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ບົດນຳ: 

ii

ຂ້າພະເຈົ້າ ມີຄວາມປິຕິຍິນດີ ເປັນຢ່າງຍິ່ງທີ່ໄດ້ເປັນກຽດລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຂອງຂະແໜງການ ແກ້ໄຂບັນຫາ ລະເບີດ 
ບໍ່ທັນແຕກ ຢູ່່ ສປປ ລາວ ຂອງປີ 2009. ທ່າມກາງທີ່ປວງຊົນລາວ ໃນທົ່ວປະເທດ ໄດ້ພ້ອມກັນກະກຽມ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ ການສ້າງຕັ້ງ ນະຄອນຫຼວງ 
ວຽງຈັນ ຄົບຮອບ 450 ປີ ແລະ ໄດ້ຮັບກຽດເປັນເຈົ້າພາບ ການຈັດກອງປະຊຸມ ລັດພາຄີສົນທິສັນຍາ ໂອສໂລ (ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ການເກືອດຫ້າມ 
ລະເບີດບົມບີ) ຄັ້ງທີ 1 ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ໃນເດືອນ ພະຈິກ 2010.

ໃນລະຫວ່າງປີ 2009 ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ່ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ 
ການດີສົມຄວນ, ສີງ່ທີພ່ົ້ນເດັນ່ ຄະນະກຳມະການຄຸມ້ຄອງແຫ່ງຊາດ, ຫ້ອງການ ຄຄຊ, ບັນດາໜ່ວຍງານປະຕິບັດງານ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາປະເທດ 
ຜູ້ໃຫ້ທຶນໄດ້ພ້ອມກັນຄົ້ນຄວ້າ ເພື່ອທົບທວນແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ 2010 ຫາ 2020, ສຳເລັດການສຳຫຼວດເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ 
ແລະ ອຸປະຕິເຫດ ຈາກລະເບີດບໍທ່ັນແຕກ ເພືອ່ເປັນພື້ນຖານ ໃນການກຳກົດທິດທາງນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ໃນການຊ່ວຍເຫຼອືຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ 
ເປັນຂໍ້ມູນ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ ໜ່ວຍງານໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງ ເພື່ອໃຫ້ເດັກນ້ອຍ ແລະ ປະຊາຊົນຮັບຮູ້ເຖິງ ຄວາມອັນຕະລາຍ ແລະ ວິທີການ 
ປ້ອງກັນ ຫຼີກລ້ຽງຈາກ ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ.

ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຍັງເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ ໃຫ້ແກ່ຊີວິດການເປັນຢູ່່ ຂອງເດັກນ້ອຍ ແລະ ປະຊາຊົນ ບັນດາເຜົ່າ ທີ່ດຳລົງຊີວິດ ຢູ່່ໃນຂອບເຂດທີ່ມີຜົນກະທົບ 
ແລະ ບໍ່ພຽງແຕ່ເທ່ົານັ້ນ ລະເບີດດັ່ງກ່າວ ຍັງເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ການພັດທະນາໂຄງລ່າງ ແລະ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ສປປ ລາວ. ສະນັ້ນ, ວຽກງານ 
ການແກ້ໄຂບັນຫາ ລະເບີດບ່ໍທັນແຕກ ຈ່ຶງເປັນພາລະກິດທ່ີສຳຄັນ ແລະ ເປັນວຽກງານທ່ີທ້າທາຍໜັກໜ່ວງ ທ່ີຈະຕ້ອງສືບຕ່ໍໄປອີກເປັນເວລາຍາວນານ.

ສປປ ລາວ ຍາມໃດກໍ່ເພີ້ມທະວີ ການຮ່ວມມືກັບ ປະຊາຄົມໂລກ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຜົນກະທົບຈາກ ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ຢູ່່ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງໄດ້ສະແດງ 
ອອກ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮ່ວມລົງນາມ ສົນທິສັນຍາ ໂອສໂລ (ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ການເກືອດຫ້າມ ລະເບີດບົມບີ) ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ສປປ ລາວ ຮ່ວມກັບ 
ບັນດາປະເທດລັດພາຄີ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ຢູ່່ໃນເວທີໂລກ ເພື່ອຊຸກຍູ້ລະດົມໃຫ້ບັນດາປະເທດຕ່າງໆ ຢູ່່ໃນພາກພື້ນກໍ່ຄືຢູ່່ໃນທົ່ວໂລກໄດ້ເຫັນ 
ຄວາມສຳຄັນຂອງສົນທິສັນຍາ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມເປັນລັດພາຄີ ຂອງສົນທິສັນຍາດັ່ງກ່າວ, ມາເຖີງປັດຈຸບັນ ໄດ້ມີຈຳນວນ 106 ປະເທດໄດ້ລົງນາມເປັນ 
ລັດພາຄີຂອງສົນທິສັນຍາ ໂອສໂລ ແລະ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ສປປ ລາວ ກໍ່ໄດ້ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ ແກ່ສົນທິສັນຍາດັ່ງກ່າວ ຮ່ວມກັບອີກ 32 ປະເທດ.

ສປປ ລາວ ມີຄວາມພາກພູມໃຈເປັນຢ່າງຍິ່ງ ທີ່ໄດ້ຮັບກຽດເປັນເຈົ້າພາບ ຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງ ທຳອິດ ຂອງລັດພາຄີ ສົນທິສັນຍາ ໂອສໂລ ( ສົນທິສັນຍາ 
ວ່າດ້ວຍ ການເກືອດຫ້າມ ລະເບີດບົມບີ ), ໃນລະຫວ່າງເດືອນ ພະຈິກ 2010, ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ແລະ ຈະເປັນປະທານຂອງສົນທິສັນຍາ 
ດັ່ງກ່າວ ໄປເຖິງປີ 2011ຈຶ່ງຈະໝົດວາລະ.

ຂ້າພະເຈົ້າ ຕາງໜ້າໃຫ້ລັດຖະບານ ແລະ ໃນນາມປະທານ ຄຄຊ ຂໍຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ ແລະ ຕີລາຄາສູງຕໍ່ຜົນສຳເລັດ ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະການ 
ແກ້ໄຂບັນຫາ ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ໃນໄລຍະ 1 ປີ ຜ່ານມາ. ຜົນງານດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຍ້ອນການປະກອບສ່ວນໃນການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງບັນດາພະນັກງານ, 
ຊ່ຽວຊານ ຂອງຂະແໜງການ ແກ້ໄຂບັນຫາ ລະເບີດບໍທ່ັນແຕກ ໄດ້ພ້ອມກັນດຳເນີນງານດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ. 
ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ກໍ່ສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງ ບັນດາຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ອົງການ ສປຊ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ສະໜັບ 
ສະໜູນ ໃຫ້ແກ່ ຄຄຊ ແລະ ບັນດາອົງການປະຕິບັດງານ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ຢູ່່ ສປປ ລາວ ແລະ ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ ສປປ ລາວ ແລະ 
ບັນດາປະເທດຕ່າງໆ ຢູ່ໃ່ນທົ່ວໂລກ ຈະໄດ້ພ້ອມກັນເຄື່ອນໄຫວວຽກ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສົນທິສັນຍາ ໂອສໂລ ໄດ້ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການດູແລ 
ປີ່ນປົວ ແລະ ຟື້ນຟູ ຜູ້ລອດຊີວິດ ຈາກ ລະເບີດບົມບີ ແລະ ການເກັບກູ້ລະເບີດທີ່ຕົກຄ້າງ ຈາກບໍລິເວນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບມີປະສິດທິຜົນຍິ່ງຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ 
ຊີວິດການເປັນຢູ່່ຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ກໍ່ຄືທົ່ວໂລກ ມີຄວາມປອດໄພສູງສຸດ.

ປະທານ ຄຄຊ

ພະນະທ່ານ ພົນໂທ ດວງໃຈ ພິຈິດ,
ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີວ່າການ 
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ປະທານ ຄຄຊ
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ຂ້າພະເຈົ້າ ມີຄວາມປິຕິຍິນດີເປັນຢ່າງຍີ່ງ ທີ່ໄດ້ນຳສະເໜີບົດລາຍງານປະຈຳປີ 2009 ຂອງຫ້ອງການ ຄຄຊ, ເຊິ່ງພ້ອມດຽວກັນກໍ່ແມ່ນບົດລາຍງານ 
ປະຈຳປີ ຂອງຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ; ຊຶ່ງເປັນອົງການຄວບຄຸມຂະແໜງກິດຈະການການ ແກ້ໄຂບັນຫາ 
ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງ ຢູ່່ ສປປ ລາວ.

ປີ 2009 ເປັນປີທີ່ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນຍິ່ງ, ທີ່ມີການພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນຂອງສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ການເກືອດຫ້າມ ລະເບີດບົມບີ. ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ 
ໄດ້ສະແດງການເປັນຜູ້ນຳໜ້າ ຢູ່ໃ່ນຂະບວນການຫຼຸດຜ່ອນອາວຸດດັ່ງກ່າວໃນໂລກ ໂດຍໄດ້ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ ແກ່ສົນທິສັນຍາດັ່ງກ່າວຢ່າງໄວວາ 
ໃນຕົ້ນປີ 2009 ແລະ ໄດ້ເຂົາ້ຮ່ວມໃນຂະບວນການປຸກລະດົມຂົນຂວາຍ ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ສົນທິສັນຍາມີການຮັບຮູ້ທົວ່ໂລກ. ໃນຂະນະທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ 
ຂຽນບົດນຳສະບັບນີ້ ໃນຕົ້ນປີ 2010 ນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າ ມີຄວາມພາກພູມໃຈເປັນຢ່າງຍິ່ງທີ່ເຫັນຈຳນວນການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນໃກ້ຈະຮອດ 30 ທີ່ 
ສົນທິສັນຍາຕ້ອງການແລ້ວ ເພື່ອຈະເຮັດໃຫ້ສົນທິສັນຍາກາຍມາເປັນກົດໝາຍລະຫວ່າງຊາດ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ປີ 2009 ກໍ່ໄດ້ເຫັນ ສປປ ລາວ 
ຖືກຢັງ້ຢືນໃນການເປັນເຈົ້າພາບ ຈັດກອງປະຊຸມ ຄັງ້ທຳອິດ ຂອງ ລັດພາຄີ ຂອງ ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ການເກືອດຫ້າມ ລະເບີດບົມບີ ແລະ 
ເປັນປະທານຜູ້ທຳອິດ ຂອງສົນທິສັນຍາ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນປີ 2010 ນີ້ ປະກົດວ່າ ຈະເປັນປີ ຫົວລ້ຽວຫົວຕໍ່ສຳລັບຂະແໜງການ ແກ້ໄຂບັນຫາ ລະເບີດ 
ບໍທ່ັນແຕກ, ເນືອ່ງຈາກວ່າ ຈະໄດ້ໃຊ້ເວລາ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເພືອ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ການເກືອດຫ້າມ 
ລະເບີດບົມບີ ທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນມາ.

ການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ສຳຄັນອີກອັນໜຶ່ງ ຕະຫຼອດໄລຍະປີ 2009 ນີ້ ແມ່ນການທົບທວນຄືນ ຍຸດທະສາດຂອງຂະແໜງການຢ່າງກ້ວາງຂວາງ. ອັນນີ້ 
ເປັນວຽກງານທີ່ສຳຄັນ ເພື່ອປັບປຸງກອບຍຸດທະສາດຂອງການປະຕິບັດງານຂອງຂະແໜງການໃຫ້ທັນກັບສະພາບ ແລະ ທັນສະໄໝ. ຕະຫຼອດຊຸມປີ 
ຜ່ານມາຂະແໜງການໄດ້ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ; ໄດ້ມີໜ່ວຍງານປະຕິບັດງານໃໝ່ ແລະ ອົງການຄູ່ຮ່ວມມືໃໝ່ເຂົ້າມາຮ່ວມ, ໄດ້ມີການ 
ນຳໃຊ້ວິທີປະຕິບັດງານແບບໃໝ່ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ ແລະ ໄດ້ມີການສ້າງຕັງ້ຕາຕະລາງພັດທະນາອັນໃໝ່ຂຶນ້, ແຕ່ວ່າ ໃນການປ່ຽງແປງ 
ດັ່ງກ່າວມີໜ້ອຍອັນທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ.

ຂະບວນການເພື່ອປັບປຸງຍຸດທະສາດ “ເສັ້ນທາງກ້າວສູ່ຄວາມປອດໄພ” ໃຫ້ທັນກັບສະພາບໃໝ່ໄດ້ດຳເນີນໄປຢ່າງເປີດເຜີຍ, ຮ່ວມໄມ້ຮ່ວມມືກັນ 
ແລະ ເປັນເອກະສັນນຳກັນ. ໃນທີ່ສຸດກໍ່ໄດ້ຮ່າງເອກະສານ “ເສັ້ນທາງກ້າວສູ່ຄວາມປອດໄພ 2” ກໍ່ໄດ້ລວບລວມເອົາອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນເຊັ່ນ: 
ບົດບາດ  ຍິງ-ຊາຍ, ການເຄົາລົບສົນທິສັນຍາ ແລະ ແນວຄວາມຄິດກວມລວມຂອງຂະແໜງການຍ່ອຍທີທ່ັນກັບສະພາບການໃໝ່ທີສຸ່ດ, ຊຶງ່ສ່ອງ 
ແສງເຖິງການປະກອບສ່ວນ ແລະ ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຂະແໜງການທັງໝົດ. ຮ່າງແຜນຍຸດທະສາດໃໝ່ນີ້ ຢູ່ໃ່ນການດັດແກ້ຂັ້ນສຸດທ້າຍແລ້ວ 
ຈະໄດ້ສະເໜີໃຫ້ຄະນະກຳມະການ ຄຄຊ ຮັບຮອງເອົາ ເພື່ອຈະໄດ້ເອົາມານຳໃຊ້ເປັນທິດນຳຍຸດທະສາດສຳລັບທຸກໆກິດຈະກຳຂອງຂະແໜງການ 
ຂອງພວກເຮົາ.

ທາງດ້ານການປະຕິບັດກິດຈະການ, ໃນປີ 2009 ກໍ່ເປັນປີທີ່ຂະແໜງການໄດ້ສືບຕໍ່ມີປະສິດທິພາບເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນດີຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ໃນ 
ຂະນະທີ່ໄດ້ສູ້ຊົນເພື່ອເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ປອດຈາກໄພຂົ່ມຂູ່ຂອງ ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ.

ໃນການກວດກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ, ບັນດາອົງການປະຕິບັດງານກໍ່ໄດ້ປັບປຸງປະສິດທິພາບ ແລະ ຂອບເຂດຂອງການບໍລິການຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ 
ຊອກຫາຊ່ອງທາງເຮັດໃຫ້ແຜນວຽກໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລາຍການພັດທະນາແຫ່ງຊາດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ທາງຂະແໜງການກໍ່ຍັງໄດ້ຮັບຕ້ອນບໍ່ພຽງແຕ່ 
ອງົການເກັບກູ້ສາກົນໃໝ່ເທົາ່ນ້ັນ, ແຕ່ກໍຍ່ງັໄດຮ້ັບພຈິາລະນາຄຳຮ້ອງຂໍການຢັງ້ຢນືຮັບຮອງຈາກບນັດາອງົການຂອງລາວ ເພືອ່ຂດໍຳເນນີກດິຈະການ 
ເກັບກູ້ອີກດ້ວຍ. ສິ່ງນີ້ເປັນຂີດໝາຍ ແລະ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມເປັນເຈົ້າການຂອງລາວເຮົາ ທີ່ໄດ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ມີປະສົບການຫຼາຍຂຶ້ນ.

ການດຳເນີນກິດຈະກຳສຶກສາຄວາມສ່ຽງໄພຈາກ ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ແມ່ນມີບົດບາດສຳຄັນຫຼາຍ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ. ອຸປະກອນ 
ສື່ໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ກໍ່ໄດ້ຖືກພັດທະນາປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ບັນດາຄູອາຈານ ກໍ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ 
ພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດຢ່າງເປັນປະຈຳ ໃນການຖ່າຍທອດສື່ຂໍ້ຄວາມກ່ຽວກັບອັນຕະລາຍຂອງ ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ.  

ບົດນຳ: 
ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຄຄຊ
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ສຳລັບ ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍ, ການສຳຫຼວດທົ່ວປະເທດ ກ່ຽວກັບ ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ ອຸປະຕິເຫດຈາກ ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ໃນທົ່ວ 
ປະເທດ ໄລຍະທີ 1 ແມ່ນສຳເລັດແລ້ວ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກຳໄດ້ນັ້ນ ກໍ່ສາມາດເອົາອອກນຳໃຊ້ໄດ້ແລ້ວ. ມັນເປັນເທື່ອທຳອິດທີ່ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວໄດ ້
ເປີດເຜີຍຢ່າງຊັດເຈນ ແລະ ກ້ວາງຂວາງເນື້ອແທ້ ແລະ ຂອບເຂດຂອງບັນຫາ ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ຢູ່່ ສປປ ລາວ ແລະໃນຂ້າງໜ້າກໍ່ຈະນຳໄປສູ່ການ 
ປັບປຸງການຈັດລຽງບູລິມະສິດ ສຳລັບ ກິດຈະການປະຕິບັດງານ ກ່ຽວກັບ ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ.

ທ້າຍສຸດນີ,້ ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ ມາຍັງບັນດາຜູໃ້ຫ້ທຶນທີ່ມີນໍາ້ໃຈມະນຸດສະທຳ ໂດຍໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າດ້ານທຶນຮອນ,  
ວັດຖຸອຸປະກອນ, ບຸກຄະລາກອນໃຫ້ແກ່ ຄຄຊ; ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ກໍ່ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈຢ່າງຈິງໃຈ ນຳອົງການປະຕິບັດງານຕ່າງໆ,  
ບັນດາຊ່ຽວຊານລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດທຸກຄົນພາຍໃນຂະແໜງກິດຈະການ ລບຕ/ລະເບີດຝັງດິນ ທີໄ່ດ້ທຸມ້ເທທັງເຫືອ່ແຮງ ເພື່ອແກ້ໄຂ 
ບັນຫາ ລະເບີດບໍທ່ັນແຕກທີຕ່ົກຄ້າງ ຢູ່ໃ່ນຫຼາຍຊຸມຊົນ. ລະເບີດບໍທັ່ນແຕກ ຍັງສືບຕໍເ່ປັນໄພຂົມ່ຂູຢ່່າງຮ້າຍແຮງແກ່ການດຳລົງຊີວິດປະຈຳວັນ 
ຂອງປະຊາຊົນທັງຜູ້ໃຫ່ຍ ແລະ ເດັກນ້ອຍ. ຂ້າພະເຈົ້າ ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ ບັນດາທ່ານທີໄ່ດ້ອ່ານບົດລາຍງານ ຈະສືບຕໍໃ່ຫ້ການສະໜັບສະໜູນ 
ວຽກງານນີ້ທີ ່ພວມສູ້ຊົນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໃນທົ່ວປະເທດ ສາມາດດຳລົງຊີວິດໄດ້ຢ່າງປອດໄພ ແລະ ປະກອບສ່ວນໃນ 
ພາລະກິດການລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກໃນປີ 2020.

 

 ດຣ. ມາລີຍະ ໄຊຍະວົງສ ໌
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ບົດນຳ:
ຜູ້ຕາງໜ້າ ອົງການ ສປຊ,

ເພື່ອການພັດທະນາ ປະຈຳ ສປປ ລາວ

ປີ 2009 ເປັນປີທີ່ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນຍິ່ງ ສຳລັບ ຂະແໜງການກິດຈະການ ແກ້ໄຂບັນຫາ ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ 
ຂ້າພະເຈົ້າ ຮູ້ສຶກປິຕິຍິນດີເປັນຢ່າງຍິ່ງ ທີ່ໄດ້ນຳສະເໜີບາງຜົນສຳເລັດຂອງພວກເຮົາ. ໃນລະດັບໂລກ, ສປປ ລາວ ໄດ້ສະແດງຄວາມ 
ເປັນຜູ້ນຳຢ່າງແຮງກ້າ ໂດຍໄດ້ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ ຕໍ່ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ການເກືອດຫ້າມ ລະເບີດບົມບີ ໃນເດືອນ ກຸມພາ 2009. 
ນອກຈາກນັນ້,  ລັດຖະບານ ຍັງໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມມຸ້ງໝັ້ນຂອງຕົນ ໂດຍຕົກລົງຮັບເປັນເຈົ້າພາບ ຈັດກອງປະຊຸມ ຄັງ້ທຳອິດ ຂອງ 
ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ການເກືອດຫ້າມ ລະເບີດບົມບີ ໃນເດືອນ ພະຈິກ 2010 ແລະ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ເປັນເວລາ 1 ປີ 
ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ.

ຢ່ພູາຍໃນປະເທດ, ຫ້ອງການ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ ລະເບີດບໍທ່ັນແຕກທີຕ່ົກຄ້າງ ຢູ່ ່ສປປ ລາວ 
ກໍ່ໄດ້ເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານ ຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ບົດບາດລວມ ໃນການປະສານງານຂອງຕົນໃນຖານະເປັນອົງການ 
ຄຸ້ມຄອງ ຂອງຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາ ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ.

ອັນທີ່ໜຶ່ງ, ຫ້ອງການ ຄຄຊ ໄດ້ນຳພາການທົບທວນແຜນຍຸດທະສາດ “ເສັ້ນທາງກ້າວສູ່ຄວາມປອດໄພ 2003-2013” ຢ່າງກວ້າງຂວາງ 
ແບບເປີດກວ້າງ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທຸກພາກສ່ວນ. ການທົບທວນຄືນຢ່າງກວ້າງຂວາງນີ້ເປັນບາດກ້າວສຳຄັນທີ່ຈຳເປັນ 
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ກອບຍຸດທະສາດຂອງການປະຕິບັດງານຂອງຂະແໜງການນັ້ນໃຫ້ທັນກັບສະພາບການ ແລະ ທັນສະໄໝ. ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບ 
ກໍ່ແມ່ນແຜນທົບທວນຄືນໃໝ່ “ເສັ້ນທາງກ້າວສູ່ຄວາມປອດໄພ 2” ທີ່ໄ່ດ້ລວບລວມເອົາອົງປະກອບອັນສຳຄັນ ເຊັ່ນວ່າ: ບົດບາດ 
ຍິງ-ຊາຍ, ການເຄົາລົບສົນທິສັນຍາ, ຊຶ່ງສ່ອງແສງຢ່າງແທ້ຈິງເຖິງການປະກອບສ່ວນ ແລະ ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຂະແໜງການທັງໝົດ.  
ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍ່ໄດ້ອະທິບາຍຢ່າງຈະແຈ້ງບົດບາດຂອງການກວດກູ້ ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ຕໍ່ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການ 
ບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາຂອງສະຫະສະວັດ, ເນື່ອງຈາກວ່າ ການປົກຄຸມຂອງ ລະເບີດບົມບີ ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຊີວິດ 
ເທົາ່ນັນ້, ແຕ່ຍັງເປັນອຸປະສັກອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຢູ່ໃນເຂດທີຖ່ືກກະທົບອີກດ້ວຍ. ປັດຈຸບັນນີ ້ ແຜນຍຸດທະສາດ 
ສະບັບທົບທວນຄືນໃໝ່ນີ້ ຍັງລໍຖ້ານຳສະເໜີຕໍ່ ຄະນະກຳມະການ ຄຄຊ ເພື່ອພິຈາລະນາຮັບຮອງ.

ອັນທີສອງ, ຫ້ອງການ ຄຄຊ ໄດ້ສຳເລັດໂຄງການ ສຳຫຼວດຂໍມູ້ນແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບ ຜູຖ້ືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ ອຸປະຕິເຫດຈາກ ລະເບີດ 
ບໍ່ທັນແຕກ ໃນທົ່ວປະເທດ ໄລຍະທີ 1; ເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ ອຸປະຕິເຫດ ແຕ່ປີ 1964 ຈົນເຖິງເດືອນ ຕຸລາ 
2008. ຜົນຂອງການສຳຫຼວດໄດ້ໃຫ້ຖານຂໍມູ້ນຂ່າວອັນກວ້າງຂວາງ ແລະ ຊັດເຈນ ແລະ ເຜີຍໃຫ້ເຫັນປະເພດ ແລະ ຂອບເຂດຂອງ 
ບັນຫາ ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. ການວິເຄາະໃນຂັ້ນຕໍ່ມາ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຂົາ້ໃຈວ່າ ຈະຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງການວາງບຸລິມະສິດ 
ຂອງການກວດກ້,ູ ການຫຼດຸຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການບໍລິຫານການຟື້ນຟູໃຫ້ແກ່ຜ້ຖູືກເຄາະຮ້າຍ. ການສຳຫຼວດໄລຍະ 2 ເພືອ່ເກັບ 
ກຳຂໍ້ມູນແຕ່ປີ 2008 ມາກໍ່ໄດ້ແລ້ວ ແລະ ຈະໄດ້ຊ່ວຍຊີ້ໃຫ້ເຫັນພາບພົດຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ຈາກ ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ຢູ່ ສປປ ລາວ 
ຊັດເຈນຂຶ້ນກວ່າເກົ່າອີກ.

ເພືອ່ເປັນການສະຫຼບຸ, ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍຢ້ຳຄືນອີກເທື່ອໜຶ່ງ ເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການຮ່ວມພາຄີ ລະຫວ່າງພາກສ່ວນທີກ່່ຽວຂ້ອງ 
ພາຍໃນຂະແໜງການ ແກ້ໄຂບັນຫາ ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ໃນ ສປປ ລາວ. ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຈະສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ 
ເປັນອັນໜຶ່ງອັນດຽວໃນການສະໜັບສະໝູນ ຂະແໜງການ ແກ້ໄຂບັນຫາ ລະເບີດບໍທ່ັນແຕກ ທີຖ່ືວ່າເປັນຂົງເຂດບຸລິມະສິດ. ໂດຍ 
ປະຕິບັດດັງ່ນັ້ນ, ສປຊ ຈະປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ່ຂອງປະຊາຊົນລ້ານໆຄົນ ທີຖື່ກຜົນຜົນກະທົບຈາກ ໄພພິບັດຂອງ ລະເບີດບົມບີ 
ແລະ ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕ່າມ, ເນື່ອງຈາກວ່າ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈະປະສົບກັບສິງ່ທ້າທາຍ 
ຫຼາຍຢ່າງ ເພື່ອບັນລຸພັນທະຂອງ ສົນທິສັນຍາໄດ້, ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາທັງໝົດ ໃຫ້ແກ່ 
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ລັດຖະບານແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນໃນເປົ້າໝາຍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະເທດປອດຈາກ ລະເບີດ ບົມບີ ແລະ ລະເບີດທີ່ບໍ່ທັນແຕກ ກໍ່ເພື່ອ 
ສະກັດກັນ້ບໍໃ່ຫ້ປະຊາຊົນຕົກເປັນຜູຖ້ືກເຄາະຮ້າຍອີກ, ຫວ່າງບໍດົ່ນມານີ ້ລັດຖະບານ ລາວ ຮ່ວມກັບ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພືອ່ 
ການພັດທະນາ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງກອງທຶນພິເສດຂຶ້ນ ແລະ ພວກເຮົາກໍ່ໄດ້ຮ່ວມກັນເຊີນຊວນຄູ່ຮ່ວມມືທັງໝົດ ຈົ່ງປະກອບສ່ວນຢ່າງໃຈກວ້າງ 
ເຂົາ້ໃນກອງທຶນດັ່ງກ່າວ. ເນື່ອງຈາກວ່າ ການແກ້ໄຂບັນຫາ ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ມີຄວາມສຳຄັນເພືອ່ບັນລຸເປົາ້ໝາຍການພັດທະນາ 
ຂອງສະຫັດສະວັດ ໃນປີ 2015 ແລະ ເພື່ອຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ຫຼດຸພົນ້ອອກຈາກຖານະປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ໃນປີ 2020, 
ຂ້າພະເຈົ້າ ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ ພວກເຮົາ ຈະສືບຕໍ່ ແລະ ປະສານງານນຳກັນໄດ້ໃນດ້ານນີ້. 

ໂຊນຳ ຢັງເຊັນ ຣານາ 
ຜູ້ປະສານງານ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ ຂອງ ອົງການ ສປຊ ປະຈຳລາວ 
ປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມ ກຸ່ມຂະແໜງກິດຈະການ ແກ້ໄຂບັນຫາ ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ
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ຂະແໜງການ ລບຕ ໃນ 
ສປປ ລາວ
ຂະແໜງກິດຈະການ ລບຕ/ລະເບີດຝັງດິນ ປະກອບດ້ວຍອົງການ 
ຈັດຕັງ້ຈຳນວນໜຶ່ງທີເ່ຮັດວຽກ ໃນ ສປປ ລາວ ເພືອ່ການຫຼດຸຜ່ອນ 
ຜົນກະທົບຈາກ ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ (ລບຕ)ໃສ່ສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ 
ຊຸມຊົນຕ່າງໆ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາເສດຖະກິດ- 
ສັງຄົມ. ເຄືອຂ່າຍການຈັດຕັ້ງລວມມີລັດຖະບານ, ອົງການສະຫະ 
ປະຊາຊາດ, ອົງການສາກົນຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ອົງການສາກົນບໍ່ສັງກັດລັດ, 
ອົງການຈັດຕ້ັງພາຍໃນ, ອົງການປະຕິບັດງານເກັບກູ້ແບບທຸລະກິດ.

ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ ຈະເນັ້ນໃສ່ຄວາມຄືບໜ້າຂອງຜົນສຳເລັດ 
ທັງໝົດ ຕະຫຼອດສົກປີ 2009 ໃນຄວາມພະຍາຍາມບັນລຸເຖິງ 
ຈຸດປະສົງ ເພືອ່ຈະເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ປອດຈາກໄພຂົມ່ຂູຍ່້ອນ 
ລບຕ.

ສະພາບລວມ ໃນປີ 2009
ປີ 2009 ແມ່ນປີທີ່ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນ ສຳລັບຂະແໜງກິດຈະ 
ການ ລບຕ ຢ່ ູ ສປປ ລາວ. ສິງ່ພົນ້ເດັນ່ປະການໜຶ່ງແມ່ນສົນທິ 
ສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ການເກືອດຫ້າມ ລະເບີດບົມບີ ໂດຍສືບເນືອ່ງ 
ຈາກ ເດືອນ ທັນວາ 2008 ແລະ ຕໍ່ມາໃນຕົ້ນປີ 2009 ລັດຖະບານ 
ສປປ ລາວ ແມ່ນໜຶ່ງໃນຫຼາຍປະຊາຊາດທີ່ໄດ້ໃຫ້ສັດຕະຍະບັນ 
ແກ່ສົນທິສັນຍາດັ່ງກ່າວ. ຂະບວນຊຸກຍູ້ຂັນ້ຕົ້ນໄດ້ດຳເນີນໄປ 
ຕະຫຼອດປີ ແລະ ຄາດກະວ່າ ໃນຕົ້ນປີ 2010 ຈະມີປະເທດທີ 30 
ໃຫ້ສັດຕະຍະບັນເພ່ືອຈະເຮັດໃຫ້ສົນທິສັນຍາກາຍເປັນກົດໝາຍ 
ສາກົນ ໂດຍຖືກຮັບຮອງຈາກ ສະຫະປະຊາຊາດ. ນອກນັ້ນ, 
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ ສປປ ລາວ 
ເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມລັດພາຄີ ຄັ້ງທີ່ໜຶ່ງ, ຊຶ່ງໄດ້ຄາດກະ 
ລ່ວງໜ້າວ່າ ຈະຈັດຂຶ້ນ ໃນທ້າຍປີ 2010, ພ້ອມທັງຈະເປີດສາກ 
ການເປັນປະທານ ສົນທິສັນຍາ, ທັງບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດ 
ຊອບຂອງລັດຖະບານ ລາວ. ໃນສົກປີ 2009, ລັດຖະບານ ລາວ 
ໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນຜົນງານອັນສຳຄັນ, ສະແດງເຖິງບົດບາດ ແລະ 
ຊື່ສຽງຂອງຕົນໃນຖານະທີ່ເປັນໜຶ່ງ ໃນບັນດາຜູ້ນຳໜ້າພາທາງ 
ໃນຂະບວນການໂລກ ເພື່ອຕ້ານລະເບີດບົມບີ.

ຕະຫຼອດປີ 2009, ພາຍໃນຂະແໜງການ, ໄດ້ທົບທວນ ແລະ 
ປັບປຸງແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ເພືອ່ແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ໄດ້ 
ເປັນກິດຈະກຳຫຼັກ. ແຜນຍຸດທະສາດສະບັບເດີມໄດ້ຜ່ານຂະບວນ 
ການວິໄຈ, ການສົນທະນາ ແລະ ດັດແກ້ ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມ 
ຈາກທຸກອົງການຮ່ວມພາຄີ. ດັ່ງນັ້ນ, ‘‘ເສັ້ນທາງກ້າວໄປສູ່ຄວາມ 
ປອດໄພ 2” ຈຶ່ງເປັນຜົນງານລວມໝູ່ທີກ່ຳລັງລໍຖ້າການຮັບຮອງ 
ໂດຍປະທານ ຄຄຊ ໃນທ້າຍປີ 2009. ເມືອ່ໃດຫາກຖືກຮັບຮອງ 
ໂດຍລັດຖະບານແລ້ວ, ແຜນຍຸດທະສາດສະບັບໃໝ່ຈະເປັນທິດ 
ທາງ ແລະ ບ່ອນອີງພືນ້ຖານຂອງການປະຕິບັດງານລາຍລະອຽດ
ພ້ອມທັງເປັນກອບວຽກງານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. 

ໃນໄລຍະປີ 2008 ໂຄງການໄລຍະ 1 ສຳຫຼວດຂໍມູ້ນປະຫວັດ 
ສາດໄລຍະ 40 ປີ, ດ້ານອຸປະຕິເຫດ ລບຕ ແລະ ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ, 
ຊຶ່ງໄດ້ແກ່ຍາວຈົນເຖິງປີ 2009 ຈຶ່ງໄດ້ສຳເລັດ. ໜ້າວຽກໃຫຍ່ໆໄດ ້

ແກ່ການປ້ອນຂໍ້ມູນຫຼາຍກວ່າ 50,000 ແບບຟອມ ແລະ ການວິໄຈ 
ຂໍ້ມູນສຳເລັດ, ຊຶ່ງໄດ້ກາຍເປັນຂໍ້ມູນຂ່າວລວມກ່ຽວກັບອຸປະຕິເຫດ 
ຕ່າງໆ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ອຸປະຕິເຫດລະເບີດ ແລະ 
ເຫດການທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນ ສປປ ລາວ. 

ເຖິງແມ່ນວ່າ ເປັນຜົນສຳເລັດໃນເບ້ືອງຕົ້ນ, ຂັ້ນຕໍ່ໄປກໍຈະເລີ້ມນຳໃຊ້ 
ຂໍ ້ມູນຈາກການສຳຫຼວດຄັ ້ງນີ ້ ເພື ່ອເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ບັນດາ 
ກິດຈະກຳໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ. ໃນທົ່ວຂະແໜງການໄດ້ເລີ້ມ 
ຂະບວນການວິໄຈຜົນໂດຍຈະສືບຕໍ່ໃນລວງເລິກອີກໃນສົກປີ 2010.

ນອກນັ້ນ, ການສຳຫຼວດໄລຍະ 2 ກຳລັງໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວດ້ານອຸປະຕິ 
ເຫດໃນປັດຈຸບັນ ໂດຍເລີມ້ແຕ່ຕົນ້ປີ 2009, ຊຶ່ງມີເຄືອຂ່າຍໃນທົວ່ 
ປະເທດໂດຍມີຈຸດພົວພັນ ແລະ ລະບົບເກັບກຳຂໍມູ້ນ ແລະ ການ 
ລາຍງານຢ່າງປົກກະຕິ. ໃນປີ 2010 ນີ້, ຄາດວ່າລະບົບເຄືອຂ່າຍນັ້ນ 
ຈະໄດ້ຮັບການພັດທະນາເຖິງຂັ້ນທີ່ສົມບູນແບບ.

ຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ໄດ້ດຳເນີນການປະຕິບັດງານເກັບ 
ກູ້ຢ່າງເຂັ້ມຂຸ້ນມາໄດ້ຫຼາຍປີ ແນໃສ່ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພ 
ພ້ອມທັງສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາແບບປອດໄພດ້ວຍ. ບັນດາ 
ຄວາມພະຍາຍາມໃນການເກັບກູ້ຖືວ່າມີຄຸນຄ່າສູງດ້ານ ‘‘ຜົນການ 
ກະທົບ’’ ຕາມການສົມມຸດຖານ, ແຕ່ປັດຈຸບັນຍັງບໍ່ທັນມີການປະເມີນ 
ຜົນຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ຈິງຈັງເທື່ອ. ສຳລັບຂະແໜງການ, ຍັງມີ 
ຄຳຖາມກ່ຽວກັບປະສິດທິພາບຂອງການສຶກສາເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມ 
ສ່ຽງໄພ ຫຼື ຂະບວນການເກັບກູ້ເນື້ອທີ່ຈະມີຜົນການປ່ຽນແປງທາງ 
ສັງຄົມ ຫຼື ສະຖານະພາບຂອງການພັດທະນາຄືແນວໃດ. ຜົນໄດ້ຮັບ 
ຈາກຄຳຕອບອາດຈະເປັນປະໂຫຍດໃຫແ້ກກ່ານວາງແຜນການ ແລະ 
ພິຈາລະນາໃນການຈັດບຸລິມະສິດໃນຕໍ່ໜ້າ.

ໂດຍທຶນສະໜັບສະໜູນ ຈາກການຊ່ວຍເຫຼອືອົດສ໌ຕຣາເລຍຜ່ານ 
ສປຊ ເພື່ອການພັດທະນາ, ໂຄງການໄດ້ອອກແບບການຄົນ້ຄວ້າ 
ແລະ ປະເມີນຜົນກະທົບພາຍຫຼັງການເກັບກູ້ (ພີຊີໄອເອ) ທີ່ໄດ້ລິເລີ້ມ 
ຂຶນ້ໃນປີ 2009. ໃນນັນ້, ໄດ້ແຕ່ຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບ ແລະ ວາງ 
ກອບຂອງໂຄງການ, ໂດຍກຳນົດ 3 ເມືອງ1 ທີຖ່ືກກະທົບກະເທືອນ 
ຢ່າງໜັກໜ່ວງ, ແຕ່ລະເມືອງຢູໃ່ນສະພາບການ ດ້ານເສດຖະກິດ- 
ສັງຄົມ ອັນແຕກຕ່າງກັນ; ໂຄງການສຶກສາແບບທົດລອງຈະເລີມ້ຂຶນ້ 
ໃນຕົນ້ປີ 2010 ການອອກແບບລະບົບການຄົນ້ຄວ້າ ແລະ ກຳມະ 
ວິທີໃນການຄົນ້ຄ້ວາວິໄຈແມ່ນເຮັດແນວໃດໃຫ້ສາມາດນຳໃຊ້ໃນ 
ການສ້າງແຜນງານ ເພື່ອການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ.

ໃນແງ່ການປະຕິບັດງານ, ບັນດາອົງການຕ່າງໆ ໄດ້ມີຄວາມພະຍາ 
ຍາມສູງໃນການສ້າງແຜນວຽກແບບເອກະລາດ ແລະ ສອດຄ່ອງ 
ກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບທ້ອງຖິ່ນ, ເພື່ອ 
ເພີ້ມປະສິດທິຜົນ ແລະ ການຈັດບຸລິມະສິດຢ່າງເລິກເຊິງ່ ແລະ ມີ 
ເປົ້າໝາຍ. ໂດຍສັງລວມແລ້ວ, ໃນທົ່ວຂະແໜງໄດ້ເກັບກູ້ ແລະ ທຳ 
ລາຍ ລບຕ ຈຳນວນ 77,000 ລູກ, ໄດ້ປົດປ່ອຍເນືອ້ທີດ່ິນໃຫ້ນຳໃຊ້ 
ຢ່າງປອດໄພ 4,000 ເຮັກຕາ (ເບິງ່ລາຍລະອຽດໃນຕະລາງ 1 ແລະ 
2 ຂ້າງລຸ່ມ). ເຖິງແມ່ນວ່າ ປີ 2009 ເປັນໄລຍະຂ້າມຜ່ານສຳລັບຂະ 
ແໜງການ, ຊຶ່ງກອງທຶນມູນນິທິິ ສະຫວິດສ໌ ກຳລັງຍຸດຕິໂຄງການ 
ເກັບກູ້, ແຕ່ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກປະຊາຊົນ ນ໋ອກແວ ພັດກຳລັງ 
ເລີ້ມປະຕິບັດໂຄງການ. ນອກນັ້ນ, ຄວາມໝາຍສຳຄັນຕໍ່ຂະແໜງ 
ການ ແລະ ປະເທດຊາດ ໄດ້ແກ່ການອອກໃບຢັງ້ຢືນຮັບຮອງຄັ້ງ
ທຳອິດໂດຍ ຄຄຊ ໃຫ້ແກ່ບັນດາອົງການປະຕິບັດງານລາວ ເພື່ອ 
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ປະເດັນ ຂອງ ຂະແໜງການ 
ແກ້ໄຂບັນຫາ  

ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ 2009

ລະເບີດ ຈຳນວນ 77,489 ໜ່ວຍ 00
ໄດ້ທຳລາຍ

ເນື້ອທີ່ ຈຳນວນ 4,114 ເຮັກຕາ 00
ໄດ້ກວດກູ້

ປະຊາຊົນ ຈຳນວນ 385,000 ຄົນ ໄດ້ 00
ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ສຶກສາອົບຮົບ ໂດຍ 
ຜ່ານກິດຈະກຳ ສຶກສາຄວາມສ່ຽງໄພ 
ຈາກ ລບຕ

ການສຳຫຼວດແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບ ຜູ້ຖືກ 00
ເຄາະຮ້າຍ ແລະ ອຸປະຕິເຫດ ຈາກ 
ລບຕ ໄລຍະ I ການສຳຫຼວດ - ການ 
ປ້ອມຂໍ້ມູນການວິເຄາະ  - ສຳເລັດ

ການສຳຫຼວດແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ II -  00
ການລວບລວມ ຂໍ້ມູນ - ໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນ

ການທົບທວນ ແລະ ປັບປຸງ ຍຸດທະສາດ 00
“ ເສັ້ນທາງ ກ້າວສູ່ຄວາມປອດໄພ 2” 
(ຢູ່ໃນຂັ້ນ ຂໍອະນຸມັດຮັບຮອງ)

ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ຍັງແມ່ນ 00
ສະບັບເດີມ

ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ 00
ສັດຕະຍາບັນ ແກ່ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ 
ການເກືອດຫ້າມ ລະເບີດ ບົມບີ 

ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບກຽດ ເປັນເຈົ້າພາບ 00
ຈັດກອງປະຊຸມ ລັດພາຄີ ຄັ້ງທີ I ຂອງ 
ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ການເກືອດຫ້າມ 
ລະເບີດ ບົມບີ ແລະ ໄດ້ຮັບກຽດເປັນ 
ປະທານ ຂອງ ສົນທິສັນຍາດັ່ງກ່າວ

ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ 00
ສັດຕະຍາບັນ  ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ 
ສິດທິ ຂອງ ຄົນພິການ 
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ປະເດັນ ຂອງ ຂະແໜງການ 
ແກ້ໄຂບັນຫາ 

ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ 2009

ລະເບີດ ຈຳນວນ 77,489 ໜ່ວຍ0
ໄດ້ທຳລາຍ

ເນື້ອທີ່ ຈຳນວນ 4,114 ເຮັກຕາ 0
ໄດ້ກວດກູ້

ປະຊາຊົນ ຈຳນວນ 385,000 ຄົນ ໄດ້0
ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ສຶກສາອົບຮົບ ໂດຍ
ຜ່ານກິດຈະກຳ ສຶກສາຄວາມສ່ຽງໄພ
ຈາກ ລບຕ

ການສຳຫຼວດແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບ ຜູ້ຖືກ0
ເຄາະຮ້າຍ ແລະ ອຸປະຕິເຫດ ຈາກ 
ການສຳຫຼວດແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບ ຜູ້ຖືກ
ເຄາະຮ້າຍ ແລະ ອຸປະຕິເຫດ ຈາກ 
ການສຳຫຼວດແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບ ຜູ້ຖືກ

ລບຕ ໄລຍະ I ການສຳຫຼວດ - ການ
ປ້ອມຂໍ້ມູນການວິເຄາະ  - ສຳເລັດ

ການສຳຫຼວດແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ II - 0
ການລວບລວມ ຂໍ້ມູນ - ໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນ

ການທົບທວນ ແລະ ປັບປຸງ ຍຸດທະສາດ0
“ ເສັ້ນທາງ ກ້າວສູ່ຄວາມປອດໄພ 2” 
ການທົບທວນ ແລະ ປັບປຸງ ຍຸດທະສາດ
“ ເສັ້ນທາງ ກ້າວສູ່ຄວາມປອດໄພ 2” 
ການທົບທວນ ແລະ ປັບປຸງ ຍຸດທະສາດ

(ຢູ່ໃນຂັ້ນ ຂໍອະນຸມັດຮັບຮອງ)
“ ເສັ້ນທາງ ກ້າວສູ່ຄວາມປອດໄພ 2” 
(ຢູ່ໃນຂັ້ນ ຂໍອະນຸມັດຮັບຮອງ)
“ ເສັ້ນທາງ ກ້າວສູ່ຄວາມປອດໄພ 2” 

ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ຍັງແມ່ນ0
ສະບັບເດີມ

ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້0
ສັດຕະຍາບັນ ແກ່ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ
ການເກືອດຫ້າມ ລະເບີດ ບົມບີ 

ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບກຽດ ເປັນເຈົ້າພາບ0
ຈັດກອງປະຊຸມ ລັດພາຄີ ຄັ້ງທີ I ຂອງ 
ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບກຽດ ເປັນເຈົ້າພາບ
ຈັດກອງປະຊຸມ ລັດພາຄີ ຄັ້ງທີ I ຂອງ 
ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບກຽດ ເປັນເຈົ້າພາບ

ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ການເກືອດຫ້າມ 
ຈັດກອງປະຊຸມ ລັດພາຄີ ຄັ້ງທີ I ຂອງ 
ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ການເກືອດຫ້າມ 
ຈັດກອງປະຊຸມ ລັດພາຄີ ຄັ້ງທີ I ຂອງ 

ລະເບີດ ບົມບີ ແລະ ໄດ້ຮັບກຽດເປັນ
ປະທານ ຂອງ ສົນທິສັນຍາດັ່ງກ່າວ
ລະເບີດ ບົມບີ ແລະ ໄດ້ຮັບກຽດເປັນ
ປະທານ ຂອງ ສົນທິສັນຍາດັ່ງກ່າວ
ລະເບີດ ບົມບີ ແລະ ໄດ້ຮັບກຽດເປັນ

ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້0
ສັດຕະຍາບັນ  ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ 
ສິດທິ ຂອງ ຄົນພິການ 

ດຳເນີນທຸລະກິດໂດຍໄດ້ເລີມ້ປະຕິບັດການເກັບກູ ້ແລະ ທຳລາຍ, ນັບວ່າ 
ເປັນບາດກ້າວໃໝ່ສຳຄັນໃນການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດພາຍໃນ ແລະ ເພີ້ມ 
ທະວີຄວາມເປັນເຈົ້າການແຫ່ງຊາດຂອງຂະແໜງກິດຈະການແກ້ໄຂບັນຫາ 
ລບຕ/ລະເບີດຝັງດິນ ໃນ ສປປ ລາວ.

ບັນດາອົງການປະຕິບັດງານສຶກສາຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູຖ້ືກ 
ເຄາະຮ້າຍໄດ້ປະກອບວຽກງານສຳຄັນຍິ່ງ ແລະ ຂ້ຽວຂາດທີ່ສຸດໂດຍຮ່ວມ 
ມືກັບບັນດາກຸ່ມຜູໄ້ດ້ປະໂຫຍດ. ໃນປີ 2009, ຂະແໜງການຍ່ອຍການສຶກ 
ສາຄວາມສ່ຽງໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບສິ່ງທ້າທາຍ ເນື່ອງຈາກ ພະຍຸໄຕ້ຝຸ່ນ ເກດ 
ສະໜາ2, ຊຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ສຶກສາ ແລະ/ຫຼື ກ່າວຢ້ຳຄືນກ່ຽວກັບຄວາມອັນ 
ຕະລາຍຂອງ ລບຕ ໃຫ້ຊຸມຊົນຕ່າງໆທີ່ຖືກກະທົບກະເທືອນຈາກໄພພິບັດ 
ທຳມະຊາດ. ພະຍຸໄຕ້ຝຸ່ນເກດສະໜາໄດ້ກ່ໍຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ການເກັບກ່ຽວ 
ຜົນລະປູກຢ່າງໜັກໜ່ວງທີ່ແຂວງ ອັດຕະປື, ເຊກອງ ແລະ ຈຳປະສັກ, ໂດຍ 
ໄດ້ເຮັດໃຫ້ ລບຕ ຖືກດິນປົກຖົມ ຫຼື ຍ້າຍບ່ອນ, ຊຶ່ງຕ້ອງການສື່ຂໍ້ຄວາມອັນ 
ສະເພາະເຈາະຈົງໃນສະພາບການນີ້.

ຂະແໜງການຍ່ອຍ ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ໄດ້ຜົນສຳເລັດຈາກບັນ 
ດາແຜນງານຕ່າງໆຂອງບັນດາອົງການປະຕິບັດງານ, ການສ້າງຕັ້ງເຄືອຂ່າຍ 
ທີ່ປຶກສາໂລກ ໃນນາມຜູຖ້ືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ ຜູ້ລອດຊີວິດ, ການປະຕິບັດ 
ວຽກງານກ່ຽວກັບການກຳນົດຫົກເສົາຄໍາ້ຫຼກັຂອງກິດຈະການຊ່ວຍເຫຼືອຜູຖ້ືກ 
ເຄາະຮ້າຍ ແລະ ທີ່ປຶກສາສຳລັບອົງການປະຕິບັດງານທັງໝົດ. ນອກນັນ້, 
ສຳລັບທົ່ວຂະແໜງການ, ສິ ່ງທີ ່ເປັນໜ້າຊ່ືນຊົມຕ່ໍເຫດການສຳຄັນຄືລັດ 
ຖະບານລາວ ໄດ້ລົງນາມໃຫ້ສັດຕະຍະບັນໃນສົນທິສັນຍາສາກົນດ້ານສິດທິ
ຕ່າງໆຂອງຄົນພິການ.

ສິງ່ທ້າທາຍໜຶ່ງພາຍໃນຂະແໜງກິດຈະການ ແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ/ລະເບີດ 
ຝັງດິນ ຍັງແມ່ນການລະດົມທຶນ ແລະ ຈັດສັນຊັບພະຍາກອນ. ສິງ່ໜຶ່ງທີ່ໜ້າ 
ເປັນຫ່ວງຄືທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນແກ່ຂະແໜງການປະຕິບັດງານ ໃນປີ 
20083, ຊຶ່ງກົງກັບໄລຍະການປູກຈິດສຳນຶກຄືນໃໝ່ ແລະ ສ້າງຄວາມສົນໃຈ 
ຕໍ່ບັນຫາ ລບຕ ໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ເປັນຜົນຮັບຈາກຂະບວນການສົນທິສັນຍາ 
ວ່າດ້ວຍ ການເກືອດຫ້າມ ລະເບີດບົມບີ. ຫວັງວ່າ ຄວາມສົນໃຈນັ້ນ ຈະກາຍ 
ເປັນການໝັນ້ໝາຍໃຫ້ການເພີ້ມຊັບພະຍາກອນຂຶນ້, ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງ 
ພັດບໍ່ເປັນເຊັ່ນນັ້ນ, ສ່ວນຫຼາຍໃນປີ 2009 ນີ້, ທັງ ຄຄຊ ແລະ ຂະແໜງການ 
ໄດ້ໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມສູງໃນການພົວພັນ ແລະ ຂົນຂວາຍກັບວົງຄະນະ 
ຍາດສາກົນ ເພື່ອຊ່ວຍແກ້ໄຂທ່າອ່ຽງດັ່ງກ່າວ.

ຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ອະນຸມັດເຂົ້າໃນຂະແໜງການຍັງບໍ່ເຖິງລະດັບ 
ເກົ່າ (ເບິ່ງເສັ້ນຕຳລາ 1), ໂດຍໄດ້ນັບທັງບັນດາອົງການປະຕິບັດງານໃໝ່ທີ່ 
ກຳລັງດຳເນີນງານ. ຫວັງວ່າ ໃນປີ 2010, ຂະແໜງການຈະໄດ້ຮັບການສະ 
ໜັບສະໜູນຈາກວົງຄະນະຍາດສາກົນ 
ເພີ ້ມຂຶ ້ນ ຕື ່ມໂດຍຕອບ 
ສະໜອງກັບຂໍ້ບັງຄັບຂອງ 
ສົນທິສັນຍາ ແລະ ສະແດງ 
ເຖິງຄວາມຮັບຜິດຊອບ 
ໃນການປະກອບສ່ວນ 
ເຮັດໃຫ້ສົນທິສັນຍາມີ  
ຄວາມໝາຍ ແລະ ໄດ້ຮັບ 
ຜົນແບບຍາວນານ ໃນ 
ສປປ ລາວ.



4

ການປະຕິບັດງານທຳລາຍແບບເຄ່ືອນທ່ີ 
ອົງການ  ບົມໃຫຍ່  ບົມບີ  ລະເບີດຝັງດິນ ລະເບີດຊະນິດອ່ືນໆ ສະຫຼຸບ 
ເອັບເອັດສ໌ດີ (FSD) 24 936  0 78 1,038  
ເຫັດໄອບີ (HIB) 21 626 0 194  841  
ແມັກ (MAG) 5 1,42 9 0 5,11 4 6,548  
ພີຊີແອັນລ໌ (PCL) 0 127  0 80 207  
ໂຊດີ (SODI) 0 463  0 238 701  

ໂຊດີ (SODI) 0 726  0 0 726  

ຄກລ (UXO Lao) 271  12,511  59 13,203  26,044  
ລວມທັງໝົດ 321  16,092  59  18,907 35,379  

ການປະຕິບັດງານເກັບກູ້ ແລະ ສຳຫຼວດທາງວິຊາການ  
ອົງການຈັດຕັ້ງ  ບົມໃຫຍ່  ລູກບົມບີ  ລະເບີດຝັງດິນ ລບຕ ອ່ືນໆ  ລວມທັງໝົດ 
ອາສາ (ASA) 0 3 0 3 6 
ບັກເຕັກ (Bactec) 2 16 0 47 65 
ເອັບເອັດສ໌ດີ (FSD) 0 237  0 546  783  
ເຫັດໄອບີ (HIB) 1 336  0 793  1,130  
ແມັກ (MAG) 50 4,483  0 2,869  7,402  
ມິນເຊີດຊ໌ (Milsearch) 0 130  0 41 171  
ແອັມແອັມຈີ (MMG )  0 3 0 1 4 
ແອັມໂອດີ (MoD) 2 82 0 29 113  
ແອັນພີເອ (NPA) 0 90 0 22 112  
ພີຊີແອັນລ໌ (PCL) 4 1,595  34 336  1,969  
ພີແອັດສ໌ດີ (PSD) 0 471  0 57 528  

ຄກລ (UXOLao) 40 16,251  33 12,777  29 ,101  
ລວມທັງໝົດ 99  24 ,423  67  17 ,521  42 ,110  

ລວມຫຍ້ໍ  420  40 ,515  126  36 ,428  77 ,489  

ຕະລາງ 2: ເນື້ອທີ່ເກັບກູ້ ໂດຍແຍກ ການນຳໃຊ້ ແລະ ວິທີການເກັບກູ້ ໃນປີ 2009

ຕະລາງ 1: ຕົວເລກ ແລະ ປະເພດ ລບຕ ທີ່ໄດ້ເກັບກູ້ ແລະ ທຳລາຍ ພ້ອມທັງວິທີການນຳໃຊ້ ປີ 2009

 ການປົດປ່ອຍເນື້ອທີ່ດິນ ໂດຍການເກັບກູ້ ເພື່ອຈຸດປະສົງ: (ເຮັກຕາ)  
ອົງການຈັດຕັ້ງ     ກະສິກໍາ  ການພັດທະນາ  ລວມທັງໝົດ 
ອາສາ (ASA) 0 1.36  1.36  

ບັກເຕັກ (Bactec) 0 58.02  58.02  

ເອັບເອັດສ໌ດີ (FSD) 33.77  11.74  45.51  

ເຫັດໄອບີ (HIB) 11.43  18.26  29.69  

ແມັກ (MAG) 682.82  52.76  735.58  

ມິນເຊີດ (Milsearch) 0 68.48  68.48  

ແອັມໂອດີ (MoD) 0 27.28  27.28  

ແອັບພີເອ (NPA) 11.42  0.21  11.63  

ພີຊີແອັນລ໌ (PCL) 45.94  122.84  168.78  

ໂຊດີ (SODI)  3.81  2.72  6.53  
ພີແອັດສ໌ດີ (PSD) 0 8.32  8.32  

ຄກລ (UXO Lao) 2,339.99  218.35  2,558.35  

ລວມທັງໝົດ 3,129.18  590.34  3,719.52  

ຜົນສຳເລັດ ໃນປີ 2009: ບັນດາຕົວເລກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 4 5
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 ການປົດປ່ອຍເນື້ອທີ່ດິນ ໂດຍການສຳຫຼວດທາງດ້ານເຕັກນິກ ເພື່ອຈຸດປະສົງ: (ເຮັກຕາ)  
ອົງການຈັດຕ້ັງ  ການກະສິກຳ  ການພັດທະນາ  ລວມທັງໝົດ 
ເອັບເອັດສ໌ດີ (FSD) 7.75  0 7.75  
ຄກລ (UXO Lao) 318.54  68.81  387.35 

ລວມທັງໝົດ 326.29  68.81  395.10  

ລວມຫຍ້ໍ  3,455.47 659.15 4,114.62 

ຕາຕະລາງ 3: ຜູ້ໄດ້ປະໂຫຍດ ໂດຍແຍກປະເພດ ຈາກ ກິດຈະກຳຕ່າງໆ ປີ 2009

ການປະຕິບັດ ກິດຈະກຳ ສຶກສາຄວາມສ່ຽງ ຕໍ່ ລບຕ 

ອົງການຈັດຕ້ັງ   ຈຳນວນບ້ານທ່ີໄດ້ຢ້ຽມຢາມ 
ເດັກນອ້ຍ 

ຜູ້ໄດ້ປະໂຫຍດ
ຜູ້ໃຫຍ່ 

ຜູ້ໄດ້ປະໂຫຍດ
ລວມທັງໝົດ
ຜູ້ໄດ້ປະໂຫຍດ  

ເອັບເອັດສ໌ດີ (FSD) 10 245  280  525  
ເຫັດໄອດີ (HIB) 191  2,025  4,084  6,109  
ແມັກ (MAG) 166  19,021  22,568  41,589  
ຄກລ (UXO Lao) 617 76,818  81,330  158,148  
ລວມທັງໝົດ 984  98,109  108,262  206,371  

ການປະຕິບັດກິດຈະກຳ ສຶກສາຄວາມສ່ຽງ ຕໍ່ ລບຕ 

ອົງການຈັດຕ້ັງ  ໂຮງຮຽນທ່ີໄດ້ຢ້ຽມຢາມ  
ເດັກນ້ອຍນັກຮຽນ
 ຜູ້ໄດ້ປະໂຫຍດ  

ຜູ້ໃຫຍ່/ຄູສອນ 
ຜູ້ໄດ້ປະໂຫຍດ  

ລວມທັງໝົດ
ຜູ້ໄດ້ປະໂຫຍດ

 

ເຫວັກ  (WEC)**  1,726  173,192  5,736  178,928  

ລວມທັງໝົດ 1,726  173,192  5,736  178,928  

* ໂຄງການສຶກສາ ແລະ ປູກຈິດສຳນຶກຕໍ່ ລບຕ, ດຳເນີນໂດຍ ກະຊວງສຶກສາທິການ ສົມທົບ ກັບອົງການ ສຶກສາໂລກ.

ເສັ້ນສະແດງ 1: ການປະກອບສ່ວນຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ6 ອົງການບໍ່ຫັວງຜົນກຳໄລ ໃນຂະແໜງການ ລບຕ ແຕ່ 2006-2009
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ແຜນທີ່ 1: ບັນດາກິດຈະກຳ ແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ໂດຍແຍກອົງການ ແລະ ສະຖານທີ່-ບ່ອນທີ່ອົງການປະຕິບັດງານກຳລັງເຮັດວຽກ
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ລບຕ ແມ່ນແນວໃດ?
ລະເບີດບ່ໍທັນແຕກ ຫືຼ ລບຕ, ແມ່ນອາວຸດລະເບີດທ່ີໄດ້ພາດແຕກ 
ເມື່ອມັນຖືກຍິງອອກ, ຕົກລົງ, ຍິງສົ່ງ ຫຼື ສະເດັນອອກ, ຍັງມີ 
ຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະລະເບີດຂຶ້ນ7 ການປົນເປືອ້ນຈາກ ລບຕ ໃນ 
ສປປ ລາວ ປະກອບດ້ວຍ ບົມໃຫຍ່, ຈະຫຼວດ, ໝາກແຕກ, 
ລູກປືນໃຫຍ່, ລູກປຶນຄົກ, ລະເບີດຝັງດິນ ແລະ ລະເບີດບົມບີ.

ລະເບີດບົມບີ ແມ່ນອາວຸດທຳມະດາທີ່ປະກອບດ້ວຍ ຖັງ 
ບົມບີ ແລະ ອອກແບບເພື່ອແຈກ ຫຼ ື ປົດປ່ອຍບົມນ້ອຍ 
ກວ່າ (ລູກບົມ ຫຼື ບົມນ້ອຍ),ແຕ່ລະໜ່ວຍໜັກຫຼຸດ 20 ກິໂລ 
ກຣາມ8. ບັນດາບົມນ້ອຍເຫຼົາ່ນີ້ ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໃນທົ່ວ ສປປ  
ລາວ ວ່າ ‘‘ບົມບີ” ລະເບີດບົມບີຖືກຖີ້ມລົງຈາກຍົນ ຫຼື ຍິງ 
ສົ ່ງຈາກໜ້າດິນເຖິງອາກາດ, ໃນລະດັບທີ່ມັນຍູ້ສະເດັນ 
ລະເບີດບົມບີອອກຢູ່ເທິງພື້ນທີ່ກວ້າງຂວາງ. ບັນດາບົມບີ 
ທີ່ຖີ້ມລົງໃສ່ ສປປ ລາວ ປະມານ 30% ຂອງລະເບີດ 
ດັ່ງກ່າວຍັງບໍ່ທັນແຕກ, ຊຶ່ງຖືກຫວ່ານຢາຍທົ່ວພື້ນທີ່ກວ້າງ 
ຂວາງ. ເມື່ອໃດພວກມັນຖືກແຕະຕ້ອງລົບກວນ, ແມ່ນແຕ ່
ຜ່ານມາແລ້ວຫຼາຍທົດສະວັດ, ບັນດາລະເບີດບົມບີ ແລະ 
ລບຕ ຊະນິດອື່ນກໍສາມາດລະເບີດຂຶ້ນ, ໂດຍສ້າງການ 
ບາດເຈັບ ແລະ ລົ້ມຕາຍແກ່ຊາວພົນລະເຮືອນທີ່ດຳເນີນ 
ກິດຈະກຳປະຈຳວັນຂອງພວກເຂົາ.

