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ປະທານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ (ຄຊກລ).

ຂ້າພະເຈົ້າ ມີຄວາມປິຕິຍິນດີເປັນຢ່າງຍິ່ງ ທີ່ໄດ້ເປັນກຽດລາຍງານກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຂະແໜງການແກ້ໄຂ 
ບັນຫາ ລບຕ ທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ ສໍາລັບປີ 2012, ຊຶ່ງເປັນປີທີ່ມີຜົນຄວາມຄືບໜ້າພົ້ນເດັ່ນຫຼາຍຢ່າງຢູ່ໃນຂະແໜງການ. 
ຜົນສໍາເລັດອັນສໍາຄັນຕົ້ນຕໍແມ່ນການປະຕິບັດຄາດໝາຍຫຼຸດຜ່ອນຈໍານວນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ ຈາກ 300 ຄົນ ສະເລ່ຍ 
ໃນປີ 2008 ລົງເຫືຼອ 56 ຄົນໃນປີ 2012, ຊ່ຶງສາມາດເວ້ົາໄດ້ວ່າ ທຸກໆຄວາມພະຍາຍາມທ່ີພວກເຮົາໄດ້ພ້ອມກັນຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໃນໄລ 
ຍະຜ່ານມານັ້ນ ກ່ໍເພື່ອເຮັດໃຫ້ຈໍານວນຜູ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ຮັບບາດເຈັບຈາກ ລບຕ ຫຼຸດລົງໃຫ້ເຫຼືອສູນເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້. ແຕ່ເຖິງ 
ຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, ພວກເຮົາຈ່ົງພາກພູມໃຈຕ່ໍຜົນສໍາເລັດ ແລະ ໄຊຊະນະດ່ັງກ່າວທ່ີຍາດມາໄດ້ໃນການປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການປົກ 
ປັກຮັກສາປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜ່ົາຫຸຼດພ້ົນອອກຈາກຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວາມອັນຕະລາຍຂອງລະເບີດລູກຫວ່ານ ແລະ ລບຕ ຊະ 
ນິດອື່ນໆທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. 

ນະໂຍບາຍຕ້ົນຕໍທ່ີໄດ້ມີການປັບປຸງໃນປີ 2012 ແມ່ນໄດ້ຮັບຮອງເອົາແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ 
“ເສ້ັນທາງກ້າວສູ່ຄວາມປອດໄພ II” ແຕ່ປີ 2011-2020, ຊ່ຶງແຜນຍຸດທະສາດສະບັບນ້ີ ແມ່ນມີການກໍານົດແຈ້ງ ເປ້ົາໝາຍຍຸດທະສາດ 
ແລະ ກິດຈະກໍາລະອຽດທ່ີຈະປະຕິບັດ ແຕ່ນ້ີຮອດປີ 2020. ແຜນຍຸດທະສາດໄດ້ວາງຄາດໝາຍໄວ້ເນ້ືອທ່ີ 200,000 ເຮັກຕາ ທ່ີຈະຕ້ອງ 
ເຮັດການກູ້ໃຫ້ສໍາເລັດ, ສະເລ່ຍ 20,000 ເຮັກຕາຕ່ໍປີ. ອີງໃສ່ຄວາມອາດສາມາດຂອງພວກເຮົາໃນປະຈຸບັນນ້ີແມ່ນສາມາດກວດກູ້ໄດ້ 
ພຽງແຕ່ 5,000 ຫາ 6,000 ເຮັກຕາ, ຊ່ຶງມັນຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ມີການເພ່ີມເນ້ືອທ່ີກວດກູ້ໃຫ້ຫຼາຍຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາໃນແຕ່ລະປີ ແລະ ຕ້ອງ 
ມີການເພ່ີມທຶນເຂ້ົາຕ່ືມໃຫ້ຫຼາຍຂ້ຶນໃນທ່ົວຂະແໜງການ. ບັນຫາດ່ັງກ່າວນ້ີ, ລັດຖະບານເຮົາ ກ່ໍໄດ້ໃຫ້ຄໍາໜ້ັນສັນຍາວ່າຈະປະກອບທຶນ
ສົມທົບເຂ້ົາໃສ່ວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ເພ່ີມຂ້ຶນໃນແຕ່ລະປີ ແລະ ຈະຜັກດັນໃຫ້ປະຊາຄົມໂລກເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງວຽກງານ 
ດ່ັງກ່າວ ແລະ ຫວັງຢ່າງຍ່ິງວ່າ ບັນດາປະຊາຄົມໂລກຈະເພ່ີມການສະໜັບສະໜູນຢ່າງຈິງໃຈເຂ້ົາໃສ່ວຽກງານທ່ີສໍາຄັນດ່ັງກ່າວນ້ີຕ່ໍໄປ.
 
ນອກຈາກນ້ັນ, ລັດຖະບານລາວ ຍັງໄດ້ມີການປັບປຸງຄວາມອາດສາມາດກໍາລັງຂອງກອງທັບໃນການ “ແກ້ໄຂບັນຫາ  ລບຕ ເພ່ືອມະ 
ນຸດສະທໍາ” ເພ່ືອຂະຫຍາຍໃຫ້ເປັນກໍາລັງໃນການປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ຮ່ວມກັບສາກົນ ທ່ີດໍາເນີນວຽກງານສໍາ 
ຫຼວດ ແລະ ກວດກູ້ ຢູ່ໃນ 14 ຂອງ 17 ແຂວງທ່ີມີ ລບຕ ຕົກຄ້າງໃນ ສປປ ລາວ. ໃນປີ 2012 ພະນັກງານຈາກກອງທັບປະຊາຊົນລາວ 
ຈໍານວນ 15 ຄົນ ໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບນັກເກັບກູ້, ນັກສໍາຫຼວດ ແລະ ແພດ ແລະ ໃນປີຕ່ໍໄປກ່ໍຈະນໍາສ່ົງເອົາພະນັກຂອງ 
ກອງທັບເຂ້ົາຮ່ວມການຝຶກອົມດ່ັງກ່າວຕ່ືມອີກໃຫ້ຫຼາຍຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາ. 

ພ້ອມນ້ັນ, ແຜນຍຸດທະສາດສະບັບດ່ັງກ່າວນ້ີ ຍັງໄດ້ຫັນເອົາການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆໃນການສໍາຫຼວດ ແລະ ການເກັບກູ້ 
ລບຕ ໃຫ້ມີການເຊ່ືອມໂຍງຢ່າງໃກ້ຊິດຕິດແທດກັບບູລິມະສິດການພັດທະນາຕ່າງໆຂອງຊາດ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ຫຸຼດພ້ົນອອກ 
ຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ພາຍໃນປີ 2020, ຊ່ຶງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາທ່ີສໍາຄັນຂອງເຮົາຄືອົງການ ສປຊ ທ່ີເປັນອົງການທ່ີ 
ມີປະສົບການໃນດ້ານຕ່າງໆຂອງການພັດທະນາ ລວມທັງປະສົບການຕ່າງໆຢູ່ໃນຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ກ່ໍຈະຍັງສືບເປັນຄູ່ 
ຮ່ວມງານທ່ີສໍາຄັນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ຄຽງຄູ່ກັນ. 

ພວກເຮົາ ຂໍສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍມາຍັງທ່ານ ມິນ ຟາມ, ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ ສປຊ ເພ່ືອການພັດທະນາປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ທັງ  
ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ຂອງພວກເຮົາ ຕໍ່ການສະໜັບສະໜູນທີ່ດີຂອງທ່ານຕະຫຼອດມາ 
ແລະ ຂໍຖືໂອກາດນ້ີ ກ່າວຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ ແຄເຣນ ສະຈວດ ທ່ີໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີໃນການເຂ້ົາມາເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມຂະ 
ແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ທ່ີຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ.  

ຜົນສໍາເລັດຕ່າງໆໃນຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ໄດ້ມາຍ້ອນການທຸ້ມເຫ່ືອເທແຮງ, ປະຕິບັດໜ້າທ່ີຢ່າງໜັກຂອງບັນດາພະ 
ນັກງານກໍາມະກອນທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ ທ່ີເຮັດວຽກຢູ່ໃນຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ພ້ອມດ້ວຍ ການສືບຕ່ໍສະໜັບສະໜູນທ່ີ 
ສໍາຄັນຕ່າງໆຂອງປະຊາຄົມໂລກ. ຜ່ານການປະຕິບັດວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ດ່ັງກ່າວນ້ີ ແມ່ນຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດບັນ 
ລຸເປ້ົາໝາຍສະຫັດສະວັດດ້ານການພັດທະນາ ອັນດັບ 9 ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄ້ັງທີ VII. ຂ້າພະເຈ້ົາ 
ຂໍຖືໂອກາດນ້ີ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈຢ່າງຈິງໃຈມາຍັງບັນດາທ່ານໝົດທຸກຄົນ. ພ້ອມນ້ັນ, ຂໍອວຍໄຊໃຫ້ພອນບັນດາທ່ານຈ່ົງມີສຸຂະ 
ພາບເຂ້ັມແຂງ, ມີຄວາມປອດໄພໃນການດໍາເນີນວຽກງານ ແລະ ສືບຕ່ໍປະຕິບັດໜ້າທ່ີໆມີຄວາມໝາຍສໍາຄັນນ້ີໃຫ້ສໍາເລັດ ໃນນາມ 
ຕາງໜ້າປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜ່ົາໃນທ່ົວປະເທດ. 



iii

ບົດນໍາ: 
ຂອງຫົວໜ້າຫ້ອງການຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພ່ືອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບ່ໍທັນແຕກ 
ທ່ີຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ 

ດ່ັງທ່ີພະນະທ່ານ ບຸນເຮືອງ ດວງພະຈັນ ປະທານ ຄຊກລ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນຂ້າງເທິງ, ປີ 2012 ຖືໄດ້ວ່າເປັນທ່ີມີຜົນສໍາເລັດທ່ີສໍາຄັນຫຼາຍ 
ຢ່າງໃນຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ເປັນຕ້ົນແມ່ນ ຈໍານວນຜູ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ໄດ້ຫຸຼດລົງ ຍ້ອນການປະຕິບັດວຽກ 
ງານການກວດກູ້ ແລະ ວຽກງານໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ ຂອງບັນດາອົງການປະຕິບັດງານແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ, ຊ່ຶງເປັນ 
ອົງການທ່ີເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດຕິດແທດກັບກຸ່ມທ່ີມີຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ. ພວກເຮົາຮູ້ສຶກພູມໃຈຕ່ໍຜົນງານ ແລະ ໄຊຊະນະດ່ັງກ່າວ.

ພ້ອມນ້ັນ, ໃນປີ 2012 ຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ຂອງພວກເຮົາ ຍັງໄດ້ຮັບຮອງເອົາແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍ 
ການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ “ເສ້ັນທາງກ້າວສູ່ຄວາມປອດໄພ II” ແຕ່ປີ 2011-2020, ຊ່ຶງແຜນຍຸດທະສາດສະບັບນ້ີ ໄດ້ສະໜອງທິດທາງ 
ທ່ີລະອຽດໃຫ້ແກ່ການປະຕິບັດວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ແລະ ມີການກໍານົດແຈ້ງພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບຂອງ 
ຄຊກລ ໃນການເຮັດໜ້າທ່ີປະສານງານ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຊ້ີນໍາຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ. 

ການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ສຳຄັນອີກອັນໜຶ່ງຕະຫຼອດໄລຍະປີ 2012, ຄຊກລ ໄດ້ສືບຕໍ່ວຽກງານຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເພື່ອ
ຮັບປະກັນໃຫ້ບັນດາອົງການປະຕິບັດງານແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ຕ້ອງມີໜັງສືຢັ້ງຢືນຮັບຮອງການປະຕິບັດງານ ແລະ ດໍາເນີນວຽກ 
ງານໂດຍສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ໜ້າທີ່ຮັບຜິດ 
ຊອບຫຼັກຂອງ ຄຊກລ ແມ່ນເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການດໍາເນີນກິດຈະກໍາຕ່າງໆໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດ 
ທະນາ ແລະ ແຜນການລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດ ແນໃສ່ຮັບປະກັນໃຫ້ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຈາກ  
ລບຕ ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມອັນຕະລາຍດັ່ງກ່າວ.

ໃນປີ 2012, ເປັນປີທ່ີ ຄຊກລ ໄດ້ເລ່ີມຕ້ົນລວບລວມເອົາແຜນໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານເຂ້ົາໃນແຜນການເກັບກູ້ 
ລບຕ. ຄຊກລ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມວາງແຜນເກັບກູ້ລະເບີດບ່ໍທັນແຕກທ່ີຕົກຄ້າງຂ້ຶນສໍາລັບແຂວງພາກເໜືອ, ກາງ ແລະ ໃຕ້ ຂອງ ສປປ 
ລາວ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງພະນະທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຊ່ຶງຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມ ທັງ 3 ພາກນ້ີແມ່ນເພ່ືອປຶກສາ 
ຫາລືກັບອໍານາດການປົກຄອງຂ້ັນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ກ່ຽວກັບການກໍານົດພ້ືນທ່ີບູລິມະສິດໃນການກວດກູ້ ລບຕ ຢູ່ບັນດາແຂວງທ່ີມີ 
ລບຕ ຕົກຄ້າງ ແລະ ແນໃສ່ຮັບປະກັນໃຫ້ການເກັບກູ້ ລບຕ ໄດ້ຮັບໃຊ້ບູລິມະສິດການພັດທະນາຕ່າງໆຂອງຊາດ. ການເຮັດວຽກແບບ
ນ້ີແມ່ນເປັນບາດກ້າວເລ່ີມຕ້ົນທ່ີດີ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຕ່າງຈາກກອງປະຊຸມ ແມ່ນຈະນໍາໄປຜັນຈະຫຍາຍໃຫ້ເປັນແຜນການຫຼາຍປີຂອງຂະ 
ແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ເພ່ືອປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດ 10 ປີ “ເສ້ັນທາງກ້າວສູ່ຄວາມປອດໄພ II”. 

ຂ້າພະເຈົ້າ ພ້ອມດ້ວຍ ພະນັກງານ ຄຊກລ ສູ້ສຶກດີໃຈຫຼາຍທີ່ໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຮ່ວມກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານຕ່າງໆໃນຂະແໜງການ 
ແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ບັນດານັກເກັບກູ້, ຊ່ຽວຊານ ແລະ ປະເທດຜູ້ໃຫ້ທຶນຕ່າງໆ. ພວກເຮົາສັນຍາວ່າ ຈະສືບຕໍ່ຮັກສາ 
ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການດໍາເນີນງານຂອງບັນດາອົງການປະຕິບັດງານຂອງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີ່ມີຈໍາ 
ນວນເພີ່ມຂຶ້ນໃນປະຈຸບັນນີ້ ໃຫ້ສາມາດປະຕິບັດວຽກງານໂດຍສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາ 
ລບຕ ທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ.

ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈສໍາລັບການສືບຕ່ໍໃຫ້ການຮ່ວມມື ແລະ ມີການປະສານສົມທົບຮ່ວມກັນທ່ີດີຕະຫຼອດມາໃນການປະຕິບັດວຽກ 
ງານແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ໃນນາມຕາງໜ້າໃຫ້ລັດຖະບານລາວ ແລະ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜ່ົາໃນທ່ົວປະເທດ. 

ພູຂຽວ ຈັນທະສົມບູນ

ຫົວໜ້າຫ້ອງການຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ 
ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ.



ບົດນໍາ: 

ຂ້າພະເຈ້ົາ ຮູ້ສຶກດີໃຈຫຼາຍທ່ີໄດ້ມີໂອກາດນໍາສະເໜີບາງຜົນສໍາເລັດທ່ີສໍາຄັນ ຢູ່ໃນປ້ືມບົດລາຍງານຂອງຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາ 
ລບຕ ສໍາລັບປີ 2012. ພ້ອມນ້ັນ, ຂໍກ່າວສະແດງຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເອກອັກຄະລະຖະທູດສະຫະລັດອາເມລິກາ ທ່ານນາງ ແຄເຣນ 
ສຼຈວດ ທ່ີໄດ້ເຂ້ົາມາເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ. 

ດ່ັງທ່ີພະນະທ່ານ ບຸນເຮືອງ ດວງພະຈັນ ປະທານ ຄຊກລ ແລະ ທ່ານ ພູຂຽວ ຈັນທະສົມບູນ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຄຊກລ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນ 
ຂ້າງເທິງ, ປີ 2012 ເປັນປີທ່ີມີຜົນສໍາເລັດທ່ີສໍາຄັນຫຼາຍຢ່າງ ເປັນຕ້ົນແມ່ນ ຈໍານວນຜູ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຈາກ ລບຕ 
ໄດ້ຫຸຼດລົງທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ, ແຜນຍຸດທະສາດ 10 ປີ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ການເຂ້ົາມາມີສ່ວນຮ່ວມ 
ຂອງກອງເກັບກູ້ລະເບີດມະນຸດສະທໍາຂອງກອງທັບ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ເພ່ືອມະນຸດສະທໍາ. 

ໃນປີ 2012 ເຫັນໄດ້ວ່າ ການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງພາກພ້ືນແມ່ນມີການຮ່ວມມືກັນຫຼາຍຂ້ຶນດ່ັງທ່ີບ່ໍເຄີຍມີມາກ່ອນ ເປັນຕ້ົນແມ່ນການ 
ຮ່ວມກັບ ສປ ຈີນ, ສສ ຫວຽດນາມ, ລາດຊະອານາຈັກກໍາປູເຈຍ ແລະ ໄທ. ພ້ອມນ້ັນ, ຈໍານວນບຸກຄະລາກອນໃນຂະແໜງການແກ້ໄຂ 
ບັນຫາ ລບຕ ກ່ໍເພ່ີມຂ້ຶນ. ປະຈຸບັນນ້ີ, ຈໍານວນບຸກຄະລາກອນໃນທ່ົວຂະແໜງການ ລບຕ ມີທັງໝົດ 3,512 ຄົນ, ໃນນ້ັນ 30 ສ່ວນຮ້ອຍ 
ແມ່ນເປັນເພດຍິງ. 

ພ້ອມດຽວນ້ັນ, ລັດຖະບານລາວ ກ່ໍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການເງິນຈາກບັນດາປະຊາຄົມໂລກໃນປີ 2011 ມີປະມານ 
22 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ທຶນຂອງບໍລິສັດເກັບກູ້ລະເບີດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ມີຈໍານວນ 8  ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ມີຫຼາຍ 
ປະເທດຜູ້ໃຫ້ທຶນໄດ້ປະກອບສ່ວນທຶນຂອງຕົນເອງເຂ້ົາໃສ່ກອງທຶນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າໂດຍຜ່ານອົງການ ສປຊ ເປັນຜູ້ບໍລິຫານ, ຊ່ຶງກອງທຶນ 
ດ່ັງກ່າວນ້ີແມ່ນນໍາໃຊ້ເຂ້ົາໃນການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານລາວໃຫ້ສາມາດນໍາໃຊ້ແບບຢືດຢຸ່ນໄດ້ເຂ້ົາໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ 
ລບຕ ທ່ີຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ. ການນໍາໃຊ້ເງິນແບບມີຄວາມຢືດຢຸ່ນດ່ັງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ສຸມໃສ່ວຽກງານສໍາຫຼວດ ແລະ ກວດກູ້ ໃນເຂດ  
ພ້ືນທ່ີບູລິມະສິດການພັດທະນາຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ ແນໃສ່ໃຫ້ບັນລຸບັັນດາເປ້ົາໝາຍສະຫັດສະວັດດ້ານການພັດທະນາຕ່າງໆ   
ໂດຍສະເພາະແມ່ນເປົ້າໝາຍສະຫັດສະວັດດ້ານການພັດທະນາ ອັນດັບ 9 ແລະ ເພື່ອເປັນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເຮັດ 
ໃຫ້ ສປປ ລາວ ຫຸຼດພ້ົນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ. 

ຂ້າພະເຈ້ົາ ຂໍສະແດງຄວາມເຊ່ືອໜ້ັນຢ່າງຈິງໃຈຕ່ໍຄໍາໜ້ັນສັນຍາຂອງລັດຖະບານລາວ ໃນການເຮັດໃຫ້ບັນດາກຸ່ມສ່ຽງສືບຕ່ໍໄດ້ຮັບບູ
ລິມະສິດການບໍລິການໃນການປ່ິນປົວສຸກເສີນທາງການແພດຂ້ັນພ້ືນຖານ, ແລະ ເຫັນໄດ້ວ່າ ການຊ່ວຍເຫືຼອຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ 
ແມ່ນຍັງເຮັດໄດ້ໜ້ອຍ ເປັນຕ້ົນແມ່ນ ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ ບາງສ່ວນແມ່ນໄດ້ຮັບພຽງການຊ່ວຍເຫືຼອທາງດ້ານການປ່ິນປົວທາງ 
ແພດເທ່ົານ້ັນ, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນບ່ໍໄດ້ຮັບການຟ້ຶນຟູທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ຟ້ືນຟູທາງດ້ານຈິດຕະສັງຄົມ ແລະ ການເຊ່ືອມສານທາງເສດ 
ຖະກິດ. 

ນອກຈາກນ້ັນ, ໃນຂະນະທ່ີພວກເຮົາກໍາລັງຊ່ືນຊົມຕ່ໍຜົນສໍາເລັດຕ່າງໆຢູ່ໃນຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ໃນໜ່ຶງປີຜ່ານມານ້ັນ, 
ພວກເຮົາ ຕ້ອງໄດ້ຄໍານຶງເຖິງຄວາມຕ້ອງການອີກຫຼາຍຢ່າງຂອງປະຊາຊົນທ່ີດໍາລົງຊີວິດຢູ່ກັບ ລບຕ ແນໃສ່ເພ່ືອເພ່ີມຜະລິດຕະຜົນວຽກ 
ງານແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ໃນທ່ົວຂະແໜງການໃຫ້ຫຼາຍຂ້ຶນໃນປີຕ່ໍໜ້າ. 

ມິນ ຟາມ

ຜູ້ປະສານງານ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ ສປຊ ເພື່ອການພັດທະນາປະຈຳ ສປປ ລາວ,         
ປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ.

iv

ຂອງຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ ສປຊ ເພ່ືອການພັດທະນາປະຈໍາ ສປປ ລາວ,                            
ປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ



v

ຄໍາສັບທົ່ວໄປ
AGNA: ບໍລິສັດອາມໍກຼຸບຂອງອາເມລິກາເໜືອ

ASEAN: ສະມາຄົມກຸ່ມປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກ      
ຊ່ຽງໃຕ້

AVM: ລະເບີດຝັງດິນຕ້ານພາຫະນະ

CA: ການໂຄສະນາສຶກສາຊຸມຊົນ

CCM: ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການເກືອດຫ້າມລະເບີດ 
ລູກຫວ່ານ

DA: ອໍານາດການປົກຄອງຂັ້ນເມືອງ

DFA: ການສໍາຫຼວດພື້ນທີ່ບູລິມະສິດ ລບຕ 
ຕົກຄ້າງຢູ່ຂັ້ນເມືອງ

DOE: ກົມສຶກສາ

DOH: ກົມປິ່ນປົວ

EO: ດິນລະເບີດ

EOD: ນັກເກັບກູ້ ລບຕ

ERW: ລະເບີດເສດເຫຼືອປາງສົງຄາມ

GICHD: ສູນການເກັບກູ້ລະເບີດຝັງດິນສາກົນເພື່ອ 
ມະນຸດສະທໍາຂອງເຈນນີວາ

IMSMA: ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ ລບຕ

INGOs: ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ

JICA: ອົງການຮ່ວມມືສາກົນຂອງຢີ່ປຸ່ນ

KAP Survey: ການສໍາຫຼວດກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຮູ້, 
ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ພຶດຕິກໍາ

MBT: ສົນທິສັນຍາຕ້ານລະເບີດຝັງດິນ

MOES: ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

MRE: ການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ

NRA: ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ 
ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ 
ສປປ ລາວ. 

PCIA: ການປະເມີນຜົນກະທົບພາຍຫຼັງການກວດກູ້ 
ລບຕ

PWD: ຄົນເສຍອົງຄະ

QLA: ສະມາຄົມປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດ

ToT: ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄູຝຶກ

UNDP: ອົງການ ສປຊ ເພື່ອການພັດທະນາປະຈໍາ 
ສປປ ລາວ 

UNICEF: ກອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອເດັກຂອງສະຫະປະຊາ 
ຊາດ

UXO: ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ 

VA: ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ

VHV: ອາສາສະໜັກສຸກສາລາຂັ້ນບ້ານ

WVMF: ກອງທຶນປິ່ນປົວຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍແຕ່ສະໄໝ 
ສົງຄາມ

ອົງການປະຕິບັດງານເກັບກູ້ ລບຕ  
ເພື່ອມະນຸດສະທໍາ
Halo: ອົງການເຮໂລທຼາດ

HI: ອົງການສາກົນເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຄົນພິການ

JMAS: ອົງການເກັບກູ້ລະເບີດເຈມັດ

MAG: ອົງການເກັບກູ້ລະເບີດແມັກ

NPA: ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງປະຊາຊົນນ໋ອກແວ

SODI: ອົງການຮ່ວມໃຈບໍລິການສາກົນ

UXO Lao: ໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດ

ບໍລິສັດເກັບກູ້ລະເບີດເອກະຊົນຂອງ
ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
ASA: ອາສາ

BACTEC: ແບັກເທັກ

BSL: ບົວລະວົງ

Milsearch: ມິວເຊີດສ໌

MMG: ເອັມເອັມຈີລ້ານຊ້າງມິນເນີໂຣນ

PSD: ພົນສັກດາ

ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ 
ການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງໄພ 
AAR: ສະມາຄົມຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ບັນເທົາທຸກ

COPE: ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານອົງຄະທຽມ          
ແລະ ເຄື່ອງຄໍ້າຊູ

CMR: ສູນຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ

WE: ອົງການສຶກສາໂລກ

ອະທິບາຍຄໍາສັບ ແລະ ຕົວຫໍ້ຍ 



ລິຂະສິດຮູບ: ອົງການສາກົນເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຄົນພິການ
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ຜົນສໍາເລັດຕ່າງໆຂອງຂະແໜງການ: ລາຍງານຕົວເລກ 
ອົງການປະຕິບັດງານເກັບກູ້ ລບຕ ເພື່ອມະນຸດສະທໍາ

ການສໍາຫຼວດທົ່ວໄປ

ອົງການ  ຈ/ນ ບ້ານ ຈ/ນ  
ຄັ້ງຢ້ຽມຢາມ

 ບົມໃຫ່ຍ  ລະເບີດ 
ລູກຫ່ວານ

 ລະເບີດຝັງດິນ  ລບຕ  
ຊະນິດອື່ນໆ 

 ລວມ

 ຄກລ 1,422 2,200 95 4,895 55 4,555 9,600

 ເຫັດໄອ 20 27 0 0 0 0 0

 ແມັກ 284 858 3 646 0 176 825

ເອັນພີເອ 216 428 3 2,643 0 412 3,058

 ໂຊດີ 35 184 13 349 0 44 406

ເຮໂລທຼາດ 0 0 0 0 0 0 0

 ລວມ: 1,977 3,697 114 8533 55 5187 13,889

ການສຳຫຼວດທາງດ້ານວິຊາການເພື່ອປົດປ່ອຍເນື້ອທີ່

ອົງການ ດິນກະສິກໍາ  
(ຮຕ)

ດິນພັດທະນາ  
(ຮຕ)

ລວມທັງໝົດ 
(ຮຕ)

ບົມໃຫ່ຍ ລະເບີດ    ລະເບີດ   
ຝັງດິນ

ລບຕ  
ຊະນິດອື່ນໆ

ລວມ

ຄກລ 507.53 82.05 590 0 28 1 192  221 

ເອັນພີເອ 0.22 0.00 0.22 0  2,015 0  140  2,155 

ໂຊດີ 0 0.4 0.40 13 349 0 44 406

ລວມ: 507.75 82.45 590.20 13 2,392 1 376  2,782 

ການທຳລາຍເຄື່ອນທີ່

ອົງການ  ຈ/ນ ບ້ານ ຈ/ນ  
ຄັ້ງຢ້ຽມຢາມ

ບົມໃຫ່ຍ ລະເບີດ    
ລູກຫວ່ານ 

ລະເບີດ   
ຝັງດິນ

ລບຕ  
ຊະນິດອື່ນໆ

ລວມ

ຄກລ 1,151 1,672 179 8,754 146 11,263 20,342

ເຫັດໄອ 62 68 22 1,000 0 565 1,587

ແມັກ 0 1,255 5 1,947 0 793 2,745

ເອັນພີເອ 39 27 0 2,103 0 465 2,568

ໂຊດີ 27 171 13 360 0 76 449

ເຮໂລທຼາດ 0 0 0 0 0 0 0

ລວມ: 1,279 3,193  219  14,164  146  13,162 27,691

ການກວດກູ້ເນື້ອທີ່

ອົງການ ດິນກະສິກໍາ  
(ຮຕ)

ດິນພັດທະນາ  
(ຮຕ)

ລວມທັງໝົດ 
(ຮຕ)

ບົມໃຫ່ຍ ລະເບີດ    
ລູກຫວ່ານ 

ລະເບີດ   
ຝັງດິນ

ລບຕ 
ຊະນິດອື່ນໆ

ລວມ

ຄກລ 2,318.65 290.24 2,608.89 54 14,484 18 14,070 28,626

ເຫັດໄອ 24.85 7.41 32.26 0 60 0 532 592

ແມັກ 806.20 14.74 820.94 5 8,528 0 1,756 10,289

ເອັນພີເອ 100.97 53.88 154.85 0 2,228 0 142 2,370

ໂຊດີ 168 39 207.00 1 711 0 818 1,530

ລວມ: 3,418.67 405.27 3,823.94  60  26,011  18  17,318  43,407 
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ອົງການ ດິນກະສິກໍາ  
(ຮຕ)

ດິນພັດທະນາ  
(ຮຕ)

ລວມທັງໝົດ 
(ຮຕ)

ບົມໃຫ່ຍ ລະເບີດ    
ລູກຫວ່ານ 

ລະເບີດ   
ຝັງດິນ

ລບຕ 
ຊະນິດອື່ນໆ

ລວມ

ລວມອົງການ 3,926.43 487.72 4,414.14  292 42,567  165 30,856 73,880

ລວມ: 3,926.43 487.72 4,414.14  292  42,567  165  30,856  73,880 

ບໍລິສັດເອກະຊົນເກັບກູ້ ລບຕ ຂອງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ:
ການກວດກູ້ເນື້ອທີ່

ບໍລິສັດ ດິນກະສິກໍາ  
(ຮຕ)

ດິນພັດທະນາ  
(ຮຕ)

ລວມທັງໝົດ 
(ຮຕ)

ບົມໃຫ່ຍ ລະເບີດ    
ລູກຫວ່ານ 

ລະເບີດ   
ຝັງດິນ

ລບຕ 
ຊະນິດອື່ນໆ

ລວມ

ອາສາ - 8 8 - - - - -

ພີເຫັດດີ 207 0 207 0 0 0 7  7 

ເອັດສ໌ບີເຫັດ 551.53 17 568.8 2 656 0 30  688 

ບີເອັດສ໌ແອວ 0 295.90 295.90 0 178 0 211  389 

ເອັມເອັມຈີ 0 219.94 219.94 18 826 0 2176  3,020 

ມິວເຊີດສ໌ 0 295.8 295.8  30  1,154  0    2,594  3,778 

ແບັກເທັກ 0 30 30 18 837 1 642  1,498 

ລວມ: 758.53 867.3 1,625.9  68  3,651  1  5,660  9,380 

ບໍລິສັດ ດິນກະສິກໍາ  
(ຮຕ)

ດິນພັດທະນາ  
(ຮຕ)

ລວມທັງໝົດ 
(ຮຕ)

ບົມໃຫ່ຍ ລະເບີດ    
ລູກຫວ່ານ

ລະເບີດ   
ຝັງດິນ

ລບຕ 
ຊະນິດອື່ນໆ

ລວມ

ລວມບໍລິສັດ 758.53 867.33 1,625.86  68 3,651  1 5,660 9,380

ລວມ: 758.53 867.33 1,625.86 68 3,651 1 5,660 9,380

ສະຫຼຸບລວມທັງໝົດຈຳນວນ ລບຕ ທີ່ພົບເຫັນ/ທຳລາຍ ແລະ ຈຳນວນເນື້ອທີ່ກວດກູ້/ປົດປ່ອຍ ໂດຍຜ່ານການສຳຫຼວດທາງ 
ດ້ານວິຊາການ ແລະ ການກວດກູ້ 

 ດິນກະສິກໍາ  
(ຮຕ)

ດິນພັດທະນາ  
(ຮຕ)

ລວມທັງໝົດ 
(ຮຕ)

ລະເບີດ    
ລູກຫວ່ານ

ລະເບີດ   
ຝັງດິນ

ລບຕ 
ຊະນິດອື່ນໆ

ລວມ

ລວມທັງໝົດ 4,684.96 1,355.05 6,040.01  360 46,218  166 36,516 83,260

ລວມທັງໝົດ: 4,684.96 1,355.05 6,040.01  360  46,218  166  36,516 83,260

ອົງການປະຕິບັດງານທາງດ້ານການສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ

ອົງການ ຈຳນວນບ້ານ ແລະ ໂຮງຮຽນ ເດັກນ້ອຍ ຜູ້ໃຫ່ຍ ລວມ

ຄກລ 614 69,081 86,281 155,362

ເຫັດໄອ 110 7,670 6,057 13,727

ແມັກ 101 1,917 3,783 5,700

ໂຊດີ 52 8,114 2,320 10,434

ເວີອີດູເຄເຊີ້ນ 1,962 182,345 6,237 188,582

ລວມ: 2,839 269,127 104,678 373,805
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ຈໍານວນບຸກຄະລາກອນທັງໝົດໃນຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ໃນປີ 2012   

ອົງການ ພະນັກງານຢູ່ຫ້ອງການ ພະນັກງານປະຕິບັດງານ ລວມ:

ລາວ ຕ່າງປະເທດ ລາວ ຕ່າງປະເທດ

ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ

ຄຊກລ 17 12 2 1 9 5 2 1 49

ຄກລ 93 32 3 1 824 165 1 0 1119

ເອັນພີເອ 34 14 3 0 140 66 4 0 261

ແມັກ 22 10 2 0 261 88 4 0 387

ເຫັດໄອ 8 5 2 1 46 19 1 0 82

ໂຊດີ 11 7 1 0 112 19 1 0 151

ເຮໂລທຼາດ 12 3 0 0 40 7 2 1 65

ເຈມັດ 5 3 1 3 6 0 2 0 20

ອາສາ 1 1 0 0 5 0 0 0 7

ພີເອັດສ໌ດີ 4 3 0 0 47 13 0 0 67

ເອັດສ໌ບີເຫັດ 1 1 0 0 39 5 0 0 46

ລາວບີເອັດສ໌ແອວ 3 1 1 0 51 4 0 0 60

ແບັກເທັກ 3 3 1 1 150 0 2 0 160

ມິວເຊີດສ໌ 2 12 4 2 332 221 15 0 588

ເອັມເອັມຈີ 5 7 4 0 119 248 6 0 389

ເວີອີດູເຄເຊີ້ນ 2 4 1 0 6 4 0 5 22

ເອເອອາ 0 0 0 0 9 1 0 2 12

ຊີອາເອັດສ໌ 3 1 0 0 5 2 0 2 13

ຊີເອັມອາ* - - - - - - - - 0

ໂຄບ 3 2 0 1 6 2 0 3 17

ຄິວແອວເອ 0 0 0 0 2 2 0 0 4

ລວມ:  229  121  25  10  2,209  871  40  14  3,519 

* ຂາດການສະໜອງຂໍ້ມູນ
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ລາຍງານສະພາບການເງິນໃນຂະແໜງການ ລບຕ: 
ອົງການປະຕິບັດງານເກັບກູ້ ລບຕ ເພື່ອມະນຸດສະທໍາ - ປະຈໍາປີ 2012 (ໂດລາສະຫະລັດ) 

ຊື່ອົງການ ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ໄດ້ຮັບໃນປີ 2012 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນປີ 2012

ຄກລ 7,151,123 7,883,265

ເອັນພີເອ 4,300,000 4,300,000

ແມັກ 3,299,501 3,299,501

ເຫັດໄອ 1,087,267 1,087,267

ໂຊດີ 831,500 831,500

ເຮໂລທຼາດ 1,585,000 1,056,386

ເຈມັດ 1,061,763 1,061,763

ລວມ 19,316,154 19,519,682

ບໍລິສັດເອກະຊົນເກັບກູ້ ລບຕ ຂອງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ - ປະຈໍາປີ 2012 (ໂດລາສະຫະລັດ) 
ຊື່ບໍລິສັດ ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ໄດ້ຮັບໃນປີ 2012 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນປີ 2012

ອາສາ 123,125 123,125

ພີເອັດສ໌ດີ ຂາດການສະໜອງຂໍ້ມູນ ຂາດການສະໜອງຂໍ້ມູນ

ເອັດສ໌ບີເຫັດ 307,311  307,311 

ລາວບີເອັດສ໌ແອວ 385,950  385,950 

ແບັກເທັກ ຂາດການສະໜອງຂໍ້ມູນ ຂາດການສະໜອງຂໍ້ມູນ

ມິວເຊີດສ໌ 3,026,351 3,026,351

ເອັມເອັມຈີ 4,652,135 4,652,135

ລວມ 8,494,872 8,494,872

ອົງການປະຕິບັດງານຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ ໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ - ປະຈໍາປີ 2012 
(ໂດລາສະຫະລັດ) 

ຊື່ອົງການ ເງິນທຶນໃນປີ 2012 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນປີ 2012

ໂຄບ 837,000 837,000

ເວີອີດູເຄເຊີ້ນ 211,148 213,221

ຊີອາເອັດສ໌ 136,750 14,079

ເອເອອາ 180,000 180,000

ຄິວແອວເອ 79,655 16,436

ຊີເອັມອາ ຂາດການສະໜອງຂໍ້ມູນ ຂາດການສະໜອງຂໍ້ມູນ

ລວມ 1,444,553 1,260,736

ຄຊກລ (ຜ່ານ ສປຊ) 1,158,436 965,333

ຄຊກລ (ຜ່ານ ບໍລິສັດອາມໍກຼຸບ) 29,859 122,397

ຄຊກລ (ຜ່ານ ບໍລິສັດສະເຕີ້ລິ້ງ) 85,706 23,050

ລວມທັງໝົດ 30,529,580 30,386,069
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ສະພາບຕົວຈິງ ລບຕ ຕົກຄ້າງ ແລະ ຕົວເລກສະຖິຕິ

00 ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທີ່ຖືກຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງທີ່ 
ສຸດຈາກລະເບີດ, ທຽບໃສ່ຫົວຄົນໃນປະຫວັດສາດ

00 25% ຂອງຈຳນວນບ້ານ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບຜົນກະ 
ທົບຈາກ ລບຕ

00 14 ໃນ 17 ແຂວງໃນທົ່ວປະເທດໄດ້ຮັບມີຜົນກະທົບຈາກ 
ລບຕ

00 ລະເບີດຈຳນວນຫຼາຍກວ່າ 2 ລ້ານໂຕນ ໄດ້ຖີ້ມລົງໃສ່ຜືນ 
ແຜນດິນຂອງ ສປປ ລາວ ໃນລະຫວ່າງປີ 1964 ຫາ 1973

00 ມີຖ້ຽວບິນຖີ້ມລະເບີດໃສ່ ສປປ ລາວ ຈຳນວນ 580,000 
ຖ້ຽວ

00 ລະເບີດລູກຫວ່ານແມ່ນມີຫຼາຍທີ່ສຸດຂອງຈຳນວນ ລບຕ 
ທີ່ຕົກຄ້າງ

00 ລະເບີດລູກຫວ່ານຫຼາຍກວ່າ 270 ລ້ານໜ່ວຍ ໄດ້ຖອກ  
ເທລົງໃສ່ຜືນແຜ່ນດິນຂອງ ສປປ ລາວ

00  ຄາດຄະເນ 30% ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນແຕກ

00 ພາຍຫຼັງສົງຄາມສີ້ນສຸດລົງ ລະເບີດລູກຫວ່ານ ປະມານ     
80 ລ້ານໜ່ວຍແມ່ນຍັງບໍ່ທັນແຕກຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ 

00 ນັບແຕ່ປີ 1964 ມີປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າຫຼາຍກວ່າ 
50,000 ຄົນ ໄດ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ຮັບບາດເຈັບ

00 ມີຈໍານວນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ 56 ຄົນ ໃນປີ 2012

00 ໃນທົດສະຫວັດຫຼ້າສຸດຜ່ານມານີ້ ຫຼາຍກວ່າ 40% ຂອງຈໍາ 
ນວນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍທັງໝົດແມ່ນເປັນເດັກນ້ອຍ

00 ໃນທົດສະຫວັດຫຼ້າສຸດຜ່ານມານີ້ ຫຼາຍກວ່າ 30% ຂອງຈໍາ 
ນວນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ ແມ່ນເກີດມາຈາກລະເບີດ 
ລູກຫວ່ານ

ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ (ລບຕ) ແມ່ນຫຍັງ?
ລະເບີດບ່ໍທັນແຕກ ຫືຼ ລບຕ ແມ່ນອາວຸດທ່ີໄດ້ພາດແຕກ 
ເມ່ືອຖືກຍິງອອກ, ຕົກລົງ, ຍິງສ່ົງ ຫືຼ ຟ້ົງອອກ, ຍັງມີຄວາມ 
ສ່ຽງທ່ີຈະລະເບີດຂ້ຶນ. ການຕົກຄ້າງຂອງ ລບຕ ໃນ ສປປ 
ລາວ ປະກອບດ້ວຍບົມໃຫຍ່, ຈະຫຼວດ, ໝາກແຕກ, ລູກ 
ປືນໃຫຍ່, ລູກປຶນຄົກ, ລະເບີດຝັງດິນ ແລະ ລະເບີດລູກ 
ຫວ່ານ.
ລະເບີດລູກຫວ່ານ ແມ່ນອາວຸດທ່ີປະກອບດ້ວຍຮາງກະ 
ປາງ ແລະ ອອກແບບເພ່ືອແຈກ ຫືຼ ປົດປ່ອຍບົມບີອອກ. 
ແຕ່ລະໜ່ວຍໜັກບ່ໍເກີນ 20 ກິໂລກຣາມ. ບັນດາລະເບີດ 
ລູກນ້ອຍໆເຫ່ົຼານ້ີ    ແມ່ນເປັນທ່ີຮູ້ຈັກກັນດີໃນທ່ົວ       ສປປ           ລາວ 
ທ່ີເອ້ີນກັນວ່າ ”ລະເບີດລູກຫວ່ານ” ຖືກຖ້ີມລົງຈາກຍົນ ຫືຼ  
ຍິງສົ່ງຈາກໜ້າດິນເຖິງອາກາດ, ໃນລະດັບທີ່ມັນຍູ້ສະ 
ເດັນລະເບີດລູກຫວ່ານອອກຢູ່ເທິງພື້ນທີ່ກວ້າງ. ບັນດາ 
ລະເບີດລູກຫວ່ານທ່ີຖ້ິມລົງໃສ່ ສປປ ລາວ ມີອັດຕາພາດ 
ທ່າແຕກສູງໂດຍໄດ້ຖືກປະປ່ອຍ ໃຫ້ຕົກຄ້າງ (ລບຕ) ໄວ້ 
30% ໂດຍປະມານ, ຊ່ຶງຖືກຫວ່ານຢາຍທ່ົວພ້ືນທ່ີກວ້າງ 
ຂວາງ. ເມ່ືອໃດພວກມັນຖືກແຕະຕ້ອງ, ລົບກວນ, ເຖິງ 
ແມ່ນວ່າຈະຜ່ານມາແລ້ວຫຼາຍທົດສະວັດແລ້ວກ່ໍຕາມ, 
ບັນດາລະເບີດລູກຫວ່ານ ແລະ ລບຕ ຊະນິດອ່ືນເຫ່ົຼານ້ັນ 
ກ່ໍສາມາດລະເບີດຂ້ຶນໄດ້, ໂດຍເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນບາດ 
ເຈັບ ແລະ ເສຍຊີວິດໃນເວລາທ່ີພວກເຂົາດຳເນີນກິດຈະ 
ກຳປະຈຳວັນໃນແຕ່ລະມ້ື.

ປະຈຸບັນນ້ີ, ສປປ ລາວ ເປັນໜ່ຶງໃນບັນດາປະເທດທ່ີຖືກ 
ກະທົບຈາກລະເບີດລູກຫວ່ານຮ້າຍແຮງກວ່າໝູ່ໃນ 
ໂລກ, ໂດຍ 25% ຂອງ 10,000 ບ້ານໃນທ່ົວປະເທດມີ 
ການຕົກຄ້າງຂອງບັນດາອາວຸດເສດເຫືຼອປາງສົງຄາມເຫ່ົຼາ
ນ້ີ. ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ 9 ປີ, ມີລະເບີດລູກຫວ່ານກວ່າ 
270 ລ້ານໜ່ວຍ ໄດ້ຖືກຖ້ິມລົງໃສ່ຜືນແຜ່ນດິນຂອງ ສປປ 
ລາວ, ສາມາດຄາດກະໄດ້ວ່າປະມານ 80 ລ້ານໜ່ວຍ 
ຍັງບ່ໍທັນແຕກ ແລະ ຕົກຄ້າງຢູ່ໃນສະພາບທ່ີສາມາດລະ
ເບີດຂ້ຶນໄດ້ ແລະ ຢ່ັງຢາຍໃນທ່ົວປະເທດ. ນອກນ້ັນ, ຍັງ 
ມີບົມໃຫຍ່ຫຼາຍກວ່າສີ່ລ້ານໜ່ວຍ ທີ່ຖືກຖິ້ມລົງໃນສະ 
ໜາມຮົບອັນກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ເຊ່ືອງຊ້ອນຢູ່ຕາມພູມລຳ
ເນົາຕ່າງໆຂອງປະເທດ.

ຮູບຖ່າຍ: ບໍລິສັດສະໂຕລາເອັນໂຊ
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ພາບລວມຂອງ ຄຊກລ 
ກິດຈະກໍາໃນປີ 2012: 
ປີ 2012 ແມ່ນປີທີ່ມີການປະຕິບັດວຽກງານຢ່າງຫ້າວ 
ຫັນ, ມີການປ່ຽນແປງຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ໄດ້ຮັບການຈັດຕ້ັງ 
ປະຕິບັດຢ່າງເອົາຈິງເອົາຈັງ, ຊ່ຶງປະກອບມີດ່ັງລຸ່ມນ້ີ: 

 J ໄດ້ຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ 
ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ “ເສ້ັນທາງກ້າວສູ່ຄວາມ 
ປອດໄພ II”, ຊ່ຶງແຜນຍຸດທະສາດສະບັບດ່ັງກ່າວນ້ີ ແມ່ນມີ 
ການເຊ່ືອມໂຍງຢ່າງໃກ້ຊິດຕິດແທດກັບແຜນພັດທະນາເສດ 
ຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ແລະ ບັນດາເປ້ົາໝາຍສະຫັດ 
ສະວັດດ້ານການພັດທະນາຕ່າງໆອີກດ້ວຍ.

 J ປະທານ ຄຊກລ ໄດ້ມີການຮັບຮອງທ່ີຕ້ັງ, ພາລະບົດບາດ ແລະ 
ການເຄ່ືອນໄຫວຂອງ ຄຊກລ ສະບັບໃໝ່, ຊ່ຶງເອກະສານດ່ັງ 
ກ່າວນີ້ ແມ່ນຈະເຮັດໃຫ້ການປະສານງານກັນລະຫວ່າງ  
ຄຊກລ ສູນກາງ, ຫ້ອງການປະສານງານ ຄຊກລ ຂ້ັນແຂວງ   
ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນທ່ົວຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາ 
ລບຕ ໄດ້ເຂ້ົາໃຈແຈ້ງທ່ີຕ້ັງ, ພາລະບົດບາດ ແລະ ການເຄ່ືອນ 
ໄຫວຂອງ ຄຊກລ ໄດ້ດີຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາ.

 J ໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງໃຫ້ຊິດຕິດແທດກັບລັດຖະບານລາວ ເພ່ືອຊຸກ 
ຍູ້ໃຫ້ລັດຖະບານລາວປະກອບທຶນສົມທົບເຂ້ົາໃນວຽກງານ 
ແກ້ໄຂບັນຫາ        ລບຕ.    ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ        ທຶນສົມທົບດ່ັງກ່າວ 
ນ້ັນ ກ່ໍຕ້ອງອີງຕາມງົບປະມານທ່ີມີຂອງລັດຖະບານວ່າຈະສະ
ໜອງໃຫ້ໄດ້ເທ່ົາໃດໃນແຕ່ລະປີ.

 J ຄຊກລ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການວາງ 
ແຜນການເກັບກູ້ລະເບີດບ່ໍທັນແຕກ ເພ່ືອຮັບໃຊ້ໂຄງການພັດ 
ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ສໍາລັບແຂວງພາກເໜືອຂຶ້ນໃນ 
ເດືອນທັນວາ 2012, ທ່ີແຂວງຫຼວງພະບາງ.

 J ຄຊກລ ໄດ້ຮັບຕ້ອນການມາຢ້ຽມຢາມຂອງອົງການຊີມາ 
ຂອງປະເທດລາດຊະອານາຈັກກໍາປູເຈຍ (ມີບົດບາດທຽບ 
ເທົ່າຄືກັບ ຄຊກລ). 

 J ພ້ອມນ້ັນ,      ຄຊກລ        ກ່ໍໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມຄືນອົງການຊີມາ 
ແລະ ຊີແມັກຂອງປະເທດລາດສະອານາຈັກກໍາປູເຈຍ ໂດຍ 
ທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກບໍລິສັດສະເຕີລ້ິງ (ເປັນທຶນສະໜັບສະ 
ໜູນຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ). 

 J  ໄດ້ສ້າງເອກະສານໂຄງການຊ່ວຍເຫືຼອໃໝ່ຈາກ ສປຊ ໃຫ້ແກ່ 
ຄຊກລ ສໍາລັບປີ 2013-2015, ຊ່ຶງເອກະສານສະບັບນ້ີ ຈະເປັນ 
ບ່ອນອີງພ້ືນຖານໃຫ້ແກ່ອົງການ ສປຊ ເພ່ືອສະໜັບສະໜູນໃນ 
ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຕ່າງໃນຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນ 
ຫາ ລບຕ. ພ້ອມນ້ັນ, ເນ້ືອໃນຕ້ົນຕໍເອກະສານໂຄງການສະບັບ 
ໃໝ່ນ້ີ ແມ່ນໄດ້ເນ້ັນໃສ່ການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກ່ສະຖາ 
ບັນການຈັດຕ້ັງຂອງລັດຖະບານ ເພ່ືອໃຫ້ສາມາດຈັດຕ້ັງປະຕິ 
ບັດແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ 
‘’ເສ້ັນທາງກ້າວສູ່ຄວາມປອດໄພ 2” ແລະ ແຜນການຫຼາຍປີຂອງ 
ຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ທ່ີກໍາລັງປັບປຸງຢູ່ປະຈຸບັນນ້ີ. 

ໃນປີ 2012 ຈໍານວນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ ແມ່ນໄດ້ຫຸຼດລົງ, 
ທຽບໃສ່ໄລຍະເວລາ 4 ປີຜ່ານມາ ສາເຫດແມ່ນຍ້ອນມີການດໍາເນີນ 
ກິດຈະກໍາໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວາມອັນຕະລາຍຈາກ 
ລບຕ ໃນກຸ່ມເປ້ົາໝາຍທ່ີມີຄວາມສ່ຽງ ໃຫ້ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມສ່ຽງ ແລະ 
ຄວາມອັນຕະລາຍຈາກ ລບຕ ຫຼາຍຂ້ຶນ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນດີຂ້ຶນກວ່າ 
ເກ່ົາ. ພ້ອມນ້ັນ, ກ່ໍໄດ້ສືບຕ່ໍປັບປຸງແຜນຍຸດທະສາດວ່າດ້ວຍການ 
ຊ່ວຍເຫືຼອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ ການກວດກູ້ ລບຕ ອອກຈາກພ້ືນ 
ທ່ີທໍາການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜ່ົາເຮັດໃຫ້ມີຄວາມ 
ປອດໄພໃນເວລານໍາໃຊ້, ຊ່ຶງທັງໝົດນ້ີແມ່ນໄດ້ປະກອບສ່ວນເຮັດ 
ໃຫ້ຈໍານວນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ ຫຸຼດລົງຈາກ 302 ຄົນ 
ໃນປີ 2008 ລົງເຫືຼອ 56 ຄົນໃນປີ 2012, ໃນຈໍານວນດ່ັງກ່າວນ້ີ 
ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຈໍານວນ 15 ຄົນ. 

ໃນປີ 2012 ບັນດາອົງການປະຕິບັດງານແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ໃນ 
ທ່ົວຂະແໜງການ ສາມາດເກັບກູ້ ແລະ ທໍາລາຍ ລບຕ ທ່ີຕົກຄ້າງ 
ໄດ້ທັງໝົດຈໍານວນ    83,260    ໜ່ວຍ (ມີລະເບີດລູກຫວ່ານຈໍາ 
ນວນ 46,218 ໜ່ວຍ) ແລະ ສາມາດກວດກູ້ເນ້ືອທ່ີທັງໝົດໄດ້ 
ຫຼາຍກວ່າ 6,031.88 ເຮັກຕາ (ເນ້ືອທ່ີຈໍານວນ 5,441.64 ເຮັກຕາ 
ແມ່ນຜ່ານການກວດກູ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະ ອີກ 590.20 ເຮັກຕາ 
ແມ່ນຜ່ານການປົດປ່ອຍໂດຍການສໍາຫຼວດທາງດ້ານວິຊາການ). 
ນອກຈາກນ້ັນ, ກ່ໍໄດ້ດໍາເນີນການສໍາຫຼວດໄດ້ທັງໝົດຢູ່ໃນ 555 
ບ້ານ. 

ໂດຍການເຮັດໜ້າທ່ີໃນການປະສານງານ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມ 
ການປະຕິບັດງານຂອງບັນດາອົງການປະຕິບັດງານແກ້ໄຂບັນຫາ 
ລບຕ ໃນທ່ົວຂະແໜງການ, ຄຊກລ ແມ່ນສາມາດປະກອບສ່ວນ 
ເຂ້ົາໃນການເຄ່ືອນໄຫວວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ຢູ່ ສປປ ລາວ 
ໄດ້ຢ່າງເຕັມຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ສາມາດຍາດໄດ້ຜົນສຳ 
ເລັດຫຼາຍຢ່າງ.  

ກິດຈະກໍາຂອງແຕ່ລະໜ່ວຍງານ 
ໃນຫ້ອງການ ຄຊກລ ໃນປີ 2012 
ຄຊກລ ມີຄວາມປິຕິຍິນດີເປັນຢ່າງຍິ່ງ ທີ່ໄດ້ເປັນກຽດ 
ລາຍງານກ່ຽວກັບຜົນສໍາເລັດອັນພົ້ນເດັນຫຼາຍຢ່າງ 
ພອ້ມດ້ວຍ ກດິຈະກໍາຕາ່ງໆຂອງ     ຄຊກລ      ທີໄ່ດ້ຈດັຕ້ັງປະ 
ຕິບັດໃນປີ 2012.
ໜ່ວຍງານຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ:
ໜ່ວຍງານຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ ໄດ້ສືບຕໍ່ດໍາ 
ເນີນໂຄງການທົດລອງ “ສ້າງລະບົບຕິດຕາມຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ 
ລບຕ” ເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ ແລະ ຕິດຕາມ 
ການສະໜອງການບໍລິການໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົ້າ. ລະບົບດັ່ງກ່າວ 
ແມ່ນໄດ້ຕິດຕັ້ງສໍາເລັດແລ້ວຢູ່ໃນ 10 ແຂວງທີ່ມີ ລບຕ ຕົກ 
ຄ້າງໃນທ່ົວປະເທດ, ຊ່ຶງຄາດວ່າຈະເລ່ີມມີການປ້ອນຂ້ໍມູນຈາກ 
ການເກັບກໍາໄດ້ເຂົ້າໄວ້ໃນຖານຂໍ້ມູນໃນປີ 2013. ໜ່ວຍງານ 
ຊ່ວຍເຫືຼອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ ຍັງໄດ້ສົມທົບກັບອົງການ 
ເວີອີດູເຄເຊີ້ນ    ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການເງິນແກ່ຜູ້ 
ທີ່ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ ຈໍານວນ 58 ຄົນ ຢູ່ໃນ 6 ແຂວງ ທີ່ມີ 
ລບຕ ຕົກຄ້າງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ກໍ່ໄດ້ປະສານສົມທົບກັບກະຊວງ 
ສາທາລະນະສຸກຮັບເອົາການການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ສປ ຈີນ ສໍາ 
ລັບອຸປະກອນການແພດເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ 
ລບຕ ອີກດ້ວຍ. 
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ສຳລັບຮ່າງແຜນຍຸດທະສາດຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ 
ລບຕ ແມນ່ໄດສ້າໍເລດັແລວ້, ຊຶງ່ປະຈບຸນັນີແ້ມນ່ກາໍລງັລຖໍາ້ ຄາໍ 
ຄິດຄໍາເຫັນຈາກຄະນະກຳມະການ ຄຊກລ. ໃນປີ 2012 ໜ່ວຍ 
ງານຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ 
ວິຊາການຮ່ວມກັບບັນດາອົງການປະຕິບັດງານແກ້ໄຂບັນຫາ 
ລບຕ ເພື່ອແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວ 
ກັບວຽກງານຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ  ລບຕ ທັງໝົດ 4 
ຄ້ັງ. ນອກຈາກນ້ັນ, ອົງການອອດສ໌ເອດ ກ່ໍໄດ້ສະໜອງຊ່ຽນຊານ 
ທີ່ປຶກສາດ້ານການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ ມາປະ 
ຈໍາຢູ່ໜ່ວຍງານດ່ັງກ່າວ ເພ່ືອໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານຕ່າງໆ, ຊ່ຶງຜູ້ກ່ຽວ 
ເອງໄດ້ເລ່ີມຕ້ົນເຮັດວຽກໃນເດືອນພຶດສະພາ   2012  ເປັນຕ້ົນມາ. 

ໜ່ວຍງານກວດກູ້ ລບຕ:

ໃນປີ 2012 ໜ່ວຍງານກວດກູ້ ລບຕ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາ 
ການຮ່ວມກັບບັນດາອົງການປະຕິບັດງານແກ້ໄຂບັນຫາ 
ລບຕ ເພື່ອແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ 
ວຽກງານກວດກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທັງໝົດຂຶ້ນ 3 ຄັ້ງ. ນອກ 
ຈາກນັ້ນ, ພະນັກງານກ່ຽວຂ້ອງໃນໜ່ວຍງານດັ່ງກ່າວ ຍັງໄດ ້
ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາກົນ 2 ຄັ້ງຄື: ກອງປະຊຸມການຮ່ວມມື 
ເຂດພາກພື້ນໃຕ້-ໃຕ້ ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ປະເທດຢີ່ປຸ່ນ ແລະ ກອງປະ 
ຊຸມສໍາມະນາກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຊີໃນການເກັບກູ້ ລບຕ ທີ່ຈັດ 
ຂຶ້ນຢູ່ປະເທດສະວິດເຊີແລນ. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ,  ໜ່ວຍງານກວດ 
ກູ້ ລບຕ ຍັງໄດ້ສົມທົບກັບສູນເກັບກູ້ລະເບີດຝັງດິນເພື່ອມະນຸດ 
ສະທໍາຂອງເຈນນີວາ ດໍາເນີນການປະເມີນຜົນກ່ຽວກັບປະສິດທິ 
ຜົນຂອງການເກັບກູ້ ແລະ ການສໍາຫຼວດ ລບຕ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ 
ອີກດ້ວຍ. ຜົນສໍາເລັດອັນພົ້ນເດັ່ນອີກຢ່າງໜຶ່ງແມ່ນ ໜ່ວຍງານ 
ກວດກູ້ ຍັງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບມາດຕະຖານ 
ແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ຢູ່ ສປປ ລາວ ທີ່ຈັດ 
ຂຶ້ນໃນທ້າຍ ປີ 2012, ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ສໍາລັບວຽກວິຊາ 
ສະເພາະທີ່ເຄື່ອນໄຫວເປັນປະຈໍາ, ໜ່ວຍງານກວດກູ້ ກໍ່ໄດ້ລົງ 
ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ການເຄ່ືອນໄຫວວຽກງານຂອງບັນດາອົງການ 
ປະຕິບັດງານທ່ີເຮັດວຽກຢູ່ໃນ 10 ແຂວງທ່ີມີ ລບຕ ຕົກຄ້າງເພ່ືອ 
ຮັບປະກັນໃຫ້ການດໍາເນີນງານແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ສອດຄ່ອງຕາມ 
ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ. 

ນອກຈາກຜົນສໍາເລັດທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງແລ້ວ, ໜ່ວຍງານເກັບ 
ກູ້ ລບຕ ຍັງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການສ້າງ 
ແຜນການເກັບກູ້ ລບຕ ຮັບໃຊ້ໂຄງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມຂຶ້ນໃນທ້າຍ ປີ 2012, ຊຶ່ງຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມ 
ດ່ັງກ່າວ ແມ່ນເພ່ືອປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການສ້າງແຜນການເກັບ 
ກູ້ ລບຕ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໂຄງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ສຳ 
ລັບແຂວງພາກເໜືອ ໂດຍສາມາດສັງລວມຜົນໄດ້ຮັບຄື ບັນດາຜູ້ 
ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທັງໝົດ ໄດ້ເອກະພາບເລື່ອງສະໜອງຂໍ້ 
ມູນພື້ນທີ່ ລບຕ ຕົກຄ້າງຢູ່ໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆທີ່ນອນຢູ ່
ໃນແຂວງຂອງຕົນໃຫ້ແກ່ ຄຊກລ. ສໍາລັບປີ 2013 ໜ່ວຍງານ 
ເກັບກູ້ ລບຕ ຈະສືບຕໍ່ຈັດກອງປະຊຸມໃນລັກສະນະດຽວກັນຢູ່
ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້. 

ໜ່ວຍງານຄົ້ນຄ້ວາ:
ໃນປີ 2012 ໜ່ວຍງານຄົ້ນຄ້ວາ ໄດ້ສືບຕໍ່ໂຄງການສໍາຫຼວດ 
ພ້ືນທ່ີບູລິມະສິດທ່ີມີ ລບຕ ຕົກຄ້າງຢູ່ຂ້ັນເມືອງ. ພາຍຫັຼງດໍາເນີນ 
ການສໍາຫຼວດມາໄດ້ໄລຍະໜ່ຶງ    ຈ່ຶງມີຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ 
ໃຫ້ມີການທົບທວນຄືນກ່ຽວກັບວິທີການດຳເນີນງານເພື່ອ 
ປັບປຸງໃຫ້ມີຄວາມແທດເໝາະ ແລະ ດີຂຶ້ນໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ 

ເພ່ືອທ່ີຈະໄດ້ນໍາໄປໃຊ້ເຂ້ົາໃນວຽກງານສຳຫຼວດໃນອານາ 
ຄົດ ນັ້ນກໍ່ຄື ການສຳຫຼວດແບບວິຊາການ ແລະ ການສໍາຫຼວດ 
ທົ່ວໄປ. ໂຄງການທົດລອງດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ຖືກມອບໂອນມາ 
ໃຫ້ໜ່ວຍງານກວດກູ້ ລບຕ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບແທນໃນເດືອນ 
ພະຈິກ 2012 ເນ່ືອງຈາກວ່າ ວຽກງານດ່ັງກ່າວນ້ີ ຕ້ອງອາໄສຜູ້ທ່ີມີ 
ປະສົບການວິຊາສະເພາະຂັ້ນສງູ ເພືອ່ດໍາເນນີການປະເມນີຜນົ 
ໂຄງການດ່ັງກ່າວເປັນແຕ່ລະໄລຍະໂດຍທຽບໃສ່ບົດຮຽນທ່ີ 
ຖອດຖອນໄດ້ ເພື່ອນໍາມາປັບປຸງວິທີການສໍາຫຼວດໃຫ້ມີປະສິດ 
ທິຜົນຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ:
ໃນປີ 2012 ໜ່ວຍຍງານຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານໄດ້ສຸມໃສ ່
ການປ້ອນຂ້ໍມູນລະເບີດບ່ໍທັນແຕກທ່ີໄດ້ຈາກການລາຍງານ 
ຂອງບັນດາອົງການປະຕິບັດງານແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ເຂົ້າໃນ 
ຖານຂໍມ້ນູລະເບດີບໍທ່ນັແຕກ (ອມິສມ໌າ).   ນອກຈາກນັນ້,    ໜວ່ຍ 
ງານຄຸ້ມຄອງຂ້ໍມູນຂ່າວສານ ຍັງໄດ້ສັງລວມຂ້ໍມູນພ້ືນທ່ີ ລບຕ ຕົກ 
ຄ້າງໃນເຂດພ້ືນທີ່ໂຄງການພັດທະນາທີ່ໄດ້ມາຈາກບັນດາ 
ແຂວງສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ ຄຊກລ, ຊຶ່ງຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນຈະ 
ນໍາໃຊເ້ຂ້ົາໃນການວາງແຜນເກັບກູ້    ລບຕ   ໃຫຮ້ບັໃຊບ້ນັດາ ໂຄງ 
ການພັດທະນາຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານໃນອານາຄົດ. ໃນເດືອນ 
ຕຸລາ, ພະນັກງານວິຊາການປະຈໍາໜ່ວຍງານ ໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມກອງ 
ປະຊຸມສໍາມະນາກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ລະບົບຖານຂ້ໍມູນລະເບີດ 
ບໍ່ທັນແຕກ (ອິມສ໌ມາ) ຢູ່ປະເທດສະວິດສະແລນ ໂດຍການສະ 
ໜັບສະໜູນຂອງອົງການ ສປຊ ແລະ ສູນເກັບກູ້ລະເບີດຝັງດິນ 
ເພື່ອມະນຸດສະທໍາຂອງເຈນນີວາ.

ໜ່ວຍງານໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງໄພຈາກ ລບຕ: 
ໃນປີ 2012 ໜ່ວຍງານໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ 
ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາຂຶ້ນທັງໝົດ 4 ຄັ້ງຄື: ຄັ້ງທໍາອິດ 
ແມ່ນກອງປະຊຸມສໍາມະນາກ່ຽວກັບຜົນໄດ້ຮັບຂອງການສໍາ 
ຫຼວດທາງດ້ານຄວາມຮູ້, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ການປະພຶດ 
ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນມັງກອນ; ຄັ້ງທີສອງ ແລະ ສາມແມ່ນກອງ 
ປະຊຸມກ່ຽວກັບບັນຫາບົດບາດຍິງ-ຊາຍເຂ້ົາໃນວຽກງານໂຄສະ 
ນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ, ແລະ ຄັ້ງທີສີ່ ແມ່ນກອງປະ 
ຊຸມທົບທວນຄືນ ເພ່ືອປັບປຸງສ່ືອຸປະກອນທ່ີນໍາໃຊ້ເຂ້ົາໃນໂຄສະ 
ນາສຶກສາຄວາມອັນຕະລາຍຈາກ ລບຕ ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນ 
ກັນຍາ   ໂດຍປະກອບມຜີູເ້ຂ້ົາຮວ່ມຈາກບນັດາອົງການປະ ຕິບັດ 
ກ່ຽວຂ້ອງ, ພະນັກງານຈາກກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນາ 
ທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. 
ນອກຈາກນ້ັນ,   ໜ່ວຍງານໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ    ລບຕ 
ຍັງໄດ້ລົງຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນວຽກງານໂຄສະນາສຶກສາ 
ຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ ຂອງບັນດາອົງການປະຕິບັດງານເພ່ືອ 
ເຮັດແນວໃດໃຫ້ການເຮັດວຽກຂອງໜ່ວຍງານທາງດ້ານການ 
ໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ ມີການປັບປຸງ, ສາມາດ 
ກໍາບັນຫາ ແລະ ສ່ິງທ້າທາຍຕ່າງໆຂອງບັນດາອົງການປະຕິບັດ 
ງານໂຄສະນາທ່ີປະເຊີນຢູ່ໃນເວລາເຮັດວຽກຕົວຈິງຢູ່ສະໜາມ 
ເພືອ່ນໍາມາປບັປຸງແກໄ້ຂໃຫດ້ຂ້ຶີນກວາ່ເກົາ່  ໂດຍສະເພາະແມນ່ 
ໄດ້ສຸມໃສ່ການປັບປຸງຄືນຂ້ໍຄວາມໂຄສະນາຄືນໃໝ່ໃຫ້ມີຄວາມ 
ເໝາະສົມ ແລະ ຖືກກຸ່ມເປົ້າໝາຍໂຄສະນາ ເນື່ອງຈາກວ່າ 
ຜົນຈາກການວິເຄາະພົບວ່າ ສາເຫດຕົ້ນຕໍຂອງການເກີດອຸປະ 
ຕິດເຫດແມ່ນເກີດມາຈາກ “ການດັງໄຟ”. ພ້ອມນັ້ນ, ອົງການ 
ແມັກ    ກ່ໍໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໃນການຜະລິດອປຸະກອນໂຄ 
ສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ ອີກດ້ວຍ. 
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ໜ່ວຍງານປະຊາສໍາພັນ:
ໃນປີ 2012 ໜ່ວຍງານປະຊາສໍາພັນ ໄດ້ອໍານວຍຄວາມສະ 
ດວກໃນການຈັດກອງປະຊຸມ ແລະ ງານຕ່າງໆຫຼາຍຄັ້ງເປັນ 
ຕ້ົນແມ່ນກອງປະຊຸມປະຈໍາປີຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາ 
ລບຕ ທ່ີຈັດຂ້ຶນໃນເດືອນກັນຍາ;  ພິທີລະລຶກເຖິງວັນທີ 4 ເມສາ 
ວັນສາກົນໂຄສະນາຕ້ານລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ແລະ ພິທີສະເຫຼີມ 
ສະຫຼອງວັນທີ 1 ສິງຫາ ວັນມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ສົນທິສັນຍາສາກົນ 
ວາ່ດວ້ຍການເກືອດຫ້າມລະເບີດລູກຫ່ວານ. ນອກຈາກນັນ້, ໃນ 
ລະຫວ່າງເດືອນກັນຍາ ເຖິງ ພະຈິກ 2012 ໜ່ວຍງານປະຊາສໍາ 
ພັນຍັງໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມວາງສະແດງກ່ຽວກັບຜົນຮ້າຍຂອງລະເບີດ  
ບ່ໍທັນແຕກຢູ່ໃນກອງປະຊຸມຮ່ວມມືລະດັບສູງຕ່າງໆຫຼາຍຄັ້ງ 
ເປັນຕົ້ນແມ່ນກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊີ-ເອີລົບ ຄັ້ງທີ 9 ທີ່ ສປປ  
ລາວ ໄດ້ຮັບກຽດເປັນເຈ້ົາພາບ ເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນສ່ືໂຄສະນາ 
ກ່ຽວກັບຜົນຮ້າຍຂອງ ລບຕ ຫຼາຍໆຢ່າງໄດ້ຖືກຜະລິດຂຶ້ນ ແລະ 
ແຈກຢາຍ ເພື່ອໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ໃຫ້ຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະ 
ຊຸມຕ່າງໆທັງພາຍໃນ  ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ຮັບຊາບກ່ຽວກັບ 
ຜົນຮ້າຍຂອງ ລບຕ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ອີກດ້ວຍ.

