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ການປະເມີນຜົນ ແຜນຍຸດທະສາດ ການໂຄສະນາສຶກສາ ຄວາມສ່ຽງຈາກລະເບີດບ ໍ່ທັນແຕກ (MRE ) ປະຈ າ ປີ 2007-

2010 / 

  ໃນ ສປປ ລາວ 

ຂຽນໂດຍ : ທ່ານ ອີຣິກ ມ. ຟີລບິປິນໂນ (Eric M. Filippino) 

ອົງກອນສະໜັບສະໜູນວຽກງານເກັບກູູ້ລກູມີນ  

ສະຫນັບສະຫນູນ ໂດຍ ອົງການ ຢູນີເຊັບ  

ທີີ່ ເຈເນວາ, 8 ຕຸລາ 2010 

ຂ ໍ້ຄົົ້ນພົບ, ຂ ໍ້ສະເຫນີແນະ ແລະ ສິິ່ງທີິ່ທູ້າທາຍ 

ຂະນາດ ແລະ ຂອບເຂດພ ື້ນທີີ່ ລກູລະເບີດຕົກຄ້າງ ຢູູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ພັນທະໃນການປົກປ້ອງ ຄວາມສ່ຽງນັື້ນ 

ໂດຍຜ່ານການສ ີ່ສານ ແລະ ການສຶກສາ ເຊ ີ່ງ ຫມາຍເຖ ງ ການຫລດຸຜ່ອນ ຜົນກະທົບຈາກລູກລະເບດີຕົກຄ້າງນັື້ນ  

ແມ່ນວັດຖຸປະສົງອັນສ າຄັນອັນຫນຶີ່ງ ຂອງ ອົງການ ຢູນ ເຊັບ.  

ໃນການສະຫນັບສະຫນູນອົງການ NRA ແລະ ການພັດທະນາ ການວາງແຜນຍຸດທະສາດ ທີີ່ຖ ກຕ້ອງ ແລະ 

ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັນ, ອົງການຢູນີເຊັບ ສາມາດດ າເນີນງານຕາມວດັຖຸປະສົງ ທີີ່ວາງໄວ້ຢູ່າງເຕັມສ່ວນ. ຍຸດທະ ສາດ ດັັ່ງກ່າວ 

ໄດ້ວາງການສຶກສາຄວາມຮູ ້ ກຽ່ວກັບ ຄວາມສ່ຽງໄປກ່ອນຫນ້າວຽກງານອຶີ່ນ ແລະ ຍັງຄົງສ ບຕ ໍ່ເປັນ ວຽກງານທີີ່ສ າຄັນ. 

ແຕ່ກ ໍ່ມີຂ ໍ້ຈ າກັດວາ່, ການສຶກສາ ດັັ່ງກາ່ວຈະໃຫ້ຫຍັງແກ ່ ຜູ້ທີີ່ຕົກຢູູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ, ໂດຍສະ ເພາະແມ່ນໃຫຖ້  ສ າຄັນ 

ສະພາບເສດຖະກ ດສັງຄົມ ຂອງ ສປປ ລາວ. ນັື້ນຫມາຍຄວາມວ່າ ການສະຫນັບ ສະຫນູນ 

ໃນຕ ໍ່ຫນ້າຄວນສຸມໃສ່ໃຫ້ການສຶກສາຄວາມຮູ ້ ກຽ່ວກັບ ຄວາມສ່ຽງ ເປັນພາກສ່ວນກວມລວມຂອງວຽກ 

ງານເກັບກູລ້ະເບີດທີີ່ບ ໍ່ທັນແຕກກ ໍ່ຄ ໃນກ ດຈະກ າການພັດທະນາ. 

 

ຄວາມສອດຄອ່ງ 

ຂະບວນການໃນການພດັທະນາ ຍດຸທະສາດ ແມນ່ມຄີວາມສອດຄອ່ງ, ກວມລວມ ແລະ ການມສີວ່ນຮວ່ມ  

ວ ທີການແບບມີສ່ວນຮ່ວມດັັ່ງກ່າວ ໄດເ້ຮັດໃຫ້ພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ ໄດອ້ອກຄ າຄ ດເຫັນຂອງຕົນເຂົື້າ 

ໃນຂະບວນການ ແລະ ໄດ້ນ າໄປສູ່ການຫຍັບເຂົື້າໃກ້ກັບມາດຕະຖານສາກົນເປັນກ້າວໆ. ທີມງານປະເມີນຜົນ ບ ໍ່ 

ໄດ້ຍ ນສຽງທີີ່ເຫັນຕ່າງ ແລະ ບ ໍ່ສອດຄ່ອງ ກຽ່ວກັບ ກົດຫມາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ ຫລ  ຜົນກະທົບຈາກເອກະສານ ດັັ່ງກາ່ວ. 

ໃນການເຮັດວຽກດ້ານຍຸດທະສາດເທ ີ່ອໃຫມ ່ ອາດຍັງຕ້ອງໄດ້ເຮັດລ ື້ມຄ ນວຽກທີີ່ເຄີຍໄດ້ເຮັດຜ່ານມ່າ, 

ແຕ່ອາດຈະໄດລ້ົງເລີກຕ ີ່ມອີກ ໂດຍສະເພາະ ໃນລະດັບແຂວງ ເພ ີ່ອເບ ີ່ງ “ສ ີ່ງທີີ່ໄດ້ຄົື້ນພົບໃຫ້ເລ ກເຊ ີ່ງກວາ່ເກົັ່າ” 

ໃຫ້ມີຄວາມເຂົື້າໃຈເລ ກເຊ ີ່ງ ກ່ຽວກັບ ພັນທະສັນຍາຂອງຕົວແທນ ຂັື້ນແຂວງ ແລະ ເມ ອງ. 

ສີີ່ເປົົ້າຫມາຍ ບນັດາວດັຖປຸະສງົ ແລະ ກດີຈະກ າສະຫນບັສະຫນນູ ຍງັຄງົສອດຄອ່ງກນັກບັ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທ ປະໄຕ 

ປະຊາຊນົລາວ 

ແຜນຍຸດທະສາດໄດຖ້ ກພັດທະນາບົດການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການດ້ານວຽກງານ ໂຄສະນາສຶກສາ ຊ ີ່ງອົງການ ຢູນ ເຊັບ ໄດ້

ສະໜັບສະໜຸນ  MAG)/ສູນກາງຊາວຫນຸ່ມ ປະຊາຊນົ ປະຕ ວັດລາວ ບົດການປະເມີນຜົນຄວາມຮຽກ 
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ຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ການສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກລະເບີດ ເປັນບອ່ນອງີບ່ອນດຽວ ກຽ່ວກັບ ການກະທ າຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຂ ໍ້ພົບ

ເຫັນຍັງສາມາດ ນ າໃຊໄ້ດ.້ ໃນບາງຂງົເຂດທອ້ງຖ ີ່ນ ໄດ້ມີການປູ່ຽນແປງທາງດ້ານພຶດຕ ກ າຂອງປະຊາ ຊົນ ຍ້ອນການຫ ຸດລງົ

ຂອງລາຄາເຫ ັກເສດ ແລະ ຍອ້ນປັດໄຈທາງດ້ານເສດຖະກ ດ ແລະ ສັງຄມົຈ ານວນຫນຶີ່ງ, ແຕ່ສ ີ່ງ ດັັ່ງກາ່ວຍງັບ ໍ່ທັນພຽງພ  

ທີີ່ຈະປູ່ຽນທ ດທາ່ງຂອງຍຸດທະສາດ ທີີ່ໄດ້ວາງອອກແລ້ວ ຫລ  ຫັນປູ່ຽນກ ດຈະກ າສະ ຫນັບສະຫນູນ. 

 

ເວັື້ນເສັຍແຕ່ມີຂ ໍ້ມູນທີີ່ທມີງານປະເມີນຜົນ ບ ໍ່ສາມາດຮັບຮູ້ໄດ,້ ບ ໍ່ມີຂ ໍ້ມູນທີີ່ຊີື້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ກຸມ່ເປົົ້າຫມາຍ ຫລ  ຜູ້ທີີ່ 

ມີພຶດຕ ກ າເຮດັໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງສູງ, ມກີານຫັນປູ່ຽນທາງດ້ານພຶດຕ ກ າ. ສະນັື້ນ, ຈະຕ້ອງນ າໃຊ້ ສີີ່ເປົົ້າຫມາຍພ ື້ນ 

ຖານເປັນຈຸດຢືນ, ແລະ ຍດຸທະສາດໃນຕ ໍ່ຫນ້າແມ່ນຄວນສຸມໃສ່ີ່ການສ້າງ ແລະ ການຈັດຕັື້ງປະຕ ບັດໃຫ້ທ່ວງທັນ 

ຕາມກ ານົດເວລາທີີ່ໄດ້ວາງໄວ້. 

 

ຍດຸທະສາດ ທີີ່ລະບເຸຖີີ່ງຄວາມອາດສາມາດຕົື້ນຕ ໃນການພດັທະນາ ແລະ ບນັດາສ ີ່ງທາ້ທາຍຂອງການຈດັຕັື້ງປະ 

ຕ ບດັໃນການໂຄສະນາສກຶສາຄວາມສຽ່ງ ຢູູ່ ສປປ ລາວ 

ໂດຍລວມແລ້ວຂອບເຂດຂອງຍຸດທະສາດແມ່ນມຫີ າກຫ າຍ ແລະ ກວມລວມ. ເຊີີ່ງມນັໄດ້ຄົື້ນພົບດ້ານປະຊະຍາ 

ທີີ່ມີຄວາມສ າຄັນ, ຄວາມສາມາດໃນການພັດທະນາ, ນ າ້ ໃຈຮັກຊາດ ແລະ ເປັນຈ ດໜ ີ່ງໃຈດຽວ, ຄວາມທ້າທາຍ 

ໃນການຈັດຕັື້ງປະຕ ບັດ ແລະ ສ ີ່ງທີີ່ເປັນອປຸະສັກໃນ ການໂຄສະນາສ ກສາຄວາມ ສ່ຽງຈາກລູກລະເບີດບ ໍ່ທັນແຕກ ຢູູ່ ສປປ 

ລາວ. ມັນບ ໍ່ທັນປາກົດວ່າ ມີຂົງເຂດວຽກງານ ໃດທີີ່ສ າຄນັ ແລະ ຍັງບ ໍ່ໄດ້ ນັບເຂົື້າໃນຍຸດທະສາດດັັ່ງກາ່ວ. 

