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ກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈໍ າປີ  2019 ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ ້ :  

“ເພີ ີ່ ມທະວີ ການເປັນຄ ີ່ ຮີ່ ວມ ເພ ີ່ ອເລັີ່ ງລັດຈັດຕ້ັງປະຕິ ບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-

ສັງຄົມແຫີ່ ງຊາດ 5 ປີ  ຄ້ັງທີ  VIII ແລະ ການກະກຽມສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ແຫີ່ ງຊາດ 5 ປີ  ຄ້ັງທີ  IX” 

ບົດແນະນໍ ານີ ້  ຊີ່ ວຍໃຫັເປັນຂໍ ້ ມ ນທົີ່ ວໄປໃນວາລະກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈໍ າປີ  2019 ທີີ່ ຈະຈັດຂ ້ ນໃນ

ວັນທີ  25-26 ພະຈິ ກ 2019 ທີີ່ ແຂວງຫລວງພະບາງ. ໃນປະຊຸມນີ ້  ບັນດາທີ່ ານຜ ້ ເຂົ ້ າຮີ່ ວມຈະໄດ້ລົງ

ຢ້ຽມຢາມ 02 ໂຄງການ ຄ : ໂຄງການເກັບກ ້ ລະເບີ ດທີີ່ ບໍີ່ ທັນແຕກ ແລະ ໂຄງການປ້ອງກັນຕາຟັງ

ເຈ ີ່ ອນ ທີີ່ ຕິດພັນກັບເນ ້ ອໃນຂອງກອງປະຊຸມ,ຊ ີ່ ງມີ ການລາຍງານຫຍໍ ້  ດັີ່ ງລຸີ່ ມນີ ້ :  

• ວັນຈັນ, ວັນທີ 25 ພະຈິກ 2019, ເວລາ 13:30-16:15 ໂມງ ລົງຢັັ້ ຽມຢາມ ໂຄງການ ເກັບກ ັ້

ລະເບີດທີີ່ ບ ີ່ ທັນແຕກ, ສະຖານທີີ່ : ບ.ຫາດຍາ, ເມືອງປາກອ , ແຂວງຫຼວງພະບາງ 

 

  
ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ 

• ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ເປັນແຂວງໜ ີ່ ງທີີ່

ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ  ຈາກ  ລະເບີ ດບໍີ່ ທັນ
ແຕກ  (ລບຕ )  ແຕີ່ ປ າ ງ ສົ ງ ຄ າ ມ

ອິ ນດ ຈີ ນ, ເຊິີ່ ງຖ ກຈັດເປັນອັນດັບທີ  10 

ໃນບັນດາ  10 ແຂວງ  ທີີ່ ໄ ດ້ ຮັບຜົນ
ກະທົບທັງໝົດ ຕາມການສໍ າຫຼວດຂອງ
ອົ ງການ  Handicap International (HI) 

ໃນປີ  1996-1997. 

• ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ປະກອບມີ  12 ຕົວ
ເມ ອງ  ແລະ  ທັງໝົດ  12 ຕົວເມ ອງ 

ແມີ່ ນຖ ກຜົນກະທົບຈາກ ລບຕ, ໃນນ້ັນ

, ມີ ຈໍ ານວນ  4 ຕົວເມ ອງ  ທີີ່ ໄດ້ຮັບຜົນ

ກະທົບໜັກໜີ່ ວງທີີ່ ສຸດຄ : ເມ ອງ ປາກ

ອ , ເມ ອງ ນໍ ້ າບາກ, ເມ ອງ ພ ຄ ນ ແລະ 

ເມ ອງ ງອຍ. 

• ໂຄງການເກັບກ ້ ລະເບີ ດແຫີ່ ງຊາດ ປະ
ຈໍ າ  ແຂວງ  ຫຼວງພະບາງ  ໄດ້ຮັບການ
ສ້າງຕ້ັງຂ ້ ນໃນເດ ອນ ເມສາ  ປີ  1998; 

ດ້ານບຸກຄະລາກອນ  ປະຈຸບັນ  ຄກລ 

ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ມີ ທັງໝົດ 72 ຄົນ 

(ຍິ ງ 11 ຄົນ, ເທົີ່ າກັບ 15%), ໃນນ້ັນ ເປັນ
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ຜົນສ າເລັດແຕີ່ເດືອນ ມັງກອນ ຫາ ຕຸລາ ປີ 2019 ທຽບໃສີ່ແຜນປະຕິບັດງານ 

