ສາທາລະນະລ ັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊ ົນລາວ
ສ ັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວ ັດທະນະຖາວອນ
  

ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫ່ຍ
ຜູແ
້ ທນຊາວໜຸມ
່ ທົ່ວແຂວງຊຽງຂວາງຄງທີ
ັ້
V
ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຄງທີ
ັ້
V ຂອງຜູ້ແທນຊາວໜຸ່ມແຂວງຊຽງຂວາງ ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ
ແລະ ສະຫ່ງາຜ່າເຜີຍຢູຫ
່ ອ
້ ງປະຊຸມໃຫ່ຍ ຂອງຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງແປກ ແຂວງຊຽງຂວາງ,

ກອງ

ປະໄດ້ດ ໍາເນີນເປັນເວລາ 2 ວ ັນເຕັ ມ, ແຕ່ວ ັນທີ 10 -11 ເດືອນ 02 ປີ 2015 ໄດ້ສ ໍາເລັ ດລ ົງຕາມ
ຈຸດປະສ ົງຄາດໝາຍຢ່າງຈ ົບງາມ.
ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຄງນີ
ັ້ ໄ້ ດ້ມແ
ີ ຂກ ແລະ ຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມທັງໝ ົດ 228 ສະຫາຍ, ຍິງ44 ສະຫາຍ
ໃນນີມ
້ ຜ
ີ ແ
ູ້ ທນສ ົມບຸນ 152 ສະຫາຍ, ຍິງ33 ສະຫາຍ, ຜູແ
້ ທນຖືກເຊີນຈາກສູນກາງຊາວໜຸ່ມຕ່າງແຂວງ,
ກະຊວງແຮກສ່ຽວ, ພະແນກການອ້ອມຂ້າງແຂວງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ ນເຂົາ
້ ຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.
ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຜູ້ແທນຊາວໜຸ່ມແຂວງຄງທີ
ັ້
V ເປັນກຽດຢ່າງສູງທີ່ ໄດ້ຕອ
້ ນຮ ັບສະຫາຍ ພົຈວ
ດຣ ເສີມສຸກ ສິມພະວ ົງ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ, ຮອງເຈົ້າແຂວງໆຊຽງຂວາງ ແລະ ສະຫາຍ ດຣ ສອນ
ທະນູ ທາມະວ
ໍ
ົງ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເຂດ 13, ຮອງເລຂາພັກ, ຮອງເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານສູນ
ກາງຊາວໜຸ່ມ, ພ້ອມດ້ວຍບນ
ັ ດາສະຫາຍຄະນະປະທານ, ບ ັນດາທ່ານແຂກ ຕະຫຼອດຮອດຜູ້ແທນກອງ
ປະຊຸມທຸກທົ່ ວໜ້າ.
ກອງປະຊຸມໄດ້ດາເນີ
ໍ ນດ້ວຍບນ
ັ ຍາກາດຟົດຟື້ ນ ແລະ ມີຄວາມຮ ັບຜິດຊອບສູງຂອງບນ
ັ ດາຜູ້ແທນ
ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍ ແລະ ເປັນເອກະສ ັນກ ັນຢ່າງສ ົມບຸນ, ຮ ັບຮອງເອົ າບ ັນດາເນືອ
້ ໃນສ ໍາຄ ັນດງັ່ ນີ:້
1. ຜູແ
້ ທນກອງປະຊຸມໃຫ່ຍໄດ້ເປັນເອກະສ ັນກ ັນຢ່າງສ ົມບຸນ ຮ ັບຮອງເອົ າຮ່າງລາຍງານການເມືອງ ຂອງ
ຄະນະບໍລຫ
ິ ານງານຊາວໜຸມ
່ ຄງທີ
ັ້
V ເຊິ່ ງໄດ້ຕີລາຄາຄືນຢ່າງພາວະວິໄສ ຕໍ່ ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງຄະ ນະ
ບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມແຕ່ລະຂນໃນທົ່
ັ້
ວແຂວງຊຽງຂວາງ ກ່ຽວກ ັບການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບດ
ັ ມະຕິກອງປະ ຊຸ ມ
ໃຫ່ຍຄງທີ
ັ້
lV ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມທົ່ ວແຂວງ, ໃນ 5 ປີ ຜາ່ ນມາ ໂດຍຖືເອົ າການສຶກ ສາ
ອ ົບຮ ົມການເມືອງ-ແນວຄິດ,

