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ລບຕ ຍັງສືບຕໍເ່ ຂັນຂ້າຊີວດ
ິ ຂອງປະຊາຊົນ
ແລະ ກີດຂວາງການພັດທະນາ
ເອັດດີຈີ 18: ຊີວດ
ິ ປອດໄພຈາກ ລບຕ

ບົດລາຍງານຂອງຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ສໍາລັບປີ 2018
ບົດລາຍງານປະຈຳປີສະບັບນີ້ ສ້າງຂຶ້ນໂດຍຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັ ນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ
ທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ (ຄຊກລ)
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ກະຣຸນາພົວພັນ:
ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ (ຄຊກລ)
ບ້ານ ສີສັງວອນ, ຕູ້ ປ.ນ 7621, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ເວັບໄຊ: www.nra.gov.la
ໂທ: (856-21 262386)
ລວບລວມ ແລະ ອອກແບບໂດຍ: ວິລະວົງ ສີສະຫວັດ, ລີຊາ ບີມ ແລະ ອາແມນດາ ຊິວ
ຮູບພາບ: ຮູບພາບທີ່ປະກົດຢູ່ໃນບົດລາຍງານຂອງອົງການປະຕິບັດງານແມ່ນຖືເປັນລິຂະສິດຂອງອົງການ, ສ່ວນຮູບພາບ
ອື່ນໆນອກຈາກທີ່ກ່າວມານີ້ ແມ່ນຂໍສະຫງວນລິຂະສິດເປັນຂອງ ຄຊກລ.
ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ:
ຫ້ອງການ ຄຊກລ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງອົງການປະຕິບັດງານແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ທີ່ໄດ້ສະໜອງຮູບພາບ, ຂໍ້ມູນ
ໂຄງການຂອງທ່ານ ແລະ ກິດຈະກຳຕ່າງໆເຂົ້າໃສ່ໃນປື້ມບົດລາຍງານສະບັບນີ້.
ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງອົງການ ສປຊ ເພື່ອການພັດທະນາປະຈໍາ ສປປ ລາວ ທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍ
ເຫຼືອໃນການສ້າງ, ປະກອບຄວາມເຫັນ ແລະ ດັດແກ້ປື້ມບົດລາຍງານສະບັບນີ້ໃຫ້ມີຄວາມສົມບູນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ບົດລາຍງານຂອງ ຄຊກລ ແລະ ຄກລ ເພື່ອປະກອບໃສ່ໃນບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວນີ້. ພ້ອມນັ້ນ, ໜ່ວຍງານແຜນການ ແລະ
ປະຊາສຳພັນຂອງຫ້ອງການ ຄຊກລ ຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ ມາຍັງບັນດາເພື່ອຮ່ວມງານພາຍໃນຫ້ອງການ ຄຊກລ
ໝົດທຸກຄົນ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນເຂົ້າໃສ່ປື້ມບົດລາຍງານປະຈໍາປີສະບັບນີ້.
ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ ອາດມີບາງເນື້ອໃນມີການປ່ຽນແປງ, ຫຼົງລືມ ຫຼື ຜິດພາດ ພາຍຫຼັງທີ່ມີການພິມອອກແຈກຢາຍ.
ກະຣຸນາເຂົ້າມາທີ່ເວັບໃຊ້: www.nra.gov.la
ສະຫຽວນລິຂະສິດ: ຫ້ອງການ ຄຊກລ, 2018.
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ຄໍາສັບຫໍ້ຍ ແລະ ອະທິບາຍສັບ
CA – ການໂຄສະນາຊຸມຊົນ

CCM – ສົນທິສັນຍາຕ້ານລະເບີດລູກຫວ່ານ

CHAs – ພື້ນທີ່ຢືນຢັນວ່າມີ ລບຕ ຕົກຄ້າງ
CL – ຜູ້ປະສານງານຊຸມຊົນ
CMRS – ການສໍາຫຼວດລະເບີດລູກຫວ່ານ
CMAC – ສູນເກັບກູ້ລະເບີດຝັງດິນຂອງກໍາປູເຈຍ
COPE – ສູນປະກອບອົງຄະທຽມ ແລະ ເຄື່ອງຄໍ້າຊູ

CRS – ອົງການບັນເທົາທຸກຂອງກາໂຕລິກ
DCA – ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງສາສະໜາເດນມາກ
DFAT – ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຄ້າ
DREAT – ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການໂຄສະນາສິດທິ
ຂອງຄົນພິການ ແລະ ຄວາມເທົ່າທຽມ
EDD – ໝາຊອກຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ
EOD – ນັກທໍາລາຍລະເບີດ

ERW – ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຕົກຄ້າງປາງສົງຄາມ
EU – ສະຫະພາບເອີລົບ
GICHD – ສູນເກັບກູ້ລະເບີດຝັງດິນສາກົນເພື່ອມະນຸດສະ
ທໍາຂອງເຈນນີວາ
GIZ – ອົງການຈີໄອແຊັດ
GOL – ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ
JMAS – ອົງການບໍລິການເກັບກູ້ລະເບີດຂອງຢີ່ປຸ່ນ
JICA – ອົງການຮ່ວມມືສາກົນຂອງຢີ່ປຸ່ນ
JICS – ລະບົບຮ່ວມມືສາກົນຂອງຢີ່ປຸ່ນ
JMU – ມະຫາວິທະຍາໄລເຈມແມນດີສັນ
HI – ອົງການສາກົນເພື່ອຄົນພິການ

IA – ການປະເມີນຜົນກະທົບ
IEC – ຂໍ້ມູນ, ການສຶກສາ ແລະ ການພົວພັນປະສານງານ

IGA – ກິດຈະກໍາເພື່ອສ້າງລາຍໄດ້
IMSMA – ສູນຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ
KOICA – ອົງການຮ່ວມມືສາກົນຂອງເກົາຫຼີ
Lao PDR – ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ
ລາວ

LBD – ອົງການພຸດທະສາດສະໜາສໍາພັນລາວເພື່ອການ
ພັດທະນາ
LDPA – ສະມາຄົມຄົນພິການ
LARLP – ໂຄງການ ລາວ-ອົດສະຕາລີ ພັດທະນາຊີວິດ
ການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນ
MAG – ອົງການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານລະເບີດຝັງດິນ
MOFA – ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ

ii

MoU – ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ
MRE – ການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ

NRA – ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້
ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ

NCDE – ຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄົນພິການ ແລະ
ຄົນອາຍຸສູງ
NPA – ອົົງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງຊາວນ໋ອກແວ
NTS – ການສໍາຫຼວດບໍ່ແມ່ນວິຊາການ
P&O – ເຄື່ອງຄໍ້າຊູ ແລະ ອົງຄະທຽມ
PWD – ຄົນເສຍອົງຄະ
QA – ການປະເມີນຄຸນນະພາບ

QLA – ສະມາຄົມປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງຜູ້ຖືກເຄາະ
ຮ້າຍຈາກ ລບຕ
RE – ການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ

RDPE – ການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງ
ຄວາມທຸກຍາກ
RT – ວຽກທໍາລາຍເຄື່ອນທີ່
SDC – ອົງການຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາຂອງສະວິດ
SoS – ອົງການນໍ້າໃຈກິລາບານເຕະ
SIG – ບໍລິສັດສະເຕີລິ້ງ

TA – ຊ່ຽວຊານທີ່ປຶກສາ

TOT – ການຝຶກອົບຮົມຄູ

TS – ການສໍາຫຼວດວິຊາການ

TWG – ກອງປະຊຸມວິຊາການ

UNDP – ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ
UXO LAO – ໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດ
UXO – ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຍັງຕົກຄ້າງ

UNMAS – ສູນປະຕິບັດງານລະເບີດຝັງດິນຂອງສະຫະ
ປະຊາຊາດ
UNV – ອາສາສະໜັກສະຫະປະຊາຊາດ
VA – ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ

VAST – ໜ່ວຍງານສະໜັບສະໜູນ ແລະ
ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ
WE – ອົງການສຶກສາໂລກ

WEL – ອົງການສຶກສາໂລກປະຈໍາ ສປປ ລາວ

WRA – ການເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນອາວຸດ

WVMF – ກອງທຶນປິ່ນປົວຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍປາງສົງຄາມ

ບົດນໍາ:

ຂອງປະທານຄະນະກໍາມະການຄຸມ
້ ຄອງແຫ່ງຊາດ ເພືອ
່ ແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍທ
່ ນ
ັ ແຕກ ທີຕ
່ ກ
ົ ຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ.

ຂ້າພະເຈົ້າ ມີຄວາມປິຕິຍິນດີເປັນຢ່າງຍິ່ງ ທີ່ໄດ້ເປັນກຽດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາ
ລບຕ ທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ ສໍາລັບປີ 2018.
ປີ 2018 ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ
ທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ (ຄຊກລ) ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ເສັ້ນທາງກ້າວສູ່ຄວາມປອດໄພ II
ແນ່ໃສ່ຮັບໃຊ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນການລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ, ເຂດບູລິມະສິດຈຸດສຸມພັດທະນາ, ໂຄງ
ການພັດທະນາ, ພື້ນທີ່ທຳການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ແລະ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງທີ 18.
ການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ (ລບຕ) ແມ່ນວຽກໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ ໃນການໂຄສະນາທີ່ມາ ແລະ
ຄວາມອັນຕະລາຍ ຂອງ ລບຕ ໃຫ້ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ຮັບຮູ້ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງພຶດຕິກຳທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ ລບຕ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ
ໄດ້ເຊື່ອມສານຫຼັກສູດການຮຽນການສອນ ລບຕ ເຂົ້າໃນໂຮງຮຽນຊັ້ນປະຖົມ, ການໂຄສະນາຜ່ານລາຍການວິທະຍຸ ລບຕ, ໂຄ
ສະນາຜ່ານອາສາສະໜັກບ້ານ ແລະ ອົງການປະຕິບັດງານແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ເຮັດໃຫ້ຈຳນວນຜູ້ບາດເຈັບ ແລະ ເສຍຊີວິດ
ຫຼຸດລົງເຄິ່ງໜຶ່ງທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ກໍ່ຍັງມີຄວາມຕ້ອງການສະໜັບສະໜູນວຽກງານໂຄສະນາໃຫ້ກວ້າງຂວາງກວ່າ
ເກົ່າ.
ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ ກໍ່ໄດ້ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ ສະແດງອອກ
ໄດ້ມີການປັບປຸງນະໂຍບາຍການປິ່ນປົວ ແລະ ອຸດໜູນ ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ, ໄດ້ສະໜອງການຟື້ນຟູສຸຂະພາບຈິດ ແລະ
ໜ້າທີ່ການ, ພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ ໂດຍສະໜອງການເຝິກອົບຮົມວິຊາຊີບ ເພື່ອເພີ່ມລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຄອບຄົວ
ໃຫ້ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ດີຂຶ້ນ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຍັງມີຄວາມຈຳກັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄາດໝາຍທີ່ກຳນົດໃນແຜນການ
ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການຟື້ນຟູ ແລະ ການເຝິກອົບຮົມວິຊາຊີບ.
ວຽກງານສຳຫຼວດ ແລະ ກວດກູ້ ລບຕ ໄດ້ສືບຕໍ່ປະຕິບັດລະບຽບການສໍາຫຼວດແບບໃໝ່ ແລະ ກໍ່ໄດ້ມີການຊຸກຍູ້ບັນດາອົງການປະ
ຕິບັດງານແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ໃຫ້ໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ຜ່ານການປະຕິບັດໄລຍະຜ່ານມາເຫັນວ່າ ມີປະສິດທິຜົນ, ສາມາດພົບເຫັນ
ລະເບີດຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ, ຊຶ່ງມາຮອດປະຈຸບັນ ມີທັງໝົດ 93.362 ເຮັກຕາ ທີ່ຢັ້ງຢືນວ່າເປັນພື້ນທີ່ອັນຕະລາຍຈາກ ລບຕ
ແລະ ໄດ້ບັນທຶກມ້ຽນໄວ້ໃນຖານຂໍ້ມູນ ລບຕ ແຫ່ງຊາດຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ຍັງໄດ້ສຸມໃສ່ການກວດກູ້ພື້ນທີິ່
ຢືນຢັນວ່າມີຄວາມອັນຕະລາຍຈາກ ລບຕ ຜ່ານມາສະເລ່ຍໄດ້ 5.000 ເຮັກຕາຕໍ່ປີ, ແຕ່ຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງແມ່ນ 15.000
ເຮັກຕາຕໍ່ປີ. ນອກຈາກນັ້ນ, ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຍັງໄດ້ຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ອົງ
ການປະຕິບັດງານແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ສຸມໃສ່ສຳຫຼວດ ແລະ ກວດກູ້ ລບຕ ຢູ່ເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດຢູ່ເມືອງສະ
ໜາມໄຊ, ແຂວງອັດຕະປື.
ຂ້າພະເຈົ້າຕາງໜ້າໃຫ້ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ໃນນາມປະທານ ຄຊກລ ຂໍສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍ ແລະ ຕີລາຄາສູງຕໍ່ຜົນສຳ
ເລັດຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ໃນໄລຍະ 1 ປີຜ່ານມາ, ຍ້ອນການປະກອບສ່ວນເຄື່ອນໄຫວຂອງ
ຄຊກລ, ບັນດາພະນັກງານ, ຊ່ຽວຊານ ທັງລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ຮັບຜິດຊອບສູງ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້,
ກໍ່ສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງບັນດາຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ອົງການ ສປຊ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ສະໜັບສະ
ໜູນວຽກງານ ແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ເປັນຢ່າງດີໃນໄລຍະຜ່ານມາ.

ປອ. ຄໍາແພງ ໄຊສົມແພງ
ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ,
ປະທານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ

iii

ບົດນໍາ:

ຂອງເອກອັກຄະລະຖະທູດສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ຜູຕ
້ າງໜ້າອົງການ ສປຊ ເພືອ
່ ການພັດທະນາປະຈຳ ສປປ
ລາວ.
ເວລາຜ່ານໄປຫຼາຍກວ່າ 45 ປີແລ້ວ ນັບແຕ່ສົງຄາມອິນດູຈິີນ (1964-1973) ສິ້ນສຸດລົງ, ແຕ່ ລບຕ ຍັງສືບຕໍ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຊີວິດ
ຂອງປະຊາຊົນລາວບັນເຜົ່າ ແລະ ຊຸມຊົນຕ່າງໆ ໃນ 18 ແຂວງທົ່ວປະເທດ. ລບຕ ແມ່ນບັນຫາສອດຫ້້ອຍທີ່ຕິດພັນກັບທຸກຂົງ
ເຂດວຽກງານການພັດທະນາ ແລະ ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. ໃນຂະນະທີ່ ສປປ ລາວ ກໍາລັງນໍາເອົາປະເທດ
ເພື່ອຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະດ້ອຍພັດທະນາ ພ້ອມກັບ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ກໍາລັງສູ້ຊົນປະຕິບັດເພື່ອເຮັດສໍາເລັດ
ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງທີ 18 “ທໍາລາຍ ລບຕ ທີ່ເປັນອຸປະສັກຕໍ່ການພັດທະນາແຫ່ງຊາດພາຍໃນປີ 2030 ນັ້ນ“
ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ພ້ອມກັນເພີ່ມຄວາມພະຍາຍາມຂຶ້ນຕື່ມເປັນສອງເທົ່າ ເພື່ອເຮັດໜ້າທີ່ຮັບໃຊ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວດ້ວຍຄວາມໝັກ
ແໜ້ນ.
ປື້ມບົດລາຍງານຂອງຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ໄດ້ສະໜອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜົນສໍາເລັດທີ່ຍາດມາໄດ້ໃນ 1 ປີຜ່ານມາ.
ພວກເຮົາໃນນາມປະທານຮ່ວມວຽກງານຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ມີຄວາມປິຕິຍິນດີທີ່ໄດ້ປະກອບຄວາມຄິດເຫັນເຂົ້າ
ໃນບົດນໍາດັ່ງກ່າວນີ້.
ຈໍານວນຜູ້ບາດເຈັບ ແລະ ເສຍຊີວິດຈາກ ລບຕ ໄດ້ຫຼຸດລົງ ໃນໄລຍະຫຼາຍປີຜ່ານມາ, ຊຶ່ງໃນປີ 2018 ແມ່ນຫຼຸດລົງຕໍ່ສຸດເປັນ 24
ຄົນ, ຊຶ່ງຫຼຸດລົງຈາກ 41 ຄົນໃນປີ 2017. ແຕ່ເຖິງຢ່າງນັ້ນກໍ່ຕາມ, ຕົວເລກດັ່ງກ່າວ ຍັງຖືວ່າຍັງເປັນຕົວເລກທີ່ຍັງສູງຢູ່. ສະນັ້ນ,
ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ດໍາເນີນວຽກງານໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ, ປັບປຸງການສໍາຫຼວດ ແລະ ກວດກູ້ພື້ນທີ່ຢືນຢັນ
ວ່າມີຄວາມອັນຕະລາຍຈາກ ລບຕ ເພື່ອສ້າງຄວາມປອດໄພໃນການນໍາໃຊ້ດິນ ແນ່ໃສ່ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນດໍາລົງຊີວີດຢ່າງປອດ
ໄພໄດ້ຢ່າງຍືນຍົງ.
ການປັບປຸງວິທີການສໍາຫຼວດ ແລະ ກວດກູ້ ແມ່ນຍັງໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຫຼຸດຜ່ອນຜູ້ບາດເຈັບ ແລະ ເສຍຊີວິດຈາກ ລບຕ
ພ້ອມທັງ ຍັງສາມາດເຮັດໃຫ້້ພົບເຫັນລະເບີດລູກຫວ່ານໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມ. ວິທີການດັ່ງກ່າວນີ້ ສາມາດເຮັດໃຫ້ການປະຕິວຽກງານ
ແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ເພິ່ມຂຶ້ນເປັນສອງເທົ່າໂຕ.
ການເຂົ້າເຖິງການປິ່ນປົວສຸຂະພາບ ຍັງຄົງເປັນສິ່ງທ້າທາຍຂອງຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ, ຊຶ່ງໃນປີ 2018 ພວກເຮົາໄດ້ມີການປັບ
ປຸງວຽກງານດັ່ງກ່າວຫຼາຍດ້ານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ໄດ້ສຸມໃສ່ເຝິກອົບຮົມ ແລະ ສະໜອງວິຊາຊີບໃຫ້ແກ່ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ ແລະ
ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ. ການເຝິກອົບຮົມ ແລະ ສະໜອງວິຊາຊີບ ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນການປັບປຸງສະຖຽນລະພາບທາງເສດຖະກິດເທົ່າ
ນັ້ນ ແຕ່ມັນໝາຍເຖິງການທີ່ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຫຼົ່ານັ້ນ ສາມາດກັບຄືນສູ່ສັງຄົມໄດ້ຢ່າງເປັນປົກກະຕິໂດຍໄວ.
ກ່ຽວກັບບັນຫານໍ້າຖ້ວມຢູ່ແຂວງອັດຕະປື ທີ່ເປັຍແຂວງໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ ລບຕ ຢ່າງໜັກໜ່ວງ ນັ້ນ, ໂຄງການເກັບກູ້ລະ
ເບີດແຫ່ງຊາດ (ຄກລ) ແລະ ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງປະຊາຊົນນ໋ອກແວ (ເອັນພີເອ) ໄດ້ຮີບຮ້ອນເຂົ້າໄປດໍາເນີນການກວດກູ້
ລບຕ ອອກຈາກພື້ນທີ່ໂດຍການຮຽກຮ້ອງຂອງອໍານາດການແົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ຊຶ່ງການກວດກ ລບຕ ອອກຈາກພື້ນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະ
ທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານ ສປປ ລາວ, ລັດຖະບານອົດສະຕາລີ, ການາດາ
ແລະ ສ. ອາດມລິກາ, ຊຶ່ງສິ່ງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງກໍ່ຄື ລະດັບນໍ້າຫຼຸດລົງ ອາດຈະພັດພາເອົາ ລບຕ ທີ່ເຄີຍຢູ່ບ່ອນໜຶ່ງເຄື່ອນຍ້າຍໄປ
ທີ່ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບ ແລະ ໄພອັນຕະລາຍແກ່ບັນດາຜູ້ປະສົບໄພໄດ້. ສະນັ້ນ, ການທີ່ເຂົ້າໄປຕອບຮັບສຸກເສິີນວຽກງານແກ້
ໄຂບັນຫາ ລບຕ ນີ້ ສະແດງເຖິງຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ໃນການຕອບ
ຮັບແກ້ໄຂການກວດກູ້ ລບຕ ໄດ້ຢ່າງທັນການຕໍ່ໄພບິບັດໃນຄັ້ງນີ້.
ຜົນສໍາເລັດທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ ໄດ້ມາຍ້ອນມີການຮ່ວມມືທີ່ເຂັ້ມແຂງລະຫວ່າງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ
ແລະ ບັນດາອົງການປະຕິບັດງານຕ່າງໆ. ພວກເຮົາ ຂໍຖືໂອກາດນີ້ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງທຸກພາກສ່ວນ ທີ່ໃຫ້ການສະໜັບ
ສະໜູນ ແລະ ການຮ່ວມມືທີ່ດີ ໃນປີ 2018. ພວກເຮົາ ຫວັງຢ່າງຍິ່ງ ຈະໄດ້ສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນອີກໃນປີ 2019 ແລະ
ປີຕໍ່ໆໄປອີກໃນອະນາຄົດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ອັນດັບ 18.

iv

ລີນາ ບິດເຕີ

ລີຄາດາ ລິກເຈີ

ເອກອັກຄະລະຖະທູດສະຫະລັດອາເມລິກາ ປະຈໍາ ສປປ
ລາວ, ປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນ
ຫາ ລບຕ.

ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ ສປຊ ເພື່ອການພັດທະນາ ປະຈໍາ ສປປ
ລາວ, ປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາ
ລບຕ.

ຜົນສໍາເລັດຂອງຂະແໜງການ:
ອົງການປະຕິບັດງານເພື່ອມະນຸດສະທໍາ-ລບຕ ທີ່ຖືກຄົ້ນພົບ ແລະ ທໍາລາຍ ໃນລະຫວ່າງການກວດກູ,້ 2010-2018
ປີ

ເນື້ອທີ່ກວດກູ້
(ຮຕ)

ບົມໃຫ່ຍ

ລະເບີດ
ລູກຫວ່ານ

ລະເບີດຝັງດິນ

ລບຕ
ຊະນິດອື່ນໆ

ລວມ

ລະເບີດ
ລູກຫວ່ານ/ຮຕ

2010

2,996

19,740

39

18

14,506

34,303

6.6

2011

3,692

19,088

22

96

19,683

38,889

5.2

2012

3,823

26,011

60

18

17,318

43,407

6.8

2013

3,228

22,847

28

48

20,626

43,549

7.1

2014

3,662

26,566

36

78

17,697

44,377

7.3

2015

2,961

49,497

55

108

13,162

62,822

16.7

2016

3,315

43

61,144

1

15,503

76,691

18.4

2017

3,852

20

64,241

16

16,462

80,739

16.7

2018

3,670

35

45,441

5

11,740

57,221

12.4

ຜູ້ຖືກບາດເຈັບ ແລະ ເສຍຊີວິດຈາກ ລບຕ
ອຸບັດເຫດຈາກ ລບຕ ແລະ ຜູ້ຖືກບາດເຈັບ ແລະ ເສຍຊີວິດ, 2008-2018
ປີ

5

ຈໍານວນອຸ
ບັດເຫດ

ຖືກບາດເຈັບ

ເສຍຊີວິດ

ລວມ

ຊາຍ

ຍິງ

ເດັກຊາຍ

ເດັກຍິງ

ຊາຍ

ຍິງ

ເດັກຊາຍ

ເດັກຍິງ

2008

186

99

22

67

15

66

8

20

5

302

2009

77

50

8

25

3

25

1

6

2

120

2010

75

33

8

47

7

9

1

9

5

119

2011

64

32

9

34

4

6

0

14

0

99

2012

36

17

11

11

2

6

1

6

2

56

2013

18

9

2

12

5

5

0

7

1

41

2014

22

8

5

9

7

4

0

12

0

45

2015

27

15

1

16

1

6

1

2

0

42

2016

35

17

3

24

5

2

0

8

0

59

2017

19

12

8

11

6

3

0

0

1

41

2018

17

4

8

4

5

2

1

0

0

24

ສາເຫດການເກີດອຸບັດເຫດ:
2015

2016

2017

2018

ເຮັດກະສິກໍາ

4

6

2

2

ດັງໄຟ (ແຕ່ງກິນ ແລະ ຈູດໄຮ)

16

11

10

3

ທັບມ້າງລະເບີດ

5

3

1

2

ຈັບຫຼີ້ນ

2

12

3

5

ຖາງຫຍ້າ

0

1

1

1

ໄປແຕະຕ້ອງຖືກ

0

2

2

4

27

35

19

17

ລວມ:

ອົງການປະຕິບັດງານເພື່ອມະນຸດສະທໍາໃນປີ 2018

ການສໍາຫຼວດບໍ່ແມ່ນວິຊາການ ເພື່ອຊອກຫາຈຸດຫຼັກຖານ ລບຕ
ຊື່ອົງການ

ຈໍານວນບ້ານ

ເຮໂທ ທຼາດ

54

ແມັກ

107

ເອັນພີເອ

76

ຄກລ

86

ລວມ:

323

ການສໍາຫຼວດວິຊາການ ເພື່ອຊອກຫາພື້ນທີ່ຢືນຢັນວ່າມີ ລບຕ ຕົກຄ້າງ (ຊີເອັດສ໌ເອ)
ຊື່ອົງການ

ຈໍານວນບ້ານ

ຈໍານວນພື້ນ
ທີ່ຢືນຢັນວ່າມີ
ລບຕ ຕົກຄ້າງ
(ຕາແມັດ)

ບົມໃຫ່ຍ

ລະເບີດ
ລູກຫວ່ານ

ລະເບີດ
ຝັງດິນ

ລບຕ
ຊະນິດອື່ນໆ

ລວມ

ກອງ 58

1

74,146

-

-

-

56

ເຮໂລທຼາດ

74

23,818,731

4

4,022

-

1,019

5,045

ແມັກ

66

144,850,179

-

12,882

-

25

12,907

ເອັນພີເອ

81

12,205,138

-

1,546

-

59

1,605

ຄກລ

117

37,709,737

1

6,917

-

1,236

8,154

ລວມ:

339

218,657,931

5

25,367

-

2,395

27,767

56

ການທໍາລາຍ ລບຕ ເຄື່ອນທີ່
ຊື່ອົງການ

ຈໍານວນຄັ້ງ
ລົງຢ້ຽມຢາມ

ບົມໃຫ່ຍ

ລະເບີດ
ລູກຫວ່ານ

ລະເບີດ
ຝັງດິນ

ລບຕ
ຊະນິດອື່ນໆ

ລວມ

ເຮໂລທຼາດ

989

16

5,650

-

1,389

7,055

1,519

12

14,110

4

998

15,124

10

-

12

-

75

87

ແມັກ
ມິວເຊີດສ໌

6

ເອັນພີເອ

372

6

2,645

-

686

3,337

ຄກລ

890

65

10,907

8

3,363

14,343

ລວມ:

3,780

99

33,324

12

6,511

39,946

ການກວດກູ້ ລບຕ (ຕາແມັດ)
ຊື່ອົງການ

ດິນກະສິກໍາ

ດິນພັດທະນາ

ລວມ

ບົມໃຫ່ຍ

ລະເບີດ

ລະເບີດ
ຝັງດິນ

ລບຕ
ຊະນິດອື່ນໆ

ອອດລາວ

-

18,677,340

18,677,340

-

21

-

5

26

ກອງ 58

367,729

-

367,729

-

78

-

55

133

ເຮໂລທຼາດ

640,586

26,858

667,444

-

1,048

-

712

1,760

ແອວຊີວາຍ

-

1,820,000

1,820,000

-

1

14

6

21

39,928

950,088

990,016

-

-

-

-

-

2,767,723

479,251

3,246,974

7

2,579

-

748

3,334

ເອັມເອັມຈີ

-

200,940

200,940

-

6

-

73

79

ມິວເຊີດສ໌

78,007

107,629

185,636

14

260

-

147

421

ເອັນພີເອ

2,192,536

798,901

2,991,437

3

4,210

-

52

4,265

99,718

3,469,741

3,569,459

-

-

-

-

ຄກລ

27,047,785

2,379,526

29,427,311

25

37,526

5

10,173

47,729

ລວມ:

33,234,012

28,910,274

62,144,286

49

45,729

19

11,971

57,768

ກອງທັບ
ແມັກ

ພີແອວ

ລວມ

-

ລວມທັງໝົດທຸກພາກສ່ວນໃນຂະແໜງການ ລບຕ (ກວດກູ້, ທໍາລາຍເຄື່ອນທີ່ ແລະ ສໍາຫຼວດວິຊາການ)
ຊື່ອົງການ

ດິນກະສິກໍາ

ດິນພັດທະນາ

ລວມ

ບົມໃຫ່ຍ

ລະເບີດ
ລູກຫວ່ານ

ລະເບີດ
ຝັງດິນ

ລບຕ
ຊະນິດອື່ນໆ

ບັນດາອົງການ
ທັງໝົດ

33,234,012

28,910,274

62,144,286

148

79,053

31

18,482

97,714

33,234,012

28,910,274

62,144,286

148

79,053

31

18,482

97,714

ລວມ:

ລວມ

Risk Education/Community Awareness Operations
ຊື່ອົງການ

7

ຈໍານວນໂຮງຮຽນ

ຈໍານວນໜ້າວຽກ

ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ

ລວມ

ຊາຍ

ຍິງ

ເຮໂລທຼາດ

90

163

8,117

5,177

13,294

ເອັດໂອເອັດ

60

79

2,833

2,395

5,228

ຄກລ

412

1,359

101,891

102,452

204,343

ລວມ:

547

1,601

112,841

110,024

222,865

ບຸກຄະລາກອນໃນປີ 2018			
ຊື່ອົງການ ແລະ
ບໍລິສັດ

ພະນັກງານປະຈໍາຢູ່ຫ້ອງການ
ຄົນລາວ

ພະນັກງານປະຈໍາຢູ່ສະໜາມ

ຄົນຕ່າງປະເທດ

ຄົນລາວ

ລວມ

ຄົນຕ່າງປະເທດ

ຊາຍ

ຍິງ

ຊາຍ

ຍິງ

ຊາຍ

ຍິງ

ຊາຍ

ຍິງ

ຄຊກລ

14

12

1

1

16

3

0

0

47

ຄກລ

27

20

7

1

987

321

4

2

1,369

ເອັຍພີເອ

23

10

2

2

209

66

4

0

316

ແທັກ

32

23

0

1

358

147

5

0

566

ເຫັດໄອ

8

7

3

0

37

21

2

2

80

ເຮໂລທຼາດ

24

21

1

2

152

111

2

1

314

ດັບເບີ້ນຢູອີ

2

6

0

0

6

4

1

3

22

ເອັມເອັມຈີ

2

2

3

0

76

21

0

0

104

ແອວຊີວາຍ

6

2

0

0

22

0

0

0

30

138

103

17

7

1,863

694

18

8

2,848

ລວມ:

ລາຍງານການເງິນຂອງຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ:
ການປະກອບສ່ວນເປັນເງິນສົດ:
ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ.
ຊື່ອົງການ

ເງິນທີ່ໄດ້ຮັບໃນປີ 2018 (ໂດລາ ສຫລ)

ລາຍຈ່າຍໃນປີ 2018 (ໂດລາ ສຫລ)

ຄຊກລ

1,978,418

1,205,959

ລວມ:

1,978,418

1,205,959

ເງິນທີ່ໄດ້ຮັບໃນປີ 2018 (ໂດລາ ສຫລ)

ລາຍຈ່າຍໃນປີ 2018 (ໂດລາ ສຫລ)

18,000

18,000

693,028.66

591,044.81

711,029

609,045

ເງິນທີ່ໄດ້ຮັບໃນປີ 2018 (ໂດລາ ສຫລ)

ລາຍຈ່າຍໃນປີ 2018 (ໂດລາ ສຫລ)

12,807,762.35

8,850,363.20

ເອັນພີເອ

5,172,844

5,172,844

ແມັກ

4,950,943

4,637,025

ເຫັດໄອ

2,963,151

644,564

ເຮໂລທຼາດ

3,491,939

3,374,793

ການປະກອບສ່ວນແບບວັດຖຸອຸປະກອນ (ອິນຄາຍ)
ຊື່ອົງການ
ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ (ຄຊກລ)
ອົງການເຈມັດ ແລະ ໄຈກາ (ຄກລ)
ລວມ:

ອົງການປະຕິບັດງານມະນຸດສະທໍາ ໃນປີ 2018
ຊື່ອົງການ
ຄກລ

8

ເງິນທີ່ບັນດາອົງການປະຕິບັດງານ
ໂອນ ໃຫ້ກັນ ແລະ ກັນ
ລວມ:

-643,048

-643,048

28,743,591

22,036,541

ບໍລິສັດກວດກູ້ລະເບີດຂອງລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນປີ 2018
ຊື່ອົງການ

ເງິນທີ່ໄດ້ຮັບໃນປີ 2018 (ໂດລາ ສຫລ)

ລາຍຈ່າຍໃນປີ 2018 (ໂດລາ ສຫລ)

ແອວຊີວາຍ

750,000

750,000

ເອັມເອັມຈີ

2,724,077

2,724,077

ລວມ:

3,474,077

3,474,077

ອົງການປະຕິບດ
ັ ງານໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼອ
ື ຜູຖ
້ ກ
ື ເຄາະຮ້າຍ ໃນປີ 2018
ຊື່ອົງການ

ເງິນທີ່ໄດ້ຮັບໃນປີ 2018 (ໂດລາ ສຫລ)

ລາຍຈ່າຍໃນປີ 2018 (ໂດລາ ສຫລ)

ດັບເບີ້ນຢູອີ

99,056

68,660

ລວມ:

99,056

68,660

26,896,385

27,382,346

ລວມທັງໝົດ:

9

ສະພາບຕົວຈິງ ລບຕ ຕົກຄ້າງ
ແລະ ຕົວເລກສະຖິຕິ
- ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທີ່ຖືກຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງທີ່ສຸດ
ຈາກລະເບີດ, ທຽບໃສ່ຫົວຄົນໃນປະຫວັດສາດ
- 25% ຂອງຈຳນວນບ້ານ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບຜົນກະ
ທົບຈາກ ລບຕ
- 14 ແຂວງ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ ລບຕ ທີ່ຍັງຕົກຄ້າງ
- ລະເບີດຈຳນວນຫຼາຍກວ່າ 2 ລ້ານໂຕນ ໄດ້ຖີ້ມລົງໃສ່ຜືນ
ແຜນດິນຂອງ ສປປ ລາວ ໃນລະຫວ່າງປີ 1964 ຫາ 1973
- ມີຖ້ຽວບິນຖີ້ມລະເບີດໃສ່ ສປປ ລາວ ຈຳນວນ 580,000 ຖ້ຽວ
- ລະເບີດລູກຫວ່ານແມ່ນມີຫຼາຍທີ່ສຸດຂອງຈຳນວນ ລບຕ ທີ່
ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ
- ລະເບີດລູກຫວ່ານຫຼາຍກວ່າ 270 ລ້ານໜ່ວຍ ໄດ້ຖອກເທ
ລົງໃສ່ຜືນແຜ່ນດິນຂອງ ສປປ ລາວ
- ຄາດຄະເນ 30% ແມ່ນຍັງບ່ໍທັນແຕກ
- ພາຍຫັຼງສົງຄາມສີ້ນສຸດລົງ ລະເບີດລູກຫວ່ານ ປະມານ 80
ລ້ານໜ່ວຍ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນແຕກ ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ
- ນັບແຕ່ປີ 1964 ມີປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າຫຼາຍກວ່າ 50,000
ຄົນ ໄດ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ຮັບບາດເຈັບ
- ມີຈໍານວນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ 24 ຄົນ ໃນປີ 2018
- ໃນທົດສະຫວັດຫຼ້າສຸດຜ່ານມານີ້ ຫຼາຍກວ່າ 40% ຂອງຈໍານວນ
ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍທັງໝົດແມ່ນເປັນເດັກນ້ອຍ
- ໃນທົດສະຫວັດຫຼ້າສຸດຜ່ານມານີ້ ຫຼາຍກວ່າ 30% ຂອງຈໍາ
ນວນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ ແມ່ນເກີດມາຈາກລະເບີດ
ລູກຫວ່ານ
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ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ (ລບຕ)
ແມ່ນຫຍັງ?
ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ຫຼື ລບຕ ແມ່ນອາວຸດທີ່ບໍ່ທັນແຕກ ໃນ
ເວລາຖືກຍິງອອກ, ຕົກລົງ ຫຼື ຟົ້ງອອກ ແມ່ນຍັງມີສ່ຽງທີ່
ຈະລະເບີດຂຶ້ນໄດ້ທຸກເວລາ. ການຕົກຄ້າງຂອງ ລບຕ ໃນ
ສປປ ລາວ ປະກອບມີ ບົມໃຫຍ່, ຈະຫຼວດ, ໝາກແຕກ,
ລູກປືນໃຫຍ່, ລູກປຶນຄົກ, ລະເບີດຝັງດິນ ແລະ ລະເບີດ
ລູກຫວ່ານ.
ລະເບີດລູກຫວ່ານ ແມ່ນອາວຸດທີ່ປະກອບດ້ວຍຮາງກະ
ປາງ ແລະ ອອກແບບເພື່ອແຈກ ຫຼື ປົດປ່ອຍບົມບີອອກ.
ແຕ່ລະໜ່ວຍໜັກບໍ່ເກີນ 20 ກິໂລກຣາມ. ບັນດາລະເບີດ
ລູກນ້ອຍໆເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ
ທີ່ເອີ້ນກັນວ່າ ”ລະເບີດລູກຫວ່ານ” ຖືກຖີ້ມລົງຈາກຍົນ ຫຼື
ຍິງສົງ່ ຈາກໜ້າດິນເຖິງອາກາດ, ໃນລະດັບທີມ
່ ນ
ັ ຍູສ
້ ະເດັນ
ລະເບີດລູກຫວ່ານອອກຢູເ່ ທິງພືນ
້ ທີກ
່ ວ້າງ. ບັນດາລະເບີດ
ລູກຫວ່ານທີຖ
່ ມ
້ິ ລົງໃສ່ ສປປ ລາວ ມີອດ
ັ ຕາພາດທ່າແຕກ
ສູງໂດຍໄດ້ຖກ
ື ປະປ່ອຍ ໃຫ້ຕກ
ົ ຄ້າງ (ລບຕ) ໄວ້ 30% ໂດຍ
ປະມານ, ຊຶງ່ ຖືກຫວ່ານຢາຍທົວ
່ ພືນ
້ ທີກ
່ ວ້າງຂວາງ. ເມືອ
່ ໃດ
ພວກມັນຖືກແຕະຕ້ອງ, ລົບກວນ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະຜ່ານມາ
ແລ້ວຫຼາຍທົດສະວັດແລ້ວກໍຕ
່ າມ, ບັນດາລະເບີດລູກຫວ່ານ
ແລະ ລບຕ ຊະນິດອືນ
່ ເຫຼາ່ົ ນັນ
້ ກໍສ
່ າມາດລະເບີດຂຶນ
້ ໄດ້,
ໂດຍເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນບາດເຈັບ ແລະ ເສຍຊີວດ
ິ ໃນ ເວລາ
ທີພ
່ ວກເຂົາດຳເນີນກິດຈະກຳປະຈຳວັນໃນແຕ່ລະມື.້
ປະຈຸບນ
ັ ນີ,້ ສປປ ລາວ ເປັນໜຶງ່ ໃນບັນດາປະເທດທີຖ
່ ກ
ື ກະ
ທົບຈາກລະເບີດລູກຫວ່ານຮ້າຍແຮງກວ່າໝ່ໃູ ນໂລກ, ໂດຍ
25% ຂອງ 10,000 ບ້ານໃນທົວ
່ ປະເທດມີການຕົກຄ້າງ
ຈາກບັນດາອາວຸດເຫຼາ່ົ ນີ.້ ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ 9 ປີ, ມີລະ
ເບີດລູກຫວ່ານກວ່າ 270 ລ້ານໜ່ວຍ ໄດ້ຖກ
ື ຖິມ
້ ລົງໃສ່ຜນ
ື
ແຜ່ນດິນຂອງ ສປປ ລາວ, ສາມາດຄາດກະໄດ້ວາ່ ປະມານ
80 ລ້ານໜ່ວຍ ຍັງບໍທ
່ ນ
ັ ແຕກ ແລະ ຕົກຄ້າງຢູໃ່ ນສະພາບ
ທີສ
່ າມາດລະເບີດຂຶນ
້ ໄດ້ແລະຢັງ່ ຢາຍໃນທົວ
່ ປະເທດ. ນອກ
ນັນ
້ , ຍັງມີບມ
ົ ໃຫຍ່ຫາຼ ຍກວ່າສີລ
່ າ້ ນໜ່ວຍ ທີຖ
່ ກ
ື ຖິມ
້ ລົງໃນ
ສະໜາມຮົບອັນກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ຍັງເຊືອ
່ ງຊ້ອນຢູຕ
່ າມພູມ
ລຳເນົາຕ່າງໆຂອງປະເທດ.

ກິດຈະກໍາຂອງ ຄຊກລ
ໃນປີ 2018:
ໃນປີ 2018, ຄຊກລ ໄດ້ສມ
ຸ ໃສ່ປະຕິບດ
ັ ໜ້າທີຂ
່ ອງຕົນດ້ວຍ
ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການການຄຸ້ມຄອງວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາ
ລບຕ ເພືອ
່ ຫຼດ
ຸ ຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກ ລບຕ ຕໍມ
່ ະນຸດສະທໍາ ແລະ
ເປັນສິງ່ ກີດຂວາງໃນການນໍາໃຊ້ທດ
່ີ ນ
ິ ເຂົາ້ ໃນການຜະລິດຕ່າງໆ.
ວຽກພົນ
້ ເດັນ
່ ຕົນ
້ ຕໍໃນປີນແ
້ີ ມ່ນມີການປ່ຽນແປງຫຼາຍດ້ານ ເປັນ
ຕົນ
້ ແມ່ນຈໍານວນຜູຖ
້ ກ
ື ເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ ຫຼດ
ຸ ລົງເປັນ 24
ຄົນ ທຽບໃສ່ 300 ຄົນໃນປີ 2008; ກວດກູພ
້ ນ
້ື ທີ່ ລບຕ ຕົກຄ້າງ
ສາມາດພົບເຫັນລະເບີດລູກຫວ່ານຫຼາຍຂຶນ
້ ກວ່າເກົາ່ (ຈໍານວນ
ໜ່ວຍຕໍເ່ ຮັກຕາເພີມ
່ ຂຶນ
້ ) ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າກ່ຽວກັບວຽກງານ
ການສໍາຫຼວດ ລບຕ.
ຜົນສໍາເລັດຂ້າງເທິງນັນ
້ ກ່ຍ
ໍ ອ
້ ນຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ
ໄດ້ສມ
ຸ ໃສ່ໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ ຢ່າງຕໍເ່ ນືອ
່ ງ,
ມີການເຄືອ
່ ນຍ້າຍ ແລະ ທໍາລາຍ ລບຕ ທີພ
່ ບ
ົ ເຫັນ ສົງ່ ຜົນໃຫ້
ລາຍຮັບຂອງປະຊາຊົນມີການປ່ຽນແປງໃນທາງທີດ
່ ຂ
ີ ນ
້ຶ
ເນືອ
່ ງ
ຈາກວ່າທີດ
່ ນ
ິ ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕໍກ
່ ານເກີດ
ອຸບດ
ັ ເຫດ ລບຕ ກໍຫ
່ ດ
ຸຼ ລົງ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງນັນ
້ ກໍຕ
່ າມ, ຄຽງຄູໄ
່ ຊຊະ
ນະທີຍ
່ າດມາໄດ້ຂາ້ ງເທິງນັນ
້ ກໍຍ
່ ງັ ມີອບ
ຸ ດ
ັ ເຫດ ແລະ ຜູຖ
້ ກ
ື
ເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ ເກີດຂຶນ
້ ຢູ.່ ໃນປີ 2015, ມີອບ
ຸ ດ
ັ ເຫດຈາກ
ລບຕ ທັງໝົດ 27 ຄັງ້ ເຮັດໃຫ້ມຜ
ີ ຖ
ູ້ ກ
ື ບາດເຈັບ ແລະ ເສຍຊີວດ
ິ
42 ຄົນ ໃນນັນ
້ ບາດເຈັບ 33 ຄົນ (ໃຫ່ຍຊາຍ 15, ເດັກຊາຍ
16, ໃຫ່ຍຍິງ 1 ແລະ ເດັກຍິງ) ແລະ ເສຍຊີວດ
ິ 9 ຄົນ (
ໃຫ່ຍຊາຍ 6, ເດັກຊາຍ 1 ແລະ ໃຫ່ຍຍິງ 1). ຜູຖ
້ ກ
ື ເຄາະຮ້າຍສ່ວນ
ໃຫ່ຍແມ່ນເປັນເດັກນ້ອຍຊາຍ ແລະ ໃຫ່ຍຊາຍ.
ສໍາລັບຂົງເຂດການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ ນັ້ນ
ຄຊກລ ໄດ້ເອົາໃສ່ໃສ່ໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ
ໂດຍການເຊືອ
່ ມສານຫຼກ
ັ ສູດ ລບຕ ເຂົາ້ ໃນໂຮງຮຽນຊັນ
້ ປະຖົມ,
ກິລາໂຮງຮຽນ ແລະ ບ້ານ ໃນເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ສົມທົບກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິ
ລາ ດໍາເນີນລາຍງານວິທະຍຸ ລບຕ ຢູ່ 4 ແຂວງທີີ່ມີ ລບຕ ຕົກ
ຄ້າງໜັກໜ່ວງຄື: ຄໍາມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຈໍາປາສັກ ແລະ
ເຊກອງ.
ຍຸດທະສາດການວາງແຜນ:
ໃນກາງປີ 2018, ຄຊກລ ໂດຍກາານສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະ
ບານ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການ ສປຊ ເພືອ
່ ການພັດທະນາປະຈໍາ
ສປປ ລາວ ໄດ້ຮວ
່ ມກັບຄູຮ
່ ວ
່ ມງານໃນຂະແໜງການ ລບຕ ດໍາ
ເນີນການທົບທວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງ
ຊາດແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ໄລຍະ 5 ປີ. ຜ່ານການທົບທວນເຫັນວ່າ
ເຮົາຈະນໍາໃຊ້ຂະບວນການສໍາຫຼວດໃໝ່ຊອກຫາ ລບຕ ຕົກຄ້າງ
ເປັນຕົນ
້ ແມ່ນ ການສໍາຫຼວດບໍແ
່ ມ່ນວິຊາການ ແລະ ວິຊາການ ໃຫ້
ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜນ
ົ ໄດ້ຄແ
ື ນວໃດ ເພືອ
່ ຢືນຢັນພືນ
້ ທີ່
ທີ່ ລບຕ ຕົກຄ້າງໃຫ້ເປັນລະບົບຢ່າງຄັກແນ່ ແນ່ໃສ່ນາໍ ໃຊ້ເຂົາ້ ໃນ
ການວາງແຜນກວດກູ້ ລບຕ ໃຫ້ມປ
ີ ະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິ
ຜົນ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົາ້ ໃນການພັດທະນາຢູ່ ສປປ ລາວ.
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ອີງໃສ່ຂໍ້ແນະນໍາຈາກການທົບທວນແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ຂໍ້
ສະເໜີແນະຈາກບັນດາຊ່ຽວຊານຂອງອົງການ ສປຊ, ຄຊກລ
ຈຶ່ງໄດ້ມີການວາງຄາດໝາຍສູ້ຊົນໃໝ່ຈົນຮອດປີ 2020 ໂດຍ
ກໍ າ ນົ ດ ເອົ າ ການດໍ າ ເນີ ນ ການສໍ າ ຫຼ ວ ດບໍ່ ແ ມ່ ນ ວິ ຊ າການຢູ່
3,860 ບ້ານ, ດໍາເນີນການສໍາຫຼວດວິຊາການ; ກວດກູ້ ລບຕ ໃນ
ເຂດພື້ນທີ່ບູລິມະສິດພັດທະນາ, ຫຼຸດຜ່ອນຈໍານວນຜູ້ຖືກບາດ
ເຈັບ ແລະ ເສຍຊີວິດຈາກ ລບຕ ໃຫ້ຕໍ່າກວ່າ 40 ຄົນ ແລະ
ສະໜອງການປິ່ນປົວ, ຟື້ນຟູສຸຂະພາບຕາມຄວາມສາມາດຕົວ
ຈິງ ແລະ ປະກອບອາຊີບໃຫ້ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ ໃຫ້ໄດ້
1,500 ຄົນ.
ການກວດກູ້ ລບຕ:
ຕັງ້ ແຕ່ເລີມ
່ ປະຕິບດ
ັ ການສໍາຫຼວດໃໝ່ຊອກຫາ ລບຕ ຕົກຄ້າງເປັນ
ຕົນ
້ ມາ ບູລມ
ິ ະສິດຕົນ
້ ຕໍຂອງຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ກໍ່
ໄດ້ສມ
ຸ ໃສ່ການສໍາຫຼວດເປັນຫຼກ
ັ ເພືອ
່ ໃຫ້ສາມາດຮູໄ້ ດ້ຈດ
ຸ ຫຼກ
ັ ຖານ
ລບຕ ຕົກຄ້າງ ເພືອ
່ ເປັນບ່ອນອີງໃນການສໍາຫຼວດວິຊາການຊອກ
ຫາພືນ
້ ທີຢ
່ ນ
ື ຢັນວ່າມີ ລບຕ ແລະ ສາມາດກໍານົດໄດ້ຂອບເຂດການ
ຕົກຄ້າງຂອງ ລບຕ ຢູ່ ສປປ ລາວ. ຜ່ານການປະຕິບດ
ັ ມາໄລຍະ
ໜຶງ່ ເຫັນວ່າ ຈໍານວນພືນ
້ ທີໆ
່ ໄດ້ຮບ
ັ ການກວດກູແ
້ ມ່ນຫຼດ
ຸ ລົງໃນປີ
2015 ແຕ່ຈາໍ ນວນພືນ
້ ທີໆ
່ ຢືນຢັນວ່າມີ ລບຕ ຕົກຄ້າງ ບວກກັບ
ຈໍານວນ ລບຕ ທີຖ
່ ກ
ື ທໍາລາຍ ພັດເພີມ
່ ຂຶນ
້ . ຕາມທີ່ ຄຊກລ ບັນທຶກ
ໄດ້ເນືອ
້ ທີ່ 10.148 ເຮັກຕາແມ່ນຢືນຢັນວ່າມີ ລບຕ ຕົກຄ້າງໃນປີ
2015. ພ້ອມດຽວກັນນັນ
້ , ຈໍານວນລະເບີດລູກຫວ່ານ ກໍພ
່ ບ
ົ ເຫັນ
ຫຼາຍຂຶນ
້ ກວ່າເກົາ່ ຕໍເ່ ຮັກຕາທຽບໃສ່ແຕ່ກອນ.
ພືນ
້ ທີທ
່ ງັ ໝົດທີຖ
່ ກ
ື ກວດກູໃ້ ນປີ 2018 ມີ 4,522 ເຮັກຕາ, ທຽບໃສ່
ປີກາຍນີແ
້ ມ່ນຫຼດ
ຸ ລົງ33ສ່ວນຮ້ອຍ,ແຕ່ຈາໍ ນວນລະເບີດລູກຫວ່ານ
ພັດພົບເຫັນຫຼາຍຂຶນ
້ ກວ່າເກົາ່ ເປັນສອງເທືອ
່ ທັງນີ້ ກໍຍ
່ ອ
້່ ນການນໍາ
ໃໍຊວ
້ ທ
ິ ກ
ີ ານສໍາຫຼວດແບບໃໝ່. ຍິງ່ ເຮົາສາມາດຮູໄ້ ດ້ຈາໍ ນວນພືນ
້ ທີ່
ຢືນຢັນວ່າມີ ລບຕ ຕົກຄ້າງໄດ້ໄວເທົາ່ ໃດ ຍິງ່ ເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດ
ວາງແຜນການກວດກູ້ ລບຕ ໄດ້ໄວຂຶນ
້ ແລະ ສາມາດຄິດໄລ່ຄວາມ
ຕ້ອງການທຶນທີຕ
່ ອ
້ ງການໄດ້ໄວເທົາ່ ນັນ
້ . ໃນປີ 2015 ທົວ
່ ຂະແໜງ
ການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ໄດ້ຮບ
ັ ທຶນທັງໝົດ 36,5 ລ້ານໂດລາ
ສຫລ.
ໃນປີ 2015 ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ປະກອບສ່ວນທຶນເຂົ້າໃນວຽກ
ງານແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ທັງໝົດ 4,82 ລ້ານໂດລາ ສຫລ, ຊຶ່ງຢູ່
ໃນລະດັບເກົ່າທຽບໃສ່ປີກາຍນີ້. ທຶນດັ່ງກ່າວປະກອບມີຄ່າເຊົ່າ
ຫ້ອງການ ຄຊກລ ແລະ ຄກລ, ຄ່າຍົກເວັ້ນພາສານໍາເຂົ້າພາຫະ
ນະ, ອຸປະກອບຮັບໃຊ້ວຽກງານຂອງບັນດາອົງການປະຕິບັດ
ງານຕ່າງໆ ແລະ ທຶນສະໜັບສະໜູນກອງເກັບກູ້ລະເບີດມະ
ນຸດສະທໍາກອງທັບ.
ສໍໍາລັບການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນທີ 1 ສິງຫາ, ການຄົບຮອບ 9
ປີຂອງວັນມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ສົນທິສັນຍາຕ້ານລະເບີດລູກຫວ່ານ
ນັ້ນ ຄຊກລ ໄດ້ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງຂຶ້ນ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມ
ຂອງທ່ານ ສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ ລັັດຖະມົນຕີຊ່ວຍກະຊວງ
ການຕ່າງປະເທດ, ຮອງປະທານ ຄຊກລ ແລະ ທ່ານນາງ
ຄາລີນາ ອິມໂມເນນ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ ສປຊ ເພື່ອການພັດ
ທະນາປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໃຫ້ກຽດຂຶ້ນກ່າວຄວາມເຫັນຕໍ່ວັນດັ່ງ
ກ່າວ. ໃນມື້ດຽວກັນນັ້ນ, ຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ຍັງ
ໄດ້ຈັດການແຂ່ງຂັນກິລາຂຶ້ນ ເພື່ອເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີ,

ໂຄສະນາລະດົມຂົນຂວາຍໃຫ້ບັນດາປະເທດຕ່າງໆໃນໂລກ
ເຂົ້າຮ່ວມລົງນາມ ແລະ ເປັນພາຄີຂອງສົນທິສັນຍາດັ່ງກ່າວ.
ໃນການແຂ່ງຂັນ ປະກອບມີ ການແຂ່ງຂັນເຕະບານ ແລະ ຕີ
ໝາກບູນ, ຈັດຂຶ້ນທີ່ໂຮງຮຽນຊັບພະວິຊາຊັ້ນກາງ ເຂົ້າຮ່ວມ
ໂດຍຕາງໜ້າບັນດາກະຊວງ, ບັນດາອົງການປະຕິບັດງານ, ບໍລິ
ສັດກວດກູ້ ລບຕ ທັງລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນ
ໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນ ລວມທັງໝົດປະມານ 250
ທ່ານ, ຊຶ່ງເຫັນໄດ້ບັນຍາກາດທີ່ຟົດຟື້ນ ແລະ ຄວາມມ່ວນຊື່ນ
ໄປພ້ອມໆກັບຜົນສໍາເລັດທີ່ຍາດມາໄດ້ຕະຫຼອດປີທີ່ຜ່ານມາ.
ໃນປີ 2018, ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ປະຕິບັດສົນທິສັນຍາຕ້ານ
ລະເບີດລູກຫວ່ານຢ່າງເອົາຈິງເອົາຈັງ ສະແດງອອກຫຼາຍໆເອ
ກະສານໄດ້ຖືກຮັບຮອງ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ
ມີການປັບປຸງ ແລະ ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ທ່ານ ສະເຫຼີມໄຊ
ກົມມະສິດ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໄດ້ນໍາ
ພາຜູ້ ແ ທນລາວເຂົ້ າ ຮ່ ວ ມກອງປະຊຸ ມ ທົ ບ ທວນຄັ້ ງ ທໍ າ ອິ ດ
ຂອງສົນທິສັນຍາຕ້ານລະເບີດລູກຫວ່ານ, ທີ່ຈັດຂຶ້ນທີ່ ດູໂບຼນິກ,
ໂຄຼເອເຊຍ, ລະຫວ່າງວັນທີ 7-11 ກັນຍາ 2015. ໃນກອງ
ປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ ໄດ້ອອກຄວາມ
ເຫັນຕໍ່ກອງປະຊຸມໃນພາກຜູ້ແທນລະດັບສູງ, ສ່ວນສະມາຊິກ
ຄົນອື່ນໆໃນຄະນະຜູ້ແທນ ກໍ່ໄດ້ພັດແບ່ງກັນອອກຄວາມເຫັນ
ຕໍ່ບັນດາຫົວຂໍ້ຕ່າງໆຂອງກອງປະຊຸມ. ກອງປະຊຸມທົບທວນ
ຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອທົບທວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາຕ້ານ
ລະເບີດລູກຫວ່ານໃນ 5 ປີຜ່ານມາ ຕັ້ງແຕ່ 2010 ທີ່ສົນທິສັນ
ຍາດັ່ງກ່າວ ຖືກຈັດຂຶ້ນເປັນຄັ້ງທໍາອິດຢູ່ວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ. ໃນ
ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 500 ຄົນ ທີ່ມາຈາກ
ບັນດາປະເທດຕ່າງໆໃນທົ່ວໂລກ. ກອງປະຊຸມໄດ້ລາຍງານວ່າ
ຫຼ າ ຍປະເທດແມ່ ນ ສໍ າ ເລັ ດ ການທໍ າ ລາຍຄັ ງ ສາງລະເບີ ດ ລູ ກ
ຫວ່ານ ແລະ ມີກົດໝາຍສະເພາະໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນ
ທິສັນຍາລະເບີດລູກຫວ່ານ ແນໃສ່ເພື່ອປ້ອງກັນຊີວິດ ແລະ ຊັບ
ສິນຂອງປະຊາຊົນພົນລະເຮືອນຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ກັນນັ້ນ, ສປຊ ຍັງສະໜອງຊ່ຽວຊານແຜນການ ແລະ ການ
ເງິນໃຫ້ແກ່ ຄຊກລ ຈົນຮອດເດືອນເມສາ 2015 ແລະ
ສະໜອງຊ່ ຽ ວຊານການເງິ ນ ຄົ ນ ໃໝ່ ຕື່ ມ ອີ ກ ຜູ້ ໜຶ່ ງ ໃຫ້ ແ ກ່
ຄຊກລ ແລະ ຄກລ ໃນເດືອນທັນວາ 2015. ນອກຈາກນັ້ນ,
ຍັງໄດ້ສະໜອງອາສາສະໜັກຂອງ ສປຊ ຕື່ມໃຫ້ອີກໜຶ່ງ
ຄົນ ເພື່ອໃຫ້ຄໍາປຶກສາແກ່ ຄຊກລ ແລະ ຄກລ ທາງດ້ານ
ການວາງແຜນ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຕັ້ງແຕ່ເດືອນຕຸລາ
2015 ເປັນຕົ້ນມາ.
JJ

ການສະໜັບສະໜູນຂອງ ສປຊ:
ໃນປີ 2018, ອົງການ ສປຊ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນໃນການສ້າງ
ຄວາມອາດສາມາດທາງດ້ານເຕັກນິກວິຊາການໃຫ້ແກ່ຫ້ອງ
ການ ຄຊກລ ແລະ ຄກລ, ຊຶ່ງສະແດງອອກຜົນສໍາເລັດໃນທັງ
ລະດັບກິດຈະກໍາ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບ.
ຕັ້ງແຕ່ປີ 2014 ເປັນຕົ້ນມາ, ສປຊ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຄໍາໝັ້ນ
ສັນຍາຂອງຕົນໃນການສະໜັບສະໜູນສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ
ວຽກງານແກ້ໄຂບັນາຫ ລບຕ ໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນ
ຫາ ລບຕ, ຊຶຶ່ງສະແດງອອກການພັດທະນາທາງດ້ານເຕັກນິກ
ວິຊາການຕ່າງໆ. ສໍາລັບວຽກວິຊາສະເພາະ ປະກອບມີດັ່ງລຸ່ມ
ນີ້:
JJ
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ຫົວໜ້າຊ່ຽວຊານທີ່ປຶກສາ – ຜູ້ກ່ຽວເລີ່ມປະຕິບັດໜ້າທີ່ແຕ່
ເດືອນກໍລະກົດ 2014 ເປັນຕົ້ນມາ ໂດຍໃຫ້ຄໍາປຶກສາແກ່
ຄຊກລ ແລະ ຄກລ, ຊຶ່ງຜູ້ກ່ຽວເຂົ້າມາໃນຊ່ວງທີີ່ວຽກງານ
ແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ກໍາລັງຢູ່ໃນຊ່ວງຫັນປ່ຽນຈາກການ
ຮ້ອງຂໍຈາກປະຊາຊົນເພື່ອກວດກູ້ ລບຕ ມາເປັນການສໍາ
ຫຼວດໃໝ່ຊອກຫາ ລບຕ ແທນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີຫຼາຍວຽກທີ່
ຜູ້ກ່ຽວຕ້ອງໄດ້ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເຮັດຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຜູ້ກ່ຽວຍັງໄດ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາກ່ຽວກັບ
ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໂຄງການ, ການລະດົມຂົນຂວາຍ
ທຶນ, ການສະໜອງຈັດຊື້ຕ່າງໆ, ການຈັດລຽງບູລິມະສິດ
ການສໍາຫຼວດ ແລະ ກວດກູ້ ລບຕ ແລະ ສ້າງແຜນການ
ຫຼາຍປີຂອງຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ. ພ້ອມດຽວ

JJ

ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການສະໜອງຈັດຊື້: ອົງການ
ສປຊ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນສ້າງຄວາມເຂັມ
້ ແຂງທັງ ດ້ານ
ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ສະໜອງວັດຖຸອຸປະກອນຕ່າງໆທີ່ຈໍາ
ເປັນ ເພື່ອໃຊ້ເຂົ້າໃນການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງວຽກງານແກ້ໄຂ
ບັນຫາ ລບຕ. ໃນປີ 2015, ອົງການ ສປຊ ໄດ້ສະໜັບສະ
ໜູ ນ ໃນການສະໜອງຈັ ດ ຊື້ ອຸ ປ ະກອນປ້ ອ ງກັ ນ ຄວາມ
ປອດໄພໃນເວລາເຮັັດວຽກຢູ່ສະໜາມ, ພາຫະນະ, ເຄື່ອງ
ກວດໂລຫະ ແລະ ດິນລະເບີດໃຫ້ແກ່ ຄກລ ແລະ ຈັດຊື້ອຸ
ປະກອນຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ກອງກວດກູ້ລະເບີດມະນຸດສະທໍາ
ກອງທັບ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ລົງປະ
ຕິບັດງານຕົວຈິງຢູ່ພາກສະໜາມ. ທຸກຂັ້ນຕອນໃນການສະ
ໜອງຈັ ດ ຊື້ ແ ມ່ ນ ປະຕິ ບັ ດ ຕາມກອບລວມລະບຽບການ
ຈັດຊື້ຂອງ ສປຊ ໃນທົ່ວໂລກ. ນອກຈາກນັ້ນ, ສປຊ ຍັງໃຫ້
ການສະໜັບສະໜູນ ຄຊກລ ໃນການສະໜັບສະໜູນໂຄງ
ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ ຮ່ວມກັັບສູນໂຄບ.
ສປຊ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນອົງການແມັກ ແລະ ເຮໂລທຼາດ
ເພື່ອເຮັດສໍາຫຼວດ ໂດຍນໍາໃຊ້ທຶນຂອງອົງການເອັດດີຊີ
ຂອງປະເທດສະວິດເຊີແລນ ແຕ່ສຸດທ້າຍແລ້ວ ເງິນຈໍາ
ນວນດັ່ງກ່າວ ກໍ່ບໍ່ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ ເນື່ອງຈາກວ່າ ກະຊວງການ
ຕ່າງປະເທດ ສະເໜີໃຫ້ເຮັດບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈເພື່ອ
ນໍາໃຊ້ເງິນດັ່ງກ່າວໃຫ້ລະອຽດ. ດັ່ງນັ້ນ, ທຶນດັ່ງກ່າວຈຶ່ງຖືກ
ໂອນກັບຄືນໃຫ້ແກ່ອົງການເອັດດີຊີ. ນອກຈາກນັ້ນ, ສປຊ
ຍັງສະໜັບສະໜູນຫ້ອງການ ຄຊກລ ແລະ ຄກລ ໃນການ
ຕິດຕາມການນໍາໃຊ້ທຶນປະຈໍາໄຕມາດ, ການກວດສອບ
ປະຈໍາປີ, ການປະສານງານກັບປະເທດຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ
ການປະຕິບັດໂຄງການ.
ການນໍາພາຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ – ສປຊ ແລະ
ທ່ າ ນເອກອັ ກ ຄະລະຖະທູ ດ ສະຫະລັ ດ ອາເມລິ ກ າປະຈໍ າ
ສປປ ລາວ ແມ່ນປະທານຮ່ວມຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາ
ລບຕ. ຕາມພາລະບົດບາດຕະຫຼອດໄລຍະທີຜ
່ າ່ ນມາ, ສປຊ
ໄດ້ເຮັດໜ້າທີຂ
່ ອງຕົນດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ເຫັນໄດ້ຈາກ
ການປ່ຽນແປງຫຼາຍໆຢ່າງໃນຂະແໜງການ ແຕ່ເຖິງຢ່າງ
ນັ້ນກໍ່ຕາມ ກໍ່ຍັງມີຂໍ້ຄົງຄ້າງທີ່ຕ້ອງໄດ້ສູ້ຊົນຕື່ມໃນອະນາ

ຄົດ. ສປຊ ໃນນາມປະທານຮ່ວມຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນ
ຫາ ລບຕ ໄດ້ນໍາພາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວິທີການສໍາ
ຫຼວດແບບໃໝ່ຊອກຫາ ລບຕ ແລະ ສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ
ແຫ່ງຊາດຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ, ຊຶ່ງທັງ
ສອງເອກະສານທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ ແມ່ນມີຜົນສໍາເລັດ
ເປັນກ້າວໆມາຕະຫຼອດການປະຕິບັດໃນໄລຍະ 2 ປີຜ່ານ
ມາ. ໃນກອງປະຊຸມຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ໃນປີ
2015, ສປຊ ໄດ້ຮັບສຽງສະໜັບສະໜູນໃຫ້ສຸມໃສ່ວຽກບູ
ລິມະສິດເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງກົນໄກການຈັດລຽງບູລິ
ມະສິດສໍາລັບການກວດກູ້ ລບຕ ແລະ ສ້າງນະໂຍບາຍ
ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ ໃຫ້ເຊື່ອມສານກັບ
ກອບລວມການຊ່ວຍເຫຼືອຄົນພິການ. ວຽກບູລິມະສິດດັ່ງ
ກ່າວຂ້າງເທິງນີ້ ເຮັດໃຫ້ບັນດາປະເທດຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ ບັນ
ດາອົງການປະຕິບັດງານ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງແຂງ
ແຮງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການສະໜັບສະໜູນຂອງ ສປຊ ທາງ
ດ້ານການໂຄສະນາລະດົມຂົນຂວາຍ ແລະ ການສະໜອງ
ຊ່ຽວຊານທີ່ປຶກສາ ແມ່ນໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປະ
ຕິ ບັ ດ ບັ ນ ດາເປົ້ າ ໝາຍຕ່ າ ງໆຂອງຂະແໜງການທີ່ ປິ່ ນ
ອອ້ມ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ແຜນພັດທະນາເສດຖະ
ກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ 8 ໂດຍສະເພາະແມ່ນເອກະ
ສານແນະນໍາກ່ຽວກັບການຈັດລຽງບູລິມະສິດການກວດກູ້
ລບຕ ທີ່ໄດ້ຖືກພັດທະນາຂຶ້ນຢ່າງມີສ່ວນຮ່ວມຈາກຫຼາຍ
ພາກສ່ວນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ສປຊ ຍັງໄດ້ຊ່ວຍ ສປປ ລາວ
ໃນການກະກຽມເອກະສານສໍາຄັນຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ຄະນະຜູ້
ແທນລາວເຂົາ້ ຮ່ວມກອງປະຊຸມສາກົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ກອງປະຊຸມສົນທິສນ
ັ ຍາຕ້ານລະເບີດລູກຫວ່ານ.
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ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ - ການສະໜັບສະໜູນດ້ານນີ້
ສປຊ
ແມ່ນອີງໃສ່ຜົນການປະເມີນຂີດຄວາມ
ສາມາດການ ຈັດຕັ້ງຂອງ ຄຊກລ ແລະ ຄກລ
ມາເປັນບ່ອນອີງໃນການ
ສະໜັບສະໜູນ
ໂດຍໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ສິດກັບສອງ
ໜ່ວຍງານນີ້
ໃນການຈັດບູລິມະສິດບັນດາໜ້າວຽກ
ແລະ
ແຜນປະຕິບັດງານອອກມາ.
ຢູ່ໃນເອກະສານການ
ປະເມີນຜົນທີ່ປະຕິບັດໂດຍ ສປຊ ແມ່ນຫາກໍ່ສໍາເລັດໃນ
ເດືອນຕຸລາ 2015 ໂດຍປະກອບມີຜົນການປະເມີນຜົນ,
ຂໍ້ແນະນໍາຕ່າງໆ ແລະ ທິດໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ
ໃນຕໍ່ໜ້າໃນແກ່ ຄຊກລ ແລະ ຄກລ. ສະນັ້ນ, ໃນສະ
ເພາະໜ້ານີ້ ສປຊ ແມ່ນຈະສຸມໃສ່ສະໜອງຄໍາປຶກສາ
ຕ່າງໆທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອເຮັດໃຫ້ ຄຊກລ ແລະ ຄກລ ມີ
ຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ສາມາດປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນໄດ້
ເປັນຢ່າງດີ ແລະ ເປັນເຈົ້າການຕົນເອງໃນການແກ້ໄຂ
ບັນຫາ ລບຕ ໃນອະນາຄົດ.
ການລະດົມຂົນຂວາຍທຶນ - ສປຊ ໄດ້ເປັນແກນຫຼັກໃນ
ການໂຄສະນາລະດົມຂົນຂວາຍທຶນຈາກບັນດາປະເທດ
ຕ່າງໆເຂົ້າໃນຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ຕະ
ຫຼອດປີ 2015 ເຮັດໃຫ້ມີທຶນສະໜັບສະໜູນເຂົ້າໃນການ
ປະຕິບັດແຜນການປະຈໍາປີຂອງ ຄຊກລ ແລະ ຄກລ
ເປັນຈໍານວນຫຼາຍພໍສົມຄວນ.ຕະຫຼອດປີ 2015 ສປຊ
ໄດ້ຕົກລົງເຊັນສັນຍາຮ່ວມກັນ ເປັນໄລຍະເວລາ 3 ປີ
ກັບອົງການກອຍກາຂອງປະເທດ ສ ເກົາຫຼີ ເພື່ອສະໜັບ
ສະໜູນສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ ຄຊກລ ແລະ ກອງ
ກວດກູ້ລະເບີດມະນຸດສະທໍາກອງທັບ. ນອກຈາກນັ້ນ,
ກໍ່ຍັງໄດ້່ຮັບທຶນເພີ່ມຕື່ມຈາກອົງການເອັດດີຊີຂອງປະ
ເທດສະວິດເຊີແລນ, ການາດາ, ລຸກຊໍາບວກ ແລະ ອົດ
ສະຕາລີ ອີກດ້ວຍ.