ໂດຍຜ່ານຂະບວນການພັດທະນາແຜນຍຸດທະສາດ ໃນຕ ໍ່ຫນ້າອາດມີການນ າ ເຂົື້າບັນຫາໃຫມ່, ແຕ່ຢູ່າງໃດກ ໍ່ 

ຕາມທີມງານປະເມີນຜົນ ຮັບຮູ້ດີວ່າ ເປົົ້າຫມາຍພ ື້ນຖານ ແລະ ວັດຖຸປະສົງຂອງຍດຸທະສາດທີີ່ມໃີນປັດຈຸບັນ 

ຄວນຮັກສາໄວ້ຄ ເກົັ່າ. 

ຍດຸທະສາດຍງັຄງົສມຸໃສ່ ນ ຍາມເດມີຂອງ ການໂຄສະນາສ ກສາຄວາມຄວາມສຽ່ງຈາກລກູລະເບດີບ ໍ່ທນັແຕກ 

ຍຸດທະສາດປັດຈຸບັນຍັງຄງົສຸມໃສ່ນ ຍາມເດີມ ຂອງການໂຄສະນາສ ກສາຄວາມຄວາມສ່ຽງ ຈາກລູກລະເບີດບ ໍ່ທັນ ແຕກ 

ໝາຍຄວາມວາ່ ໃຫຖ້ ເອົາກ ດຈະກ າໃນການເສີມສ້າງຈ ດສ ານຶກໃນການ ມີສະຕ ລະວັງຕົວຕ ໍ່ລູກລະເບີດທີີ່ 

ຍັງບ ໍ່ທັນແຕກເປັນສ າຄັນ. ເຊີີ່ງວ ທີການດັັ່ງກ່າວນີື້ ແມ່ນໄດ້ຖ ກນ າໃຊ້ຫລາຍທີີ່ສຸດ ໃນ ສປປ ລາວ. ເມ ີ່ອເປັນແນວ ນັື້ນ 

ເປັນຫຍັງຈຶີ່ງບ ໍ໋ຮັບເອົາວ ທີວ ການ ແລະ ເຕັກນ ກດັັ່ງທີີ່ກາ່ງມານັື້ນທັັ່ງໝົດ? ມັນກ ໍ່ພວມຈະເປັນພາກສ່ວນຫນຶີ່ງ 

ຂອງຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການໃຫ້ການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງ, ຍຸດທະສາດຕ ໍ່ໄປ ແມ່ນຄວນມີຈຸດຢືນທີີ່ອ ງ 

ໃສ່ຄວາມຕ້ອງການໃນການຫັນປູ່ຽນພຶດຕ ກ າ (ໃນບອ່ນທີີ່ມີຄວາມເຫມາະສົມ) ແລະ ພັດທະນາໃຫເ້ຂັື້ມແຂງຍ ີ່ງ ຂ ື້ນ ແລະ 

ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັນບັນດາໂຄງການປັບປງຸ ແລະ ຍົກລະດັບຊີວ ດການເປັນຢູູ່ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂຶື້ນ. 

 

ສ ີ່ງສ າຄນັທີີ່ສດຸ ຄວນເລັັ່ງໃສ ່ການຊກຸຍູສ້ົັ່ງເສມີໃນການສາ້ງລາຍຮບັເພີີ່ມ/ກ ດຈະກ າການພດັທະນາແບບຮອບດາ້ນ/ລວມສນູ 

ຄ ດັັ່ງທີີ່ໄດ້ຮັບຮູມ້າກອ່ນຫນ້ານີື້ແລ້ວວ່າ, ປັດຈຸບັນ ພວມມກີ ດຈະກ າໃໝ່ແບບສ້າງສັນ ແລະ ກວມລວມຂອງການ

ໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກລກູລະເບີດບ ໍ່ທັນແຕກ ທີີ່ພວມໄດຮ້ບັການທົດສອບ ຢູູ່ ສປປ ລາວ. ກ ດຈະກ າດັັ່ງ ກາ່ວມີຊ ີ່ວ່າ  
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ໂຄງການສວນຄົວຂອງຄົນພ ການສາກົນ ແບນຢຽມ ທີີ່ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ (Handicap້International້Belgium’s້

Household Garden Project ) ແລະ ໂຄງການເກັບກູລ້ະເບີດ MAG ສະຫນັບ ສະຫນູນ ໂຄງການ War້Spoon”້

ຂອງອົງການ HELVETAS ທີີ່ແຂວງ ຊຽງຂວາງ. ມີຄວາມແຕກຕ່າງຫຍງັຂອງສອງໂຄງການດັັ່ງກາ່ວ? ຄວາມແຕກຕ່າງມີຄ  

ຍ້ອນມັນຖ ກອອກແບບມາເພ ີ່ອຂະຫຍາຍການຊ່ວຍເຫ  ອ ແລະ ການແກ້ໄຂຄວາມຮຽກຮອ້ງຕ້ອງການຂອງຊມຸຊົນ ຫລາຍກວ່າ

ເປັນກ ດຈະກ າສະເພາະເຂາະຈົງໃດໜ ີ່ງ.  

ເຖ ງວ່າ ມັນຈະເປັນໂຄງການທີີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍ, ແຕ່ທງັສອງໂຄງການກ ໍ່ແມ່ນແມ່ແບບ ສ າລບັ ວ ທີການໃນການສົັ່ງ

ຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ ກຽ່ວກັບ ການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງ ຈາກລູກລະເບີດບ ໍ່ທັນແຕກ ແລະ ການປູ່ຽນແປງ ດ້ານພຶດຕ ກ າ ຊຶີ່ງ

ຕ ດພັນຢູ່າງສະນ ດແຫນ້ນກັບກ ດຈະກ າການສ້າງລາຍຮັບ. ເຖ ງວ່າ ມັນຈະລົື້ມເຫລວ ພາຍໃຕ ້ການນ ຍາມຂອງຄ າວາ່ “ບ້ານທີີ່

ປອດໄພ”້ ຫລ  ມະໂນພາບທາງດ້ານການຕ ດຕ ໍ່ພົວພັນຂອງຊມຸຊົນ, ບັນຫາດັັ່ງກ່າວ ຍງັຈະຕ້ອງໄດຮ້ັບການພ ຈາລະນາ

ສຶກສາຢູ່າງໃກ້ຊ ດ ແລະ ບົດຮຽນທີີ່ໄດຮ້ັບຕ້ອງໄດຈັ້ດເຂົື້າໃນຍຸດທະສາດ ຂອງ ການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມ

ສ່ຽງຈາກລູກລະເບີດບ ໍ່ທັນແຕກ. 

 

ຍດຸທະສາດຈະຕອ້ງສາມາດສະທອ້ນໃຫ້ເຫນັເຖ ງນະໂຍບາຍແຫງ່ຊາດ ກຽ່ວກບັ ການຄາ້ຂາຍເຫ ກັເສດ (ເສດໂລ ຫະ) 

ກ່ອນທີີ່ຈະເວົື້າເຖ ງກ ດຈະກ າການປູກຈ ດສ ານ ກ ໃຫມ້ີສະຕ ລະວັງຕົວຕ ໍ່ຄວາມສ່ຽງຂອງລູກລະເບີດທີີ່ບ ໍ່ທັນແຕກ, 

ພວກເຮົາຕ້ອງ ໄດ້ເຂົື້າໃຈວາ່ປະຊາຊົນຢູູ່ທ້ອງຖ ີ່ນ ໃນ ສປປ ລາວ ໄດນ້ າໃຊເ້ສດໂຫລະຈາກລກູລະເບີດເຂົື້າໃນການ

ຄ້າຂາຍໃນຊ ວ ດປະຈ າວັນເພາະມນັມີລາຄ່າດ ສົມຄວນ  ພວກເຂົານ າໃຊ້ເສດໂລຫະດັັ່ງກ່າວມາເຮັດເປັນເຄ ີ່ອງເອ້ຍ້ອງ ເພ ີ່ອດຶງ

ດູດຄວາມສົນໃຈຂອງນັກທອ່ງທຽ່ວ, ໃຊໃ້ນເປັນເຄ ີ່ອງມ ດ້ານຫັດຖະກ າ, ເປັນຫລັກຮົື້ວ, ເປັນຕະກຽງ, ເປັນເຄ ີ່ອງຄົວເຮ ອນ, 

ເປັນເສົາເຮ ອນ, ເປັນເຮ ອ ແລະ ອຶີ່ນໆ. ນອກຈາກນີື້ ມັນຍັງເປັນແຫລ່ງທີີ່ມາຂອງເງ ນສົດແບບງາຍດາຍ ພຽງແຕ່ຈາກການສະ

ສົມເສດໂຫລະດັັ່ງກ່າວ. 

