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 ທຕ
ີ່ ັັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ສິດ-ໜ້າທີ່ ແລະ ກົງຈັກການຈັດຕັັ້ງ.


ທຕ
ີ່ ັັ້ງ.
ຄະນະບລິຫານງານຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວແຂວງ ບລິຄາໄຊ

ຂຽນຫຍໍ້ວຸ່າ

“ ຄຊໜຂ.ບຊ ” ແມຸ່ນອົງການຄ້ມຄອງວຽກງານຂອງຄະນະຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວຂັນ
ັ້
ແຂວງ, ມຖານະທຽບເທົົ່າກັບບັນດາພະແນກການອ້ອມຂ້າງແຂວງ, ເຄອ
ີ່ ນໄຫວໃຕ້ລັດຖະທາ
ມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍແຫຸ່ງ ສປປລ, ພາຍໃຕ້ການຊນ
ັ້ າ-ນາພາໂດຍກົງຮອບດ້ານຂອງຄະນະພັກ
ແຂວງ,
ຄະນະປະຈາຊາວໜຸ່ມ,
ຄະນະບລິຫານງານສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ,
ປະສານສົມທົບກັບອົງການຈັດຕັັ້ງຂອງພັກ-ລັດ,
ອົງການຈັດຕັັ້ງມະຫາຊົນ
ບົນພັ້ນຖານ
ຫັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ສະເໝພາບ.
ຫ້ອງການຄະນະບລິຫານງານຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວແຂວງ ບລິຄາໄຊ ຕັັ້ງຢູູ່ບ້ານ
ປາກຊັນ ເໜອ, ເມອງ ປາກຊັນ, ແຂວງ ບລິຄາໄຊ ຫຸ່າງຈາກຫ້ອງວຸ່າການປົກຄອງແຂວງ ບລິຄາ
ໄຊ ໄປທາງທິດໃຕ້ ເສັນ
ັ້ ແຄມນ້າຊັນ, ເສັນ
ັ້ ກາງ, ເສັັ້ນທົງົ່ ຫ ເສັັ້ນຕະຫາດເກົົ່າ ປະມານ 4
ກິໂລແມັດ.



ພາລະບົດບາດ.

ຄະນະບລິຫານງານຊາວໜມ
ຸ່ ປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວແຂວງ ບລິຄາໄຊ
ມພາລະ
ບົດບາດສຶກສາອົບຮົມຄນທາດການເມອງ, ມູນເຊັ້ອອັນດງາມຂອງຊາດໃຫ້ຄນ
ົ ຮຸ່ນໜຸ່ມຮັບຮູ້ ແລະ
ເຂົັ້າໃຈ, ເປັນຜູປ
້ ກລະດົມ, ເຕົັ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄຊາວໜຸ່ມລາວບັນດາເຜົົ່າເປັນປຶກແຜຸ່ນ, ເປັນຜູ້
ຈັດຕັງັ້ , ນາພາໂດຍກົງ-ຮອບດ້ານຕໍ່ການຈັດຕັງັ້ , ການເຄີ່ອນໄຫວຂອງຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນ-ອານ
ຊົນ, ເປັນຕົວແທນໃນການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທາຂອງຊາວໜຸ່ມທີ່ຢູູ່ໃນ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.



ໜ້າທ.ີ່

ຄົັ້ນຄວ້າເຊີ່ອມຊຶມ, ກາແໜ້ນແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ - ລະບຽບກົດໝາຍ
ຂອງລັດ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງ, ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍຸ່ຜູ້ແທນຊາວໜຸ່ມ
ທົົ່ວແຂວງ ແລະ ທົົ່ວປະເທດ ຫັນເປັນແຜນການ, ໂຄງການລະອຽດໃຫ້ສອດຄຸ່ອງກັບສະພາບ
ຄວາມເປັນຈິງໃນແຕຸ່ລະໄລ ຍະ. ຈັດຕັັ້ງ-ນາພາວຽກງານສຶກສາອົບຮົມ, ພັດທະນາຊາວໜຸ່ມເຍົາວະຊົນ-ອານຊົນໃຫ້ເປັນພົນລະເມອງ ດຂອງຊາດ, ເປັນຜູ້ສບທອດທຈ
ີ່ ົງຮັກພັກດຕໍ່ອດົມການ
ປະຕິວັດຂອງພັກ.

