


ບົດລາຍງານຂອງຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ປະຈຳປີ 2013

ບົດລາຍງານປະຈຳປີສະບັບນີ້ ສ້າງຂຶ້ນໂດຍຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ 
ທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ (ຄຊກລ)

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ກະຣຸນາພົວພັນ: ຫ້ອງການ ຄຊກລ

ບ້ານ ສີສັງວອນ, ຕູ້ ປ.ນ 7621, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ເວັບໄຊ: www.nra.gov.la

ໂທ: (856-21 262386)

 
ລວບລວມ ແລະ ອອກແບບໂດຍ: ວິລະວົງ ສີສະຫວັດ ແລະ ໂອລີເວີ ບູເດີນ 
ຮູບພາບ: ຮູບພາບທີ່ປະກົດຢູ່ໃນບົດລາຍງານຂອງອົງການປະຕິບັດງານແມ່ນຖືເປັນລິຂະສິດຂອງອົງການ, ສ່ວນຮູບພາບ 
ອື່ນໆທີ່ຖ່າຍໂດຍ: ວິລະວົງ ສີສະຫວັດ ແລະໂອລີເວີ ບູເດີນ ແມ່ນຂໍສະຫງວນລິຂະສິດເປັນຂອງ ຄຊກລ.

ຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ:

ຫ້ອງການ ຄຊກລ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງອົງການປະຕິບັດງານແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ທີ່ໄດ້ສະໜອງຮູບພາບ, ຂໍ້ມູນ 
ໂຄງການຂອງທ່ານ ແລະ ກິດຈະກຳຕ່າງໆເຂົ້າໃສ່ໃນປື້ມບົດລາຍງານສະບັບນີ້.

ໜ່ວຍງານແຜນການ/ປະຊາສຳພັນຂອງຫ້ອງການ ຄຊກລ ຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ ມາຍັງບັນດາເພື່ອຮ່ວມງານພາຍໃນ 
ຫ້ອງການ ຄຊກລ ໝົດທຸກຄົນ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ໃຫ້ຄວາມພະຍາຍາມດ້ານຕ່າງໆ ເຂົ້າໃສ່ໃນການສັງລວ
ມປື້ມບົດລາຍງານປະຈໍາປີສະບັບນີ້.

ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ ອາດມີບາງເນື້ອໃນມີການປ່ຽນແປງ, ຫຼົງລືມ ຫຼື ຜິດພາດ ພາຍຫຼັງທີ່ມີການພິມອອກແຈກຢາຍ. 
ກະຣຸນາເຂົ້າມາທີ່ເວັບໃຊ້: www.nra.gov.la

ສະຫຽວນລິຂະສິດ: ຫ້ອງການ ຄຊກລ, 2014.



ສາລະບານ
ບົດນຳ: ຂອງປະທານ ຄຊກລ ii
ບົດນຳ: ຂອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຄຊກລ iii
ບົດນຳ: ຂອງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດອາເມລິກາ  
ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ ສປຊ
ເພື່ອການພັດທະນາປະຈໍາ ສປປ ລາວ v

ຜົນສໍາເລັດຕ່າງໆຂອງຂະແໜງການ: ລາຍງານຕົວເລກ              2
ລາຍງານສະພາບການເງິນໃນຂະແໜງການ ລບຕ 6

ສະພາບຕົວຈິງ ລບຕ ຕົກຄ້າງ ແລະ ຕົວເລກ 8
ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ (ລບຕ) ແມ່ນຫຍັງ?  8

ພາບລວມກິດຈະກໍາຂອງຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ 
ເພ່ືອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບ່ໍທັນແຕກ ທ່ີຕົກຄ້າງ ຢູ່ ສປປ ລາວ  9

ກິດຈະກໍາຕ່າງໆຂອງ ຄຊກລ 9

ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ 13

ຄູ່ຮ່ວມງານຕ່າງໆ 13

ລາຍງານສະພາບການເງິນຂອງ ຄຊກລ 15

ບົດລາຍງານຂອງອົງການປະຕິບັດງານ 21

ອົງການປະຕິບັດງານເກັບກູ້ ລບຕ ເພື່ອມະນຸດສະທໍາ 22

ອົງການສາກົນເພື່ອຄົນພິການ (ເຫັດໄອ)           22

ອົງການເກັບກູ້ລະເບີດເຈມັດ (ເຈມັດ) 28

ໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດລາວ (ຄກລ)                  30

ອົງການເກັບກູ້ລະເບີດແມັກ (ແມັກ) 37

ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງປະຊາຊົນນ໋ອກແວ (ເອັນພີເອ)  42

ອົງການຮ່ວມໃຈບໍລິການສາກົນ (ໂຊດີ) 45

ອົງການເຮໂລທຼາດ (ເຮໂລ)  49

ບໍລິສັດເກັບກູ້ ລບຕ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ        54

ບໍລິສັດອາສາ (ອາສາ) 54

ບໍລິສັດພົນສັກດາ (ພີເອັດສ໌ດີ) 56

ບໍລິສັດສີບຸນເຮືອງ (ເອັດບີເຫັດ) 58

ບໍລິສັດແສງເພັດ (ເອັດພີ) 60

ບໍລິສັດເອັກທີດີ (ເອັກທີດີ) 62

ບໍລິສັດແບັກເທັກ (ແບັກເທັກ) 64

ບໍລິສັດມິວເຊີດສ໌ (ມິວເຊີດສ໌) 67

ກົມຊ່າງແສງ, ກະຊວງປ້ອງກັນຊາດ ຮ່ວມກັບ 
ບໍລິສັດເອັມເອັມຈີ ລ້ານຊ້າງມິນເນີໂຣນ  71

ອົງການປະຕິບັດງານຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ 
ໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ                  74

      ສະມາຄົມຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ບັນເທົາທຸກຂອງຢີ່ປຸ່ນ    
 (ເອເອອາຣ໌)             74

ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອບັນເທົາທຸກຂອງກາໂຕລິກ 
(ຊີອາເອັດສ໌)             78

ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານອົງຄະທຽມ
ແລະ ເຄື່ອງຄໍ້າຊູ (ໂຄບ) 82

ສູນການແພດ ແລະ ຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ (ຊີເອັມອາ) 87
ສະມາຄົມຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດໃຫ້ແກ່
ຜູ້ເສຍອົງຄະ ແລະ ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ 
(ຄິວແອວເອ)                89

ອົງການສຶກສາໂລກ (ເວີອີດູເຄເຊີ້ນ) 92

ອົງການນໍ້າໃຈນັກລິກາ (ເອັດໂອເອັດ) 97

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 
ດໍາລັດຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ         
406/ນຍ, ລົງວັນທີ 8 ພະຈິກ 2011 ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງ    
ຕັ້ງຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂ         
ບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ     100

ແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 093/ຄຊກລ, ລົງວັນທີ 19 ພະຈິກ
2012 ວ່າດ້ວຍການກວດກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ຮັບໃຊ້ໂຄງ 
ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຕ່າງໆຢູ່ ສປປ ລາວ  102

ບົດລາຍງານຂອງຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ 
ປະຈໍາປີ 2013



ii

ຂ້າພະເຈ້ົາ ຮູ້ສຶກເປັນກຽດທ່ີໄດ້ນໍາສະເໜີບົດລາຍງານຂອງຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບ່ໍທັນແຕກ ທ່ີຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ 
ສໍາລັບປີ 2013. 

ຂ້າພະເຈົ້າ ມີຄວາມປິຕິຍິນດີເປັນຢ່າງຍິ່ງ ທີ່ໄດ້ເປັນກຽດລາຍງານກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຂະແໜງການແກ້ໄຂ 
ບັນຫາ ລບຕ ທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ ສໍາລັບປີ 2013, ຊຶ່ງເປັນປີທີ່ມີຜົນຄວາມຄືບໜ້າພົ້ນເດັ່ນຫຼາຍຢ່າງຢູ່ໃນຂະແໜງການ 
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ໃນປີ 2008 ລົງເຫືຼອ 56 ຄົນໃນປີ 2012 ແລະ ປີ 2013 ຫຼຸດລົງເຫຼືອ 41 ຄົນ, ຊຶ່ງໄດ້ມາ ຍ້ອນມີການສືບຕໍ່ວຽກງານໂຄສະນາສຶກສາ 
ຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ ໃນບັນດາແຂວງທີ່ມີ ລບຕ ຕົກຄ້າງ ແລະ ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຈໍານວນອົງການປະຕິບັດງານແກ້ໄຂບັນຫາ 
ລບຕ. 

ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດ (ຄກລ) ທີ່ມີພະນັກງານກໍາມະການຫຼາຍກວ່າ 1,100 ຄົນ ທີ່ປະຕິບັດວຽກ 
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ແຕກໃນ ສປປ ລາວ, ຊຶ່ງມີພະນັກງານກໍາມະກອນທັງໝົດຫຼາຍກວ່າ 3,500 ຄົນ.

ໃນປີ 2013, ທົ່ວຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ (ລບຕ) ສາມາດກວດກູ້ເນື້ອທີ່ໄດ້ຈໍານວນ 6,927 ເຮັກຕາ ທຽບໃສ ່
ປີ 2012 ແມ່ນສາມາດກວດກູ້ໄດ້ 6,040 ເຮັກຕາ, ຊຶ່ງໄປຕາມຕາມທິດທາງແຜນຍຸດທະສາດແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ 
“ເສັ້ນທາງກ້າວສູ່ຄວາມປອດໄພ 2”. ພ້ອມນັ້ນ, ການກວດກູ້ ລບຕ ເພື່ອຮັບໃຊ້ບູລິມະສິດຈຸດສຸມພັດມະນາ ກໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນເທື່ອລະ 
ກ້າວ ແນໃສ່ຮັບປະກັນໃຫ້ການກວດກູ້ ລບຕ ສົ່ງຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍທີ່ສຸດຕໍ່ມະນຸດສະທໍາ ແລະ ການພັດທະນາ. 

ຄຊກລ ໂດຍການປະສານສົມທົບກັບບັນດາອົງການປະຕິບັດງານ ໄດ້ປັບປຸງມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດສະບັບໃໝ່ກ່ຽວກັບການ                                   
ສໍາຫຼວດ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດສະໜອງຄວາມໝັ້ນໃຈໃນລະດັບທີ່ແນ່ນອນວ່າ ເນື້ອທີ່ຕົກຄ້າງບ່ອນໃດທີ່ຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນການກວດກູ້ 
ແລະ ບ່ອນໃດທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວ ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດເພີ່ມເນື້ອທີ່ດິນກວດກູ້ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າໃນແຕ່ລະປີ,  ແນ່ໃສ່
ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ດໍາລົງຊີ
ວິດ  ໃນເຂດພື້ນທີ່ ລບຕ ຕົກຄ້າງ ຫຼື ຍ້າຍຖິ່ນຖານມາຢູ່ໃໝ່ ໃນແຂວງທີ່ມີ ລບຕ ຕົກຄ້າງ. 

ນອກຈາກນັ້ນ, ຄວາມຄືບໜ້າອີກຢ່າງໜຶ່ງ ແມ່ນການປັບປຸງແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ, ຊຶ່ງ 
ແຜນຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ນໍາສະເໜີຮ່າງສຸດທ້າຍຕໍ່ຄະນະກໍາມະການ ຄຊກລ ອະນຸມັດຮັບຮອງຢ່າງເປັນທາງການໃນເດືອນ
ກຸມພາ 2014 ຜ່ານມານີ້. 

ໃນປີຕໍ່ໜ້າ, ຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ຈະປັບປຸງຮ່າງລະບຽບການພາຍໃນ ເພື່ອໃຫ້ສົນທິສັນຍາຕ້ານລະເບີດລູກຫວ່ານ 
ສາມາດຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຢ່າງເຕັມສ່ວນ ຕາມພັນທະຂອງສົນທິສັນຍາ ແລະ ສືບຕ່ໍພະຍາຍາມເພ່ືອຍົກລະດັບ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະ 
ພາບວຽກງານຂອງຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ໃຫ້ດີຂຶ້ນ. 

ພວກເຮົາບ່ໍຕ້ອງການເຫັນມີຜູ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ບາດເຈັບຈາກ ລບຕ ອີກຕ່ໍໄປ ແລະ ບ່ໍຕ້ອງການເຫັນ ລບຕ ສືບຕ່ໍເປັນສ່ິງກີດຂວາງ 
ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ອີກຕໍ່ໄປ. 

ອີກເທື່ອໜຶ່ງ, ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍຖືໂອກາດນີ້ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈເປັນຢ່າງສູງຕໍ່ທຸກໆທ່ານ ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງຫ້າວຫັນເຂົ້າໃນ 
ວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ແລະ ຂໍຂອບໃຈຕໍ່ບັນດາຜູ້ສະໜັບສະໜູນຕ່າງໆ ທັງໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ໃຫ້ການ 
ຊ່ວຍເຫຼືອ, ຊຶ່ງຖ້າປັດສະຈາກການສະໜັບສະໜູນຂອງບັນດາທ່ານແລ້ວ, ວຽກທີ່ສໍາຄັນດັ່ງກ່າວ ກໍ່ຄົງບໍ່ສາມາດດໍາເນີນໄປໄດ້. 

ບົດນໍາ: 
ຂອງປະທານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ 
ທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ 

ພະນະທ່ານ ບຸນເຮືອງ ດວງພະຈັນ
ລັດຖະມົນຕີປະຈຳຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ,
ຫົວໜ້າຄະນະພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ຂັ້ນສູນກາງ,                           
ປະທານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ (ຄຊກລ).



iii

ດັ່ງທີ່ພະນະທ່ານ ບຸນເຮືອງ ດວງພະຈັນ ປະທານ ຄຊກລ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນຂ້າງເທິງ, ປີ 2013 ຖືໄດ້ວ່າ ເປັນປີທີ່ມີຜົນສໍາເລັດທີ່ສໍາ 
ຄັນຫຼາຍຢ່າງໃນຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຈໍານວນຜູ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຈາກ ລບຕ ໄດ້ 
ຫຼຸດລົງ ແລະ ຈໍານວນພື້ນທີ່ກວດກູ້ ລບຕ ກໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. 

ຄຊກລ ໂດຍການປະສານສົມທົບກັບບັນດາອົງການປະຕິບັດແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຕ່າງໆ ໄດ້ມີການເຮັດ 
ວຽກຮ່ວມກັນຢ່າງຫ້າວຫັນ. ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືກັນກັບບັນດາອົງການປະຕິບັດແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມ 
ງານຕ່າງໆ ຫຼາຍຫຼົບຫຼາຍຕ່າວຕະຫຼອດປີ, ຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ໄດ້ເຫັນດີຮ່ວມກັນສະຫຼຸບວິທີການສໍາຫຼວດເພື່ອ 
ກໍານົດພື້ນທີ່ ລບຕ ຕົກຄ້າງ. ເມື່ອໃດທີ່ການທົດລອງນໍາໃຊ້ວິທີການສໍາຫຼວດ ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຄະນະກໍາມະການ ຄຊກລ 
ຮັບຮອງສຸດທ້າຍແລ້ວ, ອົງການປະຕິບັດງານ ຈະນໍາເອົາວິທີການສໍາຫຼວດແບບໃໝ່ນ້ີ ປັບເຂ້ົາໃນການດໍາເນີນງານຂອງຕົນ ເພ່ືອຮັບ 
ປະກັນໃຫ້ມີວີທີການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ທີ່ເປັນຮູບແບບ ແລະ ເປັນມາດຕະຖານທີ່ແນ່ນອນໃນການສໍາຫຼວດເພື່ອກໍານົດພື້ນທີ ່
ລບຕ ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ. ພ້ອມນັ້ນ, ການສໍາຫຼວດ ແລະ ກວດກູ້ ລບຕ ສົມທົບກັບການເຮັດທົດລອງນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ ່
ເຂົ້າໃນການສໍາຫຼວດ ແລະ ກວດກູ້ ລບຕ ແມ່ນຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ການສໍາຫຼວດ ແລະ ກວດກູ້ ລບຕ ເພີ່ມຂຶ້ນໃນແຕ່ລະປີ ດັ່ງ 
ທີ່ປະທານ ຄຊກລ ກ່າວຂ້າງເທິງນ້ັນ, ຕະຫຼອດປີ 2013 ພວກເຮົາ ແມ່ນສຸມໃສ່ຄົ້ນຄ້ວາວິທີການສໍາຫຼວດເພື່ອກໍານົດພື້ນທີ່ ລບຕ 
ຕົກຄ້າງ ເປັນບູລິມະສິດສໍາຄັນ ໂດຍສະພາະແມ່ນ ພື້ນທີ່ໆຕ້ອງການກວດກູ້ເພື່ອຮັບໃຊ້ແກ່ການພັດທະນາ. 

ຕະຫຼອດປີ 2013, ທົ່ວຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ສາມາດກວດກູ້ພື້ນທີ່ໄດ້ຈໍານວນ 6,927 ເຮັກຕາ ໃນນັ້ນ 3,903 ເຮັກ 
ຕາ ແມ່ນເນື້ອທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ 3,024 ແມ່ນເນື້ອທີ່ດິນພັດທະນາອື່ນໆ. ນອກຈາກນັ້ນ, ກໍ່ສາມາດທໍາລາຍ ລບຕ ໄດ້ຈໍານວນ 
82,238 ໜ່ວຍ ໂດຍຜ່ານການທໍາລາຍເທິງໜ້າດິນ ແລະ ການທໍາລາຍ ລບຕ ແບບເຄື່ອນທີ່ ຈາກການລາຍງານຂອງປະຊາຊົນ 
ພົບເຫັນ, ໃນນັ້ນ ມີລະເບີດບົມໃຫ່ຍ 291 ໜ່ວຍ, ລະເບີດລູກຫວ່ານ 40,300 ໜ່ວຍ, ລະເບີດຝັງດິນ 278 ໜ່ວຍ ແລະ ລບຕ  
ຊະນິດອື່ນໆ 41,369 ໜ່ວຍ. 

ໃນເດືອນພະຈິກ 2013, ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ 
(ຄຊກລ) ໃນນາມຕາງໜ້າຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ (ລບຕ) ໄດ້ນໍາສົ່ງແຜນປະຕິບັດງານຂອງຂະແໜງການ 
ແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບ່ໍທັນແຕກ   ໃຫ້ແກ່ກອງເລຂາຮັບຜິດຊອບກອງປະຊຸມໂຕະມົນແຫ່ງຊາດ, ຊ່ຶງໄດ້ມີການນໍາສະເໜີໂດຍລັດຖະ 
ບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ບັນດາປະຊາຄົມໂລກ ກ່ໍໄດ້ຮັບຊາບກ່ຽວກັບແຜນປະຕິບັດງານຂອງຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາ  ລບຕ 
ເປັນຢ່າງດີ, ຊ່ຶງໃນກອງປະຊຸມໂຕະມົນ  ບັນດາປະເທດຜູ້ໃຫ້ທຶນ ກ່ໍໄດ້ມີຂ້ໍສະເໜີແນະຕ່າງໆ ປະກອບໃສ່ແຜນການດ່ັງກ່າວ ເພ່ືອໃຫ 
ປັບປຸງດ່ັງລຸ່ມນ້ີ:

      -  ໃຫ້ຂະຫຍາຍວຽກງານໂຄສະນາສຶກສາຄວາມອັນຕະລາຍຈາກ ລບຕ ຕ່ືມອີກໃຫ້ຫຼາຍກວ່າເກ່ົາອອກໄປໃນທ່ົວ 17 ແຂວງ  
 ແຂວງຈາກທ່ີມີຢູ່ປະຈຸບັນ 9 ແຂວງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ໃຫ້ຂະຫຍາຍກິດຈະກໍາໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ ຢູ່ 
 ໃນໂຮງຮຽນລະດັບຊ້ັນມັດທະຍົມ ພ້ອມທັງ ລະດັບຊ້ັນປະຖົມນໍາ ທ່ີນອນຢູ່ໃນເຂດທ່ີມີຄວາມສ່ຽງສູງຈາກ ລບຕ. 
      -  ໃຫ້ ຄຊກລ ໃນນາມເປັນເຈ້ົາໜ້າທ່ີໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບ່ໍທັນແຕກ ທ່ີຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ ສະ
 ໜັບສະໜູນຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບຄົນພິການ ແລະ ຄົນສູງອາຍຸ ເພື່ອປັບປຸງຍຸດທະສາດ ໃນການຊ່ວຍ 
 ເຫືຼອຄົນພິການໃຫ້ທ່ົວເຖິງຂະແໜງການ ລວມທັງຊ່ວຍເຫືຼອຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ. 
      -  ໃຫ້ ຄຊກລ ເພ່ີມທະວີສຸມໃສ່ການສໍາຫຼວດເພ່ືອກໍານົດພ້ືນທ່ີ ລບຕ ຕົກຄ້າງ ແລະ ປົດປ່ອຍເນ້ືອທ່ີດິນໃຫ້ນໍາໃຊ້ ສໍາລັບ 
 ບ່ອນທ່ີບ່ໍປະກົດເຫັນຫັຼກຖານ ລບຕ ຕົກຄ້າງ ແມ່ນໃຫ້ນໍາໃຊ້ຂະບວນການສໍາຫຼວດແບບພ້ືນຖານ ເພ່ືອປົດປ່ອຍພ້ືນທ່ີດິນ. 
      -  ໃຫ້ ຄຊກລ ສືບຕໍ່ປຶກສາຫາລືກັບບັນດາກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຂະແໜງການອື່ນໆ 
 ປັບປງຸແຜນການປະຈາໍປ ີແລະ ແຜນການຫາຼຍປີຂອງຂະແໜງການ ເພືອ່ລວມເຂ້ົາໃນແຜນພດັທະນາເສດຖະກິດ-ສງັຄມົແຫງ່ 
 ຊາດ ຄັ້ງທີ 8. 
      -  ໃຫ້ລັດຖະບານລາວ ແລະ ບັນດາປະເທດຜູ້ໃຫ້ທຶນ ປະກອບສ່ວນທຶນເຂ້ົາໃນວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ໃຫ້ຫຼາຍຂ້ຶນກວ່າ 
 ເກົ່າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ສຸມໃສ່ສະໜັບສະໜູນສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງສະຖາບັນການຈັດຕັ້ງຂອງລັດຖະບານຄື ຄຊກລ    
 ແລະ ຄກລ ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ. 

ບົດນໍາ: 
ຂອງຫົວໜ້າຫ້ອງການຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພ່ືອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບ່ໍທັນແຕກ 
ທ່ີຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ 
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ວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ແມ່ນຍັງຕ້ອງໄດ້ສຸມຄວາມພະຍາຍາມໃສ່ຢ່າງໜັກ, ຂ້າພະເຈົ້າ ແລະ ພະນັກງານທັງໝົດຂອງ 
ຫ້ອງການ ຄຊກລ ຈະສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານຕ່າງໆ ຢູ່ໃນຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ໃຫ້ດີທີ່ສຸດ. 

ໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ຮັບໃຊ້ເປົ້າໝາຍສະຫັດ 
ວັດສະວັດຕ່າງໆຂອງປະເທດເຮົາ. 

ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈສໍາລັບການສືບຕ່ໍໃຫ້ການຮ່ວມມື ແລະ ມີການປະສານສົມທົບຮ່ວມກັນຢ່າງດີຕະຫຼອດມາ ໃນການປະຕິ 
ບັດວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ໃນນາມຕາງໜ້າໃຫ້ລັດຖະບານລາວ ແລະ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າໃນທົ່ວປະເທດ.

 

ພູຂຽວ ຈັນທະສົມບູນ 
ຫົວໜ້າຫ້ອງການຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ 
ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ.
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ພວກເຮົາ ຮູ້ສຶກດີໃຈຫຼາຍ ທີ່ໄດ້ມີໂອກາດນໍາສະເໜີບາງຜົນສໍາເລັດທ່ີສໍາຄັນ ຢູ່ໃນປື້ມບົດລາຍງານຂອງຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນ
ຫາ ລບຕ ສໍາລັບປີ 2013. 

ການຂະຫຍາຍຕົວສຳຄັນແມ່ນຈໍານວນຜູ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ບາດເຈັບຈາກ ລບຕ ໄດ້ຫຸຼດລົງ ຄືກັບພະນະທ່ານ ບຸນເຮືອງ ດວງພະຈັນ 
ປະທານ ຄຊກລ ແລະ ທ່ານ ພູຂຽວ ຈັນທະສົມບູນ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຄຊກລ ໄດ້ກ່າວກ່ອນໜ້ານ້ີ, ຊ່ຶງວຽກງານດ່ັງກ່າວ ປະສົບຜົນ 
ສໍາເລັດໄດ້ ກ່ໍຍ້ອນການປະຕິບັດໜ້າທ່ີຢ່າງຫ້າວຫັນຂອງການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ ຢູ່ບັນດາແຂວງຕ່າງໆທ່ີມີ 
ລບຕ ຕົກຄ້າງ ແລະ ການເພ່ີມຂ້ຶນຂອງວຽກງານການກວດກູ້ ລບຕ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ພວກເຮົາຈະມີຜົນສໍາເລັດຂ້າງເທິງນ້ັນກ່ໍຕາມ 
ພວກເຮົາ ກ່ໍບ່ໍຄວນລືມຜູ້ລອດຊີວິດເກ່ົາຈາກ ລບຕ ຈໍານວນ 20,000 ຄົນ ທ່ີໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍຈາກສົງຄາມແຕ່ປີ 1964 ເຊ່ັນ 
ດຽວກັນ ເນ່ືອງຈາກວ່າ ບັນດາຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ຫຼາຍພັນຄົນ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈ້ົາ ຍັງລໍຖ້າການຊ່ວຍເຫືຼອຢູ່, ຊ່ຶງວຽກນ້ີ 
ແມ່ນຍັງຕ້ອງໄດ້ສືບຕ່ໍສູ້ຊົນປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຢ່າງທ່ົວເຖິງ. ສໍາລັບແຜນຍຸດທະສາດຊ່ວຍເຫືຼອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ ສໍາລັບປີ 
2014-2020 ສະບັບໃໝ່ ທ່ີຖືກຮັບຮອງແລ້ວນ້ັນ ບວກກັບການເພ່ີມຂ້ຶນການຮ່ວມມືປະສານສົມທົບກັນລະຫວ່າງ ຄຊກລ ແລະ 
ຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດເພ່ືອຄົນພິການ ແລະ ຜູ້ສູງອາຍຸ ໃນການປັບປຸງແຜນຍຸດທະສາດຂອງຂະແໜງການກ່ຽວກັບຄົນເສຍ 
ອົງຄະ ແມ່ນຈະຊ່ວຍໃຫ້ສຸມໃສ່ການຊ່ວຍເຫືຼອຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ ຫຼາຍຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາ. ຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງກວ້າງຂວາງ 
ເພ່ືອປັບປຸງລະບົບສຸກສາລາປ່ິນປົວ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີຄວາມເຂ້ັມແຂງ ແລະ ປັບປຸງລະບົບການບໍລິການ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືກເຄາະ 
ຮ້າຍຈາກ ລບຕ, ຜູ້ທ່ີລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ ແລະ ຍາດຕິພ່ີນ້ອງຂອງເຂົາເຈ້ົາ ແມ່ນຈະເປັນວຽກງານສໍາຄັນສໍາລັບປີຕ່ໍໄປທ່ີຈະສຸມ 
ໃສ່. ສໍາລັບເຂດພ້ືນທ່ີໆມີ ລບຕ ຕົກຄ້າງສູງ ການເຂ້ົາເຖິງການປ່ິນປ່ົວສຸຂະພາບທ່ີໄດ້ຄຸນນະພາບສໍາລັບຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ  
ແລະ ຜູ້ທ່ີລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ ລວມທັງຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈ້ົາ ແມ່ນຍັງຈໍາກັດ. ວີທີການແກ້ໄຂທ່ີເປັນລະບົບເພ່ືອສະໜອງການ 
ບໍລິການຟ້ືນຟູທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ຈິດຕະສັງຄົມ (ຈິດໃຈ) ແລະ ການເຊ່ືອມສານເສດຖະກິດສໍາລັບຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ ແມ່ນຍັງ 
ມີຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍ. 

ບັນຫາ ລບຕ ຢູ່ ສປປ ລາວ ບ່ໍສະເພາະສ່ົງກະທົບໃສ່ທາງດ້ານມະນຸດສະທໍາເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ມັນຍັງສ່ົງຜົນກະທົບໃສ່ການພັດທະນາ 
ຕ່າງໆໃນໄລຍະຍາວອີກດ້ວຍ. ພວກເຮົາ ບ່ໍສະເພາະເຊ່ືອມສານທິດທາງນະໂຍບາຍຂອງ ຄຊກລ ແລະ ຄກລ ເຂ້ົາໃນນະໂຍບາຍການ 
ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ແຕ່ຍັງໄດ້ສຸມໃສ່ປັບປຸງການວັດແທກຜົນກະທົບ ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ການກວດກູ້ ລບຕ 
ສ່ົງຜົນກະທົບດ້ານບວກໃສ່ການພັດທະນາອີກດ້ວຍ. ວຽກງານດ່ັງກ່າວນ້ີແມ່ນເປັນວຽກທ່ີບ່ໍງ່າຍ ແຕ່ເມ່ືອວິເຄາະແລ້ວ ຖ້າເຮັດໄດ້ຄື 
ແນວນັ້ນ ແມ່ນຈະມີຄວາມຄຸ້ມຄ່າທີ່ສຸດສໍາລັບຂະແໜງການ. ວິທີການສໍາຫຼວດທີ່ດີ, ໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ ແມ່ນເປັນ 
ປັດໃຈສໍາຄັນທີ່ສຸດທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ ເພື່ອນໍາໄປສູ່ການວາງແຜນຈັດລຽງບູລິມະສິດການກວດກູ້ ລບຕ ໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ. ດັ່ງທີ່ປະທານ 
ຄຊກລ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການປະສານສົມທົບກັນລະຫວ່າງ ຄຊກລ ແລະ ບັນດາອົງການປະຕິບັດງານ ໃນການກໍານົດຊອກຫາວິທ ີ
ການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ຕົກຄ້າງໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບຂອງ ສປປ ລາວ ເຫັນວ່າ ແມ່ນເປັນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດອັນດັບໜຶ່ງ 
ທ່ີຕ້ອງໄດ້ຮ່ວມກັນປຶກສາຫາລືຢ່າງເປັນລະບົບ. ພວກເຮົາ ເຊ່ືອວ່າ ຖ້າເຮັດໄດ້ຄືແນວນ້ັນ ແມ່ນຈະສ່ົງຜົນກະທົບໃສ່ທາງດ້ານມະ 
ນຸດສະທໍາ ແລະ ການພັດທະນາ ແລະ ເປັນການຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ໃຫ້ໄດ້ຮັບປະສິດທ ິ
ຜົນຫຼາຍທີ່ສຸດ ໃນການຈັດສັນປັນສ່ວນແຫຼ່ງທຶນໃຫ້ມີຢູ່ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາ. ຍ້ອນຜົນກະທົບຈາກ ລບຕ ກວ້າງຂວາງ 
ໃນທົ່ວປະເທດ ວຽກງານແກ້ໄຂບັນ ຫາ ລບຕ ຈຶ່ງຖືໄດ້ວ່າ ເປັນວຽກງານທີ່ຍັງໜັກໜ່ວງທີ່ສຸດ ແລະ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ມີການ 
ຄ້ົນຄິດຊອກຫາວິທີທາງແກ້ໄຂຢ່າງມີຈຸດສຸມ. ພ້ອມນ້ັນ, ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ ກ່ໍເປັນສ່ິງສໍາຄັນເຊ່ັນດຽວກັນ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ. 
ການສືບຕໍ່ປະສານສົມທົບກັນລະຫວ່າງ ຄຊກລ, ບໍລິສັດກວດກູ້ລະເບີດ ແລະ ອົງການປະຕິບັດງານເພື່ອມະນຸດສະທໍາ ລວມ 
ທັງ ຄກລ ເພື່ອນໍາສະເໜີຊອກຫາວິທີການສໍາຫຼວດທີ່ດີອອກມານັ້ນ ແມ່ນເປັນສິ່ງທີ່ອົງການ ສປຊ ແລະ ສະຫະລັດອາເມລິກາ 
ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ. 

ບັນດາຜົນສໍາເລັດຕ່າງໆທີ່ຍາດມາໄດ້ນັ້ນ ຈະບໍ່ສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ ຖ້າປັດສະຈາກການສະໜັບສະໜູນຂອງບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດ 
ທະນາຕ່າງໆໃນທົ່ວຂະແໜງການ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການສະໜັບສະໜູນຜ່ານກອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງ ສປຊ ຫຼື ຜ່ານການຮ່ວມ 
ມືແບບສອງຝ່າຍກໍ່ຕາມ ກໍ່ລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີເປົ້າໜາຍອັນດຽວກັນ ຄືເຮັດໃຫ້ຜົນກະທົບຈາກ ລບຕ ຫຼຸດລົງ ແລະ ບັນລຸເປົ້າໝາຍ 
ສະຫັດສະວັດດ້ານການພັດທະນາ ທີ 9 ແລະ ເປົ້າໝາຍສະຫັດສະວັດດ້ານການພັດທະນາອື່ນໆ ນໍາອີກ. ສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ 
ການສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນຂອງບັນດາທ່ານເຂົ້າໃນວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ຕະຫຼອດປີ 2013 ແມ່ນເຮັດໃຫ້ໜາກຜົນທາງ 
ດ້ານຂົງເຂດວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ເພີ່ມຂຶ້ນ.  

ທ່ານ ມິນ ຟາມ

ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ ສປຊ ເພື່ອການພັດທະນາປະຈໍາ     
ສປປ ລາວ, ປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມຂະແໜງການ  
ແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ

ທ່ານ ເດເນວ ຄຼູນ

ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ, 
ປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ

ບົດນໍາ: 
ຂອງ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ 
ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ ສປຊ ເພ່ືອການພັດທະນາປະຈໍາ ສປປ ລາວ,                                              
ປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ
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ຜົນສໍາເລັດຕ່າງໆຂອງຂະແໜງການ: ລາຍງານຕົວເລກ 
ອົງການປະຕິບັດງານເກັບກູ້ ລບຕ ເພື່ອມະນຸດສະທໍາ

ການສໍາຫຼວດທົ່ວໄປ

ຊື່ອົງການ  ຈ/ນ ບ້ານ ຈ/ນ  
ຄັ້ງຢ້ຽມຢາມ

 ຄກລ 1,406 2,179

 ເຫັດໄອ 82 82

 ແມັກ 59 240

 ເອັນພີເອ 234 234

ເຮໂລທຼາດ 11 18

 ລວມ: 1,792 2,753

ວຽກງານສຳຫຼວດທາງດ້ານວິຊາການ ເພື່ອກໍານົດພື້ນທີ່ອັນຕະລາຍ

ອົງການ ດິນກະສິກໍາ  
(ຮຕ)

ດິນພັດທະນາ  
(ຮຕ)

ລວມທັງໝົດ 
(ຮຕ)

ບົມໃຫ່ຍ ລະເບີດ    
ລູກຫວ່ານ 

ລະເບີດ   
ຝັງດິນ

ລບຕ  
ຊະນິດອື່ນໆ

ລວມ

 ເອັນພີເອ  9,169  -    9,169 0  9,729 0 0  9,729 

ເຮໂລທຼາດ  378  378 

 ລວມ:  9,547 0 9,547 0  9,729 0 0  9,729 

ວຽກງານສຳຫຼວດທາງດ້ານວິຊາການ ເພື່ອປົດປ່ອຍເນື້ອທີ່

ອົງການ ດິນກະສິກໍາ  
(ຮຕ)

ດິນພັດທະນາ  
(ຮຕ)

ລວມທັງໝົດ 
(ຮຕ)

ບົມໃຫ່ຍ ລະເບີດ    
ລູກຫວ່ານ 

ລະເບີດ   
ຝັງດິນ

ລບຕ  
ຊະນິດອື່ນໆ

ລວມ

ຄກລ 371 68 439 0 13 0 169 182

ໂຊດີ 2 0 2 0 0 0 0 0

ລວມ: 373 68 441 0 13 0 169 182

ການທຳລາຍເຄື່ອນທີ່

ອົງການ  ຈ/ນ ບ້ານ ຈ/ນ  
ຄັ້ງຢ້ຽມຢາມ

ບົມໃຫ່ຍ ລະເບີດ    
ລູກຫວ່ານ 

ລະເບີດ   
ຝັງດິນ

ລບຕ  
ຊະນິດອື່ນໆ

ລວມ

ຄກລ 1,176 1,754 216 11,026 202 13,863 25,307

ເຫັດໄອ 93 93 6 1,116 8 1,102 2,232

ແມັກ 86 1,374 5 2,019 0 554 2,578

ເອັນພີເອ 44 44 0 0 0 2177 2,177

ໂຊດີ 117 216 6 637 0 94 737

ເຮໂລທຼາດ 11 325 13 1,169 0 1,283 2,465

ລວມ: 1,527 3,806  246  15,967  210  19,073 35,496
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ອົງການ ດິນກະສິກໍາ  
(ຮຕ)

ດິນພັດທະນາ  
(ຮຕ)

ລວມທັງໝົດ 
(ຮຕ)

ບົມໃຫ່ຍ ລະເບີດ    
ລູກຫວ່ານ 

ລະເບີດ   
ຝັງດິນ

ລບຕ  
ຊະນິດອື່ນໆ

ລວມ

ລວມອົງການ 
ມະນຸດສະທໍາ

3,176 553 3,729 274 38,827 258 39,868 79,227

ລວມ: 3,176 553 3,729 274 38,827 258 39,868 79,227

ບໍລິສັດເກັບກູ້ ລບຕ ຂອງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ:
ການກວດກູ້ເນື້ອທີ່

ບໍລິສັດ ດິນກະສິກໍາ  
(ຮຕ)

ດິນພັດທະນາ  
(ຮຕ)

ລວມທັງໝົດ 
(ຮຕ)

ບົມໃຫ່ຍ ລະເບີດ    
ລູກຫວ່ານ 

ລະເບີດ   
ຝັງດິນ

ລບຕ  
ຊະນິດອື່ນໆ

ລວມ

ອາສາ 0 4 4 0 0 0 0 0

ພີເອັດດີ 207 0 207 0 0 0 0 0

ເອັດບີເຫັດ 520 0 520 0 360 18 0 378

ທີເຫັດບີ 0 150 150 0 0 0 0 0

ລາວບີເອັດແອວ 0 408 408 0 203 0 42 245

ເອັກທີດີ 0 93 93 0 0 0 0 0

ແອວເອຢູເອັນຊີ - - 0 - - - - 0

ເອັດພີ 0 1,458 1,458 2 320 0 501 823

ເອັມເອັມຈີ 0 186 186 7 317 0 588 912

ມິວເຊີດສ໌ 0 132 132 8 186 0 199 393

ແບັກເທັກ 0 40 40 0 87 2 171 260

ລວມ: 727 2,471 3,198 17 1,473 20 1,501 3,011

ບໍລິສັດ ດິນກະສິກໍາ  
(ຮຕ)

ດິນພັດທະນາ  
(ຮຕ)

ລວມທັງໝົດ 
(ຮຕ)

ບົມໃຫ່ຍ ລະເບີດ    
ລູກຫວ່ານ 

ລະເບີດ   
ຝັງດິນ

ລບຕ  
ຊະນິດອື່ນໆ

ລວມ

ລວມບໍລິສັດ 727 2,471 3,198 17 1,473 20 1,501 3,011

ລວມ: 727 2,471 3,198 17 1,473 20 1,501 3,011

ການກວດກູ້ເນື້ອທີ່

ອົງການ ດິນກະສິກໍາ  
(ຮຕ)

ດິນພັດທະນາ  
(ຮຕ)

ລວມທັງໝົດ 
(ຮຕ)

ບົມໃຫ່ຍ ລະເບີດ    
ລູກຫວ່ານ 

ລະເບີດ   
ຝັງດິນ

ລບຕ  
ຊະນິດອື່ນໆ

ລວມ

ຄກລ 2,435 421 2,856 24 17,551 48 17,522 35,145

ເຫັດໄອ 13 15 28 1 83 0 847 931

ແມັກ 218 9 227 3 3,407 0 1,022 4,432

ເອັນພີເອ 0 35 35 0 770 0 52 822

ໂຊດີ 109 0 109 0 273 0 190 463

ເຮໂລທຼາດ 28 6 33 0 763 0 993 1,756

ລວມ: 2,803 485 3,288 28 22,847 48 20,626 43,549
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ດິນກະສິກໍາ  
(ຮຕ)

ດິນພັດທະນາ  
(ຮຕ)

ລວມທັງໝົດ 
(ຮຕ)

ບົມໃຫ່ຍ ລະເບີດ    
ລູກຫວ່ານ 

ລະເບີດ   
ຝັງດິນ

ລບຕ  
ຊະນິດອື່ນໆ

ລວມ

ລວມທັງໝົດທົ່ວ 
ຂະແໜງການ:

3,903 3,024 6,927 291 40,300 278 41,369 82,238

ລວມ: 3,903 3,024 6,927 291 40,300 278 41,369 82,238

ອົງການປະຕິບັດງານທາງດ້ານການສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ

ອົງການ ຈຳນວນບ້ານ ແລະ ໂຮງຮຽນ ເດັກນ້ອຍ ຜູ້ໃຫ່ຍ ລວມ

ຄກລ 650 80,443 93,022 173,465

ເຫັດໄອ 90 8,412 6,021 14,433

ແມັກ 23 802 119 921

ໂຊດີ 44 4,732 2,159 6,891

ເຮໂລທຼາດ 18 614 650 1,264

ເວີອີດູເຄເຊີ້ນ 2,366 228,182 9,030 237,212

ເອັດໂອເອັດ 12 7,734 0 7,734

ຊີອາເອັດ 77 259 1,122 1,381

ລວມ: 3,280 331,178 112,123 443,301

ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ

ຈໍານວນຜູ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຈາກ ລບຕ 
ຢູ່ ສປປ ລາວ ແຕ່ປີ 2008-2013

ຈໍານວນຜູ້ເສຍຊີວິດ ແລະ 
ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຈາກ ລບຕ
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ດິນກະສິກໍາ  
(ຮຕ)

ດິນພັດທະນາ  
(ຮຕ)

ລວມທັງໝົດ 
(ຮຕ)

ບົມໃຫ່ຍ ລະເບີດ    
ລູກຫວ່ານ 

ລະເບີດ   
ຝັງດິນ

ລບຕ  
ຊະນິດອື່ນໆ

ລວມ

ລວມທັງໝົດທົ່ວ 
ຂະແໜງການ:

3,903 3,024 6,927 291 40,300 278 41,369 82,238

ລວມ: 3,903 3,024 6,927 291 40,300 278 41,369 82,238

ອົງການປະຕິບັດງານທາງດ້ານການສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ

ອົງການ ຈຳນວນບ້ານ ແລະ ໂຮງຮຽນ ເດັກນ້ອຍ ຜູ້ໃຫ່ຍ ລວມ

ຄກລ 650 80,443 93,022 173,465

ເຫັດໄອ 90 8,412 6,021 14,433

ແມັກ 23 802 119 921

ໂຊດີ 44 4,732 2,159 6,891

ເຮໂລທຼາດ 18 614 650 1,264

ເວີອີດູເຄເຊີ້ນ 2,366 228,182 9,030 237,212

ເອັດໂອເອັດ 12 7,734 0 7,734

ຊີອາເອັດ 77 259 1,122 1,381

ລວມ: 3,280 331,178 112,123 443,301

ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ

ຈໍານວນບຸກຄະລາກອນທັງໝົດໃນຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ໃນປີ 2013    

ອົງການ ພະນັກງານຢູ່ຫ້ອງການ ພະນັກງານປະຕິບັດງານ ລວມ:

ລາວ ຕ່າງປະເທດ ລາວ ຕ່າງປະເທດ

ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ

ຄຊກລ 20 14 2 0 7 2 2 0 47

ຄກລ 136 53 3 1 814 193 0 0 1,200

ເອັນພີເອ 40 16 4 0 243 77 3 0 383

ແມັກ 38 14 2 1 180 70 3 0 308

ເຫັດໄອ 12 6 1 1 71 26 2 1 120

ໂຊດີ 7 7 2 1 42 13 1 0 73

ເຮໂລທຼາດ 17 6 0 0 73 22 2 0 120

ເຈມັດ 5 2 3 3 4 0 2 0 19

ອາສາ 2 1 0 0 10 1 0 0 14

ພີເອັດດີ 4 3 0 0 47 13 0 0 67

ເອັດບີເຫັດ 1 2 0 0 40 5 0 0 48

ເອັກທີດີ 3 1 0 0 36 0 0 0 40

ເອັດພີ 15 11 0 0 86 6 0 0 118

ແບັກເທັກ 1 2 1 1 109 0 1 0 115

ມິວເຊີດສ໌ 3 6 4 2 278 201 13 0 507

ເອັມເອັມຈີ 5 6 0 0 238 118 7 0 374

ເວີອີດູເຄເຊີ້ນ 3 5 0 1 3 3 0 1 16

ເອເອອາຣ໌ 1 1 0 0 7 0 0 2 11

ຊີອາເອັດສ໌ 4 3 1 1 2 0 1 0 12

ຊີເອັມອາ 9 15 0 3 77 90 1 0 195

ຄິວແອວເອ 8 2 0 0 0 0 0 1 11

ໂຄບ 7 3 1 2 0 0 0 0 13

ເອັດໂອເອັດ 1 0 0 0 3 0 0 0 4

ລວມ:  342  179  24  17  2,370  840  38  5  3,815 
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ລາຍງານສະພາບການເງິນໃນຂະແໜງການ ລບຕ: 
ອົງການປະຕິບັດງານເກັບກູ້ ລບຕ ເພື່ອມະນຸດສະທໍາ - ປະຈໍາປີ 2013 (ໂດລາສະຫະລັດ) 

ຊື່ອົງການ ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ໄດ້ຮັບໃນປີ 2013 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນປີ 2013

ຄກລ 6,204,648 8,819,955

ເອັນພີເອ 4,150,000 4,150,000

ແມັກ 5,189,000 5,189,000

ເຫັດໄອ 1,664,637 1,664,637

ໂຊດີ 1,142,067 1,142,067

ເຮໂລທຼາດ 1,429,408 1,429,408

ເຈມັດ ບໍ່ມີການສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ ບໍ່ມີການສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້

ລວມ  19,779,759  22,395,066 

ບໍລິສັດເກັບກູ້ ລບຕ ຂອງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ - ປະຈໍາປີ 2013 (ໂດລາສະຫະລັດ) 

ຊື່ອົງການ ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ໄດ້ຮັບໃນປີ 2013 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນປີ 2013

ອາສາ  108,950  108,950 

ພີເອັດດີ  800,000  800,000 

ເອັດບີເຫັດ  250,000  227,300 

ລາວບີເອັດແອວ* ບໍ່ມີການສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ ບໍ່ມີການສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້

ເອັກທີດີ 250,000 315,500

ແອວເອຢູເອັນຊີ 299,000 299,000

ແບັກເທັກ  901,000  901,000 

ມິວເຊີດສ໌ 2,005,428 2,005,428

ເອັມເອັມຈີ 5,782,638 5,782,638

ທີເຫັດບີ ບໍ່ມີການສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ ບໍ່ມີການສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້

ເອັດພີ 3,661,128 3,183,128

ລວມ  14,058,144  13,622,944 

ອົງການປະຕິບັດງານຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ ໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ - ປະຈໍາປີ 2013 
(ໂດລາສະຫະລັດ)  

ຊື່ອົງການ ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ໄດ້ຮັບໃນປີ 2013 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນປີ 2013

ໂຄບ 1,081,866 814,157

ເວີອີດູເຄເຊີ້ນ 157,915 157,915

ຊີອາເອັດສ໌ 87,654 87,654

ເອເອອາຣ໌ 187,800 142,000

ຊີເອັມອາ 456,000 456,000

ເອັດໂອເອັດ 79,951 79,951

ຄິວແອວເອ 88,362 71,205

ລວມ  2,139,548  1,808,882 
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ຄຊກລ (ຜ່ານ ສປຊ) 1,592,320 1,393,980

ຄຊກລ (ຜ່ານບໍລິສັດສະເຕີລິ້ງ) 90,747 110,217

ຄຊກລ (ຜ່ານອົງການແມັກ) 0 18,375

ຄຊກລ (ຜ່ານລັດຖະບານໄທ) 15,000 15,000

ການປະກອບສ່ວນແບບເປັນວັດຖຸອຸປະກອນ
ລັດຖະບານລາວ 
(ແບບເປັນວັດຖຸອຸປະກອນ)

 4,911,120  4,911,120 

ລວມທັງໝົດທົ່ວຂະແໜງການ 42,586,639 44,275,583 
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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 ແຂວງ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ ລບຕ ທີ່ຍັງຕົກຄ້າງ

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 ລ້ານໜ່ວຍແມ່ນຍັງບໍ່ທັນແຕກ ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ 

00 ນັບແຕ່ປີ 1964 ມີປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າຫຼາຍກວ່າ 
50,000 ຄົນ ໄດ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ຮັບບາດເຈັບ

00 ມີຈໍານວນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ 41 ຄົນ ໃນປີ 2013

00 ໃນທົດສະຫວັດຫຼ້າສຸດຜ່ານມານີ້ ຫຼາຍກວ່າ 40% ຂອງຈໍາ 
ນວນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍທັງໝົດແມ່ນເປັນເດັກນ້ອຍ

00 ໃນທົດສະຫວັດຫຼ້າສຸດຜ່ານມານີ້ ຫຼາຍກວ່າ 30% ຂອງຈໍາ 
ນວນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ ແມ່ນເກີດມາຈາກລະເບີດ 
ລູກຫວ່ານ

ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ (ລບຕ) ແມ່ນຫຍັງ?
ລະເບີດບ່ໍທັນແຕກ ຫືຼ ລບຕ ແມ່ນອາວຸດທ່ີບ່ໍທັນແຕກ ໃນ  
ເວລາຖືກຍິງອອກ, ຕົກລົງ ຫືຼ ຟ້ົງອອກ ແມ່ນຍັງມີສ່ຽງທ່ີ 
ຈະລະເບີດຂ້ຶນໄດ້ທຸກເວລາ. ການຕົກຄ້າງຂອງ ລບຕ ໃນ 
ສປປ ລາວ ປະກອບມີ ບົມໃຫຍ່, ຈະຫຼວດ, ໝາກແຕກ, 
ລູກປືນໃຫຍ່, ລູກປຶນຄົກ, ລະເບີດຝັງດິນ ແລະ ລະເບີດ 
ລູກຫວ່ານ.

ລະເບີດລູກຫວ່ານ ແມ່ນອາວຸດທີ່ປະກອບດ້ວຍຮາງກະ 
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 
ແມ່ນວ່າ ຈະຜ່ານມາແລ້ວຫຼາຍທົດສະວັດແລ້ວກ່ໍຕາມ, 
ບັນດາລະເບີດລູກຫວ່ານ ແລະ ລບຕ ຊະນິດອ່ືນເຫ່ົຼານ້ັນ 
ກໍ່ສາມາດລະເບີດຂຶ້ນໄດ້, 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 
ມີບົມໃຫຍ່ຫຼາຍກວ່າ ສີ່ ລ້ານໜ່ວຍ ທີ່ຖືກຖິ້ມລົງໃນສະ 
ໜາມຮົບອັນກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ຍັງເຊ່ືອງຊ້ອນຢູ່ຕາມພູມ
ລຳເນົາຕ່າງໆຂອງປະເທດ.
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ພາບ ລວມ  ກິດ ຈະ ກຳຂອງ 
ຄ ຊກ ລ ໃນ 2013: 

 J ຄຊກລ ໄດ້ສະເໜີລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ປະກອບງົບປະ 
ມານແຫ່ງລັດ ເພື່ອເປັນທຶນສົມທົບເຂົ້າໃນວຽກງານແກ້ໄຂ 
ບັນຫາ ລບຕ. ໃນປີ 2013 ລັດຖະບານ ໄດ້ປະກອບສ່ວນ 
ທຶນຈໍານວນ 4,9 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ (ສະໜັບສະໜູນ 
ແບບວັດຖຸອຸປະກອນ) ໃນຈໍານວນທຶນທັງໝົດຂອງຂະແໜງ 
ການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ 42.5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ເຖິງ 
ຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, ທຶນສົມທົບດ່ັງກ່າວ ກ່ໍແມ່ນອີງຕາມງົບປະ 
ມານຕົວຈິງທ່ີມີຂອງລັດຖະບານ ວ່າຈະສະໜອງໃຫ້ໄດ້ເທ່ົາ 
ໃດໃນແຕ່ລະປີ.

 J ຄຊກລ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການວາງ 
ແຜນການເກັບກູ້ ລບຕ ຮັບໃຊ້ໂຄງການພັດທະນາເສດຖະ 
ກິດ-ສັງຄົມຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ ຂ້ຶນຢູ່ 3 ພາກ ເພ່ືອສະ 
ໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ການວາງແຜນການສໍາຫຼວດ ແລະ ກວດ 
ກູ້ ລບຕ.  

 J ຄຊກລ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາ ກ່ຽວກັບວິທີການສໍາ 
ຫຼວດເພ່ືອກໍານົດພ້ືນທ່ີ ລບຕ ຕົກຄ້າງ ຂ້ຶນຢູ່ປາກເຊ, ແຂວງ 
ຈໍາປາສັກ, ຊ່ຶງເປ້ົາໜາຍຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນແນໃສ່ເຮັດ 
ໃຫ້ມີວິທີການສໍາຫຼວດເພ່ືອກໍານົດພ້ືນທ່ີ ລບຕ ຕົກຄ້າງໃນ 
ທ່ົວປະເທດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ.    ກອງປະຊຸມໄດ້ມີການປຶກ ສາ 
ຫາລືກັນທັງໃນລະດັບນະໂຍບາຍ ແລະ ລະດັບປະຕິບັດ 
ງານ. 

 J ຄຊກລ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບແຜນຍຸດທະ 
ສາດແຫ່ງຊາດ ເພ່ືອແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ. ພ້ອມນ້ັນ, ກ່ໍໄດ້ 
ເຜີຍແຜ່ແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 093/ຄຊກລ ກ່ຽວກັບການ 
ກວດກູ້ ລບຕ ຮັບໃຊ້ໂຄງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 
ຕ່າງໆຢູ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຕ່າງ ແລະ 
ບັນດາກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆຮັບຊາບ. ຈຸດປະສົງຂອງແຈ້ງ 
ການສະບັບດ່ັງກ່າວນ້ີ ແມ່ນແນ່ໃສ່ໃຫ້ບັນດາໂຄງການພັດ 
ທະນາຕ່າງໆຢູ່ໃນເຂດທ່ີມີ ລບຕ ຕົກຄ້າງ ຕ້ອງດໍາເນີນການ 
ສໍາຫຼວດ ແລະ ກວດກູ້ ລບຕ ອອກກ່ອນ ແລ້ວຈ່ຶງປະຕິບັດ 
ໂຄງການໄດ້ ແລະ ໃຫ້ມີງົບປະມານສໍາລັບການສໍາຫຼວດ  
ແລະ ກວດກູ້ ລບຕ ພ້ອມ ສໍາລັບໂຄງການຂອງຕົນເອງ. 

 J ຄຊກລ ແລະ ອົງການ ສປຊ ໄດ້ເຊັນເອກະສານໂຄງການ 
ຮ່ວມມືສະບັບໃໝ່ ສໍາລັບປີ 2013-2015. ເນ້ືອໃນຂອງເອ 
ກະສານສະບັບນ້ີ ແມ່ນກວມລວມທັງວຽກງານຍຸດທະສາດ 
ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານສໍາລັບ 3 ປີ, ຊ່ຶງການປັບປຸງເນ້ືອ
ໃນຂອງເອກະສານໂດຍພ້ືນຖານແມ່ນອີງໃສ່ຜົນການປະ 
ເມີນຂອງ ສປຊ ໃນປີ 2012 ສໍາລັບໂຄງການທ່ີໄດ້ຮັບການ 
ສະໜັບສະໜູນຈາກ ສປຊ ເປັນຕ້ົນແມ່ນ ຄຊກລ ແລະ ຄກລ. 
ພ້ອມນ້ັນ, ກ່ໍອີງໃສ່ການປຶກສາຫາລືກັບບັນດາປະເທດຜູ້ໃຫ້ 
ທຶນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຕ່າງໆອີກນໍາ.  

 J ສໍາລັບວຽກງານຊ່ວຍເຫືຼອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ ກ່ໍມີ 
ຄວາມຄືບໜ້າເຊ່ັນດຽວກັນ. ໃນປີ 2012 ລະບົບການຕິດ 
ຕາມເຝ້ົາລະວັງຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ ໄດ້ຖືກສ້າງຕ້ັງຂ້ຶນ 
ເພ່ືອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການເກັບກໍາຂ້ໍມູນລະ 

ອຽດຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ, ຊ່ຶງຂ້ໍມູນ 
ທ່ີເກັບກໍາໄດ້ໃນປີ 2012 ແມ່ນໄດ້ປ້ອນເຂ້ົາໄວ້ໃນລະບົບ 
ຖານຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ ຂອງລາວ. 
ລະບົບດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນຈະສາມາດບອກເຮົາໄດ້ກ່ຽວກັບ 
ຂໍ້ມູນຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ ວ່າຍັງ 
ຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫືຼອໃນດ້ານໃດຕ່ືມອີກແດ່. ການວິເຄາະ 
ຂ້ໍມູນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂ້ໍມູນອອກໃຫ້ບັນດາກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງ 
ຕ່າງໆ ແລະ ອົງການປະຕິບັດງານໃຫ້ຮັບຊາບ ແມ່ນຈະດໍາ 
ເນີນໃນປີ 2014. ພ້ອມກັນນ້ັນ, ເພ່ືອຊ່ວຍເຫືຼອຜູ້ຖືກເຄາະ 
ຮ້າຍຈາກ ລບຕ ໃຫ້ໄດ້ດີ ຍັງໄດ້ມີການປັບປຸງແຜນຍຸດທະ 
ສາດກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫືຼອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ ຂ້ຶນ 
ມາອີກດ້ວຍ. ແຜນຍຸດທະສາດສະບັບດ່ັງກ່າວນ້ີ ໄດ້ມີການ 
ນໍາສະເໜີໃນກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການ ຄຊກລ (ເດືອນ 
ພຶດສະພາ 2013), ຊ່ຶງໂດຍພ້ືນຖານແລ້ວ ກອງປະຊຸມແມ່ນ 
ເຫັນດີຮັບຮອງເອົາ ແຕ່ວ່າໃຫ້ ຄຊກລ ປັບປຸງຕື່ມບາງເນື້ອ 
ໃນ ກ່ອນຈະນໍາສະເໜີເຊັນຮັບຮອງຢ່າງເປັນທາງການ, ຊ່ຶງ 
ຄຊກລ ຄາດວ່າຈະໃຫ້ຖືກຮັບຮອງໂດຍໄວ ໃນຕ້ົນປີ 2014. 

 J ຄຊກລ ໄດ້ສືບຕ່ໍເຮັດໜ້າທ່ີບົດບາດສໍາຄັນໃນຂະແໜງການ
ແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ເພ່ືອປັບປຸງນະໂຍບາຍໃນການແກ້ໄຂ 
ບັນຫາ ລບຕ ຢູ່ໃນຂະແໜງການ, ສືບຕ່ໍຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປະ 
ສານງານ ກິດຈະກໍາຕ່າງໆຂອງບັນດາອົງການປະຕິບັດງານ 
ແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ. ໃນທົ່ວຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາ 
ລບຕ ສາມາດເກັບກູ້ ແລະ ທໍາລາຍ ລບຕ ທ່ີຕົກຄ້າງ  ໄດ້ທັງ 
ໝົດຈໍານວນ 82,238 ໜ່ວຍ (ໃນນ້ັນ ມີລະເບີດລູກຫວ່ານ 
ຈໍານວນ 40,300 ໜ່ວຍ) ແລະ ສາມາດກວດກູ້ເນ້ືອທ່ີທັງ 
ໝົດ 6,927 ເຮັກຕາ (ໃນນັ້ນ ເນື້ອທີ່ຈໍານວນ 6,486 ເຮັກ 
ຕາ ແມ່ນຜ່ານການກວດກູ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະ ອີກ 441 
ເຮັກຕາ ແມ່ນຜ່ານການປົດປ່ອຍ ໂດຍການສໍາຫຼວດທາງ 
ດ້ານວິຊາການ). 

 J ເວ້ົາລວມແລ້ວ ຜົນສໍາເລັດອັນພ້ົນເດ່ັນ ກ່ໍແມ່ນການຫຸຼດລົງ 
ຂອງຈໍານວນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ ສະເລ່ຍ 300 ຄົນ 
ໃນປີ 2008 ລົງເປັນ 41 ຄົນ ໃນປີ 2013. ສາເຫດກ່ໍຍ້ອນ 
ຄຊກລ ໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດຕິດແທດກັບບັນດາອົງການ 
ປະຕິບັດ ປັບປຸງວິທີການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ 
ລບຕ ແລະ ຂ້ໍຄວາມໂຄສະນາ ແລະ ມີການເຜີຍແຜ່ຂ້ໍຄວາມ 
ໂຄສະນາດີຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາໃນທ່ົວເຂດພ້ືນທ່ີທ່ີມີ ລບຕ ຕົກຄ້າງ. 
ໃນປີ 2013, ຄຊກລ ໄດ້ດໍາເນີນການຈັດລາຍການວິທະຍຸ 
ໂຄສະນາຜົນຮ້າຍຂອງ ລບຕ ຢູ່ 2 ແຂວງ ເພ່ືອໂຄສະນາໃຫ້ 
ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜ່ົາຮັບຊາບກ່ຽວກັບສາເຫດຕ້ົນຕໍ 
ຂອງການເກີດອຸປະຕິເຫດ ແລະ ວິທີການຫີຼກລ້ຽງ ເພ່ືອໃຫ້ມີ 
ຄວາມປອດໄພ. ນອກຈາກນ້ັນ, ຄຊກລ ຍັງໄດ້ສົມທົບກັບ 
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ປັບປຸງຄືນຫັຼກສູດການຮຽນ 
ການສອນກ່ຽວກັບ ລບຕ ຢູ່ໃນໂຮງຮຽນຊ້ັນປະຖົມສຶກສາ ອີກ 
ດ້ວຍ.
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ກິດ ຈະ ກຳ ຂອງ ຫ້ອງ ການ 
ຄ ຊກ ລ ໃນ ປີ 2013:
ໜ່ວຍງານຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ:
ໃນປີ 2013, ໜ່ວຍງານຊ່ວຍເຫືຼອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ 
ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການຮ່ວມກັບບັນດາອົງການປະຕິບັດ 
ງານແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ເພ່ືອແລກປ່ຽນຂ້ໍມູນຂ່າວສານ ແລະ  ປຶກ 
ສາຫາລືກ່ຽວກັບວຽກງານຊ່ວຍເຫືຼອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ. 
ເປ້ົາໝາຍກອງປະຊຸມວິຊາການກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກ            
ເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ ແມ່ນແນໃສ່ສະໜັບສະໜູນບັນດາເຄືອ 
ຂ່າຍອົງການທີ່ເຮັດວຽກຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ 
ໃນການສະໜອງການບໍລິການໃຫ້ແກ່ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ. 
ໃນປີ 2013 ບັນຫາສ່ວນໃຫ່ຍທ່ີກອງປະຊຸມວິຊາການຊ່ວຍເຫືຼອ
ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ ໄດ້ສົນທະນາປຶກສາຫາລືກັນແມ່ນ 
ເນ້ັນໜັກໃສ່ຜົນຄູວາມຄືບໜ້າໃນການເກັບກໍາຂ້ໍມູນລະບົບຕິດ
ຕາມເຝ້ົາລະວັງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ, ຮ່າງເກັບກໍາຂ້ໍມູນ 
ລາຍງານຈາກບັນດາອົງການປະຕິບັດ ແລະ ລວບລວມບັນດາ 
ກິດຈະກໍາຕ່າງໆຂອງບັນດາອົງການປະຕິບັດງານໃຫ້ເຂ້ົາມາ 
ລວມສູນຢູ່ໃນ ຄຊກລ ເພ່ືອໃຫ້ສາມາດກໍາໄດ້ສະພາບຂອງການ
ຊ່ວຍເຫືຼອຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ.

ໃນປີ 2013, ເປ້ົາໝາຍທ່ີຕ້ັງໄວ້ຂອງໜ່ວຍງານຊ່ວຍເຫືຼອຜູ້ຖືກ 
ເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ ແມ່ນບັນລຸໄດ້ບາງສ່ວນ, ເນ່ືອງຈາກຄວາມ 
ລ້າຊ້າໃນການປ້ອນຂ້ໍມູນຈາກແບບຟອມທ່ີເກັບກໍາໄດ້ປ້ອນເຂ້ົາ 
ໄວ້ໃນລະບົບເຝ້ົາລະວັງຕິດຕາມຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ. ເຖິງ 
ຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, ຢ່າງໜ້ອຍກ່ໍເຮັດສໍາເລັດການເກັບກໍາຂ້ໍມູນລະ 
ອຽດຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ ແລະ ຮ່າງ 
ແຜນຍຸດທະສາດຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ ກໍ່ໄດ້ຖືກ 
ຮ່າງຂ້ຶນ, ຊ່ຶງຜົນຄວາມຄືບໜ້າ 2 ຢ່າງທ່ີກ່າວມາຂ້າງເທິງນ້ັນ ກ່ໍ
ຖືໄດ້ວ່າເປັນການຂະຫຍາຍຕົວທ່ີດີສໍາລັບໜ່ວຍງານຊ່ວຍເຫືຼອ
ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ ໃນປີ 2014. ຖ້າເມ່ືອໃດທ່ີເຮົາຫາກ
ສໍາເລັດການວິເຄາະຂ້ໍມູນ ແລະ ສາມາດເຜີຍແຜ່ຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ລອດຊີວິດໄດ້ແລ້ວ ແນ່ນອນວ່າ ຈະເຮັດ 
ໃຫ້ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານສາມາດສະໜອງການບໍລິການໃຫ້ແກ່ຜູ້ 
ລອດຊີວິດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. ສໍາລັບຮ່າງແຜນຍຸດທະສາດຊ່ວຍເຫືຼອ 
ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ ຖືກຮ່າງຂ້ຶນມາ ເພ່ືອເປັນເຄ່ືອງມືໃນການ 
ແນະນໍາແນວທາງໃຫ້ແກ່ໜ່ວຍງານຊ່ວຍເຫືຼອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ 
ຈາກ ລບຕ ເພ່ືອໃຫ້ສາມາດຊ່ວຍເຫຶຼອຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ ໃຫ້
ເຊ່ືອມສານເຂ້ົົາໃນລະບົບແຜນງານໃຫ່ຍວຽກງານການພັດທະ 
ນາຄົນ ແລະ ປັບປຸງຄົນພິການຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ.

ພາຍຫັຼງທ່ີໄດ້ນໍາເອົາຮ່າງແຜນຍຸດທະສາດຊ່ວຍເຫືຼອຜູ້ລອດ 
ຊີວິດຈາກ ລບຕ ຕ່ໍບັນດາອົງການປະຕິບັດງານແລ້ວ ໜ່ວຍງານ 
ຊ່ວຍເຫືຼອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ ກ່ໍໄດ້ນໍາເອົາຄໍາເຫັນຕ່າງໆ 
ທ່ີໄດ້ຈາກບັນດາອົງການປະຕິບັດງານ ມາປັບປຸງຄືນໃໝ ໃ່ຫ້ສົມ 
ບູນຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາ, ຊ່ຶງໜ່ຶງໃນຄໍາເຫັນຕ້ົນຕໍແມ່ນ ເນ້ັນໜັກໃສ່ການ 
ເຂ້ົາມາມີສ່ວນຮ່ວມຂອງບັນດາກະຊ່ວງກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆໃຫ້ 
ຫຼາຍຂ້ຶນ, ຊ່ຶງພາກສ່ວນດ່ັງກ່າວນ້ີ ຖືໄດ້ວ່າ ເປັນກຸນແຈທ່ີສໍາຄັນ 
ຫຼາຍ ເພ່ືອຈັັດຕ້ັງປະຕິບັດເປ້ົາໝາຍ ຕ່າງໆຂອງແຜນຍຸດທະສາດ 
ໃຫ້ບັນລຸຜົນ. ພ້ອມນັ້ນ, ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການ 
ຄຊກລ ທ່ີຈັດຂ້ຶນໃນເດືອນພຶດສະພາ 2013 ຜ່ານມານ້ັນ ກ່ໍຍັງ 
ໄດ້ຮັບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຫຼາຍຢ່າງເຊ່ັນດຽວກັນ ຕ່ໍກັບຮ່າງແຜນຍຸດ 

ທະສາດດ່ັງກ່າວ ເປັນຕ້ົນແມ່ນ ຂ້ໍສະເໜີໃຫ້ເພ່ີມອີກໜ່ຶງພາກກ່ຽວ 
ກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການແຫ່ຼງທຶນ ເພ່ືອຊ່ວຍເຫືຼອຜູ້ຖືກເຄາະ 
ຮ້າຍຈາກ ລບຕ ເຂ້ົາໃສ່ນໍາ. ສ່ວນການເກັບກໍາຂ້ໍມູນຕ່າງໆ ແລະ 
ການປະສານງານ ແມ່ນ ຄຊກລ ຈະເປັນໃຈກາງ, ຊ່ຶງວຽກອັນນ້ີ 
ໜ່ວຍງານຊ່ວຍເຫືຼອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ຈະຂ້ຶນເປັນແຜນວຽກຕ້ົນຕໍ 
ສໍາລັບປີ 2014. ເມ່ືອໃດທ່ີຮ່າງແຜນຍຸດທະສາດຊ່ວຍເຫືຼອຜູ້ລອດ 
ຊີວິດຈາກ ລບຕ ສະບັບພາສາລາວ ສໍາເລັດແລ້ວ, ຄຊກລ ຈະ 
ນໍາສະເໜີຕ່ໍປະທານ ຄຊກລ ເພ່ືອອະນຸມັດຮັບຮອງຢ່າງເປັນທາງ 
ການ, ຊ່ຶງຄາດວ່າຈະໃຫ້ສາມາດຮັບຮອງໂດຍໄວໃນຕ້ົນປີ 2014.

ໜ່ວຍງານກວດກູ້ ລບຕ:
ຄຊກລ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາ 3 ພາກຂ້ຶນ ເພ່ືອເກັບກໍາຂ້ໍ  
ມູນກ່ຽວກັບພ້ືນທ່ີໂຄງການຈຸດສຸມພັດທະນາຕ່າງໆຂອງລັດຖະ 
ບານທ່ີມີ ລບຕ ຕົກຄ້າງ ເພ່ືອນໍາມາກໍານົດບູລິມະສິດສໍາລັບການ
ສໍາຫຼວດ ແລະ ກວດກູ້ ລບຕ. 

ພາຍຫັຼງສໍາເລັດກອງປະຊຸມດ່ັງກ່າວ ໜ່ວຍງານກວດກູ້ ລບຕ ກ່ໍ 
ໄດ້ສືບຕ່ໍ່ໍສົມທົບກັບຄະນະພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງ 
ຄວາມທຸກຍາກ ຂ້ັນສູນກາງ ລົງເຮັດວຽກກັບຄະນະພັດທະນາ 
ຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນ 
ເມືອງ ຢູ່ໃນແຕ່ລະພາກ ລວມທັງບັນດາອົງການປະຕິບັດງານ 
ຕ່າງໆ ທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ບັນດາແຂວງດັ່ງກ່າວ ເພື່ອປຶກສາຫາ 
ລືກ່ຽວກັບລາຍລະອຽດແຜນການກວດກູ້ ລບຕ. 

ນອກຈາກນັ້ນ, ໜ່ວຍງານກວດກູ້ ລບຕ ຍັງເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຈຸດ 
ໃນກາງຫັຼກຂອງຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ໃນການສືບ 
ຕ່ໍຄ້ົນຄ້ວາເຕັກນິກເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ວິທີການໃໝ່ ເພ່ືອປັບປຸງ 
ການປົດປ່ອຍເນ້ືອທ່ີດິນໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ເພ່ີມເນ້ືອທ່ີໃຫ້ 
ຫຼາຍຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາ. ໃນເດືອນພະຈິກ 2013, ຄຊກລ ໄດ້ຈັດກອງ 
ປະຊຸມສໍາມະນາ ກ່ຽວກັບການສໍາຫຼວດ ຂ້ຶນທ່ີເມືອງປາກເຊ ເພ່ືອ 
ສົນທະນາປຶກສາຫາລືປັບປຸງວິທີການສໍາຫຼວດເພ່ືອກໍານົດພ້ືນ
ທ່ີ ລບຕ ຕົກຄ້າງ ໃໝ່ຂ້ຶນ. 

ສໍາລັບກອງປະຊຸມວິຊາການກ່ຽວກັບວຽກງານກວດກູ້ ລບຕ ແມ່ນ 
ໄດ້ຈັດຂ້ຶນແຕ່ຢູ່ໃນໄຕມາດ 1 ແລະ ໄຕມາດ  2 ເທ່ົານ້ັນ, ສໍາລັບ 
ໃນໄຕມາດ 3 ແລະ 4 ແມ່ນຖືວ່າບ່ໍໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກວ່າ 
ຄຊກລ ໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບວິທີການ
ສໍາຫຼວດເພ່ືອກໍານົດພ້ືນທ່ີ ລບຕ ຕົກຄ້າງ ຂ້ຶນແທນ ແລະ ບັນດາ 
ຜູ້ທ່ີເຂ້ົາຮ່ວມກອງປະຊຸມດ່ັງກ່າວນ້ີ ກ່ໍແມ່ນຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມກຸ່ມດຽວ 
ກັບກອງປະຊຸມວິຊາການ. ພ້ອມນ້ັນ, ບັນດາຫົວຂ້ໍສົນທະນາສໍາ 
ຄັນຕ່າງໆ ທ່ີວາງແຜນໄວ້ວ່າ ຈະນໍາມາປຶກສາຫາລືກັນຢູ່ໃນກອງ 
ປະຊຸມວິຊາການນັ້ນ ກໍ່ແມ່ນໄດ້ເອົາມາລວມເຂົ້າເປັນວາລະ 
ດຽວກັນເລີຍຢູ່ກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບການສໍາຫຼວດ. 

ບັນຫາສໍາຄັນຕ່າງໆ ທີ່ນໍາມາສົນທະນາປຶກສາຫາລືກັນຢູ່ໃນ 
ກອງປະຊຸມວິຊາການໃນປີນີ້ ແມ່ນປະກອບມີ ແຜນການຝຶກ 
ອົບຮົມໃຫ້ນັກທໍາລາຍລະເບີດຂັ້ນສູງ, ມາດຕະຖານການຝຶກ 
ອົບຮົມ, ທິດທາງນະໂຍບາຍໃໝ່ຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບຂະ 
ແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ຢູ່ລະດັບສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖ່ິນ, 
ຄໍາເຫັນຕ່າງໆຂອງຜູ້ທ່ີເຂ້ົາຮ່ວມກອງປະຊຸມ ກ່ຽວກັບການກວດ 
ກາຄຸນນະພາບວຽກງານກວດກູ້ ລບຕ (ໂດຍປະກອບມີ ຂ້ໍສະເໜີ 
ແນະຕ່າງໆ), ວຽກງານ ກ່ຽວກັບການສໍາຫຼວດ/ການປົດປ່ອຍເນ້ືອ 
ທ່ີດິນ ແລະ ການປະສານງານພາຍໃນຂະແໜງງານ.
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ສຳລັບປີ 2014 ຄຊກລ ຈະຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາກັບບັນ 
ດາແຂວງ ກ່ຽວກັບປະສານງານວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ 
ໃນຕ້ົນປີ 2014 ເພ່ືອປັບປຸງການຈັດຕ້ັງ ແລະ ພາລະບົດບາດ 
ຂອງ ຄຊກລ ຢູ່ຂ້ັນແຂວງ ເພ່ືອເຮັດໜ້າທີ່ໃນການປະສານງານ, 
ຄຸ້ມຄອງຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ແນ ໃສ່ໃຫ້ເຂົ້າໃຈ 
ແຈ້ງພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທ່ີຜິດຊອບຂອງ ຄຊກລ ເປັນ ຕ້ົນ 
ຕໍ.

ໜ່ວຍງານຄົ້ນຄ້ວາ:
ພາຍຫັຼງທ່ີໄດ້ໂອນມອບໂຄງການສໍາຫຼວດພ້ືນທ່ີບູລິມະສິດທ່ີມີ 
ລບຕ ຕົກຄ້າງຢູ່ຂ້ັນເມືອງໃຫ້ແກ່ໜ່ວຍງານກວດກູ້ ລບຕ ຂອງ 
ຫ້ອງການ ຄຊກລ ເປັນຜູ້ສືບຕ່ໍຄ້ົນຄ້ວາໃນເດືອນພະຈິກ  2012, 
ໜ່ວຍງານຄ້ົນຄ້ວາ ກ່ໍໄດ້ຫັນ ມາສຸມໃສ່ວຽກງານດ້ານການ ຮ່ວ ມ 
ມືກັບສາກົນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ  ການຄົ້ນຄ້ວາພິຈາລະນາບົດບັນ 
ທຶກຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງບັນດາອົງການປະຕິບັດງານທ່ີສະເໜີ 
ປະຕິບັດໂຄງການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ຢູ່ ສປປ ລາວ. ນອກຈາກ 
ນັ້ນ, ໜ່ວຍງານຍັງມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການສັງລວມຂໍ້ມູນ 
ກ່ຽວກັບສະພາບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານແກ້ໄຂບັນ 
ຫາ ລບຕ ຕາມມາດຕາ 7 ຂອງສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການເກືອດ 
ຫ້າມລະເບີດລູກຫວ່ານຂອງ ສປປ ລາວ ສົ່ງໃຫ້ກະຊວງການ 
ຕ່າງປະເທດ.

ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ:
ໃນປີ 2013 ໜ່ວຍຍງານຄຸ້ມຄອງຂ້ໍມູນຂ່າວສານ ໄດ້ສືບຕ່ໍປ້ອນ 
ຂ້ໍມູນລະເບີດບ່ໍທັນແຕກທ່ີໄດ້ຈາກການລາຍງານຂອງບັນດາ 
ອົງການປະຕິບັດງານແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ເຂ້ົາໃນຖານຂ້ໍມູນລະ  
ເບີດບ່ໍທັນແຕກ (ອິມສະມາ) ແລະ ຕິດຕາມການນໍາໃຊ້ລະບົບ 
ອິມສະມາຂອງບັນດາອົງການປະຕິບັດງານ ເພື່ອຊຸກຍູ້ເທື່ອລະ 
ກ້າວ ແນໃສ່ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດສົ່ງຂໍ້ມູບົດລາຍງານໃຫ້ຜ່ານ 
ທາງເອເລັກໂຕຼນິກໃນອະນາຄົດ. ໃນເດືອນມີນາ 2013 ໜ່ວຍ 
ງານຄຸ້ມຄອງຂ້ໍມູນຂ່າວສານ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມສໍາມະນາກ່ຽວ 
ກັບການນໍາໃຊ້ລະບົບອິມສະມາ ໃຫ້ແກ່ອົງການປະຕິບັດງານ 
ແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ຂອງຕ່າງປະເທດ ແລະ ບັນດາບໍລິສັດກວດ 
ກູ້ ລບຕ ຂອງລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດທ່ີຈັດຂ້ຶນໃນນະຄອນຫຼວງ
ວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.

ນອກຈາກນ້ັນ, ໃນເດືອນທັນວາ 2013, ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງຂ້ໍ 
ມູນຂ່າວສານ ຍັງໄດ້ສົມທົບກັບສູນເກັບກູ້ລະເບີດຝັງດິນ ສາ ກົນ 
ຂອງເຈນນີວາ-ປະເທດສະວິດເຊີນແລນ ເປີດກອງປະຊຸມພາກ 
ພ້ືນກ່ຽວກັບການນໍາສະເໜີລະບົບອິມສະມາໃໝ່ ເວີເຊ້ີນ 6, ຊ່ຶງ 
ລະບົບດ່ັງກ່າວນ້ີ ແມ່ນຈະນໍາມາປ່ຽນແທນລະບົບອິມສະມາ ສະ 
ບັບກ່ອນ (ເວີເຊ້ີນ 5) ທ່ີ ຄຊກລ ແລະ ບັນດາອົງການປະຕິບັດ 
ງ ານ ແລະ ບໍລິສັດເກັບກູ້ ລບຕ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ນໍາໃຊ້ຢູ່ປະ 
ຈຸບັນ. ລະບົບດັ່ງກ່າວ ແມ່ນນໍາໃຊ້ງ່າຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ແລະ  ລະ 
ບົບປະຕິບັດການ ກ່ໍມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ຂ້ຶນ ຕ່ືມ. 

ໜ່ວຍງານໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ:

ໃນປີ 2013, ຜົນສໍາເລັດຂອງໜ່ວຍງານໂຄສະນາສຶກສາຄວາມ 
ສ່ຽງຈາກ ລບຕ ແມ່ນການເຮັດໃຫ້ຈໍານວນຜູ້ເສຍຊີວິດ ແລະ 
ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຈາກ ລບຕ ຫຸຼດລົງ (41 ຄົນ ໃນປີ 2013). ຜົນ 
ສໍາເລັດດັ່ງກ່າວ ຍາດມາໄດ້ກໍ່ຍ້ອນຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງໝົດ 

ທຸກພາກສ່ວນໃນຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ. ພ້ອມນ້ັນ, 
ໜ່ວຍງານໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ ຍັງໄດ້ລົງຕິດ 
ຕາມການປະຕິບັດວຽກໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ 
ທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃນທົ່ວປະເທດ, ຊຶ່ງການລົງຢ້ຽມຢາມແຕ່ລະ 
ຄ້ັງ ກ່ໍໄດ້ມີການໃຫ້ຂ້ໍສະເໜີແນະ, ມີການແລກປ່ຽນບົດຮຽນທ່ີດີ 
ຮ່ວມກັນສໍາລັບວຽກງານໂຄສະນາ ເພື່ອປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າ 
ເກົ່າ. ນອກຈາກນັ້ນ, ກໍ່ຍັງໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືກັນກ່ຽວກັບ 
ວຽກງານໂຄສະນາ ແລະ ບັນຫາພ້ົ ນ ເດ່ັນຕ່າງໆທ່ີເກີດຂ້ຶນຢູ່ໃນ 
ກອງປະຊຸມວິຊາການວຽກງານໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງ 
ຈາກ ລບຕ ໃນແຕ່ລະໄຕມາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນມາດຕະການ 
ເພ່ືອຮັກສາລະດັບຂອງຈໍານວນຜູ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ໄດ້ຮັບບາດ 
ເຈັບ ໃຫ້ຫຸຼດຕ່ໍາກວ່າ 75 ຄົນ ຕ່ໍປີ ແລະ ວິ ທີແກ້ໄຂສາເຫດຕ້ົ ນ 
ຕໍຂອງການເກີດອຸປະຕິເຫດຈາກ ລບຕ ໃນປີ 2013 ວ່າ ຈະ ມີ 
 ການ ປ້ອງ ກັນໄດ້ຄືແນວ  ເນ່ືອງຈາກວ່າ ສາເຫດຕ້ົນຕໍຂອງການ 
ເກີດອຸປະຕິເຫດໃນ ປີ 2013 ແມ່ນເກີດມາຈາກ “ການດັງໄຟ” 
ເປັນ ສ່ວນ ໃຫ່ ຍ. ຍ້ອນເຫັນບັນຫາຄືແນວນ້ັນ, ໜ່ວຍງານໂຄສະ 
ນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ ຈ່ຶງໄດ້ມີການປັບປຸງຂ້ໍຄວາມ 
ສະເພາະໂຄສະນາອອກມາ ແລ້ວນໍາເອົາໄປອອກອາກາດໂຄ 
ສະນາຜ່ານທາງວິທະຍຸຢູ່ຕາມຊຸມຊົນຕ່າງໆທ່ີມີ ລບຕ ຕົກຄ້ າງ, 
ຊຶ່ງໃນປີນີ້ ແມ່ນໄດ້ດຳ ເນີນຢູ່ ໃນ 2 ແຂວງ ກ່ອນ. 

ໃນປີ 2013, ກອງປະຊຸມວິຊາການວຽກງານໂຄສະນາສຶກສາ 
ຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ ຍັງໄດ້ເນ້ັນໜັກໃສ່ການສ້າງກົນໄກການ 
ລາຍງານໃຫ້ມີຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາ ແລະ ຄູ່ມືແນະ 
ນໍາໃນການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນໂຄສະນາໃຫ້ແກ່ນັກໂຄສະນາ. ສາ 
ມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ກອງປະຊຸມວິຊາການວຽກງານໂຄສະນາສຶກ 
ສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ ແມ່ນເວທີສົນທະນາທີ່ ສ ໍາ ຄັນຂອງ 
ບັນດາອົງການປະຕິບັດງານ ເພື່ອປຶກສາຫາລືແລກປ່ຽນບົດ 
ຮຽນຮ່ວມກັນກ່ຽວ ກັບ ວຽກງ ານ ໂຄ ສະ ນາ ສຶກ ສາ ຄວາມ ສ່ຽງ  
ຈາກ ລບ ຕ ເປັນ ຕ້ົນ ແມ່ນ ບັນ ຫາພ້ົນ ເດ ັນ່ທ່ີ ຖຶກ ຍົກ ຂ້ຶນ ມາ ສົນ ທະ  
ນາ ກັນໃນ ປີ 2013 ແມ່ນການປັບປຸງວຽກໂຄສະນາສຶກສາ 
ຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ ໃຫ້ມີຄວາມທ່ົວເຖິງ ແລະ ການຈັດງານ 
ໂຄສະນາລະດົມຂົນຂວາຍອ່ືນໆ ຄືກັບ ອົງການນ້ຳ ໃຈ ນັກ ກິ ລ າ 
ເພ່ືອ ຕ້ານ ລບ ຕ (ເອັດ ໂອ ເອັດ) ເຮັດການແຂ່ງຂັນກິລາບານເຕະ 
ເພື່ອໂຄສະນາກ່ຽວກັບການຫັນມາຫຼິ້ນເຕະບານ, ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ຫຼີ້ນ 
ລບຕ ທ່ີຈັດຂ້ຶນຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ການຈັດລາຍການວິ
ທະຍຸໂຄສະນາຜົນຮ້າຍຂອງ ລບຕ ຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ 
ສາລະວັນ ເປັນຕ້ັນ. ນອກຈາກນ້ັນ ໜ່ວຍງ ານ ໂຄ ສະ ນາ ສຶກ ສາ  
ຄວາມ ສ່ຽງ ຈາກ ລບ ຕ ຍັງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງ 
ການຢູນີເຊບ ໃນການປັບປຸງຄືນຫັຼກສູດການສິດສອນວິຊາ ລບຕ 
ແລະ ຈັດພິມ ເພ່ືອນໍາໄປແຈກຢາຍໃນໂຮງຮຽນຊ້ັນປະຖົມ ຢູ່ໃນ 
42 ເມືອງ ໃນ 9 ແຂວງທ່ີມີ ລບຕ ຕົກຄ້າງ.  

ນອກຈາກນ້ັນ, ໜ່ວຍງານໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ  ລບຕ 
ຍັງໄດ້ສົມທົບກັບກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງ 
ທ່ຽວ ປັບປຸງຂໍ້ຄວາມລາຍການວິທະຍຸໂຄສະນາຜົນຮ້າຍຂອງ 
ລບຕ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ປະຈຸບັນນີ້, ແມ່ນໄດ ້
ສໍາເລັດແລ້ວ 6 ເລ່ືອງໂຄສະນາ ທ່ີ ມີ ເນ້ືອ ໃນ ບອກ ເລ່ົາ ກ່ຽວ ກັບ 
 ວິ ທ ີ ການ ຫຼີກລ້ຽງ ພຶດ ຕິ ກຳ ສ່ຽງ ຕ່າງໆ ທີ່ຈະພາໃຫ້ເກີດລະເບີດ 
ແຕກຂ້ຶນ ໃສ່ ເປັນ ຕ້ົນ ແມ່ນ ຫົວຂ້ໍເລ່ືອງກ່ຽວກັບວິ ທີການດັງໄຟ 
 ແມ່ນເຮົາຈະມີວິທີການດັງໄຟ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງແນວໃດແດ່ ໃນເຂດທ່ີ 
ມີ ລບຕ ຕົກຄ້າງ, ຊ່ຶງຫົວຂ້ໍເລ່ືອງດ່ັງກ່າວນ້ີ ແມ່ນເປັນໜ່ຶງໃນ 
6 ຫົວຂ້ໍເລ່ືອງໂຄສະນາທ່ີ ມີ ການ ໂຄ ສະ ນາ ຫຼາຍ ເນ່ືອງ ຈາກວ່າ  
ການ ດັງ ໄຟ ແມ່ນສາເຫດທ່ີພາໃຫ້ເກີດອຸປະຕິເຫດຈາກ ລບຕ 
ຫຼາຍທ່ີສຸດໃນປີ 2012 ແລະ 2013. 
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ກ່ຽວກັບສະພາບການຄ້າຂາຍເຫັຼກເສດຈາກ ລບຕ ຢູ່ໃນ ສປປ 
ລາວ, ໜ່ວຍງານໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ ໄດ້ສ່ົງ 
ແຈ້ງການໄປເຖິງກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ ແລະ  ບັນດາອົງການ 
ປະຕິບັດງານຕ່າງໆໃນທ່ົວປະເທດ ໃຫ້ຮັບຊາບກ່ຽວກັບສະພາບ 
ການຄ້າຂາຍເຫັຼກເສດຈາກ ລບຕ ໃນປະຈຸບັນຢູ່ ສປປ ລາວ, 
ຊຶ່ງຜ່ານການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະ ຕິດຕາມເບິ່ງ ໃນ ໄລ ຍະ ໜຶ່ງ 
ແມ່ນເຫັນວ່າ ການຄ້າຂາຍເຫັຼກເສດຈາກ ລບຕ ແມ່ນຫຸຼດລົງ 
ຫຼາຍ ແລະ ບ່ໍແມ່ນສາເຫດຕ້ົນຕໍອີກແລ້ວ ທ່ີພາໃຫ້ເກີດອຸປະຕິ 
ເຫດທຽບໃສ່ອາດີດຜ່ານມາ. ດ່ັງນ້ັນ, ຈ່ຶງເຫັນວ່າໃນໄລຍະນ້ີຍັງ 
ບ່ໍທັນມີຄວາມຈໍາເປັນເທ່ືອ        ທ່ີຈະອອກ ເປັນດໍາລັດ ເພ່ືອຫ້າມການ 
ຄ້າຂາຍເຫັຼດເສດຈາກ ລບຕ. 

