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 ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກປິຕິຍິນດີຢ່າງຍິ່ງທີ່ໄດ້ນຳສະເໜີ ບົດລາຍງານປະຈຳປີ 2010 ຂອງຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ 
(ຄຄຊ) ເພື່ອການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ (ລບຕ) ທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ. 

 ປີ 2010 ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບກຽດເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມລັດພາຄີ ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ການເກືອດຫ້າມລະເບີດລູກ 
ຫວ່ານ ຄັ້ງທ່ີໜຶ່ງ, ຖືວ່າເປັນຜົນສຳເລັດອັນສຳຄັນຍິ່ງ. ກອງປະຊຸມໄດ້ເຮັດໃຫ້ບັນຫາລະເບີດລູກຫວ່ານ ແລະ ລບຕ ອື່ນໆທີ່ບັນດາ 
ປະເທດກຳລັງປະເຊີນມາເປັນບັນຫາທີ່ຈະຕ້ອງແກ້ໄຂຢ່າງເລັ່ງດ່ວນຂອງໂລກ. ການເປັນປະທານກອງປະຊຸມລັດພາຄີສົນທິສັນຍາ 
ວ່າດ້ວຍ ການເກືອດຫ້າມລະເບີດລກູຫວ່ານ ຄັ້ງທີ່ໜຶ່ງ ແມ່ນເປັນກຽດອັນສູງສຳລັບ ສປປ ລາວ ແລະ ຈະສືບຕໍ່ໂຄສະນາຂົນຂວາຍ 
ໃຫ້ບັນດາປະເທດໃນໂລກເຂົ້າຮ່ວມສົນທິສັນຍາດັ່ງກ່າວໃຫ້ນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ. 

 ການຂະຫຍາຍຕົວທ່ີສຳຄັນອີກອັນໜ່ຶງ ໃນປີ 2010 ແມ່ນລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາເປ້ົາໝາຍສະຫະສະຫວັດ 
ເພື່ອການພັດທະນາອັນດັບ 9 ວ່າດ້ວຍ ການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກ ລບຕ, ເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາ 
ລບຕ ຕິດພັນກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ສະບັບທ່ີ 7. ລັດຖະບານ, ອົງການ ສປຊ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໄດ້ມີ 
ສະຕິສູງຕໍ່ວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ຕໍ່ການບັນລຸເປົ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດ ເພື່ອການ 
ພັດທະນາ ແລະ ຕໍ່ການເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະພາວະດ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2020.

 ການສ້າງຕ້ັງກອງທຶນພິເສດເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ຂອງ ສປປ ລາວ ເປັນອັນຊີ້ບອກວ່າ ລັດຖະບານໄດ້ຖືສຳຄັນຕໍ່ວຽກງານ 
ແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ. ກອງທຶນດັ່ງກ່າວແມ່ນອີງໃສ່ກອບຖະແຫຼງການວຽງຈັນ ວ່າດ້ວຍ ການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ມີປະສິດທິຜົນ, ຊຶ່ງແນໃສ່ 
ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມເປັນເຈົ້າການ, ຄວາມສາມາດໃນການນຳພາ, ການລະດົມຂົນຂວາຍ ແລະ ການຈັດສັນທຶນຮອນເຂົ້າໃນ 
ຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນກວ່າເກົ່າ.

 ຂ້າພະເຈົ້າໃນນາມລັດຖະບານ ແລະ ໃນນາມ ຄຄຊ ຂໍຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ ແລະ ຕີລາຄາສູງຕໍ່ຜົນສຳເລັດຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ໃນໄລຍະ 1 ປີຜ່ານມາ. ຜົນງານດັ່ງກ່າວໄດ້ ມາຍ້ອນການປະກອບສ່ວນດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ 
ຂອງບັນດາພະນັກງານ ແລະ ຊ່ຽວຊານ ຂອງຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ. ພ້ອມນີ້, ກໍ່ຂອບໃຈມາຍັງບັນດາປະເທດຜູ້ໃຫ້ທຶນ, 
ອົງການ ສປຊ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆທີ່ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ຫວັງວ່າການຊ່ວຍເຫຼືອ 
ຍັງຈະມີຕໍ່ໄປ ແລະ ຈະເພີ່ມຂຶ້ນຕື່ມໃນອານາຄົດ. 

 ທ້າຍນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ ສປປ ລາວ ແລະ ບັນດາປະເທດຕ່າງໆຢູ່ໃນໂລກຈະໄດ້ພ້ອມກັນເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ 
ການເກັບກູ້ ລບຕ ທີ່ຕົກຄ້າງບໍລິເວນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ການປີ່ນປົວຟື້ນຟູສຸຂະພາບຂອງຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ ໃຫ້ມີ 
ປະສິດທິຜົນຍິ່ງຂຶ້ນ, ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນໃນບໍລິເວນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ ລບຕ ດຳລົງຊີວິດຢ່າງປອດໄພສູງສຸດ.

ອາຊາງ ລາວລ ີ
ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕ ີ
ປະທານ ຄຄຊ

ປະທານ ຄຄຊ



iii

 ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມປິຕິຍິນດີເປັນຢ່າງຍ່ີງທີ່ໄດ້ນຳສະເໜີບົດລາຍງານປະຈຳປີ 2010 ຂອງຫ້ອງການ ຄຄຊ, ເຊິ່ງພ້ອມດຽວ 
ກັນກໍ່ແມ່ນບົດລາຍງານປະຈຳປີຂອງຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ, ຊຶ່ງເປັນອົງກອນຄວບຄຸມ
ຂະແໜງການລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ.

 ໃນລະຫວ່າງປີ 2010 ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ 
ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການດີສົມຄວນ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນການປະສານງານກ່ຽວກັບບັນດາກິດຈະກຳການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດ 
ບໍ່ທັນແຕກໃນທົ່ວປະເທດ. ສິ່ງທີ່ພົ້ນເດັ່ນແມ່ນໄດ້ສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການຄະກຳມະການ ຄຄຊ ຂ້ັນແຂວງຂຶ້ນ ພ້ອມດ້ວຍສ້າງຕ້ັງ 
ໜ່ວຍງານສະໜັບສະໜູນສົນທິສັນຍາສາກົນຂຶ້ນ ທີ່ຫ້ອງການ ຄຄຊ ເພື່ອຊ່ວຍປະສານງານ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ເປັນຂົວຕໍ່ 
ລະຫວ່າງລັດຖະບານ ແລະ ສາກົນໃນການດຳເນີນພາລະກິດກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກອງປະຊຸມລັດພາຄີໃຫ້ສຳເລັດຜົນ.

 ຜົນສຳເລັດໃນປີ 2010 ອີກຢ່າງກໍ່ແມ່ນການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍ, ການດຳເນີນກິດຈະກຳສຶກສາຄວາມສ່ຽງໄພຈາກ 
ລະເບີດບ່ໍທັນແຕກ, ການປັບປຸງການຈັດລຽງບູລິມະສິດສຳລັບກິດຈະການປະຕິບັດງານກ່ຽວກັບລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ, ການກວດກາ 
ຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ. ນອກຈາກນັ້ນ, ທາງຂະແໜງການກໍ່ຍັງໄດ້ຮັບຕ້ອນບໍ່ພຽງແຕ່ອົງການເກັບກູ້ສາກົນໃໝ່ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ກໍ່ຍັງໄດ້ 
ຮັບພິຈາລະນາຄຳຮ້ອງຂໍການຢັ້ງຢືນຮັບຮອງຈາກບັນດາອົງການຂອງລາວ ເພື່ອຂໍດຳເນີນກິດຈະການເກັບກູ້ອີກດ້ວຍ. ການປະເມີນ 
ຜົນກະທົບພາຍຫຼັງການກວດກູ້ກໍ່ແມ່ນໜາກຜົນສຳເລັດອີກຢ່າງທີ່ພົວພັນເຖິງການວາງແຜນໃນອານາຄົດ ເຊິ່ງສະແດງອອກຢູ່ 
ໃນຂໍ້ແນະນຳຫຼາຍຢ່າງຈາກຜົນການສຳຫຼວດບໍ່ວ່າຈະເປັນທາງດ້ານຈຳນວນເນື້ອທ່ີການກວດກູ້, ການຈັດລຽງບູລິມະສິດ, ບັນຫາທີ່ 
ພົບຈາກການສຶກສາກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຊຸມຊົນ ທີ່ເປັນທິດທາງແຜນການຕ່ໍໜ້າໃນການວາງແຜນການກວດກູ້ໃຫ້ແກ່ 
ບັນດາອົງການປະຕິບັດງານໃນອານາຄົດ. ສິ່ງນີ້ເປັນຂີດໝາຍ ແລະ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມເປັນເຈົ້າການຂອງລາວເຮົາທີ່ໄດ້ມີຄວາມເຂັ້ມ 
ແຂງ ແລະ ມີປະສົບການຫຼາຍຂຶ້ນ. 

 ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຖືໂອກາດນີ້ ເພື່ອສະແດງຄວາມຂອບໃຈບັນດາອ້າຍນ້ອງພະນັກງານຫ້ອງການ ຄຄຊ ທີ່ໄດ້ ສຸມທຸກສະຕິປັນຍາ 
ແລະ ປະກອບສ່ວນຢ່າງເຂ້ັມແຂງພາຍໃນຂະແໜງການ ລບຕ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ກໍ່ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈຢ່າງຈິງໃຈນຳອົງການ 
ປະຕິບັດງານຕ່າງໆ, ບັນດາຊ່ຽວຊານລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດທຸກຄົນພາຍໃນຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ/ລະເບີດຝັງດິນ 
ທີ່ໄດ້ທຸ້ມເທທັງເຫື່ອແຮງ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ໃນຫຼາຍຊຸມຊົນ. ສຸດທ້າຍນີ້, ກໍ່ຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ 
ມາຍັງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ບັນດາປະເທດຜູ້ໃຫ້ທຶນສາກົນທັງຫຼາຍ ແລະ ອົງການ ສປຊ ເພື່ອການພັດທະນາ ທີ່ໄດ້ 
ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຍັງສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນວຽກງານທີ່ໄດ້ລົງມືປະຕິບັດ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກລະເບີດລູກຫວ່ານ ແລະ 
ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກອື່ນໆ ໃນ ສປປ ລາວ. 

ພູຂຽວ ຈັນທະສົມບູນ 
ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຄຄຊ

ບົດນຳ: 
ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຄຄຊ



 1 ສິງຫາ 2010 ແມ່ນວັນທ່ີສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ການເກືອດຫ້າມລະເບີດລູກຫວ່ານ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ແລະ ກາຍເປັນກົດໝາຍ 
ສາກົນອັນເປັນຜົນສຳເລັດຄັ້ງປະຫວັດສາດ ໃນການຫຼຸດອາວຸດທາງດ້ານມະນຸດສະທຳໃນທົ່ວໂລກ. ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດ້ຢູ່ໃນແຖວ 
ໜ້າໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອເຮັດໃຫ້ບັນຫາດ່ັງກ່າວນີ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ ໄດ້ຊົມເຊີຍສົນທິສັນຍາ 
ດັ່ງກ່າວວ່າເປັນການຄືບໜ້າອັນໃຫຍ່ຫຼວງສຳລັບການຫຼຸດອາວຸດໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ເປັນວາລະທີ່ສຳຄັນທາງດ້ານມະນຸດສະທຳ 
ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາຕ້ານກັບຄວາມບ່ໍປອດໄພຢ່າງແຜ່ລາມ ແລະ ຄວາມທໍລະມານທີ່ເກີດຈາກອາວຸດຮ້າຍແຮງເຫຼົ່ານີ້, ໂດຍ 
ສະເພາະແມ່ນປະຊາຊົນພົນລະເຮືອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ. 

 ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບກຽດເປັນຢ່າງສູງໃຫ້ເປັນປະທານໃນໄລຍະປີທຳອິດຂອງສົນທິສົນຍາຄັ້ງທຳອິດຂອງ 
ບັນດາລັດພາຄີ ໃນເດືອນ ພະຈິກ 2010 ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມ ເຊິ່ງມີອັນສຳຄັນໃນຜົນໄດ້ຮັບຈາກກອງປະຊຸມ 
ໃນຄັ້ງນີ້ເຊັ່ນ: ຖະແຫຼງການວຽງຈັນ, ແຜນປະຕິບັດງານວຽງຈັນ ແມ່ນໄດ້ວາງບາດກ້າວ ແລະ ເປ້ົາໝາຍອັນເປັນຕົວເປັນຕົນ ແລະ 
ສາມາດວັດແທກໄດ້ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. 

 ຜົນສຳເລັດທ່ີໜ້າຊື່ນຊົມ ເຊິ່ງລັດຖະບານລາວ ຍາດມາໄດ້ນັ້ນ ບ່ໍຄວນໃຫ້ມັນເຊື່ອມຫາຍໄປ ໂດຍລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຢູ່ໃນ 
ສປປ ລາວ. ສະນັ້ນ, ການປະຕິບັດພັນທະພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ, ເປັນສິ່ງສຳຄັນສຳລັບສະຫວັດດີການຂອງ 
ປະຊາຊົນ ແລະ ການພັດທະນາ. ປະເທດທີ່ຖີ້ມລະເບີດລູກຫວ່ານໃສ່ໜັກໜ່ວງທີ່ສຸດຢູ່ໃນໂລກຮູ້ດີກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງອາວຸດ 
ເຫຼົ່ານີ້. ຕັ້ງແຕ່ປີ 1974 ເປັນຕົ້ນມາ ມີປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າ 20,000 ຄົນ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຫຼື ລົ້ມຕາຍດ້ວຍອຸປະຕິເຫດຈາກລະເບີດ 
ບໍ່ທັນແຕກ, ເນ້ືອທີ່ກະສິກຳອັນຕົ້ນຕໍຫຼາຍກວ່າ 200,000 ເຮັກຕາ ຍັງຕ້ອງການຈະໄດ້ກວດກູ້. ເນື່ອງຈາກວ່າ ປະຊາຊົນລາວສ່ວນ 
ຫຼາຍແມ່ນອາໄສ ແລະ ດຳລົງຊີວິດໃນເຂດຊົນນະບົດ. ສະນັ້ນ, ການເລັ່ງລັດການກວດກູ້ໃຫ້ໄວຂຶ້ນແມ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ມີການປະຕິບັດ 
ຢ່າງຮີບດ່ວນ.

 ເຖິງແມ່ນວ່າປີ 2010 ຈະເປັນປີທ່ີໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດຄ້ັງປະຫວັດສາດຈິງ, ແຕ່ກ່ໍຍັງມີຫຼາຍວຽກງານທ່ີຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດ. ສ່ິງທ້າ 
ທາຍຕົ້ນຕໍທີ່ຈະຕ້ອງຜ່ານພົ້ນລວມມີ ການເລັ່ງລັດການກວດກູ້ໃນທົ່ວປະເທດໃຫ້ໄວຂ້ຶນ, ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຖືກ 
ເຄາະຮ້າຍ, ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການປະສານງານມີຄວາມຄືບໜ້າເພື່ອນຳເອົາ 
ວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບຂະແໜງການອ່ືນໆ ແລະ ການລິເລີ່ມຂອງການພັດທະນາ, ໂດຍສະເພາະການ 
ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ. 

 ນີ້ແມ່ນວຽກງານ ເຊິ່ງພວກເຮົາບ່ໍມີຜູ້ໃດສາມາດຈະປະຕິບັດໄດ້ຜູ້ດຽວ. ລັດຖະບານ, ອົງການ ສປຊ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ 
ສັງຄົມພົນລະເຮືອນ ຕ້ອງເຮັດບົດບາດຮ່ວມກັນ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ແຫຼ່ງທຶນທີ່ສຳຄັນກໍ່ຍັງມີຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມ 
ຍິນດີທ່ີກ່ອນໜ້ານ້ີ ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຈະພິຈາລະນາເພີ່ມການປະກອບສ່ວນທາງດ້ານການເງິນ ເຂົ້າໃນຂະແໜງການ 
ແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ. ການສືບຕໍ່ກຳຈັດການສືບທອດຂອງລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຢ່າງມີປະສິດທິຜົນນັ້ນ, ໃນທີ່ສຸດກໍ່ຈະເປັນ 
ການສະໜັບສະໜູນການເຕີບໂຕຂອງລັດຖະບານໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງເປັນທຳ. 

ມິງ ຟາມ 
ຜູ້ປະສານງານ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ ອົງການ ສປຊ ເພື່ອການພັດທະນາ ປະຈຳ ສປປ ລາວ 
ປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ

iv

ບົດນຳ: 
ຜູ້ຕາງໜ້າ ອົງການ ສປຊ ເພື່ອການພັດທະນາປະຈຳ ສປປ ລາວ
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ຜົນສຳເລັດຂອງຂະແໜງການ ລບຕ: 
ບັນດາຕົວເລກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ອົງການປະຕິບັດງານແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ເພື່ອມະນຸດສະທຳ

ການສຳຫຼວດທົ່ວໄປ
ໄດ້ແກ່ ຈຳນວນ ລບຕ ທີ່ພົບເຫັນ/ທີ່ຕັ້ງຂອງ ລບຕ, ໂດຍຜ່ານການສຳຫຼວດທົ່ວໄປ

ອົງການ ຈຳນວນບ້ານ ຢ້ຽມຢາມ ບົມໃຫຍ່ ລະເບີດລູກຫວ່ານ ລະເບີດຝັງດິນ ລະເບີດຊະນິດອື່ນໆ ລວມທັງໝົດ

ເຫັດໄອບີ 52 53 15 328 - 49 392

ແມັກ 296 827 3 1,493 1 753 2,250

ເອັນພີເອ 158 250 - 357 - 95 452

ໂຊດີ 156 236 5 662 - 782 1,449

ຄກລ 1,334 1,967 319 5,728 180 4,244 10,471

ລວມທັງໝົດ 1,996 3,333 342 8,568 181 5,923 15,014

ການສຳຫຼວດທາງດ້ານເຕັກນິກ

ໄດ້ແກ່ຈຳນວນເນື້ອທີ່ກວດກູ້ ທີ່ໄດ້ປົດປ່ອຍ ໂດຍການນຳໃຊ້ ວິທີການສຳຫຼວດທາງດ້ານເຕັກນິກ

ການປົດປ່ອຍເນື້ອທີ່ ຈຳນວນ ລບຕ ທີ່ພົບເຫັນ/ທຳລາຍ

ອົງການ ເນື້ອທີ່
ກະສິກຳ 
(ແມັດ2)

ເນື້ອທີ່
ພັດທະນາ 

(ແມັດ2)

ລວມທັງໝົດ
(ແມັດ2)

ຜູ້ໄດ້ຮັບ 
ຜົນປະ 
ໂຫຍດ

ບົມ 
ໃຫຍ່

ລະເບີດ
ລູກຫວ່ານ

ລະເບີດ
ຝັງດິນ

ລະເບີດ
ຊະນິດ
ອື່ນໆ

ຈຳນວນ 
ລບຕ 

ທັງໝົດ
ທີ່ທຳລາຍ

ຄກລ 3,882,869 1,328,891 5,211,760 98,288 1 23 - 88 112

-

ລວມທັງໝົດ: 3,882,869 1,328,891 5,211,760 98,288 1 23 - 88 112

ການທຳລາຍເຄື່ອນທີ່
ໄດ້ແກ່ຈຳນວນໜ້າວຽກຮີບດ່ວນທີ່ຕ້ອງໄດ້ທຳລາຍ ລບຕ ເຊິ່ງປະຕິບັດໂດຍ ບັນດາອົງການປະຕິບັດງານຕ່າງໆ, ໃນນັ້ນ, 
ລບຕ ທີ່ພົບເຫັນອາດຈະເຄື່ອນຍ້າຍ ຫຼື ທຳລາຍ

ອົງການ ຈຳນວນບ້ານ ລົງຢ້ຽມຢາມ ບົມໃຫຍ່ ລະເບີດ
ລູກຫວ່ານ

ລະເບີດຝັງດິນ ລະເບີດ 
ຊະນິດອື່ນໆ

ຈຳນວນ ລບຕ 
ທັງໝົດທີ່ທຳລາຍ

ເອັບຟ໌ເອັດດ2ີ 0 0 68 0 0 29 97 

ເຫັດໄອບີ 17 17 12 368 0 90 470 

ແມັກ 158 477 11 2,519 0 5,353 7,883 

ເອັນພີເອ 19 51 9 497 0 324 830 

ໂຊດີ 79 124 5 662 0 782 1,449 

ຄກລ 985 1,448 558 10,414 181 12,038 23,191 

ລວມທັງໝົດ 1,258 2,117   663 14,460   181 18,616 33,920 

1 “ລະເບີດລູກຫວ່ານ” ແມ່ນຄຳສັບທີ່ໃຊ້ຢູ່ ສປປ ລາວ ເພື່ອຈຳແນກໃຫ້ຮູ້ ປະເພດຂອງ ລະເບີດກະປາງ

2 ອາດຈະບໍ່ມີການລາຍງານລະອຽດຂອງອົງການ ເອັບເອັດສ໌ດີ (FSD), ເນື່ອງຈາກວ່າ ວຽກງານດັ່ງກ່າວເປັນພຽງກິດຈະກຳສ່ວນໜຶ່ງ ທີ່ທາງອົງການ ເອັບເອັດສ໌ດີ 
ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ ການດຳເນີນງານ ຂອງ ທີມງານສຳຫຼວດຂອງ ຫ້ອງການ ຄຄຊ ຢູ່ໃນຂະແໜງການ ລບຕ ເທົ່ານັ້ນ. 
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ການກວດກູ້ເນື້ອທີ່
ໄດ້ແກ່ຈຳນວນເນື້ອທີ່ກວດກູ້ ໂດຍຜ່ານວິທີການກວດກູ້, ໃນນັ້ນ, ລບຕ ທີ່ພົບເຫັນ ອາດຈະເຄື່ອນຍ້າຍ ຫຼື ທຳລາຍ.

ການປົດປ່ອຍເນື້ອທີ່ ຈຳນວນ ລບຕ ທີ່ພົບເຫັນ/ທຳລາຍ

ອົງການ ເນື້ອທີ່ 
ກະສິກຳ 
(ແມັດ2)

ເນື້ອທີ່ 
ພັດທະນາ 

(ແມັດ2)

ລວມທັງໝົດ 
(ແມັດ2)

ຜູ້ໄດ້ຮັບ 
ຜົນປະ 
ໂຫຍດ

ບົມ 
ໃຫຍ່

ລະເບີດ
ລູກຫວ່ານ

ລະເບີດ
ຝັງດິນ

ລະເບີດ 
ຊະນິດ 
ອື່ນໆ

ລວມ 
ທັງໝົດ

ເຫັດໄອບີ 226,689 100,005 326,694 6,118 - 239 - 391 630

ແມັກ 5,539,690 628,942 6,168,632 36,645 3 4,223 1 1,165 5,392 

ເອັນພີເອ 557,643 192,754 750,397 5,489 1 997 - 459 1,457 

ພີເອດສ໌ດີ - 41,418 41,418 1 - 16 - - 16 

ໂຊດີ 474,760 748,111 1,222,871 4,528 - 1,110 - 245 1,355 

ຄກລ 18,847,659 2,612,014 21,459,673 125,051 35 13,155 17 12,246  25,453 

ລວມທັງໝົດ 25,646,441 4,323,244 29,969,685 177,832 39 19,740 18 14,506 34,303 

ສະຫຼຸບລວມ ຈຳນວນ ລບຕ ທີ່ພົບເຫັນ/ທຳລາຍ ແລະ ຈຳນວນເນື້ອທ່ີກວດກູ້/ປົດປ່ອຍໂດຍຜ່ານການສຳຫຼວດທາງດ້ານ 
ເຕັກນິກ ແລະ ການກວດກູ້ 

ການປົດປ່ອຍເນື້ອທີ່ ຈຳນວນ ລບຕ ທີ່ພົບເຫັນ/ທຳລາຍ

ອົງການ ເນື້ອທີ່ 
ກະສິກຳ 
(ແມັດ2)

ເນື້ອທີ່ 
ພັດທະນາ 

(ແມັດ2)

ລວມທັງໝົດ 
(ແມັດ2)

ຜູ້ໄດ້ຮັບ 
ຜົນປະ 
ໂຫຍດ

ບົມ 
ໃຫຍ່

ລະເບີດ
ລູກຫວ່ານ

ລະເບີດ
ຝັງດິນ

ລະເບີດ 
ຊະນິດ 
ອື່ນໆ

ລວມ 
ທັງໝົດ

ອົງການປະຕິບັດ 
ງານທັງໝົດ

29,529,310 5,652,135 35,181,445 276,120 703 34,223 199 33,210 68,335

ລວມທົງໝົດ 29,529,310 5,652,135 35,181,445 276,120 703 34,223 199 33,210 68,335

ອົງການປະຕິບັດງານແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ເພື່ອຫວັງຜົນກຳໄລ

ການສຳຫຼວດທົ່ວໄປ
ໄດ້ແກ່ ຈຳນວນ ລບຕ ທີ່ພົບເຫັນ/ທີ່ຕັ້ງຂອງ ລບຕ, ໂດຍຜ່ານການສຳຫຼວດທົ່ວໄປ.

ອົງການ ຈຳນວນບ້ານ ລົງຢ້ຽມຢາມ ບົມໃຫຍ່ ລະເບີດລູກຫວ່ານ ລະເບີດ 
ຝັງດິນ

ລະເບີດ 
ຊະນິດອື່ນໆ

ລວມທົງໝົດ

ອາສາ 14 14 - - - 18 18

ລວມທົງໝົດ 14 14 - - - 18 18

ການສຳຫຼວດທາງດ້ານເຕັກນິກ
ໄດ້ແກ່ຈຳນວນເນື້ອທີ່ກວດກູ້ ທີ່ໄດ້ປົດປ່ອຍ ໂດຍການນຳໃຊ້ການສຳຫຼວດທາງດ້ານເຕັກນິກ.

ການປົດປ່ອຍເນື້ອທີ່ ຈຳນວນ ລບຕ ທີ່ພົບເຫັນ/ທຳລາຍ

ອົງການ ເນື້ອທີ່ 
ກະສິກຳ 
(ແມັດ2)

ເນື້ອທີ່ 
ພັດທະນາ 

(ແມັດ2)

ລວມ 
ທັງໝົດ 

(ແມັດ2)

ຜູ້ໄດ້ຮັບ 
ຜົນປະ 
ໂຫຍດ

ບົມ 
ໃຫຍ່

ລະເບີດ
ລູກຫວ່ານ

ລະເບີດ
ຝັງດິນ

ລະເບີດ 
ຊະນິດ 
ອື່ນໆ

ຈຳນວນ 
ລບຕ 

ທັງໝົດ 
ທີ່ທຳລາຍ

ອາສາ - 429,110 429,110 1703 - - - - -

ລວມທົງໝົດ - 429,110 429,110 1,703 - - - - -
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ການກວດກູ້ເນື້ອທີ່
ໄດ້ແກ່ຈຳນວນເນື້ອທີ່ກວດກູ້ ໂດຍຜ່ານການກວດກູ້, ໃນນັ້ນ, ລບຕ ທີ່ພົບເຫັນ ອາດຈະເຄື່ອນຍ້າຍ ຫຼື ທຳລາຍ.

ການປົດປ່ອຍເນື້ອທີ່ ຈຳນວນ ລບຕ ທີ່ພົບເຫັນ/ທຳລາຍ

ອົງການ ເນື້ອທີ່ 
ກະສິກຳ 
(ແມັດ2)

ເນື້ອທີ່ 
ພັດທະນາ 

(ແມັດ2)

ລວມ 
ທັງໝົດ 

(ແມັດ2)

ຜູ້ໄດ້ຮັບ 
ຜົນປະ 
ໂຫຍດ

ບົມ 
ໃຫຍ່

ລະເບີດ
ລູກຫວ່ານ

ລະເບີດ
ຝັງດິນ

ລະເບີດ 
ຊະນິດ 
ອື່ນໆ

ຈຳນວນ 
ລບຕ 

ທັງໝົດ 
ທີ່ທຳລາຍ

ອາສາ - 2,384,927 2,384,927 23,913 7 734 13 839 1,593

ເອັມເອັມຈີ - 496 496 4 5 219 - 211 435

ມິວເຊີດສ໌ - 71,067 71,067 2 - 22 - - 22

ພີຊີແອວ 23 2,438,581 2,438,604 - - 316 3 216 535

ລວມທັງໝົດ 23 4,895,071 4,895,094 23,919 12 1,291 16 1,266 2,585

ສະຫຼຸບລວມ ຈຳນວນ ລບຕ ທ່ີພົບເຫັນ/ທຳລາຍ ແລະ ຈຳນວນເນື້ອທີ່ກວດກູ້/ປົດປ່ອຍ ໂດຍຜ່ານການສຳຫຼວດທາງດ້ານ 
ເຕັກນິກ ແລະ ການກວດກູ້ 

ການປົດປ່ອຍເນື້ອທີ່ ຈຳນວນ ລບຕ ທີ່ພົບເຫັນ/ທຳລາຍ

ອົງການ ເນື້ອທີ່ 
ກະສິກຳ 
(ແມັດ2)

ເນື້ອທີ່ 
ພັດທະນາ 

(ແມັດ2)

ລວມທັງໝົດ 
(ແມັດ2)

ຜູ້ໄດ້ຮັບ 
ຜົນປະ 
ໂຫຍດ

ບົມ 
ໃຫຍ່

ລະເບີດ
ລູກຫວ່ານ

ລະເບີດ
ຝັງດິນ

ລະເບີດ 
ຊະນິດ 
ອື່ນໆ

ລວມ 
ທັງໝົດ

ອົງການປະຕິບັດ 
ງານ ທັງໝົດ

23 5,324,181 5,324,204 25,622 12 1,291 16 1,266 2,585

ລວມທັງໝົດ 23 5,324,181 5,324,204 25,622 12 1,291 16 1,266 2,585

ສະຫຼຸບລວມທົງໝົດ ຈຳນວນ ລບຕ ທີ່ພົບເຫັນ/ທຳລາຍ ແລະ ຈຳນວນເນື້ອທີ່ກວດກູ້/ປົດປ່ອຍໂດຍຜ່ານການສຳຫຼວດ 
ທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການກວດກູ້

ເນື້ອທີ່ 
ກະສິກຳ 
(ແມັດ2)

ເນື້ອທີ່ 
ພັດທະນາ 

(ແມັດ2)

ລວມທັງໝົດ 
(ແມັດ2)

ຜູ້ໄດ້ຮັບ 
ຜົນປະ 
ໂຫຍດ

ບົມ 
ໃຫຍ່

ລະເບີດ
ລູກຫວ່ານ

ລະເບີດ
ຝັງດິນ

ລະເບີດ 
ຊະນິດ 
ອື່ນໆ

ຈຳນວນ 
ລບຕ 

ທັງໝົດ 
ທີ່ທຳລາຍ

ລວມທົງໝົດ 29,529,333 10,976,316 40,505,649 301,742 715 35,514 215 34,476 70,920

ອົງການປະຕິບັດງານ ກ່ຽວກັບ ການສຶກສາຄວາມສ່ຽງໄພຈາກ ລບຕ.

ອົງການ ຈຳນວນບ້ານ ແລະ ໂຮງຮຽນ ຈຳນວນເດັກນ້ອຍ ຈຳນວນຜູ້ໃຫຍ່ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຜົນປະໂຫຍດທັງໝົດ

ດີໂອອີ 42 4,308 1,815 6,123

ເຫັດໄອບີ 141 12,255 12,044 24,299

ເຫັດຢູ 7 121 331 452

ແມັກ 45 5,334 9,193 14,527

ພີດັບເບີນຢູຢູ 27 824 2,221 3,045

ໂຊດີ 7 738 254 992

ຄກລ 617 65,218 84,062 149,280

ອົງການເວີອີດູເຄເຊີ້ນ 1,805 186,778 6,437 193,215

ລວມທັງໝົດ 2,691 275,576 116,357 391,933
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ສະພາບການເງິນຂອງຂະແໜງການ ລບຕ
ຕົວເລກທາງດ້ານການເງິນ: ບັນດາອົງການປະຕິບັດງານແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ເພື່ອມະນຸດສະທຳ

ອົງການ ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ໄດ້ຮັບມາໃນປີ 2010 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນປີ 2010

ເຫັດໄອບີ 677,848.94 577,451.65

ເຈມັດ 1,818,166 1,241,560.30

ແມັກ 2,159,995.00 2,159,995.00

ເອັນພີເອ 3,399,280.00 2,978,930.00

ໂຊດີ 1,003,158 1,003,158

ຄກລ 6,578,009.07 6,454,226.13

ລວມທັງໝົດ 15,636,457.01 14,415,321

ຕົວເລກທາງດ້ານການເງິນ: ບັນດາອົງການປະຕິບັດງານແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ເພື່ອຫວັງຜົນກຳໄລ

ອົງການ ເງິນທີ່ໄດ້ຮັບມາໃນປີ 2010 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ໃນປີ 2010

ອາສາ 800,000 800,000

ແບັກເທັກ - 901,000

ລາວ ບີເອັດສ໌ແອວ 58,900 58,900

ມິວເຊີດສ໌ - 1,485,967

ເອັມເອັມຈີ - 3,867,370

ພີຊີີແອວ 1,300,000 970,000

ພີເອັດສ໌ດີ 57,959 57,959

ລວມທັງໝົດ 2,216,859 8,141,196

ຕົວເລກທາງດ້ານການເງິນ: ບັນດາອົງການປະຕິບັດງານທັງໝົດ ກ່ຽວກັບ ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກ ເຄາະຮ້າຍ ແລະ 
ການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງໄພຈາກ ລບຕ

ອົງການ ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ໄດ້ຮັບມາ ໃນປີ 2010 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ໃນປີ 2010

ສູນຟື້ນຟູຄົນພິການແຫ່ງຊາດ (ແຕ່ 2009-2014) 7,210,317 1,227,027

ເອເອອາຣ໌ 253,302 172,189

ເວີອີດູເຄເຊີ້ນ 376,108 281,332

ໂຄບ 822,025.16 586,632

ລວມທັງໝົດ 8,661,752.16 2,267,180

ຕົວເລກທາງດ້ານການເງິນ: ລັດຖະບານລາວ ແລະ ອົງການ ສປຊ ເພື່ອການພັດທະນາ ປະຈຳລາວ ທ່ີໃຊ້ເຂົ້າໃນ 
ກອງປະຊຸມລັດພາຄີຄັ້ງທຳອິດຂອງສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການເກືອດຫ້າມລະເບີດລູກຫວ່ານ (ໂດລາສະຫະລັດ)

ອົງການ ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ໄດ້ຮັບມາ ໃນປີ 2010 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ໃນປີ 2010

ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ - 780,000

ອົງການ ສປຊ ເພື່ອການພັດທະນາ ປະຈຳ ສປປ ລາວ 838,929 838,929

ລວມທັງໝົດ 838,929 1,618,929

ລວມອົງການປະຕິບັດງານທັງໝົດໃນຂະແໜງການ ລບຕ ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ໄດ້ຮັບມາ ໃນປີ 2010 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ໃນປີ 2010

ລວມທັງໝົດ 27,353,997.17  26,442,626 
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ສະພາບຕົວຈິງການຕົກຄ້າງຂອງ ລບຕ 
ແລະ ຕົວເລກສະຖິຕິ

ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດ ທ່ີຖືກຜົນກະທົບຢ່າງໜັກ 00

ໜ່ວງທີ່ສຸດ, ໃນປະຫວັດສາດ, ທຽບໃສ່ຫົວຄົນ

25% ຂອງ ຈຳນວນບ້ານ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ 00

ລາຍງານມີຜົນກະທົບຈາກ ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ

ຈຳນວນ 17 ແຂວງ ຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ມີຜົນ 00

ກະທົບ ຈາກ ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ

ລະເບີດ ຈຳນວນ ຫຼາຍກວ່າ 2 ລ້ານໂຕນ ໄດ້ຖີ້ມ 00

ລົງໃສ່ ຜືນແຜນດິນ ຂອງ ສປປ ລາວ ລະຫວ່າງ 
1964 ຫາ 1973

ການປະຕິບັດການຖີ້ມລະເບີດ ໃສ່ ສປປ ລາວ 00

ຈຳນວນ 580,000 ຖ້ຽວ

ລະເບີດລູກຫວ່ານ ແມ່ນມີຫຼາຍທີ່ສຸດ ຂອງ 00

ຈຳນວນລະເບີດທີ່ຕົກຄ້າງ

ລະເບີດລູກຫວ່ານ ຫຼາຍກວ່າ 270 ລ້ານໜ່ວຍ 00

ໄດ້ຖອກເທລົງໃສ່ ສປປ ລາວ

ຫຼາຍກວ່າ 30% ແມ່ນຈຳນວນລະເບີດທີ່ບໍ່ 00

ທັນແຕກ

ພາຍຫຼັງ ສົງຄາມສີ້ນສຸດລົງ ລະເບີດລູກຫວ່ານ 00

ປະມານ 80 ລ້ານໜ່ວຍ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນແຕກ 
ທີ່ຕົກຄ້າງ ຢູ່ ສປປ ລາວ 

ນັບແຕ່ 1964 ຈຳນວນ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ 00

ຫຼາຍກວ່າ 50,000 ຄົນ ໄດ້ຖືກສັງຫານ ແລະ 
ບາດເຈັບ

ມີປະມານ 117 ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍໃໝ່ໃນປີ 201000

ໃນທົດສະຫວັດຫຼ້າສຸດນີ້ ຫຼາຍກວ່າ 40% ແມ່ນ 00

ເດັກນ້ອຍ ເປັນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ

ໃນທົດສະຫວັດຫຼ້າສຸດນີ້ ຫຼາຍກວ່າ 30% ແມ່ນ 00

ຖືກເຄາະຮ້າຍ ຈາກ ລະເບີດລູກຫວ່ານ
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ລບຕ ແມ່ນແນວໃດ?
ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ຫຼື ລບຕ, ແມ່ນອາວຸດລະເບີດທີ່ໄດ້ພາດ 
ແຕກເມື່ອມັນຖືກຍິງອອກ, ຕົກລົງ, ຍິງສົ່ງ ຫຼື ສະເດັນອອກ, 
ຍັງມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະລະເບີດຂຶ້ນ. 

ການຕົກຄ້າງຂອງ ລບຕ ໃນສປປ ລາວ ປະກອບດ້ວຍບົມ 
ໃຫຍ່, ຈະຫຼວດ, ໝາກແຕກ, ລູກປືນໃຫຍ່, ລູກປຶນຄົກ, 
ລະເບີດຝັງດິນ ແລະ ລະເບີດລູກຫວ່ານ.

ລະເບີດລູກຫວ່ານ ແມ່ນອາວຸດທຳມະດາທີ່ປະກອບດ້ວຍ 
ຖັງກະປາງ ແລະ ອອກແບບເພື່ອແຈກ ຫຼື ປົດປ່ອຍບົມນ້ອຍ 
ກວ່າ (ລະເບີດລູກຫວ່ານ ຫຼື ບົມນ້ອຍ), ແຕ່ລະໜ່ວຍໜັກ 
ຫຼຸດ 20 ກິໂລກຣາມ. ບັນດາບົມນ້ອຍເຫຼົ່ານີ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໃນ 
ທົ່ວ ສປປ ລາວ ວ່າ “ລະເບີດລູກຫວ່ານ” ລະເບີດກະປາງ 
ຖືກຖ້ີມລົງຈາກຍົນ ຫຼື ຍິງສົ່ງຈາກໜ້າດິນເຖິງອາກາດ, ໃນ 
ລະດັບທີ່ມັນຍູ້ສະເດັນລະເບີດລູກຫວ່ານອອກຢູ່ເທິງພື້ນທ່ີ 
ກວ້າງ. ບັນດາລະເບີດລູກຫວ່ານທີ່ຖີ້ມລົງໃສ່ ສປປ ລາວ ມີ 
ອັດຕາພາດແຕກສູງໂດຍໄດ້ປະປ່ອຍໃຫ້ລະເບີດບ່ໍທັນແຕກ 
(ລບຕ) ໄວ້ 30% ໂດຍປະມານ, ຊຶ່ງຖືກຫວ່ານຢາຍທົ່ວພື້ນ 
ທີ່ກວ້າງຂວາງ. ເມື່ອໃດພວກມັນຖືກແຕະຕ້ອງລົບກວນ, 
ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຜ່ານມາແລ້ວຫຼາຍທົດສະວັດ, ບັນດາ 
ລະເບີດລູກຫວ່ານ ແລະ ລບຕ ຊະນິດອື່ນກໍສາມາດລະເບີດ 
ຂຶ້ນໄດ້, ໂດຍເຮັດໃຫ້ພົນລະເມືອງ ບາດເຈັບ ແລະ ລົ້ມ 
ຕາຍ ໃນເວລາທ່ີພວກເຂົາດຳເນີນກິດຈະກຳປະຈຳວັນໃນ 
ແຕ່ລະມື້.

ປະຈຸບັນ, ສປປ ລາວ ເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາປະເທດທ່ີຖືກກະ 
ທົບຈາກລະເບີດລູກຫວ່ານຮ້າຍແຮງກວ່າໝູ່ໃນໂລກ,ໂດຍ 
25% ຂອງ 10,000 ບ້ານໃນທົ່ວປະເທດມີການຕົກຄ້າງ 
ຂອງບັນດາອາວຸດເສດເຫືຼອປາງສົງຄາມເຫ່ົຼານ້ີ. ຕະຫຼອດ 
ໄລຍະເວລາ 9 ປີ, ມີລະເບີດລູກຫວ່ານກວ່າ 270 ລ້ານ 
ໜ່ວຍໄດ້ຖືກຖີ້ມລົງໃສ່ຜືນແຜ່ນດິນຂອງສປປ ລາວ, ຊຶ່ງ 
ຄາດວ່າມີປະມານ 80 ລ້ານໜ່ວຍ ຍັງບໍ່ທັນແຕກ ແລະ 
ຕົກຄ້າງຢູ່ໃນສະພາບທີ່ສາມາດລະເບີດຂຶ້ນໄດ້ ແລະ ຢັ່ງ 
ຢາຍໃນທ່ົວປະເທດ. ນອກນັ້ນ, ຍັງມີບົມໃຫຍ່ຫຼາຍກວ່າສ່ີ 
ລ້ານໜ່ວຍທີ່ຖືກຖີ້ມລົງໃນສະໜາມຮົບອັນກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ 
ເຊື່ອງຊ້ອນຢູ່ຕາມພູມມີລຳເນົາຕ່າງໆຂອງປະເທດ.



8

ຜົນກະທົບຂອງ ລບຕ ຕໍ່ 
ການພັດທະນາເສດຖະກິດ
ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງແມ່ນ ມີຜົນສະທ້ອນອັນສຳຄັນ 
ຕໍ່ກັບການພັດທະນາຂອງ ສປປ ລາວ. ສຳລັບຊາວໄຮ່ນາ 
ຜູ້ທຸກຈົນ ແລະ ບໍ່ໜັ້ນຄົງ, ເນື້ອທີ່ດິນທີ່ມີລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ 
ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າຂາດໂອກາດໃນການຜະລິດເພ່ືອ 
ໃຫ້ສາມາດກຸ້ມຕົນເອງໄດ້. ໂຄງການພັດທະນາພ້ືນຖານ 
ໂຄ່ງລ່າງທີ່ສຳຄັນ ແລະ ໂຄງການທຸລະກິດຕ່າງໆໄດ້ຖືກ 
ຊັກຊ້າ ຫຼື ຕ້ອງໄດ້ຂຶ້ນງົບປະມານເພີ່ມເຖິງ 10% ຂອງມູນ 
ຄ່າໂຄງການ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂ້ົາໃນການເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນ 
ແຕກອອກກ່ອນທີ່ວຽກຕົ້ນຕໍຂອງໂຄງການຈະສາມາດ 
ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໄດ້. ການປິ່ນປົວຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກ 
ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກເປັນພາລະອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ສຳລັບປະເທດ 
ທີ່ມີຂີດຄວາມສາມາດຈຳກັດ ໃນຂະແໜງການແພດໃນ 
ດ້ານການປິ່ນປົວໄລຍະຍາວ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ຜູ້ປະສົບເຄາະ 
ຮ້າຍໄດ້ຮັບການປ່ິນປົວບາດແຜດີແລ້ວກໍ່ຕາມ, ແຕ່ສ່ວນ 
ຫຼາຍກໍ່ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດວຽກງານການຜະລິດກະສິກຳ 
ແບບກຸ້ມຕົນເອງໄດ້, ສ່ິງດັ່ງກ່າວເປັນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນເພື່ອ 
ການຫາລ້ຽງຊີບຢູ່ໃນບ້ານ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການສະໜັບ 
ສະໜູນທີ່ບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມຄວາມຈຳເປັນ 
ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ, ກໍເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາບໍ່ມີທຶນຮອນພຽງພໍທີ່ 
ຈະນຳໄປພັດທະນາວຽກງານ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ຜົນສຳເລັດກິດຈະກຳ ຂອງ 
ຫ້ອງການ ຄຄຊ
ກອງປະຊຸມລັດພາຄີຄັ້ງທຳອິດ ຂອງສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ 
ການເກືອດຫ້າມລະເບີດລູກຫວ່ານແມ່ນຜົນສຳເລັດອັນ 
ໃຫຍ່ຫຼວງຂອງຫ້ອງການ ຄຄຊ ທີ່ໄດ້ປະຕິບັດໃນປີ 2010. 
ແຕ່ລະໜ່ວຍງານພາຍໃນຫ້ອງການ ຄຄຊ ໄດ້ສຸມໃສ່ການ 
ກະກຽມ ແລະ ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ສິດຕິດແທດກັບກະຊວງ 
ການຕ່າງປະເທດ, ອົງການ ສປຊ ເພື່ອການພັດທະນາປະຈຳ 
ລາວ, ບັນດາອົງການປະຕິບັດງານແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ທັງ 
ໝົດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດ 
ຢາ່ງຈົບງາມ (ເບິ່ງບດົລາຍງານກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມດ່ັງກ່າວ 
ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມ). ອີງໃສ່ການມອບໝາຍຂອງລັດຖະບານລາວ, 
ຫ້ອງການ ຄຄຊ ໄດ້ເຮັດໜ້າທ່ີໃນການວາງແຜນກ່ຽວກັບ 

ການສະໜອງຈັດຊື້, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດສັນງົບປະມານເຂົ້າ 
ໃນການປະຕິບັດກິດຈະກຳຕ່າງໆຢູ່່ໃນກອງທຶນພິເສດສຳ 
ລັບກອງປະຊຸມລັດພາຄີຄັ້ງທຳອິດຂອງສົນທິສັນຍາວ່າ 
ດ້ວຍການເກືອດຫ້າມລະເບີດລູກຫວ່ານ. ນອກຈາກນັ້ນ, 
ທາງຫ້ອງການ ຄຄຊ ຍັງໄດ້ດຳເນີນການກະກຽມທາງດ້ານ 
ເອກະສານກ່ຽວກັບການສະໜອງຈັດຊື້ທັງໝົດໃຫ້ສາມາດ
ປະຕິບັດໄປໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ມີຄວາມໂປ່ງໃສ. 
ເຊິ່ງສ່ິງດ່ັງກ່າວແມ່ນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເປັນເຈົ້າ 
ການ ແລະ ໃຫ້ຄວາມໝາຍສຳຄັນຕໍ່ເຫດການດັ່ງກ່າວຂອງ 
ລັດຖະບານລາວ ກໍ່ຄື ຫ້ອງການ ຄຄຊ ທີ່ເປັນຈຸດໃຈກາງ 
ໃນການດຳເນີນງານທັງໝົດກ່ຽວກັບການບໍລິຫານຈັດຊື້, 
ຈົນກະທັ້ງເຖິງການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຈັດສັນງົບປະມານທັງ
ໝົດໃຫ້ມີຄວາມເໜາະສົມ. 