ກິດຈະກ າ 
ແຜນປະຕິບັດງານ ປີ 

2019 
ຜົນສ າເລັດ % ທຽບໃສີ່ແຜນປີ 

ໂຄສະນາສ ກສາຄວາມ
ສີ່ ຽງ 

0 ບ້ານ 0 ບ້ານ 0% 

ສໍ າຫຼວດບໍີ່ ແມີ່ ນດ້ານວິ ຊາ
ການ 

20 ບ້ານ 18 ບ້ານ 90% 

ສໍ າຫຼວດດ້ານວິ ຊາການ 23 ບ້ານ 35 ບ້ານ 152% 

ກວດກ ້ ພ ້ ນທີີ່  105 ເຮັກຕາ 90  ເຮັກຕາ 86% 

 

ຈ ານວນລະເບີດທີີ່ ພົບ ແລະ ທ າລາຍໃນປີ 2019 

ສະພາບທຶນ 

• ນັບແຕີ່ ປີ  1998 – 2018 ຄກລ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ 

ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜ ນການປະຕິບັດງານ 

ຈາກບັນດາປະເທດຜ ້ ໃຫ້ທ ນ ລວມເປັນມ ນຄີ່ າທັງ
ໝົດ 5.9 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ. 

• ສະເພາະປີ  2019, ຄກລ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ໄດ້ຮັບ
ການສະໜັບສະໜ ນຈາກ ປະເທດ ນ໋ ອກແວ ແລະ 

ປະເທດ  ການາດາ  ເປັນມ ນຄີ່ າທັງໝົດ 475,032 

ໂດລາສະຫະລັດ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຜົນສ າເລັດຂອງ ຄກລ ແຂວງ ຫຼວງ ພະບາງ (1998 – 

2019) 

• ວຽກງານໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສີ່ຽງ 

-  ເຄ ີ່ ອນໄຫວລົງຢ້ຽມຢາມເພ ີ່ ອໂຄສະນາຜົນຮ້າຍຂອງ 

ລບຕ ໄດ້ທັງໝົດ 1,305 ບ້ານ. 

- ມີ ຜ ້ ເຂົ ້ າຮີ່ ວມຮັບຟັງທັງໝົດ 537,168 ຄົນ, ໃນນ້ັນ ຜ ້

ໃຫຍີ່ 343,940 ຄົນ, ເດັກນ້ອຍ 193,228 ຄົນ. 

• ວຽກງານສ າຫຼວດບ ີ່ ແມີ່ ນວິຊາການ 

- ລົງສໍ າຫຼວດເພ ີ່ ອຊອກຫາຈຸດຫັຼກຖານ ລະເບີ ດລ ກ
ຫວີ່ ານໄດ້ທັງໝົດ 57 ບ້ານ, ພົບລະເບີ ດ 635 ໜີ່ ວຍ, 

ໃນນ້ັນ ເປັນລະເບີ ດລ ກຫວີ່ ານ 420 ໜີ່ ວຍ. 

• ວຽກງານສ າຫຼວດດັ້ານວິຊາການ 

- ລົງສໍ າຫຼວດເນ ້ ອທີີ່ ເພ ີ່ ອກໍານົດພ ້ ນທີີ່ ອັນຕະລາຍໄດ້
ທັງໝົດ  347 ສະໜາມ ,  ກວມເອົ າເນ ້ ອທີີ່  2,394 

ເຮັກຕາ, ໃນນ້ັນ ເນ ້ ອທີີ່ ກະສິ ກໍາ 2,389 ເຮັກຕາ ແລະ 

ເນ ້ ອທີີ່ ພັດທະນາ 5 ເຮັກຕາ. 

• ວຽກງານກວດກ ັ້ ພືັ້ ນທີີ່  

-  ກວດກ ້ ພ ້ ນທີີ່ ໄດ້ 3,471 ເຮັກຕາ, ໃນນ້ັນ ເປັນເນ ້ ອທີີ່

ກະສິ ກໍາ2,874 ເຮັກຕາ ແລະ ເນ ້ ອທີີ່ ພັດທະນາ 597 

ເຮັກຕາ, ກວດພົບ ແລະ ທໍາລາຍລະເບີ ດໄດ້ທັງໝົດ 

42,117 ໜີ່ ວຍ ,  ໃນນ້ັນ  ເປັນລະເບີ ດລ ກຫວີ່ ານ 

25,348 ໜີ່ ວຍ. 