ການປັບປຸງອ ົງການຈ ັດຕ ງັ້ ຊາວໜຸ່ມ -ເຍົ າ ວະຊ ົນ

ໃຫ້ມຄ
ີ ວາມເຕີບໃຫ່ຍ

ຂະຫຍາຍຕ ົວທັງປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ, ຕງໜ້
ັ້ າປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນພາລະກິດປົກປັກຮ ັກສາ
ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ ໂດຍສະເພາະແມ ່ນແຂວງຊຽງຂວາງ.

2. ກອງປະຊຸມເປັນເອກະສ ັນກ ັນຢ່າສ ົມບຸນ ຮ ັບຮອງເອົ າທິດທາງລວມ, ໜ້າທີ່ ອ ັນລະອຽດ ແລະ ຈຸດ ໝ
າຍສູຊ
້ ົນແຕ່ລະດ້ານ ແຕ່ນຫ
້ີ າກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຄງທີ
ັ້
Vl ພ້ອມທັງວິທີ ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງວຽກງານ ຊາວ
ໜຸ່ມ-ເຍົ າວະຊ ົນຕາມໜ້າທີ່ , ພາລະບດ
ົ ບາດ ແລະ ເນື້ອໃນຂໍ້ແຂ່ງຂ ັນ 4 ບຸກ ຂອງຊາວໜຸ່ມ. ສູຊ
້ ົນ
ປັບປຸງອ ົງການຈ ັດຕງຊາວໜຸ
ັ້
່ມ-ເຍົ າວະຊ ົນ ໃຫ້ມຄ
ີ ວາມໜັກແໜ້ນທາງດ້ານການເມືອງ-ແນວຄິດ, ເຂັ້ມ
ແຂງດ້ານການຈ ັດຕງ,
ັ້

ຮ ັບປະກ ັນການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານຊາວໜຸ່ມ-ເຍົ າວະຊ ົນໃນໄລຍະໃໝ່ໃຫ້ມຄ
ີ ຸນ

ນະພາບ.
3 . ກອງປະຊຸມໄດ້ຮ ັບຟັງການຜ່ານບ ົດສາຫຼ
ໍ ວດ ການນ ໍາພາຂອງຄະນະບໍລຫ
ິ ານງານຊາວໜຸມ
່ ສະໄໝທີ
l V ເຊິ່ ງໄດ້ຍ ົກໃຫ້ເຫັ ນດ້ານດີທີ່ຕງໜ້
ັ້ າ ແລະ ດ້ານອ່ອນທີ່ ຄ ົງຄ້າງຕະຫຼອດ 5 ປີ ຜ່ານມາ, ພ້ອມດຽວ
ກ ັນນີກ
້ ອງປະຊຸມໄດ້ດາເນີ
ໍ ນການເລືອກຕງັ້ ເອົ າຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸມ
່ ແຂວງຄງທີ
ັ້
V

ປະກອບມີ

29 ສະຫາຍ, ຍິງ 3 ສະຫາຍ ທີ່ ເປັນຕ ົວແທນໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກຊາວໜຸມ
່ -ໄວໜຸມ
່ ບ ັນດາເຜົ່ າ, ລະອຽດ ມີ
ລາຍຊື່ ລຸມ
່ ນີ:້
1.

ສະຫາຍ ບ ົວເງິນ ຫຸມໄຊຍະພົມ

2.

