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ໃນ ສປປ ລາວ
ຂຽນໂດຍ : ທ່ານ ອີຣິກ ມ. ຟີລບ
ິ ປິນໂນ (Eric M. Filippino)
ອົງກອນສະໜັບສະໜູນວຽກງານເກັບກູູ້ລກ
ູ ມີນ
ສະຫນັບສະຫນູນ ໂດຍ ອົງການ ຢູນີເຊັບ
ທີີ່ ເຈເນວາ, 8 ຕຸລາ 2010

ຂໍ້ຄົົ້ນພົບ, ຂໍ້ສະເຫນີແນະ ແລະ ສິິ່ງທີິ່ທູ້າທາຍ
ຂະນາດ ແລະ ຂອບເຂດພື້ນທີີ່ ລູກລະເບີດຕົກຄ້າງ ຢູູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ພັນທະໃນການປົກປ້ອງ ຄວາມສ່ຽງນັື້ນ
ໂດຍຜ່ານການສີ່ສານ ແລະ ການສຶກສາ ເຊີ່ງ ຫມາຍເຖງ ການຫລຸດຜ່ອນ ຜົນກະທົບຈາກລູກລະເບີດຕົກຄ້າງນັື້ນ
ແມ່ນວັດຖຸປະສົງອັນສາຄັນອັນຫນຶີ່ງ ຂອງ ອົງການ ຢູນເຊັບ.
ໃນການສະຫນັບສະຫນູນອົງການ

NRA

ແລະ

ການພັດທະນາ

ການວາງແຜນຍຸດທະສາດ

ທີີ່ຖກຕ້ອງ

ແລະ

ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັນ, ອົງການຢູນີເຊັບ ສາມາດດາເນີນງານຕາມວັດຖຸປະສົງ ທີີ່ວາງໄວ້ຢູ່າງເຕັມສ່ວນ. ຍຸດທະ ສາດ ດັັ່ງກ່າວ
ໄດ້ວາງການສຶກສາຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບ ຄວາມສ່ຽງໄປກ່ອນຫນ້າວຽກງານອຶີ່ນ ແລະ ຍັງຄົງສບຕເໍ່ ປັນ ວຽກງານທີີ່ສາຄັນ.
ແຕ່ກໍ່ມີຂໍ້ຈາກັດວ່າ, ການສຶກສາ ດັັ່ງກ່າວຈະໃຫ້ຫຍັງແກ່ ຜູ້ທີີ່ຕກ
ົ ຢູູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ, ໂດຍສະ ເພາະແມ່ນໃຫ້ຖ ສາຄັນ
ສະພາບເສດຖະກດສັງຄົມ

ຂອງ

ສປປ

ໃນຕໍ່ຫນ້າຄວນສຸມໃສ່ໃຫ້ການສຶກສາຄວາມຮູ້

ລາວ.

ນັື້ນຫມາຍຄວາມວ່າ

ກ່ຽວກັບ

ຄວາມສ່ຽງ

ການສະຫນັບ

ສະຫນູນ

ເປັນພາກສ່ວນກວມລວມຂອງວຽກ

ງານເກັບກູລ
້ ະເບີດທີີ່ບທ
ໍ່ ັນແຕກກຄ
ໍ່ ໃນກດຈະກາການພັດທະນາ.

ຄວາມສອດຄ່ອງ
ຂະບວນການໃນການພັດທະນາ ຍຸດທະສາດ ແມ່ນມີຄວາມສອດຄ່ອງ, ກວມລວມ ແລະ ການມີສວ
່ ນຮ່ວມ
ວທີການແບບມີສ່ວນຮ່ວມດັງັ່ ກ່າວ
ໃນຂະບວນການ

ແລະ

ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ

ໄດ້ອອກຄາຄດເຫັນຂອງຕົນເຂົາື້

ໄດ້ນາໄປສູ່ການຫຍັບເຂົາື້ ໃກ້ກັບມາດຕະຖານສາກົນເປັນກ້າວໆ.

ທີມງານປະເມີນຜົນ

ບໍ່

ໄດ້ຍນສຽງທີີ່ເຫັນຕ່າງ ແລະ ບໍ່ສອດຄ່ອງ ກ່ຽວກັບ ກົດຫມາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ ຫລ ຜົນກະທົບຈາກເອກະສານ ດັງັ່ ກ່າວ.
ໃນການເຮັດວຽກດ້ານຍຸດທະສາດເທີ່ອໃຫມ່
ແຕ່ອາດຈະໄດ້ລົງເລີກຕີ່ມອີກ

ໂດຍສະເພາະ

ອາດຍັງຕ້ອງໄດ້ເຮັດລມ
ື້ ຄນວຽກທີີ່ເຄີຍໄດ້ເຮັດຜ່ານມ່າ,
ໃນລະດັບແຂວງ

ເພີ່ອເບງີ່

“ສີ່ງທີໄີ່ ດ້ຄົື້ນພົບໃຫ້ເລກເຊີ່ງກວ່າເກົັ່າ”

ໃຫ້ມີຄວາມເຂົື້າໃຈເລກເຊີ່ງ ກ່ຽວກັບ ພັນທະສັນຍາຂອງຕົວແທນ ຂັື້ນແຂວງ ແລະ ເມອງ.
ສີເີ່ ປົາົ້ ຫມາຍ ບັນດາວັດຖຸປະສົງ ແລະ ກີດຈະກາສະຫນັບສະຫນູນ ຍັງຄົງສອດຄ່ອງກັນກັບ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທປະໄຕ
ປະຊາຊົນລາວ
ແຜນຍຸດທະສາດໄດ້ຖກພັດທະນາບົດການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການດ້ານວຽກງານ ໂຄສະນາສຶກສາ ຊງີ່ ອົງການ ຢູນເຊັບ ໄດ້
ສະໜັບສະໜຸນ

MAG)/ສູນກາງຊາວຫນຸມ
່

ປະຊາຊົນ

1

ປະຕວັດລາວ

ບົດການປະເມີນຜົນຄວາມຮຽກ

ຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ການສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກລະເບີດ ເປັນບ່ອນອີງບ່ອນດຽວ ກ່ຽວກັບ ການກະທາຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຂໍ້ພົບ
ເຫັນຍັງສາມາດ ນາໃຊ້ໄດ້. ໃນບາງຂົງເຂດທ້ອງຖີ່ນ ໄດ້ມີການປູ່ຽນແປງທາງດ້ານພຶດຕກາຂອງປະຊາ ຊົນ ຍ້ອນການຫຸດລົງ
ຂອງລາຄາເຫັກເສດ ແລະ ຍ້ອນປັດໄຈທາງດ້ານເສດຖະກດ ແລະ ສັງຄົມຈານວນຫນຶີ່ງ, ແຕ່ສີ່ງ ດັັ່ງກ່າວຍັງບທ
ໍ່ ັນພຽງພ
ທີີ່ຈະປູ່ຽນທດທ່າງຂອງຍຸດທະສາດ ທີີ່ໄດ້ວາງອອກແລ້ວ ຫລ ຫັນປູ່ຽນກດຈະກາສະ ຫນັບສະຫນູນ.

ເວັື້ນເສັຍແຕ່ມີຂໍ້ມູນທີີ່ທມ
ີ ງານປະເມີນຜົນ
ມີພຶດຕກາເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງສູງ,
ຖານເປັນຈຸດຢືນ,

ແລະ

ບໍ່ສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້,

ບມ
ໍ່ ີຂໍ້ມູນທີີ່ຊີື້ໃຫ້ເຫັນວ່າ

ມີການຫັນປູ່ຽນທາງດ້ານພຶດຕກາ.

ສະນັື້ນ,

ຍຸດທະສາດໃນຕໍ່ຫນ້າແມ່ນຄວນສຸມໃສ່ີ່ການສ້າງ

ກຸມ
່ ເປົົ້າຫມາຍ

ຈະຕ້ອງນາໃຊ້

ແລະ

ຫລ

ຜູ້ທີີ່

ສີີ່ເປົົ້າຫມາຍພນ
ື້

ການຈັດຕັື້ງປະຕບັດໃຫ້ທ່ວງທັນ

ຕາມການົດເວລາທີີ່ໄດ້ວາງໄວ້.

ຍຸດທະສາດ

ທີລ
ີ່ ະບຸເຖີງີ່ ຄວາມອາດສາມາດຕົນ
ື້ ຕໃນການພັດທະນາ

ແລະ

ບັນດາສງີ່ ທ້າທາຍຂອງການຈັດຕັງື້ ປະ

ຕບັດໃນການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງ ຢູູ່ ສປປ ລາວ
ໂດຍລວມແລ້ວຂອບເຂດຂອງຍຸດທະສາດແມ່ນມີຫາກຫາຍ
ທີີ່ມີຄວາມສາຄັນ,

ຄວາມສາມາດໃນການພັດທະນາ,

ແລະ

ກວມລວມ.

ນາ້ໃຈຮັກຊາດ

ແລະ

ເຊີງີ່ ມັນໄດ້ຄົື້ນພົບດ້ານປະຊະຍາ

ເປັນຈດໜີ່ງໃຈດຽວ,

ຄວາມທ້າທາຍ

ໃນການຈັດຕັື້ງປະຕບັດ ແລະ ສງີ່ ທີີ່ເປັນອຸປະສັກໃນ ການໂຄສະນາສກສາຄວາມ ສ່ຽງຈາກລູກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ຢູູ່ ສປປ
ລາວ.