ດ້ວຍການຮັບຮູບ້ັນຫາດັັ່ງກ່າວ, ຍຸດທະສາດທີີ່ໄດ້ສະຫນອງເພ ີ່ອໃນການພັດທະນາ ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ, ເຊ ີ່ງໃນບ ໍ່ຊ້ານີື້ ກ ໍ່ຈະ

ມີດ າລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກບັ ເສດໂລຫະ. ໃນອະນາຄົດຂອງຍຸດທະສາດ ກ ໍ່ແມ່ນນ າໃຊ ້ ດ າລັດ ຂອງ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເປັນຫນ້າວຽກຂອງການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມຄວາມສ່ຽງຈາກລູກລະເບີດບ ໍ່ທັນ ແຕກ ແລະ ຖ ວາ່ ການ

ເກັບທ້ອນ ຫລ  ສະສົມເຫ ັກເສດເປັນພຶດຕ ກ າທີີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ. ອນັນີື້   ອາດນັບທງັ ການລີີ່ ເລີີ່ມການເຮັດວຽກໂດຍກົງກັບ 

ນັກທຸລະກ ດຜູ້ທີີ່ຄ້າຂາຍເສດໂລຫະ ແລະ ບັນດາໂຮງງານຫລອມໂລຫະ ຄ  ທີີ່ອົງ ການເກັບກູລ້ະເບດີ MAG ໄດພ້ະຍາຍາມ

ເຮັດທົດລອງ ຢູູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ຫລ  ຕ້ອງໄດ ້ເຮັດວຽກກັບກະຊວງການເງ ນ ເພ ີ່ອມີນະໂຍບາຍຄວບຄຸມລາຄາໃນດ້ານນີື້. 

 

ປະສ ດທ ຜນົ 

ອງົການ NRA  ໄດເ້ພີີ່ມຂ ດຕວາມສາມາດໃນການປະສານງານ ແລະໃນການຊີື້ນ າຄຸມ້ຄອງ ຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການ

ໃຫກ້ານໂຄສະນາສກຶສາຄວາມສຽ່ງຈາກລກູລະເບດີບ ໍ່ທນັແຕກໃນມມຸມອງລະດບັຊາດ 

ຫນ່ວຍງານເຕັກນ ກ ໃນການໃຫ້ການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກລກູລະເບີດບ ໍ່ທັນແຕກ, ບົດລາຍງານປະຈ າສອງເດ ອນ 

ແລະ ກອງປະຊຸມລະດັບແຂວງ ແມ່ນກົນໄກທັງຫມົດ ຂອງອງົການ NRA ໃນ ຂະບວນການປະສານງານ ໃນການໃຫ້ການ

ໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກລກູລະເບີດບ ໍ່ທັນແຕກ. ສ ີ່ງເຫລົັ່ານີື້ ແມ່ນຜົນໄດຮ້ັບ ຂອງຍຸດທະສາດ ແລະ ເປັນຫມາກຜົນ 
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ແລະ ບາດກ້າວດ້ານບວກ. ການເກັບກ າຂ ໍ້ມູນ, ການວ ໄຈ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ (ເຊ ີ່ງຈະໄດສົ້ນທະນາຢູູ່ລຸ່ມນີື້) ແມ່ນ ກົນ

ໄກປະສານງານທີີ່ສ າຄັນທີີ່ຕ້ອງການໃຫມ້ີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຕ ີ່ມອີກ. 

 

 

ຫນາ້ວຽກໃນ ການປະສານງານ ຂອງອງົການ NRA ແລະ ການພດັທະນາຍດຸທະສາດແຫງ່ຊາດ  ແມນ່ໄດຊ້ວ່ຍ ເຮດັໃຫ ້

ເກ ດມກີານຮວ່ມມ ຢູ່າງສະນ ດແຫນນ້ ໃນການສມຸໃສ ່ວຽກງານໂຄສະນາສກຶສາຄວາມສຽ່ງ ຈາກລກູລະ ເບດີບ ໍ່ທນັແຕກ ໃນ 

ສປປ ລາວ 

ຄ ດັັ່ງທີີ່ໄດກ້າ່ວມາຂາ້ງເທີງນັື້ນ, ຂະບວນການຂອງການພັດທະນາຍຸດທະສາດ ແມ່ນໄດຂ້ະຫຍາຍຕົວ ແລະ ໄດ ້ ຮັບການ

ສົນທະນາປຶກສາຫາລ ຢູ່າງກ້ວາງຂອງກັບຫ າຍພາກສ່ວນທີີ່ກຽ່ວຂອ້ງ, ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ເຊີີ່ງມັນ ບ ໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່

ໄດເ້ປັດໂອກາດໃນການປືກສາຫາລ້  ແລະ ກ ານົດເນ ື້ອໃນຂອງຍຸດທະສາດເທົັ່ານັື້ນ, ແຕ່ຍງັໄດເ້ວົື້າເຖ ງພາລະບົດບາດ ແລະ 

ຫນ້າທີີ່ຄວາມຮັບຜ ດຊອບຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນນ າອີກ. ມັນຍງັໄດຊຸ້ກຍູ້ໃຫມ້ີການເຄ ີ່ອນໄຫວຂະບວນການໃນການຮ່ວມມ  

ຊຶີ່ງກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ການຮ່ວມມ ຊ່ວຍເຫລ ອດັັ່ງກາ່ວນີື້ ທມີງານປະເມີນຜົນເຊ ີ່ອຫມັື້ນວ່າ ມັນຍງັຈະສ ບຕ ໍ່ຈົນເຖີີ່ງປັດຈຸບັນ

ນີື້. 

 

ລະດບັການເຂົື້າຮວ່ມ ແລະ ພນັທະສນັຍາຂອງບນັດາຄູຮ່ວ່ມງານຢູູ່ໃນລະດບັຊາດ ແມນ່ໄດເ້ພີີ່ມທະວ ີແລະ ຫມັື້ນຄງົ

ຂຶື້ນກວ່າເກົັ່າ 

ສ າລັບ ສອງປທີີີ່ຜ່ານມາຍຸດທະສາດ ໄດຖ້ ກນ າໃຊ ້ ເປັນຂອບຫນ້າວຽກໃຫຍ ່ ແລະ ໄດນ້ າເອາົກ ດຈະກ າຕ່າງໆ ຂອງການ

ໃຫ້ການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກລູກລະເບີດບ ໍ່ທັນແຕກ ມາຢູູ່ໃນເນ ື້ອໃນອັນດຽວກັນ ແລະ ໄດສ້້າງພາບລວມ 

ວ່າກ ດຈະກ າຕ່າງໆ ເຫ ົັ່ານັື້ນຈະປະຕ ບັດຫນ້າວຽກນ າກັນຄ ແນວໃດ. 

ກ່ອນຫນ້າການສ້າງຕັື້ງອງົການ NRA ແລະ ການພັດທະນາຍຸດທະສາດການໃຫກ້ານໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງ 

ຈາກລູກລະເບີດບ ໍ່ທັນແຕກ, ຫລາຍອົງການ ແມ່ນໄດເ້ຮັດການສຶກສາບົນພ ື້ນຖານຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງແຕ່ລະ

ອົງການທີີ່ີ່ກ ານົດຂ ື້ນເອງ ຫລ  ສ້າງຂຶື້ນເອງ, ມກີານຈັດຕັື້ງໃຫມທ່ີີ່ອາດຊ ້າຊ້ອນກບັໂຄງການທີີ່ມຢູີູ່ແລ້ວ. ຫນ້າວຽກ ຫລ  

ກ ດຈະກ າ ກຽ່ວກັບ ລູກລະເບີດທີີ່ຍງັບ ໍ່ທັນແຕກແຕ່ລະອັນ/ຜູ້ທີີ່ກຽ່ວຂອ້ງກັບການໃຫ້ການໂຄສະນາ ສຶກສາຄວາມ

ສ່ຽງຈາກລູກລະເບີດບ ໍ່ທັນແຕກແມ່ນໄດສ້້າງຜົນປະໂຫຍດຢູ່າງເປັນຫ ວງຫ າຍ ແລະ ສ້າງຄວາມອຸ ດົມສົມບູນໃຫກ້ັບຕົວເອງ 

ເຊ ີ່ງໃນດ້ານຫນຶີ່ງມັນໄດອ້າດເປັນການຊ່ີ່ວຍໃຫເ້ຂົາເຈົື້າເຮັດໃນສ ີ່ງທີີ່ເຂົາເຈົື້າຄ ດວາ່ດີທີີ່ສຸດ, ແຕ່ໃນອີກດ້ານຫນຶີ່ງ, ມັນສ້າງ

ບັນຫາໃຫ້ມຄີວາມບ ໍ່ສອດຄ່ອງ ຫລ  ບ ໍ່ປະສົມປະສານກນັໄດດີ້ເທົັ່າທີີ່ຄວນ ໃນຂະແຫນງການຂອງສຶກສາຄວາມ

ສ່ຽງຈາກລູກລະເບີດບ ໍ່ທັນແຕກ. ທັັ່ງນີື້ທັັ່ງນັື້ນ ພວກເຮົາກ ໍ່ບ ໍ່ໄດ້ໝາຍຕວາມວາ່ ຄວາມພະຍາຍາມ ຂອງເຂາົເຈົື້າເຫ ົັ່ານັື້ນບ ໍ່ໄດ້

ປະກອບສ່ວນຊ່ວຍເຫ  ອໃນການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ຢູູ່ ສປປ ລາວ, ພວກເຂາົເຈົື້າໄດປ້ະກອບສ່ວນ, ແລະ ໄດປ້ະກອບສ່ວນ

ຫລາຍ, ແຕ່ການມາຮອດ ຫລ  ການເກີດຂຶື້ນຂອງພະແນກການໃນການໃຫ້ການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມ

ສ່ຽງຈາກລູກລະເບີດບ ໍ່ທັນແຕກ ຂອງ ໃນອົງການ NRA ແລະ ຍດຸທະສາດແຫ່ງຊາດ ໃນການໃຫກ້ານໂຄສະນາສຶກສາຄວາມ

ສ່ຽງຈາກລູກລະເບີດບ ໍ່ທັນແຕກ ໄດຊ້່ວຍໃຫ ້ບັນດາອງົການຕ່າງໆ ເຮັດວຽກມີລະບຽບດີຂຶື້ນ ແລະ ສອດຄ່ອງກວາ່ເກົັ່າ ແລະ 

ສາມາດຊ່ວຍເຫລ ອຊຶີ່ງກັນແລະກນັໃນການໃຫ້ການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກລູກລະເບີດບ ໍ່ທັນແຕກໄດດີ້ຂຶື້ນກວ່າເກັ່ົາ. 
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ຍຸດທະສາດ ແຕ່ປ ີ2007-2010 ໄດກ້ ານົດ ຂະບວນການເຄ ີ່ອນໄຫວດັັ່ງກ່າວແລ້ວ, ແລະ ຫນ້າວຽກ ອາດຍັງຮັກສາໄວ້ຄ ເກົັ່າ

ໃນຍຸດທະສາດອັນໃຫມ ່ແລະ ກ ໍ່ຄວນສ ບຕ ໍ່ໃນການໃຫຄ້ວາມສ າຄນັໃນດ້ານການປະສານງານຂອງຍດຸທະສາດດັັ່ງກ່າວ. 

