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ລາຍການສະເຫ ຼີມສະຫ ອງຜົນສ າເລັດໂຄງການປະຕິສັງຂອນ  
ພິພິທະພັນທາດຫລວງ ຄັັ້ງທຼີ IV ແລະ ການເປດີງານປີທ່ອງທ່ຽວລາວ 2018 

 ໃນໂອກາດບຸນນະມດັສະການພະທາດຫລວງປະຈ າປີ 2017  

ທຼີີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ນັບແຕ່ວັນທຼີ 27 ຕຸລາ ຫາ 03 ພະຈິກ 2017 
 

1. ພທິຼີສມົໂພດພະທາດຫລວງ. 
ພິທຼີສົມໂພດ ແມ່ນເປັນພທິຼີສົມໂພທິ ໝາຍເຖິງການສົມໂພດແບບນັັ່ງສະມາທິ ຮັບຜິດຊອບໂດຍ ອານຸກ າມະ

ການສາສະໜາ ແລະ ປະເພນຼີ. 

- ຈັດຂ ັ້ນໃນວັນທຼີ 27 ຕຸລາ 2017 ກົງກັບມ ັ້ຂ ັ້ນ 08 ຄ ່າ ເດ ອນ 12 ເລຼີີ່ມເວລາ 16:00 ໂມງຫາ 24:00 ໂມງ. 

- ວາລະພທິຼີສມົໂພດ 
- ວັນທຼີ 25 ຫາ 26 ຕຸລາ 2017 ນັບແຕ່ເວລາ 8:00 ຫາ 16:00 ໂມງແລງ ແມ່ນຫ້າງຫາກະກຽມ ສະຖານທຼີີ່ ແລະ 

ຈັດສັນເຄ ີ່ອງພິທຼີສົມໂພດໃຫ້ສ າເລັດ. 

- ວັນທຼີ 27 ຕຸລາ 2017 ເວລາ 8:00 ຫາ 16:00 ໂມງແລງ ກວດກາຄວາມພ້ອມຮອບດ້ານ 

- ເວລາ 16:00 ຫາ 17:00 ໂມງ ນິມົນພຣະອາຈານ ແລະ ເຕົັ້າໂຮມແຂກພາກລັດ, ພາກທຸລະກິດ ແລະ ມວນຊົນ. 

- ເວລາ 18:15 ໂມງ ທ າພິທຼີສູດປະລິຕະມຸງຄຸນ ແລະ ບວດພ ໍ່ຂາວແມ່ຂາວ. 

- ເວລາ 19:00 ໂມງ ແມ່ນເລຼີີ່ມພິທຼີສົມໂພດພະທາດຫລວງ ຈົນຮອດເວລາ 23:30 ໂມງ ແມ່ນ ທ າພິທຼີເບາະຕາພຣະ 

ທຼີີ່ນ າມາສົມໂພດ. 

- ເວລາ 23:45 ໂມງ ແມ່ນຖວາຍບ້າງປັດໄຈ ແລະ ເຄ ີ່ອງໄຊຍະທານໃຫ້ແກ່ພຣະສົງ. 

- ເວລາ 24:00 ໂມງ ແມ່ນ ຄາລະວະ ແລະ ຮັບພອນຢາດນ ້າຈາກພ ໍ່ແມ່ຄູບາອາຈານ ເປັນອັນວ່າຈົບພິທຼີ. 

2. ພທິຼີເປດີງານຕະຫລາດນດັ ແລະ ງານປີທອ່ງທຽ່ວລາວ ໃນໂອກາດບນຸນະມດັສະການພະທາດຫລວງ ປະຈ າປີ 2017. 

- ການກະກຽມສະຖານທຼີີ່ ແລະ ຈັດສັນຫ້ອງວາງສະແດງ ຢູູ່ສອງບ່ອນ ສະໜາມຫລວງ, ບ ລິເວນເດຼີີ່ນພະທາດຫລວງ 

ແລະ ສູນການຄ້າລາວໄອເຕັກ, ນັບແຕ່ວັນທຼີ 11-27 ຕຸລາ 2017. 