ມັນບໍ່ທັນປາກົດວ່າ

ມີຂົງເຂດວຽກງານ

ໂດຍຜ່ານຂະບວນການພັດທະນາແຜນຍຸດທະສາດ
ຕາມທີມງານປະເມີນຜົນ

ຮັບຮູ້ດີວ່າ

ໃດທີີ່ສາຄັນ

ແລະ

ຍັງບໍ່ໄດ້

ໃນຕໍ່ຫນ້າອາດມີການນາ

ເປົົ້າຫມາຍພື້ນຖານ

ແລະ

ນັບເຂົາື້ ໃນຍຸດທະສາດດັັ່ງກ່າວ.

ເຂົາື້ ບັນຫາໃຫມ່,

ແຕ່ຢູ່າງໃດກໍ່

ວັດຖຸປະສົງຂອງຍຸດທະສາດທີີ່ມໃີ ນປັດຈຸບັນ

ຄວນຮັກສາໄວ້ຄເກົາັ່ .
ຍຸດທະສາດຍັງຄົງສຸມໃສ່ ນຍາມເດີມຂອງ ການໂຄສະນາສກສາຄວາມຄວາມສ່ຽງຈາກລູກລະເບີດບທ
ໍ່ ນ
ັ ແຕກ
ຍຸດທະສາດປັດຈຸບັນຍັງຄົງສຸມໃສ່ນຍາມເດີມ
ໝາຍຄວາມວ່າ

ຂອງການໂຄສະນາສກສາຄວາມຄວາມສ່ຽງ

ໃຫ້ຖເອົາກດຈະກາໃນການເສີມສ້າງຈດສານຶກໃນການ

ຈາກລູກລະເບີດບທ
ໍ່ ັນ

ແຕກ

ມີສະຕລະວັງຕົວຕລ
ໍ່ ູກລະເບີດທີີ່

ຍັງບທ
ໍ່ ັນແຕກເປັນສາຄັນ. ເຊີີ່ງວທີການດັງັ່ ກ່າວນີື້ ແມ່ນໄດ້ຖກນາໃຊ້ຫລາຍທີີ່ສຸດ ໃນ ສປປ ລາວ. ເມອ
ີ່ ເປັນແນວ ນັື້ນ
ເປັນຫຍັງຈຶີ່ງບໍ໋ຮັບເອົາວທີວການ
ຂອງຄວາມພະຍາຍາມ

ແລະ

ເຕັກນກດັັ່ງທີີ່ກາ່ ງມານັື້ນທັງັ່ ໝົດ?

ໃນການໃຫ້ການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງ,

ມັນກໍ່ພວມຈະເປັນພາກສ່ວນຫນຶີ່ງ

ຍຸດທະສາດຕໍ່ໄປ

ແມ່ນຄວນມີຈຸດຢືນທີີ່ອງ

ໃສ່ຄວາມຕ້ອງການໃນການຫັນປູ່ຽນພຶດຕກາ (ໃນບ່ອນທີມ
ີ່ ີຄວາມເຫມາະສົມ) ແລະ ພັດທະນາໃຫ້ເຂັື້ມແຂງຍງີ່ ຂື້ນ ແລະ
ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັນບັນດາໂຄງການປັບປຸງ ແລະ ຍົກລະດັບຊີວດການເປັນຢູູ່ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂຶື້ນ.

ສງີ່ ສາຄັນທີສ
ີ່ ດ
ຸ ຄວນເລັງັ່ ໃສ່ ການຊຸກຍູສ
້ ງົັ່ ເສີມໃນການສ້າງລາຍຮັບເພີມ
ີ່ /ກດຈະກາການພັດທະນາແບບຮອບດ້ານ/ລວມສູນ
ຄດັັ່ງທີີ່ໄດ້ຮັບຮູມ
້ າກ່ອນຫນ້ານີແ
ື້ ລ້ວວ່າ,

ປັດຈຸບັນ

ພວມມີກດຈະກາໃໝ່ແບບສ້າງສັນ

ແລະ

ກວມລວມຂອງການ

ໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກລູກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີີ່ພວມໄດ້ຮບ
ັ ການທົດສອບ ຢູູ່ ສປປ ລາວ. ກດຈະກາດັັ່ງ ກ່າວມີຊີ່ວ່າ
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ໂຄງການສວນຄົວຂອງຄົນພການສາກົນ ແບນຢຽມ ທີີ່ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ (Handicap້International້Belgium’s້
Household Garden Project ) ແລະ ໂຄງການເກັບກູລ
້ ະເບີດ MAG ສະຫນັບ ສະຫນູນ ໂຄງການ War້Spoon”້
ຂອງອົງການ HELVETAS ທີແ
ີ່ ຂວງ ຊຽງຂວາງ. ມີຄວາມແຕກຕ່າງຫຍັງຂອງສອງໂຄງການດັັ່ງກ່າວ? ຄວາມແຕກຕ່າງມີຄ
ຍ້ອນມັນຖກອອກແບບມາເພີ່ອຂະຫຍາຍການຊ່ວຍເຫອ ແລະ ການແກ້ໄຂຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຊຸມຊົນ ຫລາຍກວ່າ
ເປັນກດຈະກາສະເພາະເຂາະຈົງໃດໜີ່ງ.
ເຖງວ່າ

ມັນຈະເປັນໂຄງການທີມ
ີ່ ີຂະໜາດນ້ອຍ,

ແຕ່ທງັ ສອງໂຄງການກແ
ໍ່ ມ່ນແມ່ແບບ

ສາລັບ

ວທີການໃນການສົັ່ງ

ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບ ການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງ ຈາກລູກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ແລະ ການປູ່ຽນແປງ ດ້ານພຶດຕກາ ຊຶງີ່
ຕດພັນຢູ່າງສະນດແຫນ້ນກັບກດຈະກາການສ້າງລາຍຮັບ. ເຖງວ່າ ມັນຈະລົື້ມເຫລວ ພາຍໃຕ້ ການນຍາມຂອງຄາວ່າ “ບ້ານທີີ່
ປອດໄພ”້ ຫລ

ມະໂນພາບທາງດ້ານການຕດຕພ
ໍ່ ົວພັນຂອງຊຸມຊົນ,

ສຶກສາຢູ່າງໃກ້ຊດ

ແລະ

ບັນຫາດັງັ່ ກ່າວ

ບົດຮຽນທີີ່ໄດ້ຮັບຕ້ອງໄດ້ຈັດເຂົື້າໃນຍຸດທະສາດ

ຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການພຈາລະນາ

ຂອງ

ການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມ

ສ່ຽງຈາກລູກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ.

ຍຸດທະສາດຈະຕ້ອງສາມາດສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖງນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບ ການຄ້າຂາຍເຫກ
ັ ເສດ (ເສດໂລ ຫະ)
ກ່ອນທີີ່ຈະເວົື້າເຖງກດຈະກາການປູກຈດສານກ
ພວກເຮົາຕ້ອງ

ໄດ້ເຂົື້າໃຈວ່າປະຊາຊົນຢູູ່ທ້ອງຖີ່ນ

ຄ້າຂາຍໃນຊວດປະຈາວັນເພາະມັນມີລາຄ່າດສົມຄວນ

ໃຫ້ມີສະຕລະວັງຕົວຕໍ່ຄວາມສ່ຽງຂອງລູກລະເບີດທີີ່ບທ
ໍ່ ັນແຕກ,
ໃນ

ສປປ

ລາວ

ໄດ້ນາໃຊ້ເສດໂຫລະຈາກລູກລະເບີດເຂົື້າໃນການ

ພວກເຂົານາໃຊ້ເສດໂລຫະດັັ່ງກ່າວມາເຮັດເປັນເຄີ່ອງເອ້ຍ້ອງ ເພີ່ອດຶງ

ດູດຄວາມສົນໃຈຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ, ໃຊ້ໃນເປັນເຄີ່ອງມດ້ານຫັດຖະກາ, ເປັນຫລັກຮົື້ວ, ເປັນຕະກຽງ, ເປັນເຄີ່ອງຄົວເຮອນ,
ເປັນເສົາເຮອນ, ເປັນເຮອ ແລະ ອຶີ່ນໆ. ນອກຈາກນີື້ ມັນຍັງເປັນແຫລ່ງທີີ່ມາຂອງເງນສົດແບບງາຍດາຍ ພຽງແຕ່ຈາກການສະ
ສົມເສດໂຫລະດັັ່ງກ່າວ.
ດ້ວຍການຮັບຮູບ
້ ັນຫາດັັ່ງກ່າວ, ຍຸດທະສາດທີໄີ່ ດ້ສະຫນອງເພີ່ອໃນການພັດທະນາ ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ, ເຊີ່ງໃນບໍ່ຊ້ານີື້ ກຈ
ໍ່ ະ
ມີດາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບ ເສດໂລຫະ. ໃນອະນາຄົດຂອງຍຸດທະສາດ ກແ
ໍ່ ມ່ນນາໃຊ້ ດາລັດ ຂອງ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເປັນຫນ້າວຽກຂອງການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມຄວາມສ່ຽງຈາກລູກລະເບີດບທ
ໍ່ ັນ ແຕກ ແລະ ຖວ່າ ການ
ເກັບທ້ອນ ຫລ ສະສົມເຫັກເສດເປັນພຶດຕກາທີມ
ີ່ ີຄວາມສ່ຽງສູງ. ອັນນີື້