ໃນເດອືນສິງຫາຜ່ານມານ້ີ, ຫ້ອງການ ຄຊກລ ໄດ້ສົມທົບກັບກະ 
ຊວງການຕ່າງປະເທດ ຮັບຮອງເອົາກາເຄື່ອງໝາຍສໍາລັບເປົ້າ 
ໝາຍສະຫະສະວັດດ້ານການພັດທະນາ ອັນດັບ 9 ວ່າດ້ວຍ 
ການຫຼດຸຜອ່ນຜນົກະທບົຈາກ   ລບຕ   ຢູ ່ສປປ ລາວ   ຢ່າງເປນັທາງ 
ການ, ຊຶ່ງໜ່ວຍງານປະຊາສໍາພັນເອງ ກໍ່ໄດ້ມີການໂຄສະນາ 
ເຜີນແຜ່ຂໍ້ມູນແລະ ອຸປະກອນໂຄສະນາຢ່າງກວ້າງຂວາງ. 

ໃນປີ 2012, ຫຼາຍກວ່າ 40 ຫົວຂໍ້ຂ່າວກ່ຽວກັບບັນຫາ ລບຕ 
ແລະ ຜົນສໍາເລັດຕ່າງໆຂອງການປະຕິບັດວຽກງານແກ້ໄຂບັນ 
ຫາ ລບຕ ໃນທົ່ວຂະແໜງການ ໄດ້ຖືກເຜີຍແຜ່ໂຄສະນາທາງ 
ໜັງສືພິມທ້ອງຖິ່ນ (ວຽງຈັນທາມສ໌ ແລະ ໜັງສືພິມລາວຕ່າງໆ).

ສໍາລັບປື້ມບົດລາຍງານຂອງຂະແໜງການ ລບຕ ປີ 2011 
ໄດ້ຖືກຕີພິມອອກ ແລະ ແຈກຢາຍ ໃນເດືອນກັນຍາ 2012. 
ພ້ອມນ້ັນ, ໃນເດືອນກໍລະກົດ 2012 ໜ່ວຍງານປະຊາສໍາພັນ 
ຍັງໄດ້ຮັບເອົາຊ່ຽວຊານທ່ີປຶກສາທາງດ້ານການສ່ືສານພົວພັນ 
ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການອອດສ໌ເອດ ອີກດ້ວຍ.

ໜ່ວຍງານແຜນການ: 
ໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບຫັຼກຂອງໜ່ວຍງານແຜນການແມ່ນຕິດຕາມ 
ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນການປະຈໍາປີຂອງ ຄຊກລ. ນອກຈາກ 
ນັັ້ນ, ຍັງເຮັດໜ້າທີ່ໃນການສັງລວມບົດລາຍງານປະຈໍາເດືອນ 
ແລະ ປະຈໍາໄຕມາດ ເພື່ອລາຍງານໃຫ້ແກ່ ສປຊ ອີກດ້ວຍ. 
ສໍາລັບການສ້າງ ແລະ ສັງລວມບົດລາຍງານປະຈໍາໄຕມາດແຕ່ 
ລະຄ້ັງ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກຊ່ຽວຊານທ່ີປຶກສາ 
ປະຈໍາໜ່ວຍງານແຜນການ ແລະ ການເງິນຂອງ ສປຊ. ນອກ 
ຈາກນ້ັນ, ໜ່ວຍງານແຜນການ ໄດ້ຍ່ືນສະເໜີແຜນການປະຈໍາ 
ປີ 2013 ຂອງ ຄຊກລ ໃຫ້ແກ່ອົງການ ສປຊ ເພື່ອທົບທວນ 
ໃນເດືອນທັນວາ 2013.

ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການ ສປຊ, ໜ່ວຍງານ 
ແຜນການ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຂ້ຶນສາມຄ້ັງຄື: ກອງປະຊຸມຄະນະ 
ຊ້ີນໍາວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ, ກອງປະຊຸມທົບທວນຄືນປະ 
ຈໍາປີຮ່ວມກັບ ສປຊ ແລະ ປະເທດຜູ້ໃຫ້ທຶນ/ກອງປະຊຸມຄະນະ 
ຊ້ີນໍາກອງທຶນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ ແລະ ກອງປະຊຸມຂະແໜງການແກ້ 
ໄຂບັນຫາ ລບຕ. 

ໜ່ວຍງານກວດກກາຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ:
ໃນປີ 2012 ໜ່ວຍງານນີ້ໄດ້ສຸມໃສ່ປັບປຸງມາດຕະຖານແຫ່ງ     
ຊາດວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ຢູ່ ສປປ ລາວ.ໂດຍຜ່ານ 
ຂະບວນການທົບທວນຄືນ, ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັບ 
ຄູ່ຮ່ວມງານທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຫຼາຍຄ້ັງຫຼາຍຕ່າວແລ້ວ ກ່ຽວກັບເນ້ືອໃນ 
ແລະ ກ່ໍມີການດັດແກ້ປັບປຸງຄືນໃໝ່  ເພ່ືອໃຫ້ມີຄວາມແທດເໝາະ 
ກັບສະພາບຕົວຈິງຂອງ ສປປ ລາວ. ປະຈຸບັນນີ້, ເອກະສານດັ່ງ 
ກ່າວກໍາລັງລໍຖ້າການອານຸມັດຮັບຮອງຈາກຄະນະກໍາມະການ 
ຄຊກລ. 

ຄຽງຄູ່ກັນນ້ັນ, ໜ່ວຍງານນ້ີ ຍັງໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດຕິດແທດ 
ກັບໜ່ວຍງານກວດກູ້ ລບຕ ໃນການດໍາເນີນກອງປະຊຸມທົບ 
ທວນຄືນມາດຕະຖານການຝຶກອົບຮົມ ທ່ີຈັດຂ້ຶນໃນເດືອນທັນວາ 
2012. ຜົນສໍາເລັດອີກຢ່າງໜ່ຶງແມ່ນໄດ້ສໍາເລັດການສ້າງຕ້ັງໜ່ວຍ 
ງານກວດກາຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບຂ້ຶນ 1 ໜ່ວຍງານ ເພ່ືອດໍາເນີນ 
ການກວກາຄຸນນະພາບການເຮັດວຽກຂອງບັນດາອົງການປະຕິ 
ບັດງານ ແລະ ລົງສືບສວນຫາສາເຫດຂອງການເກີດອຸປະຕິເຫດ 
ໃນແຕ່ລະຄ້ັງ. ໃນປີ 2013 ໜ່ວຍງານຍັງໄດ້ວາງແຜນຈະສ້າງ 
ທີມງານກວດກາຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບຕ່ືມອີກໜ່ວຍງານໜ່ຶງ.  
ນອກຈາກນ້ັນ, ໜ່ວຍງານນ້ີ ຍັງໄດ້ທົບທວນ ແລະ ອອກໜັງສືຢ້ັງ 
ຢືນຮັບຮອງການດໍາເນີນງານໄລຍະ 1 ປີ   ໃຫ້ແກ່ຫົກອົງການປະຕິ 
ບັດງານ, ອອກໜັງສືຢັ້ງຢືນຮັບຮອງແບບຊົ່ວຄາວໄລຍະ 6 
ເດືອນ ໃຫ້ແກ່ສາມອົງການປະຕິບັດງານໃໝ່ ແລະ ອອກໜັງສື
ຢ້ັງຢືນຮັບຮອງຖາວອນໃຫ້ແກ່ ຄກລ.  

ລາຍງານກ່ຽວກັບການເຊ່ືອມ 
ສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ:
ໃນປີ 2011, ຄຊກລ ໄດ້ດຳເນີນນະໂຍບາຍໃນການຮັກສະໜັກ 
ພະນັກງານທ່ີເປັນແມ່ຍິງເຂ້ົາໃສ່ຕໍາແໜ່ງສຳຄັນຕ່າງໆ. ປະຈຸ ບັນ 
ນີ້ 3 ຕໍາແໜ່ງທີ່ເປັນຫົວໜ້າໜ່ວຍງານແມ່ນເປັນເພດຍິງໜົດ 
(ປະມານຫນ່ຶງສ່ວນສາມຂອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານທັງໝົດໃນຫ້ອງ 
ການ ຄຊກລ). ໂດຍສືບຕໍ່ສຸມໃສ່ການປັບປຸງໃຫ້ມີຄວາມເທົ່າ 
ທຽມກັນຂອງພະນັກງານ, ທາງໜ່ວຍງານບຸກຄະລາກອນກ່ໍໄດ້ ມີ
ການຮັບສະໜັກເອົາພະນັກງານທ່ີເປັນເພດຍິງໃໝ່ອີກຈໍານວນ 
7 ຄົນ ໃນຈໍານວນພະນັກງານທ່ີຮັບສະໜັກໃໝ່ທັງໝົດ 15 ຄົນ 
ໃນປີ 2012.  

ໃນປີ 2012, ຄວາມສຳຄັນທາງດ້ານເພດຍິງ ແມ່ນໄດ້ຖືກນຳ  
ເຂ້ົາມາເປັນປັດໃຈສຳຄັນໃນດຳເນີນກິດຈະກໍາຕ່າງໆລຸ່ມນ້ີ: 

 J ການສໍາຫຼວດກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ພຶດ 
ຕິກໍາ (ແຄັບ), ຖານເກັບກໍາຂ້ໍມູນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ 
ແລະ ລະບົບຕິດຕາມຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ ທັງໝົດແມ່ນ 
ໄດ້ມີການຈັດແບ່ງຂໍ້ມູນລະອຽດຕາມອາຍຸ ແລະ ເພດ.

 J ໂຄງການການສໍາຫຼວດພ້ືນທ່ີບູລິມະສິດ ລບຕ ຕົກຄ້າງຢູ່ຂ້ັນ 
ເມືອງ: ແມ່ນສືບຕໍ່ປະຕິບັດຕາມຜົນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການປະ 
ເມີນຜົນກະທົບພາຍຫຼັງການເກັບກູ້ (ພີຊີໄອເອ) ຄື: “ເພດ 
ຍິງ ແລະ ເພດຊາຍ ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ 
ເນື່ອງຈາກວ່າ ມັນຂຶ້ນຢູ່ກັບປະເພດຂອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ 
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ພາຍຫຼັງການເກັບກູ້” ຕົວຢ່າງ: ຜົນກະທົບພາຍຫຼັງການ 
ກວດກູ້ ລບຕ ທີ່ເພດຍິງໄດ້ຮັບແມ່ນການສ້າງເສ້ັນທາງ 
ໄປຕະຫຼາດ ເພ່ືອນໍາເອົາພືດຜັກກະສິກຳໄປຂາຍໄດ້ຢ່າງສະ 
ດວກສະບາຍຂ້ຶນກວາ່ເກ່ົາ   ແລະ  ອືນ່ໆ.   ນອກຈາກນັນ້,    ຢູໃ່ນ 
ໂຄງການການສໍາຫຼວດພ້ືນທ່ີບູລິມະສິດ ລບຕ ຕົກຄ້າງຢູ່ 
ຂ້ັນເມືອງ ຍັງໄດ້ຮັບປະກັນວ່າ ເພດຍິງຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າມາມ ີ
ສ່ວນຮ່ວມນໍາກັນໃນຂະບວນການກະກຽມແຜນການເກັບກູ້ 
ລບຕ ຢູ່ຂ້ັນເມືອງ. 

 J ຕາມການສໍາຫຼວດກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ 
ພຶດຕິກໍາ (ແຄັບ) ສັງເກດເຫັນວ່າ ຜູ້ຍິງຄວາມເທ່ົາທຽມກັນໃນ
ການເຂ້ົາຮ່ວມຢູ່ໃນວຽກງານການໂຄສະນາກ່ຽວກັບຜົນຮ້າຍ
ຂອງ ລບຕ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໃນປີ 2012 ຄຊກລ ຍັງໄດ້ຈັດ 
ການຝຶກອົບຮົມຂ້ຶນ 2 ຄ້ັງ ກ່ຽວກັບການເຊ່ືອມສານບົດບາດ 
ຍິງ-ຊາຍ ເຂົາ້ໃນວຽກງານໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງ ຈາກ 
ລບຕ ທ່ີແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ເມືອງວັງວຽງ.

ຄູ່ຮ່ວມງານຕ່າງໆ:
ຕະຫຼອດປີ 2012, ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການຕ້ານລະເບີດລູກ 

ຫວ່ານແມ່ນກອບແຜນວຽກທີ່ສໍາຄັນຕົ້ນຕໍສໍາລັບ ສປປ ລາວ 
ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານຕ່າງໆ. 

ໃນເດືອນເມສາ, ຜູ້ແທນຝ່າຍລາວທັງໝົດ 5 ທ່ານ (3 ທ່ານຈາກ 
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ທ່ານພູຂຽວ ຈັນທະສົມບູນ ຈາກຫ້ອງ 
ການ ຄຊກລ ແລະ ທ່ານ ບຸນປອນ ໄຊຍະເສນ ຈາກ ຄກລ), ຊ່ຽວ 
ຊານຕ່າງປະເທດ 2 ທ່ານ ແລະ 2 ທ່ານຈາກອົງການຈັດຕ້ັງສາ 
ກົນທ່ີບ່ໍສັງກັດລັດຖະບານ ໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມກອງປະຊຸມກາງສະໄໝ 
ຂອງສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການຕ້ານລະເບີດລູກຫວ່ານຢູ່ 
ເຈນນີວາ ປະເທດສະວິດເຊີແລນ. ຢູ່ໃນເວທີດ່ັງກ່າວ ສປປ ລາວ 
ໄດ້ເປັນປະເທດທີ່ມີບົດບາດສໍາຄັນຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ 
ຜູ້ແທນລາວໄດ້ມີການກ່າວຄໍາເຫັນຕ່າງໆໃສ່ກອງປະຊຸມແຕ່ 
ລະຕອນ. ພ້ອມນ້ັນ, ກ່ໍຍັງໄດ້ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມກ່ຽວ 
ກັບວຽກງານກວດກູ້       ລບຕ     ແລະ       ວຽກງານໂຄສະນາສຶກສາຄວາມ 
ສ່ຽງຈາກ ລບຕ ຮ່ວມກັບປະເທດໄອແລນ ອີກດ້ວຍ.

ຄຊກລ ໄດ້ສືບຕ່ໍຮັບການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການເງິນຈາກ 
ປະເທດອົດສະຕຼາລີ, ໄອແລນ, ສະວິດເຊີແລນ, ສປຊ ແລະ 
ອັງກິດ (ໂດຍຜ່ານກອງທຶນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ ທ່ີຄຸ້ມຄອງໂດຍ ສປຊ). 
ພ້ອມດຽວນ້ັນ, ຄູ່ຮ່ວມງານທ່ີສໍາຄັນອີກທ່ານໜ່ຶງ ກ່ໍແມ່ນສະຫະ 
ລັດອາເມລິກາ ໂດຍສະໜັບສະໜູນທຶນຊ່ວຍເຫືຼອຜ່ານບໍລິສັດ 
ສະເຕີລ້ິງ ແລະ ບໍລິສັດອາມໍກຸຼບຂອງອາເມລິກາເໝືອ. 
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ລາຍງານສະພາບການເງິນຂອງ ຄຊກລ
ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການເງິນໃຫ້ແກ່ ຄຊກລ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍໃນປີ 2012.  

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ໄດ້ຮັບໃນປີ 2012 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນປີ 2012

ສປຊ  1,158,436 965,333

ບໍລິສັດອາມໍກຼຸບ  29,859 122,397

ບໍລິສັດສະເຕີລິ້ງ  85,706 23,050

ແມັກ  70,074 36,332

ລວມໃນປີ 2012 1,344,075 1,147,111 

ທຶນສະໜັບສະໜູນໂດຍຜ່ານ ສປຊ - ແຍກອອກເປັນແຕ່ລະປະເທດຜູ້ໃຫ້ທຶນໃນປີ 2012 (ໂດລາສະຫະລັດ): 

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ໄດ້ຮັບໃນປີ 2012 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນປີ 2012

ອົດສະຕຼາລີ  364,408 

ສະວິດເຊີແລນ 300,000  304,096 

ດີຟິດ (ຢູເຄ) 158,857  92,015 

ກອງທຶນປົກກະຕິຂອງ ສປຊ 80,000  79,950 

ສະຫະພາບເອີລົບ 217,160  71,775 

ໄອແລນ 402,419  37,716 

ນິວຊີແລນ  15,372 

ລວມໃນປີ 2012 1,158,436  965,333 

ທຶນສະໜັບສະໜູນຂອງປະເທດຜູ້ໃຫ້ທຶນໃຫ້ແກ່ ຄຊກລ ໂດຍຜ່ານ ສປຊ, ແຕ່ປີ 2003-2012 (ໂດລາສະຫະລັດ): 

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ໄດ້ຮັບໃນປີ 2012 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນປີ 2012

ສະວິດເຊີແລນ 300,000 1,960,000

ກອງທຶນປົກກະຕິຂອງ ສປຊ 80,000 1,894,629

ອົດສະຕຼາລີ 1,823,303

ໄອແລນ 402,419 902,419

ດີຟິດ (ຢູເຄ) 158,857 635,699

ນິວຊີແລນ 450,907

ສະຫະພາບເອີລົບ 217,160 217,160

ສະຫະລັດອາເມລິກາ 95,238

ການາດາ 81,161

ຝຼັ່ງ 54,867

 ລວມ 1,158,436 8,115,383
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ການກວດກູ້ ລບຕ ຢູ່ເມືອງ 
ບົວລະພາ
ອົງການໂລກປອດຈາກລະເບີດຝັງດິນ (ເວີວິດຕ້າວມາຍ) ແລະ 
ກອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງສະວິດ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນການກວດກູ້ 
ລບຕ ຢູ່ທາງພາກຕາເວັນອອກຊ່ຽງເໜືອຂອງແຂວງຄໍາມ່ວນ, 
ສປປ ລາວ ເລີ່ມແຕ່ປີ 2008 ເປັນຕົ້ນມາ. ເມືອງບົວລະພາ ມີ 
ຊາຍແດນຕິດກັບປະເທດ ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ເປັນເມືອງທີ່ 
ທຸກຍາກທ່ີສຸດ ແລະ ເປັນເມືອງທ່ີຖືໄດ້ວ່າ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງ 
ໜັກໜ່ວງທ່ີສຸດຈາກ ລບຕ ໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ. ໃນຊ່ວງໄລຍະສົງ 
ຄາມຫວຽດນາມ ແມ່ນໄດ້ມີການສ້າງເສ້ັນທາງໂຮ່ຈີມິນຕັດຜ່ານ 
ຈ່ຶງເປັນສາເຫດໃຫ້ມີການຖ້ີມລະເບີດຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ 
ຢ່າງໜັກໜ່ວງໃສ່ເຂດພ້ືນທ່ີດ່ັງກ່າວຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ 
6 ປີ.  

ເຂດພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຖືກລະເບີດຖີ້ມໃສ່ຢ່າງໜັກໜ່ວງ ອັນ  
ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນທັງໝົດຕ້ອງໄດ້ພາກັນອົບພະຍົບອອກຈາກ 
ເມືອງນ້ີ  ເພ່ືອໄປລົບລ້ີຢູ່ບ່ອນອ່ືນທ່ີປອດໄພ, ສ່ວນຜູ້ທ່ີບ່ໍຢາກປະ 
 ເຮອືນຊານບ້ານຊ່ອງຂອງຕນົເອງໄວ ້    ກໍໄ່ດ້ພາກັນໄປລ້ີຢູ່ໃນຖ້ໍາ 
ທີ່ຢູ່ໃກ້ແຖບນັ້ນ. ໃນປີ 2012, ເຂດພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວ ຖືໄດ້ວ່າຍັງມ ີ
ລະເບີດເສດເຫຼືອປາງສົງຄາມຕົກຄ້າງສູງຢູ່ ແລະ ສ່ວນຫຼາຍກໍ ່
ແມ່ນລະເບີດລູກຫວ່ານ. ໃນລະຫວ່າງຍ່າງເລະເບິ່ງຕາມບໍລ ິ
ເວນພື້ນທີ່ຕ່າງໆ ກໍ່ເຮັດໃຫ້ທີມງານຂອງເວີວິດຕ້າວມາຍ ສາ 
ມາດມະໂນພາບອອກມາໄດ້ເລີຍວ່າ ລະເບີດທີ່ຖີ້ມລົງມາໃສ່ 
ຜາຫີນກາວລາວໆກັບສຽງຟ້າຜ່ານ້ັນ        ໄດ້ເຮດັໃຫ້ທວິທັດທາໍມະ 
ຊາດຢູ່ເຂດເສັ້ນທາງໂຮ່ຈີ່ມິນ ຖືກທໍາລາຍບໍ່ແມ່ນໜ້ອຍ.  

ໃນເດືອນທັນວາ 2012, ທີມງານກວດກາຕິດຕາມຂອງອົງການ 
ເວີວິດຕ້າວມາຍ ໄດ້ເດີນທາງໄປແຂວງຄໍາມ່ວນ ເພ່ືອພົບປະກັບ 
ຄກລ ໃນນາມເປັນຜູ້ໃຫ້ທຶນໜ່ຶງທ່ີໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ເພ່ືອປະ 
ເມີນເບ່ິງຜົນຄວາມຄືບໜ້າໃນການເກັບກູ້ ລບຕ. ທີມງານຕິດຕາມ 
ກວດກາປະກອບມີ ທ່ານ ຟິວບີນ ແລະ ທ່ານນາງ ແຄດທ໌ລິນ 
ສ໌ວິດ ໄດ້ພົບປະກັບອໍານວຍການໃຫ່ຍຂອງ ຄກລ ແລະ ຫົວໜ້າ  
ປະສານງານ ຄກລ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ເພ່ືອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຜົນ 
ສໍາເລັດ ແລະ ສ່ິງທ້າທາຍຕ່າງໆໃນການດໍາເນີນວຽກງານກວດ 
ກູ້ ລບຕ ໃນປີ 2012. ພ້ອມນ້ັນ, ທີມງານກວດກາຕິດຕາມ ຍັງ 
ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມສະໜາມກວດກູ້ຂອງ ຄກລ ອີກດ້ວຍ. 

ສະໜາມກວດກູ້ແຫ່ງທີ່ສອງ ທີ່ຢູ່ບ້ານນາສະລົມ ແມ່ນໄດ້ໃຊ ້
ເປັນສະຖານທ່ີໃຫ້ທີມງານກວດກາຕິດຕາມຂອງອົງການເວີວິດ 
ຕ້າວມາຍ ໄດ້ລົງມາຢ້ຽມຢາມ ເພື່ອໃຫ້ມາເຫັນກັບຕາການດໍາ 
ເນີນວຽກງານກວດກູ້ ລບຕ ຢູ່ເມືອງບົວລະພາ. ການນໍາໃຊ້ລົດໄຖ 
ນາເຂ້ົາໄປບຸກເບີກພ້ືນທ່ີປ່າຕຶບໜາ ເພ່ືອເປັນການເປີດທາງເຂ້ົາ 
ໄປຫາພ້ືນທ່ີໆຈະມີການກ່ໍສ້າງພ້ືນຖານໂຄງລ່າງຂອງລັດຖະ 
ບານນ້ັນ ແມ່ນໄດ້ຖືກຢຸດສະງັກ ເນ່ືອງຈາກວ່າ ພົບເຫັນ ລບຕ   
ເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍຕົກຄ້າງຢູ່. ຄກລ  ໄດ້ຖືກເອ້ີນຕົວໃຫ້ເຂ້ົາ 
ໄປເຮັດການສໍາຫຼວດ ລບຕ ທ່ີຕົກຄ້າງ ແລະ ໄດ້ພົບລະເບີດບົມ 
ໃຫ່ຍໜັກ 500 ປອນ ແລະ ລບຕ 3 ປະເພດ ລວມທັງໝົດ 80  
ໜ່ວຍ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຄກລ ກໍ່ໄດ້ປະສານງານເອົາທີມງານກວດກູ້ອື່ນໆ 
ມາສົມທົບເພີ່ມ ເພື່ອຊ່ວຍກັນເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ທໍາລາຍ. ໂດຍ 
ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ຄກລ ໃນຄັ້ງນ້ັນ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ ຄກລ ໄດ້ສືບ 
ຕໍ່ເຂົ້າໄປເຮັດການກວດກູ້ ລບຕ ່ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການພັດທະ 
ນາພ້ືນຖານໂຄງລ່າງຂອງຊຸມຊົນ ລວມມີ ການກ່ໍສ້າງສຸກສາລາ, 
ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ ແລະ ຕະຫຼາດ. ບ່ໍມີການພັດທະນາໂຄງລ່າງ 
ພື້ນຖານໃດໃນເຂດນີ້ສາມາດເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນໄດ້ ຖ້າປັດສະຈາກ 
ການກວດກູ້ ລບຕ ອອກກ່ອນ ແລະ ການສືບຕ່ໍສະໜັບສະໜູນ 
ຂອງອົງການເວີວິດຕ້າວມາຍ ເຂ້ົາໃນການກວດກູ້ ລບຕ ແມ່ນຖື 
ໄດ້ວ່າມີຄວາມສໍາຄັນທ່ີສຸດ. 

ໃນຕໍ່ໜ້ານີ້, ສໍາລັບການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງ 
ຄວາມທຸກຍາກ; ລັດຖະບານລາວ ວາງແຜນຈະສ້າງສ່ິງອໍານວຍ 

ແມ່ລູກອອ່ນຄົນໜຶ່ງກໍາລັງຍ່າງໄປຫຼົບຢູ່ສະຖານທີ່ປອດໄພ 
ບ່ອນທີ່ທີມງານກວດກູ້ຂອງ່ ຄກລ ໄດ້ມີການກະກຽມໄວ້ໃຫ້ ກ່ອນ 
ຈະມີການທໍາລາຍ ລບຕ ຢູ່ທີ່ບ້ານນາສະລົມ, ເມືອງບົວລະພາ.

ບາ້ນແຫງ່ໜຶງ່ຢູເ່ມອືງບວົລະພາ      ທີເ່ປນັຕວົຢາ່ງບົງ່ບອກເຖງິ      ‘ການ 
ດໍາລົງຊີວິດທີ່ຕິດພັນກັບ ລບຕ’, ໂດຍການນໍາເອົາເສດຮາງເຫຼັກ 
ຂອງລະເບີດກະປາງ ນໍາໃຊ້ເປັນອຸປະກອນຕ່າງໆ. ຢູ່ໃນບ້ານແຫ່ງ 
ນີ້ ເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງເສດຮາງເຫຼັກຂອງລະເບີດກະປາງ ແມ່ນຖືກນໍາ 
ໃຊ້ເປັນບ່ອນປູກຜັກ.
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ຮູບຂ້າງເທິງ: ທີມງານຕິດຕາມກວດກາຂອງອົງການເວີວິດຕ້າວມາຍ 
ທ່ານນາງ ແຄັດ ສ໌ວິດ ໂອ້ລົມກັບແມ່ລູກອ່ອນຄົນໜ່ຶງ ຢູ່ບ້ານນາສະ 
ລົມ ໃນຂະນະ່ກໍາລັງຍ່າງໄປສະຖານທ່ີປອດໄພເພ່ືອອອກຈາກສະ 
ໜາມທໍາລາຍ ລບຕ. 

ຮູບຂ້າງເທິງ: ທິວທັດທໍາມະຊາດຂອງໜ້າຜາຫີນກາວຢູ່ເມືອງບົວ 
ລະພາ ທ່ີປະຊາຊົນຫວຽດນາມ ນໍາເອົາໄປເຮັດເສ້ັນທາງ’’ໂຮຈີມິນ’.
ຜາຫີນກາວດ່ັງກ່າວນ້ີ ແມ່ນຖືກລະເບີດຖ້ີມລົງໃສ່ຢ່າງໜັກໜ່ວງ 
ແລະ ຖືໄດ້ວ່າເປັນ ເຂດທ່ີຍັງມີ ລບຕ ຕົກຄ້າງສູງ ່ໃນປະຈຸບັນ. 

ຄວາມສະດວກຂ້ຶນຫຼາຍຢ່າງຢູ່ທ່ີນາສະລົມ ເປັນຕ້ົນແມ່ນ ສຸກສາ 
ລາ, ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການສຶກສາ ແລະ 
ການຄ້າຂາຍຕ່າງໆ. ນອກຈາກນ້ັນ, ກ່ໍຍັງມີແຜນການທ່ີຈະກ່ໍສ້າງ 
ເສັ້ນທາງລົດໄຟແຕ່ເໜືອຮອດໃຕ້ ໂດຍຜ່ານບັນດາເມືອງທີ່ີຢູ່ 
ເຂດພາກຕາເວັນອອກຊ່ຽງເໜືອຂອງແຂວງຄໍາມ່ວນ ເພ່ືອປ່ຽນ 
ແທນການນໍາໃຊ້ເສ້ັນທາງທ່ີອາດໃຊ້ເວລາດົນ ແລະ ບ່ໍສະດວກ. 
ພ້ອມນ້ັນ, ກ່ໍເພ່ືອເປັນການກະຕຸກຊຸກຍູ້ການພັດທະນາການຄ້າ 
ຈາກປະເທດ ສສ ຫວຽດນາມ ທີ່ມາຫາປະເທດໄທ ໂດຍຜ່ານ 
ສປປ ລາວ.

ລະດັບການຕົກຄ້າງ ລບຕ ທີ່ສູງຢູ່ບັນດາແຂວງທາງພາກຕາ 
ເວັນອອກຊ່ຽງເໜືອຂອງລາວ ແມ່ນເປັນສິ່ງກີດຂວາງການພັດ 
ທະນາ ແລະ ພ້ືນທ່ີສ່ວນຫຼາຍແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ມີ 
ການກວດກູ້ ລບຕ ອອກຈາກພື້ນທີ່ໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພກ່ອນ 
ເລີ່ມມີການກໍ່ສ້າງຂຶ້ນ. ປະຈຸບັນນີ້, ສປປ ລາວ ຍັງມີຄວາມຕ້ອງ 
ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອເຂົ້າໃນການກວດກູ້ ລບຕ ຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມ ແລະ  ອົງ 
ການເວີວິດຕ້າວມາຍ     ກໍ່ຈະສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນທຶນການຊ່ວຍ 
ເຫືຼອດ່ັງກ່າວອີກຕ່ໍໄປໃນອານາຄົດ. 

 ‘ລະເບີດລູກຫວ່ານຕົກຢູ່ຂ້າງຕົ້ນໄມ້’ ຢູ່ໃນສະໜາມກວດກູ້ 
ທີ່ບ້ານນາສະລົມ, ຊຶ່ງລະເບີດດັ່ງກ່າວນີ້ ແ່ມ່ນປະຊາຊົນພົບ  
ເຫັນ ແລ້ວຍ້າຍມາວາງໄວ້ຢູ່ທາງຂ້າງຕົ້ນໄມ້.
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ກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາເຊັມ
ກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາເຊັມຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 5-6 
ພະຈິກ 2012, ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ  
ໄດ້ນໍາເອົາບັນດາຜູ້ນໍາຂ້ັນສູງຂອງປະເທດຕ່າງໆຈາກບັນດາ 
ປະເທດເອີລົບ ແລະ ອາຊີ ເ້ຂົ້າຮ່ວມປຶກສາຫາລືກັນກ່ຽວກັບ 
ບັນຫາຕ່າງໆຂອງສາກົນ ແລະ ເພ່ືອເຮັດແນວໃດໃຫ້ສອງທະວີບ 
ດ່ັງກ່າວນ້ີ ມີການສ້າງສາຍສໍາພັນການຮ່ວມມືຮ່ວມກັນ.

ຈຸດປະສົງສໍາຄັນຂອງກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາເຊັມແມ່ນເນ້ັນ 
ໜັກໃສ່້ຫົວຂໍ້ ‘ເພື່ອນເພື່ອສັນຕິພາບ, ຄູ່ຮ່ວມງານເພື່ອຄວາມ 
ຮັ່ງມີ‘ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການເງິນ. ການປຶກສາຫາລ ື
ກັນໃນກອງປະຊຸມມື້ທີສອງແມ່ນສຸມໃສ່ການຮ່ວມມືກັນແກ້ໄຂ 
ບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆຂອງໂລກເຊັ່ນ: ການປ່ຽນແປງຂອງ 
ດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ບັນດາເປ້ົາໝາຍສະຫັດສະວັດ ດ້ານການ 
ພັດທະນາຕ່າງໆ. ນອກຈາກນັ້ນ, ກໍ່ໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືກັນ 
ກ່ຽວກັບບັນຫາລະເບີດນິວເຄຼຍຢູ່ປະເທດອີຣານ ແລະ ສະພາບ 
ການທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ປະເທດຊີເຣຍ, ຊຶ່ງບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມ 
ກອງປະຊຸມທັງໝົດ ກໍ່ໄດ້ສະແດງການສະໜັບສະໜູນເພື່ອແກ້
ໄຂບັນຫາວິກິດການຕ່າງໆເພື່ອຄວາມສັນຕິພາບ. 

ວາລະກອງປະຊຸມໃນຕອນສຸດທ້າຍແມ່ນໄດ້ມີການປຶກສາຫາ 
ລືກັນກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືທາງດ້ານວຽກງານວັດທະນະທໍາ-ສັງ 
ຄົມ, ການແລກປ່ຽນກັນທາງດ້ານການສຶກສາ, ບັນຫາການອົບ 
ພະຍົບ ແລະ ບັນຫາການສົ່ງເສີມສິດທິມະນຸດ. 

ຄຊກລ ແລະ ຄກລ, ໃນນາມຕາງໜ້າຂະແໜງການ ລບຕ ຢູ່ໃນ 
ສປປ ລາວ ຖືໄດ້ວ່າມີຜົນສໍາເລັດຢ່າງຈົບງາມທ່ີໄດ້ເຂ້ົາໄປຮ່ວມ
ໃນການວາງສະແດງກ່ຽວກັບຜົນຮ້າຍຂອງ ລບຕ ຢູ່ໃນກອງປະ 
ຊຸມທີ່ມີຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນໃນຄັ້ງນີ້, ສະແດງອອກມີບັນ 
ດາຜູ້ແທນ, ສ່ືມວນຊົນຕ່າງປະເທດ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກບັນດາ 
ປະເທດຕ່າງໆ ເຂ້ົາຢ້ຽມຊົມ ແລະ ມີການສອບຖາມກ່ຽວກັບບັນ 
ຫາ ລບຕ ທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ ເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ.

ຄຊກລ ແລະ ຄກລ ແມ່ນພາກສ່ວນນ້ອຍໜ່ຶງໃນນາມອົງການຈັດ 
ຕັ້ງຂອງລັດຖະບານລາວ ໄດ້່ຖືກເຊື້ອເຊີນໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມວາງສະ 

ແດງກ່ຽວກັບບັນຫາ ລບຕ ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມລະດັບສູງດ່ັງກ່າວນ້ີ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ຍັງໄດ້ມີໂອ 
ກາດ ເຂົ້າຮ່ວມວາງສະແດງຢູ່ໃນກອງປະຊຸມອາຊີ-ເອີລົບ ເວທີ 
ສົນທະນາພາກປະຊາຊົນ, ກອງປະຊຸມລັດຖະສະພາ ອາຊີ-ເອີ 
ລົບ ແລະ ກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈໍາປີຂອງ ສປປ ລາວ ຮ່ວມ 
ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານຕ່າງໆ ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 23 ພະຈິກ  
2012 ອີກດ້ວຍ. 

ສິ່ງທີ່ເນັ້ນໜັກໃນການນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບບັນຫາ ລບຕ ເນື່ອງ 
ໃນໂອກາດກອງປະຊຸມລະດັບສູງ ກໍ່ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມີການ
ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ ຢູ່ 
ສປປ ລາວ ແລະ ສິ່ງທ້າທ້າຍຕ່າງໆຂອງ ລບຕ ທີ່ຍັງສືບຕໍ່ສົ່ງ 
ຜົນກະທົບໃສ່ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ. 

ພິທີຕັດແຖບຜ້າເນື່ອງໃນພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນທີ 1 ສິງຫາ ວັນມີຜົນບັງ
ຄັບໃຊ້ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການເກືອດຫ້າມລະເບີດລູກຫວ່ານ.

ຜູ້ແທນເຂ້ົາຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາເຊັມ ຈາກບັນດາປະເທດ 
ອາຊີ ແລະ ເອີລົບ ຢ້ຽມຢາມການວາງສະແດງກ່ຽວກັບ ລບຕ ຢູ່ໃນ 
ກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາເຊັມ ເພ່ືອຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບບັນຫາ ລບຕ ທ່ີຕົກ 
ຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ.
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ເປ້ົາໝາຍສະຫັດສະວັດ  
ດ້ານການພັດທະນາ ອັນດັບ 9
ໂດຍເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງບັນຫາ ລບຕ ທີ່ໄດ້ມີີການເຊື່ອມ 
ໂຍງກັບວຽກງານແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ; ໃນປີ 2010 ລັດຖະບານ 
ລາວ ໄດ້ໃຫ້ຄໍາໜັ້ນສັນຍາເພື່ອເຮັດສໍາເລັດເປົ້າໝາຍສະຫັດ 
ສະວັດດ້ານການພັດທະນາອັນໃໝ່ຄື: ເປົ້າໝາຍສະຫັດສະວັດ 
ດ້ານການພັດທະນາ ອັນດັບ 9 ເພື່ອຫູຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກ 
ລບຕ, ຊ່ຶງມີສະເພາະແຕ່ ສປປ ລາວ ແລະ ປະເທດເພ່ືອນບ້ານ 
ຄືລາດຊະອານາຈັດກໍາປູເຈຍ ເທົ່ານັ້ນ ທີ່ມີເປົ້າໝາຍອັນດັບ 9 
ທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍສະເພາະ ເນື່ອງຈາກວ່າເປັນປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບ 
ຜົນກະທົບຈາກ ລບຕ ແລະ ລະເບີດຝັງດິນຄືກັນ. 

ເປົ້າໝາຍສະຫັດສະວັດດ້ານການພັດທະນາ ອັນດັບ 9 ປະ 
ກອບມີ 3 ຄາດໝາຍຄື: 

1. ຮັບປະກັນກວດກູ້ ລບຕ ອອກຈາກເນື້ອທີ່ບູລິມະສິດ/
ດິນກະສິກໍາຕ່າງໆໃຫ້ສໍາເລັດພາຍໃນປີ 2020.

2. ຫລຸດຜ່ອນຈຳນວນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກອຸປະຕິເຫດ 
ລບຕ ໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ.

3. ຮັບປະກັນການຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານ 
ການປ່ິນປົວທາງການແພດ ແລະ ຟ້ືນຟູ ໄດ້ຢ່າງທ່ົວເຖິງ 
ໃຫ້ແກ່ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບພັນ 
ທະທ່ີລະບຸໄວ້ໃນສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການຕ້ານລະ 
ເບີດລູກຫວ່ານ.

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາກາເຄ່ືອງໝາຍສໍາ ລັບ 
ເປົ້າໝາຍສະຫັດສະວັດ ອັນດັບ 9   ຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 
1 ສິງຫາ 2012. ພ້ອມນ້ັນ, ຄຊກລ ສົມທົບກັບອົງການ ສປຊ ກ່ໍ 
ໄດ້ມີການໂຄສະນາເຜີນແຜ່ກາເຄ່ືອງໝາຍດ່ັງກ່າວຢ່າງກວ້າງ
ຂວາງໃນໂອກາດງານຕ່າງໆ, ລວມທັງຢູ່ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດ 
ອາເຊັມ ອີກດ້ວຍ.

ການແຂ່ງຂັນອອກແບບກາເຄ່ືອງໝາຍດ່ັງກ່າວນ້ີ ແມ່ນເພ່ືອໂຄສະນາ 
ເຜີຍແຜ່ໃຫ້ມີການຮັບຮູ້ກັນ ແລະ ບັນດານັກອອກແບບກ່ໍໄດ້ມີການສ່ົງຜົນ
ງານຂອງຕົນເຂ້ົາມາປະກວດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ກາເຄ່ືອງໝາຍທ່ີໄດ້ຮັບລາງ 
ວັນຊະນະເລີດ ແມ່ນມີລັກສະນະສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນບັນຫາລະເບີດເບີດບ່ໍ 
ທັນແຕກໄດ້ເປັນຢ່າງດີ       ແລະ      ຮູບແບບຂອງກາເຄ່ືອງໝາຍດ່ັງກ່າວນ້ີ            ກ່ໍສອດ 
ຄ່ອງກັບກາເຄ່ືອງໝາຍເປ້ົາໝາຍສະຫັດສະວັດແຕ່ 1 ເຖິງ 8 ອີກດ້ວຍ.

ຮູບຂ້າງເທິງ: ນັກຮຽນມັດທະຍົມມໍປາຍ ຢ້ຽມຊົມການວາງສະແດງ ກ່ຽວກັບ 
ລບຕ ເນຶ່ືອງໃນໂອກາດການປະກາດໃຊ້ກາສັນຍາລັກເປ້ົາໝາຍສະຫັດສະ 
ວັດດ້ານການພັດທະນາ ອັນດັບ 9 ໃນພິທີສະເຫີຼມສະຫຼອງຄົບຮອບ 2 ປີ 
ວັນທີຜົນບັງຄົບໃຊ້ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການເກືອດຫ້າມລະເບີດລູກຫວ່ານ 
ທ່ີຈັດຂ້ຶນທ່ີຫໍວັດທະນະທໍາແຫ່ງຊາດ.
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ບໍລິສັດສະໂຕລາເອັນໂຊ ໄດ້ຄົ້ນພົບຮູບແບບການຮ່ວມມືກັບ   
ທ້ອງຖິ່ນແບບຕ່າງຝ່າຍຕ່າງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ. ໃນປີ 2007, 
ບໍລິສັດສະໂຕລາເອັນໂຊ  ໄດ້ເລີ່ມໂຄງການປູກໄມ້ແບບມີການ 
ກະເສດຂ້ຶນເປັນຄ້ັງທໍາອິດ ໂດຍການປູກເຂ້ົາ ແລະ ພຶດທາງ ການ 
ກະເສດ ໃສ່ພື້ນທີ່ດິນທີ່ມີການກວດກູ້ ລບຕ ອອກແລ້ວ. 

ໂຄງການປູກໄມ້ແບບມີການກະເສດແມ່ນຕ້ັງຢູ່ແຂວງສາລະ
ວັນ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ, ທາງພາກໃຕ້ຂອງ ສປປ ລາວ. ສໍາ 
ລັບໂຄງການທ່ີຕ້ັງຢູ່ບໍລິເວນແຖບເສ້ັນທາງໂຮຈ່ີມິນນ້ັນແມ່ນ 
ຈະໄດ້ຂະຫຍາຍໄປສະຖານທີ່ອື່ນຕື່ມອີກ, ບ່ອນທີ່ບໍ່ມີ ລບຕ 
ຕົກຄ້າງ, ແຕ່ເບ່ິງແລ້ວຄືຊິເປັນໄປໄດ້ຍາກ. ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ,  
ທາງບໍລິສັດກ່ໍໄດ້ເບ່ິງເຫັນໂອກາດໃນການພັດທະນາແບບ 
ກວມລວມ ແລະ ຮູບແບບການພັດທະນາໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ, 
ມີຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ, ບໍລິສັດ ແລະ ເປັນການປະ 
ກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົງແຫ່ງຊາດ 
ຂອງລັດຖະບານອີກດ້ວຍ. 

ປ່ຽນສິ່ງທ້າທາຍໃຫ້ເປັນໂອກາດ
ດ່ັງທ່ີຮູ້ວ່າ ການປະຕິບັດງານຢູ່ໃນເຂດພ້ືນທ່ີ ລບຕ ຕົກຄ້າງສູງ 
ແມ່ນເປັນສ່ິງທ້າທາຍ, ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ,       ມັນກ່ໍເປັນໂອ ກາດ 
ທ່ີພວກເຮົາຈະໄດ້ “ເຮັດສ່ິງດີໆໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ” ທ່ີອາໄສໃນເຂດ 
ພ້ືນທ່ີດ່ັງກ່າວ. ປະຈຸບັນນ້ີ, ຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນດ່ັງກ່າວ ຍັງຖືກໄພຂ່ົມ 
ຂູ່ຈາກຜົນກະທົບທ່ີມາຈາກສົງຄາມຫວຽດນາມ.

ໃນການເລີ່ມຕົ້ນໂຄງການແຕ່ລະຄັ້ງ, ສະໂຕລາເອັນໂຊກໍ່ໄດ້ 
ໃຫ້ຄໍາໜັ້ນສັນຍາໃນການກວດກູ້ ລບຕ ອອກຈາກພື້ນທີ່ກ່ອນ 
ທຸກຄັ້ງ ແລະ ຄໍາໜັ້ນສັນຍາທີ່ໃຫ້ໄວ້ດັ່ງກ່າວກໍ່ຍັງບໍ່ປ່ຽນແປງ. 
ໃນທ້າຍເດືອນທັນວາ  2012, ສະໂຕລາເອັນໂຊ ໄດ້ໃຊ້ງົບປະ 
ມານເຂົ້າໃນການກວດກູ້ເນື້ອທີ່ຫຼາຍກວ່າ 1,100 ເຮັກຕາ ຢູ່ ໃນ 
ສປປ ລາວ. 

ຊາວນາຢູ່ທ້ອງຖິ່ນໃນເຂດນ້ີສ່ວນຫຼາຍແມ່ນພາກັນປູກເຂົ້າ 
ແລະ ພືດຊະນິດອ່ືນໆແບບເຄ່ືອນທ່ີ, ຊ່ຶງເປັນສາເຫດໃຫ້ໄດ້ເຂ້ົາ 
ເຂົ້າກິນບໍ່ພຽງພໍ. ເປົ້າໝາຍໂຄງການຢູ່ໃນເມືອງນີ້ແມ່ນຢູ່ຫ່າງ 
ໄກ ແລະ ໂຄງການກໍ່ຕັ້ງຢູ່ເຂດທີ່ມີປະຊາຊົນທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດ 
ໃນ ສປປ ລາວ. ອົງການອາຫານໂລກ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ເມືອງດັ່ງ 
ກ່າວ ມີລະດັບການຄໍ້າປະກັນທາງສະບຽງອາການທີ່ບໍ່ໜັ້ນຄົງ 
ສູງ. ໂອກາດໃນການຈ້າງງານປະຊາຊົນໃຫ້ມາປູກເຂົ້າໃຫ້ໄດ ້
ຢ່າງພຽງພໍແມ່ນບໍ່ມີ ແລະ ມີຄວາມລໍາບາກໃນການຊົດເສີຍ 
ເປັນເງິນສົດໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາ ເພ່ືອນໍາໄປຊ້ືເຂ້ົາກິນ ແທນທ່ີຈະຫັນມາ 
ປກູກນິດວ້ຍຕນົເອງ.   ນອກຈາກນັນ້,     ປະຊາຊນົໃນເຂດດັງ່ກາ່ວ 
ກ່ໍຍັງພົບກັບບັນຫາ ລບຕ ຢ່າງຮ້າຍແຮງອີກດ້ວຍ.  

ຕົວຢ່າງຖຸລະກິດແບບກວມລວມ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ 
ຢູ່ ສປປ ລາວ

ບໍລິສັດສະໂຕລາເອັນໂຊ ແມ່ນບໍລິສັດເປັນທ່ີຮູ້ກັນດີໃນໂລກໃນ 
ເລ່ືອງຂອງການດໍາເນີນທຸລະກິດແບບມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ສໍາ 
ລັບບໍລິສັດສະໂຕລາເອັນໂຊທ່ີຢູ່ ສປປ ລາວ ກ່ໍໄດ້ມີການເຄ່ືອນ 

ໄຫວການດໍາເນີນຖຸລະກິດແບບປະສົມປະສານກັບພັດທະນາ 
ເຊ່ັນດຽວກັນ. ໂຄງການທ່ີດໍາເນີນຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນຊ້ີນໍາ 
ໂດຍບໍລິສັດຮັບຜິດຊອບການຮ່ວມມືທາງສັງຄົມທາງດ້ານຫັຼກ 
ການ ແລະ ເນ້ັນໜັກໃສ່ການປັບປຸງຊີວິດກການເປັນຢູ່ຂອງປະ 
ຊາຊົນໃນເຂດທ່ີມີໂຄງການ. ຕົວຢ່າງການດໍາເນີນຖຸລະກິດແບບ 
ກວມລວມ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງແມ່ນໄດ້ມີການປັບປຸງໂດຍອີງ 
ໃສ່ການສໍາຫຼວດທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຢູ່ພາຍໃນປະເທດ 
ແລະ ການປະເມີນແບບອິດສະຫຼະຜົນກະທົບທາງດ້ານສັງຄົມ 
ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ອີເອັດໄອເອ),  ຊຶ່ງການປະເມີນດັ່ງກ່າວນີ້ 
ແມ່ນດໍາເນີນໂດຍ ໄອຢູຊີເອັນ, ຢູເອັນດີພີ,  ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ 
ກະສິກໍາຂອງສະວີເດນ.

ການສຶກສາໄດ້ກໍານົດຄວາມຕ້ອງການຂອງການພັດທະນາຫຼາຍ
ຢ່າງເພ່ືອນໍາເຂ້ົາໄປແກ້ໄຂໃນໂຄງການ.                 ການຄ້ໍາປະກັນສະບຽງ ອາ 
ຫານແມ່ນສະແດງອອກມາກ່ອນໜູ່ໃນຜົນຂອງການສຶກສາວ່າ    
ເປັນບັນຫາຕົ້ນຕໍໃນເຂດພື້ນທີ່ດໍາເນີນໂຄງການ, ຊຶ່ງກາູນປູກ 
ໄມ້ແບບມີການກະເສດ ກໍ່ແມ່ນໜຶ່ງໂຄງການທີ່ໄດ້ຖືກປັບປຸງ 
ຂ້ຶນມາເພື່ອແນໃສ່ປັບປຸງທາງດ້ານສະຫວັດດີການຂອງຊຸມ 
ຊົນທ້ອງຖິ່ນ, ມີການເພີ່ມຜົນຜະລິດເຂົ້າ, ພືດອາຫານຕ່າງໆ 
ລວມທັງ ຜົນຜະລິດທາງໄມ້ ອີກດ້ວຍ. 

ແບບຢ່າງການປູກໄມ້ແບບມີການກະເສດຂອງບໍລິສັດສະໂຕລາ 
ເອັນໂຊ ຢູ່ເມືອງຕະໂອ້ຍ, ແຂວງສາລະວັນ.

ຜືນປ່າແຫ່ງເມັດເຂົ້າ: ບໍລິສັດເອກະຊົນເກັບກູ້ ລບຕ 
ແລະ ການພັດທະນາການປູກໄມ້ແບບມີການກະເສດ
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ບໍລິສັດເອັດສ໌ບີເຫັດ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບສະໂຕລາເອັນໂຊ ໃນການ 
ກວດກູ້ ລບຕ ອອກຈາກພື້ນທີ່ຂອງໂຄງການ. 

ຕົວຢ່າງຂອງສະໂຕລາເອັນໂຊໃນການປູກໄມ້ແບບ     
ມີການກະເສດ ແລະ ການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ- 
ການດໍາເນີນທຸລະກິດແບບມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ແນວຄວາມຄິດຕ້ົນຕໍຂອງແບບຢ່າງການປູກໄມ້ແບບມີການກະ 
ເສດນ້ັນມັນແມ່ນພ້ືນຖານຂອງການນໍາໃຊ້ພ້ືນທ່ີຫວ່າງຕາມ       
ແລວປູກຕ້ົນໄມ້ໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດ ໂດຍການອະນຸຍາດໃຫ້ປະຊາ 
ຊົນສາມາດເຂົ້າໄປປູກເຂົ້າ ແລະ ພືດທາງກະສິກໍາອື່ນໆໃສ່ບໍ 
ລິເວນຕາມບ່ອນວ່າງຂອງຕ້ົນໄມ້.     ການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນແບບນ້ີແມ່ນ 
ສາມາດກ່ໍໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດໃນແງ່ຜົນຜະລິດຂອງການປູກ
ໄມ້ໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ ແລະ ຊາວນາອີກດ້ວຍ. ສໍາລັບການຄ້ໍາປະກັນ 
ສະບຽງອາຫານ ກໍ່ແມ່ນການສົ່ງເສີມອີກດ້ານໜຶ່ງຜ່ານການນໍາ 
ໃຊ້ແຮງງານຂອງປະຊາຊົນເຂ້ົາໃນການເຮັດວຽກ ເພ່ືອສ້າງລາຍ 
ໄດ້ແບບເງິນສົດໃຫ້ແກ່ຊາວນາ ເປັນຕ້ົນແມ່ນ ການຖາງປ່າ, ການ 
ປູກຕ້ົນໄມ້, ການກໍາຈັດສັດຕູພືດ ແລະ ວຽກອ່ືນໆຂອງບໍລິສັດ. 

ນອກຈາກນ້ັນ, ບໍລິສັດຍັງໄດ້ສະໜັບສະໜູນຊາວນາ ໂດຍການ 
ກວດກູ້ ລບຕ, ກະກຽມດິນ ແລະ ໃຫ້ຄໍາແນນນໍາທາງດ້ານວິຊາ 
ການ ເປັນຕ້ົນແມ່ນ ການປູກເຂ້ົາໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດສູງ ໂດຍ 
ສົມທຽບໃຫ້ເຫັນກັບການປູກເຂ້ົາແບບດ້ັງເດີມ. ຮູບແບບການປູກ 
ໄມ້ແບບມີການກະເສດນ້ີ ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນດີຫຼາຍທາງດ້ານການ 
ສະໜອງສະບຽງອາຫານໃຫ້ແກ່ຊາວບ້ານຜູ້ທ່ີລອງເຮັດຕາມ 
ຮູບແບບດ່ັງກ່າວນ້ີ. ຜ່ານການນໍາໃຊ້ຮູບແບບດ່ັງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ ປະ 
ສິດທິພາບຂອງການເຮັດນາເພ່ີມຂ້ຶນ,            ຊ່ຶງເຮັດໃຫ້ຊາວນານໍາໃຊ້ 
ເນ້ືອທ່ີໃນການປູກເຂ້ົາໜ້ອຍລົງ, ໃຊ້ເວລາໜ໊ອຍລົງ,    ແຕ່ຈາໍນວນ 
ຜົນຜະລິດແມ່ນຍັງໄດ້ຈໍານວນເທົ່າກັນ, ທຽບໃສ່ການປູກເຂົ້າ 
ແບບດ້ັງເດີມທ່ີເຄີຍເຮັດມາ. 

ບໍລິສັດ ໄດ້ແບ່ງດິນອອກເປັນຫ້ອງສໍາລັບປູກໄມ້ ແລະ ແບ່ງພ້ືນ 
ທ່ີອ່ືນໆອອກເປັນຫຼາຍໆຕອນ ເພ່ືອວາງແຜນໄວ້ປູກໄມ້ເພ່ີມເຕີມ
ໃນຊຸມປີຕ່ໍໜ້າ. ຫັຼງຈາກນ້ັນ, ກ່ໍໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຊາວນາເຂ້ົາມາ 
ປູກເຂ້ົາໃສ່ບໍລິເວນແລວປູກຕ້ົນໄມ້ ແລະ ສາມາດສ້າງລາຍໄດ້
ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນທຸກໆປີ. ການພັດປ່ຽນໃຫ້ຊາວນາເຂ້ົາມາປູກ 
ເຂ້ົາໃນພ້ືນທ່ີແມ່ນໄດ້ມີການປັບປຸງຢູ່ຕະຫຼອດ ເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫ້ 
ຊາວນາມີຄວາມຫ້າວຫັນເຂ້ົາມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການ 
ແລະ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງ. 

ຊາວນາສາມາດປູກພືດຕ່າງໆໄດ້ເຊ່ັນ: ເຂ້ົາ, ຫວາຍ, ມັນຕ້ົນ, ສາ 
ລີ ແລະ ໝາກຖ່ົວ ແລະ ອ່ືນໆ ໃສ່ລະຫວ່າງກາງແລວປູກຕ້ົນໄມ້ 
ໃນໄລຍະເວລາ 2 ປີ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ດິນດ່ັງກ່າວສໍາລັບເປັນ 
ບ່ອນລ້ຽງງົວຄວາຍໄດ້ ຈົນກວ່າຮອດເວລາເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດ, 
ຫັຼງຈາກການເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດໃໝ່ ແລະ ການລ້ຽງສັດແລ້ວ, 
ຕາມທໍາມະດາແລ້ວ ກ່ໍສາມາດເຮັດໄດ້ຮອດປີທີເຈັດ. 

ສະໂຕລາເອັນໂຊ ໄດ້ສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ແກ່ 
ຊາວນາ. ພ້ອມນ້ັນ, ກ່ໍໄດ້ສືບຕ່ໍຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຊາວນາໃນການ 
ປັບປຸງເຕັກນິກໃນການເຮັດກະສິກໍາ. ຜົນທ່ີໄດ້ຮັບແມ່ນຈະເຮັດໃຫ້ 
ຊາວນາໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດຫຼາຍຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາ ແລະ ທາງບໍລິສັດເອງ 
ກ່ໍໄດ້ສະໜັບສະໜູນໃນການຊອກຫາຕະຫຼາດໃຫ້ ເພ່ືອໃຫ້ປະຊາ 
ຊົນສາມາດນໍາຜົນຜະລິດຕ່າງໆໄປຂາຍໄດ້.        ນອກຈາກນັ້ນ,         
ສະໂຕລາເອັນໂຊ ຍັງໄດ້ນໍາໃຊ້ເງິນຂອງຕົນເອງໃນການສ້າງຕ້ັງ 
ກອງທຶນພັດທະນາໝູ່ບ້ານ ເພ່ືອສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ຊາວບ້ານ 
ສ້າງໂຮງຮຽນ, ເຮັດໃຫ້ຊາວບ້ານມີໄຟຟ້າໃຊ້,  ສະໜັບສະໜູນຊາວ 
ບ້ານໃນການລ້ຽງສັດ, ສ້າງນ໊ໍາລິນ ແລະ ການປັບປຸງອ່ືນໆ. 

ການກວດກ ລບຕ ແລະ ບໍລິສັດເອັດບີເຫັດ – ການດໍາ
ເນີນທຸລະກິດແບບມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ເຂດຊົນນະບົດທ່ີມີອັດຕາຄວາມທຸກຍາກສູງ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນມີ 
ລບຕ ຕົກຄ້າງ. ພາຍຫັຼງມີການກວດກູ້ ລບຕ ອອກຈາກພ້ືນທ່ີແລ້ວ, 
ໂຄງການຈ່ຶງຈະສາມາດປູກຕ້ົນໄມ້ໃສ່ໄດ້ ແລະ ຊາວນາເອງກ່ໍຈ່ຶງ 
ສາມາດເຂ້ົາໄປປູກເຂ້ົາໃສ່ໄດ້ເຊ່ັນດຽວກັນ-ແນໃສ່ເພ່ືອສ້າງ 
ຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ຊາວບ້ານ ແລະ ກໍາມະກອນທ່ີເຮັດວຽກຢູ່ 
ເຂດພ້ືນທ່ີປູກຕ້ົນໄມ້. ສະນ້ັນ, ເນ້ືອທ່ີທ່ີມີຄວາມປອດໄພ ແລະ  ເປັນ 
ດິນທ່ີອຸດົມສົມບູນແມ່ນຈະສາມາດນໍາໃຊ້ເຂ້ົາໃນການຜະລິດຕ້ົນ
ໄມ້ ແລະ ພືດພັນທັນຍາຫານຕ່າງໆໄດ້ດີ. 

ຕ້ັງແຕ່ປີ 2007 ເປັນຕ້ົນມາ, ສະໂຕລາເອັນໂຊ ໄດ້ເຮັດສັນຍາກັບ 
ບໍລິສັດເກັບກູ້ ລບຕ ເພ່ືອເຮັດການກວດກູ້ ລບຕ ອອກຈາກພ້ືນທ່ີ 
ໂຄງການຂອງຕົນຕະຫຼອດມາ. ໃນປະຈຸບັນນ້ີ, ຄູ່ຮ່ວມສັນຍາໃນ 
ການກວດກູ້ ລບຕ ຂອງສະໂຕລາເອັນໂຊ ກ່ໍແມ່ນບໍລິສັດເອັດສ໌ບີ 
ເຫັດກວດກູ້ ລບຕ ຈໍາກັດ. ບໍລິສັດເອັດສ໌ບີເຫັດແມ່ນບໍລິສັດເອກະ 
ຊົນເກັບກູ້ ລບຕ ຂອງລາວທ່ີມາຈາກແຂວງຊຽງຂວາງ. ບໍລິສັດສ້າງ 
ຕ້ັງຂ້ຶນໃນປີ 2010 ໂດຍທ່ານສົມພັນ ສີບຸນເຮືອງ ເປັນເຈ້ົາຂອງ 
ແລະ ເລ່ີມມີສະໂຕລາເອັນໂຊເປັນລູກຄ້າລາຍໃຫ່ຍຕ້ັງແຕ່ນ້ັນມາ. 

ປະຈຸບັນນ້ີ, ສະໂຕລາເອັນໂຊ     ກໍາລັງນໍາໃຊ້ງົບປະມານຂອງຕົນເອງ 
ເຂ້ົາໃນການກວດກູ້ ລບຕ, ຊ່ຶງງົບປະມານດ່ັງກ່າວແມ່ນບ່ໍໄດ້ນໍາ 
ໃຊ້ເງິນຂອງປະເທດຜູ້ໃຫ່ທຶນ ຫືຼ ອົງການເອັນຈີໂອແຕ່ຢ່າງໃດ. 
ສາມາດເວ້ົາໄດ່ວ່າ ຕ້ົນໄມ້ແມ່ນສ້າງຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ຊາວ
ນາ, ສ້າງລາຍໄດ້ ແລະ ການຄ້ໍາປະກັນສະບຽງອາຫານໃຫ້ແກ່ເຂົາ 
ເຈ້ົາ, ເປັນສ່ິງທ່ີຈະນໍາເອົາເຂົາເຈ້ົາຫຸຼດພ້ົນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ 
ທ່ີຍັງບ່ໍທັນສາມາດໜີພ້ົນໄດ້ຈັກ້ເທ່ືອ ຖ້າຍັງມີ ລບຕ ຕົກຄ້າງຢູ່. ໃນ 
ທ້າຍປີ  2013 ນ້ີ, ສະໂຕລາເອັນໂຊ ຈະໄດ້ນໍາໃຊ້ງົບປະມານເຂ້ົາ 
ໃນການກວດກູ້ ລບຕ ອອກຈາກພ້ືນທ່ີ  2,200 ເຮັກຕາ. 
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ບໍລິສັດເອກະຊົນກວດກູ້ ລບຕ ແລະ ການພັດທະ 
ການປູກຕົ້ນໄມ້ແບບມີການກະເສດ

ການຮ່ວມມືກັນທາງດ້ານທຸລະກິດລະຫວ່າງບໍລິສັດເອັດສ໌ບີ 
ເຫັດ ແລະ ບໍລິສັດສະໂຕລາເອັນໂຊ ແມ່ນມີການດໍາເນີນງານທ່ີ 
ຈະແຈ້ງ ສະແດງອອກຄື ບໍລິສັດເອກະຊົນເກັບກູ້ ລບຕ ແລະ ການ 
ດໍາເນີນວຽກງານພັດທະນາທຸລະກິດແມ່ນມີການເຄ່ືອນໄຫວ 
ຮ່ວມກັນໄດ້ເປັນຢ່າງ້ດີ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການປັບປຸງຊີວິດ
ການເປັນຢູ່ທັງໝົດຂອງປະຊາຊົນທ່ີອາໄສຢູ່ໃນເຂດພ້ືນທ່ີດ່ັງ 
ກ່າວ. 

ສະໂຕລາເອັນໂຊ ມີພະນັກງານຄົນລາວທັງໝົດ 70 ຄົນ, ຕ້ົນຕໍ 
ແມ່ນນັກພືດສາດ, ພະນັກງານປ່າໄມ້ ແລະ ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານ 
ການຮັກສາສະພາບຄວາມຍືນຍົງ. ນອກຈາກນ້ັນ, ບໍລິສັດເອັດສ໌ 
ບີເຫັດ ຍັງໄດ້ຮັບສະໜັກພະນັກງານຄົນລາວຫຼາຍກວ່າ 45 ຄົນ 
ໃນຕໍາແໜ່ງນັກກວດກູ້, ຫົວໜ້າທີມ ແລະ ຜູ້ຊ້ີນໍາວຽກກວດກູ້.   
ຈໍານວນດ່ັງກ່າວນ້ີ ຍັງຈະເພ່ີມຂ້ຶນອີກສາມ ຫືຼ ສ່ືເທ່ົາຕົວ ໃນເວລາ   
ທ່ີມີການຂະຫຍາຍໂຄງການຕ່ືມອີກ. ພ້ອມນ້ັນ, ກ່ໍຈະໄດ້ມີການ    
ສ້າງເອົາປະຊາຊົນໃຫ້ເປັນພະນັກງານຖາວອນ ເພ່ືອເປັນການປະ 
ກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການສ້າງຊຸມຊົນ ແລະ ເສດຖະກິດຂອງຊາດ 
ໃຫ້ມີຄວາມເຂ້ັມແຂງ. 

ຈນົຮອດມ້ືນ້ີ, ມີໜູ່ບ້ານຫຼາຍກວ່າ 40 ແຫ່ງຢູ່ໃນສາມເມືອງແມ່ນ 
ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງຈາກການກວດກູ້ ລບຕ ຂອງບໍລ ິ
ສັດເອັດສ໌ບີເຫັດ. ສະໂຕລາເອັນໂຊ ຈະສືບຕໍ່ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່             
ຊາວບ້ານໃນການປັບປຸງເຕັກນິກໃນການເຮັດກະສິກໍາ  ແລະ   ແລກ 
ປ່ຽນຄວາມຮູ້-ວິທີການດໍາເນີນຮ່ວມກັນ.  ສໍາລັບບໍລິສັດເອັດສ໌ບີ 
ເຫັດ  ກ່ໍຈະສືບຕ່ໍກວດກູ້ ລບຕ  ອອກຈາກພ້ືນທ່ີຕ່ໍໄປ. ສ່ວນຊາວນາ 
 

ຮູບຂ້າງເທິງ: ແມ່ຍິງຢູ່ທ້ອງຖິ່ນກໍາລັງເກັບກ່ຽວພືດຂອງຕົນທີ່ປູກ
ຢູ່ລະຫວ່າງກາງແລວປູກຕົ້ນໄມ້.

ຮູບດ້ານລຸ່ມ: ລະດູບານໃໝ່ພ້ອມກັບແຜ່ນດິນທ່ີປອດໄພຢູ່ໃນເຂດ
ພ້ືນທ່ີໂຄງການຂອງສະໂຕລາເອັນໂຊ.

ກ່ໍຈະໃຫ້ສືບຕ່ໍປັບປຸງຄວາມຮູ້  ແລະ   ເຕັກນິກໃນການເຮັດກະສິກໍາ 
ຂອງຕົນເອງ ແລະ ໃຫ້ສາມາດເຂ້ົາເຖິງການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນພາຍຫັຼງ 
ການກວດກູ້   ລບຕ ອອກແລ້ວ-ໂດຍທ່ີປະຊາຊົນບ່ໍຕ້ອງເຄ່ືອນຍ້າຍ 
ລບຕ ດ້ວຍຕົນເອງອີກຕ່ໍໄປແລ້ວ. 
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ຮູບຖ່າຍ: ຄກລ



20

ອົງການປະຕິບັດງານ ເກັບກູ້ ລບຕ ເພື່ອ ມະນຸດສະທໍາ

ອົງການປະຕິບັດງານເກັບກູ້ ລບຕ ເພື່ອມະນຸດສະທໍາ

1. ອົງການສາກົນເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຄົນພິການ 
 (ເຫັດໄອ)
2. ອົງການເກັບກູ້ລະເບີດເຈມັດ (ເຈມັດ)
3. ໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດ (ຄກລ)
4. ອົງການເກັບກູ້ລະເບີດແມັກ (ແມັກ)
5. ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງປະຊາຊົນ  
  ນ໋ອກແວ (ເອັນພີເອ)
6. ອົງການຮ່ວມໃຈບໍລິການສາກົນ (ໂຊດີ)
7. ອົງການເຮໂລທຼາດ 

ບໍລິສັດເອກະຊົນເກັບກູ້ ລບຕ ຂອງພາຍໃນ          
ແລະ ຕ່າງປະເທດ

1. ບໍລິສັດອາສາ (ອາສາ)
2. ບໍລິສັດແບັກເທັກ (ແບັກເທັກ)
3. ບໍລິສັດລາວບີເອັດສ໌ແອວ (ລາວບີເອັດສ໌ແອວ)
4. ເອັມເອັມຈີລ້ານຊ້າງມິນເນີໂຣນ (ເອັມເອັມຈີ)
5. ບໍລິສັດມິວເຊີດສ໌ (ມິວເຊີດສ໌)
6. ບໍລິສັດພົນສັກດາ (ພີເອັດສ໌ດີ)                      
7. ບໍລິສັດສີບຸນເຮືອງ (ເອັດສ໌ບີເຫັດ)

ອົງການປະຕິ ບັດງານຊ່ວຍ ເຫຼືອຜູ້ຖືກ ເຄາະຮ້າຍ ແລະ ໂຄ ສະນາສຶກສາຄວາມ ສ່ຽງຈາກ ລບຕ
1. ສະມາຄົມຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ 
  ບັນເທົາທຸກ (ເອເອອາ)
2. ອົງການບັນເທົາທຸກຂອງ 
  ກາໂຕລິກ (ຊີອາເອັດສ໌)
3. ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານອົງ

 ຄະທຽມ ແລະ ເຄື່ອງຄໍ້າຊູ (ໂຄບ)

4. ສະມາຄົມຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອປັບປຸງ  
    ຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງຜູ້ເສຍອົງຄະ           
    ແລະ ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ 
    (ຄິວແອວເອ) 
5. ອົງການສຶກສາໂລກ (ເວີອີດູເຄເຊີ້ນ)



21

ກອງປະຊຸມວິຊາການວຽກງານກວດກູ້ ລບຕ ແມ່ນຈັດຂ້ຶນທຸກໆ 
ສາມເດືອນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ 
ຝ່າຍປະຕິບັດງານ. ສໍາລັບຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມກອງປະຊຸມປະກອບມີບັນ 
ດາອົງການປະຕິບັດງານເກັບກູ້ ລບຕ ທ່ີຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ. 
ກອງປະຊຸມດ່ັງກ່າວນ້ີ        ້ ແມ່ນເປີດກວ້າງສໍາລັບພາກສ່ວນທ່ີມີ ຄວາມ 
ສົນໃຈໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມ ເພື່ອປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັນກ່ຽວກັບບັນຫາ    
ຕາ່ໆໆທາງດາ້ນເຕກັນກິ,        ການນາໍໃຊເ້ນືອ້ທີດ່ນິ     ແລະ      ການກາໍ    
ນົດບູລິມະສິດຕ່າງໆ. 

ໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບຂອງກອງປະຊຸມວິຊາການວຽກງານກວດກູ້ 
ລບຕ ກວມເອົາຂົງເຂດວຽກງານມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ, ຄຸ້ມ 
ຄອງຂ້ໍມູນຂ່າວສານ, ການພັດທະນານະໂຍບາຍ ແລະ ບູລິມະ 
ສິດ,   ປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດໃຫ້ມີຄວາມຄືບໜ້າ      ແລະ           ຂະ 
ບວນການວາງແຜນວຽກຕ່າງໆ. ນອກຈາກນ້ັນ, ກອງປະຊຸມດ່ັງ 
ກ່າວນ້ີ ຍັງສະໜອງການປຶກສາຫາລືກັນກັບບັນດາອົງການປະຕິ 
ບັດງານກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆທ່ີ ຄຊກລ ເຫັນວ່າມີຄວາມໜ້າສົນ 
ໃຈ, ມີການສົນທະນາແບບວິຊາການ ແລະ ການໂອລົມກັບແບບ 
ຊ໊ອງໜ້າ. 