ລາຍງານການເງິນຂອງ ຄຊກລ ໃນປີ 2018
Actual Expenditures per Cost Classification (in USD)
For the Year Ended, 1 January - 31 December 2018
ລາຍລະອຽດ
Personnel Costs

ຜ່ານອົງການ ສປຊ

ຜ່ານການຮ່ວມ
ມືສອງຝ່າຍ

ລວມ

ຄິດເປັນ%

712,981.20

712,981.20

59%

Travel - Local

70,572.47

70,572.47

6%

Rental and Maintenance - Equipment

58,590.55

58,590.55

5%

Stationery and Office Supplies

18,338.74

18,338.74

2%

Rental and Maintenance - Premises

15,188.44

15,188.44

1%

Utilities

9,693.16

9,693.16

1%

Phone and Internet Charges

8,167.25

8,167.25

1%

Insurance

995.74

995.74

0%

Storage

338.62

338.62

0%

Bank Charges

179.45

179.45

0%

Postage and Pouch

101.22

101.22

0%

Operating Costs

Sundries

14,456.40

84,270.13

98,726.53

8%

196,622.04

84,270.13

280,892.17

23%

Special Operating Costs
GMS & Implementation Support Service

80,023.37

80,023.37

7%

Materials and Goods

50,144.90

50,144.90

4%

Printing and Publications

33,576.14

33,576.14

3%

Trainings, Workshops and Conferences

31,428.40

31,428.40

3%

Translation Costs

5,869.42

5,869.42

1%

Audit Fees

2,905.00

2,905.00

0%

Forex Gain (Loss)

4,733.42

4,733.42

0%

208,680.65

208,680.65

17%

3,404.60

3,404.60

0%

3,404.60

3,404.60

0%

Non-Expendable Equipment
Machinery and Equipment

Total
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1,121,688.49

84,270.13

1,205,958.62

100%

ງົບປະມານ ສົມທຽບ ລາຍຈ່າຍຕົວຈິງ ລວມທັງໝົດ
ແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ ເຖິງ 31 ທັນວາ 2018
ແຫຼ່ງທຶນ
ຜ່ານອົງການ ສປຊ

ຜ່ານການຮ່ວມ
ມືສອງຝ່າຍ

ຊ່ອງຫວ່າງທຶນ

ງົບປະມານ

1,453,961.22

ລາຍຈ່າຍຕົວຈິງ

1,121,688.49

84,270.13

332,272.73

-84,270.13

ເງິນທີ່ຍັງເຫຼືອ
ລາຍຈ່າຍຕົວຈິງ / ງົບປະມານ (%)

524,456.99

ລວມ
1,978,418.21
1,205,958.62

524,456.99

772,459.59

0%

61%

ເງິນທີ່ຍັງເຫຼືອ

ລາຍຈ່າຍຕົວຈິງ /
ງົບປະມານ (%)

77%

ງົບປະມານ ສົມທຽບ ລາຍຈ່າຍຕົວຈິງ ແຍກເປັນແຕ່ລະກິດຈະກໍາ
ແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ ເຖິງ 31 ທັນວາ 2018
ກິດຈະກໍາ

ງົບປະມານ

ການປັບປຸງການຈັດຕັ້ງ

ລາຍຈ່າຍຕົວຈິງ

1,306,908.21

817,630.91

489,277.3

63%

ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ

150,042.00

134,963.47

15,078.53

90%

ການປະສານງານ

155,352.00

106,386.49

48,965.51

68%

90,824.00

74,726.82

16,097.18

82%

187,426.00

33,504.83

153,921.17

18%

78,156.00

28,191.34

49,964.66

36%

9,710.00

10,554.76

844.76

109%

1,978,418.21

1,205,958.62

772,459.59

61%

ການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ
ການກວດກູ້ ລບຕ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາສາກົນ
ການສະໜັບສະໜູນກອງກວດກູ້ລະເບີດມະ
ນຸດສະທໍາກອງທັບ
ລວມ

-

ງົບປະມານ ສົມທຽບ ລາຍຈ່າຍຕົວຈິງ ແຍກເປັນແຕ່ລະປະເທດຜູ້ໃຫ້ທຶນ
ແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ ເຖິງ 31 ທັນວາ 2018
ງົບປະມານ

ລາຍຈ່າຍຕົວຈິງ

ເງິນທີ່ຍັງເຫຼືອ

ລາຍຈ່າຍຕົວຈິງ /
ງົບປະມານ (%)

ໄອແລນ

498,512.47

435,980.08

62,532.39

87%

ອີຢູ

409,484.19

314,950.20

94,533.99

77%

ກອຍກາ

178,122.43

179,741.52

1,619.09

101%

ນິວຊີແລນ

138,017.47

75,071.77

62,945.70

54%

ລຸກຊໍາບວກ

177,822.66

68,154.25

109,668.41

38%

ການາດາ

25,002.00

24,871.70

130.30

99%

ສ. ເກົາຫຼີ

27,000.00

22,918.97

4,081.03

85%

1,453,961.22

1,121,688.49

332,272.73

77%

84,270.13

- 84,270.13

524,456.99

-

524,456.99

0%

1,978,418.21

1,205,958.62

772,459.59

61%

ຜ່ານອົງການ ສປຊ

-

ຜ່ານການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ
ບໍລິສັດສະເຕີລິ້ງ
ຊ່ອງຫວ່າງທຶນ
ລວມ
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Summary of Fund Balances (in USD)
As of 31 December 2018
ສັງລວມທຶນທີ່ຍັງເຫຼືອ (ໂດລາ ສຫລ)
ຮອດວັນທີ 31 ທັນວາ 2018
Fund Balance,
1 Jan. 2018

Funds Received

5,565.21

445,576.00

Funds Used

Fund Balance,
31 Dec. 2018

% to Total

ຜ່ານອົງການ ສປຊ
ໄອແລນ
ອີຢູ
ກອຍກາ
ນິວຊີແລນ
ລຸກຊໍາບວກ
ການາດາ

162,926.66

435,980.08

15,161.13

314,950.20

(152,023.54)

73,177.52

106,564.00

179,741.52

0

198,673.43

10,228.00

75,071.77

133,829.66

(737.18)

164,964.00

68,154.25

96,072.57

21,826.19

3,055.00

24,871.70

9.49

25,000.00

22,918.97

2,081.03

461,431.83

755,387.00

1,121,688.49

95,130.34

36%

109,466.00

143,515. 00

84,270.13

168,710.87

64%

570,897.83

898,902.00

1,205,958.62

263,841.21

100%

ສ. ເກົາຫຼີ
ຜ່ານການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ
ບໍລິສັດສະເຕີລິ້ງ
ລວມ
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ລະບຽບການສໍາຫຼວດ ແລະ ກວດກູ້ ລບຕ ຢູ່ ສປປ ລາວ
ຂັ້ນຕອນທີ 1: ການສໍາຫຼວດບໍ່ແມ່ນວິຊາການ
ການສໍາຫຼວດບໍ່ແມ່ນວິຊາການ “ເອັນທີເອັດສ໌” ແມ່ນຂະບວນການເກັບກຳ ແລະ ວິເຄາະຂໍ້ມູນ
ໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງກວດ ລບຕ. ການວິເຄາະຂໍ້ມູນປະກອບມີ: ຂໍ້ມູນການຖິ້ມລະເບີດຂອງ
ອາເມລິກາ; ບົດລາຍງານການເກີດອຸບດ
ັ ເຫດ; ຂໍມ
້ ນ
ູ ການກວດກູ້ ລບຕ, ການທຳລາຍ ລບຕ ທີບ
່ ນ
ັ
ທຶກໃນຖານຂໍມ
້ ນ
ູ ລບຕ ແຫ່ງຊາດ; ບົດລາຍງານຜົນສໍາເລັດການສຳຫຼວດ ແລະ ກວດກູ້ ລບຕ ແລະ
ການລາຍງານຈາກປະຊາຊົນ.

ຂັ້ນຕອນທີ 2: ການສໍາຫຼວດວິຊາການ
“ການສຳຫຼວດວິຊາການ” (ທີເອັດສ໌) ແມ່ນຂະບວນການເກັບກຳ ແລະ ວິເຄາະຂໍ້ມູນ ໂດຍນໍາໃຊ້
ເຄືອ
່ ງກວດ ລບຕ. ການສຳຫຼວດວິຊາການ ແມ່ນສ້າງເປັນບ໋ອກຂະໜາດ 50 ແມັດ ຄູນ 50 ແມັດ
ເພືອ
່ ບໍລຫ
ິ ານຈັດການ ແລະ ຄວບຄຸມການສຳຫຼວດ. ການສໍາຫຼວດວິຊາການ ແມ່ນດຳເນີນໄປໂດຍ
ອີງໃສ່ຂມ
້ໍ ນ
ູ ຫຼກ
ັ ຖານ ລບຕ ທີໄ
່ ດ້ຮບ
ັ ຈາກການສຳຫຼວດບໍແ
່ ມ່ນວິຊາການ ເປັນຈຸດເລີມ
່ ຕົນ
້ ຂອງການ
ສຳຫຼວດວິຊາການ ແລະ ຈະຂະຫຍາຍອອກໄປທຸກທິດທາງເພືອ
່ ຊອກຫາ ລບຕ ຫຼື ສະເກັດ ຈົນ
ກວ່າຈະບໍພ
່ ບ
ົ ລບຕ ຫຼື ສະເກັດ ແລ້ວຈຶງ່ ຢຸດ. ການໝາຍສີຂອງບ໋ອກ ປະກອບມີຫາຼ ຍສີ ແລະ ຈະ
ມີສສ
ີ ະເພາະໝາຍບ໋ອກທີຢ
່ ນ
ື ຢັນວ່າມີ ລບຕ ຕົກຄ້າງ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຮບ
ັ ການກວດກູອ
້ ອກ. ວິທີ
ການດັງ່ ກ່າວແມ່ນ ເປັນວິທກ
ີ ານທີດ
່ ຫ
ີ າຼ ຍໃນການກໍານົດຂອບເຂດການຕົກຄ້າງຂອງ ລບຕ ແລະ ນໍາ
ມາວາງແຜນການກວດກູ້ ລບຕ ໄດ້ຢາ່ ງຖືກຈຸດ ແລະ ຖືກຕ້ອງ.

ຂັ້ນຕອນທີ 3: ການກວດກູ້ ລບຕ
“ການກວດກູ້” ແມ່ນການເຄື່ອນຍ້າຍ ຫຼື ທໍາລາຍ ລບຕ ຈາກພື້ນທີ່ໆຢືນຢັນວ່າມີ ລບຕ ຕົກຄ້າງ
ດ້ວຍລະດັບຄວາມເລິກທີ່ແນ່ນອນໃດໜຶ່ງ. ຄວາມເລິກຕໍ່າສຸດຂອງການກວດກູ້ ຈະຢູ່ທີ່ 25 ຊັງຕີ
ແມັດ, ຊຶ່ງເປັນລະດັບທີ່ສາມາດກວດຈັບເຫັນ ລບຕ ທີ່ຢູ່ເທິງໜ້າດິນ ແລະ ລບຕ ທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ພື້ນ
ດິນໃນລະດັບຕື້ນ. ການກວດກູ້ ແມ່ນຈະກວດກູ້ພື້ນທີ່ຢຶນຢັນວ່າມີ ລບຕ ຕົກຄ້າງທີ່ຜ່ານການຢືນ
ຢັນຈາກການເຮັດການສໍາຫຼວດວິຊາການ, ຊຶງ່ ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດພົບເຫັນລະເບີດລູກຫວ່ານ ຫຼື
ລບຕ ຊະນິດອືນ
່ ໆ ໄດ້ຫາຼ ຍຂຶນ
້ ກວ່າເກົາ່ .
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ຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ

ອົງການ
ປະຕິບັດງານ

ອົງການປະຕິບັດງານກວດກູ້ ລບຕ, ການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ,
ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ

18

ອົງການປະຕິບັດງານເພື່ອມະນຸດສະທໍາ
ໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດ (ຄກລ)
ກິດຈະກໍາໃນປີ 2018:

ໃນປີ 2018, ຄກລ ໄດ້ດໍາເນີນການສໍາຫຼວດ, ກວດກູ້ ລບຕ
ແລະ ໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ ຢູ່ 9 ແຂວງທີ່ມີ
ລບຕ ຕົກຄ້າງຄື: ອັດຕະປື, ຈໍາປາສັກ, ຫົວພັນ, ຄໍາມ່ວນ, ຫຼວງ
ພະບາງ, ສາລະວັນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ເຊກອງ ແລະ ຊຽງ
ຂວາງ, ຊຶ່ງຜົນງານປະກອບມີ:
JJ

JJ

JJ

JJ

JJ

JJ

ກວດກູ້ເນື້ອທີ່ 1,973 ເຮັກຕາ, ຊຶຶ່ງເນື້ອທີ່ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ
ເປັນພື້ນທີ່ໆຢືນຢັນວ່າມີ ລບຕ ຕົກຄ້າງ;
ດໍາເນີນການທໍາລາຍເຄື່ອນທີ່ 1,623 ເທື່ອຄັ້ງ ຢູ່ໃນ 947
ບ້ານ;
ສ້າງພື້ນທີ່ຢືນຢັນວ່າມີ ລບຕ ຕົກຄ້າງ ໄດ້ 3,634 ເຮັກຕາ
ຜ່ານການສໍາຫຼວດວິຊາການ;
ໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ ຢູ່ 548 ບ້ານ, ຊຶ່ງ
ມີຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 183,155 ຄົນ;
ສໍາເລັດການສໍາຫຼວດວິຊາການຢູ່ 2,278 ຄັ້ງ ຢູ່ໃນ 1,176
ບ້ານ;
ກວດກູ້ ລບຕ ໃນພື້ນທີ່ຂອງໂຮງຮຽນ, ສະຖານທີ່ນໍ້າປະ
ປາ, ຖະໜົນຫົນທາງ, ສຸກສາລາ ແລະ ໂຄງການອື່ນໆ.

ກິດຈະກໍາເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງຄວາມ
ປອດໄພໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ, ປະຊາຊົນສາມາດນໍາໃຊ້ດນ
ິ ເຂົາ
້ ໃນ
ການຜະລິດກະສິກໍາ ແລະ ການພັດທະນາຕ່າງໆ ແລະ ສິ່ງສໍາ
ຄັນແມ່ນຈະເປັນຂໍ້ມູນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການກໍານົດຂອບເຂດ
ການຕົກຄ້າງຂອງ ລບຕ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໃນອະນາຄົດ. ທຸກ
ກິດຈະກໍາ ຄກລ ປະຕິບັດໂດຍສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານແຫ່ງ
ຊາດ. 87 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງເນືອ
້ ທີໆ
່ ຖືກກວດກູແ
້ ມ່ນດິນກະສິກາໍ .
ປີ 2018 ແມ່ນປີທໍາອິດທີ່ ຄກລ ເລີ່ມປະຕິບັດຢ່າງເຕັມສ່ວນ
ວິທີການສໍາຫຼວດໃໝ່ຊອກຫາ ລບຕ ຮ່ວມກັບບັນດາອົງການ
ປະຕິບັດງານອື່ນໆໃນຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ. ວິທີ
ການດັ່ງກ່າວ ສາມາດກວດກູ້ ລບຕ ໄດ້ໄວ ແລະ ປະຕິບັດງານ
ມີປະສິດທິຜົນຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ເນື່ອງຈາກວ່າ ກວດກູ້ບ່ອນທີ່
ມີ ລບຕ ຕົກຄ້າງແທ້ໆ.

ຕະຫຼອດປີ 2018, ອົງການ ສປຊ ໄດ້ສະໜອງຊ່ຽວຊານທີ່ປຶກສາ
ເພື່ອສະໜັບສະໜູນສ້າງຄວາມເຂັ້ນແຂງໃຫ້ ຄກລ ໃນການປະ
ຕິບັດແຜນການ, ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງການເງິນ ລວມທັງ ໃຫ້
ການແນະນໍາກ່ຽວກັບວິທີຖ່າຍໂອນຈາກການກວດກູ້ ລບຕ ອີງ
ໃສ່ການຮ້ອງຂໍ ມາເປັນການປະຕິບັດວິທີການສໍາຫຼວດແບບ
ໃໝ່ຊອກຫາ ລບຕ ແລະ ຊ່ວຍລັດຖະບານລາວໃນການຄົ້ນ
ຄ້ ວ າຮ່ າ ງແຜນການຫຼ າ ຍປີ ຂ ອງຂະແໜງການແກ້ ໄ ຂບັ ນ ຫາ
ລບຕ. ນອກຈາກນັ້ນ, ສປຊ ຍັງໄດ້ສະໜອງທີ່ປຶກສາທາງດ້ານ
ແຜນການໃຫ້ແກ່ ຄກລ ເພື່ອສ້າງສາຍພົວພັນທີ່ແໜ້ນແກ່ນ
ກັບປະເທດຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ລະດົມຂົນຂວາຍທຶນ, ດຶງເອົາຜູ້ໃຫ້ທຶນ
ໃໝ່ເຂົ້າມາສະໜັບສະໜູນ ຄກລ ແລະ ສ້າງແຜນການໃນອະ
ນາຄົດ. ສປຊ ຈະສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ສິດກັບ ຄກລ ໃນການ
ຄົ້ນຄ້ວາສ້າງເອກະສານໂຄງການໃໝ່
ທີ່ຈະເລີ່ມຂຶ້ນແຕ່ປີ
2017 ເປັນຕົ້ນໄປ.
ອົງການສະເຕີລິ້ງ ຍັງໄດ້ສະໜອງທີ່ປຶກສາໃຫ້ແກ່ ຄກລ ເຊັ່ນ
ດຽວກັນ ໂດຍທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກກະຊວງການຕ່າງປະ
ເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ເພື່ອຊ່ວຍ ຄກລ ໃນການປະຕິບັດ
ການສໍາຫຼວດແບບໃໝ່ຊອກຫາ ລບຕ ແລະ ສ້າງແຜນການ
ກວດກູ້ໃນອະນາຄົດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ກໍ່ຍັງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ
ສໍາມະນາຂຶ້ນຢູ່ແຂວງອັດຕະປື ແລະ ຄໍາມ່ວນ ໃຫ້ແກ່ພະນັກ
ງານຂອງ ຄກລ ຢູ່ 9 ແຂວງ; ລົງຕິດຕາມກວດກາຢູ່ພາກສະ
ໜາມຮ່ວມກັບ ຄຊກລ; ພັດທະນາການນໍາໃຊ້ລະບົບເຂົ້າໃນ
ການປະຕິບັດງານຢູ່ພາກສະໜາມ. ເຄື່ອງມືດັ່ງກ່າວນີ້ ສາມາດ
ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນການສໍາຫຼວດໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ. ອົງການສະເຕີລິ້ງ ຍັງ
ໄດ້ສະໜັບສະໜູນທີມກວດກາຄຸນນພາບ 3 ທີມຂອງ ຄກລ
ເພື່ອກວດກາຄຸນນະພາບການສໍາຫຼວດ ແລະ ກວດກູ້ ລບຕ ຢູ່
ພາກສະໜາມອີກດ້ວຍ. ຄກລ ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ສິດກັບອົງການ
ສະເຕີລິ້ງ
ໃນການກະກຽມບົດສະເໜີໂຄງການໃນເດືອນຕຸ
ລາ 2015 ເພື່ອຍື່ນສະເໜີຕໍ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະ
ລັດອາເມລິກາ ເພື່ອຂໍທຶນສະໜັບສະໜູນ 17 ທີມໃຫ້ກັບຄືນ
ມາປະຕິບັດງານຢູ່ 6 ແຂວງໄດ້ຄືເກົ່າ.
ໃນປີ 2018, ຄກລ ສາມາດເລີ່ມປະຕິບັດໂຄງການໃໝ່ໂດຍ
ການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການໄຈກາ ໂດຍປະກອບມີ ການ
ສ້ າ ງຄວາມເຂັ້ ມ ແຂງໃນການສ້ າ ງແຜນ/ຕິ ດ ຕາມກວດກາ
ແລະ ບໍລິການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ. ນອກຈາກນັ້ນ, ອົງ
ການໄຈກາ ຍັງໄດ້ສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນໂຄງການຮ່ວມມືໃຕ້ໃຕ້ ລະຫວ່າງ ຄກລ ແລະ ອົງການຊີແມັກຂອງກໍາປູເຈຍ, ຊຶ່ງກໍ່
ເປັນການຮ່ວມມືໄລຍະທີ່ສອງແລ້ວລະຫວ່າງສອງອົງການດັ່ງ
ກ່າວນີ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄກລ ຍັງໄດ້ຮັບອາສາສະໜັກຈາກອົງ
ການໄຈກາ ໃຫ້ມາຊ່ວຍໃນການຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ທາງດ້ານ
ໄອທີ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ຄກລ ອີກດ້ວຍ.
ຄກລ ໄດ້ສືບຕໍ່ໂຄງການສ້າງສັນຕິພາບ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະ
ໜູນຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດຢີ່ປຸ່ນ. ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງ
ການແມ່ນເລັ່ງລັັດການກວດກູ້ ລບຕ ໂດຍນໍາໃຊ້ເຄື່ອງກົນຈັກ
ຕັດຫຍ້າ ທີ່ຈະເລີ່ມດໍາເນີນງານໃນປີ 2019 ນີ້. ພ້ອມດຽວກັນ
ນັ້ນ, ກໍ່ຍັງໄດ້ຮັບທຶນສໍາລັບການປະຕິບັດງານຈໍານວນໜຶ່ງ, ທຶນ
ສໍາລັບປຸກສ້າງຫໍພັກຢູ່ 3 ແຂວງພາກໃຕ້ ທີ່ເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງໃນ
ປີ 2015.
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ຄກລ ແລະ ອົງການເຈມັດ ໄດ້ຮ່ວມກັນປະຕິບັດໂຄງການ 3 ປີ
ເລີ່ມແຕ່ປີ 2018 ເປັນຕົ້ນມາ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ ປະກອບມີ
ການປຸກສ້າງຫ້ອງຮຽນໃໝ່, ປັບປຸງຄືນສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະ
ດວກຢູທີ່ສູນຝຶກອົບຮົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ຍັງໄດ້ຮັບຊ່ຽວຊານ
ເພື່ ອ ມາຝຶ ກ ສອນພະນັ ກ ງານວິ ຊ າການລາວໃນການນໍ າ ໃຊ້
ເລື່ອຍຕັດບົມ. ໃນປີ 2018, ຊ່ຽວຊານທໍາລາຍ ລບຕ ຂັ້ນສູງ
28 ຄົນ, ຫົວໜ້າທີມ 38 ຄົນ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ
ເຕັກນິກໃນການທໍາລາຍ ລບຕ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຕັດ
ບົມດ້ວຍເລື່ອຍໄຟຟ້າ; ນັກທໍາລາຍ ລບຕ 12 ຄົນ ສໍາເລັດການ
ຝຶກອົບຮົມຂັ້ນພື້ນຖານການທໍາລາຍ ລບຕ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ,
ຍັງສໍາເລັດການປຸກສ້າງຫ້ອງຮຽນໃໝ່, ຫ້ອງນໍ້າ ແລະ ຫ້ອງອາບ
ນໍ້າອີກດ້ວຍ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ຄກລ ຍັງໄດ້ສືບຕໍ່ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ
ໂຄງການລາວ-ອົດສະຕາລີ ພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ໃນຊົນ
ນະບົດ ໂດຍກວດກູ້ ລບຕ ຮັບໃຊ້ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ເພື່ອອໍາ
ນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ ແ ກ່ ກິ ດ ຈະກໍ າ ພັ ດ ທະນາຕ່ າ ງໆຢູ່
ແຂວງສາລະວັນ, ຈໍາປາສັກ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ ສົ່ງຜົນ
ໃຫ້ປະຊາຊົນຫຼາຍຮ້ອຍຄົວເຮືອນ ສາມາດເຮັດການປູກຝັງ
ລ້ຽງສັດ ເຮັດໃຫ້ມີລາຍໄດ້ຈຸນເຈືອຄອບຄົວ.
ສູນຢ້ຽມຢາມຂອງ ຄກລ ຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຍັງໄດ້ຮັບການ
ເປີດໃຫ້ບໍລິການຄືນໃໝ່ໃຫ້ຄົນເຂົ້າມາຢ້ຽມຊົມ ໂດຍການສະ
ໜັບສະໜູນຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຄ້າຂອງ
ອົດສະຕາລີ.
ຄກລ ຍາມໃດກໍ່ເສີມສ້າງສາຍສໍາພັນທີ່ດີກັບບັນດາອົງການ
ປະຕິບັດງານອື່ນໆ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຄກລ ຊຽງຂວາງ ທີ່ພວມດໍາ
ເນີນງານຮ່ວມກັບອົງການເອັນພີເອ ໃນການເຮັດການສໍາຫຼວດ
ບໍ່ແມ່ນວິຊາການ ແລະ ວິຊາການຢູ່ 4 ເມືອງຂອງແຂວງຊຽງ
ຂວາງ ໂດຍທຶນສະໜັບສະໜູນຂອງລັດຖະບານອັງກິດ. ພ້ອມ
ດຽວກັນນັ້ນ, ໃນປີ 2018 ຄກລ ໄດ້ເລີ່ມກວດກູ້ພື້ນທີ່ໆຢືນຢັນ
ວ່າມີ ລບຕ ຕົກຄ້າງ ທີ່ອົງການເອັນພີເອ ສໍາຫຼວດມາໄດ້ ຢູ່
ແຂວງສາລະວັນ, ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປື ອີກດ້ວຍ.
ຜົນສໍາເລັດຕົ້ນຕໍຂອງ ຄກລ ອີກຢ່່ງໜຶ່ງແມ່ນການທີ່ໄດ້ເຂົ້າ
ຮ່ວມກອງປະຊຸມທົບທວນຄັ້ງທໍາອິດຂອງສົນທິສັນຍາຕ້ານລະ
ເບີດລູກຫວ່ານ ທີ່ຈັດຂຶ້ນທີ່ດູໂບຼນິກ, ປະເທດໂຄຼເອເຊຍ ໃນ
ເດືອນກັນຍາ 2018.

ຜົນສໍາເລັດໃນປີ 2018:

ຜົນສໍາເລັດອັນພົ້ນເດັ່ນກໍ່ແມ່ນການປະຕິບັດວິທີການສໍາຫຼວດ
ໃໝ່ຊອກຫາ ລບຕ. ວິທີການດັ່ງກ່າວນີ້ ເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດພົບ
ເຫັນລະເບີດລູກຫວ່ານເພີ່ມຂຶ້ນຕໍ່ເຮັກຕາ ຈາກ 7 ໜ່ວຍໃນປີ
2017 ຂຶ້ນເປັນ 22 ໝ່ວຍໃນປີ 2018. ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ ຄກລ
ສາມາດພົບເຫັນລະເບີດລູກຫວ່ານໄດ້ດ້ວຍວິທີທີ່ມີປະສິດທິ
ຜົນ ແລະ ວ່ອງໄວຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ເຮັດໃຫ້ສາມາດປົດປ່ອຍເນື້ອທີ່
ດິນໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພແກ່ປະຊາຊົນໄດ້ໄວຂຶ້ນ.
ແຕ່ເຖິງຢ່າງນັ້ນກໍ່ຕາມ, ການປ່ຽນແປງກໍ່ຍ່ອມຕາມມາດ້ວຍສິ່ງ
ທ້າທາຍຢູສ
່ ະເໜີ ເນືອ
່ ງຈາກວ່າ ການທີຈ
່ ະຮັບປະກັນການກວດ
ກູ້ພື້ນທີ່ໆມີ ລບຕ ຕົກຄ້າງນັ້ນ ແມ່ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທີມງານກວດ
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ກູ້ ລບຕ ຂອງ ຄກລ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດງານຢູ່ທຸກພື້ນທີ່ ເຖິງແມ່ນ
ວ່າ ຈະເປັນພື້ນທີ່ຕຶບໜາ ແລະ ຍາກທີ່ຈະເຂົ້າເຖິງກໍ່ຕາມ ເປັນ
ຕົ້ນແມ່ນ ຢູ່ເທິງພູ ຫຼື ເປັນພື້ນທີ່ຕຶບໜາ. ເຖິງແມ່ນວ່າສົງຄາມ
ຈະສິ້ນສຸດລົງເປັນເວລາ 40 ປີແລ້ວກໍ່ຕາມ, ແຕ່ລະເບີດລູກ
ຫວ່ານກໍ່ຍັງຢູ່ບ່ອນນັ້ນຄືເກົ່າບໍ່ຫາຍໄປໃສ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ໄບ
ຫຍ້າກໍ່ຄ່ອຍໆປົກຄຸມເອົາໄວ້, ຊຶ່ງບາງພື້ນທີ່ກໍ່ຍາກທີ່ຈະເຂົ້າ
ໄປເຖິງ. ພະນັກງານຄົນໜຶ່ງຢູ່ໃນທີມກວດກູ້ ລບຕ ຢູ່ແຂວງ
ຊຽງຂວາງ ຊື່ທ້າວ ສີທັດ ສິດທະວົງແສງ ເລົ່າໃຫ້ຟັງກ່ຽວກັບສິ່ງ
ທ້າທາຍໃນການເຮັດການສໍາຫຼວດວິຊາການ ແລະ ການກວດ
ກູພ
້ ນ
ື້ ທີຢ
່ ນ
ື ຢັນວ່າມີ ລບຕ ຕົກຄ້າງ, ຊຶງ່ ບາງພືນ
້ ທີແ
່ ມ່ນຫຍຸງ້ ຍາກ
ຕໍ່ການເຂົ້າເຖິງ ເຮັດໃຫ້ການກວດກູ້ຊັກຊ້າ ຍ້ອນມີ ລບຕ ຕົກ
ຄ້າງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໃຊ້ດິນລະເບີດຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າ
ເກົ່າ ແລະ ຍາກຕໍ່ການລາຍງານ ເນື່ອງຈາກວ່າ ຕ້ອງໄດ້ກວດ
ກູ້ພື້ນທີ່ໆມີ ລບຕ ຕົກຄ້າງເທົ່ານັ້ນ ແລະ ບາງພື້ນທີ່ທີ່ບໍ່ນອນຢູ່
ໃນພື້ນທີ່ໆມີ ລບຕ ຕົກຄ້າງ ພັດມີ ລບຕ ຕົກຄ້າງຄືກັນ.
ຂັ້ນຕອນໃນການເຮັດສໍາຫຼວດຢູ່ໃນຫຼາຍໆພັນບ້ານ ພ້ອມກັບ
ຕ້ອງໄດ້ລາຍງານໃຫ້ ຄຊກລ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ ເນື່ອງ
ຈາກວ່ າ ຈະເປັ ນ ການສະໜັ ບ ສະໜູ ນ ໃນການສ້ າ ງຂໍ້ ມູ ນ ພື້ ນ
ຖານແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັັບການຕົກຄ້າງຂອງ ລບຕ ຢູ່ ສປປ ລາວ.
ຍິ່ງເຮົາສາມາດຮູ້ໄດ້ຂອບເຂດການຕົກຄ້າງ ລບຕ ຫຼາຍຊໍ່າໃດ
ກໍ່ຍິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດວາງແຜນການກວດກູ້ຕາມຄວາມ
ຕ້ອງການໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ. ເມື່ອໃດທີ່ເຮົາມີຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
ຄົບຖ້ວນແລ້ວ
ເຮົາກໍ່ສາມາດນໍາເອົາຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວມາວາງ
ແຜນການກວດກູ້ ລບຕ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໄດ້ໃນລະດັບ
ທີ່ແນ່ນອນ ເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ສາມາດປະຕິບັດພັນທະຂອງ
ສົນທິສັນຍາສາກົນໄດ້.
ໃນປີ 2018, ພະນັກງານ 66 ຄົນຂອງ ຄກລ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບ
ກ່ຽວກັບການທໍາລາຍ ລບຕ ຂັ້ນ 1 ທີ່ຈັດຂຶ້ນທີ່ສູນຝຶກອົບຮົມ
ແຫ່ງຊາດ. ການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວ ກໍ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພະນັກງານ
ມີຄວາມປອດໄພໃນເວລາເຮັດວຽກ.
ປະຈຸບັນນີ້, ຄກລ ສາມາດລະດົມທຶນຈາກບັນດາປະເທດຕ່າງໆ
ໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງໃນລະດັບດີ ດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນຂອງອົງ
ການ ສປຊ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ ຄກລ ມີທຶນພຽງພໍໃນການປະຕິບັດ
ແຜນການຂອງຕົນໃນປີ 2018. ນອກຈາກນັ້ນ, ຜູ້ໃຫ້ທຶນເກົ່າ
ແລະ ໃໝ່ ກໍ່ຍັງສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນເຊັ່ນດຽວກັນ.