ປັດຈຸບັນ, ສປປ ລາວ ເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາປະເທດທີ່ຖືກ 
ກະທົບກະເທືອນດ້ວຍລະເບີດບົມບີຢ່າງຮ້າຍແຮງກວ່າ 
ໝູ່ໃນໂລກ, 25% ຂອງ 10,000 ບ້ານ ໃນທົ່ວປະເທດ 
ມີການຕົກຄ້າງ ຂອງບັນດາອາວຸດເສດເຫຼືອສົງຄາມ 
ເຫຼົ່ານີ້9. ຕະຫຼອດໄລຍະ 9 ປີ, ມີລະເບີດບົມບີ ກວ່າ 
270 ລ້ານໜ່ວຍ ໄດ້ຖືກຖີ້ມລົງໃສ່ຜືນແຜ່ນດິນແຫ່ງ 
ສປປ ລາວ, ສາມາດຄາດກະໄດ້ວ່າປະມານ 80 ລ້ານ 
ໜ່ວຍຍັງບໍ່ທັນແຕກ ແລະ ຕົກຄ້າງຢູ່ໃນສະພາບຖືກ 
ກະຕຸ້ນ ແລະ ຢັ່ງຢາຍໃນທົ່ວປະເທດ. ນອກນັ້ນ, ຍັງມ ີ
ບົມໃຫຍ່ຫຼາຍກວ່າ 4 ລ້ານໜ່ວຍ ທີ່ຖືກຖີ້ມລົງໃນ 
ສະໜາມຮົບອັນກວ້າງໃຫຍ່, ຊຶ ່ງສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຢູ່ 
ບັນດາແຂວງພາກເໜືອ ໂດຍໄດ້ປະປ່ອຍໄວ້ລະເບີດ 
ບົມບີບໍ່ທັນແຕກ ຈຳນວນຫຼາຍທີ່ສຸດພ້ອມທັງລະເບີດ 
ບໍ່ທັນແຕກຊະນິດອື່ນ ແລະ ລູກປືນຕ່າງໆ.
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ບັນຫາ ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ 
ຢູ່ ສປປ ລາວ 

ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດ ທີ່ຖືກຜົນກະທົບ 00

ຢ່າງໜັກໜ່ວງທີ່ ໃນປະຫວັດສາດ

25% ຂອງ ຈຳນວນບ້ານ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ 00

ລາຍງານມີ ຜົນກະທົບຈາກ ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ

ຈຳນວນ 17 ແຂວງ ຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ມີ 00

ຜົນກະທົບ ຈາກ ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ

ລະເບີດ ຈຳນວນ ຫຼາຍກວ່າ 2 ລ້ານໂຕນ 00

ໄດ້ຖີ້ມລົງໃສ່ ຜືນແຜ່ນດິນ ຂອງ ສປປ ລາວ 
ລະຫວ່າງ 1964 ຫາ 1973

ການປະຕິບັດການຖີ້ມລະເບີດ ໃສ່ ສປປ ລາວ 00

ຈຳນວນ 580,000 ຖ້ຽວ

ລະເບີດບົມບີ ຫຼື (ລະເບີດບົມບີ) ແມ່ນມີຫຼາຍທີ່ສຸດ 00

ຂອງ ຈຳນວນ ລະເບີດທີ່ຕົກຄ້າງ

ລະເບີດບົມບີ ຫຼາຍກວ່າ 270 ລ້ານໜ່ວຍ ໄດ້ຖອກ 00

ເທລົງໃສ່ ສປປ ລາວ

ຫຼາຍກວ່າ 30% ແມ່ນຈຳນວນລະເບີດທີ່ບໍ່ທັນແຕກ 00

ພາຍຫຼັງ ສົງຄາມສີ້ນສຸດລົງ ລະເບີດບົມບີ ປະມານ 00

80 ລ້ານໜ່ວຍ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງ ຢູ່ 
ສປປ ລາວ

ນັບແຕ່ 1964 ຈຳນວນ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ຫຼາຍ 00

ກວ່າ 50,000 ຄົນ ໄດ້ຖືກສັງຫານ ແລະ ບາດເຈັບ

ມີປະມານ 300 ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍໃໝ່00

ໃນທົດສະວັດຫຼ້າສຸດນີ້ ຫຼາຍກວ່າ 40% ແມ່ນ 00

ເດັກນ້ອຍ ເປັນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ

ໃນທົດສະວັດຫຼ້າສຸດນີ້ ຫຼາຍກວ່າ 30% ແມ່ນຖືກ 00

ເຄາະຮ້າຍ ຈາກ ລະເບີດບົມບີ
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ຜົນກະທົບ ຂອງ ລບຕ ຕໍ່ 
ບັນດາຊຸມຊົນ
ສປປ ລາວ ແມ່ນປະເທດກຳລັງພັດທະນາ, ຊຶ່ງພົນລະເມືອງ 
ສ່ວນຫຼາຍດຳລົງຊີວິດ ໂດຍອີງໃສ່ການປູກຝັງລ້ຽງສັດເປັນ 
ພືນ້ຖານ. ຜົນກະທົບຕົນ້ຕໍຂອງການຕົກຄ້າງຈາກ ລບຕ ເປັນ 
ອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງຕໍ່ບັນດາກິດຈະກຳ ທາງເສດຖະກິດ- 
ສັງຄົມ ເຊັ່ນ: ການເຮັດໄຮ່ນາ, ການອອກແຮງງານ ຫຼື ການ 
ທຽວໄປຕະຫຼາດ. ສິ ່ງນີ ້ພາໃຫ້ບັນດາຊຸມຊົນປະເຊີນໜ້າ 
ກັບທາງເລືອກອັນເປັນຕາຢ້ານ; ຈະຢູ່ລ້າໆບໍ່ເຮັດຫຍັງ ໜ້າ 
ວຽກງານອັນຈຳເປັນເພືອ່ການຢູລ່ອດ ຫຼວື່າ ຈຳຕ້ອງເອົາຕົວ 
ເຂົ້າສ່ຽງອັນຕະລາຍ ຕໍ່ຄວາມປອດໄພ ຂອງຊີວິດ ເພື່ອໄດ້ມາ 
ສິ່ງຈຳເປັນເຫຼົ່ານັ້ນຕາມຄວາມຕ້ອງການ. 

ໃນມຸມມອງດ້ານການພັດທະນາ, ການຕົກຄ້າງຂອງ ລບຕ  
ແມ່ນກີດກັ້ນບັນດາແຜນງານ ທີ່ແນໃສ່ການເຕີບໂຕ ເນື່ອງຈາກ 
ວ່າ ມັນສ້າງເງືອ່ນໄຂແບບປະຕິສຳພັນຕໍ່ການລິເລີມ້ໃນການ 
ພັດທະນາ. ໃນລະດັບຊຸມຊົນ, ສະພາບການຕົກຄ້າງຈາກ 
ລບຕ ອາດເປັນຜົນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ເນື້ອທີ່ດິນດີ ຫຼື ດິນມີຄຸນຄ່າ ພັດໃຊ້ການບໍ່ໄດ້ຍ້ອນ  J

ຄວາມສ່ຽງໄພທີ່ກ່ຽວພັນໃນການປູກຝັງ ຫຼື ບໍ່ສາມາດ 
ເຮັດໄຮ່ນາໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທະຜົນເທ່ົາທ່ີຄວນ, ຖ້າວ່າ 
ມັນມີການຕົກຄ້າງຈາກ ລບຕ.

 ການຂາດແຄນອາຫານພາຍໃນເມືອງຕ່າງໆທ່ີປະສົບ  J

ບັນຫາການຂາດແຄນເນ້ືອທ່ີປູກຝັງ ແລະ/ຫືຼ ຈຳກັດ 
ໃນການຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ທຳກິນ.

 ການຄ້າຂາຍ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນລົງ,  J

ຍ້ອນວ່າຜົນເກັບກ່ຽວຈຳກັດ, ພ້ອມທັງການຂົນສົງ່ສິນຄ້າ 
ແລະ ການບໍລິການຕ່າງໆ ກໍອາດເປັນການສ່ຽງໄພອັນຕະ 
ລາຍ ໃນພື້ນທີ່ປົນເປື້ອນດ້ວຍ ລບຕ.

 ບັນດາໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ເຊັ່ນ: ອາຄານ ຫຼື  J

ການສ້ອມແປງທາງ ແລະ ໂຮງຮຽນແມ່ນຊັກຊ້າ ຍ້ອນຈຳ 
ຕ້ອງດຳເນີນການເກັບກູ ້ ລບຕ, ຊຶ່ງເປັນການເພີມ້ມູນຄ່າ 
ໂຄງການຂຶ້ນອີກ.

ໂອກາດຂອງການລົງທຶນໃນເຂດຕ່າງໆ ເພື່ອພັດທະນາແຫຼ່ງ  J

ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ໄດ້ຊັກຊ້າ ຍ້ອນວ່າ 
ຈຳຕ້ອງດຳເນີນການເກັບກູ້ ລບຕ, ຊຶ່ງໄດ້ເພີ້ມມູນຄ່າ 
ໂຄງການຂຶ້ນອີກ.

 ບັນດາສະຖາບັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດພົບກັບບັນຫາຫຼາຍ  J

ປະການເພື່ອຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານການ 
ຟຶ້ນຟູຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍໃນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ.

 ຊຸມຊົນແຕ່ລະແຫ່ງ ແລະ ຫຼາຍໆຄອບຄົວກຳລັງເຈັບປວດ  J

ທໍລະມານຢ່າງສາຫັດທາງກາຍ, ຈິດໃຈ, ສັງຄົມແລະ ການ 
ເງິນດ້ວຍ. ບັນດາຜູລ້ອດຊີວິດ ແລະ ຄອບຄົວ ຂອງພວກ 
ເຂົາມັກຈະຖືກໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ ແລະ ເຂົ້າສັງຄົມບໍ່ໄດ້ ພາຍ 
ໃນຊຸມຊົນ, ນອກນັ້ນ ພວກເຂົາ ຍັງພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ 
ໃນການກັບຄືນສູ່ກຳລັງແຮງງານ.

ຕໍ ່ໜ້າສະພາບການອັນສັບສົນດັ ່ງກ່າວ, ຍັງມີສະພາບດິນຟ້າ 
ອາກາດຂອງລາວອີກ; ເນືອ່ງຈາກເປັນເນືອ້ທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼກີ, 
ແຫຼ່ງທິວທັດອັນທໍລະຮົດ ແລະ ເນີນສູງ, ລະດູຝົນອັນແກ່ຍາວ, 
ຍິ່ງພາໃຫ້ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນຄວາມພະຍາຍາມລົບລ້າງໄພ 
ຂົມຂູ່ຈາກ ລບຕ ພ້ອມທັງແກ້ໄຂສ່ິງກີດກ້ັນໃນການພັດທະນາດ້ວຍ.

ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຂອງ ອົງການ ໂຄປ (ສະຫງວນຮູບພາບ: ໂດມີນີກ໌ ວິວກີສຼ)
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ການສຶກສາກໍລະນີ
ຄວາມຊົງຈຳໃນປາງສົງຄາມ ຍັງຄົງເຫຼືອໄວ້
ສະຫງວນຮູບພາບ: ຊີນ ຊັດຕັ້ນ/MAG

“ຂ້ອຍໄດ້ອາຍຸ 61 ປີ. ມັນແສນຍາກສຳລັບຂ້ອຍ ເພື່ອຈະຍ່າງໝົດມື້ຂຶ້ນພູໄປຫາທົ່ງນາຂ້ອຍຄືແຕ່ກ່ອນ!”, ຄືຄຳເວົ້າຂອງ ທ້າວ ແທ່ນ 
ພ້ອມທັງຫົວຍິ້ມ.

ທ້າວ ແທ່ນ ຫົວຍິມ້ຍ້ອນວ່າ ບໍສ່າມາດຍ່າງໝົດມືອ້ີກ ເພື່ອໄປນາບ່ອນລາວເຄີຍໄດ້ຫາລ້ຽງຊີບ. ເມືອ່ກ່ອນ, ລາວ ບໍ່ສາມາດເຮັດນາຢູໄ່ກ້ໆ 
ບ້ານຂອງລາວ ຍ້ອນວ່າ ມີລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຫຼາຍໃນບໍລິເວນເນື້ອທີ່ດິນນາ. ທົ່ງນາຂອງລາວ ‘‘ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ເນີນພູເບື້ອງໜ້າພຸ້ນ” ຊຶ່ງເປັນບ່ອນ 
ໄກ້ ແລະ ປອດໄພກວ່າໝູ່ທີ່ລາວຊອກໄດ້.

ຄອບຄົວຂອງທ້າວ ແທ່ນ, ແມ່ນໜ່ຶງໃນຄອບຄົວທຸກຍາກກວ່າໝູ່ ຢູ່ບ້ານ ກວາງໂພ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ, ຊຶ່ງຖືກເລືອກເປັນບ່ອນເກັບກູ້ ລບຕ ໂດຍ 
ຜູ້ປະສານງານຊຸມຊົນ ຈາກອົງການ ແມັກ, ສົມທົບກັບອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ. ອົງການ ແມັກ ໄດ້ເກັບກູ້ເນື້ອທີ່ປູກເຂົ້າໃນເນື້ອທີ່ນາຂອງ 
ທ້າວ ແທ່ນ ໃນທ້າຍປີ 2007, ທີ່ຕັ້ງຢູ່ເຄິ່ງກີໂລແມັດຈາກເຮືອນຂອງລາວ, ຊຶ່ງໄດ້ພົບພໍ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກກວ່າ 20 ລູກ.  

ລາວເວົ້າວ່າ, “ໃນນັ້ນລະເບີດບົມບີມີຫຼາຍໜ່ວຍ. ໜຶ່ງໜ່ວຍທໍ່ກັບຂາຂອງຂ້ອຍ, ບໍ່ຮູ້ວ່າແມ່ນປະເພດໃດ, ແຕ່ວ່າຖືກຖີ້ມລົງຈາກຍົນໃນປາງ 
ສົງຄາມ; ປີກາຍນີ້ ຂ້ອຍໄດ້ເຮັດນາ ໄດ້ເຂົ້າ 20 ຖົງເຂົ້າເປືອກ (ລະຫວ່າງ 1,400 ກິໂລກຼາມ), ໄດ້ຫຼາຍກວ່າປີກ່ອນນີ້ ຫ້າ ຖົງ.” 

ນອກນັ້ນ, ທ້າວ ແທ່ນ ໄດ້ເວົ້າວ່າ: ຄອບຄົວຂອງລາວບໍ່ໄດ້ເດີນທາງໄປຫານາໄກອີກແລ້ວ, ຈຶ່ງມີເວລາຫວ່າງ, ຊຶ່ງໃຫ້ໂອກາດລາວໄປຂາຍ 
ແຮງງານໃຫ້ຜູ້ອື່ນເມື່ອຍາມເກັບກ່ຽວເຂົ້ານາ.

ຄວາມຊົງຈຳຂອງລາວຕໍ່ສົງຄາມຍັງຄົງຢູ່ຢ່າງຈະແຈ້ງ.

ລາວຈື່ຈຳວ່າ “ໃນປາງສົງຄາມຂ້ອຍຍັງເປັນຊາວນາຜູ້ໜຸ່ມນ້ອຍ, ພວກເຮົາເຄີຍໄດ້ໄປຫຼົບລີ້ຢູ່ໃນປ່າ, ໃນຖ້ຳ 
ຫຼື ໃນຂຸມຄອງ, ມັນແລ້ວແຕ່ສະພາບການ. ຫຼາຍໆຄັ້ງພວກເຮົາຖືກບັງຄັບໃຫ້ຢູ່ໃນຖ້ຳ ຍ້ອນວ່າ ຍົນໄດ້ມາ 
ຖີ້ມລະເບີດຕະຫຼອດທັງເວັນ ແລະ ຄືນ.”

ຄຳຈື່ຈຳອັນສຸດທ້າຍຕໍສ່ົງຄາມ, ລະເບີດບໍທັ່ນແຕກ ທີໄ່ດ້ຕົກຄ້າງຢາຍໃນທົວ່ບໍລິເວນເນື້ອທີ່ນາໃນທີສຸ່ດກໍ 
ໝົດໄປ.

ລາວໄດ້ເວົ້າຕື່ມວ່າ: “ວຽກທີ່ອົງການ ແມັກ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນພວກເຮົາ ແມ່ນເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍ. ປັດຈຸບັນ 
ພວກເຮົາຮູ້ສຶກປອດໄພດີກວ່າເກົ່າ.” 

ການສຶກສາກໍລະນີ ຂອງອົງການ MAG
  

“ໃນປາງສົງຄາມຂ້ອຍຍັງເປັນຊາວນາ ຜູ້ໜຸ່ມນ້ອຍ, 
ພວກເຮົາເຄີຍໄດ້ໄປຫຼົບລີ້ຢູ່ໃນປ່າ, ໃນຖ້ຳ ຫຼື 

ໃນຂຸມຄອງ, ມັນແລ້ວແຕ່ສະພາບການ. ຫຼາຍໆຄັ້ງ 
ພວກເຮົາຖືກບັງຄັບໃຫ້ຢູ່ໃນຖ້ຳ ຍ້ອນວ່າ 

ຍົນໄດ້ມາຖີ້ມລະເບີດຕະຫຼອດທັງເວັນ ແລະ ຄືນ.”

ລາວຈື່ຈຳວ່າ “ໃນປາງສົງຄາມຂ້ອຍຍັງເປັນຊາວນາຜູ້ໜຸ່ມນ້ອຍ, ພວກເຮົາເຄີຍໄດ້ໄປຫຼົບລີ້ຢູ່ໃນປ່າ, ໃນຖ້ຳ
ຫຼື ໃນຂຸມຄອງ, ມັນແລ້ວແຕ່ສະພາບການ. ຫຼາຍໆຄັ້ງພວກເຮົາຖືກບັງຄັບໃຫ້ຢູ່ໃນຖ້ຳ ຍ້ອນວ່າ ຍົນໄດ້ມາ

ຄຳຈື່ຈຳອັນສຸດທ້າຍຕໍສ່ົງຄາມ, ລະເບີດບໍທັ່ນແຕກ ທີໄ່ດ້ຕົກຄ້າງຢາຍໃນທົວ່ບໍລິເວນເນື້ອທີ່ນາໃນທີສຸ່ດກໍ

ລາວໄດ້ເວົ້າຕື່ມວ່າ: “ວຽກທີ່ອົງການ ແມັກ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນພວກເຮົາ ແມ່ນເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍ. ປັດຈຸບັນ
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ເສັ້ນທາງກ້າວໄປສູ່ 
ຄວາມປອດໄພ 2
ໃນ ສປປ ລາວ, ຂະແໜງການ ແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ໄດ້ພັດທະນາ 
ພາຍໃຕ້ເອກະສານແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ, ເອີ້ນວ່າ: 
“ເສັ້ນທາງກ້າວໄປສູ່ຄວາມປອດໄພ.” ແຜນຍຸດທະສາດສະບັບ 
ເດີມໄດ້ຖືກຮັບຮອງໂດຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃນປີ 2004, 
ໂດຍໄດ້ເລັງໃສ່ການສ້າງຕັ້ງສະຖາບັນການຈັດຕັ້ງພ້ອມທັງ 
ບັນດາກິດຈະກຳທີມີ່ຢູໃ່ນຂະແໜງການ ເຊັນ່: ການເກັບກູ,້ 
ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ ການສຶກສາ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ 
ຄວາມສ່ຽງໄພ, ທັງນີ້, ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ປັບປຸງ 
ປະສິດທິພາບ ແລະ ຜົນການກະທົບທັງໝົດ. ນອກນັ້ນ, ຍັງ 
ພະຍາຍາມກຳນົດທິດທາງໄລຍະຍາວນານ ແລະ ບັນດາກິດ 
ຈະການ ເພືອ່ປະຕິບັດແນໃສ່ການກຳຈັດໄພຂົ່ມຂູຈ່າກ ລບຕ 
ໃຫ້ໝົດສິ້ນໄປ ໃນ ສປປ ລາວ.

ໃນກາງປີ 2008, ໄດ້ຖືກທົບທວນ ແລະ ປັບປຸງແຜນຍຸດທະ 
ສາດ, ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການໃໝ່ ທີ່ໄດ້ຂະຫຍາຍ 
ຕົວດ້ານກິດຈະກຳ, ບັນດາອົງການຄູ່ຮ່ວມງານ, ການພັດທະນາ 
ແລະ ການປ່ຽນແປງໃໝ່ໃນທົ່ວຂະແໜງການຄະນະປະເມີນ 
ຜົນແບບເອກະລາດໄດ້ເຊັນສັນຍາກັບ ສປຊ ເພືອ່ການ 
ພັດທະນາໄດ້ດຳເນີນການປະເມີນຜົນທົວ່ຂະແໜງການ ລບຕ 
ໃນປີ 200810 ພ້ອມທັງສະໜອງບັນດາຂໍສ້ະເໜີແນະເພື່ອ 
ການປັບປຸງແກ້ໄຂບັນຫາໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນປີ 2009, 
ຄຄຊ ໄດ້ເລີມ້ຂະບວນການທົບທວນ ແລະ ປັບປຸງແຜນຍຸດ 
ທະສາດຢ່າງເປັນທາງການ, ໂດຍປັບປຸງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ 
ແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ.

ໂດຍໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືຈາກບັນດາອົງການຄູຮ່່ວມງານ 
ທັງໝົດ, ຄຄຊ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາ ເພື່ອສົນທະນາ 
ແລກປ່ຽນຂ້ໍຄິດເຫັນກ່ຽວກັບເນ້ືອໃນຂອງແຜນຍຸດທະສາດໃໝ່. 
ຫ້ອງການ ຄຄຊ ໄດ້ສັງລວມຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ໄດ້ຮ່າງແຜນ 
ຍຸດທະສາດແລ້ວນຳໄປແຈກຢາຍຄືນໃໝ່ ເພ່ືອໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນ 
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງປະກອບຄຳຄິດເຫັນ,ໃນທີ່ສຸດກໍໄດ້ຮ່າງສຸດທ້າຍ: 
‘‘ເສັ້ນທາງກ້າວໄປສູ່ຄວາມປອດໄພ 2”, ທີ່ຈະນຳສະເໜີຕໍ ່
ຄຄຊ ເພື່ອພິຈາລະນາຮັບຮອງ. 

‘‘ເສັ້ນທາງກ້າວໄປສູ່ຄວາມປອດໄພ 2” ຜົນຂອງຂະບວນການ 
ເຈລະຈາຢ່າງເປີດເຜີຍ ແລະ ການຮ່ວມໄມ້ຮ່ວມມືຈາກ 
ອົງການຄູຮ່່ວມງານທັງໝົດ. ການຄົນ້ຄິດແບບລວມໝູ່ໄດ້ 
ກຳນົດວິໄສທັດຂອງຍຸດທະສາດຢ່າງເປັນເອກະສັນ, ຊຶ່ງມີ 
ລັກສະນະໄຝ່ສູງ ແຕ່ຈະບັນລຸຜົນໄດ້, ພ້ອມທັງເປົ້າໝາຍ, 
ຄາດໝາຍ ແລະ ກິດຈະການທີສ່່ອງແສງເຖິງຄວາມເປັນຈິງ 
ທາງປະຕິບັດງານ, ເພື ່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ 
ໃນລະດັບບ້ານ ແລະ ສົ່ງເສີມກຳລັງແຮງ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມ 
ແຂງໃນຄວາມເປັນເຈົ້າການແລະຄວາມສາມາດລະດັບຊາດ.

ວິໄສທັດທາງຍຸດທະສາດໃໝ່ຂອງ ‘‘ເສັ້ນທາງກ້າວໄປສູ່ຄວາມ 
ປອດໄພ 2” ຮຽກຮ້ອງໃຫ້...

“… ສປປ ລາວ ປອດຈາກໄພຂົ່ມຂູ່ຂອງ ລບຕ, ບ່ອນທີ່ບຸກຄົນ ແລະ 
ຊຸມຊົນດຳລົງຊີວິດໃນສະພາບແວດລ້ອມປອດໄພ, ຕັ້ງໜ້າປະກອບ 
ສ່ວນໃນການພັດທະນາ, ບ່ອນທີ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ ຖືກ 
ເຊື່ອມຍົງຢ່າງເຕັມສ່ວນເຂົ້າສັງຄົມ ແລະ ຄວາມຕ້ອງຂອງພວກເຂົາ 
ຖືກແກ້ໄຂ”. 

ຈຸດປະສົງທາງຍຸດທະສາດ ຄື: ພາຍໃນໄລຍະ 10 ປີຈະຫຼດຸຜ່ອນຜົນ 
ການກະທົບດ້ານມະນຸດສະທຳ ແລະ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ລົງໃນລະ 
ດັບທີ່ບັນດາສະຖາບັນການຈັດຕັງ້ລາວສາມາດຈັດການບໍລິຫານແບບ 
ຍືນຍົງໄດ້, ຊຶ່ງຍັງເປັນສິງ່ທ້າທາຍທີກ່່ຽວພັນກັບການປົນເປືອ້ນຈາກ 
ລບຕ. 

ບັນດາ 6 ເປົ້າໝາຍຫຼັກ ໄດ້ 
ເຫັນດີຮ່ວມກັນດັງຕໍ່ໄປນີ້:

ຫຼຸດຜ່ອນ ຈຳນວນຜູ້ຖືກບາດເຈັບລົ້ມຕາຍ ຈາກ 300 ລົງຕໍ່າ 1. 

ກວ່າ 75 ຄົນຕໍ່ປີ 

ຮັບປະກັນການປິ່ນປົວທາງການແພດ ແລະ ການຟຶນ້ຟູໃຫ້ແກ່ 2. 

ບັນດາຜູ້ລອດຊີວິດທຸກຄົນ, ໂດຍສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ບັງຄັບຕ່າງໆ
ຂອງສົນທິສັນຍາ

ປົດປ່ອຍເນືອ້ທີດ່ິນບຸລິມະສິດ ແລະ ດຳເນີນການເກັບກູໂ້ດຍ 3. 

ສອດຄ່ອງກັບບັນດາມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ແລະ ຂໍ້ບັງຄັບ 
ຕ່າງໆຂອງສົນທິສັນຍາ

ຮັບປະກັນການນຳພາ, ການປະສານງານ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 4. 

ແຜນງານແຫ່ງຊາດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ

ສ້າງຄວາມສາມາດແຫ່ງຊາດ ແບບຍືນຍົງໂດຍເຊື່ອມສານ 5. 

ຢ່າງເຕັມສ່ວນເຂົ້າເປັນພາກສ່ວນຂອງລັດຖະບານ

ປະຕິບັດຕາມບັນດາຂໍ້ບັງຄັບຂອງສົນທິສັນຍາສາກົນ.6. 

ເພືອ່ກວດກາຕິດຕາມ ແລະ ວັດແທກຄວາມຄືບໜ້າປະຈຳປີ, ຈະສ້າງ 
ແຜນວຽກປະຈຳປີ ຂອງທົ່ວຂະແໜງການໂດຍຈະເລີ້ມຂຶ້ນແຕ່ປີ 2010 
ນີ້. ສິ່ງນີ້ຈະເປັນເຄື່ອງມືນຳໃຊ້ໃນການວາງແຜນກິດຈະກຳປະຈຳປີ 
ພ້ອມທັງວັດແທກຜົນສຳເລັດໂດຍສາມາດກວດກາຄວາມຮັບຜິດຊອບ 
ແລະ ແບບທັນສະໄໝ. ມັນຈະຊ່ວຍໃນການຊີ້ແນະທິດທາງນະໂຍ 
ບາຍໃນຕໍ່ໜ້າ, ການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນ,ການຈັດບຸລິມະສິດ ແລະ 
ການສ້າງຍຸດທະສາດດ້ວຍ.
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ໃນເວລາຂຽນບົດລາຍງານນີ້, ເສັ້ນທາງກ້າວໄປ 
ສູ່ຄວາມປອດໄພ 2 ກຳລັງລໍຖ້າການພິຈາລະນາ 
ຮັບຮອງໂດຍປະທານ ຄຄຊ. ຈາກນັນ້, ນາຍົກ 
ລດັຖະມນົຕ ີຈະອອກຂໍຕົ້ກລົງຮບັຮອງ ແລະ ມັນຈະ 
ກາຍເປັນແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງຂະແໜງການ 
ແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ.

ບັນດາສົນທິສັນຍາ  
ສາກົນ 
ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ການເກືອດຫ້າມ 
ລະເບີດບົມບີ
ຈຸດປະສົງ: ໂດຍທົ່ວໄປເພື່ອຫ້າມການນຳໃຊ້ ແລະ ສະສົມ 
ລະເບີດບົມບີ ທີ່ເປັນສາເຫດຂອງການເຈັບປວດທີ່ຍອມຮັບ 
ບ່ໍໄດ້ຕ່ໍພົນລະເຮືອນພ້ອມທັງຄ້ໍາປະກັນນະໂຍບາຍອັນເໝາະສົມ 
ໃນການປິ່ນປົວ ແລະ ຟຶ້ນຟູແກ່ບັນດາຜູ້ລອດຊີວິດ ແລະ ການເກັບກູ ້
ເນື້ອທີ່ ທີ່ມີການຕົກຄ້າງຈາກ ລບຕ.

ອີງຕາມກອງປະຊຸມສຸດຍອດປະຫວັດການທ່ີກຸງ ອົດສ໌ໂລ ປີ 2008, ຊຶ່ງ 
ສປປ ລາວ ໄດ້ເປັນຜູທ້ີສອງຫຼງັຈາກ ນ໋ອກແວ ເຈົ້າພາບໃນການລົງນາມ 
ຮັບຮອງສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ການເກືອດຫ້າມ ລະເບີດບົມບີ; ຈາກນັນ້, 
ລັດຖະບານ ລາວ ໄດ້ສະແດງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ໂດຍໄວໃນການ 
ໃຫ້ສັດຕະຍະບັນສົນທິສັນຍາດັງ່ກ່າວ.ໃນວັນທີ 18 ມີນາ 2009, ລັດຖະບານ 
ລາວ ໄດ້ຍືນ່ສານການໃຫ້ສັດຕະຍະບັນໃນລະດັບປະເທດທີຫ້າຕໍຫ່້ອງການໃຫຍ່ 
ສປຊ ທີ່ກຸງ ນິວຢ໋ອກ

ໃນເວລາການລົງນາມ, ລັດຖະບານໄດ້ແຈ້ງເຈດຈຳນົງຂອງຕົນໃນການເປັນເຈົ້າພາບ 
ຈັດກອງປະຊຸມລັດພາຄີຄ້ັງທີໜ່ຶງ, ຫັຼງຈາກສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ການເກືອດຫ້າມ ລະເບີດ 
ບົມບີ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຕາມກົດໝາຍສາກົນ. ໃນເດືອນ ຕຸລາ 2009, ສປຊ ໄດ້ເປີດວາລະ 
ກອງປະຊຸມພິເສດ ກ່ຽວກັບ ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ການເກືອດຫ້າມ ລະເບີດບົມບີ, ຊຶ່ງ 
ປະເທດ ໄອແລັນ ໄດ້ອອກສຽງສະໜັບສະໜູນຂໍ້ສະເໜີຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ໃນທີ່ສຸດ 
ປະເທດລາວ ກໍໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໃຫ້ເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ພ້ອມທັງ 
ຈະເປີດສາກໃນການເປັນປະ ທານຂອງສົນທິສັນຍາດ້ວຍ.

ຕະຫຼອດປີ 2009, ຈຳນວນປະເທດທີໃ່ຫ້ສັດຕະຍະບັນໄດ້ເພີມ້ຂຶນ້ເຖິງ 26 ໃນທ້າຍປີ ແລະ 
103 ໄດ້ເຊັນຮັບຮອງແລ້ວ, ສົນທິສັນຍາກໍໄກ້ໆທີຈ່ະກາຍເປັນກົດໝາຍສາກົນ. ເປັນທີຄ່າດໄວ້ 
ລ່ວງໜ້າວ່າ:ໃນຕົນ້ປີ 2010 ຈະມີປະເທດທີ 30 ໄປຍືນ່ສານການໃຫ້ສັດຕະຍະບັນ. ຫຼງັຈາກ 
ຫົກ ເດືອນ ສົນທິສັນຍາກໍຈະກາຍເປັນກົດໝາຍສາກົນ, ຕໍ່ມາພາຍໃນບໍ່ເກີນໜຶ່ງປີຫຼັງຈາກມີຜົນ 
ບັງຄັບໃຊ້, ຈຶ່ງຈະຕ້ອງຈັດກອງປະຊຸມລັດພາຄີຂຶ້ນ (ເບິ່ງແຜນວາດ 1).

ແຜນວາດ 1: ຂະບວນການ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ຂອງ ສົນທິສັນຍາ
courtesy of http://www.clusterconvention.org/pages/pages_i/ib_fromadoption.html

ກອງປະຊຸມ
ລັດພາຄີ ຄັ້ງທີ່1ຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນລົງນາມ

ທີ່ນະຄອນຫຼວງທີ່ນະຄອນຫຼວງ
ອົສໂລ 3 ທັນວາອົສໂລ 3 ທັນວາ
ສປຊ ນິວຢອກ

ໂດຍແຕ່ລະໂດຍແຕ່ລະ
ປະເທດປະເທດ
ນຳສະເໜີໃຫ້
ສປຊ

6 ເດືອນ ພາຍຫຼັງ
30 ປະເທດໃຫ້30 ປະເທດໃຫ້
ສັດຕະຍະບັນ

12 ເດືອນ ພາຍຫຼັງ
ສົນທິສັນຍາສົນທິສັນຍາ
ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້
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ລັດຖະບານ ລາວ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນຂະບວນການຢ່າງຫ້າວຫັນ 
ໃນສົກປີ 2009 ໂດຍຄາດກະວ່າ ຕົນຈະໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃຫ້ 
ເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມລັດພາຄີ ຄັ້ງທີໜຶ່ງ. ລັດຖະບານ 
ໄດ້ແຕ່ງຕັງ້ຄະນະກຳມະການຈັດຕັງ້ກອງປະຊຸມ ໂດຍການ 
ເປັນປະທານ ຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າ ການກະຊວງການຕ່າງປະ 
ເທດ, ທີເ່ປັນຜູນ້ຳໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງ ແລະ ດຳເນີນກອງປະຊຸມ 
ຕ່າງໆ, ພ້ອມທັງເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມຢູ່ຕ່າງປະເທດພ້ອມກັບ 
ບັນດາປະເທດຮ່ວມພາຄີຕົ້ນຕໍຂອງສົນທິສັນຍານັ້ນ. ໃນທ້າຍ 
ປີ 2009, ກອງປະຊຸມພາຍໃນປະເທດໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ 
ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ເພື ່ອຈະໃຫ້ກອງປະຊຸມລັດພາຄີ 
ສົນທິສັນຍາປະສົບຜົນສຳເລັດເທົ່າທີ່ຄວນ.

ນອກນັ ້ນ, ການກະກຽມໄດ້ເລີ ້ມຂຶ ້ນຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງ 
ຕ້ອງການຕົນ້ຕໍ ໃນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ບັງຄັບທາງສົນທິ 
ສັນຍາ. ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຈຸດພົວພັນສຳລັບ 
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການປະຕິບັດຂໍ້ບັງຄັບ, ໂດຍມີ 
ຄຄຊ ໃນຖານະເປັນເສນາທິການ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ 
ອັນສຳຄັນຕໍ່ກົນໄກຄະນະກຳມະການຈັດຕັ້ງພາຍໃນກະຊວງ 
ການຕ່າງປະເທດ.

ສຳລັບ ລັດຖະບານປະເທດພາຄີ, ບັນດາຂໍ້ບັງຄັບຕົ້ນຕໍຂອງ 
ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ການເກືອດຫ້າມ ລະເບີດບົມບີ ມີຄື:

ເກັບກູ້ເນື້ອທີ່ທັງໝົດທີ່ໜ້າສົງໄສປົນເປື້ອນຈາກລະເບີດ  J

ບົມບີ ແລະ ລະເບີດບົມບີ ພາຍໃນໄລຍະ 10 ປີ, ຊຶງ່ 
ສົນທິສັນຍາຖືກບັງຄັບໃຊ້ສຳລັບລັດພາຄີນັ້ນ. ບ່ອນໃດ 
ທີ່ປະຕິບັດບໍ່ໄດ້, ບັນດາລັດທີ່ຖືກກະທົບກະເທືອນ 
ສາມາດຍື່ນຂໍຕໍ່ເວລາອີກ 5 ປີ.

ດຳເນີນການສຶກສາ ເພື່ອຫຼດຸຜ່ອນຄວາມສ່ຽງເພືອ່ຮັບ  J

ປະກັນການປູກຈິດສຳນຶກຂອງພົນລະເຮືອນທີດ່ຳລົງ 
ຊີວິດພາຍໃນບັນດາເຂດປົນເປື້ອນຈາກລະເບີດບົມບີ.

ແຕ່ງຕັງ້ຈຸດພົວພັນພາຍໃນລັດຖະບານ ເພືອ່ການຊ່ວຍ  J

ເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ.

ເກັບກຳຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວພັນ ແລະ ໜ້າເຊືອ່ຖືກ່ຽວກັບຜູຖື້ກ  J

ເຄາະຮ້າຍຍ້ອນ ລະເບີດບົມບີ, ພ້ອມທັງໃຫ້ການ 
ຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ, ລວມທັງການປິ່ນປົວ 
ທາງແພດ, ການຟື້ນຟູ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນທາງ 
ຈິດໃຈ, ກໍຄືສະໜອງການເຊື່ອມໂຍງທາງເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມ ຂອງພວກເຂົາ.

ບັນດາຂໍ້ບັງຄັບເຫຼົາ່ນັ້ນ ໄດ້ກາຍເປັນສິ່ງທ້າທາຍໃຫຍ່ປະການ 
ໜຶ່ງ, ຊຶ່ງລັດຖະບານ ຈະຕ້ອງຂົນຂວາຍບັນດາຜູ້ໃຫ້ທຶນເຂົ້າເປັນ 
ຄູ່ຮ່ວມງານ ເພື່ອພະຍາຍາມບັນລຸຜົນສຳເລັດ.  

ບົດຊ້ອນທ້າຍ: ບົດສັງລວມຫຍໍ້ ຂອງ ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ 
ການເກືອດຫ້າມ ລະເບີດບົມບີ (ໜຶ່ງໜ້າ).

ສົນທິສັນຍາ ກ່ຽວກັບ ສິດທິ ຂອງ ຄົນພິການ
ຈຸດປະສົງ: ເພື່ອສົ່ງເສີມ, ປົກປ້ອງ ແລະ ຮັບປະກັນການຊົມໃຊ ້
ບັນດາສິດທິມະນຸດຢ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະ ເທົາ່ທຽມກັນພ້ອມ 
ດ້ວຍອິດສະຫຼະພາບອັນພື້ນຖານ ໂດຍຄົນພິການທັງໝົດ, 
ພ້ອມທັງສົ່ງເສີມການນັບຖື ໃນກຽດສັກສີຂອງພວກເຂົາດ້ວຍ.

ສປປ ລາວ ໄດ້ລົງນາມສົນທິສັນຍາ ໃນວັນທີ 15 ມັງກອນ 
2008 ແລະ ໄດ້ຍື່ນສານການໃຫ້ສັດຕະຍະບັນ ໃນວັນທີ 25 
ກັນຍາ 2009. ສົນທິສັນຍານີ້ ມີຄວາມກ່ຽວພັນສຳຄັນ ໂດຍ 
ສະເພາະ ຕໍ່ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ຈາກກິດຈະກຳ 
ລບຕ. ກດົໝາຍພາຍໃນຈະຕອ້ງຖກືດັດແກ ້ເພື່ອຈະເຊື່ອມສານ 
ຂໍ້ບັງຄັບທາງສົນທິສັນຍາເຂົ້າໃນອຳນາດທາງຕຸລາການພາຍ 
ໃນ. ຂະບວນການໄດ້ເລີມ້ຂຶນ້ໂດຍລົງມືດັດແກ້ດຳລັດນາຍົກ 
ກ່ຽວກັບ ‘‘ກຳມາທິການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄົນພິການ” ໃນເດືອນ 
ກັນຍາ 2009. ດຳລັດສະບັບນີ້, ຊຶ່ງປ່ຽນແທນສະບັບທີ່ໄດ້ສ້າງ 
ໃນ 1995, ໄດ້ສືບຕໍ່ມອບໝາຍໃຫ້ການຈັດຕັ້ງກ່ຽວຂ້ອງທີ່ມີຢູ່, 
ພ້ອມທັງກຳນົດເປັນຈຸດພົວພັນໃນການເຊື່ອມສານພາຍໃນ 
ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາກ່ຽວກັບສິດທິຂອງຄົນພິການ. 

ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຂອງ ອົງການ ໂຄປ (ສະຫງວນຮູບພາບ: ໂດມີນີກ໌ ວິວກີສຼ)
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ສະນັ້ນ, ມັນຈະມີບົດບາດໃນການອອກຂໍກ້ຳນົດກົດລະບຽບ 
ເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ບັງຄັບຂອງສົນທິສັນຍາ. 
ສິງ່ສຳຄັນ, ຂະແໜງການຍ່ອຍການຊວ່ຍເຫຼືອຜູຖື້ກເຄາະຮ້າຍ
ໃນ ສປປ ລາວ ສາມາດເຮັດໃຫ້ຍຸດທະສາດຂອງຂະແໜງຍ່ອຍ 
ສອດຄ່ອງລົງຕົວກັບບັນດາຫຼກັການຂອງສົນທິສັນຍາ, ບົນພື້ນ 
ຖານການເຊື່ອມຊືມໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລັດຖະບານ 
ລາວ ເພື່ອປະຕິບັດຂໍ້ບັງຄັບຕ່າງໆຂອງສົນທິສັນຍາ.

(ບົດສັງລວມໜຶ່ງໜ້າ ຂອງສົນທິສັນຍາ ແລະ ດຳລັດນາຍົກ 
ລັດຖະມົນຕີ ເປັນບົດຊ້ອນທ້າຍ ຂອງບົດລາຍງານ ປະຈຳປີ 
2009).

ສົນທິສັນຍາ ຕ້ານ ລະເບີດຝັງດິນ - ສັງຫານ 
ບຸກຄົນ (ສົນທິສັນຍາ ອົດຕາວາ)
ຈຸດປະສົງ: ໂດຍທົ່ວໄປເພື່ອເກືອດຫ້າມການນຳໃຊ້, ການສ້າງ 

ກອງສະສົມ, ການຜະລິດ, ການຖ່າຍໂອນລະເບີດ 
ຝັງດິນ-ສັງຫານບຸກຄົນ.

ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ສືບຕໍ່ມີ 
ສ່ວນຮ່ວມໃນຂະບວນການສົນທິ 
ສັນຍາເພືອ່ຫ້າມການນຳໃຊ້, ການ 
ສ້າງກອງສະສົມການຜະລິດ ແລະ 
ການຖ່າຍໂອນ, ພ້ອມທັງການທຳ 
ລາຍ, ເວົ ້າອີກຢ່າງໜຶ ່ງຄືສົນທິ  

ສັນຍາ ອົດຕາວາ, ໂດຍເຂົາ້ຮ່ວມ 
ກອງປະຊຸມປັບປຸງສົນທິສັນຍາ ຄັ້ງທີ 
ສອງ ໃນປີ 2009. ໃນກອງປະຊຸມນັ້ນ, 
ສປປ ລາວ ໄດ້ລາຍງານການກະກຽມ 
ໃນການປະຕິບັດຂໍບັ້ງຄັບຂອງສົນທິ 

ສັນຍາ ອົດຕາວາ ລວມທັງຄວາມ 
ພະຍາຍາມລະດັບຊາດ ໃນການ 
ເກັບກູລ້ະເບີດຝັງດິນ, ການຈັດ 
ສຳມະນາສົ ່ງເສີມສະຕິສຳນຶກຕໍ  ່
ສົນທິສັນຍາ, ການຊຸກຍູ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ 
ທະຫານໃຫ້ປະຕິບັດຕາມພ້ອມທັງ 
ໄດ້ໂວດອອກສຽງເຫັນພ້ອມໃນ 

ກອງປະຊຸມໃຫ້ສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບສົນທິສັນຍາ. ສິ່ງສຳ 
ຄັນແມ່ນໄດ້ກ່າວຢ້ຳຄືນການຮ່າງບົດລາຍງານແບບສະໝັກ 
ໃຈຕາມມາດຕາ 7 ເພື່ອຈະຊ່ວຍໃຫ້ຊາວໂລກເຂົ້າໃຈສະພາບ 
ຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ຄວາມຕັ້ງໃຈຢ່າງສູງຂອງ ສປປ ລາວ12. 
ນອກນັ້ນ, ສປປ ລາວ ຍັງໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ຕົນ 
ຈະສາມາດເຂົ້າເປັນພາຄີສົນທິສັນຍາ ອົດຕາວາ ໃນຊຸມປີຕໍ່ 
ໜ້ານີ້, ພ້ອມທັງແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ຕົນອາດຈະຕ້ອງການໆຊ່ວຍ
ເຫຼືອສາກົນເພື່ອສາມາດປະຕິບັດນິຕິກຳສາກົນຢ່າງເຕັມສ່ວນ.

(ບົດສັງລວມຫຍ້ໍ ຂອງ ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ການເກືອດຫ້າມ 
ລະເບີດຝັງດິນ-ສັງຫານບຸກຄົນ ເປັນບົດຊ້ອນທ້າຍ ຂອງ 
ບົດລາຍງານ ປະຈຳປີ 2009)

ສົນທິສັນຍາ ເກືອດຫ້າມ ອາວຸດທຳມະດາ 
ໃດໜຶ່ງ
ຈຸດປະສົງ: ພະຍາຍາມຫ້າມ ຫຼື ຈຳກັດການນຳໃຊ້ອາວຸດທຳ 
ມະດາໃດໜຶ່ງ ທີ່ຖືວ່າສ້າງການບາດເຈັບສາຫັດເກີນຄວນ ຫຼື 
ທີ່ສ້າງປະກົດຜົນແບບບໍ່ຈຳແນກເປົ້າໝາຍ.

ສປປ ລາວ ໄດ້ລົງນາມສົນທິສັນຍາສະບັບນີ້ ພ້ອມທັງອະນຸ 
ສັນຍາເພີ້ມ, ໄດ້ຍືນ່ສານເຂົາ້ເປັນພາຄີ ໃນວັນທີ 3ມັງກອນ 
1983. ສົນທິສັນຍາສະບັບນີ້ ໄດ້ກາຍເປັນກົດໝາຍສາກົນ 
ແລ້ວ ແລະ ສປປ ລາວ ກໍໄດ້ສືບຕໍ່ເຮັດບົດລາຍງານການປະຕິ 
ບັດຂໍ້ບັງຄັບຕໍ່ສົນທິສັນຍາສະບັບນີ້. ແຕ່ ສປປ ລາວ ຍັງບໍ່ໄດ້ 
ລົງນາມ ຫຼື ເຂົາ້ເປັນພາຄີອະນຸສັນຍາ V ກ່ຽວກັບອາວຸດເສດ 
ເຫຼືອສົງຄາມເທື່ອ.

ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ 
ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ/ລະເບີດຝັງດິນ 
(ຄຄຊ) ທີ່ ສປປ ລາວ
ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ/ 
ລະເບີດຝັງດິນ (ຄຄຊ) ຢູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນສະຖາບັນແຫ່ງລັດ 
ໜຶ່ງ, ຊຶ່ງໄດ້ສ້າງຕັ້ງໃນ 2004 ແລະ ເລີ້ມປະຕິບັດງານແຕ່ເດືອນ 
ເມສາ 2006, ໂດຍມີບົດບາດປະສານງານໃນການບໍລິຫານ 
ຈັດການທ່ົວຂະແໜງການ ແລະ ຮັບຜິດຊອບໃນຕ່ໍກິດຈະການຄື:

ການຢັ້ງຢືນຮັບຮອງການປະຕິບັດງານ J

ການປະສານບັນດາກິດຈະກຳການປະຕິບັດງານ J

ການສະໜອງທິດທາງຍຸດທະສາດ ແລະ ການສ້າງ  J

ນະໂຍບາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ການເພີ້ມຂີດຄວາມສາມາດ ລະດັບບຸກຄົນ ແລະ   J

ສະຖາບັນການຈັດຕັ້ງພາຍໃນຂະແໜງການ

ຈັດການບໍລິຫານແລະວິໄຈຂໍ້ມູນ J

ການຄໍ້າປະກັນຄຸນນະພາບຂອງການປະຕິບັດງານ  J

ທັງໝົດ

ການສະໜັບສະໜູນ ສົນທິສັນຍາສາກົນ. J

ຄຄຊ ເປັນອົງການລະຫວ່າງກະຊວງລະດັບສູງປະກອບດ້ວຍ 
ບັນດາຕົວແທນຈາກ 9 ກະຊວງ ຄື: ກຳສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, 
ປ້ອງກັນປະເທດ, ສຶກສາທິການ, ການຕ່າງປະເທດ, ສາທາ 
ລະນະສຸກ, ຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ວັດທະນະທຳ, ແຮງງານ ແລະ 
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ແຜນການ 
ແລະ ການລົງທຶນ.

ຫ້ອງການ ຄຄຊ ປະຕິບັດບົດບາດເປັນເສນາທິການ ແລະ 
ສະໜັບສະໜູນ ຄຄຊ ພ້ອມທັງຈັດຕັງ້ປະຕິບັດກິດຈະກຳຂອງ 
ການປະຕິບັດງານ.

ຄຄຊ ເປັນຄູຮ່່ວມງານກັບ ສປຊ ເພືອ່ການພັດທະນາ ແລະ 
ຍັງສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການ ສປຊຕ່າງໆ.
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ກະຊວງ ປ້ອງກັນປະເທດ

ກະຊວງ ການເງິນ

ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ

ກະຊວງ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ

ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ

ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ,
ຫົວໜ້າຝ່າຍນະໂຍບາຍ, 

ບໍລິຫານ ແລະ ມາດຕະຖານ

ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ,
ຫົວໜ້າພະແນກ ຝ່າຍປະຕິບັດງານ

ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ
ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ໜ່ວຍງານສຶກສາ
ຄວາມສ່ຽງໄພຈາກ ລບຕ

ໜ່ວຍງານຊ່ວຍເຫຼືອ
ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ

ໜ່ວຍງານ
ກວດກູ້

ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ
ຄຸນນະພາບ

ໜ່ວຍງານ
ປະຊາສຳພັນ

ໜ່ວຍງານ
ສະໜອງ-ຈັດຊື້

ໜ່ວຍງານ
ການເງິນ

ໜ່ວຍງານ
ບໍລິຫານ

ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຄຄຊ

ຄຄຊ
ໂດຍພະນະທ່ານ

ຮອງນາຍົກເປັນປະທານ ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

ກະຊວງ ຖະແຫຼງຂ່າວ 
ແລະ ວັດທະນະທຳ

ກະຊວງ ແຜນການ 
ແລະ ການລົງທຶນ

ກະຊວງ ສຶກສາທິການ

ກະຊວງ ປ້ອງກັນຊາດກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ແຜນວາດ 2: ໂຄງສ້າງອົງການຈັດຕັ້ງ ຂອງ ຫ້ອງການ ຄຄຊ

ຫ້ອງການ ຄຄຊ: 
ໜ່ວຍງານຕ່າງໆ 
ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະຖານ
ບໍລິຫານ, ການເງິນ ແລະ ສະໜອງ-ຈັດຊື້
ໜ່ວຍງານເຫຼົາ່ນີ້ ຮັບຜິດຊອບດ້ານການບໍລິຫານ ແລະ ການ 
ຈັດຕັ້ງຂອງ ຄຄຊ ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ, ພ້ອມທັງ 
ສະໜັບສະໜູນໜ່ວຍງານອືນ່ໆ ເພືອ່ເຮັດສຳເລັດໜ້າທີຂ່ອງ 
ພວກເຂົາ.

ໜ່ວຍງານປະຊາສຳພັນ
ໜ່ວຍງານປະຊາສຳພັນຂອງ ຄຄຊ ມີໜ້າທີ່ສື່ສານວຽກງານ 
ຕ່າງໆຂອງ ຄຄຊ ກັບບັນດາໜ່ວຍງານ, ອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນໆ 
ແລະ ທົ່ວຂະແໜງການ ລບຕ, ເພື່ອແນໃສ່ສົ່ງເສີມຄວາມເຂົ້າ 
ໃຈທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ, ບັນຫາຂອງ ລບຕ ໃນ ສປປ ລາວ 
ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ/ລະເບີດຝັງດິນ.  

ໜ່ວຍງານນີ້ ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນໃນປີ 2008 ໂດຍໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ຢ່າງມ ີ
ປະສິດທິພາບ ແລະ ໄດ້ສືບຕໍ່ເຮັດບົດບາດເປັນຈຸດພົວພັນໃນ 
ຂະແໜງການຂໍ້ມູນຂ່າວ.

ນອກຈາກໄດ້ປັບປຸງການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວ ຂອງ ຄຄຊ ພ້ອມ 
ທັງອຸປະກອນສື່ຕ່າງໆ, ລວມທັງການຈັດພີມເນື້ອໃນຂອງສົນທ ິ
ສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ການເກືອດຫ້າມ ລະເບີດບົມບີ ທັງພາສາລາວ 

ຕະຫຼອດສົກປີ 2009, ຫ້ອງການ ຄຄຊ ມີພະນັກງານປະຈຳ 
34 ຄົນ ແລະ ຊ່ຽວຊານສາກົນ 7 ຄົນທີ່ຄອຍໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ 
ໂດຍໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານວິຊາການ.

ໂຄງສ້າງຫ້ອງການ ຄຄຊ ແບ່ງເປັນ ສາມ ພາກສ່ວນຄື: ຄະນະ 
ບໍລິຫານງານ, ພະແນກນະໂຍບາຍບໍລິຫານ ແລະ ມາດຕະຖານ 
ແລະ ພະແນກປະຕິບັດງານ. ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງຮອງ 
ຄະນະອຳນວຍການສອງທ່ານມີໜ່ວຍງານຕ່າງໆ. ແຜນວາດ 
ໃນຂ້າງລຸ່ມນີ້ສະແດງໂຄງສ້າງຂອງຫ້ອງການ ຄຄຊ.

ແຕ່ລະໜ່ວຍງານໄດ້ສືບຕໍ່ຈັດການບໍລິຫານວຽກງານຂອງຕົນ 
ຢ່າງມີຜົນສຳເລັດ ຕະຫຼອດປີ 2009, ພ້ອມທັງໄດ້ສະໜອງ 
ບົດບາດສະໜັບສະໜູນອັນມີຄຸນຄ່າຕໍບ່ັນດາໂຄງການຕ່າງໆ 
ຂອງ ຄຄຊ.

ແລະ ພາສາອັງກິດ; ນອກນັ້ນ, ຍັງເຮັດໜ້າທີ່ປະສານງານກັບ 
ບັນດາຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ ລາຍງານຕໍ່ລັດຖະບານ; ໃນຕົວຈິງແລ້ວ 
ໜ່ວຍງານນີ ້ ເຮັດໜ້າທີ່ບໍລິຫານໂຄງການໂດຍສ້າງບົດລາຍ 
ງານ ແລະ ສະໜັບສະໜູນໜ່ວຍງານອື່ນໆຂອງ ຄຄຊ.

ໜ່ວຍງານຍັງຊ່ວຍປະສານງານໃນຫຼາຍເຫດການສຳຄັນພາຍ 
ໃນປີນີ້ ລວມທັງການຈັດວັນ ສປຊ ເພື່ອລະນຶກເຖິງກິດຈະການ 
ລບຕ/ລະເບີດຝັງດິນ, ພ້ອມທັງການວາງສະແດງ ແລະ ຈັດ 
ຄອນເຊີດ ທີສູ່ນວັດນະທຳແຫ່ງຊາດ, ການສຳມະນາຫຼາຍຄັງ້ 
ໃນການທົບທວນ ແລະ ປັບປຸງແຜນຍຸດທະສາດຂອງຂະແໜງ 
ການ ລບຕ, ກອງປະຊຸມ-ກຸມ່ວຽກຂະແໜງການ ລບຕ, ກອງ 
ປະຊຸມ ຄຄຊ ແລະ ໄດ້ຊ່ວຍກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດ ີ



16

ການສັງຄົມ ໃນການຈັດກອງປະຊຸມທົບທວນ 12 ປີແຫ່ງ 
ກິດຈະການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ.

ໜ່ວຍງານປະຊາສຳພັນ ຍັງດຳເນີນການສຳມະນາລະດັບທ້ອງ 
ຖິ່ນຫຼາຍຄັ້ງໂດຍມີຈຸດປະສົງຕ່າງໆເຊັ່ນ ສ້າງເຄືອຂ່າຍສື່ຂ່າວ 
ທາງການທົ່ວປະເທດສະເພາະບັນຫາ ລບຕ, ເຜີຍແພ່ບົດບາດ 
ແລະ ໜ້າທີ ່ ຄຄຊ ໃຫ້ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີລ່ະດັບແຂວງ ແລະ  
ເມືອງ, ກອງປະຊຸມນັກຂ່າວ ເພື່ອໃຫ້ມວນຊົນຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົາ້ 
ໃຈຜົນກະທົບຈາກ ລບຕ.

ຂັ້ນຕອນການຢັ້ງຢືນຮັບຮອງ ອົງການປະຕິບັດງານຕ່າງໆ
 

ຢ້ັງຢືນຮັບຮອງຢ່າງເຕັມສ່ວນ ບັກເຕັກ,ມິນເຊິດສ໌,ໂຟນິກສ໌(ພີຊີແອັນລ໌),ແອັບແອັດສ໌ດີ 
ຢ້ັງຢືນຮັບຮອງຊົ່ວຄາວ   ,ແອັມແອັມຈີ,ແອັນລ໌ພີເອ,ໂຊດີ,ບີແອັດສ໌ແອັນ*,ພີດີ 

 ກຳລັງຢູ່ໃນຂະບວນການ ຄກລ,ແມັກ,ເຫັດໄອບີ,  
ກະກຽມການປະຕິບັດ   ບ/ສແອັດສ໌ບີເຫັດ * 
ຍັງບໍ່ທັນຍ່ືນຂໍ  ກອງທັບລາວ 

* ອົງການປະຕິບັດງານລາວ ເພື່ອເກັບກູ້ແບບທຸລະກິດ

ຕາຕະລາງ 4: ການຄືບໜ້າຂະບວນການຢັ້ງຢືນຮັບຮອງໃຫ້ອົງການປະຕິບັດງານ ລບຕ ໃນທ້າຍປີ 2009

ອົງການປະຕິບັດງານແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ຢູ ່ສປປ ລາວ ປະຕິ 
ບັດຕາມ. ປັດຈຸບັນ, ໜ່ວຍງານປະກອບດ້ວຍພະນັກງານຕົ້ນຕ ໍ
ສອງຄົນ ແລະ ຈະເພີ້ມຂຶ້ນໃນຕໍ່ໜ້ານີ້ໂດຍລວມທັງຄະນະ 
ເຄືອ່ນທີ ່ເພືອ່ຈະຊ່ວຍໃນການກວດສອບ ແລະ ກວດກາພາຍ 
ນອກເພືອ່ພິສູດຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການປະຕິບັດຕາມມາດ 
ຕະຖານແຫ່ງຊາດ.

ໃນສົກປີ 2009, ຍັງສືບຕໍ່ສຸມວຽກງານໃສ່ການປະຕິບັດມາດ 
ຕະຖານແຫ່ງຊາດ. ໃນປີ 2008, ເປັນການຮັບຮອງເນື້ອໃນ 
ແລະ ບົດຮຽນທີ່ດີ, ຫຼັງຈາກໜຶ່ງປີຈຶ່ງໄດ້ທົບທວນ ແລະ ປະເມີນ 
ຜົນເບິງ່ປະສິດທິພາບໃນພາກການປະຕິບັດ. ທາງດ້ານທິດ 
ສະດີ, ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດມີເນື້ອໃນໜັກແໜ້ນດີ, ພຽງແຕ່ 
ຕ້ອງມີການດັດແກ້ບາງເລັກນ້ອຍ, ສ່ວນພາກປະຕິບັດແມ່ນໄດ ້
ຮັບຜົນສຳເລັດດີສົມຄວນ; ປັດຈຸບັນ ກຳລັງກະກຽມເພື່ອດຳ 
ເນີນຂະບວນການຮັບຮອງເນື້ອໃນດັດແປງໃໝ່ຢ່າງໜັກແໜ້ນ. 
ນອກນັນ້, ພະນັກງານສອງຄົນໄດ້ດຳເນີນການກວດການຢ່າງ 
ສະໝ່ຳສະເໝີໃນພາກສະໜາມຂອງອົງການປະຕິບັດງານ 
ເກັບກູ້ຕ່າງໆ.

ໜ່ວຍງານໄດ້ສຸມໃສ່ສະເພາະການອອກໃບຢັງ້ຢືນຮັບຮອງໃຫ້
ບັນດາອົງການປະຕິບັດງານ. ຂະບວນການນີ້ ໄດ້ເລັ່ງລັດຕະ 
ຫຼອດປີ, ສ່ວນໜຶ່ງເພື ່ອຮອງຮັບການເພີ ້ມຂຶ ້ນຂອງອົງການ 
ປະຕິບັດງານພາຍໃນຂະແໜງການ, ຊຶ່ງໃນທ້າຍປີ 2009, ບໍ່ຕໍ່າ 
ກວ່າ 13 ອົງການປະຕິບັດງານໄດ້ຮັບ ຫຼື ໄດ້ຍື່ນສະເໜີຂໍ ຫຼື 
ກຳລັງຈະຍື ່ນຂໍໃບຢັ ້ງຢືນຮັບຮອງການປະຕິບັດງານແກ້ໄຂ 
ບັນຫາ ລບຕ.

ບັນດາອົງການປະຕິບັດງານພ້ອມດ້ວຍສະຖານະພາບການ 
ຢັ້ງຢືນຮັບຮອງຂອງພວກເຂົາ ໃນທ້າຍປີ 2009 ໄດ້ສະແດງໃນ 
ຕາຕະລາງທີ 4 ລຸ່ມນີ້.

ການພັດທະນາຫຼ້າສຸດ ໃນປີ 2009 ໄດ້ແກ່ການກຳນົດຕຳແໜ່ງ 
ງານຂອງໜ່ວຍງານຄໍ້າປະກັນ/ກວດກາຄຸນນະພາບເຄື່ອນທີ ່
ໂດຍການປະສານງານຂອງ ຄຄຊ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍມູນລະ 
ນິທິ ສະຫວິດ ເພື່ອການເກັບກູລ້ະເບີດຝັງດິນ (ແອັບເອັດສ໌ດີ) 
ໄດ້ຮັບທຶນຈາກອົງການ ອາກມໍກຣຸບນ໋ອກອາເມລິກາ. ການ 
ອອກແບບ ແລະ ກະກຽມສອງຄະນະໜ່ວຍງານຄໍ້າປະກັນ/ 
ກວດກາຄຸນນະພາບເຄືອ່ນທີ່ໄດ້ສຳເລັດໃນປີ 2009, ໂດຍຈະ 
ຕ້ອງເຄື່ອນທີ່ໃນລະຫວ່າງຕົ້ນປີ 2010. ຈາກນັ້ນ ຄຄຊ ຈະເພີ້ມ 
ຄວາມສາມາດຂອງຕົນ ເພື່ອກວດກາພາຍນອກບັນດາກິດ 
ຈະກຳປະຕິບັດງານ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງໃນການ
ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ.

