ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ
---------====000====-------ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ

ແຈ ້ງຂ່ າວ
້ ການກູເອົ
້ າຊາກສົບ
ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ຂໍຖເື ປັ ນກຽດແຈ ້ງຂ່າວຄວາມຄືບໜ້າ ການຊອກຄົນ,
ັ ຕິເຫດເຮືອບີນ ATR72ຂອງຜູ ເ້ ຄາະຮ້າຍ ແລະ ການດໍາເນີນການສືບສວນ-ສອບສວນ ຫາສາເຫດຂອງການເກີດອຸ ບດ
່
້
600, ຂອງລັດວິສາຫະກິດການບິນລາວ, ຖ້ຽວບິນ QV 301 ທີຕົກລົງແມ່ ນໍາຂອງ
ຢູ່ ເມືອງປາກເຊ ໃນວັນທີ 16 ຕຸ ລາ
້ ,້ ວັນທີ 19 ຕຸ ລາ 2013, ສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ດ່ ງນີ
ັ :້
2013 ຜ່ານມາ, ຫຼ ້າສຸ ດມາເຖິງເວລາ 16:30 ໂມງ, ຂອງມືນີ
້ ່ ວນຮ່າງກາຍອີກຈໍານວນນຶ່ງ
້
1. ມາເຖິງເວລາ 16:30 ໂມງ, ສາມາດເກັບກູຊາກສົ
ບ ໄດ້ຈໍານວນ 34 ສົບ ແລະ ສີນສ
, ໃນນີ ້ ສາມາດພິສູດບຸ ກຄົນໄດ້ຈາໍ ນວນນຶ່ງ, ແຕ່ ຍັງອີກສ່ວນຫຼາຍແມ່ ນຍັງລໍຖາ້ ການພິສູດເອກກະລັກບຸ ກຄົນ
້
້ ທາງລັດຖະບານ ແລະ ລັດວິສາຫະກິດການບິນລາວ
ເນື່ອງຈາກສະພາບສົບຖືກເສຍຫາຍ. ໃນຂະນະທີ່ມືວານນີ
ໄດ້ອອກຖະແຫຼງຂ່າວກ່ ຽວກັບອຸ ປະຕິເຫດດັ່ງກ່ າວ, ພ້ອມທັງສະແດງຄວາມເສຍໃຈ ແລະ ຢື ນຢັ ນຈະຊົດເຊີຍ
ໃຫ້ແກ່ ຄອບຄົວຜູ ເ້ ຄາະຮ້າຍຢ່າງເຕັມທີ່.
້ ,້ ທີມງານພິສູດເອກະລັກບຸ ກຄົນ ຈາກປະເທດອົດສະຕຣາລີ, ໂດຍສົມທົບກັບຄະນະຊອກຄົນ,
້ ນີ
້
2. ນັບແຕ່ ເຊົາມື
້
ັ ງານແລ້ວ.
ກູ ້ເອົາຊາກສົບຂອງຜູ ເ້ ຄາະຮ້າຍ ໄດ້ເລີມປະຕິ
ບດ
້
້ າທີ່ຝ່າຍລາວ, ໄທ ລວມ
ັ ທີມງານຊອກຄົນ້ ທີ່ປະກອບດ້ວຍເຈົາໜ້
3. ຄຽງຄູ່ກັບການຊອກຄົນຊາກສົ
ບ, ປະຈຸບນ
້ ະລິດເຮືອບິນ ສາມາດກວດເຫັນຈຸດພິກດ
ັ ຕໍາແໜ່ງກ່ ອງດໍາຂອງເຮືອບິນໄດ້ແລ້ວ,
ທັງຊ່ຽວຊານຈາກໂຮງງານຜູ ຜ
້
ໂດຍທີມນັກດໍານໍາ້ ກໍາລັງໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມສຸ ດຂີດເພື່ອເກັບກູກ່້ ອງດໍາ ແລະ ຊາກເຮືອບິນ ຂືນມາໃຫ້
ໄດ້ໂດຍ
ໄວ.
4. ອີກເທື່ອໜຶ່ງ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈ ຕໍ່ເຫດການອັນບໍ່ເພິ່ງປາດຖະໜາ
້
້ ະສົບ
ແລະ ຂໍສະແດງຄວາມເສົາສະລົ
ດໃຈຢ່າງສຸ ດຊືງ້ ແລະ ເຫັນອົກເຫັນໃຈ ມາຍັງຄອບຄົວຍາດພີ່ນ ້ອງຂອງຜູ ປ
້ ວຍ.
້ ດ້
ເຄາະຮ້າຍ ຕໍ່ການສູນເສຍອັນໃຫ່ຍຫຼວງໃນຄັງນີ
ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ.