ໃນຊ່ວງປີ 2012, ກອງປະຊຸມວິຊາການວຽກງານກວດກູ້ ລບຕ 
ໄດ້ຈັດຂ້ຶນ 3 ຄ້ັງ ແລະ ຄ້ັງທີ 4 ວາງແຜນວ່າຈະຈັດຂ້ຶນໃນເດືອນ 
ທັນວາ ແຕ່ໄດ້ຖືກປ່ຽນແທນມາຈັດເປັນກອງປະຊຸມສະເພາະ 2 
ຢ່າງພ້ອມກັນ, ຊ່ຶງເນ້ືອໃນຂອງກອງປະຊຸມທີ 1 ແມ່ນເພ່ືອປຶກສາ 
ຫາລືແລກປ່ຽນຂ້ໍມູນຂ່າວສານກັບບັນດາຊ່ຽວຊານທໍາລາຍ ລບຕ 

 ບົດລາຍງານ ກອງປະຊຸມກຸ່ມວິຊາການ                                 
ວຽກງານກວດກູ້ ລບຕ

ຂ້ັນ 4 ໃນທ່ົວປະເທດ ແລະ ກອງປະຊຸມທີ 2 ແມ່ນການທົບທວນ 
ຄືນມາດຕະຖານການຝຶກອົບຮົມແຫ່ງຊາດ.

ສັງລວມແລ້ວ, ກອງປະຊຸມວິຊາການວຽກງານກວດກູ້ ລບຕ ໄດ້ 
ມີການປຶກສາຫາລື ແລະ ລວມເອົາບັນດາວຽກງານທີ່ມີຫົວຂໍ້ 
ຕ່າງໆ: ການລາຍງານຜົນຄວາມຄືບໜ້າຂອງການດໍາເນີນກິດ 
ຈະກໍາແບບອີເລັກໂຕຼນິກຜ່ານລະບົບອິມສ໌ມາ, ປຶກສາຫາລື 
ກັນກ່ຽວກັບການທົດລອງເຄື່ອງກົນຈັກໜັກ, ເຕັກນິກໃນການ 
ຕັດລະເບີດບົມໃຫ່ຍ, ບັນຫາອຸປະຕິເຫດເກີດຂ້ຶນ ຍ້ອນການທໍາ 
ລາຍລະເບີດລູກຫວ່ານທີ່ມີຟິວແຕກຊ້າ, ການສົນທະນາກ່ຽວ 
ກັບວິທີການສໍາຫຼວດ, ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການຮ່ວມທຶນກັນ 
ເພ່ືອຈັດການຝຶກອົບຮົມ, ການຮັບເອົາອົງການປະຕິບັດງານໃໝ່  
ແລະ ການຂະຫຍາຍກໍາລັງ.       ນອກຈາກນ້ັນ,     ສ່ິງທ່ີເປັນການປ່ຽນ 
ແປງຂອງວຽງການກວດກູ້ ລບຕ ໃນປີ 2012 ແມ່ນການກໍານົດ 
ບູລິມະສິດການກວດກູ້ ລບຕ ເພື່ອຮັບໃຊ້ບູລິມະສິດພັດທະນາ 
ຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ       ໂດຍການປະສານສົມທົບກັບຄະນະ ພດັ 
ທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ຂັ້ນສູງກາງ 
ໂດຍໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາຂ້ຶນ ເພ່ືອປຶກສາຫາລື 
ຮ່ວມກັນກ່ຽວກັບການສໍາຫຼວດໃນຕໍ່ໜ້າ ແລະ ການວາງແຜນ 
ຮ່ວມກັນກ່ຽວກັບການກວດກູ້ ລບຕ ໃຫ້ຮັບໃຊ້ຈຸດສຸມພັດທະ 
ນາຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ ແລະ ການກໍານົດບູລິມະສິດການ 
ກວດກູ້      ລບຕ     ໂດຍອີງໃສ່ຫັຼກຖານ ລບຕ ຕົກຄ້າງ.         ການ ສຸມໃສ່ກ່ຽວ 
ກັບການສໍາຫຼວດນ້ີ ແມ່ນຈະສືບຕ່ໍສົນທະນາປຶກສາຫາລືກັນຢູ່ໃນ
ກອງປະຊຸມວິຊາການວຽກງານກວດກູ້ ລບຕ ໃນປີ 2013. 
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ອົງການສາກົນເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຄົນພິການ.
ຕັ້ງແຕ່ປີ 1996 ເປັນຕົ້ນມາ, ອົງການສາກົນເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຄົນ 
ພິການໄດ້ເລ່ີມຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານຢູ່ໃນຂະແໜງການ 
ແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ໄດ້ເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໂຄສະນາສຶກ 
ຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ, ດໍາເນີນການກວດກູ້ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ 
ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ. ຕັ້ງແຕ່ປີ 2010, ອົງການເຫັດໄອ  
ຍັງໄດ້ສະໜັບສະໜູນກຸ່ມຕ້ານລະເບີດລູກຫວ່ານ, ຊຶ່ງເປັນກຸ່ມ
ທີ່ປະກອບດ້ວຍຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ ຈໍານວນ 8 ຄົນ ທີ່ເຮັດ 
ໜ້າທີ່ໂຄສະນາສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການເກືອດຫ້າມລະເບີດ
ລູກຫວ່ານ. 

ກິດຈະກໍາໃນປີ 2012: 
ອົງການເຫັດໄອ ແມ່ນດໍາເນີນວຽກງານຢູ່ແຂວງສະຫັວນນະເຂດ 
ຢູ່ເມືອງນອງ, ວິລະບູລີ ແລະ ເຊໂປນ. 

ໃນປີ 2012, ອົງການເຫັດໄອ ໄດ້ດໍາເນີນການກວດກູ້ ລບຕ, 
ວຽກງານທໍາລາຍເຄື່ອນທີ່, ວຽກງານໂຄສະນາສຶກສາຄວາມ 
ສ່ຽງຈາກ ລບຕ, ວຽກງານປະສານຊຸມຊົນ ແລະ ໂຄງການທົດ 
ລອງສໍາຫຼວດພ້ືນທ່ີບູລິມະສິດ ລບຕ ຕົກຄ້າງຂ້ັນເມືອງຢູ່ເມືອງ 
ນອງ ທ່ີເປັນສະຖານທ່ີດໍາເນີນໂຄງການທົດລອງດ່ັງກ່າວ. ນອກ 
ຈາກນັ້ນ, ອົງການເຫັດໄອ ກໍ່ຍັງໄດ້ສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນກຸ່ມ 
ຕ້ານລະເບີດລູກຫວ່ານຢູ່ ສປປ ລາວ ອີກດ້ວຍ.

ໂຄງການທົດລອງສໍາຫຼວດພື້ນທີ່ບູລິມະສິດ ລບຕ 
ຕົກຄ້າງຢູ່ຂັ້ນເມືອງ.
ໃນເດືອນທັນວາ 2012, ພວກເຮົາໄດ້ສໍາເລັດໂຄງການທົດລອງ 
ສໍາຫຼວດພື້ນທີ່ບູລິມະສິດ ລບຕ ຕົກຄ້າງຢູ່ຂັ້ນເມືອງຢູ່ທີ່ເມືອງ 
ນອງ ໂດຍມີທີມງານທໍາລາຍເຄື່ອນທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ 
ທີມງານສໍາຫຼວດຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອດໍາເນີນການທໍາລາຍລະ
ເບີດທີ່ພົບເຫັນຕາມການລາຍງານ ໃນເວລາທີ່ລົງເຮັດການສໍາ 
ຫຼວດຢູ່ຕາມບ້ານຕ່າງໆ.

ການປະຕິບັດງານການເກັບກູ້-ການກວດກູ້ ແລະ ທຳ 
ລາຍເຄື່ຶອນທີ່
ການຂ້ຶນແຜນການປະຈຳປີເພ່ືອດໍາເນີນການກວດກູ້ ລບຕ ແມ່ນ 
ອີງໃສ່ການຮ້ອງຂໍຈາກອໍານາດການປົກຄອງຂັ້ນທ້ອງຖ່ິນ 
ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ເຊັ່ນ: ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ 
ແລະ ອົງການເວວຮງັເກີຮບີ, ເຊິງ່ຈດຸປະສົງຕ້ົນຕໍຂອງ ການກວດ 
ກູ້ ລບຕ ກ່ໍປະກອບມີຫຼາຍເປົ້າໝາຍ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ເພື່ອປັບປຸງ 
ພື້ນຖານໂຄ່ງລ່າງ, ການສ້າງຖະໝົນຫົນທາງ (ເພື່ອລຳລຽງອາ 
ຫານ ແລະ ສິນຄ້າ), ສ້າງສຸກສາລາ ແລະ ໂຮງຮຽນໃໝ່. ນອກ 
ຈາກນັ້ນ, ກໍ່ຍັງມີການກວດກູ້ ລບຕ ສໍາລັບວຽກງານກະສິກໍາ 
(ການຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ປູກເຂົ້າ ແລະ ການຂະຫຍາຍພ້ືນທ່ີປູກ 

ອົງການສາກົນເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຄົນພິການ (ເຫັດໄອ)

ເຂ້ົາ ແລະ ລ້ຽງສັດ) ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ການຄ້ໍາປະກັນອາຫານຢູ່ທ້ອງ
ຖ່ິນມີຄວາມເຂ້ັມແຂງ.

ການປະຕິບັດໜ້າວຽກທຳລາຍເຄ່ືອນທ່ີຕາມແຜນການປະຈໍາປີ 
ແມ່ນໄດ້ມີການດັດປັບໃຫ້ເຂ້ົາມາສະໜັບສະໜູນວຽກການສໍາ
ຫຼວດຂ້ັນເມືອງ. ພ້ອມດຽວກັນນ້ັນ, ອົງການເຫັດໄອ ຍັງໄດ້ຈັດ
ຕ້ັງທີມງານທໍາລາຍເຄ່ືອນທ່ີຂ້ຶນມາເພ່ືອສະໜັບໃນການດໍາເນີນ 
ວຽກງານສໍາຫຼວດ ເພ່ືອຕອບສະໜອງໃນເວລາທ່ີມີການລາຍງານ 
ໃຫ້ໄປເກັບກູ້ລະເບີດແບບສຸກເສີນຕະຫຼອດເດືອນອີກດ້ວຍ.

ອົງການປະຕິບັດງານກວດກູ້ ລບຕ ເພື່ອມະນຸດສະທໍາ  

ພະນະທ່ານ ບຸນເຮືອງ ດວງພະຈັນ ລັດຖະມົນຕີປະຈໍາ ຫລບ, ປະ 
ທານ ຄຊກລ ລົງຢ້ຽມຢາມອົງການເຫັດໄອ ໃນເດືອນມີນາ 2012.

ທ່ານ ໄມເຄີນ ກອບຟິນ, ອຸປະທູດຂອງສະຫະພາບເອີລົບ ລົງຢ້ຽມ 
ຢາມສະໂມສອນເດັກນ້ອຍຢູ່ໂຮງຮຽນແຫ່ງໜ່ຶງ ທ່ີເມືອງເຊໂປນ, 
ໃນເດືອນມີນາ 2012.  
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ກິດຈະກຳໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ 
ແລະ ການປະສານງານກັບຊຸມຊົນ.
ສໍາລັບວຽກງານນີ້ ທີມງານໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ 
ລບຕ ຂອງອົງຫານເຫັດໄອ ໄດ້ດໍາເນີນກິດຈະກໍາ ຢູ່ໃນ 20 ບ້ານ 
ຕາມທີໄ່ດວ້າງແຜນໄວ.້ ນອກຈາກນັນ້,  ອງົການເຫດັໄອ      ຍງັໄດ ້
ດໍາເນີນກິດຈະກໍາທ່ີເອ້ີນວ່າ: “ສະໂມສອນປອດໄພສໍາລັບເດັກ 
ນ້ອຍ” ຢູ່ໃນໂຮງຮຽນຕ່າງໆ. ພ້ອມນັ້ນ, ກໍ່ໄດ້ມີການດໍາເນີນ 
ວຽກງານສໍາຫຼວດກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ພຶດ 
ຕິກໍາກ່ຽວກັບ ລບຕ ຂອງນັກຮຽນໄປນໍາອີກດ້ວຍ. 

ສະໜັບສະໜູນຫ້ອງການປະສານງານ ຄຊກລ 
ຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.
ໃນປີ 2012 ອົງການເຫັດໄອ ໄດ້ສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນຫ້ອງການ 
ປະສານງານ ຄຊກລ ຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຜ່ານການຕິດ 
ຕາມ ແລະ ມີການພົບປະກັນຢ່າງເປັນປະຈໍາກັບຫ້ອງການປະ 
ສານງານ ຄຊກລ ຂັ້ນແຂງສະຫວັນນະເຂດ ເຮັດໃຫ້ມີການປະ 
ສານງານພົວພັນກັນຢ່າງໃກ້ສິດ. 

ກຸ່ມໂຄສະນາຕ້ານລະເບີດລູກຫວ່ານ.
ຕະຫຼອດປີ 2012, ກຸ່ມໂຄສະນາຕ້ານລະເບີດລູກຫວ່ານໄດ້ດໍາ 
ເນີນກິດຈະກໍາໂຄສະນາຫຼາຍຢ່າງເພ່ືອໂຄສະນາກ່ຽວກັບສົນທິ
ສັນຍາວ່າດ້ວຍການເກືອດຫ້າມລະເບີດລູກຫວ່ານ. ຢູ່ຂ້ັນແຂວງ 
ກໍ່ໄດ້ມີການຈັດງານໂຄສະນາຂຶ້ນທັງໝົດ 4 ຄັ້ງ ຢູ່ແຂວງສະ 
ຫວັນນະເຂດ, ຄໍາມ່ວນ, ບໍລິຄໍາໄຊ ແລະ ຊຽງຂວາງ. 

ກິດຈະກໍາ “ໃຫ້ຢືມຂາຂອງທ່ານ” ຕ້ັ້ັງຂ້ຶນໃນເດືອນເມສາ ເພ່ືອ 
ໃຫ້ເຂ້ົາມາເປັນສ່ວນໜ່ຶງໃນການເຄ່ືອນໄຫວກິດຈະກໍາໃນວັນສາ 
ກົນໂຄສະນາເພ່ືອຕ້ານລະເບີດ ແລະ ງານສະເຫີຼມສະຫຼອງຄົບ 
ຮອບ 2 ປີ ການກ່ໍຕ້ັງກຸ່ມໂຄສະນາຕ້ານລະເບີດລູກຫວ່ານ ທ່ີສ້າງ 
ຕ້ັງຂ້ຶນໃນວັນທີ 1  ສິງຫາ 2012 ເນ່່ືອງໃນໂອກາດພິທີສະເຫີຼມ 
ສະຫຼອງວັນມີຜົນບັງຄົບໃຊ້ສົນທິສັນຍາຕ້ານລະເບີດລູກຫວ່ານ. 
ຄຽງຄູ່ກັນນ້ັນ, ກຸ່ມໂຄສະນາຕ້ານລະເບີດລູກຫວ່ານ ຍັງໄດ້ເຂ້ົາ 
ຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດພາຄີຄ້ັງທີ 3 ຂອງສົນທິສັນຍາຕ້ານລະເບີດ 
ລູກຫວ່ານຢູ່ໂອດສະໂລ, ປະເທດນ໋ອກແວ ອີກດ້ວຍ. ໃນລະ 
ຫວ່າງການເຂົ້າຮ່ວມນັ້ນ, ທ້າວ ທຸມມີ ສີລໍາພັນ ກໍ່ໄດ້ຂຶ້ນກ່າວ 
ປະກອບຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫືຼອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ 
ລບຕ ໃນນາມຕາງໜ້າໃຫ້ບັນດາຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ ໃນທ່ົວ 
ໂລກ. 

ການພົບປະກັບທ່ານ ແຟຼງໂກສິດ ໂຮແລນເດ, ປະທານປະເທດ 
ຂອງຝ່ັຼງ  ເພ່ືອຂໍລາຍເຊັນຂອງທ່ານລົງໃສ່ປ້ືມຂອງອົງການເຫັດໄອ 
ກ່ຽວກັບລະເບີດລູກຫວ່ານ-ໃນເດືອນພະຈິກ 2012.
ຮູບຖ່າຍ: ເຊກັນ ໂຣວີ

ກຸ່ມໂຄສະນາຕ້ານລະເບີດລູກຫວ່ານ ກໍາລັງເຮັດກິດຈະກໍາໃຫ້ຢືມ 
ຂາຂອງທ່ານ ໃນພິທີລະລຶກ ເຖິງ 4 ເມສາ 2012 ວັນສາກົນໂຄສະ 
ນາຕ້ານລະເບີດ.

ນອກຈາກນ້ັນ, ກຸ່ມໂຄສະນາຕ້ານລະເບີດລູກຫວ່ານ ຍັງໄດ້ພົບ 
ປະກັບຜູ້ແທນຂ້ັນສູງທ່ີມາຈາກຫຼາຍປະເທດໃນຊ່ວງໄລຍະກອງ 
ປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊີ-ເອີລົບ ຄ້ັງທີ 9 ທ່ີຈັດຂ້ຶນໃນເດືອນພະຈິກ, 
2012, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ອີກດ້ວຍ. 

ຜົນສໍາເລັດຕົ້ນຕໍໃນປີ 2012: 
ໃນປີ  2012, ອົງການເຫັດໄອ ໄດ້ຮັບທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອຂະ 
ຫຍາຍທີມງານກວດກູ້ ລບຕ ແລະ ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີມງານ 
ສໍາຫຼວດລະເບີດລູກຫວ່ານ. 

ການກວດກູ້ ແລະ ການສໍາຫຼວດ.
ອົງການເຫັດໄອ ໄດ້ສໍາເລັດໂຄງການທົດລອງສໍາຫຼວດພື້ນທີ່ບ ູ
ລິມະສິດ ລບຕ ຕົກຄ້າງຂ້ັນເມືອງຢູ່ເມືອງນອງ ໂດຍສໍາເລັດການ 
ສໍາຫຼວດຢູ່ 88 ບ້ານ, ລວມມີ 2,849 ຄອບຄົວທີ່ຖືກສໍາພາດ, 
393 ໜ້າວຽກກວດກູ້ສຸກເສີນໄດ້ສໍາເລັດຕາມການຮ້ອງຂໍ, 901 
ລາຍງານພື້ນທີ່ອັນຕະລາຍແມ່ນສໍາເລັດ, 937 ກ່ຽວກັບ ລບຕ 
ທ່ີພົບເຫັນແລ້ວລາຍງານໃຫ້້ແກ່ທີມງານທໍາລາຍເຄ່ືອນທ່ີເພ່ືອ
ໄປທໍາລາຍແມ່ນສໍາເລັດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ບ້ານທີ່ຖືກສໍາຫຼວດ 
ກໍ່ໄດ້ສໍາເລັດການແຕ້ມແຜນທີ່ໄວ້ອີກດ້ວຍ. 

ຫຼາຍກວ່າ 32 ເຮັກຕາ ຢູ່ໃນ 20 ບ້ານ ໄດ້ສໍາເລັດການກວດກູ້, 
ປະກອບມີຜູ້ໄດ້ຜົນປະໂຫຍດທັງໝົດ 5,575 ຄົນ. ໄດ້ສໍາເລັດ 
ການປະເມີນຜົນພາຍຫຼັງການກວດກູ້ທັງໝົດ 79 ຄັ້ງ, ຕີລາຄາ 
91.14 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງພື້ນທີ່ທີ່ຖືກກວດກູ້ໂດຍອົງການເຫັດໄອ 
ແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ພາຍຫຼັງການກວດກູ້. ນອກຈາກນັນ, ທີມງານ 
ທໍາລາຍເຄື່ອນທີ່ ຍັງໄດ້ດໍາເນີນການກວດກູ້ ລບຕ ໃນ 62 ບ້ານ, 
ສາມາດທໍາລາຍ ລບຕ ໄດ້ຈໍານວນທັງໝົດ 1,587 ໜ່ວຍ. 

ກິດຈະກຳໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ 
ແລະ ການປະສານງານກັບຊຸມຊົນ.

 J ໃນປີ 2012, ອົງການເຫັດໄອ ໄດ້ຈັດກິດຈະກໍາໂຄສະນາ 
ສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ ແບບເຄື່ອນທີ່ ຈໍານວນ 21 
ຄ້ັງ, ລົງຢ້ຽມຢາມແຕ່ລະຄົວເຮືອນຈໍານວນ 78 ຄົວເຮືອນ 
ເພ່ືອສຶກສາວິທີການໃຫ້ແກ່ ພ່ໍແມ່ ເພ່ືອນໍາໄປສອນລູກຫຼານ 
ຂອງຕົນກ່ຽວກັບຄວາມອັນຕະລາຍຂອງ ລບຕ. ພ້ອມນ້ັນ, 
ກ່ໍໄດ້ເຮັດການໂຄສະນາຂ້ໍຄວາມແບບຮູບພາບ 24 ຄ້ັງ ຜ່ານ 
ທາງແຜ່ນພັບ. ລວມທັງໝົດ 78  ກິດຈະກໍາການປະ ສານງານ 
ຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ເຮັດສໍາເລັດ. 

 J ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມບ້ານທັງໝົດ 40 ບ້ານ ຢູ່ໃນ 3 ເມືອງເປ້ົາໝາຍ.
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ທ້າວ ພົງສະຫວັດ ມະນີທອງ, ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ ຂອງລາວ 
ແລະ ສະມາຊິກກຸ່ມໂຄສະນາຕ້ານລະເບີດລູກຫວ່ານແຕ່ປີ 2010, 
ໂອ້ລົມກັບລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະ 
ລັດອາເມລິກາ ທ່ານນາງ ເຮລາຣີ ຄຼິນຕັນ ໃນເດືອນກໍລະກົດ, 
2012:

“ຂ້ອຍຢາກເຫັນລັດຖະບານທັງໝົດຮ່ວມກັນຕ້ານລະເບີດລູກ 
ຫວ່ານ, ຂ້ອຍຢາກເຫັນ ລບຕ ຕົກຄ້າງຢູ່ລາວ ໄດ້ຖືກກວດກູ້ອອກ 
ໝົດ ແລະ ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ ທັງໝົດກ່ໍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອ”.        

 J ໄດ້ດໍາເນີນກິດຈະກໍາ “ສະໂມສອນປອດໄພສໍາລັບເດັກນ້ອຍ” 
ຕາມໂຮງຮຽນຢູ່ 20 ບ້ານ.

 J  ອາສາສະໜັກບ້ານໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມທົບທວນຄືນ.
 J ມີຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທັງໝົດ 13,727 ຄົນ (ມີຜູ້ໃຫ່ຍຈໍາ 

ນວນ 6,057 ແລະ ເດັກນ້ອຍຈໍານວນ 7,670). 

ຂ່າວດີ:  ກຸ່ມໂຄສະນາຕ້ານລະເບີດລູກຫວ່ານໄດ້ພົບ
ປະກັບການນໍາຂອງບັນດາປະເທດຕ່າງໆ
ໃນປີ 2012, ກຸ່ມໂຄສະນາຕ້ານລະເບີດລູກຫວ່ານໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມ 
ກອງປະຊຸມ ແລະ ພົບປະກັບຜູ້ແທນລະດັບສູງຕ່າງໆໃນທ່ົວໂລກ, 
ອັນເປັນໂອກາດທ່ີດີໃນການໂຄສະນາກ່ຽວກັບບັນຫາ ລບຕ ແລະ 
ເປັນການລະດົມຂົນຂວາຍການສະໜັບສະໜູນເຂ້ົາໃນວຽກງານ
ຊ່ວຍເຫືຼອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ ໃຫ້ຫຼາຍຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາ. ໃນ 
ເດືອນກໍລະກົດ, ກຸ່ມໂຄສະນາຕ້ານລະເບີດລູກຫວ່ານ ທ້າວ ພົງ 
ສະຫວັນ ໄດ້ພົບກັບລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການຕ່າງປະເທດ 
ທ່ານນາງ ເຮລາຣີ        ຄິຼນຕັນ     ແລະ      ໄດ້ສະເໜີຕ່ໍເພ່ິນຊ່ວຍຜັກດັນ ໃຫ້ລັດ 
ຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ ສືບຕ່ໍສະໜັບສະໜູນການກວດກູ້ 
ລບຕ      ທ່ີຕົກຄ້າງຢູ່      ສປປ      ລາວ. ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມ ລັດພາຄີຄ້ັງ 
ທີ 3 ຂອງສົນທິສັນຍາຕ້ານລະເບີດລູກຫວ່ານ ທ່ີເມືອງ ໂອດສະໂລ, 
ປະເທດນ໋ອກແວ,         ທ້າວ       ທຸມມີ       ກ່ໍໄດ້ມີໂອກາດ້ພົບປະກັບລັດຖະມົນ 
ຕີວ່າການກະຊວງການຕ່າງປະເທດນ໋ອກແວ. ພ້ອມນ້ັນ, ໃນຊ່ວງ 
ໄລຍະກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊີ-ເອີລົບ   ຄ້ັງທີ       9,       ທ່ີຈັດຂ້ຶນໃນ ເດືອນ 
ພະຈິກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ; ກຸ່ມໂູສະນາຕ້ານລະເບີດລູກຫວ່ານ 
ກ່ໍໄດ້ມີໂອກາດພົບປະກັບການນໍາຂ້ັນສູງຂອງປະເທດຕ່າງໆຄື: 

ທ້າວ ທຸມມີ ສີລໍາພັນ ໄດ້ປະກອບຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫືຼອຜູ້ຖືກ 
ເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການ 
ເກືອດຫ້າມລະເບີດລູກຫວ່ານ, ທີ່ເມືອງໂອດສະໂລ, ເດືອນກັນຍາ, 
2012. ຮູບຖ່າຍໂດຍ: ສີວັນ ໄກເກຍ/ອົງການເຫັດໄອ

ວຽກຈຸດສຸມໃນປີ 2013:

ອົງການເຫັດໄອ ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນໃໝ່ຈາກລັດຖະບານ 
ເນເທີແລນ ເພ່ືອຂະຫຍາຍຄວາມອາດສາມາດໃນການກວດກູ້ 
ແລະ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານສໍາຫຼາດທາງດ້ານວິຊາການ.  
ພ້ອມນ້ັນ,      ກ່ໍຈະໄດ້ນໍາໃຊ້ເຕັກນິກວິທີການແບບໃໝ່ເຂ້ົາໃນວຽກ 
ງານໂຄສະສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ       ລບຕ     ອີກດ້ວຍ.    ສ່ວນ 
ໂຄງການທົດລອງສໍາຫຼວດພື້ນທີ່ບູລິມະສິດ ລບຕ ຕົກຄ້າງຂັ້ນ 
ເມືອງ ກ່ໍໄດ້ດໍາເນີນຢູ່ເມືອງເຊໂປນ ແລະ ວິລະບູລີ. 

ນອກຈາກນ້ັນ, ທຶນສະໜັບສະໜູນໃໝ່ກ່ໍຈະເຂ້ົາມາອົງການເຫັດ
ໄອ ເພ່ືອເລ່ີມໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອແກ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ, 
ຊ່ຶງຈຸດປະສົງແມ່ນແນໃສ່ປັບປຸງທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຜູ້ລອດ 
ຊີວິດຈາກ ລບຕ ແລະ ຄົນເສຍອົງຄະອື່ນໆ ຢູ່ເມືອງເຊໂປນ 
ແລະ ເມືອງນອງ ແຂວງສະຫັວນນະເຂດ. 

ໃນປີ 2013, ກຸ່ມໂຄສະນາຕ້ານລະເບີດລູກຫວ່ານ ຈະສືບຕ່ໍໂຄ 
ສະນາລະດົມຂົນຂວາຍເພື່ອຕ້ານລະເບີດ ລວມທັງ ຂົນຂວາຍ 

ການສະໜັບສະໜູນເຂ້ົາໃສ່ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ 
ຈາກ ລບຕ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນ ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. 

ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ: 
ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດລວມມີທັງໝົດ 15,000 ຄົນ ຈາກ 40 ບ້ານ 
ຢູ່ໃນເມືອງນອງ, ເຊໂປນ ແລະ ວິລະບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, 
ຊ່ຶງທັງໝົດນ້ັນ, ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງຈາກການໂຄ 
ສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ, ການກວດກູ້ ແລະ ທໍາລາຍ 
ລບຕ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຂອງ:

 J ອໍານາດການປົດຄອງທ້ອງຖິ່ນ 

 J ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ 

 J ອົງການພັດທະນາຂອງເວວຮັງເກີຮີບ

ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນຈະເປັນຜູ້ພິຈາລະນາຄູ່ຮ່ວມງານ  
ຕ່າງໆທີ່ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມນໍາພວກເພິ່ນ ເພື່ອຄໍານຶງເຖິງຜົນປະ 
ໂຫຍດຕ່າງໆທີ່ທ້ອງຖິ່ນຈະໄດ້ຮັບ ໂດຍມີການປຶກສາຫາລືທໍາ 

ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດອາ 
ເມລິກາ ທ່ານນາງ ເຮລາຣີ ຄິຼນຕັນ ໂອ້ລົມກັບກຸ່ມໂຄສະນາ 
ຕ້ານລະເບີດລູກຫວ່ານ ທ້າວ ພົງສະຫວັດ ມະນີທອງ.
ຮູບພາຍໂດຍ: ເບຼນເດນ ສ໌ມີອາໂລສ໌ກີ

                                                                                                     
ລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືຂອງເບວຢ້ຽມ, ລັດຖະມົນວ່າ 
ການກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງອັງກິດ, ເຢຍລະມັນ ແລະ ຝ່ັຼງ. 
ພ້ອມດຽວນ້ັນ, ຫົວໜ້າອົງການເຫັດໄອ ກ່ໍໄດ້ມີໂອກາດພົບປະກັບ 
ປະທານປະເທດຂອງຝັຼງ, ຊ່ຶງເພ່ິນແມ່ນຜູ້ທ່ີລົງລາຍເຊັນໃສ່ປ້ືມ  
ກ່ຽວກັບການຕ່ໍສູ່ກັບ ລບຕ ຂອງອົງການເຫັດໄອ ອີກດ້ວຍ. 
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ເຄື່ອງກວດຫາລະເບີດຂອງອົງການເຫັດໄອ
ພາຍຖ່າຍໂດຍ: ນີໂຄລາດ ແອັກເຊວໂຣດ

ຄວາມເຂ້ົາໃຈຮ່ວມກັນ ເພ່ືອກໍານົດພ້ືນທ່ີຜົນກະທົບຈາກລະເບີດ 
ບ່ໍທັນແຕກທ່ີຕົກຄ້າງ, ປະເມີນຜົນກະທົບ ແລະ ກໍານົດບູລິມະສິດ 
ການພັດທະນາຂອງເມືອງ ໃຫ້ແກ່ຄູ່ຮ່ວມປະຕິບັດງານໄດ້ຮັບ 
ຊາບ, ຊ່ຶງຈະເຮັດໄດ້ແນວນ້ັນ ຕ້ອງໄດ້ເຊ່ືອມສານເຂ້ົາກັບແຜນ 
ພັດທະນາຂອງເມືອງນ້ັນໆ.

ຄຊກລ ໃນນາມເປັນຄູ່ຮ່ວມງານເຊ່ັນດຽວກັນ ກ່ໍຈະພິຈາລະນາ 
ກຸ່ມເປ້ົາໝາຍໃນການດຳເນີນງານ ກ່ໍຄື ເສີມສ້າງຄວາມອາດສາ 
ມາດຂອງພະນັກງານປະສານງານ ຄຊກລ ຢູ່ຂັ້ນແຂວງ ໃຫ້ມີ 
ຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການປະສານງານ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ 
ການດຳເນີນວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະ 
ເຂດ. ພ້ອມດຽວກັນນ້ັນ, ຄຊກລ ຍັງຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກ 
ໂຄງການທົດລອງສຳຫຼວດຕ່າງໆ ທ່ີຈະເປັນການຖອດຖອນບົດ 
ຮຽນໃນທ່ົວຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ອີກດ້ວຍ.

ອຳນາດການປົກຄອງຂ້ັນເມືອງ, ກອງທຶນຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຈົນ 
ແລະ ໂຄງການພັດທະນາຂອງເວວທັງເກີຮີບ ຈະພິຈາລະນາຜູ້ທ່ີ

ເຂດພື້ນທີ່ປະຕິບັດງານ:
ກິດຈະກຳ ສະຖານທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ

ການກວດກູ້ເນື້ອທີ່ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ: ເມືອງນອງ, ເຊໂປນ ແລະ ວິລະບູລີ

ການສຳຫຼວດ ແລະ ການທຳລາຍເຄື່ອນທີ່ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ: ເມືອງນອງ, ເຊໂປນ ແລະ ວິລະບູລີ

ການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ: ເມືອງນອງ, ເຊໂປນ ແລະ ວິລະບູລີ

ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ (ກຸ່ມຕ້ານລະເບີດລູກຫວ່ານ) ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ຄໍາມ່ວນ, ບໍລິຄໍາໄຊ ແລະ 
ຊຽງຂວາງ

ສະພາບການເງິນ:
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນປີ 2012 (ໂດລາສະຫະລັດ)

ລາຍລະອຽດ ຈຳນວນເງິນ (ໂດລາສະຫະລັດ)

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບບຸກຄະລາກອນ 679,069

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບການປະຕິບັດງານ 357,680

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບການປະຕິບັດງານພິເສດ 0

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບຊື້ອຸປະກອນ-ຊັບສິນຄົງທີ່ 0

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບຊື້ອຸປະກອນ-ຊັບສິນບໍ່ຄົງທີ່ 50,518

ລວມ 1,087,267

ການປະກອນສ່ວນຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ ໃນປີ 2012 (ໂດລາສະຫະລັດ)
ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ເງິນທີ່ໄດ້ຮັບໃນປີ 2012 (ໂດລາສະຫະລັດ)

ສະຫະພາບຢູລົບ 502,512

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງລຸກຊໍາບວກ 171,655

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງອົດເຕຼຍ 43,588

ບູຊາ 200,842

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງລຸກຊໍາບວກ 37,446

ທຶນຂອງອົງການເອງ 131,224

ລວມ 1,087,267

ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ, ເຊິ່ງກໍ່ແມ່ນປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ມີດິນດອນ 
ຕ່ອນຫຍ້າ ທ່ີຕ້ອງການຈະກວດກູ້ ລບຕ ອອກຈາກພ້ືນທ່ີ ເພ່ືອໃຫ້ 
ສາມາດເຮັດການພັດທະນາຕ່າງໆໄດ້ ໂດຍປັດສະຈາກຜົນກະ  
ທົບຈາກ ລບຕ ຕົກຄ້າງຢູ່ໃນພ້ືນທ່ີຂອງເຂົາເຈ້ົາ.   



26

ອົງການເກັບກູ້ລະເບີດເຈມັດ (ເຈມັດ)

ກິດຈະກໍາໃນປີ 2012:
ການເກັບກູ້ ລບຕ ຢູ່ແຂວງຈໍາປາສັກ ແລະ ສາລະວັນ
ໃນເດືອນກໍລະກົດ 2012, ອົງການເຈມັດ ໄດ້ເລີ່ມດໍາເນີນງານ 
ການກວດກູ້ ລບຕ ໃນເນື້ອທີ່ດິນກະສິກໍາຢູ່ເມືອງປາກຊ່ອງ 
ໂດຍປະກອບມີ: ກວດກູ້ ແລະ ທໍາລາຍ ໃນເນື້ອທີ່ປູກປ່າ ແລະ 
ເນື້ອທີ່ຂອງໂຄງການ ຈໍານວນ 200 ເຮັກຕາ, ໃນນັ້ນ (8.9 ເຮັກ 
ຕາ ແມ່ນຢູ່ເມືອງເລົາງາມ).  

ການເກັບກູ້ ລບຕ ຢູ່ແຂວງອັດຕະປື (ໄລຍະ II)
ເປ້ົາໝາຍທັງໝົດຂອງອົງການເຈມັດ ໃນການກວດກູ້ ລບຕ ຢູ່ 
ແຂວງອັດຕະປື ກ່ໍເພ່ືອປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ, 
ຊ່ຶງຜ່ານການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ພວກເຮົາກ່ໍໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດຕາມ 
4 ເປ້ົາໝາຍທ່ີວາງໄວ້ຄື: 

1. ສະໜັບສະໜູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການປະຕິບັດງານໃຫ້ແກ່ 
ຄກລ ຢູ່ແຂວງອັດຕະປື ເພື່ອປະຕິບັດໜ້າວຽກດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 J ການກວດກູ້ ລບຕ

 J ປັບປຸງທັກສະໃນການທໍາລາຍ ລບຕ ໂດຍຜ່ານການຝຶກອົບ 
ຮົມທາງດ້ານວິຊາການ

 J ສ້າງຄວາມອາດສາມາດທາງດ້ານການເງິນ

2. ສະໜອງຊ່ຽວຊານທ່ີປຶກສາ ເພ່ືອສະໜັບສະໜູນ ຄກລ ຢູ່   
ແຂວງອັດຕະປື

 J ຊ່ຽວຊານທ່ີປຶກສາ ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາແກ່ຜູ້ປະສານງານ ຄກລ 
ແຂວງອັດຕະປື, ຮອງຜູ້ປະສານງານ ຫືຼ ຊ່ຽວຊານທໍາລາຍ 
ລບຕ ຂັ້ນສູງທີ່ເປັນຄົນລາວ ໃນການປະຕິບັດງານໃຫ້ມີປະ 
ສິດທິຜົນ. 

 J ຊ່ຽວຊານທ່ີປຶກສາ        ປັບປຸງເຕັກນິກການທໍາລາຍ ລບຕ ໃຫ້ແກ່ 
ຊ່ຽວຊານທໍາລາຍ ລບຕ ຂັ້ນສູງຄົນລາວ, ຫົວໜ້າທີມ ແລະ 
ນັກກວດກູ້ ລບຕ ຢູ່ແຂວງອັດຕະປື.

3. ປົດປ່ອຍເນ້ືອທ່ີດິນກະສິກໍາ     ເພ່ືອຊ່ວຍໃນການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມ 
ທຸກຍາກ           ໂດຍສອດຄ່ອງກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 
ຂອງແຂວງອັດຕະປື. 

4. ສ້າງສາຍພົວພັນໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ລະຫວ່າງ ປະຊາຊົນ 
ຢີ່ປຸ່ນ ແລະ ປະຊາຊົນລາວ ລວມທັງ ເຈມັດ ແລະ ຄກລ. 

 
ຜົນສໍາເລັດຕົ້ນຕໍໃນປີ 2012: 

ການເກັບກູ້ ລບຕ ຢູ່ແຂວງຈໍາປາສັກ ແລະ ສາລະວັນ
ພາຍຫຼັງດໍາເນີນການກວດກູ້ ລບຕ ຢູ່ສະໜາມ ມາເປັນເວລາ 
4 ເດືອນ, ສິ້ນສຸດການເຮັດວຽກໃນເດືອນພະຈິກ 2012, 
ເຈມັດ ສາມາດກວດກູ້ ລບຕ ອອກຈາກເນື້ອທີ່ໄດ້ຈໍານວນ 
45.1 ເຮັກຕາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເຈມັດ ຈະສືບຕໍ່ສູ້ຊົນໃຫ້ໄດ ້
55 ເຮັກຕາ ຕາມເປົ້າໝາຍ ໃນຊ່ວງລະດູຝົນປີ 2013 ນີ້.  

 J ສໍາເລັດການຖາງປ່າໃນເນື້ອທີ່ກຽມຈະເຮັດການກູ້: ສໍາ 
ເລັດ 50 ເຮັກຕາ ຂອງແຜນການ 65 ເຮັກຕາ (77%)

 J ສໍາເລັດການກວດກູ້ເນື້ອທີ່ໄດ້ 45.1 ເຮັກຕາ ຂອງແຜນ 
ການ 55 ເຮັກຕາ (82%)

ເຈມັດ ຍັງໄດ້ສະໜອງຊ່ຽວຊານທີ່ປຶກສາ ເພື່ອສິດສອນ 
ພະນັກພາກສະໜາມຂອງ ຄກລ ໂດຍປະກອບມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:
1. ສິດສອນ ແລະ ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງການ 
ວຽກງານກວດກູ້ ລບຕ ຄື: 

 J ຂ້ັນຕອນໃນການປະຕິບັດງານເພ່ືອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ

 J ຂ້ັນຕອນໃນການຄວບຄຸມ ແລະ ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ

 J ສ້າງຂັ້ນຕອນຄວາມປອດໄພໃນເວລາດໍາເນີນການກວດກູ້

 J ແນະນໍາວິທີການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືໃນການວາງແຜນ ເຊັ່ນ: 
ການນໍາໃຊ້ກະດານເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກໍາ

2. ສິດສອນເຕັກນິກວິຊາການຢູ່ສະໜາມ:

 J ການຖາງປ່າໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ
 J ແນະນໍາວິທີພິຈາລະນະເບິ່ງສະໜາມກວດກູ້ທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບ 

ບ້ານເຮືອນປະຊາຊົນ ວ່າຕ້ອງເຮັດແນວໃດ
 J ກະກຽມວຽກທົ່ວໄປໃນເວລາດໍາເນີນການກວດກູ້

 J ຕິດປ້າຍໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງໃສ່ບ່ອນທີ່ມີການປະຕິບັດ 
ງານ

3. ສິດສອນເຕັກນິກໃນການກວດກູ້:

 J ການຄວບຄຸມ ແລະ ການເລືອກໃຊ້ເຄື່ອງກວດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ
 J ການຄົ້ນຫາບ່ອນທີ່ສົງໃສ ພາຍຫຼັງທີ່ໃຊ້ເຄື່ອງກວດ

ການເກັບກູ້ ລບຕ ຢູ່ແຂວງອັດຕະປື
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ບຸກຄະລາກອນໃນປີ 2012:
ປະຈໍາຢູ່ຫ້ອງການ ປະຈໍາຢູ່ຝ່າຍປະຕິບັດງານ

ລາວ ຕ່າງປະເທດ ລາວ ຕ່າງປະເທດ

ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ

5 3 1 3 6 0 2 0

ຕົວເລກສະຖິຕິໃນປີ 2012:
ການກວດກູ້:

ການກວດກູ້ (ເຮັກຕາ)

ເນ້ືອທ່ີກະສິກໍາ ເນ້ືອທ່ີພັດທະນາ ລວມ

ລວມຢູ່ໃນຕົວເລກຂອງ ຄກລ ລວມຢູ່ໃນຕົວເລກຂອງ ຄກລ 45.1

1. ການກວດກູ້ ລບຕ: ສາມາດກວດກູ້ເນ້ືອທ່ີໄດ້ 116 ເຮັກຕາ, 
ຊ່ຶງເປັນການປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການໃນປັບປຸງເງ່ືອນໄຂການ 
ດໍາລົງຊີວິດຊອງປະຊາຊົນ ແລະ ເປັນການສ້າງຄວາມປອດໄພ
ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທ່ີດໍາລົງຊີວິດໃນເຂດພ້ືນທ່ີ ລບຕ ຕົກຄ້າງ.
2. ທັກສະໃນການກວດກູ້ ລບຕ: ຈຸດປະສົງຂອງການຝຶກອົບຮົມ 
ແມ່ນເພ່ືອທົດສອບຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງທີມງານ 
ໂດຍນໍາໃຊ້ເຕັກນິກວິຊາການທ່ີຮຽນມາ ໃນການສືບສວນຄ້ົນຫາ 
ລບຕ ໃນເຂດພື້ນທີ່ໆມີການຕົກຄ້າງຕົວຈິງ. ພ້ອມນັ້ນ, ກໍ່ເປັນ 
ການປະເມີນເບ່ິງຜົນໄດ້ຮັບຂອງການຝຶກອົບຮົມອີກດ້ວຍ. 
3. ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບວຽກງານໂຄສະນາສຶກສາຊຸມຊົນ: 
ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ, ປະຈຸບັນນ້ີ ທີມງານກ່ໍສາມາດນໍາໃຊ້ເຄ່ືອງ 
ສາຍໄດ້, ສາມາດນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕ້ີ ແລະ ໂປຼແກຼມອ່ືນໆ ເພ່ືອ 
ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຊົມເຂ້ົາໃຈຂ້ໍຄວາມໂຄສະນາໄດ້ງ່າຍຂ້ຶນ. 

ຂ່າວດີ:
 J ມີການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຢູ່ແຂວງຈໍາປາ 

ສັກ ແລະ ສາລະວັນ ໂດຍການຈ້າງປະຊາຊົນຢູ່ທ້ອງຖ່ິນໃຫ້ 
ຊ່ວຍໃນການຖາງປ່າ ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ 
ທີມງານສາມາດເຂ້ົາໄປ ແລະ ນໍາເອົາອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຕ່າງ
ໆເຂ້ົາໄປຍັງສະຖານທ່ີກວດກູ້ໄດ້. 

 J ເຈມັດ ໄດ້ສໍາເລັດການສິດສອນບົດຮຽນຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ ຄກລ 
ຢູ່ແຂວງ ອັດຕະປື ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຂອງກອງທຶນ 
ນິບປອນ. ນອກຈາກນ້ັນ, ໃນເດືອນມີນາ 2012, ເຈມັດ ກໍ່ໄດ້ 
ມອບລົດ ຈໍານວນ 2 ຄັນ ໃຫ້ແກ່ ຄກລ ແຂວງອັດຕະປື 
ອີກດ້ວຍ, ສິ່ງນີ້ ເຈມັດ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງສະ 
ໂມສອນໄລອອນສາກົນ ທ່ີໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ຄກລ 
ແຂວງອັດຕະປື. 

ວຽກຈຸດສຸມໃນປີ 2013:

ເຈມັດ ຈະສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບອໍານາດການປົກຄອງຂັ້ນ 
ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ເຈ້ົາຂອງດິນ ເພ່ືອດໍາເນີນການກວດກູ້ຢູ່ໃນ 
ເຂດພ້ືນທ່ີໆຍັງບ່ໍທັນໄດ້ກວດກູ້ ລບຕ ຢູ່ແຂວງຈໍາປາສັກ ແລະ 
ສາລະວັນ. 

ກ່ອນທ່ີທີມງານກວດກູ້ຈະເລ່ີມຕ້ົນກວດກູ້ ລບຕ ນ້ັນ, ຕ້ອງໄດ້ມີ 
ການຖາງປ່າອອກກ່ອນ. ໃນປີ 2013, ເຈມັດ ຈະສືບຕໍ່ຈ້າງປະ 
ຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນຢູ່ແຂວງຈໍາປາສັກ ແລະ ສາລະວັນ ເພື່ອຊ່ວຍ 
ໃນການຖາງປ່າໃນເຂດພື້ນທີ່ໆຈະເຮັດການກວດກູ້, ຊຶ່ງວຽກ 
ອັນໃຫ່ຍໆແມ່ນຈະເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດໃນຊ່ວງລະດູຝົນນີ້.  

ຄູ່ຮ່ວມປະຕິບັດງານ:
ໃນປີ 2012, ເຈມັດ ໄດ້ສ້າງສາຍສໍາພັນທີ່ແໜ້ນແຟ້ນກັບ ຄກລ 
ແຂວງອັດຕະປື ແລະ ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບບໍລິສັດເອກະຊົນເກັບ 
ກູ້ ລບຕ ຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງລາວ. ມີຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 
ຈາກການດໍາເນີນງານຂອງເຈມັດ ຈໍານວນທັງໝົດ 6,416 ຄົນ 
ຢູ່ໃນ 5 ບ້ານ, ຊຶ່ງປະຈຸບັນນີ້ ເຂົາເຈົ້າກໍ່ສາມາດທໍາການຜະລິດ 
ໄດ້ໂດຍປັດສະຈາກໄພຂົ່ມຂູ່ຂອງ ລບຕ ອີກຕໍ່ໄປ. 

ພື້ນທີ່ການປະຕິບັດງານ:

ກິດຈະກໍາ ສະຖານທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ

ການກວດກູ້ເນື້ອທີ່ ເມືອງປາກຊ່ອງ, ແຂວງຈໍາປາສັກ ແລະ ແຂວງອັດຕະປື

ການປະກອບສ່ວນຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນໃນປີ 2012: (ໂດລາສະຫະລັດ)
ອົງການເຈມັດ ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກເງິນບໍລິຈາກຂອງປະຊາຊົນຢີ່ປຸ່ນ 
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຢີ່ປຸ່ນ ໃນປີ 2012.
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ໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດ (ຄກລ)

ໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດ (ຄກລ) 
ຄກລ ແມ່ນອົງການປະຕິບັດງານແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ລະດັບຊາດ 
ໃນ ສປປ ລາວ. ປະຕິບັດງານຢູ່ 9 ແຂວງທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ 
ລບຕ ໃນທ່ົວປະເທດ, ມີໜ້າທ່ີໃນການກວດກູ້ ລບຕ ອອກຈາກ 
ເນ້ືອທ່ີດິນກະສິກໍາ ແລະ ຈຸດປະສົງໃນການນໍາໃຊ້ເນ້ືອທ່ີດິນຕ່າງໆ 
ຂອງຊຸມຊົນເຊ່ັນ: ສ້າງໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ, ວັດວາອາຮາມ, ຈຸດທ່ີຈະ 
ເຮັດນ້ໍາລິນ) ແລະ ສໍາລັບກິດຈະກໍາພັດທະນາຕ່າງໆ. ນອກຈາກ 
ນ້ັນ, ຄກລ ຍັງດໍາເນີນວຽກງານໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ 
ລບຕ ໂດຍປະກອບມີ (ການໂຄສະນາຢູ່ໃນຊຸມຊົນ) ທ່ີມີຜົນກະ 
ທົບຈາກ ລບຕ ໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບຜົນຮ້າຍຂອງ ລບຕ. ລັດຖະບານລາວ 
ສ້າງຕ້ັງ ຄກລ ຂ້ຶນໃນປີ 1996 ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງ 
ການ ສປຊ, ອົງການຢູນີເຊບ ແລະ ບັນດາປະເທດຜູ້ໃຫ້ທຶນ. ປະຈຸ 
ບັນນ້ີ, ຄກລ ມີພະນັກງານທັງໝົດປະມານ 1,100 ຄົນ, ຊ່ຶງປະ 
ຕິບັດໜ້າທ່ີທາງດ້ານການກວດກູ້ ລບຕ ຫຼາຍຢ່າງ ຄື: 1). ດໍາເນີນ 
ການປົດປ່ອຍເນື້ອທີ່ດິນຜ່ານການກວດກູ້ ແລະ ການສໍາຫຼວດ 
ທາງດ້ານວິຊາການ; 2). ດໍາເນີນການກວດກູ້ ລບຕ ແບບເຄ່ືອນ 
ທ່ີ (ທໍາລາຍ ລບຕ ທ່ີພົບເຫັນແບບສຸກເສີນ); 3). ດໍາເນີນການສໍາ 
ຫຼວດແບບທ່ົວໄປ ແລະ 4). ດໍາເນີນການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມ 
ສ່ຽງຈາກ ລບຕ.

ກິດຈະກໍາໃນປີ 2012:
ໃນປີ 2012 ຄກລ ສາມາດປົດປ່ອຍເນ້ືອທ່ີໄດ້ 3,199 ເຮັກຕາ 
ໂດຍຜ່ານການກວດກູ້ ແລະ ການສໍາຫຼວດທາງດ້ານວິຊາການ, 
ຊ່ຶງ ປະກອບມີຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທັງໝົດ 516,410 ຄົນ. ນອກ 
ຈາກນ້ັນ, ຄກລ ຍັງສາມາດທໍາລາຍ ລບຕ ໄດ້ຈໍານວນ 49,189 
ໜ່ວຍ, ໃນນ້ັນ ມີລະເບີດລູກຫ່ວານ 23,266 ໜ່ວຍ ເທ່ົາກັບ 47 
ສ່ວນຮ້ອຍ, ທຽບໃສ່ຈໍານວນ ລບຕ ທັງໝົດທ່ີຖືກທໍາລາຍ. ການ 
ເຄ່ືອນຍ້າຍ ຫືຼ ທໍາລາຍ ລບຕ ກ່ໍເພ່ືອເປັນການເພ່ີມຄວາມປອດ 
ໄພໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທ່ີດໍາລົງຊີວິດຢູ່ຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະ 
ທົບຈາກ ລບຕ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເນ້ືອທ່ີມີຄວາມປອດໄພ ເພ່ືອໃຫ້ປະ 
ຊາຊົນສາມາດຂະຫຍາຍພ້ືນທ່ີທາໍການຜະລິດ ແລະ ເຮັດກິດຈະ      
ກໍາພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມອ່ືນໆໄດ້ຫຼາຍຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາ.

ຄກລ ໄດ້ດໍາເນີນກິດຈະກໍາໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ 
ລບຕ ເພ່ືອເພ່ີມການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທ່ີດໍາລົງ 
ຊີວິດຢູ່ພ້ືນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໄດ້ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມອັນຕະລາຍ 
ຂອງ ລບຕ ແລະ ປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາຂອງ ”ກຸ່ມທ່ີມີຄວາມສ່ຽງສູງ”. 
614 ກິຈະກໍາໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ ໄດ້ຮັບການ 
ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂດຍອາສາສະໜັກບ້ານ ແລະ ມີຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບຜົນປະ 
ໂຫຍດຈໍານວນ 155,362 ຄົນ, ໃນຈໍານວນດ່ັງກ່າວ  ມີເດັກນ້ອຍ 
ຈໍານວນ 69,081 ຄົນ. ສ່ິງທ່ີກ່າວມາຂ້າງເທິງນ້ັນ ແມ່ນເປ້ົາໝາຍ 
ທ່ີຕ້ັງໄວ້ໃນປີ 2012 ແລະ ໄດ້ສໍາເລັດຕາມຄາດໝາຍ.

ກິດຈະກໍາໂຄສະນາສຶກາຊຸມຊົນແມ່ນມີການເຊ່ືອມໂຍງກັນຢ່າງ 
ໃກ້ສິດກັບວຽກງານສໍາຫຼວດ ໂດຍອະນຸຍາດໃຫ້ຊາວບ້ານເຂ້ົາມາ 
ຊ່ວຍທີມງານສໍາຫຼວດໃນການກໍານົດພ້ືນທ່ີຕົກຄ້າງຂອງລະເບີດ 
ບ່ໍທັນແຕກ. ນອກຈາກນ້ັນ, ທີມງານທໍາລາຍ ລບຕ ແບບເຄ່ືອນທ່ີ 
ຍັງສາມາດດໍາເນີນວຽກງານທໍາລາຍ ລບຕ ແບບເຄ່ືອນທ່ີ ໄດ້ຈໍາ 
ນວນ 1,672   ໜ້າວຽກ ຢູ່ໃນ 1,151 ບ້ານ,  ສາມາດທໍາລາຍລະເບີດ 
ໄດ້ຈໍານວນທັງໝົດ 20,342 ໜ່ວຍ, ໃນນັ້ນ ມີລະເບີດລູກຫວ່ານ 
ຈໍານວນ 8,754 ໜ່ວຍ, ຊຶ່ງພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບການຮ້ອງຂໍແລ້ວ 
ກໍ່ລົງໄປທໍາລາຍ ລບຕ ແບບສຸກເສີນໃຫ້ພາຍໃນ 2 ອາທິດ. 

ຄວາມພະຍາມທັງໝົດນັ້ນ ກໍ່ເພື່ອເປັນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າ 
ໃນການຫຼຸດຈໍານວນຜູ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຈາກ 
ລບຕ ລົງໃນແຕ່ລະປີ ຈາກ 302 ຄົນ ລົງເຫຼືອ 56 ຄົນ ຕະຫຼອດ 
ຊ່ວງໄລຍະ 5 ປີ ແຕ່ 2008-20121. ໃນປີ 2012 ຈໍານວນຜູ້ 
ເສຍຊີວິດ ແລະ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຈາກ ລບຕ ໄດ້ຫຼຸດລົງທຽບໃສ່ 
ປີ 2011 ແມ່ນຫຼຸດລົງ 47 ສ່ວນຮ້ອຍ.  

ການເຄ່ືອນໄຫວວຽກງານຂອງ ຄກລ ແມ່ນບ່ໍສະເພາະແຕ່ປະກອບ 
ສ່ວນເຂ້ົາໃນການສ້າງຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທ່ີດໍາລົງຊີ   
ວິດໃນເຂດທ່ີມີ ລບຕ ຕົກຄ້າງເທ່ົານ້ັນ, ແຕ່ມັນຍັງເປັນການເພ່ີມໂອ 
ກາດໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງບັນດາເມືອງ 
ທ່ີມີຄວາມທຸກຍາກທ່ີສຸດ ອີກດ້ວຍ. ນອກຈາກການກວດກູ້ ລບຕ 
ສໍາລັບເນ້ືອທ່ີກະສິກໍາແລ້ວ, ຄກລ ຍັງໄດ້ເຄ່ືອນໄຫວວຽກງານກວດ 
ກູ້ ລບຕ ເພ່ືອຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆຂອງລັດຖະ 
ບານ, ໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆຂອງອົງການ ເອັນຈີໂອ ໃນການ 
ປັບປຸງໂຄງລ່າງພ້ືນຖານ ເປັນຕ້ົນແມ່ນ ການສ້າງລະບົບຊົນລະປະ 
ທານ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ, ສຸກສາລາ, ໂຄງການນ້ໍາລິນ, ຖະໝົນ 
ຫົນທາງ ແລະ ການພັດທະນາອ່ືນໆ. ການປະຕິບັດວຽກງານຂອງ 
ຄກລ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບແຜນຍຸດທະສາດຂອງລັດຖະບານໃນ 
ການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ 
ສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄ້ັງທີ VII 
ຂອງລັດຖະບານ. 

ນອກຈາກນັ້ນ, ຄກລ ຍັງໄດ້ສະໜັບສະໜູນການກວດກູ້   ລບຕ     
ໃຫ້ແກ່ບັນດາໂຄງການພັດທະນາອ່ືນໆ ໂດຍບ່ໍໄດ້ຄິດໄລ່ເງິນ, ຊ່ຶງ 
ໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆທ່ີ ຄກລ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນປະກອບມີ:   
ອົງການໄຈກາ, ອົງການແຄສາກົນ, ອົງການເວີວີເຊ້ີນ, ອົງການຢູນີ 
ເຊບ ແລະ ອ່ືນ ໆ ), ຊ່ຶງລວມເນ້ືອທ່ີທັງໝົດທ່ີກວດກູ້ແມ່ນ 167 ເຮັກ 
ຕາ ໂດຍມີຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈໍານວນ 127,607 ຄົນ ຈາກການ 
ກວດກູ້    ລບຕ   ໃນຊ່ວງປີ   2012.  ຄກລ  ດໍາເນີນການກວດກູ້   ລບຕ 
ແບບບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ ໃຫ້ແກ່ໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ ກໍ ່
ເພື່ອເປັນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະ 
ກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ. ຄກລ ບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນການກວດກູ້ ລບຕ  
ເພ່ືອຮັບໃຊ້ໂຄງການລົງທຶນ ຫືຼ ໂຄງການສະແຫວງຫາຜົນກໍາໄລ 
ແຕ່ຢ່າງໃດ.

ຜົນສໍາເລັດຕົ້ນຕໍໃນປີ 2012: 
1 ຂໍ້ມູນຂອງວັນທີ 15 ກຸມພາ 2013, ຄຊກລ.

ບົມໃຫ່ຍທີ່ກໍາລັງລໍຖ້າເຄື່ອນຍ້າຍໄປສະໜາມທໍາລາຍ ຢູ່ແຂວງ 
ສາລະວັນ.
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ຜົນສໍາເລັດອັນໃຫ່ຍຫຼວງອີກຢ່າງໜ່ຶງຂອງ ຄກລ ໃນປີ 2012 ນ້ັນ
ກ່ໍຄືການເຮັດໃຫ້ຈໍານວນຜູ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຈາກ 
ລບຕ ຈາກ 302 ຄົນໃນປີ 2008 ຫຸຼດລົງມາເປັນ 56 ຄົນໃນປີ 
2012, ທຽບໃສ່ຈໍານວນໃນປີ 2011 ແມ່ນຫຸຼດລົງ 47 ສ່ວນຮ້ອຍ.

ຄກລ ສາມາດປົດປ່ອຍເນື້ອທີ່ໄດ້ 3,199 ເຮັກຕາ ໂດຍຜ່ານ  
ການກວດກູ້ ແລະ ການສໍາຫຼວດທາງເຕັກນິກ ໂດຍມີຜູ້ໄດ້ຮັບ 
ຜົນປະໂຫຍດທັງໝົດ 516,410 ຄົນ. ໃນປີ 2012, ຄກລ ສາ 
ມາດທໍາລາຍ ລບຕ ໄດ້ຈໍານວນ 49,189 ໜ່ວຍ, ໃນນັ້ນ ມີລະ 
ເບີດລູກຫວ່ານຈໍານວນ 23,266 ໜ່ວຍ ໂດຍຜ່ານການກວດກູ້, 
ການສໍາຫຼວດທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ການທໍາລາຍເຄື່ອນທີ່.

ຄກລ ໄດ້ດໍາເນີນກິດຈະກໍາໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ 
ລບຕ ເພ່ືອເພ່ີມການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທ່ີດໍາລົງ 
ຊີວິດຢູ່ພ້ືນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໄດ້ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມອັນຕະລາຍ 
ຂອງ ລບຕ ແລະ ປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາຂອງ ”ກຸ່ມທ່ີມີຄວາມສ່ຽງສູງ”. 
614 ກິຈະກໍາໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ ໄດ້ຮັບການ 
ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂດຍອາສາສະໜັກບ້ານ ແລະ ມີຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບຜົນປະ 
ໂຫຍດຈໍານວນ 155,362 ຄົນ, ໃນຈໍານວນດ່ັງກ່າວ  ມີເດັກນ້ອຍ 
ຈໍານວນ 69,081 ຄົນ. ສ່ິງທ່ີກ່າວມາຂ້າງເທິງນ້ັນ ແມ່ນເປ້ົາໝາຍ 
ທ່ີຕ້ັງໄວ້ໃນປີ 2012.  

ຄກລ ມີຄວາມດີໃຈຫຼາຍ ທ່ີສາມາດຕອບຮັບໄດ້ຕາມການຮ້ອງຂໍ 
ໃນການໄປທໍາລາຍ ລບຕ ແບບເຄ່ືອນທ່ີໃຫ້ປະຊາຊົນໂດຍໃຊ້ 
ເວລາສະເລ່ຍບ່ໍເກີນ 2 ອາທິດ, ສາມາດຕອບຮັບການທໍາລາຍ 
ລບຕ ແບບສຸກເສີນໄດ້ທັງໝົດຈໍານວນ 1,672 ໜ້າວຽກໃນປີ 
2012. ນອກຈາກນ້ັນ, ກ່ໍຍັງໄດ້ມີການທົບທວນຄືນທັງໝົດກ່ຽວ 
ກັບມາດຕະຖານການປະຕິບັດງານຂອງ ຄກລ ອີກດ້ວຍ. ການ   
ທົບທວນຄືນດ່ັງກ່າວນ້ີແມ່ນເຮັດໂດຍ      ຄຊກລ.     ຫັຼງຈາກນ້ັນ,    ກ່ໍ 
ໄດ້ມີອອກໜັງສືຢ້ັງຢືນຮັບຮອງການປະຕິບັດງານແກ້ໄຂບັນຫາ 
ລບຕ ໃຫ້ແກ່ ຄກລ ໃນເດືອນກຸມພາ 2012. 

ເພ່ືອເປັນການປັບປຸງຄວາມອາດສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງການ
ເງິນ, ຄກລ ຈຶ່ງໄດ້ມີການນໍາເອົາລະບົບການຄຸ້ມຄອງການເງິນ 
ແບບໃໝ່ເຂົ້າມານໍາໃຊ້ໃນຕົ້ນປີ 2012. ລະບົບດັ່ງກ່າວນີ້ ມີຊື່ 
ວ່າ “ແອັກແພັກ”, ຊ່ຶງຊ່ວຍໃຫ້   ຄກລ   ສາມາດຄວບຄຸມແຫ່ຼງທຶນ,  ສາ 
ມາດຕິດຕາມທຸກການນໍາໃຊ້ທຶນໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ລວມທັງ ທຶນທ່ີ 
ສະໜັບສະໜູນຈາກ ສປຊ ແລະ ທຶນສະໜັບສະໜູນສອງຝ່າຍ.

ຂ່າວດີ: ອົງການ ໄຈກາ ສະໜັບສະໜູນວັດຖຸອຸປະກອນ 
ໃໝ່ໃຫ້ແກ່ ຄກລ
ຄກລ ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີຮ່ວມກັບອົງການ ໄຈກາ ໃນການສະໜອງ 
ຈັດຊ້ືວັດຖຸອຸປະກອນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ ຄກລ ໂດຍປະກອບມີ ພາຫະນະ 
ຮັບໃຊ້, ເຄ່ືອງກວດລະເບີດ, ຄອມພິວເຕ້ີ, ເຄ່ືອງຈີພີເອັດສ໌ ແລະ 
ອຸປະກອນອ່ືນໆ ລວມມູນຄ່າປະມານ 11 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. 
ວັດຖຸອຸປະກອນດ່ັງກ່າວນ້ີ ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ການດໍາເນີນກິດຈະ 
ກໍາຕ່າງໆຂອງ ຄກລ ໄດ້ໄວຂ້ຶນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ   ຈະຊ່ວຍ 
ຫຸຼດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບົວລະບັດຮັກສາລົງຕ່ືມນໍາອີກ. 

ນອກຈາກນ້ັນ, ຄກລ ຍັງໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການນໍາ 
ໃຊ້ລະບົບໄອທີໃຫ້ແກ່ພະນັກງານໃນທຸກໆແຂວງ ໂດຍໄດ້ຮັບ 
ການຮ່ວມມື ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການ ໄຈກາ. ຜ່ານ 
ການຝຶກອົບຮົມ ເຮັດໃຫ້ພະນັກງານ    ຄກລ     ມີຄວາມຮູ້ພ້ືນຖານ    ແລະ    
ທັກສະໃນການນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕ້ີ, ຊ່ຶງຊ່ວຍໃຫ້ການເຮັດວຽກຂອງ 
ເຂົາເຈ້ົາມີປະສິດທິຜົນຫຼາຍຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາ. 

ຄກລ ແລະ ອົງການຊີແມັກ (ສູນເກັບກູ້ລະເບີດຂອງກໍາປູເຈຍ) 
ໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຮ່ວມມື ທີ່ມີຊື່ວ່າ ຊາວ-ຊາວ 
ໂຄບເພີເລເຊ້ີນ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຂອງອົງການ ໄຈກາ. 
ທັງສອງອົງການ ໄດ້ຮ່ວມກັນປຶກສາຫາລື ເພ່ືອວາງແຜນຈັດກອງ 
ປະຊຸມວິຊາການຂ້ຶນ 6 ຄ້ັງ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ກໍາປູເຈຍ ໃນ 
ຊ່ວງໄລຍະແຕ່ປີ 2012 ເຖິງ 2014. ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມ 
ດ່ັງກ່າວ ແມ່ນແນໃສ່ເພ່ືອແລກປ່ຽນທັກສະ, ຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບ 
ການກ່ຽວກັບວຽການແກ້ໄຂບັນຫາ   ລບຕ     ໃນໄລ ຍະຜ່ານມາຂອງ 
ສອງອົງການ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດນໍາໄປຜັນຂະຫຍາຍເຂ້ົາໃນຈັດ 
ຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນໃຫ້ສໍາເລັດຕາມຈຸດປະສົງຄາດ 
ໝາຍຂອງແຕ່ລະອົງການ. ໃນປີ 2012 ໄດ້ມີການຈັດກອງປະ 
ຊຸມຝຶກອົບຮົມຂ້ຶນແລ້ວ 2 ຄ້ັງ ໂດຍມີຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຈາກ 
ຄກລ ທັງໝົດ 30 ຄົນ.  

ວຽກຈຸດສຸມໃນປີ 2013:
ຄກລ ຈະສືບຕໍ່ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຢູ່ 9 ແຂວງທີ່ມີຜົນກະທົບ    
ລບຕ ໃນປີ 2013, ຈະສືບຕ່ໍສະໜັບສະໜູນຊຸມຊົນຕ່າງໆໂດຍ 
ສອດຄ່ອງກັບກອບແຜນບູລິມະສິດຂອງຊາດທ່ີກໍານົດໄວ້ໃນ 
ແຜນຍຸດທະສາດ, ເສ້ັນທາງກ້າວສູ່ຄວາມປອດໄພ II.  

ທຸກໆກິດຈະກໍາທ່ີຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ກ່ໍເພ່ືອສະໜັບສະໜູນໃນການ 
ສ້າງຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ໃຫ້ສາມາດດໍາເນີນການ 
ພັດທະນາຕ່າງໆ ແລະ ການລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ. ກິດຈະກໍາ 
ຕ່າງໆທ່ີໄດ້ປະຕິບັດນ້ັນ ປະກອບມີ ວຽກແຜນການ ແລະ ວຽກບໍ 
ລິຫານຄຸ້ມຄອງການປະຕິບັດງານ, ວຽກບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງການ 
ເງິນ   ແລະ       ຖານຂ້ໍມູນ, ວຽກສະໜອງຈັດຊ້ື,        ວຽກຄຸ້ມຄອງຄຸນນະ 
ພາບ ເພ່ືອສະໜັບສະໜູນການປະຕິບັດງານໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ 
ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ. ພ້ອມນັ້ນ,  ກໍ່ມີການຝຶກອົບຮົມເພື່ອປັບປຸງ 
ຄວາມອາດສາມາດໃນການປະຕິບັດງານຂອງ ຄກລ ອີກດ້ວຍ. 

ຄກລ ຈະສືບຕ່ໍດໍາເນີນວຽກງານຢູ່ໃນ 64 ເມືອງ ໃນ 9 ແຂວງທ່ີມີ 
ຜົນກະທົບຈາກ ລບຕ, ຊ່ຶງໃນນ້ັນ ມີເມືອງທ່ີທຸກຍາກທ່ີສຸດ 37 
ເມືອງ, ຈະລົງເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກໍາໂຄສະນາສຶກສາຊຸມຊົນຢູ່ 
639 ຄັ້ງ ໂດຍທີມງານໂຄສະນາ ແລະ ອາສາສະໜັກບ້ານ.  
ນອກຈາກນັ້ນ, ຄກລ ຈະດໍາເນີນການສໍາຫຼວດທົ່ວໄປ 1,817 
ໜ້າວຽກ ແລະ ຄາດກະວ່າຈະໃຫ້ສໍາເລັດໜ້າວຽກທໍາລາຍ ລບຕ 

ທີມງານໂຄສະນາສຶກສາຊຸມຊົນ ກໍາລັງສິດສອນກ່ຽວກັບຄວາມ 
ອັນຕະລາຍຂອງ ລບຕ ໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນຢູ່ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ.
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ຊາຍຄົນໜ່ຶງ ບອກຈຸດທ່ີລາວພົບເຫັນ ລບຕ ຢູ່ໃນສວນປູກໝາກນັດ 
ຂອງລາວ ໃຫ້ແກ່ທີມງານສໍາຫຼວດຂອງ ຄກລ ຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ.

ແບບເຄ່ືອນທ່ີໃຫ້ໄດ້ 1,550      ໜ້າວຽກ, ຈະປົດປ່ອຍເນ້ືອທ່ີດິນໃຫ້ໄດ້  
3,167 ເຮັກຕາ ໂດຍຜ່ານການກວດກູ້ ແລະ ການສໍາຫຼວດທາງ 
ດ້ານວິຊາການ ເພ່ືອສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ ແລະ 
ການລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. 