ໃນສົກປີ 2010, ໜ່ວຍງານປະຊາສຳພັນ ຈະມີພາລະອັນໜັກ 
ໜ່ວງໜຶ່ງໃນການສະໜັບສະໜູນ ກອງປະຊຸມລັດພາຄີ ຄັ້ງທີ 1 
ຂອງສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ການເກືອດຫ້າມ ລະເບີດບົມບີ, ຊຶ່ງ 
ໄດ້ເລີ້ມກຽມແຕ່ທ້າຍປີ 2009. ໜວ່ຍງານໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງ 
ປະຊຸມຕ່າງໆເພື່ອກະກຽມກອງປະຊຸມລັດພາຄີ. ນອກນັ້ນ, 
ຍັງໄດ້ເສີມສ້າງສາຍພົວພັນແໜ້ນແຟ້ນກັບບັນດາສືມ່ວນຊົນ 
ທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ, ປັບປຸງໂສມໜ້າຂອງເວັບໄຊ ຄຄຊ, 
ຊຶ່ງຄາດກະວ່າ ຈະມີຜູ້ເຂົ້າຢ້ຽມຊົມຈຳນວນຫຼາຍ; ໄດ້ສ້າງ 
ອຸປະກອນສືໃ່ໝ່ເຊັນ່ຟິມສາລະຄະດີ ແລະ ການພີມິເຜີຍແຜ່ 
ເນື້ອໃນຜົນການກະທົບຈາກສົນທິສັນຍາໃໝ່ ສຳລັບ ສປປ 
ລາວ.

ໜ່ວຍງານມາດຕະຖານ
ໜ່ວຍງານມາດຕະຖານແຫງ່ຊາດ ມໜີ້າທີຮ່ັບຜດິຊອບໃນການ 
ກະກຽມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງ ‘‘ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດລາວກ່ຽວກັບ 
ກິດຈະການ ລບຕ/ລະເບີດຝັງດິນ’’ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນໃຫ້ທຸກ 

ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຊົມ ການວາງສະແດງ ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ໃນວັນສາກົນ
ເພື່ອການໂຄສະນາ ຕ້ານລະເບີດ



17ນາງ ພິດສະໄໝ ສີນໄຊ, ຫົວໜ້າທີມ ເກັບກູ້ລະເບີດ
ຂອງອົງການ ແມັກ, ແຂວງ ຄຳມ່ວນ
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ການປະຕິບັດງານ
ການເກັບກູ້ ລບຕ
ໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບຂອງໜ່ວຍງານເກັບກູ້ ລບຕ ສາມາດສັງລວມ 
ຫຍໍ້ເປັນ 2 ປະເດັນຕົ້ນຕໍ; ການເບິ່ງແຍງດູແລຂະບວນການ 
ປົດປ່ອຍເນືອ້ທີ່ດ້ວຍການສຳຫຼວດທາງວິຊາການ, ໂດຍຜ່ານ 
ການເກັບກູ ້ຫຼື ສຳຫຼວດ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ, ພ້ອມທັງ 
ປະສານງານກັບແຫຼ່ງ່ຊັບພະຍາກອນເພືອ່ເຄືອ່ນຍ້າຍໄປສູ່ 
ເຂດເນື້ອທີ່ບຸລິມະສິດຕາມທີ່ຕ້ອງການ.

ໃນສົກປີ 2009, ໜ່ວຍງານໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ-ກຸມ່ວຽກວິຊາ 
ການຂອງບັນດາອົງການປະຕິບັດງານ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວ 
ຂ້ອງ, ໃນທຸກໆເດືອນເພ່ືອແລກປ່ຽນຂ້ໍມູນຂ່າວ ແລະ ສົນທະນາ 
ບັນຫາວິຊາການ. ໃນນ້ັນບັນດາຫົວເລ່ືອງສຳຄັນ ໄດ້ກ່ຽວພັນກັບ: 
ການຝຶກອົບຮົມດ້ານມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ, ການນຳໃຊ້ເຄ່ືອງ 
ກວດລະເບີດ, ລະດັບຂັນ້ຕອນມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພ, 
ການວາງແຜນວຽກ, ການປະເມີນຜົນການ 
ກະທົບ ແລະ ການຈັດບຸລິມະສິດ.

ເຈົ ້າໜ້າທີ ່ໜ່ວຍງານນີ ້ໄດ້ເຂົ ້າຮ່ວມ 
ການຕິດຕາມກວດກາການເກັບກູ້ຢູ ່ 
ພາກສະໜາມໃນທົ່ວທຸກແຂວງບ່ອນ 
ທີກ່ຳລັງດຳເນີນການປະຕິບັດງານ, 
ພ້ອມທັງໄປຢ້ຽມຢາມແຂວງພາກ 
ເໜືອທີ ່ຖືກກະທົບກະເທືອນຈາກ 
ລບຕ, ແຕ່ຍັງບໍ ່ທັນໄດ້ລົງມືເກັບກູ ້  
ລບຕ ເທື່ອ. ນອກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ລິເລ້ີມໂຄງ 
ການໃໝ່ທີແ່ຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ, ສາລະວັນ, 
ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປື, ພ້ອມທັງໄດ້ໃຊ້ເວລາ 

ຈດັຝກຶອບົຮມົລະບົບຂ້ໍມູນຂ່າວທາງພູມິປະເທດ ແລະ ເຂ້ົາຮ່ວມ 
ກອງປະຊຸມທ້ອງຖ່ິນດ້ວຍ.

ຕະຫຼອດປີ 2009, ຜ່ານໄປສູ່ 2010, ໜ່ວຍງານໄດ້ສຸມໃສ່ການ 
ປະສານງານດ້ານແຫຼງ່ຊັບພະຍາກອນເກັບກູ ້ເພືອ່ຮັບປະກັນ 
ການເຄືອ່ນຍ້າຍໄປເຖິງເຂດເນືອ້ທີບຸ່ລິມະສິດຕາມທີຄ່ວນ. 
ເນ່ືອງຈາກວ່າ ທາງ ຄຄຊ ໄດ້ຮັບການເຊ່ືອໝ້ັນເພ້ີມຂ້ຶນ, ໜ່ວຍ 
ງານໄດ້ເລີ້ມສັນຫາແນວຄິດນະວັດຈະກຳໃໝ່ ສຳລັບການຄົ້ນ
ຄິດທາງພາກປະຕິບັດເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງ 
ການດ້ານການເກັບກູ້; ຫົວເລື່ອງທີ່ກຳລັງພິຈາລະນາຄືການ 
ເພີ້ມຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຊຸມຊົນ ຫຼື ການບໍລິຫານໄພຂົ່ມຂູ່ 
ຈາກ ລບຕ ໃນລະດັບເມືອງ, ການເກັບກູລ້ະດັບບ້ານ, ເພີມ້ 
ຈຳນວນໜ່ວຍງານເກັບກູ້ເຄື່ອນທີ່, ພ້ອມທັງອອກຂໍ້ກຳນົດກົດ 
ລະບຽບ/ສະໜັບສະໜູນການຄ້າຂາຍເຫຼັກເສດດ້ວຍ. 

ຕົວຢ່າງ, ໜ່ວຍງານໄດ້ເລີມ້ບໍລິຫານການປະ 
ເມີນຜົນກະທົບຫຼັງການເກັບກູ້, ທັງໃນແງ່ການ 

ປະເມີນ ແລະ ການອອກແບບລະບົບ 
ອັນຍາວນານ ເພືອ່ວັດແທກຜົນກະທົບຂອງ 
ການເກັບກູ້ ແລະ ຈະສືບຕໍ່ ໃນປີ 2010.

ນອກນ້ັນ, ໜ່ວຍງານຍັງເຂ້ົາຮ່ວມຢ່າງ 
ຕ້ັງໜ້າໃນຂະບວນການວາງແຜນ ແລະ 

ການກຳນົດຄວາມຕ້ອງການຂອງການເກັບກູ້ 
ໂດຍສອດຄ່ອງກັບບັນດາບຸລິມະສິດພາຍໃນ 

ແລະ ຂໍ້ບັງຄັບຕໍ່ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ການເກືອດ 
ຫ້າມ ລະເບີດບົມບີ ດ້ວຍ.
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ການຈັດການບໍລິຫານຂໍ້ມູນຂ່າວ
ໜ່ວຍງານຈັດການບໍລິຫານຂໍມູ້ນຂ່າວເຮັດໜ້າທີອ່ັນຂ້ຽວຂາດ 
ມອບໝາຍໂດຍ ຄຄຊ ເພື່ອເກັບກຳ ແລະ ບໍລິຫານຂໍ້ມູນ, 
ພ້ອມທັງຮັບ ແລະ ປ້ອນກະແສຂໍ້ມູນຂ່າວກ່ຽວກັບກິດຈະການ 
ແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ/ລະເບີດຝັງດິນ. ຄຄຊ ນຳໃຊ້ລະບົບບໍລິ 
ຫານຂໍມູ້ນພິເສດ ເພື່ອຄວບຄຸມຂໍ້ມູນຂ່າວໃນບໍລິມາດ ແລະ 
ຂະໜາດໃຫຍ່ຢ່າງຊັດເຈນ ແລະ ມີປະສິທິຜົນ. ລະບົບບໍລິຫານ 
ຂ້ໍມູນຂ່າວໄດ້ພັດທະນາຂ້ຶນສະເພາະກິດຈະການແກ້ໄຂບັນຫາ 
ລບຕ, ຊຶ່ງເອີ້ນວ່າ ‘‘ອິມສ໌ມາ’’ (ລະບົບຈັດການຂໍ້ມູນ ສຳລັບ 
ກິດຈະການ ລະເບີດຝັງດິນ). ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສີ່ຄົນພ້ອມດ້ວຍ 
ພະນັກງານສັນຍາຈ້າງຈຳນວນໜຶ່ງກຳລັງປະຕິບັດໜ້າວຽກ 
ຕາມໜ້າມີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງໜ່ວຍງານ.

ປີ 2009 ເປັນປີສຳຄັນທີ່ສຸດສຳລັບໜ່ວຍງານນີ້, ໂດຍໄດ້ເພີ້ມ 
ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ, ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສິດທິຜົນ, ພ້ອມທັງ 
ຂະຫຍາຍກິດຈະກຳ ແລະ ຈຳນວນພະນັກງານ. ເມື່ອບໍ່ມີຊ່ຽວ 
ຊານຕ່າງປະເທດໃນປີນີ້ ແຕ່ຍັງສາມາດເຮັດໃຫ້ກິດຈະກຳຫຼັກ 
ສຳເລັດຜົນ, ໂດຍເຮັດໂຄງການຍ່ອຍຄືບໜ້າໄປໂດຍດີ ຫຼື ໄດ້ 
ຂະຫຍາຍແຜນການ.

ຕະຫຼອດປີ 2009, ຜົນໄດ້ຮັບອັນສຳຄັນຈຳນວນໜຶ່ງ.

ການອອກແບບຟອມບົດລາຍງານຈາກພາກສະໜາມ, ຊຶ່ງໄດ້ 
ແກ້ໄຂຈຸດອ່ອນໃນປີກ່ອນໆຢ່າງໄວ ໂດຍສະທ້ອນເຖິງຄວາມ 
ເປັນຈິງຂະແໜງການເປັນຢ່າງດີ. ແບບຟອມລາຍງານອັນໄດ້ 
ມາດຕະຖານນີມ້ີຄວາມສຳຄັນຍິງ່, ຊຶ ່ງປະກອບດ້ວຍຂໍມູ້ນ 
ຂ່າວອັນຄົບຖ້ວນຂອງການປະຕິບັດງານຢ່າງລົງຕົວ, ເປັນໜ້າ 
ເຊືອ່ຖື, ຊັດເຈນ ແລະ ຕີຄວາມໝາຍໄດ້. ເມື່ອໄດ້ຮັບແບບ 
ຟອມເຫຼົາ່ນີ້ ກໍດຳເນີນກວດກາເບິ່ງຄວາມຖືກຕ້ອງແລ້ວ ຈຶ່ງ 
ປ້ອນເຂົ້າລະບົບຖານຂໍ້ມູນຂອງ ຄຄຊ.

ນອກນັ້ນ, ໜ່ວຍງານບໍລິຫານຂໍ້ມູນຂ່າວໄດ້ສືບຕໍ່ພັດທະນາ 
ລະບົບ ອິມສ໌ມາ ພ້ອມທັງຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ບັນດາອົງການ 
ປະຕິບັດງານເຊັ່ນ: ຄກລ, ແມັກ ແລະ ແອັມແອັມຈີ, ເພື່ອຮັບຮູ້ 
ເຂົາ້ໃຈ, ສາມາດນຳໃຊ້ລະບົບ ຊ໋ອບແວຣ໌ ແລະ ວິທີປ້ອນ 
ຂໍມູ້ນເຂົາ້ຖານຂໍມູ້ນ. ເມືອ່ເຮົາສາມາດສົງ່ບົດລາຍງານ 
ກິດຈະກຳຈາກພາກສະໜາມ ໂດຍຜ່ານຄອມພິວເຕີ ້ແລັບ 
ທ໋ອບແບບດີຈີຕ໋ອນ, ໂດຍບໍ່ອີງໃສ່ເຈັ້ຍສໍ, ເປັນຂົວຕໍ່ລະຫວ່າງ 
ສະໜາມປະຕິບັດງານກັບຫ້ອງການ ຄຄຊ, ພ້ອມທັງໃຊ້ເວລາ 
ໜ້ອຍໃນການລາຍງານ.

ຕະຫຼອດປີ 2009, ໄດ້ປະຕິບັດກິດຈະກຳປະຈຳວັນຢ່າງມີຜົນ 
ສຳເລັດດີ. ບັນດາໜ້າວຽກປົກກະຕິຄືຕອບສະໜອງການຂໍຮ້ອງ 
ດ້ານຂໍມູ້ນຂ່າວ, ຜະລິດແຜນທີ່ແບບທົວ່ໄປ ແລະ ສະເພາະ, 
ບົດລາຍງານການຄືບໜ້າປະຈຳເດືອນ, ລາຍງານຂໍມູ້ນຂ່າວ 
ຂອງຂະແໜງການຍ່ອຍ, ວິໄຈຜົນທ່າອ່ຽງ ແລະ ວິໄຈເບິງ່ 
ພື ້ນທີ ່, ປັບປຸງຂໍ ້ມູນໃຫ້ທັນການ ແລະ ບົວລະບັດຮັກສາ 
ເວັບໄຊຂອງ ຄຄຊ, ປັບປຸງລະບົບພາຍໃນ, ຄຸ້ມຄອງໂຄງສ້າງ 
ທົ່ວໄປຂອງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວພ້ອມທັງການ ຈັດການບໍລິຫານ 
ຂໍ້ມູນຂ່າວທັງໝົດ.

ໜ່ວຍງານສຶກສາ ຄວາມສ່ຽງ ຕໍ່ ລບຕ/
ລະເບີດຝັງດິນ
ໜ່ວຍງານສຶກສາຄວາມສ່ຽງເຮັດໜ້າວຽກຊີນ້ຳດູແລ, ອອກລະ 
ບຽບ ແລະ ປະສານງານດ້ານກິດຈະກຳການປະຕິບັດງານທັງ 
ໝົດກ່ຽວກັບການສຶກສາຄວາມສ່ຽງຕໍ່ ລບຕ, ສືບຕໍ່ປະຕິບັດ 
ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ 
ອັນຂ້ຽວຂາດໜຶ່ງຂອງຂະແໜງການ ລບຕ. 

2009 ໜ່ວຍງານຍັງໄດ້ສືບຕໍແ່ລກປ່ຽນຂໍມູ້ນຂ່າວ ແລະ ປະ 
ສານງານຜ່ານລະບົບກຸ່ມວຽກວິຊາການ, ພ້ອມທັງກິດຈະກຳ 
ຮ່ວມກັບບັນດາອົງການຮ່ວມງານ; ເຖິງຢ່າງໃດກໍຍັງເປັນສິ່ງ 
ທ້າທາຍໜຶ່ງສຳລັບໜ່ວຍງານນີ້. ເນື່ອງຈາກພະຍຸໄຕ້ຝຸ່ນເກດ 
ສະໜາໄດ້ຕັງ້ເປັນຄຳຖາມວ່າ ທາງຂະແໜງການຈະແກ້ໄຂ 
ບັນຫາ ລບຕ ແບບໃດຕໍສ່ະພາບການສຸກເສີນ; ແຈ້ງການ 
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເພື່ອວາງກົດລະບຽບດ້ານການຄ້າຂາຍ 
ເຫຼກັເສດໄດ້ພາໃຫ້ມີການຖົກຖຽງສົນທະນາກ່ຽວກັບສິດທິ 
ໃນການປ້ອງກັນອຸດສາຫະກຳ. 

ຜົນສຳເລັດຕົ້ນຕໍໃນປີລວມມີ:

ຈັດສຳມະນາການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງດ້ານຜົນກະທົບ  J

ຈາກ ‘‘ການສືສ່ານທາງພຶດຕິກຳ’’, ສຳລັບອົງການ 
ປະຕິບັດງານທັງໝົດ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນທຶນ 
ຈາກອົງການ ຢູນີແຊັບ

ຄຄຊ ໄດ້ມີໂອກາດໄປຮ່ວມກວດຕິດຕາມກິດຈະກຳ  J

ສຶກສາ ເພືອ່ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງເພືອ່ເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກ 
ເຊິ່ງໃນບັນດາກິດຈະກຳຂອງການປະຕິບັດງານ
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ໂດຍສົມທົບກັບກະຊວງວັດທະນະທຳ ແລະ ຖະແຫຼງ  J

ຂ່າວໄດ້ອອກລາຍການວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ 4,050 ຄ້ັງ, 
ໃນນັ້ນລັດຖະບານໄດ້ຈ່າຍອຸດໜູນ 2,050 ຄັ້ງ

ຜະລິດອຸປະກອນໂຄສະນາສຶກສາ ແລະ ຂໍແ້ນະນຳ  J

ຕ່າງໆ ດ້ານການສຶກສາຄວາມສ່ຽງ ໃນສະພາບການ 
ສຸກເສີນ, ໂດຍໄດ້ພັດທະນາ, ຈັດພິມ ແລະ ແຈກຢາຍ 
ໃນແຂວງທີຖື່ກກະທົບກະເທືອນ ຍ້ອນພະຍຸໄຕ້ຝຸນ່ຄື: 
ອັດຕະປື, ເຊກອງ, ສາລະວັນ, ຈຳປາສັກ ແລະ ສະຫວັນ 
ນະເຂດ, ໂດຍໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການ
ຢູນີແຊັບ

ໄດ້ຈັດຊຶ້ ແລະ ແຈກຢາຍຊຸດລຳໂພງໃຫ້ແກ່ເມືອງ ນອງ,  J

ເຊໂປນ ແລະ ວິລະບູລີ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ທີ່ 
ຈະນຳໃຊ້ໃນການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວ ລບຕ ພາຍໃນ 
ບັນດາຊຸມຊົນເປົ້າໝາຍຕ່າງໆ

ໄດ້ຈັດສຳມະນາຮ່ວມກັບອົງການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ  J

ເພື່ອປູກຈິດສຳນຶກຕໍບ່ັນຫາ ລບຕ ໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດ 
ທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນແຂວງ ຊຽງຂວາງ13 

ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ຕາງໜ້າກະຊວງ  J

ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິນ່ ເພືອ່ສົນທະນາ 
ກ່ຽວກັບຮ່າງແຈ້ງການນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍ 
ການຄ້າຂາຍເຫຼກັເສດ, ໂດຍໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼອື 
ຈາກ ອົງການ ຢູນີແຊັບ

ໄດ້ຈັດພິມຄືນໃໝ່ ແລະ ແຈກຢາຍອຸປະກອນການສຶກ  J

ສາຄວາມສ່ຽງໃຫ້ບັນດາອົງການປະຕິບັດງານສຳລັບ 
ກຸ່ມສ່ຽງພິເສດ, ລວມທັງແຜ່ນໂຄສະນາສຳລັບຊາວນາ, 
ຜູ້ເກັບ/ຄ້າຂາຍເຫຼັກເສດ ແລະ ເດັກນ້ອຍ; ໄດ້ແຈກຢາຍ 
ເສຶ້ອຄໍມົນ, ເສຶ້ອແຈັກແກັດ ແລະ ຖົງພາຍທີ່ມີຂໍ້ຄວາມ 
ສຶກສາຄວາມສ່ຽງຕໍ່ ລບຕ ໃຫ້ໂຮງຮຽນຕ່າງໆ.

ຂະແໜງການຍ່ອຍນີ້ ໄດ້ສືບຕໍ່ກິດຈະກຳສ່ວນໜຶ່ງທີ່ມີຢູ່, ພ້ອມ 
ທັງແກ້ໄຂຊ່ອງວ່າງທີ່ມີມາແຕ່ກ່ອນນັ້ນ. ນອກນັ້ນ ຍັງສືບຕໍ ່
ປະສານງານເປັນຢ່າງດີ, ແລກປ່ຽນຂໍມູ້ນຂ່າວ ແລະ ແນວຄິດ 
ນະວັດຕະກຳໃໝ່ໆ. ການປະສົມປະສານການກວດຕິດຕາມ 
ກັບການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດງານ ແລະ ຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ 
ເຂົ້າໃຈຂອງອົງການປະຕິບັດງານ, ເຫັນວ່າ ຄວນປັບປຸງບັນດາ 
ຂໍຄ້ວາມໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງແບບເຂົາ້ໃຈງ່າຍ ແລະ 
ກັນ່ກອງເປັນຢ່າງດີ. ອີກປະການໜຶ່ງຄືຂະແໜງການຍ່ອຍໄດ້ 
ນຳໃຊວ້ທິກີານມສີວ່ນຮວ່ມຈາກກຸ່ມສຽ່ງ,ໂ ດຍສະເພາະ ບນັດາ 
ອົງການທີມ່ີປະສົບການ ແລະ ຜົນສຳເລັດ, ໄດ້ຊ່ວຍໃນການ 
ພິຈາລະນາຮູບແບບ ແລະ ເປົ້າໝາຍຂອງຂໍ້ຄວາມ ເພື່ອການ 
ປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳ.

ໃນໄລຍະໜຶ່ງຂອງປີ 2009, ອົງການ ແມັກ ໄດ້ສະໜອງທີ່ປຶກສາ 
ໜຶ່ງຄົນໃຫ້ໜ່ວຍງານ, ເພື່ອຊ່ວຍໃນໂຄງການປະຕິບັດຍຸດທະ 
ສາດການສຶກສາຄວາມສ່ຽງ, ດ້ານຊັບພະຍາກອນ ແລະ ອຸປະ 
ກອນຕ່າງໆ. 

ໜ່ວຍງານສຶກສາ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຍັງສືບຕໍ່ຮັບການ 
ສະໜັບສະໜູນຈາກ ອົງການ ຢູນີແຊັບ ແລະ ແມັກ.

ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ
ໜ່ວຍງານການຊ່ວຍເຫຼອືຜູຖ້ືກເຄາະຮ້າຍ ຖືກມອບໝາຍໃຫ້ 
ພັດທະນາ ແລະ ບົວລະບັດຮັກສາຖານຂໍມູ້ນແຫ່ງຊາດ ດ້ານ 
ອຸປະຕິເຫດ ລບຕ/ລະເບີດຝັງດິນ, ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນກິດຈະກຳ 
ບຸລິມະສິດໃນການປະຕິບັດງານ, ພ້ອມທັງສົ່ງເສີມການຟື້ນຟູ 
ກາຍະພາບ ແລະ ເຊື່ອມຍົງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ສຳລັບ 
ບັນດາຜູລ້ອດຊີວິດໃນນະໂຍບາຍລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບ 
ທ້ອງຖິ່ນຂອງຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ.

ໃນປີ 2009, ໜ່ວຍງານນີ້ ຍັງໄດ້ສຸມໃສ່ການສຳຫຼວດໄລຍະ 1 
ແລະ ໄລຍະ 2, ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນອຸປະຕິເຫດ ລບຕ ໃນທົ່ວປະເທດ, 
ນອກນັ້ນ ຍັງໄດ້ພັດທະນາເອກະສານຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບ 6 ເສົາ 
ຄໍ້າຫຼັກຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ.

ໃນເມືອ່ກ່ອນ, ວຽກສຳຄັນຄືການປ້ອນຂໍ້ມູນເຂົ້າລະບົບຖານ 
ຂໍ້ມູນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍລາວ (ແອັນຫວີດສ໌) ທີ່ສ້າງຂຶ້ນເພ່ືອການ 
ລາຍງານຕໍ່ບັນດາອົງການຮ່ວມພາຄີທັງໝົດ ເພືອ່ສາມາດ 
ເລືອກປະກອບບົດລາຍງານທີຕ່ົນຕ້ອງການ, ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່  
ຈະກວມເອົາການວິໄຈຜົນຈາກການສຳຫຼວດໄລຍະ 1, ກະກຽມ 
ບົດລາຍງານສຸດທ້າຍຂອງການສຳຫຼວດໄລລຍະ 1 ທີ່ຕ້ອງໄດ ້
ຈັດພິມ ໃນຕົນ້ປີ 2010, ພ້ອມທັງສືບຕໍໄ່ລຍະ 2 ໂດຍໄດ້ກຳ 
ນົດວິທີການ ເພື່ອຮັບປະກັນຂໍ້ມູນອຸປະຕິເຫດ ແລະ ການບາດ 
ເຈັບລົ້ມຕາຍ ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2008 ແລະ ເຖິງປັດຈຸບັນ 
(ເບິ່ງກັບຂ້າງນີ້).

ການພັດທະນາເນືອ້ໃນທັດສະນະຂອງ 6 ເສົາຄໍາ້ເພືອ່ການ 
ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍໄດ້ດຳເນີນຢ່າງລ້າບລື້ນ. ບັນດາ 6 
ເສົາຄໍ້າເຫຼົ່ານັ້ນມີຄື: 

ການເກັບກຳຂໍ້ມູນຂ່າວ1. 

ການປິ່ນປົວທາງການແພດ2. ການສຶກສາຄວາມສ່ຽງໄພ
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ການຟື້ນຟູກາຍະພາບ3. 

ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານຈິດໃຈ4. 

ການເຊື່ອມຍົງທາງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ພ້ອມທັງການຝຶກ 5. 

ອົບຮົມວິຊາຊີບ

ການໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານສິດທິ ແລະ ພັນທະຕ່າງໆ.6. 

ເນືອ້ໃນທັດສະນະຂອງ 6 ເສົາຄໍາ້ເຫຼົາ່ນີ ້ຄວນຈະເປັນບ່ອນອີງພືນ້ 
ຖານໃນການດຳເນີນງານຂອງອົງການຈັດຕ້ັງທ່ີປະສົງຢາກຊ່ວຍປັບ 
ປຸງການໃຫ້ບໍລິການແກ່ບັນດາຜູ້ລອດຊີວິດຈາກອຸປະຕິເຫດ ລບຕ. 
ເປັນທີ່ຄາດໄວ້ລ່ວງໜ້າວ່າ ການພັດທະນາເນືອ້ໃນບັນດາເສົາຄໍາ້ 
ເຫຼົ່ານີ້ ຈະສຳເລັດ ແລະ ປະກາດໃຊ້ ໃນກາງປີ 2010 ນີ້.

ບັນດາທີ່ປຶກສາ ດ້ານວິຊາການ
ໃນປີ 2009 ໄດ້ຈັດສົ່ງທີ່ປຶກສາວິຊາການ 2 ຄົນທີ່ໄດ້ສຳເລັດພາລະ 
ກິດໄລຍະຍາວພາຍໃນຫ້ອງການ ຄຄຊ. ທ່ານ ບຽດ ຊ໋ອດສ໌, ທີ່ປຶກ 
ສາດ້ານໄອທີ ແລະ ທ່ານ ທິມ ຮ໋ອກເນີ້, ທີ່ປຶກສາອາວຸໂສ, ທັງ 2 ໄດ້ 
ປະກອບສ່ວນອັນມີຄວາມໝາຍສຳຄັນ ໃຫ້ແກ່ ຄຄຊ.

ທ່ານ ບຽດ ຊ໋ອດສ໌, ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍລັດຖະບານ ສະຫວິດສ໌ ໃຫ້ເປັນ 
ທີປ່ຶກສາປະຈຳຫ້ອງການ ຄຄຊ ໄລຍະກວ່າ 2 ປີທີໜ່່ວຍງານຈັດ 
ການບໍລິຫານຂໍ້ມູນຂ່າວ, ໂດຍໄດ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາແນະນຳໃນໂຄງ 
ການຍົກລະດັບລະບົບໄອທີຂອງຫ້ອງການ ຄຄຊ, ພັດທະນາລະບົບ 
‘‘ອິມສ໌ມາ” ສຳລັບການຈັດການບໍລິຫານຂໍມູ້ນຂ່າວກິດຈະການ 
ລະເບີດຝັງດິນ, ການນຳໃຊ້ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວທາງພູູມີປະເທດເປັນ 
ເຄື່ອງມືວິໄຈ, ການເຊື່ອມຍົງລະບົບ ‘‘ອິມສ໌ມາ”, ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ 
ການສຳຫຼວດອຸປະຕິເຫດ, ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍໃນທົ່ວປະເທດ; ໃນທີ່ສຸດ 
ລະບົບຂໍມູ້ນຂ່າວຜູຖ້ືກເຄາະຮ້າຍລາວ ຫຼ ືແອັນຫວິດສ໌ ກໍເປັນການ 
ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດສຳລັບໜ້າທີໃ່ຈກາງຂອງໜ່ວຍງານຈັດການ 
ບໍລິຫານຂໍ້ມູນຂ່າວ. 

ສ່ວນທ່ານ ທິມ ຮ໋ອກເນີ້ ໄດ້ເປັນທີ່ປຶກສາອາວຸໂສ, ຊຶ່ງຝ່າຍ ສປຊ 
ເພື່ອການພັດທະນາໄດ້ສັນຍາຈ້າງຕາມໂຄງການ. ຕະຫຼອດໄລຍະ 
3 ປ ີຜູ້ກ່ຽວໄດ້ສະໜອງຄຳປຶກສາດາ້ນວຊິາການໂດຍສະໜບັສະໜນູ 
ການສ້າງຄວາມເຂັມ້ແຂງທາງສະຖາບັນການຈັດຕັງ້ ຄຄຊ ໂດຍ 
ກ້າວຈາກສະພາບກໍຕ່ັງ້ໃໝ່ຈົນບັນລຸສະຖານະພາບອັນໜັກແໜ້ນ, 
ມີປະສິດທິພາບ, ເປັນຜູ້ອອກ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລະບຽບກົດໝາຍ ເພື່ອ 
ຄວບຄຸມທົວ່ຂະແໜງການ. ທ່ານ ທິມ ຮ໋ອກເນີ ້ໄດ້ສະໜອງຄຳປຶກ 
ສາໃນກິດຈະກຳການປະສານງານ, ພ້ອມທັງຜູ້ພົວພັນສຳຄັນໜຶ່ງກັບ 
ບັນດາຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ ການລະດົມທຶນ. ນອກນັນ້ ຍັງໄດ້ເປັນແກນ 
ກາງໜຶ່ງໃນຜົນສຳເລັດທີມ່ີຄວາມໝາຍສຳຄັນ, ຊຶງ່ລວມທັງການ 
ພັດທະນາມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ສຳລັບຂະແໜງການ, ການສ້າງ 
ກົນໄກຂອງກຸ່ມວຽກວິຊາການ ແລະ ກຸ່ມວຽກຂະແໜງການ, ຂະບວນ 
ການສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ການເກືອດຫ້າມ ລະເບີດບົມບີ, ພ້ອມທັງ 
ການທົບທວນປັບປຸງຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ, ‘‘ເສັ້ນທາງກ້າວໄປສູ່ 
ຄວາມປອດໄພ”.

ດັ່ງນັ້ນ, ຄຄຊ ຈຶ່ງໄດ້ຮັບຮູ້ຜົນງານການປະກອບສ່ວນອັນມີຄຸນຄ່າ, 
ພ້ອມທັງສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ຢ່າງສູງໄປຍັງທັງສອງທ່ານດ້ວຍ.

ການພັດທະນາ 
ແລະ ການສະໜັບສະໜູນ 

ຂະແໜງການ ລບຕ
ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ທີ່ປະຈຳການຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ 
ການຊ່ວຍເຫຼອືດ້ານວິຊາການເພື ່ອເພີມ້ຂີດຄວາມສາມາດຂອງ 

ວິທີການສຳຫຼວດ ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ 
ອຸປະຕິເຫດ ລບຕ ໄລຍະ 2

ຈຸດພົວພັນຂັ້ນເມືອງ ໄດ້ກຳນົດພາຍໃນ ພະແນກແຮງງານ  J

ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ.

ຈຸດພົວພັນຂັນ້ເມືອງຈະຕ້ອງພົວພັນກັບບັນດານາຍບ້ານໃນ  J

ເມືອງຂອງພວກເຂົາ ເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນຂ່າວພາຍໃນແຕ່ລະ 
ບ້ານທີອຸ່ປະຕິເຫດໄດ້ເກີດຂຶນ້ໃນໄລຍະແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ 
ເຖິງປັດຈຸບັນ; ພ້ອມທັງໃຫ້ລາຍງານອຸປະຕິເຫດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່ 
ຢ່າງທັນການ.

ຈຸດພົວພັນຂັ້ນເມືອງລາຍງານຕໍຈຸ່ດພົວພັນຂັນ້ແຂວງ, ທີຈ່ະ  J

ຕ້ອງລາຍງານຂໍ້ມູນຂ່າວ ເຖິງໜ່ວຍງານຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະ 
ຮ້າຍທີ່ຫ້ອງການ ຄຄຊ.

ພາຍຫຼັງການເກີດອຸປະຕິເຫດຄັ້ງໃໝ່ ແລະ ການລາຍງານເຖິງ  J

ຫ້ອງການ ຄຄຊ ແລ້ວ, ຜູ້ຊ່ວຍເກັບກຳຂໍ້ມູນໄລຍະ 2 ຂ້ັນເມືອງ 
ຈະເດີນທາງໄປແຕ່ລະບ່ອນທີ່ອຸປະຕິເຫດໄດ້ເກີດຂຶ ້ນເພື ່ອ 
ພິສູດລາຍລະອຽດຂອງຂໍມູ້ນຂ່າວຜູບ້າດເຈັບ/ລົມ້ຕາຍ ແລະ 
ອຸປະຕິເຫດ ແລະ ປ້ອນເຂົາ້ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຂ່າວຜູຖ້ືກເຄາະ 
ຮ້າຍລາວ (ແອັນຫວີດສ໌). 

ໃນທ້າຍປີ 2009, ໄດ້ຕັ້ງລະບົບດັ່ງກ່າວໃນທົ່ວປະເທດແລ້ວ, 
ແຕ່ວ່າຈະຕ້ອງມີການປັບປຸງໂດຍຈັດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ທົບທວນ 
ອຸ່ນຄວາມຮູ້ຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ.

ລະບົບຈຸດພົວພັນຂ້ັນແຂວງ/ຈຸດພົວພັນຂ້ັນເມືອງແມ່ນເຄ່ືອຂ່າຍ 
ພົວພັນທົ່ວປະເທດສຳລັບຫ້ອງກາງ ຄຄຊ, ອັນຈະເປັນພື້ນຖານຮັບ 
ໃຊ້ບັນດາໜ່ວຍປະຕິດງານອື່ນ ໃນຫ້ອງການ ຄຄຊ.

ຮູບພາບ: ພະນັກງານສຳຫຼວດ ຢ້ຽມຢາມສະມາຊິກ ໃນຊຸມຊົນ ຢູ່ແຂວງ ສາລະວັນ
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ພະນັກງານລາວ ໃນອົງການຈັດຕັ້ງພາຍໃນ. ສຳລັບ ປີ 2009, ມີ 
ສປຊ ເພື່ອການພັດທະນາ, ອາມໍກຣຸບນ໋ອກອາເມລີກາ (ອັກຍາ), 
ແມັກ, ຢູນີແຊັບ ແລະ ອົງການ ຍີ່ປຸ່ນເພື່ອເກັບກູ້ລະເບີດຝັງດິນ 
(ເຈມາດສ໌).

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ

ສປຊ ເພື່ອການພັດທະນາມີບົດບາດສຳຄັນພາຍໃນຂະແໜງກິດ 
ຈະການ ລບຕ ໂດຍສະໜັບສະໜູນຢ່າງແຂງແຮງຂະບວນການ 
ກວດຕິດຕາມ ແລະ ການເພ້ີມຂີດຄວາມສາມາດ, ພ້ອມທັງບັນດາ 
ກົນໄກແບບມີປະສິດທິພາບ ສຳລັບການຊ່ວຍເຫຼອືສາກົນຕໍຂ່ະ 
ແໜງການ. ສປຊ ເພື່ອການພັດທະນາໄດ້ຄຸ້ມຄອງກອງທຶນພິເສດ 
ໄລຍະໜຶ່ງ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງຂະແໜງກິດ 
ຈະການ ລບຕ; ນອກນັນ້, ຍັງຊ່ວຍໃນການປະສານງານເພືອ່ສັງ 
ລວມ ແລະ ເຊືອ່ມຍົງຍຸດທະສາດຕ່າງໆ ແລະ ບັນດາກິດຈະ 
ການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ/ລະເບີດຝັງດິນ ໃນ ສປປ ລາວ. 

ສຳລັບທີ່ປຶກສາສາກົນທັງສີ່ຄົນແມ່ນ ສປຊ ເພື່ອການພັດ 
ທະນາທີ່ຈັດການເຄື່ອນຍ້າຍໂດຍກົງ. ໃນນັ້ນ, ສອງຄົນໄດ ້
ເຄື່ອນຍ້າຍໄປ ຄກລ ຈົນເຖິງກາງປີ 2009, ຈາກນັ້ນຜູ້ທີ 3 
ໄດໄ້ປຕືມ່ໃນນາມທີປ່ກຶສາດ້ານການເງນິ ແລະ ອີກໜຶ່ງຄົນ 
ເປັນທີ່ປຶກສາອາວຸໂສ ໃຫ້ແກ່ຫ້ອງການ ຄຄຊ.

ອາມໍກຣຸບ ນ໋ອກ ເອເມລິກາ

ປີ 2009 ແມ່ນສຸດທ້າຍ 2009 ໃນໂຄງການຮ່ວມມືແບບ 2 ຝ່າຍ 
ໄລຍະ 3 ປີ, ຊ່ຶງລັດຖະບານສາຫະລັດອາເມລິກາໄດ້ຊ່ວຍເຫືຼອແກ່ 
ຄຄຊ ແລະ ຄກລ ໂດຍວ່າຈ້າງ ອາມໍກຣຸຍນ໋ອກ ອາເມລິກາ. ມູນ 
ຄ່າໂຄງການມີ 50,000 ໂດລາ ສະເພາະຫ້ອງການ ຄຄຊ ສຳລັບ 
ກິດຈະກຳປະຕິບັດງານ ແລະ ປະສານງານ; ອີກ 1,197,203 ໂດລາ 
ສະເພາະ ຄກລ, ສຳລັບ ການປະຕິບັດງານ ທີ່ແຂວງ ສະຫວັນນະ 
ເຂດ ແລະ ຈຳປາສັກ, ໂດຍແນໃສ່ປັບປຸງໂຄງສ້າງໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ.

ນອກນັນ້, ອາມໍກຣຸບ ນ໋ອກ ອາເມລິກາ ຍັງໄດ້ສະໜອງທີ່ປຶກສາ 
ສາກົນ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການເພີ້ມຂີດຄວາມສາມາດໃນການ 
ພັດທະນາຂອງຂະແໜງກິດຈະການ ລບຕ ໂດຍຜ່ານໂຄງການ 
ເຊືອ່ມສານລະຫວ່າງການພັດທະນາລະບຽບກົດໝາຍກັບການ 
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ. ພາຍໃນຫ້ອງການ ຄຄຊ, ທີ່ປຶກສາໜຶ່ງຄົນ 

ປະຈຳການໃນວຽກຈັດການຄຸນນະພາບ ແລະ 
ປະສານງານດ້ານການປະຕິບັດງານ. ໃນຂະ 
ນະທີ່ ຄກລ ກໍມີຊ່ຽວຊານດ້ານການຈັດການ 
ຄຸນນະພາບ ສຳລັບກິດຈະກຳພາກສະໜາມ 
ແລະ ອີກໜ່ຶງຄົນສຳລັບການເງິນຈົນເຖິງກາງ 

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ເຂົ້າຊົມ ການວາງສະແດງ ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ໃນງານ ວັນສາກົນ
ເພື່ອການໂຄສະນາ ຕ້ານລະເບີດໂລກ ປີ 2009
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ປີ 2009, ຈຶ່ງໄດ້ໂອນຍ້າຍຢູ່ຕຳແໜ່ງງານຂອງ ສປຊ ເພື່ອການ 
ພັດທະນາ. ການສະໜັບສະໜູນຂອງທີ່ປຶກສາວິຊາການໄດ້ເຮັດ 
ແຕ່ລະບາດກ້າວເພ່ືອຮັບປະກັນຄວາມສາມາດໃນການພັດທະນາ 
ຊຶ່ງສາມາດວັດແທກໄດ້ທັງໃນລະດັບອົງການຈັດຕັງ້ ແລະ ລະດັບ 
ບຸກຄົນ. 

ໂດຍການເຫັນພ້ອມຮ່ວມກັນ, ໂຄງການ ອາມໍກຣຸບ ນ໋ອກ ອາເມ 
ລິກາ, ຊຶ່ງແຕ່ເດີມແລ້ວຈະຕ້ອງສິນ້ສຸດ ໃນເດືອນ ກັນຍາ 2009, 
ໄດ້ສືບຕໍ່ຈົນເຖິງເດືອນ ເມສາ 2010, ທັງນີ້, ເພື່ອແນໃສ່ກຳນົດ 
ການສືບຕໍ່ສັນຍາຍາວນານອີກຕໍ່ໄປ.

ນອກຈາກໂຄງການທຶນສະຫະລັດແລ້ວ, ຜູບໍ້ລິຫານໂຄງການ 
ອາມໍກຣຸບ ນ໋ອກ ອາເມລິກາ ຍັງໄດ້ຕິດຕາມທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 
ຈາກ ມູນນິທິິ ສະຫວິດສ໌ ເພື່ອໂລກປອດລະເບີດຝັງດິນ 100,000  
ໂດລາ ສຳລັບ ຄກລ ໃນການປະຕິບັດງານທີ່ແຂວງ ຄຳມ່ວນ.

ອົງການ ແມັກ

ທີປ່ຶກສາວິຊາການສອງຄົນຈາກອົງການ ແມັກ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນ 
ຄກລ ທີ່ແຂວງ ຫົວພັນ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຈຳປາສັກ ໂດຍໄດ ້
ໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານວິຊາການ ແລະ ຈັດການບໍລິຫານໃຫ້ແກ່ບັນດາ 
ຜູປ້ະສານງານແຂວງພ້ອມດ້ວຍຄະນະ. ທີປ່ຶກສາຄົນໜຶ ່ງໄດ້ 
ສະໜັບສະໜູນໜ່ວຍການສຶກສາຄວາມສ່ຽງ ໃນຫ້ອງການ ຄຄຊ  
ເປັນເວລາໜຶ່ງກວ່າ. ວຽກຕົ້ນຕໍແມ່ນໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານການພັດ 
ທະນາຍຸດທະສາດການສຶກສາຄວາມສ່ຽງ, ຊັບພະຍາກອນ ແລະ  
ອຸປະກອນຕ່າງໆ.

ອົງການ ຢູນີແຊັບ

ໃນປີ 2009, ອົງການ ຢູນີແຊັບ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຫຼາຍ 
ຢ່າງແກ່ການສຶກສາ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໃນຂະແໜງກິດຈະ 
ການ ລບຕ, ເປັນຕົ້ນ: ການພັດທະນາ ແລະ ການແຈກຢາຍອຸປະ 
ກອນເພື່ອປູກຈິດສຳນຶກຕໍຄ່ວາມສ່ຽງລວມທັງແຜ່ນໂຄສະນາ,  
ອຸປະກອນການສຶກສາ, ປຶມ້ຮຽນກ່ຽວກັບ ລບຕ ສຳລັບໂຮງຮຽນ 
ປະຖົມສຶກສາ, ແຜ່ນຊີດີເລື່ອງການປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳ, ລາຍການ 
ວິທະຍຸ, ພ້ອມທັງອຸປະກອນກະຈາຍສຽງດ້ວຍ. ການສະໜັບ 
ສະໜູນການເພີມ້ຂີດຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ຈັດການໃນການຂຽນ
ຂໍ້ຄວາມການປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳ. 

ອົງການ ຢູນີແຊັບ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນການຈັດສຳມະນາ 
ຫຼາຍຄັ້ງເພື່ອພັດທະນາຂໍ້ຄວາມການສຶກສາ 
ເພື ່ອຫຼ ຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໃນບັນດາ 
ແຂວງທີ ່ຖືກກະທົບກະເທືອນຈາກ 
ພະຍຸໄຕ້ຝຸ່ນເກດສະໜາ, ພ້ອມທັງຮ່າງ 
ຂໍ ້ກຳນົດກ່ຽວກັບການຄ້າຂາຍ ແລະ 
ເກັບເຫຼັກເສດ.

ອົງການ ຢູນີແຊັບ ຍັງໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍ 
ເຫືຼອແກ່ອົງການສາກົນເພ່ືອຊ່ວຍເຫືຼອຄົນ 
ພິການທີ່ປະຕິບັດງານຢູແ່ຂວງ ສະຫວັນ 
ນະເຂດ ໂດຍດຳເນີນການສຶກສາຄວາມ 
ສ່ຽງ, ການເກັບກູ້ ລບຕ ແລະ ໂຄງການ 
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ວຽກງານການເງິນ
ຕາຕະລາງ 5: ການປະກອບສ່ວນດ້ານການເງິນໃຫ້ແກ່ ຄຄຊ (ໂດລາສາຫະລັດ)

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ   ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼື່ອ ໃນປີ 2009 (USD)  
 ອາມໍກຸຼບ (AGNA)   49,900  
 ດີຟິດ (DFID)   298,507  
 ແມັກ (MAG)   43,235  
 ສວິດຊີແລນ   459,950  
 ສປຊ (TRAC Resources)  
 

 200,000  
 UNICEF  25,359  

ສະຫຼຸບ   1,076,951  

 
ຕາຕະລາງ 6: ການໃຊ້ຈ່າຍຈາກກອງທຶນ ສປຊ ເພື່ອການພັດທະນາ (ໂດລາສາຫະລັດ)

ລາຍລະອຽດ ຈຳນວນ (USD)  
ບຸກຄະລາກອນ ແລະ ທ່ີປຶກສາ    404,163  
ວຽກປະຕິບັດງານ   388,815  
ອຸປະກອນ   35,065  
Runing   46,138  
ISS ແລະ GMS fees  63,900  

ສະຫຼຸບ   938,080  

 
ຕາຕະລາງ 7: ການໃຊ້ຈ່າຍຈາກກອງທຶນ ອາມໍກຼຸບ (ໂດລາສາຫະລັດ)

ລາຍລະອຽດ ຈຳນວນ (USD)  

ແປເອກະສານ ແລະ ຄ່າພາສາແປ 
ການຈັດກອງປະຊຸມ 12,058  

ປະຕິບັດງານ ແລະ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ 
3,390  

19,445  

ສະຫຼຸບ  34,893  

 
ຕາຕະລາງ 8: ລາຍຈ່າຍ ຂອງ ທຶນອົງການ ແມັກ (ໂດລາສາຫະລັດ)

ລາຍລະອຽດ ຈຳນວນ (USD)  
ກິດຈະກຳ ຂອງ ໜ່ວຍງານ ສຶກສາຄວາມສ່ຽງໄພ 43,235  

ສະຫຼຸບ  43,235  

 

ພິເສດສະເພາະບັນດາບ້ານທີ່ຖືກປົນເປ້ືອນດ້ວຍ ລບຕ ແລະ 
ກະທົບກະເທືອນຈາກພະຍຸໄຕ້ຝຸນເກດສະໜາ,ບັນດາຄົວເຮືອນ 
ຄົນພິການເພື່ອສ້າງສວນຄົວເປັນແຫຼ່ງລາຍຮັບ. 

ທ້າຍສຸດ, ຢູນີແຊັບ ຍັງໄດ້ຊ່ວຍເຫຼອືທຶນແກ່ສະມາຄົມຄົນ 
ພິການລາວ ເພືອ່ພັດທະນາຊຸດການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບສິດທິ 
ຂອງຄົນພິການ, ຊຶງ່ຈະຖືກນຳໃຊ້ພາຍໃນ 4 ແຂວງ ໃນສົກປີ 
2010.

ອົງການຍີ່ປຸ່ນ ເພື່ອກິດຈະການເກັບກູ້ລະເບີດຝັງດິນ 
(ເຈມາດສ໌)

ອົງການຍ່ີປຸ່ນເພ່ືອກິດຈະການເກັບກູ້ລະເບີດຝັງດິນ(ເຈມາດສ໌) 
ໄດ້ສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນ ຄກລ,ໂດຍສຸມໃສ່ການຝຶກສອນການ 
ເກັບກູ-້ທຳລາຍ ລບຕ, ພ້ອມທັງການປະຕິບັດງານເກັບກູ້ທີ ່
ແຂວງ ຊຽງຂວາງ.
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ຕາຕະລາງ 9 : ລາຍຈ່າຍ ຂອງ ທຶນອົງການ ອຸຍນີແຊັບ (ໂດລາສາຫະລັດ)

ລາຍລະອຽດ ຈຳນວນ (USD)  
ອຸປະກອນ ຂອງ ໜ່ວຍງານ ສຶກສາຄວາມສ່ຽງໄພ 8,575  
ອຸປະກອນ ເພີ້ມຕື່ມ  4,706  
ການຈັດສຳມະນາ  11,002  
ວັນສາກົນ ກ່ຽວກັບ ການໂຄສະນາ ລະເບີດ 1,074  

ສະຫຼຸບ  25, 359  

 
ຕາຕະລາງ 10: ການປະກອບສ່ວນດ້ານການເງິນ ໃຫ້ອົງປະຕິບັດງານແບບມະນຸດສະທຳ ປີ 2009 (ໂດລາສາຫະລັດ)14

ອົງການປະຕິບັດງານ ລບຕ ການປະກອບສ່ວນຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ
ສະມາຄົມ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອ-ບັນເທົາທຸຸກ (AAR) 129,073
ໂຄປ (C.O.P.E) 640,000
ເຫັດໄອບີ (HIB) 472,702
ສະມາຄົມ ຄົນພິການລາວ (LDPA) 174,455
ແມັກ (MAG) 3,741,626
ການຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນ ນ໋ອກແວ (NPA) 2,515,000
ມູນນິທິ ເກັບກູ້ລະເບີດ ແຫ່ງສະຫວິດສ໌ (FSD) 862,000
ອົງການຮ່ວມໃຈ ບໍລິການສາກົນ (SODI) 718,560
ໂຄງການ ເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດ (UXO Lao) 5,489,819
ອົງການສຶກສາໂລກ/ກົງຊີອ໋ອກຊີອ໋ອມ (WE/C) 202,354

ລວມທັງໝົດ 14,945,589

ຕາຕະລາງ 11: ການໃຊ້ຈ່າຍໂດຍອົງການປະຕິບັດງານທັງໝົດ ພາຍໃນຂະແໜງການ ລບຕ ປີ 2009 (ໂດລາສາຫະລັດ)15 
ອົງການປະຕິບັດງານ ລບຕ  ລວມທັງໝົດ  
ສາມະຄົມເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອ-ບັນເທົາທຸຸກ (AAR)  105,539  
ໂຄປ (C.O.P.E) 466,000  
ເຫັດໄອບີ (HIB)  457,058  
ສາມະຄົມຄົນພິການລາວ (LDPA)  162,268  
ແມັກ (MAG)  
 

3,531,467 16

 ການຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນ ນ໋ອກແວ (NPA Lao) 
 

2,515,000  
 

 
861,800  

 
 

718,560  
ໂຄງການ ເກັບກູ້ລະເບີດ ແຫ່ງຊາດ (UXO Lao)  
 

6,709,518  
  ອົງການສຶກສາໂລກ/ກົງຊີອ໋ອກຊີອ໋ອມ (WE/C) 
 

201,855  
ບ/ສ ອາສາ ວິຊາວະກອນໄຟຟ້າ (ASAPower Engeering Co,Ltd) 
 

55,596  
 

 
548,841  

 
 
ບ/ສ ຮຸ້ນສ່ວນມິນເຊີດ-ເຂດພູດອຍ ຈຳກັດ (MS-BKP)
ບ/ສ ກຸ່ມບໍ່ແຮ່ (MMG) 

453,871  
2,306,485  

278,000  

19,371,858  

ບ/ສ ບັກເຕັກລາວ ຈຳກັດ  (Bactec Lao) 

ບ/ສ ເກັບກູ້ເຟີນິກຊ໌ ຈຳກັດ (PCL)
ລວມທັງໝົດ

ມູນນິທິ ເກັບກູ້ລະເບີດ ແຫ່ງສະຫວິດສ໌ (FSD) 
 ອົງການຮ່ວມໃຈ ບໍລິການສາກົນ (SODI) 
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ສະມາຄົມຍີ່ປຸ່ນເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ບັນເທົາທຸກ (ເອເອອາຣ໌)

ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອ ດ້ານອົງຄະທຽມ ແລະ ເຄື່ອງຄໍ້າຊູ (ໂຄປ)

ອົງການສາກົນແບັນຊິກ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຄົນພິການ (ເຫັດໄອບີ)

ສະມາຄົມ ຄົນພິການລາວ (ແອັນດີພີເອ)

 ອົງການກຸ່ມທີ່ປຶກສາ ເພື່ອເກັບກູ້ລະເບີດຝັງດິນ (ແມັກ)

ອົງການປະຊາຊົນນ໋ອກແວ ເພື່ອການຊ່ວຍເຫຼືອ (ແອັນພີເອ/ລາວ)

ມູນນິທິ ເກັບກູ້ລະເບີດ ແຫ່ງສະຫວິດສ໌ (ເອັບເອັດສ໌ດີ)

ອົງການຮ່ວມໃຈ ບໍລິການສາກົນ (ໂຊດີ)
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ລາຍລະອຽດ: ບັນດາອົງການປະຕິບັດງານເກັບກູ້ຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວຜົນງານໃນການເກັບກູ້ ແລະ ຕົວເລກຂອງການ 
ສຳຫຼວດ ໃນປີ 2009 (ບີແອັດສ໌ແອັນ, ພີແອັດສ໌ ແລະ ແອັດສ໌ບີເຫັດ17) ບໍ່ໄດ້ລວມເຂົ້າໃນພາກກິດຈະກຳລວມ ໃນປີ 2009, 
ເນື່ອງຈາກວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ເລີ້ມລົງມືປະຕິບັດງານ ໃນທ້າຍປີ 2009. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງຈະຂໍໃຫ້ພວກເຂົາສົ່ງບົດລາຍງານ ປະຈຳ 
ປີ 2010.

 ບັນດາອົງການປະຕິບັດງານເກັບກູ້ຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວຜົນງານໃນການເກັບກູ້ ແລະ ຕົວເລກຂອງການ

ໂຄງການ ເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດ (ຄກລ)

ອົງການສຶກສາໂລກ/ກົງຊີອ໋ອກຊ໋ອມ (ເຫວັກ)

ບໍລິສັດ ວິສາວະກຳພະລັງງານ ອາສາ

ບໍລິສັດ ບັກເທັກລາວ ຈຳກັດ (ບັກເທັກ)

ບໍລິສັດ ມິນເຊີດຊ໌

ບໍລິສັດ ກຸ່ມບໍ່ແຮ່ (ແອັມແອັມຈີ)

ບໍລິສັດ ໂຟນິກສ໌ ຈຳກັດ (ພິຊີແອັນລ໌)
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ກິດຈະກຳ ໃນປີ 2009
ໃນປີ 2009, ໂຄງການໄດ້ຜະລິດລໍ້ເຫຼືອ່ນ 285 ຊຸດ ແລະ ລົດ 
ສາມລໍ້ປັນ່ມື 185 ຊຸດ, ເປັນທັງໝົດ 470 ຊຸດຢູທີ່ສູ່ນຟຶນ້ຟູ 
ແຫ່ງຊາດ ພ້ອມດ້ວຍໂຮງຊ່າງລໍເ້ຫຼືອ່ນ, ຊຶ່ງໄດ້ແຈກຢາຍໃຫ້ 
ບັນດາຄົນພິການທີຢູ່ໃ່ນ 16 ແຂວງ ແລະ ກຳແພງນະຄອນ 
ວຽງຈັນ. ໃນສົກປີ 2009, ໂຄງການໄດ້ສຸມໃສ່ກິດຈະກຳຫຼັກ 
ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ໄດ້ຈັດສຳມະນາການປະເມີນໃຫ້ພະນັກງານໃນສູນ  J

ຟຶນ້ຟູລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບແຂວງໂດຍໄດ້ເລັງໃສ່ 
ການປະເມີນສະພາບແວດລ້ອມຂອງການຢູກ່ິນ ແລະ 
ທາງກາຍະພາບດ້ວຍ

ໄດ້ພັດທະນາລໍ້ເຫຼືອ່ນຊະນິດໃໝ່ ທີ່ເໝາະກັບສະພາບ  J

ໜ້າດິນບໍ່ຮາບພຽງ

ທີປື່ກສາຈາກປະເທດໄທໄດ້ຝຶກອົບຮົມສອງຄັງ້ກ່ຽວ  J

ກັບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານວຽກ ແລະ ບັນດາລໍ້ເຫຼືອ່ນ 
ແລະ ເທັກໂນໂລຈີການຜະລິດລໍ້ເຫຼືອ່ນ. ພະນັກງານ 
2 ຄົນຖືກສົ່ງໄປຝຶກອົບຮົມທີ່ປະເທດ ໄທ ເພື່ອເພີ້ມ 
ຄວາມຮັບຮູ້

ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມການຈັດການບໍລິຫານ, ເທັກໂນໂລຈີ  J

ໃນການຜະລິດລໍ້ເຫຼືອ່ນ ໃຫ້ພະນັກງານໃນສູນຟຶ້ນຟູ 
ແຫ່ງຊາດ

ໄດ້ສ້າງລະບົບສ້ອມແປງພ້ອມທັງຝຶກອົບຮົມພືນ້ຖານ  J

ໃນການສ້ອມແປງໃຫ້ພະນັກງານ 10 ຄົນຂອງສູນ 
ລະດັບແຂວງ

ໄດ້ຝຶກອົບຮົມວຽກຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ສຳລັບ ການມອບ  J

ຮັບໂຄງການໃນອະນາຄົດ.

ຜົນສຳເລັດ ໃນສົກປີ 2009

ຫຼັງການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການປະເມີນ, ພະນັກງານ  J

ທີ່ສູນຟຶ ້ນຟູລະດັບແຂວງໄດ້ເພີ ້ມລະດັບຄວາມຮູ້ໃນ 
ການປະເມີນ ເພື່ອສາມາດໃຫ້ບໍລິການດ້ານລໍ້ເຫຼືອນ

ໄດ້ເລີ້ມຜະລິດລໍ້ເຫຼື່ອນຊະນິດໃໝ່ທີ່ເໝາະກັບສະພາບ J

ໜ້າດິນໂດຍເຮັດເປັນລະບົບການຜະລິດຢ່າງປົກກະຕິ

ຜູໄ້ດ້ຮັບປະໂຫຍດຈຳນວນໜຶ່ງ ໄດ້ໃຊ້ບໍລິການສ້ອມ  J

ແປງລໍ້ເຫຼືອນ ໂດຍພະນັກງານແຂວງ

ພະນັກງານທີ່ສູນຟຶ້ນຟູແຫ່ງຊາດ ກໍໄດ້ສາມາດຮັບຜິດ  J

ຊອບໃນການໃຫ້ບໍລິການບັນດາລໍ້ເຫຼື່ອນເປັນກ້າວໆ

ໄດ້ແຈກຢາຍ 470 ຊຸດ (ລໍ້ເຫຼືອນ 282 ຊຸດ ແລະ ລົດ  J

ສາມລໍ້ 188 ຊຸດ) ໃຫ້ຄົນພິການ ໃນປີ 2009.

ການສຶກສາກໍລະນີ
ນາງ ບ່າວລີ, ອາຍຸ 79 ປີ, ຢູ່ທີ່ຊານເມືອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ; 
ລາວບໍ່ສາມາດຢືນ ແລະ ຍ່າງໄດ້ ເນື່ອງຈາກເປັນຜູ້ຖືກເຄາະ 
ຮ້າຍຈາກອຸປະຕິເຫດລະເບີດ. ເມື່ອໄປຫາສູນຟຶ້ນຟູເພື່ອຮັບ 
ລົດສາມລ້ໍສຳລັບເຄ່ືອນຍ້າຍໄປມາອ້ອມໆເຮືອນຂອງລາວເອງ. 
ລາວໄດ້ຮັບລົດສາມລໍທ້ີໄ່ດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ກໍເລີຍລອງ 
ນຳໃຊ້, ລາວຈຶ່ງເຂົ້າໃຈວ່າຕົນເອງຈະຕ້ອງມີຄວາມປ່ຽນແປງ 
ຄືແນວໃດ. ໂຄງການໄດ້ດັດແກ້ເຄື ່ອງສາມລໍ້ໂດຍເຮັດໃຫ້ 
ຖານມັນຕໍາ່ລົງເພື່ອເຮັດແນວໃດໃຫ້ລາວສາມາດຖີບເຄື່ອນ 
ຍ້າຍເຄື່ອງນັ້ນໄປດ້ວຍແຮງຂາແທນທີ່ຈະປັ່ນດ້ວຍສອງແຂນ 
ຈອ່ຍໆຂອງລາວ.

ສະມາຄົມຍີ່ປຸ່ນ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ບັນເທົາທຸກ 
(ເອເອອາຣ໌-ຍີ່ປຸ່ນ)

ສ່ິງທ້າທາຍ ແລະ/ຫືຼ ໂອກາດຕ່າງໆ ໃນປີ 2010 
ໃນປີ 2010 ໂຄງການຈະສືບຕໍ່ກິດຈະກຳຕ່າງໆຈາກປີ 2009, 
ໂດຍຈະເນັນ້ໃສ່ການຖ່າຍໂອນການບໍລິການຄຸ້ມຄອງໃຫ້ສູນ 
ຟື້ນຟູແຫ່ງຊາດ.