ປະສ ດທ ພາບ 

ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການໃນການສ າເລດັ ກ ດຈະກ າຕາ່ງໆ ໃນຍດຸທະສາດ ອາດສງູກວາ່ຊບັພະຍາກອນທີີ່ມຢີູູ່ໃນ

ປດັຈບຸນັຂອງ ອງົການ NRA 

ຂະໜາດ ແລະ ຂອບເຂດອັນກວາ້ງຂວາງຂອງກ ດຈະກ າ ເມ ີ່ອສົມທຽບກັບຊັບພະຍາກອນທີີ່ມີຢູູ່ ແມນ່ບ ໍ່ທັນດຸ່ນ ດ່ຽງກັນໄດ.້ 

ແລະ ກ ໍ່ບ ໍ່ເປັນຫນ້າແປກໃຈ ແລະ ມັນເປັນຄວາມຈ ງສ າລບັທກຸໂຄງການ ຫລ  ແຜນງານ ໂດຍບ ໍ່ຈ າເປັນເບ ີ່ງເລກີເຂົື້າໃນຂະ

ແຫນງການ. 

ເຖ ງແມ່ນວ່າ, ບັນດາກ ດຈະກ າ ທີີ່ຕ້ອງການໄດ້ເຮັດດ້ວຍຄວາມພະຍາຍາມຢູ່າງສູງ ຂອງຫລາຍອົງການເກັບກູລ້ະເບີດທີີ່ບ ໍ່ທັນ

ແຕກ, ບັນດາກະຊວງຕ່າງໆ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີີ່ກຽ່ວຂ້ອງທັງຫມົດ, ຍງັເຫ້ັນ ວ່າມັນຍງັສູງເກີນກວາ່

ຄວາມອາດສາມາດໃນປັດຈຸບັນຂອງ ອົງການ NRA ເພ ີ່ອບັນລຸເປົົ້າຫມາຍ ຕາມກ ານົດເວ ລາທີີ່ໄດ້ສະເຫນີ. ສະນັື້ນ ມັນມີ

ຄວາມຈ າເປັນທີີ່ຈະຕ້ອງພ ຈາລະນາຢູ່າງຮອບຄອບ ການຍຸດຕ ແຜນວຽກຈ ານວນຫນຶີ່ງ, ຍຸດທະສາດ ຄວນສະທ້ອນໃຫເ້ຫັນ 

ເຖີີ່ງການປະຕ ບັດງານຕົວຈ ງ ຢູູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ສາມາດວາງບລູ ມະສ ດຂອບເຂດຂອງແຕ່ລະວຽກງານ ໂດຍກ ານົດເວລາ

ປະຕ ບັດໃຫເ້ຫມາະສົມສອດຄ່ອງກວ່າເກົັ່າ. 

 

ຄວາມມຸງ້ຫວງັຈາກບນັດາປະເທດຜູໃ້ຫກ້ານຊວ່ຍເຫລ ອຄວນດ າເນນີຢູ່າງຫາ້ວຫນັຕ ໍ່ວຽກງານນີື້ 

ອົງການ ຢູນ ເຊັບ (UNICEF) ແມ່ນກະດູກສັນຫລັງໃນການສະຫນັບສະຫນູນ ໃນການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມ

ສ່ຽງຈາກລູກລະເບີດບ ໍ່ທັນແຕກ ແກ່ອົງການ NRA. ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຈະເພີ່ີມທ ນຮອນເຂົື້າຕ ີ່ມໃນງບົປະ ມານແຫ່ງ

ຊາດ (ແຕ່ເປີເຊັນທີີ່ຈະສົັ່ງໃຫກ້ານມີເທົັ່າໃດ ຍງັບ ໍ່ທັນຮູແ້ຈ້ງ), ແຕ່ພະແນກການໃຫ້ການໂຄສະນາສຶກສາ ຄວາມ

ສ່ຽງຈາກລູກລະເບີດບ ໍ່ທັນແຕກຂອງອົງການ NRA  ຈະຍັງຮັບໃຊໃ້ນການຂະຫຍາຍວຽກງານນີື້ແກ່ ສປປ ລາວ. ການເພີີ່ມ

ຂ ື້ນຂອງການເຂົື້າເຖ ງກອງທ ນ Trust Fund ຂອງອົງການ UNDP/UNICEF, ການເຂົື້າຮ່ວມຂອງກະຊວງກ ລາຂອງອົດ

ສະເຕເລຍ (ພະລງັແນວຄ ດ ຂອງ ບານເຕະ(Spirit of Soccer)) ແລະ ແຜນການສ າລບັສະເຫນີວັດຖປຸະສົງລວມ 

ຂອງສົນທ ສັນຍາວ່າດ້ວຍລູກລະເບີດ ຂອງກອງປະຊຸມຄັື້ງທີີ່1 ຂອງລັດພາຄ ີ (CCM MSP) ແມນ່ບາດກ້າວທ າອ ດໃນການ

ໄປສູ່ທ ດທາງດັັ່ງກາ່ວ. 

ກນົໄກການປະສານງານ ແລະ ການກວດກາຄວາມບກົພອ່ງຄວນໄດຮ້ບັການປບັປງຸໃຫເ້ຂັື້ມແຂງຂ ື້ນເຕ ີ່ມ 

ອົງການ NRA ໄດເ້ພີ່ີມທັງກົນໄກສະເພາະ ແລະ ທັງໃນລະດັບຊາດ ໃນການປະສານງານ ໂຄງການຢູູ່ ສປປ ລາວ (ທີມງານ

ເຕັກນ ກ ໃນການໃຫ້ການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກລູກລະເບີດບ ໍ່ທັນແຕກ ແລະ ການລາຍງານປະຈ າສອງເດ ອນແມ່ນ

ແມ່ແບບທີີ່ດີ). ແຕ່ເຖ ງຈະມີຄວາມກ້າວຫນ້າຫລາຍຢູ່າງກ ໍ່ຕາມ, ມນັກ ໍ່ຍັງມຊີອ່ງວາ່ງໃນ ຂັື້ນແຂວງ ແລະ ໃນຂັື້ນເມ ອງ, ແລະ 

ຍັງມີບາງອົງການຈັດຕັື້ງ ທີີ່ຍງັເຮັດວຽກໂດດດ່ຽວຕ່າງຫາກຢູູ່. 

ອົງການ NRA ມີແຜນການທີີ່ຈະສ້າງຫ້ອງການຢູູ່ໃນຂັື້ນແຂວງ ແລະ ຂັື້ນເມ ອງ ກ ໍ່ຄ ພັດທະນາເຂດຈຸດສຸມຈ ານວນຫນຶີ່ງຢູູ່ຂັື້ນ

ບ້ານ ແລະ ອັນນີື້ຈະຊ່ວຍຫລຸດຜ່ອນຊ່ອງວາ່ງ ແລະ ຄວາມແຕກຕ່າງໃນຂອດການປະສານງານໃນຂັື້ນແຂວງ ແລະ ເມ ອງລົງ
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ໄດຢູ້່າງມປີະສ ດທ ພາບ. ເຊີີ່ງມັນຈະຊ່ວຍອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການເປັນຜູ້ປະສານງານໂຄງການໃນລະດັບຊາດ, ເຊ ີ່ງມັນ

ຮຽກຮ້ອງໃຫມ້:ີ 

• ການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນຢູ່າງມປີະສ ດທ ພາບ ໃຫແ້ກ່ການໃຫໂ້ຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກລູກລະ 

ເບີດບ ໍ່ທັນແຕກ ບົນພ ື້ນຖານ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທີີ່ໄດຮ້ັບການປະເມີນຜົນຕາມວັດຖປຸະສົງແລ້ວ. 

• ຮັບປະກັນຄຸນະພາບທີີ່ດີຢ້ຽມ ໃນການເຂົື້າຮ່ວມວຽກງານໂດຍຜ່ານການຕ ດຕາມກວດກາ ທັງກ ດຈະກ າ ໃນລະດັບ

ການຫັນປູ່ຽນທາງດ້ານພຶດຕ ກ າ ຫລ  ສະພາບແວດລ້ອມ. 

