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ສະຫລຸບຫຍ ໍ້ຜນົ ກອງປະຊຸມປກຶສາຫາລ ື
ກ່ຽວກບັການປະເມນີຄວາມຕ ໍ້ອງການຫ ງັໄພພບິດັ ແລະ ມາດຕະການໃນການຟື ໍ້ນຟູໄພພບິດັ  

ເພື່ ອກະກຽມໃສ່ກອງປະຊຸມໂຕະມນົ 
21 ພະຈກິ 2018, ຫ ປະຊຸມແຫ່ງຊາດ 

 

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ ເຮດັໜ ໍ້າທີ່ ເປນັ ຜູ ໍ້ປະສານງານໃຫ ໍ້ແກ່ລດັຖະບານ ໃນການເຮດັ ການປະ
ເມນີຄວາມຕ ໍ້ອງການຫລງັໄພພບີດັ (PDNA) ປີ 2018. ສ າລບັບາດກ ໍ້າວຕ ່ ໄປ, ຄະນະກ າມະການປໍ້ອງກນັ ແລະ ຄວບ
ຄຸມໄພພບິດັແຫ່ງຊາດ ຈະຈດັກອງປະຊຸມເພື່ ອຮບັຮອງເອາົຜນົຂອງການສກຶສາ ການປະເມນີຄວາມຕ ໍ້ອງການຫ ງັ
ໄພພບິດັ ໃນວນັທີ່  26 ພະຈກິ. ຫລງັຈາກການປກຶສາຫາລ ືໃນກອງປະຊຸມການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັວຽກງານໂຕະມນົ ໃນ
ວນັທ ີ4-5 ທນັວາ, ບດົລາຍງານ ການປະເມນີຄວາມຕ ໍ້ອງການຫ ງັໄພພບິດັ ຈະຖກືນ າສົ່ ງຫາ ຄະນະລດັຖະບານ ເພື່ ອ
ອະນຸມດັໃນເບື່ ໍ້ອງຕົ ໍ້ນ ແລະ ສົ່ ງຕ ່ ໄປຫາ ຄະນະກ າມະການແຫ່ງຊາດ ປະຈ າສະພາແຫ່ງຊາດ ເພື່ ອໃຫ ໍ້ຄະນະນ າມະການ
ຮບັຮອງ. ຄາດວ່າ ບດົລາຍງານ ການປະເມນີຄວາມຕ ໍ້ອງການຫ ງັໄພພບິດັ ຈະອອກມາໃນໄລຍະຍະ ເດອືນ ທນັວາ ປ ີ
2018, ຊຶ່ ງຄາດວ່າ ມາດຕະການໃນການຟື ໍ້ນຟູໄພພບິດັ ຈະໄດ ໍ້ຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ ໃນປ ີ 2019. ບດົນ າສະເໜ ີ ການປະ
ເມນີຄວາມຕ ໍ້ອງການຫ ງັໄພພບິດັ ສະບບັປບັປຸງ ແລະ ບາດກ ໍ້າວຕ ່ ໄປ ຕດິຂດັເປນັເອກະສານຊ ໍ້ອນທ ໍ້າຍໃສ່ໃນ ບດົງາຍ
ງານຫຍ ໍ້ສະຫລຸບຜນົກອງປະຊຸມສະບບັນີ ໍ້.  

ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ຖກືມອບໝາຍໃຫ ໍ້ນ າພາໃນການຟື ໍ້ນຟູໄພພບິດັ, ຮ່ວມກບັ ຄະນະກ າມະການຟື ໍ້ນ
ຟູໄພພບິດັແຫ່ງຊາດ, ຊຶ່ ງເປນັປະທານໂດຍ ຮອງລດັຖະມນົຕ ີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ທ່ານ ປອ ກແິກ ໍ້ວ 
ທເີຮດັໜ ໍ້າທີ່ ໃນການຊີ ໍ້ນ າໂດຍລວມ. ຊຶ່ ງ ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ ຈະຊ່ວຍຕດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ 
ເພາະມພີາລະບດົບາດຕດິພນັກນັ ເພາະມໜີ ໍ້າທີ່ ຮບັຜດິຊອບ ສ າລບັການຄຸ ໍ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພບິດັ. ກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ປະສານງານຢ່າງໄກ ໍ້ຊດິກບັ ກະຊວງການເງນິ ໃນການຄຸ ໍ້ມຄອງລາຍຈ່າຍຂອງລດັຖະບານ 
ທີ່ ກ່ຽວກບັ ຂະບວນການຟື ໍ້ນຟູ. ປະຈບຸນັນ ີບນັດາໂຄງການໄໝ ຍງັບ ່ ທນັໄດ ໍ້ເລີ່ ມ ເພື່ ອຈດັສນັທນຶ ເພື່ ອສຸມໃສ່ວຽກງານ
ຟື ໍ້ນຟູ. 