ອາດນັບທັງ ການລີີ່ ເລີີ່ມການເຮັດວຽກໂດຍກົງກັບ

ນັກທຸລະກດຜູທ
້ ີີ່ຄ້າຂາຍເສດໂລຫະ ແລະ ບັນດາໂຮງງານຫລອມໂລຫະ ຄ ທີອ
ີ່ ົງ ການເກັບກູລ
້ ະເບີດ MAG ໄດ້ພະຍາຍາມ
ເຮັດທົດລອງ ຢູູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ຫລ ຕ້ອງໄດ້ ເຮັດວຽກກັບກະຊວງການເງນ ເພອ
ີ່ ມີນະໂຍບາຍຄວບຄຸມລາຄາໃນດ້ານນີ.ື້

ປະສດທຜົນ
ອົງການ NRA ໄດ້ເພີມ
ີ່ ຂດຕວາມສາມາດໃນການປະສານງານ ແລະໃນການຊີນ
ື້ າຄຸມ
້ ຄອງ ຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການ
ໃຫ້ການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກລູກລະເບີດບທ
ໍ່ ນ
ັ ແຕກໃນມຸມມອງລະດັບຊາດ
ຫນ່ວຍງານເຕັກນກ ໃນການໃຫ້ການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກລູກລະເບີດບທ
ໍ່ ັນແຕກ, ບົດລາຍງານປະຈາສອງເດອນ
ແລະ ກອງປະຊຸມລະດັບແຂວງ ແມ່ນກົນໄກທັງຫມົດ ຂອງອົງການ NRA ໃນ ຂະບວນການປະສານງານ ໃນການໃຫ້ການ
ໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກລູກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ. ສີ່ງເຫລົັ່ານີື້ ແມ່ນຜົນໄດ້ຮັບ ຂອງຍຸດທະສາດ ແລະ ເປັນຫມາກຜົນ
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ແລະ ບາດກ້າວດ້ານບວກ. ການເກັບກາຂມ
ໍ້ ູນ, ການວໄຈ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ (ເຊີ່ງຈະໄດ້ສົນທະນາຢູູ່ລຸ່ມນີ)ື້ ແມ່ນ ກົນ
ໄກປະສານງານທີີ່ສາຄັນທີີ່ຕ້ອງການໃຫ້ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຕີ່ມອີກ.

ຫນ້າວຽກໃນ ການປະສານງານ ຂອງອົງການ NRA ແລະ ການພັດທະນາຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ແມ່ນໄດ້ຊວ
່ ຍ ເຮັດໃຫ້
ເກດມີການຮ່ວມມຢູ່າງສະນດແຫນ້ນ ໃນການສຸມໃສ່ ວຽກງານໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງ ຈາກລູກລະ ເບີດບທ
ໍ່ ນ
ັ ແຕກ ໃນ
ສປປ ລາວ
ຄດັັ່ງທີີ່ໄດ້ກາ່ ວມາຂ້າງເທີງນັື້ນ, ຂະບວນການຂອງການພັດທະນາຍຸດທະສາດ ແມ່ນໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ໄດ້ ຮັບການ
ສົນທະນາປຶກສາຫາລຢູ່າງກ້ວາງຂອງກັບຫາຍພາກສ່ວນທີີ່ກຽ່ ວຂ້ອງ, ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ເຊີີ່ງມັນ ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່
ໄດ້ເປັດໂອກາດໃນການປືກສາຫາລ້ ແລະ ການົດເນື້ອໃນຂອງຍຸດທະສາດເທົາັ່ ນັື້ນ, ແຕ່ຍງັ ໄດ້ເວົື້າເຖງພາລະບົດບາດ ແລະ
ຫນ້າທີີ່ຄວາມຮັບຜດຊອບຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນນາອີກ.

ມັນຍັງໄດ້ຊຸກຍູໃ້ ຫ້ມີການເຄີ່ອນໄຫວຂະບວນການໃນການຮ່ວມມ

ຊຶີ່ງກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ການຮ່ວມມຊ່ວຍເຫລອດັັ່ງກ່າວນີື້ ທີມງານປະເມີນຜົນເຊີ່ອຫມັື້ນວ່າ ມັນຍັງຈະສບຕຈ
ໍ່ ົນເຖີີ່ງປັດຈຸບັນ
ນີ.ື້

ລະດັບການເຂົາື້ ຮ່ວມ ແລະ ພັນທະສັນຍາຂອງບັນດາຄູຮ
່ ວ
່ ມງານຢູໃູ່ ນລະດັບຊາດ ແມ່ນໄດ້ເພີມ
ີ່ ທະວີ ແລະ ຫມັນ
ື້ ຄົງ
ຂຶນ
ື້ ກ່ວາເກົາັ່
ສາລັບ ສອງປີທີີ່ຜ່ານມາຍຸດທະສາດ ໄດ້ຖກນາໃຊ້ ເປັນຂອບຫນ້າວຽກໃຫຍ່ ແລະ ໄດ້ນາເອົາກດຈະກາຕ່າງໆ ຂອງການ
ໃຫ້ການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກລູກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ

ມາຢູູ່ໃນເນື້ອໃນອັນດຽວກັນ

ແລະ

ໄດ້ສ້າງພາບລວມ

ວ່າກດຈະກາຕ່າງໆ ເຫາົັ່ ນັື້ນຈະປະຕບັດຫນ້າວຽກນາກັນຄແນວໃດ.
ກ່ອນຫນ້າການສ້າງຕັງື້ ອົງການ
ຈາກລູກລະເບີດບທ
ໍ່ ັນແຕກ,

NRA

ແລະ

ຫລາຍອົງການ

ການພັດທະນາຍຸດທະສາດການໃຫ້ການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງ

ແມ່ນໄດ້ເຮັດການສຶກສາບົນພື້ນຖານຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງແຕ່ລະ

ອົງການທີີ່ການົດຂື້ນເອງ ຫລ ສ້າງຂຶື້ນເອງ, ມີການຈັດຕັື້ງໃຫມ່ທີີ່ອາດຊ້າຊ້ອນກັບໂຄງການທີີ່ມຢ
ີ ແ
ູູ່ ລ້ວ. ຫນ້າວຽກ ຫລ
ກດຈະກາ

ກ່ຽວກັບ

ລູກລະເບີດທີີ່ຍງັ ບທ
ໍ່ ັນແຕກແຕ່ລະອັນ/ຜູ້ທີີ່ກຽ່ ວຂ້ອງກັບການໃຫ້ການໂຄສະນາ

ສຶກສາຄວາມ

ສ່ຽງຈາກລູກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກແມ່ນໄດ້ສ້າງຜົນປະໂຫຍດຢູ່າງເປັນຫວງຫາຍ ແລະ ສ້າງຄວາມອຸ ດົມສົມບູນໃຫ້ກັບຕົວເອງ
ເຊີ່ງໃນດ້ານຫນຶີ່ງມັນໄດ້ອາດເປັນການຊ່ີ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົື້າເຮັດໃນສີ່ງທີີ່ເຂົາເຈົື້າຄດວ່າດີທີີ່ສຸດ, ແຕ່ໃນອີກດ້ານຫນຶີ່ງ, ມັນສ້າງ
ບັນຫາໃຫ້ມຄ
ີ ວາມບໍ່ສອດຄ່ອງ

ຫລ

ບໍ່ປະສົມປະສານກັນໄດ້ດີເທົັ່າທີີ່ຄວນ

ໃນຂະແຫນງການຂອງສຶກສາຄວາມ

ສ່ຽງຈາກລູກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ. ທັັ່ງນີທ
ື້ ັັ່ງນັື້ນ ພວກເຮົາກໍ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍຕວາມວ່າ ຄວາມພະຍາຍາມ ຂອງເຂົາເຈົື້າເຫົັ່ານັື້ນບໍ່ໄດ້
ປະກອບສ່ວນຊ່ວຍເຫອໃນການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ຢູູ່ ສປປ ລາວ, ພວກເຂົາເຈົື້າໄດ້ປະກອບສ່ວນ, ແລະ ໄດ້ປະກອບສ່ວນ
ຫລາຍ,

ແຕ່ການມາຮອດ

ຫລ

ການເກີດຂຶນ
ື້ ຂອງພະແນກການໃນການໃຫ້ການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມ

ສ່ຽງຈາກລູກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ຂອງ ໃນອົງການ NRA ແລະ ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ໃນການໃຫ້ການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມ
ສ່ຽງຈາກລູກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ ບັນດາອົງການຕ່າງໆ ເຮັດວຽກມີລະບຽບດີຂຶື້ນ ແລະ ສອດຄ່ອງກວ່າເກົັ່າ ແລະ
ສາມາດຊ່ວຍເຫລອຊຶີ່ງກັນແລະກັນໃນການໃຫ້ການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກລູກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກໄດ້ດີຂຶື້ນກວ່າເກັ່ົາ.
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ຍຸດທະສາດ ແຕ່ປີ 2007-2010 ໄດ້ການົດ ຂະບວນການເຄີ່ອນໄຫວດັັ່ງກ່າວແລ້ວ, ແລະ ຫນ້າວຽກ ອາດຍັງຮັກສາໄວ້ຄເກົາັ່
ໃນຍຸດທະສາດອັນໃຫມ່ ແລະ ກຄ
ໍ່ ວນສບຕໃໍ່ ນການໃຫ້ຄວາມສາຄັນໃນດ້ານການປະສານງານຂອງຍຸດທະສາດດັັ່ງກ່າວ.
ປະສດທພາບ
ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນການສາເລັດ ກດຈະກາຕ່າງໆ ໃນຍຸດທະສາດ ອາດສູງກວ່າຊັບພະຍາກອນທີມ
ີ່ ຢ
ີ ໃູູ່ ນ
ປັດຈຸບນ
ັ ຂອງ ອົງການ NRA
ຂະໜາດ ແລະ ຂອບເຂດອັນກວ້າງຂວາງຂອງກດຈະກາ ເມີ່ອສົມທຽບກັບຊັບພະຍາກອນທີີ່ມີຢູູ່ ແມ່ນບໍ່ທັນດຸ່ນ ດ່ຽງກັນໄດ້.
ແລະ ກບ
ໍ່ ໍ່ເປັນຫນ້າແປກໃຈ ແລະ ມັນເປັນຄວາມຈງສາລັບທຸກໂຄງການ ຫລ ແຜນງານ ໂດຍບຈ
ໍ່ າເປັນເບີ່ງເລີກເຂົື້າໃນຂະ
ແຫນງການ.
ເຖງແມ່ນວ່າ, ບັນດາກດຈະກາ ທີີ່ຕ້ອງການໄດ້ເຮັດດ້ວຍຄວາມພະຍາຍາມຢູ່າງສູງ ຂອງຫລາຍອົງການເກັບກູລ
້ ະເບີດທີີ່ບທ
ໍ່ ັນ
ແຕກ, ບັນດາກະຊວງຕ່າງໆ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີີ່ກຽ່ ວຂ້ອງທັງຫມົດ, ຍັງເຫ້ັນ ວ່າມັນຍັງສູງເກີນກວ່າ
ຄວາມອາດສາມາດໃນປັດຈຸບັນຂອງ ອົງການ NRA ເພີ່ອບັນລຸເປົົ້າຫມາຍ ຕາມການົດເວ ລາທີໄີ່ ດ້ສະເຫນີ. ສະນັື້ນ ມັນມີ
ຄວາມຈາເປັນທີີ່ຈະຕ້ອງພຈາລະນາຢູ່າງຮອບຄອບ ການຍຸດຕແຜນວຽກຈານວນຫນຶີ່ງ, ຍຸດທະສາດ ຄວນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ
ເຖີີ່ງການປະຕບັດງານຕົວຈງ ຢູູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ສາມາດວາງບູລມະສດຂອບເຂດຂອງແຕ່ລະວຽກງານ ໂດຍການົດເວລາ
ປະຕບັດໃຫ້ເຫມາະສົມສອດຄ່ອງກວ່າເກົັ່າ.

ຄວາມມຸງ້ ຫວັງຈາກບັນດາປະເທດຜູໃ້ ຫ້ການຊ່ວຍເຫລອຄວນດາເນີນຢູ່າງຫ້າວຫັນຕວ
ໍ່ ຽກງານນີື້
ອົງການ

ຢູນເຊັບ

(UNICEF)

ແມ່ນກະດູກສັນຫລັງໃນການສະຫນັບສະຫນູນ

ໃນການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມ

ສ່ຽງຈາກລູກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ແກ່ອົງການ NRA. ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຈະເພີ່ີມທນຮອນເຂົາື້ ຕີ່ມໃນງົບປະ ມານແຫ່ງ
ຊາດ

(ແຕ່ເປີເຊັນທີີ່ຈະສົັ່ງໃຫ້ການມີເທົາັ່ ໃດ

ຍັງບທ
ໍ່ ັນຮູແ
້ ຈ້ງ),

ແຕ່ພະແນກການໃຫ້ການໂຄສະນາສຶກສາ

ຄວາມ

ສ່ຽງຈາກລູກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຂອງອົງການ NRA ຈະຍັງຮັບໃຊ້ໃນການຂະຫຍາຍວຽກງານນີແ
ື້ ກ່ ສປປ ລາວ. ການເພີີ່ມ
ຂື້ນຂອງການເຂົາື້ ເຖງກອງທນ Trust Fund ຂອງອົງການ UNDP/UNICEF, ການເຂົື້າຮ່ວມຂອງກະຊວງກລາຂອງອົດ
ສະເຕເລຍ (ພະລັງແນວຄດ ຂອງ ບານເຕະ(Spirit of Soccer)) ແລະ ແຜນການສາລັບສະເຫນີວັດຖຸປະສົງລວມ
ຂອງສົນທສັນຍາວ່າດ້ວຍລູກລະເບີດ ຂອງກອງປະຊຸມຄັງື້ ທີີ່1 ຂອງລັດພາຄີ (CCM MSP) ແມ່ນບາດກ້າວທາອດໃນການ
ໄປສູ່ທດທາງດັັ່ງກ່າວ.
ກົນໄກການປະສານງານ ແລະ ການກວດກາຄວາມບົກພ່ອງຄວນໄດ້ຮບ
ັ ການປັບປຸງໃຫ້ເຂັມ
ື້ ແຂງຂນ
ື້ ເຕມ
ີ່
ອົງການ NRA ໄດ້ເພີ່ີມທັງກົນໄກສະເພາະ ແລະ ທັງໃນລະດັບຊາດ ໃນການປະສານງານ ໂຄງການຢູູ່ ສປປ ລາວ (ທີມງານ
ເຕັກນກ ໃນການໃຫ້ການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກລູກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ແລະ ການລາຍງານປະຈາສອງເດອນແມ່ນ
ແມ່ແບບທີີ່ດີ). ແຕ່ເຖງຈະມີຄວາມກ້າວຫນ້າຫລາຍຢູ່າງກໍ່ຕາມ, ມັນກຍ
ໍ່ ັງມີຊອ
່ ງວ່າງໃນ ຂັື້ນແຂວງ ແລະ ໃນຂັື້ນເມອງ, ແລະ
ຍັງມີບາງອົງການຈັດຕັື້ງ ທີີ່ຍງັ ເຮັດວຽກໂດດດ່ຽວຕ່າງຫາກຢູ.ູ່
ອົງການ NRA ມີແຜນການທີີ່ຈະສ້າງຫ້ອງການຢູູ່ໃນຂັື້ນແຂວງ ແລະ ຂັື້ນເມອງ ກຄ
ໍ່ ພັດທະນາເຂດຈຸດສຸມຈານວນຫນຶີ່ງຢູູ່ຂັື້ນ
ບ້ານ ແລະ ອັນນີຈ
ື້ ະຊ່ວຍຫລຸດຜ່ອນຊ່ອງວ່າງ ແລະ ຄວາມແຕກຕ່າງໃນຂອດການປະສານງານໃນຂັນ
ື້ ແຂວງ ແລະ ເມອງລົງ
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ໄດ້ຢູ່າງມີປະສດທພາບ. ເຊີີ່ງມັນຈະຊ່ວຍອານວຍຄວາມສະດວກໃນການເປັນຜູ້ປະສານງານໂຄງການໃນລະດັບຊາດ, ເຊີ່ງມັນ
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມ:ີ
•

ການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນຢູ່າງມີປະສດທພາບ

ໃຫ້ແກ່ການໃຫ້ໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກລູກລະ

ເບີດບໍ່ທັນແຕກ ບົນພື້ນຖານ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທີີ່ໄດ້ຮັບການປະເມີນຜົນຕາມວັດຖຸປະສົງແລ້ວ.
•

ຮັບປະກັນຄຸນະພາບທີີ່ດີຢ້ຽມ ໃນການເຂົື້າຮ່ວມວຽກງານໂດຍຜ່ານການຕດຕາມກວດກາ ທັງກດຈະກາ ໃນລະດັບ
ການຫັນປູ່ຽນທາງດ້ານພຶດຕກາ ຫລ ສະພາບແວດລ້ອມ.