ສະຫາຍ ນາງ ສ ົດທິດາ ທິບມູນຕາລີ

3.

ສະຫາຍ ເພັ ດສະໝອນ ດາວ ົງສອນ

4.

ສະຫາຍ ພັທ ຊໍ່ ລໍ່ ເຊ່ຍຝຸງຕງົ່ ເຢີ

5.

ສະຫາຍ ຄາເມິ
ໍ ງ ແສງປັນຍາ

6.

ສະຫາຍ ນາງ ດວງຈ ັນ ນ ັນທະວ ົງ

7.

ສະຫາຍ ຄາເພັ
ໍ ດ ໄຊຍະພັກ

8.

ສະຫາຍ ສິງໄຊ ດວງມາລາ

9.

ສະຫາຍ ບ ົວສອນ ທາມະວ
ໍ
ົງ

10. ສະຫາຍ ບຸນຄ ົງ ດວງພະວ ັນ
11. ສະຫາຍ ວ ັນສີ ທອງມະນີວ ົງ
12. ສະຫາຍ ດຣ ບຸນເພັ ງ ສິນທະວ ົງ
13. ສະຫາຍ ຊງົ່ ຫາ ເຈ້ຍຈື້
14. ສະຫາຍ ຮອ ພອນສະຫວາດ ທາມະວ
ໍ
ົງ
15. ສະຫາຍ ບຸນເພັ ງ ສຸລາດດາພົນ

16. ສະຫາຍ ພູສອນ ສີລາວ ົງ
17. ສະຫາຍ ຊາຍສະຫັວນ ສໍສາພັ
ໍ ນໄຊ
18. ສະຫາຍ ສ ົມທອງ ນາຖາວ ົງ
19. ສະຫາຍ ພຕ ວ ົງພອນ ກອງພາວ ັນ
20. ສະຫາຍ ຊາຍຄາໍ ບຸນທະພອນ
21. ສະຫາຍ ສຸລຍ
ິ າ ດາລາວ ົງ
22. ສະຫາຍ ຄາວ
ໍ ົງ ອຸດ ົມສຸກ
23. ສະຫາຍ ວຽງເພັ ດ ພັນທະລາວ ົງ
24. ສະຫາຍ ນາງ ເພັ ດດາວ ັນ ສໍສາພັ
ໍ ນໄຊ
25. ສະຫາຍ ວ ັນໄຊ ກືຫ ັວງເນັ່ ງ
26. ສະຫາຍ ກອງພານິດ ທອງລາ
27. ສະຫາຍ ສຸວ ັນທອນ ພົມມະຈ ັນ
28. ສະຫາຍ ວິໄລສ ັກ ຊາເນດວິໄລ
29. ສະຫາຍ ທອງທິບ ພັນທະວ ົງ
ຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມຄງນີ
ັ້ ້ ປະກອບດ້ວຍພະນ ັກງານຫຼ ກ
ັ ແຫຼ ່ງເປັນແກນນ ໍາ ທີ່ ມີຄ ນ
ຸ ລ ັກ
ສະນະອ ັນໜັກແໜ້ນຖືກຕ້ອງຕາມເງື່ ອນໄຂ ແລະ ລ ັກສະນະສືບທອດ, ກອງປະຊຸມໄດ້ມອບໝາຍໜ້າທີ່
ອ ັນສ ໍາຄ ັນ ໃຫ້ແກ່ຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມແຂວງຊຸດໃໝ່ ສືບຕໍ່ ນ ໍາພາຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບດ
ັ ມະຕິກອງປະ
ຊຸມໃຫ່ຍຄງນີ
ັ້ ໃ້ ຫ້ປະກ ົດຜ ົນເປັນຈິງ.
ກອງປະຊຸມຄງປະຖ
ັ້
ົມມະລຶກ ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມແຂວງ ໄດ້ເປັນເອກະສ ັນກ ັນຢ່າງ
ສ ົມບຸນເລືອກຕງຄະນະປະຈ
ັ້
າໍ ຂອງຄະນະບໍລຫ
ິ ານງານຊາວໜຸມ
່ ແຂວງ 9 ສະຫາຍຄື:
1. ສະຫາຍ ບ ົວເງິນ ຫຸມໄຊຍະພົມ
2. ສະຫາຍ ນາງ ສ ົດທິດາ ທິບມູນຕາລີ
3. ສະຫາຍ ເພັ ດສະໝອນ ດາວ ົງສອນ
4. ສະຫາຍ ພັທ ຊໍ່ ລໍ່ ເຊ່ຍຝຸງຕງົ່ ເຢີ
5. ສະຫາຍ ຄາເມິ
ໍ ງ ແສງປັນຍາ
6. ສະຫາຍ ບຸນຄ ົງ ດວງພະວ ັນ