ຄູ່ຮ່ວມປະຕິບັດງານ: 

 J ບໍລິສັດອາມໍກຼຸບຂອງອາເມລິກາເໜືອ (ຈົນຮອດເດືອນ 
ເມສາ 2012)

 J ບໍລິສັດສະເຕີລິ້ງ

 J ອົງການເກັບກູ້ລະເບີດເຈມັດ

 J ອົງການເກັບກູ້ລະເບີດແມັກ

ບຸກຄະລາກອນໃນປີ 2012:
ປະຈໍາຢູ່ຫ້ອງການ ປະຈໍາຢູ່ຝ່າຍປະຕິບັດງານ

ລາວ ຕ່າງປະເທດ ລາວ ຕ່າງປະເທດ

ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ

93 32 3 1 824 165 1 0

ຕົວເລກສະຖິຕິໃນປີ 2012:
ການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ

ການໂຄສະນາສຶກສາຊຸມຊົນ
ການສໍາຫຼວດ ການທໍາລາຍເຄື່ອນທີ່

ຈ/ນ ບ້ານລົງຢ້ຽມຢາມ ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ  ຈ/ນ ບ້ານ ຈ/ນ ຄັ້ງຢ້ຽມຢາມ  ຈ/ນ ບ້ານ ຈ/ນ ຄັ້ງຢ້ຽມຢາມ

614 155,362 1,422 2,200 1,151 1,672

ການກວດກູ້:

ຜ່ານການກວດກູ້ (ເຮັກຕາ) ຜ່ານການສໍາຫຼວດທາງດ້ານວິຊາການ (ເຮັກຕາ)

ເນື້ອທີ່ກະສິກໍາ ເນື້ອທີ່ພັດທະນາ ລວມເນື້ອທີ່ທັງໝົດ ເນື້ອທີ່ກະສິກໍາ ເນື້ອທີ່ພັດທະນາ ລວມເນື້ອທີ່ທັງໝົດ

2,318.6520 290.3269 2,608.9788 507.5332 82.0505 589.5837

ນັກເກັບກູ້ລະເບີດຍິງ ກະກຽມສະໜາມເພ່ືອທໍາລາຍ ລບຕ.

ໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆທີ່ ຄກລ ສະໜັບສະໜູນ:
ຄກລ         ດໍາເນີນການກວດກູ້  ລບຕ ແບບບ່ໍຫວັງຜົນກໍາໄລ ເພ່ືອສະໜັບ 
ສະໜູນໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆນ້ັນ ກ່ໍເພ່ືອເປັນການປະກອບ 
ສ່ວນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ. ຄກລ 
ບ່ໍໄດ້ດໍາເນີນການກວດກູ້ ລບຕ ຮັບໃຊ້ໂຄງການລົງທຶນ ຫືຼ ໂຄງ 
ການສະແຫວງຫາຜົນກໍາໄລແຕ່ຢ່າງໃດ. 

 J ອົງການເວີວີເຊີ້ນ

 J ອົງການໄອອາຣ໌ດີ ໄອຟາດ

 J ອົງການແຄສາກົນ

 J ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ

 J ອົງການຢູນີເຊບ

 J ອົງການໄຈກາ 

 J ອົງການອີເອັບຟ໌ເອ-
ເອັບຟ໌ທີໄອ

 J  ໂຮງຮຽນເດັກນ້ອຍນ໋ອກແວ

 J ອົງການອາດຼາ
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ລບຕ ທີ່ພົບເຫັນ, ຍົກຍ້າຍ ແລະ ທຳລາຍ
ລບຕ ທີ່ຖືກຍົກຍ້າຍ/ທຳລາຍ

ໜ້າວຽກ ບົມໃຫ່ຍ ລະເບີດລູກຫວ່ານ ລະເບີດຝັງດິນ ລບຕ ຊະນິດອື່ນໆ ລວມ

ທໍາລາຍເຄື່ອນທີ່ 179 8,754 146 11,263 20,342

ການກວດກູ້ 54 14,484 18 14,070 28,626

ການສໍາຫຼວດທາງດ້ານວິຊາການ 0 28 1 192 221

ລວມ 233 23,266 165 25,525 49,189

ການຝຶກອົບຮົມ
ຫຼັກສູດ ຈໍານວນຄັ້ງທີ່ຈັດຂຶ້ນ ຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ

ການກວດກູ້ 3 90

ການສໍາຫຼວດ 1 25

ວິຊາແພດ 2 16

ການໂຄສະນາສຶກສາຊຸມຊົນ 2 25

ຫົວໜ້າທີມ 1 23

ທົບທວນຄືນວິຊາແພດ 1 10

ລວມ 10 189

ພື້ນທີ່ການປະຕິບັດງານ:
1. ຫຼວງພະບາງ  12 ເມືອງ ວຽກໂຄສະນາສຶກສາຊຸມຊົນ, ສຳຫຼວດ, ທຳລາຍເຄື່ອນທີ່, ກວດກູ້   

      ແລະ ສຳຫຼວດທາງດ້ານວິຊາການ
2. ຫົວພັນ    8 ເມືອງ  ວຽກໂຄສະນາສຶກສາຊຸມຊົນ, ສຳຫຼວດ, ທຳລາຍເຄື່ອນທີ່, ກວດກູ້   

      ແລະ ສຳຫຼວດທາງດ້ານວິຊາການ
3. ຊຽງຂວາງ   5 ເມືອງ  ວຽກໂຄສະນາສຶກສາຊຸມຊົນ, ສຳຫຼວດ, ທຳລາຍເຄື່ອນທີ່, ກວດກູ້   

      ແລະ ສຳຫຼວດທາງດ້ານວິຊາການ
4. ຄໍາມ່ວນ    4 ເມືອງ  ວຽກໂຄສະນາສຶກສາຊຸມຊົນ, ສຳຫຼວດ, ທຳລາຍເຄື່ອນທີ່, ກວດກູ້   

      ແລະ ສຳຫຼວດທາງດ້ານວິຊາການ
5. ສະຫວັນນະເຂດ   9 ເມືອງ  ວຽກໂຄສະນາສຶກສາຊຸມຊົນ, ສຳຫຼວດ, ທຳລາຍເຄື່ອນທີ່, ກວດກູ້   

      ແລະ ສຳຫຼວດທາງດ້ານວິຊາການ
6. ຈໍາປາສັກ    7 ເມືອງ  ວຽກໂຄສະນາສຶກສາຊຸມຊົນ, ສຳຫຼວດ, ທຳລາຍເຄື່ອນທີ່, ກວດກູ້   

      ແລະ ສຳຫຼວດທາງດ້ານວິຊາການ
7. ສາລະວັນ    4 ເມືອງ  ວຽກໂຄສະນາສຶກສາຊຸມຊົນ, ສຳຫຼວດ, ທຳລາຍເຄື່ອນທີ່, ກວດກູ້   

      ແລະ ສຳຫຼວດທາງດ້ານວິຊາການ
8. ເຊກອງ    10 ເມືອງ ວຽກໂຄສະນາສຶກສາຊຸມຊົນ, ສຳຫຼວດ, ທຳລາຍເຄື່ອນທີ່, ກວດກູ້   

      ແລະ ສຳຫຼວດທາງດ້ານວິຊາການ
9. ອັດຕະປື    5 ເມືອງ  ວຽກໂຄສະນາສຶກສາຊຸມຊົນ, ສຳຫຼວດ, ທຳລາຍເຄື່ອນທີ່, ກວດກູ້   

      ແລະ ສຳຫຼວດທາງດ້ານວິຊາການ

ສະພາບການເງິນ:
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນປີ 2012: (ໂດລາສະຫະລັດ)2

2   ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຄາດຄະເນ ສໍາລັບປີ 2012
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ລາຍລະອຽດ ຈຳນວນເງິນ (ໂດລາສະຫະລັດ)

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບບຸກຄະລາກອນ 4,405,833.16

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບການປະຕິບັດງານ 1,975,582.23

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບການປະຕິບັດງານພິເສດ 453,287.34

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບຊື້ອຸປະກອນ-ຊັບສິນຄົງທີ່ 551,632.97

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບຊື້ອຸປະກອນ-ຊັບສິນບໍ່ຄົງທີ່ 496,929.29

ລວມ 7,883,264.99

ການປະກອບສ່ວນຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນໃນປີ 2012: (ໂດລາສະຫະລັດ)
*ສັງລວມຮອດວັນທີ 31 ທັນວາ 2012

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ເງິນທີ່ໄດ້ຮັບ ໝາຍເຫດ

ທຶນທີ່ຜ່ານອົງການສປຊ (ກ)   

ນິວຊີແລນ 1,889,330.00 ຊຽງຂວາງ

ເຢຍລະມັນ 341,168.13 ຫຼວງພະບາງ

ອອດສ໌ເອດດ໌ 1,085,125.00 ອັນ-ເອຍມາກ

ອັງກິດ 34,724.00 ສູນຝຶກອົບຮົມ

ສະວິດເຊີແລນ 700,000.00 ອັນ-ເອຍມາກ

ລຸກຊໍາບວກ 183,823.53 ອັນ-ເອຍມາກ

ເກົາຫຼີໄຕ້ 15,000.00 ອັນ-ເອຍມາກ

ທຶນປົກກະຕິຂອງ ສປຊ 350,000.00  

ລວມທຶນທີ່ຜ່ານອົງການ ສປຊ 4,599,170.66  

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ເງິນທີ່ໄດ້ຮັບ ໝາຍເຫດ

ທຶນຜ່ານສອງຝ່າຍ (ຂ)   

ອາເມລິກາ/ໂດຍຜ່ານບໍລິສັດອາມໍກຼຸບ 288,747.90 ແຂວງສະຫັວນນະເຂດ ແລະ ຈໍາປາສັກ

ອາເມລິກາ/ໂດຍຜ່ານບໍລິສັດອາມໍກຼຸບ 337,130.00 ສະຖານທີ່ພັກເຊົາ ແລະ ວັດຖຸອຸປະກອນ

ອາເມລິກາ/ໂດຍຜ່ານບໍລິສັດສະເຕີລິ້ງ 789,250.00 ແຂວງສະຫັວນນະເຂດ ແລະ ຈໍາປາສັກ

ໂປແລນ 11,719.00  

ກອງທຶນໂລກປອດລະເບີດຝັງດິນ 150,000.00  

ຢີ່ປຸ່ນ 786,516.00  

ເຈມັດ 188,589.41  

ລວມທຶນຜ່ານສອງຝ່າຍ 2,551,952.31  

ລວມ (ກ) + (ຂ) 7,151,122.97  
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ອົງການເກັບກູ້ລະເບີດແມັກ (ແມັກ)

ກິດຈະກໍາໃນປີ 2012: 
ອົງການແມັກ ໄດ້ເລ່ີມປະຕິບັດວຽກງານຢູ່ ສປປ ລາວ ຕ້ັງແຕ່ປີ 
1994 ເປັນຕ້ົນມາ. ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາດ່ັງກ່າວ ອົງການແມັກ  
ໄດ້ມີຜົນ້ສໍາເລັດຫຼາຍຢ່າງໃນການດໍາເນີນວຽກງານກວດກູ້ 
ແລະ ມີສາຍພົວພັນທ່ີດີໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມລັດຖະບານ ແລະ 
ອໍານາດການປົກຄອງທຸກໆຂ້ັນຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. ຜົນໄດ້ຮັບຕ່າງ ໆ  
ທີ່ປະຕິບັດມາໃນປີ 2012 ສະແດງອອກຄື ສາມາດກວດກູ້ 
ລບຕ ອອກຈາກເນ້ືອທ່ີໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 8,000,000 ຕາແມັດ, ສາ 
ມາດທໍາລາຍ ລບຕ ທ່ີພົບເຫັນໄດ້ຈໍານວນ 13,035 ໜ່ວຍ ຢູ່ໃນ 
ບັນດາເມືອງເປ້ົາໝາຍຂອງແຂວງຄໍາມ່ວນ ແລະ ຊຽງຂວາງ. 

ອົງການແມັກ ໄດ້ດໍາເນີນກິດຈະກໍາປະສານງານຊຸມຊົນ ເພ່ືອຮັບ 
ປະກັນໃຫ້ປະຊາຊົນທັງໝົດຢູ່ໃນຊຸມຊົນ ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມກັບອົງ   
ການແມັກ ໃນການດໍາເນີນການກວດກູ້            ລບຕ.              ການເລືອກເອົາຊຸມ 
ຊົນໃດໜ່ຶງເປັນບ່ອນຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການນ້ັນ,  ອົງການແມັກ 
ກ່ໍໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືກັບອໍານາດການປົກຄອງຂ້ັນບ້ານ, ເມືອງ 
ແລະ ແຂວງ ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າ ພ້ືນທ່ີຕ່າງໆທ່ີເປັນເປ້ົາໝາຍນ້ັນ 
ແມ່ນນອນຢູ່ໃນແຜນພັດທະນາແຫ່ງຊາດ. ອີກຢ່າງໜ່ຶງ, ໃນເວລາ 
ທ່ີອົງການແມັກ ລະດົມເອົາຊາວບ້ານເຂ້ົາມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກ 
ງານນ້ັນ, ທີມງານກວດກູ້ ກ່ໍຈະເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ສິດຕິດແທດກັບ 
ປະຊາຊົນເພ່ືອຮ່ວມກັນກໍານົດເຂດທ່ີມີ ລບຕ ຕົກຄ້າງ, ຊຶ່ງວິທີ 
ການເຮັດວຽກຂອງອົງການແມັກ ແມ່ນເລ່ີມຈາກການສໍາພາດ 
ຄົວເຮືອນ ແລະ ຈັດແບ່ງເປັນກຸ່ມສົນທະນາກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງ 
ການ ແລະ  ຄວາມຮູ້ຂອງເຂົາເຈົ້າ ກ່ຽວ ກັບການຕົກຄ້າງຂອງ 
ລບຕ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບໃສ່ການດໍາລົງຊີວິດປະຈໍາວັນ. ຫຼາຍ 
ກວ່າ 2,000  ໜ້າວຽກສໍາຫຼວດໄດ້ຖືກດໍາເນີນຢູ່ໃນ 670 ບ້ານ 
ໃນປີ 2012.

ອີງໃສ່ຂ້ໍມູນທ່ີເກັບກໍາໄດ້ໃນລະຫວ່າງການເຄ່ືອນໄຫວວຽກງານ 
ກວດກູ້, 858 ໜ້າວຽກກວດກູ້ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍທີມ 
ງາມກວດກູ້ ລບຕ ຂອງອົງການແມັກ 12 ທີມງານ. 1,255 ໜ້າ 
ວຽກທໍາລາຍເຄ່ືອນທ່ີແມ່ນເຮັດສໍາເລັດໂດຍທີມງານທໍາລາຍ 
ເຄືອນທ່ີຂອງອົງການແມັກ, ສາມາດທໍາລາຍ ລບຕ ໄດ້ທັງໝົດ  
ຈໍານວນ 2,745 ໜ່ວຍ. 

ມີຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທັງໝົດ    59,509      ຄົນ     ຈາກການດໍາ ເນີນ 
ງານຂອງອົງການແມັກ ໃນປີ 2012. ກຸ່ມຄົນເຫ່ົຼານ້ີ ສ່ວນຫຼາຍ 
ແມ່ນບຸກຄົນ ຫືຼ ຊຸມຊົນຕ່າງໆທ່ີເປັນເຈ້ົາຂອງດິນທ່ີໄດ້ຮັບການ
ກວດກູ້ ຫືຼ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງຈາກການດໍາເນີນກິດ 
ຈະກໍາທາງດ້ານການພັດທະນາຕ່າງໆທ່ີຢູ່ໃນຂອບເຂດພ້ືນທ່ີ 
ດ່ັງກ່າວ. ນອກຈາກນ້ັນ, ຍັງມີປະຊາຊົນທ່ີອາໄສຢູ່ໃນຊຸມຊົນອອ້ມ
ຂ້າງອ່ືນໆ ຈໍານວນ 108,519 ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການທ່ີ 
ມີຊີວິດທ່ີປອດໄພຂ້ຶນ ແລະ ສາມາດເຂ້ົາເຖິງການບໍລິການອ່ືນໆ 
ໄດ້ພາຍຫັຼງອົງການແມັກໄດ້ເຮັດການກວດກູ້ ລບຕ ອອກຈາກ 
ພ້ືນທ່ີຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ.

ນອກຈາກການກວດກູ້, ອົງການແມັກ ຍັງໄດ້ດໍາເນີນການໂຄສະ 
ສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ  ລບຕ ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນກ່ຽວກັບຄວາມ 
ຕ້ອງການຂ້ັນພ້ືນຖານຂອງຊີວິດອີກດ້ວຍ. ຕະຫຼອດປີ, ມີປະຊາ 
ຊົນຫຼາຍກວ່າ 5,700 ຄົນ ໄ້ດ້ເຂ້ົາຮ່ວມກິດຈະກໍາໂຄສະນາສຶກ 
ສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ, ຊ່ຶງລວມທັງໝົດ 101 ໜ້າວຽກທ່ີໄດ້ຈັດ 
ຕ້ັງປະຕິບັດ. 

ໃນປີ 2012, ອົງການແມັກ ຍັງໄດ້ປະກອບທຶນສະໜັບສະໜູນ 
ໃຫ້ແກ່ໂຄງການພັດທະນາຈໍານວນໜ່ຶງ ເພ່ືອນໍາໄປຈັດຕ້ັງປະຕິ 
ບັດກິດຈະກໍາຂອງຕົນ ເປັນຕ້ົນແມ່ນ ອົງການເວີອີດູເຄເຊ້ີນ ໃນ 
ການຮັກສາສຸກຂະພາບຂອງຄົນທຸກ ແລະ ສ່ວນໜ່ຶງກ່ໍສະໜັບສະ 
ໜູນໃຫ້ແກ່ອໍານາດການປົກຄອງຂ້ັນເມືອງຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ    
ແລະ ຄໍາມ່ວນ. ສ່ິງດ່ັງກ່າວ ສາມາດຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຂ້ຶນໄດ້ ກ່ໍຍ້ອນ 
ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກບໍລິສັດໂທບາໂຄອິມເພີເຣວ 
ແລະ ໂກຼກຸຼບ. 

ຜົນສໍາເລັດຕົ້ນຕໍໃນປີ 2012: 
ໃນເດືອນມີຖຸນາ 2012, ອົງການແມັກ ໄດ້ນໍາສະເໜີເຕັກໂນ 
ໂລຊີໃໝ່ເຂ້ົາໃນການກວດກູ້ຂອງພວກເຮົາ. ຜົນໄດ້ຮັບຈາກເຕັກ 
ໂນໂລຊີດັ່ງກ່າວນີ້ ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດນໍາເອົາບົດຮຽນທີ ່
ຖອດຖອນໄດ້ ມາປັບປຸງເຂ້ົາໃນວິທີການເຮັດວຽກຂອງເຂົາເຈ້ົາ 
ໃຫ້ດີຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາ. ປະຈຸບັນນ້ີ ອົງການແມັກ ສາມາດນໍາໃຊ້ທຶນເຂ້ົາ 
ໃນການປະຕິບັດງານຕາມພ້ືນທ່ີເ້ປ້ົາໝາຍຂອງຕົນໄດ້ຢ່າງມີປະ 
ສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ເຮັດໃຫ້ການກວດກູ້ ລບຕ ມີຄວາມ 
ຖືກຕ້ອງ ແລະ ໄວຂ້ຶນຫຼາຍກວ່າເກ່ົາ. ວິທີການໃໝ່ນ້ີໝາຍຄວາມວ່າ   
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ອີງໃສ່ວິທີການທ່ີໄດ້ເຮັດມາແຕ່ລະຂ້ັນຕອນ ແລະ ຜ່ານການຕິດ 
ຕາມຢ່າງໃກ້ສິດຕິດແທດກ່ຽວກັບການປະມີນຜົນເບ່ິງຄວາມສ່ຽງ, 
ອົງການແມັກ ປະຈຸບັນນ້ີ ສາມາດຍົກເລິກພ້ືນທ່ີໃນເມືອ່ກ່ອນທ່່ີມີ
ຄວາມສົງໃສຜິດພາດວ່າມີ ລບຕ ຕົກຄ້າງ ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງແລ້ວ. 
ຂ້ັນຕອນໃໝ່ນ້ີ ເຮັດໃຫ້ທີມງານກວດກູ້ຂອງອົງການແມັກມາສາດ
ກວດກູ້ພ້ືນທ່ີໄດ້ຈໍານວນຫຼາຍຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາ ໃນພ້ືນທ່ີໆຮູ້ແລ້ວວ່າມີ 
ລບຕ ຕົກຄ້າງ. ເນ້ືອທ່ີຫຼາຍກວ່າເຄ່ິງລ້ານຕາແມັດໄດ້ຖືກຍົກເລິກ 
ກວດກູ້ໂດຍອົງການແມັກ ໃນຊ່ວງໄລຍະ 6 ເດືອນປີ 2012 ແລະ 
ຄາດຄະເນວ່າ ຕົວເລກດ່ັງກ່າວນ້ີຈະເພ່ີມຂ້ຶນຕ່ືມໃນປີ 2013.

ມາຮອດປີ 2012, ອົງການແມັກ ສາມາດຍົກເລິກພ້ືນທ່ີກວດກູ້ 
ລບຕ ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 40,000,000 ຕາແມັດ ໃນຕະຫຼອດຊ່ວງໄລ 
ຍະເວລາ 7 ປີ ຕ້ັງແຕ່ປີ 2004 ເປັນຕ້ົນມາ. ຕະຫຼອດຊ່ວງໄລຍະ 
ດ່ັງກ່າວ, ມີ ລບຕ ຈໍານວນ 165,000 ໜ່ວຍ ໄດ້ຖືກທໍາລາຍໂດຍ 
ທີມງານກວດກູ້ຂອງອົງການແມັກ. ປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າເຄ່ິງລ້ານ 
ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການດໍາເນີນກິດຈະກໍາຂອງ  
ອົງການແມັກ. ສ່ິງດ່ັງກ່າວທັງໝົດນ້ີ ແມ່ນວິທີການທົດສອບທ່ີໄດ້ 
ຮັບປະສິດທິຜົນດີ ເຮັດໃຫ້ອົງການແມັກ ນໍາໄປໃຊ້ເຂ້ົາໃນການ    
ປະຕິບັດງານ ແລະ ເຮັດໃຫ້ອົງການແມັກ ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນ 
ການເຮັດວຽກກັບລັດຖະບານ ແລະ ອົງການປະຕິບັດງານແກ້ໄຂ  
ບັນຫາ ລບຕ ອ່ືນໆ. 

ອົງການແມັກ ຍາມໃດກ່ໍສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສ່ົງເສີມໃຫ້ປັບປຸງ 
ຄວາມອາດສາມາດຂອງຄົນລາວ   ໃນການຄຸ້ມຄອງ   ແລະ   ດາໍເນນີ 
ການກວດກູ້ ລບຕ. ເພື່ອສືບຕໍ່ວຽກງານດັ່ງກ່າວໃນປີ 2012, ອົງ 
ການແມັກໄດ້ສະໜອງທຶນສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການບໍລິ 
ຫານໃຫ້ແກ່ຫ້ອງການປະສານງານ ຄຊກລ ຂ້ັນແຂວງຊຽງຂວາງ. 

ນອກຈາກນ້ັນ, ທຶນດ່ັງກ່າວນ້ີ ຍັງໄດ້ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ໜວຍ 
ງານໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ       ລບຕ     ຂອງຫ້ອງການ      ຄຊກລ 
ໃນການຜະລິດອຸປະກອນໂຄສະນາ ແລະ ໄດ້ຝຶກອົບຮົມການນໍາ 
ໃຊ້ໃຫ້ແກ່ບັນດາອົງການປະຕິບັດງານ ອີກດ້ວຍ. ພ້ອມນ້ັນ, ກ່ໍຍັງ 
ມີທຶນອີກຈໍານວນໜ່ຶງທ່ີໄດ້ສະໜອງໃຫ້ແກ່ ຄກລ ເພ່ືອນໍາໄປໃຊ້ 
ເຂ້ົາໃນການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານກ່ຽວກັບວົງຈອນການ 
ຄຸ້ມຄອງບໍລິການໂຄງການ. 

ຂ່າວດີ: ນັກກວດກູ້ ລບຕ ເພດຍິງ ເຮັດການທໍາລາຍ
ການຕົກຄ້າງຂອງ ລບຕ ຢູ່ໃນເຂດພ້ືນທ່ີຊົນນະບົດໃນ ສປປ ລາວ 
ແມ່ນສ້າງສ່ິງກີດຂວາງທາງດ້ານການຄ້ໍາປະກັນສະບຽງອາຫານ 
ແລະ ການສ້າງຄວາມຍຶນຍົງໄລຍະຍາວໃນການດໍາລົງຊີວິດຂອງ 
ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜ່ົາ. ບັນຫາເຫ່ົຼານ້ັນຄື ປະຊາຊົນທ່ີດໍາລົງຊີ 
ວິດຢູ່ໃນເຂດພ້ືນທ່ີ ລບຕ ຕົກຄ້າງ ແມ່ນດໍາລົງຊີວິດໂດຍປັດສະ 
ຈາກພ້ືນຖານທາງດ້ານການດໍາລົງຊີວິດ. 

ແຂວງຊຽງຂວາງ  ເປັນແຂວງທີ່ສອງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ 
ລບຕ ຕົກຄ້າງໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ມີປະຊາຊົນຢູ່ໃນແຂວງ 42 
ສ່ວນຮ້ອຍແມ່ນທຸກຍາກ. ບັນຫາສອງຢ່າງນ້ີ ແມ່ນມີການເຊ່ືອມ 
ໂຍງກັນຢ່າງໃກ້ສິດຕິດແທດ, ຖ້າ ລບຕ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການ 
ຍົກຍ້າຍອອກ, ມັນກໍ່ຍັງຈະສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນທຸກຍາກ, 
ອຶດຫິວ ແລະ ຈໍາກັດໂອກາດທີ່ຈະຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ ່
ຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ດີຂຶ້ນໄດ້. 

ນາງ ເພັງ (ເບ່ິງທ່ີຮູບ) ອາໄສຢູ່ບ້ານຫ້ວຍດອກຄໍາ ໃນແຂວງຊຽງ 
ຂວາງ. ລາວມາຈາກຊຸມຊົນທ່ີຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ບ່ອນທ່ີມີແຕ່ການ 
ເຮັດນາ, ສ່ວນຜົນຜະລິດທ່ີເຫືຼອກິນເລັກນ້ອຍ ກ່ໍໄດ້ນໍາໄປຂາຍ 
ຢູ່ໃນຕະຫຼາດຊຸມຊົນ. ນາງ ເພັງ ແຕ່ງງານແລ້ວ ແລະ ມີລູກ 
ທັງໝົດ 3 ຄົນ, ໃນນ້ັນ ມີຜູ້ຍິງ 2 ຄົນ ແລະ ຊາຍໜ່ຶງຄົນ. ລາວ 
ເວ້ົາວ່າ: “ໃນເມ່ືອກ່ອນ ຂ້ອຍເຄີຍເປັນຊາວນາ ແລະ ຖານະຄອບ 
ຄົວຂອງຂ້ອຍໃນຕອນນ້ັນກ່ໍບ່ໍຄ່ອນຈະດີປານໃດ. ພວກເຮົາປູກ 
ເຂ້ົາກິນໄດ້ພຽງໜ້ອຍດຽວ  ຍ້ອນວ່າ     ເນ້ືອທ່ີດິນທໍາການຜະລິດທ່ີມີ 
ນ້ັນແມ່ນມີ ລບຕ ຕົກຄ້າງ. ຕະຫຼອດເວລາ ຂ້ອຍດໍາລົງຊີວິດຢູ່ 
ກັບຄວາມຢ້ານກວ່າທ່ີວ່າ ມ້ືໃດມ້ືໜ່ຶງ ລູກຂອງຂ້ອຍ ແລະ ຜົວ 
ອາດຈະໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຫືຼ ເສຍຊີວິດ ຍ້ອນ ລບຕ”. 

ພາຍຖ່າຍ: ເຊນ ຊູຕັນ/ອົງການແມັກ
ຫັຼງຈາກທ່ີອົງການແມັກ ໄດ້ເຂ້ົາໄປເຮັດການກວດກູ້ ລບຕ ອອກ 
ຈາກເນ້ືອທ່ີດິນຂອງລາວແລ້ວ, ນາງເພັງ ກ່ໍໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມເຮັດວຽກ  
ນໍາອົງການແມັກໂດຍເປັນນັກເກັບກູ້. ສາມາດເວ້ົາໄດ້ວ່າ ນາງ ເພັງ 
ແມ່ນເປັນພະນັກງານທ່ີມີຄວາມເສຍສະຫຼະ ແລະ ມີຄວາມມຸ້ງ 
ໜ້ັນ       ຈ່ຶງເຮັດໃຫ້ລາວໄດ້ຖືກລະບຸຊ່ືໃຫ້ເຂ້ົາຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ    ແລະ         ຍົກ 
ລະດັບຄວາມຮູ້ເພ່ີມເຕີມຫຼາຍຄ້ັງ.
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ບຸກຄະລາກອນໃນປີ 2012: 
ປະຈໍາຢູ່ຫ້ອງການ ປະຈໍາຢູ່ຝ່າຍປະຕິບັດງານ

ລາວ ຕ່າງປະເທດ ລາວ ຕ່າງປະເທດ

ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ

22 10 2 0 261 88 4 0

ຫຼັງຈາກເຮັດວຽກກັບອົງການແມັກໄດ້ປີໜຶ່ງຜ່ານມາ, ນາງ ເພັງ 
ກ່ໍໄດ້ກາຍເປັນຫົວໜ້າທີມກວດກູ້ເພດຍິງຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ. 
“ບາງເທື່ອ ຂ້ອຍກໍ່ຮູ້ສຶກອິດເມື່ອຍຫຼາຍທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ສະໜາມ 
ໝົດມື້, ແຕ່ຂ້ອຍກໍ່ຮູ້ສຶກພູມໃຈ ທີ່ໄດ້ເປັນຫົວໜ້າທີມກວດກູ້ 
ເພດຍິງ ແລະ ຂ້ອຍກໍ່ຄິດວ່າ ຂ້ອຍເອງກໍ່ເຮັດໜ້າທີ່ໄດ້ດີທີ່ສຸດ 
ຕາມໜ້າທ່ີວຽກງານທີ່ຖືກມອບໝາຍໃຫ້ສໍາເລັດຜົນໝົດທຸກ 
ຢ່າງ. ຂ້ອຍໃຊ້ເງິນຈາກການເຮັດວຽກ ຊ້ືສ່ິງຂອງທ່ີຕ້ອງການຫຼາຍ 
ຢ່າງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຊື້ດິນນາຕອນໜຶ່ງໄວ້ສໍາລັບປູກເຂົ້າ, ດິນ 
ຕອນໜຶ່ງໄວ້ສໍາລັບສວນຄົວໃກ້ເຮືອນ, ສາມາດປຸກເຮືອນ ແລະ  
ຈ່າຍເງິນເຂົ້າໃນການສຶກສາໃຫ້ແກ່ລູກຂອງຂ້ອຍ”. 

ວຽກຈຸດສຸມໃນປີ 2013: 
ໃນປີ 2013, ອົງການແມັກ ຈະສຶບຕ່ໍນໍາສະເໜີບັນດາເຕັກໂນ ໂລ 
ຊີໃໝ່ໆເຂ້ົາມານໍາໃຊ້ເຂ້ົາໃນການປະຕິບັດງານຂອງພວກເຮົາ 
ເພ່ືອຊ່ວຍໃຫ້ການດໍາເນີນງານມີປະສິດທິພາບ ແລະ      ປະສິດທິຜົນ 

ຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາ. ປະຈຸບັນນ້ີ, ພວກເຮົາກໍາລັງສຶກສາເບ່ິງຄວາມເປັນ 
ໄປໄດ້ໃນການນໍາໃຊ້ເຄ່ືອງກົນຈັກທໍາລາຍ ລບຕ ເຂ້ົາມານໍາໃຊ້ 
ເຂ້ົາໃນການປະຕິບັດງານຂອງພວກເຮົາ. ພ້ອມນ້ັນ, ກ່ໍຈະນໍາສະ 
ເໜີກ່ຽວກັບເຄ່ືອງກວດລະເບີດແບບໃໝ່ ທ່ີຈະຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມ  
ອາດສາມາດໃນການຄ້ົນຫາ ລບຕ ຂອງພວກເຮົາໃຫ້ໄວຂ້ຶນ.  

ນອກຈາກນ້ັນ, ໃນປີ 2013, ອົງການແມັກ ຈະສືບຕ່ໍເຮັດວຽກຮ່ວມ 
ກັບບັນດາອົງການພັດທະນາຕ່າງໆ ລວມທັງ  ອໍານາດການປົກ 
ຄອງຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບັນດາອົງການ ເອັນຈີໂອ ຕ່າງໆ 
ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າ ເນ້ືອທ່ີດິນທ່ີພວກເຮົາໄດ້ກວດກູ້ ລບຕ ອອກ 
ແລ້ວນ້ັນ ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເຂ້ົາໃນວຽກງານພັດທະນາ.

ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຕ່າງໆ: 
ຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຕ້ົນຕໍຈາກອົງການແມັກ ແມ່ນບັນດາບັນ 
ດາຊຸມຊົນທ່ີມີຄວາມທຸກຍາກທ່ີສຸດໃນປະເທດ. ຄວາມທຸກຍາກ 
ທ່ີມີຢູ່ເໜືອພ້ືນຖານເສດຖະກິດທ່ີປະຊາຊົນມີນ້ັນ ສ່ົງຜົນໃຫ້ມີການ 
ເຊ່ືອມໂຍງກັບການທ່ີເຮັດໃຫ້ມີລາຍໄດ້ທ່ີບ່່ໍຍືນຍົງ   ແລະ   ມີຄວາມ 
ຈໍາກັດໃນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການຕ່າງໆເຊັ່ນ ສາທາລະນະ 
ສຸກ, ການສຶກສາ, ນໍ້າສະອາດ ແລະ ສຸກຂະອະນາໄມ ລວມ 
ໄປເຖິງ ຂ້ໍຈໍາກັດທາງດ້ານພ້ືນຖານໂຄງລ່າງເຊ່ັນ ການເຊ່ືອມຕ່ໍ 
ໄຟຟ້າໃຊ້ ແລະ ເສ້ັນທາງ. ຜົນກະທົບຈາກ ລບຕ ຕົກຄ້າງແມ່ນ 
ປັດໃຈຕ້ົນຕໍທ່ີພາໃຫ້ມີຂ້ໍຈໍາກັດ ແລະ  ຂາດໂອກາດໃນການເຂ້ົາ 
ເຖິງບັນດາພ້ືນຖານຕ່າງໆຂ້າງເທິງນ້ັນ ໂດຍ ສະເພາະແມ່ນຊຸມ 
ຊົນທ່ີຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ.    ອົງການແມັກ ຈະສືບຕ່ໍເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ 
ລັດຖະບານລາວໃນທຸກໆຂ້ັນຕ້ັງແຕ່ສູນກາງລົງຮອດຂ້ັນບ້ານ 
ລວມທັງບັນດາອົງການ ເອັນຈີໂອ ອ່ືນໆ ແລະ ຊຸມຊົນຕ່າງໆ ເພ່ືອ 
ຮັບປະກັນໃຫ້ສ່ິງກີດຂວາງຕ່າງໆໄດ້ຖືກທໍາລາຍ ແລະ ບ່ໍສືບຕ່ໍ 
ຕ່ໍເຂັນຂ້າຊີວິດຂອງປະຊາຊົນຫຼາຍລ້ານຄົນໃນທ່ົວປະເທດ.
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ຕົວເລກສະຖິຕິໃນປີ 2012: 
ການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ

ການໂຄສະນາສຶກສາຊຸມຊົນ
ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ

ຈໍານວນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ
ການສໍາຫຼວດ ການທໍາລາຍເຄື່ອນທີ່

ຈ/ນ 
ບ້ານ

ຜູ້ໄດ້ຮັບ
ຜົນປະໂຫຍດ

ທາງດ້ານ
ການເງິນ

ທາງດ້ານ
ການແພດ

 ຈ/ນ 
ບ້ານ

ຈ/ນ 
ຄັ້ງຢ້ຽມຢາມ

 ຈ/ນ 
ບ້ານ

ຈ/ນ 
ຄັ້ງຢ້ຽມຢາມ

101 5,700

ຊາຍ 2,879 ແລະ ຍິງ 2,821

0 1 284 858 1,255

ການກວດກູ້:

ຜ່ານການກວດກູ້ (ເຮັກຕາ) ຜ່ານການສໍາຫຼວດທາງດ້ານວິຊາການ (ເຮັກຕາ)

ເນື້ອທີ່ກະສິກໍາ ເນື້ອທີ່ພັດພັດທະນາ ລວມເນື້ອທີ່ທັງໝົດ ເນື້ອທີ່ກະສິກໍາ ເນື້ອທີ່ພັດພັດທະນາ ລວມເນື້ອທີ່ທັງໝົດ

820.9 820.9

ລບຕ ທີ່ພົບເຫັນ, ຍົກຍ້າຍ ແລະ ທຳລາຍ:
ລບຕ ທີ່ຖືກຍົກຍ້າຍ/ທຳລາຍ

ໜ້າວຽກ ບົມໃຫ່ຍ ລະເບີດລູກຫວ່ານ ລະເບີດຝັງດິນ ລບຕ ຊະນິດອື່ນໆ ລວມ

Roving 5 1,947 793 2,745

Clearance 5 8,528 1,756 10,289

 Total 10 10,475 2,549 13,034

ພື້ນທີ່ການປະຕິບັດງານ:
ກິດຈະກໍາ ສະຖານທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ

ການກວດກູ້ເນື້ອທີ່ ເມືອງໜອງແຮດ, ຄູນ, ຜາໄຊ ແລະ ທ່າໂທມ ແຂວງຊຽງຂວາງ 

ເມືອງຍົມມະລາດ, ບົວລະພາ, ໄຊບົວທອງ ແລະ ມະຫາໄຊ 
ແຂວງຄໍາມ່ວນ

ການສໍາຫຼວດ ແລະ ການທໍາລາຍເຄື່ຶອນທີ່ ເມືອງໜອງແຮດ, ຄູນ, ຜາໄຊ ແລະ ທ່າໂທມ ແຂວງຊຽງຂວາງ 

ເມືອງຍົມມະລາດ, ບົວລະພາ, ໄຊບົວທອງ ແລະ ມະຫາໄຊ 
ແຂວງຄໍາມ່ວນ

ການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ ເມືອງໜອງແຮດ, ຄູນ, ຜາໄຊ ແລະ ທ່າໂທມ ແຂວງຊຽງຂວາງ 

ເມືອງຍົມມະລາດ, ບົວລະພາ, ໄຊບົວທອງ ແລະ ມະຫາໄຊ 
ແຂວງຄໍາມ່ວນ

ສະພາບການເງິນ:
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນປີ 2012: (ໂດລາສະຫະລັດ)

ລາຍລະອຽດ ຈໍານວນ (ໂດລາສະຫະລັດ) 

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບບຸກຄະລາກອນ 2,353,786 

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບການປະຕິບັດງານ 399,933 

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບການປະຕິບັດງານພິເສດ 185,167

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບຊື້ອຸປະກອນ-ຊັບສິນຄົງທີ່ 339,403 

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບຊື້ອຸປະກອນ-ຊັບສິນບໍ່ຄົງທີ່ 21,213 

ລວມ 3,299,501
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ການປະກອບສ່ວນຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ ໃນປີ 2012: (ໂດລາສະຫະລັດ)
ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ເງິນທີ່ໄດ້ຮັບໃນປີ 2012 (ໂດລາສະຫະລັດ)

ກອງທຶນອໍຕາດິດ 78 

ອີມເພີເຣວ ໂທບາໂຄ 16,482 

ສະຫະພາບຢູລົບ 396,597 

ຢູເຄດີຟິດ 1,733,655 

ໄຟເບີເທັກ 2,286 

ແມັກອາເມລິກາ/ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫ້ອງການຫຼຸດຜ່ອນອາວຸດ 
ແລະ ການສູ້ຮົບ

1,150,403 

ລວມ 3,299,501 

ການໂອນທຶນຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອສະໜັບສະໜູນແກ່ວຽກງານຕ່າງໆ:
ເປັນທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ໂອນໃຫ້ແກ່ອົງການປະຕິບັດງານອື່ນໆ

ຊື່ອົງການ ທີ່ໄດ້ມີການໂອນເງິນຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ ຈໍານວນເງິນ (ໂດລາສະຫະລັດ)

ຄຊກລ 125,277

ຄກລ 39,698

ລວມ 164,975
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ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງປະຊາຊົນນ໋ອກແວ (ເອັນພີເອ)

ກິດຈະກໍາໃນປີ 2012: 
ອົງການເອັນພີເອ ໄດ້ດໍາເນີນວຽກງານໃຫ່ຍ 3 ຢ່າງຕ້ົນຕໍຄື: ການ 
ສໍາຫຼວດ (ລວມມີການສໍາຫຼວດທົ່ວໄປ ແລະ ການສໍາຫຼວດທາງ 
ດ້ານວິຊາການ), ການກວດກູ້ ແລະ ທໍາລາຍເຄ່ືອນທ່ີ. ວຽກຕ້ົນ 
ໃນປີ    2012 ແມ່ນໄດ້ສຸມໃສ່ເຮັດການສໍາຫຼວດລະເບີດລູກຫວ່ານ 
ເພ່ືອປົດປ່ອຍພ້ືນທ່ີໃຫ້ໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ, ຊ່ຶງວຽກງານດ່ັງກ່າວນ້ີ
ແມ່ນເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາຕັ້ງແຕ່ປີ 2010.    ການສໍາຫຼວດລະ 
ເບີດລູກຫວ່ານເພື່ອປົດປ່ອຍພ້ືນທີ່ແມ່ນພ້ືນຖານການສໍາຫຼວດ 
ທ່ີໄດ້ດັດປັບເອົາມານໍາໃຊ້ເຂ້ົາໃນການສໍາຫຼວດພ້ືນທ່ີລະເບີດ
ລູກຫວ່ານຕົກຄ້າງຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. ວິທີການສໍາຫຼວດລະເບີດ 
ລູກຫວ່ານເພື່ອປົດປ່ອຍພື້ນທີ່ ລວມມີການສໍາຫຼວດແບບທົ່ວ 
ໄປຢູ່ໃນແຕ່ລະບ້ານຢູ່ 3 ແຂວງ ເພື່ອກໍານົດການຕົກຄ້າງຂອງ 
ລບຕ ຊະນິດຕ່າງໆ ລວມທັງລະເບີດລູກຫວ່ານດ້ວຍ. 

ນອກຈາກນັ້ນ, ອົງການເອັນພີເອ ຍັງໄດ້ດໍາເນີນການຝຶກອົບຮົມ 
ຫຼາຍຄັ້ງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານໃນປີ 2012, ວຽກງານດັ່ງກ່າວນີ້ 
ແມ່ນຈະຊ່ວຍເພີ່ມປະສົບການຂອງອົງການເອັນພີເອ ໄດ້ຫຼາຍ 
ຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. 

ຜົນສໍາເລັດຕົ້ນຕໍໃນປີ 2012: 
ຜົນສໍາເລັດຂອງອົງການເອັນພີເອ ໃນປີ 2012 ແມ່ນເປັນທ່ີໜ້າ 
ຊ່ືນຊົມ ເນ່ືອງຈາກວ່າ ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດການສໍາຫຼວດພ້ືນທີຫຼາຍ 
ກວ່າ 11 ກິໂລຕາແມັດ ຢູ່ແຂວງເຊກອງ, ສາລະວັນ ແລະ ອັດ 
ຕະປື. ໄດ້ກໍານົດເພ່ືອຢ້ັງຢືນພ້ືນທ່ີໆມີຄວາມອັນຕະລາຍ 89 ພ້ືນ 
ທ່ີ ລວມທັງໝົດ 6 ກິໂລຕາແມັດ. ໃນລະຫວ່າງເຮັດການສໍາຫຼວດ 
ລະເບີດລູກຫວ່ານເພ່ືອປົດປ່ອຍພ້ືນທ່ີ, ອົງການເອັນພີເອ ສາມາດ 
ທໍາລາຍ ລບຕ ໄດ້ຈໍານວນ 2,300 ໜ່ວຍ. ນອກຈາກນ້ັນ, ອົງ 
ການເອັນພີເອ ຍັງສາມາດກວດກູ້ ລບຕ ອອກຈາກພ້ືນທ່ີໄດ້ທັງ 
ໝົດໄດ້ຈໍານວນ 1.6 ລ້ານຕາແມັດ, ຊ່ຶງເປັນເນ້ືອທ່ີກະສິກໍາທັງ 
ໝົດ ແລະ ມີຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທັງໝົດ 2,000 ຄົນ. 

ນອກຈາກນ້ັນ, ອົງການເອັນພີເອ ຍັງໄດ້ຂະຫຍາຍກໍາລັງການ 
ກວດກູ້ຂ້ືນຕ່ືມອີກຫຼາຍກວ່າ 300 ຄົນ ໃນປີ 2012. ໃນ້ທ້າຍປີ 
2012 ອົງການເອັນພີເອ ມີທີມກວດກູ້ແບບປະສົມທັງໝົດ 15 
ທີມ ຢູ່ໃນ 3 ແຂວງ. 

ວຽກຈຸດສຸມໃນປີ 2013: 
ວຽກຈຸດສຸມໃນປີ 2013 ຂອງອົງການເອັນພີ ແມ່ນຈະສືບຕ່ໍດໍາ 
ເນີນການສໍາຫຼວດ. ພ້ອມນ້ັນ, ການສໍາຫຼວດລະເບີດລູກຫວ່ານ  
ເພ່ືອປົດປ່ອຍເນ້ືອທ່ີ ກ່ໍຈະສືບຕ່ໍດໍາເນີນ ເນ່ືອງຈາກວ່າມັນແມ່ນ 
ວິທີການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນອັນຕ້ົນຕໍຂອງອົງການ. ນອກຈາກ 
ນ້ັນ, ອົງການເອັນພີເອ ກ່ໍຈະສືບຕ່ໍປະຕິບັດຄໍາໜ້ັນສັນຍາທ່ີໃຫ້ໄວ້ 
ເພ່ືອຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ຄາດ 
ຄະເນວ່າ ທຶນສະໜັບສະໜູນເພ່ີມຈະເຂ້ົາມາອົງການຕ່ືມອີກໃນ
ປີ 2013.

ຄູ່ຮ່ວມປະຕິບັດງານຕ່າງໆ:

 J  ຄຊກລ  

 J ຄກລ

 J ອົງການແຄສາກົນ

 J ອໍານາດການປົກຄອງຂັ້ນແຂວງ ແລະ  ເມືອງ

ຂ່າວດີ: ການກໍານົດເພື່ອຢັ້ງຢືນພື້ນທີ່ໆມີຄວາມອັນ 
ຕະລາຍ
ຂ່າວດີຂອງອົງການເອັນພີເອ ກໍ່ຍັງແມ່ນເລື່ອງການນໍາສະເໜີ 
ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງການນໍາໃຊ້ວິທີການສໍາຫຼວດລະເບີດລູກ 
ຫວ່ານເພ່ືອປົດປ່ອຍເນ້ືອທ່ີ. ປະຈຸບັນນ້ີ, ອົງການເອັນພີເອ ໄດ້ 
ເຮັດການກໍານົດເພ່ືອຢ້ັງຢືນພ້ືນທ່ີໆມີຄວາມສ່ຽງແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 
200 ພ້ືນທ່ີ ແລະ ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ແກ່ ຄຊກລ ເອົາເຂ້ົາໄວ້ໃນ 
ຖານຂ້ໍມູນ ລບຕ ເປັນທ່ີຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ. 

ເປັນຄ້ັງທໍາອິດທ່ີມີການເອົາຂ້ໍມູນກ່ຽວການກໍານົດເພ່ືອຢ້ັງຢືນ   
ພ້ືນທ່ີໆມີຄວາມອັນຕະລາຍເຂ້ົາໄວ້ໃນລະບົບຖານຂ້ໍມູນ ລບຕ.  
ຄຊກລ ສາມາດນໍາໃຊ້ຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວ ເພ່ືອກໍານົດເປັນບູລິມະສິດ 
ແລະ ມອບໃຫ້ອົງການປະຕິບັດງານໄປເກັບກູ້ໄດ້. 

ບຸກຄະລາກອນໃນປີ 2012: 
ປະຈໍາຢູ່ຫ້ອງການ ປະຈໍາຢູ່ຝ່າຍປະຕິບັດງານ

ລາວ ຕ່າງປະເທດ ລາວ ຕ່າງປະເທດ

ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ

34 14 3 0 140 66 4 0

Total 261

ຕົວເລກສະຖິຕິໃນປີ 2012: 
ການກວດກູ້:

ການກວດກູ້ (ເຮັກຕາ)

ເນື້ອທີ່ກະສິກໍາ ເນື້ອທີ່ພັດທະນາ ລວມ

101.2 0.5 155.7
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ລບຕ ທີ່ພົບເຫັນ, ຍົກຍ້າຍ ແລະ ທຳລາຍ:
ລບຕ ທີ່ຖືກຍົກຍ້າຍ/ທຳລາຍ

ໜ້າວຽກ ບົມໃຫ່ຍ ລະເບີດລູກຫວ່ານ ລະເບີດຝັງດິນ ລບຕ ຊະນິດອື່ນໆ ລວມ

ການທໍາລາຍເຄື່ອນທີ່ 0 2,103 0 465 2,568

ການກວດກູ້ 0 2,228 0 142 2,370

ການສໍາຫວດທາງດ້ານວິຊາການ 0 2,015 0 140 2,286

ລວມ 0 6,346 0 747 7,224

ພື້ນທີ່ການປະຕິບັດງານ:

ກິດຈະກໍາ ສະຖານທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ

ການກວດກູ້ພື້ນທີ່ ແຂວງສາລະວັນ, ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປື

ການສໍາຫຼວດ ແລະ ການທໍາລາຍເຄື່ອນທີ່ ແຂວງສາລະວັນ, ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປື

ສະພາບການເງິນ:
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນປີ 2012: (ໂດລາສະຫະລັດ)

ລາຍລະອຽດ ຈໍານວນ (ໂດລາສະຫະລັດ)

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບບຸກຄະລາກອນ 1,700,000 

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບການປະຕິບັດງານ 1,500,000 

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບການປະຕິບັດງານພິເສດ ບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບຊື້ອຸປະກອນ-ຊັບສິນຄົງທີ່ 600,000

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບຊື້ອຸປະກອນ-ຊັບສິນບໍ່ຄົງທີ່ 500,000

ລວມ 4,300,000

ການປະກອບສ່ວນຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ ໃນປີ 2012: (ໂດລາສະຫະລັດ)
ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ເງິນທີ່ໄດ້ຮັບໃນປີ 2012 (ໂດລາສະຫະລັດ)

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດນ໋ອກແວ 2,000,000

ນໍເວເຈ້ນເທເລຕ້ອນ 1,400,000 

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດອາເມລິຫາ 900,000

ລວມ 4,300,000
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ບໍລິສັດຮ່ວມໃຈບໍລິການສາກົນ (ໂຊດີ)

ກິດຈະກໍາໃນປີ 2012: 
ອົງການໂຊດີ ຕ້ັງຢູ່ເມືອງຄໍາເກີດ, ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ. ມີຫ້ອງການ 
ໃຫ່ຍປະຈໍາຢູ່ວຽງຈັນ ແລະ ຫ້ອງການປະຕິບັດງານຢູ່ເມືອງຄໍາ 
ເກີດ.  ປະຈຸບັນນ້ີ, ໂຄງການເກັບກູ້ ລບຕ ຂອງອົງການໂຊດີ ປະ  
ກອບມີວຽກງານບໍລິຫານ, ວຽກງານການເງິນ  ແລະ    ສະໜອງຈັດ 
ຊ້ື ເພ່ືອສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່:

 J 3 ທີມກວດກູ້ ລບຕ ໃນເຂດພື້ນທີ່ສະໜາມສູ້ຮົບເກົ່າ
 J 2 ທີມທໍາລາຍເຄື່ຶອນທີ່ (1ທີມກວດກູ້ນ້ອຍ ແລະ 1 ທີມ       

ທໍາລາຍເຄື່ຶນທີ່)
 J 1 ທີມສໍາຫຼວດ ແລະ
 J 1 ທີມງານກວດກູ້/ທີມງານໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງ

ອີງໃສ່ແຜນການປະຈໍາປີ 2012 ຂອງອົງການໂຊດີ, ວຽກຈຸດສຸມ 
ຕົ້ນຕໍຂອງທີມງານກວດກູ້ ລບຕ ໃນເຂດພື້ນທີ່ສະໜາມສູ້ຮົບ 
ເກົ່າແມ່ນສຸມໃສ່ກວດກູ້ ລບຕ ໃນບ້ານທີ່ມີ ລບຕ ຕົກຄ້າງສູງຢູ່ 
ໃນເມືອງຄໍາເກີດ ຄື: 

 J ໃນບ້ານກວນຈັນ ແລະ ບ້ານນາເດ່ືອ, ຊ່ຶງເປັນສະຖານທ່ີຂອງ 
ອົງການໂຊດີ ກໍາລັງສືບຕ່ໍດໍາເນີນໂຄງການພັດທະນາຢູ່

 J ເຂດໝູ່ບ້ານຕາມສາຍທາງເລກທີ 8ເອ ໄປຮອດສາຍແດນ  
ເຊັ່ນ ບ້ານຫຼັກ 5 ແລະ ບ້ານນອງ

 J ເຂດພື້ນທີ່ບໍລິເວນອ້ອມແອ້ມໃຈກາງເມືອງຄໍາເກີດ
 J ເຂດໝູ່ບ້ານຕາມເສ້ັນທາງ 8ບີ ແຕ່ເມືອງຄໍາເກີດເຖິງເມືອງ 

ນາກາຍ ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ ເຊ່ັນ ບ້ານບານ, ໂພນໄຊ ແລະ 
ໂຄໄຫ

ອີງຕາມແຜນການປະຈໍາປີ 2012, ເຂດພື້ນທີ່ບູລິມະສິດການ 
ກວດກູ້ ລບຕ ຢູ່ຕາມຊຸມຊົນຕ່າງໆປະກອບມີ:

 J ພື້ນທີ່ກະສິກໍາ
 J ໂຮງຮຽນ
 J ບໍລິເວນເຮືອນຊານບ້ານຊ່ອງຂອງປະຊາຊົນ
 J ເຂດຍ້າຍຖິ່ນຖານໃໝ່
 J ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ເຊັ່ນ: ເຂດພື້ນທີ່ປຸກຕະຫຼາດໃໝ່ ແລະ 

ສະຖານນີລົດເມ ຢູ່ເມືອງຄໍາເກີດ

ນອກຈາກນັ້ນ, ວຽກປະຈໍາຂອງທີມງານກວດກູ້ ລບຕ ໃນເຂດ 
ພື້ນທີ່ສະໜາມສູ້ຮົບ ແລະ ທີມງານທໍາລາຍເຄື່ອນທີ່ ຍັງເຮັດສໍາ 
ເລັດວຽກງານຕາມແຜນການທ່ີກໍານົດໄວ້ຢູ່ເມືອງຄໍາເກີດ ແລະ  
ເມືອງອ່ືນໆອີກເຊັ່ນ ເມືອງວຽງທອງ ແລະ ປາກກະດິງ. ທັງສາມ 
ເມືອງນີ້ ແມ່ນດໍາເນີນການກວດກູ້ ລບຕ ໂດຍອົງການໂຊດີ  
ແນໃສ່ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ 
ດໍາລົງຊີວິດໃນເຂດພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວ.

ນອກຈາກນ້ັນ, ທີມງານທໍາລາຍເຄ່ືອນທ່ີ ຍັງໄດ້ຕອບຮັບການ 
ກວດ ກູ້ ລບຕ ແບບສຸກເສີນບ່ອນທ່ີພົບເຫັນ ລບຕ ຕົກຄ້າງຢູ່ເທິງ 
ໜ້າດິນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ໃນເຂດບ່ອນຫ້ິຼນຂອງເດັກນ້ອຍ 
ແລະ ເຂດພ້ືນທ່ີຂອງປະຊາຊົນທໍາມາຫາກິນ.

ພ້ອມນ້ັນ, ກ່ໍໄດ້ດໍາເນີນວຽກງານສໍາຫຼວດຢູ່ຕາມເຂດພ້ືນທ່ີ ລບຕ 
ຕົກຄ້າງສູງ ເພ່ືອຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາ 
ຊົນ ແລະ ເພ່ືອສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ທີມງານທໍາລາຍເຄ່ືອນທ່ີໆ 
ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຢູ່ໃນເມືອງຄໍາເກີດ ແລະ ປາກກະດິງ ອີກ 
ດ້ວຍ.

ເປ້ົາໝາຍຕ້ົນຕໍຂອງທີມງານກວດກູ້/ທີມງານໂຄສະນາສຶກສາ 
ຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ ແມ່ນສະໜອງການໂຄສະນາສຶກສາ 
ຄວາມສ່ຽງຈາກ  ລບຕ ໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍ ແລະ ປະຊາຊົນຢູ່ໃນ 
ຊຸມຊົນຕ່າງໆ ເພ່ືອໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມອັນຕະລາຍ 
ຂອງ ລບຕ ແລະ ເຮັດແນວໃດເພ່ືອໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ (ເຮັດ 
ແນວໃດໃນການເຮັດຫັຼກໝາຍໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ວິທີ 
ການລາຍງານຕໍ່ໃຫ້ອົງການໂຊດີ). ນອກຈາກນັ້ນ, ໜ່ວຍງານ 
ໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ ຍັງໄດ້ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ 
ລບຕ ຕົກຄ້າງ ເພ່ືອເປັນຂ້ໍມູນສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ທີມງານສໍາ 
ຫຼວດ. ທຸກໆບ້ານທ່ີມີໜ່ວຍງານກວດກູ້/ໜ່ວຍງານໂຄສະນາສຶກ 
ສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ ລົງເຄ່ືອນໄຫວກິດຈະກໍາ, ໜ່ວຍງານ 
ກ່ໍຈະຕິດໂພດສ໌ເຕ້ີກ່ຽວກັບຊະນິດຂອງ ລບຕ, ໂພດສ໌ເຕ້ີກ່ຽວກັບ 
ການປະພຶດທ່ີມີຄວາມສ່ຽງຕ່ໍ ລບຕ ແລະ ໃບປິວເຜີຍແຜ່ຂ້ໍມູນ 
ທ່ົວໄປກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ. ຢູ່ໃນສ່ືໂຄສະນາດ່ັງກ່າວ ແມ່ນ 
ຈະມີເບີໂທລະສັບສາຍດ່ວນຂອງອົງການໂຊດີຢູ່ນໍາ, ຊ່ຶງຈະເຮັດ 
ໃຫ້ຊາວບ້ານສາມາດແຈ້ງຂ້ໍມູນໃຫ້ອົງການໂຊດີໄດ້ຮັບຊາບ 
ໂດຍທັນທີໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາພົບເຫັນ ລບຕ ຫຼື ວັດຖຸທີ່ມີ 
ຄວາມອັນຕະລາຍຕົກຄ້າງຢູ່. ນອກຈາກນ້ັນ, ໜ່ວຍງານໂຄສະ 
ນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ ຍັງໄດ້ລົງຕິດຕາມ ແລະ ເຮັດ 
ການປະເມີນຜົນກະທົບພາຍຫັຼງເກັບກູ້ ລບຕ ແລະ ພາຍຫັຼງການ 
ມອບໂອນດິນ ເພື່ອໃຫ້ຮັບປະກັນວ່າ ເນື້ອທີ່ດິນທີ່ໄດ້ກວດກູ້  
ແລ້ວ ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຕາມເປ້ົາໝາຍ.

ໜ່ວຍງານໂຄສະ ນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ ຍັງໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມ 
ກອງປະຊຸມວິຊາການວຽກງານໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ 
ລບຕ ເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນກັບອົງການປະຕິບັດງານອື່ນໆ, 
ຊຶງ່ວຽກງານດັງ່ກາ່ວນີ ້         ກໍແ່ມນ່ພາກສວ່ນໜຶງ່ຂອງແຜນຍດຸທະ 
ສາດແຫ່ງຊາດ (ກອງປະຊຸມລັດພາຄີຄ້ັງທໍາອິດຂອງສົນທິສັນຍາ 
ວ່າດ້ວຍການຕ້ານລະເບີດລູກຫວ່ານຂອງ ສປປ ລາວ ໃນປີ 
2010, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. 

ນອກຈາກນັ້ນ, ອົງການໂຊດີ ຍັງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາ 
ຮ່ວມກັບຄະນະກໍາມະການຊ້ີນໍາວຽກງານ ລບຕ ຂ້ັນເມືອງ ແລະ 
ແຂວງ ເພ່ືອສະຫຸຼບລາຍງານກ່ຽວກັບການປະຕິບັດວຽກງານຂອງ 
ອົງການໂຊດີໃນປີ 2012. ກອງປະຊຸມດ່ັງກ່າວ ຈັດຂ້ຶນທ່ີເມືອງ 
ຄໍາເກີດ ແລະ ມີຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຈາກອໍານາດການປົກຄອງຂ້ັນບ້ານ 
ທຸກໆບ້ານເຂ້ົາຮ່ວມນໍາ.

ຜົນສໍາເລັດຕົ້ນຕໍໃນປີ 2012: 
ໂຄງການກວດກູ້  ລບຕ ຂອງອົງການໂຊດີ ແມ່ນມີການຮ່ວມມື 
ກັນຢ່າງໃກ້ສິດຕິດແທດກັບອໍານາດການປົກຄອງຂອງເມືອງ 
ຄໍາເກີດ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງຂ້ັນແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ເພ່ືອ 
ເລ່ັງລັດການກວດກູ້ ລບຕ ເພ່ືອປົດປ່ອຍພ້ືນທ່ີ. ການປົດປ່ອຍ 
ພ້ືນທ່ີນ້ີ ບ່ໍສະເພາະສະໜັບສະໜູນໃນການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ 
ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນເທ່ົານ້ັນ, ແຕ່ຍັງສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ແຜນພັດ 
ທະນາຂອງເມືອງ ແລະ ແຂວງອີກດ້ວຍ. ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ຕ້ັງ 
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ຄາດໝາຍແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2020 ແມ່ນຕ້ອງໃຫ້ສໍາເລັດການຫຼຸດ 
ຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. ເພ່ືອສະໜັບສະໜູນໃຫ້ວຽກ 
ງານດ່ັງກ່າວ, ໂຄງການກວດກູ້ ລບຕ ຂອງອົງການໂຊດີ ສາມາດ 
ປົດປ່ອຍເນ້ືອທ່ີດິນໄດ້ດ່ັງລຸ່ມນ້ີ:

 J ເນື້ອທີ່ດິນກະສິກໍາ ຈໍານວນ 168 ເຮັກຕາ 

 J ເນື້ອທີ່ດິນພັດທະນາ ຈໍານວນ 39 ເຮັກຕາ ແລະ 
 J ມີຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຢ່າງໜ້ອຍ 2,957 ຄົນ   

ຂ່າວດີ: ໜ່ວຍງານໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງໄພຈາກ 
ລບຕ ເຮັດການໂຄສະນາໃຫ້ໂຮງຮຽນມີຄວາມປອດໄພ 
ໃນວັນທີ 12 ກຸມພາ 2013, ລະເບີດບົມໃຫ່ຍໜັກ 500ປອນ ທ່ີ
ພົບເຫັນຢູ່ເດີນໂຮງຮຽນຢູ່ໃນຕົວເມືອງຫັຼກຊາວ. ເດັກນ້ອຍສອງ
ຄົນກໍາລັງແລ່ນຫ້ິຼນຢູ່ຕາມເດີນໂຮງຮຽນ ໄດ້ປະກົດເຫັນບາງສ່ິງ 
ບາງຢ່າງແປກໆຢູ່ເດີນ. ຫັຼງຈາກນ້ັນ, ເດັກນ້ອຍທັງສອງຄົນກ່ໍຮີບ 
ຟ້າວໄປລາຍງານແກ່ຮອງອໍານວຍການໂຮງຮຽນໃຫ້ຮັບຊາບ. 
ທັນທ່ີທັນໃດນ້ັນ, ຮອງອໍານວຍການໂຮງຮຽນກ່ໍໄດ້ຮີບດ່ວນໄປ 
ແຈ້ງໃຫ້ອໍານາດການປົກຄອງຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ທີມງານສໍາ ຫຼວດ 
ຂອງອົງການໂຊດີ ໃຫ້ຮັບຊາບ. ທັນທີທັນໃດນ້ັນ, ອົງການໂຊດີ 
ກ່ໍໄປຮອດສະຖານທ່ີດ່ັງກ່າວພາຍໃນ 2-3 ນາທີ ແລະ ປິດລ້ອມ 
ສະຖານທ່ີດ່ັງກ່າວ. ທີມງານສໍາຫຼວດຢືນຢັນວ່າ ສ່ິງຂອງທ່ີເດັກ 
ນ້ອຍພົບເຫັນນ້ັນແມ່ນລະເບີດ ເອັມເຄ64 ໜັກ 500 ປອນ, ທ່ີ 
ຖ້ີມລົງມາຈາກຍົນ. ຫັຼງຈາກນ້ັນ, ທີມສໍາຫຼວດ ກ່ໍໄດ້ອົບພະຍົບ 
ນັກຮຽນທ່ີເຫືຼອຢູ່ພາຍໃນໂຮງຮຽນອອກຈາກສະຖານທ່ີດ່ັງກ່າວ 
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ຊ່ຽວຊານທໍາລາຍລະເບີດຂ້ັນສູງ ກ່ໍມາຮອດ  
ເພ່ືອເຮັດການຊ້ີນໍາໃນການເຄ່ືອນຍ້າຍລະເບີດດ່ັງກ່າວໄປຍັງ 
ສະໜາມທໍາລາຍ. 

ສ່ິງນ້ີສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເດັກນ້ອຍແມ່ນມີການປະພຶດທ່ີຖືກຕ້ອງ  
(ຍ້ອນວ່າມີທີມງານໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ ຂອງ 
ອົງການໂຊດີ ໄດ້ລົງໄປເຄ່ືອນໄຫວຢູ່ໂຮງຮຽນ), ນອກຈາກນ້ັນ, 
ກ່ໍຍ້ອນມີສາຍດ່ວຍຂອງອົງການໂຊດີ 24  ຊ່ົວໂມງ ແລະ ການ 
ຕອບຮັບຢ່າງຮີບດ່ວນຈາກທີມສໍາຫຼວດ ກໍ່ແມ່ນຕົວຢ່າງທີ່ຊີ້ໃຫ້ 
ເຫັນວ່າ ເຮັດແນວໃດໃຫ້ຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນສາມາດລາຍງານໃຫ້ແກ່
ທີມກວດກູ້ ລບຕ ໄດຢ່າງທັນການ ເພ່ືອໃຫ້ສາມາດນໍາສິດຜົນປະ 
ໂຫຍດ  ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ທ່ີດີຂ້ຶນ ໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈ້ົາ.

ວຽກຈຸດສຸມໃນປີ 2013: 
 J ປົດປ່ອຍເນ້ືອທ່ີດິນກະສິກໍາ, ເນ້ືອທ່ີຈັດສັນພູມລໍາເນົາໃໝ່, 

ພ້ືນຖານໂຄງລ່າງຢູ່ຊົນນະບົດ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະ 
ກິດ-ສັງຄົມ ຈໍານວນທັງໝົດ 2,417,000 ຕາແມັດ ຢູ່:

 Q  ບ້ານກວນຈັນ, ໂພນໄຊ,  ນາພາວັນ, ທົ່ງຈະເລີນ, 
ໜອງພົງ, ນໍ້າປັນ, ສີນຸດົມ, ນໍ້າທີ ແລະ ຫຼັກຫ້າ 
ລວມເນື້ອທີ່ 2,141,000 ຕາແມັດ

 Q  ເນ້ືອທີ່ 276,000 ຕາແມັດ ຢູ່ເດີນຫຼິ້ນໂຮງຮຽນ 
ແລະ ເຂດພື້ນທີ່ກະສິກໍາ, ພື້ນທີ່ປູກພືດ, ປ່າໄມ້ 
ແລະ ຈຸດປະສົງຕ່າງໆຂອງບ້ານ ຢູ່ໃນ 14 ບ້ານ ຢູ່ 
ໃນເມືອງ

 Q  ເນື້ອທີ່ 287,000 ຕາແມັດ ແມ່ນໄດ້ສໍາເລັດການ         
ກວດກູ້ໂດຍການສໍາຫຼວດທາງດ້ານວິຊາການ   ຫືຼ       ການ 
ກວດກູ້. 

 J ເຄ່ືອນຍ້າຍ ລບຕ ອອກຈາກພ້ືນທ່ີຢູ່ໃນ 17 ບ້ານ ຢູ່ໃນເມືອງ 
ຄໍາເກີດ, 5 ບ້ານຢູ່ເມືອງປາກກະດິງ ແລະ 1 ບ້ານຢູ່ເມືອງ 

ລະເບີດເອັມເຄ, ຢູ່ຫຼັກຊາວ. ຮູບຖ່າຍ: ອໍເຣວເຣນ ດາຍເວນ

ວຽງທອງ ແລະ ບ້ານອ່ືນໆຕາມການຮ້ອງຂໍຂອງປະຊາຊົນ 
ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງຂ້ັນເມືອງ. 

 J ການສຶກສາຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເດັກນ້ອຍ 
ກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ, ການປະພຶດທີ່ຖືກຕ້ອງໃນ 
ເວລາພົບເຫັນ ລບຕ ແລະ ຈະຈໍາແນກເບິ່ງຊະນິດຂອງ 
ລບຕ ໄດ້ແນວໃດ, ສິ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນຈະເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດ 
ໂດຍຜ່ານການເຄ່ືອນໄຫວກິດຈະກໍາໂຄສະນາຄວາມ 
ສ່ຽງຈາກ ລບຕ ຢູ່ຕາມໂຮງຮຽນ ແລະ ບ້ານທີ່ມີ ລບຕ ຕົກ 
ຄ້າງຈໍານວນ 26 ບ້ານຢູ່ເມືອງຄໍາເກີດ, ວຽງທອງ ແລະ ປາກ 
ກະດິງ. 

 J ເຮັດການສໍາຫຼວດຢູ່ໃນພ້ືນທ່ີໃໝ່ເພ່ືອປັບປຸງແຜນການປີ 
2014 ສໍາລັບການກວດກູ້ ລບຕ ໃນເຂດພື້ນໆທີ່ເປັນສະ 
ໜາມສູ້ຮົບເກົ່າ ແລະ ການທໍາລາຍ ລບຕ. 

 J ເຮັດການສໍາຫຼວດຂ້ັນ 1 (ໂດຍອີງໃສ່ວິທີການສໍາຫຼວດພ້ືນ 
ທ່ີບູລິມະສິດ ລບຕ ຕົກຄ້າງຂ້ັນເມືອງ) ຢູ່ໃນ  8  ບ້ານຢູ່ເມືອງ 
ຄໍາເກີດ, 5 ບ້ານຢູ່ເມືອງປາກກະດິງ ແລະ 1 ບ້ານຢູ່ເມືອງວຽງ 
ທອງ. 

 J ປັບປຸງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ນັກທໍາລາຍລະເບີດໂດຍ 
ຜ່ານການຝຶກຮົມກ່ຽວກັບນັກທໍາລາຍ ລບຕ ຂ້ັນສູງ ທ່ີຈັດຂ້ຶນ 
ໂດຍ ຄຊກລ. ສໍາລັບຄູຝຶກໃຫ້ແກ່ການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວ
ນີ້ຈະແມ່ນຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດຂອງອົງການໂຊດີ. 

ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ 4 ເປົ້າໝາຍຂອງ 
ອົງການໂຊດີ ປະກອບມີ:

 J ການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມສ່ຽງທີ່ເກີດຈາກອຸປະຕິເຫດ ລບຕ
 J ປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຢູ່ເມືອງ  

ຄໍາເກີດ (ເປັນເມືອງທີ່ມີ ລບຕ ຕົກຄ້າງສູງຢູ່ໃນແຂວງບໍລິ 
ຄໍາໄຊ) ໂດຍການກວດກູ້ ລບຕ  ອອກຈາກເນື້ອທີ່ດິນກະສິ 
ກໍາເພື່ອໃຫ້ສາມາດທໍາການຜະລິດ. 