ອົງການຄູ່ຮ່ວມຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ຫືຼ ບັນດາລູກຄ້າ 

ອົງການ ເອເອອາຣ໌໌ ຍີປຸ່ນ່ ເຮັດວຽກໂດຍກົງກັບສູນ  J

ຟຶນ້ຟູແຫ່ງຊາດ ແລະ ສູນຟຶນ້ຟູແຂວງຕ່າງໆ ຫຼ ືໜ່ວຍ 
ງານຟຶ້ນຟູຂອງບັນດາໂຮງໝໍແຂວງ

ນາງ ບາວວີ ໄດ້ຮັບລົດຖີບສາມລໍ້ ສຳລັບຄົນພິການ
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ກິດຈະກຳ ບັນດາແຂວງທ່ີຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກິດຈະກຳ 
ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ
 
 

ແຈກຢາຍລ້ໍເຫຼືອນ ແລະ ລົດສາມລ້ໍ ໃນ 16 ແຂວງ 
 
 

 

ຕາຕະລາງ 1: ການປະຕິບັດງານ ຂອງ ອົງການ ເອເອອາຣ໌ ທາງພູມີປະເທດ

ວຽກງານການເງິນ
ຕາຕະລາງ 2: ການໃຊ້ຈ່າຍ ຂອງ ອົງການ ເອເອອາຣ໌ ໃນປີ 2009 (ໂດລາສາຫະລັດ)

ລາຍການ ຈຳນວນ (ໂດລາສາຫະລັດ)  
ມູນຄ່າບຸກຄະລາກອນ 41,154  
ມູນຄ່າການປະຕິບັດງານ 25,299  
ມູນຄ່າການປະຕິບັດງານພິເສດ 0  
ອຸປະກອນ - ຊັບສິນຄົງທີ່  38,171  

 ອຸປະກອນ - ຊັບສິນບໍ່ຄົງທ່ີ  915  
ລວມທັງໝົດ 105,539  

 
ຕາຕະລາງ 3: ການປະກອບສ່ວນຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນໃຫ້ ອົງການ ເອເອອາຣ໌ ປີ 2009 (ໂດລາສາຫະລັດ)

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ການປະກອບສ່ວນ ໃນປີ 2009 ໂດລາສາຫະລັດ 
ໄຈກາ 65,925  
ທຶນພາຍໃນ ຂອງ ເອເອອາຣ໌ 39,614  
ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພາຍນອກ (ມູນຄ່າການຜະລິດ) 21,350  
ການປະກອບສ່ວນຈາກຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 1,621  
ການບໍລິຈາກທົ່ວໄປ  207  
ອ່ືນໆ  356  

ລວມທັງໝົດ 129,073  
 

ອົງການໄຈກາໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼອືດ້ານງົບປະມານເພືອ່  J

ການປະຕິບັດງານ (ຝຶກອົບຮົມ, ບໍລິຫານ, ພະນັກງານ, 
ການໄປວຽກພາກສະໜາມ ແລະ ອື່ນໆ)

ມູນຄ່າການຜະລິດບັນດາລໍເ້ຫຼືອ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບ  J

ສະໜູນຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ພາຍໃນ.
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ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອ ດ້ານອົງຄະທຽມ ແລະ ເຄື່ອງຄໍ້າຊູ 
(ໂຄປ)

http://www.copelaos.org/

ກິດຈະກຳ ໃນປີ 2009
ໃນປີ 2009, ການປະກອບທຶນເບຶ້ອງຕົ້ນ ເພື່ອສືບຕໍ່ພັດທະນາ 
ໝາກຜົນຂອງແຜນງານຂອງ ໂຄປ ໂດຍລົງຢ້ຽມຢາມ 7 ແຂວງ 
ລວມທັງການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານກວ່າ 400 ຄົນພາຍໃນ 
ໂຮງໝໍແຂວງ ແລະ ເມືອງຕ່າງໆ. ນອກນັ້ນ, 531 ຄົນໄດ້ຈົດ 
ທະບຽນສຳລັບການສົ ່ງຕໍ ່ໃຫ້ສູນຟຶ ້ນຟູ, ໃນນັ ້ນ 270 ຄົນ 
ຖືກປະເມີນວ່າ ຄວນຈະໄດ້ຮັບຊຸດຊ່ວຍຄໍ້າຊູຕ່າງໆ. ບັນດາ 
ຄົນເຈັບຈະຖືກສົ່ງຕໍ່ໃຫ້ຫ້ອງການໂຄປ ທີ່ສູນກາງ, ວຽງຈັນ, 
ເພື່ອກວດ ແລະ ປະເມີນຕາມແຜນການທີ່ຈະລົງມືປະຕິບັດ 
ໃນຕົ້ນປີ 2010. 

ຫ້ອງວາງສະແດງທີ່ສູນສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ໂດຍມີຜູ ້
ຄົນເຂົ້າຢ້ຽມຊົມນັບມື້ຫຼາຍ ທັ້ງໆທີ່ຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວໃນ 
ພາກພື ້ນນີ້. ຕະຫຼອດປີ ໄດ້ມີຜູເ້ຂົ ້າຢ້ຽມຊົມໂດຍສະເລ່ຍ 
ລະຫວ່າງ 540 ຕໍ່ເດືອນ. ເຖິງວ່າຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຢ້ຽມຫຼາຍກໍ 
ຕາມ, ລາຍຮັບຂອງສູນໂດຍສະເລ່ຍແມ່ນ 1.25 ໂດລາຕໍ່ຄົນ 
ຕໍ່ເດືອນ. ໃນເດືອນ ທັນວາ, ການໃຊ້ຈ່າຍແມ່ນສູງທີ່ສຸດ, ຊຶ່ງ 
ຫວັງວ່າ ຈະຮຽກຄວາມເຊື່ອຶໝັ້ນຂອງບັນດາຜູ້ອຸປະຖຳກັບຄືນ. 
ໃນປີ 2009 ນີ້, ໂຄປ ໄດ້ຮັບຜິດຊອບການຈັດການບໍລິຫານ 
ຮ້ານກາເຟ ກາກມາ ແລະ ເຕົ້າໂຮມບັນດາເດັກນ້ອຍຈຳນວນ 
ໜຶ່ງໃນໂອກາດພິທີເປີດຮ້ານກາເຟ.

ການຈັດຕັງ້ປະຕິບັດບັນ້ຝຶກອົບຮົມກາຍະບຳບັດ ແມ່ນຊັກຊ້າ 
ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ. ຄູຝຶກແອບກາຍະບຳບັດໄດ້ດຳເນີນ 
ບັ້ນການຝຶກແອບຢ່າງສຳເລັດຜົນໃຫ້ແກ່ຄູຝຶກ 13 ຄົນທີ່ມາ 
ຈາກສູນຟຶ້ນຟູແຫ່ງຊາດ ແລະ ສູນຟ້ຶນຟູແຂວງຕ່າງໆ; ນອກນັ້ນ, 
ຍັງໄດ້ດຳເນີນການກວດສອບທີ່ສູນຟຶ້ນຟູແຫ່ງຊາດ, ສູນຟຶ້ນຟູ 
ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ແລະ ຊຽງຂວາງ. 

ໃນຕະຫຼອດປີ, ຄະນະໜ່ວຍງານກາຍະບຳບັດ ແລະ ອົງຄະ 
ທຽມໄດ້ດຳເນີນການກວດກາຄຸນນະພາບຢ່າງເຂັມ້ຂຸນ້ ໂດຍ 
ເລັງໃສ່ການຜະລິດເຄືອ່ງຊ່ວຍ ແລະ ຄໍ້າຊູ, ກວດເຊັກຜ່ານ, 
ໂດຍສືບຕໍ່ກວດຕິດຕາມຜົນການກະທົບຈາກຂັນ້ຕອນກວດ 
ເຊັກຜ່ານເຄື່ອງຊ່ວຍ ແລະ ຄໍາ້ຊູທີສ່ຳເລັດຮູບໃນສູນຟຶນ້ຟູ 
ແຫ່ງຊາດ, ສູນຟຶ້ນຟູແຂວງຕ່າງໆ. ຈຳນວນຄົນເຈັບແມ່ນບໍ່ 
ປ່ຽນແປງທຽບໃສ່ຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາ, ພວກເຮົາໄດ້ຄາດຫວັງວ່າ 
ຈຳນວນຄົນເຈັບທັງໝົດຈະເພີມ້ຂຶນ້ເມື່ອໂຄງການໄດ້ເລີມ້ມີ 
ໝາກຜົນແລ້ວ, ສ່ວນຄະນະໜ່ວຍງານຂອງສູນຟຶ້ນຟູແຫ່ງຊາດ 
ພັດເຊື່ອວ່າຈະມີຈຳນວນຄົນເຈັບໜ້ອຍກວ່າ, ສະເພາະຢ່າງຍິ່ງ 

ໃນທ້າຍປີ, ຊຶ່ງເປັນຜົນຈາກການກວດກາຄຸນນະພາບທີ່ດີ ແລະ 
ຜົນເກັບກ່ຽວອັນບໍ່ດີທີ່ສຸດ ພາຍໃນປີ 2009 ທີ່ໄດ້ຈຳກັດຄວາມ 
ສາມາດໃນການເດີນທາງຂອງຄົນເຈັບ ແລະ ອື່ນໆ.

ຜົນສຳເລັດ ໃນປີ 2009
ຜົນໄດ້ຮັບທົ່ວໄປຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດພາຍ 
ໃນ 7 ແຂວງ -ໂຄປ

ໂຄປ- ການລົງໄປຢ້ຽມຢາມສະຖານທີ ່ 9 ແຫ່ງເພືອ່  J

ປະເມີນເບິ່ງ 531 ຄົນ ແລະ ໄດ້ນຳສົງ່ 270 ຄົນເພື່ອ 
ປິ່ນປົວດ້ານອົງຄະທຽມ; ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ໜ່ວຍຜ່າຕັດ 
ຕີນເປ, ລວມທັງປິ່ນປົວເດັກນ້ອຍຈຳນວນ 10 ຄົນທີ ່
ແຂວງ ຊຽງຂວາງ

ໂຄປ-ຈັດກອງປະຊຸມ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໂດຍ  J

ມີພະນັກງານເຂົາ້ຮ່ວມກວ່າ 400 ຈາກແຂວງ ແລະ 
ເມືອງຕ່າງໆ

ການວາງສະແດງ ລະເບີດ ບົມບີ ຢູ່ສູນ ໂຄປ
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ໂຄປ-ຈັດກອງປະຊຸມ ເພີ້ມຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ຜູ້  J

ປະສານງານແຂວງ ສຳລັບໝົດທຸກແຂວງ

ຈັດກອງປະຊຸມ ເພືອ່ປະສານງານກັບ ອົງການ ແຄຣ໌,  J

ສາມະຄົນຄົນພິການລາວ ແລະ ສູນຟຶນ້ຟູຄົນພິການ 
ແຫ່ງຊາດ, ສຳລັບ ໂຄງການ ລັງໂກກາ

ການລາຍງານຜູ້ເຂົ້າຢ້ຽມຢາມ ແລະ ລາຍຮັບສຳລັບ  J

ສູນວິຊາຊີບ; ການເພີ້ມຂອງຈຳນວນຄົນເຂົາ້ຢ້ຽມຢາມ
ໄດ້ສົມຄູ່ກັບການຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ຈ່າຍລົງ

ການພັດທະນາຮ້ານກາເຟ ພາຍໃນສູນ ສຳລັບການ  J

ຢ້ຽມຢາມ

ໄດ້ເລືອກຮັບຜູ້ຝຶກແອບໃໝ່ ດ້ານກາຍະບຳບັດ J

ຝຶກອົບຮົມດ້ານການສຶກສາກາຍະພາບ, ຈັດຝຶກອົບຮົມ  J

ໃຫ້ບັນດາຄູຝຶກ ສອງ ຄັງ້ ທີສູ່ນຟຶ້ນຟູແຫ່ງຊາດ ສຳລັບ 
13 ຄົນ (ພະນັກງານຈາກແຂວງ 4 ທ່ານ)

ກວດສອບປະສິດທິພາບ ພື້ນຖານກາຍະບຳບັດຢ່ ູ J

ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ແລະ ຫຼວງພະບາງ

ຜະລິດອຸປະກອນຊ່ວຍ ແລະ ຄໍາ້ຊູທັງໝົດ 1,293 ຊຸດ  J

(ຍັງຫຼຸດການຜະລິດ ໃນສົກປີ 2008)

ໄດ້ສະໜອງການປິ່ນປົວເດັກນ້ອຍຕີນເປ 78 ຄົນທີ່ສູນ  J

ຟຶ້ນຟູແຫ່ງຊາດ, ຢູ່ສູນແຂວງຕ່າງໆ ອີກ 176 ຄົນ

ພາຍໃນປີ 2009, ໄດ້ສະໜອງອຸປະກອນຊ່ວຍ ແລະ  J

ຄໍ້າຊູ ໃຫ້ຜູ້ລອດຊີວິດ 357 ຄົນ

ຈັດການອົບຮົມດ້ານກາຍະບຳບັດ ແລະ ອົງຄະທຽມ: J

ກວດກາຄຸນນະພາບ ໃນສູນຟຶ້ນຟູແຫ່ງຊາດ ແລະ  Q

ສູນແຂວງຕ່າງໆ ໃນເດືອນ ກໍລະກົດ

ກວດສອບພາຍໃນສູນຟຶນ້ຟູແຫ່ງຊາດ ແລະ ສູນ  Q

ແຂວງຕ່າງໆ

ໃນເດືອນ ພະຈິກ ໄດ້ທົບທວນການຝຶກອົບຮົມກັບ  Q

ພະນັກງານສາກົນ ສຳລັບເດັກນ້ອຍຂາເປ

ໃນເດືອນ ທັນວາ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການ  Q

ປິ່ນປົວເດັກນ້ອຍຂາເປ ທີ່ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

ໄດ້ລິເລີ້ມລະບົບໝູນວຽນ ຂອງການກາຍະບຳບັດ  J

ແລະ ອົງຄະທຽມ ເພື່ອປັບປຸງຄວາມຮູ້ດ້ານເງື່ອນໄຂ 
ຂອງພະຍາດເດັກນ້ອຍ

ການວຽນຜ້ຽນພະນັກງານແພດກາຍະບຳບັດ ແລະ  J

ອົງຄະທຽມ:

ໃນເດືອນກໍລະກົດ, ແພດກາຍະບຳບັດ ແລະ ອົງ  Q

ຄະທຽມໜຶ່ງຄົນຈາກ ຫຼວງພະບາງ, ໜຶ່ງຄົນຈາກ 
ຊຽງຂວາງ ໄປສູນຟຶນ້ຟູແຫ່ງຊາດ ເປັນເວລາ ຫົກ 
ອາທິດ

ໃນເດືອນ ກັນຍາ, ແລກປ່ຽນພະນັກງານລະຫວ່າງ  Q

ສູນຟຶ້ນຟູແຫ່ງຊາດກັບສູນຟຶ້ນຟູແຂວງ ສະຫວັນ 
ນະເຂດ ເປັນເວລາ ຫົກ ອາທິດ

ໃນເດືອນ ພະຈິກ,ແລກປ່ຽນພະນັກງານລະຫວ່າງ  Q

ສູນຟຶ້ນຟູແຫ່ງຊາດກັບສູນຟຶນ້ຟູແຂວງ ຈຳປາສັກ 
ເປັນເວລາ ຫົກ ອາທິດ
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ການຍື່ນຂໍທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ໄດ້ຮັບຜົນຈາກ ສປຊ ເພື່ອ  J

ການພັດທະນາ, ອົງການ ເອເອອາຣ໌ ແລະ ຈາກມູນນິທິ ິ
ລອນລີພຼາແນັດ

ໄດ້ໄປຮ່ວມກອງປະຊຸມທີ່ ບາງກອກ ກ່ຽວກັບລະບົບ  J

ການຟຶ້ນຟູແບບອີງໃສ່ຊຸມຊົນ

ຄະນະຮູບເງົາຈາກ ສະກາຍນິວອົດສ໌ເຕຼຍ, ອົງການໂທ  J

ລະພາບ ສະຫວິດສ໌ ແລະ ຄະນະຮູບເງົາ ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ມາ 
ຢ້ຽມຢາມໂຄງການພ້ອມທັງໄດ້ບັນທຶກວຽກງານທີ່ສູນ

ໂຄປ ໄດ້ສຳເລັດການປະກອບສ່ວນໃນການສ້າງແຜ່ນ  J

ພັບດ້ານການທ່ອງທ່ຽວຮ່ວມກັບສາຫະພັນແມ່ຍິງລາວ

ໂຄປ ໄດ້ສຳເລັດການເຮັດປືມ້ໂດຍມີ ບິກ ໂບຣເດີ້  J

ເມົາສ໌ ເປັນຄູຮ່່ວມງານໃນການເຫຼົາ່ເລື່ອງເດັກເສຍອົງ 
ຄະຜູ້ໜຶ່ງ ຊື ່ຊັນຕາ, ຊຶງ່ສ່ອງແສງເຖິງຄວາມປອດໄພ 
ຕາມທ້ອງຖະໜົນ ການຍອມຮັບເດັກນ້ອຍພິການ ແລະ 
ນຳໃຊ້ປຶ້ມນີ້ເປັນສື່ ເພື່ອປູກຈິດສຳນຶກຂອງໂຄງການ. 

ການສຶກສາກໍລະນີ
ທ້າວ ນໍຣະວາລີ ພິການໃສ່ຂາທຽມ

ທ້າວ ນໍຣະວາລີ ອາຍຸ 37 ປີ, ຍັງເປັນໂສດ ແລະ ຢູເ່ຮືອນນຳ 
ແມ່ ແລະ ອ້າຍນ້ອງທີ່ບ້ານ ນໍ້າພັນ, ເມືອງ ຄຳເກີດ, ແຂວງ ບໍ 
ລິຄຳໄຊ. ລາວຫາກໍໄດ້ໃສ່ຂາທຽມທີສ່ອງໃນເດືອນ ກໍລະກົດ 
ປີ 2009 ຜ່ານມານີ້.

ໃນເດືອນ ກຸມພາ ປີ 1992, ນໍຣະວາລີ ໄດ້ໄປຊອກຢູ່ຫາກິນ 
ຢູ່ປ່າແຫ່ງໜຶ່ງ, ລາວໄດ້ຢ່າງຢຽບ ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ (ລບຕ). 
ຜົນກະທົບຈາກລະເບີດແຕກ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ລາວບາດເຈັບທີ່ຂາ 
ຢ່າງເປັນຕາຢ້ານ. ຫຼງັຈາກນັນ້, ລາວຕ້ອງໄດ້ຍ່າງອີກ 6 
ຊົ່ວໂມງ ຈຶ່ງກັບມາເຖິງເຮືອນແລ້ວ ແມ່ຂອງລາວໄດ້ປິ່ນປົວ 
ດ້ວຍຢາພື້ນເມືອງ, ໂດຍໄດ້ນຳໃຊ້ຮາກໃມ້ ຫຼື ຫຍ້າ ໃສ່ບາດ 
ແຜທີ່ຂາກຸດ. ສິງ່ນີ ້ແມ່ນທາງເລືອກໜຶ່ງດຽວເທົາ່ນັນ້, ເນືອ່ງ 
ຈາກວ່າ ຄອບຄົວລາວມີເງິນພຽງເລັກນ້ອຍ. 

ເມືອ່ອາຍຸ 15 ປີ, ນໍຣະວາລີ ໄດ້ຍ່າງໄປອ້ອມແອ້ມດ້ວຍຂາ 
ທຽມໄມ້ທີ ່ລາວໄດ້ພະຍາຍາມເຮັດໂດຍຕົນເອງ. ຈາກນັ້ນ 
ລາວໄດ້ພົບເຫັນການບໍລິການຈາກ ໂຄປ ໃນປີ 2009, ລາວ 
ໄດ້ເດີນທາງຂຶ້ນມາ ວຽງຈັນ ດ້ວຍຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ, ເນື່ອງຈາກ 
ລາວບໍ່ຄິດເລີຍວ່າ ຈະໄດ້ໃສ່ຂາທຽມອັນເໝາະສົມແທ້ ໂດຍ 
ບໍ່ເສຍເງິນ. 

“ຂ້ອຍມີຄວາມສຸກແທ້ໆ ທີໄ່ດ້ໃສ່ຂາທຽມນີ້. ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານ 
ມາຂ້ອຍຮູ້ສຶກວ່າ ຊາວບ້ານລັງກຽດຕໍ່ຂ້ອຍ, ຍ້ອນວ່າ ຂ້ອຍບໍ່ 
ຄືໝູ່ຜູ້ອື່ນໆ, ແຕ່ວ່າດຽວນີ້, ຂ້ອຍມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຫຼາຍຂຶ້ນ 
ແລະ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮ່ວມດຳເນີນຊີວິດອັນປົກກະຕິ.”

ລາວໄດ້ຊ່ວຍຄອບຄອບຄົວຂອງລາວ ໃນການເຮັດນາ ແລະ 
ລ້ຽງສັດຢ່າງເບີກບານມ່ວນຊື່ນ.  

ສ່ິງທ້າທາຍ ແລະ/ຫືຼ ໂອກາດຕ່າງໆ ໃນປີ 2010 
ໂຄປ ຈະສືບຕໍ່ເນັ້ນໜັກໃສ່ຄວາມສາມາດໃນການພັດທະນາ 
ໃນປີ 2010. ນອກນັນ້, ກໍຈະສະໜັບສະໜູນອົງການຈັດຕັງ້ 
ໃນລະດັບການຈັດການບໍລິຫານ. ໂຄປ ຈະເພີ້ມທະວີກິດຈະ 
ການສືມ່ວນຊົນ ແລະ ການປະຊາສຳພັນ ໃນການກະກຽມ 
ສຳລັບກອງປະຊຸມລັດພາຄີ ຄັງ້ທີໜຶ ່ງ ຂອງສົນທິສັນຍາ 
ວ່າດ້ວຍ ການເກືອດຫ້າມ ລະເບີດບົມບີ ທີ ່ຈະຈັດຂຶ ້ນໃນ 
ເດືອນ ພະຈິກນີ້. ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ ຈະນຳໃຊ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ 
ຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນ ເພື່ອສືບຕໍ່ແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍຂອງຄະນະ ໃນປີ 
2010.

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂອງ ອົງການຮ່ວມພາຄີ 
ຫຼື ລູກຄ້າຕ່າງໆ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກຳທັງໝົດໂດຍຜ່ານໂຄງ 
ການຂອງ ໂຄປ ໄດ້ຮັບການຮ່ວມໄມ້ຮ່ວມມືຈາກພະນັກງານຂ
ອງສູນຟຶ້ນຟູຄົນພິການແຫ່ງຊາດ.

ໂຄປ ຍັງສືບຕໍເ່ຫັນຫຼາຍປະເພດຂອງຄົນພິການລວມທັງກຸ່ມ 
ເປົ້າໝາຍສະເພາະ ຫຼື ເດັກນ້ອຍຕີນເປ ແລະ ບັນດາຜູ້ລອດ 
ຊີວິດຈາກອຸປະຕິເຫດ ລບຕ. ໂຄງການ ໂຄປ ຍັງສືບຕໍ່ຊອກ 
ຂໍມູ້ນຂອງຄົນທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການ ເພືອ່ຮັບບໍລິການຟຶນ້ຟູ 
ກາຍະພາບ ໂດຍສະເພາະ ພວກທີ່ຢູເ່ຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກ 
ສອກຫຼີກ. 

ທ່ານ ນໍລະວາລີ ໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູຮັກສາ ຢູ່ທີ່ສູນ ໂຄປ
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ຕາຕະລາງ 1: ການປະຕິບັດງານທາງພູມີປະເທດຂອງ ໂຄປ

ກິດຈະກຳ ບັນດາແຂວງທ່ີຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກິດຈະກຳ  
ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ 
  

ການບໍລິການຟຶ້ນຟູ ແລະ/ຫຼື ການກຳນົດເປ້ົາໝາຍຄົນພິການ  
ທີ່ຕ້ອງການນຳສ່ົງຕ່ໍ ໂດຍ ໂຄປ-ທ່ີແຂວງ ວຽງຈັນ, ຫຼວງພະບາງ,
ສະຫວັນນະເຂດ, ຈຳປາສັກ, ຊຽງຂວາງ.
ການກຳນົດເປ້ົາໝາຍຄົນພິການ ທ່ີຕ້ອງການນຳສ່ົງຕ່ໍ ໂດຍ
ໂຄປ-ທ່ີແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ, ຄຳມ່ວນ.

 
 

 
  

ວຽກງານການເງິນ
ຕາຕະລາງ 2: ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງ ໂຄປ ປີ 2009 (ໂດລາສາຫະລັດ)

ລາຍການ ຈຳນວນເງິນ(ໂດລາສາຫະລັດ) 
ມູນຄ່າບຸກຄະລາກອນ  189,000  
ມູນຄ່າການປະຕິບັດງານ 277,000  
ມູນຄ່າການປະຕິບັດງານພິເສດ 0 
ອຸປະກອນ-ຊັບສິນຄົງທີ່  0 
ອຸປະກອນ-ຊັບສິນບໍ່ຄົງທ່ີ  0 
ລວມທັງໝົດ 466,000  

 
ຕາຕະລາງ 3: ຜູ້ໃຫ້ທຶນປະກອບສ່ວນໃຫ້ ໂຄປ ປີ 2009 (ໂດລາສາຫະລັດ)

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ການປະກອບສ່ວນ-ປີ 2009 (ໂດລາສາຫະລັດ)  
ອົດສ໌ເອັດ (AusAid) 271,000 (ຈະສືບຕ່ໍໃຫ້)  
ພາວເວີ້ (ອັງກິດ) (POWER-UK) 45,000  
ດີໄອຊີ (DIC) 8,300  
ຊີບີແອັມ (CBM) 53,000  
ເອເອອາຣ໌ (AAR) 13,000  
ໄອຊີອາຣ໌ຊີ (ICRC -SFD) 46,000  
ເອເອແອັມ (AAM) 48,000  
ໄອແອັດສ໌ຊີ (ISC) 27,000  
ຈີດີຈີ (GDG) 50,000  
ຄຄຊ/ສປຊ  (NRA/UNDP) 19,000  
ລາຄາຕ້ົນທຶນ (Cost Recovery) 1,000  
ການປະກອບສ່ວນພາຍໃນ (ສູນສຳລັບການຢ້ຽມຊົມ) 54,000  
ລາຍຮັບອື່ນໆ  4,700  

ລວມທັງໝົດ 640,000 
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ອົງການ ສາກົນແບັນຊິກ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຄົນພິການ 
(ເຫັດໄອບີ)

http://en.handicapinternational.be/Laos_r271.html

ກິດຈະການຕ່າງໆ ປີ 2009 
ໂດຍທຶນຊ່ວຍເຫືຼອຈາກສາຫະພາບຢູໂຣບ, ເຫັດໄອບີ ໄດ້ເກັບກູ້ 
ເນື້ອທີ່ ລບຕ 30 ເຮັກຕາ ເພື່ອໂຄງການພັດທະນາໃຫ້ຊຸມຊົນ 
30 ແຫ່ງໃນ 3 ເມືອງທີແ່ຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ໜ່ວຍເກັບກູ້ 
ເຄື່ອນທີໄ່ດ້ທຳລາຍລະເບີດໃຫຍ່ 21 ໜ່ວຍ ແລະ ລບຕ 841 
ລູກ. ສະໜັບສະໜູນການຝຶກອົບຮົມນັກເກັບກູ້ ລບຕ ເພື່ອຮັບ 
ປະກັນໃຫ້ວຽກໄດ້ຕາມມາດຕະຖານສູງ. ນອກນັ້ນ, ເຫັດໄອບີ 
ຍັງໄດ້ດຳເນີນກິດຈະກຳປະສານງານກັບຊຸມຊົນເທົ່າທີ່ເປັນ 
ໄປໄດ້. 

ຄຄຊ ແລະ ເຫັດໄອບີ ໄດ້ສົມທົບກັນເພືອ່ຈະສ້າງສາຂາຫ້ອງ 
ການ ຄຄຊ ທີແ່ຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ໂດຍໄດ້ຮ່າງຕຳແໜ່ງ 
ງານຂອງພະນັກງານ ແລະ ໄດ້ຈອງຫ້ອງການໄວ້ແລ້ວທີຫ່້ອງ 
ການລັດຖະບານ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ. 

ກອງປະຊຸມໂດຍແຍກກຸມຕ່າງຫາກ. ອົງການ ຢູນີແຊັບ ໄດ້ 
ອຸປະຖຳວິທີການພໍ່ແມ່ສອນລູກ, ຊຶ່ງໄດ້ນຳໃຊ້ພາຍໃນບັນດາ 
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍພໍ່ແມ່ ແລະ ລູກໆ.

ໂດຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຢູນີແຊັບ ແລະ ຄຄຊ, ເຫັດໄອບີ 
ໄດ້ຜະລິດຟິມຮູບເງົາ, ຊຶງ່ຈະປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍ 
ມີຈິດສຳນຶກໃນພຶດຕິກຳອັນປອດໄພພາຍໃນສະພາບແວດລ້ອມ 
ທີຖື່ກປົນເປືອ້ນຈາກ ລບຕ. ເນືອ້ຫາ ຂອງຟິມຮູບເງົາປະກອບ 
ດ້ວຍນິທານ 4 ເລືອ່ງແຕກຕ່າງກັນໂດຍແມ່ນບັນດາເດັກນ້ອຍ 

ໜ່ວຍງານສຶກສາຄວາມສ່ຽງຂອງ ເຫັດໄອບີ ໄດ້ປະຕິບັດງານ 
ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ພາຍໃນຊຸມຊົນ 44 ແຫ່ງ, ໄດ້ຜ່ານການ 
ເລືອກເຟັ້ນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຈາກ 3 ເມືອງ ມີອາສາສະໝັກ 
ເພດຍິງ 14 ທ່ານ), ພ້ອມທັງໄດ້ຮັບການຝຶກແອບ ແລະ ກວດ 
ຕິດຕາມໂດຍເຈົ້າໜ້າທີຂ່ອງ ເຫັດໄອບີ. ບັນດາອາສາສະໝັກ 
ເປັນຕົວເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ ເຫັດໄອບີ ກັບບັນດາຊາວບ້ານ. 

ເຫັດໄອບີ ໄດ້ດຳເນີນການສ້າງແຜນທີ່ເພື່ອສະແດງເຖິງມຸມ 
ມອງຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ກຳນົດຊັບພະຍາກອນທີ່ເປັນປະໂຫຍດ 
ແກ່ໂຄງການ. ອົງການ ຢູນີແຊັບ ໄດ້ອຸປະຖຳການຜະລິດອຸປະ 
ກອນການສຶກສາຄວາມສ່ຽງ (ປື້ມອ່ານ, ໝວກ, ຈອກ, ປາກກາ, 
ເສຶ້ອຄໍມົນ) ທີ່ໄດ້ພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ໃນບັນດາຊຸມຊົນ 
ເປົ້າໝາຍ. ບັນດາແຜ່ນປ້າຍໂຄສະນາໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ເພືອ່ສົງ່ 
ເສີມການອະທິບາຍຄວາມປອດໄພ ແລະ ການສົນທະນາ 
ເປັນກຸມ່. ໃນນັນ້, ໄດ້ຊຸກຍູໃ້ຫ້ບັນດາເພດຍິງ ເພືອ່ເຂົາ້ຮ່ວມ 

ນັກວິຊານ ອົງການ HIB ເມືອງນອງ
ຖ່າຍພາບ: ຈີມ ໂຮມ

ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກອຸປະຕິເຫດ ລບຕ ໄດ້ເຫຼົາ່ເລຶ້ອງ. ຟິມຮູບເງົາ 
ໃນຫົວເລື່ອງ ‘‘ລອດຊີວິດຈາກລະເບີດ” ຈະນຳໃຊ້ໃນຊຸມຊົນ 
ເມື່ອດຳເນີນກິດຈະການສຶກສາເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ກ່ຽວກັບ 
ຄວາມສ່ຽງໄພອັນຕະລາຍຈາກ ລບຕ.

ເຫັດໄອບີ ໄດ້ດຳເນີນໂຄງການສວນຄົວໃຫ້ແກ່ບັນດາຄົວ 
ເຮືອນດ້ອຍອາກາດ ແລະ ສ່ຽງພາຍໃນສາມເມືອງ. ການຜະລິດ 
ສະບຽງອາຫານຈາກໂຄງການແມ່ນເພື່ອສົ່ງເສີມທາງອອກໜຶ່ງ 
ໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຈຳເປັນທີ່ຕ້ອງເກັບເຫຼັກເສດ, ຊ່ວຍ 
ເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກອຸປະຕິເຫດ ລບຕ, ພ້ອມທັງສະໜອງ 
ສະບຽງອາຫານໃຫ້ຄອບຄົວທຸກຍາກ. ເຫັດໄອບີ ຍັງໄດ້ດຳເນີນ 
ການເກັບກູ້ເນ້ືອທີ່ດິນຄົວເຮືອນກ່ອນການກຽມດິນປູກຝັງພ້ອມ
ທັງໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄົວເຮືອນຕ່າງໆດ້ວຍ.

ເຫັດໄອບີ ໄດ້ດຳເນີນການສຳຫຼວດເບິ່ງຄວາມຮັບຮູ້ທ່າທີ ແລະ 
ການກະທຳ (ແຄັບ) ເພື່ອວັດແທກການປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳຂອງ
ບັນດາຊຸມຊົນເປົ້າໝາຍ. 

ນອກນັນ້, ເຫັດໄອບີ ຍັງໄດ້ເຮັດວຽກກັບກຸ່ມຄົນຜູລ້ອດຊີວິດ 
ຈາກອຸປະຕິເຫດ ລບຕ, ຊຶ່ງເປັນກິດຈະກຳໜຶ່ງຂອງຂະບວນ 
ການສາກົນ ເພື່ອໂຄສະນາຕ້ານ ລະເບີດບົມບີ, ທີ່ເອີ້ນວ່າ 
‘‘ການໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານສິດທິແລະເກືອດຫ້າມ”. ເຫັດໄອບີ 
ໄດ້ສົມທົບກັບອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນທີ່ມີຈຸດໝາຍອັນດຽວ 

ນັກວິຊານ ເກັບກູ້ລະເບີດຂອງ ອົງການ HIB ເມືອງນອງ
ຖ່າຍພາບ: ິທມ ເດີເວັນ (2009) 
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ກັນຄືກີດກັ້ນຜົນກະທົບຕໍ່ມະນຸດສະທຳ ແລະ ການພັດທະນາ 
ຈາກ ລະເບີດບົມບີ, ໂດຍໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼ ືອຜູ ້ຖືກເຄາະ 
ຮ້າຍ ແລະ ຜູລ້ອດຊີວິດ, ພ້ອມທັງຮັບປະກັນໃຫ້ພວກເຂົາ 
ສາມາດເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າສັງຄົມດ້ວຍ. ຈຸດເລັງໜຶ່ງອີກ, ແມ່ນ 
ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະໃຫ້ພວກທີ່ຖືກກະທົບກະເທືອນ ຍ້ອນລະ 
ເບີດບົມບີ ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການສ້າງສົມຜົນໄດ້ຮັບຈາກ 
ຂະບວນການການໂຄສະນາຕ້ານ ລະເບີດບົມບີ. ໃນ ສປປ 
ລາວ, ກຸມ່ຜູ້ລອດຊີວິດ 8 ຄົນໄດ້ເຕົາ້ໂຮມກັນເພືອ່ຮຽນຮູ້ກ່ຽວ 
ກັບ ລະເບີດບົມບີ, ພ້ອມທັງນຳໃຊ້ກະບອກສຽງຂອງພວກ 
ເຂົາໃນຂະບວນການ ໂຄສະນາຕ້ານ ລະເບີດບົມບີ.

ຜົນສຳເລັດ ໃນປີ 2009 
ໂດຍອີງໃສ່ການປະເມີນ-ຫຼັງການເກັບກູ້ ແລະ ກວດຕິດຕາມ, 
ໄດ້ເຜີຍໄຫ້ຮູ້ວ່າບັນດາກິດຈະກຳຂອງ ເຫັດໄອບີ ໄດ້ເພີ້ມເນື້ອ 
ທີ່ດິນນຳໃຊ້, ໃຫ້ແກ່ການປູກຝັງລ້ຽງສັດ, ການປັບປຸງຄວາມ 
ໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ; ຜະລິດຕະພັນໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນຍ້ອນ 
ມີລະບົບຊົນລະປະທານທີດີ່ກວ່າ, ການນຳໃຊ້ເນື້ອທີດິ່ນແບບ 
ຫຼາກຫຼາຍ, ແກ້ໄຂອຸປະສັກຂັດຂວາງກິດຈະກຳປະຈຳວັນ, 
ຄວາມປອດໄພໃນຊີວິດ-ຊັບສິນ ແລະ ສັດລ້ຽງ, ພ້ອມທັງມີ 
ຄວາມຮູ້ສຶກວ່າມີຄວາມປອດໄພໃນບັນດາຊຸມຊົນເປົ້າໝາຍ.

ເຫັດໄອບີ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນການເກັບກູ້ເນື້ອທີ່ ຈຳນວນ 45 
ບ້ານ:

ເນື້ອທີ່ເກັບກູ້ແລ້ວ 297,260 ຕະລາງແມັດ; J

ໄດ້ທຳລາຍ ລບຕ 1,087 ໜ່ວຍ; J

ຜູ້ຮັບປະໂຫຍດໂດຍກົງ 11,527 ຄົນ; J

ໜ່ວຍທຳລາຍເຄື່ອນທີ່ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ 14 ບ້ານ,  J

ທຳລາຍ ລບຕ 841, ລວມທັງບົມໃຫຍ່ 21 ໜ່ວຍ;

ສຳຫຼວດຂັ້ນ 2 ສຳລັບການເກັບກູ້ເນື້ອທີ່ 118 ຈຸດ J

ສຳຫຼວດຂັ້ນ 2 ສຳລັບໜ້າວຽກທຳລາຍເຄື່ອນທີ່ 17 ຈຸດ; J

ສຳຫຼວດຂັນ້ 3 ເພືອ່ລາຍງານຜົນສຳເລັດການເກັບກູ້  J

ເນື້ອທີ່ 91 ຈຸດ;

ໄດ້ປະເມີນ-ຫຼັງການເກັບກູ້ເນື້ອທີ່ (ພີຊີເອ) 76 ຈຸດ; J

ໃນເດືອນ ກັນຍາ ປີ 2009 ໄດ້ຝຶກອົບຮົມແພດສະໜາມ; J

ປັບປຸງມາດຕະຖານການປະຕິບັດງານ ແລະ ລະບຽບ  J

ຂັ້ນຕອນການເກັບກູ້ ໂດຍໜ່ວຍຊາວບ້ານ/ແພດປະຈຳ 
ໜ່ວຍຊາວບ້ານ, ໂດຍສອດຄ່ອງກັບ ມາດຕະຖານ 
ແຫ່ງຊາດ;

ຈັດການຝຶກຊ້ອມກ່ຽວກັບ ມາດຕະຖານການປະຕິບັດ  J

ງານພ້ອມທັງການເກັບກູ້ ໂດຍໜ່ວຍຊາວບ້ານຢ່າງ 
ປົກກະຕິ;

ໄດ້ດຳເນີນການທົດລອງ ແລະ ປະເມີນການບໍລິຫານ  J

ຄຸນນະພາບ;

ໄດ້ສຳເລັດບົດລາຍງານ ສຳລັບບ້ານ 30 ແຫ່ງ; J

ໄດ້ຕັ້ງກະດານໃຫຍ່ ສຳລັບປ້າຍໂຄສະນາ ຫຼື ແຈ້ງການ  J

ຕ່າງໆ ໃນແຕ່ລະເມືອງສຳຄັນໆ;

ຟິມຮູບເງົາການສຶກສາ ໂດຍມີຂໍຄ້ວາມສຶກສາຄວາມ  J

ສ່ຽງ, ໄດ້ພັດທະນາ-ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນຂ່າວອັນຕະລາຍຂອງ 
ລບຕ;

ຜະລິດ ແລະ ແຈກຢາຍເສື້ອຄໍມົນ 800 ຜືນພ້ອມດ້ວຍ J

ຂໍ້ຄວາມການສຶກສາຄວາມສ່ຽງໄພຕໍ່ ລບຕ;

ຜະລິດ ແລະ ແຈກຢາຍໝວກ 800 ໜ່ວຍພ້ອມດ້ວຍ J

ຂໍ້ຄວາມການສຶກສາຄວາມສ່ຽງໄພຕໍ່ ລບຕ;

ເສຶ້ອຈັກແກັດ 100 ຜືນພ້ອມດ້ວຍຂໍ້ຄວາມການສຶກສາ  J

ຄວາມສ່ຽງໄພຕໍ່ ລບຕ;

ໄດ້ແຈກຢາຍ ສໍ, ບິກ 1,000 ກ້ານພ້ອມດ້ວຍຂໍຄ້ວາມ  J

ການສຶກສາຄວາມສ່ຽງໄພຕໍ່ ລບຕ;

ໄດ້ແຈກຢາຍ ຈອກ 1,000 ໜ່ວຍພ້ອມດ້ວຍຂໍ້ຄວາມ  J

ການສຶກສາຄວາມສ່ຽງໄພຕໍ່ ລບຕ;

ຈັດ 21 ກຸມ່ສົນທະນາໂດຍມີເດັກນ້ອຍຊາຍ 79 ຄົນ,  J

ເດັກນ້ອຍຍິງ 73 ຄົນ, ຜູ້ໃຫຍ່ຊາຍ 61 ຄົນ ແລະ ຍິງ 
55 ຄົນ;

ຈັດສຳຫຼວດເບິງ່ຄວາມຮັບຮູ້-ທ່າທີ ແລະ ການກະທຳ  J

(ແກັບ) ສຳລັບ 1,500 ຄົນ;

ກ່າວແນະນຳກ່ຽວກັບ ຄວາມປອດໄພ 83 ຄ້ັງ-ໃຫ້ຜູ້ໃຫຍ່  J

ຊາຍ 861 ຄົນ, ຜູໃ້ຫຍ່ຍິງ 786 ຄົນ, ເດັກນ້ອຍຍິງ 
253 ຄົນ, ເດັກນ້ອຍຊາຍ 322 ຄົນ;

ຈັດຝຶກອົບຮົມ 2 ຄັ້ງ ສຳລັບບັນດາອາສາສະໝັກບ້ານ; J

ເຈົ້າໜ້າທີ່ ເຫັດໄອບີ ໄດ້ກວດກາຕິດຕາມ 117 ຄັ້ງເບິ່ງ  J

ບັນດາອາສາສະໝັກບ້ານ;

ໄດ້ສະເໜີບົດຕໍ່ຊາວບ້ານ 8 ຄັ້ງ (ຊາວບ້ານທັງໝົດ); J

ໄດ້ສ້າງສວນຄົວ 30 ໂຄງການ. J

ໂດຍຮັບຮູ້ວ່າ, ລຳພັງແຕ່ການຜະລິດສະບຽງອາຫານເທົ່ານັ້ນ, 
ຈະບໍ່ສາມາດລົບລ້າງການເກັບເຫຼັກເສດ, ຈຶ່ງໄດ້ຄາດຫວັງວ່າ, 
ໄປຄຽງຄູ່ກັບກິດຈະກຳອື່ນດ້ານການສຶກສາຄວາມສ່ຽງ, ການມ ີ
ສ່ວນຮ່ວມຂອງຄອບຄົວ, ຈະພາໃຫ້ພຶດຕິກຳປ່ຽນແປງເພື່ອ 
ແນໃສ່ກີດກັ້ນບໍ ່ໃຫ້ບັນດາເດັກນ້ອຍລົງມືກະທຳກິດຈະກຳ 
ອັນແສນທຸລະກັນດານນັ້ນ. ບົດລາຍງານຜົນການຄົ້ນພົບຈາກ 
ການສຳຫຼວດ ‘ແບບແກັບ’ ໄດ້ຊີໃ້ຫ້ເຫັນວ່າ ຊຸມຊົນໃນເຂດ 
ເປົ້າໝາຍຂອງ ເຫັດໄອບີ ໄດ້ຮັບຮູ້ຫຼາຍຂຶ້ນພ້ອມທັງມີພຶດຕິກຳ 
ປ່ຽນແປງທາງບວກດ້ວຍ. ໃນປີ 2008, ການສຳຫຼວດ 



36

‘ແບບແກັບ’, ພໍ່ແມ່ 26% ເທົ່ານັ້ນໄດ້ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ລູກນຳໃຊ້ 
ເຄື່ອງກວດໂລຫະ ແລະ 75% ໄດ້ເວົ້າວ່າ ບໍ່ໄດ້ຫ້າມເລີຍ. ໃນປ ີ
2009, ກວ່າ 71% ຂອງພໍແ່ມ່ນໄດ້ຫ້າມລູກຫຼານຂອງພວກ 
ຕົນໃນການນຳໃຊ້ເຄື່ອງກວດໂລຫະ ແລະ 29% ແມ່ນບໍ່ໄດ້ 
ຫ້າມເລີຍ.

ການສຶກສາກໍລະນີ ໃນປີ 2009 
ຍ້ອນຜົນງານຂອງອົງການສາກົນແບັນຊິກ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຄົນ 
ພິການ, ບັນດາເດັກນ້ອຍແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ຈຶ່ງໄດ້ຮຽນຮູ້ 
ວ່າອັນຕະລາຍສາມາດຢູ່ໃຕ້ດິນຂອງພວກເຂົາ. 

ທ້າວ ສອນວິໄລ ອາຍຸ 7 ປີ ໄດ້ເວົ້າວ່າ: ‘‘ພວກເຮົາຮູ້ຈັກ ລບຕ 
ແລະ ມັນສາມາດລະເບີດຂຶ້ນ”. ‘‘ຍ້ອນແນວນີ,້ ໝູ່ຂອງຂ້ອຍ 
ຈຶ່ງໄດ້ສູນເສຍແຂນ ແລະ ຕາ. ພວກເຮົາຢ້ານກົວ ລບຕ ແລະ 
ພວກເຮົາຮູ້ວ່າ ພວກມັນຍັງຢູ່ໃນອ້ອມແອ້ມພວກເຮົາ.” 

ໃນ ສປປ ລາວ, ຄວາມເສຍຫາຍຍ້ອນ ລບຕ ແມ່ນໄດ້ສັງຫານ 
ຊີວິດ ແລະ ເສຍແຂນຂາ. ລບຕ ອາດຈະພາໃຫ້ມີການຫຼຸດລົງ 
ຂອງຄອບຄົວ. ຄວາມຢ້ານກົວ ລບຕ ພາໃຫ້ມີຂໍ້ຈຳກັດໃນການ 
ຫາລ້ຽງຊີບ, ການນຸ່ງຫົ່ມ ແລະ ສົ່ງລູກຫຼານໄປຮຽນໜັງສື. 
ນອກນັນ້, ພໍ່ແມ່ຢູ່ແບບຢ້ານກົວຍ້ອນຮູ້ວ່າ ລບຕ ຍັງຫຼົງເຫຼືອ 
ຢູ່ຕາມເນື້ອທີ່ດິນບ່ອນທີ່ເດັກນ້ອຍຫຼາຍຄົນມັກຫຼີ້ນຢູ່. 

ສິງ່ທີໜ່້າເສົາ້ໃຈຄືຜູຖື້ກເຄາະຮ້າຍຫຼາຍຄົນເປັນເດັກນ້ອຍ. 
ການບາດເຈັບຂອງເດັກນ້ອຍເປັນຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໜັກ 
ໜ່ວງ, ມັນທຳລາຍຊີວິດໜຸ່ມນ້ອຍຂອງພວກເຂົາ, ສ້າງຄວາມ 
ຫຍຸ້ງຍາກໃນການໄປຮຽນໜັງສື ແລະ ການຫຼີ້ນເກມຕ່າງໆ. 

“ຂ້ອຍຮູ້ສຶກເສົ້າໃຈນຳໝູ່ຮ່ວມຫ້ອງຮຽນຜູ້ຊື່ ເກືອກ, ທີ່ໄດ້ເສຍ 
ມື ແລະ ຕາເບຶ້ອງໜຶ່ງ ເມື່ອ 2 ປີຜ່ານມາໃນການລະເບີດຂອງ 
ບົມບີ” ຄືຄຳເວົ້າຂອງສອນວິໄລ. “ລາວຢືນເບິ່ງຢູຫ່່າງໆ ເນືອ່ງ 
ຈາກວ່າ ລາວບໍສ່າມາດໄປຫຼິນ້ກິລານຳໝູ່. ບັນດາເດັກນ້ອຍ 
ໃນບ້ານນີ້ຈະຕ້ອງລະມັດລະວັງທີສຸ່ດ, ບໍດັ່່ງນັນ້ ພວກເຂົາຈະ 
ເຈັບປວດ.” 

ບ້ານຂອງທ້າວ ສອນວິໄລ ແມ່ນຖືກຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງ, 
ເພາະມັນໄດ້ເປັນສະໜາມສູຮ້ົບທາງພາກໜ້າດິນ ແລະ ທາງ 
ອາກາດຢ່າງຮ້າຍແຮງ. ໃນບ້ານນັ້ນ, ມີຫຼາຍຄົນໄດ້ສູນເສຍ 
ແຂນຂາ ຍ້ອນອຸປະຕິເຫດ ລບຕ. ສຳລັບ ທ້າວ ສອນວິໄລ 
ການສກຶສາເປັນສ່ິງທີດີ່ກວາ່ໝູ.່ ເຫັດໄອບີ ໄດ້ສົມທົບກບັບນັດາ 
ຊຸມຊົນເພື່ອດຳເນີນໂຄງການສຶກສາຄວາມສ່ຽງຕໍ່ ລບຕ ພາຍ 
ໃນເຂດທີຖ່ືກຜົນກະທົບຢ່າງຮ້າຍແຮງກວ່າໝູ່ໃນ ສປປ ລາວ. 
ບັນດາໂຄງການເຫຼົາ່ນັ້ນ ຊ່ວຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍເຂົ້າໃຈວິທີການ 
ຫຼກີລ້ຽງ ລບຕ, ຮູ້ຈັກເຄື່ອງໝາຍເຕືອນທີພ່ວກເຂົາຈະຕ້ອງ 
ລະວັງຕົວ. ພວກເຂົາໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວ ກ່ຽວກັບ ລບຕ, ຜ່ານ 
ການຫຼີນ້ເກມ, ອ່ານປຶມ້ ແລະ ຟິມຮູບເງົາ, ພ້ອມທັງຂໍຄ້ວາມ 
ທີ່ສະຫຼັກໄວ້ໃນແຜ່ນໂຄສະນາ, ໝວກ, ເສຶ້ອຄໍມົນ, ຈອກ ແລະ 
ສໍ, ບິກຕ່າງໆ. 

ທ້າວ ໄຊຍະລັກ, ຫົວໜ້າທີມງານຂອ ງເຫັດໄອບີ ໃນໂຄງການ 
ສຶກສາຄວາມສ່ຽງ-ສະໜັບສະໜູນໂດຍ ຢູນີແຊັບ. ລາວໄດ້ 

ເຂົ້າເຮັດວຽກໃນໂຄງການເພື່ອປະກອບສ່ວນຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ 
ນ້ອຍໃນແຂວງຂອງລາວ. “ຂ້ອຍເຄີຍຄິດວ່າແມ່ນຄວາມຈຳ 
ເປັນທ່ີຈະຕ້ອງຊ່ວຍກອບກູ້ເອົາຊີວິດຫຼາຍຄົນໄວ້ດ້ວຍມາດຕະ 
ການງ່າຍໆເຫຼົາ່ນີ້,” ຄືຄຳເວົ້າຂອງ ໄຊຍະລັກ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າເຖິງ 
ບັນດາເດັກນ້ອຍ 4,500 ຄົນພາຍໃນບັນດາເຂດທີສ່່ຽງໄພ 
ກວ່າໝູ່. ລາວໄດ້ເວົ້າຕື່ມວ່າ: “ເດັກນ້ອຍທັງຫຼາຍສາມາດສະ 
ແດງຄວາມຢ້ານກົວ, ພ້ອມທັງຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງອັນ 
ຕະລາຍໃນການຈັບບາຍຫຼິ້ນກັບ ລບຕ.” 

ທ້າວ ໄຊຍະລັກ ຄິດວ່າການສຶກສາຄວນມີສັກສະນະສະໜຸກ 
ສະໜານ, ຄືຈະຕ້ອງຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາເດັກນ້ອຍຮຽນຮູ້ນຳການ 
ຫຼິນ້ເກມ, ການຕອບບັນຫາ, ສິນລິປະ ແລະ ຮ້ອງເພງຕ່າງໆ. 
ໃຫ້ໂອກາດແກ່ພວກເຂົາ, ຮ້ອງເພງຮ່ວມກັນ ແລະ ເຫຼົ່ານິທານ 
ກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງອັນຕະລາຍໃນກິດຈະກຳຊອກເກັບລະເບີດ 
ບໍ່ທັນແຕກ. 

ທ້າວ ໄຊຍະລັກ ໄດ້ເວົ້າວ່າ: “ຂ້ອຍດີໃຈທີ່ຮູ້ວ່າຂ້ອຍໄດ້ຊ່ວຍ 
ເຫຼອືພວກເຂົາມີຄວາມສະໜຸກສະໜານກໍຄືອາດຈະເປັນການ 
ກອບກູຊ້ີວິດຂອງພວກເຂົາດ້ວຍ; ແທ້ຈິງແລ້ວ, ຂ້ອຍເຫັນວ່າ 
ໂຄງການນີ້ ມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດເພື່ອຄວາມຢູ່ດີກິນດີຂອງ 
ເດັກນ້ອຍ ໃນ ສປປ ລາວ.” 

ສ່ິງທ້າທາຍ ແລະ/ຫືຼ ໂອກາດຕ່າງໆ ໃນປີ 2010
ເຫັດໄອບີ ຈະເລັງໃສ່ການຄົ້ນຄວ້າໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກ ລບຕ ໃນລະ 
ດັບເມືອງ, ພ້ອມທັງຂະຫຽາຍໜ່ວຍງານທຳລາຍແບບເຄື່ອນທີ ່
ຕາມການຄາດໄວ້ລ່ວງໜ້າ ໃນປີ 2010. 

ໃນໝູ ່ຊາວບ້ານຍັງສືບຕໍ ່ເປັນບັນຫາໃນການມີສ່ວນຮ່ວມ 
ກອງປະຊຸມແບບສະເໝີພາບ. ເຊັ່ນຕົວຢ່າງ, ຊາວໜຸ່ມຍິ່ງໄດ້ 
ເຂົ ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຢ່າງຈິງຈັງກວ່າຜູ້ໃຫຍ່ຍິງ. ເຫັດໄອບີ 

ອົງການ ຢູນີເຊັບ ສະໜັບສະໜູນ ອຸປະກອນການສຶກສາ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍ
ໃນການຮຽນຮູ້ ກ່ຽວກັບ ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ແລະ ວິທີຫຼີກເວັ້ນຈາກການບາດເຈັບ

ສະຫງວນຮູບ: ຈິມ ໂຮມ
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ຈະສືບຕໍ ່ພະຍາຍາມຊຸກຍູ້ໃຫ້ທຸກຄົນພາຍໃນຊຸມຊົນທີ ່ໄດ້ 
ປະໂຫຍດ, ໂດຍຈະພິຈາລະນາເບິ່ງອາຍຸ, ເພດ ແລະ ພື້ນຖານ 
ຊົນເຜົ່າ, ເພື່ອໃຫ້ພົວພັນກັບກິດຈະກຳຕ່າງໆ.

ການສ້າງຕັ້ງອາສາສະໝັກແມ່ນວິທີມີປະສິດທິພາບໃນການ 
ປຸກລະດົມຊຸມຊົນ; ໂດຍໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທີເ່ໝາະສົມ, 
ບັນດາອາສາສະໝັກຈະສາມາດສົ່ງເສີມການປ່ຽນແປງພຶດຕິ 
ກຳຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ການນຳໃຊ້ກິດຈະກຳສຶກສາ 
ຄວາມສ່ຽງຕໍ ່ ລບຕ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ 
ການກວດຕິດຕາມພ້ອມທັງການຝຶກອົບຮົມອາສາສະໝັກ. 
ເຈົ້າໜ້າທີຂ່ອງ ເຫັດໄອບີ ຈະສືບຕໍ່ເຮັດວຽກກັບອາສາສະໝັກ 
ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ບັນດາຊຸມຊົນ ມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງເຕັມຮູບ 
ແບບໃນໂຄງການສຶກສາຄວາມສ່ຽງຕໍ່ ລບຕ.

ໂຄງການສົງ່ເສີມສວນຄົວໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈເປັນພິເສດ, 
ພ້ອມທັງມີໂອກາດທີຈະຂະຫຽາຍໂຄງການນີ້ ໃນປີ 2010.

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂອງ ອົງການຮ່ວມພາຄີ 
ຫຼື ລູກຄ້າ. 
ເຫັດໄອບີ ໄດ້ຮ່ວມມືກັບ ຄຄຊ ໃນການປະຕິບັດແຜນການ 
ສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການ ຄຄຊ ສາຂາແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ໂດຍ 

ກິດຈະກຳ  ແຂວງ ທ່ີຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກິດຈະກຳ  
ການເກັບກູ້ເນ້ືອທ່ີ  ສະຫວັນນະເຂດ  
ການສຳຫຼວດ ແລະ ການທຳລາຍເຄ່ືອນທີ່  ສະຫວັນນະເຂດ  
ການສຶກສາຄວາມສ່ຽງ  ສະຫວັນນະເຂດ  
ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ  ທ່ົວປະເທດ  
ອ່ືນໆ  ການໂຄສະນາການເກືອດຫ້າມ-ທ່ົວປະເທດ    

 

ຕາຕະລາງ 1: ການປະຕິບັດງານຂອງ ເຫັດໄອບີ ຕາມພູມີປະເທດ

ວຽກງານການເງິນ
ຕາຕະລາງ 2: ການໃຊ້ຈ່າຍ ຂອງ ເຫັດໄອບີ ປີ 2009 (ໂດລາສາຫະລັດ)

ລາຍການ ຈຳນວນເງິນ(ໂດລາສາຫະລັດ) 
ມູນຄ່າບຸກຄະລາກອນ 299, 058.40  
ມູນຄ່າການປະຕິບັດງານ 115,430.07  

ມູນຄ່າການປະຕິບັດງານພິເສດ 0 
ອຸປະກອນ-ຊັບສິນຄົງທີ່  42,569.33  
ອຸປະກອນ-ຊັບສິນບໍ່ຄົງທ່ີ  0 
ລວມທັງໝົດ 457,057.80  

 
ຕາຕະລາງ 3: ການປະກອບສ່ວນຜູ້ໃຫ້ທຶນຂອງ ເຫັດໄອບີ ປີ 2009 (ໂດລາສາຫະລັດ)

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ຈຳນວນເງິນທ່ີໄດ້ຮັບ -ປີ 2009 (ໂດລາສາຫະລັດ)  
ອົດສ໌ແອັດ ( AusAid) 81,424  
ສະຫະພາບຢູຣົບ (EU) 267,864  
ຢູນີແຊັບ (UNICEF) 123,414  
ລວມທັງໝົດ 472,702  

 

ມີຈຸດປະສົງປັບປຸງການປະສານງານພ້ອມທັງການຈັດການ 
ແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ໃນທົວ່ທ້ອງຖິ່ນພາກໃຕ້. ຄາດວ່າ ຈະ 
ສາມາດມີຫ້ອງການ ຄຄຊ ສາຂາແຂວງ ໃນຕົ້ນປີ 2010 ນີ້. 

ນອກນັ້ນ, ເຫັດໄອບີ ມີການພົວພັນອັນດີເລີດກັບອຳນາດການ 
ປົກຄອງເມືອງທີ່ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ເພື່ອຈະສືບຕໍ່ດຳເນີນ 
ງານຮ່ວມກັນໃນຄວາມພະຍາຍາມຫຼຸດຜ່ອນໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກ 
ລບຕ.

ພວກທີ່ໄດ້ປະໂຫຍດແມ່ນປະຊາຊົນພາຍໃນ ສາມ ເມືອງເຊັ່ນ:  
ເມືອງ ນອງ, ເຊໂປນ ແລະ ວີລະບູລີ, ໃນນັ້ນ, ມີຊາວໄຮ່ຊາວ 
ນາ ຈຳນວນ 77,077 ຄົນ, ຊຶງ່ຄ້າຂາຍເຫຼກັເສດເປັນລາຍ 
ໄດ້ເພີ້ມ. ພວກເຂົາປະກອບດ້ວຍຫຼາຍຊົນເຜົ່າ ລວມທັງເຜົ່າ 
ມັງກອງ, ຕະໂອຍ ແລະ ຜູ້ໄທ. ບັນດາບ້ານບ່ອນທີ່ ເຫັດໄອບີ 
ປະຕິບັດງານແມ່ນຢູຫ່່າງໄກສອກຫຼກີ, ມີເສັນ້ທາງທຽວໄປມາ 
ແບບລຳບາກ, ຊຶ່ງຖືກສຳຫຼຸດຊຸດໂຊມໂດຍສະເພາະໃນລະດູ 
ຝົນ, ການເຂົ້າເຖິງຫຼາຍບ້ານແມ່ນຫຍຸ້ງຍາກ ຫຼື ບໍ ່ສາມາດ 
ເຂົ້າເຖິງເລີຍ. ບັນດາບ້ານເປົາ້ໝາຍໄດ້ຈັດເປັນບຸລິມະສິດ, 
ເນື່ອງຈາກວ່າເປັນບ້ານທຸກຍາກກວ່າໝູ່, ຖືກປົນເປື້ອນຢ່າງ 
ໜັກໜ່ວງຈາກ ລບຕ; ຫຼາຍຄອບຄົວດຳລົງຊີວິດໃນເງື່ອນໄຂ 
ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ຖືກກະທົບກະເທືອນຈາກ ລບຕ ຢ່າງຮ້າຍແຮງ.
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ສະມາຄົມຄົນພິການລາວ (ສຄພລ)

http://www.ldpalaos.org/

ບັນດາກິດຈະກຳ ໃນປີ 2009 
ໃນສົກປີ 2009, ສຄພລ ໄດ້ລົງມືດຳເນີນກິດຈະກຳຫຼາຍຢ່າງ 
ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ; ໃນນັ້ນ, ລວມມີໂຄງການປີທີໜຶ່ງໃນໂຄງການ 
2 ປີໂດຍທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກ ອົດສ໌ແອັດ ເພື່ອສິດທິມະນຸດ. 
ໂຄງການມີຈຸດປະສົງສ້າງຕັ້ງສະຖາບັນສິດທິຂອງຄົນພິການ 
ໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍຜ່ານຫຼາຍວິທີຄົ້ນຄິດ; ໄດ້ຈັດການສຳມະ 
ນາຫຼາຍໆຄັ້ງ ໃນລະດັບເມືອງ ແລະ ແຂວງຕ່າງໆ. 

ນອກນັ້ນ, ສຄພລ ຍັງໄດ້ດຳເນີນໂຄງການປີທີໜຶ່ງໃນສອງໂດຍ 
ການຮ່ວມມືກັບ ຢູນີແຊັບ. ໂຄງການມີຈຸດປະສົງສົງ່ເສີມສິດທິ 
ເດັກນ້ອຍພິການໂດຍຮ່ວມມືກັບສາຂາຂອງ ສຄພລ ລະດັບ 
ແຂວງ ແລະ ບັນດາຜູຕ້າງໜ້າເຄືອຂ່າຍການປົກປ້ອງເດັກ 
ນ້ອຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງໄດ້ມີການພັດທະນາເຄື່ອງອຸປະກອນກ່ຽວ 
ກັບສິດທິຂອງຄົນພິການ, ຊຶ່ງໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນການຝຶກອົບ 
ຮົມດ້ານສິດທິຂອງຄົນພິການ. 

ໃນປີ 2009, ຍັງສືບຕໍ່ຜະລິດລາຍການໂທລະພາບເປັນລາຍ 
ເດືອນ ແລະ ວິທະຍຸເປັນລາຍອາທິດ, ຊຶ່ງມີຈຸດປະສົງແຈ້ງຂ່າວ 
ແລະ ສຶກສາອົບຮົມບັນດາຊຸມຊົນທ່ົວປະເທດກ່ຽວກັບກິດຈະກຳ 
ແລະ ການບໍລິການດ້ານຄວາມພິການທາງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ 
ດ້ວຍ. ໂຄງການສ່ືທາງວິທະຍຸ-ໂທລະພາບນ້ີ ໄດ້ຮັບການຮ່ວມມື 
ເປັນຢ່າງດີຈາກ ສຄພລ ແລະ ອົງການ ເບຊິກນີດລາວ ດ້ວຍ. 