ໜ່ວຍງານປະຊາສໍາພັນ: 

ໃນປີ 2013, ໜ່ວຍງານປະຊາສໍາພັນ ໄດ້ອໍານວຍຄວາມສະ 
ດວກໃນການຈັດກອງປະຊຸມ ແລະ ງານຕ່າງໆຫຼາຍຄ້ັງ ເປັນຕ້ົນ 
ແມ່ນ ພິທີລະນຶກເຖິງວັນທີ 4 ເມສາ ວັນສາກົນໂຄສະນາຕ້ານ 
ລະເບີດບ່ໍທັນແຕກ ແລະ ພິທີສະເຫີຼມສະຫຼອງວັນທີ 1 ສິງຫາ 
ວັນມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ສົນທິສັນຍາສາກົນ ວ່າດ້ວຍການເກືອດຫ້າມ 
ລະເບີດລູກຫ່ວານ. ພິທີລະນຶກເຖິງວັນທີ 4 ເມສາ ວັນສາກົນ 
ໂຄສະນາ ເພ່ືອຕ້ານລະເບີດບ່ໍທັນແຕກ, ຊ່ຶງຈຸດປະສົງແມ່ນໂຄ 
ສະນາລະດົມຂົນຂວາຍກ່ຽວກັບຜົນຮ້າຍຂອງ ລບຕ ຕ່ໍມະນຸດ 
ສະທໍາ ແລະ ເປັ ນ ສ່ິງກີດຂວາງການພັດທະນາ. ພ້ອມດຽວນ້ັນ. 
ກ່ໍແມ່ນການໂຄສະນາ ເພ່ືອສະແດງພະລັງຕ່ໍຕ້ານບ່ໍໃຫ້ມີ ລບຕ 
ຢູ່ໃນໂລກນ້ີອີກຕ່ໍໄປ. ໃນພິທີດ່ັງກ່າວ ໄດ້ມີການຈັດການ ຍ່າງໃນ 
ຕອນເຊ້ົາ ໂດຍເລ່ີມຖະໝົນລ້ານຊ້າງ ຈາກ ປະຕູໄຊ ລົງໄປ 
ຮອດ ຫໍຄໍາ, ຊ່ຶງລວມມີຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຫຼາຍກວ່າ 1,000 ຄົນ. ໃນ 
ຂະນະຍ່າງນ້ັນ, ບັນດາພາກສ່ວນຕ່າງໆໃນຂະແໜງການແກ້ ໄຂ 
ບັນຫາ ລບຕ ກ່ໍໄດ້ພາກັນຊົມເຊີຍ ພ້ອມກັບມີການຕີກອງສະ 
ເຫີຼມສະຫຼອງໄປນໍາ.

ສໍາລັບພິທີສະເຫີຼມສະຫຼອງວັນທີ 1 ສິງຫາ ວັນມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 
ສົນທິສັນຍາສາກົນວ່າດ້ວຍການເກືອດຫ້າມລະເບີດລູກ 
ຫ່ວານ, ໜ່ວຍງານໂຄສະນາປະຊາສໍາພັນ ໄດ້ສົມທົບກັບອົງ 
ການສາ ກົນ ຊ່ວຍ ເຫຼ ອື ຄົ ນ ພິ ການ (້ ເຫັດ ໄອ) ຈັດພິທີສະເຫີຼມສະ 
ຫຼອງງານດັ່ງກ່າວຢ່າງເປັນທາງການ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ໃນຕອນ 
ເຊ້ົາ ແມ່ນການເປີດພິທີທາງການ      ພ້ອມກັບ ມີການວາງສະແດງ 
ກ່ຽວກັບບັນຫາ ລບຕ ຂອງບັນດາອົງການປະຕິບັດງານແກ້ໄຂ 
ບັນຫາ ລບຕ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. ນອກຈາກນ້ັນ, ກ່ໍຍັງມີການແຂ່ງ 
ຂັນກິລາບານ ເຕ ະ ແລະ ເປ ຕ໋ອງ ອີກດ້ວຍ. ໃນພາກຄ່ໍາ ຄຊກລ, 
ອົງການ ສປຊ, ອົງການເຫັດໄອ, ກຸ່ມຕ້ານລະເບີດລູກຫວ່ານ, 
ອົງການເວີອີດູເຄເຊີ້ນ, ສະມາຄົມຄົນພິການລາວ, ສະມາຄົມ 
ປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ ແລະ ທີມ 
ເຕັ້ນລາວບັ້ງໄຟຂອງໄວໜຸ່ມລາວ ໄດ້ຈັດງານຄອນເສີດຂຶ້ນ 
ເພື່ອລະດົມທຶນຮອນ ຊ່ວຍເຫືຼອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ.

ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກອາສາສະໝັກອົດສະຕາລີໃນປີ 
2013, ໜ່ວຍງານປະຊາສໍາພັນ ໄດ້ປັບປຸງຍຸດທະສາດການພົວ 
ພັນປະສານງານກັບບັນດາພາກສ່ວນຕ່າງໆໃນຂະແໜງ ການ 
ແລະ ວິທີການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນໂຄສະນາປະຊາສໍາພັນໃຫ້ໄດ້
ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. 

ນອກຈາກນ້ັນ, ໜ່ວຍງານປະຊາສໍາພັນ ຍັງໄດ້ສົມທົບກັບບັນ 
ດາສື່ຕ່າງໆພາຍໃນປະ ເທດ (ໜັງສືພິມວຽງຈັນທາມ, ວຽງຈັນ 
ໃໝ່, ກອງທັບ, ໂທລະພາບລາວສະຕຼາ, ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ 

ແລະ ວິທະຍຸແຫ່ງຊາດ ລົງຢ້ຽມຢາມສະໜາມ ເພ່ືອເກັບກໍາຂ່າວ 
ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບ ແລະ ບັນຫາ ລບຕ ຢູ່ແຂວງສາລະວັນ ແລະ 
ອັດຕະປື ເພ່ືອນໍາມາອອກຂ່າວໂຄສະນາໃຫ້ປະຊາຊົນລາວບັນ
ດາເຜ່ົາຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບຜົນຮ້າຍຂອງ ລບຕ ໃນທ່ົວປະເທດ. ໃນປີ 
2013, ຫຼາຍກວ່າ 50 ຫົວຂ້ໍຂ່າວກ່ຽວກັບບັນຫາ ລບຕ ແລະ ຜົນ 
ສໍາເລັດຕ່າງໆຂອງການປະຕິບັດວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ 
ໃນທ່ົວຂະແໜງການ ລບ ຕ ໄດ້ຖືກເຜີຍແຜ່ໂຄສະນາທາງໜັງສື 
ພິມທ້ອງຖ່ິນ (ວຽງຈັນທາມສ໌ ແລະ ໜັງສືພິມຕ່າງໆຂອງລາວ). 
ນອກຈາກນ້ັນ, ໜ່ວຍງານໂຄສະນາປະຊາສໍາພັນ ຍັງມີພ້ືນທ່ີໂຄ 
ສະນາຜົນຮ້າຍຂອງ ລບຕ ອີກດ້ວຍ ຢູ່ທ່ີພໍພິດຕະພັນແຫ່ງຊາດ   
ເພ່ືອນຳ ໃຊ້ ເປັນ ອີກ ຊ່ອງ ທາງ ໜ່ຶງໂຄສະນາໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ  
ທ່ີເຂ້ົາມາຢ້ຽມຊົມ ໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າ ສປປ ລາວ ຍັງມີ ລບຕ ຕົກຄ້າງ 
 ເປັນ ຈຳ ນວນ ຫຼວງ ຫຼາຍ ແລະ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜ່ົາ ກ່ໍຍັງ 
ສືບຕ່ໍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ ລບຕ ຢູ່ໃນປະຈຸບັນ.

ໜ່ວຍງານແຜນການ:
ໜ້າທ່ີຜິດຊອບຕ້ົນຕໍຂອງໜ່ວຍງານແຜນການ        ແມ່ນຮັບຜິດຊອບ 
ໃນການຈັດກອງປະຊຸມຕ່າງໆ, ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ແຜນການປະຈໍາປີຂອງ ຄຊກລ. ນອກຈາກນ້ັນ, ຍັງເຮັດໜ້າທ່ີ 
ໃນການສັງລວມບົດລາຍງານປະຈໍາເດືອນ     ແລະ       ປະຈໍາໄຕມາດ 
ເພ່ືອລາຍງານໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ສປຊ ອີກດ້ວຍ. 
ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການ ສປຊ, ໜ່ວຍງານແຜນ 
ການ ສາມາດຈັດກອງປະຊຸມສໍາຄັນຂຶ້ນຫຼາຍຄັ້ງຄື: ກອງປະຊຸມ 
ຄະນະຊີ້ນໍາວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ຈັດຂ້ຶນໃນວັນທີ 29 
ພຶດສະພາ 2013, ຊ່ຶງຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມ ແມ່ນເພື່ອນໍາ 
ສະເໜີຜົນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ໃນ 
ປີ 2012 ແລະ ຮັບຮອງແຜນການເຄ່ືອນໄຫວວຽກງານແກ້ໄຂ 
ບັນຫາ ລບຕ ຂອງ ຄຊກລ ສໍາລັບປີ 2013, ນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບ 
ແຜນຍຸດທະສາດຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ ແລະ 
ຜ່ານຮ່າງເອກະສານໂຄງການຮ່ວມມືຂອງ ສປຊ ສະໜັບສະໜູນ 
ຫ້ອງການ ຄຊກລ ແລະ ຄກລ ສໍາລັບປີ 2013-2015. 

ນອກຈາກນັ້ນ, ໃນລະຫວ່າງເດືອນມີຖຸນາ 2013, ໜ່ວຍງານ 
ແຜນການ ຍັງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງທໍາອິດ ກ່ຽວກັບທິດທາງ 
ນະໂຍບາຍ ສໍາລັບວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ທ່ີຕົກຄ້າງຢູ່ 
ສປປ ລາວ ຫົວຂ້ໍ “ການວາງແຜນ ແລະ ການຈັດລຽງບູລິມະ 
ສິດການກວດກູ້ ລບຕ ໃນຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ”. 
ມີບັນດາທ່ານຜູ້ຕາງໜ້າຈາກບັນດາກະຊວງອອ້ມຂ້າງທ່ີກ່ຽວ 
ຂ້ອງ, ອົງການ ສປຊ, ຕາງໜ້າປະເທດຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ອົງການປະຕິ 
ບັດງານແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ເຂ້ົາຮ່ວມຫຼາຍກວ່າ 65 ທ່ານ, ຊຶ່ງ 
ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນ ເພ່ືອຄ້ົນຄ້ວາປຶກສາຫາລືກ່ຽວ 
ກັບນະໂຍບາຍໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບ ຕ ທ່ີຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ  
ລາວ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ວຽກງານດ່ັງກ່າວ ສາມາດເຊ່ືອມສານເຂ້ົາ 
ໃນແຜນພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ 
ຂອງລັດຖະບານ.

ພ້ອມນ້ັນ, ໜ່ວຍງານແຜນການ        ຍັງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມທົບທວນ 
ຄືນການປະຕິບັດວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ປະຈໍາປີ 2012 
ຂອງ ຄຊກລ ແລະ ຄກລ ຂ້ຶນໃນວັນທີ 12 ກຸມພາ 2013, ຊ່ຶງ 
ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນທົບທວນຄືນການປະຕິບັດ 
ວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ຂອງ ຄຊກລ ແລະ ຄກລ ໂດຍ 
ການສະໜັບສະໜູນຂອງ ສປຊ. ພາຍຫັຼງສໍາເລັດກອງປະຊຸມ 
ທົບທວນແລ້ວ,          ກ່ໍໄດ້ມີການສືບຕ່ໍກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການ 
ຄົ້ນຄ້ວາເອກະສານໂຄງການຮ່ວມມືຂອງ ສປຊ ສະໜັບສະ 
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ໜູນຫ້ອງການ ຄຊກລ ແລະ ຄກລ ສໍາລັບປີ 2013-2015 ອີກ 
ດ້ວຍ. 

ໃນເດືອນມີຖຸນາ 2013, ຄຊກລ ໄດ້ສົມທົບກັບອົງການ ສປຊ     
ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງກອງທຶນຊ່ວຍເຫືຼອ 
ລ້າສໍາລັບການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ຂ້ຶນ ໂດຍມີຄະນະກໍາມະ 
ການກອງທຶນຈາກຝ່າຍລັດຖະບານລາວ, ຝ່າຍຕ່າງປະເທດມ ີ
ປະເທດອົດສະຕາລີ, ຝ່ັຼງ, ໄອແລນ, ສະວິດເຊີແລນ ແລະ ອົງ 
ການ ສປຊ ເຂົ້າຮ່ວມ. ກອງປະຊຸມດ່ັງກ່າວ ດໍາເນີນພາຍໃຕ້ການ 
ເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ອາລຸນແກ້ວ ກິດຕິຄຸນ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍ 
ວ່າການກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ທ່ານ ມິນ ຟາມ ຜູ້ຕາງ 
ໜ້າອົງການ ສປຊ ເພ່ືອການພັດທະນາປະຈໍາ ສ ປ ປ ລາວ.

ໜ່ວຍງານກວດກາຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ:
ໃນປີ 2013, ໜ່ວຍງານກວດກາຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບຂອງ 
ຫ້ອງການ ຄຊກລ ໄດ້ລົງຕິດຕາມການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດມາດຕະ 
ຖານແຫ່ງຊາດ ແລະ ກວດກາເຕັກນິກຂອງບັນດາອົງການປະ 
ຕິບັດງານແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວວຽກ 
ງານແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ໃນ 10 ແຂວງທ່ີມີ ລບຕ ຕົກຄ້າງ. ຜົນ 
ຈາກການລົງກວດກາເຫັນວ່າ ມີບາງອົງການປະຕິບັດງານ ຍັງ 
ບ່ໍທັນປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດຢ່າງເຄ່ັງຄັດ. 
ນອກຈາກນ້ັນ, ໜ່ວຍງານກວດກາຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ ຍັງໄດ້ 
ລົງໄປກວດສອບສາເຫດຂອງການເກີດອຸປະຕິເຫດທ່ີເກີດຂ້ຶນ 
ໃນວັນທີ 7 ເມສາ 2013 ຢູ່ເມືອງຄໍາ, ແຂວງຊຽງຂວາງ, ຊ່ຶງເຮັດ 
ໃຫ້ມີຄົນເສຍຊີວິດ 1 ຄົນ ເປັນເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ 
2 ຄົນ ເປັນເດັກນ້ອຍຄືກັນ. ອຸປະຕິເຫດໃນຄ້ັງນ້ີ ເກີດຂ້ຶນຢູ່ໃນ 
ສະໜາມກວດກູ້ຂອງອົງການປະຕິບັດງານ. ດ່ັງນ້ັນ, ຄຊກລ ຈ່ຶງ 
ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ໃຫ້ບັນດາອົງການປະຕິບັດງານ ປະຕິບັດຢ່າງ 
ເຄ່ັງ ຄັດຕາມມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ກວດກາ 
ຄຸນນະພາບໃນການກວດກູ້ ເພ່ືອຫີຼກລ້ຽງການເກີດອຸປະຕິເຫດ. 
ໃນປີ 2014 ຖ້າມີງົບປະມານສະໜັບສະໜູນພຽງພໍ ຄຊກລ ຈະ
ຂະຫຍາຍທີມງານກວດກາຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບຕ່ືມອີກ 1 ທີມ 
ເພ່ືອຊ່ວຍໃນການລົງຕິດຕາມການກວດກ າ ການ ປະ ຕິ ບັດ ໜ້າ 
ທີ່ຂອງບັນດາອົງການະຕິບັດງານໃຫ້ທົ່ວເຖິງ, ຊຶ່ງປະຈຸບັນນີ້ 
ລວມທັງໝົດ ແມ່ນມີ 19 ອົງການ.

ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ 
ໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ:
ໃນ ເດືອນ ກຸມ ພາ 2013, ຄ ຊກ ລ ໄດ້ ແຕ່ງ ຕ້ັງ ພະ ນັກ ງ ງານ ວິ ຊາ 
ການ ປະ ຈຳ ຢູ່ ໝ່ວຍງານ ແຜນ ການ  ເພ່ືອເຮັດ ໜ້າ ທ່ີ ເປັນ ໃນ ກາງ 
ໃນ ການ ປະ ສານ ກ່ຽວ ກັບ ບົດ ບ າດ ຂອງ ແມ່ ຍິງ ປ ະ ຈຳຢ ູ່ ຫ້ອງ  
ການ ຄ ຊ ກ ລ ເພ່ືອ ຮັບ ປະ ກັນ ໃຫ  ້ແມ  ່ຍິງ ໄດ້ ເຂ້ົາ ໄປ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ 
ໃນ ການ ແກ້ ໄຂ ບັນ ຫາ ລບ ຕ ຂອງ ຄ ຊກ ລ. ນອກ ຈາກນ້ັນ, ຜູ້ 
ກ່ຽວຍັງ ໄດ້ ເຮັດ ໜ້າ ທ່ີ ໃນ ການປະ ສານງານ  ກ່ຽວກັບການ ຈັດກອງ 
ປະຊຸມສໍາມະນາກ່ຽວກັບການເຊ່ືອມສານບົດບາດຂອງແມ່ 
ຍິງ ເຂ້ົາໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ອີກ ດ້ວຍ.

ໃນວັນທີ 9 ພຶດສະພາ 2013, ຄຊກລ ໄດ້ສົມທົບກັບສູນເກັບກູ້ 
ລະເບີດຝັງດິນສາ ກົນຂອງເຈນນີວາ-ປະເທດສະວິດເຊີແລນ 
ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາຂ້ຶນກ່ຽວກັບການເຊ່ືອມສານບົດບາດ 
ຂອງແມ່ຍິງເຂ້ົາໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ,    ຊ່ຶງໄດ້ຖືໄດ້ວ່າເປັນ 

ກອງປະຊຸມຄ້ັງທໍາອິດທ່ີ ມີ ຜູ້ ເຂ້ົາ ຮ່ວມ ໃນ ທ່ົວ ຂະ ແໜງ ການແກ້ 
ໄຂ ບັນ ຫາ ລບ ຕ, ຊ່ຶງລວມທັງໝົດ 35 ທ່ານ ລວມມີ ຄຊກລ, 
ຄກລ, ບັນດາອົງການປະຕິບັດງານແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ເພ່ືອມະ 
ນຸດສະທໍາ ແລະ ອົງການ ສປຊ. ກອງປະຊຸມໃນຄ້ັງນີ ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ 
ໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຼາຍຢ່າງກ່ຽວກັບວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ເປັນ 
ຕົ້ນແມ່ນ ວິທີການສະໜັກເຂົ້າມາເປັນພະນັກງານ ເພື່ອເຮັດ 
ວຽກກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ, ການຝຶກອົບຮົມຕ່າງໆ, 
ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການບໍລິການວົງຈອນໂຄງການ, ຄວາມຮູ້ກ່ຽວ 
ກັບວິທີການປົດປ່ອຍເນື້ອທີ່ດິນ, ວຽກງານໂຄສະນາສຶກສາ 
ຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ, ການປະສານງານຊຸມຊົນ ແລະ ການ 
ຊ່ວຍເຫືຼອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ. ບັນດາຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມກອງ 
ປະຊຸມມີຄໍາເຫັນວ່າ ເປັນກອງປະຊຸມທ່ີດີຫຼາຍ ແລະ ຖ້າເປັນໄປ 
ໄດ້ ແມ່ນສະເໜີໃຫ້ຈັດປະຊຸມລັກສະນະແບບນ້ີຕ່ືມ ໃຫ້ແກ່ແມ່ 
ຍິງ ທ່ີຢູ່ບັນດາແຂວງຕ່າງໆ ທ່ີມີ ລບ ຕ ຕົກ ຄ້າງ. 

ຄູ່ຮ່ວມງານຕ່າງໆ:
ໃນປີ 2013, ຄຊກລ ໄດ້ສືບຕໍ່ເຮັດໜ້າທີ່ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕ ິ
ບັດສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການຕ້ານລະເບີດລູກຫວ່ານຢ່າງເອົາ 
ໃຈໃສ່. ພ້ອມນ້ັນ, ກ່ໍໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມກອງປະຊຸມສາກົນຕ່າງໆ ເປັນ 
ຕ້ົນແມ່ນກອງປະຊຸມກາງສະໄໝຂອງສົນທິສັນຍາສາກົນວ່າ 
ດ້ວຍການຕ້ານລະເບີດລູກຫວ່ານ ຢູ່ເຈນນີວາ, ປະເທດສະວິດ 
ເຊີແລນ ແລະ ກອງປະຊຸມລັດພາຄີຄ້ັງທີ 4 ຂອງສົນທິສັນຍາສາ 
ກົນວ່າດ້ວຍການຕ້ານລະເບີດລູກຫວ່ານ ຢູ່ປະເທດຊໍາເບຍ, ຊ່ຶງ 
ລັດຖະບານລາວ ແມ່ນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເຂ້ົາ ໄປມີສ່ວນຮ່ວມໃນທຸກ 
ເວທີປຶກສາຫາລື. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄຊກລ ຍັງໄດ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ 
ກ່ຽວກັບສະພາບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍ 
ການຕ້ານລະເບີດລູກຫ່ວານ ຕາມມາດຕາ 7 ຂອງສົນທິສັນຍາ 
ສ່ົງໃຫ້ແກ່ເລຂາທິການໃຫ່ຍອົງການ ສປຊ ໃນຕ້ົນເດືອນມີນາ 
2013. 

ສປປ ລາວ ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງລະບຽບ (ກົດໝາຍ) ໃນການຈັດຕ້ັງ 
ປະຕິບັດສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການເກືອດຫ້າມລະເບີດລູກຫວ່ານ 
ຂອງຕົນ. ໃນປີ 2013, ອົງການກາແດງສາກົນ ໄດ້ປັບປຸງຮ່າງ 
ຕົວແບບ ກ່ຽວກັບລະບຽບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາ 
ວ່າດ້ວຍການເກືອດຫ້າມລະເບີດລູກຫວ່ານຂ້ຶນມາ ແລ້ວໄດ້ນໍາ 
ໄປສະເໜີຕໍ່ບັນດາລັດພາຄີ ພິຈາລະນາ ເພື່ອຊ່ວຍເປັນອີກ 
ແຮງໜຶ່ງສະໜັບສະໜູນ ແລະ ໃຫ້ຄໍາປຶກສາແກ່ ສປປ ລາວ 
ນໍາໄປປັບປຸງເປັນລະບຽບຂອງຕົນເອງ. ໃນປີ 2014, ຄຊກລ ຈະ 
ໄດ້ຮັບເອົາຊ່ຽວຊານອາວຸໂສຄົນລາວ ທ່ີມີປະສົບການທາງດ້ານ 
ການຮ່າງກົດໝາຍ ມາຊ່ວຍວຽກ ກະຊວງຍຸຕິທໍາ ແລະ ຄຊກລ 
ໃນການຮ່າງລະບຽບການດ່ັງກ່າວ. 

ໃນປີ 2013, ລັດຖະບານອົດສະຕາລີ ໄດ້ປະກາດເພ່ີມທຶນການ 
ຊ່ວຍເຫືຼອເຂ້ົາໃນວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ 
ຈໍານວນ 5,4 ລ້ານໂດລາອົດສະຕາລີ. ໃນ ເງິ ນ ຈຳ ນວນ ດ່ັງ ກ່າວ 
2,6 ລ້ານໂດລາອົດສະຕາລີ ແມ່ນ ນໍ າ ໃຊ້ເພ່ືອສະໜັບສະໜູນ 
ຄຊກລ ແລະ ຄກລ.

ໃນ ປີ 2012, ສະ ຫະ ພາບ ເອີ ລົບ (ອີ ຢູ) ໄດ້ ໃຫ້ ຄຳໜັ້ນ ສັນ ຍາ 
ໃໝ່ ເພ່ືອ ປະ ກ ອບ ທຶນ ຊ່ວຍ ເຫືຼອ ເຂ້ົາ ໃນ ຂະ ແໜງ ການ ແກ້ ໄຂ ບັນ 
ຫາ ລບ ຕ ຜ່ານກອງ ທຶນ ຊ່ວຍ ເຫືຼອ ລ້າ ຂອງ ສ ປ ຊ ເພ່ືອ ນຳ ໃຊ້ ເຂ້ົ າ 
 ໃນການກວດ ກູ້ ລບ ຕ ແລະ ການ ໂຄ ສະ ນາ ສຶກ ສາ ຄວາມ ສ່ຽງ 
ຈາກ ລບ ຕ ຢູ່ ແຂວງ ອັດ ຕະ ປື. ນອກ ຈາກ ນ້ັນ, ກ່ໍ ໄດ້ ນຳ ໃຊ  ້ເຂ້ົາ 
 ເພື່ອສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ກາ ນ ສ້າງ ຄວາມ ເຂັ້ມ ແຂງ ໃຫ້ ແກ່ ຄ ຊກລ. 
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ທຶນ ສະໜັບ ສະ ໜູນ ດັ່ງ ກ່າວ ແມ່ນ ແບບ ຫຼາຍ ປີ ລວມມ ູ ນຄ່າ 1,3 
ລ້ານ ຢ  ູໂລ ກວມ ເອົາ ໄລ ຍະເວ ລ າ ແຕ່ ເດືອນ ຕຸ ລາ 2012 ຫາ ສິງ 
ຫາ 2015. 

ໃນ ປີ 2013, ລັດຖະບານອັງກິດ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນທຶນຊ່ວຍເຫືຼອ 
ໃຫ້ແກ່ ຄຊກລ ແລະ ຄກລ ຈໍານວນ 126,052 ໂດລາສະຫະລັດ.
ໃນເງິນຈໍານວນດ່ັງກ່າວ 39,447 ໂດ ລາ ສະ ຫະ ລັດ ໄດ້ ຖືກ ນຳ ໃຊ້ 
ສະໜັບສະໜູນເຂ້ົາໃນ ການ ຝຶ ກ ອົບ ຮົມ ຢູ່ ທີ່ ສູນ ຝຶກ ແຫ່ງ ຊາດ 
ຂອງ ຄກ ລ. ນອກ ຈາກນ້ັນ, ຄ ຊກ ລ ຍັງໄດ້ ນຳ ໃຊ  ້ເງິນ  ຈຳ ນວນ 
86,605 ໂດ ລາ ສະ ຫະ ລັດ ເພື່ອ ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ໃຫ້ ແກ່ ການ ປະ 
ຕິ ບັດ ງານ  ຂອງ ຄຊ ກ ລ ໂດຍເນ້ັນໜັກໃສ່ ປັບ ປຸງ ຄວາມ ອາດສາ 
ມາດ ຂອງ ສະ ຖາ ບັນ ການ ຈັດ ຕ້ັງ ໃນ ການ ແກ້ ໄຂ ບັນ ຫາ ລບ ຕ. 

ລັດຖະບານໄອແລນ ໄດ້ຢືນຢັນຄຳໜັ້ນສັນຍາເພື່ອສະໜັບສະ 
ໜູນຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ແບບ 
ຫຼາຍປີລວມມູນຄ່າ 2 ລ້ານເອີໂລ (ປະມານ 2,7 ລ້ານໂດລາສະ 
ຫະລັດ) ຮອດປີ 2015. ທຶນສະໜັບສະໜູນດ່ັງກ່າວຈະນຳໃຊ້ເຂ້ົາ 
ໃນການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກ່ ຄຊກລ ແລະ ຄກລ ເພ່ືອ 
ແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ທ່ີຕົກຄ້າງຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, ຊ່ຶງທຶນຈຳນວນ 
ດ່ັງກ່າວນ້ີແມ່ນຈະເອົາມາຜ່ານກອງທຶນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າຂອງ ສປຊ. 

ລັດຖະບານສະວິດເຊີແລນ           ໄດ້ຂະຫຍາຍທຶນການຊ່ວຍເຫືຼອເຂ້ົາ 
ໃນຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ຈຳນວນ 3,79 ລ້ານໂດລາ 
ສະຫະລັດ ສຳລັບປີ 2013-2015. ທຶນຈຳນວນດ່ັງກ່າວ ຈະນຳ 
ໃຊ້ເຂ້ົາໃນການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກ່ ຄຊກລ ໃນການແກ ້
ໄຂບັນຫາ ລບຕ ແລະ ການສືບຕໍ່ດຳເນີນງານຂອງ ຄກລ ໃນ 
ການກວດກູ້ ລບຕ, ຊ່ຶງທຶນຈຳນວນດ່ັງກ່າວນ້ີ ແມ່ນຈະເອົາມາ 
ຜ່ານກອງທຶນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າຂອງ ສປຊ. ໃນຈຳນວນເງິນ 3,79 
ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ມີ 3,16 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແມ່ນຈະ 
ນຳໃຊ້ແບບບໍ່ສະເພາະເຈາະຈົງ ເພື່ອປະຕິບັດກິດຈະກຳຕາມ 
ແຜນການປະຈໍາປີ ຂອງ ຄຊກລ ແລະ ຄກລ ເປັນຕ້ົນແມ່ນ ການ 
ປະສານງານພາຍໃນຂະແໜງການ, ການຄຸ້ມຄອງວຽກກວດກູ້ 
ແລະ ສຳຫຼວດ ລບຕ, ການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ 
ລບຕ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຕ່າງໆ. 

ໃນປີ 2013 ລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ ໄດ້ສະໜັບສະ 
ໜູນທຶນຊ່ວຍເຫືຼອຈຳນວນ 175,996  ໂດລາສະຫະລັດສະໜັບ 
ສະໜູນ ຄຊກລ ເພ່ືອສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃນການປະສານງານ 
ວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ໃນຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາ 
ລບຕ. ນອກຈາກນ້ັນ, ລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ ຍັງໄດ້ 
ສະໜອງຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ 2 ທ່ານ ເຂ້ົາມາຊ່ວຍວຽກໃນຂະ 
ແໜງການ, ຊ່ຶງໜ່ຶງທ່ານ ແມ່ນປະຈຳຢູ່ ຄຊກລ ເພ່ືອຊ່ວຍວຽກ 
ທາງດ້ານການປະຕິບັດງານ ແລະ ອີກໜ່ຶງທ່ານ ແມ່ນປະຈຳຢູ່ 
ຄກລ ເພື່ອຊ່ວຍວຽກໜ່ວຍງານກວດກາຄຸນນະພາບ. ພ້ອມ 
ນ້ັນ, ລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ ຍັງໄດ້ສະໜັບສະໜູນ 
ການຝຶກອົບຮົມເພ່ືອຍົກລະດັບວິຊາສະເພາະໃຫ້ແກ່ຊ່ຽວຊານ 
ທຳລາຍ ລບຕ ຂ້ັນສູງຄົນລາວອີກດ້ວຍ, ຊ່ຶງຄ້ັງນ້ີ ກ່ໍແມ່ນຄ້ັງທ່ີ 
4 ແລ້ວທ່ີຈັດຂ້ຶນຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. ປະຈຸບັນນ້ີ ທ່ົວຂະແໜງການ 
ແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ມີຊ່ຽວຊານທຳລາຍ ລບຕ ຂ້ັນສູງທັງໝົດ 66 
ຄົນ, ໃນນ້ັນ ມີແມ່ຍິງ 6 ຄົນ ແລະ ເຂົາເຈ້ົາເຫ່ົຼານ້ັນກ່ໍແມ່ນເຮັດ 
ວຽກຢູ່ກັບບັນດາອົງການປະຕິບັດຕ່າງໆທ່ີເຄ່ືອນໄຫວວຽກຢູ່ໃນ 
ສປປ ລາວ. 

ເປັນຄ້ັງທຳອິດ ທ່ີລັດຖະບານລາວ ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫືຼອຈາກລັດ 
ຖະບານແຫ່ງລາດຊະອານາຈັກໄທ ເຂົ້າໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ 
ລບຕ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ລວມມູນຄ່າ 5 ແສນບາດ. 

ລັດຖະບານ ສປ ຈີນ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນເຄ່ືອງອຸປະກອນຊ່ວຍ 
ເຫືຼອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ ໃຫ້ແກ່ ຄຊກລ ລວມມູນຄ່າ 
1,1 ລ້ານຢວນ ຫືຼ ປະມານ 1,4 ຕ້ືກີບ. ເຄ່ືອງອຸປະກອນດ່ັງກ່າວ 
ຄຊກລ ໄດ້ນຳໄປມອບໃຫ້ໂຮງໝໍເມືອງຕ່າງໆຂອງແຂວງຫົວ 
ພັນ ແລະ ຄຳມ່ວນ. ນອກຈາກນ້ັນ, ຄຊກລ ໂດຍການປະສານ 
ສົມທົບກັບສະຖານທູດ ສປ ຈີນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ສ່ົງ ພະ  
ນັກ ງານ ຄຊກລ, ຄກລ ແລະ ກອງທັບ ໄປຝຶກອົບຮົບຫັຼກສຸດ 
ການກວດກູ້ ລບຕ ແລະ ແພດ ຢູ່ທ່ີ ສປ ຈີນ ໄລຍະເວລາ 3 
ເດືອນ ລວມມີຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມທັງໝົດ 30 ຄົນ.  

ໃນປີ 2013 ຄຊກລ ໄດ້ຮ່ວມມືກັບສູນເກັບກູ້ລະເບີດຝັງດິນສາ 
ກົນຂອງເຈນນີວາ ຈັດການຝຶກອົບຮົມສຳມະນາຂ້ຶນ ກ່ຽວກັບ:

 J ປະສິດທິຜົນຂອງວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາ  ລບຕ  ຢູ່     ສປປ   ລາວ 
ເພ່ືອນຳສະເໜີໃຫ້ບັນຄູ່ຮ່ວມງານຕ່າງໆ   ໃຫ້ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບວິ 
ທີການປະເມີນຄວາມຄຸ້ມຄ່າໃນການນຳໃຊ້ທຶນ ແລະ ວິທີ 
ການວັດແທກຜົນກະທົບທາງດ້ານການພັດທະນາທ່ີສ່ົງ 
ຜົນຕ່ໍຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ. 

 J ການເຮັດສັນຍາກ່ຽວກັບການກວດກູ້ ລບຕ, ຄວາມຮັບຜິດ 
ຊອບຮ່ວມກັນທາງກົດໝາຍໃນການກວດກູ້ ລບຕ 3 ຄັ້ງ 
ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນລ ະ ຫວ່າງເດືອນທັນວາ 2013, ຊຶ່ງໃນແຕ່ລະ 
ຄັ້ງ ຈະມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ແຕກຕ່າງກັນຄື: ກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງ, 
ຄຊກລ, ຄກລ, ອົງການປະຕິບັດງານແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ 
ເພື່ອມະນຸດສະທຳຂອງຕ່າງປະເທດ, ບໍລິສັດເກັບກູ້ ລບຕ 
ຂອງລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 

 J ການນໍາສະເໜີລະບົບອິມສະມາໃໝ່ ເວີເຊ້ີນ 6, ຊ່ຶງລະບົບ 
ດ່ັງກ່າວນ້ີ ແມ່ນຈະນໍາມາປ່ຽນແທນລະບົບອິມສະມາສະບັບ 
ກ່ອນ (ເວີເຊ້ີ 5) ທ່ີ ຄຊກລ ແລະ ບັນດາອົງການປະຕິບັດ 
ແລະ ບໍລິສັດເກັບກູ້ ລບຕ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ນໍາໃຊ້ຢູ່ປະຈຸບັນ, 
ຊ່ຶງລະບົບດ່ັງກ່າວນ້ີ ແມ່ນນໍາໃຊ້ງ່າຍຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາ ແລະ  ລະ
ບົບປະຕິບັດການກ່ໍມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ.  
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ລາຍງານສະພາບການເງິນຂອງ ຄຊກລ
ທຶນ ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ໃຫ້ ແກ່ ຄ ຊກ ລ ແລະ ລາຍຈ່າຍ ໃນປີ 2013

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ເງິນທີ່ໄດ້ຮັບໃນປີ 2013 ລາຍຈ່າຍໃນປີ 2013 

ອົງ ການ ສ ປ ຊ  1,592,320 1,393,980

ອົງ ການ ສະ ເຕີ ລິ້ງ  90,747 110,217

ອົງ ການກ ວ ດ ກູ້ລະ ເບີດ ແມັກ 0 18,375

ລວມ ທັງ ໝົດ ໃນ ປິ 2013 1,683,067 1,522,571 

ເງິນສະໜັບສະໜູນ ຄຊກລ ຜ່ານອົງການ ສປຊ-ແບ່ງເປັນແຕ່ລະປະເທດ ສໍາລັບປີ 2013 (ໂດ ລາ ສ ະ ຫະ ລັດ) 

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ເງິນທີ່ໄດ້ຮັບໃນປີ 2013 ລາຍຈ່າຍໃນປີ 2013 

 ອົດ ສະ ຕຼາ ລີ 801,541  404,578 

 ສະ ຫ ະ ພ າບ ເອີ ລົບ 0  143,987 

  ຝ ຼັ່ງ 0  1,151 

  ໄອ ແລນ 362,500  297,426 

 ສະ ວິດ ເຊີ ແລນ 300,000  348,734 

 ອັງ ກິດ (ດີ ຟິດ) 16,779  86,605 

ທຶນ ປົກ ກະ ຕິ ຂອງ ສ ປ ຊ 111,500  111,500 

 ລວມ ທັງ ໝົດ ໃນ ປີ 2013 1,592,320  1,393,980 

ເງິນ ສະໜັບສະໜູນ ຄຊກລ ຜ່ານ ອົງການ ສປຊ-  ແຕ່ ປີ 2003-2013 ( ໂດ ລາ ສະຫະລັດ)

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ເງິນທີ່ໄດ້ຮັບໃນປີ 2013 ລາຍຈ່າຍໃນປີ 2013 

ອົດ ສະ ຕຼ າ ລີ 801,541 2,624,844

ກາ ນາ ດາ 0 81,161

ອ ີ ຢູ 0 217,160

 ຝ ຼັ່ງ 0 54,867

ໄອ ແລນ 362,500 1,264,919

 ນ ິ ວ ຊີ ແລນ 0 450,907

ສະ ວິດ ເຊີ ແລນ 300,000 2,260,000

ອັງ ກິດ (ດີ ຟິດ) 16,779 652,478

ສ ະ ຫະ ລັດ ອາ ເມ ລິ ກາ 0 95,238

ທຶນ ປົກ ກະ ຕິ ຂອງ ສ ປ ຊ 111,500 2,006,129

 ລວມ ທັງ ໝົດ ໃນ ປີ 2013 1,592,320 9,707,703
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ລາຍ ຈ່າຍ ຂອງ ຄຊກລ ສໍາລັບ ປີ 2013

ລ າ ຍ ການ  ລວ ມ 

ລາຍ ຈ່າຍ ສຳ ລັບ ບຸກ ຄະ ລາ ກອນ 914,398

ລາຍ ຈ່າຍ ສຳ ລັບການ ຈັດ ກອງ ປະ ຊ ຸມ, ສຳ ມະ ນາ ແລະ ງານ ຕ່າງໆ 102,495

ລາຍ ຈ່າຍ ສຳ ລັບການ ເດີນ ທາງ ຕ່າງໆ 115,210

ລາຍ ຈ່າຍ ສຳ ລັບບ ໍລ ິ ຫານ ຫ້ອງ ການ ແລະ ຄ່າ ຕ ິດ ຕັ້ງ ຕ່າງໆ 138,864

ລາຍ ຈ່າຍ ສຳ ລັບການ ປະ ຕ ິບັດ ງານ ຕ່ າງໆ 0

ລາຍ ຈ່າຍ ສຳ ລັບຊື້ ວັດ ຖ ຸ ອຸ ປະ ກອນ 74,626

ຄ່າ ບ ໍລິ ຫານ ຂອງ ສ ປ ຊ 45,873

ອື່ນ ໆ 2,515

ລວມ ທັງໝົດ ໃນ ປີ 2013 1,393,980
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ການ ຍ່າງ  ເພື່ອ ລະ ນຶກເຖິງວັນ ທີ 4 ເມ ສາ ວັນສາ ກົນ ໂຄ ສະ ນາ ເພື່ອ ຕ້ານ ລະ ເບີດ ບໍ ່ທັນ ແຕກ.

ພ ິທີ ຕັດ ແຖ ບ ຜ້າ ເພື່ອ ເປີດ ພ ິທີ ສ ະ ເຫຼີ ມ ສະ ຫຼອງວັນ ທີ 1 ສິງ ຫາ ວັນ ມີ ຜົນ ບັງ ຄັບ ໃຊ້ ສົນ ທິ ສັນ ຍາ ຕ້ານ ລະ ເບີດ ລູກ ຫວ່ານ.
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ກ ອງ ປ ະ ຂຸມ ສຳມະ ນາ  ກ່ຽວ ກັບປະສິດທິຜົນຂອງ
ວຽກງານແກ້ໄຂບ

ັນຫາລບຕຢູ່ສ
ປປລາວ

ພິທ ີເຊັນ ສັນ ຍາ ເອ ກະ ສານ ໂຄງ ການ ຮ່ວມມ ື ຂອງ ສ ປ ຊ ເພື່ອ ສະໜັບ ສະໜູນ ຫ້ອງ ການ ຄ ຊກ ລ ແລະ ຄກ ລ ສຳ ລັບ ປິ 2013-2015.
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ອົງ ການ ປະ ຕິ ບັດ ງານ 
ກວດ ກູ້ ລບ ຕ ເພື່ອ ມະ ນຸດ ສະ 
ທຳ ແລະ ບໍ ລິ ສັດ ກວດ ກູ້ ລບ ຕ 

ອົງ ການ ປະ ຕິ ບັດ ງານ  ກວດ ກູ້ ລບ ຕ ເພື່ອ ມະ ນຸດ 
ສະ ທຳ

1. ອົງ ການ ສາ ກົນ ເພື່ອຄົນ ພິ ການ (ເຫັດ ໄອ)
2. ອົງ ການ ເກັບ  ກູ້ ລະ ເບີດ ເຈ ມັດ ( ເຈ ມັດ) 
3. ໂຄງ ການ ເກັບ ກູ້ ລະ ເບີດ ແຫ່ງ ຊາດ ລາວ ( ຄກ ລ)    
4. ອົງ ການ ເກັບ ກູ້ ລະ ເບີດ ແມັກ ( ແມັກ) 
5. ອົງ ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ລ້າ ຂອງ ປະ ຊາ ຊົນ ນ໋ອກ ແວ           
    (ເອັນ ພີ ເອ)
6. ອົງ ການ ສາ ກົນ ຮ່ວມ ໃຈ ບໍ ລິ ການ (ໂຊ ດີ)
7. ອົງ ການ ເຮ ໂລ ທຼາດ (ເຮ ໂລ ທຼາດ)

ບໍ ລິ ສັດ ເກັບ ກູ້  ລບ ຕ ຂອງລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
1.  ບໍ ລິ ສັດ  ອາ ສາ ເກັບ ກູ ້ລະ ເບີດ ຈຳ ກັດ ( ອາ ສາ)
2. ບໍ ລິ ສັດ  ພົນ ສັກ ດາ ເກັບ ກູ ້ລະ ເບີດ ຈຳ ກັດ ( ພ ີເອັດ ສ໌ ດີ)
3.  ບໍ ລິ ສັດ ສີ ບຸນ ເຮືອງ ເກັບ ກູ້ ລະ ເບີ ດ ຈຳ ກັດ            
    (ເອັດສ໌ ບີ ເຫັດ)
4. ບໍ ລິ ສັດ  ແສງ ເພັດ ເກັບ ກູ ້ລະ ເບີດ ຈຳ ກັດ (ເອັດ ສ໌ ພີ)

       5. ບໍ ລິ ສັດ ເອັກ ທີ ດີ ເກັບ ກູ ້ລະ ເບີດ ຈຳ ກັດ (ເອັກ ທີ ດີ)
6. ບໍ ລິ ສັດ ແບັກ ເທັກ ເກັບ ກູ ້ລະ ເບີດ ຈຳ ກັດ (ແບັກ ເທັກ)
7. ບໍ ລິ ສັດ ມິວ ເຊີດ ສ໌ ເກັບ ກູ ້ລະ ເບີດ ຈຳ ກັດ ພຽງ ຜູ້ ດຽວ 
    (ມິວ ເຊີດ ສ໌)
8. ກົມ ຊ່າງ ແສງ, ກະ ຊວງ ປ້ອງ ກັນ ປະ ເທດ ຮ່ວມ ກັບ                     
   ບໍ ລິ ສັດ ເອັມ ເອັມ ຈີ ລ້ານຊ້າງມິນເນີໂຣນ (ເອັມ ເອັມ ຈີ)

ອົງ ການ ປະ ຕິ ບັດ 
ງານ ຊ່ວຍເຫຼືອ ຜູ ້ຖືກ 

ເຄາະ ຮ ້າຍ ຈາກ ລບ ຕ 
ແລະ ໂຄ ສະ ນາ ສຶ ກ ສາ 
ຄວາມ ສ່ຽງ ຈາກ ລບ ຕ

1. ສະ ມາ ຄົມ ຊ່ວຍ ເຫຼືອລ້າ ແລະ  ບັນ ເທົາ ທຸກ 
    ຂອງ ຢີ່ ປຸ່ນ (ເອ ເອ ອາ ຣ໌)
2. ອົງ ການຊ່ວຍ ເຫຼືອບັນ ເທົາ ທຸກ ຂອງ ກາ ໂຕ 
    ລິກ ( ຊີ ອາ ເອັດ ສ໌)
3. ອົງ ການ ບໍ ລິ ການ ອົງ ຄະ ທຽມ ແລະ ເຄື່ອງ ຄ້ຳ  
 ຊູ (ໂຄບ)

       4. ສູນການແພດ ແລະ  ຟື້ນ ຟູ ໜ້າ ທີ່ ການ                 
 (ຊີ ເອັມ ອາ)

5. ສະ ມາ ຄົມ ຊ່ວຍເຫຼືອ ເພື່ອປັບ ປຸງ ຄຸນ ນະ  
 ພາບ ຊີ ວິດ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ເສຍອົງຄະ ແລະ   
 ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ (ຄິວແອວ ເອ)
6. ອົງ ການ ສຶກ ສາ ໂລກ (ເວີອີດູເຄເຊີ້ນ)
7.  ອົງ ການ ນ້ຳ ໃຈນັກ ກິ ລາ  ( ເອັດ  ສ໌ໂອ ເອັດ) 

 ບົດ ລາຍ ງານ ຂອງ ອົງ ການ ປະຕິ ບັດ ງານ 
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ອົງການສາກົນເພື່ອຄົນພິການ:
ອົງການສາກົນເພື່ອຄົນພິການ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານເກັບກູ ້
ລະເບີດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ເລີ່ມແຕ່ ປີ 1996. ວຽກງານສຳຄັນ 
ທີ່ສຸດຂອງອົງການ ແມ່ນການປະຕິບັດງານແບບປະສົມປະສານ 
ກັບວຽກໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ, ວຽກເກັບກູ້, 
ວຽກຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍ ແລະ ວຽກໂຄສະນາລະດົມ 
ຂົນຂວາຍ ຢູ່ໃນລະດັບບ້ານ, ລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບສາກົນ. 
ວິທີການແບບນ້ີ ແມ່ນຈະຊວ່ຍໃຫ້ຄວາມສ່ຽງຈາກການເກີດອຸ 
ອຸປະຕິເຫດຈາກ ລບຕ ຫຼຸດລົງ ເນື່ອງຈາກວ່າ ພວກເຮົາໄດ້ 
ມີການປັບປຸງການກຳນົດເປ້ົາໝາຍພ້ືນທ່ີໆມີຄ ວາມສ່ຽງນ້ັນໄປ 
ນໍາ, ຊຶ່ງໃນຄະນະດຽວກັນນັ້ນ, ການສ້າງຈິດສຳນຶກໃຫ້ຊຸມຊົນ 
ທີ່ມີ ລບ ຕ ຕົກ ຄ້າງ ກໍ ່ໄດ້ດຳເນີນໄປພ້ອມໆກັນ. 

ກິດຈະກຳທີ່ປະຕິບັດໃນປີ 2013: 
ໃນປີ 2013 ອົງການເຫັດ ໄອ ໄດ ້ປະຕິບັດງານຢູ່ພາຍໃນເມືອງ 
ຕ່າງໆເຊັ່ນ: ເມືອງນອງ, ເມືອງເຊໂປນ ແລະ ເມືອງວິລະບູລ ີ
ຂອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ຊຶ່ງ ມີ ລາຍ ລະ ອຽດລຸ່ມນີ້:

1) ການພົວພັນຊຸມຊົນມີຄື: ໄດ້ສະໜັບສະໜູນອາສາສະໝັກ 
ຊຸມຊົນ, ຊຶ່ງວຽກນ້ີ ແມ່ນຈະຕ້ອງປະຕິບັດກ່ອນການເກັບກູ້ ແລະ 
ກ່ອນການທຳລາຍ. ສຳລັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ ໄດ້ ຮັບມີຄື (ການ  
(ຖາງປ່າ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ພົນລະເມືອງ).

2) ການສຳຫຼວດທ່ົວໄປຂ້ັນເມືອງ:  ແມ່ນການລວມເອົາແຫ່ຼງຂ້ໍ 
ມູນຕ່າງໆຄື (ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງບ້ານ, ພ້ືນທ່ີຕົກຄ້າງ 
ຂອງ ລບ ຕ ໃນອາດີດ ແລະ ປະຈຸບັນ) ເພ່ືອປັບປຸງຂ້ໍມູນຈັດບູລິ
ມະສິດໃນການເຂ້ົາໄປປະຕິບັດການເກັບກູ້.

3) ໜ້າວຽກທຳລາຍເຄື່ອນທີ່: ບ່ອນໃດທີ່ມີການລາຍງານວ່າ 
ພົບ ລບ ຕ ຕົກ ຄ້າງ (ໜ່ວຍງານພາກສະໜາມຂອງອົງການ ຫືຼ 
ໜ່ວຍງານອ່ືນໆ) ໂດຍ ສະ ເພາະ ແມ່ນ ໜ່ວຍງານທຳລາຍເຄ່ືອນ 
ທ່ີ ຈະຖືກສ່ົງໄປ ພາຍໃນໜ່ຶງເດືອນ  ເພ່ືອເຮັດການທຳລາຍ.

4) ໜ້າວຽກເກັບກູ້ພ້ືນທ່ີ: ແມ່ນສະໜັບສະໜູນໃຫ້ໂຄງການພັດ 
ທະນາຕ່າງໆຂອງຄູ່ຮ່ວມງານ ເຊ່ັນວ່າ ເກັບກູ້ພ້ືນທ່ີກ່ໍສ້າງໂຮງ 
ຮຽນ, ພ້ືນທ່ີ ກ່ໍສ້າງສຸກສາລາ, ພ້ືນທ່ີກ່ໍສ້າງອາຄານຂອງຊຸມຊົນ, 
ພ້ືນທ່ີຂະຫຍາຍເນ້ືອທ່ີນາໃໝ່ ແລະ ພ້ືນທ່ີນາເກ່ົາເປັນຕ້ົນ.

5) ໜ້າວຽກໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາ ກ ລບ ຕ: ປະກອບມີ 
(1) ດຳເນີນການໂຄສະນາ ເລ່ືອງຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ກຸ່ມຜູ້ 
ໃຫຍ່ຊາຍ, ກຸ່ມຜູ້ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ (2) ຢ້ຽມຢາມແຕ່ລະ 
ຄອບຄົວ ເພ່ືອສອນຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ພ່ໍແມ່ເດັກ (3) ໂຄສະ 
ນາຢູ່ສະໂມສອນຂອງໂຮງຮຽນ ຮ່ວມກັບນາຍຄູ    (4) ສາຍຮູບເງົາ 
ຢູ່ພາຍໃນບ້ານຕອນກາງຄືນ. ການປະເມີນຜົນກະທົບກ່ອນ 
ແລະ ຫັຼງ ຖືກຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຢູ່ໃນບ້ານເປ້ົາໝາຍ ເພ່ືອປະເມີນ 

 ອົງການສາກົນເພື່ອຄົນພິການ (ເຫັດ ໄອ)

ຜົນຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ພຶດຕິກຳຂອງຊາວບ້ານ ກ່ຽວກັບ ລບ ຕ 
ກ່ອນ ແລະ ຫັຼງ ການເກັບກູ້.

6) ການຊ່ວຍເຫືຼອຜູ້ຖື ກເຄາະຮ້າຍ ຈາກ ລບ ຕ: ໂຄງການຊ່ວຍ 
ເຫືຼອຜູ້ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍ ໄດ້ເລ່ີມປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ 
ໃນເດືອນມີຖຸນາ 2013 ພາຍຫັຼງທ່ີອົງການໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກ 
ຄວາມເຂ້ົາໃຈກັບ ຄ ຊກ ລ. ການສຳຫຼວດເກັບກຳຂ້ໍມູນພ້ືນຖານ 
ກ່ຽວ ກັບ ຄວາມ ຮູ້,  ທັດ ສະ ນະ ຄະ ຕິ ແລະ ການປະ ພຶດ (ແຄັບ) ໄດ້ 
ຖືກປະຕິບັດຢູ່ພາຍໃນ 40 ໝູ່ບ້ານ ຂອງ 2 ເມືອງ ( ເມືອງນອງ 
ແລະ ເມືອງເຊໂປນ). ການເກັບກຳຂ້ໍມູນພ້ືນຖານ ແມ່ນເພ່ືອ 
ຢາກ ຮູ້ແນວ ທາງ ໃນ ການ ພັດ ທະ ນາເສ ດ ຖະ ກິດ-ສັງ ຄົມຂອງ ປະ 
ຊາ ຊົນ ທ່ີ ອາ ໄສ ຢູ່ ທ້ອງ ຖ່ິນ ວ່າ ມີ ຄື ແນ ວ ໃດ ແດ່ ແລະ ປະ ເມີນ ເບ່ິງ 
ສະ ພາບ ການ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນພິການ ລວມທັງຜູ້ 
ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບ ຕ ແລະ ຍາດຕິພ່ີນ້ອງຂອງພວກເຂົາ 
ຕາມລຳດັບ ເພ່ືອສ້າ ງ ເງ ືອ່ນ ໄຂໃຫ້ໂຄງການພັດທະນາເຂ້ົາ ໄປ 
ສະໜັບ ສະໜູນການດຳລົງຊິວິດຮອບດ້ານໃຫ້ ແກ່ ເຂົາ ເຈ້ົາ. 

ອົງການເຫັດ ໄອ ໄດ້ສືບຕ່ໍສະໜັບສະໜູນກຸ່ມ ຕ້ານ ລະ ເບີດ ລູກ  
ຫວ່ານ. ເລີ່ມ ແຕ່ ປີ 2010 ເປັນ ຕົ້ນ ມາ, ກຸ່ມ ຕ້ານ ລະ ເບີດ ລູກ  
ຫວ່ານ ລວມ ມີສະ ມາ ຊິກ ທ່ີເປັນ ຜູ້ ທ່ີ ລອ ດ ຊີ ວິ ດ ຈາກ ລບ ຕ ທັງ 
ໝົດ 8 ຄົນ ໄດ້ ເຄ່ືອ ນ ໄຫວ ຢ່າງ ຫ້າວ ຫັນ ໃນ ການ ໂຄ ສະ ນາ ຕ່ໍ ຕ້ານ 
 ຜົນຮ້າຍ ຂອງ ລບ ຕ ຢູ່ ໃນ ສົນ ທິ ສັນ ຍາ ວ່າ ດ້ວຍ ການ ຕ້ານ ລະ 
ເບີດ ລູກ ຫວ່ານ ແລະ  ສົນ ທິສັນຍາ ວ່າ ດ້ວຍ ການ ຕ້ານ ລະ ເບີດ 
ຝັງດິ ນ ລວມ ທັງ ສົນ ທິ ສັນ ຍາ ວ່າ ດ້ວຍສິດທິ ຂອງ ຄົນ ພິ ການ ອີກ 
ດ້ວຍ.  

ນອກ ຈາກນ້ັນ, ອົງການເຫັດ ໄອ ຍັງໄດ້ ໃຫ້ ການສະໜັບສະໜູນ 
ຫ້ອງການປະສານງານ ຄ ຊກ ລ ປະຈຳແຂວງສະຫວັນນະເຂດ,  

ອົງ ການ ປະ ຕິ ບັດ ງານ ແກ້ ໄຂ ບັນ ຫາ ລບ ຕ                             
ເພື່ອ ມະ ນຸດ ສະ ທຳ

ພິ ທີ ເຊັນ ບົດ ບັນ ທຶກ ຄວາມ ເຂ້ົາ ໃຈ  ລະ ຫວ່າງ  ຫ້ອງ ການ ຄ ຊກ ລ ແລະ 
ອົງກ ານ ເຫັດ ໄອ ໃນ ເດ ອືນກໍ ລະ ກົດ 2013, ທ່ີ ໂຮງ ແຮ ມ ໂນ ໂວເທວ.
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ຊຶ່ງ ປະ ກອບ ມີ ທຶນຈຳນວນໜຶ່ງ ເພື່ອໃຊ້ຈ່າຍເຂົ້າໃນວຽກບໍລິ 
ຫານ ແລະ ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ.

ໃນເດືອນ ມີຖຸນາ 2013 ບົດບັນທຶກຄວາມເຂ້ົາໃຈ ໄດ້ ຖືກ ເຊັນ  
ຮັບ ຮອງ ຢ່າງເ ປັນ ທາງ ການ ລະຫ່ວາງ ອົງການເຫັດ ໄອ ແລະ 
ຫ້ອງການ ຄ ຊກ ລ. ພ້ອ ມນ້ັນ, ໃບ ຢ້ັງ ຢືນ ຮັບ ຮອງ ການ ປະ ຕິ ບັດ  
ງານ ຂອງອົງ ການ ເຫັດ ໄອ ກ່ໍ ອອກ ໃນ ມ້ືນ້ັ ນ ເຊ່ັນ ດຽວ ກັນ. ເອກະ 
ສານທັງສອງສະບັບ ໄດ້ກວມເອົາໄລຍະການປະຕິບັດງານນັບ 
ແຕ່ປີ 2013 ເຖິງ 2017. ພິທີເຊັນສັນຍາ ໄດ້ຈັດຂ້ືນ ໃນວັນທີ 
15 ມີຖຸນາ ໂດຍມີຜູ້ແທນເຂ້ົາຮ່ວມເປັນສັກຂີພິຍານຈຳນວນ 
30 ທ່ານ ທ່ີ ມາ ຈາກ ກະ ຊວງ ກ່ຽວ ຂ້ອງ ຕ່າງ ໆ  ແລະ ບັນ ດາ ອົງ 
ການ ເອນ ຈີ ໂອ ອ່ືນໆ. 

ສິ່ງ ສຳ ຄັນ ອ ີກ ອັນ ໜຶ່ງ ແມ່ນອົງການໄດ້ຮັບການຢືນຢັນກ່ຽວ ກັບ 
ການສະໜອງທຶນງວດໃໝ່ຈາກສ ະ ຫະ ພ າບ ເອີ ລົບ, ຊ່ຶງເງິນຈຳ 
ນວນນ້ີ ຈະປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ 
ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໃວ້ໃນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ບວກໃສ່ກັບ 
ທຶນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າທ່ີ ໄດ້ ຮັບຈາກລັດຖະບານຮອນລັງ. ຍ້ອນມີທຶນ 
ດ່ັງກ່າວ ອົງການເຫັດ ໄອ  ຈ່ຶງໄດ້ຮັບສະໜັກເອົາພະນັກງານວິຊາ 
ການເກັບກູ້ລະເບີດເຂົ້າໃໝ່ຈຳນວນໜຶ່ງ ຕື່ມ ເພື່ອເພີ່ມໃຫ້ຈຳ 
ນວນທີມງານເກັບກູ້ຈຳນວນທ່ີມີແລ້ວ 4 ໜ່ວຍງານ ມາເປັນຕ່ືມ 
 ອີກ 1 ໜ່ວຍງານທຳລາຍເຄ່ືອນທ່ີ.

ຜົນ ສຳ ເລັດ ຕົ້ນ ຕ ໍໃນ ປີ 2013: 
 J ການສຳຫຼວດທ່ົວໄປຂ້ັນເມືອງ: ສຳເລັດການສຳຫຼວດທ່ົວ 

ໄປຢູ່ເມືອງເຊໂປນ ແລະ ປະຈຸບັນນ້ີ ກຳລັງເລ່ີມຕ້ົນເຮັ ດ 
ການສຳຫຼວດທ່ົວໄປ ຢູ່ເມືອງວິລະບູລີ.

 J ການທຳລາຍເຄ່ືອນທ່ີ: ໄດ້ດຳເນີນການສຳຫຼວດເອົາຈຸດຕົກ 
ຄ້າງຂອງ ລບ ຕ ໄດ້ 557 ຈຸດ ພາຍໃນ 93 ໝູ່ບ້ານ ແລະ 
ທຳລາຍ ລບ ຕ ໄດ້ທັງໝົດຈຳນວນ 2,232 ໜ່ວຍ.

 J  ການເກັບກູ້ພ້ືນທ່ີ: ເກັບກູ້ພ້ືນທ່ີດິນໄດ້ທັງໝົດ       27.8      ຮຕ     ພາຍ 
ໃນ 28 ໝູ່ບ້ານ; ໄດ້ດຳເນີນການປະເມີນຜົນພ້ືນທ່ີໆເກັບກູ້ 
ແລ້ວຈຳນວນ 74 ສະໜາມ ຜ່ານການປະເມີນຜົນສາມາດ
ຕີລາຄາໄດ້ວ່າ 100% ຂອງພ້ືນທ່ີດິນທ່ີເກັບກູ້ແລ້ວ ແມ່ນ 
ຖືກນຳໃຊ້ຕາມແຜນ.

 J ໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບ ຕ: ໄດ້ດຳເນີນປະຕິ 
ບັດ 90 ກິດຈະກຳໂຄສະນາ ພາຍໃນ 28 ໝູ່ບ້ານ ມີຜູ້ 

ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດເຂ້ົາຮັບຟັງທັງໝົດຫຼາຍກ່ ວາ 14,000 
ຄົນ.

 J ການຊ່ວຍເຫືຼອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບ ຕ: ໃນ ໄລ ຍ ະ 3 
ເດືອນ (09-12/2013) ໜ່ວຍງານໄດ້ປະຕິບັດກິດຈະກຳ 
ປະເມີນຜົນການເຂ້ົາຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນໃນແຕ່ລະບ້ານທ່ີ 
ຄັດເລືອກໄວ້ແລ້ວຈຳນວນ 40 ບ້ານ. ຄົນພິການຈຳນວນ 
162 ຄົນໄດ້ຮັບການສຳພາດຢູ່ໃນເມືອງນອງ (ເພດຍິງ 73 
ຄົນ ແລະ ເພດຊາຍ 89 ຄົນ) ແລະ ຄົນພິການ 159 ຄົນ 
ຢູ່ເມືອງເຊໂປນ (ເພດຍິງ 78 ຄົນ ແລະ ເພດຊາຍ 81 ຄົນ). 
ຫັຼງ ຈາກນ້ັນ, ຈ່ຶງສາມາດຮູ້ ໄດ້ຄົນພິການຈຳ ນວນ 626 ຄົນ 
ໃນ 2 ຕົວເມືອງ (352 ຄົນ ຢູ່ເມືອງເຊໂປນ ແລະ 274 
ຄົນ ຢູ່ເມືອງນອງ). ໃນຈຳນວນຄົນພິການເຫ່ົຼານ້ີ ມີ 81 ຄົນ 
ທ່ີລອດຊີວິດຈາກ ລບ ຕ (38 ຄົນ ຢູ່ເມືອງນອງ ແລະ 43 
ຄົນຢູ່ເມືອງເຊໂປນ).

 J ກຸ່ມ ໂຄ ສະ ນາຕ້ານລະ ເບີດ ລູກ ຫວ່ານ ໄດ້ເຄ່ຶື ອນ ໄຫວກິດຈະ 
ກຳໂຄ ສະ ນາຕ່າງໆຄື:

     -  ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຂ້ັນບ້ານກ່ຽວ ກັບ ວຽກ ໂຄ ສະ ນາ  
  ສຶ ກຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບ ຕ ແລະ ປະເມີນສະພາບການ 
  ຂອງການບໍລິການຊ່ວຍເຫືຼອຄົນພິການ ໄດ້  10 ຄ້ັງ ຢູ່ 
   ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ຄຳມ່ວນ ແລະ ຊຽງຂວາງ.

         -  ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ຂ້ັນເມືອງ 4 ຄ້ັງ ຢູ່ ແຂວງສະ ຫວັນ 
   ນະເຂດ ແລະ ແຂວງຊຽງຂວາງ ເພ່ືອ ສະໜັບສະ  
  ໜູນ ແລະ ຕິດຕາມການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດພັນທະຂອງ 
  ກອງປະຊຸມວ່າດ້ວຍການເກືອດຫ້າມລະ ເບີດລູກ  
  ຫວ່ານ. 
      -  ໄດ້ ເຂ້ົາ ຮ່ວມກອງ ປະ ຊຸມ ຄ້ັງ ທີ 13 ກ່ຽວ ກັ ບ ສົນ ທິ ສັນ  
  ຍາວ່າ ດ້ວຍ ການ ຕ າ້ນ ລະ ເບີດ ຝັງ ດິນ ຢູ່ ເຈນ ນີ ວາ-ປະ  
  ເທດສ ະ ວິດ ເຊີ ແລນ; ເຂ້ົາ ຮ່ວມ ກອງ ປະ ຊຸມ  ຄ້ັງ ທີ 4 
  ຂອງສົນ ທິ ສັນ ຍາ ວ່າ ດ້ວຍ ການ ຕ້ານ ລະ ເບີດ ລຸ ກ  
  ຫວ່ານ ຢູ່ ລູ ຊາ ກາ-ປະ ເທດ ຊຳ ເບຍ ແລະ ກອງ ປະ ຊຸມ  
  ກ າງສະ ໄໝ ຂອງສົນ ທິ ສັນ ຍາ ວ່າ ດ້ວຍ ການ ຕ້ານ ລະ  
  ເບີດ ລູກ ຫວ່ານ ຢູ່ ເຈນ ນີ ວາ-ປະ ເທ ດ ສະ ວິດ ເຊ ີ ແລນ. 

 J ການປະສານງານມີຄື: ອົງການເຫັດ ໄອ ໄດ້ສືບຕ່ໍປະສານ 
ງານຢ່າງໃກ້ຊິດກັບຫ້ອງການປະ ສານ ງານ ຄຊກ ລ  ແລະ 
ອົງ ກ ານ ປະ ຕິ ບັດ ງາ ນ ອ່ືນໆ ໃນ ເວ ລາ ເຂ້ົາ ຮ່ວມກອງປະຊຸມ  
ຂອງຂະແໜງການ ແລະ ກອງ ປ ະ ຊຸມ ສຳ ມະ ນາ ຕ່າງໆ.  
ນອກ ຈາກນ້ັນ, ອົງການຍັງໄດ ມີ້ ການລາຍງານກິດຈະກຳທ່ີ 
ປະຕິບັດໄດ້ປະຈຳເດືອນຂອງຕົນໃຫ້ຫ້ອງການ ຄ ຊກ ລ 
ໂດຍ ການສ່ົງບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າປະຈຳເດືອນ 
ແລະ ຕ່ືມແບບຟອມໃສ່ຖານຂ້ໍມູນອີມສະມາ. ຄວາມເອົາ 
ໃຈໃສ່ພິເສດຂອງອົງການ ແມ່ນການສ້າງສາຍພົວພັນ ແລະ  
ການຮ່ວມມືກັບອຳນາດການປົກຄອງແຂວງ, ເມືອງ ແລະ 
ບ້ານໃຫ້ມີຄວາມເຂ້ັມແຂງ. 

ສິ່ງທ້າທາຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ທີ່ອົງການຍັງມີຢູ່ແມ່ນການເຂົ້າເຖິງ 
ບ້ານຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ໂດຍສະເພາະ ໃນຍາມລະດູຝົນ ເຮັດ 
ໃຫ້ມີຜົນກະທົບຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕ່ໍການປະຕິບັດງານຢູ່ສະໜາມ 
(ບ່ໍສາມາດເຂ້ົາເຖິງສະໜາມ ໄດ້ທັງໝົດ ຫືຼ ມີ ການຢຸດປະຕິບັດ 
ກິດຈະກຳຕ່າງໆໄວ້ເປັນເວລາຫຼາຍວັນ).
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ຂ່າວ ດີ: ປ້ ອງ ກັນ ເດັກ ຈາກ ອຸ ປະ ຕິ ເຫດ.
ໃນປີ 2013, ອົງການເຫັດ ໄອ ໄດ້ປະຕິບັດການເກັບກູ້ເດ່ີນປຸກ 
ສ້າງໂຮງຮຽນ 8 ຫັຼງ ໃນ 3 ຕົວເມືອງ ຄື: ເມືອງນອງ, ເມືອງເຊ 
ໂປນ ແລະ ເມືອງວິລະບູລີ-ແຂວງສະຫັວນນະເຂດ  ຕາມແຜນ 
ພັດທະນາຊົນນະບົດ. ການເກັບກູ້ພ້ືນທ່ີ ຈຳນວນ 5.6 ເຮັກຕາ 
ແມ່ນພົບເຫັນ ແລະ ທຳລາຍ ລບ ຕ ໄດ້ຈຳນວນ 437 ໜ່ວຍ ແລະ 
ການເກັບກູ້ພ້ືນທ່ີ ແມ່ນສາມາດປ້ອງກັນຊີວິດຂອງນັກຮຽນທ່ີມາ 
ເຂ້ົາໂຮງຮຽນ ບ່ໍໃຫ້ເກີດມີຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບ ຕ  ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 
11,000 ຄົນ. 

ກຸ່ມ ໂຄ ສະ ນາ ຕ້ານ ລະ ເບີດ ລູກ ຫວ່ານ ໄດ້ ສະ ເຫຼີມ ສະ 
ຫຼອງວັນ ຄົບ ຮອບ ວັນ ມ ີ ຜົນ ບັງ ຄັບ ໃຊ້ ສົນ ທິ ສັນ ຍາ ວ່າ 
ດ້ວຍ ການ ຕ້ານ ລະ ເບີດ ລູກ ຫວ່ານ ຄັ້ງ ທີ 3.  
ໃນປີນ້ີ, ກຸ່ມ ໂຄ ສະ ນາ ຕ້ານ ລະ ເບີດ ລູກ ຫວ່ານ ໄດ້ເຊີນ ຊວນ 
ປະ ຊ າ ຊົນລາວບັນ ດາ ເຜ່ົາ ທ່ີ ອາ ໄສ ຢູ່ ໃນ ນະ ຄອນ ຫຼວງ ວຽງຈັນ 
ເຂ້ົາຮ່ວມ ໃນ ການ ສະ ແດງ ພະ ລັງ ຕ່ໍ ຕ້ານ ການ ນຳ ໃຊ້ ລະ ເບີດ ລູກ 
 ຫວ່ານ ແລະ ຊ່ວຍກັນເພ່ືອສະໜັບສະໜູນຜູ້ລອດຊິວິດຈາກ 
ລບ ຕ. ເພ່ືອຢາກເຮັດໄດ້ແນວນ້ັນ, ກຸ່ມ ໂຄ ສະ ນາ ຕ້ານ ລະ ເບີດ 
ລູກ ຫວ່ານ ໄດ້ ສົມ ທົບ ກັບ ຄ ຊ ກ ລ, ອົງ ການ ສ ປ ຊ, ສະ ມາຄົມ ຄົນ 
ພິ ການ ແຫ່ງ ຊາດ ລາວ ແລະ ສະ ມາ ຄົ ມ ປັບ ປຸງ ຄຸນນ ະ ພາບຊີ ວິດ 
 ຂອງ ຜູ້ ລອ ດ ຊີ ວິດ ຈາກ ລບ ຕ, ອົງ ການ ສຶກ ສາ ໂລກ ແລະ ທ ມີ 
 ເຕ້ັ້ັນ ລາວ ປ້ັງ ໄຟ ຈັດ ງານ ຂ້ຶນໃນ ວັນ ທີ 3 ສິງ ຫາ ເພ່ືອ ສະ ເຫີຼ ມ ສະ 
 ຫຼອງວັນ ມີ ຜົນ ບັງ ຄັບ ໃຊ້ ສົນ ທິ ສັນ ຍາ ວ່າ ດ້ວຍ ການ ຕ້ານ ລະ ເບີດ 

 ລູກ ຫວ່ານ ແລະ ມີ ການ ຈັດ ງານວາງສະແດງຮູບພາບ ກ່ຽວກັບ 
ບັນຫາ ລບ ຕ ທ່ີຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນ ຕອນ ເຊ້ົາ ແລະ ຕອນ 
 ຄ່ໍ າ ແມ່ນ ຕາມ ດ ວ້ຍງານຄອນ ເສີດ ການ ກຸ ສົນ  ຮ່ວມ ໃຈ ຕ້ານ ລະ 
ເບີດລູກ ຫວ່ານ, ຊ່ຶງ ເງິນ ທ່ີ ໄດ້ ຫັຼງ ຈາກຫັກ ຄ່າ ໃຊ້ ຈ່າຍ ແລ້ ວ ແມ່ນ 
 ໄດ້ ນໍ າໄປຊ່ວຍ ເຫືຼອ ຜູ້ ລອດ ຊີ ວິດ ຈາກ ລບ ຕ. ໃນ ງານ ຄອນ ເສີດ 
ພວກ ເຮົາ ໄດ້ ໃຊ້ ຄຳ ຂວັນ ວ່າ “ພາກັນຕ້ານລະເບີດລູກ ຫວ່ານ”, 
ມີການກ່າວ ຄຳ ເຫັ ນ, ສະ ແດງ ລະ ຄອນ ຕຸກກ ະ ຕາ,  ເຕ້ັ ນ ໂຊ ຈາກ  
ທ້າວ ພົງ ສະ ຫວັດ ທ່ີເປັນຜູ້ ລອດ ຊີ ວິດ ຈາກ ລບ ຕ, ໂຊເຕ້ັນຈາກ 
ທີມ ເຕ້ັມ ລາວບ້ັງ ໄຟ, ການ ສ ະ ແດງ ບົດ ຟ້ ອນ ຈາກສ ະ ມາ ຄົມ ຄົ ນ 
 ພິ ການ ແຫ່ງ ຊາດ ລາວ ແລະ ບົດຟ້ອນຂອງນັກຮຽນພິການຕາ 
ຈາກສູນການແພດ ແລະ  ຟ ືນ້ ຟູ ໜ້າ ທ່ີ ການ ເພ່ືອແນ່ໃສ່ເຜີຍແຜ່ 
ໃຫ້ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ອາໃສຢູ່ໃນ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ຮັບຊາບ ກ່ຽວ ກັບບັນຫາ ລບ ຕ ທ່ີ ຕົກ 
 ຄ້າງ ຢູ່ ສ ປ ປ ລາວ  ພ້ອມທັງ ເປັນ ການສ່ົງເສີມສິດ ທິຂອງຄົນພິ 
ການ ໄປ ນຳ, ຊ່ຶງງານນ້ີ  ລວມມີຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມທັງໝົດປະ ມານ 800 
ຄົນ.

ວຽກ ຈຸດ ສຸມ ໃນ ປີ 2014: 

 J ອົງ ການ ເຫັດ ໄອ ວາງແຜນຈະຂະຫຍາຍກິດຈະກຳທ່ີສຳຄັນ 
ໄວ້ ດ່ັງ ລຸ່ມນ້ີ: 

  - ພາຍ ຫຼັງ ທີ ່ຫ້ອງ ການ ຄ ຊກ ລ ຮັບ ຮອງວິ ທ ີການສຳຫຼວດ     
 ເພື່ອ ກຳ ນົດ ພື້ນ ທີ ່ ລບ ຕ ຕົກ ຄ້າງ  ແລ້ວ, ອົງກ ານ ເຫັດ ໄອ 
 ກ່ໍຈະນໍາ  ເອົາວິ ທີ ການ ດັ່ງ ກ່າວ  ນໍາໃຊ້ເຂົ້າ ໃນກ ານສຳ ຫຼ ວ ດ  
 ຂອງຕົນເອງ.  ພ້ອມນັ້ນ, ກໍ່ຈະຮັບຮັບສະ ໜັກ ເອົາ ພະ ນັກ  
 ໃໝ່ ເຂົ້າ ຕື່ມ (ຄາດ ຄະເນວ່າ 3 ທີມ ງານ ລວມ ມີທັງ ໝົດພະ  
 ນັກ ງານ ວິ ຊາ ການ 18 ຄົ ນ). 
  - ຂ ະ ຫ ຍາຍທີມງານເກັບກູ້ ອອກຕື່ມ ຈາກ 4 ທີມ  ໃຫ້ເປັນ   
 6 ທີມ. ຜົນປະໂຫຍດຈາກການ ເພີ່ມທີມໃໝ່ນີ້ ແມ່ນຈະຊ່ວຍ 
  ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ອົງການເຫັດໄອ ສາມາດເກັບ 
 ກູ້ພື້ນທີ່ດິນ 40 ເຮັກຕາ ໃນປີ 2014 ໃຫ້ສຳເລັດໄດ ້ຕາມ 
  ແຜນ ການ.
  - ປະຕິບັດການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວ ກັບລະບົບລາຍງານ ໂດຍ ອີງ 
 ໃສ່ຊຸມຊົນ ເປັນ ຫັຼກ ແລະ ປະຕິບັດຄຳສ່ັງຂອງ ແຂ ວງ ວ່າດ້ວຍ 
 ການຫ້າມນຳໃຊ້ເຄື່ອງກວດ ໂລ ຫະຊອກຫາເສດເຫຼັກ.

 J ການດຳ ເນີນ ງານຂອງໜ່ວຍງານທຳລາຍເຄື່ອນທີ່ ຈະສືບ 
ຕໍ່ເຂົ້າໄປບ່ອນທີ່ຍັງມີຄວາມຕ້ອງການ; ກິດຈະກຳໂຄສະ 
ນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງ ຈະປະຕິບັດຢູ່ພາຍໃນ 21 ໝູ່ບ້ານ 
(ພາຍໃນ 3 ເມືອງ ເມືອງລະ 7 ບ້ານ). ໜ່ວຍງານສຳຫຼວດ 
ທົ່ວໄປຈະໃຫ້ສຳເລັດໜ້າວຽກສຳຫຼວດຢູ່ເມືອງເຊໂປນ 
ແລະ ເມືອງວິລະບູລີ ເນື່ອງ ຈາກວ່າ ການສຳຫຼວດ ຢູ່ເມືອງ 
ນອງ ແມ່ນ ໄດ້ສຳເລັດ ໄປແລ້ວ (ສຳ ເລັດ ກ່ຽວກັບ ການ ສຳ 
 ຫຼວດຢ ູ່ ສະ ໜາມ, ການ ບັກ ທຶກ ຂໍ້ ມູນ, ວິ ເຄາະ ຂໍ້ ມູນ ແລະ  
ການ ລາ ຍ ງານ).    

 J ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ຈາກ ລບ ຕ ຈະສຸມໃສ ່
(1)  ປັບປຸງຄວາມອາດສາມາດລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບ 
ທ້ອງຖີ່ນ ເພື່ອປະສານງານຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍ  
ເປັນຕ້ົນແມ່ນ ການສ້າງເສດຖະກິດໃຫ້ ແກ່ເຂົາເຈ້ົາ (2) ເປີ ດ 
ໂອກາດແກ່ຜູ້ລອດຊິວິດຈາກ ລບ ຕ, ຄອບຄົວຂອງຜູ້ ລອ ດ 
 ຊີ ວິ ດ ຈາກ ລບ ຕ ລວມທັງ ຄອບຄົວຂອງຜູ້ ທີ່ ເສຍຊີວິດ 
ຍ້ອນ ລບ ຕ ແລະ ຄົນ ພ ິການ ອື່ນໆ ໄດ້ ຮັບການຝຶກອົບຮົມວິ  
ຊາ ຊ ບີ ແລະ ເຮັດ ທ  ຸລ ະ ກິດ ເພ່ືອ ສ່ົງ ເສີມ  ຄວາມ ອາດ ສ າ ມາດ 
ໃນ ການ ສ້າງລາ ຍ ຮັບ ໃຫ ້ແກ່ ເຂົາ ເຈົ້າ (3) ໃຫ້ສິດແກ່ຄົນພ ິ
ການ ແລະ ໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມ ທ່ີສະເໝີພາບແກ່ເຂົາເຈົ້າ 
ໃນ      2      ຕົວເມອືງເປົາ້ໝາຍຂອງອົງການ     ເພືອ່ຫຼດຸຜ່ອນຄວາມ 
ແຕກໂຕນ   ແລະ     ພດິຕິກຳໃນສັງຄົມ     ທີເ່ປັນການຈາໍກັດການ 



25

ການ ດຳ ເນີນ ງານ ຂ ອງ ທີມ ງານ ທຳ ລາຍ ເຄື່ອນ ທີ່ ຢູ່ເມືອງນອງ ໃນ 
ປີ 2013.

ທໍາລາຍເສດຖະກິດຂອງຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ  ລບຕ  ແລະ ຄົນ 
ພິການ. (4) ສ້າງ ແລະ ເຜີຍ ແຜ່ນະໂຍ ບາຍຕໍ່ພາກສ່ວນທີ ່
ດຳ ເນີນ ກິດ ຈະ ກຳ       ກ່ຽວ ກັບ ການ ການ ບໍ ລິ ການ    ແລະ     (5)   ສະ 
ໜັບສະໜູນກິດ ຈ ະ ກຳ ໂຄ ສະ ນາ  ກ່ຽວ ກັບ ຄ ົນພ ິການ. 

 J ໃນປີ 2014, ຄົນພິການ, ຜູ້ລອດຊິວິດ ແລະ ຄອບຄົວຂອງ 
ເຂົາເຈົ້າ ຈຳນວນ 400 ຄົນ ຈະໄດ ້ຮັບ ຜົນ ປະ ໂຫຍດຈາກ 
ການເຮັດກິດຈະກຳສ້າງລາຍຮັບ.

ຄູ່ຮ່ວມງານຕ່າງໆ:
ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງ ແມ່ນພົນລະເມືອງພາຍໃນ 
3 ເມືອງຄື: ເມືອງນອງ, ເມືອງເຊໂປນ ແລະ ເມືອງວິລະບູລີ 
ຂອງແຂວງສະຫັວນນະເຂດ. ໃນ ປີ 2013 , ອົງການເຫັດ ໄອ ສາ  
ມາດບັນລຸໄດ້ຄື:
 - ມີ ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈຳນວນ 13,717 ຄົນ ຈາກ ການ 
 ເກັບກູ້ພື້ນທີ່.
 - ມີ ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈຳນວນ 14, 433 ຄົນ ຈາກກິດ  
 ຈະກຳໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບ ຕ.
 - ພົນລະເມືອງ ພາຍໃນ 93 ໝູ່ບ້ານ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ  
 ໂດຍກົງຈາກການທຳລາຍເຄື່ອນທີ່.
 - ໄດ້ສຳພາດຄົນພິການ ຈຳນວນ 321 ຄົນ ຢູ່ເມືອງນອງ  
 ແລະ ເມືອງເຊໂປນ (ຜູ້ຍິງ 47% ແລະ ຜູ້ຊາຍ 53%) 
 ຈາກ ໂຄງ ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ຜູ ້ຖືກ ເຄາະ ຮ້າຍ ທີ່ ເນັ້ນ ໃສ່ຄົ ນ 
 ພິ ການ, ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບ ຕ, ຜູ ້ຖືກ ເຄາະ ຮ້າຍ ຈາກ     
 ລບ ຕ ແລະ ຄອບ ຄົວ ຂອງ ເຂົ າ ເຈົ້າ. 
 - ກ ຸ່ມ ໂຄ ສະ ນາ ຕ້ານ ລະ ເບີດ ລູກ ຫວ່ານ 8 ຄ ົນ ໄດ້ຮັບການ 
 ຝຶກອົບຮມົ ແລະ ໄດ້ຮບັການສະໜບັສະໜນູ ເພ່ືອດຳເນີນ  
 ກິດຈະກຳໂຄ ສະ ນາ ຕ່າງ ໆ .  

ຄູ່ ຮ່ວມ ງານ ຕົ້ນ ຕໍ ຂອງ ອົງ ການ ມີ:
 J ຫ້ອງການຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ ້

ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງ ຢູ່ ສປປ ລາວ 
(ຄຊກລ) 

 J ຫ້ອງການປະສານງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງ 
ຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ 
ສປປ ລາວ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

 J ຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄົນພິການ ແລະ ຄົນ 
ສູງອາຍຸ

 J ສາມະຄົມຄົນພິການແຫ່ງຊາດລາວ
 J ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
 J ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ
 J ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
 J ຄະນະພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກ 

ຍາກຂັ້ນສູນກາງ
 J ອຳນາດການປົກຄອງແຂວງ ແລະ ເມືອງ
 J ກອງທຶນລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ

ບຸກ ຄະ ລາ ກອນ ໃນ ປີ 2013:
ພະນັກງານຫ້ອງການ ພະນັກງານຝ່າຍປະຕິບັດງານ (ພາ ກສະໜາມ)

ຄົນລາວ ຄົນຕ່າງປະເທດ ຄົນລາວ ຄົນຕ່າງປະເທດ

ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ

12 6 1 1 71 26 2 1

ຕົວ ເລກ ສະ ຖິ ຕິ ໃນ ປີ 2013:
ການ ໂຄ ສະ ນາ ສຶກ ສາ ຄວາມ ສ່ຽງ ຈາກ ລບ ຕ

ການ ໂຄ ສະ ນາ ຊຸມ ຊົນ
ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ຜູ ້ຖ ືກ 
ເຄາະ ຮ້າຍ ຈາກ ລບ ຕ

ຈຳ ນວນ ຜູ້ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ການ 
ຊ່ວຍ ເຫຼືອ

 ໜ້າ ວ ຽກ ສຳ ຫຼວດ  ໜ້າວຽກ ທຳ ລາຍ 
ເຄືຶຶ່ອນ ທີ່

ຜູ້ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ປ ະ ໂຫຍດ
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ຈຳນວນ 
ຄັ້ງຢ້ຽມ 
ຢາມ

ຊາຍ ຍິງ ຈຳນວນ 
ຄັ້ງຢ້ຽມ 
ຢາມ

ຊາຍ ຍິງ ຈຳນວນ 
ຄັ້ງຢ້ຽມ 
ຢາມ

ຊາຍ ຍິງ

90 3,426 2,595 4,338 4,074 8 8 82* 82 93* 93

ເນືຶຶ້ອ ທີ່ກວດ ກູ້:

ຜ່ານ ການເກັບກູ້ (ຮຕ)  ຜ່ານ ການສຳຫຼວດດ້ານວິຊາການ (ຮຕ)

ດິນກະສິກຳ ດິນພັດທະນາ ລວມ ດິນພັດທະນາ ດິນກະສິກຳ ລວມ

13.2 14.6 27.8 0 0 0

ລະເບີດທີ່ພົບເຫັນ, ເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ຖືກທຳລາຍ:

ລະເບີດທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍ/ທຳລາຍ

ໜ້າວຽກ ບົມ ໃຫ ່ຍ  ລູກ ຫວ່ານ  ລະ ເບີ ດຝັງ ດິນ ລບ ຕ ຊະ ນິດ ອື່ນໆ ລວມ

ການ ທຳ ລາຍ ເຄື່ອນ ທີ່ 6 1,116 8 1,102 2,232

 ການກວດ ກູ້ 1 83 0 847 931

 ລວ ມ 7 1,199 8 1,949 3,163

ພື້ ນ ທີ່ ປະ ຕິ ບັດ ງານ:
 ໜ້າວຽກ ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ທີ່ ປະ ຕິ ບັດ ກິດ ຈະ ກຳ ຢູ່

 ການກວດ ກູ້ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ: 3 ເມືອງ: ເມືອງນອງ, ເມືອງເຊໂປນ ແລະ ເມືອງວິລະບູລີ

ການ ສຳ ຫຼວດ ແລະ ການ ທຳ ລາຍ ເຄື່ອນ ທີ່ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ: 3 ເມືອງ: ເມືອງນອງ, ເມືອງເຊໂປນ ແລະ ເມືອງວິລະບູລີ

 ການ ໂຄ ສະ ນາ ສຶກ ສາ ຄວາມ ສ່ຽງ ຈາກ ລບ ຕ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ: 3 ເມືອງ: ເມືອງນອງ, ເມືອງເຊໂປນ ແລະ ເມືອງວິລະບູລີ

ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ຜູ ້ຖືກ ເຄາະ ຮ້າຍ ຈາກ ລບ ຕ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ: 2 ມືອງ: ເມືອງນອງ ແລະ ເມືອງເຊໂປນ 

ອື່ນໆ: ການ ໂຄ ສະ ນາ  ຕໍ່ ຕ ້ານ ລະ ເບີດ ນະ ຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຄຳມ່ວນ ແລະ ຊຽງຂວາງ

 ທາງດ ້ານການ ເງິນ:  ຄ່າໃຊ້ ຈ່າຍ ໃນ ປີ 2013: (ໂດ ລ າ ສ ະ ຫະ ລັດ) 

 ລາຍ ການ ຈຳ ນວນ 

ຄ່າ ໃຊ້ ຈ ່າຍ ສຳ ລັບ ບຸກ ຄ ະ ລາ ກອນ 954.971,12

ຄ່າ ໃຊ້ ຈ ່າຍ ສຳ ລັບການ ປະ ຕິ ບັດ ງານ 277.606,11

ຄ່າ ໃຊ້ ຈ ່າຍ ສຳ ລັບການ ປະ ຕິ ບັດ ງານພ ິເສດ 0

ຄ່າ ໃຊ້ ຈ ່າຍ ສຳ ລັບ ຊ ື້ ວັດ ຖຸ-ຊັບ ສິນ ຄົງ ທີ່ 383.977,71

ຄ່າ ໃຊ້ ຈ ່າຍ ສຳ ລັບ ຊ ື້ ວັດ ຖຸ-ຊັບ ສິນ ບໍ່ ຄົງ ທີ່ 48.081,65

 ລວມ 1.664.636,59
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ການ ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ຂອງ ຜູ້ ໃຫ ້ທຶນ ໃນ ປີ 2013: (ໂດ ລາ ສະ ຫ ະ ລັດ)

ຜູ້ ໃຫ ້ທຶນ ເງິນ ທີ່ ໄດ ້ຮັບ ໃນ ປີ 2013

ກະ ຊວງ ການ ຕ່າງ ປະ ເທດ ເນ ເທີ ແລນ 1.412.566,94

 ສະ ຫະ ພາບ ເອີ ລົບ 106.606,69

ເອ ດ ີຊີ 54.844,41

 ຈີ ເອ ເອ 14.964,43

ທຶນຂອງອົງ ການ ເຫັດ ໄອ 75.654,13

ລວ ມ 1.664.636,59
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ອົງ ການ ເກັບ ກູ້ ລະ ເບີດ ເຈ ມັດ (ເຈ ມັດ)

ກິດ ຈະ ກຳ ໃນ ປີ 2013:
ການເກັບກູ້ລະເບີດ ຢູ່ແຂວງຈຳປາສັກ ແລະ ແຂວງສາ ລະວັນ
ໄດ້ສືບຕໍ່ປະຕິບັດວຽກກວດ ກູ້ ລບ ຕ ໃນສອງແຂວງດັ່ງ ກ່າວ  
ຕາມ ແຜນ ການ ທີ່ ຕັ້ງ ໄວ້. ນະໂຍບາຍຂອງອົງ ການ ເຈ ມັດ ແມ່ນ 
ການໃຫ້ ຊາວ ບ້ານ  ເຂົ້າ ມາ ເຮັດ ວຽກ ຮ່ວມ ນຳ  ໃນ ການຖາງປ່າ 
ອອກກ່ອນທີ່ຈະປະຕິບັດການເກັບກູ້ ແລະ ນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ 
ນີ້ເຫັນວ່າ ເປັນນະໂຍບາຍທີ່ມີຜົນດີ ຕໍ່ການສ້າງຜົນປະໂຫຍດ 
ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃຫ້ແກ່ບ້ານ.

ການເກັບກູ້ລະເບີດ ຢູ່ແຂວງອັດ ຕະ ປື
ຈຸດປະສົງລວມຂອງໂຄງການ ແມ່ນເພື່ອປັບປຸງຊິວິດການເປັນ 
ຢູ່ຂອງປະຊາຊົນທີ່ ອາ ໄສ ຢ ູ່ ໃນ ເຂດ ທີ່ ມີ ລບ ຕ ຕົກ ຄ້າງ ແລະ 
ຫຼຸດຜ່ອນຈຳນວນຜູ້ທີ່ ຈະໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບ ຕ ໂດຍທີ່ 
ໂຄງ ການ ຈະ ເນັ້ນ ໜັກ ໃສ່ປັບປຸງວິທີການທຳລາຍ ລບ ຕ ແລະ 
ເກັບກູ້ພື້ນທີ່ຕົກຄ້າງ.