•

ແບ່ງປັນຂມ
ໍ້ ູນຂ່າວສານຮ່ວມກັນ ໃນວຽກງານບູລມະສດ, ກດຈະກາທີີ່ພວມເຮັດໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ທດທາງ
ແຜນການໃນຕໍ່ຫນ້າ; ແລະ

•

ຫລີກລ່ຽງຄວາມສ່ຽງໃນການມີໂຄງການຊາ້ ຊ້ອນກັນ

ຫລໄປໃນທດທາງທີີ່ກງົ ກັນຂ້າມກັນ

ພາຍໃນ

ຫລຂ້າມ

ແຂວງ ແລະ ລະຫວ່າງ ອົງການຕ່າງໆ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ໃນຕຫ
ໍ່ ນ້າຄວນເອົາໃຈໃສ່ປບ
ັ ປຸງຂມ
ໍ້ ນ
ູ ແລະ ກົນໄກການວໄຈ ຂມ
ໍ້ ນ
ູ ດັງັ່ ກ່າວໃຫ້ແທດເຫມາະກວ່າເກົາັ່
ຫນ່ວຍງານຂມ
ໍ້ ູນຂ່າວສານຂອງອົງການ NRA ໄດ້ເຮັດການປົກປັກຮັກສາ ຂມ
ໍ້ ູນພື້ນຖານລະດັບຊາດ ໂດຍນາໃຊ້ຊອບ
ແວລຸ້ນໃໝ່ລາ່ ສຸດຂອງລະບົບການບລຫານຂມ
ໍ້ ູນຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບ ລູກລະເບີດ (IMSMA) ເຊີ່ງເຕັມໄປດ້ວຍບົດລາຍງານ
ປະຫວັດສາດ (ຂອງລູກລະເບີດ) ແລະ ນາໄປຮອດບົດລາຍງານປັດຈຸບັນ ຂອງອົງການທີີ່ເຮັດວຽກ ກ່ຽວກັບ ການເກັບກູລ
້ ະ
ເບີດທີີ່ບໍ່ທັນແຕກ. ແຕ່ເຖງຢູ່າງໃດກດີ, ໃນການປະເມີນຜົນກົນໄກຕ່າງໆ ແລະ ກະແສໄຫລວຽນຂອງຂມ
ໍ້ ູນໃນ ສປປ ລາວ,
ທີມງານປະເມີນຜົນເຫັນວ່າ, ຂມ
ໍ້ ູນທີີ່ໃຫ້ແມ່ນຫລວງຫລາຍ ແລະ ກມ
ໍ່ າຈາກຫລາຍອົງການຈັດຕັື້ງ, ຕົວແທນຂອງອານາດ
ການປົກຄອງຂັື້ນບ້ານ, ຂັື້ນເມອງ ແລະ ຂັື້ນແຂວງ, ທັງຫມົດເຫລົາັ່ ນັື້ນ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເອົາເຂົາື້ ມາເປັນອັນດຽວກັນຫລບ່ອນດຽວ
ກັນເພີ່ອເຮັດການບັນທກໄວ້ ຫລ ເຮັດການວໄຈຂໍ້ມູນດັັ່ງກ່າວເທອ
ີ່ .

ໄປພ້ອມກັນນັື້ນ, ຊະນດຂອງຂມ
ໍ້ ູນທີໄີ່ ດ້ຮັບສະສົມ,

ແບບຟອມໃນການເອົາຂມ
ໍ້ ູນ (ບວ
ໍ່ ່າຈະແມ່ນປາກເປົາົ່ , ຂຽນ ຫລ ມີແບບຟອມສະເພາະ ແລະ ອຶີ່ນໆ) ຍັງບໍ່ທັນເຂົາື້ ຮ່ອງ
ເຂົື້າຮອຍກັນໄດ້ດີເທີ່ອ.
ມັນປາກົດວ່າ ອົງການຈັດຕັື້ງຕ້ອງການເກັບກາຂມ
ໍ້ ູນ ເພີ່ອວັດຖຸປະສົງ ແລະ ຮັບໃຊ້ການປະຕບັດງານວຽກງານຂອງເຂົາເຈົື້າ
ເອງ,

ແຕ່ມັນກບ
ໍ່ ໍ່ສາມາດເປັນກົນໄກເຂັື້ມແຂງພຽງພ ທີຂ
ີ່ ະຮັບປະກັນວ່າເຂົາເຈົື້າລາຍງານໃຫ້ ອົງ ການ NRA ໃນແບບ

ຟອມອັນດຽວກັນ ແລະ ເຮັດຢູ່າງເປັນປະຈາ. ເຊີີ່ງບັນຫານີື້ ມັນມີອດທພົນ ແລະ ບົດບາດຫລາຍຕກ
ໍ່ ບ
ັ :
ການປະສານງານ
ການເກັບກາ, ການວເຄາະວໄຈຢູ່າງເປັນປົກກະຕ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແມ່ນເຄີ່ອງມທີີ່ຊົງພະລັງ ບໍ່ພຽງແຕ່ຢູູ່ພາຍ
ໃນຂະແຫນງໂຄສະນາສຶກສາ

ຄວາມສ່ຽງຈາກລູກລະເບີດບທ
ໍ່ ັນແຕກເທົັ່ານັື້ນ,

ແຕ່ມັນຍັງແມ່ນເພີ່ອຂະແຫນງທົັ່ວໄປອີ່ນໆ

ອກນາ. ຍ້ອນຂໍ້ມູນທີີ່ເກັບກາໄດ້ຈາກພາກສ່ວນອີ່ນໆໃດໜງີ່ ນັື້ນ ແມ່ນມັນຍັງບທ
ໍ່ ັນໄດ້ແບ່ງປັນຢູ່າງເຕັມສ່ວນ ເຖງວ່າຈະໄດ້ມີ
ການແລກປູ່ຽນຂມ
ໍ້ ູນຈານວນຫນຶີ່ງແລ້ວກໍ່ຕາມ,

ດັງັ່ ນັື້ນ

ຂະແໜງການຂອງ

ຍຸດທະສາດການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມ

ສ່ຽງຈາກລູກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ແມ່ນຈະສາມາດຮັບປະກັນຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ຜູເ້ ຄາະຮ້າຍ, ພຶດຕກາຂອງຄວາມສ່ຽງ, ການຕດ
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ຕໍ່ ແລະ ລູກລະເບີດທີໄີ່ ດ້ຖກທາລາຍ ຫລ ທົງັ່ ນາທີີ່ໄດ້ຮັບການເກັບກູ້ລະເບີດແລ້ວໃຫ້ພາກສ່ວນອີ່ນໆຢູູ່ພາຍໃນຂະແຫນງການ
ເກັບກູລ
້ ະເບີດທີບ
ີ່ ໍ່ທັນແຕກໄດ້ເປັນຢູ່າງດີ.
ການຕດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ
ການຕດຕາມກວດກາ ແລະ ການປະເມີນຜົນ ຈະສາມາດເກີດຂຶນ
ື້ ຈງໄດ້ ຫາກມີກະແສຂໍ້ມູນໃນປັດຈຸບັນ, ທີີ່ມີສະຖຽນລະ
ພາບ ແລະ ສອດຄ່ອງ. ການຕີລາຄາປະເມີນຜົນທາງດ້ານປະລມານ ແມ່ນສາມາດເຮັດໄດ້ດ້ວຍຂໍ້ມູນພື້ນຖານ, ແຕ່ຜົນໄດ້ຮັບ
ທີີ່ແທ້ຈງທາງດ້ານຄຸນນະພາບ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ ຈຸດປະຫວັດສາດ ເພີ່ອເປັນບ່ອນອ້າງອີງ ແລະ ຂໍ້ມນ
ູ ທີີ່ສາຄັນເປັນຊຸດຕເໍ່ ນີ່ອງ
ກັນ ເພີ່ອຄວາມມີປະສດທພາບ1.
ການການົດຕົວຊີວ
ື້ ດ
ັ
ເຊີ່ອມໂຍງກັບຂະບວນການຕດຕາມກວດກາ ແລະ ການຕີລາຄາປະເມີນຜົນ, ການຕັງື້ ຄ່າຕົວຊີວ
ື້ ັດ ທີີ່ເຊີ່ອຖໄດ້ ຍັງຕ້ອງມີ
ຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ຄວາມສະຫມ່າສະເຫມີຂອງຂມ
ໍ້ ູນ.
ການການົດບູລມະສດທາງດ້ານພູມສາດ ແລະເປົາົ້ ຫມາຍ
ຂໍ້ມູນລ່າສຸດຂອງອຸບັດເຫດ ແລະ ພຶດຕກາເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງ ທີີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດອຸບັດເຫດ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາການົດໄດ້
ເປັນອັນສະເພາະຂອງກຸ່ມຄົນທີີ່ມຄ
ີ ວາມສ່ຽງ ແລະ ພ້ອມກັບຂົງເຂດພູມສາດໃນລະດັບອັນແນ່ນອນ.
ນີຫ
ື້ ມາຍເຖງການລະບຸ ແລະ ການລາຍງານວ່າ ຊຸມຊົນ ຈັດການແນວໃດກັບຄວາມສ່ຽງ ແລະ ພົວພັນແນວໃດກັບໂຄງການ
ເກັບກູລ
້ ູກລະເບີດທີີ່ຍງັ ບທ
ໍ່ ັນແຕກ, ນັບທາງສາຍການຈັດຕັື້ງທີີ່ບໍ່ເປັນທາງການ, ກດຈະການ ເກັບກູລ
້ ະເບີດທີີ່ບທ
ໍ່ ັນແຕກ ໃນ
ຂັື້ນບ້ານ ແລະ ການເກັບເສດເຫັກ, ກຄ
ໍ່ ປັດໄຈທີໄີ່ ດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ພາຍນອກ.
ອົງການຈັດຕັື້ງໃນປັດຈຸບັນມີຂົງເຂດ