ນອກຈາກນັ້ນ, ຫ້ອງການ ຄຄຊ ແລະ ກະຊວງການຕ່າງ 
ປະເທດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາ 2 ເທື່ອ ກ່ຽວກັບຜົນ 
ຄວາມຄືບໜ້າການກະກຽມປະຊຸມລັດພາຄີຄັ້ງທຳອິດສົນທິ 
ສັນຍາວ່າດ້ວຍການເກືອດຫ້າມລະເບີດລູກຫວ່ານກັບບັນ 
ດາອານຸກຳມະການຮັບຜິດຊອບກອງປະຊຸມ ແລະ ບັນດາ 
ກົມກອງກະຊວງຕ່່າງໆທີ່ອ້ອມຂ້າງ ເພື່ອຮັບປະກັນ ໃຫ້ກອງ 
ປະຊຸມດຳເນີນໄປຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວ ພ້ອມຍັງເປັນການສະໜັບ 
ສະໜູນໃຫ້ແກ່ການສ່ົງບົດລາຍງານຄັ້ງທຳອິດຂອງລັດ 
ຖະບານລາວ ຕາມມາດຕາ 7 ຂອງສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍ ການ 
ເກືອດຫ້າມລະເບີດລູກຫວ່ານ ເພື່ອຍື່ນເຖິງເລຂາທິການ 
ໃຫຍ່ຂອງ ສປຊ ໃຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສ. ກ່ອນຈະຮອດມື້ທີ່ 
ກອງປະຊຸມລັດພາຄີຄັ້ງທຳອິດສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການ 
ເກືອດຫ້າມລະເບີດລູກຫວ່ານຈະເລີ່ມຂຶ້ນ ຄຄຊ ໄດ້ຈັດ 
ກອງປະຊຸມສຳມະນາ ແລະ ການລົງຢ້ຽມຢາມສະໜາມ 
ໃຫ້ແກ່ບັນດາສື່ມວນຊົນເພື່ອເກັບຂ່າວ ແລະ ເຫັນສະພາບ 
ຜົນກະທົບຕົວຈິງ ເພື່ອນຳມາອອກຂ່າວເຜີຍແຜ່ໃຫ້ປະຊາ 
ຊົນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຮັບຮູ້ ຢູ່ທີ່ແຂວງ ສະຫວັນ 
ນະເຂດ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສື່ມວນຊົນຈຳນວນຫຼາຍກວ່າ100 
ສຳນັກຂ່າວ ໄດ້ມີຂໍ້ມູນເກັບກຳ ແລະ ສາມາດລາຍງານຂ່າວ 
ສຳລັບ ກອງປະຊຸມລັດພາຄີຄັ້ງທຳອິດສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວ
ຍການເກືອດຫ້າມລະເບີດລູກຫວ່ານອອກສູ່ສາຍຕາຊາວ 
ໂລກໄດ້ຮັບຊາບນັ້ນ, ຄຄຊ ໄດ້ຜະລິດ ແລະ ເຜີຍແຜ່ໃບປິວ, 
ແຜ່ນພັບ, ປື້ມນ້ອຍ ທີ່ມີເນື້ອຫາສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ ກ່ຽວກັບ 
ບັນຫາຂອງ ລບຕ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ສົນທິສັນຍາວ່າ 
ດ້ວຍ ການເກືອດຫ້າມລະເບີດລູກຫວ່ານ. ພ້ອມນ້ັນ, ຄຄຊ 
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ຍັງໄດ້ພົບປະກັບບັນດາປະເທດຜູ້ໃຫ້ທຶນທັງໝົດ ຫຼື ຜູ້ທີ່ 
ໃຫ້ທຶນຫຼັກທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນທາງດ້ານການເງິນເຂົ້າໃນ 
ຂະແໜງການ ລບຕ, ລວມທັງບັນດາປະເທດທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ 
ເຂົ້າເປັນລັດພາຄີຂອງສົນທິສັນຍາອີກດ້ວຍ.

ນອກຈາກຈະມີການຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາອື່ນໆ ເພື່ອ 
ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ປະຊຸມລັດພາຄີຄ້ັງທຳອິດສົນທິສັນຍາ 
ວ່າດ້ວຍການເກືອດຫ້າມລະເບີດລູກຫວ່ານ ຂອງບັນດາ 
ອົງການຈັດຕ້ັງຕ່າງໆແລ້ວ, ສຳລັບ ຄຄຊ ຍັງໄດ້ຈັດງານ 
ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສາກົນໂຄສະນາຕ້ານລະເບີດໂລກ, 
ກອງປະຊຸມຂະແໜງການ ລບຕ ແລະ ກອງປະຊຸມຄະນະ 
ກຳມະການ ຄຄຊ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມ 
ກຸ່ມວິຊາການ ກ່ຽວກັບ ການກວດກູ້, ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກ 
ເຄາະຮ້າຍ ແລະ ການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງໄພຈາກ 
ລບຕ ຢ່າງເປັນປະຈຳ (ເຄິ່ງມື້). ສ່ວນກອງປະຊຸມຂະແໜງ 
ການ ລບຕ ນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນ ເດືອນ ຕຸລາ ເພື່ອທົບ 
ທວນຄືນຜົນຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກ 
ງານແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ໃນທົ່ວຂະແໜງການ ແລະ ມີການ
ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆໃນຕໍ່ໜ້າ.

ຄຄຊ ຍັງໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມມືກັບບັນດາອຳນາດການປົກ 
ຄອງຂ້ັນແຂວງ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂ້ັມທາງດ້ານການຮ່ວມມື 
ໃຫ້ຮັດກຸມ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຄຄຊ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ 
ປຶກສາຫາລືກັບບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າອຳນາດການປົກຄອງຂັ້ນ 
ແຂວງຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງລາວ ແລະ ໄດ້ສ້າງຫ້ອງການປະສານ 
ງານ ຄຄຊ ຂ້ັນແຂວງຂຶ້ນທ່ີ ແຂວງ ສະຫັວນນະເຂດ ແລະ 
ຊຽງຂວາງ ໂດຍການຮ່ວມມືກັບຄູ່ຮ່ວມປະຕິບັດງານກໍ່ຄື 
ອົງການ ເຫັດໄອບີ ແລະ ອົງການ ເກັບກູ້ລະເບີດ ແມັກ. 
ນອກຈາກນັ້ນ, ຄຄຊ ຍັງໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຊີ້ນຳວຽກງານ 
ລບຕ ຂ້ຶນຢູ່ 10 ແຂວງກ່ຽວກັບການດຳເນີນກິດຈະກຳໂຄ 
ສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງໄພຈາກ ລບຕ. ຖານຂໍ້ມູນເກັບກຳ 
ຜູ້ຖືກບາດເຈັບ ຫຼື ລົ້ມຕາຍຈາກ ລບຕ ຂອງຫ້ອງການ ຄຄຊ 
ໄດ້ບັນທຶກ ກ່ຽວກັບ ຈໍານວນຜູ້ຖືກບາດເຈັບ ຫຼື ລົ້ມຕາຍ 
ແມ່ນຫຼຸດລົງຈາກ 300 ຄົນຕໍ່ປີໃນທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາເປັນ 
117 ຄົນໃນປີ 2010. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄຄຊ ໄດ້ລິເລີ້ມໂຄງ 
ການສືບຕໍ່ການສຳຫຼວດ ຄວາມຮູ້, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ 
ການປະພຶດ (KAP) ຮ່ວມກັບບັນດາອົງການປະຕິບັດງານທ່ີ 
ດຳເນີນກິດຈະກຳໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງໄພຈາກ ລບຕ 
ເພ່ືອຊ່ວຍໃຫ້ວຽກງານດ່ັງກ່າວມີຄວາມເຂ້ົາໃຈຂ້ຶນຫຼາຍກວ່າ 

ເກົ່າ. ໃນຂະນະທີ່ ພະນັກງານໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງ 
ໄພຈາກ ລບຕ ຂອງ ຄຄຊ ໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງຫ້າວຫັນເພື່ອ 
ລະດົມທຶນເຂົ້າໃນການກະກຽມກອງປະຊຸມລັດພາຄີຄັ້ງທຳ 
ອິດສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການເກືອດຫ້າມລະເບີດລູກຫວ່ານ, 
ຮ່າງຄຳສັ່ງຂອງພະນະທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍ 
ການຫ້າມຊື້ຂາຍເຫຼັກເສດຈາກ ລບຕ ກໍ່ໄດ້ມີການປຶກສາ 
ຫາລືກັນກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມປະຕິບັດງານ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ພະ 
ນັກງານໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງໄພຈາກ ລບຕ ຂອງ 
ຄຄຊ ຍັງໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມການດຳເນີນງານໂຄສະນາສຶກສາ 
ຄວາມສ່ຽງໄພຈາກ ລບຕ ຂອງບັນດາອົງການປະຕິບັດງານ 
ແລະ ແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນຮ່ວມກັນກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ 
ພົບເຫັນໃນເວລາດຳເນີນງານ ຜ່ານກອງປະຊຸມກຸ່ມວິຊາ 
ການກ່ຽວກັບວຽກງານໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງໄພຈາກ 
ລບຕ. ອີກຢ່າງໜຶ່ງ ຄຄຊ ກໍ່ໄດ້ຜະລິດ ແລະ ເຜີຍແຜ່ ຟີມ 
ຮູບເງົາໃໝ່ ທີ່ຫາກໍ່ສ້າງຂຶ້ນກ່ຽວກັບການໂຄສະນາສຶກສາ 
ຄວາມສ່ຽງໄພອີກດ້ວຍ.

ໂດຍການເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ສິດຕິດແທດກັບໜ່ວຍງານ 
ໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງໄພຈາກ ລບຕ ຂອງຫ້ອງການ 
ຄຄຊ, ເຮັດໃຫ້ໜ່ວຍງານການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ 
ຈາກ ລບຕ ສາມາດສືບຕໍ່ ເກັບກຳ, ປັບປຸງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ 
ຂໍ້ມູນຈຳນວນຜູ້ຖືກບາດເຈັບ ແລະ ລົ້ມຕາຍຈາກ ລບຕ. 
ນອກຈາກນັ້ນ, ຄຄຊ ຍັງໄດ້ເຜີຍແຜ່ ປື້ມບົດລາຍງານໃໝ່ 
ການສຳຫຼວດແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ 
ແລະ ອຸປະຕິເຫດ ໃນເດືອນ ກຸມພາ 2010. ການສໍາຫຼວດ 
ແມ່ນ ພະນັກງານຂອງຫ້ອງການ ຄຄຊ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ 
ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ຈາກບັນດາຜູ້ທີ່ຖືກບາດເຈັບ ແລະ ລົ້ມ 
ຕາຍທັງໝົດຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. ມາຮອດ 31 ທັນວາ 2010 
ຄຄຊ ໄດ້ບັນທຶກຈຳນວນຜູ້ທີ່ຖືກບາດເຈັບ ແລະ ລົ້ມຕາຍ 
ໂດຍການລາຍງານຂອງເຄືອຂ່າຍສູນການປະສານກ່ຽວກັບ 
ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍມີຈຳນວນ534 ຄົນ ໃນຊ່ວງ 
ໄລຍະປີ 2008, 2009 ແລະ 2010. 

ສຳລັບ ວຽກງານບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຄຄຊ 
ໄດ້ສືບຕໍ່ປ້ອນຂໍ້ມູນທາງປະຫວັດສາດ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ໃນ 
ປະຈຸບັນ ທີ່ໄດ້ຈາກການລາຍງານຂອງບັນດາອົງການປະຕິ 
ບັດງານເຂ້ົາໃນລະບົບຖານຂໍ້ມູນ, ພ້ອມທັງຈັດການຝຶກອົບ 
ຮົມໃຫ້ແກ່ບັນດາອົງການປະຕິບັດງານກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ 
ລະບົບ ອີມສ໌ມາ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດສົ່ງບົດລາຍງານຜ່ານທາງ 
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ອີເລັກໂທນິກ. ໜ່ວຍງານດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ມີການກະກຽມ 
ແລະ ສະໜອງແຜນທີ່ຜົນກະທົບຂອງ ລບຕ ໃຫ້ແກ່ບັນດາ 
ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ຮ້ອງຂໍມາ. ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ, ຄຄຊ 
ຍັງໄດ້ມີການປັບປຸງເວັບໄຊ້ໃໝ່ຂອງ ຄຄຊ ເພື່ອອຳນວຍ 
ຄວາມສະດວກໃຫ້ບັນດາແຂກຜູ້ທີ່ສົນໃຈສາມາດເຂົ້າໄປ 

ຊອກຫາຂໍ້ມູນ, ຮູບພາບ ແລະ ຜົນສຳເລັດຕ່າງໆໄດ້ຢູ່ໃນ 
ເວັບໄຊ້ ຊຶ່ງໜ້າຕາຂອງເວັບໄຊ້ໂຕໃໝ່ນີ້ແມ່ນໄດ້ອັບໂລດ 
ຂຶ້ນໃນວັນທີ 3 ກັນຍາ 2010 ກ່ອນ 3 ອາທິດ ທີ່ກອງປະ
ຊຸມລັດພາຄີສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການເກືອດຫ້າມລະເບີດ 
ລູກຫວ່ານຈະເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນ.



11

ລາຍງານສະພາບການເງິນຂອງຫ້ອງການ ຄຄຊ
ການໃຊ້ຈ່າຍໃນປີ 2010

ລາຍຈ່າຍທັງໝົດໃນປີ 2010 ແມ່ນການໃຊ້ເງິນຜ່ານ ຫ້ອງການ ຄຄຊ, ອົງການ ສປຊ, ອົງການ ຢູນີເຊັບ, ອົງການ ເກັບກູ້ 
ລະເບີດ ແມັກ, ອາມໍກຼຸບ ແລະ ສະຫະພາບຢູລົບ.

ຕາຕະລາງ: ການໃຊ້ຈ່າຍຈາກກອງທຶນຂອງອົງການ ສປຊ ແລະ ລັດຖະບານລາວ (ໂດລາສະຫະລັດ)

ລາຍລະອຽດ ລວມທັງໝົດ

ລາຍຈ່າຍສຳລັບບຸກຄະລາກອນ 175,579.00

ລາຍຈ່າຍສຳລັບທີ່ປຶກສາ (ພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ) 31,238.00

ລາຍຈ່າຍສຳລັບການປະຕິບັດງານ 222,380.00

ຊື້ອຸປະກອນ 26,116.00

ລາຍຈ່າຍສຳລັບການດຳເນີນງານ 65,681.00

ລາຍຈ່າຍສຳລັບກອງປະຊຸມລັດພາຄີຄັ້ງທຳອິດຂອງສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ການເກືອດຫ້າມລະເບີດລູກຫວ່ານ 164,020.00  

ລວມທັງໝົດ 685,014.00

ຕາຕະລາງ: ການໃຊ້ຈ່າຍຈາກກອງທຶນຂອງ ອາມໍກຼຸບ (ໂດລາສະຫະລັດ)

ລາຍລະອຽດ ລວມທັງໝົດ

ລາຍຈ່າຍສຳລັບການປະຕິບັດງານ 153,915.00 

ລວມທັງໝົດ 153,915.00 

ຕາຕະລາງ: ການໃຊ້ຈ່າຍຈາກກອງທຶນຂອງ ລັດຖະບານລາວ (ໂດລາສະຫະລັດ)

ລາຍລະອຽດ ລວມທັງໝົດ

ລາຍຈ່າຍສຳລັບກອງປະຊຸມລັດພາຄີຄັ້ງທຳອິດຂອງສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ການເກືອດຫ້າມລະເບີດລູກຫວ່ານ 780,000.00 

ລວມທັງໝົດ 780,000.00
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ພະນະທ່ານ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ດຣ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ, ກ່າວຄຳປາໄສ 

ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມລັດພາຄີຄັ້ງທຳອິດຂອງສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ການເກືອດຫ້າມລະເບີດລູກຫວ່ານ, ພະຈິກ, 2010, 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.



13

ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບກຽດເປັນເຈົ້າພາບຈັດ 
ກອງປະຊຸມລັດພາຄີຄັ້ງທຳອິດຂອງສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ 
ການ ເກືອດຫ້າມລະເບີດລູກຫວ່ານ ລະຫວ່າງ ວັນທີ 9 ຫາ 
12 ພະຈິກ 2010 ຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ເຊິ່ງມີຈໍານວນ 
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍກວ່າ 1,200 ຄົນ, ປະກອບມີ 121 ປະເທດ 
ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງພາຍໃນ, ສາກົນ ແລະ ອົງການ 
ຈັດຕັ້ງສາກົນບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານທັງໝົດຈຳນວນ 156 
ອົງການ. ຈຳນວນດັ່ງກ່າວ ລວມມີລັດທີ່ເປັນພາຄີຈຳນວນ 
40 ປະເທດ, 47 ປະເທດແມ່ນລົງນາມແລ້ວ ແລະ ອີກ 34 
ປະເທດແມ່ນ ຍັງບ່ໍທັນໄດ້ລົງນາມເທ່ືອ. ໂດຍການເປັນ 
ປະທານກອງຊຸມລັດພາຄີຄັ້ງທຳອິດຂອງສົນທິສັນຍາວ່າ 
ດ້ວຍການ ເກືອດຫ້າມລະເບີດລູກຫວ່ານ ແມ່ນພະນະທ່ານ 
ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນ, ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການ 
ຕ່າງປະເທດ.

ກອງປະຊຸມໃນຄ້ັງນີ້  ແມ່ນການລວມຕົວກັນຄ້ັງທຳອິດຂອງ 
ບັນດາປະເທດລັດພາຄີ, ອົງການ ສປຊ, ອົງການຈັດຕັ້ງ 
ສາກົນ, ສັງຄົມພົນລະເຮືອນ ແລະ ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ. 
ບັນດາລັດພາຄີຕ່າງໆໄດ້ມີ ການແລກປ່ຽນຄວາມຄືບໜ້າ 
ນຳກັນ ແລະ ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຕໍ່ໜ້າ ເພື່ອຜັກ 
ດັນໃຫ້ປ້ືມສົນທິສັນຍາສຳບັບສີຟ້ານີ້ ກ້າວໄປສູ່ການຈັດຕັ້ງ 
ປະຕິບັດ ແລະ ປະຕິບັດພັນທະຂອງແຕ່ລະຄົນທີ່ເປັນຂໍ້ຜູກ 
ມັດຢູ່ໃນສົນທິສັນຍາສະບັບດັ່ງກ່າວ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍ່ມ ີ
4 ເອກະສານໄດ້ຮັບຮອງຢູ່ໃນກອງປະຊຸມຄື: ຖະແຫຼງການ 
ວຽງຈັນ, ແຜນປະຕິບັດງານວຽງຈັນ, ແຜນງານໃນປີ 2011 
ແລະ ຮູບແບບຮ່າງບົດລາຍງານ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ຜູ້ແທນເຂ້ົາຮ່ວມຈຳນວນ 420 ຍັງໄດ້ລົງ 
ຢ້ຽມຢາມສະໜາມເພ່ືອເບ່ິງການທຳລາຍລະເບີດລູກຫວ່ານ 
ແລະ ສະພາບການຕົວຈິງຜົນກະທົບຈາກ ລບຕ. ເຊິ່ງ 
ສະຖານທີ່ລົງຢ້ຽມຢາມສະໜາມແມ່ນຈັດຂຶ້ນ ຢູ່ແຂວງ ຊຽງ 
ຂວາງ ໂດຍການກະກຽມຂອງໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງ 
ຊາດ (ຄກລ).

25 ອົງການຈັດຕັ້ງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການວາງສະແດງກ່ຽວ 
ກັບ ລບຕ ແລະ ມີການເຮັດກິດຈະກຳຕ່າງໆ ໃນຊ່ວງໄລຍະ 
ກອງປະຊຸມລັດພາຄີຄັ້ງທຳອິດຂອງສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍ 
ການ ເກືອດຫ້າມລະເບີດລູກຫວ່ານ

ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ປະກອບສ່ວນທາງດ້ານ 
ການເງິນເຂົ້າໃສ່ກອງປະຊຸມລັດພາຄີຄັ້ງທຳອິດຂອງ ສົນທິ 
ສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ການເກືອດຫ້າມລະເບີດລູກຫວ່ານຈຳນວນ 
6,250 ລ້ານ (ປະມານ 780,000 ໂດລາສະຫະລັດ) ເຊິ່ງ 
ບໍ່ລວມຢູ່ໃນລາຍຈ່າຍທີ່ເປັນຂອງ ອົງການ ສປຊ.

ກ່ອນການເລີ່ມຕົ້ນກອງປະຊຸມລັດພາຄີຄັ້ງທຳອິດຂອງ 
ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ການເກືອດຫ້າມລະເບີດລູກຫວ່ານ, 
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບຈັດງານຖະແຫຼງ 
ຂ່າວຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ບັນດາລັດພາຄີ, 
ປະຊາຊົນໃນທົ່ວປະເທດ, ອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນ, ສັງຄົມ 
ພົນລະເຮືອນ ແລະ ສື່ມວນຊົນຕ່າງໆທັງພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດຮັບຊາບກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ. ເຊິ່ງຈຸດ 
ປະສົງຂອງການຖະແຫຼງຂ່າວແມ່ນເພື່ອແຈ້ງຜົນຄວາມຄືບ 
ໜ້າຂອງການກະກຽມກອງປະຊຸມ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ 
ເອກອັກຄະລະຊະທູດ ແລະ ບັນດາສະມາຊິກທູດຕ່າງໆ, 
ຕາງໜ້າຈາກອົງການ ສປຊ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທ່ີ 
ບໍ່ຂ້ຶນກັບລັດຖະບານ, ນັກສຶກສາຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ 
ແຫ່ງຊາດ ແລະ ສື່ມວນຊົນລາວ ຈຳນວນ 100 ຄົນ.

ສໍາລັບພິທີເປີດກອງປະຊຸມຢ່າງເປັນທາງການນັ້ນ ແມ່ນມີ 
ການເລີ່ມຂຶ້ນໂດຍການສາຍຟີມຮູບເງົາສັ້ນເລື່ອງ “ຈາກວິ 
ໄສທັດກ້າວສູ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ“ ທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍ ຄຄຊ, 
ເຊິ່ງເນື້ອໃນຂອງຮູບເງົາແມ່ນພາບສະທ້ອນ ໃຫ້ເຫັນເຖິງ 
ຜົນຮ້າຍຂອງການນຳໃຊ້ລະເບີດລູກຫວ່ານ ແລະ ການດຳ 
ເນີນກິດຈະກຳຕ່າງທີ່ໄດ້ເຮັດ ເພື່ອສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄວາມ
ພະຍາຍາມໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາຢູ່ໃນ ສປປ 
ລາວ. 

ຫຼັງຈາກຈົບການຊົມຮູບເງົາ, ບັນດາທ່ານແຂກຜູ້ມີກຽດ 
ກໍ່ໄດ້ຮັບຟັງການຂຶ້ນກ່າວຄຳປາໄສຢູ່ໃນພິທີ ໂດຍ ພະນະ 
ທ່ານ ຈູມມະລີ ໄຊຍະສອນ, ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ 
ລາວ ເພື່ອກ່າວບອກສູ່ບັນດາຜູ້ແທນຕ່າງໆ ທ່ີຢູ່ໃນໂອກາດ 
ທີ່ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນນີ້ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາຕ່າງໆ ກ່ອນທີ່ 
ບັນດາປະຊາຄົມໂລກ ຈະໄດ້ເລ່ີມຕ້ົນຈັດຕ້ັງປະຕິບັດພັນທະ 
ຕ່າງໆຢ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະ ເຂົ້າໃຈເຖິງຈຸດປະສົງ ແລະ 
ເປົ້າໝາຍ ຂອງສົນທີສັນຍາ ພ້ອມດ້ວຍ ຮັບຮອງເອົາບັນດາ 
ເອກະສານສຳຄັນເຊັ່ນ: ແຜນປະຕິບັດງານວຽງຈັນ ແລະ 
ຖະແຫຼງການວຽງຈັນ. 

ໃນຊ່ວງໄລຍະກອງປະຊຸມດຳເນີນຢູ່ນ້ັນ, ບັນດາສັງຄົມພົນ 
ລະເຮືອນທ່ີມາຈາກທ່ົວໂລກກ່ໍໄດ້ພາກັນຈັດງານກິດຈະກຳ 
ປ່ິນອ້ອມກອງປະຊຸມຂອງແຕ່ລະອົງກອນຂຶ້ນ (Side event) 
ກ່ຽວກັບການດຳເນີນວຽກງານຂອງພວກເຂົາ ແລະ ບັນຫາ 
ທາງມະນຸດສະທໍາຕ່າງໆ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຫາລະເບີດລູກ
ຫວ່ານ.

ປະເທດ ອົດສະຕຼາລີ, ເບວຢ້ຽມ, ສະຫະພາບຢູຣົບ, ລຸກ 
ຊຳບວກ, ນິວຊີແລນ, ສະວິດເຊີແລນ ແລະ ອັງກິດ ໄດ້ປະ
ກາດຈະເພີ່ມທືນການຊ່ວຍເຫຼືອຂ້ຶນເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າ 
ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ສຳລັບ ສປປ ລາວ, ໃນຂະນະທີ ່
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ຢີ່ປຸ່ນ ແລະ ຝຼັ່ງ ເອງກໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄຳໜັ້ນສັນຍາວ່າຈະເພີ່ມທຶນ 
ການຊ່ວຍເຫຼືອເຊັ່ນດຽວກັນ ຕັ້ງແຕ່ໄດ້ມີ ການລົງນາມໃນ 
ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການເກືອດຫ້າມລະເບີດລູກຫວ່ານ. 

ເຈົ້າຍິງ ແຫ່ງປະເທດ ເບວຢ້ຽມ ໄດ້ໃຫ້ຄຳເຫັນຢ່າງແຮງກ້າ 
ກ່ຽວກັບ ຜົນສຳເລັດຂອງສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ການເກືອດ 
ຫ້າມລະເບີດລູກຫວ່ານ ແລະ ເປັນຂໍ້ຜູກມັດໃຫ້ ເບັນຢ້ຽມ ສືບ 
ຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນໃຫ້ສຳເລັດຜົນ. ເຈົ້າຍິງ 
ໄດ້ກ່າວວ່າ: ຕາມຄຳໜັ້ນສັນຍາທີ່ໃຫ້ໄວ້ຂອງ ເບັນຢ້ຽມ 
ໃນປີ 2009 ທີ່ຜ່ານມາ; ເບັນຢ້ຽມໄດ້ປະກອບສ່ວນທາງ 
ດ້ານການເງິນເຂົ້າໃນການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ 
ຈຳນວນ 6 ລ້ານຢູໂລຕໍ່ປີ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ ສໍາລັບ 
ກອງປະຊຸມໃນຄ້ັງນ້ີ ເບວຢ້ຽມ ໄດ້ໃຫ້ຄຳໜັ້ນສັນຍາວ່າຈະ 
ເພີ່ມທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອຂຶ້ນເປັນ 8 ລ້ານຢູໂລຕໍ່ປີ. 

ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຂອງ ລຸກຊຳ 
ບວກ ຈະສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນທາງດ້ານການເງິນປະມານ 
750,000 ຢູໂລ ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ 5 ປີ ຂ້າງໜ້າ ເພື່ອ
ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເພື່ອ
ຄວາມພະຍາຍາມໃນການດຳເນີນວຽກງານກວດກູ້ ລບຕ. 
ຕັ້ງແຕ່ປີ 1999 ເປັນຕົ້ນມາ ປະເທດລຸກຊຳບວກເອງ ກໍ່ໄດ້ 
ມີການປະກອບສ່ວນທາງດ້ານການເງິນເປັນຈຳນວນ 2,7 
ລ້ານຢູໂລ ເຂົ້າໃນການກວດກູ້ ລບຕ ສຳລັບ ສປປ ລາວ.

ລັດຖະມົນຕີວ່າການກ່ຽວກັບການຫຼຸດຜ່ອນອາວຸດ ຂອງ 
ນິວຊີແລນ, ພະນະທ່ານ ຮອນ ຈີໂອກີນາ ທີຮົວຮົວ ໄດ້ 
ປະກາດຕໍ່ກອງປະຊຸມວ່າ ນິວຊີແລນ ຈະສະໜັບສະໜູນ 
ທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອປະມານ 1 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອ 
ໃຊ້ເຂົ້າໃນການກວດກູ້ ລບຕ ຢູ່ທາງພາກຕາເວັນຕົກສ່ຽງ 
ເໜືອຂອງລາວ.

ສ່ວນ ອົດສະຕຼາລີເອງ ໄດ້ປະກາດວ່າ ຈະສະໜອງທຶນການ 
ຊ່ວຍເຫຼືອຕ່ືມອີກ 1 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃຫ້ແກ່ ສປປ 
ລາວ ເພື່ອເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິ 
ບັດສົນທິສັນຍາ; ເຊິ່ງຈະເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 4 ລ້ານ ໂດລາສະຫະ 
ລັດ ຕັ້ງແຕ່ສົນທິສັນຍາໄດ້ເລີ່ມມີການດຳເນີນການເປັນຕົ້ນ 
ມາ. ພ້ອມນັ້ນ, ອົດສະຕຼາລີ ກໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄຳໜັ້ນສັນຍາວ່າຈະ 
ສະໜອງທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ ຕະຫຼອດ 
ຊ່ວງໄລຍະແຕ່ປີ 2010 ເຖິງ 2014 ເພື່ອຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 
ໃຫ້ສຳເລັດ ແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດຂອງຂະແໜງການ 
ລບຕ ທີ່ໄດ້ເລີ່ມມີການດຳເນີນ ງານມາແຕ່ປີ 2009.

ສ່ວນປະເທດ ສະວິດເຊີແລນ ໄດ້ປະກາດວ່າຈະປະກອບ 
ສ່ວນທາງດ້ານການເງິນຈຳນວນ 3 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ 
ເຂົ້າໃນການກວດກູ້ ລບຕ ຕະຫຼອດຊ່ວງໄລຍະແຕ່ປີ 2010 
ເຖິງ 2013.

ປະເທດ ຝຼັ່ງ ໄດ້ຂຶ້ນກ່າວຄຳເຫັນ ໃນນາມຕາງໜ້າລັດຖະ 
ມົນຕີ ວ່າການກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ພະນະທ່ານ ເບີນັດ 
ຄົວເນ້ີ ເຊິ່ງໄດ້ໃຫ້ຄຳເຫັນວ່າ: ຝຼັ່ງ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບ 
ສະໜູນທາງດ້ານການເງິນໄປແລ້ວປະມານ 373,000 ຢູໂລ 
ເຂ້ົາໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ສຳລັບ ສປປ ລາວ ໃນປີ 
2010. ພ້ອມນັ້ນ, ຢ່ີປຸ່ນ ກໍ່ໄດ້ຂ້ຶນກ່າວຕ່ືມ ກ່ຽວກັບຄວາມ 
ສຳຄັນຂອງທຶນສະໜັບສະໜູນ, ການຮ່ວມມືທາງສາກົນ 
ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອ. ຢີ່ປຸ່ນ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ຕັ້ງແຕ່ໄດ້ມີການ
ລົງນາມໃນສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການເກືອດຫ້າມລະເບີດ 
ລູກຫວ່ານ, ຢີ່ປຸ່ນ ໄດ້ສະໜອງທຶນສະໜັບສະໜູນຫຼາຍ 
ກວ່າ 5,5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເຂົ້າໃນການກວດກູ້ ແລະ 
ການຊ່ວຍເຫືຼອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ ໃຫ້ແກ່ບັນດາ 
ປະເທດຕ່າງໆ ລວມທັງ ສປປ ລາວ. 

ການປະເມີນຜົນກະທົບພາຍຫຼັງ
ການກວດກູ້ ລບຕ
(ສັງລວມຜົນໄດ້ຮັບຈາກການປະເມີນຜົນ)

ໂຄງການເກັບກູ້ ລບຕ ເພື່ອມະນຸດສະທຳ ແລະ ການເກັບກູ ້
ລບຕ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນແນໃສ່ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການເກີດ 
ອຸປະຕິເຫດຈາກ ລບຕ ທີ່ພາໃຫ້ມີການບາດເຈັບ ແລະ ລົ້ມ 
ຕາຍ, ນອກຈາກນ້ີຍັງເປັນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການ 
ປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດເພື່ອການພັດທະນາ 
ແລະ ລືບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ຂອງລັດຖະບານ (ລັດຖະ 
ບານແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 
2004). ທາງດ້ານຫຼັກການແລ້ວ ສິ່ງໜຶ່ງທ່ີໄດ້ຮັບຈາກການ 
ເກັບກູ້ ລບຕ ນັ້ນແມ່ນການໄດ້ຮັບຊັບສິນໃນການດຳລົງ 
ຊີວິດອັນໃໝ່. ໂດຍຄາດຫວັງວ່າຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໄດ້
ນຳໃຊ້ເນ້ືອທີ່ດິນເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າໃນການທຳການຜະລິດກະສິກຳ 
ເພື່ອຊ່ວຍຍູ້ສະຖານະການໄດ້ຮັບຊັບສິນອ່ືນ ແລະ ປັບປຸງ 
ຊີວິດການເປັນຢູ່ໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ແຕ່ວ່າການປະຕິບັດງານການເກັບກູ້ ລບຕ ນັ້ນມີປະສິດທິ 
ຜົນແລ້ວບໍ? ມັນໄດ້ຕອບສະໜອງ ແລະ ໄດ້ຕາມຄວາມ 
ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງບັນດາຄູ່ຮ່ວມປະຕິບັດງານແລ້ວບໍ? 
ໂດຍພາບລວມແລ້ວ ການເກັບກູ້ນີ້ສາມາດ ຊ່ວຍສະໜັບ
ສະໜູນຕ່ໍການລິເລີ້ມການພັດທະນາແນວໃດ? ຄອບຄົວທ່ີ
ທຸກຍາກນັ້ນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກ ການເກັບກູ້ ລບຕ 
ນັ້ນແນວໃດ? ປະຊາຊົນນຳໃຊ້ເນື້ອທີ່ດິນທີ່ເກັບກູ້ແລ້ວນັ້ນເ
ພື່ອຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພວກເຂົານັ້ນແນວໃດ? 
ຜົນປະໂຫຍດນ້ັນເກີດຂຶ້ນແນວໃດ? ການເກັບກູ້ ລບຕ ໄດ້ 
ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນແຜນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ 
ຂອງຂັ້ນເມືອງ ແລະ ແຂວງແນວໃດ? ໂດຍລວມແລ້ວການ 
ເກັບກູ້ ລບຕ ໄດ້ປະກອບສ່ວນຕໍ່ບັນດາເປົ້າໝາຍເພື່ອຫຼຸດ 
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ຜ່ອນການບາດເຈັບ ແລະ ລົ້ມຕາຍຈາກ ລບຕ ແລະ ການ 
ລືບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ແລ້ວບໍ? 

ການປະເມີນຜົນດ່ັງກ່າວນ້ີ ແມ່ນໄດ້ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໃນ 
ໄລຍະປີ 2010 ຢູ່ສາມເມືອງໃນ 3 ແຂວງທ່ີມີຄວາມແຕກ 
ຕ່າງກັນຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ (ເມືອງ ນອງ ແຂວງ ສະຫວັນ 
ນະເຂດ; ເມືອງ ແປກ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ແລະ ເມືອງ 
ປາກຊ່ອງ ແຂວງ ຈຳປາສັກ) ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອເປັນ 
ການເລີ່ມຕົ້ນຕອບບັນດາຄຳຖາມຕ່າງໆ. ການປະເມີນຜົນ 
ໄດ້ເນັ້ນໜັກໃສ່ການເກັບກູ້ ລບຕ ເພື່ອມະນຸດສະທຳ. ບັນດາ 
ຄຳຖາມໂດຍທ່ົວໄປທັງໝົດແມ່ນ “ໃຜໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 
ຈາກການເກັບກູ້ ລບຕ? ດ້ວຍວິທີໃດ ແລະ ດ້ວຍສະພາບ 
ແວດລ້ອມແນວໃດ?” ສຳລັບເປ້ົາໝາຍສະເພາະຂອງການ
ສຶກສາແມ່ນລວມມີ: 

1. ກຳນົດຜົນກະທົບຈາກການເກັບກູ້ ລບຕ ເພື່ອມະນຸດ 
ສະທຳ ຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຄອບຄົວ.

2. ພັດທະນາ ແລະ ທົດລອງເຄື່ອງມືການປະເມີນຜົນທີ ່
ຈະສາມາດນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ 
ການປະເມີນຜົນປະໂຫຍດ ທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການເກັບກູ້ 
ລບຕ ໃນຕໍ່ໜ້າ. 

3. ພັດທະນາ “ໂຄ່ງຮ່າງຕາມຫຼັກທິດສະດີ” ເພື່ອສາມາດ 
ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການປະ 
ເມີນຜົນ.

4. ກຳນົດບັນດາຂໍ້ສະເໜີແນະຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການເກັບກູ້ 
ລບຕ.

ອີງຕາມການສັງລວມຂອງບົດລາຍງານສຸດທ້າຍການເກັບກູ້ 
ລບຕ ແມ່ນມີປະສິດທິຜົນໃນການເພີ່ມຄວາມໝັ້ນໃຈດ້ານ 
ຄວາມປອດໄພ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ຮູ້ສຶກໝັ້ນໃຈຕ່ໍ 
ອະນາຄົດຕ່ໍໜ້າ-ເປັນເງ່ືອນໄຂອັນພ້ືນຖານໃນການເຂ້ົາເຖິງ 
ໂອກາດການພັດທະນາອ່ືນໆ. ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນພາຍຫຼັງ 
ການເກັບກູ້ແມ່ນຂ້ຶນກັບບັນດາຊັບສິນທີ່ຄອບຄົວສາມາດ 
ເຂົ້າເຖິງ, ການເຫັນຄຸນຄ່າຂອງມັນ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກກ່ຽ
ວກັບປະສິດທິຜົນຂອງຄອບຄົວ. ຄອບຄົວທີ່ສາມາດເຂ້ົາ 
ເຖິງຊັບສິນໄດ້ຫຼາຍກວ່າ (ເຊັ່ນ: ຊັບສິນທາງດ້ານການເງິນ, 
ເຄ່ືອງມືອຸປະກອນ, ແຮງງານ ແລະ ຄວາມຮູ້) ແລະ ບວກ 
ກັບຄວາມຮູ້ສຶກກ່ຽວກັບປະສິດທິຜົນຂອງຄອບຄົວ ແມ່ນ 
ສາມາດນຳໃຊ້ທ່ີດິນທ່ີ ໄດ້ຮັບການເກັບກູ້ເພື່ອເສີມສ້າງຊັບ
ສິນ ການດຳລົງຊີວິດອື່ນໆລວມທັງດ້ານການເງິນໄດ້ດີກວ່າ 
ຄອບຄົວທີ່ມີຂໍ້ຈຳກັດໃນການເຂ້ົາເຖິງບັນດາຊັບສິນແມ່ນ 
ສາມາດນຳໃຊ້ທີ່ດິນໄດ້ ແຕ່ວ່າຕ້ອງໃຊ້ເວລາຍາວນານກວ່າ 
ເພື່ອຊຸກຍູ້ຄອບຄົວໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ. ປັດໄຈ 
ດ້ານປະຊາກອນຕົວຢ່າງອາຍຸ, ບົດບາດຍິງຊາຍ, ເພດຂອງ 
ຫົວໜ້າຄອບຄົວ ແມ່ນບໍ່ມີຜົນເຮັດໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການ 

ເກັບກູ້ ລບຕ ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ, ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, 
ເຫັນວ່າແມ່ຍິງແມ່ນຍັງບໍ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປຶກສາຫາລື 
ກບັບັນດາອົງການເກບັກູ້ ລບຕ ກ່ອນ ແລະ ຫຼັງການເກບັກູ້. 
ຜົນປະໂຫຍດທ່ີໄດ້ຮັບຈາການເກັບກູ້ນັ້ນແມ່ນຂຶ້ນກັບ 
ສະພາບເງື່ອນໄຂຂອງຄອບຄົວ ແລະ ສະພາບເງື່ອນໄຂ 
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນລະດັບທີ່ກວ້າງຂວາງ ໂດຍສະເພາະ 
ແມ່ນ:

1. ນະໂຍບາຍ/ການປະຕິບັດຂອງສະຖາບັນການຈັດຕັ້ງ  

2. ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຕະຫຼາດ

3. ເງື່ອນໄຂສະພາບແວດລ້ອມ (ຕົວຢ່າງ: ຄຸນນະພາບ 
ຂອງດິນ, ໄພນໍ້າຖ້ວມ, ໄພແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ສັດຕູພືດ)

4. ຂັ້ນຕອນການຂ້າມຜ່ານຂອງການດຳລົງຊີວິດ 

5. ການເຂົ້າເຖິງຊັບສິນຂອງຊຸມຊົນ

ວຽກງານການເກັບກູ້ ລບຕ ມີປະສິດທິຜົນໃນການຫຼຸດຜ່ອນ 
ການເກີດອຸປະຕິເຫດຈາກ ລບຕ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງເປັນການ 
ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການລືບລ້າງຄວາມທຸກຍາກໂດຍ 
ທາງອ້ອມ, ແຕ່ວ່າຜົນກະທົບຍັງມີຂີດຈຳກັດເນື່ອງຈາກວ່າ 
ການປະຊາສຳພັນ ແລະ ຂະບວນການຈັດບຸລິມາສິດ. ວຽກ 
ງານດັ່ງກ່າວແມ່ນສອດຄ່ອງກັບບຸລິມະສິດແຫ່ງຊາດ ແຕ່ວ່າ 
ຍັງບໍ່ທັນສາມາດເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບແຜນຍຸດທະສາດການ 
ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຢູ່ໃນລະດັບເມືອງເທື່ອ. ສຳລັບ 
ການປະເມີນຜົນຄັ້ງນີ້ແມ່ນບໍ່ໍ່ໄດ້ເຮັດການປະເມີນເຖິງ 
ປະສິດທິພາບຂອງການນຳໃຊ້ທຶນ ແລະ ຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງ 
ການລົງທຶນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຂະບວນການເກັບກູ້ ລບຕ 
ປະຈຸບັນນ້ີແມ່ນມີລັກສະນະເກັບກູ້ຢູ່ໃນບັນດາບ້ານດຽວ 
ຫຼາຍເທ່ືອ. ສະນ້ັນ, ຈຶ່ງບ່ໍສາມາດລະບຸໄດ້ວ່າມີບ້ານໃດແດ່ 
ແລະ ເມືອງ ໃດແດ່ທີ່ “ປອດຈາກຜົນກະທົບ”.
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ເພດຍິງຢູ່ໃນຂະແໜງການລບຕ
ຕາມປະເພນີແລ້ວ ວຽກງານກວດກູ້ ລບຕ/ລະເບີດຝັງດິນ ແມ່ນເປັນວຽກຂອງຜູ້ຊາຍ, ສ່ວນໃຫຍ່ 
ຍ້ອນບົດບາດຂອງກອງທັບທະຫານທີ່ເຄີຍປະຕິບັດມາໃນບັນດາກິດຈະກຳເຫຼົ່ານີ້. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, 

ໃນປະຈຸບັນມີບັນດາຜູ້ຍິງນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ ທີ່ໄດ້ຮັບໂອກາດເຂົ້າເຮັດວຽກເປັນນັກກວດກູ້ ແລະ 
ທຳລາຍລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ.

ໃນ ສປປ ລາວ, ອົງການກຸ່ມທີ່ປຶກສາດ້ານລະເບີດຝັງດິນ (ແມັກ), ອົງການສາກົນ 
ເພ່ືອຄົນພິການ ເບວຢ້ຽມ (ເຫັດໄອບີ) ແລະ ຄກລ, ໄດ້ມີພະນັກງານຍິງທ່ີເຮັດວຽກ 
ໃນໜ່ວຍງານກວດກູ້ ລບຕ. ການຮັບພະນັກງານຍິງ ເປັນນັກກວດກູ້ບ່ໍພຽງແຕ່ເປັນ 

ສິ່ງທ້າທາຍຂອງສັງຄົມ ແຕ່ຍັງເປັນການຈຳກັດການໃຊ້ແຮງງານເພດຍິງ ໃນບັນດາ 
ຊຸມຊົນທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກ ລບຕ ໃນທົ່ວໂລກ, ແຕ່ມັນພັດເຮັດໃຫ້ຜູ້ຍິງສາມາດເຮັດ 

ວຽກໃຫ້ຊຸມຊົນຂອງ ພວກເຂົາມີຄວາມປອດໄພ, ພ້ອມທັງມີລາຍຮັບທີດີ ເພ່ືອສາມາດ 
ສະໜັບສະໜູນການລ້ຽງສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ. ນາງ ມະນີເຊຍ ຕອກທອງເຢີ້, 
ສະມາຊິກໜ່ວຍງານກວດກູ້ ລບຕ ທີມງານເພດຍິງ ໄດ້ໃຫ້ຄຳເຫັນວ່າ: “ໜ່ວຍງານຂອງ 

ພວກເຮົາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຜູ້ຍິງກໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ທຸກຢ່າງ, ຂ້ອຍຢາກໃຫ້ຄົນຮູ້ວ່າ 
ຜູ້ຍິງລາວກໍ່ເກັ່ງໄດ້ເທົ່າໆກັບຜູ້ຍິງໃນປະເທດອື່ນ” ການສ້າງຄວາມເທົ່າທຽມລະຫວ່າງ 

ຍິງ-ຊາຍ ໃນກໍາລັງແຮງງານຢູ່ໃນທຸກໆອົງການປະຕິບັດງານແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ 
ແມ່ນບັນຫາພື້ນຖານໜຶ່ງ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມີ ພິຈາລະນາເພດຍິງເຂົ້າສັງກັດໃນ 

ຂະບວນການຂອງການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ.
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ບົດລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ບັນດາອົງການປະຕິບັດງານແກ້ໄຂ 
ບັນຫາ ລບຕ ຢູ່ໃນພາກນີ້ແມ່ນອີງໃສ່ຂ້ໍມູນທ່ີທາງອົງການ 
ປະຕິບັດງານສ່ົງໃຫ້ ຄຄຊ ເພ່ືອສັງລວມເຂ້ົາໃນບົດລາຍງານ 
ສະບັບນ້ີ, ເຊິ່ງຂໍ້ມູນທັງທົດທ່ີໄດ້ຮັບນັ້ນແມ່ນອີງໃສ່ການລາຍ 
ງານຈາກບັນດາອົງການປະຕິບັດງານທີ່ສົ່ງໃຫ້ແກ່ ຄຄຊ. ເຊິ່ງ 
ມີການດັດປັບເລັກໝ້ອຍເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຮູບແບບ ແລະ 
ການລາຍງານ, ແຕ່ທັ້ງນັ້ນທັ້ງນີ້ ກໍ່ແມ່ນອີງໃສ່ຂໍ້ມູນຕົວຈິງທີ່ 
ໄດ້ຮັບມານັ້ນ.

ອົງການປະຕິບັດງານແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ 
ເພື່ອມະນຸດສະທຳ

1. ອົງການສາກົນເພື່ອຄົນພິການ ເບວຢ້ຽມ 
 (ເຫັດໄອບີ)
2. ໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດ (ຄກລ)
3. ອົງການ ເກັບກູ້ລະເບີດ ແມັກ (ແມັກ)
4. ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງປະຊາຊົນ ນ໋ອກແວ 
 (ເອັນພີເອ)
5. ອົງການຮ່ວມໃຈບໍລິການສາກົນ (ໂຊດີ)

 ອົງການປະຕິບັດງານແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ 
ເພື່ອຫວັງຜົນກຳໄລ

1. ບໍລິສັດ ອາສາ ວິສະວະກຳພະລັງງານ ຈຳກັດ
2. ບໍລິສັດ ແບັກເທັກ ລາວ ຈຳກັດ
3. ບໍລິສັດ ລາວ ບີເອັດແອວ
4. ບໍລິສັດ ຫຸ້ນສ່ວນມິວເຊີດສ໌-ເຂດພູດອຍ ຈຳກັດ
5. ບໍລິສັດ ເອັມເອັມຈີ ລ້ານຊ້າງມີເນໂຣນ
6. ບໍລິສັດ ເກັບກູ້ລະເບີດ ໂຟນິກ ຈຳກັດ (ພີຊີແອວລ໌)
7. ບໍລິສັດ ພົນສັກດາ ເກັບກູ້ລະເບີດ ຈຳກັດ

ອົງການປະຕິບັດງານ ກ່ຽວກັບ ການສຶກສາ 
ຄວາມສ່ຽງໄພ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະ 
ຮ້າຍຈາກ ລບຕ
1. ສາມະຄົມຍ່ີປຸ່ນເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ 
 ບັນເທົາທຸກ (ເອເອອາຣ໌)
2. ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານອົງຄະທຽມ ແລະ 
 ເຄື່ອງຄໍ້າຊູ (ໂຄບ)
3. ສູນຟື້ນຟູຄົນພິການແຫ່ງຊາດ
4. ເວີອີດູເຄເຊ້ີນ/ຄອນຊ໋ອກຊຽມ
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ກິດຈະການຕ່າງໆ ປີ 2010 

ໂດຍປຽບທຽບກັບປີຜ່ານມາ, ອົງການສາກົນ ເພື່ອຄົນພິ 
ການ ເບວຢ້ຽມ ໄດ້ດຳເນີນກິດຈະກຳຕ່າງໆຢູ່ໃນ 30 ບ້ານ 
ເປົ້າໝາຍຢູ່ໃນ 3 ເມືອງຂອງແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດຄື: 
ເມືອງ ນອງ, ວິລະບູລີ ແລະ ເຊໂປນ. 

ອົງການສາກົນ ເພື່ອຄົນພິການ ເບວຢ້ຽມ ໄດ້ດຳເນີນການ 
ກວດກູ້ ແລະ ທຳລາຍເຄື່ອນທີ່, ປະຕິບັດກິດຈະກຳພົວພັນ 
ຊຸມຊົນ ແລະ ໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງໄພຈາກ ລບຕ, 
ເຮັດກິດຈະກຳໂຄງການສວນຄົວ ແລະ ໂຄງການໂຄສະນາ 
ຕ້ານລະເບີດລູກຫວ່ານ. 

ການປະຕິບັດງານການເກັບກູ້: ການກວດກູ້ ແລະ 
ທຳລາຍເຄື່ຶອນທີ່

ອົງການໄດ້ປະຕິດຕາມແຜນການປະຈຳປີທີ່ຂຶ້ນແຜນໄວ້ 
ຢ່າງໃກ້ສິດຕິດແທດກັບອຳນາດການປົກຄອງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ 
ເພື່ອໃຫ້ເຊື່ອມສານກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ 
ຂອງທ້ອງຖ່ິນກ່ໍຄືຂອງແຂວງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ທາງອົງການ 
ຍັງໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບອົງການ ເວີວີເຊີນ ແລະ ອົງການ 
ຄອນເຊີນເວີວາຍ ເພື່ອດຳເນີນການກວດກູ້ ລບຕ ທີ່ຍັງຕົກ 
ຄ້າງອອກຈາກພື້ນທີ່ບ້ານເປົ້າໝາຍ. ເຊິ່ງຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍ 
ຂອງການກວດກູ້ພື້ນທີ່ຂອງບັນດາອົງການເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນ: 
(1) ປັບປຸງພື້ນຖານໂຄ່ງລ່າງ ເຊັ່ນ: ການສ້າງຖະໝົນ (ເພື່ອ 
ຂົນສົ່ງອາຫານ ແລະ ສິນຄ້າ), (2) ສຸກສາລາ, (3) ການສ້າງ 

ອົງການສາກົນເພື່ອຄົນພິການ ເບວຢ້ຽມ (ເຫັດໄອບີ)

ໂຮງຮຽນ, ແລະ (4) ເພື່ອຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ເຊັ່ນ: 
ຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ການປູກເຂົ້າ ແລະ ລ້ຽງສັດ. ສ່ິງດັ່ງກ່າວນີ້ 
ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກບັນດາອົງການພັດ 
ທະນາຕ່າງໆເພື່ອປັບປຸງແຜນການໂດຍມີ ການຮ່ວມມືຢ່າງ 
ໃກ້ສິດກັບອຳນາດການປົກຄອງໃນການສ້າງແຜນ.

ການປະຕິບັດໜ້າວຽກທຳລາຍເຄື່ອນທີ່ແມ່ນເຮັດທຸກໆ 
ເດືອນ, ໃນ 1 ເດືອນ ຈະເຮັດວຽກຢູ່ 5 ວັນ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, 
ການປະຕິບັດໜ້າວຽກທຳລາຍເຄ່ືອນທີ່ກໍ່ອີງໃສ່ການຮ້ອງຂໍ 
ໂດຍກົງມາ ຈາກຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ທີມງານປະສານ 
ງານຂອງຊຸມຊົນຂອງອົງການເອງ ເປັນຜູ້ຮ້ອງຂໍມາ. 

ກິດຈະກຳໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງໄພ ແລະ ການ 
ປະສານງານກັບຊຸມຊົນ

ທີມງານສຶກສາຄວາມສ່ຽງໄພຂອງອົງການ ເຫັດໄອບີ ໄດ້ 
ປະຕິບັດກິດຈະກຳຕ່າງໆລຸ່ມນ້ີ: (1) ສຸມໃສ່ກຸ່ມສົນທະນາ, 
(2) ລົງຢ້ຽມຢາມແຕ່ລະຄົວເຮືອນ, (3) ການອະທິບາຍຫຍໍ້ 
ກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ, (4) ຝຶກອົບຮົມອາສາສະໜັກບ້ານ, 
ແລະ (5) ຈັດງານກິດຈະກຳເຄື່ອນທ່ີຕ່າງໆ. ນອກຈາກນັ້ນ, 
ຍັງໄດ້ມີການພົວພັນກັບອຳນາດການປົກຄອງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ 
ຕັ້ງແຕ່ຂັ້ນເມືອງ ຈົນເຖິງ ບ້ານ, ກ່ອນເລີ່ມການປະຕິບັດກິດ 
ຈະກຳການກວດກູ້/ສຶກສາຄວາມສ່ຽງໄພ ແລະ ກິດຈະກຳ 
ແກ້ໄຂ ບັນຫາ ລບຕ ຕ່າງໆ. 

ຂໍ້ຄວາມສຶກສາຄວາມສ່ຽງໄພ ແລະ ສື່ໂຄສະນາຕ່າງໆທີ່ໃຊ ້
ເຂົ້າໃນກິດຈະກຳ ໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງໄພ ແລະ 
ວຽກງານການກວດກູ້ ລບຕ ປະກອບມີດັ່ງລຸ່ມນີ້: 

1. ແຜ່ນພັບໂຄສະນາ: ເພື່ອສອນຜູ້ໃຫຍ່ ກ່ຽວກັບອັນຕະ 
ລາຍຂອງ ລບຕ “ສະບັບພາສາລາວ” 20 ຊຸດ

2. ແຜ່ນພັບໂຄສະນາ: ເພື່ອສອນເດັກນ້ອຍ ກ່ຽວກັບອັນ 
ຕະລາຍຂອງ ລບຕ - “ສະບັບພາສາລາວ” 20 ຊຸດ

3. ພິມປື້ມ (ວິທີການພໍ່ແມ່ສອນລູກ, ດັດແກ້ຄັ້ງທີ 2, 
ສະບັບ ພາສາລາວ) “ເປັນປື້ມແນະນຳໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ່
ເພື່ອສອນ ແລະ ປ້ອງກັນລູກໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກ ລບຕ 
ຈຳນວນ 1,000 ຫົວ

ອົງການປະຕິບັດງານແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ເພື່ອມະນຸດສະທຳ



21

4. ນຳໃຊ້ຟີມຮູບເງົາໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງໄພ ກ່ຽວ 
ກັບ ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບ 
ສະໜູນຈາກ ອົງການ ຢູນີເຊັບ

ໂຄງການສວນຄົວ
ເປັນໂຄງການທົດລອງຂອງ ອົງການ ເຫັດໄອບີ ກ່ຽວກັບການ 
ດຳເນີນໂຄງການສວນຄົວໃຫ້ແກ່ບັນດາຄົວເຮືອນດ້ອຍ 
ໂອກາດ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງໄພ, ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນ 
ຈາກອົງການ ຢູນີເຊັບ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວດຳເນີນຢູ່ 2 ເມືອງ 
ເປົ້າໝາຍຂອງແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດຄື: ເມືອງ ເຊໂປນ 
ແລະ ນອງ ທີ່ເປັນວິທີການໃໝ່ຄື: ຜະລິດອາຫານເພື່ອຫ
າລາຍໄດ້ເພີ່ມເຕີມໃຫ້ຄອບຄົວ ແລະ ເປັນການປ້ອງກັນ 
ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນ ບັນດາຄອບຄົວທ່ີມີເດັກນ້ອຍໄປຫາເກັບ 
ເຫຼັກເສດຈາກ ລບຕ.  

ໂຄງການໂຄສະນາຕ້ານລະເບີດລູກຫວ່ານ
ໂຄງການໄດ້ກຳເນີນມາຕັ້ງແຕ່ເດືອນ ມັງກອນ ປີ 2010 
ໂດຍທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ລັດຖະບານປະເທດ ນອກແວ. 
ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການນີ້ແມ່ນເຮັດວຽກຮ່ວມກັບກຸ່ມຄົນຜູ້ 
ລອດຊີວິດຈາກລະເບີດລູກຫວ່ານຢູ່ໃນລາວ ເພື່ອໂຄສະນາ 
ຕ້ານລະເບີດລູກຫວ່ານ ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້ສິດທິຂອງຜູ້ 
ລອດຊີວິດຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ແລະ ບັນດາຊຸມຊົນທີ່ມີ 
ຜົນກະທົບ ເພື່ອໂຄສະນາ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ. 

ກິດຈະກຳຫຼັກທີ່ໂຄງການໂຄສະນາຕ້ານລະເບີດລູກຫວ່ານ 
ແມ່ນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມເພື່ອໂຄສະນາຕ້ານ 
ລະເບີດລູກຫວ່ານ ແລະ ສົນທິສັນຍາ. ພ້ອມນ້ັນ, ຍັງໄດ້ 
ພົບປະກັບບັນດາສະຖານທູດຕ່າງໆ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງ 
ປະຊຸມລັດພາຄີວ່າດ້ວຍການເກືອດຫ້າມລະເບີດລູກຫວ່ານ.

ຜົນສຳເລັດໃນປີ 2010
ການປະຕິບັດງານການກວດກູ້:
ໃນປີ 2010, ອົງການ ເຫັດໄອບີ ສາມາດກວດກູ້ເນື້ອທີ່ 
ໄດ້ຄື: 

1. ກວດກູ້ພື້ນທີ່ລ້ຽງສັດໄດ້: 226,689 ຕາຕະລາງແມັດ

2. ພື້ນທີ່ອື່ນໆໄດ້: 100,005 ຕາຕະລາງແມັດ

3. ລວມທັງໝົດ: 326,694 ຕາຕະລາງແມັດ

ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ: 6,118 ຄົນ 
ຈຳນວນບ້ານທັງໝົດ: 23 ບ້ານ

ໃນຊ່ວງໄລຍະການກວດກູ້, ສາມາດທຳລາຍລະເບີດໄດ້:

1. ບົມໃຫຍ່: 0 ໜ່ວຍ

2. ລະເບີດລູກຫວ່ານ: 239 ໜ່ວຍ

3. ລະເບີດຝັງດິນ: 0 ໜ່ວຍ

4. ລະເບີດຊະນິດອື່ນໆ: 391 ໜ່ວຍ

 ລວມທັງໝົດ: 630 ໜ່ວຍ

ໃນຊ່ວງໄລຍະການດຳເນີນໜ້າວຽກທຳລາຍເຄື່ອນທີ່, 
ສາມາດທຳລາຍລະເບີດໄດ້:

1. ບົມໃຫຍ່: 12 ໜ່ວຍ

2. ລະເບີດລູກຫວ່ານ: 368 ໜ່ວຍ

3. ລະເບີດຝັງດິນ: 0 ໜ່ວຍ

4. ລະເບີດຊະນິດອື່ນໆ: 90 ໜ່ວຍ

 ລວມທັງໝົດ: 470 ໜ່ວຍ

ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ: 5,278 ຄົນ 
ຈຳນວນບ້ານທັງໝົດ: 17 ບ້ານ

ການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງໄພ ແລະ ການປະສານ 
ງານກັບຊຸມຊົນ

ອົງການ ເຫັດໄອບີ ໄດ້ດຳເນີນກິດຈະກຳສຸມໃສ່ 19 ກຸ່ມສົນ 
ທະນາທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໄພຈາກ ລບຕ, ເຊິ່ງ ປະກອບມີຜູ້ໄດ້ 
ຮັບຜົນປະໂຫຍດທັງໝົດ 304 ຄົນ (ລວມມີເດັກນ້ອຍຊາຍ 
68 ຄົນ ແລະ ເດັກນ້ອຍຍິງ 63 ຄົນ, ທັງໝົດອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 
18 ປີ) ຜູ້ໃຫຍ່ຊາຍ 102 ຄົນ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ຍິງ 71 ຄົນ, ທັງ 
ໝົດອາຍຸເກີນ 18 ປີ). ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ 
ແຕ່ລະຄອບຄົວຈຳນວນ 11 ຄອບຄົວ, ມີຈຳນວນຜູ້ໄດ້ຮັບ 
ຜົນປະໂຫຍດທັງໝົດ 145 ຄົນ, ລວມມີເດັກນ້ອຍຊາຍ 12 
ຄົນແລະ ເດັກນ້ອຍຍິງ 12 ຄົນ, ທັງໝົດອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ) 
ຜູ້ໃຫຍ່ຊາຍ 46 ຄົນ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ຍິງ 75 ຄົນ.

ອົງການ ເຫັດໄອບີ ໄດ້ຈັດຕ້ັງການລາຍງານຫຍໍ້ກ່ຽວກັບ 
ຄວາມປອດໄພຈຳນວນ 60 ຄັ້ງ, ປະກອບມີຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະ 



22

ໂຫຍດທັງໝົດ 4,153 ຄົນ, ໃນນັ້ນ, ມີເດັກນ້ອຍຊາຍ 856 
ຄົນ ແລະ ເດັກ ນ້ອຍຍິງ 826 ຄົນ, ທັງໝົດອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 18 
ປີ) ຜູ້ໃຫຍ່ຊາຍ 1,168 ຄົນ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ຍິງ 1,303 ຄົນ, 
ທັງໝົດອາຍຸເກີນ 18 ປີ). ພ້ອມນັ້ນ, ກໍ່ຍັງໄດ້ຈັດການຝຶກ 
ອົບຮົມໃຫ້ແກ່ອາສາສະ ໜັກບ້ານຢູ່ 86 ບ້ານ, ປະກອບມີ 
ຜູ້ໃຫຍ່ຊາຍເຂົ້າຮ່ວມ 61 ຄົນ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ຍິງຈຳນວນ 
25 ຄົນ. 

ອົງການ ເຫັດໄອບີ ຍັງໄດ້ຈັດງານໂຄສະນາສຶກສາຄວາມ 
ສ່ຽງໄພແບບເຄ່ືອນທີ່ ຈຳນວນ 39 ຄ້ັງ, ລວມມີຈຳນວນຜູ້ທີ່ 
ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 8,733 ຄົນ, ໃນນັ້ນ,  
ມີເດັກນ້ອຍຊາຍຈຳນວນ 2,122 ຄົນ, ແລະ ເດັກນ້ອຍຍິງ 
1,786 ຄົນ, ທັງໝົດອາຍຸເກີນ 18 ປີ). ຜູ້ໃຫຍ່ຊາຍ 2,515 
ຄົນ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ຍິງ 2,310 ຄົນ, ທັງໝົດອາຍຸເກີນ 18 ປີ).

ນອກຈາກນ້ັນ, ຍັງໄດ້ດຳເນີນກິດຈະກຳການປະສານງານ 
ກັບຊຸມຊົນຢູ່ຂັ້ນ ເມືອງ ແລະ ບ້ານ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານ 
ສຶກສາຄວາມສ່ຽງໄພ ແລະ ການທຳລາຍລະເບີດ ຈຳນວນ  
257 ຄັ້ງ.

ໂຄງການສວນຄົວ

ໃນປີ 2010, ອົງການ ເຫັດໄອບີ ໄດ້ມີການຄັດເລືອກເອົາ 30 
ຄອບຄົວຈາກ 6 ບ້ານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເຂ້ົາໃນໂຄງການ 
ດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງປະກອບມີຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທັງໝົດ 253 
ຄົນ, ໃນນັ້ນ, ມີຜູ້ໃຫຍ່ຊາຍຈຳນວນ 117 ຄົນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ 
129 ຄົນ. 

ກຸ່ມໂຄສະນາຕ້ານລະເບີດລູກຫວ່ານ

ກຸ່ມໂຄສະນາຕ້ານລະເບີດລູກຫວ່ານໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງ 
ປະຊຸມສຳມະນາ 2 ຄ້ັງ ໃນເດືອນ ມັງກອນ ກ່ຽວກັບ ການ 
ໂຄສະນາຕ້ານລະເບີດ ແລະ ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ລະເບີດ 
ລູກຫວ່ານ ໃນເດືອນ ເມສາ ປີ 2010. ພ້ອມນັ້ນ, ກໍ່ໄດ້ເຂົ້າ 
ຮ່ວມງານສະເຫຼີມສະຫຼອງ 1 ສິງຫາ ວັນມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 
ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການເກືອດຫ້າມລະເບີດລູກຫວ່ານ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ກຸ່ມໂຄສະນາຕ້ານລະເບີດລູກຫວ່ານຍັງໄດ້
ໄປຢ້ຽມຢາມ ສະຖານທູດ ໄທ ແລະ ສະຖານທູດ ກະປູເຈຍ 
ປະຈຳລາວ ອີກດ້ວຍ. 

ພວກເຂົາໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຈິງຈັງໃນກອງປະຊຸມລັດພາຄີ 
ຄັ້ງທຳອີກຂອງສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ການເກືອດຫ້າມ 
ລະເບີດລູກຫວ່ານທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນ ພະຈິກ 2010, ທີ່ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ. ເຊິ່ງທ້າວ ທຸມມີ, ສະມາ 

ຊິກກຸ່ມໂຄສະນາຕ້ານລະເບີດລູກຫວ່ານຂອງລາວ, ເປັນ 
ຕົວແທນ ໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກລະເບີດລູກ 
ຫວ່ານຂຶ້ນກ່າວບົດຄວາມຕໍ່ໜ້າບັນດາແຂກຜູ້ແທນທີ່ເຂົ້າ 
ຮ່ວມຫຼາຍກວ່າ 1,000 ຄົນ, ເຊິ່ງປະກອບມີ (ຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ, 
ນັກຂ່າວ ແລະ ບັນດາສະມາຊິກ ຈາກສະມາຄົມພົນລະ 
ເຮືອນ) ຢູ່ໃນພິທີເປີດກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວທີ່ ຫໍວັດທະນະທຳ 
ແຫ່ງຊາດ. 

ກຸ່ມໂຄສະນາຕ້ານລະເບີດລູກຫວ່ານມີຄວາມດີໃຈຫຼາຍທີ່ 
ໄດ້ມີໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຫຼາຍ 
ເຫດການສຳຄັນຕ່າງໆເຊັ່ນ: ງານສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນໂຄ 
ສະນາຕ້ານລະເບີດໂລກ ທ່ີເນັ້ນໜັກໃສ່ການໂຄສະນາລະ
ດົມຂົນຂວາຍເພື່ອແນໃສ່ການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ແລະ 
ລະເບີດລູກຫວ່ານໃນ ສປປ ລາວ. 

ຢູ່ໃນງານສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນໂຄສະນາຕ້ານລະເບີດໂລກ, 
ນາງ ເພັດ ລັດສະບຸດ ຕາງໜ້າໃຫ້ບັນດາຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ 
ລະເບີດລູກຫວ່ານໃນ ລາວ ແລະ ກຸ່ມໂຄສະນາຕ້ານລະເບີດ 
ລູກຫວ່ານ, ໄດ້ຂ້ຶນກ່າວຄຳປາໄສ ແລະ ແລກປ່ຽນປະສົບການ 
ຊີວິດພາຍຫຼັງເກີດອຸປະຕິເຫດຈາກລະເບີດ. 

ກໍລະນີສຶກສາຜົນສຳເລັດຂອງອົງການ ເຫັດໄອບີ 
ໃນປີ 2010

ວັນສຸກ, ທີ 30 ກໍລະກົດ 2010, ພັນທະມິດຕ້ານລະເບີດ 
ລູກຫວ່ານ ໄດ້ເຊີນ ທ້າວ ທຸມມີ ສີລຳພັນ, ສະມາຊິກກຸ່ມ 
ໂຄສະນາຕ້ານລະເບີດລູກຫວ່ານຢູ່ລາວ ເຂົ້າຮ່ວມກອງ 
ປະຊຸມ ກ່ຽວກັບສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ການເກືອດຫ້າມ 
ລະເບີດລູກຫວ່ານ ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ບາງກອກ, ປະເທດໄທ.

ທຸມມີ ໄດ້ຂຶ້ນກ່າວຄຳເຫັນປະສົບການຊີວິດ ພາຍຫຼັງຖືກ 
ເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ ໃນນາມຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູ້ຖືກ 
ເຄາະຮ້າຍຈາກລະເບີດ ລູກຫວ່ານ ທ່າມກາງ ຜູ້ຊົມເປັນ 
ຈຳນວນ 1,000 ຄົນ ເຊິ່ງປະກອບມີ ຜູ້ແທນ, ນັກຂ່າວ 
ແລະ ສະມາຊິກກຸ່ມສັງຄົມພົນລະເຮືອນ ໃນພິທ່ີເປີດກອງ 
ປະຊຸມ ລັດພາຄີຄັ້ງທຳອິດ ຂອງສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ການ 
ເກືອດຫ້າມລະເບີດລູກຫວ່ານ:

ຂ້ອຍຊື່ ທຸມມີ ສີລຳພັນ, ອາຍຸ 22 ປີ ມາຈາກ ບ້ານ ນາເດື່ອ, 
ເມືອງ ຄຳ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ. ໄດ້ເວົ້າວ່າ ຂ້ອຍໄດ້ຮັບ 
ອຸປະຕິເຫດຈາກລະເບີດລູກຫວ່ານ ໃນວັນທີ 22 ກໍລະກົດ 
1996. ສາເຫດຂອງການ ເກີດອຸປະຕິເຫດຍ້ອນຂ້ອຍເຂົ້າ 
ໄປຫາໜໍ່ໄມ້ເພື່ອນຳມາເຮັດອາຫານສຳລັບຄອບຄົວ.
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ໃນລະຫວ່າງລະເບີດແຕກໃສ່ຂ້ອຍ, ແຂນຊ້າຍຂອງຂ້ອຍ 
ໄດ້ຮັບບາດເຈັບສາຫັດ ແລະ ເຈັບປວດຫຼາຍ. ຂ້ອຍລົ້ມ 
ນອນກັບພື້ນພ້ອມດ້ວຍເລືອດໄຫຼ. ແຕ່ບັງເອີນປະຊາຊົນຢູ່ 
ແຖບນັ້ນ ເຫັນຂ້ອຍ ຈິ່ງຫາມສະພາບຮ່າງກາຍຂ້ອຍທີ່ເຕັມ 
ໄປດ້ວຍເລືອດໄປສົ່ງຢູ່ເຮືອນ. 

ເມື່ອພໍ່ກັບແມ່ເຫັນສະພາບຮ່າງກາຍຂອງລູກຊາຍໄດ້ຮັບ 
ບາດເຈັບສາຫັດ, ແຕ່ທຸມມີຍັງຮູ້ສຶກຕົວຢູ່ ພ່ໍກັບແມ່ຈິ່ງບອກ 
ໃຫ້ຊາວບ້ານຫາມ ທຸມມີ ສ່ົງໄປໂຮງໜໍເມືອງ ຄຳ ເພື່ອປິ່ນ 
ປົວຮັກສາຂັ້ນເບ້ືອງຕົ້ນກ່ອນຈະນຳ ສົ່ງຕໍ່ໄປທີ່ໂຮງໜໍແຂວງ 
ຊຽງຂວາງ ເພື່ອດູແລປິ່ນປົວໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ສິ່ງທີ່ໜ້າເສ້ົາໃຈຄື 
ທ່ານ ໜໍ ໄດ້ຕັດແຂນ ຊ້າຍຂອງລາວຖ້ີມ. ເຮັດໃຫ້ທຸມມີ 
ກາຍເປັນຄົນເສຍອົງຄະ; ແລະ ມີຄວາມໂສກເສົ້າເສຍໃຈ 
ຫຼາຍທີ່ຍັງ ບໍ່ສາມາດຍອມຮັບສະຖານະພາບໃໝ່ຂອງຕົນ 
ເອງໄດ້. ຫຼັງຈາກທີ່ແຂນຂ້າງຊ້າຍຖືກຕັດໄປ ຊີວິດຂອງ 
ທຸມມີ ກ່ໍປະເຊີນກັບຄວາມຫຸ້ຍງຍາກລຳບາກຫຼາຍຢ່າງ. 
ເມື່ອເປັນຄືແນວນັ້ນ, ຄອບຄົວຂອງຂ້ອຍກໍ່ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອ  
ທູມມີ ຢູ່ຕະຫຼອດເວລາໂດຍການໃຫ້ທຸມມີ ຮຽນຕໍ່ໃຫ້ຈົບ 
ມັດທະຍົມຕອນປາຍ ແລະ ເຂ້ົາຮຽນຕ່ໍຢູ່ວິທະຍາໄລ ວົງຈະ 
ເລີນ ຈົນຈົບການສຶກສາ; ດຽວນ້ີ ທຸມມີ ເຮັດວຽກເປັນຜູ້ 
ຊ່ວຍພາກສະໜາມຢູ່ ອົງການ ເວີອີດູເຄເຊີ້ນ ຢູ່ ແຂວງ ຊຽງ 
ຂວາງ ແລະ ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ 
ເພ່ືອສະໜັບສະໜູນສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍລະເບີດລູດຫວ່ານ, 
ແລະ ທຸມມີເອງ ກໍ່ເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູ້ລອດ 
ຊີວິດຈາກ ລບຕ ໃນການຊ່ວຍເຫືຼອປະຊາຊົນທີ່ດຳລົງຊີວິດ 
ໃນເຂດພື້ນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ ລບຕ. 

ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ/ຫຼື ໂອກາດຕ່າງໆ ໃນປີ 2011

1. ເຫັດໄອບີ ຈະສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນ 3 ເມືອງເປົ້າໝາຍ 
ຄື: ເມືອງ ນອງ, ວິລະບູລີ ແລະ ເຊໂປນ ເພື່ອດຳເນີນ 
ວຽກງານ ກວດກູ້, ທຳລາຍເຄື່ອນທີ່ ແລະ ໂຄສະນາ 
ສຶກສາຄວາມສ່ຽງໄພຈາກ ລບຕ/ວຽກງານການພົວພັນ 
ຊຸມຊົນ. ເຊິ່ງເຫັດໄອບີ ຈະເລັງໃສ່ 40 ບ້ານເປົ້າໝາຍ 
ໃນປີ 2011.

2. ຖ້າໄດ້ຮັບການຢືນຢັນເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ອົງການຢູນ ີ
ເຊບ, ທາງອົງການ ເຫັດໄອບີ ຈະສືບຕໍ່ກຳເນີນວຽກງານ 
ສຶກສາຄວາມສ່ຽງໄພຈາກ ລບຕ ໃນບາດກ້າວຕໍ່ໄປ 
ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ: ສະໂມສອນເດັກ.

3. ພ້ອມນັ້ນ, ເຫັດໄອບີ ຍັງວາງແຜນ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕ ິ
ບັດ ໂຄງການ ສຳຫຼວດຂັ້ນເມືອງ ຢູ່ ເມືອງ ນອງ ໃນປີ 
2011 ດ້ວຍ.

4. ເຫັດໄອບີ ຈະສະໜອງວັດຖຸ, ອຸປະກອນຕ່າງໆ,ຈັດຝຶກ 
ອົບຮົມ ແລະ ສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການເງິນ ໃນ 
ການສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການປະສານງານ ຄຄຊ ຂັ້ນແຂວງ 
ຢູ່ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ 

5. ເຫັດໄອບີ ຈະສືບຕໍ່ລະດົມຂົນຂວາຍທຶນຮອນ ໃສ່ການ 
ເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດຂອງອົງການທາງດ້ານ 
ຫຼັກສູດການທຳລາຍລະເບີດ ເພື່ອຂະຫຍາຍທີມງານ 
ກວດກູ້ ແລະ ສ້າງທີມງານທຳລາຍເຄື່ອນທີ່.

6. ເຫັດໄອບີ ຍັງຈະໄດ້ປັບປຸງ ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະ 
ຮາ້ຍ ໂດຍການເຊືອ່ສານແຜນວຽກຂອງ ໂຄງການການ 
ແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ແລະ ແຜນງານຂອງອົງການຊ່ວຍ 
ເຫຼືອຄົນພິການເຂົ້າໃສ່ກັນ. 

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂອງ ຄູ່ຮ່ວມປະຕິບັດງານ ຫຼື 
ລູກຄ້າ. 

ບັນດາຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທັງໝົດມີ 15,000 ຄົນ ທີ່ຢູ ່
ໃນ 40 ບ້ານ ພາຍໃນ 3 ເມືອງ ເຊັ່ນ: ເມືອງ ນອງ, ເຊໂປນ 
ແລະ ວິລະບູລີ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ. ເຊິ່ງຄົນເຫຼົ່ານັ້ນ, 
ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຜ່ານການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງ 
ໄພຈາກ ລບຕ, ການເກັບກູ້ ແລະ ທຳລາຍ ລບຕ ໂດຍການ 
ສະໜັບສະໜູນຈາກບັນດາໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆເຊັ່ນ: 
ກ). ໂຄງການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມມາດຂອງອຳນາດ 
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ການປະຕິບັດງານຂອງ ເຫັດໄອບີ ຕາມພູມີປະເທດ

ກິດຈະກຳ ສະຖານທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ

ການກວດກູ້ເນື້ອທີ່ ເມືອງ ນອງ, ເຊໂປນ ແລະ ວິລະບູລີ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

ການສຳຫຼວດ ແລະ ການທຳລາຍເຄື່ອນທີ່ ເມືອງ ນອງ, ເຊໂປນ ແລະ ວິລະບູລີ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

ການສຶກສາຄວາມສ່ຽງໄພ ເມືອງ ນອງ, ເຊໂປນ ແລະ ວິລະບູລີ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ເມືອງ ນອງ, ເຊໂປນ ແລະ ວິລະບູລີ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

ກິດຈະກຳອື່ນໆ: ໂຄງການສວນຄົວ (ຍັງສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ) ເມືອງ ນອງ ແລະ ເຊໂປນ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

ການປະກອນສ່ວນຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແກ່ ອົງການ ເຫັດໄອບີ ໃນປີ 2010 (ໂດລາສະຫະລັດ)

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ຈຳນວນເງິນທີ່ໄດ້ຮັບໃນປີ 2010 (ໂດລາສະຫະລັດ)
ສະຫະພາບຢູ່ລົບ 225,610.75
ຢູນີເຊັບ 192,410.00
ຊີແອວເອັມ 3,500.00
ປະເທດ ນອກແວ 19,500.00
ອົງການພັດທະນາຂອງ ອົດສຕຼາລີ 260,000.00
ທຶນຂອງຕົນເອງ 5,100.00
ລວມທັງໝົດ 706,120.75

3 HI will work with the Poverty Reduction Fund (PRF) and Welthungerhilfe (WHH) to ensure clearance tasks are linked to development 

projects.

ການປົກຄອງຂັ້ນເມືອງ, ຂ). ກອງທຶນລົບລ້າງຄວາມທຸກຈົນ, 
ຄ). ໂຄງການຂະໜາດນ້ອຍຕ່າງໆ ແລະ ງ). ໂຄງການພັດ 
ທະນາຂອງ ເວວທັນເກີຮີບ (ດັບເບີ້ນຢູເຫັດເຫັດ)3. 

ໂດຍທີ່ອຳນາດການປົກຄອງຂອງ ເມືອງ ນອງ, ເຊໂປນ ແລະ 
ວິລະບູລີ ຈະເປັນຜູ້ພິຈາລະນາຄູ່ຮ່ວມງານຂອງພວກເຂົາ  
ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆທີ່ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບ ໂດຍການ 
ເພີ່ມຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ແຈ່ມແຈ້ງຂຶ້ນກ່ຽວກັບຂະໜາດພື້ນທີ່ 
ຜົນກະທົບຈາກ ລບຕ, ຜົນກະທົບ ແລະ ການກຳນົດບູລິມະ 
ສິດ ສຳລັບ ເມືອງຂອງເຂົາເຈົ້າ, ເຊິ່ງຈະສາມາດເຮັດໄດ້ 
ນັ້ນ, ມັນຕ້ອງມີການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບແຜນພັດທະນາ 
ຂອງເມືອງນັ້ນໆ. 

ຄຄຊ ໃນນາມເປັນຄູ່ຮ່ວມງານໂຄງການ ຈະເປັນຜູ້ພິຈາ 
ລະນາກຸ່ມເປ້ົາໝາຍໃນການດຳເນີນງານກ່ໍຄືເສີມສ້າງຄວາມ 

ອາດສາມາດຂອງພະນັກງານ ຄຄຊ ຢູ່ຂັ້ນແຂວງ ໃຫ້ມີ 
ຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນການປະສານງານ ແລະ ຕິດຕາມ 
ກວດກາ ການດຳເນີນວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ຢູ່ແຂວງ 
ສະຫວັນນະເຂດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄຄຊ ຍັງໄດ້ຮັບຜົນປະ 
ໂຫຍດຈາກການທົດລອງດຳເນີນການສຳຫຼວດທີ່ເປັນ 
ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ທັງ ໝົດຢູ່ໃນຂະແໜງການ ລບຕ.

ອຳນາດການປົກຄອງເມືອງ, ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກ 
ຈົນ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາຂອງເວວທັນເກີຮີບ ຈະເປັນ 
ຜູ້ພິຈາລະນາ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ເຊິ່ງແມ່ນປະຊາຊົນ
ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການກວດກູ້ ລບຕ ອອກຈາກພື້ນທີ່ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດ 
ດຳເນີນການພັດທະນາກິດຈະກຳຕ່າງໆໂດຍປັດສະຈາກ 
ຜົນກະທົບຈາກ ລບຕ ທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ໃນພື້ນທີ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ.
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ທ້າວ ຄຳແບ: ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 

ຈາກໂຄງການສວນຄົວ 

24 ມີຖຸນາ 2010

ກໍລະນສີຶກສາ
ທ້າວ ຄຳແບ ແມ່ນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ ແລະ ເປັນໜຶ່ງໃນ 
ບັນດາຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກ ໂຄງການສວນຄົວ. ໃນປີ 
1968 ໃນຂະນະທ່ີກຳລັງຊັບຊ່າວເນື້ອທີ່ດິນເພື່ອກຽມປູກເຂົ້າ, 
ບັງເອີນ ໄປຕຳເອົາລະເບີດລູກຫວ່ານ ທ່ີລີ້ຢູ່ກ້ອງຟຸ່ມໄມ້ ຈິ່ງເຮັດ 
ໃຫ້ລະເບີດແຕກຂຶ້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ແຂນເບື້ອງຊ້າຍຂອງລາວໄດ້ 
ຮັບບາດເຈັບຢ່າງສາຫັດ ເຊິ່ງບາດແຜດັ່ງກ່າວນັ້ນກໍ່ເກີດມີອາການ 
ອັກເສບ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ ທ້າວ ຄຳແບ ຕ້ອງໄດ້ຕັດແຂນເບື້ອງຊ້າຍນັ້ນ 
ຖີ້ມ ແລະ ກາຍເປັນຄົນເສຍອົງຄະ. ຫຼັງຈາກ ທີ່ເສຍແຂນເບື້ອງ 
ຊ້າຍໄປແລ້ວ, ທ້າວ ຄຳແບ ກ່ໍຍັງສືບຕໍ່ເຮັດນາຕ່ໍໄປ, ແຕ່ມີຄວາມ 
ຫຍຸ້ງຍາກລຳບາກຫຼາຍ. ເຊິ່ງລາວໄດ້ອະທິບາຍວ່າ: “ຄົນທີ່ມີສອງ 

“ຫຼັງຈາກທີ່ລາວເສຍແຂນ, 
ທ້າວ ຄຳແບ ໄດ້ສືບຕໍ່ເຮັດນາ 

ແຕ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກລຳບາກ”

ແຂນ ໃຊ້ແຂນດຽວຈັບ ຫຼື ຍໍໄມ້ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອຂຸດຮູເປັ່ງນໍ້າເຂົ້າ 
ນາ“. ສ່ວນ ຄຳແບ ແມ່ນມີແຂນຂ້າງດຽວ ແຕ່ກໍ່ຍັງສືບຕໍ່ເຮັດນາ 
ແລະ ຫາລ້ຽງຊີບຄອບຄົວຈາກນາຜືນດ່ັງກ່າວ ແຕ່ໄດ້ເຂົ້າບໍ່ຫຼາຍ 
ເປົາປານໃດ. 

ລາວໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກໂຄງການປູກຜັກສວນຄົວ 
ເພື່ອປູກຜັກ ເຊັ່ນ: ໜາກເຜັດ, ໜາກຫຸ່ງ, ໜາກແຕງ, ໜາກເລັ່ນ, 
ຜັກສະຫຼັດ, ກະຫຼໍ່າ, ຜັກບ້ົງ, ກະທຽມ ແລະ ໜາກຖົ່ວ ໂດຍອີງ 
ຕາມລະດູການ. ລາວເວົ້າວ່າ ສວນຄົວນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ຊີວິດຂອງລາວ 
ແລະ ຄອບຄົວດີຂ້ຶນ “ສວນຄົວດັ່ງກ່າວຢູ່ໃກ້ໆ ແລະ ທາງເຂ້ົາກໍ່ 
ງ່າຍ. ເມື່ອເລວາຂ້ອຍຫິວເຂົ້າ ກໍ່ສາມາດຍ່າງໄປເກັບຜັກມາເຮັດ 
ອາຫານສູ່ຄອບຄົວກິນໄດ້. ຂ້ອຍສາມາດເອົາຜັກໄປແລກຊີ້ນໄກ່, 
ໝູ ແລະ ກວາງ ກັບເພື່ອນບ້ານໄດ້. 

ທ້າວ ຄຳແບ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ  ການບົວລະບັດຮັກສາສວນຄົວ 
ແມ່ນເຮັດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ໃຊ້ເຫື່ອແຮງບໍ່ໜັກ ຄືກັບເຮັດນາ. ເຫດ 
ຜົນຍ້ອນໄດ້ຮັບບົດຮຽນຈາກ ການເຂົ້າຝຶກອົບຮົມ ຈາກໂຄງການ 
ສວນຄົວຂອງ ອົງການ ເຫັດໄອບີ ກ່ຽວກັບ ເຕັກນິກວິທີການ ເພື່ອ 
ຮັກສາສວນຄົວໃຫ້ຈະເລີນງອກງາມຕະຫຼອດປີ. ນອກຈາກນັ້ນ, 
ທ້າວ ຄຳແບ ຍັງໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຄອບຄົວຕື່ມໃນການ 
ເຮັດສວນຄົວ ເພາະລາວ ແລະ ຄອບຄົວຮູ້ດີວ່າ ພື້ນທີ່ດິນດັ່ງກ່າວ 
ແມ່ນ ກວດກູ້ ລບຕ ອອກແລ້ວ. “ເຮັດນາແມ່ນເປັນ ສິ່ງທ່ີຍາກ 
ລຳບາກໃນຊີວິດຂອງລາວ. ແຕ່ດຽວນີ້ ຊີວິດຂອງລາວແມ່ນງ່າຍ 
ຂຶ້ນຫຼາຍນັບແຕ່ມີສວນຄົວ.
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ໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດ (ຄກລ)

ກິດຈະການຕ່າງໆ ປີ 2010 

ຄກລ ໄດ້ສືບຕໍ່ເຮັດໜ້າທ່ີຂະຫຍາຍເນຶ້ອທີ່ສຳລັບກະສິກຳ 
ອັນປອດໄພພ້ອມທັງເນ້ຶອທ່ີສຳລັບກິດຈະກຳການພັດທະນາ 
ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຈຳນວນຜູ້ບາດເຈັບລົ້ມຕາຍຈາກອຸປະຕິເຫດ 
ລະເບີດ. ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍ ຄກລ ຈຶ່ງໄດ້ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕ ິ
ບັດ 5 ກິດຈະກຳຫຼັກຄື: 1. ການໂຄສະນາສຶກສາຊຸມຊົນ 
2. ການສຳຫຼວດ 3. ການທຳລາຍເຄື່ອນທີ່ 4. ການກວດກູ້ 
ເນ້ຶອທ່ີ ແລະ 5. ການສຳຫຼວດທາງວິຊາການ, ຊຶ່ງໄດ້ດຳ 
ເນີນຢູ່ໃນ 9 ແຂວງທີ່ຖືກກະທົບຈາກ  ລບຕ ຢ່າງຮ້າຍແຮງ.

ປີ 2010 ເປັນປີທີ່ມີຄວາມທ້າທາຍຫຼາຍສຳລັບ ຄກລ ເພາະ 
ວ່າ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງ 
ປະຊຸມລັດພາຄີຄ້ັງທຳອິດ ຂອງສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ການ 
ເກືອດຫ້າມລະເບີດ ລູກ ຫວ່ານ ແລະ ເປັນໂອກາດທີ່ດີສຳ 
ລັບ ຄກລ ໃນການກະກຽມສະຖານທີ່ລົງຢ້ຽມຢາມສະໜາມ 
ຂອງບັນດາຜູ້ແທນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ດັ່ງກ່າວໄດ້ເຫັນ 
ສະພາບຕົວຈິງຂອງການຕົກຄ້າງຢູ່ແຂວງ ຊຽງຂວາງ, ນອກ 
ຈາກນ້ັນ ກ່ໍຍັງມີການວາງສະແດງກ່ຽວກັບລະເບີດບ່ໍທັນແຕກ 
ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ກອງປະຊຸມ ອີກດ້ວຍ. 

ໃນຕົ້ນປີ 2010, ຄກລ ໄດ້ເພີ່ມທີມງານກວດກາຄຸ້ມຄອງ 
ຄຸນນະພາບເຄື່ອນທີ່ຂຶ້ນ 3 ທີມ ເພື່ອດຳເນີນວຽກງານກວດ 
ກາຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບຢູ່ໃນ 9 ແຂວງທີ່ ຄກລ ດຳເນີນ 
ວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ.ເຊິ່ງທີມງານ 
ດັ່ງກ່າວແມ່ນເຮັດໜ້າທ່ີກວດກາຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບຢູ່ 
ພາກສະໜາມເພື່ອເຮັດ ໃຫ້ການດຳເນີນງານໃຫ້ຖືກຕ້ອງ 
ຕາມມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ, ມາດມາດຕະຖານການປະຕິ 
ບັດງານຂອງ ຄກລ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າທຸກໆຂັ້ນຕອນການ 
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດ 
ທີ່ພາບ. ແຕ່ລະທີມຈະກວມເອົາ 3 ແຂວງ, ເຊິ່ງຢູ່ພາກເໜືອ 
ປະກອບມີ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ຫົວພັນ ແລະ ຊຽງຂວາງ, 
ພາກກາງມີແຂວງ ຄຳມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຈຳປາ 
ສັກ ໃນຂະນະທ່ີທາງພາກໃຕ້ກວມເອົາແຂວງ ສາລະວັນ, 
ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປື. ຕະຫຼອດປີ 2010 ທີມງານກວດກາ 
ຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບແບບເຄື່ອນທ່ີຂອງ ຄກລ ສຳເລັດການ 
ລົງກວດກາຄຸນນະພາບ 5 ຄັ້ງ ໃນທົ່ວ 9 ແຂວງ. ໂດຍສ່ວນ 
ໃຫຍ່ພະນັກງານທ່ີປະກອບເຂົ້າທີມດັ່ງກ່າວນັ້ນແມ່ນ ຄກລ 
ໄດ້ປະກາດຮັບສະໜັກເອົາຄົນທີ່ຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງ 9 ແຂວງ 
ທີ່ມີຜົນກະທົບຈາກ ລບຕ ທີ່ ຄກລເຮັດວຽກຢູ່ ແລະ ມີຊ່ຽວ 
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ຊານທີ່ປຶກສາຕ່າງປະເທດ 2 ທ່ານ ທີ່ມາຈາກ ປະເທດ 
ສະວິດ ແລະ ອາເມລິກາເໜືອ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການປັບປຸງ 
ຄຸນນະພາບຂອງການເຮັດວຽກຂອງທີມງານກວດກາຄຸ້ມ 
ຄອງຄຸນນະພາບຂອງ ຄກລ. 

ນອກຈາກນັ້ນ, ຄກລ ຍັງໄດ້ມີການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ອາສາ 
ສະໜັກໂຄສະນາສຶກສາຊຸມຊົນ ເຊິ່ງກຸ່ມຄົນເຫຼົ່ານ້ີແມ່ນ 
ຜ່ານການຮຽນຮູ້ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຄວາມປອດໄພ ຈາກ ລບຕ 
ຢູ່ໃນຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາ. ໂຄງການນ້ີ ແມ່ນມີຄວາມຄຸ້ມ 
ຄ່າ, ຍືນຍົງ ແລະ ບ້ານເອງກໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວ 
ສານກ່ຽວກັບ ລບຕ ໄດ້, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂດຫ່າງໄກ 
ສອກຫຼີກ. ປະຈຸບັນ ຄກລ ມີອາສາສະໝັກໂຄສະນາ 
ສຶກສາຄວາມສ່ຽງໄພຈາກ ລບຕ ທັງໝົດ 372 ຄົນໃນທົ່ວ 
9 ແຂວງ, ໃນນ້ັນປະກອບມີອາສາສະໝັກທີ່ເປັນເພດຍິງ 
82 ຄົນ. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງໄດ້ດຳເນີນການປະເມີນຜົນອາສາ 
ສະໜັກໂຄສະນາສຶກສາຊຸມຊົນ ຢູ່ແຂວງ ອັດຕະປື ເພື່ອ 
ສະໜອງພື້ນຖານຕ່າງໆ ເພື່ອປັບປຸງແຜນໂຄງການດັ່ງກ່າວ
ນີ້ຕໍ່ໄປໃນອານາຄົດ. 

ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການເງິນໃນປີ 2010 ແມ່ນ 
ຫຼຸດລົງ ຍ້ອນມີບາງປະເທດຜູ້ໃຫ້ທຶນໄດ້ຫຼຸດຈຳນວນເງິນ 
ການຊ່ວຍເຫຼືອລົງ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ຄກລ ກໍ່ສາມາດ 

ລາຍລະອຽດຜົນສຳເລັດ ຂອງ ຄກລ ໃນປີ 2010:

ລະດົມທຶນຈາກບັນດາຜູ້ໃຫ້ທຶນເອກະຊົນໄດ້ (ເງິນສ່ວນ 
ບຸກຄົນ ແລະ ຈາກກອງທຶນນ້ອຍ) ແລະ ບາງຜູ້ທຶນໃໝ່ເຊັ່ນ: 
ອົດເຕຼຍ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ຄກລ ກໍ່ຍັງໄດ້ຮັບເງິນສະໜັບ 
ສະໜູນຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນເກ່ົາທີ່ກັບມາສະໜັບສະໜູນອີກຄ້ັງ 
ເຊັ່ນ: ເກົາຫຼີ  ແລະ ນິວຊີແລນ. 