7. ສະຫາຍ ຮອ ພອນສະຫວາດ ທາມະວ
ໍ
ົງ
8. ສະຫາຍ ພູສອນ ສີລາວ ົງ
9. ສະຫາຍ ຊາຍສະຫັວນ ສໍສາພັ
ໍ ນໄຊ
ເລືອກເອົ າ:
1. ສະຫາຍ ບ ົວເງິນ ຫຸມໄຊຍະພົມ

ເປັນເລຂາຄະນະບໍລຫ
ິ ານງານຊາວໜຸມ
່ ແຂວງ

2. ສະຫາຍ ນ. ສ ົດທິດາ ທິບມູນຕາລີ ເປັນຮອງເລຂາຄະນະບໍລຫ
ິ ານງານຊາວໜຸມ
່ ແຂວງ
3. ສະຫາຍ ເພັ ດສະໝອນ ດາວ ົງສອນ ເປັນຮອງເລຂາຄະນະບໍລຫ
ິ ານງານຊາວໜຸມ
່ ແຂວງ
 ເລືອກເອົ າສະຫາຍ ເພັ ດສະໝອນ ດາວ ົງສອນ ເປັນປະທານກວດກາຂອງຄະນະບໍລິຫານ
ງານຊາວໜຸມ
່ ແຂວງສະໄໝທີ V.
 ສະຫາຍ ວ ັນໄຊ ກືຫ ັວງເນັງ
້ ເປັນຮອງປະທານ
 ສະຫາຍ ນາງ ກອງມະນີ ນ ັນເທພາ ເປັນຮອງປະທານ
ເລືອກຜູແ
້ ທນສ ົມບຸນ ແລະ ສາຮອງ
ໍ
ໄປຮ່ວມກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຜູແ
້ ທນຊາວໜຸ່ມທົ່ ວປະເທດ ຄງັ້
ທີ Vll.
1. ສະຫາຍ ບ ົວເງິນ ຫຸມໄຊຍະພົມ
2. ສະຫາຍ ພທັ ຊໍ່ ລໍ່ ເຊ່ຍຝຸງຕງົ່ ເຢີ
3. ສະຫາຍ ຄາເມິ
ໍ ງ ແສງປັນຍາ
4. ສະຫາຍ ນາງ ດວງຈ ັນ ນ ັນທະວ ົງ
5. ສະຫາຍ ຄາເພັ
ໍ ດ ໄຊຍະພັກ
6. ສະຫາຍ ຄາທັດ
ໍ
ວ ົງແພງລ້ອມ
7. ສະຫາຍ ບ ົວສອນ ທາມະວ
ໍ
ົງ
8. ສະຫາຍ ບຸນຄ ົງ ດວງພະວ ັນ
9. ສະຫາຍ ດຣ ບຸນເພັ ງ ສິນທະວ ົງ
10. ສະຫາຍ ຊງົ່ ຫາ ເຈ້ຍຈື້
11. ສະຫາຍ ຮອ ພອນສະຫວາດ ທາມະວ
ໍ
ົງ
12. ສະຫາຍ ບຸນເພັ ງ ສຸລາດດາພົນ
13. ສະຫາຍ ພູສອນ ສີລາວ ົງ