ພາຍຫລງັທີ່  ກດົໝາຍ ວ່າດ ໍ້ວຍ ການປໍ້ອງກນັ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພບິດັ ສ າເລດັ, ມນັຈະເປນັພື ໍ້ນຖານທາງດ ໍ້ານກດົໝາຍ
ໃຫ ໍ້ແກ່ການຟື ໍ້ນຟູ. ຄະນະກ າມະການທາງດ ໍ້ານເຕກັນກິ ທບົທວນກດົໝາຍ ກ ່  ໄດ ໍ້ພຈິາລະນາ ຜນົຈາກການກະກຽມການ
ປກຶສາຫາລ ືເຂົ ໍ້າໃນຂະບວນການ.     

 

ບາດກ ໍ້າວຕ ່ ໄປ ແລະ ຂ ໍ້ແນະນ າ  

ການພດັທະນາ ມາດຕະການໃນການຟື ໍ້ນຟູໄພພບິດັແຫ່ງຊາດ  

 ໂດຍການພຈິາລະນາພື ໍ້ນຖານຂອງຄວາມຕ ໍ້ອງການຂອງປະຊາຊນົຜູ ໍ້ທີ່ ໄດ ໍ້ຮບັຜນົກະທບົ, ມາດຕະການໃນການ
ຟື ໍ້ນຟູ ຄວນເປນັສິ່ ງທີ່ ສບືຕ ່  ຈາກການຊ່ວຍເຫລອືດ ໍ້ານມະນຸດສະທ າ. ຫລກັການ ຄວນປະກອບມ:ີ ການສ ໍ້າງ
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ຄນືໃໝ່ໃຫ ໍ້ດກີວ່າເກົ່ າ; ຍກົຍ ໍ້າຍຈດັສນັຄນົໃຫ ໍ້ໜ ໍ້ອຍທີ່ ສຸດ; ຕ ໍ້ອງມສ່ີວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊນົ ແລະ ນ າໃຊ ໍ້
ຄວາມຮູ ໍ້ ແລະ ທກັສະຂອງຄນົທ ໍ້ອງຖິ່ ນ; ແລະ  ພດັທະນາຄວາມອາດສາມາດ.  

 ມາດຕະການໃນການຟື ໍ້ນຟູໄພພບິດັ ຈະຕ ໍ້ອງໃຫ ໍ້ສອດຄ່ອງກບັແຜນງານແຫ່ງຊາດ. ກະຊວງແຜນການ ແລະ 
ການລງົທນຶ ຈະປກືສາຫາລກືບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງ ເພື່ ອອະທບິາຍມາດຕະການໃນການຟື ໍ້ນຟູໄພພບິດັ ແລະ 
ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າມນັຈະເຊື່ ອມສານເຂົ ໍ້າກບັແຜນ ພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ ປະຈ າປ.ີ ຄວາມ
ຕ ໍ້ອງການໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ຈະ ເຊື່ ອມສານເຂົ ໍ້າໃນ ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແຫ່ງຊາດ 
ສະບບັທີ່  9.  

 ພາລະບດົບາດຂອງພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງຕ່າງໆ ຕ ໍ້ອງໃຫ ໍ້ຈະແຈ ໍ້ງ, ລວມມ ີ ລດັຖະບານ, ຄຸ່ຮ່ວມພດັທະນາ, 
ພາກເອກະຊນົ ແລະ ອງົການຈດັຕັ ໍ້ງມະຫາຊນົ. ຄວາມຈະແຈ ໍ້ງຕ ໍ້ອງລວມທງັ ຄວາມຈະແຈ ໍ້ງດ ໍ້ານ ກ ານດົເວລາ
, ລວມທງັຂະບວນການຮບັຮອງເອາົບດົລາຍງານການປະເມນີຄວາມຕ ໍ້ອງການຫ ງັໄພພບິດັ, ແລະ ຄວາມໝາຍ
ດ ໍ້ານຜນົສະທ ໍ້ອນຂອງມນັ. 

 ຄາດວ່າ ມາດຕະການໃນການຟື ໍ້ນຟູໄພພບິດັ ຈະເລີ່ ມຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັໃນ ເດອືນ ມງັກອນ ປ ີ 2019. ມນັມີ
ຄວາມຈ າເປນັທີ່ ຈະຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ມກີານທບົທວນໄປແຕ່ລະໄລຍະ.  

 ນອກຈາກນ ໍ້ີ ໍ້ ກ ່ ຍງັແນະນ າໃຫ ໍ້ ມກີານປບັປຸງ ກອບມາດຕະການຟື ໍ້ນຟູໄພພບິດັອນັເກົ່ າ, ເພື່ ອຮບັປະກນັການ
ກະກຽມຄວາມພ ໍ້ອມລ່ວງໜໍ້າ. ມນັຄວນລວມມລີະບຽບການສະເພາະເຈາະຈງົ ເຊັ່ ນ ລະບຽບການດ າເນນີ
ການເຮດັການຈດັຊຶ ໍ້.  

ການສ ໍ້າງແຜນການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ ຂອງຂະແໜງການ 

 ແຜນກດິຈະກ າຂອງຂະແໜງການ ແມ່ນກ າລງັສ ໍ້າງ ແລະ ຈະຖກືສ ໍ້າງ ພາຍໄຕ ໍ້ການຊີ ໍ້ນ າຂອງກະຊວງກ່ຽວຂ ໍ້ອງ
ຕ່າງທ ແລະ ໂດຍການຊ່ວຍເຫລອືຈາກຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງ. ອງີຕາມຄວາມຕ ໍ້ອງການທີ່ ຖກື
ກ ານດົໄວ ໍ້ໃນ ບດົລາຍງານ ການປະເມນີຄວາມຕ ໍ້ອງການຫ ງັໄພພບິດັ, ແຜນວຽກການຂອງຂະແໜງການ ຈະ
ຖກືນ າໃຊ ໍ້ເພື່ ອແນະນ າ, ວາງແຜນ ແລະ ຄາດຄະເນ ຊບັພະຍາກອນທີ່ ຕ ໍ້ອງການ ເພື່ ອການຟື ໍ້ນຟູ ແລະ ເຊື່ ອມ
ສານກດິຈະກ າການກ ່ ສ ໍ້າງຄນືໃໝ່ທງັໝດົ ເຂົ ໍ້າໃນແຜນການພດັທະນາໂດຍລວມ ຂອງລດັຖະບານ ດັ່່ ງທີ່ ໄດ ໍ້
ກ ານດົໄວ ໍ້ໃນ ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ 8 ແລະ ເຂົ ໍ້າໃນ ແຜນພດັທະນາ
ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ ສະບບັທ ີ9.   

 ແຜນການຂອງຂະແໜງການ ຄວນຈະໃຫ ໍ້ສອດຄ່ອງເປນັອນັໜຶ່ ງອນັດຽວກນັ, ສົ່ ງເສມີສະນບັສະໜນູໃຫ ໍ້ແກ່
ກນັແລະກນັ ແລະ ນ າມາຮ່ວມເຂົ ໍ້າກນັ ໃນກອບມາຕະການການຟື ໍ້ນຟູ. ການປະສານງານພາຍໃນຂະແໜງການ 
ແມ່ນສ າຄນັຫລາຍ ເພື່ ອຫລກືລ ໍ້ຽງຄວາມຊ ໍ້າຊ ໍ້ອນ ແລະ  ນ າໃຊ ໍ້ຜນົປະໂຫຍດຈາກການປະສານງານຮ່ວມມື
ກນັ. 