ຜົນສຳເລັດໃນປີ 2010

ບັນດາຜົນສຳເລັດຕົ້ນຕໍ

ການປະຕິບັດງານ:

1. ການໂຄສະນາສຶກສາຊຸມຊົນ: 617 ບ້ານຂອງ 594 
ບ້ານທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍຢ້ຽມຢາມ;

2. ການກວດກູ້ພື້ນທີ່: 2,145 ເຮັກຕາໃນ 2,513 ເຮັກຕາ 
ທີ່ຈະຕ້ອງເກັບກູ້;

3. ການສຳຫຼວດທົ່ວໄປ: 1,967 ໜ້າວຽກໃນຈຳນວນ 
1,590 ໜ້າວຽກທີ່ຈະຕ້ອງສຳຫຼວດໃຫ້ແລ້ວ;

4. ໜ້າວຽກທຳລາຍເຄື່ອນທີ່: 1,448 ໜ້າວຽກໃນຈຳນວນ 
1,673 ໜ້າວຽກທີ່ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ແລ້ວ;

5. ການສຳຫຼວດທາງວິຊາການ: 521 ເຮັກຕາໃນຈຳນວນ 
551 ເຮັກຕາໃນເນື້ອທີ່ໆຕ້ອງກວດກູ້ໃຫ້ສຳເລັດ.

ການໂຄສະນາສຶກສາຊຸມຊົນ ການສຳຫຼວດ ການທໍາລາຍເຄື່ອນທີ່

ແຂວງ ການຢ້ຽມຢາມ ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ບ້ານ ການຢ້ຽມຢາມ ບ້ານ ການຢ້ຽມຢາມ

ຫຼວງພະບາງ 71 25,189 113 158 65 99

ຫົວພັນ 60 15,348 97 176 76 134

ຊຽງຂວາງ 54 7,182 193 243 161 225

ຄໍາມ່ວນ 70 24,016 118 130 53 82

ສະຫວັນນະເຂດ 73 14,450 209 285 169 247

ສາລະວັນ 72 22,912 167 170 189 255

ເຊກອງ 79 12,913 103 143 70 87

ຈໍາປາສັກ 71 13,257 234 536 115 215

ອັດຕະປື 67 14,013 100 126 87 104

ລວມທັງໝົດ 617 149,280 1,334 1,967 985 1,448
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ສະຖິຕິ ລບຕ ທີ່ໄດ້ພົບເຫັນ, ຍົກຍ້າຍ ແລະ ທຳລາຍ

ລບຕ ທີ່ ຖືກຍົກຍ້າຍ/ທຳລາຍ

ໜ້າວຽກ ບົມໃຫຍ່ ລະເບີດລູກຫວ່ານ ລະເບີດຝັງດິນ ລບຕ ຊະນິດອື່ນໆ ລວມທັງໝົດ

ການທຳລາຍເຄື່ອນທີ່ 558 10,414 181 12,038 23,191

ການກວດກູ້ 35 13,155 17 12,246 25,453

ການສຳຫຼວດວິຊາການ 1 23 0 88 112

ລວມທັງໝົດ 594 23,592 198 24,372 48,756

ການຝຶກອົບຮົມ:

ຫຼັກສູດ ຈຳນວນຫຼັກສູດ ຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ

ການກວດກູ້ ລບຕ 2 57

ແພດສະໜາມ 3 15

ການທຳລາຍລະເບີດຂັ້ນສູງ 1 5

ຫົວໜ້າທີມ 2 44

ລວມ 8 121

ເຄື່ອງກວດວາລອນ ວີເອັມເອັກຊີເອັມ 1: 37 ເຄື່ອງ

ເຄື່ອງກວດແມັກເນັກ 120:  2 ເຄື່ອງ

ຍານພາຫະນະ:

ໂຕໂຢຕ້າ ແລນຄຼູເຊີ້ ຮາດທ໋ອບ: 5 ຄັນ

ການກວດກູ້ ການສຳຫຼວດວິຊາການ

ແຂວງ ເນື້ອທີ່ 
ກະສິກຳ

ເນື້ອທີ່ 
ອື່ນໆ

ລວມເນື້ອທີ່ 
ທັງໝົດ

ຜູ້ໄດ້ຮັບ 
ຜົນປະໂຫຍດ

ເນື້ອທີ່ 
ກະສິກຳ

ເນື້ອທີ່ 
ອື່ນໆ

ລວມເນື້ອທີ່ 
ທັງໝົດ

ຜູ້ໄດ້ຮັບ 
ຜົນປະໂຫຍດ

ຫຼວງພະບາງ 200.1250 8.8270 208.9520 30,876 26.5359 45.0688 71.6047 15,182

ຫົວພັນ 212.2776 14.2838 226.5614 14,452 59.2731 2.1219 61.3950 5,546

ຊຽງຂວາງ 370.8383 49.3763 420.2146 17,388 41.7602 1.0161 42.7763 3,419

ຄໍາມ່ວນ 74.7272 26.9983 101.7255 13,161 64.7425 2.7835 67.5260 1,418

ສະຫວັນນະເຂດ 282.9927 2.9202 285.9129 2,521 50.4757 13.2138 63.6895 2,921

ສາລະວັນ 262.0030 64.1744 326.1774 9,730 52.4530 10.0296 62.4826 6,669

ເຊກອງ 100.9895 12.2435 113.2330 5,997 24.8345 1.8702 26.7047 7,329

ຈໍາປາສັກ 221.5936 31.9744 253.5680 17,523 32.5701 32.0123 64.5824 42,837

ອັດຕະປື 159.2190 50.4035 209.6225 13,403 35.6419 24.7729 60.4148 12,967

ລວມທັງໝົດ 1,884.7659 261.2014 2,145.9673 125,051 388.2869 132.8891 521.1760 98,288

ການຈັດຊື້:

ເຄື່ອງກວດລະເບີດ:

ເຄື່ອງກວດອີບິນເຈີ້ 421:   03 ເຄື່ອງ

ເຄື່ອງກວດມາຍແລບ ເອັບ 3:  16 ເຄື່ອງ

ເຄື່ອງກວດອີບິນເຈີ້-ຢູເປັກ 740 ເອັມ: 2  ເຄື່ອງ
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ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ/ຫຼື ໂອກາດຕ່າງໆໃນປີ 2011

ໃນປີ 2011 ສິ່ງທ້າທາຍຕົ້ນຕໍສຳລັບ ຄກລ ໄດ້ແກ່ການ 
ຂາດເຂີນທຶນຊ່ວຍເຫຼືອປະມານ 48% ເພື່ອສະໜອງເຂົ້າ 
ງົບປະມານໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ເພື່ອ 
ສະໜັບສະໜູນໃສ່ກອງປະຊຸມລັດພາຄີຄັ້ງທຳອິດສົນທິສັນ
ຍາວ່າດ້ວຍການເກືອດຫ້າມລະເບີດລູກຫວ່ານໃນປີ 2010.   

ຄູ່ຮ່ວມປະຕິບັດງານ

1. ອາມໍກຣຸບນ໋ອກອາເມຣິກາ

2. ອົງການ ເກັບກູ້ລະເບີດ ເຈມັດ

3. ອົງການ ເກັບກູ້ລະເບີດ ແມັກ

4. ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງປະຊາຊົນ ນ໋ອກແວ 
(ເອັນພີເອ)

ບັນດາລູກຄ້າ:

1. ກອງທຶນສາກົນເພື່ອການພັດທະນາກະສິກໍາ

2. ອົງການ ໄຈກາ 

3. ລັດຖະບານລາວ (ອົງການພັດທະນາຊົນນະບົດ)

4. ປະເທດ ນອກແວ໋

5. ກອງທຶນລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ

6. ອົງການເວີວີຊັນສ໌ 

ການປະຕິບັດງານ ຂອງ ຄກລ ຕາມພູມມີປະເທດ

ຫຼວງພະບາງ - ການໂຄສະນາສືກສາຊຸມຊົນ, ການ 
  ສຳ ຫຼວດ, ການທຳລາຍເຄື່ອນທີ່, 
  ການກວດກູ້ ແລະ ການສຳຫຼວດ 
  ວິຊາການ

ຫົວພັນ - ການໂຄສະນາສືກສາຊຸມຊົນ, ການ 
  ສຳຫຼວດ, ການທຳລາຍເຄື່ອນທີ່, 
  ການກວດກູ້ ແລະ ການສຳຫຼວດ 
  ວິຊາການ

ຊຽງຂວາງ - ການໂຄສະນາສືກສາຊຸມຊົນ, ການ 
  ສຳຫຼວດ, ການທຳລາຍເຄື່ອນທີ່, 
  ການກວດກູ້ ແລະ ການສຳຫຼວດ 
  ວິຊາການ

ຄຳມ່ວນ - ການໂຄສະນາສືກສາຊຸມຊົນ, ການ 
  ສຳຫຼວດ, ການທຳລາຍເຄື່ອນທີ່, 
  ການກວດກູ້ ແລະ ການສຳຫຼວດ 
  ວິຊາການ

ສະຫັວນນະເຂດ - ການໂຄສະນາສືກສາຊຸມຊົນ, ການ 
  ສຳຫຼວດ, ການທຳລາຍເຄື່ອນທີ່, 
  ການກວດກູ້ ແລະ ການສຳຫຼວດ 
  ວິຊາການ

ຈຳປາສັກ - ການໂຄສະນາສືກສາຊຸມຊົນ, ການ 
  ສຳຫຼວດ, ການທຳລາຍເຄື່ອນທີ່, 
  ການກວດກູ້ ແລະ ການສຳຫຼວດ 
  ວິຊາການ

ສາລະວັນ - ການໂຄສະນາສືກສາຊຸມຊົນ, ການ 
  ສຳຫຼວດ, ການທຳລາຍເຄື່ອນທີ່, 
  ການກວດກູ້ ແລະ ການສຳຫຼວດ 
  ວິຊາການ

ເຊກອງ - ການໂຄສະນາສືກສາຊຸມຊົນ, ການ 
  ສຳຫຼວດ, ການທຳລາຍເຄື່ອນທີ່, 
  ການກວດກູ້ ແລະ ການສຳຫຼວດ 
  ວິຊາການ

ອັດຕະປື - ການໂຄສະນາສືກສາຊຸມຊົນ, ການ 
  ສຳຫຼວດ, ການທຳລາຍເຄື່ອນທີ່, 
  ການກວດກູ້ ແລະ ການສຳຫຼວດ 
  ວິຊາການ

ໝາຍເຫດ: CA: (ໝາຍເຖິງການໂຄສະນາສືກສາຊຸມຊົນ), 
SA: (ໝາຍເຖິງການສຳຫຼວດ), RV: (ໝາຍເຖິງການ 
ທຳລາຍເຄື່ອນທີ່), CL: (ໝາຍເຖິງການກວດກູ້) ແລະ TS: 
(ໝາຍເຖິງການສຳຫຼວດວິຊາການ).

ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງ ຄກລ:

ມາຮອດວັນທີ 31 ທັນວາ 2010 (ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມີການຮັບຮອງ 
ຈາກນັກກວດສອບບັນຊີ)
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ລາຍການ ຈຳນວນເງິນ (ໂດລາສາຫະລັດ)

ລາຍຈ່າຍສໍາລັບບຸກຄະລາກອນ 3,428,545.25

ລາຍຈ່າຍສໍາລັບການປະຕິບັດງານ 1,372,690.29

ລາຍຈ່າຍສໍາລັບການປະຕິບັດງານພິເສດ 305,365.19

ອຸປະກອນ-ຊັບສິນບໍ່ຄົງທີ່ 626,933.13

ອຸປະກອນ-ຊັບສິນຄົງທີ່ 453,477.33

ລວມ 6,187,011.19

ມູນຄ່າບໍລິຫານໂຄງການ-ສປຊ 267,214.94

ລາຍຈ່າຍທັງໝົດ 6,454,226.13

ການປະກອບສ່ວນຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ ລາຍຮັບ:

ຜູ້ໃຫ້ ຈຳນວນເງິນ (ໂດລາສະຫະລັດ) ໝາຍເຫດ

ອົດສ໌ເອັດ 430,229.88

ອົດສ໌ເອັດ 10,798.00 ກອງປະຊຸມລັດພາຄີ

ອົດສ໌ເຕຼຍ 93,269.00 ຫຼວງພະບາງ

ການາດາ 19,155.00 ກອງປະຊຸມລັດພາຄີ

ຊີອີຣາເອຟ໌ 278,600.00 ພາຍຸເກດສະໜາ

ສະຫະພາບຢູລົບ 112,669.77 ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປື

ຝຼັ່ງ 3,180.00 ກອງປະຊຸມລັດພາຄີ

ເຢຍລະມັນ 327,654.00 ຫຼວງພະບາງ

ໄອແລນ 816,046.91 ເຮັດພີ, ອັນ-ເອຍມາກ, ກອງທຶນ ແຟຼດສ໌ ອະເພຍ

ເຈເອໄອເອຟຼ 579,137.00 ອັດຕະປື

ຢີ່ປຸ່ນ 679,611.00 ສາລະວັນ, ເຊກອງ

ອົງການເກັບກູ້ລະເບີດ ເຈມັດ 580,686.86 ຊຽງຂວາງ

ນອກແວ໋/ໂດຍຜ່ານອົງການເອັນພີເອ 370,750.00 ຄໍາມ່ວນ

ໂປແລນ 30,681.00 ສະຫວັນນະເຂດ

ອັງກິດ/ໂດຍຜ່ານກອງທຶນ ດີຟິດ 35,000.00 ທີຊີ

ສປຊ 400,000.00

ຢູນີເຊບ 18,460.55 ວຽກງານໂຄສະນາສຶກສາຊຸມຊົນ

ອາເມລິກາ/ໂດຍຜ່ານອາມໍກຼຸບ 1,434,377.34 ສະຫວັນນະເຂດ, ຈຳປາສັກ

ອາເມລິກາ/ໂດຍຜ່ານອົງການແມັກ 177,000.00 ຄໍາມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ

ໂລກປອດຈາກລະເບີດຝັງດິນ 100,000.00 ຄໍາມ່ວນ

ການປະກອບສ່ວນຂອງພາກເອກກະຊົນ 34,854.42

ການຂາຍຊັບສິນຂອງ ຄກລ 6,161.97

ການຈ່າຍຄືນຄ່າການປະຕິບັດງານ 39,687.00

ລວມລາຍຮັບ ໃນປີ 2010 6,578,009.70
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ອົງການ ເກັບກູ້ລະເບີດ ແມັກ

ກິດຈະກຳໃນປີ 2010

ໃນປີ 2010 ອົງການ ເກັບກູ້ລະເບີດ ແມັກ ໄດ້ດຳເນີນການ 
ກວດກູ້ ລບຕ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ກິດຈະກຳພັດທະ 
ນາຕ່າງໆ ພ້ອມທັງສົ່ງເສີມຂີດຄວາມອາດສາມາດຂອງອຳ 
ນາດການປົກຄອງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຄຄຊ. ບັນດາກິດຈະ 
ການເຫຼົ່ານ້ີແມ່ນສະໜັບສະໜູນໂດຍກົງໃຫ້ແກ່ການເຕີບ 
ໂຕແຫ່ງຊາດ ແລະ ຍຸດທະສາດໃນການລົບລ້າງຄວາມທຸກ 
ຍາກ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ສຳເລັດບັນດາເປົ້າໝາຍສະຫັດສະວັດ 
ຕ່າງໆຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ.

ໃນຊ່ວງໄລຍະປີ 2010 ແມັກ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ
ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ການກວດກູ້ ລບຕ ເພ່ືອກິດຈະກຳການພັດທະນາຕ່າງໆ

ແມັກ ໄດ້ດຳເນີນການກວດກູ້ ລບຕ ຮ່ວມກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມ 
ພັດທະນາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຕ່າງໆ ທີ່ເປັນ 
ປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ບັນດາຊຸມຊົນຫ່າງໄກ ແລະ ດ້ອຍໂອກາດ 
ເຊັ່ນ: ໂຄງການນໍ້າສະອາດ ແລະ ສຸຂາອະນາໄມ, ປູກຜັກ
ສວນຄົວເພື່ອປ້ອນເຂ້ົາຕະຫຼາດ, ຂະຫຍາຍເນ້ືອທີ່ກະສິກຳ 
ແລະ ການສ້າງທາງ. ໃນຊ່ວງໄລຍະປີ 2010 ແມັກ ໄດ້ດຳ 
ເນີນການກວດກູ້ ລບຕ ໃຫ້ແກ່ບັນດາອົງການພັດທະນາ 
ຕ່າງໆ 11 ອົງການ ເຊັ່ນ: ອົງການເວີວີເຊີ້ນ, ກອງທຶນຫຼຸດ 
ຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ອົງການ ຄອນເຊີນ ແລະ ຄະນະກຳ 
ມະການສູນກາງແຫ່ງເມັນໂນນາຍ.

ການປະຕິບັດງານ 

ແມັກໄດ້ປະກອບທີມງານກວດກູ້ ລບຕ 9 ໜ່ວຍງານ, 
ໜ່ວຍງານທຳລາຍເຄ່ືອນທີ່ 2 ໜ່ວຍງານ ແລະ ໜ່ວຍງານ 
ປະສານງານພົວພັນຊຸມຊົນ 11 ໜ່ວຍງານ ຢູ່ແຂວງ ຊຽງ 
ຂວາງ ແລະ ຄຳມ່ວນ.

ການປະສານງານພົວພັນຊຸມຊົນ

ໂດຍເຮັດວຽກຮ່ວມກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຂອງແມັກ, 
ບັນດາໝ່ວຍງານປະສານງານພົວພັນຊຸມຊົນ ຂອງ ແມັກ 
ໄດ້ປະຕິບັດງານລົງຢ້ຽມຢາມ 347 ບ້ານຢູ່ໃນບັນດາຊຸມຊົນ 

ເປົ້າໝາຍເພື່ອປະເມີນເບິ່ງການສຳຫຼວດ, ສ້າງແຜນທີ່, ການ 
ຈັດບູລິມະສິດ, ການກວດກູ້ ແລະ ການປົດປ່ອຍເນື້ອທີ່ດິນ 
ໃຫ້ຊຸມຊົນ. ຂະບວນການມີສ່ວນຮ່ວມນີ້ໄດ້ເປັນພື້ນຖານ 
ການປະຕິບັດງານເກັບກູ້ຂອງແມັກພ້ອມທັງຮັບປະກັນໃຫ້ 
ຄວາມຕ້ອງການຂອງບັນດາຄົວເຮືອນທຸກຍາກ ແລະ ດ້ອຍ
ໂອກາດກວ່າໝູ່ຖືກຈັດເຂົ້າເປັນໜ້າວຽກບຸລິມະສິດ. 

ການປະເມີນຜົນຊີວິດການເປັນຢູ່ບັນດາຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມເຮັດ
ວຽກກັບແມັກ

ໃນຊ່ວງໄລຍະປີ 2010 ແມັກ ໄດ້ຮ່ວມກັບ ອົງການ ເວີວີ 
ເຊີ້ນ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ການປະເມີນຜົນຊີວິດການເປັນຢູ່ 
ບັນດາຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມເຮັດວຽກກັບແມັກ ຢູ່ 24 ບ້ານ ຂອງ 
ເມືອງ ມະຫາໄຊ, ແຂວງ ຄຳມ່ວນ. ເຊິ່ງຂະບວນການແບບ 
ມີສ່ວນຮ່ວມນ້ີ ຈະເຮັດໃຫ້ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານສາມາດເຂົ້າ 
ເຖິງທັງຂ້ໍມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບ ລບຕ ແລະ ຊີວິດການເປັນ 
ຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ. 

ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ອຳນາດການປົກຄອງ
ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ

ແມັກ ໄດ້ສືບຕໍ່ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ອຳນາດການ 
ປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນພາຍໃຕ້ໂຄງການ ອີຊີ ນັນສະເຕດແອັກ 
ເຕີ. ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 4 ຄົນ ທີ່ມາຈາກພະແນກ 
ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຂອງ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ 
ເພື່ອເພີ່ມພູນທັກສະຄວາມສາມາດ ໃນວຽກງານປະສານ 
ງານພົວພັນກັບຊຸມຊົນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ອຳນາດການປົກ 
ຄອງທ້ອງຖິ່ນຂອງແຂວງ ຍັງໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບອົງການ 
ເກັບກູ້ລະເບີດ ແມັກ ໃນການຮ່າງແຜນການກວດກູ້ ລບຕ 
ຂັ້ນພື້ນຖານຂອງເມືອງ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຫ່ງທຶນ, ຈົນເຖິງ 
ແຜນພັດທະນາຂອງເມືອງ ແລະ ແຂວງ ອີກດ້ວຍ.

ຜົນສຳເລັດຕ່າງໆ: 

ໃນປີ 2010 ແມັກໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດລື່ນຄາດໝາຍຂອງ
ໂຄງການ. ເຊິ່ງຜົນໄດ້ຮັບດັ່ງກ່າວມີດັ່ງລຸ່ມນີ້.
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ບັນດາຄູ່ຮ່ວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຫຼື ລູກຄ້າຕ່າງໆ:

ຊຽງຂວາງ

ຄູ່ຮ່ວມງານ ກິດຈະກຳ

ຄອນເຊີນ ເວີວາຍ (Concern Worldwide) ກໍ່ສ້າງຊົນລະປະທານ

ຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ນາປູກເຂົ້າ

ອົງການອາຫານໂລກ ສ້າງທາງ ແລະ ກໍ່ສ້າງ

ອົງການ ເຮວວີທາດ Helvetas (ສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ຊຸມຊົນໂດຍຜ່ານການນຳໃຊ ້
ພະລັງານແບບຍືນຍົງ

ການສຶກສາຄວາມສ່ຽງໂດຍເອົາເຫຼັກເສດຈາກລະເບີດ 
ເພື່ອນຳມາເຮັດບ່ວງ

ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (PRF) ສ້າງທາງ

ລະບົບທໍ່ນໍ້າ

ຫ້ອງການບ້ານ

ສ້າງໂຮງຮຽນ

ພະແນກສຶກສາ ສ້າງໂຮງຮຽນຢູ່ ເມືອງທ່າໂທມ

ຄະນະກຳມະການສູນກາງຂອງ ເມນໂນນາຍ (Mennonite) ກໍ່ສ້າງຊົນລະປະທານ

ຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ນາປູກເຂົ້າ

ກອງທຶນສຳລັບເດັກຂອງ ອົດສະຕຼາລີ

ສ້າງໂຮງຮຽນ ແລະ ລະບົບທໍ່ນໍ້າ

ອົງການ ເຮວວີທາດ Helvetas (ການພັດທະນາພື້ນທີ່ຮາບສູງຢູ່ເມືອງ ໜອງແຮດ) ລະບົບທໍ່ນໍ້າ ແລະ ສ້າງທາງ

ຄໍາມ່ວນ

ຄູ່ຮວມງານ ກິດຈະກຳ

ອົງການ ໄອອາຣ໌ດີ (IRD) ສ້າງ ແລະ ບົວລະບັດຮັກສາ ໂຮງຮຽນ 

ໂຄງການອາຫານສຳລັບໂຮງຮຽນ

ສວນຄົວເພື່ອປ້ອນເຂົ້າຕະຫຼາດ

ພື້ນທີ່ກະສິກຳ

ນໍ້າສ້າງ/ບາດານ

ວິດຖ່າຍ

ອົງການທຼາຍອັງເກີ້ນ (Triangle) ລະບົບຊົນລະປະທານ ແລະ ຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ນາປູກເຂົ້າ

ອົງການ ເວີວີເຊີນ (World Vision) ຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ກະສິກຳ

ຟາມ

ຂອບເຂດເປົ້າໝາຍ ປີ 2010

ຈຳນວນບ້ານຕ່າງໆທີ່ໜ່ວຍງານໂຄສະນາສຶກສາຊຸມຊົນລົງຢ້ຽມຢາມ 347

ການສຶກສາຄວາມສ່ຽງ 51

ຜູ້ໄດ້ຮັບປະໂຫຍດໂດຍກົງຈາກຂໍ້ຄວາມການສຶກສາຄວາມສ່ຽງ 11,892

ຈຳນວນເນື້ອທີ່ກວດກູ້ສໍາເລັດແລ້ວ (ເຮັກຕາ) 660

ກວດກູ້ພື້ນທີ່ໆມີການຕົກຄ້າງຈາກສິ່ງເສດເຫຼືອປາງສົມຄາມ (ຕາຕະລາງແມັດ) 6,168,631

ໜ້າວຽກສຸກເສີນ/ຮີບດ່ວນ ທີ່ສຳເລັດ 742

ຈຳນວນ ລບຕ ທີ່ໄດ້ທໍາລາຍ 13,275

ຜູ້ໄດ້ຮັບປະໂຫຍດໂດຍກົງຈາກການກວດກູ້ ແລະ ທຳລາຍເຄື່ອນທີ່ 42,798

% ຂອງພະນັກງານເພດຍິງໃນປີ 2010 29%
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ວຽກງານການເງິນ

ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງອົງການ ເກັບກູ້ລະເບີດ ເກັບກູ້ລະເບີດ ແມັກ ໃນປີ 2010

ລາຍການ ຈຳນວນເງິນ (ໂດລາສະຫະລັດ)

ຄ່າໃຊ້ໂດຍກົງ (1)

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບບຸກຄະລາກອນ 1,201,958 

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບການປະຕິບັດງານ 341,410

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບຊື້ອຸປະກອນ-ຊັບສິນຄົງທີ່ 323,646

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບຊື້ອຸປະກອນ-ຊັບສິນບໍ່ຄົງທີ່ 114,735

ລວມ (1) 1,981,749

ຄ່າໃຊ້ອື່ນໆ (1)

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍລິຫານໂຄງການ 178,246

ລວມ (2) 178,246

ລວມ (1) + (2) 2,159,995

ປະກອບສ່ວນຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ ສຳລັບ ອົງການ ເກັບກູ້ລະເບີດ ແມັກ ໃນປີ 2010 (ໂດລາສະຫະລັດ)

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ເງິນທີ່ໄດ້ຮັບໃນປີ 2010 (ໂດລາສະຫະລັດ)

ດີຟິດ 225,651

ສະຫະພາບຢູຣົບ 269,393

ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງ ກຸນເຊ ຈາກຕ່າງປະເທດ 39,140

ອົງການ ເກັບກູ້ລະເບີດ ແມັກ ອາເມລິກາ 969,831

ກອງທຶນ ເທີຣາ ເພື່ອການຟື້ນຟູໃໝ່ 13,083

ອົງການ ເວີວີເຊີນ 642,898

ລວມ 2,159,995

ການປະຕິບັດງານຂອງ ແມັກ ຕາມພູມມີປະເທດ

ກິດຈະກຳ ສະຖານທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ

ກວດກູ້ພື້ນທີ່ ຊຽງຂວາງ ແລະ ຄຳມ່ວນ

ການສຳຫຼວດ ແລະ ທຳລາຍເຄື່ອນທີ່ ຊຽງຂວາງ ແລະ ຄຳມ່ວນ

ການສຶກສາຄວາມສ່ຽງໄພຈາກ ລບຕ ຊຽງຂວາງ ແລະ ຄຳມ່ວນ
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ພາຍໃຕ້ໂຄງການທີ່ ອົງການ ເກັບກູ້ລະເບີດ ແມັກ ໄດ້ດຳເນີນ 
ການກວດກູ້ພື້ນທີ່ ສຳລັບການກໍ່ສ້າງລະບົບຊົນລະປະທານ 
2 ແຫ່ງ ພ້ອມດ້ວຍຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ນາປູກເຂົ້າ, ໃນຂະນະທີ່  
ອົງການ ເວີວາຍ ຄອນເຊີນ ໄດ້ກໍ່ສ້າງລະບົບຊົນລະປະທານ 
ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ 
ນັ້ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ບັນດາຊາວນາໄດ້ມີການປັບປຸງວິທີການປູກ 
ເຂົ້າທີ່ດີຂຶ້ນ.

ທ່ານ ສີວອນ, ນາຍບ້ານ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ພາຍຫຼັງທີ່ອົງການ 
ແມັກໄດ້ດຳເນີນການກວດກູ້ພື້ນທ່ີ ເຮັດໃຫ້ພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວມີ
ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈຫຼາຍຂຶ້ນໃຫ້ແກ່ 
ປະຊາຊນົຢູ່ໃນບ້ານ ໃນການຂະຫຍາຍພືນ້ທີທ່ຳການຜະລດິ 
ຂອງພວກເຂົາ, ພ້ອມດ້ວຍອົງການ ເວີວາຍຄອນເຊີນ. 

ອົງການ ເວີວາຍຄອນເຊີນ ໄດ້ສະໜັບສະໜັບໃຫ້ພວກເຮົາ
ສາມາດຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ປູກເຂົ້າ”

ທ່ານ ສີວອນ, ນາຍບ້ານ ໄດ້ກ່າວຕ່ືມວ່າ: “ປະຊາຊົນມີສຸຂະ 
ພາບດີຂຶ້ນ. ທັງໝົດນີ້ແມ່ນຜົນໄດ້ຮັບອັນເປັນໜ້າພໍໃຈ ແລະ 
ຜົນໄດ້ຮັບດັ່ງກ່າວກໍ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວດີໄປພ້ອມກັບ 
ແຜນການພັດທະນາຂອງບ້ານເພ່ືອຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ 
ຂອງປະຊາຊົນຢູ່ໃນເຂດພື້ນທ່ີຜົນກະທົບຈາກລະເບີດ 
ບໍ່ທັນແຕກ. 

ທ້າວ ແງ, ຊາວນາ ຢູ່ບ້ານ ນໍ້າລ້ອງ ຄາດວ່າຈະສາມາດເກັບກ່ຽວ 

ເຂົ້າໄດ້ 1 ໂຕນ ໃນປີນີ້

ນີ້ແມ່ນລະບົບ ຊົນລະປະທານ ອີກແຫ່ງໜຶ່ງ ທີ່ທາງອົງການ ເວີວາຍ ຄອນເຊ ີ

ໄດ້ດຳເນີນການກໍ່ສ້າງ

ກໍລະນີສຶກສາ ໃນປີ 2010

ການກວດກູ້ ລບຕ ແລະ ໂຄງການການພັດທະນາ ນຳ 
ມາສູ່ການເກັບກ່ຽວເຂົ້າເພີ່ມຂຶ້ນ ສຳລັບບັນດາຊາວນາ 
ຢູ່ຊົນນະບົດ.

ທ້າວ ແງ, ຊາວນາ ຢູ່ບ້ານ ນໍ້າລ້ອງ, ເມືອງ ທ່າໂທມ, ແຂວງ 
ຊຽງຂວາງ ກ່າວວ່າ: “ປີນີ້ ຂ້ອຍໄດ້ຜົນຜະລິດເຂ້ົາເພີ່ມຂຶ້ນ 
ຍ້ອນມີລະບົບນໍ້າຊົນລະປະທານ, ພ້ອມນັ້ນ ຍັງມີເນື້ອທີ່ນາ 
ເພີ່ມຂຶ້ນສຳລັບປູກເຂົ້າ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈິ່ງຄາດວ່າຈະສາມາດເກັບ 
ກ່ຽວເຂົ້າໄດ້ປະມານ 1,000 ກິໂລກຣະລາມ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າ 
ນັ້ນ. ຂ້ອຍຄິດວ່າປີນີ້ ຈະມີເຂົ້າພຽງພໍກິນໝົດປີ”. 

ທ້າວ ແງ ແມ່ນໜ່ຶງໃນບັນດາຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໃນຈຳ 
ນວນທັງໝົດ 430 ບ້ານ ຈາກໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງອົງ 
ການ ເກັບກູ້ລະເບີດ ແມັກ ແລະ ອົງການ ເວີວາຍຄອນເຊີນ.
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ພະນັກງານຂອງ ເອັນພີເອ ກຳລັງປະຕິບັດງານຢູ່ສະໜາມ

ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງປະຊາຊົນ ນ໋ອກແວ (ເອັນພີເອ)

ກິດຈະກຳໃນປີ 2010

ສຳລັບປີ 2010, ເອັນພີເອ ໄດ້ດຳເນີນກິດຈະກຳຕ່າງໆ ຢູ່ 
ແຂວງ ອັດຕະປື, ສາລະວັນ ແລະ ເຊກອງ ດັ່ງມີລາຍລະອຽດ 
ລຸ່ມນີ້:

ສຳຫຼວດພື້ນທ່ີ ແລະ ກວດກູ້ ລບຕ ອອກຈາກພື້ນທີ່  J

ກະສິກຳ ແລະ ພື້ນທີ່ພັດທະນາອື່ນໆ

ຈັດການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການທຳລາຍລະເບີດ  J

ລບຕ ໃຫ້ແກ່ ນັກກວດກູ້, ນັກສຳຫຼວດ ແລະ ແພດ 
ສະໜາມ

ດຳເນີນການສຳຫຼວດເພື່ອປົດປ່ອຍເນ້ືອທີ່ ຢູ່ແຂວງ  J

ເຊກອງ ແລະ ສາລະວັນ

ຜົນສຳເລັດຕ່າງໆ:

ເອັນພີເອ ໄດ້ຂະຫຍາຍການປະຕິບັດງານກິດຈະກຳຂອງ 
ຕົນໄປ 3 ແຂວງຄື:

ແຂວງ ສາລະວັນ, ແຕ່ລະທີມ ແມ່ນໄດ້ປະກອບເຂົ້າ  J

ໃຫ້ຄົບ 3 ທີມງານກວດກູ້

ແຂວງ ເຊກອງ, ໄດ້ເພີ່ມອີກໜຶ່ງໜ່ວຍງານ ເພ່ືອໃຫ້  J

ຄົບ 3 ໜ່ວຍງານກວດກູ້

ແຂວງ ອັດຕະປື, ໄດ້ສ້າງການປະຕິບັດງານຂັ້ນພື້ນ  J

ຖານໃຫ້ແກ່ 2 ໜ່ວຍງານໃໝ່ ພ້ອມດ້ວຍມີການຈ້າງ 
ພະນັກງານ ແລະ ຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້.

ກໍລະນີສຶກສາ ຜົນສຳເລັດຂອງ ເອັນພີເອ ໃນປີ 2010

ໃນປີ 2010, ເອັນພີເອ ໄດ້ປັບປຸງຂະບວນການໆສຳຫຼວດ 
ເພື່ອປົດປ່ອຍພື້ນທີ່ ເພື່ອສ້າງແຜນທີ່ຂະໜາດຂອງພື້ນທີ່ໆ 
ຈະສຳຫຼວດ ແລະ ທີ່ຕັ້ງຮ່ອງຮອຍເຂດພື້ນທີ່ກະທົບຂອງ 
ລະເບີດລູກຫວ່ານ. ໂຄງການທົດລອງດັ່ງກ່າວ ເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນ 
ໃນເດືອນ ຕຸລາ ແລະ ເປັນຊ່ວງເວລາດຽວກັບທີ່ກອງປະຊຸມ 
ລັດພາຄີຄັ້ງທຳອິດຂອງສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການເກືອດ 
ຫ້າມລະເບີດລູກຫວ່ານ ດຳເນີນຂຶ້ນໃນເດືອນພະຈິກ ແລະ 
ໃນເວລານັ້ນເອງ ເອັນພີເອ ກໍ່ພໍດີສຳເລັດການແຕ້ມແຜນທີ່ 
ເບ້ືອງຕົນເຂດພື້ນທີ່ກະທົບຂອງລະເບີດລູກຫວ່ານ ກໍ່ເລີຍ 
ຂຶ້ນນຳສະເໜີຕົວຢ່າງກ່ຽວກັບໂຄງການທົດລອງວ່າດ້ວຍ 
ການສຳຫຼວດເພື່ອປົດປ່ອຍເນື້ອທ່ີຕໍ່ກອງປະຊຸມ ເພື່ອເຮັດ 
ແນວໃດ ສປປ ລາວ ຈິ່ງຈະສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມພັນທະ 
ຂອງສົນທິສັນຍາ. 

ຂະບວນການດັ່ງກ່າວຈະເຮັດໃຫ້ ຄຄຊ ສາມາດ “ທີ່ຈະກຳ 
ນົດທີ່ຕ້ັງ ແລະ ຂະໜາດຂອງພື້ນທີ່ຕົກຄ້າງຈາກ ລບຕໃຫ້ 
ຖືກຕ້ອງຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້” ພ້ອມນັ້ນກໍ່ອີງຕາມ 
ແຜນການປະຕິບັດງານວຽງຈັນ ທີ່ໄດ້ຕົກລົງຢູ່ໃນກອງ 
ປະຊຸມລັດພາຄີດ້ວຍ. ພ້ອມນັ້ນຢູ່ໃນລະດັບຂອງການປະຕິ 
ບັດງານພາກສະໜາມ, ຂະບວນການດຳເນີນການສຳຫຼວດ 
ເພື່ອປົດປ່ອຍເນື້ອທ່ີ ຍັງໄດ້ເຮັດໃຫ້ບັນດາອົງການປະຕິບັດ
ງານແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກອື່ນໆສາມາດເຄື່ອນ 
ຍ້າຍທີມງານການກວດກູ້ ລົງປະຕິບັດງານໂດຍກົງ ໃນເຂດ
ພື້ນທີ່ໆມີການຕົກຄ້າງໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງແນ່ນອນ. 

ການທົດລອງໄດ້ສືບຕ່ໍດຳເນີນວຽກທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ໃນປີ 2010 
ໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຂະບວນການທາງ 
ດ້ານເອກະສານການດຳເນີນງານສຳຫຼວດເພື່ອປົດປ່ອຍ 
ເນື້ອທີ່ ເຊິ່ງຄາດວ່າ ໃນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ ຈະສາມາດນຳໃຊ້ໄດ ້
ຢູ່ໃນລະດັບຊາດ.
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ນອກນັ້ນ, ເອນພີເອ ຍັງໄດ້ດຳເນີນການທົດລອງສັນຍານ
ເຄ່ືອງກວດ ເພື່ອທົດສອບເບິ່ງການກວດຈັບເພື່ອຈຳແນກ 
ລະຫວ່າງ ລະເບີດລູກຫວ່ານ ແລະ ເຫຼັກເສດ. ເຊິ່ງເຕັກໂນ 
ໂລຊີດັ່ງກ່າວຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການພັດທະນາເບື້ອງຕ້ົນເຊິ່ງ 
ຖ້າມັນໃຊ້ໄດ້ດີ ແລະ ມີຄວາມເໝາະສົມ ຈະສາມາດເຮັດໃ
ຫ້ການປະຕິບັດງານການກວດກູ້ພື້ນທີ່ໄດ້ໄວຂຶ້ນ.

ໂອກາດຕ່າງໆໃນປີ 2011

ໃນປີ 2011, ເອນພີເອ ຈະດຳເນີນແຜນການປະຕິບັດງານ 
ລວມຂອງຕົນຢູ່ໃນ 3 ແຂວງ. ແຕ່ໃນຂະນະນີ້ ຍັງບໍ່ທັນມີ 
ແຜນການທ່ີຈະຂະຫຍາຍກິດຈະກໍາອອກໄປອີກສຳລັບ 
ປີ 2011 ເທື່ອ. ນອກນັ້ນ, ເອັນພີເອ ຈະເລີ່ມຕົ້ນກະກຽມ 
ແຜນເພີ່ມຂີດຄວາມສາມາດໃນການກວດກູ້ຂຶ້ນໃນປີ 2012 
ຢ່າງໜ້ອຍໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 5 ໜ່ວຍງານກວດກູ້ຢູ່ ແຂວງ 
ສາລະວັນ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກງານສື່ໂທລະພາບ 
ຂອງປະຊາຊົນນອກແວ໋, ເອັນອຣາເຄ ເທວເລທອນ ທີ່ຈະ 
ຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນ ຕຸລາ 2011 ນີ້. ເຊິ່ງທຶນສະໜັບສະໜູນ 
ດັ່ງກ່າວຈະກວມເອົາໄລຍະເວລາ 5 ປີຂອງການປະຕິບັດ 
ງານສຳລັບ ໜ່ວຍງານກວດກູ້ ລບຕ ໃໝ່ນີ້. 

ສຳລບັແຜນການກະກຽມຂອງ ເອນັພເີອ ໃນປ ີ2011 ປະກອບ 
ມີການຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຫົວໜ້າຈຸ ແລະ ຫົວໜ້າໜ່ວຍ 
ງານ ເພື່ອບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງໜ່ວຍງານໃໝ່ທີ່ຈະຈັດຕັ້ງຂຶ້ນ 
ໃນມ່ໍໆນີ້. ພ້ອມນັ້ນ, ກໍ່ຈະຈັດການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ນັກ 
ສຳຫຼວດ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ ໂຄງການສຳຫຼວດຂັ້ນ 
ເມືອງ ຂອງ ຄຄຊ ອີກດ້ວຍ. 

ເອັນພີເອ ຈະເພີ່ມຄວາມອາດສາມາດແຫ່ງຊາດຂຶ້ນໂດຍ 
ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານລາວ ໃຫ້ເປັນຄູຝຶກທີ່ມີ 
ປະສິດທິພາບ ເພື່ອສິດສອນ ບັນດານັກກວດກູ້ໃໝ່, ແພດ 
ສະໜາມ ແລະ ນັກສຳຫຼວດໃນປີ 2012. ສ່ວນໂຄງການ 
ພັດທະນາພະນັກງານນັ້ນ ກໍ່ຈະມີການຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ແກ່ 
ພະນັກງານບໍລິຫານ, ພະນັກງານສະໜອງຈັດຊື້ ແລະ ຊ່ຽວ 
ຊານ ໄອທີ ໃຫ້ກາຍເປັນຄູຝຶກ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ພະນັກງານ 

ທັງໝົດມີການປັບປຸງ ແລະ ມີມາດຕະຖານສູງ ເພື່ອບົວລະ 
ບັດຮັກສາວຽກງານ ແລະ ປັບປຸງກິດຈະກຳທັງໝົດໃນ 
ໂຄງການໃຫ້ດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ. 

ເອັນພີເອ ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ຄຄຊ ເພື່ອປັບປຸງ ການສຳ 
ຫຼວດ ແລະ ກວດກູ້ ລບຕ ຂັ້ນເມືອງ. ເອັນພີເອ ຈະປະກອບ 
ທີມງານສຳຫຼວດໃໝ່ຂຶ້ນຢ່າງໜ້ອຍ 3 ທີມຂຶ້ນ ເພື່ອປະຕິ
ບັດງານສຳຫຼວດເນື້ອທີ່ຜົນກະທົບໜັກຢູ່ ເມືອງ ຕະໂອ້ຍ 
ແຂວງ ສາລະວັນ. ເມືອງ ຕະໂອ້ຍ ແມ່ນຂອບເຂດບູລິມະ 
ສິດໝຶ່ງທີ່ນອນຢູ່ໃນໂຄງການສຳຫຼວດດັ່ງກ່າວ ແລະ ຈະມີ 
ການນຳໃຊ້ ການສຳຫຼວດເພື່ອປົດປ່ອຍເນື້ອທ່ີໄປນຳເພື່ອ 
ກຳນົດຮ່ອງຮອຍພື້ນທີ່ຜົນກະທົບຈາກລະເບີດລູກຫວ່ານ. 

ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອກຳນົດພື້ນທີ່ຕົກຄ້າງຈາກ ລບຕ ໃນ 
ຂອບເຂດພື້ນທີ່ບໍລິເວນບ້ານຕ່າງໆ. ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ ຈະນໍາ 
ໄປກຳນົດເຂດພື້ນທີ່ບູລິມະສິດເພື່ອການກວດກູ້, ການທຳ 
ລາຍເຄື່ອນທີ່ ບ່ອນທີ່ຕ້ອງການກວດກູ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ. 

ຄູ່ຮ່ວມປະຕິບັດງານ ຫຼື ລູກຄ້າ:

ເອັນພີເອ ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບບ້ານ ເພື່ອກຳນົດຄວາມ 
ຕ້ອງການຂອງພວກເຂົາ ແລະ ເຂດພື້ນທີ່ບູລິມະສິດເພື່ອ 
ການກວດກູ້. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ໜ່ວຍງານສຳຫຼວດ ແລະ  
ກວດກູ້ ຈະໃຊ້ເວລາປະມານ 1 ຫາ 2 ເດືອນ ເພື່ອດຳເນີນ 
ໜ້າວຽກທີ່ເປັນບູລິມະສິດສູງຢູ່ໃນບ້ານ, ຫຼັງຈາກສຳເລັດ 
ໜ້າວຽກແລ້ວ ກໍ່ຈະສືບຕໍ່ຍ້າຍໄປບ້ານອື່ນ. 

ເອັນພີເອ ປະຈຳລາວ ໄດ້ເປັນຄູຮ່ວມງານທີ່ດີກັບ ຄກລ ຕັ້ງ 
ແຕ່ປີ 1997 ເຊິ່ງເອັນພີເອ ໄດ້ສົ່ງຊ່ຽວຊານທີ່ປຶກສາມາຊ່ວຍ 
ຄກລ ໃນການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ແກ່ໜ່ວຍງານ 
ກວດກູ້ ລບຕ ຢູ່ ແຂວງ ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປື. ສຳລັບ 
ປີ 2010, ຜູ້ໃຫ້ທຶນສົມທົບກັບ ເອັນພີເອ ໄດ້ສະໜອງທຶນ 
ຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ 280,000 ໂດລາສະຫະລັດ ໃຫ້ແກ່ ຄກລ 
ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຕ່າງໆຢູ່ແຂວງ ສາລະວັນ.
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ການປະຕິບັດງານຂອງ ເອັນພີເອ ຕາມພູມມີປະເທດ

ກິດຈະກຳ ສະຖານທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ

ການກວດກູ້ພື້ນທີ່ ອັດຕະປື, ສາລະວັນ ແລະ ເຊກອງ

ການສຳຫຼວດ ແລະ ການທຳລາຍເຄື່ອນທີ່ ອັດຕະປື, ສາລະວັນ ແລະ ເຊກອງ

ວຽກງານການເງິນ:

ລາຍການ ຈຳນວນເງິນ (ໂດລາສະຫະລັດ)

ລາຍຈ່າຍສໍາລັບການປະຕິບັດງານ 1,527,320 

ລາຍຈ່າຍສໍາລັບການປະຕິບັດງານພິເສດ 895,800

ອຸປະກອນ - ຊັບສິນຄົງທີ່ 223,670

ອຸປະກອນ - ຊັບສິນບໍ່ຄົງທີ່ 332,140

ລວມທັງໝົດ 2,978,930

ການປະກອບສ່ວນຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນແກ່ ອົງການ ເອນພີເອ (ໂດລາສະຫະລັດ)

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ຈຳນວນເງິນທີ່ໄດ້ຮັບ ໃນປີ 2010 (ໂດລາສະຫະລັດ)

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ນອກແວ໋ (ບໍ່ລວມເງິນທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອ ຄກລ) 2,667,150

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດອາເມລິກາ 700,000

ສະມາຄົມແຮງງານຂອງປະເທດນອກແວ໋ 32,130

ລວມທັງໝົດ 3,399,280
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ອົງການຮ່ວມໃຈບໍລິການສາກົນ (ໂຊດີ)

ກິດຈະກຳໃນປີ 2010

ສຳລັບປີ 2010 ແມ່ນປີທຳອິດຂອງ ອົງການໂຊດີ ທີ່ເລີ່ມ 
ດຳເນີນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນການເຊ່ືອມສານວຽກການ 
ກວດກູ້ ລບຕ ມະນຸດສະທຳ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ໂຄງການ 
ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການພັດທະນາອື່ນໆຂອງ 
ເມືອງ ຄຳເກີດ, ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ. 

ເມືອງ ຄຳເກີດ ຕັ້ງຢູ່ຊາຍແດນຕິດກັບປະເທດ ຫວຽດນາມ 
ເຂດເໜືອສຸດຂອງເສ້ັນທາງ “ໂຮຈີມິ້ນ” ແມ່ນເຂດພື້ນທີ່ໄດ້ 
ຮັບຜົນກະທົບຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຕົກຄ້າງຢ່າງໜັກ 
ໜ່ວງ, ເປັນພື້ນທີ່ໆມີລະເບີດຕົກຄ້າງຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະ 
ແມ່ນລະເບີດລູກຫວ່ານ ພ້ອມທັງເປັນໜຶ່ງໃນ 46 ເມືອງທີ່ 
ທຸກຍາກທີ່ສຸດຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. 

ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການຂອງ ໂຊດີ ແມ່ນການກວດກູ້ສິ່ງ 
ເສດເຫຼືອປາງສງົຄາມ ແລະ ລະເບດີບໍ່ທນັແຕກຊະນິດຕ່າງໆ 
ຢູ່ເມືອງ ຄຳເກີດ ໃຫ້ສຳເລັດພາຍໃນເວລາ 5 ຫາ 7 ປີ 
ເພື່ອພະຍາຍາມໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກ ລບຕ 
ຕໍ່ຊີວິດ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາ 
ດຳເນີນກິດຈະກຳຕ່າງໆໃນແຕ່ລະມື້. ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອແກ້ໄຂ 
ອຸປະສັກຂັດຂວາງການພັດທະນາຕ່າງໆ ຍ້ອນສາເຫດມາ 
ຈາກສິ່ງເສດເຫຼືອປາງສົງຄາມ, ພ້ອມທັງເພື່ອປັບປຸງເງື່ອນ 
ໄຂຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຢູ່ທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ດີຂຶ້ນ, 
ການກວດກູ້ ລບຕ ຈະຕ້ອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄປຄຽງຄູ່ກັບ 
ແຜນການພັດທະນາຕ່າງໆຂອງເມືອງດ້ວຍ. 

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃໝ່ໃນປີທຳອິດນ້ີ ປະກອບມີ
ກິດຈະກຳຕົ້ນຕໍດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ຕ້ອງການປະເມີນຜົນຢ່າງລະອຽດ ແລະ ການສຳ 
ຫຼວດລະດັບ 1 ຢູ່ພາຍໃນ 36 ບ້ານທີ່ຖືກຜົນກະທົບ 
ຈາກ ລບຕ ຢູ່ເມືອງ ຄຳເກີດ.

2. ຈັດການຝຶກອົບຮົມເພື່ອວາງແຜນຮ່ວມກັບບັນດາ 
ນາຍບ້ານຢູ່ 36 ເມືອງ ທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກ ລບຕ 
ພ້ອມດ້ວຍຕາງໜ້າອຳນາດການປົກຄອງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ 
ຂອງເມືອງ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຈັດ 
ຕັ້ງປະຕິບັດການສຳຫຼວດຂັ້ນເມືອງ ແລະ ໂຄງການ 
ກວດກູ້ ລບຕ ຂອງອົງການ ໂຊດີ ຢູ່ເມືອງ ຄຳເກີດ.

3. ດຳເນີນການສຳຫຼວດຂັ້ນ 1 ແລະ ປະເມີນຄວາມ 
ຕ້ອງການຂອງໜ້າວຽກທຳລາຍເຄື່ອນທີ່ ແລະ ວຽກ 
ງານໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງໄພຈາກ ລບຕ ຢູ່ 
ເມືອງ ວຽງທອງ.

4. ດຳເນີນການສຳຫຼວດທາງດ້ານວິຊາການຂອງເນື້ອ
ທີ່ທັງໝົດ ທີ່ຕ້ອງການກວດກູ້ ໃນປີ 2011 ຢູ່ບ້ານ 
ກວນຈັນ, ປາກຂ່າ ແລະ ນາເດື່ອ.

5. ຄັດເລືອກ ແລະ ຈັດຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ພະນັກງານຫົວ 
ໜ້າພາກສະໜາມ ແລະ ນັກກວດກູ້ ແລະ ການເກັບ 
ກູ້ແບບຊາວບ້ານຊ່ວຍ. 

6. ເຂົ້າຮ່ວມງານໂຄສະນາລະດົມຂົນຂວາຍ ແລະ 
ວຽກງານໂຄສະນາປະຊາສຳພັນຕ່າງໆ ຢູ່ໃນຂະ 
ແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກເຊັ່ນ: 
ກອງປະຊຸມລັດພາຄີຄັ້ງທຳອິດຂອງສົນທິສັນຍາ 
ວ່າດ້ວຍ ການເກືອດຫ້າມລະເບີດລູກຫວ່ານ ທີ່ຈັດ 
ຂຶ້ນໃນເດືອນ ພະຈິກ 2010, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 
ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 1 ສິງຫາວັນມີຜົນບັງຄັບໃຊ ້
ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ການເກືອດຫ້າມລະເບີດລູກ 
ຫວ່ານ ແລະ ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນໂຄສະນາ 
ສາກົນເພື່ອຕ້ານລະເບີດໂລກ ແລະ ອື່ນໆ.

7. ເລ່ີມຕ້ົນກິດຈະກຳໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງໄພ 
ຈາກ ລບຕ ຢູ່ ເມືອງ ຄຳເກີດ.

8. ພັດທະນາ ແລະ ຈັດຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດ ການບໍລິຫານ 
ຄຸ້ມຄອງໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານຫົວໜ້າພາກສະໜາມ 
ເຊ່ັນ: ທັກສະໃນການນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີ ແລະ ຍົກ 
ລະດັບທາງດ້ານພາສາອັງກິດ.

ທີມງານກວດກູ້ ລບຕ ຂອງ ອົງການ ໂຊດ ີ

ໄດ້ຂ້າມຜ່ານສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງທີ່ພວກເຂົາໄດ້ປະເຊີນ 

ໃນເວລາເຄື່ອນຍ້າຍລະເບີດລູກຫວ່ານອອກຈາກປ່າເພື່ອໄປທຳລາຍ
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4. ສຳຫຼວດຂັ້ນ 1 ໃນເນື້ອທີ່ 1,950 ເຮັກຕາ ສຳລັບ 
ພື້ນທີ່ທີ່ຈະປົດປ່ອຍໃນປີຕໍ່ມາ.

5. ສຳຫຼວດຂັ້ນ 2 ໃນເນື້ອທີ່ 199.8 ເຮັກຕາ ສຳລັບ 
ພື້ນທີ່ທີ່ຈະກວດກູ້ໃນປີ 2011, ໃນນີ້ລວມທັງໜ້າ 
ວຽກສຳຮອງ.

6. ດຳເນີນກິດຈະກຳໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງ ຢູ່ໃນ 
7 ບ້ານ, ມີຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ເປັນເດັກນ້ອຍ 
897 ຄົນ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ 95 ຄົນ.

ການດຳເນີນກິດຈະກຳການກວດກູ້ ລບຕ ໃນແຕ່ລະມື້ຂອງ 
ໂຊດີ ແມ່ນມີການປະຕິບັດງານຢ່າງເຕັມຮູບແບບໃນການ 
ດຳເນີນການກວດກູ້ ລບຕ/ລະເບີດຝັງດິນ ເຊິ່ງປະກອບມີ 
(ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ອຸປະກອນ, ຂັ້ນຕອນໃນການປະຕ ິ
ບັດກງານ ແລະ ໂຄງລ່າງພື້ນຖານຂອງໂຄງການ)

1. ໂຊດີ ຮ່ວມມືກັບ ຄກລ ຈັດການຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດ 
ການທຳລາຍລະເບີດຂັ້ນ 3 ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານທຳ 
ລາຍລະເບີດ 8 ຄົນ ຂອງ ຄກລ ໃຫ້ກາຍເປັນຫົວ 
ໜ້າໜ່ວຍງານ ຫຼື ຫົວໜ້າຈຸ, ເຊິ່ງປະກອບມີນັກກວດ 
ກູ້ 2 ຄົນ ແລະ ແພດສະໜາມ 1 ຄົນ.

2. ຈັດການຝຶກອົບຮົມຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ແກ່ ຊາວບ້ານ 8 
ຄົນ ທີ່ຊ່ວຍໃນການກວດກູ້.

3. ປະກອບທີມງານສຳຫຼວດຂຶ້ນ.

4. ປັບປຸງມາດຕະຖານການປະຕິບັດງານ ຂອງ ໂຊດີ ຢູ່ 
ສປປ ລາວ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ.

5. ນຳໃຊ້ລະບົບ ອີມສ໌ມາ ເຂົ້າໃນລະບົບການລາຍ 
ງານຂອງໂຄງການ.

6. ຍັງນຳໃຊ້ໃບຢັ້ງຢືນຮັບຮອງຊົ່ວຄາວ ສຳລັບການ 
ກວດກູ້ ລບຕ ແລະ ກຽມຍື່ນເພື່ອສະເໜີເອົາໃບຢັ້ງ 
ຢືນຮັບຮອງແບບຖາວອນສຳລັບການກວດກູ້ ລບຕ 
ແລະ ວຽກງານໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງ ຢູ່ ສປປ 
ລາວ

ໃນນັ້ນ, ຜົນສຳເລັດສຳຄັນອີກຢ່າງໜຶ່ງ ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາ 
ປີທຳອິດແມ່ນ ລະບົບການຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດຕົວຈິງໂຄງການ 
ຂອງ ໂຊດີ ສຳລັບການກວດກູ້ແບບຊາວບ້ານຊ່ວຍ ແມ່ນມີ 
ການການພັດທະນາເພີ່ມຂຶ້ນ. ປະຊາຊົນແຕ່ລະຄົນທີ່ມາ 
ຈາກບ້ານນັ້ນ, ບ່ອນໃດທີ່ເປັນພື້ນທີ່ກວ້າງຂວາງ ໂຊດີ ກໍ່ໃຫ້ 
ຊາວບ້ານເປັນອາສາສະໜັກຊ່ວຍໃນການດຳເນີນການ 
ກວດກູ້ ແລະ ຖາງປ່າຊ່ວຍໃນພື້ນທີ່ໆຈະກວດກູ້. ຈຳນວນ 
ການຝຶກອົບຮົມຢູ່ທ້ອງຖ່ິນໃຫ້ແກ່ຊາວບ້ານສຳລັບການກວດ 

9. ກະກຽມເພື່ອກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນປະຖົມຢູ່ບ້ານ ກວນຈັນ 
ແລະ ລະບົບສະໜອງນໍ້າສະອາດ ຢູ່ບ້ານ ນາເດື່ອ.

ໂຊດີ ໄດ້ສຸມໃສ່ ການກວດກູ້ ລບຕ ຢູ່ເມືອງ ຄຳເກີດ ທ່ີມີ 
ຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງກວ່າຈາກລະເບີດລູກຫວ່ານກວ່າ 
ໜູ່ໃນແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ. ປະຈຸບັນນີ້ ເກືອບ 80% ອົງການ 
ໂຊດີ ສາມາດດຳເນີນການກວດກູ້ ແລະ ທຳລາຍລະເບີດ 
ລູກຫວ່ານໄດ້. ໂຊດີ ໄດ້ພະຍາມສະໜັບສະໜູນ ສປປ ລາວ 
ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມພັນທະຂອງສົນທິສັນຍາ ວ່າ 
ດ້ວຍ ການເກືອດຫ້າມລະເບີດລູກຫວ່ານ ກ່ຽວກັບ ການ 
ກວດກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ. ການເກັບກູ້ສະໜາມສູ້ຮົບໄດ້ 
ເລີ່ມຂຶ້ນເທື່ອທຳອິດຢູ່ ບ້ານ ກວນຈັນ ແລະ ບ້ານ ນາເດື່ອ 
ແລະ ຈະຂະຫຍາຍໄປບ້ານອ່ືນທ່ີຖືກຜົນກະທົບຢ່າງໜັກ 
ໜ່ວງພາຍໃນເມືອງ ຄຳເກີດ. ໜ່ວຍງານທໍາລາຍເຄື່ອນທີ່ 
ໄດ້ກຽມພ້ອມເພື່ອດຳເນີນການທໍາລາຍເຄື່ອນທີ່ ພ້ອມທັງ 
ການກວດກູ້ເນ້ືອທີ່ຂອງບ້ານຕ່າງໆຂອງເມືອງອ່ືນໆຕາມ 
ການຮ້ອງຂໍຈາກອຳນາດການປົກຄອງແຂວງ ແລະ ເມືອງ 
ຫຼື ຈາກປະຊາຊົນໃນບັນດາບ້ານທີ່ຖືກກະທົບຈາກ ລບຕ. 
ການສ້າງໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການໃນປີ 2010 ໄດ້ເປັນ 
ພື້ນຖານທີ່ໜັກແໜ້ນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາວິທີການກວດກູ້ 
ແບບຊາວບ້ານຊ່ວຍໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງຕໍ່ໄປ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ 
ລບຕ ທີ່ຕົກຄ້າງໃຫ້ຫຼຸດລົງໜ້ອຍທ່ີສຸດ ຫຼັງຈາກທີ່ໂຄງການ 
ສິ້ນສຸດລົງໃນປີ 2014 ຫາ 2016.

ຜົນສຳເລັດໃນປີ 2010

ຜົນສໍາເລັດພື້ນຖານຂອງໂຄງການແບບເຊື່ອມສານຂອງ 
ໂຊດີ ໃນປີ 2010 ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຢູ່ເມືອງ ຄຳເກີດ 
ສາມາດນຳໃຊ້ເນ້ືອທີ່ກະສິກຳໃໝ່ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຫຼຸດ 
ຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພຈາກ ລບຕ ຕໍ່ຊີວິດ ແລະ ສຸຂະພາບ 
ຂອງປະຊາຊົນໃນເວລາທ່ີພວກເຂົາດຳເນີນກິດຈະກຳຕ່າງໆ 
ໃນແຕ່ລະມື້.

ໂຊດີ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນ ການກວດກູ້ ລບຕ ແລະ ທຳລາຍ 
ເຄື່ອນທີ່ ຢູ່ໃນ 34 ບ້ານ:

1. ກວດກູ້ເນື້ອທີ່ໄດ້: 1,222,871 ຕາຕະລາງແມັດ.

2. ສາມາດທຳລາຍ ລບຕ ໄດ້ 1,446 ໜ່ວຍ ໃນເວລາ 
ເຮັດການກວດກູ້.

3. ທີມງານທຳລາຍເຄື່ອນທີ່ສໍາເລັດ 122 ໜ້າວຽກ 
ຢູ່ໃນ 34 ບ້ານ, ເຊິ່ງສາມາດທຳລາຍ ລບຕ ໄດ້ 
1,357 ໜ່ວຍ.
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ກໍລະນີສຶກສາຜົນສຳເລັດຂອງ ອົງການ ໂຊດີ ໃນປີ 
2010
ທ້າວ ບຸນປອນ ທຳມະວົງ, ນາຍບ້ານ ບ້ານ ກວນຈັນ ອະທິ 
ບາຍຕ່ໍ ອົງການ ໂຊດີ ໃນລະຫວ່າງການສຳຫຼວດໃນທ້າຍປີ 
2009 ວ່າ: “ແຕ່ກ່ອນຂອບເຂດບ້ານເກົ່າຂອງກວນຈັນ 
ແມ່ນຖືກທຳລາຍຈາກສົງຄາມຢ່າງຮາບກ້ຽງ ແລະ ປະຊາ 
ຊົນສ່ວນຫຼາຍກ່ໍລົບລີ້ໄປອາໄສຢູ່ໃນຖ້ຳໃກ້ຄຽງ. ພາຍຫຼັງ 
ສົງຄາມຢຸດຕິ ປະຊາຊົນກ່ໍໄດ້ມີການສ້າງບ້ານຄືນໃໝ່ຢູ່ 
ສະຖານທ່ີອື່ນລຽບຕາມສາຍທາງໃໝ່ຂອງເສັ້ນທາງຫຼວງ 
8 ເອ. ພວກເຮົາຕ້ອງການນຳໃຊ້ດິນຕ່າງໆ ແລະ ເນື້ອທີ່ 
ອ້ອມແອ້ມບໍລິເວນແຖບບ້ານກວນຈັນເກົ່າ, ຍ້ອນວ່າ ດິນ 
ຢູ່ບ່ອນນັ້ນມີຄວາມອຸດົມສົມບູນດີ ໂດຍສະເພາະ ໃຊ້ເຂົ້າ 
ໃນການປູກເຂົ້າໃນລະດູແລ້ງ ແລະ ພືດ, ແຕ່ຍ້ອນພື້ນທີ່ 
ດັ່ງກ່າວເຕັມໄປດ້ວຍລະເບີດລູກຫວ່ານຕົກຄ້າງຢູ່ຢ່າງ 
ໜັກໜ່ວງ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດບຸກເບີກເນື້ອທ່ີທຳການ 
ຜະລິດໄດ້”.

ປະຊາຊົນຢູ່ບ້ານກວນຈັນປະມານ 120 ຄົນ ໄດ້ຊ່ວຍເປັນ 
ອາສາສະໜັກໃນການຖາງປ່າໄມ້ຢູ່ໃນເຂດເນື້ອທີ່ໆຈະທຳ
ການກວດກູ້ ລບຕ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳໆພາຂອງ ນັກກວດກູ ້
ຂອງອົງການ ໂຊດີ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມປອດດໄພ. ໃນເວລາທີ ່
ດຳເນີນການກວດກູ້ ລບຕ ໃນພື້ນທີ່ 19.8 ເຮັກຕາ, ໂຊດີ 
ໄດ້ພົບ ແລະ ທຳລາຍລະເບີດຈຳນວນ 859 ໜ່ວຍ, ໃນນັ້ນ 
ມີລະເບີດລູກຫວ່ານ 776 ໜ່ວຍ. 

ທ້າວ ບຸນປອນ ບອກກັບພວກເຮົາ ໃນລະຫວ່າງ ພິທີເຊັນ 
ມອບດິນທີ່ປົດປ່ອຍແລ້ວວ່າ: ພວກເຮົາດີໃຈຫຼາຍດຽວນີ້ 
ເນື້ອທີ່ກະສິກຳໄດ້ມີການກວດກູ້ລະເບີດບໍ່ແຕກອອກ. ໃນ 
ຕົ້ນປີ 2011 ໂຊດີຈະມີກອງປະຊຸມຮ່ວມກັບບ້ານ ເພື່ອຈັດ 
ສັນດິນທີ່ກວດກູ້ແລ້ວ ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວທີ່ທຸກຍາກ ແລະ ບໍ່ມີ 
ດິນພຽງພໍ ໃຫ້ນຳໃຊ້ເພື່ອທຳການຜະລິດ. ແຜນການນີ້ຈະ 
ຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາ ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊົນ 
ຢູ່ໃນບ້ານໄດ້. ໃນຂະນະດຽວກັນ ຍັງມີປະຊາຊົນທີ່ອາໄສ 
ຢູ່ບ້ານດັ່ງກ່າວ ເກືອບ 35% ຍັງທຸກຍາກຢູ່.

ຫຼັງຈາກ 6 ເດືອນຕໍ່ມາ ໂຊດີ ຈະກັບຄືນມາເຮັດການປະເມີນ 
ຜົນກະທົບຂອງການກວດກູ້ (ພີຊີເອ).

ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ/ຫຼື ໂອກາດຕ່າງໆໃນປີ 2011
ໃນປີ 2011 ຈະເປັນປີທີສອງທ່ີໂຄງການເຊື່ອມໂຍງຂອງ 
ໂຊດີ ໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ. ການ 

ກູ້ແບບຊາວບ້ານຊ່ວຍນັ້ນແມ່ນຊາວບ້ານໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມ 
ໂດຍກົງ ເພື່ອຮຽນຮູ້ແຕ່ລະຂະບວນການຂອງການດຳເນີນ 
ງານກວດກູ້ ເຊິ່ງປະກອບມີຊາວບ້ານຊ່ວຍ ເປັນຜູ້ຊາຍ 3 
ຄົນ (ນັກກວດກູ້ 1 ຄົນ-ວິຊາສະເພາະທຳລາຍລະເບີດຂັ້ນ 
1, ຜູ້ຊ່ວຍ 2 ຄົນເພື່ອຂຸດ)

ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ໃນປີ 2010

1. ການກວດກູ້ໂດຍມີຊາວຊ່ວຍໄດ້ເຮັດສ້າງແຮງບັນ 
ດານໃຈໃຫ້ແກ່ບັນດາປະຊາຊົນທີ່ດຳລົງຊີວີດຢູ່ໃນ 
ເຂດທີ່ມີຜົນກະທົບຈາກ ລບຕ ເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມ 
ຢ່າງຫ້າວຫັນໃນການວາງແຜນ ແລະ ເຮັດວຽກກວດ 
ກູ້ ລບຕ, ເປັນຕ້ົນແມ່ນ ເປັນອາສາສະໝັກໃນການ 
ຖາງປ່າ.

2. ການກວດກູ້ແບບເຊື່ອມສານເອົາຊາວບ້ານຊ່ວຍ 
ເຂົ້າໃນຂະບວນການຕ່າງໆຂອງການກວດກູ້ນັ້ນ 
ໄດ້ເຮັດໃຫ້ວຽກງານການກວດກູ້ ລບຕ ມີປະສິດ 
ທິຜົນເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ຄຸ້ມຄ່າ 

3. ໂຊດີ ໄດ້ເຮັດປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດ, ປະກັນສຸຂະ 
ພາບໃຫ້ບັນດາຊາວບ້ານທີ່ເຂົ້າມາຊ່ວຍໃນການ 
ກວດກູ້ດັ່ງກ່າວ.

4. ໃນກໍລະນີຊາວບ້ານທີ່ເຂົ້າມາຊ່ວຍໃນການກວດກູ້ 
ນັ້ນບ່ໍມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກ 
ການກວດກູ້ ລບຕ ໂຊດີ ກໍ່ໄດ້ມີການປະກາດຮັບສະ 
ໜັກພະນັກງານນັກກວດກູ້ໃໝ່.

ພະນັກງານກວດກກາຄຸນນະພາບ 2 ທ່ານ ທີ່ມາຈາກ ຄຄຊ ພ້ອມດ້ວຍ 
ພະນັກງານປະເມີນຜົນ ໄດ້ລົງມາກວດກາຕິດຕາມຢ່າງຖີ່ຖ້ວນ ໃນນາມຕາງໜ້າ 

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ກໍ່ຄື ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເຢຍລະມັນ, ເຊິ່ງໃນປີ 2010 
ຄະນະດັ່ງກ່າວໄດ້ໃຫ້ຄຳເຫັນວ່າ ໂຊດີ ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໄດ ້

ຢ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ
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ໜ່ວຍງານກວດກູ້ ກຳລັງໃຊ້ເຄື່ອງກວດ ເພື່ອຄົ້ນຫາລະເບີດລູກຫວ່ານ 

ແລະ ລບຕ ຊະນິດອື່ນໆ ຢູ່ສະໜາມກວດກູ້

ພະນັກງານໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງໄພ ຂອງ ໂຊດີ ກຳລັງສິດສອນ 

ນັກຮຽນ ກ່ຽວກັບ ຜົນຮ້າຍຂອງ ລບຕ

ເພີ່ມຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການວາງແຜນ, ອົງກອນ, ການ 
ຄວບຄຸມວຽກງານການກວດກູ້ ລບຕ ແລະ ກິດຈະກຳໂຄ 
ສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງ ແມ່ນໄດ້ຖືກມອບໂອນໃຫ້ ພະນັກ 
ງານບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງຄົນລາວ ແລະ ພະນັກງານຫົວໜ້າ 
ພາກສະໜາມເປັນຜູ້ປະຕິບັດ. ພາຍຫັຼງທ່ີຫົວໜ້າທີມສຳເລັດ 
ການຝຶກອົບຮົມຢູ່ສູນຝຶກອົບຮົມແຫ່ງຊາດຂອງ ຄກລ ໃນປີ 
2010 ກ່ໍຈະໄດ້ເຂົ້າມາເຮັດວຽກໃນອົງກອນຂອງ ໂຊດີ ຢ່າງ 
ເຕັມສ່ວນ. ມາຮອດປະຈຸບັນນີ້, ບັນດາຫົວໜ້າໜ່ວຍງານທີ່
ມີຄວາມຊຳນິຊຳນານວຽກຫຼາຍ ກໍ່ຈະໄດ້ຍົກລະດັບຕຳແໜ່ງ 
ຂຶ້ນໃຫ້ເປັນທີ່ປຶກສາ. 

ນອກນັ້ນ, ຄວາມສາມາດໃນການກວດກູ້ ຈະມີການ 
ຂະຫຍາຍທີມງານກວດກູ້ ຂ້ຶນຕື່ມອີກໜຶ່ງໜ່ວຍງານ. ພ້ອມ 
ນັ້ນ ກິດຈະກຳການກວດກູ້ ກໍ່ຈະຂະຫຍາຍໄປບ້ານໃໝ່ອີກ. 
ພາຍຫຼັງທີ່ ໂຊດີ ໄດ້ມີການປັບປຸງມາດຕະຖານການປະຕິ 
ບັດງານກ່ຽວກັບການດຳເນີນວຽກສຳຫຼວດແລ້ວ, ໂຄງການ 
ດັ່ງກ່າວຈະເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນໃນປີ 2010 ບວກກັບການປົດປ່ອຍ 
ເນື້ອທີ່ໄປນຳ ຫຼັງຈາກທີ່ເຮັດການສຳຫຼວດທາງດ້ານ 
ວິຊາການ.

ການດຳເນີນກິດຈະກຳໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈະກວມ 
ເອົາບັນດາບ້ານທ່ີມີຜົນກະທົບຈາກລະເບີດບ່ໍທັນແຕກ ຂອງ 
ເມືອງຄຳເກີດ ພ້ອມນັ້ນ ກໍ່ມີບ້ານຈຳນວນໜຶ່ງຢູ່ໃນຂອບເຂດ 
ບໍລິເວນຂອງເມືອງ ວຽງທອງ ທີ່ອົງການໂຊດີ ກໍ່ດຳເນີນໜ້າ 
ວຽກໂຄສະນາຄືກັນ. 

ໂຊດີ ໄດ້ພະຍາຍາມປັບປຸງເນື້ອໃນຂອງ ໂຄງການສຳຫຼວດ 
ຂັ້ນເມືອງ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ການກວດກູ້ ລບຕ 
ແລະ  ການກວດກູ້ໂດຍມີຊາວບ້ານຊ່ວຍ ແລະ ປັບປຸງໃຫ້ 
ພວກເຂົາລົງປະຕິບັດໜ້າວຽກຕົວຈິງ. 

ໂຊດີ ຫັວງຍ່າງຍິ່ງວ່າ ຈະໄດ້ຮັບໃບຢ້ັງຢືນຮັບຮອງແບບ 
ຖາວອນ ຈາກ ຄຄຊ ສຳລັບ ວຽກງານການກວດກູ້ ລບຕ 
ແລະ ການດຳເນີນກິດຈະກຳໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງ 
ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ.

ຄູ່ຮ່ວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕ່າງໆ ຫຼື ລູກຄ້າ:

ໂຊດີ ແລະ ຄກລ ໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮ່ວມກັນຢ່າງ 
ໃກ້ສິດ ໃນການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂອງໂຄງການ 
ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ປະສານງານ ຄຄຊ ຂັ້ນແຂວງ.

ຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳໂຄງການ ໂຊດີ ແມ່ນເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ 
ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ແລະ ເມືອງ ຄຳເກີດ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳ 
ຂອງຮອງເຈົ້າແຂວງ ແລະ ຮອງເຈົ້າເມືອງ, ໂດຍມີສ່ວນ 
ກ່ຽວຂ້ອງພົວພັນກັບ ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີ 
ການສັງຄົມ, ສຶກສາທິການ, ສາທາລະນະສຸກ, ແຜນການ 
ແລະ ການລົງທຶນ, ຫ້ອງວ່າການ, ທະຫານ ແລະ ຕຳຫຼວດ. 
ນອກນັ້ນ, ຍັງມີການຮ່ວມມືຢ່າງໄກ້ສິດກັບສາຫະພັນແມ່ຍິງ 
ຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ 
ໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ.

ໂຊດີ ມີພະນັກງານວິຊາການກວດກູ້ ແລະ ໂຄສະນາສຶກສາ 
ຄວາມສ່ຽງ 20 ຄົນ ລວມທັງແພດສະໜາມເປັນເພດຍິງ. 
ເຊິ່ງການເຂົ້າຮ່ວມເຮັດວຽກກັບ ໂຊດີ ຈະເບິ່ງຄວາມສຳຄັນ 
ເລື່ອງ ຜົນໄດ້ຮັບ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ວຽກງານຂອງໂຄງການ 
ສາມາດສົ່ງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ບັນດາຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍ 
ເປັນພິເສດ.
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ການປະຕິບັດງານຂອງ ໂຊດີ ຕາມພູມມີປະເທດ

ກິດຈະກຳ ສະຖານທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ

ການກວດກູ້ພື້ນທີ່ ເມືອງ ຄຳເກີດ, ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ

ການສຳຫຼວດ ແລະ ການທຳລາຍເຄື່ອນທີ່ ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ

ການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງ ເມືອງ ຄຳເກີດ, ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ

ວຽກງານການເງິນ:

ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງອົງການ ໂຊດີ ໃນປີ 2010

ລາຍການ ຈໍານວນເງິນ (ໂດລາສະຫະລັດ)

ລາຍຈ່າຍສຳລັບບຸກຄະລາກອນ 578,084 

ລາຍຈ່າຍສຳລັບການປະຕິບັດງານ 184,342

ລາຍຈ່າຍສຳລັບການປະຕິບັດງານພິເສດ 16,402

ຊື້ອຸປະກອນ - ຊັບສິນຄົງທີ່ 103,255

ຊື້ອຸປະກອນ - ຊັບສິນບໍ່ຄົງທີ່ 121,075

ລວມ 1,003,158

ການປະກອນສ່ວນຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນແກ່ ອົງການ ໂຊດີ ໃນປີ 2011 (ໂດລາສະຫະລັດ)

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ເງິນທີ່ໄດ້ຮັບ ໃນປີ 2010 (ໂດລາສະຫະລັດ)

ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ເຢຍລະມັນ 1,003,158

ລວມ 1,003,158
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ບໍລິສັດ ອາສາ ວິສະວະກຳພະລັງງານ ຈຳກັດ

ກິດຈະກຳໃນປີ 2010 

ບໍລິສັດ ອາສາ ວິສະວະກຳພະລັງງານ ຈຳກັດ ໄດ້ດຳເນີນ 
ການສຳຫຼວດ ແລະ ກວດກູ້ ລບຕ ໃນເຂດພື້ນທ່ີແລ້ວຕິດ 
ຕັ້ງເສົາສາຍສົ່ງພະລັງງານໄຟຟ້າ 115 ກິໂລວັດ, ຄວາມ 
ຍາວ 170 ກິໂລແມັດ ຈາກເມືອງ ໂພນສະຫວັນ, ແຂວງ 
ຊຽງຂວາງ ໄປຫາເມືອງ ຊຳເໜືອ, ແຂວງ ຫົວພັນ ເພື່ອໃຫ້ 
ພະນັກງານທັງໝົດທ່ີດຳເນີນວຽກຢູ່ບໍລິເວນດ່ັງກ່າວມີຄວາມ 
ປອດໄພ (ລູກຈ້າງ, ພະນັກງານ, ວິສະວະກອນ ແລະ ອຸປະ 
ກອນຕ່າງໆ) ພ້ອມນັ້ນ ຍັງໄດ້ຮ່ວມມືກັບ ຄກລ ດຳເນີນ 
ກິດຈະກຳໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຕາມສາຍທາງໃຫຍ່ 
ຢູ່ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ແລະ ຫົວພັນ. 

ນອກນັ້ນ, ອາສາ ຍັງໄດ້ດຳເນີນການສຳຫຼວດ ແລະ ກວດກູ້ 
ລບຕ ຢູ່ບໍລິເວນ ແຄ້ມອາໄສຂອງຕົນເອງ ແລະ ບໍລິເວນ 
ເດີ່ນລີສອດ ໃນພື້ນທີ່ 42 ເຮັກຕາ. 

ຜົນສຳເລັດໃນປີ 2010

ໜ້າວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ:

1. ສຳລັບໂຄງການຕິດຕ້ັງເສົາສາຍສ່ົງພະລັງງານໄຟຟ້າ 
15 ກິໂລວັດ, ຄວາມຍາວ 170 ກິໂລແມັດ ຈາກ 
ເມືອງ ໂພນສະຫວັນ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ໄປຫາ 
ເມືອງ ຊຳເໜືອ, ແຂວງ ຫົວພັນ ຈະສຳເລັດໃນ 
ເດືອນ ເມສາ 2011 ພ້ອມນັ້ນພວກເຮົາຍັງໄດ້ເຮັດ 
ການສຳຫຼວດ ແລະ ກວດກູ້ ລບຕ ແລວທາງເຂົ້າ 
ສະໜາມບ່ອນເຮັດວຽກ ແລະ ເສັ້ນທາງໃຫຍ່.

2. ຄຄຊ ແລະ ຄກລ ໄດ້ສະໜອງ ຊ່ຽວຊານທີ່ປຶກສາ 
ໃຫ້ແກ່ ອາສາ ເພື່ອໃຫ້ຄຳປຶກສາແກ່ ພະນັກງານ 
ຂອງ ອາສາ ທີ່ເປັນຄົນລາວ ໃນການດຳເນີນກິດ 
ຈະກຳໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ 
ປະຕິບັດວຽກງານກວດກູ້ ລບຕ. 

3. ໂດຍໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືທີ່ດີກັບຊ່ຽວຊານຂອງ ຄຄຊ  
ແລະ ຄກລ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ ອາສາ ສາມາດເກັບກຳເອົາ 
ຂໍ້ມູນ ແລະ ບັນດາຄຳແນະນຳຕ່າງ ເພື່ອປັບປຸງ 
ແຜນການກວດກູ້ ລບຕ ແລະ ມາດຕະຖານການ 
ປະຕິບັດງານຂອງຕົນ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ.

ສິ່ງທ້າທາຍ  ແລະ/ຫຼື ໂອກາດຕ່າງໆ ໃນປີ 2011

1. ສະໜາມບ່ອນດຳເນີນກິດຈະກຳເປັນພື້ນທີ່ພູເຂົາ 
ແລະ ເປັນເຂດທີ່ຖືກປົນເປຶ້ອນທີ່ສຸດຈາກ ລບຕ. 
ນອກນັ້ນ, ດິນຟ້າອາກາດກໍ່ມັກຈະປ່ຽນແປງໄວ, 
ອາດມີລົມແຮງ ຫຼື ໝອກປົກຄຸມໜາ, ຊຶ່ງເປັນເງື່ອນ 
ໄຂສັບສົນຕື່ມໃນການດຳເນີນວຽກງານ. 

2. ໃນປີຊິມານີ້, ອາສາ ຈະດຳເນີນວຽກງານກວດກູ ້
ລບຕ ແລະ ກິດຈະກຳໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງ 
ໄພ ໂດຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ ຄຄຊ ແລະ ຄກລ. 

ຄູ່ຮ່ວມປະຕິບັດງານຕ່າງໆ ຫຼື ລູກຄ້າ:

ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານຕົ້ນຕໍຂອງພວກເຮົາແມ່ນ ບໍລິສັດໄຟຟ້າ 
ລາວ ແລະ ຄະນະໜ່ວຍງານຕ່າງໆຂອງໂຄງການຕິດຕັ້ງ 
ສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງຂະໜາດ 24 ກິໂລວັດ ແລະ ສາຍສົ່ງ 
ໄຟຟ້າລະດັບກາງຂະໜາດ 0,4 ກິໂລວັດ ທີ່ໄດ້ຮັບປະໂຫຍດ 
ຈາກການເກັບກູ້ ລບຕ, ໂດຍພົ້ນ ຈາກໄພຂົ່ມຂູ່ຕ່າງໆ. 
ນອກນັ້ນ,ຊາວຊຸມຊົນຕ່າງໆກໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກປອດໄພກວ່າ 
ແຕ່ກ່ອນ, ເນື່ອງຈາກວ່າໄດ້ດຳເນີນການເກັບກູ້ ແລະ 
ທຳລາຍ ລບຕ ແລ້ວ.

ອົງການປະຕິບັດງານແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ເພື່ອຫວັງຜົນກຳໄລ
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ວຽກງານການເງິນ:

ການໃຊ້ຈ່າຍ ຂອງ ບໍລິສັດ ອາສາ ໃນປີ 2010 (ໂດລາສາຫະລັດ)

ລາຍການ ຈຳນວນເງິນ (ໂດລາສາຫະລັດ)

ລາຍຈ່າຍສຳລັບບຸກຄະລາກອນ 259,599.55

ລາຍຈ່າຍສຳລັບການປະຕິບັດງານ 250,345.45

ລາຍຈ່າຍສຳລັບການປະຕິບັດງານພິເສດ 50,000.00

ຊື້ອຸປະກອນ-ຊັບສິນຄົງທີ່ 110,055.50

ຊື້ອຸປະກອນ-ຊັບສິນບໍ່ຄົງທີ່ 130,000.00

ລວມທັງໝົດ 800,000.00

ເງິນທີ່ໄດ້ຮັບຂອງບໍລິສັດ ອາສາ ໃນປີ 2010 (ໂດລາສາຫະລັດ)

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ເງິນທີ່ໄດ້ຮັບ ໃນປີ 2010 (ໂດລາສາຫະລັດ)

ທຶນກູ້ຢືມຈາກ ທະນາຄານ ຈີນ ເອັກຊິມ 800,000.00

ລວມທັງໝົດ 800,000.00

ການປະຕິບັດງານ ຂອງ ບໍລິສັດ ອາສາ ຕາມພູມມີປະເທດ

ກິດຈະກໍາ ສະຖານທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ

ກວດກູ້ພື້ນທີ່ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ແລະ ຫົວພັນ

ການສຳຫຼວດ ແລະ ການທຳລາຍເຄື່ອນທີ່ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ແລະ ຫົວພັນ

ການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງໄພ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ແລະ ຫົວພັນ
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ບໍລິສັດ ແບັກເທັກ ລາວ ຈຳກັດ

ກວດກູ້ ລບຕ ໃນເຂດພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວໃຫ້ສໍາເລັດສໍາ 
ລັບການກໍ່ສ້າງ ນໍ້າສ້າງ, ໜອງປາ, ວິດຖ່າຍ ແລະ 
ໂຮງຮຽນ. ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທີ່ດີຈາກ 
ບໍລິສັດກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ, ແບັກເທັກ ຍັງ 
ໄດ້ດຳເນີນກິດຈະກຳໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງ 
ໄພຈາກ ລບຕ ໃນທ່ົວຂອບເຂດບ້ານຕ່າງໆອີກດ້ວຍ.

6. ໄດ້ສ້າງແລວທາງທຽວເພື່ອສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ 
ການເຂົ້າໄປເກັບຕົວຢ່າງແຮ່ຕົກຕະກອນ ຢູ່ແຂວງ 
ຄຳມ່ວນ.

7. ກວດກູ້ ແລວທາງເຂົ້າ ແລະ ສະຖານທີ່ພັກອາໄສ 
ເພື່ອສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ການສຳຫຼວດບໍ່ແຮ່ອາລູ 
ມີນຽມ ຢູ່ແຂວງ ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປື. ໂດຍໄດ້ 
ຮັບການສະໜັບສະໜູນທີ່ດີ ຈາກບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນ 
ບໍ່ແຮ່ ລາວ-ສັນໄຊ ແລະ ບໍລິສັດແມ່ຂອງພວກເຂົາ  
ໄດ້ແກ່ບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ຣີໂອ ທິນໂຕ, ຈິ່ງເຮັດ 
ໃຫ້ ແບັກເທັກ ດຳເນີນກິດຈະກຳໂຄສະນາສຶກສາ 
ຄວາມສ່ຽງໄພຈາກ ລບຕ ໃນຂອບເຂດບ້ານຕ່າງໆ 
ທີ່ນອນຢູ່ໃນພື້ນທີ່ບໍລິເວນການສຳຫຼວດ. 

8. ໄດ້ສ້າງແລວທາງທຽວເພື່ອສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ 
ການສຳຫຼວດບໍ່ແຮ່ ຢູ່ແຂວງ ເຊກອງ.

9. ໄດ້ສ້າງແລວທາງທຽວເພື່ອສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ 
ບໍລິສັດພະລັງງານ ຫ້ວຍເຫາະ ຢູ່ແຂວງ ອັດຕະປື

10. ໄດ້ສ້າງແລວທາງທຽວ ແລະ ບໍລິການແຕ້ມແຜນທີ່ 
ເພື່ອສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ການສຳຫຼວດບໍ່ນໍ້າມັນ 
ຢູ່ ເຊໂປນ.

11. ບົນພື້ນຖານການໄລ່ລຽງລາຄາຕ້ົນທຶນຢ່າງດຽວ, 
ບໍລິສັດ ແບັກເທັກ ໄດ້ດຳເນີນການຝຶກອົບ ຮົມກ່ຽວ 
ກັບການຄໍ້າປະກັນ/ການກວດກາຄຸນນະພາບ (QA/ 
QC) ເປັນເວລາ 26 ມື້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານຂອງ 
ອົງການ ເຫັດໄອບີ ດຳເນີນງານໄປດ້ວຍດີ.

ຜົນສຳເລັດໃນປີ 2010

ອັນສືບເນື່ອງມາຈາກປະສົບການທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງທາງ 
ດ້ານວຽກງານກວດກູ້ລະເບີດຢູ່ໃນຕະຫຼາດແຂ່ງຂັນຂອງ 
ບັນດາບໍລິສັດກວດກູ້ລະເບີດ, ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ ແບັກເທັກ ສືບຕໍ່ 
ເຮັດສັນຍາຕ່າງໆກັບ ບັນດາລູກຄ້າ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ 
ໃນການພັດທະນາໂຄງລ່າງພ້ືນຖານ, ໂຄງການສຳຫຼວດບ່ໍແຮ່, 
ບໍ່ນໍ້າມັນ, ແກັດສ໌ ໃນທົ່ວ ສປປ ລາວ.

ກຸ່ມບໍລິສັດ ແບັກເທັກໂລກ ໄດ້ມາຕັ້ງສາຂາທີ່ ສປປ ລາວ 
ເພື່ອໃຫ້ບໍລິການອັນມີຄຸນນະພາບສູງໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ 
ລບຕ/ລະເບີດຝັງດິນ, ພາຍໃນພາກພື້ນ ແລະ ເຂດປາຊີຟິກ 
ດ້ວຍ. ບໍລິສັດ ແບັກເທັກ ມີປະສົບການສູງ ໃນການສຳຫຼວດ, 
ຄົ້ນຫາ, ເປັນທີ່ປຶກສາ, ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການເກັບກູ້ 
ເນ້ືອທີ່ຕົກຄ້າງຈາກ ລບຕ/ລະເບີດຝັງດິນ ທີ່ເສດເຫຼືອປາງ 
ສົງຄາມ, ທັງໃນພື້ນທີ່ດິນ ແລະ ຢູ່ໃຕ້ນໍ້າ ດ້ວຍ. ບໍລິສັດ 
ແບັກເທັກ ສາມາດບໍລິການທຸກຢ່າງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບລະເບີດ. 

ກິດຈະກໍາຕ່າງໆໃນປີ 2010 

ຕະຫຼອດປີ 2010 ບໍລິສັດ ແບັກເທັກ ໄດ້ດຳເນີນກິດຈະກຳ
ຕ່າງໆດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

1. ໄດ້ສະໜັບສະໜູນການສຳຫຼວດບໍ່ແຮ່ ໂດຍຄວບ 
ຄຸມດູແລການຖາງປ່າ, ພ້ອມທັງໃຊ້ເຄື່ອງກວດຄົ້ນ 
ຊອກຫາລບຕ ດ້ວຍເຄື່ອງຈັບຄຶ້ນແມ່ເຫຼັກ (ແມັກ 
ເນັກໂທແມດັເຕີ)້ ເພືອ່ສຳຫວຼດແນວພືນ້ທີຍ່າວກວາ່ 
234 ກິໂລແມັດ ໃນເຂດຫ່າງໄກຊອກຫີຼກທ່ີສຸດ ແລະ 
ຕາມເຂດຫຼຸບເນີນຂອງຢູ່ແຂວງ ເຊກອງ.

2. ກວດກູ້ແລວທາງເຂົ້າ ແລະ ສະຖານທີ່ພັກອາໄສໃຫ ້
ແກ່ ບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ຢູ່ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.

3. ໄດ້ເຮັດການສຳຫຼວດຂັ້ນ 1 ແລະ ເຮັດການປະເມີນ 
ຄວາມສ່ຽງ ຢູ່ແຂວງ ອັດຕະປື.

4. ໄດ້ດຳເນີນກິດຈະກຳໂຄສະນາສຶກສາຄສາມສ່ຽງໄພ 
ຈາກ ລບຕ ຢູ່ ແຂວງ ເຊກອງ, ອັດຕະປື, ຄຳມ່ວນ 
ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ

5. ໄດ້ສະໜັບສະໜູນບໍລິສັດກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າ 
ເທີນໃນການຊ່ວຍຕັ້ງບ້ານເຮືອນໃໝ່ ພາຍໃນເຂດ 
ລຸ່ມອ່າງນໍ້າໂດຍ ແບັກເທັກ ໄດ້ສືບຕໍ່ດຳເນີນການ 

ການທົດສອບເຄື່ອງກວດລະເບີດ ກ່ອນຈະເລີ່ມຕົ້ນດຳເນີນວຽກກວດກູ້ຢູ່ສະໜາມ
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ນອກຈາກ ແບັກເທັກ ໄດ້ມີການສະໜັບສະໜູນ ບັນດາກິດ 
ຈະກຳພັດທະນາຕ່າງ ທ່ີປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາ 
ເສດຖະກິດ ຢູ່ໃນ ສປປລາວ ແລ້ວ ບໍລິສັດ ຍັງໄດ້ສືບຕໍ່ 
ຂະຫຍາຍກິດຈະກຳໂຄສະນາສຶກສາຄສາມສ່ຽງໄພຈາກ 
ລບຕ ອີກດ້ວຍ. ດັ່ງນ້ັນ, ແບັກເທັກ ຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນ 
ຄຸນມາຍັງບັນດາ ລູກຄ້າ ຫຼື ຄູ່ຮ່ວມງານຕ່າງໆ ທ່ີໃຫ້ການ 
ສະໜັບສະໜູນຢ່າງເອື້ອເຟື້ອເພື່ອແຜ່ ເຮັດໃຫ້ກິດຈະກຳ 
ໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງໄພ ເກີດຂຶ້ນໄດ້, ເຊິ່ງປະກອບ 
ມີລາຍຊື່ລຸ່ມນີ້. 

ບັນດາລູກຄ້າຂອງ ແບັກເທັກ ທີ່ສະໜັບສະໜູນ ໃຫ້ແກ່ 
ວຽກງານໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງໄພຈາກ ລບຕ 
ຢູ່ໃນ ສປປລາວ:

1. ບໍລິສັດ ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ຣີໂອ ທິນໂຕ.
2. ບໍລິສັດ ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າເທີນ 2.
3. ບໍລິສັດ ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ລາວ-ສັນໄຊ.
4. ບໍລິສັດ ພະລັງງານ ຊາລາແມນເດ້ີ.

ນອກນັ້ນ, ແບັກເທັກ ຍັງສາມາດສືບຕໍ່ຫຼັກສູດຝຶກອົບ ກ່ຽວ 
ກັບການຂຸດເຈາະສຳຫຼວດດ້ວຍເຄື່ອງ ອອກເກີ້ (Auger) 
ຕາມແຜນໂຄງການ ເປັນເວລາ 2 ອາທິດ ໃຫ້ແກ່ທີມງານ 
ກວດເລິກຂອງແບັກເທັກ, ການແພດ ແລະ ການນຳໃຊ້ 
ຄອມພິວເຕີ້. 

ກໍລະນີສຶກສາ ຜົນສຳເລັດຂອງ ແບັກເທັກ ໃນປີ 2010

ແຄ້ມທ່ີພັກ ຂອງບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ລາວ-ສັນໄຊ ຢູ່ແຂວງ 
ເຊກອງ ໄດ້ປຸກຂຶ້ນ ແລະ ດຳເນີນງານການສຳຫຼວດບໍ່ແຮ່ 
ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳ ຂອງ ແບັກເທັກ ໂດຍປະກອບມີ: ພະແນກ 
ບຸກລະຄາກອນທ່ີເບ່ິງແຍງເລ່ືອງສຸຂະພາບຂອງພະນັກງານ, 
ຄວາມປອດໄພ, ມາດຕະຖານທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ 

ການດຳເນີນກິດຈະກຳໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງໄພຈາກ ລບຕ 

ຢູ່ ໂຮງຮຽນເຊັນນ້ອຍ

2 ອາທິດ ສຳລັບ ຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການຂຸດເຈາະສຳຫຼວດ 

ດ້ວຍເຄື່ອງ ອອກເກີ້

ໃຫ້ເທົ່າທຽມກັບມາດ ຕະຖານສາກົນຂອງໂລກ. ບັນດາ 
ມາດຕະຖານທັງໝົດນັ້ນ ບ່ໍພຽງແຕ່ເປັນນະໂຍບາຍຂອງ 
ແບັກເທັກ, ແຕ່ຍັງເປັນຄວາມຕ້ອງການຫຼັກຂອງ ບໍລິສັດ 
ຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ່ ລາວ-ສັນໄຊ ແລະ ບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ຣີໂອ 
ທິນໂຕ ທີ່ເປັນບໍລິສັດແມ່ ອີກດ້ວຍ. 