ຜົນ ສຳ ເລັດ ຕົ້ນ ຕ ໍໃນ ປີ 2013: 
ການເກັບກູ້ລະເບີດ ຢູ່ແຂວງຈຳປາສັກ ແລະ ແຂວງສາ ລະວັນ
ໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດຂອງອົງ ການ ເຈ ມັດ ແມ່ນປະຕິບັດສັນ 
ຍາເປັນ ແຕ່ລະປີ ແຕ່ສາມາດຕໍ່ໄດ້ຕື່ມອີກ 2 ປີກວ່າ. ການປະ 
ຕິບັດວຽກແມ່ນສະດວກດີ, ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ມີຜົນສຳ 
ເລັດຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້ຕາມລະບຽບຂອງໂຄງການ, ແຕ່ 
ການປະຕິບັດໂຄງການໃນ ຊ່ວງ 6 ເດືອນ ທ້າຍປີ ພັດມີ ຄວາມ  
ຊັກ ຊ້າ ເນື່ອງຈາກວ່າ ມີ ບັນ ຫາ ເລື່ອງຂອງ ພື້ ນ ທີ່ ດິນ ມີ ລບ ຕ 
ຕົກ ຄ້າງ. 

ການເກັບກູ້ລະເບີດ ຢູ່ແຂວງອັດ ຕະ ປື
 ຊ່ຽວຊານທ່ີປຶກສາຂອງໂຄງການໄດ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ແລະ ຖ່າຍ 
ທອດຄວາມຮູ້ວິທີການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ ເຕັກນິກໃນການ 
ທຳລາຍລະເບີດໃຫ້ແກ່ ຄກ ລ ແຂວງອັດຕະປື. ການຖ່າຍທອດ 
ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຕັດບົ່ມດ້ວຍເລື່ອຍ ແມ່ນຜົນສຳເລັດອັນ 
ໜຶ່ງໃນກິດຈະກຳທັງໝົດຂອງອົງ ການ ແລະ ຜົນສຳເລັດທີ່ເຫັນ 
ໄດ້ຢ່າງ ປະ ຈັກ ຕາ ກ່ໍແມ່ນຜົນສຳເລັດທາງດ້ານການທົດລອງຕັດ 
ບ່ົມເຊັ່ນດຽວກັນ.

ຂ່າວ ດີ:
ການທົດລອງຕັດບ່ົມດ້ວຍເລ່ືອຍ 2 ຄ້ັງ  ໃນເດືອນມັງກອນ ແລະ 
ເດືອນພຶດສະພາ ມີຜົນສຳເລັດຫຼາຍ. ການ ທົດ ລອງ ຕັດຟິວ ຂອງ 
ບ່ົມ 500 ປອນ ດໍາເນີນໄປຢ່າງມີຄວາມປອດໄພ ໂດຍນັກ ທຳ 
 ລາຍ ລະ ເບີດ ຂັ້ນສູງ, ຊຶ່ງໃຊ້ເວລາໃນການຕັດ ປະ ມານ 1 ຊົ່ວ 
ໂມງ. ການປະເມີນຂອງທ່ີປຶກສາຂອງໂຄງການເຫັນວ່າ ການ 
ຕັດບ່ົມຂອງນັກທຳລາຍລະເບີດຂ້ັນ ສູງຂອງຝ່າຍລາວ ມີຜົນສຳ 
ເລັດສູງ. ດ່ັງນ້ັນ, ຈ່ຶງໄດ້ມີການສະເໜີທ່ີປຶກສາຂອງໂຄງການ ໃຫ້ 
ບັນຈຸຫັຼກສູດນ້ີ ເຂ້ົາໄປ ສິດ ສອນ ຢູ່ ໃນ ສູນ ຝຶກ ຂອງ ຄ ກ ລ. 

ວຽກ ຈຸດ ສຸມ ໃນ ປີ 2014:
 J ສ ືບ ຕ່ໍ ເກັບກູ້ພ້ືນທ່ີໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພຢູ່ແຂວງຈຳປາສັກ 

ແລະ ແຂວງສາລະວັນ ເພ່ືອຂະຫຍາຍເນ້ືອທ່ີຕາມແຜນການ 
ທ່ີວາງໄວ້. 

 J ສຳລັບໂຄງການຢູ່ແຂວງອັດຕະປື, ອົງການຈະເນ້ັນໃສ່ການ 
ຖ່າຍທອດເຕັກນິກວິຊາການໃຫ້ ນັກເກັບກູ້ລະເບີດຝ່າຍ 
ລາວໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ແນ ໃສ່ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຄະແນນ 
ດີ ໃນ ເວ ລາສອບເສັງຈົບຫັຼກສູດ.  ນອກ ຈາກນ້ັນ, ຈ ະ ໃຫ້ການ 
ທົດລອງຕັດບ່ົມ ໃຫ້ ໄດ້ ຮັບຜົນສຳເລັດດີ ແລະ ຈະແນະນຳ 
ເອົາການທົດລອງນ້ີ ຕ່ໍ ຄ ຊກ ລ ເພ່ຶືອ ຮັບ ຮອງເປັນ ວິ ທີ ການ ຢ່າງ 
 ເປັນ ທາງ ການ.

 J ສືບຕ່ໍຊອກຫາໂຄງການຊ່ວຍເຫືຼອລ້າຂອງ ບັນ ດາ ອົງ ກ ານ 
ເອນ ຈີ ໂອ ເພື່ອ ເຂົ້າ ມາ ຊ່ວ ຍ ສະ ໜັບ ສະ ໜູນປັບປຸງຫຼັກ ສູດ 
ໃນ ການ ສິດ ສອນ ຢູ່ ໃນ ສູນ ຝຶກ ແລະ ປັບປຸງອາຄານຮຽນທ່ີ ມີ  
ຄວາມ ເກ່ົາ ຫຼາຍ.

ຄູ່ ຮ່ວມງ ານ:
ຄກ ລ ແຂວງອັດຕະປື ແລະ ບໍລິສັດເກັບກູ້ຂອງເອກະຊົນຕ່າງໆ ທ່ີ 
 ດຳ ເນີນກິດຈະກໍາ ສ້າງຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ຊາວບ້ານ ແລະ ສ້ າງຜົນ 
ປະໂຫຍດ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໂດຍຮ່ວມກັບບໍລິສັດຊຸມຸລະ 
ລາວຈຳກັດ ໃຫ້ ແກ່ ຊາວ ບ້ານ.

ບຸ ກ ຄ ະ ລ າກ ອນ ໃນ ປີ 2013:
ພະນັກງານຫ້ອງການ ພະນັກງານຝ່າຍປະຕິບັດງານ (ພາ ກສະໜາມ)

ຄົນລາວ ຄົນຕ່າງປະເທດ ຄົນລາວ ຄົນຕ່າງປະເທດ

ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ

5 2 3 3 4 0 2 0
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ພື້ນ ທີ່ ປະ ຕິ ບັດ ງານ:
 ໜ້າວຽກ ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ທີ່ ປະ ຕິ ບັດ ກິດ ຈະ ກຳ ຢູ່

ການ ກວດ ກູ້  ເມືອງປາກຊ່ອງ-ແຂວງຈຳປາສັກ. ເມ ືອງສາລະວັນ ແລະ ເມືອງເຫຼົ່າງາມ-ແຂວງສາ 
ລະວັນ ແລະ ແຂວງອັດຕະປື.

 ທາງດ ້ານການ ເງິນ:  
ຄ່າໃຊ້ ຈ່າຍ ໃນ ປີ 2013: (ໂດ ລ າ ສ ະ ຫະ ລັດ) 
ອົງ ກ ານ ເຈ ມັດ ບໍ່ ມີ ການ ສະ ໜອງ ຂໍ້ ມູນ ໃຫ້.

 ລາຍ ການ ຈຳ ນວນ (ໂດ ລ າ ສະ ຫະ ລັດ)

ຄ່າ ໃຊ ້ຈ ່າຍ ສຳ ລັບ ບຸກ ຄ ະ ລາ ກອນ

ຄ່າ ໃຊ ້ຈ ່າຍ ສຳ ລັບການ ປະ ຕິ ບັດ ງານ

ຄ່າ ໃຊ ້ຈ ່າຍ ສຳ ລັບການ ປະ ຕິ ບັດ ງານພິ ເສດ

ຄ່າ ໃຊ ້ຈ ່າຍ ສຳ ລັບ ຊ ື້ ວັດ ຖຸ-ຊັບ  ສິນ ຄົງ ທີ່

ຄ່າ ໃຊ ້ຈ ່າຍ ສຳ ລັບ ຊ ື້ ວັດ ຖຸ-ຊັບ ສິນ ບໍ່ ຄົງ ທີ່

 ລວມ ບໍ່ ມີ ຕ ົວ ເລກ ລ າຍ ງານ

ຊ່ຽວຊານ ຂອງ ອົງ ການ ເຈ ມັດ ກຳ ລັງ ຝຶກສອນ ພະ ນັກ ງານ ຂອງ ຄກ ລ ກ່ຽວ ກັບ ການຖ ອດ ຟິວ.
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ໂຄງ ການ ເກັບ ກູ້ ລະ ເບີດ ແຫ່ງ ຊາ ດ ລາວ (ຄກ ລ)

ກິດ ຈະ ກຳ ໃນ ປີ 2013:
ແຕ່ ວັນ ທີ 01 ມັງກອນ ຫາ 31 ທັນວາ 2013, ໂຄງການເກັບກູ້ລະ 
ເບີດແຫ່ງຊາດ (ຄກ ລ) ສາ ມາດປົດປ່ອຍເນື້ອທີ່ດິນໄດ້ທັງໝົດ 
3,295 ເຮັກຕາ ໂດຍປະກອບມີກິດຈະກຳເກັບກູ້ພ້ືນທ່ີ ແລະ ກິດ 
ຈະກຳສຳຫຼວດດ້ານວິຊາການ, ຊຶ່ງມີຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທັງ 
ໝົດ 255,624 ຄົນ ພາຍໃນ 9 ແຂວງ. ໃນຊ່ວງ ທີ່ລາຍງານຢູ່ນີ້, 
ຄກລ ໄດ້ທຳລາຍ ລບ ຕ ໄດ້ທັງໝົດ 60,634 ໜ່ວຍ, ໃນນັ້ນ 
ມີລ ະ ເບີ ດ ລູກ ຫວ່ານ ຈຳນວນ 28,590 ໜ່ວຍ ແມ່ນ ຜ່ານການ 
ເກັບກູ້, ການສຳຫຼວດດ້ານວິຊາການ ແລະ ການທຳລາຍເຄື່ອນ 
ທີ່. ການຍົກຍ້າຍ ລບ ຕ ຫຼື ທຳລາຍ ແມ່ນແນ ໃສ່ສ້າງຄວາມ 
ປອດໄພໃຫ້ປະຊາຊົນທ່ີ ດຳ ລົງ ຊີ ວິດໃນເຂດຊຸມຊົນທ່ີມີຜົນກະ 
ທົບຈາກ ລບ ຕ ແລະ  ເປັນ ການເພີ່ມຈຳນວນເນື້ອທີ່ດິນ ໃຫ້ ມີ  
ຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ການຜະລິດອາຫານ ແລະ ເພີ່ມຄວາມ 
ປອດໄພໃຫ້ແກ່ກິດຈະກຳພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ. ການ 
ປະຕິບັດງານຂອງໂຄງການແມ່ນປະຕິບັດຕາມມາດ ຕະ ຖານ 
ແຫ່ງຊາດ ແລະ ໃຫ້ ໄດ້ ຕາມ ພັນ ທະ ຂອງສົນ ທິ ສັນ ຍາ ວ່າ ດ້ວຍ 
 ການ ຕ້ານ ລະ ເບີດ ລູກ ຫວ່ານ. 85% ຂອງເນື້ອທີ່ດິນທີ່ຖືກເກັບ 
ກູ້/ປົດປ່ອຍແມ່ນດິນກະສິກໍາ. 
ຄກລ ໄດ້ດຳເນີນກິດຈະກຳໂຄສະນາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບ ຕ ໃນ 
9 ແຂວງ ເພື່ອເຕືອນສະຕິໃຫ້ປະຊາຊົນ ລາວ ບັນ ເດົາ ເຜົ່າທີ່ ດຳ  
ລົງ ຊີວິດຢູ່ໃນພື້ນທີ່ໆມີ ລບ ຕ ຄົກ ຄ້າງ ຮັບຮູ້ຄວາມອັນຕະລາຍ 
ແລະ ປ່ຽນພຶດຕິກຳທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຂອງກ ຸ່ມເປົ້າໝາຍ. ໃນຊ່ວງ 
ທີ່ ມີ ການລາຍງານຢູ່ນີ້, ກິດຈະກຳໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງ 
ຈາກ ລບ ຕ ຈຳນວນ 650 ກິດຈະກຳ ແມ່ນປະຕິບັດໂດຍພະນັກ 
ງານໂຄສະນາຂອງ ຄກລ ແລະ ອາສາສະໜັກບ້ານ, ຊຶ່ງມີຜູ ້
ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງທັງໝົດ 173,529 ຄົນ (ຜູ້ຍິງ 88,380 ຄົນ, 
ໃນນັ້ນ ມີເດັກນ້ອຍ ຈຳນວນ 40,316 ຄົນ ແລະ ຜູ້ຊາຍຈຳ 
ນວນ 85,149 ຄົນ, ໃນນັ້ນ ມີເດັກນ້ອຍ ຈຳນວນ 40,211 
ຄົນ).

ກິດຈະກຳໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາ ກ ລບ ຕ ໄດ້ມີ ການ 
ເຊ່ືອມໂຍງຢ່າງ ໃກ້ ຊິດກັບການສຳຫຼວດ ໂດຍອະນຸຍາດໃຫ້ຊາວ 
ບ້ານນຳພາ ໄປບອກຈຸດ ລບ ຕ ທ່ີ ພົບ ເຫັນ ເພ່ືອເກັບກຳຂ້ໍມູນໄດ້  
ງ່າຍ ຂຶ້ ນ. ນອກ ຈາກນັ້ນ, ໜ້າວຽກທຳລາຍເຄື່ອນທີ່ ຈຳ ນວນ 
1,754 ໜ້າວຽກ ໄດ້ປະຕິບັດຢູ່ໃນ 1,176 ບ້ານ, ສາ ມາ ດທຳ 
ລາຍ ລບ ຕ ໄດ້ທັງໝົດ 25,307 ໜ່ວຍ, ໃນນັ້ນ ມີລະເບີດລູກ 
 ຫວ່ານ ຈຳນວນ 11,025 ໜ່ວຍ, ການແກ້້ໄຂຕໍ່ຄຳສະເໜີຂອງ 
ຊາວບ້ານ ເພື່ອໄປທຳລາຍ ລບ ຕ ແມ່ນກຳນົດເອົາພາຍໃນ 2 
ອາທິດ ນັບຈາກວັນທີ່ໄດ້ຮັບໃບສະເໜີ.

ກິດຈະກຳເກັບກູ້ລະເບີດຂອງ ຄກລ ບໍ່ພຽງແຕ່ຊ່ວຍກອບກູ້ເອົາ 
ຊິວິດຂອງປະຊາຊົນໃນພື້ນທີ່ໆມີ ລບ ຕ ຕົກ ຄ້າງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ ່
ການເກັບກູ້ຍັງ ເປັນ ການ ເພີ່ມໂອກາດໃຫ້ໂຄງການພັດທະ 
ນາອື່ນໆ ໄດ້ເຂົ້າໄປ ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຢູ່ໃນເມືອງ 
ທ່ີທຸກຍາກອີກດ້ວຍ. ນອກ ຈາກເນ້ືອທ່ີ ດິ ນກະສີກຳທ່ີກວດ ກູ້ ແລ້ວ 
ນັ້ ນ, ຄກລ ຍັງໄດ້ກ ວດ ກູ້ ລບ ຕ ເພື່ອ ປະ ກ ອບ ສ່ວນ ໃຫ້ ແກ່ ບັນ 

ດາ ໂຄງ ການ ພັດ ທະ ນາ ຕ່າງໆ ຂອງ ລັດຖະ ບານ, ໂຄງ ການ ພັດ  
ທະ ນາ ຂອງ ບັນ ດາອ ົງ ການ ເອັ ນ ຈ ີໂອ ເປັ ນ ຕົ ້ນແມ່ນ ການ ສ້າງ 
 ຊົນ ລະ ປະ ທານ, ໂຮງ ຮຽນ, ໂຮງໝໍ, ສ ຸກ ສາ ລາ, ໂຄງ ການນໍ້າ ສະ  
ອາດ, ຖະ ໜົນ ຫົນ ທາງ ແລະ ກິດຈະກຳພັດທະນາອື່ນໆ. ຄກລ 
ປະຕິບັດການກວດ ກູ້ ລບ ຕ ໄປຕາມທິດ ທາງ ນະ ໂຍ ບາຍຂອງ 
ລັດຖະບານ ກ່ຽວ ກັບການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງ 
ຄວາມທຸກຍາກ ໂດຍ ສອດ ຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ 
-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ 7 ຂອງ ສປປ ລາວ.

ຜົນ ສຳ ເລັດ ຕົ້ນ ຕໍ ໃນ ປີ 2013: 
ຄກລ ບໍ່ ສະ ເພາະສຳເລັດໜ້າວຽກ ຕາມແຜນປີ ເທົ່າ ນັ້ນ, ແຕ ່ຍັງ 
ມີ ຜົນສຳ ເລັດ ດ້ານ ອື່ນໆ ອີກ ດ້ວຍ.
ໃນປີ 2013 ໂດຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງລັດຖະບານອົດສະຕຼາ 
ລີ, ຄກລ ໄດ້ຈັດ ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ປະ ກອບທີມ ງານ ກວດ 
 ກູ້ໃໝ່ຕື່ ມ ອີກ 5 ທ ີມ  ແລະ ໜ່ວຍງານໂຄສະນາສຶກສາຄວາມ 
ສ່ຽງຈາກ ລບ ຕ ອີກ 3 ທີມ ຢູ ່ໃນ 3 ແຂວງ ເພື່ອສະ ໜັບ ສະ ໜູນ 
ໃຫ້ແກ ່ ໂຄງ ການພັດທະນາຊີ ວິດ ການ ເປັນ ຢູ່ ຂອງ ຊົນ ນະ ບົດ 
ລາວ-ອົດສະຕຼາລີ ທ່ີຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການຢູ່ພາຍໃນ 6 ເມືອງ 
ຢູ່ ສປປ ລາວ. ການເຂົ້າເຖິງດິນທີ່ປອດໄພຂອງຊຸມຊົນ ແມ່ນ 
ປັດໄຈຫັຼກໃນການທຳມາຫາກິນເພ່ືອໃຫ້ກຸ້ມກິນ, ເພ່ືອການສ້າງ 
ລາຍຮັບ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ມີລາຍໄດ້ຫຼາຍຂື້ນກວ່າເກົ່າ. ເປັນ ທີີ່ ຮູ້  
ກັນ ແລ້ວ ວ່າ ດ ິນ ທ່ີ ຢູ່ ໃນ ເຂດ ຫ່າງ ໄກ ສອກຫຼີກ ແມ່ນ ມີ ລບ ຕ ຕົກ 
 ຄ້າງ ແລະ ກ່ອນ ຈະ ເຮັດ ກິດ ຈ ະ ກຳ ໃດ ໆ  ກໍ່ ຕາມ ແມ່ນຕ້ອງ ໄດ້  
ກ ວດ ກູ້ ລບ ຕ ອອກ ກ່ອນ. ໂຄງ ການພັດທະນາຊີ ວິດ ການ ເປັນ 
 ຢູ່ ຂອງ ຊົນ ນະ ບົດລາວ-ອົດສະຕຼາລີ ມ ີ ໄລ ຍະ 4 ປີ ລວມມູນ ຄ່າ 
41,5 ລ້ານ ໂດ ລາ ອົດ ສະ ຕຼາ ລີ ໂດຍ ເປົ້າ ໝາຍ ແມ່ນ ແນ ໃສ ່ເພີ່ມ 
ການ ຄ້ຳ ປະ ກັນ ທາງ ດ້ານເສດຖະ ກິດ ແລະ ຄອບ ຄົວ ຂອງ ແມ່  
ຍິງ  ແລະ ຜູ້ ຊາຍ ທີ່ ທຸກ ຍາກໃນ ເຂ ດຊົນ ນະ ບົດ ໂດຍ ສະ ເພາະ 
 ແມ່ ຍິງ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາ ເຈົ້າ ສາ ມາ ດເຂົ້າເຖິງ ການ ປ ະ ກັນສັງຄົມ, 
ການບໍລິການດ້ານການເງິ ນ, ການຜະລິດ ແລະ ມີໂອກາດ  
ໃນ ການສ້າງລາຍຮັບ. ເພື່ອປະຕິບັດໂຄງ ການພັດທະນາຊີ ວິດ  
ການ ເປັນ ຢູ່ ຂອງ ຊົນ ນະ ບົດ ລາວ-ອົດສະຕຼາລີ ໃຫ້ສຳເລັດໄດ້ 
ແມ່ນຕ້ອງມີການເກັບກູ້ ລບ ຕ ອອກກ່ອນ ຈຶ່ງ ສາ ມາ ດ ປະ ຕ ິບັດ 
ໂຄງການ ໄດ້.  
ໃນລະຫ່ວາງ ເດືອນມັງກອນ ຫາ ເດືອນທັນວາ 2013, ມີນັກ ຮຽນ 
ຈຳນວນ 201 ຄົນ ແມ່ນຮຽນຈົບຫຼັກສູດຕ່າງໆຈາກສູນຝຶກອົບ 
ຮົມເກັບກູ້ລະເບີດຂອງ ຄກລ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ມີນັກຮຽນ 5 ຄົນ 
ແມ່ນຮຽນຈົບຫຼັກສູດຊ່ຽວຊານທຳລາຍລະເບີດຂັ້ນ 4, ຊຶ່ງການ 
 ຝ ກຶ ອົບ ຮົມ ໃນຄ້ັງນ້ີ ແມ່ນສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ໂດຍຫ້ອງການ ຄ ຊກ ລ 
ແລະ ອົງການປະຕິບັດງານເກັບກູ້ລະເບີດອ່ືນໆ. ຕາມທຳມະດາ 
ແລ້ວ ຫັຼກສູດນ້ີ ແມ່ນເປີດຂຶ້ນໃນທຸກໆ 2 ຫຼື 3 ປີ ແລະ ສອນວິຊາ 
ການເກັບກູ້ລະເບີດລະດັບສູງສຸດຢູ່ ສປປ ລາວ.
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ຂ່າວ ດີ: 
ນອກຈາກໂຄງການຮ່ວມມືລາວ-ໄຈກາ ວ່າດ້ວຍ “ການສະໜັບສະ 
ໜູນການເກັບກູ້ ລບ ຕ ຕາມເສ້ັນທາງຖະໝົນໃຫຍ່ຢູ່ໃນ ສ ປ ປ ລາວ 
ທ່ີມີການກ່ໍສ້າງຂ້ຶນໃໝ່. ພ້ອມນ້ັນ,  ລັດຖະບານຍ່ີປຸ່ນ ຍັງໄດ້ມອບ 
ອຸປະກອນ ແລະ ພາຫະນະໃໝ່ ໃຫ້ ຄກ ລ ຄິດໄລ່ເປັນເງິນເຢັນ 
ຍີ່ປຸ່ນຈຳນວນ 900,000,000 ລ້ານເຢນ ຫຼື ປະມານ 9 ລ້ານ 
ໂດລາສະຫະລັດ. ໃນເດືອນທັນວາ 2013, ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ 
ໄດ້ຕົກລົງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ ເປັນເງິນຈຳນວນ 864,000,000 
ເຢັນ ເທົ່າກັບ (8.4 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ 
ສປປ ລາວ ສຳລັບກິດຈະກຳຖາງປ່າ. ໂຄງການນ້ີ ຈະນຳໃຊ້ກົນ 
ຈັກ ເພ່ືອເພ່ີມປະສິດທິພາບໃຫ້ແກ່ການເກັບກູ້, ຊ່ຶງວຽກງານຖາງ 
ປ່າ ແມ່ນໜ້າວຽກໜຶ່ງຂອງການເກັບກູ້ພື້ນທີີ່ ໃນຂະນະດຽວກັນ 
ນ້ັນ ການສ້າງຈຸດສຳລັບບ່ອນພັກ ເຊົ າກົນຈັກ ກ່ໍ ຈະ ໃຊ້ ເປັນ ບ່ອ ນ 
 ພັກ ເຊ ົາ ຂອງ ພະ ນັກ ງານ ກວດ ກູ ້ຢູ່ສະ ໜາມ ນຳ. ການເຮັດ ແບບ 
ນີ້ ແມ່ນຈະອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການປະຕິບັດງານ 
ກ ວດ ກູ້ ແລະ ທຳ ລາຍ ລບ ຕ ໄດ  ້ໄວ ຂ້ຶນກ ວ່າ ເກ່ົາ ໃນ ເຂດ ພ້ຶ້ືນທ່ີ 
ໂຄງ ການ ພັດ ທະ ນາ ຕ່າງໆ ຢູ່ ໃນ ສ ປ ປ ລາວ. 
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ສາມາດລະດົມທຶນເພ່ີມອີກຈາກລັດ 
ຖະບານອົດສະຕຼາລີ ເປັນເງິນຈຳນວນ 1,7 ລ້ານໂດລາອົດສະ 
ຕຼາລີ ເພື່ອນຳໃຊ້ເປັນກອງທຶນໃຊ້ຈ່າຍທົ່ວໄປ ສຳລັບໜ້າວຽກ 
ປະຕິບັດງານ ແລະ 1,8 ລ້ານໂດລາອົດສະຕຼາລີ ເພ່ືອນຳໃຊ້ເປັນ 
ກອງທຶນຂອງໂຄງການລາວອົດສະຕຼາລີ ເພື່ອປັບປຸງຊິວິດການ 
ເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນພາຍໃຕ້ສັນຍາໂຄງການ 3 ປີ. ນອກ  
ຈາກນ້ັນ, ລັດຖະບານນິວຊີແລນ ຍັງໄດ້ເຊັນຂ້ໍຕົກລົງກັບອົງການ 
ສ ປ ຊ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ຄ ກ ລ ແລະ ຫ້ອງການ ຄ ຊກ ລ ເປັນ 
ເງິນຈຳນວນ 3,79 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ໃນ ເງິນ ຈຳ ນວນ ດັ່ງ 
 ກ່າວ ມີ 632,000 ໂດລາ ສະ ຫະ ລັດ ແມ່ນຈະ ນຳໃຊ້ ເຂ ົາ້ ສະ ໜັບ 
ສະ ໜ ນູ ໃຫ້ ແກ່ ບັນ ດາ ອົງ ການ ຈັດ ຕ້ັ ງ ທ າງ ສັງ ຄົ ມ ເພ່ືອເຂ້ົາ ມາ ປະ 
ມູນ ເອົາ ທ ຶນ ໄປ ດຳ ເນີນ ກິດ ຈ ະ ກ ໍ າ ກ່ຽວ ກັບ ການ ແກ ້ໄຂ ບັນຫ າ 
ລບ ຕ ທີ່ ຕົກ ຄ້າງ ຢູ່ ສ ປ ປ ລາວ. 

ວຽກ ຈຸດ ສຸມ ໃນ ປີ 2014:
ໃນປີ 2014, ຄກ ລ ວາງແຜນປັບປຸງລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ 
ພາຍໃນຂອງ ຄ ກ ລ ເອງ ໂດຍ ຈ ະ ນຳ ໃຊ້ ລະ ບົບ ຖານ ຂໍ ້ມ ູນ ກ່ຽວ 
ກັບ ບຸ ກ ຄ ະ ລາ ກອນ, ສ້າງຖານຂ້ໍມູນລະບົບການຄຸ້ມຄອງຊັບສົມ
ບັດຄົງທີ່ຂ ອງ ຄກ ລ ແລະ ອື່ນໆ.
ປະ ຈຸ ບັນ ນີ້ ຫ້ອງ ການ ຄ ຊກ ລ ແລະ ຄກ ລ ກຳ ລັງ ຢູ່ ໃນ ຂັ້ນ ຕອນ 
ປຶກ ສາ ຫາ ລື ກັນ  ກ່ຽວ ກັບ ການ ປັບ ປຸງ ວິ ທີ ການ ສຳ ຫຼ ວດ ເພື່ອ ກຳ 
 ນົດ ພຶ້ື້ນ ທີ່ ລບ ຕ ຕົກ ຄ້າງ ໃຫ້ ສາ ມາດ ນຳ ໃຊ້ ໄດ້ ແທດ ເໝາະ ກັບ 
ສະ ພາບ ການ ຕົກ ຄ້າງ ລບ ຕ ຢູ່ ສ ປ ປ ລາວ. 

ສືບຕ່ໍທົບທວນຂະບວນການວາງແຜນວຽກ ໂດຍ ອີງ ໃສ່ ບົດ ຮຽນ 
 ທ່ີ ຖອ ດຖ ອນ ໄດ້ ຈາກ ການ ເຮັດ ວຽກ ໃນ ປີ 2013. ໃນ ປີ 2014 
ການ ວາງແຜນ ວຽກແມ່ນ ຈະ ສຸມ ໃສ່ ກວດ ກູ້ ລບ ຕ ຮັບ ໃຊ້ ການ ພັດ  
ທະ ນາ ຕ່າງ ໂດ ຍ ສອດ ຄ່ອງ ກັບ ແຜນ ຍຸດ ທະ ສາດ ແຫ່ງ ຊາດ ເພ່ືອ 
ແກ້ ໄຂ ບັນ ຫາ ລບ ຕ ເພ່ືອ ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ໃຫ້ ແກ່ ແຜນ ພັດ ທະ ນາ 
ເສ ດ ຖະ ກິດ-ສັງ ຄົມ ແຫ່ງ ຊາດ ຄ້ັງ ທີ 7. 
ຄກ ລ ຈະ ສືບ ຕໍ່ປະ ສານ ສົມ ທົບ ກັບໂຄງການປັບປຸງຊີວິດການ 
ເປັນຢູ່ຂອງ ປ ະ ຊາ ຊົນ ທ້ອ ງ ຖິ່ນ ລາວ-ອົດສະຕຼາລີ  ເພື່ອຕິດ ຕາມ 
ແລະ ປະ ເມີນ ຜົນການ ປະ ຕ ິບັດ ງານ ຂອງ ຄກ ລ ແລະ ຊອກ ຫາ 
ວິ ທ ີທາງ ໃຫ ້ດີ ຂຶ້ນກວ ່ າ ເກົ່າ ເພື່ອ ເຮັດ ແນວ ໃດ  ໃຫ ້ການກວດ ກູ້ 
ລບ ຕ ຂອງ ຄກ ລ ໄດ້ສາ ມາດ ເຂົ້າ ໄປ ຮັບ ໃຊ ້ໃຫ ້ແກ່ ການ ປັບ ປຸງ 
 ຊີ ວິດ ການ ເປັນ ຢູ ່ ຂອງ ປະຊາ ຊົນ ຢູ່ ທ້ອງ ຖ່ິນ ແລະ ຫຸຼດ ຜ່ອນ ຄວາມ 
ທຸກ ຍາກ ເທື່ອ ລະ ກ ້າວ. 

ໜ້າວຽກ ເປົ້າ ໝາຍ ໃນ ປີ 2013 ຜົນ ສຳ ເລັດ ໃນ ປີ 2013

 ການ ເກັບ ກູ້/ການ ສຳ ຫຼ ວ ດ ທາງ ດ້ານ ວ ິຊາ ການ 3,167  ຮ ຕ 3,295  ຮ ຕ

 ການ ທຳ ລາຍ ເຄື່ອນ ທີ່ 1,550 ໜ້າວຽກ 1,754 ໜ້າວຽກ

ການ ສຳ ຫຼວດ ທົ່ວ ໄປ 1,817 ໜ້າວຽກ 2,179 ໜ້າວຽກ

ການ ໂຄ ສະ ນາ ສຶກ ສາ ຄວາມ ສ່ຽ ງ ຈາກ ລບ ຕ 639 ຄັ້ງ 650 ຄັ້ງ
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ໃນປີ 2014, ຄກ ລ ຈະປະຕິບັດງານໃນ 64 ເມືອງ ຢູ່ໃນ 9 ແຂວງ, 
ຊ ຶ່ງປະກອບມີເມືອງທຸກຍາກຢູ່ 37 ເມືອງ; ຈະດຳເນີນການ ໂຄ 
 ສະ ນາສຶກ ສາ ຊຸມ ຊົນ  679 ເທ ່ຶືອ ຄັ້ງ ໂດຍ ພະ ນັກ ງານໂຄ ສະ ນາ  
ຊຸມ ຊົນ ຂອງ ຄກ ລ ແລະ ອາ ສາ ສະ ໜັກ ບ້ານ. ນອກ ຈ າກນັ້ນ, 
ຄກ ລ ຍັງ ຈະ ໄດ ້ດຳ ເນີນ ການສຳ ຫຼ ວ ດ ທົ່ວ ໄປ ຈ ໍາ ນວນ 1,789 
ໜ້າ ວຽກ ແລະ ຄາ ດ ກະ ວ່າ ຈະໃຫ້ ສຳ ເລັດ ການທຳ ລາຍເຄື່ອນ  

ທີ່ 1,537 ໜ້າ ວຽກ. ອີງ ຕາມ ການ ສຳ ຫຼ ວ ດ ແລະ ການ ວາງ ແຜນ 
 ວຽກ ໃນ ປີ ຜ່ານ ມາ, ຄກ ລ ຄາດ ກະ ວ່າ ຈະສາ ມາດ ປົດ ປ່ອຍ ເນື້ອ  
ທີ ່ດິນໃຫ້ ໄດ້ 3,490 ເຮັກຕາ ໂດຍ ຜ່ານ ການກວດ ກູ້ ແລະ ສຳ  
ຫຼວດ ດ້ານ ວິ ຊ າ ການ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນໂຄງການພັດທະນາ 
ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

ຊາວ ບ້ານ ກໍ ງ ລັງ ຊ ້ີບອກ ພະ ນັກ ງານ ຂອງ ຄກ ລ ບ່ອນ ທີ່ ລາວ ເຫັ ນ 
ລບ ຕ ຕົກ ຄ້າງ ຢູ່ ໃນ  ດິນນາ ຂອງ ລາວ.

ບ ຸ ກ ຄະ ລາ ກອນ ໃນ ປີ 2013:
ພະນັກງານຫ້ອງການ ພະນັກງານຝ່າຍປະຕິບັດງານ (ພາ ກສະໜາມ)

ຄົນລາວ ຄົນຕ່າງປະເທດ ຄົນລາວ ຄົນຕ່າງປະເທດ

ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ

136 53 3 1 814 193 0 0

ຕົວເລກສະຖີຕິໃນປີ 2013:
ການ ໂຄ ສະ ນາ ສຶກ ສາ ຄວາມ ສ່ຽງ ຈາກ ລບ ຕ

ການ ໂຄ ສະ ນາ ຊຸມ ຊົນ
ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ຜູ ້ຖ ືກ ເຄາະ 

ຮ້າຍ ຈາກ ລບ ຕ
ຈຳ ນວນ ຜູ້ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ການ 

ຊ່ວຍ ເຫຼືອ

ໜ້າ ວ ຽກ ສຳ ຫຼວດ ໜ້າວຽກ ທຳ ລາຍ ເຄືຶຶ່ອນ ທີ່

ຈ/ນຄັ້ງຢ້ຽມຢາມ ຜູ້ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ປະ ໂຫຍດ ທາງ ດ້ານ 
ດານ ເງິນ 

 ທາງ ດ້ານ 
ການ ແພດ

ຈ/ນບ້ານ ຈ/ນຄັ້ງ 
ຢ້ຽມ ຢາມ

ຈ/ນບ້ານ ຈ/ນຄັ້ງ ຢ້ຽມ 
ຢາມ

650 173,529 ບໍ ່ມີ ບໍ່ ມີ 1,406 2,179 1,176 1,754
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ເນື ຶຶ້ອທີ່ກ  ວດ ກູ້:

ຜ່ານ ການກ ວດ ກູ້ (ຮ ຕ) ຜ່ານ ການກ ວດ ກູ້ (ຮ ຕ)

ດິນ ກະສ ິກຳ ດິນ ພັດ ທະ ນາ  ລວມ ດິນ ກະສິ ກຳ ດິນ ພັດ ທະ ນາ  ລວມ

2,435 421 2,856 371 68 439

ລະເບີດທີ່ພົບ, ຖືກຍ້າຍ ແລະ ຖືກທຳລາຍ:

ລະເບີດທີ່ຖືກຍ້າຍ/ຖືກທຳລາຍ

ໜ້າວຽກ ບ ົມ ໃຫ່ ຍ  ລະ ເບີດ ລູກ ຫວ່ານ  ລະ ເບີດ ຝັງ ດິນ  ລບ ຕ ຊະ ນິ ດ ອື່ນໆ  ລວ ມ

ທຳ ລາຍ ເຄື່ອນ ທີ່ 216 11,026 202 13,863 25,307

ການກວດ ກູ້ 24 17,551 48 17,522 35,145

 ການ ສຳ ຫຼ ວ ດ ດ້ານ ວິ ຊາ ການ 0 13 0 169 182

 ລວມ 240 28,590 250 31,554 60,634

ການ ຝຶກ ອົບ ຮົມ:
ຫຼັດສູດຝຶກອົບຮົມ ຈຳນວນຫຼັກສູດທີ່ປະຕິບັດ ຈຳ ນວນນັກຮຽນ ຈຳນວນນັກຮຽນເພດຍິງ

ຫຼັກສູດເກັບກູ້ພື້ນຖານ (ຂັ້ນ 1) 3 112 37

ຫຼັກສູດຊ່ຽວຊານ (ຂັ້ນ 4) 1 19 3

ຫຼັກສູດການແພດ 2 13 6

ຫຼັກສູດໂຄສະນາ/ສຳຫຼວດດ້ານວິຊາການ 1 9 0

ຫຼັກສູດໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ 1 11 4

ຫຼັກສູດຫົວໜ້າໜ່ວຍງານເກັບກູ້ (ຂັ້ນ 3) 1 30 7

ຫຼັກສູດຫົວໜ້າໜ່ວຍງານໂຄສະນາສຶກສາ 
ຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ

1 7 0

ລວມ 10 201 57

ພື້ນ ທີ່ ການ ປະ ຕິ ບັດ ງານ:
1. ຫຼວງ ພະ ບ າງ  12  ເມືອງ ການ ໂຄ ສະ ນາ ຊຸມ ຊົນ, ການ ສຳ ຫ ຼວດ ທົ່ວ ໄປ, ການ ທຳ ລາຍ ເຄື່ອນ ທີ່,  

      ການກ ວດ ກູ້ ແລະ ການສຳ ຫຼ ວດ ດ້ານ ວິ ຊາ ການ
2. ຫົວ ພັນ    8 ເມືອງ  ການ ໂຄ ສະ ນາ ຊຸມ ຊົນ, ການ ສຳ ຫ ຼວດ ທົ່ວ ໄປ, ການ ທຳ ລາຍ ເຄື່ອນ ທີ່,  

      ການກ ວດ ກູ້ ແລະ ການສຳ ຫຼ ວດ ດ້ານ ວິ ຊາ ການ 
3. ຊຽງ ຂວາງ   5 ເມືອງ  ການ ໂຄ ສະ ນາ ຊຸມ ຊົນ, ການ ສຳ ຫ ຼວດ ທົ່ວ ໄປ, ການ ທຳ ລາຍ ເຄື່ອນ ທີ່,  

      ການກ ວດ ກູ້ ແລະ ການສຳ ຫຼ ວດ ດ້ານ ວິ ຊາ ການ
4.  ຄຳ ມ່ວນ    7 ເມືອງ  ການ ໂຄ ສະ ນາ ຊຸມ ຊົນ, ການ ສຳ ຫ ຼວດ ທົ່ວ ໄປ, ການ ທຳ ລາຍ ເຄື່ອນ ທີ່,  

      ການກ ວດ ກູ້ ແລະ ການສຳ ຫຼ ວດ ດ້ານ ວິ ຊາ ການ 
5. ສະ ຫວັນ ນະ ເຂດ  9 ເມືອງ   ການ ໂຄ ສະ ນາ ຊຸມ ຊົນ, ການ ສຳ ຫ ຼວດ ທົ່ວ ໄປ, ການ ທຳ ລາຍ ເຄື່ອນ ທີ່,  

      ການກ ວດ ກູ້ ແລະ ການສຳ ຫຼ ວດ ດ້ານ ວິ ຊາ ການ
6. ຈຳ ປາ ສັກ   7 ເມືອງ  ການ ໂຄ ສະ ນາ ຊຸມ ຊົນ, ການ ສຳ ຫ ຼວດ ທົ່ວ ໄປ, ການ ທຳ ລາຍ ເຄື່ອນ ທີ່,  

      ການກ ວດ ກູ້ ແລະ ການສຳ ຫຼ ວດ ດ້ານ ວິ ຊາ ການ
7. ສາ ລ ະ ວັນ   7 ເມືອງ  ການ ໂຄ ສະ ນາ ຊຸມ ຊົນ, ການ ສຳ ຫ ຼວດ ທົ່ວ ໄປ, ການ ທຳ ລາຍ ເຄື່ອນ ທີ່,  

      ການກ ວດ ກູ້ ແລະ ການສຳ ຫຼ ວດ ດ້ານ ວິ ຊາ ການ
8. ເຊກອງ   10 ເມືອງ  ການ ໂຄ ສະ ນາ ຊຸມ ຊົນ, ການ ສຳ ຫ ຼວດ ທົ່ວ ໄປ, ການ ທຳ ລາຍ ເຄື່ອນ ທີ່,  

      ການກ ວດ ກູ້ ແລະ ການສຳ ຫຼ ວດ ດ້ານ ວິ ຊາ ການ
9.  ອັດ ຕະ ປື   5 ເມືອງ  ການ ໂຄ ສະ ນາ ຊຸມ ຊົນ, ການ ສຳ ຫ ຼວດ ທົ່ວ ໄປ, ການ ທຳ ລາຍ ເຄື່ອນ ທີ່,  

      ການກ ວດ ກູ້ ແລະ ການສຳ ຫຼ ວດ ດ້ານ ວິ ຊາ ການ
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ທາງ ດ້ານກ ານ ເງິນ:
ການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ຂອງ ຜ ູ້ ໃຫ ້ທຶນໃນປີ 2013 (ໂດລາສະຫະລັດ)

ຜູ້ ໃຫ້ ທຶນ ເງິນ ທີ່ ໄດ ້ຮັບ ໃນ ປີ 2013

ຜ່ານ ສ ອງ ຝ່າຍ (ກ)

 ອາ ເມ ລ ິກາ/ບ ໍ ລິ ສັດ ສະ ເຕີ ລິງ 1,075,595

ອົງ ການ ເຈ ມັດ 213,782

ອົງ ການ ເວີ ວິ ດ ເຕົ້າ ມາຍ 149,820

ອົງ ການ ແມັກ 13,730

ໂປ ແລນ 15,536

ອິນ  ຕຼີ ພີດ 7,102

ລວ ມ 1,475,563

ຜ່ານກອງ ທຶນ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ລ້ າ ຂອງ ສ ປ ຊ (ຂ)

 ລ ຸກ ຊຳ ບ ວກ 198,006

ສະ ວິດ ເຊີ ແລນ 753,000

ດີ ຟິດ 39,447

ໄອ ແລນ 562,857

ອົດ ສະ ຕຼ າ ລີ 2,825,775

ເກ ົາ ຫຼີ ໄຕ້ 350,000

ລວມ 4,729,085

ລວມ (ກ+ຂ) 6,204,648

ການ ລະ ດົມ ທຶນ ໃໝ່ໃນ ປີ 2013:

ຜ່ານອົງ ການ ສ ປ ຊ:                             
 J ປະເທດອົດສະຕຼາລີ: 1.7 ລ້ານໂດລາອົດສະຕຼາລີ (ໃນຈຳນວນເງິນທັງໝົດ ມີ 2.6 ລ້ານໂດລາອົດສະຕຼາ ລີ ແມ່ນສະ ໜັບ ສະ 

ໜູນຫ້ອງການ ຄ ຊກ ລ ແລະ ຄກ ລ).

 J ປະເທດອົດສະຕຼາລີ: 1.8 ລ້ານໂດລາອົດສະຕຼາລີ ແມ່ນ ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ການ ປ ະ ຕິ ບັດ ງານ ຂອງ ຄກ ລ ເພື່ອກ ວດ ກູ້ ລບ ຕ ຮັບ 
ໃຊ້ໂຄງການພັດທະນາປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນ ລາວ- ອົດສະຕຼາລີ.

 J ປະເທດສະວິດເຊີແລນ: 3.158 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ (ສະ ໜັບ ສະໜູນ ຄກ ລ ແລະ ຫ້ອງ ການ ຄ ຊກ ລ. ການແບ່ງປັນທຶນ ວ່າ 
ຈະ ໃຫ້ ຄກ ລ ແລະ ຫ້ອງ ການ ຄຊກ ລ ເທົ່າ  ໃດນັ້ນ ແມ່ນ ຍັງຢູ່ ໃນ ຂັ້ນ ຕອນຕົກລົງກັນຂອງຄະນະກຳມະການໂຄງການ).

 J ປະເທດສປ ເກົາຫຼີ: 34,000 ໂດລາສະຫະລັດ.

ທຶນ ຜ່ານແບບ ສອງ ຝ່າຍ: 
 J ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ: ປະມານ 570,000 ໂດລາສະຫະລັດ ສະໜັບສະໜູນ ຄກລ ແຂວງເຊກອງ (ຍັງລໍຖ້າການຮັບຮອງ)

 J ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ: 1.38 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ສຳລັບ ຄກລ ແຂວງຈຳປາສັກ ແລະ ຄກລ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

 J ອົງການເວີ ວິດ ເຕົ ້າ ມາຍ: 220,000 ໂດລາສະຫະລັດ ສຳລັບ ຄກລ ແຂວງຄຳມ ່ວນ

ການປະກອບສ່ວນເປັນວັດຖຸໃຫ້ແກ່ ຄກລ ມີ:
ການປະກອບສ່ວນເປັນວັດຖຸ ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບຈາກລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ສຳລັບໂຄງການກົນຈັກໜັກຖາງປ່າ ລວມທັງການກໍ່ສ້າງ 
ສູນຝຶກແຫ່ງ ຊ າ ດໃໝ່ ແລະ ອ ຸປະ ກອນ ໃໝ່ ໃນມູນຄ່າ 8.4 ລ້ານໂດ ລາ ສະ ຫະ ລັດ  ໂດຍຜ່ານ ອົງ ການ ເຈ ມັດ. 
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ການໃຊ້ຈ່າຍໃນປີ 2013 (ໂດລາສະຫະລັດ)

 ລາຍ ຈ່າຍ ຂອງ ຄກ ລ ໃນ ປີ 2013 ແຍກ ອອກ ເປັນ ແຕ່ ລະ ປະ ເທດ* ຈຳ ນວນ 

ຄກ ລ

ກອງ ທຶນ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ລ້ າ ຂອງ 
ສ ປ ຊ

ອົດ ສະ ຕຼາ ລີ              1,700,827 

ໄອ ແລນ                  249,740 

ລຸ ກ ຊຳ ບວກ                  388,170 

ນິວ ຊີ ແລນ              1,016,135 

ສະ ວິດ ເຊີ ແລນ (ເອດ ດີ ຊີ)              1,183,078 

             4,537,950 

ທຶນ ທີ່ຕົກ ລົງ  ກັນ ເພື່ອອອກ 
ທຶນ ຮ່ວມ

ອົດ ສະ ຕຼາ ລີ              1,189,661 

ອົດ ສະ ຕຼ າ ລີ                  510,758 

ສະ ຫ ະພ າບ ເອີ ລົບ                  224,849 

 ລວມທຶນ  ທີ່ຕົກ ລົງ  ກັນ ເພື່ອອອກ ທຶນ ຮ່ວມ              1,925,268 

ທຶນ ຜ່ານ ສ ປ ຊ ດີ ຟິດ                    39,385 

 ເກົ າຫຼີ ໃຕ້                    15,000 

ລວມ ທຶນ ຜ່ານ ສ ປ ຊ                    54,385 

ທຶນ ຂອງ ສ ປ ຊ ທຶນ ປົກ ກະ ຕ ິ ຂອງ ສ ປ ຊ                  418,357 

ລວມ ທຶນ ຂ ອງ ສ ປ ຊ                  418,357 

ລວມ ທຶ ນ ຜ່ານ ສ ປ ຊ              6,935,959 

*ຮອດ ວັນ ທີ 24 ກຸ ມ ພາ 2014, ປື້ມ ສະ ຫຼຸບກ ານ ເງິນ ຂອງ ສ ປ ຊ ປີດ ຢ່າງ ເປັ ນ ທາງ ການ ໃນ ເດືອນ 
ເມ ສາ 2014.

ທຶນ ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ແບບ ສອງ ຝ່າຍ

ຢ ີ່ ປຸ່ນ 91,567

ອົງ ການ ເຈ ມັດ 75,472

ອົງ ການ ແມັກ 12,714

ໂປ ແລນ 15,056

 ອາ ເມ ລ ິກາ ຜ່ານ ບ ໍລິ ສັ ດ ສະ ເຕີ ລິ້ງ 1,442,829

ເວ ີວິດ ເຕົ້າ ມາຍ 144,399

ທຶນ ແຫຼ່ ງ ອື່ນໆ* (ອົງ ການ ເອນ ຈີ ໂອ, ສູນ ຢ້ຽມ ຢາມ, ອິນ  ຕຼີ ພີດ, ສະ ມາ ຄົມ 
ທ່ອງ ທ່ຽວ, ເງິນ ຄ່າ ຝຶກ ອົບ ຮົມ ຂອງ ນັກ ຮຽນ ແລະ ອື່ນໆ)

101,959

ລວ ມ ທຶນ ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ແບບ ສອງ ຝ່າຍ 1,883,996

ລວມ ທັງໝົດ ໃນ ປີ 2013 8,819,955
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ລາຍ ຈ່າຍ  ຂອງ ຄກ ລ ໃນ ປີ 2013 ແບ່ງ ອອກ ເປັນ ແຕ່ ລະ ປະ ເພດ*

 ລາຍ ການ  ລວມ

ລາຍ ຈ່າຍ ສຳ ລັບ ບຸກ ຄະ ລ າ ກອນ 5,284,125 

 ການ ຝຶກ ອົບ ຮົມ ແລະ ຈັດງານ ຕ່າງ ໆ 223,944 

ລາຍ ຈ່າຍ ສຳ ລັບ ການ ເດີນ ທາງ 129,863 

ລາຍ ຈ່າຍ ສຳ ລັບຫ້ອງ ການ, ບ ໍລິ ຫານ ແລະ ຄ່າ ຕ ິດ ຕັ້ງ ຕ່າງໆ 415,751 

ລາຍ ຈ່າຍ ສຳ ລັບ ວຽກ ປະ ຕິ ບັດ ງານ ພາກ ສະ ໜາມ 1,360,329 

ລາຍ ຈ່າຍ ສຳ ລັບ ວັດ ຖ ຸອຸ ປະ ກອນ (ຢູ ່ຫ້ອງ ການ ແລະ ສະ ໜາມ) 654,976 

ອຸ ປະ ກອນ (ແບັດ ເຕີ ລີ, ດິນ ລະ ເບ ີ ດ ແລະ ອື່ນໆ) 185,347 

 ຊຸດ ເຄື່ອງ ນຸ່ງ ພະ ນັກ ງານ ພາກ ສະ ໜາມ ແລະ ອ ຸປະ ກອນ ກາ ນ ແພດ 172,535 

ອຸ ປະ ກ ອນ ຮັບ ໃຊ ້ວຽກ ໂຄ ສ ະ ນາ ຊຸມ ຊົນ 18,570 

ຄ່າ ບໍ ລິ ຫານ ຂອງ ສ ປ ຊ 325,313 

ອື່ນໆ (5)

ອື່ນໆ 18,908 

ອື່ນໆ (18,580)

ອື່ນໆ 48,881 

ລວມ 8,819,955

* ລາຍ ຈ່າຍ ຮອດ ວັນ ທີ 24 ກ ຸມ ພາ 2014, ປື້ມ ສະ ຫຼຸບກ ານ ເງິນ ຂອງ ສ ປ ຊ ປີດ ຢ່າງ ເປັ ນ ທາງ ການ ໃນ ເດືອນ ເມ ສາ 2014. S-SOHLO
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ອົງ ການ ເກັບ ກູ້ ລະ ເບີດ ແມັກ (ແມັກ)

ກິດ ຈະ ກ ຳ ໃນ ປີ 2013: 
ວິໄສທັດຂອງອົງການແມັກຄື: ສ້າງຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ຊີວິດ 
ແລະ ສ້າງອະນາຄົດ ໃຫ້ແກ່ ຜູ້ຊາຍ, ຜູ້ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ທ່ີ 
ໄດ້ ຮັບ ຜົນກະທົບຈາກ ລບ ຕ. 

ການສ້າງຄວາມປອດໄພ ແລະ ສ້າງອະນາຄົດ ແມ່ນປະກອບມີ:

 J ກວດກູ້ພື້ນທີ່ ລບຕ ຕົກຄ້າງ ຈາກສະໄໝສົງຄາມ.

 J ຊອກຫາວິທີທາງ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ທີ່ຈະພາໃຫ້ຖືກ 
ບາດເຈັບ ແລະ ເສຍຊີວິດ ຍ້ອນ ລບຕ ໃສ່ປະຊາຊົນໃນແຕ ່
ລະວັນ. 

 J ສ້າງເງື່ອນໄຂຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ ໃຫ້ແກ ່
ການພັດທະນາ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ພື້ນທີ່ປອດຈາກ ລບຕ ຕົກ 
ຄ້າງ.

ໃນປີ 2013 ອົງການແມັກ ໄດ້ສືບຕ່ໍປະຕິບັດງານໃນສອງແຂວງ 
ທີ່ມີຜົນກະທົບສູງຈາກ ລບຕ ຕົກຄ້າງ ຄື: ແຂວງຊຽງຂວາງ 
ແລະ ແຂວງຄຳມ່ວນ.

ຜົນງານໝົດປີ, ໜ່ວຍງານເກັບກູ້ພື້ນທີ່ ສາມາດປົດປ່ອຍດິນ 
ໄດ້ທັງໝົດຫຼາຍກວ່າ 2,000,000 ຕາ ແມັດ. ໃນຊ່ວງດໍາເນີນງານ 
ໜ່ວຍງານເກັບກູ້ ສາມາດເກັບກູ້ ແລະ ທຳລາຍ ລບ ຕ ໄດ້ຫຼາຍ 
ກວ່າ 7,000 ໜ່ວຍ. ຄິດສະເລັ່ຍແລ້ວ, ວິຊາການເກັບກູ້ລະເບີດ 
ຂອງອົງການແມັກ ສາ ມາດທຳລາຍລະເບີດໄດ້ 1 ໜ່ວຍ ໃນ 
ທຸກໆ 286 ຕາ ແມັ ດ ຂອງດິນທີ່ເກັບກູ້ແລ້ວ.

ດິນທີ່ເກັບກູ້ແລ້ວສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນຖືກນຳໃຊ້ເຂົ້າ ໃນ ການກະ ສິ 
ກຳເຊັ່ນວ່າ: ເຮັດນາ ແລະ ລ້ຽງສັດ. ຍ້ອນມີການປະສານງານ 
ຮ່ວມມືກັບອຳນາດການປົກຄອງແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ອົງການ 
ພັດທະນາອື່ນໆເຊັ່ນວ່າ: ອົງການສຸພະນິມິດ ແລະ ກອງທຶນສາ 
ກົນເພື່ອເດັກ ຈຶ່ງ ເຮັດ ໃຫ້ອົງການແມັກ ສາມາດເກັບກູ້ພື້ນທີ່ດິນ 

ໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພໃຫ້ໂຄງການພັດທະນາພ້ືນ ຖານ ໂຄງ ລ່າງ, 
ການ ສ້າງ ສ ກຸ ສາ ລາ, ໂຮ ງ ຮຽນ,  ໂຄງການສ້າງລະບົບນ້ຳສະອາດ  
ແລະ ໂຄງການກໍ່ສ້າງລະບົບຊົນລະປະທານ.

ປັດໄຈຫັຼກຂອງໜ່ວຍງານເກັບກູ້ລະເບີດຂອງອົງການແມັກ 
ແມ່ນ ຕ້ອງມີຄວາມສາມາດໃນການພົວພັນກັບຊຸມຊົນ.  ໂດຍ  
ຜ່ານ ການ ປ ຶກ ສາ ຫາ ລື ກັບ ຊຸມ ຊົນ ຈຶ່ງ ເຮັດ ໃຫ້ ໜ່ວຍ ງານກ ວດ  
ກູ້ ຂອງ ອົງ ການ ແມັກ ສາ ມາ ດ ຮັບ ປະ ກັນ ໄດ້ ວ່າ ການເກັບກູ້ຂອງ 
ອົງການແມັກ ແມ່ນ ສິ່ງ ທີ່ ຊຸມ ຊົນ ຕ້ອງ ການ  ແລະ ເປັນ ບ ູລ ິມະ 
ສິດ ສູງ ສຸດ ຂອງ ຊຸມ ຊົນ. ມີ ຫຼາຍປັດ ໃຈ ສຳ ຄັນ ທີ່ ໃຊ ້ເຂົ້າ ໃນ ການ  
ຈັດ ລຽງ ບູ ລິ ມະ ສິດ ໃນ ການກ ວດ ກູ ້  ເປັນຕົ້ ນ ແມ່ນ ການ ພົບ ຫຼັກ 
ຖານ ລບ ຕ ຕົກ ຄ້າງ ແລະ  ບົດ ລາຍ ງານ ການ ເກ ີດ ອຸ ປະ ຕິ ເຫດ 
ໃນ ພ້ື ນ ທ່ີ ດ່ັງ ກ່າວ, ຂ້ໍ ມູນ ແຜນ ທ່ີ ກາ ນ ຖ້ີມ ລະ ເບີດ ຂອງສະ ຫະ ລັດ 
ອາ ເມ ລິ ກາ ແລະ ແຜນ ການນຳ ໃຊ້ ດິນ  ພາຍຫຼັງການເກັບກູ້.  

ຜູ້ໃຫ້ທຶນລາຍໃຫຍ່ຂອງອົງການແມັກ ໃນປີ 2013 ແມ່ນກະ 
ຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ-ຫ້ອງ ການ 
ຫຸຼດຜ່ອນອາວຸດ ແລະ ການສູ້ຮົບ, ກະຊວງພັດທະນາສາກົນ (ລັດ 
ຖະບານອັງກິດ), ສະຫະພາບເອີລົບ ແລະ ກົມພົວພັນວຽກງານ 
ຕ່າງປະເທດ, ກົມການຄ້າ ແລະ ພັດທະນາ ແລະ ລັດຖະບານ 
ການາດາ. ພວກເຮົາໃນນາມອົງການ ຂໍສະ ແດງ ຄວາມຂອບໃຈ  
ບັນ ດາ ທ່ານໝົດ ທຸກ ພາກ ສ່ວນ  ທ່ີໄດ້ສ ບື ຕໍ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອອົງ 
 ການ ແມັກ ຢ່າງດ ຕີະ ຫຼອດມາ ໃນ ການ ດຳ ເນີນ ພາ ລະ ກິດ ໃນ ການ 
ກອບ ກູ້ ເອົາ ຊີ ວິດ ແລະ ສ້າງ ອາ ນາຄົດຢູ່ ໃນ ສປປ ລາວ.

ຜົນ ສຳ ເລັດ ຕົ້ນ ຕໍ ໃນ ປີ 2013: 
ປີ 2013 ເປັນປີແຫ່ງຜົນສຳເລັດ ທີ່ ສາ ມາດປະຕິບັດການເກັບ 
ກູ້ ລບ ຕ ອອກ ຈາກ ພ້ືນ ທ່ີດິ ນທີ່ີ ມີ ລບ ຕ ຕົກ ຄ້າງ ສູງ  ໄດ້ ຕາມ ແຜນ  
ການທີ່ ຕັ້ງໄວ ້. ອົງການເກັບກູ້ລະເບີດແມັກ ປະ ຕິ ບັດ ວຽກດ້ວຍ  
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ຄວາມ ເອົາ ໃຈ ໃສ່ ເພື່ອ ຮັບ ປະ ກັນ ໃຫ້ພື້ນທີ່ເກັບກູ້ໄປ ແລ້ ວນັ້ ນ 
ແມ່ນຖືກນຳ ໃຊ້ ເຂ້ົາ ໃນ ເປ້ົາ ໝາ ຍການ ພັດ ທະ ນາ. ເນ້ືອ ທ່ີ ດິນ ຫຼາ ຍ 
ກວ່ າ 92% ທີ່ກ ວດ ກູ ້ ໄປ ແລ້ວນັ້ນ ໃນ ປ ີ 2013 ແມ່ນ ຖືກ ນຳ  
ໃຊ ້ທັງ ໝົດ ເຂົ້າໃນ ການ ຜ ະ ລິດ ເປັນ ຕົ້ນແມ່ນ ການ ຂະ ຫ ຍາຍ 
 ການ ກະ ສິ ກຳ, ການ ກ່ໍ ສ້າງ ພ້ືນ ຖານໂຄງ ລ່າງ ແລະ ສູນ ຝ ຶກວິ ຊາ  
ຊ  ີບ. ກິດຈະກຳທັງໝົ ດເຫ່ົຼານ້ີ ແມ່ນຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່່ຊຸມຊົນ 
ທີ່ທຸກຍາກ ໄດ້ສາ ມາດເຂົ້າເ ຖິງໂອ ກາດ ຕ່າງ ໆ   ເພື່ອ ດຶງ ເອົາຖາ 
ນະຄອບ ຄົວ ຂ ອງ ເຂົາ ເຈ້ົາ  ໃຫ້ຫຸຼ ດ ພ້ົນ ອອກ ຈາກ ຄວາມທຸກຍາກ, 
ສ່ົງ ເສີມການ ທຳ ມາ ຫາ ກິນ ແລະ ເຂົ້າ ເຖ ິງການ ບໍ ລິ ການ ທີ່ ສຳ  
ຄັນ ຕ່າງໆ ໄດ້. ນອກຈາກ ຜົນ ປ ະ ໂຫຍດ ຂ້າງ ເທິງນັ້ນ ແລ້ວ, ອົງ 
 ການ ແມັກ ຍັງ ກວດ ກູ້ ລບ ຕ ເພື່ອ ເພີ່ມ ຄວ າມ ປອດ ໄພ ໃຫ້ ແກ່  
ຊຸມ ຊົນ ແລະ ສ້າງ ຄວາມ ໜ້ັນ ຄົງ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມຢ້ານກົວ 
ຂອງ ປ ະ ຊາ ຊົນ ດຳລົງຊີວິດຢູ່ກັບ ລບ ຕ  ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນການເກີດ 
ອຸປະຕິເຫດຍ້ອນ ລບ ຕ. 

ໃນກາງປີ 2013, ອົງການແມັກ ໄດ້ດ ຳ ເນີນ ການສຳຫຼວດ 
ເພື່ອປະເມີນຜົນກະທົບສຳ ລັບໂຄງການ ທີ່  ປະ ຕິ  ບັດຢູ່   
ແຂວງ ຄໍ າ ມ່ວນ ແລະ ຊຽງ ຂວາງ  ໃນ ໄລ ຍະ 36 ເດືອນ ທີ່ໄດ ້
ຮັບທຶນຈາກອົງການດີ ຟິດ. ການສຳຫຼວດ ໄດ້ດຳເນີນໄປພາຍ 
ໃນ 1,054 ໝູ່ບ້ານ ໂດຍໃຊ້ເວລາຫຼາຍກວ່າ 2 ເດືອນ.  ຂອບ 
ເຂດ ຂອ ງຂໍ້ ມ ູນ ພື້ນ ຖານ ໃນ ການ ສຳ ຫຼ ວ ດ   ແມ່ນ ຄ້າຍ ຄືກັບ ກັບ 
ການ ສຳ ຫຼວດ ທີ່ ເຄີຍ ປະ ຕິ ບັດ ມາ ກ່ອນ ໃນ ປີ 2011 ແລະ ຂໍ້ ມ ູນ  
ທ່ີ ເກັບ ກໍ າ ໄດ້ ໃນ ຊ່ວງ ເຮັດ ການ ສຳຫຼ ວດ  ເພ່ືອ ປະ ເມີນ ຜົນ  ໃໝ່ ນ້ີ 
ກໍ່ ໄດ້ ມີການ ເອົາ ມາ ສົມ ທຽບ  ເຊັ່ນ ດຽວ ກັນ ເພື່ອ ເບິ່ງ ເຖິງຄວາມ 
ແຕ ກ ຕ່າງ. ແບບ ຟອມ ສ ອບ ຖາມ ຄົວ ເຮືອນ ແລະ ການ ສົນ ທະ 
ນາ ກັບ ບັນ ດາກ ຸ່ມ ເປົ້າ ໝາຍ ກໍ ່ໄດ້ ປະ ຕິ ບັດ ເປັນຢ່າງ ດີ ເພື່ອ ເກັບ  
ກ ໍ າ  ຂ້ໍ ມູນສະຖິຕິການ ປ່ຽນ ແປງ ຊີ ວິດ ການ ເປັ ນ ຢູ່ ຂ ອງ ປະ ຊາ ຊົນ 
ພາຍ ຫັຼງ ທ່ີອົງ ການ ແມັກ  ກ ວດ ກູ້ ລບ ຕ ອອກ ຈາ ກ ພ້ື ນ ທ່ີ ໃຫ້ ແລ້ ວ. 

ສິ່ງທີ່ພົບເຫັນໃນເວລາເຮັດການສຳຫຼວດ ມ ີຄື:

 J ມີການເພີ່ມຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນທ່ີຖືກກະທົບ 
ຈາກ ລບ ຕ,  ຫຸຼດຜ່ອນອຸປະຕິເຫດທ່ີເກີດຂ້ຶນຍ້ອນ ລບ ຕ ແລະ 
ມີ ການນຳໃຊ້ພື້ນທີ່ດິນທີ່ເກັບກູ້ ລບ ຕ ອອກແລ້ວ. 

 J ເພີ່ມຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ດິນທີ່ນຳໃຊ້ເຂ້ົາທາງດ້ານກະສິ 
ກຳ ແລະ ເພີ່ມການຜະລິດສະບຽງອາຫານໃຫ້ພຽງພໍ.

 J ເປີດໂອກາດໃຫ້ຊຸມຊົນສ້າງເສດຖະກິດ, ສ້າງໂອກາດໃຫ ້
ຊຸມຊົນໄດ້ປະສົບການໃນການຈ້າງງານສູງຂຶ້ນ, ເພີ່ມລາຍ 
ຮັບໃຫ້ສູງຂຶ້ນກ່ວ າເກົ່າ.

ຕົວ ເລກສະຖິຕິທ່ີສຳ ຄັນຈໍານວນໜ່ຶງ ທ່ີໄດ້ມາຈາກການສຳຫຼວດ 
ແມ່ນເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ ແກ່ ການປະຕິບັດວຽກເກັບ 
ກູ້ຂອງອົງການແມັກ, ຊຶ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນຄື:

 J 21% ຂອງ  ຈຳນວນປະຊາຊົນຕ ອບ ວ່ າ ບ່ໍ ໄດ້ນຳໃຊ້ດິນພາຍ 
ຫັຼງການເກັບກູ້ ຍ້ອນວ່າ ມີຂ້ໍຈຳກັດທາງ ດ້ານ ເງ່ຶືອນ ໄຂການ 
ດຳລົງຊີວິດ.

 J ອີງໃສ່ຂ້ໍມູນຂອງອົງການແມັກ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ  ປະຊາຊົນບ່ໍ ສາ ມາ ດ 
ເຂ້ົາໄປ ນຳ ໃຊ້ ດິນ ໄດ້  ມີ ເຖິງ 43% ຍ້ອນວ່າ ພ້ືນ ທ່ີ ຍັງ ມີ ລບ ຕ 
ຕົກ ຄ້າງ.

 J  18%  ຂ ອງປະ ຊາ ຊົນ ຕອບ ວ່າ ມີ ຄວາມ ກັງ ວົນ ກ່ຽວກັບ  ລບ ຕ 
ໃນ ແຕ່ ລະ ມ້ື ແລະ 16% ຕອບວ່າ ລບ ຕ ແມ່ນ ບັນ ຫາ ທ່ີ ສ່ົງ 
 ຜົນ ກະ ທົບ  ຕ່ໍຊຸມ ຊົນ ຂອງ ເຂົາ ເຈ້ົາ.

 J ອີງໃສ່ ການ ປະ ຕິ ບັດກິດຈະກຳຂອງອົງການແມັກ ມີ 92% 
ຕ ອບ ວ່າ ເຂົາເຈົ້າ ມີ ອາຫານ ກິນເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນໃນ 
ປີຜ່ານມາ ແລະ ຖ້າ ທຽບ ໃສ່ ຂ້ໍ ມູນ ພ້ືນ ຖານ ຈາກ ການ ສຳ ຫຼວດ  
ແມ່ນ ເພີ່ມ ຂຶ້ ນ (65%). 

ຂ່າວ ດີ: 
ໃນເດືອນມີນາ 2013 ອົງການແມັກ ໄດ້ ເຮັດ ວຽກຢູ່ບ້ານນາຝາຍ, 
ເມືອງ ຜາໄຊ, ແຂວງຊຽງຂວາງ.

ອົງການແມັກ ໄດ້ຮັບໃບສະເໜີຈາກອຳນາດການປົກຄອງທ້ອ ງ  
ຖິ່ນ ເພື່ອໃຫ້ໄປເກັບກູ້ພື້ນທີ່ຢູ່ພາຍໃນບ້ານ ເພາະວ່າ ຕາມການ 
ລາຍງານຢູ່ພາຍໃນບ້ານແມ່ນ ພົບ ເຫັນ ລບ ຕ ຕົກ ຄ້າງ ເປັນຈຳ 
ນວນຫຼວງຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະ  ແມ່ນຢູ່ໃນເຂດທີ່ຊຸມຊົນກຳລັງ 
ອາໃສຢູ່.

ພາຍ ຫັຼງ ທີ່ປະຕິບັດ ສຳ ເລັດກິດຈະກຳພົວພັນກັບຊຸມຊົນໃນ 
ເດືອນມີນາ 2013 ແລ້ວ, ອົງ ການ ແມັກ  ໄດ້  ນຳ ໃຊ້ ທຶນ ທີ່ ເຫຼືອ 
ເພ່ືອ ເຄ່ືອນກິດຈະກຳພົວພັນກັບຊຸມຊົນ ຢູ່ທ່ີ ບ້ານ ນາ ໄຜ່ ໃນ ເດືອ ນ 
ພຶດ ສະ ພາ 2013.

ທ່ານ ຈັນ ແລະ ສະມາຊິກຄອບຄົວຈຳນວນ 7 ຄົນ ດຳລົງຊີວິດ 
ຢູ່ບ້ານນີ້ຕະຫຼອດຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ເຂົາເຈົ້າຮັບຮູ້ດີວ່າ 
ພື້ນທີ່ຢູ່ພາຍໃນບ້ານຂອງພວກເຂົາ ແມ່ນມີ ລບ ຕ ຕົກ ຄ ້າງ ຢູ ່
ຫຼາຍ. ລາວເວົ້າວ່າ: “ກ່ອນໜ້ານີ້ ພວກເຮົ າໄດ້ພະຍາຍາມຂະ 
ຫຍາຍເນື້ອທີ່ນາຂອງພວກເ ຮົາອອກຕື່ມ ແລະ ໄດ້ພົບລະ ເບີດ  
ລູກ ຫວ່ານ ຕົກ ຄ້າງ ຢ ູ.່ ລາວເວ້ົາວ່າ ຕອນທ່ີລາວເຫັນລະ ເບີດລູກ  
ຫວ່ານນັ້ນ ລາວໄດ້ຍ້າຍພວກມັນໄປໄວ້ ບ່ອນ ອື່ນ ໂດຍ ໃຊ້ມ ື
ຂອງລາວເອງ ແລະ ລາວເອົາພວກມັນໄປຝັງໃວ້ໃນຂຸມເກ່ົາຂອງ 
ບົມໃຫຍ່. ລາວຮູ້ດີ ລາວກຳລັງຕົກຢູ່ຄວາມສ່ຽງທີ່ປະພຶດແນວ 
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ບຸກ ຄ ະ ລາ ກອນ ໃນ ປີ 2013: 
ພະນັກງານຫ້ອງການ ພະນັກງານຝ່າຍປະຕິບັດງານ (ພາ ກສະໜາມ)

ຄົນລາວ ຄົນຕ່າງປະເທດ ຄົນລາວ ຄົນຕ່າງປະເທດ

ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ

38 14 2 1 180 70 3 0

ນັ້ນ ແຕ່ວ່າບໍ່ມີທາງເລືອກ ເນື່ອງຈາກວ່າ ຕ້ອງການນຳ ໃຊ້ພື້ນ  
ທີ່ ດິນ ເພື່ອປູກເຂົ້າຫາລ້ຽງຄອບຄົວ”.

ອົງການແມັກ ໄດ້ ເຮັດ ການເກັບກູ້ ລບ ຕ ອອກ ຈາກ ພື້ນ ທີ່ຂອງ 
ທ່ານຈັນໄດ້ທັງໝົດ 4,500 ຕາ ແມັດ ແລະ ສາ ມາດທຳລາຍ 
ລບ ຕ ໄດ້ທັງໝົດ 492 ໜ່ວຍ, ຊ່ຶງສ່ວນຫຼາຍແມ່ນລະ ເບ  ີດ ລູກ  
ຫວ່ານ. ນັກວິຊາການເກັບກູ້ຂອງອົງການແມັກກ່າວ ວ່າ ພົບລະ 
 ເບີດ ລູກ ຫວ່ານ ຕົກ ຄ້າງໃນທຸກໆ 9 ຕາ ແມັ ດ ແລະ ຖ້າສົມທຽບ 
ໃສ່ຂໍ້ມູນຂອງປະເທດຕ່າງໆໃນໂລກ ທີ ່ມີ ລບ ຕ ຕົກ ຄ້າງ ເຊັ່ນ 
ດ ຽວ ກັນນ້ີ ເຫັນວ່າ ບ່ໍມີປະເທດໃດໃນໂລກ ທ່ີມີ ລບ ຕ ຕົກ ຄ້າງ 
ໜັກຄື ກັບ ສປປ ລາວ ອີກແລ້ວ, ມັນຕົກຄ້າງຢູ່ຫຼາຍອີຫຼີ.

ທ່ານ ຈັນ ກ່າວວ່າ: “ຍ້ອນອົງການແມັກ ມາ ກວດ ກູ້ ລບ ຕ ອອກ  
ຈາກ ພ້ືຶນ ທ່ີ ໃຫ້ ລາວຈ່ຶງສາມາດນໍາໃຊ້ດິນຂອງລາວຢ່າງມີຄວາມ 
ປອດໄພ ແລະ ບໍ່ເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບການເກີດອຸປະຕິເຫດຈາກ 
ລບ ຕ. ນັບຕັ້ງແຕ່ດິນຂອງລາວໄດ້ຮັບການເກັບກູ້ ລບຕ ອອກ 
ແລ້ວ ລາວແມ່ນສາມາດນຳໃຊ້ລົດໄຖນາ ແທນການເອົາຄວາຍ 
ໄຖ ນາ ແລະ ສາ ມາດນຳໃຊ້ເຄື່ອງອ ຸ ປະ ກອນສຳ ລັບ ເຮັດ ນາ ໄດ້  
ຢ່າງ ປ ອ ດ ໄພ. ປະ ຈ ຸບັນ ນີ້ ສິ່ງ ດັ່ງ ກ່າວ ເຮັດ ໃຫ້ການເຮັດນາໄວ 
ຂ້ຶນ, ງ່າຍຂ້ຶນສຳລັບ ລາວ ແລະ ຄອບຄົວຂອງລາວ. ຂ້າພະເຈ້ົາດີ 
ໃຈຫຼາຍ ແລະ ຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ອົງການແມັກ”.

 ວຽກ ຈຸດ ສຸມ ໃນ ປີ 2014: 

ອົງການແມັກ ຈະສືບຕ່ໍເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບອຳນາດການປົກ 
ຄອງຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານລາວ ນັບແຕ່ຂ້ັນສູນກາງ, ຂ້ັນແຂວງ 
ແລະ ຂັ້ນເມືອງ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ກິດຈະກຳເກັບກູ້ຂອງຕົນ 
ໄປຕາມແຜນພັດທະນາເສ ດ ຖະ ກິດ-ສັງ ຄົມ ຂອງ ສ ປ ປ ລາວ. 
ຄະ ນະພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ຈະ 
ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານຫຼັກຂອງອົງການແມັກ ໃນຂົງເຂດວຽກງານນີ້ 
ຄືກັນກັບ ຫ້ອງການ ຄ ຊກ ລ. ໃນອານາຄົດ ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ ່
ເຮັດວຽກກັບອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນ ເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫ້ 
ປະ ຊາ ຊົນ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ປະ ໂຫຍດ ຈາກ ການກວດ ກູ້ ລບ ຕ ຂອງ 
ອົງກ ານ ແມັກ ແນ່ ໃສ່ ເຮັດ ໃຫ້ ດິນ ມີ ຄວາມ ປອດ ໄພ ໃນ ເວ ລ າ ນຳ  
ໃຊ້ເຂົ້າ ໃນ ການ ຜະ ລິດ ກະ ສ ິກຳ ແລະ ກິດ ຈະ ກຳ ອື່ນໆ  ເພື່ອ  
ສ້າງ ລາຍຮັບ, ປັບປຸງຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມໝ້ັນຄົງໃຫ້ແກ່ 
ຊຸມຊົນ.

ຄູ່ ຮ່ວມ ງານ: 
 J  ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ 

ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ (ຄ ຊກ ລ)
 J ຄະນະພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ 

ຂັ້ນສູນກາງ (ຄ ພ ທ ສ)
 J ອຳນາດການປົກຄອງແຂວງ ແລະ ເມືອງ ຂອງແຂວງຊຽງ 

ຂວາງ ແລະ ແຂວງຄຳມ່ວນ
 J ກອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອເດັກສາກົນ
 J ອົງການສຸພະນິມິດລາວ
 J ອົງການເຮວີທັດ
 J ອົງການແຄສາກົນ
 J ອົງການຄາລີທັດ
 J ອົງການຊີອາເອັດສ໌
 J ອົງການເວີອີດູເຄເຊີ້ນ
 J ສາມະຄົມປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດ
 J ກາແດງ
 J ອົງການປັບປຸງທາງດ້ານສຸຂະພາບ
 J ອົງການພັດທະນາສາມຫຼ່ຽມ
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ຕົວເລກສະຖີຕິໃນປີ 2013:
ການ ໂຄ ສະ ນາ ສຶກ ສາ ຄວາມ ສ່ຽງ ຈາກ ລບ ຕ

ການ ໂຄ ສະ ນາ ຊຸມ ຊົນ
ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ຜູ ້ຖ ືກ 
ເຄາະ ຮ້າຍ ຈາກ ລບ ຕ

ຈຳ ນວນ ຜູ້ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ການ 
ຊ່ວຍ ເຫຼືອ

ໜ້າ ວ ຽກ ສຳ ຫຼວດ ໜ້າວຽກ ທຳ ລາຍ ເຄືຶຶ່ອນ ທີ່

ຜູ້ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ປະ ໂຫຍດ

ຈ/ນຄັ້ງ

ຢ້ຽມຢາມ

ໃຫ ່ຍ 
ຊາຍ

ໃຫ່ ຍ

ຍິງ 

ເດັກ 
ຊາຍ

 ເດັກ ຍິງ ທາງ ດ້ານ 
ດານ ເງິນ 

 ທາງ ດ້ານ 
ການ ແພດ

ຈ/ນບ້ານ ຈ/ນຄັ້ງ 
ຢ້ຽມ ຢາມ

ຈ/ນ 
ບ້ານ

ຈ/ນຄັ້ງ ຢ້ຽມ 
ຢາມ

23 64 55 427 375 ບໍ່ ມີ ບໍ່ ມີ 59 240 86 1,374

ລວມ 64 55 427 375 ບໍ່ ມີ ບໍ່ ມີ 59 240 86 1,374

 
ເນື້ອ ທີ່ກວດ ກູ້:

ຜ່ານການກວດກູ້ (ເຮັກຕາ) ຜ່ານການສຳຫຼວດດ້ານວິຊາການ (ເຮັກຕາ)

ດິນກະສິກຳ ດິນພັດທະນາ ລວມ ດິນກະສິກຳ ດິນພັດທະນາ ລວມ

2,180,941 93,909 2,274,849 0 0 0

ລະເບີດທີ່ພົບ, ຖືກຍ້າຍ ແລະ ຖືກທຳລາຍ:

ລະເບີດທີ່ຖືກຍ້າຍ/ຖືກທຳລາຍ

 ໜ້າວຽກ ບົມ ໃຫ່ ຍ  ລະ ເບ ີດ ລູກ ຫວ່ານ  ລະ ເບ ີດ ຝັງ ດິນ  ລບ ຕ ຊະ ນິ ດ ອື່ນ ໆ  ລວມ

 ການ ທຳ ລາຍ ເຄືຶ່ອນ ທີ່ 5 2,019 0 554 2,578

 ການກ ວດ ກູ້ 3 3,407 0 1,022 4,432

ລວມ 8 5,426 0 1,576 7,010

ສະ ຖານ ທີ່ ປະ ຕິ ບັດ ງານ:
ໜ້າວຽກ ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ທີ່ປະຕິບັດກິດຈະກຳຢຸ່

ການກວດ ກູ້ ຄຳ ມ່ວນ ແລະ ຊຽງ ຂວາງ

ການ ສຳ ຫຼ ວດ ແລະ ການ ທ ຳ ລາຍ ເຄື່ອນ ທີ່ ຄຳ ມ່ວນ ແລະ ຊຽງ ຂວາງ

 ການ ໂຄ ສະ ນາ ສຶກ ສາ ຄວາມ ສ່ຽງ ຈາກ ລບ ຕ ຄຳ ມ່ວນ ແລະ ຊຽງ ຂວາງ

ທາງດ້ານການເງິນ:
ການໃຊ້ຈ່າຍໃນປີ 2013 (ໂດລາສະຫະລັດ)

 ລາຍ ການ ຈຳນວນ 

ຄ່າ ໃຊ ້ຈ ່າຍ ສຳ ລັບ ບຸກ ຄ ະ ລາ ກອນ 2,285,000

ຄ່າ ໃຊ ້ຈ ່າຍ ສຳ ລັບການ ປະ ຕິ ບັດ ງານ 833,000

ຄ່າ ໃຊ ້ຈ ່າຍ ສຳ ລັບການ ປະ ຕິ ບັດ ງານພ ິເສດ 0

ຄ່າ ໃຊ ້ຈ ່າຍ ສຳ ລັບ ຊ ື້ ວັດ ຖຸ-ຊັບ  ສິນ ຄົງ ທີ່ 139,000

ຄ່າ ໃຊ ້ຈ ່າຍ ສຳ ລັບ ຊ ື້ ວັດ ຖຸ-ຊັບ  ສິນ ບໍ່ ຄົງ ທີ່ 1,932,000

 ລວມ 5,189,000
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ການສະໜັບສະໜູນຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ ໃນປີ 2013 (ໂດລາສະຫະລັດ)

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ທຶນທີ່ໄດ້ຮັບໃນປີ 2013

ກອງ ທຶນ ອາ ຕາ ດິດ 188,000

ດີ ຟຽດ 428,000

 ດີ ຟີດ 1,428,000

 ສະ ຫ ະ ພາບ ເອີ ລົບ 122,000

 ທຶນ ບໍ ລິ ຈາກ ຂ ອງ ສາ ທາ ລ ະ ນະ 25,000

 ສະ ຫ ະ ລັດ ອາ ເມ ລິ ກາ-ຫ້ອງ ການ ຫຼຸດ ຜ່ອນ ອາ ວຸດ ແລະ ການ ຕໍ່ ສູ້ 2,998,000

 ລວມ 5,189,000

ການ ໂອນ ເງິນ:
 ການ ໂອນ ເງິນ ໃຫ້ ແກ່ ອົງກ ານ ປະ ຕິ ບັດ ງານ ອື່ນໆ  (ໂດ ລາ ສະ ຫ ະ ລັດ)

ມີ ອົງ ການ ໃດ ແດ ່ ທີ່ ທ່ານ ໂອນ ເງິນ ໃຫ້? ຈຳ ນວນ

ຄກ ລ 13,000

ສູນ ເກັບ ກູ້ ລະ ເບີ ດ ຝັງ ດິນ ສາ ກົນ  ເພື່ອມະນຸດສະທໍາຂ ອງ ເຈນ ນີ ວາ 9,000

 ລວມ 22,000
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ອົງ ການ ຊ່ວຍ ເ ຫຼືອ ລ້າ ຂ ອງ ປະ ຊາ ຊົນ ນ໋ອກ ແວ (ເອັນ ພີ ເອ)

ກິດ ຈະ ກຳ ໃນ ປີ 2013: 
ອົງ ການ ເອັນ ພີ ເອ ໄດ້ ດຳ ເນີນ  ຊຸດ ການ ສຳ ຫຼ ວດ 3 ຢ່າງ ໃນ ປີ 2013, 
ຊ່ຶງຊຸດ ການສຳ ຫຼ ວດ ຈະປະ ກອບ ມີ (ການ ສຳ ຫຼ ວດ ແບບ ທ່ົວ ໄປ ແລະ 
ການ ສຳ ຫຼ ວດ ດ້ານ ວິ ຊາ ການ), ການກວດ ກູ້ ແລະ ການ ທຳລາຍ 
ເຄື່ອນ ທີ່. ໃນ ປີ 2013, ອົງ ການ ໄດ້ ສຸມ ໃສ່ ດຳ ເນີນ ການ ສຳ ຫຼວດ 
ເພ່ືອ ກຳ ນົດ ພ້ືນ ທ່ີ ຕົກ ຄ້າງ ຂອງ ລະ ເບີດ ລູກ ຫວ່ານ ຢ່າງ ເຕັມ ສ່ວນ, 
ຊ່ຶງວິ ທີ ການ ສຳ ຫຼ ວດ ດ່ັງ ກ່າວນ້ີ ໄດ້ ເລ່ີມ ນຳ ໃຊ  ້ໃນ ທ້າຍ ປີ 2010.    ການ 
 ສຳ ຫຼວດເພ່ືອ ກຳ ນົດ ພ້ືນ ທ່ີ ຕົກ ຄ້າງ ຂອງ ລະ ເບີດ ລູກ ຫວ່ານ ແມ່ນ ພ້ືນ 
 ຖານການ ສຳ ຫຼ ວດ ເພ່ື ອ ຊອກ ຫາ  ພ້ືນ ທ່ີການ ຕົກ ຄ້າງ ຂອງ ລະ ເບີ ດ 
ລູກ ຫວ່ານຢູ່ ໃນ ສ ປ ປ ລາວ. ການ ສຳ ຫຼວດເພ່ືອ ກຳ ນົດ ພ້ືນ ທ່ີ ຕົກ ຄ້າງ  
ຂອງ ລະ ເບີດ ລູກ ຫວ່ານ ແມ່ນ ອົງ ການ ຈະ ດຳ ເນີນ ທັງການ ສຳ ຫຼ ວດ  
ແບບ ທ່ົວ ໄປ ແລະ ການ ສຳ ຫຼ ວດ ດ້ານ ວິ ຊາ ການຢູ່ ໃນ ແຕ່ ລະ ບ້ານ 
ໃນ 3 ແຂວງ ທີ່ ພວກ ເຮົາ ເຮັດ ວຽກ ຢູ່. ນອກ ຈາກ ຊອກ ຫາ ລະ ເບ ີດ  
ລ ູກ ຫວ່ານ ແລ້ວ, ພ ວກ ເຮົາ  ຍັງ ໄດ້ ກຳ ນົດ ລບ ຕ ຊະ ນິ ດ ອື່ນໆ ອີກ  
ດ ້ວຍ ໃນ ເວ ລາ ເຮັດ ການ ສຳຫຼ ວ ດ. 

ນອກ ຈາກ ນັ້ນ, ອົງ ການ ເອັນ ພີ ເອ ຍັງ ໄດ້ ດຳ ເນີນ ການກວດ ກູ້ ລບ ຕ 
ອອກ ຈາກ ເນື້ອ ທີ່ ດິ ນ ຕາມ ການ ສະ ເໜີຂອງ ອຳ ນາດ ການ ປົກ ຄອງ 
ທ້ອ ງ ຖິ່ນ ອີກ ດ້ວຍ ໂດຍ ນຳ ໃຊ້ການ ສຳ ຫຼວດເພື່ອ ກຳ ນົດ ພື້ນ ທີ່ ຕົກ 
ຄ້າງ ຂອງ ລະ ເບີດ ລູກ ຫວ່ານໄປ ນຳ.

ຜົນ ສຳ ເລັດ ໃນ ປີ 2013: 
ຜົນສ ຳ ເລັດ ໃນ ປ  ີ 2013 ຂອງ ອົງ ການ ເອັນ ພີ ເອ ແມ່ນ ເປັນ ທ່ີ ໜ້າ ພໍ 
ໃຈ ຍ້ອນ ວ່າ ພ ວກ ເຮົາ ສາ ມາດ ດຳ ເນີນ ການ ສຳ ຫຼ ວດ ໄດ້ ຫຼາຍກ  ່ວາ 
60 ຕາ ຕະ ລ າງ ກິ ໂລ ແມັດ ຢູ່ ແຂວງ ເຊກອ ງ, ສາ ລະ ວັນ ແລະ ອັດ ຕະ 
ປ ,ື ສາ ມາດ ສ້າງພ້ືນ ທ່ີ ອັນ ຕະ ລາຍ ໄດ້ 438 ຈຸດ ໃນ ເນ້ືອ ທ່ີ 26 ຕາ ຕະ  
ລາງ ກິ ໂລ ແມັດ. ໃນ ລະ ຫວ່າງ ການ ສຳ ຫຼວດເພື່ອ ກຳ ນົດ ພື້ນ ທີ່ ຕົກ 
 ຄ້າງ ຂອງ ລະ ເບີດ ລູກ ຫວ່ານ ອົງ ການ ເອັນ ພີ ເອ ສາ ມາດ ທຳ ລາຍ 
ລບ ຕ ທ່ີ ເຫັນ ໄດ້ ຫຼາຍກ ວ່າ 10,000 ສິ້ນ ສ່ວນ. ນອກ ຈາກນັ້ນ, ອົງ 
ການ ເອັນ ພີ ເອ ຍັງ ສາ ມາ ດກວດ ກູ້ ເນ້ືອ ທ່ີ  ດິ ນ ກະ ສິ ກຳໄດ້ 400,000 
ຕາ ແມັດ, ຊຶ່ງມີ ຜູ້ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ປະ ໂຫຍດ ປະ ມານ 300 ຄົນ. 

ໃນ ປີ 2013 ອົງ ການ ເອັນ ພີ ເອ ໄດ້ ຂະ ຫ ຍາຍ ກຳ ລັງ ຂຶ້ນ ຕື່ມ ລວມ 
ທັງ ໝົດ 400 ຄົນ.  ມາຮອດ ທ້າຍ ປີ 2013, ອົງ ການ ເອັ ນ ພີ ເອ  ມ ີ
ທີມ ງານ  ກ ວດ ກູ້ ທັງ ໝົດ 18 ທີມ ງານ  ຢູ່ໃນ 3 ແຂວງ. 