 ມາດຕະຖານທີ່ ສ າຄນັ ຂອງຂະແໜງການກວມລວມ ລວມມ:ີ ຜນົກະທບົດ ໍ້ານມະນຸດສະທ າ, ການສ ໍ້າງລາຍ
ໄດ ໍ້ເພື່ ອການດ າລງົຊວີດິ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ຕວົຄູນຈາກຜນົກະທບົ ແລະ ການສ ໍ້າງມູນຄ່າເພີ່ ມ 
(ໂດຍສະເພາະຂະ         ແໜງກະສກິ າ),, ຄວາມຕ ໍ້ອງການຂອງກຸ່ມທີ່ ອ່ອນແອໃນສງັຄມົ, ການຄຸ ໍ້ມຄອງຄວາມ
ສ່ຽງຈາກໄພພບິດັ ແລະ ພຈິາລະນາບນັຫາສິ່ ງແວດລ ໍ້ອມ.   
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 ຕ ໍ້ອງສ ໍ້າງລະບບົຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົ ທີ່ ເຂັ ໍ້ມແຂງ ແລະ ໂປ່ງໃສ.   

 ກນົໄກກອງປະຊຸມໂຕະມນົ ແລະ ໜ່ວຍງານວຊິາການຂອງຂະແໜງການ ແລະ ຂະແໜງການຍ່ອຍ ຂອງກນົ
ໄກກອງປະຊຸມໂຕມນົ ຈະເວທີ່ ສ າລບັການປກືສາຫາລທືີ່ ສ າຄນັ ເພື່ ອປກຶສາຫາລ ື ການຟື ໍ້ນຟູ ແລະ ການ
ຕດິຕາມກວດກາ ການຈດັຕັ ໍ້ປະຕບິດັ ກອບມາດຕະການການຟູື ໍ້ນຟູໄພພບິດັ.  

ການເງນິສ າລບັການຟື ໍ້ນຟູ (ຄາດຄະເນຄວາມຕ ໍ້ອງການ ແມ່ນ US$ 514 ລ ໍ້ານ ຊຶ່ ງປະມານ 3% ຂອງລວມຍອດ
ຜະລດິຕະພນັພາຍໃນ GDP, 14% ຂອງງບົປະມານແຫ່ງຊາດ ແລະ 60% ການຂາດດຸນງບົປະມານ) 

 ງບົປະມານແຫ່ງຊາດ: ການຈດັສນັງບົປະມານສ່ວນໃຫຍ່ຂອງງບົປະມານແຫ່ງຊາດ ໃຫ ໍ້ເປນັກອງທນຶສ າລບັ
ເຫດສຸກເສນີ, ຕວົຢ່າງ: ງບົປະມານແຫ່ງຊາດຂອງ ປະເທດ ຟລີປິນິ ໄດ ໍ້ຈດັສນັໄວ ໍ້ໃນແຕ່ລະປ ີ ເຖງິ 1.8% 
ແລະ ໃນປະເທດ ອນິໂດເນເຊຍ ຈດັສນັເຖງິ 1% ຂອງງບົປະມານແຫ່ງຊາດ.  

 ການພດັທະນາການຮ່ວມມ:ື ແນະນ າໃຫ ໍ້ຂະແໜງການ ປກຶສາຫາລກືບັຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ບ ່ ວ່າຈະເປນັການສະ
ໜອງທນຶສ າບບັແຜນງານການພັດັທະນາ ແລະ ແຜນງານການຕອບໂຕ ໍ້ສຸກເສນີ ທີ່ ອາດສາມາດດງຶມາໃສ່ວຽກ
ງານຟື ໍ້ນຟູໄພພບິດັ.  