ແຄ້ມທີ່ພັກ ດັ່ງກ່າວ ປະກອບມີ ໂຮງອາຫານ, ທ່ີພັກ ແລະ 
ຫ້ອງປະຊົມພະຍາບານແພດຄົບຊຸດ ແລະ ການສະໜອງ 
ຈັດຊື້ ສຳລັບ:

1. ໜ່ວຍງານກວດກູ້ ລບຕ.
2. ໜ່ວຍງານເກັບຕົວຢ່າງຂອງແຮ່.
3. ນັກທໍລະນີສາດ.
4. ພະນັກງານຂັບລົດ.
5. ແມ່ຄົວ ແລະ .
6. ພະນັກງານດູແລແຄ້ມທີ່ພັກ.

ການປຸກແຄ້ມຢູ່ບໍລິເວນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກໃຫ້ໄດ້ຕາມ 
ມາດຕະຖານທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ ແມ່ນຜົນສຳເລັດອັນ 
ໃຫຍ່ຫຼວງຂອງ ແບັກເທັກ ໃນປີ 2010. ແຄ້ມທີ່ພັກດັ່ງກ່າວ 
ນີ້ ຈະສືບຕໍ່ດຳເນີນງານ ແລະ ຈະຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ອອກໄປ 
ອີກໃນປີ 2011 ໂດຍປະກອບມີ ພະແນກສຸຂະພາບ ແລະ 
ຄວາມປອດໄພເໝືອນເດີມທຸກຢ່າງຕາມມາດຕະຖານ ແລະ 
ຈະສືບຕ່ໍປັບປຸງແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບໃຫ້ແກ່ 
ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນນັ້ນໆ. 

ສິ່ງທ້າທາຍ  ແລະ/ໂອກາດຕ່າງໆ ໃນປີ 2011

ຢ່າງບໍ່ຕ້ອງສົງໄສ, ສຳລັບສິ່ງທ້າທາຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງກວ່າໜູ່ 
ຂອງແບັກເທັກ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນຈະຕ້ອງສືບຕໍ່ດຳເນີນ 
ການກວດກູ້ ລບຕ ໃຫ້ທຽບເທ່ົາຕາມມາດຕະຖານການປະ 
ຕິບັດຕົວຈິງລະດັບໂລກ ກ່ຽວກັບ ການກວດກູ້ ລບຕ ຢູ່ໃນ 
ຕະຫຼາດແຂ່ງຂັນຂອງບັນດາບໍລິສັດເກັບກູ້ລະເບີດ ເພ່ືອເພ່ີມ 
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ການປະຕິບັດງານຂອງ ແບັກເທັກ ຕາມພູມມີປະເທດ

ກິດຈະກຳ ສະຖານທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ

ການກວດກູ້ພື້ນທີ່ ເຊກອງ, ອັດຕະປື, ຄຳມ່ວນ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ

ການສຳຫຼວດ ແລະ ການທຳລາຍເຄື່ອນທີ່ ເຊໂປນ, ຄໍາມ່ວນ ແລະ ສະຫັວນນະເຂດ

ການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງໄພຈາກ ລບຕ ເຊໂປນ, ອັດຕະປື, ຄໍາມ່ວນ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ

ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ບໍ່ໄດ້ເຮັດ

ການຝຶກອົບຮົມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປື

ວຽກງານການເງິນ:

ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງອົງການ ແບັກເທັກ ໃນປີ 2010

ລາຍການ ຈຳນວນເງິນ (ໂດລາສະຫະລັດ)

ລາຍຈ່າຍສຳລັບບຸກຄະລາກອນ 389,000

ລາຍຈ່າຍສຳລັບການປະຕິບັດງານ 288,000

ລາຍຈ່າຍສຳລັບການປະຕິບັດງານພິເສດ -

ຊື້ອຸປະກອນ - ຊັບສິນບໍ່ຄົງທີ່ 224,000

ລວມ 901,000

ເງິນທີ່ໄດ້ຮັບຂອງບໍລິສັດ ແບັກເທັກ ໃນປີ 2010 (ໂດລາສະຫະລັດ)

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ເງິນທີ່ໄດ້ຮັບໃນປີ 2010 (ໂດລາສະຫະລັດ)

ທຶນຂອງບໍລິສັດ ແບັກເທັກ 901,000

ລວມ 901,000

ການໄຫຼເຂົ້າຂອງ “ລູກຄ້າ” ຂອງແບັກເທັກໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ 
ບັນດາກຸ່ມທີ່ບໍ່ມີຄວາມເຊື່ອຖື. 

ກ່ຽວກັບສິ່ງທ້າທາຍດັ່ງກ່າວ ຕໍ່ ສ່ວນແບ່ງຂອງຕະຫຼາດ ແບັກ 
ເທັກໄດ້ເບ່ິງເຫັນວ່າວ່າ: ໃນປະຈຸບັນນີ້ ບັນດາການລົງທຶນ 
ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນມີການເຕີບໂຕ ແລະ ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍ 
ຕົວທາງດ້ານ ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ, ພະລັງານ ແລະ ການຂຸດ 
ຄົ້ນບ່ໍແຮ່ ຂອງບັນດາບໍລິສັດຕ່າງໆ. ດ່ັງນັ້ນ, ບັນດາບໍລິສັດ 
ເຫຼົ່ານີ້ ຈຳຕ້ອງມີການດຳເນີນງານ ແລະ ການປະກັນໄພ 
ດ້ານຕ່າງໆ ໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານຕົວຈິງລະດັບໂລກ 
ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີການຖົດຖອຍທາງດ້ານຄຸນນະພາບ. 

ນີ້ແມ່ນ ບັນດາຜົນງານທາງດ້ານການກວດກູ້ ລບຕ ຂອງ 
ແບັກເທັກ ທີ່ໄດ້ປະຕິບັດ.

ບັນດາຄູ່ຮ່ວມປະຕິບັດງານ ຫຼື ລູກຄ້າ:

1. ບໍລິສັດ ພະລັງງານ ຊາລາແມນເດີ້ - ການສຳຫຼວດ 
ບໍ່ນໍ້າມັນ.

2. ບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ຣີໂອ ທິນໂຕ - ຂຸດຄົ້ນແຮ່ອາລ ູ
ມີນຽມ.

3. ບໍລິສັດ ລາວ-ສັນໄຊ  ຂຸດຄ້ົນບໍ່ແຮ່ - ຂຸດຄົ້ນແຮ ່
ອາລູມີນຽມ.

4. ບໍລິສັດ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າເທື່ອນ - ພະລັງງານໄຟຟ້າ

5. ແຜນທີ່ພູມມີສາດລາວ - ລະບົບແຜນທີ່ການສຳ 
ຫຼວດແຮ່ ແລະ ການຂຸດຄົ້ນ.

6. ລອກແກນເທັກ - ລະບົບການສຳຫຼວດທາງດ້ານ 
ພູມມີສາດ.

7. ບໍລິສັດ ພະລັງງານ ຫ້ວຍເຫາະ - ພະລັງງານໄຟຟ້າ.

8. ອົງການສາກົນເພື່ອຄົນພິການ ເບວຢ້ຽມ - ເປັນອົງ 
ການບໍໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມ 
ຊ່ວຍເຫຼືອທ້າງດ້ານວິຊາການ ແລະ ບໍລິການໃຫ້ຄຳ 
ປຶກສາ ແກ່ ສະມາຄົມຄົນພິການຢູ່ ສປປ ລາວ
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ບໍລິສັດ ບີເອັດແອວ
2. ບີເອັດແອວ ຈະສືບຕໍ່ດຳເນີນການກວດກູ້ ລບຕ ໃຫ້ 

ໂຄງການຂອງ ຢີ່ປຸ່ນ ປະມານ 200 ເຮັກຕາ ຢູ່ແຂວງ 
ສາລະວັນ.

3. ບີເອັດແອວ ຈະສືບຕໍ່ດຳເນີນການກວດກູ້ ລບຕ ຕາມ
ແລວຕີນເສົາຕາໜ່າງຂະຫຍາຍໄຟຟ້າຄວາມແຮງ 
24 KV, 0.4 KV ຢູ່ 7 ແຂວງພາກໃຕ້.

ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ/ຫຼື ໂອກາດຕ່າງໆ ໃນປີ 2011 

ສະໜາມບ່ອນດຳເນີນກິດຈະກຳເປັນພຶ້ນທີ່ພູເຂົາ ແລະ ເປັນ 
ເຂດທ່ີຖືກປົນເປຶ້ອນທ່ີສຸດຈາກ ລບຕ. ນອກນັ້ນ, ດິນຟ້າ 
ອາກາດກໍ່ມັກຈະປ່ຽນແປງໄວ, ອາດມີລົມແຮງ ຫຼື ໝອກ 
ປົກຄຸມໜາ, ຊຶ່ງເປັນເງື່ອນໄຂສັບສົນຕ່ືມໃນການດຳເນີນ 
ວຽກງານ. 

ຄູ່ຮ່ວມປະຕິບັດງານຕ່າງໆ ຫຼື ລູກຄ້າ:

ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານຕົ້ນຕໍຂອງພວກເຮົາແມ່ນ ບໍລິສັດໄຟຟ້າ 
ລາວ ແລະ ຄະນະໜ່ວຍງານຕ່າງໆຂອງໂຄງການຕິດຕັ້ງ 
ສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງຂະໜາດ 24 ກິໂລວັດ ແລະ ສາຍສົ່ງ 
ໄຟຟ້າລະດັບກາງຂະໜາດ 0,4 ກິໂລວັດທີ່ໄດ້ຮັບປະໂຫຍດ 
ຈາກການເກັບກູ້ ລບຕ, ໂດຍພົ້ນຈາກໄພຂົ່ມຂູ່ຕ່າງໆ. ນອກ 
ນັ້ນ, ຊາວຊຸມຊົນຕ່າງໆກໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກປອດໄພກວ່າແຕ່ 
ກ່ອນ, ເນ່ືອງຈາກວ່າໄດ້ດຳເນີນການເກັບກູ້  ແລະ ທຳລາຍ 
ລບຕ ແລ້ວ.

ກິດຈະກຳໃນປີ 2010
ໃນປີ 2010, ບໍລິສັດໄດ້ລົງມືກວດກູ້ ລບຕ ຕາມແລວຕີນ 
ເສົາຕາໜ່າງຂະຫຍາຍໄຟຟ້າຄວາມແຮງ 24 KV, 0.4 KV 
ຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ ແລະ ເຊກອງ. ເຊິ່ງ 
ວຽກກວດກູ້ ລບຕ ໃຫ້ໂຄງການດ່ັງກ່າວ ແມ່ນເປັນວຽກທີ່ບໍ່ 
ເປັນປະຈຳ, ເຮັດເປັນຊ່ວງ ເພາະເປັນໂຄງການຂະໜາດ 
ນ້ອຍ ມີເນ້ືອທີ່ປະມານ 10 ກວ່າເຮັດຕາເທົ່ານັ້ນ, ເຊິ່ງໃນ 
ອານາຄົດ ບໍລິສັດ ຄາດວ່າຈະສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍວຽກງານຂະ 
ຫຍາຍຕາໜາ່ງໄຟຟາ້ໄປສູແ່ຂວງອືນ່ໆ ເມືອ່ລັດວສິະຫະກດິ 
ໄຟຟ້າລາວມີແຜນຂະຫຍາຍໃນຕໍ່ໜ້າ. 

ຜົນສຳເລັດໃນປີ 2010
1. ກວດກູ້ເນື້ອທີ່ 14.0224 ເຮັກຕາ ຢູ່ເມືອງ ວິລະບູລີ, 

ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ພົບເຫັນ ລບຕ ຈຳນວນ 2 
ໜ່ວຍ.

2. ກວດກູ້ເນື້ອທີ່ 13.5214 ເຮັກຕາ ຢູ່ເມືອງ ທ່າໂທມ, 
ສາລະວັນ ແລະ ວາປີ ແຂວງ ສາລະວັນ, ພົບເຫັນ 
ລບຕ ຈຳນວນ 21 ໜ່ວຍ.

3. ກວດກູ້ເນື້ອທີ່ 14.1000 ເຮັກຕາ ຢູ່ເມືອງ ທ່າແຕງ 
ແລະ ລະມາມ ແຂວງ ເຊກອງ, ພົບເຫັນ ລບຕ 
ຈຳນວນ 22 ໜ່ວຍ.

ກິດຈະກຳໃນປີ 2011
1. ບີເອັດແອວ ຈະສືບຕໍ່ດຳເນີນການກວດກູ້ ລບຕ ຕາມ 

ທາງແລວລົດໄຟ ໃນພື້ນທີ່ 1,200 ເຮັກຕາ.

ການປະຕິບັດງານ ຂອງ ບໍລິສັດ ອາສາ ຕາມພູມມີປະເທດ

ກິດຈະກໍາ ສະຖານທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ

ກວດກູ້ພື້ນທີ່ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ ແລະ ເຊກອງ

ການສຳຫຼວດ ແລະ ການທຳລາຍເຄື່ອນທີ່ ແຂວງ ອັດຕະປື, ບໍລິຄຳໄຊ, ຄຳມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ສາລະວັນ

ວຽກງານການເງິນ:
ການໃຊ້ຈ່າຍ ຂອງ ບໍລິສັດ ບີເອັດແອວ ໃນປີ 2010 (ໂດລາສະຫະລັດ)

ລາຍການ ຈຳນວນເງິນ (ໂດລາສະຫະລັດ)

ລາຍຈ່າຍສຳລັບບຸກຄະລາກອນ 16,000

ລາຍຈ່າຍສຳລັບການປະຕິບັດງານ 15,000

ລາຍຈ່າຍສຳລັບການປະຕິບັດງານພິເສດ

ຊື້ອຸປະກອນ-ຊັບສິນຄົງທີ່ 1,300

ຊື້ອຸປະກອນ-ຊັບສິນບໍ່ຄົງທີ່ 26,600

ລວມທັງໝົດ 58,900

ເງິນທີ່ໄດ້ຮັບຂອງບໍລິສັດ ບີເອັດແອວ ໃນປີ 2010 (ໂດລາສະຫະລັດ)
ຜູ້ໃຫ້ທຶນ (ບໍ່ມີ) ເງິນທີ່ໄດ້ຮັບ ໃນປີ 2010 (ໂດລາສະຫະລັດ)
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ບໍລິສັດ ຫຸ້ນສ່ວນມິວເຊີດສ໌-ເຂດພູດອຍ ຈຳກັດ

ກິດຈະກຳໃນປີ 2010

ໃນປີ 2009, ມິວເຊີດສ໌ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນໃນການກວດກູ້ 
ລບຕ ໃຫ້ແກ່ການສຳຫຼວດ ແລະ ຂຸດຄ້ົນບໍ່ແຮ່ ຢູ່ແຂວງ 
ຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງ ວຽງຈັນ. ພ້ອມນັ້ນ ກໍ່ໄດ້ດຳເນີນ 
ການກວດກູ້ ລບຕ ຕາມແລວເສ້ັນທາງເຂົ້າໃຫ້ແກ່ ການ 
ສຳຫຼວດບໍ່ແຮ່ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ ຢູ່ແຂວງ ເຊກອງ. 
ນອກຈາກນັ້ນ, ມິວເຊີດສ໌ ຍັງໄດ້ລົງມືດຳເນີນການສຳຫຼວດ 
ແລະ ທຳລາຍ ລບຕ ຢູ່ແຂວງ ສາລະວັນ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດ 
ຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ກະສິກຳໄດ້ຢູ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດພື້ນທີ່ປູກພືດ 
ຕ່າງໆ.

ຜົນສຳເລັດໃນປີ 2010

ໃນຊ່ວງປີ 2010 ມິວເຊີດສ໌ ໄດ້ສຳເລັດການກວດກູ້ເນ້ືອທ່ີ 
(ທັງກວດຕື້ນ ແລະ ເລິກ) ໄດ້ທັງໝົດ 46.7 ເຮັກຕາ.

ບໍລິສັດ ສາມາດ ພົບເຫັນ ແລະ ທຳລາຍລະເບີດລູກຫວ່ານ 
ໄດ້ຈຳນວນທັງໝົດ 345 ໜ່ວຍ ແລະ ລບຕ ຊະນິດອື່ນໆ 
56 ໜ່ວຍ ໃນລະຫວ່າງການດຳເນີນວຽກງານກວດກູ້ ລບຕ 
ຢູ່ສະໜາມ

ມິວເຊີດສ໌ ຈະສືບຕໍ່ດຳເນີນການປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊີເຄື່ອງ 
ອຸປະກອນກວດກູ້ ລບຕ ໃຫ້ທັນສະໄໝຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ປະຈຸ 
ບັນນ້ີ ບໍລິສັດ ໄດ້ຊື້ເຄື່ອງກວດລະເບີດໃໝ່ ຍີ່ຫໍ້ ລາດລຸບ 
ມາຍແລັບ ເອັບ 3 ເພື່ອໃຊ້ເຂົ້າໃນການກວດເລິກ. ເຄ່ືອງ 
ກວດຊະນິດນີ້ ຈະໄດ້ເອົາໄປໃຊ້ຢູ່ຕາມພື້ນທີ່ຕ່າງໆ ເພື່ອ 
ສົມທຽບກັບບັນດາເຄື່ອງກວດທີ່ໃຊ້ຢູ່ໃນປະຈຸບັນ. ການທົດ 
ລອງດັ່ງກ່າວຈະເຮັດໃຫ້ ມິວເຊີດສ໌ ຮູ້ ກ່ຽວກັບ ປະສິດທິພາບ 
ແລະ ປະສິດທິຜົນ ຂອງ ເຄື່ອງກວດຊະນິດໃໝ່ນີ້. 

ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ/ຫຼື ໂອກາດຕ່າງໆ ໃນປີ 2011 

ໂດຍຜົນກະທົບຈາກວິກິດການທາງດ້ານການເງິນໂລກທີ່ 
ເບິ່ງວ່າຈະອອ່ນຕົວລົງຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນປະຈຸບັນ. ໄດ້ເຮັດ 
ໃຫ້ມີການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ ບັນດາໂຄງການການສຳຫຼວດຂຸດ 
ຄົ້ນບໍ່ແຮ່. ພ້ອມນັ້ນ ຈຳນວນໂຄງການພັດທະນາໂຄງລ່າງ 
ພື້ນຖານ ແລະ ໂຄງການກໍ່ສ້າງອື່ນໆ ກໍ່ຈະໄດ້ເລີ່ມຕ້ົນ 
ດຳເນີນງານ ແລະ ມີການວາງແຜນອານາຄົດໃນຕ່ໍໜ້າ. 

ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ກິດຈະກຳກວດກູ້ ລບຕ ເພີ່ມຂຶ້ນດ້ວຍ ໃນປີ 
2011. 

ໂຊກບໍ່ດີປານໃດ, ເພາະບັນດາບໍລິສັດກວດກູ້ແບບທຸລະກິດ 
ໄດ້ໃຫ້ມູມມອງວ່າ ໃນປະຈຸບັນນີ້ ຈຳນວນບໍລິສັດເກັບກູ້ 
ລະເບີດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບ່ໍຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ 
ທີ່ເຮັດວຽກກວດກູ້ ລບຕ ແບບທຸລະກິດ ກ່ໍມີຫຼາຍ. ເຊິ່ງສ່ິງ 
ທ້າທາຍໃນອານາຄົດແມ່ນການແຂ່ງຂັນກັນທາງດ້ານຕົ້ນ
ທຶນທີ່ຕໍ່າ ໃນຂະນະທີ່ ການຮັກສາລະດັບຄວາມປອດໄພ 
ແລະ ຄຸນນະພາບພັດມີຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ມີສູງຢູ່ໃນ 
ອຸດສາຫະກຳ.

ຄູ່ຮ່ວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕ່າງໆ ຫຼື ລູກຄ້າ:

ມິວເຊີດສ໌ ແມ່ນບໍລິສັດຮ່ວມລົງທຶນ ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ 
ເກັບກູ້ລະເບີດອົດສ໌ຕຼາລີມິວເຊີດສ໌ ຈຳກັດ ແລະ ບໍລິສັດ 
ພັດທະນາເຂດພູດອຍຂອງລາວ ເຊິ່ງປະຈຸບັນ ຂຶ້ນກັບ 
ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ. ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ເຮັດວຽກ 
ຮ່ວມກັນຢູ່ໃນລາວ ຕັ້ງແຕ່ປີ 1993 ເປັນຕົ້ນມາ ໂດຍມີ 
ຜົນສຳເລັດຫຼາຍໆວຽກງານເກີດຂຶ້ນ. 

ປະຈຸບັນ ມິວເຊີດສ໌ ໄດ້ດຳເນີນການກວດກູ້ ລບຕ ເພື່ອ 
ສະໜອງຄວາມປອດໄພທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອອຳ 
ນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການດຳເນີນງານຂອງລູກຄ້າ 
ຕ່າງໆ ຂອງ ມິວເຊີດສ໌ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການສຳຫຼວດ, ການ 
ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່, ການພັດທະນາ ແລະ ການກ່ໍສ້າງຕ່າງໆ. 
ໃນຊ່ວງປີ 2010 ມິວເຊີດສ໌ ໄດ້ດຳເນີນການກວດກູ້ ແລະ 
ທຳລາຍ ລບຕ ໃຫ້ແກ່ ບໍລິສັດ ພູເບ້ຍ ມາຍນິ້ງ, ອາກໂກ 
ເນີດ ລີສອດສ໌ ແລະ ບໍລິສັດ ຊູມູລາ. 

ການປະຕິບັດງານ ຂອງ ມິວເຊີດສ໌ ຕາມພູມມີປະເທດ

ມິວເຊີດສ໌ ໄດ້ດຳເນີນການກວດກູ້ ລບຕ ຢູ່ເຂດພູຄຳ, ໂພນ 
ໄຊ ແລະ ບ້ານຫ້ວຍຊາຍ ແຂວງ ວຽງຈັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, 
ຍັງໄດ້ລົງມືກວດກູ້ ລບຕ ໃນເຂດພື້ນທີ່ ຢູ່ໃນເມືອງ ໂພນ 
ສະຫວັນ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ແລະ ບ້ານ ໂພນຄານ ຢູ່ແຂວງ 
ສາລະວັນ.
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ກິດຈະກຳ  ສະຖານທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ

ການກວດກູ້ພື້ນທີ່ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ, ເຊກອງ, ວຽງຈັນ ແລະ ສາລະວັນ

ວຽກງານການເງິນ:

ການໃຊ້ຈ່າຍ ຂອງ ມິວເຊີດສ໌ ໃນປີ 2010 (ໂດລາສາຫະລັດ)

ລາຍການ ຈຳນວນເງິນ (ໂດລາສາຫະລັດ)

ລາຍຈ່າຍສໍາລັບບຸກຄະລາກອນ 961,029.00

ລາຍຈ່າຍສໍາລັບການປະຕິບັດງານ 499,453.00

ລາຍຈ່າຍສໍາລັບການປະຕິບັດງານພິເສດ -

ຊື້ອຸປະກອນ - ຊັບສິນຄົງທີ່ 10,294.00

ຊື້ອຸປະກອນ - ຊັບສິນບໍ່ຄົງທີ່ 15,191.00

ລວມ 1,485,967

ເງິນທີ່ໄດ້ຮັບຂອງບໍລິສັດ ມິວເຊີດສ໌ ໃນປີ 2010 (ໂດລາສະຫະລັດ)

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ເງິນທີ່ໄດ້ຮັບ ໃນປີ 2010 (ໂດລາສະຫະລັດ)

ທຶນຂອງ ບໍລິສັດ ມິວເຊີດສ໌ 1,485,967

ລວມ 1,485,967
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ບໍລິສັດ ເອັມເອັມຈີ ລ້ານຊ້າງມີເນໂຣນ

ກິດຈະກຳໃນປີ 2010

ພະແນກກວດກູ້ ລບຕ ຂອງບໍລິສັດ ເອັມເອັມຈີ ລ້ານຊ້າງ 
ມີເນໂຣນ ໄດ້ດຳເນີນການກວດກູ້ ລບຕ ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ 802 
ເຮັກຕາ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ການດຳເນີນງານຂອງ 
ບໍລິສັດ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາຊຸມຊົນຕ່າງໆ ເຊິ່ງໃນຊ່ວງ 
ເວລາດຳເນີນການກວດກູ້ ລບຕ ນັ້ນໄດ້ພົບເຫັນ ແລະ 
ທຳລາຍລະເບີດບໍ່ທັນແຕກໄດ້ທັງໝົດ 707 ໜ່ວຍ.

ໃນຊ່ວງໄລຍະປີ 2010 ບັນດາກິດຈະກຳພັດທະນາຕ່າງໆ 
ແລະ ວຽກງານສຳຫຼວດ ທີ່ສຳຄັນຂອງ ພະແນກກວດກູ້ 
ລບຕ ໄດ້ດໍາເນີນການເພີ່ມຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ກ່ຽວ 
ກັບ ດິນທີ່ມີທາດເຫຼັກເຈືອປົນສູງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄວາມ 
ສາມາດການນຳໃຊ້ເຄື່ອງກວດສາມາດຄົ້ນຫາ ລບຕ ໄດ້ຢ່າງ 
ແມ້ນຢໍາ. 

ຜົນສຳເລັດໃນປີ 2010 
ຄວາມປອດໄພ:
ພະແນກກວດກູ້ ລບຕ ຂອງບໍລິສັດ ເອັມເອັມຈີ ລ້ານຊ້າງ 
ມີເນໂຣນ ໄດ້ເກັບກຳຈຳນວນຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກກວດກູ້ ລບຕ 
ຂອງຜູ້ຊາຍໄດ້ 1,644,857 ຊົ່ວໂມງ ໂດຍບໍ່ມີການບາດ 
ເຈັບຈາກອຸປະຕິເຫດລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຈັກຄັ້ງ.

ການຝຶກອົບຮົມ:
ຜົນສຳເລັດອັນຕ້ົນຕໍຂອງພະແນກກວດກູ້ ລບຕ ຂອງບໍລິສັດ 
ເອັມເອັມຈ ີລາ້ນຊາ້ງມເີນໂຣນ ແມນ່ສຳເລດັການຝກຶອບົຮມົ 
ຫຼັກສູດທຳລາຍລະເບີດຂັ້ນ 1 ໃຫ້ແກ່ນັກກວດກູ້ 90 ຄົນ, 
ຂັ້ນ 2 ແມ່ນ 18 ຄົນ ແລະ ຂ້ັນ 3 ແມ່ນ 9 ຄົນ 3 ໃຫ້ແກ່ 
ນັກເກັບກູ້ລະເບີດ;  ພ້ອມກັນນັ້ນ ຍັງໄດ້ສົ່ງ ນັກກວດກູ້ 

ລບຕ ຄົນລາວ 3 ຄົນ ໄປຝຶກອົບຮົມຢູ່ປະເທດ ເຢຍລະມັນ 
ແລະ ພະນັກງານພະແນກປະຕິບັດກງານ 6 ຄົນ ສຳລັບຫຼັກ 
ສູດການນຳໃຊ້ GPS ຂັ້ນສູງ. 

ເຕັກໂນໂລຊີ:

ເອັມເອັມຈີ ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທີມງານສຳຫຼວດພູມມີສາດ 
ທາງອາກາດ ແລະ ທີມງານ ແກັບພ໌ ເພື່ອປັບປຸງ ລະບົບ 
ສຽງກວດຈັບແຮງດຶງດູດແມ່ເຫຼັກ (ແຊັມ) ແລະ ລະບົບເຊັນ 
ເຊີ້ກວດຈັບສັນຍານ ແມນ ພອດເທໂບ ເວັກເຕີ້ ແລະ ຮ່ວມ 
ມືກັບ ອານຟ້າ ຈີໂອຊາຍເອີ້ ເພື່ອເພີ່ມການປັບປຸງ ລະບົບ 
ເທີຣາເທັມ ແລະ ທົດລອງນຳໃຊ້ລະບົບ ອີເອັມ 63. 

ເອັມເອັມຈີ ໄດ້ທົດລອງນຳໃຊ້ ແລະ ນຳສະເໜີ ເຄື່ອງກວດ 
ລະເບີດ ມາຍແລັບ ເອັບ 3 ແອວເອັດສ໌; ເຄື່ອງກວດດັ່ງກ່າວ 
ແມ່ນປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການໃຊ້ເພື່ອກວດກູ້ ລບຕ ຢູ່ໃນ
ດິນທີ່ມີທາດເຫຼັກເຈືອປົນສູງ.
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ຄວາມອາດສາມາດຂອງນັກຟີຊິກຢູ່ໃນພະແນກກວດກູ້ 
ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ຂອງ ເອັມເອັມຈີ ໄດ້ມີປະສົບການເພີ່ມ 
ຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວທາງດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ການປັບປຸງ 
ທາງດ້ານຜົນງານຕ່າງໆ ໃນປີ 2010.

ກໍລະນີສຶກສາ ຜົນສຳເລັດຂອງ ເອັມເອັມຈີ ລ້ານຊ້າງ 
ມິນເນີໂຣນ ໃນປີ 2010

ການທົດລອງນໍາໃຊ້ ລະບົບສຽງກວດຈັບແຮງດຶງດູດແມ່ເຫັຼກ 
(ແຊມ) ແລະ ລະບົບເຊັນເຊີ້ກວດຈັບສັນຍານ ແມນພອດ 
ເທໂບ ເວັກເຕີ້ 

ລະບົບສຽງກວດຈັບແຮງດຶງດູດແມ່ເຫຼັກ (ແຊມ) ແມ່ນເຕັກ 
ໂນໂລຊີໃໝ່ ທີ່ໄດ້ຖືກພັດທະນາຂຶ້ນ ຢູ່ໃນອຸດສະຫະກຳ 
ການສຳຫຼວດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ເຊິ່ງຖືກອອກແບບມາເພ່ືອໃຊ້ 
ເຂ້ົາໃນການກວດກູ້ເລິກເພ່ືອສຳຫຼວດຄ້ົນຫາສ້ິນສ່ວນທ່ີເປັນ 
ໂລຫະເຫຼັກ ກໍ່ຄື ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ. ເຊິ່ງຄຸນລັກສະນະຂອງ 
ມັນແມ່ນໃຊ້ສຳລັບກວດເລິກ ຫຼື ລາກລູບ (ກວດແບບບ່ໍໃຫ້ 
ກວ້າງເກີນ 40 ແມັດ ຄູນ 40 ແມັດ) ທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ໂດຍຕົວ 
ນຳສົ່ງກະແສໄຟຟ້າແຮງສູງ (400 ອຳແປ) 

ຢູ່ໃນຕົວຂອງ ແຊມ ປະກອບມີ ການຕິດຕັ້ງຂໍ້ມູນ 2 ຢ່າງທີ່ 
ແຕກຕ່າງກັນ ເຊິ່ງຖືກບັນທຶກໄວ້ພ້ອມໆກັນຢູ່ໃນລະບົບສຽງ 
ກວດຈັບແຮງດຶງດູດແມ່ເຫຼັກ (ແຊມ) ໃນເວລາສຳຫຼວດ: 
(ກ) ກວດຈັບແຮງດືງດູູດແມ່ເຫັກຢູ່ສະໜາມ (ທີເອັບຟ໌ເອັມ) 
ທີ່ໃຊ້ເພື່ອວັດແທກຄວາມຜິດພາດແຮງດຶງດູດຂອງໜ່ວຍ 
ໂລກທີ່ເກີດມາຈາກວັດຖຸແມ່ເຫຼັກ ໂດຍການກວດຈັບຂອງ 
ວົງຈອນເຊັນເຊີ້; ແລະ (ຂ) ວົງຈອນລວມຕົວຊັກນຳແມ່ເຫຼັກ 
ກະແສໄຟຟ້າ (ທີເອັບຟ໌ອີເອັມໄອ) ທີ່ໃຊ້ເປັນຕົວວັດແທກ 
ວົງຈອນປ່ັນໄຟສຳຮອງຕົວທີສອງ ໃນເວລາທີ່ເຄື່ອງສ່ົງດັບ 
ຢ່າງກະທັນຫັນ. ການນຳໃຊ້ ລາບລູບ ແລະ ຕົວນຳສົ່ງ 
ກະແສໄຟຟ້າແຮງສູງ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຊມ (ສັນ 
ຍາພິເສດວົງຈອນລວມຕົວຊັກນຳແມ່ເຫຼັກກະແສໄຟຟ້າ) 
ເພື່ອ “ໃຫ້ເຫັນ“ ຄວາມເລິກໄດ້ຫຼາຍກວ່າການນຳໃຊ້ເຕັກ 
ນິກຕົວຊັກນຳແມ່ເຫຼັກກະແສໄຟຟ້າແບບທຳມະດາ (ອີເອັມ 
ໄອ). ອົງປະກອບທ່ີສຳຄັນຢູ່ໃນ ແຊມ ແມ່ນ (ກ) ເຄື່ອງນຳ 
ສົ່ງໄຟ້ຟ້າແຮງກາງ ແລະ ເຄື່ອງປ່ັນໄຟ ຫຼື ໂຕເກັບໄຟ; (ຂ) 
ລາບລູບທ່ີມີສາຍລວດອອ້ມ (ສູງ 40 ແມັດ ຄູນ 40 ແມັດ) 
ແມ່ນໃຊ້ສຳລັບກໍລະນີສຶກສາໃນຄັ້ງນີ້) ແລະ (ຄ) ວົງຈອນ 
ລວມເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ ຫຼື ພະລັງງານແມ່ເຫຼັກ ແລະ 
ລະບົບຂໍ້ມູນກວດຈັບທີ່ຕັ້ງໂດຍເຣດາ ທີເອັມ7.

ຕົວສັນຍາກວດຈັບ ແມນ ພອດເທໂບ ເວັກເຕີ (ເອັມພີວີ)

ເອັມພີເອັກ ແມ່ນ ມີຊ່ອງເວລາຫຼາຍຊ່ອງ ແລະ ມີອົງປະກອບ 
ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ເຊັນເຊີ້ຕັ້ງເວລາ ອີເອັມໄອ. 
ສຳລັບການສຳຫຼວດໃນຄັ້ງນ້ີ ເຫັນວ່າມີຄວາມເໝາະສົມ 
ທີ່ຈະນຳໃຊ້ຕົວນຳສົ່ງກະແສໄຟຟ້າ ໄປພ້ອມກັບ ລະບົບ 
ເຕັກໂນໂລຊີແບບ ແຊມ ພ້ອມດ້ວຍໃຊ້ເປັນຕົວເຮັດໜ້າທີ່
ແທນອຸປະກອນຮັບສັນຍາເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ ທີ່ມີຊື່ວ່າ: 
“ເຄື່ອງກວດເລິກ ເອັມພີວີ“.

ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ/ຫຼື ໂອກາດຕ່າງໆ ໃນປີ 2011 

1. ປັບປຸງ ການດຳເນີນງານທາງດ້ານຄວາມປອດໄພ 
ໃນປີ 2010.

2. ເພີ່ມຜົນຜະລິດທາງດ້ານການກວດກູ້ ລບຕ ໂດຍ 
ຜ່ານການເລືອກໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີໃຫ້ເໝາະສົມ ແລະ 
ມີປະສິດທິພາບສູງຂຶ້ນ.

3. ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດການທຳລາຍລະ 
ເບີດຂັ້ນ 1 ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານກວດກູ້ ຈຳນວນ 120 



53

ການປະຕິບັດງານ ຂອງ ເອັມເອັມຈີ ຕາມພູມມີປະເທດ

ກິດຈະກຳ ສະຖານທີ່ຈັດຕັງປະຕິບັດກິດຈະກຳ

ການກວດກູ້ພື້ນທີ່ ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຄຳມ່ວນ

ວຽກງານການເງິນ:

ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງ ເອັມເອັມຈີ ໃນປີ 2010 (ໂດລາສະຫະລັດ)

ລາຍການ ຈຳນວນເງິນ (ໂດລາສະຫະລັດ)

ລາຍຈ່າຍສຳລັບບຸກຄະລາກອນ 1,888,263

ລາຍຈ່າຍສຳລັບການປະຕິບັດງານ 485,277

ລາຍຈ່າຍສຳລັບການປະຕິບັດງານພິເສດ (ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງກວດ ຢູ່ໃນດິນ 
ທີ່ມີທາດເຫຼັກເຈືອປົນສູງ)

1,493,830

ລວມທັງໝົດ 3,867,370

ເງິນທີ່ໄດ້ຮັບຂອງບໍລິສັດ ເອັມເອັມຈີ ໃນປີ 2010 (ໂດລາສະຫະລັດ)

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ເງິນທີ່ໄດ້ຮັບ ໃນປີ 2010  (ໂດລາສະຫະລັດ)

ທຶນຂອງ ບໍລິສັດ ເອັມເອັມຈີ 3,867,370

ລວມທັງໝົດ 3,867,370

ຄົນ ທີ່ເປັນພະນັກທ້ອງຖິ່ນອາໄສຢູ່ເມືອງ ວິລະບູລີ; 
ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍ່ຈະສົ່ງເສີມພະນັກງານ ຈຳນວນ 27 
ຄົນ ເພື່ອຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດທຳລາຍລະເບີດຂັ້ນ 2; 

9 ຄົນສຳລັບຫຼັກສູດຂັ້ນ 3 ແລະ 4 ຄົນ ສຳລັບ ຫຼັກ 
ສູດມາດຕະຖານການທຳລາຍລະເບີດຝັງດິນສາ 
ກົນ/ການທຳລາຍລະເບີດ ຂັ້ນ 4.
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ບໍລິສັດ ເກັບກູ້ລະເບີດ ໂຟນິກ ຈຳກັດ (ພີຊີແອວລ໌)

ກິດຈະກຳໃນປີ 2010

ໃນປີ 2010, ບໍລິສັດ ເກັບກູ້ລະເບີດ ໂຟນິກ ຈຳກັດ (ພີຊີ 
ແອວລ໌) ໄດ້ດຳເນີນການກວດກູ້ ລບຕ ໃນພື້ນທີ່ 650 ເຮັກ 
ຕາ ສຳລັບໂຄງການ ພະລັງງານໄຟຟ້າ, ການສຳຫຼວດຂຸດ 
ຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ແລະ ການປັບປຸງກໍ່ສ້າງທາງ ຢູ່ ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ, 
ຄຳມ່ວນ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ, ອັດຕະປື ແລະ ຈຳປາສັກ. 
ປະຈຸບັນ ບໍລິສັດ ມີຈຳນວນພະນັກງານຢູ່ປະມານ 120 ຄົນ 
ແລະ ໃນຊ່ວງເວລາການດຳເນີນງານຂອງ ພີຊີແອວ ສາມາດ 
ທຳລາຍ ລບຕ ໄດ້ຈຳນວນ 2,200 ໜ່ວຍ ໂດຍປັດສະຈາກ 
ອຸປະຕິເຫດທີ່ເກີດຂຶ້ນ.

ຜົນສຳເລັດໃນປີ 2010:

ທຸກໜ້າວຽກທີ່ເຮັດສັນຍາກັບລູກຄ້າແມ່ນ ສຳເລັດ ຕາມ 
ເວລາ ແລະ ງົບປະມານນຳໃຊ້ຕາມແຜນ.

ຄູ່ຮ່ວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕ່າງໆ ຫຼື ລູກຄ້າ:

1. ບໍລິສັດ ພະລັງງານນໍ້າ ແລະ ຊາລີຕີ ຜົ້ງສາລີ.

2. ບໍລິສັດ ພະລັງງານນໍ້າ ຢູ່ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ.

3. ບໍລິສັສັດ ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ຢູ່ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ 
ແລະ ເຊກອງ.

4. ບໍລິສັດ ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ຢູ່ແຂວງ ຈຳປາສັກ.

5. ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ທີ່ດຳເນີນໂຄງ 
ການຢູ່ແຂວງ ອັດຕະປື.

ການເລີ່ມຕົ້ນ:
ອົງການ ເອັມໄອວີເອຊີ ທີ່ມີປະສົບການທາງດ້ານການກວດ 
ກູ້ລະເບີດຂອງອົດສະຕຼາລີ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນ ພີຊີແອວ ຝຶກ 
ອົບຮົມໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານກວດກູ້ລະເບີດເພດຍິງ 12 ຄົນ.

ນາຍບ້ານປະຈຳທ້ອງຖ່ິນ ໄດ້ໃຫ້ຄຳເຫັນວ່າ: ພວກເຂົາ 
ໂຊກດີ ຍ້ອນວ່າ ໂອກາດດີໆແບບນີ້ສຳລັບໄວໜຸ່ມເພດຍິງ 
ຢູ່ໃນບ້ານຂອງພວກເຮົາເພື່ອເຂົ້າໄປເຮັດວຽກສ້າງລາຍຮັບ 
ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວຂອງຕົນແມ່ນຫາໃສບໍ່ໄດ້ແບບນີ້ອີກແລ້ວ. 
ທັງໝົດທີ່ຈົບຫຼັກສູດການທຳລາຍລະເບີດ ຂັ້ນ 1 ຈະໄດ້ເຂົ້າ 
ເຮັດວຽກກັບ ພີຊີແອວ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າ 
ຕອບແທນ ເທົ່າກັບ ເພດຊາຍ.

ພະນັກງານກວດກູ້ເພດຍິງ ຂອງ ພີຊີແອວ

ການຝຶກອົບຮົມ:

ບັນດາສ່ິງກັງວົນໃຈເບື້ອງຕ້ົນຂອງ ພີຊີແອວ ກໍ່ໄດ້ຜ່ານພົ້ນ 
ໄປ ເຊິ່ງບັນດານັກຝຶກອົບຮົມໄດ້ເລີ່ມ ຕ້ົນເຂົ້າໃຈນຳໃຊ້ 
ຄຳສັບທາງເຕັກນິກການຈຳແນກ ລບຕ ແລະ ສະຖານທີ່ 
ອັນຕະລາຍ, ການດູແລ ແລະ ບົວລະບັດຮັກສາເຄື່ອງກວດ 
ລະເບີດ, ການກຽມສະໜາມກວດກູ້ ແລະ ດຳເນີນງານ, ຂັ້ນ 
ຕອນໃນການທຳເລ່ຍລະເບີດ ແລະ ການປະຖົມພະຍາບານ 
ຂັ້ນເບື້ອງຕົ້ນ. 
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ການດຳເນີນງານຝຶກໃຊ້ເຄື່ອງກວດຕົວຈິງ

ການທົດສອບຕົວຈິງເຄື່ອງກວດຍີ່ຫບໍ້ ມາຍແລັບ ຢູ່ສະໜາມ

ບົດຮຽນແຕ່ລະຢ່າງແມ່ນໄດ້ມີການທົດສອບຢ່າງເປັນທາງ 
ການ ແລະ ທົບທວນຄືນ ແລະ ກ່ໍມີການທົດສອບແລ້ວທົດ 
ສອບອີກ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ຂະບວນການ ແລະ ການດຳເນີນງານ 
ຕ່າງໆຂອງ ພີຊີແອວ ໄດ້ກາຍເປັນນິໄສຕິດຕົວຂອງບໍລິສັດ.

ໃນມື້ສຸດທ້າຍຂອງການຈົບຫຼັກສູດ ບັນດານັກຝຶກອົບຮົມ 
ເພດຍິງໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ສຳເລັດການ ຝຶກອົບຮົມ 
ແລ້ວ ແລະ ຈະໄດ້ເດີນທາງເພື່ອໄປສົມທົບກັບອີກ 40 ນັກ 
ກວດກູ້ ຂອງ ພີຊີແອວ ເພື່ອ ດຳເນີນການກວດກູ້ ລບຕ ໃນ 

ການປະຕິບັດງານ ຂອງ ພີຊີແອວ ຕາມພູມມີປະເທດ

ກິດຈະກຳ ສະຖານທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ

ການກວດກູ້ພື້ນທີ່ ຜົ້ງສາລີ, ຄຳມ່ວນ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ, ອັດຕະປື ແລະ ຈຳປາສັກ

ການສຳຫຼວດ ແລະ ການທຳລາຍເຄື່ອນທີ່ ຄຳມ່ວນ, ສາລະວັນ ແລະ ເຊກອງ

ວຽກງານການເງິນ:

ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງ ພີຊີແອວ ໃນປີ 2010 (ໂດລາສະຫະລັດ)

ລາຍການ ຈຳນວນເງິນ (ໂດລາສະຫະລັດ)

ລາຍຈ່າຍສຳລັບບຸກຄະລາກອນ 320,000

ລາຍຈ່າຍສຳລັບການປະຕິບັດງານ 330,000

ລາຍຈ່າຍສຳລັບການປະຕິບັດງານພິເສດ 75,000

ຊື້ອຸປະກອນ - ຊັບສິນຄົງທີ່ 200,000

ຊື້ອຸປະກອນ - ຊັບສິນບໍ່ຄົງທີ່ 45,000

ລວມທັງໝົດ 970,000

ເງິນທີ່ໄດ້ຮັບຂອງບໍລິສັດ ພີຊີແອວ ໃນປີ 2010 (ໂດລາສະຫະລັດ)

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ເງິນທີ່ໄດ້ຮັບ ໃນປີ 2010  (ໂດລາສະຫະລັດ)

ທຶນຂອງ ບໍລິສັດ ພີຊີແອວ 1,300,000

ລວມ 1,300,000

ພື້ນທີ່ 350 ເຮັກຕາ ໃຫ້ແກ່ ບໍລິສັດ ພັດທະນາສຳຫຼວດຂຸດ 
ຄົ້ນບ່ໍແຮ່ຂອງ ຈີນ-ອົດສ໌ຕຼາລີ. ເຊິ່ງການເດີນທາງໃຊ້ເວລາ 
ຢູ່ປະມານ 2 ຊົ່ວໂມງ.
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ບໍລິສັດ ພົນສັກດາ ເກັບກູ້ລະເບີດ ຈຳກັດ

ບໍລິສັດ ພົນສັກດາ ເກັບກູ້ລະເບີດ ຈຳກັດ ໄດ້ຮັບໃນຢ້ັງຢືນ
ຮັບຮອງເພື່ອດຳເນີນວຽກງານກວດກູ້ສິ່ງເສດເຫຼືອປາງສົງ 
ຄາມ ແລະ ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຕົກຄ້າງອອກຈາກພ້ືນທ່ີຕົກ 
ຄ້າງ, ໂດຍການຮ້ອງຂໍຂອງອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ 
ແລະ ບັນດານັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດທີ່ເຂ້ົາມາດຳເນີນທຸລະ 
ກິດຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. ເຊິ່ງລະບົບການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ 
ແລະ ບັນດາພະນັກງານທັງໝົດຢູ່ໃນບໍລິສັດ ພ້ອມດ້ວຍນັກ 
ກວດກູ້ ລບຕ ທີ່ມີຄວາມຊຳນິຊຳນານທາງດ້ານການກວດກ້ ູ
ແມ່ນໄດ້ຮັບການຝຶກອຶບຮົມເປັນຢ່າງດີ ເພື່ອໃຫ້ຖືກຕ້ອງ 
ຕາມມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ. 