ຂ່າວ ດີ: 
ຂ່າວ ດີ ຂອງ ອົງ ການ ເອັນ ພີ ເອ  ແມ່ນການ ນຳ ໃຊ້ ວິ ທີ ການສຳ ຫຼວດ 
ເພື່ອ ກຳ ນົດ ພື້ນທີ່ ຕົກ ຄ້າງ ຂອງ ລະ ເບີດ ລູກ ຫວ່ານຢ່າງ ມີ ປະ ສິດ ທ ິ 
ຜົນ.  ຮອດປະ ຈຸ ບັນ ນ ີ,້ ອົງ ການ ເອັນ ພີ ເອ ສາ ມາດ ກຳ ນົດ ພ້ືນ ທ່ີ ອັນ 
ຕະ ລາຍ ຈາກ ລະ ເບີ ດ ລູດ ຫ ວ່ານ  ໄດ້ ຫຼາຍກວ່າ 550 ຈ ຸດ ແລະ ໄດ 
ມີການລາຍ ງານໃຫ້ຫ້ອງ ການ ຄ ຊກ ລ ເພື່ ອ ເອົາ ເຂົ້າ ໄວ້ ໃນ ລະ ບົບ 
 ຖານຂໍ້ ມ ູນ ອິມ ສະ ມາ. ສາ ມາດ ເວົ້ າ ໄດ້ ວ່າ ນີ້ ແມ່ນ ຂໍ້ ມູນ ຄັ້ງທຳ ອິດ 
 ກ່ຽວ ກັບ ການ ກຳ ນົດ ພື້ນ ທ່ີ ອັ ນ ຕ ະ ລາຍ ຈາກ ລະ ເບີດ ລູກຫວ່ານ ທ່ີ  
ເຄີ ຍ ໄດ ້ ເອົາ ເຂົ້າ ໄວ້ ໃນລະ ບົບ ຖານຂໍ້ ມ ູນ ອິມ ສະ ມາ, ຊຶ່ງ ຫ້ອງການ 
ຄ ຊກ ລ ສາ ມາ ດ ກຳ ນົດເປັນພື້ນ ທີ່ ໃຫ້ບັນ ດາ ອົງການປະຕິ ບັດ ງານ 
ລົງ ໄປ ປະ ຕິ ບັດ ການກວດ ກູ້ ລບ ຕ ອີງ ຕາມ ການຈັດ ລຽງ ບ ູ ລິ ມະ 
 ສິດ. ພ ວກ ເຮົາ ຮູ້ ສຶກດີ ໃຈ ຫຼາຍ ທີ ່ການ ສຳ ຫຼ ວ ດ ໄດ້ ມີ ການປ ຶ ກ ສາ ຫາ 
ລ ື ກັນຢູ ່ ໃນ ສ ປ ປ ລາວ- ໄດ້ມີການ ຈັດ ລຽງ ບູ ລິ ມະ ສິດ  ການ ສຳ ຫຼ ວດ  
ໃນພື້ນ ທີ ່ບ່ອນ ທີ່ ຈະ ມີ ການ ພັດ ທະ ນາ  ຢ່າງ ແທ້ ຈິງ, ແຕ່ ໃນ ຂອບເຂດ  
ທົ່ວ ປະ ເທດ ກໍ່ ຕ້ອງ ໄດ ້ ມີ ການ ສຳ ຫຼ ວດ ເຊັ່ນ ດຽວ ກັນ ແລະ ຖ ້າ ມີ 
ການ ຕົກ ລົງ ກັນ ໄດ້ວິ ທີ ການ ສຳ ຫຼ ວດ ທ່ີ ອົງ ການ ເອັນ ພີ ເອ ເຮັດ ຢູ່ນ ີ້ 
ແມ່ນ ຈະມີ ຜົນ ປະ ໂຫຍດ ຫຼາຍ.  

ວຽກ ຈຸດ ສຸມ ໃນ ປີ 2014: 
ໃນ ປີ 2014, ອົງ ການ ເອັນ ພີ ເອ ຈະ ສືບ ຕໍ່ ເຮັ ດ ການ ສຳ ຫຼ ວ ດ ແລະ 
ການ ສຳ ຫຼ ວ ດເພ່ືອ ກຳ ນົດ ພ້ືນ ທ່ີ ຕົກ ຄ້າງ ຂອງ ລະ ເບີດ ລູກ ຫວ່ານ ຍັງ 
ຄົງ ຈະ ແມ່ນ ວິ ທີ ການ ຕ້ົນ ຕໍ ແລະ ຍັງ ຈະ ສືບ ຕ່ໍ ໃນ ອ ະ ນາ ຄົດ. ພ ວກເຮົາ 
ຖື ໄດ້ ວ່າ ເປັນ ອົງ ການ ປະ ຕິ ບັດ ງານ ໜ່ຶງ ທ່ີ ມ ີ ປະ ສົບ ການ ບ່ໍ ໜ້ອຍ ໃນ 
ການ ປະ ຕິ ບັດ ວຽກ ງານ ແກ້ ໄຂ ບັນ ຫາ ລບ ຕ ຢູ່ ສ ປ ປ ລາວ ແລະ     
ພວກ ເຮົາຄ າ ດ ວ່າ ທຶນ ຊ່ວຍ ເຫຼ ືອ ເພີ່ມ ເຕີມ ແມ່ນ ຈະ ເຂົ້າ ມາ ໃໝ່ 
ເພ່ືອ ນຳ ໃຊ້ ເຂ້ົາ ໃນ ການ ດຳ ເນີນ ການ ສຳ ຫຼວດໃນ ປີ 2014 ໂດຍ ຈະ 
ສຸມ ໃສ່ ການ ສຳ ຫຼ ວດ ເປັ ນ ຕ້ົນ ຕໍ. ທຶນ ຊ່ວຍ ເຫືຼອ ໃໝ່ ນ້ີ ອາດ ຈະ ນຳ ໃຊ້ 
ເຂ້ົາ ໃນ ການ ເຮັດ ທົດ ລອງ ສຳ ຫຼ ວດ ຢູ່ ໃນ ບາງ ຈຸດ ສຸມ ພັດ ທະ ນາ ຂອງ 
ລັດ ຖະ ບານ ກ່ໍ ໄດ້. 

ນອກ ຈາກນັ້ນ, ພວກ ເຮົາ ກໍ່ ຈະ ເຮັດ ການກ ວດ ກູ້ ເຊັ່ນ ດຽວ ກັນ ຢູ່ ໃນ 
ເຂດ ພ້ືນ ທ່ີບ  ູລິ ມະ ສິດ  ແລະ ຈ ະ ປະ ສານ ສົມ ທົບ ກັບ ອຳ ນາດ ການ ປ ກົ 
 ຄອງ ທ້ອງຖ່ິນ.

ຄູ່ ຮ່ວມ ງານ:
 J  ຫ້ອງ ການ ຄ ຊກ ລ
 J ຄກ ລ
 J ອົງ ການ ແຄ ສາ ກົນ
 J ອຳ ນາດ ການ ປົກ ຄ ອງ ແຂວງ ແລະ ເມືອງ

ພ ວກ ເຮົາ ດຳ ເນີນ ງານ ເພື່ອ ປັບ ປຸງ ແລະ ຮັກ ສາສາຍ ສຳ ພັນ ທີ່ດີ 
ໃນ ການ ເຮັດ ວຽກ ຮ່ວມ ກັບ ຄູ່ ຮ່ວມງ ານ ຕ່າງ ໆ .

ພະນັກງານອົງການເອັນພີເອ ນໍາໃຊ້ ແທບເລຼດ ສໍາລັບການລາຍງານ.
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ບ ຸກ ຄະ ລ າ ກອນ ໃນ ປີ 2013: 
ພະນັກງານຫ້ອງການ ພະນັກງານຝ່າຍປະຕິບັດງານ (ພາ ກສະໜາມ)

ຄົນລາວ ຄົນຕ່າງປະເທດ ຄົນລາວ ຄົນຕ່າງປະເທດ

ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ

40 16 4 0 243 77 3 0

ຕົ ວ ເລກ ສະ ຖ ິ ຕິ ໃນ ປີ 2013: 
ການ ໂຄ ສະ ນາ ສຶກ ສາ ຄວາມສ່ຽງ ຈາກ ລບ ຕ

ການ ໂຄ ສະ ນາ ສຶກ ສາ ຊຸມ ຊົນ
ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ຜູ້ ຖືກ 
ເຄາະ ຮ້າຍ ຈາກ ລບ ຕ

ຈຳ ນວນ ຜູ້ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ການ 
ຊ່ວຍ ເຫຼືອ

 ການ ສຳ ຫຼ ວດ  ການ ທຳ ລາຍ ເຄື່ອນ ທີ່

ຜູ ້ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ປະ ໂຫຍດ

ຈ/ນຄັ້ງ

ຢ້ຽມຢາມ

ໃຫ່ ຍ 
ຊາຍ

ໃຫ ່ຍ

ຍິງ 

ເດັກ 
ຊາຍ

 ເດັກ ຍິງ ດ້ານ ການ 
ເງິນ

 ດ້ານ ການ 
ແພດ

ຈ/ນ 
ບ້ານ

ຈ/ນຄັ້ງ

ຢ້ຽມຢາມ

ຈ/ນ 
ບ້ານ 

ຈ/ນຄັ້ງ

ຢ້ຽມຢາມ

0 0 0 0 0 0 0 234 234 44 44

ເນື້ອ ທີ່ກ ວດ ກູ້:

ຜ່ານ ການກວດ ກູ້ (ຮ ຕ) ຜ່ານ ການສຳ ຫຼ າດ ດ້ານ ວິ ຊາ ການ ເພື່ອກ ຳ ນົດ ພື້ນ ທີ່ ລະ ເບີດ ລູກ ຫວ່ານ ຕົກ ຄ້າງ (ຮ ຕ)

ດິນ ກະ ສ ິກຳ ດິນ ພັດ ທະ ນາ  ລວມ ດິນ ກະ ສິ ກຳ ດິນ ພັດ ທະ ນາ  ລວມ

0 34.5 34.5 9,169 0 9,169

ຫົ ວ ໜ້າ ທີມ ງາມສຳ ຫຼ ວດ ເພື່ອ ກໍ າ ນົດ ພື້ ນ ທີ່ ລະ ເບີດ ລູກ ຫວ່ານ ຕົກຄ້າງ  ກ ໍາ ລັງ ໃຫ້ຄໍາແນ ະ ນຳ ແກ່ລູກ ທີມ ຂອງ ຕົນ ເອງ.
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ລະເບີດທີ່ພົບ, ຖືກຍ້າຍ ແລະ ຖືກທຳລາຍ:

ລະເບີດທີ່ຖືກຍ້າຍ/ຖືກທຳລາຍ

ໜ້າວຽກ ບົມໃຫຍ່ ລະເບີດລູກຫວ່ານ ລະເບີດຝັງດິນ ລບຕ ຊະນິດອຶ່ນໆ ລວມ

 ການທຳລາຍເຄື່ອນທີ່ 0 0 2,177 2,177

 ການກວດ ກູ້ 0 770 0 52 822

 ສຳ ຫຼ ວດ ດ້ານ ວິ ຊາ ການ 0 9,729 0 0 9,729

ລ ວມ 0 10,499 0 2,229 12,728

ພື້ນ ທີ່ ປະ ຕິ ບັດ ງານ:
ໜ້າວຽກ  ແຂວງ ແລະ ເມືອງ  ທີ່ ປະ ຕິ ບັດ ກິດ ຈະ ກຳ

ການກວດ ກູ້ ເມືອງ ສາ ລະ ວັນ-ແຂວງ ສາ ລະ ວັນ, ເມືອງທ່າ ແຕງ-ແຂວງ ເຊກ ອງ

ການ ສ ຳ ຫຼ ວ ດ ແລະ ການ ທຳ ລາຍ ເຄື່ອນ ທີ່ ທຸກໆ ເມືອງ ໃນແຂວງ ສາ ລະ ວັນ, ແຂວງ ເຊກ ອງ ແລະ ແຂວງ ອັດ ຕ ະ ປື

ທາງ ດ້ານ ການ ເງິນ:
ການໃຊ້ຈ່າຍໃນປີ 2013 (ໂດລາສະຫະລັດ)

 ລາຍ ການ  ຈຳ ນວນ

ຄ່າ ໃຊ ້ຈ ່າຍ ສຳ ລັບ ບຸກ ຄ ະ ລາ ກອນ 1,900,000

ຄ່າ ໃຊ ້ຈ ່າຍ ສຳ ລັບການ ປະ ຕິ ບັດ ງານ 1,600,000

ຄ່າ ໃຊ ້ຈ ່າຍ ສຳ ລັບການ ປະ ຕິ ບັດ ງານພ ິເສດ 0

ຄ່າ ໃຊ ້ຈ ່າຍ ສຳ ລັບ ຊ ື້ ວັດ ຖຸ-ຊັບ  ສິນ ຄົງ ທີ່ 450,000

ຄ່າ ໃຊ ້ຈ ່າຍ ສຳ ລັບ ຊ ື້ ວັດ ຖຸ-ຊັບ  ສິນ ບໍ່ ຄົງ ທີ່ 200,000

 ລວມ 4,150 ,000

ການສະໜັບສະໜູນຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ ໃນປີ 2013  (ໂດລາສະຫະລັດ)

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ທຶນທີ່ໄດ້ຮັບໃນປີ 2013

ກ ະ ຊວງ ການ ຕ່າງ ປະ ເທດນ໋ອກ ແວ 2,000,000

ໂທ ລະ ພາບ ຂອງນ໋ອກ ແວ 1,250,000

ສະ ພະ ພັນການ ຄ້າ ຂ ອງນ໋ອກ ແວ 150,000

ກະ ຊວງ ການ ຕ່າງ ປະ ເທ ດ ອ າ ເມ ລິ ກາ-ຫ້ອງ ການ ຫຼຸດ ຜ່ອນ ອາ ວຸດ 
ແລະ ການ ສ ູ້ ຮົບ

750,000

ລວມ 4,150,000
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ອົງ ການ ສາ ກົນຮ່ວມ ໃຈ ບໍ ລິ ການ  (ໂຊ ດີ)

ກິດ ຈະ ກຳ ໃນ ປີ 2013: 
ອົງການໂຊດີ ໄດ້ສືບຕ່ໍປະຕິບັດໂຄງການຂອງຕົນ ພາຍໃນແຂວງບໍລິ 
ຄຳໄຊ ໂດຍສຸມໃສ່ເມືອງຄຳເກີດ. ອົງການໂຊດີ  ໄດ້ສຸມໃສ່່ເກັບກູ້  ລບ ຕ 
ໃນເຂດສະໜາມ ສູ້ຮົບເກ່ົາຢູ່ໃນເມືອງຄຳເກີດ. ນອກ ຈ າກນ້ັນ, ອົງ ການ 
ໂຊ ດີ ຍັງ ດຳ ເນີນ ການ ທຳ ລາຍ ເຄື່ອນ ທ່ີ . ນອກ ຈາກ ພື ້ນ ທີ່  ທີ່ ອົງ ການ    
ໂຊດີ ຮັບ ຜິດ ຊອບ ຢູ່ ແລ້ ວ ອົງ ການ ຍັງ ສາ ມາດ ຕອບ ຮັບ ການ ທຳ ລາຍ 
ລບ ຕ ທ່ີ ພົບ ເຫັນແບບ ເຄ່ືອນ ທ່ີ ຢູ່ເມືອ ງ ອ່ືນ ໆ   ພາຍ ໃນ ແຂວງ ບໍ ລິ ຄຳ ໄຊ 
ອີກ ດ້ວຍ. ທຸກໆ ລບ ຕ ຕົກ ຄ້າງ  ທ່ີ ພົບ ເຫັນຢູ່ ເທິງໜ້າດິນ  ແມ່ນສາມາດ 
ສະເໜີຂໍ ການກວດ ກູ້ ຜ່ານໜ່ວຍງານໂຄສະນາຊຸ ມ ຊົນ ຫືຼ ໜ່ວຍ ງານ 
ໂຄ ສະ ນາສຶກ ສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ ຫືຼ ໂທ ເຂ້ົາ ມາ ສາຍ ດ່ວນ ຫາ ອົງ 
ການ ໂຊ ດີ ເລີຍ ກ່ໍ ໄດ້. ໃນ ແຕ່ ລະ ມ້ື ໜ່ວຍ ງານກ ວ ດ ກູ້ ຫືຼ ໜ່ວຍ ງານ ໂຄ 
ສະ ນາ ສຶກ ສາ ຄວາມ ສ່ຽວ ຈາກ ລບ ຕ ແມ່ນ ມ  ີການ ຕິດ ຕ່ໍ ພົບ ພັນ ກັນ ຢ່າງ 
ເປັນ ປະ ຈຳ ໂດຍ ສະ ເພາະ  ແມ່ນ ພ້ື ນ ທ່ີ ບູ ລິ ມະ ສິດ ກ ານ ພັດ ທະ ນາ ເສ ດ 
ຖະ ກິດ-ສັງ ຄົມທ່ີນອນ ຢູ່ ໃນເຂດສະໜາມ ສູ້ຮົບເກ່ົາ ແມ່ນ ພວກ ເຮົາ ຈະ 
ມີ ໜ່ວຍ ງານ ທຳ ລາຍ ເຄ່ືອນ ທ່ີ ປະ ຈຳ ຢູ່. ໜ້າ ທ່ີ ສຳ ຄັນຂອງ ໜ່ວຍ ງານ ໂຄ 
ສະ ນາສຶກ ສາ ຄວາມ ສ່ຽງ ຈາກ ລບ ຕ ແລະ ໜ່ວຍ ງານກ ວດ ກູ້ ແມ່ນ ສະ 
ໜອງ ການ ໂຄ ສະ ນາ ສຶກ ສາ ຄວາມ ສ່ຽງ ຈາກ ລບ ຕ ໃຫ້ ແກ່ ເດັກ ນ້ອຍ 
ແລະ ຜູ້ ໃຫ່ ຍ ທ່ີ ດຳ ລົງ ຊີ ວິດ ໃນ ເຂ ດ ຊຸມ ຊົນ ທ່ີ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກ ະ ທົບ ແນ ໃສ່ 
ໃຫ້ ເຂົາ ເຈ້ົາ ໄດ້ ຮັບ ຮູ້ ຄວາມ ອັ ນ ຕະ ລາຍ ແລະ ວິ ທີ ການ ຫີຼກ ລ້ຽງໃນ ເວ  
ລ າ ເຫັນ ລບ ຕ ເປັນ ຕ້ົນ ແມ່ນ  ວິ ທີການ ປັກ ໝາຍ ບ່ອນ ທ່ີ ພົບ ເຫັນ ລບຕ 
ຢ່າງ ປ ອດ ໄພ ແລະ ວິ ທີ ການ ໂທ ສາຍ ດ່ວນ ຫາ ອົງ ການ ໂຊ ດີ ເພ່ືອ ໄປ ທຳ 
ລາຍ . ນອກ ຈ າກນ້ັນ, ໜ່ວຍງານໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງ ຍັງເຮັດ  
ໜ້າ ທ່ີ ໃນ ການເກັບກຳຂ້ໍມູນ ລບ ຕ ເພ່ືອສະໜັບສະໜູນໃຫ້ ແກ່ໜ່ວຍ 
ງານສຳຫຼວດ ອີກ ດ້ວຍ. ໜ່ວຍງານໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງ ໄດ້ຕິດ 
ຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນຕົວຈິງສະໜາມເກັບກູ້ທ່ີສຳເລັດແລ້ວ ພາຍຫັຼງ 
ມອບຮັບໃຫ້ເຈ້ົາຂອງດິນ ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າ ພ້ືນທ່ີເກັບກູ້ໄປແລ້ວນ້ັນ  
ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ຕາມຈຸດປະສົງ ທ່ີສະເໜີມາ ໃນເບ້ືອງຕ້ົນຫືຼບໍ. ການປະຕິ 
ບັດແບບນ້ີ ແມ່ນ ຈະນຳມາຊ່ຶງການສ້າງສາຍພົວພັນຢ່າງໃກ້ຊິດກັບສາ 
ມະຊິກຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ສ້າງ ຄວາມສະດວກໃຫ້ອົງການໂຊດີ ໄດ້ 
ເຄື່ອນໄຫວວຽກໄດ້ຢ່າງອິດສະຫຼະ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ 
ຈາກຊຸມຊົນ.

ບູ ລິ ມະ ສິດ ໃນ ການກວດ ກູ້ ປະ ກ ອບ ມີ:

 J ເປັ ນດິນກະສິກຳ

 J ເປັນດິນປຸກສ້າງໂຮງຮຽນ

 J ເປັນພ້ືນທ່ີປຸກສ້າງ ເຮືອ ນ ຢູ່

 J ເປັນພ້ືນທ່ີຕ້ັງບ້ານໃໝ່

ໃນຫົກເດືອນທ້າຍປີ, ອົງການໂຊດີລາວ ໄດ້ປັບປ່ຽນການປະຕິບັດງານ 
ຂອງຕົນຈາກການທ່ີສຸມໃສ່ແຕ່ການສະເໜີຮ້ອງ ຂໍເພ່ືອ ໄປເກັບກູ້     
ມາເປັນການເກັບກູ້ ໂດຍອີງໃສ່ຫັຼກຖານຂອງ ລບ ຕ ທ່ີພົບເຫັນຕົວ ຈິງ. 
ເພ່ືອ ໃຫ້ ສາ ມາດ ຮູ  ້ໄດ້ພ້ືນ ທ່ີ ຕົກ ຄ້າງ ຂອງ ລບ ຕ ໄດ້ ຢ່າງ ຖືກ ຕ້ອງ ແລະ 
ໜ້າ ເຊ່ື ອຖື ໄດ້ ອົງ ການ ໂຊ ດີ ໄດ້ ເພ່ີມ ທີມ ງານ ສຳ ຫຼ ວ ດ ດ້ານ ວິ ຊ າຂ້ຶນ ຕ່ືມ  
ເປັ ນ 4 ທີມ ເພ່ືອ ລົງ ສຳ ຫຼວດ ຢູ່ ຕາມ ບ້ານ ແລະ ຊຸມ ຊົນ ຕ່າງໆ ເພື ອ່ 

ເກັບ ກຳ ຫັຼກ ຖານ ລບ ຕ ຕົກ ຄ້າງ ເພ່ືອ ນຳ ໄປ ກຳ ນ ດົ  ເປັນບ  ູລິ ມະ ສິດ ໃນ 
ການກ ວດ ກູ້ ຕ່ໍ ໄປ. ນອກ ຈາກນ້ັນ, ອົງ ການ ໂຊ ດີ ຍັງ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາຫັຼກ 
ການ ດຳ ເນີນ ການເກັບກູ້ ແບບອີງໃສ່ການວິເຄາະຂ້ໍມູນເພ່ືອປົດປ່ອຍ 
ເນ້ືອ ທ່ີ ດິ ນ  ໂດຍບ່ໍປະຕິບັດການເກັບກູ້.

ທ  ີມງານ   ທ່ີ ສ້າງສຳ ເລັດ ໃນ 6 ເດືອນ ທ້າຍ ປີ  ປະ ກອບມ :ີ

 J 2 ທີມ ງານກ ວດ ກູ້ເຂດສະໜາມ ສູ້ຮົບເກ່ົາ ມີ 2 ພະ ແນກໃນ ແຕ່ ລະ 
ທີມ.

 J 1 ທີມ ງານ ທຳ ລາຍ ເຄ່ຶືອນ ທ່ີ.
 J 4 ທີມ ງານ ສຳ ຫຼ ວດ
 J 1 ທີມ ງານກ ວດ ກາ ຄຸ້ມ ຄອງ ຄຸນ ນະ ພາບ
 J 1 ທີມ ງານ ໂຄ ສະ ນາ ສຶກ ສາ ຄວາມ ສ່ຽງ ຈາກ ລບ ຕ ແລະ 1 ທີມ 

ງານ ໂຄ ສະ ນາ ສຶກ ສາ ຊຸມ ຊົນ.

ທີມງານ ປະ ຕ ິບັດ ງານ ເຫຼົ່າ ນີ້ ໄດ້ ຮັບ ການ ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ຈາກ ທີມ ງານ 
ສະ ໜອງ ຈັດ ຊື້, ການ ເງິນ ແລະ ບໍ ລິ ຫານ. ຊ່ຽວ ຊານຂອງໜ່ວຍງານຄຸ້ມ 
ຄອງຄຸນນະພາບ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາລະບົບຄຸ້ມຄອງ 
ຄຸນນະພາບ ແລະ ໄດ້ພັດທະນາລະບຽບການ ແລະ ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ 
ດີຂ້ືນກວ່າເກ່ົາ.  ພ້ອ ມ ດຽວ ນ້ັນ, ກ ານໃຫ້ຊາວບ້ານເຂ້ົາ ມາຊ່ວຍໃນ ການ  
ກະ ກຽມ ພື້ ນ ທີ່ກ່ອນການກວດກູ້ນັ້ນ ກໍ່ແມ່ນ ຍັງ ສ ືບ ຕໍ່ ປະ ຕິ ບັດ ຢູ່ເຊັ່ນ 
ດຽວກັນູ່. 

ຜົນ ສຳ ເລັດ ຕົ້ນ ຕໍ ໃນ ປີ 2013: 
ເປ້ົາໝາຍຕ່າງໆ ທ່ີກຳນົດໃວ້ໃນແຜນວຽກປີ 2013 ບັນລຸໄດ້ເກືອບທັງ 
ໝົດ. ໃນຫົກເດືອນທ້າຍປີ ແນວຄວາມຄິດຂອງການປະຕິບັດງານເກັບ 
ກູ້ ທ່ີປ່ຽນຈາກການຮັບໃບສະເໜີຈາກ ເຈ້ົາ ຂອງ ດິນໃຫ້ ໄປເກັບກູ້ ມາ 
ເປັນການຮັບໃບສະເໜີເພື່ອຂໍ ການເກັບກູ້ ໂດຍອີງໃສຂໍ້ມູນຫຼັກຖານ 
ການຕົກຄ້າງຂອງ ລບ ຕ ທີ່ພົບເຫັນ. ສ່ວນ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດ້ານ ອື່ນໆ 
ກ່ໍ ແມ່ນການຮັບຮອງເອົາຫັຼກການ ດຳ ເນີນ ການເກັບກູ້ ແບບອີງໃສ່ການ 
ວິເຄາະຂ້ໍມູນເພ່ືອປົດປ່ອຍເນ້ືອ ທ່ີ ດິ ນ  ໂດຍບ່ໍປະຕິບັດການເກັບກູ້. ວິ ທີ 
ການແບບນີ້ ແມ່ນ ການເກັບກູ້ ໄປ ຈົນ ຮອດຈຸດໃດ ໜຶ່ງ ແລ້ວບໍ່ພົບເຫັນ 
ຫັຼກຖານ ແລະ ຈະດຳເນີນການເກັບກູ້ອອກ ໄປຕ່ື ມ ອີກຈາກຈຸດທ່ີພົບ 
ເຫັນຫັຼກຖານນ້ັນ ຫ່າງ ອອກ ໄປ (50ມ). ວິທີການນ້ີ ແມ່ນ ຈະ ຊ່ວຍຫຸຼດ 
ຜ່ອນໄດ້ ເນ້ືອທ່ີດິນທ່ີບ່ໍຈຳເປັນຕ້ອງເກັບກູ້ ຍ້ອນບ່ໍມີ ລບ ຕ ຕົກຄ້າງ.      
ວິ ທ ີ ການແບບໃໝ່ນີ້ ແມ່ນການພັດທະນາເຄື່ອງມືໃນການສຳຫຼວດ 
ອັນໃໝ່, ສ່ົງ ຜົນ ໃຫ້ ມີ ການກຳນົດບຸລິມະສິດໜ້າວຽກ ແບບ ໃໝ່ ແລະ  ມີ 
ການສ້າງລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ ທີ່ ດ ີຂຶ້ນກວ່າ ເກົ່າ. ໂຄງຮ່າງຂອງໜ່ວຍ 
ງານຕ່າງໆ ເຫ່ົຼາ ນ້ັນ  ແມ່ນຖືກປ່ຽນແປງໄປ ຕາມສະພາບຕົວຈິງ. ອີງໃສ່ 
ຜົນໄດ້ຮັບ, ມີເນ້ືອທ່ີຫຼາຍກວ່າ 2,700,000  ຕາ ແມັດ ສາມາດປົດປ່ອຍ 
ດິນຜ່ານການສຳຫຼວດດ້ານວິຊາການ ແລະ ແບບ ທ່ົ ວ ໄປ ຢູ່ພາຍໃນ 3 
ໝູ່ບ້ານ.  ເນ້ືອທ່ີຫຼາຍກ່ ວາ 948,000 ຕ າ ແມັດ ໄດ້ຮັບການເກັບກູ້ ໂດຍ 
ໜ່ວຍງານເກັບກູ້ພ້ືນທ່ີສະໜາມສູ້ຮົບເກ່ົາ ແລະ ມີເນ້ືອທ່ີ ດິນປະມານ 
140,000 ຕາ ແມັດ ໄດ້ຮັບການເກັບກູ້ ໂດຍໜ່ວຍງານເກັບກູ້ພ້ືນທີ່  
ຂະ ໜາດນ້ອຍ. ພົບເຫັນ ລບ ຕ ເກືອບ 1,200 ໜ່ວຍ ແລະ ຖືກທຳ 
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ລາຍໝົດໃນປີນ້ັນ. ຜ່ານການດຳ ເນີນ ກິດ ຈະ ກໍາໂຄສະນາສຶກສາຄວາມ 
ສ່ຽງ ຈາກ ລບ ຕ ມີຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຮັບຟັງທັງໝົດ 7,000 ຄົນ. ກິດຈະກຳ 
ທ່ີຕິດພັນກັບໜ້າວຽກໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ   ລບ ຕ ມີກິດຈະ 
ກຳ ພົວພັນກັບຊຸມຊົນ ເພ່ືອຊຸກ ຍູ ້ ໃຫ້ປະ ຊາ ຊົນໃນທ້ອງຖ່ີນ ໄດ້ ເຂ້ົາ ມາ 
ມີ ສ່ວນ ຮ່ວ ມໃນ ການວາງແຜນ ແລະ ປະສານງານກິດຈະກຳສຳຫຼວດ.

ຂ່າວ ໂສກເສົ້າ: 
ໃນປີ 2013 ອົງການໂຊດີ ໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ 
ສ່ີງທ້າທາຍຫຼາຍ ຢ່າງ. ຫົວໜ້າໂຄງການ ໄດ້ຖືກ ຍ້າຍ ອອກໂດຍໄດ້ ຮັບ 
ການແຈ້ງເຕືອນບອກລ່ວງໜ້າ ແບບ ກະ ທັນ ຫັນໃນທ້າຍປີ 2012 ແລະ 
ຈະ ມີຜູ້ຈັດການວ່າການແທນມາ ຮັບ ຕຳ ແໜ່ງນ້ີ ແທນ ຊ່ົວ ຄາວ;     ອຳນວຍ 
ການຄົນໃໝ່ປະຈຳພາກພ້ືນ ທ່ານ ໂຈ ຫາ ເນັກ ອໍ ເດັນ ດໍ ທ່ີ ຫາ ກ່ໍເຂ້ົາມາ 
 ຮັບ ຕຳ ແໜ່ງ ໃໝ່ໃນ ເດືອນ ກໍ ລະກົດ  ໄດ້ເສຍ ຊີ ວິດ ລົງ ຢ່າງ ບ່ໍ ຄາດ ຝັນໃນ 
 ເດືອນ ກັນ ຍາ ຈຶ່ງ ບໍ່ ສາມາດ ແຕ່ງ ຕັ້ງຜູ້ຂຶ້ ນ ມາແທນໃໝ່ ໄດ້ກ່ອນທ້າຍ 
ເດືອນຕຸລາ. ດ່ັງນ້ັນ, ໂຄງການຈ່ຶງ ໄດ້ດຳເນີນການທົບທວນຄືນ ທັງ ໝົດ 
ແລະ ສ້າງໂຄງຮ່າງການຈັດຕ້ັງໃໝ່ຂ້ຶນ ໂດຍ ມີ ການບັນຈຸພະນັກງານ 
ໃໝ່, ສ້າງລະບົບບໍລິຫານໃໝ່, ກຳນົດລະບຽບ, ຫັຼກການ ແລະ ມີ ການ 

ປ່ຽນແປງວິທີການປະຕິບັດງານ ໃໝ່.   ສຳລັບພະນັກງານຄົນລາວ ໃນໄລ 
ຍະນ້ີ ເຂົາເຈ້ົາອາດຈະຕົກຢູ່ໃນສະ ພາບ ທ່ີບ່ໍອຸ່ນອ່ຽງທຸ່ນທ່ຽງກັບຄວາມ 
ບ່ໍແນ່ນອນກ່ຽວກັບການສືບຕ່ໍຈ້າງງານຂອງເຂົາເຈ້ົາ.ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍ 
ຕາມ, ພະນັກງານສ່ວນໃຫຍ່ ກ່ໍຍັງໃຫ້ ສືບ ຕ່ໍປະຕິບັດໜ້າທ່ີຕ່ໍ ໄປ ໂດຍ 
ໃຫ້ ແຕ່ ລະ ຄົນປະ ຕິ ຍານ ຕ ນົ ແລະ ໃຫ້ ຄວາມຊ່ືສັດຕ່ໍໂຄງການເປັນຢ່າງ 
ສູງ, ພະນັກງານບາງຈຳນວນໄດ້ ເອົາ ໃຈ ໃສ່ ຢ່າງພິເສດ ເພ່ືອໃຫ້ໂຄງ  
ການ ໄດ້ ມີ ການ ສ ບື ຕ່ໍ. ຕ່ໍ ສ່ິງ ດ່ັງ ກ່າວ ອົງ ການໂຊດີ ຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ 
ບຸນຄຸນເປັນຢ່າງສູງຕ່ໍພະນັກງານລາວ ທ່ີສຸມ ໃສ່ ເຮັດ ວຽກ ຢ່າງ ຫ້າວ ຫັ ນ 
ກັບອົງ ການ ໂຊ ດີ ຕະ ຫຼອດ ມາ. 

ອີກເທ່ືອໜ່ຶງ, ອົງການໂຊດີ ຂໍ ຖື ໂອ ກາດນ້ີ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ 
ຫ້ອງການ ຄ ຊກ ລ ທ່ີໃຫ້ການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ແລະ ໃຫ້ ຄຳ ແນະ ນຳ ທ່ີ  
ດີ ຕ່ໍອົງການໂຊ ດີ ພ້ອມດ ວ້ຍ ບັນ ດາ ອົງ ການ ປ ະ ຕິບັດ ງາ ນ ອ່ືນໆ ທ່ີ ປະ ຕິ  
ບັ ດ ໜ້າ ທ່ີ ຢູ່ ສ ປ ປ ລາວ ທ່ີ ໄດ້ ເຂ້ົາ ມາ ຊ່ວຍ ເຫືຼ ອ ອົງ ການ ໂຊ ດີ ໃນ ເວ ລາ 
ມີຄວາມຈຳເປັນ ໂດຍໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນໍ າດ້ວຍ 
ຄວາມຈິງໃຈ. ດ່ັງ ນ້ັນ, ອົງ ການ ໂຊ ດີ ຈ່ຶງ ຂໍ ສະ ແດງ ຄວາມ ຂອບ ໃຈ ອີກ 
ເທ່ືອ ໜ່ຶງ ຕ່ໍ ບັນ ດາ ທ່ານ ໝົດ ທຸກ ຄົນ ທ່ີ ມີ ສ່ວ ນ ກ່ຽວ ຂ້ອງ ໃນ ການຮ່ວມ  ມື 
ທ່ີ ດີ ແລະ ມີນ້ຳໃຈກວ້າງຂວາງ.
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ວຽກ ຈຸດ ສຸມ ໃນ ປີ 2014: 
ຍ້ອນມີການປ່ຽນແປງລະບຽບການໃຫ້ທຶນ ຂອງກະ ຊວງ ການຕ່າງປະ 
ເທດເຢຍລະມັນ ຈ່ຶງ ເຮັດ ໃຫ້ອົງການໂຊດີ ບ່ໍສາມາດສືບຕ່ໍກິດຈະກຳ 
ເກັບກູ້ລະເບີດໃນປີ 2014 ໄດ້. ແຜນງານເກັບກູ້ ລບ ຕ ຈະສືບຕ່ໍໂດຍ 
ອົງການເກັບກູ້ ລບ ຕ ທ່ີບ່ໍແມ່ນຂອງລັດຖະບານຈາກປະເທດເບນຊິກ 
ຊ່ືຫຍ້ໍວ່າ ອາໂປໂປ. ວຽກຈຸດ ສຸມຂອງອົງການໂຊດີຢູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນ 
ສືບຕ່ໍເກັບກູ້ ລບ ຕ ໃຫ້ໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ.

ຄູ່ ຮ່ວມ ງານ: 
ອົງ ການໂຊດີ ໄດ້ປະສານງານຢ່າງໃກ້ຊິດກັບອຳນາດການປົກຄອງ 
ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແລະ ຄະນະຊ້ີນຳວຽກ ງານ ແກ້ ໄຂ ບັນ ຫາ ລບ ຕ ຂ້ັນ 
ແຂວງ ຕະຫຼອດຮອດອຳນາດການປົກຄອງເມືອງຄຳເກີດ. ຄູ່ຮ່ວມງານ 
ໂຄງການພັດທະນາຂອງ ພ ວກ ເຮົາ ແມ່ນ ສາມະຄົມລາວ-ເຢຍລະມັນ 
ເພ່ືອການພັດທະນາ ຂຽນຫຍ້ໍວ່າ (ຈີແອວ ເອ ດີ).

ບຸກ ຄ ະ ລາ ກອນ ໃນ ປິ 2013:
ພະນັກງານຫ້ອງການ ພະນັກງານຝ່າຍປະຕິບັດງານ (ພາ ກສະໜາມ)

ຄົນລາວ ຄົນຕ່າງປະເທດ ຄົນລາວ ຄົນຕ່າງປະເທດ

ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ

7 7 2 1 42 13 1 0

ຕົວ ເລກ ສະ ຖິ ຕິ ໃນ ປີ 2013: 
ການ ໂຄ ສະ ນາ ສຶກ ສາ ຄວາມສ່ຽງ ຈາກ ລບ ຕ

ການ ໂຄ ສະ ນາ ສຶກ ສາ ຊຸມ ຊົນ
ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ຜູ້ ຖືກ 
ເຄາະ ຮ້າຍ ຈາກ ລບ ຕ

ຈຳ ນວນ ຜູ ້ທີ່ ໄດ ້ຮັບ ການ 
ຊ່ວຍ ເຫຼືອ

 ການ ສຳ ຫຼ ວດ  ການ ທຳ ລາຍ ເຄື່ອນ ທີ່

ຜູ້ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ປະ ໂຫຍດ

ຈ/ນຄັ້ງ ໃຫ ່ຍ 
ຊາຍ

ໃຫ່ ຍ

ຍິງ 

ເດັກ 
ຊາຍ

 ເດັກ ຍິງ ດ້ານ ການ 
ເງິນ

 ດ້ານ ການ 
ແພດ

ຈ/ນ 
ບ້ານ

ຈ/ນຄັ້ງ ຈ/ນ 
ບ້ານ 

ຈ/ນຄັ້ງ

ຢ້ຽມຢາມ

44 1,079 1,080 2,366 2,366 ບໍ່ ມີ ບໍ່ ມີ 0 0 0 216

ເນື້ອ ທີ່ກວດ ກູ້:

ຜ່ານການກວດກູ້ (ເຮັກຕາ) ຜ່ານການສຳຫຼວດດ້ານວິຊາການ (ເຮັກຕາ)

ດິນກະສີກຳ ດິນພັດທະນາ ລວມ ດິນກະສີກຳ ດິນພັດທະນາ ລວມ

108.7982 1.8924

ລະເບີດທີ່ພົບ, ຖືກຍ້າຍ ແລະ ຖືກທຳລາຍ:

ລະເບີດທີ່ຖືກຍ້າຍ/ຖືກທຳລາຍ

ໜ້າວຽກ ບົມໃຫຍ່ ລະເບີດລູກຫວ່ານ ລະເບີດຝັງດິນ ລບຕ ຊະນິດອຶ່ນໆ ລວມ

 ການ ທຳ ລາຍ ເຄື່ອນ ທີ່ 6 637 0 94 737

 ການກວ ດ ກູ້ 0 273 0 190 463

ລວມ 6 910 0 284 1200
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ພື້ນ ທີ່ ການ ປະ ຕິ ບັດ ງານ:
ໜ້າວຽກ  ແຂວງ ແລະ ເມືອງ  ທີ່ ປະ ຕິ ບັດ ກິດ ຈະ ກຳ

ການກວດ ກູ້ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ-ເມືອງຄຳເກີດ

ການ ສຳ ຫຼວດ ແລະ ການ ທຳ ລາຍ ເຄືຶຶ່ອນ ທີ່ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ-ເມືອງຄຳເກີດ, ເມືອງປາກກະດີງ, ເມືອງທ່າພະບາດ ແລະ 
ເມືອງປາກຊັນ.

ການ ໂຄ ສະ ນາ ສຶກ ສາ ຄວາມ ສ່ຽງ ຈາກ ລບ ຕ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ-ເມືອງຄຳເກີດ

ທາງ ດ້ານ ການ ເງິນ:
ການໃຊ້ຈ່າຍໃນປີ 2013 (ໂດລາສະຫະລັດ)

 ລາຍ ການ ລວມ

ຄ່າ ໃຊ້ ຈ ່າຍ ສຳ ລັບ ບຸກ ຄ ະ ລາ ກອນ 907,223

ຄ່າ ໃຊ້ ຈ ່າຍ ສຳ ລັບການ ປະ ຕິ ບັດ ງານ 195,479

ຄ່າ ໃຊ້ ຈ ່າຍ ສຳ ລັບການ ປະ ຕິ ບັດ ງານພິ ເສດ ບໍ່ ມີ

ຄ່າ ໃຊ້ ຈ ່າຍ ສຳ ລັບ ຊ ື້ ວັດ ຖຸ-ຊັບ ສິນ ຄົງ ທີ່ 9,626

ຄ່າ ໃຊ້ ຈ ່າຍ ສຳ ລັບ ຊ ື້ ວັດ ຖຸ-ຊັບ  ສິນ ບໍ່ ຄົງ ທີ່ 29,740

 ລວມ 1,142,067

ການ ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ຂອງ ຜູ້ ໃຫ້ ທຶນ ໃນ ປີ 2013 (ໂດ ລາ ສະ ຫ ະ ລັດ)

 ຜູ ້ໃຫ້ ທຶນ ເງິນ ທີ່ ໄດ ້ຮັບ ໃນ ປີ 2013

ກ ະ ຊວງ ການ ຕ່າງ ປະ ເທດ ເຢຍ ລະ ມັນ 1,123,214

ທຶນ ຂອງ ອົງ ການ ເອງ ( ໄດ້ ຈາກ ການ ບໍ ລິ ຈາກ) 18,853

 ລວມ 1,142,067
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ເຮ ໂລ ທຼາດ ( ເຮ ໂລ )

ກິດ ຈະ ກ ຳ ໃນ ປີ 2013: 
ໃນ ປີ 2013, ກິດຈະກຳທ່ີອົງການເຮ ໂລ ທຼາດ ປະຕິບັດໄດ້ປະກອບມີ 
ໜ້າວຽກສຳຫຼວດທ່ົວໄປ, ໜ້າວຽກສຳຫຼວດດ້ານວິຊາການ, ໜ້າວຽກທຳ 
ລາຍເຄ່ືອນທ່ີ ແລະ ໜ້າວຽກໂຄ ສະ ນາ ສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ, 
ຊ່ຶງໜ້າວຽກດ່ັງກ່າວນ້ີ ແມ່ນຖືກປະຕິບັດຢູ່ເມືອງວິລະບູລີ ແລະ ເມືອງ 
ເຊໂປນ-ແຂວງສະຫັວນນະເຂດ, ໂດຍໄດ້ຮັບທຶນຈາກກະ ຊວງ ການ 
ຕ່າງປະ ເທດ ອາ ເມ ລິ ກາ ຈ່ຶງ ເຮັດ ໃຫ້ ອົງ ການ ເຮໂລ ສາ ມາດປະ ກອບ ທີມ 
ງານ ແບບ ເຮັດ ໜ້າ ທ່ີ ໄດ້ ຫຼາຍ ຢ່າງ (ເຮັດ ທັງ ການ ສຳ ຫຼ ວດ, ການທຳ ລາຍ 
ເຄ່ືອນ ທ່ີ ແລະ ໂຄ ສະ ນາ ສຶກ ສາ ຄວາມ ສ່ຽງ ຈາກ ລບ ຕ) ຂ້ຶ ນ  3 ທີມ ແລະ 
ທີມ ງານກວດ ກູ້ ລບ ຕ 3 ທີມ  ໃນ ເດືອນ ມັງ ກອ ນ 2013. ໂດຍ ໄດ້ ຮັບ ທຶນ 
 ເພີ່ ມ ຕື່ມອີກ ຈາກກະ ຊວງ ການຕ່າງປະ ເທດ ອາ ເມ ລິ ກາ ອົງ ການ ເຮໂລ 
ຈ່ຶງ ໄດ້ຂະໜາຍ ທີມງານເພ່ີມຕ່ືມອີກໃນຕຸລາ 2013 ເປັນ 6 ທີມ ງານ ສຳ 
ຫຼວດແບບ ເຮັດ ໜ້າ ທ່ີ ໄດ້ ຫຼາຍ ຢ່າງ ແລະ ທີມ ງານກ ວດ ກ ູ ້5 ທີມ ງານ.

ທີມງານສ ຳ ຫຼ ວດ ແບບ ເຮັດ ໜ້າ ທ່ີ ໄດ້ ຫຼາຍ ຢ່າງ (ເຮັດ ທັງ ການ ສຳ ຫຼ ວດ, 
ການທຳ ລາຍ ເຄ່ືອນ ທ່ີ ແລະ ໂຄ ສະ ນາ ສຶກ ສາ ຄວາມ ສ່ຽງ ຈາກ ລບ ຕ).

ທີມງານສ ຳ ຫຼ ວດ ແບບ ເຮັດ ໜ້າ ທ່ີ ໄດ້ ຫຼາຍ ຢ່າງ (ເຮັດ ທັງ ການ ສຳ ຫຼ ວດ, 
ການກວດ ກູ້ ແລະ ໂຄ ສະ ນາ ສຶກ ສາ ຄວາມ ສ່ຽງ ຈາກ ລບ ຕ) ໄດ້ສ້າງຜົນ
ປະໂຫຍດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ 
ຢ່າງມີປະສິດທິພາບໃນການປະຕິບັດງານໃຫ້ແກ່ໂຄງການ.

ການໂຄ ສະ ນາ ສຶກ ສາ ຄວາມ ສ່ຽງ ຈາກ ລບ ຕ. 

ອົງ ການ ເຮ ໂລ ທຼາດ ໄດ້ ຖື ເອົາກິດ ຈະ ກ ຳໂຄ ສະ ນາ ສຶກ ສາ ຄວາມ ສ່ຽງ 
 ຈາກ ລບ ຕ ເປັນ ວຽກ ທ່ີ ສຳ ຄັນວຽກ ໜ່ຶງ ເພ່ືອ ໃຫ້ຮັບ ປະ ກັນ ວ່າ  ແຕ່ ລະທີມ 
ງານສ ຳ ຫຼ ວດ ແບບ ເຮັດ ໜ້າ ທ່ີ ໄດ້ ຫຼາຍ ຢ່າງ (ເຮັດ ທັງ ການ ສຳ ຫຼ ວດ, ການ 
ທຳ ລາຍ ເຄ່ືອ ນ ທ່ີ ແລະ ໂຄ ສະ ນາ ສຶກ ສາ ຄວາມ ສ່ຽງ ຈາກ ລບ ຕ) ຂອງ ອົງ  
ການ ເຮໂລ ປະກອບ ມີ ພະ ນັກ ງານ ທີ່ ສາ ມາ ດ ເວົ້າ ພາ ສາ ຊົນ ເຜົ່າ ໄດ້ປະ 
 ກອ ບຢູ່ ໃນ  ທີມ ເພ່ືອສ້າງ ເງ ືອ່ນ ໄຂ ສະ ດ ວກ ໃນ ເວ ລ າ ດຳ ເນີ ນ ກິດ ຈະ ກຳ 
 ໂຄ ສະນາ ສຶກ ສາ ຄວາມ ສ່ຽງ ຈາກ  ລບ ຕ. ໃນ ປີ 2013, ອົງ ການ ເຮ ໂລ ທຼາດ 
ໄດ້ ດຳ ເນີນ ກິດ ຈະ ກຳໂຄ ສະ ນາ ສຶກ ສາ ຄວາມ ສ່ຽງ ຈາກ ລບ ຕ ໄດ້ 18 ຄ້ັງ 
ແລະ ມີ ຜູ້ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ປະ ໂຫຍດ ຈຳ ນວນ 1,264 ຄົນ. 

ການທຳ ລາຍ ເຄ່ືອນ ທ່ີ.

ອົງການເຮ ໂລ ທຼາດ ໄດ້ ເອ ົ າ ໃຈ ໃສ່ ປະ ສານ ສົມ ທົບ ຢ່າງ ຕັ້ງ ໜ້າ ກັບ ຊຸ ມ 
ຊົນຕ່າງໆ ເພ່ື ອ ກຳ ນົດ ພ້ືນ ທ່ີ ລບ ຕ ຕົກ ຄ້າງ. ທີມ ງານທຳ ລາຍ ເຄ່ືອນ ທ່ີ 
ຂອງ ອົງ ການ ເຮ ໂລ ທຼາດ ເຮັດ ໜ້າ ທ່ີ ໃນ ການ ເຄ່ືອນ ຍ້ າຍ ແລະ ທຳ ລາຍ 
ລບ ຕ ທ່ີ ຕົກ ຄ້າງ ອອກ ຈາກ ບ້ານ. ໃນ ປີ 2013, ອົງ ການ ເຮ ໂລ ທຼາດ ສາ 
ມາດ ດຳ ເນີນ ການທຳ ລາຍ ເຄ່ືອນ ທ່ີໄດ້ 325 ຄ້ັງ ແລະ ທຳລາຍ ລ ບ ຕ 
ໄດ້ຈຳນວນ 2,476 ໜ່ວຍ. 

ການສຳ ຫຼ ວດ.

ອົງການເຮ ໂລ ທຼາດ ໄດ້ ສືບ ຕ່ໍ ປັບ ປຸງ ວິ ທີ ການ ສຳ ຫຼວດ ທ່ົວ ໄປ ແລ ະ ການ 
 ສຳ ຫຼ ວດ ດ້ານ ວິ ຊາ ການ ເພື່ອ ແນ່ ໃສ່ ເຮັດ ໃຫ້ ມ ີວິ ທີ ການ ສຳ ຫຼ ວດຊອກ 
ຫາ ລບ ຕ ທ່ີ ຕົກ ຄ້າງ ທ່ີ ມີ ປະ ສິ ທິ ຜົນ ໃນ ຂະ ແໜງ ການ ແກ້ ໄຂ ບັນຫາ ລບຕ. 

 ການ ສຳ ຫຼວດ ທົ່ວ ໄປ ແລ ະ ການ ສຳ ຫ ຼວດ ດ້ານ ວິ ຊາ ການ. 

ພາຍຫັຼງທ່ີໄດ້ປຶກສາຫາລືກັບຫ້ອງການ ຄຊກຊ ແລະ ອຳນາດການປົກ 
ຄອງເມືອງແລ້ວ, ອົງການ ກ່ໍໄດ້ເລ່ີມດຳ ເນີນ ການ ສຳ ຫຼວດ ທ່ົວ ໄປ ຢູ່ ຊຸມ 
ຊົນ ຕ່າງໆ ໃນ ບ່ອນ ທ່ີ ທີມ ງານ ສຳ ຫຼ ວດ ໄດ້ມີ ການ ໂອ້ ລົມ ກັບ ອຳ ນາດ 
ການ ປົກ ຄອງ ແລະ ເຈ້ົາ ຂອງ ດິ ນ ໄວ້ ກ່ອນ ໜ້ານ້ັ ນ ແລ້ ວ. ພ້ືນ ທ່ີໃດ ທ່ີ ບ່ໍ ພົບ 

ເຫັນ ຫຼັກ ຖານການ ຕົກ ຄ້າງ ຂ ອງ ລະ ເບີດ ລູກ ຫວ່ານ ຢູ່, ອົງ ການ ເຮ ໂລ 
ທຼາດກ່ໍຈະບັນ ທຶ ກ ໄວ້ ໂດຍໃຫ້ ສອດ ຄ່ອງ ຕາມ ມາດ ຕະ ຖານ ແຫ່ງ ຊາດ 
ແລະ  ຈະ ກຳ ນົ ດ ພ້ືນ ທ່ີ ດ່ັງ ກ່າວເປັນພ້ືນທ່ີສີຂຽວ (ບ່ໍຕ້ອງການເກັບກູ້). ແຕ່ 
ຖ້າພົບ ເຫັນ ລບ ຕ ຊະ ນິ ດ ອ່ືນໆ ຕົກ ຄ້າງ ຢູ່ ກໍ ່ ຈະ ເຮັດ ການ ທຳ ລາຍ ເລີຍ.    

ການ ສຳ ຫຼ ວດທາງ ດ້ານ ວິ ຊາ ການ ເພ່ືອ ກຳ ນົດ ພ້ືນ ທ່ີ ລະ ເບີດ ລູກ 
ຫ ວ່ານ ຕົກ ຄ້າງ. 

 ເມ່ືອພ້ືນທ່ີໄດ້ຖືກພິສູດ ແລ້ວວ່າ ມີຫັຼກຖານ ລບ ຕ ຕົກ ຄ້າງ ທີມງານ ກ່ໍ 
ຈະ ລົງໄປດຳເນີນການສຳຫຼວດດ້ານວິຊາການໃນສະໜາມນ້ັນໆ ໂດຍ 
ຈະປະຕິບັດການທຳລາຍ ລບ ຕ ທັງ ໝົດທ່ີພົບເຫັນຕາມຂ້ັນຕອນ. ເມ່ືອ 
ການສຳຫຼວດດ້ານວິຊາການສຳເລັດແລ້ ວ ຈຸດພ້ືນທ່ີໆຖືກຢ້ັງຢືນວ່າອັນ 
ຕະລາຍຈະຖືກສ້າງຂ້ຶນ ແລະ ກຳນົດບູລິມະສິດ ໃນ ການເກັບກູ້ຕ່ໍໄປ.  ຂ້ໍ
ມູນທັງໝົດຈະຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ອົງການຂອງລັດຖະບານຮັບຊາບ, ຊ່ຶງລັດ  
ຖ ະ ບານ ສາມາດນຳໃຊ້ຂ້ໍມູນເຫ່ົຼານ້ັນ ເຂ້ົາໃນການວາງແຜນພັດທະນາ
ໂຄງການຕ່າງໆ. 

ໃນປີ 2013,  ທີມ ງານ ສຳ ຫຼ ວດ ຂອງອົງ ການ ເຮ ໂລ ທຼາດ ສາ ມາດ ສ້າງ 
ພ້ືນ ທ່ີ ອັ ນ ຕະ ລາຍ ໄດ້ 59 ຈຸດ ລວມ ເປັນ ເນ້ືອ ທ່ີ ທັງ ໝົດ 3,784,974 
ຕາແມັດ. 
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ບໍລິການປະຖົມພະຍາບານເບ້ືອງຕ້ົນ ໃນກໍລະນີເກີດອຸປະຕິເຫດ 
ບົນທ້ອງຖະໜົນ ແລະ ການໃຫ້ການບໍລິການສຸກເສີນປ່ິນປົວບາດ 
ແຜທ່ີຖືກໄຟໄໝ້ອີກດ້ວຍ.

ຂ່າວ ດີ:
ລາເຕືອງແມ່ນບ້ານແຫ່ງໜຶ ່ງຢູ່ເມືອງເຊໂປນ ເປັນບ້ານຂອງເຜ່ົາ 
ໄຕຼ ອາໃສຢູ່ມາແຕ່ດ້ັງເດີມ, ຊ່ຶງໄດ້ຍົກຍ້າຍມາຕ້ັງຖ່ີນຖານຢູ່ທ່ີນ້ີ 
ເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 800 ປີແລ້ວ. ບ້ານລາເຕືອງ ເປັນບ້ານ 
ຫ່າງໄກສອກຫີຼກ ທິດຕະເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ຕິດກັບຊາຍແດນປະ 
ເທດ ສ ສ ຫວຽດນາມ, ຫ່າງຈາກຕົວເມືອງເຊໂປນ 42 ກມ. 
ປະຈຸບັນນ້ີ, ຢູ່ພາຍໃນບ້ານ ມີປະ ຊາ ຊົນທັງໝົດ 245 ຄົນ, ມີ 
43 ຄອບຄົວ. ການທຳມາຫາກິນຫາລ້ຽງຊີບຂອງຊາວບ້ານສ່ວນ 
ໃຫຍ່ ແມ່ນການເຮັດໄຮ່ ທ່ີເປັນລາຍຮັບຕ້ົນຕໍ ເພ່ືອລ້ຽງຊີບພໍ 
ແຕ່ກຸ້ມກິນ.

ໃນປີ 2013 ອົງການເອັນ ຈີ ໂອຂອງເຢຍລະເມັນ ຊ່ື ວ່າ ເວວ ທັງ  
ເກີ ຮີບ ໄດ້ສ້າງຕ້ັງໂຄງການຮັບປະກັນທາງ ດ້ານສະບຽງອາຫານ 
 ຂຶ້ນຢູ່ບ້ານລາເຕືອງ. ໂຄງການໄດ້ສຸມ ໃສ່ການຮັບປະທ າງ ດ້ານ 
ບຽງອາຫານໃຫ້ແກ່ກຸ່ມເປ້ົາໝາຍທ່ີດ້ອຍໂອກາດໃນປະຈຸບັນ 
ໂດຍການຂະຫຍາຍເນ້ືອທ່ີນາ, ການຂຸດໜອງປາ ລວມທັງ ໂຄງ 
ການພັດທະນາການສຶກສາອ່ືນໆ. ເນ່ືອງຈາກວ່າ ດິນທ່ີຕ້ອງການ 
 ນຳ ໃຊ້ເຂ້ົາ ໃນ ການ ປະ ຕິ ບັດໂຄງການເຫ່ົຼານ້ີ       ຍັງມີຄວາມສົງໄສ 
ວ່າ ມີ ລບ ຕ ຕົກ ຄ້າງຢ ູ,່ ອົງການ ເວວ ທັງເກີ ຮີບ  ຈ່ຶງ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ 
ອົງການເຮ ໂລ ທຼາ ດ ດໍາເນີນກ ານ ສຳ ຫ ຼວດ ແລະ ເກັ ບ ກູ້ ລບ ຕ 
ອອກ ຈາກ ພື້ນ ທີ່ ຂ ອງ ໂຄງ ການ  ກ່ອນ ເລີ່ມ ປະຕິ ບັດ ໂຄງ ການ. 
ການ ປະ ຕິ ບັດໂຄງ ການ ຂອງອົງການ ເວວ ທັງເກີ ຮີບ ໄດ້ ປະ ເຊ ີນ 
 ໜ້າ ກັບແຮງ ກົດ ດັນ ທາງ ດ້ານ ໄລ ຍະ ເວລ າ ຂອງ ໂຄງ ການທ່ີ  ເຫືຼອ  
ສ້ັນເຕັ ມ ທີ ຍ້ອ ນ ວ່າ ກອງທຶນຊ່ວຍເຫືຼອບ້ານລາເຕືອງ ໃກ້ຈະສ້ິນ 
ສຸດລົງໃນທ້າຍເດືອນກໍລະກົດ 2014 ນ້ີ. ແຕ່ຍ້ອນໄດ້ ຮັບການ 
ຮ່ວມມືທີ່ ດີຈາກອຳນາດການປົກຄອງຂອງເມືອງເຊໂປນ ຈຶ່ງ  
ໃຫ້ ອົງການ ເຮ ໂລ ທຼາດ ສາມາດສືບຕ່ໍ ດຳ ເນີນ ງານຢ ູ ່ໃນບ້ານ  ລ າ 
 ເຕືອງ ໄດ້ຕື່ມອີກ ໃນ ສົກປີ 2013/2014. ໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນ 
ຈາກການສຳຫຼວດດ້ານວິຊາການ ຈຶ່ງ ເຮັດ ໃຫ້ອົງການ ເຮໂລ 
ທຼາດສາມາດຈຳແນກພ້ືນທ່ີຕົກຄ້າງ ແລະ ພ້ືນທ່ີໆບ່ໍມີການຕົກ 
ຄ້າງຂອງ ລບ ຕ ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ຢູ່ພາຍໃນຂອບເຂດ 
ບ້ານແຫ່ງນີ້. ໃນເດືອນມັງກອນ 2014, ໜ່ວຍງານເກັບກູ້້ອົງ  
ການເຮ ໂລ ທຼາດ ຈະເລ່ີມປະຕິບັດການກ ວດ ກູ້ ລບ ຕ ຢູ່ບ້ານລາ 
ເຕືອງອີກ ເທື່ອ ໜຶ່ງ ເພື່ອສືບ ຕໍ່ ສະໜັບ ສ ະ ໜູນການດໍາເນີນງານ 
ຂອງອົງການເວວ ທັງເກີ ຮີບ ໃຫ້ສໍາເລັດຕາມແຜນການທ່ີຕ້ັງໄວ້.

ອົງການເຮ ໂລ ທຼາດ ແລະ ອົງການ ເວວ ທັງເກີ ຮີບ ໄດ້ ເອົາ ໃຈ ໃສ່ 
ເຮັດ ວຽກ ປະ ສານ ງານ  ເພ່ືອ ສະໜັບ ສະ ໜູນ ໃຫ້ ແກ່ໂຄງ ການ 
 ຊ່ວຍ ເຫືຼອ ມະ ນຸ ດ ສະ ທຳ. ສ່ິງນ້ີ  ສະ ແດງ ໃຫ້ ເຫັນ ວ່າ ການພົວ ພັນ 
ສານລະຫວ່າງບັນ ດາ ອົງ ການ ປະ ຕິ ບັດ ງານ ຕ່າງໆ, ອົງ ການ ເອັນ 
ຈີ ໂອ ແລະ ອຳ ນາດ ການ ປົກ ຄ ອງ ຂອງ ລັດ ຖະ ບານ ໄດ້ຮັບການ 
ຄຸ້ມຄອງດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ສ່ົງ ຜົນ ກະ ທົບ ໃຫ້ ທຶນຊ່ວຍ ເຫືຼອ 
ເຂ້ົາ ໃນ ການ ພັດ ທະ ນາ ທາງ ດ້ານ ມະ ນຸດ ສະ ທຳມີ ປະ ສິດ ທິ ຜ ົນ 
ຫຼາຍ ຂຶ້ນກວ່າ ເກົ່າ. 

ວຽກ ຈຸດ ສຸມ ໃນ ປີ 2014:
ໃນປີ 2014, ອົງການເຮ ໂລ ທຼາດ   ຈະສືບຕໍ່ເຮັດການສຳຫຼວດ 
ແລະ ເກັບກູ້ ຢູ່ເມືອງເຊໂປນ ແລະ ເມືອງວິລະບູລີ-ແຂວງສະ 
ຫວັນນະເຂດ.  ອົງການ ຈະສຸມໃສ່ການປັບປຸງມາດຕະຖານ ແລະ 
ປະສິດຕິພາບການປະຕິບັດງານຂອງຕົນ ເພື່ອໃຫ້ ສາ ມາດສະ 
ໜອງຂ້ໍມູນທ່ີລະອຽດກ່ຽວກັບໄພຂ່ົມຂູ່ ຂອງ ລບ ຕ ທ່ີຍັງຕົກ ຄ້າງ 

ການກ ວດ ກູ້ ລບ ຕ. 
ການດຳ ເນີນ ງານ ຂອງ ທີມ ງານເກັບກູ້ພ້ືນທ່ີຂອງອົງ ການ ເຮ ໂລ 
 ທຼາດ ແມ່ນຈະອີງໃສ່ຂ້ໍມູນຫັຼກຖານການຕົກຄ້າງຂອງ ລບ ຕ ເປັນ  
ຕົ້ນ ຕໍ. ພື້ນທີ່ໃດທີ່ໄດ້ ຮັບ ການຢືນຢັນຈາກ ການ ສຼຳ ຫຼ ວດ ດ້ານ ວິ  
ຊາ ການ ແລ້ວວ່າ ມີລະເບີດລູກຫ່ວານຕົກຄ້າງຢູ ່ຈິງ  ພື້ນ ທີ່ນັ້ນ    
ຕ້ ອງໄດ້ ເຮັດ ການເກັບກູ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ໃນປີ 2013, ອົງການ 
ເຮ ໂລ ທຼາດ ສາມາດເກັບກູ້ພື້ນທີ່ທີ່ຢືນຢັນວ່າອັນຕະລາຍຜ່ານ 
ການສຳຫຼວດດ້ານວິຊາການ ໄດ້ທັງໝົດ 333,304  ຕ າ ແມັດ, 
ສາ ມາ ດ ທຳ ລາຍລະ ເບີດ ລູກ ຫວ່ານ  ແລະ ລບ ຕ ຊະ ນິ ດ ອ່ືນໆໄດ້ 
1,765 ໜ່ວຍ.  ພ້ືນ ທ່ີ ສ່ວນ ໃຫ່ ຍ ທ່ີ ຖືກ ເກັບ ກູ້ ແມ່ນ ມີ ລະ ເບີດ ລູກ 
ຫວ່ານ ແລະ ລບ ຕ ຊະ ນິ ດ ອ່ືນໆ ຕົກ ຄ້າງ ຢູ່ ເກືອບ ທຸ ກ ບ່ອນ. 

ຜົນ ສຳ ເລັດ ຕົ້ນ ຕ ໍໃນ ປີ 2013: 
ໃນເດືອນຕຸລາ 2013 ອົງການເຮ ໂລ ທຼາດ ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫືຼອ 
ຈາກກະຊວງຕ່າງປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ-ຫ້ອງ ການ ຫຸຼດ 
ຜ່ ອນ ອາວ ຸດ ແລະ ການ ສູ້ ຮົບ ເພ່ືອ ຂະ ຫ ຍາຍ ຄວາມ ອາດ ສາ ມາ ດ  
ໃນການກວດ ກູ້ຂອງ ອົງ ການ ເຮ ໂລ ທຼາດ ຈາກ 3 ທີມ  ມາ ເປັນ 5 
ທີມ ແລະ ເພ່ີມ ຈຳ ນວນ ພະ ນັກ ງານຄົນ ລາວ ຈາກ 85 ຄົນ ຂ້ຶນ 
ມາ ເປັນ 125 ຄົນ. 

ໃນ ປີ 2013, ອົງ ການ ເຮ ໂລ ທຼາດ ໄດ້ ສຸມ ໃສ່ ຈັດ ຕ້ັງ ປ ະ ຕິ ບັດການ 
ສຳ ຫຼ ວ ດ ແລະ ໄດ້ກຳ ນົດ ວິ ທີການ ສຳ ຫຼ ວດ ແບບ ໃໝ່ອອກ ມາ, 
ຊ່ຶງ ໄດ້ ມີ ການ ນຳ  ສະ ເໜີ ໃຫ້ ພະ ນັກ ງານຂອງ ອົງ ການ , ຄູ່ ຮ່ວ ມ ງານ  
ພາຍນອກຕ່າງໆ ແລະ ຄູ່ ຮ່ວມ ພັດ ທະ ນາ ຕ່າງໆ. ເພ່ືອກ່ັນຕອງ 
ແລະ ວິເຄາະຂໍ້ມູນທີ່ລວບລວມໄດ້ ຈາກ ວິ ທ ີການສຳຫຼວດແບບ 
 ໃໝ່ ນີ້ໃຫ້ ມີ ຄວາມ ຖືກ ຕ້ອງ ແລະ ເປັ ນ ໄປ ຕາມ ຂະ ບວນ ການ 
ພະແນກແຜນ ທ່ີ (ຈີ ໄອ ເອັດ ສ)໌ ຂອງ ອົງ ການ ເຮ ໂລ ທຼາດ ກ່ໍ ໄດ້ ມີ  
ການ ກວດສອບ ແລະ ຮັບ ຮອງຄືນ ອີກ ເທື່ອ ໜຶ່ງ. ປ ະ ຈ ຸ ບັນ ນີ້, 
ພະ ນັກງານ ຂອງອົງ ການ ເຮ ໂລ ທຼາດ ໄດ້ນຳໃຊ້ລະບົບນຳທາງ 
ຈີໄອເອັສ ທ່ີມີຄວາມສາມາດສ່ືສານໄດ້ຢ່າງສົມບູນກັບຫ້ອງການ 
ເຮ ໂລ ທຼາດ ແລະ ພົວພັນກັບຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆຈາກ
ພາຍນອກ.

ຜົນສຳເລັດດ້ານ ອື່ນໆ ອີກ   ແມ່ນ ຝ ຶກ ອົບ ຮົມ ວິ ຊາ ສະ ເພາະດ້ານ 
ຕ່າງໆ ໃຫ້ ກັບ ພະ ນັກ ງານ. ຍ້ອນ ວ່າ ປີ 2013 ແມ່ນ ປີ ທຳ ອິດ 
ຂອງ ການ ເລ່ີມ ຕ້ົ ນ ປະ ຕິ ບັດ ງານ ຈຶ ງ່ ເຮັດ ໃຫ້ ຕ້ອງ ໄດ້ ສຸມ ໃສ່ ການ 
ຝຶກ ອົບ ຮົມ ຫຼາຍ ເພື່ອ ປັບ ປຸງ ຄວາ ມ ອາດ ສາ ມາດ  ແລະ ເພີ່ມ 
ຄວາມ ໝ້ັນໃຈ ໃຫ້ ແກ່ ພະ ນັກ ງານ. ໃນປີ 2013, ຫຼາຍໆ ການຝຶກ 
ອົບຮົມ ແລະ  ຫັຼກສູດຝຶກອົບຮົມຍົກລະດັບ ໄດ້ຈັດ ຂ້ຶນ ສຳ ລັບພະ 
ນັກງານເຊ່ັນວ່າ: ຫັຼກສູດນັກເກັບກູ້ພ້ືນຖານ ຂ້ັນ 1 ແລະ 2, ແພດ 
(ຍົກ ລ ະ ດັບ ຄື ນ) ແລະ ຫັຼກສູດຕັດບົມ. ອົງການ ມີຄວາມ ພູມ 
 ໃຈທ່ີ ສາ ມາ ດ ເປີດຫັຼກສູດ ການຝຶກອົບຮົມຂ້ຶນ ດ້ວຍ ຕົນ ເອງ ໂດຍ 
ມີ ຊ່ຽວ ຊານ ຕ່າງ ປະ ເທດ ທ່ີ ມີ ປະ ສົບ ການ ເຂ້ົາ ມາ ສິ ດ ສອນ ໃຫ້  
ຢ່າງ ເປັນ ປະ ຈຳ. ພະນັກງານບໍລິຫານຂອງອົງການ ໄດ້ເປີດຫັຼກ 
ສູດຝຶກອົບຮົມວິຊາຕ່າງໆທ່ີຈຳເປັນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂອງອົງ 
ການເຊ່ັນວ່າ:   ຫັຼກສູດການນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີໂປແກຼມເອັກເຊວ, 
ໂປແກຼມເອັສເຊັດສ ແລະ ແຜນທ່ີ (ຈີໄອເອສ໌).

ອົງການເຮ ໂລ ທຼາດ ເຊ່ືອໝ້ັນວ່າ ການສະໜອງຫັຼກສູດຝຶກອົບ  
ຮົມໃນຄ້ັງນ້ີ ບ່ໍພຽງແຕ່ຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ ພະ 
ນັກງານຂອງອົງການໃນໄລຍະສ້ັນເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ຍັງເປັນການສ່ົງ 
ເສີມອາຊີບ ຕິດ ໂຕໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈ້ົາໃນໄລຍະຍາວອີກດ້ວຍ. 
ຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດດ້ານການແພດ ທ່ີພະນັກງານ 
ຂອງອົງການ ໄດ້ ຮຽນ ຮູ້ໃນຫຼັກສູດນີ້ ບໍ່ພຽງແຕ່ນຳ ໃຊ້ເຂົ້າ ສະ  
ເພາະ ແຕ່ການຍົກຍ້າຍຄົນເຈັບຢູ່ພາກສະໜາມເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ຍັງ
ຊ່ວຍໃຫ້ພະນັກງານມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃນການ ໃຫ້ການ
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ຢູ່ໃນດິນແດນ ຂອງ ສ ປປ ລາວ.

ໃນປີ 2014, ອົງການ ຈະກຳ ນົດ ໜ້າ ວຽກ ບ  ູລິ ມະ ສິດກ ວດ ກູ້ ລບ ຕ 
ຮັບ ໃຊ້ ແຜນພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ. 
ໝາຍຄວາມວ່າ ໜ້າວຽກສຳ ຫຼ ວດ ແລະ ກ ວດ ກູ້ ຈ ະໄດ້ ມີ ການຈັດ 
ລຽງບູລິມະສິດບ່ອນທ່ີໂຄງການພັດທະນາຊົນນະຊົດ ແລະ ລຶບ 
ລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ຈະໄປຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ເພ່ືອຕອບສະໜອງ 
ຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ການສ້າງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊຸມຊົນ 
ຢູ່ທ້ອງຖ່ິນທ່ີອາໃສຢູ່ພາຍໃນແຂວງສະຫັວນນະເຂດ.  ຂ້ັນ ຕອນ 
 ໃນການກຳນົດບູລິມະສິດໜ້າວຽກເຫ່ົຼານ້ີ, ອົງການຈະມີ ການ ປະ 
ສານການປະສານງານ ຢ່າງ ໃກ້ ສິດກັບອົງການຕ່າງໆຂອງລັດ 
ຖະບານ ແລະ ອົງການເອັ ນ ຈີ ໂອອ ືນ່ ໆ .

ອົງການເຮ ໂລ ທຼາດ ໃຫ ້ຄວາມ ເຊື່ອ ໜັ້ ນວ່າ ຈະ ສືບ ຕໍ່ ປັບ ປຸງ ອົງ  
ການ ໃຫ້ ດີ ຂຶ້ນກວ່າ ເກ ົ່າ ແລະ ຈະ ປະ ກ າ ດ ຮັບ ສະ ໜັກເອົາພະ 
ນັກງານປະສານກັບຊຸມຊົນຄົນໃໝ່/ພະນັກງານໂຄ ສະ ນາສຶກ 
ສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບ ຕ ທ່ີສາມາດສ່ືສານພາສາທ້ອງຖ່ີນໄດ້ 
ຫຼາຍພາສາ (ພາສາຊົນເຜ່ົາ). ພະນັກງານຄົນໃໝ່ນ້ີ ຈະເປັນຜູ້ທົບ 
ທວນແຜນ ງານໂຄ ສະ ນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງ ໃນປະຈຸບັນ ຄືນ ໃໝ່  
ໝົດ ເພື່ອປັບປຸງວິທີການເຂົ້າເຖິງຊຸມຊົນ ແລະ ການ ດຳ ເນີນ 
ກິດຈະກຳ ໂຄ ສະ ນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບ ຕ ໃຫ້ ດີ ຂ້ຶນກ ວ່າ 
 ເກ່ົາ.

ອົງການ ຈະເລ່ັງໃສ່ການສືບຕ່ໍຂະຫຍາຍກິດຈະກຳອອກຕ່ືມໃນ

ປີ 2014 ແລະ ຈະ ສືບ ຕ່ໍສ້າງສາຍພົວພັນການເຮັດວຽກທ່ີດີກັບ 
ຄກ ລ ທ່ີ ປະ ຕິ ບັດ ວຽກຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດເຊ່ັນ ດຽວ ກັນ.

ຄູ່ ຮ່ວມ ງານ:
 ຄູ່ຮ່ວມງານຂອງອົງການເຮ ໂລ ທຼາດ ປະກອບມີ ອົງການພັດທະ 
ນາ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນຕ່າງໆ, ຊ່ຶ ງ ພ າກສ່ວນ 
 ເຫຼົ່າ ນີ້ ແມ່ນມີບົດບາດສຳຄັນຫຼາຍ ຕໍ່ການ ດຳ ເນີນ ງານຂອງອົງ 
ການເຮ ໂລ ທຼ າດ. ຜ່ານການຮ່ວມມື ແລະ ມີການພົວພັນທີ່ ດ ີ
ກັບ ພ າກ ສ່ວນ ຂ້າ ງ ເທິງນ້ີ ຈ່ຶງ ເຮັດ ໃຫ້ອົງການເຮ ໂລ ທຼ າດ ສາມາດ 
ກຳນົດເປ້ົາໝາຍໃນ ການ ເຮັດ ວຽກໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ແລະ ເຂ້ົາເຖິງ 
ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກ ການສຳຫຼວດ ແລະ ການເກັບກູ້. ອົງ 
ການເຮ ໂລ ທຼາດ ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບອົງການພັດທະນາສາກົນ 
ຕ່າງໆຫຼາຍໆໂຄງການທ່ີກຳລັງປະຕິບັດງານຢູ່ແຂວງສະ 
ຫວັນນະເຂດ ເຊ່ັນວ່າ: ອົງການເວວ ທັງ ເກີ ຮີບ, ອົງການບັນເທົາ 
ທຸກຂອງກາໂຕລິກ ແລະ ອົງການສຸພະນິມິດ ເປັນ ຕ້ົນ. ເພ່ືອເຮັດ 
ໃຫ້ ທຶນ ຊ່ວ ຍ ເຫືຼອ ຂອງ ຜູ້ ໃຫ້ ທຶນ ເກ  ີດ ຜົນ ປະ ໂຫຍດ ຫຼາຍ ຢ່າງ ອົງ 
ກ ານ ເຮ ໂລ ທຼ າດ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ຜົ ນ ໄດ້ ຮັບ ຈາກ ການ ທີ່ ໄດ້ເຮັດ 
ວຽກ ເພື່ອ ມະ ນຸດ ສະ ທຳນັ້ນ ແມ່ນ ຈ ະ ສົ່ງ ຜົນ ກະ ທົບ ດ້ານບ ວກ 
ໃຫ້ ແກ່ຊຸມ ຊົນ ທີ ່ມ ີຜົນ ກະ ທົບ ຈາກ ລບ ຕ ຢູ່ ແຂວງ ສ ະ ຫວັນ ນະ 
 ເຂດ.ໂຮງຮຽນຕ່າງໆທ່ີອົງການບັນເທົາທຸກຂອງກາໂຕລິກ 
ໄດປ້ະຕບັິດໂຄງການສະໜອງອາຫານ ທຽ່ງນັນ້ ແມ່ ນ ໄດ ້ຖກື ກຳ 
ນົດ ເປັນ ເປ້ົາ ໝາຍໃນ ການ ດຳ ເນີນ ກິດ ຈ ະ ກຳ ໂຄ ສະ ນາ ສຶກ ສາ 
ຄວາມ ສ່ຽງ ຈາກ ລບ ຕ ຂອງ ອົງ ການ ເພື່ ອ ແນ ໃສ່ເຮັດ ໃຫ ້ເດ ັກ 
ນ້ອຍ  ສາ ມາດ ເຂົ້ າ ເຖິງກິດຈະກຳໂຄ ສະ ນາ ສຶກ ສາ ຄວາມ ສ່ຽງ 

 ປະ ຈຸ ບັນ ນ ີ ້ ເດັກ ນ້ ອຍ ທ່ີ ອາ ໄສຢູ່ ບ້ານ ລາ ເຕືອງ ແມ່ນ ສາ ມາດ ແລ່ນ ຫ້ິຼນຢ ູ ່ໃນ ຊຸມ ຊົນ ໄດ ຢ່້າງ ປອດ ໄພ. ຍ້ອນ ວ່າ ອົງ ການ ເຮ ໂລ ທຼາດ ໄດ້ ດຳ 
ເນີນກິດຈ ະ ກຳ ໂຄ ສະ ນາ ສຶກ ສາ ຄວາມ ສ່ຽງ ຈາກ ລບ ຕ, ການ ສຳ ຫຼ ວດ ທ່ົວ ໄປ ແລະ ການກ ວດ ກູ້ ລບ ຕ ຢູ່ ພາຍ ໃນ ບ້ານ ຂອງ ເຂ  ົາ ເຈົ້າ.
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 ຈາກ ລບ ຕ ໄດ້ຢ່າງ ທົ່ວ ເຖິງ. ການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານກັບອົງການ 
ສຸພະນິດມິດ ນັ້ນ ອົງການເຮ ໂລ ທຼາດ ມີໜ້າທີ່ຊ່ວຍໃນການສຳ 
ຫຼວດ ແລະ ເກັບກູ້ ລບ ຕ ທີ່ຕົກຄ້າງ  ອອກ ຈາກ ເນື້ອ ທີ່ ດິນກ່ອນ 
ໂຄງການພັດທະນາທາງ ດ້ານ (ວຽກງານກະ ສິກຳ) ຈະເລີ່ມຈັດ 
ຕັ້ງປະຕິບັດ.

ຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຕ້ົນ ຕໍ ຈາກ ການ ດຳ ເນີນ ງານ ຂອງ ອົງ 
ການ ເຮ ໂລ ທຼາ ດ ແມ່ນປະຊາຊົນທ່ີ ອາ ໄສ ຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະ 
ເຂດ. ປະຊົນຊົນຜູ້ທີ່ປະເຊີນໜ້າແຕ່ລະວັນ ກັບໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກ 
ລບ ຕ ຕົກຄ້າງ ຢູ່ໃນດິນຂອງເຂົາ ເຈ້ົາ, ຢູ່ໃນພ້ືນ ທ່ີ ການ ກ່ໍ ສ້າງ ພ້ືນ  
ຖານໂຄງລ່າງ, ຢູ່ພາຍໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ຢູ່ໃນບ້ານ ຈະແມ່ນຜູ້ 
 ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຕົ້ນ ຕໍຈາກການສຳຫຼວດ, ການເກັບກູ້, 
ການທຳລາຍເຄ່ືອນ ທ່ີ ແລະ ການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງ 
ຈາກ ລບ ຕ ຈາກອົງການ ຂອງ ພ ວກ ເຮົາ ຢູ່ພາຍໃນເມືອງເຊໂປນ 
ແລະ ເມືອງວິລະບູລີ. ອົງການເຮ ໂລ ທຼາດ ໄດ້ຮັບສະໝັກເອົາພະ 

ນັກງານປະຕິບັດງານທ້ອງ ຖ່ິນ  ທ່ີ ເປັນ ຄົນ ລາວຈາກເມືອງເຊໂປນ 
ແລະ ເມືອງວິລະບູລີ ເພື່ອ ປະ ກອບ ສ່ວນ ໃຫ ້ ມີ ການ ຈ້າງ ງານ 
ເກີດ ຂຶ້ນ  ແນ ໃສ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າ ໃນການສ້າງເສດຖະກິດ-ສັງ 
ຄົມຂອງຊຸມຊົນພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ. 

ນອກ ຈາກນ້ັນ, ອົງ ການ ເຮ ໂລ ທຼາດ ຍັງ ໄດ້ ສືບ ຕ່ໍເຂ້ົາ ໄປ ມີ ສ່ວນ  
ຮ່ວມ ໃນການ ປະ ເມີນ ແລະ ປັບ ປຸງ ລະ ບຽບໃນ ການ ສຳ ຫຼ ວ ດ ເພ່ືອ 
 ກຳ ນົດ ພ້ືນ ທ່ີ  ລບ ຕ ຕົກ ຄ້າງ ຢູ່ ໃນ ສ ປ ປ ລາວ ອີກ ດ້ວຍ. ອົງ ການ 
ເຮ ໂລ ທຼາດ ເຊ່ືອ ໜ້ັນ ວ່າ ການປະເມີນ ແລະ ການພັດທະນາລະ 
ບຽບການສຳຫຼວດແບບໃໝ່ນີ້ ຈະມາ ດ ປະກອບສ່ວນອັນໃຫຍ ່
ຫຼວງໃຫ້ແກ່ການ ບັນ ລຸເປ້ົາໝາຍ ສະ ຫັດ ສະ ວັດ ດ້ານ ການພັດ 
ທະນາ ທີ 9 ຂ ອງລັດຖະບານລາວ ແນ ໃສ່ ເຮັດ ໃຫ້ ລັດ ຖະ ບານ 
ລາວ ໄດ້ ຮັບ ຜ ົ ນ ປະ ໂຫຍດ ໂດຍ ກົງ ຈາກ ການ ດຳ ເນີນ ງານ ຂອງ 
ອົງ ການ ເຮ ໂລ ທຼາດ.     

ບຸກ ຄ ະ ລາ ກອນ ໃນ ປີ 2013:
ພະນັກງານຫ້ອງການ ພະນັກງານຝ່າຍປະຕິບັດງານ (ພາ ກສະໜາມ)

ຄົນລາວ ຄົນຕ່າງປະເທດ ຄົນລາວ ຄົນຕ່າງປະເທດ

ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ

17 6 0 0 73 22 2 0

ຕົວ ເລກ ສະ ຖິ ຕິ ໃນ ປີ 2013: 
ການ ໂຄ ສະ ນາ ສຶກ ສາ ຄວາມສ່ຽງ ຈາກ ລບ ຕ

ການ ໂຄ ສະ ນາ ສຶກ ສາ ຊຸມ ຊົນ
ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ຜູ້ ຖືກ 
ເຄາະ ຮ້າຍ ຈາກ ລບ ຕ

ຈຳ ນວນ ຜູ້ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ການ 
ຊ່ວຍ ເຫຼືອ

 ການ ສຳ ຫຼ ວດ  ການ ທຳ ລາຍ ເຄື່ອນ ທີ່

ຜູ້ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ປະ ໂຫຍດ

ຈ/ນຄັ້ງ ໃຫ່ ຍ 
ຊາຍ

ໃຫ່ ຍ

ຍິງ 

ເດັກ 
ຊາຍ

 ເດັກ 
ຍິງ

ດ້ານ ການ 
ເງິນ

 ດ້ານ ການ 
ແພດ

ຈ/ນ 
ບ້ານ

ຈ/ນຄັ້ງ

ຢ້ຽມຢາມ

ຈ/ນ 
ບ້ານ 

ຈ/ນຄັ້ງ

ຢ້ຽມຢາມ

18     333  317  312    302 ບໍ່ ມີ  ບໍ່ ມີ 11 ຫຼາຍກ ວ່າ 
12 ເດືອ ນ

11 ຫຼາຍກ ວ່າ     
12 ເດືອ ນ

ເນື້ອ ທີ່ກວດ ກູ້:

ຜ່ານການກວດກູ້ (ເຮັກຕາ) ຜ່ານການສຳຫຼວດດ້ານວິຊາການ (ເຮັກຕາ)

ດິນກະສິກຳ ດິນພັດທະນາ ລວມ ດິນກະສິກຳ ດິນພັດທະນາ ລວມ

 27.7902 5.5402 33.3304 378.4974
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ລະເບີດທີ່ພົບ, ຖືກຍ້າຍ ແລະ ຖືກທຳລາຍ:

ລະເບີດທີ່ຖືກຍ້າຍ/ຖືກທຳລາຍ

ໜ້າວຽກ ບົມໃຫຍ່ ລະເບີດລູກຫວ່ານ ລະເບີດຝັງດິນ ລບຕ ຊະນິດອຶ່ນໆ ລວມ

ການ ທຳ ລາຍ ເຄື່ອນ ທີ່ 13 1,169 0 1,283 2,465

ການກ ວດ ກູ້ 0 763 0 993 1,756

  ລວມ 13 1,932 0 2,276 4,221

ພື້ນ ທີ່ ການ ປະ ຕິ ບັດ ງານ:
ໜ້າວຽກ  ແຂວງ ແລະ ເມືອງ  ທີ່ ປະ ຕິ ບັດ ກິດ ຈະ ກຳ

ການກວດ ກູ້ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ-ເມືອງເຊໂປນ ແລະ ເມືອງວິລະບູລີ

ການ ສຳ ຫຼວດ ແລະ ການ ທຳ ລາຍ ເຄືຶຶ່ອນ ທີ່ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ-ເມືອງເຊໂປນ ແລະ ເມືອງວິລະບູລີ

ການ ໂຄ ສະ ນາ ສຶກ ສາ ຄວາມ ສ່ຽງ ຈາກ ລບ ຕ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ-ເມືອງເຊໂປນ ແລະ ເມືອງວິລະບູລີ

ທາງ ດ້ານ ການ ເງິນ:
ການໃຊ້ຈ່າຍໃນປີ 2013 (ໂດລາສະຫະລັດ)

 ລາຍ ການ ຈຳ ນວນ

ຄ່າ ໃຊ ້ຈ ່າຍ ສຳ ລັບ ບຸກ ຄ ະ ລາ ກອນ 560,642.40

ຄ່າ ໃຊ ້ຈ ່າຍ ສຳ ລັບການ ປະ ຕິ ບັດ ງານ 535,743.99

ຄ່າ ໃຊ ້ຈ ່າຍ ສຳ ລັບການ ປະ ຕິ ບັດ ງານພ ິເສດ ບໍ່ ມີ

ຄ່າ ໃຊ ້ຈ ່າຍ ສຳ ລັບ ຊ ື້ ວັດ ຖຸ-ຊັບ  ສິນ ຄົງ ທີ່ 20,507.72

ຄ່າ ໃຊ ້ຈ ່າຍ ສຳ ລັບ ຊ ື້ ວັດ ຖຸ-ຊັບ ສິນ ບໍ່ ຄົງ ທີ່ 312,513.69

 ລວມ 1,429,407.80

ການ ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ຂອງ ຜູ ້ໃຫ ້ທຶນ ໃນ ປີ 2013 (ໂດ ລາ ສະ ຫ ະ ລັດ)

ຜູ້ ໃຫ ້ທຶນ ເງິນ ທີ່ ໄດ ້ຮັບ ໃນ ປີ 2013 

ກະ ຊວງ ການ ຕ່າງ ປະ ເທດ ອາ ເມ ລິ ກາ-ຫ້ອງ ການ ຫຼຸດ 
ຜ່ອນ ອ າ ວຸດ ແລະ ການ ສູ້ ຮົບ

1,339,407.80

ເງິນ ບໍ ລິ ຈາກ ໃຫ ້ແກ່ ອົງ ການ ເຮ ໂລ ທຼາດ (ທຶນ ຕົ້ນ ຕໍ) 90,000.00

 ລວມ 1,429,407.80
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ບໍລິສັດເກັບກູ້ ລບຕ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ

ກິດ ຈ ະ ກຳ ໃນ ປິ 2013: 
ໃນ 2013, ບໍລິສັດອາສາ ເກັບ ກູ້ ລະ ເບີດ ຈຳກັດ ໄດ້ດຳເນີນການສຳ 
ຫຼວດ ແລະ ກວດກູ້ ລບຕ ຕາມແລວຕິດຕ້ັງເສົາສາຍສ່ົງໄຟຟ້າ 
ແຮງສູງ 115 ກິໂລວັດ ແລະ 500 ກິໂລວັດ ຈາກເມືອງຊຽງເງິນ 
ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຫາ ເມືອງຫົງສາ-ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ຈາກ 
ເມືອງຫົງສາ ຫາ ຊຽງຮອນ-ແຂວງໄຊຍະບູລີ ເຊ່ັນດຽວກັນ.

ຜົນ ສຳ ເລັດ ໃນ ປີ 2013: 
 J ໄດ້ສໍາເລັດການກວດກູ້ ລບຕ ໃນພ້ືນທ່ີການກໍ່ສ້າງຖານເສົາ 

ໄຟຟ້າແຮງສູງ 115 ກິໂລວັດ ຈໍານວນ 20 ຕ້ົນ, ກວດກູ້ໃນ 
ເນ້ືອທ່ີ 6x6 ແມັດ ສໍາລັບແຕ່ລະຕ້ົນ, ລວມທັງໝົດ 80 ຂຸມ, 
ໃນເນ້ືອທ່ີທັງໝົດ 2,880 ຕາແມັດ.

 J ໄດ້ສໍາເລັດການກວດກູ້ ລບຕ ໃນພ້ືນທ່ີການກໍ່ສ້າງຖານເສົາໄຟ
ຟ້າແຮງສູງ 500 ກິໂລວັດ ຈໍານວນ 9 ຕ້ົນ, ກວດກູ້ໃນເນ້ືອທ່ີ 
10x10 ແມັດ ສໍາລັບແຕ່ລະຕ້ົນ, ລວມທັງໝົດ 36 ຂຸມ, ໃນ 
ເນ້ືອທ່ີທັງໝົດ 36,000 ຕາແມັດ.

ບໍລິສັດອາສາ ເກັບກູ້ລະເບີດ ຈໍາກັດ 

ວຽກ ຈຸດ ສຸມ ໃນ ປີ 2014: 
ບໍລິສັດອາສາ ເກັບ ກູ້ ລະ ເບີດ ຈຳກັດ ຈະ ສືບ ຕ່ໍ ວຽກ ທ່ີ ຍັງ ບ່ໍ ທັນສຳ  
ເລັດ ໃນ ປີ 2013, ຊ່ຶງ ມ  ີດ່ັງ ລຸ່ມນ້ີ:

 J ສືບຕໍ່ກວດກູ້ ລບຕ ໃນພື້ນທີ່ການກ່ໍສ້າງເສົາໄຟຟ້າແຮງສູງ 
115 ກິໂລວັດ ຈາກສະຖານນີໄຟຟ້າໂຄກສະອາດ ຫາ ສວນ 
ວີຕາ ຢູ່ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນເນື້ອທີ່ທັງ 
ໝົດ 10,000 ຕາແມັດ.