 ພາກເອກະຊນົ: ອາດນ າສະເໜ ີແລະ ສົ່ ງເສມີຄວາມເຂັ ໍ້ມແຂງ ກ່ຽວກບັປະກນັໄພໄພພບິດັລະດບັຊາດ, ລວມ
ທງັການປະກນັໄພ-ຂະໜາດນ ໍ້ອຍ ເພື່ ອປະກນັ ໄພໃນເວລາເກດີໄພພບິດັ ແລະ ປະກນັໄພຜນົຜະລດິກະສກິ າ; 
ບ ລສິດັໂທລະຄມົມະນາຄມົ ຄວນໃຫ ໍ້ບ ບກິານສົ່ ງຂ ໍ້ຄວາມເຕອືນໄພພບິດັລ່ວງໜໍ້າ; ພາກເອກະຊນົ ຄວນສະ
ໜບັສະໜຸນການກ ່ ສ ໍ້າງບນັດາໂຮງຮຽນ.  

 ການດ າລງົຊວີດິ/ການສ ໍ້າງລາຍໄດ ໍ້: ການຍກົເວັ ໍ້ນພາສ ີຈະພຈິາລະນາຍກົເວັ ໍ້ນໃຫ ໍ້ແກ່ພາກທຸລະກດິທີ່ ຖກືຜນົ
ກະທບົໂດຍໄພພບິດັ. 

 ກອງທນຶໄພພບິດັແຫ່ງຊາດ: ການສ ໍ້າງຕັ ໍ້ງ/ການຫນັເປນັທນຶ ສ າລບັກອງທນຶໄພພບິດັແຫ່ງຊາດ ເຊັ່ ນ ກອງທນຶ
ສະສມົແຫ່ງຊາດ . 

ການເຊຶ່ ອມສານລະບບົການຄຸ ໍ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພບິດັ ເຂົ ໍ້າໃນ ແຜນງານພດັທະນາຂອງ ຄຸ່ຮ່ວມງານ: ການຄຸ ໍ້ມ
ຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພບິດັ ຄວນເຊື່ ອມສານເຂົ ໍ້າກນັໃຫ ໍ້ເປນັລະບບົອນັດຽວກນັ, ຄ ໍ້າຍຄກືນັກບັ ການເຊື່ ອມສານວຽກ
ງານຄວາມສະເໝພີາບຂອງບດົບາດຍງິ-ຊາຍ.  

ການລງົທນຶທີ່ ສະຫລາດ ເພື່ ອປບັປຸງການປໍ້ອງກນັ ແລະ ຄວາມຢດືຢູ່ນໃນການຟື ໍ້ນໂຕຄນື.  

 ລວມ ີ ຂງົເຂດວຽກງານ ກະສກິ າທີ່ ປບັໂຕເຂົ ໍ້າກບັການປ່ຽນແປງດນິຟ ໍ້າອາກາດ; ຖື ໍ້ນຖານໂຄງລ່າງການຂນົສົ່ ງ 
ແລະ ການບຸລະນະຮກັສາ; ການຄຸ ໍ້ມຄອງຕົ ໍ້ນນ າ ໍ້້; ການວາງແຜນການນ າໃຊ ໍ້ທີ່ ດນິ; ລບົການເຝົ ໍ້າລະວງັ ແລະ 
ລະບບົການເຕອືນໄພ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ.  

 ການສ ໍ້າງຄນືໃໝ່ໃຫ ໍ້ດກີວ່າເກົ່ າ - ແຂງແຮງທນົທານກວ່າເກົ່ າ, ໄວກວ່າເກົ່ າ ແລະ ມສ່ີວນຮ່ວມຫລາຍກວ່າເກົ່ າ 
- ເປນັສິ່ ງສ າຄນັ ເພື່ ອຮບັປະກນັການຄວາມສາມາດໃນການຟື ໍ້ນໂຕໄດ ໍ້ໄວ ໍ້.   

o ແຂງແຮງທນົທານກວ່າເກົ່ າ: ການຄຸ ໍ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພບິດັ ຈະຕ ໍ້ອງເຊື ໍ້ອມສານເຂົ ໍ້າໃນ ການເຮດັ
ວຽກປະຈ າວນັ ຕວົຢ່າງ: ເຮອືນທີ່ ແຂງແຮງທນົທານກວ່າເກົ່ າ ໃນເຂດທີ່ ຕ ່ າມຄີວາມສ່ຽງ.  ຄວນຮຽກຮ ໍ້ອງ
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ໃຫ ໍ້ບນັດາແຂວງຕ່າງໆ ມກີານພດັທະນາແຜນຮບັມໄຶພພບິດັ. ໃນເວລາທີ່ ໄພພບິດັເກດີຂຶ ໍ້ນ ບນັດາແຂວງ
ຕ່າງໆ ຕ ໍ້ອງສົ່ ງແຜນໃຫ ໍ້ແກ່ລດັຖະບານ  ແລະ ສາມາດພສູິດໄດ ໍ້ວ່າການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັແຜນກດິຈະກ າ ເ
ໝາະສມົທາີຈະນ າໃຊ ໍ້ກອງທນຶສຸກເສນີ. 