ການປະຕບັດຫນ້າວຽກ

ໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກລູກລະເບີດບໍ່ທັນ

ແຕກທີີ່ປາກົດບົນພຶື້ນຖານ ການນາໃຊ້ຊັບສນ ຂອງໂຄງການເກັບກູລ
້ ະເບີດ ຫລ ໂຄງການພາຍໃນອຶີ່ນໆນາອີກ. ຍ້ອນວ່າ
ສປປ ລາວ ໄດ້ຖກຫວ່ານດ້ວຍລູກລະເບີດຢູ່າງຫນັກຫນ່ວງ, ວທີການນີື້ ຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ບັນລຸເຖງ ຂົງເຂດ ທີມ
ີ່ ີຄວາມສ່ຽງສູງ
ແລະ ປະຊາຊົນທີມ
ີ່ ີຄວາມສ່ຽງສູງ. ແຕ່ແນວໃດກໍ່ຕາມ,ໃນເມອ
ີ່ ຈານວນເນື້ອທີີ່ ຫາກໄດ້ຮັບການເຂົື້າເຖີງ ໄພອັນຕະລາຍກໍ່ຈະ
ຫລຸດຫນ້ອຍຖອຍລົງ, ຂົງເຂດຂອງບູລມະສດ ຂອງການໃຫ້ໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກລູກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ອາດຈະບໍ່
ຈາເປັນຕ້ອງຄກັນກັບຂອງການເກັບກູລ
້ ະເບີດ.
ການລາຍງານອຸປະຕເຫດ ແລະ ການຕດຕາມ
ພະແນກໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລອແກ່ຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ຢູູ່ອົງການ NRA ໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່າງເອົາໃຈໃສ່ ໃນການວໄຈ ປະຫວັດ /ຂມ
ໍ້ ູນ
ກ່ຽວກັບ ອຸປະຕເຫດ ໃນການສາຫລວດແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບ ຜູປ
້ ະສົບເຄາະຮ້າຍຂອງລູກລະເບີດທີີ່ຍງັ ບໍ່ທັນແຕກ, ໄລຍະທີີ່ I
ແລະ ພວມສ້າງຄວາມເຂັມ
ື້ ແຂງ ຂອງຂະບວນການເພີ່ອດາເນີນງານເກັບກາຂມ
ໍ້ ູນໄລຍະ II, ເຊີ່ງເອີນ
ື້ ວ່າ ລະບົບຂມ
ໍ້ ູນຂ່າວສານ
ຜູເ້ ຄາະຮ້າຍຄົນລາວ(LVIS).
ແຕ່ແນວໃດກໍ່ຕາມ ການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກລູກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຍັງຕ້ອງຮັບພາລະຫນ້າທີີ່ ໃນການເກັບກາ
ແລະ ຂະບວນການວໄຈ ເພີ່ອຮັບປະກັນວ່າ ຂໍ້ມູນທີີ່ໄດ້ມາສາມາດນາໃຊ້ເຂົື້າເປັນຂມ
ໍ້ ູນໃນຂະບວນການ ວາງແຜນ/ແບ່ງວຽກ

1

In late 2008 the NRA developed a Monitoring Framework for RE activities that addresses process, tools and indicators. See Annex 6, NRE
MRE Monitoring Framework.
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ງານໃຫມ່.

ການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກລູກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ

ຍັງມີພາລະບົດບາດ

ສາຄັນ

ໃນການສາຫລວດ/ຕດຕາມ ຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ກໍ່ຄຕດຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງເຂົາເຈົື້າ.
ຄວາມຕ້ອງໃນການເກັບກູລ
້ ະເບີດ ແລະ ເວລາເພອ
ີ່ ຕອບສະຫນອງ
ຂະບວນການ ສາລັບ ຊຸມຊົນທ້ອງຖີ່ນ ເພອ
ີ່ ລາຍງານໃນເວລາທີເີ່ ຂົາເຈົື້າພົບເຫັນສີ່ງທີອ
ີ່ າດເປັນລະເບີດ ທີີ່ຍງັ ບໍ່ ທັນແຕກ
ຍັງມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ລະຫວ່າງ ແຂວງ, ລະຫວ່າງ ບັນດາອົງການຂັດຕັື້ງຕ່າງໆ. ນີື້ແມ່ນ ການປະຕີ ບັດງານອີກອັນຫນຶີ່ງ
ທີີ່ມີຄວາມສາຄັນຫລາຍ

ເນີ່ອງຈາກວ່າ

ມີກະແສໄຫລວຽນຂອງຂມ
ໍ້ ູນ.

ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດດ້ານຂໍ້ມູນ

ຂ່າວສານທີີ່ມີ

ໂຄງສ້າງຄົບຖ້ວນ

ໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກລູກລະເບີດບທ
ໍ່ ັນແຕກ

ແລະ

ມີບົດບາດສາຄັນ

ໃນການເປັນຕ່ອງໂສ້ລາຍງານຂມ
ໍ້ ນ
ູ ແລະ ຊ່ວຍຮັບປະກັນເວລາໃນການເກັບກູລ
້ ະເບີດ.

ການວໄຈຄວາມຕ້ອງການ

ໃນການພັດທະນາ

ຄວາມສາມາດ

ຂອງການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກລູກລະ

ເບີດທີບ
ີ່ ທ
ໍ່ ນ
ັ ແຕກຂອງ ອົງການ NRA ຍັງເປັນເນອ
ື້ ໃນບູລມະສດ
ພະແນກ ໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກລູກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ຂອງອົງການ NRA ໄດ້ຢູ່າງຜ່ານເສັື້ນທາງອັນ ຍາວໄກ
ໃນເວລາອັນສັື້ນ.

ໂດຍເລີີ່ມການປະຕບັດງານ

ເປັນຊັບພະຍາກອນທີີ່ຂາດບໍ່ໄດ້.

ໃນປີ

ແລະ

2006,

ເຊີີ່ງໄດ້ຮັບຜດຊອບ

ເນອ
ີ່ ງຈາກວ່າພະແນກດັັ່ງກ່າວນີື້

ມັນບໍ່ພຽງແຕ່ຕ້ອງການທັກສະສະເພາະສາລັບຕົວມັນເອງ

ໂດຍສະເພາະ

ແລະ

ພວມມີການສບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວ,

ເພີ່ອເຮັດຫລ້ອນຫນ້າທີີ່

ຕ້ອງພັດທະນາຄວາມສາມາດຂອງຄູ່ຮ່ວມງານຂອງມັນເຊັັ່ນດຽວກັນ,

ໃນການເປັນຜູ້ຊີື້ນາ

ທີໄີ່ ດ້ຮັບມອບໝາຍ,
ບັນດາຜູທ
້ ີີ່ຢູູ່

ແຕ່ຍັງ

ໃນຂັື້ນແຂວງ

ແລະ

ຂັື້ນເມອງ.
ການວໄຈ

ຄວາມຕ້ອງການ

ໃນການພັດທະນາຄວາມສາມາດ

ອາດສາມາດທີມ
ີ່ ີຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ

ແລະ

ຍັງແມ່ນບາດກ້າວພຶື້ນຖານ

ເພີ່ອສ້າງຄວາມ

ບາດກ້າວສະເພາະເພີ່ອບັນລຸຄວາມສາມາດດັັ່ງກ່າວ

(ໂດຍຜ່ານ

ການເຝິກອົບຮົມ, ການຊ່ວຍເຫລອທາງດ້ານວຊາການ, ການຕດຕາມກວດກາ ແລະ ກດຈະກາສ້າງຄວາມສາ ມາດອີ່ນໆ).
ທັງຫມົດນີື້

ແມ່ນເພີ່ອສ້າງ/ພັດທະນາຄວາມສາມາດ

ຄູ່ຮ່ວມງານຢູູ່ທ້ອງຖີ່ນໃນດ້ານເຕັກນກ

ແລະ

ແລະ

ຄວາມເຊອ
ີ່ ຫມັື້ນ

ວທີການທີີ່ເປັນທີີ່ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ

ລວມຂອງໂຄງການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກລູກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ
ເຂດທີີ່ຄວນສຸມໃສ່ມີດັັ່ງນີ:ື້
•

ການເກັບກາຂໍ້ມູນ ແລະ ການວໄຈ

•

ການຕດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ

•

ການເຝິກອົບຮົບຄູເຝິກ

•

ການຮຽກຮ້ອງການປະກອບສ່ວນທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນ
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ຂອງພະນັກງານທີີ່ເປັນ
ຂອງການບລຫານແບບກວມ

ຂອງລະເບີດທີີ່ຍັງບທ
ໍ່ ັນແຕກ.