- ພິທຼີເປີດຕະຫລາດນັດ ແລະ ງານປີທ່ອງທ່ຽວລາວ ໃນໂອກາດບຸນນະມັດສະການພະທາດຫລວງປະຈ າປີ 2017 ໃນ

ວັນທຼີ 28 ຕຸລາ 2017 ເວລາ 17:00 ໂມງ. 

- ວາລະພທິຼີເປດີງານປີທອ່ງທຽ່ວລາວ ແລະ ງານຕະຫລາດນດັ 
- ເວລາ 8:00 ຫາ 16:00 ໂມງ ຈັດສັນ ແລະ ກວດກາຄວາມພ້ອມຮອບດ້ານສະຖານທຼີີ່ຈັດງານ. 

- ເວລາ 16:00 ຫາ 16:30 ໂມງ ເຕົັ້າໂຮມແຂກທຼີີ່ຖ ກເຊຼີນ ທັງພາຍໃນ, ຕ່າງປະເທດ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທຼີີ່

ເຂົັ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງ. 
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- ເວລາ 16:55 ໂມງ ການນ າຂັັ້ນສູງ ເດຼີນທາງມາເຖຼີງສະຖານທຼີີ່ຈັດງານ. 

- ເລາ 17:00 ໂມງ ພທິຼີກອນນ າສະເໜຼີລາຍການສະແດງສິລະປະວັນນະຄະດຼີ 03 ລາຍການ. 

- ເວລາ 17:15 ໂມງ ຄະນະຈດັຕັັ້ງຂ ັ້ນກ່າວຈຸດປະສົງ, ສະເໜຼີແຂກ ແລະ ຮຽນເຊຼີນປະທານຈັດງານກ່າວລາຍງານ

ການກະກຽມຈັດງານປີທ່ອງທ່ຽວລາວ. 

- ເວລາ 17:15 ຫາ 17:45 ປະທານຈັດງານກ່າວລາຍງານການກະກຽມຈັດງານຕະຫລາດນັດ, ງານປີທ່ອງທ່ຽວລາວ 

2018. 

- ເວລາ 17:45 ຫາ 18:00 ໂມງ ຮຽນເຊຼີນປະທານກິຕິມະສັກ ກ່າວປາໄສ ແລະ ກ່າວເປີດງານ, ພ້ອມນັັ້ນປະທານກິ

ຕິມະສັກ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະກ າມະການຮັບຜິດຊອບ ຂ ັ້ນລັັ່ນຄ້ອງ 09 ບາດ ແລະ ປູ່ອຍປຸມເປ ົ້າເປີດງານຢູ່າງເປັນທາງ

ການ. 

- ເວລາ 18 :00 ຫາ 19 :00 ໂມງ ເຊຼີນແຂກການນ າ ແລະ ແຂກທຼີີ່ຖ ກເຊຼີນ ຢ້ຽມຊົມຮ້ານວາງສະແດງຕ່າງໆ ແລະ 

ຊົມການຄົບງັນຕ່າງໆ. 

3. ງານສະເຫລຼີມສະຫລອງຜນົສ າເລດັໂຄງການປະຕສິງັຂອນ ແລະ ງານບນຸນະມດັສະການພະທາດຫລວງ ປະຈ າປີ ພ.ສ 

2560 ກງົກບັວນັທຼີ 1-3 ເດ ອນພະຈກິ 2017. 

- ວັນທຼີ 20-26 ຕຸລາ 2017 ຫ້າງຫາກະກຽມສະຖານທຼີີ່ດ້ານໃນ, ດ້ານນອກກົມມະລຽນ ແລະ ບ ລິເວນເດຼີີ່ນອ້ອມ

ຮອບພະທາດຫລວງ. 