o ໄວກວ່າເກົ່ າ ເຊັ່ ນ: ໃຊ ໍ້ບ ລກິານຜ່ານ ສນັຍາທໄີດ ໍ້ຮບັການອະນຸມດັກ່ອນໜໍ້ານັ ໍ້ນ/ລະບຽບການສະເພາະ
ສ າລບັການຈດັຊຶ ໍ້; ການວາງແຜນ ທີ່ ມຕີວົຊີ ໍ້ວດັທີ່ ກ ານດົເວລາ. 

o ມສ່ີວນຮ່ວມຫລາຍກວ່າເກົ່ າ: ຜູ ໍ້ທີ່ ທຸກຍາກທີ່ ສຸດ ແລະ ຜູ ໍ້ທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງທີ່ ສຸດ ຕ ໍ້ອງສາມາດເຂົ ໍ້າເຖງິການ
ຊ່ວຍເຫລອືທີ່ ຈ າເປນັ ເພື່ ອກ ່ ສ ໍ້າງຄນື, ເພື່ ອຫລກີລ ໍ້ຽງຜນົກະທບົທີ່ ອາຕາມມາດ ໍ້ານການສກຶສາ, ສາທາ 
ແລະ ປດັໃຈອື່ ນໆ ແລະ ການກບັໄປສູ່ຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊນົ. ພວກເຂົ ໍ້າຄວນມສ່ີວນຮ່ວມໃນການ
ສະໜອງການຊ່ວຍເຫລອື, ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າມນັມປີະໂຫຍດ. ຜູ ໍ້ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນຊຸມຊນົ 
ສາມາດນ າເອາົສິ່ ງຕ່າງໆຈາກທຸກຂະແໜງການມາພ ໍ້ອມກນັ ເພື່ ອມອບໃຫ ໍ້ຊຸ່ມຊນົ.    

 ການໂອນເງນິ ແລະ ແຜນງານກດິຈະກ າ ຈ ໍ້າງແຮງງານ ເຮດັວຽກສາທາລະນະ ແມ່ນສະເໜໃີຫ ໍ້ໃຊ ໍ້ເພື່ ອຊ່ວຍໃນ
ການຟື ໍ້ນຟູຊວີດິການເປນັຢູ່.   

 ກນົໄກຮກັສາຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ ອນ ໄຟຟ ໍ້າ ແມ່ນແນະນ າໃຫ ໍ້ມກີານທບົທວນຄນື, ໃຫ ໍ້ພຈິາລະນາບນັຫາ
ໄພພບິດັ.  

ເສມີສ ໍ້າງຄວາມເຂັ ໍ້ມແຂງການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງອງົການທາງສງັຄມົ ໃນການຟື ໍ້ນຟູ: ພາລະບດົບາດ ແລະ ໜໍ້າທີ່
ຮບັຜດິຊອບ ຕ ໍ້ອງໃຫ ໍ້ຂຽນກ ານດົ ໃຫ ໍ້ລະອຽດຈະແຈ ໍ້ງ.  

ເສມີສ ໍ້າງຄວາມເຂັ ໍ້ມແຂງການກຽມພ ໍ້ອມຮບັມກືບັໄພພບິດັ ໂດຍພຈິາລະນາ ສມົມຸດຖານໃໝ່ໆ: ເຊັ່ ນ ຄາດຄະເນວ່າຈະ
ມກີານເພີ່ ມຂຶ ໍ້ນຂອງອຸນຫະພູມ ໃນປທີີ່ ຈະມາເຖງິ ອາດກ ່ ໃຫ ໍ້ເກດີໄຟໄໝໍ້ປ່າ.    