ເຊີີ່ງຂົງ

ແຜນການລະອຽດ,

ໃນໄລຍະຍາວ,

ແຜນການເຂົາື້ ຮ່ວມປະສານງານ

ລະຫວ່າງ

ອົງການ NRA

ແລະ

ຂະແຫນງ

ການເກັບກູລ
້ ະເບີດ ຄວນໄດ້ຮບ
ັ ການພັດທະນາ ແລະ ສ້າງຂຶນ
ື້ . ແລະ ນີກ
ື້ ຕ
ໍ່ ອ
້ ງໄດ້ນບ
ັ ເຂົາື້ ແຜນການສະເພາະ ສາລັບ
ການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກລູກລະເບີດບທ
ໍ່ ນ
ັ ແຕກ ເຊີງີ່ ສະທ້ອນເຖງ:
ໄພອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງ ຂອງລູກລະເບີດທີບ
ີ່ ທ
ໍ່ ນ
ັ ແຕກ
ຄດັັ່ງທີີ່ຮັບຮູກ
້ ັນດີວາ່ ບັນດາລູກລະເບີດທີີ່ຍງັ ບທ
ໍ່ ັນແຕກ ຍັງຈະສບຕໍ່ເປັນອຸປະສັກ ແລະ ເປັນບັນຫາໃນໄລຍະ ຍາວ, ດັັ່ງນັື້ນ
ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັື້ງໃນລະດັບຊາດ

ເພີ່ອແກ້ໄຂວຽກງານດັັ່ງກ່າວ

ຄວນມີຄວາມຍນຍົງ,

ມີຄວາມ

ເຂັມ
ື້ ແຂງດີ

ແລະ

ສາມາດປັບປູ່ຽນວີທີການຂອງເຂົາເຈົື້າເອງຫາກມີຄວາມຕ້ອງໃນການປູ່ຽນໄປໃດໜີ່ງ.
ພດຕກາທີມ
ີ່ ຄ
ີ ວາມສ່ຽງ ຫາກຫລາຍຮູບແບບ ແລະ ກຸມ
່ ເປົາົ້ ຫມາຍ
ກໍ່ຄທີີ່ໄດ້ສະເຫນີມາ ວ່າໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນມີຫລາຍຮູບແບບ ແລະ ພຶດຕກຂອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ມີກມ
ຸ່ ເປົາົ້
ຫມາຍທີີ່ແຕກຕ່າງກັນຫລາຍ (ຕົວຢູ່າງ, ຜູ້ຊາຍ, ແມ່ຍງ, ເດັກນ້ອຍ, ກຸ່ມທີມ
ີ່ ີຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານພາສາ ແລະ ເຜົັ່າພັນ,
ເດັກນ້ອຍທີີ່ບໍ່ໄດ້ເຂົາື້ ໂຮງຮຽນ, ໄວໝຸ່້ມ, ແລະອຶີ່ນໆ). ມັນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຢູ່າງຫລວງຫລາຍດ້ານ ວທີການ ແລະ
ກົນໄກທີີ່ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ
ບໍ່ມີອງົ ການຈັດຕັື້ງໃດ

ເພີ່ອໃຫ້ໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກລູກລະເບີດບທ
ໍ່ ັນແຕກທີີ່

ທີີ່ສາມາດປະຕບັດງານໄດ້ຫາກຫລາຍ,

ເຂົາເຈົື້າ

ເຫມາະສົມ.

ພຽງແຕ່ປະຕີບັດງານ

ດັັ່ງນັື້ນ,

ໃນສ່ວນຫນ້ອຍຫນຶີ່ງ

ຂອງຂະບວນການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກລູກລະເບີດບທ
ໍ່ ັນແຕກ. ອັນນີື້ ບາງເທີ່ອ ກໍ່ແມ່ນການສະເຫນີ ພາບໃຫຍ່
ຂອງການພັດທະນາຄວາມສາມາດ ໃນແບບທີງີ່ ່າຍດາຍ ແລະ ຄວາມທ້າທາຍ ໃນການເຂົື້າຮ່ວມປະສານງານກັນ ສາລັບ
ໂຄງການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກລູກລະເບີດບທ
ໍ່ ັນແຕກທີີ່ມີ ຈຸດສຸມໃນລະດັບຊາດ.
ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ສາລັບ ການມີຄຮ
ູ່ ວ
່ ມງານທີຫ
ີ່ າກຫລາຍ
ນີື້ແມ່ນຄວາມບໍ່ເຂົາື້ ໃຈທາງດ້ານມະໂນພາບ
ແມ່ນຫົວເຮອທີີ່ເຮັດວຽກ

ສາລັບ

ພັດໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ

(ເຊີ່ງບໍ່ພຽງສະເພາະແຕ່

ສປປ

ລາວ)

ວ່າ

ກະຊວງສຶກສາທການ

ໂຄງການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກລູກລະເບີດບທ
ໍ່ ັນແຕກ.

ວຽກງານໃຫ້ເຮັດສະເພາະແຕ່ກັບເດັກທີີ່ຢູໃນໄວຮຽນເທົັ່ານັື້ນ

ຈະ

ກະຊວງສຶກສາ

(ໃນກລະນີຂອງສປປ

ລາວ

ຈະມີພຽງແຕ່ໂຮງຮຽນປະຖົມເທົັ່ານັື້ນ ແລະ ພວມມີການເຈລະຈາຈະເອົາເຂົື້າໃນຫລັກສູດມັດທະຍົມຕົື້ນ).2 ໄປ ພ້ອມກັນນັື້ນ,
ກະຊວງສຶກສາກໍ່ນາໃຊ້ເຕັກນີກ ແລະ ວທີວການທາງດ້ານການສຶກສາທີີ່ເຫມາະສົມ ສາລັບ ພາສາ, ວທະຍາສາດ ແລະ
ການຝຶກອົບຮົມອີ່ນໆ

ທີີ່ໃກ້ຄຽງກັນ,

ແຕ່ເວົື້າລວມ

ມັນຍັງບທ
ໍ່ ັນມີຄວາມສາມາດພຽງພທີຈ
ີ່ ະ

ປະສານການສຶກສາ

ກັບໂຄງການພັດທະນາ/ຊອກຫາແຫລ່ງລາຍຮັບ.
ຕົວຢູ່າງ,

ຫາກໂຄງການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກລູກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ

ຂອງກະຊວງສຶກສາທການ

ອັນນີື້ມັນກໍ່ເປັນການດີ

ໃນການເຕອນສະຕີໃຫ້ມີຄວາມລະມັດລະວັງ

ແມ່ນເດັກນ້ອຍໄວຮຽນໃນຊັື້ນປະຖົມສຶກສາທີີ່ເຂົາື້ ໂຮງຮຽນ
ສີດຈະໄດ້ຮັບສີດທີນີື້),
ຂອງຄວາມສ່ຽງ.

ອັນນີື້

ເຂົາື້ ນອນໃນວຽກງານປົກກະຕ

(ແລະ

ນີື້ມັນກໍ່ແມ່ນຄວາມຈາເປັນທີີ່ເດັກ

ແຕ່ມັນພັດປະຖື້ມຫລຖເບົາກຸ່ມໃນກຸ່ມຄົນຈານວນຫລວງຫລາຍ
ກໍ່ຈະເປັນຄວາມຈງເຊັັ່ນດຽວກັນວ່າຢູໃູ່ ນອົງການຈັດຕັື້ງຫນຶີ່ງ

ບໍ່ວ່າກີດຈະກາການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກລູກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ

ຂອງກຸມ
່ ຄົນທີີ່

ຫລ

ດັັ່ງກ່າວມີ

ທີຍ
ີ່ ັງຕົກຢູູ່ໃນພຶດຕກາ
ກະຊວງຫນຶີ່ງ.

ເປັນກີດຈະກາການຮ່າຮຽນ,

The Lao MoE has taken on responsibility for and provides UXO awareness instruction for the primary grades. However, the
curriculum they have developed and adopted is still supplemental and not part of the formal national curriculum.
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ດັັ່ງນັື້ນ,
ການປະ

ສານງານຕດຕໍ່

ລະຫວ່າງ

ຊຸມຊົນ

ຫລ

ສ່ວນຫນຶີ່ງ

ມັນຈາເປັນທີີ່ຈະຕ້ອງພັດທະນາຂຕ
ໍ້ ົກລົງນາກັນ

ລະຫວ່າງ

ຂອງການລເລີມໂຄງການພັດທະນາ/ຊອກຫາແຫລ່ງລາຍຮັບ,
ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານຕ່າງຯ

ເພີ່ອແກ້ໄຂ

ບັນຫາກຸ່ມເປົົ້າ

ຫມາຍທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ພຶດຕກາຄວາມສ່ຽງ ທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ວທີວການທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ.3
ແມ່ແບບຂອງການເຂົາື້ ຮ່ວມ ທີຍ
ີ່ ງັ ເປັນພາກສ່ວນ ແລະ ຍັງຈາກັດ
ມັນແມ່ນຜົນກະທົບເກີດຂຶື້ນຈາກບັນຫາທີມ
ີ່ ຄ
ີ ວາມສັບສົນ