ວຽກຈຸດສຸມໃນປີ 2019:

ໃນປີ 2016, ຄກລ ຈະເລີ່ມຕົ້ນປະຕິບັດການສໍາຫຼວດບໍ່ແມ່ນວິ
ຊາການ ໃນພື້ນທີ່ໆເຄີຍເຮັດການສໍາຫຼວດທົ່ວໄປມາກ່ອນໜ້າ
ນັ້ນຄືນໃໝ່. ເພື່ອປະຕິບັດໄດ້ແນວນັ້ນ ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການ
ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານ ຄກລ ຄືນໃໝ່ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພະນັກ
ສາມາດປະຕິ ບັ ດ ການສໍ າ ຫຼ ວ ດໃຫ້ ສ ອດຄ່ ອ ງຕາມຂັ້ ນ ຕອນ
ການສໍາຫຼວດແຫ່ງຊາດ ທີ່ຮັບຮອງໂດຍ ຄຊກລ ໃນປີ 2017.
ການສໍາຫຼວດບໍ່ແມ່ນວິຊາການ ເປັນແຕ່ລະບ້ານນັ້ນ ແມ່ນການ
ສໍາຫຼວດທີ່ເປັນລະບົບ ເນື່ອງຈາກວ່າ ຈະສາມາດບັນທຶກຂໍ້ມູນ
ໄວ້ຂ້ອນຂ້າງລະອຽດພໍສົມຄວນ ແລະ ງ່າຍຕໍ່ການດໍາເນີນການ
ສໍາຫຼວດວິຊາການໃນຂັ້ນຕ່ໍໄປ ເຮັດໃຫ້ຂະແໜງການແກ້ໄຂ
ບັນຫາ ລບຕ ສາມາດຂັບເຄື່ອນໄປຂ້າງໜ້າໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ຄກລ ຈະສືບຕໍ່ດໍາເນີນການໂຄສະນາສຶກສາ
ຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ ຢູ່ໃນ 9 ແຂວງທີ່ມີ ລບຕ ຕົກຄ້າງ ແລະ
ຈະສ້າງອາສາສະໜັກບ້ານກັບທີ່ ເພື່ອເຮັດການໂຄສະນາຢູ່
ໃນບ້ານ ແລະ ຊຸມຊົນຕ່າງໆ ເນື່ອງຈາກວ່າ ກິດຈະກໍາໂຄສະນາ
ສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ ແມ່ນເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນໃນ
ການທີ່ຈະເລັ່ງການສໍາຫຼວດແຫ່ງຊາດໄດ້ໄວຂຶ້ນ.
ແຕ່ເຖິງຢ່າງນັ້ນກໍ່ຕາມ, ແຜນການຂອງ ຄກລ ສໍາລັບປີ 2016
ກໍ່ຍັງບໍ່ທັນມີທຶນສະໜັບສະໜູນຢ່າງພຽງພໍເທື່ອ, ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້
ການປະຕິບັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດ
ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້, ຊິ່ງລາຍລະອຽດສາມາດເຂົ້າໄປ
ເບິງ່ ໄດ້ທບ
່ີ ດ
ົ ລາຍງານປະຈໍາປີຂອງອັນມາດ, ຊຶງ່ ອັນມາດ ແມ່ນ
ຈຸດປະສານງານລວມເອົາບັນດາໂຄງການແກ້ໄຂບັນ ຫາ ລບຕ
ໃນທົວ
່ ໂລກເຂົາ້ ມາໄວ້ໃນເອກະສານດຽວກັນ.

ຄູ່ຮ່ວມງານ:

21

JJ

ຄຊກລ

JJ

ອົງການ ສປຊ

JJ

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຄ້າ ຂອງອົດສະຕາລີ

JJ

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດການາດາ

JJ

ລັດຖະບານໄອແລນ

JJ

ລັດຖະບານລຸກຊໍາບວກ

JJ

ລັດຖະບານ ສ ເກົາຫຼີ

JJ

ລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ

JJ

ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ

JJ

ລັດຖະບານເບວຢ້ຽມ

JJ

ລັດຖະບານໂປໂລ້ຍ

JJ

ລັດຖະບານນ໋ອກແວ

JJ

ອີຢູ

JJ

ສະມາຄົມອິນເຕີພິດ

JJ

ອົງການສະເຕີລິ້ງ

JJ

ອົງການໄຈກາ

JJ

ອົງການຈິກ

JJ

ອົງການເຈມັດ

JJ

ອົງການເອັນພີເອ

JJ

ອົງການເອັດສ໌ໂອເອັດສ໌

JJ

ອົງການຊີແມັກ

JJ

ມະຫາວິທະຍາໄລເຈເອັມຢູ

JJ

ອາສາສະໜັກ ສປຊ

ຕົວເລກຜົນສໍາເລັດໃນປີ 2018:
ອີງຕາມວິທີການສໍາຫຼວດ ແລະ ກວດກູ້ ແບບໃໝ່ ທີ່ຖືກຮັບຮອງໂດຍລັດຖະບານ ສຫຫ ລາວ, ປະຈຸບັນນີ້, ອົງການກວດກູ້ ລບຕ
ເພື່ອມະນຸດສະທໍາ ໄດ້ນໍາເອົາວິທີການດັ່ງກ່າວນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການກວດກູ້ ລບຕ. ການນໍາໃຊ້ວິທີການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນສາມາດພົບ
ເຫັນລະເບີດລູກຫວ່ານໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ, ຊຶ່ງສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າ ຈໍານວນລະເບີດລູກຫວ່ານ ທີ່ພົບເຫັນໃນປີ 2018 ແມ່ນ
ຫຼາຍກວ່າປີກ່ອນ. ໃນປີ 2018 ການກວດກູ້ເນື້ຶອທີ່ໆບໍ່ແມ່ນພື້ນທີ່ຢັ້ງຢືນວ່າມີ ລບຕ ຕົກຄ້າງ ສ່ວນຫຼາຍແມ່່ນເນື້ອທີ່ດິນພັດທະນາ
ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ໂຮງຮຽນ, ໂຮງ ໝໍນ້ອຍ ແລະ ຊົນລະປະທານ. ການກວດກູ້ເນື້ຶອທີ່ໆບໍ່ແມ່ນພື້ນທີ່ຢັ້ງຢືນວ່າມີ ລບຕ ຕົກຄ້າງນັ້ນ
ແມ່ນໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ແລະ ເຫັນດີຈາກປະເທດຜູ້ໃຫ້ທຶນ ເປັນແມ່ນ ການກວດກູ້ ລບຕ ອອກຈາກພື້ນທີ່ໆໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ຈາກນໍ້າຖ້ວມຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊ, ແຂວງອັດຕະປື ເປັນຕົ້ນ. ຢູ່ບາງແຂວງ ການກວດກູ້ ລບຕ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຢຸດການປະຕິບັດຊົ່ວ
ຄາວ ເນື່ອງຈາກສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ທຶນ, ຊຶ່ງກະທົບຕໍ່ການພົບເຫັນລະເບີດລູກຫວານທີ່ທີອັດຕາສ່ວນຫຼຸດລົງ, ດັ່ງສະ
ແດງອອກໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:
ຈໍານວນລະເບີດລູກຫວ່ານທີ່ພົບຕໍ່ເຮັກຕາຕໍ່ແຂວງໃນປີ 20198
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ທັນວາ
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ສະເລ່ຍ

ພື້ນທີ່ການປະຕິບັດງານ:
ກິດຈະກໍາ

ແຂວງ/ເມືອງ

ການສໍາຫຼວດ

ແຂວງຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ, ຫຼວງພະບາງ, ຄໍາມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ, ຈໍາປາສັກ,
ອັດຕະປື

ການກວດກູ້

ແຂວງຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ, ຫຼວງພະບາງ, ຄໍາມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ, ຈໍາປາສັກ,
ອັດຕະປື

ການທໍາລາຍເຄື່ອນທີ່

ແຂວງຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ, ຫຼວງພະບາງ, ຄໍາມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ, ຈໍາປາສັກ,
ອັດຕະປື

ການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມ
ສ່ຽງຈາກ ລບຕ

ແຂວງຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ, ຫຼວງພະບາງ, ຄໍາມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ, ຈໍາປາສັກ,
ອັດຕະປື

ລາຍງານການເງິນ:

ສັງລວມທຶນທີ່ໄດ້ຮັບ (ໂດລາ ສຫລ)
1 ມັງກອນ - 31 ທັນວາ 2018
ແຫຼ່ງທຶນ

ທຶນແບບເຈາະຈົງກິດຈະກໍາ

ທຶນແບບບໍ່ເຈາະຈົງກິດຈະກໍາ

ລວມ

ຄິດເປັນ %

145,666.42

145,666.42

2%

3,733.00

3,733.00

0%

122,605.00

122,605.00

2%

8,563.00

8,563.00

0%

1,660,946.00

22%

25,000.00

0%

30,000.00

0%

1,996,513.42

27%

ທືນທີ່ ສປຊ ຄຸ້ມຄອງ
ອົດສະຕາລີີ (ເອທີ-ຊີແອວອາ)
ການາດາ (ຊີເອັບແອວໄອ)
ໄອແລນ
ລຸກຊໍາບວກ
ນິວຊີແລນ

1,660,946.00

ສ. ເກົາຫຼີ
ສປຊ ແທຼກ 2
(ແອັດ-ເອັມອາອີ)

25,000.00
30,000.00
1,840,345.42

156,168.00

ທຶນຜ່ານການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ
ຈິກ

812,601.77

812,601.77

11%

ເອັນພີເອ

465,885.00

465,885.00

6%

ຢູເອັດສ໌ ສະເຕີລິ້ງ

4,059,968.00

4,059,968.00

54%

ເວີວິດຕ້າວມາຍ

5,527,454.77

-

5,527,454.77

73%

4,453.54

4,453.54

0%

-

4,453.54

4,453.54

0%

7,367,800.19

160,621.54

7,528,421.73

100%

98%

2%

100%

ທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ
ສປປ ລາວ ແລະ ອື່ນໆ
ອື່ນໆ
ລວມ
ທຽບເປັນ %
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ລາຍຈ່າຍຕົວຈິງ (ໂດລາ ສຫລ)
1 ມັງກອນ - 31 ທັນວາ 2018
ລາຍຈ່າຍ
ບຸກຄະລະກອນ

ລວມ

ທຽບເປີເຊັນ %

5,990,459.47
5,990,459.47

68%

ການປະຕິບັດງານ
ຄ່າເຊົ່າ ແລະ ການສ້ອງແປງ

617,873.27

ນໍ້າມັນ

449,807.04

ການເດີນທາງ

153,764.69

ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍຕ່າງໆ

109,093.38

ເຄື່ອງອຸປະກອນຕ່າງໆ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ

95,894.73

ການຮັກສາຄວາມປອດໄພ/ຄ່າຄຸ້ມຄອງສາງຕ່າງໆ

57,035.80

ສິ່ງພິມ, ການໂຄສະນາ ແລະ ອຸປະກອນ
ໂຄສະນາສົ່ງ ເສີມຕ່າງໆ

39,143.64

ຄ່າໂທລະສັບ/ອິນເຕີເນັດ/ແຟັກ

30,122.67

ຄ່າສົ່ງສິນຄ້າ ແລະ ໄປສະນີຕ່າງໆ

21,108.15

ຄ່າປະກັນໄພ

14,377.87

ສິ່ງຂອງອື່ນໆ

55,897.00
1,644,118.24

19%

ລາຍຈ່າຍພິເສດໃນການປະຕິບັດງານ
ຈີເອັມເອັດສ໌ ແລະ ແລະ ຄ່າບໍລິການ

230,494.70

ການເຝິກອົບຮົມ, ກອງປະຊຸມ ແລະ ງານຕ່າງໆ

61,222.10

ຄ່າລິຂະສິດຕ່າງໆ

22,366.31

ການເໜັງຕີງຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ

17,857.06

ຄ່າກວດສອບ

9,905.00

ຄ່າບໍລິການທະນາຄານ

4,871.54
346,716.71

4%

ລາຍຈ່າຍບໍ່ຄົງທີ່
ອຸປະກອນຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະ
ການທໍາລາຍລະເບີດ

163,972.30

ຫ້ອງການ ແລະ ຄອມພິວເຕີ້

49,693.31

ເຟີນີເຈີຫ້ອງການ

14,684.48

ອຸປະກອນພາກສະໜາມ

9,853.54
238,203.63

3%

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບອຸປະກອນຕ່າງໆ
ບຸກຄະລາກອນ/ອຸປະກອນການແພດ

248,580.00

ອຸປະກອນໃນການທໍາລາຍລະເບີດ

220,021.31

ດິນລະເບີດ

156,290.92

ອຸປະກອນໃນການພົວພັນປະສານງານ
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5,972.92
630,865.15

7%

ລວມ

8,850,363.20

100%

ງົບປະມານ ສົມທຽບ ລາຍຈ່າຍຕົວຈິງ (ໂດລາ ສຫລ)
1 ມັງກອນ - 31 ທັນວາ 2018
Fund Sources

ທືນທີ່ອົງການ
ສປຊ ຄຸ້ມຄອງ

ທຶນຮ່ວມມື
ສອງຝ່າຍ

ທຶນສົມທົບຂອງລັດ
ຖະບານ ສປປ ລາວ
ແລະ ອື່ນໆ

ຊ່ອງຫວ່າງທຶນ

ລວມ

ງົບປະມານ

2,350,152.52

5,985,076.02

40,365.86

4,457,167.95

12,832,762.35

ລາຍຈ່າຍຕົວຈິງ

2,469,997.58

6,310,921.64

69,443.98

ເງິນທີ່ຍັງເຫຼືອ

(119,845.06)

(325,845.62)

(29,078.12)

4,457,167.95

3,982,399.15

105%

105%

172%

0%

69%

ງົບປະມານ ສົມທຽບ
ລາຍຈ່າຍ ເປັນ %

8,850,363.20

ງົບປະມານ ສົມທຽບ ລາຍຈ່າຍຕົວຈິງ ແຍກຕາມປະເທດຜູ້ໃຫ້ທຶນ (ໂດລາ ສຫລ)
1 ມັງກອນ - 31 ທັນວາ 2018
ງົບປະມານ

ລາຍຈ່າຍ

ເງິນທີ່ຍັງເຫຼືອ

ງົບປະມານ ສົມທຽບ
ລາຍຈ່າຍ ເປັນ %

96,563.33

(96,563.33)

20,901.59

21,582.54

(680.95)

103%

European Union (EU) (Note 1)

765,811.49

594,273.61

171,537.88

78%

ໄອແລນ

102,503.44

164,122.12

(61,618.68)

160%

8,512.37

158,930.36

(150,417.99)

1867%

1,427,423.63

1,383,866.44

43,557.19

97%

25,000.00

23,932.48

1,067.52

96%

26,726.70

(26,726.70)

2,325,152.52

2,469,997.58

(119,845.06)

106%

ຈິກ

807,027.96

1,498,511.84

(691,483.88)

186%

ເອັນພີເອ

559,987.76

468,547.77

91,439.99

84%

4,429,060.31

4,155,829.23

273,231.08

94%

189,000.00

188,032.80

967.20

99%

5,985,076.02

6,310,921.64

(325,845.62)

105%

40,365.86

12,395.60

27,970.26

31%

57,048.38

(57,048.38)

ທືນທີ່ ສປຊ ຄຸ້ມຄອງ
ອົດສະຕາລີີ (ເອທີ-ຊີແອວອາ)
ການາດາ (ຊີເອັບແອວໄອ)

ລຸກຊໍາບວກ
ນິວຊີແລນ (ໂນດ 2)
ສ. ເກຼົາຫຼີ
ສປຊ ແທຼກ 2 (ອັດຕະປຶເອັມອາອີ)
ທຶນຜ່ານການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ

ຢູເອັດສ໌ ສະເຕີລິ້ງ
ເວີວິດຕ້າວມາຍ
ທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ ສປປ
ລາວ ແລະ ອື່ນໆ
ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ
ອື່ນໆ (ໂນດ 3)
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40,365.86

ຊ່ອງຫ່ວາງທຶນ
ລວມ

69,443.98

4,457,167.95

12,807,762.35

8,850,363.20

(29,078.12)

172%

4,457,167.95

0%

3,982,399.15

69%

ໝາຍເຫດ:

1. ລາຍຈ່າຍຕົວຈິງຂອງ ຄກລ ໃນຫ່ວງຂອງ ອີຢູ ສໍາລັບປີ 2018 ແມ່ນ 594,273.61 ໂດລາ ສຫລ, ໃນນີ້ ເງິນຈໍານວນ 157,139.07 ໂດລາ ສຫລ
ແມ່ນລາຍຈ່າຍຊົ່ວຄາວຂອງປະເທດນິວຊີແລນ ແລະ ທຶນໃນຫ່ວງຂອງນິວຊີແລນ ຈະໂອນຄືນໃຫ້ ອີຢູ ໂດຍໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມຫ່ວງສາລະບານງົບ
ປະມານກິດຈະກໍາ ຂອງ ອີຢູ ສໍາລັບປີ 2019.

2. ລາຍຈ່າຍຕົວຈິງຂອງ ຄກລ ໃນຫ່ວງຂອງ ນິວຊີແລນ ສໍາລັບປີ 2018 ແມ່ນ 1,383,866.44 ໂດລາ ສຫລ. ນອກຈາກນີ້, ສປຊ ຍັງໄດ້ຄິດໄລ່ຄ່າບໍລິ
ການ ແລະ ຈ່າຍເງິນຊົ່ວຄາວ ໃຫ້ ຄກລ ໃນຫ່ວງເງິນຂອງ ນິວຊີແລນ ຈໍານວນ 504,828.93 ໂດລາ ສຫລ ເພື່ອຖົມຂຸມຊ່ອງຫວ່າງທຶນ. ເງິນຈໍານວນ
ດັ່ງກ່າວ ຈະໂອນຄືນໂດຍອີງຕາມການແຈ້ງການຢ່ືມເງິນຕົວຈິງ.
3. ລາຍຈ່າຍຕົວຈິງອື່ນໆຂອງ ຄກລ ໃນປີ 2018 ແມ່ນ 57,048.38 ໂດລາ ສຫລ ໂດຍລວມມີ ເງິນເດືອນ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປະຕິບັດງານ
ຂອງທີມງານກວດກູ້ 5 ທີມ ທີ່ປະເທດອດສະຕາລີ ເຄີຍໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໃນເມື່ອກ່ອນ ສໍາລັບໄຕມາດ 1 ປິ 2018 ມູນຄ່າ 52,019 ໂດລາ
ສຫລ, ຊຶ່ງໃຊ້ເງິນໃນຫ່ວງຂອງນິວຊີແລນ ແລະ ຈະໂອນຄືນໃຫ້ນິວຊີແລນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບໃບຮັບເງິນຕົວຈິງທີ່ແຈ້ງມາ ແລະ ແຫຼ່ງທຶນທີ່ມີ. .

ງົບປະມານ ສົມທຽບ ລາຍຈ່າຍຕົວຈິງ ແຍກເປັນກິດຈະກໍາ (ໂດລາ ສຫລ)
1 ມັງກອນ - 31 ທັນວາ 2018
ງົບປະມານ

ລາຍຈ່າຍ

ເງິນທີ່ຍັງເຫຼືອ

ງົບປະມານ ສົມທຽບ
ລາຍຈ່າຍ ເປັນ %

6,246,990.38

5,418,337.31

828,653.07

87%

ການສໍາຫຼວດວິຊາການ

969,215.89

768,997.92

200,217.97

79%

ການສໍາຫຼວດບໍ່ແມ່ນວິຊາການ

298,403.01

254,445.43

43,957.58

85%

ການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ

303,660.94

261,042.11

42,618.83

86%

ການກວດກາຄຸນນະພາບ

89,745.00

125,981.26

-36,236.26

140%

ການຄຸ້ມຄອງບໍລະຫານ*

4,924,747.13

2,021,559.17

2,903,187.96

41%

12,832,762.35

8,850,363.20

3,982,399.15

69%

ການກວດກູ້ ລບຕ

ລວມ
*ລວມລາຍຈ່າຍຂອງອົງການ ສປຊ

ງົບປະມານ ສົມທຽບ ລາຍຈ່າຍຕົວຈິງ ແຍກເປັນແຂວງ (ໂດລາ ສຫລ)
1 ມັງກອນ - 31 ທັນວາ 2018
ງົບປະມານ

ລາຍຈ່າຍ

ເງິນທີ່ຍັງເຫຼືອ

ງົບປະມານ ສົມທຽບ
ລາຍຈ່າຍ ເປັນ %

1,086,450.93

924,902.34

161,548.59

85%

ຈໍາປາສັກ

845,796.89

588,618.01

257,178.88

70%

ຫົວພັນ

825,298.35

627,595.71

197,702.64

76%

1,132,456.20

944,645.27

187,810.93

83%

568,164.19

450,047.61

118,116.58

79%

ສາລະວັນ

1,677,172.00

915,553.56

761,618.44

55%

ສະຫວັນນະເຂດ

2,147,751.82

1,545,923.37

601,828.45

72%

ເຊກອງ

1,138,407.14

635,395.46

503,011.68

56%

ຄກລ ແຂວງ
ອັດຕະປຶ

ຄໍາມ່ວນ
ຫຼວງພະບາງ
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ຊຽງຂວາງ

ຄກລ ຫ້ອງການໃຫ່ຍ *
ສູນເຝິກອົບຮົມແຫ່ງຊາດ
ລວມ
*ລວມລາຍຈ່າຍຂອງອົງການ ສປຊ
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1,240,554.87

1,194,153.74

46,401.13

96%

1,613,556.72

965,547.93

648,008.79

60%

557,153.24

57,980.20

499,173.04

10%

12,832,762.35

8,850,363.20

3,982,399.15

69%

ອົງການເກັບກູ້ລະເບີດແມັກ (ແມັກ)
ກິດຈະກໍາໃນປີ 2018:

ໃນປີ 2018, ອົງການແມັກ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຫຼາຍ
ຢ່າງເພື່ອປົກປ້ອງຊີວິດ ແລະ ສ້າງອະນາຄົດທີ່ປອດຈາກ ລບຕ
ຢູ່ໃນສອງແຂວງທີ່ມີ ລບຕ ຕົກຄ້າງໜັກໜ່ວງທີ່ສຸດຄື ແຂວງ
ຊຽງຂວາງ ແລະ ຄໍາມ່ວນ, ຊຶ່ງປະກອບມີບັນດາໜ້າວຽກດັ່ງ
ລຸ່ມນີ້:
JJ
JJ

ດໍາເນີນການສໍາຫຼວດບໍ່ແມ່ນວິຊາການ
ສໍາຫຼວດວິຊາການ ເພື່ອຊອກຫາພື້ນທີ່ໆຢືນຢັນວ່າມີ
ລບຕ

JJ

ກວດກູ້ພື້ນທີ່ໆຢືນຢັນວ່າມີ ລບຕ ຢູ່ຊຸມຊົນຕ່າງໆ

JJ

ດໍາເນີນການທໍາລາຍ ລບຕ ເຄື່ອນທີ່

JJ

ໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຢູ່ຕາມຊຸມຊົນຕ່າງໆ

ໃນທ້າຍປີ 2018, ອົງການແມັກ ໄດ້ຮວ
່ ມມືກບ
ັ ອົງການເອັນພີເອ
ດໍາເນີນການສໍາຫຼວດຢູເ່ ມືອງບົວລະພາ,ແຂວງຄໍາມ່ວນ ພາຍໃຕ້
ການສະໜັບສະໜູນຂອງຜູໃ້ ຫ້ທນ
ຶ ສະເພາະໜຶງ່ . ຢູໃ່ ນໂຄງການ
ດັງ່ ກ່າວ ອົງການເອັນພີເອ ແມ່ນເຮັດໜ້າທີໃ່ ນການສໍາຫຼວດ
ສ່ວນແມັກແມ່ນສຸມໃສ່ກວດກູພ
້ ນ
້ື ທີໆ
່ ຢືນຢັນວ່າມີ ລບຕ ທີອ
່ ງົ
ການເອັນພີເອສໍາຫຼວດມາໄດ້. ການຮ່ວມມືກນ
ັ ດໍາເນີນຢ່າງມີ
ຜົນສໍາເລັດ ແລະ ຈະສືບຕໍໃ່ ນປີ 2019 ດ້ວຍທຶນສະໜັບສະໜູນ
ຂອງຜູໃ້ ຫ້ທນ
ຶ ສະເພາະດັງ່ ກ່າວນີ.້

ຜົນສໍາເລັດໃນປີ 2018:

ໃນປີ 2018, ພະນັກງານພົວພັນຊຸມຊົນ ໄດ້ລງົ ດໍາເນີນການສໍາ
ຫຼວດບໍແ
່ ມ່ນວິຊາການຢູໃ່ ນ 37 ບ້ານ. ໃນຊ່ວງທີລ
່ ງົ ເຄືອ
່ ນໄຫວ
ນັນ
້
ຊາວບ້ານແຕ່ລະຄົນແມ່ນໄດ້ເ່ ຂົາ້ ມາມີສວ
່ ນຮ່ວມໃນການ
ໃຫ້ຂມ
້ໍ ນ
ູ ກ່ຽວກັບຈຸດຫຼກ
ັ ຖານ ລບຕ ຕົກຄ້າງ ທີເ່ ຂົາເຈົາ້ ເຄີຍເຫັນ
ມາກ່ອນ. ວິທກ
ີ ານທີພ
່ ະນັກງານພົວພັນຊຸມຊົນນໍາໃຊ້ແມ່ນປະ

ທີມກວດກູຍ
້ ງິ ຂອງອົງການແມັກຢູທ
່ ແ
່ີ ຂວງຊຽງຂວາງ ກໍາລັງໃຊ້
ສຽມຈີມ
້ ດິນຢ່າງລະມັດລະວັງ ເພືອ
່ ຊອກຫາ ລບຕ.
ກອບມີ ຈັດປະຊຸມກັບບ້ານ, ແບ່ງກຸມ
່ ສົນທະນາ ແບ່ງຕາມເພດ
ໄວ ແລະ ແຈກຄໍາຖາມຢາຍໄປແຕ່ລະຄົວເຮືອນ.
ນອກຈາກນັນ
້ , ທີມງານພົວພັນຊຸມຊົນຂອງອົງການແມັກ ຍັງ
ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກໍາໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ
ລບຕ ຢູ່ 106 ບ້ານ ເນືອ
່ ງຈາກວ່າ ເດັກນ້ອຍແມ່ນກຸມ
່ ທີມ
່ ຄ
ີ ວາມ
ສ່ຽງຕໍກ
່ ານເກີດອຸບດ
ັ ເຫດຈາກ ລບຕ ຫຼາຍທີສ
່ ດ
ຸ . ໃນປີ 2018 ມີ
ຜູເ້ ຂົາ້ ຮ່ວມກິດຈະກໍາໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ
ລບຕ
42,746 ຄົນ ໃນນັນ
້ 32,669 ແມ່ນເດັກນ້ອຍ, 15,827 ແມ່ນ
ເດັກຍິງ ໃນໄວອາຍຸ 5 ຫາ 16 ປີ. ນອກຈາກນັນ
້ , ອົງການແມັກ
ຍັງໄດ້ຝກ
ຶ ອົບຮົມໃຫ້ອາສາສະໜັກບ້ານຢູໃ່ ນ 39 ບ້ານ ແນໃສ່
ໃຫ້ເຂົາເຈົ້ານໍາໄປຝຶກສອນຕໍ່ຢ່ຕ
ູ າມຊຸມຊົນຕ່າງໆພາຍໃນບ້ານ
ຂອງເຂົາເຈົາ້ ແລະ ອົງການແມັກ ກໍໄ
່ ດ້ລງົ ຕິດຕາມການເຄືອ
່ ນ
ໄຫວຂອງເຂົາເຈົາ້ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ເພືອ
່ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼອ
ື .
ວຽກງານໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ ແມ່ນສ່ວນໜຶງ່
ທີຖ
່ ກ
ື ເຊືອ
່ ມສານເຂົາ
້ ໃນຫຼກ
ັ ສູດການຮຽນ-ການສອນໃນຊັນ
້ ປະ
ຖົມ ແລະ ໃນຕົນ
້ ປີ 2016 ອົງການແມັກ ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບພະ
ແນກສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແຂວງຊຽງຂວາງ ເພືອ
່ ຈັດການຝຶກອົບ
ຮົມໃຫ້ຄສ
ູ ອນຢູ່ 33 ໂຮງຮຽນກ່ຽວກັບການສິດສອນວິຊາ ລບຕ
ແລະ ການປະຖົມພະຍາບານຂັນ
້ ຕົນ
້ .

ໃນປີ 2018, ການແຕ້ມແຜນວາດຂອບເຂດການຕົກຄ້າງຂອງ
ລບຕ ແມ່ນຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ອງົ ການແມັກປົດປ່ອຍເນືອ
້ ທີດ
່ ນ
ິ
ໄດ້ຢາ່ ງມີປະສິດທິຜນ
ົ ຫຼາຍຂຶນ
້ ກວ່າເກົາ່ . ດ້ວຍການແຕ້ມແບບ
ເອເລັກໂທນິກ ເຮັດໃຫ້ຂມ
້ໍ ນ
ູ ການປະຕິບດ
ັ ງານເກົາ່ ຂອງແມັກ
ທີເ່ ຄີຍເຮັດມານັນ
້
ສາມາດນໍາໃຊ້ເຂົາ້ ເພືອ
່ ເປັນຂໍມ
້ ນ
ູ ພືນ
້ ຖານ
ໃນການການກໍ າ ນົ ດ ການຕົ ກ ຄ້ າ ງຂອງລະເບີ ດ ລູ ກ ຫວ່ າ ນໄດ້
ໂດຍປັດສະຈາກການນໍາໃຊ້ທມ
ີ ງານສໍາຫຼວດເປັນຈໍານວນຫຼາຍ
ທີມ. ປະຈຸບນ
ັ ນີ,້ ການແຕ້ມແຜນທີແ
່ ບບອີເລັກໂທຼນກ
ິ ສາມາດ
ເຮັດໃຫ້ແມັກ ຢືນຢັນພືນ
້ ທີກ
່ ານຕົກຄ້າງຂອງ ລບຕ ໄດ້ເຖິງ
41,6 ຕາຕະລາງກິໂລແມັດຢູໃ່ ນແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ 33,3
ຕາຕະລາງກິໂລແມັດຢູແ
່ ຂວງຄໍາມ່ວນ. ດັງ່ ນັນ
້ , ແມັກ ສາມາດ
ນໍາໃຊ້ຂມ
້ໍ ນ
ູ ດັງ່ ກ່າວນີ້ ເພືອ
່ ວາງແຜນການສໍາຫຼວດ ແລະ ກວດ
້ ດ້ແລ້ວ. ສິງ່ ດັງ່ ກ່າວເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບໃນການວາງແຜນ
ເດີນເຕະບານໃໝ່ ຫຼງັ ຈາກທີກ
່ ວດກູ້ ລບຕ ອອກແລ້ວ (ໂຮງຮຽນປະ ກູໄ
ຖົມບ້ານດົງດານ, 8 ເມສາ 2018.
ແລະ ຈັດລຽງບູລມ
ິ ະສິດວຽກຂອງອົງການແມັກ ເພີມ
່ ຂຶນ
້ ບໍວ
່ າ່ ຈະ
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ເປັນໜ້າວຽກສໍາຫຼວດ ຫຼື ການກວດກູກ
້ ດ
່ໍ .ີ ສາມາດເວົາ້ ໄດ້ວາ່
ອົງການແມັກ ແມ່ນອົງການດຽວໃນ ສປປ ລາວ ທີສ
່ າມາດນໍາ
ໃຊ້ຂມ
້ໍ ນ
ູ ເກົາ່ ເຂົາ້ ໃນຂະບວນການສໍາຫຼວດ ລບຕ ຢູ່ ສປປ ລາວ.
ເພືອ
່ຶ ເປັນການກໍານົດພືນ
້ ທີຢ
່ ນ
ື ຢັນວ່າມີ ລບຕ ຕົກຄ້າງ ແລະ ເປັນ
ຂໍມ
້ ນ
ູ ໃຫ້ແກ່ການວາງແຜນການກວດກູ,້ ອົງການແມັກ
ັ ໄດ້ເດີນສໍາ
ຫຼວດວິຊາການໄດ້ໃນພືນ
້ ທີທ
່ ງັ ໝົດ 20,443,600 ຕາແມັດ. ສາ
ມາດສ້າງໄດ້ 109 ພືນ
້ ທີຢ
່ ນ
ື ຢັນວ່າມີ ລບຕ ຕົກຄ້າງ ກວມເອົາ
ເນືອ
້ ທີ່ 15,740,000 ຕາແມັດ. ຕະຫຼອດປີ ອົງການແມັກ ສາມາດ
ປັບປຸງວິທກ
ີ ານສໍາຫຼວດວິຊາການໄດ້ດຂ
ີ ນ
້ຶ ເປັນທີໜ
່ າ້ ພໍໃຈ ເຮັດ
ໃຫ້ທມ
ີ ສໍາຫຼວດ ສາມາດສ້າງຜົນຜະລິດເພີມ
່ ຂຶນ
້ ຫຼາຍກວ່າເກົາ່
ໂດຍທີນ
່ າໍ ໃຊ້ເຄືອ
່ ງກວດເທົາ່ ເກົາ່ .
ໃນປີ 2018, ອົງການແມັກ ສາມາດກວດກູເ້ ນືອ
້ ທີໄ
່ ດ້ 7,260,000
ຕາແມັດ ໃນນັນ
້ 6,880,000 ຕາແມັດ ແມ່ນດິນກະສິກາໍ ແລະ
380,000 ຕາແມັດ ແມ່ນດິນພັດທະນາ ເຊັນ
່ : ການປຸກສ້າງໂຮງ
ຮຽນ, ສຸກສາລາ, ແລະ ລະບົບນໍາ້ ສະອາດ.
ນອກຈາກນັນ
້ , ທີມງານທໍາລາຍເຄືອ
່ ນທີ່ ຍັງສາມາດປະຕິບດ
ັ ໜ້າ
ທີຂ
່ ອງຕົນໄດ້ 945 ເທືອ
່ ຄັງ້ ຢູໃ່ ນ 91 ບ້ານ. ໃນທ້າຍປີ 2018
ອົງການແມັກ ໄດ້ສາ້ ງເລກໂທລະສັບສາຍດ່ວນໂທແຈ້ງກ່ຽວກັບ
ການພົບເຫັນ ລບຕ, ຊຶງ່ ຊາວບ້ານສາມາດໂທເຂົາ້ ຫາອົງການ
ແມັກໂດຍກົງ ແລະ ຈະສືບຕໍສ
່ າ້ ງຕືມ
່ ຢູບ
່ ນ
ັ ດາບ້ານອືນ
່ ໆໃນອະ
ນາຄົດ.