ກິດຈະກຳໃນປີ 2010

ໜ້າວຽກກວດກູ້: 

ໃນປີ 2010, ບໍລິສັດໄດ້ລົງມືສຳຫຼວດການເກັບກູ້ ລບຕ ໃນ 
ເຂດເນື້ອທີ່ຂຸດຄົ້ນບໍ່ຖ່ານຫີນໃຫ້ແກ່ ວິສະຫະກິດ ພັດທະນາ 
ກະສິກຳ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ (DAI) ຢູ່ທີ່ 
(ຄັງພະນຽງ) ບ້ານ ຄັງພະນຽນ, ເມືອງ ໜອງແຮດ, ແຂວງ 
ຊຽງຂວາງ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍ່ໄດ້ເຮັດການກວດກູ້ເນື້ອທີ່ດິນ 
ກະສິກຳອີກດ້ວຍ. ເຊິ່ງໃນທ້າຍປີ 2010 ບໍລິສັດ ສາມາດ 
ກວດກູ້ເນື້ອທີ່ໄດ້ 25.5 ເຮັກຕາ ແລະ ພົບເຫັນລະເບີດ 
ທັງໝົດ ຈຳນວນ 812 ໜ່ວຍ. ໃນນັ້ນ, ມີລະເບີດລູກຫວ່ານ 
ຈຳນວນ 746 ໜ່ວຍ. 

ໜ້າວຽກສຳຫຼວດ:

ບໍລິສັດ ພົນສັກດາ ເກັບກູ້ລະເບີດ ຈຳກັດ ໄດ້ດຳເນີນການ 
ສຳຫຼວດ ລບຕ ຕາມບໍລິເວນຕີນເສົາຕິດຕັ້ງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ
ຄວາມແຮງສູງ 22 ກິໂລວັດ ແລະ ແຮງກາງ 0.4 ກິໂລວັດ 
ຢູ່ໃນ 3 ເມືອງຂອງແຂວງ ຫົວພັນ ເຊິ່ງ ລວມມີ: ເມືອງ ສົບ 
ເບົາ ແລະ ຫົວເມືອງ ແຂວງ ຫົວພັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ 
ເຮັດການສຳຫຼວດໃນພື້ນທີ່ໆຈະສ້າງເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ 
ຢູ່ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ຄື:

1. ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ພູເຄັງ ຢູ່ເມືອງ ແປກ, ໃນເນື້ອທີ່ 
85,971 ຕາຕະລາງແມັດ.

2. ແຫ່ງທ່ອງທ່ຽວ ຄັງວຽງ ຢູ່ເມືອງ ແປກ, ໃນເນື້ອທີ່ 
135,466 ຕາຕະລາງແມັດ.

3. ແຫ່ງທ່ອງທ່ຽວ ພູກູດຈອມເຫຼັກ ຢູ່ເມືອງ ພູກູດ, ໃນ 
ເນື້ອທີ່ 94,938 ຕາຕະລາງແມັດ.

4. ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ພູຄັ້ງບັ້ງໄຟ ຢູ່ເມືອງ ພູກູດ, ໃນເນື້ອ 
ທີ່ 82,478 ຕາຕະລາງແມັດ.

ສ່ວນອຸປະກອນເຄື່ອງກວດລະເບີດ ທາງບໍລິສັດໄດ້ນຳໃຊ້ 
ເຄື່ອງກວດ ຍີ່ຫຍ້ໍ ຊີອີໄອເອ ດີ 1, ວາລອນ ວີເອົມເອັກ 1-3, 
ມາຍແລັບ ເອັບ 3, ອີບິງເຈີ້ 505 ແລະ ອີບິງເຈີ້ 421.

ວຽກງານການເງິນ:

ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງ ພົນສັກດາ ໃນປີ 2010 (ໂດລາສະຫະລັດ)

ລາຍການ ຈຳນວນເງິນ (ໂດລາສະຫະລັດ)

ລາຍຈ່າຍສຳລັບບຸກຄະລາກອນ 12,300

ລາຍຈ່າຍສຳລັບການປະຕິບັດງານ 27,150

ລາຍຈ່າຍສຳລັບການປະຕິບັດງານພິເສດ 3,500

ຊື້ອຸປະກອນ - ຊັບສິນຄົງທີ່ 15,000

ລວມ 57,950

ເງິນທີ່ໄດ້ຮັບຂອງບໍລິສັດ ພົນສັກດາ ໃນປີ 2010 (ໂດລາສະຫະລັດ)

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ເງິນທີ່ໄດ້ຮັບ ໃນປີ 2010  (ໂດລາສະຫະລັດ)

ທຶນຂອງ ບໍລິສັດ ພົນສັກດາ 57,950
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ອົງການປະຕິບັດງານ ກ່ຽວກັບ ການໂຄສະນາສຶກສາ 

ຄວາມສ່ຽງໄພ ແລະ ອົງການປະຕິບັດງານ ກ່ຽວກັບ 

ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ຈາກ ລບຕ

ກິດຈະກຳໃນປີ 2010

ໂຄງການຜະລິດລໍ້ເຫຼື່ອນ/ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ:

ໃນປີ2010,ໂຄງການໄດ້ຜະລິດລໍ້ເຫຼື່ອນ 332 ຊຸດ ແລະ ລົດ 
ສາມລ້ໍປ່ັນມື 174 ຊຸດ, ລວມເປັນທັງໝົດ 506 ຊຸດ ຢູ່ໂຮງ 
ຊ່າງລໍ້ເຫຼື່ອນ, ທ່ີສູນຟຶ້ນຟູຄົນພິການແຫ່ງຊາດ. ຊຶ່ງໄດ້ແຈກ 
ຢາຍໃຫ້ບັນດາຄົນພິການທ່ີຢູ່ໃນ 16 ແຂວງ ແລະ ກຳແພງ 
ນະຄອນວຽງຈັນ. ໃນສົກປີ 2010, ໂຄງການໄດ້ສຸມໃສ່ກິດ 
ຈະກຳຫຼັກດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

 1. ໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມ ໂດຍເຊື້ອເຊີນນັກບຳບັດ 
ທາງກາຍຍະພາບ ຢູ່ໃນ 16 ແຂວງ ເພື່ອປະເມີນ 
ກ່ຽວກັບ ເດັກນ້ອຍ ແລະ ທັກສະໃນການບໍລິຫານ 
ຄຸ້ມຄອງ. 

2. ໄດ້ພັດທະນາລໍ້ເຫຼື່ອນຊະນິດໃໝ່ທ່ີເໝາະກັບສະ 
ພາບໜ້າດິນບໍ່ຮາບພຽງຢູ່ໃນ 16 ແຂວງ.

3. ໄດ້ຕິດຕາມການສ້າງລະບົບສ້ອມແປງລໍ້ເຫຼື່ອນໃນ
ລະດັບຂັ້ນແຂວງ.

4. ໄດ້ສົ່ງມອບວຽກງານການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງທັງໝົດ 
ໃຫ້ແກ່ສູນຟຶ້ນຟູແຫ່ງຊາດ; ໂດຍປະກອບມີ: ວຽກ 
ງານທາງດ້ານ ບັນຊີ, ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຂໍ້ມູນ, 
ການວາງແຜນການຜະລິດ ແລະ ການລາຍງານ. 

ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ລອດຊີວິດຈາກລະເບີດ ລູກຫວ່ານ 
ແລະ ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ ອື່ນໆ ຢູ່ແຂວງ 
ຊຽງຂວາງ

ໃນເດືອນ ກັນຍາ 2010, ອົງການ ເອເອອາຣ໌ ໄດ້ຈັດຕັ້ງ 
ປະຕິບັດໂຄງການໃໝ່ຂຶ້ນຢູ່ແຂວງ ຊຽງຂວາງ, ເຊິ່ງເປັນ 
ແຂວງໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໜັກທີ່ສຸດຈາກ ລບຕ ຢູ່ໃນ 

ສປປ ລາວ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນ ໃຊ້ເວລາຢູ່ 3 ປີ ເພື່ອ 
ຈຸດປະສົງໃນການສະໜັບສະໜູນບັນດາຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ 
ລບຕ ຢູ່ໃນແຂວງ ຊຽງຂວາງ ໂດຍສ້າງການປິ່ນປົວແບບ 
ສຸກເສີນທາງການແພດໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ສາມາດ 
ຕອບສະໜອງການປິ່ນປົວຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ ໄດ້ 
ໃນລະດັບຂັ້ນບ້ານ ພ້ອມດ້ວຍ ການອຳນວຍຄວາມສະດວກ 
ໃນການຂົນສົ່ງຄົນເຈັບມາໂຮງໝໍໃຫ້ທັນເວລາ. ນອກຈາກ 
ນັ້ນ, ກໍ່ຍັງໄດ້ສົ່ງເສີມການປິ່ນປົວທາງການແພດ ແລະ ຊ່ວຍ 
ເຫືຼອທາງດ້ານການດຳລົງຊີວິດສຳລັບຜູ້ລອດຊີວິດຈາກອຸປະ 
ຕິເຫດລະເບີດບໍ່ທັນແຕກດ້ວຍ. 

ບັນດາກິດຈະກຳຕໍ່ໄປນ້ີ ແມ່ນບາງກິດຈະກຳຫຼັກທີ່ທາງ 
ເອເອອາຣ໌ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2010.

1. ໄດ້ພັດທະນາແຜນການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ອາສາສະໜັກ 
ສຸກສາລາບ້ານ ກ່ຽວກັບ ການສະໜອງການປະຖົມ 
ພະຍາບານເບື້ອງຕົ້ນຢູ່ຂັ້ນບ້ານ.

2. ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ ບັນດາຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ 
ເພື່ອປະເມີນເບິ່ງສະຖານະການ ໃນປະຈຸບັນຂອງ 
ການດຳເນີນວຽກງານປະຖົມພະຍາບານເບື້ອງຕົ້ນ 
ຢູ່ຂັ້ນບ້ານ

3. ໄດ້ສະໜອງທຶນ ໃຫ້ແກ່ວຽກງານຊ່ວຍເຫຼືອທາງການ 
ແພດ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງ 
ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ ຢູ່ແຂວງ ຊຽງຂວາງ

ຜົນສຳເລັດໃນປີ 2010
ໂຄງການຜະລິດລໍ້ເຫຼື່ອນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ:

1. ພະນັກງານທ່ີສູນຟຶ້ນຟູຄົນພິການແຫ່ງຊາດລະດັບ 
ແຂວງໄດ້ເພີ້ມລະດັບຄວາມຮູ້ໃນການປະເມີນ 

ສາມະຄົມຍີ່ປຸ່ນເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ບັນເທົາທຸກ 
(ເອເອອາຣ໌)
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ສຳລັບເດັກນ້ອຍ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຫຼາຍຂຶ້ນກ່ຽວ 
ກັບການນຳໃຊ້ພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງລໍ້ເຫຼື່ອນ

2. ໄດ້ໂຄສະນາສົ່ງເສີມ ກ່ຽວກັບ ລໍ້ເຫຼື່ອນຊະນິດໃໝ່ທີ ່
ເໝາະກັບສະພາບໜ້າດິນຢູ່ໃນ 16 ແຂວງ 

3. ຈໍານວນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບປະໂຫຍດໄດ້ຮັບການບໍລິການ 
ສ້ອມແປງລໍ້ເຫຼືອນໂດຍພະນັກງານແຂວງ

4. ພະນັກງານທີ່ສູນຟຶ້ນຟູຄົນພິການແຫ່ງຊາດສາມາດ 
ຮັບຜິດຊອບວຽກບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງໃນການໃຫ້ບໍລິ 
ການບັນດາລໍ້ເຫຼື່ອນ

5. ໄດ້ແຈກຢາຍ 506 ຊຸດ (ລໍ້ເຫຼື່ອນ 332 ຊຸດ ແລະ 
ລົດສາມລໍ້ 1,774 ຊຸດ) ໃຫ້ແກ່ຄົນພິການ

ກໍລະນີສຶກສາຜົນສຳເລັດຂອງ ເອເອອາຣ໌ ໃນປີ 2010

ໂຄງການຜະລິດລໍ້ເຫຼື່ອນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ:

ທ້າວ ຄຳພັນ, ອາຍ ຸ57 ປີ, ອາໄສຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ; 
ລາວເປັນທະຫານສູ້ຮົບມາໄດ້ 10 ປີແລ້ວ, ບໍ່ສາມາດຢືນ 
ແລະ ຍ່າງໄດ້ເນື່ອງຈາກເປັນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກອຸປະຕິ 
ເຫດລະເບີດຕ້ອງໄດ້ຕັດຂາຖ້ີມ ທັງສອງຂາກ່ອນຈະກິນ 
ເບ້ຍບຳນານ. ລາວເຄີຍເຮັດວຽກເປັນພະນັກງານຢູ່ສູນ 
ຟື້ນຟູຄົນພິການແຫ່ງຊາດ ມາເປັນເວລາ 10 ປີ, ຫຼັງຈາກ 
ນັ້ນ, ລາວກໍ່ໄດ້ຕັດສິນຍ້າຍອອກຈາກສະຖານທ່ີດັ່ງກ່າວ  
ເພື່ອໄປດຳລົງຊີວິດແບບອິດສະຫຼະ. ສ່ວນເມຍຂອງລາວ 
ກໍ່ໄດ້ປະຮ້າງລາວ. ແຕ່ບໍ່ພໍເທົ່າໃດລາວກໍ່ໄດ້ແຕ່ງງານໃໝ່ 
ກັບຜູ້ຍິງຄົນອື່ນ ໂດຍການເຮັດຫັດຖະກຳສານຕິບເຂົ້າ 
ນ້ອຍຂາຍ. 

ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ/ຫຼື ໂອກາດຕ່າງໆ ໃນປີ 2011

ໂຄງການຜະລິດລໍ້ເຫຼື່ອນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ:

ໂຄງການຈະສືບຕໍ່ກິດຈະກຳຕ່າງໆຈາກປີ 2010, ໂດຍຈະ
ເນັ້ນໃສ່ການມອບໂອນການບໍລິການຄຸ້ມຄອງໃຫ້ສູນຟື້ນຟູ
ຄົນພິການແຫ່ງຊາດໃຫ້ສຳເລັດໃນທ້າຍເດືອນ ພຶດສະພາ 
2011. 

ບັນດາຄູ່ຮ່ວມປະຕິບັດງານ ຫຼື ລູກຄ້າ:

ໂຄງການຜະລິດລໍ້ເຫຼື່ອນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ:

1. ອົງການເອເອອາຣ໌ ໄດ້ເຮັດວຽກໂດຍກົງ ກັບສູນຟຶ້ນ 
ຟູຄົນພິການແຫ່ງຊາດ ແລະ ສູນຟຶ້ນຟູຂອງແຂວງ 
ຕ່າງໆ ຫຼື ໜ່ວຍງານຟຶ້ນຟູຂອງບັນດາໂຮງໝໍແຂວງ.

2. ອົງການ ໄຈກາ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານງົບປະ 
ມານເພື່ອການປະຕິບັດງານ (ຝຶກອົບຮົມ, ບໍລິຫານ, 
ພະນັກງານ, ການໄປວຽກພາກສະໜາມ ແລະ 
ອື່ນໆ)

3. ມູນຄ່າການຜະລິດລ້ໍເຫ່ືຼອນແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບ 
ສະໜູນຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ອົງກອນ 
ທີ່ຢູ່ພາຍໃນອື່ນໆ.

ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ລອດຊີວິດຈາກລະເບີດລູກຫວ່ານ ແລະ 
ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ ອື່ນໆຢູ່ແຂວງ ຊຽງຂວາງ

ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ຢີ່ປຸ່ນ, ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ 
ອົງການທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານຂອງ ຢີ່ປຸ່ນ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍ 
ເຫຼືອທາງດ້ານງົບປະມານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ
ຢູ່ແຂວງ ຊຽງຂວາງ.
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ການປະຕິບັດງານຂອງອົງການ ເອເອອາຣ໌ ທາງພູມມີປະເທດ

ກິດຈະກຳ ສະຖານທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ

ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ໂຄງການຜະລິດລໍ້ເຫຼື່ອນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄດ້ແຈກຢາຍລໍ້ເຫຼື່ອນ 
ແລະ ລົດສາມລໍ້ ໃນ 16 ແຂວງ

ໄດ້ປັບປຸງແຜນການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການປະຖົມພະຍາບານໃຫ້ແກ່
ອາສາສະໜັກສຸກສາລາຂັ້ນບ້ານຢູ່ແຂວງ ຊຽງຂວາງ

ວຽກງານການເງິນ

ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງອົງການ ເອເອອາຣ໌ ໃນປີ 2010 (ໂດລາສະຫະລັດ)

ສຳລັບໂຄງການຜະລິດລໍ້ເຫຼື່ອນ/ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ:

ລາຍການ ຈຳນວນເງິນ (ໂດລາສະຫະລັດ)

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບບຸກຄະລາກອນ 37,112

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບການປະຕິບັດງານ 32,640

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບການປະຕິບັດງານພິເສດ -

ຊື້ອຸປະກອນ - ຊັບສິນຄົງທີ່ (ອຸປະກອນຜະລິດລໍ້ເຫຼື່ອນ) 64,763

ຊື້ອຸປະກອນ - ຊັບສິນບໍ່ຄົງທີ່ 674

ລວມທັງໝົດ 135,189

ສຳລັບການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກລະເບີດ ລູກຫວ່ານ ແລະ ລບຕ ອື່ນໆ ຢູ່ແຂວງ ຊຽງຂວາງ

ລາຍການ ຈຳນວນເງິນ (ໂດລາສະຫະລັດ)

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບບຸກຄະລາກອນ 10,000

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບການປະຕິບັດງານ 26,500

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບການປະຕິບັດງານພິເສດ -

ຊື້ອຸປະກອນ - ຊັບສິນຄົງທີ່ (ອຸປະກອນຜະລິດລໍ້ເຫຼື່ອນ) 500

ຊື້ອຸປະກອນ - ຊັບສິນບໍ່ຄົງທີ່ -

ລວມທັງໝົດ 37,000

ການປະກອບສ່ວນຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນໃຫ້ ອົງການ ເອເອອາຣ໌ ໃນປີ 2010 (ໂດລາສະຫະລັດ)

ສຳລັບໂຄງການຜະລິດລໍ້ເຫຼື່ອນ/ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ:

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ຈຳນວນເງິນທີ່ໄດ້ຮັບ ໃນປີ 2010 (ໂດລາສະຫະລັດ)

ໄຈກາ 63,354

ທຶນພາຍໃນ ຂອງ ເອເອອາຣ໌ 14,094

ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພາຍນອກ (ມູນຄ່າການຜະລິດ) 54,636

ການປະກອບສ່ວນຈາກຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 1,563

ການບໍລິຈາກທົ່ວໄປ 35

ອື່ນໆ 260

ລວມທັງໝົດ 132,379
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ສຳລັບການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກລະເບີດລູກຫວ່ານ ແລະ ລບຕ ອື່ນໆ ຢູ່ແຂວງ ຊຽງຂວາງ

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ Contribution received in 2010 (USD)

ໄຈກາ -

ທຶນພາຍໃນ ຂອງ ເອເອອາຣ໌ 2,152

ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພາຍນອກ (ມູນຄ່າການຜະລິດ) -

ການປະກອບສ່ວນຈາກຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ -

ການບໍລິຈາກທົ່ວໄປ -

ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດຢີ່ປຸ່ນ 118,771

ອື່ນໆ -

ລວມທັງໝົດ 120,923
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ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານອົງຄະທຽມ ແລະ ເຄື່ອງຄໍ້າຊູ 
(ໂຄບ)

ກິດຈະກຳໃນປີ 2010 

ໃນປີ 2010, ອົງການ ໂຄບ ໄດ້ສືບຕໍ່ປັບປຸງການບໍລິການ 
ທາງດ້ານການພື້ນຟູໃນທົ່ວ ສປປ ລາວ. ສິ່ງທຳອິດທີ່ສຸມໃສ ່
ແມ່ນ ອຸປະກອນ ອົງຄະທຽມ ແລະ ເຄື່ອງຄໍ້າຊູ, ກາຍະພາບ 
ບຳບັດ ແລະ ປະກອບວິຊາຊີບ. ວຽກງານດັ່ງກ່າວມີຕົ້ນທຶນ 
ກວມເອົາ 1,000 ຄົນ ສຳລັບການສະໜອງການບໍລິການ 
ດ້ານອົງຄະທຽມ ແລະ ເຄື່ອງຄໍ້າຊູ ໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາ. ເຊິ່ງໃນ 
ຈຳນວນດັ່ງກ່າວ, ມີຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ ຢູ່ 200 ຄົນ. 
ສຳລັບວຽກງານໃຫ້ຄຳປຶກສາກ່ຽວກັບກາຍະພາບບຳບັດ 
“ການຝຶກອົບຮົມ ສຳລັບ ນັກກາຍະພາບບຳບັດ” ໄດ້ສືບຕໍ່ 
ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານທີ່ມາຈາກສູນຟື້ນຟູຂັ້ນສູນ 
ກາງ ແລະ ສູນຟື້ນຟູຂັ້ນແຂວງ ຈາກ 4 ແຂວງ. 

ການດຳເນີນວຽກງານຂອງ ໂຄບ ໄດ້ມີການເຕີບໃຫຍ່ຂະ 
ຫຍາຍຕົວຂ້ຶນໃນປີ 2010. ໂດຍປະກອບມີ ໂຄງການພັດ
ທະນາການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງໂຄບ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວຈຸດປະສົງ 
ແມ່ນເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ເຄືອ 
ຂ່າຍການປິ່ນປົວທາງການແພດໃນທົ່ວປະເທດໂດຍຜ່ານ 
ການຝຶກອົບຮົມເພື່ອຈຳແນກຄົນພິການ ແລະ ໃຫ້ການສຶກ 
ສາແກ່ພະນັກງານສຸກສາລາຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ ກ່ຽວກັບ ການໃຫ້ 
ບໍລິການຂອງໂຄບ ແລະ ການສະໜອງການບໍລິການຂອງ 
ສູນຟື້ນຟູຄົນພິການຢູ່ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ. ນອກຈາກນັ້ນ, 
ໜ່ວຍງານແພດຍັງໄດ້ເດີນທາງລົງໄປສູນຟື້ນຟູຄົນພິການ 
ຂັ້ນເມືອງທີ່ຕັ້ງຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ເພື່ອດຳເນີນການ 
ປະເມີນຜົນການປິ່ນປົວທາງການແພດສຳລັບປະຊາຊົນທີ່ 
ອາໄສຢູ່ບໍລິເວນດ່ັງກ່າວ. ຜົນຈາກການປະເມີນພົບວ່າ ມີ 
ປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າ 400 ຄົນ ຕ້ອງການໆບໍລິການຟື້ນຟູ 
ເຊິ່ງກຸ່ມຄົນດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນບໍ່ສາມາດເຂ້ົາເຖິງການບໍລິການ
ໄດ້ໃນອາດີດ. 

ໃນປີ 2010 ໂຄບ ໄດ້ເລີ່ມນຳສະເໜີລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ 
ແຜນການດຳເນີນງານປະກອບອາຊີບທີ່ຈະນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນ 
ຂະແໜງການຟື້ນຟູ ໃນ ສປປ ລາວ; ໂດຍຈະເລີ່ມຕ້ົນຝຶກ 
ອົບຮົມ ທີ່ສູນຟື້ນຟູຄົນພິການແຫ່ງຊາດ ກ່ອນ. ຜ່ານການ 
ຝຶກອົບຮົມແບບບ່ໍເປັນທາງການໃຫ້ແກ່ນັກກາຍະພາບບຳ 
ບັດມີນັກກາຍະພາບບຳບັດ 5 ຄົນ ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນສູນຟື້ນ 
ຟູແຫ່ງຊາດ ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບການຝຶກ 

ອົບຮົມຕ່ໍໂດຍນັກຊ່ຽວ ຊານທີ່ມາຈາກຕ່າງປະເທດ. ເຊິ່ງ 
ວຽກງານດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະຂະຫຍາຍອອກໄປອີກໃນປີ 2011 
ເພື່ອຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານທີ່ຢູ່ສູນຟື້ນຟູຂັ້ນແຂວງ 
ຕ່າງໆ. 

ຈໍານວນນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ເຂົ້າໄປຢ້ຽມຊົມສູນຢ້ຽມຢາມ ໂຄບ 
ໄດ້ມີຈຳນວນເພີ່ມຂຶ້ນຕະຫຼອດປີ ໂດຍສະເລ່ຍ ປະມານ 
600 ຄົນຕໍ່ເດືອນ. ເງິນບໍລິຈາກທ່ີໄດ້ຮັບໃນລະຫວ່າງການ 
ເຂ້ົາມາຢ້ຽມຊົມຫ້ອງວາງສະແດງຂອງບັນດາແຂກ ແລະ 
ປະຊາຊົນໃນທ່ົວໂລກ ແມ່ນສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່ໃນຊຸມຊົນ 
ທ້ອງຖິ່ນເພື່ອນຳໃຊ້ເຂ້ົາໃນການດຳເນີນກິດຈະກຳຕ່າງໆ. 
ໂດຍທີ່ພະນັກງານທີ່ປະຈຳຢູ່ສູນຢ້ຽມຢາມ ໂຄບ ໄດ້ມີການ 
ຈັດງານຕ່າງໆຂຶ້ນເປັນຈຳນວນຫຼາຍຄ້ັງຕະຫຼອດປີ ໂດຍປະ 
ກອບມີ: ວັນເດັນນ້ອຍສາກົນ ແລະ ງານຄອນເຊີດຮ້ອງເພງ 
ຢູ່ນອກສະຖານ. ນອກຈາກນ້ັນ, ໂຄບ ຍັງໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບ 
ຮ່ວມກັບ ລັດຖະບານອົດສ໌ຕຼາລີ ແລະ ພັນທະມິດຕ້ານ 
ລະເບີດລູກຫວ່ານ ຈັດງານລ້ຽງຕອນຄໍ່າເພື່ອຕ້ອນຮັບ 
ແຂກ ທີ່ມາເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດພາຄີຄັ້ງທຳອິດສົນທິ 
ສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ການເກືອດຫ້າມລະເບີດລູກຫວ່ານ ຫຼາຍ 
ກວ່າ 500 ຄົນ. ງານດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ຄວາມສຳຄັນ 
ທັງໝົດໃນການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ເພື່ອແນໃສ່ການ 
ແກ້ໄຂບັນຫາມະນຸດສະທຳ ທີ່ເກີດຈາກລະເບີດລູກຫວ່ານ.

ຜົນສຳເລັດ ໃນປີ 2010

1. ໃນປີ 2010, ໂຄບຮ່ວມກັບ ສູນຟື້ນຟູຄົນພິການ 
ແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຜະລິດ ຂາທຽມ ແລະ ເຄື່ອງຄໍ້າຊູ ຈຳ 
ນວນ 1,200 ອັນ ຢູ່ພາຍໃນສູນຟ້ືນຟູ 5 ແຫ່ງ ໃນທ່ົວ 
ປະເທດເພື່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ຄົນເຈັບຈຳນວນ 
1,000 ຄົນ. 

2. ໂຄບ ໄດ້ຂະຫຍາຍແຜນກິດຈະກຳໄປອີກ 9 ແຂວງ 
ໂດຍການຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ພະນັກງານຂັ້ນແຂວງ ແລະ 
ເມືອງ ກ່ຽວກັບ ການກຳນົດຄວາມພິການ ແລະ ນຳ 
ສົ່ງຄົນພິການຫຼາຍກວ່າ 400 ຄົນ ເພື່ອຮັບການບໍລ ິ
ການທາງດ້ານບໍາບັດຮ່າງກາຍ ແລະ ອົງຄະທຽມ ຢູ່ 
ສູນຟື້ນຟູໃນທົ່ວປະເທດ. ປະຊາຊົນທັງໝົດນັ້ນ 
ແມ່ນບໍ່ເຄີຍໄດ້ຮັບການບໍລິການມາກ່ອນ.
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3. ຕະຫຼອດປີ 2010 ສູນຢ້ຽມຢາມຂອງ ໂຄບ ມີຜູ້ເຂົ້າ 
ມາຢ້ຽມຊົມຫຼາຍກວ່າ 600 ຄົນຕ່ໍເດືອນ ແລະ ຂາຍ 
ເຄື່ອງມະຍິກມະຍ່ອຍຕ່າງໆ ແລະ ເງິນບໍລິຈາກທີ ່
ໄດ້ຮັບຈາກຜູ້ເຂົ້າມາຢ້ຽມຊົມເພິ່ມຂຶ້ນ 10% ຂອງ 
ມູນຄ່າເງິນປະຈຳປີຂອງໂຄບ.

4. ການໃຫ້ຄຳປຶກສາກ່ຽວກັບການປະກອບວິຊາຊີບ 
ໄດ້ເລີ່ມນຳສະເໜີ ສູ່ສູນຟື້ນຟູຄົນພິການໄດ້ຮັບຊາບ 
ກ່ຽວກັບລາຍລະອຽດຂອງແຜນການດຳເນີນງານ 
ໂດຍຈະມີການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ໂດຍນັກກາຍະພາບ 
ບຳບັດ 5 ຄົນ.

5. ໂຄງການກາຍະພາບບຳບັດ “ຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ບັນ 
ດາຄູຝຶກ” ໄດ້ສືບຕໍ່ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານລັດ 
ຖະກອນຈຳນວນ 14 ຄົນ ທີ່ມາຈາກທົ່ວປະເທດ 
ແລະ ໄດ້ຮັບໂອກາດໃນການພັດທະນາທັກສະດ້ານ 
ຕ່າງໆ. 

ກໍລະນີສຶກສາ

ນາງ ຕຸ້ຍ ອາຍຸ 53 ປີ, ອາຊີບຊາວນາ, ຢູ່ເຮືອນນຳຜົວ ແລະ 
ລູກອີກ 5 ຄົນ ຢູ່ແຂວງ ວຽງຈັນ. ລາວຫາກໍ່ໄດ້ໃສ່ຂາທຽມ 
ໂຕທີ 4 ຈາກສູນໂຄບໃນທ້າຍປີ 2010 ຜ່ານມານີ້. ເຊິ່ງຂາ 
ໂຕເກົ່າຂອງລາວແມ່ນໄດ້ຖອດອອກປະໄວ້. 

ໃນປີ 1969, ນາງ ຕຸ້ຍ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຈາກລະເບີດ ລູກ 
ຫວ່ານ. ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ລະເບີດແຕກຂຶ້ນ ຍ້ອນລາວໃຊ້ 
ສຽມຂຸດ ເພື່ອພູນດິນທີ່ຈະປູກຜັກຕາມແຄມທາງໃຫຍ່ໄປ 
ທາງທິດເໜືອ ແລ້ວໄປຕຳເອົາລະເບີດ ລູກຫວ່ານ ຈິ່ງເຮັດ 
ໃຫ້ມັນແຕກຂຶ້ນ. ຫຼັງຈາກອຸປະຕິເຫດ, ຊາວບ້ານກໍ່ໄດ້ຫາມ
ລາວໄປທີ່ໂຮງໜໍເມືອງ. ຜົນກະທົບຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ
ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຂາຂອງລາວໄດ້ຮັບບາດເຈັບຢ່າງສາຫັດ ແລະ 
ເປັນຕາຢ້ານ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ລາວຂາກຸດ.

ກ່ອນລາວຈະໄດ້ຮັບຂາທຽມນີ້, ນາງ ຕຸ້ຍ ໄດ້ປະເຊີນໜ້າ 
ກັບບັນຫາລຸ້ມເລົ້ານາໆປະການ ບໍ່ວ່າຈະເປັນທາງດ້ານ 
ຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຕັ້ງແຕ່ໄດ້ໃສ່ຂາທຽມ 
ຊີວິດຂອງລາວກໍ່ຄ່ອຍໆດີຂ້ຶນ ເຊິ່ງສະແດງອອກໃນການ 
ທີ່ລາວສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍມາໄປໄດ້ສະດວກກວ່າເກົ່າ 
ແລະສາມາດດູແລຕົນເອງໄດ້ບໍ່ຄືແຕ່ກ່ອນ, ລາວໄດ້ເວົ້າ 
ວ່າ: ຕອນນ້ີກໍ່ບ່ໍຕ້ອງການຜົວ ແລະ ລູກມາຄອຍດູແລລາວ 
ຕະຫຼອດເວລາແລ້ວ. ປະຈຸ ບັນນີ້, ນາງ ຕຸ້ຍ ມີຄວາມສຸກ 
ຫຼາຍກັບຂາທຽມນັ້ນ, ຕອນນີ້ລາວສາມາດນັ່ງຕໍ່າຫູກ ແລະ 

ເຮັດຫັດຖະກຳສານຕິບເຂົ້ານ້ອຍຂາຍ ເຊິ່ງສ່ິງຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ 
ແມ່ນກິດຈະກຳຫາລ້ຽງຊີບ ແລະ ເປັນແຫຼ່ງລາຍຮັບຕົ້ນຕໍ 
ຂອງຄອບ ຄົວ. 

ນາງຕຸ້ຍ ເປັນຕົວຢ່າງໜຶ່ງຂອງຄວາມຕ້ອງສຳລັບ ການບໍລິ 
ການຟື້ນຟູ ໃນໄລຍະຍາວ ໃຫ້ແກ່ຫຼາຍໆຄົນຜູ້ທີ່ ຖືກເຄາະ 
ຮ້າຍຈາກ ລບຕ ທີ່ຍັງລໍຖ້າການບໍລິການນີ້ຢູ່. ເຖິງແມ່ນວ່າ 
ເວລາຈະຜ່ານໄປກວ່າ 40 ປີແລ້ວກໍ່ຕາມທີ່ລາວໄດ້ຮັບ 
ບາດເຈັບຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ. ແຕ່ລາວກໍ່ຍັງສືບຕໍ່ຕ້ອງ 
ການໆບໍລິການນີ້ຕໍ່ໄປເພື່ອຊ່ວຍ ຊີວິດຂອງລາວໂດຍສະ 
ເພາະແມ່ນການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກລະເບີດບໍ່ 
ທັນແຕກ.

ສິ່ງທ້າທາຍ  ແລະ/ຫຼື ໂອກາດຕ່າງໆໃນປີ 2011 

ໃນປີຊິມານີ້ ໂຄບ ຈະສືບຕໍ່ເນັ້ນໜັກໃສ່ການປັບປຸງຂອດ 
ການບໍລິການທາງດ້ານການຟື້ນຟູຮ່່າງກາຍໃນທົ່ວປະເທດ 
ແລະ ການໃຫ້ບໍລິການຟື້ນຟູຮ່າງກາຍ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບດີ 
ຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຢູ່ໃນສູນຟື້ນຟູຄົນພິການແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງ 
ສາທາລະນະສຸກ. ເຊິ່ງການປັບປຸງດ່ັງກ່າວນີ້ ຈະສືບຕໍ່ໂຄງ 
ການບຳບັດຮ່າງກາຍ ແລະ ປະກອບວິຊາຊີບຢູ່ໃນສູນຟື້ນຟ ູ
5 ແຫ່ງ ທົ່ວປະເທດ. ພ້ອມນັ້ນ, ຂະບວນການກວດກາຄຸ້ມ
ຄອງຄຸນນະພາບໃນການຜະລິດຂາທຽມກ່ໍຈະໄດ້ມີສົ່ງເສີມ 

ການວາງສະແດງກ່ຽວກັບລະເບີດລູກຫວ່ານ  ຢູ່ທີ່ສູນຢ້ຽມຢາມ ໂຄບ
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ການປະຕິບັດງານຂອງ ໂຄບ ທາງພູມມີປະເທດ:

ກິດຈະກຳ ສະຖານທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ

ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ສູນຟຶ້ນຟູຄົນພິການແຫ່ງຊາດ: ວຽງຈັນ, ຫຼວງພະບາງ, ຊຽງຂວາງ 
ແລະ ຈຳປາສັກ.

ການບໍລິການແບບເຊື່ອມຕໍ່ຂອງ ໂຄບ: ອັດຕະປື, ບໍລິຄຳໄຊ, 
ຈຳປາສັກ, ຫົວພັນ, ຄຳມ່ວນ, ເຊກອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 
ອຸດົມໄຊ ແລະ ຊຽງຂວາງ

ວຽກງານການເງິນ:

ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງ ໂຄບ ໃນປີ 2010 (ໂດລາສະຫະລັດ)

ລາຍການ ຈຳນວນເງິນ (ໂດລາສະຫະລັດ)

ລາຍຈ່າຍສຳລັບບຸກຄະລາກອນ 241,987

ລາຍຈ່າຍສຳລັບການປະຕິບັດງານ 344,645

ລາຍຈ່າຍສຳລັບການປະຕິບັດງານພິເສດ -

ຊື້ອຸປະກອນ - ຊັບສິນຄົງທີ່ -

ຊື້ອຸປະກອນ - ຊັບສິນບໍ່ຄົງທີ່ -

ລວມ 586,632

ປັບປຸງໃຫ້ທັນສະໄໝຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງຈະ 
ໄດ້ສຸມໃສ່ການປັບປຸງແຜນການດຳເນີນການຜະລິດອົງຄະ
ທຽມ ໂດຍ ໂຄບ/ສູນຟື້ນຟູຄົນພິການແຫ່ງຊາດ. ສ່ວນໂຄງ 
ການບໍລິການແບບເຊື່ອມຕໍ່ຂອງ ໂຄບ ຈະໄດ້ເຮັດການປະ 
ເມີນຜົນ ແລະ ສ້າງແຜນການປັບປຸງແບບຫຼາຍປີ ເພື່ອຮັບ 
ປະກັບໃຫ້ໂຄງການສາມາດເຂ້ົາເຖິງໝົດທຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບ 
ຜົນປະໂຫຍດຈາກການບໍລິການຟື້ນຟູຮ່າງກາຍ. ນອກຈາກ 
ນັ້ນ, ຜູ້ໃຫ້ທຶນຍັງໄດ້ໃຫ້ຄຳໜັ້ນສັນຍາວ່າຈະສ້າງເງື່ອນໄຂ
ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ 
ຂອງສູນຟ້ືນຟູຄົນພິການແຫ່ງຊາດ ແລະ ສູນຟ້ືນຟູຂ້ັນແຂວງ 
ອີກດ້ວຍ. 

ຄູ່ຮ່ວມປະຕິບັດງານຕ່າງໆ ຫຼື ລູກຄ້າ:
ໂຄບ ໄດ້ດຳເນີນວຽກຮ່ວມກັບສູນຟ້ືນຟູຄົນພິການແຫ່ງຊາດ, 
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ ເພື່ອສະໜອງການບໍລິການຟື້ນຟ ູ
ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ການຮັກສາດູແລ ໃຫ້ແກ່ບັນດາ 
ຄົນເສຍອົງຄະ. ໂຄບ ໄດ້ເລີ່ມດຳເນີນງານໂດຍການໃຫ້ຄຳ 
ປຶກສາ ແລະ ເປັນອົງກອນທີ່ລະດົມທຶນ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ 
ໃຫ້ແກ່ການບໍລິການຜ່ານສູນຟ້ືນຟູຄົນພິການແຫ່ງຊາດ ແລະ 
ສູນຟື້ນຟູຂັ້ນແຂວງອີກ 4 ແຫ່ງ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງ

ໂດຍສູນຟື້ນຟູຄົນພິການແຫ່ງຊາດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໂຄບ 
ກັບສູນຟື້ນຟູຄົນພິການແຫ່ງຊາດ ຍັງເປັນອົງການດຽວທີ່ 
ສະໜອງອຸປະກອນທາງດ້ານອົງຄະທຽມ ແລະ ເຄື່ອງຄໍ້າຊູ 
ໃຫ້ແກ່ຄົນເສຍອົງຄະໃນທົ່ວປະເທດ.

ກໍລະນີສຶກສາ

ໃນປີ 2011, ໃນຖານະທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນປະທານກອງ 
ປະຊຸມລັດພາຄີຄ້ັງທຳອິດສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການເກືອດ 
ຫ້າມລະເບີດລູກຫວ່ານ, ການລະດົມທຶນ ແລະ ກິດຈະກຳ 
ລະດົມຂົນຂວາຍສຳລັບຂະແໜງການ ລບຕ ແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ. 
ບັນດາເລື່ອງລາວ ແລະ ສະພາບຕົວຈິງຜົນກະທົບ ລບຕ ທີ່ 
ຜູ້ແທນໄດ້ພົນເຫັນຢູ່ໃນສະໜາມ ໂດຍສະເພະແມ່ນບັນຫາ 
ລະເບີດລູກຫວ່ານໄດ້ເຮັດໃຫ້ທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອເຂົ້າໃນ 
ຂະແໜງການ ລບຕ ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ເພື່ອສຸມໃສ່ 
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາໃຫ້ສຳເລັດຜົນ. 

ຄູບາ ບຸນໂຮມ ອາຍຸ 40 ປີ ອາໄສຢູ່ວັດບ້ານ ສີສັງວອນ, 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ໄດ້ບວດເປັນພະມາແລ້ວ 17 ປີ ເຊິ່ງ 
ທັງໝົດແມ່ນຄວາມປາດຖະໜາຂອງເພິ່ນທີ່ຢາກອຸທິດຕົນ 
ເຂົ້າຢູ່ໃນສາສະໜາ ກໍ່ຄື ບວດເປັນພະ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ.
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ການປະກອບສ່ວນຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນແກ່ ໂຄບ ໃນປີ 2010 (ໂດລາສະຫະລັດ)

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ຈຳນວນເງິນທີ່ໄດ້ຮັບ ໃນປີ 2010 (ໂດລາສະຫະລັດ)

ເອເອອາຣ໌ 25,654.57

ອອດເອັດ 44,524.21

ແຄ 41,678.47

ຊີບີເອັມ 50,125.16

ສູນຢ້ຽມຢາມ ໂຄບ (ການລະດົມທຶນຢູ່ພາຍໃນ) 104,748.48

ມູນລະນິທິສາກົນຂອງ ດີເຊີເຣດ 8,373.00

ຈີດີຈີ/ການບໍລິຈາກຂອງ ເພເພີ 22,346.67

ໄອຊີອາຊີ-ເອັດສ໌ເອັບຟ໌ດີ 29,196.61

ແອວອີພີອາຣ໌ເອ 36,204.56

ກອງທຶນ ມາກາເຮດ ເຈ ຮັນເຕີ້ 16,346.33

ລັດຖະບານຂອງນອກແວ໋ 305,897.34

ຄຄຊ/ສປຊ 25,000.00

ພາວເວີ້: ແພເດຍເອທຼິກ ໂປຼແກມ 74,679.76

ເອັດສ໌ເອັບຟ໌ດີ 37,250.00

ລວມ 822,025.16

ພະອາຈານ ບຸນໂຮມ ເຄີຍອາໄສຢູ່ວັດ ທ່ີແຂວງ ສະຫວັນ 
ນະເຂດ, ເຊິ່ງແມ່ນສະຖານທີ່ໆເພິ່ນໄດ້ລະດົມຂົນຂວາຍ 
ທຶນຮອນເຂົ້າໃສ່ເພື່ອປຸກສ້າງວັດ. ປະຈຸບັນ ເພ່ິນໄດ້ຍ້າຍ 
ມາອາໄສຢູ່ ເມືອງ ກາສີ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອໃນການປຸກສ້າງ 
ວັດອື່ນໆອີກຢູ່ທີ່ນັ້ນ.

ພະອາຈານ ບຸນໂຮມ ໄດ້ເຂົ້າມາຮັບການບໍລິການຢູ່ສູນ ໂຄບ 
ເປັນຈຳນວນ 4 ຄັ້ງແລ້ວ ເພື່ອຮັບເອົາຂາທຽມໂຕໃໝ່. ຂາ 
ທຽມດັ່ງກ່າວແມ່ນປ່ຽນແທນຂາໂຕເກ່ົາ ເພາະຂາໂຕເກົ່າ 
ແມ່ນເພແລ້ວ ແລະ ບໍ່ຍາວຊໍ່າໂຕໃໝ່.

ໃນປີ 1987, ຄູບາ ບຸນໂຮມ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຈາກລະເບີດ 
ຝັງດິນ ໃນເວລາທ່ີລາວເປັນທະຫານຕ່ໍສູ້ ລະຫວ່າງ ລາວ-
ໄທ ຢູ່ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ. ຫຼັງຈາກເກີດອຸປະຕິເຫດ ຄູບາ 
ບຸນໂຮມ ໄດ້ຖືກຫາມສົ່ງມາໂຮງໝໍຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 
ເພື່ອຮັບການຜ່າຕັດ ຍ້ອນໄດ້ຮັບບາດເຈັບສາຫັດຫຼາຍ. 
ເພ່ິນບອກພວກເຮົາວ່າ ເພ່ິນຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ສຳ 
ລັບການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ ໂຄບ ທີ່ສູນຟື້ນຟູຄົນພິການແຫ່ງ 
ຊາດຂາທຽມດ່ັງກ່າວມີປະໂຫຍດຫຼາຍສຳລັບລາວເຄຶ່ືອຍ 
ຍ້າຍໄປມາຢ່າງສະດວກ. ຂ້ອຍພໍໃຈຂາທຽມໃໝ່ນ້ີຫຼາຍ 
ແລະ ຮູ້ສຶກໜັ້ນໃຈຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮ່ວມ 

ດຳເນີນຊີວິດອັນປົກກະຕິ. ຄູບາ ບຸນໂຮມ ໄດ້ອຸທິດຊີວິດ 
ຂອງເພິ່ນ ເຂົ້າໃນການຮຽນຮູ້ ແລະ ພັດທະນາສາດສະໜາ 
ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. 

ການວາງສະແດງກ່ຽວກັບລະເບີດລູກຫວ່ານ  ຢູ່ທີ່ສູນຢ້ຽມຢາມ ໂຄບ
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ສູນຟື້ນຟູຄົນພິການແຫ່ງຊາດ

ກິດຈະກຳໃນປີ 2010

ສູນຟື້ນຟູຄົນພິການແຫ່ງຊາດ ມີ 3 ໜ້າວຽກຫຼັກຄື: (1) 
ໂຮງໝໍຟື້ນຟູຮ່າງກາຍທາງການແພດ (2) ອົງຄະທຽມ ແລະ 
ເຄື່ອງຄໍ້າຊູ ແລະ ໂຮງຜະລິດລໍ້ເຫ່ືຼອນ ແລະ (3) ການສຶກສາ 
ພິເສດໃຫ້ແກ່ ຄົນຫູໜວກ ແລະ ຕາບອດ ແລະ ການຝຶກ 
ອົບທາງວິຊາຊີບສຳລັບຄົນເສຍອົງຄະ. 

1. ໂຮງໝໍໄດ້ສະໜອງການຟື້ນຟູຮ່າງກາຍທາງການ 
ແພດ ແລະ ກາຍະພາບບຳບັດ ໃຫ້ແກ່ ຄົນເຈັບຈຳ 
ນວນທັງໝົດ 11,083 ຄົນ, ໃນນັ້ນປະກອບມີ ຜູ້ທີ່ 
ບໍ່ແມ່ນຄົນເຈັບຈຳນວນ 280 ຄົນ ແລະ ຄົນໄຂ້ທີ ່
ຜ່າຕັດແລ້ວ 74 ຄົນ.

2. ຄົນພິການເສຍແຂນຂາ 77 ຄົນ ແລະ ຄົນອຳມະ 
ພາດໄດ້ຮັບອົງຄະທຽມ ແລະ ເຄື່ອງຄໍ້າຊູ; (ຈຳນວນ 
ຂ້າງເທິງນັ້ນແມ່ນມາຈາກ 4 ສາຂາຢູ່ແຂວງຄື: 
ຫຼວງພະບາງ, ຊຽງຂວາງ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ 
ຈຳປາສັກ).

3. ໄດ້ສະໜອງ ລໍ້ເຫຼື່ອນ ແລະ ລົດສາມລໍ້ ຈຳນວນ 
445 ຄັນ.

4. ນັກສຶກສາທີ່ເປັນຄົນຕາບອດຈຳນວນ 33 ຄົນ ໄດ້ 
ເຂົ້າໂຮງຮຽນປະຖົມ, ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ແລະ 
ຕອນປາຍ.

5. ນັກສຶກສາທີ່ເປັນຄົນຫູໜວກຈຳນວນ 62 ຄົນ ໄດ້ 
ເຂົ້າໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ໂຮງຮຽນ ມັດທະຍົມ ທີ່ 
ສູນຟື້ນຟູຄົນພິການແຫ່ງຊາດ.

6. ນັກສຶກສາທີ່ມີຄວາມພິການທາງຮ່າງກາຍຈຳນວນ 
100 ຄົນ  ໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ຢູ່ 
ໃນ 2 ລະດັບ ຄື: ລະດັບທີ 1 ແມ່ນເຕັກນິກວິຊາຊີບ 
ຊັ້ນສູງ ແລະ ລະດັບທີ 2 ແມ່ນການຝຶກອົບຮົມໄລ 
ຍະສັ້ນ.