14. ສະຫາຍ ຊາຍສະຫັວນ ສໍສາພັ
ໍ ນໄຊ
15. ສະຫາຍ ສ ົມທອງ ນາຖາວ ົງ
16. ສະຫາຍ ນາງ ເພັ ດດາວ ັນ ສໍສາພັ
ໍ ນໄຊ
17. ສະຫາຍ ທອງທິບ ພັນທະວ ົງ
ເລືອກເອົ າ 2 ສະຫາຍເປັນຜູແ
້ ທນສາຮອງ
ໍ
1. ສະຫາຍ ວ ັນໄຊ ກືຫ ັວງເນັງ
້
2. ສະຫາຍ ສຸລຍ
ິ າ ດາລາວ ົງ
4. ກອງປະຊຸມເປັນກຽດຢ່າງສູງ ທີ່ ໄດ້ຮ ັບຟັງການໂອ້ລ ົມຂອງສະຫາຍ ພົຈວ ດຣ ເສີມສຸກ ສິມພະວ ົງ
ຮອງເລຂາພັກແຂວງ ຮອງເຈົາ
້ ແຂວງໆຊຽງຂວາງ ແລະ ສະຫາຍ ດຣ ສອນທະນູ ທາມະວ
ໍ
ົງ ສະມາຊິກ
ສະພາແຫ່ງຊາດເຂດ 13, ຮອງເລຂາຄະນະພັກ, ຮອງເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງ ຊປປລ ຄ ໍາ
ເຫັ ນໂອ້ລ ົມດງັ່ ກ່າວ ໄດ້ເປັນເຂັມທິດຊີເ້ ຍືອງທາງທີ່ ລາຄ່
ໍ້ າ, ເປັນບ່ອນອີງທີ່ ໜັກແໜ້ນໃຫ້ຄະນະຊາວໜຸ່ມ
ທຸກຂນເພື່
ັ້
ອເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານຊາວໜຸມ
່ -ເຍົາວະຊ ົນໃນຊຸມປີ ຕໍ່ໜ້າ.
5. ກອງປະຊຸມຍ ັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ບ ັນດາສະຫາຍຜູແ
້ ທນກອງປະຊຸມໃຫ່ຍ ຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມ
ທຸກຂນ
ັ້ ຈງົ່ ນ ໍາເອົ າເນື້ອໃນບ ົດລາຍງານການເມືອງ, ຄ ໍາເຫັ ນໂອ້ລ ົມຂອງການນ ໍາຂນເທິ
ັ້
ງທີ່ ໄດ້ເຍືອງທາງ
ການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານຊາວໜຸມ
່ -ເຍົາວະຊ ົນ ແລະ ເນືອ
້ ໃນສາຄ
ໍ ັນອື່ ນໆ ຂອງກອງປະຊຸມໄປເຜີຍແຜ່ໃຫ້
ເປັນແຜນງານ, ໂຄງການແຕ່ລະໄລຍະໃຫ້ເປັນອ ັນລະອຽດ, ເຮັດໃຫ້ຊາວໜຸມ
່ -ໄວໜຸ່ມ ບ ັນດາເຜົ່ າໃນຂອບ
ເຂດຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຂອງຕ ົນໃຫ້ທວ
ົ່ ເຖິງ, ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ທກ
ຸ ຄ ົນມີຄວາມຮູ,້ ເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ ງ ແລະ
ຕື່ ນຕ ົວເຂົາ
້ ຮ່ວມການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດ ໃຫ້ເກີດໝາກເກີດຜ ົນຕ ົວຈິງ ມີຂະບວນການຟົດຟື້ ນ.
6. ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄະນະພັກ, ອ ໍານາດການປົກຄອງ, ຂະແໜງການທຸກຂນຈ
ັ້ ງົ່ ເພີ່ ມທະວີ
ການຊີນ
້ ໍາ ສ້າງເງື່ ອນໄຂອ ໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ອ ົງການຈ ັດຕງຊາວໜຸ
ັ້
່ມທຸກຂນ
ັ້ ໄດ້ເຄື່ ອນໄຫວປະຕິ
ບ ັດໜ້າທີ່ ການເມືອງທີ່ ຖືກມອບໝາຍໃຫ້.
7. ກອງປະຊຸມຍ ັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງມາຍ ັງຄະນະບໍລຫ
ິ ານງານຊາວໜຸມ
່ ແຕ່ລະຂນ,
ັ້ ອອກແຮງປະຕິບດ
ັ ຂະບວນ
ການ 4 ບຸກຂອງຊາວໜຸ່ມ, 3 ດີ 4 ຮູຂ
້ ອງເຍົ າວະຊ ົນທັນວາ ຕິດພັນກ ັບຂະບວນການລວມຂອງຄະນະ
ພັກອານາດການປົ
ໍ
ກຄອງແຕ່ລະຂນ,
ັ້ ເປັນຕນ
້ົ ແມນ
່ ຂະບວນການແຂ່ງຂ ັນຮ ັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາ, ຂະ
ບວນການ 4 ຮ ັກ 3 ພັດທະນາ ຂອງແຂວງຊຽງຂວາງ, ຂະບວນການຫັນລ ົງກໍ່ ສາ້ ງຮາກຖານການເມືອງ

