົເຜົ່ າຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. 

ບ່ໍໄດຈ້ກັພາສາບ່ໍໄດຈ້ກັພາສາບ່ໍໄດຈ້ກັພາສາບ່ໍໄດຈ້ກັພາສາ: : : : ໝາຍເຖງິບ່ໍສາມາດອ່ານ ຫຼ ືຂຽນພາສາລາວ ແລະ ພາສາອື່ ນໄດ.້ 

ການສອບຖາມແມ່ນໃຫເ້ນັນ້ໃສ່ການອ່ານໄດ ້ແລະ ຂຽນເປັນພາສາລາວໄດຕ້າມຫຼກັໄວຍາກອນລາວ, 

ຖາ້ຫາກບຸກຄນົໃດສາມາດ ອ່ານແຕ່ຂຽນບ່ໍໄດ ້ຫຼືອ່ານແຕ່ຂຽນບ່ໍໄດ ້ຫຼືອ່ານແຕ່ຂຽນບ່ໍໄດ ້ຫຼືອ່ານແຕ່ຂຽນບ່ໍໄດ ້ຫຼ ື   ຂຽນຂຽນຂຽນຂຽນ ໄດ ້ ໄດ ້ ໄດ ້ ໄດແ້ຕ່ອ່ານບ່ໍໄດ ້ແຕ່ອ່ານບ່ໍໄດ ້ແຕ່ອ່ານບ່ໍໄດ ້ແຕ່ອ່ານບ່ໍໄດ ້ແມ່ນໃຫຖ້ວ່ືາອ່ານຂຽນພາສາລາວບ່ໍ

ໄດ.້ ຖາ້ຫາກຜູຖ້ກືສໍາພາດຕອບວ່າ  ອ່ານພາສາລາວບ່ໍໄດໃ້ຫຖ້າມຕື່ ມວ່າລາວສາມາດອ່ານ  ຫຼ ື ຂຽນພາສາ 

ອື່ ນ (ພາສາຕ່າງປະເທດ) ໄດບໍ້? ເພື່ ອໃຫຄ້ບົຖວ້ນຂອງຄໍາຕອບຂອງແຕ່ລະບຸກຄນົ 

(ໃນຄໍາຖາມນີແ້ມ່ນສາມາດຕອບໄດຄໍ້າຕອບດຽວ). 

ການຈດົກ່າຍຄໍາຕອບແມ່ນໃຫທ້າສດໍີາ (����) ໃສ່ຫອ້ງສີ່ ຫ່ຼຽມ (�) ໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມຄໍາຕອບທີ່ ຜູຖ້ກື

ສໍາພາດຕອບມາ. 

ຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງ::::    ການຈດົກ່າຍຄໍາຕອບສໍາລບັຄໍາຖາມ Q18 ແມ່ນປະຕບິດັດັ່ ງນີ:້ 

1) ກລໍະນຜູີຖ້ກືສໍາພາດອ່ານ ແລະ ຂຽນພາສາລາວໄດ.້ 

2) ກໍລະນີຜູຖ້ືກສໍາພາດອ່ານ ແລະ ຂຽນພາສາອື່ ນ 

(ພາສາຕ່າງປະເທດ) ໄດ.້ 

3) ກລໍະນຜູີຖ້ກືສໍາພາດອ່ານ ແລະ ຂຽນບ່ໍໄດຈ້ກັພາສາ. 

 

ຄໍາຄໍາຄໍາຄໍາຖາມທ ີຖາມທ ີຖາມທ ີຖາມທ ີQ19Q19Q19Q19: : : : ທ່ານທ່ານທ່ານທ່ານເຄຍີເຄຍີເຄຍີເຄຍີເຂົາ້ເຂົາ້ເຂົາ້ເຂົາ້ໂຮງໂຮງໂຮງໂຮງຮຽນຮຽນຮຽນຮຽນບ່ໍບ່ໍບ່ໍບ່ໍ? ? ? ?     

ຈດຸປະສງົຂອງຄໍາຖາມ  ແມ່ນເພື່ ອໃຫຮູ້ກ່້ຽວກບັການເຂົາ້ໂຮງຮຽນຂອງສະມາຊກິໃນຄວົເຮອືນ. 

ການເຂົາ້ໂຮງການເຂົາ້ໂຮງການເຂົາ້ໂຮງການເຂົາ້ໂຮງຮຽນຮຽນຮຽນຮຽນ  

ໝາຍເຖງິການໄດເ້ຂົາ້ຮຽນໃນສະບນັການສກຶສາຂອງລດັ ແລະ ເອກະຊນົທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

ໃນຄໍາຖາມນີຈ້ະໄດຖ້າມເຖງິບຸກຄນົ ທີ່ ໄດເ້ຂົາ້ໂຮງຮຽນ, ກາໍລງັຮຽນຢູ່ ຫຼ ືອອກໂຮງຮຽນແລວ້ ດັ່ ງນິ ້ີ:້ 
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1) ““““ບ່ໍບ່ໍບ່ໍບ່ໍເຄຍີເຄຍີເຄຍີເຄຍີ”””” ໝາຍເຖງິບຸກຄນົທີ່ ບ່ໍເຄຍີເຂົາ້ໂຮງຮຽນເພື່ ອຮຽນໜງັສເືລຍີຈກັເທື່ ອໃນຊວີດິຜ່ານມາຂອງ

ລາວ. 

2) ““““ກໍາລງັຮຽນຢູ່ກໍາລງັຮຽນຢູ່ກໍາລງັຮຽນຢູ່ກໍາລງັຮຽນຢູ່”””” ໝາຍເຖງິບຸກຄນົທີ່ ກໍາລງັຮຽນຢູ່ໃນ ໂຮງຮຽນ, ສະຖາບນັການສກຶສາຕ່າງໆ ແລະ 

ລວມທງັບຸກຄນົທີ່ ຂາດຮຽນຊົ່ ວຄາວ ຫຼ ືບຸກຄນົທີ່ ຢູ່ໃນໄລຍະກາໍລງັພກັຮຽນ. 

3) ““““ເຄຍີເຄຍີເຄຍີເຄຍີ, , , , ອອກໂຮງຮຽນແລວ້ອອກໂຮງຮຽນແລວ້ອອກໂຮງຮຽນແລວ້ອອກໂຮງຮຽນແລວ້”””” ໝາຍເຖງິບຸກຄນົທີ່ ເຄຍີເຂົາ້ໂຮງຮຽນແຕ່ໄດອ້ອກໂຮງຮຽນແລວ້ ຫຼ ືໄດ ້

ສໍາເລດັການຮຽນຮອດຂັນ້ໃດໜຶ່ ງແລວ້ອອກ ແລະ ບ່ໍໄດເ້ຂົາ້ໂຮງຮຽນອກີຕ່ໍໄປ. 

ການຈດົກ່າຍຄໍາຕອບນກັເດນີສໍາຫຼວດແມ່ນໃຫທ້າສດໍີາ (����) ໃສ່ຫອ້ງສີ່ ຫ່ຼຽມ 

(�)  ທີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມຄໍາຕອບຂອງຜູຖ້ກືສໍາພາດ. 

 

ຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງ::::    ການຈດົກ່າຍຄໍາຕອບສໍາລບັຄໍາຖາມ Q19 ແມ່ນປະຕບິດັດັ່ ງນີ:້ 

1) ກລໍະນຜູີຖ້ກືສໍາພາດບ່ໍເຄຍີເຂົາ້ໂຮງຮຽນ. 

2) ກລໍະນຜູີຖ້ກືສໍາພາດກາໍລງັຮຽນຢູ່. 

3) ກໍລະນຜູີຖ້ກືສໍາພາດເຄຍີເຂົາ້ໂຮງຮຽນ ແຕ່ໃນປະຈບຸນັໄດອ້ອກ

ໂຮງຮຽນແລວ້. 

ຄໍາຖາມທ ີຄໍາຖາມທ ີຄໍາຖາມທ ີຄໍາຖາມທ ີQ20Q20Q20Q20: : : : ລະດບັການລະດບັການລະດບັການລະດບັການສກຶສາສູງສຸດທີ່ສກຶສາສູງສຸດທີ່ສກຶສາສູງສຸດທີ່ສກຶສາສູງສຸດທີ່ ທ່ານທ່ານທ່ານທ່ານຮຽນຈບົແມ່ນຮຽນຈບົແມ່ນຮຽນຈບົແມ່ນຮຽນຈບົແມ່ນຊັນ້ໃດຊັນ້ໃດຊັນ້ໃດຊັນ້ໃດ????         

ຈດຸປະສງົຂອງຄໍາຖາມນີ ້ ແມ່ນເພື່ ອໃຫຮູ້ກ່້ຽວກບັລະດບັການສກຶສາສູງສຸດຂອງ

ສະມາຊກິໃນຄວົເຮອືນທີ່ ຮຽນຈບົ. 

ລະດບັການສກຶສາສູງສຸດໝາຍເຖງິຊັນ້ຮຽນສູງສຸດທີ່ ສະມາຊກິໃນຄວົເຮອືນຮຽນ

ຈບົສມົບູນຕາມລະບບົການສກຶສາທີ່ ເປັນທາງການ. ສໍາລບັລະຫດັຄໍາຕອບກ່ຽວກບັຊັນ້ຮຽນ 

ແມ່ນໃຫເ້ບິ່ ງຢູ່ດາ້ນຫຼງັຂອງໃບສອບຖາມ.... 

ຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງ:::: ທາ້ວ ກ ກໍາລງັຮຽນຢູ່ຫອ້ງ ປໍ 4, ຜ່ານມາລາວຮຽນຈບົຫອ້ງ ປໍ 3 ໝາຍ

ວ່າການສກຶສາສູງສຸດຂອງທ່ານ ແມ່ນ ປໍ 3 (ລະຫດັຄໍາຕອບແມ່ນ 13). 

ໝາຍເຫດໝາຍເຫດໝາຍເຫດໝາຍເຫດ::::    

1) ບຸກຄນົທີ່ ຈບົ ມ ໍ6, ມ3ໍ ກ່ອນປີ 2010 ແມ່ນທຽບໃຫຈ້ດົກ່າຍດັ່ ງນີ ້ມ6ໍ = ມ7ໍ, ມ3ໍ = ມ4ໍ. 

2) ບຸກຄນົທີ່ ຈບົ ປໍ 6 ຫຼ ືຈບົແຊກ ກ່ອນປີ 1975 ແມ່ນໃຫຈ້ດົກ່າຍເປັນ ປໍ5. 

3) ບຸກຄນົທີ່ ຈບົການສກຶສາມາຈາກຕ່າງປະເທດ ແມ່ນໃຫທ້ຽບຄກືນັກບັການສກຶສາຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. 

4) ບຸກຄນົທີ່ ຈບົປະຊາສກຶສາ ບໍ1, ບໍ2, ບໍ3 ແມ່ນໃຫຈ້ດົກ່າຍເປັນ ບໍ1 = ປໍ3, ບໍ2 = ປໍ4, ບໍ3 = ປໍ 5. 
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ການທຽບຊັນ້ ຫຼ ືວຸດທກິານສກຶສາຂອງພະສງົກບັການສກຶສາສາມນັທົ່ ວໄປ ແມ່ນໃຫປ້ະຕບິດັດັ່ ງນີ ້ການທຽບຊັນ້ ຫຼ ືວຸດທກິານສກຶສາຂອງພະສງົກບັການສກຶສາສາມນັທົ່ ວໄປ ແມ່ນໃຫປ້ະຕບິດັດັ່ ງນີ ້ການທຽບຊັນ້ ຫຼ ືວຸດທກິານສກຶສາຂອງພະສງົກບັການສກຶສາສາມນັທົ່ ວໄປ ແມ່ນໃຫປ້ະຕບິດັດັ່ ງນີ ້ການທຽບຊັນ້ ຫຼ ືວຸດທກິານສກຶສາຂອງພະສງົກບັການສກຶສາສາມນັທົ່ ວໄປ ແມ່ນໃຫປ້ະຕບິດັດັ່ ງນີ:້:::    

1) ປະກາສະນຍີະບດັຈບົຊັນ້ນກັທໍາ ແລະ ຈບົຊັນ້ປະຖມົສາມນັສງົ ມຄຸີນຄ່າທຽບເທົ່ າກບັປະກາສະນຍີະ 

ບດັຈບົຊັນ້ປະຖມົສກຶສາສມົບູນທາງໂລກ (ການສກຶສາສາມນັທົ່ ວໄປ). 

2) ປະກາສະນຍີະບດັຈບົຊັນ້ປະຣຍິດັຕທໍິາຕອນຕົນ້ ແລະ ຈບົຊັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາສງົຕອນຕົນ້ ມຄຸີນຄ່າ

ທຽບເທົ່ າກບັປະກາສະນຍີະບດັຈບົຊັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາຕອນຕົນ້ທາງໂລກ (ການສກຶສາສາມນັທົ່ ວ

ໄປ). 

3) ປະກາສະນຍີະບດັຈບົຊັນ້ປະຣຍິດັຕທໍິາຕອນປາຍ ແລະ ຈບົຊັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາສງົຕອນປາຍ ມຄຸີນ 

ຄ່າເທົ່ າກບັປະກາສະນຍີະບດັຈບົຊັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາຕອນປາຍທາງໂລກ (ການສກຶສາສາມນັທົ່ ວ

ໄປ). 

4) ປະລນີຍາບດັຈບົຊັນ້ບນັດດິຈາກບນັດດິວທິະຍາຂອງສງົ ມຄຸີນຄ່າເທົ່ າກບັປິຼນຍາຕທີາງໂລກ. 

5) ປະລນີຍາບດັຈບົຊັນ້ມະຫາບນັດດິຈາກບນັດດິວທິະຍາຂອງສງົ ມຄຸີນຄ່າເທົ່ າກບັປິຼນຍາໂທທາງໂລກ. 

6) ປະລນີຍາບດັຈບົຊັນ້ອກັຄະບນັດດິຈາກບນັດດິວທິະຍາຂອງສງົ ມຄຸີນຄ່າເທົ່ າກບັປິຼນຍາເອກທາງໂລກ. 

ຄໍາຖາມທ ີຄໍາຖາມທ ີຄໍາຖາມທ ີຄໍາຖາມທ ີQ21Q21Q21Q21: : : : ວຊິາວຊິາວຊິາວຊິາທີທ່ີທ່ີທ່ ີ່ ທ່ານທ່ານທ່ານທ່ານຮຽນຈົຮຽນຈົຮຽນຈົຮຽນຈບົບບບສູງສຸດສູງສຸດສູງສຸດສູງສຸດແມ່ນແມ່ນແມ່ນແມ່ນວຊິາວຊິາວຊິາວຊິາຫຍງັຫຍງັຫຍງັຫຍງັ???? (ສໍາລບັຄໍາຕອບ ສໍາລບັຄໍາຕອບ ສໍາລບັຄໍາຕອບ ສໍາລບັຄໍາຕອບ 41414141 ຫາຫາຫາຫາ 46464646ໃນໃນໃນໃນຄໍາຄໍາຄໍາຄໍາຖາມຖາມຖາມຖາມ QQQQ20202020))))    

ຈດຸປະສງົຂອງຄໍາຖາມນີ ້ແມ່ນເພື່ ອໃຫຮູ້ວ້ຊິາສະເພາະສູງສຸດຂອງສະມາຊກິໃນຄວົເຮອືນໄດຮ້ຽນຈບົ (ບ່ໍ

ແມ່ນວຊິາສະເພາະທີ່ ຜູຖ້ກືສໍາພາດກໍາລງັຮຽນຢູ່ໃນເວລາປະຈບຸນັ) ເຊິ່ ງສາມາດຮູໄ້ດວ່້າສາຍວຊິາສະເພາະທີ່ ລາວ

ຮຽນຈບົມາ. 

ວຊິາທີ່ ຮຽນຈບົສູງສຸດ ໝາຍເຖງິສາຂາວຊິາທີ່ ລາວໄດຮ້ຽນຈບົ, ຖາ້ຫາກຜູໜ້ຶ່ ງຈບົຫຼາຍສາຂາວຊິາໃນຊັນ້

ດຽວກນັ ແມ່ນໃຫຜູ້ກ້ຽວເລອືກເອາົສາຂາວຊິາໃດໜຶ່ ງ.    

ນກັເດີນສໍາຫຼວດ ຈະຕອ້ງຈດົກ່າຍຄໍາຕອບທີ່ ຜູຖ້ືກສໍາພາດຕອບມາໃຫຖ້ືກຕອ້ງ

ຕາມລະຫດັວຊິາສະເພາະທີ່ ໄດຮ້ຽນຈບົຕາມທີ່ ກໍານດົໄວດ້າ້ນຫຼງັໃບແບບສອບຖາມ ເຊິ່ ງຈະ

ຕອ້ງຈດົກ່າຍໃສ່ໃນຊ່ອງຫວ່າງສໍາລບັຂຽນຄໍາຕອບ ແລະ ລະຫດັດັ່ ງກ່າວແມ່ນມ ີ2 ຕວົເລກ. 

ສໍາລບັລາຍລະອຽດອງົປະກອບຂອງລະຫດັສາຂາວຊິາຕ່າງໆແມ່ນໄດກ້ໍານດົໄວໃ້ນ ເອກະສານເອກະສານເອກະສານເອກະສານ

ຊອ້ນທາ້ຍ ຊອ້ນທາ້ຍ ຊອ້ນທາ້ຍ ຊອ້ນທາ້ຍ 3333. 

ຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງ::::    ທາ້ວ ກ ຮຽນຈບົປະລນິຍາຕ ີສາຂາວຊິາການເງນີການບນັຊ,ີ ສະນັນ້ລະຫດັ

ຄໍາຕອບວຊິາທີ່ ລາວຮຽນຈບົສູງສຸດແມ່ນ 34, ທ່ານຕອ້ງຈດົກ່າຍດັ່ ງຮູບຕວົຢ່າງ: 

ສິ່ ງຄວນເອາົໃຈໃສ່ສິ່ ງຄວນເອາົໃຈໃສ່ສິ່ ງຄວນເອາົໃຈໃສ່ສິ່ ງຄວນເອາົໃຈໃສ່::::    ຄໍາຖາມນີແ້ມ່ນໃຊຖ້າມສະເພາະບຸກຄນົທມີລີະຫດັຄໍາຕອບ 41 ຫາ 46 ໃນຄໍາຖາມ 

Q20 ເທົ່ ານັນ້. 

4444....5555. . . .     ພາກ ງພາກ ງພາກ ງພາກ ງ: : : : ສໍາລບັສໍາລບັສໍາລບັສໍາລບັທຸກທຸກທຸກທຸກຄນົຄນົຄນົຄນົທີ່ ມ ີທີ່ ມ ີທີ່ ມ ີທີ່ ມອີາຍຸ ອາຍຸ ອາຍຸ ອາຍຸ 10 10 10 10 ປີ ຂຶ ້ປີ ຂຶ ້ປີ ຂຶ ້ປີ ຂຶນ້ໄປນໄປນໄປນໄປ            

ພາກ ““““ງງງງ”””” ແມ່ນພວົພນັເຖງິຄໍາຖາມກ່ຽວກບັແຮງງານ ແລະ ການມວີຽກເຮດັງານທໍາ, ບນັດາຄໍາຖາມໃນ

ພາກນີແ້ມ່ນໃຊຖ້າມທຸກຄນົທີ່ ມອີາຍຸແຕ່ 10 ປີຂຶນ້ໄປ. 

ຄໍາຖາມທີຄໍາຖາມທີຄໍາຖາມທີຄໍາຖາມທ ີ   Q22: Q22: Q22: Q22: ໃນໃນໃນໃນເດອືນ ເດອືນ ເດອືນ ເດອືນ 3 3 3 3 ປີ ປີ ປີ ປີ 2005 2005 2005 2005 ທ່ານອາໄສຢູ່ໃສທ່ານອາໄສຢູ່ໃສທ່ານອາໄສຢູ່ໃສທ່ານອາໄສຢູ່ໃສ????    

ຄໍາຖາມນີ ້ເພື່ ອໃຫຮູ້ຂໍ້ມູ້ນຂ່າວສານກ່ຽວກບັການຍກົຍາ້ຍຂອງພນົລະເມອືງໃນລະຫວ່າງສອງການສໍາ

ຫຼວດພນົລະເມອືງ ແລະ ທີ່ ຢູ່ອາໄສທົ່ ວປະເທດປີ 2005 ຫາ 2015. 
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- ຖາ້ຫາກວ່າ ໃນເດອືນ 3 ປີ 2005 ສະມາຊກິໃນຄວົເຮອືນ ໄດອ້າໄສຢູ່ເມອືງດຽວ ກບັເມອືງທີ່ ລາວຢູ່

ປະຈບຸນັແມ່ນໃຫທ້າສດໍີາ (����)ໃສ່ຫອ້ງສີ່ ຫ່ຼຽມ (�)    ຂອງລະຫດັ 1; 

ໝາຍເຫດໝາຍເຫດໝາຍເຫດໝາຍເຫດ: : : : ຖາ້ຫາກວ່າເຮອືນຍງັຕັງ້ຢູ່ບ່ອນເກົ່ າ ແຕ່ຖກຶປ່ຽນຊື່ ເມອືງ ຫຼ ືບາ້ນ ເນື່ ອງຈາກການ ແບ່ງ

ເຂດຄຸມ້ຄອງ, ການໂຮມບາ້ນ, ແຍກບາ້ນ ຫຼ ືຍຸບບາ້ນ ແມ່ນໃຫຖ້ວ່ືາຢູ່ບ່ອນເກົ່ າ (ບ່ໍມີ

ການເຄື່ ອນຍາ້ຍ). 

- ຖາ້ຫາກວ່າ ໃນເດອືນ 3 ປີ 2005 ສະມາຊກິໃນຄວົເຮອືນ ບ່ໍໄດອ້າໄສຢູ່ເມອືງດຽວກບັເມອືງທີ່ ລາວຢູ່

ປະຈບຸນັແມ່ນໃຫຂ້ຽນລະຫດັແຂວງ ແລະ ເມອືງທີ່ ລາວຢູ່ໃນເມອືກ່ອນ ໃນປີ 2005 ໃສ່ໃນຫອ້ງສີ່

ລ່ຽມຂອງລະຫດັ 2 (ສໍາລບັລະຫດັແຂວງ ແລະ ເມອືງຢູ່ໃນ ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ    1111 ); 

- ຖາ້ຫາກວ່າ ໃນເດອືນ 3 ປີ 2005 ສະມາຊກິໃນຄວົເຮອືນໄດອ້າໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ  ແມ່ນໃຫຂ້ຽນ

ລະຫດັປະເທດ ທີ່ ລາວຢູ່ໃນເມອືກ່ອນ ໃນປີ 2005 ໃສ່ໃນຫອ້ງ ສີ່ ລ່ຽມຂອງລະຫດັ 3 (ສໍາລບັລະ 

ຫດັປະເທດໃຫເ້ບິ່ ງຢູ່ດາ້ນຫຼງັຂອງໃບແບບສອບຖາມ). 

ຄໍາຖາມທ ີຄໍາຖາມທ ີຄໍາຖາມທ ີຄໍາຖາມທ ີQ23Q23Q23Q23: ສາເຫດສາເຫດສາເຫດສາເຫດຕົນ້ຕໍຕົນ້ຕໍຕົນ້ຕໍຕົນ້ຕໍຂອງການຍກົຂອງການຍກົຂອງການຍກົຂອງການຍກົຍາ້ຍຍາ້ຍຍາ້ຍຍາ້ຍມາຢູ່ມາຢູ່ມາຢູ່ມາຢູ່ບ່ອນບ່ອນບ່ອນບ່ອນປະຈບຸນັປະຈບຸນັປະຈບຸນັປະຈບຸນັ    

ຄໍາຖາມນີແ້ມ່ນເພື່ ອຖາມເຖິງເຫດຜນົຂອງການຍກົຍາ້ຍ ໃນລະຫວ່າງສອງການສໍາຫຼວດພນົລະເມອືງ 

ແລະ ທີ່ ຢູ່ອາໄສທົ່ ວປະເທດປີ 2005 ຫາ 2015 ທີ່ ມຄໍີາຕອບ 2  ແລະ 3 ຢູ່ໃນ Q2Q2Q2Q22. 

 

ສາເຫດຂອງການຍກົສາເຫດຂອງການຍກົສາເຫດຂອງການຍກົສາເຫດຂອງການຍກົຍາ້ຍຍາ້ຍຍາ້ຍຍາ້ຍມດີັ່ ງມດີັ່ ງມດີັ່ ງມດີັ່ ງນີ ້ນີ ້ນີ ້ນີ:້:::    

- ““““ປ່ຽນບ່ອນເຮດັວຽກປ່ຽນບ່ອນເຮດັວຽກປ່ຽນບ່ອນເຮດັວຽກປ່ຽນບ່ອນເຮດັວຽກ”””” 

ໝາຍເຖງິການຍກົຍາ້ຍບ່ອນເຮດັວຽກ ຫຼ ືສະຖານທີ່ ເຮດັວຽກ ບ່ໍວ່າຈະເປັນວຽກສ່ວນຕວົ ຫຼ ືທາງ

ການ. 

- ““““ຊອກຫາວຽກເຮດັຊອກຫາວຽກເຮດັຊອກຫາວຽກເຮດັຊອກຫາວຽກເຮດັ”””” 

ໝາຍເຖງິການຍກົຍາ້ຍ ໄປຢູ່ບ່ອນອື່ ນ ເພື່ ອຊອກວຽກເຮດັງານທໍາ. 

- ““““ທຸລະກດິທຸລະກດິທຸລະກດິທຸລະກດິ””””  

ໝາຍເຖງິການຍກົຍາ້ຍເພື່ ອໄປດໍາເນນີທຸລະກດິຂອງຕນົເອງຢູ່ບ່ອນອື່ ນ. 

- ““““ການສກຶສາການສກຶສາການສກຶສາການສກຶສາ””””  

ໝາຍເຖງິການຍກົຍາ້ຍເພື່ ອໄປສກຶສາຮ່ໍາຮຽນ. 

- ““““ແຕ່ງດອງແຕ່ງດອງແຕ່ງດອງແຕ່ງດອງ””””  

ໝາຍເຖງິການຍກົຍາ້ຍເພື່ ອໄປສາ້ງຄອບຄວົໃໝ່ ຫຼ ືໄປແຕ່ງດອງ.     

- ““““ຄອບຄວົຍາ້ຍຄອບຄວົຍາ້ຍຄອບຄວົຍາ້ຍຄອບຄວົຍາ້ຍ””””  

ໝາຍເຖງິການຍກົຍາ້ຍຂອງຄອບຄວົ ຫຼ ືຄວົເຮອືນໄປຢູ່ສະຖານທີ່ ໃໝ່. 

- ““““ບາ້ນຍາ້ຍບາ້ນຍາ້ຍບາ້ນຍາ້ຍບາ້ນຍາ້ຍ””””     

ໝາຍເຖງິການຍກົຍາ້ຍບາ້ນຈາກສະຖານທີ່ ເີກ ົ່ າໄປຕັງ້ຢູ່ສະຖານທີ່ ໃໝ່ຍອ້ນເຫດຜນົຕ່າງໆ.     

- ““““ອື່ ນໆອື່ ນໆອື່ ນໆອື່ ນໆ””””  

ແມ່ນສາເຫດຂອງການຍກົຍາ້ຍທີ່ ບ່ໍກ່ຽວຂອ້ງໃນສາເຫດທີ່ ກ່າວມາຂາ້ງເທງິ. 
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ການຈດົກ່າຍສາເຫດຂອງການເຄື່ ອນຍາ້ຍຂອງສະມາຊກິໃນຄວົເຮອືນໃດໜື່ ງ ແມ່ນໃຫຈ້ດົກ່າຍຕາມຄໍາ

ຕອບຂອງຜູຖ້ືກສໍາພາດຕອບເຫດຜນົຕົນ້ຕໍຂອງການຍກົຍາ້ຍ ແລະ ທ່ານຈະຕອ້ງທາສດໍີາ (����)ໃສ່ຫອ້ງສີ່ ຫ່ຼຽມ 

(�) ຂອງລະຫດັຄໍາຕອບຂອງເຫດຜນົການຍກົຍາ້ຍ. 

ຄໍາຖາມທ ີຄໍາຖາມທ ີຄໍາຖາມທ ີຄໍາຖາມທ ີQ24Q24Q24Q24:  :  :  :  ກດິຈະກາໍກດິຈະກາໍກດິຈະກາໍກດິຈະກາໍຕົນ້ຕໍຂອງຕົນ້ຕໍຂອງຕົນ້ຕໍຂອງຕົນ້ຕໍຂອງທ່ານທ່ານທ່ານທ່ານ ໃນ  ໃນ  ໃນ  ໃນ 12 12 12 12 ເດອືນຜ່ານມາເດອືນຜ່ານມາເດອືນຜ່ານມາເດອືນຜ່ານມາແມ່ນຫຍງັແມ່ນຫຍງັແມ່ນຫຍງັແມ່ນຫຍງັ???? 

ຈດຸປະສງົຂອງຄໍາຖາມນີ ້ແມ່ນເພື່ ອເກບັກາໍຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັກດິຈະກາໍຕົນ້ຕໍຂອງສະມາຊກິໃນຄວົເຮອືນໃນ

ໄລຍະ 12 ເດອືນຜ່ານມາ ແລະ ເພື່ ອເປັນການວດັແທກການມວີຽກເຮດັງານທໍາຂອງພນົລະເມອືງ ເຊິ່ ງຈະສາມາດຮູ ້

ໄດເ້ຖງິກາໍລງັແຮງງານ, ການຫວ່າງງານ ແລະ ອດັຕາສ່ວນພນົລະເມອືງທີ່ ຢູ່ນອກກາໍລງັແຮງງານ. 

ກດິຈາໍກາໍກດິຈາໍກາໍກດິຈາໍກາໍກດິຈາໍກາໍ  

ໝາຍເຖິງຮູບແບບການຊອກຢູ່ຫາກນິຂອງຄນົເຮາົໃນສງັຄົມ ໂດຍການເຮັດທຸລະກດິ ຫຼ ືເຮດັວຽກ

ງານອື່ ນໆຕາມຄວາມມກັ ຫຼ ືຄວາມຊິນ້ເຄຍີ ຫຼ ືວຊິາຊບີທີ່ ຮຽນມາຂອງແຕ່ລະບຸກຄນົ. ກດິຈະ ກໍາຕົນ້ຕໍປະກອບມີ

ດັ່ ງນີ:້ 

1) ພະນກັງານລດັ ຫຼ ືພະນກັງານລດັ ຫຼ ືພະນກັງານລດັ ຫຼ ືພະນກັງານລດັ ຫຼ ືຜູອ້ອກແຮງງານໃຫລ້ດັຜູອ້ອກແຮງງານໃຫລ້ດັຜູອ້ອກແຮງງານໃຫລ້ດັຜູອ້ອກແຮງງານໃຫລ້ດັ:::: ໝາຍເຖງິບຸກຄນົທີ່ ເຮດັວຽກຢູ່ພາຍໃຕກ້ານຄຸມ້ຄອງດູແລ

ຂອງລດັ ໂດຍໄດຮ້ບັການທດົແທນຈາກການອອກແຮງງານດວ້ຍເງນີເດອືນ ຫຼ ືຄ່າແຮງງານ ຫຼ ືເງນີອຸດ

ໜນູ, ຜນົປະໂຫຍດ ແລະ ນະໂຍບາຍອື່ ນໆຕາມທີ່ ໄດກ້ໍານດົໄວໃ້ນລະບຽບກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບ

ລດັຖະກອນ. 

ຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງ:::: ພະນກັງານຫອ້ງວ່າການປົກຄອງເມອືງ, ພະນກັງານຄູສອນ, ທະຫານ, ຕໍາຫຼວດ, ທ່ານ 

ໝໍ, ນາຍບາ້ນ... 

2) ຜູອ້ອກແຮງງານໃຫເ້ອກະຊນົຜູອ້ອກແຮງງານໃຫເ້ອກະຊນົຜູອ້ອກແຮງງານໃຫເ້ອກະຊນົຜູອ້ອກແຮງງານໃຫເ້ອກະຊນົ:::: ໝາຍເຖງິບຸກຄນົທີ່ ເຮດັວຽກຢູ່ພາຍໃຕກ້ານຄຸມ້ຄອງດູແລຂອງຜູໃ້ຊ ້

ແຮງງານພາກເອກະຊນົ ໂດຍໄດຮ້ບັການທດົແທນຈາກການອອກແຮງງານດວ້ຍເງນີເດອືນ ຫຼ ືຄ່າແຮງ

ງານ, ຜນົປະໂຫຍດ ແລະ ນະໂຍບາຍອື່ ນໆຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບກດົໝາຍ ແລະ ສນັຍາແຮງ

ງານ. 

ຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງ:::: ພະນກັງານຂອງໂຮງງານຕດັຫຍບິເສືອ້ຜາ້ລາ້ນຊາ້ງ, ບໍລສິດັສມົບູນການຄາ້, ຫາ້ງຮາ້ນ  

ຕ່າງໆ... 

3) ຜູອ້ອກແຮງງານໃຫລ້ດັວສິາຫະກດິຜູອ້ອກແຮງງານໃຫລ້ດັວສິາຫະກດິຜູອ້ອກແຮງງານໃຫລ້ດັວສິາຫະກດິຜູອ້ອກແຮງງານໃຫລ້ດັວສິາຫະກດິ:::: ໝາຍເຖງິບຸກຄນົທີ່ ເຮດັວຽກຢູ່ພາຍໃຕກ້ານຄຸມ້ຄອງດູແລຂອງຜູ ້

ໃຊແ້ຮງງານພາກສ່ວນລດັວສິາຫະກດິ ໂດຍໄດຮ້ບັການທດົແທນຈາກການອອກແຮງງານດວ້ຍເງນີ

ເດອືນ ຫຼ ືຄ່າແຮງງານ, ຜນົປະໂຫຍດ ແລະ ນະໂຍບາຍອື່ ນໆຕາມທີ່ ໄດກ້ໍານດົໄວໃ້ນລະບຽບກດົໝາຍ 

ແລະ ສນັຍາແຮງງານ. 

ຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງ:::: ພະນກັງານຂອງບໍລສິດັການບນິລາວ, ບໍລສິດັໄຟຟາ້ລາວ, ບໍລສິດັລາວໂທລະຄມົ, ລດັວິ

ສາຫະກດິນໍາ້ປະປາ...  

4) ຜູໃ້ຊແ້ຮງງານຜູໃ້ຊແ້ຮງງານຜູໃ້ຊແ້ຮງງານຜູໃ້ຊແ້ຮງງານ ((((ນາຍຈາ້ງນາຍຈາ້ງນາຍຈາ້ງນາຍຈາ້ງ)))): ໝາຍເຖງິບຸກຄນົ ຫຼ ືການຈດັຕັງ້ທີ່ ນໍາໃຊຜູ້ອ້ອກແຮງງານເຮດັວຽກໃຫຕ້ນົ 

ໂດຍຕອ້ງຈ່າຍເງນີເດອືນ ຫຼ ືຄ່າແຮງງານ, ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ນະໂຍບາຍອື່ ນໆ ທີ່ ກໍານດົໄວໃ້ນ

ລະບຽບກດົໝາຍ ແລະ ສນັຍາແຮງງານໃຫແ້ກ່ຜູອ້ອກແຮງງານ.  

ຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງ:::: ເຈ ົາ້ຂອງຮາ້ນຂາຍເຄື່ ອງແຫງ້, ເຈ ົາ້ຂອງຮາ້ນຂາຍເຄື່ ອງກໍ່ ສາ້ງ, ເຈ ົາ້ຂອງຮາ້ນເສມີສວຍ, 

ເຈົາ້ຂອງຮາ້ນກນິດື່ ມ... 
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5) ເຮດັວຽກໃຫຕ້ນົເອງເຮດັວຽກໃຫຕ້ນົເອງເຮດັວຽກໃຫຕ້ນົເອງເຮດັວຽກໃຫຕ້ນົເອງ:::: ໝາຍເຖງິຜູທ້ີ່ ເຮດັວຽກທຸລະກດິການຜະລດິຂອງຕນົເອງສໍາລບັການຊມົໃຊຂ້ອງ 

ຕນົເອງ ຫຼ ືເພື່ ອຜນົກາໍໄລແຕ່ບ່ໍໄດວ່້າຈາ້ງຜູອ້ອກແຮງງານເຮດັວຽກໃຫຕ້ນົເອງ.  

ຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງ:::: ຊາວນາ, ພ່ໍຄາ້ນອ້ຍ, ຊ່າງໄມ,້ ຊ່າງຕ່ໍາຫູກ, ຈກັສານ... 

6) ເຮດັວຽກໃຫຄ້ອບຄວົເຮດັວຽກໃຫຄ້ອບຄວົເຮດັວຽກໃຫຄ້ອບຄວົເຮດັວຽກໃຫຄ້ອບຄວົ(ບ່ໍໄດຄ່້າຈາ້ງບ່ໍໄດຄ່້າຈາ້ງບ່ໍໄດຄ່້າຈາ້ງບ່ໍໄດຄ່້າຈາ້ງ)::::  ໝາຍເຖງິບນັດາສະມາຊກິຂອງຄວົເຮອືນທີ່ ເຮດັວຽກຊ່ວຍທຸລະ 

ກດິ, ການກະສກິາໍ ຫຼ ືກດິຈະກາໍໃດໜຶ່ ງຂອງຄອບຄວົ ໂດຍບ່ໍໄດຮ້ບັຄ່າຈາ້ງ ຫຼ ືຜນົຕອບແທນ. 

7) ເຮດັວຽກນໍາອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົເຮດັວຽກນໍາອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົເຮດັວຽກນໍາອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົເຮດັວຽກນໍາອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ, , , , NGONGONGONGO    ແລະ ສະຖານທດູຕ່າງໆແລະ ສະຖານທດູຕ່າງໆແລະ ສະຖານທດູຕ່າງໆແລະ ສະຖານທດູຕ່າງໆ: : : : ໝາຍເຖງິຜູທ້ີ່ ເຮດັວຽກຢູ່ນໍາອງົ

ການຈດັຕັງ້ສາກນົ, NGO ແລະ ສະຖານທດູຕ່າງໆ. 

8) ຫວ່າງງານຫວ່າງງານຫວ່າງງານຫວ່າງງານ (ຫຼ ືຜູທ້ີ່ ກໍາລງັຊອກຫາວຽກເຮດັ): ໝາຍເຖງິບຸກຄນົທີ່ ບ່ໍມວີຽກເຮດັງານທໍາ, ສາມາດເຮດັ 

ວຽກໄດແ້ຕ່ບ່ໍມວີຽກເຮດັ ຫຼ ືກາໍລງັຊອກຫາວຽກເຮດັ. 

9) ນກັຮຽນນກັຮຽນນກັຮຽນນກັຮຽນ:::: ໝາຍເຖງິບຸກຄນົທີ່ ໄດເ້ຂົາ້ຮຽນປົກກະຕຢູ່ິໃນໂຮງຮຽນ, ສະຖາບນັການສກຶສາພາກລດັ ຫຼື ື

ເອກະຊນົ, ເຊິ່ ງຈະຕອ້ງເປັນນກັຮຽນທີ່ ຮຽນເຕັມເວລາຂອງມືໜ້ຶ່ ງ ຫຼ ືສ່ວນໃດໜຶ່ ງຂອງມື ້ແລະ 

ປົກກະຕແິລວ້ແມ່ນບ່ໍໄດປ້ະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນກດິຈະກາໍວຽກງານເສດຖະກດິ ເຊັ່ ນວ່າ: ການເຮດັວຽກ

ງານ ຫຼ ືການເປັນພະນກັງານສງັກດັຢູ່ບ່ອນໃດໜຶ່ ງ. 

10) ພ່ໍເຮອືນພ່ໍເຮອືນພ່ໍເຮອືນພ່ໍເຮອືນ////ແມ່ເຮອືນແມ່ເຮອືນແມ່ເຮອືນແມ່ເຮອືນ:::: ໝາຍເຖງິບຸກຄນົທີ່ ເຮດັວຽກບາ້ນການເຮອືນໃນຄວົເຮອືນຂອງຕນົເອງ ແລະ ບ່ໍ

ໄດເ້ຮດັເພື່ ອຄ່າຈາ້ງ ຫຼ ືກາໍໄລ. 

ຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງ: ເຮດັວຽກອານາໄມເຮອືນຊານບາ້ນຊ່ອງ, ແຕ່ງຢູ່ຄວົກນິ, ຊກັເຄອືງຊກັຂອງ... 

11) ອື່ ນໆອື່ ນໆອື່ ນໆອື່ ນໆ: ປະກອບມບຸີກຄນົທີ່ ບໍານານ, ເຈບັປ່ວຍ, ແກ່ສະລາ, ນກັບວດ, ນກັໂທດ, ຜູຕ້ອ້ງຫາທີ່ ຖກືຄຸມ

ຂງັ... 

ວທີກີານຈດົກ່າຍຄໍາຕອບທ່ານຈະຕອ້ງຈດົກ່າຍລະຫດັຄໍາຕອບທີ່ ມ ີ2 ຕວົເລກໃສ່ໃນສອງຫອ້ງສີ່ ຫ່ຼຽມ 

(��)  ສໍາລບັຂຽນລະຫດັຄໍາຕອບໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມທີ່ ຜູຖ້ກືສໍາພາດຕອບມາ ໂດຍອງີຕາມລະຫດັກດິຈະກໍາຕົນ້ຕໍ

ທີ່ ມ ີ2 ຕວົເລກຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນດາ້ນຫຼງັຂອງໃບແບບສອບຖາມ. 

ໝາຍເຫດໝາຍເຫດໝາຍເຫດໝາຍເຫດ::::    ສໍາລບັອາສາສະໝກັທີ່ ບ່ໍໄດຮ້ບັຄ່າຈາ້ງ ແມ່ນໃຫກ້າໍນດົກດິຈະກໍາຕົນ້ຕໍຂອງເຂາົເຈ ົາ້ແຕ່ 1 ຫາ 7 

ໂດຍອງິຕາມກດິຈະກໍາຕວົຈງິຂອງລາວ, ເຊັ່ ນ: ອາສາສະໝກັຢູ່ພາກສ່ວນລດັ ແມ່ນໃຫໝ້າຍ

ລະຫດັ 01; 

ສິ່ ງຄວນເອາົໃຈໃສ່ສິ່ ງຄວນເອາົໃຈໃສ່ສິ່ ງຄວນເອາົໃຈໃສ່ສິ່ ງຄວນເອາົໃຈໃສ່:::: ຖາ້ສະມາຊກິຄວົເຮອືນໃດໜຶ່ ງໄດປ້ະກອບກດິຈະກາໍຫຼາຍກດິຈະກໍາພອ້ມກນັ ແມ່ນໃຫ ້

ນກັເດນີສໍາຫຼວດສອບຖາມວ່າ ລາວໃຊເ້ວລາເຂົາ້ໃນກດິຈະກໍາ ໃດຫຼາຍກວ່າໝູ່  ແມ່ນ

ໃຫຖ້ເືອາົກດິຈະກໍານັນ້ເປັນຕົນ້ຕໍ ໃນກໍລະນທີີ່ ບ່ໍສາມາດແຍກເວລາກດິຈະກໍາແຕ່ລະ

ປະເພດໄດ ້ຫຼ ືໃຊເ້ວລາເທົ່ າກນັ   ແມ່ນໃຫຖ້ເືອາົລາຍຮບັເປັນຕວົກໍານດົກດິຈະກໍາ

ຂອງລາວ (ຍກົເວັນ້ຜູທ້ີ່ ເຮດັກດິຈະກາໍແຕ່ 1 - 4 ເຖງິວ່າຈະໃຊເ້ວລາເຂົາ້ໃນກດິຈະກໍາ

ອື່ ນຫຼາຍກຕໍາມ ແມ່ນ ໃຫຖ້ເືອາົກດິຈະກາໍ 1 - 4).    

ຄໍາຖາມທ ີຄໍາຖາມທ ີຄໍາຖາມທ ີຄໍາຖາມທ ີQ25: Q25: Q25: Q25: ອາຊບີອາຊບີອາຊບີອາຊບີຕົນ້ຕໍຕົນ້ຕໍຕົນ້ຕໍຕົນ້ຕໍຂອງຂອງຂອງຂອງທ່ານທ່ານທ່ານທ່ານ ໃນ  ໃນ  ໃນ  ໃນ 12 12 12 12 ເດອືນເດອືນເດອືນເດອືນ ຜ່ານມາແມ່ນຫຍງັຜ່ານມາແມ່ນຫຍງັຜ່ານມາແມ່ນຫຍງັຜ່ານມາແມ່ນຫຍງັ????    

ຈດຸປະສງົຂອງຄໍາຖາມນີ ້ແມ່ນເພື່ ອເກບັກໍາຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັອາຊບີຕົນ້ຕໍທີ່ ຜູຖ້ກືສໍາພາດ ແລະ ສະມາຊກິ

ໃນຄວົເຮອືນໄດປ້ະຕບິດັໃນໄລຍະ 12 ເດອືນຜ່ານມາ. ຄໍາຖາມນີຈ້ະຕອ້ງຖາມທຸກຄນົທີ່ ໄດໃ້ຫຄໍ້າຕອບຢູ່ໃນລະຫດັ

ລະຫວ່າງ 1 ຫາ 7 ສໍາລບັຄໍາຖາມ Q24. 
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ນກັເດນີສໍາຫຼວດຈະຕອ້ງຈດົກ່າຍຄໍາຕອບຕາມທີ່ ຜູຖ້ກືສໍາພາດຕອບມາ ໂດຍຂຽນອາຊບີຕົນ້ຕໍທີ່ ໄດເ້ຮດັ

ໃນ 12 ເດອືນຜ່ານມາໃສ່ຊ່ອງຫວ່າງສໍາລບັຂຽນຄໍາຕອບ ແລະ ຈະຕອ້ງຂຽນໃຫຊ້ດັເຈນ, ຖກືຕອ້ງ ແລະ ອ່ານອອກ

ງ່າຍ. 

ຄໍາຖາມທ ີຄໍາຖາມທ ີຄໍາຖາມທ ີຄໍາຖາມທ ີQ26Q26Q26Q26: : : : ຂະແໜຂະແໜຂະແໜຂະແໜງງງງເສດຖະກດິເສດຖະກດິເສດຖະກດິເສດຖະກດິຕົນ້ຕໍຕົນ້ຕໍຕົນ້ຕໍຕົນ້ຕໍໃນ ໃນ ໃນ ໃນ 12 12 12 12 ເດອືນເດອືນເດອືນເດອືນ    ຜ່ານມາຜ່ານມາຜ່ານມາຜ່ານມາແມ່ນແມ່ນແມ່ນແມ່ນຫຍງັຫຍງັຫຍງັຫຍງັ????    

ຈດຸປະສງົຂອງຄໍາຖາມນີ ້ແມ່ນເພື່ ອເກບັກໍາຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັຂະແໜງເສດຖະກດິຕົນ້ຕໍຂອງສະມາຊກິຄວົ

ເຮອືນໄດເ້ຮດັໃນ 12 ເດອືນຜ່ານມາ ໂດຍອງີໃສ່ລະຫດັສາລະບານການຈດັແບ່ງຂະແໜງເສດຖະກດິຂອງ ສປປ 

ລາວ ທີ່ ມ ີ2 ຕວົເລກ ເຊິ່ ງກາໍນດົໄວໃ້ນດາ້ນຫຼງັຂອງໜາ້ປົກປືມ້ແບບສອບຖາມ ໃສ່ໃນສອງຫອ້ງສີ່ ຫ່ຼຽມ (��). 

ສໍາລັບລາຍລະອຽດຂອງຂະແໜງເສດຖະກິດຕົນ້ຕໍໃນ 12 ເດືອນຜ່ານມາແມ່ນໄດກ້ໍານົດໄວໃ້ນ 

ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 4444. 

 

ຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງ: : : : ວທິີການຈດົກ່າຍຄໍາຖາມທີ Q24, Q25, 

Q26 ທ່ານຕອ້ງຈດົກ່າຍດັ່ ງຮູບຕວົຢ່າງ: 

1) ນາງ ກ ເປັນພະນກັງານການເງນີ ຢູ່ສູນສະຖຕິແິຫ່ງ

ຊາດ. 

2) ທາ້ວ ຂ ເປັນພະນັກງານການເງນີ ຢູ່  ໂຮງງານ

ຕດັຫຍບິ. 

3) ທາ້ວ ຄ ເປັນພະນກັງານຂັບລົດ ຢູ່ອົງການສະຫະ

ປະຊາຊາດປະຈາໍ ສປປ ລາວ. 

ສິ່ ງຄວນເອາົໃຈໃສ່ສິ່ ງຄວນເອາົໃຈໃສ່ສິ່ ງຄວນເອາົໃຈໃສ່ສິ່ ງຄວນເອາົໃຈໃສ່: : : :     

---- ສໍາລບັພາກສ່ວນກໍາລງັປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ ແລະ ກໍາລງັປອ້ງກນັຊາດ ແມ່ນໃຫລ້ະບຸອາຊບີຕວົ

ຈງິ ທີ່ ເຂາົເຈ ົາ້ ເຮດັໃນປະຈບຸນັ. ຖາ້ແມ່ນທະຫານສດົ ແມ່ນໃຫໃ້ສ່ລະຫດັຕາມການກໍານດົ ຂອງ

ກະຊວງກ່ຽວຂອ້ງ. 

---- ເພື່ ອເປັນບ່ອນອງີໃນການໃສ່ລະຫດັຄໍາຕອບໃນຄໍາຖາມທ ີ 26 ໃຫຖ້ກືຕອ້ງ ໃນຄໍາຖາມທ ີ 25 

ກ່ຽວກບັ ອາຊບີ ພາຍຫຼງັທີ່ ຮູອ້າຊບີແລວ້ ຕອ້ງຖາມຕື່ ມວ່າຜູກ່້ຽວເຮດັວຽກຢູ່ໃສ ຫຼງັຈາກນັນ້ ຈ ິ່ ງ

ກາໍນດົຂະແໜງ ເສດຖະກດິ ໃນຄໍາຖາມທ ີ26. ໃຫບ້ນັທກຶຂໍມູ້ນດັ່ ງກ່າວນີ ້ໃສ່ໃນບືມ້ບນັທກຶເພື່ ອ

ກວດກາຄວາມຖກຶຕອ້ງກ່ອນ ແລວ້ຈິ່ ງຈດົກ່າຍເຂົາ້ໃນແບບສອບຖາມ. ປືມ້ບນັທກຶດັ່ ງກ່າວ ຈະ

ເປັນບ່ອນອງີໃຫນ້ກັກວດກາ ເພື່ ອກວດສອບຄວາມຖກຶຕອ້ງ ໃນການກາໍນດົຂະແໜງ ເສດຖະກດິ.  
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ໃນປືມ້ບນັທກຶໃຫຂ້ຽນດັ່ ງນີ ້ໃນປືມ້ບນັທກຶໃຫຂ້ຽນດັ່ ງນີ ້ໃນປືມ້ບນັທກຶໃຫຂ້ຽນດັ່ ງນີ ້ໃນປືມ້ບນັທກຶໃຫຂ້ຽນດັ່ ງນີ:້:::    

ລ/ດ ສະມາຊກິໃນ 

ຄວົເຮອືນ 

Q24: ກດິຈະກາໍຕົນ້ຕໍ 

ໃນ 12 ເດອືນຜ່ານມາ  

Q25: 

ອາຊບີຕົນ້ 

ຕໍໃນ 12 

ເດອືນ 

ຜ່ານມາ 

ສະຖານທີ່ ເຮດັວຽກ  Q26: ຂະແໜງ 

ເສດຖະກດິ 

1 ທາ້ວ ພອນ

ສກັ 

ພະນກັງານລດັ (01) ບນັຊ ີ ສູນສະຖຕິແິຫ່ງຊາດ ການບໍລຫິານລດັ (69) 

2 ນາງ ສອນ ພະນກັງານເອກກະຊນົ ຄນົຂບັລດົ ບໍລສິດັ ດາວ ີກໍ່ ສາ້ງ ການເຄື່ ອນໄຫວດາ້ນ

ການ 

ບໍລກິານ ສ່ງນບຸກຄນົ 

ອື່ ນໆ (96) 

3 ທາ້ວ ແກວ້ ພະນກັງານລດັວສິາຫະກດິ ຍາມ ລດັວສິະຫະກດິໄຟ 

ຟາ້ລາວ 

ການສະໜອງໄຟຟາ້ 

(35) 

    

4444....6666. . . .     ພາກ ຈພາກ ຈພາກ ຈພາກ ຈ: : : : ສໍາລບັສໍາລບັສໍາລບັສໍາລບັແມ່ຍງິອາຍຸ ແມ່ຍງິອາຍຸ ແມ່ຍງິອາຍຸ ແມ່ຍງິອາຍຸ 15151515----49 49 49 49 ປີປີປີປີ    ((((ຖາມແມ່ຍງິໂດຍກງົຖາມແມ່ຍງິໂດຍກງົຖາມແມ່ຍງິໂດຍກງົຖາມແມ່ຍງິໂດຍກງົ))))    

ຈດຸປະສງົຂອງພາກ ຈຈຈຈ ແມ່ນເພື່ ອເກບັກ າຂໍມູ້ນຂ່າວສານກ່ຽວກບັການຈະເລນີພນັຂອງແມ່ຍງິໃນເກນອາຍຸ 

15-49 ປີ ເຊິ່ ງໃນນັນ້ຈະໄດຖ້າມກ່ຽວກບັການເກດີລູກມຊີວີດິ, ອາຍຸໃນເວລາເກດີລູກຜູທໍ້າອດິ ແລະ ການເກດີຂອງ

ລູກຄນົສຸດທາ້ຍຂອງລາວ. ນກັເດນີສໍາຫຼວດຄວນຖາມຄໍາຖາມນີໂ້ດຍກງົກບັແມ່ຍງິທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. ໃນກໍລະນແີມ່ຍງິທີ່

ເປັນເປົາ້ໝາຍຂອງການສໍາພາດບ່ໍຢູ່ເຮອືນນກັເດນີສໍາຫຼວດສາມາດຖາມຫວົໜາ້ຄວົເຮອືນແທນ. 

ຄໍາຖາມທ ີຄໍາຖາມທ ີຄໍາຖາມທ ີຄໍາຖາມທ ີQ27: Q27: Q27: Q27: ເລກທີ່ ບຸກຄນົຈາກ ເລກທີ່ ບຸກຄນົຈາກ ເລກທີ່ ບຸກຄນົຈາກ ເລກທີ່ ບຸກຄນົຈາກ Q1Q1Q1Q1                            

ກ່ອນອື່ ນທ່ານຕອ້ງກວດເບິ່ ງວ່າໃນຄວົເຮອືນທີ່ ຖກືສໍາພາດມແີມ່ຍງິທີ່ ມເີກນອາຍຸ 15-49 ປີ ໂດຍອງີໃສ່

ຄໍາຖາມທ ີQQQQ2222, , , , QQQQ4444, QQQQ5555.    

ສໍາລບັຄໍາຖາມທ ີQ27Q27Q27Q27    ນີທ່້ານຈະຕອ້ງຂຽນເລກທີ່ ບຸກຄນົສະເພາະແມ່ຍງິໃນເກນອາຍຸ 15-49 ປີ ຈາກ 

Q1 ໃສ່ໃນສອງຫອ້ງສີ່ ຫ່ຼຽມ (��) ໃຫຖ້ກືຕອ້ງ.    

ໃນກໍລະນີຜີດິພາດໝດົແຖວສະເພາະໃນ ພາກ ຈພາກ ຈພາກ ຈພາກ ຈ    ແລະ ພາກ ສພາກ ສພາກ ສພາກ ສ    ແມ່ນ ໃຫທ້າສດໍີາ (����) ໃສ່ຫອ້ງສີ່ ຫ່ຼຽມ

ນອ້ຍ (�) ທີ່ ຢູ່ດາ້ນລຸ່ມຂອງເລກທບຸີກຄນົໃນຄໍາຖາມທ ີ27 ນີ.້    

ຄໍາຄໍາຄໍາຄໍາຖາມທ ີຖາມທ ີຖາມທ ີຖາມທ ີQ28: Q28: Q28: Q28: ທ່ານທ່ານທ່ານທ່ານເຄຍີເກດີເຄຍີເກດີເຄຍີເກດີເຄຍີເກດີ ລູກມີຊີີວິດິບ່ໍລູກມີຊີີວິດິບ່ໍລູກມີຊີີວິດິບ່ໍລູກມີຊີີວິດິບ່ໍ?      ?      ?      ?       

ຈດຸປະສງົຄໍາຖາມ ເພື່ ອເກບັກາໍຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັການເຄຍີເກດີລູກມຊີວີດິຂອງແມ່ຍງິ ໃນເກນອາຍຸ 15-49 

ປີ ໃນຄວົເຮອືນຖກືສໍາພາດ. ການເກດີມຊີວີດິການເກດີມຊີວີດິການເກດີມຊີວີດິການເກດີມຊີວີດິ ແມ່ນໃຫອ້ງີໃສ່ນຍິາມຕາມທີ່ ໄດກ້ໍານດົໄວໃ້ນໜາ້ທ ີໜາ້ທ ີໜາ້ທ ີໜາ້ທ ີ9999    ຂອງປືມ້ຄູ່ມື

ນກັເດນີສໍາຫຼວດ.... 

ການຈດົກ່າຍຄໍາຕອບແມ່ນໃຫທ້າສດໍີາ (����) ໃສ່ຫອ້ງສີ່ ຫ່ຼຽມ (�) ຂອງລະຫດັຄໍາຕອບຕາມທີ່ ຜູຖ້ກືສໍາ

ພາດ ຫຼ ືສະມາຊກິຄວົເຮອືນຕອບ, ກລໍະນຄໍີາຕອບ “ບ່ໍເຄຍີ” ແມ່ນໃຫທ່້ານທາສດໍີາ (����)ໃສ່ຫອ້ງສີ່ ຫ່ຼຽມ (�) ທີ່ ມ ີ
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ລະຫດັ 2  ແລວ້ສບືຕ່ໍຖາມແມ່ຍງິຄນົຕ່ໍໄປ. ກໍລະນຄໍີາຕອບ “ເຄຍີ” ທ່ານຈະຕອ້ງທາສດໍີາ (����)ໃສ່ຫອ້ງສີ່ ຫ່ຼຽມ 

(�) ທີ່ ມເີລກລະຫດັ 1 ແລວ້ສບືຕ່ໍຖາມຄໍາຖາມຕ່ໍໄປ. 

ຄໍາຖາມທ ີຄໍາຖາມທ ີຄໍາຖາມທ ີຄໍາຖາມທ ີQ2Q2Q2Q29999, , , , Q30, Q31Q30, Q31Q30, Q31Q30, Q31: : : : ຈາໍນວນຈາໍນວນຈາໍນວນຈາໍນວນລູກລູກລູກລູກທີ່ ເກດີມຊີວີດິທີ່ ເກດີມຊີວີດິທີ່ ເກດີມຊີວີດິທີ່ ເກດີມຊີວີດິ    

ໝາຍເຖງິຈໍານວນລູກທີ່ ລາວໄດເ້ກດີທງັໝດົ ຊຶ່ ງລວມມຜູີທ້ີ່ ຍງັມຊີວີດີຢູ່ໃນປະຈບຸນັ ແລະ ເສຍຊວີດິ

ແລວ້. ສໍາລບັລູກຜູທ້ີ່ ຍງັມຊີວີດິອາດຈະຢູ່ນໍາລາວ ຫຼ ືອາດຢູ່ບ່ອນອື່ ນກໍເປັນໄດ.້ ສໍາລບັລູກລຽ້ງ, ລູກຮກັລູກແພງ, , , , 

ລູກຕດິຜວົ ຫຼ ືລູກພີ່ ນອ້ງທີ່ ເກດີຈາກຜູອ້ື່ ນ ແມ່ນບ່ໍນບັເອາົ.    

ໃຫຂ້ຽນຈາໍນວນລູກທີ່ ລາວເກດີມຊີວີດິທງັໝດົໃສ່ແຕ່ລະຄໍາຖາມດັ່ ງລຸ່ມນີ ້ໃຫຂ້ຽນຈາໍນວນລູກທີ່ ລາວເກດີມຊີວີດິທງັໝດົໃສ່ແຕ່ລະຄໍາຖາມດັ່ ງລຸ່ມນີ ້ໃຫຂ້ຽນຈາໍນວນລູກທີ່ ລາວເກດີມຊີວີດິທງັໝດົໃສ່ແຕ່ລະຄໍາຖາມດັ່ ງລຸ່ມນີ ້ໃຫຂ້ຽນຈາໍນວນລູກທີ່ ລາວເກດີມຊີວີດິທງັໝດົໃສ່ແຕ່ລະຄໍາຖາມດັ່ ງລຸ່ມນີ:້::: 

Q2Q2Q2Q29999: : : : ຈາໍນວນລູກທີ່ ຢູ່ນາໍທ່ານໃນປະຈບຸນັຈາໍນວນລູກທີ່ ຢູ່ນາໍທ່ານໃນປະຈບຸນັຈາໍນວນລູກທີ່ ຢູ່ນາໍທ່ານໃນປະຈບຸນັຈາໍນວນລູກທີ່ ຢູ່ນາໍທ່ານໃນປະຈບຸນັມຈີກັຄນົມຈີກັຄນົມຈີກັຄນົມຈີກັຄນົ???? 

ໝາຍເຖງິ ຈາໍນວນລູກທງັໝດົທີ່ ອາໄສຢູ່ນາໍລາວໃນປະຈບຸນັເປັນປະຈາໍ.   

Q30Q30Q30Q30: ຈາໍນວນລູກທີ່ ຢູ່ນາໍຄນົອື່ ນໃນປະຈບຸນັມຈີກັຄນົຈາໍນວນລູກທີ່ ຢູ່ນາໍຄນົອື່ ນໃນປະຈບຸນັມຈີກັຄນົຈາໍນວນລູກທີ່ ຢູ່ນາໍຄນົອື່ ນໃນປະຈບຸນັມຈີກັຄນົຈາໍນວນລູກທີ່ ຢູ່ນາໍຄນົອື່ ນໃນປະຈບຸນັມຈີກັຄນົ????    

ໝາຍເຖງິ ຈາໍນວນລູກທີ່ ໄປຢູ່ບ່ອນອື່ ນເຊັ່ ນ: ອາໄສຢູ່ນໍາພີ່ ນອ້ງຢູ່ບ່ອນອື່ ນ, ຢູ່ໂຮງຮຽນກນິນອນ, ເອາົໃຫຜູ້ ້

ອື່ ນໄປລຽ້ງ ຫຼ ືລູກທີ່ ໃຫຍ່ແລວ້ ອອກໄປສາ້ງຄອບຄວົຂອງຕນົເອງແລວ້. ໃຫທ່້ານຖາມເຈາະຈີມ້ຕື່ ມເພາະວ່າລູກທີ່ ຢູ່

ບ່ອນອື່ ນ ແມ່ນບ່ໍໄດເ້ປັນສະມາຊກິຄວົເຮອືນ ເນື່ ອງຈາກບ່ໍມບີນັຊລີາຍຊື່ ຂືນ້ກບັຄວົເຮອືນ ດັ່ ງນັນ້ລາວອາດຈະລມື

ນບັເອາົລູກຂອງຕນົດັ່ ງກ່າວນີ.້ 

Q31Q31Q31Q31: : : : ຈາໍນວນລູກທີ່ ຕາຍໄປແລວ້ຈາໍນວນລູກທີ່ ຕາຍໄປແລວ້ຈາໍນວນລູກທີ່ ຕາຍໄປແລວ້ຈາໍນວນລູກທີ່ ຕາຍໄປແລວ້ມຈີກັຄນົມຈີກັຄນົມຈີກັຄນົມຈີກັຄນົ???? 

ໝາຍເຖງິ ຈາໍນວນລູກທີ່ ເກດີມຊີີວິດິໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາໃດໜຶ່ ງແລວ້ຕາຍ. 

ວທິຈີດົກ່າຍ ວທິຈີດົກ່າຍ ວທິຈີດົກ່າຍ ວທິຈີດົກ່າຍ ສໍາລບັຄໍາຖາມທ ີສໍາລບັຄໍາຖາມທ ີສໍາລບັຄໍາຖາມທ ີສໍາລບັຄໍາຖາມທ ີ29292929, , , , 30 30 30 30 ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ 31313131  

ທ່ານຈະຕອ້ງຈດົກ່າຍຈາໍນວນລູກຊາຍ ຫຼ ືລູກຍງິ ເປັນ 2  ຕວົເລກ ໃສ່ໃນສອງຫອ້ງສີ່ ຫ່ຼຽມ (��). ທີ່

ມລີະຫດັ 1 ແມ່ນຈາໍນວນລູກຍງິ, ສອງຫອ້ງສີ່ ຫ່ຼຽມ (��) ທີ່ ມລີະຫດັ 2 ແມ່ນຈາໍນວນລູກຊາຍ. ເຊັ່ ນ: 00, 01, 

02... 

ຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງ::::    ນາງ ສດີາ ມລູີກທງັໝດົ 5 ຄນົ, ໃນນັນ້ຈໍານວນ

ລູກທີ່ ຢູ່ນໍາລາວມລູີກຊາຍ 1 ຄນົ, ລູກຍງິ 2 ຄນົ. ຈໍານວນ

ລູກທີ່ ໄປຢູ່ບ່ອນອື່ ນມລູີກຍງິ 1 ຄນົ ແລະ ລາວມລູີກຊາຍ 1 

ຄນົ ທີ່ ຕາຍໄປແລວ້. ດັ່ ງນັນ້ຈະຕອ້ງຈດົກ່າຍດັ່ ງຮູບຕວົຢ່າງ: 

ຄໍາຖາມທ ີຄໍາຖາມທ ີຄໍາຖາມທ ີຄໍາຖາມທ ີQ3Q3Q3Q32222: : : : ເວລາເວລາເວລາເວລາທ່ານທ່ານທ່ານທ່ານເກດີລູກເກດີລູກເກດີລູກເກດີລູກ ຜູທໍ້າອດິຜູທໍ້າອດິຜູທໍ້າອດິຜູທໍ້າອດິທີ່ ມຊີວີດິທີ່ ມຊີວີດິທີ່ ມຊີວີດິທີ່ ມຊີວີດິ ທ່ານທ່ານທ່ານທ່ານມີມີມີມອີາຍຸຈກັປີອາຍຸຈກັປີອາຍຸຈກັປີອາຍຸຈກັປີ? 

ຈດຸປະສງົ ເພື່ ອໃຫຮູ້ອ້າຍຸເຕມັ ໃນເວລາທີ່ ລາວເກດີລູກທີ່ ມຊີວີດິຜູທໍ້າອດິ. 

ນກັເດນີສໍາຫຼວດຈະຕອ້ງຈດົກ່າຍອາຍຸເຕມັຂອງແມ່ຍງິ ໃນເວລາເກດີລູກຜູທໍ້າອດິທີ່ ມຊີວີດິ (ບ່ໍນບັອາຍຸ

ໃນຕອນເລີມ້ຖພືາ) ໃສ່ໃນສອງຫອ້ງສີ່ ຫ່ຼຽມສໍາລບັຂຽນອາຍຸ, ສະນັນ້ທ່ານຈະຕອ້ງຈດົກ່າຍເອາົອາຍຸປີເຕມັ. ຖາ້ບ່ໍຈ ື່  

ຫຼ ືບ່ໍຮູອ້າຍຸແມ່ນໃຫຂ້ຽນລະຫດັ “99”. 
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ຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງ:::: ນາງ ສດີາ ໃນຂະນະທີ່ ລາວເກດີລູກຜູທໍ້າອດິທີ່ ມຊີວີດິ ລາວມອີາຍຸໄດ ້19 ປີ 

11 ເດືອນ ແມ່ນໃຫຈ້ດົກ່າຍອາຍຸເຕັມ 19 ປີ ໃສ່ໃນສອງຫອ້ງສີ່ ຫ່ຼຽມ 

(��) ສໍາລບັຂຽນຄໍາຕອບ (ດັ່ ງຮູບຕວົຢ່າງ): 

ຄໍາຖາມທ ີຄໍາຖາມທ ີຄໍາຖາມທ ີຄໍາຖາມທ ີQ33, Q34, Q35: Q33, Q34, Q35: Q33, Q34, Q35: Q33, Q34, Q35: ລູກທີ່ ເກດີມຊີວີດິຜູສຸ້ດທາ້ຍລູກທີ່ ເກດີມຊີວີດິຜູສຸ້ດທາ້ຍລູກທີ່ ເກດີມຊີວີດິຜູສຸ້ດທາ້ຍລູກທີ່ ເກດີມຊີວີດິຜູສຸ້ດທາ້ຍ    

ຈດຸປະສງົ ເພື່ ອໃຫຮູ້ຂໍ້ມູ້ນຂ່າວສານກ່ຽວກບັລູກທີ່ ເກດີມຊີວີດິຜູສຸ້ດທາ້ຍຂອງແມ່ຍງິແຕ່ລະຄນົໃນຄວົ

ເຮອືນຖກືສໍາພາດ ເຊິ່ ງປະກອບມຂໍີມູ້ນດັ່ ງນີ:້ 

Q33: Q33: Q33: Q33: ເດອືນ ແລະ ປີເກດີເດອືນ ແລະ ປີເກດີເດອືນ ແລະ ປີເກດີເດອືນ ແລະ ປີເກດີ    

ເດອືນ ແລະ ປີເກດີ ຂອງລູກທີ່ ເກດີມຊີວີດິຜູສຸ້ດທາ້ຍຂອງແມ່ຍງິໃນຄວົເຮອືນ. ນກັເດນີສໍາຫຼວດຈະຕອ້ງ

ຂຽນຄໍາຕອບເປັນ 2 ຕວົເລກໃສ່ໃນສອງຫອ້ງສີ່ ຫ່ຼຽມ (��) ຂອງລະຫດັ  1 ແມ່ນຂຽນເດອືນເກດີ ແລະ ສອງ

ຫອ້ງສີ່ ຫ່ຼຽມ (��) ຂອງລະຫດັ 2 ແມ່ນຂຽນປີເກດີ ເປັນສອງຕວົເລກ ໂດຍໃຫຂ້ຽນເລກທາ້ຍ 2 ໂຕຂອງປີ

ເກດີ. 

Q34:Q34:Q34:Q34:    ເພດເພດເພດເພດ    

ເພດ ເພດ ເພດ ເພດ ຂອງລູກທີ່ ເກດີມຊີວີດິຄນົສຸດທາ້ຍຂອງແມ່ຍງິໃນຄວົເຮອືນ. ທ່ານຈະຕອ້ງຈດົກ່າຍຄໍາຕອບໂດຍ

ການທາສດໍີາ (����)ໃສ່ຫອ້ງສີ່ ຫ່ຼຽມ (�) ທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນໃບແບບສອບຖາມຄ:ື 1 ແມ່ນເພດຊາຍ; 2 ແມ່ນເພດ

ຍງິ. 

Q35:Q35:Q35:Q35:    ລາວຍງັມຊີວີດິຢູ່ບ່ໍລາວຍງັມຊີວີດິຢູ່ບ່ໍລາວຍງັມຊີວີດິຢູ່ບ່ໍລາວຍງັມຊີວີດິຢູ່ບ່ໍ????    

ໝາຍເຖງິລູກເກດີມຊີວີດີຄນົສຸດທາ້ຍຂອງແມ່ຍງິ ໃນຄວົເຮອືນ ເຊິ່ ງທ່ານ

ຕອ້ງຈດົກ່າຍຄໍາຕອບໂດຍການທາສີດໍາ (����)ໃສ່ຫອ້ງສີ່ ຫ່ຼຽມ (�) ຕາມທີ່ ໄດ ້

ກາໍນດົໄວໃ້ນໃບແບບສອບຖາມຄ:ື 1 ຍງັມຊີວີດິຢູ່; 2 ເສຍຊວີດິແລວ້. 

ຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງ:::: ນາງ ບຸນຮກັ ເກດີລູກຜູສຸ້ດທາ້ຍເປັນເພດຊາຍ, ເກດີເດອືນ 7 ປີ 

1991 ແລະ ປະຈບຸນັລູກຍງັທຊີວີດິຢູ່. ສະນັນ້ທ່ານຈະຕອ້ງຈດົ

ກ່າຍຄໍາຕອບດັ່ ງຮູບຕວົຢ່າງ:  

ກລໍະນພີເິສດກລໍະນພີເິສດກລໍະນພີເິສດກລໍະນພີເິສດ: : : : ຖາ້ໃນຄວົເຮອືນມແີມ່ຍງິອາຍຸ 15-49ປີ ທີ່ ຕາຍໃນໄລຍະ 12 ເດອືນຜ່ານມາ ແລະ ມລູີກຄງີ

ຂອງລາວເປັນສະມາຊກິໃນຄວົເຮອືນດັ່ ງກ່າວ ແມ່ນໃຫຈ້ດົກ່າຍຂໍມູ້ນການເກດີຂອງລູກຄງີ

ລາວເຂົາ້ໃນ ພາກ ຈ ພາກ ຈ ພາກ ຈ ພາກ ຈ (ຄໍາຖາມທີ່  Q29 – Q35). ພອ້ມທງັຂຽນເຫດການດັ່ ງກ່າວໃສ່ຫອ້ງ

ໝາຍເຫດ. 
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4444....7777. . . . ພາກພາກພາກພາກ    ສສສສ::::    ການຕາຍໃນຄວົເຮອືນການຕາຍໃນຄວົເຮອືນການຕາຍໃນຄວົເຮອືນການຕາຍໃນຄວົເຮອືນ    

ຄໍາຖາມທີຄໍາຖາມທີຄໍາຖາມທີຄໍາຖາມທ ີ   Q36: Q36: Q36: Q36: ໃນໃນໃນໃນ 12 12 12 12 ເດອືນຜ່ານມາມຄີນົຕາຍບ່ໍເດອືນຜ່ານມາມຄີນົຕາຍບ່ໍເດອືນຜ່ານມາມຄີນົຕາຍບ່ໍເດອືນຜ່ານມາມຄີນົຕາຍບ່ໍ???? 

ຈດຸປະສງົຂອງຄໍາຖາມ ແມ່ນເພື່ ອເກບັກາໍຂໍມູ້ນຂ່າວສານກ່ຽວກບັການຕາຍຂອງສະມາຊກິຂອງຄວົເຮອືນ

ໃນ 12 ເດອືນຜ່ານມາ.    