 J ສື ບຕ່ໍຕິດຕາມວຽກການກໍ່ສ້າງສະໜາມກ໋ອບຢູ່ເມືອງຄໍາ, 
ແຂວງຊຽງຂວາງ.

 J ສືບຕ່ໍດໍາເນີນການສໍາຫຼວດໃນເຂດພ້ືນທ່ີກ່ໍສ້າງເຂ່ືອນໄຟຟ້າ
ນ້ໍາງຽບ ຢູ່ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ.

ລູ ກ ຄ້າ: 
 J ບໍ ລິ ສັດຊຽນການ ໄຟ ຟ້າ  ຈ ໍາ ກັດ
 J ປະ ຊາ ຊົນ ທີ ່ອາ ໄສ ຢູ່ໃນ ເຂດ ໂຄງ ການ ຂ ອງ ບໍ ລ ິສັດ ອາ ສາ

ບຸກ ຄະ ລາ ກອນ ໃນ ປີ 2013:
ພະນັກງານຫ້ອງການ ພະນັກງານຝ່າຍປະຕິບັດງານ (ພາ ກສະໜາມ)

ຄົນລາວ ຄົນຕ່າງປະເທດ ຄົນລາວ ຄົນຕ່າງປະເທດ

ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ

2 1 0 0 10 1 0 0

ພື້ນ ທີ່ ການ ປະ ຕິ ບັດ ງານ:
ໜ້າວຽກ  ແຂວງ ແລະ ເມືອງ  ທີ່ ປະ ຕິ ບັດ ກິດ ຈະ ກຳ

ການກວດ ກູ້ ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ແຂວງໄຊ ຍະ ບູ ລີ ແລະ ນະ ຄອນ ຫຼວງວຽງ ຈັນ

ການສຳຫຼວດ ແລະ ການທຳລາຍເຄື່ອນທີ່ ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ແຂວງໄຊ ຍະ ບູ ລີ ແລະ ນະ ຄອນ ຫຼວງວຽງ ຈັນ

ທາງ ດ້ານ ການ ເງິນ: ການໃຊ້ຈ່າຍໃນປີ 2013 (ໂດລາສະຫະລັດ)

 ລາຍ ການ ຈຳ ນວນ

ຄ່າ ໃຊ້ ຈ ່າຍ ສຳ ລັບ ບຸກ ຄ ະ ລາ ກອນ 73,500

ຄ່າ ໃຊ້ ຈ ່າຍ ສຳ ລັບການ ປະ ຕ ິບັດ ງານ 5,350

ຄ່າ ໃຊ້ ຈ ່າຍ ສຳ ລັບການ ປະ ຕ ິບັດ ງານພິ ເສດ 8,500

ຄ່າ ໃຊ້ ຈ ່າຍ ສຳ ລັບ ຊ ື້ ວັດ ຖຸ-ຊັບ ສິນ ຄົງ ທີ່ 12,250

ຄ່າ ໃຊ້ ຈ ່າຍ ສຳ ລັບ ຊ ື້ ວັດ ຖຸ-ຊັບ  ສິນ ບໍ ່ຄົງ ທີ່ 93,350

 ລວມ 108,950
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ການ ສະ ໜັບ ສະ ໜູນຂອງ ຜູ້ ໃຫ້ ທຶນ ໃນ ປີ 2013 (ໂດ ລາ ສ ະ ຫະ ລັດ)

 ຜູ້ ໃຫ້ ທຶນ ຈຳ ນວນ

ທຶນ ຂອງ ບໍ ລິ ສັດ ເອງ 108,950

 ລວມ 108,950
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 ບໍ ລິ ສັດ ພົນ ສັກ ດາ  ເກັບ ກູ ້ລະ ເບີ ດ ຈຳ ກັດ (ພີ ເອ ັດ ສ໌ດີ)

ກິດ ຈ ະ ກຳ ໃນ ປີ 2013: 

ໃນປີ 2013, ບໍ ລິ ສັດ ພົນ ສັກ ດາ ເກັບ ກູ້ ລະ ເບີດ  ຈຳ ກັດ (ພີ ເອັດ ສ໌ 
 ດີ) ໄດ  ້ສື ບ ຕ່ໍ ກ ວດກູ້ ລບ ຕ ໃຫ ແ້ກ່  ບໍ ລິສັດຊູມຸລະ ທ່ີປະຕິບັດໂຄງ 
ການ ຢູທີ່່ບ້ານພະນວນດົງ, ເມືອງປາກຊ່ອງ, ແຂວງຈຳປາສັກ 
ໃນເນື້ອທີ່ 207 ເຮັກຕາ. 

ບໍລິສັດພີເອັດສ໌ດີ ໄດ້ສໍາເລັດ 100% ການກວດກູ້ ແລະ ທຳ 
ລາຍ ລບຕ ໃຫ້ແກ່ ບໍລິສັດຊູມູລະ ຢູ່ບ້ານພະນວນດົງ, ເມືອງ 
ປາກຊ່ອງ, ແຂວງຈຳປາສັກ ໃນເນື້ອທີ່ 207 ເຮັກຕາ. 

ວຽກ ຈຸດ ສຸມ ໃນ ປີ 2014: 
 J ບໍລິສັດພີເອັດສ໌ດີ ຈະ ສືບ ຕໍ່ ດຳ ເນີນ ການກ ວດ ກູ້ ລບ ຕ ຕື່ມ 

 ອີກ ໃຫ້ແກ່ ບໍລິສັດຊູມູລະ ໃນ ເນື້ອ ທີ ່ປູກ ໄມ ້ ເປັນ ຢາ ຢູ່ບ້ານ 
ນາ ເຕີ, ພ້າວ ແລະ ສະ ຫ ວັນ ເມືອງ ຢູ່ແຂວງ ສາ ລະ ວັນ ລວມ 
ເນື້ອທີ່ 200 ເຮັກຕາ.

 J ສືບ ຕໍ່ ດຳ ເນີນ ການກ ວດ ກູ້ ລບ ຕ ໃນ ເນື້ອ ທີ່ ໂຄງ ການ ຕິດ ຕັ້ງ 
ສາຍ ສົ່ງ ໄຟ ຟ້າ ເຂົ້າ  33 ບ້ານ ຢູ່ 3 ເມ ືອງ ຂອງ ແຂວງ ຫົວ 
ພັນ ລວມໄລ ຍະ ທາງ 154 ກິ ໂລ ແມັດ. 

ບຸກ ຄະ ລາ ກອນ ໃນ ປີ 2013:
ພະນັກງານຫ້ອງການ ພະນັກງານຝ່າຍປະຕິບັດງານ (ພາ ກສະໜາມ)

ຄົນລາວ ຄົນຕ່າງປະເທດ ຄົນລາວ ຄົນຕ່າງປະເທດ

ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ

4 3 0 0 47 13 0 0

ຕົວ ເລກ ສະ ຖິ ຕິ ໃນ ປີ 2013:
ຜ່ານການກວດກູ້ (ເຮັກຕາ)

ດິນກະສິກຳ ດິນພັດທະນາ ລວມ

207 0 207

ລະເບີດທີ່ພົບ, ຖືກຍ້າຍ ແລະ ຖືກທຳລາຍ:

ລະເບີດທີ່ຖືກຍ້າຍ/ຖືກທຳລາຍ

ໜ້າວຽກ ບົມໃຫຍ່ ລະເບີດລູກຫວ່ານ ລະເບີດຝັງດິນ ລບຕ ຊະນິດອຶ່ນໆ ລວມ

ການກ ວດ ກູ້ 0 0 0 0 0

 ລວມ 0 0 0 0 0

 J ບໍ ລິ ສັ ດເກັບ ກູ້ ລະ ເບີດ ເຈ ມັດ

ລູກ ຄ້າ: 

 J ບໍ ລິ ສັດ ຊ ູມຸລະ
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ພື້ນ ທີ່  ການປະ ຕິ ບັດ ງານ:
ໜ້າວຽກ  ແຂວງ ແລະ ເມືອງ  ທີ່ ປະ ຕິ ບັດ ກິດ ຈະ ກຳ

ກ ວດ ກູ້ ເມ ືອງ ປາກ ຊ່ອງ-ແຂວງ ຈຳ ປາ ສັກ

ທາງ ດ້ານ ການ ເງິນ: 
ການໃຊ້ຈ່າຍໃນປີ 2013 (ໂດລາສະຫະລັດ)

 ລາຍ ການ ຈຳ ນວນ

ຄ່າ ໃຊ ້ຈ ່າຍ ສຳ ລັບ ບຸກ ຄ ະ ລາ ກອນ

ຄ່າ ໃຊ ້ຈ ່າຍ ສຳ ລັບການ ປະ ຕິ ບັດ ງານ

ຄ່າ ໃຊ ້ຈ ່າຍ ສຳ ລັບການ ປະ ຕິ ບັດ ງານພ ິເສດ

ຄ່າ ໃຊ ້ຈ ່າຍ ສຳ ລັບ ຊ ື້ ວັດ ຖຸ-ຊັບ ສິນ ຄົງ ທີ່

ລວມ 800,000

ການ ສ ະ ໜັບ ສະ ໜູນ ຂອງ ຜູ້ ໃຫ ້ ທຶນ ໃນ ປີ 2013 (ໂດ ລາ ສ ະ ຫ ະ ລັດ)
 ຜູ້ ໃຫ້ ທຶນ ຈຳ ນວນ

ທຶນ ຂອງ ບໍ ລິ ສັດ ເອງ 800,000

ລວມ 800,000
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ບໍ ລິ ສັດ ສີ ບຸນ ເຮືອງ ເກັບ ກູ້ ລະ ເບີດ ຈຳ ກັດ (ເອັດ ສ໌ ບີ ເຫັດ)

ກິດ ຈະ ກຳ ໃນ ປີ 2013: 
ໃນ ປີ 2013, ບໍ ລິ ສັດ ສີ ບຸນ ເຮືອງ ເກັບ ກູ້ ລະ ເບີ ດ ຈຳ ກັດ ໄດ້ ຮັບ ເໝົາ 
ເກັບ ກູ້ ລບ ຕ ໃຫ້ ແກ່ ບໍ ລິ ສັດ ສະ ໂຕ ລາ ເອັນ ໂຊ ຢູ່ ເມືອງນອງ ແລະ 
ເຊ ໂປນ- ແຂວງ ສະ ຫວັນ ນະເຂດ ແລະ ເມືອງ ຕະ ໂອ້ຍ- ແຂວງ  
ສາ ລະ ວັນ. 

ຜົນ ສຳ ເລັດ ໃນ ປີ 2013: 
ການ ເກັບ ກູ້ ລບ ຕ ຂອງ ບໍ ລິ ສັດ ໃນປິ 2013 ແມ່ນ ປະ ສົບ ຜົນ 
ສຳເລັດຕາມ ແຜນ ການ ທ່ີ ວາງ ໄວ້, ຊ່ຶງ ສະ ແດງ ອອກ ສາ ມາດເກັບ 
 ກູ້ ລບ ຕ ອອກ ຈ າກ ເນື ້ອ ທີ ່ໄດ້ທັງໝົດ ໌520 ເຮັກ ຕາ (ຢູ່ ແຂວງ 
ສະ ຫວັນ ນະ ເຂດ 382 ເຮັກ ຕາ ແລະ ຢູ ່ແຂວງ ສາ ລະ ວັນ 138 
ເຮັກ ຕາ).

ລູ ກ ຄ້າ: 
ໃນ ປີ 2013, ລູກ ຄ້າ ຂອງ ເຮົາ ແມ່ນບ ໍລິ ສັດ ສະ ໂຕ ລາ ເອັນ ໂຊ.

ບຸກ ຄ ະ ລາ ກອນ ໃນ ປີ 2013:
ພະນັກງານຫ້ອງການ ພະນັກງານຝ່າຍປະຕິບັດງານ (ພາ ກສະໜາມ)

ຄົນລາວ ຄົນຕ່າງປະເທດ ຄົນລາວ ຄົນຕ່າງປະເທດ

ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ

1 2 0 0 40 5 0 0
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ຕົວ ເລກ ສະ ຖິ ຕິ ໃນ ປີ 2013:
ການກ ວດ ກູ້:

ຜ່ານການກວດກູ້ (ເຮັກຕາ)

ດິນກະສິກຳ ດິນພັດທະນາ ລວມ

520 0 520

ລະເບີດທີ່ພົບ, ຖືກຍ້າຍ ແລະ ຖືກທຳລາຍ:

ລະເບີດທີ່ຖືກຍ້າຍ/ຖືກທຳລາຍ

ໜ້າວຽກ ບົມໃຫຍ່ ລະເບີດລູກຫວ່ານ ລະເບີດຝັງດິນ ລບຕ ຊະນິດອຶ່ນໆ ລວມ

ການກວດກູ້ 0 360 18 0 378

ພື້ນ ທີ່ການ ປະ ຕິ ບັດ ງານ:
ໜ້າວຽກ  ແຂວງ ແລະ ເມືອງ  ທີ່ ປະ ຕິ ບັດ ກິດ ຈະ ກຳ

ການກວດກູ້ ເມືອງນອງ, ເມ ືອງ ເຊ ໂປນ-ແຂວງ ສ ະ ຫ ວັນ ນະ ເຂດ.

ເມືອງຕະ ໂອ້ຍ-ແຂວງ ສາ ລະ ວັນ.

ທາງ ດ້ານ ການ ເງິນ: 
ການໃຊ້ຈ່າຍໃນປີ 2013 (ໂດລາສະຫະລັດ)

 ລາຍ ການ ຈໍານວນ

ຄ່າ ໃຊ ້ຈ ່າຍ ສຳ ລັບ ບຸກ ຄ ະ ລາ ກອນ 139,000

ຄ່າ ໃຊ ້ຈ ່າຍ ສຳ ລັບການ ປະ ຕິ ບັດ ງານ 31,600

ຄ່າ ໃຊ ້ຈ ່າຍ ສຳ ລັບການ ປະ ຕິ ບັດ ງານພ ິເສດ 0

ຄ່າ ໃຊ ້ຈ ່າຍ ສຳ ລັບ ຊ ື້ ວັດ ຖຸ-ຊັບ ສິນ ຄົງ ທີ່ 37,500

ຄ່າ ໃຊ ້ຈ ່າຍ ສຳ ລັບ ຊ ື້ ວັດ ຖຸ-ຊັບ ສິນ ບໍ່ ຄົງ ທີ່ 19,200

 ລວມ 227,300

ການ  ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ຂອງ ຜູ້ ໃຫ ້ ທຶນ ໃນ ປີ 2013 (ໂດ ລາ ສ ະ ຫ ະ ລັດ)
 ຜູ້ ໃຫ້ ທຶນ  ຈຳ ນວນ

ທຶນ ຂອງ ບໍ ລິ ສັດ ເອງ 250,000

ລວມ 250,000
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ບໍ ລິ ສັດ ແສງ ເພັດ ເກັບ ກູ້ ລະ ເບ ີດ ຈຳ ກັດ (ເອັດສ໌ ພີ)

ກິດ ຈະ ກຳ ໃນ ປີ 2013: 
ໃນ ປີ 2013, ບໍ ລິ ສັດ ເອັດ ສ໌ ພີ ເກັບ ກູ້ ລະ ເບີດ ຈຳ ກັດ (ແສງ ເພັດ) 
ໄດ້ດຳ ເນີນ ການກວດ ກູ້ ລບ ຕ ໃນ ເຂດ ພື້ນ ທີ່ ໂຄງ ການ ຕິດ ຕັ້ງ 
ສາຍ ສົ່ງ ໄຟຟ້າ, ສະ ຖານ ນີ ໄຟ ຟ້າ ແລະ ໂຄງ ການ ສ້າງ ເຂື່ອນ 
ໄຟ ຟ້າ.  

 J ຕ ະ ຫຼອດ ການ ດຳ ເນີນ ງານ ພ ວກ ເຮົາ ສາ ມາດກ ວດ ກູ້ ແລະ 
ທຳ ລາຍ ລບ ຕ  ໃຫ ້ ແກ ່ລັດ ວິ ສະ ຫະ ກິດ ໄຟ ຟ້າ ລາວໃນ ຂອ ບ 
 ເຂດ  ຊາຍ ແດ ນໂຄງ ການ ກໍ່ ສ້າງ ເຂື່ອນ ໄຟ ຟ້າ ນໍ້ າ ຈຽນ (ແຕ ່ 
ເມືອງ ທ່າ ໂທມ ຫາ ເມືອງ ຄູນ-ແຂວງ ຊຽງ ຂວາງ) ໃນ ເນື້ອ ທີ່ 
1,100 ເຮັກ ຕາ. 

 J  ໄດ້ ສໍ າ ເລັດການກ ວດ ກູ້ ລບ ຕ ໃນ ເນື້ອ ທີ່ ໂຄງກ ານ ຕ ິດ ຕັ້ງ 
ສາຍ ສົ່ງໄຟ ຟ້າ ຄວາມ ແຮງ 115 ກ ິໂລ ວັດ ຈາກ ສະ ຖານ ນີ 
ໄຟ ຟ້າ ໜອງ ເດີນ ຫາ   ສະ ຖານ ນີ ໄຟ ຟ້າເຊ ໂນ ຫາ  ສະ ຖານ 
 ນີ ໄຟ ຟ້າພິນ-ແຂວງ ສະ ຫວັນ ນະ ເຂດ ໃນ ເນ້ືອ ທ່ີ 3,020,000 
ຕາ ແມັດ.

 J ໄດ້ ສໍ າ ເລັດການກ ວດ ກູ້ ລບ ຕ ໃນ ຂອບ ເຂດ ຊາຍ ແດນອ ອ້ມ 

 ສະ ຖານ ນີ ໄຟ ຟ້າ ໜອງ ເດີນ, ສະ ຖານ ນີ ໄຟ ຟ້າເຊ ໂນ ແລະ 
ສະ ຖານ ນີ ໄຟ ຟ້າພິນ-ແຂວງ ສະ ຫວັນ ນະ ເຂດ ໃນ ເນື້ອ ທີ່ 
240,000 ຕາ ແມັດ.

 J ໄດ້ ສໍ າ ເລັດການກ ວດ ກູ້ ລບ ຕ ໃນ ເນື້ອ ທີ່ ໂຄງກ ານ ຕ ິດ ຕັ້ງ  
ເສົາ ສົ່ງໄຟ ຟ້າ ຄວາມ ແຮງ 500 ກ ິໂລ ວັດ ລວມ ມີ ທັງ ໝົດ 
473 ຕົ້ນ, ກ ວດ ກູ້ໃນ ເນື້ອ ທີ່ 15 ແມັດ x 15 ແມັດ x 3 ແມັດ 
ສຳ ລັບ ແຕ່ ລະຕົ້ນ ລວມ ເນື້ອ ທີ່ ທັງ ໝົດ 319,275 ຕາ ແມັດ. 

ວຽກ ຈຸດ ສຸມ ໃນ ປີ 2014: 
ບໍ ລິ ສັດ ເອັດ ສ໌ ພີ ວາງ ແຜນ ຈະກ ວດ ກູ້ ລບ ຕ ໃນ ເນ້ືອ ທ່ີ ໂຄງກ ານ  
ຕ ດິ ຕ້ັງ ສາຍ ສ່ົງໄຟ ຟ້າ ຄວາມ ແຮງ 115 ກິ ໂລ ວັດ ແລະ ສະ ຖານ 
 ນີ ໄຟ ຟ້າ ຈາກ ແຂວງ ສະ ຫວັນ ນະ ເຂດ ຫາ ແຂວງ ສາ ລະ ວັນ ໄລ 
ຍະ ທາງ 75 ກ ິໂລ ແມັດ (187 ເຮັກ ຕາ). 

 ລູກ ຄ້າ: 
ລູກ ຄ້າ ຂອງ ເຮົາ ໃນ ປີ 2013 ແມ່ນ ກະ ຊ ວງ ພະ ລັງ ງານ ແລະ ບໍ່ 
ແຮ່.

ບຸກ ຄະ ລາ ກອນ ໃນ ປີ 2013:
ພະນັກງານຫ້ອງການ ພະນັກງານຝ່າຍປະຕິບັດງານ (ພາ ກສະໜາມ)

ຄົນລາວ ຄົນຕ່າງປະເທດ ຄົນລາວ ຄົນຕ່າງປະເທດ

ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ

15 11 0 0 86 6 0 0

ຕົວ ເລກ ສະ ຖ ິ ຕິ ໃນ ປີ 2013:
ເນື້ອ ທີ່ກວດ ກູ້:

ຜ່ານການກວດກູ້ (ເຮັກຕາ)

ດິນກະສິກຳ ດິນພັດທະນາ ລວມ

0 1,458 1,458

ລະເບີດທີ່ພົບ, ຖືກຍ້າຍ ແລະ ຖືກທຳລາຍ:

ລະເບີດທີ່ຖືກຍ້າຍ/ຖືກທຳລາຍ

ໜ້າວຽກ ບົມໃຫຍ່ ລະເບີດລູກຫວ່ານ ລະເບີດຝັງດິນ ລບຕ ຊະນິດອຶ່ນໆ ລວມ

ການກວດກູ້ 2 320 0 501 823

ພື້ນ ທີ່ ການ ປະ ຕິ ບັດ ງານ:
ໜ້າວຽກ  ແຂວງ ແລະ ເມືອງ  ທີ່ ປະ ຕິ ບັດ ກິດ ຈະ ກຳ

ການກ ວດ ກູ້ ແຂວງ ຊຽງ ຂວາງ ແລ ະ ສະ ຫວັນ ນະ ເຂດ
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ທາງ ດ້ານ ການ ເງິນ: 
ການໃຊ້ຈ່າຍໃນປີ 2013 (ໂດລາສະຫະລັດ)

 ລາຍ ການ ຈໍ າ ນວນ

ຄ່າ ໃຊ້ ຈ ່າຍ ສຳ ລັບ ບຸກ ຄ ະ ລາ ກອນ

ຄ່າ ໃຊ້ ຈ ່າຍ ສຳ ລັບການ ປະ ຕິ ບັດ ງານ

ຄ່າ ໃຊ້ ຈ ່າຍ ສຳ ລັບການ ປະ ຕິ ບັດ ງານພິ ເສດ

ຄ່າ ໃຊ້ ຈ ່າຍ ສຳ ລັບ ຊ ື້ ວັດ ຖຸ-ຊັບ  ສິນ ຄົງ ທີ່

ຄ່າ ໃຊ້ ຈ ່າຍ ສຳ ລັບ ຊ ື້ ວັດ ຖຸ-ຊັບ  ສິນ ບໍ່ ຄົງ ທີ່

 ລວມ 3,183,128

ການ  ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ຂອງ ຜູ້ ໃຫ ້ ທຶນ ໃນ ປີ 2013 (ໂດ ລາ ສ ະ ຫ ະ ລັດ)
 ຜູ້ ໃຫ ້ທຶນ  ຈຳ ນວນ

ທຶນ ຂອງ ບໍ ລິ ສັດ ເອງ 3,661,128

ລວມ 3,661,128
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ບໍ ລິ ສັດ ເອັກ ທີ ດີ ເກັບ ກູ້ ລະ ເບ ີດ ຈຳ ກັດ (ເອັກ ທີ ດີ)

ກິດ ຈະ ກຳ ໃນ ປີ 2013: 
ໃນ ປີ 2013, ບໍ ລິ ສັດ ເອັກ ທ ີດີ ໄດ້ດຳ ເນີນ ການກວດ ກູ້ ລບ ຕ 
ໃຫ້ ແກ່  ພະ ແນກ ສາຍ ສົ່ງ-ກະ ຊວງ ພະ ລັງ ງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ໃນ 
ເຂດ ພື້ນ ທີ ່ໂຄງ ການ ຕິດ ຕັ້ງ ສາຍ ສົ່ງ ໄຟຟ້າ ແລະ ສະ ຖານ ນີ ໄຟ  
ຟ້າ, ຊຶ່ງ  ການກ ວດ ກູ້ ໄດ້ ເລີ່ມ ຕົ້ນ ຂຶ້ນ ໃນ ເດືອ ນ ເມສາ 2013. 
ນອກຈາກນ ັນ້, ບໍ ລິ ສັດ ເອັກ ທີ ດີ ຍັງໄດ້ດຳ ເນີນ ການກວດ ກູ້ ລບ ຕ 
ໃນ ເຂດ ພື້ນ ທີ່ໂຄງ ການ ຕິດ ຕັ້ງ ສາຍ ສົ່ງ ໄຟຟ້າ ຄວາມ ແຮງ 115 
ກິ ໂລ ວັດ ຈາກ ທ່າ ສະ ລ າ ຫາ ຫຼັກ ຊ າວ ແລະ  ດຶງ ໄປຫາ  ສະ ຖານ  
ນີ ໄຟ ຟ້າ ຫຼັກ ຊາວ ຢູ ່ແຂວງ ບໍ ລິ ຄຳ ໄຊ. 

 ຜົນ ສຳ ເລັດ ຕົ້ນ ຕໍ  ໃນ ປີ 2013: 
1. ການກ ວດ ກູ້ ລບ ຕ ຢູ ່ເມືອງ ຄຳ ເກີດ ໃນ ເຂດ ພື້ນ ທີ່ໂຄງ ການ 
ຕິດ ຕັ້ງ ສາຍ ສົ່ງ ໄຟຟ້າ ຄວາມ ແຮງ 115 ກ ິໂລ ວັດ ຈາກ ທ່າ ສະ 
ລາ ຫາ ຫຼັກ ຊາວ:

 J ໄດ ້ສໍ າ ເລັດການກ ວດ ກູ້ ລບຕ ໃນ ເນື້ອ ທີ່ ໂຄງກ ານ ຕ ິດ ຕັ້ງ  
ເສົາ ສ່ົງໄຟ ຟ້າ ຈຳ ນວນ 151 ຕ້ົນ ກວດ ກູ້ໃນ ເນ້ືອ ທ່ີ 15 ແມັດ 
x 15 ແມັດ x 6 ແມັດ ສຳ ລັບ ແຕ່ ລະຕ້ົນ ລວມ ເນ້ືອ ທ່ີ ທັງ 
ໝົດ 94,375 ຕາ ແມັດ. 

 J  ໄດ້ ສໍ າ ເລັດການກ ວດ ກູ້ ລບ ຕ ໃນ ຂອບ ເຂດ ຊາຍ ແດນອ ອ້ມ 
 ໂຄງການ ຕ ິດ ຕັ້ງ ສາຍ ສົ່ງ ໄຟ ຟ້າ ໃນ ເນື້ອ ທີ່ 750,000 ຕາ 
ແມັດ.

2. ການກ ວດ ກູ້ ລບ ຕ ຢູ່ ເມືອງ ຄຳ ເກີດ ໃນ ເຂດ ພື້ນ ທີ່ສະ ຖານ ນ ີ
ໄຟ ຟ້າ ຫຼັກ ຊາວ:

 J ໄດ້ ສໍ າ ເລັດການກ ວດ ກູ້ ລບ ຕ ໃນ ຂອບ ເຂດ ຊາຍ ແດນອ ອ້ມ 
ສະ ຖານ ນີ ໄຟ ຟ້າຫຼັກ ຊາວ ໃນ ເນື້ອ ທີ່ 90,000 ຕາ ແມັດ.

ວຽກ ຈຸດ ສຸມ ໃນ ປີ 2014: 
ໃນ ປີ 2014, ບໍ ລິ ສັດ ເອັກ ທີ ດີ ວາງ ແຜນ ຈະກ ວດ ກູ້ ລບ ຕ ໃຫ້ ແກ່  
ໂຄງການ ກໍ່ ສ້ າງ ເຂື່ອນ ໄຟ ຟ້ ານໍ້ າ ອູ ໃນ ເຂດ ພື້ນ ທີ່ ໂຄງ ການ ຕິ ດ 
 ຕັ້ງ ສາຍ ສົ່ງໄຟ ຟ້າ ແລະ ສະ ຖານ ນີ ໄຟຟ້າ ແຕ່ ນາ ໝໍ້ -ແຂວ ງ 
 ອຸ ດົມ ໄຊ  ຫາ ເມືອງບ ຸນໃຕ້-ແຂວງ ຜົ້ງ ສາ ລີ ຄວາມ ຍາວ 120 ກ ິ
ໂລ ແມັດ. 

 ລູກ ຄ້າ: 
ກະ ຊ ວງ ພະ ລັງ ງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່.

ບຸກ ຄະ ລາ ກອນ ໃນ ປີ 2013:
ພະນັກງານຫ້ອງການ ພະນັກງານຝ່າຍປະຕິບັດງານ (ພາ ກສະໜາມ)

ຄົນລາວ ຄົນຕ່າງປະເທດ ຄົນລາວ ຄົນຕ່າງປະເທດ

ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ

3 1 0 0 36 0 0 0

ຕົວ ເລກ ສະ ຖ ິ ຕິ ໃນ ປີ 2013:
ເນື້ອ ທີ່ກວດ ກູ້:

ຜ່ານການກວດກູ້ (ເຮັກຕາ)

ດິນກະສິກຳ ດິນພັດທະນາ ລວມ

0 93 93

ລະເບີດທີ່ພົບ, ຖືກຍ້າຍ ແລະ ຖືກທຳລາຍ:

ລະເບີດທີ່ຖືກຍ້າຍ/ຖືກທຳລາຍ

ໜ້າວຽກ ບົມໃຫຍ່ ລະເບີດລູກຫວ່ານ ລະເບີດຝັງດິນ ລບຕ ຊະນິດອຶ່ນໆ ລວມ

Clearance 0 0 0 0 0

ພື້ນ ທີ່ ການ ປະ ຕິ ບັດ ງານ:
ໜ້າວຽກ  ແຂວງ ແລະ ເມືອງ  ທີ່ ປະ ຕິ ບັດ ກິດ ຈະ ກຳ

ການກ ວດ ກູ້ ທ່າ ສະ ລ າ, ຫຼັກຊາວ-ເມ ືອງ ຄຳ ເກີດ-ແຂວງ ບໍ ລິ ຄຳ ໄຊ
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ທາງ ດ້ານ ການ ເງິນ: 
ການໃຊ້ຈ່າຍໃນປີ 2013 (ໂດລາສະຫະລັດ)

 ລາຍ ການ ຈໍ າ ນວນ

ຄ່າ ໃຊ ້ຈ ່າຍ ສຳ ລັບ ບຸກ ຄ ະ ລາ ກອນ 96,000

ຄ່າ ໃຊ ້ຈ ່າຍ ສຳ ລັບການ ປະ ຕິ ບັດ ງານ 75,000

ຄ່າ ໃຊ ້ຈ ່າຍ ສຳ ລັບການ ປະ ຕິ ບັດ ງານພ ິເສດ 0

ຄ່າ ໃຊ ້ຈ ່າຍ ສຳ ລັບ ຊ ້ື ວັດ ຖຸ-ຊັບ  ສິນ ຄົງ ທີ່ 200,000

ຄ່າ ໃຊ ້ຈ ່າຍ ສຳ ລັບ ຊ ້ື ວັດ ຖຸ-ຊັບ ສິນ ບໍ່ ຄົງ ທີ່ 12,000

 ລວມ 315,500

ການ ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ຂອງ ຜູ້ ໃຫ ້ ທຶນ ໃນ ປີ 2013 (ໂດ ລາ ສ ະ ຫ ະ ລັດ)

 ຜູ້ ໃຫ້ ທຶນ  ຈຳ ນວນ

ທຶນ ຂອງ ບໍ ລິ ສັດ ເອງ

ລວມ 250,000
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ບໍ ລິ ສັດ ແບັກ ເທັກລາວ ເກັບ ກູ້ລະ ເບີດ ຈຳ ກັດ (ແບັກ ເທັກ)

 J ໄດ້ກວດກູ້ເສ້ັນທາງເຂ້ົາຫາພ້ືນທ່ີການສໍາຫຼວດບ່ໍແຮ່ຂອງ   
ບໍລິສັດສໍາຫຼວດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ຢູເອັມເອັມຊີ ຢູ່ເມືອງວຽງຄໍາ 
ແຂວງຫຼວງພະບາງ.

 J ໄດ້ດໍາເນີນການກວດກູ້ ລບຕ ໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດໄຟຟ້ານ້ໍາເທີນ   
2 ເປັນຕົ້ນແມ່ນລະເບີດບົມໃຫ່ຍ, ເຂດພື້ນທີ່ບ່ອນທີ່ມີປາ 
ລົງ, ທາງເຂົ້າຫາໂຄງການປັບປຸງຕາຄ່າຍສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ 
ຄວາມ ແຮງ 500 ກິໂລວັດ ຢູ່ເມືອງຍົມມະວາດ ແຂວງຄໍາ 
ມ່ວນ.

 J ກວດກູ້ ລບຕ ໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດສໍາຫຼວດຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ່ຢູເອັມເອັມ 
ຊີ ຢູ່ເມືອງວຽງຄໍາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ.

 J ກວດກູ້ ລບຕ ຢູ່ໃຕ້ນ້ໍາ ເພ່ືອສະໜັບສະໜູນການເຮັດບົດຄ້ົນ 
ຄ້ວາກ່ຽວກັບສະພາບແວດລ້ອມຂອງນ້ໍາຂອງມະຫາວິທະ 
ຍາໄລໂທລູດ ໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດໄຟຟ້ານ້ໍາເທີນ ຢູ່ເມືອງນາກາຍ 
ແຂວງຄໍາມ່ວນ. 

 J ກວດກູ້ ລບຕ ໃນເຂດພ້ືນທ່ີໆເຮັດການທົດລອງກ່ຽວກັບຟີ   
ຊິກຂອງບໍລິສັດຊານໄຊຂຸດຄ້ົນແຮ່ອາລູມີນຽມ.

 J ກວດກູ້ ລບຕ ໃນເຂດຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ່ ໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດນ້ໍາເທີນ 
ຢູ່ແຂວງຄໍາມ່ວນ.

 J ກວດກູ້ ລບຕ ເພ່ືອສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດນ້ໍາເທີນ ໃນ 
ການສ້າງຮ່ອງລະບາຍນ້ໍາເຂ່ືອນຢູ່ເມືອງນາກາຍ, ແຂວງຄໍາ 
ມ່ວນ. 

 J ກວດກູ້ ລບຕ ບ່ອນທາງເຂ້ົາຫາພ້ືນທ່ີສໍາຫຼວດກ່ຽວກັບຊີວະ 
ນານາພັນ ແລະ ສັດນ້ໍາ ຂອງບໍລິສັດເອັນເອັນ 3 ຢູ່ເຂດພາກ 
ເໜືອຂອງລາວ. 

ຜົນ ສຳ ເລັດ ຕົ້ນ ຕໍ ໃນ ປີ 2013: 
ແບັກເທັກ ຍັງຄົງສືບຕໍ່ຮັກສາຊື່ສຽງທາງດ້ານຄຸນນະພາບໃນ 
ການກວດກູ້ ລບຕ, ຊ່ຶງແບັກເທັກ ໄດ້ຊະນະການເຮັດສັນຍາກັບ 
ລູກຄ້າຕ່າງໆໃນການບໍລິການກວດກູ້ ລບຕ ໃຫ້ ເພ່ືອສະໜັບສະ 
ໜູນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ກວດກູ ້ ລບຕ 
ເພ່ືອພັດທະນາທາງດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ເຂດພ້ືນທ່ີຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ່. 
ນອກຈາກສ່ິງທ່ີກ່າວມາຂ້າງເທິງນ້ັນ, ແບັກເທັກ ຍັງໄດ້ສືບຕ່ໍ ແລະ 
ຂະຫຍາຍການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ      ລບຕ     ຢູ່ໃນເຂດ 
ພ້ືນທ່ີເຮັດວຽກຂອງບໍລິສັດອີກດ້ວຍ. ວຽກງານດ່ັງກ່າວ ຈະບ່ໍສາ 
ມາດເກີດຂ້ຶນໄດ້ ຖ້າປັດສະຈາກການສະໜັບສະໜູນຢ່າງເອ້ືອ 
ເຟ້ືອເພ່ືອແຜ່ຂອງລູກຄ້າ. 
ພ້ອມນ້ັນ, ແບັກເທັກ ຍັງໄດ້ສືບຕ່ໍຝຶກອົບຮົມຫັຼກສູດການນໍາໃຊ້ 
ເຄ່ືອງສະຫວ່ານຂຸດເຈາະເລິກໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ເປັນເວລາ 3 
ມ້ື, ຫັຼກສູດບໍ າ ລຸ ງຄືນການປະຖົມພະຍາບານຂ້ັນຕ້ົນ ແລະ ການ 
ນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕ້ີ.  

ບໍລິສັດແບັກເທັກລາວ ເກັບກູ້ລະເບີດ ແມ່ນບໍລິສັດສາຂາໃນເຄືອ 
ຂອງກຸ່ມບໍລິສັດແບັກເທັກໂລກ ແລະ ໄດ້ເຂ້ົາມາຕ້ັງສາຂາຢູ່ໃນ 
ສປປ ລາວ ເພ່ືອໃຫ້ບໍລິການອັນມີຄຸນນະພາບສູງໃນການແກ້ໄຂ 
ບັນຫາລບຕ/ລະເບີດຝັງດິນຢູ່ພາຍໃນພາກພ້ຶນ ແລະ ເຂດປາຊີ 
ຟິກ. 
ບໍລິສັດແບັກເທັກ ແມ່ນບໍລິສັດສະມາຊິກໃນບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດ 
ທ່ີດໍາເນີນທຸລະກິດບໍລິການກ່ຽວກັບການກວດກູ້ລະເບີດຂອງ 
ໂລກ. ມີຫ້ອງການໃຫ່ຍຕ້ັງຢູ່ປະເທດອັງກິດ ແລະ ມີບໍລິສັດສາ 
ຂາຕ້ັງຢູ່ປະເທດດູໄບ, ອົດສະຕຼາລີ, ກໍາປູເຈຍ, ອີລັກ, ສປປ ລາວ 
ແລະ ໂມຊໍາບິກ. ແບັກເທັກ ເລ່ີມດໍາເນີນທຸລະກິດບໍລິການທາງ 
ດ້ານການກວດກູ້ ລບຕ ໃນໂລກ ແຕ່ປີ 1999 ເປັນຕ້ົນມາຈົນເຖິງ 
ປະຈຸບັນ ແລະ ໄດ້ສໍາເລັດໂຄງການກວດກູ້ ລບຕ ຢູ່ຫຼາຍກວ່າ 
45 ປະເທດ. 
ບັນດາຜົນງານທ່ີແບັກເທັກ ເຄີຍປະຕິບັດຜ່ານມາ ປະກອບມີ 
ການກວດກູ້ ລບຕ, ລະເບີດຝັງດິນ, ການລົງສືບສວນຫາສາ 
ເຫດ ແລະ ສໍາຫຼວດເບ່ິງ ລບຕ ຕົກຄ້າງຢູ່ພ້ືນທ່ີຕົວຈິງ ທັງຢູ່ໃນ 
ພຶ້ນດິນ ແລະ ຢູ່ໃຕ້ນ້ຳ, ການກວດກາຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ, 
ການປະເມີນເບ່ິງຄວາມສ່ຽງ, ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການກວດ 
ກູ້ ລບຕ, ສະໜອງວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ໃຫ້ຄໍາປຶກສາກ່ຽວກັບ 
ການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ. 
ນອກຈາກນ້ັນ, ແບັກເທັກ ຍັງໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານຊ່ຽວຊານແບບ 
ອິດສະຫຼະທ່ີມີປະສົບການສູງກ່ຽວກັບທຸກບັນຫາທ່ີພົວພັນກັບ 
ບັນຫາ ລບຕ, ຊ່ຶງລູກຄ້າຂອງແບັກເທັກ ປະກອບມີ ລັດຖະບານ, 
ອົງການປ້ອງກັນຊາດ, ສະຫະປະຊາຊາດ, ສະຫະພາບເອີລົບ, 
ອັງກິດ, ກຸ່ມນາໂຕ, ກຸ່ມປະເທດທ່ີມີບ່ໍນ້ໍາມັນ, ອາຍແກັດ, ອຸດສະ 
ຫະກໍາກ່ໍສ້າງຕ່າງໆ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນ ທັງພາຍ 
ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ບ່ໍວ່າຈະຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມໃດກ່ໍ ຕາມ 
ເປັນຕ້ົນແມ່ນ ປະເທດທ່ີມີສົງຄາມ ແລະ ຫັຼງສົງຄາມສ້ິນສຸດ.  
ແບັກເທັກ ສັນຍາຈະສະໜອງການບໍລິການທີ່ມີປະສິດທິພາບ 
ແລະ ປະສິດທິຜົນ ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຂອງ 
ລູກຄ້າ ໂດຍຜ່ານການດໍາເນີນງານແບບໃໝ່ ແລະ ມີມືອາຊີບ, 
ພະນັກງານມີຄວາມຫ້າວຫັນ, ມີສຸຂະພາບທ່ີແຂງແຮງ, ມີການ 
ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ ເຂ້ົາໃນການດໍາເນີນງານ ແລະ ມີພະນັກ 
ງານຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດທ່ີມີປະສົບການສູງ ຜ່ານການຝຶກອົບ 
ຮົມພາກສະໜາມມາເປັນຢ່າງດີ, ຊ່ຶງຢ້ັງຢືນໄດ້ຈາກມາດຕະຖານ 
ສາກົນຮັບຮອງການປະຕິບັດງານ ໄອເອັດໂອ 9001:2008, ໄອ 
ເອັດໂອ 18001 ແລະ ໄອເອັດໂອ ໄອ400ແອວ.

ກິດ ຈະ ກຳ ໃນ ປີ 2013:
ຕະຫຼອດປີ 2013, ແບັກເທັກ ໄດ້ດໍາເນີນກິດຈະກໍາຕ່າງໆດັ່ງ     
ລຸ່ມນີ້:

 J ໄດ້ສະໜັບສະໜູນການກວດກູ້ ລບຕ ໃຫ້ແກ່ການດໍາເນີນກິດ 
ຈະກໍາໃນການສໍາຫຼວດຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ່ຂອງບໍລິສັດລາວຊານໄຊ 
ຢູ່ເມືອງຊານໄຊ, ແຂວງອັດຕະປື. 
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ອີງຕາມສະພາບເສດຖະກິດໃນປີ 2013, ແບັກເທັກ ກ່ໍຄືກັບບັນ 
ດາອົງການອ່ືນໆ ທ່ີໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບຂ້ໍຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຢ່າງໃນ 
ຊ່ວງປີຜ່ານມາ, ຊ່ຶງມັນກ່ໍເປັນໂຕກະຕຸ້ນອີກຢ່າງໜ່ຶງ ທ່ີເຮັດໃຫ້ 
ເຮົາຕ້ອງມີຄວາມເຂ້ັມແຂງຂ້ຶນຕ່ືມ ເພ່ືອໃຫ້ສາມາດຍາດເອົາໄດ້ 
ບັນດາໂຄງການຕ່າງໆ ທ່ີຕ້ອງການຢາກກວດກູ້ ລບຕ. ເຖິງຢ່າງ 
ໃດກ່ໍຕາມ, ການປະເຊີນໜ້າສ່ິງທ້າທາຍດ່ັງກ່າວນ້ັນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ 
ພວກເຮົາຕ້ອງມີການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານຄົນລາວ ໃຫ້ມ ີ
ຄວາມຮູ້ ແລະ ມີຄຸນນະພາບໃນການກວດກູ້ ລບຕ ໃຫ້ຫຼາຍຂ້ຶນ 
ກວ່າເກ່ົາ. ພ້ອມນ້ັນ, ພວກເຮົາ ກ່ໍຍັງໄດ້ດໍາເນີນການພັດທະນາ 
ຂີດຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານອີກດ້ວຍ       ໃນໄລຍະເຮັດການ 
ຝຶກອົບຮົມ. 
ແບັກເທັກ ໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມຫັຼກສູດການນໍາໃຊ້ ຈີໄອເອັດ 
ແລະ ອາກຈີໄອເອັດ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂອງບໍລິສັດ, ສືບຕ່ໍປັບ 
ປຸງຄວາມຮູ້ຂອງພະນັກງານອາວຸໂສ ໂດຍການສ່ົງໄປຮຽນຕ່ໍລະ 
ດັບປະລິນຍາໂທສາຂາການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານວຽກງານພັດທະ 
ນາ, ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບພາສາອັງກິດໃຫ້ພະນັກງານຖາວອນທ່ີ 
ເປັນຄົນລາວ (ນັກທໍາລາຍ ລບຕ ຂ້ັນ 3 ແລະ ຂ້ັນ 4), ຜູ້ຊ່ວຍບໍລິ 
ຫານ, ທັກສະໃນການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາທຸລະກິດ, ການ 
ວາງແຜນທຸລະກິດ, ແຜນການຕະຫຼາດ ແນໃສ່ປັບປຸງຄວາມສາ
ມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານທ້ອງຖ່ິນທ່ີເປັນຄົນລາວ. 
ແບັກເທັກ ໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມຫັຼດສູດບໍ າ ລຸງຄືນກ່ຽວກັບການ 
ເຮັດປະຖົມພະຍາບານຂັ້ນຕົ້ນ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານທັງໝົດທີ່ມີ 
ສ່ວນຮ່ວມໃນການກວດກູ້ ລບຕ ໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດຂຸດຄ້ົນແຮ່ທາດ
ອາລູມີນຽມແອວເອັດເອັມ, ຊ່ຶງພາຍຫັຼງຈົບຫັຼກສູດແລ້ວ ກ່ໍໄດ້ມີ
ການມອບໃບຢ້ັງຢືນສາກົນໃຫ້ແຕ່ລະຄົນ ທ່ີເຂ້ົາຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ 
ມອບໂດຍນັກສໍາມະນາກອນຄົນຕ່າງປະເທດ, ຊ່ຶງກອງປະຊຸມ
ຝຶກອົບຮົມດ່ັງກ່າວນ້ີ ຈັດຂ້ຶນໃນເດືອນພະຈິກ 2013.
ນອກຈາກນ້ັນ, ໃນປີ 2013 ແບັກເທັກ ຍັງໄດ້ຂະຫຍາຍກໍາລັງ 
ການກວດກູ້ ລບຕ ຂ້ຶນຕ່ືມອີກຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນ ເພ່ືອສະໜອງ 
ການບໍລິການກວດກູ້ ລບຕ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. ຮອດທ້າຍປີ 
2013, ແບັກເທັກ ໄດ້ເຄ່ືອນໄຫວວຽກງານກວດກູ້ ລບຕ ໃຫ້ແກ່ 
ລູກຄ້າ ຢູ່ໃນ 4 ແຂວງທ່ີມີ ລບຕ ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ ຄື: 

 J ແຂວງ ອັດ ຕະ ປ ື
 J ແຂວງ ເຊກອງ
 J ແຂວງ ຄຳ ມ່ວນ
 J  ແຂວງ ຫຼວງ ພະ ບ າງ

ນອກຈາກນ້ັນ, ແບັກເທັກ ຍັງໄດ້ສະໜັບສະໜູນການທົດລອງ 
ສືບສວນຫາ ລບຕ ແບບນໍາໃຊ້ຟີຊິກ ຢູ່ເມືອງຊານໄຊ, ສືບຕໍ ່
ປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊີການກວດກູ້ ລບຕ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບ 
ເຄ່ືອງມືທ່ີ ຈະນໍາໃຊ້ເຂ້ົາໃນການກວດກູ້ ລບຕ ໃຫ້ດີຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາ.

ຂ່າວ ດີ: 
ແບັກ ເທັກ ໄດ້ ສືບ ຕ່ໍເຮັດ ວຽກ ຕາມ ສັນ ຍາ ໃຫ  ້ແກ່ ບໍ ລິ ສັດ ລາວ ຊານ 
ໄຊ ຂຸດ ຄົ້ນ ບໍ່ ແຮ່, ບໍ ລິ ສັດ ລີ ໂອ ທິນ ໂຕ ເພື່ອ ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ໃຫ້ 
ແກ່ ການ ສຳ ຫຼວດ ແຮ່ ທາ ດ ອາ ລູ ມີ ນຽມ ຢູ່ ແຂວງ ອັດ ຕະ ປື. ນອ ກ 
ຈາກນ້ັນ, ພວກ ເຮົາ ຍັງ ໄດ້ ສືບ ຕ່ໍ ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ  ກວ ດ ກູ້ ລບ ຕ 
ຢ່າງ ເປັນ ປະ ຈຳ ໃຫ້ ແກ່ ໂຄງ ການການ ສຳ ຫຼວດ ບ່ໍ ແຮ່ ຂອງ ບໍ ລິ ສັດ 
ຢູ ນາຍ ເຕັດຢູ່ ທາງ ພາກ ເໜືອ ແລະ ບໍ ລິ ສັດ ນ້ຳ ເທີນ ສຳ ລັບ ໂຄງ 
ການ ຕິດ ຕ້ັງ ໄຟ ຟ້າ. 

ຜ່ານ ການ ດໍາ ເນີນ ງານ ຂ້າງ ເທິງນ້ັນ, ແບັກ ເທັກ ໄດ້ ມີ ການ ຝຶກ ອົບ  
ຮົມ ແລະ ຮັບ ສ ະ ໝັກ ພະ ນັກ ງານ ຄົນ ລາວຕ່ືມ ຫຼາຍ 1,000 ຄົນ 
ໃນ ປີ 2013 ເພ່ືອ ນຳ ໃຊ້ ເຂ້ົາ ໃນ ການ ຖາງ ປ່າ ແລະ ປະ ກອບ ເປັນ 
ທີມ ງານ ແນ ໃສ່ ສ້າງ ເສດ ຖະ ກິດ ຢູ່ ໃນ ຊຸມ ຊົນ ໃຫ້ ດີ ຂ້ຶນ. 

ວຽກ ຈຸດ ສຸມ ໃນ ປີ 2014:
ແບັກ ເທັກ ຈະ ສືບ ຕ່ໍເຮັດ ວຽກ ຮ່ວມ ກັບ ບັນ ດາ ອົງ ການ ຈັດ ຕ້ັງ ຕ່າງໆ  
ຢູ່ ໃນ ສ ປ ປ ລາວ ໃນ ການກວດ ກູ້ ລບ ຕ ອອກ ຈາກ ພ້ື ນ . ພວກ ເຮົາ 
ຈະ ສືບ ຕ່ໍ ຮັບ ສະ ໜັກ ພະ ນັກ ງານ ຄົນ ລາວ ຢູ່ ທ້ອງ ຖ່ິນ ເພ່ືອ ປະ ກອບ 
ເຂ້ົາ ເປັນ ທີມກວດ ກູ້ ລບ ຕ ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ໃຫ້ ແກ່ ບໍ ລິ ສັດ ລາວ ຊານ 
ໄຊ, ຢູ ເອັມ ເອັມ ຊີ ຢູ່ ເມືອງວຽງ ຄຳ, ແຂວງ ຫຼວງ ພະ ບາງ ແລະ ບໍ ລິ 
ສັດ ນ້ຳ ເທີນ ຢູ່ ແຂວງ ຄຳ ມ່ວນ. 

ແບັກ ເທັກ ຈະ ສືບ ຕ່ໍ ຮັກ ສາ ສາຍ ສຳ ພັນ ທ່ີ ດີ ກັບ ບັນ ດາ ອົງ ການ ຈັດ 
ຕ້ັງ ຂອງ ລາວ ແລະ ຕ່າງ ປະ ເທດ ທ່ີ ມີ ສ່ວນ ກ່ຽວ ຂ້ອງ ກັບ ອົງ ການ 
ຂອງ ເຮົາ. ໃນ ປີ 2014 ພວກ ເຮົາ ຈະ ສຸມ ໃສ່ກວດ ກູ້ ລບ ຕ ໃຫ້ ແກ່ 
ໂຄງ ການ ທາງ ລົດ ໄຟ ລາວ-ຈີນ ແລະ ບໍ ລິ ສັດ ພູ ເບ້ຍ ມາຍນ້ິງ ຢູ່ 
ແຂວງ ຊຽງ ຂວາງ. 

ພ້ອມນ້ັນ, ແບັກ ເທັກ ກ່ໍ ຈະ ສືບ ຕ່ໍ ສຸມ ໃສ່ ຮັກ ສາ ແລະ ປັບ ປຸງ ເພ່ີມ 
ເຕີມ ການ ດຳ ເນີນ ງານ ໃຫ້ ມີ ຄວາມ ປອດ ໄພ ເພ່ືອ ເຮັດ ໃຫ້ ອຸ ບັດຕິ 
ເຫດ ເປັນ ສູນ ທ່ີ ອາດ ຈະ ສ່ົງ ຜົນ ກະ ທົບ ຕ່ໍ ການ ດຳ ເນີນ ງານ. 

ພວກ ເຮົາ ຈະ ສືບ ຕ່ໍ ປັບ ປຸງ ມາດ ຕະ ຖານ ການ ດຳ ເນີນ ງານ ຂອງ ບໍ 
ລິ ສັດ ໃນ ຂົງ ເຂດ ວຽກບຸກ ຄະ ລາ ກອນ, ສຸ ຂະ ພາບ, ຄວາມ ປອດ 
ໄພ, ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ບໍ ລິ ຫານ ສ່ິງ ແວດ ລ້ອມ ແລະ ຈັດ ການ ຝຶກ ອົບ 
ຮົມ  ກ່ຽວ ກັບ:  

 J ການ ພົວ ພັນ ຕິດ ຕໍ່ ສື່ ສານ.
 J ຂັ້ນ ຕອນ ໃນ ການ ຖາງ ປ່າ.
 J ການ ດຳ ເນີນ ງານ ຢ່າງ ມີ ຄວາມ ປອດ ໄພ.
 J ການ ດຳ ເນີນ ງານ ໃຫ້ ສອດ ຄ່ອງ ກັບ ມາດ ຕະ ຖານ ສາ ກົນ ໃນ  

ການ ກວດ ກູ້ ລະ ເບີດ ຝັງ ດິນ, ມາດ ຕະ ຖານ ແຫ່ງ ຊາດ ແລະ 
ມາດ ຕະ ຖານ ການ ປະ ຕິ ບັດ ງານ. 

 J ການ ກວດ ກາ ຄຸ້ມ ຄອງ ຄຸນ ນະ ພາບ ພາຍ ໃນ.
 J ການ ບັນ ທຶກວຽກ ປະ ຈຳ ວັນ. 
 J ການ ບັນ ທຶກຂໍ້ ມູນ ພື້ນ ທີ່ ສຳ ເລັດ ການກວດ ກູ້. 
 J ຂ້ັນ ຕອນ ໃນ ການມອບ ໂອນ ດິນໃຫ້ ເຈ້ົາ ຂອງ ພາຍ ຫັຼງ ສ ຳເລັດ  

ການກວ ດ ກູ້.

ລູ ກ ຄ້າ: 
ໃນປີ 2013 ແບັກເທັກ ໄດ້ສືບຕໍ່ຮັດແໜ້ນສາຍພົວພັນທີ່ດີກັບ 
ລູກຄ້າ 3 ລາຍໃຫ່ຍຄື ບໍລິສັດຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ່ລາວ-ສັນໄຊ, ບໍລິສັດ 
ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 2 ແລະ ບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ຢູນາຍເຕັດ.
ໃນຊ່ວງປີ 2013 ແບັກເທັກ ສາມາດກວດກູ້ເນື້ອທີ່ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 
100 ເຮັກຕາ ແລະ ໄດ້ມອບໂອນດິນທີ່ກວດກູ້ ແລ້ວຄືນໃຫ້ເຈົ້າ 
ຂອງດິນເພ່ືອນໍາໃຊ້ເຂ້ົາໃນການຜະລິດ ໂດຍປັດສະຈາກຄວາມ 
ຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ ຕົກຄ້າງ.
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 ບຸກ ຄະ ລາ ກອນ ໃນ ປີ 2013:
ພະນັກງານຫ້ອງການ ພະນັກງານຝ່າຍປະຕິບັດງານ (ພາ ກສະໜາມ)

ຄົນລາວ ຄົນຕ່າງປະເທດ ຄົນລາວ ຄົນຕ່າງປະເທດ

ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ

1 2 1 1 109 0 1 0

ເນື້ອ ທີ່ກວດ ກູ້:

ຜ່ານການກວດກູ້ (ເຮັກຕາ) ຜ່ານການສຳຫຼວດດ້ານວິຊາການ (ເຮັກຕາ)

ດິນກະສິກຳ ດິນພັດທະນາ ລວມ ດິນກະສິກຳ ດິນພັດທະນາ ລວມ

0 39.73 39.73 0 0 0

ລະເບີດທີ່ພົບ, ຖືກຍ້າຍ ແລະ ຖືກທຳລາຍ:

ລະເບີດທີ່ຖືກຍ້າຍ/ຖືກທຳລາຍ

ໜ້າວຽກ ບົມໃຫຍ່ ລະເບີດລູກຫວ່ານ ລະເບີດຝັງດິນ ລບຕ ຊະນິດອຶ່ນໆ ລວມ

ການ ທຳ ລາຍ ເຄື່ ອນ ທີ່ 0 0 0 0 0

ການກວດ ກູ້ 0 87 2 171 260

  ລວມ 0 87 2 171 260

ພື້ນ ທີ່ ການ ປະ ຕິ ບັດ ງານ:
ໜ້າວຽກ  ແຂວງ ແລະ ເມືອງ  ທີ່ ປະ ຕິ ບັດ ກິດ ຈະ ກຳ

ການກວດ ກູ້ ເມືອງ ຊານ ໄຊ-ແຂວງ ອັດ ຕະ ປື, ເມ ືອງ ຍົມ ມະ ລາດ ແລະ ນາ ກາຍ-ແຂວງ ບ ໍລ ິຄຳ ໄຊ ແລະ 
ເມືອງວຽງ ຄ ຳ-ແຂວງ ຫຼວງ ພະ ບ າງ

ການ ສຳ ຫຼ ວດ ແລະ ການ ທຳ ລາຍ ເຄື ່ອນ ທີ່ ເມືອງວຽງ ຄ ຳ-ແຂວງ ຫຼວງ ພະ ບ າງ

ທາງ ດ້ານ ການ ເງິນ: 
ການໃຊ້ຈ່າຍໃນປີ 2013 (ໂດລາສະຫະລັດ)

 ລາຍ ການ ຈຳ ນວນ

 ລວມ 901,000

ການ  ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ຂອງ ຜູ້ ໃຫ ້ ທຶນ ໃນ ປີ 2013 (ໂດ ລາ ສ ະ ຫ ະ ລັດ)
ຜູ້ ໃຫ ້ທຶນ ຈຳ ນວນ

ທຶນ ຂອງ ບ ໍລ ິສັດ ເອງ 901,000

ລວມ 901,000
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ບໍ ລິ ສັດ ມິວ ເຊີດສ໌ ເກັບ ກູ້ ລະ ເບີດ ຈຳ ກັດ (ມິວ ເຊີດສ໌)

ກິດ ຈະ ກຳ ໃນ ປີ 2013: 
ໃນ ປີ 2013,  ຖື ໄດ້ ວ່າ ເປັນ ປີ ທຳ ອິດ ທ່ີອົງ ການ ມິວ ເຊີດ ສ໌  ສາ ມາດ ເຮັດ 
ສຳ ເລັດ ວຽກ ງານ ຂອງ ຕົນ ໄດ້ ພາຍ ຫຼັງ  ທີແຍກຕົນ ເອງ  ອອກ ຈາກ ບໍ ລິ 
ສັດ ຮ່ວມ ຫຸ້ນ ມາ ເປັນ ບໍ ລິ ສັດຈຳ ກັດ ພຽງ ຜູ້ ດຽວ. ພ້ອມ ນ້ັນ, ກ່ໍ ເປັນ ປີ ທ່ີ 
ຄົບ ຮອບ 20 ປີ ພໍ ດີ ໃນ ການ ປະ ຕິ ບັດ ວຽກ ງານກວດ ກູ້ ລບ ຕ ຢູ່ ໃນ ສ ປ ປ 
ລາວ. ໃນ ຊ່ວງ 2 ທົດ ສະ ວັດ ທ່ີ ຜ່ານ ມາ ບໍ ລິ ສັດ ສາ ມາດ ດຳ ເນີນການ 
ກວດກູ້ ລບ ຕ ໄດ້ ຫຼາຍກວ່າ 70 ໂຄງ ການ, ສາ ມາດກວດ ກູ້  ເນ້ືອ ທ່ີ ໄດ້ 
ຫຼາຍກວ່າ 1,000 ເຮັກ ຕາ ແລະ ທຳ ລາຍ ລບ ຕ ໄດ້ ຫຼາຍກວ່າ 10,000 
ໜ່ວຍ. 

ໃນ ປີ 2013, ມິວ ເຊີດ ສ໌ ໄດ້ ມ  ີການ ປັບ ໃຊ້ ລະ ບົບ ການກວດ ກາ ຄຸ້ມ ຄອງ  
ຄຸນ ນະ ພາບ ເພ່ືອ ສ ບື ຕ່ໍ ປັບ ປຸງ ການ ເຮັດ ວຽກ ໃຫ້ ມີ ຄວາມ ປອດ ໄພ ແລະ 
ໃຫ້ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ຜະ ລິດ ຫຼາຍ ຂ້ຶນກວ່າ ເກ່ົາ. ນອກ ຈາກ ນ້ັນ , ມິວ ເຊີດ ສ໌ ຍັງ 
ໄດ້ ປັບ ໃຊ້ ນະ ໂຍ ບາຍ ແລະ ຂ້ັນ ຕອນ ຕ່າງໆ ທ່ີຫ້ອງ ການ ໃຫ່ ຍ ນຳ ໃຊ້ຢູ່  
ແຄນ ເບີ ລາ ແລະ ອົດ ສະ ຕຼາ ລີ.    ປະ ຈຸ ບັນ ນ້ີ, ້      ລະ ບົບ ການກວດ ກາ ຄຸ້ມ ຄອງ  
ຄຸນ ນະ ພາບຂອງ ພວກ ເຮົາ ແມ່ນ ໄດ້ ນຳ ໃຊ ້ເຂົ້າ ໃນ ການ ປະ ຕິ ບັດ ງານ 
ເປັນ ທ່ີ ຮຽບ ຮ້ອຍ ແລ້ວ, ສ່ວນ ວ່າ ການກວດ ສອບພາຍນອກນ້ັນ  ມີ ແຜນ  
ຈະ ເລີ່ມ ຕົ້ນ ດຳ ເນີນໃນ ປີ 2014.  ອີງ ໃສ່ ການ ດຳ ເນີນ ການກວດ ສອບ  
ພາບນອກ ທ່ີ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ສຳ ເລັດ  ຈ່ຶງ ເຮັດ ໃຫ້ ບໍ ລິ ສັດມິວ ເຊີດສ໌ ໄດ້ ຮັບ ການ 
ຢ້ັງ ຢືນ ຮັບ ຮອງ ທາງ ດ້ານມາດຕະ ຖານ ສາ ກົ ນ ໃນ ການ ດຳ ເນີນ ງານ 
9001:2008 ແລະ ໂອ ເຫັດ ເອັດ ສ໌ ເອ ເອັດ ສ໌ 18001:2007 ກ່ ຽວ ກັບລະ 
ບົບ ການກວດ ກາ ຄຸ້ມ ຄອງ ຄຸນ ນະ ພາບ.

ໃນ ຊ່ວງ ປີ 2013, ມິວ ເຊີດ ສ໌ ໄດ້ ສ້າງ ຫ້ອງ ການ ຕາງໜ້າ ຂ້ຶນຢູ່ ຮ່າ ໂນ້ຍ, 
ສ ສ ຫວຽດ ນາມ, ຊ່ຶງ ເປ້ົາ ໝາຍ ແມ່ນ ເພ່ືອ ນຳ ເອົາ ບົດ ຮຽນ ໃນ ການກວດ 
ກູ້ ລບ ຕ ຢູ່ ໃນ ສ ປ ປ ລາວ ເຂ້ົາ ໄປ ນຳ ໃຊ້ ຢູ່ ທ່ີນ້ັນ ເພ່ືອ ຊ່ວຍ ເຫືຼອ ປະ ຊາ 
ຊົນ ຊາວ ຫວຽດ ນາມ. 

ການກວດ ກູ້ ລບ ຕ ອອກ ຈາກ ພ້ືນ ທ່ີ  ເພ່ືອ ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ໃຫ້ ແກ່ ການ 
ພັດ ທະ ນາ ມີ ຄວາມ ປອດ ໄພຢູ່ ໃນ ແຂວງ ທ່ີ ມີ ຄວາມ ທຸກ ຍາກ  ແມ່ນ ເພ່ຶືອ 
ນຳ ເອົາ ຜົນ ປະ ໂຫຍດມາ ໃຫ້ ແກ່ ປະ ຊາ ຊົນ ລາວ ບັນ ດາ ເຜ່ົາ ທັງ ໝົດ.  ບໍ ລິ  
ສັດ ມິວ ເຊີດ ສ໌ ໃນ ນາມ ເປັນ ບໍ ລິ ສັດ  ເອ ກະ ຊົນສະ ແຫວງ ຫາ ຜົນ ກຳ ໄລ 
ດຳ ເນີນ ການກວດ ກູ້ ລບ ຕ ໂດຍ ປັດ ສະ ຈາກ ທຶນ ຊ່ວຍ ເຫືຼອ ຂອງ ປະ ເທດ 
ຜູ້ ໃຫ້ ທຶນ. 

ຕະ ຫຼອດ ປີ 2013, ມິວ ເຊີດ ສ໌ ສາ ມາດກວດ ກູ້ ເນ້ືອ ທ່ີ ໄດ້ 646,370 ຕາ 
ແມັດ ໃນ ຄວາມ ເລິກ 25 ຊັງ ຕີ ແມັດ ແລະ ເນ້ືອ ທ່ີ ຈຳ ນວນ 673,171 
ຕາ ແມັດ ໃນ ລະ ດັບ ຄວາມ ເລິກ ເກີນ 25 ຊັງ ຕີ ແມັດ ໂດຍ ປະ ກອບ ມີ:

1.    ເຂດພື້ນ ທີ່ ສຳ ຫຼວດ ບໍ່ ແຮ່
2. ເຂດ ບໍ່ ແຮ່
3.  ເຂດການ ກໍ່ ສ້າງ
4. ເຂດພ້ືນທ່ີສຶກສາຄວາມເປັນ ໄປ ໄດ້ໃນການຕິດຕ້ັງໝ້ໍແບ່ງ 

ຈ່າຍໄຟຟ້າ
5.  ເຂດການ ພັດ ທະ ນາ ຂອງ ຊຸມ ຊົນ.

ມິວ ເຊີດສ໌ ສາ ມາດ ທຳ ລາຍ ລບ ຕ ທີ່ ພົບ ເຫັນ  ໄດ້ ຈຳ ນວນ 393 ໜ່ວຍ 
ແລະ ລບ ຕ ນ້ອຍ ຊະ ນິດ ອື່ນໆ ຫຼາຍກວ່າ 1,000 ສິ້ນ ສ່ວນ. 

ມິວ ເຊີດ ສ໌ ສັນ ຍາ ວ່າ ຈະ ຈະ ສືບ ຕໍ່ ປະ ຕິ ບັດ ການກວດ ກູ້ ລບ ຕ ເພື່ອ ຫຼຸດ 
ຜົນ ຜົນ ກະ ທົບ ຈາກ ລບ ຕ ຢູ່ ໃນ ສ ປ ປ ລາວ  ຕໍ່ ໄປ ອີກໃນ ອະນາຄົດ 
ແລະ ຈະ ສືບ ຕໍ່ ຮັກ ສາ ຊື່ ສຽງ  ທີ່ວ່າ “ ເປັນ ບໍ ລິ ສັດເກັບ ກູ້  ລບ ຕ ທີ່ ດີ ເລີດຢູ່   
ໃນຂົງເຂດອາ ຊີ”.

ຜົນ ສຳ ເລັດ ຕົ້ນ ຕໍ ໃນ ປີ 2013: 
 ໃນ ປີ 2013, ມິວ ເຊີດ ສ໌ ໄດ້ ສ້າງ ຕຳ ແໜ່ງ ງານຜູ້ ຈັດ ການ ພາກ ສະ ໜາມ 
ຂອງຕົນ ຂ້ຶ້ຶນ ມາ ແລະ ທ່ານ ລິງ ເພັດ ແມ່ນ ຜູ້ ທ່ີ ຖືກ ແຕ່ງ ຕ້ັງ ໄດ້ ຮັບ ຕຳແໜ່ງ  
ນ້ີ ເພ່ືອ ເຮັດ ໜ້າ ໃນ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ບໍ ລິ ຫານ ວຽກ ປະ ຕິ ບັດ ງານ ຢູ່ພາກ ສະ 
ໜາມ.  ຜູ້ ກ່ຽວ ໄດ້ ເຮັດ ວຽກ ກັບ ມິວ ເຊີດ ສ໌ ຕັ້ງ ແຕ່ ປີ 1997 ພ້ອມ ທັງ 
ເປັນ ພະນັກງານວິ ຊາ ການ ທຳ ລາຍ  ລະ ເບີດ ຂັ້ນ 3. ລິງ ເພັດ ໄດ້ ດຳ ເນີນ  
ການກວດ ສອບ ພາຍນອກ ທຸກໆ  ໂຄງ ການກວດ ກູ້ ລບ ຕ ຂອງ ມິວ ເຊີດ ສ໌ 
ຢູ່ ພາກ ສະ ໜາມ. 

ເຕັກ ໂນ ໂລ ຊີ ໃໝ່ - ມິວ ເຊີດ ສ໌ ໄດ້ ສືບ ຕ່ໍ ທົບ ທວນເຕັກ ໂນ ໂລ ຊີໃໝ່ “ອຸ 
ປະ ກອນ ນຳ ໃຊ້ ເຂ້ົາ ໃນ ການ ກວດ ກູ້” ທ່ີ ນຳ ໃຊ້ ປະ ຈຸ ບັນ ຢູ່ ປະ ເທດ ອົດ ສະ 
ຕຼາ ລ  ີແລະ ເຂດ ປາ ຊີ ຟິກໃຕ້, ຊ່ຶງ ເຕັກ ໂນ ໂລ ຊີ ດ່ັງ ກ່າວນ້ີ ແມ່ນ ມີ ຄວາມ 

ການ ຊອກ ຫາ ລບ ຕ ໂດຍ ນຳ ໃຊ້ ເຄື່ອງກວດ ລາດ ລູບໜ້າກວ້າງ. 
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ເໝາະ ສົມ ກັບ ສະ ພາບ ພ້ືນ ດິນ ຢູ່ອາ ຊີ ຕາ ເວັນ ອອກ ສ່ຽງ ໃຕ້. ນັກ ທໍ ລະ ນີ 
ວິ ທະ ຍາຂອງ ມິວ ເຊີດ ສ໌ ໄດ້ ຕິດ ຕາມ ຢ່າງ ໃກ້ ຊິດການ ຄ້ົນ ຄ້ ວາ ເຕັກ ໂນ 
ໂລ ຊີ  ຕ່າງໆ ໃນ ການກວດ ກູ້ ລບ ຕ ຢູ່ໃນ ຂອບ ເຂດ ທ່ົວ ໂລກ ແນໃສ່ນຳ 
ເຂ້ົາ ມາ ທົດ ລ ອງ ນຳ ໃຊ້ ຢູ່ ໃນ ສ ປ ປ ລາວ. 

ເພື່ອ ເປັນ ການ ຫຼຸດ ຜ່ອນ ຕົ້ນ ທຶນ ແລະ ປັບ ປຸງ ການ ດຳ ເນີນ ງານ ຂອງ 
ອຸດ ສາ ຫະ ກຳ ຂຸດ ຄົ້ນ ບໍ່ແຮ່ ໃຫ ້ມີ ຄວາມ ປອດ ໄພ ມິວ ເຊີດ ສ໌  ໄດ້ ສຸມ ໃສ 
 ພະ ຍາມ ຄົ້ນ ຄ້ ວາ ຊອກ ຫ າ ເຕັກ ໂນ ໂລ ຊີ ໃໝ່ ໆ  ເພື່ອ ນຳໃຊ ້ເຂົ້າ ໃນ ການ 
ຊອກ ຫາ ລບ ຕ ທີ່ ຕົກ ຄ້າງ ຢູ່ ເລິກ ໃຫ ້ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ດີ. 

ໃນ ເດືອນ ພຶດ ສະ ພາ 2013, ມິວ ເຊີ ດ ສ໌ ໄດ້ ດຳ ເນີນ ການ ທົດ ລອງ 
ເຄື່ອງກວດ ຊອກ ຫາ ລບ ຕ ລະ ບົບ ພິ ເສດຢູ ່ແຂວງ ຊຽງ ຂວາງ. ທຶນ ສະ 
ໜັບ ສະ ໜູນ ການ ທົດ ລອງ ສ່ວນ ໜຶ່ງ ແມ່ນ ໄດ້ ມາ ຈາກ ບໍ ລິ ສັດ ພູ ເບ້ຍ 
ມາຍນິ້ງ. ຜົນ ການ ທົດ ລອງ ພົບ ວ່າ ເຄື່ອງກວດ ຊະ ນິດນີ້ ແມ່ນ  ເຕັກ ໂນ 
ໂລ ຊີ ທີ່ມີ ຄວາມເໝາະ ສົມ ເພື່ອ ນຳ ໃຊ້ ເຂົ້າ ໃນ ການກວດ ກູ້ ລບ ຕ ສະ 
ໜັບ ສະ ໜູນ ໃຫ່ ແກ່ ອຸດ ສາ ຫະກຳ ຂຸດ ຄົ້ນ ບໍ່ ແຮ່. 

ບໍ ລິ ສັດ ເອັມ ເອັມ ຈີ ກວດ ກູ້ ລບ ຕ ຢູ່ ເຊ ໂປນ ໄດ້ ມີ ການ ແລກ ປ່ຽນ ບົດ 
ຮຽນ ຜົນ ການ ທົດ ລອງ ເຄື່ອງກວດ ຊະ ນິດ ດັ່ງ ກ່າວ ແລະ ປະ ສົບ ການ 
ຜ່ານ ມາ ກ່ຽວ ກັບເຕັກ ໂນ ໂລ ຊີ ແບບນ້ີ ຮ່ວມ ກັບ ມິວ ເຊີດ  ສ໌ ແລະ ມິວ 
ເຊີດ ສ໌ ຈະສືບ ຕ່ໍ ຮ່ວມ ກັບ ບໍ ລິ ສັກ ເອັມ ເອັມ ຈີ ຕິດ ຕາມ ຢ່າງ ໃກ້ ຊິດ ເພ່ືອ 
ໃຫ້ ສາ ມາດ ນຳ ໃຊ້ ໄດ  ້ໃນ ອະ ນາ ຄົດ. 

ໃນ ຊ່ວງ ປີ 2011/2012 ຊ່ວງລະ ດູ ແລ້ງ  ແມ່ນ ຊ່ວງ ທີ່ ກິດ ຈະ ການ ຂອງ       
ບໍລິ ສັດ ມີ ການ ຂະ ຫ ຍາຍ ຕົວຫຼາຍ ຢູ່ ໃນ ສ ປ ປ ລາວ ສ່ວນ ວ່າ ຊ່ວງ 6 
ເດືອນ ທ້າຍ ປີ ແມ່ນ ເລີ່ມ ຄົງ ທີ່. ໃນ ເວ ລາ ວາງ ແຜນ ຂະຫ ຍາຍ ລູກ ຄ້າ 
 ຕື່ມ ໃນ ແຕ່ ລະ ຄັ້ງ ແມ່ນ  ຈະ ອີງ ໃສ່ ສະ ຖາ ນະ ພາບ ທາງ ການ ເງິນ ຂອງ  
ຕົນເອງກ່ອນວ່າ  ມີ ພຽງ ພໍ ທ່ີ ນຳ ໃຊ້ ເຂ້ົາ ໃນ ການ ດຳ ເນີນ ງານກ່ອນລ່ວງ 
ໜ້າໄດ້ຫຼືບໍ່. ນອກ ຈາກນັ້ນ, ພວກ ເຮົາ ຍັງ ໄດ ້ສຳ ເລັດການ ຮັບ  ສະ ໜັກ 
ເອົາ ພະນັກ ງານ ຖາ ວອນ ທີ່ ເປັນ ຄົນ ລາວ 2 ຕຳ ແໜ່ງ ແລະ ອີກ 2 ຕຳ  
ແໜ່ງງານ ຊົ່ວ ຄາວສຳລັບ ພະ ນັກ ງານ ຄົນ ລາວ. ການ ຂະ ຫ ຍາຍ ລູ ກ ຄ້າ  
ແບບ ອີງໃສ່ ສະ ພາບ ການ ເງິນ ແລະ ການ ສ້າງ ຕັ້ງ ຫ້ອງ ການ ຕາງ  ໜ້າ 
ຂຶ້ນ ຢູ່ ທີ່ຫວຽດ ນາມນັ້ນ ຈຸດປະສົງແມ່ນ ເພື່ອ ຢາກສ້າງ ຮາກ ຖານ ໃຫ້ ທຸ 
ລະ ກິດ ຂອງ ມິວ ເຊີດສ໌ ມີ ການ ຂະ ຫ ຍາຍ ຕົວ  ຕ່ືມ ອີກໃນ ສົກ ປີ 2014/15.

ວຽກ ຈຸດ ສຸມ ໃນ ປີ 2014: 
ສິ່ງ ທ້າ ທາຍ ຂອງ ມິວ ເຊີດ ສ໌ ລວມ ມີ ການ ແຂ່ງ ຂັນ ທາງ ດ້ານທ ຸລະ ກິດ 
ແລະ ເຕັກ ນິກວິ ຊາ ການ ທີ່ ນຳ ໃຊ ້ເຂົ້າ ໃນ ການກວດ ກູ້ ລບ ຕ. 

ທາງ ດ້ານ ທຸ ລະ ກິດ ແມ່ນ ມິວ ເຊີດ ສ໌ ຕ້ອງ ການ  ຢາກຂະ ຫ ຍາຍ ລູກ ຄ້າ  
ທ່ີີ ມີ ຄວາມ ຫຼາ ກ ຫຼາຍ ທາງ ດ້ານ ທຸ ລະ ກິດ ຕ່ືມ. ນອກ ຈາກນ້ັນ, ມິວ ເຊີດ ສ໌ 
ຍັງ ຕ້ອງ ການ ຢາກ  ຈະຂະ ຫ ຍາຍ ທຸ ລະ ກິດ ຕ່ືມ ໃນ ທ່ົວ ພາກ ພ້ືນ, ຊ່ຶງ ການ 
ສ້າງ ຕ້ັງ ຫ້ອງ ການ ຜູ້ ຕາງໜ້າ ຂອງ ມິວ ເຊີດ ສ໌ ຢູ່ ທ່ີ ຮ່າ ໂນ້ຍ ນ້ັນ ແມ່ນ ເປັນ 
ບາດ ກ້າວ ທ່ີ ເດີນ ມາ ຖືກ ຕ້ອງ ແລ້ວ. 

 ການ ບໍ ລິ ການ ການກວດ ກູ້ ລບ ຕ ໃຫ້ ແກ່ ອຸດ ສາ ຫະ ກຳດ້ານ ຕ່າງໆ ແມ່ນ  
ເຮັດ ໃຫ້ ເຮົາປະ ເຊີນ ໜ້າ ກັບສ່ິງ ທ້າ ທາຍ ຕ່າງໆ ຫຼາຍ ຂ້ຶນກວ່າ ເກ່ົາ ທາງ 
 ດ້ານ ເຕັກ ນິກວິ ຊາ ການ ທ່ີ ຈະ ນຳ ໃຊ້ ເຂ້ົາ ໃນ ການກວດ ກູ້ ລບ ຕ.  ການ ເພ່ີມ 
 ລະ ດັບ ການ ກວດເລິກ ແມ່ນ ສິ່ງທີ່ ຈຳ ເປັນຫຼາຍ ສຳ ລັບ ພື້ນ ທີ່ ສຳ ຫຼວດ ບໍ່  
ແຮ່ ທ່ີມີ ລບ ຕ ຕົກ ຄ້າງ ແລະ ມີ ຄວາມ ສຳ ຄັນ ສຳ ລັບ ໂຄງ ການ ກ່ໍ ສ້າງ  ພ້ືນ 
ຖານໂຄງ ລ່າງ ຂອງ ສ ປ ປ ລາວ ໃນ ອາ ນາ ຄົດ ເປັນ ຕ້ົນ ແມ່ນ ໂຄງ ການ 
ກ່ໍ ສ້າງ ທາງ ລ ດົ ໄຟ. 

 ລູກ ຄ້າ: 
ບໍ ລິ ສັດ ພູ ເບ້ຍ ມາຍນ້ິງ ທ່ີ ດຳ ເນີນ ງານທາງ ດ້ານ ການ ສຳ ຫຼວດ ຂຸດ ຄ້ົນ ບ່ໍ 
ແຮ່  ຢູ່ ໃນ ເຂດ ພູ ຄຳ, ບ້ານ ຫົວ ໄຊ ແຂວງ ຊຽງ ຂວາງ. ພ້ອມນ້ັນ, ບໍ ລິ ສັດ 

ພູ ເບ້ຍ ມາຍນິ້ງ  ຍັງ ໄດ້ສືບ ຕໍ່ ຮັກ ສາ ມາດ ຕະ ຖານ ກ່ຽວ ກັບ ການກວດ ກູ້  
ລບ ຕ ໃຫ້ ຄົງ ສູງ ໄວ້ ຕະ ຫຼອດ ເພື່ອ ຄວາມ ປອດ ໄພ ຢູ່ ໃນ  ສະ ຖານ ທີ່ເຮັດ  
ວຽກ ພ້ອມດ້ວຍ ໄດ້ສະໜອງທຶນເຂ້ົາໃສ່ການກວດກູ້ ລບຕ ເພ່ືອຊ່ວຍ 
ເຫືຼອຊຸມຊົນຢູ່ທ້ອງຖ່ິນ ໃຫ້ ມີ ຄວາມ ປອດ ໄພ ເຊ່ັນ ດຽວ ກັນ.

ນອກ ຈາກ ນັ້ນ, ມິວ ເຊີດສ໌ ຍັງ ໄດ ້ດຳ ເນີນ ການກວດ ກູ້ ລບ ຕ ໃຫ້ ກັບ 
ບັນ ດາ ບໍ ລິ ສັດ ເອ ກະ ຊົນ ທັງ ພາຍ ໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະ ເທດ ສຳ ລັບ ໂຄງ 
ການ ຂະ ໜາດ ນ້ອຍ ຢູ່ ໃນ ສ ປ ປ ລາວ ສຳ ລັບ ປີ 2013 ຄື: 

 J ຈີ ໂອ ແມັບ ລາວ
 J  ແອວ ຈີ ກາ ແຣດ ຮາ ເຊັນ

 ທ່ານ ມາ ລາ ທອງ ໄດ ້ຮັບ ໃບຍ້ອງ ຍໍ ແລະ ເງິນ ໂບ ນັດ. 

 J ມາຍ ເວກ ລາວ
 J ສິນ ໄຊ
 J 3 ມາຍນີ້ງ
 J ໂດ ມີນຽນ (ລາວ) ມາຍນີ້ງ
 J ມອດ ແມັກ ໂດ ໂນ
 J ອິມ ແພັກ ເອັນ ເນີ ຈີ ເອເ ຊຍ
 J ເຊກອງ ລີ ເວີ້ ມາຍນິ້ງ

ບັນ ດາ ລູກ ຄ້າ ທັງ ໝົດ ຂ້າງ ເທິງນັ້ນ  ແມ່ນໄດ້ ສະ ໜອງການ ຊ່ວຍເຫຼືອ 
ກວດ ກູ້ ລບ ຕ ແບບ ທ່ີ ດ ີທີ່ ສຸດ ເພື່ອ ສະ ໜັບ ສະ ໜູນໃຫ້  ແກ່ບັນ ດາຊຸມຊົນ 
 ທ້ອງ ຖ່ິນ ຕ່າງໆ ຂອງ ລາວ ເນ່ືອງ ຈາກວ່າວຽກງານດ່ັງກ່າວນີ້ ຖື ໄດ້ວ່າ  
ເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ນອນຢູ່ໃນແຜນງານພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງເຂົາ 
ເຈ້ົາ. 

ຂ່າວ ດີ: 
ຜົນ ສຳ ເລັດ ຂອງ ບໍ ລິ ສັດ ມິວ ເຊີດ ສ໌ ແມ່ນ ການ ທ່ີ ໄດ້ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ ໃນ ການ 
ກວດ ກູ້ ລບ ຕ ອອກ ຈາກ ພ້ືນ ທ່ີ ຢູ່ ໃນ ຊຸມ ຊົນ ທ້ອງ ຖ່ິນ. ຜົນ ປະ ໂຫຍດ ທ່ີສ່ົງ 
ຜົນ ໃຫ້ ຊຸມ ຊົນ ປະ ກອບ ມີ ການ ຈ້າງ ງານ, ມີ ການ ນຳ ໃຊ້ ແຮງ ງານ ຂອງ 
 ທ້ອງ ຖ່ິນ ເຂ້ົາ ໃນ ການກວດ ກູ້ ລບ ຕ ແລະ ການ ປະ ກອບ ສ່ວນ ທາງ ດ້ານ 
ການ ເງິນ ໂດຍ ສະ ເພາະ ແມ່ນ ໄດ້ ສືບ ຕ່ໍ ສະໜອງ ການ ຝຶກ ອົບ ຮົມ ແລະ 
ການ ສຶກ ສາ ດ້ານຕ່າງໆ. ການ ຝຶກ ອົບຮົມ ກ່ຽວ ກັບ ການ ເປັນ ຜູ້ ນຳ, ພາ 
ສາ, ການ ສຶກ ສາ ແລະ ທັກ ສະ ໃນ ການ ນຳ ໃຊ້ ຄອມ ພິວ ເຕ້ີ ແມ່ນ ສ່ົງ ຜົນ 
ກະ ທົບ ດ້ານບວກ ໃຫ້ ແກ່ ຊີ ວິ ດ ການ ເປັນຢູ່ຂອງ ຄອບ ຄົວຜູ້ ທ່ີ ເຂ້ົາ ຮ່ວມ 
ຝຶກ ອົບ ຮົມ  ດີ ຂ້ຶນກວ່າ ເກ່ົາ. 
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ໃນ ວັນ ທີ 22 ທັນ ວາ 2013, ສະ ຫາຍ ພົນ ສະ ຫວັນ ມາ ລາ ທອງ ໜ ່ຶງ  
ໃນ ຜູ້ ເຂ້ົາ  ຮ່ວມ ການ ຝຶກ ອົບ ຮົມກ່ຽວ ກັບ ການ ປ່ິນ ປົວ ບາດ ແຜ ຂອງ ບໍ 
ລິ ສັດ ມິວ ເຊີດ ສ໌ ໄດ້ ໄປ ພົບ ປະ ສັງ ສັນ ຢູ່ ເຮືອນ ໝູ່  ທີ່ ນະ ຄອນ ຫຼວງວຽງ 
ຈັນ. ເມື່ອ ໄປ ຮອດ ເມຍ ຂອງ ໜ ູ່ ລາວ ຊື່ ນາງ ວົງ ສາ ໄດ້ ຍິນ ສຽງ ລູກ ແອ່ວ 
ຢູ່ ໃນ ເຮືອນ ຈຶ່ງ ໄດ້ ຍ່າງ ເຂົ້າ ໄປ ເບິ່ງ ລູກ ຊາຍນ້ອຍຂອງ ລາວ ຊື່ ຕາ ໂລ້. 
ອີກ ຈັກ ໜ້ອ ຍ ໜຶ່ງ ນາງ ວົງ ສາ ກໍ່ ໄດ້ ຫອບ ລູກ ແລ່ນ ອອກ ມາ ນອກ ເຮືອນ 
 ແບບ ເປັນ ໜ້າ ຕົກ ໃຈ. 

ສະ ຫາຍ ມາ ລາ ທອງ ໄດ ້ດຶງ ເອົາ ເດັກ ນ້ອຍ ຄົນ ນັ້ນ  ອອກຈາກແມ່ ຂອງ 
ລາວ ແລະ ວາງ ລາວ ລົງ  ໄວ້ທີ່ພື້ນ. ໂຕ ຂອງ ລາວ ກໍ່າເຫຼືອງ,  ບໍ່ຫ າຍໃຈ 
ແລະ ບໍ່ ມີ ການ ຕອບ ສະ ໜອງ. ຫຼັງ ຈາກ ນັ້ນ, ສະ ຫາຍ ມາ ລາ ທອງ ຈຶ່ງ 
ໄດ້ ປ້ຳ ຫົວ ໃຈ ຂອງ ລາວ. ທັນ ທີ ທັນ ໃດ ນັ້ນ, ຕາ ໂລ້  ກໍ່ ຟື້ນ ຂຶ້ນ ມາພ້ອມ 
ສຽງ ໄຫ້. ຫຼັງ ຈາກນັ້ນ, ກໍ່ ໄດ້ ນຳ ສົ່ງ ລາວ ໄປ ໂຮງ ໝໍ ເພື່ອ ດູ ແລ ອາ ການ 
ຕໍ່.   
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ບຸກ ຄະ ລ າ ກອນ ໃນ ປີ 2013:
ພະນັກງານຫ້ອງການ ພະນັກງານຝ່າຍປະຕິບັດງານ (ພາ ກສະໜາມ)

ຄົນລາວ ຄົນຕ່າງປະເທດ ຄົນລາວ ຄົນຕ່າງປະເທດ

ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ

3 6 4 2 278 201 13 0

ຕົວ ເລກ ສະ ຖ ິ ຕິ ໃນ ປີ 2013:

ເນື້ອ ທີ່ກວດ ກູ້:

ຜ່ານການກວດກູ້ (ເຮັກຕາ)

ດິນກະສິກຳ ດິນພັດທະນາ ລວມ

0 131.95 131.95

ລະເບີດທີ່ພົບ, ຖືກຍ້າຍ ແລະ ຖືກທຳລາຍ:

ລະເບີດທີ່ຖືກຍ້າຍ/ຖືກທຳລາຍ

ໜ້າວຽກ ບົມໃຫຍ່ ລະເບີດລູກຫວ່ານ ລະເບີດຝັງດິນ ລບຕ ຊະນິດອຶ່ນໆ ລວມ

ການກວດ ກູ້ 8 186 0 199 393

ພື້ນ ທີ່ ການ ປະ ຕິ ບັດ ງານ:
ໜ້າວຽກ  ແຂວງ ແລະ ເມືອງ  ທີ່ ປະ ຕິ ບັດ ກິດ ຈະ ກຳ

ການກວດ ກູ້  ຊຽງ ຂວາງ, ໄຊ ສົມ ບູນ, ບໍ ລິ ຄຳ ໄຊ, ຄຳ ມ່ວນ, ສະ ຫວັນ ນະ ເຂດ, ເຊກອ ງ, ສາ ລະ ວ ັນ ແລະ 
ອັດ ຕະ ປື

ການ ສຳ ຫຼ ວດ ແລະ ການ ທຳ ລາຍ ເຄື ່ອນ ທີ່ ແຂວງວຽງ ຈັນ

ກ ວດ ກູ້ ທາງ ເຂົ້າ ຫົວ ພັນ, ຊຽງ ຂວ າງ ແລະ ອັດ ຕະ ປື

ທາງ ດ້ານ ການ ເງິນ: 
ການໃຊ້ຈ່າຍໃນປີ 2013 (ໂດລາສະຫະລັດ)

 ລາຍ ການ ຈຳ ນວນ

ຄ່າ ໃຊ ້ຈ ່າຍ ສຳ ລັບ ບຸກ ຄ ະ ລາ ກອນ 1,039,006

ຄ່າ ໃຊ ້ຈ ່າຍ ສຳ ລັບການ ປະ ຕິ ບັດ ງານ 829,352

ຄ່າ ໃຊ ້ຈ ່າຍ ສຳ ລັບການ ປະ ຕິ ບັດ ງານພ ິເສດ 26,500

ຄ່າ ໃຊ ້ຈ ່າຍ ສຳ ລັບ ຊ ື້ ວັດ ຖຸ-ຊັບ  ສິນ ຄົງ ທີ່ 28,002

ຄ່າ ໃຊ ້ຈ ່າຍ ສຳ ລັບ ຊ ື້ ວັດ ຖຸ-ຊັບ  ສິນ ບໍ່ ຄົງ ທີ່ 82,568

 ລວມ 2,005,428

ການ ສະ ໜັບ ສະ ໜູນຂອງ ຜູ້ ໃຫ ້ ທຶນ ໃນ ປີ 2013 (ໂດ ລາ ສ ະ ຫ ະ ລັດ)
ຜູ້ ໃຫ້ ທຶ ນ ຈຳ ນວນ

ທຶນ ຂອງ ບໍ ລິ ສັດ ເອງ 2,005,428

 ລວມ 2,005,428
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ກົມ ຊ່າງ ແສງ, ກະ ຊວງ ປ້ອງ ກັນ ປະ ເທດ ຮ່ວມ ກັບ ບ ໍລິ ສັດ 
ເອັມ ເອັມ ຈີ ລ້ານ ຊ້າງ ມິນ ເນີ ໂຣນ (ເອັມ ເອັມ ຈີ)

ກິດ ຈະ ກຳ ໃນ ປີ 2013: 
ບໍລິສັດເອັມເອັມຈີ ລ້ານຊ້າງມິນເນີໂຣນ ເກັບກູ້ລະເບີດ (ເອັມເອັມຈີ) ໄດ້ 
ເຮັດການສໍາຫຼວດພ້ືນທ່ີຈໍານວນ 607 ເຮັກຕາ, ລວມທັງໝົດໃຊ້ເວລາຢູ່ 
1,164,128 ຊ່ົວໂມງ ແລະ ສາມາດທໍາລາຍ ລບຕ ໄດ້ຈໍານວນ 912 
ໜ່ວຍ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ການດໍາເນີນວຽກງານຂຸດຄົ້ນບໍ່ຄໍາ 
ຂອງບໍລິສັດ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນຢູ່ໃນບໍລິເວນດ່ັງ 
ກ່າວ.