• ແບ່ງປັນຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານຮ່ວມກັນ ໃນວຽກງານບລູ ມະສ ດ, ກ ດຈະກ າທີີ່ພວມເຮັດໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ທ ດທາງ

ແຜນການໃນຕ ໍ່ຫນ້າ; ແລະ 

• ຫລີກລຽ່ງຄວາມສ່ຽງໃນການມໂີຄງການຊ າ້ຊ້ອນກັນ ຫລ ໄປໃນທ ດທາງທີີ່ກງົກັນຂ້າມກັນ ພາຍໃນ ຫລ ຂາ້ມ

ແຂວງ ແລະ ລະຫວາ່ງ ອງົການຕ່າງໆ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

 

ໃນຕ ໍ່ຫນາ້ຄວນເອາົໃຈໃສປ່ບັປງຸຂ ໍ້ມນູ  ແລະ ກນົໄກການວ ໄຈ ຂ ໍ້ມນູດັັ່ງກາ່ວໃຫແ້ທດເຫມາະກວາ່ເກົັ່າ 

ຫນ່ວຍງານຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງອງົການ NRA ໄດເ້ຮັດການປກົປັກຮັກສາ ຂ ໍ້ມູນພ ື້ນຖານລະດັບຊາດ ໂດຍນ າໃຊຊ້ອບ

ແວລຸ້ນໃໝລ່າ່ສຸດຂອງລະບົບການບ ລ ຫານຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບ ລູກລະເບີດ (IMSMA) ເຊ ີ່ງເຕັມໄປດ້ວຍບົດລາຍງານ

ປະຫວັດສາດ (ຂອງລູກລະເບີດ) ແລະ ນ າໄປຮອດບົດລາຍງານປດັຈຸບັນ ຂອງອງົການທີີ່ເຮັດວຽກ ກ່ຽວກັບ ການເກັບກູລ້ະ

ເບີດທີີ່ບ ໍ່ທັນແຕກ. ແຕ່ເຖ ງຢູ່າງໃດກ ດີ, ໃນການປະເມີນຜົນກົນໄກຕ່າງໆ ແລະ ກະແສໄຫລວຽນຂອງຂ ໍ້ມູນໃນ ສປປ ລາວ, 

ທີມງານປະເມີນຜົນເຫັນວ່າ, ຂ ໍ້ມູນທີີ່ໃຫແ້ມ່ນຫລວງຫລາຍ ແລະ ກ ໍ່ມາຈາກຫລາຍອົງການຈັດຕັື້ງ, ຕົວແທນຂອງອ ານາດ

ການປົກຄອງຂັື້ນບ້ານ, ຂັື້ນເມ ອງ ແລະ ຂັື້ນແຂວງ, ທັງຫມົດເຫລົັ່ານັື້ນ ຍັງບ ໍ່ທັນໄດເ້ອົາເຂົື້າມາເປັນອນັດຽວກັນຫລ ບ່ອນດຽວ

ກັນເພ ີ່ອເຮັດການບັນທ ກໄວ ້ຫລ  ເຮັດການວ ໄຈຂ ໍ້ມູນດັັ່ງກາ່ວເທ ີ່ອ.  ໄປພ້ອມກັນນັື້ນ, ຊະນ ດຂອງຂ ໍ້ມູນທີີ່ໄດຮ້ັບສະສົມ, 

ແບບຟອມໃນການເອົາຂ ໍ້ມູນ (ບ ໍ່ວ່າຈະແມ່ນປາກເປົົ່າ, ຂຽນ ຫລ  ມແີບບຟອມສະເພາະ ແລະ ອຶີ່ນໆ) ຍັງບ ໍ່ທັນເຂົື້າຮ່ອງ

ເຂົື້າຮອຍກັນໄດດີ້ເທ ີ່ອ. 

ມັນປາກົດວ່າ ອງົການຈັດຕັື້ງຕ້ອງການເກັບກ າຂ ໍ້ມູນ ເພ ີ່ອວັດຖປຸະສົງ ແລະ ຮັບໃຊກ້ານປະຕ ບັດງານວຽກງານຂອງເຂາົເຈົື້າ

ເອງ,  ແຕ່ມັນກ ໍ່ບ ໍ່ສາມາດເປັນກນົໄກເຂັື້ມແຂງພຽງພ  ທີີ່ຂະຮັບປະກັນວ່າເຂົາເຈົື້າລາຍງານໃຫ ້ ອງົ ການ NRA ໃນແບບ

ຟອມອັນດຽວກັນ ແລະ ເຮັດຢູ່າງເປັນປະຈ າ. ເຊີີ່ງບັນຫານີື້ ມັນມອີ ດທ ພົນ ແລະ ບົດບາດຫລາຍຕ ໍ່ກບັ: 

ການປະສານງານ 

ການເກັບກ າ, ການວ ເຄາະວ ໄຈຢູ່າງເປັນປກົກະຕ  ແລະ ການເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ ແມ່ນເຄ ີ່ອງມ ທີີ່ຊົງພະລັງ ບ ໍ່ພຽງແຕ່ຢູູ່ພາຍ

ໃນຂະແຫນງໂຄສະນາສຶກສາ ຄວາມສ່ຽງຈາກລູກລະເບີດບ ໍ່ທັນແຕກເທົັ່ານັື້ນ, ແຕ່ມັນຍັງແມ່ນເພ ີ່ອຂະແຫນງທົັ່ວໄປອ ີ່ນໆ 

ອ ກນ າ. ຍອ້ນຂ ໍ້ມູນທີີ່ເກັບກ າໄດຈ້າກພາກສ່ວນອ ີ່ນໆໃດໜ ີ່ງນັື້ນ ແມ່ນມັນຍັງບ ໍ່ທັນໄດແ້ບ່ງປັນຢູ່າງເຕັມສ່ວນ ເຖ ງວ່າຈະໄດມ້ີ

ການແລກປູ່ຽນຂ ໍ້ມູນຈ ານວນຫນຶີ່ງແລ້ວກ ໍ່ຕາມ, ດັັ່ງນັື້ນ ຂະແໜງການຂອງ ຍຸດທະສາດການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມ

ສ່ຽງຈາກລູກລະເບີດບ ໍ່ທັນແຕກ ແມ່ນຈະສາມາດຮັບປະກັນຂ ໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ຜູ້ເຄາະຮາ້ຍ, ພຶດຕ ກ າຂອງຄວາມສ່ຽງ, ການຕ ດ



7 
 

ຕ ໍ່ ແລະ ລູກລະເບີດທີີ່ໄດຖ້ ກທ າລາຍ ຫລ  ທົັ່ງນາທີີ່ໄດຮ້ັບການເກັບກູ້ລະເບີດແລ້ວໃຫ້ພາກສ່ວນອ ີ່ນໆຢູູ່ພາຍໃນຂະແຫນງການ

ເກັບກູລ້ະເບີດທີີ່ບ ໍ່ທັນແຕກໄດ້ເປນັຢູ່າງດີ. 

ການຕ ດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົ 

ການຕ ດຕາມກວດກາ ແລະ ການປະເມີນຜົນ ຈະສາມາດເກີດຂຶື້ນຈ ງໄດ ້ ຫາກມີກະແສຂ ໍ້ມູນໃນປັດຈຸບັນ, ທີີ່ມີສະຖຽນລະ

ພາບ ແລະ ສອດຄ່ອງ. ການຕີລາຄາປະເມີນຜົນທາງດ້ານປະລ ມານ ແມ່ນສາມາດເຮັດໄດດ້້ວຍຂ ໍ້ມູນພ ື້ນຖານ, ແຕ່ຜົນໄດຮ້ັບ

ທີີ່ແທ້ຈ ງທາງດ້ານຄຸນນະພາບ ຮຽກຮ້ອງໃຫມ້ ີ ຈຸດປະຫວັດສາດ ເພ ີ່ອເປັນບ່ອນອາ້ງອີງ ແລະ ຂ ໍ້ມນູທີີ່ສ າຄັນເປັນຊຸດຕ ໍ່ເນ ີ່ອງ

ກັນ ເພ ີ່ອຄວາມມປີະສ ດທ ພາບ1. 

ການກ ານດົຕວົຊີື້ວດັ 

ເຊ ີ່ອມໂຍງກັບຂະບວນການຕ ດຕາມກວດກາ ແລະ ການຕີລາຄາປະເມີນຜົນ, ການຕັື້ງຄ່າຕົວຊີື້ວັດ ທີີ່ເຊ ີ່ອຖ ໄດ ້ ຍັງຕ້ອງມີ 

ຄວາມສອດຄອ່ງ ແລະ ຄວາມສະຫມ ່າສະເຫມີຂອງຂ ໍ້ມູນ. 

ການກ ານດົບລູ ມະສ ດທາງດາ້ນພມູສາດ ແລະເປົົ້າຫມາຍ 

ຂ ໍ້ມູນລາ່ສຸດຂອງອຸບັດເຫດ ແລະ ພຶດຕ ກ າເຮັດໃຫມ້ີຄວາມສ່ຽງ ທີີ່ເຮັດໃຫເ້ກີດອຸບັດເຫດ ຈະຊ່ວຍໃຫພ້ວກເຮົາກ ານົດໄດ້

ເປັນອັນສະເພາະຂອງກຸ່ມຄົນທີີ່ມຄີວາມສ່ຽງ ແລະ ພ້ອມກັບຂົງເຂດພູມສາດໃນລະດັບອັນແນ່ນອນ. 

ນີື້ຫມາຍເຖ ງການລະບ ຸ ແລະ ການລາຍງານວາ່ ຊມຸຊົນ ຈັດການແນວໃດກັບຄວາມສ່ຽງ ແລະ ພົວພັນແນວໃດກັບໂຄງການ

ເກັບກູລູ້ກລະເບີດທີີ່ຍງັບ ໍ່ທັນແຕກ, ນັບທາງສາຍການຈັດຕັື້ງທີີ່ບ ໍ່ເປນັທາງການ, ກ ດຈະການ ເກບັກູລ້ະເບີດທີີ່ບ ໍ່ທັນແຕກ ໃນ

ຂັື້ນບ້ານ ແລະ ການເກັບເສດເຫ ັກ, ກ ໍ່ຄ ປັດໄຈທີີ່ໄດຮ້ັບການຊຸກຍູ້ພາຍນອກ. 