ເລື່ອງເລົ່າດີໆ: ກວດກູ້ ລບຕ ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່
ການພັດທະນາໂຮງຮຽນຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ.
ໂຮງຮຽນປະຖົມດົງດານ ເປັນໂຮງຮຽນທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນບ້ານແຫ່ງໜຶ່ງ
ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກຢູ່ເມືອງຄູນ, ແຂວງຊຽງຂວາງ ມີນັກ
ຮຽນປະມານ 100 ກວ່າຄົນ. ໃນເດືອນກັນຍາ ເຖິງ ຕຸລາ 2013,
ອົງການແມັກ
ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການດີຟິດ
ຂອງປະເທດອັງກິດ
ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທີມກວດກູ້
ຂອງອົງການແມັັກ ເພື່ອເຂົ້າໄປກວດກູ້ ລບຕ ອອກຈາກເນື້ອທີ່
214 ເຮັກຕາ ໃນຂອບເຂດບໍລິເວນໂຮງຮຽນ.
ສໍາລັບການກວດກູ້ແລ້ວ ແມ່ນພວກເຮົາກວດກູ້ຮັບໃຊ້ແຜນພັດ
ທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ, ຊຶ່ງສາມາດ
ກວດກູ້ໄດ້ທັງໝົດ 11,699 ຕາແມັດ, ພົບເຫັນ ລບຕ 11 ໜ່ວຍ
ໃນນັ້ນ ລະເບີດລູກຫວ່ານ 2 ໜ່ວຍ, ລູກປືນຄົກ 2 ໜ່ວຍ ຊະ
ນິດ 82, ລູກສອນໄຟນ້ອຍ ຂະໜາດ 2.75 ມມ 3 ໜ່ວຍ ແລະ
ລບຕ ຊະນິດອື່ນໆ 4 ຢ່າງ.
ອົງການດີຟິດ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນທີມກວດກູ້ຂອງອົງການແມັກ
ແລະ ເຂົ້າໄປດໍາເນີນການກວດກູ້ ລບຕ ໃນເຂດພື້ນທີ່ໂຮງຮຽນ
ໃນວັນທີ 8 ເມສາ 2015 ເພື່ອເຮັດໜ້າທີ່ກວດກູ້ ແລະ ທໍາລາຍ
ລບຕ ໃຫ້ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້ ເພື່ອຮັກສາຊີວິດຂອງນັກຮຽນ.
ອໍານາດການປົກຄອງກ່າວວ່າ ຖ້າເດີນ
່ ໂຮງຮຽນຫາກບໍໄ່ ດ້ຮບ
ັ ການ
ກວດກູ້ ລບຕ ອອກກ່ອນ ແມ່ນຈະບໍສ
່ າມາດດໍາເນີນການປຸກ
ສ້າງເດີນ
່ ເຕະບານ ແລະ ເດີນ
່ ຕີໝາກບູນໄດ້, ເນືອ
່ ງຈາກວ່າສອງ
ກິລາດັງ່ ກ່າວແມ່ນເປັນທີນ
່ ຍ
ິ ມ
ົ ຂອງປະຊາຊົນລາວ.
ການເຮັດ
ແນວນີຈ
້ ະເຮັດຮ່າງກາຍຂອງນັກຮຽນມີຄວາມແຂງແຮງ ແລະ
ພັດທະນາທັກສະການເຕະບານໄປນໍາ ເຊັນ
່ : ສະມາທິ, ຄວາມ
ສາມັກຄີ ແລະ ຍຸດທະສາດໃນການວາງແຜນ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນພໍແ
່ ມ່ຂອງນັກຮຽນ ກໍມ
່ ຄ
ີ ວາມໝັນ
້ ໃຈທີຈ
່ ະໃຫ້ລກ
ູ ຂອງເຂົາ
29

ເຈົາ້ ຫຼນ
້ິ ກິລາໃນເຂດທີເ່ ຄີຍມີ ລບຕ ຕົກຄ້າງມາກ່ອນ ເນືອ
່ ງຈາກ
ວ່າພືນ
້ ທີມ
່ ຄ
ີ ວາມປອດໄພແລ້ວ.
ນອກຈາກນັນ
້ , ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ກໍຍ
່ ງັ ສາມາດຈັດລະບົບ
ວາງແຜນກິລາຂອງໂຮງຮຽນໃນໄລຍະຍາວໄດ້ອກ
ີ ດ້ວຍ. ຫ້າ
ເດືອນຜ່ານໄປຫຼັງຈາກການກວດກູ້, ຊາວບ້ານໄດ້ຮ່ວມແຮງ
ຮ່ວມໃຈກັນ ທັງແຮງງານ ແລະ ທຶນຮອນ ເພືອ
່ ສ້າງເດີນ
່ ກິລາເຕະ
ບານ ແລະ ຕີໜາກບູນ ດ້ວຍຜົນສໍາເລັດຢ່າງຈົບງາມ.
ນັກຮຽນຊັນ
້ ປະຖົມປໍຫາ້ ນາງ ຄູວີ ໃຫ້ສາໍ ພາດແກ່ພະນັກງານ
ກວດກູຂ
້ ອງອົງການແມັກ ວ່າ: “ກິລາເຕະບານແມ່ນກິລາທີຂ
່ ອ
້ ຍ
ມັກຫຼາຍ ເພາະມັນເຮັດໃຫ້ຂອ
້ ຍມີຄວາມສຸກ ແລະ ຂ້ອຍກໍສ
່ າ
ມາດຫຼນ
້ິ ກິລາໄດ້ຢາ່ ງສະບາຍໃຈ“.
ອາຈານ ເພັດພົມມະວົງ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົານໍາໃຊ້ເດີນ
່ ເຕະ
ບານໃນການແຂ່ງຂັນກິລາ“. ນັກຮຽນມີຄວາມສຸກຫຼາຍ ແລະ
ເດີນກິລາມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍໃນການພັດທະນາເດັກນ້ອຍໃຫ້
ມັກຫຼນ
້ິ ກິລາ ແລະ ຊ່ວຍຝຶກໃຫ້ເດັກນ້ອຍຮູຈ
້ ກ
ັ ສາມັກຄີ ແລະ
ຫຼນ
້ິ ກິລາຮ່ວມກັນ“.
ນັກຮຽນຊັນ
້ ປະຖົມປໍຫາ້ ນາງ ຄູວີ ໃຫ້ສາໍ ພາດແກ່ພະນັກງານ
ກວດກູຂ
້ ອງອົງການແມັກ ວ່າ: “ກິລາເຕະບານແມ່ນກິລາທີຂ
່ ອ
້ ຍ
ມັກຫຼາຍ ເພາະມັນເຮັດໃຫ້ຂອ
້ ຍມີຄວາມສຸກ ແລະ ຂ້ອຍກໍສ
່ າ
ມາດຫຼນ
້ິ ກິລາໄດ້ຢາ່ ງສະບາຍໃຈ ແລະ ບໍມ
່ ສ
ີ ະຖານທີໃ່ ດທີດ
່ ີ
ກວ່ານີອ
້ ກ
ີ ແລ້ວ“.
ອາຈານ ເພັດພົມມະວົງ ກ່າວວ່າ ຂ້ອຍມາເຮັດວຽກຢູທ
່ ນ
່ີ ໄ
້ີ ດ້ 5
ປີແລ້ວ ແລະ ຍັງຈືໄ
່ ດ້ວາ່ “ເດັກນ້ອຍຢູທ
່ ນ
່ີ ້ີ ມີຄວາມຢ້ານກົວ
ຫຼາຍຍ້ອນມີ ລບຕ ຕົກຄ້າງ ກ່ອນທີອ
່ ງົ ການແມັກຈະເຂົາ້ ມາ
ກວດກູ້ ລບຕ ອອກໃຫ້”.

ວຽກຈຸດສຸມໃນປີ 2019:

ໃນປີ 2019, ອົງການແມັກ ຈະສືບຕໍປ
່ ະຕິບດ
ັ ງານໃຫ້ມປ
ີ ະສິດທິ
ພາບ ແລະ ປະສິດທິຜນ
ົ ຫຼາຍຂຶນ
້ ກວ່າເກົາ່ ເພືອ
່ ປົດປ່ອຍເນືອ
້ ທີ່
ດິນໃຫ້ຊມ
ຸ ຊົນທີໄ
່ ດ້ຮບ
ັ ຜົນກະທົບ, ບັນດາຊາວບ້ານທີດ
່ າໍ ລົງຊີ
ວິດຢູໃ່ ນເຂດຊຸມຊົນຕ່າງໆ ແລະ ຄູຮ
່ ວ
່ ມພັດທະນາ. ວຽກງານດັງ່
ກ່າ່ ວ ແມ່ນການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ແຜນພັດທະນາຕ່າງໆທັງ
ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິນ
່ ແລະ ເປັນການປະກອບສ່ວນທີສ
່ າໍ ຄັນ
ໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ ສາມາດປະຕິບດ
ັ ພັນທະຂອງສົນທິສນ
ັ ຍາ
ຕ້ານລະເບີດລູກຫວ່ານ ແລະ ເປົາ້ ໝາຍພັດທະນາອືນ
່ ໆ.
ກິດຈະກໍາທີຈ
່ ະປະຕິບດ
ັ ປະກອບມີ:
JJ

ການສໍາຫຼວດວິຊາການ ເພືອ
່ ຢືນຢັນພືນ
້ ທີໆ
່ ມີ ລບຕ ຕົກ
ຄ້າງ ເພືອ
່ ນໍາມາເປັນຂໍມ
້ ນ
ູ ວາງແຜນກວດກູໃ້ ນອະນາຄົດ.

JJ

ກວດກູພ
້ ນ
້ື ທີຢ
່ ນ
ື ຢັນວ່າມີ ລບຕ ຕົກຄ້າງ.

JJ

ທໍາລາຍ ລບຕ ແບບເຄືອ
່ ນທີຢ
່ ໃູ່ ນຊຸມຊົນທີມ
່ ຜ
ີ ນ
ົ ກະທົບ.

JJ

ດໍາເນີນການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ.

JJ

JJ

ຄົນ
້ ຄວ້າທົດລອງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ອຸປະກອນ ສໍາລັບ
ການສໍາຫຼວດ ແລະ ກວດກູ້ ລບຕ.
ປະສານງານຢ່າງໃກ້ສດ
ິ , ແລກປ່ຽນຂໍມ
້ ນ
ູ ຂ່າວສານ ແລະ
ປະສົບການກັບອົງການປະຕິບດ
ັ ງານອືນ
່ ໆ ແລະ ຄຊກລ.

ຕົວເລກຜົນສໍາເລັດໃນປີ 2018:
ການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ
ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ
ຈໍານວນບ້ານລົງ
ຢ້ຽມຢາມ

ໃຫ່ຍຊາຍ

ໃຫ່ຍຍິງ

ເດັກຊາຍ

ເດັກຍິງ

106

5,037

5,040

16,842

15,827

ການກວດກູ້ເນື້ອທີ່:
ເນື້ອທີ່ກວດກູ້ (ເຮັກຕາ)

ການປົດປ່ອຍເນື້ອທີ່ຜ່ານການສໍາຫຼວດວິຊາການ (ຮຕ)

ດິນກະສິກໍາ

ດິນພັດທະນາ

ລວມ

ດິນກະສິກໍາ

ດິນພັດທະນາ

ລວມ

688

38

726

2,044

0

2,044

ການສໍາຫຼວດບໍ່ແມ່ນວິຊາການ1

ການທໍາລາຍເຄື່ອນທີ່

ຈໍານວນຄັ້ງ

ຈໍານວນບ້ານ

ຈໍານວນຄັ້ງ

ຈໍານວນບ້ານ

37

37

945

91

ການສໍາຫຼວດຊອກຫາ CHA:
ການສໍາຫຼວດວິຊາການເພື່ອກໍານົດພື້ນທີ່ຢືນຢັນວ່າມີ ລບຕ ຕົກຄ້າງ
ການສໍາຫຼວດດ້ານວິຊາການ
ທີ່ຢູ່ນອກພື້ນທີ່ໆຢືນຢັນວ່າມີ ລບຕ (ຮຕ)

ຈໍານວນ CHA ທີ່ສ້າງຂຶ້ນ

ຈໍານວນ CHA ທີ່ຖືກກວດກູ້

470

1,574

563

ລບຕ ທີ່ຖືກທໍາລາຍ:
ລບຕ ທີ່ຖືກທໍາລາຍ
ໜ້າວຽກ

ບົມໃຫ່ຍ

ລະເບີດລູກຫວ່ານ

ລະເບີດຝັງດິນ

ລບຕ ຊະນິດອື່ນໆ

ລວມ

ທໍາລາຍເຄື່ອນທີ່

6

830

0

749

1,585

ກວດກູ້

2

6,424

0

259

6,685

ສໍາຫຼວດວິຊາການ

0

2,698

0

44

2,742

ລວມ

8

9,952

0

1,052

11,012

ພື້ນທີ່ປະຕິບັດງານ:
ກິດຈະກໍາ

ແຂວງ/ເມືອງ

ການສໍາຫຼວດ

ແຂວງຊຽງຂວາງ (ເມືອງຄູນ, ຜາໄຊ, ໜອງແຮດ) ແລະ ແຂວງຄໍາມ່ວນ (ເມືອງບົວລະພາ)

ການກວດກູ້

ແຂວງຊຽງຂວາງ (ເມືອງຄູນ, ຜາໄຊ, ໜອງແຮດ) ແລະ ແຂວງຄໍາມ່ວນ (ເມືອງບົວລະພາ)

ການທໍາລາຍເຄື່ອນທີ່

ແຂວງຊຽງຂວາງ (ເມືອງຄູນ, ຜາໄຊ, ໜອງແຮດ) ແລະ ແຂວງຄໍາມ່ວນ (ເມືອງບົວລະພາ)
ແຂວງຊຽງຂວາງ (ເມືອງຄູນ, ຜາໄຊ, ໜອງແຮດ) ແລະ ແຂວງຄໍາມ່ວນ (ເມືອງບົວລະພາ)
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ລາຍງານການເງິນ:

ລາຍຈ່າຍໃນປີ 2018 (ໂດລາ ສຫລ)
ລາຍລະອຽດ
ເງິນເດືອນ

ຈໍານວນ
2,925,000

ເງິນປະຕິບັດງານ

935,000

ຊຶ້ວັດຖຸອຸປະກອນຕ່າງໆ-ຊັບສິນຄົງທີ່

372,000

ຊຶ້ວັດຖຸອຸປະກອນຕ່າງໆ-ຊັບສິນບໍ່ຄົງທີ່

430,000

ລວມ:

4,662,000

ການສະໜັບສະໜູນທຶນຂອງປະເທດຜູ້ໃຫ້ທຶນໃນປີ 2018 (ໂດລາ ສຫລ)
ຜູ້ໃຫ້ທຶນ

ຈໍານວນ

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດນ໋ອກແວ

229,000

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ (ຫ້ອງການຫຼຸດຜ່ອນອາວຸດ ແລະ
ການສູ້ຮົບ)
ອີຢູ
ກະຊວງການພັດທະນາສາກົນຂອງອັງກິດ
ອົງການທຼາດ

2,212,000
430,000
1,592,000
146,000

ອົງການໄອທີໂອ ຂອງຢີ່ປຸ່ນ

4,000

ສປຊ

4,000

ທຶນສາທາລະນະ
ລວມ

45,000
4,662,000

ການໂອນເງິນ:

ເງິນທີ່ໂອນໄປໃຫ້ອົງການປະຕິບັດງານອື່ນໆ
ອົງການທີ່ໂອນເງິນໄປໃຫ້

ຈໍານວນ

ອົງການຄິວແອວເອ

32,000

ອົງການເອັນພີເອ
ລວມ
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110,000
32,000

ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງຊາວນ໋ອກແວ (ເອັນພີເອ)
ກິດຈະກໍາໃນປີ 2018:

ໃນປີ 2018 ອົງການເອັນພີເອ ໄດ້ສືບຕໍ່ດໍາເນີນການສໍາຫຼວດ
ພື້ນທີ່ ຕົກຄ້າງຂອງ ລບຕ ເພື່ອກໍານົດຂອບເຂດການຕົກຄ້າງ
ຂອງ ລບຕ ແນ່ໃສ່ນໍາມາວາງແຜນການກວດກູ້ໃນອະນາຄົດ.
ວິທີການສໍາຫຼວດ ຂອງເອັນພີເອ ປະກອບມີ:
JJ

JJ
JJ

JJ

JJ

ແຕ້ມແຜນທີີ່ຂອບເຂດການຕົກຄ້າງຂອງລະເບີດລູກ
ຫວ່ານ.
ປົດປ່ອຍພື້ນທີ່ໆຢືນຢັນວ່າມີ ລບຕ ໃຫ້ກັບປະຊາຊົນ.
ຮັກສາຊັບພະຍາກອນ ໂດຍບໍ່ກວດກູ້ພື້ນທີ່ໆບໍ່ມີຜົນກະ
ທົບ.
ນໍາໃຊ້ງົບປະມານເຂົ້າໃນການສໍາຫຼວດ ເພື່ອຊອກຫາພື້ນ
ທີ່ຢືນຢັນວ່າມີ ລບຕ ຕົກຄ້າງ.

ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ແລກປ່ຽນກັບ ຄຊກລ, ອໍານາດການປົກ
ຄອງຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ອີກດ້ວຍ ເພື່ອວາງແຜນຮ່ວມກັນ
ໃນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ.
ການທົດລອງໃຊ້ໝາດົມລະເບີດ ໄດ້ດໍາເນີນຢູ່ແຂວງສາລະ
ວັນ, ຊຶ່ງບົດຮຽນໄດ້ຖອດຖອນມາຈາກອົງການຊີແມັກຂອງກໍາ
ປູເຈຍ ທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດມາແລ້ວເປັນເວລາຫຼາຍປີຢູ່ບ້ານ
ເພິ່ນ. ການທົດລອງດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນເຮັດຮ່ວມກັບ ຄຊກລ ເພື່ອ
ທົດສອບກ່ຽວກັບຄຸນະພາບ ແລະ ຄວາມຄຸ້ມຄ່າໃນການນໍາໃຊ້
ໝາດົມລະເບີດລູກຫວ່ານ. ຜົນຈາກການທົດລອງບອກໃຫ້ຮູ້
ຄ່າວໆວ່າ ໝາສາມາດດົມຊອກຫາລະເບີດລູກຫວ່ານໄດ້ແທ້
ແຕ່ບໍ່ສາມາດດົມກິ່ນສິ້ນສ່ວນຂອງ ລບຕ ອື່ນໆໄດ້. ນອກຈາກ
ນັ້ນ, ຍັງສາມາດຮູ້ຕື່ມອີກວ່າ ການນໍາໃຊ້ໝາດົມຊອກຫາລະ
ເບີດລູກຫວ່ານ ແມ່ນໃຊ້ຕົ້ນທຶນສູງ ທຽບໃສ່ການນໍາໃຊ້ຄົນ.
ປະຈຸບັນນີ້ ບົດລາຍງານສຸດທ້າຍແມ່ນກໍາລັງຮ່າງຢູ່ ແລະ ຈະ
ແລກປ່ຽນກັບ ຄຊກລ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມປະຕິບັດງານອື່ນໆໃນມໍ່ໆ
ນີ້. ແຕ່ເຖິງຢ່າງນັ້ນກໍ່ຕາມ, ອົງການເອັນພີເອ ກໍ່ຍັງຈະສືບຕໍ່
ທົດລອງໝາດົມລະເບີດລູກຫວ່ານອີກຕື່ມໃນປີ 2019.

ຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນ ສປປ ລາວ ບັນລຸພັນທະສົນທິສັນຍາ
ຕ້ານລະເບີດລູກຫວ່ານ.

ວິທີການສໍາຫຼວດຂອງເອັນພີເອ ປະກອບມີ 2 ຢ່າງຄື: ສໍາຫຼວດ
ບໍ່ແມ່ນວິຊາການ ແລະ ວິຊາການ. ການສໍາຫຼວດວິຊາການ
ແມ່ນເຮັດຕາມຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຈາກການສໍາຫຼວດບໍ່ແມ່ນວິຊາການ
ເພື່ອກໍານົດພື້ນທີ່ ລບຕ ຕົກຄ້າງ ແນໃສ່ນໍາມາວາງແຜນກວດ
ກູ້ ລບຕ ໃນອະນາຄົດ. ຫຼັງຈາກທີ່ີມີການປະເມີນຜົນກະທົບ
ການຕົກຄ້າງຂອງ ລບຕ ຢູ່ບັນດາບ້ານຕ່າງໆແລ້ວ ແມ່ນຈະ
ຈັດບູລິມະສິດສໍາລັບການກວດກູ້.
ໃນປີ 2018, ອົງການເອັນພີເອ ໄດ້ສືບຕໍ່ດໍາເນີນການສໍາຫຼວດ
ຢູ່ແຂວງເຊກອງ, ສາລະວັນ ແລະ ອັດຕະປື. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ,
ໃນທ້າຍປີ 2018 ອົງການເອັນພີເອ ຍັງໄດ້ເລີ່ມປະຕິບັດສອງ
ໂຄງການໃໝ່ເຊັ່ນດຽວກັນ, ຊຶ່ງໂຄງການທີ່ໜຶ່ງແມ່ນຮ່ວມມືກັບ
ຄກລ ປະຕິບັດງານຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ໂຄງການທີ່ສອງ
ແມ່ນປະຕິບັດຮ່ວມກັບອົງການແມັກຢູ່ແຂວງຄໍາມ່ວນ.

ຜົນສໍາເລັດໃນປີ 2018:

ໃນເດືອນພະຈິກ 2018, ອົງການເອັນພີເອ ໄດ້ດໍາເນີນການສໍາ
ຫຼວດບໍ່ແມ່ນວິຊາການຢູ່ແຂວງສາລະວັນ, ເຊກອງ ແລະ ອັດ
ຕະປື. 3 ແຂວງດັ່ງກ່າວ ເປັນສາມແຂວງທໍາອິດ ທີ່ສາມາດສະ
ຫຼຸບຜົນການສໍາຫຼວດບໍ່ແມ່ນວິຊາການໄດ້ແລ້ວ ໂດຍສອດຄ່ອງ
ຕາມມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ. ຜ່ານການປະຕິບັດ ເຮົາສາມາດ
ຮູ້ໄດ້ດັ່ງນີ້:
JJ

ຈໍານວນບ້ານ ທີ່ຢືນຢັນວ່າມີ ລບຕ ຕົກຄ້າງ.

JJ

ຈໍານວນຈຸດຫຼັກຖານ ລບຕ ຢູ່ແຕ່ລະບ້ານ.

ຜົນຈາກການສໍາຫຼວດບໍ່ແມ່ນວິຊາການ ສາມາດເຮັັດໃຫ້ອົງ
ການເອັັນພີເອ ມີຂໍ້ມູນນໍາມາວາງແຜນສໍາລັບການສໍາຫຼວດວິ
ຊາການໄດ້.
32

ພະນັກງານຂອງອົງການເອັນພີເອ ກໍາລັງໃຊ້ໝາດົມຊອກຫາ
ລະເບີດລູກຫວ່ານ.
ຕະຫຼອດປີ 2018, ທີມງານສໍາຫຼວດບໍ່ແມ່ນວິຊາການ ສາມາດ
ດໍາເນີນການສໍາຫຼວດຢູ່ 324 ບ້ານ ໃນ 4 ແຂວງ ໃນນັ້ນ 113
ບ້ານຢືນຢັນວ່າມີ ລບຕ ຕົກຄ້າງ, ຊຶ່ງມີຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ
ທັງໝົດ 75,518 ຄົນ. ສາມາດດໍາເນີນການສໍາຫຼວດວິຊາການ
ໃນເນື້ອທີ່ 96,372,500 ຕາແມັດ, ຊຶ່ງໃນນັ້ນ ສາມາດກໍານົດ
CHA ໄດ້ 657 ພື້ນທີ່ ຫຼື ປະມານ 39,027,884 ຕາແມັດ,
ພົບເຫັນ ແລະ ທໍາລາຍລະເບີດລູກຫວ່ານ 10,663 ໜ່ວຍ ແລະ
ລບຕ ຊະນິດອື່ນໆ 1,508 ໜ່ວຍ.

ວຽກຈຸດສຸມໃນປີ 2019:

ການສໍາຫຼວດຊອກຫາ ລບຕ ຕົກຄ້າງ ຈະເປັນວຽກໃຫ່ຍທີ່ອົງ
ການເອັນພີເອ ຈະສຸມໃສ່ປະຕິບັດໃນປີ 2016. ທີມສໍາຫຼວດ
ຈະສືບຕໍ່ດໍາເນີນການກວດກູ້ ລບຕ ຢູ່ບາງພື້ນທີ່ ເພື່ອປົດປ່ອຍ
ເນື້ອທີ່ດິນບູລິມະສິດກັບຄືນໃຫ້ຊຸມຊົນໄດ້ນໍາໃຊ້ໃຫ້ເກີ ດປະ
ໂຫຍດ ແລະ ຕົວຂອງເອັນພີເອເອງ ກໍ່ຈະສືບຕໍ່ພັດທະນາວິທີ
ການສໍາຫຼວດຊອກຫາ ລບຕ ໃຫ້ມີປະສີດທິຜົນ ແລະ ມີຄວາມ
ແມ້ນຢໍາຫ໌ຼາຍຂຶ້ນຕື່ມ.

ອົງການເອັນພີເອ ຈະດໍາເນີນການສໍາຫຼວດຫາ ລບຕ ຕົກ
ຄ້າງຢູ່ແຂວງອັດຕະປືໃຫ້ສໍາເລັດໃນປີ 2019, ຊຶ່ງຈະເປັນ
ແຂວງທໍາອິດທີ່ສໍາເລັດການສໍາຫຼວດຊອກຫາ ລບຕ ໃນທົ່ວ
ແຂວງ. ກ່ອນທີ່ຈະມີການສະຫຼຸບຜົນຂອງການສໍາຫຼວດຢູ່
ແຂວງດັ່ງກ່າວນັ້ນ, ອົງການເອັນພີເອ ຈະດໍາເນີນການປະ
ເມີນການກວດກາຄຸນນະພາບພາຍໃນຂອງການສໍາຫຼວດ
ກ່ອນ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ທຸກໆບ້ານແມ່ນມີຂໍ້ມູນທີ່ພຽງພໍ
ແລະ ຂໍ້ມູນເກົ່າການທໍາລາຍ ລບຕ ເຄື່ອນທີ່ ແລະ ຂໍ້ມູນ
ເກົ່າການກວດກູ້ ໃນຖານຂໍ້ມູນ ລບຕ ແຫ່ງຊາດ ແມ່ນໄດ້ຖືກ
ເອົາມາປະເມີນ.
ການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການໃນການສໍາຫຼວດ
ຊອກຫາ ລບຕ ທົ່ວປະເທດ ໄດ້ສືບຕໍ່ປຶກສາຫາລືກັບ ຄຊກລ
ແລະ ບັນດາອົງການປະຕິບັດງານອື່ນໆໃນທົ່ວຂະແໜງການ
ແນໃສ່ເພື່ອກໍານົດຂອບເຂດການຕົກຄ້າງຂອງ ລບຕ ຢູ່ບັນ
ດາແຂວງທີ່ມີຜົນກະທົບຈາກ ລບຕ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມາຊຶ່ງຂໍ້ມູນ
ທີ່ເປັນພື້ນຖານການຕົກຄ້າງຂອງ ລບຕ ໃນທົ່ວປະເທດ. ແຕ່
ການທີ່ຈະປະຕິບັດໄດ້ເຊັ່ນນັ້ນ ມັນຕ້ອງການທຸກພາກສ່ວນ
ຮ່ວມມືກັນ ທັງພາກລັດ, ເອກະຊົນ, ທ້ອງຖິ່ນ, ຄຊກລ,
ຄກລ, ປະເທດຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ ບັນດາອົງການປະຕິບັດງານ
ຕ່າງໆ.

ເລື່ອງເລົ່າດີໆ:

ອົງການເອັນພີເອ
ໄດ້ດໍາເນີນການສໍາຫຼວດບໍ່ແມ່ນວິຊາ
ການຢູ່ 978 ບ້ານ ຢູ່ແຂວງສາລະວັນ, ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະ
ປື. 3 ແຂວງດັ່ງກ່າວ ແມ່ນສາມແຂວງທໍາອິດຂອງ ສປປ
ລາວ ທີ່ສາມາດສະຫຼຸບການສໍາຫຼວດບໍ່ແມ່ນວິຊາການໄດ້
ສໍາເລັດ. ໃນທັງໝົດ 978 ບ້ານ ທີ່ເຮັດການສໍາຫຼວດນັ້ນ,
456 ບ້ານແມ່ນມີຈຸດຫຼັກຖານ ລບຕ ຕົກຄ້າງ ແລະ 531 ບ້ານ
ແມ່ນບໍ່ພົບເຫັນຈຸດຫຼັກຖານ ລບຕ ຕົກຄ້າງ. ຫຼັງຈາກສໍາ
ເລັດການສໍາຫຼວດບໍ່ແມ່ນວິຊາການແລ້ວ ກໍ່ຕາມດ້ວຍການ
ສໍາຫຼວດວິຊາການ ເພື່ອຢືນຢັນພື້ນທີ່ ລບຕ ຕົກຄ້າງ. ຢູ່ໃນ
456 ບ້ານນັ້ນ 65 % ໃນພື້ນທີ່ຂອງບ້ານດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເປັນ
ພື້ນທີ່ໆມີ ລບຕ ຕົກຄ້າງ.

ຫຼວດຊອກຫາ ລບຕ ຕົກຄ້າງ ແລະ ກວດກູ້ ລບຕ. ນອກຈາກ
ນັນ
້ , ອົງການເອັນພີເອ ຍັງຈະດໍາເນີນການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ
ການປະເມີນຜົນກະທົບ ເພື່ອຮັບປະກັນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ
ໃຫ້ຄົບຖ້ວນສົມບູນ ແລະ ຖືກນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການວາງແຜນ
ການກວດກູ້. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ຄກລ ຍັງໄດ້ແລກປ່ຽນປະ
ສົບການການເຮັດວຽກໃນໄລຍະຫຼາຍປີຢແ
ູ່ ຂວງຊຽງຂວາງໃຫ້
ກັບພະນັກງານຂອງອົງການເອັນພີເອ ອີກດ້ວຍ.
ແມັກ ແຂວງຄໍາມ່ວນ.
ເມືອງບົວລະພາ ແມ່ນເມືອງທີ່ມີຜົນກະທົບໜັກຈາກ ລບຕ
ຢູ່ແຂວງຄໍາມ່ວນ. ອົງການແມັກແມ່ນອົງການທີ່ເຮັດວຽກແກ້
ໄຂບັນຫາ ລບຕ ມາຫຼາຍປີຢູ່ເມືອງແຫ່ງນີ້ ແລະ ມີຂໍ້ມູນການ
ທໍາລາຍ ລບຕ ເຄື່ອນທີ່ເປັນຈໍານວນຫຼາຍ ແລະ ໜ້າເຊື່ຶອຖື
ໄດ້ ແຕ່ອາດີດຈົນຮອດປີ 2008. ພາຍໃຕ້ໂຄງການດັ່ງກ່າວ
ອົງການເອັນພີເອ ຈະນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນການທໍາລາຍ ລບຕ ເຄື່ອນ
ທີ່ເຂົ້າໃນຂະບວນການສໍາຫຼວດ ລບຕ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການສໍາ
ຫຼວດຊອກຫາ ລບຕ ໃນພື້ນທີີ່ໆເຮົາຮູ້ວ່າມີ ລບຕ ຕົກຄ້າງ
ແລ້ວ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ອົງການແມັກ ຈະນໍາເອົາຂໍ້ມູນຈາກອົງ
ການເອັນພີເອ ໄປວາງແຜນການກວດກູ້ຕໍ່. ນອກຈາກນັ້ນ,
ອົງການເອັນພີເອ ຍັງຈະປະສານສົມທົບກັບອົງການຈີແມັບ
ເພື່ອສ້າງຟີມຮູບເງົາໃນໄຕມາດ 1 ປີ 2016. ຟີມດັ່ງກ່າວ ຈະ
ສະແດງໃຫ້ ເ ຫັ ນ ຄວາມສໍ າ ຄັ ນ ຂອງເພດຍິ ງ ໃນການແກ້ ໄ ຂ
ບັນຫາ ລບຕ.

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການສໍາຫຼວດມີຄວາມສົມບູນຂຶ້ນຕື່ມ ອົງການ
ເອັນພີເອ ໄດ້ສະໜອງການແຕ້ມພາບແຜນທີ່ຂອງການສໍາ
ຫຼວດໃຫ້ ຄຊກລ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງຂັ້ນແຂວງ
ເພື່ອເບິ່ງຜົນຄວາມຄືບໜ້າ (ພາບແຜນທີ່ແມ່ນປະກອບມີ
ບັນດາບ້ານທີ່ເຮັດການສໍາຫຼວດບໍ່ແມ່ນວິຊາການ, ຈໍານວນ
ບ້ານທີ່ເຮັດການສໍາຫຼວດວິຊາການ,
ບ້ານທີ່ເຮັດການສໍາ
ຫຼວດແລ້ວ ບໍ່ພົບຈຸດຫຼັກຖານການຕົກຄ້າງຂອງ ລບຕ ແລະ
ບ້ານທີ່ຢືນຢັນວ່າມີ ລບຕ ຕົກຄ້າງ).

ຄູ່ຮ່ວມງານ:

ໃນປີ 2015, ອົງການເອັນພີເອ ໄດ້ເລີ່ມປະຕິບັດ 2 ໂຄງການ
ຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ຮ່ວມກັບ ຄກລ ແລະ ອົງການແມັກ ຢູ່
ແຂວງຄໍາມ່ວນ ເພື່ອເຮັດການສໍາຫຼວດ ແລະ ສ້າງຂີດຄວາມ
ສາມາດໃນການສໍາຫຼວດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ.
ຄກລ ແຂວງຊຽງຂວາງ.
ກິດຈະກໍາສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ປະກອບມີ ການຖ່າຍຖອດ
ຄວາມຮູ້ ໂດຍຜ່ານການຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ແລະ
ການເຮັດວຽກເປັນທີມ ເພືອ
່ ບໍລຫ
ິ ານຈັດການຂໍມ
້ ນ
ູ ການສໍາ
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ອົງການເອັນພີເອ ກໍາລັງກະກຽມສະໜາມເພື່ອເຮັດການສໍາ
ຫຼວດ.

ບຸກຄະລາກອນໃນປີ 2018:
ພະນັກງານປະຈໍາຢູ່ຫ້ອງການ
ຄົນລາວ

ພະນັກງານປະຈໍາຢູ່ສະໜາມ

ຄົນຕ່າງປະເທດ

ຄົນລາວ

ຄົນຕ່າງປະເທດ

ຊາຍ

ຍິງ

ຊາຍ

ຍິງ

ຊາຍ

ຍິງ

ຊາຍ

ຍິງ

37

13

04

01

205

75

03

01

ລວມ
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ຕົວເລກຜົນສໍາເລັດໃນປີ 2018:
ການກວດກູ້:

ເນື້ອທີ່ກວດກູ້ (ເຮັກຕາ)

ການປົດປ່ອຍເນື້ອທີ່ຜ່ານການສໍາຫຼວດວິຊາການ (ຮຕ)

ດິນກະສິກໍາ

ດິນພັດທະນາ

ລວມ

ດິນກະສິກໍາ

ດິນພັດທະນາ

ລວມ

92

11

103

0

0

0

ການສໍາຫຼວດຊອກຫາ CHA:
ການສໍາຫຼວດວິຊາການເພື່ອກໍານົດພື້ນທີ່ຢືນຢັນວ່າມີ ລບຕ ຕົກຄ້າງ
ການສໍາຫຼວດດ້ານວິຊາການ
ທີ່ຢູ່ນອກພື້ນທີ່ໆຢືນຢັນວ່າມີ ລບຕ (ຮຕ)

ຈໍານວນ CHA ທີ່ສ້າງຂຶ້ນ

ຈໍານວນ CHA ທີ່ຖືກກວດກູ້

5,735

3,902

103

ການທໍາລາຍ ລບຕ:
ລບຕ ທີ່ຖືກທໍາລາຍ
ໜ້າວຽກ

ບົມໃຫ່ຍ

ລະເບີດລູກຫວ່ານ

ລະເບີດຝັງດິນ

ລບຕ ຊະນິດອື່ນໆ

ລວມ

ທໍາລາຍເຄື່ອນທີ່

39

1,666

ບໍ່ມີ

817

2,522

ກວດກູ້

2

2,034

63

2,099

ສໍາຫຼວດວິຊາການ

29

9,262

833

10,124

ລວມ

70

12,962

1,713

14,745

ພື້ນທີ່ການປະຕິບັດງານ:
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ກິດຈະກໍາ

ແຂວງ/ເມືອງ

ການສໍາຫຼວດ

ແຂວງອັດຕະປື: ເມືອງພູວົງ, ສາມັກຄີໄຊ, ສານໄຊ; ແຂວງເຊກອງ: ເມືອງດາກຈຶງ, ລະມາມ, ທ່າແຕງ;
ແຂວງສາວະວັນ: ເມືອງຄົງເຊໂດນ, ເລົາງາມ, ສະມ້ວຍ, ຕະໂອ້ຍ, ຕຸ້ມລານ; ແຂວງຄໍາມ່ວນ: ເມືອງບົວ
ລະພາ.