ແລະ ພັດທະນາຊ ົນນະບ ົດຮອບດ້ານ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕງໜ້
ັ້ າເຂົ້າໃນຂະບວນວຽກງານສາມສ້າງ ແລະ
ຂະບວນການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ເພື່ ອແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊ ົນ.
8. ສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ-ໄວໜຸ່ມ ແຕ່ລະສະຫາຍຈງົ່ ເພີ່ ມທະວີຄວາມສາມ ັກຄີ ເປັນປຶ ກແຜນແໜ້ນໜາກ່ວາ
ເກົ່ າ, ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອຮ ັກຊາດ, ຮ ັກລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊ ົນ, ມູນເຊື້ອວ ັດທະນະທ ໍາອ ັນ
ດີງາມຂອງຊາດກໍ່ ຄຂ
ື ອງທ້ອງຖິ່ ນ, ສູຊ
້ ົນຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບດ
ັ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຄງທີ
ັ້
V ຜູແ
້ ທນຊາວໜຸ່ມ
ທົ່ວແຂວງໃຫ້ບ ັນລຸຕາມຄາດໝາຍທີ່ ວາງໄວ້, ພ້ອມກ ັນອຸທິດເຫື່ ອແຮງ, ສະຕິປນ
ັ ຍາ ແລະ ທຶ ນຮອນເພື່ ອ
ປະກອບສ່ວນ ເຂົາ
້ ໃນພາລະກິດປົກປັກຮ ັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດກໍ່ ຄທ
ື ້ອງຖິ່ ນ ແຂວງ
ຊຽງຂວາງໃຫ້ມຄ
ີ ວາມຈະເລີນສິວໄ
ິ ລ ໃຫ້ສ ົມກ ັບຄາຂ
ໍ ັວນທີ່ ວ່າ:
‘‘ບ່ອນໃດຍາກຊາວໜຸມ
່ ບຸກ ບ່ອນໃດທຸກຊາວໜຸມ
່ ຜ່ານຜ່າ ບ່ອນໃດຊາດຕ້ອງການຊາວໜຸມ
່ ຂານອາສາ’’
ແຂວງຊຽງຂວາງ ວ ັນທີ 11 ກຸມພາ 2015
ປະທານກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຜູແ
້ ທນຊາວໜຸມ
່ ແຂວງຊຽງຂວາງຄງທີ
ັ້
V