ອົງການຈັດຕັື້ງໃນປັດຈຸບັນມຂີົງເຂດ ການປະຕ ບັດຫນ້າວຽກ ໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກລູກລະເບີດບ ໍ່ທັນ 

ແຕກທີີ່ປາກົດບົນພຶື້ນຖານ ການນ າໃຊ້ຊັບສ ນ ຂອງໂຄງການເກັບກູລ້ະເບີດ ຫລ  ໂຄງການພາຍໃນອຶີ່ນໆນ າອີກ. ຍ້ອນວ່າ 

ສປປ ລາວ ໄດ້ຖ ກຫວ່ານດ້ວຍລກູລະເບີດຢູ່າງຫນັກຫນ່ວງ, ວ ທີການນີື້ ຍັງຈະຕ້ອງໄດບ້ັນລຸເຖ ງ ຂງົເຂດ ທີີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ 

ແລະ ປະຊາຊົນທີີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ. ແຕ່ແນວໃດກ ໍ່ຕາມ,ໃນເມ ີ່ອຈ ານວນເນ ື້ອທີີ່ ຫາກໄດຮ້ັບການເຂົື້າເຖີງ ໄພອັນຕະລາຍກ ໍ່ຈະ

ຫລຸດຫນ້ອຍຖອຍລົງ, ຂົງເຂດຂອງບລູ ມະສ ດ ຂອງການໃຫໂ້ຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກລູກລະເບີດບ ໍ່ທັນແຕກ ອາດຈະບ ໍ່

ຈ າເປັນຕ້ອງຄ ກັນກັບຂອງການເກບັກູລ້ະເບີດ. 

ການລາຍງານອປຸະຕ ເຫດ ແລະ ການຕ ດຕາມ 

ພະແນກໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລ ອແກຜູ້່ເຄາະຮ້າຍ ຢູູ່ອົງການ NRA ໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່າງເອາົໃຈໃສ່ ໃນການວ ໄຈ ປະຫວັດ /ຂ ໍ້ມູນ 

ກ່ຽວກັບ ອປຸະຕ ເຫດ ໃນການສ າຫລວດແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກບັ ຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຂອງລູກລະເບີດທີີ່ຍງັບ ໍ່ທັນແຕກ, ໄລຍະທີີ່ I 
ແລະ ພວມສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງ ຂອງຂະບວນການເພ ີ່ອດ າເນີນງານເກັບກ າຂ ໍ້ມູນໄລຍະ II, ເຊ ີ່ງເອີື້ນວ່າ ລະບົບຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ 

ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຄົນລາວ(LVIS). 

ແຕ່ແນວໃດກ ໍ່ຕາມ ການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກລູກລະເບີດບ ໍ່ທັນແຕກຍັງຕ້ອງຮັບພາລະຫນ້າທີີ່ ໃນການເກັບກ າ 

ແລະ ຂະບວນການວ ໄຈ ເພ ີ່ອຮັບປະກັນວ່າ ຂ ໍ້ມູນທີີ່ໄດມ້າສາມາດນ າໃຊເ້ຂົື້າເປັນຂ ໍ້ມູນໃນຂະບວນການ ວາງແຜນ/ແບ່ງວຽກ

 
1 In late 2008 the NRA developed a Monitoring Framework for RE activities that addresses process, tools and indicators. See Annex 6, NRE 
MRE Monitoring Framework. 
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ງານໃຫມ.່ ການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກລູກລະເບດີບ ໍ່ທັນແຕກ ຍັງມີພາລະບົດບາດ ສ າຄັນ 

ໃນການສ າຫລວດ/ຕ ດຕາມ ຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ກ ໍ່ຄ ຕ ດຕາມຄວາມຮຽກຮອ້ງຕ້ອງການຂອງເຂົາເຈົື້າ. 

ຄວາມຕອ້ງໃນການເກບັກູລ້ະເບດີ ແລະ ເວລາເພ ີ່ອຕອບສະຫນອງ 

ຂະບວນການ ສ າລັບ ຊຸມຊົນທອ້ງຖ ີ່ນ ເພ ີ່ອລາຍງານໃນເວລາທີີ່ເຂົາເຈົື້າພົບເຫັນສ ີ່ງທີີ່ອາດເປັນລະເບີດ ທີີ່ຍງັບ ໍ່ ທັນແຕກ 

ຍັງມີຄວາມແຕກຕາ່ງກັນ ລະຫວາ່ງ ແຂວງ, ລະຫວາ່ງ ບັນດາອງົການຂັດຕັື້ງຕ່າງໆ. ນີື້ແມ່ນ ການປະຕີ ບັດງານອີກອັນຫນຶີ່ງ 

ທີີ່ມີຄວາມສ າຄັນຫລາຍ ເນ ີ່ອງຈາກວ່າ ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດດ້ານຂ ໍ້ມູນ ຂາ່ວສານທີີ່ມ ີ ໂຄງສ້າງຄົບຖ້ວນ ແລະ 

ມີກະແສໄຫລວຽນຂອງຂ ໍ້ມູນ. ໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກລກູລະເບີດບ ໍ່ທັນແຕກ ມີບົດບາດສ າຄັນ 

ໃນການເປັນຕ່ອງໂສ້ລາຍງານຂ ໍ້ມນູ ແລະ ຊ່ວຍຮັບປະກັນເວລາໃນການເກັບກູລ້ະເບີດ. 

 

 

ການວ ໄຈຄວາມຕອ້ງການ ໃນການພດັທະນາ ຄວາມສາມາດ ຂອງການໂຄສະນາສກຶສາຄວາມສຽ່ງຈາກລກູລະ 

ເບດີທີີ່ບ ໍ່ທນັແຕກຂອງ ອງົການ NRA ຍງັເປນັເນ ື້ອໃນບລູ ມະສ ດ 

ພະແນກ ໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກລູກລະເບີດບ ໍ່ທັນແຕກ ຂອງອົງການ NRA ໄດ້ຢູ່າງຜ່ານເສັື້ນທາງອັນ ຍາວໄກ 

ໃນເວລາອັນສັື້ນ. ໂດຍເລີີ່ມການປະຕ ບັດງານ ໃນປ ີ 2006, ເຊີີ່ງໄດ້ຮັບຜ ດຊອບ ໃນການເປັນຜູ້ຊີື້ນ າ ແລະ 

ເປັນຊັບພະຍາກອນທີີ່ຂາດບ ໍ່ໄດ້. ແລະ ເນ ີ່ອງຈາກວາ່ພະແນກດັັ່ງກ່າວນີື້ ພວມມີການສ ບຕ ໍ່ຂະຫຍາຍຕົວ,  

ມັນບ ໍ່ພຽງແຕ່ຕ້ອງການທັກສະສະເພາະສ າລັບຕົວມັນເອງ ເພ ີ່ອເຮັດຫລ້ອນຫນ້າທີີ່ ທີີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ, ແຕ່ຍັງ 

ຕ້ອງພັດທະນາຄວາມສາມາດຂອງຄູ່ຮ່ວມງານຂອງມັນເຊັັ່ນດຽວກັນ, ໂດຍສະເພາະ ບັນດາຜູ້ທີີ່ຢູູ່ ໃນຂັື້ນແຂວງ ແລະ 

ຂັື້ນເມ ອງ. 

ການວ ໄຈ ຄວາມຕ້ອງການ ໃນການພັດທະນາຄວາມສາມາດ ຍງັແມ່ນບາດກ້າວພຶື້ນຖານ ເພ ີ່ອສ້າງຄວາມ 

ອາດສາມາດທີີ່ມີຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ແລະ ບາດກ້າວສະເພາະເພ ີ່ອບັນລຸຄວາມສາມາດດັັ່ງກ່າວ (ໂດຍຜ່ານ 

ການເຝິກອົບຮົມ, ການຊ່ວຍເຫລ ອທາງດ້ານວ ຊາການ, ການຕ ດຕາມກວດກາ ແລະ ກ ດຈະກ າສ້າງຄວາມສາ ມາດອ ີ່ນໆ). 

ທັງຫມົດນີື້ ແມ່ນເພ ີ່ອສ້າງ/ພັດທະນາຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມເຊ ີ່ອຫມັື້ນ ຂອງພະນັກງານທີີ່ເປັນ 

ຄູ່ຮ່ວມງານຢູູ່ທ້ອງຖ ີ່ນໃນດ້ານເຕັກນ ກ ແລະ ວ ທີການທີີ່ເປັນທີີ່ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ຂອງການບ ລ ຫານແບບກວມ 

ລວມຂອງໂຄງການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກລູກລະເບີດບ ໍ່ທັນແຕກ ຂອງລະເບີດທີີ່ຍັງບ ໍ່ທັນແຕກ. ເຊີີ່ງຂງົ 

ເຂດທີີ່ຄວນສຸມໃສ່ມີດັັ່ງນີື້: 

• ການເກັບກ າຂ ໍ້ມູນ ແລະ ການວ ໄຈ 

• ການຕ ດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ 

• ການເຝິກອົບຮົບຄູເຝິກ 

• ການຮຽກຮອ້ງການປະກອບສ່ວນທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນ 
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ແຜນການລະອຽດ, ໃນໄລຍະຍາວ, ແຜນການເຂົື້າຮວ່ມປະສານງານ ລະຫວາ່ງ ອງົການ NRA ແລະ ຂະແຫນງ 

ການເກບັກູລ້ະເບດີ ຄວນໄດຮ້ບັການພດັທະນາ ແລະ ສາ້ງຂຶື້ນ. ແລະ ນີື້ກ ໍ່ຕອ້ງໄດນ້ບັເຂົື້າ ແຜນການສະເພາະ ສ າລບັ 

ການໂຄສະນາສກຶສາຄວາມສຽ່ງຈາກລກູລະເບດີບ ໍ່ທນັແຕກ ເຊີີ່ງສະທອ້ນເຖ ງ: 

ໄພອນັຕະລາຍຮາ້ຍແຮງ ຂອງລກູລະເບດີທີີ່ບ ໍ່ທນັແຕກ 

ຄ ດັັ່ງທີີ່ຮັບຮູ້ກັນດີວາ່ ບັນດາລກູລະເບີດທີີ່ຍງັບ ໍ່ທັນແຕກ ຍັງຈະສ ບຕ ໍ່ເປັນອຸປະສັກ ແລະ ເປັນບັນຫາໃນໄລຍະ ຍາວ, ດັັ່ງນັື້ນ 

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັື້ງໃນລະດັບຊາດ ເພ ີ່ອແກ້ໄຂວຽກງານດັັ່ງກ່າວ ຄວນມີຄວາມຍ ນຍົງ, ມີຄວາມ ເຂັື້ມແຂງດີ ແລະ 

ສາມາດປັບປູ່ຽນວທີີການຂອງເຂົາເຈົື້າເອງຫາກມີຄວາມຕ້ອງໃນການປູ່ຽນໄປໃດໜ ີ່ງ. 