• ຈ ານວນລະເບີດທີີ່ ທ າລາຍທັງໝົດ  

ບົີ່ ມໃຫຍີ່ ໜີ່ ວຍ ບົມບີີ່ ໜີ່ ວຍ ມິນ
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ກິດຈະກ າ 

ຈ ານວນລະເບີດທີີ່ ພົບ ແລະ ທ າລາຍ 

ບົີ່ ມໃຫຍີ່  
ລະເບີດລ ກ

ຫວີ່ານ 
ມິນ 

ສ າພາ

ວຸດອືີ່ ນໆ 
ລວມ 

ວຽກງານທໍາລາຍເຄ ີ່ ອນທີີ່  1 599 2 428 1,030 

ກວດກ ້ ພ ້ ນທີີ່  0 1,529 0 244 1,773 

ລວມ 1 2,128 2 672 2,803 

ແຜນປະຕິບັດງານປະຈ າປີ 2020 

ຂ ັ້ ມ ນ ບັ້ ານ ຫາດຍາ, ເມືອງ ປາກອ , ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ 

         ບ້ານ ຫາດຍາ ເປັນບ້ານພ ້ ນຖານທີີ່ ປະຊາຊົນໄດ້ມາຕ້ັງຖິີ່ ນຖານ ແລະ ອາໃສຢ ີ່ ມາຫຼາຍຊົີ່ ວອາຍຸ
ຄົນ, ຕົກມາໃນໄລຍະປີ  1970 ຍ້ອນໄດ້ຮັບຜົົ ນກະທົບຈາກໄພສົງຄາມ ແລະ ການຖ້ິມລະເບີ ດທໍາລາຍ 

ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຕ້ອງໄດ້ອົບພະຍົບໄປຢ ີ່ ບີ່ ອນອ ີ່ ນທີີ່ ປອດໄພ , ມາຮອດໄລຍະປີ  1972 ພາຍຫັຼງ

ເຫດການຄີ່ ອຍໆສະຫງົບລົງ ປະຊາຊົນໄດ້ພາກັນກັບຄ ນມາປັບປຸງ ແລະ ສ້າງແປງບ້ານເຮ ອນຄ ນໃ
ໝີ່  ແລະ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດຢ ີ່ ພາຍໃນບ້ານດັີ່ ງກີ່ າວນັບແຕີ່ ນ້ັນມາ. ຍ້ອນຄວາມຮັກ ແລະ ຫວງແຫນບ້ານ

ເກີ ດເມ ອງນອນ, ເຂົ າເຈົ ້ າຈ ີ່ ງຍອມດໍ າລົງຊີ ວິ ດຢ ີ່ ກັບຄວາມສີ່ ຽງ ແລະ ບັນຫາລະເບີ ດບໍີ່ ທັນແຕກທີີ່

ຕົກຄ້າງ ໄດ້ກາຍເປັນໄພຂົີ່ ມຂ ີ່ ຕໍີ່ ການດໍ າລົງຊີ ວິ ດ ແລະ ການທໍາມາຫາກິນ ຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນ
ບ້ານ. ບ້ານຫາດຍາ ມີ ເນ ້ ອທີີ່ ທັງໝົດ 324 ເຮັກຕາ, ມີ ພົນລະເມ ອງອາໄສຢ ີ່ ທັງໝົດ 674 ຄົນ, ປະກອບ

ມີ  149 ຄອບຄົວ.  

ນັບແຕີ່ ປີ  1998 ຮອດ 2018 ຄກລ ຫຼວງພະບາງ ໄດ້ເຄ ີ່ ອນໄຫວວຽກງານພາຍໃນບ້ານ ຫາດຍາ 

ເຊິີ່ ງມີ ລາຍລະອຽດລຸີ່ ມນີ ້ :  

❖ ວຽກງານເກັບກ ັ້ : 

- ກວດກ ້ ພ ້ ນທີີ່ ໄດ້ທັງໝົດ 25 ສະໜາມ, ກວມເອົ າເນ ້ ອທີີ່  29 ເຮັກຕາ.  

- ທໍາລາຍລະເບີ ດໄດ້ທັງໝົດ 592 ໜີ່ ວຍ, ໃນນີ ້ ມີ  ລະເບີ ດລ ກຫວີ່ ານ 477 ໜີ່ ວຍ ແລະ ສໍ າ

ພາວຸດອ ີ່ ນໆ 115 ໜີ່ ວຍ.  