- ພາຍຫລັງສ າເລັດພິທຼີສົມໂພດ ແລະ ເປີດປີທ່ອງທ່ຽວລາວຢູ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນທຼີ 27 ແລະ 28 ແລ້ວ ແມ່ນ

ສ ບຕ ໍ່ຈັດສັນ, ປະດັບປະດາສະຖານທຼີີ່ໃຫ້ສວຍງາມ ແລະ ສ ບຕ ໍ່ຄົບງັນສັກກະລະບູຊາ, ຈັດພິທຼີກ າທາງສາສະໜາຈົນ

ຮອດມ ັ້ຕັັ້ງບຸນ. 

- ບນຸນະມດັສະການພະທາດຫລວງວຽງຈນັ ປະຈ າປີ ພສ 2560 ກງົກບັວນັທຼີ 31 ຕລຸາ-03 ພະຈກິ 2017. 

1.  ວັດສຼີເມ ອງ : 

ວັນອັງຄານ ຂ ັ້ນ 12 ຄ ່າ ເດ ອນ 12 ປີລະກາ, ກົງກັບວັນທຼີ 31 ຕຸລາ ປີ ພສ.2560 (ຄສ 2017). 

- ຕອນເຊົັ້າ: ເວລາ 8:00 ໂມງ ພິທຼີຖວາຍເຄ ີ່ອງສະເຫວຼີຍແດ່ ມະເຫສັກຫລັກເມ ອງ. 

- ຕອນແລງ: ເວລາ 16:00 ໂມງ ສູດປະລິຕະມຸງຄຸນ. 

- ຕອນຄ ່າ: ເວລາ 20:00 ໂມງ ພຼີທຼີວຽນທຽນແຫ່ຜາສາດເຜຼີັ້ງ ແລະ ຄົບງັນຕາມປະເພນຼີ. 

2. ພະທາດຫລວງ :  

ວັນພຸດ ຂ ັ້ນ 13 ຄ ່າ ເດ ອນ 12 ປີລະກາ, ກົງກັບວັນທຼີ 01 ພະຈິກ ປີ ພສ.2560 (ຄສ 2017). 

-  ຕອນເຊົັ້າ: ປະດັບປະດາຕົບແຕ່ງສະຖານທຼີີ່ພາຍນອກ ແລະ ພາຍໃນກົມມະລຽນພະທາດຫລວງ. 
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- ຕອນແລງ: ເວລາ 16:00 ໂມງ ສູດປະລິຕະມຸງຄຸນ ຢູູ່ທຼີີ່ພະທາດຫລວງ ( ການນ າຂັັ້ນສູນກາງ ແລະ ການນ າຂັັ້ນ

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເຂົັ້າຮ່ວມ). ຕອນຄ ່າ ຄົບງັນຕາມປະເພນຼີ. 

- ວັນພະຫັດ ຂ ັ້ນ 14 ຄ ່າ ເດ ອນ 12 ປີລະກາ, ກົງກັບວັນທຼີ 02 ພະຈິກ ປີ ພສ.2560 (ຄສ 2017). 

-   ເວລາ 13:00 ໂມງ ເຕົັ້າໂຮມຜາສາດເຜຼີັ້ງຈາກສຼີີ່ຕົວເມ ອງ ແລະ ຂະແໜງການຕ່າງໆ ຢູູ່ໜ້າວັດໜອງບອນ. 

-  ເວລາ 13:30 ໂມງ ເຄ ີ່ອນຂະບວນແຫ່ຜາສາດເຜຼີັ້ງ ເຂົັ້າສູ່ກົມມະລຽນພະທາດຫລວງ ໂດຍປະກອບດ້ວຍ ຂະບວນ

ແຫ່ທັັ່ງບັັ້ງ, ດົນຕຼີພ ັ້ນເມ ອງ, ເມ ີ່ອຮອດພະທາດຫລວງແລ້ວແຮ່ອ້ອມ 03 ຮອບ, ຖວາຍຜາສາດເຜຼີັ້ງ, ຟັງທ າມະເທດ

ສະໜາ 01 ກັນ ແລະ ຄົບງັນຕາມປະເພນຼີ. 

