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ບົດບັນທຶກ
ກອງປະຊຸມວຽກງານເກັບກູ້ລະເບີດທົ່ວປະຄັ້ງທີ I.
ທີ່ຫໍວັດທະນາທຳແຫ່ງຊາດຄັ້ງວັນທີ 5 – 6 ພະຈິກ 2009.

ເວລາ08:30ໂມງຂອງວັນທີ 5 ພະຈິກ 2009 ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອການແກ້ໄຂ
ບັນນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ (ຄຄຊ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ
ການເຄື່ອນໄຫວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານງານແກ້ໄຂບັນຫາລະບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ ຄົບ
ຮອບ12ປີ (1996 – 2008) ຂຶ້ນຢູ່ທີ່ຫໍວັດທະນາທຳແຫ່ງຊາດພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງພະນະທ່ານພົນ
ໂທດວງໃຈ ພິຈິດ, ກຳມະການກົມການເມືອງສູນກາງພັກ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ , ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະ
ຊວງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ປະທານ ຄຄຊ ພ້ອມດ້ວຍແຂກທີ່ຖືກເຊື່ອເຊີນຈາກບັນດາກະຊວງ ແລະ ອົງ
ການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນອອ້ມຂ້າງສູນກາງ, ຕົວແທນບັນດາອຳນາດການປົກ17ແຂວງໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ຕົວ
ໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດຂັ້ນສູນກາງ, ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 217
ທ່ານ
I.

ເນືື້ອໃນຂອງກອງປະຊຸມ:
ຜ່ານການດຳເນີນກອງປະຊຸມເປັນເວລາ 2 ວັນ ເຕັມໄປດ້ວຍບັນຍາກາດທີ່ດີ ແລະ ດ້ວຍ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ສູງຂອງຜູ້ແທນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນການປະກອບຄຳຄິດເຫັນຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃສ່
ບັນດາເນື້ອໃນຂອງກອງປະ ຊຸມເຮັດໃຫ້ກອງປະຊຸມສາມາດບັນລຸຜົນສຳເລັດໄດ້ຕາມຈຸດປະສົງຄາດໝາຍຊຶ່ງ
ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ບັນດາເນື້ອໃນຂອງບົດລາຍງານຕ່າງໆຂອງກອງປະຊຸມໂດຍພື້ນຖານເຊັ່ນ:
1. ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງຂະບວນການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງ ຢູ່ ສ ປປ
ລາວ ຕະຫຼອດໄລຍະຊຸມປີຜ່ານມາ ແລະ ບັນດາຂໍ້ສະດວກ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ, ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້
ຈາກຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວ ແລະ ທິດທາງແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ.
2. ການຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດ 2003 – 2013, ວິໄສທັດ ແລະ ເປົ້າໝາບສູ້ຊົນ
ຂອງແຜນຍຸດທະສາດ2010 – 2020.
3. ການຮ່ວມມືສາກົນໃນຂົງເຂດວຽກງານເກັບກູ້ ລບຕ, ການຄຸ້ມຄອງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ອົງ
ການຈັດຕັ້ງບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ ແລະ ທ່າອ່ຽງຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງສາກົນເຂົ້າໃນການແກ້ໄຂບັນ
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ຫາ ລບຕ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ບົດບາດຂອງ ສປປ ລາວ ໃນຂະບວນກພາຄີສົນທິສັນຍາສາກົນວ່າດ້ວຍ
ການເກືອດຫ້າມການນຳໃຊ້ບົມບີ (ສົນທິສັນຍາ OSLO) ແລະ ບັນດາຂໍສະເໜີທີ່ພົວພັນເຖິງການສ້າງ
ຂີດຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານຄົນລາວ ແລະ ການປັບປຸງພາລະບົດບາດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ
ຄຄຊ ໃນຂົງເຂດວຽກງານເກັບກູ້ ລບຕ.
4. ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງຊ່ຽວປະຈຳໂຄງການ, ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນເດືອນ ແລະ ສະຫວັດດີການ
ຕໍ່ພະນັກງານລາວທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນໂຄງການເກັບກູ້ ລບຕ ແລະ ລະບຽບການນຳເຂົ້າ - ຍົກເວັ້ນພາສີ
ເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອລ້າເຂົ້າໃນໂຄງການ.
5. ລະບຽບການ,ຂັ້ນຕອນໃນການສະໜອງ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ວວັດຖຸທາດລະເບີດຢູ່ໃນໂຄງ
ການເກັບກູ້ ລບຕ.
 ບັນດາຂໍ້ສະເໜີຂອງຜູ້ແທນກອງປະຊຸມ ເພື່ອປັບປຸງໃນຕໍ່ໜ້າ:

1. ການວາງແຜນເກັບກູ້ ລບຕ ຄວນຕິດພັນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງສູນກາງ, ທ້ອງຖິ່ນ
ແລະ ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອການພັດທະນາຕ່າງໆ
2. ກຳນົດທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ຄຄຊ ແລະ ໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດ
(ຄກລ) ໃຫ້ຈະແຈ້ງຕື່ມ ເພື່ອສະດວກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
3. ຍົກສູງພາລະບົດບາດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ຄຄຊ ໃນຂົງເຂດວຽກງານເກັບກູ້ ລບຕ ພ້ອມນັ້ນຕ້ອງ
ສ້າງໃຫ້ມີກົນໄກການປະສານງານຂອງຕົນຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອເຮັດໜ້າທີ່ປະສານງານກັບອຳນາດການ
ປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຊີ້ນຳກວດກາບັນດາອົງການປະຕິບັດງານເກັບກູ້ ລບຕ ຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ.
4. ລັດຖະກອນທີ່ປະກອບເຂົ້າໃສ່ ໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດ (ຄກລ) ຕ້ອງໄດ້ເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການ
ບໍລິຫານ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ ມີປະສິດທິພາບກ່ວາເກົ່າ ເພື່ອເປັນເງື່ອນໄຂສະດວກໃນການ
ລະດົມທຶນ.
5. ປັບປຸງຂະບວນການຄົ້ນຄ້ວາອະນຸມັດໂຄງການໃຫ້ໄວຂຶ້ນກວ່າ
ເກົ່າເພື່ອຄວາມສະດວກວ່ອງໄວທັນກັບເວລາບໍ່ໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຕົກໄປ.
6. ຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ່ແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບວຽກງານເກັບກູ້ ລບຕ ໃຫ້ກວ້າງຂວາງແຕ່ຂັ້ນສູນ
ກາງລົງຮອດທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອໃຫ້ທົ່ວສັງຄົມຮັບຮູ້ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
7. ສ້າງຂໍ້ກຳນົດກົດລະບຽບໃນການຄຸ້ມຄອງການຄ້າຂາຍເຫຼັກເສດ ແລະ ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງກວດໂລຫະ
ກວດຫາເສດເຫຼັກ.
8. ສືບຕໍ່ໂຄສະນາສຶກສາອົບຮົມປູກຈິດສຳນຶກ ໃຫ້ຮູ້ໄດ້ຄວາມສ່ຽງຂອງລະເບີດບໍ່ທັ ນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່
ບັນດາແຂວງທີ່ຖືກຜົນກະທົບໃຫ້ທົ່ວເຖິງ.
9. ຄົ້ນຄ້ວາປະຕິບັດນະໂຍບາຍທາງດ້າສະຫວັດດີການຕໍ່ພະນັກງານໂຄງການເກັບກູ້ແຫ່ງຊາດ
ໃຫ້ເໝາະສົມ
10. ການຮັບຊ່ຽວຊານເຂົ້າມາເຮັດວຽກຢູ່ໃນໂຄງການຕ້ອງມີການເລືອກເຟັ້ນ ແລະ ປະຕິບັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ
ປະຕາມລະບຽບກົດໝາຍ, ພ້ອມນັ້ນຕ້ອງມີການຄຸ້ມຄອງປະເມີນຜົນການເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດໜ້າທີ່
ວຽກງານໃຫ້ເປັນໄປຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກຳນົດໄວ້ .
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11. ຈັດຕັ້ງປະເມີນຜົນການເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານເກັບກູ້ ລບຕ ຂອງ ໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດ
ແລະ ອົງການ NGOs ເພື່ອປັບໃຫ້ສອດຄ່ອງ ແລະ ແທດເໝາະກັບກັບສະພາບແຕ່ລະໄລຍະ.
12. ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍອົງກອນເກັບກູ້ ລບຕ ແລະ ຈັດຫາອຸປະກອນທີ່ມີຄວາມເໝາະສົມກັບສະພາບ
ຕົວຈິງມານຳໃຊ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການເກັບກູ້ ລບຕ ໄວຂຶ້ນກ່ວາເກົ່າ.
13. ຄຄຊ ຕ້ອງຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະ ຄົ້ນຄ້ວາແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆໃນຂອບເຂດຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງ ຄຄຊ ເປັນປະຈຳ ຕາມລະບອບປະຊຸມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນນິຕິກຳ
14. ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການອະນຸມັດຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ຊ່ຽວຊານຕ້ອງຜ່ານກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເພື່ອສະ
ດວກໃນການຄຸ້ມຄອງຕິດຕາມຊ່ຽວຊານ, ຊ່ຽວຊານທຸກຄົນຕ້ອງມີເອກະສານຕຳແໜ່ງໜ້າທີ່ຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບ (TOR) ຖ້າປະຕິບັດນອກຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ້ອງລາຍງານຕໍ່ອຳນາດການ
ປົກຄອງແຂວງ, ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຊາບ.
II.