(ໝາຍເຫດ) ຕົວເລກການສໍາຫຼວດ ແມ່ນລວມເອົາຕົວເລກໃນເຂດທ່ີມີ
ການກວດກູ້ຕາມຫຸຼມເຈາະນໍາ.

ຜົນ ສຳ ເລັດ ຕົ້ນ ຕ ໍໃນ ປີ 2013: 
ຜົນສໍາເລັດທາງດ້ານຄວາມປອດໄພໃນປີ 2013 (ເບິ່ງ ຕາ ຕະ 
ລາງ ຂ້າງ ລຸ່ມ)

 ຈຳ ນວນຄັ້ງ ໄດ ້ 
ຮັບ ບາດ ເຈັບ

ຈໍານວນຄັ້ງປິ່ນປົວຮັກສາ  
ໃຫ້ແກ່ຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ

ຈຳ ນວນ ຄ້ັງ ເຮັດ ປະ 
ຖົມ ພະ ຍາ ບານ

ລວມຈໍານວນຄັ້ງ      
ຖືກບາດເຈັບ

ຊົ່ວ ໂມງ ເຮັດ 
ວຽກ ທັງໝົດ 

ອັດຕາຄວາມຖີ່ຂອງການ
ບາດເຈັບໃນເວລາເຮັດວຽກ

01 01 01 03 1,164,128 1.72

ຜົນສໍາເລັດໃນການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ພະນັກງານ 
ທ້ອງ ຖິ່ນ ໃນ ປີ 2013 (ເບິ່ງ ຕາ ຕະ ລາງ ຂ້າງ ລຸ່ມ)

 ຫຼັກ ສູດ ສະ ຖານ ທີ່ ຈຳ ນວນ

ແພດ ເມືອງເຊ ໂປນ 90

 ສອບ ເສັງ ເອົາ ໃບ ຂັບ ຂີ່ ແຂວງສະ ຫວັນ 
ນະ ເຂດ

08

ພາສາອັງກິດສຳ ລັບຄົນ ລາວ ເມືອງເຊ ໂປນ 17

ຄອມ ພິວ ເຕີ້/ຊອບ ແວ ເມືອງເຊ ໂປນ 09

 ຫຼັກ ສູ ດ ຄວາມ ປອດ ໄພຂອງ 
ເອັມ ເອັມ ຈີ

ເມືອງເຊ ໂປນ 393

ການເປັນຜູ້ຊີ້ນໍາວຽກການ 
ພັດທະນາ

ເມືອງເຊ ໂປນ 05

ເອັກ ແພັກ ເມືອງເຊ ໂປນ 04

ແຜນ ການຊີ້ນໍາວຽກງານ 
ພັດທະນາ 

ເມືອງເຊ ໂປນ 02

ນັກຂັບລົດ ເມນ ຊີ ມູກ ເມືອງເຊ ໂປນ 03

 J  ການ ທົດ ລອງ.
ການທົດລອງຂ້ັນເບ້ືອງຕ້ົນໄດ້ສໍາເລັດໃນເດືອນມີນາ 2013 ແລະ ການ 
ທົດລອງແບບເຕັມສ່ວນແມ່ນສໍາເລັດໃນເດືອນມີຖຸນາ 2013. ການທົດ 
ລອງແມ່ນດໍາເນີນໃນຫຼາຍຮູບແບບຢູ່ໃນພ້ືນທ່ີໂຄງການຂອງເອັມ 
ເອັມຈີ ຮ່ວມກັບບໍລິສັດຜູ້ຜະລິດ ຫືຼ ສະໜອງເຄ່ືອງກວດ ໂດຍມີການ 
ທົດສອບກັບລະເບີດຝັງດິນ ແລະ ທົດສອບກັບລະເບີດເອັມເຄ 81 
ແລະ ເອັມເຄ 82 ປະມານ 10 ກວ່າໜ່ວຍ ໃນລະດັບຄວາມເລິກທີ ່
ແຕກຕ່າງກັນ ແຕ່ວ່າ ບໍລິສັດເອັມເອັມຈີ ບໍ່ໄດ້ມີການແຈ້ງບໍລິສັດທີ ່
ຜະລິດ ຫຼື ສະໜອງເຄື່ອງກວດດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ຮັບຊາບກ່ອນລ່ວງໜ້າແຕ ່
ຢ່າງໃດວ່າ ໄດ້ມີການຝັງລະເບີດ ເພື່ອທົດສອບໄວ້ຈັກໜ່ວຍຢູ່ພື້ນ 
ດິນ, ຫຼາຍປານໃດ ແລະ ຢູ່ໃນຄວາມເລິກຊໍ່າໃດ, ຊຶ່ງການເຮັດແບບ 
ນ້ີ      ກ່ໍເພືອ່ຢາກຮູປ້ະສິດທພິາບຂອງເຄືອ່ງກວດວາ່       ຈະສາມາດກວບຈບັ 
ຫາລະເບີດໄດ້ດີຊໍ່າໃດ. ນອກຈາກນ້ັນ, ພວກເຮົາ ຍັງໄດ້ມີການທົດ 
ສອບຢູ່ຕາມສະພາບພ້ືນທ່ີສະເພາະໃດໜ່ຶງນໍາ ເປັນຕ້ົນແມ່ນ ທົດສອບ 
ໃນເຂດພ້ືນທ່ີທ່ີເປັນຂ້ີຕົມ ແລະ ເປັນບວກຫຸຼມ. ພ້ອມດຽວນ້ັນ, ກ່ໍຍັງໄດ້ 
ມີການປັບປຸງຄວາມໄວຂອງເວລາແບບມີ ຈີພີເອັດ ເຂ້ົາຊ່ວຍ ເພ່ືອໃຫ້
ສາມາດຮູ້ໄດ້ໄວຕໍາແໜ່ງຂອງເປ້ົາໝາຍ ອີກດ້ວຍ. ຍ້ອນ ມີພະ ນັກ  ງານ  
ວິ ຊາການ ຄົນລາວ ໄດ ້ເຂົ້າ ມາ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມໃນຂະບວນການ ການ ທົດ 
 ລອງນຳ ໃຊ້ອຸ ປະ ກອນ ທໍລະ ນີ ວິ ທະ ຍາດ່ັງກ່າວນ້ີຫຼາຍ      ໃນເວລາທ່ີມີການ 
ທົດລອງຢູ່ທີ່ ເມືອງ ເຊ ໂປນ  ປະສົມປະສານກັບການນໍາໃຊ້້ ເຄື່ອງ ມື ດີ  
ຈີ ຕ ອນ  ຢູ່ວຽກ ປະ ຈຳ ວັນຢ່າງເປັນປະຈໍາ ຈ່ຶງ ເຮັດ ໃຫ້ເຂົາ ເຈ້ົາກາຍ ເປັນ 
ຜູ້ ທ່ີ ມີ ຄວາມ ຊ່ຽວ ຊານ ໃນ ດ້ານນ້ີ. 

 J ຜົນ ໄດ້ ຮັບ:
ຜົນການທົດສອບ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເຄ່ືອງກວດຍ່ີຫ້ໍ ອຸນຕາທີອີເອັມ ແມ່ນສາ 
ມາດກວດຈັບຫາເປົ້າໝາຍໄດ້ດີ. ມີສອງຢ່າງທີ່ບໍ່ໄດ້ຄາດໄວ້ເກີດຂຶ້ນ 
ໃນເວລາການທົດລອງ ແມ່ນການຫຸຼດລົງຂອງ “ຂ້ໍຜິດພາດ” ແລະ ມີ 
ການເພ່ີມຂ້ຶນຂອງຜົນໄດ້ຮັບ ໂດຍໄດ້ມີການນໍາໃຊ້ຮູບແບບທົດສອບ 

ຜົນສໍາເລັດທີ່ໄດ້ຮັບ (ຍັງມີການສືບຕໍ່ປັບປຸງຢູ່ໃນປະຈຸບັນ)

ພະແນກເກັບກູ້ ລບຕ ຂອງບໍລິສັດເອັມເອັມຈີ-ການນໍາໃຊ້ລະບົບ 
ການຊອກຫາ ລບຕ ໂດຍນໍາໃຊ້ເຄ່ືອງກວດຍ່ີຫ້ໍ ອຸນຕາທີອີເອັມ.

ຄວາມເປັນມາ.
ພາຍຫຼັງທີ່ມີການທົດລອງນໍາໃຊ້ເຄ່ືອງດ່ັງກ່າວໃນພື້ນທີ່ຕົວຈິງໃນ 
ປີ 2012 ເພື່ອແນ່ໃສ່ໃຫ້ສາມາດປະຕິບັດງານໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ 
ແລະ ຫາຂໍ້ແກ້ໄຂຂໍ້ຈໍາກັດການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງດັ່ງກ່າວ ທີ່ເກີດມາຈາກ 
ສະພາບທາງທໍລະນີວິທະຍາ ທີ່ເຂົ້າມາເປັນໂຕບັນຫາໃນການນໍາໃຊ ້
ເຄື່ອງກວດດັ່ງກ່າວ. ໃນປີ 2013 ພະນັກງານທໍລະນີວິທະຍາປະຈໍາ 
ພະແນກກວດກູ້ ລບຕ ຂອງບໍລິສັດ ໄດ້ພາກັນສຸມໃສ່ຄົ້ນຄ້ວາ ເພື່ອເບິ່ງ 
ການປະຕິບັດງານຂອງເຄື່ອງໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດ 
ກໍານົດໄດ້ວ່າ ເຄື່ອງກວດດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນມີຄຸນລັກສະນາພິເສດອັນໃດ 
ແທ້ເພື່ອໃຊ້ເປັນເຄື່ອງມືໃນການຊອກຫາ ລບຕ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດ 
ທິຜົນ. ເຄື່ອງກວດດັ່ງກ່າວນີ້ ເປົ້າໝາຍແມ່ນເພື່ອຊອກຫາລະເບີດບົມ 
ໃຫ່ຍ ຊະນິດ ເອັມເຄ 81 ໜັກ 205 ປອນ ໃນລະດັບຄວາມເລິກ 2.6 
ແມັດ. ນັກທໍາລາຍລະເບີດຂອງບໍລິສັດ ໄດ້ນໍາເອົາເຄື່ອງດັ່ງກ່າວ ໄປ 
ທົດລອງຢູ່ເມືອງເຊໂປນ, ຊຶ່ງຕົວເຄື່ອງປະກອບມີ  ຕົວຮັບຄື້ນສັນຍາ 
ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຕົ້ນຕໍ ແລະ ມີວົງຈອນຮັບສັນຍາຂະໜາດໃຫ່ຍ, ມີລະ 
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 J ມີຂາທີ່ສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້ຢ່າງອິດສະຫຼະ ໃນສະພາບພື້ນທີ່ຊັນ 
ແລະ ທຸລະກັນດານ. 

 J ສາມາດນໍາໃຊ້ເຂົາໃນການຍົກຍໍ ແລະ ຕ່າງເຄ່ືອງຂອງໄດ້ເປັນຈໍາອ
ນວນຫຼາຍ. 

 J ຕີນລົດສາມາດຮອງຮັບຕໍ່ການກະແທກ ໃນເວລານໍາໃຊ້ຢູ່ໃນເຂດ 
ພື້ນທ່ີປ່າໄມ້. 

ວຽກ ຈຸດ ສຸມ ໃນ ປີ 2014:
 J ການປະຕິບັດວຽກຄວາມປອດໄພ (ໃຫ້ມີອຸບັດເຫດເປັນສູນ).

 J ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຄື່ອງກົນຈັດຕັດຫຍ້າ ແລະ ເຄື່ອງກົນຈັກ ທີ່ໃຊ້ເຂົ້າ
ໃນການກະກຽມພື້ນທີ່ສໍາລັບການ ກວດກູ້ ລບຕ.

 J ປະຕິບັດແຜນການ ແລະ ປັບປຸງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກ
ງານທ້ອງຖິ່ນ.

 J ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈກັບກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ

 J ທົດລອງນໍາໃຊ້ເຄື່ອງກວດຊອກຫາ ລບຕ ໃນເຂດທີ່ມີທາດເຫຼັກເຈືອ 
ປົນ.

 J ສືບຕ່ໍດໍາເນີນການປັບປຸງວຽກງານທີ່ສໍາຄັນ.

 J ນໍາໃຊ້ທຶນໜ້ອຍ ແຕ່ໃຫ້ໄດ້ຜົນຜະລິດຫຼາຍ.

 ລູກ ຄ້າ: 
ບໍ ລິ ສັດ ເອັມ ເອັມ ຈີ, ນຳ ໃຊ ້ທຶນ ຕົນ ເອງ

ແບບຈັດລຽງເປັນຕາຕະລາງແຖວຍາວ ແລະ ເຮັດການສໍາຫຼວດ 
ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມກວ່າເກົ່າ. ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ມາຈາກການເຮັດທົດລອງ 
ຢູ່ເມືອງເຊໂປນ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງວ່າ ຖ້ານໍາໃຊ້ເຄ່ືອງກວດຊະນິດນ້ີ 
ເຂ້ົາໃນການດໍາເນີນງານຊອກຫາ ລບຕ ຂອງເອັມເອັມຈີ ແມ່ນຈະ 
ສ່ົງຜົນດີຕ່ໍການປັບປຸງຄຸນນະພາບວຽກງານກວດກູ້ ລບຕ ໃຫ້ດີຂ້ຶນ 
ກວ່າເກ່ົາ ແລະ ຈະຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທ່ີຈະກະທົບຕ່ໍຊ່ືສຽງຂອງບໍ
ລິສັດ. 

ຂ່າວ ດີ: ເມນ ຊີ ມູກ ເອັມ540
ໃນເດືອນພະຈິກ 2013, ພະແນກກວດກູ້ ລບຕ ຂອງບໍລິສັດເອັມ 
ເອັມຈີ ໄດ້ສ່ັງຊ້ືລົດຈົກຂຸດຂະໜາດໃຫ່ຍ ຍີຫ້ໍ ເມນຊີ ມູກ ເອັມ540 
ທ່ີຜະລິດມາຈາກປະເທດສະວິດ ເພ່ືອນໍາໃຊ້ເຂ້ົາໃນການຖາງປ່າ/
ອະນາໄມພ້ືນທ່ີ ເພ່ືອກຽມໃສ່ດໍາເນີນການກວດກູ້ ລບຕ. ລົດຈົກດ່ັງ 
ກ່າວ ເຮັດໃຫ້ສາມາດຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄດ້ຫຼາຍຕ່ໍການເກີດອຸປະ 
ຕິເຫດຈາກ ລບຕ ແຕກຂ້ຶນ ໃນເວລາທ່ີດໍາເນີນການຖາງປ່າອະນາ 
ໄມພື້ນທີ່ສໍາລັບການກວດກູ້ ລບຕ. ພະນັກງານ 3 ຄົນ ຂອງ ຄກລ 
ໄດ້ເຂ້ົາມາຝຶກນໍາໃຊ້ລົດຈົກດ່ັງກ່າວ ເປັນເວລາ 4 ອາທິດ. ໃນຕົ້ນປີ 
2014 ນ້ີ ພວກເຮົາ ຈະນໍາສະເໜີຕ່ໍ ຄຊກລ ເພ່ືອຢ້ັງຢືນຮັບຮອງ 
ການນໍາໃຊ້ລົດຈົກຂຸດຂະໜາດໃຫ່ຍດ່ັງກ່າວນ້ີ. 

ຄຸນລັກສະນະພິເສດຂອງລົດຈົກຂຸດຂະໜາດໃຫ່ຍ:

 J ຫ້ອງຄົນຂັບ ມີຢາງພະລາສະຕິກໝາຊັ້ນດີປົກຫຸ້ມ ທີ່ເຄືອບ 
ດ້ວຍຄາບອນເນັດ ດ້ວຍຄວາມໜາ 12 ມິນ ເພ່ືອປ້ອງກັນການ 
ກະທົບ. 

 J ມີລະບົບປ້ອງກັນໃນເວລາລົດປ້ີນ ແລະ ລະບົບປ້ອງກັນໃນເວ
ລາມີສ່ິງຂອງຕົກໃສ່.
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 ບຸກ ຄ ະ ລ າ ກອນ ໃນ ປີ 2013:
ພະນັກງານຫ້ອງການ ພະນັກງານຝ່າຍປະຕິບັດງານ (ພາ ກສະໜາມ)

ຄົນລາວ ຄົນຕ່າງປະເທດ ຄົນລາວ ຄົນຕ່າງປະເທດ

ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ

5 6 0 0 238 118 7 0

ຕົວ ເລກ ສະ ຖິ ຕິ ໃນ ປີ 2013:
ເນື້ອ ທີ່ກວດ ກູ້:

ຜ່ານການກວດກູ້ (ເຮັກຕາ)

ດິນກະສິກຳ ດິນພັດທະນາ ລວມ

0 186 186

ລະເບີດທີ່ພົບ, ຖືກຍ້າຍ ແລະ ຖືກທຳລາຍ:

ລະເບີດທີ່ຖືກຍ້າຍ/ຖືກທຳລາຍ

ໜ້າວຽກ ບົມໃຫຍ່ ລະເບີດລູກຫວ່ານ ລະເບີດຝັງດິນ ລບຕ ຊະນິດອຶ່ນໆ ລວມ

ການກວດ ກູ້ 7 317 0 588 912

ພື້ນ ທີ່ ການ ປະ ຕິ ບັດ ງານ:
ໜ້າວຽກ  ແຂວງ ແລະ ເມືອງ  ທີ່ ປະ ຕິ ບັດ ກິດ ຈະ ກຳ

ການກວດ ກູ້ ເມືອງວ ິລະ ບູ ລ ີ-ແຂວງ ສ ະ ຫວັນ ນະ ເຂດ

ທາງ ດ້ານ ການ ເງິນ: 
ການໃຊ້ຈ່າຍໃນປີ 2013 (ໂດລາສະຫະລັດ)

 ລາຍ ການ ຈຳ ນວນ

ຄ່າ ໃຊ ້ຈ ່າຍ ສຳ ລັບ ບຸກ ຄ ະ ລາ ກອນ 3,909,080

ຄ່າ ໃຊ ້ຈ ່າຍ ສຳ ລັບການ ປະ ຕິ ບັດ ງານ 924,776

ຄ່າ ໃຊ ້ຈ ່າຍ ສຳ ລັບການ ປະ ຕິ ບັດ ງານພ ິເສດ 0

ຄ່າ ໃຊ ້ຈ ່າຍ ສຳ ລັບ ຊ ື້ ວັດ ຖຸ-ຊັບ  ສິນ ຄົງ ທີ່ 198,782

ຄ່າ ໃຊ ້ຈ ່າຍ ສຳ ລັບ ຊ ື້ ວັດ ຖຸ-ຊັບ  ສິນ ບໍ່ ຄົງ ທີ່ 750,000

 ລວມ 5,782,638

ການ ສະ ໜັບ ສະ ໜູນຂອງ ຜູ້ ໃຫ ້ ທຶນ ໃນ ປີ 2013 (ໂດ ລາ ສ ະ ຫ ະ ລັດ)
ຜູ້ ໃຫ້ ທຶ ນ ຈຳ ນວນ

 ທຶນ ຂອງ ບໍ ລິ ສັດ ເອງ 5,782,638

ລ ວມ 5,782,638
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ອົງ ການ ປະ ຕິ ບັດ ງານ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ຜູ້ ຖ ືກ ເຄາະ ຮ້າຍ ຈາກ    
ລບ ຕ ແລະ ໂຄ ສະ ນາ ສຶກ ສາ ຄວາມ ສ່ຽງ ຈາກ ລບ ຕ

ອົງ ການ ເອ ເອ ອາ ຣ໌ ໄດ້ ສະ ໜອງ ການ ຝຶກ ອົບ ຮົມ ກ່ຽວ ກັບ ການ ເຮັດ ປະ 
ຖົມ ພະ ຍາ ບານ ຂ້ັນ ຕ້ົນ ໃຫ້ ແກ່ພະ ຍາ ບານ ປ ະ ຈຳ ສຸກ ສາ ລາ ແລະ ອາ ສາ  
ສະ ໜັກ ສຸກ ສາ ລາ ຂ້ັນ ບ້ານ ແນ ໃສ່  ເພ່ືອ ຊ່ວຍ ເຫຼ ອືບັ ນ ດາ ຜູ້ ທ່ີໄດ້ ຮັບ ບາດ 
 ເຈັບ ຍ້ອນ ອ  ຸປະ ຕິ ເຫດ ຈາກ ລບ ຕ ຢູ່ ແຂວງ ຊຽງ ຂວາງ. ນອກ ຈາກນ້ັນ ອົງ 
ການ ເອ ເອ ອາ ຣ໌ ຍັງ ໄດ້ ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ຄກ ລ ກ່ຽວ ກັບ ກິດ ຈະ ກຳ ໂຄ ສະ 
ນາ ສຶກ ສາ ຄວາມ ສ່ຽງ ຈາກ ລບ ຕ ໂດຍ ການ ສະ ໜ ອງ ອ  ຸປ ະ ກອ ນ ໂຄ ສະ 
ນາ ຈຳ ນວນ ໜ່ຶງ ໃຫ້.  

ກິດ ຈະ ກຳ ໃນ ປີ 2013:  
ໃນປີ 2013, ອົງ ການ ເອ ເອ ອາ ຣ໌ ໄດ້ ດຳ ເນີນ ງານ ກ່ຽວ ກັບ ການ ສ້າງ ຄວາມ 
ເຂ້ັມ ແຂງ ໃນ ການ ດູ ແລ ປ່ິນ ປົວແບບ ສຸກ ເສີນ ໃຫ້ແກ່ ຜ ູ ້ຖ ກື ເຄາະ ຮ້າຍ ຈາກ 
ລບ ຕ ແລະ  ລະ ບົບ ການ ຂົນ ສ່ົງຄົນ ເຈັບ  ໃຫ້ ແກ່ພະ ຍາ ບານ ປ ະ ຈຳ ສຸກ ສາ  
ລາ ແລະ ອາ ສາ ສະ ໜັກ ສຸກ ສາ ລາ ຂ້ັນ ບ້ານ. ໃນ ຊ່ວງ ການ ຝ ກຶ ອົບ ຮົມ    
ນັ້ ນ, ກໍ່ ໄດ ້ມີ ການ ຈັດ ຝຶກອ ົບ ຮ ົມ ກ່ຽວ ກັບ ການ ເປ ັນ ຄູ ຝຶກ  ເຊັ່ນ ດຽວ ກັນ 
ໃຫ້ ແກ່ ພະ ນັກ ງານ ຂອງ ໂຮງ ໝ ໍ ເມ ືອ ງ, ຊ່ຶ ງ ພາຍ ຫັຼງ ສຳ ເລັດ ແລ້ວ ກຸ່ມ ຄົນ 
ເຫ່ົຼາ ນ ີ ້ ແມ່ນ ຈະ ໄດ້ ນຳ ໄປ ສິ ດ ສອນ ໃຫ້ ແກ່ ຜູ້ ອ່ືນໆ ຢູ່ ໃນ ການ ຝຶກ ອົບ ຮົມ 
ກ່ຽວກັບ ການ ເຮັດ ປະ ຖົມ ພະ ຍາ ບານ ຂ້ັນ ຕ້ົນ ໃນ ຄ້ັງ ຕ່ໍ ໄປ. 

ໃນ ຊ່ວງ 4 ເດືອນ ຕ້ົນ ປີ 2013, ອົງ ການ ເອ ເອ ອາ ຣ໌ ໄດ້ ສະ ໜອງການ 
 ຝຶກ ອົບ ຮົມກ່ຽວກັບ ການ ເຮັດ ປະ ຖົມ ພະ ຍາ ບານ ຂ້ັນ ຕ້ົນ ໃຫ້ ແກ່ພະ ຍາ  
ບານ ປ ະ ຈຳ ສຸກ ສາ ລາ ແລະ ອາ ສາ ສະ ໜັກ ສຸກ ສາ ລາ ຂ້ັນ ບ້ານ ຢູ່ ເມືອງ 
ແປກ, ຜ າ ໄຊ, ຄຳ ແລະ ພູ ກູ ດ ເພ່ືອ ສະ ຫຸຼບ ຜົນ ການ ຈັດ ຕ້ັງ ປະ ຕິ ບັດ ໂຄງ 
ການ ໄລ ຍ ະ 2. ສຳ ລັບ ໂຄງ ການ ໄລ ຍະ 3 ແມ່ນ ເລ່ີມ ຂ້ຶນ ໃນ ເດືອນ ມີ ຖຸ 
ນາ ແລະ ອົງ ການ ເອ ເອ ອາ ຣ໌ ໄດ້ ຂະ ຫ ຍາຍ ພ້ື້ືນ ທ່ີ ເປ້ົາ ໝາຍ ໄປ ເມືອງ  ຄູນ 
ແລະ ໜອງ ແຮດ ຕ່ືມ, ຊ່ຶງ ເປັນ ບ່ອນ ທ່ີ ໄດ້ ມີ ການ ຈັດ ການ ຝ ກຶ ອົບ ຮົມ ກ່ຽວ 
 ກັບການ ເປັນ ຄູ ຝຶກ ແລະ ການ ເຮັດ ປະ ຖົມ ພະ ຍາ ບານ ຂ້ັນ ຕ້ົນ ໃຫ້ ແກ່ 
ພະ ຍາ ບານ ປ ະ ຈຳ ສຸກ ສາ ລາ ແລະ ອາ ສາ ສະ ໜັກ ສຸກ ສາ ລາ ຂ້ັນ ບ້ານມາ 
 ກ່ອນໜ້ານ້ີ ແລ້ວ. 

ນອກ ຈາກ ການຝຶກ ອົບ ຮົມ ກ່ຽວ ກັບ ການ ເຮັດປະ ຖົມ ພະ ຍາ ບານ ຂ້ັນ 
ຕົ້ນແລ້ວ, ອົງ ການ ເອ ເອ ອາ ຣ໌ ຍັງ ໄດ້ ແຕ່ງ ປະ ດິດ ບົດ ຮ້ອງ  ໂຄ ສະ ນາ 
ຄວາມ ອັນ ຕະ ລາຍ ຂອງ ລບ ຕ ຂ້ຶນ ມາ ອີກສຳ ລັບ ເດັກ ນ້ອຍ. ຫັຼງ ຈາກ 
ສຳ ເລັດ ແລ້ວ ກ່ໍ ໄດ້ ມີ ການມອບ ບົດ ເພັງ ດ່ັງ ກ່າວ ໃຫ້ແກ່ ຄກ ລ ຢູ່ ແຂວງ 

ຊຽງ ຂວາງ ເພ່ືອ ນຳ ໃຊ້ ເຂ້ົ າ ໃນ ການ ດຳ ເນີນ ກິດ ຈ ະ ກຳ ໂຄ ສະ ນາ ສຶກ ສາ 
ຄວາມ ສ່ຽງ ຈາກ ລບ ຕ. 

ກິດ ຈ ະ ກຳ ຕ້ົນ ຕໍ ທ່ີ ໄດ້ປະ ຕິ ບັດ ໃນ ປີ 2013 ປະ ກອບ ມີ:

 J ສະ ໜອງ ການ ຝຶກ ອົບ ຮົມ ກ່ຽວ ກັບ ການ ເປັນ ຄູ ຝຶກ ໃຫ້ ແກ່ ພະ ນັກ 
ງານ ໂຮງ ໝ  ໍເມືອງ ຄູນ ແລະ ໜອງ ແຮດ ໄລ ຍະ ເວ ລາ 6 ມ້ື. 

 J ສະ ໜອງ ການ ຝຶກ ອົບ ຮົມ ເປັນ ເວ ລ າ 3 ມື້  ກ່ຽວ ກັບ ການເຮັດ ປ ະ 
 ຖົມ ພະ ຍາ ບານ ຂ້ັນ ຕ້ົນ ແລະ ສະ ໜອງ ອ  ຸປະ ກອນ ຈຳ ນວນ ໜ່ຶງ ໃຫ້ 
 ແກ່ອ າສາ ສະ ໜັກ ສຸກ ສາ ລາ ຂ້ັນ ບ້ານ ຢູ່ ເມ ອືງ ຄຳ, ພູ ກູດ ແລະ ຄູນ.

 J ໄດ້ ຈັດ ພິມ ແລະ ແຈກ ຢາຍ ປ້ືມ ນ້ອຍ ຂ້ໍ ມູນ, ແຜ່ນ ພັບ ແລະ ໂພດ ສ໌ 
ເຕ້ີ ກ່ຽວ ກັບ ລບ ຕ ແລະ ການ ເຮັດ ປະ ຖົ ມ ພະ ຍາ ບານ ໃຫ້ ແກ່ອ າສາ 
ສະ ໜັກ ສຸກ ສາ ລາ ຂ້ັນ ບ້ານ ຢູ່ ເມ ອືງ ຄຳ, ພູ ກູດ ແລະ ຄູນ.

 J ໄດ້ ສະ ໜອງ ການ ຝຶກ ອົບ ຮົມ ກ່ຽວ ກັບ ການ ເຮັດ ປະຖົມ ພະ ຍາ ບານ 
ຂ້ັນ ຕ້ົນ ໃຫ້ ແກ່ພະ ຍາ ບານ ປ ະ ຈຳ ສຸກ ສາ ລາ ຢູ່ ເມືອງ ແປ ກ, ຜາ ໄຊ 
ແລະ ຄູນ ໄລ ຍະ ເວ ລາ 4 ມ້ື. 

 J ໄດ ້ສະ ໜອງ ອຸ ປະ ກອນ ການ ແພດ ໃນ ການ ປິ່ນ ປົວ ບາ ດ ແຜ ແລະ 
ປື້ມ ນ້ອຍ ຂໍ້ ມ ູນ ໃຫ້ ແກ່ ສຸກ ສາ ລາ ຢູ່ ເມືອງ ແປ ກ, ຜ າ ໄຊ ແລະ ຄູນ.

 J ໄດ້ ຈັດ ກອງ ປ ະ ຊ ມຸ ຂ້ັນ ບ້ານ ຢູ່ ໃນ ບ້ານ ເປ້ົາ ໝາຍ ຂອງ ເມືອງ ແປ ກ, 
ຄຳ, ພູ ກູດ ແລະ ຄູນ ແລະ ໄດ້ ແຈກ ຢາຍ ໃບ ປ  ິວ ແລະ ໂພດ ສ໌ ເຕ້ີ 
ກ່ຽວ ກັບ ການ ເຮັດ ປະ ຖົມ ພະ ຍາ ບານ ຂ້ັນ ຕ້ົນ. 

 J ໄດ ້ສະ ໜອງ ອຸ ປະ ກອນ ການ ແພດ ໃນ ການ ປິ່ນ ປົວ ບາ ດ ແຜ ໃຫ້ ແກ ່
ໂຮງ ໝ ໍ ເມືອງ ແປ ກ, ຜ າ ໄຊ, ຄຳ, ພ ູ ກູດ, ຄູນ ແລະ ໜອງ ແຮດ.

 J ໄດ້ ສະ ໜອງ ບົດ ຮ້ອ ງ ໂຄ ສະ ນາ ສຶກ ສາ ຄວາມ ສ່ຽ ງ ຈາກ ລບ ຕ ໃຫ້ 
ແກ່ ຄກ ລ ແຂວງ ຊຽງ ຂວາງ. 

 J ໄດ້ ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ຫ້ອງ ການປະ ສານ ງານ ຄ ຊ ກ ລ ແຂວງ ຊຽງ ຂວາງ 
ໃນ ການ ລົງ ສຳ ພາດ  ເກັບ ກຳ ຂໍ ້ ມູນຜູ້ ຖ ກື ເຄາະ ຮ້າຍ ຈາກ ລບ ຕ.

ຜົນ ສຳ ເລັດ ຕົ້ນ ຕໍ ໃນ ປີ 2013:
ຜົນ ສຳ ເລັດ ຕົ້ນ ຕ ໍໃນ ການ ດຳ ເນີນໂຄງ ການ ຢູ່ ແຂວງ ຊຽງ ຂວາງ ໃນ ປີ 
2013 ປະ ກອບ ມີ:

 J ພະ ນັກ ງານ ໂຮງ ໝໍ ເມ ືອງ 8 ຄົນ ທີ່ມາ ຈາກ ເມ ືອງ ຄູນ ແລະ ໜອງ 
ແຮດ ໄດ ້ຮັບ ການ ເພີ່ມ ພູນ ທັກ ສະ ແລະ ຄວາມ ຮູ້ ໃນ ການ ເຮັດ ປະ 
 ຖົມ ພະ ຍາ ບານ ຂັ້ນ ຕົ້ນ ແລະ ທັກ ສ ະ ໃນ ການສິດ ສອນ ຜ່ານກ ານ 
ຝຶກ ອົບ ຮົ ມ ກ່ຽວ ກັບ ການ ເປັນ ຄູ ຝຶກ. 

 - ຄ ູຝຶ ກ ທີ ່ຈົບ ມາ ຈາກກ ານ ຝຶກ ອົບ ຮົ ມ ກ່ຽວ ກັບ ການ ເປັນຄູ ຝຶກ ຢູ່  
  ເມືອງ ຄູນ ໄດ້ ສະ ໜອງ ການ ຝຶກ ອົບ ຮົມ ກ່ຽວກ ບັກາ ນ ເຮັດປະ ຖົມ  
  ພະ ຍາ ບານ ຂ້ັ ນ ຕົ້ນ  ໃຫ້ ແກ່ ອາ ສາ ສະ ໜັກ ສຸກ ສາ ລາ ຂັ້ນບ້ານ  
  ຈຳ ນວນ 136 ຄົນ. 

 J ອາ ສາ ສະ ໜັກ ສຸກ ສາ ລາ ຂັ້ນ 185 ຄົນ ຢູ ່ເມ ືອງ ຄຳ, ພູ ກູດ ແລະ ຄູນ 
ໄດ້ ຮັບ ການ ເພ່ີມ ພູນ ທັກ ສະ ແລະ ຄວາມ ຮູ້ ຢູ່ໃນ  ການ ຝຶກ ອົບ ຮົມ ກ ຽ່ ວ  
ກັບການ ເຮັດ ປະ ຖົມ ພະ ຍາ ບານ ຂ້ັນ ຕ້ົນ.   

 - ຜົນ ໄດ ້ຮັບ  ກ່ອນ ແລະ ຫຼ ັງ  ການ ຝຶກ ອົບ ຮົມ  ສາ ມາ ດ ຮູ້ ໄດ້ເຖິງ  
  ການ ປ່ຽນ ແປງ  ທີ ່ດີທາງ ດ້ານ ຄວາມ ຮ ູ້ ພາຍ ຫຼັງ ຝຶກ ອົບ ຮົມ.

ສະ ມາ ຄົມ ຊ່ວຍ ເຫືຼອ  ລ້າ ແລະ ບັນ ເທົາ ທຸກ ຂອງຢ່ີິ ປຸ່ນ             
(ເອ ເ ອ ອາ ຣ໌) (ເຮັດ ກິດ ຈະ ກຳ ໂຄ ສະ ນາ ສຶກ ສາ ຄວາມ ສ່ຽງ 
ຈາກ ລບ ຕ)

ອາ ສາ ສະ ໜັກ ສຸກ ສາ ລາ ຂ້ັນ ບ້ານ ໄດ້ ຮັບ ການ ຝ ກຶ ອົບ ຮົ ມ ກ່ຽວ ກັບ ການ 
 ປ ະ ຖົມ ພະ ຍາ ບານ, ປ້ືມ ນ້ອຍ, ແຜ່ນ ພັບ ແລະ ໂພດ ສະ ເຕ້ີ ພາຍ ຫັຼງ ສຳ 
ເລັດ ການ ຝຶ ກ ອົບ ຮົມ.
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 - ອາ ສາ ສະ ໜັກ ສຸກ ສາ ລາ ຂັ້ນບ້ານ ມ ີໜ້າ ທີ່ ຮັບ ຜິດ ຊອບຫຼ າຍ 
   ຂຶ້ນກວ່າ ເກົ່າ ແລະ ມ ີຄວາມ ຫ້າວ ຫັນ ໃນ ການ ເຮັດວຽກ ປິ່ນ  
  ປົວກາ ນ ແພດ ສຸກ ເສີນ ຢູ່ ໃນ ບ້ານ. 

 J ປື້ມ ນ ້ອຍ ຂໍ້ ມູນ ຫຼາຍກວ່າ 300 ຫົວ ແລະ ແຜ ່ນ ພັບ ແລະ ໂພດ 
ສ໌ ເຕີ້ 2,000 ແຜ່ນ ກ່ຽວ ກັບ ການ ເຮັດ ປ ະ ຖົມ ພະ ຍາ ບານ ຂັ້ນຕົ້ນ 
ໄດ້ ຖືກ ພິມ ອອກ ມາ ແລະ ແຈກ ຢາຍ  ໃຫ ້ແກ ່ອາສາ ສະ ໜັ ກ ສ ຸ ກ 
ສາ ລາ ຂັ້ນ ບ້ານ ຢູ ່ໃນ ເມືອງ ເປົ້າ ໝາຍ. 

 - ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ຫຼັງ ການ ຝຶກ ອົບ ຮົ ມ ຊີ້ ໃຫ້ ເຫັນ ວ່າ ອ ຸ ປະ ກອນ  
  ເຫຼົ່າ ນີ້ ແມ່ນ ໄດ້ ຖືກນ ຳ ໃຊ້ ເຂົ້າ ໃນ ວຽກ ຕົວ ຈິງ ແທ້ ໂດຍ ອາ ສາ  
  ສະ ໜັກ ສຸກສາ ລາ ຂັ້ນ ບ້ານ ແລະ ໄດ້ ຖ່າຍ ທອດ ຄວາ ມ ຮູ້ ຕໍ່ ໃຫ້  
  ແກ່ ຊາວ ບ້ານ.

 J ພະ ຍາ ບານ ປະ ຈຳ ຢູ່ ສຸກ ສາ ລາ 75 ຄົນ ຢູ ່ເມືອງ ແປກ, ຜາ ໄຊ 
ແລະ ຄູນ ໄດ ້ຮັບ ການ ເພີ່ມ ພູນ ທັກ ສະ ແລະ ຄວາມ ຮູ້ ໃນ ການ 
ເຮັດ ປະຖົມ ພະ ຍາ ບານ ຂັ້ນ ຕົ້ນ ຜ່ານ ການ ຝຶກ ອົບ ຮົມ. 

 J ໂຮງ ໝ ໍ ເມືອງ 8 ແຫ່ງ ໄດ ້ຮັບ ອ ຸ ປ ະ ກອນ ການ ແພດ ໃນ ການ ປິ່ນ 
ປົວ ບາ ດ ແຜ.

 J ອາ ສາ ສະ ໜັກ ສຸກ ສາ ລາ ຂັ້ນ ບ້ານ 185 ຄົນ ຢູ ່ເມືອງ ຄຳ, ພູ ກູດ 
ແລະ ຄູນ ໄດ ້ຮັບ ອ ຸ ປ ະ ກອນ ເຄື່ອງ ເຮັດ ປະ ຖົມ ພະ ຍາ ບານ ຂັ້ນ 
ຕົ້ນ, ປື້ມ ນ້ອຍ ຂໍ ້ມູນ ແລະ ແຜ່ນ ພັບ.

 J ສຸກ ສາ ລາ 18 ແຫ່ງ ຢູ່ ເມືອງ ແປກ, ຜາ ໄຊ. ຄຳ ແລະ ພູກ ູດ ໄດ້ 
ຮັບ ອຸ ປະ ກອນ ການ ແພດ ໃນ ການ ດູ ແລ ບາດ ແຜ, ປື້ມ ນ້ອຍ ຂໍ ້ມູນ 
ແລະ ແຜ່ນ ພັບ.

 J ກອງ ປະ ຊຸມ ຂັ້ນ ບ້ານ ໄດ ້ຈັດ ຂຶ້ນ ຢູ່ ໃນ 36 ບ ້ານ ຢູ ່ໃນ ເມືອງ ແປກ, 
ຜາ ໄຊ, ຄຳ ແລະ ພ ູກູດ. 

 -  ມີຊາວ ບ້ານ ເຂົ້າ ຮ່ວມ 1,797 ຄົນ (ຊາຍ: 653 ຄົນ, ຍິງ 833  
  ຄົນ ແລະ ເດັກ ນ້ອຍ 311 ຄົນ).

 - ຊາວ ບ້ານ ໄດ້ ຮັບ ຮູ້ ຄວາມ ສຳ ຄັນ ຂອງ ການ ເຮັດ ປ ະ ຖົມ ພະ ຍາ  
  ບານ ຂັ້ນ ຕົ້ນ ແລະ ຄວາມ ອັນ ຕະ ລາຍ ຂອງ ລບ ຕ ໃນ ເວ ລາ  
  ເຂົ້າ ຮ່ວມ ກອງ ປະ ຊຸມ ແລະ ບັນ ດາ ແຜ່ນ ພັບ ແລະ ພົດ ສ ໌ເຕີ້  
  ກໍ່ ໄດ້ ຖືກ ແຈ ກ ຢາຍ ໃຫ້ ຊາວ ບ້ານ ນຳ.

 - ‘ຄົນ ຂັບລົດ ໃນ ເວ ລ າ ສຸກ ເສີນ’ ທ່ີ ມີ ລົດ ເປັນ ຂອງ ຕົນ ເອງ ໄດ ້ 
  ຖືກແຕ່ງ ຕັ້ງໃຫ້ ເຮັດ ໜ້າ ທີ່ ໃນ ການ ຂ ົນ ສົ່ງ ຜູ້ ຖືກ ເຄາະ ຮ້າຍ ຈາກ  
  ລບ ຕ ໄປ ໂຮງ ໝ ໍ.

 J ໄດ້ ມີ ການ ສຳ ພາດຜູ ້ຖືກ ເຄາະ ຮ້າຍ ຈາກ ລບ ຕ 29 ຄົນ ທີ່ ມາ 
ຈາກ ເມືອງ ແປກ, ຜ າ ໄຊ, ພ ູກູດ, ຄຳ ແລະ ໜ ອງ ແຮດ.

 J ຄກ ລ ແຂວງ ຊຽງ ຂວາງ ໄດ ້ຮັບ ເອົາ ບົດ ຮ້ອງ ໂຄ ສະ ນາ ສຶກ ສາ 
ຄວາມ ສ່ຽງ ຈາກ ລບ ຕ ສະ ບັບ ພາ ສາ ລາວ ເພື່ອ ນຳ ໃຊ ້ເຂົ້າໃນ 
ການ ດຳ ເນີນ ກິດ ຈະ ກຳ. 

ວຽກ ຈຸດ ສຸມ ໃນ ປ ີ 2014: 
ໃນ ປີ 2014, ອົງ ການ ເອ ເອ ອາ ຣ໌ ຈະ ສ ບື ຕ່ໍ ສະ ໜອງ ການ ຝຶກ ອົບ ຮົມ 
ໃຫ້ ແກ່ ອາ ສາ ສະ ໜັກ ສຸກ ສາ ລາ ຂ້ັນ ບ້ານ ແລະ ພະ ຍາບ ານ ປະ ຈຳ ສຸກ 
ສາ ລ າ ແລະ ຈະ ສະ ໜອງ ອຸ ປະ ກອນ ໃນ ການດ  ູແລ ບາດ ແຜ ຈຳ ນວນ ໜ່ຶງ 
ໃຫ້ ແກ່ ສຸກ ສາ ລ າ ຢູ່ ເມືອງ ໜອງ ແຮດ.  ນອກ ຈາກນ້ັນ, ທ ມີ ງານ ເຄ່ືອນ ທ່ີ 
ຂອງອົງ ການ ເອ ເອ ອາ ຣ໌ ຍັງ ຈະ ລົງ ຢ້ຽມ ຢາມ ບ້ານ ທ່ີ ຖືກ ຄັດ ເລືອ ກ  ວ່າ ມີ 
ຄວາມ ສ່ຽ ງ ສູງ ຈາກ ລບ ຕ ຕົກ ຄ້າງ ຢູ່ ເມືອງ ໜອງ ແຮດ ເພ່ືອ ເຮັດ ການ 
ໂຄ ສະ ນາ ກ່ຽວ ກັບ ລບ ຕ ແລະ ສິດ ສອນ ຄວາມ ຮູ້ ພ້ືນ ຖານ ໃນ ການ ເຮັດ 
ປະ ຖົ ມ ພະ ຍາ ບານ ຂ້ັນ ຕ້ົນ.  ກ່ຽ ວ ກັບການ ເຮັດ ວຽກ ຮ່ວມ ກັບ ທີມ ງານ ພົວ 
 ພັນ ຊຸມ ຊົນຂອງ ຄກ ລ ແຂວງ ຊຽງ ຂວາງ ໃນ ການ ດຳ ເນີນ ກິດ ຈະ ກຳ 

ອາ ສາ ສະ ໜັກ ສ ກຸ ສາ ລາ ຂ້ັນ ບ້ານ ຮຽນຝຶກ ແອບ ການ  ດາມກ ະ ດູກ ແຕກ 
ຢູ່ ໃນ ຊ່ວງ ຝຶກ ອົບ ຮົມ

ໂຄ ສະ ນາ ສຶກ ສາ ຄວາມ ສ່ຽງ ຈາກ ລບ ຕ ນ້ັນ ອົງ ການ ເອ ເອ ອາ ຣ໌ ຈະ 
ສະ ໜອງ ພົ ດ ສ໌ ເຕ້ີ ກ່ຽ ວ ກັບ ການ ໂຄ ສະ ນາ ສຶກ ສາ ຄວາ ມ ສ່ຽ ງ ຈາກ ລບ ຕ, 
ປ້ືມ ຂຽນ ແລະ ບົດ ຮ້ອງກ່ຽວ ກັ ບ ການໂຄ ສະ ນາ ສຶກ ສາ ຄວາ ມ ສ່ຽ ງ ຈາກ 
ລບ ຕ ສະ ບັບ ພາ ສາ ມ້ົງ ແລະ ຂະ ມຸ ໃຫ້ ແກ່ ຄກ ລ.  

ຂ່າວ ດີ: 
 ໃນ ປີ 2013, ອົງ ການ ເອ ເອ ອາ ຣ໌ ໄດ້ ລົງ ຢ້ຽມ ຢາມອາ ສາ ສະ ໜັກ ສຸກ ສາ 
ລ າ ຂ້ັນ ບ້າ ນ ແລະ ແພ ດ ປະ ຈຳ ສຸກ ສາ ລາ 25 ຄົນ ພ າຍ ຫັຼງ ການປະ ເມີນ 
ຜົນ ຝຶກ ອົບຮົມກ່ຽວ ກັບ ຄວາມຮູ້ ທາງ ດ້ານ ການ ເຮັດ ປະ ຖົມ ພະ ຍາ ບານ 
ຂ້ັນ ຕ້ົນ ແລະ ທັກ ສະ ໃນ ການ ລອງ ເຮັດ ເບ່ິງຈາກ ທ່ີ ໄດ້ ຮຽນ ມາ ແລະ 
ການປ່ຽນ ແປງ ພຶດ ຕິ ກຳ. ເປີ ເຊັນ ສະ ເລ່ຍ ຂອງ ຄຳ ຕອບ ທີ່ ຖືກ ຕ້ອງ  ຫຼັງ 
ຈາກ ການ ຝຶກ ອົບ ຮົມ ມີ ເຖິງ 60-70 ເປີ ເຊັນ ແລະ  ມີ ບາງ ຈຳ ນວນກ່ໍ        
ຕອບ ວ່າ  ຍາກຫຼາຍ ທີ ່ຈະ ເຂົ້າ ເຖິງ ການປະ ຖ ົມ ພະ ຍາ ບານ ຂັ້ນ ຕົ້ນໄດ້. 
ໃນເວ ລ າ ລົງ ຢ້ຽ ມ ຢາມນ້ັນ ເຫັນ ໄດ້ ວ່າ ອາ ສາ ສະ ໜັກ ສຸກ ສາ ລ າ ຂ້ັນ ບ້າ ນ 
ແລະ ແພ ດ ປະ ຈຳ ສຸກ ສາ ລາ ມີ ການ ປັບ ປຸງ ດີ ຂຶ້ນຫຼາຍ ກວ ່ າເກົ່າທາງ  
ດ້ານເຕັກ ນິກໃນ ການຫ້າມ ເລືອດ, ປ່ິນປົວບາດແຜ ໄຟ ໃໝ້ ແລະ ການ 
 ດາມ ກະ ດູກ ແຕກ ຫັກ. ໜ່ຶງໃນອາ ສາ ສະ ໜັກ ສຸກ ສາ ລ າ ຂ້ັນ ບ້າ ນ ຊ່ື ນາງ 
ອຸມ ມາ ໄດ້ ບອກ ພວກ ເຮົາ ກ່ຽວ ກັບ ປະ ສົບ ການ ຂອງ ລາວວ່າ “ມີ ອຸບັດ  
ເຫດ ຈາກ ລບ ຕ ເຫດກ ານ ໜ່ຶງເກີດຂ້ຶນ  ເປັນ ຕາ ຢ້ານ  ຫຼາຍ ສ່ົງ ຜົນໃຫ້  
ເດັກ ນ້ອຍ ໄດ້ ຮັບ ບາ ດ ເຈັບຢ່າງສາຫັດ. ໃນ ຕອນນ້ັນ,  ຂ້ອຍ ໄດ້  ໃຊ ຜ້້າ  
ເປ້ືອນ ຜືນ ໜ່ຶງ  ເພ່ືອ ເຮັດ ການ ຫ້າມ ເລືອດ. ຫັຼງ ຈາກນ້ັນ, ບາດ ແຜ ຂອງ  
ເດັກ ນ້ອຍ ຄົນ ນ້ັນ ກ່ໍ ມີ ອາ ການ ຕິດ ເຊ້ືອ ອັກ ເສບ. ຖ້າ ວ່າ  ຂ້ອຍ ຮູ  ້ຈັກ ວິ ທີ 
 ການ ຫ້າ ມ ເລືອດ ທ່ີ ຖືກ ຕ້ອງ ໃນ ຕອນນ້ັນ ບາ ດ ແຜຂອງ ເດັກນ້ອຍຄົນນ້ັນ 
ກ່ໍ ຄົງຈະ ບ່ໍ ຕ  ິດ ເຊ້ືອ. ປະ ຈຸ ບັນ ນ້ີ, ຂ້ອຍ ຮູ ້ ສຶກ ດີ ໃຈ ຫຼາຍ ທ່ີ ໄດ້ ຮຽນ ຮູ້ ວິ ທີ  

ການ ເຮັດ ປະ ຖົມ ພະ ຍ າ ບານ ຂ້ັ ນ ຕ້ົນ ຈາກ ການ ຝຶກ ອົບ ຮົມ ຂອງອົງ ການ 
 ເອ ເອ ອາ ຣ໌. ຂ້ອຍ ສາ ມາ ດ ນຳ ໃຊ  ້ຄວາ ມ ຮູ້ ທ່ີ ໄດ້ ຮຽນ ມາເຂ້ົາ ໃນ ກາ ນ ຮັກ  
ສາ ຄົນ ເຈັບດ້ວຍ ຄວາມ ໝ້ັນ ໃຈ”.  ອຸມມາ ບ່ໍ ພຽງ ແຕ່ ເປັນ ອາ ສາ ສະ ໜັກ  
ສຸກສາ ລາ ຂ້ັນ ບ້ານ ເທ່ົາ ນ້ັນ ແຕ່  ຍັງ ມີ ໜ້າທ່ີຕຳ ແໜ່ງ ເປ ນັ ເຖິງນາຍ ບ້ານ 
ອີກດ້ວຍ.  ລາວ ກ່າວ ວ່າ “ຂ້ອຍ ຫວັງ ວ່າ  ຈະ ໄດ້ມີ ໂອ ກາດ ຍົກ ລະ ດັບ 
ຄວາມຮູ້ໃນດ້ານນ້ີຕ່ືມ ອີກ ເພ່ືອ ຊ່ວຍ ເຫືຼອ ປະ ຊາ ຊົນ ຢູ່ ໃນ ບ້ານ ຂອງ ຂ້ອຍ. 
ເມ່ືອໃດ ທ ີ ່ຂ້ອຍ ຮຽນ ຮູ້ ໄດ້ ຫຼາຍ ແລ້ວ ຂ້ອຍ  ຕ້ອງ ການຈະ ຖ່າ ຍ ທອດຄວາ ມ 
ຮູ້ ດ່ັງ ກ່າວນ້ີ  ໃຫ້ ແກ່ອາ ສາ ສະ ໜັກ ສ ກຸ ສາ ລາ ຂ້ັນ ບ້ານ ຜູ້ ອ ືນ່ ໆ ຕ່ໍ”.

ຄູ່ ຮ່ວມ ງານ: 
 J ອົງ ການ ເອ ເອ ອາ ຣ໌ ເຮັດ ວຽກ ໂດຍ ກົງ ກັບ ສູນ ຟ້ືນ ຟ  ູໜ້າ ທ່ີ ການ, ສູນ 

ຟ້ືນ ຟູ ໜ້າ ທ່ີ ການ ຂ້ັນ ແຂວງ, ພະ ແນກ ສາ ທາ ລະ ນະ ສຸກ ແຂວງ ລວມ 
 ທັງ ໂຮງ ໝໍ ເມືອງ ແລະ ອຳ ນາດ ການ ປົກ ຄອງ ຂ້ັນ ບ້ານ. 

 J ງົບ ປະ ມານ ສຳ ລັບ ໂຄງກ ານ ແມ່ນ ໄດ້ ມາ ຈາກ ກະ ຊວງກ ານ ຕ່າງ ປະ 
ເທດ ຢ່ີ ປຸ່ນ, ທຶນຊ່ວຍເຫືຼອຂອງອົງການ ເອັນຈີໂອ ຂອງຢ່ີປຸ່ນ ແລະ ເງິນ 
ບໍລິຈາກຂອງປະຊາຊົນຢ່ີປຸ່ນ.
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ບ ຸກ ຄະ ລາ ກອນ ໃນ ປີ 2013:
ພະນັກງານຫ້ອງການ ພະນັກງານຝ່າຍປະຕິບັດງານ (ພາ ກສະໜາມ)

ຄົນລາວ ຄົນຕ່າງປະເທດ ຄົນລາວ ຄົນຕ່າງປະເທດ

ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ

1 1 0 0 7 0 0 2

ຕົວ ເລກ ສະ ຖິ ຕິ ໃນ ປີ 2013:
ຜູ້ ໄດ ້ຮັບ ຜົນ ປະ ໂຫຍດ

ການ ຝຶກອ ົບ ຮົມ ກ່ຽວ ກັບ ການ ປະ ຖົມ ພະ ຍາ ບານ ຂັ້ນ ຕົ້ນ  ກອງ ປະ ຊຸມ ຢູ່ ຂັ້ນ ບ້ານ ການ ເກັບ ກໍ າ ຂໍ້ ມູນ

ພະ ນັກ ງາ ນ                         
ປະ ຈໍ າ ຢູ່ໂຮງ ໝ ໍແຂວງ

 ພະ ຍາ ບານ                           
ປະ ຈຳ ຢູ່ ສ ຸກ ສາ ລາ

ອາ ສາ ສະ ໜັກ                            
ສຸກ ສາ ລາ ຂັ້ນ ບ້ານ

ຊາວ ບ້ານ ຜູ ້ຖ ືກ ເຄາະ ຮ້າຍ 
ຈາກ ລບ ຕ

8 73 1,797 1,797 29

ອົງ ການ ເອ ເອ ອາ ຣ໌ ມອບ ອຸ ປະ ກ ອນ ສຳ ລັບ ການ ດູ ແລ ປິ່ນ ປົວ 
ບາດ ແຜ ໃຫ້ ແກ່ ສຸກ ສາ ລາ ໃນ ນ າມ ຕາງ ໜ້າ ໃຫ້ພະ ນັກ ງານ   
ໂຮງ ໜໍ ເມືອງ.

ພະ ຍາ ບານ ປະ ຈຳ ສຸກ ສາ ລາ ຝຶກ ແອບ ການ ວັດ ແທກ ຄວາມ ດັນ 
ເລືອດ  ໃນ ຂະ ນະ ຝ ຶ ກ ອົບ ຮົ ມ.

 ພະ ນັກ ງານ ຂອງອົງ ການ ເອ ເອ ອາ ຣ໌ ລົງ ຢ້ຽມ ຢາມ ຜູ ຸ້ ຖືກ ເຄາະ 
ຮ້າຍ ຈາກ ລບ ຕ ເພື່ອ ເກັ ບ ກຳ ຂໍ ້ມູນ. ເດັກ ສ ອງ ຄົນ ນີ້ ແມ່ນ ຜູ້ຖືກ 
ເຄາະ ຮ້າຍ ຈາກ ລບ ຕ ຢູ ່ເມ ືອງ ຄຳ. 

ອົງ ການ ເອ ເອ ອາ ຣ໌ ໄດ້ ພາ ກັນ ແຕ່ງ ບົດ ເພັງ  ກ່ຽວ ກັບ ການ ໂຄ ສ ະ  
ນາ ສຶກ ສາ ຄວາມ ສ່ຽງ ຈາກ ລບ ຕ ເພື່ອ ສະ ໜັບ ສະ ໜ ູນການ ດຳ 
ເນີນ ກິດ ຈ ະ ກຳໂຄ ສ ະ ນາ ສຶກ ສາ ຄວາມ ສ່ຽງ ຈາກ ລບ ຕ ຂອງ  
ຄກ ລ ຢູ່ ແຂວງ ຊຽງ ຂວາງ.
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ພື້ນ ທີ່ ປະ ຕິ ບັດ ງານ:
ໜ້າວຽກ  ແຂວງ ແລະ ເມືອງ  ທີ່ ປະ ຕິ ບັດ ກິດ ຈະ ກຳ

ການ ຝຶກ ອົບ ຮົມ ກ່ຽວ ກັບ ການ ປະ ຖົມ ພະ 
ຍາບານຂັ້ນ ຕົ້ນ

ເມືອງ ແປກ, ຜາ ໄຊ, ຄຳ, ພູ ກູດ, ຄູນ ແລະ ໜອງ ແຮດ ຢ ູ່ ແຂວງ ຊຽງ ຂວາງ

ທາງ ດ້ານ ການ ເງິນ:
 ຄ່າ ໃຊ້ ຈ່າຍ ໃນ ປີ 2013: (ໂດ ລາ ສະ ຫະ ລັດ)

 ລາຍ ການ ຈໍ າ ນວນ

ຄ່າ ໃຊ ້ຈ ່າຍ ສຳ ລັບ ບຸກ ຄ ະ ລາ ກອນ 39,000

ຄ່າ ໃຊ ້ຈ ່າຍ ສຳ ລັບການ ປະ ຕິ ບັດ ງານ 90,300

ຄ່າ ໃຊ ້ຈ ່າຍ ສຳ ລັບການ ປະ ຕິ ບັດ ງານພ ິເສດ 0

ຄ່າ ໃຊ ້ຈ ່າຍ ສຳ ລັບ ຊ ື້ ວັດ ຖຸ-ຊັບ ສິນ ຄົງ ທີ່ 12,700

ຄ່າ ໃຊ ້ຈ ່າຍ ສຳ ລັບ ຊ ື້ ວັດ ຖຸ-ຊັບ  ສິນ ບໍ່ ຄົງ ທີ່ 0

 ລວມ 142,000

ການ ສະ ໜັບ ສະ ໜູນຂອງ ຜູ້ ໃຫ ້ທຶນ ໃນ ປີ 2013: (ໂດ ລາ ສ ະ ຫະ ລັດ)

 ຜູ້ ໃຫ້ ທຶນ ເງິນ ທີ່ ໄດ ້ຮັບ ໃນ ປີ 2013 

ກະ ຊວງ ການ ຕ່າງ ປະ ເທດ ຢີ ່ປຸ່ນ 187,800

 ລວມ 187,800
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ກິດ ຈະ ກຳ ໃນ ປີ 2013:
ປະ ຈຸ ບັນ ນ້ີ ອົງ ການ ຊ່ວຍ ເຫືຼອ ບັນ ເທົາ ທຸກ ຂອງ ກາ ໂຕ ລິກ ກຳ ລັງ ດຳ 
ເນີນ ກິດ ຈະ ກຳ ກ່ຽວ ກັບ ການ ຕອບ ຮັບ ປະ ຖົມ ພະ ຍາ ບານ ຢູ່ ຂ້ັນ ບ້ານ ຄື: 
ເຊື່ອມ ສານ ການ ປິ່ນ ປົວ ບາດ ແຜ ແລະ ການ ໂຄ ສະ ນາ ສຶກ ສາ ຄວາມ 
ສ່ຽງ ຈາກ ລບ ຕ ຢູ່ ໃນ ຊຸມ ຊົນ ທ່ີ ມີ ຄວາມ ສ່ຽງ ສູງ ຢູ່ ທ່ີ ເມືອງ ໄຊ ບົວ ທອງ-
ແຂວງ ຄຳ ມ່ວນ. ໂຄງ ການ ມີ ໄລ ຍະ 2 ປີ ໂດຍ ໄດ້ ຮັບ ທຶນ ຊ່ວຍ ເຫືຼອ ຈາກ 
ກະ ຊວງ ການ ຕ່າງ ປະ ເທດ ອາ ເມ ລິ ກາ-ຫ້ອງ ການ ຫຸຼດ ຜ່ອນ ອາ ວຸດ ແລະ 
ການ ສູ້ ຮົບ ແລະ ໂຄງ ການນີ້ ສືບ ຕໍ່ ໃຫ້ ສຳ ເລັດ ຈົນ ຮອດ ທ້າຍ ເດືອນ    
ທັນວາ  2014 ໂດຍ ສົມ ທົບ ກັບ ກະ ຊວງ ສາ ທາ ລະ ນະ ສຸກ.  

ອົງ ການ ຊີ ອາ ເອັດ ສ໌ ໄດ້ ຂະ ຫ ຍາຍ ກິດ ຈະ ກຳໂຄ ສະ ນາ ສຶກ ສາ ຄວາມ 
ສ່ຽງ ຈາກ ລບ ຕ ເຂ້ົາ ໄປ ຊຸມ ຊົນ ທ່ີ ມີ  ລບ ຕ ຕົກ ຄ້າງ ສູງ. ຈາກ ບົດ ຮຽນ ທ່ີ 
ຖອດ ຖອນ ໄດ້ ໃນການ ດຳ ເນີນ ໂຄງ ການ ໄລ ຍະ ທີ 1 ຈ່ຶງ ເຮັດ ໃຫ້ອົງ ການ 
ຊີ ອາ ເອັດ ສ໌ ຈ່ຶງ ຕ້ອງ ໄດ້ ມີ ການ ປັບ ໃຊ້ ກິດ ຈະ ກຳ ໂຄ ສະ ນາ ສຶກ ສາ ຄວາມ 
ສ່ຽງ ຈາກ ລບ ຕ ໃຫ້ ລວມ ມີ ວິ ທີ ການ ຮຽນ ແບບ ໃໝ່ ເພ່ືອ ຊຸກ ຍູ້ ໃຫ້ ມີ ການ  
ເຂ້ົາ ມາ ມີສ່ວນ ຮ່ວມ ຫຼາຍ ຂ້ຶນ ຈາກ ຊາວ ບ້ານ ໂດຍ ສະ ເພາະ ແມ່ນ ແມ່ 
ຍິງ ແລະ ເດັກ ນ້ອຍ. 

ອົງ ການ ຊີ ອາ ເອັດ ສ໌ ກຳ ລັງ ເຄ່ືອນ ໄຫວ ວຽກ ຢູ່ ທັງ ໝົດ 40 ບ້ານ ຢູ່ ໃນ 
ເມືອງ ໄຊ ບົວ ທອງ ເພື່ອ ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ຄະ ນະ ກຳ ມະ ການ ຊີ້ ນຳ ວຽກ 
ງານສຶກ ສາ ຂ້ັນ ເມືອງ ປັບ ປຸງ ແຜນ ທ່ີ ບ້ານ ແລະ ແຜນ ຕອບ ຮັບ ສຸກ ເສ ນີ. 
ດ້ວຍ ການປະ ສານ ງານ ກັບ ອົງ ການ ຊີ ອາ ເອັດ ສ໌ ແລະ ຄູ່ ຮ່ວມ ງານ, ຄະ 
ນະ ກຳ ມະ ການ ຊີ້ ນຳ ວຽກ ງານສຶກ ສາ ຂ້ັນ ເມືອງ ຈ່ຶງໄດ້ ຜະ ລິດ ແຜ່ນ ປ້າຍ 
ໄມ້ຂ້ຶນ ມາ ແລະ ແຕ້ມ ແຜ່ນ ທ່ີ ລົງ ໃສ່. ຫັຼງ ຈາກນ້ັນ, ກ່ໍ ໄດ້ ເອົາ ໄປ ຕິດ ໄວ້ 
ຢູ່ ຈຸດ ທ່ີ ເໝາະ ສົມ ຂອງຊຸມ ຊົນ. 

ອົງ ການ ຊີ ອາ ເອັດ ສ໌ ກຳ ລັງ ສຸມ ໃສ່ສ້າງ ຄວາມ ອາດ ສາ ມາດ ໃຫ້ ແກ່ ແພດ 
ປະ ຈຳ ສຸກ ສາ ລາ ຂ້ັນ ເມືອງ,  ອາ ສາ ສະ ໜັກ ສຸກ ສາ ລາ ຂ້ັນ ເມືອງ ແລະ   
ຜູ້ ຕອບ ຮັບ ປະ ຖົມ ພະ ຍາ ບານ ຂ້ັນ ບ້ານ ເພ່ືອ ສະ ໜອງ ການ ປະ ຖົມ ພະ 
ຍາ ບານ ສຸກ ເສີນ ແລະ ປ່ິນ ປ ວົ ບາດ ແຜ ເພ່ືອ ຮັກ ສາ ຊີ ວິດ ແລະ ອະ 
ໄວ ຍະ ວະ ຂອງ ຜູ້ ທ່ີ ຖືກ ເຄາະ ຮ້າຍ ຈາກອຸ ປະ ຕິ ເຫດ ລບ ຕ. ການ ຝຶກ ອົບ 
ຮົມ ກ່ຽວ ກັບ ການກອບ ກູ້ ເອົາ ຊີ ວິດ ໄດ້ ດຳ ເນີນ ຢູ່ ໃນ ທັງ ໝົດ 40 ບ້ານ 
ຢູ່ ເມືອງ ໄຊ ບົວ ທອງ ແລະ 47 ບ້ານ ເປ້ົາ ໝາຍ ຢູ່ ເມືອງ ບົວ ລະ ພາ ໂດຍ 
ເນັ້ນ ໜັ ກ ໃສ ່ການ ຝຶກ ອົບ ຮົ ມ ກ່ຽວ ກັບ ການ ປ້ຳ ຫົວ ໃຈ ແລະ ການ ຫ້າມ 
ເລືອດ. ນອກ ຈາກ ນ້ັນ, ອົງ ການ ຊີ ອາ ເອັດ ສ໌ ຍັງ ໄດ້ ສະ ໜອງ ອຸ ປະ ກອນ 
ການ ແພດ ຈຳ ນວນ ໜ່ຶງ ໃຫ້ ແກ່  ສຸກ ສາ ລາ , ອາ ສາ ສະ ໜັກ ສຸກ ສາ ລາ ຂ້ັນ 
ບ້ານ ແລະ ຜູ້ ຕອບ ຮັບ ປະ  ຖົມ ພະ ຍາ ບານ ຂ້ັນ ບ້ານ ຂອງເມືອງ ບົວ ລະ ພາ. 

ຜົນ ສຳ ເລັດ ຕ້ົນ ຕໍ ແຕ່ ເດືອນ ກໍ ລະ ກົດ ເຖິງ ທັນ ວາ 2013:
 J ອົງ ການ ຊີ ອາ ເອັດ ສ ໄດ້ ເຮັດ ຂໍ້ ຕົກ ລົງ ຮ່ວມກັບ ອຳ ນາດ ການ ປົກ 

ຄອງ ທ້ອ ງ ຖ່ິນ ແລະ ສະ ມາ ຊິກ ຂອງ ຊຸມ ຊົນ ເພ່ືອ ຂະ ຫ ຍາຍ ໂຄງ 
ການ ອອກ ໄປ 47 ບ້ານ ເປ້ົາ ໝາຍ ຢູ່ ໃນ ເມືອງ ບົວ ລະ ພາ. 

 J ສະ ມາ ຊິກ ຈາກຄະ ນະ ກຳ ມະ ການ ຊີ້ ນຳ ວຽກ ງານສຶກ ສາ ຂ້ັນ ເມືອງ 
41 ທ່ານ ທ່ີ ມາ ຈາກ 20 ບ້ານ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະ ທົບ ສູງ ຈາກ ລບ ຕ ຕົກ 
ຄ າ້ງ ຢູ່ ເມືອງ ບົວ ລະ ພາ ໄດ້ ຮັບ ການ ຝຶກ ອົບ ຮົມ ກ່ຽວ ກັບ ວິ ທີ ການ 
ເຮັດ ວຽກ ຮ່ວມ ກັນ ໃນ ການ ດຳ ເນີນ ກິດ ຈະ ກຳ ໂຄ ສະ ນາ ສຶກ ສາ 
ຄວາມ ສ່ຽງ ຈາກ ລບ ຕ. 

 J ສະ ມາ ຊິກ ຈາກຄະ ນະ ກຳ ມະ ການ ຊີ້ ນຳ ວຽກ ງານສຶກ ສາ ຂ້ັນ ເມືອງ 
ທ່ີ ມາ ຈາກ 20 ບ້ານ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະ ທົບ ສູງ ຈາກ ລບ ຕ ຕົກ ຄ າ້ງ ຢູ່ 

ອົງ ການ ຊ່ວຍ ເຫືຼອ ບັນ ເທົາ ທຸກ ຂອງ ກາ ໂຕ ລິກ (ຊີ ອາ ເອັດສ໌) 
(ດຳ ເນີນ ກິດ ຈະ ກຳ ໂຄ ສະ ນາ ສຶກ ສາ ຄວາມ ສ່ຽງ ຈາກ ລບ ຕ ແລະ ການ 
ຊ່ວຍ ເຫືຼອຜູ້ ຖືກ ເຄາະ ຮ້າຍ ຈາກ ລບ ຕ)

ເມືອງ ໄຊ ບົວ ທອງ ໄດ້ ສຳ ເລັດ ການ ດຳ ເນີນ ກິດຈະ ກຳ ໂຄ ສະ ນາ ສຶກ  
ສາ ຄວາມ ສ່ຽງ ຈາກ ລບ ຕ ຢູ່ ພາຍ ໃນ ຊຸມ ຊົນ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ ໂດຍ 
ເນ້ັນ ໜັກ ໃສ່ ໃຫ້ ແມ່ ຍິງ ແລະ ເດັກ ນ້ອຍ ໄດ້ ເຂ້ົາ ມາ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ ໃຫ້ 
ຫຼາຍ ຂ້ຶນ. 

 J ກອງ ທຶນ ສຳ ລັບການ ປິ່ນ ປົວ ບາດ ແຜ ຂອງ ກຳ ປູ ເຈຍ ໄດ້ ສະ ໜອງ 
ການ ຝຶກ ອົບ ຮົມ ເປັນ ເວ ລາ 5 ມ້ື ໃຫ້ ແກ່ ນັກ ຝຶກ ອົບ ຮົມ 6 ທ່ານ  ກ່ຽວ 
ກັບ ການ ເຮັດ ປະ ຖົມ ພະ ຍາ ບານ ຂັ້ນ ຕົ້ນ ແລະ ການ ປິ່ນ ປົວ ບາດ  
ແຜ ຢູ່ ແຂວງ ຄຳ ມ່ວນ ຄື: 2 ຄົນມາ ຈາກສຸກ ສາ ລາ ຢູ່ ເມືອງ ໄຊ ບົວ 
ທອງ ແລະ ບົວ ລະ ພາ ແລະ 3 ຄົນ ມາ ຈາກ ໂຮງ ໝ  ໍແຂວງ.

 J ໃນ ຊ່ວງ ການ ຝຶກອົບ ຮົມ ນ້ັນ ຜູ້ ເຂ້ົາ ຮ່ວມຝຶກ ອົບ ຮົມ  ກ່ໍໄດ້ ທົດ ລອງ 
ເຮັດ ການ ປະ ຖົມ ພະ ຍາ ບານ ຂັ້ນ ຕົ້ນ ແລະ ການ ປິ່ນ ປ ົວ ບາດ ແຜ 
ໃຫ້ ແກ່ຜູ້ ຖືກ ເຄາະ ຮ້າຍ ຈາກ ລບ ຕ 20 ຄົນ ຢູ່ ເມືອງ ບົວ ລະ ພາ.

 J ຜູ ້ເຂົ້າ ຮ່ວມຝຶກ ອົບ ຮົມ ໄດ ້ດຳ ເນີນ ການ ຝຶກ ອົບ ຮົມ ຍົກ ລະ ດັບ ຄືນ 
ໃຫ້ ແກ່ ແພດທ່ີ ເຮັດ ໜ້າ ທ່ີ ປ່ິນ ປົວ ຜູ້ ຖືກ ເຄາະ ຮ້າຍ ຈາກ ລບ ຕ 12 
ຄົນ ກ່ຽວ ກັບ ການເຮັດ ການ ປະ ຖົມ ພະ ຍາ ບານ ຂັ້ນ ຕົ້ນ ແລະ ການ 
ປ່ິນ ປ ົວ ບາດ ແຜ ຢູ່ ເມືອງ ໄຊ ບົວ ທອງ. 

 J ຊາວ ບ້ານ ຈຳ ນວນ 13 ຄົນ ຢູ່ ເມືອງ ໄຊ ບົວ ທອງ ໄດ້ ສຳ ເລັດ ການ 
ເຮັດ ແຜນ ທ່ີບ າ້ນ ແລະ ແຜນ ຕອບ ຮັບ ສຸກ ເສີນ ຂອງ ບ້ານ. 

ຜົນ ສຳ ເລັດ ຕົ້ນ ຕໍ ໃນ ປີ 2013: 
ໂຄງ ການ ຕອບ ຮັບ ການ ເຮັດ ປະ ຖົມ ພະ ຍາ ບານ ຂອງອົງ ການ ຊີ ອາ ເອັດ ສ 
ແມ່ນ ສຸມ ໃສ່  ດຳ ເນີນ ການ ໂຄ ສະ ນາ ສຶກ ສາ ຄວາມ ສ່ຽງ ຈາກ ລບ ຕ ໃຫ້ 
ແກ່ ບ າ້ນ ທ່ີ ມີ ຄວາມ ສ່ຽງ ສູງ ຈາກ ລບ ຕ ຕົກ ຄ້າງ ໂດຍ ການ ສ້າງ ຄວາມ 
ອາດ ສາ ມາດ ໃຫ້ ແກ່ ບ້ານ ໃນ ການ ເຮັດ ປະ ຖົມ ພະ ຍາ ບານ ໃຫ້ ແກ່ ຜູ້ ທ່ີ ຖືກ 
ອຸ ປະ ຕິ ເຫດ ຈາກ ລບ ຕ ໃຫ້ ມີ ຊີ ວິດ ລອດ ແລະ ບາດ ແຜ ໄດ້ ຮັບ ການ ຮັກ 
ສາ ຢ່າງ ຖືກ ຕ້ອງໃນ ຕອນນ້ັນ. ອົງ ການ ຊີ ອາ ເອັດ ສ໌ ໄດ້ ເຮັດ ວຽກ ຮ່ວມ ກັບ 
ກະ ຊວງ ສາ ທາ ລະ ນະ ສຸກ, ໂຮງ ໝ  ໍເມືອງ, ສຸກ ສາ ລາ ແລະ ຊຸມ ຊົນ ເພ່ືອ 
ສ້າງ “ຕ່ອງ ໂສ້ ສຳ ລັບ ຜູ້ ລອດ ຊ ີວິດ ຈາກ ລບ ຕ” ຂຶ້ນ ເພື່ອ ປິ່ນ ປ ົວ ຮັກ ສາ 
ຜູ້ ຖືກເຄາະ ຮ້າຍ ຈາກ ລບ ຕ ໂດຍ ໄດ ້ສະ ໜອງ ການ ຝຶກ ອົບ ຮົມ  ໃຫ້ ແກ່ ຄູ່ 
ຮ່ວມ ງານທີ ່ສຳ ຄັນ ຕ່າງໆ ຄື:  ແພດ ທີ ່ເຮັດ ໜ້າ ທີ ່ປິ່ນ ປົວ ຜູ້ ຖ ືກ ເຄາະ ຮ້າຍ  
ຈາກ ລບ ຕ, ອາ ສາ ສະ ໝັກສຸກ ສາ ລາ ຂ້ັນ ບ້ານ ແລະ ຜູ້ ຕອບ ຮັບ ປະ  ຖົມ 
ພະ ຍາ ບານ ຂ້ັນ ບ້ານ. 

ອົງ ການ ຊີ ອາ ເອັດ ສ໌ ໄດ້ ມີ ການ ປຶກ ສາ ຫາ ລື ກັບ ຄູ່ ຮ່ວມ ງານ ຕ່າງໆ ຢູ່ ໃນ 
ເມືອງ ບົວ ລະ ພາ ເພ່ືອ ໂຮມ ເອົາ 47 ບ້ານ ເປ້ົາ ໝາຍ ຢູ່ ໃນ ເມືອງ ບົວ ລະ ພາ 
ເພ່ືອໂຄງ ການ  ໂຄ ສະ ນາ ສຶກ ສາ ຄວາມສ່ຽງ ຈາກ ລບ ຕ ຮ່ວມ ກັນ. ພ້ອມ 
ນ້ັນ, ອົງ ການ ຊີ ອາ ເອັດ ສ ແລະ ຄູ່ ຮ່ວມ ງານ ຈາກ ເມືອງ ບົວ ລະ ພາ ແລະ 
ໄຊ ບົວ ທອງ ຍັງ ໄດ້ ຄັດ ເລືອກ ເອົາ ພະ ນັກ ງານ ແພດ ເພື່ອ ເຮັດ ໜ້າ ທີ ່ໃນ  
ການ ເປັນ ຄູ ຝຶກ ຕົ້ນ ຕໍ, ມີ ພາ ລະ ບົດ ບາດ ໃນ ການ ດຳ ເນີນ ການ ຝຶກ ອົບ 
 ຮົມ ໃຫ້ ແກ່ ແພດ ທີ ່ເຮັດ ໜ້າ ທີ່ ປິ່ນ ປົວ ຜູ້ ຖ ືກ ເຄາະ ຮ້າຍ ຈາກ ລບ ຕ, ອາ ສາ 
 ສະ ໝັກສຸກ ສາ ລາ ຂ້ັນ ບ້ານ ແລະ ຜູ້ ຕອບ ຮັບ ປະ ຖົມ ພະ ຍາ ບານ ຂ້ັນບ້ານ 
ຄົນ ອື່ນ ໆ . 

ຄູ່ ຮ່ວມ ງານ ຂອງອົງ ການ ຊີ ອາ ເອັດ ສ ດ່ັງ ເຊ ັ່ນ  ກອງ ທຶນ ສຳ ລັບການ ປິ່ນ 
ປົວ ບາດ ແຜ ຂອງ ກຳ ປ ູເຈຍ ໄດ ້ສະ ໜອງ ການ ຝຶກ ອົບ ຮົມ ໃຫ້ ແກ່ແພດ 
ທີ່ ເຮັດ ໜ້າ ທີ່ ປິ່ນ ປົວ ຜູ້ ຖ ືກ ເຄາະ ຮ້າຍ ຈາກ ລບ ຕ ກ່ຽວກ ັບ ທັກ ສະ ໃນ 
ການ ປ່ິນ ປົວ ບາດ ແຜ ສຸກ ເສີນໃຫ້ ແກ່ ຜູ້ ຖືກ ເຄາະ ຮ້າຍ ຈາກ ລບ ຕ. ນອກ 
 ຈາກນ້ັນ, ອົງ ການ ຊ ີອາ ເອັດ ສ, ກອງ ທຶນ ສຳ ລັບການ ປິ່ນ ປົວ ບາດ ແຜ 
ຂອງ ກຳ ປູ ເຈຍ ແລະ ກະ ຊວງ ສາ ທາ ລະ ນະ ສຸກ ຍັງ ໄດ ້ກະ ກຽມ ແພດ 
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ແລະ ບົວ ລະ ພາ ແລະ ແນໃສ່ຮັບ ປະ ກັນ ໃຫ້ ວິ ທີກ ານ ສິດ ສອນ ຕ່າງໆ 
ໄດ  ້ຖືກ ຮັບ ຮອງ ແລະ ນຳ ໃຊ້ ຢ່າງ ເໝາະ ສົມ  ເຂ້ົາ ໃນ ການ ຝຶກ ອົບ ຮົມ . 
ນອກ ຈາກນ້ັນ, ອົງ ການ ຊີ ອາ ເອັດ ສ໌, ຫ້ອງ ການ ຄ ຊກ ລ ແລະ ກະ ຊວງ 
ສາ ທາ ລະ ນະ ສຸກ ຈະ ໄດ້ ຕິດ ຕາມ ການ ຝຶກ ອົບ ຮົມ ທັງ ໝົດ ຢ່າງ ເປັນ ປົກ 
ກະ ຕິ ເພ່ືອ ຮັບ ປະ ກັນ ໃຫ້ການ ຝຶກ ອົບ ຮົມ ມີ ຄຸນ ນະ ພາບ, ມ  ີການ ແລກ 
ປ່ຽນ ແລ ະ ມີ ການສະ ໜັບ ສະໜູນ  ແລະ ເປັນ ທິດ ທາງ ໃຫ້ ແກ່ ຜູ້ ເຂ້ົາ ຝຶກ 
ອົມ ຮົມ ໃໝ່ທ່ີ ຈະ ເຮັດ ໜ້າ ທ່ີ ໃນ ການ ປ່ິນ ປົວ ຜູ້ ຖືກ ເຄາະ ຮ້າຍ ຈາກ ລບ ຕ. 

 ຂ່າວ ດີ: ອາ ສາ ສະ ໜັກ ສຸກ ສາ ລາ ຂັ້ນ ບ້ານ.
ທ້າວ ບຸນ ມາ ອາ ຍຸ 38 ປີ, ນາຍ ບ້ານໆ ຜັກ ກາດ, ຊຶ່ງ ເປັນ ຊຸມ ຊົນ ນ້ອຍ 
ໜຶ່ງ ຕັ້ງ ຢູ່ ຫ່າງ ຈາກ ຈຸດ ໃຈ ກາງ ເມືອງ ໄຊ ບົວ ທອງ  ປະ ມານ 20 ກິ ໂລ 
ແມັດ ປະ ກອບ ມີ ພົນ ລະ ເມືອງ ທັງ ໝົດ 650 ຄົນ ແລະ ເປັນ ບ້ານ ທີ່ ໄດ້ 
ຮັບ ຜົນ ກະ ທົບ ສູງ ຈາກ ລບ ຕ ຕົກ ຄ້າງ. ໃນ ເດືອນ ກັນ ຍາ 2013, ອົງ 
ການ ຊີ ອາ ເອັດ ສ໌ ແລະ ພະ ນັກ ງານ ຂອງ ເມືອງ ໄດ ້ຈັດ ການ ຝຶກ ອົບ ຮົມ 
ໃຫ້ ທ້າວ ບຸນ ມາ ແລະ ສະ ມາ ຊິກ ຄົນ ອ່ືນໆ ໃນ ຊຸມ ຊົນ ໃນ ການ ປັບ ປຸງ 
ແຜນ ທ່ີ ບ້ານ ແລະ ແຜນ ຕອບ ຮັບ ສຸກ ເສີນ ຂອງ ບ້ານ. ພາຍ ຫັຼງ ທ່ີ ຊຸມ ຊົນ 
ຮູ້ ວິ ທີ ການ ພ້ືນ ຖານ ກ່ຽວ ກັບ ການ ສ້າງ ແຜນ ທ່ີ ຂອງຊຸມ ຊົນ ລົງ ໃສ່ເຈ້ຍ 
ແລ້ວ ອົງ ການ ຊີ ອາ ເອັດ ສ໌ ກໍ່ ໄດ້  ຈັດ ການ ຝຶກ ອົບ ຮົມ ແບບ ລົງ ເລິກ ລາຍ 
ລະ ອຽດ ໃນ ການ ສ້າງ ແຜນ ທ່ີ ຖາ ວອນ   ເພືອ່ ປັກ ຫຼກັ ໄວ ້ຢູ່ ໃນ ຈດຸ ທ່ີ ເໝາະ 
 ສົມ ຂອງ  ຊຸມ ຊົນ. 

ຈຳ ນວນ ໜຶ່ງ ໃຫ້ ເຂົ້າ ໄປ ຝຶກ ອົບ ຮົມ ໃຫ້ ແກ່ອາ ສາສະ ໝັກ ສຸກ ສາ ລາ ຂ້ັນ 
 ບ້ານ ແລະ ຜູ້ ຕອບ ຮັບ ປະ ຖົມ ພະ ຍາ ບານ ຂ້ັນບ້ານ ອີກ ດ້ວຍ. ແຕ່ ລະ ຄົນ 
 ຮູ້ ສຶກ ວ່າ ຂ້ອນ ຂ້າງ ເຂ້ົາ ໃຈ ດີ ກ່ຽວ ກັບ ການ ເຮັດ ປະ ຖົມ ພະ ຍາ ບານ ແລະ 
ການ ຊ່ວຍ ຊີ ວິດ ຄົນ ເຈັບບ່ໍ ໃຫ້ ຕາຍ ກ່ໍ ເຮັດ ໄດ້ ດີ ເຊ່ັນ ດຽວ ກັນ.  ມາ ຮອດ  
ທ້າຍ ປີ 2013, ບັນ ດາແພດ ທີ່ ເຮັດ ໜ້າ ທີ່ ປິ່ນ ປົວ ຜູ້ ຖ ືກ ເຄາະ ຮ້າຍ ຈາກ 
ລບ ຕ ໄດ້ ພາ ກັນ ກະ ກຽມ  ການ ຝຶກ ອົບ ຮົມ ຕໍ່ ໃຫ ້ແກ່ອາ ສາສະ ໝັກ ສຸກ  
ສາ ລາ ຂ້ັນ ບ້ານ ແລະ ຜູ້ ຕອບ ຮັບ ປະ ຖົມ ພະ ຍາ ບານ ຂ້ັນບ້ານ ຄົນ ອ່ືນໆ 
ຢູ່ ເມືອງ ໄຊ ບົວ ທອງ ແລະ ບົວລະ ພາ, ຊ່ຶງ ຈະ ຈັດ ຂ້ຶນ ໃນ ປີ 2014. 

ພ້ອມນັ້ນ, ກິດ ຈະ ກຳ ໂຄ ສະ ນາ ສຶກ ສາ ຄວາ ມ ສ່ຽງ ຈາກ ລບ ຕ  ທີ່ໄດ້ 
ປະ ຕ ິບັດ ໃນ ຊ່ວງປີ 2013   ກໍ່ ໄດ້ ຮັບຜົນ ສຳ ເລັດ ເຊັ່ນ ດຽວ ກັນ. ໃນ ລະ 
ຫວ່າງກອງ ປະ ຊຸມ ຝຶກ ອົບ ຮົມ ກ່ຽວ ກັບ ການ ວາງ ແຜນ ກິດ ຈະ ກຳ ໂຄ ສະ 
ນາ ສຶກ ສາ ຄວາມ ສ່ຽງ ຈາກ ລບ ຕ ນ້ັນ, ຄູ່ ຮ່ວມ ງານ ກ່ໍ ໄດ້ ມີ ການ ປະ ກອບ 
ສ່ວນ ວ່າ ຕ້ອງ ເນັ້ນ ໜັກ ໃສ ່ແມ່ ຍິງ ແລະ ເດັກ ນ້ອຍ ໃຫ້ ຫຼາຍ ຂຶ້ນກວ່າ 
ເກົ່າ. ອົງ ການ ຊີ ອາ ເອັດ ສ໌ ໄດ ້ເຮັດ ວຽກ ຮ່ວມ ກັບຄະ ນະ ກຳ ມະ ການ ຊີ້  
ນຳ ວຽກ ງານສຶກ ສາ ຂ້ັນ ເມືອງ ເພ່ືອ ກຳ ນົດ ເອົາ ຄົວ ເຮືອນເປ້ົາ ໝາຍ ໃຫ້ 
ເຂ້ົາ ມາ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ ໃນ ວຽກ ງານ ໂຄ ສະ ນາ ສຶກ ສາ ຄວາມ ສ່ຽງ ຈາກ ລບ ຕ 
ເພ່ືອ ຕັດ ຊ່ອງ ຫວ່າງ ທ່ີ ມີ ຢູ່ ໃຫ້ ໝົດ ໄປ.  ທັງ ໝົດ 20 ບ າ້ນ ເປ້ົາ ໝາຍ ເພ່ືອ 
ດຳ ເນີນ ກິດ ຈະ ກຳ ໂຄ ສະ ນາ ສຶກ ສາ ຄວາມ ສ່ຽງ ຈາກ ລບ ຕ ໄດ ້ມີ ການ 
ເຄື່ອນ ໄຫວ ກິດ ຈະ ກຳ ໂຄ ສະ ນາ ຕ່າງໆ ຂ ຶ້ນ ຢູ່ ຕາມ ບ້ານ  ຂອງ ຕົນ ໂດຍ 
ສະ ເລ່ຍ  ມີ ຜູ້ ເຂ້ົາ ຮ່ວມ ທ່ີ ເປັນ ແມ່ຍິງ 77 ເປີ ເຊັນ ແລະ ເດັກ ນ້ອຍ ມີ 
19 ເປີ ເຊັນ. ອົງ ການ ຊີ ອາ ເອັດ ສ ຈະ ສົມ ທົບ ກັບ ຊຸມ ຊົນ  ສືບ ຕໍ່ ຕິດ 
ຕາມຄວາມ ຕ້ອງ ການ ໃນ ການ ສະ ໜັບ ສະ ໜູນອື່ນໆ ອີກ  ໃນ ປີ 2014. 