ແລະ

ເປັນໄລຍະຍາວ,

ຂະແຫນງການໃຫ້ການໂຄສະ

ນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກລູກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຄວນກະກຽມພຈາລະນາເບີ່ງບັນຫາ ເປັນພາກສ່ວນຫນຶີ່ງ ຫລ ຍັງມີຄວາມ
ຈາກັດ ໃນການເຂົື້າຮ່ວມ/ຫລ ໃນການມອບໂອນ. ມີພຽງອົງການຈັດຕັື້ງຈານວນຫນຶີ່ງ ຫລ ກະຊວງຈາ ນວນຫນຶີ່ງທີີ່ສະແດງ
ອອກເຖີີ່ງຄວາມປາດຖະຫນາ ແລະ ຄວາມສາມາດນາເອົາການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງ ຈາກລູກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ເຂົື້າໃນ
ຂັື້ນຕອນການປະຕບັດວຽກງານຂອງເຂົາເຈົື້າ ແລະ ຜ່ານຄວາມຮັບຜດຊອບ ຂອງອົງການ NRA ທີພ
ີ່ ະຍາຍາມຈະຍົກລະດັບ
ໃຫ້ເພີີ່ມຂຶື້ນ, ໃນຕົວຈງແລ້ວ ມັນມີຄວາມຈາກັດຫລາຍໃນສີ່ງທີີ່ຈະສາມາດບັນລຸໄດ້.
ບໍ່ມີ ອົງການເກັບກູລ
້ ະເບີດທີີ່ບໍ່ທນ
ັ ແຕກ/ລູກມີນທີີ່ສາມາດມີປະສດທພາບເຕັມສ່ວນ ຫາກອົງການ ດັັ່ງກ່າວ ແຍກຕົວເຮັດ
ວຽກຕ່າງຫາກ. ດັັ່ງນັື້ນ, ຄາຖາມ ກ່ຽວກັບ ການເຂົື້າຮ່ວມ ແມ່ນຕ້ອງນັບທັງ ການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລອ ແກ່ຜໄູ້ ດ້ຮັບເຄາະ
ຮ້າຍ, ການບລຫານຂມ
ໍ້ ູນຂ່າວສານ/ຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ລວມທັັ່ງ ການເຮັດໃຫ້ທົັ່ງນາປອດລະເບີດ. ແລະ ບໍ່ວາ່ ການເຂົາື້ ຮ່ວມຈະ
ມີແມ່ແບບເປັນຮູບແນວໃດ ສາລັບ ໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກລູກລະເບີດບໍ່ທັນ ແຕກ, ມັນຕ້ອງໄດ້ຖເປັນສາຄັນ, ມີ
ເວລາທີີ່ເຫມາະສົມ ແລະ ຈັດຕັື້ງປະຕີບັດເປັນພາກສ່ວນຫນຶີ່ງຂອງແຜນການກວມລວມ ຂອງການເຂົື້າຮ່ວມຂອງ NRA.
ການເຝິກອົບຮົມ ແລະ ການສະຫນັບສະຫນູນທາງດ້ານເຕັກນກວຊາການແກ່ ຄູຮ
່ ວ
່ ມງານຢູທ
ູ່ ອ
້ ງຖນ
ີ່
ຄໄດ້ກ່າວມາແລ້ວນັື້ນ,

ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້

ການວໄຈຄວາມຕ້ອງການດ້ານການພັດທະນາຄວາມສາມາດ,

ການົດການ

ພັດທະນາທັກສະທີີ່ຈາເປັນໃຫ້ແກ່ຄຮ
ູ່ ່ວມງານ ແມ່ນເປັນທັງພາລະບົດບາດທີີ່ມຄ
ີ ວາມສາຄັນ ແລະ ເປັນທັງສີ່ງທ້າທາຍ ສາລັບ
ອົງການ NRA. ແຜນການໃດຫນຶີ່ງໃນການເຂົື້າຮ່ວມກັບການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກລູກລະ ເບີດບໍ່ທັນແຕກ ແມ່ນ
ຕ້ອງໃຫ້ຕດແຫນ້ນກັບແຜນການ ພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດ. ແລະ ນີກ
ື້ ແ
ໍ່ ມ່ນຖກກັບແຜນການຂອງ ອົງການ NRA ທີີ່ຈະ
ສ້າງ ຫ້ອງການຢູູ່ຂັື້ນແຂວງ ແລະ ຂັື້ນເມອງ, ກຄ
ໍ່ ບາງຈຸດສຸມໃນຂັນ
ື້ ບ້ານ ຈະເປັນການຊ່ວຍເຫລອ ໃຫ້ແກ່ຂະບວນການໃນ
ການເຂົື້າຮ່ວມກວ້າງຂວາງອອກເຕຶີ່ມ.
ຊັບພະຍາກອນ
ການນາສະເຫນີ ຊັບພະຍາກອນ ຂອງການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງ ຈາກລູກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ແບບກວມລວມ ແມ່ນມີ
ຄວາມສາຄັນຢູ່າງໃຫຍ່ຫລວງ ເພາະການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກລູກລະເບີດບທ
ໍ່ ັນແຕກ ຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດໃນຮູບໃດຮູບ
ຫນຶີ່ງ ແລະ ໃນສະຖານທີີ່ໃດຫນຶີ່ງ ຫລ ໃນສະຖານທີີ່ອຶີ່ນໆ ເພີ່ອຊອກເຫັນອະນາຄົດທີີ່ເປັນໄປໄດ້. ກະຊວງການຕ່າງໆ
ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງທີີ່ບໍ່ແມ່ນລັດຖະບານ ໄດ້ດາເນີນງານແລ້ວ ບົນພື້ນຖານງົບປະມານທີີ່ຈາກັດ ແລະ ໄດ້
ນາເອົາພັນທະຫນ້າທີກ
ີ່ ານໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກລູກລະເບີດ

ບໍ່ທັນແຕກມາເພີີ່ມຕີ່ມ

ໃສ່ຊັບພະຍາກອນທີີ່ຈາກັດ

ແລ້ວນີອ
ື້ ີກ. ການຕົກລົງກັນ ແລະ ຄວາມຍນຍົງ /ການຈັດການດ້ານງົບປະມານ ແມ່ນຕ້ອງການໃຫ້ມີການບັນລຸເພອ
ີ່
ຮັບປະກັນ ຄຸນນະພາບທີີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້.
Potential partners include the Ministry of Education, Ministry of Labour and Social Welfare, Ministry of Health, Lao Red Cross, Lao
Women’s Union and the Lao Youth Union. Ultimately however, in order to find the best long-term solution a detailed capacity
analysis of the potential partners will need to be developed and matched against the various high-risk geographical areas and
groups.
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ຄາຖາມ ການເຂົື້າຮ່ວມນາກດຈະກາ ຂອງການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກລູກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ແມ່ນເປັນ ການເຂົື້າໃຈ
ຜດທີີ່ຄດວ່າມັນແມ່ນກດຈະກາທີງີ່ ່າຍດາຍ

ແລະ

ມີສະເພາະໄວ້ສາຫລັບມັນເອງ.

ຄດັັ່ງທີີ່ກ່າວມາແລ້ວ,

ການນາເຂົື້າ

ວຽກງານການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກລູກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ໃນໂຄງສ້າງແຫ່ງຊາດ ແມ່ນຫນ້າທີທ
ີ່ ີີ່ສັບຊ້ອນ ແລະ
ຫນັກຫນ່ວງກວ່າທີີ່ໄດ້ຄດເອົາໄວ້ຫລາຍເທົັ່າ. ມັນບຄ
ໍ່ ກັບການເກັບກູລ
້ ູກລະເບີດທີີ່ບທ
ໍ່ ັນແຕກ, ການນາເຂົື້າ ກດຈະກາການ
ໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກລູກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ແມ່ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດຂອງສະຖາບັນ
ຕ່າງໆ ທີີ່ເຂົາື້ ຮ່ວມຕາມຂະຫນາດ ແລະ ດັັ່ງນັື້ນ ຕ້ອງມີການວາງແຜນທີີ່ຄົບຖ້ວນ ແລະ ການຈັດຕັື້ງປະຕບັດຢູ່າງຮອບຄອບ.
ທດທາງໃນຕຫ
ໍ່ ນ້າ
ພະແນກການໃຫ້ການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກລູກລະເບີດບທ
ໍ່ ັນແຕກ
ສນ/ຊັບພະຍາກອນທີີ່ເຂັື້ມແຂງ

ສາລັບ

ຂອງອົງການ

ຂະແຫນງການເກັບກູ້ລະເບີດທີີ່ຍງັ ບທ
ໍ່ ັນແຕກ

NRA
/

ໄດ້ພັດທະນາ

ໂຄສະນາສຶກສາ

ຊັບ
ຄວາມ

ສ່ຽງຈາກລູກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ. ເຊີີ່ງໄດ້ຮັບພາລະຫນ້າທີີ່ໃນການຊີນ
ື້ າ ແລະ ສາມາດເປັນຕົວແທນ ທີມ
ີ່ ີຄວາມອາດສາມາດ
ຂອງລັດຖະບານ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໃນບັນຫາທີີ່ກຽ່ ວຂ້ອງ. ມັນໄດ້ມາຮອດຂອບເຂດທີີ່
ກວ້າງຂວາງ ໂດຍຜ່ານການພັດທະນາ ແລະ ນາໃຊ້ຍຸດທະສາດປັດຈຸບັນ.
ບັນດາອົງການຕ່າງໆ

ທີີ່ເຮັດວຽກ

ກ່ຽວກັບ

ການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກລູກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກໄດ້ໃຫ້ການ

ສະຫນັບສະຫນູນ ພະແນກການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກລູກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ຂອງອົງການ NRA

ແລະ ໃນ

ປັດຈຸບັນ ພະແນກດັັ່ງກ່າວ ກໄໍ່ ດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລອຕອບແທນຄນບັນດາອົງການດັັ່ງກ່າວ. ທີມງານປະເມີນຜົນ ເຊີ່ອຫມັື້ນວ່າ
ຍຸດທະສາດເທີ່ອຫນ້ານີື້ ຈະສາມາດການົດບັນຫາຕົວຈງດີກວ່າເກົັ່າ ແລະ ຊຸກຍູວ
້ ທ
ີ ກ
ີ ານແກ້ໄຂທີີ່ມປ
ີ ະສດທຜົນສູງສຸດ ພາຍໃນ
ຂະບວນການທີີ່ພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ຄວາມຍນຍົງໃນລະ ດັບຊາດ.
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