ປະທານກອງປະຊຸມສັງລວມຜົນໄດ້ຮັບຂອງກອງປະຊຸມ:
ຜ່ານການລາຍງານ ແລະ ການປະກອບຄຳຄິດເຫັນຂອງກອງປະຊຸມສາມາດຕີລາຄາໄດ້ດ້ານດີ
ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງຂອງຂະບວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານເກັບກູ້ລະເບີດດັ່ງນີ້:
 ດ້ານດີ:

ພາຍຫຼັງໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍທັນແຕກທີ່
ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ(ຄຄຊ) ແລ້ວໄດ້ມີການປັບປຸງພາລະບົດບາດ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆ ໃນການປະຕິບັດ
ແມ່ນໄປຕາມທິດທາງແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກລັດຊຶ່ງສາມາດບັນລຸໄດ້ບັນດາຜົນສຳເລັດຫຼາຍດ້ານເຊັ່ນ:
-

ສາມາດເກັບກູ້ ລບຕ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນທີ່ຖືກຜົນກະທົບ.

-

ສ້າງເງື່ອນໄຂເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ແກ່ການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນໃນພື້ນທີ່ໆຖືກຜົນກະທົບ ແລະ ປະ
ກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ.

-

ເຮັດໃຫ້ຕ່າງປະເທດຮັບຮູ້ສົງຄາມທຳລາຍຢູ່ ສປປ ລາວ ຕະຫຼອດໄລຍະຕໍ່ສູ້ກູ້ຊາດ.

-

ໄດ້ມີການຖອດຖອນບົດຮຽນຜ່ານຂະບວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ພັດທະນາຄວາມຮູ້ຄວາມ
ສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ.

-

ສາມາດຂົນຂວາຍດຶງດູດທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ສາກົນເຂົ້າໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ
ໄດ້ຫຼາຍພໍສົມຄວນ.
ບັນດາຈຸດດີດັ່ງກ່າວເປັນສິ່ງຢັ້ງຢືນເຖິງຄວາມບາກບັ່ນພະຍາຍາມຂອງອົງການກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ
ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມແຕ່ຜົນສຳເລັດດັ່ງກ່າວຖ້າທຽບໃສ່ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຖືວ່າຍັງໜ້ອຍຊຶ່ງຈະ
ຕ້ອງໃຊ້ເວລາຍາວນານ ແລະ ເປັນບັນຫາພົວພັນເຖິງການລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ.
 ບັນຫາຂໍ້ຄົງຄ້າງ:

-

ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ໃຫ້ຊຸມຊົນຮັບຮູ້ຜົນຮ້າຍຂອງ ລບຕ ຍັງບໍ່ທັນກ້ວາງຂວາງລົງເຖິງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ.

-

ການຄຸ້ມຄອງບັນດາໂຄງການທີ່ມາຊ່ວຍເຫຼືອບໍ່ທັນໄດ້ດີ, ບໍມີການປະສານສົມທົບເທົ່າທີ່ຄວນ.
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-

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງບໍ່ທັນເຂັ້ມແຂງ, ບໍ່ທັນເປັນລະບົບຕໍ່ເນື່ອງ, ການຈັດຕັ້ງແບ່ງງານ ແລະ
ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດ ຊອບໃນການຊີ້ນຳຍັງບໍ່ທັນລະອຽດ.

-

ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກລະຫວ່າງສູນກາງ - ທ້ອງຖິ່ນບໍ່ທັນກົມກຽວກັນ, ນິຕິກຳ ແລະ ນະໂຍບາຍບໍ່
ທັນຈະແຈ້ງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງບໍ່ທັນມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນ.
 ຄາດໝາຍທິດທາງແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ:

1. ທິດທາງລວມ:
-

ຕ້ອງຍຶດໝ
ັ ້ ນຄວາມເປັນເຈົ້າການໃນການສຶກສາອົບຮົມຢ່າງກວ້າງຂວາງຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ເພື່ອ
ໃຫ້ປະຊາຊົນ ແລະ ພະນັກງານລັດຖະກອນຮັບຮູ້ເຖິງໄພອັນຕະລາຍຂອງ ລບຕ ພ້ອມທັງໂຄສະນາ
ເຜີຍແຜ່ໃຫ້ສາກົນ ຮັບຮູ້ວ່າ ສປປ ລາວ ຖືກສົງຄາມທຳລາຍຢ່າງໜັກໜ່ວງ ແລະ ຜົນກຳທົບຂອງ
ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຢູ່ ສປປ ລາວ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຫັນໃຈວ່າປະຈຸບັນ ສປປລາວ ກຳລັງປົວແປງບາດ
ແຜ່ສົງຄາມ.