ນອກນັ້ນ, ໃນກອບໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ສຄພລ ຍັງໄດ້ຜະລິດ 
ລະຄອນ 8 ເລື່ອງ ເພື່ອລາຍການວິທະຍຸ, ຊຶ ່ງໄດ້ປັບປ່ຽນ 
ເປັນລາຍການໂທລະພາບ, ໂດຍໄດ້ຮ່ວມມືກັບ ເຫັດໄອບີ 
ເປັນຢ່າງດີ. ກິດຈະກຳນີ້ ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງການຮ່ວມມື 
ລະຫວ່າງ ສຄພລ ແລະ ເຫັດໄອບີ ໃນການສຶກສາສິດທິຂອງ 
ຄົນພິການ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ ສຄພລ, ສາຂາແຂວງຕ່າງໆ, 
ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາສືບຕໍ່ຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄະນະກຳມະການ 
ບ້ານເພື່ອສິດທິຄົນພິການພາຍໃນ 45 ບ້ານ ໃນທ້າຍປີ 2009 
ຫາປີ 2010.

ສຄພລ ໄດ້ຮ່ວມມືກັບ ເຫັດໄອບີ, ເພື່ອປະຕິບັດ 2 ໂຄງການຄື: 
ຫົວເລື່ອງ ‘‘ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜູ້ອອກ 
ແຮງງານກັບບັນດາຄົນພິການ” ແລະ ອີກໜຶ່ງຫົວເລືອ່ງ ‘‘ສ້າງ 
ຄວາມເຂັ້ມແຂງຄົນພິການໂດຍປັງປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງ 
ພວກເຂົາ”. ທັງສອງໂຄງການພະຍາຍາມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ 
ທາງການເງິນຂອງຄົນພິການພ້ອມທັງຮັບປະກັນໃຫ້ພວກເຂົາ 

ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທ່ີດີຂ້ຶນ. ໂຄງການໜ່ຶງໄດ້ເປັນການເຊ່ືອມຍົງ 
ຄົນພິການກັບບັນດາຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຕ່າງໆ. ສ່ວນໂຄງການໜຶ່ງ 
ອີກໄດ້ສະໜອງການເງິນຈຸລະພາກໃຫ້ແກ່ບັນດາຄົນພິການ 
ໃນລະດັບບ້ານ.  

ນອກນັ້ນ, ສຄພລ ຍັງໄດ້ຮ່ວມມືກັບສະມາຄົມການສາກົນສະ 
ວີເດັນ ເພືອ່ຊ່ວຍເຫຼືອຄົນພິການ (ແອັສເຫັດໄອເອ) ເພື່ອຈັດ 
ການຝຶກອົບຮົມພາສາກືກສຳລັບຄົນພິການຫູຂອງ ສຄພລ 
ພ້ອມທັງສາມະຊິກຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ. ນອກນັ້ນ ຍັງໄດ້ 
ຈັດຝຶກອົບຮົມຄ້າຍໆກັນໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງ 
ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ຍຸດຕິທຳ, ຖະແຫຼງ 
ຂ່າວ ແລະ ວັດທະນະທຳ, ກໍຄືປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ. ໜ່ວຍ 
ງານຄົນຫູໜວກຈາກ ສຄພລ ກໍໄດ້ນຳໜ້າພາທາງໃນການຝຶກ 
ອົບຮົມສາມະຊິກຈຳນວນຫຼາຍຂອງພວກເຂົາ. 

ຜົນສຳເລັດ ໃນປີ 2009
ໃນປີ 2009, ຜົນສຳເລັດຕ່າງໆຂອງ ສຄພລ ແມ່ນມີຄວາມ 
ໝາຍສຳຄັນ, ຊຶ່ງແຕ່ລະໂຄງການ ກໍໄດ້ມີຜົນສຳເລັດເປັນ 
ຢ່າງດີ; ບັນດາໂຄງການທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດດີກວ່າໝູ່ ແມ່ນ 

ວິລະໄຊ  ໂຄດມີຕຣີ ແລະ ບຸນຈັນ ພະສຸກ ພະນັກງານສະມາຄົມ ຄົນພິການລາວ
ກະກຽມອອກລາຍການວິທະຍຸ ປະຈຳອາທິດ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາຂອງຄົນພິການ

ສະຫງວນຮູບ: ແທຣກຊີ ວິວລຽມສ໌
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ໃນປີ 2009, ສຄພລ ໄດ້ຜະລິດລະຄອນ 8 ເລືອ່ງກ່ຽວກັບ 
ສິດທິຂອງຄົນພິການ ສຳລັບ ລາຍການວິທະຍຸ ແລະ ໂທລະ 
ພາບ, ພ້ອມທັງດຳເນີນລາຍການອອກອາກາດຂ່າວການສຶກສາ 
ກ່ຽວກັບຄົນພິການທາງວິທະຍຸ ແລະ ໂທລະພາບຕະຫຼອດປີ. 

ສຄພລ ແລະ ເຫັດໄອບີ ໄດ້ເຊື່ອມຍົງຄົນພິການ 19 ຄົນກັບ 
ບັນດາຜູໄ້ຊ້ແຮງງານ, ຊຶ ່ງທັງໝົດໄດ້ຮັບເຂົາ້ວຽກງານເປັນ 
ຢ່າງດີ.

ໃນປີ 2009, ໄດ້ຮ່າງແຜນກິດຈະການສຳເລັດກ່ຽວກັບສິດທິ 
ຄົນພິການ 6 ສະບັບໂດຍໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືຈາກຫົກກະຊວງ 
ໃນລະດັບສູນກາງ ແລະ ແຂວງຕ່າງໆ (ລວມທັງກະຊວງສຶກສາ 
ທິການ, ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ໂຍທາທິການ 
ແລະ ຂົນສົ່ງ, ຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ວັດທະນະທຳ, ສາທາລະນະ 
ສຸກ, ຍຸດຕິທຳ), ພ້ອມທັງໄດ້ເຮັດສຳເລັດບົດແນະນຳການສົງ່ 
ເສີມສິດທິຂອງຄົນພິການເພືອ່ໃຫ້ບັນດາອົງການບໍສັ່ງກັດລັດ, 
ອົງການຮ່ວມພັດທະນານຳໃຊ້ໃນ ສປປ ລາວ.  

 ສຄພລ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບສິດທິຂອງຄົນພິການໃຫ້ແກ ່
ບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າເຄືອຂ່າຍການປົກປ້ອງເດັກນ້ອຍໃນແຂວງ 
ຕ່າງໆ, ພ້ອມທັງໄດ້ຜະລິດເຄືອ່ງອຸປະກອນກ່ຽວກັບສິດທິຂອງ 
ຄົນພິການໂດຍເຈາະຈົງໃສ່ສິດທິຂອງເດັກນ້ອຍພິການ. 

ໃນທີສຸ່ດ, ສຄພລ ກໍໄດ້ບັນລຸບາດກ້າວໃນການສ້າງຄວາມ 
ເຂັ້ມແຂງຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມເປັນປຶກແຜ່ນຂອງຊຸມ 
ຊົນຄົນພິການຫູ ໃນ ສປປ ລາວ. 

ສ່ິງທ້າທາຍ ແລະ/ຫືຼ ໂອກາດຕ່າງໆ ໃນປີ 2010
ການລົງນາມໃຫ້ສັດຕະຍະບັນແກ່ສົນທິສັນຍາສາກົນກ່ຽວກັບ 
ສິດທິຂອງຄົນພິການ (ໃນເດືອນ ກັນຍາ 2009) ໄດ້ຊຸກຍູ ້
ສຄພລ ໃຫ້ມີກິດຈະການທີ່ຮັບປະກັນການຈັດຕັງປະຕິບັດ 
ສົນທິສັນຍາໂດຍໄວ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ. ເຖິງແມ່ນວ່າ 
ຂະບວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາກຳລັງດຳເນີນ ໃນ 
ສປປ ລາວ, ໃນປີ 2010 ຈະເປັນໂອກາດແກ່ ສຄພລ ໃນການ 
ເຂົ້າຮ່ວມແຕ່ຫົວທີໃນການຮັບຮູ້, ການນັບຖື, ພ້ອມທັງການ 
ນຳໃຊ້ສິດທິຕ່າງໆຂອງຄົນພິການດ້ວຍ.

ກອງປະຊຸມລັດພາຄີຄັງທີໜຶ່ງຈະເປີດໂອກາດໃຫ້ ສຄພລ ຮຽກ 
ຄວາມສົນໃຈຂອງວົງຄະນະຍາດສາກົນຕໍ່ບັນຫາຄວາມຫຍຸ້ງ 
ຍາກຂອງຄົນພິການທີ ່ສປປ ລາວ, ຫຼາຍຄົນເປັນຜູລ້ອດຊີວິດ 
ຈາກອຸປະຕິເຫດລະເບີດ, ຈຳນວນໜຶ່ງດ້ວຍສາຍເຫດອືນ່. 
ສຄພລ ຫວັງວ່າໃນຊຸມປີຕໍໜ່້າຈະເປັນໂອກາດດີເພືອ່ດຶງດູດ 
ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ຊຶ່ງແນ່ນອນຈະເປັນການພັດ 
ທະນາອົງການຈັດຕັ້ງແບບຍືນຍົງ. 

ທ້າວ ສຸພິນ ສິມຊະນະ ແລະ ນາງ ນວນນິຕາ ລາດຊະວົງໄຊ ພະນັກງານ ສະມາຄົມ ຄົນພິການລາວ ຢູ່ຫ້ອງການໃຫຍ່ ສະມາຄົມ ຄົນພິການລາວ ທີ່ ວຽງຈັນ
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ຕາຕະລາງ 3: ການປະກອບສ່ວນຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນແກ່ ສຄພລ ປີ 2009 (ໂດລາສາຫະລັດ)

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ຈຳນວນເງິນທ່ີໄດ້ຮັບ-ປີ2009(ໂດລາສາຫະລັດ)
ອົສແອັດ (AusAID) 70,364.45  
ເຫັດໄອບີ (HIB) 31,001.32  
ຢູນີແຊັບ (UNICEF) 38,605.78  
ເບຊິກນີດ (Basic NEED) 12,200  
ແອັດເຫັດໄອເອ (SHIA) 22,283.96  
ລວມທັງໝົດ 174,455.51  

 

ກິດຈະກຳ  ບັນດາແຂວງທ່ີຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກິດຈະກຳ  
     ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ 
 

ຊຽງຂວາງ, ຫຼວງພະບາງ, ອຸດົມໄຊ, ໄຊຍະບູລີ, ຫົວພັນ,
ສະຫວັນນະເຂດ, ຈຳປາສັກ, ເຊກອງ, ສາລະວັນ,
ແຂວງ ວຽງຈັນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.  

 

ວຽກງານການເງິນ
ຕາຕະລາງ 2: ລາຍຈ່າຍຂອງ ສຄພລ ປີ 2009 (ໂດລາສາຫະລັດ)

ຕາຕະລາງ 1: ການປະຕິບັດງານ ຂອງ ສຄພລ ຕາມພູມີປະເທດ

ລາຍການ ຈຳນວນເງິນ(ໂດລາສາຫະລັດ) 
ມູນຄ່າບຸກຄະລາກອນ 69,284.05  
ມູນຄ່າການປະຕິບັດງານ 92,983.66  
ມູນຄ່າການປະຕິບັດງານພິເສດ  
ອຸປະກອນ-ຊັບສິນຄົງທີ່   
ອຸປະກອນ-ຊັບສິນບໍ່ຄົງທ່ີ   
ລວມທັງໝົດ 162,267.71  

 

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂອງ ອົງການຮ່ວມພາຄີ 
ຫຼື ລູກຄ້າ
ສຄພລ ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງໜຶ່ງບົນພື້ນຖານການເຂົ້າເປັນສະ
ມາຊິກ, ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍສາມະຊິກກວ່າ 5,000 ຄົນ, ທັງໝົດ 
ເປັນຄົນພິການທີ່ຢູ່ພາຍໃນ 11 ແຂວງທີ່ ສຄພລ ມີສາຂາ. 

ສຄພລ ປະຕິບັດບົດບາດໃນການເຜີຍແພ່ແນະນຳສິດທິຂອງ 
ສາມະຊິກຂອງພວກເຂົາ, ກໍຄືສິດທິຂອງຄົນພິການໃນ ສປປ 
ລາວ. ຕະຫຼອດປີ 2009, ສຄພລ ໄດ້ຮ່ວມໄມ້ຮ່ວມມືກັບ 
ເຫັດໄອບີ, ອົດສ໌ແອັດ, ຢູນີແຊັບ, ແອັສເຫັດໄອເອ ແລະ 
ເບຊິກນີດດ໌.
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ອົງການ ແມັກ (MAG)

http://www.maginternational.org/laopdr/Activities

ກິດຈະກຳ ໃນປີ 2009
ໃນປີ 2009, ອົງການ ແມັກ ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນ 2 ເປົ້າໝາຍ 
ການເກັບກູ ້ລບຕ ເພື່ອກິດຈະການພັດທະນາພ້ອມທັງສົງ່ເສີມ 
ຂີດຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານລາວພາຍໃນຂະແໜງການ, 
ຄກລ ແລະ ຄຄຊ. ບັນດາກິດຈະການນີ້ສະໜັບສະໜູນໂດຍກົງ 
ໃຫ້ແກ່ການເຕີບໂຕແຫ່ງຊາດ ແລະ ຍຸດທະສາດ ໃນການລົບ 
ລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ບັນດາເປົ້າໝາຍສະຫະສະວັດ.

ເພື່ອສະໜັບສະໜູນເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ, ອົງການ  ແມັກ ໄດ້ຈັດ 
ຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ການເກັບກູ້ ລບຕ ເພື່ອກິດຈະການພັດທະນາ

ແມັກ ໄດ້ດຳເນີນການເກັບກູ້ທັງໝົດໂດຍສອດຄ່ອງກັບບຸລິ 
ມະສິດໃນການພັດທະນາຕາມແຜນການແຫ່ງຊາດເພື່ອລົບ 
ລ້າງຄວາມທຸກຍາກ. ແມັກ ດຳເນີນການເກັບກູ ້ລບຕ ທີເ່ປັນ 
ປະໂຫຍດແກ່ບັນດາຊຸມຊົນຫ່າງໄກ ແລະ ດ້ອຍໂອກາດ. ໃນ 
ບ່ອນໃດທີ່ເປັນໄປໄດ້, ແມັກ ໄດ້ປະຕິບັດງານຮ່ວມກັບບັນດາ 
ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກິດຈະກຳຕ່າງໆ ເຊ່ັນ: 
ໂຄງການອາຫານໃນໂຮງຮຽນ, ນໍ້າ ແລະ ສຸຂາອະນາໄມ,  
ສວນຄົວ, ຂະຫຍາຍການປູກຝັງ ແລະ ກໍ່ສ້າງທາງ. 

ການປະຕິບັດງານ 

ແມັກໄດ້ສົ່ງ 8 ໜ່ວຍງານເກັບກູ ້ລບຕ ອອກ, 4 ໜ່ວຍງານ 
ທຳລາຍເຄືອ່ນທີ ່ ແລະ 10 ໜ່ວຍຕິດຕໍຊຸ່ມຊົນໃນແຂວງ 
ຊຽງຂວາງ ແລະ ຄຳມ່ວນ, ໂດຍມີຈຳນວນປ່ຽນແປງເລັກນ້ອຍ
ພາຍໃນປີ.

ການຕິດຕໍ່ຊຸມຊົນ (CL)

ໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຂອງ ແມັກ, 
ບັນດາໜ່ວຍຕິດຕໍ່ຊຸມຊົນໄດ້ເຮັດວຽກກັບຊຸມຊົນເປົ ້າໝາຍ 
ເພື່ອປະເມີນເບິ່ງການສຳຫຼວດ, ສ້າງແຜນທີ່, ຈັດບຸລິມະສິດ, 
ເກັບກູເ້ນື້ອທີ ່ແລະ ປົດປ່ອຍເນືອ້ທີໃ່ຫ້ຊຸມຊົນ. ຂະບວນການ 

ມີສ່ວນຮ່ວມນີ້ໄດ້ເປັນພື້ນຖານການປະຕິບັດງານເກັບກູ້ຂອງ 
ແມັກ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການຂອງບັນດາຄົວ 
ເຮືອນທຸກຍາກ ແລະ ດ້ອຍໂອກາດກວ່າໝູ່ຖືກຈັດເຂົ້າເປັນໜ້າ 
ວຽກບຸລິມະສິດໜຶ່ງ. 

ການເກັບກູ້ໂດຍມີຊາວບ້ານຊ່ວຍເຫຼືອ (VAC)

ການເກັບກູ້ໂດຍມີຊາວບ້ານຊ່ວຍເຫຼືອ ແມ່ນຂະບວນການທີ ່
ຊາວບ້ານຖືກວ່າຈ້າງແບບຊົ່ວຄາວ ເພື່ອຕັດຕົນ້ໄມ້ພາຍໃນ 
ສະໜາມສຳລັບກະກຽມກິດຈະກຳການເກັບກູ້ ລບຕ, ຊຶງ່ແນ 
ໃສ່ສ້າງປະໂຫຍດໃຫ້ຊຸມຊົນເປົ້າໝາຍໂດຍສ້າງລາຍໄດ້ ແລະ 
ການເປັນເຈົ້າການ. ໃນປີ 2009, ແມັກ ປ່ຽນຈາກການເຮັດສັນ 
ຍາກັບບຸກຄົນເປັນລະບົບສັນຍາກັບຊຸມຊົນ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງ 
ແມັກ ຈະຕິດຕໍ່ກັບບ້ານໂດຍກົງເພື່ອປະສານງານຖາງປ່າໄມ້ 
ຢູ່ສະໜາມເກັບກູ້.

ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດແຫ່ງຊາດ ພາຍໃນ 
ຂະແໜງການ ລບຕ

ໃນປີ 2009, ແມັກ ໄດ້ປະຕິບັດສາມໂຄງການຢ່າງສຳເລັດ 
ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ຄກລ ແລະ ຄຄຊ. ທີ່ປຶກ 
ສາວິຊາການ 2 ຄົນຈາກແມັກໄດ້ສະໜັບສະໜູນ ຄກລ ທີ່ 
ແຂວງ ຫົວພັນ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຈຳປາສັກ, ໂດຍໃຫ້ 
ຄຳປຶກສາດ້ານວິຊາການ ແລະ ການຈັດການບໍລິຫານແກ່ 
ຄະນະປະສານງານແຂວງ. ນອກນັ້ນ, ທີ່ປຶກສາຈາກ ແມັກ ຍັງ 
ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼອືໜ່ວຍງານສຶກສາຄວາມສ່ຽງຂອງ ຄຄຊ ໂດຍ 
ປະຕິບັດ 3 ໂຄງການໄລຍະທ້າຍ, ຊຶ່ງຊ່ວຍໃນການພັດທະນາ 
ຍຸດທະສາດການສຶກສາຄວາມສ່ຽງ, ຊັບພະຍາກອນ ແລະ 
ເຄື່ອງອຸປະກອນຕ່າງໆ.

ຜົນສຳເລັດ ໃນປີ 2009
ໃນປີ 2009, ແມັກ ປະສົບຜົນສຳເລັດເກີນຄາດໝາຍຂອງ 
ໂຄງການ. ຜົນໄດ້ຮັບໂດຍຫຍໍ້ຂອງໂຄງການມີດັ່ງລຸ່ມນີ້.

ຕາຕະລາງ 1: ຜົນໄດ້ຮັບຈາກ ແຜນງານ ຂອງ ແມັກ ປີ 2009

ເຂດເນ້ືອທ່ີເປົ້າໝາຍ 2009  
ຊຸມຊົນຕ່າງໆ ທີ່ໜ່ວຍງານຕິດຕ່ໍໄດ້ເຂ້ົາເຖິງ  337  
ການສຶກສາຄວາມສ່ຽງ  230  
ຜູ້ໄດ້ຮັບປະໂຫຍດໂດຍກົງ ຈາກຂ້ໍຄວາມການສຶກສາຄວາມສ່ຽງ 28,576  
ເນ້ຶອທ່ີເກັບກູ້ແລ້ວຈາກ ລບຕ (ເປັນຕະລາງແມັດ) 7,405,854  
ຈຸດໜ້າວຽກສຸກເສີນທີ່ສຳເລັດແລ້ວ  481  
ລບຕ ທີ່ຖືກທຳລາຍ 13,958  
ຜູ້ໄດ້ຮັບປະໂຫຍດໂດຍກົງ ຈາກການເກັບກູ້ ລບຕ  35,095  
ຈຳນວນຊາວຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຈ້າງຖາງປ່າ (ແວັກ)  5,356  
%ຂອງພະນັກງານເພດຍິງ ໃນເດືອນ ທັນວາ 2009 34%  
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ການສຶກສາ ກໍລະນີ ໃນປີ 2009
ປູກເຂົ້າສອງຄັ້ງ-ປອດໄພ

ສະຫງວນຮູບ: ຊອນ ຊູຕັນ/ ອົງການ ແມັກ

ທ້າວ ແອ ແລະ ນາງ ໄໝ, ເມັຍຂອງລາວ, ໄດ້ເລີມ້ເກັບກ່ຽວ 
ເຂົ້ານາຂອງພວກເຂົາ, ທີ່ບ້ານ ນາວຽງ, ແຂວງ ຄຳມ່ວນ, ພາກ 
ກາງຂອງປະເທດ ລາວ. 

“ແຕ່ລະປີ ເມື່ອຂ້ອຍພະຍາຍາມໄຖນາ, ຂ້ອຍກໍອາດຈະພົບ 
ເຫັນບົມບີຫຼາຍໜ່ວຍ” ທ້າວແອ ໄດ້ເວົ ້າຂຶ້ນ. “ຂ້ອຍເກັບ 
ບົມບີໃສ່ເສື້ອຄໍມົນຂອງຂ້ອຍ ແລ້ວໄປວາງໄວ້ຢູຂ່ອບແຈນາ 
ສຸດໆ. ມັນເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ເປັນຕາຢ້ານ, ແຕ່ວ່າມັນ 
ປອດໄພກວ່າເວລາມັນຕຳໃສ່ໝາກສົບໄຖຂອງຂ້ອຍ. ສຳລັບ 
ບັນດາລູກຂ້ອຍມັນເປັນບັນຫາໃຫຍ່ທ່ີສຸດ, ຂ້ອຍເປັນຫ່ວງເພາະ 
ຢ້ານພວກເຂົາເກັບບົມບີມາຫຼີນ້.” ໃນປີ 2008, ແມັກ ໄດ້ 
ເກັບກູ້ເນື້ອທີ່ ແລະ ໄດ້ພົບເຫັນບົມບີກວ່າ 300 ໜ່ວຍ.

ສະຫງວນຮູບ: ຊອນ ຊູຕັນ/ ອົງການ ແມັກ

ຍ້ອນວຽກເກັບກູ້ດັ່ງກ່າວ, ແມັກ ທີ່ເປັນຄູ່ພາຄີກັບ ໄຕຣອັງເຄຼີນ 
(ອົງການບໍ່ສັງກັດລັດເພື່ອພັດທະນາຊົນນະບົດ) ໄດ້ສາມາດ 
ສ້າງຊົນລະປະທານ ແລະ ລະບົບສູບນໍ້າເຂົ້ານາຈາກສາຍນໍ້າ 
ທີ່ຢູ່ໄກ້ຄຽງ. ໃນເຂດນັ້ນ, ຫຼາຍຄອບຄົວກໍສາມາດເຮັດນາສອງ 
ເທື່ອຕໍ່ປີແທນທີ່ຈະແມ່ນໜຶ່ງເທື່ອ. ເມື່ອກ່ອນ, ບໍ່ມີນໍ້າພຽງພໍທີ່ 
ຈະເຮັດນາແຊງ ໃນລະດູແລ້ງ.

ການຮ່ວມມືກັບໄຕຣອັງເຄຼີນ, ແມັກ ສາມາດປະຕິບັດການ 
ເກັບກູ ້ ລບຕ ໂດຍຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດໃຫ້ແກ່ 
ບັນດາຊຸມຊົນ.

ທ້າວ ແອ ໄດ້ເວົ້າອີກວ່າ: “ນາທົ່ງນີ້ໄດ້ສະໜັບສະໜູນ 9 ຄົນ 
ລວມທັງລູກຂ້ອຍ 2 ຄົນ ແລະ ເດັກກຳພ້າອີກ 2 ຄົນທີ່ພວກ 
ຂ້ອຍລ້ຽງດູພ້ອມທັງພໍ່ແມ່ຂອງພວກເຮົາດ້ວຍ. “ບັດນີ້ ນາທົ່ງນີ ້
ປອດໄພແລ້ວສຳລັບລູກຫຼານຂ້ອຍ, ພວກຂ້ອຍສາມາດເກັບ 
ກ່ຽວເຂົ້ານາສອງເທື່ອຕໍ່ປີ. ໝາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາມີເຂ້ົາກິນ 
ຫຼາຍກວ່າ ທັງເປັນເຂ້ົາໃໝ່ທ່ີມີລົດຊາດແຊບກວ່າ ພວກເຮົາ 
ຢູໃ່ນສະພາບການທີດ່ີຂຶນ້ ແລະ ພວກເຮົາຂໍຂອບໃຈ ແລະ 
ຮູ້ບຸນຄຸນຫຼາຍ.”

ສ່ິງທ້າທາຍ ແລະ/ຫືຼ ໂອກາດຕ່າງໆ ໃນປີ 2010
ແມັກ ຮັບຮູ້ດີຕໍ່ບັນດາສິງ່ທ້າທາຍ ແລະໂອກາດຕ່າງໆ ສຳລັບ 
ຂະແໜງການ ລບຕ ໃນປີ 2010.

ແມັກ ຍິນດີທີ່ມີໂອກາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຝ່າຍລັດຖະ  J

ບານ ລາວ ໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ 
ການເກືອດຫ້າມ ລະເບີດບົມບີ, ລວມທັງກອງປະຊຸມ 
ລັດພາຄີ ຄັ້ງທີ ໜຶ່ງ ທີ່ ສປປ ລາວ ຈະເປັນເຈົ້າພາບ;

ສິ ່ງທ້າທາຍຕົ້ນຕໍຄືຮັບປະກັນໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດຈາກ  J

ສົນທິສັນຍາໃໝ່ນີ້ ສາມາດປະຄັບປະຄອງຊັບພະຍາ 
ກອນໄວ້ໃນລະດັບປັດຈຸບັນ ຫຼື ບໍ່ກໍເພີ້ມຂຶ້ນ;

ຍັງມີຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ມີກົນໄກໜຶ່ງ ເພື ່ອຈະວັດ  J

ແທກຢ່າງຊັດເຈນຜົນກະທົບຂອງ HMA? ໃນການ 
ພັດທະນາ.

ສິ່ງທ້າທາຍໜຶ່ງອີກຄືການສືບຕໍ່ປຶກສາຫາລືກັນກ່ຽວກັບ  J

ກຳມະວີທີການຫຼຸດຜ່ອນເຂດເນື້ອທີ່ເກັບກູ້ລົງ. 

ແມັກ ມີຈຸດປະສົງສືບຕໍເ່ພີມ້ຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຕ່ລະ  J

ໜ່ວຍງານໃນການເກັບກູ້ເນື ້ອທີ ່ຂຶ ້ນໃນອັດຕາເທົ່າໆ 
ກັບໃນ ສອງ ປີຜ່ານມານີ້.

ແມັກ ມີຈຸດປະສົງສືບຕໍ່ເພີ້ມໜ່ວຍເກັບກູ້ ແລະ ເຮັດທົດ  J

ລອງແນວຄົນ້ຄິດໃໝ່ໆ, ຊຶ່ງອາດຈະນຳສູປ່ະສົບການ 
ແລະ ບົດຮຽນພຶດຕິກຳໃໝ່.
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ຕາຕະລາງ 2: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂອງ ອົງການຮ່ວມພາຄີ ຫຼື ລູກຄ້າ

ອົງການຮ່ວມພາຄີ ກິດຈະການ 
ແຂວງ ຊຽງຂວາງ 
ຄ໋ອນເຊີນໂລກ  ການກ່ໍສ້າງຊົນລະປະທານ, ຂະຫຍາຍເນ້ືອທີ່ນາ  
ອົງການ ອາຫານໂລກ (WFP) ການກ່ໍສ້າງຊົນລະປະທານ, ຂະຫຍາຍເນ້ືອທີ່ນາ
ອົງການ ເຮັນເວທັດສ໌ (Helvetas) ການສຶກສາຄວາມສ່ຽງ ໂດຍເອົາເຫຼັກເສດລະເບີດ ເພື່ອເຮັດບ່ວງ  
ອາດຣາ (ADRA) ການກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ໃນແຂວງ ຊຽງຂວາງ  
ແທຣາເຟິ້ມາ (Terra Firma) ເຂດຄຸ້ມໂຮງຮຽນຕ່າງໆ  
ກອງທຶນລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ຫົນທາງ, ທໍ່ນ້ຳ, ສຸກສາລາບ້ານ, ໂຮງຮຽນຕ່າງໆ  
ອຳນາດການປົກຄອງເມືອງ ຄູນ ນ້ໍາປະປາ ໃນຕົວເມືອງ 
ແຂວງ ຄຳມ່ວນ  
ໄອອາຣ໌ດີ (IRD) ການສ້ອມແປງ ແລະ ກ່ໍສ້າງໂຮງຮຽນ, ໂຄງການອາຫານນັກຮຽນ, ສວນ

ເພື່ອປ້ອນຕະຫຼາດ, ເນ້ືອທ່ີດິນກະສິກຳ, ນໍ້າສ້າງ/ນ້ໍາບາດານ, ວິດຖ່າຍ 
, 

 
ໄຕຣອັງເຄຼິນ (Triangle) ລະບົບຊົນລະປະທານ ແລະ ການຂະຫຍາຍເນ້ືອທີ່ດິນນາ
ກອງທຶນລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ  ກ່ໍສ້າງໂຮງໝໍ  
ສະຖານທູດ ສະຫະລັດ, ສປປ ລາວ ກ່ໍສ້າງໂຮງຮຽນ  

 

ຕາຕະລາງ 3: ການປະຕິບັດງານ ຂອງ ແມັກ ຕາມພູມີປະເທດ

ກິດຈະກຳ ແຂວງບ່ອນຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກິດຈະກຳ  
ເກັບກູ້ເນື້ອທ່ີ  ຊຽງຂວາງ ແລະ ຄຳມ່ວນ  
ການສຳຫຼວດ ແລະ ການທຳລາຍເຄ່ືອນທີ່  ຊຽງຂວາງ ແລະ ຄຳມ່ວນ   
ການສຶກສາຄວາມສ່ຽງ ຊຽງຂວາງ ແລະ ຄຳມ່ວນ  

 

ວຽກງານການເງິນ
ຕາຕະລາງ 4: ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງແມັກ-ປີ 2009 (ໂດລາສາຫະລັດ)

ລາຍການ ຈຳນວນເງິນ(ໂດລາສາຫະລັດ) 
ມູນຄ່າບຸກຄະລາກອນ 1,727,088  
ມູນຄ່າການປະຕິບັດງານ 423,041  
ມູນຄ່າການປະຕິບັດງານພິເສດ 351,923  
ອຸປະກອນ-ຊັບສິນຄົງທີ່  69,254  
ອຸປະກອນ-ຊັບສິນບໍ່ຄົງທ່ີ  198,098  
ລວມທັງໝົດ 2,769,404  

 

ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງແມັກ

ການສະໜັບສະໜູນ ຄຄຊ ແລະ ຄກລ
ຄຄຊ 43,235  
ຄກລ  718,828  
ລວມທັງໝົດ 762,063  

 
ຕາຕະລາງ 5: ການປະກອບສ່ວນຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນແກ່ແມັກ-2009 (ໂດລາສາຫະລັດ)

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ເງິນທ່ີໄດ້ຮັບ-ປີ2009(ໂດລາສາຫະລັດ)
ອາມໍກຣຸບ (ມູນຄ່າຕ້ົນທຶນ)  68,939  
ເຈໂອເອຊີ (JOAC) 43,235  
ອົສແອັດ (AusAID) 80,997  
ໄອຣີດຊ໌ແອັດ (Irish Aid) 
ເຫັດດີໄອ (HDI) (USDA) 1,000,000 (1 ປີແຕ່ ສິງຫາ 08)  
ດີຟິດດ໌ (DfID) 

 

590,331 ( ສຳລັບ 09 ແບບຫຼາຍປີແຕ່ ມີນາ 07 )

 

ແມັກ-ອາເມຣິກາ  623,194 (1ປີ ແຕ່ ພຶດສະພາ 09)

 

ສາຫະພາບຢູຣົບ (EC)  700,000 (ຢູໂຣ 500,000 ສຳລັບ 2 ປີ ແຕ່ ເມສາ 09)

 

ໄອທີໂອ (ITO Supporting Comity) 21,930  
ຊີອາຣ໌ແອັດ (CRS) 8,000  
ລວມທັງໝົດ 3,741,626  

 

605,000  (  08)  ແບບຫຼາຍປີ ແຕ່ ສິງຫາ
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ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກປະຊາຊົນ ນ໋ອກແວ (ແອັນພີເອ)
Norwegian People’s Aid

http://www.npaid.org/

ກິດຈະກຳ ໃນປີ 2009 
ສ້າງແຜນງານປະຕິບັດງານ ໃນ ສປປ ລາວ J

ສ້າງຕັງ້ໜ່ວຍງານສຳຫຼວດ ແລະ ໜ່ວຍງານເກັບກູທ້ີ່  J

ແຂວງ ສາລະວັນ ແລະ ເຊກອງ.

ເຈລະຈາກັບ ແຂວງ ອັດຕະປື ເພື່ອຢາກລິເລີມ້ ໃນປີ  J

2010.

ຜົນສຳເລັດຕ່າງໆ ໃນປີ 2009

ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນຮັບຮອງແບບຊົ່ວຄາວໃນເວລາເລີ້ມ  J

ການປະຕິບັດງານທີ ່ ສາລະວັນ ໃນວັນທີ 1 ກັນຍາ 
2009.

ແອັນລ໌ພີເອ-ລາວ ໄດ້ຕອບສະໜອງຕໍ່ການຂໍຮ້ອງຈາກ  J

ຄຄຊ ແລະ ອົງການພາຍນອກຈຳນວນໜຶ່ງ ເພືອ່ຊ່ວຍ 
ເຫຼອືກໍລະນີເສຍຫາຍຈາກພະຍຸໄຕ້ຝຸ່ນເກດສະໜາ.
ແອັນພີເອ-ລາວ ໄດ້ດຳເນີນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ, 
ການສຳຫຼວດ, ກິດຈະກຳການເກັບກູ້ ໃນພາກສ່ວນທີ ່
ຖືກກະທົບກະເທືອນໃນແຂວງ ສາລະວັນ ແລະ ເຊກອງ.

ແອັນພີເອ-ລາວ ໄດ້ແນະນຳ ອົກສ໌ຟາມອົສຕຣາເລຍ  J

ປະຈຳ ສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດການສຶກສາ 
ຄວາມສ່ຽງ (ກ່ຽວພັນກັບ ພະຍຸໄຕ້ຝຸ່ນ ເກດສະໜາ).

ແອັນພີເອ-ລາວ ໄດ້ຊ່ວຍອົງການເຄຫາສະຖານ ສປຊ  J

ໃນການສ້າງແຜນທີ່ສະໜັບສະໜູນ (ກ່ຽວພັນກັບພະຍຸ 
ໄຕ້ຝຸ່ນ ເກດສະໜາ).

ການສຶກສາ ກໍລະນີ ໃນປີ 2009
ແອັນລ໌ພີເອ ຊ່ວຍເຫຼືອ ສປປ ລາວ ພາຍຫຼັງ ພະຍຸໄຕ້ຝຸ່ນ 
ເກດສະໜາ

ແອັນລ໌ພີເອ ໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນການຊ່ວຍເຫຼືອຊາວນາຈຳ 
ນວນພັນກວ່າຄົນເພື່ອຕັ້ງບ້ານເຮືອນຫຼັງຈາກ 9,600 ຄົວເຮືອນ 
ຖືກຍົກຍ້າຍເມືອ່ພະຍຸເກດສະໜາໄດ້ທຳລາຍພືນ້ທີໃ່ນແຂວງ 
ພາກໄຕ້ໃນເດືອນ ກັນຍາ 2009.

ຊາວນາຫາຼຍຄນົຍງັບ່ໍແນໃ່ຈວ່າ ຈະຕ້ັງບ້ານເຮືອນແບບໃດ ເພ່ືອ 
ຈະເລ້ີມຊີວິດໃໝ່ພາຍໃນພ້ືນທ່ີກວ້າງຂວາງທ່ີໄດ້ຖືກປົນເປື້ອນ 
ຈາກລະເບີດ ແລະ ອາວຸດເສດເຫຼືອສົງຄາມໃນປາງສົງຄາມ 
ອິນດູຈີນ. 

ແອັນລ໌ພີເອ ຍັງໄດ້ຮ່ວມໃນຂະບວນການສ້າງຕັງ້ແຜນງານ 
ເກັບກູລ້ະເບີດບົມບີ ໃນ ສປປ ລາວ ເມືອ່ພະຍຸເກດສະໜາ 
ຖະຫຼົມ່, ບັນດາອຳນາດການປົກຄອງໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຊ່ວຍເຫຼືອ 

ໃນການຕັງ້ບ້ານເຮືອນຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນເຂດທີຖ່ືກກະ 
ທົບກະເທືອນນັ້ນ. 

ແອັນລ໌ພີເອ ໄດ້ຕັ້ງສະໜາມຄວບຄຸມທີ່ແຂວງ ສາລະວັນ, ເຊ 
ກອງ, ພ້ອມທັງໄດ້ສ້າງແຜນການຮອງຮັບສະພາບການສຸກ 
ເສີນຮ່ວມກັບຄະນະກຳມະການສະເພາະກິດ. 

ໃນ ສປປ ລາວ, ແອັນລ໌ພີເອ ມີປະສົບການສູງດ້ານການສຳ 
ຫຼວດ ແລະ ການເກັບກູ້ໃນພື້ນທີ່ປົນເປື້ອນດ້ວຍ ລບຕ, ເຊັ່ນ 
ລະເບີດໃຫຍ່ໜັກຫຼາຍພັນປອນ ຫຼ ື ບາງເທືອ່ກໍແມ່ນລະເບີດ 
ນ້ອຍກວ່າ, ຊຶ່ງບໍ່ສາມາດກຳນົດໄດ້ວ່າ ແມ່ນລະເບີດບົມບີ ທີ່ 
ຖີ້ມລົງເປັນຈຳນວນຫຼາຍໆພັນໜ່ວຍ ໃນທົ່ວເນື້ອທີ່ຂະໜາດ 
ນ້ອຍແລະ ໃຫຍ່.

ໃນວັນທີ 3 ທັນວາ, ຫ້ອງການ ແອັນລ໌ພີເອ ສາລະວັນ ໄດ້ຮັບ 
ລາຍການໜ້າວຽກຈາກຄະນະກຳມະການສະເພາະກິດ.ຈາກ 
ນັ້ນໜ້າວຽກເກັບກູ້ກໍໄດ້ຢຸດຕິລົງຊົ່ວຄາວ, ໃນມື້ຕໍ ່ມາບັນດາ 
ໜ່ວຍງານ ແອັນລ໌ພີເອ ກໍໄດ້ເຄື່ອນຍ້າຍສູ່ເຂດສຸກເສີນຕ່າງໆ.

ເມື່ອເວລາເຮັດວຽກໃນບ້ານ ສະແນງ ແລະ ບ້ານ ພໍ່ເບີຍ, ເມືອງ 
ຕະໂອຍ, ບັນດາໜ່ວຍງານຂອງ ແອັນລ໌ພີເອ ໄດ້ສຳຫຼວດ 
ເນື້ອທີ່ໂດຍຊອກຫາ ລບຕ ທີ່ໄດ້ເຄື່ອນຍ້າຍຈາກພະຍຸເກດສະ 
ໜາ, ພ້ອມທັງໄດ້ລົງມືເກັບກູ້ເນື້ອທີ່ພາຍໃນບ້ານເຫຼົ່ານັ້ນ. ເມື່ອ 

ພະນັກງານຂອງ ອົງການ NPA ຝຶກຊ້ອມຢູ່ສະໜາມ
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ດຳເນີນກິດຈະກຳເກັບກູສ້ຳເລັດແລ້ວ, ອຳນາດການປົກຄອງ 
ເມືອງໄດ້ສືບຕໍເ່ອົາມາດຕະການແກ້ໄຂ, ໂດຍໃນທີສຸ່ດກໍໄດ້ 
ສ້າງໂຄງການວາງແຜນໂຄງລ່າງພື້ນຖານລວມທັງໂຮງຮຽນ 
ໃໝ່, ໂຮງໝໍ ແລະ ສາລາປະຊຸມບ້ານດ້ວຍ.

ສ່ິງທ້າທາຍ ແລະ/ຫືຼ ໂອກາດຕ່າງໆ ໃນປີ 2010 
ຫຼັງຈາກໄລຍະສ້າງຕັ້ງ ໃນປີ 2009, ແອັນລ໌ພີເອລາວ ໄດ້ຕັ້ງ 
ໜ້າສືບຕໍ່ການຝຶກອົບຮົມພະນັກງານທັງໝົດ.

ໂອກາດຕ່າງໆ ສຳລັບແຜນງານມີດັ່ງນີ້:

ປົດປ່ອຍເນື້ອທີ່ດິນໃຫ້ໄດ້ສູງສຸດ. J

ເພີ ້ມຜະລິດຕະພາບຂຶ ້ນໂດຍຜ່ານນະວັດຈະກຳ  J

ເທັກນິກໃໝ່ ແລະ ມາດຕະການແບບປະສິດທິຜົນ.

ກຳນົດພື້ນທີ່ຜົນການກະທົບ. J

ຄາດຄະເນເບິ່ງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການດ້ານຊັບພະ  J

ຍາກອນສຳລັບການປະຕິບັດງານຂອງ ແອັນລ໌ພີເອ 
ໃນແຂວງ.

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂອງ ອົງການຮ່ວມພາຄີ 
ຫຼື ລູກຄ້າ
ແອັນລ໌ພີເອລາວ ໄດ້ຮ່ວມມືກັບ ຄກລ ຕັ້ງແຕ່ 1997, ໂດຍໄດ ້
ເລີ້ມປະຕິບັດງານທີ່ແຂວງ “ອັດຕະປື ແລະ ເຊກອງ.” ຈາກນັ້ນ, 
ຕາຕະລາງ 1: ການປະຕິບັດງານ ທາງພູມີປະເທດ ຂອງ ແອັນລ໌ພີເອ

ໄດ້ພັດທະນາຮ່ວມກັບ ຄກລ ກ່ຽວກັບ ‘‘ລະບົບການເກັບກູ’້’ 
ແລະ ‘‘ການສຳຫຼວດທາງວິຊາການ”. 

ໃນເດືອນ ຕຸລາ 2008, ແອັນລ໌ພີເອລາວ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ 
ທາງວິຊາການ ແລະ ການເງິນແກ່ ຄກລ ສຳລັບການປະຕິບັດ 
ງານທີແ່ຂວງ ຄຳມ່ວນ. ໃນລະຫວ່າງເດືອນ ຕຸລາ 2008 ແລະ 
ເດືອນ ກັນຍາ 2009, ທີ່ປຶກສາວິຊາການໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງໄກ້ 
ສິດກັບຄະນະປະສານງານ ຄກລ ເພື່ອປັບປຸງປະສິດທິຜົນຂອງ 
ວຽກງານການປະຕິບັດງານພາຍໃນແຂວງ ຄຳມ່ວນ. ໃນປີ 
2009, ໄດ້ໃຫ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈຳນວນ 330,000 ໂດລາ ສຳ 
ລັບກິດຈະກຳການປູກຈິດສຳນຶກຊຸມຊົນຕໍ່ຄວາມສ່ຽງອັນຕະ 
ລາຍຈາກ ລບຕ. ໃນ 2010 ຍັງຈະສືບຕໍ່ການຮ່ວມພາຄີອີກ.

ກິດຈະກຳ ບັນດາແຂວງທ່ີຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກິດຈະກຳ  
ການເກັບກູ້ເນື້ອທີ່ດິນ ສາລະວັນ, ເຊກອງ  
ການສຳຫຼວດ ແລະ ການທຳລາຍເຄື່ອນທີ່ ສາລະວັນ, ເຊກອງ  

 

ວຽກງານການເງິນ
ຕາຕະລາງ 2: ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງແອັນພີເອ- 2009 (ໂດລາສາຫະລັດ)

ລາຍການ ຈຳນວນເງິນ (ໂດລາສາຫະລັດ)  
ມູນຄ່າບຸກຄະລາກອນ  750,000  
ມູນຄ່າການປະຕິບັດງານ  250,000  
ມູນຄ່າການປະຕິບັດງານພິເສດ  15,000  
ອຸປະກອນ-ຊັບສິນຄົງທີ່  250,000  
ອຸປະກອນ-ຊັບສິນບໍ່ຄົງທ່ີ  1,250,000  
ລວມທັງໝົດ 2,515,000  

 

ຕາຕະລາງ 3: ການປະກອນສ່ວນ ຂອງ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແກ່ ແອັນລ໌ພີເອ-2009 (ໂດລາສາຫະລັດ)

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ຜູ້ໃຫ້ຈຳນວນເງິນທ່ີໄດ້ຮັບ-ປີ2009 (ໂດລາສາຫະລັດ) 
ກຊ ການຕ່າງປະເທດ ນອ໋ກແວ (NMFA)  2,415,000 ( ບໍ່ລວມທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າໃຫ້ ຄກລ )  
ກຊ ການຕ່າງປະເທດສາຫະລັດ (USDoS)  100,000 ( ຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນ )-  
ລວມທັງໝົດ 2,515,000  

 

ພິທີເຊັນສັນຍາ ບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳ ຢູ່ທີ່ ຫ້ອງການ ຄຄຊ
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ມູນນິທິິ ເກັບກູ້ລະເບີດ ແຫ່ງສະຫວິດສ໌ 
(ເອັບເອັດສ໌ດີ)

http://www.fsd.ch/

ກິດຈະກຳ ໃນປີ 2009 
ໃນປີ 2009, ເອັບເອັດສ໌ດີ ໄດ້ດຳເນີນການເກັບກູ ້ລບຕ ແລະ 
ການສຶກສາຄວາມສ່ຽງໃນຊົນນະບົດ, ບັນດາເມືອງທຸກຍາກ 
ພາຍໃນບັນດາແຂວງພາກໃຕ້ຄື: ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ 
ເຊກອງ, ໂດຍທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກ ອົດສ໌ແອັດ, ແຄຣ໌- 
ອົດສ໌ຕຣາເລຍ ໃນໂຄງການລັງໂກກາ, ກະຊວງການຕ່າງປະ 
ເທດສະຫະລັດ (ສຳນັກງານກິດຈະການ ການເມືອງ-ທະຫານ, 
ຫ້ອງການເພື່ອການຫຼຸດຜ່ອນອາວຸດ).

ໃນແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ເອັບເອັດສ໌ດີ ໄດ້ປະຕິບັດງານ 
ເກັບກູ້ໂດຍສອງໜ່ວຍງານທີ່ເມືອງ ເຊໂປນ. ບັນດາໜ່ວຍງານ 
ໄດ້ດຳເນີນການເກັບກູ້ ລບຕ ພາຍໃນເຂດສູ້ຮົບປາງສົງຄາມ, 
ພ້ອມທັງຈຸດໜ້າວຽກເກັບກູຕ່້າງໆທີເ່ມືອງ ວີລະບູລີ, ເມືອງ 
ນອງ ແລະ ເມືອງ ເຊໂປນ. ເອັບເອັດສ໌ດີ ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມ 
ກັບອຳນາດການປົກຄອງເມືອງຕ່າງໆ ແລະ ອົງການອາຫານ 
ໂລກເພື່ອກຳນົດກິດຈະກຳເປົ້າໝາຍ ແລະ ຈັດບຸລິມະສິດເນື້ອ 
ທີ່ດິນດ້ວຍ.   

ໃນແຂວງ ເຊກອງ ເອັບເອັດສ໌ດີ ໄດ້ມີໜຶ່ງໜ່ວຍງານເກັບກູ້ 
ເພືອ່ສະໜັບສະໜູນໂຄງການພັດທະນາຂອງອຳນາດການປົກ 
ຄອງເມືອງຕ່າງໆ, ອົງການ ແຄຣ໌ສາກົນ ແລະ ອົງການອາຫານ 
ໂລກ. ຄະນະໜ່ວຍງານໄດ້ເດີນທາງໄປເຖິງເມືອງທຸກຍາກ 
ແລະ ຫ່າງໄກສອກຫຼີກຄື: ເມືອງ ດັກຈຶງ ແລະ ເມືອງ ລະມາມ, 
ເພື່ອປະຕິບັດງານເກັບກູເ້ຄືອ່ນທີ,່ ເກັບກູ້ເນືອ້ທີໃ່ນເຂດສູຮ້ົບ 
ປາງສົງຄາມ, ການສຳຫຼວດທາງວິຊາການ ແລະ ການສຶກສາ 
ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ ລບຕ.  

ພາຍໃນທັງສອງເຂດເນື້ອທີ່ໆໄດ້ປອດປ່ອຍໂດຍ ເອັບເອັດສ໌ດີ 
ເພື່ອການນຳໃຊ້ຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ຄົວເຮືອນຕ່າງໆ ເພືອ່ປັບ 
ປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ເພີ້ມການຜະລິດສະບຽງອາຫານ 
ຂຶນ້ໃຫ້ພຽງພໍ. ໂດຍຕົ້ນຕໍການນຳໃຊ້ເຂດເນືອ້ທີ່ໆ ໄດ້ປົດປ່ອຍ 
ແລ້ວແມ່ນເພືອ່ປະໂຫຍດສ່ວນລວມຂອງຊາວຊຸມຊົນ (ໂຮງ 
ຮຽນ, ໂຮງໝໍ, ຫໍແຈກໃນວັດ ແລະ ອື່ນໆ); ການຜະລິດກະສິ 
ກຳ, ໜອງປາ, ຫົນທາງ ແລະ ຝາຍເກັບນໍາ້ຕ່າງໆ. ເມື່ອເອັບ 
ເອັດສ໌ດີ ໄດ້ປະເມີນຜົນ-ຫຼັງການເກັບກູ້, ເຫັນວ່າ ປະມານ 
87.5% ຂອງເນືອ້ທີດິ່ນທີໄ່ດ້ປົດປ່ອຍຖືກນຳໃຊ້ຕາມທີຄ່ວາມ
ປະສົງ.

ນອກຈາກການເກັບກູ້ ລບຕ ແລ້ວ, ເອັບເອັດສ໌ດີ ໄດ້ຮ່ວມມື 
ຢ່າງໄກ້ສິດກັບ ຄຄຊ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການພັດທະນາການຄຸມ້ 
ຄອງເອກກະສານທີ່ຈຳເປັນໃນການອອກຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ຄຸ້ມ 
ຄອງຂະແໜງກິດຈະການ ລບຕ/ລະເບີດຝັງດິນ. ໃນປີ 2007, 

ເອັບເອັດສ໌ດີ ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼອື ຄຄຊ ໃນການພັດທະນາບັນດາ 
ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ. ໃນໄລຍະ 2008 ຫາ 2009, ກໍໄດ້ 
ສະໜັບສະໜູນ ຄຄຊ ໃນການຮ່າງມາດຕະຖານການຝຶກ 
ອົບຮົມ, ຊຶ່ງເປັນມາດຕະຖານບ່ອນອີງໃນການຝຶກອົບຮົມຕາມ 
ຄວາມຮຽກຮອງຕ້ອງການຂອງຂະແໜງກິດຈະການ ລບຕ ໃນ 
ສປປ ລາວ. 

ໃນທ້າຍປີ 2009, ເນື່ອງຈາກການຂາດເຂີນທຶນຊ່ວຍເຫຼອື, 
ເອັບເອັດສ໌ດີ ຈຶ່ງໄດ້ຍຸດຕິກິດຈະກຳການເກັບກູ້ ລບຕ. ຈາກ 
ນັ້ນ, ໃນ 2 ເດືອນສຸດທ້າຍຂອງປີ 2009,ຈຶ່ງໄດ້ຕັ້ງໜ້າກະກຽມ 
2 ໂຄງການຄື: ການຝຶກອົບຮົມນັກວິຊາການຊັ້ນສູງ ເພືອ່ທຳ 
ລາຍລະເບີດ ແລະ ໂຄງການຊ່ວຍ ຄຄຊ ໃນການພັດທະນາ 
ຂີດຄວາມສາມາດດ້ານການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບພາຍໃນ 
ຂະແໜງກິດຈະການ ລບຕ ກິດຈະກຳເຫຼົາ່ນີ ້ບໍ ່ແມ່ນສິ່ງໃໝ່ 
ສຳລັບ ເອັບເອັດສ໌ດີ, ເພາະວ່າ ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ, ໄດ້ 
ດຳເນີນກິດຈະກຳຝຶກອົບຮົມໄປຄຽງຄູ່ກັບການປະຕິບັດງານ 
ການເກັບກູ ້ລບຕ ຢູ ່ສປປ ລາວ ໂດຍໝູນໃຊ້ຄວາມຮູ້ ແລະ 
ປະສົບການຂອງບັນດາຊ່ຽວຊານ, ເພື່ອປະກອບສ່ວນເພີ້ມຂີດ 
ຄວາມສາມາດຂອງນັກວິຊາການ ລາວ ແລະ ອົງການຈັດຕ້ັງ 
ລັດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງໃນການດຳເນີນກິດຈະການແກ້ໄຂບັນຫາ 
ລບຕ/ລະເບີດຝັງດິນ ໃນປັດຈຸບັນກໍຄືໃນອະນາຄົດດ້ວຍ.   

ຖ່ຍຮູບ: ຈິມ ໂຮມ - ນາງ ວັນນີ ສຸດທະສີ ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ ຢູ່ແຂວງ ເຊກອງ
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ຜົນສຳເລັດ ໃນປີ 2009
ເອັບເອັດສ໌ດີ ໄດ້ບັນລຸບັນດາເປົ້າໝາຍທັງໝົດທີ່ໄດ້ຕັ ້ງໄວ້ 
ໂດຍຮ່ວມກັບອົງການຮ່ວມພາຄີຕ່າງໆ, ຊ່ຶງຕົວເລກ ໃນປີ 2009 
ມີຄື:

ເອັບເອັດສ໌ດີ ໄດ້ເກັບກູສ້ະໜາມສູຮ້ົບປາງສົງຄາມ  J

211 ແຫ່ງ ແລະ ໜ້າວຽກທຳລາຍເຄື່ອນທີ່ 41 ຈຸດ.

ໄດ້ປົດປ່ອຍເນືອ້ທີ່ 532,576 ຕະລາງແມັດ ສຳລັບ  J

ການນຳໃຊ້ໂດຍຊຸມຊົນ ແລະ ຄົວເຮືອນທຸກຍາກ.

ໄດ້ທຳລາຍ 1,841 ລບຕ, ລວມທັງບົມໃຫຍ່ 24 ໜ່ວຍ. J

ໄດ້ສ້າງປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ 1,709 ຄົວເຮືອນ.  J

ສ່ວນປະກອບສຳຄັນຍິງ່ຂອງແຜນງານ ເອັບເອັດສ໌ດີ ໃນປະ 
ເທດ ລາວ ແມ່ນການເພີ້ມຂີດຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານ 
ລາວ. ນັບແຕ່ໄດ້ລິເລີ້ມປະຕິບັດງານຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2005, 
ເອັບເອັດສ໌ດີ ໄດ້ປະກອບສ່ວນເສີມສ້າງຄວາມຮູ້ຕ່າງໆ, ທັກສະ 
ແລະ ປະສົບການຂອງນັກເກັບກູ-້ທຳລາຍ ລບຕ, ຈົນເຖິງ 
ຂັ້ນ 3 (ອີໂອດີ), ຊຶ່ງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານສາມຄົນສາມາດກຽມ 
ພ້ອມຈະເຂົ້າຝຶກອົບຮົມຕໍ່ຂັ້ນ 4 (ແອັດສ໌ອີໂອດີ) ໃນປີ 2010.

ການຝຶກອົບຮົມນັກວິຊາການເກັບກູ້ ແລະ ທຳລາຍຂັ້ນສູງ 
(ຂັ້ນ 4) ແມ່ນຕົວຢ່າງທີ່ດີຂອງການເພີ້ມຂີດຄວາມສາມາດໃນ 
ຂະແໜງກິດຈະການ ລບຕ/ລະເບີດຝັງດິນ ໃນ ສປປ ລາວ. 
ການຝຶກອົບຮົມແມ່ນກ່ຽວພັນກັບເທັກນິກລະດັບສູງ, ສາມາດ 
ທຽບກັບການຝຶກອົບຮົມທີ່ບັນດາທີ່ປຶກສາສາກົນໄດ້ຮຽນຜ່ານ, 
ຊຶ່ງຜູສ້ຳເລັດບັນ້ການຝຶກອົບຮົມ ຂັນ້ 4, ອາດສາມາດຈະປ່ຽນ 
ແທນທີ່ປຶກສາວິຊາການໄດ້. ໃນຕົວຈິງແລ້ວ, ທີ່ປຶກສາວິຊາ 
ການສາກົນຫຼາຍຄົນໄດ້ຖືກປ່ຽນແທນໂດຍນັກວິຊາການ ຂັ້ນ 4 
ທີ່ໄດ້ຜ່ານບັ້ນຝຶກອົບຮົມຄັ້ງກ່ອນ.

ການສຶກສາກໍລະນີ ໃນປີ 2009 
ນາງ ມະນີຈັນ ບຸດທະພັນ ອາຍຸ 23 ປີ ມາຈາກພາກໃຕ້ຂອງ 
ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ. ລາວໄດ້ຍືນ່ຂໍເຂົ້າເຮັດວຽກເປັນນັກ 
ເກັບກູລ້ະເບີດແຕ່ເມືອ່ ເອັບເອັດສ໌ດີ ໄດ້ເລີມ້ປະຕິບັດງານທີ ່
ແຂວງບ່ອນລາວຢູ່. ໃນເວລານັ້ນ, ລາວຫາກໍຮຽນຈົບໂຮງຮຽນ 
ວິຊາຊີບກະສິກຳ, ແຕ່ບໍ່ທັນມີວຽກເຮັດງານທຳ. ນາງ ມະນີຈັນ 
ໄດ້ເຂົາ້ອົບຮົມ 3 ອາທິດແລ້ວ ກໍເລີຍເຂົາ້ເຮັດວຽກກັບ ແອັບ 
ແອັດສ໌ດີ.  

ຕະຫຼອດ 4 ປີຕໍ່ມານາງ ມະນີຈັນ ໄດ້ພັດທະນາທັກສະຂອງ 
ຕົນເປັນນັກເກັບກູ້-ທຳລາຍ ລບຕ ໂດຍຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ 
ນັກວິຊາການເກັບກູ ້ຂັ້ນ 3, ທີ່ ເອັບເອັດສ໌ດີ ໄດ້ຈັດຕັງ້. ນາງ 
ມະນີຈັນ ໄດ້ເວົ້າວ່າ: ລາວ ແລະ ຄອບຄົວດີໃຈຫຼາຍທີໄ່ດ້ວຽກ 
ເຮັດ ແລະ ລາວສາມາດຊ່ວຍຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງລາວ 
ທີ່ມີຊີວິດປອດໄພກວ່າ.  

ໃນປີ 2010, ນາງ ມະນີຈັນ ພ້ອມທັງນັກວິຊາການ ຂັ້ນ 3 ຜູ້ອື່ນ 
ຈະເຂົ້າຝຶກອົບຮົມນັກວິຊາການເກັບກູ້-ທຳລາຍ ຂັ້ນ 4, ຊຶ່ງ 
ເອັບເອັດສ໌ດີ ຈະຈັດຕັ້ງຂຶ ້ນເພື ່ອຂະແໜງການກິດຈະການ 
ລບຕ. ໃນບັນ້ການຝຶກອົບຮົມ ຂັ້ນ 4, ນາງເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາ 
ຜູ້ທີ່ຖືກເລືອກເຟັ້ນເຂົ້າຝຶກ, ໃນລະດັບຊາດ ແລະ ສາກົນ, ຊຶ່ງ 
ຈະມີຄຸນວຸດທິໃນການມ້າງແກັບລະເບີດ, ຈັດການບໍລິຫານ 
ການປະຕິບັດງານເກັບກູ້ໃນລະດັບສູງ ແລະ ຊອກວິທີທາງອັນ 
ໃໝ່ ແລະ ນຳໃຊ້ເພື່ອຈະແກ້ໄຂບັນຫາວິຊາການແບບສັບສົນ. 
ເອັບເອັດສ໌ດີ ມີໜ້າທີຮ່ັບຜິດຊອບໃນການເພີມ້ຂີດຄວາມ 
ສາມາດຂອງຄົນລາວ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງແລ້ວກາຍ 
ເປັນປັດໄຈແຫ່ງການປ່ຽນແປງພາຍໃນຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາ.   

ສ່ິງທ້າທາຍ ແລະ/ຫືຼ ໂອກາດຕ່າງໆ ໃນປີ 2010 
ໃນປີ 2010, ເອັບເອັດສ໌ດີ ຈະສຸມໃສ່ກິດຈະການສະໜັບ 
ສະໜູນຂະແໜງກິດຈະການ ລບຕ, ລວມທັງການຝຶກອົບຮົມ 
ນັກວິຊາການເກັບກູ-້ທຳລາຍ ຂັ້ນ 4, ຊຶ່ງຈະຈັດຕັງ້ແຕ່ເດືອນ 
ກຸມພາ ເຖິງ ພຶດສະພາ 2010. ການຝຶກອົບຮົມຄັງ້ນີຈ້ະເປັນ 
ການເພີ ້ມຂີດຄວາມສາມາດແຫ່ງຊາດຂຶ ້ນໃນການເກັບກູ ້ 
ລບຕ, ໂດຍຈະມີນັກວິຊາການເກັບກູ້-ທຳລາຍ ຂັ້ນ 4 ເພີ້ມອີກ 
18 ຄົນ ທີໄ່ດ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມໃນລະດັບສູງ (ແອັດສ໌ອີໂອ 
ດີ) ເປັນຢ່າງດີ. ຖ້າມີນັກວິຊາການລາວມີຄຸນວຸດທິສູງ, ກໍຈະ 
ພາໃຫ້ທົ່ວຂະແໜງກິດຈະການ ລບຕ ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການ 
ເອື່ອຍອີງຕໍ່ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການສາກົນດ້ວຍ. ນອກ 
ນັນ້, ຍັງຈະຝຶກແອບການປະຕິບັດບັນດາມາດຕະຖານການ 
ຝຶກອົບຮົມໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ໄດ້ພັດທະນາແຕ່ປີ 2008 ຫາ  
2009. 