ພ ດຕ ກ າທີີ່ມຄີວາມສຽ່ງ ຫ າກຫລາຍຮບູແບບ ແລະ ກຸມ່ເປົົ້າຫມາຍ 

ກ ໍ່ຄ ທີີ່ໄດ້ສະເຫນີມາ ວາ່ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນມີຫລາຍຮູບແບບ ແລະ ພຶດຕ ກຂອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ມີກຸມ່ເປົົ້າ 

ຫມາຍທີີ່ແຕກຕ່າງກັນຫລາຍ (ຕົວຢູ່າງ, ຜູ້ຊາຍ, ແມ່ຍ ງ, ເດັກນ້ອຍ, ກຸ່ມທີີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານພາສາ ແລະ ເຜົັ່າພັນ, 

ເດັກນ້ອຍທີີ່ບ ໍ່ໄດ້ເຂົື້າໂຮງຮຽນ, ໄວໝຸ່້ມ, ແລະອຶີ່ນໆ). ມັນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຢູ່າງຫລວງຫລາຍດ້ານ ວ ທີການ ແລະ 

ກົນໄກທີີ່ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ເພ ີ່ອໃຫໂ້ຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກລູກລະເບີດບ ໍ່ທັນແຕກທີີ່ ເຫມາະສົມ. ດັັ່ງນັື້ນ, 

ບ ໍ່ມີອງົການຈັດຕັື້ງໃດ ທີີ່ສາມາດປະຕ ບັດງານໄດ້ຫ າກຫລາຍ, ເຂົາເຈົື້າ ພຽງແຕ່ປະຕີບັດງານ ໃນສ່ວນຫນ້ອຍຫນຶີ່ງ 

ຂອງຂະບວນການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກລູກລະເບີດບ ໍ່ທັນແຕກ. ອັນນີື້ ບາງເທ ີ່ອ ກ ໍ່ແມ່ນການສະເຫນີ ພາບໃຫຍ ່

ຂອງການພັດທະນາຄວາມສາມາດ ໃນແບບທີີ່ງ່າຍດາຍ ແລະ ຄວາມທ້າທາຍ ໃນການເຂົື້າຮ່ວມປະສານງານກັນ ສ າລບັ 

ໂຄງການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກລູກລະເບີດບ ໍ່ທັນແຕກທີີ່ມ ີຈຸດສຸມໃນລະດັບຊາດ. 

ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການ ສ າລບັ ການມຄີູຮ່ວ່ມງານທີີ່ຫ າກຫລາຍ 

ນີື້ແມ່ນຄວາມບ ໍ່ເຂົື້າໃຈທາງດ້ານມະໂນພາບ (ເຊ ີ່ງບ ໍ່ພຽງສະເພາະແຕ່ ສປປ ລາວ) ວາ່ ກະຊວງສຶກສາທ ການ ຈະ 

ແມ່ນຫົວເຮ ອທີີ່ເຮັດວຽກ ສ າລັບ ໂຄງການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກລູກລະເບີດບ ໍ່ທັນແຕກ. ກະຊວງສຶກສາ 

ພັດໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ ວຽກງານໃຫ້ເຮັດສະເພາະແຕ່ກັບເດັກທີີ່ຢູໃນໄວຮຽນເທົັ່ານັື້ນ (ໃນກ ລະນີຂອງສປປ ລາວ 

ຈະມີພຽງແຕ່ໂຮງຮຽນປະຖົມເທົັ່ານັື້ນ ແລະ ພວມມີການເຈລະຈາຈະເອົາເຂົື້າໃນຫລັກສູດມັດທະຍົມຕົື້ນ).2 ໄປ ພ້ອມກັນນັື້ນ, 

ກະຊວງສຶກສາກ ໍ່ນ າໃຊ້ເຕັກນີກ ແລະ ວ ທີວ ການທາງດ້ານການສຶກສາທີີ່ເຫມາະສົມ ສ າລັບ ພາສາ, ວ ທະຍາສາດ ແລະ 

ການຝຶກອົບຮົມອ ີ່ນໆ ທີີ່ໃກ້ຄຽງກັນ, ແຕ່ເວົື້າລວມ ມັນຍັງບ ໍ່ທັນມີຄວາມສາມາດພຽງພ ທີີ່ຈະ ປະສານການສຶກສາ 

ກັບໂຄງການພັດທະນາ/ຊອກຫາແຫລ່ງລາຍຮັບ. 

ຕົວຢູ່າງ, ຫາກໂຄງການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກລກູລະເບີດບ ໍ່ທັນແຕກ ເຂົື້ານອນໃນວຽກງານປົກກະຕ  

ຂອງກະຊວງສຶກສາທ ການ ອນັນີື້ມັນກ ໍ່ເປັນການດີ ໃນການເຕ ອນສະຕີໃຫ້ມີຄວາມລະມັດລະວັງ ຂອງກຸມ່ຄົນທີີ່ 

ແມ່ນເດັກນ້ອຍໄວຮຽນໃນຊັື້ນປະຖົມສຶກສາທີີ່ເຂົື້າໂຮງຮຽນ (ແລະ ນີື້ມັນກ ໍ່ແມ່ນຄວາມຈ າເປນັທີີ່ເດັກ ດັັ່ງກ່າວມ ີ

ສີດຈະໄດ້ຮັບສີດທີນີື້), ແຕ່ມັນພັດປະຖ ື້ມຫລ ຖ ເບາົກຸ່ມໃນກຸ່ມຄົນຈ ານວນຫລວງຫລາຍ ທີີ່ຍັງຕົກຢູູ່ໃນພຶດຕ ກ າ 

ຂອງຄວາມສ່ຽງ. ອັນນີື້ ກ ໍ່ຈະເປັນຄວາມຈ ງເຊັັ່ນດຽວກັນວ່າຢູູ່ໃນອົງການຈັດຕັື້ງຫນຶີ່ງ ຫລ  ກະຊວງຫນຶີ່ງ. ດັັ່ງນັື້ນ, 

ບ ໍ່ວ່າກີດຈະກ າການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກລູກລະເບີດບ ໍ່ທັນແຕກ ເປັນກີດຈະກ າການຮ ່າຮຽນ, ການປະ 

 
2 The Lao MoE has taken on responsibility for and provides UXO awareness instruction for the primary grades. However, the 
curriculum they have developed and adopted is still supplemental and not part of the formal national curriculum. 
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ສານງານຕ ດຕ ໍ່ ລະຫວ່າງ ຊມຸຊົນ ຫລ  ສ່ວນຫນຶີ່ງ ຂອງການລ ເລີມໂຄງການພັດທະນາ/ຊອກຫາແຫລ່ງລາຍຮັບ, 

ມັນຈ າເປັນທີີ່ຈະຕ້ອງພັດທະນາຂ ໍ້ຕົກລົງນ າກັນ ລະຫວ່າງ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານຕ່າງຯ ເພ ີ່ອແກ້ໄຂ ບັນຫາກຸ່ມເປົົ້າ 

ຫມາຍທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ພຶດຕ ກ າຄວາມສ່ຽງ ທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ວ ທີວ ການທີີ່ແຕກຕາ່ງກັນ.3 

ແມແ່ບບຂອງການເຂົື້າຮວ່ມ ທີີ່ຍງັເປນັພາກສວ່ນ ແລະ ຍງັຈ າກດັ 

ມັນແມ່ນຜົນກະທົບເກີດຂຶື້ນຈາກບັນຫາທີີ່ມຄີວາມສັບສົນ ແລະ ເປັນໄລຍະຍາວ, ຂະແຫນງການໃຫ້ການໂຄສະ 

ນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກລູກລະເບີດບ ໍ່ທັນແຕກຄວນກະກຽມພ ຈາລະນາເບ ີ່ງບັນຫາ ເປັນພາກສ່ວນຫນຶີ່ງ ຫລ  ຍງັມີຄວາມ

ຈ າກັດ ໃນການເຂົື້າຮ່ວມ/ຫລ  ໃນການມອບໂອນ. ມີພຽງອງົການຈັດຕັື້ງຈ ານວນຫນຶີ່ງ ຫລ  ກະຊວງຈ າ ນວນຫນຶີ່ງທີີ່ສະແດງ

ອອກເຖີີ່ງຄວາມປາດຖະຫນາ ແລະ ຄວາມສາມາດນ າເອົາການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງ ຈາກລູກລະເບີດບ ໍ່ທັນແຕກ ເຂົື້າໃນ

ຂັື້ນຕອນການປະຕ ບັດວຽກງານຂອງເຂາົເຈົື້າ ແລະ ຜ່ານຄວາມຮັບຜ ດຊອບ ຂອງອົງການ NRA ທີີ່ພະຍາຍາມຈະຍົກລະດັບ 

ໃຫເ້ພີີ່ມຂຶື້ນ, ໃນຕົວຈ ງແລ້ວ ມັນມີຄວາມຈ າກັດຫລາຍໃນສ ີ່ງທີີ່ຈະສາມາດບັນລຸໄດ.້ 

ບ ໍ່ມີ ອງົການເກັບກູລ້ະເບີດທີີ່ບ ໍ່ທນັແຕກ/ລູກມີນທີີ່ສາມາດມປີະສ ດທ ພາບເຕັມສ່ວນ ຫາກອງົການ ດັັ່ງກ່າວ ແຍກຕົວເຮັດ