ວທິກີານຈດົກ່າຍຄໍາຕອບ ຕອ້ງໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມຄໍາຕອບຂອງຜູຖ້ກືສໍາພາດຕອບມາ, ຖາ້ມຄີນົເສຍຊວີດິ

ແມ່ນ ໃຫທ້າສດໍີາ (����)ໃສ່ຫອ້ງສີ່ ຫ່ຼຽມ (�) ຂອງລະຫດັ 1 “ມີມີມີມ”ີ”””  ແລະ ຕອ້ງສບືຕ່ໍຖາມຄໍາຖາມຕ່ໍໄປ, ຖາ້ບ່ໍມຄີນົ

ເສຍຊວີດິ ແມ່ນ ໃຫທ້າສດໍີາ (����)ໃສ່ຫອ້ງສີ່ ຫ່ຼຽມ (�) ຂອງລະຫດັ 2 “ບ່ໍມ”ີ ໃຫຂ້າ້ມໄປຖາມ  ພາກພາກພາກພາກ ຊຊຊຊ.    

ຄໍາຖາມທີຄໍາຖາມທີຄໍາຖາມທີຄໍາຖາມທ ີ   Q3Q3Q3Q37777: : : : ຜູຕ້າຍເປັນເພດຍງິ ຫຼ ືເພດຊາຍຜູຕ້າຍເປັນເພດຍງິ ຫຼ ືເພດຊາຍຜູຕ້າຍເປັນເພດຍງິ ຫຼ ືເພດຊາຍຜູຕ້າຍເປັນເພດຍງິ ຫຼ ືເພດຊາຍ???? 

ຈດຸປະສງົຂອງຄໍາຖາມ ແມ່ນເພື່ ອເກບັກໍາຂໍມູ້ນຂ່າວສານກ່ຽວກບັເພດຂອງສະມາຊກິຂອງຄວົເຮອືນທີ່

ຕາຍໃນ 12 ເດອືນຜ່ານມາ ວ່າເປັນເພດຊາຍ ຫຼ ືເພດຍງິທີ່ ຕາຍດວ້ຍສາເຫດໃດໆກໍ່ ຕາມ. 

ວທິກີານຈດົກ່າຍຄໍາຕອບ ຕອ້ງໃຫຖ້ກືຕາມຄໍາຕອບຂອງຜູຖ້ກືສໍາພາດຕອບມາ, ກໍລະນຜູີຕ້າຍເປັນເພດ

ຊາຍ ທ່ານຈະຕອ້ງທາສດໍີາ (����)ໃສ່ຫອ້ງສີ່ ຫ່ຼຽມ (�) ຂອງລະຫດັ 1, ຖາ້ຫາກຜູຕ້າຍເປັນເພດຍງິ ທ່ານຈະຕອ້ງ

ທາສດໍີາ (����)ໃສ່ຫອ້ງສີ່ ຫ່ຼຽມ (�) ຂອງລະຫດັ 2. 

ຄໍາຖາມທີຄໍາຖາມທີຄໍາຖາມທີຄໍາຖາມທ ີ   Q3Q3Q3Q38888:::: ອາຍຸໃນເວລາຜູກ່້ຽວຕາຍອາຍຸໃນເວລາຜູກ່້ຽວຕາຍອາຍຸໃນເວລາຜູກ່້ຽວຕາຍອາຍຸໃນເວລາຜູກ່້ຽວຕາຍ 

ຈດຸປະສງົຂອງຄໍາຖາມ ແມ່ນເພື່ ອເກບັກໍາຂໍມູ້ນຂ່າວສານກ່ຽວກບັອາຍຸເຕມັໃນເວລາຕາຍຂອງສະມາຊກິ

ຂອງຄວົເຮອືນທີ່ ຕາຍໃນ 12 ເດອືນຜ່ານມາ . 

ການຈດົກ່າຍຄໍາຕອບ ທ່ານຈະຕອ້ງຈດົກ່າຍອາຍຸເຕມັຂອງສະມາຊກິຂອງຄວົເຮອືນທີ່ ຕາຍແລວ້ ໃສ່ໃນ

ຫອ້ງສີ່ ຫ່ຼຽມສໍາລບັຂຽນຄໍາຕອບ ໂດຍໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມຄໍາຕອບທີ່ ຜູຖ້ກືສໍາພາດຕອບມາ. 

ຄໍາຖາມທີຄໍາຖາມທີຄໍາຖາມທີຄໍາຖາມທ ີ   Q3Q3Q3Q39999:::: ລາວຕາຍໃນເວລາຖພືາລາວຕາຍໃນເວລາຖພືາລາວຕາຍໃນເວລາຖພືາລາວຕາຍໃນເວລາຖພືາ, , , , ເກດີລູກ ຫຼ ືຕາຍຫຼງັເກດີລູກ ເກດີລູກ ຫຼ ືຕາຍຫຼງັເກດີລູກ ເກດີລູກ ຫຼ ືຕາຍຫຼງັເກດີລູກ ເກດີລູກ ຫຼ ືຕາຍຫຼງັເກດີລູກ 42 42 42 42 ວນັວນັວນັວນັ    ແມ່ນບໍແມ່ນບໍແມ່ນບໍແມ່ນບໍ???? 

ຈດຸປະສງົຂອງຄໍາຖາມນີ ້ແເມ່ນເພື່ ອເກບັກໍາຂໍມູ້ນຂ່າວສານກ່ຽວກບັການຕາຍຂອງແມ່ຍງິ ໃນເກນອາຍຸ 

15-49 ປີ ທີ່ ພວົພນັກບັການຈະເລນີພນັຂອງລາວຄ:ື ການຖພືາ ແລະ ການເກດີລູກ. 

ການຕາຍຂອງແມ່ການຕາຍຂອງແມ່ການຕາຍຂອງແມ່ການຕາຍຂອງແມ່  

ແມ່ນການຕາຍຂອງແມ່ຍງິໃນເກນອາຍຸ 15-49 ປີ ທີ່ ຕາຍຍອ້ນຖພືາ, ເກດີລູກ, ຫຼງັຈາກເກດີລູກ 42 ວນັ 

ແລະ ຕາຍຍອ້ນພະຍາດຕ່າງ ໃໆນຊ່ວງໄລຍະເວລາທີ່ ລາວກາໍລງັຖພືາຢູ່. ຖາ້ຫາກໄລຍະເວລາດັ່ ງກ່າວແມ່ຍງິຫາກຕາຍ

ຍອ້ນອຸປະຕເິຫດອື່ ນໆ  ແມ່ນບ່ໍຖເືປັນການຕາຍຂອງແມ່.  

ໃຫພ້ຈິາລະນາຖີ່ ຖວ້ນ ວ່າຜູທ້ີ່ ຕາຍແມ່ນເພດຍງິ ໂດຍສງັເກດຢູ່ໃນຄໍາຖາມທ ີQQQQ37373737 ໃສ່ລະຫດັ 2 ແລະ 

ຢູ່ໃນເກນອາຍຸ 15-49 ປີ ຢູ່ໃນຄໍາຖາມທ ີQQQQ38383838. ຖາ້ຜູຕ້າຍແມ່ນແມ່ຍງິຢູ່ໃນເກນອາຍຸ 15-49 ປີ ແມ່ນໃຫຖ້າມຄໍາ

ຖາມທ ີ39 ແລະ ຖາ້ບ່ໍຢູ່ເກນອາຍຸ ແມ່ນໃຫສ້ງັເກດຄນົຕ່ໍໄປຈນົເຖງິຄນົສຸດທາ້ຍ. 

ວທິກີານຈດົກ່າຍຄໍາຕອບ ຕອ້ງໃຫຖ້ກືຕາມຄໍາຕອບຂອງຜູຖ້ກືສໍາພາດຕອບມາ, ກໍລະນແີມ່ຍງິຕາຍໃນ

ເວລາຖພືາ, ເກດີລູກ ຫຼ ືຕາຍຫຼງັເກດີລູກ 42 ວນັ,  ໃຫທ່້ານທາສດໍີາ (����)ໃສ່ຫອ້ງສີ່ ຫ່ຼຽມ (�) ຂອງລະຫດັ 2 

“ແມ່ນ”, ຖາ້ຫາກແມ່ຍງິບ່ໍໄດຕ້າຍໃນເວລາຖພືາ, ເກດີລູກ ຫຼ ືຕາຍຫຼງັເກດີລູກ 42 ວນັ ໃຫທ່້ານທາສດໍີາ (����)ໃສ່

ຫອ້ງສີ່ ຫ່ຼຽມ (�) ຂອງລະຫດັ 1 “ບ່ໍແມ່ນ”.  
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ກລໍະນພີເິສດກລໍະນພີເິສດກລໍະນພີເິສດກລໍະນພີເິສດ: : : : ກລໍະນຕີາຍໝດົຄວົເຮອືນພາຍໃນ 12 ເດອືນຜ່ານມາ ແມ່ນໃຫນ້ກັເດນີສໍາຫຼວດຖາມອໍານາດ

ການປົກຄອງບາ້ນກ່ຽວກບັ ຊື່ , ເພດ, ອາຍຸ ແລະ ສາເຫດຂອງການຕາຍຂອງສະມາຊກິໃນ

ຄວົເຮອືນທີ່ ຕາຍໃສ່ໃນຫອ້ງສໍາລບັຂຽນຄໍາເຫນັໃນໜາ້ປົກປືມ້ແບບສອບຖາມ. 

ສິ່ ງຄວນເອາົໃຈໃສ່ສິ່ ງຄວນເອາົໃຈໃສ່ສິ່ ງຄວນເອາົໃຈໃສ່ສິ່ ງຄວນເອາົໃຈໃສ່: : : : ໃຫຈ້ ື່ ວ່າຜູໃ້ຫສໍ້າພາດອາດຈະລັ່ ງເລເມື່ ອ ເວົາ້ເຖງິການຕາຍອາດມຄີວາມເສົາ້ໂສກ ຫຼ ື

ເສຍໃຈເມື່ ອນກັເດນີສໍາຫຼວດຖາມຄໍາຖາມນີໃ້ນສະພາບແບບນີນ້ກັເດນີສໍາຫຼວດຄວນ

ມຄີວາມພະຍາຍາມ ແລະ ມພີກິໄຫວໃນການສອບຖາມຄໍາຖາມດັ່ ງກ່າວນີ.້ 

ຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງ::::    ໃນຄວົເຮອືນທີ່ ຖກືສໍາພາດໃນໄລຍະ 12 ເດອືນ

ຜ່ານມາມຄີນົຕາຍ 1 ຄນົ ເປັນເພດຍງິ ອາຍຸ 32 

ປີ ເຊິ່ ງຕາຍຍອ້ນພະຍາດຫວົໃຈວາຍໃນຂະນະທີ່

ກໍາລັງເກີດລູກໃນໂຮງໝໍ. ທ່ານຕອ້ງຈດົກ່າຍ

ດັ່ ງນີ:້ 

4444....8888. . . .     ພາກພາກພາກພາກ    ຊຊຊຊ: : : : ການການການການຍາ້ຍຍາ້ຍຍາ້ຍຍາ້ຍເຂົາ້ເຂົາ້ເຂົາ້ເຂົາ້ໃນໃນໃນໃນ    12 12 12 12 ເດອືນຜ່ານມາເດອືນຜ່ານມາເດອືນຜ່ານມາເດອືນຜ່ານມາ    

ຄໍາຖາມທີຄໍາຖາມທີຄໍາຖາມທີຄໍາຖາມທ ີ   QQQQ44440000: : : : ຍາ້ຍເຂົາ້ມາຍາ້ຍເຂົາ້ມາຍາ້ຍເຂົາ້ມາຍາ້ຍເຂົາ້ມາມບ່ໍີມບ່ໍີມບ່ໍີມບ່ໍີ????        

ຈດຸປະສງົຂອງຄໍາຖາມ ແມ່ນເພື່ ອໃຫຮູ້ຂໍ້ມູ້ນຂ່າວສານກ່ຽວກບັການຍກົຍາ້ຍເຂົາ້ມາຢູ່ໃນຄວົເຮອືນໃນ

ໄລຍະ 12 ເດອືນຜ່ານມາ. 

ການຍາ້ຍເຂົາ້ໝາຍເຖິງ ບຸກຄນົໃດໜຶ່ ງທີ່ ຍາ້ຍເຂົາ້ມາເປັນສະມາຊກິໃນຄວົເຮອືນຖືກສໍາພາດໃນ 12 

ເດອືນຜ່ານມາ ໂດຍອງີຕາມນຍິາມການຢູ່ເປັນປະຈາໍ. 

ວທິກີານຈດົກ່າຍຄໍາຕອບ ຕອ້ງໃຫຖ້ກືຕາມຄໍາຕອບຂອງຜູຖ້ກືສໍາພາດຕອບມາ, ໃນ 12 ເດອຶນ ຜ່ານມາ

ໃນຄວົເຮອືນຂອງທ່ານມຄີນົຍາ້ຍເຂົາ້ມາບ່ໍ?, ຖາ້ມຄີນົຍາ້ຍເຂົາ້ມາໃຫທ່້ານທາສດໍີາ (����)ໃສ່ຫອ້ງສີ່ ຫ່ຼຽມ (�) ຂອງ

ລະຫດັ 1 “ມ”ີ ແລະ ຕອ້ງສບືຕ່ໍຖາມຄໍາຖາມຕ່ໍໄປ, ຖາ້ບ່ໍມຄີນົຍາ້ຍເຂົາ້ມາ ແມ່ນ ໃຫທ່້ານທາສດໍີາ (����)ໃສ່ຫອ້ງ

ສີ່ ຫ່ຼຽມ (�) ຂອງລະຫດັ 2 “ບ່ໍມ”ີ ແລະ ໃຫຂ້າ້ມໄປຖາມ ພາກພາກພາກພາກ ຍຍຍຍ. 

ຄໍາຖາມທີຄໍາຖາມທີຄໍາຖາມທີຄໍາຖາມທ ີ   QQQQ41414141: : : : ເລກເລກເລກເລກທີທ່ີທ່ີທ່ີ່ ບຸກຄນົບຸກຄນົບຸກຄນົບຸກຄນົຈາກ ຈາກ ຈາກ ຈາກ Q1Q1Q1Q1    

ຈດຸປະສງົຂອງຄໍາຖາມ ແມ່ນເພື່ ອບນັທກຶລະຫດັບຸກຄນົທີ່ ຍາ້ຍເຂົາ້ມາໃນຄວົເຮອືນ ໃນ 12 ເດອືນຜ່ານ

ມາໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັລະຫດັຂອງສະມາຊກິຄວົເຮອືນໃນຄໍາຖາມທ ີ Q1. 

ກ່ອນຈະບນັທກຶລະຫດັບຸກຄນົເຂົາ້ໃນຄໍາຖາມນີ ້ແມ່ນໃຫຖ້າມຄນືບນັດາສະມາຊກິຄວົເຮອືນ ໃນຄໍາ

ຖາມ Q1 ທີ່ ຍາ້ຍເຂົາ້ມາ ໃນຊ່ວງ ໄລຍະ 12 ເດອືນຜ່ານມາ. ໃຫຈ້ດົລະຫດັຜູທ້ີ່ ຍາ້ຍເຂົາ້ມາທງັໝດົ (ໃຫຈ້ດົລະຫດັ 

ແລະ ຊື່ ໃສ່ປືມ້ບນັທກຶທີ່ ແຈກໃຫ)້ ແລວ້ຈຶ່ ງສບືຕ່ໍສໍາພາດຄໍາຖາມທ ີ42 ແລະ 43. 

ຈາກນັນ້ ໃຫທ່້ານຂຽນລະຫດັເລກທບຸີກຄນົ    ສະເພາະຜູທ້ີ່ ຍາ້ຍເຂົາ້ມາຢູ່ໃນຄວົເຮອືນທີ່ ຖກືສໍາພາດຈາກ 

Q1 ໃສ່ໃນສອງຫອ້ງສີ່ ຫ່ຼຽມ (��). ໃນກໍລະນີຜີດິພາດໝດົແຖວແມ່ນ ໃຫທ້າສດໍີາໃສ່ຫອ້ງສີ່ ຫ່ຼຽມນອ້ຍ (�) ຢູ່

ດາ້ນລຸ່ມຂອງເລກທບຸີກຄນົໃນຄໍາຖາມທ ີ41 ນີ.້ 
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ໃນກໍລະນີຜີດິພາດໝດົແຖວສະເພາະໃນ ພາກ ຊ ພາກ ຊ ພາກ ຊ ພາກ ຊ ແລະ ພາກ ຍ ພາກ ຍ ພາກ ຍ ພາກ ຍ ແມ່ນ ໃຫທ້າສດໍີາ (����) ໃສ່ຫອ້ງສີ່ ຫ່ຼຽມ

ນອ້ຍ (�) ທີ່ ຢູ່ດາ້ນລຸ່ມຂອງເລກທບຸີກຄນົໃນຄໍາຖາມທ ີ41 ນີ.້ 

ຄໍາຖາມທີຄໍາຖາມທີຄໍາຖາມທີຄໍາຖາມທ ີ   QQQQ42424242: : : : ຍາ້ຍຍາ້ຍຍາ້ຍຍາ້ຍມາມາມາມາຈາກຈາກຈາກຈາກ    

ຈດຸປະສງົຂອງຄໍາຖາມ ແມ່ນເພື່ ອໃຫຮູ້ຂໍ້ມູ້ນຂ່າວສານສະມາຊກິໃນຄວົເຮອືນນັນ້ຍາ້ຍມາຈາກພາຍໃນ ຫຼ ື

ຕ່າງປະເທດ ໃນ 12 ເດອືນຜ່ານມາ.  

- ຖາ້ຫາກວ່າ ສະມາຊກິໃນຄວົເຮອືນ ໄດຍ້າ້ຍອອກຈາກເມອືງດຽວກບັເມອືງທີ່ ລາວຢູ່ປະຈບຸນັແມ່ນໃຫ ້

ທາສດໍີາ (����)ໃສ່ຫອ້ງສີ່ ຫ່ຼຽມ (�) ຂອງລະຫດັ 1; 

- ຖາ້ຫາກວ່າ ສະມາຊກິໃນຄວົເຮອືນໄດຍ້າ້ຍມາຈາກເມອືງອື່ ນໃຫຂ້ຽນລະຫດັແຂວງ ແລະ ເມອືງໃສ່

ໃນຫອ້ງສີ່ ລ່ຽມ (����) ຂອງລະຫດັ 2 (ສໍາລບັລະຫດັແຂວງ ແລະ ເມອືງ ຢູ່ໃນ ເອກະສານເອກະສານເອກະສານເອກະສານ

ຊອ້ນທາ້ຍຊອ້ນທາ້ຍຊອ້ນທາ້ຍຊອ້ນທາ້ຍ    1111); 

- ຖາ້ຫາກວ່າສະມາຊກິໃນຄວົເຮອືນ  ໄດຍ້າ້ຍມາຈາກຕ່າງປະເທດ  ແມ່ນໃຫຂ້ຽນລະຫດັປະເທດ ໃສ່

ໃນຫອ້ງສີ່ ລ່ຽມ (��)    ຂອງລະຫດັ 3 (ສໍາລບັລະຫດັປະເທດໃຫເ້ບິ່ ງດາ້ນຫຼງັຂອງໃບແບບສອບ

ຖາມ). 

ຄໍາຖາມທີຄໍາຖາມທີຄໍາຖາມທີຄໍາຖາມທ ີ   QQQQ43434343: : : : ເຫດຜນົເຫດຜນົເຫດຜນົເຫດຜນົຕົນ້ຕໍຕົນ້ຕໍຕົນ້ຕໍຕົນ້ຕໍຂອງຂອງຂອງຂອງການຍາ້ຍການຍາ້ຍການຍາ້ຍການຍາ້ຍເຂົາ້ເຂົາ້ເຂົາ້ເຂົາ້ມາມາມາມາ 

ສາເຫດຂອງການເຄື່ ອນຍາ້ຍມດີັ່ ງນີ ້ສາເຫດຂອງການເຄື່ ອນຍາ້ຍມດີັ່ ງນີ ້ສາເຫດຂອງການເຄື່ ອນຍາ້ຍມດີັ່ ງນີ ້ສາເຫດຂອງການເຄື່ ອນຍາ້ຍມດີັ່ ງນີ:້::: 

- ““““ປ່ຽນບ່ອນເຮດັວຽກປ່ຽນບ່ອນເຮດັວຽກປ່ຽນບ່ອນເຮດັວຽກປ່ຽນບ່ອນເຮດັວຽກ”””” ໝາຍເຖງິການຍກົຍາ້ຍບ່ອນເຮດັວຽກ  ຫຼ ື ສະຖານທີ່ ເຮດັວຽກບ່ໍວ່າຈະເປັນ 

    ວຽກສ່ວນຕວົ ຫຼ ືທາງການ. 

-     ““““ຊອກຫາວຽກເຮດັຊອກຫາວຽກເຮດັຊອກຫາວຽກເຮດັຊອກຫາວຽກເຮດັ”””” ໝາຍເຖງິການຍກົຍາ້ຍໄປຢູ່ບ່ອນອື່ ນ ເພື່ ອຊອກວຽກເຮດັງານທໍາ. 

-     ““““ທຸລະກດິທຸລະກດິທຸລະກດິທຸລະກດິ”””” ໝາຍເຖງິການຍກົຍາ້ຍເພື່ ອໄປດໍາເນນີທຸລະກດິຂອງຕນົເອງຢູ່ບ່ອນອື່ ນ. 

-     ““““ການສກຶສາການສກຶສາການສກຶສາການສກຶສາ”””” ໝາຍເຖງິການຍກົຍາ້ຍເພື່ ອໄປສກຶສາຮ່ໍາຮຽນ. 

-     ““““ແຕ່ງດອງແຕ່ງດອງແຕ່ງດອງແຕ່ງດອງ”””” ໝາຍເຖງິການຍກົຍາ້ຍເພື່ ອໄປສາ້ງຄອບຄວົໃໝ່ ຫຼ ືໄປແຕ່ງດອງ.     

- ““““ຄຄຄຄອບຄວົຍາ້ຍອບຄວົຍາ້ຍອບຄວົຍາ້ຍອບຄວົຍາ້ຍ”””” ໝາຍເຖງິການຍກົຍາ້ຍຂອງຄອບຄວົ ຫຼ ືຄວົເຮອືນໄປຢູ່ສະຖານທີ່ ໃໝ່. 

-     ““““ບາ້ນຍາ້ຍບາ້ນຍາ້ຍບາ້ນຍາ້ຍບາ້ນຍາ້ຍ”””” ໝາຍເຖງິການຍກົຍາ້ຍບາ້ນຈາກສະຖານທີ່ ເີກ ົ່ າ   ໄປຕັງ້ຢູ່ສະຖານທີ່ ໃໝ່ຍອ້ນເຫດຜນົ    

   ຕ່າງໆ.     

- ““““ອື່ ນໆອື່ ນໆອື່ ນໆອື່ ນໆ”””” ແມ່ນສາເຫດຂອງການຍກົຍາ້ຍທີ່ ບ່ໍກ່ຽວຂອ້ງໃນສາເຫດທີ່ ກ່າວມາຂາ້ງເທງິ. 

ການຈດົກ່າຍສາເຫດຂອງການເຄື່ ອນຍາ້ຍຂອງສະມາຊກິໃນຄວົເຮອືນໃດໜື່ ງ ແມ່ນໃຫຈ້ດົກ່າຍຕາມຄໍາ

ຕອບຂອງຜູຖ້ກືສໍາພາດຕອບເຫດຜນົຕົນ້ຕໍຂອງການຍກົຍາ້ຍ ແລະ ທ່ານຈະຕອ້ງທາສດໍີາ(����)ໃສ່ຫອ້ງສີ່ ຫ່ຼຽມ (�) 

ຂອງລະຫດັຄໍາຕອບ ຂອງເຫດຜນົການຍກົຍາ້ຍ. 

    



42 

   

ຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງ::::    ໃນ ໄລຍະ 12 ເດືອນ ຜ່ານມາຄົວເຮືອນທີ່ ຖືກ

ສໍາພາດມສີະມາຊກິ 1 ຄນົ (ລູກໄພ)້ ເຊິ່ ງມເີລກທບຸີກຄນົ

ໃນ ພາກ ກ ແມ່ນ 5 ໄດຍ້າ້ຍມາຈາກເມອືງດຽວກນັກບັ

ເມອືງທີ່ ຢູ່ປະຈບຸນັ, ສາເຫດທີ່ ຍາ້ຍມາແມ່ນແຕ່ງດອງເປັນ

ໄພຢູ່້ຄວົເຮອືນດັ່ ງກ່າວ. ທ່ານຕອ້ງຈດົກ່າຍດັ່ ງຮູບຕວົຢ່າງ: 

4444....9999. . . . ພາກ ຍພາກ ຍພາກ ຍພາກ ຍ : : : :ການການການການຍາ້ຍອອກຍາ້ຍອອກຍາ້ຍອອກຍາ້ຍອອກ ໃນ  ໃນ  ໃນ  ໃນ 12121212    ເດອືນຜ່ານມາເດອືນຜ່ານມາເດອືນຜ່ານມາເດອືນຜ່ານມາ    

ຄໍາຖາມທີຄໍາຖາມທີຄໍາຖາມທີຄໍາຖາມທ ີ   QQQQ44444444: : : : ຍາ້ຍຍາ້ຍຍາ້ຍຍາ້ຍອອກໄປມບ່ໍີອອກໄປມບ່ໍີອອກໄປມບ່ໍີອອກໄປມບ່ໍີ????        

ຈດຸປະສງົຂອງຄໍາຖາມ ແມ່ນເພື່ ອໃຫຮູ້ຂໍ້ມູ້ນຂ່າວສານກ່ຽວກບັການຍກົຍາ້ຍອອກ ໄປຈາກຄວົເຮອືນໃນ

ໄລຍະ 12 ເດອືນຜ່ານມາ. 

ການຍາ້ຍອອກໝາຍເຖງິ ບຸກຄນົທີ່ ເຄຍີເປັນສະມາຊກິໃນຄວົເຮອືນ ແລະ ໄດຍ້າ້ຍອອກຈາກຄວົເຮອືນ

ໃນໄລຍະ 12 ເດອືນຜ່ານມາ. 

ວທິກີານຈດົກ່າຍຄໍາຕອບ ຕອ້ງໃຫຖ້ກືຕາມຄໍາຕອບຂອງຜູຖ້ກືສໍາພາດຕອບມາ, ໃນ 12 ເດອຶນ ຜ່ານມາ

ໃນຄວົເຮອືນຂອງທ່ານມຄີນົຍາ້ຍອອກໄປບ່ໍ?, ຖາ້ມຄີນົຍາ້ຍອອກໄປໃຫທ່້ານທາສດໍີາ (����)ໃສ່ຫອ້ງສີ່ ຫ່ຼຽມ (�) 

ຂອງລະຫດັ 1 “ມ”ີ ແລະ ຕອ້ງສບືຕ່ໍຖາມຄໍາຖາມຕ່ໍໄປ, ຖາ້ບ່ໍມຄີນົຍາ້ຍອອກໄປ ແມ່ນໃຫທ່້ານທາສດໍີາ (����)ໃສ່

ຫອ້ງສີ່ ຫ່ຼຽມ (�) ຂອງລະຫດັ 2 “ບ່ໍມ”ີ....  

ຄໍາຖາມທີຄໍາຖາມທີຄໍາຖາມທີຄໍາຖາມທ ີ   QQQQ44445555: : : : ເພດເພດເພດເພດ    

ຈດຸປະສງົຂອງຄໍາຖາມ ແມ່ນເພື່ ອລະບຸເພດຂອງຜູທ້ີ່ ຍາ້ຍອອກໄປໃນສະມາຊກິໃນຄວົເຮອືນ ໃນ 12 

ເດອືນຜ່ານມາ. 

ວທິກີານຈດົກ່າຍ ຖາ້ແມ່ນເພດຊາຍ ແມ່ນໃຫທ່້ານທາສດໍີາ (����)ໃສ່ຫອ້ງສີ່ ຫ່ຼຽມ (�) ຂອງລະຫດັ 1 

“ຊາຍ”, ຖາ້ແມ່ນເພດຍງິ ແມ່ນໃຫທ່້ານທາສດໍີາ (����)ໃສ່ຫອ້ງສີ່ ຫ່ຼຽມ (�) ຂອງລະຫດັ 2 “ຍງິ”....  

ຄໍາຖາມທີຄໍາຖາມທີຄໍາຖາມທີຄໍາຖາມທ ີ   QQQQ44446666: : : : ອາຍຸອາຍຸອາຍຸອາຍຸ    

ຈດຸປະສງົຂອງຄໍາຖາມ ແມ່ນເພື່ ອໃຫຮູ້ຂໍ້ມູ້ນຂ່າວສານກ່ຽວກບັອາຍຸເຕມັຂອງສະມາຊກິໃນຄວົເຮອືນໃນ

ເວລາທີ່ ຍາ້ຍອອກໄປຈາກຄວົເຮອືນ ໃນ 12 ເດອືນຜ່ານມາ.  

ວທິກີານຈດົກ່າຍແມ່ນໃຫບ້ນັທກຶ ອາຍຸເຕມັຂອງສະມາຊກິຄວົເຮອືນທີ່ ຍາ້ຍອອກໄປ ແມ່ນຕອ້ງຂຽນເປັນ

ຕວົເລກໃສ່ຫອ້ງສາມຫ່ຼຽມ (���). 

 

 



43 

   

ຄໍາຖາມທີຄໍາຖາມທີຄໍາຖາມທີຄໍາຖາມທ ີ   Q4Q4Q4Q47777: : : : ຍາ້ຍຍາ້ຍຍາ້ຍຍາ້ຍອອກໄປອອກໄປອອກໄປອອກໄປ    

ຈດຸປະສງົຂອງຄໍາຖາມ ແມ່ນເພື່ ອໃຫຮູ້ຂໍ້ມູ້ນຂ່າວສານສະມາຊກິໃນຄວົເຮອືນນັນ້ຍາ້ຍອອກໄປຈາກພາຍ

ໃນ ຫຼ ືຕ່າງປະເທດ ໃນ 12 ເດອືນຜ່ານມາ.  

- ຖາ້ຫາກວ່າ ສະມາຊກິໃນຄວົເຮອືນ ໄດຍ້າ້ຍອອກ ໄປຢູ່ເມອືງດຽວກບັເມອືງທີ່ ລາວຢູ່ປະຈບຸນັແມ່ນໃຫ ້

ທາສດໍີາ (����)ໃສ່ຫອ້ງສີ່ ຫ່ຼຽມ (�) ຂອງລະຫດັ 1; 

- ຖາ້ຫາກວ່າ ສະມາຊກິໃນຄວົເຮອືນໄດຍ້າ້ຍອອກໄປຢູ່ເມອືງອື່ ນໃຫຂ້ຽນລະຫດັແຂວງ ແລະ ເມອືງ 

ໃສ່ໃນຫອ້ງສີ່ ລ່ຽມ (����) ຂອງລະຫັດ 2 (ສໍາລັບລະຫັດແຂວງ ແລະ ເມືອງ ຢູ່ໃນ 

ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 1111); 

-  ຖາ້ຫາກວ່າສະມາຊກິໃນຄວົເຮອືນ  ໄດຍ້າ້ຍອອກໄປຢູ່ຕ່າງປະເທດ  ແມ່ນໃຫຂ້ຽນລະຫດັປະ ເທດ

ໃສ່ໃນຫອ້ງສີ່ ລ່ຽມ (��)    ຂອງລະຫດັ 3 (ສໍາລບັລະຫດັປະເທດໃຫເ້ບິ່ ງຢູ່ດາ້ນຫຼງັຂອງໃບສອບ

ຖາມ). 

ຄໍາຖາມທີຄໍາຖາມທີຄໍາຖາມທີຄໍາຖາມທ ີ   QQQQ44448888: : : : ເຫດຜນົເຫດຜນົເຫດຜນົເຫດຜນົຕົນ້ຕໍຕົນ້ຕໍຕົນ້ຕໍຕົນ້ຕໍຂອງຂອງຂອງຂອງການຍາ້ຍການຍາ້ຍການຍາ້ຍການຍາ້ຍອອກໄປອອກໄປອອກໄປອອກໄປ 

ສາເຫດຂອງການເຄື່ ອນຍາ້ຍມດີັ່ ງນີ ້ສາເຫດຂອງການເຄື່ ອນຍາ້ຍມດີັ່ ງນີ ້ສາເຫດຂອງການເຄື່ ອນຍາ້ຍມດີັ່ ງນີ ້ສາເຫດຂອງການເຄື່ ອນຍາ້ຍມດີັ່ ງນີ:້:::    

- ““““ປ່ຽນບ່ອນເຮດັວຽກປ່ຽນບ່ອນເຮດັວຽກປ່ຽນບ່ອນເຮດັວຽກປ່ຽນບ່ອນເຮດັວຽກ”””” ໝາຍເຖງິການຍກົຍາ້ຍບ່ອນເຮດັວຽກ ຫຼ ືສະຖານທີ່ ເຮດັວຽກບ່ໍວ່າຈະເປັນ 

    ວຽກສ່ວນຕວົ ຫຼ ືທາງການ. 

-     ““““ຊອກຫາວຽກເຮດັຊອກຫາວຽກເຮດັຊອກຫາວຽກເຮດັຊອກຫາວຽກເຮດັ”””” ໝາຍເຖງິການຍກົຍາ້ຍໄປຢູ່ບ່ອນອື່ ນ ເພື່ ອຊອກວຽກເຮດັງານທໍາ. 

-     ““““ທຸລະກດິທຸລະກດິທຸລະກດິທຸລະກດິ”””” ໝາຍເຖງິການຍກົຍາ້ຍເພື່ ອໄປດໍາເນນີທຸລະກດິຂອງຕນົເອງຢູ່ບ່ອນອື່ ນ. 

-     ““““ການສກຶສາການສກຶສາການສກຶສາການສກຶສາ”””” ໝາຍເຖງິການຍກົຍາ້ຍເພື່ ອໄປສກຶສາຮ່ໍາຮຽນ. 

-     ““““ແຕ່ງດອງແຕ່ງດອງແຕ່ງດອງແຕ່ງດອງ”””” ໝາຍເຖງິການຍກົຍາ້ຍເພື່ ອໄປສາ້ງຄອບຄວົໃໝ່ ຫຼ ືໄປແຕ່ງດອງ.     

- ““““ຄອບຄວົຍາ້ຍຄອບຄວົຍາ້ຍຄອບຄວົຍາ້ຍຄອບຄວົຍາ້ຍ”””” ໝາຍເຖງິການຍກົຍາ້ຍຂອງຄອບຄວົ ຫຼ ືຄວົເຮອືນໄປຢູ່ສະຖານທີ່ ໃໝ່. 

-     ““““ບາ້ນຍາ້ຍບາ້ນຍາ້ຍບາ້ນຍາ້ຍບາ້ນຍາ້ຍ”””” ໝາຍເຖງິການຍກົຍາ້ຍບາ້ນຈາກສະຖານທີ່ ເີກ ົ່ າໄປຕັງ້ຢູ່ສະຖານທີ່ ໃໝ່ຍອ້ນເຫດຜນົ

ຕ່າງໆ.     

- ““““ອື່ ນໆອື່ ນໆອື່ ນໆອື່ ນໆ”””” ແມ່ນສາເຫດຂອງການຍກົຍາ້ຍທີ່ ບ່ໍກ່ຽວຂອ້ງໃນສາເຫດທີ່ ກ່າວມາຂາ້ງເທງິ. 

ການຈດົກ່າຍສາເຫດຂອງການຍກົຍາ້ຍຂອງສະມາ 

ຊກິໃນຄວົເຮອືນໃດໜື່ ງ ແມ່ນໃຫຈ້ດົກ່າຍຕາມຄໍາຕອບຂອງຜູ ້

ຖກືສໍາພາດຕອບເຫດຜນົຕົນ້ຕໍຂອງການຍກົຍາ້ຍ ແລະ ທ່ານຈະ

ຕອ້ງທາສດໍີາ (����)ໃສ່ຫອ້ງສີ່ ຫ່ຼຽມ (�) ຂອງລະຫດັຄໍາຕອບ 

ຂອງເຫດຜນົການຍກົຍາ້ຍ. 

ຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງ::::    ໃນໄລຍະ 12 ເດອືນ ຜ່ານມາຄວົເຮອືນທີ່ ຖກື

ສໍາພາດມຄີນົຍາ້ຍອອກ 1 ຄນົ ເປັນເພດຊາຍ ອາຍຸ 

29 ປີ, ຍາ້ຍອອກໄປຢູ່ຕ່າງເມອືງກບັເມອືງທີ່ ຢູ່ປະຈຸ

ບັນ (ແຂວງຄໍາມ່ວນ 12, ເມອືງມະຫາໄຊ 02), 

ສາເຫດແມ່ນປ່ຽນບ່ອນເຮດັວຽກ. ທ່ານຕອ້ງຈດົກ່າຍ

ດັ່ ງຮູບຕວົຢ່າງ: 
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4444....10101010. . . . ພາກ ພາກ ພາກ ພາກ ດດດດ: : : : ຄຸນຄຸນຄຸນຄຸນລກັສະນະລກັສະນະລກັສະນະລກັສະນະຂອງຂອງຂອງຂອງຄວົຄວົຄວົຄວົເຮອືນເຮອືນເຮອືນເຮອືນ    

ສໍາລບັພາກ ດ ແມ່ນຈະຖາມສະເພາະຄວົເຮອືນສ່ວນບຸກຄນົເທົ່ ານັນ້. ສ່ວນຄວົເຮອືນລວມໝູ່  ແມ່ນບ່ໍ

ໃຫສ້ອບຖາມໃນພາກດັ່ ງກ່າວນີ.້ 

ຄໍາຄໍາຄໍາຄໍາຖາມຖາມຖາມຖາມທ ີທ ີທ ີທ ີQ49Q49Q49Q49: : : : ສດິສດິສດິສດິຄອບຄອບຄອບຄອບຄອງຄອງຄອງຄອງຂອງຂອງຂອງຂອງຄວົຄວົຄວົຄວົເຮອືນເຮອືນເຮອືນເຮອືນທ່ານທ່ານທ່ານທ່ານຕ່ໍຕ່ໍຕ່ໍຕ່ໍເຮອືນເຮອືນເຮອືນເຮອືນຫຼງັຫຼງັຫຼງັຫຼງັນີ ້ນີ ້ນີ ້ນີແ້ມ່ນແມ່ນແມ່ນແມ່ນແນວແນວແນວແນວໃດໃດໃດໃດ????    

ຈດຸປະສງົຂອງຄໍາຖາມ ເພື່ ອເກບັກໍາຂໍມູ້ນຂ່າວສານກ່ຽວກບັສດິຄອບຄອງທີ່ ຄວົເຮອືນອາໄສຢູ່ປະຈຸ

ບນັເຊິ່ ງປະກອບດວ້ຍສດິຄອບຄອງດັ່ ງນີ ້ີ:້ 

1. ““““ເປັນເປັນເປັນເປັນເຈົາ້ເຈ ົາ້ເຈ ົາ້ເຈ ົາ້ຂອງຂອງຂອງຂອງ””””  ໝາຍເຖງິສະມາຊກິໃນຄວົເຮອືນຜູໃ້ດໜຶ່ ງເປັນເຈົາ້ຂອງເຮອືນຫຼງັນີ ້(ມໜີງັສເືປັນ

ຂອງຕນົເອງ ຫຼ ືກາໍລງັແລ່ນໜງັສເືພື່ ອເປັນເຈົາ້ກາໍມະສດິ). 

2. ““““ຜູ ້ຜູ ້ຜູ ້ຜູເ້ຊົ່ າເຊົ່ າເຊົ່ າເຊົ່ າຢູ່ຢູ່ຢູ່ຢູ່”””” ໝາຍເຖງິສະມາຊກິໃນຄວົເຮອືນຜູໃ້ດໜຶ່ ງ ໄດເ້ຊົ່ າເຮອືນຫຼງັດັ່ ງກ່າວນັນ້ໝດົຫຼງັ ຫຼ ືສ່ວນ

ໃດສ່ວນໜຶ່ ງ. 

3. ““““ເຮອືນພີ່ ນອ້ງ ຫຼ ືບຸກຄນົອື່ ນໃຫຢູ່້ລາ້ເຮອືນພີ່ ນອ້ງ ຫຼ ືບຸກຄນົອື່ ນໃຫຢູ່້ລາ້ເຮອືນພີ່ ນອ້ງ ຫຼ ືບຸກຄນົອື່ ນໃຫຢູ່້ລາ້ເຮອືນພີ່ ນອ້ງ ຫຼ ືບຸກຄນົອື່ ນໃຫຢູ່້ລາ້””””     ໝາຍເຖິງສະມາຊກິໃນຄວົເຮອືນຜູໃ້ດໜຶ່ ງບ່ໍແມ່ນເຈົາ້

ກາໍມະສດິຕ່ໍເຮອືນທີ່ ອາໄສຢູ່. 

4. ““““ເຮອືນເຮອືນເຮອືນເຮອືນຂອງຂອງຂອງຂອງນາຍນາຍນາຍນາຍຈາ້ງ ຫຼ ືຈາ້ງ ຫຼ ືຈາ້ງ ຫຼ ືຈາ້ງ ຫຼ ືລດັລດັລດັລດັໃຫ ້ໃຫ ້ໃຫ ້ໃຫຢູ່້ຢູ່ຢູ່ຢູ່ລາ້ລາ້ລາ້ລາ້””””  ໝາຍເຖງິສະມາຊກິໃນຄວົເຮອືນຜູໃ້ດໜຶ່ ງອາໄສຢູ່ເຮອືນຂອງ

ນາຍຈາ້ງ, ການຈດັຕັງ້ໃດໜຶ່ ງ ຫຼ ືຂອງລດັ ທີ່ ອະນຸຍາດໃຫຄ້ວົເຮອືນດັ່ ງກ່າວອາໄສຢູ່ ໂດຍຖເືປັນ

ສ່ວນໜຶ່ ງຂອງເງນິເດອືນ ຫຼ ືໃຫຢູ່້ລາ້. ຖາ້ສະມາຊກິຂອງຄວົເຮອືນດັ່ ງກ່າວໄດອ້ອກຈາກວຽກກ່ໍຈະ

ຕອ້ງໄດອ້ອກຈາກເຮອືນຫຼງັດັ່ ງກ່າວດວ້ຍ. 

5. ““““ອື່ ນໆອື່ ນໆອື່ ນໆອື່ ນໆ””””  ໝາຍເຖງິຖານະສດິຄອບຄອງອື່ ນໆຕ່ໍກບັເຮອືນ ນອກຈາກຄໍາຕອບທີ່ ກ່າວມາຂາ້ງເທງິນັນ້. 

ວທິກີານຈດົກ່າຍ ແມ່ນ ໃຫທ້າສດໍີາ (����)ໃສ່ຫອ້ງສີ່ ຫ່ຼຽມ (�) ຂອງລະຫດັຄໍາຕອບສດິຄອບຄອງຂອງ

ຄວົເຮອືນຖກືສໍາພາດຕ່ໍກບັເຮອືນ ຫຼ ືສະຖານທີ່ ຢູ່ອາໄສ ໂດຍໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມຄໍາຕອບຂອງຜູຖ້ກືສໍາພາດ.    

ຄໍາຖາມ ຄໍາຖາມ ຄໍາຖາມ ຄໍາຖາມ Q50, Q51Q50, Q51Q50, Q51Q50, Q51, Q5, Q5, Q5, Q52222: : : : ວດັສະດຸວດັສະດຸວດັສະດຸວດັສະດຸທີທ່ີທ່ີທ່ ີ່ ໃຊ ້ໃຊ ້ໃຊ ້ໃຊໃ້ນການໃນການໃນການໃນການສາ້ງເຮອືນທີ່ສາ້ງເຮອືນທີ່ສາ້ງເຮອືນທີ່ສາ້ງເຮອືນທີ່ ຄວົຄວົຄວົຄວົເຮອືນເຮອືນເຮອືນເຮອືນອາອາອາອາໄສຢູ່ສຢູ່ສຢູ່ສຢູ່ໃນໃນໃນໃນປະຈຸປະຈຸປະຈຸປະຈບຸັບັບັບນັນນນ    ແມ່ນຫຍງັແມ່ນຫຍງັແມ່ນຫຍງັແມ່ນຫຍງັ????    

ຈດຸປະສງົ ແມ່ນເພື່ ອເກບັກໍາຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັປະເພດວດັສະດຸທີ່ ໃຊໃ້ນການສາ້ງເຮອືນທີ່ ຄວົເຮອືນທີ່ ຖກື

ສໍາພາດນັນ້ອາໄສຢູ່ ໂດຍກາໍນດົຕາມປະເພດຂອງວດັສະດຸກໍ່ ສາ້ງທີ່ ໃຊປຸ້ກສາ້ງເຮອືນດັ່ ງກ່າວເຊັ່ ນ:  

Q50Q50Q50Q50: : : : ຫຼງັຄາ ທີ່ ເຮດັດວ້ຍ: ກະເບືອ້ງ/ຊແີພກັ/ຊມີງັ, ສງັກະສ,ີ ໄມ,້ ໄມຟ້າກ, ຫຍາ້ ແລະ ອື່ ນໆ. 

Q51Q51Q51Q51:::: ຝາເຮອືນ ທີ່ ເຮດັດວ້ຍ: ດນີຈີ່ /ຊມີງັ, ໄມ,້ ໄມຟ້າກ/ໄມອ້ດັ ແລະ ອື່ ນໆ. 

Q52Q52Q52Q52:::: ພືນ້ເຮອືນ ທີ່ ເຮດັດວ້ຍ: ກະໂລ/ຫນີອ່ອນ, ຊມີງັ, ໄມ,້ ໄມຟ້າກ ແລະ ອື່ ນໆ. 

ການຈດົກ່າຍຄໍາຕອບແມ່ນອງີຕາມຄໍາຕອບຂອງຜູຖ້ກືສໍາພາດ ແລະ ການສງັເກດຕວົຈງີຂອງນກັເດນີສໍາ

ຫຼວດແມ່ນ ໃຫທ້າສດໍີາ (����)ໃສ່ຫອ້ງສີ່ ຫ່ຼຽມ (�) ຂອງລະຫດັຄໍາຕອບຕາມທີ່ ກາໍນດົໄວໃ້ນໃບແບບສອບຖາມ. 

ຄໍາຖາມທ ີຄໍາຖາມທ ີຄໍາຖາມທ ີຄໍາຖາມທ ີQ53Q53Q53Q53: : : : ເຮອືນຫຼັເຮອືນຫຼັເຮອືນຫຼັເຮອືນຫຼງັນີມ້ໄີຟຟາ້ໃຊບ່ໍ້ ງນີມ້ໄີຟຟາ້ໃຊບ່ໍ້ ງນີມ້ໄີຟຟາ້ໃຊບ່ໍ້ ງນີມ້ໄີຟຟາ້ໃຊບ່ໍ້ ? ? ? ?     

ຈດຸປະສງົ ເພື່ ອຮູຂໍ້ມູ້ນຂ່າວສານກ່ຽວກບັການນໍາໃຊໄ້ຟຟາ້ຂອງທຸກຄວົເຮອືນທີ່ ຖືກສໍາພາດໃນການສໍາ

ຫຼວດພນົລະເມອືງໃນຄັງ້ນີ.້ 
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““““ໄຟຟາ້ໄຟຟາ້ໄຟຟາ້ໄຟຟາ້”””” ແມ່ນໝາຍເຖງິໄຟຟາ້ທີ່ ແຈກຈ່າຍ ໂດຍລດັວສິາຫະກດິໄຟຟາ້ ຫຼ ືໄຟຟາ້ຈາກຈກັກໍາເນດີໄຟຟາ້

ທຸກຊະນດິ ຫຼ ືຈາກໝໍໄ້ຟທຸກຊະນດິ. 

ການຈດົກ່າຍຄໍາຕອບແມ່ນ ໃຫທ້າສດໍີາ (����)ໃສ່ຫອ້ງສີ່ ຫ່ຼຽມ (�) ຂອງລະຫດັຄໍາຕອບທີ່ ກໍານດົໄວໃ້ນໃບ

ແບບສອບຖາມ ໂດຍອງີຕາມຄໍາຕອບທີ່ ຜູຖ້ກືສໍາພາດຕອບມາ. 

ຄໍາຖາມທ ີຄໍາຖາມທ ີຄໍາຖາມທ ີຄໍາຖາມທ ີQ54Q54Q54Q54: : : : ຂະໝາດຂະໝາດຂະໝາດຂະໝາດເນືອ້ເນືອ້ເນືອ້ເນືອ້ທີທ່ີທ່ີທ່ ີ່ ທງັທງັທງັທງັໝດົໝດົໝດົໝດົຂອງຂອງຂອງຂອງເຮອືນເຮອືນເຮອືນເຮອືນຫຼງັນີ ້ຫຼງັນີ ້ຫຼງັນີ ້ຫຼງັນີມ້ ີມ ີມີມເີທົ່ າເທົ່ າເທົ່ າເທົ່ າໃດໃດໃດໃດ????    

ຈດຸປະສງົຂອງຄໍາຖາມນີ ້ແມ່ນເພື່ ອຮູເ້ນືອ້ທີ່ ທງັໝດົຂອງເຮອືນທີ່ ຄວົເຮອືນອາໄສຢູ່ໃນປະຈບຸນັ ເຊິ່ ງອງິ

ຕາມໃບປຸກສາ້ງເຮອືນ ຫຼ ືນກັເດນີສໍາຫຼວດສາມາດຄດິໄລ່ຕາມຂະໜາດຂອງເຮອືນໃນຕວົຈງິ. 

ເນືອ້ທີ່ ທງັໝດົຂອງເຮອືນ ແມ່ນເອາົລວງກວ້າງຂອງເຮອືນຄູນໃຫລ້ວງຍາວຂອງເຮອືນຈະອອກເປັນເນືອ້ທີ່

ທງັໝດົ. ຫຼກັການຄດິໄລ່ເນືອ້ທີ່ ທງັໝດົຂອງເຮອືນມດີັ່ ງນີ:້ 

1) ຖາ້ຄວົເຮອືນນັນ້ອາໄສຢູ່ເຮອືນຊັນ້ດຽວສາມາດຄດິໄລ່ລວມກນັບາດດຽວໄດເ້ລຍີ ຫຼ ື ຄດິໄລ່ເປັນ

ຫອ້ງ ແລວ້ບວກກນັກໍ່ ໄດ;້ 

2) ຖາ້ຄວົເຮອືນນັນ້ອາໄສຢູ່ເຮອືນ 2 ຊັນ້ ຫຼ ືຫຼາຍຊັນ້ກວ່ານີ,້ ເນືອ້ທີ່ ທງັໝດົຂອງເຮອືນເທົ່ າກບັຜນົ

ບວກລວມກນັ ຂອງເນືອ້ທີ່ ທງັໝດົຂອງແຕ່ລະຊັນ້ບວກເຂົາ້ກນັ; 

3) ຖາ້ຄວົເຮອືນຫາກອາໄສຢູ່ເຮອືນ 2 ຫຼງັ ຫຼ ືຫຼາຍຫຼງັກວ່ານີ,້ ເນືອ້ທີ່ ທງັໝດົຂອງເຮອືນເທົ່ າກບັຜນົ

ບວກ ຂອງເນືອ້ທີ່ ທງັໝດົຂອງເຮອືນທງັສອງ ຫຼ ືຫຼາຍຫຼງັບວກເຂົາ້ກນັ; 

4) ຖາ້ຫາກມຫຼີາຍຄວົເຮອືນອາໄສຢູ່ຮ່ວມກນັ ໃນເຮອືນຫຼງັດຽວແຕ່ລະຄວົເຮອືນ ຕອ້ງບອກແຕ່ເນືອ້ທີ່

ຢູ່ອາໄສທີ່ ຕນົຢູ່ຕວົຈງິເທົ່ ານັນ້. 

ນກັເດນີສໍາຫຼວດຈະຕອ້ງຈດົກ່າຍຈາໍນວນເນືອ້ທີ່ ຢູ່ອາໄສທີ່ ເປັນ 3 ຕວົເລກ ໃສ່ໃນຊ່ອງຫວ່າງສໍາລບັຂຽນ

ຄໍາຕອບໃຫຖ້ກືຕອ້ງ, ຊດັເຈນ ແລະ ອ່ານອອກງ່າຍ ເຊັ່ ນ: 7 ມ2 = 007; 65 ມ2 = 065. 

ຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງ:::: ຄວົເຮອືນ ທາ້ວ ບຸນສງົ ນນັທະວງົ ມເີນືອ້ທີ່ ອາໄສຕວັຈງິທງັ

ໝດົ 96ມ2 ໃນຈ ານວນ 5 ຫອ້ງ(ຫອ້ງນອນ, ຫອ້ງກນິເຂົາ້, 

ຫອ້ງນັ່ ງ ຫຼີນ້, ຫອ້ງເຮອືນຄວົ, ຫອ້ງຮບັແຂກ). ດັ່ ງນັນ້ນກັ

ເດນີສໍາຫຼວດຈະຕອ້ງຈດົກ່າຍຄໍາຕອບເຂົາ້ໃນໃບແບບສອບ

ຖາມດັ່ ງຮູບຕວົຢ່າງ: 

ຄໍາຖາມທ ີຄໍາຖາມທ ີຄໍາຖາມທ ີຄໍາຖາມທ ີQ5Q5Q5Q55555: : : : ເຮອືນຫຼງັນີມ້ທີງັໝດົຈກັຫອ້ງເຮອືນຫຼງັນີມ້ທີງັໝດົຈກັຫອ້ງເຮອືນຫຼງັນີມ້ທີງັໝດົຈກັຫອ້ງເຮອືນຫຼງັນີມ້ທີງັໝດົຈກັຫອ້ງ 

ຈດຸປະສງົຂອງຄໍາຖາມ ເພື່ ອຮູຂໍ້ມູ້ນຂ່າວສານກ່ຽວກບັຈາໍນວນຫອ້ງທງັໝດົຂອງເຮອືນທີ່ ຄວົເຮອືນຖກືສໍາ

ພາດອາໄສຢູ່ ເຊິ່ ງລວມມ:ີ ຫອ້ງນອນ, ຫອ້ງພກັເຊາົ, ຫອ້ງນັ່ ງຫຼ ິນ້, ຫອ້ງໂຖງ, ຫອ້ງເຮອືນຄວົ, ຫອ້ງເຮດັວຽກສ່ວນ

ຕວົ, ຫອ້ງຮບັແຂກ, ຫອ້ງກນິເຂົາ້. ຍກົຍກົຍກົຍກົເວັນ້ຫອ້ງເວັນ້ຫອ້ງເວັນ້ຫອ້ງເວັນ້ຫອ້ງນໍາ້ນໍາ້ນໍາ້ນໍາ້, , , , ຫອ້ງຫອ້ງຫອ້ງຫອ້ງອາບອາບອາບອາບນໍາ້ນໍາ້ນໍາ້ນໍາ້, , , , ຫອ້ງຫອ້ງຫອ້ງຫອ້ງຊກັຊກັຊກັຊກັລາ້ງລາ້ງລາ້ງລາ້ງ, , , , ລະບຽງເຮອືນລະບຽງເຮອືນລະບຽງເຮອືນລະບຽງເຮອືນ....    
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ວທິີຈດົກ່າຍຄໍາຕອບ ທ່ານຈະຕອ້ງຈດົກ່າຍຈໍານວນຫອ້ງທງັໝດົເປັນ 3 ຕວົເລກ ໃສ່ໃນຊ່ອງຫວ່າງ

ສໍາລບັຂຽນຄໍາຕອບໃຫຖ້ກືຕອ້ງ, ຊດັເຈນ ແລະ ອ່ານອອກງ່າຍ ເຊັ່ ນ: ເຮອືນຫຼງັໜຶ່ ງມຈີາໍນວນຫອ້ງທງັໝດົ 5 ຫອ້ງ 

ທ່ານຈະຕອ້ງຂຽນເປັນຕວົເລກ 005 ໃສ່ໃນຊ່ອງຫວ່າງສໍາລບັຂຽນຄໍາຕອບ.    

ຄໍາຖາມທ ີຄໍາຖາມທ ີຄໍາຖາມທ ີຄໍາຖາມທ ີQ56Q56Q56Q56:::: ແຫ່ຼງນໍາ້ແຫ່ຼງນໍາ້ແຫ່ຼງນໍາ້ແຫ່ຼງນໍາ້ດື່ ມດື່ ມດື່ ມດື່ ມຕົນ້ຕໍຕົນ້ຕໍຕົນ້ຕໍຕົນ້ຕໍຂອງຂອງຂອງຂອງຄວົຄວົຄວົຄວົເຮອືນເຮອືນເຮອືນເຮອືນນີ ້ນີ ້ນີ ້ນີມ້າມາມາມາແຕ່ແຕ່ແຕ່ແຕ່ໃສໃສໃສໃສ????    

ຈດຸປະສງົຂອງຄໍາຖາມ ແມ່ນເພື່ ອຮູຂໍ້ມູ້ນກ່ຽວກບັແຫ່ຼງນໍາ້ດື່ ມຕົນ້ຕໍຂອງຄວົເຮອືນ ເພື່ ອໃຫຮູ້ວ່້າແຫ່ຼງນໍາ້

ດື່ ມ ນັນ້ປອດ ໄພສໍາລບັການຊມົໃຊຂ້ອງຄວົເຮອືນຖກືສໍາພາດ ຫຼ ືບ່ໍ. ບນັດາແຫ່ຼງນ ້າທີ່ ໃຊເ້ພື່ ອດື່ ມປະກອບມດີັ່ ງນີ:້ 

1) ““““ນໍາ້ປະປານໍາ້ປະປານໍາ້ປະປານໍາ້ປະປາ””””    ໝາຍເຖງິນໍາ້ປະປາທີ່ ໄດຖ້ກືຮບັຮອງຈາກລດັວສິາຫະກດິນໍາ້ປະປາລາວ. 

2) ““““ນໍາ້ສາ້ງນໍາ້ສາ້ງນໍາ້ສາ້ງນໍາ້ສາ້ງ////ນໍາ້ບາດານມຝີາປິດນໍາ້ບາດານມຝີາປິດນໍາ້ບາດານມຝີາປິດນໍາ້ບາດານມຝີາປິດ” ” ” ” : : : : ນໍາ້ບາດານນໍາ້ບາດານນໍາ້ບາດານນໍາ້ບາດານ ໝາຍເຖງິນໍາ້ທີ່ ໄດຈ້າກການເຈາະເປັນຮູເລກີ ເພື່ ອເອາົນໍາ້

ຈາກພືນ້ດນີມາໃຊ.້ ນໍາ້ສາ້ງນໍາ້ສາ້ງນໍາ້ສາ້ງນໍາ້ສາ້ງ ໝາຍເຖງິນໍາ້ທີ່ ຂຸດເປັນຮູໃຫຍ່ ເພື່ ອເອາົນໍາ້ມາໃຊ,້ ທງັສອງປະເພດແມ່ນ

ໄດນ້ໍາໃຊແ້ທ່ງ ແລະ ຝາປິດເພື່ ອປອ້ງກນັການໄຫຼຊມືຂອງນໍາ້ພາຍນອກ ແລະ ປ້ອງກນັບ່ໍໃຫນ້ໍາ້ໄຫຼ

ອອກສ່ວນຝາປິດແມ່ນໃຊເ້ພື່ ອປ້ອງກນັຄົນ, ສັດ ຫຼື ສິ່ ງຂອງອື່ ນໆຕົກລົງໃນນໍາ້ບາດານ ແລະ 

ນໍາ້ສາ້ງ. 

3) ““““ນໍາ້ສາ້ງນໍາ້ສາ້ງນໍາ້ສາ້ງນໍາ້ສາ້ງ////ນໍາ້ບາດານບ່ໍມຝີາປິດນໍາ້ບາດານບ່ໍມຝີາປິດນໍາ້ບາດານບ່ໍມຝີາປິດນໍາ້ບາດານບ່ໍມຝີາປິດ””””    ໝາຍເຖງິນໍາ້ສາ້ງ ແລະ ນໍາ້ບາດານທີ່ ບ່ໍໄດນ້ໍາໃຊແ້ທ່ງ ແລະ ຝາປິດ

ເພື່ ອປອ້ງກນັການໄຫຼຊມືເຂົາ້ໃນ ແລະ ປ້ອງກນັນໍາ້ໄຫຼອອກ, ບ່ໍມຟີາປິດ ເພື່ ອປອ້ງກນັຄນົ, ສດັ ຫຼ ື

ສີ່ ງຂອງອື່ ນໆຕກົລງົໃນນໍາ້ບາດານ ແລະ ນໍາ້ສາ້ງ. 

4) ““““ແມ່ນໍາ້ແມ່ນໍາ້ແມ່ນໍາ້ແມ່ນໍາ້////ຫວ້ຍຫວ້ຍຫວ້ຍຫວ້ຍ////ໜໜໜໜອງອງອງອງ////ເຂື່ ອນເຂື່ ອນເຂື່ ອນເຂື່ ອນ””””    ໝາຍເຖງິນໍາ້ທີ່ ໄດມ້າຈາກແມ່ນໍາ້/ຫວ້ຍ/ໜອງ/ເຂື່ ອນ ທີ່ ເກດີຂຶນ້ໂດຍ

ທໍາມະຊາດ ແລະ ມະນຸດສາ້ງຂຶນ້ມາ. 

5) ““““ນໍາ້ລນິນໍາ້ລນິນໍາ້ລນິນໍາ້ລນິ////ນໍາ້ອອກບ່ໍນໍາ້ອອກບ່ໍນໍາ້ອອກບ່ໍນໍາ້ອອກບ່ໍ””””    ໝາຍເຖງິແຫ່ຼງນໍາ້ທີ່ ເກດີຂຶນ້ເອງຕາມທໍາມະຊາດ. 

6) ““““ນໍາ້ຝົນນໍາ້ຝົນນໍາ້ຝົນນໍາ້ຝົນ””””    ໝາຍເຖງິການເກບັ ແລະ ການສະສມົນໍາ້ຈາກຝົນໂດຍການໄຫຼຜ່ານສາຍຄາ ຫຼ ືບໍລເິວນ

ເກບັນໍາ້ທໍາມະຊາດ ແລະ ເກບັສະສມົໄວໃ້ນອ່າງ ຫຼ ືຖງັເກບັນໍາ້. 

7) ““““ນໍາ້ນໍາ້ນໍາ້ນໍາ້ຂຂຂຂວດວດວດວດ////ນໍາ້ນໍາ້ນໍາ້ນໍາ້ດື່ ມດື່ ມດື່ ມດື່ ມ””””        ໝາຍເຖງິແຫ່ຼງນໍາ້ທີ່ ໄດຈ້າກການຊືເ້ປັນກວດ/ຕຸກ ຂອງບໍລສິດັນໍາ້ດື່ ມທຸກບໍລສິດັ. 

8) ““““ນໍາ້ຖງັນໍາ້ຖງັນໍາ້ຖງັນໍາ້ຖງັ””””    ໝາຍເຖງິແຫ່ຼງນໍາ້ທີ່ ໄດຈ້າກການຊືນ້ໍາ້ຈາກລດົຖງັເກບັນໍາ້. 

9) ““““ອື່ ນໆອື່ ນໆອື່ ນໆອື່ ນໆ””””    ແມ່ນແຫ່ຼງນໍາ້ອື່ ນໆທີ່ ບ່ໍກ່ຽວຂອ້ງກບັແຫ່ຼງນໍາ້ທີ່ ກ່າວມາຂາ້ງເທງິ. 

ການຈດົກ່າຍຄໍາຕອບ ແມ່ນຈດົກ່າຍຕາມຄໍາຕອບຂອງຜູຖ້ກືສໍາພາດຕອບມາ ໂດຍໃຫທ້າສດໍີາ (����)ໃສ່

ຫອ້ງສີ່ ຫ່ຼຽມ (�) ຂອງລະຫດັຄໍາຕອບໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນໃບແບບສອບຖາມ. 

ສິ່ ງຄວນເອາົໃຈໃສ່ສິ່ ງຄວນເອາົໃຈໃສ່ສິ່ ງຄວນເອາົໃຈໃສ່ສິ່ ງຄວນເອາົໃຈໃສ່: : : : ກໍລະນແີຫ່ຼງນໍາ້ທີ່ ຄວົເຮືອືນນໍາໃຊເ້ພື່ ອດື່ ມມຫຼີາຍແຫ່ຼງ ແມ່ນໃຫຖ້າມເຈາະຈີມ້ເພື່ ອ

ກາໍນດົແຫ່ຼງນໍາ້ທີ່ ໃຊຫຼ້າຍກວ່າໝູ່ , ຖາ້ແຫ່ຼງນໍາ້ດື່ ມແຕກຕ່າງກນັໃນແຕ່ລະໄລຍະຕາມ

ລະດູການ ແມ່ນໃຫໝ້າຍເອາົແຫ່ຼງນໍາ້ຕາມລະດູການທີ່ ກາໍລງັສໍາພາດ. 

ຄໍາຖາມທີຄໍາຖາມທີຄໍາຖາມທີຄໍາຖາມທ ີ   Q57Q57Q57Q57::::    ໄລຍະໄລຍະໄລຍະໄລຍະທາງທາງທາງທາງໄປໄປໄປໄປຫາຫາຫາຫາແຫ່ຼງນໍາ້ແຫ່ຼງນໍາ້ແຫ່ຼງນໍາ້ແຫ່ຼງນໍາ້ດື່ ມດື່ ມດື່ ມດື່ ມໄກໄກໄກໄກຫຼາຍຫຼາຍຫຼາຍຫຼາຍປານປານປານປານໃດໃດໃດໃດ    

ຈດຸປະສງົຂອງຄໍາຖາມ ເພື່ ອຮູຂໍ້ມູ້ນຂ່າວສານກ່ຽວກບັໄລຍະທາງແຕ່ຄວົເຮອືນທີ່ ຖກືສໍາພາດໄປຫາ

ແຫ່ຼງນໍາ້ດື່ ມທີ່ ຄວົເຮອືນໃຊດ້ື່ ມເປັນຕົນ້ຕໍ. 

ວທິຈີດົກ່າຍຄໍາຕອບ ທ່ານຈະຕອ້ງຈດົກ່າຍຕາມຄໍາຕອບຂອງຜູຖ້ກືສໍາພາດຕອບມາ ໂດຍໃຫທ້າສດໍີາ 

(����)ໃສ່ຫອ້ງສີ່ ຫ່ຼຽມ (�) ຂອງລະຫດັຄໍາຕອບໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນໃບແບບສອບຖາມ. 
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ຄໍາຖາມທີຄໍາຖາມທີຄໍາຖາມທີຄໍາຖາມທ ີ   Q58Q58Q58Q58: : : : ວດິຖ່າຍຕົນ້ຕໍທີ່ ຄວົເຮອືນໃຊແ້ມ່ນປະເພດໃດວດິຖ່າຍຕົນ້ຕໍທີ່ ຄວົເຮອືນໃຊແ້ມ່ນປະເພດໃດວດິຖ່າຍຕົນ້ຕໍທີ່ ຄວົເຮອືນໃຊແ້ມ່ນປະເພດໃດວດິຖ່າຍຕົນ້ຕໍທີ່ ຄວົເຮອືນໃຊແ້ມ່ນປະເພດໃດ????    

ຈດຸປະສງົຂອງຄໍາຖາມ ແມ່ນເພື່ ອໃຫຮູ້ກ່້ຽວກບັປະເພດວດິຖ່າຍທີ່ ຄວົເຮອືນຖືກສໍາພາດນໍາໃຊເ້ປັນ

ປະຈາໍ. ປະເພດຂອງວດິຖ່າຍປະກອບມດີັ່ ງນີ:້ 

1) ວດິທີ່ ໃຊນ້ໍາ້ລາ້ງວດິທີ່ ໃຊນ້ໍາ້ລາ້ງວດິທີ່ ໃຊນ້ໍາ້ລາ້ງວດິທີ່ ໃຊນ້ໍາ້ລາ້ງ:::: ໝາຍເຖງິວດິທີ່ ໃຊຖ້ງັເກບັນໍາ້ເພື່ ອໃຊລ້າ້ງ ແລະ ຫວົວດິຈະມນີໍາ້ຂງັໄວເ້ພື່ ອປອ້ງ

ກນັແມງວນັ ແລະ ກິ່ ນເໝນັ. 

2) ວດິແຫງ້ວດິແຫງ້ວດິແຫງ້ວດິແຫງ້ທີ່ ປູພືນ້ດວ້ຍຊມີງັທີ່ ປູພືນ້ດວ້ຍຊມີງັທີ່ ປູພືນ້ດວ້ຍຊມີງັທີ່ ປູພືນ້ດວ້ຍຊມີງັ:::: ໝາຍເຖງິວດິທີ່ ມຂຸີມຢູ່ພືນ້ເພື່ ອເກບັອາຈມົ ແລະ ມແີຜ່ນຫນີ ຫຼ ືແຜ່ນ

ໄມສໍ້າລບັນັ່ ງຖ່າຍ ແລະ ຈະຢູ່ສູງກວ່າລະດບັພືນ້ດນິ ເພື່ ອປອ້ງກນັການຊມືຂອງນໍາ້ເຂົາ້ໃນຂຸມ ແລະ 

ປູພືນ້ດວ້ຍຊມີງັ. 

3) ວດິແຫງ້ວດິແຫງ້ວດິແຫງ້ວດິແຫງ້ທີ່ ບ່ໍປູພືນ້ດວ້ຍຊມີງັທີ່ ບ່ໍປູພືນ້ດວ້ຍຊມີງັທີ່ ບ່ໍປູພືນ້ດວ້ຍຊມີງັທີ່ ບ່ໍປູພືນ້ດວ້ຍຊມີງັ:::: ໝາຍເຖງິວດິທີ່ ມຂຸີມຢູ່ພືນ້ເພື່ ອເກບັອາຈມົ ແລະ ມແີຜ່ນຫນີ ຫຼ ືແຜ່ນ

ໄມສໍ້າລບັນັ່ ງຖ່າຍ ແລະ ຈະຢູ່ສູງກວ່າລະດບັພືນ້ດນິ ເພື່ ອປອ້ງກນັການຊມືຂອງນໍາ້ເຂົາ້ໃນຂຸມ ແຕ່ບ່ໍ

ໄດປູ້ພືນ້ດວ້ຍຊມີງັ. 

4) ວດິໂລ່ງວດິໂລ່ງວດິໂລ່ງວດິໂລ່ງ:::: ໝາຍເຖິງວດິທີ່ ເກບັອາຈມົປະສມົກບັສິ່ ງອື່ ນໆ ເຊັ່ ນ: ຜກັ, ຫຍາ້, ຂີເ້ລື່ ອຍ... ເຊິ່ ງເກບັ

ຮກັສາໄວໃ້ນເງ ື່ອນໄຂພເິສດເພື່ ອຜະລດິເປັນປຸຍຊວີະພາບ. 

5) ວດິຖງັວດິຖງັວດິຖງັວດິຖງັ:::: ໝາຍເຖງິວດິທີ່ ໃຊຖ້ງັ ຫຼ ືຕູຄ້ອນເທນເນ ີຫຼ ືຕູອ້ ື່ ນໆ ເພື່ ອເກບັຮກັສາອາຈມົ ແລະ ຈະເອາົ

ອາຈມົດັ່ ງກ່າວໄປຖີມ້ເປັນໄລຍະ. 

6) ວດິຫອ້ຍວດິຫອ້ຍວດິຫອ້ຍວດິຫອ້ຍ:::: ໝາຍເຖງິວດິທີ່ ສາ້ງເທງິທະເລ, ເທງິໜອງ, ເທງິແມ່ນໍາ້ ແລະ ເທງິໜາ້ນໍາ້ອື່ ນໆ ເຊິ່ ງອາຈມົ

ຈະຕກົລງົໄປໃນນໍາ້ເລຍີ. 

7) ບ່ໍມວີດິຖ່າຍບ່ໍມວີດິຖ່າຍບ່ໍມວີດິຖ່າຍບ່ໍມວີດິຖ່າຍ    :::: ໝາຍເຖງິການຖ່າຍຕາມດງົຕາມປ່າ, ຫວ້ຍຮ່ອງໜອງບງຶ. 

ການຈດົກ່າຍຄໍາຕອບ ນກັເດນີສໍາຫຼວດຈະຕອ້ງຈດົກ່າຍຕາມຄໍາຕອບຂອງຜູຖ້ກືສໍາພາດ ໂດຍການທາສີ

ດໍາ (����)ໃສ່ຫອ້ງສີ່ ຫ່ຼຽມ (�) ຂອງລະຫດັຄໍາຕອບໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນໃບແບບສອບຖາມ. 

ຄໍາຖາມທີຄໍາຖາມທີຄໍາຖາມທີຄໍາຖາມທ ີ   Q59Q59Q59Q59: : : : ເຊືອ້ເຊືອ້ເຊືອ້ເຊືອ້ໄຟໄຟໄຟໄຟຕົນ້ຕໍທີ່ ຄວົຕົນ້ຕໍທີ່ ຄວົຕົນ້ຕໍທີ່ ຄວົຕົນ້ຕໍທີ່ ຄວົເຮອືນໃຊ ້ເຮອືນໃຊ ້ເຮອືນໃຊ ້ເຮອືນໃຊແ້ຕ່ງກນິແຕ່ງກນິແຕ່ງກນິແຕ່ງກນິແມ່ນແມ່ນແມ່ນແມ່ນຫຍງັຫຍງັຫຍງັຫຍງັ????    

ຈດຸປະສງົຂອງຄໍາຖາມນີ ້ເພື່ ອໃຫຮູ້ຂໍ້ມູ້ນຂ່າວສານກ່ຽວກບັປະເພດແຫ່ຼງພະລງັງານຕົນ້ຕໍທີ່ ຄວົເຮອືນນັນ້

ໃຊ ້ເຂົາ້ໃນການແຕ່ງກນິເປັນປະຈາໍ, ເຊິ່ ງປະກອບມດີັ່ ງນີ:້ 

1. ໄຟຟາ້;   5. ຖ່ານໄມ;້ 

2. ນໍາ້ມນັ;   6. ຂີເ້ລື່ ອຍ; 

3. ຟືນ;   7. ອາຍແກດັສ;໌ 

4. ຖ່ານຫນີ;  8. ອື່ ນໆ; 

ການຈດົກ່າຍຄໍາຕອບ ແມ່ນ ໃຫທ້າສດໍີາ (����)ໃສ່ຫອ້ງສີ່ ຫ່ຼຽມ (�) ຂອງລະຫດັຄໍາຕອບທີ່ ກໍານດົໄວໃ້ນ

ໃບແບບສອບຖາມ ໂດຍໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັຄໍາຕອບຂອງຜູຖ້ກືສໍາພາດ.    