ເອັບເອັດສ໌ດີ ຍັງຈະຊ່ວຍເຫຼືອ ຄຄຊ ເພື່ອເສີມສ້າງຂີດຄວາມ 
ສາມາດຂອງໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ (ຄິວແອັມ), 
ຊຶ່ງລວມທັງການຄໍ້າປະກັນຄຸນນະພາບ (ຄິວເອ), ທີ່ຈະພິສູດ 
ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂະບວນການຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ທຸກຮູບແບບ 
ທີມ່ີອິດທິພົນຕໍວ່ິທີການດຳເນີນການເກັບກູ,້ ການກວດກາ 
ຄຸນນະພາບ (ຄິວຊີ) ທີ່ຈະກວດເຊັກເບິ່ງຜະລິດພັນການເກັບກູ້ 
ພ້ອມທັງການກວດເຊັກການເກັບກູທີ້່ຈະນຳສູກ່ານປົດປ່ອຍ 
ເນືອ້ທີ່ດິນ. ເອັບເອັດສ໌ດີ ຈະມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການຝຶກ 
ອົບຮົມ ແລະ ປະກອບອຸປະກອນໃຫ້ສອງຄະນະຄຸ້ມຄອງຄຸນ 
ນະພາບ (ຄິວແອັມ) ແລະ ພັດທະນາ-ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບົບ 
ແລະ ຂັ້ນຕອນໃນການປະຕິບັດການກວດການຄຸນນະພາບ. 
ຄະນະຄຸມ້ຄອງຄຸນນະພາບ (ຄິວແອັມ) ຈະຄົ້ນຄວ້າ ເພື່ອໃຫ້ 
ຄຄຊ ກຳນົດແຜນເວລາໃນການລົງຢ້ຽມຢາມສະໜາມເກັບກູ ້
ລບຕ ເພືອ່ດຳເນີນການກວດກາ. ຈາກນັນ້, ການລາຍງານ 
ຜົນຂອງການກວດກາຈະນຳສົ່ງເຖິງ ຄຄຊ. ການກວດກາ 
ຄຸມ້ຄອງຄຸນນະພາບຈະສ້າງຄວາມເຊືອ່ໝັນ້ຂອງ ຄຄຊ ວ່າ 
ການເກັບກູ້ ລບຕ ໄດ້ດຳເນີນໄປຢ່າງປອດໄພ, ມີປະສິດທິຜົນ, 
ໂດຍສອດຄ່ອງ ກັບ ບັນດາມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ແລະ ບຸລິ 
ມະສິດຂອງລັດຖະບານດ້ວຍ. 
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ຕະຕະລາງ 1: ການປະຕິບັດງານຂອງ ເອັບເອັດສ໌ດີ ຕາມພູມີປະເທດ

ກິດຈະກຳ ບັນດາແຂວງ ທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ   
ການເກັບກູ້ເຂດເນື້ອທີ່ ສະຫວັນນະເຂດ, ເຊກອງ 
ການສຳຫຼວດ ແລະ ການທຳລາຍເຄ່ືອນທີ່ ສະຫວັນນະເຂດ, ເຊກອງ 
ການສຶກສາຄວາມສ່ຽງ ເຊກອງ  
ອ່ືນໆ  ປະກອບສ່ວນລະດັບຊາດໃນມາດຕະຖານການຝຶກອົບຮົມ

 
 
ວຽກງານການເງິນ
ຕາຕະລາງ 2: ການໃຊ້ຈ່າຍ ຂອງ ເອັບເອັດສ໌ດີ-ປີ 2009 (ໂດລາສາຫະລັດ)

ລາຍການ ຈຳນວນເງິນ (ໂດລາສາຫະລັດ)  
ມູນຄ່າບຸກຄະລາກອນ 574,000  
ມູນຄ່າການປະຕິບັດງານ 170,700  
ມູນຄ່າການປະຕິບັດງານພິເສດ 103,600  
ອຸປະກອນ-ຊັບສິນຄົງທີ່  13,500  
ອຸປະກອນ-ຊັບສິນບໍ່ຄົງທ່ີ  0 
ລວມທັງໝົດ 861,800  

 

ຕາຕະລາງ 3: ການປະກອບສ່ວນຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນແກ່ ເອັບເອັດສ໌ດີ-ປີ 2009 (ໂດລາສາຫະລັດ)

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ຈຳນວນເງິນ-ປີ2009 (ໂດລາສາຫະລັດ)  
ອົດສ໌ແອັດ (AusAid)  551,000  
ກຊ ການຕ່າງປະເທດສາຫະລັດ, ສຳນັກງານກິດຈະການ ການເມືອງ-ທະຫານ,
ຫ້ອງການ ເພື່ອຫຸຼດຜ່ອນອາວຸດ

 

186,000  

ແຄຣ໌-ອົດສ໌ຕຣາເລຍ 125,000  
ລວມທັງໝົດ 862,000  

 

ເອັບເອັດສ໌ດີ ຈະສືບຕໍ່ຊອກຫາກາລະໂອກາດເພື່ອການຮ່ວມ 
ພາຄີພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກຂະແໜງກິດຈະການ ລບຕ/ລະ 
ເບີດຝັງດິນ. ຕາມມຸມມອງຂອງ ເອັບເອັດສ໌ດີ, ລັດຖະບານ 
ແລະ ວົງຄະນະຍາດຜູ້ໃຫ້ທຶນຍັງຈະສືບຕໍ່ໃນການຮ່ວມພັດທະ 
ນາໃນທິດທາງດຽວກັນ; ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການປະສານງານ 
ຈະມີຄວາມສຳຄັນຍິງ່ໃນປີໜ້ານີ.້ ເອັບເອັດສ໌ດີ ຫວັງວ່າຈະມີ 
ສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ກອງປະຊຸມລັດພາຄີ ຄັ້ງທີ 1 
ໃນທ້າຍປີໜ້ານີ້.

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂອງອົງການຮ່ວມພາຄີ  
ຫຼື ລູກຄ້າ
ອຳນາດການປົກຄອງເມືອງ-ເອັບເອັດສ໌ດີ ໄດ້ເຮັດວຽກເພື່ອ 
ສະໜັບສະໜູນໂດຍກົງແກ່ອຳນາດການປົກຄອງເມືອງຕ່າງໆ 
ໃນແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ຄື: ເມືອງ ເຊໂປນ, ວີລະບູລີ ແລະ 
ເມືອງ ນອງ, ທີ່ແຂວງ ເຊກອງ ຄື:ເມືອງ ລະມາມ.   

ອົງການ ແຄຣ໌ອົດສ໌ຕຣາເລຍ-ເອັບເອັດສ໌ດີ ໄດ້ສະໜອງການ 
ເກັບກູ້ ລບຕ ແລະ ກິດຈະກຳການສຶກສາຄວາມສ່ຽງໃຫ້ໂຄງ 
ການ ແຄຣ໌ອົດສ໌ຕຣາເລຍ: ໂດຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ ລບຕ 
ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນເຜົ ່າຕ່າງໆທີ ່
ແຂວງ ເຊກອງ, ໂດຍທຶນຊ່ວຍເຫຼອືຈາກອົງການບໍສ່ັງກັດລັດ 
ເພື່ອໂຄງການການຮ່ວມມືລາວ-ອົດສ໌ຕຣາເລຍ (ລັງໂກກາ). 
ນອກນັ້ນ, ເອັບເອັດສ໌ດີ ຍັງໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນການຝຶກອົບ 
ຮົມດ້ານການແພດທີ່ເປັນສ່ວນປະກອບໜຶ່ງຂອງໂຄງການ.

ອົງການ ອາຫານໂລກ-ເອັບເອັດສ໌ດີ ໄດ້ສະໜອງການເກັບກູ້ 
ລບຕ ໃຫ້ອົງການອາຫານໂລກ, ໃນໂຄງການຜະລິດອາຫານ 
ເພື່ອວຽກງານໃນແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ເຊກອງ.
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ອົງການຮ່ວມໃຈ ບໍລິການສາກົນ
(ໂຊດີ/SODI)

http://www.sodi.de

ກິດຈະກຳ ໃນ 2009
ໃນເດືອນ ກໍລະກົດ ປີ 2009, ໂຊດີ ໄດ້ເລີມ້ແຜນງານແບບ 
ເຊືອ່ມສານທາງມະນຸດສະທຳ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການໂຄງ 
ການລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການພັດທະນາພາຍໃນ 
ເມືອງ ຄຳເກີດ, ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ. ເມືອງ ຄຳເກີດ ຕັ້ງຢູ່ຊາຍ 
ແດນຕິດກັບ ຫວຽດນາມເຂດເໜືອສຸດຂອງເສັ້ນທາງ ໂຮຈີມິນ, 
ແມ່ນເຂດເນືອ້ທີ່ໆໄດ້ຖືກຕົກຄ້າງຈາກ ລບຕ ຢ່າງໜັກໜ່ວງ, 
ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ລະເບີດບົມບີ, ພ້ອມທັງເປັນໜຶ່ງໃນ 47 
ເມືອງທຸກຍາກກວ່າໝູ່ໃນ ສປປ ລາວ.

ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການໂຊດີ ແມ່ນການເກັບກູ້ລະເບີດເສດ 
ເຫຼືອສົງຄາມພາຍໃນ 5 ປີ ເພື່ອພະຍາຍາມໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນອອກ 
ຈາກໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຊີວິດ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນໃນກິດ 
ຈະກຳປະຈຳວັນຂອງພວກເຂົາ. ເພື່ອແກ້ໄຂອຸປະສັກຂັດຂວາງ 
ການພັດທະນາຍ້ອນການຕົກຄ້າງຈາກລະເບີດເສດເຫຼອື 
ສົງຄາມ, ພ້ອມທັງປັບປຸງເງື່ອນໄຂຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະ 
ຊາຊົນທ້ອງຖິນ່,ການເກັບກູ ້ ລບຕ ຈະຕ້ອງໄປຄຽງຄູ່ກັບກິດ 
ຈະກຳເພື່ອການພັດທະນາດ້ວຍ.

ການສ້າງໂຄງການໄລຍະໃໝ່ (ເດືອນ ກໍລະກົດ-ທັນວາ 2009) 
ປະກອບມີກິດຈະກຳຕົ້ນຕໍດັ່ງນີ້:

ການເລືອກເຟັ້ນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານໂຄງການ; J

ສ້າງໂຄງຮ່າງພື້ນຖານຂອງໂຄງການ (ຫ້ອງການ, ຫໍພັກ  J

ພະນັກງານ, ສາງ, ຄະນະຊີ້ນຳລະດັບເມືອງ ແລະ 
ລະດັບແຂວງ ແລະ ອື່ນໆ).

ນຳເຂົ້າ ແລະ ຈັດຊື້ເຄື່ອງກວດລະເບີດ ແລະ ອຸປະກອນ  J

ກວດກູ້ ລບຕ, ຍານພາຫະນະ, ເຄືອ່ງປ້ອງກັນຕົວ 
ແລະ ອື່ນໆ.

ຄວາມຕ້ອງການປະເມີນຜົນພາຍໃນ 14 ບ້ານທີ່ຖືກ  J

ຜົນກະທົບ ແລະ ຈັດບຸລິມະສິດໂດຍອຳນາດການ 
ປົກຄອງເມືອງ ສຳລັບການເກັບກູ້ ລບຕ.

ສຳຫຼວດທາງວິຊາການເນ້ືອທ່ີທັງໝົດທ່ີຈະຕ້ອງດຳເນີນ  J

ການເກັບກູໃ້ນ ປີ 2010 ພາຍໃນບ້ານ ຂັວນຈັນ ແລະ 
ບ້ານ ນາເດື່ອ.

ການເລືອກເຟັ້ນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຊາວບ້ານ 32 ຄົນ  J

ຈາກບ້ານ ຂັວນຈັນ ແລະ ບ້ານ ນາເດື່ອ, ພ້ອມທັງເລີ້ມ 
ເຊື່ອມຍົງພວກເຂົາເຂົ້າໃນໃນເກັບກູ້ ລບຕ.

ການເກັບກູ້ເນື້ອທີ່ນ້ອຍ ແລະ ດຳເນີນການເກັບກູ້ເຄື່ອນ  J

ທີ່ໂດຍການຝຶກອົບຮົມພະນັກງານໃນວຽກງາຍຕົວຈິງ.

ກະກຽມບົດສະເໜີໂຄງການສຳລັບການກໍ ່ສ້າງໂຮງ  J

ຮຽນປະຖົມທີບ້ານ ຂັວນຈັນ ແລະ ລະບົບນໍ້າສະອາດ 
ທີ່ບ້ານ ນາເດື່ອ.

ໂຄງການໂຊດີ ສຸມໃສ່ການເກັບກູ້ ລບຕ ຢູເ່ມືອງຄຳເກີດທີ່ມີ 
ຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງກວ່າໝູໃ່ນແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ. ການ 
ເກັບກູ້ເຂດສະໜາມສູ້ຮົບ ໄດ້ເລີ້ມຄັ້ງທຳອິດທີ່ບ້ານທັງ 2 ຄື: 
ບ້ານ ຂັວນຈັນ ແລະ ບ້ານ ນາເດື່ອ ແລະ ຈະຂະຫຍາຍໄປ 
ບ້ານອື ່ນທີ ່ຖືກຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງພາຍໃນເມືອງ ຄຳ 
ເກີດ. ໜ່ວຍງານທຳລາຍເຄື່ອນທີ່ ໄດ້ກຽມພ້ອມ ເພື່ອດຳເນີນ 
ການທຳລາຍເຄື່ອນທີ່ ພ້ອມທັງການເກັບກູ້ເນື້ອທີ່ຂອງບ້ານ 
ຕ່າງໆຂອງເມືອງອື ່ນໆຕາມການຮ້ອງຂໍຈາກອຳນາດການ 
ປົກຄອງແຂວງ ແລະ ເມືອງ ຫຼື ຈາກປະຊາຊົນໃນບັນດາບ້ານ
ທີຖ່ືກກະທົບຈາກ ລບຕ. ການສ້າງໄລຍະຂອງໂຄງການ ໃນປີ 
2009 ໄດ້ເປັນພືນ້ຖານໜັກແໜ້ນໃຫ້ການພັດທະນາວິທີການ 
ເກັບກູແ້ບບຊາວບ້ານຊ່ວຍ ແລະ ເພືອ່ການພັດທະນາລະບົບ 
ຍືນຍົງຂອງການເກັບກູ ້ລບຕ ທີຈ່ະຍັງຕົກຄ້າງພຽງເລັກນ້ອຍ 
ຫຼັງຈາກໂຄງການສິ້ນສຸດລົງ ໃນປີ 2014.

ຜົນສຳເລັດ ໃນປີ 2009
ຜົນສຳເລັດພື້ນຖານຂອງໂຄງການເຊື່ອມຍົງ ໂຊດີ ໃນປີ 2009 
ໄດ້ແກ່ການສະໜອງຊັບສິນອັນຈຳເປັນ ເພື່ອສ້າງຕັ້ງໂຄງການ 
ປະຕິບັດງານຢ່າງເຕັມຮູບແບບໃນກິດຈະການ ລບຕ/ລະເບີດ 
ຝັງດິນ (ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ອຸປະກອນ ແລະ ໂຄງຮ່າງ 
ພື້ນຖານຂອງໂຄງການ).

ໃນນັ້ນ, ຜົນສຳເລັດອັນສຳຄັນແມ່ນການສ້າງຄະນະໜ່ວຍງານ
ທີ່ມີຄວາມຕັ້ງໃຈສູງທີ່ໄດ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການແນະ 
ນຳທາງວິຊາຊີບ, ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ:

ພະນັກງານ ອົງການ ໂຊດີ ສຳເລັດຫຼັກສູດພື້ນຖານ ການເກັບກູ້ ລະເບີດ (ຂັ້ນ 1) 
ຢູ່ທີ່ ສູນຝຶກແຫ່ງຊາດ ຂອງ ຄກລ
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ນັກວິຊາການເກັບກູ້ 19 ຄົນ (ອີໂອດີ ລະດັບ 1), ແພດ  J

ສະໜາມ 3 ຄົນ, ທີໄ່ດ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມທີ່ສູນຝຶກ 
ທີ່ບ້ານ ອີ່ໄລ.

ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ 5 ຄົນທີ່ໄດ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ,  J

ມີປະສົບການທາງວິຊາການ ດ້ານການເກັບກູ້ ລບຕ 
ຫຼາຍປີ.

ນັກຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດດ້ານການເກັບກູ້-ທຳລາຍ  J

ລະດັບສູງ 2 ຄົນ, ໃນລະດັບສາກົນ ສຳລັບການເກັບ 
ກູ້ ລບຕ/ລະເບີດຝັງດິນ ແບບມະນຸດສະທຳ.

ຊາວບ້ານ 32 ຄົນທີ່ໄດ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມເປັນຜູ້ຊ່ວຍ  J

ໃນການເກັບກູ້ ລບຕ.

ພະນັກງານບໍລິຫານ 4 ຄົນ ແລະ ພະນັກງານຊ່ວຍວຽກ  J

7 ຄົນ.

ການພັດທະນາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມເພີ້ມຕືມ່ອີກຂອງໜ່ວຍງານ 
ເກັບກູຂ້ອງ ໂຊດີ ໄດ້ເລີ້ມໃນເດືອນ ຕຸລາ ປີ 2009, ພາຍຫຼັງ 
ໄດ້ຜ່ານລະດັບພື້ນຖານຂອງການເກັບກູທ້ີ່ສູນຝຶກອົບຮົມພາຍ 
ໃຕ້ການແນະນຳຈາກຊ່ຽວຊານສາກົນ ດ້ານວິຊາການເກັບກູ້-
ທຳລາຍ ຂັ້ນ 4 (ແອັດສ໌ອີໂອດີ). 

ໂດຍເລັງໃສ່ພາກປະຕິບັດໃນການຝຶກອົບຮົມດ້ານການສຳ 
ຫຼວດທາງວິຊາການ ແລະ ການປະຕິບັດງານເກັບກູ້ພາຍໃຕ້ 
ເງື ່ອນໄຂຕົວຈິງໃນການເຮັດວຽກໃນເຂດເນືອ້ທີກ່ະທົບຢ່າງ 
ຮ້າຍແຮງ, ຊຶ່ງໜ່ວຍງານໄດ້ບັນລຸຜົນເປັນຢ່າງດີ. ການເກັບກູ ້
ແຕ່ທ້າຍເດືອນ ຕຸລາ ເຖິງກາງເດືອນ ທັນວາ 2009 ໄດ້ 
ສຳເລັດໃນເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 6.5 ເຮັກຕາ ພ້ອມທັງໄດ້ທຳລາຍ 
ລບຕ 1,427 ໜ່ວຍ; ໄດ້ເກັບກູໃ້ນເຂດເນື້ອທີ ່ ລບຕ 726 
ໜ່ວຍ ໃນເວລາດຳເນີນໜ້າວຽກທຳລາຍເຄືອ່ນທີ ່ໃນ 22 ຈຸດ 
ພາຍໃນບ້ານ 12 ແຫ່ງ. ໃນນັ້ນເກືອບ 85% ຂອງ ລບຕ ທີ່ຖືກ 
ທຳລາຍ ແມ່ນບົມບີ ຂອງລະເບີດບົມບີ, ຊຶ່ງໄດ້ເປັນໄພຂົມ່ຂູ ່
ຕົ້ນຕໍ່ພາຍໃນທົ່ວເມືອງ ຄຳເກີດ.

ຜົນສຳເລັດອັນສຳຄັນອື່ນໃນໄລຍະໂຄງການເຊື່ອມຍົງຂອງ 
ໂຊດີ ຄື: ປະຊາຊົນ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນໄດ້ 
ຍອມຮັບບັນດາຈຸດໝາຍ, ໜ້າວຽກບຸລິມະສິດ ແລະ ຫຼກັການ 
ໃນການເຮັດວຽກ. ປັດໄຈສຳຄັນທີ່ໄດ້ເຫັນພ້ອມນຳກັນຄື:

ກວ່າ 90% ຂອງນັກວິຊາການໂຄງການໄດ້ເລືອກຮັບ  J

ກັບທີ່ພາຍໃນເມືອງ.

ການຈັດບຸລິມະສິດໜ້າວຽກເກັບກູ້ໄດ້ດຳເນີນໂດຍ  J

ການຮ່ວມມືກັບຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ.

ວິທີຄົ້ນຄິດແບບເຊື່ອມຍົງໃນການເກັບກູ້ ລບຕ ແລະ  J

ການສະໜັບສະໜູນການລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ 
ການພັດທະນາເປັນຜົນງານຂອງການຮ່ວມມືຢ່າງໄກ້ 
ສິດກັບບັນດາອົງການຮ່ວມພາຄີແຕ່ເບື້ອງຕົ້ນ.

ການສຶກສາກໍລະນີ ໃນປີ 2009
ບັນດາຊາວບ້ານ ແລະ ສະເພາະແມ່ຂອງນັກຮຽນບ້ານ ນາເດື່ອ 
ໄດ້ເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພພາຍໃນບໍລິເວນເດີ່ນ 
ໂຮງຮຽນ.

ນາງ ຂັນແກ້ວ ຈັນທະສອນ, ມີລູກ 2 ຄົນ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງ 
ບ້ານ ນາເດື່ອ ພ້ອມທັງເປັນຮອງນາຍບ້ານ ໄດ້ອະທິບາຍຕໍ່ 
ໂຊດີ ໃນເວລາເລີ້ມໂຄງການ:  

“ພໍ ່ແມ່ຂອງບັນດານັກຮຽນກໍຄືຂ້ອຍເອງໄດ້ເປັນຫ່ວງຫຼາຍ 
ທີສຸ່ດຕໍສ່ະພາບການພາຍເດີນ່ໂຮງຮຽນ. ມີງົວ ແລະ ຄວາຍ 
ຫຼາຍຕົວໄດ້ເຂົ້າມາລົບກວນນັກຮຽນໃນເວລາຮຽນໜັງສື ແລະ 
ເວລາເລີກຫ້ິຼນ, ພາໃຫ້ເງ່ືອນໄຂບ່ໍຄ່ອຍດີສຳລັບສຸຂະອະນາໄມ. 
ພວກເຮົາຢາກເຮັດຮົ້ວໃໝ່ ເພືອ່ກັນພວກມັນບໍໃ່ຫ້ເຂົາ້ໃນເດີ່ນ 
ໂຮງຮຽນ, ແຕ່ພວກເຮົາບໍກ່້າຂຸດດິນໃນບໍລິເວນນັນ້. ພວກເຮົາ 
ຮູ້ດີວ່າ ມີບົມບີຈຳນວນໜຶ່ງ, ຍ້ອນວ່າ ເຄີຍເກີດອຸປະຕິເຫດ 
ຂຶ້ນແລ້ວ.”

ພະນັກງານ ໂຊດີ ໄດ້ລົງມືເກັບກູ້ເນື ້ອທີ່ເດີ ່ນໂຮງຮຽນເປັນ 
ໜ້າວຽກທີໜຶ່ງທີ່ກຳລັງລົງປະຕິບັດງານ, ເວລາຝຶກອົນຮົມໃນ 
ເດືອນ ພະຈິກ ປີ 2009. ພວກເຂົາໄດ້ພົບເຫັນ ແລະ ທຳລາຍ 
ບົມບີ ທັງໝົດ 54 ໜ່ວຍ.

ນາງ ຂັນແກ້ວ ຈັນທະສອນ ຖ່າຍຮູບກັບລູກຂອງລາວ
ທີ່ໂຮງຮຽນ ບ້ານ ນາເດື່ອ, ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ
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ສ່ິງທ້າທາຍ ແລະ/ຫືຼ ໂອກາດຕ່າງໆ ໃນປີ 2010
ປີ 2010 ຈະເປັນປີທຳອິດຂອງການຈັດຕັງ້ປະຕິບັດແບບສະ
ໝໍ່າສະເໝີຂອງໂຄງການເຊື່ອມຍົງ. ຄະນະໂຄງການຈະໃຊ້ 
ຄວາມພະຍາມສູງເພືອ່ສືບຕໍພ່ັດທະນາລະບົບເກັບກູໂ້ດຍມີ 
ຊາວບ້ານຊ່ວຍ (ແວັກ) ພ້ອມທັງນຳໃຊ້ໃນພາກປະຕິບັດ. ເພື່ອ 
ຈະສ້າງສົມປະສົບການກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາໜຶ່ງປີໃນການພັດ 
ທະນານັກວິຊາການລາວເພື່ອນຳໜ້າໃນພາກສະໜາມ ພ້ອມ 
ທັງສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ການຂະຫຍາຍໂຄງການໄປບ້ານໃໝ່ອີກ. 
ການສຶກສາຄວາມສ່ຽງແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ.

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂອງອົງການຮ່ວມພາຄີ 
ຫຼື ລູກຄ້າ 
ໂຊດີ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳໂຄງການທີ່ແຂວງ 
ບໍລິຄຳໄຊ ແລະ ເມືອງ ຄຳເກີດ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງຮອງ 
ເຈົ້າແຂວງ ແລະ ຮອງເຈົ້າເມືອງ,ໂດຍການມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ 
ກັບພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ສຶກສາ 
ທິການ, ສາທາລະນະສຸກ, ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ຫ້ອງ 
ວ່າການ, ທະຫານ ແລະ ຕຳຫຼວດ. ນອກນັ້ນ, ຍັງມີການຮ່ວມມ ື
ຢ່າງໄກ້ສິດກັບສາຫະພັນແມ່ຍິງ ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ, 
ໂດຍສະເພາະ ໃນການພັດທະນາໂຄງການຕ່າງໆ.

ນັກວິຊາການເກັບກູ້ 18 ຄົນລວມທັງແພດສະໜາມເປັນເພດ 
ຍິງ. ໂຄງການຈະເບິ່ງໃນຜົນປະໂຫຍດ ຂອງບັນດາຊົນເຜົ່າ 
ສ່ວນນ້ອຍເປັນພິເສດ. 

ຕາຕະລາງ 1: ການປະຕິບັດງານຂອງ ໂຊດີ ຕາມພູມີປະເທດ

ກິດຈະກຳ ແຂວງທີ່ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກິດຈະກຳ  
ການເກັບກູ້ເຂດເນ້ືອທ່ີ 
ການສຳຫຼວດ ແລະ ການທຳລາຍເຄື່ອນທີ່ ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ  

ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ  

 

ວຽກງານການເງິນ
ຕາຕະລາງ 2: ການໃຊ້ຈ່າຍ ຂອງ ໂຊດີ-ປີ 2009 (ໂດລາສາຫະລັດ)

ຕາຕະລາງ 3: ການປະກອບສ່ວນຂອງ ຜູ້ໃຫ້ທຶນແກ່ ໂຊດີ-ປີ 2009 (ໂດລາສາຫະລັດ)

ລາຍການ ຈຳນວນເງິນ (ໂດລາສາຫະລັດ)  
ມູນຄ່າບຸກຄະລາກອນ 207,024.41  
ມູນຄ່າການປະຕິບັດງານ 55,916.59  
ມູນຄ່າການປະຕິບັດງານພິເສດ 5,880.63  
ອຸປະກອນ-ຊັບສິນຄົງທີ່  38,880.27  
ອຸປະກອນ-ຊັບສິນບໍ່ຄົງທ່ີ  410,857.96  
ລວມທັງໝົດ 718,559.86  

 

ມູນຄ່າຜູ້ໃຫ້ທຶນ ຈຳນວນເງິນທ່ີໄດ້ຮັບ-ປີ 2009 (ໂດລາສາຫະລັດ)  
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດເຢຍລະມັນ 718,559.86  
ລວມທັງໝົດ 718,559.86  

 

ສະມາຊິກໜ່ວຍເກັບກູ້ລະເບີດ ຂອງ ອົງການ ໂຊດີ ກຳລັງປະຕິບັດງານ 
ຢູ່ສະໜາມ ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ
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ໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດ (ຄກລ)

ກິດຈະກຳ ໃນ 2009
ໃນປີ 2009, ຄກລ ໄດ້ສືບຕໍ່ເຮັດໜ້າທີ່ຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ສຳລັບ 
ກະສິກຳອັນປອດໄພພ້ອມທັງເນືອ້ທີສ່ຳລັບກິດຈະກຳການພັດ 
ທະນາ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຈຳນວນຜູ້ບາດເຈັບລົ້ມຕາຍຈາກອຸປະ 
ຕິເຫດລະເບີດ. ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍ ຄກລ ຈຶ່ງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິ 
ບັດຫ້າກິດຈະກຳ ຄື: ການປູກຈິດສຳນຶກຊຸມຊົນ, ການສຳຫຼວດ, 
ທຳລາຍເຄື່ອນທີ່, ເກັບກູ້ເນື້ອທີ່ ແລະ ສຳຫຼວດທາງວິຊາການ, 
ຊຶ່ງໄດ້ດຳເນີນພາຍໃນ 9 ແຂວງທີຖື່ກຜົນກະທົບຈາກ ລບຕ 
ຢ່າງຮ້າຍແຮງ.

ຜົນສຳເລັດ ໃນປີ 2009
1 . ບັນດາຜົນສຳເລັດຫຼັກ

ເທັກໂນໂລຈີ
ເນື່ອງຈາກວິກິດການເງິນໂລກ ແລະ ກິດຈະກຳອື່ນທີ່ກົດດັນຈຶ່ງ 
ໄດ້ຕັດສິນໃຈຍົກເລີກການທັດສະນະສຶກສາທາງເທັກນິກ ໃນ 
ປີ 2009, ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ:

ຄກລ ຍັງສາມາດນຳໃຊ້ເຄືອ່ງກວດຊະນິດ ວາລອນ-  J

ຈີແອັມບີເຫັດ ເພື່ອປັບປຸງສະມັດທະນະຂອງເຄື່ອງ 
ກວດ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ສາມາດກວດບົມບີໄດ້ ໃນ 
ລະດັບຄວາມເລິກ 25 ຊັງຕີແມັດ.

ຄກລ ໄດ້ປະຕິບັດງານໂດຍນຳໃຊ້ເຄ່ືອງກວດແບບແມັກ  J

ເຍັດ 120 ແລະ ລະບົບເກັບກຳຂໍມູ້ນ ແບບລາກສ໌ລຸບ, 

ໜ່ວຍງານສຳຫຼວດທາງວິຊາການຈະສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍ 
ແລະ ປັງປຸງຮູບການເກັບກູ້ນີ້.

ການຈັດຊື້
ເຄື່ອງກວດລະເບີດ:

 ເຄື່ອງກວດວາລອນ-ວີແອັມເອັກສ໌ຊີ 1: 127 ຊຸດ J

ເຄື່ອງກວດອີບິນເຈີ້-ຢູພີອີເອັກສ໌740 ແອັມລາກສ໌ລຸບ:  J

2 ເຄື່ອງ

ອີບິນເຈີ້ເມັກແຍັດ-120ແອັນ, ແມັກເຍໂທແມັດເຕິ ້ J

ລະບົບເກັບກຳຂໍ້ມູນ: 2 ເຄື່ອງ

ຍານພາຫະນະປະກອບ:

ຟອດອີເວີແຣດ ແລະ ເຣັນເຈີ້ກະບະ: 5 ຄັນ J

ອີບິໂຕໂຢຕາຫາດທ໋ອບ: 4 ຄັນ J

ໜ່ວຍງານເກັບກູ້ລະເບີດ ເພດຍິງ ຢູ່ແຂວງ ຊຽງຂວາງ
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ການລິເລີ້ມອື່ນໆ

ເພດຍິງ-ຊາຍ ສືບຕໍ່ສົ່ງເສີມການມູມມອງຂອງເພດຍິງ  J

ໃນກິດຈະການປູກຈິດສຳນຶກຊຸມຊົນ, ການສຳຫຼວດ 
ແລະ ເກັບກູ້ ລບຕ, ໄດ້ສ້າງໜ່ວຍງານເກັບກູ້ເພດຍິງທີ່
ແຂວງ ຊຽງຂວາງ, ກໍຄືການສົ່ງເສີມເພດຍິງໃນຕຳແໜ່ງ 
ຜູ້ບໍລິຫານດ້ວຍ.

ການສຳຫຼວດທາງວິຊາການ ໄດ້ຈັດຕັງ້ປະຕິບັດໃນ  J

ທຸກແຂວງ.

ການປະເມີນກ່ອນ ແລະ ຫຼັງການເກັບກູ ້ລບຕ-ກຳລັງ  J

ຫາຂໍ້ສະຫຼຸບໃນວິທີຂັ້ນຕອນ ແລະ ລະບົບ.

ການຢັ້ງຢືນຮັບຮອງ-ກຳລັງຄືບໜ້າ. J

ການຄໍາ້ປະກັນຄຸນນະພາບ/ການກວດກາຄຸນນະພາບ  J

(QA/QC) ໄດ້ສ້າງຄະນະກວດກາຄຸນນະພາບຕາມ 
ເຂດທອ້ງຖິ່ນຕ່າງໆ.

ມີທີ່ປຶກສາດ້ານຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ ແລະ ຈະເລີ້ມ  J

ເຄື່ອນໄຫວ ໃນປີ 2010.

2. ການປະຕິບັດງານ

ການປູກຈິດສຳນຶກຊຸມຊົນ: 617 ບ້ານຂອງ 631 ບ້ານ  J

ທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍຢ້ຽມຢາມ.

ການເກັບກູ້ເຂດເນື້ອທີ:່ 2,252 ເຮັກຕາ ໃນ 2,543 ທີ່  J

ຈະຕ້ອງເກັບກູ້.

ສຳຫຼວດໜ້າວຽກ: 1,828 ໜ້າວຽກພາຍ 1,316 ຈຸດ  J

ໜ້າວຽກທີ່ຈະຕ້ອງສຳຫຼວດໃຫ້ແລ້ວ.

ໜ້າວຽກທຳລາຍເຄື່ອນທີ່: 1,320 ໜ້າວຽກ ໃນຈຳນວນ  J

1,372 ໜ້າວຽກທີ່ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ແລ້ວ.

ການສຳຫຼວດທາງວິຊາການ: 387 ເຮັກຕາ ໃນ 405  J

ເຮັກຕາ ໃນເນື້ອທີ່ ທີ່ຈະຕ້ອງເກັບກູ້ໃຫ້ສຳເລັດ.

ຕາຕະລາງ 1: ລາຍລະອຽດ ຂອງ ຜົນສຳເລັດ ຂອງ ຄກລ ໃນປີ 2009

ການປູກຈິດສຳນຶກຊຸມຊົນ  ການສຳຫຼວດ ການທຳລາຍເຄ່ືອນທີ່ 
ແຂວງ  ການຢ້ຽມຢາມ ຜູ້ໄດ້ຮັບປະໂຫຍດ ບ້ານ  ການຢ້ຽມຢາມ ບ້ານ  ການຢ້ຽມຢາມ 
ຫຼວງພະບາງ  73 30,816 82 121 71 112 

ຫົວພັນ  65 20,066 100 182 82 133 

ຊຽງຂວາງ  93 11,737 170 226 155 211 

ຄຳມ່ວນ  69 21,210 99 129 72 130 

ສະຫວັນນະເຂດ 64 15,464 149 219 103 120 

ສາລະວັນ 64 19,566 143 155 163 225 

ເຊກອງ  71 10,050 78 116 42 57 

ຈຳປາສັກ  60 16,374 231 555 117 232 

ອັດຕາປື  58 12,865 84 125 69 100 

ລວມທັງໝົດ 617 158,148  1,136  1,828  874 1,320  

 

ການເກັບກູ້  ການສຳຫຼວດທາງວິຊາການ 

ແຂວງ  ກະສິກຳ  ອ່ືນໆ  ເນ້ືອທ່ີ
ທັງໝົດ

 ຜູ້ໄດ້ປະໂຫຍດ ກະສິກຳ  ອ່ືນໆ  ເນ້ືອທີ່
ທັງໝົດ 

ຜູ້ໄດ້ປະໂຫຍດ 

ຫຼວງພະບາງ  215.1703 6.5187 221.6890 4,792 49.0242 3.7786 52.8028 10,481 

ຫົວພັນ  216.8356 5.0010 221.8366 19,083 33.3397 10.2693 43.6090 2,327 

ຊຽງຂວາງ  451.2919 53.3968 504.6887 13,326 44.2035 0.6735 44.8770 16 

ຄຳມ່ວນ  190.3580 24.8272 215.1852 12,513 48.3556 3.9974 52.353 1,041 

ສະຫວັນນະເຂດ 336.6874 11.8350 348.5224 4,509 44.5738 0.0000 44.5738 130 

ສາລະວັນ 286.1398 45.0032 331.143 20,406 30.4185 11.2400 41.6585 11,368 

ເຊກອງ  175.9270 36.3315 212.2585 8,495 26.964 1.7291 28.7255 4,025 

ຈຳປາສັກ  245.6173 4.5761 250.1934 4,783 12.1473 34.1155 46.2628 196,295 

ອັດຕະປື 221.9666 24.8642 246.8308 43,394 29.4801 3.0094 32.4895 8,861 

ລວມທັງໝົດ 2,239.9939  212.3537  2,552.3476  131,301  318.5391  68.8128  387.3519  234,544  
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ສະຖິຕິ ລບຕ ທີ່ໄດ້ພົບເຫັນ, ຍົກຍ້າຍ ແລະ ທຳລາຍ

ລບຕ ທ່ີ ຖືກຍົກຍ້າຍ/ທຳລາຍ 
ໜ້າວຽກ ບົມໃຫຍ່ ບົມບີ  ລະເບີດຝັງດິນ ອ່ືນໆ  ລວມທັງໝົດ 
ທຳລາຍເຄ່ືອນທ່ີ 271 12,511 59 13,203 26,044 

ເກັບກູ້ເນ້ືອທີ່ 35 16,235 33 12,630 28,933 

ສຳຫຼວດທາງວິຊາການ 5 16 0 156 177 

  ລວມທັງໝົດ 311 28,762  92 25,989  55,154  
 
ການຝຶກອົບຮົມ

ບ້ັນຝຶກອົບຮົມ ຈຳນວນບ້ັນຝຶກອົບຮົມ ຈຳນວນຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ  
ການເກັບກູ້ ລບຕ 3 94 

ທົບທວນຄືນ ແພດສະໜາມ 1 6 

ແມັກເຍໂທແມັດເຕ້ີ ແລະ ໜ່ວຍເກັບຂ້ໍມູນ  1 9 

ການບົວລະບັດຮັກສາ ເຄ່ືອງກວດລະເບີດ (ວາລ໋ອນ ແລະ ອີບິນເຈິ້) 1 32 

ການຝຶກອົບຮົມຄອມພິວເຕີ້ ເພື່ອ DPC ແລະ ຊ່ວຍການປະຕິບັດງານ 1 18 

ລວມທັງໝົດ 8 159 
 

 

ສ່ິງທ້າທາຍ ແລະ/ຫືຼ ໂອກາດຕ່າງໆ ໃນປີ 2010
ໃນປີ 2010, ສິ່ງທ້າທາຍຕົ້ນຕໍສຳລັບ ຄກລ ໄດ້ແກ່ການຂາດ 
ເຂີນທຶນຊ່ວຍເຫຼອືລ້າ ເພືອ່ສະໜອງງົບປະມານຂອງການ 
ປະຕິບັດງານໃນວົງເງິນກວ່າ 6 ລ້ານ ໂດລາສາຫະລັດ. ວິກິດ 
ການເງິນໂລກໄດ້ມີຜົນກະທົບໃສ່ການປະກອບສ່ວນຂອງບັນ 
ດາຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ເຊັ່ນ: ໃນເດືອນ ມັງກອນ ປີ 2010 ຄກລ ໄດ້ 
ຂາດງົບປະມານກວ່າ 2 ລ້ານ ໂດລາສາຫະລັດ. ຖ້າວ່າ ບໍ່ແກ້ 
ໄຂງົບປະມານ, ກ່ອນອືນ່ມັນຈະແຕະຕ້ອງເຖິງການສັ່ງຊື້ອຸປະ 
ກອນໃໝ່, ທີ່ໄດ້ຂຶ້ນແຜນແລ້ວ ເພື່ອຈະຊ່ວຍຍົກຜະລິດຕະພາບ 
ຂຶ້ນ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ ຄກລ ປະກອບສ່ວນໃນຄວາມພະຍາຍາມ 
ບັນລຸເປົ້າໝາຍທີໄ່ດ້ກຳນົດໃນສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ການ 
ເກືອດຫ້າມ ລະເບີດບົມບີ. ສິ່ງນີ້ແມ່ນບໍ່ເປັນຜົນດີ, ເມື່ອຄຳນຶງ 
ເຖິງເຫດການໃນເດືອນ ພະຈິກ 2010, ຊຶ່ງລັດຖະບານ ລາວ 
ຈະເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມລັດພາຄີ ຄັ້ງທີ ໜຶ່ງ ຂອງສົນທ ິ
ສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ການເກືອດຫ້າມ ລະເບີດບົມບີ.

ນອກນັ້ນ, ຄກລ ຍັງຕ້ອງການຈະປ່ຽນແທນອຸປະກອນຕ່າງໆ 
ຢູບ່ັນດາແຂວງພາກໃຕ້ທີໄ່ດ້ຮັບການເສຍຫາຍຍ້ອນ ພະຍຸ 
ໄຕ້ຝຸນ່ເກດສະໜາ, ພ້ອມທັງຈະຕ້ອງຍ້າຍຫ້ອງການທີແ່ຂວງ 
ອັດຕະປື ໄປຢູ່ບໍລິເວນລະດັບສູງກວ່າເກົ່າດ້ວຍ.

ບັນດາອົງການຮ່ວມພາຄີ ຫຼື ລູກຄ້າ
ອາມໍກຣຸບ ນ໋ອກ ອາເມຣິກາ (AGNA)1. 

ການບໍລິການຍີ່ປຸ່ນ ເພື່ອກິດຈະການ ລະເບີດຝັງດິນ 2. 
(JMAS)

ກຸ່ມທີ່ປຶກສາ ເພື່ອການແກ້ໄຂບັນຫາ ລະເບີດຝັງດິນ 3. 
(MAG)

ການຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນ ນ໋ອກແວ (NPA)4. 

ບັນດາລູກຄ້າ:
ອົງການອາຫານໂລກ (WFP)1. 
ເອຊີແອັບຟ໌ (ACF)2. 
ຢູນີແຊັບ (UNICEF)3. 
ອີຟັດດ໌ (IFAD)4. 
ກອງທຶນລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ5. 
ໄຈກາ, ຍີ່ປຸ່ນ (JICA, Japan)6. 
ເວີນວີຊັນສ໌ (World Vision)7. 
ອົກສ໌ຟາມ (OXFAM)8. 
ອົງການພັດທະນາຊົນນະບົດ9. 
ສປຊ ເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP)10. 

ໜ່ວຍງານເກັບກູ້ລະເບີດ ເພດຍິງ ຢູ່ແຂວງ ຊຽງຂວາງ
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ຕາຕະລາງ 2: ການປະຕິບັດງານ ຂອງ ຄກລ ຕາມພູມີປະເທດ

ກິດຈະການ ບັນດາແຂວງທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ  
ການເກັບກູ້ເຂດເນື້ອທີ່   ອັດຕະປື, ຈຳປາສັກ, ຄຳມ່ວນ, ຫົວພັນ,

ຫຼວງພະບາງ, ສາລະວັນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ເຊກອງ, ຊຽງຂວາງ.

ການສຳຫຼວດ ແລະ ການທຳລາຍເຄ່ືອນທີ່ ອັດຕະປື, ຈຳປາສັກ, ຄຳມ່ວນ, ຫົວພັນ,
ຫຼວງພະບາງ, ສາລະວັນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ເຊກອງ, ຊຽງຂວາງ.

ການສຶກສາຄວາມສ່ຽງ  ອັດຕະປື, ຈຳປາສັກ, ຄຳມ່ວນ, ຫົວພັນ,
ຫຼວງພະບາງ, ສາລະວັນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ເຊກອງ, ຊຽງຂວາງ.

ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ  ທົ່ວປະເທດລາວ 
 ຕາຕະລາງ 3: ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງ ຄກລ-2009 (ໂດລາສາຫະລັດ)

ລາຍການ ຈຳນວນເງິນ (ໂດລາສາຫະລັດ)  
  ລາຍຈ່າຍຄ່າບຸກຄະລາກອນ  3,536,521  

ລາຍຈ່າຍຄ່າການປະຕິບັດງານ  1,197,457  

ລາຍຈ່າຍຄ່າການປະຕິບັດງານພິເສດ  265,402  

ອຸປະກອນ-ຊັບສິນຄົງທີ່   1,037,721  

ອຸປະກອນ-ຊັບສິນບໍ່ຄົງທີ   454,010   

ລວມທັງໝົດ  6,491,111  

 

ມູນຄ່າໃນການສະໜັບສະໜູນ  

ມູນຄ່າບໍລິຫານໂຄງການ-ສປຊ   ລາວ/95/A12  13,845  

ມູນຄ່າບໍລິຫານໂຄງການ-ສປຊ ລາວ /03/M12   31,766  

  

ມູນຄ່າບໍລິຫານໂຄງການ-ສປຊ ລາວ/03/O12   172,796  

ລວມທັງໝົດ  218,407  

ລວມໃຫຍ່ທັງໝົດ   6,709,518  
 
ຕາຕະລາງ 4: ການປະກອບສ່ວນ ຂອງ ຜູ້ໃຫ້ທຶນແກ່ ຄກລ -2009 (ໂດລາສາຫະລັດ)

1- ສປຊ-ບໍລິຫານ ກອງທຶນພິເສດ  1996-2008  2009  
ທຶນທ່ີໄດ້ຮັບ 

ທັງໝົດ  
ລາວ/95/A12  
ສະຫະຣາຊະອານາຈັກ  138,020  0 138,020  

ເນເທິແລັນ  2,901,220  0 2,901,220  

ນ໋ອກແວ  2,874,201  0 2,874,201  

ນິວຊີແລັນ  1,213,077  0 1,213,077  

ສະຫວິດເດັນ 394,176  0 394,176  

ອົດສ໌ຕຣາເລຍ 1,341,193  0 1,341,193  

ການາດາ 607,982  0 607,982  

ຟິນແລັນ 1,589,348  0 1,589,348  

ສາຫະລັດອາເມລິກາ  3,103,086  0 3,103,086  

ເບັນຢ້ຽມ  555,734  0 555,734  

ເດັນມາກ (ຄກລ)  1,973,022  0 1,973,022  

ເດັນມາກ (ແມັກ)  3,539,360  0 3,539,360  

ຍ່ີປຸ່ນ  442,924  0 442,924  

ລັກເຊັມເບີກ  1,724,747  0 1,724,747  

ເກົາຫຼີໄຕ້  48,584  0 48,584  

ດອກເບັ້ຍກອງທຶນພິເສດ 912,505  0 912,505  
 ລວມທັງໝົດ 23,359,179  0 23,359,179  
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ລາວ/ 02/H12 
ສະຫະຣາຊະອານາຈັກ 194,175  0 194,175  

ກອງທຶນຕຣັກ-ສປຊ 2007 27,027  0 27,027  

ລວມທັງໝົດ 221,202  0 

 

221,202  

ລາວ/03/M12  
ສະຫະຣາຊະອານາຈັກ  1,003,729  143,062  1,146,790  

ການາດາ 595,118  0 595,118  

ຍ່ີປຸ່ນ  194,001  0 194,001  

ເຍຍລະມັນ 1,189,102  351,617  1,540,719  

ເກົາຫຼີໄຕ້  90,000  0 90,000  

ອີຕາລີ 161,464  0 161,464  

ລວມທັງໝົດ 3,233,413  494,679  3,728,092  

ລາວ/ 03/O12 
ສປຊ ສຳລັບທ່ີປຶກສາອາວຸໂສ/ຄຄຊ 559,505  0 559,505  

ນິວຊີແລັນ (ຄຄຊ)  39,690  0 39,690  

ເຍຍລະມັນ 840,000  0 840,000  

ກອງທຶນຕຣັກ-ສປຊ 2004 427,375  0 427,375  

ກອງທຶນຕຣັກ-ສປຊ 2005 657,153  0 657,153  

ກອງທຶນຕຣັກ-ສປຊ 2006 504,878  0 504,878  

ກອງທຶນຕຣັກ-ສປຊ 2007 346,760  0 346,760  

ກອງທຶນຕຣັກ-ສປຊ 2008 500,000  -4,590  495,410  

ກອງທຶນຕຣັກ-ສປຊ 2009 0 400,000  400,000  

ໄອຣ໌ແລັນ 1,348,601  1,367,093  2,715,694  

ອົດສ໌ແອັດ   247,934  0 247,934  

ສະຫວິດຊິແລັນ 2,209,910  250,000  2,459,910  

ຍ່ີປຸນ ໄລຍະ1  741,806  0 741,806  

ການບໍລິການຍ່ິປຸ່ນ ເພື່ອກິດຈະການ ລະເບີດຝັງດິນ 1,665,598  574,277  2,239,875  

ຍ່ີປຸນ ໄລຍະ 2  875,239  0 875,239  

ຍ່ີປຸນ ໄລຍະ 3  861, 280  0 861,280  

ຍ່ີປຸນ ໄລຍະ 4  0 618,774  618,774  

ລັກຊັມເບີກ  1,007,666  0 1,007,666  

ໂພແລັນ 11,100  0 11,100  

ກອງທຶນເຊື່ອມຍົງອາຊຽນ-ຍ່ີປຸ່ນ  913,264  0 913,264  

ລວມທັງໝົດ 13,757,760  3,205,553  16,963,314  

    
ລວມທັງໝົດ 1 40,571,554  3,700,232  44,271,787  
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2- ແຫຼ່ງກອງທຶນອ່ືນໆ  
ການປະກອບທຶນໂດຍຜ່ານ ບັນດາອົງການຮ່ວມພາຄີ 
ສາຫະລັດອາເມລິກາ ໂດຍຜ່ານ
ອາມໍກຣຸບ  1,297,648  897,017  2,194,665  
ສາຫະລັດອາເມລິກາ ໂດຍຜ່ານ
ແອັບພີເອ/ແມັກ  3,491,712  0 3,491,712  

ໄອຣ໌ແລັນ ໂດຍຜ່ານແມັກ 1,158,638  411,625  1,570,263  

ອົດສ໌ແອັດ ໂດຍຜ່ານແມັກ 175,251  -20,957  154,29 4 

ການຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນນ໋ອກແວ 202,583  269,362  471,944  

ການບໍລິຈາກ ຂອງສະຖານທູດ ອົດສ໌ຕຣາເລຍ 10,203  0 10,203  

ກຳມາທິການຢູຣົບ 186,050  0 186,050  

ສະຖານທູດ ໂປແລັນ 0 15,025  15,025  

ມຸນນິທິໂລກ ປອດລະເບີດຝັງດິນ  230,000  88,170  318,170  

ຄະນະກຳມະການສະໜັບສະໜູນ ໄອຕີໂອ 0 53,600  53, 600  

ລວມທັງໝົດ 6,752,085  1,713,842  8,465,927  

ການປະກອບທຶນ ໂດຍກົງໃຫ້ ຄກລ 
ຢູນີແຊັບ 495,358  0 495,358  

ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ອົດສ໌ແອັດ ໂດຍກົງ 2,880  0 2,880  

ສາຫະລັດອາເມລິກາ  176,013  0 176,013  

ສະຫະຣາດຊະອານາຈັກ 344,497  0 344,497  

ລວມທັງໝົດ 1,018,747  0 1,018,747  
ແຫຼ່ງກອງທຶນອ່ືນໆ  
ສປຊ ເພື່ອການພັດທະນາ 2,120,000  0 2,120,000  

ສູນກາງ ເມັນໂນນາຍ  25,000  0 25,000  

ການປະກອບສ່ວນຂອງພາກເອກກະຊົນ  66,564  11,255  77,818  

ການບໍລິຈາກຂອງລັດຖະບານ 1,706  1,262  2,968  

ອັດຕາແລກປ່ຽນ-ເປັນສວນແຮໄວ ້ -51,287  17,275  -34,012  

ບັນຊີ ຄກລ ພາກປະຕິບັດງານ  6,401  0 6,401  

ການຂາຍຊັບສິນຂອງ ຄກລ 49,381  6,390  55,771  

ການຈ່າຍຄືນຄ່າການປະຕິບັດງານ 34,228  39,564  73,792  

ລວມທັງໝົດ 2,251,993  75,745  2,327,738  
    

ລວມທັງໝົດ 2 10,022,826  1,789,587  11,812,413  
    

ລວມໃຫຍ່ທັງໝົດ  50,594,380  5,489,819  56,084,199  
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ອົງການສຶກສາໂລກ/ກົງຊີອ໋ອກຊ໋ອມ (ເຫວັກ/WEC)

http://laos.worlded.org/

ກິດຈະກຳ ໃນປີ 2009
ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືເຄາະຮ້າຍ - ອົງການສຶກສາໂລກ/ກົງຊີອ໋ອກ 
ຊ໋ອມ ໄດ້ດຳເນີນກິດຈະກຳຊ່ວຍເຫຼອືຜູຖື້ກເຄາະຮ້າຍຈາກ 
ອຸປະຕິເຫດລະເບີດ ໂດຍໄດ້ເພີ້ມທັກສະໃນການປິ່ນປົວສຸກ 
ເສີນ ແລະ ການຜ່າຕັດ, ສະໜອງກອງທຶນສຳລັບການປິນ່ປົວ 
ສຸກເສີນ ແລະ ການປິນ່ປົວທາງແພດແບບຕໍເ່ນື່ອງ, ພ້ອມທັງ 
ການພັດທະນາເພື່ອປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ດ້ວຍ. ຜູຖ້ືກເຄາະ 
ຮ້າຍຈາກອຸປະຕິເຫດລະເບີດ 60 ຄົນໃນເຈັດແຂວງໄດ້ຮັບເງິນ 
ສະໜັບສະໜູນການປິ່ນປົວສຸກເສີນ ແລະ ການຜ່າຕັດ ໂດຍ 
ຜ່ານກອງທຶນການແພດ ເພື່ອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍປາງສົງຄາມ. 
ກອງທຶນດັງ່ກ່າວປົກຄຸມການປິນ່ປົວທັງໝົດ, ຄ່ານອນໂຮງໝໍ, 
ການບົງ່ມະຕິພະຍາດ, ການເດີນທາງພ້ອມທັງເບັຍ້ອຸດໜຸນ 
ເລັກນ້ອຍ. 

ເມື່ອອອກໂຮງໝໍແລ້ວ, ພະນັກງານພະແນກສາທາລະນະສຸກ 
(ກຸມ່ວຽກງານຄຸນນະພາບການຟຶນ້ຟຊູວີິດ) ໃນແຂວງເປົາ້ໝາຍ 
ຕ່າງໆຈະລົງຕິດຕາມເຖິງບ້ານ, ປ້ອນຂໍມູ້ນທາງເສດຖະກິດ- 
ສັງຄົມ ໃສ່ແບບຟອມສຳຫຼວດ, ພ້ອມທັງແນະນຳການປິ່ນປົວ 
ຕື່ມອີກ, ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າເພື່ອສະໜັບສະໜູນການສຶກສາ 
ຫຼື ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ. ບັນດາຜູ້ລອດຊີວິດ 36 ຄົນຍັງສືບຕໍ່ໄດ ້
ຮັບບໍລິການປິ່ນປົວທາງແພດ, ຊຶ່ງລວມທັງການປົວບາດແຜ ຫຼ ື
ເອົາສະເກັດລະເບີດອອກ. ຜູ້ລອດຊີວິດ ຫຼື ສາມະຊິກຄອບຄົວ 
ຂອງພວກເຂົາ 144 ຄົນທີ່ແຂວງ ຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ, ສາລະ 
ວັນ ໄດ້ເຂົ ້າຝຶກອົບຮົມເຈັດຄັ້ງກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ, 164 
ຄອບຄົວຜູລ້ອດຊີວິດຈາກອຸປະຕິເຫດລະເບີດໄດ້ຮັບການ 
ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ເພື່ອສ້າງລາຍໄດ້ເຂົ້າຄົວເຮືອນ.

ໃນແຂວງ ສາລະວັນ ແລະ ຈຳປາສັກ, ບັນດາແພດໝໍ ແລະ 
ພະຍາບານຈຳນວນໜຶ່ງໄດ້ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມທີ່ສະຖາບັນການ 
ສຶກສາທີ່ລະດັບສູນກາງ, ວຽງຈັນ, ໄລຍະ 2006 ຫາ 2008. 
ໃນປີ 2009, ນັກສຶກສາເຫຼົາ່ນັນ້ ໄດ້ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ບັນດາພະ 
ນັກງານອື່ນໃນລະດັບແຂວງ ແລະ ເມືອງ, ໃນຫົວເລື້ອງຕ່າງໆ 
ເຊັ່ນ: ວິຊາການພະຍາບານຂັນ້ເມືອງ, ການບົວລະບັດຮັກສາ 
ອຸປະກອນການແພດ, ພ້ອມທັງການທົບທວນ ແລະ ອຸ່ນຄືນໃຫ ້
ໜ່ວຍງານຜ່າຕັດດ້ວຍ.

ການສຶກສາຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປູກຈິດສຳນຶກຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ - ໄດ້
ດຳເນີນກິດຈະກຳເພື່ອເພີມ້ທັກສະການຈັດການບໍລິຫານການ 
ສຶກສາໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລິຫານ, ສືບຕໍ່ຝຶກອົບຮົມພາຍໃນໂຮງຮຽນ 
ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມສາມາດບໍລິຫານການສຶກສາຂັນ້ເມືອງ, 
ຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກ, ຫົວໜ້າໂຮງຮຽນພ້ອມທັງຜູ້ຊ່ວຍອາຈານໃນ
ການສະເໜີກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງໂຄງການຫຼກັສູດ. ປັດຈຸບັນ 
ມີອາຈານສອນ 5,736 ຄົນ ທີ່ສອນນັກຮຽນ 173,192 ຄົນ, 

ພາຍໃນໂຮງຮຽນປະຖົມ 1,726 ແຫ່ງໃນ 37 ເມືອງຂອງ 9 
ແຂວງທີ່ນອນຢູ່ໃນໂຄງການ.

ຜົນສຳເລັດ ໃນປີ 2009
ການຊ່ວຍເຫືຼອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ-ກອງທຶນການແພດ ເພ່ືອປ່ິນປົວ 
ຜູ ້ຖືກເຄາະຮ້າຍປາງສົງຄາມຈ່າຍຄ່າການປິ ່ນປົວສຸກເສີນ 
ແລະ ປິ່ນປົວທາງແພດແບບຕໍເ່ນືອ່ງ ສຳລັບຜູຖ້ືກເຄາະຮ້າຍ 
ຈາກອຸປະຕິເຫດລະເບີດ. ນອກນັ້ນ, ກອງທຶນຈາກກະຊວງ 
ການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ (ຫ້ອງການຫຼຸດຜ່ອນອາວຸດ) ໄດ້ 
ອະນຸມັດໃຫ້ຂະຫຍາຍກອງທຶນອອກສູ່ສອງແຂວງ ຄື: ຄຳມ່ວນ 
ແລະ ເຊກອງ, ໂດຍເພີ້ມໃສ່ບັນດາແຂວງກ່ອນໆ ຄື: ຊຽງຂວາງ, 
ຫົວພັນ, ສາລະວັນ, ຈຳປາສັກ. ນອກນັ້ນ, ກິດຈະກຳຂອງ 
ກອງທຶນຍັງສ້າງຕັ້ງກຸມ່ວຽກປະຈຳແຂວງ, ກຳນົດນະໂຍບາຍ 
ຂອງແຂວງໃນການນຳໃຊ້ກອງທຶນ, ການຝຶກອົບຮົມແພດໝໍ, 
ພະຍາບານ ແລະ ພະນັກງານບໍລິຫານ, ເກັບກຳສັງລວມຂໍ້ມູນ 
ແລະ ເອກກະສານໃບບິນຕ່າງໆ, ພ້ອມທັງການວາງແຜນ ເພ່ືອ 
ການປ່ິນປົວແບບຕໍເ່ນື່ອງ ແລະ ຕິດຕາມດູແລ, ພ້ອມທັງເຜີຍ 
ແຜ່ນະໂຍບາຍຂອງກອງທຶນ ເພືອ່ໃຫ້ຜູທ້ີຖ່ືກບາດເຈັບຈາກ 
ລະເບີດເຂົາ້ໃຈ ແລະ ຮັບຮູ້ວ່າ ພວກເຂົາສາມາດເຂົ້າຮັບບໍລິ 
ການປິນ່ປົວເລີຍເມືອ່ເຂົາ້ໂຮງໝໍພາຍໃນເຂດແຂວງທີເ່ປັນ 
ເປົາ້ໝາຍ. ສຳລັບຜູລ້ອດຊີວິດຢູແ່ຂວງອື່ນໆ, ຖ້າຫາກ ຄຄຊ 
ຫຼື ອົງການຮ່ວມພາຄີອື່ນຮ້ອງຂໍ, ກໍສາມາດໄປໃຊ້ບໍລິການ 
ປິ່ນປົວເຊັ່ນດຽວ.

ອົງການສຶກສາໂລກ/ກົງຊີອ໋ອກຊ໋ອມ ເຮັດວຽກຢ່າງໄກ້ສິດກັບ 
ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານພາກລັດເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃຫ້ 
ສາມາດບັນລຸສະພາວະຄວາມຍືນຍົງ. ສຳລັບໂຄງການທາງ 
ການແພດ, ບັນດາແພດໝໍ ແລະ ພະຍາບານຍັງສືບຕໍ່ໃຫ້ບໍລິ 
ການຕາມທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຮ່ຳຮຽນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ, ເປັນຕົ້ນ: 
ສິ່ງຈຳເປັນໃນການປິ່ນປົວສຸກເສີນ ຄື: ການບົ່ງມະຕິພະຍາດ 
(ການທົດລອງວິໄຈ, ສັງສີເອັກສ໌ເລ), ພ້ອມທັງທັກສະໃນການ 
ຟຶ້ນຟູສຳລັບພະຍາບານ ໃນເວລາປິ່ນປົວຄົນພິການພາຍໃນ 
ບໍລິເວນໂຮງໝໍ. 

ການສຶກສາຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປູກຈິດສຳນຶກ ຕໍ່ ລບຕ-ກິດຈະກຳ 
ການສຶກສາຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປູກຈິດສຳນຶກ ຕໍ່ ລບຕ ໄດ້ດຳ 
ເນີນຢ່າງໄກ້ສິດກັບກະຊວງສຶກສາທິການເພື່ອພັດທະນາແຜນ 
ຍຸດທະສາດການສຶກສາຄວາມສ່ຽງຕໍ່ ລບຕ ແບບຍືນຍົງ. ໃນປີ 
2010, ແຜນການຈະກວມທັງສາມເມືອງແຫ່ງໃໝ່ (ທ່າໂທມ, 
ໝອກ ແລະ ສາມະຄີໄຊ), ພ້ອມທັງຈະສືບຕໍ່ຍົກທັກສະໃນການ 
ຈັດການບໍລິຫານການສຶກສາໃນລະດັບແຂວງ ແລະ ເມືອງ, 
ການຝຶກອົບຮົມການຮຽນ-ການສອນ. ນອກນັນ້, ຍັງຈະຝຶກ 
ອົບຮົມຄະນະລະຄອນຕຸກກະຕາໃນໂຮງຮຽນປະຖົມເປັນ 4 
ຄະນະທີ່ແຂວງ ຄຳມ່ວນ.  
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ການສຶກສາກໍລະນີ ໃນປີ 2009 
ທ້າວ ເຢ-ອະລີ ໄດ້ໝົດຄວາມຫວັງ ພາຍຫຼັງທີ່ລາວໄດ້ເສຍ 
ແຂ່ງທັງສອງ ຊຶ່ງອຸປະຕິເຫດເກີດຈາກບົມບີ ໃນເດືອນ ສິງຫາ 
ປີ 2008, ໃນຂະນະທີ່ຂຸດດິນແລ້ວຈົກຕຳໃສ່ບົມບີ ທີ່ຖືກຖົມ 
ຢູໃ່ນນາເຮື້ອແຫ່ງໜຶ່ງ. ຍ້ອນວ່າ ຢູໃ່ນເຂດຫ່າງໄກ, ຈຶ່ງໄດ້ໃຊ້ 
ເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງ ເພື່ອໄປເຖິງໂຮງໝໍແຂວງ ໂດຍລົດຕຸກຕຸກ. 
ສ່ວນເມຍຂອງລາວທີ່ກຳລັງຖືພາ, ໃນເວລານັ້ນ, ໄດ້ຢູ່ຄອຍ 
ເຝົ້າລາວຕະຫຼອດໄລຍະການປິ່ນປົວ.