 J ເມືອງວຽງທອງ ແລະ ເມືອງປາກກະດິງ ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະ 
ໂຫຍດຈາກກິດຈະກໍາກວດກູ້ ລບຕ (ຕາມການຮ້ອງຂໍ) 
ລວມທັງກິດຈະກໍາໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງ. 
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ບຸກຄະລາກອນໃນປີ 2012:
ປະຈໍາຢູ່ຫ້ອງການ ປະຈໍາຢູ່ຝ່າຍປະຕິບັດງານ

ລາວ ຕ່າງປະເທດ ລາວ ຕ່າງປະເທດ

ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ

11 7 1 0 112 19 1 0

ຕົວເລກສະຖິຕິໃນປີ 2012: 
ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ການສໍາຫຼວດ ການທໍາລາຍເຄື່ອນທີ່

ຈ/ນ 
ບ້ານ

ຜູ້ໄດ້ຮັບ
ຜົນປະໂຫຍດ

ທາງດ້ານ
ການເງິນ

ທາງດ້ານ
ການແພດ

 ຈ/ນ ບ້ານ ຈ/ນ 
ຄັ້ງຢ້ຽມຢາມ

 ຈ/ນ 
ບ້ານ

ຈ/ນ 
ຄັ້ງຢ້ຽມຢາມ

52 10,434 ບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ ບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ 35 184 27 171

ການກວດກູ້:
ຜ່ານການກວດກູ້ (ເຮັກຕາ) ຜ່ານການສໍາຫຼວດທາງດ້ານວິຊາການ (ເຮັກຕາ)

ເນື້ອທີ່ກະສິກໍາ ລວມເນື້ອທີ່ທັງໝົດ ເນື້ອທີ່ກະສິກໍາ ລວມເນື້ອທີ່ທັງໝົດ

168 39 207 0 .4 .4

ລບຕ ທີ່ພົບເຫັນ, ຍົກຍ້າຍ ແລະ ທຳລາຍ:
ລບຕ ທີ່ຖືກຍົກຍ້າຍ/ທຳລາຍ

ໜ້າວຽກ ບົມໃຫ່ຍ ລະເບີດລູກຫວ່ານ ລະເບີດຝັງດິນ ລບຕ ຊະນິດອື່ນໆ ລວມ

ການທໍາລາຍເຄື່ອນທີ່ 13 360 0 76 449

ການກວດກູ້ພື້ນທີ່ 1 711 0 818 1,530

ການສໍາຫຼວດທາງດ້ານວິຊາການ 13 349 0 44 406

27 1420 0  938  2,385

ພື້ນທີ່ໃນການປະຕິບັດງານ:
ກິດຈະກໍາ ສະຖານທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ

ການກວດກູ້ພື້ນທີ່ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ, ເມືອງຄໍາເກີດ

ການສໍາຫຼວດ ແລະ ການທໍາລາຍເຄື່ອນທີ່ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ, ເມືອງຄໍາເກີດ, ເມືອງວຽງທອງ ແລະ ປາກກະດິງ

ການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ, ເມືອງຄໍາເກີດ, ເມືອງວຽງທອງ ແລະ ປາກກະດິງ

ວຽກອື່ນໆ ການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອການພັດທະນາ (ນໍ້າລິນ ແລະ ການສ້າງໂຮງຮຽນ) ຢູ່ແຂວງບໍລິ 
ຄໍາໄຊ, ເມືອງຄໍາເກີດ,  ບ້ານນ່າເດື່ອ ແລະ ກວນຈັນ.  

ຄູ່ຮ່ວມປະຕິບັດງານຕ່າງໆ: 
ໂຄງການກວດກູ້ ລບຕ ຂອງອົງການໂຊດີ ໄດ້ສົມທົບກັບອໍານາດ 
ການປົກຄອງຂ້ັນແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ແລະ ຄະນະກໍາມະການຊ້ີນໍາ 
ວຽກງານ ລບຕ ຂ້ັນເມືອງຄໍາເກີດ, ວຽງທອງ ແລະ ປາກກະດິງ. 
ນອກຈາກນ້ັນ, ອົງການໂຊດີ ກ່ໍໄດ້ສະໜອງການກວດກູ້ ລບຕ, 
ການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ ແລະ ໂຄງການພັດ 
ທະນາຈໍານວນໜ່ຶງຢູ່ບ້ານກວນຈັນ, ໂພນໄຊ, ນາພາວັນ, ທ່ົງຈະ 
ເລີນ, ໜອງພົງ, ນ້ໍາປານ, ສີນຸດົມ, ນ້ໍາຕິ ແລະ ຫັຼກຫ້າ ອີກດ້ວຍ. 
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ສະພາບການເງິນ:
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນປີ 2012: (ໂດລາສະຫະລັດ)

ລາຍລະອຽດ ຈໍານວນເງິນ (ໂດລາສະຫະລັດ)

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບບຸກຄະລາກອນ 531,000.00

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບການປະຕິບັດງານ 148,000.00

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບການປະຕິບັດງານພິເສດ ບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບຊື້ອຸປະກອນ-ຊັບສິນຄົງທີ່ 152,500.00

ລວມ 831,500.00 

ການປະກອບສ່ວນຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ ໃນປີ 2012: (ໂດລາສະຫະລັດ)
ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ເງິນທີ່ໄດ້ຮັບໃນປີ 2012 (ໂດລາສະຫະລັດ)

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດເຢຍລະມັນ 823,700.00

ອົງການໂຊດີ (ເງິນບໍລິຈາກຂອງເອກະຊົນ) 7,800.00

ລວມ 831,500.001

1     ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍລວມຂ້າງເທິງນັ້ນແມ່ນໄລຍະເວລາ 9 ເດືອນເທົ່ານັ້ນ ເນື່ອງຈາກວ່າ ອີງໃສ່ການ 
ຄິດໄລ່ຕາມສົກປີງົບປະມານ. ການສະຫຼຸບປະຈໍາປີແມ່ນກໍາລັງຢູ່ໃນການກວດສອບສຸດທ້າຍ.
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ອົງການເຮໂລທຼາດ (ເຮໂລ)

ກິດຈະກໍາໃນປີ 2012: 
ອົງການເຮໂລທຼາດ ໄດ້ໃຊ້ເວລາໃນປີ 2012 ເຮັດສໍາເລັດການ 
ຂ້ຶນທະບຽນຂໍການດໍາເນີນງານກວດກູ້ ລບຕ ຢູ່ ສປປ ລາວ. ເປ້ົາ 
ໝາຍຂອງໂຄງການແມ່ນສຸມໃສ່ການດໍາເນີນງານກວດກູ້ ລບຕ 
ຢູ່ເມືອງວິລະບູລີ ແລະ ເຊໂປນ ຢູ່ແຂວງສະຫັວນນະເຂດ-ແຂວງ 
ທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໜັກໜ່ວງທ່ີສຸດໃນ ສປປ ລາວ. ສອງເມືອງດ່ັງ 
ກ່າວນ້ີແມ່ນມີຊາຍແດນຕິດກັບຫວຽດນາມ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນກະ 
ທົບຈາກ ລບຕ ຕົກຄ້າງ ແລະ ເປັນບັນຫາທ່ີສໍາຄັນຕ້ົນຕໍທ່ີສ່ົງຜົນ
ກະທົບໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຢູ່ຊົນນະບົດທ້ອງຖ່ິນ. 

ໃນຊ່ວງໄລຍະ 6 ເດືອນທ້າຍປີ  2012, ອົງການເຮໂລທຼາດ ໄດ້ 
ສຸມໃສ່ການສ້າງຫ້ອງການປະສານງານຢູ່ວຽງຈັນ, ຫ້ອງການປະ 
ຕິບັດງານໃຫ່ຍຢູ່ເມືອງເຊໂປນ, ໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືກັບລັດຖະ 
ບານລາວກ່ຽວກັບເອກະສານໂຄງການ ແລະ ການເຊັນບົດບັນ 
ທຶກຄວາມເຂ້ົາໃຈກັບ ຄຊກລ, ໄດ້ຍ່ືນເອກະສານເຖິງ ຄຊກລ    
ເພ່ືອຄ້ົນຄ້ວາອອກໜັງສືຢ້ັງຢືນຮັບຮອງການປະຕິບັດງານແກ້ 
ໄຂບັນຫາ ລບຕ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, ໄດ້ປະກາດຮັບສະໜັກພະນັກ 
ງານ, ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສ້າງທີມກວດກູ້ຂ້ຶນ 3 ທີມ ແລະ ທີມສໍາ 
ຫຼວດຂ້ຶນ 3 ທີມ/ນັກທໍາລາຍລະເບີດ/ທີມໂຄສະນາສຶກສາຄວາມ 
ສຽງຈາກ ລບຕ ແລະ ໄດ້ສັງລວມການຈັດຊື້ວັດຖຸອຸປະກອນ, 
ປະກອບວັດຖຸອຸປະກອນທ່ີສໍາຄັນຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ທີມງານໃນເດືອນ 
ມັງກອນ 2013. 

ປະຈຸບັນນ້ີ, ອົງການເຮໂລທຼາດ  ໄດ້ເລ່ີມເຄ່ືອນໄຫວວຽກງານ ຢ່າງ 
ເຕັມສ່ວນແລ້ວ, ໃຫ້ຄໍາໜ້ັນສັນຍ່ວ່າ ຈະນໍາເອົາຜົນສໍາເລັດທາງ 
ດ້ານການພັດທະນາໂດຍຜ່ານການກວດກູ້ ລບຕ ອອກຈາກເນ້ືອ 
ທ່ີດິນມາສູ່ແຂວງສະຫັວນນະເຂດ. 

ຜົນສໍາເລັດຕົ້ນຕໍໃນປີ 2012: 
ອົງການເຮໂລທຼາດ ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດການດໍາເນີນງານຈາກກະ 
ຊວງການຕ່າງປະເທດໃນເດືອນກຸມພາ 2012 ແລະ ກ່ໍເລ່ີມໄດ້ຮັບ 
ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອເຂົ້າມາ ແລະ ໄດ້ສ້າງທີມຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຂຶ້ນໃນ 
ເດືອນມີຖຸນາ.  

ຕະຫຼອດຊ່ວງໄລຍະເວລາທີ່ໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືກັບ ຄຊກລ 
ແລະ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບົດບັນທຶກຄວາມ       
ເຂົ້າໃຈຂອງອົງການເຮໂລທຼາດ     ຖືກອະນຸມັດຮັບຮອງໃນວັນທີ 
4 ຕຸລາ. ຫັຼງຈາກນ້ັນ, ອົງການເຮໂລທຼາດ ກ່ໍຮີບດ່ວນຍ່ືນຂໍໜັງສື 
ຢ້ັງຢືນຮັບຮອງການປະຕິບັດຈາກ ຄຊກລ ແລະ ກ່ໍໄດ້ຮັບໜັງສື 
ຢ້ັງຢືນດ່ັງກ່າວໃນວັນທີ 14 ພະຈິກ. 

ການປະກາດຮັບສະໜັກພະນັກງານ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຂອງ 
ອົງການເຮໂລທຼາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານລາວຢູ່ເມືອງເຊໂປນ  
ແລະ ວິລະບູລີ ກໍ່ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນພາຍຫຼັງທີ່ບົດບັນທຶກຄວາມ 
ເຂ້ົາໃຈໄດ້ຖືກເຊັນ. ໃນຊ່ວງໄລຍະການຄັດເລືອກ ແລະ ປະກາດ 
ຮັບສະໝັກເອົາພະນັກງານນັ້ນ, ທີມງານຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຂອງ 
ອົງການເຮໂລທຼາດ ກໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ສິດຕິດແທດກັບອໍາ  
ນາດການປົກຄອງເມືອງ ເພ່ືອໃຫ້ຮັບປະກັນວ່າ ຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ 
ໄດ້ເຂ້ົາມາເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການດໍາເນີນກິດຈະກໍາຕ່າງໆຂອງ 
ອົງການເຮໂລທຼາດ ໂດຍການຮັບສະໜັກເອົາພະນັກງານຈາກ 
ຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເຂົ້າມາເຮັດວຽກນໍາ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, 
ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານ ກໍ່ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນໃນເດືອນຕຸລາ  
ໂດຍປະກອບມີຫຼັກສູດຫຼາຍຢ່າງດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 J ການກວດກູ້ ລບຕ - ນໍາພາໂດຍຫົວໜ້າຝ່າຍປະຕິບັດງານ 
ຂອງອົງການເຮໂລທຼາດ 

 J ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບນັກຂັບລົດ - ດໍາເນີນໂດຍຊ່ຽວຊານ 
ທາງດ້ານການຂັບລົດຂອງອົງການເຮໂລທຼາດ  ແລະ ໂຮງຮຽນ 
ສອນຂັບລົດຢູ່ແຂວງສະຫັວນນະເຂດ

 J ການປະຖົມພະຍາບານຂ້ັນພ້ືນຖານ ແລະ ຂ້ັນສູງ - ສອນໂດຍ 
ປະທານຄະນະການແພດຂອງອົງການເຮໂລທຼາດ ຈາກປະ 
ເທດອັງກິດ ແລະ ໄດ້ນໍາໄປສິດສອນໃຫ້ພະນັກງານ 24 ຄົນ 
ແບບຕົວຕ່ໍຕົວເປັນທ່ີຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ເພ່ືອປະກອບເປັນທີມ 
ທາງການແພດ

 J ນັກເກັບກູ້ລະເບີດຂ້ັນພ້ືນຖານ ແລະ ຂ້ັນສູງ (ອີໂອດີ)  - ດໍາ ເນີນ 
ໂດຍນັກທໍາລາຍລະເບີດມືອາຊີບຂອງໂລກຂອງອົງການ 
ເຮໂລທຼາດ. ພ້ອມນ້ັນ, ກ່ໍໄດ້ມີການກໍານົດເອົາຜູ້ທ່ີຮຽນເກ່ັງ
ຈາກບັນດານັກຮຽນເຫຼົ່ານີ້ ເພື່ອເຂ້ົາເປັນຫົວໜ້າທີມໃນອາ 
ນາຄົດ. 

ອົງການເຮໂລທຼາດ ດໍາເນີນການປະເມີນຜົນຢູ່ຕາມບ້ານ.

ພະນັກງານຂອງອົງການເຮໂລທຼາດ ຢູ່ປະເທດກໍາປູເຈຍ ເຮັດວຽກ 
ຢ່າງໃກ້ສິດຕິດແທດກັບພະນັກງານລາວ ເພ່ືອປັບປຸງຄວາມຮູ້ກ່ຽວ 
ກັບວິທີການສໍາຫຼວດ.
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ໃນປີ 2012, ອົງການເຮໂລທຼາດ ໄດ້ສຸມໃສ່ກະກຽມການປະຕິບັດ 
ງານຂອງຕົນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ໃນປີ 2013. 
ວຽກງານສໍາຫຼວດ, ນັກກວດກູ້  ແລະ ການກວດກູ້ ລບຕ ຈະເລ່ີມ 
ຕ້ົນສຸມໃສ່ສອງເມືອງທີ່ຢູ່ທາງພາກຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜືອ 
ນັ້ນກໍ່ຄື ເມືອງເຊໂປນ ແລະ ວິລະບູລີ ຂອງແຂວງສະຫັວນນະ 
ເຂດ. ເມືອງດ່ັງກ່າວ ຖືໄດ້ວ່າເປັນເມືອງທ່ີທຸກຍາກທ່ີສຸດອີງຕາມ 
ດັດສະນີການວັດແທກຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດ ແລະ ກ່ໍເປັນ 
ເມືອງທີ່ມີອັດຕາຂອງອຸປະຕິເຫດຈາກ ລບຕ ເກີດຂຶ້ນສູງທີ່ສຸດ 
ແຫ່ງໜ່ຶງໃນປະເທດ. 

ບັນຫາ ລບຕ ຕົກຄ້າງຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ບ່ໍສະເພາະແຕ່ຈະແກ້ໄຂ 
ຜ່ານການເລ່ັງລັດການສໍາຫຼວດ, ມີການກໍານົດບູລິມະສິດໃນການ 
ກວດກູ້ ລບຕ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງເທ່ົານ້ັນ, ແຕ່ສ່ິງສໍາຄັນທ່ີສຸດແມ່ນການ 
ກວດກູ້ ລບຕ ໃຫ້ໄດ້ພ້ືນທ່ີໆກວ້າງຂວາງ. ຫ້ອງການໃຫ່ຍເຮໂລ 
ທຼາດປະຈໍາພາກພ້ືນ ຢູ່ປະເທດສີລັງກາ ແລະ ກໍາປູເຈຍ ມີພະນັກ 
ງານທ້ອງຖ່ິນຫຼາຍກວ່າ 1,000 ຄົນ ແລະ ຢູ່ອາບການິດສ໌ຖານ 
ລວມທັງໝົດ 4,000 ຄົນ ແມ່ນກໍາລັງດໍາເນີນການກວດກູ້ ລບຕ. 
ລັດຖະບານລາວ ມີຄວາມຕ້ອງການຢາກເພ່ີມເນ້ືອທ່ີການກວດ 
ກູ້ໃຫ້ຫຼາຍຂ້ຶນ ເພ່ືອໃຫ້ສາມາດບັນລຸຕາມເປ້ົາໝາຍສະຫັດສະວັດ 
ດ້ານການພັດທະນາ ອັນດັບ 9 (ຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກ ລບຕ). 
ອົງການເຮໂລທຼາດ ໃຫ້ຄໍາໜ້ັນສັນຍາວ່າ ຈະຊອກຫາວິທີການແກ້ 
ໄຂບັນຫາ ລບຕ ແລະ ທຶນຊ່ວຍເຫືຼອເພ່ີມເຕີມເພ່ືອຂະຫຍາຍການ 
ປະຕິບັດງານໃຫ້ສົມຄູ່ກັບທຶນທ່ີໄດ້ຮັບມາ. 

ຄູ່ຮ່ວມປະຕິບັດງານຕ່າງໆ:
ອົງການເຮໂລທຼາດ ໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຮ່ວມມື 
ໃນການດໍາເນີນງານກັບບັນດາອົງການ ເອັນຈີໂອຕ່າງໆ ທ່ີ ເຄ່ືອນ 
ໄຫວຢູ່ໃກ້ຂອບເຂດພ້ືນທ່ີການປະຕິບັດງານຂອງອົງການ 
ເຮໂລທຼາດ. ການປະສານສົມທົບກັນກັບຄູ່ຮ່ວມງານອ່ືນໆປະກອບ 
ມີອົງການເວວທັງເກີຮີບ (ໃນແຕ່ກ່ອນເອີ້ນວ່າ ອົງການເຢີແມນ 
ອາກໂກແອັກເຊ້ີນ) ເປັນອົງການເອັນຈີໂອຂອງເຢຍລະມັນ ທ່ີດໍາ 
ເນີນວຽກງານກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ແລະ ການຄ້ໍາປະກັນທາງ 
ດ້ານສະບຽງອາຫານຢູ່ຊົນນະບົດ ຢູ່ເມືອງເຊໂປນ. ອົງການເຮ 
ໂລທຼາດ ຈະສືບຕ່ໍສ້າງສາຍພົວພັນໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບບັນ
ດາອົງການເອັນຈີໂອອ່ືນໆ  ເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫ້ ການສໍາຫຼວດ ແລະ 
ການກວດກູ້ ລບຕ ໄດ້ມີການດໍາເນີນຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນບ່ອນທ່ີມີ 
ລບຕ ຕົກຄ້າງ ແລະ ກີດຂວາງການເຄ່ືອນໄຫວວຽກງານທາງດ້ານ 
ມະນຸດສະທໍາ. 

ມາຮອດເດືອນທັນວາ 2012, ອົງການເຮໂລທຼາດ ມີພະນັກງານ 
ທ່ີຜ່ານການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານວຽກງານ 
ກວດກູ້ ລບຕ ແລະ ວຽກງານສະໜັບສະໜູນມາແລ້ວຫຼາຍລະ 
ດັບຫຼາຍກວ່າ 65 ຄົນ. ມາຮອດທ້າຍປີ 2012, ອົງການເຮໂລທຼາດ 
ມີຄວາມພ້ອມແລ້ວ ທ່ີຈະເລ່ີມດໍາເນີນກິດຈະກໍາໃນໄລຍະຕ່ໍໄປຢູ່ 
ສະໜາມໃນເດືອນມັງກອນ 2013. 

ຂ່າວດີ: ອົງການເຮໂລທຼາດ ຮ່ວມຕໍ່ສູ່ກັບ ລບຕ ຢູ່ໃນ 
ສປປ ລາວ 
ໃນທ້າຍເດືອນທັນວາ 2012, ບ່ອນທໍາອິດທ່ີທີມສໍາຫຼວດຂອງອົງ 
ການເຮໂລທຼາດໄດ້ເລ່ີມ ເຄ່ືອນໄຫວວຽກງານແມ່ນເຂດທ່ີໄດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບສູງຈາກ ລບຕ ນ້ັນກ່ໍຄືເຂດຊຸມຊົນບ້ານນາກະພຸງ ທ່ີ ເປັນ 
ເຂດຈັນສັນພູມລໍາເນົາໃໝ່ຢູ່ທີ່ເມືອງວິລະບູລີ.  ໃນລະຫວ່າງປີ 
2013-2014  ຄາດຄະເນວ່າ ໜູ່ບ້ານດ່ັງກ່າວຈະຍົກຍ້າຍເອົາ ຄອບ 
ຄົວໃໝ່ຫຼາຍກວ່າ 4້0 ຄອບຄົວ ເຂົ້າມາອາໃສຢູ່ໃນບໍລິເວນດັ່ງ 
ກ່າວ ແລະ ຈະມີການສ້າງໂຮງຮຽນຫັຼງໃໝ່ ແລະ ນ້ໍາສ້າງ ອີກນໍາ.  
ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, ພ້ືນທ່ີດ່ັງກ່າວນ້ີ ກ່ໍຍັງມີ ລບຕ ຕົກຄ້າງຢູ່. ການ 
ສໍາຫຼວດໃຫ້ໄວ ແລະ  ການກວດກູ້  ລບຕ ຕາມພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍ 
ແມ່ນຄວາມຕ້ອງການຕົ້ນຕໍ ເພື່ອປ້ອງກັນການເກີດອຸປະຕິເຫດ 
ຈາກ ລບຕ. ອົງການເຮໂລທຼາດ ໄດ້ຮັບການຮ້ອງຂໍຈາກອໍານາດ 
ການປົກຄອງເມືອງວິລະບູລີ ໃຫ້ດໍາເນີນການສໍາຫຼວດ ແລະ ເຮັດ 
ການປະເມີນພ້ືນທ່ີຕາມຂອບເຂດບໍລິເວນບ້ານ ແລະ ເຂດພ້ືນທ່ີ 
ລ້ຽງສັດຂອງໝູ່ບ້ານອອ້ມຂ້າງ, ກ່ອນຈະນໍາເອົາທີມກວດກູ້ ລບຕ 
ລົງມາ. ຫັຼງຈາກນ້ັນ, ອົງການເຮໂລທຼາດ ກ່ໍໄດ້ເລ່ີມລົງມືກວດກູ້ 
ລບຕ ຢູ່ໃນເມືອງນາກະພຸງ ໃນເດືອນມັງກອນ 2013.   

ນອກຈາກນັ້ນ, ອົງການເຮໂລທຼາດ ຍັງໄດ້ມີພົວພັນກັບອໍານາດ 
ການປົກຄອງເມືອງວິລະບູລີ ແລະ ເຊໂປນ ເພື່ອຮ່ວມກັນກໍານົດ 
ພື້ນເພີ່ມເຕີມໃນການກວດກູ້/ສໍາຫຼວດ ລບຕ ເພື່ອສະໜັບສະ 
ສະໜູນທາງດ້ານມະນຸດສະທໍາ ແລະ ບູລິມະສິດແຜນພັດທະ 
ນາຂອງເມືອງອີກດ້ວຍ. ບ້ານຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນຈະຖືກລົງຢ້ຽມ 
ຢາມໂດຍທີມສໍາຫຼວດຂອງອົງການເຮໂລທຼາດເລ່ີມແຕ່ເດືອນ
ມັງກອນຈົນຮອດທ້າຍປີ 2013. 

ວຽກຈຸດສຸມໃນປີ 2013:
ການຂໍອະນຸຍາດເພ່ືອດໍາເນີນງານກວດກູ້ ລບຕ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ 

ນັກກວດກູ້ ລບຕ ຂອງອົງການເຮໂລທຼາດ ລົງເຄ່ືອນໄຫວວຽກງານ 
ຢູ່ສະໜາມກວດກູ້ສະໜາມທໍາອິດຢູ່ບ້ານນາກະພົງ

ທີມສໍາຫຼວດຂອງອົງການເຮໂລທຼາດ ກໍາລັງລວມລວບຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບ 
ຜົນກະທົບຈາກລະເບີດລູກຫວ່ານ ແລະ ການນໍາໃຊ້ເນ້ືອທ່ີດິນ.
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ບຸກຄະລາກອນໃນປີ 2012:
ປະຈໍາຢູ່ຫ້ອງການ ປະຈໍາຢູ່ຝ່າຍປະຕິບັດງານ

ລາວ ຕ່າງປະເທດ ລາວ ຕ່າງປະເທດ

ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ

12 3 40 7 2 1

ລວມ 15 0 47 3

ຕົວເລກສະຖິຕິໃນປີ 2012:
ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມີການປະຕິບັດງານເທື່ອໃນປີ 2012 ເນື່ອງຈາກວ່າ ອົງການເຮໂລທຼາດໄດ້ສຸມໃສ່ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ທີມກວດກູ້. 

ພື້ນທີ່ການປະຕິບັດງານ:

ກິດຈະກໍາ ສະຖານທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ

ການກວດກູ້ພື້ນທີ່ ເມືອງເຊໂປນ ແລະ ວິລະບູລີ ແຂວງສະຫັວນນະເຂດ

ການສໍາຫຼວດ ແລະ ການທໍາລາຍເຄື່ອນທີ່ ເມືອງເຊໂປນ ແລະ ວິລະບູລີ ແຂວງສະຫັວນນະເຂດ

ການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ ເມືອງເຊໂປນ ແລະ ວິລະບູລີ ແຂວງສະຫັວນນະເຂດ

ສະພາບການເງິນ:
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນປີ 2012: (ໂດລາສະຫະລັດ)

ລາຍລະອຽດ ຈໍານວນເງິນ (ໂດລາສະຫະລັດ)

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບບຸກຄະລາກອນ 187,231

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບການປະຕິບັດງານ 226,736

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບການປະຕິບັດງານພິເສດ 0

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບຊື້ອຸປະກອນ-ຊັບສິນຄົງທີ່ ລວມຢູ່ໃນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການປະຕິບັດງານພິເສດ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບຊື້ອຸປະກອນ-ຊັບສິນຄົງບໍ່ຄົງທີ່ 642,419

ລວມ 1,056,386

ການປະກອບສ່ວນຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ ໃນປີ 2012 (ໂດລາສະຫະລັດ)
ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ເງິນທີ່ໄດ້ຮັບໃນປີ 2012 (ໂດລາສະຫະລັດ) ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນປີ 2012

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ* 1,500,000 971,391

ແກຼບສ໌ຟໍຮູແມນນີຕີ, ການາດາ 75,000 74,985

ກອງທຶນການກຸສົນ ແຈັກ ເດລອດສ໌ ເທເລີ້ 10,000 10,000

ລວມ 1,585,000 1,056,376

*ໝາຍເຫດ: ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ສະໜັບສະໜູນແຕ່ວັນທີ 1 ມີຖຸນາ 2013 ເຖິງ 
31 ພຶດສະພາ 2013 ລວມທັງໝົດ 1,500,000 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ທຶນສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນໃຊ້ເຂົ້າໃນການຈັດຊື້ວັດຖຸອຸປະກອນ 
ຮັບໃຊ້ໂຄງການ. 
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ບໍລິສັດເອກະຊົນເກັບກູ້ ລບຕ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ

ກິດຈະກໍາໃນປີ 2012: 
ໃນປີ 2012, ບໍລິສັດອາສາ ໄດ້ດໍາເນີນການສໍາຫຼວດ ແລະ ການ 
ກວດກູ້ ລບຕ ໃນຂອບເຂດພື້ນທີ່ການກໍ່ສ້າງຖານເສົາໄຟຟ້າແຮງ 
ສູງ 115 ກິໂລໂວນ ແລະ 5້00 ກິໂລໂວນ ຈາກຫຼວງພະບາງ-ຫົງສາ 
ແລະ ຫົງສາ-ຊຽງຮ່ອນ ແຂວງໄຊຍະບູລີ. ນອກຈາກນັ້ນ, ອາສາ 
ຍັງໄດ້ດໍາເນີນການກວດກູ້ ລບຕ ໃນເຂດພື້ນທີ່ກໍ່ສ້າງສະຖານນີ 
ຈ່າຍໄຟຟ້າຫົງສາອີກດ້ວຍ.

ຜົນສໍາເລັດຕົ້ນຕໍໃນປີ 2012: 
 J ບໍລິສັດອາສາ ໄດ້ສໍາເລັດການກວດກູ້ ລບຕ ໃນພື້ນທີ່ການກໍ່ 

ສ້າງຖານເສົາໄຟຟ້າແຮງສູງ 115 ກິໂລໂວນ, ຂະໝາດ 6x6  
ແມັດ, ລວມທັງໝົດ 896 ຂຸມ, ໃນເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 32.256 ຕາ 
ແມັດ

 J ບໍລິສັດອາສາ ໄດ້ສໍາເລັດການກວດກູ້ ລບຕ ໃນພື້ນທີ່ການກໍ່ 
ສ້າງຖານເສົາໄຟຟ້າແຮງສູງ 500 ກິໂລໂວນ, 95 ຕ້ົນ, ຂະໝາດ 
10x10 ແມັດ, ລວມທັງໝົດ 90 ຂຸມ, ໃນເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 
38.້000 ຕາແມັດ

 J ນອກຈາກນັ້ນ, ອາສາ ຍັງໄດ້ເຮັດການກວດກູ້ ລບຕ ໃນເຂດ 

ບໍລິສັດອາສາເກັບກູ້ລະເບີດ ຈໍາກັດ
ພ້ືນທ່ີກ່ໍສ້າງສະຖານທ່ີຈ່າຍໄຟຟ້າຫົງສາ, ໃນເນ້ືອທ່ີທັງໝົດ 990  
ຕາແມັດ 

 J ໄດ້ເຮັດການກວດກູ້ ລບຕ ໃນເຂດພື້ນທີ່ກໍ່ສ້າງສະຖານທີ່ຈ່າຍ
ໄຟຟ້າຫົງສາ, ໃນເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 10.000 ຕາແມັດ

ວຽກຈຸດສຸມໃນປີ 2013: 
 J ສືບຕ່ໍກວດກູ ້ ລບຕ  ໃນພ້ືນທີກ່ານກ່ໍ ສ້າງຖານເສົາໄຟຟາ້ແຮງສູງ 

115 ກິໂລໂວນ, 20 ຕົ້ນ, ຂະໝາດ 6x6  ແມັດ, ລວມທັງໝົດ 
80 ຂຸມ, ໃນເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 720 ຕາແມັດ

 J ສືບຕ່ໍກວດກູ ້ ລບຕ  ໃນພ້ືນທີກ່ານກ່ໍ ສ້າງຖານເສົາໄຟຟາ້ແຮງສູງ 
500 ກິໂລໂວນ, 9 ຕົ້ນ, ຂະໝາດ 10x10  ແມັດ, ລວມທັງໝົດ 
36 ຂຸມ, ໃນເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 38.000 ຕາແມັດ

 J ສືບຕ່ໍຕິດຕາມວຽກງານກ່ໍສ້າງສະໜາມກ໋ອບ ຢູ່ເມືອງຄໍາ ແຂວງ 
ຊຽງຂວາງ

 J  ສືບຕ່ໍເຮັດການກວດກູ້ໃນເຂດພ້ືນທ່ີສໍາຫຼວດ ທ່ີຈະມີການກ່ໍສ້າງ 
ເຂ່ືອນໄຟຟ້ານ້ໍາງຽບ ຢູ່ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ

ລູກຄ້າ: 

 J ບໍລິສັດຊຽນວິສະວະກໍາກໍ່ສ້າງ ຈໍາກັດບຸກຄະລາກອນໃນປີ 2012:
ປະຈໍາຢູ່ຫ້ອງການ ປະຈໍາຢູ່ຝ່າຍປະຕິບັດງານ

ລາວ ຕ່າງປະເທດ ລາວ ຕ່າງປະເທດ

ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ

1 1 0 0 5

ລວມ 7

ພື້ນທີ່ການປະຕິບັດງານ:
ກິດຈະກໍາ ສະຖານທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ

ການກວດກູ້ພື້ນທີ່ ເມືອງຈອມເພັດ ແລະ  ຊຽງເງິນ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ເມືອງຫົງສາ ແລະ ເງິນ ແຂວງໄຊຍະບູລີ

ການສໍາຫຼວດ ເມືອງຈອມເພັດ ແລະ  ຊຽງເງິນ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ເມືອງຫົງສາ ແລະ ເງິນ ແຂວງໄຊຍະບູລີ

ສະພາບການເງິນ: ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນປີ 2012: (ໂດລາສະຫະລັດ)

ລາຍລະອຽດ ຈໍານວນເງິນ (ໂດລາສະຫະລັດ)

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບບຸກຄະລາກອນ 73,500

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບການປະຕິບັດງານ 3,675

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບການປະຕິບັດງານພິເສດ 15,500

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບຊື້ອຸປະກອນ-ຊັບສິນຄົງທີ່ 17,250

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບຊື້ອຸປະກອນ-ຊັບສິນຄົງບໍ່ຄົງທີ່ 10,500

ລວມ 123,125
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ບໍລິສັດແບັກເທັກລາວ ເກັບກູ້ລະເບີດ ຈໍາກັດ (ແບັກເທັກ)

4. ໄດ້ສໍາເລັດການກວດກູ້ໃຫ້ແກ່ໂຄງການຕ່າງໆ ເປັນຕ້ົນ 
ແມ່ນເສັ້ນທາງເຂົ້າຫາພື້ນທີ່ການສໍາຫຼວດບໍ່ແຮ່ ແລະ 
ເສ້ັນທາງເຂ້ົາຫາໂຄງການກ່ໍສ້າງເຂ່ືອນໄຟຟ້າ

ຜົນສໍາເລັດໃນປີ 2012:
ບໍລິສັດແບັກເທັກແມ່ນໄດ້ດໍາເນີນວຽກງານສໍາເລັດຕາມແຜນ 
ການທ່ີວາງໄວ້ໃນປີ 2012  ເປັນຕ້ົນແມ່ນແຜນການລວມທ່ົວໄປ 
ກ່ໍສາມາດບັນລຸໄດ້, ມີການຂະຫຍາຍກິດຈະກໍາ ແລະ ວຽກງານ 
ອ່ືນໆກ່ໍໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດ. 

ວຽກຈຸດສຸມໃນປີ 2013:
ວຽກຈຸດສຸມໃນປີ 2013 ຂອງບໍລິສັດແບັກເທັກ ແມ່ນຈະສຸມໃສ່ 
ກໍານົດ ແລະ ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານ ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ຊຸດ 
ເຄື່ອງມືໃນປ້ອງກັນຕົວໃນເວລາເຮັດການກວດກູ້ ລບຕ ຢູ່ໃນ 
ເຂດພື້ນທີ່ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່. 

ກິດຈະກໍາໃນປີ 2012:
1. ໄດ້ສະໜັບການກວດກູ້ ລບຕ ໃຫ້ແກ່ການດໍາເນີນກິດ 

ຈະກໍາໃນການສໍາຫຼວດຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ່ຂອງບໍລິສັດລາວ
ຊານໄຊ ແລະ ບໍລິເວນເຂດຂຸດເຈາະເພື່ອເອົາຕົວຢ່າງ 
ຢູ່ແຂວງອັດຕະປື. ນອກຈາກນັ້ນ, ກໍ່ຍັງໄດ້ສະໜັບສະ 
ໜູນການກວດກູ້ ແລະ ທໍາລາຍ ລບຕ ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ       
ທ້ອງຖິ່ນທີ່ອາໄສຢູ່ໃກ້ບໍລິເວນພື້ນທີ່ສໍາຫຼວດບໍ່ແຮ່

2. ໄດ້ດໍາເນີນການກວດກູ້ ລບຕ ໃນເຂດພ້ືນທ່ີເຊາະເຈ່ືອນ 
ແຕ່ເມືອງຍົມມະລາດຈົນຮອດເສ້ັນທາງນາກາຍຢູ່ໃນ 
ແຂວງຄໍາມ່ວນ ໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ ໄທ-ອີຕາລີ ກ່ໍສ້າງ.  ໃນ 
ຂອບເຂດບໍລິເວນດ່ັງກ່າວສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເປັນປ່າຕຶບ 
ໜາ ແລະ ພົບລູກຫວ່ານ ແລະ ລະເບີດບົມໃຫ່ຍໜັກ 750 
ປອນຕົກຄ້າງຢູ່. ພ້ືນທ່ີບາງບ່ອນກ່ໍເຄີຍໄດ້ຮັບການລາຍ 
ງານວ່າມີກວດກູ້ ລບຕ ມາກ່ອນແລ້ວ, ແຕ່ວ່າເຂດພ້ືນ 
ທ່ີດ່ັງກ່າວໃນຊ່ວງລະດູຝົນແມ່ນມີຝົກຕົກລົງໃສ່ຢ່າງ 
ໜັກ ເຮັດໃຫ້ມີດິນເຊາະເຈ່ືອນ ແລະ ມີລະເບີດພ້ົນອອກ 
ມາໃຫ້ເຫັນ

3. ໄດ້ດໍາເນີນການກວດກູ້ ລບຕ ໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດໄຟຟ້ານໍ້າ 
ເທີນ ທີ່ຈະເຮັດປັບປຸງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ/ເພື່ອປັບປຸງການ 
ດໍາເນີນງານ

ບຸກຄະລາກອນໃນປີ 2012:
ປະຈໍາຢູ່ຫ້ອງການ ປະຈໍາຢູ່ຝ່າຍປະຕິບັດງານ

ລາວ ຕ່າງປະເທດ ລາວ ຕ່າງປະເທດ

ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ

3 3 1 1 150 0 2 0

ລວມ

ພຶ້ື້ນທີ່ການປະຕິບັດງານ:

ກິດຈະກໍາ ສະຖານທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ

ການກວດກູ້ພື້ນທີ່ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ແລະ ອັດຕະປື
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ບໍລິສັດລາວບີເອັດສ໌ແອວ ເກັບກູ້ລະເບີດ  ຈໍາກັດ

 J  ເນື້ອທີ່ຈໍານວນ 6 ເຮັກຕາ ໄດ້ຖືກກວດກູ້ໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດວຽງ 
ຈັນກົນຈັກ ແລະ ວິສະວະກໍາ ຈໍາກັດ ໃນເຂດພື້ນທີ່ກໍ່ສ້າງ 
ເຂື່ອນໄຟຟ້າກະພື 

 J ເນື້ອທີ່ຈໍານວນ 20 ເຮັກຕາໄດ້ຖືກກວດກູ້ໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດໂອ 
ບາຢາຊິຂອງປະເທດຢີ່ປຸ່ນ ໃນເຂດພື້ນທີ່ເສັ້ນທາງເລກທີ   9 
ຢູ່ແຂວງສະຫັວນນະເຂດ

ວຽກຈຸດສຸມໃນປີ 2013: 
 J  ບໍລິສັດລາວບີເອັດແອວ ໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ 

ກັບບໍລິສັດພັດທະນາໄທ-ອີຕາລີ ຈໍາກັດ. ໃນປີ 2013, ບໍລິ 
ສັດລາວບີເອັດແອວ ຈະເລີ່ມດໍາເນີນການກວດກູ້ ລບຕ ໃນ 
ເຂດພື້ນທີ່ກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງເລກທີ 18ເອ, ລວມໄລຍະທາງ 
106 ກິໂລແມັດ ຈາກເມືອງປະທຸມພອນ ແຂວງຈໍາປາສັກ 
ເຖິງເມືອງສາມັກຄີໄຊແຂວງອັດຕະປື

 J ບໍລິສັດລາວບີເອັດແອວ ກໍາລັງດໍາເນີນການສໍາຫຼວດ ລບຕ  
ໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດວຽງຈັນກົນຈັກ ແລະ ວິສະວະກໍາ ຈໍາກັດ ໃນ 
ເຂດພື້ນທີ່ກໍາສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າລໍາພໍາ ຢູ່ແຂວງເຊກອງ

 J ບໍລິສັດລາວບີເອັດແອວ ກໍາລັງດໍາເນີນການສໍາຫຼວດ ລບຕ 
ຕາມເຂດພື້ນທີ່ກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງເລກທີ 9 ຈາກແຂວງສະ 
ຫວັນນະເຂດ ຈົນເຖິງຊາຍແດນຫວຽດນາມ

 J ນອກຈາກນັ້ນ, ບໍລິສັດລາວບີເອັດແອວ ຍັງຈະດໍາເນີນການ 
ສໍາຫຼວດໃນເຂດພ້ືນທ່ີເສ້ັນທາງໃໝ່ ຈາກເມືອງເຊໂປນ ແຂວງ 
ສະຫວັນນະເຂດ ເຖິງເມືອງຕາໂອ້ຍ ແຂວງສາລະວັນ

ລູກຄ້າ: 
 J ບໍລິສັດໄຟຟ້າລາວ 

 J ບໍລິສັດເອັດສ໌ເຄ ອີແອນຊ ີ

 J ບໍລິສັດວຽງຈັນກົນຈັກ ແລະ ວິສະວະກໍາ ຈໍາກັດ 
 J ບໍລິສັດລາວ-ຫວຽດ ຮ່ວມມືກ່ໍສ້າງຈໍາກັດ
 J ບໍລິສັດໂອບາຢາຊິຂອງປະເທດຢ່ີປຸ່ນ ທ່ີດໍາເນີນງານພາຍໃຕ້ 

ການຊ້ີນໍາ້ຂອງກະຊວງຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂົນສ່ົງ

ກິດຈະກໍາໃນປີ 2012:
ໃນປີ 2012, ບໍລິສັດລາວບີເອັດແອວ ໄດ້ເຮັດສັນຍາໃນ 
ການດໍາເນີນການກວດກູ້ ລບຕ ໃຫ້ແກ່: 

 J ບໍລິສັດລາວບີເອັດແອວ ໄດ້ສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບບໍລິສັດ 
ໄຟຟ້າລາວ ເພື່ອດໍາເນີນການກວດກູ້ ລບຕ ຕາມແລວຕີນ  
ເສົາຕາຄ່າຍສົ່ງໄຟຟ້າຢູ່ໃນ 7 ແຂວງ

 J ບໍລິສັດລາວບີເອັດແອວ ໄດ້ເຮັດສັນຍາກັບບໍລິສັດວຽງຈັນ 
ກົນຈັກ ແລະ ວິສະວະກໍາ ຈໍາກັດ ແລະ ບໍລິສັດເຂື່ອນໄຟຟ້າ 
ເຊປຽນ-ເຊນ້ໍານ້ອຍ ເພ່ືອດໍາເນີນການກວດກູ້ ລບຕ ໃນເຂດ 
ພື້ນທີ່ການກໍ່ສ້າງຕ່າງໆ

 J ບໍລິສັດລາວບີເອັດແອວ ໄດ້ເຮັດສັນຍາກັບບໍລິສັດລາວ-
ຫວຽດ ຮ່ວມມືກ່ໍສ້າງຈໍາກັດ ເພ່ືອດໍາເນີນການກວດກູ້ ລບຕ 
ໃນເຂດພ້ືນທ່ີທາງເຂ້ົາລະຫວ່າງ 3 ບ້ານຢູ່ໃນເມືອງບົວລະພາ  
ແຂວງຄໍາມ່ວນ. 

 J  ບໍລິສັດລາວບີເອັດແອວ ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບບໍລິສັດໂອບາ 
ຢາຊິຂອງປະເທດຢ່ີປຸ່ນ ທ່ີດໍາເນີນວຽກງານປັບປຸງເສ້ັນທາງ 
ເລກທີ 9 ຢູ່ແຂວງສະຫັວນນະເຂດ, ຊ່ຶງຢູ່ພາຍໃຕ້ການຊ້ີນໍາ 
ຂອງກະຊວງຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂົນສ່ົງ

ຜົນສໍາເລັດຕົ້ນຕໍໃນປີ 2012: 
ຕະຫຼອດປີ 2012, ບໍລິສັດລາວບີເອັດແອວ ໄດ້ມີຜົນສໍາເລັດຫຼາຍ
ຢ່າງໃນການດໍາເນີນວຽກງານກວດກູ້ ລບຕ ໃຫ້ແກ່ບັນດາໂຄງການ 
ຕ່າງໆດ່ັງລຸ່ມນ້ີ:

 J ເນື້ອທີ່ຈໍານວນ 41 ເຮັກຕາໄດ້ຮັບການກວດກູ້ຢູ່ແຂວງຄໍາ 
ມ່ວນ, 37 ເຮັກຕາຢູ່ແຂວງສະຫັວນນະເຂດ, 44 ເຮັກຕາຢູ່ 
ແຂວງສາລະວັນ ແລະ 29 ເຮັກຕາຢູ່ແຂວງເຊກອງ ສໍາລັບ 
“ໂຄງການຕິດຕັ້ງຕາຄ່າຍສົ່ງໄຟຟ້າ”. ການກວດກູ້ດັ່ງກ່າວ 
ແມ່ນຍັງຈະສືບຕໍ່ໃນປີ 2013 ຢູ່ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ຈໍາປາສັກ 
ແລະ ອັດຕະປື

 J ເນື້ອທີ່ຈໍານວນ 78.9ເຮັກຕາ ໄດ້ຖືກກວດກູ້ໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ 
ເອັດສ໌ເຄ ອີແອນຊີ ຂອງເກົາຫຼີ ຢູ່ແຂວງຈໍາປາສັກ ແລະ 
ອັດຕະປື ສໍາລັບການກໍ່ສ້າງ ”ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊປຽນ”  
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ບຸກຄະລາກອນໃນປີ 2012:
ປະຈໍາຢູ່ຫ້ອງການ ປະຈໍາຢູ່ຝ່າຍປະຕິບັດງານ

ລາວ ຕ່າງປະເທດ ລາວ ຕ່າງປະເທດ

ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ

3 1 1 51 4

ລວມ 60

ພື້ນທີ່ການປະຕິບັດງານ:

ກິດຈະກໍາ ສະຖານທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ

ການກວດກູ້ພື້ນທີ່ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ, ຄໍາມ່ວນ, ສະຫັວນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ 
ແລະ ອັດຕະປື

ການສໍາຫຼວດ ສະຫັວນນະເຂດ, ຈໍາປາສັກ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປື

ສະພາບການເງິນ: 

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນປີ 2012: (ໂດລາສະຫະລັດ)

ລາຍລະອຽດ ຈໍານວນເງິນ (ໂດລາສະຫະລັດ)

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບບຸກຄະລາກອນ 147,950 

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບການປະຕິບັດງານ  30,000 

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບການປະຕິບັດງານພິເສດ  15,000 

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບຊື້ອຸປະກອນ-ຊັບສິນຄົງທີ່ 178,000 

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບຊື້ອຸປະກອນ-ຊັບສິນຄົງບໍ່ຄົງທີ່  15,000 

ລວມ 385,950 
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ບໍລິສັດເອັມເອັມຈີລ້ານຊ້າງມິນເນີໂຣນ ເກັບກູ້ລະເບີດ

ກິດຈະກໍາໃນປີ 2012:
ພະແນກເກັບກູ້ ລບຕ ຂອງບໍລິສັດເອັມເອັມຈີລ້ານຊ້າງມິນເນີ 
ໂຣນ ໄດ້ເຮັດການສໍາຫຼວດພ້ືນທ່ີຈໍານວນ 830 ເຮັກຕາ, ລວມທັງ 
ໝົດໃຊ້ເວລາຢູ່ 1,500,643 ຊ່ົວໂມງ ແລະ ສາມາດທໍາລາຍ ລບຕ 
ໄດ້ຈໍານວນ 2,917 ໜ່ວຍ ເພ່ືອສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ການດໍາເນີນ 
ວຽກງານຂຸດຄ້ົນບ່ໍຄໍາ ຂອງບໍລິສັດ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາຊຸມຊົນ 
ທ້ອງຖ່ິນຢູ່ໃນບໍລິເວນດ່ັງກ່າວ.

(ໝາຍເຫດ) ຕົວເລກການສໍາຫຼວດ ແມ່ນລວມເອົາຕົວເລກໃນ
ເຂດທີ່ມີການກວດກູຕ້າມຫຸຼມເຈາະນໍາ.

ຜົນສໍາເລັດຕົ້ນຕໍໃນປີ 2012: 
ຜົນສໍາເລັດທາງດ້ານຄວາມປອດໄພໃນປີ 2012
ການລາຍງານກ່ຽວກັບ” ອັດຕາຄວາມຖີ່ຂອງການບາດເຈັບໃນ 
ເວລາເຮັດວຽກ” ແມ່ນຫຼຸດລົງ ຈາກອັດຕາຄວາມຖີ່ 1.1 ໃນປີ 
2011 ຫຼຸດລົງມາເປັນ 0.67  ໃນປີ 2012.

ຜົນສໍາເລັດໃນການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ພະນັກງານ 
ທ້ອງຖິ່ນໃນປີ 2012 (ເບິ່ງທີ່ຕາຕະລາງ)

ຫຼັກສູດ ສະຖານທີ່ ຈໍານວນຄົນ

ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງກວດຫາເຫຼັກ
ອີເອັມ61

ການາດາ 5

ແພດຂັ້ນ 2 ເຊໂປນ 100

ແພດຂັ້ນ 2 ເຊໂປນ 12

ຂັບລົດ 17

ພາສາອັງກິດ ເຊໂປນ 17

ການນໍາໃຊ້ຄອມະພິວເຕີ້/ 
ຊອບແວ

ເຊໂປນ 09

ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ ເຊໂປນ 393

ການພັດທະນາຄວາມເປັນຊ່ຽວ 
ຊານທາງດ້ານແຜນງານ

ເຊໂປນ 05

ສອນກ່ຽວກັບການດໍາລົງຊີວິດ 
ຢູ່ລາວ

ເຊໂປນ 04

ການນໍາໃຊ້ໂປແກຼມຖານຂໍ້ 
ມູນແອັກເຊັດສ໌

ວຽງຈັນ 04

        
 ຜົນສໍາເລັດທາງດ້ານຜົນຜະລິດທ່ີໄດ້ຮັບ (ມີການສືບຕ່ໍປັບປຸງ)

 J ພະແນກເກັບກູ້ ລບຕ ຂອງບໍລິສັດເອັມເອັມຈີ-ການນໍາໃຊ້ 

ລະບົບລະບົບອີເອັມ61-ເອັມເຄ1ເອ-ເຫັດພີ ສ້າງຂຶ້ນໂດຍບໍລິ 
ສັດຈີໂອນິກ ຈໍາກັດ, ຊຶ່ງມັນແມ່ນມາດຕະຖານເຄື່ອງມືໃນການ 
ບັນທຶກຂໍ້ມູນທີ່ມີຄວາມຊັດເຈນ ທີ່ມີການນໍາໃຊ້ຫຼາຍໃນທົ່ວ 
ໂລກ ເພ່ືອກວດຫາ   ລບຕ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູໃ່ນດິນທ່ີມ ີທາດ 
ເຫຼັກເຈືອປົນ. ພະແນກເກັບກູ້ລະເບີດ ໄດ້ທົດລອງ ແລະ ສັ່ງຊື້ 
ເຄື່ອງດັ່ງກ່າວເຂົ້າມາຮັບໃຊ້ວຽກງານໃນເດືອນກັນຍາ 2011.   
ນອກຈາກນັ້ນ, ທີມງານທາງທໍລະນີວິທະຍາທີ່ປະຈໍາຢູ່ພະແນກ 
ເກັບກູ້ລະເບີດ ຍັງໄດ້ມີການປັບປ່ຽນໂຄງຮ່າງພາຍນອກຂອງ
ເຄ່ືອງດັ່ງກ່າວໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບຕົວຈິງຂອງວຽກງານ 
ເພືອ່ໃຫສ້າມາດເພີມ່ການກວດກາໄດເ້ລິກຂ້ຶນກວເ່ກ່ົາ  ເປັນ ຕ້ົນ 
ແມ່ນເພີ່ມການກວດຈັບໃນເວລາທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ.      

 J ການທົດລອງ:
ການທົດສອບລະບົບເຄ່ືອງດ່ັງກ່າວແມ່ນໄດ້ມີການດໍາເນີນ 
ງານເປັນທ່ີຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ເພ່ືອກໍານົດເບ່ິງການທໍາງານຂອງ ເຄ່ືອງ 
ທາງດ້ານຕົວຮັບ ແລະ ຕົວສ່ົງສັນຍານ ໃນເຂດພ້ືນທ່ີໆມີເງ່ືອນໄຂ 
ທາງ ດ້ານທໍລະນີສາດທ່ີແຕກຕ່າງກັນ. ສາຍລວດສັນຍານຕົວສ່ົງ 
ໂຕໃໝ່ແມ່ນໄດ້ມີການສ່ັງຊ້ືເຂ້ົາມາເພ່ືອນໍາມາປ່ຽນແທນສາຍ 
ລວດສັນຍາຕົວສ່ົງມາດຕະຖານທ່ີຕິດມາກັບເຄ່ືອງ 1ແມັດ x້0.5 
ແມັດ ອັນເຮັດໃຫ້ຮູບຮ່າງໜ້າຕາຂອງລະບົບມີການປ່ຽນແປງ 
ເພ່ືອໃຫ້ສາມາດຕິດຕ້ັງຢູ່ທາງດ້ານຫັຼງຂອງພາຫະນະໄດ້.      ປະ  ສົມ 
ປະສານກັບພ້ືນທ່ີຢູ່ເທິງໜ້າທ່ີມີຄວາມກວ້າງ ລະບົບດ່ັງກ່າວຈ່ຶງ 
ໄດ້ຖືກອອກແບບມາໃຫ້ມີ 3 ຕົວຮັບສັນຍານໃຫ້ມີຄວາມໃກ້ກັບ 
ໜ້າດິນ ໂດຍສາມາດດັດປັບຕົວຮັບສັນຍາແບບຕ່ໍາ ແລະ ສູງຢູ່ 
ສູນກາງຄວບຄຸມຕາມມາດຕະຖານຄວາມສູງຈາກໜ້າດິນສູງ 
ປະມານ ້້0.45 ແມັດ, ຊ່ຶງມາດຕະຖານຊ່ໍານ້ີ ຖືວ່າເປັນການກວດ 
ຈັບທີ່ດີທີ່ສຸດ ເພາະມັນຈະສະດວກໃນເວລາທີ່ມີການກວດຈັບ 
ຕາມຄວາມເລິກ.

 J ຜົນໄດ້ຮັບ:

ລະບົບດ່ັງກ່າວ ໄດ້ມີການທົດລອງເປັນຄ້ັງທໍາອິດຢູ່ໃນເຂດພ້ືນ
ທ່ີດິນມີທາດເຫັຼກເຈືອປົນຢູ່ທ່ີບ້ານພະບິງ ໃນຕ້ົນເດືອນພະຈິກ, 
ຊ່ຶງສາມາດກວດຈັບເປ້ົາໝາຍໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 3 ເທ່ືອຂອງເຄ່ືອງ 
ເອັມເຄ81, ໃນລະດັບຄວາມເລິກ 2.6 ແມັດ, ແນວຕ້ັງ, ຄວາມ 
ງ່ຽງ 45 ອົງສາທາງດ້ານເທິງ ແລະ ທາງແນວນອນ. ລະບົບດ່ັງ    
ກ່າວແມ່ນສາມາດກວດຈັບເປ້ົາໝາຍໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ເມ່ືອເຮົາ 
ປັບລະດັບໃຫ້ກວດຈັບເລິກຂ້ຶນຕ່ືມທ່ີຄວາມເລິກ 2.75 ແມັດ ເຖິງ 
3.25 ແມັດ ເຄ່ືອງບ່ໍສະເພາະແຕ່ບ່ໍສາມາດກວດຈັບເປ້ົາໝາຍ 
ໄດ້ເທ່ົານ້ັນ, ແຕ່ຍັງມີການສ່ົງສັນຍາແບບຜິດພ້ຽນ ແລະ ຜິດປົກ 
ກະຕິນໍາອີກດ້ວຍ. ການອ່ານຜົນອອກມາແບບນີ້ແມ່ນເກີດມາ 
ຈາກ IP ຂອງເຄ່ືອງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຫືຼ ການທໍາງານຂອງລະບົບ 
ທັງໝົດມີການຢຸດສະງັກ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, ພວກເຮົາກ່ໍຈະ 
ບ່ໍຢຸດພຽງເທ່ົານ້ີ.          ການທົດສອບໃນຄ້ັງຕ່ໍໄປ ແມ່ນຈະທົດສອບຢູ່ 
ບໍລິເວນທີ່ມີຮ່ອງນ້ໍາ ແລະ ເປັນຂຸມ ຢູ່ທ່ີບ້ານພະບິງ, ນ້ໍາໂຄກ ແລະ 
ທ່ົງພຽງ ໃນເຂດທ່ີມີທາດເຫັຼກເຈືອປົນ (ຕາມແຜນທ່ີຄາດຄະເນ 
ໄວ້) ແລະ ຕາມມາດຕະຖານຂອງເຄ່ືອງອີເອັມ61-ເອັມເຄ1ເອ-
ເຫັດພີ. 
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ບົວໄບ ລັດຕະນະ, ສິນທະລາ ແກ້ວມະນີວົງ ແລະ ຈັນເພັງ ຄຸດໄພທູນ ກໍາລັງຝຶກການນໍາໃຊ້ 
ລະບົບກວດຈັບແບບແມ່ເຫຼັກ ອີເອັມ61, ທີ່ໂອນຕາຣີໂອ, ການາດາ, 2012.

ພະແນກທໍລະນີສາດ, ບໍລິສັດເອັມເອັມຈີ

ການສົມທຽບລະຫວ່າງ ການນໍາໃຊ້ລະບົບກວດຈັບແມ່ເຫັຼກ ອີເອັມ61  ຂອງພະແນກເກັບກູ້ລະເບີດ (ຮູບຊ້າຍມື) ແລະ ຂ້ໍມູນທ່ີໄດ້ຈາກການ
ນໍາໃຊ້ລະບົບກວດຈັບເຄ້ືອນແມ່ເຫັຼກ ເອັມເຄ81 (ຮູບຂວາມື) ຢູ່ເຂດພ້ືນທ່ີໆມີທາດເຫັຼກເຈືອປົນ ໃນຄວາມເລິກ 2.5 ແມັດ ຕາມແລວນອນ

ຂ່າວດີ: ບໍລິສັດເອັມເອັມຈີກັບມາຈາກໂຮງຮຽນ
ພະນັກງານກວດກູ້ຄົນລາວ ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປຮຽນທີ່ຈີໂອນິກໃນອົນ 
ຕາລີໂອ, ປະເທດການາດາ ກ່ຽວກັບການຝຶກອົບຮົມທາງດ້ານ 
ວິຊາການໃນການຕິດຕັ້ງ, ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະ ການນໍາໃຊ້ 
ເຄ່ືອງຈັກກວດຫາເຫັຼກລະບົບອີເອັມ61. ມັນເປັນຄ້ັງທໍາອິດຂອງ 
ພະນັການທັງສາມຄົນທີ່ໄດ້ອອກຈາກ ສປປ ລາວ ເພື່ອໄປຮຽນ 
ຢູ່ຕ່າງປະເທດ. ພາຍຫຼັງສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມ, ພວກເຂົາສາ 
ມາດຮຽນຮູ້ປະສົບການຫຼາຍຢ່າງຢູ່ທີ່ໂອນຕາຣີໂອ, ປະເທດ 
ການາດາ ແລະ ໄດ້ມີໂອກາດໄປເບິ່ງນໍ້າຕົກຕາດແອງກາຣາ 
ອີກດ້ວຍ. ພະນັກງານທັງສາມຄົນແມ່ນໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນຮັບ 
ຮອງຈາກຈີໂອນິກ ແລະ ປະຈຸບັນນີ້, ກໍ່ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວຊີ້ນໍາ 
ແລະ ໄດ້ຖ່າຍຖອດຄວາມຮູ້ໃຫ້ແກ່ຜູ້ອື່ນໆຢູ່ພະແນກອີກດ້ວຍ.

  

ວຽກຈຸດສຸມໃນປີ 2013:
 J ເຮັດການຝຶກກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ (ຕົວເລກໃຫ້ເປັນສູນ 

ຖ້າເປັນໄປໄດ້)

 J ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຄື່ອງກົນຈັດຕັດຫຍ້າ ແລະ ເຄື່ອງກົນຈັກ 
ທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນການກະກຽມພື້ນທີ່ສໍາລັບການກວດກູ້

 J ດໍາເນີນການວາງແຜນ ແລະ ປັບປຸງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ 
ແກ່ພະນັກງານທ້ອງຖິ່ນ

 J ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈກັບກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ

 J ສືບຕໍ່ດໍາເນີນການປັບປຸງວຽກງານທີ່ສໍາຄັນ

 J ນໍາໃຊ້ທຶນໜ້ອຍ ແຕ່ໃຫ້ໄດ້ຜົນຜະລິດຫຼາຍ

ລູກຄ້າ: 
ບໍລິສັດເອັມເອັມຈີລ້ານຊ້າງມິນເນີໂຣນ, ທຶນຂອງຕົນເອງ



53

ບຸກຄະລາກອນໃນປີ 2012:

ປະຈໍາຢູ່ຫ້ອງການ ປະຈໍາຢູ່ຝ່າຍປະຕິບັດງານ

ລາວ ຕ່າງປະເທດ ລາວ ຕ່າງປະເທດ

ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ

5 7 4 0 119 248 6 0

ຕົວເລກສະຖິຕິໃນປີ 2012:
ການກວດກູ້ (ຕາແມັດ)

ເນື້ອທີ່ກະສິກໍາ ເນື້ອທີ່ພັດທະນາ ລວມ

0 2,199,456 2,199,456

* ຕົວເລກດ່ັງກ່າວນ້ີ ໄດ້ມີລາຍງານໃຫ້ ຄຊກລ ເອົາເຂ້ົາໄວ້ໃນຖານຂ້ໍມູນເກັບກໍາ ລບຕ ເປັນທ່ີຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ. ຕົວເລກດ່ັງ 
ກ່າວນ້ີ ແມ່ນບ່ໍໄດ້ລວມເອົາຕົວເລກທ່ີກວດກູ້ຕາມຫຸຼມຂຸດເຈາະບ່ໍແຮ່

ລບຕ ທີ່ພົບເຫັນ, ຍົກຍ້າຍ ແລະ ທຳລາຍ:
ລບຕ ທີ່ຖືກຍົກຍ້າຍ/ທຳລາຍ

ໜ້າວຽກ ບົມໃຫ່ຍ ລະເບີດລູກຫວ່ານ ລະເບີດຝັງດິນ ລບຕ ຊະນິດອື່ນໆ ລວມ

Clearance 18 826 0 2,176 3,020

 ລວມ 18 826 0 2,176 3,020

ພື້ນທີ່ການປະຕິບັດງານ:

ກິດຈະກໍາ ສະຖານທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ

ການກວດກູ້ພື້ນທີ່ ເມືອງວິລະບູລີ ແຂວງສະຫັວນນະເຂດ

ສະພາບການເງິນ: 

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນປີ 2012: (ໂດລາສະຫະລັດ)

ລາຍລະອຽດ ຈໍານວນເງິນ (ໂດລາສະຫະລັດ)

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບບຸກຄະລາກອນ 3,959,714

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບການປະຕິບັດງານ 552,421

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບການປະຕິບັດງານພິເສດ 75,000

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບຊື້ອຸປະກອນ-ຊັບສິນຄົງທີ່ ບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບຊື້ອຸປະກອນ-ຊັບສິນຄົງບໍ່ຄົງທີ່ 65,000

ລວມ 4,652,135
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ບໍລິສັດມິວເຊີດສ໌ ເກັບກູ້ລະເບີດ

ກິດຈະກໍາໃນປີ 2012: 
ໃນປີ 2012, ບໍລິສັດມິວມິວເຊີດສ໌ ໄດ້ມີການປ່ຽນໃບປະຕັງດໍາ 
ເນີນທຸລະກິດໃໝ່ມາເປັນບໍລິສັດຈໍາກັດແບບຜູ້ດຽວ ໂດຍໃສ່ຊື 
ວ່າ ບໍລິສັດມິວເຊີດລາວ ເກັບກູ້ລະເບີດ ຈໍາກັດພຽງຜູ້ດຽວ ຫຼື 
ເອີ້ນວ່າ (ມິວເຊີດສ໌). ມາຮອດປີ 2012, ກໍ່ຖືໄດ້ວ່າຄົບຮອບ 15 
ປີພໍດີີແຫ່ງການສ້ິນສຸດການດໍາເນີນທຸລະກິດແບບຫຸ້ນສ່ວນ 
ລະຫວ່າງເອກະຊົນລາວ ຄື ບໍລິສັດພັດທະນາເຂດພູດອຍ ແລະ 
ບໍລິສັດມິວເຊີດສ໌ ຈໍາກັດ. ພ້ອມນັ້ນ, ໃນປີ 2012, ກໍ່ແມ່ນຄົບ 
ຮອບ 19 ປີ ຂອງການດໍາເນີນວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ຢູ່ 
ໃນ ສປປ ລາວ. 

ການຕັດສິນໃຈເພ່ືອສ້ິນສຸດການດໍາເນີນທຸລະກິດແບບຫຸ້ນສ່ວນ 
ແມ່ນໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືກັນທັງສອງຝ່າຍ ແລະ ອີງໃສ່ບົນພ້ືນ  
ຖານທ່ີຈິງໃຈຕ່ໍກັນໃນການແຍກຕົວອອກຈາກກັນໃນການດໍາ 
ເນີນທຸລະກິດ. ສໍາລັບມິວເຊີດສ໌ ແມ່ນມີຄວາມຕ່ືນເຕ້ັນຫຼາຍ ປະ 
ກອບກັບຜົນສໍາເລັດໃນໄລຍະ 15 ປີແຫ່ງການດໍາເນີນທຸລະກິດ 
ແບບຫຸ້ນສ່ວນ, ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງບໍລິສັດພັດທະ 
ນາເຂດພູດອຍ, ຄຊກລ ແລະ ລັດຖະບານລາວ ທ່ີໄດ້ໃຫ້ການ 
ຊ່ວຍເຫືຼອ ແລະ ກນສະໜັບສະໜູນທ່ີດີຕະຫຼອດມາ. ບັນດາພາກ 
ສ່ວນທ່ີກ່າວມາຂ້າງເທິງນ້ີ ຖືໄດ້ວ່າເປັນພາກສ່ວນທ່ີມີຄວາມສໍາ 
ຄັນ ເພາະໄດ້ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດມິວເຊີດສ໌ ໄດ້ຖືກຂະໜານນາມ 
ວ່າເປັນບໍລິສັດ “ເກັບກູ້ລະເບີດທ່ີດີຢ້ຽມຂອງອາຊີ”. 

ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ກໍ່ໄດ້ມີຜົນສໍາເລັດໃນການດໍາເນີນວຽກງານ 
ກວດກູ້ ລບຕ ຫຼາຍກວ່າ 65 ໂຄງການ, ສາມາດກວດກູ້ເນ້ືອທ່ີໄດ້ 
ຫຼາຍກວ່າ 1,000 ເຮັກຕາ ແລະ ສາມາດທໍາລາຍ ລບຕ ໄດ້ຫຼາຍ 
ກວ່າ 10,000 ໜ່ວຍ. 

ການກວດກູ້ເນ້ືອທ່ີ ແມ່ນການສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການດໍາ 
ເນີນວຽກງານພັດທະນາໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພຢູ່ພາຍໃນແຂວງທ່ີ 
ມີຄວາມທຸກຍາກ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດທັງໝົດໄດ້ 
ລົງສູ່ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜ່ົາໄດ້ຢ່າງທ່ົວເຖິງ.     ໃນນາມເປັນໜ່ຶງ 
ບໍລິສັດເອກະຊົນເຕັມຕົວຮ້ອຍເປີເຊັນແລ້ວ, ບໍລິສັດມິວເຊີດ ກ່ໍ  
ສາມາດນໍາເອົາສິດຜົນປະໂຫຍດມາໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ ໄດ ້
ໂດຍປັດສະຈາກການນໍາໃຊ້ທຶນຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ. 

ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຈະຊ່ວຍບໍ່ໃຫ້ມີການນໍາໃຊ້ທຶນຊ່ວຍ 
ເຫຼືອຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມເຂົ້າໃນການກວດກູ້ ລບຕ ເພື່ອ
ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ການດໍາເນີນໂຄງການຂອງບັນດາອົງ 
ການ ເອັນຈີໂອ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຢູ່ ສປປ ລາວ. 

ຕະຫຼອດປີ 2012, ບໍລິສັດມິວເຊີດສ໌ ສາມາດກວດກູ້ເນື້ອທີ່ໄດ້ 
2,958,098 ຕາແມັດ ດ້ວຍຄວາມເລິກ 250mm ແລະ ເນື້ອທີ່ 
ຈໍານວນ 2,708,449 ຕາແມັດ ດ້ວຍຄວາມເລິກ 2.5 ແມັດ 
ໃຫ້ແກ່:

1. ເຂດພື້ນທີ່ການສໍາຫຼວດບໍ່ແຮ່
2. ເຂດບໍ່ແຮ່
3. ເຂດພື້ນທີ່ສຶກສາຄວາມເໝາະສົມໃນການຕິດຕ້ັງໝໍ້ 

ແບ່ງຈ່າຍໄຟຟ້າ ແລະ 
4. ເຂດພື້ນທີ່ໂຄງການຂອງບໍລິສັດເອກະຊົນທ່ີສະໜັບ 

ສະໜູນການພັດທະນາຊຸມຊົນ

ມິວເຊີດສ໌ ສາມາດກວດກູ້ ແລະ ທໍາລາຍ ລບຕ ໄດ້ຈໍານວນທັງ 
ໝົດ 1,778 ໜ່ວຍ, ໃນນ້ັນ ປະກອບມີທັງລະເບີດຕົກຕ້າງປາງ 
ສົງຄາມ ແລະ ລະເບີດລູກຫວ່ານຫຼາຍກວ່າສອງພັນໜ່ວຍ. ສ່ິງ 
ທ່ີເປັນໜ້າພໍໃຈສໍາລັບບໍລິສັດມິວເຊີດສ໌ ແມ່ນການໄດ້ປະກອບ 
ສ່ວນການກວດກູ້ ລບຕ ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນຕ່າງ. ໂດຍການ 
ຈ່າຍເງິນເດືອນໃຫ້ພະນັກງານຢູ່ທ້ອງຖິ່ນທີ່ເຂົ້າມາເຮັດວຽກນໍາ 
ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອ່ືນໆ ແມ່ນລວມທັງໝົດປະມານ 2 ລ້ານໂດລາ 
ສະຫະລັດ ທ່ີໄດ້ນໍາໃຊ້ເຂ້ົາໃນການກວດກູ້ ລບຕ ໂດຍກົງຢູ່ຊຸມ 
ຊົນຕ່າງໆ. ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, ນອກຈາກເງິນຄໍາທ່ີໃຊ້ຈ່າຍໄປ
ແລ້ວນ້ັນ, ມິວເຊີດສ໌ ຍັງໄດ້ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມໄລຍະສ້ັນ, 
ສ້າງຄວາມປອດໄພ ແລະ ມີການໃຫ້ລາງວັນແກ່ພະນັກງານອີກ 
ດ້ວຍ. 