ຄໍາຖາມທີຄໍາຖາມທີຄໍາຖາມທີຄໍາຖາມທ ີ   Q60Q60Q60Q60: : : : ຄວົຄວົຄວົຄວົເຮອືນເຮອືນເຮອືນເຮອືນຂອງທ່ານມຊີບັສິຂອງທ່ານມຊີບັສິຂອງທ່ານມຊີບັສິຂອງທ່ານມຊີບັສນິດັ່ ງຕ່ໍໄປນີບ່ໍ້ນດັ່ ງຕ່ໍໄປນີບ່ໍ້ນດັ່ ງຕ່ໍໄປນີບ່ໍ້ນດັ່ ງຕ່ໍໄປນີບ່ໍ້????    

ຈດຸປະສງົຂອງຄໍາຖາມນີ ້ແມ່ນເພື່ ອສອບຖາມໃຫໄ້ດຂໍ້ມູ້ນກ່ຽວກບັການເປັນເຈົາ້ຂອງໃນຊບັສນິທີ່ ຈາໍເປັນ

ພືນ້ຖານ ສໍາລບັການເຂົາ້ເຖງິຂ່າວສານ ແລະ ການຊມົໃຊໃ້ນຊວີດິປະຈາໍວນັ. 
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ການຈດົກ່າຍຄໍາຕອບ ແມ່ນໃຫນ້ກັເດນີສໍາຫຼວດທາສດໍີາ (����)

ໃສ່ຫອ້ງສີ່ ຫ່ຼຽມ (�) ຂອງລະຫດັຄໍາຕອບ “ມ”ີ ຕາມທີ່  ໄດກ້ໍານດົໃຫຕ້າມ

ແຕ່ລະລາຍການຊບັສນິໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມຄໍາຕອບທີ່ ຜູຖ້ກືສໍາພາດຕອບມາ. 

ກລໍະນບ່ໍີມ ີແມ່ນ ໃຫທ້າສດໍີາ (����)ໃສ່ຫອ້ງສີ່ ຫ່ຼຽມ (�) ໃສ່ລະຫດັຄໍາຕອບ 

“ບ່ໍມ”ີ. 

ໝາຍເຫດໝາຍເຫດໝາຍເຫດໝາຍເຫດ: : : :     

1) ຊບັສນິຂອງລດັ ແມ່ນບ່ໍໃຫຖ້ເືປັນຊບັສນິຂອງຄວົເຮອືນເຊັ່ ນ: 

ລດົປະຈາໍຕໍາແໜ່ງ. 

2) ສໍາລບັຄວົເຮອືນລວມໝູ່ ທີ່ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຄໍາຖາມທີ Q60 

ແມ່ນ ຖກືຍກົເວັນ້ ຫຼ ືບ່ໍໃຫສ້ອບຖາມ. 

ຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງ:::: ຄວົເຮອືນໜຶ່ ງມຊີບັສນິ ຄ:ື ລດົໃຫຍ່ 1 ຄນັ, ລດົຈກັ 1 

ຄັນ, ວິທະຍຸ 1 ໜ່ວຍ, ໂທລະພາບ 2 ໜ່ວຍ, 

ໂທລະສບັມຖືື 3 ໜ່ວຍ, ຄອມພວິເຕ ີ1 ໜ່ວຍ, ພດັ

ລມົ 1 ໜ່ວຍ, ຕູເ້ຢັນ 2 ໜ່ວຍ, ດນິສວນ 2 ຕອນ. 

ເຊິ່ ງຈະຕອ້ງຈດົກ່າຍດັ່ ງຮູບຕວົຢ່າງ: 

4444.1.1.1.11111. . . . ພາກພາກພາກພາກ    ຕຕຕຕ. . . . ຈາໍນວນຈາໍນວນຈາໍນວນຈາໍນວນຄນົຄນົຄນົຄນົລວມລວມລວມລວມທງັໝດົທງັໝດົທງັໝດົທງັໝດົ    

ຈດຸປະສງົ ແມ່ນເພື່ ອກວດຄນືຈາໍນວນລວມຂອງຄນົໃນຄວົເຮອືນທີ່ ຖກືສໍາພາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການ

ກວດເບິ່ ງວ່າ ໃນຄວົເຮອືນດັ່ ງກ່າວນັນ້ມຈີາໍນວນສະມາຊກິເທົ່ າໃດດັ່ ງນີ:້ 

Q61Q61Q61Q61: : : : ຊາຍຊາຍຊາຍຊາຍ    ໝາຍເຖງິຈາໍນວນລວມຂອງສະມາຊກິໃນຄວົເຮອືນທີ່ ເປັນເພດຊາຍ.    

Q62Q62Q62Q62::::    ຍງິຍງິຍງິຍງິ    ໝາຍເຖງິຈາໍນວນລວມຂອງສະມາຊກິໃນຄວົເຮອືນທີ່ ເປັນເພດຍງິ.    

Q63Q63Q63Q63::::    ລວມລວມລວມລວມ    ໝາຍເຖງິຈາໍນວນລວມທງັໝດົ (ຈາໍນວນລວມເພດຊາຍບວກກບັຈາໍນວນລວມເພດຍງິ) 

ຂອງສະມາຊກິໃນຄວົເຮອືນ.    

ການຈດົກ່າຍຄໍາຕອບ ແມ່ນໃຫທ່້ານສງັລວມຈາໍນວນເພດຊາຍ, ເພດຍງິ ແລະ ຈາໍນວນລວມທງັໝດົໃສ່

ໃນຊ່ອງຫວ່າງສໍາລບັຂຽນຄໍາຕອບຕາມທີ່ ໄດກ້ໍານດົໄວໃ້ນຕາຕະລາງໃນໃບແບບສອບຖາມໃຫຖ້ກືຕອ້ງ ແລະ ຊດັ

ເຈນ. 

ຕົວຢ່າງຕົວຢ່າງຕົວຢ່າງຕົວຢ່າງ:::: ສະມາຊິກຄົວເຮືອນ ທາ້ວ ຈນັທີ ປະ 

ກອບມເີພດຊາຍ 6 ຄນົ, ເພດຍງິ 7 ຄນົ, 

ລວມທງັໝດົ 13 ຄນົ, ການຈດົກ່າຍແມ່ນ

ປະຕບິດັດັ່ ງຮູບຕວົຢ່າງ. 
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XXXX.... ການການການການກວດກາແບບສອບຖາມທີ່ ສໍາພາດສໍາເລດັກວດກາແບບສອບຖາມທີ່ ສໍາພາດສໍາເລດັກວດກາແບບສອບຖາມທີ່ ສໍາພາດສໍາເລດັກວດກາແບບສອບຖາມທີ່ ສໍາພາດສໍາເລດັ    
1111.... ການການການການກວດກວດກວດກວດກາວຽກຂອງນກັເດນີສໍາຫຼວດກາວຽກຂອງນກັເດນີສໍາຫຼວດກາວຽກຂອງນກັເດນີສໍາຫຼວດກາວຽກຂອງນກັເດນີສໍາຫຼວດ    

ການກວດກາວຽກຂອງນກັເດນີສໍາຫຼວດ ແມ່ນການກວດກາເພື່ ອເບິ່ ງຄວາມສໍາເລດັ ແລະ ຄວາມຄບົຖວ້ນ

ຂອງການຈດົກ່າຍແບບສອບຖາມຂອງທ່ານ ເພື່ ອຫຼກີລຽງການກບັຄນືໄປສໍາພາດຄວົເຮອືນໃດໜຶ່ ງອກີຄັງ້ ແລະ ເພື່ ອ

ຄວາມແນ່ໃຈວ່າຂໍມູ້ນຂ່າວສານທີ່ ໄດມ້ານັນ້ຖກືຕອ້ງຕາມຈດຸປະສງົຂອງການສໍາຫຼວດພນົລະເມອືງ ແລະ ທີ່ ຢູ່ອາໄສ

ທົ່ ວປະເທດ ຄັງ້ທີ່  IV ປີ 2015 ດັ່ ງນີ:້ 

1) ຂໍມູ້ນເອກະລກັທີ່ ໄດຖ້ກືຂຽນໃສ່ຊ່ອງຫວ່າງສໍາລບັຂຽນຄໍາຕອບໃນ ພາກ ກກກກ ຂອງໃບແບບສອບຖາມນັນ້

ຖກືຕອ້ງ ແລະ ຄບົຖວ້ນ; 

2) ຈາໍນວນສະມາຊກິໃນຄວົເຮອືນ, ຜູມ້ສີາຍພວົພນັກບັຫວົໜາ້ຄວົເຮອືນ ແລະ ອາຍຸແມ່ນຖກືຕອ້ງ ແລະ 

ເຊື່ ອຖໄືດ,້ ຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງຕວົຢ່າງ:::: ລູກຈະຕອ້ງບ່ໍມອີາຍຸເກນີພ່ໍແມ່ຄງີຂອງເຂາົ; 

3) ທຸກຄໍາຕອບຖກືຕອ້ງຕາມເປົາ້ໝາຍຂອງຄໍາຖາມ; 

4) ໃນການເຕັນ້ຂາ້ມຂອງຄໍາຖາມ ໄດຖ້ກືປະຕບິດັຕາມຄໍາແນະນາໍຢ່າງຖກືຕອ້ງ ຫຼ ືບ່ໍ; 

5) ກວດກາເບິ່ ງເພດຂອງສະມາຊກິຄວົເຮອືນວ່າສອດຄ່ອງກບັຄໍານາໍໜາ້ຂອງຊື່  ຫຼ ືບ່ໍ; 

6) ສໍາລບັຜູຊ້າຍບ່ໍຄວນມຂໍີມູ້ນວ່າເຂາົເຈ ົາ້ເຄຍີເກດີລູກ; 

7) ຄໍາຖາມກ່ຽວກບັການສກຶສາ ພາກ ຄຄຄຄ ໄດຖ້າມຜູທ້ີ່ ມອີາຍຸ 6 ປີ ຂຶນ້ໄປໝດົທຸກຄນົ ຫຼ ືບ່ໍ; 

8) ຄໍາຖາມກ່ຽວກບັອາຊບີໃນ ພາກ ງງງງ ໄດຖ້າມຜູທ້ີ່ ມອີາຍຸ 10 ປີ ຂຶນ້ໄປໝດົທຸກຄນົ ຫຼ ືບ່ໍ; 

9) ເລກລະຫດັບຸກຄນົຂອງແມ່ຍງິໃນ ພາກ ຈຈຈຈ ຖກືຕອ້ງກບັ ພາກ ຂຂຂຂ ຫຼ ືບ່ໍ; 

10) ເລກລະຫດັບຸກຄນົໃນ ພາກ ສ ສ ສ ສ ຖກືຕອ້ງກບັ ພາກ ຂຂຂຂ ຫຼ ືບ່ໍ;  

11) ສໍາລບັແມ່ຍງິອາຍຸ 15-49 ປີ ໄດຖ້ກືຖາມໝດົທຸກຄນົ ຫຼ ືຍງັສໍາລບັຄໍາຖາມໃນ ພາກ ຈຈຈຈ; 

12) ຖາ້ວ່າແມ່ຍງິທີ່ ຕາຍໃນ ພາກ ສສສສ ອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 15 ປີ ແມ່ນບ່ໍໃຫຖ້າມຄໍາຖາມການຕາຍຂອງແມ່; 

13) ຈາໍນວນຍງິ, ຊາຍ ແລະ ຈາໍນວນຄນົລວມໃນຄວົເຮອືນໄດຖ້ກືຂຽນເຂົາ້ໃນຕາຕະລາງຂອງ ພາກ ຕຕຕຕ    ແລວ້ 

ຫຼ ືຍງັ, ແລວ້ໄດຖ້ກືຈດົກ່າຍໄປໃສ່ບນັຊໃີນໜາ້ປົກ ຫຼ ືບ່ໍ, ກວດເບີ່ ງວ່າແຕ່ລະພາກຂອງແບບສອບຖາມ

ໄດມ້ຄໍີາຕອບຂຽນໃສ່ໃນຊ່ອງຫວ່າງສໍາລບັຂຽນຄໍາຕອບ ແລະ ຫອ້ງສີ່ ຫ່ຼຽມ (�) ໝດົແລວ້ ຫຼ ືຍງັຂາດ

ຢູ່ໃນບາງພາກ; 

14) ນກັເດນີສໍາຫຼວດຈະຕອ້ງຈດົກ່າຍຊື່ ຂອງຕນົເອງ ແລະ ວນັທີ່ ສໍາພາດໃສ່ຊ່ອງຫວ່າງທີ່ ກໍານດົໄວໃ້ຫຢູ່້

ເບືອ້ງລຸ່ມຂອງໝາຍເຫດ. ການໃສ່ຊື່ ຂອງນກັເດນີສໍາຫຼວດ ແມ່ນເປັນການຢັງ້ຢືນວ່າຂ່າວສານຕ່າງໆໃນ

ແບບສອບຖາມນັນ້ໄດຖ້ກືຈດົກ່າຍສໍາເລດັ, ມຄີວາມຄບົຖວ້ນ ແລະ ຊດັເຈນ. 

2222.... ການກວດກາການກວດກາການກວດກາການກວດກາເມື່ ອການເດນີສໍາຫຼເມື່ ອການເດນີສໍາຫຼເມື່ ອການເດນີສໍາຫຼເມື່ ອການເດນີສໍາຫຼວດສິ ້ວດສິ ້ວດສິ ້ວດສິນ້ສຸດລົນສຸດລົນສຸດລົນສຸດລງົງງງ    

ນາຍບາ້ນຈະເປັນຜູເ້ຊນັ ແລະ ປະທບັກາຢັງ້ຢືນວ່າ ການເດນີສໍາຫຼວດໄດສໍ້າເລດັແລວ້ກ່ອນທີ່ ນກັເດນີສໍາ

ຫຼວດຈະໄດຮ້ບັອານຸຍາດໃຫເ້ດນີທາງອອກຈາກເຂດສໍາຫຼວດທີ່ ຕນົຮບັຜດິຊອບ. 

ອກີຄັງ້ໜຶ່ ງ ເມື່ ອນກັເດນີສໍາຫຼວດໄດຮ້ບັການຢັງ້ຢືນແລວ້, ນກັເດນີສໍາຫຼວດຈະຕອ້ງນໍາເອກະສານຂອງຕນົ

ທງັໝດົໄປມອບໃຫພ້ະນກັງານສະຖຕິຂິັນ້ເມອືງ ຫຼ ື ພະນກັງານກວດກາ ເຊິ່ ງແມ່ນຜູມ້ໜີາ້ທີ່ ກວດກາເອກກະສານ

ການສໍາຫຼວດຂອງນກັເດນີສໍາຫຼວດ. ເມື່ ອເອກະສານທງັໝດົຖກືຮບັຮອງເອາົແລວ້ ຖວ່ືານກັເດນີສໍາຫຼວດໄດສໍ້າເລດັ

ໜາ້ທີ່ ຂອງການປະຕບິດັງານຢູ່ພາກສະໜາມ. 
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ    1: 1: 1: 1: ລະຫດັແຂວງ ແລະ ລະຫດັແຂວງ ແລະ ລະຫດັແຂວງ ແລະ ລະຫດັແຂວງ ແລະ ລະຫດັລະຫດັລະຫດັລະຫດັເມອືງເມອືງເມອືງເມອືງ    

 

ລ/ດ 

ຊື່ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ/ເມອືງ ລະຫດັແຂວງ/

ນະຄອນຫຼວງ/ 

ເມອືງ 

 

ລ/ດ 

ຊື່ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ/ເມອືງ ລະຫດັແຂວງ/ 

ນະຄອນຫຼວງ/ 

ເມອືງ 

1111    ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ    01010101    10101010    ແຂວງ ວຽງຈນັແຂວງ ວຽງຈນັແຂວງ ວຽງຈນັແຂວງ ວຽງຈນັ    10101010    

 ເມອືງ ຈນັທະບູລ ີ 01. 01  ເມອືງ ໂພນໂຮງ 10. 01 

 ເມອືງ ສໂີຄດຕະບອງ 01. 02  ເມອືງ ທຸລະຄມົ 10. 02 

 ເມອືງ ໄຊເສດຖາ 01. 03  ເມອືງ ແກວ້ອຸດມົ 10. 03 

 ເມອືງ ສສີດັຕະນະ 01. 04  ເມອືງ ກາສ ີ 10. 04 

 ເມອືງ ນາຊາຍທອງ 01. 05  ເມອືງ ວງັວຽງ 10. 05 

 ເມອືງ ໄຊທານ ີ 01. 06  ເມອືງ ເຟືອງ 10. 06 

 ເມອືງ ຫາດຊາຍຟອງ 01. 07  ເມອືງ ຊະນະຄາມ 10. 07 

 ເມອືງ ສງັທອງ 01. 08  ເມອືງ ແມດ 10. 08 

 ເມອືງ ປາກງ ື່ມ 01. 09  ເມອືງ ວຽງຄໍາ 10. 09 

2222    ແຂວງ ແຂວງ ແຂວງ ແຂວງ ຜົງ້ສາລີຜົງ້ສາລີຜົງ້ສາລີຜົງ້ສາລ ີ   02020202     ເມອືງ ຫນີເຫບີ 10. 10 

 ເມອືງ ຜົງ້ສາລ ີ 02. 01  ເມອືງ ໝື່ ນ 10. 11 

 ເມອືງ ໃໝ່ 02. 02 11111111    ແຂວງ ບໍລຄໍິາໄຊແຂວງ ບໍລຄໍິາໄຊແຂວງ ບໍລຄໍິາໄຊແຂວງ ບໍລຄໍິາໄຊ    11111111    

 ເມອືງ ຂວາ 02. 03  ເມອືງ ປາກຊນັ 11. 01 

 ເມອືງ ສໍາພນັ 02. 04  ເມອືງ ທ່າພະບາດ 11. 02 

 ເມອືງ ບຸນເໜອື 02. 05  ເມອືງ ປາກກະດງິ 11. 03 

 ເມອືງ ຍອດອູ 02. 06  ເມອືງ ບໍລຄິນັ 11. 04 

 ເມອືງ ບຸນໃຕ ້ 02. 07  ເມອືງ ຄໍາເກດີ 11. 05 

3333    ແຂວງ ຫຼວງນໍາ້ທາແຂວງ ຫຼວງນໍາ້ທາແຂວງ ຫຼວງນໍາ້ທາແຂວງ ຫຼວງນໍາ້ທາ    03030303     ເມອືງ ວຽງທອງ 11. 06 

 ເມອືງ ນໍາ້ທາ 03. 01  ເມອືງ ໄຊຈາໍພອນ 11. 07 

 ເມອືງ ສງິ 03. 02 12121212    ແຂວງ ຄໍາມ່ວນແຂວງ ຄໍາມ່ວນແຂວງ ຄໍາມ່ວນແຂວງ ຄໍາມ່ວນ    12121212    

 ເມອືງ ລອງ 03. 03  ເມອືງ ທ່າແຂກ 12. 01 

 ເມອືງ ວຽງພູຄາ 03. 04  ເມອືງ ມະຫາໄຊ 12. 02 

 ເມອືງ ນາແລ 03. 05  ເມອືງ ໜອງບກົ 12. 03 

4444    ແຂວງ ອຸດມົໄຊແຂວງ ອຸດມົໄຊແຂວງ ອຸດມົໄຊແຂວງ ອຸດມົໄຊ    04040404     ເມອືງ ຫນີບູນ 12. 04 

 ເມອືງ ໄຊ 04. 01  ເມອືງ ຍມົມະລາດ 12. 05 

 ເມອືງ ຫຼາ 04. 02  ເມອືງ ບວົລະພາ 12. 06 

 ເມອືງ ນາໝໍ ້ 04. 03  ເມອືງ ນາກາຍ 12. 07 

 ເມອືງ ງາ 04. 04  ເມອືງ ເຊບັງ້ໄຟ 12. 08 

 ເມອືງ ແບ່ງ 04. 05  ເມອືງ ໄຊບວົທອງ 12. 09 

 ເມອືງ ຮຸນ 04. 06  ເມອືງ ຄູນຄໍາ 12. 10 

 ເມອືງ ປາກແບງ 04. 07 13131313    ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ    13131313    



51 

   

5555    ແຂວງ ບ່ໍແກວ້ແຂວງ ບ່ໍແກວ້ແຂວງ ບ່ໍແກວ້ແຂວງ ບ່ໍແກວ້    05050505     ເມອືງ ໄກສອນ ພມົວຫິານ 13. 01 

 ເມອືງ ຫວ້ຍຊາຍ 05. 01  ເມອືງ ອຸທຸມພອນ 13. 02 

 ເມອືງ ຕົນ້ເຜີງ້ 05. 02  ເມອືງ ອາດສະພງັທອງ 13. 03 

 ເມອືງ ເມງີ 05. 03  ເມອືງ ພນີ 13. 04 

 ເມອືງ ຜາອຸດມົ 05. 04  ເມອືງ ເຊໂປນ 13. 05 

 ເມອືງ ປາກທາ 05. 05  ເມອືງ ນອງ 13. 06 

6666    ແຂວງ ຫຼວງພະບາງແຂວງ ຫຼວງພະບາງແຂວງ ຫຼວງພະບາງແຂວງ ຫຼວງພະບາງ    06060606     ເມອືງ ທ່າປາງທອງ 13. 07 

 ເມອືງ ຫຼວງພະບາງ 06. 01  ເມອືງ ອງຄອນ 13. 08 

 ເມອືງ ຊຽງເງນີ 06. 02  ເມອືງ ຈາໍພອນ 13. 09 

 ເມອືງ ນານ 06. 03  ເມອືງ ຊນົບູລ ີ 13. 10 

 ເມອືງ ປາກອູ 06. 04  ເມອືງ ໄຊບູລ ີ 13. 11 

 ເມອືງ ນໍາ້ບາກ 06. 05  ເມອືງ ວລິະບູລ ີ 13. 12 

 ເມອືງ ງອຍ 06. 06  ເມອືງ ອາດສະພອນ 13. 13 

 ເມອືງ ປາກແຊງ 06. 07  ເມອືງ ໄຊພູທອງ 13. 14 

 ເມອືງ ໂພນໄຊ 06. 08  ເມອືງ ທ່າພະລານໄຊ 13. 15 

 ເມອືງ ຈອມເພດັ 06. 09 14141414    ແຂວງ ສາລະວນັແຂວງ ສາລະວນັແຂວງ ສາລະວນັແຂວງ ສາລະວນັ    14141414    

 ເມອືງ ວຽງຄໍາ 06. 10  ເມອືງ ສາລະວນັ 14. 01 

 ເມອືງ ພູຄູນ 06. 11  ເມອືງ ຕະໂອຍ້ 14. 02 

 ເມອືງ ໂພນທອງ 06. 12  ເມອືງ ຕ◌ຸ້ມລານ 14. 03 

7777    ແຂວງ ຫວົພນັແຂວງ ຫວົພນັແຂວງ ຫວົພນັແຂວງ ຫວົພນັ    07070707     ເມອືງ ລະຄອນເພງັ 14. 04 

 ເມອືງ ຊໍາເໜອື 07. 01  ເມອືງ ວາປີ 14. 05 

 ເມອືງ ຊຽງຄໍ ້ 07. 02  ເມອືງ ຄງົເຊໂດນ 14. 06 

 ເມອືງ ຊອ້ນ 07. 03  ເມອືງ ເລົ່ າງາມ 14. 07 

 ເມອືງ ວຽງໄຊ 07. 04  ເມອືງ ສະມວ້ຍ 14. 08 

 ເມອືງ ຫວົເມອືງ 07. 05 15151515    ແຂວງ ເຊກອງແຂວງ ເຊກອງແຂວງ ເຊກອງແຂວງ ເຊກອງ    15151515    

 ເມອືງ ຊໍາໃຕ ້ 07. 06  ເມອືງ ລະມານ 15. 01 

 ເມອືງ ສບົເບາົ 07. 07  ເມອືງ ກະລມື 15. 02 

 ເມອືງ ແອດ 07. 08  ເມອືງ ດາກຈງຶ 15. 03 

 ເມອືງ ກວນັ 07. 09  ເມອືງ ທ່າແຕງ 15. 04 

 ເມອືງ ຮຽ້ມ 07. 10 16161616    ແຂວງ ຈາໍປາສກັແຂວງ ຈາໍປາສກັແຂວງ ຈາໍປາສກັແຂວງ ຈາໍປາສກັ    16161616    

8888    ແຂວງ ໄຊຍະບູລີແຂວງ ໄຊຍະບູລີແຂວງ ໄຊຍະບູລີແຂວງ ໄຊຍະບູລ ີ   08080808     ເມອືງ ປາກເຊ 16. 01 

 ເມອືງ ໄຊຍະບູລ ີ 08. 01  ເມອືງ ຊະນະສມົບູນ 16. 02 

 ເມອືງ ຄອບ 08. 02  ເມອືງ ບາຈຽງຈະເລນີສຸກ 16. 03 

 ເມອືງ ຫງົສາ 08. 03  ເມອືງ ປາກຊ່ອງ 16. 04 

 ເມອືງ ເງນີ 08. 04  ເມອືງ ປະທຸມພອນ 16. 05 

 ເມອືງ ຊຽງຮ່ອນ 08. 05  ເມອືງ ໂພນທອງ 16. 06 

 ເມອືງ ພຽງ 08. 06  ເມອືງ ຈາໍປາສກັ 16. 07 

 ເມອືງ ປາກລາຍ 08. 07  ເມອືງ ສຸຂຸມມາ 16. 08 
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 ເມອືງ ແກ່ນທາ້ວ 08. 08  ເມອືງ ມຸນລະປະໂມກ 16. 09 

 ເມອືງ ບ່ໍແຕນ 08. 09  ເມອືງ ໂຂງ 16. 10 

 ເມອືງ ທົ່ ງມໄີຊ 08. 10 17171717    ແຂວງ ອດັຕະປືແຂວງ ອດັຕະປືແຂວງ ອດັຕະປືແຂວງ ອດັຕະປື    17171717    

 ເມອືງ ໄຊສະຖານ 08. 11  ເມອືງ ໄຊເສດຖາ 17. 01 

9999    ແຂວງ ຊຽງຂວາງແຂວງ ຊຽງຂວາງແຂວງ ຊຽງຂວາງແຂວງ ຊຽງຂວາງ    09090909     ເມອືງ ສາມກັຄໄີຊ 17. 02 

 ເມອືງ ແປກ 09. 01  ເມອືງ ສະໜາມໄຊ 17. 03 

 ເມອືງ ຄໍາ 09. 02  ເມອືງ ສານໄຊ 17. 04 

 ເມອືງ ໜອງແຮດ 09. 03  ເມອືງ ພູວງົ 17. 05 

 ເມອືງ ຄູນ 09. 04         18181818    ແຂວງ ໄຊສມົບູນແຂວງ ໄຊສມົບູນແຂວງ ໄຊສມົບູນແຂວງ ໄຊສມົບູນ    18181818    

 ເມອືງ ໝອກ 09. 05  ເມອືງ ອານຸວງົ 18. 01 

 ເມອືງ ພູກູດ 09. 06  ເມອືງ ທ່າໂທມ 18. 02 

 ເມອືງ ຜາໄຊ 09. 07  ເມອືງ ລອ້ງແຈງ້ 18. 03 

    ເມອືງ ຮົ່ ມ 18. 04 

    ເມອືງ ລອ້ງຊານ 18. 05 
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 2222: : : : ລະຫດັຂອງຊນົເຜົ່ າ ໃນ ສປປ ລາວລະຫດັຂອງຊນົເຜົ່ າ ໃນ ສປປ ລາວລະຫດັຂອງຊນົເຜົ່ າ ໃນ ສປປ ລາວລະຫດັຂອງຊນົເຜົ່ າ ໃນ ສປປ ລາວ3333    

 

I.I.I.I.ໝວດພາສາລາວ ໝວດພາສາລາວ ໝວດພາສາລາວ ໝວດພາສາລາວ ----    ໄຕ ໄຕ ໄຕ ໄຕ ( ( ( ( ມ ີມ ີມ ີມ ີ8 8 8 8 ຊນົເຜົ່ າ ຊນົເຜົ່ າ ຊນົເຜົ່ າ ຊນົເຜົ່ າ ))))    

ລ/ດ ຊື່ ເອີນ້ລວມ ຊື່ ແຊງ ຫຼ ືຂະແໜງ ຊື່ ເອີນ້ຕາມທອ້ງຖິ່ ນ ໝາຍເຫດ 

1. ຊນົເຜົ່ າລາວຊນົເຜົ່ າລາວຊນົເຜົ່ າລາວຊນົເຜົ່ າລາວ     ລາວ  

     ພວນ ພວນ  

     ກະເລງິ ກະເລງິ  

     ບໍ ບໍ  

     ໂຢຍ ໂຢຍ  

     ຍໍ ຍໍ  

      ໄທເຜິງ້  

      ໄທຊາມ  

      ໄທເຍອືງ  

      ໄທລານ  

      ໄທຈາ  

      ໄທມດັ  

      ໄທໂອ  

      ໄທລງັ  

      ອສີານ  

2. ຊນົເຜົ່ າໄຕຊນົເຜົ່ າໄຕຊນົເຜົ່ າໄຕຊນົເຜົ່ າໄຕ       

     ໄຕດໍາ ໄຕດໍາ  

     ໄຕແດງ ໄຕແດງ  

     ໄຕຂາວ ໄຕຂາວ  

     ໄຕເມີຍ້ ໄຕເມີຍ້  

      ໄຕແມນ  

      ໄຕແຖງ  

      ໄຕແອດ  

      ໄຕໂສມ  

3. ຊນົເຜົ່ າຜູໄ້ທຊນົເຜົ່ າຜູໄ້ທຊນົເຜົ່ າຜູໄ້ທຊນົເຜົ່ າຜູໄ້ທ     ຜູໄ້ທ  

      ໄທອ່າງຄໍາ  

      ໄທກະຕະ  

      ໄທກະປອງ  

      ໄທສາມເກົາ້  

4. ຊນົເຜົ່ າລື ້ຊນົເຜົ່ າລື ້ຊນົເຜົ່ າລື ້ຊນົເຜົ່ າລື ້    ລື ້  

     ຂນື(ເຂນີ) ຂນື(ເຂນີ)  

                                                 
3
 ມະຕຕິກົລງົຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ກ່ຽວກບັການຮບັຮອງເອາົຊື່ ເອີນ້ ແລະ ຈາໍນວນ

ຊນົເຜົ່ າ ໃນ ສ ປ ປ ລາວ, ສະບບັເລກທ ີ 213/ ສພຊ, ລງົວນັທ ີ 24 ພະຈກິ 2008. 
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5. ຊນົເຜົ່ າຍວນຊນົເຜົ່ າຍວນຊນົເຜົ່ າຍວນຊນົເຜົ່ າຍວນ       

     ກະລອມ ກະລອມ  

     ງຽ້ວ ງຽ້ວ  

6. ຊນົເຜົ່ າຢັງ້ຊນົເຜົ່ າຢັງ້ຊນົເຜົ່ າຢັງ້ຊນົເຜົ່ າຢັງ້     ຢັງ້  

7. ຊນົເຜົ່ າແຊກຊນົເຜົ່ າແຊກຊນົເຜົ່ າແຊກຊນົເຜົ່ າແຊກ     ແຊກ  

      ກອຍ  

8. ຊນົເຜົ່ າໄທເໜອືຊນົເຜົ່ າໄທເໜອືຊນົເຜົ່ າໄທເໜອືຊນົເຜົ່ າໄທເໜອື     ໄທເໜອື  

II.II.II.II.ໝວດພາສາ ມອນ ໝວດພາສາ ມອນ ໝວດພາສາ ມອນ ໝວດພາສາ ມອນ ----    ຂະແມ ຂະແມ ຂະແມ ຂະແມ ((((ມ ີມ ີມ ີມ ີ32 32 32 32 ຊນົເຜົ່ າ ຊນົເຜົ່ າ ຊນົເຜົ່ າ ຊນົເຜົ່ າ ).).).).    