ກອງທຶນການແພດເພ່ືອຊ່ວຍເຫືຼອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍປາງສົງຄາມ 
ໄດ້ສະໜອງຄ່າປິ່ນປົວທັງໝົດໃຫ້ລາວ. ລາວໄດ້ກັບຄືນເມືອ 
ເຮືອນເມືອ່ເມຍລາວໄດ້ເກີດລູກນ້ອຍ, ຈາກນັນ້ ລາວໄດ້ກັບ 
ຄືນສູນຟຶ້ນຟູ ເພື່ອໃສ່ແຂ່ງທຽມທັງສອງ. ສາມະຊິກກຸ່ມວຽກ 
ງານຄຸນນະພາບການຟຶ້ນຟູຊີວິດ (ທີ່ຊີ້ນຳດູແລການພັດທະນາ 
ຊີວິດການເປັນຢູ່) ໄດ້ລົງສຳຫຼວດເບິ່ງສະພາບຂອງລາວເຖິງ 
ເຮືອນ, ຊຶ່ງຄອບຄົວໄດ້ຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼອື ເພື່ອລ້ຽງສັດ. 
ອ້າຍຂອງທ້າວ ເຢ-ອະລີ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ ແລະ 
ຄອບຄົວລາວໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ໃນການລ້ຽງໝູຈຳນວນ 
ໜຶ່ງ. ໃນເດືອນ ທັນວາ ປີ 2009, ກຸມ່ວຽກຄຸນນະພາບການ 
ຟຶ ້ນຟູຊີວິດໄດ້ເຊີນລາວ ເຂົ ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມການ 
ລ້ຽງສັດ. 

“ໃນເບຶ້ອງຕົ້ນທີ່ຂ້ອຍຖືກບາດເຈັບ, ຂ້ອຍຮູ້ສຶກອຸກໃຈທີ່ສຸດ. 
ຂ້ອຍມີລູກ 6 ຄົນ ແລະ ຂ້ອຍກໍຄິດວ່າ ຖ້າຂອ້ຍບໍ່ສາມາດເຮັດ 
ຫຍັງໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້, ຂ້ອຍຢາກຕາຍໃຫ້ມັນແລ້ວເສຍ,” ຄືສິ່ງ 
ທີ່ທ້າວ ເຢ-ອະລີ ໄດ້ເວົ້າ. “ບັດນີ້, ຂ້ອຍສາມາດຍ່າງໄດ້ ແລະ 
ໄດ້ຮັບທຶນຮອນເພືອ່ລ້ຽງສັດເພື່ອຊ່ວຍເຫຼອືຄອບຄົວ, ຂ້ອຍຮູ້ 
ສຶກວ່າ ຍັງມີຄວາມຫວັງຢູ່.”

ສ່ິງທ້າທາຍ ແລະ/ຫືຼ ໂອກາດຕ່າງໆ ໃນປີ 2010 
ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ-ໃນປີ 2010, ສິ ່ງທ້າທາຍ 
ແມ່ນສືບຕໍ່ພັດທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍກິດຈະການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ ້
ຖືກເຄາະຮ້າຍຢ່າງເຕັມຮູບແບບພາຍໃນບັນດາແຂວງເປົ ້າ 
ໝາຍໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ຂະຫຍາຍການບໍລິການໃຫ້ແຂວງ 
ທີ່ເກີດອຸປະຕິເຫດຈາກລະເບີດ. ສິ່ງທ້າທາຍຍັງຈະແມ່ນການ 
ພັດທະນາລະບົບການໃຫ້ບໍລິການປິ່ນປົວ ສຳລັບຜູ້ລອດຊີວິດ 
ຈາກອຸປະຕິເຫດລະເບີດ, ພາຍໃນໂຮງໝໍ ແລະ ພະແນກ 
ສາທາລະນະສຸກແຂວງ ແລະ ເມືອງດ້ວຍ. ນອກນັນ້, ຍັງຕ້ອງ
ສືບຕໍ່ພັດທະນາທັກສະວິຊາການ ໃນການປິ່ນປົວສຸກເສີນພາຍ
ໃນເຂດແຂວງເປົ້າໝາຍໃໝ່.

ຕາຕະລາງ 1: ການປະຕິບັດງານ ຂອງ ເຫວັກ ຕາມພູມີປະເທດ

ການສຶກສາຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປູກຈິດສຳນຶກຕໍ່ ລບຕ- ຈຸດສຸມ 
ຈະແມ່ນການພັດທະນາແຜນຍຸດທະສາດໄລຍະ 10 ປີ ພ້ອມ 
ດ້ວຍລະບົບຕ່າງໆ ທີ່ຈະຊ່ວຍຍົກຂີດຄວາມສາມາດຂອງ 
ພະນັກງານກະຊວງສຶກສາທິການ ໃນການບໍລິຫານໂຄງການ 
ພ້ອມທັງຂະຫຍາຍອອກສູບ່ັນດາຊຸມຊົນ ແລະ ເມືອງອືນ່ທີ່ 
ຖືກກະທົບດ້ວຍ ລບຕ ແລະ ເຫດການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

ກິດຈະກຳ ບັນດາແຂວງ ທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ

ການສຶກສາຄວາມສ່ຽງ ຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ, ຫຼວງພະບາງ, ຄຳມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ,
ຈຳປາສັກ, ອັດຕະປື

ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ, ຫຼວງພະບາງ, ຄຳມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ,
ຈຳປາສັກ, ອັດຕະປື

ທ. ເຢ-ອະລີ ກຳລັງເຮັດວຽກຢູ່ບ້ານເກີດຂອງລາວ

ທ. ເຢ-ອະລີ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ໃນການປູກໄຮ່ນາ ແລະ ລ້ຽງສັດ
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ວຽກງານການເງິນ
ຕາຕະລາງ 2: ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງເຫວັກ - ປີ 2009 (ໂດລາສາຫະລັດ)

ລາຍການ ຈຳນວນເງິນ (ໂດລາສາຫະລັດ) 
ການສຶກສາຄວາມສ່ຽງ 94,280  
ການຝຶກອົບຮົມ ທາງການແພດ 49,475  
ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແກ່ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ 43,107  
ການປ່ິນປົວສຸກເສີນ ແລະ ປິ່ນປົວແບບຕ່ໍເນ່ືອງ ແກ່ຜູ້ລອດຊີວິດ ຈາກ ລບຕ  8,871  
ການເຊົ່າຫ້ອງການ ແລະ ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວ  6,122  
ລວມທັງໝົດ 201,855  

 
ຕາຕະລາງ 3: ການປະກອບສ່ວນຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນແກ່ ອົງການສຶກສາໂລກ - ປີ 2009 (ໂດລາສາຫະລັດ)

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ຈຳນວນເງິນທ່ີໄດ້ຮັບ-2009 (ໂດລາສາຫະລັດ) 
ອົງການພັດທະນາສາກົນ ສະຫະລັດ: ເພ່ືອຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ
ປາງສົງຄາມ ແລະ ຄົນພິການ ທ່ີແຂວງ ສາລະວັນ ແລະ ຈຳປາສັກ 

 

49,475  

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສາຫະລັດ/ ຫ້ອງການຫຸຼດຜ່ອນອາວຸດ:
ກອງທຶນເພ່ືອເສດຖະກິດຍືນຍົງ ສຳລັບ ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ 14,116  

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສາຫະລັດ/ ຫ້ອງການຫຸຼດຜ່ອນອາວຸດ:
ການສຶກສາຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປູກຈິດສຳນຶກຕໍ່ຄວາມສ່ຽງໄພຈາກ ລບຕ 94,280  

ສາມະຄົມຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ບັນເທົາທຸກ (AAR)  3,317  
ມູນລິທິເມັກນໄນຕ໌ (McKnight Foundation) 16,799  
ຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານເສດຖະກິດ ແກ່ຜູ້ລອດຊີວິດ ຈາກອຸປະຕິເຫດລະເບີດ
ໃນ ສປປ ລາວ (Dutch Embassy) 21,367  

ອົງການໝາກອະຫງຸ່ນ ເພື່ອມະນຸດສະທຳ (Grapes for Humanity) 3,000  
ລວມທັງໝົດ (ໂດຍບໍ່ລວມເຂ້ົາໃນທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ-ປີ 2009 ເທ່ົານ້ັນ)  202,354  

 

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂອງ ອົງການຮ່ວມພາຄີ 
ຫຼື ລູກຄ້າ
ສູນຟຶ້ນຟູຄົນພິການແຫ່ງຊາດ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາ 
ສຳລັບກິດຈະກຳການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ຈາກອຸປະຕິ 
ເຫດລະເບີດ.

ກົມອະນຸບານ-ປະຖົມສຶກສາ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາ 
ສຳລັບການສຶກສາຄວາມສ່ຽງຕໍ່ ລບຕ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອ.

ພະແນກສາທາລະນະສຸກ ແລະ ພະແນກສຶກສາທິການ ໃນ 
ລະດັບແຂວງ ແລະ ເມືອງແມ່ນຄູຮ່່ວມງານຂອງພວກເຮົາໃນ 
ການໃຫ້ບໍລິການແກ່ຜູຖ້ືກເຄາະຮ້າຍ ຈາກອຸປະຕິເຫດລະເບີດ 
ແລະ ອາຈານສອນ.
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ບໍລິສັດ ອາສາວິສາວະກຳພະລັງງານ ຈຳກັດ (ບ/ສ ອາສາ)

ກິດຈະກຳ ໃນປີ 2009 
ໃນປີ 2009, ບ/ສ ອາສາວິສາວະກຳພະລັງງານ ໄດ້ລົງມືສຳ 
ຫຼວດ ແລະ ປະຕິບັດງານເກັບກູ້ ລບຕ ໃນເຂດພືນ້ທີເ່ລັນຕິດ 
ຕັ້ງເສົາສາຍສົ່ງພະລັງງານໄຟຟ້າ 115 ກິໂລຫວັດ ຈາກເມືອງ 
ໂພນສະຫວັນ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ໄປຫາເມືອງ ຊຳເໜືອ ແຂວງ 
ຫົວພັນ.

ຜົນສຳເລັດ ໃນປີ 2009
ໄດ້ສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກູ້ ລບຕ ຕາມແນວພື້ນທີ່ຍາວ 16,963 
ກິໂລແມັດ, ລວມທັງເຂດຕິດຕັ້ງ 43 ເສົາໄຟຟ້າ. ສ່ວນເສົາໄຟ 
ຟ້າຈຳນວນ 192 ຫຼກັແມ່ນໄດ້ຂຶນ້ແຜນເພືອ່ສຳຫຼວດເນືອ້ທີ,່ 
ແຕ່ວ່າວຽກນີໄ້ດ້ສຳເລັດແລ້ວ 45%. ນອກນັນ້, ໄດ້ສຳຫຼວດ 
ແລວທາງເຂົ້າ 11 ສາຍ ແລະ ໄດ້ພົບເຫັນ ລບຕ 387 ໜ່ວຍ, 
ລວມທັງບົມບີ 112  ແລະ ລະເບີດຊະນິດອື່ນ 115 ໜ່ວຍ. 

ສ່ິງທ້າທາຍ ແລະ/ຫືຼ ໂອກາດຕ່າງໆ ໃນປີ 2010 
ສະໜາມບ່ອນດຳເນີນກິດຈະກຳເປັນພື້ນທີ່ພູເຂົາ ແລະ ໜ້າ 
ຈະເປັນເຂດທີຖ່ືກຜົນກະທົບແຮງທີສຸ່ດຈາກ ລບຕ. ນອກນັນ້, 
ດິນຟ້າອາກາດກໍມັກຈະປ່ຽນແປງໄວ, ອາດມີລົມແຮງ ຫຼ ື 
ໝອກປົກຄຸມໜາ, ຊຶ່ງເປັນເງື່ອນໄຂສັບສົນຕື່ມໃນການດຳເນີນ 
ວຽກງານ. 

ການຈັດຕັງປະຕິບັດ ຂອງ ອົງການຮ່ວມພາຄີ 
ຫຼື ລູກຄ້າ
ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານຕົ້ນຕໍ ຂອງພວກເຮົາແມ່ນຄະນະໜວ່ຍງານ 
ຕ່າງໆຂອງໂຄງການຕິດຕັ້ງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າຂະໜາດ 115 ກິໂລ 
ວັດ, ຊຶ່ງໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຈາກການເກັບກູ້, ໂດຍພົ້ນຈາກໄພ 
ຂົ່ມຂູ່ຈາກ ລບຕ. ນອກນັ້ນ, ຊາວຊຸມຊົນຕ່າງໆກໍຈະມີຄວາມຮູ ້
ສຶກປອດໄພກວ່າແຕ່ກ່ອນ, ເນື່ອງຈາກວ່າ ໄດ້ດຳເນີນການເກັບ 
ກູ້ ແລະ ທຳລາຍ ລບຕ ແລ້ວ.

ຕາຕະລາງ 1: ການປະຕິບັດງານ ຂອງ ບ/ສ ອາສາ ຕາມພູມີປະເທດ

ກິດຈະການ ບັນດາແຂວງທ່ີຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກິດຈະກຳ  
ເກັບກູ້ເນື້ອທ່ີ  
ການສຳຫຼວດ ແລະ ການທຳລາຍເຄ່ືອນທີ່ 

ອ່ືນໆ  
 

ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ແລະ ຫົວພັນ 
ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ແລະ ຫົວພັນ 

ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ແລະ ຫົວພັນ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ວຽກງານການເງິນ
ຕາຕະລາງ 2: ການໃຊ້ຈ່າຍ ຂອງ ບ/ສ ອາສາ-ປີ 2009 (ໂດລາສາຫະລັດ)

ລາຍການ ຈຳນວນເງິນ (ໂດລາສາຫະລັດ) 
ມູນຄ່າບຸກຄະລາກອນ 34,227  
ມູນຄ່າການປະຕິບັດງານ 6,745  
ມູນຄ່າການປະຕິບັດງານພິເສດ 1,000  
ອຸປະກອນ-ຊັບສິນຄົງທີ່  12,277  
ອຸປະກອນ-ຊັບສິນບໍ່ຄົງທ່ີ  1,347  
ລວມທັງໝົດ 55,596  

 

ຕາຕະລາງ 3: ການປະກອບສ່ວນ ຂອງ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແກ່ ບ/ສ ອາສາ-ປີ 2009 (ໂດລາສາຫະລັດ)

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ເງິນທ່ີໄດ້ຮັບ-ປີ 2009 (ໂດລາສາຫະລັດ) 
ທຶນກູ້ຢືມຂອງລັດຖະບານລາວ  800,000  
ລວມທັງໝົດ 800,000  
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ບໍລິສັດ ບັກເຕັກ ລາວ ຈຳກັດ (ບ/ສ ບັກເຕັກ)

http://www.bactec.com/ ສະໜູນການເຈາະບໍ່ອາຍແກັດທີ່ແຂວງ ສາລະວັນ.

ໄດ້ສຳຫຼວດ ຂັ້ນ 1 ແລະ ປະເມີນເບ່ິງຄວາມສ່ຽງ, ພ້ອມ 4. 

ທັງການເກັບກູ້ ລບຕ ໃນເນື້ອທີ່ 22,950 ຕະລາງແມັດ 
ທີ່ເມືອງ ຫົງສາ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ.

ໄດ້ສຳຫຼວດ ຂັ້ນ 1 ແລະ ປະເມີນຄວາມສ່ຽງທີ່ແຂວງ 5. 

ອັດຕະປື ແລະ ເຊກອງ. ໂດຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ 
ໃນການສະໜັບສະໜູນບັນດາຊຸມຊົນໃນເຂດທີຕົ່ນ 
ເຮັດວຽກ, ຈຶ່ງໄດ້ດຳເນີນກິດຈະກຳການສຶກສາເພືອ່ 
ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ ລບຕ ແລະ ໄດ້ບໍລິຈາກສິນຄ້າ 
ອັນຈຳເປັນເຊັ່ນ ເກືອໃຫ້ບ້ານ 26 ແຫ່ງ.

ໄດ້ສະໜັບສະໜູນບໍລິສັດກໍສ່້າງເຂື່ອນນໍາ້ເທີນໃນການ 6. 

ຊ່ວຍຕັ້ງບ້ານເຮືອນໃໝ່ພາຍໃນເຂດຫຼຸມ່ອ່າງນໍ້າໂດຍ 
ໄດ້ເກັບກູ້ ລບຕ ໃນເນື້ອທີ່ 15,443 ຕະລາງແມັດສຳ 
ລັບການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນ, ພ້ອມທັງໄດ້ເກັບກູ້ເນືອ້ທີ ່ 
ນ້ອຍ 258 ຈຸດ ເພືອ່ເອືອ້ອຳນວຍຄວາມປອດໄພໃນ 
ການກໍ່ສ້າງຫ້ອງນໍາ້ ແລະ ນໍາ້ສ້າງ. ນອກນັນ້, ຍັງໄດ້ 
ວາງແຜນການສຶກສາເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງສຳລັບ 
ປີ 2010 ດ້ວຍ.

ໄດ້ສ້າງແລວທາງທຽວ ເພືອ່ສະໜັບສະໜູນການເກັບ 7. 

ຕົວຢ່າງຝຸ່ນຕົກຕະກອນໄຕ້ນໍ້າທີ່ ເຊກອງ.

ໄດ້ຄວບຄຸມດູແລການຖາງປ່າ, ພ້ອມທັງໄດ້ກວດຄົ້ນ 8. 

ເບິ່ງດ້ວຍເຄື່ອງກວດຄຶ້ນແມ່ເຫຼັກ (ແມັກເຍໂທແມັດເຕິ້) 
ເພື່ອສຳຫຼວດແນວພື້ນທີ່ຍາວກວ່າ 150 ກິໂລແມັດທີ ່
ເຊກອງ.

ໄດ້ເກັບກູ້ເນື້ອທີ່ໜ້າວຽກນ້ອຍ 3,830 ຕະລາງແມັດ 9. 

ໃນແຂວງ ວຽງຈັນ.

ໄດ້ສ້າງແລວທາງທຽວ ເພືອ່ສະໜັບສະໜູນການສຳ 10. 

ຫຼວດບໍ່ແຮ່ທີ່ ເຊກອງ.

ໄດ້ດຳເນີນການສຳຫຼວດ ຂັ້ນ1 ແລະ ປະເມີນຄວາມ 11. 

ສ່ຽງເພື ່ອສະໜັບສະໜູນການສຳຫຼວດການສັ່ນສະ 
ເທືອນຄື້ນແຜ່ນດິນໄຫວຂອງບໍນ່ໍາ້ມັນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ 
ໂຄງການນີ້ຕັ້ງຢູ່ ໜອງຄາຍ, ປະເທດ ໄທ, ແຕ່ເປັນໂຄງ 
ການຂອງ ບ/ສ ບັກເຕັກລາວ, ຊຶ່ງ ໄດ້ເປັນຜົນດີສຳລັບ 
ສປປ ລາວ.

ພະນັກງານລາວ ຂອງບໍລິສັດໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ໃນການສຳ 12. 

ຫຼວດເນື້ອທີ່ 405 ເຮັກຕາຕາມຝັ່ງທະເລທີ່ອ່າວ ມະນີ 
ລາ, ຊຶ່ງພາຍຫຼັງການເອົາຂີ້ຕົມອອກໄດ້ພົບເຫັນລູກປືນ 
ໃຫຍ່ຍີ່ປຸ່ນ ສະໄໝສົງຄາມໂລກ ຄັ້ງທີ 2. ເນື່ອງຈາກວ່າ 
ໂຄງການນີ້ບໍ່ມີທີ່ຕັ້ງຢູ່ ສປປ ລາວ, ແຕ່ພະນັກງານລາວ 
ຂອງບ/ສ ບັກເຕັກ ໄດ້ປະກອບສ່ວນ,ຈຶ່ງເປັນຜົນດີ 
ສຳລັບ ສປປ ລາວ.

ກຸ່ມບ/ສ ບັກເຕັກໂລກ ໄດ້ມາຕັ້ງສາຂາທີ່ ສປປ ລາວ ເພື່ອໃຫ້ 
ບໍລິການອັນມີຄຸນນະພາບສູງ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ/ 
ລະເບີດຝັງດິນ, ພາຍໃນພາກພືນ້ ແລະ ເຂດປາຊີຟິກດ້ວຍ. 
ບ/ສ ບັກເຕັກ ມີປະສົບການສູງໃນການສຳຫຼວດ, ສືບສວນ, 
ເປັນທີ່ປຶກສາ, ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການເກັບກູ ້ເນື ້ອທີ ່
ຜົນກະທົບຈາກ ລບຕ/ລະເບີດຝັງດິນ ທີຕ່ົກຄ້າງປາງສົງຄາມ, 
ທັງໃນພື້ນທີ່ດິນ ແລະ ໃຕ້ນໍ້າດ້ວຍ. ບ/ສ ບັກເຕັກ ໃຫ້ສາມາດ 
ບໍລິການທຸກຢ່າງທີ່ກ່ຽວພັນກັບລະເບີດ. 

ກິດຈະການ ປີ 2009 
ຕະຫຼອດປີ 2009, ບ/ສ ບັກເຕັກລາວ ຈຳກັດ ໄດ້ດຳເນີນກິດ 
ຈະກຳຕ່າງໆ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ບ/ສ ບັກເຕັກລາວ ໄດ້ເຊັນສັນຍາ 2 ປີ ເພືອ່ປະຕິບັດ 1. 

ງານການເກັບກູ ້ລບຕ ທີບໍ່ລິເວນບໍຄ່ຳ ແລະ ທອງເຊ 
ໂປນ ໂດຍໄດ້ເລີ້ມໃນເດືອນ ກໍລະກົດ ປີ 2007. ເນື່ອງ 
ຈາກວິກິດການດ້ານເສດຖະກິດໂລກ ໃນປີ 2009, 
ການເກັບກູ້ ລບຕ ໄດ້ຫຼຸດລົງຢ່າງຈະແຈ້ງ, ໃນທ້າຍ 
ເດືອນ ກໍລະກົດ ປີ 2009 ບ/ສ ບັກເຕັກ ໄດ້ເກັບກູ້ເນື້ອ 
ທີ່ 7.3 ລ້ານຕະລາງແມັດ ແລະ ທຳລາຍ ລບຕ 1,603 
ສິ້ນພາຍໃນເຂດບໍລິສັດ ບໍ່ຄຳລ້ານຊ້າງ ມີເນໂຣນ, ໂດຍ 
ບໍ່ມີເຫດການ ຫຼື ອຸປະຕິເຫດສຳຄັນແຕ່ຢ່າງໃດ. 

ໄດ້ສະໜັບສະໜູນ ການສຳຫຼວດບໍ່ແຮ່ໂດຍຄວບຄຸມ 2. 

ດູແລການຖາງປ່າໄມ້, ພ້ອມທັງໄດ້ກວດຄົນ້ເບິງ່ດ້ວຍ 
ເຄື່ອງຈັບຄື້ນ ແມ່ເຫຼັກ (ແມັກເຍໂທແມັດເຕິ້) ເພື່ອສຳ 
ຫຼວດແນວພືນ້ທີຍ່າວກວ່າ 300 ກິໂລແມັດ ໃນເຂດ 
ຫ່າງໄກທີ່ສຸດ ແລະ ຕາມເຂດຫຼຸບໆເນີນໆ ຂອງແຂວງ 
ເຊກອງ.

ໄດ້ເກັບກູ້ເນື້ອທີ ່ 61,692 ຕະລາງແມັດ ເພືອ່ສະໜັບ 3. 

ນັກຮຽນຂັ້ນ 3 ກຳລັງຝຶກອົບຮົມນຳໃຊ້ເຄື່ອງ DGPS
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ບົນພື້ນຖານລາຄາຕົ້ນທຶນເທົ່ານັ້ນ, ບ/ສ ບັກເຕັກ ໄດ້ 13. 

ດຳເນີນການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຄໍ້າປະກັນ/ການ 
ກວດກາຄຸນນະພາບ (QA/QC) ເປັນເວລາ 48 ມື,້ 
ເພື່ອສະໜັບສະໜູນວຽກງານຂອງອົງການສາກົນເພື່ອ 
ຊ່ວຍເຫຼືອຄົນພິການ.

ບ/ສ ບັກເຕັກ ໄດ້ຂາຍເສຶ້ອຄໍມົນໄດ້ 383 ໂດລາສະຫະ 14. 

ລັດທີ່ໄດ້ມອບໃຫ້ອົງການ ໂຄປ (COPE).

ຜົນສຳເລັດ ໃນປີ 2009
ໃນຖ້າມກາງຂອງສິງ່ທ້າທາຍທາງເສດຖະກິດ ປີ 2009, ບ/ສ 
ບັກເຕັກ ໄດ້ສັງເກດເຫັນເສດຖະກິດການຄ້າຕົກຕໍ່າ, ດັ່ງນັ້ນ 
ຈຶ່ງບໍ ່ໄດ້ເກັບກູ ້ເນື ້ອທີ່ສຳເລັດຕາມຈຳນວນທີ່ໄດ້ຄາດຫວັງ. 
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສິ່ງສຳຄັນຍິງ່ ແລະ ມີຄຸນຄ່າແບບຍາວ 
ນານ, ບ/ສ ບັກເຕັກ ຍັງໄດ້ເພີ້ມຈຳນວນພະນັກງານລາວທີມ່ີ 
ຄຸນວຸດທິສູງພ້ອມທັງໄດ້ສືບຕໍ່ພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ 
ຂອງ ພວກເຂົາໂດຍໂຄງການຝຶກອົບຮົມຕ່າງໆ.

ພວກເຮົາໄດ້ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານລາວດ້ານລະບົບຂ້ໍມູນຂ່າວ 
ທາງພູມີປະເທດ (ຈີໄອແອັດສ໌) ໃນຫົວເລືອ້ງການປ້ອນຖານ 
ຂໍມູ້ນພາຍນອກ, ນັກວິຊາການເກັບກູ-້ທຳລາຍລະດັບ 4 
(ແອັດສ໌ອີໂອດີ) ໄດ້ຝຶກອົບຮົມການບັນຊີເງິນສົດ, ການຝຶກອົບ 
ຮົມນັກວິຊາການເກັບກູ້-ທຳລາຍ ລະດັບ 3, ຝຶກອົບຮົມດ້ານ 
ການນຳຫາຕຳແໜ່ງ ແລະ ການສື່ສານ, ພ້ອມທັງຝຶກອົບຮົມ 
ທົບທວນການປະຖົມພະຍາບານ.

ສິງ່ສຳຄັນອືນ່ ກ່ຽວກັບການປັບປຸງຄວາມປອດໄພແມ່ນພວກ 
ເຮົາໄດ້ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານຂັບລົດ ໃນປີ 2009, ເນືອ່ງຈາກ 
ວ່າທາງ ບ/ສ ບັກເຕັກລາວ ໄດ້ເຂົ້າໃຈວ່າການຂັບລົດທຽວທາງ 
ໄປກັບເປັນທຸລະກັນດານໜຶ່ງຢ່າງບໍ່ສົງໄສໃນວຽກງານ ຂອງ 
ພວກເຮົາໃນ ສປປ ລາວ. ເຖິງວ່າ ເສດຖະກິດຝືດເຄືອງ, ພວກ 
ເຮົາໄດ້ເລືອກຮັບນັກຂັບລົດ 7 ຄົນ (3 ຄົນຖາວອນ ແລະ 4 ຄົນ 
ຊົ່ວຄາວ) ໂດຍຜ່ານຝຶກອົບຮົມຢ່າງຈິງຈັງ, ຊຶ່ງແມ່ນສິ່ງສຳຄັນ 

ໃນການປັບປຸງຄວາມປອດໄພຂອງພວກເຮົາ ໃນປີ 2009, ກໍຄື 
ຜົນສຳເລັດໜຶ່ງ ເພື່ອຮອງຮັບກັບເສດຖະກິດທົດຖອຍ.

ນອກນັ້ນ, ບ/ສ ບັກເຕັກລາວ ໄດ້ສັ່ງຊື້ເຄື່ອງວັດແທກປະລິມານ 
ການດືມ່ເຫຼົາ້ຈຳນວນໜຶ່ງ, ໂດຍປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ‘‘ການ 
ໂຍະຍານໃນລະດັບສູນ’’, ຈຶ່ງດຳເນີນການຫຼອນກວດເບິ່ງທາດ 
ເຫຼົ້າຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີນຳພະນັກງານທຸກຄົນ.

ການສຶກສາກໍລະນີ ໃນປີ 2009 
ໃນປີ 2009, ໂດຍບໍ່ສົງໄສ, ຜົນສຳເລັດໃຫຍ່ຫຼວງກວ່າໝູ່ຂອງ 
ບ/ສ ບັກເຕັກລາວ ຈຳກັດ, ບໍພ່ຽງແຕ່ການຢູລ່ອດຈາກວິກິດ 
ການເສດຖະກິດໂລກເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງສາມາດຂະຫຍາຍການ 
ປະຕິບັດງານ ແລະ ບັນດາພະນັກງານຂອງຕົນອີກດ້ວຍ. 
ການສຶກສາກໍລະນີຜົນສຳເລັດທ່ີທ່ານ ສົມເສີດ ສຸລິຍາ (ວິດຕໍຣ໌), 
ພະນັກງານອາວຸໂສລາວຜູໜ້ຶ່ງໄດ້ນຳສະເໜີ. ທ່ານ ວິກຕໍຣ໌, 
ໂດຍຍົກເວັ້ນໄລຍະວ່າງ 3 ປີ,ໄດ້ເປັນຫົວໜ້າທິມງານແກ້ໄຂ 
ກໍລະນີສຸກເສີນໃນບໍລິສັດ ລ້ານຊ້າງມີເນໂຣນເຊໂປນ, ມີສ່ວນ 
ຮ່ວມໃນການເກັບກູ ້ລບຕ ໃນ ສປປ ລາວ ຕັງ້ແຕ່ 1994 ນັບ 
ແຕ່ໄດ້ເຂົ້າເຮັດວຽກໃນບ/ສ ບັກເຕັກລາວ ເດືອນ ມີນາ 2008, 
ລາວໄດ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມດ້ານວິຊາການເກັບກູ້-ທຳລາຍ 
ລະດັບ 3, ການຝຶກຂັບລົດແບບທັນສະໄໝ, ຝຶກອົບຮົມຄອມ 
ພິວເຕີ້ ແລະ ການບັນຊີເງິນສົດ. ທ່ານ ວິກຕໍຣ໌ ໄດ້ເຮັດ 2 ໜ້າ 
ວຽກສາກົນເພືອ່ບໍລິສັດ, ປັດຈຸບັນລາວມີຕຳແໜ່ງຜູ້ຊີ້ນຳດູແລ 
ການປະຕິບັດງານຜູອ້າວຸໂສທີລ່າຍງານໂດຍກົງຕໍຜູ່້ຈັດການ 
ລະດັບປະເທດ.    

ການປະເມີນເບິ່ງບໍລິມາດວຽກ ແລະ ອັດຕາການເກັບກູ້ໂດຍ 
ທ່ານ ວິດຕໍຣ໌ ແມ່ນຊັດເຈນທີ່ສຸດ, ການມີອາລົມຂັນ ແລະ 
ແບບສະບາຍໆລາວ ຈຶ່ງມີມະນຸດສຳພັນທີ່ດີກັບຊາວຊຸມຊົນ. 
ລາວມີຄວາມສົນໃຈນຳລະບົບຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ວຽກງານລະ 
ບົບຂໍ້ມູນຂ່າວທາງພູມີປະເທດ ແລະ ສາມາດເຂົາ້ໃຈເທັກໂນ 
ໂລຈີໃໝ່. ແຕ່ວ່າ, ບ/ສ ບັກເຕັກລາວ ຈຳກັດ ເຊື່ອວ່າຜົນສຳ 
ເລັດຂອງ ວິດຕໍຣຼ ປັດຈຸບັນເປັນພຽງແຕ່ສ້ຽວດຽວຂອງຄວາມ 
ສາມາດຂອງລາວ, ຈຶ່ງມີແຜນການພັດທະນາສຳລັບລາວ ໃນ 
ປີ 2010. ວິກຕໍຣ໌ ເປັນໜຶ່ງໃນອ້າຍນ້ອງ 4 ຄົນ, ຊຶ່ງລາວໄດ້ມີ 
ຜົນສຳເລັດສູງກວ່າໝູ່ພາຍໃນຂະແໜງການ ລບຕ. ສ່ວນອ້າຍ 
ຂອງລາວ ສອງ ຄົນ ເປັນພະນັກງານໃນ ບ/ສ ບັກເຕັກລາວ  
ເຊັ່ນດຽວ.

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ອົງການຮ່ວມພາຄີ 
ຫຼື ລູກຄ້າ 
ແອັມແອັມຈີ-ການປະຕິບັດງານ ບໍ່ຄຳ ແລະ ທອງເຊໂປນ

ບ/ສ ກໍ່ສ້າງ ແລະ ລົງທຶນ ແຂວງ ຮີບາຍ-ການສຳຫຼວດບໍ່ແຮ່

ຊາລາມັນເດີ້ (ລາວ)-ການສຳຫຼວດນໍ້າມັນ ແລະ ແກັດ ໃນພາກ 
ກາງຂອງ ສປປ ລາວການທົດສອບສຸ່ມກວດສານເຫຼົ້າ ໃນເລືອດພະນັກງານທັງໝົດຂອງ ບັກເຕັກ
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ບັນປູພະລັງງານ-ໂຄງການພະລັງງານຫົງສາ 

ບ/ສ ສຳຫຼວດ ຣີໂອ ຕິນໂຕ-ບໍລິສັດ ບໍ່ແຮ່ ແລະ ສຳຫຼວດບໍ່ແຮ ່
ນຳໜ້າແຫ່ງໜຶ່ງໃນໂລກ

ແອັນຕີພີຊີ (NTPC)-ໂຄງການເຄ່ືອນໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 2, ແຂວງ 
ຄຳມ່ວນ.

ຈີໂອເມັບປິງລາວ-ບ/ສ ແຜ່ນທີ່ລະບົບແຮ່ທາດ ແລະ ການ 
ສຳຫຼວດແຮ່ທາດ

ພູເບັ້ຍມາຍນິງ-ບໍ່ຄຳ ແລະ ທອງໄຊສົມບູນ

ໂລກັນເທັກ/Logante-ການບໍລິການລາວ ເພືອ່ການສຳຫຼວດ 
ພູມີກາຍະພາບ 

ບ/ສ ສາກົນພັດທະນາ ໄມ້ເກດສະໜາຈຳກັດ-ໄມ້ເກດສະໜາ

ແຫັດສ໌ນໍ້າມັນ&ແກັດ-ບ/ສ ພະລັງງານເອກະລາດທີ່ມາເລເຊຍ

ບ/ສ ຫຸ້ນສ່ວນບໍລິການສາກົນຕູ້ຂົນສ່ົງ-ເຄ່ືອງອຸປະກອນທ່າເຮືອ 

ອົງການສາກົນ ເພ່ືອຊ່ວຍເຫືຼອຄົນພິການ-ອົງການບ່ໍສັງກັດລັດ- 
ຊ່ວຍເຫຼືອທາງວິຊາການ, ບໍລິການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ທີປ່ຶກສາ 
ໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງພາຍໃນເພື່ອຄົນພິການ.

ໂຄປ/C.O.P.E.-ອົງການບ່ໍສັງກັດລັດ ໃຫ້ບໍລິການອົງຄະທຽມ, 
ເສີມກະດູກ ແລະ ຟຶ້ນຟູ.

ສ່ິງທ້າທາຍ ແລະ/ຫືຼ ໂອກາດຕ່າງໆ ໃນປີ 2010 
ໃນຖ້າມກາງເສດຖະກິດໂລກທົດຖອຍ, ກຸ່ມບ/ສ ບັກເຕັກໂລກ 
ໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບສິງ່ທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງ. ບ/ສ ບັກເຕັກລາວ 
ຈຳກັດເຫັນວ່າ ທຸລະກິດຊຸດໂຊມ, ຫຼາຍໂຄງການໄດ້ເລື່ອນ 
ເວລາ ຫຼ ືບໍ່ສາມາດເລີມ້. ນອກນັ້ນ, ຫຼາຍໂຄງການໄດ້ຕັດສິນ 

ທ້າວ ວິກຕໍຣ໌ ກຳລັງປະຕິບັດການສຳຫຼວດ ຂັ້ນ 1 ຢູ່ແຂວງ ອັດຕະປື

ຕາຕະລາງ 1: ການປະຕິບັດງານ ຂອງ ບັກເຕັກ ຕາມພູມີປະເທດ

ກິດຈະກຳ ບັນດາແຂວງທ່ີຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກິດຈະກຳ

ການເກັບກູ້ເນື້ອທີ ່
 

ອັດຕະປື, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ໄຊຍະບູລີ,
ຄຳມ່ວນ, ວຽງຈັນ, ຊຽງຂວາງ  

ການສຳຫຼວດ ແລະ ການທຳລາຍເຄ່ືອນທີ່ ອັດຕະປື, ເຊກອງ, ໄຊຍະບູລີ, ຄຳມ່ວນ
ການສຶກສາຄວາມສ່ຽງ ອັດຕະປື, ເຊກອງ, ສາລະວັນ  
ອ່ືນໆ  ສ້າງແຜ່ນທີ່ຢູ່ອັດຕະປື ແລະ ເຊກອງ  

 
ການວຽກງານການເງິນ
ຕາຕະລາງ 2: ການໃຊ້ຈ່າຍ ຂອງ ບ/ສ ບັກເຕັກລາວ-2009 (ໂດລາສາຫະລັດ)

ລາຍການ ຈຳນວນເງິນ(ໂດລາສາຫະລັດ) 
ມູນຄ່າບຸກຄະລາກອນ 421,494.93  
ມູນຄ່າການປະຕິບັດງານ 108,244.82  
ມູນຄ່າການປະຕິບັດງານ  0 
ອຸປະກອນ-ຊັບສິນຄົງທີ່  12,734.00  
ອຸປະກອນ-ຊັບສິນບໍ່ຄົງທ່ີ  6,367.00  
ລວມທັງໝົດ 548,840.75  

 

ໃຈເອົາ ‘‘ທາງເລືອກທີ່ຖືກກວ່າ’’, ຊຶ່ງບໍ່ເປັນຜົນດີແກ່ສື່ສຽງ 
ແລະ ຄວາມເຊ່ືອຖືຂອງບໍລິສັດເກັບກູ້ ລບຕ.ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, 
ບ/ສ ບັກເຕັກລາວ ຈຳກັດ ຍັງສາມາດຂະຫຍາຍຈຳນວນພະ 
ນັກງານລາວຖາວອນ ພ້ອມທັງສືບຕໍ່ແຜນງານຝຶກອົບຮົມເພື່ອ 
ພັດທະນາພວກເຂົາ. ປັດຈຸບັນ, ເສດຖະກິດດີຂຶ້ນ, ພາໃຫ້ບ/ສ 
ບັກເຕັກ ຢູ່ໃນທ່າເຂັ້ມແຂງ ເພື່ອຈະສວຍໃຊ້ກາລະໂອກາດ 
ເຫຼົ່ານີ້.
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ບ/ສ ຫຸ້ນສ່ວນມິນເຊີດຊ໌-ເຂດພູດອຍ ຈຳກັດ 
(ມຊ-ຂພດ)

http://www.milsearch.com.au/

ກິດຈະກຳ ໃນປີ 2009 
ໃນປີ 2009, ບ/ສ ມິນເຊີດຊ໌ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນ ບ/ສ ພູເບັ້ຍ 
ມາຍນິງ ຈຳກັດ ທັງການສຳຫຼວດ ແລະ ຂຸດຄົນ້ບໍແ່ຮ່ ທີບ່້ານ 
ໂພນໄຊ, ບ້ານ ຫ້ວຍຊາຍ, ບ້ານ ນໍ້າວີ ແລະ ບ້ານ ໂພນສະ 
ຫວັນ, ກໍຄືການເກັບກູ ້ລບຕ ທີເ່ຂດນໍາ້ເທີນຫີນບູນ ແລະ ຢູ່ 
ສາລະວັນ. ບັນດາກິດຈະກຳເຫຼົາ່ນີ້ ໄດ້ແກ່ການ BAC ໃນສະ 
ໜາມການສຳຫຼວດ ບໍແ່ຮ່, ເກັບກູ້ເຂດແລວສາຍສົ່ງເຂືອ່ນ 
ໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ, ກິດຈະກຳເກັບກູເ້ພື່ອການກະສິກຳ, ທັງໝົດໄດ້ 
1,484,401 ຕະລາງແມັດ ໃນໄລຍະແຕ່ເດືອນ ຕຸລາ ຫາເດືອນ 
ທັນວາ ເທົ່ານັ້ນ.  

ຜົນສຳເລັດ ໃນປີ 2009
ໃນປີ 2009, ບ/ສ ມິນເຊີດຊ໌ ໄດ້ເລີ້ມກິດຈະກຳເກັບກູ້ຊັກຊ້າ 
ຍ້ອນຜົນກະທົບຈາກວິກິດການເງິນໂລກ, ແຕ່ກໍໄດ້ມີບາດກ້າວ 
ສູ ່ຜົນສຳເລັດສູງສຸດ ຕະຫຼອດເດືອນ ຕຸລາ, ພະຈິກ ແລະ 
ທັນວາ 2009. ໃນໄລຍະທ້າຍປີ, ບ/ສ ມິນເຊີດຊ໌ ໄດ້ມີພະນັກ 
ງານກວ່າ 200 ຄົນໃນພາກສະໜາມພ້ອມໆກັນ, ສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ 
ບ້ານ ຫ້ວຍຊາຍ, ບ່ອນທີ່ບໍລິສັດໄດ້ຕັ້ງສະຖານທີ່ພັກເຊົາແບບ 
ເອກກະລາດ ‘ແຄັມຟຼາຍ’, ໂດຍອ້າງເຖິງ ‘ແຄັມພີຕົງ’ ຊຶງ່ເປັນ 
ສະຖານທີ່ພັກເຊົາ ຂອງພະນັກງານ140 ຄົນ. 

ການສຶກສາກໍລະນີ ໃນປີ 2009 
ແຄັມພີຕົງ ໄດ້ສ້າງຂຶນ້ໃນເບຶ້ອງຕົ້ນ ເປັນບ່ອນພັກເຊົາຂອງ 
ສອງໜ່ວຍງານເກັບກູ ້ລບຕ ທີ່ມີພະນັກງານປະມານ 38 ຄົນ 
ຕາມການຮອ້ງຂຈໍາກພະແນກຂຸດຄ້ົນຂອງ ບ/ສ ພູເບ້ັຍມາຍນງິ. 
ການຕັ້ງແຄັມແຫ່ງນີ້ ຍ້ອນວ່າ ຝ່າຍຄູ່ສັນຍາມີທີ່ພັກເຊົາຈຳກັດ 
ໃນສະໜາມຕົ້ນຕໍທີ່ບ້ານ ຫ້ວຍຊາຍ. ພາຍໃນ 2 ອາທິດຈຳນວນ 
ຄົນໃນແຄັມໄດ້ເພີ້ມແຕ່ 38 ເຖິງ 140 ຄົນ, ຊຶ່ງເປັນຜົນງານ 
ຂອງໜ່ວຍງານຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຕັ້ງແຄັມທີ່ພັກເຊົາ ແລະ ອຸປະກອນ 
ຕ່າງໆທີ່ໄດ້ເຄື່ອນຍ້າຍໄປສະໜາມ. ສ່ວນແຄັມຟຼາຍ ປະກອບ 
ດ້ວຍອຸປະກອນ ສຳລັບກິດຈະກຳພັກຜ່ອນ ແລະ ບ່ອນຊັກລ້າງ 
ເຄືອ່ງນຸງ່, ພ້ອມທັງເປັນບ່ອນສືບຕໍວ່ຽກງານ. ເມື່ອສຳເລັດ 
ການເກັບກູ ້ ລບຕ ໃນໄລຍະ 1 ຂອງໂຄງການຂຸດຄົນ້ບໍ່ຄຳ 
ທອງ, ພູເບັ້ຍບ້ານ ຫ້ວຍຊາຍ, ບ/ສ ມິນເຊີດ ໄດ້ເຄື່ອນຍ້າຍ 
ອອກຈາກແຄັມແຫ່ງນີ້ແລ້ວຄູ່ສັນຍາອື່ນໄດ້ເຂົ້າມາພັກເຊົາ.

ເງື່ອນໄຂຂອງສະໜາມ ບ້ານ ຫ້ວຍຊາຍ ການຝຶກອົບຮົມໃນສະໜາມ

ການຝຶກອົບຮົມໃນສະໜາມ

ແຄັມພີຕົງ ໃນຕອນເລີ້ມພັດທະນາ

ແຄັມເຮືອນຄົວກິນ
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ໃນຂະນະທີ່ປະຕິບັດງານເພື່ອ ບ/ສ ພູເບັ້ຍມາຍນິງ ໃນຫຼາຍ 
ເຂດພູມີປະເທດ, ບ/ສ ມິນເຊີດ ຍັງສາມາດດຳເນີນການເກັບ 
ກູ້ ລບຕ ໃນເຂດນ້ໍາເທີນ ແລະ ແຂວງ ສາລະວັນ, ໄດ້ອຳນວຍ 
ໃຫ້ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນ ນ໋ອກແວ (ແອັນພີເອ) ເຊົາ່ 
ເຄື ່ອງກວດລະເບີດຈຳນວນໜຶ່ງ, ແນໃສ່ຊ່ວຍພວກເຂົາໃຫ້ 
ສາມາດລິເລີ້ມບັນດາກິດຈະກຳ ການເກັບກູ້ ລບຕ ໃຫ້ຍືນຍົງ 
ໃນ ສປປ ລາວ.

ສ່ິງທ້າທາຍ ແລະ/ຫືຼ ໂອກາດຕ່າງໆ ໃນປີ 2010 
ໃນປີ 2010, ບ/ສ ມິນເຊີດ ຈະພະຍາຍາມຄອງລະດັບເປັນຄູ່ 
ແຂ່ງກັບບັນດາບໍລິສັດໃໝ່ເພືອ່ການເກັບກູແ້ບບທຸລະກິດ, ກໍຄື 
ບັນດາບໍລິສັດເກັບກູ້ແບບທຸລະກິດທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ໃນ ສປປ ລາວ, 
ໂດຍຈະສືບຕໍ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນກິດຈະການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ. 

ນອກນັນ້, ພວກເຮົາຈະສືບຕໍຝ່ຶກອົບຮົມພະນັກງານຂອງ 
ບໍລິສັດ, ພ້ອມທັງສະໜັບສະໜູນ ຄຄຊ ໃນຄວາມພະຍາຍາມ 
ສົງ່ເສີມການປູກຈິດສຳນຶກຕໍ່ ລບຕ, ເປັນຕົນ້ກິດຈະກຳຂອງ 
ວັນສາກົນເພື່ອໂຄສະນາປູກຈິດສຳນຶກຕໍ່ບັນຫາ ລບຕ/ລະເບີດ 
ຝັງດິນ, ກຸ່ມວຽກວິຊາການ ແລະ ບັນດາກິດຈະກຳຕົ້ນຕໍອື່ນໆ.

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂອງ ອົງການຮ່ວມພາຄີ 
ຫຼື ລູກຄ້າ 
ບ/ສ ມິນເຊີດ ໄດ້ຮ່ວມງານກັບ ບ/ສ ລາວພັດທະນາເຂດ 
ພູດອຍ (ປັດຈຸບັນ ລັດວິສາຫະກິດພັດທະນາເຂດພູດອຍ), 
ຊຶ່ງເປັນບໍລິສັດຂອງລັດ, ໃນປັດຈຸບັນຂຶ້ນກັບກະຊວງການເງິນ.

ຕາຕະລາງ 1: ການປະຕິບັດງານ ຂອງ ບ/ສ ມິນເຊີດ ຕາມພູມີປະເທດ

ກິດຈະກຳ ບັນດາແຂວງທ່ີຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກິດຈະກຳ  
ການເກັບກູ້ເນື້ອທີ ່
 

ຊຽງຂວາງ: 1,880,008 ຕະລາງແມັດ, ທີ່ບ້ານ ຫ້ວຍຊາຍ,
ບ້ານ ໂພນໄຊ, ບ້ານ ໂພນສະຫວັນ, ເທີນຫີນບູນ, ນ້ໍາວີ
ແຂວງ ສາລະວັນ: ໂພນຫີນ ແລະ ໂພນເຂັມ

 
 

 
 
ວຽກງານການເງິນ
ຕາຕະລາງ 2: ການໃຊ້ຈ່າຍ ຂອງ ບ/ສ ມິນເຊີດ-2009 (ໂດລາສາຫະລັດ)

ລາຍການ ຈຳນວນເງິນ (ໂດລາສາຫະລັດ)  
ມູນຄ່າບຸກຄະລາກອນ 240,160.00  
ມູນຄ່າການປະຕິບັດງານ 160,275.00  
ມູນຄ່າການປະຕິບັດງານພິເສດ ບ່ໍມີຂ້ໍມູນ  
ອຸປະກອນ-ຊັບສິນຄົງທີ່  10,079.00  
ອຸປະກອນ-ຊັບສິນບໍ່ຄົງທ່ີ  43,357.00  

ລວມທັງໝົດ 453,871.00  
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ບ/ສ ແອັມແອັມຈີ/ລ້ານຊ້າງມີເນໂຣນລາວ ເຊໂປນ

http://www.mmgroupltd.com/

ບ/ສ ແອັມແອັມຈີ ເປັນເຈົ້າຂອງຫຼັກຊັບ ແລະ ປະຕິບັດງານຂຸດ 
ຄົ້ນບໍ່ແຮ່ລະດັບໂລກ, ໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ການສຳຫຼວດ 
ສະໜາມຕ່າງໆ. ບ/ສ ແອັມແອັມຈີ ເປັບຜູ້ຜະລິດຊືນລາຍໃຫຍ ່
ລະດັບສອງຂອງໂລກ, ເຊັ່ນດຽວກັບການຜະລິດທອງ, ກົ່ວ, ຄຳ 
ແລະ ເງິນ.

ກິດຈະກຳ ໃນປີ 2009
ກິດຈະກຳການເກັບກູ້ ລບຕ ເພ່ືອສະໜັບສະໜູນ ບ/ສ ແອັມແອັມ 
ຈີ ໄດ້ມິດງຽບລົງກວ່າປີກ່ອນໆ ຍ້ອນການກະທົບໂດຍກົງຈາກ 
ວິກິດການເສດຖະກິດໂລກ ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນ ຕົ້ນປີ 2009.  

ໂດຍທົວ່ໄປ, ກິດຈະກຳການເກັບກູ້ ລບຕ ແມ່ນເພືອ່ສະໜັບ 
ສະໜູນການປະຕິບັດງານຂຸດຄົນ້ບໍແ່ຮ່ ໃນງວດ 1, 2 ແລະ 
ງວດ 3 ເທົ່ານັ້ນ.ໃນງວດ 4 ກິດຈະກຳການເກັບກູ ້ລບຕ ໄດ້ 
ເພີມ້ຂຶນ້ຢ່າງໄວເພືອ່ສະໜັບສະໜູນການສຳຫຼວດ, ການຂຸດ 
ຄົ້ນ, ການກໍ່ສ້າງ, ໂຄງການຂະຫຍາຍໂຮງງານຜະລິດທອງ, 
ພ້ອມທັງໂຄງການຕິດຕັ້ງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງ 115 ກິໂລວັດ 
ຄືນໃໝ່.

ຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດໄດ້ເພ້ີມຂ້ຶນຢ່າງຈະແຈ້ງພາຍຫັຼງ 
ລະດູຝົນ, ຊຶ່ງຜະລິດຕະພາບທັງໝົດຕໍ່ປີ ຄືດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ຕາຕະລາງ 1: ຜົນໄດ້ຮັບ ຂອງ ບ/ສ ແອັມແອັມຈີ-ປີ 2009

 

ການເກັບກູ້ເນ້ືອທ່ີ 
ກິດຈະກຳ ເຮັກຕາ 
ການຖາງປ່າ  218  
ການກວດຕ້ືນ (0-25 ຊັງຕີແມັດ)  144  
ການກວດເລິກ (0.25-14 ແມັດ) 252  
ລວມທັງໝົດເນ້ືອທ່ີໆໄດ້ເກັບກູ້ 396  

ລບຕ ທ່ີຖືກທຳລາຍ 
ປະເພດ ຈຳນວນ 
ບົມໃຫຍ່ 3 
ບົມບີ  140  

ອ່ືນໆ  630  
ລວມທັງໝົດ 773  

ຜົນສຳເລັດໃນປີ2009
ບ/ສ ແອັມແອັມຈີ ໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນກິດຈະກຳ 
ເກັບກູ້ ລບຕ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການປະຕິບັດງານຂອງຕົນ 
ເອງ ໃນປີ 2009, ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ໃຊ້ບໍລິການຈາກຄູ່ສັນຍາເປັນ 
16 ປີແລ້ວ.

ບ/ສ ແອັມແອັມຈີ ຍັງສືບຕໍ່ເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ລັດຖະ 
ບານລາວ, ພ້ອມທັງການເພີມ້ຂີດຄວາມສາມາດຂອງຊຸມຊົນ 
ທ້ອງຖິ ່ນ ໂດຍໄດ້ຝຶກອົບຮົບ ເພື ່ອຍົກທັກສະການເກັບກູ ້- 
ທຳລາຍ ລບຕ ລະດັບ 3 ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຈຳນວນໜຶ່ງ, ຊຶ່ງ 
ສອດຄ່ອງກັບບັນດາມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ເພືອ່ກິດຈະການ 
ແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ/ລະເບີດຝັງດິນ.

ສິງ່ທັນສະໄໝ ແລະ ສຳຄັນຍິງ່ ຄື: ບ/ສ ແອັມແອັມຈີ ໄດ້ສ້າງ 
ສະໜາມຈຳລອງການຕົກຄ້າງດ້ວຍລະເບີດປອດໄພຊະນິດ 
ຕ່າງໆທີຖ່ືກຖົມດິນໄວ້ໃນຄວາມເລິກ ແລະ ມູມງ່ຽງອັນແຕກ 
ຕ່າງກັນ, ເພື່ອເປົ້າໝາຍການທົດສອບເບິ່ງສະມັດຕະພາບຂອງ 
ເຄື່ອງກວດປະເພດຕ່າງໆ.

ສ່ິງທ້າທາຍ ແລະ/ຫືຼ ໂອກາດຕ່າງໆ ໃນປີ 2010
ປາສະຈາກຄວາມເຈັບປວດ ແລະ ປອດອຸປະຕິເຫດ  J

ເຖິງແກ່ຄວາມຕາຍ

ການຢັ້ງຢືນຮັບຮອງແບບ AS4801  J

ເພີ້ມຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ພະນັກງານລາວ; ລວມທັງ  J

ການຝຶກອົບຮົມພາຍໃນສຳລັບນັກເກັບກູ້ບທຳລາຍ 
ລະດັບ 2, 3 ແລະ 4, ການຝຶກອົບຮົມພາຍໃນດ້ານ 
ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວທາງພູມີສາດ, ພ້ອມທັງການຝືກ 
ອົບຮົມດ້ານຟີຊິກທໍລະນີ ຢູ່ຕ່າງປະເທດດ້ວຍ.

ສືບຕໍ່ພັດທະນາຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈໃນຄວາມ  J

ສາມາດກວດເລິກຂອງເຄື່ອງກວດລະເບີດ.

ສືບຕໍ່ດຳເນີນງານ ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ການສ້າງບໍລິສັດລຸ້ນ  J

ໃໝ່ດ້ານແຮ່ ແລະ ໂລຫະໃນລະດັບນຳໜ້າໂລກ. 

ການປະຕິບັດງານໂດຍຢຶດຖືຄຸນຄ່າໃນຄວາມນັບຖື,  J

ສັດສື່, ກິດຈະການ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບ.
ຕາຕະລາງ 2: ການປະຕິບັດງານ ຂອງ ບ/ສ ແອັມແອັມຈີ ຕາມພູມີປະເທດ

ກິດຈະກຳ ບັນດາແຂວງທ່ີຈັດຕັງປະຕິບັດກິດຈະກຳ  
ການເກັບກູ້ເນ້ືອທ່ີ ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຄຳມ່ວນ

ວຽກງານການເງິນ
ຕາຕະລາງ 3: ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງ ບ/ສ ແອັມແອັມຈີ-ປີ 2009 (ໂດລາສາຫະລັດ)

ລາຍການ ຈຳນວນເງິນ (ໂດລາສາຫະລັດ) 
ລວມທັງໝົດ 2,306,485  
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ບ/ສ ເກັບກູ້ເຟີນິກສ໌ ຈຳກັດ (ພີຊີແອັນລ໌)

http://www.phoenixclearanceltd.com/

ກິດຈະກຳ ໃນປີ 2009

ນາກາຍ/ອຸດົມສຸກ, ແຂວງ ຄຳມ່ວນ: ການປະຕິບັດງານ  J

ເກັບກູ້ ລບຕ ແບບມາດຕະຖານໄດ້ 300,000 ຕະລາງ 
ແມັດ; ໄດ້ທຳລາຍ 1,600 ລບຕ.

ແຂວງ ຄຳມ່ວນ: ການປະຕິບັດງານເກັບກູ້ເນື້ອທີ່ ລບຕ  J

200,000 ຕະລາງແມັດ. 

ເມືອງ ຄຳເກີດ, ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ: ການປະຕິບັດງານ  J

ເກັບກູ້ ລບຕ ແບບມາດຕະຖານໄດ້ 300,000 ຕະລາງ 
ແມັດ; ໄດ້ທຳລາຍ 116 ລບຕ.

ບໍລິຄຳໄຊ: ການປະຕິບັດງານເກັບກູ້ ລບຕ ແບບມາດ  J

ຕະຖານໄດ້ 300,000 ແລະ ໄດ້ທຳລາຍ 23 ລບຕ.

ເມືອງ ພູກູດ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ: ກວດກູ້ສະໜາມລະ  J

ເບີດຝັງດິນ ໃນເນື້ອທີ່ 30,000 ຕະລາງແມັດ; ເກັບກູ້ 
ເນື້ອທີ່ອອ້ມແອ້ມ 120,000 ຕະລາງແມັດ; ໄດ້ທຳລາຍ 
ລະເບີດຝັງດິນ 90 ກັບ ແລະ 124 ລບຕ.

ເມືອງ ພູກູດ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ: ເກັບກູ້ ລບຕ ແບບ  J

ມາດຕະຖານໄດ້ 120,000 ຕະລາງແມັດ; ໄດ້ທຳລາຍ 
172 ລບຕ.

ທີມງານເພືອ່ຕອບຮັບການຮ້ອງຂໍຈາກເມືອງ ນາກາຍ,  J

ແຂວງ ຄຳມ່ວນ: (16 ບ້ານ) 832 ບ້ານທີ່ຢ້ຽມຢາມ; 
ໄດ້ທຳລາຍ 847 ລບຕ. 

ເມືອງ ຄຳເກີດ, ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ: ເກັບກູ້ ລບຕ ໃນບໍລ ິ J

ເວນເນືອ້ທີໂ່ຮງຮຽນບ້ານ ໂຄກໄຮ 50,000 ຕະລາງ 
ແມັດ; ໄດ້ທຳລາຍ 23 ລບຕ. 

ຜົນສຳເລັດ ໃນປີ 2009
ບັນຍາກາດເສດຖະກິດທີ່ບໍ່ເອື້ອອຳນວຍໃນປີ 2008-2009 
ໄດ້ພາໃຫ້ລູກຄ້າຫຼາຍລາຍໄດ້ໂຈະການປະຕິບັດແຜນການ, 
ຊຶ່ງເປັນຜົນກະທົບໃສ່ກິດຈະການຂອງ ພີຊີແອັນລ໌ ທີ່ໄດ້ເຊັນ 
ສັນຍາໃນປີນັນ້. ແຕ່ວ່າ, ພີຊີແອັນລ໌ ຍັງພະຍາຍາມປະຕິບັດ 
ສັນຍາໃຫ້ຄົບຖ້ວນໂດຍໄດ້ກວດກູ້ເນື້ອທີ່ 1,402,000 ຕະລາງ 
ແມັດ ທີ່ຕົກຄ້າງດ້ວຍ ລບຕ ແລະ ສະໜາມລະເບີດຝັງດິນ; 
ໄດ້ທຳລາຍ 2,781 ລບຕ ໂດຍປາສະຈາກເຫດການ ຫຼ ືອຸປະ 
ຕິເຫດໃດໆ.

ການສຶກສາກໍລະນີ ໃນປີ 2009
ການເກັບກູ້ເຂດເນື້ອທີ່ໂຮງຮຽນບ້ານ ໂຄໄຫ (ເມືອງ ຄຳເກີດ)- 
ໃນຂະນະທີ່ປະຕິບັດວຽກງານໃຫ້ລູກຄ້າລາຍໜຶ່ງທີ່ເມືອງ ຄຳ 

ເກີດ, ພະນັກງານຂອງບ/ສ ພີຊີແອັນລ໌ ໄດ້ພົບກັບຫົວໜ້າໂຮງ 
ຮຽນບ້ານ ໂຄໄຫ ທີ່ໄດ້ບອກວ່າເຄີຍມີເດັກນ້ອຍຕາຍຍ້ອນອຸ 
ປະຕິເຫດລະເບີດທີເ່ກີດຂຶ້ນໃນບໍລິເວນໄກ້ໆໂຮງຮຽນໃນ 2-3 
ປີຜ່ານມານີ້, ລາວໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄະນະໜ່ວຍງານມາເກັບກູ້ 
ພາຍໃນເດີ່ນບໍລິເວນໂຮງຮຽນ.

ຄຳຮ້ອງຖືກສົ່ງເຖິງຫ້ອງການໃຫຍ່ຂອງ ພີຊີແອັນລ໌ ທີ່ໄດ້ຕິດຕໍ່ 
ກັບກຸ່ມຜູ້ອາວຸໂສອົດສ໌ຕຣາເລຍ ຂອງອົງການ ມີວັກ (MIVAC 
Trust) ທີ່ໄດ້ລະດົມທຶນເພື່ອໃຫ້ ພີຊີແອັນ ສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງ, 
ສ່ວນສິ່ງທີຍ່ັງຂາດນັນ້ຖືກແກ້ໄຂໂດຍການປະກອບສ່ວນທີບໍ່່ 
ເປັນເງິນດ້ວຍການຈັດການບໍລິຫານ ພີຊີແອັນລ໌.

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 11 ກັນຍາ ຫາ 14 ກັນຍາ 2009, ຄະນະ 
ໜ່ວຍງານຂອງ ພີຊີແອັນລ໌ ໄດ້ດຳເນີນການເກັບກູ້ເນື້ອທີ່ ລບຕ 
ໃນ 5 ເຮັກຕາພາຍໃນ ແລະ ອ້ອມໆເດີນ່ໂຮງຮຽນ ໂຄໄຫ. 
ໃນນັ້ນໄດ້ເກັບກູ້ສຳເລັດເດີ່ນໂຮງຮຽນ, ບໍລິເວນຫໍພັກ, ເນື້ອທີ ່
ເຮັດສວນ ແລະ ໄດ້ທຳລາຍ 44 ລບຕ ດ້ວຍ. 

ນອກນັນ້, ຄະນະໜ່ວຍງານຍັງໄດ້ດຳເນີນການສຳຫຼວດຂັນ້ 1 
ໃນເຂດອອ້ມໆໂຮງຮຽນ, ພ້ອມທັງໄດ້ພິຈາລະນາວ່າ ບໍລິເວນ 
ໄຮ່ນາຂອງຊຸມຊົນ ແມ່ນມີສານພິດຕົກຄ້າງ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ໃນວັນທີ 14 ກັນຍາ 2009, ລະເບີດໄດ້ແຕກຂຶ້ນເປັນຄັ້ງສຸດ 
ທ້າຍ, ການເກັບກູເ້ນືອ້ທີ່ໄດ້ສຳເລັດ ແລະ ຈັດການມອບຮັບ 
ສະໜາມຄືນໃຫ້ບ້ານຢ່າງເປັນທາງການ.ທ້ັງໆທ່ີຕາມແຜນການ 
ແມ່ນຈະປົດປ່ອຍເຂດເນື້ອທີ່ດິນນາຄືນໃຫ້ຊຸມຊົນເພື່ອການ 
ນຳໃຊ້ ໃນຕົ້ນປີ 2010. ໂຄງການນີ້ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນການຮ່ວມມື 
ທີ່ດີລະຫວ່າງ ພີຊີແອັນລ໌, ບໍລິສັດທຸລະກິດ ແລະ ອົງການປະ 
ຕິບັດງານແບບມະນຸດສະທຳ, ຊຶ່ງທັງສອງໄດ້ປະກອບສ່ວນ 
ເພື່ອຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍອັນມີຄຸນຄ່າສູງສົ່ງ.