ຄົັ້ນຄວ້າປັບປງການຈັດຕັງັ້ ແລະ ແບບແຜນວິທເຮັດວຽກຂອງຄະນະຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນ
ປະຕິວັດລາວຂັັ້ນຂອງຕົນ ແລະ ຂັັ້ນລຸ່ມຖັດຕົນ ໃຫ້ມຄວາມໜັກແໜ້ນທາງດ້ານການເມອງ ແນວຄິດ ແລະ ການ ຈັດຕັງັ້ , ຄ້ມຄອງການຈັດຕັັ້ງຊາວໜຸ່ມທາງກ້ວາງໃນຖັນແຖວຂອງຕົນ.



ດ້ານການຈັດຕັງັ້ .

ໂຄງປະກອບການຈັດຕັັ້ງ
ແຂວງ ບລິຄາໄຊປະກອບມດັົ່ງນ:ັ້
1.
ຫ້ອງການ.
2.
ຂະແໜງ ຈັດຕັັ້ງ.
3.
ຂະແໜງ ກວດກາ.
4.
ຂະແໜງ ອົບຮົມ.

ຂອງຄະນະບລິຫານງານຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ
5.
6.
7.
8.

ຂະແໜງ
ຂະແໜງ
ຂະແໜງ
ຂະແໜງ

ເຍົາວະຊົນ.
ຂະບວນການ.
ສີ່ມວນຊົນ.
ພັດທະນາວິຊາຊບ.

ຫ້ອງການຄະນະບລິຫານງານຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວແຂວງ ບລິຄາໄຊ ມຄະນະ
ເລຂາຊາວໜຸ່ມ 4 ສະຫາຍ, ຍິງ 1 ສະຫາຍ. ຄະນະບລິຫານງານຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ
ແຂວງມ 29 ສະຫາຍ, ຍິງ 5 ສະຫາຍ. ມຫ້ອງການຊາວໜຸ່ມ 7 ເມອງຂຶນ
ັ້ ກັບຄ: ເມອງ ປາກ
ຊັນ, ປາກກະດິງ, ບລິຄນ
ັ , ທຸ່າພະບາດ, ຄາເກດ, ວຽງທອງ ແລະ ເມອງ ໄຊຈາພອນ. ການຈັດຕັງັ້
ຊາວໜຸ່ມຂັັ້ນແຂວງມ 1 ພະແນກ, 26 ຮາກຖານ, 27 ໜຸ່ວຍ ເອກກະລາດ. ຂັນ
ັ້ ເມອງມ 91
ຮາກຖານ, 289 ໜຸ່ວຍເອກະລາດ.
ພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກຊາວໜຸ່ມອາຊບຢູູ່ຂັັ້ນແຂວງ ແລະ
ເມອງ ມ 89 ສະຫາຍ, ຍິງ 34 ສະຫາຍ ( ຂັນ
ັ້ ແຂວງ 23 ສະຫາຍ, ຍິງ 13 ສະຫາຍ )
ປັດຈບັນທົົ່ວແຂວງ ມຊາວໜຸ່ມຢູູ່ໃນເກນອາຍ 15-35 ປີ ທັງໝົດ 63,911 ຄົນ, ຍິງ
32,265 ຄົນ. ເປັນສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ 21,711 ສະຫາຍ, ຍິງ 11,270
ສະຫາຍ. ໄວເຍົາວະ ຊົນໃນເກນອາຍ 8-14 ປີ ທັງໝົດ 56,516 ນ້ອງ, ຍິງ 19,154 ນ້ອງ.
ເປັນສະມາຊິກເຍົາວະຊົນທັນວາ
21,298 ນ້ອງ, ຍິງ 7,338 ນ້ອງ. ໄວອານຊົນໃນເກນອາຍ
6-8 ປີ ທັງໝົດ 13,713 ຫານ, ຍິງ 6,747 ຫານ, ເປັນສະມາຊິກອານຊົນ 2,645 ຫານ, ຍິງ
1,403 ຫານ. ມກອງເຍົາວະຊົນທັງໝົດ 106 ກອງ. 1,427 ໝວດ. 1,207 ໝູ.ຸ່

 ຫ້ອງການຄະນະບລິຫານງານຊາວໜມ
ຸ່ ແຂວງ ບລິຄາໄຊ.
ໂທລະສັບ 054 212 230,

ແຟັກ 054 212 946. email :Borikhamsay_yout@hotmail.com

 ຫົວໜ້າຂະແໜງຂະບວນການ ແລະ ສມ
ີ່ ວນຊົນ ຄ ຊ ປປ ລາວແຂວງ ບລິຄາໄຊ.
ສະຫາຍ ອາລັນ ໄຊຍະສານ ( ເລ້ ) ເບໂທລະສັບ

020 5546 1161, 020 9871 8838.