9. ຊນົເຜົ່ າກມຶມຸຊນົເຜົ່ າກມຶມຸຊນົເຜົ່ າກມຶມຸຊນົເຜົ່ າກມຶມຸ     ກໍາມຸ, ຂະມຸ  

     ກະສກັ ກະສກັ  

     ກມຶມຸອູ ກມຶມຸອູ  

     ກມຶມຸຍວນ ກມຶມຸຍວນ  

     ກມຶມຸລື ້ ກມຶມຸລື ້  

     ກມຶມຸຄຣອງ ກມຶມຸຄຣອງ  

     ກມຶມຸຣອກ ກມຶມຸຣອກ  

     ກມຶມຸແຄວນ ກມຶມຸແຄວນ  

     ກມຶມຸແມ ກມຶມຸແມ  

     ກມຶມຸເຈອືງ ກມຶມຸເຈອືງ  

     ກມຶມຸອໍາ ກມຶມຸອໍາ  

      ມກົໄປຣ  

      ມກົປຣາງ  

      ມກົຕາງຈາກ  

      ມກົກກົ  

      ມກົຕູ໊  

     ກຣ,ີ ຍຸມບຣ,ີ ລາບຣີ ກຣ,ີ ຍຸມບຣ,ີ ລາບຣີ  

      ຕອງເຫຼອືງ ( ຢູ່ໄຊຍະບູລ)ີ 

        

10. ຊນົເຜົ່ າໄປຣຊນົເຜົ່ າໄປຣຊນົເຜົ່ າໄປຣຊນົເຜົ່ າໄປຣ     ຖິ່ ນ, ລວົະ,   

      ລາວໃໝ່, ໄຟ  

11. ຊນົເຜົ່ າຊງິມູນຊນົເຜົ່ າຊງິມູນຊນົເຜົ່ າຊງິມູນຊນົເຜົ່ າຊງິມູນ     ພວກ  

12. ຊນົເຜົ່ າຜອ້ງຊນົເຜົ່ າຜອ້ງຊນົເຜົ່ າຜອ້ງຊນົເຜົ່ າຜອ້ງ     ຜອ້ງ, ຄະນຽງ  

     ຜອ້ງປຽດ ຜອ້ງປຽດ  

     ຜອ້ງລານ ຜອ້ງລານ  

     ຜອ້ງແຟນ ຜອ້ງແຟນ  

     ຜອ້ງຈະປວງ ຜອ້ງຈະປວງ  

13. ຊນົເຜົ່ າແທ່ນຊນົເຜົ່ າແທ່ນຊນົເຜົ່ າແທ່ນຊນົເຜົ່ າແທ່ນ     ແທ່ນ, ໄທແທ່ນ  

14. ຊນົເຜົ່ າເອດູີຊນົເຜົ່ າເອດູີຊນົເຜົ່ າເອດູີຊນົເຜົ່ າເອດູີ     ເອດູີ, ໄທຮາດ  

15. ຊນົເຜົ່ າບດິຊນົເຜົ່ າບດິຊນົເຜົ່ າບດິຊນົເຜົ່ າບດິ     ບດິ  
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16. ຊນົເຜົ່ າລະເມດຊນົເຜົ່ າລະເມດຊນົເຜົ່ າລະເມດຊນົເຜົ່ າລະເມດ     ລະເມດ, ລະແມດ  

17. ຊນົເຜົ່ າສາມຕ່າວຊນົເຜົ່ າສາມຕ່າວຊນົເຜົ່ າສາມຕ່າວຊນົເຜົ່ າສາມຕ່າວ     ສາມຕ່າວ  

     ດອຍ ດອຍ  

18. ຊນົເຜົ່ າກະຕາງຊນົເຜົ່ າກະຕາງຊນົເຜົ່ າກະຕາງຊນົເຜົ່ າກະຕາງ     ບຣູກະຕາງ  

     ພະແກວ້ ພະແກວ້  

19. ຊນົເຜົ່ າມະກອງຊນົເຜົ່ າມະກອງຊນົເຜົ່ າມະກອງຊນົເຜົ່ າມະກອງ     ບຣູມະກອງ  

     ຕຣູຍ ຕຣູຍ  

     ພົວ້ ພົວ້  

     ມະຣອ້ຍ ມະຣອ້ຍ  

     ຕຣອງ ຕຣອງ  

20. ຊນົເຜົ່ າ ຕຣີຊນົເຜົ່ າ ຕຣີຊນົເຜົ່ າ ຕຣີຊນົເຜົ່ າ ຕຣີ     ບຣູຕຣີ  

21. ຊນົເຜົ່ າ ຢຣຸຊນົເຜົ່ າ ຢຣຸຊນົເຜົ່ າ ຢຣຸຊນົເຜົ່ າ ຢຣຸ     ລະເວນ, ສຸ ຫຼ ືຊູ  

     ຢຣຸກອງ ຢຣຸກອງ  

     ຢຣຸດາກ ຢຣຸດາກ  

22. ຊນົເຜົ່ າ ຕຣຽງຊນົເຜົ່ າ ຕຣຽງຊນົເຜົ່ າ ຕຣຽງຊນົເຜົ່ າ ຕຣຽງ     ຕຣຽງ  

23. ຊນົເຜົ່ າ ຕະຊນົເຜົ່ າ ຕະຊນົເຜົ່ າ ຕະຊນົເຜົ່ າ ຕະໂອ ້ໂອ ້ໂອ ້ໂອຍ້ຍຍຍ     ຕະໂອຍ້  

     ຕງົ ຮາດງົ  

     ອນີ (ຢິນຣ)໌ ອນີ  

24. ຊນົເຜົ່ າ ແຢະຊນົເຜົ່ າ ແຢະຊນົເຜົ່ າ ແຢະຊນົເຜົ່ າ ແຢະ     ແຢະ  

25. ຊນົເຜົ່ າ ເບຣາົຊນົເຜົ່ າ ເບຣາົຊນົເຜົ່ າ ເບຣາົຊນົເຜົ່ າ ເບຣາົ     ລະແວ, ລຸຍເວ  

      ກະແວດ  

      ຮາລາງ  

26. ຊນົຊນົຊນົຊນົເຜົ່ າເຜົ່ າເຜົ່ າເຜົ່ າ    ກະຕູກະຕູກະຕູກະຕູ     ກະຕູ  

     ຕຣວີ ຕຣວີ  

     ດາກກງັ ດາກກງັ (ປັນແດງ)  

27. ຊນົຊນົຊນົຊນົເຜົ່ າ ເຜົ່ າ ເຜົ່ າ ເຜົ່ າ ຮຮຮຮາາາາຣກັຣກັຣກັຣກັ     ອາລກັ  

28. ຊນົຊນົຊນົຊນົເຜົ່ າເຜົ່ າເຜົ່ າເຜົ່ າ    ໂອຍໂອຍໂອຍໂອຍ     ໂອຍ  

     ສະປວນ ສະປວນ  

     ສອກ ສອກ  

     ອນິທ ີ ອນິທ ີ  

      ແມ ກລອງ  

      ແມ ຣຢືາວ  

29. ຊນົຊນົຊນົຊນົເຜົ່ າ ກຣຽງເຜົ່ າ ກຣຽງເຜົ່ າ ກຣຽງເຜົ່ າ ກຣຽງ     ແງະ  

     ຈະຕອັງ ຈະຕອັງ  

     ເກາະ ເກາະ  

30. ຊນົເຜົ່ າ ເຈງັຊນົເຜົ່ າ ເຈງັຊນົເຜົ່ າ ເຈງັຊນົເຜົ່ າ ເຈງັ     ເຈງັ  

31. ຊນົເຜົ່ າ ສະດາງຊນົເຜົ່ າ ສະດາງຊນົເຜົ່ າ ສະດາງຊນົເຜົ່ າ ສະດາງ     ເຊດີາງ  

     ກະຢອ້ງ ກະຢອ້ງ  
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     ສະດາງດວນ ສະດາງດວນ  

32. ຊນົເຜົ່ າ ຊ່ວຍຊນົເຜົ່ າ ຊ່ວຍຊນົເຜົ່ າ ຊ່ວຍຊນົເຜົ່ າ ຊ່ວຍ     ຊ່ວຍ  

33. ຊນົເຜົ່ າ ຍະເຫນີຊນົເຜົ່ າ ຍະເຫນີຊນົເຜົ່ າ ຍະເຫນີຊນົເຜົ່ າ ຍະເຫນີ     ຕງັແກະ, ເຮນີຍ ໌  

34. ຊນົເຜົ່ າ ລະວີຊນົເຜົ່ າ ລະວີຊນົເຜົ່ າ ລະວີຊນົເຜົ່ າ ລະວ ີ    ລະວ ີ  

35. ຊນົເຜົ່ າ ປະໂກະຊນົເຜົ່ າ ປະໂກະຊນົເຜົ່ າ ປະໂກະຊນົເຜົ່ າ ປະໂກະ     ປະໂກະ  

     ກາໂດ ກາໂດ  

     ກາໄນ ກາໄນ  

36. ຊນົເຜົ່ າ ຂະແມຊນົເຜົ່ າ ຂະແມຊນົເຜົ່ າ ຂະແມຊນົເຜົ່ າ ຂະແມ     ຂະແມ, ຂອມ  

      ແຄະ  

37. ຊນົເຜົ່ າ ຕຸມ້ຊນົເຜົ່ າ ຕຸມ້ຊນົເຜົ່ າ ຕຸມ້ຊນົເຜົ່ າ ຕຸມ້     ຕຸມ້  

     ລຮີາ ລຮີາ  

     ໄທຈາໍ ໄທຈາໍ  

     ໄທປອງ ໄທປອງ  

      ໄທປຸນ  

38. ຊນົເຜົ່ າ ງວນຊນົເຜົ່ າ ງວນຊນົເຜົ່ າ ງວນຊນົເຜົ່ າ ງວນ     ງວນ  

39. ຊນົເຜົ່ າ ມອ້ຍຊນົເຜົ່ າ ມອ້ຍຊນົເຜົ່ າ ມອ້ຍຊນົເຜົ່ າ ມອ້ຍ     ມອ້ຍ, ເມອືງ  

40. ຊນົເຜົ່ າ ກຣີຊນົເຜົ່ າ ກຣີຊນົເຜົ່ າ ກຣີຊນົເຜົ່ າ ກຣີ     ສະລາງ, ອາເລມ, ມະແລງ  

      ຕອງເຫຼອືງ (ຢູ່ຄໍາມ່ວນ) 

III III III III ໝວດພາສາ ມົງ້ໝວດພາສາ ມົງ້ໝວດພາສາ ມົງ້ໝວດພາສາ ມົງ້----ອວີມຽນ ອວີມຽນ ອວີມຽນ ອວີມຽນ ((((ມ ີມ ີມ ີມ ີ2 2 2 2 ຊນົເຜົ່ າຊນົເຜົ່ າຊນົເຜົ່ າຊນົເຜົ່ າ))))    

41.  ຊນົເຜົ່ າ ຊນົເຜົ່ າ ຊນົເຜົ່ າ ຊນົເຜົ່ າ ມົງ້ມ ົງ້ມ ົງ້ມ ົງ້       

     ມົງ້ຂາວ ມົງ້ເດີ ້  

     ມົງ້ລາຍ (ມົງ້ຂຽວ) ມົງ້ເລັ່ ງ, ມົງ້ຊີ,້ ມ ົງ້ຢົວ  

     ມົງ້ດໍາ ມົງ້ດູ ້  

42. ຊນົເຜົ່ າ ອວິມຽນຊນົເຜົ່ າ ອວິມຽນຊນົເຜົ່ າ ອວິມຽນຊນົເຜົ່ າ ອວິມຽນ     ຢາ້ວ  

     ລານແຕນ ລານແຕນ  

      ລາວຫວ້ຍ  

     ຢາ້ວຂາວ ຢາ້ວຂາວ  

     ຢາ້ວພມົໄໝແດງ ຢາ້ວພມົໄໝແດງ  

IV IV IV IV ໝວດພາສາ ຈນີໝວດພາສາ ຈນີໝວດພາສາ ຈນີໝວດພາສາ ຈນີ----ຕີຕີຕີຕເີບເບເບເບດ ດ ດ ດ ((((ມ ີມ ີມ ີມ ີ7 7 7 7 ຊນົຊນົຊນົຊນົເຜົ່ າເຜົ່ າເຜົ່ າເຜົ່ າ))))    

43. ຊນົເຜົ່ າອາຄາຊນົເຜົ່ າອາຄາຊນົເຜົ່ າອາຄາຊນົເຜົ່ າອາຄາ     ກ ໍ  

     ໂອມາ ໂອມາ  

     ເຄ ີ ເຄ ີ  

     ມູເຕນີ ມູເຕນີ  

     ຈຈີ ໍ ຈຈີ ໍ  

     ປູລ ີ ປູລ ີ  

     ປານາ ປານາ  

     ກໍເຟ ກໍເຟ  

     ນກູູຍ ນກູູຍ  
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     ລູມາ ລູມາ  

     ເອປີາ ເອປີາ  

     ຈເີປຍ ຈເີປຍ  

     ມູຈ ີ ມູຈ ີ  

     ຢາເອ ີ ຢາເອ ີ  

     ກງົສາດ ກງົສາດ  

     ພູຊາງ ພູຊາງ  

44. ຊນົເຜົ່ າ ພູຊນົເຜົ່ າ ພູຊນົເຜົ່ າ ພູຊນົເຜົ່ າ ພູນອ້ຍນອ້ຍນອ້ຍນອ້ຍ     ແສນສຣິ,ິ ປີຊູ  

     ພູຍອດ ພູຍອດ  

     ຕາປາດ ຕາປາດ  

     ບາ້ນຕັງ້ ບາ້ນຕັງ້  

     ຈາຫໍ ຈາຫໍ  

     ລາວແຊງ ລາວແຊງ  

     ໄພ(ຜົງ້ສາລ)ີ ໄພ(ຜົງ້ສາລ)ີ  

     ລາວປານ ລາວປານ  

     ຜົງ້ກູ ້ ຜົງ້ກູ ້  

     ຜົງ້ເສດ ຜົງ້ເສດ  

45. ຊນົເຜົ່ າລາຫູຊນົເຜົ່ າລາຫູຊນົເຜົ່ າລາຫູຊນົເຜົ່ າລາຫູ     ມູເຊ ີ  

     ລາຫູນະ ມູເຊດໍີາ  

     ລາຫູຊ ີ ມູເຊຂີາວ  

     ລາຫູເຊເລະ ກຸຍສູງ  

      ກຸຍຫຼວງ  

46. ຊນົເຜົ່ າ ສລີາຊນົເຜົ່ າ ສລີາຊນົເຜົ່ າ ສລີາຊນົເຜົ່ າ ສລີາ     ສດີາ  

47. ຊນົເຜົ່ າ ຮາຢີຊນົເຜົ່ າ ຮາຢີຊນົເຜົ່ າ ຮາຢີຊນົເຜົ່ າ ຮາຢີ     ຮາຍ ີ  

48. ຊນົເຜົ່ າ ໂລໂລຊນົເຜົ່ າ ໂລໂລຊນົເຜົ່ າ ໂລໂລຊນົເຜົ່ າ ໂລໂລ     ອາລູ  

49. ຊນົເຜົ່ າ ຫໍ ້ຊນົເຜົ່ າ ຫໍ ້ຊນົເຜົ່ າ ຫໍ ້ຊນົເຜົ່ າ ຫໍ ້    ຫໍ ້  

50 ອື່ ນໆອື່ ນໆອື່ ນໆອື່ ນໆ       

51 ບ່ໍບອກບ່ໍບອກບ່ໍບອກບ່ໍບອກ       
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 3333: : : : ລະຫດັວຊິາທີ່ ຮຽນຈບົສູງສຸດລະຫດັວຊິາທີ່ ຮຽນຈບົສູງສຸດລະຫດັວຊິາທີ່ ຮຽນຈບົສູງສຸດລະຫດັວຊິາທີ່ ຮຽນຈບົສູງສຸດ    

 

ລະຫດັລະຫດັລະຫດັລະຫດັ

ວຊິາທີ່ວຊິາທີ່ວຊິາທີ່ວຊິາທີ່

ຮຽນຈບົຮຽນຈບົຮຽນຈບົຮຽນຈບົ    

ພາກວຊິາພາກວຊິາພາກວຊິາພາກວຊິາ    ວຊິາວຊິາວຊິາວຊິາ    

14 
ການສາ້ງຄູການສາ້ງຄູການສາ້ງຄູການສາ້ງຄູ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ 

ວທິະຍາສາດການສກຶສາວທິະຍາສາດການສກຶສາວທິະຍາສາດການສກຶສາວທິະຍາສາດການສກຶສາ    

ການສາ້ງຄູ (ອານຸບານ, ປະຖມົ, ມດັທະຍມົ, ອາຊວີະ, ພາລະ, ສລີະປະ, ສາ້ງຄູ 

ສງົ, ຄູສອນໃນໂຮງຮຽນສາ້ງຄູ ແລະ ສໍາລບັເດກັພກິານ, ສາ້ງຄູທົ່ ວໄປ ແລະ ສາ້ງຄູ

ສະເພາະດາ້ນ) 

  

Teacher Training Teacher Training Teacher Training Teacher Training 

and Education and Education and Education and Education 

ScienceScienceScienceScience    

ວທິະຍາສາດການສກຶສາ: ການພດັທະນາຫຼກັສູດໃນບນັດາວຊິາຊບີ ແລະ ບ່ໍແມ່ນ

ວຊິາຊບີ (ປະເມນີຜນົການສກຶສາ, ການສອບເສງັ ແລະ ການວດັຜນົ, ການວໄິຈ

ການສກຶສາ, ສາຂາອື່ ນໆ ເຊັ່ ນ ບໍລຫິານການສກຶສາ...) 

21 ສລີະປະສາດສລີະປະສາດສລີະປະສາດສລີະປະສາດ    
ວຈິດິຕະກໍາ (ແຕມ້ຮູບ, ຈດິຕະກໍາ, ປະຕມິະກໍາ - ຄວັດ/ປັນ້ຫ່ໍຼ/ປັນ້ດນິເຜາົ/

ໂລຫະ) 

  ArtsArtsArtsArts    ສລີະປະການສະແດງ (ດນົຕ,ີ ນເິທດສາດ, ຟອ້ນລໍາ, ຮອ້ງ-ຂບັລໍາ, ກາຍະສນິ) 

          
ສລີະປະພາບ ແລະ ສຽງ (ການຖ່າຍຮູບ, ຖ່າຍຮູບເງາົ, ການຜະລດິດນົຕ,ີ ຜະລດິ

ລາຍການວທິະຍຸ ແລະ ໂທລະພາບ, ພາບພມິ ແລະ ການຈດັພມິ) 

          ງານສມີຕ່ືາງໆ 

22 ມະນຸດສາດມະນຸດສາດມະນຸດສາດມະນຸດສາດ    ພາສາຕ່າງປະເທດ ແລະ ວດັທະນະທໍາຕ່າງປະເທດ  

  HumanitiesHumanitiesHumanitiesHumanities    
ສາສະໜາສາດ (ປັດສະຍາສາສະໜາ, ທໍາມະບນັຍາຍ, ປະຫວດັພຸດທະສາສະໜາ, 

ແລະ ອື່ ນໆ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັສາສະໜາ)  

          
ການແປປາກເປ່ົາ ແລະ ການແປເອກະສານ, ພາສາສາດ, ວນັນະຄະດປີຽບທຽບ, 

ປະຫວດັສາດ, ບູຮານຄະດ,ີ ປັດຊະຍາ, ຈາລຍິະສາດ 

          ພາສາເຄົາ້ (ພາສາປະຈບຸນັ ຫຼ ືພາສາທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ວນັນະຄະດຂີອງພາສານັນ້ໆ) 

31 ວທິະຍາສາດສງັຄມົວທິະຍາສາດສງັຄມົວທິະຍາສາດສງັຄມົວທິະຍາສາດສງັຄມົ    ເສດຖະສາດ 

  Social ScienceSocial ScienceSocial ScienceSocial Science    ປະຫວດັສາດເສດຖະກດິ 

          ວທິະຍາສາດການເມອືງ-ບໍລຫິານລດັຖະກດິ 

          ສງັຄມົວທິະຍາ 

          ປະຊາກອນສາດ 

          ພູມສາດ  

          ການພດັທະນາສງັຄມົ, ພດັທະນາຊຸມຊນົ-ຊນົນະບດົ (ທາງດາ້ນສງັຄມົ) 

          ມະນຸດວທິະຍາ (ຍກົເວັນ້ກາຍຍະພາບມະນຸດວທິະຍາ), ເຜົ່ າພນັວທິະຍາ 

          ອານາຄດົວທິະຍາ 

          ຈດິຕະວທິະຍາ 

          ການສກຶສາ ກ່ຽວກບັສນັຕພິາບ ແລະ ຄວາມຂດັແຍ່ງຕ່າງໆ, ສດິທມິະນຸດ 
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32 
ວາລະສານສາດ ແລະວາລະສານສາດ ແລະວາລະສານສາດ ແລະວາລະສານສາດ ແລະ    

ຂ່າວສານຂ່າວສານຂ່າວສານຂ່າວສານ    
ວາລະສານສາດ 

  
Journalism and Journalism and Journalism and Journalism and 

InformationInformationInformationInformation    
ນກັວຊິາການຫອ້ງສະໝຸດ ແລະ ບນັນາລກັສາດ 

          ນກັວຊິາການໃນຫໍພພິດິຕະພນັ ແລະ ສະຖານທີ່ ເກບັຮກັສາອື່ ນໆ 

          ເຕກັນກິການຈດັທໍາເອກະສານ 

          ສໍາເນາົວທິະຍາ 

34 ບໍລຫິານທຸລະກດິບໍລຫິານທຸລະກດິບໍລຫິານທຸລະກດິບໍລຫິານທຸລະກດິ    ການຂາຍຍ່ອຍ (ການຕະຫຼາດ, ການຂາຍ, ການປະຊາສໍາພນັ, ອະສງັຫາລມິະຊບັ) 

  
Business and Business and Business and Business and 

AdministrationAdministrationAdministrationAdministration    
ຄຸມ້ຄອງທຸລະກດິ, ບໍລຫິານທຸລະກດິ 

          ການເງນິ (ການທະນາຄານ, ປະກນັໄພ, ການວເິຄາະການລງົທນຶ) 

          ການບນັຊ ີ(ກວດສອບບນັຊ,ີ ວຊິາການເຮດັບນັຊ,ີ ອນິຟໍເມຕກິບນັຊ)ີ 

          
ການຈດັການ (ການບໍລຫິານລດັ, ການບໍລຫິານສະຖາບນັ, ການບໍລຫິານບຸກຄະລາ

ກອນ) 

          ເລຂານຸການ ແລະ ວຽກຫອ້ງການ (ອນິຟໍເມຕກິຄຸມ້ຄອງຫອ້ງການ) 

38 ກດົໝາຍກດົໝາຍກດົໝາຍກດົໝາຍ    ລດັຖະສາດ, ການປົກຄອງ 

  LawLawLawLaw    ທະນາຍຄວາມ (ລງົເລກິທາງດາ້ນການເຮດັສນັຍາຕ່າງໆ, ພໃິນກໍາ) 

          ກດົໝາຍ (ທົ່ ວໄປ, ສາກນົ, ແຮງງານ, ທາງທະເລ ແລະ ອື່ ນໆ) 

          ນຕິສິາດ 

          ປະຫວດັຂອງກດົໝາຍ 

42 

ວທິະຍາສາດກ່ຽວກບັສິ່ ງວທິະຍາສາດກ່ຽວກບັສິ່ ງວທິະຍາສາດກ່ຽວກບັສິ່ ງວທິະຍາສາດກ່ຽວກບັສິ່ ງ

ມຊີວີດິມຊີວີດິມຊີວີດິມຊີວີດິ    

Life ScienceLife ScienceLife ScienceLife Science    

ຊວີະສາດ (ພກຶສາດ, ຈລຸນິຊວີທິະຍາ, ພດິວທິະຍາ, ຈລຸງັວທິະຍາ, ສດັວທິະຍາ, 

ການສກຶສາກ່ຽວກບັແມງໄມ,້ ສກຶສາກ່ຽວກບັນກົ, ພນັທຸກໍາສາດ, ຊວີະເຄມ,ີ 

ຊວີະຟີຊກິ, ວທິະຍາສາດທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງອື່ ນໆ (ບ່ໍລວມ ວທິະຍາສາດການແພດ ແລະ 

ສດັຕະວະແພດ) 

44 ວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດ    ດາຣາສາດ ແລະ ວທິະຍາສາດອາວະກາດ 

  Physical sciencesPhysical sciencesPhysical sciencesPhysical sciences    ຟີຊກິສາດ 

          ເຄມສີາດ 

          ທໍລະນສີາດ 

          ທໍລະນຟີີຊກິ 

          ແຮ່ທາດວທິະຍາ 

          ກາຍຍະພາບມະນຸດວທິະຍາ 

          ພູມສາດກາຍຍະພາບ ແລະ ວທິະຍາສາດພູມສາດອື່ ນໆ 

          ອຸຕຸນຍິມົວທິະຍາ ແລະ ວທິະຍາສາດກ່ຽວກບັຊັນ້ບນັຍາກາດອື່ ນໆ 

46 
ຄະນດິສາດ ແລະ ຄະນດິສາດ ແລະ ຄະນດິສາດ ແລະ ຄະນດິສາດ ແລະ 

ສະຖຕິິສະຖຕິິສະຖຕິິສະຖຕິ ິ   
ຄະນດິສາດ 



60 

   

  
Mathematics and Mathematics and Mathematics and Mathematics and 

StatisticsStatisticsStatisticsStatistics    
ການວໄິຈ 

          ການວເິຄາະດາ້ນຕວົເລກ 

          ວທິະຍາສາດຄະນດິສາດ 

          ສະຖຕິ ິແລະ ສາຂາອື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

48 ຄອມພວິເຕີຄອມພວິເຕີຄອມພວິເຕີຄອມພວິເຕ ີ   ວທິະຍາສາດຄອມພວິເຕ ີ- ໄອທ ີ- ຄອມພວິເຕ ີ

  ComputingComputingComputingComputing    ການອອກແບບລະບບົ 

          ການຂຽນໂປຣແກຣມຄອມພວິເຕ ີ

          ຄອມພວິເຕທຸີລະກດິ 

          ຂ່າວສານພູມສາດ (GIS) 

          ການປະມວນຜນົຂໍມູ້ນ 

          ເຄອືຂ່າຍ 

          ລະບບົປະຕບິດັການ, ການພດັທະນາສະເພາະຊອບແວ  

52 
ວສິະວະກາໍ ແລະວສິະວະກາໍ ແລະວສິະວະກາໍ ແລະວສິະວະກາໍ ແລະ    ວສິະວສິະວສິະວສິະ

ວະກາໍການຄາ້ວະກາໍການຄາ້ວະກາໍການຄາ້ວະກາໍການຄາ້    
ວສິະວະກໍາແຕມ້ແບບ 

  

Engineerign and Engineerign and Engineerign and Engineerign and 

engineering engineering engineering engineering 

tradestradestradestrades    

ວສິະວະກໍາກນົຈກັ, ກນົຈກັ, ຈກັກນົໂຮງງານ 

          ວຽກກ່ຽວກບັໂລຫະ (ຈອດ ແລະ ທ່ໍນໍາ້) 

          ວສິະວະກໍາໄຟຟາ້ - ໄຟຟາ້ເຕກັນກິ 

          ເອເລກັໂຕຣນກິ 

          ໄປສະນ-ີໂທລະຄມົມະນາຄມົ ແລະ ການສື່ ສານ 

          ພະລງັງານ ແລະ ວສິະວະກໍາເຄມ ີ

          ສອ້ມແປງລດົຍນົ 

          ສອ້ມແປງທົ່ ວໄປ 

          ການສໍາຫຼວດ, ວດັແທກແຜນທີ່  

          ຊນົລະປະທານ 

54 
ການຜະລດິ ແລະການຜະລດິ ແລະການຜະລດິ ແລະການຜະລດິ ແລະ    ການການການການ

ປຸງແຕ່ງປຸງແຕ່ງປຸງແຕ່ງປຸງແຕ່ງ    
ການປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງດື່ ມ 

  
Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing 

and processingand processingand processingand processing    
ອາຫານ-ການໂຮງແຮມ 

          ຕ່ໍາແຜ່ນ 

          ຕດັຫຍບິເສືອ້ຜາ້ 

          ເກບີ 

          ເຄື່ ອງໜງັ 
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          ວດັສະດຸ (ຊ່າງໄມ-້ເຟີນເິຈ,ີ ເຈຍ້, ປລາສຕກິ, ແກວ້ ແລະ ອື່ ນໆ) 

          ການຂຸດຄົນ້ ແລະ ສະກດັແຮ່ທາດ 

58 
ສະຖາປັດຕະຍະກາໍ ສະຖາປັດຕະຍະກາໍ ສະຖາປັດຕະຍະກາໍ ສະຖາປັດຕະຍະກາໍ 

ແລະແລະແລະແລະ    ວທິະຍາອາຄານວທິະຍາອາຄານວທິະຍາອາຄານວທິະຍາອາຄານ    

ສະຖາປັດຕະຍະກໍາ ແລະ ຜງັເມອືງ (ສະຖາປັດຕະຍະກໍາໂຄງສາ້ງ, ສະຖາປັດຕະ

ຍະກໍາພືນ້ທີ່ , ການວາງແຜນຊຸມຊນົ, ແຕມ້ແຜນທີ່ ) 

  
Architecture and Architecture and Architecture and Architecture and 

buildingbuildingbuildingbuilding    
ວທິະຍາອາຄານ, ກໍ່ ສາ້ງເຄຫາສະຖານ 

          ວສິະວະກໍາໂຍທາ - ຂວົທາງ, ຄມົມະນາຄມົ 

          ຕບົແຕ່ງພາຍໃນ 

62 
ກະສກິາໍກະສກິາໍກະສກິາໍກະສກິາໍ, , , , ປ່າໄມ ້ແລະປ່າໄມ ້ແລະປ່າໄມ ້ແລະປ່າໄມ ້ແລະ    

ການປະມງົການປະມງົການປະມງົການປະມງົ    
ກະສກິໍາ 

  

Agriculture, Agriculture, Agriculture, Agriculture, 

forestry and forestry and forestry and forestry and 

fisheryfisheryfisheryfishery    

ປູກຝັງ ລຽ້ງສດັ, ການລຽ້ງສດັ, ປູກຝັງ, ປູກຝັງ-ວທິະຍາສາດດນິ 

          ກະເສດສາດ 

          ພດັທະນາຊນົນະບດົ(ທາງດາ້ນປ່າໄມ)້ 

          ປ່າໄມລ້ວມ 

          ເສດຖະກດິກະສກິໍາ ແລະ ເຕກັນກິອາຫານ 

          ຄຸມ້ຄອງຈດັສນັແຫ່ຼງນໍາ້ ແລະ ວາງແຜນນໍາໃຊດ້ນິ 

          ຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ ້

          
ພດືສວນ ແລະ ການຈດັສວນ, ສວນທໍາມະຊາດ, ສດັປ່າ, ປ່າໄມ ້ແລະ ການຜະລດິ

ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ 

          ການປະມງົ, ວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊກີານປະມງົ 

64 ສດັຕະວະແພດສດັຕະວະແພດສດັຕະວະແພດສດັຕະວະແພດ    ສດັຕະວະແພດສາດ 

  VeterinaryVeterinaryVeterinaryVeterinary    ຜູຊ່້ວຍສດັຕະວະແພດ 

72 ວທິະຍາສາດສຸຂະພາບວທິະຍາສາດສຸຂະພາບວທິະຍາສາດສຸຂະພາບວທິະຍາສາດສຸຂະພາບ    

ແພດສາດ (ກາຍວພິາກສາດ, ລະບາດວທິະຍາ, ການຕດິເຊືອ້ HPV, ສະຣີລະ

ວທິະຍາ, ພູມຄຸມ້ກນັວທິະຍາ ແລະ ພູມຄຸມ້ກນັເລອືດ, ພະຍາດວທິະຍາ, ການ

ວາງຢາສະຫຼບົ, ກຸມມາສາດ, ປະສູດ ແລະ ພະຍາດຍງິ, ແພດພາຍໃນ, ສນັຍະກໍາ, 

ປະສາດວທິະຍາ, ຈດິຕະເວດສາດ, ລງັສວີທິະຍາ, ຈກັຂຸວທິະຍາ)   

  HealthHealthHealthHealth    ດາຣາສາດ ແລະ ວທິະຍາສາດອາວະກາດ 

          ການພະຍາບານ 

          ທນັຕະແພດ 

          ເພສດັສາດ 

76 ການບໍລກິານສງັຄມົການບໍລກິານສງັຄມົການບໍລກິານສງັຄມົການບໍລກິານສງັຄມົ    
ການດູແລທາງສງັຄມົ (ການດູແລຜູພ້ກິານ, ການດູແລເດກັນອ້ຍ, ການບໍລກິານຊາວ

ໜຸ່ມ, ການເບິ່ ງແຍງຜູສູ້ງອາຍຸ) 

  Social servicesSocial servicesSocial servicesSocial services    ວຽກງານສງັຄມົສງົເຄາະ 
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81 
ການບໍລກິານສ່ວນການບໍລກິານສ່ວນການບໍລກິານສ່ວນການບໍລກິານສ່ວນ

ບຸກຄນົບຸກຄນົບຸກຄນົບຸກຄນົ    
ການໂຮງແຮມ 

  Personal servicesPersonal servicesPersonal servicesPersonal services    ການທ່ອງທ່ຽວ (ທ່ອງທ່ຽວອະນຸລກັ,.....) 

          ການກລິາ ແລະ ພກັຜ່ອນ 

          ການເສມີສວຍ, ການດູແລຄວາມງາມ 

          
ການບໍລກິານສ່ວນບຸກຄນົ (ການທໍາຄວາມສະອາດ, ການຊກັລດີ, ການຊກັແຫງ້

...) 

84 ການບໍລກິານຂນົສົ່ ງການບໍລກິານຂນົສົ່ ງການບໍລກິານຂນົສົ່ ງການບໍລກິານຂນົສົ່ ງ    ການຈດັສົ່ ງສນິຄາ້ 

  
Transport Transport Transport Transport 

servicesservicesservicesservices    
ບໍລຫິານການຂນົສົ່ ງ 

          ການເດນີເຮອື, ພະນກັງານເດນີເຮອື 

          ວທິະຍາສາດການທະເລ 

          ພະນກັງານຕອ້ນຮບັທາງອາກາດ 

          ການຄວບຄຸມການສນັຈອນທາງອາກາດ 

          ການດໍາເນນີການທາງລດົໄຟ 

          ການດໍາເນນີການທາງລດົ 

          ການບໍລກິານທາງໄປສະນ ີ

85 
ການປົກປັກຮກັສາການປົກປັກຮກັສາການປົກປັກຮກັສາການປົກປັກຮກັສາ

ສິ່ ງແວດລອ້ມສິ່ ງແວດລອ້ມສິ່ ງແວດລອ້ມສິ່ ງແວດລອ້ມ    
ສິ່ ງແວດລອ້ມ 

  
Environmental Environmental Environmental Environmental 

protectionprotectionprotectionprotection    
ເຕກັໂນໂລຊສີິ່ ງແວດລອ້ມ 

          ຊບັພະຍາກອນນໍາ້ 

          ການຈດັການສິ່ ງແວດລອ້ມ 

          ວທິະຍາສາດສິ່ ງແວດລອ້ມ 

          ການວາງແຜນພດັທະນາສິ່ ງແວດລອ້ມ 

          ການຄວບຄຸມ ແລະ ການປອ້ງກນັສະພາບແວດລອ້ມ 

          ການຄວບຄຸມມນົລະພດິທາງອາກາດ ແລະ ນໍາ້ 

86 
ການບໍລກິານຮກັສາການບໍລກິານຮກັສາການບໍລກິານຮກັສາການບໍລກິານຮກັສາ

ຄວາມປອດໄພຄວາມປອດໄພຄວາມປອດໄພຄວາມປອດໄພ    

ການປົກປອ້ງຊບັສມົບດັ ແລະ ບຸກຄນົ (ວຽກງານຕໍາຫຼວດ ແລະ ກດົໝາຍບງັຄບັ

ໃຊທ້ີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ, ອາດສະຍາກໍາວທິະຍາ, ການປ້ອງກນັອກັຄໄີພ ແລະ ດບັເພງີ, 

ການຮກັສາຄວາມປອດໄພພນົລະເຮອືນ) 

  Security servicesSecurity servicesSecurity servicesSecurity services    ການທະຫານ 
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 4444: : : : ລະຫດັຂະແໜງເສດຖະກດິຕົນ້ຕໍລະຫດັຂະແໜງເສດຖະກດິຕົນ້ຕໍລະຫດັຂະແໜງເສດຖະກດິຕົນ້ຕໍລະຫດັຂະແໜງເສດຖະກດິຕົນ້ຕໍ    

 

ລະຫດັຂະແໜງ ລະຫດັຂະແໜງ ລະຫດັຂະແໜງ ລະຫດັຂະແໜງ 

ເສດຖະກດິເສດຖະກດິເສດຖະກດິເສດຖະກດິ    
ຄໍາອະທບິາຍ ຂະແໜງເສດຖະກດິຕົນ້ຕໍຄໍາອະທບິາຍ ຂະແໜງເສດຖະກດິຕົນ້ຕໍຄໍາອະທບິາຍ ຂະແໜງເສດຖະກດິຕົນ້ຕໍຄໍາອະທບິາຍ ຂະແໜງເສດຖະກດິຕົນ້ຕໍ    

01010101    ການຜະລດິພດຶ ແລະສດັລຽ້ງການຜະລດິພດຶ ແລະສດັລຽ້ງການຜະລດິພດຶ ແລະສດັລຽ້ງການຜະລດິພດຶ ແລະສດັລຽ້ງ, , , , ການລ່າເນືອ້ການລ່າເນືອ້ການລ່າເນືອ້ການລ່າເນືອ້    ແລະການເຄື່ ອນໄຫວບໍລກິານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງແລະການເຄື່ ອນໄຫວບໍລກິານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງແລະການເຄື່ ອນໄຫວບໍລກິານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງແລະການເຄື່ ອນໄຫວບໍລກິານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ    

 ການປູກພດືລົມ້ລຸກ 

 ການປູກພດືໄມຢື້ນຕົນ້ 

 ການໂຄສະນາວທິະຍາການປູກພດື 

 ການຜະລດິ ແລະ ລຽ້ງສດັ 

 ການເຮດັກະສກິາໍແບບປະສມົ 

 ການເຄື່ ອນໄຫວສະໜບັສະໜນູດາ້ນກະສກິາໍໄລຍະກ່ອນ ແລະ ຫຼງັການເກບັກ່ຽວ 

 ການລ່າເນືອ້, ຫາ້ງແຮວ້ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວບໍລກິານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

02020202    ວຽກວຽກວຽກວຽກງານປ່າໄມ ້ແລະ ການຂຸດຄົນ້ໄມ ້ງານປ່າໄມ ້ແລະ ການຂຸດຄົນ້ໄມ ້ງານປ່າໄມ ້ແລະ ການຂຸດຄົນ້ໄມ ້ງານປ່າໄມ ້ແລະ ການຂຸດຄົນ້ໄມ ້   

 ການຮກັສາປ່າ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວກ່ຽວກບັປ່າໄມ ້

 ການຂຸດຄົນ້ໄມ ້

 ການເກບັເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ ຫຼ ືພດືຜນົຈາກປ່າໄມ ້

 ການບໍລກິານສະໜບັສະໜນູວຽກງານດາ້ນປ່າໄມ ້

03030303    ການປະມງົ ແລະ ການລຽ້ງສດັນໍາ້ການປະມງົ ແລະ ການລຽ້ງສດັນໍາ້ການປະມງົ ແລະ ການລຽ້ງສດັນໍາ້ການປະມງົ ແລະ ການລຽ້ງສດັນໍາ້    

 ການປະມງົ 

 ການລຽ້ງສດັນໍາ້ 

05050505    ການຂຸດຄົນ້ຖ່ານຫນີແຂງ ແລະຖ່ານຫນີອອ່ນການຂຸດຄົນ້ຖ່ານຫນີແຂງ ແລະຖ່ານຫນີອອ່ນການຂຸດຄົນ້ຖ່ານຫນີແຂງ ແລະຖ່ານຫນີອອ່ນການຂຸດຄົນ້ຖ່ານຫນີແຂງ ແລະຖ່ານຫນີອອ່ນ    

 ການຂຸດຄົນ້ຖ່ານຫນີແຂງ 

 ການຂຸດຄົນ້ຖ່ານຫນີອ່ອນ 

06060606    ການການການການຂຸດຂຸດຂຸດຂຸດຄົນ້ຄົນ້ຄົນ້ຄົນ້ນໍາ້ນໍາ້ນໍາ້ນໍາ້ມນັມນັມນັມນັດບິ ດບິ ດບິ ດບິ ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ແກັແກັແກັແກສັສສສທໍາທໍາທໍາທໍາມະມະມະມະຊາດຊາດຊາດຊາດ    

 ການຂຸດຄົນ້ນໍາ້ມນັດບິ 

 ການຂຸດຄົນ້ອາຍແກສັທໍາມະຊາດ 

07070707    ການການການການຂຸດຂຸດຂຸດຂຸດຄົນ້ຄົນ້ຄົນ້ຄົນ້ແຮ່່ແຮ່່ແຮ່່ແຮ່່ໂລໂລໂລໂລຫະຫະຫະຫະ    

 ການຂຸດຄົນ້ແຮ່ເຫລກັ 

 ການຂຸດຄົນ້ແຮ່ທີ່ ບ່ໍແມ່ນແຮ່ໂລຫະ 

08080808    ການການການການຂຸດຂຸດຂຸດຂຸດຄົນ້ບ່ໍແຮ່ອື່ ນໆຄົນ້ບ່ໍແຮ່ອື່ ນໆຄົນ້ບ່ໍແຮ່ອື່ ນໆຄົນ້ບ່ໍແຮ່ອື່ ນໆ        

