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(ADB) ທີີ່ໄດໃ້ຫ້ການສະໜັບສະໜ ນຊ່ວຍເຫ  ອທາງດ້ານແຫ ງ່ທຶນ ແລະ ວິຊາການ ໂດຍໄດ້ດໍາເນີນການສຶກສາຄົັ້ນ-

ຄວ້າ ປະເມີນດ້ວຍການເກບັກາໍຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ການວິໃຈແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການຈັດກອງປະຊຼຸມຄະນະວິຊາການ
ຮ່ວມກັນຫ າຍຄັັ້ງ ທັງຢ ູ່ຂັັ້ນສ ນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ ລວມທັງ ການຈັດກອງປະຊຼຸມລະດົມແນວຄວາມຄິດກັບຄ ່ຮ່ວມ
ງານສາກົນ ຕ ໍ່ກັບຮ່າງຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ວາ່ດ້ວຍການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດສະບບັນີັ້. 

ພ້ອມນີັ້ ຍຸດທະສາດດັົ່ງກ່າວ ກ ໍ່ໄດນ້ໍາສະເໜີຜ່ານ ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ຂັັ້ນສ ນກາງ ແລະ ຂັັ້ນ
ແຂວງ. ສະນັັ້ນ, ທາງດ້ານໂຄງສ້າງ ແລະ ເນ ັ້ອໃນ ຂອງຍຸດທະສາດສະບັບນີັ້ ເຫັນວ່າ ມຄີວາມເໝາະສົມຕາມແບບ

ສະບັບຂອງ ສປປ ລາວ, ເຊິີ່ງ ມີເນ ັ້ອໃນທີີ່ຊັດເຈນ ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນພັດທະນາຂອງບັນດາຂະແໜງການທີີ່ກຽ່ວຂ້ອງ, ທັງສາມາດເຊ ີ່ອມໂຍງກັບພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາ

ກົນ. ຍຸດທະສາດສະບັບນີັ້ ປະກອບດ້ວຍວິໃສທັດ ແລະ ເປ ົ້າໝາຍ ຮອດປີ 2030, 7 ຍຸດທະສາດທີີ່ສໍາຄັນ ແລະ 12 

ຈຸດປະສົງ, ໃນແຕ່ລະຈຸດປະສົງ ກ ໍ່ໄດກ້ໍານົດບັນດາໜ້າວຽກຈຸດສຸມທີີ່ຈະໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດໃນໄລຍະ 2021-
2030. 

ຍຸດທະສາດການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ ສະບັບນີັ້ ໄດສ້ະແດງໃຫ້ເຫັນ ຄວາມພະຍາຍາມ, 
ຄວາມມຸ່ງໝັັ້ນ ແລະ ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນການເຊ ີ່ອມໂຍງກັບພາກພ ັ້ນ ແລະ 
ສາກົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຮ່ວມມ ກັບບັນດາອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ ແລະ ຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໃນການຍົກສ ງພາລະ
ບົດບາດ ແລະ ພັນທະໃນການສ ບຕ ໍ່ເພີີ່ມທະວີການຮ່ວມມ ກັນ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ 
ແລະ ການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ ໃຫເ້ຊ ີ່ອມສານກັບບັນດານະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ສົນ-
ທິສັນຍາຕ່າງໆ ຂອງ ພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກົນ ໃຫ້ມີບາດກ້າວຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນໃນອະນາຄົດ. 

 

      ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ວັນທີ .............................. 

         ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ 

         ຮອງປະທານ ຜ ປ່ະຈໍາການ ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຂັັ້ນສ ນກາງ 
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ຄາໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ 
 

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໃນນາມ ຕາງໜ້າ ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຂັັ້ນສ ນ
ກາງ ກ ໍ່ຄ  ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຂ ສະແດງຄວາມຮ ້ບນຸຄຸນຢູ່າງຈິງໃຈມາຍັງບັນດາທາ່ນ ທີີ່ໄດປ້ະກອບສ່ວນ
ອັນສໍາຄັນເຂົັ້າໃນການຄົັ້ນຄວ້າ ສ້າງຮ່າງຍຸດທະສາດການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ ສະບັບນີັ້ ໂດຍສະ-
ເພາະ ແມ່ນຂ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງຄະນະຮັບຜິດຊອບສ້າງຮ່າງຍຸດທະສາດ ທີີ່ເປນັຜ ຕ້າງໜ້າມາຈາກ ບັນດາ
ກະຊວງ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງຕ່າງໆ ຄ : ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ , ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 

ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງກະສກິໍາ ແລະ ປູ່າໄມ້, ກະຊວງໂຍທາທກິານ ແລະ ຂົນສົົ່ງ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ 

ກິລາ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງການເງິນ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ກະ-

ຊວງການຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບ ໍ່ແຮ່, ກະຊວງອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ 

ແລະ ເຕັກໂນໂລຊ,ີ ກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສ ີ່ສານ, ກະຊວງຖະແຫ ງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ 

ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ສ ນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ສ ນກາງສະຫະພັນກໍາມະບານລາວ, ສ ນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະ-

ຕິວັດລາວ, ອົງການກາແດງລາວ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ຄະນະວິຊາການຈາກກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະ-
ຫວັດດີການສັງຄົມ  ແລະ ພາກສ່ວນອ ີ່ນໆ ທີີ່ໄດຕ້ັັ້ງໜ້າປະກອບສ່ວນ ທັງສະຕິປັນຍາ ແລະ ເວລາ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງຍຸດ-
ທະສາດແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ສະບັບນີັ້ ໄດຮ້ັບຜົນສໍາເລັດເປັນຢູ່າງດີ. 