ການກວດກູ້

ແຂວງອັດຕະປື: ເມືອງພູວົງ, ສາມັກຄີໄຊ, ສານໄຊ; ແຂວງເຊກອງ: ເມືອງດາກຈຶງ, ລະມາມ, ທ່າແຕງ;
ແຂວງສາວະວັນ: ເມືອງເລົາງາມ, ສະມ້ວຍ, ຕະໂອ້ຍ, ຕຸ້ມລານ.

ການທໍາລາຍເຄື່ອນທີ່

ແຂວງອັດຕະປື: ເມືອງພູວົງ, ສາມັກຄີໄຊ, ສານໄຊ; ແຂວງເຊກອງ: ເມືອງດາກຈຶງ, ລະມາມ, ທ່າແຕງ;
ແຂວງສາວະວັນ: ເມືອງຄົງເຊໂດນ, ເລົາງາມ, ສະມ້ວຍ, ຕະໂອ້ຍ, ຕຸ້ມລານ.

ລາຍງານການເງິນ:

ລາຍຈ່າຍໃນປີ 2018: ໂດລາ ສຫລ
ລາຍລະອຽດ

ມູນຄ່າ

ເງິນເດືອນ

2,617,359

ເງິນປະຕິບັດງານ

1,036,124

ຊຶ້ວັດຖຸອຸປະກອນຕ່າງໆ-ຊັບສິນຄົງທີ່

389,352

ຊຶ້ວັດຖຸອຸປະກອນຕ່າງໆ-ຊັບສິນບໍ່ຄົງທີ່

191,602

ລວມ:

4,234,438

ການສະໜັບສະໜູນທຶນຂອງປະເທດຜູ້ໃຫ້ທຶນໃນປີ 2018 (ໂດລາ ສຫລ)
ປະເທດຜູ້ໃຫ້ທຶນ

ມູນຄ່າ

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ

1,932,434

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດນ໋ອກແວ

1,068,584

ອົງການແມັກ

77,260

ອົງການເອັນອາເຄ

879,616

ອົງການດີຟິດ

236,942

ສະມາຄົມຂອງຊາວນ໋ອກແວ

39,515

ລວມ:

4,234,350

ການໂອນເງິນ:
ອົງການທີ່ເອັນພີເອໂອນເງິນໃຫ້
ຊື່ອົງກາານ
ຄກລ ແຂວງຊຽງຂວາງ

ຈໍານວນ
ປະມານ 27,000 ໂດລາ ສຫລ ຈາກເດືອນຕຸລາ ເຖິງ ທັນວາ 2018

ລວມ

27,000

ອົງການທີ່ໂອນເງິນໃຫ້ອົງການເອັນພີເອ
ຊື່ອົງກາານ
ອົງການແມັກແຂວງຄໍາມ່ວນ
ລວມ
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ຈໍານວນ
ປະມານ 1,800,000 ໂດລານ໋ອກແວ ຈາກ ເດືອນ ມີຖຸນາ 2018 ເຖິງ
ມັງກອນ 2019
1,800,000 ໂດລານ໋ອກແວ

ອົງການເຮໂລທຼາດ (ເຮໂລ)
ກິດຈະກໍາໃນປີ 2018:
ໃນປີ 2018 ເຮໂລ ໄດ້ສືບຕໍ່ດໍາເນີນການສໍາຫຼວດ, ກວດກູ້
ລບຕ ແລະ ໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ ຢູ່ເມືອງເຊ
ໂປນ ແລະ ວິລະບູລີຂອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. ປະຈຸບັນນີ້
ປະກອບມີ 10 ທີມກວດກູ້ ແລະ 12 ທີມປະສົມທີ່ເຮັດທັງໜ້າທີ່
ສໍາຫຼວດ ແລະ ໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ ໄປ
ພ້ອມໆກັນ ໂດຍທຶນສະໜັບສະໜູນຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ.
ການສໍາຫຼວດ:
ທີມປະສົມທີ່ເຮັດທັງໜ້າທີ່ສໍາຫຼວດ ແລະ ໂຄສະນາສຶກສາ
ຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ ໄດ້ດໍາເນີນການສໍາຫຼວດບໍ່ແມ່ນວິຊາ
ການ ແລະ ວິຊາການຢູ່ຫຼາຍກວ່າ 50 ບ້ານ. ທີມດັ່ງກ່າວແມ່ນ
ເຮັດໃຫ້ການເຮັດວຽກປະຫຍັດເວລາ, ທຶນ ແລະ ຮັບປະກັນ
ໃຫ້ ມີ ກ ານປະເມີ ນ ຜົ ນ ກະທົ ບ ຢູ່ ທຸ ກ ໆບ້ າ ນກ່ ອ ນເຮັ ດ ການສໍ າ
ຫຼວດ. ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ທີມກ່ອນລົງເຮັດວຽກ ເຮັດໃຫ້ພະນັກ
ງານຮູ້ເກັບກໍາທຸກສິ້ນສ່ວນທີ່ເປັນຈຸດຫຼັກຖານໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ
ແລະ ເປັນລະບົບ ເພື້ອສົ່ງຂໍ້ມູນທີ່ຊັດເຈນໃຫ້ທີມງານສໍາຫຼວດ
ວິຊາການ. ທີມສໍາຫຼວດ ຈະບໍ່ເຄື່ອນຍ້າຍອອກຈາກບ້ານນັ້ນໆ
ເດັດຂາດ ຈົນກວ່າ ລບຕ ທີ່ຖືກພົບເຫັນຈະຖືກທໍາລາຍ.
ການກໍານົດຂະໜາດຜົນກະທົບຂອງ ລບຕ ຜ່ານຂະບວນການ
ສໍາຫຼວດແບບໃໝ່ ຈະສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາກໍານົດຂອບເຂດ
ການຕົກຄ້າງ ລບຕ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນຂຶ້ນ. ເຮໂລ
ນໍາໃຊ້ວິທີການດັ່ງກ່າວເຂົ້າໃນການສໍາຫຼວດ ເຫັນວ່າມີຜົນໄດ້
ຮັບດີພໍສົມຄວນ. ໃນປີ 2015, ລບຕ 6,600 ໜ່ວຍ ຖືກທໍາລາຍ
ໂດຍທີມສໍາຫຼວດ, ເນື້ອທີ່ 9,000,000 ຕາແມັດ ຖືກຢືນຢັນວ່າ
ເປັນພື້ນທີ່ໆມີ ລບຕ ຕົກຄ້າງ ຢູ່ໃນ 404 CHA ທີີລໍຖ້າການ
ກວດກູ້.
ການກວດກູ:້
ທີມກວດກູ້ຂອງເຮໂລ ສາມາດປະຕິບັດການກວດກູ້ຢູ່ 36 ສະ
ໜາມໃນປີ 2018. ເຮໂລ ເຮັດວຽກຢ່າງໃກສິດກັບອໍານາດ
ການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຫ້ອງການພັດທະນາຊົນນະບົດ
ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການກວດກູ້ ຖືກຕາມເປົ້າໝາຍພື້ນທີ່ດິນທີ່
ຕ້ອງການຊົມໃຊ້. ພື້ນທີ່ CHA ທີ່ຖືກຄົ້ນພັບແມ່ນພົບເຫັນລະ
ເບີດລູກຫວ່ານເປັນຈໍານວນຫຼາຍ. ຕະຫຼອດປີ ເຮໂລ ສາມາດ
ກວດກູ້ພນ
ື້ ທີ່ໄດ້ 1,050,176 ຕາແມັດ ແລະ ທໍາລາຍ ລບຕ ໄດ້
1,563 ໜ່ວຍ.

ຜົນສໍາເລັດໃນປີ 2018:
ໃນປີ 2018, ຜົນສໍາເລັດອັນພົ້ນເດັ່ນແມ່ນວຽກງານສໍາຫຼວດ
ເນື່ອງຈາກ ສາມາດສະຫຼຸບຜົນຂອງການສໍາຫຼວດບໍ່ແມ່ນວິຊາ
ການ ແລະ ວິຊາການ ຢູ່ 35 ບ້ານ ແລະ ຄາດວ່າຈະໃຫ້ສໍາເລັດ
ການສໍາຫຼວດຢູ່ໃນບັນດາບ້ານທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍໃນປີ 2018.
ການຮັບຮອງວິທີການສໍາຫຼວດໃໝ່ຊອກຫາ ລບຕ ແມ່ນສິ່ງທີ່
ດີສໍາລັບຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ເພາະມັນຊ່ວຍກໍາ
ນົດຂອບເຂດການຕົກຄ້າງຂອງ ລບຕ ໄດ້່ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ
ເປັນການຫຼຸດຜ່ອນໄພຂົ່ມຂູ່ຂອງ ລບຕ ແລະ ເຮໂລ ຍິນດີທີ່
ຈະໃຫ້ຄໍາປຶກສາທາງດ້ານປະສົບການໃນວຽກງານສໍາຫຼວດດັ່ງ
ກ່າວ.
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ເຮໂລ ໄດ້ເລີ່ມວິເຄາະຂໍ້ມູນການປະຕິບັດງານທີ່ໄດ້ຈາກການ
ສໍາຫຼວດ ແລະ ການກວດກູ້, ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ການສໍາຫຼວດ ມີປະ
ສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ແລະ ປະກອບສ່ວນເປັນຢ່າງດີ
ເຂົ້າໃນຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ.
ຍ້ ອ ນທຶ ນ ສະໜັ ບ ສະໜູ ນ ຂອງສະຫະລັ ດ ອາເມລິ ກ າເພີ່ ມ ຂຶ້ ນ
ໃສ່ວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ ເຮໂລ ສາມາດ
ຂະຫຍາຍກິດຈະກໍາການສໍາຫຼວດ ແລະ ກວດກູ້ ໃນປີ 2018
ເຮັັດໃຫ້ສາມາດທໍາລາຍ ລບຕ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ພື້ນທີ່ກໍ່ຖືກ
ປົດປ່ອຍກັບຄືນໃຫ້ຊຸມຊົນໄດ້ໄວ້ຂຶ້ນ. ໃນປີ 2015 ສາມາດ
ກວດກູ້ເນື້ອທີ່ໄດ້ 1,000,000 ຕາແມັດ ແລະ ທໍາລາຍ ລບຕ ໄດ້
8,000 ກວ່າໜ່ວຍ.
ລວມທັງໝົດຕະຫຼອດໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການ ສາມາດທໍາ
ລາຍ ລບຕ ໄດ້ທັງໝົດ 18,000 ໜ່ວຍ ແລະ ກວດ ກູ້ເນື້ອທີ່ໄດ້
2,000,000 ຕາແມັດ ສາມາດປະກອບສ່ວນເປັນຢ່າງດີໃຫ້ແກ່
ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.

ວຽກຈຸດສຸມໃນປີ 2019:
ໃນປີ 2018 ເຮໂລ ຈະສືບຕໍ່ດໍາເນີນການສໍາຫຼວດ ແລະ ຂະ
ຫຍາຍກໍາລັງການປະຕິບັດງານຂຶ້ນ. ສືບຕໍ່ສົມທົບກັບອໍານາດ
ການປົກຄອງ ແລະ ອົງການເອັນຈີໂອຕ່າງໆ ເພື່ອອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກທາງດ້ານການກວດກູ້ ລບຕ ຮັບໃຊ້ແກ່ໂຄງ
ການພັດທະນາຕ່າງໆໃຫ້ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້.
ເຮໂລ
ວາງແຜນຈະໃຫ້ສາໍ ເລັດການສໍາຫຼວດຢູບ
່ ນ
ັ ດາບ້ານທີ່
ເປັນເປົາ້ ໝາຍ. ເຮໂລ ມີຄວາມຫວັງ ທີນ
່ າໍ ໃຊ້ປະສົບການທີຕ
່ ນ
ົ
ເອງສະສົ ມ ມາຕະຫຼ ອ ດໄລຍະເວລາດໍ າ ເນີ ນ ການສໍ າ ຫຼ ວ ດ
ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການສໍາຫຼວດໃຫ້ໄດ້ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ
ແລະ ນໍາມາວາງແຜນເພືອ
່ ກວດກູໃ້ ນອະນາຄົດ. ເຮໂລ ຈະຂະ
ຫຍາຍພືນ
້ ທີກ
່ ານປະຕິບດ
ັ ງານຂຶນ
້ ຕືມ
່ ໃຫ້ສມ
ົ ຄູກ
່ ບ
ັ ທຶນທີໄ
່ ດ້ມາ
ແລະ ກໍາລັງປຶກສາຫາລືກບ
ັ ຄຊກລ ເພືອ
່ ເບິງ່ ລາຍລະອຽດຕືມ
່ .
ນອກຈາກນັ້ນ, ເຮໂລ ຍັງຈະປັບປຸງປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດ
ທິຜົນການສໍາຫຼວດ ແລະ ກວດກູ້ ລບຕ ໂດຍການນໍາໃຊ້ເຕັກ
ໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາໃໝ່. ເຮໂລ ຈະສືບຕໍ່ວິເຄາະຂໍ້ມູນ
ທີ່ເກັບກໍາມາໄດ້ ແລະ ຈະຊ່ວຍ ຄຊກລ ໃນການປັບປຸງວິທີ
ການສໍາຫຼວດ ແລະ ກວດກູ້ ໃຫ້ດີທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້.
ວິໄສທັດຂອງເຮໂລ ແມ່ນໂລກປອດຈາກ ລບຕ ແລະ ສົງຄາມ
ວຽກທີ່ເຮົາປະຕິບັດຢູ່ ແມ່ນການປົກປ້ອງຊີວິດ ແລະ ຟື້ນຟູຊີວິດ
ຂອງປະຊາຊົນທີ່ຖືກຂົມຂູ້ຈາກ ລບຕ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງ

ສົງຄາມ. ຢູ່ ສປປ ລາວ ເຮໂລ ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະສະໜັບ
ສະໜູນລັດຖະບານລາວ ຢ່າງເຕັມທີ່ ເພື່ອບັນລຸເອັມດີຈີ 9.

ວາງແຜນໃຫ້ ສ ອດຄ່ ອ ງກັ ບ ແຜນພັ ດ ທະນາເສດຖະກິ ດ ສັງຄົມ.

ເລື່ອງເລົ່າດີໆ:
ບ້ານຕໍາ:

ບ້ານຕໍາຕັງ້ ຢູເ່ ຂດຫ່າງໄກຂອງເມືອງເຊໂປນ, ຢູທ
່ າງໃຕ້ຂອງແມ່
ນໍາ້ ເຊບັງ້ ໄຟ. ບ້ານດັງ່ ກ່າວໄດ້ຮບ
ັ ການພັດທະນາໜ້ອຍຫຼາຍ
ເປັນຕົນ
້ ການການກວດກູ້ ລບຕ ຢູບ
່ າ້ ນດັງ່ັ ກ່າວແມ່ນນັບຄັງ້ ໄດ້.
ຄົວເຮືອນມີທງັ ໝົດ 94 ຄົວເຮືອນ ໃນນັນ
້ 20 ຄົວເຮືອນແມ່ນຈັດ
ວ່າທຸກ ຕາມການລາຍງານຂອງສູນສະຖິຕແ
ິ ຫ່ງຊາດ. ມີໂຮງ
ຮຽນໜຶງ່ ຫຼງັ ແຕ່ບມ
່ໍ ສ
ີ ກ
ຸ ສາລາບ້ານ. ຊາວບ້ານຫຼາຍຄົນທີຕ
່ ອ
້ ງ
ການການປິນ
່ ປົວ ຕ້ອງໄດ້ເດີນທາງດ້ວຍເຮືອ ຫຼື ຜ້າ່ ນຫົນທາງ
ທີເ່ ປິເປືອ
້ ນ ເພືອ
່ ເຂົາ້ ໄປຍັງສະຖານທີປ
່ ນ
່ິ ປົວຢູໃ່ ນເມືອງ.
ບ້ານຕໍາ ແມ່ນຖືກໄພນໍ້າຖ້ວມຕະຫຼອດ ກິນເວລາເກືອບ 4
ເດືອນ. ດັ່ງນັ້ນ, ເມືອທີມສໍາຫຼວດບໍ່ແມ່ນວິຊາການ ແລະ ວິຊາ
ການເຂົ້າໄປເຮັດວຽກນັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າໄປກ່ອນຊ່ວງເດືອນ 5
ທີ່ເປັນຊ່ວງກ່ອນໜ້າຝົນ.
ຊາວບ້ານ ກໍ່ໄດ້ຊ່ວຍທີມສໍາຫຼວດຂອງເຮໂລ ເທົ່າທີ່ຈະປະກອບ
ສ່ວນໄດ້ ໂດຍການບອກຂໍ້ມູນໃຫ້. ຢູ່ບ້ານດັ່ງກ່າວ ສາມາດ
ທໍາລາຍ ລບຕ ໄດ້ 400 ກວ່າໜ່ວຍ (ບົມໃຫ່ຍ 6 ໜ່ວຍ ແລະ
ລະເບີດລູກຫວ່ານ 300 ກວ່າໜ່ວຍ).
ການປະຕິບັດວຽກຢູ່ໃນບ້ານຕໍາ ແມ່ນປະເຊີນກັບຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ
ທາງດ້ານເຕັກນິກວິຊາການຫຼາຍຢ່າງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການທໍາ
ລາຍລະເບີດບົມໃຫ່ຍ 2,000 ປອນ ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຢ່າງ
ໜັກຕໍ່ຊາວບ້ານ. ນອກຈາກນັ້ນ, ກໍ່ແມ່ນລະເບີດບົມໃຫ່ຍ 250
ປອນ ທີ່ຕົກຢູ່ແຄມແມ່ນໍ້າໃກ້ກັບທ່າເຮືອ ກໍ່ທໍາລາຍຍາກລໍາ
ບາກເຊັ່ນດຽວກັນ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ລະເບີດບົມໃຫ່ຍທີ່ຕົກຄ້າງ
ຢູ່ໂຮງຮຽນ, ຊຶ່ງຖ້າມັນແຕກຂຶ້ນ ແມ່ນຈະເກີດໂສກຄະນາດຕະ
ກໍາຢ່າງຍິ່ງໃຫ່ຍຕໍ່ຊຸມຊົນ.
ປະຈຸບນ
ັ , ຊາວບ້ານສາມາດຂ້າມແມ່ນາ້ໍ ແລະ ເດັກນ້ອຍມີ
ຄວາມປອດໄພ. ການເຄືອ
່ ນຍ້າຍ ແລະ ທາໍລາຍລະເບີດ ເຮັດ
ໃຫ້ຊມ
ຸ ຊົນສາມາດນໍາໃຊ້ດນ
ິ ທໍາການຜະລິດປູກສາລີ ເປັນການ
ປະກອບສ່ວນເຂົາ້ ໃນການຄໍາ້ ປະກັນສະບຽງອາຫານ. ຊາວບ້ານ
ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນອາໄສຝົນເພືອ
່ ທໍາການຜະລິດ ແລະ ດິນທີ່ປອດ
ຈາກ ລບຕ ແມ່ນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການຜະລິດເຊັ່ນດຽວກັນ.

ຄູ່ຮ່ວມງານ:

ເຮໂລ ມີສາຍສໍາພັນທີ່ດີກັບຫຼາຍອົງການເອັນຈີໂອ. ເຮໂລ ເຮັັດ
ວຽກຢ່າງໃກ້ສດ
ິ ກັບລັດຖະບານລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຄຊກລ
ສູນກາງ ແລະ ຄຊກລ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.
ເຮໂລ
ມີຄວາມຕັ້ງໃຈຢ່າງແຮງກ້າທີ່ຈະຊ່ວຍພັດທະນາຢູ່
ສປປ ລາວ. ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນສາມາດປະສົບຜົົນສໍາ
ເລັດໄດ້ໄວຂຶ້ນ. ເຮໂລ ເຮັດວຽກກັບຫຼາຍອົງການປະຕິບັດງານ
ທີ່ເຮັດວຽກຄືກັນຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. ໃນປີ 2015, ເຮ
ໂລ ສາມາດຊ່ວຍອົງການຊີອາເອັັດ, ເວວທັງເກີຮິບ ແລະ ຈີ
ໄອແຊັດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ເຮໂລ ຍັງໄດ້ເລີ່ມຮ່ວມມືກັບອົງການ
ເວີອີດູເຄເຊີ້ນ ທີ່ປະຕິບັດວຽກງານການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະ
ຮ້າຍຈາກ ລບຕ.
ໃນນາມເປັ ນ ອົ ງ ການປະຕິ ບັ ດ ງານເພື່ ອ ມະນຸ ດ ສະທໍ າ ໜຶ່ ງ ,
ວຽກງານສໍາຫຼວດ ແລະ ກວດກູ້ ລບຕ ແລະ ໂຄສະນາສຶກສາ
ຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ ຈຶ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ປະຕິບັດຢູ່ບັນ
ດາບ້ານຕ່າງໆທີ່ມີຜົນກະທົບ. ໃນປີ 2015 ເຮໂລ ໄດ້ນໍາໃຊ້
ຂໍ້ມູນບູລິມະສິດ ປະສົມປະສານກັບ ຂໍ້ມູນ CHA ແລະ ນໍາມາ
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ນາງ ເມືອງ ເປັນພະນັກງານພົວພັນຊຸມຊົນຂອງອົງການເຮໂລ
ກໍາລັງດໍາເນີນກິດຈະກໍາໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ
ໃຫ້ເດັກນ້ອຍຢູບ
່ າ້ ນນາຊົມພູ.

ບຸກຄະລາກອນໃນປີ 2018:
ພະນັກງານປະຈໍາຢູ່ຫ້ອງການ
ຄົນລາວ

ພະນັກງານປະຈໍາຢູ່ສະໜາມ

ຄົນຕ່າງປະເທດ

ຄົນລາວ

ຄົນຕ່າງປະເທດ

ຊາຍ

ຍິງ

ຊາຍ

ຍິງ

ຊາຍ

ຍິງ

ຊາຍ

ຍິງ

20

12

1

0

159

60

2

0

ລວມ

254

ຕົວເລກຜົນສໍາເລັັດໃນປີ 2018:
ການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ
ຈໍານວນບ້ານ

ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ

291 ເທື່ອຄັ້ງ (71
ບ້ານ)

ໃຫ່ຍຊາຍ

ໃຫ່ຍຍິງ

ເດັກຊາຍ

ເດັກຍິງ

ລວມ

2,934

1,864

3,729

3,055

11,582

ການກວດກູ້:
ເນື້ອທີ່ກວດກູ້ (ເຮັກຕາ)
ດິນກະສິກໍາ

ການປົດປ່ອຍເນື້ອທີ່ຜ່ານການສໍາຫຼວດວິຊາການ (ຮຕ)

ດິນພັດທະນາ

ລວມ

ດິນກະສິກໍາ

ດິນພັດທະນາ

ລວມ

105

1,968.9

ການສໍາຫຼວດຫາ CHA:
ການສໍາຫຼວດວິຊາການເພື່ອກໍານົດພື້ນທີ່ຢືນຢັນວ່າມີ ລບຕ ຕົກຄ້າງ
ການສໍາຫຼວດດ້ານວິຊາການ
ທີ່ຢູ່ນອກພື້ນທີ່ໆຢືນຢັນວ່າມີ ລບຕ (ຮຕ)

ຈໍານວນ CHA ທີ່ສ້າງຂຶ້ນ

ຈໍານວນ CHA ທີ່ຖືກກວດກູ້

2,258.5

900

105

ການສໍາຫຼວດບໍ່ແມ່ນວິຊາການ1

ການທໍາລາຍເຄື່ອນທີ່

ຈໍານວນຄັ້ງ

ຈໍານວນບ້ານ

ຈໍານວນຄັ້ງ

25

25

561

ຈໍານວນບ້ານ

ລບຕ ທີ່ຖືກທໍາລາຍ:
ລບຕ ທີ່ຖືກທໍາລາຍ
ໜ້າວຽກ
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ບົມໃຫ່ຍ

ລະເບີດລູກຫວ່ານ

ລະເບີດຝັງດິນ

ລບຕ ຊະນິດອື່ນໆ

ລວມ

ທໍາລາຍເຄື່ອນທີ່

23

2,398

N/A

684

3,105

ກວດກູ້

2

1,157

N/A

404

1,563

ສໍາຫຼວດວິຊາການ

1

2,679

N/A

815

3,495

ລວມ

26

6,234

N/A

1,903

8,163

ພື້ນທີ່ການປະຕິບັດງານ:
ກິດຈະກໍາ

ແຂວງ/ເມືອງ

ການສໍາຫຼວດ

ເມືອງເຊໂປນ ແລະ ວິລະບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ການກວດກູ້

ເມືອງເຊໂປນ ແລະ ວິລະບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ການທໍາລາຍເຄື່ອນທີ່

ເມືອງເຊໂປນ ແລະ ວິລະບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ

ເມືອງເຊໂປນ ແລະ ວິລະບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ລາຍງານການເງິນ:

ລາຍຈ່າຍໃນປີ 2018: ໂດລາ ສຫລ
ລາຍລະອຽດ

ຈໍານວນ

ເງິນເດືອນ

ປະມານ 1.3 ລ້ານ

ເງິນປະຕິບັດງານ

ປະມານ 0.9 ລ້ານ

ຊຶ້ວັດຖຸອຸປະກອນຕ່າງໆ-ຊັບສິນຄົງທີ່

ປະມານ 0.1 ລ້ານ

ຊຶ້ວັດຖຸອຸປະກອນຕ່າງໆ-ຊັບສິນບໍ່ຄົງທີ່

ປະມານ 0.1 ລ້ານ

ລວມ:

ປະມານ 2.4 ລ້ານ

ການສະໜັບສະໜູນທຶນຂອງປະເທດຜູ້ໃຫ້ທຶນໃນປີ 2018 (ໂດລາ ສຫລ)
ຜູ້ໃຫ້ທຶນ
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ຈໍານວນ

ຫ້ອງການຫຼຸດຜ່ອນອາວຸດຄັງແສງ ແລະ
ການສູ້ຮົບຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ

ປະມານ 1.8 ລ້ານ

ດີຟິດ

ປະມານ 0.6 ລ້ານ

ລວມ

ປະມານ 2.4 ລ້ານ

ອົງການຮູແມນນີຕີ້ ແອນ ອິນຄຼູເຊີ້ນ
ກິດຈະກໍາໃນປີ 2018:

ອົງການເຫັດໄອ ໄດ້ດໍາເນີນການສໍາຫຼວດບໍ່ແມ່ນວິຊາການ, ວິ
ຊາການ, ກວດກູ້, ໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ ແລະ
ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ.
• ສໍາລັບວຽກງານສໍາຫຼວດບໍແ
່ ມ່ນວິຊາການ ປະກອບມີ 3 ທີມ,
ທີມໜຶ່ງຕໍ່ເມືອງໜຶ່ງ. ໃນທີມປະກອບມີພະນັກງານໂຄສະນາ
ສຶກສາຄວາມສ່ຽງ ແລະ ວິຊາການທໍາລາຍ ລບຕ ປະກອບຢູ່
ໃນທີມ ເພືອ
່ ເຮັດໜ້າທີໃ່ ນການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງ ຈາກ
ລບຕ ໄປພ້ອມໆກັນ ໃນເວລາລົງເຮັດ
ັ ການສໍາຫຼວດບໍແ
່ ມ່ນວິຊາ
ການ. ທີມສໍາຫຼວດບໍແ
່ ມ່ນວິຊາການ ຈະສຸມໃສ່ເກັບກໍາຂໍມ
້ ນ
ູ
ເບືອ
້ ງຕົນ
້ ທີເ່ ປັນຂໍມ
້ ນ
ູ ພືນ
້ ຖານຢູໃ່ ນບ້ານ. ຈຸດປະສົງການເຮັດສໍາ
ຫຼວດບໍແ
່ ມ່ນວິຊາການ ແມ່ນເພືອ
່ ກໍານົດຈຸດຫຼກ
ັ ຖານ ລບຕ ຕົກ
ຄ້າງ ຈາກນັນ
້ ຈຶງ່ ດໍາເນີນການສໍາຫຼວດວິຊາການໃນຂັນ
້ ຕອນ
ຕໍໄ
່ ປ. ໃນປີ 2015, ອົງການເຫັດໄອ ໄດ້ເລີມ
່ ວິເຄາະຂໍມ
້ ນ
ູ ຕ່າງໆ
ທີເ່ ກັບກໍາມາໄດ້ ເປັນຕົນ
້ ແມ່ນ ປະຫວັດຂອງບ້ານ, ແຜນພັດທະ
ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງ, ເມືອງ, ຂໍມ
້ ນ
ູ ອຸບດ
ັ ເຫດຈາກ
ລບຕ ແລະ ການລາຍງານການທໍາລາຍລະເບີດລູກຫວ່ານໄລ
ຍະຜ່ານມາ ແມ່ນຈະເປັນຂໍມ
້ ນ
ູ ພືນ
້ ຖານທີສ
່ າໍ ຄັນ ທີຕ
່ ອ
້ ງໄດ້ເກັບ
ກໍາ ແລະ ວິເຄາະ. ໃນຂະບວນການສໍາຫຼວດບໍແ
່ ມ່ນວິຊາການ,
ພະນັກງານສໍາຫຼວດ ຈະສົມທົບກັບພະນັກງານ ຄຊກລ ແຂວງ
ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິນ
່
ເກັບກໍາຂໍມ
້ ນ
ູ ໂຄງການ
ພັດທະນາຕ່າງໆທີມ
່ ຂ
ີ ອງແຂວງ. ເມືອງ ແລະ ບ້ານ, ສະຖິຕປ
ິ ະ
ຊາກອນໃນບ້ານ, ຂໍມ
້ ນ
ູ ຄອບຄົວທຸກຍາກ, ການໂຄສະນາສຶກ
ສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ ພາຍໃນບ້ານ, ຊຶງ່ ທັງໝົດທີກ
່ າ່ ວມາ
ນັ້ ນ ແມ່ ນ ທີ ມ ງານສໍ າ ຫຼ ວ ດບໍ່ ແ ມ່ ນ ວິ ຊ າການຂອງອົ ງ ການ
ເຫັດໄອ ໄດ້ສມ
ຸ ໃສ່ປະຕິບດ
ັ ໃນປີ 2015. ພະນັກງານສໍາຫຼວດບໍ່
ແມ່ນວິຊາການ ຈະປະຊຸມກັບນາຍບ້ານຕ່າງໆ, ຫຼງັ ຈາກນັນ
້ ກໍ່
ຈະປະຊຸມກັບປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານ. ຂັນ
້ ຕອນຕໍໄ
່ ປແມ່ນພົບ
ແຕ່ລະຄົວເຮືອນທີມ
່ ຂ
ີ ມ
້ໍ ນ
ູ ກ່ຽວກັບ ລບຕ ຕົກຄ້າງ. ຫຼງັ ຈາກນັນ
້ ,
ພະນັກງານອົງການເຫັດໄອ ຈະລົງພືນ
້ ທີກ
່ ວດສອບຂໍມ
້ ນ
ູ ຕົວຈິງ
ຖ້າພົບເຫັນ ລບຕ ກໍຈ
່ ະສົງ່ ທີມງານທໍາລາຍເຄືອ
່ ນທີ່ ລົງໄປທໍາ
ລາຍ. ໃນເວລາລົງເຮັດການສໍາຫຼວດບໍແ
່ ມ່ນວິຊາການ ພະນັກ
ງານຈະແຕ້ມແຜນທີບ
່ າ້ ນອອກມາ ເພືອ
່ ເປັນຂໍມ
້ ນ
ູ ພືນ
້ ຖານໃນ
ແກ່ການສໍາຫຼວດວິຊາການ ແລະ ການກວດກູ້ ລບຕ ໃນອະນາ
ຄົດໃນບ້ານນັນ
້ ໆ.
• ສໍາລັບການສໍາຫຼວດວິຊາການ ແມ່ນປະກອບມີ 3 ທີມ. ໜ້າ
ທີ່ຂອງທີມແມ່ນເອົາຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຈາກການສໍາຫຼວດບໍ່ແມ່ນວິຊາ
ການ ເພືອ
່ ດໍາເນີນການສໍາຫຼວດຫາ ລບຕ ຕົກຄ້າງ ໂດຍສະ
ເພາະແມ່ນລະເບີດລູກຫວ່ານ
ໂດຍນໍາໃຊ້ເຄືອ
່ ງກວດໂລຫະ
ເຂົາ້ ຊ່ວຍຊອກຫາ ໂດຍຈະສ້າງເປັນບ໋ອ
໋ ກ 50 ຄູນ 50 ມ. ຜົນ
ຈາກການສໍາຫຼວດວິຊາການ ສາມາດກໍານົດພືນ
້ ທີໆ
່ ຢືນຢັນວ່າ
ມີ ລບຕ ຕົກຄ້າງໄດ້ 28 ພືນ
້ ທີ,່ ຊຶງ່ ຂໍມ
້ ນ
ູ ດັງ່ ກ່າວນີ້ ອົງການ
ເຫັດໄອ ກໍໄ
່ ດ້ລາຍງານຕໍໃ່ ຫ້ ຄຊກລ ເພືອ
່ ບັນທຶກເຂົາ້ ຖານຂໍມ
້ ນ
ູ
ລບຕ ແຫ່ງຊາດ, ຊຶງ່ ຈະເປັນຂໍມ
້ ນ
ູ ພືນ
້ ຖານໃນການວາງແຜນ
ກວດກູ້ ລບຕ ໃນອະນາຄົດ.
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• ສໍາລັບການກວດກູ້ ລບຕ - ອົງການເຫັດໄອ ໄດ້ສບ
ື ຕໍກ
່ ວດກູ້
ພືນ
້ ທີໆ
່ ຢືນຢັນວ່າມີ ລບຕ ຕົກຄ້າງໃນປີ 2015. ຕົວເລກຄາດ
ໝາຍການກວດກູພ
້ ນ
້ື ທີໆ
່ ຢືນຢັນວ່າມີ ລບຕ ຕົກຄ້າງແມ່ນໄດ້
ເອົາເຂົາ້ ໄວ້ໃນແຜນການປະຈໍາປີຂອງອົງການເຫັດໄອ ໂດຍມີ
ການປຶກສາຫາລືກບ
ັ ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິນ
່ ແລະ ຄຊກລ.
ນອກຈາກນັນ
້ , ພະນັກງານທໍາລາຍ ລບຕ ຍັງໄດ້ສບ
ື ຕໍຝ
່ ກ
ຶ ອົບ
ຮົມ ເພືອ
່ ໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດໃນການປະຕິບດ
ັ ງານ
ອີກດ້ວຍ. ໃນປີ 2015, ສອງທີມແມ່ນສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມການ
ທໍາລາຍ ລບຕ ຂັນ
້ 3 ແຕ່ໄລຍະ 4 ພຶດສະພາ ເຖິງ 12 ມີຖນ
ຸ າ.
ແຕ່ວນ
ັ ທີ 6 ເຖິງ 8 ຕຸລາ, ມີພະນັກງານທັງໝົດ 98 ຄົນ ເຂົາ້ ຮ່ວມ
ການຝຶກອົບຮົມຍົກລະດັບຄວາມຮູຄ
້ ນ
ື , ແຕ່ວນ
ັ ທີ 5 ເຖິງ 16 ພະ
ຈິກ, ມີພະນັກງານ 48 ຄົນ ເຂົາ້ ຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ
ເຕັກນິກໃນການສໍາຫຼວດວິຊາການ ທີຈ
່ ດ
ັ ຂຶນ
້ ໂດຍຊ່ຽວຊານທີປ
່ ກ
ຶ
ສາຂອງອົງການເຫັດໄອ. 6 ທີມງານກວດກູ້ ແມ່ນໄດ້ເລີມ
່ ປະຕິ
ບັດການກວດກູ້ ລບຕ ຢູໃ່ ນ 3 ເມືອງ. 74 ພືນ
້ ທີໄ່ ດ້ຮບ
ັ ການ
ກວດກູ້ ແລະ ມອບຄືນໃຫ້ຊມ
ຸ ຊົນ ນໍາໃຊ້ເຂົາ້ ໃນການເຮັດສວນ
(26 ບ່ອນ), ສ້າງຫົນທາງ (4 ບ່ອນ) ແລະ ປູກສາລີ ( 7 ບ່ອນ)
ລວມທັງໝົດ 540,000 ຕາແມັດ ຢູໃ່ ນ 23 ບ້ານ, ສາມາດທໍາລາຍ
ລບຕ ໄດ້ທງັ ໝົດ 1,310 ໜ່ວຍ.