ວຽກ ຈຸດ ສຸມ ໃນ ປີ 2014: 
ອົງ ການ ຊ ີອາ ເອັດ ສ໌ ຈະ ສືບ ຕໍ່ ຂະ ຫ ຍາຍ ການ ຝຶກ ອົບ ຮົມ ກ່ຽວ ກັບ ການ 
ເຮັດ ປະ ຖົມ ພະ ຍາ ບານ ຂັ້ນ ຕົ້ນ ແລະ ການ ປິ່ນ ປົວ ບາດ ແຜ ໃຫ້ ແກ່ອາ 
ສາສະ ໜັກ ສຸກ ສາ ລາ ຂ້ັນ ບ້ານ ແລະ ຜູ້ ຕອບ ຮັບ ປະ ຖົມ ພະ ຍາ ບານ ຂ້ັນ 
ບ້ານ ຢູ່ ໃນ ເມືອງ ບົວ ລະ ພາ ແລະ ໄຊ ບົວ ທອງ ໃນ ປີ 2014. ອົງ ການ ຊີ 
ອາ ເອັດ ສ໌ ຈະ ເຮັດ ວຽກ ຮ່ວມ ກັບ ຄູ່ ຮ່ວມ ງານ ເພື່ອ ກຳ ນົດ ການ ຝຶກ ອົບ 
 ຮົມ ອອກ ມາ ໃຫ ້ມ ີປະ ສິດ ທິ ຜົນ ແລະ ຈະ  ປັ ບ ປຸງຂໍ້ ແນະ ນຳ ຂຶ້ນມາ ເພື່ອ  
ປັບ ປຸງ ການ ຝຶກ ອົບ ຮົມ ໃນ ອະ ນາຄົດ. ນອກ ຈາກນ້ັນ, ອົງ ການ ຊີ ອາ ເອັດ ສ 
ຍັງ ຈ ະ ໄດ້ ສົມ ທົບ ກັບ ຊຸມ ຊົນ ຕິດ ຕາມ ການ ດຳ ເນີນ ກິດ ຈະ ກຳ ໂຄ ສະ ນາ 
 ສຶກ ສາ ຄວາມ ສ່ຽງ ຈາກ ລບ ຕ ໂດຍ ສະ ເພາະ ແມ່ນ ກຸ່ມ ທີ່ ໄດ້ ຖືກ ກຳນົດ 
 ໄວ້ ຕັ້ງ ແຕ່ ຕົ້ນ ແລ້ວ ເພື່ອ ເບິ່ງວ່າ ມີ ຄວາມ ຕ້ອງ ການ ຫ ຍັງ ເພີ່ມ ຕື່ມ ອີກ. 
ພ້ ອມນັ້ນ, ກໍ່ ຈະ ປະ ເມີນ ຜົນ ແລະ ນຳ ໃຊ້ ຂໍ້ ຄວາມ ໂຄ ສະ ນາ ສະ ເພາ ະ 
 ອີງ ຕາມ ສະ ພາບ ຄວາມ ເປັນ ຈິງ. ນອກ ຈາກ ນັ້ນ, ອົງ ການ ຊີ ອາ ເອັດ ສ໌ 
ຈະຮັບ ປະ ກັນ ໃຫ້ 40 ບ້ານເປ້ົາ ໝາຍ ຢູ່ ເມືອງ ໄຊ ບົວ ທອງ  ສຳ ເລັດ ແຜນ 
 ທີ່ ຊຸມ ຊົນ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ ແລະ ແຜນ ຕອບ ຮັບ ສຸກ ເສີນ ຂອງ ບ້ານ. 

ອົງ ການ ຊີ ອາ ເອັດ ສ໌ ຈະ ສືບ ຕ່ໍ ເຮັດ ວຽກ ຮ່ວມ ກັບ ບັນ ດາ ຄູ່ ຮ່ວມ ງານ ຢູ່ ໃນ 
ເມືອງ ບົວ ລະ ພາ ເພ່ືອ ກຳ ນົດ ເບ່ິງຊ່ອງ ຫວ່າງ  ຂອງ ແຜນ ງານ ແລະ ກຳ  
ນົ ດ ຄວາມ ຕ້ອງ ການ ຂອງ ໂຄງ ການ ໃນ ອະ ນາ ຄົດ.       ບາງ ຊຸມ ຊົນ ຢູ່ ໃນ ເມືອງ 
  ບົວລະ ພາ ໄດ້ ຖ ືກ ກຳ ນ ົດ ໄວ້ ແລ້ວ ວ່າ  ມີ ລບ ຕ ຕົກ ຄ້າງ ຢູ່ ຈິງ, ແຕ່ ວ່າ 
ພັດ ບໍ່ ສາ ມາດ ປະ ສານ ງານ ກັບ ພາ ກສ່ວນ ກ່ ຽວ ຂ້ອງ ໄດ້ ເພື່ອ ເຮັດ ການ 
ເຄ່ືອນ ຍ້າຍ ຫືຼ ທຳ ລາຍ. ອົງ ການ ຊີ ອາ ເອັດ ສ໌ ຈະ ສ້າງ ການ ເຊື່ອມ ໂຍງ 
ລະ ຫວ່າງ ຊຸມ ຊົນ ຕ່າງ ໆ  ຢູ່ ໃນ ເມ ືອງ ບົວ ລະ ພາ ແລະ ອົງ ການ ເກັບ ກູ ້
ລບ ຕ ຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ ້ມີ ການ ປະ ສານ ງານ ກັນ  ໃນ ການ ເຂົ້າ ໄປ ເຮັດ ການ 
ກວດ ກູ້  ລບ ຕ ຢູ ່ພາຍ ໃນ ເມືອງ. 

ຄູ່ ຮ່ວມ ງານ: 
ຄູ່ ຮ່ວມ ງານ ຕົ້ນ ຕໍ ຂອງອົງ ການ ຊ ີອາ ເອັດ ສ໌ ແມ່ນ ກະ ຊວງ ສາ ທາ ລະ ນະ 
ສຸກ. ນອກ ຈາກນັ້ນ, ອົງ ການ ຊີ ອາ ເອັດ ສ໌ ຍັງ ໄດ້ ເຮັດ ວຽກ ຢ່າງ ໃກ້ ຊິດ 
ກັບ ຫ້ອງ ການ ສຸກ ສາ ລາ ຂັ້ນ ເມືອງ ແລະ ແຂວງ ລວມ ທັງ ຫ້ອງ ການ 
ສຶກ ສາ ຂັ້ນ ເມືອງ.  ບ່ໍ ສະ ເພາະ ເທົ່າ ນັ້ນ, ອົງ ການ ຊີ ອາ ເອັດ ສ໌ ຍັງ ເປັນ ຄູ່ 
ຮ່ວມ ງານ ກັບກອງ ທຶນ ສຳ ລັບການ ປິ່ນ ປົວ ບາດ ແຜ ຂອງ ກຳ ປູ ເຈຍ ນຳ  
ອີກ ເພ່ືອຄັດ ເລືອກ ເອົາ “ນັກ ຝຶກ ອົບ ຮົມ ຫັຼກແຫ່ຼງ” ຈ າກ ເມືອງ ໄຊ ບົວ ທອງ 

ທ້າວ ຄຳ ຫຼ້າ, ພະ ນັກ ງານ ຈາກພະ ແນກ ສຶກ ສາ ເມືອງ ໄຊ ບົວ ທອງ 
ກໍາລັງດໍາເນີນ ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ຢູ່ ໃນ ບ້ານ ໂພນ ສະ ຫວັນ

 ສຸກ ສາ ລາບ ້ານ ນາ ກະ ພໍ້ ມີ ພຽງແຕ່ ອາ ສາ ສະ ໝັກ ສຸກ ສາ ລາ ຂັ້ນ ບ້ານ 
ພຽງຄົນ ດຽວ  ແລະ ແພດ 2-3 ຄົນ ປະ ຈຳ ຢູ່
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ໂດຍ ການ ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ຂອງອົງ ການ ຊີ ອາ ເອັດ ສ໌ ແລະ ຄູ່ ຮ່ວມ ງານ, 
ທ້າວ ບຸນ ມາ ໄດ້ ແບ່ງກຸ່ມ  ຊາວ ບ້ານ ອອກ ເປັນ 2 ກຸ່ມ, ຊຶ່ງ ກຸ່ມ ທີ 1 
ແມ່ນ ຮັບ ຜິດ ຊອບ ໃນ ການ ປະ ດິດ ແຜ່ນ ກະ ດານ ໄມ້ ຂຶ້ນ ມາ ແລະ ກຸ່ມ 
ທີ 2 ແມ່ນ ຮັບ ຜິດ ຊອບ ໃນ ການ ແຕ້ມ ແຜນ ທີ່ ແລະ ຕົບ ແຕ່ງ ລົງ ໃສ່ 
ແຜ່ນ ໄມ້ ທີ່ ກຽມ ໄວ້ ແລ້ວນັ້ນ. ທ້າວ ບຸນ ມາ ກ່າວ ວ່າ “ແຜນ ທີ່ ຂອງ ຊຸມ 
ຊົນ ແລະ ແຜນ ຕອບ ຮັບ ສຸກ ເສີນ ຂອງ ບ້ານ ທ່ີ ສ້າງ ຂ້ຶນ ມານ້ີ ແມ່ນ ມີ ຄຸນ 
ປະ ໂຫຍດ ຫຼາຍ ສຳ ລັບ ຊາວ ບ້ານ ຢູ່ ພາຍ ໃນ ບ້ານ ຂອງ ຂ້ອຍ ແລະ  ຜູ້ ເຂ້ົາ 
ມາ ຢ້ຽມ ຢາມ ຈາກບ າ້ນ ອ່ືນໆ ຍ້ອນ ວ່າ ແຜນ ທ່ີ ສາ ມາດບອກ ໃຫ້ ຮູ້ ວ່າ 
ຢູ່ ພ້ືນ ທ່ີ ໃດ ແດ່ ຂອງ ບ້ານ ມີ ລ ບ ຕ ຕົກ ຄ້າງ ແລະ ອັນ ຕະ ລາຍ ເປັນ ຕ້ົນ 
ແມ່ນ ຢູ່ ເທິງ ພູ, ປ່າ ແລະ ພ້ືນ ທ່ີ ຕ່າງໆ ຢູ່ ພາຍ ໃນ ຊຸມ ຊົນ. ນອກ ຈາກນ້ັນ, 
ແຜນ ທ່ີ ຍັງສາ ມາດ ຊ້ີ ໃຫ້ ເຫັນ ເສ້ັນ ທາງ  ແລະ ທາງ ຍ່າງ ນ້ອຍ ຕ່າງໆຢູ່ 
ພາຍ ໃນ ບ້ານ ແລະ ທາງເຂ້ົາ ຫາ ບ້ານ ແນ ໃສ່ ອຳ ນວຍ ຄວາມ ສະ ດວກ 
ໃຫ້ ແກ່ຜູ້ ທີ່ ເຂົ້າ ມາ ຢ້ຽມ ຢາມ ສາ ມາດ ຊອກ ຫາ ເສັ້ນ ທາງ ເຂົ້າ ຫາ ບ້ານ 
ພ່ີ ນ້ອງ ຂອງ ເຂົາ ເຈ້ົາ ໄດ້ ຢ່າງວ່ອງ ໄວ. ນອກ ຈາກ ນ້ັນ, ແຜນ ຕອບ ຮັບ ສຸກ 
ເສີນ ຂອງ ບ້ານ ຍັງ ສາ ມາ ດ ບອກ ໃຫ້ ຮູ້   ນ້ຳ ເບີ ໂທ ລະ ສັບຕິດ ຕ່ໍ ກັບ ອາ ສາ 
ສະ ໜັກປິ່ນ ປົວ ການ ແພດ ໄດ້ ອີກ ດ້ວຍ ໃນ ເວ ລາ ທີ່ ມີ ອຸ ປະ ຕິ ເຫດ ຈາກ 
ລບ ຕ ເກີດ ຂ້ຶນ ຢູ່ ໃນ ບ້ານ”.

ປະຈຸບັນນ້ີ, ອົງ ການ ຊີ ອາ ເອັດ ສ໌ ກຳ ລັງ ເຮັດ ວຽກ ຮ່ວມ ກັບ 40 ບ້ານ ຢູ່ 
ພາຍ ໃນເມືອງໄຊບົວ ທອງ ແນໃສ່ເພ່ືອ ໃຫ້ ສຳ ເລ ດັ ແຜນ ທ່ີ ຂອງ ຊຸມ ຊົນ 
ແລະ ແຜນ ຕອບ ຮັບ ສຸກ ເສີນ ຂອງ ບ້ານ. ພາຍ ໃຕ້ ການ ຊ້ີ້ີ ນຳ ຂອງ ທ້າວ 
ບ ນຸ ມາ ຈ່ຶງ ເຮັ ດ ໃຫ້ບ້ານ ຜັກ ກາດ ເປັນຊຸມ ຊົນ ແຫ່ງທ່ີ 4 ທ່ີ ເຮັດ ສຳ ເລັດ 
 ແຜນ ທ່ີ  ຂອງຊຸມ ຊົນ ໄດ້ຢ່າງວ່ອງ ໄວ. ຊາວ ບ້ານ ຫຼາຍໆ ຄົນ ແລະ ສະ ມາ  
ຊິກຄະ ນະ ກຳ ມະ ການ ຊ້ີ ນຳ ວຽກ ງານສຶກ ສາ ຂ້ັນ ເມືອງ  ໄດ້ ໃຫ້ ຄຳ ເຫັນ ວ່າ 
ແຜນ ທ່ີ ດ່ັງ ກ່າວ ເບ່ິງ ແລ້ວ ເຂ້ົາໃຈ ງ່າຍ ແລະ ສີ ສັນ ທ່ີ ຕົບ ແຕ່ງລົງ ໃສ່ ແຜນ  
ທ່ີນ້ັນ ກ່ໍມີຄວາມ ຄ້າຍ ຄື ກັບ  ບ້ານຂອງ ຈິງ!.

ບຸກ ຄະ ລາ ກອນ ໃນ ປີ 2013:
ພະນັກງານຫ້ອງການ ພະນັກງານຝ່າຍປະຕິບັດງານ (ພາ ກສະໜາມ)

ຄົນລາວ ຄົນຕ່າງປະເທດ ຄົນລາວ ຄົນຕ່າງປະເທດ

ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ

4 3 1 1 2 0 1 0

ຕົວ ເລກ ສະ ຖິ ຕິ ໃນ ປີ 2013:
ການ ໂຄ ສະ ນາ ສຶກ ສາ ຄວາມສ່ຽງ ຈາກ ລບ ຕ

ການ ໂຄ ສະ ນາ ສຶກ ສາ ຊຸມ ຊົນ
ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ຜູ ້ຖືກ 
ເຄາະ ຮ້າຍ ຈາກ ລບ ຕ

ຈຳ ນວນ ຜູ້ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ການ 
ຊ່ວຍ ເຫຼືອ

 ການ ສຳ ຫຼ ວດ  ການ ທຳ ລາຍ ເຄື່ອນ ທີ່

ຜູ້ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ປະ ໂຫຍດ

ຈ/ນຄັ້ງ

ຢ້ຽມຢາມ

ໃຫ ່ຍ 
ຊາຍ

ໃຫ່ ຍ

ຍິງ 

ເດັກ 
ຊາຍ

 ເດັກ 
ຍິງ

ດ້ານ ການ 
ເງິນ

 ດ້ານ ການ 
ແພດ

ຈ/ນ 
ບ້ານ

ຢ້ຽມຢາມ 

ຈ/ນຄັ້ງ

ຢ້ຽມຢາມ

ຈ/ນ ບ້ານ ຈ/ນຄັ້ງ

ຢ້ຽມຢາມ

 ພະ ຈິກ 
ແລະ 

ທັນວາ

256 866 99 160 0 0 0 0 1,026 77

 ພື້ນ ທີ່ ການ ປະ ຕິ ບັດ ງານ:
ໜ້າວຽກ  ແຂວງ ແລະ ເມືອງ  ທີ່ ປະ ຕິ ບັດ ກິດ ຈະ ກຳ

ການ ໂຄ ສະ ນາ ສຶກ ສາ ຄວາມ ສ່ຽງ ຈາກ ລບ ຕ ເມືອງ ໄຊ ບົວ ທອງ

ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ຜູ້ ຖືກ ເຄາະ ຮ້າຍ ຈາກ ລບ ຕ  ເມືອງ ບົວ ລະ ພາ ແລະ ໄຊ ບົວ ທອງ-ແຂວງ ຄຳ ມ່ວນ
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ທາງ ດ້ານ ການ ເງິນ:
 ລາຍ ຈ່າຍ ໃນ ປີ 2013: (ໂດ ລາ ສະ ຫະ ລັດ)

 ລາຍ ການ ຈຳ ນວນ

ຄ່າ ໃຊ ້ຈ ່າຍ ສຳ ລັບ ບຸກ ຄ ະ ລາ ກອນ 31,750

ຄ່າ ໃຊ ້ຈ ່າຍ ສຳ ລັບການ ປະ ຕິ ບັດ ງານ 53,316

ຄ່າ ໃຊ ້ຈ ່າຍ ສຳ ລັບການ ປະ ຕິ ບັດ ງານພ ິເສດ 0

ຄ່າ ໃຊ ້ຈ ່າຍ ສຳ ລັບ ຊ ື້ ວັດ ຖຸ-ຊັບ ສິນ ຄົງ ທີ່ 0

ຄ່າ ໃຊ ້ຈ ່າຍ ສຳ ລັບ ຊ ື້ ວັດ ຖຸ-ຊັບສິນ ບໍ່ ຄົງ ທີ່ 0

 ລວມ 87,654

 ການ ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ຂອງ ຜູ້ ໃຫ ້ ທຶນ ໃນ ປີ 2013: (ໂດ ລາ ສະ ຫ ະ ລັດ)

ຜູ້ ໃຫ້ ທຶ ນ ທຶນ ທີ່ ໄດ ້ຮັບ ໃນ ປີ 2013 

ກະ ຊວງ ການ ຕ່າງ ປະ ເທດ ອາ ເມ ລິ ກາ, ຫ້ອງ ການ ຫຼຸດ ຜ່ອນ   ອາ ວຸດ 
ແລະ ການ ສ ູ ້ ຮົບ

87,654

ລວມ 87,654
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ອົງ ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ດ້ານ ອົງ ຄະ ທຽມ ແລະ ເຄື່ອງ ຄ້ຳຊູ (ໂຄບ) 
(ດຳ ເນີນ ກິດ ຈະ ກຳ ໂຄ ສະ ນາ ສຶກສາ ຄວາມ ສ່ຽງ ຈາກ ລບ ຕ ແລະ ການ ຊ່ວຍ 
ເຫືຼອຜູ້ ຖືກ ເຄາະ ຮ້າຍ ຈາກ ລບ ຕ)

ກິດ ຈະ ກຳ ໃນ ປີ 2013:
ອົງ ການ ໂຄບ  ໄດ້ເຮັດ ວຽກ ຮ່ວມ ກັບ ສູນ ການການແພດ ແລະ ຟ້ືນ ຟູ ໜ້າ ທ່ີ 
ການ  ເພ່ືອ ເພ່ີມ ຂອດ ການ ບໍ ລິ ການ ທ່ີ ມີ ຄຸນ ນະ ພາບ ທາງ ດ້ານອົງ ຄະ ທຽມ 
ແລະ ເຄ່ືອງ ຄ້ຳ ຊູ ຢູ່ ໃນ ສ ປ ປ ລາວ. ໜ້າ ວຽກ ຕ້ົນຕໍຂອງ ພວ ກ ເຮົາ ແມ່ນ 
ສະໜັບ ສະ ໜູນກ່ຽວ ກັບການ ປັບ ປຸງ ຄວາມ ອາ ດ ສາ ມາດ ໄລ ຍະ ຍາວ ເພ່ືອ 
ຮັບ ປະ ກັນ  ຄຸນ ນະ ພາບການ ບໍ ລິການ ຟ້ືນ ຟູ ໃຫ້ ແກ່ ຄົນ ພິ ການ ລວມ ທັງ ຜູ້ 
ໃຫ່ ຍ ແລະ ເດັກ ນ້ອຍ  ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ບາດ ເຈັບ ມາ ຈາກ ອຸ ປະ ຕິ ເຫດລະ ເບີດ 
ລູກ ຫວ່ານ ແລະ ລບ ຕ ຊະ ນິດ ອ່ືນໆ. 

 ປະ ຈຸ ບັນ ນ້ີ  ອົງ ການ ໂຄບ ໄດ້ ເຮັດ ວຽກ ກັບ ສູນ ຟ້ືນ ຟູ ໜ້າ ທ່ີ ການ 5 ແຫ່ງ 
ຄື: ຢູ່ ແຂວງ ຫຼວງ ພະ ບາງ, ຊຽງຂວາງ, ສະ ຫວັນ ນະ ເຂດ, ຈຳ ປາ ສັກ  
ແລະ ນະ ຄອນ ຫຼວງວຽງ ຈັນ. ອົງ ການ ໂຄບ ໄດ້ ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ຄົນ ພິ 
ການ ຕ່າງໆ ຢູ່ ໃນ ສູນ ແຕ່ ລະ ແຫ່ງ ໂດຍ ການມອບ ເງິນ ຄ່າ ເດີນ ທາງ , ຄ່າ 
ອາ ຫານ ການ ກິນ ແລະ ສະ ຖານ ທ່ີ ພັກ ເຊົາ ໃຫ້ແກ່ ຄົນ ເຈັບ  ແລະ/ຫືຼ ຜູ້ 
ທ່ີຕິດ ຕາມ ມາ ນຳ  ຕາມ ຄວາມ ຈຳ ເປັນ ໃນ ຊ່ວງ ທ່ີເຂ້ົາ ມາ ປ່ິນ ປົວ ຮັກ ສາ. 
ນອກ ຈາກ ນ້ັນ, ອົງ ການ ໂຄບ ຍັງ ໃຫ້ ການ ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ທາງ ດ້ານ 
ການ ເງິນ ສຳ ລັບ ຄ່າ ປ່ິນ ປົວ ແລະ ຄ່າ ເຮັດ ອົງ ຄະ ທຽມ ແລະ ເຄ່ືອງ ຄ້ຳ  ຊູ 
ນຳອີກ ດ້ວຍ, ຊ່ຶງ ອົງ ການ ໂຄບ ໄດ້ ມີ ການ ຈັດ ການ ຝຶກ ອົບ ຮົມ ຂ້ຶນ ໃຫ້ 
ແກ່ ພະ ນັກ ງານສັງ ກັດ ລັດ  ຄົນ ລາວ   ແລະ ສະ ໜອງ ອຸ ປະ ກອນ ທ່ີ ສຳ ຄັນ 
ຈຳ ນວນ ໜ່ຶງ ໃຫ້ ແກ່ ສູນ ຟ້ືນ ຟູ ໜ້າ ທ່ີ ການຂ້ັນ ສູນ ກາງ ແລະ ຂ້ັນ ແຂວງ. 

ນອກ ຈາກ ນ້ັນ, ອົງ ການ ໂຄບ ຍັງ ໄດ້ ສຸມ ໃສ່ ຊອກ ຫາວິ ທີ ທາງ ແກ້ ໄຂ 
ເພ່ືອ ໃຫ້ສາ ມາດ ການ ສະ ໜອງ ການ ບໍ ລິ ການ ແບບ ປະ ສົມ ປະ ສານ 
ເພ່ືອ ສະ ໜອງ ການ ບໍ ລິ ການ ທ່ີ ຈຳ ເປັນ ໃຫ້ ແກ່ ຄົນ ເຈັບ.   ອົງ ການ ໂຄບ ໄດ້  
ສືບ ຕ່ໍ ສ້າງ ຄວາມ ເຂ້ັມ ແຂງ ທາງ ດ້ານ ຄວາມ ຮູ້ ແລະ ທັກ ສະ ໃຫ້ ແກ່ ພະ 
ນັກ ງານ ຂອງ ສູນ ຟ້ືນ ຟູ ໜ້າ ທ່ີ ການ ກ່ຽວ ກັບ ການ ສະ ໜ ອງ ການ ບໍ ລິ ການ 
ຟ້ືນ ຟູແບບ ປະ ສົມ ປະ ສານ ລວມ ມີ  ການເຮັດ ກາຍ ຍະ ພາບ ບຳ ບັດ ແລະ 
ສິດ ສອນ ກ່ຽວ ກັບ ການ ປະ ກອບ ອາ ຊີບ. ຕະ ຫຼອດ ປີ, ອົງ ການ ໂຄບ ໄດ້ 
ເຮັດ ວຽກ ຮ່ວມ ກັບ ທີ່ ປຶກ ສາ ຝ່າຍ ລາວ 3 ຄົນ ກ່ຽວ ກັບ (ອົງ ຄະ ທຽມ 
ແລະ ເຄ່ືອງ ຄ້ຳ ຊູ, ການ ເຮັດກາຍ ຍະ ພາບ ບຳ ບັດ ແລະ ສິດ ສອນ ກ່ຽວ 
ກັບ ການ ປະ ກອບ ອາ ຊີບ) ເພ່ືອ  ສ້າງທັກ ສະ ທາງ ດ້ານ ວິ ຊາ ການ ຢູ່ ໃນສູນ 
 ຟ້ືນ ຟູ ໜ້າ ທ່ີ ການ 5 ແຫ່ງ ໃນ ທ່ົວ ປະ ເທດ. 

ນອກ ຈາກນ້ັນ, ອົງ ການ ໂຄບ ຍັງ ໄດ້ ຈັດ ກອງ ປະ ຊຸມ ສຳ ມະ ນາ ຂ້ຶນ ໃນ  
ເດື ອນພະ ຈິກ ກ່ຽວ ກັບ ການ ຄວບ ຄ ມຸ  ຄຸນ ນະ ພາບ ໃຫ້ ແກ່ ພະ ນັກ ງານ ພະ 

ແນກ ອົງ ຄະ ທຽມ ແລະ ເຄ່ືອງ ຄ້ຳ ຊູ  ແລະ ພະ ນັກ ງານ ບໍ ລິ ຫານ ຂອງ ສູນ 
ຟ້ືນ ຟູ ໜ້າ ທ່ີ ການ ຈຳ ນວນ 50 ຄົນ. ກອງ ປະ ຊຸມ ສຳ ມະ ນາ ດ່ັງ ກ່າວ ໄດ້ 
ຮັບ ການ ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ໂດຍ ອົງ ການ ກາ ແດງ ສາ ກົນ-ທຶນ ຫ່ວງ ສະ ໜັບ 
ສະ ໜູນ ຄົນ ພິ ການ ແລະ ທຶນ ຈາກ ກອງ ທຶນ ພັດ ທະ ນາ ຂອງ ອາ ເມ ລິ ກາ, 
ຊ່ຶງ ຊ່ຽວ ຊານ ທ່ີ ເຂ້ົາ ມາ ຝຶກ ໃຫ້ ໃນ ຄ້ັງ ນ້ີ ແມ່ນ ມາ ຈາກ ປະ ເທດ ອິນ ເດຍ 
ແລະ ຫວຽດ ນາມ ເພ່ືອ ເຂ້ົາ ມາ ຊ່ວຍ ໃນ ການ ກຳ ນົດ ສ່ິງ ທ້ າ ທາຍ ແລະ 
ໂອ ກາດ ຕ່າງໆ ເພ່ືອ ເຮັດ ແນ ວ ໃດ ໃຫ້ ມີ ການ ບໍ ລິ ການ ຟ້ືນ ຟູ ຢ່າງ ມີຄຸນ ນະ  
ພາບ ຢູ່ ໃນ ສ ປ ປ ລາວ. ຫັຼງ ຈາກ ການ ຝຶກ ອົບ ຮົມ ແລ້ວ, ໃນ ທ້າຍ ປີ 2013  
ກ່ໍ ໄດ້ ມີ ການ ແຕ່ງຕ້ັງ ທີມ ງາ ນ ຮັບ ຜິດ ຊອບ ໃນ ການ ຄວບ ຄຸມ ຄຸນ ນະ ພາບ 
ຂ້ຶນ ມາ ໃໝ່ ແລະ ໄດ້ ເລ່ີມ ດຳ ເນີນ ການ ປະ ເມີນ ຜົນ  ແລະ ຈັດ ຕ້ັງ ປະ ຕິ  
ບັດ ການ ດູ ແລ ຄວບ ຄຸມຂັ້ນ ຕອນຕ່າງໆ ໃນ ການ ຜະ ລິດ ລວມ ທັງ ດູ ແລ 
 ຄວບ ຄຸມ ທາງ ດ້ານ ນະ ໂຍ ບາຍ ຢູ ່ໃນ ສູນ ການແພດ ແລະ ຟື້ນ ຟູ ໜ້າ ທີ ່
ການ ຢູ່ ຂ້ັນສູນກາງ ແລະ ຂ້ັນ ແຂວງ  ອີກ ດ້ວຍ. 

ໂຄງ ການ ເຊື່ອມ ຕໍ ່ການ ບໍ ລິ ການ ຂອງ ອົງ ການ ໂຄບ ໄດ ້ເລີ່ມ ຂຶ້ນ ໃນ ປີ 
2009 ເພ່ືອ ເຮັດ ໜ້າ ທ່ີ ໃນ ການ ໂຄ ສະ ນາ ແລະ ຊ່ວຍ ເຫືຼອ ປະ ຊາ ຊົນ 
ໃຫ້  ສາ ມາດ ເຂ້ົາ ເຖິງ ການ ບໍ ລິ ການ ໄດ້. ຍ້ອນ ຂາດ ເຕັກ ໂນ ໂລ ຊີ ໃນ ການ 
ຕິດ ຕ່ໍ ສ່ື ສານ ກັນ, ສະ ພາບ ຖະ ໜົນທ່ີ ເປ່ ເພ, ການ ຂົນ ສ່ົງ  ຄົມ ມະ ນາ ຄົມມີ 
ຂໍ້ ຈຳ ກັດ  ແລະ ສະ ພາບ ການ ເງິນ ກໍ່ ບໍ່ ຄ່ອງ ຕົວ ຈຶ່ງ ເຮັດ ໃຫ້ ຄົນ ພິ ການ 
ຫຼາຍໆ ຄົນ ບໍ່ ສາ ມາ ດ ເຂົ້າ ເຖິງ ການ ບໍ ລ ິການ ຂອງ ສູນ ຟື້ນ ຟູ ໜ້າ ທີ ່ການ 
ຂ້ັນ ສູນ ກາງ ແລະ ຂ້ັນ ແຂວງ ໄດ້.  ໃນ ຊ່ວງ ປີ 2013,  ທີມ ງານເຊື່ອມ ຕ່ໍ 
ການ ບໍ ລິ ການ ຂອງ ອົງ ການ ໂຄບ ໄດ້ ເຮັດ ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ກ່ຽວ ກັບ ການ 
ປ່ິນ ປົວ ຄົນ ເຈັບ ຢູ່ ໃນ 5 ແຂວງ ເພ່ືອ ເບ່ິງ ກ່ຽວ ກັບ ຄວາມ ຕ້ອງ ການ ຂອງ 
ປະ ຊາ ຊົນ ໃນ ການ ເຂ້ົາ ເຖິງກ ານ ບໍ ລິ ການ. ນອກ ຈາກ ນ້ັັນ, ຍັງ ໄດ້ ຜະ ລິດ 
ໃບ ປິວ ອອກ ມາ ຈຳ ນວນ 2,800 ແຜ່ນ, ພົດ ສ໌ ເຕ້ີ 2,300 ແຜ່ນ ແລະ 
ປ້ືມ ກະ ຕູນ 1,100 ຫົວ ເພ່ືອ ເພ່ີມ ການ ໂຄ ສະ ນາ ກ່ຽວ ກັບ ການ ບໍ ລິ ການ 
ເພ່ືອ ໃຫ້ ປະ ຊາ ຊົນ ສາ ມາດ ຮັບ ຮູ້ ແລະ ເຂ້ົາ ເຖິງ ໄດ້ ໃນ ອະ ນາ ຄົດ. 

ພະ ນັກ ງານ ຂອງອົງ ການ ໂຄບ ແລະ ພະ ນັກ ງານ ເຮັດ ວຽກ ຜະ ລິດອົງ ຄະທຽມ 
ແລະ ເຄ ືອ່ງ ຄ້ຳ ຊູ ກຳ ລັງເຮັດ ວຽກ ຮ່ວມ ກັນ ເພ່ືອ ຜະ ລິດ ແຂນ ຂາ ທຽມ ໃຫ້ ແກ່ 
ຄົນ ເຈັບ. 
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ຜົນ ສຳ ເລັດ ຕົ້ນ ຕ ໍໃນ ປີ 2013: 
ອຸ ປະ ສັກອັນ ໜ່ຶງ  ເພ່ືອ ເຂ້ົາ ເຖິງ ການ ບໍ ລິ ການ ແມ່ນ   ເງິນ ສຳ ລັບຄ່າ ປ່ິນ ປົວ 
 ຮັກ ສາ  ແລະ ຄ່າ ຢູ່ ຄ່າ ກິນ ຢູ່ ທ່ີ ສູນ ຟ້ືນ ຟູ ໜ້າ ທ່ີ ການ ໃນ ເວ ລາ ເຂ້ົາ ມາ ຮັບ  
ການ ບໍ ລິ ການ ອົງ ຄະ ທຽມ ເນ່ືອງ ຈາກວ່າ  ບາງ ທ່ານ ກ ໍ ່ຈຳ ເປັນ ຕ້ອງ ໄດ້ 
ນອນຢູ່ ທ່ີນ້ັນ 1 ມ້ື ຫືຼ 1 ອາ ທິດ ເພ່ືອໃຊ້ ເວ ລາປັບໂຕເຂ້ົາ ໃນ ການ ນຳ 
 ໃຊ້້ ອົງ ຄະ ທຽມ ໃໝ່ ໃຫ້ ພໍ ດີກັບ ອະ ໄວ ຍະ ວະ ຂອງ ຕົນ ແລະ  ຝຶກ ຊ້ ອມນຳ 
 ໃຊ້ ມັນ ໃຫ້ ຄ່ອງ ຕົວ.  ແຕ ່ບໍ່ ຕ້ອງ ເປັນ ຫ່ວງ ເພາະ ວ່າ ອົງ ການ ໂຄບ ແມ່ນ  
ຮັບ ຜິດ ຊອບ ຄ່າ ໃຊ້ ຈ່າຍໃຫ້ ທັງ ໝົດ ບ່ໍ ວ່າ ຈະ ເປັນ ຄົນ ເຈັບ ທ່ີ ມາໃສ່ ເຄ່ືອງ 
ຄ້ຳ ຊູ ແລະ ອົງ ຄະ ທຽມ ຫຼືວ່າ ຈະ ເປັນ ຜູ ້ທີ່ ລອດ ຊີ ວິດ ຈາກ ລບ ຕ ທີ່ ບໍ່ 
ມ ີຄວາມ ສາ ມາດ ຈ່າຍ ຄ່າ ປິ່ນ ປ ົວ , ຄ່າ ເດີນ ທາງ, ຄ່າ ອາ ຫານ ການ ກິນ 
ແລະ ຄ່າ ພັກ ເຊົາ ໃນ ຊ່ວງ ເຂົ້າ ມາ ປິ່ນ ປົວ ນັ້ນ ແມ່ນ ອົງ ການ ໂຄບ ຈ່າຍ 
ໃຫ້ ທັງ ໝົດ. 

ໃນ ລະ ຫວ່າງ ເດືອນມັງ ກອນ ຫາ ເດືອນ ທັນ ວາ 2013, ອົງ ການ ໂຄບ 
ໄດ້  ໃຫ ້ການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ຄື:

 J ໄດ້ ສະ ໜອງອົງ ຄະ ທຽມ ແລະ ເຄື່ອງ ຄ້ຳ ຊູ 913 ອັນ  ໃຫ້ ແກ່ ຄົນ 
ເຈັບ, ໃນ ນັ້ນ ມີ ອົງ ຄະ ທຽມ 572 ອັນ ແລະ ເຄື່ອງ ຄ້ຳ ຊູ 341 ອັນ.

 J ມີຄົນ ເຈັບ 233 ຄົນ  ລອດ ຊ ີວິດ ຈາກ ອຸ ປະ ຕິ ເຫດ ລບ ຕ, ໃນ ນັ້ນ, 
10% ແມ່ນ ຜູ ້ ທີ່ ຫາ ກໍ່ລອດ ຊີ ວິດ ໃໝ່. 

 J ນອກ ຈາກນ້ັນ,  ຍັງ ໄດ້ ແຈກ ຢາຍອຸ ປະ ກອນ ຄ້ຳ ຊູ ອ່ືນໆ ຈຳ ນວນ 113 
ອັນ (ຕັ່ງ 3 ແຈ, ອຸ ປະ ກອບ ເສີມ ຊ ູຮ່າງ ກາຍ ແລະ ອື່ນໆ).

 J  ຄົນ ເຈັບ ທີ່ ເປັນ ເດັກ ນ້ອຍ 1,017 ຄົນ ໄດ້ ຮັບ ການ ຝຶກ ແບບ ກາຍ 
ຍະ ພາບ ບຳ ບັດ/ການ  ຝຶກ ອາ ຊີບ ແລະ ເດັກ ນ້ ອຍ ຕີ ເປ 97 ຄົນ ໄດ້ 
ຮັບ ການ ຜ່າ ຕັດ. 

ນອກ ຈາກ ການ ຝຶກ ອົບ ຮົມ ກ່ຽວ ກັບ ການ ດູ ແລ ຄວບ ຄຸມ ຄຸນ ນະ ພາບ ທີ ່
ໄດ້ ກ່າວ ມາ ຂ້າງ ເທິງນັ້ນ ແລ້ວ, ອົງ ການ ໂຄບ ຍັງ ໄດ້ ຈັດ ຫຼັກ ສູດ ການ 
ຝຶກ ອົບ ຮົມ  ດ້ານ ອື່ນໆ ຂຶ້ນ ຫຼາຍ ຄັ້ງ ເພື່ອ ສະ ໜອງ ການ ຝຶກ ອົບ ຮົມ ທາງ 
ດ້ານ ການ ຝຶກ ອາ ຊີບ ເພື່ອ ເພີ ່ມ ພູນ ທັກ ສະ ໃນ ການ ເຮັດ ອາ ຊີບ ໃຫ້ ແກ່ 
ພະ ນັກ ງານ ຂອງ ສູນ ຟື້ນ ຟູ ໜ້າ ທີ່ ການຂັ້ ນ ສູນ ກາງ ແລະ ຂັ້ນ ແຂວງ 
ເພ່ືອ ນຳ ໄປ ຖ່າຍ ທອດ ຕ່ໍ ໃຫ້ ແກ່ ຄົນ ອ່ືນໆ ໂດຍ ສະ ເພາະ ແມ່ນ ຄົນ ພິ ການ 
ແລະ ຜູ ້ທີ່ ລອດ ຊີ ວິດ ຈາກ ລບ ຕ. 

 ນອກນີ້, ອົງ ການ ໂຄບ  ຍັງໄດ້ ຈັດ ກອງ ປະ ຊຸມ ສຳ ມະ ນາ ຂຶ້ນ ໜຶ່ງ ຄັ້ງ ກ່ຽວ  

ຊາຍ ຄົນ ໜຶ່ງ  ທີ່ ສູນ ເສຍ ຂາ  ກຳ ລັງ ຝຶກ ແອບ ຍ່າງ ປະ ຄອງ ຕົນ ເອງ ດ້ວຍ 
ໄມ້ ຄ້ຳ ແຂນ ຢູ່ ທີ່ ສູນ ການແພດ ແລະ ຟື້ນ ຟູ ໜ້າ ທີ່ ການ  ຢູ່ນະ ຄອນ 
ຫຼວງວຽງ ຈັນ.  ຂັ້ນ ຕອນ ໃນ ການ ວັດ ແທກ ອົງ ຄະ ທຽມໃໝ່ ໃສ່ ຂາ ຂ ອງ 
ລາວ ແລະ ການ ຝຶກ ແອບ ໃຫ້ ລາວ ໃນ ການ ໃສ່ ຂາ ທຽມ ໃໝ່ນັ້ນ ແມ່ນ 
ໃຊ້ ເວ ລາ ປະ ມານ 2 ອາ ທິດ.

ການ ສະ ໜອງ ອຸ ປະ ກອນ ທ່ີ ຈຳ ເປັນ ແລະ  ຝຶກ ອົບຮົມ ທາງ ດ້ານ ເຕັກ ນິກ 
ວິ ຊາການໃຫ້ ແກ່ ພະ ນັກ ງານ ແມ່ນ ວຽກ ງານ ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ທີ່ສຳ ຄັນ 
ຂອງ ອົງ ການ ໂຄບ. 

ກັບ ການ ນຳສະ ເໜີ ໂຄງ ການ ເຊ່ືອມ ຕ່ໍ ການ ບໍ ລິ ການ ໂດຍ ມີ ຜູ້ ເຂ້ົາ ຮ່ວມ 
ທັງ ໝົດ 38 ຄົນ ທ່ີ ມາສຸກ ສາ ລາ ເມືອງ ແລະ ແຂວງ ໄຊ ຍະ ບູ ລີ ແລະ  
ຕາງໜ້າ ສຸກ ສາ ລາຂ້ັນ ບ້ານ ເພ່ືອ ເປັນ ເຈ້ົາ ການ ໃນ ການ ປະ ຕິ ບັດ ວຽກ  
ງານ ບໍ ລິ ການ ກ່ຽວ ກັບ ການ ຟ້ືນ ຟູຕ່າງໆ ໃຫ້ ຄົນ ເຈັບ ແລະ ໄດ້ ມີ ການ ສ້າງ 
 ຕ້ັງ ເຄືອ ຂ່າຍ ການ ປະ ສານ ງານ  ໃຫ້ ເຂ້ົາ ໄປຢູ່ ໃນ ໂຄງ ປະ ກອບ ການ ຈັດ 
ຕ້ັງ ຂອງ ລັດ ຖະ ບານ. ສຳ ລັບການ ຝຶກ ອົບ ຮົມ 2 ຄັ້ງ ກ່ຽວ ກັບ ການ ປະ 
ສານ ງານ  ທີ່ ຈັດ ຂຶ້ນ ເຊັ່ນ ດຽວໃນ ປີ 2013 ແມ່ນ ເນັ້ນ ໜັກ ໃສ ່ການ ຝຶກ 
ອົບ ຮົມ ໃຫ ້ແກ່ທ່ານ ໝ ໍ ໃຫ່ ຍ  ທີ່ ປະ ຈຳ ຢູ່ ໂຮງໝ ໍ ເມືອງ ແລະ ແຂວງ ໃນ 
ການ ຈຳ ແນກ ຄົນ ເຈັບ ໃຫ້ ຖືກ ເປົ້າ ໝາຍ ແລະ ມີ ເຄືອ ຂ່າຍ ໃນ ການ ຂົນ 
ສ່ົງ ຄົນ ເຈັບ ມາ ໂຮງ ໝ ໍ.ໍ ຕະ ຫຼອດ ປີ, ທີມ ງານ ເຊ່ືອມ ຕ່ໍ ການ ບໍ ລິ ການ ຂອງ 
 ອົງ ການ ໂຄບ ໄດ້ ເຮັດ ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ຄືນ ການ ຈັດ ຕ້ັງ ປະ ຕິ ບັດ ວຽກ ງານ 
ຜ່ານ ມາ  ຢູ່ ໃນ 22 ເມືອງ ໃນ 5 ແຂວງ. ປະ ຊາ ຊົນ ຈຳ ນວນ 858 ຄົນ 
ໄດ້ ຖືກ ປະ ເມີນ ຄືນ ແລະ ປະ ຊາ ຊົນ ຈຳ ນວນ 426 ຄົນ ໄດ້ ຖືກ ເຊ້ືອ ເຊີນ 
ໃຫ້ ເຂ້ົາ ຮ່ວມ ຮັບ ການ ບໍ ລິ ການ ຟ້ືນ ຟູ ຢູ່ ທ່ີ ສູນ ຟ້ືນ ຟູ ໜ້າ ທ່ີ ການ ຂ້ັນ ສູນ ກາງ 
ແລະ ຂ້ັນ ແຂວງ. ນອກ ຈາກ ນ້ັນ, ປະ ຊາ ຊົນ ຈຳ ນວນ 80 ຄົນ ຍັງ ໄດ້ ຖືກ 
ສ່ົງ ຕ່ໍ ໄປ ປ່ິນ ປົວ ຢູ່ ໃນ ຂະ ແໜງ ອ່ືນໆ ທ່ີ ພົວ ພັນ ກັບ ພະ ຍາດ ຂອງ ຕົນ. 

ຂ່າວ ດີ: 
ການ ປັບ ປຸງ ການ ບໍ ລິ ການ ຟ້ືນ ຟູ  ໃຫ້ ມີຄຸນ ນະ ພາບ ໃນ ສ ປ ປ ລາວ: 

ເຮົາ ຈະ ສາ ມາດ ຮັບ ປະ ກັນ ໄດ້ ແນວ ໃດ ວ່າ ຄຸນ ນະ ພາບ ໃນການ ບໍ ລິ ການ  
ຟື້ນ ຟູ ສຸ ຂະ ພາບ ທາງ ດ້ານ ຮ່າງກ າຍແມ່ນ ທ່ົວ ເຖິງ ຜູ້ ຖືກ ເຄາະ ຮ້າຍ 
ຈາກ ລບ ຕ ແລະ ຄົນ ພິ ການ ອ່ືນໆ ໃນ ທ່ົວ ປະ ເທດ? ນີ້ ແມ່ນ ຄຳ ຖາມ 
ໜຶ່ງ ທີ ່ສຳ ຄັນຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ ຢູ່ໃນກອງ ປະ ຊຸມ ສຳ ມະ ນາ ກ່ຽວ 
ກັບ ການ ດູ ແລ ຄວບ ຄຸມ ຄຸນ ນະ ພາບ ໃນ ການ ຜະ ລິດ ອົງ ຄະ ທຽມ ແລະ 
ເຄື່ອງ ຄ້ຳ ຊູ  ທີ່ຫາກໍ່ ຈັດ ຂຶ້ນ ໃນ ເດືອນ ພະ ຈິກ ຜ່ ານ ມານີ້ ຢູ່ທີ່ສູນການ 
ແພດ ແລະ ຟື້ນ ຟູ ໜ ້າ ທີ່ ການ 

ຫົວ ຂ້ໍ ກອງ ປະ ຊຸມ ແມ່ນ “ການ ດູ ແລ ຄວບ ຄຸມ ຄຸນ ນະ ພາບ ໃນ ການ ຜະ ລິດ 
ອົງ ຄະ ທຽມ ແລະ ເຄ່ືອງ ຄ້ຳ ຊູ” ຈັດ ຂ້ຶນ ໂດຍ ສູນ ຟ້ືນ ຟູ ໜ້າ ທ່ີ ການ ແລະ 
ອົງ ການ ໂຄບ ໂດຍ ໄດ້ ຮັບ ການ ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ຈາກ ກອງ ທຶນ ເພ່ືອ ການ 
ພັດ ທະ ນາ ຂອງ ອາ ເມ ລ ິກາ ແລະ ອົງ ການ ກາ ແດງ ສາ ກົນ-ງົບ ປະ ມານ 
ຫ່ວງ ການ ຊ່ວຍ ເຫືຼອ ຄົນ ພິ ການ. ກອງ ປະ ຊຸມ ດ່ັງ ກ່າວ ມີ ຜູ້ ເຂ້ົາ ຮ່ວມ ທັງ 
ໝົດ 50 ຄົນ ທ່ີ ເຮັດ ວຽກ ກ່ຽວ ກັບ ການ ຟ້ືນ ຟູ ໃນ ຂອບ ເຂ ດ ທ່ົວ ປະ ເທດ 
ໂດຍ ມີ ນັກ ສຳ ມະ ນາ ກອນ ທ່ີ ມາ ຈາກ ປະ ເທດ ອິນ ເດຍ ແລະ ຫວຽດ ນາມ.     

ໃນ ຊ່ວງ ກ່າວເປີດກອງ ປະ ຊຸມ ສໍາມະ ນາ ຢ່າງ ເປັນ ທາງ ການນັ້ນ ລັດ  ຖະ 
ມົນຕີ ວ່າ ການ ກະ ຊວງ ສາ ທາ ລະ ນະ ສຸກ ທ່ານ ສາດ ສະ ດາ ຈານ ດຣ 
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ບຸນກອງ ສີ ຫາ ວົງ ໄດ້ ກ່າວ ວ່າ “ອົງ ການ ໂຄບ ໄດ້ ຊ່ວຍ ເຫືຼອສະ ໜັບ  
ສະໜູນ ໂຄງ ການ ຜະ ລິດ ອົງ ຄະ ທຽມ ແລະ ເຄື່ອງ ຄ້ຳ ຊູ ໃນ ຂອບ ເຂດ 
 ທົ່ວ ປະ ເທດ ໂດຍ ການ ສະ ໜອງວັດ ຖຸອຸ ປະ ກອນ ແລະ ຈັດ ການ 
 ຝຶກ ອົບ ຮົມ ໃຫ້ ແກ່ ພະ ນັກ ງານ ຄົນ ລາວ”. ຫວັງ ຢ່າງ ຍິ່ງວ່າ “ສູນການ 
ແພດ ແລະ  ຟ້ືນ ຟູ ໜ້າ ທ່ີ ການ  ຈະ ສາ ມາດ ຮຽນ ຮູ້ ໄດ ້ຫຼາຍ  ແລະ ມີ 
ການ ແລກ ປ່ຽນປະ ສົບ ການ ຮ່ວມ ກັນ ຢູ່ກອງ ປະ ຊຸມ ໃນ ຄ້ັງ ນ້ີ”.

ອົງ ການ ໂຄບ ໄດ້ ເລີ່ມ ໃຫ້ ການ ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ສູນ ຟື້ນ ຟູ ໜ້າ ທີ່ ການ 
ແຕ ່ປີ 1997 ເປັນ ຕ້ົນ ມາ ເພື່ອ ແນ ໃສ່ ການ ບໍ ລິ ການ ທີ່ ມີ ຄຸນ ນະ ພາບ 
ທາງ ດ້ານ ອົງ ຄະ ທຽມ ແລະ ເຄື່ອງ ຄ້ຳ ຊູ ໃຫ້ ແກ່ ຄົນ ພິ ການ ທີ່ ມີ ຄວາມ 
ຕ້ອງ ການ ແລະ ປະ ຈຸ ບັນ ນີ້ ແມ່ນ ກຳ ລັງ ເຮັດ ວຽກ ຮ່ວມ ກັບ ສູນ ຟື້ນ ຟູ 
ໜ້າ ທີ່ ການ 5 ແຫ່ງ ໃນ ຂອບ ເຂດທົ່ວ ປະ ເທດ. 

“ພວກ ເຮົາ ຂໍ ສະ ແດງ ຄວາມ ຮູ້ ບຸນ ຄຸນ ຕ່ໍ ການ ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ຂອງ ສາ 
ກົນ ແລະ ຫ ວັງ ວ່າ ກອງ ປະ ຊຸມ ໃນ ຄັ້ງ ນີ້ ຈະ ສາ ມາດ ນຳ ອອກ ມາ ໄດ້ 
ແຜນ ການ ປະ ຕິ ບັດ ວຽກທີ່ ລະ ອຽດ  ເພື່ອ ເຮັດ ແນວ ໃດ ໃຫ້ ສູນ ຟື້ນ ຟູ 
ໜ້າ ທີ່ ການ, ອົງ ການ ໂຄບ ແລະ ຄູ ່ຮ່ວມ ງານ ສາ ກົນ ຕ່າງໆ ສາ ມາດ 
 ກ້າວ ເດີນ ໄປ ຂ້າງ ໜ້າ ໄດ້ ອີກ ຕ່ໍ ໄປ ແລະ   ້ສາ ມາດສະ ໜອງ ໄດ້ ການ  
ບໍ ລິ ການໃຫ້ ແກ່ ຄົນ ພິ ການ ຢູ່ ໃນ ສ ປປ ລາວ ໃຫ້ ໄດ້ ຢ່າງ ທ່ົວ ເຖິງ”. ກ່າວ 
 ໂດຍ ທ່ານ ດ ຣ ຄຳ ເພັດ ມະ ນີ ວົງ ອຳ ນວຍ ການ ສູນ ຟ້ືນ ຟູໜ້າ ທ່ີ ການ.   

ໃນ ໄລ ຍະ ກອງ ປະ ຊ ຸມ ສຳ ມະ ນາ 4 ມື້ ເຮັດ ໃຫ ້ສິ່ງ ທ້າ ທາຍ ຕ່າງໆທີ ່
ເປັນ ອຸ ປະ ສັກ ຕໍ່ ການ ດຳ ເນີນ ງານ  ໄດ້ ຖືກ ກຳ ນົດ ອອກ ມາ ແລະ ແຜນ 
 ການ ເຮດັ ວຽກ ຮວ່ມ ກັນ ໃນ ອະ ນາ ຄົດ     ກ່ໍ ໄດ ້ມ ີການ ຕົກ ລົງ ເຫນັ ດີ ຮ່ວມ 
 ກັນ. ທີມ ງານ ດູ ແລ ຄວບ ຄຸມ ການ ຜະ ລິດ ຂອງ ສູນ ຟ້ືນ ຟູ ໜ້າ ທ່ີ ການ ໄດ້ 
ຮັບ ການ ສ້າງ ຕັ້ງ ຂຶ້ ນ ແລະ ມ ີໜ້າ ທີ່ ຮັບ ຜິດ ຊອບ ໃນ ການ ປະ ເມີນ ຜົນ 
ແລະ ກວດ ສອບ ການ ຈັດ ຕັ້ງ ປະ ຕິ ບັດ ໃນ ແຕ່ ລະ ຂັ້ນ ຕອນ ຂອງ ການ 
ຜະ ລິດ ລວມ ທັງ ດູ ແລ ໃນ ເລື່ອງ ຂອງ ນະ ໂຍ ບາຍ ຕ່າງ ໆ  ຢູ່ ໃນ ທັງ ໝົດ 
5 ສູນ ຟື້ນ ຟູ ໜ້າ ທີ່ ການ ໃນ ທົ່ວ ປະ ເທດ. 

ວຽກ ຈຸດ ສຸມ ໃນ ປີ 2014:
 J ເພ່ີມ ຄຸນ ນະ ພາບ  ຂອງການ ບໍ ລິ ການ ໂດຍ ສຸມ ໃສ່ ການ ຝຶກ ອົ ບ ຮົມ  

ທາງ ດ້ານ ວິ ຊາ ການໃຫ້ ພະ ນັກ ງານ ຂອງ ສູນ ຟ້ືນ ຟູ ໜ້າ ທ່ີ ການ 

ແລະ ວິ ຊາ ການ ຜະ ລິດ ຕ່ັງ ມ້າ ນ່ັງ ດ້ວຍ ຫັຼ ກ ສູດ ຝຶກ ອົບ ຮົມ ສະ ເພາະ, 
ຈັດການ ຝຶກ ອົບ ຮົມ ກ່ຽວ ກັບ ການກວດ ສອບຂ້ຶນ ທ່ີ ສູນ ການແພດ 
ແລະ ຟ້ືນ ຟູ ໜ້າ ທ່ີ ການ ຢູ່ນະ ຄ ອນ ຫຼວງວຽງ ຈັນ ເພື ່ອ ຮັບ ປະ ກັນ ໃຫ້ 
ວຽກງານການ ດູ ແລ ຄວບຄຸມ  ຜະ ລິດ  ມີ ປະສິດທິພາບ. 

 J ຈັດ ຕ້ັງ ປະ ຕິ ບັດ ການ ສຳ ຫຼວ ດ ເບ່ິງ ຜູ້ ທ່ີ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ປະ ໂຫຍ ດ ແລະ 
ປັບ ປຸງ ແຜ ນ ການ ດຳ ເນີນ ງານ ເພ່ືອ ຮັບ ປະ ກັນ ໃຫ້ ຜູ້ ທ່ີ ນຳ ໄປ ປະ ຕິ 
ບັດ ຕ່ໍ ມີ ແນວ ຄວາມ ຄິດ ໃນ ການ ຈັດ ຕ້ັງ ປະ ຕິ ບັດ ວຽກ ຢ່າງ ເປັນ ລະ 
ບົບ ເປັນ ຕ້ົນ ແມ່ນ  ການ ຕິດ ຕາມດູ ແລ ຄວບ ຄຸມ ຄຸນ ນະ ພາບ ໃນ ການ 
 ເຮັດ ວຽກ ແລະ ມີການ ສ ບື ຕ່ໍ ຝຶກ ອົບ ຮົມ. 

 J ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ການ ບໍ ລິ ການ ອົງ ຄະ ທຽມ ແລະ ເຄ່ືອງ ຄ້ຳ ຊູ ໃຫ້ ແກ່ 
ຜູ້ ທ່ີ ບ່ໍ ສາ ມາດ ຈ່າຍ ໄດ້ ຄ່າ ບໍ ລິ ການ ເຄ່ືອງ ຄ້ຳ ຊູ ແລະ ອົງ ຄະ ທຽມ ຢູ່ 
ໃນ 5 ສູນ ຟ້ືນ ຟູ ໜ້າ ທ່ີ ການ. 

 J ປັບ ປຸງ ຄຸນ ນະ ພາບ ໃນ ການ ດູ ແລ ຮັກ ສາເຄື່ອງ ຄ້ຳ ຊູ ແລະ ອົງ ຄະ 
ທຽມ ເພື່ອ ໃຫ້ ໃຊ້ ໄດ້ ດົນ ແລະ  ຮັກ ສາຄຸນ ນະ ພາບ ຂອງ ມັນໃຫ້ ຄົງ 
ຢູ່ ເດີມ. 

 J ສະ ໜອງ ການ ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ  ໃຫ້ ແກ່ ຊ່ວງ ທ່ີ ມີ ການມອບ ໂອນ ວຽກ 
ກ່ຽວ ກັບ ການ ຝຶກວິ ຊາ ຊີບ ແລະ  ເຮັດ ກາຍ ຍະ ພາບ ບຳ ບັດ ຄືນໃຫ້ 
ແກ່ ສູນ ຟື້ນ ຟູ ໜ້າ ທີ ່ການ ແນ ໃສ່ ເພີ່ມ ຄວາມ ຮັບ ຜິດ ຊອບ ໃຫ້ ຫຼາຍ 
ຂ້ຶນກວ່າ ເກ່ົາ ໃນ ການ ປະ ຕິ ບັດ ກິດ ຈະ ກຳ ດ່ັງ ກ່າວ. 

 J ເພ່ີມ ຈຳ ນວນ  ເປີ ເຊັນ ຂອງຄົນ ເຈັບທ່ີ ເຂ້ົາ ມາ ຜ່ານ ອົງ ການ ໂຄບ ໃຫ້ 
ຫຼາຍ ຂ້ຶນກວ່າ ເກ່ົາ ໂດຍ ສະ ເພາະ ແມ່ນ ຜູ້ ທ່ີ ຕ້ອງ ການ ເຂ້ົາ ເຖິງ ການ 
ບໍ ລິ ການ ໂດຍ ນຳ ໃຊ້ ການ ເຊ່ືອມ ຕ່ໍ ການ ບໍ ລິ ການ ຂອງ ໂຄບ.  

 J ປັບ ປຸງ ແລະ ຕິດ ຕາມ ເພ່ືອ ກຳ ນົດ ແລະ ແກ້ ໄຂ  ອຸ ປະ ສັກ ຕ້ົນ ຕໍ 
ທ່ີ ເປັນ ສ່ິງ ກີດ ຂວາງໃຫ້ ແກ່ ການ ເຂ້ົາ ເຖິງ ການ ບໍ ລິ ການ ຂອງ ຄົນ ພິ 
ການ ໃນ ຂອບ ເຂດ ທ່ົວ ປະ ເທດ. 

 J ປະ ເມີນ ຄວາມ ເປັນ ໄດ້ ໃນ ການ ສ້າງ ຄີຼ ນິກ ແບບ ເຄ່ືອນ ທ່ີ ເພ່ືອ ເພ່ີມ 
ການ ເຂ້ົາ ເຖິງການ ບໍ ລິ ການໃຫ້ ໄດ້ ງ່າຍຂ້ຶນ ກວ່າ ເກ່ົາ. 

 J ປັບ ປຸງ  ຄວາມ ສາ ມາດ ໃນການ ເກັບ ກຳ ຂ້ໍ ມູນ ເພ່ືອ ຮັບ ປະ ກັນ ໃຫ້ຂ້ໍ 
ມູນ ທ່ີ ເກັບ ກຳ ມາ ໄດ້ ນ້ັນ ສອດ ຄ່ອງ ຕາມ ຄວາມ ຕ້ອງ ການ ຂອງ ສູນ 
ການແພດ ແລະ ຟ້ືນ ຟູ ໜ້າ ທ່ີ ການ. 

ກຸ່ມ ຄົນ ພິ ການ ໃຊ້ ເວ ລາ ນັ່ງ ລົມ ກັນຫຼິ້ນ ຢູ່ ທາງດ້ານນອກ ສູນການແພດ ແລະ  ຟື້ນ ຟູ ໜ້າ ທີ່ ການ
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ບຸກ ຄະ ລາ ກອນ ໃນ ປີ 2013:
ພະນັກງານຫ້ອງການ ພະນັກງານຝ່າຍປະຕິບັດງານ (ພາ ກສະໜາມ)

ຄົນລາວ ຄົນຕ່າງປະເທດ ຄົນລາວ ຄົນຕ່າງປະເທດ

ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ

7 3 1 2 0 0 0 0

ຕົວ ເລກ ສະ ຖິ ຕິ 2013:
ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ຜູ້ ຖືກ ເຄາະ ຮ້າຍ ຈາກ ລບ ຕ

ຈຳ ນວນ ຜູ້ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ

 ທາງ ດ້ານ ການ ເງິນ ທາງ ດ້ານ ການ ແພດ

0 233

 ພື້ນ ທີ່ ການ ປະ ຕິ ບັດ ງານ:
ໜ້າວຽກ  ແຂວງ ແລະ ເມືອງ  ທີ່ ປະ ຕິ ບັດ ກິດ ຈະ ກຳ

ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ຜູ ້ຖືກ ເຄາະ ຮ້າຍ ຈາກ ລບ ຕ  ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ຜູ້ ຖືກ ເຄາະ ຮ້າຍ ຈາກ ລບ ຕ ແມ່ນດໍາເນີນ ຜ່ານ ສູນການແພດ ແລະ  
ຟື້ນ ຟູ ໜ້າ ທີ່ ການ ຢູ່ ແຂວງ ຈຳ ປາ ສັກ, ຫຼວງ ພະ ບາງ, ສະ ຫວັນນະ ເຂດ, ຊຽງ ຂວາງ 
ແລະ ນະ ຄອນ ຫຼວງວຽງ ຈັນ ບວກ ກັບ ບາງ ກິດ ຈະ ກຳ  ທີ່ ປະ ຕິ ບັດຢູ່ ແຂວງ ອຸ ດົມ ໄຊ. 
ບັນ ດາ ສູນ ຟື້ນ ຟູ ຂ້າງ ເທິງນີ້ ແນ ໃສ່ ຮັບ ປະ ກັນ ໃຫ້ ສາ ມາດ ຄວບ ຄຸມ ການ ໃຫ້ ບໍ ລິ 
ການໃຫ້ ໄດ້ ຢ່າງ ທົ່ວ ເຖິງ. 

 ນອກ ຈາກນັ້ນ,  ທີມ ງານ ເຊື່ອມ ຕໍ ່ການ ບໍ ລິ ການ ຂອງອົງ ການ ໂຄບ ຍັງ ໄດ້ ດຳ ເນີນ ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ຢູ ່ໃນ 22 ເມືອງ ຢູ່ ໃນ ແຂວງ ຈຳ ປາ ສັກ, ຄຳ 
ມ່ວນ, ຫຼວງ ນ້ຳ ທາ, ໄຊ ຍະ ບູ ລີ ແລະ ອັດ ຕະ ປື ນຳ ອີກ ດ້ວຍ (ກະ ລຸ ນາ ເບິ່ງ ລາຍ ລະ ອຽດ ຊື່ ຂອງ ເມືອງ ຢູ່ ຕາ ຕະ ລາງ ຂ້າງ ລຸ່ມ). 

ແຂວງ ເມືອງ

ຈຳ ປາ ສັກ ສຸ ຄຸມ ມາ, ຈຳ ປາ ສັກ, ໂພນ ທອງ, ມຸນ ລະ ປະ ໂມກ ແລະ ປະ ທຸມ ພອນ

ຄຳ ມ່ວນ ໜອງ ບົກ, ເຊບັ້ງ ໄຟ, ບົວ ລະ ພາ, ໄຊ ບົວ ທອງ ແລະ ນາ ກາຍ

ຫຼວງ ນ້ຳ ທາ ວຽງ ພູ ຄາ, ລອງ, ສິງ, ນາ ແລ ແລະ ນ້ຳ ທາ

ໄຊ ຍະ ບູ ລີ ພຽງ, ໄຊ ຍະ ບູ ລີ, ປາກ ລາຍ, ທົ່ງ ມີ ໄຊ, ບໍ່ ແຕນ ແລະ ແກ່ນ ທ້າວ

ອັດ ຕະ ປື ພູ ວົງ

ຄູ່ ຮ່ວມ ງານ: 
ສູນ ຟ້ືນ ຟູ ໜ້າ ທ່ີ ການ ແມ່ນ ຂ້ຶນ ກັບ ກະ ຊວງ ສາ ທາ ລະ ນະ ສຸກ ຖືກ ສ້າງ 
ຕ້ັງ ຂ້ຶນ ໃນ ປີ 1963 ມີ ໜ້າ ທ່ີ ໃນ ການສະ ໜອງ ແລະ ປະ ສານ ງານກ່ຽວ 
 ກັບການ  ບໍ ລິ ການຟ້ືນ ຟູ ໃນ ຂອບ ເຂ ດ ທ່ົວ ປະ ເທດ.        ຕ້ັງ ແຕ່ ອົງ ການ ໂຄບ 
ແລະ ສູນ ຟ້ືນ ຟູ ໜ້າ ທ່ີ ການ ໄດ້ເລ່ີມ ເປັນ ຄູ່ ຮ່ວມ ງານ ກັນ ແຕ່ ປີ 1997 

ເປັນຕ້ົນ ມາ ທັງ ສອງ ພາກ ສ່ວນ ກ່ໍ ມີ ເປ້ົາ ໝາຍ ລວມ ໃນ ການ ຮ່ວມ ມື ກັນ  
ອັນ ດຽວ ກັນ      ເພື່ອ ສະ ໜັບ ສະໜູນການ ພັດ ທະ ນາ ທັກ ສະ ທາງ ດ້ານວິ  
ຊາໃນ ການ ຟ້ືນ ຟູ ຢູ່ ໃນ ສ ປ ປ ລາວ ໃຫ້ ມີ ຄວາມ ຍືນ ຍົງ ເພ່ືອ ໃຫ້ ສາ 
ມາດ ສືບ ຕ່ໍ ພັດ ທະ ນາ ການ ບໍ ລິ ການ ດ່ັງ ກ່າວ ຢູ່ ໃນ ສ ປ ປ ລາວ ໄດ້ ຕ່ໍ ໄປ. 
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ທ າງ ດ້ານ ການ ເງິນ:
ລາຍ ຈ່າຍ ໃນ ປີ 2013: ( ໂດ ລາ ສະ ຫະ ລັດ)

 ລາຍ ການ ຈຳ ນວນ

ຄ່າ ໃຊ ້ຈ ່າຍ ສຳ ລັບ ບຸກ ຄ ະ ລາ ກອນ 281,998.51

ຄ່າ ໃຊ ້ຈ ່າຍ ສຳ ລັບການ ປະ ຕິ ບັດ ງານ 532,158.01

ຄ່າ ໃຊ ້ຈ ່າຍ ສຳ ລັບການ ປະ ຕິ ບັດ ງານພ ິເສດ 0

ຄ່າ ໃຊ ້ຈ ່າຍ ສຳ ລັບ ຊ ື້ ວັດ ຖຸ-ຊັບ ສິນ ຄົງ ທີ່ 0

ຄ່າ ໃຊ ້ຈ ່າຍ ສຳ ລັບ ຊ ື້ ວັດ ຖຸ-ຊັບ ສິນ ບໍ່ ຄົງ ທີ່ 0

 ລວມ 814,156.52

ການ  ສະ ໜັບ ສະ ໜູນຂອງ ຜູ້ ໃຫ ້ທຶນ ໃນ ປີ 2013 (ໂດ ລາ ສະ ຫະ ລັດ)

ຜູ້ ໃຫ ້ທຶ ນ ທຶນ ທີ່ ໄດ ້ຮັບ ໃນ ປີ 2013 

ທຶນ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ເພື່ອ ການ ພັດ ທະ ນາ ຂອງ ອົດ ສະ ຕຼາ ລີ (ອອດ ສ໌ ເອດ) 185,797.94

ຊີ ບີເອັມ (ທຶນ ສຳ ລັບ ຄົນ ຕາ ບອດ ຂອງ ຄຼິດ ສະ ໂຕ ເຟີ້) 109,071.26

ຈີ ດີ ຈີ (ກຸ່ ມ ພັດ ທະ ນາ ໂລກ) 28,370.05

 ອົງ ການ ກາ ແດງ ສາ ກົນ ຫຼື ໄອ ຊີ ອາ ຊີ-ທຶນ ພ ິເສດ ສຳ ລັບ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ຄົນ ພິ ການ 55,117.11

ເອັນ ແອວ ເອ ( ອົງ ການ ບັນ ເທົາ ທຸກ  ພະ ຍາ ດຂີ້ ເຮື້ອນ ຂອງ  ປະ ເທດເນ ເທີ ແລນ) 48,935.00

 ກະ ຊວງ ການ ຕ່າງ ປະ ເທດນ໋ອກ ແວ 41,998.59

ທຶນ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ເພື່ອ ການ ພັດ ທະ ນາ ຂອງ ອາ ເມ ລິ ກາ (ຢ ູເອັດ ສ໌ ເອດ) 612,576.00

 ລວມ 1,081,865.95
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ສູນການແພດ ແລະ  ຟື້ນ ຟູ ໜ້າ ທີ່ ການ (ຊີ ເອັມ ອາ)                                                                           
(ດຳ ເນີນ ກິດ ຈະ ກຳ ການ ຊ່ວຍ ເຫືຼອຜູ້ ຖືກ ເຄາະ ຮ້າຍ ຈາກ ລບ ຕ)

ສູນ ຟ້ືນຟູ ໜ້າ ທ່ີ ການ ຂ້ຶນ ກັບກະ ຊວງ ສາ ທາ ລະ ນະ ສຸກ ມີ ໜ້າ ທ່ີ ໃນ ການ 
ຕໍ່ ຕ້ານ ຄວາມ ພິ ການ ,  ສະ ໜອງ ການ ປ່ິນ ປົວທາງ ການ ແພດ, ການ ສຶກ 
ສາ ພິ ເສດ ແລະ ການຝຶກ ປະ ກອບ ອາ ຊີບ ໃຫ້ ແກ່ ຄົນ ພິ ການ ທຸກໆ ປ ະ 
ເພດ ຢູ່ ໃນ ສ ປ ປ ລາວ. ພວກ ເຮົາ ເຮັດ ວຽກ ຢ່າງ ໃກ້ ຊິດ ກັບ ບັນ ດາ ອົງ 
ການ ເອັນ ຈ ີໂອຕ່າງໆ ໃນ ການ ຊ່ວຍ ເຫືຼອ ຜູ້ ຖືກ ເຄາະ ຮ້າຍ ຈາກ ລບ ຕ ມາ 
 ເປັນ ເວ ລາ ຫຼາຍ ປີ . 

ກິດ ຈະ ກຳ ໃນ ປີ 2013:
 J ໄດ ້ສະ ໜອງ ຂາ ທຽ ມ ໃຫ້ ແກ່ ຜູ້ ຖືກ ເຄາະ ຮ້າຍ ຈຳ ນວນ 912 ອັນ.
 J ໄດ ້ສະ ໜອງ ເຄື່ອງ ຄ້ຳ ຊູ ຈຳ ນວນ 763 ອັນ.
 J ໄດ ້ສະ ໜອງ ລໍ້ ເລື່ອນໃຫ້ ແກ່ ຄົນ ພິ ການ ຜູ້ ທີ່ ບໍ່ ສາ ມາ ດ ເຄື່ອນ ຍ້າຍ 

ຕົນ ເອງ ໄດ້ ຢ່າງ ລຳ ພັງ ຈຳ ນວນ 352 ຄັນ ແລະ ລົດ ຖີບ ສາມ ລໍ້ 
143 ຄັນ. 

 J ນັກ ຮຽນ ທີ່ ເປັນ ຄົນ ພິ ການ ໄດ້ ຮຽນ ຈົບ ຈາກ ໂຮງ ຮຽນ ວິ ຊາ ຊີບ  ໃຫ້ 
ແກ ່ຄົນ ພິການ  ຢູ່ບ້ານສ ີເກີດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈຳ ນວນ 96 
ຄົນ.

 J ໄດ ້ສະ ໜອງ ການ ຟື້ນ ຟູ ແບບ ອີງ ໃສ ່ຊຸມ ຊົນ ເປັນ ພື້ນ ຖານ ໃຫ້ ແກ່ 
ຄົນ ພິ ການ ທຸກໆ ປະ ເພດ ຈຳ ນວນ 256 ຄົນ ຢູ ່ໃນ 7 ເມືອງ.

 J ໄດ ້ເຮັດ ວຽກ ຮ່ວມ ກັບ ບັນ ດາ ອົງ ການ ເອັນ ຈີ ໂອ ຕ່າງໆ ຄື: ອົງ ການ 

ສຶກ ສາ ໂລກ ແລະ ສະ ມາ ຄົມ ສຳ ລັບ ການ ປິ່ນ ປົວ ສຸກ ເສີນ ໃຫ້ ແກ່ 
ຜູ ້ຖືກ ເຄາະ ຮ້າຍ ຈາກ ລບ ຕ ຢູ່ ໃນ 6 ແຂວງ ຄື: ຊຽງ ຂວາງ, ຫົວ 
ພັນ, ຄຳ ມ່ວນ, ສາ ລະ ວັນ, ເຊກອງ ແລະ ອັດ ຕະ ປື ( ລາຍ ລະ ອຽດ 
ມີຢູ່ ໃນ ບົດ ລາຍງານ ສະ ເພາະ ຂອງ ອົງ ການ ສຶກ ສາ ໂລກ ແລະ ອົງ 
ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ເພື່ອ ບັນ ເທົາ ທຸກ ຂອງ ຢີ່ ປຸ່ນ).  

 
ຜົນ ສຳ ເລັດ ຕົ້ນ ຕໍໃນ ປີ 2013:
ແມ່ນ ການ  ເຮັດການ ປະ ເມີນ ຜົນ ກ່ຽວ ກັບ ການ ເຮັດ ຄີຼ ນິກ ຢູ່ ໃນ ແຂວງ ຈຳ 
ປາ ສັກ, ຄຳ ມ່ວນ, ຫຼວງ ນ້ຳ ທາ, ໄຊ ຍະ ບູ ລີ ແລະ ອັດ ຕະ ປື ລວມ ມີ ຄົນ 
ເຈັບ ທ່ີ ເຂ້ົາ ມາ ໃຊ້ ບໍ ລິ ການ ທັງ ໝົດ 858 ຄົນ ແລະ ຄົນ ເຈັບ ຈຳ ນວນ 
424 ຄົນ ແມ່ນ ຖືກ ເຊີນ ໃຫ້ ເຂ້ົາ ມາ ໃຊ້ ບໍ ລິ ການ ເພ່ື ອ ປ່ິນ ປ ວົ. 

ຄູ່ ຮ່ວມ ງານ :
ກະ ຊວງ ສາ ທາ ລະ ນະ ສຸກ, ກົມ ປ່ິນ ປົວ ສຸກ ຂະ ພາບ ແລະ ສູນ ຟ້ືນ ຟູ ໜ້າ 
ທ່ີ ການ ເອງ  ມີ ນະ ໂຍ ບາຍ ໃນ ການ ສະ ໜອງການ ບໍ ລິ ການ ປ່ິນ ປົວ ສຸ ຂະ 
ພາບ ໂດ ຍ ອີງ ໃສ່ເສົາ ຄ້ຳ 7 ປະ ການ ໃນ ການ ຊ່ວຍ ເຫືຼອ ຜູ້ ຖື ກ ເຄາະ ຮ້າຍ 
ຈາກ ລບ ຕ ໃນ ຂອບ ເຂດ ທ່ົວ ປະ ເທດ ໂດຍ ການ ປະ ສານ ສົ ມ ທົບ ກັບ ບັນ 
ດາ ອົງ ການ ໂຄບ, ອົງ ການ ສຶກ ສາ ໂລກ, ອົງ ການ ເອ ເອ ອາ ຣ໌, ອົງ ການ ຊີ 
ບີ ເອັມ, ອົງ ການ ດີ ໄອ ຊີ ແລະ ອົງ ການ ເຫັດ ໄອ ເພ່ືອ ສະ ໜອງ ການ ບໍ ລິ 
 ການ ປິ່ນ ປົວ ສ ຸຂະ ພາບ ແລະ ການ ຟື້ນ ຟູ ໃຫ້ ແກ່ ຜູ ້ຖືກ ເຄາະ ຮ້າຍ ຈາກ 

ບຸກ ຄະ ລາ ກອນ ໃນ ປີ 2013:
ພະນັກງານຫ້ອງການ ພະນັກງານຝ່າຍປະຕິບັດງານ (ພາ ກສະໜາມ)

ຄົນລາວ ຄົນຕ່າງປະເທດ ຄົນລາວ ຄົນຕ່າງປະເທດ

ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ

9 15 0 3 77 90 1 0

ຕົ ວ ເລກ ສະ ຖ ິ ຕິ ໃນ ປີ 2013: 
ການ ໂຄ ສະ ນາ ສຶກ ສາ ຄວາມສ່ຽງ ຈາກ ລບ ຕ

ການ ໂຄ ສະ ນາ ສຶກ ສາ ຊຸມ ຊົນ
ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ຜູ້ ຖືກ 
ເຄາະ ຮ້າຍ ຈາກ ລບ ຕ

ຈຳ ນວນ ຜູ້ ທີ່ ໄດ ້ຮັບ ການ 
ຊ່ວຍ ເຫຼືອ

 ການ ສຳ ຫຼ ວດ  ການ ທຳ ລາຍ ເຄື່ອນ ທີ່

ຜູ້ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ປະ ໂຫຍດ

ຈ/ນຄັ້ງ

ຢ້ຽມຢາມ

ໃຫ ່ຍ 
ຊາຍ

ໃຫ່ ຍ

ຍິງ 

ເດັກ 
ຊາຍ

 ເດັກ ຍິງ ດ້ານ ການ 
ເງິນ

 ດ້ານ ການ 
ແພດ

ຈ/ນ 
ບ້ານ

ຈ/ນຄັ້ງ

ຢ້ຽມຢາມ

ຈ/ນ 
ບ້ານ 

ຈ/ນຄັ້ງ

ຢ້ຽມຢາມ

ບໍ່ ມີ ບໍ່ ມີ ບໍ່ ມີ ບໍ ່ມີ ບໍ່ ມີ 456,000 

ໂດ ລາ ສະ 
ຫະ ລັດ

2,170

ໂດ ລາ ສະ 
ຫະ ລັດ

ບໍ່ ມີ ບໍ່ ມີ ບໍ່ ມີ ບໍ່ ມີ
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ພື້ນ ທີ ່ການ ປະ ຕ ິບັດ ງານ:
ໜ້າວຽກ  ແຂວງ ແລະ ເມືອງ  ທີ່ ປະ ຕິ ບັດ ກິດ ຈະ ກຳ

ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ຜູ ້ຖືກ ເຄາະ ຮ້າຍ ຈາກ ລບ ຕ  ນະ ຄອນ ຫຼວງວຽງ ຈັນ

ທ າງ ດ້ານ ການ ເງິນ:
ລາຍ ຈ່າຍ ໃນ ປີ 2013: ( ໂດ ລາ ສະ ຫະ ລັດ)

 ລາຍ ການ ຈຳ ນວນ

ຄ່າ ໃຊ້ ຈ ່າຍ ສຳ ລັບ ບຸກ ຄ ະ ລາ ກອນ

ຄ່າ ໃຊ້ ຈ ່າຍ ສຳ ລັບການ ປະ ຕິ ບັດ ງານ

ຄ່າ ໃຊ້ ຈ ່າຍ ສຳ ລັບການ ປະ ຕິ ບັດ ງານພິ ເສດ

ຄ່າ ໃຊ້ ຈ ່າຍ ສຳ ລັບ ຊ ື້ ວັດ ຖຸ-ຊັບສິນ ຄົງ ທີ່

ຄ່າ ໃຊ້ ຈ ່າຍ ສຳ ລັບ ຊ ື້ ວັດ ຖຸ- ສິນ ບໍ່ ຄົງ ທີ່

 ລວມ 465,000

ການ ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ຂອງ ຜູ້ ໃຫ ້ທຶນ ໃນ ປີ 2013 (ໂດ ລາ ສະ ຫະ ລັດ)

ຜູ້ ໃຫ ້ທຶ ນ ທຶນ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ໃນ ປີ 2013 

ທຶນ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ເພື່ອ ການ ພັດ ທະ ນາ ຂອງ ອາ ເມ ລິ ກາ (ຢ ູເອັດ ສ໌ ເອດ) 250,000

ທຶນ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ເພື່ອ ການ ພັດ ທະ ນາ ຂອງ ອົດ ສະ ຕຼາ ລີ (ອອດ ສ໌ ເອດ) 100,000

ຊີ ບີເອັມ (ທຶນ ສຳ ລັບ ຄົນ ຕາ ບອດ ຂອງ ຄຼິດ ສະ ໂຕ ເຟີ້) 106,000

 ລວມ 465,000
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ກິດ ຈະ ກຳ ໃນ ປີ 2013: 
ສະ ມາ ຄົມ  ຊ່ວຍ ເຫືຼອຟ້ືນ ຟູ ຄຸນ ນະ ພາບ ຊີ ວິດ ໃຫ້ ແກ່ ຄົນ ພິ ການ ແລະ ຜູ້ 
ລອດ ຊີ ວິດ ຈາກ ລບ ຕ (ຄິວ ແອວ ເອ) ຫືຼ  ສະ ມາ ຄົມ ປັບ ປຸງ ຄຸນ ນະ ພາບ 
ຊີວິດ ໄດ້ ຮັບ ການ ລົງ ທະ ບຽນ ໃຫ້ ເປັນ ສະ ມາ ຄົມ ທ່ີ ບ່ໍ ຫວັງ ຜົນ ກຳ ໄລ ໃນ 
ປີ 2011. ໃນ ປີ 2013 ໂດຍ ໄດ້ ຮັບ ທຶນ ຊ່ວຍ ເຫືຼອ ຈາກ ເງິນ ບໍ ລິ ຈາກ ຂອງ  
ພາກເອ ກະ ຊົນ ແລະ ເງິນ ຈາກ ການ ຂາຍ ເຄ່ືອງ ຫັດ ຖະ ກຳ ທ່ີ ເຮັດ ໂດຍ 
ຜູ້ ລອດ ຊີ ວິດ ຈາກ ລບ ຕ ແລະ ຄົນ ພິ ການ ຈ່ຶງ ເຮັດ ໃຫ້ສະ ມາ ຄົມ ປັບ ປຸງ 
ຄຸນ ນະ ພາບ ຊີວິດ ຍັງ ຄົງຮັກ ສາໄດ້ ລູກ ຄ້າ  ຫືຼ  ຜູ້ ຢ້ຽມ ຊົມ ທ່ີເຂ້ົາ ມາ ຢ້ ຽມ 
ຢາມ ສູນ, ຮ້ານຂາຍ ເຄ່ືອງ ຫັດ ຖະ ກຳ ແລະ ການ ສະ ໜອງ ການ ບໍ ລິ ການ 
ຈາກ ຜູ້ ລອດ ຊີ ວິດ ຈາກ ລບ ຕ ແລະ ຄົນ ພິ ການ. 

ໃນ ປີ 2013, ສະ ມາ ຄົມ ປັບ ປຸງ ຄຸນ ນະ ພາບ ຊີວິດ ໄດ້ ຈັດ ກ ານ ຝຶກ ອົບ 
ຮົມ ກ່ຽວ ກັບ ການ ເຮັ ດ ຫັດ ຖະ ກຳ ຢູ່ ໃນ 8 ບ້ານ ໂດຍ ມີ ຜູ້ ເຂ້ົາ ຮ່ວມ ທັງ 
ໝົດ 167 ຄົນ, ໃນ ນ້ັນ ມີ ຜູ້ ລອດ ຊີ ວິດ ຈາກ ລບ ຕ 51 ຄົນ ແລ ະ ຄົນ 
ພິການ 46 ຄົນ. ນອກ ຈາກນ້ັນ, ສະ ມາ ຄົມ ປັບ ປຸງ ຄຸນ ນະ ພາບ ຊີວິດ ຍັງ 
 ໄດ້ ສະ ໜອງ ອຸ ປະ ກອນ ແລະ ນໍາເອົາເຄື່ອງ ຫັດ ຖະ ກ ຳ   ຢູ່ຕາມບ້ານ  
ຕ່າງໆຢູ ່ເມືອງ ແປກ, ຄູນ, ຜາ ໄຊ ແລະ ຄຳ ນໍາມາຂາຍ. ໃນ ລະ 
ຫວ່າງ ປີ 2011 ຫາ 2013, ສະ ມາ ຄົມ ປັບ ປຸງ ຄຸນ ນະ ພາບ ຊີວິດ ໄດ້ 
ຈັດ ການ ຝຶກອົບ  ຮົມກ່ຽວ ກັບການ ລ້ຽງ ສັດ ແລະ ປັບ ປຸງ ຊີ ວິດ ການ ເປັນ 
ຢູ່ຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜ່ົາ ຢູ່ ໃນ 18 ບ້ານ ລວມ ມີ ຜູ້ ເຂ້ົາ ຮ່ວມ ທັງ 
ໝົດ 365 ຄົນ, ໃນ ນ້ັນ 147 ຄົນ ແມ່ນ ຜູ້ ລອດ ຊີ ວິດ ຈາກ ລບ ຕ ຫືຼ ສະ 
ມາ ຊິກ ໃນ ຄອບ ຄົວ ຂອງ ເຂົາ ເຈ້ົາ, 94 ຄົນ ແມ່ນ ຄົນ ພິ ການ ແລະ 124 
ຄົນ ແມ່ນ ປະ ຊາ ຊົນ ທຸກ ຍາກ ຢູ່ ໃນ ບ້ານ ຕ່າງໆ.  

 ໂຄງ ຮ່າງ ການ ຈັດ ຕັ້ງ ຂອງສະ ມາ ຄົມ ປັບ ປຸງ ຄຸນ ນະ ພາບ ຊີວິດ  ແມ່ນມີ 
ຄວາມ ເຂ້ັມ ແຂງ ຂ້ຶນກວ່າ ເກ່ົາ ແລະ ໄດ້ ສະ ໜອງການ ຝຶກ ອົບ ຮົມໃຫ້ ແກ່  
ຄະ ນະກຳ ມະການ ທ່ີ ຫາ ກ່ໍ ຖືກ ຄັດ ເລືອກ ໃໝ່ ຈຳ ນວນ 8 ຄົນ, ໃນ ນ້ັນ 5 
ຄົນ ແມ່ນ ຜູ້  ລອດ ຊີ ວິ ດ ຈາກ ລບ ຕ. ຄະ ນະກຳ ມະການ ກ່ໍມີ ກອງ ປະ ຊຸມ 
ຮ່ວມ ກັນ ໃນ ທຸກໆ ໄຕ ມາດ, ຊ່ຶງ ຈະ ມີ ຜູ້ ຄຸ້ມ ຄອງ ບໍ ລິ ຫານ ການ ຝຶກ ອົບ ຮົມ 
 ເຂົ້າ ຮ່ວມ ນຳ ທຸກ ຄັ້ງ. ຄະ ນະ ກຳ ມະ ການ ທີ່ ຖືກ ຄັດ ເລືອກ ໃນ ເດືອນ ມັງ 
ກອນ 2013 ຢູ່ ໃນ ກອງ ປະ ຊຸມ ສະ ມາ ຊິກ ສະ ພາ ແລະ  ມາ ຮອດ ເດື ອ ນ 
ທັນ ວາ 2013 ພວກ ເຂົາ ໄດ້ ມີ ການ ກະ ກຽມ ກອງ ປະ ຊຸມສະ ມາ ຊິກ ສະ 
ພາ ທ່ີ ຈະ ຈັດ ຂ້ຶນ ໃນ ເດືອນ ມັງ ກອນ 2014. 

ຜົນ ສຳ ເລັດ ຕົ້ນ ຕ ໍໃນ ປີ 2013:
ຄະ ນະ ກຳ ມະ ການ ໄດ້ ເລ່ີມ ໃຫ້ ທິດ ຊ້ີ ນຳ ແກ່ ການ ດຳ ເນີນ ກິດ ຈະ ກຳ ຂອງ 
ສະ ມາ ຄົມ ປັບ ປຸງ ຄຸນ ນະ ພາບ ຊີ ວິດ ຈ່ຶງ ສາ ມາດ ເຮັດ ໃຫ້ການ ດຳ ເນີນ ກິດ  
ຈະ ກຳ ຂອງສະ ມາ ຄົມ ປັບ ປຸງ ຄຸນ ນະ ພາບ ຊີ ວິດ ສອດ ຄ່ອງ ກັບ ວິ ໄສ ທັດ 
 ແລະ ການ ປະ ຕິ ບັດ ງານ. ນອກ ຈາກນ້ັນ, ພະ ນັກ ງານ ຂອງສະ ມາ ຄົມ 
ປັບ ປຸງ ຄຸນ ນະ ພາບ ຊີ ວິດ ຍັງ ໄດ້ ເຂ້ົາ ຮ່ວມ ການ ຝຶກ ອົບ ຮົມ ຍົກ ລະ ດັບພະ  
ນັກ ງານ ເພື່ ອ ເສີມ ສ້າງ ຄວາມ ເຂັ້ມ ແຂງ ໃນ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ບໍ ລິ ຫານ ກິດ 
ຈະ ກຳ. 

ໂດຍ ໄດ້ ຮັບ ເງິນຈາກ ການ ບໍ ລິ ຈາກ ແລະ ທຶນ ຊ່ວຍ ເຫືຼອ ລ້າ, ສະ ມາ ຄົມ 
ປັບ ປຸງ ຄຸນ ນະ ພາບ ຊີ ວິດ  ຈ່ິງໄດ້ ປະ ກອບສ່ວ ນ ເງິນ ຈຳ ນວນດ່ັງ ກ່າວ ເຂ້ົາ 
ໃສ່ກອງ ທຶນ ປ່ິນ ປົວ ຜູ້ ຖືກ ເຄາະ ຮ້າຍ ຈາກ ສົງ ຄາມ ເປັນ ຕ້ົນ ແມ່ນ ທຶນ ສຳ 
ລັບການ ປ່ິນ ປົວ ຮັກ ສາ ໃຫ້ ແກ່ ຜູ້ ລອດ ຊີ ວິດ ຈາກ ລບ ຕ 6 ຄົນ ແລະ ອີກ 
9 ຄົນ ທ່ີ ຍັງ ຕ້ອງ ການ ສືບ ຕ່ໍ ປ່ິນ ປົວຢູ່. ນອກ ຈາກນ້ັນ, ຍັງ ໄດ້ ສະ ໜອງ 
ທຶນ ການ ສຶກ ສາ ຈຳ ນວນ ໜ່ຶງ ໃຫ້ ຜູ້ ລອດ ຊີ ວິດ ຈາກ ລບ ຕ 3 ຄົນ ເພ່ືອ ໃຫ້ 
ເຂົາ ເຈ້ົາ ສືບ ຕ່ໍ ຮຽນ ໃຫ້ ຈົບ ຊ້ັນ ມັດ ທະ ຍົມ ແລະ ວິ ທະ ຍາ ໄລ ຝຶ ກ ອົບ ຮົມ ຄູ 
ແກ່ງ ໄຄ້.

ຂ່າວ ດີ: 
ຈົງ ລີ ໄດ້ ຮັບ ບາດ ເຈັບ ຈາກ ລບ ຕ ໃນ ປີ 2012 ໃນເວລາທ່ີລາວກໍາລັງ 
ຈູດຂ້ີເຫຍ້ືອໃກ້ ເຮືອນ ຂອງ ລາວ ຢູ່ ເມືອງ ຄູນ. ລາວ ໄດ້ ຮັບ ບາດ ເຈັບ ທ່ີ ໃບ 
ໜ້າ ແລະ ສູນ ເສຍ ຕາ ຂ້າງ ໜ່ຶງໄປ. ສະ ມາ ຄົມ ປັບ ປຸງ ຄຸນ ນະ ພາບ ຊີ ວິດ 
ໄດ້ ລົງ ໄປ ຢ້ຽມ ຢາມ ລາວ ຫຼາຍ ຄ້ັງ ເພ່ືອ ເຮັດ ແຜນ ການ ປ່ິນ ປົວ ໃຫ້ ລາວ 
ລວມ ທັງ  ການ ສອນ ໃຫ້ ລາວ ກ່ຽວ ກັບ ການ ລ້ຽງ ໝູ ແລະ ໃຫ້ ລາວ ກັບ ເຂ້ົາ 
ໄປ ຮຽນ ຄືນ ຢູ່ໂຮງ ຮຽນ ມັດ ທະ ຍົມ ໄດ ້ອີກ ເທື່ອ ໜຶ່ງ ພາຍ ຫຼັງ ທີ ່ລາ ອອກ 
ຈາກ ໂຮງ ຮຽນ  ໃນ ຕອນນ້ັນ ຍ້ອນ ຖືກ ອຸ ປະ ຕິ ເຫດ ຈາກ ລບ ຕ. 