ມິວເຊີດສ ຍັງໄດ້ໃຫ້ຄໍາໜ້ັນສັນວ່າ ຈະສືບຕ່ໍຫຸຼດຜ່ອນຄວາມອັນ 
ຕະລາຍຂອງລະເບີດເສດເຫືຼອປາງສົງຄາມທ່ີຍັງຕົກຄ້າງຢູ່ 
ສປປ ລາວ. 

ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງກວດເລິກຫາ ລບຕ ແບບການຄວບຄຸມຄວາມ 
ປອດໄພຢູ່ເຂດພື້ນທີ່ຊັນ

ການກວດເລິກຫາ ລບຕ ຢູ່ເຂດບໍ່ທອງແດງ ແລະ ບໍ່ຄໍາ ຢູ່ພູຄໍາ
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ຜົນສໍາເລັດຕົ້ນຕໍໃນປີ 2012: 
ຫັຼງຈາກຜ່ານພ້ົນວິກິດການທາງດ້ານການເງິນ. ໃນສົກປີ 2011/  
2012 ໃນຊ່ວງລະດູແລ້ງແມ່ນຊ່ວງທີ່ທຸລະກິດຂອງມິວເຊີດສ ໌
ໄດ້ມີການເຕີບໃຫ່ຍຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. ໃນຊ່ວງ 6 
ເດືອນທ້າຍປີ 2012 ການຂະຫຍາຍຕົວທຸລະກິດແມ່ນເລ່ີມຄົງທ່ີ 
ແລະ ເປັນໂອກາດໃຫ້ມິວເຊີດສ໌ ໄດ້ມີລູກຄ້າເພ່ີມຂ້ຶນ ແລະ ໄດ້ 
ມີສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການສົ່ງເສີມ ແລະ ປັບປຸງພະນັກງານຂອງພວກ 
ເຮົາໂດຍຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ. ການຝຶກອົບຮົມ ແມ່ນໄດ້ດໍາເນີນ 
ທັງຢູ່ພາຍໃນອົງກອນເອງ ແລະ ຝຶກຢູ່ທ່ີສູນຝຶກອົບຮົມທ່ີໄດ້ຮັບ 
ໜັງມືຢ້ັງຢືນຮັບຮອງ ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານຄັກແນ່.

ຕົວຢ່າງຂອງການຝຶກອົບຮົມທີ່ໄດ້ດໍາເນີນໃນປີ 2012 ມີຄື:

1. ການປິ່ນປົວຮັກສາບາດແຜແບບສຸກເສີນ ແລະ ກ້າມ 
ເນື້ອ  (ຝຶກໂດຍ ໄອຊີເອັດສ໌ເຫັດ)

2. ການປິ່ນປົວຮັກສາບາດແຜແບບສຸກເສີນ ແລະ 
 ລະກ້າມເນື້ອ-ຕາມຄຸນນະວຸດທ ິ (ຝຶກໂດຍ ໄອຊີເອັດ 

ສ໌ເຫັດ) (ຝຶກໂດຍ ໄອຊີເອັດສ໌ເຫັດ)
3. ເຄື່ອງກວດຈັບດ້ວຍຄື້ນແມ້ເຫຼັກ (ພື້ນຖານ ແລະ 

ທວນຄືນ)

4. ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງກວດ ມາຍແລບ3 (ພື້ນຖານ ແລະ 
ທວນຄືນ)

5. ນັກກວດກູ້ ຂັ້ນ 2
6. ການຖາງປ່າ
7. ພາສາອັງກິດ

ນອກຈາກນ້ັນ, ມິວເຊີດສ໌ ຍັງໄດ້ສືບຕ່ໍປັບປຸງມາດຕະຖານຂອງ 
ບໍລິສັດທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ,  ສຸຂະພາບ,  ຄວາມປອດ 
ໄພ, ສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມດີຂ້ຶນເທື່ອລະກ້າວອີກ 
ດ້ວຍ.

ໃນປີ 2011 ຜ່ານມາ, ພວກເຮົາໄດ້ອອກຈັນຍາບັນໃໝ່ໃນການ 
ດໍາເນີນທຸລະກິຂອງບໍລິສັດໃຫ້ຄືກັນກັບບັນດາບໍລິສັດຂອງຢູ 
ລົບ ແລະ ຈະນໍາເອົາມາໃຊ້ເຂົ້າໃນການປະຕິບັດງານຢູ່ແຕ່ລະ 
ບອ່ນໃນທົວ່ໂລກ.    ນອກຈາກນັນ້,    ກຍໍງັໄດປ້ບັປງຸຈນັຍາໃໝດ່ັງ່ 
ກ່າວນ້ີໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານການດໍາເນີນງານທ່ີດີທ່ີ 

ສຸດຂອງໂລກ      ແລະ        ຈະນໍາໄປໃຊ້ໃນການດໍາເນີນງານຢູ່ໃນປະເທດ 
ຕ່າງໆອີກດ້ວຍ. ໃນປີ 2012, ພວກເຮົາໄດ້ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກ 
ງານທັງໝົດໃຫ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຈັນຍາບັນດ່ັງກ່າວ ແລະ ເຂົາເຈ້ົາກ່ໍ 
ໄດ້ນໍາເອົາໄປໃຊ້ເຂ້ົາໃນການດໍາເນີນງານ.  

ກ່ຽວກັບອຸປະຕິເຫດທີ່ເກີດຂຶ້ນຕໍ່ສຸກຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພ 
ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແມ່ນໄດ້ບັນທຶກວ່າຢູ່ໃນລະດັບ 0.17 ຕໍ່ 
1,000 ຄົນໃນປີ 2012. ຕົວເລກດັ່ງກ່າວແມ່ນຖືວ່າຢູ່ໃນລະ 
ດັບຕ່ໍາ ແລະ ຍາມໃດ ມິວເຊີດສ໌ ກ່ໍໄດ້ພະຍາຍາມເຮັດ ”ບ່ໍໃຫ້ມີ 
ເຫດການ ແລະ ອຸປະຕິເຫດ” ເກີດຂ້ຶນ. 

ຂ່າວດີ: ການປິ່ນປົວຮັກສາບາດແຜແບບໃໝ່ 
ໃນປີ 2012, ພວກເຮົາໄດ້ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແພດຈໍານວນ 18 ຄົນ 
ກ່ຽວກັບການປິ່ນປົວຮັກສາບາດແຜ ແລະ ຄັດເຟັ້ນໃໝ່ (ເພດ 
ຍິງ 16 ຄົນ ແລະ ຊາຍ 11 ຄົນ). ສໍາລັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແມ່ນໄດ້ອີງ 
ໃສ່ຄວາມຕ້ອງການສະເພາະແຕ່ການຝຶກອົບກ່ຽວກັບການປ່ິນ
ປົວຮັກສາບາດແຜທີ່ມີມາດຕະຖານສູງເທົ່ານັ້ນ ແລະ ພວກເຮົາ 
ກໍ່ດີໃຈຫຼາຍທີ່ ໄອຊີເອັດສ໌ເຫັດ ໄດ້ມາເປັນຜູ້ຝຶກໃຫ້ເຮົາ. ການ 
ຝຶກອົບຮົມ ດໍາເນີນເປັນເວລາ 8 ອາທິດ ແລະ ຕື່ມອີກ 1 ອາທິດ 
ສໍາລັບນັກຮຽນທີ່ເສັງບໍ່ຜ່ານ ແລະ ຂາດຮຽນ ເພື່ອເປີດໂອກາດ 
ໃຫ້ມີການສອບເສັງຄືນໃໝ່.

ຊ່ວງການໂອ້ລົມກັນເລື່ອງຄວາມປອດໄພກ່ອນອອກໄປເຮັດວຽກ
ຕອນເຊົ້າ.

ພິທີມອບໃບປະກາດກ່ຽວກັບການປິ່ນບົວຮັກສາບາດແຜ      
ໂດຍທ່ານ ດຣ ປອນ ຢູ່ທີ່ສູນຝຶກໄອຊີເອັດສ໌ເຫັດ.
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ຜົນຈາກການຝຶກອົບຮົມເຮັດໃຫ້ ມິວເຊີດສ໌ ມີແພດປິ່ນປົວຮັກ 
ສາບາດແຜທີ່ໄດ້ຕາມ “ມາດຕະຖານຂອງໂລກ” ຈໍານວນ 27 
ຄົນແລ້ວ. ບັນດາແພດປ່ິນປົວຮັກສາບາດແຜເຫ່ົຼານ້ີ ແມ່ນໄດ້ 
ຕາມມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ແລະ 
ຈະໄດ້ລົງໄປເຮັກວຽກຢູ່ສະໜາມໃນເຂດພ້ືນທ່ີຫ່າງໄກສອກ
ຫຼີກ ຫຼື ເຂດພື້ນທີ່ໆເຮົາພິຈາລະນາແລ້ວວ່າເປັນເຂດພິເສດ 
(ບໍ່ມີ ລບຕ) ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງຄວາມອັນຕະລາຍ.

ພວກເຮົາຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີກັບບັນດາແພດທັງໝົດຂອງ 
ພວກເຮົາທ່ີສາມາດຜ່ານການຝຶກອົບຮົມຈົນໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດ 
ຕາມມາດຖານທ່ີວາງໄວ້ ແລະ ໄດ້ຕາມຄຸນນະສົມບັດຂອງການ 
ເປັນແພດປ່ິນປົວຮັກສາບາດແຜ ແລະ ຂໍແດງຄວາມຂອບໃຈມາ 
ຍັງໝົດທຸກຄົນທ່ີໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການສ້າງຄວາມປອດ 
ໄພໃຫ້ແກ່ການປະຕິບັດງານຂອງພວກເຮົາ.

ວຽກຈຸດສຸມໃນປີ 2013: 
ສ່ິງທ້າທາຍໃນອານາຄົດຂອງພວກເຮົາແມ່ນຍັງຄືເກ່ົາຄືບັນຫາ
ເລື່ອງການແຂ່ງກັນຂອງບັນດາບໍລິສັດເກັບກູ້ລະເບີດ ແລະ ມູມ 
ມອງທາງດ້ານວິຊາສະເພາະໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງ 
ພວກເຮົາ.

ການກວດກູ້ ລບຕ ໃຫ້ແກ່ໂຄງການສໍາຫຼວດບ່ໍແຮ່ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ລາຍ 
ຮັບຂອງມິວເຊີດສ໌ ດີຂ້ຶນ ບວກກັບ ສະພາບເສດຖະກິດປະຈຸບັນ 
ຢູ່ໃນເອີລົບ ກ່ໍໄດ້ຄ່ອຍໆມີການອອ່ນໂຕລົງ, ບໍລິສັດມິວເຊີດສ໌ ຈະ 
ໄດ້ສືບຕ່ໍຂະຫຍາຍລູກຄ້າຂອງຕົນ ແລະ ກະຈາຍແຫ່ຼງທຶນຂອງ
ຕົນໄປຫາແຫ່ຼງອຸດສະຫະກໍາອ່ືນໆໃນປີ 2012.

ໃນປີ 2012, ມິວເຊີດສ໌ ໄດ້ມີການທົດລອງນໍາໃຊ້ເທັກໂນໂລ
ຊີກ່ຽວກັບການກວດກູ້ໃໝ່ໆຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບເຫັນວ່າ 
ສາມາດນໍາເອົາເຂົ້າມາປັບໃຊ້ໃນການກວດກູ້ ລບຕ ຢູ່ລາວ ຫຼື 
ຢູ່ອົດສ໌ຕຼາລີໄດ້. 

ການຄ້ົນຄວ້າ ແລະ ການພັດທະນາ ຍັງຈະສືບຕ່ໍປັບປຸງຕ່ໍໄປ ເພ່ືອ 
ຮັກລະດັບມາດຕະຖານຂອງບໍລິສັດເກັບກູ້ລະເບີດທີ່ດີທີ່ສຸດ 
ຂອງອາຊີ. ໃນເດືອນກຸມພາ 2013 ມິວເຊີດສ໌ ວາງແຜນວ່າຈະ 
ດໍາເນີນການທົດລອງຢູ່ປະເທດອົດສ໌ຕາລີ ກ່ຽວກັບລະບົບອີ ເອັມ 
ເພ່ືອນໍາໃຊ້ເຂ້ົາໃນການກວດກູ້ ລບຕ, ຊ່ຶງຖ້າປະສົບຜົນສໍາເລັດ 
ແມ່ນຈະໄດ້ນໍາເອົາມາທົດສອບຢູ່ໃນເຂດພື້ນຫ່າງໄກສອກຫຼີກ 
ແລະ ເຂດພູສູງໃນ ສປປ ລາວ.

ລະບົບການອອກໜັງສືຢ້ັງຢືນຮັບຮອງໃນການດໍາເນີນງານ 
ຂອງ ຄຊກລ ແມ່ນການກໍານົດໃຫ້ບັນດາບໍລິສັກເອກະຊົນເກັບ 
ກູ້ ລບຕ ໃຫ້ມີການຂໍຕໍ່ໜັງສືຢັ້ງຢືນຮັບຮອງເປັນແຕ່ລະປີ ແລະ  
ມິວເຊີດສ໌ ກໍ່ເຫັນວ່າເປັນຂະບວນການທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນເພື່ອ 
ເປັນການທົບທວນຄືນການປະຕິບັດງານໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະ 
ຖານ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພໃນທົ່ວຂະແໜງການ.

ລູກຄ້າ: 
ບໍລິສັດມິວເຊີດສ໌ ຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ບໍລິການ 2 ລູກຄ້າລາຍໃຫ່ຍຂອງ 
ຕົນໃນປີ 2011 ຄື: ບໍລິສັດພູເບ້ຍມາຍນິ້ງ ແລະ ບໍລິສັດເຊກອງ 
ລີເວີມາຍນິ້ງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ບໍລິສັດມິວເຊີດສ໌ ຍັງໄດ້ມີການ 
ເຮັດສັນເພື່ອກວດກູ້ ລບຕ ໃຫ້ກັບ 5 ບໍລິສັດອື່ນໆອີກຄື: 2 ບໍ  
ລິສັດຂອງລາວ, 1 ບໍລິສັດຂອງໄທ ແລະ 2 ບໍລິສັດຂອງອົດສ໌ຕຼາ 
ລີອີກດ້ວຍ. 2 ລູກຄ້າລາຍໃຫ່ຍຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນຈະສືບຕໍ່ 
ປະຕິບັດຄໍາໜັ້ນສັນຍາຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບການພັດທະ 
ນາແບບຍືນຍົງຢູ່ຊຸມຊົນໄປພ້ອມກັບການດໍາເນີນງານຂອງ 
ເຂົາເຈົ້າ.

ບໍລິສັດ ພູເບ້ຍມາຍນ້ິງ (ແພນອອດສ໌ທ໌)-ໄດ້ຮັກສາມາດຕະຖານ 
ສູງສຸດກ່ຽວກັບການກວດກູ້ ລບຕ ຢູ່ສະຖານທີ່ບ່ອນເຮັດວຽກ 
ພອ້ມດວ້ຍ ໄດ້ສະໜອງທນຶເຂົາ້ໃສກ່ານກວດກູ້    ລບຕ  ເພືອ່ຊວ່ຍ 
ເຫຼືອຊຸມຊົນຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ.

ບໍລິສັດ ເຊກອງ ລີເວ້ີ ມາຍນ້ີງ (ອັກໂກນັດ ລີຊອດສ໌)-ໄດ້ສະໜອງ 
ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ແຜນງານພັດທະນາຊຸມຊົນ 
ຢູ່ໃນເຂດອອ້ມແອ້ມທີ່ພັກອາໄສຂອງຕົນ ຢູ່ແຂວງເຊກອງພາກ 
ໃຕ້ຂອງລາວ. ສະນັ້ນ, ບໍລິສັດພູເບ້ຍມາຍນິ້ງ ແລະ ບໍລິສັດເຊ 
ກອງລີເວີ້ມາຍນີ້ງ ຈຶ່ງໄດ້ຮັບການຢືນຢັນວ່າເປັນບໍລິສັດທີ່ໄດ້ມ ີ
ການດໍາເນີນວຽກງານກວດກູ້ ລບຕ ໄດ້ດີທີ່ສຸດໃນໂລກຢູ່ໃນ 
ຂອບເຂດພື້ນທີ່ເຮັດວຽກຂອງຕົນ ກ່ອນຈະເລີ່ມລົງມືເຮັດການ 
ສໍາຫຼວດບໍ່ແຮ່ໃນແຕ່ລະຄັ້ງ. 

ທັງ 2 ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວຂ້າງເທິງ ຍັງຄົງເປັນບໍລິສັດທີ່ມີການສະ 
ໜອງການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ບັນດາຊຸມຊົນ ໂດຍການກວດ 
ກູ້ ລບຕ ອອກຈາກບໍລິເວນພ້ືນທ່ີດໍາເນີນງານທ່ີດີທ່ີສຸດໃນໂລກ
ບໍລິສັດໜ່ຶງ, ຊ່ຶງວຽກງານດ່ັງກ່າວນ້ີ ແມ່ນເປັນສ່ວນໜ່ຶງທ່ີນອນຢູ່
ໃນແຜນງານພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງເຂົາເຈ້ົາ.    
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ບຸກຄະລາກອນໃນປີ 2012:
ປະຈໍາຢູ່ຫ້ອງການ ປະຈໍາຢູ່ຝ່າຍປະຕິບັດງານ

ລາວ ຕ່າງປະເທດ ລາວ ຕ່າງປະເທດ

ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ

2 12 4 2 332 221 15 0

ລວມ:  14 6 553 15

ຕົວເລກສະຖິຕິໃນປີ 2012:
ການກວດກູ້ (ເຮັກຕາ)

ເນື້ອທີ່ກະສິກໍາ ເນື້ອທີ່ພັດທະນາ ລວມ

0 295.8 295.8

ລບຕ ທີ່ພົບເຫັນ, ຍົກຍ້າຍ ແລະ ທຳລາຍ:
ລບຕ ທີ່ຖືກຍົກຍ້າຍ/ທຳລາຍ

ໜ້າວຽກ ບົມໃຫ່ຍ ລະເບີດລູກຫວ່ານ ລະເບີດຝັງດິນ ລບຕ ຊະນິດອື່ນໆ ລວມ

ການສໍາຫຼວດທາງດ້ານວິຊາການ 30 1154 0 2594

3,778 ລວມ 30 1154 0 2594

ພື້ນທີ່ການປະຕິບັດງານ:

ກິດຈະກໍາ ສະຖານທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ

ການກວດກູ້ເນື້ອທີ່ ແຂວງວຽງຈັນ, ຊຽງຂວາງ, ເຂດພິເສດໄຊສົມບູນ, ບໍລິຄໍາໄຊ, ຄໍາມ່ວນ, ສະຫັວນນະເຂດ, 
ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປື

ການສໍາຫຼວດ ແລະ ການທໍາລາຍເຄື່ອນທີ່ ຊຽງຂວາງ, ຄໍາມ່ວນ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ

ສະພາບການເງິນ: 
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນປີ 2012: (ໂດລາສະຫະລັດ)

ລາຍລະອຽດ ຈໍານວນ (ໂດລາສະຫະລັດ)

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບບຸກຄະລາກອນ  1,884,389.00 

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບການປະຕິບັດງານ  941,898.00 

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບການປະຕິບັດງານພິເສດ  54,650.00 

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບຊື້ອຸປະກອນ-ຊັບສິນຄົງທີ່  18,564.00 

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບຊື້ອຸປະກອນ-ຊັບສິນຄົງບໍ່ຄົງທີ່  126,850.00 

ລວມ  3,026,351.00 
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ບໍລິສັດພີເອັດສ໌ດີ ເກັບກູ້ລະເບີດ ຈໍາກັດ (ພີເອັດສ໌ດີ)

ກິດຈະກໍາໃນປີ 2012:

ໃນປີ 2012 ບໍລິສັດພີເອັດສ໌ດີ ໄດ້ກວດກູ້ ແລະ ທຳລາຍ ລບຕ 
ໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດສືມູລະ ຢູ່ບ້ານທົ່ງສຸຍ, ເມືອງເລົ່າງາມ, ແຂວງສາ 
ລະວັນ ໃນເນ້ືອທ່ີ 207 ເຮັກຕາ ເພ່ືອປູກຕ້ົນໄມ້ເປັນຢາ.

ບໍລິສັດພີເອັດສ໌ດີ ໄດ້ສໍາເລັດ 100% ການກວດກູ້ ແລະ ທຳ 
ລາຍ ລບຕ ໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດສືມູລະ ຢູ່ບ້ານທົ່ງສຸຍ, ເມືອງເລົ່າ 
ງາມ, ແຂວງສາລະວັນ ໃນເນ້ືອທ່ີ 207 ເຮັກຕາ ເພ່ືອປູກຕ້ົນໄມ້ 
ເປັນຢາ.

ພື້ນທີ່ການປະຕິບັດງານ:
ກິດຈະກໍາ ສະຖານທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ

ການກວດກູ້ພື້ນທີ່ ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ສາລະວັນ

ການສໍາຫຼວດ ແລະ ການທໍາລາຍເຄື່ອນທີ່ ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ສາລະວັນ

ສະພາບການເງິນ: 
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນປີ 2012: (ໂດລາສະຫະລັດ)

ລາຍລະອຽດ ຈໍານວນ (ໂດລາສະຫະລັດ)

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບບຸກຄະລາກອນ 15,200

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບການປະຕິບັດງານ 35,420

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບການປະຕິບັດງານພິເສດ -

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບຊື້ອຸປະກອນ-ຊັບສິນຄົງທີ່ 18000

ລວມ 68,620

ການປະກອບສ່ວນຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ (ໂດລາສະຫະລັດ)
ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນທຶນຂອງບໍລິສັດພີເອັດສ໌ດີ ທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນການດໍາເນີນວຽກງານກວດກູ້ ລບຕ. 

ລາຍລະອຽດ ຈໍານວນ (ໂດລາສະຫະລັດ)

ທຶນຂອງບໍລິສັດເອງ 68,620

ລວມ 68,620

ຮູບຊ້າຍມື: ທີມກວດກູ້ ລບຕ ຂອງບໍລິສັດພີເອັດສ໌ດີ. 
ຮູບດ້ານເທິງ: ກໍາລັງໃຊ້ເຄື່ອງກວດຊອກຫາ ລບຕ
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ບໍລິສັດເອັດສ໌ບີເຫັດ ເກັບກູ້ລະເບີດ ຈໍາກັດ (ເອັດສ໌ບີເຫັດ)

ກິດຈະກໍາໃນປີ 2012: 
ໃນປີ 2012, ບໍລິລັດເອັດສ໌ບີເຫັດ ໄດ້ດໍາເນີນການກວດກູ້ ລບຕ 
ໃນເຂດພ້ືນທ່ີປູກໄວ້ວິກຂອງບໍລິສັດສະໂຕລາເອັນໂຊ ຢູ່ແຂວງ 
ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ ແລະ ໂຄງການເຂ່ືອນນ້ໍາອູ 2 ຢູ່ 
ແຂວງຫຼວງພະບາງ. 

ຜົນສໍາເລັດຕົ້ນຕໍໃນປີ 2012: 
ໃນປີ 2012, ຜົນສໍາເລັດຕົ້ນຕໍຂອງບໍລິລັດເອັດສ໌ບີເຫັດແມ່ນ 
ສາມາດກວດກູ້ ລບຕ ອອກຈາກພ້ືນທ່ີໄດ້ຕາມເປ້ົາໝາຍ. ໃນປີ 
2012 ບໍລິລັດເອັດສ໌ບີເຫັດ ສາມາດກວດກູ້ເນ້ືອທ່ີດິນກະສິກໍາ 
ແລະ ເນ້ືອທ່ີດິນພັດທະນາໄດ້ທັງໝົດ 568.8 ເຮັກຕາ ແລະ ສາ 
ມາດທໍາລາຍ ລບຕ ໄດ້ຈໍານວນ 720 ໜ່ວຍ. 

1. ຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ:

 J ກວດກູ້ ລບຕ ອອກຈາກພື້ນທີ່ຢູ່ເມືອງເຊໂປນ ຈໍານວນ 
1,999,584 ຕາແມັດ ແລະ ສາມາດທໍາລາຍ ລບຕ ໄດ້ 
ຈໍານວນ 16 ໜ່ວຍ.

 J ກວດກູ້ ລບຕ ອອກຈາກພື້ນທີ່ຢູ່ເມືອງນອງ ຈໍານວນ 
1,293,035 ຕາແມັດ ແລະ ສາມາດທໍາລາຍ ລບຕ ໄດ້ 
ຈໍານວນ 247 ໜ່ວຍ.                                                

2. ຢູ່ແຂວງສາລະວັນ:

 J ກວດກູ້ ລບຕ ອອກຈາກພ້ືນທ່ີຢູ່ເມືອງຕະໂອ້ຍ ຈໍານວນ 
2,222,610 ຕາແມັດ ແລະ ສາມາດທໍາລາຍ ລບຕ ໄດ້ 
ຈໍານວນ 447 ໜ່ວຍ.   

3. ຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ:

 J ກວດກູ້ ລບຕ ອອກຈາກພ້ືນທ່ີຢູ່ເມືອງງອຍ ຈໍານວນ 
172,666 ຕາແມັດ ແລະ ສາມາດທໍາລາຍ ລບຕ ໄດ້ 
ຈໍານວນ 10 ໜ່ວຍ.  

ຂ່າວດີ: 
ກະລຸນາເບິ່ງຢູ່ໜ້າທີ 16.

ວຽກຈຸດສຸມໃນປີ 2013: 
ບໍລິສັດເອັດສ໌ບີເຫັດ ຈະສືບຕ່ໍກວດກູ້   ລບຕ   ປະມານ    600 ເຮັກຕາ 
ຫາ 1,000 ເຮັກຕາ ໃນເຂດເນ້ືອທ່ີປູກໄມ້ວິກຂອງບໍລິສັດສະໂຕ 
ລາເອັນໂຊ ຢູ່ແຂວງສະຫັນນະເຂດ ແລະ ສາລະວັນ. 

ລູກຄ້າ: 
ລູກຄ້າຂອງເຮົາໃນປີ 2012 ແມ່ນບໍລິສັດສະໂຕລາເອັນໂຊ

ທີມກວດກູ້ ລບຕ ຂອງບໍລິສັດເອັດສ໌ບີເຫັດ ຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.
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ບຸກຄະລາກອນໃນປີ 2012:
ປະຈໍາຢູ່ຫ້ອງການ ປະຈໍາຢູ່ຝ່າຍປະຕິບັດງານ

ລາວ ຕ່າງປະເທດ ລາວ ຕ່າງປະເທດ

ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ

1 1 0 0 39 5 0 0

ລວມ 46

ຕົວເລກສະຖິຕິໃນປີ 2012:
ການກວດກູ້:

ການກວດກູ້ (ເຮັກຕາ)

ເນື້ອທີ່ກະສິກໍາ ເນື້ອທີ່ພັດທະນາ ລວມ

551.53 17.27 568.8

ລບຕ ທີ່ພົບເຫັນ, ຍົກຍ້າຍ ແລະ ທຳລາຍ:
ລບຕ ທີ່ຖືກຍົກຍ້າຍ/ທຳລາຍ

ໜ້າວຽກ ບົມໃຫ່ຍ ລະເບີດລູກຫວ່ານ ລະເບີດຝັງດິນ ລບຕ ຊະນິດອື່ນໆ ລວມ

ການກວດກູ້ 2 656 0 30 720

ພື້ນທີ່ການປະຕິບັດງານ:
ກິດຈະກໍາ ສະຖານທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ

ການກວດກູ້ພື້ນທີ່ ເມືອງນອງ  ແລະ ເຊໂປນ ຢູ່ແຂວງສະຫັນນະເຂດ

ເມືອງຕະໂອ້ຍ ຢູ່ແຂວງສາລະວັນ

ເມືອງງອຍ ຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ສະພາບການເງິນ: 
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນປີ 2012: (ໂດລາສະຫະລັດ)

ລາຍລະອຽດ ຈໍານວນ (ໂດລາສະຫະລັດ)

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບບຸກຄະລາກອນ 178,596

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບການປະຕິບັດງານ 69,560

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບການປະຕິບັດງານພິເສດ 0

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບຊື້ອຸປະກອນ-ຊັບສິນຄົງທີ່ 53,265

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບຊື້ອຸປະກອນ-ຊັບສິນຄົງບໍ່ຄົງທີ່ 5,890

ລວມ 307,311



61

ກອງປະຊຸມວິຊາການວຽກງານໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງ 
ຈາກ ລບຕ ມີໜ້າທີ່ໃນການປະສານງານກິດຈະກໍາໂຄສະນາ 
ສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ ຂອງບັນດາອົງການປະຕິບັດທີ່ 
ເຮັດວຽກໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ  ໃນຂອບເຂດ 
ທ່ົວປະເທດ. ນອກຈາກນ້ັນ, ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມດ່ັງກ່າວ 
ແມ່ນເພື່ອກໍານົດ  ແລະ ແກ້ໄຂຊ່ອງຫວ່າງໃນການດໍາເນີນວຽກ 
ງານໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ, ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ 
ຂ່າວສານ, ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ແນວຄວາມຄິດ ກ່ຽວກັບການ 
ດໍາເນີນກິດຈະກໍາໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ ໃຫ້ມີ 
ປະສິດທິຜົນ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດ. ວາລະຂອງກອງປະຊຸມປະ 
ກອບມີ 3 ພາກຄື ການລາຍງານກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາຂອງ ຄຊກລ,  
ການລາຍງານກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາອົງການປະຕິບັດງານ ແລະ ເປີດ 
ການສົນທະນາປຶກສາຫາລືກັນ.  

ໃນປີ 2012, ກອງປະຊຸມວິຊາການວຽກງານໂຄສະນາສຶກສາ
ຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນ 4 ຄັ້ງ. ການສົນທະນາປຶກສາ 
ຫາລືທີ່ສຸມໃສ່ຕົ້ນຕໍໃນປີ 2012 ແມ່ນເຮົາຈະນໍາໃຊ້ສື່ໂຄສະນາ 
ສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ ຢູ່ຊຸມຊົນ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ກຸມເປ້ົາ
ໝາຍຕ່າງໆໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ກ່ໍໄດ້ມີການສົນທະນາປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຂະ 
ບວນການໃນການອານຸມັດຮັບຮອງ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ຈັດພິມ 
ວັດຖຸອຸປະກອນສື່ໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ ອັນ 
ໃໝ່ ແລະ ເອກະສານແນະນໍາລະອຽດ ກໍ່ໄດ້ມີການປັບປຸງ 
ແລະ ນໍາໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ບັນຫາທີ່ສໍາຄັນ ອີກ  
ຢ່າງໜຶ່ງທີ່ໄດ້ມີການສົນທະນາກັນ ແມ່ນການລາຍງານຜົນ 
ຄວາມໜ້າການດໍາເນີນກິດຈະກໍາໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງ 
ຈາກ ລບຕ ຜ່ານລະບົບເອເລັກໂຕຼນິກຂອງຖານຂໍ້ມູນເກັບກໍາ 
ລບຕ (ລະບົບອິມສ໌ມາ), ຊຶ່ງບັນຫານີ້ ອົງການປະຕິບັດງານທີ່ 
ກ່ຽວຂ້ອງກ່ໍໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມເພ່ີມເຕີມແລ້ວກ່ຽວກັບການ 
ນໍາໃຊ້ລະບົບລາຍງານຜ່ານລະບົບອິມສ໌ມາ       ພ້ອມດ້ວຍ      ວິທີ ການ 
ນໍາໃຊ້ແບບຟອມລາຍງານໃໝ່. 

ກ່ຽວກັບຜົນການສໍາຫຼວດກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ 
ພຶດຕິກໍາ ກໍ່ໄດ້ມີການແລກປ່ຽນກັນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ເຕັກນິກໃໝ່ 
ໃນການສດິສອນ, ວທີິເຮດັການສໍາຫວຼດໃຫດີ້ຂ້ຶນ ແລະ    ຄໍາແນະ 
ນໍາກ່ຽວກັບການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ ໃຫ້ແກ ່
ເດັກນ້ອຍຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ ເພື່ອນໍາໄປສິດສອນຕໍ່ໃຫ້ຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ ່
ໃຫ້ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບຜົນຮ້າຍຂອງ ລບຕ ເນື່ອງຈາກວ່າ ບາງຊຸມຊົນ 
ກໍ່ບໍ່ຄ່ອຍມີຜູ້ທີ່ຮູ້ຫຼາຍກ່ຽວກັບການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມ 
ສ່ຽງຈາກ ລບຕ.  

ນອກຈາກນ້ັນ,     ກອງປະຊມຸວຊິາການວຽກງານໂຄສະນາສຶກສາ 
ຄວາມສ່ຽງ ຈາກ ລບຕ ຍັງໄດ້ສະໜັບສະໜູນການຝຶກອົບຮົມ 
ຄືນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ແລະ ຄູສອນຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ ກ່ຽວກັບ 
ການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ ລວມທັງ ຕິດຕາມ 
ການຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ຄູສອນ ແລະ ຍົກ 
ລະດັບທາງດ້ານວິທີການສິດສອນອີກນໍາ.  ກອງປະຊຸມວິຊາການ
ວຽກງານໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງ ຈາກ ລບຕ ໄດ້ເຮັດວຽກ 
ກັບກະຊວງສຶກສາທກິານ ແລະ ກິລາ ແລະ ອົງການເວອີີດເູຄ ເຊ້ີນ 
ຈັດການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຄູສອນໃນການເປັນນັກສະແດງລະ 
ຄອນຕຸກກະຕານໍາອີກ.

ໃນປີ 2013, ກອງປະຊຸມວິຊາການວຽກງານໂຄສະນາສຶກສາ

ຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ ຈະສືບຕໍ່ສຸມໃສ່ເພື່ອສ້າງກົນໄກໃນການ 
ລາຍງານ ແລະ ເອກະສານແນະນໍາກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ອຸປະ 
ກອນສື່ໂຄສະນາໃຫ້ມີຄວາມຈະແຈ້ງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ກອງປະ 
ຊຸມວິຊາການວຽກງານໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງ ຈາກ ລບຕ        
ຍັງຈະສະໜັບສະໜູນບັນດາອົງການປະຕິບັດງານທ່ີດໍາເນີນ 
ກິດຈະກໍາໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ ໃນການເຮັດ 
ການໂຄສະນາລະດົມຂົນຂວາຍທຶນ ແລະ ວຽກງານຕ່າງໆທີ່ 
ກ່ຽວຂ້ອງເຊັ່ນ ການແຂ່ງຂັນກິລາບານເຕະຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ, 
ການຈັດລາຍການວິທະຍຸໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ 
ລບຕ ຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ສາລະວັນ. ຄຽງຄູກັນນັ້ນ, ກອງ 
ປະຊຸມວິຊາການວຽກງານໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ 
ຍັງຈະໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ຊ່ວຍໃນການຈັດພິມຄືນໃໝ່ ແລະ 
ແຈກຢາຍປື້ມຫຼັກສູດການສິດສອນວິຊາ ລບຕ ໃຫ້ແກ່ບັນດາ 
ໂຮງຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາຢູ່ 42 ເມືອງໃນ 9 ແຂວງ ແລະ ຂໍ 
ສະແດງຄວາມຂອບໃຈອົງການຢູນີເຊັບ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບ 
ສະໜູນ.

 J ໃນປີ 2012, ກອງປະຊຸມວິຊາການວຽກງານໂຄສະນາສຶກ
ສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ ໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນ 4 ຄັ້ງ. 

 J ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມວິຊາການວຽກງານໂຄສະນາສຶກສາຄວາມ 
ສ່ຽງຈາກ ລບຕ ປະກອບມີ 3 ພາກຄື ພາກທີ 1 ແມ່ນໜ່ວຍ 
ງານໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ ຂອງຫ້ອງການ 
ຄຊກລ ລາຍງານກ່ຽວກັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກິດຈະກໍາໂຄ 
ສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ ແລະ ແຜນການໃນຕ່ໍ 
ໜ້າ, ພາກທີ 2 ແມ່ນການລາຍງານຂອງບັນດາອົງການປະ 
ຕິບັດງານກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາຂອງຕົນທ່ີໄດ້ປະຕິບັດໃນໄຕ 
ມາດຜ່ານມາ ແລະ ແຜນການຈຸດສຸມໃນຕ່ໍໜ້າ ໂດຍປະກອບ 
ມີ ແຜນງົບປະມານຄາດຄະເນເພ່ືອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະ 
ກໍາ ແລະ ພາກທີ 3 ແມ່ນການເປີດສົນທະນາປຶກສາຫາລື 
ບັນຫາຕ່າງໆທ່ີພົວພັນກັບວຽກງານໂຄສະນາສຶກສາຄວາມ 
ສ່ຽງຈາກ ລບຕ. 

 J ວຽກງານທີ່ໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືກັນໃນປີ 2012 ມີ: 
 J ບັນຫາການດໍາເນີນກິດຈະກໍາໂຄສະນາສຶກສາຄວາມ 

ສ່ຽງຈາກ ລບຕ ຢູ່ຊຸມຊົນ ແລະ ໂຮງຮຽນເຊັ່ນ: ເຮົາຈະ 
ມີນໍາໃຊ້ອຸປະກອນສ່ືໂຄສະນາໃຫ້ມີປະສິດທີຜົນຫຼາຍ 
ທີ່ສຸດໄດ້ແນວໃດ ແລະ ເຮົາຈະຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບບັນດາ 
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ໃຊ້ພາສາຊົນເຜົ່າ ແລະ ມີຮີດຄອງປະ 
ເພນີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

 J ເຮົາຈະມີວິທີແກ້ໄຂການນໍາໃຊ້ພາສາທ່ີແຕກຕ່າງກັນນ້ີ 
ໄດ້ຄືແນວໃດ ແລະ ນໍາໃຊ້ທັກສະອັນໃດ.

 J ອຸປະກອນສື່ໂຄສະນາ: ຂະບວນການໃນການອານຸມັດ 
ຮັບຮອງ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ຈັດພິມອຸປະກອນສື່ໂຄສະນາ 
ໃໝ່ (ຜູ້ໃດຈະເປັນຄົນນໍາພາ), ເພື່ອໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ 
ຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

 J ການລາຍງານຜົນຄວາມຄືບໜ້າໃນການດໍາເນີນກິດຈະກໍາ 
ໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງໄພຈາກ ລບຕ ຜ່ານລະບົບ 
ອິມສ໌ມາ, ໂດຍການກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ອົງການປະຕິບັດງານ 
ນໍາໃຊ້ແບບຟອມລາຍງານອິມສ໌ມາ, ຝຶກອົບຮົມ  ແລະ ອະ 
ທິບາຍຄວາມສາໍຄັນຂອງແບບຟອມດ່ັງກາ່ວ ແລະ ການ ປັບ 
ປຸງແບບຟອມລາຍງານຄືນໃໝ່ໃນປີ 2012. 

 ບົດລາຍງານ ກອງປະຊຸມວິຊາການ                              
ວຽກງານໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ
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 J ການສໍາຫຼວດເບິ່ງຄວາມຮູ້, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ພຶດຕິກໍາ: 
ໄດ້ມີການແລກປ່ຽນຂ້ໍມູນຂ່າວສານນໍາກັນຢູ່ໃນກອງປະ 
ຊຸມ, ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບວິທີການສໍາຫຼວດ, ເທັກນິກໃໝ່ໃນການ ສິດ 
ສອນເຊ່ັນ        ສິດສອນນັກຮຽນຢູ່ໃນໂຮງຮຽນເປ້ົາໝາຍ ເພ່ືອໃຫ້ 
ເຂົາເຈ້ົາສາມາດນໍາເອົາຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການໂຄສະນາສຶກ 
ສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ ໄປແລກປ່ຽນກັບພໍ່ແມ່ຂອງເຂົາ 
ເຈ້ົາ. 

 J ການຝຶກອົບຮົມ: ການຝຶກອົບຮົມຄືນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ 
ແລະ ຄູສອນຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ ກ່ຽວກັບການໂຄສະນາສຶກສາ 
ຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ ລວມທັງ ຕິດຕາມການຝຶກອົບຮົມ 
ເພື່ອສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ຄູສອນ ແລະ ຍົກລະດັບທາງ 
ດ້ານວິທີການສິດສອນ. ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 
ແລະ ອົງການເວີອີດູເຄເຊ້ີນ ໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຄູ 
ສອນໃນການເປັນນັກສະແດງລະຄອນຕຸກກະຕາ. 

 J ການລາຍງານກ່ຽວກັບອຸປະຕິເຫດຈາກ ລບຕ ແລະ  ການວິ
ເຄາະກ່ຽວກັບສາມາດຂອງການເກີດອຸປະຕິເຫດ ເພື່ອນໍາ 
ມາປັບປຸງການດໍາເນີນກິດຈະກໍາໂຄສະນາໃຫ້ມີຄວາມ 
ຖືກຕ້ອງ, ຊຶ່ງໄດ້ມີການປຶກສາກັນຢູ່ໃນໄຕມາດ 2 ແລະ 4. 

ກິດຈະກໍາຕ່າງໆໃນປີ 2013:
 J ໃນປີ 2013, ກອງປະຊຸມວິຊາການວຽກງານໂຄສະນາສຶກ 

ສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ ຈະສືບຕ່ໍສຸມໃສ່ເພື່ອສ້າງກົນໄກ 
ໃນການລາຍງານ ແລະ ເອກະສານແນະນໍາກ່ຽວກັບການນໍາ 
ໃຊ້ອຸປະກອນສື່ໂຄສະນາໃຫ້ມີຄວາມຈະແຈ້ງ. ນອກຈາກ 
ນ້ັນ, ກອງປະຊຸມວິຊາການວຽກງານໂຄສະນາສຶກສາຄວາມ 
ສ່ຽງຈາກ ລບຕ ຍັງຈະສະໜັບສະໜູນບັນດາອົງການປະຕິ 
ບັດງານທ່ີດໍາເນີນກິດຈະກໍາໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງ 
ຈາກ ລບຕ ໃນການເຮັດການໂຄສະນາລະດົມຂົນຂວາຍ 
ທຶນ ແລະ ກິດຈະກໍາຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງເຊ່ັນ ການແຂ່ງຂັນກິ 
ລາບານເຕະຮ່ວມນໍ້າໃຈຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາ ,         ການຈັດລາຍ 
ການວທິະຍໂຸຄສະນາສກຶສາຄວາມສ່ຽງຈາກ     ລບຕ     ຢູ່ແຂວງ 

ຊຽງຂວາງ ແລະ ສາລະວັນ. ຄຽງຄູ່ກັນນ້ັນ,  ກອງປະຊຸມກຸ່ມ 
ວິຊາການວຽກງານໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ 
ຍັງຈະໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ຊ່ວຍໃນການຈັດພິມຄືນໃໝ່ 
ແລະ ແຈກຢາຍປື້ມຫຼັກສູດການສິດສອນວິຊາ ລບຕ ໃຫ້ແກ່ 
ບັນດາໂຮງຮຽນຊ້ັນປະຖົມສຶກສາຢູ່ 42 ເມືອງໃນ 9 ແຂວງ 
ແລະ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈອົງການຢູນີເຊັບ ທີ່ໄດ້ໃຫ ້
ການສະໜັບສະໜູນ.

 J ເອກະສານແນະນໍາລະອຽດໃນການຈັດພິມອຸປະກອນສ່ື 
ໂຄສະນາ ໄດ້ຖືກສົ່ງອອກໄປຫາອົງການປະຕິບັດງານທັງ 
ໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

 J ເອກະສານແນະນໍາກ່ຽວກັບການເຮັດລາຍງານຢູ່ໃນກອງ 
ປະຊຸມວິຊາການວຽກງານໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ 
ລບຕ

 J ຕິດຕາມ  ແລະ ສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນອົງການປະຕິບັດງານ 
ແລະ ລົງຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ກ່ຽວກັບການນໍາເອົາ 
ກິດຈະກໍາໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ ເຂົ້າໃນ 
ຫຼັກສູດການສອນຂອງຄູຢູ່ໃນວິທະຍາໄລຝຶກອົບຮົມຄູ.

 J ກິດຈະກໍາກິລາເຕະບານຮ່ວມນ້ໍາໃຈຂອງອົງການບານເຕະ 
ຮ່ວມນໍ້າໃຈ ຈະສືບຕໍ່ສົ່ງເສີມການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມ 
ສ່ຽງຈາກ ລບຕ ຜ່ານການແຈກຢາຍສິ່ງຂອງໃນການເຕາະ 
ບານ ແລະ ຈະຈັດການແຂ່ງຂັນເຕະບານຂຶ້ນຢູ່ແຂວງຊຽງ
ຂວາງ.

 J ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຈະ 
ເຄ່ືອນໄຫວການຈັດລາຍການວິທະຍຸໂຄສະນາສຶກສາ 
ຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ ຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ສາລະວັນ.

 J ອົງການຢູນີເຊບ ຈະສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນການຈັດພິມປື້ມ 
ຫຼກັສູດການສດິສອນວຊິາ   ລບຕ ໃຫແ້ກ່ບນັດາໂຮງຮຽນຊັນ້ 
ປະຖົມສຶກສາຢູ່ 42 ເມືອງໃນ 9 ແຂວງ.
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ອົງການການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ 
ໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ

ອົງການເອເອອາ ໄດ້ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການປະ 
ຖົມພະຍາບານຂັ້ນເບື້ອງຕົ້ນ ໃຫ້ແກ່ພະຍາບານທີ່ປະຈໍາຢູ່ສຸກ 
ສາລາ ແລະ ອາສາສະໜັກສຸກສາລາຂັ້ນບ້ານ ໃນກໍລະນີທີ່ມີອຸ 
ປະຕິເຫດ ລບຕ ເກີດຂຶ້ນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ອົງການເອເອອາ ຍັງ 
ໄດ້ຮ່ວມມືກັບໜ່ວຍງານໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ 
ອີກດ້ວຍ.

ກິດຈະກໍາຕ່າງໆໃນປີ 2012:  
ປີ 2012 ເປັນໄລຍະທີ II ຂອງອົງການເອເອອາ ໃນການດໍາເນີນ 
ໂຄງການໄລຍະ 3 ປີ ຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ, ຊຶ່ງຈຸດປະສົງຂອງ ໂຄງ 
ການແມ່ນເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃນການດູແລປ່ິນ 
ປົວທາງການແພດແບບສຸກເສີນໃຫ້ແກ່ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ 
ແລະ ການນໍາສົ່ງຄົນເຈັບໄປຍັງສະຖານທີ່ປິ່ນປົວຮັກສາ. ນອກ 
ຈາກນ້ັນ, ອົງການເອເອອາ ຍັງໄດ້ສະໜັບສະໜູນ ຄກລ ຢູ່ແຂວງ 
ຊຽງຂວາງອີກດ້ວຍ.   

ບາງກິດຈະກໍາທີ່ໄດ້ປະຕິບັດໃນປີ 2012 ມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:
 J ໄດ້ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການເປັນຄູຝຶກໃຫ້ແກ່ 

ພະນັກງານຢູ່່ໂຮງໝໍເມືອງຄໍາ ແລະ ພູກູດ
 J ໄດ້ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການເຮັດປະຖົມພະ 

ຍາບານຂ້ັນເບ້ືອງຕ້ົນໃຫ້ແກ່ອາສາສະໜັກສຸກສາລາຂັ້ນ 
ບ້ານ ແລະ ພະຍາບານທ່ີປະຈໍາຢູ່ສຸກສາລາ ຢູ່ເມືອງຄໍາ ແລະ 
ພູກູດ.

 J ໄດ້ສະໜອງອຸປະກອນການເຮັດປະຖົມພະຍາບານຂ້ັນເບ້ືອງ 
ຕ້ົນໃຫ້ແກ່ອາສາສະໜັກສຸກສາລາຂ້ັນບ້ານຢູ່ເມືອງຄໍາ ແລະ 
ພູກູດ

 J ໄດ້ຜະລິດ ແລະ ແຈກຢາຍປ້ືມນ້ອຍໃຫ້ຂ້ໍມູນຂ່າວສານ, ໃບ 
ປິວ ແລະ ແຜ່ນໂພດສ໌ເຕ້ີ ກ່ຽວກັບ ລບຕ ແລະ ການເຮັດ 
ປະຖົມພະຍາບານຂ້ັນເບ້ືອງຕ້ົນ ໃຫ້ແກ່ອາສາສະໜັກສຸກສາ 
ລາຂ້ັນບ້ານ ແລະ ປະຊາຊົນ ຢູ່ເມືອງຄໍາ ແລະ ພູກູດ.

 J ໄດ້ສະໜອງອຸປະກອນການແພດສໍາລັບການດູແລປິ່ນປົວ 
ບາດແຜ, ປື້ມນ້ອຍ ແລະ ແຜ່ນພັບໃຫ້ແກ່ພະຍາບານທີ່ປະ 
ຈໍາຢູ່ສຸກສາລາ ຢູເມືອງແປກ, ຜາໄຊ, ຄໍາ ແລະ ພູກູດ.

 J ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາຢູ່ຂ້ັນບ້ານຢູ່ຕາມບ້ານເປ້ົາໝາຍ 
ທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບສູງຈາກ ລບຕ ຕົກຄ້າງຢູ່ເມືອງແປກ, ຜາ 
ໄຊ, ຄໍາ ແລະ ພູກູດ.

 J ໄດ້ສະໜອງສ່ືໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ ໃຫ້ແກ່ 
ຄກລ ຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ.

 J ໄດ້ສໍາພາດຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍໃໝ່ຈາກ ລບຕ, ຊ່ຶງເປັນຜູ້ທ່ີ ລາຍ 
ງານ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ ຄຊກລ. 

ຜົນສໍາເລັດຕົ້ນຕໍໃນປີ 2012:
ບັນດາຜົນສໍາເລັດຕົ້ນຕໍຂອງໂຄງການທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ 
ແຂວງຊຽງຂວາງໃນປີ 2012 ມີ:

 J ປື້ມນ້ອຍໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຫຼາຍກວ່າ 200 ຫົວ, ໃບປິວ  
ແລະ ແຜ່ນໂພດສ໌ເຕີ້ໂຄສະນາກ່ຽວກັບ ລບຕ ຫຼາຍກວ່າ 
2,000 ແຜ່ນ ແລະ ອຸປະກອນປະຖົມພະຍາບານຂັ້ນຕົ້ນ 
ໄດ້ຖືກຜະລິດຂຶ້ນ ແລະ ແຈກຢາຍໃຫ້ແກ່ອາສາສະໜັກສຸກ 
ສາລາຂັ້ນບ້ານ ແລະ ປະຊາຊົນຢູ່ໃນເຂດພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍ.
ຜ່ານການປະເມີນປະເມີນຜົນຫຼັງການຝຶກອົບຮົມເຫັນວ່າ 
ປື້ມນ້ອຍໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ໃນປິວ ແລະ ແຜ່ນໂພດສ໌ເຕີ້ 
ໂຄສະນາ ແມ່ນໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຝຶກອົບຮົມເປັນ 
ຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍໃນການສົ່ງຄວາມຮູ້ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ເປັນ 
ປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ຊາວບ້ານ.

 J ທັກສະ ແລະ ຄວາມຮູ້ຂອງພະນັກງານຢູ່ໂຮງໝໍເມືອງ/ສຸກ 
ສາລາ ຢູ່ເມືອງຄໍາ ແລະ ພູກູດ ໄດ້ຖືກຍົກລະດັບໂດຍຜ່ານ 
ການຝຶກອົບຮົມໃນການເປັນຄູຝຶກໃນການເຮັດປະຖົມພະ 
ຍາບານຂັ້ນຕົ້ນ ແລະ ການສິດສອນກ່ຽວກັບເຕັກນິກ. ການ 
ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການເປັນຄູຝຶກໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຝຶກ 
ໄດ້ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການເຮັດປະຖົມພະ 

ສະມາຄົມຊ່ວຍເຫຼືອບັນເທົາທຸກຂອງຢີ່ປຸ່ນ (ເອເອອາ) 
ຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ (ການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ)                     

ກໍາລັງເຜີຍແຜ ແລະ ອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບວິທີການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງປະ 
ຖົມພະຍາບານຂັ້ນເບື້ອງຕົ້ນ, ປື້ມນ້ອຍ ແລະ ໃບປິວ ໃຫ້ແກ່ອາ 
ສາສະໜັກສຸກສາລາຂັ້ນບ້ານ. 

ອາສາສະໜັກບ້ານກໍາລັງຝຶກແອບພື້ນຖານການຊ່ວຍເຫຼືອຊີວິດ 
ໃຫ້ແກ່ຄົນເຈັບຢູ່ໃນການຝຶກອົບຮົມອາສາສະໜັກບ້ານ.
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 ຍາບານຂັ້ນຕົ້ນໃຫ້ແກ່ອາສາສະໜັກສຸກສາລາຂ້ັນບ້ານ 
ຈໍານວນ 14 ຄົນ ຢູ່ເມືອງຄໍາ ແລະ ພູກູດ. 

 J ທັກສະ ແລະ ຄວາມຮູ້ຂອງອາສາສະໜັກສຸກສາລາຂ້ັນບ້ານ 
ຈໍານວນ 196 ຄົນ ຢູ່ເມືອງຄໍາ ແລະ ພູກູດ ໄດ້ຖືກຍົກລະ 
ດັບໂດຍຜ່ານການຝຶກອົບຮົມໃນການເປັນຄູຝຶກໃນການ 
ເຮັດປະຖົມພະຍາບານຂ້ັນຕ້ົນ. ຜ່ານການທົດສອບຫັຼງການ 
ຝຶກອົບຮົມເຫັນວ່າ ຄວາມຮູ້ຂອງອາສາສະໜັກສຸກສາລາ 
ຂ້ັນບ້ານກ່ຽວກັບການເຮັດປະຖົມພະຍາບານຂ້ັນຕ້ົນແມ່ນ 
ໄດ້ມີການປັບປຸງດີຂ້ຶນເປັນທ່ີໜ້າຊົມເຊີຍ. ຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ 
ການມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ແຮງຈູງໃຈ ແມ່ນໄດ້ມີການ 
ປັບປຸງດີຂ້ຶນເຊ່ັນດຽວກັນ. 

 J ອາສາສະໜັກສຸກສາລາຂ້ັນບ້ານ ຈໍານວນ     196       ຄົນ      ຢູ່ເມືອງຄໍາ 
ແລະ ພູກູດ ໄດ້ຮັບອຸປະກອນການເຮັດປະຖົມພະຍາບານ 
ຂ້ັນຕ້ົນ, ປ້ືມນ້ອຍໃຫ້ຂ້ໍມູນ ແລະ ແຜ່ນພັບ.

 J ສຸກສາລາຈໍານວນ 25ແຫ່ງ ໄດ້ຮັບການປະກອບອຸປະກອນ 
ການແພດກ່ຽວກັບການປ່ິນປົວບາດແຜ, ປ້ືມນ້ອຍໃຫ້ຂ້ໍມູນ 
ແລະ ແຜ່ນພັບ ຢູ່ມືອງແປກ, ຜາໄຊ, ຄໍາ ແລະ ພູກູດ.

 J ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາຢູ່ຂ້ັນບ້ານ ແລະ ມີການລົງ ຢ້ຽມ 
ຢາມຕິດຕາມຢູ່ໃນ 50 ບ້ານ ຢູ່ເມືອງແປກ, ຜາໄຊ, ຄໍາ 
ແລະ ພູກູດ

 J ປະຊາຊົນຢູ່ໃນ 50 ບ້ານ ໄດ້ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບການເຮັດປະ 
ຖົມພະຍາບານຂັ້ນຕົ້ນ ແລະ ຄວາມອັນຕະລາຍຈາກ 
ລບຕ ຜ່ານການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສໍາມະນາ, ຮັບຮູ້ 
ຜ່ານໃບປິວ/ແຜ່ນໂພດສ໌ເຕ້ີໂຄສະນາ. 

 J ‘ນັກຂັບລົດຮັບສົ່ງຄົນເຈັບ’ ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງລົດດັ່ງກ່າວ 
ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ໄປເຮັດໜ້າທ່ີໃນການນໍາສ່ົງສຸກເສີນ
ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ

 J ຄກລ ແຂວງຊຽງຂວາງ ໄດ້ສະໜອງແຜ່ນໂພດສ໌ເຕີ້ໂຄສະ 
ນາ 2 ຊະນິດກ່ຽວກັບ ລບຕ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອ 
ໃຊ້ເຂ້ົາໃນການດໍາເນີນກິດຈະກໍາໂຄສະນາສຶກສາຄວາມ 
ສ່ຽງຈາກ ລບຕ.

 J ໄດ້ລົງສໍາຫຼວດຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ ຈໍານວນ 43 ຄົນ 
ຢູ່ເມືອງແປກ, ຜາໄຊ, ພູກູດ ແລະ ຄູນ. 

ວຽກຈຸດສຸມໃນປີ 2013: 
ໃນປີ 2013, ອົງການເອເອອາ ຈະຂະຫຍາຍກິດຈະກໍາຕື່ມອີກ 
ໄປຍັງ 2 ເມືອງຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງຄື: ເມືອງໜອງແຮດ ແລະ 
ຄູນ ໂດຍການນໍາໃຊ້ວິທີການແບບເດີມທ່ີເຄີຍປະຕິບັດຢູ່ໃນໄລ 
ຍະທີ I ແລະ II. ອົງການເອເອອາ ຈະສືບຕ່ໍສະໜອງການຝຶກອົບ 
ຮົມໃຫ້ແກ່ອາສາສະໜັກສຸກສາລາຂ້ັນບ້ານ ແລະ ພະຍາບານທ່ີ 

ທ້າວ ປາດ ທາງຂວາມື ກໍາລັງຮຽນກ່ຽວກັບການຫ້າມເລືອດຢູ່ໃນ 
ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການເຮັດປະຖົມພະຍາບານຂັ້ນຕົ້ນໃຫ້ 
ແກ່ອາສາສະໜັກສຸກສາລາຂັ້ນບ້ານ.

ກໍາລັງສໍາພາດຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ ກ່ຽວກັບອຸປະຕິເຫດທີ່ 
ເກີດຂຶ້ນ.

ຂ່າວດີ: ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການເຮັດປະຖົມພະ 
ຍາບານຂັ້ນຕົ້ນ
ໃນຈໍານວນອາສາສະໜັກສຸກສາລາຂ້ັນບ້ານ 196 ຄົນ, ອົງການ 
ເອເອອາ ໄດ້ສໍາພາດແຕ່ 74 ຄົນ ເພ່ືອປະເມີນເບ່ິງການປ່ຽນແປງ 
ຂອງເຂົາເຈ້ົາ ພາຍຫັຼງທ່ີສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການເຮັດ  
ປະຖົມພະຍາບານຂ້ັນຕົນ. ຈາກການປະເມີນຜົນເຫັນວ່າ ອາສາ  
ສະໜັກສຸກສາລາຂ້ັນບ້ານຈໍານວນ 71 ຄົນ ສາມາດທວນຄືນບົດ 
ຮຽນທ່ີໄດ້ຮຽນມາໄດ້ ແລະ 51 ຄົນ ແມ່ນໄດ້ມີການສະໜອງການ 
ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຊາວບ້ານກ່ຽວກັບການເຮັດປະຖົມພະຍາບານ 
ຂັ້ນຕົ້ນ. ພວກເຂົາບໍ່ສະເພາະຊ່ວຍຮັກສາຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ 
ລບຕ ທ່ີບາດເຈັບເທ່ົານ້ັນ, ແຕ່ຍັງໄດ້ສະໜັບສະໜູນໃນການໃຫ້ 
ກໍາລັງໃຈແກ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ ນໍາອີກ.

ອາສາສະໜັກສຸກສາລາຂ້ັນບ້ານຄົນໜ່ຶງຢູ່ເມືອງພູກູດ, ທ້າວ ປາດ 
ໄດ້ກ່າວວ່າ ລາວເຄີຍໄດ້ຊ່ວຍຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກອຸປະຕິເຫດ 
ລບຕ 2 ຄົນແລ້ວ ກ່ອນໜ້າທ່ີລາວຈະໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມການຝຶກອົບ
ຮົມ, ແຕ່ລາວກໍ່ບໍ່ສາມາດຈະເຮັດການປິ່ນປົວຮັກສາໃນເວລາ 
ນັ້ນໄດ້ ເນື່ອງຈາກວ່າ ຂາດຄວາມຮູ້ ແລະ ເຕັກນິກໃນການຮັກ 
ສາ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ 
ກັບອົງການເອເອອາ, ເຮັດໃຫ້ລາວໄດ້້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບວິທີການ 
ເຮັດປະຖົມພະຍາບານເບື້ອງຕົ້ນ. ປະຈຸບນີ້, ລາວຮູ້ສຶກໜັ້ນໃຈ 
ຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າເກົ່າໃນການປິ່ນປົວຮັກສາ. ນອກຈາກນ້ັນ, ລາວຍັງ 
ໄດ້ນໍາໄປເຜີຍແຜ່ໃຫ້ຊາວບ້ານໄດ້ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບອັນຕະລາຍ 
ຂອງ ລບຕ ແລະ ວິການເຮັດປະຖົມພະຍາບານຂ້ັນຕ້ົນອີກດ້ວຍ 
ໃນເວລາທີ່ມີກອງປະຊຸມຂັ້ນບ້ານແຕ່ລະຄັ້ງ. ລາວກ່າວຕື່ມອີກ 
ວ່າ ຂ້ອຍຕ້ອງການຢາກຮຽນຮູ້ຕື່ມອີກກ່ຽວກັບການເຮັດປະຖົມ 
ພະຍາບານເບ້ືອງຕ້ົນ,      ຢາກເຜີຍແຜ່ໃຫປ້ະຊາຊົນຮັບຮູ້ກ່ຽວກບັ 
ອັນຕະລາຍຈາກ   ລບຕ   ແລະ     ການເຮັດປະຖົມພະຍາບານເບ້ືອງ 
ຕົ້ນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ປະຈໍາຢູຸ່ສຸກສາລາ ແລະ ຈະສະໜອງວັດຖຸອຸປະກອນສໍາລັບການ 
ປ່ິນປົງບາດແຜໃຫ້ແກ່ໂຮງໝໍເມືອງ 6  ແຫ່ງອີກດ້ວຍ. ນອກຈາກ 
ນ້ັນ, ທີມງານເຄ່ືອນທ່ີຂອງອົງການເອເອອາ ຈະສືບຕ່ໍລົງຢ້ຽມຢາມ 
ເພ່ືອຄັດເລືອກເອົາຊາວບ້ານທ່ີອາໄສຢູ່ເຂດທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 
ສູງຈາກ ລບຕ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບອັນຕະລາຍຂອງ 
ລບຕ ແລະ ວິທີການເຮັດປະຖົມພະຍາບານຂ້ັ້ັນຕ້ົນ. ນອກຈາກ 
ນັ້ນ, ໂດຍການປະສານສົມທົບກັບທີມງານໂຄສະນາສຶກສາ 
ຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ ຂອງ ຄກລ ແຂວງຊຽງຂວາງ, ອົງການ 
ເອເອອາ ຈະສະໜອງແຜ່ນໂພດສ໌ເຕີ້, ປື້ມຂຽນ ແລະ ເພັງຮ້ອງ 
ກ່ຽວກັບ ລບຕ ເພື່ອໃຊ້ເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກໍາ. 
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ບຸກຄະລາກອນໃນປີ 2012:
ການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ

ຈໍານວນຄັ້ງລົງຢ້ຽມຢາມ ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ

52 ຊາຍ=1,097

ຍິງ=1,447

Total 2,544

ພື້ນທີ່ການປະຕິບັດງານ:
ກິດຈະກໍາ ສະຖານທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ

ການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ ເມືອງແປກ, ຜາໄຊ, ຄໍາ ແລະ ພູກູດ ຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ

ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ ເມືອງແປກ, ຜາໄຊ, ຄໍາ, ພູກູດ ແລະ ໜອງແຮດ ຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ

ອາສາສະໜັກສຸກສາລາຂັ້ນບ້ານກໍາລັງຝຶກແອບກ່ຽວກັບພື້ນຖານ 
ການປໍ້າຫົວໃຈເພື່ອຊ່ວຍຊີວິດ ຢູ່ໃນການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ອາສາ 
ສະໜັກສຸກສາລາຂັ້ນບ້ານ.

ການສອນຊາວບ້ານໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບການເຮັດປະຖົມພະຍາບານຂ້ັນ 
ເບື້ອງຕົ້ນຢູ່ໂພດສ໌ເຕີ້ ເພື່ອປັບປຸງຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການເຮັດປະ  
ຖມົພະຍາບານຂັນ້ເບືອ້ງຕົນ້ຢູ່ໃນກອງປະຊມຸຝກຶອົບຮມົຂ້ັນບາ້ນ.

ການສອນຊາວບ້ານໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບການເຮັດປະຖົມພະຍາບານຂ້ັນ 
ເບື້ອງຕົ້ນຢູ່ໂພດສ໌ເຕີ້ ເພື່ອປັບປຸງຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການເຮັດປະ  
ຖມົພະຍາບານຂັນ້ເບືອ້ງຕົນ້ຢູ່ໃນກອງປະຊມຸຝກຶອົບຮມົຂ້ັນບາ້ນ.

ຄູ່ຮ່ວມປະຕິບັດງານຕ່າງໆ: 
 J ອົງການເອເອອາ ຈະເຮັດວຽກໂດຍກົງກັບສູນຟື້ນຟູໜ້າທີ່

ການ, ສູນຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການຂັ້ນແຂວງ, ພະແນກສາທາລະ 
ນະສຸກຂັ້ນແຂວງ ລວມທັງ ໂຮງໝໍທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ອໍານາດ 
ການປົກຄອງຂັ້ນບ້ານ.

 J ງົບປະມານໃນການປະຕິບັດງານໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ 
ລບຕ ແມ່ນສະໜັບສະໜູນໂດຍກະຊວງການຕ່າງປະເທດ 
ຢ່ີປຸ່ນ, ທຶນຊ່ວຍເຫືຼອຂອງອົງການ ເອັນຈີໂອ ຂອງຢ່ີປຸ່ນ ແລະ 
ເງິນບໍລິຈາກຂອງປະຊາຊົນຢ່ີປຸ່ນ.
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ສະພາບການເງິນ: 
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນປີ 2012: (ໂດລາສະຫະລັດ)

ລາຍລະອຽດ ຈໍານວນ (ໂດລາສະຫະລັດ)

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບບຸກຄະລາກອນ 22,000

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບການປະຕິບັດງານ 145,000

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບການປະຕິບັດງານພິເສດ 0

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບຊື້ອຸປະກອນ-ຊັບສິນຄົງທີ່ 13,000

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບຊື້ອຸປະກອນ-ຊັບສິນຄົງບໍ່ຄົງທີ່ 0

ລວມ 180,000

ການປະກອບສ່ວນຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ (ໂດລາສະຫະລັດ)
ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ເງິນທີ່ໄດ້ຮັບໃນປີ 2012 (ໂດລາສະຫະລັດ)

ທຶນພາຍໃນຂອງອົງການເອເອອາ 7,000

ການຊວງການຕ່າງປະເທດຢີ່ປຸ່ນ 173,000

ລວມ 180,000

ການໂອນທຶນຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອສະໜັບສະໜູນແກ່ວຽກງານຕ່າງໆ:
ເປັນທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ໂອນໃຫ້ແກ່ອົງການປະຕິບັດງານອື່ນໆ

ຊື່ອົງການ ທີ່ໄດ້ມີການໂອນເງິນຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ ຈໍານວນເງິນ (ໂດລາສະຫະລັດ)

ສະມາຄົມຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງຜູ້ເສຍອົງຄະ  
ແລະ ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ

3,937

ລວມ 3,937
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ກິດຈະກໍາໃນປີ 2012:
ອົງການຊີອາເອັດ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ “ເຟີດທູແອັກ: 
ແມ່ນການຕອບຮັບກ່ຽວກັບການປ່ິນປົວຂ້ັນພ້ືນຖານຂອງຊຸມ 
ຊົນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ” ຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ເລ່ີມ 
ແຕ່ວັນທີ 30 ກັນຍາ 2010 ເຖິງ 31 ມີນາ 2012. ງົບປະມານ 
ຂອງໂຄງການແມ່ນ 230,000 ໂດລາສະຫະລັດ ໂດຍການສະ 
ໜັບສະໜູນຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດອາເມລິ 
ກາ (ຫ້ອງການຫຼຸດຜ່ອນອາວຸດຄັງແສງ ແລະ ການສູ້ຮົບ). 

“ເຟີດທູແອັກ” ແມ່ນວິທີການທ່ີສຸມໃສ່ການຊ່ວຍເຫືຼອຜູ້ຖືກເຄາະ 
ຮ້າຍ ແລະ ການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ. ການ 
ດໍາເນີນກິດຈະກໍາແມ່ນກວມເອົາ 40 ບ້ານຢູ່ໃນແຂວງໄຊຍະບູລີ. 
ອົງການຊີອາເອັດ ໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂ້ົາໃຈຮ່ວມກັບກະ 
ຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. ຄູ່ຮ່ວມປະຕິບັດໂຄງການຕ້ົນຕໍ 
ແມ່ນພະນັກງານສາທາລະນະສຸກທີ່ປະຈໍາຢູ່ຂັ້ນແຂວງ ແລະ 
ເມືອງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ອົງການຊີອາເອັດ ຍັງໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງ 
ໃກ້ສິດຕິດແທດກັບ ຄຊກລ. 

ຜົນສໍາເລັດຕ່າງໆ ແຕ່ວັນທີ 1 ຕຸລາ 2011-31 ມີນາ 
2012:

 J ພະຍາບານ ແລະ ທ່ານໝໍຈໍານວນ 22 ຄົນ ຫືຼ (55%) ໄດ້ຖືກ 
ຄັດເລືອກໃຫ້ເຂ້ົາຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການປ່ິນປົວ 
ບາດແຜສຸກເສີນໃຫ້ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ, ໄລຍະເວລາ 
5 ວັນ. 

 J ອາສາສະໜັກສຸກສາລາຂ້ັນບ້ານ 83 ຄົນ ຫືຼ (ເພດຍິງ 52%) 
ແລະ ພະນັກງານຕອບຮັບສຸກເສີນຢູ່ຂ້ັນບ້ານ ຫືຼ (ເພດຍິງ 
50%) ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການປະຖົມພະຍາ 
ບານຂັ້ນຕົ້ນ, ໄລຍະເວລາ 2 ວັນ. 

 J ອົງການຊີອາເອັດ ໄດ້ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມຢູ່ໃນ 32 ບ້ານ 
ກ່ຽວກັບວິທີການແຕ້ມແຜນທ່ີບ້ານ ແລະ ການວາງແຜນສຸກ 
ເສີນ; ການແຕ້ມແຜນທ່ີໃນຈໍານວນບ້ານດ່ັງກ່າວ  ແລະ ການ
ວາງແຜນສໍາລັບຊຸມຊົນແມ່ນໄດ້ເຮັດສໍາເລັດແລ້ວ 59%

 J ອົງການຊີອາເອັດ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນອາສາສະໜັກສຸກສາລາ 
ຂ້ັນບ້ານ ແລະ ພະນັກງານຕອບຮັບສຸກເສີນຢູ່ຂ້ັນບ້ານ ເພ່ືອ 
ດໍາເນີນກິດຈະກໍາໂຄສະນາສຶກຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ ໂດຍ 
ເອົາໂຮງຮຽນເປັນພ້ືນຖານ ຢູ່ໃນ 40 ບ້ານເປ້ົາໝາຍ ໂດຍ 
ປະກອບມີຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມທັງໝົດ 2,148 ຄົນ ຫືຼ (55%).

 J ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍທີ່ມີບາດແຜຈໍານວນ 164 ຄົນ ໄດ້ຮັບການ 
ປ່ິນປວົທາງ ການແພດ, ໃນນ້ັນ ມຜູ້ີຖືກເຄາະຮາ້ຍຈາກ    ລບຕ 
4 ຄົນ.