 ການຂຸດຄົນ້ ຫນີແຮ່; ຊາຍ ແລະ ດນິຫນຽວ  

 ການຂຸດຄົນ້ບ່ໍແຮ່ ທີ່ ບ່ໍທນັໄດຈ້ດັເຂົາ້ບ່ອນໃດ  

09090909    ການສະໜບັສະໜນູບໍລກິານເຄື່ ອນໄຫວການຂຸດຄົນ້ບ່ໍແຮ່ການສະໜບັສະໜນູບໍລກິານເຄື່ ອນໄຫວການຂຸດຄົນ້ບ່ໍແຮ່ການສະໜບັສະໜນູບໍລກິານເຄື່ ອນໄຫວການຂຸດຄົນ້ບ່ໍແຮ່ການສະໜບັສະໜນູບໍລກິານເຄື່ ອນໄຫວການຂຸດຄົນ້ບ່ໍແຮ່        

 ການເຄື່ ອນໄຫວສະໜບັສະໜນູຂຸດຄົນ້ນໍາ້ມນັ ແລະແກສ໌ທໍາມະຊາດ 
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 ການເຄື່ ອນໄຫວສະໜບັສະໜນູຂຸດຄົນ້ບ່ໍແຮ່ອື່ ນໆ  

10101010    ການຜະລດິສະບຽງອາຫານການຜະລດິສະບຽງອາຫານການຜະລດິສະບຽງອາຫານການຜະລດິສະບຽງອາຫານ    

 ການດໍາເນນີການ ແລະ ເກບັຮກັສາຊີນ້ 

 ການປຸງແຕ່ງ ແລະ ການເກບັຮກັສາຊີນ້ປາ, ຊີນ້ສດັຕະກຸນກຸງ້, ກະປູ ແລະສດັຕະ ກຸນຫອຍ 

 ການປຸງແຕ່ງ ແລະ ການເກບັຮກັສາໝາກໄມ ້ແລະ ຜກັ 

 ການປຸງແຕ່ງນໍາ້ມນັ, ໄຂມນັ ຈາກຜກັ ແລະ ສດັ 

 ການປຸງແຕ່ງຜະລດິຕະພນັເນຍີ 

 ການປຸງແຕ່ງຜະລດິຕະພນັແປງ້ຈາກພດຶ, ການຜະລດິແປງ້ ແລະ ຜະລດິຕະພນັແປງ້ 

 ການປຸງແຕ່ງຜະລດິຕະພນັສະບຽງອາຫານອື່ ນໆ 

 ການປຸງແຕ່ງອາຫານສດັ 

11111111    ການການການການປຸງປຸງປຸງປຸງແຕ່ງແຕ່ງແຕ່ງແຕ່ງເຄື່ ອງເຄື່ ອງເຄື່ ອງເຄື່ ອງດື່ ມດື່ ມດື່ ມດື່ ມ    

 ການປຸງແຕ່ງເຄື່ ອງດື່ ມ 

12121212    ການການຜະລດິ ການການຜະລດິ ການການຜະລດິ ການການຜະລດິ ຜະລດິຜະລດິຜະລດິຜະລດິຕະພນັຢາຕະພນັຢາຕະພນັຢາຕະພນັຢາສູບສູບສູບສູບ    

 ການການຜະລດິ ຜະລດິຕະພນັຢາສູບ 

13131313    ການການການການຜະລດິຜະລດິຜະລດິຜະລດິແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແຜ່ນແພແພແພແພ    

 ການປ່ັນຝາ້ຍ, ການຕ່ໍາຜາ້ ແລະການຕບົແຕ່ງແຜ່ນແພສໍາເລດັຮູບ 

 ການຜະລດິແຜ່ນແພອື່ ນໆ 

14141414    ການຜະລດິຂອງນຸ່ງຮົ່ ມການຜະລດິຂອງນຸ່ງຮົ່ ມການຜະລດິຂອງນຸ່ງຮົ່ ມການຜະລດິຂອງນຸ່ງຮົ່ ມ    

 ການຜະລດິເຄື່ ອງນຸ່ງຮມົ ຍກົເວັນ້ເຄື່ ອງຂນົສດັ 

 ການຜະລດິ ຜະລດິຕະພນັຈາກຂນົສດັ 

 ການຖກັ ແລະການແສ່ວເຄື່ ອງນຸ່ງ 

15151515    ການການການການຜະຜະຜະຜະລດິລດິລດິລດິເຄື່ ອງເຄື່ ອງເຄື່ ອງເຄື່ ອງໜງັ ໜງັ ໜງັ ໜງັ ແລະຜະລດິຕະພນັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງແລະຜະລດິຕະພນັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງແລະຜະລດິຕະພນັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງແລະຜະລດິຕະພນັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ    

 ການຟອກ ແລະ ຕບົແຕ່ງຫນງັສດັ; ການຜະລດິຫບີກະເປົາເດນີທາງ; ກະເປົາຫີວ້ພາຍ ແລະ 

ລວມທງັການຍອ້ມໜງັສດັ 

 ການຜະລດິເກບີ 

16161616    ການການການການຜະຜະຜະຜະລດິລດິລດິລດິໄມ ້ໄມ ້ໄມ ້ໄມແ້ປແປແປແປຮູບຮູບຮູບຮູບ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ຜະຜະຜະຜະລດິລດິລດິລດິຕະຕະຕະຕະພນັພນັພນັພນັຈາກຈາກຈາກຈາກໄມ ້ໄມ ້ໄມ ້ໄມ ້   ແລະແລະແລະແລະ    ຫວາຍຫວາຍຫວາຍຫວາຍ, , , , ຍກົຍກົຍກົຍກົເວັນ້ເວັນ້ເວັນ້ເວັນ້ເຄື່ ອເຄື່ ອເຄື່ ອເຄື່ ອງເຟີນເີຈີງເຟີນເີຈີງເຟີນເີຈີງເຟີນເີຈ;ີ ; ; ; ການການການການ

ຜະລດິຜະລດິຜະລດິຜະລດິຜະຜະຜະຜະລດິລດິລດິລດິຕະຕະຕະຕະພນັ ຈາກເຟືອງ ແລະ ວດັຖຸຈກັສານພນັ ຈາກເຟືອງ ແລະ ວດັຖຸຈກັສານພນັ ຈາກເຟືອງ ແລະ ວດັຖຸຈກັສານພນັ ຈາກເຟືອງ ແລະ ວດັຖຸຈກັສານ    

 ການເລື່ ອຍ ແລະ ກບົໄມ ້

 ການຜະລດິຜະລດິຕະພນັຈາກໄມ,້ ເຟືອງ ແລະ ວດັຖຸຈກັສານ 

17171717    ການການການການຜະຜະຜະຜະລດິລດິລດິລດິເຈັຍ້ ເຈ ັຍ້ ເຈ ັຍ້ ເຈ ັຍ້ ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ຜະຜະຜະຜະລດິລດິລດິລດິຕະຕະຕະຕະພນັພນັພນັພນັເຈັຍ້ເຈ ັຍ້ເຈ ັຍ້ເຈ ັຍ້    

 ການຜະລດິເຈັຍ້ ແລະ ຜະລດິຕະພນັເຈັຍ້ 

18181818    ການການການການພມິພມິພມິພມິ, , , , ການການການການອດັອດັອດັອດັສໍາສໍາສໍາສໍາເນາົເນາົເນາົເນາົພາບແສງສີພາບແສງສີພາບແສງສີພາບແສງສສີຽງທີ່ສຽງທີ່ສຽງທີ່ສຽງທີ່ ອດັບນັທກຶອດັບນັທກຶອດັບນັທກຶອດັບນັທກຶມາມາມາມາ    

 ການພມິ ແລະ ການບໍລກິານທີ່ ກ່ຽວພນັກບັການພມີ 

 ການອດັສໍາເນາົພາບແສງສສີຽງທີ່ ບນັທກຶມາ 

19191919    ການການການການປະດດິຖ່ານຫນີປະດດິຖ່ານຫນີປະດດິຖ່ານຫນີປະດດິຖ່ານຫນີເຜາົເຜາົເຜາົເຜາົໄໝ ້ແລະໄໝ ້ແລະໄໝ ້ແລະໄໝ ້ແລະ    ຜະລດິຜະລດິຜະລດິຜະລດິຕະພນັຕະພນັຕະພນັຕະພນັນໍາ້ມນັນໍາ້ມນັນໍາ້ມນັນໍາ້ມນັກັ່ ນກອງກັ່ ນກອງກັ່ ນກອງກັ່ ນກອງ    
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 ການປະດດິຜະລດິຕະພນັຖ່ານຫນີດວ້ຍເຕາົອບົ 

 ການຜະລດິນໍາ້ມນັ 

20202020    ການການການການຜະຜະຜະຜະລດິລດິລດິລດິສານເຄສານເຄສານເຄສານເຄມີມີມີມ ີ   ແລະ ຜະແລະ ຜະແລະ ຜະແລະ ຜະລດິລດິລດິລດິຕະຕະຕະຕະພນັພນັພນັພນັເຄເຄເຄເຄມີມີມີມ ີ   

 ການຜະລດິສານເຄມພີືນ້ຖານ, ຝຸ່ນວທິະຍາສາດ ແລະ ສ່ວນປະສມົສານໄນໂຕຣເຈນ, ປລາ

ສຕກິ ແລະຢາງສງັເຄາະໃນແບບຊງົເບືອ້ງຕົນ້ 

 ການຜະລດິຜະລດິຕະພນັເຄມອີື່ ນໆ 

 ການຜະລດິເສັ ້ັນ້ໄຍສງັເຄາະ 

21212121    ການການການການຜະຜະຜະຜະລດິລດິລດິລດິຢາຢາຢາຢາປົວປົວປົວປົວພະພະພະພະຍາດຍາດຍາດຍາດ, , , , ຜະຜະຜະຜະລດິລດິລດິລດິຕະຕະຕະຕະພນັພນັພນັພນັເຄເຄເຄເຄມີມີມີມໃີຊ ້ໃຊ ້ໃຊ ້ໃຊປຸ້ງຢາປຸງຢາປຸງຢາປຸງຢາ    ແລະແລະແລະແລະຜະຜະຜະຜະລດິລດິລດິລດິຕະຕະຕະຕະພນັພນັພນັພນັການການການການຢາຈາກຢາຈາກຢາຈາກຢາຈາກພດືພດືພດືພດື    

 ການຜະລດິຢາປົວພະຍາດ, ຜະລດິຕະພນັເຄມໃີຊປຸ້ງຢາ ແລະຜະລດິຕະພນັການຢາຈາກພດື 

22222222    ການການການການຜະຜະຜະຜະລດິລດິລດິລດິຜະລດິຕະພນັຢາງ ແລະ ຜະລດິຕະພນັຢາງ ແລະ ຜະລດິຕະພນັຢາງ ແລະ ຜະລດິຕະພນັຢາງ ແລະ ປປປປລາລາລາລາສສສສຕກິຕກິຕກິຕກິ    

 ການຜະລດິຜະລດິຕະພນັຢາງ 

 ການຜະລດິ ຜະລດິຕະພນັປລາສຕກິ 

23232323    ການການການການຜະລດິຜະລດິຜະລດິຜະລດິຜະຜະຜະຜະລດິລດິລດິລດິຕະຕະຕະຕະພນັພນັພນັພນັແຮ່ແຮ່ແຮ່ແຮ່ທາດທາດທາດທາດອື່ ນໆ ທີ່ອື່ ນໆ ທີ່ອື່ ນໆ ທີ່ອື່ ນໆ ທີ່ ບ່ໍບ່ໍບ່ໍບ່ໍແມ່ນແມ່ນແມ່ນແມ່ນໂລໂລໂລໂລຫະຫະຫະຫະ    

 ການຜະລດິແກວ້ ແລະ ຜະລດິຕະພນັຈາກແກວ້ 

 ການຜະລດິຜະລດິຕະພນັແຮ່ທາດທີ່ ບ່ໍແມ່ນໂລຫະຊຶ່ ງບ່ໍທນັຈດັເຂົາ້ ບ່ອນໃດ 

24242424    ການການການການຜະຜະຜະຜະລດິລດິລດິລດິໂລໂລໂລໂລຫະຫະຫະຫະຂັນ້ພືນ້ຂັນ້ພືນ້ຂັນ້ພືນ້ຂັນ້ພືນ້ຖານຖານຖານຖານ    

 ການຜະລດິເຫລກັຂັນ້ພືນ້ຖານ ແລະ ເຫລກັກາ້ 

 ການຜະລດິໂລຫະມຄ່ີາຂັນ້ພືນ້ຖານ ແລະ ບ່ໍແມ່ນທາດເຫຼກັອື່ ນໆ 

 ການຫລອມໂລຫະ 

25252525    ການການການການປະດດິປະດດິປະດດິປະດດິຜະຜະຜະຜະລດິລດິລດິລດິຕະຕະຕະຕະພນັພນັພນັພນັໂລໂລໂລໂລຫະຫະຫະຫະປະດດິປະດດິປະດດິປະດດິ, , , , ຍກົຍກົຍກົຍກົເວັນ້ເວັນ້ເວັນ້ເວັນ້ເຄື່ ອງເຄື່ ອງເຄື່ ອງເຄື່ ອງກນົກນົກນົກນົຈກັຈກັຈກັຈກັ    ແລະແລະແລະແລະອຸອຸອຸອຸປະປະປະປະກອນກອນກອນກອນ    

 ການຜະລດິຜະລດິຕະພນັໂລຫະທີ່ ເປັນໂຄງສາ້ງ, ຖງັອ່າງ, ອ່າງເກບັນໍາ້ ແລະ ເຄື່ ອງຜະລດິ

ອາຍນໍາ້ 

 ການຜະລດິອາວຸດ ແລະ ຍຸດໂທປະກອນ 

 ການຜະລດິຜະລດິຕະພນັໂລຫະປະດດິ ແລະກດິຈະກາໍບໍລກິານດາ້ນງານ ໂລຫະອື່ ນໆ 

26262626    ການຜະລດິການຜະລດິການຜະລດິການຜະລດິເຄອືງຄອມພວີເຕີເຄອືງຄອມພວີເຕີເຄອືງຄອມພວີເຕີເຄອືງຄອມພວີເຕ,ີ , , , ເຄື່ ອງເອເລກັໂຕຼນກິ ແລະຜະລດິຕະພນັກ່ຽວກບັສາຍຕາເຄື່ ອງເອເລກັໂຕຼນກິ ແລະຜະລດິຕະພນັກ່ຽວກບັສາຍຕາເຄື່ ອງເອເລກັໂຕຼນກິ ແລະຜະລດິຕະພນັກ່ຽວກບັສາຍຕາເຄື່ ອງເອເລກັໂຕຼນກິ ແລະຜະລດິຕະພນັກ່ຽວກບັສາຍຕາ    

 ການຜະລດິສ່ວນປະກອບຂອງເຄື່ ອງເອເລກັໂຕຼນກິ 

 ການຜະລດິເຄອືງຄອມພວີເຕ ີແລະ ເຄື່ ງປະກອບສ່ວນນອກ 

 ການຜະລດິອຸປະກອນດາ້ນສື່ ສານ 

 ການຜະລດິເຄື່ ອງໃຊເ້ອເລກັໂຕຼນກິ 

 ການຜະລດິເຄື່ ອງວດັແທກ, ເຄື່ ອງທດົລອງ, ອຸປະກອນຄວາມຄຸມ ບນັຊາການເດນີເຮອື; 

ເຂມັທດິ ແລະ ໂມງ 

 ການຜະລດິເຄື່ ອງສາຍແສງ, ເຄື່ ອງກວດດວ້ຍໄຟ ແລະ ເຄື່ ອງສ່ອງໄຟຟາ້ 

 ການຜະລດິວດັແທກສາຍຕາ ແລະ ເຄື່ ອງປະກອບ 

 ການຜະລດິຫວົອ່ານ, ອດັເທບ ແລະ ອຸປະກອນເກບັແສງສສີຽງ 

27272727    ການຜະລດິເຄື່ ອງອຸປະກອນການຜະລດິເຄື່ ອງອຸປະກອນການຜະລດິເຄື່ ອງອຸປະກອນການຜະລດິເຄື່ ອງອຸປະກອນໄຟຟາ້ໄຟຟາ້ໄຟຟາ້ໄຟຟາ້    
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 ການຜະລດິໂມເຕໄີຟຟາ້ລດົຍນົ, ເຄື່ ອງປ່ັນໄຟ, ໝໍແ້ບ່ງໄຟ, ເຄື່ ອງສົ່ ງ ໄຟຟາ້ ແລະ ເຄື່ ອງຄວບ

ຄຸມໄຟຟາ້ 

 ການຜະລດິໝໍໄ້ຟ ແລະ ໝໍເ້ກບັໄຟຟາ້ 

 ການຜະລດິສາຍສົ່ ງໄຟຟາ້ ແລະ ອຸປະກອນສາຍສົ່ ງ 

  ການຜະລດິອຸປະກອນ ເຄື່ ອງໃຕໄ້ຟຟາ້ສໍາຫຼບັໃຫແ້ສງສະຫວ່າງ 

 ການຜະລດິເຄື່ ອງໃຊໄ້ຟຟາ້ພາຍໃນອາຄານ 

 ການຜະລດິເຄື່ ອງອຸປະກອນໃຊໄ້ຟຟາ້ອື່ ນໆ 

28282828    ການຜະລດິເຄື່ ອງຈກັ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ ບ່ໍທນັໄດຈ້ດັເຂົາ້ບ່ອນໃດການຜະລດິເຄື່ ອງຈກັ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ ບ່ໍທນັໄດຈ້ດັເຂົາ້ບ່ອນໃດການຜະລດິເຄື່ ອງຈກັ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ ບ່ໍທນັໄດຈ້ດັເຂົາ້ບ່ອນໃດການຜະລດິເຄື່ ອງຈກັ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ ບ່ໍທນັໄດຈ້ດັເຂົາ້ບ່ອນໃດ    

 ການຜະລດິເຄື່ ອງຈກັສໍາຫລບັໃຊທ້ົ່ ວໄປ 

 ການຜະລດິເຄື່ ອງຈກັເພື່ ອຮບັໃຊຈ້ດຸປະສງົສະເພາະ 

29292929    ການການການການຜະຜະຜະຜະລດິລດິລດິລດິລດົລດົລດົລດົຍນົຍນົຍນົຍນົ, , , , ລດົລາກລດົລາກລດົລາກລດົລາກ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ເຄິ່ ງເຄິ່ ງເຄິ່ ງເຄິ່ ງລດົລດົລດົລດົພວງພວງພວງພວງ    

 ການຜະລດິເຄື່ ອງຈກັລົດົຍນົ 

 ການຜະລດິຮ່າງລດົຍນົສໍາຫລບັລດົຍນົ; ການຜະລດິລດົລາກ ແລະເຄີ່ ງລດົພວງ 

 ການຜະລດິສີນ້ສ່ວນ ແລະ ອຸປະກອນ ລດົຍນົ 

30303030    ການການການການຜະຜະຜະຜະລດິລດິລດິລດິອຸອຸອຸອຸປະປະປະປະກອນກອນກອນກອນການການການການຂນົຂນົຂນົຂນົສົ່ ງສົ່ ງສົ່ ງສົ່ ງອື່ ນໆອື່ ນໆອື່ ນໆອື່ ນໆ    

 ການກໍ່ ສາ້ງກໍ່ າປ່ັນ ແລະ ເຮອື 

 ການຜະລດິຫວົຈກັລດົໄຟ ແລະ ລໍເ້ລື່ ອນລດົໄຟ 

 ການຜະລດິຍນົ, ຍານອາວະກາດ ແລະ ເຄື່ ອງຈກັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

 ການຜະລດິຍວດຍານພາຫະນະສໍາຫລບັການທະຫານ 

 ການຜະລດິອຸປະກອນການຂນົສົ່ ງອື່ ນໆທີ່ ບ່ໍທນັໄດຈ້ດັເຂົາ້ບ່ອນໃດ 

31313131    ການການການການຜະຜະຜະຜະລດິລດິລດິລດິເຄື່ ອງເຄື່ ອງເຄື່ ອງເຄື່ ອງເຟີເຟີເຟີເຟີນີນີນີນເີຈີເຈີເຈີເຈ ີ   

 ການຜະລດິເຄື່ ອງເຟີນເີຈ ີ

32323232    ການຜະລດິແປຮູບອື່ ນໆການຜະລດິແປຮູບອື່ ນໆການຜະລດິແປຮູບອື່ ນໆການຜະລດິແປຮູບອື່ ນໆ    

 ການຜະລດິເຄື່ ອງເອປ້ະດບັ ແລະ ສິ່ ງທີ່ ກ່ຽວພນັກບັເຄື່ ອງເອປ້ະດບັ 

 ການຜະລດິເຄື່ ອງຫລິນ້ດນົຕ ີ

 ການຜະລດິເຄື່ ອງຫລິນ້ກລິາ 

 ການຜະລດິເຄື່ ອງຫລິນ້ເກມ ແລະ ເຄື່ ອງຫລິນ້ອື່ ນໆ 

 ການຜະລດິ ແລະ ສະໜອງຢາປົວພະຍາດ ແລະ ອຸປະກອນການປ່ິນປົວແຂວ້ 

 ການຜະລດິອຸດສາຫະກາໍການແປຮູບການຜະລດິອື່ ນໆ 

33333333    ການການການການສອ້ມແປງ ແລະ ຕດິຕັງ້ເຄື່ ອງຈກັ ແລະ ອຸປະກອນສອ້ມແປງ ແລະ ຕດິຕັງ້ເຄື່ ອງຈກັ ແລະ ອຸປະກອນສອ້ມແປງ ແລະ ຕດິຕັງ້ເຄື່ ອງຈກັ ແລະ ອຸປະກອນສອ້ມແປງ ແລະ ຕດິຕັງ້ເຄື່ ອງຈກັ ແລະ ອຸປະກອນ    

 ສອ້ມແປງຜະລດິຕະພນັໂລຫະສໍາເລດັ, ເຄື່ ອງຈກັ ແລະ ວດັຖຸປະກອນ 

 ການຕດິຕັງ້ ອຸບປະກອນ ແລະ ເຄື່ ອງກນົຈກັອຸດສາຫະກາໍ 

35353535    ການສະໜອງໄຟຟາ້ການສະໜອງໄຟຟາ້ການສະໜອງໄຟຟາ້ການສະໜອງໄຟຟາ້, , , , ອາຍແກສັອາຍແກສັອາຍແກສັອາຍແກສັ, , , , ອາຍຮອ້ນອາຍຮອ້ນອາຍຮອ້ນອາຍຮອ້ນ, , , , ແລະອາຍເຢັນແລະອາຍເຢັນແລະອາຍເຢັນແລະອາຍເຢັນ    

 ການຜະລດິ, ສົ່ ງ ແລະ ແຈກຈ່າຍ ກະແສໄຟຟາ້ 

 ການຜະລດິອາຍແກສັ; ແຈກຈ່າຍອາຍແກສັ ຜ່ານທ່ໍສົ່ ງໃຫຍ່ 
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 ການສະໜອງ ອາຍຮອ້ນ ແລະ ອາຍເຢັນ (ການປັບອາກາດພາຍໃນ) 

36363636    ການເກບັຮກັສານໍາ້ການເກບັຮກັສານໍາ້ການເກບັຮກັສານໍາ້ການເກບັຮກັສານໍາ້, , , , ບໍາບດັ ແລະ ສະໜອງບໍາບດັ ແລະ ສະໜອງບໍາບດັ ແລະ ສະໜອງບໍາບດັ ແລະ ສະໜອງ        

 ການເກບັຮກັສານໍາ້, ບໍາບດັ ແລະ ສະໜອງ  

37373737    ການລະບາຍນໍາ້ເສຍການລະບາຍນໍາ້ເສຍການລະບາຍນໍາ້ເສຍການລະບາຍນໍາ້ເສຍ    

 ການລະບາຍນໍາ້ເສຍ 

38383838    ການເກບັຮກັສາການເກບັຮກັສາການເກບັຮກັສາການເກບັຮກັສາ, , , , ບໍາບດັ ແລະ ການກາໍຈດັສີ່ ງເສດເຫຼອືບໍາບດັ ແລະ ການກາໍຈດັສີ່ ງເສດເຫຼອືບໍາບດັ ແລະ ການກາໍຈດັສີ່ ງເສດເຫຼອືບໍາບດັ ແລະ ການກາໍຈດັສີ່ ງເສດເຫຼອື; ; ; ; ເຄື່ ອງມອໍືານວຍເຄື່ ອງມອໍືານວຍເຄື່ ອງມອໍືານວຍເຄື່ ອງມອໍືານວຍ    ຄວາມສະດວກໃນຄວາມສະດວກໃນຄວາມສະດວກໃນຄວາມສະດວກໃນ

ການກູຄ້ນືການກູຄ້ນືການກູຄ້ນືການກູຄ້ນື    

 ການເກບັຮກັສາ ສິ່ ງເສດເຫຼອື 

 ການບໍາບດັ ແລະກາໍຈດັ ສິ່ ງເສດເຫລອື 

 ການນາໍເສດວດັສະດຸມາໃຊຄ້ນື 

39393939    ກດິຈະກາໍການບໍາບດັ ແລະການບໍລກິານ ກດິຈະກາໍການບໍາບດັ ແລະການບໍລກິານ ກດິຈະກາໍການບໍາບດັ ແລະການບໍລກິານ ກດິຈະກາໍການບໍາບດັ ແລະການບໍລກິານ ການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງເສດ ເຫຼອືອື່ ນໆການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງເສດ ເຫຼອືອື່ ນໆການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງເສດ ເຫຼອືອື່ ນໆການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງເສດ ເຫຼອືອື່ ນໆ    

 ກດິຈະກາໍການບໍາບດັ ແລະການບໍລກິານ ການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງເສດ ເຫຼອືອື່ ນໆ 

41414141    ການກໍ່ ສາ້ງຕກຶການກໍ່ ສາ້ງຕກຶການກໍ່ ສາ້ງຕກຶການກໍ່ ສາ້ງຕກຶ, , , , ອາຄານອາຄານອາຄານອາຄານ    

 ການກໍ່ ສາ້ງຕກຶ, ອາຄານ 

42424242    ວສິະວະກາໍໂຍທາວສິະວະກາໍໂຍທາວສິະວະກາໍໂຍທາວສິະວະກາໍໂຍທາ    

 ການກໍ່ ສາ້ງຖະໜນົ, ຫນົທາງ ແລະ ທາງລດົໄຟ 

 ໂຄງການກໍ່ ສາ້ງ ປະເພດອື່ ນໆ 

 ໂຄງການການກໍ່ ສາ້ງວສິະວະກາໍໂຍທາທກິານ 

43434343    ການເຄື່ ອນໄຫວການກໍ່ ສາ້ງອນັສະເພາະການເຄື່ ອນໄຫວການກໍ່ ສາ້ງອນັສະເພາະການເຄື່ ອນໄຫວການກໍ່ ສາ້ງອນັສະເພາະການເຄື່ ອນໄຫວການກໍ່ ສາ້ງອນັສະເພາະ    

 ການຮືຖ້ອນ ແລະ ການກະກຽມສະຖານທີ່ ກໍ່ ສາ້ງ 

 ການເຄື່ ອນໄຫວການກໍ່ ສາ້ງທົ່ ວໄປເຊັ່ ນ:ການຕດິຕັງ້ເຄື່ ອງໄຟຟາ້, ທ່ໍນໍາ້ 

 ການກໍ່ ສາ້ງຕກຶອາຄານໃຫສໍ້າເລດັສມົບູນ 

 ການເຄື່ ອນໄຫວການກໍ່ ສາ້ງອນັສະເພາະອື່ ນໆ 

45454545    ຂາຍຍກົ ແລະ ຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ຂາຍຍກົ ແລະ ຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ຂາຍຍກົ ແລະ ຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ຂາຍຍກົ ແລະ ຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ສອ້ມແປງລດົຍນົ ແລະ ລດົຈກັສອ້ມແປງລດົຍນົ ແລະ ລດົຈກັສອ້ມແປງລດົຍນົ ແລະ ລດົຈກັສອ້ມແປງລດົຍນົ ແລະ ລດົຈກັ    

 ການຄາ້ຂາຍລດົຍນົ 

 ການບວົລະບດັຮກັສາ ແລະ ການສອ້ມແປງ ລດົຍນົ 

 ຂາຍເຄື່ ອງອາໄລ່ ແລະ ອຸປະກອນຕກົແຕ່ງ ລດົຍນົ 

 ຂາຍ, ບວົລະບດັຮກັສາ ແລະ ສອ້ມອແປງລດົຈກັ, ອາໄລ່ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ອຸປະກອນທີ່

ຕກົແຕ່ງ 

46464646    ການຄາ້ຂາຍຍກົການຄາ້ຂາຍຍກົການຄາ້ຂາຍຍກົການຄາ້ຂາຍຍກົ, , , , ຍກົເວັນ້ ລດົຍນົ ແລະ ລດົຈກັຍກົເວັນ້ ລດົຍນົ ແລະ ລດົຈກັຍກົເວັນ້ ລດົຍນົ ແລະ ລດົຈກັຍກົເວັນ້ ລດົຍນົ ແລະ ລດົຈກັ    

 ຂາຍຍກົ ຕາມທໍານຽມ ຫລ ືບນົພືນ້ຖານສນັຍາ 

 ຂາຍຍກົ ວດັຖຸດບິກະສກິາໍ ແລະ ສດັເປັນ 

 ຂາຍຍກົ ສະບຽງອາຫານ, ເຄື່ ອງດື່ ມ ແລະ ຢາສູບ 

 ຂາຍຍກົ ເຄື່ ອງໃຊຄ້ວົເຮອືນຕ່າງໆ 

 ຂາຍຍກົເຄື່ ອງກນົຈກັ, ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ ອງປະກອບ 
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 ຂາຍຍກົ ສະເພາະອື່ ນໆ 

 ການຄາ້ຂາຍຍກົ ທີ່ ບ່ໍເປັນອນັສະເພາະ 

47474747    ການຄາ້ຂາຍຍ່ອຍການຄາ້ຂາຍຍ່ອຍການຄາ້ຂາຍຍ່ອຍການຄາ້ຂາຍຍ່ອຍ, , , , ຍກົເວັນ້ ລດົຍນົ ແລະ ລດົຈກັຍກົເວັນ້ ລດົຍນົ ແລະ ລດົຈກັຍກົເວັນ້ ລດົຍນົ ແລະ ລດົຈກັຍກົເວັນ້ ລດົຍນົ ແລະ ລດົຈກັ    

 ຂາຍຍ່ອຍ ໃນຮາ້ນຄາ້ ທົ່ ວໄປ 

 ຂາຍຍ່ອຍ ສະບຽງອາຫານ, ເຄື່ ອງດື່ ມ ແລະ ຢາສູບ ໃນຮາ້ນຄາ້ສະເພາະ 

 ຂາຍຍ່ອຍ ນໍາ້ມນັເຊືອ້ເພງີລດົຍນົ ໃນຮາ້ນສະເພາະ 

 ຂາຍຍ່ອຍ ຂໍມູ້ນຂ່າວສານ ແລະອຸປະກອນສື່ ສານໃນຮາ້ນຄາ້ສະເພາະ 

 ຂາຍຍ່ອຍ ອຸປະກອນເຄື່ ອງໃຊຄ້ວົເຮອືນອື່ ນໆ ໃນຮາ້ນຂາຍສະເພາະ 

 ຂາຍຍ່ອຍ ສນິຄາ້ວດັທະນາທໍາ ແລະ ເຄື່ ອງບນັເທງິໃນຮາ້ນຂາຍສະເພາະ  

 ຂາຍຍ່ອຍ ສນິຄາ້ອື່ ນໆ ໃນຮາ້ນຄາ້ ຂາຍສະເພາະ 

 ຂາຍຍ່ອຍ ຕາມຮາ້ນແຜງລອຍ ແລະ ຕະຫລາດ  

 ການຄາ້ຍ່ອຍ ນອກຮາ້ນຄາ້, ນອກຮາ້ນແຜງລອຍ ຫລ ືຕະຫລາດ 

49494949    ການຂນົສົ່ ງ ທາງບກົ ການຂນົສົ່ ງ ທາງບກົ ການຂນົສົ່ ງ ທາງບກົ ການຂນົສົ່ ງ ທາງບກົ ແລະ ຂນົສົ່ ງ ໂດຍຜ່ານທ່ໍແລະ ຂນົສົ່ ງ ໂດຍຜ່ານທ່ໍແລະ ຂນົສົ່ ງ ໂດຍຜ່ານທ່ໍແລະ ຂນົສົ່ ງ ໂດຍຜ່ານທ່ໍ    

 ຂນົສົ່ ງ ທາງລດົໄຟ 

 ຂນົສົ່ ງ ທາງບກົອື່ ນໆ 

 ການຂນົສົ່ ງຜ່ານທາງທ່ໍ 

50505050    ການຂນົສົ່ ງ ທາງນໍາ້ການຂນົສົ່ ງ ທາງນໍາ້ການຂນົສົ່ ງ ທາງນໍາ້ການຂນົສົ່ ງ ທາງນໍາ້    

 ການຂນົສົ່ ງ ທາງທະເລ ແລະ ລຽບຊາຍຝ່ັງ 

 ການຂນົສົ່ ງ ທາງແມ່ນໍາ້ 

51515151    ການຂນົສົ່ ງທາງອາກາດການຂນົສົ່ ງທາງອາກາດການຂນົສົ່ ງທາງອາກາດການຂນົສົ່ ງທາງອາກາດ    

 ການຂນົສົ່ ງສນີຄາ້ ທາງອາກາດ 

52525252    ໂຮງເກບັສນີຄາ້ ແລະ ກດິຈະກາໍ ຍູໜ້ນູ ໂຮງເກບັສນີຄາ້ ແລະ ກດິຈະກາໍ ຍູໜ້ນູ ໂຮງເກບັສນີຄາ້ ແລະ ກດິຈະກາໍ ຍູໜ້ນູ ໂຮງເກບັສນີຄາ້ ແລະ ກດິຈະກາໍ ຍູໜ້ນູ ການຂນົສົ່ ງການຂນົສົ່ ງການຂນົສົ່ ງການຂນົສົ່ ງ    

 ໂຮງເກບັສນີຄາ້ ແລະ ສາງ 

 ກດິຈະກາໍ ຍູໜ້ນູ ການຂນົສົ່ ງ 

53535353    ການເຄື່ ອນໄຫວດາ້ນໄປສະນ ີແລະ ການຈດັສົ່ ງຂ່າວສານການເຄື່ ອນໄຫວດາ້ນໄປສະນ ີແລະ ການຈດັສົ່ ງຂ່າວສານການເຄື່ ອນໄຫວດາ້ນໄປສະນ ີແລະ ການຈດັສົ່ ງຂ່າວສານການເຄື່ ອນໄຫວດາ້ນໄປສະນ ີແລະ ການຈດັສົ່ ງຂ່າວສານ    

 ການເຄື່ ອນໄຫວດາ້ນໄປສະນ ີ

 ການຈດັສົ່ ງຂ່າວສານ 

55555555    ການເຄື່ ອນໄຫວໃຫທ້ີ່ ພກັເຊາົການເຄື່ ອນໄຫວໃຫທ້ີ່ ພກັເຊາົການເຄື່ ອນໄຫວໃຫທ້ີ່ ພກັເຊາົການເຄື່ ອນໄຫວໃຫທ້ີ່ ພກັເຊາົ        

 ການເຄື່ ອນໃຫ ້ທີ່ ພກັເຊາົ ໄລຍະສັນ້ 

 ບໍລກິານຕັງ້ແຄມ້, ສະຖານທີ່ ພກັລດົທົ່ ວໄປ ແລະສະຖານທີ່ ພກັ ລດົລາກແກ່ (ລດົເທວເລ)ີ 

 ການເຄື່ ອນໄຫວໃຫທ້ີ່ ພກັເຊາົອື່ ນໆ 

56565656    ການເຄື່ ອນໄຫວບໍລກິານ ອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງດື່ ມການເຄື່ ອນໄຫວບໍລກິານ ອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງດື່ ມການເຄື່ ອນໄຫວບໍລກິານ ອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງດື່ ມການເຄື່ ອນໄຫວບໍລກິານ ອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງດື່ ມ    

 ຮາ້ນອາຫານ/ພດັຕະຄານ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວບໍລກິານອາຫານ ເຄື່ ອນທີ່  

 ບໍລກິານຕາມສະຖານທີ່ ຈດັງານ ແລະ ເຄື່ ອນໄຫວບໍລກິານ ອາຫານອື່ ນໆ 

 ການເຄື່ ອນໄຫວບໍລກິານເຄື່ ອງດື່ ມ 
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58585858    ການເຄື່ ອນໄຫວກດິຈະການການພມີຈາໍນ່າຍການເຄື່ ອນໄຫວກດິຈະການການພມີຈາໍນ່າຍການເຄື່ ອນໄຫວກດິຈະການການພມີຈາໍນ່າຍການເຄື່ ອນໄຫວກດິຈະການການພມີຈາໍນ່າຍ    