❖ ວຽກງານທ າລາຍລະເບີດເຄືີ່ ອນທີີ່ : 

- ທໍາລາຍລະເບີ ດເຄ ີ່ ອນທີີ່ ທັງໝົດ 20 ຄ້ັງ, ທໍາລາຍລະເບີ ດໄດ້ທັງໝົດ 299 ໜີ່ ວຍ, ໃນນີ ມີ

ບົີ່ ມໃຫຍີ່  5 ໜີ່ ວຍ, ລະເບີ ດລ ກຫວີ່ ານ 218 ໜີ່ ວຍ ແລະ ສໍ າພາວຸດອ ີ່ ນໆ 76 ໜີ່ ວຍ.   

ກິດຈະກ າ ແຜນປະຕິບັດງານ ປີ 2020 

ວຽກງານໂຄສະນາສ ກສາຄວາມສີ່ ຽງ 0 ບ້ານ 

ການສໍ າຫຼວດບໍີ່ ແມີ່ ນດ້ານວິ ຊາການ 24 ບ້ານ 

ການສໍ າຫຼວດດ້ານວິ ຊາການ 300 ເຮັກຕາ 

ການກວດກ ້ ພ ້ ນທີີ່  112 ເຮັກຕາ 
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❖ ວຽກງານສ າຫຼວດ: 

- ສໍ າຫຼວດ ແລະ ກໍານົດພ ້ ນທີີ່ ອັນຕະລາຍ ໄດ້ທັງໝົດ 12 ສະໜາມ ກວມເອົ າເນ ້ ອທີີ່  111 

ເຮັກຕາ ເທົີ່ າກັບ 34% ຂອງເນ ້ ອທີີ່ ທັງໝົດພາຍໃນບ້ານ. 

- ພົບລະເບີ ດທັງໝົດ 274 ໜີ່ ວຍ, ມີ ລະເບີ ດລ ກຫວີ່ ານ 220 ໜີ່ ວຍ ແລະ ສໍ າພາວຸດອ ີ່ ນໆ 

54 ໜີ່ ວຍ.  

ສໍ າລັບໃນປີ  2019, ໂຄງການເກັບກ ້ ລະເບີ ດແຫີ່ ງຊາດ ປະຈໍ າແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ໄດ້ເຄ ີ່ ອນ

ໄຫວກວດກ ້ ພ ້ ນທີີ່ ທີີ່ ມີ ລະເບີ ດຕົກຄ້າງຢ ີ່ ບ້ານ ຫາດຍາ ເປັນເນ ້ ອທີີ່ ຈໍ ານວນ 7.3 ເຮັກຕາ, ສາມາດ

ກວດພົບ ແລະ ທໍາລາຍລະເບີ ດໄດ້ທັງໝົດ 138 ໜີ່ ວຍ, ໃນນ້ັນ ມີ ລະເບີ ດລ ກຫວີ່ ານ 120 ໜີ່ ວຍ ແລະ 

ສໍ າພາວຸດອ ີ່ ນໆ 18 ໜີ່ ວຍ, ມີ ຄອບຄົວຜ ້ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈໍ ານວນ 8 ຄອບຄົວ ລວມມີ  40 ຄົນ, ໃນ

ນ້ັນ ເປັນເພດຍິ ງ 20 ຄົນ.  

• ວັນຈັນ, ວັນທີ 25 ພະຈິກ 2019, ເວລາ 16:15-17:45 ໂມງ ລົງຢັັ້ ຽມຢາມ ໂຄງການ ປັ້ອງ

ກັນຕາຟັງເຈືີ່ ອນ  

ສະຖານທີີ່ : ບ.ອາໄພ, ນະຄອນຫລວງພະບາງ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ 

 

 

 

 

 

 

➢ ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ: ບ້ານອາໄພແມີ່ ນບ້ານນ ີ່ ງທີີ່ ນອນຢ ີ່ ໃນເຂດເມ ອງເກົີ່ າ(ມໍລະດົກ)ຊ ີ່ ງຕິດ

ກັບເສ້ັນທາງແຄມນໍ ້ າຄານ, ນະຄອນຫຼວງພະບາງ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ທີີ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ

ໄພທໍາມະຊາດ ແຕີ່ ປີ  2012 ເປັນຕ້ົນມາ, ເປັນຕ້ົນແມີ່ ນພາຍຸ ທີີ່ ໄດ້ຜັດຜີ່ ານແຂວງຫຼວງພະບາງ 