 J ໄດ້ລົງໄປສໍາພາດປະຊາຊົນຢູ່ໃນ 40 ບ້ານ ເພ່ືອເພ່ີມຄວາມ 
ຮູ້ໃຫ້ຫຼາຍຂ້ຶນກ່ຽວກັບການສ້າງຄວາມປອດໄພໃນເວລາ 
ເຫັນ ລບຕ.

ຜົນສໍາເລັດຕົ້ນຕໍໃນປີ 2012: 
ໂຄງການ “ເຟດີທູແອັກ” ຂອງອົງການຊອີາເອັດ ແມ່ນວທີິການ ທີ່
ສຸມໃສ່ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຢູ່ໃນເຂດພື້ນທີ່ ລບຕ ຕົກຄ້າງໂດຍ 
ຜ່ານການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ ການໂຄສະນາສຶກ 

ອົງການບໍລິການບັນເທົາທຸກຂອງກາໂຕລິກ (ຊີອາເອັດ) 
(ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ ການໂຄສະນາສຶກສາ 
ຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ)

ສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ. ອົງການຊີອາເອັດ ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມ 
ກັບໂຮງໝໍເມືອງ, ສຸກສາລາ ແລະ ຊຸມຊົນ ເພື່ອສ້າງ ”ຕ່ອງໂສ້ 
ເພື່ອຄວາມຢູ່ລອດ” ຂຶ້ນສໍາຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍທີ່ມີບາດແຜ ໂດຍ 
ຜ່ານການສະໜອງການຝຶກອົບຮົມຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ແກ່ບັນດາຄູ່ 
ຮ່ວມງານຕ່າງໆກ່ຽວກັບ ແພດປິ່ນປົວຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກອຸ 
ປະຕິເຫດ  ລບຕ, ອາ ສາສະໜັກສຸກສາລາຂັ້ນບ້ານ ແລະ ພະນັກ 
ງານຕອບຮັບສຸກເສີນຢູ່ຂ້ັນບ້ານ. ອົງການຊີອາເອັດ ໄດ້ຮ່ວມມື 
ກັບໂຮງໝໍເມືອງ ແລະ ລຸກສາລາ ເພ່ືອຄັດເລືອກເອົາພະນັກງານ 
ປິ່ນປົງທາງການແພດ ເພື່ອມາປິ່ນປົວຜູ້ທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ 
ລບຕ ໂດຍມີພາລະບົດບາດໃນການເປັນຜູ້ນໍາພາຈັດຕັ້ງປະຕິ  
ບັດກິດຈະກໍາກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫືຼອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຕ່າງໆ. ຄູ່ 
ຮ່ວມງານຂອງອົງການຊີອາເອັດ ແລະ ກອງທຶນປິ່ນປົວຮັກສາ 
ບາດແຜໃຫ້ຄົນເຈັບ ໄດ້ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ແພດ 
ປ່ິນປົວຜູ້ທ່ີຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ ເພ່ືອສິດສອນເຂົາເຈ້ົາໃຫ້ 
ມີທັກສະໃນການຕອບຮັບບັນດາຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍທ່ີມີບາດແຜ 
ຕ່າງໆໃຫ້ໄດ້ດີຫຼາຍຂ້ຶນ. ນອກຈາກນ້ັນ, ອົງການຊີອາເອັດ ຍັງ 
ໄດ້ກະກຽມເອົາແພດປ່ິນປົວຜູ້ທ່ີຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ ເພ່ືອ 
ໄປຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ອາສາສະໜັກສຸກສາລາຂ້ັນບ້ານກ່ຽວກັບ 
ວິທີການເຮັດປະຖົມພະຍາບານຂ້ັນຕ້ົນ ແລະ ພ້ືນຖານການຊ່ວຍ 
ເພື່ອກອບກູ້ເອົາຊິວິດນໍາອີກດ້ວຍ. ສະມາຊິກໃນບ້ານຈໍານວນ 
10 ຄົນທ່ີມາຈາກແຕ່ລະບ້ານ ລວມມີ ຜູ້ຊາຍ, ຍິງ, ນັກຮຽນ 
ແລະ ສະມາຊິກຈາກຄະນະກໍາມະການປັບປຸງການສຶກສາຢູ່ຂ້ັນ 
ບ້ານ ແມ່ນໄດ້ຄັດເລືອກໃຫ້ເປັນພະນັກງານຕອບຮັບສຸກເສີນຢູ່ 
ຂັ້ນບ້ານ ຫຼື ເປັນຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນເຫດການສຸກເສີນກ່ອນໜູ່ ກໍ່ໃຫ້ສາູ່   
ມາດເຮັດການປະຖົມພະຍາບານເບ້ືອງຕ້ົນໃຫ້ໄດ້.  ການນໍາໃຊ້ວິ 
ທີການຝຶກອົບຮົມແບບນ້ີ,  ອົງການຊີອາເອັດ ສາມາດນໍາເອົາສະ 
ມາຊິກໃນຊຸມຊົນຢູ່ຂ້ັນເມືອງ ແລະ ຂ້ັນບ້ານ ເຮັດການປະຖົມພະ 
ຍາບານຂ້ັນເບ້ືອງຕ້ົນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫືຼອ ເພ່ືອກອບກູ້ເອົາຊີວິດ 
ໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍທ່ີມີບາດແຜໄດ້. ໃນຂະນະດຽວກັນ, 
ກ່ໍເປັນການເຊ່ືອມໂຍງເອົາຜູ້ທ່ີເຮັດວຽກຕົວຈິງ ສາມາດສະໜອງ 
ການປ່ິນປົວໃຫ້ມີຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ທັນເວລາ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືກ 
ເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ. 

ວຽກຈຸດສຸມໃນປີ 2013: 
ອີງໃສ່ຜົນສໍາເລດທ່ີໄດ້ຈາກການປະຕິບັດໂຄງການໃນໄລຍະ
ທີ I, ອົງການຊີອາເອັດ ຈະສີບຕ່ໍຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການໄລຍະ 
ທີ II ຄື: “ການຕອບຮັບປ່ິນປົວສຸກເສີນຢູ່ຂ້ັນບ້ານ” ໂດຍຈະມີ 
ການນໍາໃຊ້ວິທີການແບບເກ່ົາທ່ີເຄີຍເຮັດໃນໄລຍະທໍາອິດ ແບບ 
ສຸມໃສ່ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ ການໂຄສະນາ 
ສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ. ອົງການຊີອາເອັດ ຈະເສີມສ້າງ 
ຄວາມເຂ້ັມແຂງເພີ່ມເຕີມໃນການດໍາເນີນກິດຈະກໍາຕ່າງໆຢູ່ 
ໃນເມືອງໄຊບົວທອງ ແລະ ຈະຂະຫຍາຍກິດຈະກໍາໄປສູ່ເມືອງ 
ອື່ນໆຢູ່ໃນແຂວງຄໍາມ່ວນອີກນໍາ. ອົງການຊີອາເອັດ ຈະເພີ່ມ 
ການເຊ່ືອມໂຍງລະຫວ່າງການດໍາເນີນວຽກງານຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ 
ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ ວຽກງານໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ 
ລບຕ ໃຫ້ມີການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມກັບຫ້ອງການສາທາລະນະ 
ສຸກ ແລະ ຫ້ອງການສຶກສາຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ລວມທັງ ຄຊກລ ໃຫ້ 
ຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ນອກຈາກນັ້ນ, ອົງການຊີອາເອັດ ຍັງຈະສືບ 
ຕ່ໍພົວພັນປະສານງານກັບບັນດາອົງການປະຕິບັດງານກວດກູ້ 
ລບຕ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວຢູ່ແຂວງຄໍາມ່ວນ ເພື່ອຮ່ວມກັນກໍານົດ ແລະ 
ສ້າງການເຊື່ອມໂຍງກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານຕ່າງໆ. 



68

ຂ່າວດີ: ອາສາສະໜັກສຸກສາລາຂັ້ນບ້ານ
ທ້າວ ເສີດ ແມ່ນອາສາສະໜັກສຸກສາລາຂັ້ນບ້ານ ຢູ່ບ້ານໜອງ  
ຜື ເມືອງໄຊບົວທອງ ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ຊຶ່ງເຮັດວຽກດັ່ງກ່າວຢູ່ທີ່ 
ບ້ານຂອງລາວມາເປັນເວລາ 5 ປີແລ້ວ ແລະ ລາວໄດ້ສະໜອງ 
ການປ່ິນປົວດູແລໃຫ້ແກ່ຊາວບ້ານໄດ້ທົງໝົດ 67 ຄອບຄົວ.

ລາວເປັນຜູ້ທ່ີຕອບຮັບເລ່ືອງປ່ິນປົວດູແລຂ້ັນຕົ້ນໃຫ້ແກ່ບັນດາ 
ປະຊາຊົນທ່ີມີບັນຫາທາງດ້ານສຸຂະພາບນັບຈໍານວນບໍ່ຖ້ວນ 
ເປັນຕ້ົນແມ່ນ  ການຮັກສາບາດແຜຂ້ັນຕ້ົນທ່ີເກີດຈາກອຸປະຕິເຫດ 
ລບຕ.

ໃນປີ     2011, ອົງການຊີອາເອັດສ໌      ໄດ້ເອົາທ້າວ ເສີດ  ເຂ້ົາຮ່ວມການ 
ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບອາສາສະໜັກສຸກສາລາຂັ້ນບ້ານ ເພື່ອສະ 
ໜອງການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຊ່ວຍຊິວິດຂັ້ນພື້ນຖານ, 
ຊຶ່ງເປັນການຝຶກອົບຮົມຄ້ັງທໍາອິດແບບທາງການ ທ່ີລາວໄດ້ເຂ້ົາ 
ຮ່ວມ. ພາຍຫັຼງຝຶກອົບຮົມແລ້ວ, ທ້າວ ເສີດ ກ່ໍຮູ້ສຶກມີຄວາມໜ້ັນ 
ໃຈຂ້ຶນຫຼາຍກວ່າເກ່ົາ ໃນເວລາທ່ີສະໜອງການດູແລຮັກສາໃຫ້ 
ແກ່ຄົນເຈັບ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, ລາວກ່ໍຍັງບ່ໍແນ່ໃຈວ່າ ລາວ 
ຈະສາມາດນໍາເອົາທັກສະທ່ີໄດ້ຮຽນມາເຂ້ົາໃນການປ່ິນປົວ 
ແບບສຸກເສີນໄດ້ດີຊ່ໍາໃດ. 

ໃນເດືອນທັນວາ 2012, ລາວກໍ່ໄດ້ມີໂອກາດໄດ້ໃຊ້ມັນ. ທ້າວ 
ຈັນ (18) ໄດ້ຖືກຫາມສົ່ງມາຫາທ້າວ ເສີດ ພາຍຫຼັງເກີດອຸປະຕິ 
ເຫດ ແລະ ລາວກໍ່ຕົກຢູ່ໃນອາການໂຄມາ 30 ນາທີແລ້ວ. 

ທ້າວ ເສີດ ຈື່ໄດ້ສິ່ງທີ່ໄດ້ຮຽນມາຈາກການຝຶກອົບຮົມ ແລະ 
ລາວກໍ່ໄດ້ກວດເບິ່ງຊີບພະຈອນ ແລະ ການຫາຍໃຈຂອງທ້າວ 
ຈັນ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທ້າວ ເສີດ ກາຍເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານນີ້ ແລະ 
ລາວກໍ່ໄດ້ສອນໃຫ້ແມ່ຂອງທ້າວ ຈັນ  ກ່ຽວກັບວິທີການປໍ້າຫົວ   
ໃຈ. ຫຼັງຈາກ 30 ນາທີຜ່ານໄປ, ທ້າວ ຈັນ ກໍ່ເລີ່ມຫາຍໃຈຄືນ 
ມາອີກເທື່ອໜຶ່ງ.

ພາຍຫຼັງ ທ້າວ ເສີດ ກອບກູ້ເອົາຊີວິດຂອງທ້າວ ຈັນ ກັບຄືນມາ 
ໄດ້, ບັນດາຊາວບ້ານ ກໍ່ພາກັນເຊື່ອໃນຄວາມສໍາຄັນຂອງການ 
ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບທັກສະໃນການຊ່ວຍຊີວິດຂັ້ນພື້ນຖານ. ຂ່າວລື 
ດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ມີການໂຄສະນາເຜີນແຜ່ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ໄດ້ເຮັດ 
ໃຫ້ທ້າວ ເສີດ ກາຍມາເປັນຄູຝຶກຢູ່ໃນບ້ານຂອງລາວ. ປະຈຸບັນນ້ີ, 
ທ້າວ ເສີດ ໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມຂ້ຶນ 3 ຄ້ັງ ໂດຍມີຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຈໍາ 
ນວນ 40 ຄົນ ໃນທັງໝົດ 228 ຄົນໃນທ່ົວບ້ານ. 

ທ້າວ ເສີດ ກ່າວວ່າ: “ປະຈຸບັນນີ້, ຂ້ອຍຮູ້ກ່ຽວກັບການຝຶກອົບ 
ຮົມນີ້ໄດ້ເປັນຢ່າງດີແລ້ວ”. ຂ້ອຍຮູ້ສຶກມີຄວາມໜັ້ນໃຈຫຼາຍໃນ 
ເວລານໍາໃຊ້ທັກສະຕ່າງໆເຂົ້າໃນການດູແລຄົນເຈັບ ແລະ ກໍ ່
ເປັນຄົນທໍາອິດ ທີ່ໄດ້ຮຽນກ່ຽວກັບການຝຶກອົບຮົມນີ້. ຄວາມຮູ້ 
ດັ່ງກ່າວດຽວນີ້ ກໍ່ໄດ້ມີການຖ່າຍຖອດໃຫ້ປະຊາຊົນເພື່ອນໍາໄປ 
ໃຊ້ເຂົ້າໃນການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອກອບກູ້ເອົາຊີວິດ ແລະ ສາມາດ 
ເຫັນໄດ້ວ່າ ທຸກໆຄົນແມ່ນເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງມັນແລ້ວ. 
ການຝຶກອົບຮົມຂອງອົງການຊີອາເອັດສ໌ ແມ່ນສົງ່ຜົນດີໃຫ້ແກ່ 
ໝູ່ບ້ານນ້ອຍໆຂອງພວກເຮົາ. ຂ້ອຍຫວັງວ່າ ຂ້ອຍຈະສາມາດ 
ຮຽນຮູ້ໄດ້ຕ່ືມອີກໃນອານາຄົດ ເພ່ືອຊ່ວຍເຫືຼອໝູ່ບ້ານໃກ້ຄຽງຂອງ 
ຂ້ອຍ”. 

ຄູ່ຮ່ວມປະຕິບັດງານຕ່າງໆ: 
ຄູ່ຮ່ວມງານຕ້ົນຕໍຂອງອົງການຊີອາເອັດ ແມ່ນກະຊວງສາທາລະ 
ນະສຸກ. ນອກຈາກນ້ັນ, ອົງການຊີອາເອັດ ຍັງໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງ 
ໃກ້ຊິດຕິດແທດກັບ ຄຊກລ, ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກແຂວງ 
ແລະ ເມືອງ ລວມທັງ  ຫ້ອງການສຶກສາເມືອງ ອີກດ້ວຍ. ອົງການ 
ຊີອາເອັດ ແລະ ກອງທຶນປ່ິນປົວຮັກສາບາດແຜ ຈະສືບຕ່ໍເຮັດວຽກ 
ຮ່ວມກັບພະນັກງານສາທາລະນະສຸກເມືອງ  ເພ່ືອຄັດເລືອກເອົາ 
ກຸ່ມປະມານ 4-6 ຄົນຕ່ໍກຸ່ມ ທ່ີເອ້ີນວ່າ “ກຸ່ມຄູຝຶກຕ້ົນຕໍ” ເພ່ືອຊ່ວຍ 
ໃນການຊ້ີນໍາການຝຶກອົບຮົມທ່ີຈັດຂ້ຶນໂດຍແພດປ່ິນປົວຜູ້ຖືກ 
ເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ ໃຫ້ແກ່ອາສາສະໜັກສຸກສາລາຂ້ັນບ້ານ 
ແລະ ພະນັກງານຕອບຮັບສຸກເສີນຢູ່ຂ້ັນບ້ານ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ແນ່ 
ໃຈວ່າ ບັນດາຄູຝຶກ ໄດ້ມີການນໍາໃຊ້ວິທີການຢ່າງເໝາະສົມ, 
ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ມີການສົ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. 
ນອກຈາກນັ້ນ, ບັນດາຄູຝຶກຕົ້ນຕໍ, ກອງທຶນປິ່ນປົວບາດແຜ, ອົງ 
ການຊີອາເອັດ, ພະນັກງານຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ 
ຄຊກລ ຈະສືບຕ່ໍຕິດຕາມການຝຶກອົບຮົມຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ເພື່ອ  
ເພ່ືອຮບັປະກັນວາ່     ຄນຸນະພາບ,    ການສົງ່ເສີມຮວ່ມກັນ,    ການສະ 
ໜອງການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ທິດທາງ ໄດ້ນໍາເຂ້ົາໄປຢູ່ໃນການ 
ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ແພດປິ່ນປົວຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ.

ນອກຈາກນ້ັນ, ຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຍັງລວມມີ ອາສາສະ 
ໝັກສຸກສາລາຂ້ັນບ້ານ ຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບພ້ືນ 
ຖານການຊ່ວຍເຫືຼອເພ່ືອກອບກູ້ເອົາຊີວິດ ແລະ ບັນດາຊຸມຊົນທ່ີ 
ມີກິດຈະກໍາໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ. 
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ບຸກຄະລາກອນໃນປີ 2012:
ປະຈໍາຢູ່ຫ້ອງການ ປະຈໍາຢູ່ຝ່າຍປະຕິບັດງານ

ລາວ ຕ່າງປະເທດ ລາວ ຕ່າງປະເທດ

ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ

3 1 0 0 5 2 0 2

ພື້ນທີ່ການປະຕິບັດງານ:
ກິດຈະກໍາ ສະຖານທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ

ການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ ເມືອງໄຊບົວທອງ ແຂວງຄໍາມ່ວນ

ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ ເມືອງໄຊບົວທອງ ແຂວງຄໍາມ່ວນ

ສະພາບການເງິນ: 
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນປີ 2012: (ໂດລາສະຫະລັດ)  

ລາຍລະອຽດ ຈໍານວນ (ໂດລາສະຫະລັດ)

ລວມ 14,0781

ການປະກອບສ່ວນຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ ໃນປີ 2012 
(ໂດລາສະຫະລັດ)

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ເງິນທີ່ໄດ້ຮັບໃນປີ 2012 (ໂດລາສະຫະລັດ)

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ, 
ຫ້ອງການຫຼຸດຜ່ອນອາວຸດຄັງແສງ ແລະ ການສູ້ຮົບ

14,078.80

ລວມ 14,078.80

ບຸກຄະລາກອນໃນປີ 2012:
ປະຈໍາຢູ່ຫ້ອງການ ປະຈໍາຢູ່ຝ່າຍປະຕິບັດງານ

ລາວ ຕ່າງປະເທດ ລາວ ຕ່າງປະເທດ

ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ

3 1 0 0 5 2 0 2

ພື້ນທີ່ການປະຕິບັດງານ:
ກິດຈະກໍາ ສະຖານທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ

ການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ ເມືອງໄຊບົວທອງ ແຂວງຄໍາມ່ວນ

ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ ເມືອງໄຊບົວທອງ ແຂວງຄໍາມ່ວນ
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ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານອົງຄະທຽມ ແລະ ເຄື່ອງຄໍ້າຊູ (ໂຄບ)
(ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ ການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ)

ກິດຈະກໍາໃນປີ 2012:
ໃນປີ 2012, ອົງການໂຄບ ໄດ້ສືບຕໍ່ປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນ 
ໃນການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຄົນເສຍອົງຄະ ແລະ ເສີມ 
ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານລາວໃນການບໍລິຫານ 
ຄຸ້ມຄອງສູນຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງ 
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເພື່ອສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມ 
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ທີ່ເສຍອົງຄະ. ໜ້າວຽກຕົ້ນຕໍຂອງພວກ 
ເຮົາ ປະກອບມີ 3 ໜ້າວຽກການເຊື່ອມຕໍຄື:

 J ອົງການໂຄບ ແມ່ນຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບອົງຄະ 
ທຽມ ແລະ ເຄື່ອງຄ້ຳຊູ, ການຜ່າຕັດ ແລະ ການປິ່ນປົວຮັກ 
ສາ ສໍາລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ມີຄວາມສາມາດໃນການຈ່າຍໄດ້. ນອກ 
ຈາກນ້ັນ, ອົງການໂຄບ ຍັງໄດ້ສະໜອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການ 
ເດີນທາງໃຫ້ແກ່ຜູ້ທ່ີຈະມາປ່ິນປົວຕ້ັງແຕ່ເຮືອນຈົນຮອດ 
ສູນຟື້ນຟູ ພ້ອມທັງ ຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະຈໍາວັນໃຫ້ 
ແກ່ຄົນເຈັບ ແລະ ຄ່າປິ່ນປົວຮັກສາໃນເວລາທີ່ພັກຢູ່ສູນ 
ຟ້ືນຟູນໍາອີກດ້ວຍ. ສ່ິງດ່ັງກ່າວ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນ ເນ່ືອງ  
ຈາກວ່າ ຖ້າບ່ໍມີເງິນໄວ້ສໍາລັບສ່ິງດ່ັງກ່າວນ້ີແລ້ວ ມັນກ່ໍເປັນ 
ສິ່ງລໍາບາກ ທີ່ຈະໃຫ້ເຂົ້າເຈົ້າ ສາມາດເດີນທາງເຂົ້າມາຮັບ 
ການບໍລິການ ຫຼື ປິ່ນປົວຮັກສາໄດ້. 

 J ອົງການໂຄບ ດໍາເນີນງານເພ່ືອເພ່ີມການໂຄສະນາກ່ຽວກັບ 
ການໃຫ້ການບໍລິການສໍາລັບຄົນທ່ີເສຍອົງຄະທາງຮ່າງກາຍ. 
ວຽກງານດ່ັງກ່າວນ້ີສໍາເລັດໄດ້ ກ່ໍຍ້ອນວ່າ ໄດ້ມີການປັບປຸງ 
ການໃຫ້ການບໍລິການ ໂດຍການລົງໄປຫາຊຸມຊົນຕ່າງໆ ໂດຍ 
ກົງເລີຍ ເພື່ອໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ໃຫ້ຮັບຮູ້ວ່າມີການບໍລິການ   

ແບບນ້ີຢູ່ທ່ີແຂວງຂອງທ່ານ ຫືຼ ຢູ່ທ່ີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນທ່ີສູນ 
ຟ້ືນຟູໜ້າທ່ີການຂອງລັດຖະບານ ເປັນທ່ີຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ. 

 J ນອກຈາກນ້ັນ, ອົງການໂຄບ ຍັງໄດ້ນໍາເອົາຜູ້ທ່ີມີປະສົບການ 
ໃນການຜະລິດອົງຄະທຽມ ແລະ ເຄ່ືອງຄ້ຳຊູ, ນັກກາຍະພາບ 
ບໍາບັດ ແລະ ນັກສິດສອນກ່ຽວກັບການປະກອບອາຊີບ ລົງ 
ເຮັດວຽກກັບພະນັກລັດຖະກອນ ເພ່ືອສະໜອງການຝຶກອົບ 
ຮົມກ່ຽວກັບການປະກອບອາຊີບ, ການປັບປຸງທັກສະ ແລະ 
ຍົກລະດັບທາງດ້ານການປ່ິນປົວ. ອົງການໂຄບ ໄດ້ສະໜັບ 
ສະໜູນສູນຟ້ືນຟູໜ້າທ່ີການຢູ່ທ່ີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຊຽງ 
ຂວາງ, ຈໍາປາສັກ, ຫຼວງພະບາງ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ ອີກ 
ດ້ວຍ. 

ຜົນສໍາເລັດຕົ້ນຕໍໃນປີ 2012: 
 J ໃນປີ 2012, ມີຄົນເຈັບຈໍານວນ 1,131 ຄົນ ໄດ້ເຄ່ືອງຄ້ໍາ 

ຊູ ແລະ ອົງຄະທຽມ ຈໍານວນ 1,190 ອັນ. ໃນຈໍານວນດ່ັງ 
ກ່າວ, ມີຄົນເຈັບຈໍານວນ 623 ຄົນ ແມ່ນໄດ້ຮັບເຄ່ືອງຄ້ໍາຊູທ່ີ
ເປັນຂາທຽມ ຫືຼ (52.3%), 70 ຄົນ ແມ່ນໄດ້ຮັບເຄ່ືອງຄ້ໍາຊູທ່ີ  
ເປັນແຂນ/ຂາທຽມ ຫືຼ (5.9%) ແລະ 438  ຄົນ ແມ່ນໄດ້ຮັບ 
ອົງຄະທຽມ ຫືຼ (36.8%).

 J ໃນຈໍານວນດັ່ງກ່າວ, ເປັນຄົນເຈັບໃໝ່ຈໍານວນ 496 ຄົນ 
ຫຼື (43.8%) ແມ່ນໄດ້ແທກເພື່ອກຽມໃສ່ເຄື່ອງຄໍ້າຊູ ແລະ 
ອົງຄະທຽມໃໝ່, ຄົນເຈັບຈໍານວນ 635 ຄົນ ຫຼື (56.1%) 
ແມ່ນໄດ້ກັບມາປ່ຽນເອົາເຄື່ອງຄໍ້າຊູໂຕເກົ່າອອກ.

ເດັກນ້ອຍຄົນນີ້ ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຮັກສາພະຍາດຕີນເປ ຢູ່ທີ່ສູນ 
ສູນຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ, ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ໃນເດືອນກໍລະກົດ 2012, ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການຕ່າງ 
ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ທ່ານນາງ ເຮລາຣີ ຄຼິນຕັນ ໄດ້ມາ 
ຢ້ຽມຢາມສູນອົງການໂຄບ. ພະນັກງານທ່ານໜຶ່ງຂອງສູນອົງການ 
ໂຄບ ກໍາລັງອະທິບາຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບບັນຫາ ລບຕ ຢູ່ ສປປ ລາວ. 
ຮູບຖ່າຍ: ສະຖານທູດສະຫະລັດອາເມລິກາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງວຈັນ.
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 J ສູນຢ້ຽມຢາມຂອງອົງການໂຄບ ໄດ້ມີຄົນເຂົ້າມາຢ້ຽມຊົມ 
ເປັນຈໍານວນ 17,000 ຄົນ ໃນປີ 2012 ແລະ ໄດ້ມີການໂຄ 
ສະນາເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບບັນຫາ ລບຕ ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ 
ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຂອງວຽກງານຕ່າງໆທ່ີເຮດັສໍາເລັດຢູ່ ໃນ 
ສູນຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ.

 J ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ  ລບຕ ຈໍານວນ 278 ຄົນ ໄດ້ຮັບ ຫຼື ປ່ຽນ 
ເຄືອງຄໍ້າຊູໂຕໃໝ່ໃນປີ 2012, ໃນນັ້ນ, 31 ຄົນ ແມ່ນເປັນ 
ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍໃໝ ່ຫຼື (11.1%) ທີ່ຫາກໍ່ໄດ້ຮັບເຄື່ອງຄໍ້າຊູ
ເປັນຄັ້ງທໍາອິດ. 

ຂ່າວດີ: ເລື່ອງເລົ່າຂອງຄົນເຈັບ - ທ້າວ ບຸນ
ພາຍຫັຼງທ່ີສູນເສຍຕາ ແລະ  ມືເບ້ືອງຊ້າຍໄປ ຕອນອາຍຸ 11 ປີ 
ຍ້ອນລະເບີດແຕກໃສ່ ແລະ ທ້າວ ບຸນ ກ່ໍໄດ້ເຂ້ົາມາໃສ່ແຂນທຽມ 
ໃໝ່ ຢູ່ສູນອົງການໂຄບ. 

ດຽວນີ້ ທ້າວ ບຸນ ມີອາຍຸໄດ້ 27 ປີແລ້ວ ແລະ ໄດ້ບວດເປັນຄູບາ 
ຢູ່ທີ່ເມືອງທຸລະຄົມ ແຂວງວຽງຈັນ. ພາຍຫຼັງໄດ້ຍິນຂ່າວກ່ຽວ ກັບ 
ອົງການໂຄບຈາກໜູ່ທີ່ອາໄສຢູ່ບ້ານດຽວກັນກັບຕົນເອງ, ຊຶ່ງໜູ່ 
ຂອງເພິ່ນຄົນນີ້ ກ່ໍເປັນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບການບໍລິການຈາກສູນອົງ 
ການໂຄບ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ ຄູບາ ບຸນ ເດີນທາງເຂົ້າມາພົບກັບວິຊາ 
ການຢູ່ສູນອົງການໂຄບ ແລະ ໃນທ່ີສຸດ ລາວກ່ໍໄດ້ໃສ່ແຂນທຽມ 
ໂຕໃໝ່ ໃນວັນທີ 2 ກໍລະກົດ 2012. 

ຄູບາ ບຸນ ສູນເສຍທັງແຂນ ແລະ ຕາ ເບື້ອງຊ້າຍພ້ອມກັນ ຕອນ 
ເພິ່ນອາຍຸໄດ້ 11 ປີ. ໃນຂະນະທີ່ເພິ່ນກໍາລັງຫຼິ້ນຢູ່ສະຖານທີ່ ພັກ 
ເຊົາເກົ່າຂອງທະຫານອາເມລິກາ ທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບບ້ານຂອງເພິ່ນ.  
ເພິ່ນ ແລະ ໝູ່ອີກ 3 ຄົນ ໄດ້ຍ່າງຂ້າມລະເບີດລູກຫວ່ານ, ແຕ່ 
ວ່າ ຄູບາ ບຸນ ແລະ ໜູ່ຂອງເພິ່ນອີກຄົນໜຶ່ງ ພັດມີຄວາມສົນໃຈ 
ຢາກຮູ້ຢາກເຫັນ ເພ່ືອບາງທ່ີມັນອາດຈະສາມາດມ້າງໄດ້ ເພື່ອ 
ແກະເອົາໝື້ໄປເຮັດບັ້ງໄຟ. ພໍດີວ່າຕອນນັ້ນ ຄູບາ ບຸນ ໄດ້ຖືພ້າ 
ໄປນໍາພໍດີ ກໍ່ເລີຍໃຊ້ແກະລະເບີດດັ່ງກ່າວ, ສ່ວນໝູ່ຂອງເພິ່ນ 
ກໍ່ພາກັນນັ່ງອອ້ມເບິ່ງ. 

ທັນທີ່ທັນໃດນັ້ນ, ມັນກໍ່ແຕກຂຶ້ນຄາມືຂອງເພິ່ນ. ໝູ່ຂອງເພິ່ນຜູ້ 
ໜຶ່ງເສຍຊີວິດຄາທີ່. ສ່ວນຄູບາ ບຸນ ແລະ ໜູ່ຄົນອື່ນໆແມ່ນ 
ໄດ້ຮັບບາດເຈັບສາຫັດ.  ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ພວກເຂົາ ກໍ່ໄດ້ຖືກຫາມ 
ສົ່ງໄປໂຮງໝໍເມືອງ, ແຕ່ວ່າບາດແຜຂອງຄູບາ ບຸນ ແມ່ນມີອາ 
ການຕິດເຊື້ອຢ່າງໜັກ ຈຶ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ສ່ົງຕ່ໍໄປໂຮງໝໍຢູ່ວຽງ 

ກໍາລັງວັດແທກແຂນຂອງຄົນເຈັບ ເພື່ອຈະນໍາໄປເຮັດແຂນທຽມ

ທ້າວ ບຸນທັນ ໄດ້ຮັບການປ່ິນປົວຮັກສາພະຍາດຕີນເປ ຢູ່ສູນຟ້ືນຟູ 
ໜ້າທ່ີການ, ທ່ີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. 

ຈັນ ເພ່ືອເຮັດການຕັດແຂນອອກ. ຄູບາ ບຸນ ເສຍໝູ່ໄປຄົນໜ່ຶງ, 
ແຂນເບ້ືອງໜ່ຶງ ແລະ ຕາເບ້ືອງໜ່ຶງ ຈາກອຸປະຕິເຫດ ລບຕ ໃນຄ້ັງ 
ນ້ັນ. 

ຄູບາ ບຸນ ໄດ້ກາຍເປັນຄົນຂີ້ອາຍໄປເລີຍ ແລະ ເພິ່ນກໍ່ໄດ້ອອກ 
ຈາກໂຮງຮຽນ. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ,  ຄອບຄົວຂອງເພິ່ນ ກໍ່ພັດມີຖານະ 
ທີ່ຍາກຈົນ ແລະ ບໍ່ສາມາດສົ່ງເສີມເພິ່ນໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ 
ເພິ່ນຕັດສິນໃຈໄປບວດເປັນຄູບາໃນປີ 2008. ປະຈຸບັນນີ້, ເພິ່ນ 
ກໍາລງັຝກຶແອບເຄືອ່ນເໜງັແຂນຂອງເພ່ິນຢູ ່  ເນ່ືອງຈາກວາ່     ເພິນ່ 
ໄດ້ຮັບບໍລິຈາກໃຫ້ໃສ່ແຂນທຽມໃໝ່ ແລະ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ປະຈຸບັນນ້ີ 
ຂ້ອຍມີແຂນຄືກັບຄົນທໍາມະດາອ່ືນໆແລ້ວ, ຂ້ອຍຮູ້ສຶກໜ້ັນໃຈໃນ 
ເວລາໄປຮ່ວມເຮັດກິດຈະກໍາທາງສາດສະໜາຕ່າງໆ ເຖິງແມ່ນວ່າ 
ຈະຍັງເຫືຼອແຕ່ຕາຂ້າງດຽວກ່ໍຕາມ. ຂ້ອຍຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ 
ມາຍັງອົງການໂຄບ ແລະ ປະຊາຊົນຜູ້ທ່ີໃຫ້ເງິນບໍລິຈາກທັງຫຼາຍ. 
ແຂນທຽມດ່ັງກ່າວນ້ີ  ໄດ້ປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງຂ້ອຍ”.

ວຽກຈຸດສຸມໃນປີ 2013:
ອົງການໂຄບ ຈະສືບຕ່ໍສຸມໃສ່ປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດການເປັນ
ຢູ່ຂອງຜູ້ເສຍອົງຄະ ໂດຍການສະໜະໜັບສະໜູນສູນຟ້ືນຟູໜ້າ 
ທ່ີການຂອງລັດຖະບານລາວ ແລະ ນໍາເອົາທຶນຊ່ວຍເຫືຼອຕ່າງໆ 
ເພ່ືອໃຊ້ເຂ້ົາໃນການດູແລປ່ິນປົວ ແລະ ການບໍລິການຕ່າງໆ.

ຄູ່ຮ່ວມປະຕິບັດງານຕ່າງໆ: 
ບັນດາຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຂອງອົງການໂຄບ ລວມມີ ຜູ້ລອດ 
ຊີວິດຈາກອຸປະຕິເຫດ ລບຕ, ອຸປະຕິເຫດຈາກທ້ອງຖະໝົນ, ຜູ້ທ່ີ 
ເປັນໂລກຂ້ີເຮ້ືອນ, ໂລກໂປລີໂອ, ພະຍາດເສ້ັນເລືອດຕີບ, ພະ 
ຍາດຕີນເປ, ອໍາມະພຶກ ແລະ ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິມາແຕ່ເກີດ. 
ນອກຈາກນ້ັນ, ອົງການໂຄບ ຍັງໄດ້ເຮັດວຽກໂດຍກົງກັບສູນຟ້ືນ 
ຟູໜ້າທ່ີການຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເພ່ືອຝຶກອົບຮົມໃຫ 
ພະນັກງານ ແລະ ສິດສອນເຕັກນິກວິຊາການໃຫ້. 
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ບຸກຄະລາກອນໃນປີ 2012:
ປະຈໍາຢູ່ຫ້ອງການ ປະຈໍາຢູ່ຝ່າຍປະຕິບັດງານ

ລາວ ຕ່າງປະເທດ ລາວ ຕ່າງປະເທດ

ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ

3 2 1 6 2 3

Total

ຕົວເລກສະຖິຕິໃນປີ 2012:

ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ 

ຈໍານວນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ

ທາງດ້ານການເງິນ ທາງການແພດ

278

ພື້ນທີ່ການປະຕິບັດງານ:

ກິດຈະກໍາ ສະຖານທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ

ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ ທຸກໆແຂວງທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ແຂວງທີ່ມີສູນ 
ຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການຂັ້ນແຂວງຄື: ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ຊຽງຂວາງ, ຫຼວງພະບາງ, 
ຈໍາປາສັກ ແລະ ສູນຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ວຽກອື່ນໆ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ໂດຍຜ່ານສູນຢ້ຽມຢາມອົງການໂຄບ-ໂຄງການໃຫ້ການບໍລິການຢູ່ນະ 
ຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ‘ໂຄບເຊື່ອມຕໍ’່ ຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ, ຫົວພັນ, ອຸດົມໄຊ, ຫຼວງນໍ້າທາ,  
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ບໍລິຄໍາໄຊ, ຄໍາມ່ວນ, ຈໍາປາສັກ, ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປື

ສະພາບການເງິນ: 
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນປີ 2012: (ໂດລາສະຫະລັດ)  
ຍັງບໍ່ທັນມີການໃຈ້ແຍກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໂດຍລະອຽດເທື່ອໃນບົດລາຍງານສະບັບນີ້

ລາຍລະອຽດ ຈໍານວນ (ໂດລາສະຫະລັດ)

ລວມ 837,000

ການປະກອບສ່ວນຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ ໃນປີ 2012 (ໂດລາສະຫະລັດ)
ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ເງິນທີ່ໄດ້ຮັບໃນປີ 2012 (ໂດລາສະຫະລັດ)

ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ  537,000

ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງອົດສ໌ຕຼາລີ  200,000

ຄຼິດສ໌ໂຕເຟວ ບຼາຍເດັມ ມິດເຊີ້ນ  100,000

ລວມ 837,000
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ສະມາຄົມຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອປັບປຸງຟື້ນຟູຄຸນະພາບຊີວິດ 
ໃຫ້ແກ່ຜູ້ເສຍອົງຄະ ແລະ ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ  
(ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ)

ກິດຈະກໍາໃນປີ 2012: 
ສະມາຄົມຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດໃຫ້ແກ່ຜູ້ 
ເສຍອົງຄະ ແລະ ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ ແມ່ນສະມາຄົມທີ່ເຮັດ 
ວຽກໂດຍບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ, ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນເດືອນກັນຍາ 2011 
ຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ. ເປ້ົາໝາຍຂອງວຽກງານແມ່ນເພ່ືອສະໜອງ 
ການບໍລິການໃຫ້ແກ່ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ, ຜູ້ທ່ີເສຍອົງຄະ ແລະ 
ສະໜອງຂ້ໍມູນຂ່າວສານຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ສາທາລະນະກ່ຽວກັບການ 
ບໍລິການເພ່ືອປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູ້ລອດຊີ 
ວິດຈາກ ລບຕ ແລະ ຄົນເສຍອົງຄະ. 

ການບໍລິການແບບໂດຍກົງ ປະກອບມີການສະໜອງການຊ່ວຍ 
ເຫືຼອທາງດ້ານການປ່ິນປົວຮັກສາໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູ້ລອດຊີວິດ 
ຈາກ ລບຕ ແລະ ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມເພ່ືອປັບປຸງຊີວິດການ 
ເປັນຢູ່ເພ່ືອສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ. ສູນໃຫ້ຂ້ໍມູນຂ່າວສານ 
ກ່ຽວກັບຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ ແມ່ນສ້າງຕ້ັງຂ້ຶນຢູ່ເມືອງໂພນ 
ສະຫວັນ ແຂວງຊຽງຂວາງ ເພ່ືອສະໜອງຂ້ໍມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບ 
ຜົນກະທົບຈາກ ລບຕ ແລະ ຂ້ໍມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບການເຄ່ືອນ 
ໄຫວກິດຈະກໍາຕ່າງໆຂອງຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ. ນອກຈາກ 
ນ້ັນ, ສະມາຄົມເພ່ືອປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດໃຫ້ແກ່ຜູ້ເສຍອົງຄະ 
ແລະ ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ ຍັງໄດ້ດໍາເນີນການສ້າງ “ຮ້ານ 
ຄ້າຢູ່ບ້ານ”, ຊຶ່ງຈະເປັນບ່ອນທີ່ຜະລິດເຄື່ອງຫັດຖະກໍາທີ່ຜະລິດ 
ຂຶ້ນໂດຍຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ ລບຕ ນໍາເອົາມາຂາຍຢູ່ທີ່ 
ນັ້ນ. 

ໃນປີ 2012, ບັນດາກິດຈະກໍາຕົ້ນຕໍທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ປະກອບມີຄື: 

 J ການປັບປຸງສູນໃຫ້ຂ້ໍມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ 
ລບຕ ແລະ “ຮ້ານຄ້າຢູ່ບ້ານ”:

 J ສ້ອມແປງຮູບຮ່າງໜ້າຕາຂອງສູນຄືນໃໝ່ ລວມມີ ການ 
ວາງສະແດງໃໝ່ ແລະ ຫ້ອງສາຍຮູບເງົາ

 J ສ້າງ “ຮ້ານຄ້າຢູ່ບ້ານ” ເພ່ືອຂາຍສິນຄ້າຫັດຖະກໍາທ່ີເຮັດ 
ໂດຍຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ ແລະ ຜູ້ເສຍອົງຄະ

 J ໄດ້ຮັບສະໜັກພະນັກງານໃໝ່ ແລະ ອາສາສະໜັກປະ 
ຈໍາຢູ່ສູນ

 J ໄດ້ຈັດການເປີດຕົວສູນໃຫ້ຂ້ໍມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບຜູ້ 
ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ ຄືນໃໝ່ໃນເດືອນມີນາ 2012

 J ‘ແຜນງານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ 
ລບຕ ແລະ ຜູ້ເສຍອົງຄະ’ ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂຶ້ນຢູ່ໃນ 
ບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ ລບຕ ຮ່ວມກັບຜູ້ລອດຊີວິດ 
ຈາກ ລບຕ ແລະ ຜູ້ເສຍອົງຄະຄື:

 J ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບຫັດຖະກໍາຢູ່ໃນ 10 ບ້ານ ໂດຍ 
ປະກອບມີ ທັກສະໃນການຕໍ່າຫູກຢູ່ໃນ 3 ບ້ານ ແລະ 
ການເຮັດສິ່ງຂອງເຊັ່ນ ກະເປົາຫີ້ວ, ກະເປົາໃສ່ຄອມພິວ 

ເຕີ້ແລັບທ໋ອບ ແລະ ໃສ່ໂທລະສັບມືຖື ຢູ່ໃນ 7 ບ້ານ. 
ນອກຈາກນັັ້ນ, ກໍ່ຍັງມີການຝຶກກ່ຽວກັບການຍ້ອມໄໝ 
ດ້ວຍສີທໍາມະຊາດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຈໍານວນ 45 ຄົນ 
ແລະ ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບຫັດຖະກໍາໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ 
ຈໍານວນ 90  ຄົນ ຢູ່ທີ່ແຂວງຊຽງຂວາງ

 J ການລ້ຽງສັດ/ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບທັກສະດ້ານສັດ 
ຕະວະແພດ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຈໍານວນ 30 ຄົນ

 J ນອກຈາກການຝຶກອົບຮົມ 2 ຢ່າງຂ້າງເທິງນ້ັນ,  ຍັງມີການ 
ສິດສອນກ່ຽວກັບຮູູບແບບການວາງແຜນເສດຖະກິດ,    
ມີການເຜີຍແຜ່ຂ້ໍມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບສິດທິຂອງຄົນພິ
ການ ແລະ ການຈັດຕ້ັງຂອງກຸ່ມການຜະລິດ ອີກດ້ວຍ

 J ການລະດົມຂົນຂວາຍທຶນຊ່ວຍເຫືຼອ   ແລະ    ສະໜອງທຶນ ການ 
ຊ່ວຍເຫືຼອເຂ້ົາໃນກອງທຶນຊ່ວຍເຫືຼອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍໃນສະ 
ໄໝສົງຄາມ (ໂດຍການປະສານງານກັບອົງການເວີອີດູເຄ 
ເຊີ້ນ):

 J ສະມາຄົມຊ່ວຍເຫືຼອເພ່ືອປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດໃຫ້ແກ່
ຜູ້ເສຍອົງຄະ ແລະ ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ ໄດ້ຮັບເງິນບໍ 
ລິຈາກໆສູນຢ້ຽມຢາມ ແລະ ສາມາດສະໜອງທຶນການ 
ປ່ິນປົວຮັກສາໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຈໍານວນ 13 ຄົນ ຢູ່ແຂວງ 
ຊຽງຂວາງ ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 4,574 ໂດລາສະຫະລັດ

ຜົນສໍາເລັດຕົ້ນຕໍໃນປີ 2012:
ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ອົງການເວີອີດູເຄເຊີ້ນ ໄດ້ສະໜອງການບໍລິຫານ 
ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຊ້ີນາໍ; ເຖງິຢາ່ງໃດກ່ໍຕາມ, ຕະຫອຼດໄລຍະເວລາ 1 
ປີຜ່ານມາ ມັນກໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ສະມາຄົມຊ່ວຍເຫືຼອເພ່ືອປັບປຸງຄຸນ 
ນະພາບຊີວິດໃຫ້ແກ່ຜູ້ເສຍອົງຄະ ແລະ ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ 

ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ທາງການເງິນ ໃນລະຫວ່າງຊ່ວງ
ກອງປະຊຸມຄູ່ຮ່ວມງານຂອງສະມາຄົມຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອປັບປຸງຄຸນ 
ນະພາບຊີວິດໃຫ້ແກ່ຜູ້ເສຍອົງຄະ ແລະ ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ
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ໄດ້ກາຍມາເປັນອົງການທ່ີບ່ໍຫວັງຜົນກໍາໄລຂອງລາວແບບເປັນ
ເອກະລາດ. ສະມາຄົມຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດ
ໃຫ້ແກ່ຜູ້ເສຍອົງຄະ ແລະ ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ ໄດ້ສືບຕ່ໍປັບ 
ປຸງທັກສະໃນການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງທີ່ຈໍາເປັນ ເພື່ອໃຊ້ເຂົ້າໃນ 
ການວາງແຜນ ແລະ ການຈັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ.  
                                                                       
ປະຈຸບັນນ້ີ, ສະມາຄົມຊ່ວຍເຫືຼອເພ່ືອປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດ ໃຫ້ 
ແກ່ຜູ້ເສຍອົງຄະ ແລະ ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ       ລບຕ     ມີສະມາຊິກ ທ່ີເປັນ 
ຜູ້ເສຍອົງຄະ ແລະ ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ ທັງໝົດ 20 ຄົນ ແລະ 
ມີກອງປະຊຸມພົບປະກັນທຸກໆສອງປີ. ເນື້ອໃນຂອງກອງປະຊຸມ 
ແມ່ນແຈ້ງຂ້ໍມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບການຈັດກິດຈະກໍາ ແລະ ການ 
ຝຶກອົບຮົມຕ່າງໆຂອງສະມາຄົມຊ່ວຍເຫືຼອເພ່ືອປັບປຸງຄຸນນະ 
ພາບຊີວິດໃຫ້ແກ່ຜູ້ເສຍອົງຄະ ແລະ ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ ເພ່ືອ 
ນໍາຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆມາໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈ້ົາ,  ຊ່ຶງບັນດາຜູ້ທ່ີໄດ້ເຂ້ົາ 
ຮ່ວມກິດຈະກໍາກ່ຽວກັບການປັບປຸງຊີວິດ ສ່ວນຫຼາຍກ່ໍແມ່ນການ
ຝຶກອົບຮົມທ່ີຈັດຂ້ຶນໂດຍສະມາຄົມຊ່ວຍເຫືຼອເພ່ືອປັບປຸງຄຸນນະ 
ພາບຊີວິດໃຫ້ແກ່ຜູ້ເສຍອົງຄະ ແລະ ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ. 
ກອງປະຊຸມທ່ີຈັດຂ້ຶນໃນເດືອນມີຖຸນາ 2012 ປະກອບມີ ການ  
ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ທາງການເງິນ ອັນທ່ີຊ່ວຍໃຫ້ສະມາ 
ຊິກ ສາມາດບໍລິຫານທຸລະກິດຂະໝາດນ້ອຍກ່ຽວກັບຫັດຖະ
ກໍາ ແລະ ການລ້ຽງສັດ ໄດ້ດີຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາ

ສະມາຄົມຊ່ວຍເຫືຼອເພ່ືອປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດໃຫ້ແກ່ຜູ້ເສຍ
ອົງຄະ ແລະ ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ ໄດ້ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງສູນ 
ໃຫ້ຂ້ໍມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ ແລະ ໄດ້ສະ 
ໜອງຂ້ໍມູນຂ່າວສານດ່ັງກ່າວໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂ້ົາມາຢ້ຽມຢາມຫຼາຍ 
ກວ່າ 5000 ຄົນ ໃນລະຫວ່າງປີ 2012. ນອກຈາກນ້ັນ, ຍັງໄດ້ 
ສະໜອງຂ້ໍມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບຄວາມສໍາຄັນຂອງການຊ່ວຍ 
ເຫືຼອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ ແລະ ຊີວິດທ່ີປ່ຽນແປງໄປຢ່າງ
ສ້ິນເຊິງ    ທ່ີໄດ້ສ່ົງຜົນກະທົບຕ່ໍການດໍາລົງຊີວິດຂອງຜູ້ເສຍອົງຄະ 
ແລະ ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ. ນອກຈາກນ້ັນ, ສູນໃຫ້ຂ້ໍມູນຂ່າວ
ສານກ່ຽວກັບຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ ຍັງໄດ້ລວບລວມທຶນຊ່ວຍ 
ເຫືຼອທ່ີໄດ້ຈາກເງິນບໍລິຈາກ ແລະ ເງິນທ່ີໄດ້ຈາກການຂາຍເຄ່ືອງ 
ຫັດຖະກໍາທີ່ເຮັດຂຶ້ນໂດຍຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ເພື່ອນໍາ 
ໃຊ້ເຂ້ົາໃນການສະໜອງການບໍລິການ, ຊ່ຶງເງິນຈໍານວນດ່ັງກ່າວ 
ນ້ັນ, ເຮັດໃຫ້ສະມາຄົມຊ່ວຍເຫືຼອເພ່ືອປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດ 
ໃຫ້ແກ່ຜູ້ເສຍອົງຄະ ແລະ ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ ສາມາດສະ 
ໜອງທຶນການດູແລປ່ິນປົວໃຫ້ແກ່ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ ໄດ້ຈໍາ 
ນວນ 13 ຄົນ ໃນປີ 2012. 

ຂ່າວດີ: ການປັບປຸງຊ່ອງທາງ ເພ່ືອອານາຄົດທ່ີສົດໃສ
ທ້າວ ຈົງລີ ອາຍຸ 20 ປີ, ອາໄສຢູ່ເມືອງຄູນ, ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຈາກ 
ອຸປະຕິເຫດ ລບຕ ໃນເວລາທີ່ລາວກໍາລັງຈູດຂີ້ເຫຍື້ອ ພາຍຫຼັງ 
ອານາໄມເດີນບ້ານອອ້ມແອ້ມເຮືອນແລ້ວ. ບ່ອນທີ່ຈູດຂີ້ເຫຍື້ອ 
ນັ້ນແມ່ນມີ ລບຕ ຝັງຢູ່ພື້ນດິນ ແລະ ເມື່ອກະທົບກັບຄວາມຮ້ອນ 
ເຮັດໃຫ້ມັນແຕກກະຈາຍຂຶ້ນ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ໃບໜ້າຂອງລາວ 
ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ, ຕາເບ້ືອງໜ່ຶງບອດ ແລະ ມີຮອຍແຜຢູ່ຕາມໃບ 
ໜ້າ. 

ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ກໍ່ເຮັດໃຫ້ທ້າວ ຈົງລີ ລາອອກຈາກໂຮງຮຽນ 
ແລະ ລາວກໍ່ມຄີວາມຮູ້ສຶກໂສກເສ້ົາເສຍໃຈຫຼາຍ.   ລາວຢາກ ກັບ 
ໄປຮຽນອີກເທ່ືອໜ່ຶງໃນອານາຄົດ, ແຕ່ວ່າ ລາວຄືຊິຮຽນໜັງສືບ່ໍ 
ໄດ້ຄືເກ່ົາແລ້ວ. ໜູ່ຂອງລາວ ບໍ່ເຄີຍມາຢ້ຽມລາວຈັກເທ່ືອພາຍ 
ຫັຼງເກີດອຸປະຕິເຫດ ແລະ ກ່ໍບ່ໍຊວນລາວໄປຫ້ິຼຼນຢູ່ເຮືອນ ຫືຼ ໄປຫ້ິຼນ 
ຢູ່ຕາມບ້ານຄືແຕ່ກ່ອນ. 

ໃນເດືອນຕຸລາ, ສະມາຄົມຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີ 
ວິດໃຫ້ແກ່ຜູ້ເສຍອົງຄະ ແລະ ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ ໄດ້ລົງໄປ 
ຢ້ຽມຢາມລາວ ເພ່ືອໂອ້ລົມກ່ຽວກັບຊີວິດຂອງລາວໃນປະຈຸບັນ 
ນ້ີ ແລະ ແນວຄວາມຄິດຂອງລາວໃນການວາງແຜນຊີວິດໃນອາ 
ນາຄົດ. ຈົງລີ ກ່າວວ່າ ຕົນຢາກຮຽນໜັງສືໃຫ້ຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມ 
ຕອນປາຍ ແລະ ຮຽນຕ່ໍວິທະຍາໄລໃນສາຂາການບັນຊີ ແລະ 
ການເງິນ. ໃນທ້າຍເດືອນພະຈິກ,     ພະນັກງານຈາກສະມາຄົມຊ່ວຍ 
ເຫຼືອເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດໃຫ້ແກ່ຜູ້ເສຍອົງຄະ ແລະ ຜູ້ 
ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ ໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບທັກສະໃນ 
ການລ້ຽງສັດ/ສັດຕະວະແພດ ຂຶ້ນທີ່ບ້ານພູຊານ, ເມືອງແປກ. 
ຈົງລີ ກ່ໍໄດ້ມີໂອກາດເຂ້ົາຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມດ່ັງກ່າວ ແລະ ໄດ້ 
ໄປພັກຢູ່ກັບພ່ີນ້ອງຂອງຕົນຢູ່ບ້ານດ່ັງກ່າວ. ຫັຼງຈາກການຝຶກອົບ 
ຮົມ, ລາວກ່ໍໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫືຼອ ຈໍານວນ 80  ໂດລາສະຫະລັດ 
ເພ່ືອນໍາໄປຊ້ືຢາວັກແຊັງກັນພະຍາດສັດ, ປຸກຄອກໝູ, ແລະ ຊ້ືໝູ 
ຈໍານວນໜ່ຶງ. ພ້ອມດຽວນ້ັນ, ຄອບຄົວຂອງລາວ ກ່ໍໄດ້ອອກເງິນຊ້ື 
ໜູໃຫ້ຕ່ືມອີກ 2 ໂຕ ຊ່ວຍລາວ ຍ້ອນເຫັນວ່າ ຈົງລີ ມີຄວາມຕ້ັງໃຈ
ລ້ຽງດູໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. 

ປະຈຸບັນນີ້, ຈົງລີ ຮູ້ສຶກດີກັບຊີວິດຂອງຕົນຫຼາຍຂຶ້ນ. ການຝຶກ 
ອົບຮົມກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ລາວມີຄວາມຮູ ້

ທ້າວ ຈົງລີ, ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຈາກອຸປະຕິເຫດ ລບຕ ໃນປີ 2012, ໄດ້ 
ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ ທີ່ຈັດຂຶ້ນໂດຍສະມາຄົມປັບປຸງຄຸນນະ 
ພາບຊີວິດ ໃນເດືອນພະຈິກ ແລະ ໄດ້ຊ່ວຍຄອບຄົວຂອງລາວໃຫ້ສາ 
ມາດລ້ຽງໜູໄດ້.



75

ສຶກວ່າ ລາວສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງລາຍໄດ້ 
ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ ແລະ ລາວກໍ່ສາມາດຮຽນຮູ້ນໍາໃຊ້ອຸປະກອນ 
ໃນການລ້ຽງສັດຫຼາຍຢ່າງເພີ່ມຂຶ້ນ. ສະມາຄົມຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອ 
ປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດໃຫ້ແກ່ຜູ້ເສຍອົງຄະ ແລະ ຜູ້ລອດຊີວິດ 
ຈາກ ລບຕ ຈະສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລາວ ເພື່ອປັບປຸງຊ່ອງ 
ທາງອ່ືນໆເພ່ີມເຕີມອີກໃນອານາຄົດ. 

ວຽກຈຸດສຸມໃນປີ 2013: 
ສະມາຄົມປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດ ວາງແຜນຈະສືບຕ່ໍສ້າງຄວາມ 
ເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກ່ຜູ້ອໍານວຍການ ແລະ ສະມາຊິກຢູ່ໃນສະມາຄົມ 
ປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເພ່ືອຂະຫຍາຍສະ 
ມາຊິກຈາກ 22 ຄົນ ໃຫ້ກວມເອົາບັນດາກຸ່ມຜູ້ຜະລິດເຂ້ົານໍາ. ສ່ິງ 
ດ່ັງກ່າວ ຈະລວມທັງການປັບປຸງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ອໍາ 
ນວຍການ ກ່ໍຈະສາມາດຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການເປັນຜູ້ນໍາໄດ້ຢ່າງມີ 
ປະສິດທິຜົນ. 

ນອກຈາກນັ້ນ, ສະມາຄົມປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດ ຍັງຈະຂະ 
ຫຍາຍພະນັກງານ ແລະ ວຽກງານຂຶ້ນຕື່ມ ເພື່ອປັບປຸງການຄຸ້ມ
ຄອງບໍລິຫານບັນດາສະມາຄົມທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລຕ່າງໆຂອງ 
ລາວ. ພະນັກງານໃໝ່ນີ້ ຈະເລີ່ມຕົ້ນເຮັດວຽກໃນປີ 2013 ເພື່ອ 
ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຂອງສະມາຄົມປັບປຸງຄຸນນະພາບ 
ຊີວິດກ່ຽວກັບການເຮັດ “ຮ້ານຄ້າຢູ່ບ້ານ” ແລະ ການຄຸ້ມຄອງບໍລິ 
ຫານທ່ົວໄປບັນດາສະມາຄົມທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລຕ່າງໆຂອງ 
ລາວ.

ໃນປີ 2013, ສະມາຄົມປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດ ຈະສືບຕ່ໍປັບປຸງ 
ໂດຍຝຶກອົບຮົມຢູ່ຂ້ັນບ້ານເປັນພ້ືນຖານ ເພ່ືອປັບປຸງຊີວິດການ 
ເປັນຢູ່ຂອງຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ ໂດຍຜ່ານກິດຈະກໍາຕ່າງໆ 
ຢູ່ໃນການຝຶກອົບຮົມ ລວມທັງ ການຝຶກອົບຮົມໄລຍະສ້ັນຢູ່ໃນ 
ບ້ານ ເພ່ືອປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານກຸ່ມຜູ້ຜະລິດ. ນອກຈາກ 
ນ້ັນ, ສະມາຄົມປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດ ຍັງຈະປັບປຸງຕ່ອງໂສ້ 
ວິທີການສະໜອງ ແລະ ການວາງແຜນ. ຫັຼງຈາກນ້ັນ, ກຸ່ມຜູ້ຜະ 
ລິດກ່ໍຈະສາມາດສະໜອງໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການເພ່ືອຮັກສາ
ສະມາຄົມປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດໃຫ້ຄົງຢູ່ໄດ້ຕ່ໍໄປ ໂດຍການ 
ເຮັດ “ຮ້ານຄ້າຢູ່ບ້ານ” ເພ່ືອຂາຍສິນຄ້າຈາກກຸ່ມຜູ້ຜະລິດຢູ່ໃນ 
ບ້ານນ້ັນໆ.

ຄູ່ຮ່ວມປະຕິບັດງານຕ່າງໆ: 
ຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຕ້ົນຕໍຈາກສະມາຄົມປັບປຸງຄຸນນະ 
ພາບຊີວິດໃນປີ 2012 ແມ່ນບັນດາຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ ແລະ 
ຜູ້ທ່ີເສຍອົງຄະຕ່າງໆ ຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ.
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ຮູບຂ້າງເທິງ: ສະມາຄົມປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດ ໄດ້ຈັດການຝຶກອົບ 
ຮົມຂ້ຶນກ່ຽວກັບການເຮັດກະເປົາໃສ່ຄອມພິວເຕ້ີແລບທ໋ອບຢູ່ທ່ີບ້ານ 
ດົງແດນ, ຊ່ຶງເປັນບ້ານທ່ີມີຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ ອາໄສຢູ່ຫຼາຍ.

ຮູບຂ້າງເທິງ: ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບຫັດຖະກໍາ ຈັດຂຶ້ນໂດຍສະ
ມາຄົມປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດ ຢູ່ທີ່ບ້ານໄຫຫີນ.

ຮູບຂ້າງເທິງ: ທ້າວ ທຸມມີ ສີລໍາພັນ ກໍາລັງໃຫ້ຂໍ້ມູນ ແລະ ອະທິ 
ບາຍກ່ຽວກັບການວາງສະແດງຕ່າງໆຢູ່ໃນສູນໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
ກ່ຽວກັບຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ.

ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກບການເງິນໃນຊ່ວງໄລຍະກອງປະຊຸມຄູ່ຮ່ວມ 
ງານຂອງສະມາຄົມປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດໃນເດືອນ ມີຖຸນາ 2012.

ນາງ ບຸນມີ ຢູ່ສູນຫັດຖະກໍາເມືອງຄໍາ, ກໍາລັງໃຫ້ຄໍາຄິດຄໍາເຫັນກ່ຽວ 
ກັບຄຸນນະພາບຂອງການຕໍາຫູກແຜຜືນນ້ີຢູ່ ໃນລະຫວ່າງການຝຶກອົບ 
ຮົບກ່ຽວກັບການເຮັດຫັດຖະກໍາຢູ່ທ່ີບ້ານຍວນທອງ, ຊ່ຶງເປັນບ້ານທ່ີມີ 
ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ ແລະ ຄົນເສຍອົງຄະ ອາໄສຢູ່ຫຼາຍ.

ຮູບຂ້າງເທິງ: ນາງ ນວນ ທໍາມະວົງ, ເມຍຂອງທ້າວລາດອນ, ຊ່ຶງນາງ 
ເອງກ່ໍເປັນຜູ້ທ່ີລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ ໄດ້ມີໂອກາດເຂ້ົາຮ່ວມການຝຶກ
ອົບຮົມກ່ຽວກັບການຕ່ໍຫູກ ຢູ່ທ່ີບ້ານຍວນທອງ.
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ບຸກຄະລາກອນໃນປີ 2012:
ປະຈໍາຢູ່ຫ້ອງການ ປະຈໍາຢູ່ຝ່າຍປະຕິບັດງານ

ລາວ ຕ່າງປະເທດ ລາວ ຕ່າງປະເທດ

ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ

2 1.2

ລວມ
*ອົງການເວີອີດູເຄເຊີ້ນ ຍັງສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງບໍຫານທາງດ້ານວິຊາການ

ຕົວເລກສະຖິຕິໃນປີ 2012:
ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ, ຈໍານວນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ

ການຝຶກອົບຮົມ ປິ່ນປົວທາງການແພດ

135 ຄົນ ຢູ່ໃນ 10 ບ້ານ** ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ** ຈໍານວນ 13 ຄົນ ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອປິ່ນປົວຮັກສາໂດຍຜ່ານກອງທຶນ 
ປິ່ນປົວຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍໃນສະໄໝສົງຄາມ

**ຕົວເລກດັ່ງກ່າວແມ່ນລວມຢູ່ໃນລາຍງານຂອງອົງການເວີອີດູເຄເຊີ້ນນໍາ.

ພື້ນທີ່ການປະຕິບັດງານ:

ກິດຈະກໍາ ສະຖານທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ

ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ ທຸກໆເມືອງຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ

ສະພາບການເງິນ: 

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນປີ 2012: (ໂດລາສະຫະລັດ)
*ຍັງບໍ່ທັນມີການໃຈ້ແຍກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໂດຍລະອຽດເທື່ອໃນບົດລາຍງານສະບັບນີ້

ລາຍລະອຽດ ຈໍານວນ (ໂດລາສະຫະລັດ)

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບບຸກຄະລາກອນ ບໍ່ສາມາດໃຫ້ລາຍລະອຽດໄດ້

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການປະຕິບັດງານພິເສດ 11,862

ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອໃນການປິ່ນປົວຮັກສາສໍາລັບຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ ຈໍນວນ 13 ຄົນ 4,574

ລວມ 16,436

ການປະກອບສ່ວນຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ ໃນປີ 2012 (ໂດລາສະຫະລັດ)
ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ເງິນທີ່ໄດ້ຮັບໃນປີ 2012 (ໂດລາສະຫະລັດ)

ອົງການເບຼດຟໍເດີເວີ ກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ ແລະ ການພັດທະນາ      
ບຸກຄະລາກອນຢູ່ໃນສະມາຄົມປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດ

5,768

ສະຖາບັນແຊມຮານາ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາການເຮັດຫັດຖະກໍາ 5,420

ອົງການເອເອອາ ສໍາລັບການພັດທະນາກ່ຽວກັບການເຮັດຫັດຖະກໍາ 3,942

ກອງທຶນພັດທະນາສັງຄົມຂອງສະຖານທູດຝຼັ່ງ (ແຕ່ເດືອນພະຈິກ 
2012 ເຖິງ ຕຸລາ 2014)

64,525

ລວມ 79,655
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ອົງການສຶກສາໂລກ (ເວີອີດູເຄເຊີ້ນ)

(ວຽກງານຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ ວຽກງານໂຄສະນາ 
ສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ)

ກິດຈະກໍາໃນປີ 2012: 
ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ 
ລບຕ: ແບບສຸກເສີນ/ ການສືບຕໍ່ປິ່ນປົວທາງການແພດ

 J ອົງການເວີອີດູເຄເຊ້ີນ ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລັດຖະບານລາວ 
ເພື່ອປັບປຸງທັກສະໃຫ້ແກ່ຜູ້ທ່ີຈະເປັນພະນັກງານທາງດ້ານ
ການຮັກສາສຸຂະພາບ. ຢູ່ແຂວງເຊກອງ, ປະຊາຊົນຈໍານວນ 
172 ຄົນ ໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມກິດຈະກໍາຕ່າງໆ, ເຂ້ົາຮ່ວມກອງປະ 
ຊຸມກ່ຽວກັບການບໍລິຫານໂຄງການ, ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ 
ການປ່ິນປົວແບບສຸກເສີນຢູ່ຂ້ັນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ແລະ ການ 
ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານສຸກສາລາຂ້ັນເມືອງ ແລະ ອາສາສະ 
ໜັກສຸກສາລາຂ້ັນບ້ານກ່ຽວກັບການປະຖົມພະຍາບານຂ້ັນ 
ເບ້ືອງຕ້ົນ.ຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ, ປະຊາຊົນຈໍານວນ 202 ຄົນ 
ກ່ໍໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມກິດຈະກໍາແບບນ້ີເຊ່ັນດຽວກັນ. ນອກຈາກນ້ັນ, 
ພະນັກງານຈໍານວນ 44 ຄົນ ກ່ໍຍັງໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມກິດຈະກໍາໃນ
ການການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຄູຝຶກອີກດ້ວຍ. 

 J ກອງທຶນປິ່ນປົວຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍໃນສະໄໝສົງຄາມ ໄດ້ສະ 
ໜອງທຶນສະໜັບສະໜູນໂດຍກົງໃນການດູແລປ່ິນປົວສໍາລັບ 
ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ ຢູ່ໃນ 7 ແຂວງ. ຜູ້ລອດຊີວິດໃໝ່ຈາກ 
ລບຕ ຈໍານວນ 30 ຄົນ ຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ 2 ຄົນຢູ່ແຂວງ 
ເຊກອງ ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຮັກສາປິ່ນປົວຂັ້ນພື້ນ 
ຖານ. ຜູ້ລອດຊີວິດໃໝ່ຈາກ ລບຕ ຈໍານວນ 16 ຄົນ ໄດ້ຮັບ 
ການຊ່ວຍເຫືຼອໃນການສືບຕ່ໍດູແລປ່ິນປົວທາງການແພດ. 

 J ອົງການເວີອີດູເຄເຊ້ີນ ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບສູນຟ້ືນຟູໜ້າທ່ີ
ການ ເພ່ືອຂະຫຍາຍວຽກງານຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຜະລິດ 
ລ້ໍເຫ່ືຼອນ. ປະຈຸບັນນ້ີ, ພ້ືນທ່ີໄວ້ສໍາລັບເຮັດສີ ແລະ ຈອດເຫັຼກ  
ແລະ ບ່ອນເຮັດວຽກ ແມ່ນໄດ້ມີການປັບປຸງໃຫ້ມີລົມລ່ວງສະ 
ດວກຫຼາຍຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາ. ພ້ອມດຽວນ້ັນ, ພວກເຮົາກ່ໍມີພ້ືນທີ    
ໄ່ວ້ສໍາລັບເຮັດການປະເມີນຜູ້ທ່ີຝຶກແອບໃຊ້ລ້ໍເຫ່ືຼອນຢູ່ທ່ີສະ 
ຖານທ່ີເຮັດວຽກນໍາອີກດ້ວຍ.  

ການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່:
 J ພາຍຫຼັງຄົນເຈັບອອກຈາກໂຮງໝໍ, ອົງການເວີອີດູເຄເຊີ້ນ 

ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານ ກ່ໍໄດ້ມີການລົງໄປຢ້ຽມຢາມຕິດຕາມອາ 
ການຂອງຜູ້ກ່ຽວ ແລະ ໄດ້ມີການລົງທະບຽນຄົນເຈັບເພື່ອ 
ກະກຽມການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວໃນການປັບປຸງຊີວິດການ 
ເປັນຢູ່ຕາມຄວາມເໝາະສົມທາງດ້ານສະພາບຮ່າງກາຍ, 
ຊ່ຶງວຽກງານດ່ັງກ່າວນ້ີ ຖືໄດ້ວ່າເປັນແຜນງານໜ່ຶງໃນການປັບ 
ປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດໃຫ້ແກ່ຜູ້ທ່ີລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ ຂອງ 
ອົງການເວີອີດູເຄເຊ້ີນ. ຜູ້ທ່ີລອດຊີວິດຈາກ      ລບຕ    ຈໍານວນ       55 
ຄົນ ແລະ/ຫືຼ ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ ຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ 
ເຊກອງ ໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບທັກສະໃນການ 
ລ້ຽງສັດ/ສັດຕະວະແພດ. ພາຍຫຼັງສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມ 
ແລ້ວ, ພວກເຂົາກ່ໍໄດ້ຮັບທຶນກ້ອນນ້ອຍໜ່ຶງ ເພ່ືອນໍາໄປຊ້ືສັດ 
ລ້ຽງ, ຫົວອາຫານ ແລະ ຢາວັກແຊງປ້ອງກັນພະຍາດໃຫ້ສັດ 
ລ້ຽງ. ນອກຈາກນ້ັນ, ສະມາຄົມປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດໃຫ້ 
ແກ່ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ ຍັງໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ 
ຫັດຖະກໍາໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຈໍານວນ 150 ຄົນ ເພ່ືອຝຶກແອບ 
ກ່ຽວກັບການຕ່ໍາຫູກ ແລະ ການເຮັດຜະລິດຕະພັນຫັດຖະກໍາ 
ອີກດ້ວຍ. 

ການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ: 
ອົງການເວີອີດູເຄເຊ້ີນ ແລະ ລັດຖະບານ ໄດ້ເສີມສ້າງຄວາມເຂ້ັມ 
ແຂງໃຫ້ແກ່ວຽກງານໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ ຜ່ານ 
ວິທີການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຄູຝຶກ, ປັບປຸງຄວາມອາດສາມາດຂອງ 
ຄູຮ່ວມງານຢູ່ຂ້ັນສູນກາງ, ຂ້ັນແຂວງ, ຂ້ັນເມືອງ ແລະ ຢູ່ໃນໂຮງ 
ຮຽນ. ໃນຂະນະທ່ີພວກເຮົາຈັດການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບວຽກງານ 
ໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ ເຂ້ົາໃນຫັຼກສູດການຮຽນ 
ການສອນຢູ່ໃນຊ້ັນປະຖົມສຶກສານ້ັນ, ມັນຍັງເປັນການປັບປຸງຮູບ 
ແບບແຜນງານໄປນໍາ ກ່ອນຈະມີການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຄູ ຢູ່ທ່ີວິ 
ທະຍາໄລຝຶກອົບຮົມຄູ 8  ແຫ່ງອີກດ້ວຍ:
ໃນສົກປີ 2011-2012, ວຽກງານໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ 
ລບຕ ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍກິດຈະກໍາໄປຫາ 4 ເມືອງໃໝ່ຄື: ເມືອງ 
ໝອກ ແລະ ທ່າໂທມ ຂອງແຂວງຊຽງຂວາງ, ເມືອງປາກອູ ແລະ 
ພູຄູນ ຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງ. ທີມງານໂຄສະນາສຶກສາຄວາມ 
ສ່ຽງຈາກ ລບຕ ພ້ອມກັບພະນັກງານລັດ ໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມ 
ກ່ຽວກັບການສິດສອນຫັຼກສູດການຮຽນການສອນວິຊາ ລບຕ ໃຫ້ 
ແກ່ຄູສອນຈໍານວນ 186 ຄົນ (ເປັນຍິງ 70 ຄົນ), ມີນັກຮຽນຈໍານວນ 
5497 ຄົນ (ເປັນຍິງ 2,756 ຄົນ) ຢູ່ໃນໂຮງຮຽນຊ້ັນປະຖົມທັງໝົດ 
ຈໍານວນ 36 ແຫ່ງ.  ພ້ອມນ້ັນ, ກ່ໍຍັງໄດ້ສະໜອງອຸປະກອນການ 
ຮຽນການສອນນໍາອີກດ້ວຍ. 

ການສະແດງລະຄອນຕຸກກະຕາ  ຖືໄດ້ວ່າເປັນວິທີໜ່ຶງທ່ີໄດ້ຮັບ 
ຜົນສໍາເລັດ ໃນການເຜີຍແຜ່ຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງຂອງ ລບຕ 
ໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນຕາມງານກິດຈະກໍາຕ່າງໆເຊ່ັນ ວັນ 
ຄູແຫ່ງຊາດ ແລະ ວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ. ນອກຈາກນ້ັນ, ຍັງໄດ້ມີ 
ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ນັກສະແດງລະຄອນຕຸກກະຕາຈໍານວນ 7 
ຄົນ, ຊ່ຶງຄະນະສະແດງແຕ່ລະຄະນະ ຈະປະກອບມີນັກຮຽນຊ້ັນ 
ປະຖົມ 6 ຄົນ ແລະ ຄູສອນທ່ີມາຈາກເມືອງໃໝ່ 1 ຄົນ, ລວມມີ 
ນັກສະແດງລະຄອນຕຸກກະຕາຈໍານວນທັງໝົດ 33 ຄົນ. 

ໂຄງການສິດສອນກ່ຽວກັບ ລບຕ ໄດ້ສະໜອງການສະໜັບສະ 
ໜູນໃຫ້ແກ່ວິທະຍາໄລຝຶກອົບຮົມຄູ ໂດຍຜ່ານການເຊ່ືອມສານ 
ບົດຮຽນກ່ຽວກັບ ລບຕ ເຂ້ົາໃນຫັຼກສູດການຝຶກອົບຮົມຄູ ລວມທັງ 
ມີການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບວິທີສິດສອນວິຊາ ລບຕ ແລະ ການປັບ

ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຄູ.
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ປຸງແບບແຜນການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການສິດສອນ ລບຕ ຢູ່ໃນ 
ຫັຼກສູດຂອງວິທະຍາໄລຝຶກອົບຮົມຄູ ອີກດ້ວຍ.

ຜົນສໍາເລັດຕົ້ນຕໍໃນປີ 2012: 
ຜົນສໍາເລັດທາງດ້ານການຊ່ວຍເຫືຼອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ 
ລບຕ

 J ກິດຈະກໍາທາງດ້ານການຊ່ວຍເຫືຼອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ 
ລບຕ ຢູ່ແຂວງເຊກອງ ໄດ້ສ້ິນສຸດລົງໃນເດືອນສິງຫາ 2012, 
ພາຍຫັຼງທ່ີໄດ້ມີການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດມາເປັນເວລາ 3 ປີ. ຜູ້ ໃຫ້ 
ທຶນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ/ຫ້ອງ 
ການຫຼຸດຜ່ອນອາວຸດຄັງແສງ ແລະ ການສູ້ຮົບ ໄດ້ອະນຸມັດ 
ທຶນສະໜັບສະໜູນໃຫ້ໃໝ່ເພ່ືອດໍາເນີນວຽກງານດ່ັງກ່າວຢູ່ 
ແຂວງຊຽງຂວາງ. 

 J ໃນເດືອນກໍລະກົດ/ສິງຫາ, ອົງການເວີອີດູເຄເຊ້ີນ ໄດ້ເຮັດ 
ການປະເມີນຜົນ ແລະ ພົບວ່າ ຄຸນນະພາບຂອງການດູແລ 
ປ່ິນປົວໄດ້ມີການປັບປຸງດີຂ້ຶນ, ເຄືອຂ່າຍຝຶກອົບຮົມສາມາດ 
ສ່ົງເສີມໂອກາດໃນການຮຽນຮູ້ໃຫ້ພະນັກງານຢູ່ແຂວງຈົນ 
ຮອດຂ້ັນບ້ານໄດ້. 

 J ການເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການຈັດ ແລະ ການປັບປຸງອຸປະກອນ 
ຕ່າງໆທ່ີມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນ ເພ່ືອໃຊ້ເຂ້ົາໃນປັບປຸງພ້ືນຖານຫັຼກ 
ສູດການຮຽນການສອນ, ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄູຝຶກ ແລະ  ການ 
ປ່ິນປົວສຸກເສີນທາງການແພດ ແມ່ນໄດ້ເລ່ີມຕ້ົນຂ້ຶນແລ້ວ.

 J ເລ່ີມແຕ່ປີ 2007 ເປັນຕ້ົນມາ, ອົງການເວີອີດູເຄເຊ້ີນ ໄດ້ເຮັດ 
ວຽກກັບບັນດາຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ ເພ່ືອປັບປຸງສະມາຄົມ 
ທ່ີບ່ໍຫວັງຜົນກໍາໄລຂ້ຶນ. “ສະມາຄົມປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດ 
ໃຫ້ແກ່ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ” ໄດ້ຮັບການສ້າງຕ້ັງຂ້ຶນໃນປີ 

2011 ແລະ ກ່ໍເລ່ີມເຮັດວຽກຮ່ວມກັບອົງການເວີອີດູເຄເຊ້ີນ 
ໃນການສະໜອງການຊ່ວຍເຫືຼອໃຫ້ແກ່ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ 
ລບຕ ໂດຍການລະດົມຂົນຂວາຍທຶນ, ສະໜອງທຶນຊ່ວຍເຫືຼອ 
ຜ່ານກອງປ່ິນປົວທາງການແພດສໍາລັບຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍໃນ 
ສະໃໝສົງຄາມ ແລະ ການປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດ.

ການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ:
ໂຄງການທົດລອງປັບປຸງຮູບແບບການສິດສອນ ລບຕ ຢູ່ວິ 
ທະຍາໄລຝຶກອົບຮົມຄູ

 J ໄດ້ເຊື່ອມສານບົດຮຽນກ່ຽວກັບ ລບຕ ເຂົ້າໃນຫຼັກສູດການ 
ສິດສອນຂອງຄູ ພ້ອມທັງມີການຈັດຝຶກອົບຮົມ

 J ໄດ້ປັບປຸງແຜນການສິດສອນຮ່ວມກັບວິທະຍາໄລຝຶກອົບ
ຮົມຄູ ແລະ ໄດ້ສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບການປຶກສາ 
ຫາລື ແລະ ທົບທວນປະສິດທິຜົນຂອງການສິດສອນ/ແຜນ 
ການຮໍ່າຮຽນ

 J ໄດ້ຂະຫຍາຍວິທະຍາໄລຝຶກອົບຮົມຄູຂຶ້ນຕື່ມຈາກ 3 ແຫ່ງ 
ໃນປີ 2010/11 ມາເປັນ 8 ແຫ່ງໃນສົກປີ 2011/12

 J ໄດ້ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຄູຢູ່ໃນວິທະຍາໄລຝຶກອົບຮົມຄູແຕ່ລະ 
ແຫ່ງ. ປະຈຸບັນນ້ີ ມີຄູຝຶກຈໍານວນທັງໝົດ 24 ຄົນ

 J ໄດ້ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການສະແດງລະຄອນ 
ຕຸກກະຕາໃຫ້ແກ່ຄູສອນໃນວິທະຍາໄລຝຶກອົບຮົມຄູ 8 ແຫ່ງ

ການຝຶກອົບຮົມຢູ່ຂັ້ນແຂວງເປັນພື້ນຖານ

 J ໄດ້ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຄູສອນຢູ່ໃນ 4 ເມືອງໃໝ່ 
ພ້ອມທັງ ຕິດຕາມວິທີການສິດສອນຂອງຄູ

ກໍາລັງຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງຂອງ ລບຕ ຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນ
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 J ໄດ້ດໍາເນີນກອງປະຊຸມສໍາມະນາກ່ຽວກັບການສະແດງລະ 
ຄອນຕຸກກະຕາໃຫ້ແກ່ນັກສະແດງທ່ີເປັນຄູສອນຈໍານວນ 
33 ຄົນ ທີ່ມາຈາກ 9 ແຂວງ

 J ໄດ້ສໍາເລັດການເກັບກໍາຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບການສໍາຫຼວດເບ່ິງ 
ຄວາມຮູ້, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ການປະພຶດ ຂອງນັກຮຽນ 
ຊັ້ນປະຖົມ ແຕ່ປໍ 1-5 ໃນເວລາທີ່ສິດສອນກ່ຽວກັບ ລບຕ, 
ຊຶ່ງບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວ ຈະໄດ້ແຈກຢາຍໃນກາງປີ 2013

 J ໄດ້ສະໜັບສະໜູນການສະແດງລະຄອນຕຸກກະຕາກ່ຽວກັບ 
ການເຜີຍແຜ່ຂ້ໍມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງຂອງ ລບຕ 
ໃນຊ່ວງໄລຍະວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ, ວັນຄູແຫ່ງຊາດ ແລະ ວັນ 
ຊາດຂອງລາວ ຢູ່ໃນ 9 ແຂວງ

ການສະໜອງອຸປະກອນ:

 J ໄດ້ຈັດພິມ ແລະ ສະໜອງອຸປະກອນ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ  
ໃຫ້ແກ່ການສິດສອນກ່ຽວກັບ ລບຕ ໃຫ້ແກ່ 4 ເມືອງ ແລະ 
ວິທະຍາໄລຝຶກອົບຮົມຄູ 8 ແຫ່ງ. ອຸປະກອນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນ 
ປະກອບມີ ແຜນການສິດສອນກ່ຽວກັບ ລບຕ, ປ້ືມເລ່ົາເລ່ືອງ, 
ໂພດສ໌ເຕ້ີ, ປ້ືມເພັງກ່ຽວກັບ ລບຕ, ປ້ືມແຕ້ມຮູບ ແລະ ຄູມື 
ການສອນກ່ຽວກັບ ລບຕ

ຂ່າວ: ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ 
ໃນວັນທີ 1 ກັນຍາ 2012, ທ້າວ  ຢົວຢັງ (12) ແລະ ພີ່ນ້ອງຂອງ 
ລາວ, ທ້າວ ກົວລໍ (10) ໄດ້ພາກັນແລ່ນຫຼິ້ນຢູ່ນອກເຮືອນຂອງ 
ຕົນຢູ່ທີ່ບ້ານໜອນ, ເມືອງໂພນສະຫັວນ, ແຂວງຊຽງຂວາງ. 
ໜູ່ຂອງລາວອີກຜູ້ໜ່ຶງ ຊ່ືທ້າວ ເຢ ໄດ້ພົບເຫັນສ້ິນສ່ວນຂອງເສດ 
ເຫັຼກຢູ່ໃກ້ແຖວນ້ັນ ແລະ ກ່ໍໄດ້ເອົາກ້ອນຫີນທຸບລົງໃສ່. ທັນທີທັນ 
ໃດນ້ັນ, ມັນກ່ໍແຕກຂ້ຶນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ທ້າວ ເຢ ເສຍຊີວິດກັບທ່ີ, 
ສ່ວນທ້າວ ຢົວຢັງ ແລະ ພ່ີນ້ອງຂອງລາວ ທ້າວ ກົວລໍ ບາດເຈັບ 
ທັງສອງ. ທ້າວ ກົວ ບາດເຈັບທ່ີທ້ອງ, ແຂນທັງສອງຂ້າງ, ກ້ອງ 
ຫົວເຂົ່າເບື້ອງຊ້າຍ ແລະ ປາກເບື້ອງຂວາ (ແຂ້ວແຕກ 6 ເຫ້ັຼມ). 
ສ່ວນທ້າວ ຢົວຢັງ, ແຂນຂວາເບື້ອງເທິງຂອງລາວແມ່ນກະດູກ 
ແຕກ ແລະ ມີບາດແຜກວ້າງຢູ່ຫົວເຂົ່າເບື້ອງຂວາ,  ຊ່ຶງເຮັດໃຫ້
ລາວຕ້ອງນອນຮັກສາຢູ່ໂຮງໝໍເປັນເດືອນ. 

 ກໍລະນີເຫດການຂອງ ທ້າວ ຢົວຢັງ ແລະ ກົວລໍ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ 
ຄວາມສໍາຄັນຂອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອໃນການດູແລປິ່ນປົງໃຫ້ແກ່ຜູ້ 

ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ ຈາກອຸປະຕິເຫດ ລບຕ ເກີດຂ້ຶນແມ່ນໄດ້ 
ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການບາດເຈັບສາຫັດ ອັນເປັນເຫດໃຫ້ຕ້ອງມີການ 
ນອນປິ່ນປົວຮັກສາຢູ່ໂຮງໝໍເປັນເວລາດົນນານ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ 
ໃຊ້ເງິນຄໍາຈາກຄອບຄົວມາປິ່ນປົວເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ. ຄ່າ 
ໃຊ້ຈ່າຍໃນການປ່ິນປົວ ທ້າວ ຢົວຢັງ  ລວມທັງໝົດແມ່ນ 5 ລ້ານ 
ກີບ, ຊ່ຶງກ່ໍໂຊກດີຫຼາຍ ທ່ີມີກອງທຶນຊ່ວຍເຫືຼອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍໃນ 
ສະໃໝ່ສົງຄາມ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ທັງໝົດ. 

ສ່ວນຄອບຄົວໃດ ທີ່ບໍ່ເໝາະສົມຈະໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອສໍາລັບ 
ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກນັ້ນ ກໍ່ເນື່ອງຈາກວ່າ  ພວກເຂົາມີເງິນແຮ 
ກ້ອນນ້ອຍໜຶ່ງເກັບໄວ້ແລ້ວ. ແຕ່ໃນກໍລະນີ ທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ ້
ນໍາອອກມາຈ່າຍຄ່າປິ່ນປົວຮັກສາດ້ວຍຕົນເອງນັ້ນ, ອາດຈະ 
ເຮັດໃຫ້ເງິນແຮທັງໝົດບໍ່ເຫຼືອຢູ່ເລີຍ ແລະ ການຄໍ້າປະກັນທາງ 
ການເງິນເພື່ອດູແລອູ້ມຊູຄອບຄົວກໍ່ອາດຈະບໍ່ມີ. 

ວຽກຈຸດສຸມໃນປີ 2013:
ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ 
ລບຕ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ “ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ 
ແກ່ວຽກງານດູແລປິ່ນປົວແບບສຸກເສີນ” ຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ.

 J ຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດການປິ່ນປົວທາງການແພດຢູ່ໂຮງໝໍ 
ແຂວງ, ເມືອງ, ສຸກສາລາຍ່ອຍຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນບ້ານ  
ພ້ອມທັງສະໜອງວັດຖຸອຸປະກອນທີ່ສໍາຄັນໃນການປ່ິນປົວ
ທາງການແພດ

 J ຈັດຕ້ັງ ແລະ ຍົກລະດັບການປ່ິນປົວທາງການແພດແບບສຸກ 
ເສີນ ແລະ ຫັຼກສູດຢູ່ໃນວິທະຍາໄລຝຶກອົບຮົມຄູ

 J ຈັດພິມ ແລະ ແຈກຢາຍປື້ມຫຼັກສູດການປິ່ນປົວທາງການ
ແພດ

 J ຈັດຕ້ັງໂຄງການນ້ໍາສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ຢູ່ໃນຊົນ 
ຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ ລບຕ ຈໍານວນ 4 ແຫ່ງ ຢູ່ແຂວງ 
ຊຽງຂວາງ ໂດຍປະກອບມີການນໍາໃຊ້ຂ້ໍຄວາມ ແລະ ແຜນ 
ທ່ີບ້ານ   ເພ່ືອຕິດຕາມ  ແລະ     ລາຍງານເບ່ິງສະພາບກ່ຽວ ກັບພະ 
ຍາດຖອກທ້ອງຂອງເດັກນ້ອຍຢູ່ເຂດດ່ັງກ່າວ

ກໍາລັງເອົາເຈ້ຍມາເຮັດເປັນຕຸກກະຕາ, ຊ່ຶງເປັນພາກສ່ວນໜ່ຶງທ່ີນອນ 
ຢູ່ໃນກິດຈະກໍາໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ 

ນາງພະຍາບານທີ່ຫາກໍ່ຮຽນຈົບໃໝ່ ຢູ່ທີ່ໂຮງໝໍແຂວງຊຽງຂວາງ. 
ການຝຶກອົບຮົມ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມໜັ້ນໃຈຂຶ້ນໃນ 
ການເວລາເຮັດການຮັກສາບາດແຜຂັ້ນຕົ້ນໃຫ້ແກ່ຄົນເຈັບ.
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ປະສານກັບສະມາຄົມປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດ ແລະ ພາກ 
ສ່ວນລັດຖະບານ ເພ່ືອຊ່ວຍເຫືຼອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ:

 J ລົງຕິດຕາມຢ້ຽມຢາມບັນດາຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ ເພ່ືອກໍາ 
ນົດເບ່ິງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຊັບພະຍາກອນຂອງເຂົາເຈ້ົາ

 J ສືບຕ່ໍລະດົມຂົນຂວາຍທຶນຊ່ວຍເຫືຼອສໍາລັບການດູແລປ່ິນປົວ
ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ ແລະ ການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ 
ຂອງເຂົາເຈ້ົາ

 J ສືບຕ່ໍດໍາເນີນກິດຈະກໍາກ່ຽວກັບການປັບປຸງຊີວິດການເປັນ 
ຢູ່ ແລະ ແຜນງານອື່ນໆ ສໍາລັບຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ

ການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ:
ໂຄງການສິດສອນກ່ຽວກັບ ລບຕ ຈະເປັນການສ້າງຄວາມອາດ 
ສາມາດໃຫ້ແກ່ຄູສອນຢູ່ໃນໂຮງຮຽນຊ້ັນປະຖົມສຶກສາ ແລະ ວິທະ 
ຍາໄລຝຶກອົບຮົມຄູ ໃຫ້ມີຄວາມເຂ້ັມແຂງ ພ້ອມທັງ ຈະສະໜັບ 
ສະໜູນທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ການເງິນ ໃຫ້ແກ່ບັນດາຄູທີ່ 
ກຽມຈະຂ້ຶນສອນໃໝ່ຢູ່ໃນວິທະຍາໄລຝຶກອົບຮົມຄູ ຄື:

 J ສະໜັບສະໜູນນັກສະແດງລະຄອນຕຸກກະຕາ ກ່ຽວກັບວິທີ 
ການນໍາເອົາຂ້ໍມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບ ລບຕ ລົງເຜີຍແຜ່ຢູ່ໃນ 
ຊຸມຊົນຕ່າງໆ

 J ສະໜອງ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຄູສອນ 
ພ້ອມທັງ ມີການຕິດຕາມ

 J ດໍາເນີນການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຄູສອນມືອາຊີບ ແລະ ບັນດາ 
ຄູທ່ີກຽມຈະຂ້ຶນສອນໃໝ່ຢູ່ໃນວິທະຍາໄລ

 J ສັງລວມມາດຕະຖານຄູ່ມືໃນການສິດສອນກ່ຽວກັບຄວາມ 
ສ່ຽງຈາກ ລບຕ ຢູ່ໃນວິທະຍາໄລຝຶກອົບຮົມຄູ

 J ເຮັດການປະເມີນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂ້ັນເມືອງ  ແລະ  ຄູອາຈານ 
ຢູ່ໃນ 21ເມືອງ

 J ສະໜອງອຸປະກອນການຮຽນ

ຄູ່ຮ່ວມປະຕິບັດງານຕ່າງໆ:
ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ/ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ:
ສູນຟ້ືນຟູໜ້າທ່ີການ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມງານຫັຼກໃນລະດັບສູນກາງ   ແລະ 
ເປັນສູນກາງໃນການປະສານງານຕິດຕ່ໍພົວພັນ ກ່ຽວກັບການດຳ
ເນີນກິດຈະກໍາຊ່ວຍເຫືຼອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຢູ່ຂ້ັນແຂວງ.

ພະແນກສາທາລະນະສຸກ, ໂຮງໜໍແຂວງ ແລະ ເມືອງ ຢູ່ແຂວງ 
ຊຽງຂວາງ, ຫົວພັນ, ຄຳມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, 
ຈຳປາສັກ ແລະ ເຊກອງ ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິ
ຫານກອງທຶນປ່ິນປົວຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍແຕ່ປາງສົງຄາມ ແລະ ຈັດ 
ຕ້ັງປະຕິບັດການຝຶກອົບຮົມຕ່າງໆ.

ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ:

 J ພະນັກງານແພດໝໍ ແລະ ອາສາສະໜັກສຸກສາລາຂັ້ນບ້ານ 
ຢູ່ໃນບັນດາເມືອງເປົ້າໝາຍ

 J ບັນດາຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ ແລະ ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ 
ເຂ້ົາເຈ້ົາ  ຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບທນຶຊ່ວຍເຫຼອືໃນການຟືນ້ຟຮັູກສາ  ແລະ 
ການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່

 J ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຜູ້ທ່ີເສຍຊີວິດຈາກອຸປະຕິເຫດ ລບຕ 
ແລະ ປະຊາຊົນຜູ້ທ່ີຖືກກໍານົດຢູ່ໃນຊ່ວງການສໍາຫຼວດກ່ຽວ
ກັບຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ ອຸປະຕິເຫດຈາກ ລບຕ ແມ່ນໄດ້ 
ຮັບການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່

ການສຶກສາກ່ຽວກັບ ລບຕ:
ກົມປະຖົມ ແລະ ອະນຸບານ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.

ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ:
ແມ່ນບັນດາຄູສອນແຕ່ຊັ້ນປໍ 1-5,  ອໍານວຍການ ແລະ ຄູອາ 
ຈານຕ່າງໆ ທ່ີໄດ້ນໍາໃຊ້ຫັຼກສູດການຮຽນການສອນວິຊາ ລບຕ 
ໂດຍໄດ້ຮັບການແນະນໍາຈາກກົມປະຖົມ ແລະ ອານຸບານ, ລວມ 
ທັງບັນດາກຸ່ມຄົນທີ່ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ 
ຈາກໂຄງການດ່ັງກ່າວຢູ່ໃນ 4 ເມືອງ (ໝອກ, ທ່າໂທມ, ແປກ 
ແລະ ພູຄູນ), ຊ່ຶງລວມມີນັກຮຽນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈໍານວນ 
3,757 ຄົນ ຢູ່ໃນ 22 ໂຮງຮຽນ ແລະ ມີຄູຈໍານວນ 93 ຄົນ. ຢູ່ໃນ 
ວິທະຍາໄລຝຶກອົບຮົມຄູ, ກ່ໍປະກອບຄູຈໍານວນ 15 ຄົນທ່ີໄດ້ເຂ້ົາ
ຮ່ວມໃນຝຶກອົບຮົມວິຊາສະເພາະຄູ ແລະ ນັກຮຽນ 1,000 ຄົນ. 

ເດັກນ້ອຍ ກັບຕຸກະຕາທ່ີໃຊ້ເຂ້ົາໃນກິດຈະກໍາໂຄສະນາສຶກສາ 
ຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ
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ຂ່າວດີ: ການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ
ຕ໋ອກ (8) ແມ່ນນັກຮຽນຊ້ັນປະຖົມຢູ່ບ້ານຫາດແປງ, ເມືອງປາກ 
ອູ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ. ລາວ ໄດ້ພົບເຫັນ ລບຕ ໃນຂະນະທ່ີລາວ 
ກໍາລັງຍ່າງຢູ່ກັບພ່ໍຕູ້ຂອງລາວຕາມທາງໄປນາ. ລບຕ ແມ່ນຕົກ 
ຢູ່ບໍລິເວນຄອງຊົນລະປະທານ. ລາວສາມາດເຫັນມັນໄດ້ ກ່ໍເນ່ືອງ 
ຈາກວ່າ ນ້ໍາຢູ່ໃນຄອງຊົນລະປະທານໃນຊ່ວງນ້ັນແມ່ນແຫ້ງ. ຕ໋ອກ 
ກ່ໍເປັນນັກຮຽນຄົນໜ່ຶງທ່ີໄດ້ຮຽນກ່ຽວກັບວິຊາ ລບຕ, ຈ່ຶງເຮັດໃຫ້ 
ລາວ ຮູ້ວ່າ ສ່ິງດ່ັງກ່າວທ່ີຕົກຢູ່ໃນຄອງຊົນລະປະທານນ້ັນ ແມ່ນສ່ິງ 
ຂອງທີ່ອັນຕະລາຍແນ່ນອນ ຖ້າລາວຫາກໄປຈັບມັນຂຶ້ນມາ 
ແລະ ແກ່ວງຫ້ິຼນ. ຫັຼງຈາກນ້ັນ, ລາວກ່ໍໄດ້ໄປບອກພ່ໍຕູ້ຂອງລາວ 
ກ່ຽວກັບ ລບຕ ທ່ີໄດ້ພົບເຫັນ. ພ່ໍຕູ້ຂອງລາວ ກ່ໍໄດ້ເຕືອນລາວວ່າຢ່າ 
ໄປໃກ້ເດັດຂາດ ເພາະວ່າ ມັນສາມາດແຕກຂ້ຶນໄດ້ທຸກເວລາ. ຫັຼງ 
ຈາກນ້ັນ, ພ່ໍຕູ້ຂອງລາວ ກ່ໍໄດ້ໄປລາຍງານໃຫ້ນາຍບ້ານຮັບຊາບ 
ແລະ ນາຍບ້ານກ່ໍໄດ້ນໍາໄປລາຍງານໃຫ້ ຄກລ ແລະ ມັນກ່ໍໄດ້ຖືກ 
ທໍາລາຍໃນທ່ີສຸດ. ການປະສານສົມທົບກັນແບບນ້ີ ແມ່ນສາມາດ 
ປ້ອງກັນປະຊາຊົນໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພຈາກເຫດການຮ້າຍແຮງ 
ທ່ີອາດຈະເກີດຂ້ຶນໃນທຸກເມ່ືອ. ເລ່ືອງລາວດ່ັງກ່າວນ້ີ ແມ່ນບ່ົງບອກ 
ໃຫ້ເຮົາໄດ້ຮູ້ຈັກຄວາມສໍາຄັນຂອງວຽກງານໂຄສະນາສຶກສາ 
ຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ ຢູ່ໃນບັນດາບ້ານທ່ີມີ ລບຕ ຕົກຄ້າງ.

ການຈັດກິດຈະກໍາເປັນກຸ່ມຢູ່ໂຮງຮຽນ ເພ່ືອຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການໂຄ
ສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ.
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ບຸກຄະລາກອນໃນປີ 2012:
ປະຈໍາຢູ່ຫ້ອງການ ປະຈໍາຢູ່ຝ່າຍປະຕິບັດງານ

ລາວ ຕ່າງປະເທດ ລາວ ຕ່າງປະເທດ

ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ

2 4 1 6 4 5

ຕົວເລກສະຖິຕິໃນປີ 2012:
ການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ

ການໂຄສະນາສຶກສາຊຸມຊົນ
ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ

ຈໍານວນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ
ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການດໍາລົງຊີວິດ 

(ສະມາຄົມປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດ)

ສະຖານທີ່
ລົງຢ້ຽມຢາມ

ຜູ້ໄດ້ຮັບ
ຜົນປະໂຫຍດ

ທາງດ້ານການເງິນ ທາງດ້ານການແພດ ຈ/ນ ບ້ານ ຈ/ນ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ

ໂຮງຮຽນ 1,962 ຜູ້ລອດຊີວິດ          
ໃໝ່ຈາກ ລບຕ

ຊຽງຂວາງ – 30  

ສະຫວັນນະເຂດ - 2

ສັດລ້ຽງ: 2 ບ້ານ 30 ຄົນ

ນັກຮຽນ 182,345 ການຮັກສາ

ຟື້ນຟູ

ຜູ້ລອດຊີວິດ 16 ຄົນ 
ໃນຈໍານວນ 22 ຄົນ

ຫັດຖະກໍາ:  10 

ບ້ານ
150

ຄູສອນ 6,237 ລວມມູນຄ່າ: 20,000 ໂດລາສະຫະລັດ

ພື້ນທີ່ການປະຕິບັດງານ:
ກິດຈະກໍາ ສະຖານທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ

ການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ 
ລບຕ

1. 4 ເມືອງ ຢູ່ແຂວງຫົວພັນ: ເມືອງຊໍາເໜືອ, ຫົວເມືອງ, ວຽງທອງ ແລະ ວຽງໄຊ

2. 8 ເມືອງ ຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ: ເມືອງແປກ, ພູກູດ, ຄໍາ, ໜອງແຮດ, ຄູນ, ຜາໄຊ,    
ທ່າໂທມ ແລະ ໝອກ

3. 4 ເມືອງ ຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ: ເມືອງງອຍ, ນ້ຳບາກ, ປາກອູ ແລະ ພູຄູນ

4. 4 ເມືອງ ຢູ່ແຂວງຄໍາມ່ວນ: ເມືອງມະຫາໄຊ, ຍົມມະລາດ, ບົວລະພາ ແລະ ໄຊບົວ 
ທອງ

5. 6 ເມືອງ ຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ: ເມືອງນອງ, ເຊໂປນ, ວິລະບູລີ, ພິນ, ພະລານ 
ໄຊ ແລະ ທ່າພັງທອງ

6. 5 ເມືອງ ຢູ່ແຂວງສາລະວັນ: ເມືອງເລົາງາມ, ຕຸມລານ, ຕະໂອ້ຍ ແລະ ສະມ້ວຍ

7. 2 ເມືອງ ຢູ່ແຂວງຈໍາປາສັກ: ເມືອງປາກຊ່ອງ ແລະ ບາຈຽງ

8. 4 ເມືອງ ຢູ່ແຂວງເຊກອງ: ລະມາມ, ທ່າແຕງ, ກະລຶມ ແລະ ດາກຈຶງ

9. 5 ເມືອງ ຢູ່ແຂວງອັດຕະປື: ພູວົງ, ສານໄຊ, ໄຊເສດຖາ, ສາມັກຄີໄຊ ແລະ 
ສະໜາມໄຊ

ໃນສົກປີ 2012 - 2013. ໂຄງການຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຢູ່ໃນ 4 ເມືອງຂອງແຂວງ 
ຫຼວງພະບາງ ແລະ ຊຽງຂວາງຄື: 

1. ເມືອງພູຄູນ ຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ

2. ເມືອງປາກອູ ຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ

3. ເມືອງໝອກ ຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ

4. ເມືອງທ່າໂທມ ຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ

ກອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍແຕ່ 
ປາງສົງຄາມ

ໃນທຸກໆເມືອງຂອງແຂວງຊຽງຂວາງ, ຫົວພັນ, ຄໍາມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, 
ຈໍາປາສັກ ແລະ ເຊກອງ

ປັບປຸງຂອດບໍລິການປິ່ນປົວທາງການແພດ ເມືອງທ່າໂທມ, ໝອກ, ຄໍາ, ຄູນ, ໜອງແຮດ ແລະ ແປກ (ໂຮງໝໍແຂວງ)
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ສະພາບການເງິນ: 

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນປີ 2012: (ໂດລາສະຫະລັດ)

ລາຍລະອຽດ ຈໍານວນ (ໂດລາສະຫະລັດ)

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປະຕິບັດງານພິເສດ 213,221

ລວມ 213,221

ການປະກອບສ່ວນຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ ໃນປີ 2012 (ໂດລາສະຫະລັດ)
ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ເງິນທີ່ໄດ້ຮັບໃນປີ 2012 (ໂດລາສະຫະລັດ)

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດອາເມລິກາ, ຫ້ອງການຫຼຸດຜ່ອນອາວຸດ ແລະ ການສູ້ຮົບ  
ສໍາລັບ ”ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງການການປະຖົມພະຍາບານຂັ້ນຕົ້ນ”

136,000

ກອງທຶນເນຍໂຄດສ໌ ສໍາລັບການປັບປຸງການສຶກສາ, ການດູແລຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ 
ລບຕ ແລະ ການດໍາລົງຊີວິດ

 26,500

ອົງການແມັກ ສໍາລັບການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ 10,684

ສະຖານທູດອົດສ໌ຕຼາລີ (ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າໂດຍກົງ) ເພື່ອຂະຫຍາຍການຝຶກອົບຮົມ 
ກ່ຽວກັບການຜະລິດລໍ້ເຫຼື່ອນ

17,964

ແກຼບສ໌ຟໍຮູແມນນີຕີ ສໍາລັບການດູແລຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ ແລະ ວັດຖຸອຸປະ 
ກອນຕ່າງໆທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຜະລິດລໍ້ເຫຼື່ອນ

20,000

ລວມ 211,148
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ  ເລກທ:ີ 406/ນຍ 
     ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທ່ີ  8/11/2011

ດໍາລັດ

ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ                                                                                        
ເພື່ອການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ

- ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບເລກທີ 02/ສພຊ, ລົງວັນທີ່ 06 ພຶດສະພາ 2003.
- ອີງຕາມຂໍຕ້ກົລົງວາ່ດ້ວຍການແບງ່ໜາ້ທີຮ່ບັຜດິຊອບຊ້ີນໍາວຽກງານລະຫວາ່ງ ນາຍົກ   ແລະ     ບັນດາຮອງນາຍກົລັດຖະມນົຕີ 

ສະບັບເລກທ່ີ 71/ນຍ, ລົງວັນທີ 15 ສິງຫາ 2011.

- ອີງຕາມການສະໜີຂອງຫົວໜ້າ ຄພທສ, ປະທານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພ່ືອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບ່ໍທັນແຕກ 
ທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ, ສະບັບເລກທ່ີ 730/ຄພທສ, ລົງວັນທີ 2 ກັນຍາ 2011.

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອອກດໍາລັດ:
ມາດຕາ 1: ແຕ່ງຕັ້ງ ທ່ານ ອາຊາງ ລາວລີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຜູ້ຊີ້ນໍາວຽກງານວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ເປັນຜູ້ຊີ້ນໍາຄະນະກໍາ 

ມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ.

ມາດຕາ 2: ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ (ຄຊກລ) 
ໂດຍປະກອບດ້ວຍບັນດາທ່ານ ທີ່ມີລາຍຊື່ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ທ່ານລັດຖະມົນຕີປະຈຳ ຫລບ, ຫົວໜ້າ ຄພທສ       ເປັນປະທານ 

2. ທ່ານລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ     ເປັນຮອງປະທານ

3. ທ່ານລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ   ເປັນຮອງປະທານ

4. ທ່ານຫົວໜ້າ ກົມຊ່າງແສງ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ     ເປັນກໍາມະການ

5. ທ່ານຫົວໜ້າກົມຈັດຕັ້ງສາກົນ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ       ເປັນກໍາມະການ

6. ທ່ານຫົວໜ້າກົມສື່ມວນຊົນ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ  ເປັນກໍາມະການ

7. ທ່ານຫົວໜ້າກົມປິ່ນປົວ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ                   ເປັນກໍາມະການ

8. ທ່ານຫົວໜ້າກົມຮ່ວມມືສາກົນ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ   ເປັນກໍາມະການ

9. ທ່ານຫົວໜ້າກົມງົບປະມານ ກະຊວງການເງິນ      ເປັນກໍາມະການ

10. ທ່ານຫົວໜ້າກົມແຜນການ-ຮ່ວມມື ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ   ເປັນກໍາມະການ

11. ທ່ານຫົວໜ້າກົມປູກຝັງ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້             ເປັນກໍາມະການ

12. ກົມ 106 ກົມໃຫ່ຍ ປກສ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ     ເປັນກໍາມະການ

13. ທ່ານຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ    ເປັນກໍາມະການ

14. ທ່ານຫົວໜ້າກົມອົບຮົມຂະບວນການ ສູນກາງ ຊປປ ລາວ     ເປັນກໍາມະການ

15. ທ່ານຫົວໜ້າກົມອົບຮົມຂະບວນການ ສູນກາງ ຊປປ ລາວ      ເປັນກໍາມະການ
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16. ທ່ານຮອງຫົວໜ້າຫອ້ງການ ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ    ເປັນກໍາມະການ
17. ທ່ານຫົວໜ້າຫ້ອງການຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ                             

ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ      ເປັນກຳມະການ   
          ແລະ ເປັນຫົວໜ້າກອງເລຂາ

ມາດຕາ 3:  ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງ ມີພາລະບົດບາດດັ່ງລຸ່ມນີ້: 

1. ຄົ້ນຄ້ວາສ້າງ, ຊີ້ນໍາປະຕິບັດ ແລະ ທົບທວນແຜນຍຸດທະສາດແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ,
2. ກຳນົດ ແລະ ສະໜອງທິດທາງນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ, 
3. ຢັ້ງຢືນ, ອອກໃບອະນຸຍາດ, ກວດກາ ບັນດາອົງການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ, 
4. ສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນ, ຈັດລຽງບູລິມະສິດ ແລະ ອື່ນໆ ກ່ຽວກັບວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ, 
5. ປະສານງານໃນການຈັດກິດຈະກຳຕ່າງໆກ່ຽວກັບວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ, 
6. ຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບຂອງບັນດາກິດຈະກຳເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ,
7. ປະເມີນຜົນກະທົບພາຍຫລັງສຳເລັດການກວດກູ້ ແລະ ວຽກອື່ນໆ,
8. ສັງລວມລາຍງານການປະຕິບັດກິດຈະການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກໃຫ້ລັດຖະບານ. 
9. ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ ແຕ່ສູນກາງ-ທ້ອງຖິ່ນ, ປະເທດຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ 

ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 

ມາດຕາ 4: ມອບໃຫ້ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ ຄົ້ນ 
ຄວ້າອອກຂໍ້ກຳນົດ, ກົດລະບຽບການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານເກັບກູ້ລະເບີດແຕ່ຂັ້ນ 
ສູນກາງລົງຮອດທ້ອງຖິ່ນ. 

ມາດຕາ 5: ບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນກ່ຽວຂ້ອງພ້ອມດ້ວຍບັນດາທ່ານທີ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງຈົ່ງຮັບຮູ້ 
ແລະ ປະຕິບັດຕາມດຳລັດສະບັບນີ້ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.  

ມາດຕາ 6:  ດຳລັດສະບັບນີ້ ປ່ຽນແທນດໍາລັດສະບັບເລກທີ 164/ນຍ, ລົງວັນທີ 9 ມີຖຸນາ 2011 ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳ 
ມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກ ຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ມີຜົນສັກສິດ
ນັບແຕ່ມື້ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ. 

          ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
          ລາຍເຊັນ ແລະ ກາປະທັບ

        

              ທອງສິງ ທໍາມະວົງ
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດຖະນະຖາວອນ 

ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ  
ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂ  ເລກທ່ີ___096__ /ຄຊກລ. 
ບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທ່ີ 28 ພຶດສະພາ 2013

ຂໍ້ຕົກລົງ 

ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ                                                               

ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ (ຄຊກລ)

- ອີງຕາມດໍາລັດສະບັບເລກທີ່ 406/ນຍ, ວັນທ່ີ 8 ພະຈິກ 2012 ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕ້ັງຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ 
ເພ່ືອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບ່ໍທັນແຕກ ທ່ີຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ (ຄຊກລ).

- ອີງຕາມແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ (ລບຕ) ສຳລັບປີ 2011 ເຖິງ 2020, 
ວັນທີ່ 22 ມີຖຸນາ 2012.

ລັດຖະມົນຕີປະຈໍາຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ,

ປະທານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ                                                    
ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ ອອກຂໍ້ຕົກລົງ:  

ໝວດທີ 1 
ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ

ມາດຕາ 1: ຈຸຸດປະສົງ

  ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີ ກໍານົດທ່່ີຕ້ັງ, ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທ່ີ, ຂອບເຂດສິດ, ໂຄງປະກອບການຈັດຕ້ັງ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ 
ຂອງຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພ່ືອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບ່ໍທັນແຕກທ່ີຕົກ ຄ້າງ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

ມາດຕາ 2. ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ

  ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພ່ືອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບ່ໍທັນແຕກ ທ່ີຕົກຄ້າງ ຢູ່ ສປປ ລາວແມ່ນໂຄງປະກອບ 
ການຈັດຕ້ັງຂອງລັດຖະບານ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກົມການເມືອງສູນກາງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ 
ໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ, ເປັນຜູ້ຄ້ົນຄວ້ານະໂຍບາຍ,  ແຜນການ,     ໂຄງການ   ແລະ     ປະສານງານຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນ 
ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ  ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂບັນ ຫາລະເບີດບ່ໍທັນແຕກ  ທ່ີຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ  ລາວ  ໃນຂອບເຂດທ່ົວປະເທດ. 

  ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພ່ືອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບ່ໍທັນແຕກທ່ີຕົກຄ້າງ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຂຽນເປັນຕົວອັກ 
ສອນຫຍ້ໍວ່າ “ຄຊກລ”
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ໝວດທ 2 
ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ

ມາດຕາ 3. ໜ້າທີ່ຂອງ ຄຊກລ.

3.1 ຄົ້ນຄວ້າ, ເຊື່ອມຊຶມ ແລະ ຫັນແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ທິດທາງແຜນການຂອງລັດ ເຂົ້າໃນຂົງເຂດ 
ວຽກງານການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ (ລບຕ).

3.2 ສ້າງ, ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ແລະ ທົບທວນແຜນຍຸດທະສາດ ຫືຼ ແຜນດຳເນີນງານອ່ືນໆກ່ຽວກັບວຽກງານແກ້ໄຂບັນ 
ຫາ ລບຕ.

3.3 ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດຂອງບັນດາອົງການປະຕິບັດງານແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ.

3.4 ຮັບຮອງແຜນການ ແລະ ງົບປະມານແຕ່ລະໄລຍະຂອງ ຄຊກລ ແລະ ໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດ. 

3.5 ກັບກະຊວງ, ອົງການທຽບເທ່ົາ ແລະ ທ້ອງຖ່ິນ ເພ່ືອຈັດລຽງບູລິມະສິດການເກັບກູ້, ການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມ 
ອັນຕະລາຍ ແລະ ການຊ່ວຍເຫືຼອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ.

3.6 ກວດກາ, ຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບ ແລະ ອອກໃບອະນຸຍາດໃຫ້ບັນດາອົງການປະຕິບັດງານແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ.

3.7 ເກັບກໍາ, ວິເຄາະ, ສ້າງແຜນທີ່ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວຽກງານການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ.

3.8 ປະສານກັບບັນດາປະເທດຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນຕ່າງໆ ເພ່ືອປຸກລະດົມທຶນ ແລະ ເຕັກ  
ນິກວິຊາການເຂ້ົາໃນວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ.

3.9 ຄຸ້ມຄອງສູນຝຶກອົບຮົມເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດ.

3.10 ຄົ້ນຄວ້າທົດລອງເຕັກນິກ, ເຕັກໂນໂລຊີ ເຂົ້າໃນວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ.

3.11 ປະເມີນຜົນພາຍຫັຼງການເກັບກູ້, ການໂຄສະນາຄວາມອັນຕະລາຍ ແລະ ການຊ່ວຍເຫືຼອຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ 
ລບຕ ຂອງບັນດາອົງການປະຕິບັດງານແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ.

3.12 ຄຸ້ມຄອງພາຫະນະ, ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຕ່າງໆຂອງ ຄຊກລ ແລະ ຂອງບັນດາອົງການປະຕິບັດງານດ້ານການ 
ແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ.

3.13 ສະຫຼຸບສັງລວມ ແລະ ລາຍງານການປະຕິບັດກິດຈະກຳແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ໃຫ້ລັດຖະບານຢ່າງປົກກະຕິ.

ມາດຕາ 4. ຂອບເຂດສິດຂອງ ຄຊກລ.
4.1 ອອກຂໍ້ຕົກລົງ, ຄຳສັ່ງ, ແຈ້ງການ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆກ່ຽວກັບວຽກງານການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ. 

4.2 ຕົກລົງ ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ຍົກເລີກໜ່ວຍງານຂອງ ຄຊກລ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ.

4.3 ອະນຸມັດການນຳໃຊ້ທຶນລັດຖະບານ ແລະ ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກສາກົນເຂົ້າໃນວຽກງານການແກ້ໄຂບັນຫາ 
ລບຕ ພ້ອມທັງດຳເນີນການກວດກາການນຳໃຊ້ທຶນດັ່ງກ່າວຢ່າງປົກກະຕິ.

4.4 ເຂ້ົາຮ່ວມກອງປະຊຸມສົນທິສັນຍາ ແລະ ອະນຸສັນຍາສາກົນຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບວຽກງານການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ.

4.5 ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ລົງນາມໃສ່ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ຫຼື ຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືຕ່າງໆກ່ຽວກັບວຽກງານການແກ້ໄຂ 
ບັນຫາ ລບຕ.

4.6 ຮຽກປະຊຸມຕ່າງໆກ່ຽວກັບວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ.

4.7 ປະຕິບັດສິດອື່ນໆທີ່ພົວພັນກັບວຽກງານການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ.

ມາດຕາ 5. ໜ້າທີ່ຂອງຫ້ອງການ ຄຊກລ.
5.1 ເປັນເສນາທິການຄົ້ນຄວ້າທຸກໆບັນຫາກ່ຽວກັບວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ໃຫ້ແກ່ ຄຊກລ.

5.2 ຊ່ວຍ ຄຊກລ ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທ່ົວຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ.

5.3 ຊ່ວຍ ຄຊກລ ປະສານກັບກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອສ້າງແຜນການ ແລະ ງົບປະມານ 
ຂອງ ຄຊກລ ແຕ່ລະໄລຍະ.
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5.4 ຕາງໜ້າ ຄຊກລ ປະສານກັບປະເທດຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ອົງການສາກົນຕ່າງໆ ເພ່ືອລະດົມທຶນຮອນ ແລະ ເຕັກນິກວິຊາ
ການເຂ້ົາໃນວຽກງານການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ.

5.5 ຊ່ວຍ ຄຊກລ ຄົ້ນຄວ້າທົດລອງ ເຕັກນິກ-ເຕັກໂນໂລຊີ ເຂົ້າໃນວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ.

5.6 ຊ່ວຍ ຄຊກລ ກວດກາ, ຮັບຮອງຄຸນນະພາບ ແລະ ອອກໃບອະນຸຍາດໃຫ້ບັນດາອົງການປະຕິບັດງານແກ້ໄຂ
ບັນຫາ ລບຕ.  

5.7 ຊ່ວຍ ຄຊກລ ເກັບກໍາ, ວິເຄາະ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນ ລບຕ.

5.8 ຊ່ວຍ ຄຊກລ ປະເມີນຜົນພາຍຫັຼງການປະຕິບັດການເກັບກູ້, ໂຄສະນາສຶກສາຄວາມອັນຕະລາຍ ແລະ ການ 
ຊ່ວຍເຫືຼອຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ.

5.9 ຊ່ວຍ ຄຊກລ ຄຸ້ມຄອງພາຫະນະ, ວັດຖຸອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຕ່າງໆຂອງຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ. 

5.10 ສ້າງ ແລະ ສະເໜີບົດລາຍງານການປະຕິບັດວຽກງານຂອງ ຄຊກລ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

5.11 ຊ່ວຍ ຄຊກລ ຄຸ້ມຄອງສູນຝຶກອົບຮົມເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດ.

5.12 ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງປະທານ ຄຊກລ.

ມາດຕາ 6. ຂອບເຂດສິດຂອງຫ້ອງການ ຄຊກລ.

6.1 ຄົ້ນຄວ້າ, ສະເໜີປັບປຸງ ຫຼື ປ່ຽນແປງໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຊ່ວຍວຽກຂອງ ຄຊກລ. 

6.2 ຕາງໜ້າໃຫ້ ຄຊກລ ອະນຸມັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດຂອງຫ້ອງການ ຄຊກລ ຕາມແຜນງົບປະມານປະຈໍາປີທີ່ຖືກ
ອະນຸມັດຈາກ ຄຊກລ ແລ້ວ.

6.3 ຕາງໜ້າ ຄຊກລ ກວດກາການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດບົດບັນທຶກຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງບັນດາອົງການປະຕິບັດງານການ
ແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ.

6.4 ຕາງໜ້າໃຫ້ ຄຊກລ ປະສານສົມທົບກັບບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທ່ົາ ແລະ ທ້ອງຖ່ິນ ເພ່ືອຄຸ້ມຄອງວຽກງານ 
ການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ.

6.5 ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສົນທິສັນຍາ ແລະ ອະນຸສັນຍາສາກົນຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບວຽກງານການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ 
ທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

6.6 ຕາງໜ້າ ຄຊກລ ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ກັບບັນດາອົງການປະຕິບັດງານແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ.

6.7 ປະຕິບັດສິດອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງ ຄຊກລ.

ມາດຕາ 7. ໜ້າທີ່ຂອງບັນດາພະແນກ ຂອງຫ້ອງການ ຄຊກລ.

7.1 ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ການເງິນ.

1) ຄ້ົນຄວ້າ, ສະເໜີຮັບ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດຂອງຂະແໜງການ 
ລບຕ. 

2) ປະສານກັບກະຊວງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ເພ່ືອບໍລິການໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ, ວີຊາ, ໜັງສືຜ່ານແດນ, ບັດປະຈຳ 
ຕົວ ແລະ ໃບອະນຸຍາດຂັບຂ່ີຍານພາຫະນະຢູ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ແກ່ຊ່ຽວຊານ ແລະ ທ່ີປຶກສາຕ່າງປະເທດ.

3) ຮັບຜິດຊອບວຽກງານພິທີການ, ວຽກງານຮັກສາຄວາມສະອາດ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ວຽກ
ງານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຂອງຫ້ອງການ ຄຊກລ.

4) ຮັບຜິດຊອບວຽກງານເອກະສານທາງລັດຖະການຂອງ ຄຊກລ ແລະ ຂອງຫ້ອງການ ຄຊກລ ເຊ່ັນ: ເອກະ 
ສານ ຂາເຂ້ົາ-ອອກ, ຈັດສ່ົງເອກະສານ, ພິມເອກະສານ, ອັດສຳເນົາ ແລະ ອ່ືນໆ.

5) ຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາຊັບສົມບັດຕ່າງໆເຊັ່ນ: ກາປະທັບ, ຍານພາຫະນະ, ເຄື່ອງອັດສຳເນົາເອກະ 
ສານ, ຄອມພິວເຕີ, ເຄື່ອງພິມ, ໂທລະສັບ, ໂທລະສານ, ເຄຫາສະຖານ ແລະ ຊັບສົມບັດອື່ນໆຂອງ 
ຄຊກລ ແລະ ຂອງບັນດາອົງການປະຕິບັດງານດ້ານການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ. 

6) ຂ້ຶນແຜນງົບປະມານ, ຄຸ້ມຄອງ ການຮັບ-ຈ່າຍ ແລະ ສະຫຸຼບລາຍງານການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດງົບປະມານຂອງ 
ຄຊກລ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.
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7) ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫ້ອງການ ຄຊກລ.   

7.2 ພະແນກແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື.

1) ຄົ້ນຄວ້າ ສະເໜີ ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນການ ແລະ ໂຄງການ ຂອງ ຄຊກລ ພ້ອມທັງສະຫຼຸບລາຍງານ
ການປະຕິບັດແຜນການດັ່ງກ່າວເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.

2) ກະກຽມກອງປະຊຸມປະຈໍາປີ, ກອງປະຊຸມສາມັນຂອງ ຄຊກລ, ກອງປະຊຸມທົບທວນກັບ ສປຊ, ກອງປະ 
ຊຸມຂະແໜງການກັບປະເທດຜູ້ໃຫ້ທຶນ.

3) ຄ້ົນຄວ້າ ສະເໜີ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂ້ົາໃຈ, ບັນດາສົນທິສັນຍາສາກົນ, ອະນຸສັນຍາສາກົນ ແລະ ນິຕິກໍາ 
ອ່ືນໆ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ.

4) ຈັດຕັ້ງງານສະຫຼອງວັນສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍລະເບີດຝັງດິນ, ລະເບີດລູກຫວ່ານ ແລະ ອື່ນໆ...

5) ປະສານກັບສື່ມວນຊົນລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊ ຂອງ ຄຊກລ.

6) ໂຄສະນາຂົນຂວາຍທຶນຮອນ ແລະ ເຕັກນິກວິຊາການຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂ້ົາໃນການແກ້  
ໄຂບັນຫາ ລບຕ.

7) ສ້າງ ແລະ ສະເໜີ ບົດລາຍງານປະຈໍາປີ ພ້ອມທັງຈັດພິມປື້ມດ່ັງກ່າວ  ສະໜອງຂໍ້ມູນການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດສົນທິສັນຍາສາກົນ, ອະນຸສັນຍາສາກົນ ແລະ ນິຕິກໍາອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ. 

8) ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫ້ອງການ ຄຊກລ.

7.3 ພະແນກຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານ.

1) ຄົ້ນຄວ້າ ສະເໜີ ປັບປຸງມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ.

2) ຄົ້ນຄວ້າ ສະເໜີ ມາດຕະຖານການປະຕິບັດງານຂອງບັນດາອົງການປະຕິບັດງານ ແລະ ບໍລິສັດເກັບກູ້  
ລບຕ.

3) ກວດກາຄຸນນະພາບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໜ້າທ່ີຂອງບັນດາອົງການປະຕິບັດງານ ແລະ  ບັນດາບໍລິສັດເກັບກູ້ 
ລບຕ. 

4) ຄ້ົນຄວ້າ ສະເໜີ ເພ່ືອຮັບຮອງຄຸນນະພາບ ແລະ ອອກໃບຢ້ັງຢືນໃຫ້ແກ່ອົງການປະຕິບັດງານແກ້ໄຂບັນຫາ 
ລບຕ.

5) ຄວບຄຸມມາດຕະຖານການຝຶກອົບຮົມວຽກງານການແພດ, ການເກັບກູ້-ທຳລາຍ ລບຕ ແລະ ການສໍາ
ຫຼວດຂອງບັນດາອົງການປະຕິບັດງານແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ.

7.4 ພະແນກປະຕິບັດງານ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.

1) ປະສານງານກັບກະຊວງ, ອົງການທຽບເທ່ົາ ແລະ ທ້ອງຖ່ິນ ເພ່ືອເກັບກໍາຂ້ໍມູນຮັບໃຊ້ການສ້າງແຜນການ, 
ການກໍານົດບູລິມະສິດການເກັບກູ້,        ການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມອັນຕະລາຍ,      ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບ  
ເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ.

2) ປະສານກັບບັນດາອົງການປະຕິບັດງານ ເພ່ືອຊຸກຍູ້ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານການເກັບກູ້, ການໂຄສະ 
ນາສຶກສາຄວາມອັນຕະລາຍ ແລະ ການຊ່ວຍເຫືຼອຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ.

3) ຈັດກອງປະຊຸມກຸ່ມວິຊາການເກັບກູ້ ລບຕ, ການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມອັນຕະລາຍ ແລະ ການຊ່ວຍເຫືຼອ 
ຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ.

4) ແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບ່ໍທັນແຕກສຸກເສີນຮ່ວມກັບບັນອົງການປະຕິບັດງານ ແລະ ບັນດາບໍລິສັດເກັບກູ້ ລບຕ.

5) ຄ້ົນຄວ້າ ພັດທະນາ ເຕັກນິກ-ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ວິຊາການຕ່າງໆ ເຂ້ົາໃນວຽກງານແກ້ 
ໄຂບັນຫາ ລບຕ. 

6) ຄ້ົນຄວ້າ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ກັບອົງການຈັດຕ້ັງອ່ືນໆ ທ່ີເຮັດວຽກຢູ່ 
ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ.
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7) ປະເມີນຜົນການກວດກູ້, ການໂຄສະນາຄວາມອັນຕະລາຍ ແລະ ການຊ່ວຍເຫືຼອຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ.

8) ຕິດຕາມ ແລະ ປັບປຸງໂປຣແກຣມຂ້ໍມູນຂ່າວສານ ລບຕ (IMSMA) ໃນທ່ົວຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ.

9) ຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ໂປຣແກຣມຂ້ໍມູນຂ່າວສານ ລບຕ (IMSMA) ໃຫ້ທ່ົວຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ.

10) ສ້າງ ແລະ ສະໜອງແຜນທີ່ຂ້ໍມູນຂ່າວສານ ລບຕ ໃຫ້ທົ່ວຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ.

11) ເກັບຮັກສາ ແລະ ສໍາເນົາຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບວຽກງານການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ.

12) ລາຍງານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.

13) ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫ້ອງການ ຄຊກລ. 

7.5 ສູນຝືກອົບຮົມ ເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດ.

1) ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ.

2) ສ້າງ ແລະ ບຳລຸງ ພະນັກງານຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ແລະ ຄູຝຶກເພື່ອປະກອບເຂົ້າໃນສູນຝຶກ. 

3) ສ້າງແຜນການ, ງົບປະມານ ແລະ ດຳເນີນການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ພ້ອມທັງ 
ສະຫຼຸບລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຝຶກອົບຮົມໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

4) ດໍາເນີນການຝຶກອົບຮົມ ແພດ, ນັກສໍາຫຼວດ, ນັກເກັບກູ້, ນັກໂຄສະນາຊ່ວຍເຫືຼອຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກ 
ລບຕ.

5) ອອກໃບປະກາດສະນິຍະບັດຮັບຮອງການຝຶກອົບຮົມວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ. 

6) ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນການປະຕິບັດໜ້າທ່ີຂອງຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຕາມຄວາມຈຳເປັນ.

7) ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫ້ອງການ ຄຊກລ.

ມາດຕາ 8. ໜ້າທີ່ຂອງຫ້ອງການປະສານງານ ຄຊກລ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ (ແຂວງ ແລະ ເມືອງ).

8.1 ເປັນເສນາທິການຊ່ວຍວຽກໃຫ້ແກ່ ຄຊກລ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນໃນທຸກບັນຫາທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ທ້ອງຖິ່ນຕົນ.

8.2 ສົມທົບກັບອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕ້ັງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ເພ່ືອເກັບກຳຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບ  ລບຕ ທ່ີຕົກ 
ຄ້າງ ແລະ ຈັດລຽງບູລິມະສິດແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ຢູ່ທ້ອງຖ່ິນຕົນ.

8.3 ປະສານກັບອົງການປະຕິບັດງານ ແລະ ບໍລິສັດເກັບກູ້ລະເບີດ ເພ່ືອຕິດຕາມ, ກວດກາ, ຊຸກຍູ້ ການຈັດຈັດຕ້ັງປະ 
ຕິບັດວຽກງານການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ທ່ີຕົກຄ້າງຢູ່ທ້ອງຖ່ິນຕົນ.

8.4 ຕາງໜ້າໃຫ້ ຄຊກລ ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ແກ້ໄຂບັນຫາ 
ລບຕ ຢູ່ທ້ອງຖິ່ນຕົນ.

8.5 ສະຫຸຼບລາຍງານກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານດ່ັງກ່າວຢູ່ທ້ອງຖ່ິນ 
ໃຫ້ແກ່ ຄຊກລ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.

8.6  ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ.

ໝວດທ 3 
ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

ມາດຕາ 9. ໂຄງປະກອບກົງຈັກ

  ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງ ຄຊກລ ປະກອບມີ 2 ຂັ້ນຄື: ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ.
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  9.1  ຂັ້ນສູນກາງ:  

  ຄຊກລ ມີຫ້ອງການຊ່ວຍວຽກຂອງຕົນສັງກັດຢູ່ໂຄງປະກອບການຈັດຕ້ັງຂອງ ຄະນະພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບ 
ລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂ້ັນສູນກາງ ທາງດ້ານພັກ-ພະນັກງານ ແລະ ງົບປະມານ, ສ່ວນດ້ານວິຊາການແມ່ນຂ້ືນກັບ ຄຊກລ. 
ຫ້ອງການ ຄຊກລ ມີຖານະທຽບເທ່ົາກົມຂອງກະຊວງ, ປະກອບມີ 4 ພະແນກ ແລະ 1 ສູນຝຶກຄື:

     1)     ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ການເງິນ.

2) ພະແນກແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື.

3) ພະແນກຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານ.

4) ພະແນກປະຕິບັດງານ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.

5) ສູນຝຶກອົບຮົມເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດ.

  ສູນຝຶກອົບຮົມ ແລະ ບັນດາພະແນກ ຂອງ ຄຊກລ ຍັງປະກອບມີບັນດາຂະແໜງການຈຳນວນໜຶ່ງຕາມຄວາມຈຳ 
ເປັນຂອງວຽກງານຕົວຈິງ.  

9.2 ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ.

  ຂັ້ນແຂວງ: 

  ມີຫ້ອງການປະສານງານ ຄຊກລ ປະຈຳຢູ່ບັນດາແຂວງ ທ່ີມີລະເບີດບ່ໍທັນແຕກຕົກຄ້າງ. ຫ້ອງການປະສານງານ ຄຊກລ 
ຂ້ັນແຂວງ ສັງກັດຢູ່ໂຄງປະກອບການຈັດຕ້ັງຂອງ ຄະນະພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂ້ັນແຂວງ 
ທາງດ້ານພັກ-ພະນັກງານ ແລະ ງົບປະມານ, ສ່ວນດ້ານວິຊາການ  ແມ່ນຂ້ືນກັບ ຄຊກລ. ຫ້ອງການປະສານງານ ຄຊກລ 
ຂ້ັນແຂວງ ມີຖານະທຽບເທ່ົາຂະແໜງ ຂອງພະແນກແຂວງ.

   ຂັ້ນເມືອງ: 

  ມີຈຸດປະສານງານ ຄຊກລ ສັງກັດຢູ່ຫ້ອງການ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂ້ັນເມືອງ ທາງດ້ານ 
ພັກ-ພະນັກງານ ແລະ ງົບປະມານ, ສ່ວນດ້ານວິຊາການແມ່ນຂ້ຶນກັບ ຄຊກລ. ຈຸດປະສານງານ ຄຊກລ ຂ້ັນເມືອງມີຖາ 
ນະທຽບເທ່ົາໜ່ວຍງານຂອງຫ້ອງການເມືອງ.

ມາດຕາ 10. ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ.

10.1 ຄຊກລ ມີບຸກຄະລາກອນ ຕາມດຳລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 406/ນຍ, ລົງວັນທີ 08 ພະຈິກ 2011.

10.2 ຫ້ອງການ ຄຊກລ ປະກອບມີຫົວໜ້າ 1 ທ່ານ ມີຕຳແໜ່ງບໍລິຫານປະເພດ 2 ຫືຼ ທຽບເທ່ົາຫົວໜ້າກົມ, ຊ່ຶງໄດ້ 
ຮັບການແຕ່ງຕ້ັງ ຫືຼ ປົດຕຳແໜ່ງໂດຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີຕາມການສະເໜີຂອງປະທານ ຄຊກລ ແລະ ຄວາມ 
ເປັນເອກະພາບຂອງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພ່ືອການພັດທະນາ (ສປຊ). ຫົວໜ້າຫ້ອງການເປັນຜູ້ຮັບຜິດ
ຊອບໂດຍກົງຕ່ໍປະທານ ຄຊກລ ກ່ຽວກັບຜົນສຳເລັດ ແລະ ຂ້ໍບົກຜ່ອງໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໜ້າທ່ີ ແລະ ຂອບ
ເຂດສິດທ່ີກຳນົດໄວ້ໃນຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີ.

10.3 ຫ້ອງການ ຄຊກລ ມີຮອງ 2 ທ່ານ, ມີຕຳແໜ່ງບໍລິຫານປະເພດ 3 ຫືຼ ທຽບເທ່ົາຮອງຫົວໜ້າກົມ, ຊ່ຶງໄດ້ ຮັບການ 
ແຕ່ງຕ້ັງ ຫືຼ ປົດຕຳແໜ່ງໂດຍປະທານ ຄຊກລ ຕາມການສະເໜີຂອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຄຊກລ ແລະ ຄວາມເປັນ 
ເອກະພາບຂອງ ສປຊ. ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ປະຕິບັດໜ້າທ່ີ ທ່ີກຳນົດໄວ້ໃນສັນຍາແຮງງານ ແລະ ຕາມການ 
ມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ. ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງຕ່ໍຫົວໜ້າຫ້ອງການກ່ຽວ 
ກັບຜົນສຳເລັດ ແລະ ຂ້ໍບົກຜ່ອງຂອງການປະຕິບັດໜ້າທ່ີທ່ີຕົນຮັບຜິດຊອບ.

10.4 ຫ້ອງການ ຄຊກລ ມີຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ຫົວໜ້າສູນຝຶກອົບຮົມ, ຊ່ຶງໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕ້ັງ ຫືຼ ປົດຕໍາແໜ່ງໂດຍ 
ປະທານ ຄຊກລ ແລະ ຄວາມເປັນເອກະພາບຂອງ ສປຊ.

10.5 ຫ້ອງການ ຄຊກລ ມີບັນດາຫົວໜ້າຂະແໜງ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການຈຳນວນໜ່ຶງ ຕາມຄວາມຕ້ອງການ 
ຂອງວຽກງານ, ຊ່ຶງໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕ້ັງ ຫືຼ ປົດຕໍາແໜ່ງໂດຍປະທານ ຄຊກລ ຕາມການສະເໜີຂອງຫົວໜ້າຫ້ອງ 
ການ ແລະ ຄວາມເປັນເອກະພາບຂອງ ສປຊ.

10.6 ຫ້ອງການປະສານງານ ຄຊກລ ຂ້ັນແຂວງ ມີຫົວໜ້າ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການຈຳນວນໜ່ຶງຕາມຄວາມຈຳເປັນ 
ຂອງວຽກງານ, ຊ່ຶງໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕ້ັງ ຫືຼ ປົດຕຳແໜ່ງໂດຍປະທານ ຄຊກລ ຕາມການສະເໜີຂອງເຈ້ົາແຂວງ.

10.7 ຈຸດປະສານງານ ຄຊກລ ຂ້ັນເມືອງ ມີພະນັກງານວິຊາການຈຳນວນໜຶ່ງຕາມຄວາມຈຳເປັນຂອງວຽກງານ, 
ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ປົດຕຳແໜ່ງໂດຍປະທານ ຄຊກລ ຕາມການສະເໜີຂອງເຈົ້າແຂວງ.
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ໝວດທ 4 
ຫຼັກການ ແລະ ວິທີເຮັດວຽກ

ມາດຕາ 11. ຫຼັກການ. 

  ຄຊກລ ເຄຶ່ຶຶ່ອນໄຫວ ແລະ ດໍາເນີນວຽກງານບົນຫຼັກການດັ່ງນີ້:

11.1 ຄຊກລ  ເຄ່ືອນໄຫວວຽກງານຕາມຫັຼກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ,    ຕົກລົງເປັນໝູ່ຄະນະກ່ຽວກັບແຜນການ,    ການ 
ຈັດຕ້ັງພະນັກງານ ແລະ ການພົວພັນ-ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ. ປະຕິບັດລະບອບຫົວໜ້າດຽວ ບົນພ້ືນຖານການ 
ແບ່ງງານໃຫ້ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຫົວຄິດປະດິດສ້າງຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະ 
ກອນທຸກລະດັບ.

11.2 ທຸກການເຄ່ຶອນໄຫວຂອງ ຄຊກລ ແລະ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທຸກຄົນ ແມ່ນໃຫ້ອີງໃສ່ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ 
ຫັຼກການລວມຂອງລັດຖະບານ. ນໍາເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານມາຈັດຕ້ັງຜັນຂະຫຍາຍ 
ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນເປັນຈິງ.

ມາດຕາ 12. ວິທີເຮັດວຽກ.

ຄຊກລ ມີວິທີເຮັດວຽກດັ່ງນີ້:

12.1 ເຮັດວຽກຢ່າງມີແຜນການ, ມີໂຄງການລະອຽດ; ປະຕິບັດ ແລະ ແກ້ໄຂວຽກຢ່າງມີຈຸດສຸມ ແລະ ມີເປ້ົາໝາຍແຕ່ 
ລະໄລຍະ.

12.2 ພົວພັນປະສານ  ແລະ    ສົມທົບແໜ້ນກັບສາຍຕ້ັງ - ສາຍຂວາງ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພ່ືອເສີມຂະຫຍາຍວຽກ 
ງານຂອງຕົນໃຫ້ເຂ້ັມແຂງ.

12.3 ເຮັດວຽກຢ່າງມີການກວດກາ, ຕິດຕາມຊຸກຍູ້, ສະຫຸຼບຖອດຖອນບົດຮຽນ, ຕີລາຄາປະເມີນຜົນ ແລະ ລາຍງາຍ 
ຢ່າງເຂ້ັມງວດ.

12.4 ປະຕິບັດລະບອບປະຊຸມປະຈໍາເດືອນ, 3 ເດືອນ ຫືຼ ປີ ເພ່ືອລາຍງານໃຫ້ຂ້ັນເທິງຢ່າງປົກກະຕິ.

ໜວດທີ 5 
ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ

ມາດຕາ 13. ກາປະທັບ.

  ຄຊກລ ແລະ ຫ້ອງການ ຄຊກລ ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖ່ິນ ມີກາປະທັບເປັນຂອງຕົນເອງ ເພ່ືອຮັບໃຊ້ວຽກງານທາງລັດ 
ຖະການ ຕາມໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.

ມາດຕາ 14. ຄຊກລ ແລະ ຫ້ອງການ ຄຊກລ ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖ່ິນ ມີງົບປະມານຂອງຕົນເອງ ທ່ີມາຈາກລັດຖະບານ ແລະ ສາກົນ. 

ມາດຕາ 15. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

  ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ, ບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທ່ົາກະຊວງ, ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນ ອົງການຈັດຕ້ັງ 
ສາກົນ ແລະ ຄຊກລ ຈ່ົງຮັບຮູ້ ແລະ ພ້ອມກັນຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

ມາດຕາ 16. ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ມ້ືລົງລາຍເຊັນເປັນຕ້ົນໄປ,      ທຸກຂ້ໍຕົກລົງທ່ີຂັດກັບຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີແມ່ນຖືກລົບລ້າງ. 

         ລັດຖະມົນຕີປະຈໍາຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ 
         ປະທານ ຄຊກລ





 

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ກະຣຸນາພົວພັນ:

ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ 
ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ  
ບ້ານສີສັງວອນ, ໜ່ວຍ 19, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ຕູ້ ປ.ນ 7261, 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
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