ວຽກຕ່າງຫາກ. ດັັ່ງນັື້ນ, ຄ າຖາມ ກຽ່ວກັບ ການເຂົື້າຮ່ວມ ແມນ່ຕ້ອງນັບທງັ ການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລ ອ ແກ່ຜູ້ໄດຮ້ັບເຄາະ

ຮ້າຍ, ການບ ລ ຫານຂ ໍ້ມູນຂາ່ວສານ/ຖານຂ ໍ້ມູນ ແລະ ລວມທັັ່ງ ການເຮັດໃຫທ້ົັ່ງນາປອດລະເບີດ. ແລະ ບ ໍ່ວາ່ການເຂົື້າຮ່ວມຈະ

ມີແມ່ແບບເປັນຮູບແນວໃດ ສ າລບັ ໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກລູກລະເບີດບ ໍ່ທັນ ແຕກ, ມັນຕ້ອງໄດຖ້ ເປັນສ າຄັນ, ມີ

ເວລາທີີ່ເຫມາະສົມ ແລະ ຈັດຕັື້ງປະຕີບັດເປັນພາກສ່ວນຫນຶີ່ງຂອງແຜນການກວມລວມ ຂອງການເຂົື້າຮ່ວມຂອງ NRA. 

ການເຝກິອບົຮມົ ແລະ ການສະຫນບັສະຫນນູທາງດາ້ນເຕກັນ ກວ ຊາການແກ ່ຄູຮ່ວ່ມງານຢູູ່ທອ້ງຖ ີ່ນ 

ຄ ໄດກ້່າວມາແລ້ວນັື້ນ, ພາຍໃຕຫົ້ວຂ ໍ້ ການວ ໄຈຄວາມຕ້ອງການດ້ານການພັດທະນາຄວາມສາມາດ, ກ ານົດການ 

ພັດທະນາທັກສະທີີ່ຈ າເປັນໃຫແ້ກຄູ່ຮ່່ວມງານ ແມ່ນເປັນທັງພາລະບດົບາດທີີ່ມຄີວາມສ າຄັນ ແລະ ເປນັທັງສ ີ່ງທ້າທາຍ ສ າລບັ 

ອົງການ NRA. ແຜນການໃດຫນຶີ່ງໃນການເຂົື້າຮ່ວມກັບການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກລູກລະ ເບີດບ ໍ່ທັນແຕກ ແມ່ນ

ຕ້ອງໃຫຕ້ ດແຫນ້ນກັບແຜນການ ພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດ. ແລະ ນີື້ກ ໍ່ແມ່ນຖ ກກັບແຜນການຂອງ ອງົການ NRA ທີີ່ຈະ

ສ້າງ ຫ້ອງການຢູູ່ຂັື້ນແຂວງ ແລະ ຂັື້ນເມ ອງ, ກ ໍ່ຄ ບາງຈຸດສຸມໃນຂັື້ນບ້ານ ຈະເປັນການຊ່ວຍເຫລ ອ ໃຫແ້ກ່ຂະບວນການໃນ

ການເຂົື້າຮ່ວມກວາ້ງຂວາງອອກເຕຶີ່ມ. 

ຊບັພະຍາກອນ 

ການນ າສະເຫນີ ຊັບພະຍາກອນ ຂອງການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງ ຈາກລູກລະເບີດບ ໍ່ທັນແຕກ ແບບກວມລວມ ແມ່ນມີ

ຄວາມສ າຄັນຢູ່າງໃຫຍຫ່ລວງ ເພາະການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກລູກລະເບີດບ ໍ່ທັນແຕກ ຈະຕ້ອງໄດເ້ຮັດໃນຮູບໃດຮູບ

ຫນຶີ່ງ ແລະ ໃນສະຖານທີີ່ໃດຫນຶີ່ງ ຫລ  ໃນສະຖານທີີ່ອຶີ່ນໆ ເພ ີ່ອຊອກເຫັນອະນາຄົດທີີ່ເປັນໄປໄດ.້ ກະຊວງການຕ່າງໆ 

ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງທີີ່ບ ໍ່ແມ່ນລັດຖະບານ  ໄດດ້ າເນີນງານແລ້ວ ບົນພ ື້ນຖານງົບປະມານທີີ່ຈ າກັດ ແລະ ໄດ້

ນ າເອົາພັນທະຫນ້າທີີ່ການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກລູກລະເບດີ ບ ໍ່ທັນແຕກມາເພີີ່ມຕ ີ່ມ ໃສ່ຊັບພະຍາກອນທີີ່ຈ າກັດ

ແລ້ວນີື້ອີກ. ການຕົກລງົກັນ ແລະ ຄວາມຍ ນຍົງ /ການຈັດການດ້ານງົບປະມານ ແມ່ນຕ້ອງການໃຫມ້ີການບັນລຸເພ ີ່ອ

ຮັບປະກັນ ຄຸນນະພາບທີີ່ໄດລ້ະບຸໄວ.້ 

 
3 Potential partners include the Ministry of Education, Ministry of Labour and Social Welfare, Ministry of Health, Lao Red Cross, Lao 
Women’s Union and the Lao Youth Union. Ultimately however, in order to find the best long-term solution a detailed capacity 
analysis of the potential partners will need to be developed and matched against the various high-risk geographical areas and 
groups. 
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ຄ າຖາມ ການເຂົື້າຮ່ວມນ າກ ດຈະກ າ ຂອງການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກລູກລະເບີດບ ໍ່ທັນແຕກ ແມ່ນເປັນ ການເຂົື້າໃຈ

ຜ ດທີີ່ຄ ດວ່າມັນແມ່ນກ ດຈະກ າທີີ່ງ່າຍດາຍ ແລະ ມີສະເພາະໄວ້ສ າຫລັບມັນເອງ. ຄ ດັັ່ງທີີ່ກ່າວມາແລ້ວ, ການນ າເຂົື້າ 

ວຽກງານການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກລູກລະເບີດບ ໍ່ທັນແຕກ ໃນໂຄງສ້າງແຫ່ງຊາດ ແມ່ນຫນ້າທີີ່ທີີ່ສັບຊ້ອນ ແລະ 

ຫນັກຫນ່ວງກວ່າທີີ່ໄດຄ້ ດເອາົໄວຫ້ລາຍເທົັ່າ. ມນັບ ໍ່ຄ  ກັບການເກບັກູລູ້ກລະເບີດທີີ່ບ ໍ່ທັນແຕກ, ການນ າເຂົື້າ ກ ດຈະກ າການ

ໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກລກູລະເບີດບ ໍ່ທັນແຕກ ແມ່ນຮຽກຮ້ອງໃຫມ້ີການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດຂອງສະຖາບັນ

ຕ່າງໆ ທີີ່ເຂົື້າຮ່ວມຕາມຂະຫນາດ ແລະ ດັັ່ງນັື້ນ ຕ້ອງມີການວາງແຜນທີີ່ຄົບຖ້ວນ ແລະ ການຈັດຕັື້ງປະຕ ບັດຢູ່າງຮອບຄອບ. 

ທ ດທາງໃນຕ ໍ່ຫນາ້ 

ພະແນກການໃຫ້ການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກລູກລະເບີດບ ໍ່ທັນແຕກ ຂອງອົງການ NRA ໄດພັ້ດທະນາ ຊັບ

ສ ນ/ຊັບພະຍາກອນທີີ່ເຂັື້ມແຂງ ສ າລັບ ຂະແຫນງການເກັບກູ້ລະເບີດທີີ່ຍງັບ ໍ່ທັນແຕກ / ໂຄສະນາສຶກສາ ຄວາມ

ສ່ຽງຈາກລູກລະເບີດບ ໍ່ທັນແຕກ. ເຊີີ່ງໄດຮ້ັບພາລະຫນ້າທີີ່ໃນການຊີື້ນ າ ແລະ ສາມາດເປັນຕົວແທນ ທີີ່ມີຄວາມອາດສາມາດ 

ຂອງລັດຖະບານ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທ ປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໃນບັນຫາທີີ່ກຽ່ວຂອ້ງ. ມນັໄດ້ມາຮອດຂອບເຂດທີີ່

ກວ້າງຂວາງ ໂດຍຜ່ານການພັດທະນາ ແລະ ນ າໃຊຍຸ້ດທະສາດປັດຈຸບັນ. 

ບັນດາອົງການຕ່າງໆ ທີີ່ເຮັດວຽກ ກຽ່ວກບັ ການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກລູກລະເບີດບ ໍ່ທັນແຕກໄດໃ້ຫ້ການ

ສະຫນັບສະຫນູນ ພະແນກການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກລກູລະເບີດບ ໍ່ທັນແຕກ ຂອງອົງການ NRA  ແລະ ໃນ

ປັດຈຸບັນ ພະແນກດັັ່ງກ່າວ ກ ໍ່ໄດໃ້ຫ້ການຊ່ວຍເຫລ ອຕອບແທນຄ ນບັນດາອົງການດັັ່ງກາ່ວ. ທີມງານປະເມີນຜົນ ເຊ ີ່ອຫມັື້ນວາ່ 

ຍຸດທະສາດເທີ່ ອຫນ້ານີື້ ຈະສາມາດກ ານົດບັນຫາຕົວຈ ງດີກວາ່ເກົັ່າ ແລະ ຊຸກຍູ້ວທີີການແກໄ້ຂທີີ່ມປີະສ ດທ ຜົນສູງສຸດ ພາຍໃນ

ຂະບວນການທີີ່ພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ຄວາມຍ ນຍົງໃນລະ ດັບຊາດ. 