ນອກຈາກໜ້າວຽກປະຈຳແລ້ວ, ສູນຟ້ືນຟູຄົນພິການແຫ່ງ 
ຊາດຍັງມີອີກ 11 ໂຄງການທ່ີກຳລັງດຳເນີນງານຮ່ວມກັບ 
ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ເພື່ອ 
ສະໜອງການບໍລິການຢູ່ໃນເຂດພ້ືນທ່ີຫ່າງໄກສອກຫີຼກ ເຊ່ັນ: 
ແຜນການດຳເນີນງານການຟື້ນຟູຂັ້ນພື້ນຖານຢູ່ຊຸມຊົນ 
ສຳລັບ 7 ແຂວງ ແລະ ກອງທຶນດູແລສຸຂະພາບສຳລັບຜູ້ຖືກ 
ເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ ຢູ່ 8 ແຂວງ.

ຜົນສຳເລັດໃນປີ 2010

ບັນດາຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ ແລະ ຄົນເສຍອົງຄະອື່ນໆ 
ໄດ້ຮັບການບໍລິການທາງດ້ານ ອົງຄະທຽມ ແລະ ເຄື່ອງຄໍ້າຊູ, 
ລໍ້ເຫຼື່ອນ ແລະ ການຟື້ນຟູຮ່າງກາຍທາງການແພດ. ເຊິ່ງດຽວ 
ນ້ີ ທາງສູນຟື້ນຟູຄົນພິການແຫ່ງຊາດ ມີ 4 ສູນຟື້ນຟູປະຈຳ 
ພາກພື້ນ ເຊັ່ນ: ຢູ່ພາກເໜືອ, ພາກຕາເວັນອອກຊຽງເໜືອ, 
ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ ເຊິ່ງສູນດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຮັບການ
ສະໜັບສະໜູນຜ່ານອົງການ ໂຄບ ໃນທົ່ວປະເທດ. 

ໃນ 7 ແຂວງ ທີ່ອົງການ ເວີອີດູເຄເຊີນ ໄດ້ດຳເນີນໂຄງການ 
ຢູ່ນັ້ນ ບັນດາຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ ແມ່ນໄດ້ຮັບກອງທຶນ 
ດູແລທາງການແພດຈາກໂຄງການດັ່ງກ່າວ.

ຢູ່ແຂວງ ຊຽງຂວາງ, ອົງການ ເອເອອາຣຸ ໄດ້ສະໜອງສຸກ 
ສາລາ ພ້ອມດ້ວຍ ອຸປະກອນສຸກເສີນ ທາງການແພດໃຫ້ 
ເພື່ອດູແລຮັກສາໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ 
ໃນເວລາເກີດອຸປະຕິເຫດ ຢູ່ພາຍໃນແຂວງ ຊຽງຂວາງ.

ໃນ 8 ແຂວງ ທີ່ມີອົງການ ຊີບີເອັມ ແລະ ເຫັດໄອບີ ດຳ 
ເນີນໂຄງການຢູ່ນ້ັນ, ທາງ 2 ອົງການນີ້ ກໍ່ໄດ້ສະໜອງການ
ຟື້ນຟູຂັ້ນພື້ນຖານຊຸມຊົນ ຢູ່ໃນບາງບ້ານທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍ.

ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ/ຫຼື ໂອກາດຕ່າງໆໃນປີ 2011 

ອີງຕາມກອງປະຊຸມ ໂອດສ໌ໂລ ກ່ຽວກັບ ສົນທິສັນຍາ ວ່າ 
ດ້ວຍການເກືອດຫ້າມລະເບີດລູກຫວ່ານ, ທາງສູນຟື້ນຟູ 
ຄົນພິການແຫ່ງຊາດ ກໍ່ໄດ້ມີແຜນຍຸດທະສາດ ເພື່ອປັບປຸງ 
ສູນຟື້ນຟູ 5 ສູນ ໂດຍລວມມີຢູ່ສູນກາງດ້ວຍເພື່ອສະໜອງ 
ການປິ່ນປົວໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ ໃຫ້ຖ່ວງທັນ. 
ນອກຈາກການປັບປຸງການສູນຟື້ນຟູຕ່າງໆ ແລະ ໂຮງຊ່າງ 
ຜະລິດ ອົງຄະທຽມ ແລະ ເຄື່ອງຄໍ້າຊູແລ້ວ, ທາງສູນກ່ໍຍັງ 
ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄະນະວິທະຍາສາດສຸຂະພາບຂອງ 
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເພື່ອກະກຽມໃບປະກາດຊະນີ 
ຍະບັດປະລິນຍາຕີສຳລັບສາຂາ ວິທະຍາສາດກາຍະບຳບັດ 
ແລະ ຫຼັກສູດອົງຄະທຽມ ແລະ ເຄື່ອງຄໍ້າຊູ ໂດຍຈະໄດ້ນຳ 
ສະເໜີຜ່ານກະຊວງສຶກສາທິການເພື່ອພິຈາລະນາຮັບຮອງ. 

ຄູ່ຮ່ວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕ່າງໆ ຫຼື ລູກຄ້າ:
ສູນຟື້ນຟູຄົນພິການແຫ່ງຊາດ ມີ 11 ໂຄງການທີ່ຈະດຳເນີນ 
ງານຮ່ວມກັບ ອົງການ ເວີອີດູເຄເຊີ້ນ, ເຫັດໄອບີ, ໂຄບ, 



66

ການປະຕິບັດງານຂອງ ສູນຟື້ນຟູຄົນພິການແຫ່ງຊາດ ຕາມພູມມີປະເທດ

ກິດຈະກຳ ສະຖານທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ

ການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງໄພຈາກ ລບຕ ຊຽງຂວາງ

ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ ທົ່ວປະເທດ

ການໃຊ້ຈ່າຍໃນປີ 2010

ການໃຊ້ຈ່າຍ ໃນປີ 2010 (ໂດລາສະຫະລັດ)

ລາຍການ ຈຳນວນເງິນ (ໂດລາສະຫະລັດ)

ລາຍຈ່າຍສຳລັບບຸກຄະລາກອນ 368,108

ລາຍຈ່າຍສຳລັບການປະຕິບັດງານ 613,513

ລາຍຈ່າຍສຳລັບການປະຕິບັດງານພິເສດ -

ຊື້ອຸປະກອນ - ຊັບສິນຄົງທີ່ 245,.405

ຊື້ອຸປະກອນ - ຊັບສິນບໍ່ຄົງທີ່ -

ລວມ 1,227,027

ການປະກອບສ່ວນຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ ສຳລັບ ສູນຟື້ນຟູຄົນພິການແຫ່ງຊາດ ໃນປີ 2010 (ໂດລາສະຫະລັດ)

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ຈຳນວນເງິນ (ໂດລາສະຫະລັດ)

ເວີອີດູເຄເຊີ້ນ/ຄອນຊອກຊ້ຽມ 64,600

ເຫັດໄອບີ 86,000

ສູນຟື້ນຟູຄົນພິການແຫ່ງຊາດ/ໂຄບ 586,632

ອົງການຂອງອາເມລິກາເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍອາຊີ 5,000

ຊີບີເອັມ 14,000

ກອງທຶນພັດທະນາການສຶກສາຂອງ ຊິດສ໌ເຕີອອບແຊນພົວດີຊາດເທຼດ 250,000

ໄຈກາ/ມູນລະນະທິສາກົນດີເຊີເຣດ/ເອເອອາຣ໌ 56,000

ສະຖານທູດ ວາທີແກນ ຢູ່ ບາງກອກ 20,000

ເອເອອາຣ໌ 16,000

ອອດເອັດ/ແຄ 128,795

ລວມ 1,227,027

ອົງການຂອງອາເມລິກາເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍອາຊີ, 
ກອງທຶນພັດທະນາການສຶກສາຂອງ ຊິດສ໌ເຕີອອບແຊນ 

ພົວດີຊາດເທຼດ, ມູນລະນະທິສາກົນດີເຊີເຣດ, ໄຈກາ, 
ອອດເອັດ, ເອເອອາຣ໌ ແລະ ອົງການແຄ.
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ເວີອີດູເຄເຊີ້ນ/ຄອນຊ໋ອກຊຽມ

ກິດຈະກຳໃນປີ 2010

ເວີອີດູເຄເຊີ້ນ/ຄອນຊ໋ອກຊຽມ ແມ່ນອົງການທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວ 
ຂ້ອງຢ່າງກວ້າງຂວາງຢູ່ໃນການດຳເນີນວຽກງານເພື່ອປ້ອງ 
ກັນອຸປະຕິເຫດຈາກ ລບຕ ແລະ ການປິ່ນປົວຮັກສາຜູ້ລອດ 
ຊີວິດຈາກ ລບຕ ຕັ້ງແຕ່ປີ 1996. ກິດຈະກຳຕົ້ນຕໍຂອງອົງ 
ການແມ່ນປະກອບດ້ວຍ ການສະໜອງຝຶກອົບຮົມທາງດ້ານ 
ວິຊາການ ແລະ ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງເພື່ອໃຫ້ການພັດທະນາ 
ຂີດຄວາມສາມາດມີຄວາມຍືນຍົງ. 

ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ ຜູ້ລອດຊີວິດ 
ຈາກ ລບຕ:
ໃນປີ 2010 ກອງທຶນສຳລັບການປ່ິນປົວຮັກສາຜູ້ລອດຊີວິດ 
ຈາກ ລບຕ ໄດ້ມີການສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນການດູແລປິ່ນປົວ 
ບັນດາຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ ຢູ່ໃນ 5 ແຂວງພາກພື້ນ. 
ນອກຈາກນ້ັນ, ການບໍລິການປ່ິນປົວແບບສຸກເສີນ ແລະ 
ການດູແລປິ່ນປົວທາງການແພດຍັງໄດ້ຂະຫຍາຍອອກໄປ 
ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ແລະ ເຊກອງ ໃນປີ 2009-2010, ໂດຍ 
ລວມມີ ກອງປະຊຸມວິຊາການກ່ຽວກັບການປັບປຸງ “ກອງ 
ທຶນປ່ິນປົວທາງການແພດສຳລັບຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍປາງສົງ 
ຄາມ“ ເພື່ອສະໜອງທຶນຮອນສຳລັບຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ 
ຈົນເຖິງການປັບປຸງແຜນ ການເພີ່ມທັກສະໃນການຮັກສາ 
ດູແລຟື້ນຄືນ ແລະ ທັກສະໃນການດູແລສຸຂະພາບໃຫ້ແກ່ 
ພະນັກງານ. ພະນັກງານຂອງເວີອີດູເຄເຊີ້ນ/ຄອນຊ໋ອກຊຽມ 
ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບກົມສຸພະພາບຂອງແຂວງຕ່າງໆເພື່ອ 
ສ້າງລະບົບການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ, ການສ້າງນະໂຍບາຍ 
ແລະ ກອງດັ່ງກ່າວແມ່ນກວມເອົາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປິ່ນປົວທັງໝົດ 
ຢູ່ໃນ 7 ແຂວງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງກວມເອົາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 
ປິ່ນປົວສຳລັບການດູແລຮັກສາຟື້ນຄືນໃຫ້ແກ່ຜູ້ລອດຊີວິດ 
ຈາກ ລບຕ ທີ່ບໍ່ນອນຢູ່ໃນເຂດເປົ້າໝາຍອີກດ້ວຍ ຖ້າຫາກ 
ມີການຮ້ອງຂໍ ຫຼື ມີການຢັ້ງຢືນຮັບຮອງຈາກ ຄຄຊ. 

ໂຄງການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງໄພຈາກ ລບຕ:
ໂດຍຜ່ານການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບກົມອະນຸບານ-ປະຖົມ 
ສຶກສາ, ກະຊວງ ສຶກສາທິການ, ເວີອີດູເຄເຊີ້ນ/ຄອນຊ໋ອກ 
ຊຽມ ໄດ້ຊ່ວຍສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານການສຶກສາ 
ກ່ຽວກັບ ລບຕ ເຂົ້າໃນຫຼັກສູດຂອງໂຮງຮຽນຢູ່ໃນລະດັບ 
ໂຮງຮຽນປະຖົມ. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງໄດ້ມີການປັບປຸງຂີດ 
ຄວາມສາມາດ ທາງດ້ານການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການ

ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຄູ່ຮ່ວມງານຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ, ເມືອງ 
ແລະ ໂຮງຮຽນ. ໂຄງການສຶກສາກ່ຽວກັບ ລບຕ ທ່ີສະໜອງ 
ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານເຕັກນິກແມ່ນໄດ້ເປີດ ໂອກາດ 
ໃຫ້ແກ່ບັນດາຊຸມຊົນໄດ້ພົບປະໂອ້ລົມ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດ 
ຮຽນປະສົບການນຳກັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ 
ດັ່ງກ່າວ. 

ສົກຮຽນປີ 2010-2011, ການສຶກສາກ່ຽວກັບ ລບຕ 
ໄດ້ຂະຫຍາຍອອກໄປຕ່ືມອີກ 3 ເມືອງໃໝ່ ເຊັ່ນ: ເມືອງ 
ໜອກ ແລະ ທ່າໂທມ ຢູ່ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ແລະ ເມືອງ 
ສະໜາມໄຊ ຢູ່ແຂວງ ອັດຕະປື. ໜ່ວຍງານຂອງໂຄງການ 
ຮ່ວມກັບພະນັກງານຈາກກົມປະຖົມສຶກສາ ແລະ ກ່ອນ 
ປະຖົມສຶກສາໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ 
ຈຳນວນ 78 ຄົນ ຢູ່ໃນ 3 ເມືອງດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງປະກອບມີ 
ເນື້ອໃນຄື: ພາບລວມຂອງໂຄງການ, ລະບົບການປະສານ 
ງານ, ການວາງແຜນ, ການລາຍງານ, ການຕິດຕາມ ແລະ  
ການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ ບັນດາ ຄູສອນ ທີ່ຢູ່ໃນເມືອງ 
ຂອງພວກເຂົາ. 

ເນ່ືອງໃນໂອກາດ ວັນຄູແຫ່ງຊາດ ແລະ ວັນເດັກນ້ອຍ 
ສາກົນ ຈົນເຖິງເທດສະການງານສຳຄັນຕ່າງໆຂອງຊຸມຊົນ; 
ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານ ຍັງໄດ້ມີການໂຄສະນາປະຊາສຳພັນ 
ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ຄວາມອັນຕະລາຍຂອງ ລບຕ ອີກດ້ວຍ. 

ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ ທີມງານສະແດງ ລະຄອນຕຸກກະຕາ ທີ່ມາ 
ຈາກໂຮງຮຽນ ວຽງທອງ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ໄດ້ສະແດງ 
ລະຄອນຕຸກກະຕາ ກ່ຽວກັບ ຜົນຮ້າຍຂອງ ລບຕ ຢູ່ໃນງານ 
ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 1 ສິງຫາ ວັນມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ສົນທິສັນຍາ 
ວ່າດ້ວຍ ການເກືອດຫ້າມລະເບີດລູກຫວ່ານ ແລະ ກອງ 
ປະຊຸມລັດພາຄີຄ້ັງທຳອິດສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການເກືອດ 
ຫ້າມລະເບີດລູກຫວ່ານ. 

ສຳລັບ ແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ  ກ່ຽວກັບ ການໃຫ້ການ 
ສຶກສາ ລບຕ ແມ່ນໄດ້ຮ່າງຂຶ້ນແລ້ວ ແລະ ລໍຖ້າການອານຸ 
ມັດຮັບຮອງຈາກກົມອະນຸບານ-ປະຖົມສຶກສາ. ພ້ອມນັ້ນ, 
ໜ່ວຍງານໃຫ້ການສຶກສາກ່ຽວກັບ ລບຕ ຍັງໄດ້ປະກອບ 
ຄຳຄິດຄຳເຫັນ ແລະ ຂໍ້ແນະນຳ ເຂ້ົາໃສ່ແຜນຍຸດທະສາດ 
ແຫ່ງຊາດຂອງຂະແໜງການ ລບຕ (ເສັ້ນທາງກ້າວສູ່ຄວາມ 
ປອດໄພ 2) ອີກດ້ວຍ. 
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ຜົນສຳເລັດໃນປີ 2010
ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ ລອດຊີວິດຈາກ 
ລບຕ:

1. ຈຳນວນຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ 62 ຄົນ ໄດ້ຮັບເງິນ 
ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຜ່ານກອງທຶນປິ່ນປົວທາງການແພດ 
ສຳລັບຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍປາງສົງຄາມ.

2. ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ 8 ຄົນ ໄດ້ຮັບການຮັກສາ 
ດູແລຟື້ນຄືນ ໂດຍການຮ້ອງຂໍ ແລະ ຢັ້ງຢືນຈາກ 
ຄຄຊ. ໃນນັ້ນ ມີເດັກນ້ອຍ 1 ຄົນ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ 
ຈາກ ລບຕ ແລະ ຮັບການປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍ ມິດຕະ 
ພາບ ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ໃນຊ່ວງກອງປະຊຸມລັດພາ 
ຄີຄັ້ງທຳອິດສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການເກືອດຫ້າມ 
ລະເບີດລູກຫວ່ານ. 6 ຄົນໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຢູ່ ເມືອງ 
ຈຳພອນ, ແຂວງ ສະຫັວນນະເຂດ ແລະ ອີກ 1 ຄົນ 
ແມ່ນຜູ້ຊາຍ ທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຈາກກະສຸນລູກປືນ 
ເຊ່ິງກຳລັງຮັບການດູແລຮັກສາຟ້ືນຄືນຢູ່ແຂວງ ຫຼວງ 
ພະບາງ. 

3. ຂໍ້ມູນຜົນການສຳຫຼວດ ກ່ຽວກັບ ໂລກຈິດ-ສັງຄົມ 
ໄດ້ປະເມີນຄວາມຕ້ອງການ ຂອງປະຊາຊົນຈຳນວນ 
88 ຄົນອັນທີ່ຈະຊ່ວຍໃນການປັບປຸງແຜນການພັດ 
ທະນາບຸກຄະລາກອນໃນຕໍ່ໜ້າ.

4. ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ 88 ຄົນ ແລະ/ຫຼື ສະມາ 
ຊິກໃນຄອບຄົວ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອ 
ສົ່ງເສີມທັກສະໃນການລ້ຽງສັດ ຢູ່ແຂວງ ຊຽງຂວາງ 
ແລະ ຄຳມ່ວນ. ເຊິ່ງບັນດາຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ 
ໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າກ້ອນໜຶ່ງ ເພື່ອ ຊື້ສັດມາ 
ລ້ຽງ, ຫົວອາຫານ ແລະ ວັກຊີ ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ວຽກ 
ງານນີ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ.

ຂະຫຍາຍໂຄງການອອກໄປສູ່ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ແລະ 
ເຊກອງ:

1. ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການ ເພື່ອສ້າງກອງທຶນປິ່ນປົວ 
ທາງການແພດສຳລັບຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍປາງສົງຄາມ 
ຮ່ວມກັບບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 17 ຄົນໃນແຕ່ລະແຂວງ 
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ ໄດ້ຮັບການປິ່ນ 
ປົວທາງການແພດໃຫ້ໄວຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

2. ສ້າງເຄືອຂ່າຍຝຶກອົບຮົມເພື່ອສະໜອງການຝຶກອົບ 
ຮົມທາງດ້ານການປ່ິນປົວສຸກເສີນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ 
ຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ສຸກສາລາຂັ້ນເມືອງ ແລະ 
ອາສາສະໜັກສຸກສາລາບ້ານ.

3. ຈັດການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ ໜໍ ແລະ ແພດ ຈຳນວນ 
40 ຄົນ ຢູ່ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ແລະ ເຊກອງ. ສ່ວນ 
ຄວາມຍືນຍົງຂອງການຝຶກອົບຮົມ ແມ່ນໄດ້ປັບປຸງ 
ຂີດຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານທີ່ເປັນໝໍ ແລະ 
ແພດ ເພື່ອໃຫ້ຮຽນຮູ້ວິທີການຝຶກອົບຮົມໃໝ່ໆ ເພື່ອ 
ທີ່ຈະນຳໄປສອນພະນັກງານຄົນອື່ນໆທີ່ຢາກຈະ 
ເປັນນັກຝຶກອົບຮົມນັ້ນ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນຍິ່ງຂຶ້ນ. 

ໂຄງການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງໄພຈາກ ລບຕ:

1. ໄດ້ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຄູສອນໃໝ່ຈຳນວນ 145 ຄົນ 
ແລະ ພະນັກງານຂັ້ນເມືອງ 39 ຄົນ; ພ້ອມນັ້ນກໍ່ມ ີ
ປະຊາຊົນຈຳນວນ 78 ຄົນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະ 
ຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນປະຈຳປີ.

2. ໄດ້ດຳເນີນການທົດສອບ ກ່ອນ ແລະ ຫຼັງ ກ່ຽວກັບ 
ການຮຽນຮູ້ຜົນຮ້າຍຈາກ ລບຕ ຂອງນັກຮຽນຢູ່ໂຮງ 
ຮຽນ ໃນ 37 ເມືອງ ຢູ່ໃນ 9 ແຂວງທົ່ວປະເທດ.

3. ດຳເນີນການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການບໍລິຫານຄຸ້ມ 
ຄອງໂຄງການ ແລະ ຈັດການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ນັກ 
ອົບຮົມຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ພະນັກງານຈາກ 
ພະແນກສຶກສາ.

4. ໜ່ວຍງານສະແດງລະຄອນຕຸກກະຕາ ຈຳນວນ 52 
ໜ່ວຍງານ ໄດ້ສະແດງລະຄອນຕຸກກະຕາ 121 ຄັ້ງ 
ຢູ່ໃນງານສຳຄັນຕ່າງໆຂອງຊຸມຊົນ ໂດຍມີຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ 
ທັງໝົດ 25,000 ຄົນ. 

5. ຄູສອນ ແລະ ນັກສະແດງລະຄອນຕຸກກະຕາ ໄດ້ 
ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາ 4 ຄັ້ງ ໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍ 
ຈຳນວນ 66 ຄົນ ເພື່ອສ້າງໜ່ວຍງານລະຄອນຕຸກ 
ກະຕາໃໝ່ຂຶ້ນ.

6. ໄດ້ສະໜັບສະໜູນໃນການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ 
ກ່ຽວກັບ ລບຕ ໃນງານວັນຄູແຫ່ງຊາດ ແລະ ວັນ 
ເດັກນ້ອຍສາກົນ.

7. ໄດ້ຈັດພິມ ແລະ ແຈກຢາຍ ອຸປະກອນການສິດສອນ 
ໃຫ້ແກ່ ຫ້ອງການສຶກສາຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ

8. ໄດ້ປັບປຸງແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການ 
ສຶກສາ ລບຕ ຮ່ວມກັບກົມອະນຸບານ-ປະຖົມສຶກສາ.

ກໍລະນີສຶກສາຜົນສຳເລັດຂອງ ອົງການ ເວີອີດູເຄເຊີ້ນ/
ຄອນຊ໋ອກຊຽມ ໃນປີ 2010

ໂຮງຮຽນປະຖົມ ວຽງທອງ ແມ່ນໂຮງຮຽນທຳອິດຢູ່ ເມືອງ 
ແປກ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ການຫຼັກສູດການສຶກສາ 
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ລບຕ ແລະ ການໂຄສະນາສຶກສາ ແລະ ມີການປັບປຸງການ 
ສະແດງລະຄອນຕຸກກະຕາ. ບັນດາຄູສອນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກ 
ອົບຮົມຄັ້ງທຳອິດໃນປີ 1998 ແລະ ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ 
ການສະແດງລະຄອນຕຸກກະຕາໃນປີ 1999. ນັບແຕ່ນັ້ນມາ, 
ບັນດາເດັກນ້ອຍຢູ່ໃນໂຮງຮຽນເວລາພົບເຫັນ ລບຕ ກໍ່ໄດ້ມີ 
ການລາຍງານຕ່ໍຄອູາຈານ ຫຼ ືພໍແ່ມ.່ ຜົນຈາກການນຳສະແດງ 
ລະຄອນຕຸກກະຕາ ຍັງໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົານຳເອົາຂໍ້ມູນ 
ຂ່າວສານກ່ຽວກັບຜົນຮ້າຍຂອງ ລບຕ ມາເຜີຍແຜ່ສູ່ບັນດາ 
ຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາອີກດ້ວຍ.

ຕັ້ງແຕ່ປີ 1999 ມີເດັກນ້ອຍຈຳນວນ 70 ຄົນ ໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມ 
ເພື່ອເປັນນັກສະແດງລະຄອນຕຸກກະຕາ, ເຊິ່ງໃນເວລານ້ັນ 
ມີນັກສະແດງໃໝ່ພຽງຈຳນວນ 5 ຄົນ ຜ່ານການສະແດງ 
ແລະ ຕໍ່ມາມີອີກ 3 ຄົນ ກ່ຽວກັບ ວິທີການຊິເຊີດຫຸ່ນຕຸກກະ 
ຕາ ແລະ ຊີ້ນຳເຂົາເຈົ້າໃຫ້ຈື່ແຖວຂອງຕົນເອງໃນເວລາຂຶ້ນ 
ສະແດງເທິງເວທີ. ນັກສະແດງລະຄອນຕຸກກະຕາດັ່ງກ່າວ 
ກໍ່ໄດ້ມີການຂຶ້ນສະແດງໃນກິດຈະກຳຂອງໂຮງຮຽນເຊັ່ນ: 
ວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ ແລະ ຂຶ້ນສະແດງຢູ່ໂຮງຮຽນໄກ້ຄຽງ 
ຕ່າງໆ. ໂດຍທີ່ການສະແດງຈະປະກອບມີຫຼາຍເລື່ອງລາວ 
ເຊັ່ນ: “ລະຄອນຈື່ສິ່ງຂອງ” ເຊິ່ງມີເນື້ອໃນທີ່ເດັກນ້ອຍບອກ 
ຄົນແກ່ໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບຂ້ໍຄວາມເພື່ອໃຫ້ປອດໄພຈາກ ລບຕ 
ແລະ ເລ່ືອງລາວກ່ຽວກັບການ “ປ່ຽນຈາກເຫຼັກມາເປັນເງິນ” 
ເຊ່ິງມີເນ້ືອໃນທ່ີເດັກນ້ອຍບອກເດັກນ້ອຍຄົນອ່ືນໆກ່ຽວກັບ 
ຜົນຮ້າຍຈາກ ລບຕ ໃນເວລາຊອກຫາເຫຼັກເສດ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ໃນປີ 2010 ໜ່ວຍງານສະແດງລະຄອນ 
ຕຸກກະຕາ ຈາກ ໂຮງຮຽນ ວຽງທອງ ຍັງໄດ້ນຳເອົາຂໍ້ຄວາມ 
ດັ່ງກ່າວຂຶ້ນມາສະແດງຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຊັ່ນ: ໃນງານ 
ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 1 ສິງຫາ ວັນມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ສົນທິສັນຍາ 
ວ່າດ້ວຍ ການເກືອດຫ້າມລະເບີດລູກຫວ່ານ ແລະ ງານ 
ວາງສະແດງຂອງ ອົງການ ເວີອີດູເຄເຊີ້ນ ແລະ ເອເອອາຣ໌ 
ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມລັດພາຄີຄ້ັງທຳອິດສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ 
ການເກືອດຫ້າມລະເບີດລູກຫວ່ານ ອີກດ້ວຍ.

ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ/ຫຼື ໂອກາດຕ່າງໆ ໃນປີ 2011

ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ 
ລບຕ:

1. ສືບຕໍ່ລະດົມຂົນຂວາຍທຶນສະໜັບສະໜູນ ສຳລັບ 
ການປິ່ນປົວຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ ແລະ ການປັບ
ປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພວກເຂົາ.

2. ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ພະແນກສາທາລະນະສຸກ ຂອງ 
ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ເພື່ອປັບປຸງ ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານຜູ ້
ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ ໃຫ້ມີຄວາມຍືຍຍົງ.

3. ຂະຫຍາຍການຝຶກອົບຮົມທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ 
ສ້າງໃຫ້ເປັນມາດຕະຖານ ແລະ ການບໍລິຫານຄຸ້ມ 
ຄອງກອງທຶນປ່ິນປົວທາງການແພດສຳລັບຜູ້ຖືກ 
ເຄາະຮ້າຍປາງສົງຄາມໄປສູ່ເຂດພື້ນທ່ີເປ້ົາໝາຍ 
ອື່ນໆ.

4. ຈັດການຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂັ້ນແຂວງ 
ຈົນເຖິງຂ້ັນບ້ານ ຢູ່ໃນແຂວງ ຄຳມ່ວນ ແລະ ເຊກອງ.

ການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງໄພຈາກ ລບຕ:

1. ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຄູສອນພ້ອມດ້ວຍມີການຕິດຕາມ.

2. ດຳເນີນການຝຶກອົບຮົມ ຄູສອນ ຢູ່ໃນວິທະຍາໄລຄູ.

3. ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄະນະກຳມະການພັດທະນາການ 
ສຶກສາຂັ້ນບ້ານ ເພື່ອນຳເອົາຊຸມຊົນເຂົ້າມາມີສ່ວນ 
ຮ່ວມໃນກິດຈະກຳໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງໄພ 
ຈາກ ລບຕ.

4. ສືບຕ່ໍສະໜັບສະໜູນເພື່ອຜັກດັນໃຫ້ກົມອະນຸບານ- 
ປະຖົມສຶກສາ ໃນການປັບປຸງແຜນຍຸດທະສາດກ່ຽວ 
ກັບການສຶກສາ ລບຕ.

5. ສືບຕໍ່ເຊື່ອມສານ ບົດຮຽນ ລບຕ ເຂົ້າໃນຫຼັກສູດ 
ການຮຽນການສອນ ຕັ້ງແຕ່ ປໍ 1 ຮອດ ປໍ 4.

6. ປັບປຸງສ່ືໂຄສະນາ ແລະ ມາດຕະຖານປ້ືມຄູ່ມືສຳລັບ 
ການສິດສອນ ລບຕ.

7. ດຳເນີນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ 2 ຢ່າງ.

ຄູ່ຮ່ວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕ່າງໆ ຫຼື ລູກຄ້າ:

ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ 
ລບຕ:

1. ສູນຟື້ນຟູຄົນພິການແຫ່ງຊາດແມ່ນຄູ່ຮ່ວມງານຫຼັກ 
ໃນລະດັບສູນກາງ ແລະ ເປັນສູນກາງໃນການປະ 
ສານງານຕິດຕໍ່ພົວພັນ ກ່ຽວກັບ ການດຳເນີນກິດ 
ຈະກຳຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຢູ່ຂັ້ນແຂວງ 

2. ພະແນກສາທາລະນະສຸກ, ໂຮງໜໍແຂວງ ແລະ 
ເມືອງຢູ່ແຂວງ ຊຽງຂວາງ, ຫົວພັນ, ຄຳມ່ວນ, ສະ 
ຫັວນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ຈຳປາສັກ ແລະ ເຊກອງ 
ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການບໍລິການຄຸ້ມຄອງກອງທຶນ 
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ປິ່ນປົວທາງການແພດສຳລັບຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍປາງ 
ສົງຄາມ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງ
ການຝຶກອົບຮົມ

ໂຄງການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງໄພຈາກ ລບຕ:

1. ດຳເນີນໂດຍ ກົມອະນຸບານ-ປະຖົມສຶກສາ, ກະຊວງ 
ສຶກສາທິການ.

ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ:

1. ແມ່ນຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ ປະມານ 800 ຄົນ 
ແລະ ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບ 
ການກອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າສຳລັບການດູແລຮັກສາ 
ຟື້ນຟູ.

2. ໂດຍການຄາດຄະເນ ຜູ້ລອດຊີວິດໃໝ່ຈາກ ລບຕ 
ປະມານ 50 ເຖິງ 75 ຄົນແມ່ນໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ 
ລ້າ ສຳລັບການດູແລຮັກສາຟື້ນຟູ.

3. ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຜູ້ທີ່ຕາຍຈາກອຸປະຕິເຫດລະ
ເບີດບໍ່ທັນແຕກ ແລະ ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການບັນ 
ທຶກໄວ້ຢູ່ໃນການສຳຫຼວດກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ 
ຖືກເຄາະຮ້າຍຂອງ ຄຄຊ. 

4. ແມ່ນບັນດາຄູສອນອີກ 120 ຄົນ, ນັກສຶກສາ 3,000 
ຄົນ ທີ່ຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ ຂອງ 3 ເມືອງ ຄື: ເມືອງ ໝອກ, 
ທ່າໂທມ ແລະ ສະໜາມໄຊ

ກໍລະນີສຶກສາ:

ການສ້າງເຄືອຂ່າຍການຝຶກອົບຮົມຂ້ຶນ ຢູ່ແຂວງ ຄຳມ່ວນ 
ແລະ ເຊກອງ:

ເວີອີດູເຄເຊ້ີນ/ຄອນຊ໋ອກຊຽມ ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ພະແນກ 
ສາທາລະນະສຸກ ຂອງແຂວງ ສາລະວັນ ແລະ ຈຳປາສັກ 
ຜ່ານ “ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອ ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍປາງສົງຄາມ 
ແລະ ຄົນເສຍອົງຄະ“. ຢູ່ໃນ 2 ແຂວງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ປັບປຸງ
ທັກສະໃນການປິ່ນປົວທາງການແພດໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ 

ແລະ ໄດ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ 
ທັກສະຂອງພະນັກງານແພດຢູ່ສະຖານທ່ີເຮັດວຽກຂ້ັນເມືອງ 
ແລະ ຂັ້ນບ້ານຂອງພວກເຂົາ. ຄູຝຶກແຂວງ ຈຳປາສັກ ໄດ້ 
ນຳໃຊ້ທັກສະຕ່າງໆທ່ີຮຽນມາຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານຂອງ 
ຕົນ ຢູ່ໂຮງໜໍແຂວງ ແລະ ເມືອງ ແລະ ອົງກອນກໍ່ໄດ້ມີການ
ຝຶກອົບຮົມຕໍ່ໃຫ້ອົງກອນອື່ນໆດ້ວຍ. 

ໂດຍການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບພະແນກສາທາລະນະສຸກ 
ຢູ່ແຂວງ ຈຳປາສັກ, ເວີອີດູເຄເຊີ້ນ/ຄອນຊ໋ອກຊຽມ ແລະ 
ຄູຝຶກປະຈຳໂຮງໝໍແຂວງ ໄດ້ດຳເນີນການອອກແບບແຜນ 
ການຝຶກອົບຮົມນັກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການປິ່ນປົວທາງການ 
ແພດ ໃຫ້ທ່ານໝໍ ແລະ ແພດ ຈຳນວນ 37 ຄົນ ຢູ່ແຂວງ 
ຄໍາມ່ວນ ແລະ ເຊກອງ. ໂດຍນັກຝຶກອົບຮົມທີ່ມາຈາກ 
ແຂວງ ຈຳປາສັກ ແມ່ນແບ່ງອອກເປັນ 3 ກຸ່ມ. ແຕ່ລະກຸ່ມ 
ປະກອບມີ 2 ຄົນ, ເຊິ່ງແຕ່ລະຄົນແມ່ນຜ່ານການເຂົ້າຮ່ວມ 
ການຝຶກອົບຮົມນັກຝຶກອົບຮົມໃນຊ່ວງໄລຍະ 3 ມື້ກ່ອນນັ້ນ. 

ແຜນການຝຶກອົບຮົມນັກອົບຮົມຢູ່ໃນແຕ່ລະແຂວງນັ້ນແມ່ນ 
ປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ. ເຊັ່ນ 
ດຽວກັນກັບແຂວງ ຄຳມ່ວນ, ບັນດາພະນັກງານທີ່ເຂ້ົາຮ່ວມ 
ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຜ່ານການຝຶກອົບຮົມນັກອົບຮົມມາກ່ອນ 
ແລ້ວ, ເຊ່ິງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດເຂ້ົາໃຈ, ມີການແລກ 
ປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນ ແລະ ເພີ່ມພູນທັກສະຂອງພວກເຂົາ 
ໄດ້ໄວຂ້ຶນ. ສຳລັບແຂວງ ເຊກອງ ວິທີການຝຶກອົບຮົມແມ່ນ 
ຍັງໃໝ່ສຳລັບຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ, ແຕ່ພວກເຂົາກ່ໍສາມາດຮຽນຮູ້ໄ
ດ້ຫຼາຍຢ່າງໃນເວລາຝຶກອົບຮົມ. ແພດຄົນໜຶ່ງໄດ້ກ່າວວ່າ: 
“ການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນມີປະໂຫຍດຫຼາຍ” ເມື່ອເວລາ 
ທີ່ ແພດ ເດີນທາງເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມຢູ່ ນະຄອນຫຼວງ 
ວຽງຈັນ, ພວກເຂົາໄດ້ອ່ານສ່ິງທີ່ພວກເຂົາບັນທຶກໄວ້ຢູ່ໃນປື້
ມໃຫ້ພວກເຮົາຟັງ, ແຕ່ດຽວນີ້ ພວກເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າ ຊິແບ່ງ 
ປັນຄວາມຮູ້ຈາກສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນມາສູ່ຄົນອື່ນໆໄດ້ 
ແນວໃດ. 

ການປະຕິບັດງານຂອງອົງການ ອົງການເວີອີດູເຄເຊີ້ນ ທາງພູມມີປະເທດ

ກິດຈະກຳ ສະຖານທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ

ການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງໄພຈາກ ລບຕ ບັນດາເມືອງທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ຢູ່ແຂວງ ຊຽງຂວາງ, ຫົວພັນ

ຫຼວງພະບາງ, ຄຳມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ຈຳປາສັກ, 
ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປື

ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ຊຽງຂວາງ, ຫົວພັນ, ຄຳມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, 
ຈຳປາສັກ ແລະ ເຊກອງ
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ໂດຍການສະໜັບສະໜູນທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຫ້ອງການ 
ຫຼຸດຜ່ອນອາວຸດ ແລະ ການສູ້ຮົບ, ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ
ຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມນັກອົບຮົມ ຈະໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ 
ອົງການເວີອີດູເຄເຊີ້ນ ເພື່ອຈັດການຝຶກອົບຮົມຢູ່ຂັ້ນເມືອງ 
ແລະ ຂັ້ນບ້ານ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການຝຶກອົບຮົມກອງທຶນດັ່ງ 
ກ່າວ ຍັງຈະໄດ້ສະໜອງອຸປະກອນທາງການແພດທີ່ຈຳເປັນ 
ຕ່າງໆເພື່ອໃຊ້ເຂົ້າໃນການປິ່ນປົວສຸກເສີນ ສຳລັບ ຜູ້ລອດ 
ຊີວິດຈາກ ລບຕ ອີກດ້ວຍ.

ນາງ ຈັນສະໝອນ, ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ ແລະ ສະມາຊິກ 
ໃໝ່ ຢູ່ໃນກອງທຶນປິ່ນປົວທາງການແພດສຳລັບຜູ້ຖືກເຄາະ
ຮ້າຍປາງສົງຄາມ ທີ່ຢູ່ແຂວງ ເຊກອງ.

ໃນມື້ໜຶ່ງ ຂອງປີ 2008, ນາງ ຈັນສະໝອນ ກຳລັງຊິເດີນ 
ທາງໄປເຮັດວຽກ. ຍ້ອນສຸກສາລາຂັ້ນເມືອງປະຈຳເຂດບ້ານ 

ວຽກງານການເງິນ:

ການໃຊ້ຈ່າຍ ຂອງ ອົງການເວີອີດູເຄເຊີ້ນ ໃນປີ 2010 (ໂດລາສະຫະລັດ)

ລາຍການ ຈຳນວນເງິນ (ໂດລາສະຫະລັດ)

ລາຍຈ່າຍສຳລັບບຸກຄະລາກອນ -

ລາຍຈ່າຍສຳລັບການປະຕິບັດງານ 281,233

ລາຍຈ່າຍສຳລັບການປະຕິບັດງານພິເສດ -

ຊື້ອຸປະກອນ - ຊັບສິນຄົງທີ່ -

ຊື້ອຸປະກອນ - ຊັບສິນບໍ່ຄົງທີ່ -

ລວມ 281,233

ການປະກອບສ່ວນຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນແກ່ ອົງການເວີອີດູເຄເຊີ້ນ ໃນປີ 2010 (ໂດລາສະຫະລັດ)

ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ຈຳນວນເງິນທີ່ໄດ້ຮັບ ໃນປີ 2010 (ໂດລາສະຫະລັດ)

ອົດເອັດ 47,200

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ, ຫ້ອງການຫຼຸດຜ່ອນອາວຸດ ແລະ 
ການສູ້ຮົບ: ສຳລັບການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງໄພຈາກ ລບຕ

113,200

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ, ຫ້ອງການຫຼຸດຜ່ອນອາວຸດ ແລະ 
ການສູ້ຮົບ:ສຳລັບການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ

112,800

ກອງທຶນ ແມັກໄນຕ໌ 23,730 

ກອງທຶນ ເນຍໂຄດສ໌ ສຳລັບການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງໄພຈາກ ລບຕ 14,933

ກອງທຶນ ເນຍໂຄດສ໌ ສຳລັບການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ 21,867

ເອເອອາຣ໌ 30,378

ສະຖານທູດ ເນເທີແລນ 12,000

ລວມທັງໝົດ 376,108

ຄາຊາງ ຂອງລາວ ໄດ້ຈັດງານລົນນະລົງການສີດວັກຊີນ 
ປ້ອງກັນກັນພະຍາດ ແລະ ລາວເອງກ່ໍຕ້ອງໄດ້ເດີນທາງໄປ 
ເມືອງ ເຊກອງ ເພື່ອໄປສີດຢາວັກຊີນດັ່ງກ່າວ ຢູ່ພະແນກ 
ສາທາລະນະສຸກຂອງເມືອງ. ໃນເວລາເດີນທາງນັ້ນແມ່ນ 
ຍ່າງໄປ ແລະ ເອົາລູກສາວກົກໄປພ້ອມ. ສາເຫດທ່ີພາໃຫ້ 
ລະເບີດແຕກໃສ່ລາວແມ່ນ ໃນຊ່ວງຂະນະທ່ີລາວກຳລັງ 
ຍ່າງຢູ່, ໄດ້ມີກຸ່ມຜູ້ຊາຍຈຳນວນໜຶ່ງທ່ີຢູ່ທາງຫຼັງລາວ ຫ່າງ 
ກັນປະມານ 100 ແມັດ ກຳລັງມ້າງລະເບີດຢູ່ ແລະ ຂະນະ 
ນັ້ນເອງ ລະເບີດກໍ່ແຕກຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ກຸ່ມຜູ້ຊາຍດັ່ງກ່າວຕາຍ 
ໝົດທຸກຄົນ, ຍັງເຫຼືອແຕ່ລາວຜູ້ດຽວທີ່ລອດຊີວິດ ແລະ ໄດ້ 
ຮັບບາດເຈັບທີ່ຂາ. ແຕ່ໂຊກດີ ທີ່ລູກສາວຂອງລາວບໍ່ເປັນ 
ຫຍັງຫຼາຍ ມີແຕ່ບາດແຜໜ້ອຍດຽວຢູ່ເທິງແຂນ. 

ຫຼັງຈາກອຸປະຕິເຫດ, ກໍ່ມີປະຊາຊົນທີ່ຍ່າງຜ່ານໄປມາເຫັນ 
ພໍດີ ເລີຍນຳສົ່ງລາວໄປໂຮງໝໍ. ນາງ ຈັນສະໜອນ ເວົ້າວ່າ 
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“ຂ້ອຍໂຊກດີ” ຖ້າອຸປະຕິເຫດເກີດຢູ່ໃນບ້ານຂອງຂ້ອຍມັນ 
ຄືຊິໃຊ້ເວລາໝົດມື້ໃນການເດີນທາງໄປຫາໂຮງໝໍເພື່ອປິ່ນ 
ປົວ. “ຫຼັງຈາກທ່ີນອນຢູ່ໂຮງໝໍແຂວງໄດ້ໜຶ່ງອາທິດ” ກໍ່ໄດ້ 
ຍ້າຍອອກມາປິ່ນປົວຮັກສາຟື້ນຄືນ ຢູ່ໂຮງໝໍທະຫານເມືອງ 
ປາກເຊ ເປັນເວລາ 3 ອາທິດ. 

ຫຼັງຈາກການຮັກສາດູແລຟື້ນຄືນ, ລາວກໍ່ຄ່ອຍໆຝຶກຍ່າງອີກ 
ເທ່ືອໜຶ່ງ. “ຂ້ອຍບໍ່ສາມາດຢຽບພື້ນດິນໄດ້ຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວ 
ຍ້ອນເສັ້ນເອັນກ້າມເນື້ອຍັງບາດເຈັບຢູ່. ໃນເວລາຍ່າງຕ້ອງ 
ວາງຕີນໃຫ້ສູງ ແລະ ມັນກໍ່ເມື່ອຍຫຼາຍທີ່ຕ້ອງເຮັດແນວນັ້ນ” 
ລາວຕັ້ງໃຈຫຼາຍທີ່ຈະກັບໄປເຮັດວຽກຄືນຢູ່ສຸກສາລາຂັ້ນ 
ເມືອງປະຈຳເຂດບ້ານ. “ຂ້ອຍເຮັດວຽກຢູ່ສຸກສາລາຂ້ັນເມືອງ 
ປະຈຳເຂດບ້ານຕ້ັງແຕ່ປີ 2000 ຫຼັງຈາກທີ່ຂ້ອຍຈົບຈາກ 
ໂຮງຮຽນຊ່ວຍແພດ. ຄວາມຈິງແລ້ວຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ມາຈາກບ້ານ 
ຄາຊາງ - ຖ່ິນຖານບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງຂ້ອຍແມ່ນມາ 

ຈາກ ແຂວງ ຈຳປາສັກ, ແຕ່ຍ້ອນຂ້ອຍມັກຊ່ວຍເຫຼືອຄົນຈິ່ງ 
ເຂົ້າມາເຮັດວຽກຢູ່ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ ເພາະຢູ່ບ່ອນນີ້ ຍັງມີ
ຄົນເຈັບອີກຫຼາຍໆຄົນທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຢາກຈະປິ່ນປົວ“

ໃນປີ 2010, ນາງ ຈັນສະໜອນ ໄດ້ກັບຄືນໄປຮຽນຕໍ່ຢູ່ໂຮງ 
ຮຽນ ແລະ ປະຈຸບັນນີ້ ລາວໄດ້ເປັນແພດຊັ້ນກາງ. “ເຖິງວ່າ
ຂ້ອຍຈະເປັນຄົນພິການກໍ່ຕາມ, ແຕ່ວ່າຂ້ອຍກ່ໍມີໜ້າທີ່ຮັບ 
ຜິດຊອບຄືກັນກັບຄົນປົກກະຕິເຊັ່ນ ”ລາວພູມໃຈຫຼາຍ 
ສຳລັບຕຳແໜ່ງຂອງລາວທີ່ໄດ້ເປັນຄະນະກຳມະການຄຸ້ມ 
ຄອງໂຄງການສຳລັບກອງທຶນປ່ິນປົວທາງການແພດສຳລັບ 
ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍປາງສົງຄາມຢູ່ແຂວງ ເຊກອງ” ຂ້ອຍເຂົ້າ 
ໃຈດີວ່າເປັນແນວໃດກັບຊີວິດຂອງການເປັນຜູ້ລອດຊີວິດ 
ຈາກ ລບຕ. ຂ້ອຍຫວັງວ່າ ຂ້ອຍສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອຄວາມ 
ຕ້ອງການຂອງພວກເຂົາໄດ້. 





ຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ກະຣຸນາພົວພັນ:

ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ 
ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ຢູ່ ສປປ ລາວ 
ບ້ານ ສີສະຫວາດ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ຕູ້ ປ.ນ 7261, 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ເວັບໄຊ: www.nra.gov.la

ອີແມວ: nra@gamil.com

ໂທ: 856 -21 244220, 244 221, 244 218

ແຟັກ: 856 -21 252 819