 ການເຄື່ ອນໄຫວກດິຈະການການພມີປືມ້, ວາລະສານ ແລະການພມີຈາໍ ໜ່າຍອື່ ນໆ 

 ການຈດັຈາໍໜ່າຍຊອບແວຣ 

59595959    ການເຄື່ ອນການເຄື່ ອນການເຄື່ ອນການເຄື່ ອນໄຫວກດິຈະກາໍດາ້ນຮູບເງາົໄຫວກດິຈະກາໍດາ້ນຮູບເງາົໄຫວກດິຈະກາໍດາ້ນຮູບເງາົໄຫວກດິຈະກາໍດາ້ນຮູບເງາົ, , , , ວດິໂີອ ແລະການຜະລດິລາຍວດິໂີອ ແລະການຜະລດິລາຍວດິໂີອ ແລະການຜະລດິລາຍວດິໂີອ ແລະການຜະລດິລາຍ    ການໂທລະພາບການໂທລະພາບການໂທລະພາບການໂທລະພາບ, , , , ການການການການ

ອດັບນັທກຶສຽງ ແລະ ອດັບນັທກຶສຽງ ແລະ ອດັບນັທກຶສຽງ ແລະ ອດັບນັທກຶສຽງ ແລະ ການຈາໍນ່າຍຜະລດິຕະພນັ ເພງຕ່າງໆການຈາໍນ່າຍຜະລດິຕະພນັ ເພງຕ່າງໆການຈາໍນ່າຍຜະລດິຕະພນັ ເພງຕ່າງໆການຈາໍນ່າຍຜະລດິຕະພນັ ເພງຕ່າງໆ    

 ການເຄື່ ອນໄຫວກດິຈະກາໍດາ້ນ ຮູບເງາົ, ວດິໂີອ ແລະການຜະລດິລາຍ ການໂທລະພາບ 

 ການເຄື່ ອນໄຫວກດິຈະກາໍການອດັບນັທກຶເພງ ແລະການຈດັຈາໍຫນ່າຍ 

60606060    ການເຄື່ ອນໄຫວກດິຈະກາໍອອກອາກາດ ແລະ ຈດັລາຍການການເຄື່ ອນໄຫວກດິຈະກາໍອອກອາກາດ ແລະ ຈດັລາຍການການເຄື່ ອນໄຫວກດິຈະກາໍອອກອາກາດ ແລະ ຈດັລາຍການການເຄື່ ອນໄຫວກດິຈະກາໍອອກອາກາດ ແລະ ຈດັລາຍການ    

 ການອອກອາກາດທາງວທິະຍຸ 

 ການອອກອາກາດທາງໂທລະພາບ ແລະ ເຊົ່ າຊືລ້າຍການ 

61616161    ໂທລະຄມົມະນາຄມົໂທລະຄມົມະນາຄມົໂທລະຄມົມະນາຄມົໂທລະຄມົມະນາຄມົ    

 ການເຄື່ ອນໄຫວກດິຈະການ ໂທລະຄມົມະນາຄມົ ແບບໃຊສ້າຍ 

 ການບໍລກິານ ໂທລະຄມົມະນາຄມົ ແບບໄຮສ້າຍ 

 ການເຄື່ ອນໄຫວກດິຈະກາໍ ດາ້ນໂທລະຄມົມະນາຄມົ ຜ່ານດາວທຽມ 

 ການເຄື່ ອນໄຫວກດິຈະກາໍດາ້ນໂທລະຄມົມະນາຄມົ ແບບອື່ ນໆ 

62626262    ການເຄື່ ອນໄຫວກດິຈະກາໍດາ້ນໂປຼແກມຼຄອມພວິເຕີການເຄື່ ອນໄຫວກດິຈະກາໍດາ້ນໂປຼແກມຼຄອມພວິເຕີການເຄື່ ອນໄຫວກດິຈະກາໍດາ້ນໂປຼແກມຼຄອມພວິເຕີການເຄື່ ອນໄຫວກດິຈະກາໍດາ້ນໂປຼແກມຼຄອມພວິເຕ,ີ , , , ໃຫກ້ານປຶກສາ ແລະກດິຈະໃຫກ້ານປຶກສາ ແລະກດິຈະໃຫກ້ານປຶກສາ ແລະກດິຈະໃຫກ້ານປຶກສາ ແລະກດິຈະ    ກາໍທີ່ ກ່ຽວກາໍທີ່ ກ່ຽວກາໍທີ່ ກ່ຽວກາໍທີ່ ກ່ຽວ

ພນັພນັພນັພນັ    

 ການເຄື່ ອນໄຫວກດິຈະກາໍດາ້ນໂປຼແກມຼຄອມພວິເຕ,ີ ໃຫກ້ານປຶກສາ ແລະກດິຈະກາໍ ທີ່ ກ່ຽວ

ພນັ 

63636363    ການເຄື່ ອນໄຫວກດິຈະກາໍດາ້ນບໍລກິານດາ້ນຂໍມນູຂ່າວສານການເຄື່ ອນໄຫວກດິຈະກາໍດາ້ນບໍລກິານດາ້ນຂໍມນູຂ່າວສານການເຄື່ ອນໄຫວກດິຈະກາໍດາ້ນບໍລກິານດາ້ນຂໍມນູຂ່າວສານການເຄື່ ອນໄຫວກດິຈະກາໍດາ້ນບໍລກິານດາ້ນຂໍມນູຂ່າວສານ    

 ການເຄື່ ອນໄຫວກດິຈະກາໍຕົນ້ຕໍ ແລະກດິຈະກາໍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການປຸງ ແຕ່ງຂໍມູ້ນ 

 ການເຄື່ ອນໄຫວກດິຈະກາໍການບໍລກິານຂ່າວສານອື່ ນໆ 

64646464    ການເຄື່ ອນໄຫວບໍລກິານດາ້ນການເງນີການເຄື່ ອນໄຫວບໍລກິານດາ້ນການເງນີການເຄື່ ອນໄຫວບໍລກິານດາ້ນການເງນີການເຄື່ ອນໄຫວບໍລກິານດາ້ນການເງນີ, , , , ຍກົເວັນ້ ການປະກນັໄພ ແລະ ຄງັບໍານານຍກົເວັນ້ ການປະກນັໄພ ແລະ ຄງັບໍານານຍກົເວັນ້ ການປະກນັໄພ ແລະ ຄງັບໍານານຍກົເວັນ້ ການປະກນັໄພ ແລະ ຄງັບໍານານ    

 ສື່ ກາງ ດາ້ນການເງນີ 

 ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງ ບໍລສິດັຖຮຸືນ້ 

 ຄງັເງນີ, ກອງທນຶ ແລະ ກງົຈກັການເງນີອື່ ນໆ 

 ການເຄື່ ອນໄຫວບໍລກິານດາ້ນການເງນີອື່ ນໆ, ຍກົເວັນ້ ການເຄື່ ອນໄຫວ ປະກນັໄພ ແລະ ຄງັ

ບໍານານ 

65656565    ປະກນັໄພປະກນັໄພປະກນັໄພປະກນັໄພ, , , , ປະກນັໄພຊໍາ້ ແລະ ຄງັບໍານານປະກນັໄພຊໍາ້ ແລະ ຄງັບໍານານປະກນັໄພຊໍາ້ ແລະ ຄງັບໍານານປະກນັໄພຊໍາ້ ແລະ ຄງັບໍານານ, , , , ຍກົເວັນ້ ການປະກນັສງັຄມົຍກົເວັນ້ ການປະກນັສງັຄມົຍກົເວັນ້ ການປະກນັສງັຄມົຍກົເວັນ້ ການປະກນັສງັຄມົ    ແບບບງັຄບັແບບບງັຄບັແບບບງັຄບັແບບບງັຄບັ    

 ການປະກນັໄພ 

 ການປະກນັໄພຊໍາ້ 

 ຄງັບໍານານ 

66666666    ການເຄື່ ອນໄຫວກດິຈະກາໍດາ້ນການເງນິອື່ ນໆການເຄື່ ອນໄຫວກດິຈະກາໍດາ້ນການເງນິອື່ ນໆການເຄື່ ອນໄຫວກດິຈະກາໍດາ້ນການເງນິອື່ ນໆການເຄື່ ອນໄຫວກດິຈະກາໍດາ້ນການເງນິອື່ ນໆ    

 ການເຄື່ ອນໄຫວຊ່ວຍຍູ ້ການເຄື່ ອນໄຫວບໍລກິານດາ້ນການເງນີ, ຍກົເວັນ້ ການປະກນັ ໄພ 

ແລະ ຄງັບໍານານ 
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 ການເຄື່ ອນໄຫວກດິຈະກາໍຊ່ວຍສະນນັສະຫນນູ ການປະກນັໄພ ແລະ ຄງັບໍານານ 

 ການເຄື່ ອນໄຫວບໍລຫິານກອງທນຶ 

68686868    ການເຄື່ ອນໄຫວ ດາ້ນ ອະສງັຫາລມິະຊບັການເຄື່ ອນໄຫວ ດາ້ນ ອະສງັຫາລມິະຊບັການເຄື່ ອນໄຫວ ດາ້ນ ອະສງັຫາລມິະຊບັການເຄື່ ອນໄຫວ ດາ້ນ ອະສງັຫາລມິະຊບັ    

 ການເຄື່ ອນໄຫວດາ້ນອະສງັຫາລມິະຊບັຊື່ ງເປັນຂອງຕນົເອງ ຫຼເືຊົ່ າມາ 

 ການເຄື່ ອນໄຫວ ດາ້ນອະສງັຫາລມິະຊບັ ຕາມທໍານຽມ ຫຼ ືບນົພືນ້ຖານສນັຍາ 

69696969    ການເຄື່ ອນໄຫວດາ້ນ ກດົໝາຍ ແລະ ການບນັຊີການເຄື່ ອນໄຫວດາ້ນ ກດົໝາຍ ແລະ ການບນັຊີການເຄື່ ອນໄຫວດາ້ນ ກດົໝາຍ ແລະ ການບນັຊີການເຄື່ ອນໄຫວດາ້ນ ກດົໝາຍ ແລະ ການບນັຊ ີ   

 ການເຄື່ ອນໄຫວ ດາ້ນກດົໝາຍ 

 ການເຄື່ ອນໄຫວດາ້ນ ການບນັຊ,ີ ສະຫຸບສງັລວມ ແລະ ກວດສອບ; ການໃຫຄໍ້າປຶກສາດາ້ນ

ພາສ ີ

70707070        ການເຄື່ ອນໄຫວ ຂອງການເຄື່ ອນໄຫວ ຂອງການເຄື່ ອນໄຫວ ຂອງການເຄື່ ອນໄຫວ ຂອງ    ຫອ້ງການຊີນ້າໍຫອ້ງການຊີນ້າໍຫອ້ງການຊີນ້າໍຫອ້ງການຊີນ້າໍ; ; ; ; ໃຫກ້ານປຶກສາດາ້ນການຄູມ້ ຄອງບໍລຫິານໃຫກ້ານປຶກສາດາ້ນການຄູມ້ ຄອງບໍລຫິານໃຫກ້ານປຶກສາດາ້ນການຄູມ້ ຄອງບໍລຫິານໃຫກ້ານປຶກສາດາ້ນການຄູມ້ ຄອງບໍລຫິານ    

 ການເຄື່ ອນໄຫວ ຂອງ ຫອ້ງການຊີນ້າໍ 

 ການເຄື່ ອນໄຫວ ໃຫກ້ານປຶກສາດາ້ນ ການຄູມ້ຄອງບໍລຫິານ 

71717171    ການເຄື່ ອນໄຫວດາ້ນ ສະຖາປັດຕະຍາກາໍ ແລະ ວສິະວະກາໍການເຄື່ ອນໄຫວດາ້ນ ສະຖາປັດຕະຍາກາໍ ແລະ ວສິະວະກາໍການເຄື່ ອນໄຫວດາ້ນ ສະຖາປັດຕະຍາກາໍ ແລະ ວສິະວະກາໍການເຄື່ ອນໄຫວດາ້ນ ສະຖາປັດຕະຍາກາໍ ແລະ ວສິະວະກາໍ; ; ; ; ການກວດສອບດາ້ນການກວດສອບດາ້ນການກວດສອບດາ້ນການກວດສອບດາ້ນ    ເຕກັນກິ ເຕກັນກິ ເຕກັນກິ ເຕກັນກິ 

ແລະ ການວເິຄາະແລະ ການວເິຄາະແລະ ການວເິຄາະແລະ ການວເິຄາະ    

 ການເຄື່ ອນໄຫວດາ້ນ ສະຖາປັດຕະຍາກາໍ, ວສິະວະກາໍ ແລະການໃຫກ້ານປຶກສາດາ້ນ 

ເຕກັນກິທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

 ການກວດສອບດາ້ນ ເຕກັນກິ ແລະ ການວເິຄາະ 

72727272    ການຄົນ້ຄວາ້ ທາງວທິະຍາສາດ ແລະ ການພດັທະນາການຄົນ້ຄວາ້ ທາງວທິະຍາສາດ ແລະ ການພດັທະນາການຄົນ້ຄວາ້ ທາງວທິະຍາສາດ ແລະ ການພດັທະນາການຄົນ້ຄວາ້ ທາງວທິະຍາສາດ ແລະ ການພດັທະນາ    

 ການຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ການສາ້ງຈາໍລອງກ່ຽວກບັວທິະຍາສາດທໍາມະຊາດ ແລະວສິະວະກາໍ 

 ການຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ການສາ້ງຈາໍລອງ ກ່ຽວກບັ ວທິະຍາສາດສງັຄມົ ແລະມະນຸດສາດ 

73737373    ການໂຄສະນາສນີຄາ້ ແລະການວເິຄາະຕະຫລາດການໂຄສະນາສນີຄາ້ ແລະການວເິຄາະຕະຫລາດການໂຄສະນາສນີຄາ້ ແລະການວເິຄາະຕະຫລາດການໂຄສະນາສນີຄາ້ ແລະການວເິຄາະຕະຫລາດ    

 ການໂຄສະນາສນີຄາ້ 

 ການຄົນ້ຄວາ້ການຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຄດິເຫນັມວນຊນົ 

74747474    ການເຄື່ ອນໄຫວດາ້ນສາຍວຊິາຊບີການເຄື່ ອນໄຫວດາ້ນສາຍວຊິາຊບີການເຄື່ ອນໄຫວດາ້ນສາຍວຊິາຊບີການເຄື່ ອນໄຫວດາ້ນສາຍວຊິາຊບີ, , , , ວທິະຍາສາດ ແລະເຕກັນກິອື່ ນໆວທິະຍາສາດ ແລະເຕກັນກິອື່ ນໆວທິະຍາສາດ ແລະເຕກັນກິອື່ ນໆວທິະຍາສາດ ແລະເຕກັນກິອື່ ນໆ    

 ການເຄື່ ອນໄຫວອອກແບບສະເພາະ 

 ການເຄື່ ອນໄຫວກດິຈະກາໍການຖ່າຍພາບ 

 ການເຄື່ ອນໄຫວດາ້ນ ສາຍວຊິາຊບີ, ວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັນກິ ອື່ ນໆທີ່ ບ່ໍທນັໄດຈ້ດັ ເຂົາ້

ບ່ອນໃດ 

75757575    ການເຄື່ ອນໄຫວດາ້ນສດັຕະວດັແພດການເຄື່ ອນໄຫວດາ້ນສດັຕະວດັແພດການເຄື່ ອນໄຫວດາ້ນສດັຕະວດັແພດການເຄື່ ອນໄຫວດາ້ນສດັຕະວດັແພດ    

 ການເຄື່ ອນໄຫວດາ້ນສດັຕະວດັແພດ 

77777777    ການເຄື່ ອນໄຫວກດິຈະກາໍການເຊົ່ າ ແລະ ສນັຍາເຊົ່ າການເຄື່ ອນໄຫວກດິຈະກາໍການເຊົ່ າ ແລະ ສນັຍາເຊົ່ າການເຄື່ ອນໄຫວກດິຈະກາໍການເຊົ່ າ ແລະ ສນັຍາເຊົ່ າການເຄື່ ອນໄຫວກດິຈະກາໍການເຊົ່ າ ແລະ ສນັຍາເຊົ່ າ    

 ການເຊົ່ າ ແລະສນັຍາເຊົ່ າລດົຍນົ 

 ການເຊົ່ າ ແລະສນັຍາເຊົ່ າເຄື່ ອງໃຊໃ້ນຄວົເຮອືນ ແລະສ່ວນບຸກຄນົ 

 ການເຊົ່ າ ແລະສນັຍາເຊົ່ າເຄື່ ອງກນົຈກັ, ອຸປະກອນເຄື່ ອງມ ືແລະ ວດັຖຸອື່ ນໆ 

 ສນັຍາເຊົ່ າ ຊບັສນີນອກການເງນີບ່ໍມຕີວົຕນົຕ່າງໆ 
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78787878    ການເຄື່ ອນໄຫວຈດັຫາແຮງງານການເຄື່ ອນໄຫວຈດັຫາແຮງງານການເຄື່ ອນໄຫວຈດັຫາແຮງງານການເຄື່ ອນໄຫວຈດັຫາແຮງງານ    

 ການເຄື່ ອນໄຫວກດິຈະກາໍຂອງ ຫອ້ງການຈດັຫາງານ 

 ການເຄື່ ອນໄຫວກດິຈະກາໍ ອງົການຈດັຫາແຮງງານຊົ່ ວຄາວ 

  ການຈດັກຽມ ແລະ ຄູມ້ຄອງບໍລຫິານ ຊບັພະຍາກອນມະນຸດ 

79797979    ການດໍາເນນີກດິຈະການທ່ອງທ່ຽວການດໍາເນນີກດິຈະການທ່ອງທ່ຽວການດໍາເນນີກດິຈະການທ່ອງທ່ຽວການດໍາເນນີກດິຈະການທ່ອງທ່ຽວ, , , , ຕວົແທນທ່ອງທ່ຽວ ແລະຕວົແທນທ່ອງທ່ຽວ ແລະຕວົແທນທ່ອງທ່ຽວ ແລະຕວົແທນທ່ອງທ່ຽວ ແລະ    ການເຄື່ ອນໄຫວບໍລກິານ ທີ່ ເປັນການເຄື່ ອນໄຫວບໍລກິານ ທີ່ ເປັນການເຄື່ ອນໄຫວບໍລກິານ ທີ່ ເປັນການເຄື່ ອນໄຫວບໍລກິານ ທີ່ ເປັນ

ການສົ່ ງເສມີອື່ ນໆການສົ່ ງເສມີອື່ ນໆການສົ່ ງເສມີອື່ ນໆການສົ່ ງເສມີອື່ ນໆ    

 ການເຄື່ ອນໄຫວກດິຈະກາໍການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຕວົແທນທ່ອງທ່ຽວ 

 ການເຄື່ ອນໄຫວກດິຈະກາໍການບໍລກິານທີ່ ເປັນການສົ່ ງເສມີ ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະກດິຈະກາໍ

ອື່ ນທີ່ ພວົພນັ 

80808080    ການປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົ ແລະ ການສອບສວນການປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົ ແລະ ການສອບສວນການປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົ ແລະ ການສອບສວນການປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົ ແລະ ການສອບສວນ    

 ການເຄື່ ອນໄຫວປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົພາກເອກະຊນົ 

 ການເຄື່ ອນໄຫວກດິຈະກາໍການບໍລກິານລະບບົປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົ 

 ການເຄື່ ອນໄຫວກດິຈະກາໍການສບືສວນ 

81818181    ການເຄື່ ອນໄຫວກດິຈະກາໍການບໍລກິານໃຫຕ້ກຶອາຄານ ແລະ ພືນ້ທີ່ ໂຫລ່ງການເຄື່ ອນໄຫວກດິຈະກາໍການບໍລກິານໃຫຕ້ກຶອາຄານ ແລະ ພືນ້ທີ່ ໂຫລ່ງການເຄື່ ອນໄຫວກດິຈະກາໍການບໍລກິານໃຫຕ້ກຶອາຄານ ແລະ ພືນ້ທີ່ ໂຫລ່ງການເຄື່ ອນໄຫວກດິຈະກາໍການບໍລກິານໃຫຕ້ກຶອາຄານ ແລະ ພືນ້ທີ່ ໂຫລ່ງ    

 ເຄື່ ອນໄຫວສະໜອງສີ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກແບບປະສມົປະສານ 

 ການອະນາໄມທໍາຄວາມສະອາດຕກຶອາຄານ 

 ການບວົລະບດັຮກັສາພືນ້ທີ່ ໂຫລ່ງ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວບໍລກິານສອ້ມແຊມຕ່າງໆ 

82828282    ຫອ້ງການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານຫອ້ງການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານຫອ້ງການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານຫອ້ງການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານ, , , , ຫອ້ງການສະໜບັສະໜນູ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວຫອ້ງການສະໜບັສະໜນູ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວຫອ້ງການສະໜບັສະໜນູ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວຫອ້ງການສະໜບັສະໜນູ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວ        

 ຫອ້ງການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວສະໜບັສະໜນູ 

 ການເຄື່ ອນໄຫວ ຂອງ ສູນສອບຖາມ 

 ອງົການ ການປະຊູມ ແລະ ສະແດງສນີຄາ້ 

 ການເຄື່ ອນໄຫວບໍລກິານການອື່ ນໆ ທີ່ ເປັນການສະໜບັສະໜນູທຸລະກດິ ທີ່ ຍງັບ່ໍທນັ ໄດຈ້ດັ

ເຂົາ້ບ່ອນໃດ 

84848484    ການບໍລຫິານພາກລດັການບໍລຫິານພາກລດັການບໍລຫິານພາກລດັການບໍລຫິານພາກລດັ,,,,ການປອ້ງກນັຊາດ ແລະປອ້ງກນັຄວາມສະ ຫງບົສຸກໃນສງັຄມົການປອ້ງກນັຊາດ ແລະປອ້ງກນັຄວາມສະ ຫງບົສຸກໃນສງັຄມົການປອ້ງກນັຊາດ ແລະປອ້ງກນັຄວາມສະ ຫງບົສຸກໃນສງັຄມົການປອ້ງກນັຊາດ ແລະປອ້ງກນັຄວາມສະ ຫງບົສຸກໃນສງັຄມົ    

 ການບໍລຫິານພາກລດັແລະເສດຖະກດິ ສງັຄມົຂອງຊຸມຊນົ 

 ບດົບນັຍດັລວມກ່ຽວກບັວຽກງານການບໍລກິານຂອງຊຸມຊນົ 

 ວຽກງານການປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົສຸກ 

85858585    ການສກຶສາການສກຶສາການສກຶສາການສກຶສາ    

 ການສກຶສາລະດບັອານຸບານ ແລະ ຊັນ້ປະຖມົສກຶສາ 

 ການສກຶສາຂັນ້ມດັທະຍມົ 

 ການສກຶສາຊັນ້ສູງ 

 ການສກຶສາດາ້ນອື່ ນໆ 

 ການບໍລກິານທີ່ ເປັນການສົ່ ງເສມີການສກຶສາ 

86868686    ການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານສາທາລະນະສຸກການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານສາທາລະນະສຸກການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານສາທາລະນະສຸກການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານສາທາລະນະສຸກ    

 ວຽກງານໂຮງພະຍາບານ 
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 ວຽກງານທາງດາ້ນການແພດແລະ ທນັຕະແພດ 

 ການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານສາທາລະນະສຸກຕາມເຂດອື່ ນໆ 

87878787    ການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານສາທາລະນະສຸກຢູ່ຕາມບາ້ນຕ່າງໆການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານສາທາລະນະສຸກຢູ່ຕາມບາ້ນຕ່າງໆການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານສາທາລະນະສຸກຢູ່ຕາມບາ້ນຕ່າງໆການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານສາທາລະນະສຸກຢູ່ຕາມບາ້ນຕ່າງໆ    

 ສະຖານທີ່ ປະຖມົພະຍາບານ 

 ການປ່ິນປົວກບັທີ່ ໃນກລໍະນ ີຕດິສິ່ ງເສບຕດິ, ປັນຍາອ່ອນ ແລະຜູທ້ີ່ ມ ີບນັຫາທາງສຸຂະພາບ

ຈດິ 

 ການປ່່ິນປົວກບັທີ່ ສໍາລບັຄນົຊະລາ ແລະຄນົພກິານ 

 ການບໍລກິານທາງການແພດຕາມເຂດຕ່າງໆ 

88888888    ການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານທາງສງັຄມົທີ່ ບ່ໍມບ່ີອນພກັເຊາົການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານທາງສງັຄມົທີ່ ບ່ໍມບ່ີອນພກັເຊາົການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານທາງສງັຄມົທີ່ ບ່ໍມບ່ີອນພກັເຊາົການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານທາງສງັຄມົທີ່ ບ່ໍມບ່ີອນພກັເຊາົ    

 ການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານທາງສງັຄມົທີ່ ບ່ໍມບ່ີອນພກັເຊາົສໍາລບັຄນົຊະລາ ແລະຄນົພກິານ 

 ການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານຂອງສງັຄມົດາ້ນອື່ ນໆທີ່ ບໍມບ່ີອນພກັ 

90909090    ການປະດດິການປະດດິການປະດດິການປະດດິ, , , , ສລິະປະ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວບນັເທງີສລິະປະ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວບນັເທງີສລິະປະ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວບນັເທງີສລິະປະ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວບນັເທງີ    

 ການປະດດິ, ສລິະປະ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວບນັເທງີ 

91919191    ການເຄື່ ອນໄຫວ ດາ້ນຫໍສະໝຸດການເຄື່ ອນໄຫວ ດາ້ນຫໍສະໝຸດການເຄື່ ອນໄຫວ ດາ້ນຫໍສະໝຸດການເຄື່ ອນໄຫວ ດາ້ນຫໍສະໝຸດ, , , , ທີ່ ເກບັເອກະສານທີ່ ເກບັເອກະສານທີ່ ເກບັເອກະສານທີ່ ເກບັເອກະສານ, , , , ຫໍພພິຕິະພນັ ແລະຫໍພພິຕິະພນັ ແລະຫໍພພິຕິະພນັ ແລະຫໍພພິຕິະພນັ ແລະ    ວດັຖະນະທໍາອື່ ນໆວດັຖະນະທໍາອື່ ນໆວດັຖະນະທໍາອື່ ນໆວດັຖະນະທໍາອື່ ນໆ    

 ການເຄື່ ອນໄຫວ ດາ້ນຫໍສະໝຸດ, ທີ່ ເກບັເອກະສານ, ຫໍພພິຕິະພນັ ແລະ ວດັຖະນະທໍາອື່ ນໆ 

92929292    ການເຄື່ ອນໄຫວດາ້ນ ເກມພະນນັ ແລະ ສ່ຽງໂຊກການເຄື່ ອນໄຫວດາ້ນ ເກມພະນນັ ແລະ ສ່ຽງໂຊກການເຄື່ ອນໄຫວດາ້ນ ເກມພະນນັ ແລະ ສ່ຽງໂຊກການເຄື່ ອນໄຫວດາ້ນ ເກມພະນນັ ແລະ ສ່ຽງໂຊກ    

 ການເຄື່ ອນໄຫວດາ້ນ ເກມພະນນັ ແລະ ສ່ຽງໂຊກ 

93939393    ການເຄື່ ອນໄຫວດາ້ນກລິາການເຄື່ ອນໄຫວດາ້ນກລິາການເຄື່ ອນໄຫວດາ້ນກລິາການເຄື່ ອນໄຫວດາ້ນກລິາ, , , , ຄວາມເພດີເພນີ ແລະການພກັຜ່ອນຄວາມເພດີເພນີ ແລະການພກັຜ່ອນຄວາມເພດີເພນີ ແລະການພກັຜ່ອນຄວາມເພດີເພນີ ແລະການພກັຜ່ອນ    

 ການເຄື່ ອນໄຫວດາ້ນກລິາ 

 ການເຄື່ ອນໄຫວດາ້ນຄວາມເພດີເພນີ ແລະການພກັຜ່ອນ ອື່ ນໆ 

94949494    ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງສະມາຊກິອງົການຈດັຕັງ້ຕ່າງໆການເຄື່ ອນໄຫວຂອງສະມາຊກິອງົການຈດັຕັງ້ຕ່າງໆການເຄື່ ອນໄຫວຂອງສະມາຊກິອງົການຈດັຕັງ້ຕ່າງໆການເຄື່ ອນໄຫວຂອງສະມາຊກິອງົການຈດັຕັງ້ຕ່າງໆ    

 ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງສະມາຊກິອງົການຈດັຕັງ້ດາ້ນທຸລະກດິ, ນາຍຈາ້ງ ແລະຊ່ຽວຊານ 

 ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງສະຫະພນັການຄາ້ 

 ການເຄື່ ອໄຫວຂອງສະມາຊກິອງົການຈດັຕັງ້ອື່ ນ 

95959595    ການສອ້ມແປງ ເຄື່ ອງຄອມພວິເຕີການສອ້ມແປງ ເຄື່ ອງຄອມພວິເຕີການສອ້ມແປງ ເຄື່ ອງຄອມພວິເຕີການສອ້ມແປງ ເຄື່ ອງຄອມພວິເຕ,ີ , , , ເຄື່ ອງໃຊສ່້ວນບຸກຄນົ ແລະເຄື່ ອງໃຊສ່້ວນບຸກຄນົ ແລະເຄື່ ອງໃຊສ່້ວນບຸກຄນົ ແລະເຄື່ ອງໃຊສ່້ວນບຸກຄນົ ແລະ    ເຄື່ ອງໃຊຄ້ວົເຮອືນເຄື່ ອງໃຊຄ້ວົເຮອືນເຄື່ ອງໃຊຄ້ວົເຮອືນເຄື່ ອງໃຊຄ້ວົເຮອືນ    

 ການສອ້ມແປງ ເຄື່ ອງຄອມພວິເຕ ີແລະ ອຸປະກອນສື່ ສານ 

 ການສອ້ມແປງ ເຄື່ ອງໃຊສ່້ວນບຸກຄນົ ແລະ ເຄື່ ອງໃຊຄ້ວົເຮອືນ 

96969696    ການເຄື່ ອນໄຫວບໍລກິານສ່ວນບຸກຄນົອື່ ນໆການເຄື່ ອນໄຫວບໍລກິານສ່ວນບຸກຄນົອື່ ນໆການເຄື່ ອນໄຫວບໍລກິານສ່ວນບຸກຄນົອື່ ນໆການເຄື່ ອນໄຫວບໍລກິານສ່ວນບຸກຄນົອື່ ນໆ    

 ການເຄື່ ອນໄຫວບໍລກິານສ່ວນບຸກຄນົອື່ ນໆ 

97979797    ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງບນັດາຄວົເຮອືນທີ່ ເປັນຄນືາຍຈາ້ງຄນົງານພາຍໃນການເຄື່ ອນໄຫວຂອງບນັດາຄວົເຮອືນທີ່ ເປັນຄນືາຍຈາ້ງຄນົງານພາຍໃນການເຄື່ ອນໄຫວຂອງບນັດາຄວົເຮອືນທີ່ ເປັນຄນືາຍຈາ້ງຄນົງານພາຍໃນການເຄື່ ອນໄຫວຂອງບນັດາຄວົເຮອືນທີ່ ເປັນຄນືາຍຈາ້ງຄນົງານພາຍໃນ    

 ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງບນັດາຄວົເຮອືນທີ່ ເປັນຄນືາຍຈາ້ງຄນົງານພາຍໃນ 

98989898    ການເຄື່ ອນໄຫວຜະລດິ ສນີຄາ້ ແລະ ບໍລກິານ ທີ່ ບ່ໍສາມາດແຍກໄດ ້ຂອງການເຄື່ ອນໄຫວຜະລດິ ສນີຄາ້ ແລະ ບໍລກິານ ທີ່ ບ່ໍສາມາດແຍກໄດ ້ຂອງການເຄື່ ອນໄຫວຜະລດິ ສນີຄາ້ ແລະ ບໍລກິານ ທີ່ ບ່ໍສາມາດແຍກໄດ ້ຂອງການເຄື່ ອນໄຫວຜະລດິ ສນີຄາ້ ແລະ ບໍລກິານ ທີ່ ບ່ໍສາມາດແຍກໄດ ້ຂອງ    ບນັດາຄວົເຮອືນບນັດາຄວົເຮອືນບນັດາຄວົເຮອືນບນັດາຄວົເຮອືນ

ສໍາລບັຊມົໃຊເ້ອງສໍາລບັຊມົໃຊເ້ອງສໍາລບັຊມົໃຊເ້ອງສໍາລບັຊມົໃຊເ້ອງ    

 ການເຄື່ ອນໄຫວຜະລດິ ສນີຄາ້  ທີ່ ບ່ໍສາມາດແຍກໄດ ້ຂອງ ບນັດາຄວົເຮອືນສໍາລບັຊມົໃຊເ້ອງ 

 ການເຄື່ ອນໄຫວຜະລດິ ການບໍລກິານ ທີ່ ບ່ໍສາມາດແຍກໄດ ້ຂອງບນັດາຄວົເຮອືນ ສໍາລບັ
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ຊມົໃຊເ້ອງ 

99999999    ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ ແລະ ສະຖານທດູການເຄື່ ອນໄຫວຂອງບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ ແລະ ສະຖານທດູການເຄື່ ອນໄຫວຂອງບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ ແລະ ສະຖານທດູການເຄື່ ອນໄຫວຂອງບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ ແລະ ສະຖານທດູ    

 ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ ແລະ ສະຖານທດູ 
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ອາຍຸ ປີສາກນົ ອາຍຸ ປີສາກນົ ອາຍຸ ປີສາກນົ ອາຍຸ ປີສາກນົ ອາຍຸ ປີສາກນົ ອາຍຸ ປີສາກນົ ອາຍຸ ປີສາກນົ ອາຍຸ ປີສາກນົ ອາຍຸ ປີສາກນົ ອາຍຸ ປີສາກນົ

ຊວດ (ໜ)ູ 6 2008 1 8 1 996 30 1 984 42 1 972 54 1 960 66 1 948 78 1 936 90 1 924 1 02 1 91 2 1 1 4 1 899

ສະລຸ (ງວົ) 5 2009 1 7 1 997 29 1 985 41 1 973 53 1 961 65 1 949 77 1 937 89 1 925 1 01 1 91 3 1 1 3 1 901

ຂານ (ເສອື) 4 201 0 1 6 1 998 28 1 986 40 1 974 52 1 962 64 1 950 76 1 938 88 1 926 1 00 1 91 4 1 1 2 1 902

ເຖາະ (ກະຕ່າຍ) 3 201 1 1 5 1 999 27 1 987 39 1 975 51 1 963 63 1 951 75 1 939 87 1 927 99 1 91 5 1 1 1 1 903

ມະໂລງ (ງໃູຫຍ່) 2 201 2 1 4 2000 26 1 988 38 1 976 50 1 964 62 1 952 74 1 940 86 1 928 98 1 91 6 1 1 0 1 904

ມະເສງັ (ງນູອ້ຍ) 1 201 3 1 3 2001 25 1 989 37 1 977 49 1 965 61 1 953 73 1 941 85 1 929 97 1 91 7 1 09 1 905

ມະເມຽ (ປີມາ້) 0 201 4 1 2 2002 24 1 990 36 1 978 48 1 966 60 1 954 72 1 942 84 1 930 96 1 91 8 1 08 1 906

ມະແມ (ແບ)້ 1 1 2003 23 1 991 35 1 979 47 1 967 59 1 955 71 1 943 83 1 931 95 1 91 9 1 07 1 907

ວອກ (ລງີ) 1 0 2004 22 1 992 34 1 980 46 1 968 58 1 956 70 1 944 82 1 932 94 1 920 1 06 1 908

ລະກາ (ໄກ່) 9 2005 21 1 993 33 1 981 45 1 969 57 1 957 69 1 945 81 1 933 93 1 921 1 05 1 909

ຈ ໍ(ໝາ) 8 2006 20 1 994 32 1 982 44 1 970 56 1 958 68 1 946 80 1 934 92 1 922 1 04 1 91 0

ກຸນ (ໝ)ູ 7 2007 1 9 1 995 31 1 983 43 1 971 55 1 959 67 1 947 79 1 935 91 1 923 1 03 1 91 1

ບນັດາປີຕາມປະຕທິນິ

ພຸດທະສາດສະໜາ

ອາຍຸເຕມັໃ ນປີ ອາຍຸເຕມັໃ ນປີ ອາຍຸເຕມັໃ ນປີ ອາຍຸເຕມັໃ ນປີ 201 5 201 5 201 5 201 5 ແລະ ບນັດາປີຕາມປະຕທິິນສາກົນແລະ ບນັດາປີຕາມປະຕທິິນສາກົນແລະ ບນັດາປີຕາມປະຕທິິນສາກົນແລະ ບນັດາປີຕາມປະຕທິິນສາກົນ

ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 5555: : : : ຕາຕະລາງສມົທຽບປີລາວ ຕາຕະລາງສມົທຽບປີລາວ ຕາຕະລາງສມົທຽບປີລາວ ຕາຕະລາງສມົທຽບປີລາວ ((((ປີພຸດທະສກັກະລາດປີພຸດທະສກັກະລາດປີພຸດທະສກັກະລາດປີພຸດທະສກັກະລາດ) ) ) ) ກບັປີສາກນົ ກບັປີສາກນົ ກບັປີສາກນົ ກບັປີສາກນົ ((((ປີຄຣດິຕະສກັກະລາດປີຄຣດິຕະສກັກະລາດປີຄຣດິຕະສກັກະລາດປີຄຣດິຕະສກັກະລາດ))))    
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ແບບສອບຖາມແບບສອບຖາມແບບສອບຖາມແບບສອບຖາມ    

    