- ວັນສຸກ ຂ ັ້ນ 15 ຄ ່າ ເດ ອນ 12 ປີລະກາ, ກົງກັບວັນທຼີ 03 ພະຈິກ ປີ ພສ.2560 (ຄສ 2017). 

-  ເວລາ 7:00 ໂມງ ພິທຼີໄຫວ້ພະຮັບສຼີນ ຟັງທ າມະເທດສະໜາ, ຖວາຍສັງຄະທານ ຄາລະວະໃຫ້ພອນຢາດນ ້າໃສ່ບາດ 

ແລະ ບິນທະບາດຂອງພະສົງສ າມະເນນ. 

- ເວລາ 12:00 ໂມງ ເຕົັ້າໂຮມນັກກິລາຕຼີຄຼີ ຢູູ່ວັດທາດຫລວງໃຕ້. 

-  ເວລາ 12:30 ໂມງ ຄະນະຕຼີຄຼີໄປອັງເຊຼີນເອົາລູກຕຼີຄຼີ ຢູູ່ຫ ເຈົັ້າໄຊເສດຖາທິລາດ ເຂົັ້າສູ່ພະທາດຫລວງ ເພ ີ່ອທ າພິທຼີກ າ 

ແລ້ວແຫ່ເຂົັ້າສູສ່ະໜາມ ແລະ ດ າເນຼີນການແຂ່ງຂັນ. 

- ເວລາ 19:30 ໂມງ ພິທຼີວຽນທຽນ, ຈູດທູບທຽນບູຊາອ້ອມພະທາດຫລວງ, ຈູດບັັ້ງໄຟສັກກະລັກບູຊາພະທາດ

ຫລວງ ແລະ ຄົບງັນຕາມຮຼີດຄອງປະເພນຼີ. 

3. ບຸນວັດໄຕໃຫຍ່: 

ວັນເສົາ ແຮມ 1 ຄ ່າ ເດ ອນ 12 ປີລະກາ, ກົງກັບວັນທຼີ 04 ພະຈິກ ປີ ພສ. 2560 (ຄສ 2017). 

- ເວລາ 20:30 ໂມງ ພິທຼີວຽນທຽນ, ແຫຜ່າສາດເຜຼີັ້ງ, ຈູດບັັ້ງ ແລະ ຄົບງັນຕາມຮຼີດຄອງປະເພນຼີ. 

4. ບຸນວັດອົງຕ ັ້ ແລະ ວັດອຼີນແປງ:   

ວັນອາທິດ ແຮມ 2 ຄ ່າ ເດ ອນ 12 ປີລະກາ, ກົງກັບວັນທຼີ 05 ພະຈິກ ປີ ພສ. 2560 (ຄສ 2017). 

- ເວລາ 18:00 ໂມງ ເຕົັ້າໂຮມພຣະສົງ-ສາມະເນ, ເຖົັ້າແກ່ແນວໂຮມ, ມວນຊົນທົັ່ວໄປ, ຜາສາດເຜຼີັ້ງ, ຕົັ້ນກາລາພຶກ 

ແລະ ດອກໄມ້ທູບທຽນ. 

- ເວລາ 20:00 ໂມງ ແຫ່ຜາສາດເຜຼີັ້ງຈາກວັດອົງຕ ັ້ ໄປຫາວັດອຼີນແປງ, ຈູດບັັ້ງໄຟບູຊາຕາມປະເພນຼີ ແລະ ແຫ່ກັບຄ ນ

ມາວັດອົງຕ ັ້ຄົບ ຖວາຍດອກໄມ້ທູບທຽນຈູດບັັ້ງໄຟບູຊາ ແລະ ຄົບງັນຕາມຮຼີດຄອງປະເພນຼີ. 

- ສ າເລັດພິທຼີ ທາງຮຼີດຄອງປະເພນຼີ ແລະ ສາສະໜາ. 

 

 