ລາວ ໄດ້ ເຂ້ົາ ຮ່ວມ ການ ຝຶກ ອົບ ຮົມ ກ່ຽວ ກັບ ການ ລ້ຽງ ສັດ ຢູ່ ບ້ານ ອ່ືນໆ 
ແລະ ຮຽ ນ ຮູ້ ວິ ທີ ການ ລ້ຽງ ໝູໃຫ້ ໄດ້ ດີ; ຫັຼງ ຈາກ ການ ຝຶກ ອົບ ຮົມ ລາວ ໄດ້ 
ຮັບ ທຶນ ຊ່ວຍ ເຫືຼອ ກ້ອນ ໜ່ຶງ ເພ່ືອ ນຳ ໄປ ຊ້ື ໝູ 2 ໂຕ ມາ ລ້ຽງ.  ໃນ ເດືອນ ມີ 
ຖຸ ນາ 2013, ລາວ ໄດ້ ເປັນ ອາ ສາ ສະ ໝັກ ນຳ ເອົາ ຄວາມ ຮູ້ ທ່ີ ຮຽນ ມາ ສິດ 
ສອນ ໃຫ້ ຄົນ ສູງ ອາ ຍ ຸຜູ ້ອື່ນໆ ທີ ່ເປັນ ຄົນ ມົ້ງ ຄື ກັນ ໃນ ລະ ຫ່ ວາງ ການ ຝຶ ກ 
ອົມ ຮົມກ່ຽວ ກັບ ການ ລ້ຽງ ສັດ ທ່ີ ຈັດ ຂ້ຶນ ໂດຍ ອົງ ການ ສຶກ ສາ ໂລກ. ໃນ 
ເດືອນ ກັນ ຍາ 2013, ລາວ ໄດ້ ເຂ້ົາ  ຮ່ວມ ແຜນ ງານ ສຶກ ສາ ແບບ ເລ່ັງ ລັດ 
ເພ່ືອ ໃຫ້  ສາ ມາດ ຮຽນຈົບ ຊ້ັນ ມັດ ທະ ຍົມ ແລ້ວ ເຂ້ົາ ໄປ ຕ່ໍວິ ທະ ຍາ ໄລ. 

ສະ ມາ ຄົມ ປັບ ປຸງ ຄຸນ ນະ ພາບ ຊ ີວິດ ໄດ ້ຊ່ວຍ ລາວ ໂດຍ ການ ສະ ໜອງ 
ທຶນ ສະ ໜັບ ສະ ໜູນຈຳ ນວນ ໜ່ຶງ ໃຫ້ ລາວ ແລະ  ສືບ ຕ່ໍຊ່ວຍ ເຫືຼອ ປ່ິນ ປົວ 
ທາງການ ແພດໂດຍ ນຳ ໃຊ້ ທຶນ ປ່ິນ ປົວ ຜູ້ ຖືກ ເຄາະ ຮ້າຍ ຈາກ ສົງ ຄາມ. 
ນອກ ຈາກນ້ັນ, ສະ ມາ ຄົມ ປັບ ປຸງ ຄຸນ ນະ ພາບ ຊີ ວິດ ຍັງ ໄດ ້ຈັດ ການ ສົ່ງ 
ເສີມ ການ ລ້ຽງ ສັດ ໂດຍ ເອົາບ້ານເປັນ ພື້ນ ຖານ ແບບ ທີ່ ຈົງ ລີ ເຄີຍ ໄດ້ 
ເຂົ້າ ມາ ຮ່ວມ ໃນ ແຕ່ ກ່ອ ນ ແລະ ພ້ອມນັ້ນ ກໍ່ ໄດ້ສະ ໜອງ ເງິນ ຈຳ ນວນ 
ໜຶ່ງສຳ ລັບ ຄ່າ ຊື້ ປື້ມ ຮຽນ ແລະ ອ ຸ ປະ ກອນ ການ ຮຽນ ຈຶ່ງ ເຮັດ ໃຫ້ ລາວ  
ສາ ມາດ ເຂ້ົາ ຮ່ວມແຜນ ງານ ສຶກ ສາ ແບບ ເລ່ັງ ລັດ ແລະ ຮຽນຈົບຊ້ັນ ມັດ  
ທະ ຍົມ.

ວຽກ ຈຸດ ສຸມ ໃນ ປີ 2014: 
ສະ ມາ ຄົມ ປັບ ປຸງ ຄຸນ ນະ ພາບ ຊີ ວິດ ວາງ ແຜນ ຈະ ສືບ ຕ່ໍ ສ້າງ ຄວາມ ເຂ້ັມ 
 ແຂງ ລະ ບົບ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ບໍ ລິ ຫານ ແລະ ຂະ ຫ ຍາຍ ສະ ມາ ຊິກ ໃຫ້ ເພ່ີມ 
ຂ້ຶນ ຕ່ືມ ຈາກ ທ່ີ ມີ ຢູ່ ປະ ຈຸ ບັນ 30 ຄົນ. ສະ ມາ ຄົມ ປັບ ປຸງ ຄຸນ ນະ ພາບ ຊີ 
ວິດ ວາງ ແຜນ ຈະ ຮັບ ເອົາ ອາ ສາ ສະ ໜັກ ເພື່ອ ເຂົ້າ ມາ ຊ່ວຍ ການ ຝຶ ກ 
ອ ບົ ຮົມ ກ່ຽວ ກັບ ການ ປັບ ປຸງ ຊີ ວິດ ການ ເປັນ ຢູ່ ແລະ ຮັກ ສາຮ້ານ ຄ້າ ຂາຍ 
ເຄື່ອງ ຂອງບ ້ານ ໃຫ້ສາ ມາດ້ ດຳ ເນີນ ຕໍ ່ໄປ. ໃນ ປີ 2014,   ສະ ມາ ຄົມ ປັບ 
 ປຸງ ຄຸນ ນະ ພາບ ຊີ ວິດ ຈະ ໄດ ້ຮັບ ທຶນ ເພີ່ມ ສຳ ລັບ ການ ຝຶກ ອົບ ຮົມ ແບບ 
ເອົາ ບ ້ານ ເປັນ ພື້ນ ຖານ ກ່ຽວ ກັບ ການ ເຮັດ ຫັດ ຖະ ກຳ ແລະ ການ ລ້ຽງ 
ສັດ. ທັງ ໝົດ ນີ້ ແມ່ນຈະ ດຳ ເນີນ ຢູ ່ຂັ້ນ ບ້ານ ເພື່ອ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ສະ ມາ ຊິກ 
ໃນ ກຸ່ມ ການຜະ ລິດ ໃຫ້ ສາ ມາດ ມີ ລາຍ ໄດ້. 

ສະ ມາ ຄົມ ປັບ ປຸງ ຄຸນ ນະ ພາບ ຊີ ວິດ ຍັງ ເປັນ ພາກ ສ ່ວນ ໜ່ຶງ ຂອງ        ‘ທີມງານ  
ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ໃນ ການ ຊ່ວຍ ເຫືຼອ ຜູ້ ຖືກ ເຄາະ ຮ້າຍ ຈາກ ລບຕ’ ຂອງ ອົງ 
ການ ສຶກ ສາ ໂລກ ແລະ ພະ ແນກ ປ່ິນ ປົວ ສຸ ຂະ ພາບ ແຂວງ ຊຽງ ຂວາງ. ທີມ 
ງານ ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ໃນ ການ ຊ່ວຍ ເຫືຼອ ຜູ້ ຖືກ ເຄາະ ຮ້າຍ ຈາກ ລບຕ ຈະ 
ເຮັດ ໜ້າ ທ່ີ ໃນ ການ ສຳ ຫຼວດ, ວາງ ແຜນ ການ ປ່ິນ ປົວ ດູ ແລ ແລະ ສະ ໜັບ 
ສະ ໜູນ ການ ຟ້ື ນຟູ ຈິດ ຕະ ສັງ ຄົມ ໃຫ້ ແກ່ ຜູ້ ຖືກ ເຄາະ ຮ້າຍ ຈາກ ລບ ຕ. 

ຄູ່ ຮ່ວມ ງານ: 
 ປະ ຈຸ ບັນ ນ້ີ  ສະ ມາ ຄົມ ປັບ ປຸງ ຄຸນນະ ພາບ ຊີ ວິດ ປະ ກອບ ມີສະ ມາ ຊິກ 

ສະ ມາ ຄົມ  ຊ່ວຍ ເຫຼືອຟື້ນ ຟູ ຄຸນ ນະ ພາບ ຊ ີວິດ ໃຫ້ ແກ ່ຄົນ 
ພິ ການ ແລະ ຜູ້ ລອດ ຊີ ວິດ ຈາກ ລບ ຕ (ຄິວ ແອວ ເອ)                                                                           
(ດຳ ເນີນ ກິດ ຈະ ກຳ ການ ຊ່ວຍ ເຫືຼອຜູ້ ຖືກ ເຄາະ ຮ້າຍ ຈາກ ລບ ຕ)
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ທັງ ໝົດ 30 ຄົນ ລວມ ມີ ທັງ ຜູ້ ລອດ ຊີ ວິດ ຈາກ ລບ ຕ ແລະ ຄົນ ພິ ການ ຢູ່ 
ແຂວງ ຊຽງ ຂວາງ. ສະ ມາ ຊິກ 8 ຄົນ ທ່ີ ຢູ່ ໃນ ຄະ ນະ ກຳ ມະ ການ ແມ່ນ ຈະ 
ພົບ ກັນ ໃນ ທຸກໆ ໄຕ ມາດ ເພ່ືອ ທົບ ທວນ ຄືນ ຜົນ ຄວາມ ຄືບ ໜ້າ ໃນ ການ 
ດຳ ເນີນ ງານ ຂອງ ສະ ມາ ຄົມ ປັບ ປຸງ ຄຸນ ນະ ພາບ ຊີ ວິດ ໃຫ ້ໄດ້ ຕາມ ເປົ້າ 
ໝາຍ. 

ສະ ມາ ຄົມ ປັບ ປຸງ ຄຸນນ ະພາບ ຊີ ວິດ ຈະເຮັດວຽກ ຮ່ວມ ກັບ  ພະ ແນກ ປ່ິນ 
 ປົວ ສຸ ຂະ ພາບ ແຂວງ ຊຽງ ຂວາງ ແລະ ສູນການແພດ ແລະ  ຟ້ືນ ຟູ ໜ້າ ທ່ີ 
ການ ເພ່ືອທົບທວນແຜນການຊ່ວຍເຫືຼອຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ. 

ປະ ຈຸ ບັນ ນ້ີ ມີ ກຸ່ມ ຜະ ລິດ ຢູ່ 21 ກຸ່ມ ຢູ່ ໃນ 18 ບ້ານ ຂອງ ເມືອງ ຄູນ, ຜາ 
ໄຊ, ແປກ ແລະ ຄຳ ລວມ ມີ ສະ ມາ ຊິກ ທັງ ໝົດ 365 ຄົນ (ລວມ ມີ ຜູ້ 
ລອດ ຊີ ວິດ ຈາກ ລບ ຕ,  ຄົນ ພິ ການ ແລະ ປະ ຊາ ຊົນ ທ່ີ ທຸກ ຍາກ ທ່ີ ສຸດ ຢູ່ 
ໃນ ບ້ານ). ສະ ມາ ຄົມ ປັບ ປຸງ ຄຸນນ ພາບ ຊີ ວິດ ເຮັດ ວຽກ ຢ່າງ ໃກ້ ຊິດ ກັບ 
ພະ ແນກ ປ່ິນ ປົວ ສຸ ຂະ ພາບ,  ໂຮງ ຮຽນ ຝຶກວິ ຊາ ຊີບ ຂອງ ແຂວງ ຊຽງ ຂວາງ 
ແລະ ຫ້ອງ ການ ບ້ານ ຕ່າງໆ ເພ່ືອ ທົບ ທວນ ຄືນ ກິດ ຈະ ກຳ, ບົດ ຮຽນ ທ່ີ ຖອດ 
ຖອນໄດ້ ແລະ ການ ວາງ ແຜນ ວຽກ.   

ບຸກ ຄະ ລາ ກອນ ໃນ ປີ 2013:
ພະນັກງານຫ້ອງການ ພະນັກງານຝ່າຍປະຕິບັດງານ (ພາ ກສະໜາມ)

ຄົນລາວ ຄົນຕ່າງປະເທດ ຄົນລາວ ຄົນຕ່າງປະເທດ

ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ

8 2 0 0 0 0 0 1

ຕົວ ເລກ ສະ ຖິ ຕິ ໃນ ປີ 2013:
ກາ ນ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ຜູ້ ຖືກ ເຄາະ ຮ້ າຍ ຈາກ ລບ ຕ

ຈຳ ນວນ ຜູ້ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ

 ທາງ ດ້ານ ການ ເງິນ ການ ຝຶກ ອົມ ຮົມ

 ຈຳ ນວນ ຜູ້ ໄດ້ ຮັບ ບ າດ ເຈັບໃໝ່: 06  ຄົນ  ຝຶກ ອົບ ຮົມ ກ່ຽວ ກັບຫັດ ຖະ ກຳ ໃຫ້ ຜູ້ ລອດ ຊີ ວິດ ຈາກ ລບ ຕ ຈຳ ນວນ 
51 ຄົນ ແລະ ຄົ ນ ພິ ການ 46 ຄົນ

ຈຳ ນວນ ຜູ້ ປ່ວຍ ທີ່ ເຂົ້າ ມາ ສືບ ຕໍ ່ປິ່ນ ປົວ: 09  ຄົນ ລົງຕິດ ຕາມບ້ານ ທີ່ ເຮັດ ກິດ ຈະ ກຳ ຝຶກວິ ຊາ ຊີບ ເພື່ອ ສະ ໜ ອງ ອຸ ປະ 
ກອນ ແລະ ທຶ ນ ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ໃຫ້ ແກ່ ການ ຝ ຶກວິ ຊາ ຊີບ

ພື້ນ ທີ່ ການ ປະ ຕິ ບັດ ງານ:
ໜ້າວຽກ  ແຂວງ ແລະ ເມືອງ  ທີ່ ປະ ຕິ ບັດ ກິດ ຈະ ກຳ

ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ຜູ ້ຖ ືກ ເຄາະ ຮ້າຍ ຈາກ ລບ ຕ ທັງ ໝົດ 8 ເມືອງ  ຂອງ ແຂວງ ຊຽງ ຂວາງ

 ການ ຝຶກ ອົບ ຮົມ ກ່ຽວ ກັບ ການ ເຮັດ ຫັດ ຖະ ກຳ ຈັດ ຂຶ້ນ ໂດຍສະ ມາ ຄົມ 
ປັບ ປຸງ ຄຸນ ນະ ພາບ ຊ ີວິດ ຢູ ່ທີ ່ບ້ານ ໄຫ ຫີນ.  
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ທາງ ດ້ານ ການ ເງິ ນ:
 ຄ່າ ໃຊ້ ຈ່າຍ ໃນ ປີ 2013: (ໂດ ລາ ສະ ຫ ະ ລັດ)

 ລາຍ ການ ຈຳ ນວນ

ຄ່າ ໃຊ ້ຈ່າຍ ສຳ ລັບ ບຸກ ຄະ ລາ ກອນ ບໍ່ ມ ີ

ຄ່າ ໃຊ ້ຈ່າຍ ສຳ ລັບວຽກ ປະ ຕິ ບັດ ງານ 71,205

ຄ່າ ໃຊ ້ຈ່າຍ ສຳ ລັບວຽກ ປະ ຕິ ບັດ ງານ ພ ິເສດ ບໍ່ ມີ

ຄ່າ ໃຊ ້ຈ່າຍ ສຳ ລັບ ວັດ ຖຸ-ຊັບ ສິນ ຄົງ ທີ່ ບໍ່ ມີ

ຄ່າ ໃຊ ້ຈ່າຍ ສຳ ລັບ ວັດ ຖຸ -ຊັບສິນ ບໍ່ຄົງ ທີ່ ບໍ່ ມີ

ລວມ 71,205

ການ ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ຂອງ ຜູ້ ໃຫ້ ທຶນ ໃນ ປີ 2013 (ໂດ ລາ ສະ ຫ ະ ລັດ)
ຜູ້ ໃຫ້ ທຶ ນ ທຶນ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ໃນ ປີ 2013 (ໂດ ລາ ສະ ຫະ ລັດ)

ສະ ຖ ານ ທູ ດ ຝັ່ງ-ກ ອງ ທຶນ ພັດ ທະ ນາ ສັງ ຄົ ມ 26,705

ກອງ ທຶນ ແມັກ ນາຍ 39,975

 ເຮ ວີ ທັດ 3,797

ເງິນ ບໍ ລິ ຈາກ ຂອງ ເອ ກະ ຊົນ 9,885

 ຫ້ອງ ການ ຫຼຸດ ຜ່ອນ ອາ ວຸດ ແລະ ການ ສ ູ້ ຮົບ (ຜ່ານ ອົງ ການ ສຶກ ສາ    
ໂລ ກ “ສຳ ລັບ ໂຄງ ການ ສ້າງ ຄວາມ ເຂັ້ມ ແຂງ ໃນ ການດ ູ ແລ ປ ະ ຖົມ   
ພະ ຍາ ບານ” 

 8,000

ລວມ 88,362

 ເງິນ ທີ່ ໄດ້ ຮັບຈາກ ອົງກ ານ ປະ ຕິ ບັດ ງານ ອື່ນໆ  (ໂດ ລາ ສະ ຫ ະ ລັດ)

ມີ ອົງ ການ ໃດ ແດ່  ທີ່ ທ່ານ ໄດ້ ຮັບ ເງິນ ນຳ? ຈຳ ນວນ

ອົງ ການ ສຶກ ສາ ໂລກ (ກະ ລ ຸນາ ເບິ່ງ ລາຍ ງານ ຂ້າງ ເທິງ) 8,000

 ລວມ 8,000
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 ກິດ ຈະ ກຳ ໃນ ປີ 2013: 
ແຜນ ງານ ກິດ ຈະ ກຳ ໂຄ ສະ ນາ ສຶ ກາ ຄວາມ ສ່ຽງ ຈາກ ລບ ຕ ໄດ້ ດຳ ເນີນ 
ຮ່ວມ ກັບ ກະ ຊວງ ສຶກສາ ທິ ການ ແລະ ກິ ລາ ເພື່ອ ສະໜອງ ຫຼັກ ສູດ ການ 
ຮຽນ ການ ສອນ ວິ ຊາ ລບ ຕ ເພື່ອ ສອນ ເດັກ ນ້ອຍ ຢູ່ ໃນ ໂຮງ ຮຽນ ຊັ້ັ້ນ ປະ 
ຖົມ ສຶກ ສາ ເພື່ອ ໃຫ້ ເຂົາ ເຈົ້ົ ້າ ຮຽ ນ ຮູ້ ກ່ ຽວ ກັບ ການ ຫຼີກ ລ້ຽງ ອຸ ປະ ຕິ ເຫດ 
ຈາກ ລບ ຕ. ໃນ ສົກ ຮຽນ  2013/14, ແຜນ ງານ ດັ່ງ ກ່າວ ໄດ້ ດຳ ເນີນ ຢູ່  
ໂຮງ ຮຽນ 2,366 ແຫ່ງ ຢູ່ ໃນ 9 ແຂວງ ທ່ີ ມີ ລບ ຕ ຕົກ ຄ້າງ. ໃນ ປີ 2013,  
ອົງ ການ ໄດ້ ສະ ໜອງ ການ ຝຶກ ອົບ ຮົມ ຍົກ ລະ ດັບ ຄືນ ໃຫ້ ແກ່ ຄູ ສອນ ຢູ່ ໃນ 
4 ເມືອງ ແລະ ໄດ້ ຕິດ ຕາມ ຄູ ສອນ ຈຳ ນວນ 9,030 ຄົນ ທ່ີ ຢູ່ ໃນ 2,366 
ໂຮງ ຮຽນ ກ່ ຽວ ກັບ ການ ສິດ ສອນ ຫັຼກ ສູດ ວິ ຊາ ລບ ຕ. ນອກ ຈາກນ້ັນ, ອົງ 
ກາ ນ ຍັງ ໄດ້ ເຮັດ ວຽກ ຮ່ວມ ກັບ ວິ ທະ ຍາ ໄລ ຝຶກ ອົບ ຮົມ ຄູ ເພ່ືອ ສະ ໜອງ 
ການ ຝຶກ ອົບ ຮົມ ໃຫ້ ແກ່ ນັກ ຮຽນ ທ່ີ ກຽມ ຈະ ເປັນ ຄູ         ເພ່ືອ  ສ່ົງເສີມ ໃຫ້ ມີ ການ 
 ສິດ ສອນ ລົງໄປ ຊຸມ ຊົນ  ໂດຍ ຜ່ານ ການ ສະ ແດງ ລະ ຄອນຕຸກ ກະ ຕາ. ປະ 
ຈຸ ບັນ ນ້ີ  ມີ ຄະ ນະສະ ແດງ ລະ ຄອນ ຕຸກ ກະ ຕາ ທັງ ໝົດ 50  ຄະ ນະ ລົງ ສະ 
ແດງ ຢູ່ ຕາມ ໂຮງ ຮຽນ ປະ ຖົມ ປ  ໍ3, ປໍ 4 ແລະ ປໍ 5 ແລະ ຢູ່ ຕາມງານ ຊຸມ 
ຊົນຕ່າ ງໆ. 

ອົງ ປະ ກອບ ແຜນ ງານການ ຊ່ວຍ ເຫືຼອ ຜູ້ ຖືກ ເຄາະ ຮ້າຍ ຈາກ ລບ ຕ ປະ  
ກອບ ມີ ການ ຍົກ ລະ ດັບ ການບໍ ລິ ການ ປ່ິນ ປົວຢູ່ ໃນ 5 ເມືອງ ຂອງ ແຂວງ 
ຊຽງ ຂວາງ ແລະ ພະ ນັກ ງານ ແພດ ຢູ່ ເມືອງ ແລະ ອາ ສາ ສະ ໝັກ ສຸກ 
ສາ ລາ ຂັ້ນ ບ້ານ ຢູ່ ເມືອງ ທ່າ ໂທມ ແລະ ໝອກ. ໂຄງ ການ ໄດ້ ທົບ ທວນ 
ຄືນ ແລະ ຈັດ ພິມ ປ້ືມ ຄູ່ ມື 2 ຢ່າງ ຢູ່ ໃນ ກອງ ປະ ຊຸມ ຝຶກ ອົບ ຮົມວິ ຊາ ການ 
ແລະ ກອງ ປະ ຊຸມ ຝຶກ ອົບ ຮົມ ໃຫ້ ແກ່ ຄູ ຝຶກ ເປ້ົາ ໝາຍ ແນ ໃສ່ ໃຫ້ ເປັນ ຄູ 
ຝຶກ ຕ້ົນ ຕໍ ເພ່ືອ ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ໃຫ້ ແກ່ ການ ຝຶກ ອົບ ຮົມ ກ່ຽວ ກັບ ແພດ ແລະ 
ການ ປ່ິນ ປົວ ຕ່ໍ ໄປ ໃນ ອະ ນາ ຄົດ. 

ອົງ ການສຶກສາ ໂລກ ແລະ ສະ ມາ ຄົມ ປັບ ປຸງ ຄຸນ ນະ ພາບ ຊີ ວິດ ໄດ້ຊ່ວຍ 
ເຫືຼອ ຜູ້ ລອດ ຊີ ວິດ ຈາກ ລບ ຕ ແລະ ຄົນ ພິ ການ ຢູ່ ແຂວງ ຊຽງ ຂວາງ ແລະ 
ກົມປ່ິນ ປົວ ສຸ ຂະ ພາບ  ແມ່ນຕິດ ຕາມ ແລະ ສຳ ພາດ ຜູ້ ລອດ ຊີ ວິດ ຈາກ ລບ 
ຕ 44 ຄົນ ຫັຼງ ຈາກຟ້ືນ ຕົວ ອອ ກຈາກ ໂຮງ ໝ  ໍແລະ ໄດ້ ຈັດ ການ ຝຶກ ອົບຮົມ 
ກ່ຽວ ກັບ ການ ສ່ົງ ເສີມ ລ້ຽງ ສັດ ໃຫ້ ເຂົາ ເຈ້ົາ ຢູ່ ແຂວງ ຊຽງ ຂວາງ ປະ ສົມ ປະ 
ສານ ກັບການ ຝຶກວິ ຊາ ຊີບ ໃຫ  ້ແກ່ ຜູ້ ລອດ ຊີ ວິດ ຈາກ ລບ ຕ ຄົນ ໃໝ່ ທ່ີ ຫາ 
ກ່ໍ ລອດ ຊີ ວິດ ຈາກ ລບ ຕ. ຫັຼງ ຈາກ ຝຶກ ອົບ ຮົມ ແລ້ວ, ຜູ້ ເຂ້ົາ ຮ່ວມ ກ່ໍ ໄດ້ ຮັບ 
ທຶນ ຊ່ວຍ ເຫືຼອ ຈຳ ນວນ ໜ່ຶງ ເພ່ືອ ນຳ ໄປ ຊ້ືີ ສັດ ລ້ຽງມາ ລ້ຽງ. ໃນ ທ້າຍ ປີ 
2013 ທີມ ງານ ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ທາງ ດ້ານ ຈິດ ຕະ ສັງ ຄົມ ໄດ້ ຈັດ ຄືນ ການ  
ໄປ ທັດ ສະ ນະ ສຶກ ສາ ອີກ ຄ້ັງ ໜ່ຶງ ຢູ່ ປະ ເທດ ໄທ ໂດຍ ມີ ສະ ມາ ຊິກ ຕ້ົນ ຕໍ 
ເຂ້ົາ ຮ່ວມ.

ກອງ ທຶນ ປິ່ນ ປົວ ຜູ ້ຖືກ ເຄາະ ຮ້າຍ ຈາກ ສົງ ຄາມ ໄດ້ ສະ ໜອງ ການ ຊ່ວຍ 
ເຫຼືອ  ປິ່ນ ປົວທາງ ການ ແພດ ໃຫ້ ແກ່ ຄົນເຈັບ 13 ຄົນ ແລະ ໄດ້ ສືບ ຕໍ່ 
ຊ່ວຍດ ູແລປິ່ນ ປົວ ໃຫ້ ແກ່ ຜູ້ ລອດ ຊີ ວິດ ຈາກ ລບ ຕ 9 ຄົນ ຢູ ່ແຂວງ ຊຽງ 
ຂວາງ. ສະ ມາ ຄົມ ປັບ ປຸ ງ ຄຸນ ນະ ພາບ ຊີ ວິດ ຢູ່ ແຂວງ ຊຽງ ຂວາງ ໄດ ້ສະ 
ໜອງ ທຶນ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ ທີ່ ໄດ້ ຈາກ ເງິນ ບໍ ລິ ຈາກ ແລະ ການ 
ຂາຍ ເຄື່ອງ ຫັດ ຖະ ກຳ ໃຫ ້ແກ່ກອງ ທຶນ ປິ່ນ ປົວ ຜູ ້ຖືກ ເຄາະ ຮ້າຍ ຈາກ ສົງ 
ຄາມ ເພື່ອ ນຳ ໄປ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ປິ່ນ ປົວ ຕໍ່ ຜູ້ ລອດ ຊີ ວິດ ຈາກ ລບ ຕ. ນອກ 
ຈາກນັ້ນ, ຜູ ້ລອດ ຊີ ວິດ ຈາກ ລບ ຕ 5 ຄົນ ທີ່ ມາ ຈາກ ແຂວງ ຫຼວງ ພະ 
ບາງ ແລະ 4 ຄົນ ທີ່ ມາ ຈາກ ແຂວງວຽງ ຈັນ ກໍ່ໄດ້ ຮັບການ ດູ ແລ ປິ່ນ ປົວ 
ຜ່ານກອງ ທຶນ ປິ່ນ ປົວ ຜູ້ ຖືກ ເຄາະ ຮ້າຍ ຈາກ ລບ ຕ ເຊັ່ນ ດ ຽວ ກັນ. 

ຜົນ ສຳ ເລັດ ຕົ້ນ ຕ ໍໃນ ປີ 2013: 
ແຜນ ງານ ໂຄ ສະ ນາ ສຶກ ສາ ຄວາມ ສ່ຽງ ຈາກ ລບ ຕ ໄດ ້ສືບ ຕໍ່ ສ້າງ ຄວາມ 
ເຂ້ັມ ແຂງ ໃຫ້ ແກ່ ການ ຝຶກ ອົບ ຮົມ ຢູ່ ໃນວິ ທະ ຍາ ໄລ ຝຶກ ອົບ ຮ ົມ ຄູ ສອນ. 
ບັນ ດາ ຄູ ສອນ ເຫ່ົຼາ ນ້ີ ໃນ ເວ ລາ ທ່ີ ຮຽນ ຈົບ ແລ້ວ ເຂົາ ເຈ້ົາ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ການ 
 ຝຶກ ອົບ ຮົມຍົກ ລະ ດັບ ຄວາມ ຮູ້ ທາງ ດ້ານ ການ ຝຶກ ອາ ຊີບ ແລະ ອຸ ປະ ກອນ 
ການ ສອນຫັຼກ ສູດ ວິ ຊາ ລບ ຕ ແນ ໃສ່ ປະ ກອບ ສ່ວນ ໃຫ້ ແຜນ ງານ ມີ ຄວາມ 

ຍືນ ຍົງ. ພ້ອມ ດຽວນ້ັນ,  ອົງ ການ ຈະສະ ໜອງ ການ ຝຶກອ ົບ ຮົມຍົກ ລະ ດັບ 
ໃຫ້ ແກ່ ຄູ ສອນ ຢູ່ ໃນ 4 ເມືອງ ໃນ ປີ 2014 ແລະ ອຳ ນວຍ ການ ໂຮງ ຮຽນ ຜູ້ 
ທ່ີ ມີທັກ ສະ ດີ ໃນ ການ ສອນ  ກ່ໍ ຈະ ໃຫ້ ຊ່ວຍ ເຫືຼອ ຄູ ສອນ ທ່ີ ຫາ ກ່ໍ ຮຽນ ຈົບ ໃໝ່ 
ແລະ ຄູ ສອນ ອາ ວຸ ໂສ ໃນ ການສິດ ສອນ ຫັຼກ ສູດ ດ່ັງ ກ່າວ. 

ອົງ ປະ ກອບ ແຜນ ງານການ ຊ່ວຍ ເຫືຼອ ຜູ້ ຖືກ ເຄາະ ຮ້າຍ ຈາກ ລບ ຕ ແມ່ນ 
ແນ ໃສ່ ເຮັດ ໃຫ້ ໂຄງ ການ ຊ່ວຍ ຫືຼອ ຜູ້ ຖືກ ເຄາະ ຮ້າຍ ປະ ສົບ ຜົນ ສຳ ເລັດ 
ຕາມ ແຜນ ການ ທ່ີ ຕ້ັງ ໄວ້. ທີມ ງານ ສະໜັບ ສະ ໜູນ ເພ່ືອ ຊ່ວຍ ເຫືຼອ ຜູ້ຖືກ 
ເຄາະ ຈາກ ລບ ຕ ໄດ້ ປັບ ປຸງ ພະ ນັກ ງານ ຂອງ ຕົນ ເອງ, ປັບ ປຸງ ລະ ບົບ, 
ແບບ ຟອມ ແລະ ວິ ທີ ການ ໃນ ການ ປະ ສານ ງານ ເພ່ືອ ຕິດ ຕາມ ວຽກ ແນ 
ໃສ່ ຮັບ ປະ ກັນ ໃຫ້ ຜູ້ ຖືກ ເຄາະ ຮ້າຍ ຈາກ ລບ ຕ  ໄດ້ ຮັບ ການ ສະໜັບ ສະ 
ໜູນຕາມ ຄວາມ ຕ້ອງ ການ ຂອງ ເຂົາ ເຈ້ົາ. 

ໃນ ປີ 2013, ອົງ ການ ສຶກ ສາ ໂລກ ໄດ້ ເລີ່ມ ປຶກ ສາ ຫາ ລື ກັບ ກຸ່ມ ຕ່າງໆ 
ເພ່ືອ ສະ ໜອງ ການ ຝຶກ ອົບ ຮົມ ກ່ຽວ ກັບ ການ ເຮັດ ປະ ຖົມ ພະ ຍາ ບານ ຂ້ັນ 
ຕ້ົນ ໃຫ້ ແກ່ ອາ ສາ ສະ ໜັກ ສຸກ ສາ ລາ ຂ້ັນ ບ້ານ.  ເຖິງ ແມ່ນ ວ່າ ຈະ ມີ ຫຼາຍໆ 
ອົງ ການໄດ້ປັບ ປຸງ ອຸ ປະ ກອນ ການ ເຮັດ ປະ ຖົມ ພະ ຍາ ບານ ຂ້ັນ ຕ້ົນອອກ 
ມາ ກ່ໍ ຕາມ ແຕ່ ວ່າ ກ່ໍ ຍັງ ມີ ຄວາມ ແຕກ ຕ່າງ ຢູ່ ບາງ ເນື ້ອ ໃນ ຈ່ຶງ  ອາດ ຈະ 
ເຮັດ ໃຫ້ ອາ ສາ ສະ ໜັກ ສຸກ ສາ ລາ ຂ້ັນ ບ້ານບາງ ຄົນ ເກີດ ຄວາມ ສັບ ສົນ. 
ກອງ ປະ ຊຸມ ວິ ຊາ ການ ກ່ຽວ ກັບ ວຽກ ງານ ປະ ຖົມ ພະ ຍາ ບານ ຂ້ັນ ຕ້ົນ 
ແມ່ນ ໄ ດ້ ສຸມ ໃສ່ປັບ ປຸງ ຫັຼດ ສູ ດ ການ ເຮັດ ປະ ຖມ ພະ ຍາ ບານຂ້ັນ ຕ້ົນໃຫ້ 
ແກ່ ອາ ສາ ສະ ໜັກ ສຸກ ສາ ລາ ຂ້ັນ ບ້ານ ໂດຍກວດ ຄືນ  ເບ່ິງອຸ ປະ ກອນ  ທ່ີ 
ນຳ ໃຊ້ ຢູ່ ແລ້ວ ໃນ ສ ປ ປ ລາວ ແລະ ສົມ ທົບ ໃສ່ ຮູບ ແບບ ອຸ ປະ ກອນຂອງ 
ສາ ກົນ ເພ່ືອ ສະ ໜອງການ ເຮ ັດ ປ ຳ້ ຫົວ ໃຈ ແລະ ປະ ຖົມ ພະ ຍາ ບານ. ຜູ້ 
ທ່ີ ເຂ້ົ້ົາ ຮ່ວມກອງ ປະ ຊຸມ ມີ ຄວາມ ສົນ ໃຈ ຫຼາຍ ແລະ ຫ້າວ ຫັນເຂ້ົາ ຮ່ວມ 
ໃນ ທຸກ ໆ  ຂະ ບວນ ການ. ອີງ ໃສ່ ບົດ ຮຽນ ທ່ີ ຖອດ ຖ ອນ ໄດ້ ຈາກ ການນ ຳ 
ເອົາ ຫຼັກ ສູດ ໄປ ສິດ ສອນ ໃຫ້ອາ ສາ ສະ ໜັກ ສຸກ ສາ ລາ ຂັ້ນ ບ້ານ ເຫັນ ວ່າ  
ຫັຼກ ສູດ ມີ ຄວາມ ງ່າຍ ດາຍ ແລະ ຮັບ ຮອງ ໄດ້ ແລະ ຕອບ ສະ ໜ ອງ ໄດ້ 
ຕາມ ຄວາມ ຕ້ອງ ການ ຂອງ ອາ ສາ ສະ ໜັກ ສຸກ ສາ ລາ ຂ້ັນ ບ້ານ ແລະ ຊຸມ 
ຊົນ ຂອງ ເຂົາ ເຈ ົາ້. 

ການ ຝຶກ ອົບ ຮົມ ທົດ ລອງ ໃຫ້ ແກ່ ຄູ ຝຶກ ແລະ ກອງ ປະ ຊຸມ ກ່ຽວ ກັບ ເຕັກ 
ນິກ ໃນ ການ ນຳ ໃຊ້ ປ້ືມ ຄູ່ ມື ແມ່ນ ເນ້ັນ ໜັກ ໃສ  ່ພະ ນັກ ງານໂຮງ  ໝໍເມືອງ 
ແລະ ແຂວ ງ ທ່ີ ເຮັດ ວຽກ ຢູ່  ໃນຫ້ອງ ສຸກ ເສີນ ແລະ ຜູ້ ທ່ີ ເຮັດ ການ ປະ ຖົມ 
ພະ ຍາ ບານ ເບ້ືອງ ຕ້ົນ ໃຫ້ ແກ່ ຜູ້ ລອດ ຊີ ວິດ ຈາກ ລບ ຕ. ບົດ ຮຽນ ທ່ີ ຖອດ 
ຖອນ ໄດ້ ຈາກ ການ ຝຶກ ອົບ ຮົມ ໃນ ຄ້ັງ ກ່ອນ ຂອງ ອົງ ການ ສຶກ ສາ ໂລກ  
ກ່ຽວກັບການ ປ່ິນ ປົວ ສຸກ ເສີນ ແລະ ການ ເຂ້ົາ ມາ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ ໃນ ການ 
ເຮັດ ວຽກກັບ ຄູ ຝຶກ ເຮັດ ໃຫ້ ຕ້ອງ ໄດ້ມີ ການ ປັບ ປຸງ ອຸ ປະ ກອນ ຕ່ືມ ຫຼາຍ 
ຢ່າງ.

ອົງ ການ ສຶກ ສາ ໂລກ (ດັບເບິ້ນຢູອີ)                                                               
(ດຳ ເນີນ ກິດ ຈະ ກຳ ໂຄ ສະ ນາ ສຶກສາ ຄວາມ ສ່ຽງ ຈາກ ລບ ຕ                                                    
ແລະ ການ ຊ່ວຍ ເຫືຼອຜູ້ ຖືກ ເຄາະ ຮ້າຍ ຈາກ ລບ ຕ)
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ອົງ ການ ສຶກ ສາ ໂລກ (ດັບເບິ້ນຢູອີ)                                                               
(ດຳ ເນີນ ກິດ ຈະ ກຳ ໂຄ ສະ ນາ ສຶກສາ ຄວາມ ສ່ຽງ ຈາກ ລບ ຕ                                                    
ແລະ ການ ຊ່ວຍ ເຫືຼອຜູ້ ຖືກ ເຄາະ ຮ້າຍ ຈາກ ລບ ຕ)

ຂ່າວ ດີ: 
ແຜນ ງານ ການ ໂຄ ສະ ນາ ສຶກ ສາ ຄວາມ ສ່ຽງ ຈາກ ລບ ຕ ແມ່ນ ປະ ຕິ ບັດ 
ຮ່ວມ ກັ ບ ກະ ຊວງ ສຶກ ສາ ທິ ການ ແລະ ກິ ລາ ເພ່ືອ ຊ່ວຍ ໃຫ້ ເດັກ ນ້ອຍ 
ເຂ້ົາ ໃຈ ຄວາມ ອັນ ຕະ ລາຍ ຂອງ ລບ ຕ ແລະ ເປັນ ການ ແຈ ງ້ ເຕືອນ ໃຫ້ ຄູ 
ສອນ, ພ່ໍ ແມ່ ແລະ ອຳ ນາດ ການ ປົກ ຄອງ ຂ້ັນ ບ້ານ ໃນ ເວ ລາ ທ່ີ ເດັກ ນ້ອຍ 
 ເຫັນ ລບ ຕ ຕອນ ທ່ີ ກຳ ລັງ ແລ່ານ ຫ້ີຼນ ຢູ່ຕາມ ເດີນບ າ້ນ, ຂຸດ ດິນ ຊອກ ຫາ 
ຂ້ີ ກະ ເດືອນ ຫືຼ ກຳ ລັງ ຊ່ວຍ ວຽກ ພ່ໍ ແມ່ ຢູ່ ຕາມ ໄຮ່ ນາ. ມີ ເດ ກັ ນ້ອຍ ຄົນ 
ໜ່ຶງ ຊ່ື ທ້າວ ຄຳ ໄສ ອາ ຍຸ 9 ປີ ຢູ່ ບ້ານ ນ້ຳ ແປງ, ເມືອງ ທ່າ ໂທມ, ແຂວງ 
ຊຽງ ຂວາງ ພົບ ເຫັນ ລະ ເບີດ ລູກ ຫວ່ານ ໃນ ຂະ ນະ ທ່ີ ລາວ ກຳ ລັງ ຕຶກ 
ປາ ຢູ່. ແຕ່ ຍ້ອນ ວ່າ ລາວ ເຄີຍ ໄດ້ ຮຽນ ກ່ຽວ ກັບ ວິ ຊາ ລບ ຕ ຢູ່ ໂຮງ ຮຽນ 
ຂອງ ລາວ ຈ່ຶງ ເຮັດ ໃຫ້ ລາວ ຮູ້ ວ່າ ອັນ ນ້ັນ ແມ່ນ ອັນ ຕະ ລາຍ, ລາວ ກ່ໍ ຮີບ 
ຟ້າວ ໄປ ບອກ ນາຍ ບ້ານ ແລະ ຫັຼງ ຈາກນ້ັນ, ນາຍ ບ້ານ ກ່ໍ ໄດ້ ໄປ ແຈ້ງ ຕ່ໍ 
ໃຫ້ອົງ ການ ເຂ້ົາ ມາ ທຳ ລາຍ. 

ວຽກ ຈຸດ ສຸມ ໃນ ປີ 2014:
ແຜນ ງານ ໂຄ ສະ ນາ ສຶກ ສາ ຄວາມ ສ່ຽງ ຈາກ ລບ ຕ:

 J ການ ຝຶ ກອ ົບ ຮົມ ຍົກ ລະ ດັບ ຄືນ ໃຫ້ ແກ່ ອຳ ນວຍ ການ ໂຮງ ຮຽນ ແລະ 
ຄູ ສອນ ຢູ່ ໃນ 15 ເມືອງ ຢູ່ ໃນ 9 ແຂວງ. 

 J ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ແລະ ໃຫ້ ຄຳ ປຶກ ສາ ໃຫ້ ແກ່ວິ ທະ ຍາ ໄລ ຝຶກ ອົບ ຮົມ  
ຄູ 

 J ຝຶ ກ ອົບ ຮົມ ຄະ ນະ ສະ ແດງ ລະ ຄອນ ຕຸກ ກະ ຕາ ໃໝ່ ເພື່ອ ສະ ໜ ອງ 
ກ ານ ສຶກ ສາ ໃຫ້ ແກ່ ຊຸມ ຊົນ.

ເຊື່ອມ ສານກ ານ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ຜູ້ ຖືກ ເຄາະ ຮ້າຍ ຈາກ ລບ ຕ:

 J ສ້າງ ຄວາມ ເຂັ້ມ ແຂງ ໃນ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ບໍ ລິ ການ ຂອງທີມ ງານ ສະ 
ໜັບ ສະ ໜູນ ເພ່ືອ ຊ່ວຍ ເຫືຼອ ຜູ້ຖືກ ເຄາະ ຈາກ ລບ ຕ, ຈັດ ຕ້ັງ ປະ ຕິ ບັດ 
ແຜນ ການ ດູ ແລ ປ່ິນ ປົວ ຄົນ ເຈັບ ຢ່າງ ເປັນ ປະ ຈຳ ແລະ ຈັດ ກອງ ປະ 
ຊຸມ ປະ ສານ ງານ ຮ່ວມ ກັບ ຄູ່ ຮ່ວມ ງານ ຢູ່ ແຂວງ.

 J ຕິດ ຕາມ ແລະ ປັບ ປຸງ ແຜນ ການ ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ທາງ ດ້ານ ຈິດ ຕະ 
ສັງ ຄົມ ໃຫ້ ແກ່ ຜູ້ ລອດ ຊ ີວິດ ຈາກ ລບ ຕ 200 ຄົນ ຢູ່ ແຂວງ ຊຽງ 
ຂວາງ ແລະ ຈະ ເຮັດ ວຽກ ກັບ ສະ ມາ ຄົມ ປັບ ປຸງ ຄຸນ ນະ ພາບ ຊີ ວິດ 
ເພື່ອ ຈັດ ການ ຝຶ ກ ອົບ ຮົມ ກ່ຽວ ກັບ ການ ປັບ ປຸງ ຊີ ວິດ ການ ເປັນ ຢູ່.

 J ປັບ ປຸງ ລະ ບົບ ການ ຊ່ວຍ ເຫືຼອ ໃຫ້ ແກ່ ຜູ້ ລອດ ຊີ ວິດ ຈາກ ລບ ຕ ທ່ີ ບ່ໍ ໄດ້ 
ນອນ ຢູ່ 7 ແຂວງ ເປ້ົາ ໝາຍ ທ່ີ ມີ ກອງ ທຶນ ປ່ິນ ປົວ ຜູ້ ຖືກ ເຄາະ ຮ້າຍ ຈາກ 
ລບ ຕ ຊ່ວຍ ເຫືຼອ ຢູ່. 

ຫັຼກ ສູດແຫ່ງ ຊາດ ກ່ ຽວ ກັບ ການ ເຮັດ ປະ ຖົມ ພະ ຍາ ບານ ຂ້ັນ ຕ້ົນ:
 J  ຈັດກອງ ປະ ຊຸມ ປະ ຈຳ ເດືອນກັບ ກຸ່ມ ຂະ ແໜງ ການ ທ່ີ ເຮັດ ວຽກ ກ່ຽວ 

ກັບ ການ ເຮັດ ປະ ຖົມ ພະ ຍາ ບານ ຂ້ັນ ຕ້ົນ.

 J ທົດ ລອງ ນຳ ໃຊ ້ ຫຼັກ ສູດ ການ ເຮັດ ປະ ຖົມ ພະ ຍາ ບານ ຂັ້ນ ຕົ້ນ. 

 J ທົບ ທວນ ຄືນ, ແກ້ ໄຂ ແລະ  ພິມ ອຸ ປະ ກອນ ຕ່າງໆ.

ການ ຝຶກ ອົບ ຮົມ ໃຫ້ ຄ ູຝຶກ ແລະ ການ ຝຶກ ອົບ ຮົມກ່ຽວ ກັບ 
ເຕັກ ນິກ ການ ນຳ ໃຊ້ ຫຼັກ ສູດ:

 J ຈັດການ ຝຶ ກອ ບົ ຮົມ ໃຫ້ ຄູ ຝຶກ ຢ ູ ່ແຂວງ ຫົວ ພັນ ແລະ ເຊກອງ.

 J ນຳ ສະ ເໜີ ອຸ ປະ ກອນ ຮັບ ໃຊ້ ການ ຝຶກ ອົບ ຮົມ ວິ ຊາ ການ, ສະໜັບ ສະ  
ໜູນ ການ ຝຶກ ອົບ ຮົມ ໃຫ້ ແກ່ ພະ ນັກ ງານ ວິ ຊາ ການ ແລະ ປະ ເມີນ 
ຜົນ.

ຄູ່ ຮ່ວມ ງານ:
ແຜນ ງານ ໂຄ ສະ ນາ ສຶກ ສາ ຄວາມ ສ່ຽງຈາກ ລບ ຕ ແມ່ນ ດຳ ເນີນ ຮ່ວມ ກັບ 
ກະ ຊວງ ສຶກ ສາທິການ ແລະ ກິລາ, ກົມ ປະ ຖົມ ແລະ ອະ ນຸ ບານ ຢູ່ ສູນ 
ກາງ, ຂ້ັນ ແຂວງ ແລະ ຂ້ັນ ເມືອງ. 

ສາມອົງ ປະ ກອບ ຫັຼກ ຂອງ ການ ເຊ່ືອ ມ ສານ ແຜນ ງານ ເພ່ືອ ຊ່ວຍ ເຫືຼອ  
ຜູ້ ຖືກ ເຄາະ ຮ້າຍ ຈາກ ລບ ຕ ແມ່ນ ຈະ ເຮັດ ວຽກ ຢ່າງ ໃກ້ຊິດ ກັບ  ສູນ ການ 
ແພດ ແລະ ຟ້ືນ ຟູ ໜ້າ ທ່ີການ. ການ ເຊ່ືອ ມ ສານ ແຜນ ງານ ເພ່ືອ ຊ່ວຍ ເຫືຼອ 
 ຜູ້ ຖືກ ເຄາະ ຮ້າຍ ຈາກ ລບ ຕ ເຮັດ ວຽກ ຮ່ວມ ກັບ ພະ ແນກ ປ່ິນ ປົວ ສຸ ຂະ 
 ພາບ ຂ້ັນ ແຂວງ, ໂຮງ ໝໍ ເມືອງ ແລະ ແຂວງ, ອົງ ການ ເອນ ຈີ ໂອ ແລະ 
ອົງ ການ ທ່ີ ບ່ໍ ຫວັງ ຜົນ ກຳ ໄລທ່ີເຮັດ ວຽກ ຊ່ວຍ ເຫືຼອ ຜູ້ ຖືກ ເຄາະ ຮ້າຍ ຈາກ 
ລບ ຕ. ຄະ ນະ ກຳ ມະ ການ ພັດ ທະ ນາຫັຼກ ສູດ ແຫ່ງ ຊາດ  ກ່ຽວກັບ ການປະ 
 ຖົມ ພະ ຍາ ບານ ຂ້ັນ ຕ້ົນ ໄດ້ ຈັດ ກອງ ປະ ຊຸມ ປະຈຳ ເດື ອນຂ້ຶນ ຮ່ວມ ກັບ ຜູ້ 
 ຕາງໜ້າ ຈາກ ກະ ຊວງ ສາ ທາ ລະ ນະ ສຸກ ແລະ ອົງການ ເອນ ຈີ ໂອ ຕ່າງໆ 
ເ ພ່ືອ ສະ ໜອງ ການ ຝຶກ ອົບ ຮົມ ໃຫ້ແກ່ອາ ສາ ສະ ໝັກ ສຸກ ສາ ລາ ຂ້ັນບ້ານ 
 ຜູ້ ເກ່ົາ ຜ່ານມາ. ການ ຝຶກ ອົບ ຮົມໃຫ້ ແກ່ ຄູ ຝຶກ ແລະ ກອງ ປະ ຊຸມ ວິ ຊາ ການ 
ແມ່ນ ດຳ ເນີນ ຮ່ວມ ກັບ ກົມ ປ່ິນປົວ ສຸ ຂະ ພາບ ຂອງ ແຂວງ ຫົວ ພັນ ແລະ ເຊ 
ກອງ. 
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ບຸກ ຄະ ລາ ກອນ ໃນ ປີ 2013:
ພະນັກງານຫ້ອງການ ພະນັກງານຝ່າຍປະຕິບັດງານ (ພາ ກສະໜາມ)

ຄົນລາວ ຄົນຕ່າງປະເທດ ຄົນລາວ ຄົນຕ່າງປະເທດ

ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ

3 5 0 1 3 3 0 1

ຕົວ ເລກ ສະ ຖິ ຕິ ໃນ ປີ 2013:
 ການ ໂຄ ສະ ນາ ສຶກ ສາ ຄວາມ ສ່ຽງ ຈາກ ລບ ຕ ຢູ່ ໃນ ໂຮງ ຮຽນ ປະ ຖົມ   ການ ສະ ແດງລະ ຄອນ ຕຸກ ກະ ຕາ

ຜູ້ ໄດ ້ຮັບ ຜົນ ປະ ໂຫຍດ

ແຂວງ ໃຫ່ ຍ ຊາຍ ໃຫ່ ຍ ຍິງ ນ້ອຍ ຊາຍ  ນ້ອຍ ຍິງ  ຊາຍ  ຍິງ

 ຈຳ ນວນ 
ໂຮງ ຮຽນ

ຫຼັກ ສູດ ການ ສິດ ສອນ ນັກ ຮຽນ ທ່ີ ເຂົ້າ                       
ຮ່ວມ ຫ ຼັກສູດ

ການ ສະ ແດງ ລະ 
ຄອນ ຕຸກ ກະ ຕາ

ຈຳ ນວນ ຜູ້ ເຂົ້າ

 ຮ່ວມ ສະ ແດງ

ຫົວ ພັນ 201 476 418 7,981 7,780 30 1.007 1,053

ຊຽງ ຂວາງ 453 1,307 1,164 21,347 19,483 63 2.757 2,786

ຄຳ ມ່ວນ 124 223 172 6,564 6,292 14 770 745

ສະ ຫວັນ ນະ ເຂດ 467 334 429 20,493 16,355 29 1.172 1,268

ສາ ລະ ວັນ 392 641 577 21,276 18,581 14 873 870

ຈຳ ປາ ສັກ 135 284 268 8,466 7,835 12 581 665

ເຊກອງ 146 749 409 10,237 9,762 13 905 896

ຫຼວງ ພະ ບາງ 256 526 408 11,955 11,469 41 963 1,773

ອັດ ຕະ ປື 192 268 377 11,544 10,762 17 892 1,090

ລວມ 2,366 4,808 4,222 119,863 108,319 233 9,920 11,146

ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ຜູ້ ຖືກ ເຄາະ ຮ້າຍ

ການ ຝຶກ ອົບ ຮົມ ກ່ຽວ ກັບ ການ ແພດ ໃຫ້ ແກ່ ພະ ຍາ ບານ ແລະ ອາ ສາ ສະໝັກ ສຸກ ສາ ລາ ຂັ້ນ ບ້ານ

ຜູ້ ໄດ ້ຮັບ ຜົນ ປະ ໂຫຍດ

 ແຂວງ ເມືອງ ປະ ເພດ ການ ຝຶກ ອົບ ຮົມ  ລວມ  ແມ່ ຍິງ

ຊຽງ ຂວາງ ທ່າ ໂທມ ແລະ ໝອກ ການ ຝຶກ ອົບ ຮົມ ໃຫ້ ແກ່ ອາ ສາ ສະ ໜັກ ສຸກ 
ສາ ລາ ຂັ້ນ ບ້ານ

36 18

ໂຮງ ໝ ໍ ເມືອງ ທ່າ ໂທມ, ໝອກ, ຄຳ,   
ຄູນ ແລະ ໜອງ ແໜດ

ການ ປິ່ນ ປົວ ສຸກ ເສີນ ຢູ່ ໃນ ໂຮງ ໝໍ ເມືອງ 76 40

ໂຮງ ໝ ໍແຂວງ ການ ຝຶກ ອົບ ຮົມ ໃຫ້ ແກ່ ຄ ູຝຶກ 28 19

ໂຮງ ໝ ໍແຂວງ  ທົບ ທວນ ຄືນ ແລະ ແກ້ ໄຂ ການ   ຝຶກອົບ 
ຮົມ ໃຫ້ ແກ່ ຄູ ຝຶກ ແລະ ການ ຝຶກ ອົບ ຮົມ 
ກ່ຽວ ກັບ ເຕັກ ນິກ ການ ນຳ ໃຊ້ ອຸ ປະ ກອນ

47 27

ຫົວ ພັນ ແລະ ເຊກອງ ໄດ້ ແຕ່ ຢູ ່ໃນ ລະ ດັບ ແຂວງ ເທົ່າ ນັ້ນ ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ຄວາມ ຕ້ອງ ການ ທາງ 
ດ້ານ ວິ ຊາ ການສຳ ລັບ ພະ ນັກ ງານ ແຂວງ 

ແລະ ເມືອງ ຢູ່ ໃນ 2 ແຂວງ

40 20

ລວມ 227 104
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ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ຜູ້ ຖືກ ເຄາະ ຮ້າຍ ຈາກ ລບ ຕ:

ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ຜູ້ ຖືກ ເຄາະ ຮ້າຍ ຈາກ ລບ ຕ
ຈຳ ນວນ ຜູ້ ທີ ່ໄດ ້ຮັບ ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ

 ແຂວງ  ທາງ ດ້ານ ການ ແພດ  ທາງ ດ້ານ ການ ຝຶກ ອົບ ຮົມ

ຊຽງ ຂວາງ  ກອງ ທຶນ ປິ່ນ ປົວ ຜູ້ ຖືກ ເຄາະ ຮ້າຍ ໃນ ສົງ ຄາມ:  ຈຳ ນວນ ຜູ ້ທີ່  
ໄດ້ ຮັບ ບາດ ເຈັບ ໃໝ່: 10

ການ ຝຶກ ອົບ ຮົມ ກ່ຽວ ກັບການ ປັບ ປຸງ ຊີ ວິດ 
ການ ເປັນ ຢູ່ ໃຫ້ ແກ່ຊາວ ບ້ານ 24 ຄົນ

ກອງ ທຶນ ປິ່ນ ປົວ ຜູ ້ຖືກ ເຄາະ ຮ້າຍ ໃນ ສົງ ຄາມ:  ຈຳ ນວນ ຄົນ ເຈັບ 
ເກົ່າ ທີ່ ເຂົ້າ ມາ ສືບ ຕໍ່ ປິ່ນ ປົວ: 9

ມອບ ເງິນ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ລ້າໃຫ້ ຊາວ ບ້ານ 24 ຄົນ 
ເພື່ອ ນຳ ໄປເຮັດ ການ ລ້ຽງ ສັດ

ວຽງ ຈັນ  ກອງ ທຶນ ປິ່ນ ປົວ ຜູ້ ຖືກ ເຄາະ ຮ້າຍ ໃນ ສົງ ຄາມ:  ຈຳ ນວນ ຜູ ້ທີ່  
ໄດ້ ຮັບ ບາດ ເຈັບ ໃໝ່: 4

ຫຼວງ ພະ ບາງ  ກອງ ທຶນ ປິ່ນ ປົວ ຜູ້ ຖືກ ເຄາະ ຮ້າຍ ໃນ ສົງ ຄາມ:  ຈຳ ນວນ ຜູ ້ທີ່  
ໄດ້ ຮັບ ບາດ ເຈັບ ໃໝ່: 5

ພື້ນ ທີ່ ການ ປະ ຕິ ບັດ ງານ:
ໜ້າວຽກ ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ທີ່ ປະ ຕິ ບັດ ກິດ ຈະ ກຳ

ການ ໂຄ ສະ ນາ ສຶກ ສາ ຄວາມ ສ່ຽງ ຈາກ ລບ ຕ  ການ ຝຶກ ອົບ ຮົມ ຍົກ ລະ ດັບ ຄືນຢູ່ ແຂວງ ຊຽງ ຂວາງ (ເມືອງ ໝອກ ແລະ ທ່າ ໂທມ), ແຂວງ 
ຫຼວງ ພະ ບາງ (ເມືອງ ປາກ ອູ ແລະ ພູ ຄູນ).

ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ຜູ ້ຖືກ ເຄາະ ຮ ້າຍ ຈາກ ລບ ຕ ທີມ ງານ ສະໜັບ ສະ ໜູນ ເພ່ືອ ຊ່ວຍ ເຫືຼອ ຜູ້ຖືກ ເຄາະ ຈາກ ລບ ຕ: ຢູ່ ແຂວງ ຊຽງ ຂວາງ. ກອງ ທຶນ 
ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ຜູ້ ຖືກ ເຄາະ ຮ້າຍ ຈາກ ສົງ ຄາມ: ຢູ່ ແຂວງ ຫົວ ພັນ, ຊຽງ ຂວາງ, ຄຳ ມ່ວນ, ສະ ຫວັນ 
ນະ ເຂດ, ສາ ລະ ວັນ, ຈຳ ປາ ສັກ ແລະ ເຊກອງ. ໂຄງ ການ ທົດ ລອງ ຝຶກ ອົບ ຮົມ ໃຫ້ ແກ່ ຄູ ຝຶກ 
ແລະ ການ ຝຶກ ອົບ ຮົມ ກ່ຽວ ກັບ ເຕັກ ນິກ ໃນ  ການ ນຳ ໃຊ້ ຄູ່ ມື: ຢູ່ ແຂວງ ຫົວ ພັນ ແລະ ເຊກອງ.  

ທາງ ດ້ານ ການ ເງິນ:
ການ ໃຊ້ ຈ່າຍ ໃນ ປີ 2013: (ໂດ ລາ ສະ ຫະ ລັດ)

 ລາຍ ການ ຈຳ ນວນ

ຄ່າ ໃຊ ້ຈ່າຍ ສຳ ລັບ ບຸກ ຄະ ລາ ກອນ 0

ຄ່າ ໃຊ ້ຈ່າຍ ສຳ ລັບວຽກ ປະ ຕິ ບັດ ງານ 0

ຄ່າ ໃຊ ້ຈ່າຍ ສຳ ລັບວຽກ ປະ ຕິ ບັດ ງານ ພ ິເສດ 157,917

ຄ່າ ໃຊ ້ຈ່າຍ ສຳ ລັບ ວັດ ຖຸ- ຊັບ ສິນ ຄົງ ທີ່ 0

ຄ່າ ໃຊ ້ຈ່າຍ ສຳ ລັບ ວັດ ຖຸ -ຊັບ ສິນ ບໍ່ຄົງ ທີ່ 0

ລວມ 157,917

  ການ ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ຂອງ ຜູ້ ໃຫ ້ທຶນ ໃນ ປີ 2013 (ໂດ ລາ ສະ ຫ ະ ລັດ)

ຜູ້ ໃຫ້ ທຶ ນ ທຶນ ທີ່ ໄດ ້ຮັບ ໃນ ປີ 2013 

 ກະ ຊວງ ການ ຕ່າງ ປະ ເທດ ອາ ເມ ລິ ກາ-ຫ້ອງ ການ ຫຼຸດ ຜ່ອນ ອາ ວຸດ ແລະ ການ ສູ້ ຮົບ 
“ໂຄງ ການ ປັບ ປຸງ ການ ປິ່ນ ປົວ ບາດ ແຜ ແລະ ການ ສຶກ ສາ ຄວາ ມ ສ່ຽງ ຈາກ ລບ ຕ ຢູ່ 
ສ ປ ປ ລາວ”

136,000

ກອງ ທຶນ ສະ ແຕບ ໂຣດ ເນຍ ໂຄດ (ໄດ ້ລາຍ ງານ ຢູ ່ໃນ ປີ 2012 ແຕ ່ນຳ ໃຊ້ ແທ້ໃນ ປີ 
2013)

 21,917

ລວມ 157,917
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ການ ໂອນ ເງິນ:
 ການ ໂອນ ເງິນ ໃຫ ້ແກ ່ອົງກ ານ ປະ ຕ ິບັດ ງານ ອື່ນໆ  (ໂດ ລາ ສະ ຫ ະ ລັດ)

ມີ ອົງ ການ ໃດ ແດ ່ ທີ່ ທ່ານ ໂອນ ເງິນ ໃຫ້? ຈຳ ນວນ

ສະ ມາ ຄົມ  ປັບ ປຸງ ຄຸນ ນະ ພາບ ຊ ີວິດ 8,000

 ລວມ 8,000
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ອົງ ການ ນ້ຳ ໃຈ ນັກກິ ລາ                                       
(ດຳ ເນີນ ກິດ ຈະ ກຳ ໂຄ ສະ ນາ ສຶກ ສາ ຄວາມ ສ່ຽງ ຈາກ ລບ ຕ)

ອົງ ການ ນ້ຳ ໃຈ ນັກກິ ລາ  ແມ່ນ ອົງການສາກົນ ທ່ີ ບ່ໍ ຫວັງ ຜົນ ກຳ ໄລ  ຂ້ຶນທະ  
ບຽນ ຢູ່ ໃນ ສ ປ ປ ລາວ ໃນ ປີ 2011. ໜ້າວຽກຕ້ົນຕໍຂອງ ອົງ ການ ແມ່ນ “ ສ່ົງ  
ເສີມສິ່ງ ທີ່ ດີ ແລະ ຮັກ ສາ ຊີ ວິດ ໂດຍຜ່ານ ການ ຫຼິ້ນ ເກມ”. ຈຸດ ປະ ສົງ ຕົ້ນ 
 ຕໍຂອງໂຄງການແມ່ນ ຫຼຸດ ຜ່ອນ ຈຳ ນວນ ຜູ້ ເສຍ ຊີ ວິດ ແລະ ບາດ ເຈັບ 
ຂອງ ເດັກນ້ອຍຈາກ ອຸ ປະ ຕິ ເຫດ ລບ ຕ. ເພ່ືອ ເຮັດ ໄດ້ ແນວນ້ັນ, ອົງ ການ 
ໄດ້ ມີການ ດຳ ເນີນກິດ ຈະ ກຳ  ໂຄສະນາສຶກ ສາ ຄວາມ ສ່ຽງ ຈາກ ລບ ຕ 
ໂດຍຜ່ານ ການ ຫຼິ້ນ ກິລາ ບານ ເຕະ ຮ່ວມກັບ ເດັກ ນ້ອຍ ທີ່ ດຳ ລົງ ຊີ ວິດ ຢູ່ 
ໃນ ເຂດ ທີ່ ມີ ລບ ຕ ຕົກ ຄ້າງ ຢູ່ ແຂວງ ຊຽງ ຂວາງ.  

ກິດ ຈະ ກຳ ໃນ ປີ 2013: 
ຄູ ຝຶກ ບານ ເຕະ ຂອງອົງ ການ ນ້ຳ ໃຈນັກ ກິ ລາ  ໄດ້ ລົງ ຢ້ຽມ ຢາມ ໂຮງຮຽນ 
ປະ ຖົມ ແລະ ມັດ ທະ ຍົມ ຢູ່ ແຂວງ ຊຽງ ຂວາງ ແລະ ໄດ້ ດຳ ເນີນກິດ ຈະ 
ກຳ ແຂ່ງ ຂັນ ບານ ເຕະ ໃຫ້ ແກ່ເດັກ ນ້ອຍ ຢູ່ ໃນ ໂຮງ ຮຽນ ໂດຍ ເນ້ັນ ໜັກໃສ່  
ທັກ ສະ ພື້ນ ຖານ ໃນ ການ ເຕະ ບານ ແລະ ມີ ການ ຫຼິ້ນ ເກມ ຕ່າງໆ. ໃນ 
ຊ່ວງ ການ ເຮັດ ກິດ ຈະ ກຳນ້ັນ, ຄູ ຝຶກ ໄດ້ ນຳ ໃຊ້ ຫັຼກ ສູດ ການ ສິດ ສອນ ພິ 
 ເສດ  ທ່ີ ມີ ລັກ ສະ ນະຈິດ ຕະ ສາດກ່ຽວ ກັບ ວິ ທີ ການ ຫ້ິຼນ ກິ ລາ ບານ ເຕະ 
ເພື່ອ ສອນ ເດັກ ນ້ອຍ  ເປັນ ຕົ້ນ ແມ່ນ ຄູ ຝຶກ ຈະ ຖາມ ເດັກ ນ້ອຍ ວ່າ ລະ 
ເບີດ ລູກ ຫວ່ານ ມີ ຮູບ ຮ່າງ ໜ້າ ຕາແນວ ໃດ ແດ່, ຖ ້າ ເຫັນ ມັນ ຕົກ ຄ້າງ ຢູ່ 
ໃນ ຊຸມ ຊົນຂອງ ພວ ກ ຫຼານ ພວກ ຫຼານຄວນ ຈະ ເຮັດ ແນວ ໃດ ເພື່ອ ຫຼີກ 
ລ້ຽງ ການ ເກີດ ອຸ ປະ ຕິ ເຫດ. ອຸ ປະ ກອນ ຕົ້ນ ຕໍ ທີ່ ນຳ ໃຊ້ ປະ ກອບ ມີ ໂພດ 
ສະ ເຕີີ ກ່ຽວ ກັບ ລບ ຕ, ໝາກ ບານ, ເພັງ ຮ້ອງ ທີ ່ມ ີເນື້ ອ ໃນ ຕໍ່ ຕ້ານ ລບ ຕ 
ແລະ ປ້ືມ ຂຽນ, ຊ່ຶງ ທັງ ໝົດ ນ້ີ ແມ່ນ ໃຊ້ ແຈກ ຢາຍ ໃຫ້ ແກ່ ຜູ້ ທ່ີ ເຂ້ົາ ມາ ຮ່ວມ 
ກິດ ຈະ ກຳ.  ພ້ອມນ້ັນ, ກ່ໍ ມີ ຮູບ ພາບ  ນັກກິ ລາ ເຕະ ບານ ຊ່ື ດັງ ຈັບ ແຜ່ນ 
ປ້າຍ ຕ່ໍ ຕ້ານ ລບ ຕ ພ້ອມ ດ້ວຍ ຄຳ ຂວັນ ເຊ່ັນ “ບ່ໍ ຫ້ິຼນ ລະ ເບີ ດ, ຫຼິ້ນ ເຕະ 
ບານ”. ນອກ ຈາກນັ້ນ, ອົງ ການ ນ້ຳ ໃຈ ນັກກ ິລາ  ຍັງ ໄດ້ ສະ ໜອງການ 
ຝຶກ ອົບ ຮົມ ກ່ຽວ ກັບ ການ ເປັນຄ ູຝຶກ ສິນ ສອນ ບານ ເຕະ ແລະ ການໂຄ  
ສ ະ ນາ ສຶກ ສາ ຄວາມ ສ່ຽງ ຈາກ ລບ ຕ ໃຫ້ ແກ່ ຄູ ສອນ ຢູ່ ໃນ ໂຮງ ຮຽນ ແລະ 
ສະ ໜອງ ອຸ ປະ ກອນ ກ່ຽວ ກັບ ກິ ລາ ບານ ເຕະ ແລະ ອຸ ປະ ກອນ ໂຄສະ ນາ 
ໃຫ້ ແກ່ ໂຮງ ຮຽນ ອີກ ດ້ວຍ ເພື່ອ ສືບ ຕໍ່ ນຳ ໄປ ສິດ ສອນ ເດັກ ນ້ອຍ ຢູ່ ໃນ 
 ໂຮງ ຮຽນ.  

ຜົນ ສຳ ເລ ັດ ຕົ້ນ ຕ ໍໃນ ປີ 2013: 
 J ຄູ  16 ຄົນ ຈາກ 8 ເມືອງ ໄດ້ ເຂົ້າ ຮ່ວມກອງ ປະ ຊຸມ ສຳ ມະ ນາ ກ່ຽວ 

ກັບ ການ ເປັນ ຄູ ຝຶກ ບານ ເຕະ/ວຽກ ງານ ໂຄ ສະ ນາ ສຶກ ສາ ຄວາມ 
ສ່ຽງ ຈາກ ລບ ຕ.

 J ຄູ 164 ຄົນ ຈາກ ໂຮງ ຮຽນ ປະ ຖົມ ແລະ ຄູ 236 ຄົນ ຈາກ ໂຮງ ຮຽນ 
ມັດ ທະ ມົມ ໄດ້ ເຂ້ົາ ຮ່ວມ ຝຶກ ແອບ ຮ່ວມ ກັບ ຊ່ຽວຊານ ຄູ ຝຶກ ຂອງ ອົງ 
ການ ນ້ຳ ໃຈ ນັກ ກິ ລາ ແລະ ໄດ້ມີໂອ ກາດ ຮຽນ ຮູ້ ກ່ຽວ ກັບ ທັກ ສະໃນ 
ການ ເຕະ ບານ ພ້ອມ ທັງ ລອງ ເຮັດ ຕົວ ຈິງ. 

 J ໄດ້ ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ  ທີມເຕະ ບານ 2 ທີມ ທີ່ ເປັນ ຕົ້ນ ແບບ ຂອງ ທີມ 
ເຕະ ບານ ໃຫ ້ແຕ່ ລະ ໂຮ ງ ຮຽນ - 1 ທີມ ເຕະ ບານ ເດັກ ຊາຍ ແລະ 1 
ທີມ ເຕະ ບານ ເດັກ ຍິງ. (2 ທີມ ຕົ້ນ ແບບ ນີ້ ແມ່ນ ຈະ ສ້າງ ຢູ ່ໃນ ແຕ່ 
ລະ ເມືອງ, 16 ທີມ ຕົ້ນ ແບບ ໃນ 8 ເມືອງ ລວມ ທັງ ໝົດ 32 ທີມ).

 J ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ  ແຜນ ງານ ທົດ ລອງ ເຮັດທີມ ເຕັ້ນ ເຊຍ ຢູ ່ໃນ 4 ໂຮງ 
ຮຽນ ຕົວ ຢ່າງ (ໂຮງ ຮຽນ ປະ ຖົມ 2 ແຫ່ງ ແລະ ມັດ ທະ ຍົມ 2 ແຫ່ງ)

 J ໂຮງ ຮຽນ ປະ ຖົມ 82 ແຫ່ງ ແລະ ມັດ ທະ ຍົມ 118 ແຫ່ງ ໄດ ້ເຂົ້າ 
ຮ່ວມ ກິດ ຈະ ກຳ ຕ່າງໆ ຂອງ ໂຄງ ການ.

 J ນັກ ຮຽນ 1,200 ຄົນ ຈາກໂຮງ ຮຽນ ມັດ ທະ ຍົມ ແລະ ປະ ຖົມໄດ ້
ເຂົ້າ ຮ່ວມ ກິດ ຈະ ກຳ ຕ່າງໆ ຂອງ ໂຄງ ການ.

ຂ່າວ ດີ:
 J ອົງ ການ ນ້ຳ ໃຈນັກ ກິ ລາ  ຈະ ເຂົ້າ ຮ່ວມ  ງານ ແຂ່ງ ຂັນກິ ລາ ບານ ເຕະ 

ໂລກ  ໃນ ປີ 2014 ຢູ່ ທ່ີ ປະ ເທດ ບ າຼ ຊິວ.

 J ພວກ ເຮົາ ຈະ ເອົາ ເດັກ ນ້ອຍ ຊາຍ 3 ຄົນ  ແລະ ເດັກ ຍິງ 3 ຄົນ 
ຈາກ ໂຄງການ ຂອງ ພວກ ເຮົາ ເຂ້ົາ ຮ່ວມ ຊົມງານ ແຂ່ງ ຂັນກິ ລາ ບານ 
 ເຕະໂລກ  ທ່ີຈະຈັດຂ້ຶນທ່ີປະເທດບຼາຊິວ ໃນປີ 2014 ແນໃສ່ເຮັດ 
ໃຫ້ເດັກນ້ອຍລາວ ມີໂອກາດໃນການ ການ ແລກ ປ່ຽນ ວັດ ທະ ນະ  
ທຳ ແລະ ປະສົບການ ຊີ ວິດ ກັ ບ ບັນ ດາ ຊາວ ໜຸ່ມ ຄົນ ອ່ືນໆ  ທ່ີຈະເດີນ 
ທາງມາຈາກ ທຸກ ມູມ ໂລກ, ເດັກ ນ້ອຍ ເຫ່ົຼາ ນ້ີ ຈະມີ ການ ເລ່ົາ ເລ່ືອງ  
ຊີ ວິດຂອງຕົນເອງທ່່ີ ອາໄສຢູ່ ກັບ ລບ ຕ ຕົກ ຄ້າງ ວ່າເປັນແນວໃດແດ່ 
ໃຫ້ ແກ່ ຄົນ ອື່ນໆ ໄດ້ຮັບຟັງ . ສິ່ງດັ່ງກ່າວນ ີ້ ແມ່ນ ເປັນໂອ ກາດ ທີ່ ດີ 
ຫຼາຍ ສຳ ລັບ ເຂົາ ເຈ້ົາ ທ່ີ ຈະ ໄດ້ ນຳ ສະ ເໜີ ປະ ເທດ ຂອງ ຕົນເອງ ກ່ໍຄື   
ສ ປ ປ ລາວ ອອກ ສູ່ ສາຍຕາຂອງສາ ກົນ. 

 J ອາດ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ທຶນ ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ເພີ່ມ ຕື່ມ ເພື່ອ ຂະ ຫ ຍາຍ ໂຄງ 
ການ ອອກ ໄປ ທີ່ ແຂວງ ສະ ຫວັນ ນະ ເຂດ  ຫຼື ສາ ລະ ວັນ.

 J ອົງ ການ ນ້ຳ ໃຈ ນັກກິລາ ໄດ້ ຮັບ  ໃບ ຍ້ອງ ຍໍ ຊົມ ເຊີຍ  ໃນ ການ ປະ ຕິ ບັດ 
ໂຄງ ການ ທີ່ ດີ ຈາກ ອຳ ນາດ ການ ປົກ ຄອງ ທ້ອງ ຖິ່ນ ແລະ ຄູ່ ຮ່ວມ 
ງານ. 

ວຽກ ຈຸດ ສຸມ ໃນ ປີ 2014:
ພວກ ເຮົາ ວາງ ແຜນ ຈະ ຂະ ຫ ຍາຍ ແຜນ ງານ ອອກ ໄປ ຍັງໂຮງ ຮຽນ ປະ 
ຖົມ  ແລະ ໂຮງ ຮຽນ ມັດ ທະ ຍົມ 250 ແຫ່ງ ໃນ ທົ່ວ ແຂວງ ຊຽງ ຂວາງ 
ແລະ ຖ້າ ເປັນ ໄປ ໄດ້ ແມ່ນ ຢາກ ຈະ ຂະ ຫ ຍາຍ ໂຄງ ການ ໄປ ແຂວງ ສະ 
ຫວັນ ນະ ເຂດ ຫຼື ແຂວງ ສາ ລະ ວັນ ຕື່ມ. 

ຄູ່ ຮ່ວມ ງານ:
 J  ກະ ຊວງ ສຶກ ສາ ທິ ການ ແລະ ກິ ລາ ( ກົມພາລະ ແລະ  ສິ ລະ ປະ 

ສຶກສາ)
 J ຫ້ອງ ການ ຄ ຊກ ລ
 J ກະ ຊວງ ການ ຕ່າງ ປະ ເທດ
 J  ພະ ແນກ ສຶກ ສາ ແລະ ກິ ລາ ແຂວງ
 J ສະ ມາ ຄົມ ກິ ລາ ບານ ເຕະ ລາວ
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ບຸກ ຄະ ລາ ກອນ ໃນ ປີ 2013:
ພະນັກງານຫ້ອງການ ພະນັກງານຝ່າຍປະຕິບັດງານ (ພາ ກສະໜາມ)

ຄົນລາວ ຄົນຕ່າງປະເທດ ຄົນລາວ ຄົນຕ່າງປະເທດ

ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ

1 0 0 0 3 0 0 0

ຕົວ ເລກ ສະ ຖິ ຕິ ໃນ ປີ 2013:
ການ ໂຄ ສະ ນາ ສຶກ ສາ ຄວາ ມ ສ່ຽງ ຈາກ ລບ ຕ

ການ ໂຄ ສະ ນາ ຊຸມ ຊົນ

 ຜູ້ ໄດ ້ຮັບ ຜົນ ປະ ໂຫຍດ

ເວ ລາ ຢ້ຽມ ຢາມ  ໃຫ ່ຍ ຊາຍ  ໃຫ່ ຍຍິງ  ເດັກ  ຊາຍ ເດັກ ຍິງ

 13 ມັງ ກອນ 416 296

13 ກຸມ ພາ 453 196

13 ມ ີ ນາ 394 224

13 ເມ ສາ 456 122

13 ພຶດ ສະ ພາ 449 364

13 ມີ ຖ ຸນາ 296 154

 13 ກໍ ລະ ກົດ 189 78

 13 ກັນ ຍາ 450 213

13 ຕຸ ລາ 592 394

13 ພະ ຈິກ 782 449

13 ທັນ ວາ 567 200

ລວມ 5,044 2,690
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ພື້ນ ທີ່ ການ ປະ ຕິ ບັດ ງານ:
 ໜ້າວຽກ  ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ທີ່ ປະ ຕ ິບັດ ກິດ ຈະ ກຳ

ການ ໂຄ ສະ ນາ ສຶກ ສາ ຄວາມ ສ່ຽງ ຈາກ ລບ ຕ  ເມືອງ ແປກ, ຄູນ, ຄຳ, ຜາ ໄຊ, ພູ ກູດ, ທ່າ ໂທມ, ໜອກ ແລະ ໜອງ ແຮດ-ແຂວງ ຊຽງ 
ຂວາງ

ທາງ ດ້ານ ການ ເງິນ:
ຄ່າ ໃຊ້ ຈ່າຍ ໃນ ປີ 2013: (ໂດ ລາ ສະ ຫະ ລັດ)

 ລາຍ ການ  ຈຳ ນວນ

ຄ່າ ໃຊ້ ຈ່າຍ ສຳ ລັບ ບຸກ ຄະ ລາ ກອນ 24,838.00

ຄ່າ ໃຊ້ ຈ່າຍ ສຳ ລັບວຽກ ປະ ຕິ ບັດ ງານ 37,520.53

ຄ່າ ໃຊ້ ຈ່າຍ ສຳ ລັບວຽກ ປະ ຕິ ບັດ ງານ ພິ ເສດ 0

ຄ່າ ໃຊ້ ຈ່າຍ ສຳ ລັບ ວັດ ຖຸ -ຊັບ ສິນ ຄົງ ທີ່ 0

ຄ່າ ໃຊ້ ຈ່າຍ ສຳ ລັບ ວັດ ຖຸ- ຊັບສິນ ບໍ່ຄົງ ທີ່ 17,592.72

ລວມ 79,951.25

ການ ສະ ໜັບ ສະ ໜູນຂອງ ຜູ້ ໃຫ້ ທຶນ ໃນ ປີ 2013: (ໂດ ລາ ສະ ຫະ ລັດ)
ຜູ ້ໃຫ້ ທຶ ນ ທຶນ ທີ່ ໄດ ້ຮັບ ໃນ ປີ 2013 

 ກະ ຊວງ ການ ຕ່າງ ປະ ເທດ ອາ ເມ ລິ ກາ-ຫ້ອງ ການ ຫຼຸດ ຜ່ອນ ອາ ວຸດ ແລະ ການ ສູ້ ຮົບ 69,951.25

ຟ ີຟາ 5,000

ກອງ ທຶນ ສຳ ລັບການ ຫຼິ້ນ ກິ ລາ ທີ່ ດີ ຂອງ ລໍ ຣຸດ 5,000

ລວມ 79,951.25
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ  ເລກທີ: 406/ນຍ 
     ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ  8/11/2011

ດໍາລັດ

ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ                                                                                        
ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ

- ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບເລກທີ 02/ສພຊ, ລົງວັນທີ 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. ທ່ານຫົວໜ້າກົມຊ່າງແສງ 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
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1. ທ່ານຮອງຫົວໜ້າຫອ້ງການສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ    ເປັນກໍາມະການ
2. ທ່ານຫົວໜ້າຫ້ອງການຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ                             

ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ      ເປັນກຳມະການ   
          ແລະ ເປັນຫົວໜ້າກອງເລຂາ

ມາດຕາ 3:  ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງ 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 ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ມີຜົນສັກສິດນັບ 
ແຕ່ມື້ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ. 

          ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
          ລາຍເຊັນ ແລະ ກາປະທັບ

        

              ທອງສິງ ທໍາມະວົງ
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ສາ ທາ ລະ ນະ ລັດ ປະ ຊາ ທິ ປະ ໄຕ ປະ ຊາ ຊົນ ລາວ
ສັນ ຕິ ພາບ ເອ ກະ ລາດ ປະ ຊາ ທິ ປະ ໄຕ ເອ ກະ ພາບ ວັດ ຖະ ນະ ຖາ ວອນ

ຫ້ອງວ່າ ການ ລັດ ຖະ ບານ  
ຄະ ນະ ກຳ ມະ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ແຫ່ງ ຊາດ ເພື່ອ ແກ ້ໄຂ   ເລກ ທີ 093/ຄ ຊກ ລ 
ບັນ ຫາລະ ເບີດ ບໍ່ ທັນ ແຕກ ທີ ່ຕົກ ຄ້າງ ຢູ່ ສ ປ ປ ລາວ ນະ ຄອນ ຫຼວງວຽງ ຈັນ, ວັນ ທີ 19 ພະ ຈິກ 2012

                                                         

                                                           ແຈ້ງ ການ

        ເຖິງ: - ທ່ານ ລັດ ຖະ ມົນ ຕີວ່າການກະຊວງ,
- ທ່ານ ປະທານອົງການທຽບເທົ່າ,

 - ທ່ານ ເຈົ້າແຂວງ.

ເລື່ອງ: ການກວດກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງ ສຳລັບໂຄງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຕ່າງໆ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

- ອີງຕາມດຳລັດ ສະບັບເລກທີ 406/ນຍ, ລົງວັນທີ 8 ພະຈິກ 2011 ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງ   
  ແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ.
- ອີງຕາມມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

 - ອີງຕາມແຜນຍຸດທະຍາດແຫ່ງຊາດ ເພ່ືອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບ່ໍທັນແຕກ ທ່ີຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ 2011-2020.

 ຖ້າສະເລ່ຍໃສ່ຫົວຄົນ, ສປປ ລາວ ຖືກຖ້ີມລະເບີດໜັກໜ່ວງກ່ວາໝູ່ໃນໂລກ  ອີງຕາມຂ້ໍມູນການຖ້ີມລະເບີດຂອງກະຊວງ 
ປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ໄດ້ຮູ້ວ່າ ໃນລະຫ່ວາງປີ 1964-73 ຂອງສົງຄາມອິນດູຈີນ ມີເຄ່ືອງບິນຂອງສະຫະລັດອາເມ 
ລິກາ ຈຳນວນ 580,000 ຖ້ຽວ ໄດ້ບັນທຸກລະເບີດ ປະມານ 3 ລ້ານໂຕນ ມາຖ້ີມໃສ່ຜືນແຜ່ນດິນລາວ, ໃນນ້ັນ ມີລະເບີດບົມບີ 
(ລູກຫ່ວານ) ປະມານ 270 ລ້ານໜ່ວຍ ແລະ ບົມໃຫຍ່ ປະມານ 4 ລ້ານໜ່ວຍ. ນັກວິຊາການທາງທະຫານຄຳນວນວ່າ ລະເບີດດ່ັງກ່າວ 
ບ່ໍທັນແຕກປະມານ 30 ສ່ວນຮ້ອຍ, ສະເພາະລູກຫ່ວານທ່ີບ່ໍທັນແຕກ ມີປະມານ 80 ລ້ານໜ່ວຍ. ອີງຕາມການສຳຫຼວດໃນປີ 1997 
ໄດ້ຮູ້ວ່າ ລະເບີດບ່ໍທັນແຕກ (ລບຕ) ຕົກຄ້າງຢູ່ 98 ເມືອງຂອງ 14 ແຂວງ ສະເລ່ຍແລ້ວ ກວມ 87,231 ຕາຕະລາງກິໂລແມັດ ຂອງ 
ເນ້ືອທ່ີທັງໝົດຂອງປະເທດເຮົາ.

 ເຖິງວ່າສົງຄາມໄດ້ສ້ິນສຸດລົງເກືອບ 40 ປີ ແລ້ວກ່ໍຕາມ, ແຕ່ ລບຕ ຍັງເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜ່ົາຖືກບາດເຈັບ ແລະ 
ເສຍຊີວິດປີລະ 300 ຄົນ. ນອກນ້ັນ, ຍັງເປັນອຸປະສັກອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕ່ໍການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດເຮົາ ຍ້ອນວ່າ ພ້ືນ 
ທ່ີໂຄງການພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ, ໂຄງການພັດທະນາອຸດສະຫະກຳ, ໂຄງການພັດທະນາກະສິກຳ-ປ່າໄມ້, ໂຄງການຈັດສັນ 
ພູມລຳເນົາໃຫ້ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜ່ົາ ແລະ ໂຄງການອ່ືນໆ ຢູ່ບັນດາແຂວງທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍ ລບຕ.

 ສະນ້ັນ, ເພ່ືອຮັບປະການໃຫ້ການເກັບກູ້ ລບຕ ຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ, ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ພ້ືນທ່ີໂຄງການ ກ່ໍຄື 
ຜືນແຜ່ນດິນລາວ ປອດຈາກ ລບຕ ຢ່າງແທ້ຈິງນ້ັນ ຂ້າພະເຈ້ົາປະທານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພ່ືອແກ້ໄຂບັນຫາລະ 
ເບີດບ່ໍທັນແຕກ ທ່ີຕົກຄ້າງ ຢູ່ ສປປ ລາວ (ຄຊກລ) ຂໍແຈ້ງມາຍັງບັນດາທ່ານ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງ, ທ່ານ ປະທານອົງການ 
ທຽບເທ່ົາ ແລະ ທ່ານ ເຈ້ົາແຂວງ ຈ່ົງແນະນຳໃຫ້ບັນດາໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ ທ່ີຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງທ່ານປະຕິບັດດ່ັງນ້ີ:

           1. ບັນດາໂຄງການພັດທະນາຢູ່ເມືອງ ແລະ ແຂວງ ທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ ລບຕ ຕ້ອງໄດ້ສຳຫຼວດ, ກວດກູ້ ລບຕ ກ່ອນ  
                 ຈ່ຶງໃຫ້ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ.
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   2. ບັນດາໂຄງການພັດທະນາ ທ່ີຈະປະຕິບັດຢູ່ເມືອງ ແລະ ແຂວງ ທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ ລບຕ ຕ້ອງມີງົບປະມານພຽງພໍ 
                ສຳລັບການສຳຫຼວດ, ກວດກູ້ ແລະ ການຮັບຮອງຄຸນນະພາບການກວດກູ້ ລບຕ.

 3. ໃຫ້ບັນດາໂຄງການພັດທະນາ ປະສານກັບ ຄຊກລ ເພ່ືອເອົາຂ້ໍມູນ ລບຕ ທ່ີຕົກຄ້າງລະອຽດ ແລະ ປຶກສາກ່ຽວກັບຂ້ັນ
                 ຕອນກະກຽມການສຳຫຼວດເຕັກນິກ, ການກວດກູ້ ແລະ ການຮັບຮອງຄຸນນະພາບການກວດກູ້ ລບຕ.

            4. ການເກັບກູ້ ລບຕ ຕ້ອງວ່າຈ້າງບໍລິສັດ ຫຼື ໜ່ວຍງານທີ່ໄດ້ຮັບອານຸຍາດຢ່າງເປັນທາງການຕາມລະບຽບກົດໝາຍ 
                ຈາກ ຄຊກລ.

            5. ການເກັບກູ້ ລບຕ ຕ້ອງມີການກວດກາ ແລະ ຮັບຮອງຄຸນນະພາບ ຕາມມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂ 
     ລບຕ ຈາກພາກສ່ວນທ່ີໄດ້ຮັບມອບສິດ ແລະ ໜ້າທ່ີຈາກລັດຖະບານ, ຊ່ຶງແມ່ນ ຄຊກລ. ດ່ັງນ້ັນ, ຈ່ຶງແຈ້ງມາຍັງບັນດາ 
     ທ່ານ ເພ່ືອຊາບ ແລະ ປະຕິບັດ.                                                    

        ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ ປະ ຈຳ ຫ້ອງວ່າ ການ ລັດ ຖະ ບານ
                         ຫົວໜ້າ ຄພທສ, ປະ ທານ ຄ ຊກ ລ

         ບ່ອນສົ່ງ:
         - ທ່ານ ອາຊາງ ລາວລີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ “ເພື່ອລາຍງານ“
         - ທ່ານ ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກ “ເພື່ອລາຍງານ“
         - ທ່ານ ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ “ເພື່ອລາຍງານ“
         - ທ່ານ ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດ “ເພື່ອລາຍງານ“
         - ທ່ານ ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ “ເພື່ອລາຍງານ“
         - ທ່ານ ຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ປະຈຳແຂວງ “ເພື່ອລາຍງານ“



   ຕ້ອງ ການ ຂໍ້ ມ ູນ ເພີ່ມ ເຕ ີມ ກະ ລຸ ນາ ພົວ ພັນ:

ຄະ ນະ ກຳ ມະ ການ ຄຸ ້ມ ຄອງ ແຫ່ງ ຊາດ ເພື່ອ ແກ້ ໄຂ ບັນ ຫາ ລະ ເບ ີ ດບໍ່ ທັນ ແຕກ 
ທີ່ ຕົກ ຄ້າງ ຢູ່ ສ ປ ປ ລາວ (ຄ ຊກ ລ), ບ້ານ ສີ ສັງ ວອນ, ເມືອງ ໄຊ ເສ ດ ຖາ, ຕູ້ ປນ 

7261, ນະ ຄອນ ຫຼວງ ວຽງ ຈັນ, ສ ປ ປ ລາວ

ເວ ບ ໃຊ້: www.nra.gov.la