-

ສ້າງແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ຢູ່ ສປປ ລາວ ປີ 2010 – 2020
ໃຫ້ສາມາດເຊັນຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ໃນປີ 2009. ໂດຍໃຫ້ເລັ່ງໃສ່ການເກັບກູ້ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມສ່ຽງໄພຈາກ ລບຕ ຕິດພັນກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ ໂຄງການລົບລ້າງ
ຄວາມທຸກຍາກຂອງລັດຖະບານ.

-

ປັບປຸງລະບົບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດຄວາມຮັບຜິດຊອບແຕ່ຂັ້ນສູນກາງຮອດທ້ອງຖິ່ນ.

-

ການເກັບກູ້ ລບຕ ຕ້ອງມີຈຸດສຸມໂດຍເລັ່ງໃສ່ການຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ການຜະລິດ, ພັດທະນາ ແລະໂຄງ
ການຕ່າງໆ.

2. ຄາດໝາຍຊູ້ຊົນ:
-

ພະຍາຍາມຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດກ້າວໄປເຖິງບໍ່ມີ.

-

ຕັ້ງໜ້າເກັບກູ້ ແລະ ທຳລາຍ ລບຕ ໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.

-

ສ້າງເງື່ອນໄຂອຳນວຍຄວາສະດວກໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ ແຜນລົບລ້າງ
ຄວາມທຸກຍາກຂອງລັດຖະບານ.

-

ຄຸ້ມຄອງອົງການຈັດຕັ້ງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນທີ່ເຄື່ອນໄຫວເກັບກູ້ ລບຕ ຢູ່ສປປ ລາວ.

3. ບາງບັນຫາທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່:
•

ອົງການມະຫາພາກ:

-

ສືບຕໍ່ປັບປຸງແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ.

-

ສ້າງນິຕິກຳໃນການຄຸ້ມຄອງອົງການເກັບກູ້ ລບຕ.

-

ສືບຕໍ່ປັບປຸງພາລະບົດບາດຂອງ ຄຄຊ ແລະ ຄກລ.

-

ປຸກລະດົມຂົນຂວາຍແຫຼ່ງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດດ້ວຍເງື່ອນໄຂເໝາະສົມ ເພື່ອສຸມໃສ່ເຂດທີ່ຖືກຜົນກະ
ທົບໜັກ.

-

ຈັດຕັ້ງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຕໍ່ພາຍໃນຕ່າງປະເທດດ້ວຍຫຼາຍຮູບການ ກ່ຽວກັບສົງຄາມຢູ່ລາວ.

-

ປະສານສົມທົບກັບບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນກ່ຽວກັບການເກັບກູ້ ລບຕ.
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•

ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ:

-

ເອົາໃຈໃສ່ສຶກສາອົບຮົມປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ພື້ນທີ່ຜົນກະທົບ.

-

ປ້ອນຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້ແກ່ ຄຄຊ ແລະ ຄກລ.

-

ໃຫ້ການຮ່ວມມືຢ່າງຈິງຈັງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ນຳໃຊ້ກຳລັງປະກອບອາວຸດເຂົ້າມີສ່ວນ
ຮ່ວມໃນວຽກງານເກັບກູ້ ລບຕ.

-

ເປັນເຈົ້າການໃນການຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕ່າງປະເທດເປັນຕົ້ນແມ່ນບັນດາອົງການບໍ່
ສັງກັດລັດ ຖະບານ.

-

ຢູ່ຂັ້ນແຂວງຕ້ອງມີຜູ້ຊີ້ນຳວຽກງານເກັບກູ້ ລບຕ ໂດຍອີງຕາມຄວາມເໝາະສົມຂອງແຕ່ລະແຂວງ.
•

ສຳລັບຂັ້ນກະຊວງ:

-

ປະຕິບັດພາລະບົດບາດຂອງຕົນຕາມໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກະຊວງ.

-

ເຮັດໜ້າທີ່ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຜົນຮ້າຍຂອງສົງຄາມຢູ່ ສປປ ລາວ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
ກອງປະຊຸມປິດລົງໃນເວລາ 16:30 ຂອງວັນທີ 06|11|2009.
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 08|11|2009
ປະທານກອງປະຊຸມ

ຜູ້ບັນທຶກອງປະຊຸມ
ບົວເພັດ ພົມມະວົງ
ທອງດີ ພົມມະວົງສາ
ພູວຽງສະຫວັນ ຂຽວສຸພັນ
ວິລະວົງ ສີສະຫວັດ

ເອກະສານຕິດຂັດ:
-

ບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານເກັບກູ້ ລບຕ 12 ປີ

-

ບົດປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດ 2003 – 2013

-

ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງຊ່ຽວຊານ.

-

ບົດລາຍງານຂອງ ຄກລ ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ.

-

ການສະໜອງ, ການຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ທາດລະເບີດ.
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