ຕົວຈູດລະເບີດ ນາປາມແອັມ 23
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ລູກປືນໃຫຍ່ 20 ມມ ຍິງຈາກຍົນ

ເຄື່ອງໝາຍສະໜາມຂອງ ບ/ສ ພີຊີແອັນລ໌ ຢູ່ໂຮງຮຽນ ໂຄໄຫ

ເຄື່ອງໝາຍ ບ/ສ ພີຊີແອັນລ໌ ທີ່ບໍລິເວນໂຮງຮຽນ ໂຄໄຫ

ພະນັກງານ ບ/ສ ພີຊີແອັນລ໌ ທີ່ໂຮງຮຽນ ໂຄໄຫ

ສ່ິງທ້າທາຍ ແລະ/ຫືຼ ໂອກາດຕ່າງໆ ໃນປີ 2010
ສິ່ງທ້າທາຍໃຫຍ່ອັນໜຶ່ງດຽວທີ່ ບ/ສ ພີຊີແອັນລ໌ ກຳລັງປະເຊີນ 
ໜ້າ, ເຊັ່ນດຽວກັບຄູ່ສັນຍາການເກັບກູ້ ລບຕ ແບບທຸລະກິດໃນ 
ສປປ ລາວ, ຄືຄວາມບໍ່ເຕັມໃຈຂອງຄະນະໂຄງການພັດທະນາ 
ໃນການເກັບກູ້ ລບຕ ເມື່ອໄດ້ຮູ້ມູນຄ່າການເກັບກູ້. 

ໂຄງການພັດທະນາປ່າໄມ້ຈຳນວນໜຶ່ງ ທີ່ກຳລັງດຳເນີນງານ 
ໃນເຂດເນື້ອທີ່ຕ່າງໆທີ່ຕົກຄ້າງດ້ວຍ ລບຕ, ຊຶ່ງບັນດາຜູ້ຈັດ 
ການໂຄງການຮູ້ດີວ່າ ພະນັກງານຂອງພວກເຂົາສ່ຽງໄພອັນຕະ 
ລາຍ. ເປັນໜ້າເສຍດາຍ, ການປະຕິບັດດຳລັດນາຍົກລັດຖະ 
ມົນຕີ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດຂອງ 
ຄຄຊ, ພ້ອມທັງບັນດາຫຼັກການສິດທິພື້ນຖານດ້ານມະນຸດ 
ສະທຳຂອງ ສປຊ (ສິດທິໃນຄວາມປອດໄພຢູບ່່ອນເຮັດວຽກ, 

ກ່າວໃນມາດຕາ 7 ຂໍ້ຕົກລົງສາກົນດ້ານສິດທິທາງເສດຖະກິດ- 
ສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທຳ) ຖືກປະຕິບັດຢ່າງບໍເຂັມ້ງວດ. ສິງ່ 
ນີ້ພາໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດທີ່ປະສົງຢາກດຳເນີນງານພາຍໃນເຂດ 
ພື້ນທີ່ຕົກຄ້າງດ້ວຍ ລບຕ, ບໍ່ສົນໃຈໃນກິດຈະກຳເກັບກູ້ ລບຕ 
ແຕ່ຢ່າງໃດ. ຕາບໃດຫາກບໍແ່ກ້ໄຂບັນຫານີ,້ ຂະແໜງກິດຈະ 
ການ ລບຕ/ລະເບີດຝັງດິນ ກໍຈະຍັງພົບຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ກັບບັນດາ 
ອົງການປະຕິບັດງານແບບທຸລະກິດ. 

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂອງ ອົງການຮ່ວມພາຄີ  
ຫຼື ລູກຄ້າ
ບໍ່ມີການປະຊາສຳພັນ N/A ‘‘not public information”

ຕາຕະລາງ 1: ການປະຕິບັດງານ ຂອງ ບ/ສ ພີຊີແອັນລ໌ ຕາມພູມີປະເທດ

ກິດຈະກຳ ບັນດາແຂວງ ທ່ີຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກິດຈະກຳ
່ທີອ້ນືເດຂເ້ກູບກັເນາກ ງາວຂງຽຊ ,ຊໄຳຄລິບໍ ,ນວມ່ຳຄ

ະ ການທຳລາຍເຄື່ອນທ່ີລແດ ວຼຫຳສນາກ ,ງລັາທ່ :ນວມ່ຳຄງວຂແ ຍາການງອມືເ ນໃຍາພນາບ້າດນບັ
,ຕ້ໃຍາການ ນ,ຽນນ້ໍາ ,າມບສົ,ຍຮເບສົ ,ນຽພບສົ ,ວບົງອໜ

,ງັວຫະສນພໂ,ກປແາປ່ນພໂ,ກສຸມດົອຸ ,ອືໜເຍາການ
.ວບົງອໜ ,ນກ່ແນອຂນອດ ,ນອອບສົ

ວຽກງານການເງິນ
ຕາຕະລາງ 2: ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງ ບ/ສ ພີຊີແອັນລ໌-ປີ 2009 (ໂດລາສາຫະລັດ)

ລາຍການ ຈຳນວນເງິນ (ໂດລາສາຫະລັດ) 
ລາຍຮັບ  336,000  
ລາຍຈ່າຍ 278,000  
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ເອກະສານຄັດຕິດ 1

ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ການເກືອດຫ້າມ ລະເບີດບົມບີ

ສົນທິສັນຍາ ບັນຍັດການເກືອດຫ້າມ ຫຼື ຕ້ານການກະທຳຫຍັງແດ່?
ສົນທິສັນຍາເກືອດຫ້າມ ການນຳໃຊ້, ການຜະລິດ, ການພັດທະນາ,
ການຄອບຄອງໄວ້, ການເກັບໄວ້ໃນຄັງສາງ ແລະ ການໂອນຍ້າຍ
ລະເບີດບົມບີ. ìຕາມຄຳນິຍາມຂອງສົນທິສັນຍາ, ລະເບີດກະປາງ ຫຼື
ລະເບີດບົມບີî ແມ່ນອາວຸດສະນິດໜຶ່ງ ທີ່ຖືກອອກແບບເພື່ອຫວ່ານ
ຢາຍ ຫຼື ສົ່ງປ່ອຍ ບັນດາລູກລະເບີດນ້ອຍ (ບົມບີ).

ບັນດາຂໍ້ຍົກເວັ້ນມີຫຍັງແດ່?
ສົນທິສັນຍາ ບໍ່ຫ້າມລະເບີດກະປາງ ທີ່ບໍ່ໄດ້ບັນຈຸລະເບີດແຮງສູງ ຫຼື 
ບັນຈຸລະເບີດ ໃນຈຳນວນຕໍ່າກວ່າ 10 ໜ່ວຍ, ໃນນັ້ນ ແຕ່ລະໜ່ວຍ
ລະເບີດຕ້ອງໜັກຕໍ່າກວ່າ 4 ກິໂລກະລາມ, ສາມາດຖືກກວດພົບໄດ້ 
ແລະ ກ່ຽວພັນກັບເປົ້າໝາຍໜຶ່ງດຽວ, ພ້ອມທັງປະກອບດ້ວຍກົນໄກ
ທຳລາຍຕົນເອງ ທາງອີເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ລະງັບຜົນກະຕຸ້ນໃນຕົວ.
ສົນທິສັນຍາ ບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ ສຳລັບບັນດາ ລະເບີດຝັງດິນ ສັງຫານ
ບຸກຄົນ (ມິນ) ສົນທິສັນຍາຫ້າມບັນດາລັດພາຄີໃນການຊ່ວຍເຫຼືອ, 
ຊຸກຍູ້ ຫືຼ ຊັກຊວນຜູ້ໃດໆໃຫ້ຕ້ັງໜ້າເຂ້ົາໃນກິດຈະກຳທ່ີຖກືເກືອດຫ້າມ
ໂດຍສົນທິສັນຍາສະບັບນີ້. ແຕ່ວ່າ, ສົນທິສັນຍາກ່າວຢ້ຳວ່າ ບໍ່ຫ້າມ
ບັນດາລັດພາຄີໃນການຮ່ວມມືທາງການທະຫານ ແລະ ການປະຕິ
ບັດງານຮ່ວມກັບບັນດາລັດທ່ີບໍເ່ປັນພາຄີ ຂອງສົນທິສັນຍາ ທ່ີອາດຈະ
ເຂົ້າໃນບັນດາກິດຈະກຳທີ່ຕ້ອງຫ້າມ ສຳລັບລັດພາຄີ.

ຂ້ໍຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການກ່ຽວກັບ ການເກັບລະເບີດກະປາງ ໄວ້ໃນຄັງສາງ
ມີຫຍັງແດ່?
ສົນທິສັນຍາ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ແຕ່ລະລັດພາຄີ ຕັດສິນໃຈໃນການທຳລາຍ
ກອງສະສົມລະເບີດກະປາງ ພາຍໃນໄລຍະ 8 ປີ ທີ່ສົນທິສັນຍາມີຜົນ
ບັງຄັບໃຊ້ ສຳລັບລັດພາຄີນັ້ນ, ບັນດາລັດພາຄີອາດຈະເກັບຮັກສາ
ລະເບີດກະປາງໄວ້ໃນຈຳນວນຕໍ່າສຸດ ìທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນແທ້ໆî ເພື່ອ
ຈຸດປະສົງໃນການຝຶກອົບຮົມ.

ສຳລັບກິດຈະການເກັບກູ້ ສົນທິສັນຍາ ອະນຸຍາດໃຫ້ປະຕິບັດສຳເລັດ
ພາຍໃນໄລຍະຈັກປີ?
ສົນທິສັນຍາ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ແຕ່ລະລັດພາຄີ ເກັບກູ້ເຂດພື້ນທີ່ກະທົບທັງ
ໝົດທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ສິດອຳນາດ ຫຼື ການກວດກາຂອງຕົນ ໃຫ້ສຳເລັດ
ໂດຍໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 10 ປີ ຫຼັງຈາກສົນທິສັນຍາ
ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ສຳລັບລັດພາຄີນັ້ນ. ສຳລັບບັນດາລັດທີ່ບໍ່ສາມາດ
ດຳເນີນການເກັບກູ້ ແລະ ທຳລາຍລະເບີດກະປາງໄດ້ທງັໝົດພາຍໃນ
ກຳນົດເວລາ, ພວກເຂົາສາມາດຮ້ອງຂໍການຂະຫຍາຍເວລາຕື່ມອີກ 
5 ປີ. ແຕ່ສາມາດອະນຸມັດການຂະຫຍາຍເວລາໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍຄັ້ງຕາມ
ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງບັນດາລັດພາຄີ ທີ່ຖືກກະທົບຢ່າງໝັກ
ໜ່ວງ ຈາກລະເບີດກະປາງ.

ສົນທິສັນຍາ ຈະສະໜອງຫຍັງແດ່ ສຳລັບການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຈັດ
ຕ້ັງປະຕິບດັ, ກວດກາຕິດຕາມພ້ອມ ທັງຮັບປະກັນການປະຕິບດັຕາມ
ຂໍ້ບັງຄັບຂອງສົນທິສັນຍາ?
ສົນທິສັນຍາ ຈະສະໜອງໃຫ້ແຕ່ລະລັດພາຄີ ມີສິດທິໃນການສັນຫາ
ແລະ ຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອ ເພ່ືອການປະຕິບດັບັນດາຂ້ໍບງັຄັບຂອງສົນທິ

ສັນຍາຢ່າງຄົບຖວ້ນ. ສົນທິສັນຍາ ຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ແຕ່ລະລັດພາຄີ ìທ່ີ
ຢູ່ໃນຖານະເຮັດໄດ້î ສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອ ໃນການເກັບກູ້ລະເບີດ,
ປູກຈິດສຳນຶກຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ, ທຳລາຍຄັງສາງລະເບີດ ພ້ອມທັງການ
ປີ່ນປົວ, ການຟື້ນຟູ ແລະ ການເຊື່ອມສານທາງສັງຄົມໃຫ້ຜູ້ຖືກເຄາະ
ຮ້າຍຈາກລະເບີດກະປາງ.

ສົນທິສັນຍາ ຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ແຕ່ລະລັດພາຄີເຮັດບົດລາຍງານປະຈຳ
ປີແບບໂປ່ງໃສ ກ່ຽວກັບຈຳນວນ ແລະ ປະເພດຂອງຄັງສາງລະເບີດ
ກະປາງ, ສະຖານະຂອງການທຳລາຍຄັງສາງ, ເຂດພ້ືນທ່ີການຕົກຄ້າງ
ຂອງລະເບີດກະປາງ, ພ້ອມທັງສະຖານະຂອງບັນດາແຜນງານການ
ເກັບກູ້.

ສົນທິສັນຍາ ຮຽກຮ້ອງຫຍັງແດ່ ຕໍ່ບັນດາລັດພາຄີ ກ່ຽວກັບການຊ່ວຍ
ເຫຼືອ ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ?
ສົນທິສັນຍາ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດພາຄີຕ້ອງພະຍາຍາມເກັບກຳຂໍ້ມູນອັນ
ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ກ່ຽວກັບການເກີດອຸປະຕິເຫດຈາກລະເບີດກະປາງ, 
ປະເມີນຄວາມຕ້ອງການຂອງບັນດາຜູ້ຖກືເຄາະຮ້າຍ, ພັດທະນາ ແລະ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ 
ພ້ອມທັງລະດົມທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອສາມາດຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດບັນດາແຜນງານ ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ.

ເມື່ອໃດສົນທິສັນຍານີ້ ຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້?
ສົນທິສັນຍາ ບັນຍັດວ່າ ຈະກາຍເປັນກົດໝາຍຂໍ້ຜູກພັນທາງສາກົນ
ສຳລັບບັນດາລັດພາຄີ ຫົກເດືອນ ຫັຼງຈາກ ລັດທີ 30 ໃຫ້ສັດຕະຍະບັນ
ຫຼື ເຂົ້າຮ່ວມ. ສົນທິສັນຍາ ຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ສຳລັບລັດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ
ແລ້ວຫົວເດືອນ ຫຼັງຈາກ ການເຂົ້າຮ່ວມ ຫຼື ໃຫ້ສັດຕະຍະບັນ.

ສົນທິສັນຍາ ສະເໜີກຳນົດເວລາ ຂອງກອງປະຊຸມຕ່າງໆ ຫືຼບໍ?່ ມູນຄ່າ
ໃຊ້ຈ່າຍ ສຳລັບກອງປະຊຸມເຫຼົ່ານັ້ນ ເປັນແນວໃດ?
ໃນສົນທິສັນຍາ ໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ ຈະຕ້ອງມີ ກອງປະຊຸມປະຈຳປີຂອງ
ບັນດາລັດພາຄີ ຈົນກວ່າຈະເຖິງກອງປະຊຸມທົບທວນຄັ້ງທີໜຶ່ງ; ກອງ
ປະຊຸມທົບທວນຄັ້ງທີໜຶ່ງຈະຕ້ອງຖືກຈັດຂຶ້ນໃນຫ້າປີ ພາຍຫຼັງທີ່ສົນທິ
ສັນຍາມີຜົນບັງຄັບໃຊ.້ ເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ຈະຮຽກ
ປະຊຸມລັດພາຄີຄ້ັງທີໜຶງ່ ພາຍໃນໜ່ຶງປີ ທ່ີສນົທິສັນຍາມີຜົນບັງຄັບໃຊ້.
ມູນຄ່າໃຊ້ຈາ່ຍ ຂອງບັນດາກອງປະຊຸມເຫ່ົຼານ້ັນ ເປັນພາລະຂອງບັນດາ
ລັດພາຄີເຂົ້າຮ່ວມ ໂດຍອີງຕາມມາດຕາສ່ວນ ທີ່ສະຫະປະຊາຊາດ 
ໄດ້ປະເມີນ ແລະ ດັດປັບຢ່າງເໝາະສົມ. ມີແຕ່ບັນດາລັດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ
ກອງປະຊຸມເຫ່ົຼານ້ັນ ຂອງສົນທີສນັຍາຈ່າຍສຳລັບກອງປະຊຸມ; ບັນດາ
ລັດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມ
ສາມາດໃນການຈ່າຍໄດ້ຂອງພວກເຂົາ.

ບັນດາລັດພາຄີ ຈະຍິນດີຮັບເອົາບັນດາຂໍ້ບັງຄັບ ໃນສົນທິສັນຍາ 
ຢ່າງເປັນທາງການແບບໃດ?
ສົນທິສັນຍາ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມລົງນາມ ໃນວັນທີ 3 ທັນວາ 2008
ແລະ ຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ຫຼັງຈາກລັດທີ 30 ໄດ້ໃຫ້ສັດຕະນະບັນ ໃນ
ສົນທິສັນຍາ. ໃນທ້າຍເດືອນ ເມສາ 2009, 96 ປະເທດໄດ້ລົງນາມ
ແລະ 5 ປະເທດໄດ້ໃຫ້ສັດຕະຍະບັນ.
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ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ສິດທິ ຂອງຄົນພິການ

ສົນທິສັນຍາມີຈຸດປະສົງຫັຍງແດ່?

ຈຸດປະສົງຂອງສົນທິສັນຍາແມ່ນເພື່ອສົ່ງເສີມ, ປົກປ້ອງ ແລະ ຮັບປະ
ກັນ ການໃຊ້ສິດທິມະນຸດ ແລະ ອິດສະຫຼະພາບອັນພື້ນຖານຢ່າງເຕັມ
ສ່ວນ ແລະ ເທ່ົາທຽມກັນ, ໃຫ້ແກ່ຄົນພິການທັງໝົດ, ພ້ອມທັງສ່ົງເສີມ
ການນັບຖືກຽດສັກສີ ຂອງພວກເຂົາດ້ວຍ.

ບັນດາຄົນພິການປະກອບດ້ວຍ ຜູ້ທີ່ມີອາການເຊື່ອມເສຍແບບຍາວ
ນານທາງກາຍ, ສະໜອງ, ສະຕິປັນຍາ ຫຼື ຄວາມຮູ້ສຶກ, ຊຶ່ງມີປະຕິ
ສຳພັນ ກັບອຸປະສັກການມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນສັງຄົມຢ່າງເຕັມສວ່ນ ແລະ
ມີປະສິດທິພາບ ບົນພື້ນຖານຄວາມສະເໝີພາບກັບຄົນອື່ນໆ.

ທາດແທ້ອັນສຳຄັນ ຂອງສົນທິສັນຍາ ມີຫຍັງແດ່?

ສົນທິສັນຍາມີ 50 ມາດຕາ, ທີ່ສ່ວນຫຼາຍກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນດາສິດທິ 
ຄົນພິການ ເຊັ່ນວ່າ: ການສຶກສາ, ສຸຂະພາບ, ວຽກງານ, ເງື່ອນໄຂ
ການເປັນຢູ່ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນຫຼາຍດ້ານຂອງການດຳລົງ
ຊີວິດ, ບາງບັນຫາທາງອອກທີ່ເປັນຜົນປະໂຫຍດ ສະເພາະຜູ້ຖືກ
ເຄາະຮ້າຍ ຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ມີດັ່ງນີ້:

 ï ສົນທິສັນຍາກ່ຽວຂ້ອງທຸກປະເພດຂອງການພິການທີ່ສ້າງຄວາມ
  ທຸກທໍລະມານແກ່ບັນດາບຸກຄົນ ໃນທຸກຊົນຊາດ, ເຊື້ອຊາດ, ສີ
  ຜິວ ແລະ ຄວາມເຊື່ອຖື, ໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນ.
 ï ສົນທິສັນຍາ ສະໜອງກອບການສະໜັບສະໜູນອັນກວ້າງໆ ໃຫ້
  ແກ່ບັນດາບຸກຄົນ ໃນການໃຊ້ສິດທິຕ່າງໆ ຂອງພວກເຂົາ.
 ï ຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນທ່ີມຄີວາມຜິດປົກກະຕິທາງການເຄ່ືອນ
  ເໜັງຖືກຮັບຮູ້ແບບພິເສດ, ໂດຍບັນດາຂ້ໍບງັຄັບຂອງສົນທິສນັຍາ
  ເພື່ອສະໜອງເຄື່ອງຊ່ວຍຊູການເຄື່ອນເໜັງ ທີ່ສາມາດຊື້ ແລະ
  ຊອກຫາໄດ້.
 ï ໂດຍເນັ້ນໜັກໃສ່ຄວາມຕ້ອງການ ໃນການກວດພົບອາການແຕ່
  ຫົວທີພ້ອມທັງການກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິ ຫຼື ພິການ.
 ï ຈະຕ້ອງພັດທະນາທັກສະດ້ານວິຊາຊີບ ເພ່ືອຊ່ວຍເຫືຼອຄົນພິການ.
 ï ສົ່ງເສີມການໃຫ້ບໍລິການເຖິງເຂດໄກ້ໆ ເຮືອນຢູ່ຂອງຄົນພິການ
 ï ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາລັດພາຄີ ເກັບກຳຂໍ້ມູນຂ່າວສານກັບຄົນ
  ພິການ
 ï ການຮວ່ມມືສາກົນ ແມ່ນສ່ວນປະກອບອັນຈຳເປັນ, ໂດຍປາສະ
  ຈາກອັກຄະຕິໃດຕ່ໍບນັດາຂ້ໍບງັຄັບຂອງບັນດາປະເທດເຈ້ົາພາບ.

ວຽກງານ ກ່ຽວກັບສົນທິສັນຍາ ດຳເນີນງານແບບໃດ?

ສົນທິສັນຍາ ຢືນຍັນ ແລະ ຮັບປະກັນສິດທິມະນຸດອັນພ້ືນຖານທັງໝົດ
ໃນນາມຄົນພິການ, ພ້ອມທັງ ຄາດຫັວງເຖິງກິດຈະການຕ່າງໆ ເພື່ອ
ບັນລຸຈຸດປະສົງ ແຕ່ໂດຍສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ ຜ່ານນິຕິກຳແຫ່ງຊາດ, ອົງ
ການສະຫະປະຊາຊາດ, ອົງການປະສານງານແຫ່ງຊາດ ຫືຼ ຈຸດພົວພັນ
ຈະຕ້ອງຖືກແຕ່ງຕັ້ງຂື້ນ ເພື່ອການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາ.

ບັນດາປະຊາຊາດ ຈະມີຂ້ໍບງັຄັບໜ່ືງທ່ີຈະຕອ້ງເຮັດບົດລາຍງານການ
ຄືບໜ້າ, ຄັ້ງທີໜຶ່ງພາຍໃນ 2 ປີ ທີ່ສົນທິສັນຍາມີຜົນບັງຄັບໃຊ້, ຈາກ
ນັ້ນ ໃນທຸກ 4 ປີໃດຕໍ່ເທື່ອ.
ສົນທິສນັຍາ ສະເໜີການກຳນົດເວລາ ສຳລັບກອງປະຊຸມຕ່າງໆ ຫືຼບໍ?່
ສົນທິສັນຍາສະເໜີຕາຕະລາງສຳລັບກອງປະຊຸມຕ່າງໆ, ຕາມຂໍ້ບັງ
ຄັບໜຶ່ງຈະຕ້ອງຈັດກອງປະຊຸມຂຶ້ນ ພາຍໃນ 6 ເດືອນ ຫຼັງຈາກມີຜົນ
ບັງຄັບໃຊ້, ຊ່ຶງໄດ້ຈດັຂ້ຶນແລ້ວ ໃນວັນທີ 3 ພະຈິກ 2008 ທ່ີກງຸນິວຢ໋ອກ.
ສປປ ລາວ ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ.

ຈາກນັ້ນ, ໃນທຸກໆ 2 ປີ ກໍ່ຈະຈັດກອງປະຊຸມ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ ກອງປະ
ຊຸມຫາກຕົກລົງ ຈັດລາຍການສັບປ່ຽນອື່ນ.

ສົນທິສັນຍາ ດຳເນີນງານແບບໃດ?
ຄະນະກຳມະການຊ່ຽວຊານສາກົນ ຖືກແຕ່ງຕັ້ງຂື້ນ ເພື່ອດູແລການ
ເຮັດວຽກງານ ກ່ຽວກັບສົນທິສັນຍາ: ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ຄະນະກຳມະການ
ປະກອບດວ້ຍ 12 ສະມາຊິກ ທີ່ໄດ້ຜ່ານການເລືອກເຟັ້ນ ໂດຍ ການ
ເລືອກຕັ້ງໃນກອງປະຊຸມ. ພາຍຫຼັງທີ່ 60 ລັດໄດ້ລົງນາມແລ້ວ, ຄະນະ
ກຳມະການຈະເພີ້ມຂື້ນອີກ 6 ຄົນ. ບັນດາສະມາຊິກໃນຄະນະກຳມະ
ການ ສາມາດດຳລົງຕຳແໜ່ງ ສີ່ ປີ ແລະ ສາມາດຮັບໃຊ້ໃນ ໄລຍະ 2
ສະໃໝ.

ສະຫະປະຊາຊາດ ຈະສະໜອງຫ້ອງການເສນາທິການ ເພື່ອສະໜັບ
ສະໜູນ ຄະນະກຳມະການ.

ຕາຕະລາງ ສຳລັບສົນທິສັນຍາ ເປັນແນວໃດ?
ສົນທິສັນຍາ ໄດ້ເປີດການລົງນາມ ໃນວັນທີ 30 ມີນາ 2007 ແລະ 
ສປປ ລາວ ໄດ້ລົງນາມໃນວັນທີ 15 ມັງກອນ 2008. ສ່ວນສົນທິສັນ
ຍາໄດ້ມີ ຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນວັນທີ 12 ພຶດສະພາ 2008, ໃນໄລຍະນີ້ 
ສປປ ລາວ ຍັງບໍ່ທັນມີຂໍ້ຜູກພັນ ທາງດ້ານນິຕິກຳຢ່າງເຕັມສ່ວນເທື່ອ,
ຈົນກວ່າຈະໃຫ້ສັດຕະຍະບັນໃນສົນທິສັນຍານີ້.

ຕ້ອງການໃຫ້ມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນໃນປະຈຸບັນ ?
ການລົງນາມໃນສົນທິສັນຍາດ່ັງກ່າວ ໄປສູ່ການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ ແລະ
ປະຕິບັດເທື່ອລະກ້າວ, ຕ້ອງມີ ການຜ່ານກົດໝາຍແຫ່ງຊາດ ອັນທີ່
ຕ້ອງມີການປະຕິບັດຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນສົນທິສັນຍາຂອງປະເທດ ທີ່ໄດ້
ລົງນາມໃນສົນທິສັນຍາ.
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ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ການເກືອດຫ້າມ ລະເບີດຝັງດິນ-ສັງຫານບຸກຄົນ

ສົນທິສັນຍາ ບັນຍັດການເກືອດຫ້າມ ຫຼື ຕ້ານການກະທຳຫຍັງ?
ສົນທິສັນຍາ ເກືອດຫ້າມ ການນຳໃຊ້, ການຜະລິດ, ການພັດທະນາ, 
ການຄອບຄອງໄວ້ ແລະ ການໂອນຍ້າຍລະເບີດຝັງດິນສັງຫານບຸກຄົນ.
ຕາມຄຳນິຍາມ ຂອງສົນທິສັນຍາ, ìລະເບີດຝັງດິນ ສັງຫານບຸກຄົນî
ແມ່ນອາວຸດຊະນິດນຶ່ງ ທີ່ຖືກອອກແບບເພື່ອເອົາວາງໃສ່ພື້ນດິນ, ໜ້າ
ດິນ ຫຼື ໄກ້ພື້ນທີ່ ຫຼື ເຂດໜ້າດິນອື່ນ, ເພື່ອໃຫ້ແຕກຂຶ້ນ, ເມື່ອມີຄົນ
ເຂົ້າໄກ້ ຫຼື ສຳພັດ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ໜຶ່ງຄົນ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າຖືກບາດເຈັບ
ຫຼື ລົ້ມຕາຍ.

ສົນທິສັນຍາ ບໍ່ຫ້າມລະເບີດຝັງດິນອື່ນ ທີ່ສັງຫານບຸກຄົນ. ຕົວຢ່າງ,
ບໍ່ຫ້າມລະເບີດຝັງດິນທີ່ແຕກຂຶ້ນ ເມື່ອຍານພາຫະນະລົດ ປະກົດຕົວ,
ເຂົ້າໄກ້ ຫຼື ສຳພັດ (ເຊັ່ນ: ລະເບີດຝັງດິນຕ້ານລົດຫຸ້ມເກາະ) ແລະ
ບໍ່ຫ້າມ ລະເບີດຝັງດິນ ສັງຫານບຸກຄົນ ທີ່ແຕກໂດຍລະບົບບັນຊາ.

ສົນທິສັນຍາ ຫ້າມບັນດາລັດພາຄີ ໃນການຊ່ວຍເຫຼືອ, ຊຸກຍູ້ ຫຼື ຊັກ
ຊວນຜູ້ໃດໆ ໃຫ້ຕ້ັງໜ້າເຂ້ົາ ໃນກິດຈະກຳທ່ີຖກືເກືອດຫ້າມ ໂດຍສົນທິ
ສັນຍາສະບັບນີ.້ ບັນຫານີ້ ກ່ຽວພັນສະເພາະ ກັບການຮ່ວມປະຕິບັດ
ງານຂອງບັນດາລັດພາຄີ ແລະ ບັນດາລັດທ່ີບໍເ່ປັນພາຄີ ໃນພັນທະມິດ
ການທະຫານ.

ສົນທິສັນຍາ ຮຽກຮ້ອງຫຍັງແດ່ ກ່ຽວກັບການສະສົມລະເບີດຝັງດິນ 
ແລະ ສະໜາມລະເບີດຝັງດິນ?
ສົນທິສັນຍາ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ແຕ່ລະລັດພາຄີ ຈັດການທຳລາຍບັນດາ
ລະເບີດຝັງດິນ ສັງຫານບຸກຄົນ ພາຍໃນ 4 ປີ ທີ່ສົນທິສັນຍາມີຜົນ
ບັງຄັບໃຊ້ ສຳລັບລັດພາຄີນັ້ນ. ບັນດາລັດພາຄີອາດຈະເກັບຮັກສາ
ລະເບີດຝັງດິນ ສັງຫານບຸກຄົນໄວ້ຈຳນວນນຶ່ງທີ່ ì ຈະບໍ່ເກີນຈຳນວນ
ຕ່ຳສຸດທີ່ຈຳເປັນແທ້ໆ î ສຳລັບ ì ການພັດທະນາ ແລະ ການຝຶກອົບ
ຮົມ ກ່ຽວກັບການກວດຫາ, ການເກັບກູ້ ຫຼື ເຕັກນິກ ການທຳລາຍ
ລະເບີດຝັງດິນ î ຫຼາຍໆ ລັດພາຄີ ໄດ້ຕົກລົງບໍ່ເກັບຮັກສາລະເບີດ
ຝັງດິນໄວ້ເລີຍ.

ສົນທິສັນຍາ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ແຕ່ລະລັດພາຄີ ຕ້ອງກວດກູ້ ເນື້ອທີ່ທັງໝົດ
ພາຍໃຕ້ສດິອຳນາດທ່ີມກີານຕັດສິນ ຫືຼ ການຄວບຄຸມ ການເກັບຮັກສາ
ລະເບີດຝັງດິນ ì ໄວເທ່ົາທ່ີຈະໄວໄດ້ ຫືຼ ຊ້າສຸດບ່ໍໃຫ້ເກີນພາຍໃນ 10 ປີ
ຫຼັງຈາກສົນທິສັນຍາມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ສຳລັບລັດພາຄີນັ້ນ.î

ສົນທິສັນຍາ ສະໜອງຫຍັງແດ່ ສຳລັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ໃນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດ, ການກວດຕິດຕາມ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການຮັບ
ປະກັນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ບັງຄັບຕ່າງໆ?
ສົນທິສັນຍາ ສະໜອງໃຫ້ແຕ່ລະລັດພາຄີ ມີສິດທິໃນການສັນຫາ ແລະ
ການຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອ ເພ່ືອປະຕິບັດບັນດາຂ້ໍບງັຄັບຂອງສົນທິສນັຍາ
ຢ່າງຄົບຖ້ວນ. ສົນທິສັນຍາ ຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ແຕ່ລະລັດພາຄີ ì ທີ່ຢູ່ໃນ
ຖານະເຮັດໄດ້ î ສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອ. ສົນທິສັນຍາ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້
ແຕ່ລະລັດພາຄີເຮັດບົດລາຍງານປະຈຳປີ ແບບໂປ່ງໃສ ກ່ຽວກັບ

ຄັງສາງ ລະເບີດຝັງດິນສັງຫານບຸກຄົນ ແລະ ສະຖານະພາບຂອງ
ແຜນງານການທຳລາຍຄັງສາງ, ພ້ອມທັງບັນດາ ສະໜາມລະເບີດ
ຝັງດິນດ້ວຍ.

ສົນທິສັນຍາ ຊຸກຍູ້ແຕ່ລະລັດພາຄີໃຫ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນບົນຈິດໃຈການ
ຮ່ວມມື ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ການປະຕິບດັຕາມບັນດາຂ້ໍບງັຄັບສະດວກ.

ນອກຈາກການທຳລາຍຄັງສາງ, ເກັບກູ້ສະໜາມລະເບີດຝັງດິນ, ຢື່ນ
ສະເໜີບົດລາຍງານປະຈຳປີ ແບບໂປ່ງໃສແລ້ວ, ບັນດາລັດພາຄີ ຈະ
ຕ້ອງປະຕິບັດ ບັນດາກິດຈະການອື່ນໆຫຍັງແດ່?
ສົນທິສັນຍາ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ແຕ່ລະລັດພາຄີເອົາ ìມາດຕະການທັງໝົດ
ທາງນິຕິກຳອັນເໝາະສົມ, ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ແລະ ມາດຕະການ
ອ່ືນໆî ເພ່ືອຂັດຂວາງ ແລະ ຍັບຢ້ັງກິດຈະກຳໃດໆທ່ີສນົທີ ສັນຍາຫ້າມ,
ຊຶ່ງໄດ້ລົງມີປະຕິບັດ ໂດຍບັນດາຜູ້ຄົນ ຫຼື ຢູ່ໃນອານາເຂດ ພາຍໃຕ້
ສິດອຳນາດ ແລະ ການ ກວດກາຂອງລັດພາຄີນັ້ນ.

ສົນທິສັນຍາ ສະເໜີກຳນົດເວລາ ຂອງກອງປະຊຸມຕ່າງໆ ຫຼືບໍ່? 
ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ສຳລັບກອງປະຊຸມເຫຼົ່ານັ້ນ ເປັນແນວໃດ?
ສົນທິສັນຍາ ໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ ຈະຕ້ອງມີ ກອງປະຊຸມປະຈຳປີຂອງບັນ
ດາລັດພາຄີ ຈົນກວ່າຈະເຖິງ ກອງປະຊຸມ ທົບທວນຄັ້ງທີ ໜື່ງ; ກອງ
ປະຊຸມທົບທວນຄັ້ງທີໜື່ງ ຈະຕ້ອງຖືກຈັດຂຶ້ນໃນ 5 ປີ ພາຍຫຼັງທີ່ສົນທິ
ສັນຍາ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ.້ ໃນເມື່ອວ່າ ສົນທິສັນຍາໄດ້ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້
ໃນ 1999, ກອງປະຊຸມທົບທວນຈະຕ້ອງໄດ້ຈດັຂ້ຶນໃນ 2004. ມູນຄ່າ
ໃຊ້ຈ່າຍ ທີ່ກ່ຽວພັນກັບບັນດາກອງປະຊຸມເຫຼົ່ານັ້ນ ເປັນພາລະຂອງ
ບັນດາລັດທ່ີເຂ້ົາຮ່ວມ ໂດຍອີງຕາມມາດຕາສ່ວນທ່ີສະຫະປະຊາຊາດ
ໄດ້ປະເມີນ ແລະ ດັດປັບຢ່າງເໝາະສົມ. ມີແຕ່ບັນດາລັດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ
ກອງປະຊຸມເຫ່ົຼານ້ັນຂອງສົນທິສັນຍາຈ່າຍ ສຳລັບກອງປະຊຸມ; ບັນດາ
ລັດທີ່ເຂົ້າ ຮ່ວມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມ
ສາມາດ ໃນການຈ່າຍໄດ້ຂອງພວກເຂົາ.

ບັນດາລັດ ຍັງສາມາດລົງນາມ ໃນສົນທິສັນຍາ ຫຼືບໍ່? ບັນດາລັດ
ຈະຮັບຮອງເອົາບັນດາຂໍ້ບັງຄັບ ຂອງສົນທິສັນຍາ ຢ່າງເປັນທາງ
ການແບບໃດ?

ສົນທິສັນຍາໄດ້ເປີດ ໃຫ້ລົງນາມ ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 3 ທັນວາ 1997 ຈົນ
ກວ່າ ສົນທິສັນຍາມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ໃນວັນທີ 1 ມີນາ 1999. ຕະຫຼອດ
ໄລຍະດັ່ງກ່າວ, ມີລັດຈາກ 133 ປະເທດໄດ້ລົງນາມໃນສົນທິສັນຍາ. 
ບັນດາລັດທີ່ໄດ້ລົງນາມຈະຕ້ອງ ໃຫ້ສັດຕະຍະບັນ ແກ່ສົນທິສັນຍາ. 
ເອກະສານການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ ຫຼື ການເຂົ້າຮ່ວມຈະຕ້ອງຢື່ນເຖິງ
ເລຂາທິການໃຫຍ່ ສະຫະປະຊາຊາດ ໂດຍຜ່ານພະແນກສົນທິສັນຍາ
ຂອງກົມການຫຼຸດຜ່ອນອາວຸດ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ, ກຸງ ນິວຢ໋ອກ. 
ໃນເດືອນ ທັນວາ 2008, ຜູ້ຕາງໜ້າລັດຈາກ 156 ປະເທດໄດ້ຮັບຮອງ
ເອົາເນື້ອຫາຂອງສົນທິສັນຍາ ໂດຍຜ່ານການໃຫ້ສັດຕະຍະບັນ.
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ເອກະສານຄັດຕິດ 4

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ

_______________________________________________

ສຳນັກງານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ           ເລກທີ 061/ນຍ 
       ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 06/03/2009

ດຳລັດ
ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ

ຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄົນພິການ
- ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ສະບັບເລກທີ່ 02/ສພຊ, 
 ລົງວັນທີ 06 ພຶດສະພາ 2003.

- ອີງຕາມໃບສະເໜີຂອງທ່ານ ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, 
 ຜູ້ປະຈຳການ ຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄົນພິການ ສະບັບເລກທີ່ 4257/ຮສສ, 
 ລົງວັນທີ 20 ຕຸລາ 2008.

-  ອີງຕາມ ໃບສະເໜີ ຂອງທ່ານ ລັດຖະມົນຕີ ປະຈຳສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າທະບວງ 
 ການປົກຄອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ ສະບັບເລກທີ່ 143/ທປຄ.ກພລ, 
 ລົງວັນທີ 30 ທັນວາ 2008.

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ ອອກດຳລັດ: 
ໜວດທີ I 

ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ
ມາດຕາ 1: ຈຸດປະສົງ
ດຳລັດສະບັບນີກ້ຳນົດທີຕັ່ງ້, ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ,່ ຂອບເຂດສິດ, ໂຄງປະກອບການ ຈັດຕັງ້ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ຂອງຄະນະ 
ກຳມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄົນພິການ.

ມາດຕາ 2: ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ
ຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄົນພິການຂຽນຫຍໍ ້ “ ຄ.ຊ.ພ.ກ ” ເປັນອົງການຈັດຕັງ້ໜຶ່ງ ຂອງລັດຖະບານ, ມີພາລະບົດບາດຊ່ວຍ 
ລັດຖະບານ ແລະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ພົວພັນປະສານສົມທົບກັບກະຊວງ, ຂະແໜງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ໃນການ ປົກ 
ປ້ອງ, ຄຸ້ມຄອງ, ຊ່ວຍເຫຼືອ, ຟື້ນຟູ, ບຳບັດ ແລະ ພັດທະນາຄົນພິການລາວ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ໜວດທີ II 
ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ

ມາດຕາ 3 : ໜ້າທີ່
 1. ເປັນເຈົ້າການປະສານສົມທົບກັບກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າກະຊວງ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ຂັ້ນສູນກາງ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ ແລະ 
  ນຳສະເໜີລັດຖະບານ ພິຈາລະນາກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການ, ກົນໄກ, ລະບອບລະບຽບ 
  ການຕ່າງໆ ທີ່ມີຕໍ່ຄົນພິການ; ປະສານສົມທົບກັບອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆເຫຼົາ່ນີ້ ຊີ້ນຳ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ພາຍຫຼັງລັດຖະບານຮັບຮອງ 
  ເອົາແລ້ວ.
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 2. ຕິດຕາມ, ແນະນຳ, ຊຸກຍູ້, ກວດກາບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ອົງການຈັດຕັງ້ທາງສັງຄົມ, ການຈັດຕັ້ງເສດຖະກິດ ແລະ 
  ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິນ່ຂັນ້ຕ່າງໆ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ 
  ຄົນພິການ.

 3. ສົມທົບກັບກະຊວງ, ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງຄົນພິການ, ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍ 
  ເຫຼືອ, ຟື້ນຟູບຳບັດ ແລະ ພັດທະນາຄົນພິການລາວ ໃຫ້ນັບມື້ສູງຂື້ນ.

 4. ໂຄສະນາ, ປຸກລະດົມຂົນຂວາຍທົ່ວສັງຄົມ ໃຫ້ຮັບຮູ້ເຖິງສະພາບຄວາມຈຳເປັນ ແລະ ຄວາມມຸ້ງມາດປາດຖະໜາຂອງຄົນພິການ 
  ແຕ່ລະໄລຍະ, ສະເໜີຮຽກຮ້ອງໄປຍັງກະຊວງ ຂະແໜງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຂັ້ນຕ່າງໆ ເພື່ອເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານ 
  ຄົນພິການໃນທົ່ວສັງຄົມ ທີ່ນອນຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ. ການກຳນົດຍຸດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ ຫຼື ການພັດທະ 
  ນາພືນ້ຖານໂຄງລ່າງເຕັກນິກຕ່າງໆ ໃນຂົງເຂດ, ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິນ່ຂອງຕົນ ໃຫ້ຄຳນຶງ ແລະ ຄິດໄລ່ເຖິງຄວາມຫຍຸງ້ 
  ຍາກລຳບາກ ຂອງຄົນພິການປະເພດຕ່າງໆ.

 5. ສົມທົບກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈັດຕັ້ງກິດຈະກຳຕ່າງໆ ຂອງສັງຄົມເພື່ອຄົນພິການ, ໃນນີ້ລວມທັງປຸກລະດົມ, ຂົນຂວາຍ 
  ທຶນຮອນ, ເຄື່ອງຂອງບັນເທົາທຸກ ໃຫ້ແກ່ຄົນພິການໃນການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສຳຄັນຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບຄົນພິການ.

 6. ສະໜອງຂໍມູ້ນ-ຂ່າວສານ ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ, ບັນດາອົງການຈັດຕັງ້ທາງສັງຄົມ ຂອງຄົນພິການ ແລະ ອົງການຈັດຕັງ້ສາກົນຕ່າງໆ, 
  ເກັບກຳສັງລວມ ຄວາມມຸ້ງມາດປາດຖະໜາ, ຄຳສະເໜີຂອງສະມາຄົມ ຫຼື ບຸກຄົນ, ຄົນພິການ ເພື່ອສະເໜີລັດຖະບານ, ນາຍົກ 
  ລັດຖະມົນຕີ ຫຼື ລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າອົງການທຽບເທົ່າ ພິຈາລະນາແກ້ໄຂ.

 7. ພິຈາລະນາປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນ ເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກັບ 
  ການສະເໜີ ຂໍສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມ, ມູນນິທິ, ກອງທືນ ແລະ ອື່ນໆ ກ່ຽວກັບຄົນພິການ; ສ້າງເງື່ອນໄຂ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ 
  ແກ່ ສະມາຄົມມູນນິທິ, ກອງທືນ ແລະ ອື່ນໆ ກ່ຽວກັບຄົນພິການ; ເຄື່ອນໄຫວຖືກຕ້ອງຕາມ ແນວທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບ 
  ກົດໝາຍ ຊຸກຍູ ້ແລະ ເຮັດໃຫ້ສະມາຄົມ, ມຸນນິທິຂອງຄົນພິການ ເຄືອ່ນໄຫວມີປະສິດທິຜົນ, ຊ່ວຍເຫຼືອຊຶ່ງກັນແລະກັນ ແລະ 
  ການປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງສະມາຊິກ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.

 8. ຄົ້ນຄວ້າ ຖະແຫຼງການຮ່ວມ, ສົນທິສັນຍາ, ສັນຍາ, ອານຸສັນຍາ, ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ ຂອງ ພາກພື້ນອາຊຽນ, ອາຊີ-ປາຊີຟິກ, 
  ສາກົນ ແລະ ສະຫະປະຊາຊາດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນສົນທິສັນຍາສາກົນ ເລທີ 159 ວ່າດ້ວຍການຟື້ນຟູວິຊາຊີບ ແລະ ການຈ້າງງານ 
  ຂອງ (ຄົນພິການ) ແລະ ຖະແຫຼງການສະຫະປະຊາຊາດ ຄະນະກຳມະການເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ເພືອ່ອາຊີ-ປາຊີຟິກ “Biwako 
  ວ່າດ້ວຍ ສະຫັດສະວັດໃໝ່ການປະຕິບັດກອບແຜນງານແບບກວມລວມ, ແຫ່ງການໃຫ້ສິດທາງດ້ານສັງຄົມ ສຳລັບ ຄົນພິການ 
  ຢູ່ໃນ ອາຊີ-ປາຊີຟິກ 2003-2012’’ ເພື່ອນຳສະເໜີ ລັດຖະບານພິຈາລະນາ.

 9. ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດເພື່ອນບ້ານ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆ ໃນພາກພື້ນກໍ່ຄືໃນໂລກ ເພື່ອຍາດແຍ່ງເອົາທຶນ 
  ຮອນ ແລະ ດ້ານວິຊາການ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາຄົນພິການ.

10. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ຝຶກອົບຮົມທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄົນພິການ 

11. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະບານ.

ມາດຕາ 4: ຂອບເຂດສິດ
 1. ຮ່ວມມື ກັບ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອສ້າງ, ປັບປຸງອົງການຈັດຕັ້ງ ສຳລັບຄົນພິການ ແລະ ອາຊີບຂອງພວກເຂົາ, ພ້ອມນີ້, 
  ກໍ່ມີສິດອຳນາດ ເພື່ອປະຕິບັດວິໃນຕໍ່ບຸກຄົນ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງໃດໜຶ່ງທີ່ເຄື່ອນໄຫວຂັດກັບແນວທາງນະໂຍບາຍທີ່ມີຕໍ່ຄົນພິການ. 

 2. ຄົ້ນຄວ້າ, ສະເໜີ, ສ້າງ ແລະ ຮັບຮອງເອົາລະບຽບຫຼັກການຄຸ້ມຄອງ ສຳລັບການພັດທະນາຄົນພິການປະເພດຕ່າງໆ. 

 3. ແຕ່ງຕັງ້, ຍົກຍ້າຍ ຫຼື ມີສິດໃນການປົດຕຳແໜ່ງຂອງບຸກຄົນ, ກຳມະການ ຫຼ ືອົງການຈັດຕັງ້ ທີຂ່ັດກັບແນວທາງນະໂຍບາຍ, 
  ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບຫຼັກການຕ່າງໆ ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄົນພິການ.

 4. ພິຈາລະນາ, ຍ້ອງຍໍ ບຸກຄົນພາຍໃນ, ສາກົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັງ້ໃດໜຶ່ງ ທີເ່ຄືອ່ນໄຫວວຽກງານດີເດັນ່ຮອບດ້ານກ່ຽວກັບຄົນ 
  ພິການ ແລະ ມີສິດອຳນາດໃສ່ລະບຽບວິໄນຕໍ່ບຸກຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວຂັດກັບແນວທາງນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ 
  ຂອງລັດ ແລະ ລະບຽບຫຼັກການຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບຄົນພິການ.

 5. ຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ກວດກາການປະຕິບັດລະບຽບການຂອງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທີ່ພົວພັນເຖິງຄົນພິການ, ລວມທັງລັດຖະ 
  ບານ, ອົງການຈັດຕັ້ງສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍດ້ານຕັ້ງໜ້າ ແລະ ແກ້ໄຂຈຸດອ່ອນ ເພື່ອປັບປຸງ 
  ໃຫ້ສອດຄ່ອງບົນພື້ນຖານ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບຫຼັກການທີ່ວາງອອກ.

 6. ປັບປຸງແກ້ໄຂ ແລະ ຕັດສິນບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ນອນຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນດຳລັດສະບັບນີ້ ແລະ  
  ປະຕິບັດສິດອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.
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ໜວດທີ III 
ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

ມາດຕາ 5: ໂຄງປະກອບກົງຈັກຊ່ວຍວຽກ
ໂຄງປະກອບກົງຈັກຊ່ວຍວຽກຂອງ ຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄົນພິການປະກອບ ມີ 02 ຂັ້ນຄື: ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ.

5.1. ຂັ້ນສູນກາງ

  ກົມບຳນານ, ເສຍອົງຄະ ແລະ ພິການ ຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເປັນຫ້ອງການປະສານງານແຫ່ງຊາດ 
  ເພື່ອຄົນພິການ ຂັ້ນສູນກາງ. 

5.2. ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນປະກອບມີ 02 ຂັ້ນຄື :

  5.2.1. ກົມບຳນານ, ເສຍອົງຄະ ແລະ ພິການຂອງ ພະແນກ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມຂັ້ນແຂວງ ເປັນຫ້ອງການ 
   ປະສານງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄົນພິການ ຂັ້ນແຂວງ.

  5.2.2 ຫ້ອງການ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຂັ້ນເມືອງ ເປັນຫ້ອງການປະສານງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄົນພິການ 
    ຂັ້ນເມືອງ.

ມາດຕາ 6: ໂຄງປະກອບ ບຸກຄະລາກອນ

6.1 ໂຄງປະກອບ ບຸກຄະລາກອນ ຂັ້ນສູນກາງ

  ຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄົນພິການ ຂັ້ນສູນກາງປະກອບດ້ວຍ

  1. ທ່ານ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງ ປ້ອງກັນປະເທດ, ເປັນປະທານ

  2. ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫັວດດີການສັງຄົມ, ເປັນຮອງປະທານ ທັງເປັນຜູ້ປະຈຳການ.

  3. ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ, ເປັນຮອງ

  4. ທ່ານ ຫົວໜ້າກົມບຳນານ, ເສຍອົງຄະ ແລະ ພິການ ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດ ດີການສັງຄົມ, ເປັນກຳມະການ 
   ແລະ ທັງເປັນຫົວໜ້າຫ້ອງການປະສານງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄົນພິການ.

  5. ທ່ານ ຫົວໜ້າ ຫ້ອງວ່າການ ກະຊວງ ປ້ອງກັນປະເທດ, ເປັນກຳມະການ

  6. ທ່ານ ຫົວໜ້າ ກົມອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ເປັນກຳມະການ

  7. ທ່ານ ຫົວໜ້າ ຫ້ອງການ ກະຊວງສຶກສາທິການ, ເປັນກຳມະການ

  8. ທ່ານ ຫົວໜ້າ ກົມນະໂຍບາຍການເງິນ ກະຊວງການເງິນ, ເປັນກຳມະການ

  9. ທ່ານ ຫົວໜ້າ ຫ້ອງການ ຄະນະກຳມະການກິລາແຫ່ງຊາດ ສ.ນ.ຍ. ເປັນກຳມະການ.

  10. ທ່ານ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງເປັນກຳມະການ

  11. ທ່ານ ຮອງຫົວໜ້າ ກົມສື່ມວນຊົນ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ວັດທະນະທຳ, ເປັນກຳມະການ.

  12. ທ່ານ ຫົວໜ້າ ຫ້ອງວ່າການ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ເປັນກຳມະການ

  13. ທ່ານ ຫົວໜ້າ ຫ້ອງການ ທະບວງການປົກຄອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ ສ.ນ.ຍ. ເປັນກຳມະການ.

  14. ທ່ານ ຫົວໜ້າ ຫ້ອງການ ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງ, ເປັນກຳມະການ

  15. ທ່ານ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ຂອງຄົນພິການ ( ສະມາຄົມ, ມຸນນິທິ, ສູນ…), ເປັນກຳມະການ.

6.2. ໂຄງປະກອບ ບຸກຄະລາກອນ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ.

 6.2.1 ປະທານ, ຮອງປະທານ ແລະ ຄະນະຂອງ ຄະນະກຳມະການເພື່ອຄົນພິການ ຂັ້ນແຂວງ ແມ່ນເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນ 
  ເປັນຜູ້ກຳນົດ ບົນພື້ນຖານສອດຄ່ອງກັບ ສະພາບຕົວຈິງ ຂອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນຂັ້ນ 
  ສູນກາງ.

 6.2.2 ປະທານ, ຮອງປະທານ ແລະ ຄະນະ ຂອງຄະນະກຳມະການ ເພື່ອຄົນພິການ ຂັ້ນເມືອງ ແມ່ນເຈົ້າເມືອງ, ຫົວໜ້າເທດສະ 
  ບານ (ຖ້າມີ) ເປັນຜູກ້ຳນົດ ບົນພື້ນຖານສອດຄ່ອງກັບ ສະພາບຕົວຈິງຂອງທ້ອງຖິນ່ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບໂຄງປະກອບ 
  ບຸກຄະລາກອນຂັ້ນແຂວງ.
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ໝວດທີ IV 
ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ

ມາດຕາ 7: ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ

ຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄົນພິການ ເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ດຳເນີນງານຕາມຫຼັກການດັ່ງນີ້:

 1. ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ຕົກລົງເປັນໝູ່ຄະນະ, ແບ່ງງານໃຫ້ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ ແລະ ປະຕິບັດລະບອບ 
  ຫົວໜ້າດຽວ, ເສີມຂະຫຍາຍຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ໃນການເຮັດວຽກງານ.

 2. ເຮັດວຽກມີແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ, ແກ້ໄຂວຽກງານຢ່າງມີຈຸດສຸມ ແລະ ມີເປົ້າໝາຍ ແຕ່ລະໄລຍະ, ປະສານ 
  ສົມທົບຢ່າງລະອຽດກັບ ອົງການຈັດຕັ້ງ ຂັ້ນຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

 3. ເຮັດວຽກມີການກວດກາ, ຕິດຕາມຊຸກຍູ້, ສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ, ຕີລາຄາຜົນໄດ້, ຜົນເສຍພ້ອມທັງປະຕິບັດລະບອບລາຍງານ 
  ສ່ອງແສງຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

 4. ປະຕິບັດລະບອບປະຊຸມສ່ອງແສງ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ (ປະຈຳເດືອນ, ໄຕມາດ, ເຄີ່ງປີ ແລະ ປະຈຳປີ) ພ້ອມທັງປະຕິບັດລະບອບ 
  ລາຍງານ ໃຫ້ຂັ້ນເທິງ ແລະ ລັດຖະບານຢ່າງ ເປັນປົກກະຕິ.

ໜວດທີ V 
ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ

ມາດຕາ 10: ງົບປະມານ ແລະ ກາປະທັບ

 1. ງົບປະມານຮັບໃຊ້ເຂົາ້ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ເພືອ່ຄົນພິການແມ່ນມາຈາກງົບປະມານ 
  ຂອງລັດຖະບານ, ຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆ ໃນສັງຄົມທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັງ້ 
  ສາກົນ, ຈາກການຈັດກິດຈະກຳອື່ນໆ ທີ່ບໍ່ຂັດກັບລະບຽບກົດໝາຍ.

 2. ຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄົນພິການ, ຫ້ອງການປະສານງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄົນພິການ, ມີກາປະທັບເປັນຂອງຕົນເອງ 
  ເພື່ອເຄື່ອນໄຫວວຽກງານທາງລັດຖະການ.

ມາດຕາ 11: ການຜັນຂະຫຍາຍ

ຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ເພືອ່ຄົນພິການ ເປັນຜູກ້ຳນົດລະອຽດກ່ຽວກັບໜ້າທີ ່ແລະ ຄວາມຮັບຜິດ ຊອບຕ່າງໆ ໃຫ້ແຕ່ລະພາກສ່ວນ 
ເພື່ອຶກະກຽມການເຄື່ອນໄຫວ ວາງແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ມອບໝາຍ ພາລະບົດບາດໃຫ້ ຄະນະ ຂອງ ຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ 
ເພື່ອຄົນພິການ ນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ມາດຕາ 12: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າກະຊວງ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນທຸກຂັ້ນ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ພ້ອມກັນ 
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ດຳລັດສະບັບນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ມາດຕາ 13:  ຜົນສັກສິດ

ດຳລັດສະບັບນີ້ມີຜົນສັກສິດ ນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ປ່ຽນແທນດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະທິການ 
ແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄົນພິການ ສະບັບເລກທີ 18/ນຍ, ລົງວັນທີ 27 ມັງກອນ 1995.

               ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສ.ປ.ປ.ລາວ

                                              ບົວສອນ ບຸບຜາວັນ
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ເອກະສານອ້າງອີງ

1. ເມືອງ ນອງ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ເມືອງ ແປກ, ແຂວງ 
ຊຽງຂວາງ ແລະ ເມືອງ ປາກຊ່ອງ, ແຂວງ ຈຳປາສັກ ເປັນ 
ແຂວງທີຖ່ືກເລືອກ 3 ບ້ານ ເພືອ່ປະຕິບັດໂຄງການ ການປະ 
ເມີນຜົນຜົນກະທົບພາຍຫຼັງການກວດກູ້

2. ພະຍຸໃຕ້ຝຸ່ນ ເກດສະໜາ ທີ່ເປັນພະຍຸເຂດຮ້ອນ ພັດຖະຫຼົມ່ 
ເຂດພາກຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຂອງ ອາຊີ ໃນທ້າຍເດືອນ 
ກັນຍາ 2009 ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບໃຫ້ປະເທດ ຟີລິບປິນ, ຈີນ, 
ຫວຽດນາມ, ກຳປູເຈຍ, ສປປ ລາວ ແລະ ໄທ. ໂດຍສະເພາະ 
ສປປ ລາວ ໄດ້ສົງ່ຜົນກະທົບໃຫ້ແກ່ 6 ແຂວງພາກໃຕ້ 
ຂອງ ລາວ.

3. ການປະກອບສ່ວນທາງດ້ານການເງິນຈາກ ບັນດາຜູ້ໃຫ້ທຶນ 
ສາກົນ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພາຄີອື່ນໆ ໃຫ້ສະເພາະຂະແໜງ 
ການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ, ທີ່ບໍ່ລວມມີບັນດາ 
ອົງການປະຕິບັດງານເພື່ອຫວັງຜົນກຳໄລ, ເພາະອີງຕາມບົດ 
ລາຍງານທາງດ້ານການເງິນປະຈຳປີຂອງພວກເຂົາ ທີ່ສ່ົງໃຫ້  
ຫ້ອງການ ຄຄຊ ເພື່ອສັງລວມຢູ່ໃນບົດລາຍງານສະບັບນີ້.

4. ສຳລັບ ຊື ່ຫຍໍຂ້ອງບັນດາອົງການຕ່າງໆທີ່ໃຊ້ນັນ້ ແມ່ນ 
ອ້າງອີງສະເພາະອົງການປະຕິບັດງານ ທີຢູ່ໃ່ນບົດລາຍງານ 
ສະບັບນີ້ເທົ່ານັ້ນ

5. ອາດຈະທີຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານຕົວເລກລາຍງານລະ 
ຫວ່າງການຢັ້ງຢືນສະຫຼຸບ ຕົວເລກ ຂອງຫ້ອງການ ຄຄຊ,  
ດ້ວຍເຫດຜົນພື້ນຖານທີ່ວ່າ ບາງເອກະສານຍື່ນມາ ແມ່ນຍັງ 
ບໍທ່ັນໄດ້ມີການທົບທວນຄືນ ໃນເວລາທີກ່ະກຽມສ້າງບົດ 
ລາຍງານນີ້. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຈິ່ງໄດ້ມີການປັບປຸງດັດແກ້ແລ້ວ 
ໂດຍ ຫ້ອງການ ຄຄຊ ໃນບົດລາຍງານສະບັບນີ້. 

6. Op.Cit 3

7. ມາດຕະຖານສາກົນ ກ່ຽວກັບ ກິດຈະການແກ້ໄຂບັນຫາ 
ລະເບີດຝັງດິນ 04.10, ມັງກອນ 2008

8. ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ການເກືອດຫ້າມ ລະເບີດບົມບີ  
ມາດຕາ 2.2

9. ອົງການສາກົນເພືອ່ຊ່ວຍເຫຼືອຄົນພິການ ຂອງ ປະຊາຊົນ 
ນ໋ອກເວ, ດຳລົງຊີວິດທີ່ຕິດພັນກັບລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ: ການ 
ສຳຫຼວດແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບຂອງລະເບີດບໍ່ທັນ 
ແຕກ ຕໍກ່ັບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຢູ່ ສປປ ລາວ (ສຳລັບ ລັດ 
ຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດ 
ດີການສັງຄົມ ແລະ ໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດ), 
1997, http://www.handicap-international.org.uk.

10. ການປະມີນຜົນແຫ່ງຊາດທົ່ວຂະແໜງການ ແກ້ໄຂບັນຫາ 
ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ມີຖຸນາ - ກໍລະກົດ 2008, 
ໂດຍທ່ານທີ່ປຶກສາຂອງ ສປຊ, ໂລເບີດ ກຼິບຟິນ, ໂລເບີດ 
ກີເລ ແລະ ເພັດດາວັນ ໄຊຍະສຸກ

11. http://www.clusterconvention.org/pages/
pages_i/ib_fromadoption.html

12. http://www.icbl.org/index.php/icb/layout/
set/print/Treaties/MBT/Annual-Meetings/
Cartagena-Summit/dailyupdate5

13. ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ເປັນແຂວງທີ 2 ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 
ຢ່າງໜັກໜ່ວງທີ່ສຸດ ຈາກ ລະເບີດທີ່ບໍ່ທັນແຕກຕົກຄ້າງ ຢູ່ 
ສປປ ລາວ

14. ຈຳນວນເງິນ ແມ່່ນປັດໃຫ້ເປັນຈຳນວນຖ້ວນ ສະກຸນເງິນ 
ໂດລາສະຫະລັດ

15. Ibid.

16. ການສະໜັບສະໜູນ ລວມມີ ຫ້ອງການ ຄຄຊ ແລະ ຄກລ

17. ບໍລິສັດ BSL - Lao BSL ເກັບກູ້ລະເບີດ, ບໍລິສັດ PSD - 
ພອນສັກດາ ເກັບກູ ້ລະເບີດ, ບໍລິສັດ ASA - ອາສາ 
Power Enginnering ເກັບກູລ້ະເບີດ, ບໍລິສັດ SBH - 
SBH CL CO. 
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