ເຮັດໃຫ້ສະພາບຕະຝັີ່ ງແຄມນໍ ້ າຄານເຊາະເຈ ີ່ ອນຮ້າຍແຮງ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກີ່ ຂົງເຂດ
ດັີ່ ງກີ່ າວ ກໍີ່ ແມີ່ ນ ສະຖານທີີ່ ໜ ີ່ ງທີີ່ ນໍ ້ າຄານມັກກັດເຊາະເຮັດໃຫ້ເຮ ອນຊານ, ຮ້ົວສວນຂອງ

ປະຊາຊົນ ແລະ ເສ້ັນທາງ ຄົມມະນາຄົມ ເມ ອງ ຫຼວງພະບາງ  ຖ ກເສຍຫາຍ, ສະນ້ັນທາງແຂວງ ກໍີ່

ຄ ພະແນກໂຍທານະທິ ການ ແລະ ຂົນສົີ່ ງ ຈ ີ່ ງໄດ້ຄ້ົນຄວ້າ ຊອກຫາແຫຼີ່ ງທ ນເພ ີ່ ອມາໃຊ້ເຂົ ້ າໃນການ
ກໍີ່ ສ້າງປ້ອງກັນຕະຝັງເຈ ີ່ ອນ, ມາຮອດປີ  2018 ລັດຖະບານ ໄດ້ອະນຸມັດ ຮີ່ ວງເງິ ນແກ້ໄຂໄພພິບັດໃຫ້

ແຂວງຫລວງບາງມາຈັດຕ້ັງປະຕິບັດເພ ີ່ ອຫຸຼດຜີ່ ອນຜົນກະທົບຕໍີ່ ກັບລະບົບພ ້ ນຖານໂຄງລີ່ າງ
ຂອງແຂວງ.  

➢ ຈຸດປະສົີ່ ງໂຄງການ: ເພ ີ່ ອຫຼີ ້ ກເວ້ັນບັນຫາຜົນກະທົບ ແລະ ການເຊາະເຈ ີ່ ອນທີີ່ ຮຸນແຮງ ຈໍ າເປັນ
ຕ້ອງມີ ການປ້ອງກັນເພ ີ່ ອຮັກສາທິ ວທັດທໍາມະຊາດຮັກສາສີີ່ ງຂອງສີ່ ວນລວມ,ຂອງລັດ ແລະ 

ເຂດນໍ ້ າແດນດິ ນຂອງປະຊາຊົນຊາວນະຄອນຫຼວງພະບາງ ໄວ້ຍາວນານ ແຕີ່ ຍ້ອນທາງແຂວງ
ຫຼວງພະບາງຍັງຂາດທ ນຮອນ ແລະ ບໍີ່ ມີ ງົບປະມານທີີ່ ຈະມາກໍີ່ ສ້າງ. 

➢ ໂຄງການປັ້ອງກັນຕາຟັງເຈືີ່ ອນ ມ ນຄີ່ າການກໍີ່ ສ້າງ  9,610,521,744 ຕ ້ ກີ ບ/ມີ ຄວາມຍາວ 200 ແມັດ 
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➢ ໄລຍະຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດ : 1 ກໍລະກົດ 2019 ຫາ 30 ພ ດສະພາ 2020  

➢ ຄາດຄະເນຜົນໄດັ້ຮັບ : ແມີ່ ນການປ້ອງກັນສະພາບຕະຝັີ່ ງເຈ ີ່ ອນ, ສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ແກີ່
ປະຊາຊົນບັນດາເຜົີ່ າ ຊາວນະຄອນຫລວງພະບາງ ທີີ່ ຢ ີ່ ລຽບແຄມນໍ ້ າຄານ, ພ້ອມທັງພັດທະນາ

ເຂດດັີ່ ງກີ່ າວໃຫ້ມີ ຈຸດພັກເຊົ າ,ຈຸດຊົມວິ ວ, ພ້ອມສ້າງເປັນແຫຼີ່ ງທີ່ ອງທີ່ ຽວເພ ີ່ ອດ ງດ ດແຂກພາຍ

ໃນ ແລະ ຕີ່ າງປະເທດ ເຂົ ້ າມາທີ່ ຽວຊົມໃຫ້ນັບມ ້ ນັບຫລາຍຂ ້ ນ 

 

• ວັນຈັນ, ວັນທີ 25 ພະຈິກ 2019, ເວລາ 17:45-18:00 ໂມງ ເດີນທາງກັບຫັ້ ອງ

ວີ່າການປົກຄອງແຂວງຫຼວງພະບາງ 