ຜົນສໍາເລັດໃນປີ 2018.

ການສໍາຫຼວດບໍ່ແມ່ນວິຊາການ:
ໄດ້ດາໍ ເນີນການສໍາຫຼວດບໍແ
່ ມ່ນວິຊາການ 92 ຄັງ້ ໃນ 92 ບ້ານ,
ພົບເຫັນຈຸດຫຼກ
ັ ຖານ 726 ຈຸດ, ຊຶງ່ ຈະໄດ້ມອບໃຫ້ແກ່ທມ
ີ ງານ
ສໍາຫຼວດວິຊາການ ເພືອ
່ ເຮັດການສໍາຫຼວດວິຊາການຕໍ.່
ການທໍາລາຍເຄື່ອນທີ່:
ໃນປີ 2018, ອົງການເຫັດໄອ ໄດ້ຮບ
ັ ການຮ້ອງຂໍໃຫ້ເຂົາ້ ໄປທໍາ
ລາຍເຄືອ
່ ນທີຈ
່ າກຊາວບ້າ່ ນ
ໃນເວລາທີເ່ ຮັດການສໍາຫຼວດບໍ່
ແມ່ນວິຊາການ ແລະ ການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ
ລບຕ. ທີມງານທໍາລາຍເຄືອ
່ ນທີ່ ສາມາດດໍາເນີນການທໍາລາຍ
ເຄືອ
່ ນທີໄ
່ ດ້ 142 ເທືອ
່ ຄັງ້ ໃນ 83 ບ້ານໃນປີ 2015, ສາມາດທໍາ
ລາຍ ລບຕ ໄດ້ 3711 ໜ່ວຍ.
ການສໍາຫຼວດວິຊາການ:
ໃນປີ 2015, ພືນ
້ ທີທ
່ ງັ ໝົດ 16,265,000 ຕາແມັດ ໄດ້ຮບ
ັ ການ
ສໍາຫຼວດ, ສາມາດທໍາລາຍ ລບຕ ໄດ້ 1,523 ໜ່ວຍ ໃນນັນ
້ 94%
ແມ່ນລະເບີດລູກຫວ່ານ. ພືນ
້ ທີສ
່ ວ
່ ນໃຫ່ຍທີເ່ ຮັດການສໍາຫຼວດ
ແມ່ນຂໍມ
້ ນ
ູ ທີໄ
່ ດ້ມາຈາກການສໍາຫຼວດບໍແ
່ ມ່ນວິຊາການ. ແຕ່ເຖິງ
ຢ່າງນັນ
້ ກໍຕ
່ າມ, ເນືອ
່ ງຈາກວ່າ ພືນ
້ ທີບ
່ າງພືນ
້ ທີແ
່ ມ່ນເປັນປ່າຮົກ
ເຮືອ
້ ຕຶບໜາ ຈຶງ່ ເຮັດໃຫ້ການສໍາຫຼວດວິຊາການ ມີຄວາມຄືບ
ໜ້າຊັກຊ້າ ເຮັດໃຫ້ການສົງ່ ລາຍງານໃຫ້ ຄຊກລ ຖືກເຫຼອ
່ື ນອອກ
ໄປ ແລະ ບໍຕ
່ ງົ ເວລາ. ໃນປີ 2016, ອົງການເຫັດໄອ ວາງແຜນ
ຈະແບ່ງທີມງານຖາງປ່າອອກເປັນ 2 ທີມ ເພືອ
່ ອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກໃຫ້ແກ່ການສໍາຫຼວດວິຊາການ. ພືນ
້ ທີໆ
່ ໄດ້ຮບ
ັ ການສໍາ
ຫຼວດມີທງັ ໝົດ 4,509,875 ຕາແມັດ, ສາມາດກໍານົດພືນ
້ ທີໆ
່
ຢືນຢັນວ່າມີ ລບຕ ຕົກຄ້າງ 28 ພືນ
້ ທີ່ີ ຫຼື ເທົາ່ ກັບ 1,382,500
ຕາແມັດ ທີຍ
່ ງັ ລໍຖາ້ ການກວດກູໃ້ ນອະນາຄົດ. ບັນດາພືນ
້ ທີໆ
່
ຢືນຢັນວ່າມີ ລບຕ ຕົກຄ້າງ ແມ່ນໄດ້ລາຍງານໃຫ້ ຄຊກລ ເພືອ
່
ບັນທຶກເຂົາ້ ຖານຂໍມ
້ ນ
ູ ລບຕ ແຫ່ງຊາດ ເປັນທີຮ
່ ຽບຮ້ອຍແລ້ວ.
ການກວດກູ້ ລບຕ:
ຂະບວນການກໍານົດບູລມ
ິ ະສິດໃນການກວດກູ້ ລບຕ ແມ່ນເອົາ
ພືນ
້ ທີໆ
່ ຢືນຢັນວ່າມີ ລບຕ ຕົກຄ້າງ ທີນ
່ ອນຢູໃ່ ນຈຸດສຸມພັດທະນາ
ຂອງແຂວງ ແລະ ເມືອງ. ໃນລະຫວ່າງການກວດກູ້ ລບຕ ຫຼື ຫຼງັ
ການກວດກູ້ ກໍຕ
່ າມ, ທີມງານກວດກູ້ ລບຕ ຕ້ອງໄດ້ປະສານງານ
ກັບຊຸມຊົນກ່ອນທຸກຄັງ້ . ຫຼງັ ຈາກກວດກູສ
້ າໍ ເລັດແລ້ວ ດິນຈະຖືກ
ມອຍຄືນໃຫ້ແກ່ຊາວບ້ານ ແລະ ມີໃບມອບໂອນກັນຄັກແນ່ທ່ີ
ຮັບຮອງໂດຍນາຍບ້ານ.
ໃນປີ 2015, 74 ພືນ
້ ທີໄ
່ ດ້ຮບ
ັ ການກວດກູ້ ໃນນັນ
້ 26 ພືນ
້ ທີແ
່ ມ່ນ
ດິນສວນ, 14 ພືນ
້ ທີສ
່ າ້ ງຫົນທາງ ແລະ 7 ພືນ
້ ທີສ
່ າໍ ລັບປູກສາລີ.
ເນືອ
້ ທີທ
່ ງັ ໝົດ 540,000 ຕາແມັດ ໄດ້ຮບ
ັ ການກວດກູ້ ໃນ 23
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ບ້ານ, ສາມາດທໍາລາຍ ລບຕ ໄດ້ 1310 ໜ່ວຍ.

ວຽກຈຸດສຸມໃນປີ 2019:
ອົງການເຫັດໄອ ຈະສືບຕໍສ
່ ະໜັບສະໜູນລັດຖະບານລາວ ເພືອ
່
ສໍາຫຼວດວິຊາການ ຊອກຫາພືນ
້ ທີຢ
່ ນ
ື ຢັນວ່າມີ ລບຕ ຕົກຄ້າງ ຢູ່
ສປປ ລາວ. ອົງການເຫັດໄອ ຈະເພີມ
່ ຈໍານວນທີມສໍາຫຼວດວິຊາ
ການຈາກ 3 ທີມຂຶນ
້ ເປັນ 7 ທີມ ໃນປີ 2016. ສໍາລັບວຽກກວດກູ້
ກໍຈ
່ ະສືບຕໍກ
່ ວດກູ້ ລບຕ ຮັບໃຊ້ຈດ
ຸ ສຸມພັດທະນາຂອງເມືອງ
ນອງ, ເຊໂປນ ແລະ ວິລະບູລ,ີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. ສືບຕໍ່
ດໍາເນີນການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ ຢູໃ່ ນ 3
ເມືອງ ແລະ ຈະຂະຫຍາຍໄປເມືອງອືນ
່ ໆໃກ້ຄຽງອີກນໍາ ຕາມ
ຄວາມສາມາດຕົ ວ ຈິ ງ .ຍຸ ດ ທະສາດການໂຄສະນາສຶ ກ ສາ
ຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ ທີເ່ ອົາຊຸມຊົນເປັນຫຼກ
ັ ຈະພັດປ່ຽນດໍາ
ເນີນຢູໃ່ ນ 4 ເມືອງ, ສືບຕໍຕ
່ ດ
ິ ຕາມການຝຶກອົບຮົມຄູທເ່ີ ປັນໂຄງ
ການສືບເນືອ
່ ງມາແຕ່ປິ 2015. ທີມງານສໍາຫຼວດບໍແ
່ ມ່ນວິຊາ
ການ ຈະມີພະນັກງານໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ,
ນັກທໍາລາຍ ລບຕ ແລະ ພະນັກງານຊ່ວຍເຫຼອ
ື ຜູຖ
້ ກ
ື ເຄາະຮ້າຍ
ປະກອບເຂົາ້ ຢູໃ່ ນທີມເປັນທີມປະສົມ ເພືອ
່ ເຮັດໜ້າທີໃ່ ຫ້ມຄ
ີ ວາມ
ຫຼາກຫຼາຍ ເປັນຕົນ
້ ແມ່ນໂຄສະນາ ແລະ ສະໜອງຂໍມ
້ ນ
ູ ຂ່າວ
ສານໃຫ້ແກ່ຜເູ້ ສຍອົງຄະເຊັນ
່ : ຂໍມ
້ ນ
ູ ການເຂົາ້ ເຖິງການບໍລກ
ິ ານ
ທີມ
່ ຢ
ີ ໃູ່ ນປະຈຸບນ
ັ , ການລາຍງານອຸບດ
ັ ເຫດຂອງ ລບຕ ແລະ
ການເກັບກໍາຂໍມ
້ ນ
ູ ຈຸດຫຼກ
ັ ຖານ ລບຕ ຕົກຄ້າງ. ນອກຈາກນັນ
້ ,
ອົງການເຫັດໄອ ຍັງຈະສືບຕໍສ
່ ະໜັບສະໜູນຜູລ
້ ອດຊີວດ
ິ ຈາກ
ລບຕ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົາ້ ຈົນຮອດຜູເ້ ສຍອົງຄະ ໃນ
ການປູກຝັງລ້ຽງສັດ ເພືອ
່ ສ້າງໃຫ້ເຂົາເຈົາ້ ມີລາຍຮັບ ໂດຍສະ
ເພາະແມ່ນຊາວບ້ານທີຢ
່ ເູ່ ມືອງນອງ ແລະ ເຊໂປນ. ການຝຶກ
ອົບຮົມກ່ຽວກັບທຸລະກິດ ຈະຈັດຂຶນ
້ ຮ່ວມກັບຊາວບ້ານຜູທ
້ ໄ
່ີ ດ້
ຜ່ າ ນການຝຶ ກ ອົ ບ ຮົ ບ ມາກ່ ອ ນໜ້ າ ນັ້ ນ ແລ້ ວ ຢູ່ ທ່ີ ເ ມື ອ ງນອງ
ແລະ ເຊໂປນ. ນອກຈາກນັນ
້ , ອົງການເຫັດໄອ ຈະສືບຕໍສ
່ ະ
ໜອງເຄືອ
່ ງຄໍາ້ ຊູ ແລະ ປຸກສ້າງເຮືອນໃຫ້ແກ່ຜລ
ູ້ ອດຊີວດ
ິ ຈາກ
ລບຕ ແລະ ຄົນເສຍອົງຄະ.
ໃນປີ 2016, ອົງການເຫັດໄອ ຈະສະເຫຼມ
ີ ສະຫຼອງການຄົບຮອບ
20 ປີຂອງອົງການເຫັດໄອ ທີເ່ ຂົາ້ ມາເຮັດວຽກຢູ່ ສປປ ລາວ
ໂດຍເລີມ
່ ຕົນ
້ ໃນປີ 1996 ໃນການເຂົາ້ ມາເຮັດການສໍາຫຼວດຜົນ
ກະທົບຂອງ ລບຕ ຕໍກ
່ ານພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຢູ່ ສປປ
ລາວ.
ສິງ່ ທ້າທາຍ ກໍຍ
່ ງັ ແມ່ນທຶນທີພ
່ ວກເຮົາຈະປະເຊີນໃນອີກ 2-3
ເດືອນຂ້າງໜ້ານີ.້ ນອກຈາກນັນ
້ , ກໍແ
່ ມ່ນພືນ
້ ທີກ
່ ານປະຕິບດ
ັ
ງານທີເ່ ປັນປ່າຕຶບໜາ ເຮັດໃຫ້ວຽກສໍາຫຼວດວິຊາການ ມີຄວາມ
ຫຼາ້ ຊ້າ. ດັງ່ ນັນ
້ , ພວກເຮົາຈຶງ່ ຈະເພີມ
່ ທີມງານຖາງປ່າຂຶນ
້ ຕືມ
່ ອີກ
2 ທີມ.

ບຸກຄະລາກອນໃນປີ 2018:
ພະນັກງານປະຈໍາຢູ່ຫ້ອງການ
ຄົນລາວ

ພະນັກງານປະຈໍາຢູ່ສະໜາມ

ຄົນຕ່າງປະເທດ

ຄົນລາວ

ຄົນຕ່າງປະເທດ

ຊາຍ

ຍິງ

ຊາຍ

ຍິງ

ຊາຍ

ຍິງ

ຊາຍ

ຍິງ

11

10

2

1

86

36

1

2

ລວມ
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ພື້ນທີ່ການປະຕິບັດງານ:
ກິດຈະກໍາ

ແຂວງ/ເມືອງ

ສໍາຫຼວດ

ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ-ເມືອງເຊໂປນ, ນອງ ແລະ ວິລະບູລີ

ກວດກູ້

ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ-ເມືອງເຊໂປນ, ນອງ ແລະ ວິລະບູລີ

ທໍາລາຍເຄື່ອນທີ່

ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ-ເມືອງເຊໂປນ, ນອງ ແລະ ວິລະບູລີ

ໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ

ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ-ເມືອງເຊໂປນ, ນອງ ແລະ ວິລະບູລີ

ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ

ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ-ເມືອງເຊໂປນ ແລະ ນອງ

ລາຍງານການເງິນ: ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນປີ 2018 (ໂດລາ ສຫລ)
ລາຍລະອຽດ
ເງິນເດືອນ
ເງິນປະຕິບັດງານ
ຊຶ້ວັດຖຸອຸປະກອນຕ່າງໆ-ຊັບສິນຄົງທີ່
ຊຶ້ວັດຖຸອຸປະກອນຕ່າງໆ-ຊັບສິນບໍ່ຄົງທີ່
ລວມ:

42

ຈໍານວນ
1.421.759
439.605
64.957
0
1.926.751

ບຸກຄະລາກອນໃນປີ 2018:
ພະນັກງານປະຈໍາຢູ່ຫ້ອງການ
ຄົນລາວ

ພະນັກງານປະຈໍາຢູ່ສະໜາມ

ຄົນຕ່າງປະເທດ

ຄົນລາວ

ຄົນຕ່າງປະເທດ

ຊາຍ

ຍິງ

ຊາຍ

ຍິງ

ຊາຍ

ຍິງ

ຊາຍ

ຍິງ

11

10

2

1

86

36

1

2

ລວມ
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ພື້ນທີ່ການປະຕິບັດງານ:
ກິດຈະກໍາ

ແຂວງ/ເມືອງ

ສໍາຫຼວດ

ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ-ເມືອງເຊໂປນ, ນອງ ແລະ ວິລະບູລີ

ກວດກູ້

ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ-ເມືອງເຊໂປນ, ນອງ ແລະ ວິລະບູລີ

ທໍາລາຍເຄື່ອນທີ່

ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ-ເມືອງເຊໂປນ, ນອງ ແລະ ວິລະບູລີ

ໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ

ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ-ເມືອງເຊໂປນ, ນອງ ແລະ ວິລະບູລີ

ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ

ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ-ເມືອງເຊໂປນ ແລະ ນອງ

ລາຍງານການເງິນ: ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນປີ 2018 (ໂດລາ ສຫລ)
ລາຍລະອຽດ
ເງິນເດືອນ
ເງິນປະຕິບັດງານ
ຊຶ້ວັດຖຸອຸປະກອນຕ່າງໆ-ຊັບສິນຄົງທີ່
ຊຶ້ວັດຖຸອຸປະກອນຕ່າງໆ-ຊັບສິນບໍ່ຄົງທີ່
ລວມ:

ຈໍານວນ
1.421.759
439.605
64.957
0
1.926.751

ການສະໜັບສະໜູນທຶນຂອງປະເທດຜູ້ໃຫ້ທຶນໃນປີ 2015 (ໂດລາ ສຫລ)
ຜູ້ໃຫ້ທຶນ
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດເດນມາກ

788.751

ອີຢູ

347.228

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຝຼັ່ງ

603.976

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດນ໋ອກແວ
ທຶນຂອງອົງການເຫັດໄອ
ລວມ:

ການໂອນເງິນ:
ເງິນທີ່ໂອນໃຫ້ອົງການປະຕິບັດງານອື່ນໆ
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ເງິນທີ່ໄດ້ຮັບໃນປີ 2015

91.000
125.266
1.926.321

ບໍລສ
ິ ດ
ັ ກວດກູ້ ລບຕ ຂອງລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
ບໍລິສັດແອວຊີວາຍ ກວດກູ້ ລບຕ
ກິດຈະກໍາໃນປີ 2018:
JJ

JJ

JJ

ວຽກຈຸດສຸມໃນປີ 2019:

ໄດ້ດໍາເນີນການກວດກູ້ ລບຕ ໃຫ້ໂຄງການສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ
ເຂົ້າ 33 ບ້ານ ຢູ່ 3 ເມືອງຂອງແຂວງຫົວພັນ.
ໄດ້ດໍາເນີນການກວດກູ້ ລບຕ ໃນເຂດການກໍ່ສ້າງຫ້ອງ
ການເມືອງລ່ອງແຈ້ງ ແລະ ອານຸວົງ ຂອງແຂວງໄຊສົມບູນ.
ກວດກູ້ ລບຕ ໃນພື້ນທີ່ໂຄງການຂະຫຍາຍດິນກະສິກໍາຢູ່
ເມືອງໜອງແຮດ, ແຂວງຊຽງຂວາງ.

JJ

JJ

ຈະສືບຕໍ່ດໍາເນີນການກວດກູ້ ລບຕ ໃນເຂດການກໍ່ສ້າງຫ້ອງ
ການເມືອງລ່ອງແຈ້ງ ແລະ ອານຸວົງ ຂອງແຂວງໄຊສົມບູນ.
ດໍາເນີນການກວດກູ້ ລບຕ ຕາມແລວທາງທີ່ຈະຕິດຕັ້ງໄຟ
ເຍືອງທາງຢູ່ເມືອງຫົວເມືອງ, ສົບເບົາ ແລະ ແອດ ຂອງ
ແຂວງຫົວພັນ.

ລູກຄ້າ:
JJ

ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແຂວງຫົວພັນ
ຫ້ອງການ ຄພທສ ແຂວງໄຊສົມບູນ

JJ

ກອງທຶນສໍໍາລັບເດັກ

JJ

ບຸກຄະລາກອນໃນປີ 2018:
ພະນັກງານປະຈໍາຢູ່ຫ້ອງການ
ຄົນລາວ

ພະນັກງານປະຈໍາຢູ່ສະໜາມ

ຄົນຕ່າງປະເທດ

ຄົນລາວ

ຄົນຕ່າງປະເທດ

ຊາຍ

ຍິງ

ຊາຍ

ຍິງ

ຊາຍ

ຍິງ

ຊາຍ

ຍິງ

2

3

0

0

23

6

0

0

ຕົວເລກຜົນສໍາເລັດໃນປີ 2018:
ການກວດກູ້:
ການກວດກູ້ (ຮຕ)
ດິນກະສິກໍາ

ດິນພັດທະນາ

ລວມ

25.6

182.2

207.8

ລບຕ ທີ່ຖືກທໍາລາຍ:
ລບຕ ທີ່ຖືກທໍາລາຍ
ໜ້າວຽກ

ບົມໃຫ່ຍ

ລະເບີດລູກຫວ່ານ

ລະເບີດຝັງດິນ

ລບຕ ຊະນິດອື່ນໆ

ລວມ

ກວດກູ້

1

47

0

1,518

1,566

ລວມ
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ພື້ນທີ່ປະຕິບັດງານ:
ກິດຈະກໍາ

ແຂວງ/ເມືອງ

ການກວດກູ້

ແຂວງຫົວພັນ, ຊງງຂວາງ ແລະ ໄຊສົມບູນ

ລາຍງານການເງິນ:
ລາຍຈ່າຍໃນປີ 2018: ໂດລາ ສຫລ
ລາຍລະອຽດ

ຈໍານວນ

ເງິນເດືອນ

148,500

ເງິນປະຕິບັດງານ

104,600

ຊຶ້ວັດຖຸອຸປະກອນຕ່າງໆ-ຊັບສິນຄົງທີ່

122,500

ຊຶ້ວັດຖຸອຸປະກອນຕ່າງໆ-ຊັບສິນບໍ່ຄົງທີ່

153,000

ລວມ:

528,600

ການສະໜັບສະໜູນທຶນຂອງປະເທດຜູ້ໃຫ້ທຶນໃນປີ 2018 (ໂດລາ ສຫລ)
ຜູ້ໃຫ້ທຶນ

ຈໍານວນ

ທຶນຕົນເອງ
ລວມ
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528,600

ກົມຊ່າງແສງ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຮ່ວມກັບບໍລິສັດ
ເອັມເອັມຈີ ລ້ານຊ້າງມິນເນີໂຣນ (ເອັມເອັມຈີ)

ໜ່ວຍງານກວດກູ້ ລບຕ ຂອງເອັມເອັມຈີຢູ່ເມືອງເຊໂປນ
ເອັມເອັມຈີ ແມ່ນບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ເມືອງ
ວິລະບູລ,ີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. ເອັມເອັມຈີ ດໍາເນີນວຽກ ພາຍ
ໃຕ້ຂຕ
ໍ້ ກ
ົ ລົງທີເ່ ຊັນກັບລັດຖະບານລາວ ໃນເນືອ
້ ທີ່ 124,195 ເຮັກ
ຕາ. ປະມານ 80 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງເນື້ອທີ່ແມ່ນມີ ລບຕ ຕົກຄ້າງ.
ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ຢູ່ເມືອງເຊໂປນ ເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນໃນປີ 1993 ຈົນ
ຮອດປີ 1996. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ກໍ່ໄດ້ຢຸດໄວຊົ່ວຄາວ ເນື່ອງຈາກພົບ
ເຫັນ ລບຕ ຕົກຄ້າງເປັນຈໍານວນຫຼາຍ. ໃນປີ 2009, ເອັມເອັມຈີ
ໄດ້ສ້່າງຕັ້ງໜ່່ວຍງານກວດກູ້ ລບຕ ຂຶ້ນເພື່ອສະໜັບສະໜູນໃຫ້
ວຽກງານສໍາຫຼວດບໍ່ແຮ່ຂອງເອັມເອັມຈີ.
ໃນກາງປີ 2013, ເອັມເອັມຈີ ໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ
ກັບກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ເພື່ອຮ່ວມມືກັນປະຕິບັດການສໍາ
ຫຼວດ ແລະ ກວດກູ້ ລບຕ ຢູ່ເມືອງເຊໂປນ.
ໂຄງການຮ່ວມມື ໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 7 ມັງ
ກອນ 2015 ໂດຍທີ່ ຄຊກລ ໄດ້ອອກໃບຢັ້ງຢືນໃຫ້ເອັມເອັມຈີ
ເພື່ອສືບຕໍ່ດໍາເນີນການກວດກູ້ ລບຕ ຢູ່ເມືອງເຊໂປນ.

ກິດຈະກໍາໃນປີ 2018:

ແຕ່ເດືອນມັງກອນ ເຖິງ ທັນວາ 2015, ໂຄງການຮ່ວມມືລະ
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ຫວ່າງ ເອັມເອັມຈີ ແລະ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ສາມາດປົດ
ປ່ອຍເນື້ອທີ່ດິນໄດ້ 370 ເຮັກຕາ, ສາມາດທໍາລາຍ ລບຕ ໄດ້
576 ໜ່ວຍ ໃນນັ້ນ ບົມໃຫ່ຍ 49 ໜ່ວຍ, ລະເບີດລູກຫວ່ານ
125 ໜ່ວຍ ແລະ ລບຕ ຊະນິດອື່ນໆ 402 ໜ່ວຍ.
ການກວດກູ້ ລບຕ ເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນຢູ່ຫຼາຍພື້ນທີ່ການສໍາຫຼວດບໍ່ແຮ່
ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການເປີດປາກຂຸມບໍ່ແຮ່ ແລະ ປາກຂຸມແທ່ງຄໍາຢູ່
ທາງທິດເໜືອ ແລະ ທາງທິດຕາເວັນອອກຊ່ຽງໃຕ້, ບ່ອນຖີ້ມຂີ້
ເຫຍືອ
່ , ພືນ
້ ທີກ
່ ສ
່ໍ າ້ ງບ່ອນກັນ
່ ຕອງສານຕະກອນຕົກຄ້າງ CS10&
11 ແລະ ເຂດພືນ
້ ທີຂ
່ ດ
ຸ ຄົນ
້ ບໍແ
່ ຮ່ທວ
່ົ ໄປ.

ຜົນສໍາເລັດໃນປີ 2018:

ຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມວິຊາການທໍາລາຍ ລບຕ ຄັ້ງທີ 5.

ມີຖຸນາ 2015, ຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມວິຊາການທໍາລາຍ ລບຕ ໄດ້
ສໍາເລັດລົງຢ່າງຈົບງາມ. ການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວ ປະກອບມີຜູ້
ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 10 ຄົນ ໃນນັ້ນ 5 ຄົນແມ່ນລະດັບວິຊາການທໍາ
ລາຍ ລບຕ (3 ຄົນມາຈາກເອັມເອັມຈີ, 1 ຄົນມາຈາກ ຄກລ
ແລະ 1 ຄົນມາຈາກແບັກເທັກ). ການຝຶກອົບຮົມ ແມ່ນເນັ້ນໜັກ
ໃສ່ເຕັກນິກໃນການທໍາລາຍ ລບຕ ແລະ ການລົງຝຶກຫັດຕົວຈິງ
ພາກສະໜາມ. ພາຍໃຕ້ສະພາບເງື່ອນໄຂຕົວຈິງຂອງສະໜາມ
ເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ຕ້ອງໄດ້ສະແດງຄວາມສາມາດ

ຂອງຕົນທີ່ມີໃນການທໍາລາຍລະເບີດບົມໃຫ່ຍ 2 ໜ່ວຍ. ການ
ຝຶກອົບຮົມແມ່ນເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 18 ມີນາ ເຖິງ 23 ພຶດສະພາ
2015 ແລະສິ່ງດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເປັນຕົວຢ່າງສະແດງເຖິງການ
ຮ່ວມມືທີ່ດີລະຫວ່າງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ຄຊກລ ແລະ
ເອັມເອັມຈີ ໃນການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ພະນັກງານລາວ
ໃນການກວດກູ້ ລບຕ.

ຂໍ້ຈໍາກັດ:

ເຄື່ອງກວດ ລບຕ ຊະນິດກວດເລິກ UltraTEM.

ວຽກຈຸດສຸມໃນປີ 2019:

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ:

ເຫັນໄດ້ຜົນສໍາເລັດຂອງການທົດລອງໃນປີ 2013 ແລະ 2014,
ເອັມເອັມຈີ ໄດ້ເຊັນສັນຍາກັບບໍລິສັດ GapEOD (ຂອງອົົດສະ
ຕາລີ) ໃນຕົ້ນປີ 2015 ເພື່ອສັ່ງຊື້ເຄື່ອງກວດ ລບຕ ຊະນິດກວດ
ເລິກ UltraTEM II, ຊຶ່ງມີລະບົບປະຕິບັດການການຄິດໄລ່ຟີຊິກ
ແບບທັນສະໄໝ (ການວິເຄາະຂໍ້ມູນແບບທັນການ), ມີລະບົບ
ການລາຍງານຜົນທີ່ໄວ, ມີຕົວຮັບ ແລະ ສົ່ງຂໍ້ມູນ ໃນເວລາ
ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການກວດເລິກຊອກຫາລະເບີດບົມໃຫ່ຍ.

ເອັມເອັມຈີ ແມ່ນໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນໃນການພັດທະນາພະນັກ
ງານທີ່ມາຈາກຊຸມຊົນທີ່ເຂົ້າມາເຮັດວຽກຊ່ວຍໃນການກດວກູ້
ລບຕ. ທັກສະ ແລະ ບົດຮຽນ ແມ່ນຖືກຖ່າຍຖອດໃຫ້ພະນັກງານ
ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມທີຈ
່ ດ
ັ ຂຶນ
້ ໂດຍບໍລສ
ິ ດ
ັ ເອງ, ຊຶງ່ ລາຍລະອຽດ
ສາມາດເບິງ່ ຢູໃ່ ນຕາຕະລາວຂ້າງລຸມ
່ ນີ.້

ວຽກງານກວດກູ້ ລບຕ ແມ່ນສ່ວນໜຶງ່ ຂອງໂຄງການສະໜັບສະ
ໜູນໃຫ້ແກ່ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ຢູ່ເມືອງເຊໂປນ
ເພື່ອໃຫ້ວຽກ
ກວດກູ້ ລບຕ ປະສົມປະສານກັບວຽກການຂຸດເຈະບໍ່ແຮ່ ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນການນໍາເອົາຕົວຢ່າງດິນມາວິເຄາະ ແລະ ຂຸດ
ເຈະເພື່ອເອົາຂໍ້ມູນຕ່າງໆ. ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ມີ
ຄວາມສາມາດຂຶ້ນຕື່ມໂດຍການປະສານສົມທົບກັບ ຄຊກລ
ແນ່ໃສ່ນໍາໃຊ້ຄວາມສາມາດໃຫ້ສົມຄູ່ກັບວຽກ ແລະ ທຶນຮອນ.
ເອັມເອັມຈີ ຈະຂະຫຍາຍທີມກວດກາຄຸນນະພາບຕື່ມອີກໃນ
ປີ 2016 ເພື່ອລົງກວດກາຕິດຕາມການປະຕິບັດງານ ແນໃສ່
ຮັບປະກັນໃຫ້ວຽກດໍາເນີນງານຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ເນື່ອງຈາກເຮົາມີປະສົມການກ່ຽວກັບວຽກງານກວດກູ້ ລບຕ ທີ່
ເປັນລະດັບສາກົນຂ້ອນຂ້າງໜ້ອຍ ຈຶງ່ ເຮັດໃຫ້ເອັມເອັມຈີ ຕ້ອງ
ໄດ້ຮບ
ັ ເອົາຊ່ຽວຊານທໍາລາຍ ລບຕ ຂັນ
້ ສູງເຂົາ້ ມາຕືມ
່
ເພືອ
່
ເຮັດໜ້າທີໃ່ ນການຊີນ
້ າໍ ວຽກງານກວດກູ້ ລບຕ ໃຫ້ສອດຄ່ອງ
ກັບມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ແນ່ໃສ່ເຮັດໃຫ້ການປະຕິບດ
ັ ງານ
ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ເປັນມືອາຊີບ.

ເລື່ອງເລົ່າດີໆ:
ຄູ່ຮ່ວມງານ:
ເຄື່ອງກວດ UltraTEM II ນໍາໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການຢູ່ເຊໂປນ
ໃນວັນທີ 29 ມີນາ 2015 ແລະ ສາມາດກວດເລິກຊອກຫາ
ລບຕ ໃນຄວາມເລິກ 2,5 ແມັດ ໃນເຂດພື້ນທີ່ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່. ກາ
ນທົດລອງນໍາໃຊ້ເຄື່ອງດັ່ງກ່າວສໍາເລັດໃນຊ່ວງ 6 ເດືອນທ້າຍປີ
2015 ແລະ ພົບວ່າ: ເຄື່ອງດັ່ງກ່າວ ສາມາດກວດຈັບດ້ວຍ
ຄວາມເລິກເຖິງ 5 ແມັດ. ທີມກວດກູ້ ລບຕ 3 ທີມ ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງ
ກວດດັ່ງກ່າວຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້ ລວມກັນ 365 ວັນ.

ຜົນໄດ້ຮັບ:
ເຄື່ອງກວດ UltraTEM II ໄດ້ຮັບການສືບຕໍ່ພັດທະນາບໍ່ສະເພາະ
ກວດຈັບຄວາມເລິກລະດັບ 2,5 ແມັດ ໃນທຸກຊະນິດປະເພດ
ຂອງດິນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ມັນຍັງສາມາດກວດຈັບຊອກຫາ ລບຕ
ໄດ້ເຖິງ 5 ແມັດໃນເຂດພື້ນທີ່ດິນທີ່ບໍ່ແມ່ນເຂດບໍ່ແຮ່ອີກດ້ວຍ.
ສິ່ງດັ່ງກ່າວຈະເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດງານມີປະສິດທິພາບໂດຍ
ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງກວດັ່ງກ່າວເຂົ້າໃນການຊອກຫາ ລບຕ.
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ຄກລ ແລະ ສູນຈີໄອຊີເຫັດດີ ໄດ້ເດີນທາງມາຢ້ຽມາມສູນປະ
ຕິບັດງານກວດກູ້ ລບຕ ຂອງເອັມເອັມຈີ ຢູ່ທີ່ເຊໂປນ ເພຶື່ອເບິ່ງ
ການທົດລອງເຄື່ອງກວດ ລບຕ. ການທົດລອງດໍາເນີນຂຶ້ນໃນ
ເດືອນພະຈິກ ຈົນເຖິງ ທັນວາ 2015 ແລະ ມີບົດລາຍງານອອກ
ມາໃນເດືອນມີຖຸນາ 2016. ການມາຢ້ຽມຢາມດັ່ງກ່າວ ເຮັດ
ໃຫ້ມີການແລກປ່ຽນບົດຮຽນກັນຫຼາຍຢ່າງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນເບິ່ງ
ການທົດລອງຕົວຈິງ, ໄດ້ອ່ານບົດລາຍງານສຸດທ້າຍຜົນຂອງ
ການທົດລອງ ແລະ ມີການນໍາສະເໜີບົດຕ່າງໆ. ມັນແມ່ນຄັ້ງ
ທໍາອິດ ທີ່ເຄື່ອງກວດ ລບຕ ມີການພັດທະນາຂຶ້ນໃຫ້ມີຄວາມ
ລໍ້າໜ້າຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ໂດຍການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນປ້ອນເຂົ້າໄປໃນ
ລະບົບ ແລະ ເຄື່ອງຈະວິເຄາະຂໍ້ມູນອອກມາ. ເພື່ອສ້າງຄວາມ
ເຂັ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານ, ເອັມເອັມຈີ ແລະ ຄກລ ໄດ້ສົ່ງພະ
ນັກງານເຂົ້າຮ່ວມໃນທຸກໆຂະບວນການທົດລອງ ໂດຍການຊີ້
ນໍາຢ່າງໃກ້ຊິດຈາກ ຄຊກລ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຜນ
ົ ໄດ້ຮບ
ັ ອອກ
ມາໃຫ້ໄດ້ຕາມລະດັບຄາດໝາຍ ແລະ ມີການແລກປ່ຽນຂໍມ
້ ນ
ູ
ການທົດລອງໃຫ້ຄຮ
ູ່ ວ
່ ມງານອືນ
່ ໆໃຫ້ຮບ
ັ ຊາບຮ່ວມກັນ ແນໃສ່
ເພືອ
່ ນໍາໄປປັບປຸງເຂົາ້ ໃນວຽກງານການກວດກູ້ ລບຕ ຢູໃ່ ນຂະ
ແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ໃຫ້ດຂ
ີ ນ
້ຶ ກວ່າເກົາ່ .

ຜົນສໍາເລັດການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ພະນັກງານໃນປີ 2018:
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ຫຼັກສູດ

ສະຖານທີ່

ຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ

ການນໍາໃຊ້ ຈີພີເອັດ RTK

ເມືອງເຊໂປນ

8

ເສັງໃບຂັບຂີ່ລົດ

ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

17

ພາສາອັງກິດ

ເມືອງເຊໂປນ

22

ຄອມພິວເຕີ້/ຊອບແວ

ເມືອງເຊໂປນ

15

ຄວາມປອດໄພໃນເວລາເຮັດວຽກ

ເມືອງເຊໂປນ

258

ການພັດທະນາແຜນງານ

ເມືອງເຊໂປນ

13

ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງກວດ ລບຕ UltraTEM

ເມືອງເຊໂປນ

32

ການຂັບລົດ Menzi Muck

ເມືອງເຊໂປນ

12

ວິຊາການທໍາລາຍ ລບຕ

ເມືອງເຊໂປນ
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ບຸກຄະລາກອນໃນປີ 2018:
ພະນັກງານປະຈໍາຢູ່ຫ້ອງການ
ຄົນລາວ

ພະນັກງານປະຈໍາຢູ່ສະໜາມ

ຄົນຕ່າງປະເທດ

ຄົນລາວ

ຄົນຕ່າງປະເທດ

ຊາຍ

ຍິງ

ຊາຍ

ຍິງ

ຊາຍ

ຍິງ

ຊາຍ

ຍິງ

4

8

3

0

209

133

2

0

ລວມ

344

ຕົວເລກຜົນສໍາເລັດໃນປີ 2018:
ການກວດກູ້ເນື້ຶອທີ່:
ການກວດກູ້ (ຮຕ)
ດິນກະສິກໍາ

ດິນພັດທະນາ

ລວມ

0

370

370

ລບຕ ທີ່ຖືກທໍາລາຍ:
ລບຕ ທີ່ຖືກທໍາລາຍ
ໜ້າວຽກ

ບົມໃຫ່ຍ

ລະເບີດລູກຫວ່ານ

ລະເບີດຝັງດິນ

ລບຕ ຊະນິດອື່ນໆ

ລວມ
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125

0

402

576

ການກວດກູ້

ພື້ນທີ່ການປະຕິບັດງານ:
ກິດຈະກໍາ

ແຂວງ/ເມືອງ

ການກວດກູ້

ເມືອງວິລະບູລີ

ລາຍງານການເງິນ:
ລາຍຈ່າຍໃນປີ 2018: ໂດລາ ສຫລ
ລາຍລະອຽດ
ເງິນເດືອນ

ຈໍານວນ
2,665,000

ເງິນປະຕິບັດງານ

758,000

ຊຶ້ວັດຖຸອຸປະກອນຕ່າງໆ-ຊັບສິນຄົງທີ່

395,000

ຊຶ້ວັດຖຸອຸປະກອນຕ່າງໆ-ຊັບສິນບໍ່ຄົງທີ່

695,500

ລວມ:

4,513,000

ການສະໜັບສະໜູນທຶນຂອງປະເທດຜູ້ໃຫ້ທຶນໃນປີ 2018 (ໂດລາ ສຫລ)
ຜູ້ໃຫ້ທຶນ

ຈໍານວນ

ທຶນຕົນເອງ
ລວມ
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4,513,000

ອົງການເວີອີດູເຄເຊີ້ນ
(ດໍາເນີນກິດຈະກໍາຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ)
ກິດຈະກໍາໃນປີ 2018:
JJ

JJ

JJ

ກອງທຶນປິ່ນປົວສຸກເສີນສໍາລັບຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ ຜູ້
ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ
ການຕິດຕາມການປະເມີນຈິດຕະສັງຄົມຂອງຜູ້ລອດຊີວິດ
ຈາກ ລບຕ
ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການສຶກສາໃຫ້ແກ່ຜູ້ລອດ
ຊີວິດຈາກ ລບຕ

JJ

ກິດຈະກໍາເພື່ອນສອນເພື່ອນ

JJ

ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການບໍລິຫານການເງິນ

JJ

ການລ້ຽງສັດ

JJ

ກອງປະຊຸມປະຈໍາເດືອນ ແລະ ໄຕມາດ ຂອງຜູ້ບໍລິຫານ
ໂຄງການ

ຜົນສໍາເລັດໃນປີ 2018:
JJ

ໃນປີ 2015 ກອງທຶນປິ່ນປົວສຸກເສີນ ສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອ
ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ ໄດ້ 5໌4 ຄົນ (ຍິງ 9 ຄົນ):

- ຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ 44 ຄົນ ໃນນັ້ນ 19 ຄົນ ແມ່ນເປັນຜູ້
ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ ໃໝ່
- ຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 6 ຄົນ ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຮັກສາ
- ຢູ່ແຂວງເຊກອງ 2 ຄົນ ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຮັກສາ
- ຢູ່ແຂວງສາລະວັນ 1 ຄົນ ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຮັກສາ
- ຢູ່ແຂວງອັດຕະປື 1 ຄົນ ເປັນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍໃໝ່ ໄດ້ຮັບ
ການປິ່ນປົວສຸກເສີນ (ຫຼັງຈາກນັ້ນຕໍ່ມາ ກໍ່ເສຍຊີວິດຢູ່ທີ່
ໂຮງໝໍ)
JJ

JJ

ການຕິດຕາມການປະເມີນຈິດຕະສັງຄົມຂອງຜູ້ລອດຊີວິດ
ຈາກ ລບຕ: ໃນປີ 2015, ທີມສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້
ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ (ແວັດ) ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ສໍາ
ເລັດການປະເມີນຈິດຕະສັງຄົມຢູ່ໃນ 7 ເມືອງຂອງແຂວງ
ຊຽງຂວາງ. ການປະເມີນປະກອບມີ 6 ຢ່າງ: ປະເມີນກ່ຽວ
ກັບຮ່າງກາຍ, ການສຶກສາ, ເສດຖະກິດ, ຄອບຄົວ ແລະ
ຊຸມຊົນ (ສາຍສໍາພັນ), ຄວາມເຊື່ອ, ການປະພຶດ ແລະ
ການປິ່ນປົວສຸຂະພາບ ລວມທັງໝົດມີ 212 ຄົນ (ແມ່ຍິງ
56) ແລະ ມີ 18 ກໍລະນີແມ່ນເຮັດສໍາເລັດແລ້ວ.
ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການສຶກສາໃຫ້ແກ່ຜູ້ລອດຊີ
ວິດຈາກ ລບຕ: ໃນປີ 2015, ທີມສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫຼືອ
ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນການສຶກສາໃຫ້
ແກ່ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ 109 ຄົນ (ແມ່ຍິງ 42 ຄົນ) ໃນ
ລະດັບຕ່າງໆຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ບັນດາບ້ານ ແລະ ເມືອງ
ຂອງແຂວງຊຽງຂວາງ. ການສະໜັບສະໜູນການສຶກສາ
ປະກອບມີ: ປື້ມຂຽນ, ບິກ, ສໍ, ຢາງລຶບ, ໄມ້ບັນທັດ, ເຄື່ອງ
ນຸ່ງ, ເກີບ, ກະເປົາ ແລະ ຄ່າຮຽນ (ຄ່າລົງທະບຽນຮຽນ).
- ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ 34 ຄົນ ແລະ ສະມາຊິກໃນຄອບ
ຄົວ (ຜູ້ຍິງ 17 ຄົນ) ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນການສຶກ
ສາຢູ່ໂຮງຮຽນຊັ້ນປະຖົມ.
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- ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ 46 ຄົນ ແລະ ສະມາຊິກໃນຄອບ
ຄົວ (ຍິງ 8 ຄົນ) ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນການສຶກໃນ
ຊັ້ນມັດມະຍົມຕອນຕົ້ນ.
- ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ 29 ຄົນ ແລະ ສະມາຊິກໃນຄອບ
ຄົວ (ຍິງ 17 ຄົນ) ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນການສຶກໃນ
ຊັ້ນມັດມະຍົມຕອນປາຍ.
JJ

ກິດຈະກໍາເພື່ອນສອນເພື່ອນ:
- ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ ຄົນໜຶ່ງ ທີ່ສູນເສຍຕາ ແລະ ແຂນ
ທັງສອງຂ້າງຈາກອຸບັດເຫດ ລບຕ. ລາວອາໄສຢູ່ເຮືອນຄົນ
ດຽວດ້ວຍໂຕຂອງລາວ, ບໍ່ກິນຫຍັງເລີຍ, ບໍ່ອາບນໍ້າ ແລະ
ບໍ່ໄປຫ້ອງນໍ້າ. ລາວຖືກນໍາສົ່ງໃຫ້ເຂົ້າໄປຮຽນ ແລະ ແລກ
ປ່ຽນບົດຮຽນກັບຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ ຄົນອື່ນໆທີ່ເປັນ
ຜູ້ເສຍອົງຄະຄ້າຍໆຄືກັນກັບລາວ. ການນໍາເອົາເພື່ອນໄປ
ສອນເພື່ອນຄັ້ງທໍາອິດ ດໍາເນິີນຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໃນເດືອນເມສາ ແລະ ພຶດສະພາ 2015. ຜ່ານກິດຈະກໍາ
ດັ່ງກ່າວ ລາວໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີຊ່ວຍເຫຼືອຕົນເອງໃນເວລາຢູ່
ເຮືອນ ເຊັນ
່ : ການກິນນໍາ້ , ອາບນໍາ້ , ຍ່າ່ ງໄປມາຕາມບ້ານ,
ຊັກເຄືອ
່ ງ ແລະ ຫົດຜັກ.

- ກອງປະຊຸມສໍາມະນາເພື່ອນສອນເພື່ອນ ຈັດຂຶ້ນ 2 ຄັ້ງ
(ຄັ້ງທໍາອິດແມ່ນສະເພະຜູ້ຊາຍ ແລະ ຄັ້ງທີສອງສະເພາະ
ຜູ້ຍິງ) ຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນຕຸລາ ແລະ ພະຈິກ 2015. ຜູ້ເຂົ້າ
ຮ່ວມປະກອບມີ ຜູ້ໃຫ່ຍຍິງ 19 ຄົນ, ເດັກຍິງ 13 ຄົນ,
ໃຫ່ຍຊາຍ 6 ຄົນ. ກອງປະຊຸມສໍາມະນາຄັ້ງທໍາອິດ ແມ່ນ
ສຸມໃສ່ການແລກປ່ຽນບັນຫາທີ່ຜູ້ລອດຊີວິດປະເຊີນໃນ
ການດໍາລົງຊີວິດແຕ່ລະວັນ ຫຼັງຈາກທີ່ເກີດອຸບັດເຫດ; ບັນ
ຫາ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂ ກໍ່ຍັງຖືກນໍາມາແລກປ່ຽນ ແລະ ສ້າງ
ເປັນແຜນການອອກມາ. ກອງປະຊຸມສໍາມະນາຄັ້ງທີສອງ
ແມ່ນເນັ້ນໜັກໃສ່ການສ້າງໃຫ້ເພື່ອນສອນເພື່ອນ. ຜູ້ລອດ
ຊີວິດຈາກ ລບຕ ໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບເຕັກນິກ ແລະ ທັກສະ
ໃນການສອນເພື່ອນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄວາມເຫັນອົກ
ເຫັນໃຈກັນ, ແລກປ່ຽນປະສົບການຊີວິດ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້
ກໍາລັງໃຈເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ. ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມ ຈະມີການ
ເລືອກເອົາຜູ້ລອດຊີວິດທີ່ເປັນຊາຍໜຶ່ງ ແລະ ຍິງໜຶ່ງ
ອອກມາ ເພື່ອເຮັດການສາທິດເພື່ອນສອນເພື່ອນຮ່ວມກັບ
ທີມງານແວັດ.
JJ

ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການບໍລິຫານການເງິນ: ຜູ້ລອດຊີ
ວິດ 185 ຄົນ ແລະ ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ (ແມ່ຍິງ 68
ຄົນ) ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການບໍລິຫານ
ການເງິນ. ໃນການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ 84 ຄົນ ແມ່ນຜູ້ລອດຊີ
ວິດຈາກ ລບຕ ໂດຍກົງ ແລະ 101 ຄົນແມ່ນສະມາຊິກໃນ
ຄອບຄົວ. ການຝຶກອົບຮົມປະກອບມີ:
- ພາກທີ 1: ຊີວິດໃນປະຈຸບັນ, ສະຖານະພາບການເງິນ
ແລະ ຄວາມຝັນໃນອະນາຄົດ
- ພາກທີ 2: ວົງຈອນການເງິນ
- ພາກທີ 3: ເງິນເຂົ້າມາ ແລະ ອອກໄປ, ການຫາມາໄດ້
ແລະ ການຈ່າຍອອກໄປ
- ພາກທີ 4: ການບໍລິຫານເງິນເພື່ອເຮັດຖຸລະກິດ
- ພາກທີ 5: ການອອມ
- ພາກທີ 6: ການກູ້ຢືມ

JJ

JJ

ການລ້ຽງສັດ: ມີຜລ
ູ້ ອດຊີວດ
ິ ຈາກ ລບຕ 9 ຄົນ ໄດ້ຮບ
ັ ທຶນສະ
ໜັບສະໜູນໃນການລ້ຽງສັດ, ສັງກະສີມງຸ , ເມັດຫວ່ານ ແລະ
ອຸປະກອນຕ່າງໆສໍາລັບການກໍສ
່ າ້ ງສະຖານທີ.່ ຜູລ
້ ອດຊີວດ
ິ
ຈາກ ລບຕ 8 ຄົນ ໄດ້ຮບ
ັ ງົວ ແລະ ຜູລ
້ ອດຊີວດ
ິ ຈາກ ລບຕ
1 ຄົນ ໄດ້ຮບ
ັ ສັດລ້ຽງ.
ກອງປະຊຸມປະຈໍາເດືອນ ແລະ ໄຕມາດຂອງຜູບ
້ ລ
ໍ ຫ
ິ ານໂຄງ
ການ:

- ທີມແວັດ ໄດ້ດໍາເນີນກອງປະຊຸມປະຈໍາເດືອນຜູ້ບໍລິຫານ
ໂຄງການໃນປີ 2015. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວປະກອບມີຜູ້ເຂົ້າ
ຮ່ວມຈາກພາກສ່ວນລັດຖະບານເຊັ່ນ: ກົມປິ່ນປົວ (ສູນການ
ແພດຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ), ໂຮງໝໍແຂວງ ແລະ ອົງການຄິວ
ແອວເອ. ກອງປະຊຸມ ໄດ້ເນັ້ນໜັກໃສ່ແລກປ່ຽນບັນຫາທີ່
ເກີດຂຶ້ນກັບຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ (ບັນຫາ
ກ່ຽວກັບຈິດຕະສັງຄົມ), ວິທີການສະໜັບສະໜູນຜູ້ລອດຊີ
ວິດຈາກ ລບຕ ແລະ ກໍລະນີອື່ນໆ.
- ທີມແວັດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປະຈໍາໄຕມາດຂຶ້ນ 3 ຄັ້ງ ໃນປິ
2015. ກອງປະຊຸມແມ່ນເນັ້ນໜັກໃສ່ການລາຍງານຜົນ
ຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ (ຜົນໄດ້ຮັບ,
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ສິ່ງທ້າທາຍ, ແລະ ບົດຮຽນຖອດຖອນໄດ້) ແລະ ຍັງມີການ
ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບແຜນການໃນອະນາຄົດອີກດ້ວຍ.

ວຽກຈຸດສຸມໃນປີ 2019:
JJ

JJ

ຂະຫຍາຍກອງທຶນປິ່ນປົວທາງດ້ານການປິ່ນປົວສຸກເສີນ
ໃຫ້ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ
ດໍາເນີນການປະເມີນປົນຈິດຕະສັງຄົມຂອງຜູ້ລອດຊີວິດ
ຈາກ ລບຕ

JJ

ສະໜັບສະໜູນການສຶກສາໃຫ້ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ

JJ

ກິດຈະກໍາເພື່ອນສອນເພື່ອນ

JJ

ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການບໍລິຫານການເງິນ

JJ

JJ

JJ

ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນການປິ່ນປົວສຸຂະພາບໃຫ້ແກ່
ທີມແວັດ ແລະ ພະນັກງານພາກລັດ (ພະນັກງານຂອງ
ໂຮງໝໍແຂວງ/ເມືອງ)
ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄູ ເພື່ອສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນການ
ສົ່ງຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ ລບຕ
ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຄະນະສະແດງລະຄອນຕຸກກະຕາ
ໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ສ້າງຄະນະໃໝ່ຕື່ມອີກ

ເລື່ອງເລົ່າດີໆ:

ທ້າວ ເຕີຍ
່ ຖືກອຸບດ
ັ ເຫດຈາກ ລບຕ ໃນວັນທີ 27 ກຸມພາ 2012
ໃນຂະນະທີຈ
່ ດ
ູ ຂີເ້ ຫືອ
່ ຍຢູດ
່ ນ
ິ ນາຂອງລາວ. ປະຈຸບນ
ັ ນີ້ ລາວຕາ
ບອດ ແລະ ເສຍມືທງັ ສອງຂ້າງ.
ຫຼັງຈາກເກີດອຸບັດເຫດ, ລາວໄດ້ກາຍເປັນຄົນເສຍຈິດ: ລາວມີ
ແຕ່ຢູ່ເຮືອນ, ບໍ່ຫຍຸ້ງກ່ຽວກັບກັບຊາວບ້ານໃນຊຸມຊົນ ແລະ ສິ່ງ
ສໍ າ ຄັ ນ ແມ່ ນ ລາວເປັ ນ ຫ່ ວ ງອະນາຄົ ດ ຂອງລູ ກ ໆຂອງລາວ
ຫຼາຍ. ລາວຮູ້ສຶກວ່າເປັນພາລະຂອງຄອບຄົວ ແລະ ບໍ່ສາມາດ
ປັບສະພາບເຂົ້າກັບຄວາມເປັນຈິງໄດ້ເທື່ອ. ລາວກິນເຂົ້າບໍ່ໄດ້,
ກິນນໍ້າບໍ່ໄດ້ ແລະ ບໍສ
່ າມາດເຄືອ
່ ນຍ້າຍໄປມາຕາມເຮືອນ ແລະ
ບ້ານໄດ້ ຫຼື ຊ່ວຍວຽກຄອບຄົວໄດ້ຢາ່ ງອິດສະຫຼະ.
ໃນປີ 2015, ທີມແວັດ ໄດ້ລງົ ໄປຢ້ຽມຢາມລາວຢູທ
່ ເ່ີ ຮືອນຂອງ
ລາວ ແລະ ໄດ້ສອນໃຫ້ລາວຮູກ
້ ຽ່ ວກັບພືນ
້ ຖານການຊ່ວຍເຫຼອ
ື
ຕົນເອງ. ທີມແວັດ ໄດ້ເຫັນບັນຫາຂອງລາວໃນການດໍາລົງຊີວດ
ິ
ປະຈໍາວັນ ແລະ ຊ່ວຍລາວຊອກຫາວິທແ
ີ ກ້ໄຂ. ລາວເວົາ້ ວ່າ ລາວ
ຢາກຊ່ວຍເຫຼອ
ື ຕົນເອງໃຫ້ໄດ້ ໂດຍການຍ່າງ, ກິນເຂົາ້ , ກິນນໍາ້ ,
ອາບນໍາ້ ແລະ ຫົດສວນ ແລະ ຢາກໃຫ້ລກ
ູ ໆໄດ້ຮບ
ັ ການສຶກສາ.
ພາຍຫຼງັ ທີລ
່ ງົ ຢ້ຽມຢາມແລ້ວ, ທີມແວັດ ໄດ້ສະໜອງການສຶກສາ
ໃຫ້ລູກສາວຂອງລາວ ອາຍຸ 12 ປີ ເພື່ີອຮຽນຕໍ່ຊັ້ນປະຖົມ ປໍ 3.
ໃນເດືອນເມສາ ແລະ ພຶດສະພາ, ທີມແວັດ ໄດ້ເອົາລາວຂຶ້ນມາ
ວຽງຈັນ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການເພື່ອນສອນເພື່ອນ, ຊຶ່ງມີ ທ້າວ
ພົງສະຫວັດ ເປັນຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ ເຊັ່ນດຽວກັນ ທີ່ຖືກ
ອຸບັດເຫດຈາກ ລບຕ ຢູ່ແຂວງວຽງຈັນ, ຊຶ່ງພົງສະຫວັດ ແມ່ນມີ
ສະພາບແບບດຽວກັບລາວ.
ພົງສະຫວັດ ສອນໃຫ້ເຕີ່ຍຮູ້ຈັກວິທີຊ່ວຍເຫຼືອຕົນເອງ ໂດຍສະ
ເພາະແມ່ນວິທີກິນນໍ້າ, ກິນເຂົ້າ, ຊັກເຄື່ອງ, ຍ່າງ ແລະ ຫົດ
ສວນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ລາວຍັງໃຫ້ກໍາລັງໃຈ ແລະ ປຸກລະດົມ
ຈິດໃຈຂອງເຕີ່ຍບໍ່ໃຫ້ທໍ້ຖອຍອີກດ້ວຍ.

ປະຈຸບນ
ັ ນີ,້ ເຕີຍ
່ ສາມາດຊ່ວຍເຫຼອ
ື ຕົນເອງໄດ້ໃນເວລາຢູເ່ ຮືອນ
ໂດຍປັດສະຈາກສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຊ່ວຍເຫຼອ
ື . ລາວສາມາດ
ຍ່າງຈາກເຮືອນໄປຫາຊາວບ້ານຄົນອືນ
່ ໆຢູໃ່ ນຊຸມຊົນ, ສາມາດ
ກິນເຂົາ້ , ກິນນໍາ້ ແລະ ຫົດສວນໄດ້.

ນອກຈາກນັນ
້ , ເຕີຍ
່ ຍັງໄດ້ເຂົາ້ ຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ
ກ າ ນ ເປັ ນ ເພື່ ອ ນ ສ ອ ນ ເພື່ ອ ນ ທີ່ ເປັ ນ ຜູ້ ຖື ກ ເຄ າ ະຮ້ າ ຍ
ຈາກ ລບຕ ໃໝ່ ແລະ ລາວກໍຍ
່ ງັ ໄດ້ເຂົາ້ ຮ່ວມທີມແວັດ ເພືອ
່
ຊ່ວຍເຫຼອ
ື ທີມແວັດ ໃນການເຮັດກິດຈະກໍາເພືອ
່ ນສອນເພືອ
່ ນ
ອີກດ້ວຍ.

ບຸກຄະລາກອນໃນປີ 2018:
ພະນັກງານປະຈໍາຢູ່ຫ້ອງການ
ຄົນລາວ

ພະນັກງານປະຈໍາຢູ່ສະໜາມ

ຄົນຕ່າງປະເທດ

ຄົນລາວ

ຄົນຕ່າງປະເທດ

ຊາຍ

ຍິງ

ຊາຍ

ຍິງ

ຊາຍ

ຍິງ

ຊາຍ

ຍິງ

0

2

0

0

5

5

0

0

ຕົວເລກຜົນສາໍເລັດໃນປີ 2018:
ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ
ກິດຈະກໍາ

ຊາຍ

ຍິງ

ການປະເມີນຈິດຕະສັງຄົມ

156

56

ກອງທຶນປິ່ນປົວ

45

9

ສະໜັບສະໜູນການສຶກສາ

67

42

ການບໍລິຫານການເງິນ

117

68

ລວມ:

385

175

ພື້ນທີ່ປະຕິບັດງານ:
ກິດຈະກໍາ

ແຂວງ/ເມືອງ

ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ

ຊຽງຂວາງ, ສະຫວັນນະເຂດ, ເຊກອງ, ສາລະວັນ ແລະ ອັດຕະປື

ລາຍງານການເງິນ:

ລາຍຈ່າຍໃນປີ 2018: ໂດລາ ສຫລ
ລາຍການ

ຈໍານວນ

ລວມ

329,634

ການສະໜັບສະໜູນທຶນຂອງປະເທດຜູ້ໃຫ້ທຶນໃນປີ 2018 (ໂດລາ ສຫລ)
ຜູ້ໃຫ້ທຶນ
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ, ຫ້ອງການຫຼຸດຜ່ອນອາ
ວຸດຄັງແສງ ແລະ ການສູ້ຮົບ ສະໜັບສະໜູນສໍາລັບໂຄງການ “ເຊື່ອມ
ສານວຽກງານຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ, ປັບປຸງລະບົບ
ການປິ່ນປົວບາດແຜ ແລະ ໃຫ້ການສຶກສາໂຄສະນາຄວາມສ່ຽງຈາກ
ລບຕ ຢູ່ ສປປ ລາວ”

ຈໍານວນ
114,493 ໂດລາ ສຫລ ສໍາລັບກິດຈະກໍາຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະ
ຮ້າຍຈາກ ລບຕ
172,473 ໂດລາ ສຫລ ສໍາລັບກິດຈະກໍາສຶກສາໂຄສະນາ
ຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ
ລວມ = 286,966 ໂດລາ ສຫລ
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ສະມາຄົມສະຕາໂຣດ ນີເອໂກດ ສໍາລັບ “ການປ້ອງກັນອຸບັດເຫດຈາກ
ລບຕ, ການສະໜັບສະໜູນຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ ແລະ ພົນລະເຮືອນ
ຢູ່ ສປປ ລາວ”
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ, ຫ້ອງການຫຼຸດຜ່ອນອາ
ວຸດຄັງແສງ ແລະ ການສູ້ຮົບ ສະໜັບສະໜູນສໍາລັບ “ກອງທຶນປິ່ນປົວຜູ້
ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ” ຢູ່ ສປປ ລາວ.
ລວມ

329,634

ການໂອນເງິນ:

ເງິນທີ່ໂອນໄປໃຫ້ອົງການປະຕິບັດງານອື່ນໆ

53

ອົງການໃດທີີ່ທ່ານໂອນເງິນໄປໃຫ້

ຈໍານວນ

ອົງການຄິວແອວເອ ຊຽງຂວາງ (ທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກກະຊວງການຕ່າງປະ
ເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ, ຫ້ອງການຫຼຸດຜ່ອນອາວຸດຄັງແສງ ແລະ
ການສູ້ຮົບ)

23,316

ອົງການຄິວແອວເອ ຊຽງຂວາງ (ທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກສະມາຄົມສະຕາໂຣດ
ນີເອໂກດ)

15,880

ລວມ:

39,196

ອົງການດີຊເີ ອ ແມ່ນອົງການຂອງຊາວເດນໝາກ ຖືກສ້າງຕັງ້ ຂຶນ
້
ໃນປີ 1922 ໂດຍເຮັດໜ້າທີໃ່ ນການຊ່ວຍເຫຼອ
ື ຄົນທີທ
່ ກ
ຸ ຍາກທີ່
ສຸດໃນກຸມຂອງຄົນທຸກຍາກ. ວຽກງານກວດກູ້ ລບຕ ແມ່ນວຽກ
ໜຶງ່ ທີສ
່ າໍ ຄັນໃນ 5 ຂົງເຂດວຽກຂອງອົງການດີຊເີ ອ. ຕັງ້ ແຕ່ປີ
1999 ເປັນຕົນ
້ ມາ, ອົງການດີຊເີ ອ ໄດ້ດາໍ ເນີນການກວດກູ້ ລບຕ
ຢູປ
່ ະເທດແອງໂກລາ, ອານບາເນຍ, ມຽນມ້າ, ບູລນ
ັ ດີ, ອັບຟຼກ
ິ
ກາກາງ, ກົງໂກ, ອີຢບ
ິ , ອີຣເີ ຕຼຍ, ອີຣກ
ັ , ໂກໂຊໂວ, ເລບານອນ,
ລິບຢາ, ມາລີ, ຊູດານ, ຊູດານໃຕ້ ແລະ ຊີເຣຍ/ຕຸກກີ.້
ອົງການດີຊເີ ອ ໄດ້ຮບ
ັ ໃບອະນຸຍາດໃນການປະຕິບດ
ັ ງານຢູ່ ສປປ
ລາວ ໃນເດືອນມີນາ 2013 ແລະ ໄດ້ເລີມ
່ ລົງມືປະຕິບດ
ັ ໂຄງການ
ໃນປີ 2015 ຢູທ
່ ແ
່ີ ຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ຜົງ້ ສາລີ.
ມີຫອ
້ ງການຕາງໜ້າຢູໃ່ ນ ສປປ ລາວ 3 ບ່ອນ ໂດຍສ້າງຕັງ້ ຂຶນ
້
ໃນ ປີ 2015.
ຫ້ອງການຢູນ
່ ະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - ແມ່ນຫ້ອງການໃຫ່ຍຊີນ
້ າໍ ວຽກ
ລວມ.
ຫ້ອງການຢູແ
່ ຂວງຜົງ້ ສາລີ - ຕັງ້ ຢູເ່ ມືອງຂົວ ໂດຍການສະໜັບສະ
ໜູນຈາກອໍານາດການປົກຄອງຂັນ
້ ແຂວງ ແລະ ເມືອງ.
ຫ້ອງການຢູແ
່ ຂວງຊຽງຂວາງ - ຕັງ້ ຢູເ່ ມືອງແປກ ໂດຍການສະ
ໜັບສະໜູນຈາກອໍານາດການປົກຄອງຂັນ
້ ແຂວງ ແລະ ເມືອງ.
ການກະກຽມສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການຢູ່ແຕ່ລະແຫ່ງແມ່ນໄດ້ຮັບການ
ສະໜັບສະໜູນເປັນຢ່າງດີຈາກ ຄຊກລ ຂັ້ນສູນກາງ, ຂັ້ນ

ແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ.

ຜົນສໍາເລັດໃນປີ 2018:

ຜົນສໍາເລັດອັນພົນ
້ ເດັນ
່ ແມ່ນການສ້າງຫ້ອງການປ
ະສານງານ ຂອງດີຊເີ ອ ຢູ່ 2 ແຂວງເປົາ້ ໝາຍ ແລະ
ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ເປັນຢ່າງສູງຕໍອ
່ າໍ ນາດການປົກຄ
ອງທັງສອງແຂວງທີໃ່ ຫ້ການສະ ໜັບສະໜູນ.
ດີຊເີ ອ ໄດ້ແຕ່ງຕັງ້ ຜູປ
້ ະສານງານຂັນ
້ ແຂວງ ແລະ
ພະນັກງານປະ ຈໍາຫ້ອງການ ເພືອ
່ ເຮັດໜ້າທີໃ່ ນການ
ຕິດຕາມການປະຕິບດ
ັ ທຸກ ກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການ
ເພືອ
່ ຮັບປະກັນສ້າງຄວາມເຂັມ
້ ແຂວງ ແລະ
ຖ່າຍທອດຄວາມຮູຄ
້ ວາມສາມາດ, ປະສົບການ ແລະ ປະສິ
ດທິພາບໃນການເຮັດວຽກໃຫ້ແ
່ ກ່ພະນັກງານ, ມີຄວາມເປັນ
ເຈົາ້ ການ ແລະ ຮັບຜິດຊອບຕໍໜ
່ າ້ ທີ.່
ມີການປຶກສາຫາລື ແລະ
ວາງແຜນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບອໍາ
ນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ
ເພື່ອຮັບປະກັນປະສິດທິພາບໃນ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ຄວາມເປັນເຈົ້າການ.
ໄດ້ສາໍ ເລັດການພັດທະນາຄູມ
່ ໃື ນການຝຶກ
ອົບຮົມກ່ຽວກັບການ ຕິດຕໍປ
່ ະສານງານ,
ການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ ແລະ ການສົງ່
ຂໍມ
້ ນ
ູ ຂ່າວສານໃຫ້ແກ່ອາໍ ນາດການປົກຄອງແຂວງຊຽງຂວ
າງ ແລະ ຜົງ້ ສາລີ.

ບຸກຄະລາກອນໃນປີ 2018:
ພະນັກງານປະຈໍາຢູ່ຫ້ອງການ
ຄົນລາວ

ພະນັກງານປະຈໍາຢູ່ສະໜາມ

ຄົນຕ່າງປະເທດ

ຄົນລາວ

ຄົນຕ່າງປະເທດ

ຊາຍ

ຍິງ

ຊາຍ

ຍິງ

ຊາຍ

ຍິງ

ຊາຍ

ຍິງ

1

0

1

0

3

0

0

0

ຕົວເລກຜົນສໍາເລັດໃນປີ 2018:
ການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ
ຈໍານວນບ້ານ

18

ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ
ໃຫ່ຍຊາຍ

ໃຫ່ຍຍິງ

ເດັກຊາຍ

148

198

1,584

ເດັກຍິງ
1510

ພື້ນທີ່ການປະຕິບັດງານ:

54

ກິດຈະກໍາ

ແຂວງ/ເມືອງ

ການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ

ເມືອງໃໝ່ ແລະ ເມືອງຂົວ, ແຂວງຜົ້ງສາລີ
ເມືອງແປກ ແລະ ເມືອງຄໍາ, ແຂວງຊຽງຂວາງ

ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ

ເມືອງແປກ ແລະ ເມືອງຄໍາ, ແຂວງຊຽງຂວາງ

ລວມ
3,441

ການສະໜັບສະໜູນທຶນຂອງປະເທດຜູ້ໃຫ້ທຶນໃນປີ 2018 (ໂດລາ ສຫລ)
ປະເທດຜູ້ໃຫ້ທຶນ

ຈໍານວນ

ອີຢູ

140,000

ແດນເຊີດເອັດ
ລວມ:

55

70,000
210,000

ຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ກະລຸນາພົວພັນ:

ຫ້ອງການຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ
ພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີSດiບໍs່ທaັນnແຕກທີ
່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ, ບ້ານສີສັງວອນ,
g v o n e V i l l a g e, U n i t 1 9, S a y s e t t h a D i s t r i c t ,
ເມືອງໄຊເສດຖາ,
ຕູ້ ປນ 7261,
P.O B o x 7 2 6 1, V i e n t i a n e, L a o P D R
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ,
www.nra.gov.la
ໂທ: 85621262386, ແຟັກ: 85621
262396
ເວບໃຊ້: www.nra.gov.la
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