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ
---------====000====-------ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ

ແຈ ້ງຂ່ າວ
ັ ຕິເຫດເຮືອບີນ ATR72-600, ຂອງລັດວິສາຫະກິດການບິນລາວ, ຖ້ຽວບິນ QV 301 ທີ່ຕົກລົງແມ່ ນໍາ້
ການເກີດອຸ ບດ
ຂອງ ຢູ່ເມືອງປາກເຊ ໃນວັນທີ 16 ຕຸ ລາ 2013 ຜ່ານມາ, ຫຼາ້ ສຸ ດເວລາ 11:00 ໂມງ, ວັນທີ 20 ຕຸ ລາ 2013
້ ການກູເອົ
້ າຊາກສົບ
ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ຂໍຖເື ປັ ນກຽດແຈ ້ງຂ່າວຄວາມຄືບໜ້າ ການຊອກຄົນ,
ັ ຕິເຫດເຮືອບີນ ATR72ຂອງຜູ ເ້ ຄາະຮ້າຍ ແລະ ການດໍາເນີນການສືບສວນ-ສອບສວນ ຫາສາເຫດຂອງການເກີດອຸ ບດ
້
600, ຂອງລັດວິສາຫະກິດການບິນລາວ, ຖ້ຽວບິນ QV 301 ທີ່ຕົກລົງແມ່ ນໍາຂອງ
ຢູ່ ເມືອງປາກເຊ ໃນວັນທີ 16 ຕຸ ລາ
້ ,້ ວັນທີ 20 ຕຸ ລາ 2013, ມີດ່ ງນີ
ັ :້
2013 ຜ່ານມາ, ຫຼ ້າສຸ ດເວລາ 11:00 ໂມງ, ຂອງມືນີ
້ ່ ວນຮ່າງກາຍອີກຈໍານວນນຶ່ງ.
້
1. ມາເຖິງເວລາ 11:00 ໂມງ, ສາມາດເກັບກູຊາກສົ
ບ ໄດ້ຈາໍ ນວນ 42 ສົບ ແລະ ສີນສ
້ ມ ກ່ ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າປະການໃດ, ພວກເຮົາ ຈະແຈ ້ງໃຫ້ບັນດາທ່ານຊາບເປັ ນໄລ
2. ຖ້າມີລາຍລະອຽດເພີມເຕີ
ຍະ.
ອີກເທື່ອໜຶ່ງ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈ ຕໍ່ເຫດການອັນບໍ່ເພິ່ງປາດຖະໜາ
້
້ ະສົບເຄາະ
ແລະ ຂໍສະແດງຄວາມເສົາສະລົ
ດໃຈຢ່າງສຸ ດຊືງ້ ແລະ ເຫັນອົກເຫັນໃຈ ມາຍັງຄອບຄົວຍາດພີ່ນ ້ອງຂອງຜູ ປ
້ ວຍ.
້ ດ້
ຮ້າຍ ຕໍ່ການສູ ນເສຍອັນໃຫ່ຍຫຼວງໃນຄັງນີ
ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ.