ພິເສດ ຂ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນ ທ່ານ ນາງ 

ທາກາໂກ ໂມຣຕີະ ທີີ່ປຶກສາອາວໂຸສ/ຫົວໜາ້ຫ້ອງການປະຈໍາສໍານັກງານທີີ່ປຶກສາ ADB, ທ່ານ ສະຕີເວັນ ໂກນຟິນ 

ຊ່ຽວຊານດ້ານວຽກງານຄຸ້ມຄອງຄວາມສຽ່ງໄພພິບັດ, ທ່ານ ນາງ ປອ. ມາຣີ ພີຄາທ ທີີ່ປຶກສາດ້ານການສ້າງຮ່າງຍຸດ-

ທະສາດ, ທ່ານ ປອ. ສຸກລາຕີ ສຊີາເນດ ທີີ່ປຶກສາຄົນລາວ ທີີ່ໄດໃ້ຫ້ການສະໜັບສະໜ ນຊ່ວຍເຫ  ອດ້ານເຕັກນິກວຊິາ

ການ ແລະ ງົບປະມານ ໃນການດໍາເນີນຄົັ້ນຄວ້າ, ປຶກສາຫາລ  ແລະ ສ້າງຮ່າງຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຫ ຼຸດ-
ຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດສະບບັນີັ້. 

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໃນນາມຕາງໜ້າຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຂັັ້ນສ ນ
ກາງ ກ ໍ່ຄ ລັດຖະບານ ຂ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງອົງການ ສປຊ ເພ ີ່ອການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ປະຈໍາ
ບາງກອກ ປະເທດໄທ (UNDRR) ແລະ ບັນດາອົງການເຄ ອຂ່າຍ ສປຊ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ບັນດາອົງການຄ ່ຮ່ວມ
ພັດທະນາ ແລະ ອົງການທາງສັງຄົມອ ີ່ນໆ ທີີ່ໄດໃ້ຫ້ການຮ່ວມມ  ແລະ ປະກອບສ່ວນດ້ານແນວຄວາມຄິດ ແລະ ຂ ໍ້ແນະ
ນໍາຕ່າງໆ ເຂົັ້າໃນຮ່າງເນ ັ້ອໃນຂອງຍຸດທະສາດສະບັບນີັ້. 

 



vi 

ການອະທບິາຍຄາໍສບັ 
 

ໄພພບິດັ ໝາຍເຖິງ ເຫດການທີີ່ເປັນອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງທີີ່ເກີດຂຶັ້ນຈາກທໍາມະຊາດ ແລະ/ຫ   ມະນຸດສ້າງ
ຂຶັ້ນ ຊຶີ່ງສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢູ່າງຫ ວງຫ າຍ ຕ ໍ່ສຸຂະພາບ, ຊີວິດ, ຊັບສິນ, ເສດຖະກິດ ແລະ ການດໍາລົງຊີວິດຂອງຄົນ
ໃນສັງຄົມ ທັງໃນໄລຍະສັັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ. 

ໄພພບິດັທາໍມະຊາດ ໝາຍເຖິງ ເຫດການ, ປາກົດການ ແລະ ການປຽນແປງທາງທາໍມະຊາດ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ: 

ໄພນໍໍ້າຖ້ວມ, ໄພແຫ້ງແລ້ງ, ພາຍຸ, ໄພໜາວ, ແຜ່ນດິນໄຫວ, ດິນເຊາະເຈ ີ່ອນ, ສັດຕ ພ ດ, ແລະ ພະຍາດລະບາດ. 

ໄພພບິດັທີີ່ມະນດຸສາ້ງຂຶັ້ນ ໝາຍເຖິງ ເຫດການສຸກເສີນ ແລະ ອັນຕະລາຍ ທາງດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ ເນ ີ່ອງ
ຈາກການກະທໍາຂອງມະນຸດ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ: ອັກຄີໄພ, ໄຟໄໝ້ລາມປູ່າ, ຝຸູ່ນລະອອງ, ກໍາມັນຕະພາບລັງສີ, ສານເຄມີ 

ຮົົ່ວໄຫ , ລະເບີດຕົກຄ້າງທີີ່ບ ໍ່ທນັແຕກ, ແລະ ອຸບປະຕິໄພ. 

ຄວາມສຽ່ງໄພພບິດັ ໝາຍເຖີງ ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງເຫດການທີີ່ອາດເກີດຂຶັ້ນ ຈາກທໍາມະຊາດ ແລະ/ຫ   
ມະນຸດສ້າງຂຶັ້ນ ທີີ່ຈະພາໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ. 

ການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສຽ່ງໄພພບິດັ ໝາຍເຖີງ ມາດຕະການ ແລະ ການເຄ ີ່ອນໄຫວ ເພ ີ່ອສະກັດກັັ້ນ ແລະ 
ປ້ອງກັນທຸກເຫດການທີີ່ຈະເກີດຈາກ ທໍາມະຊາດ ແລະ/ຫ   ມະນຸດສ້າງຂຶັ້ນ ຊຶີ່ງອາດສົົ່ງຜົນກະທົບ ແລະ ສ້າງຄວາມ
ເສຍຫາຍຕ ໍ່ ສຂຸະພາບ, ຊີວິດ, ຊັບສິນ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ຕາມຍຸດທະສາດ, ແຜນທີີ່ຄວາມສ່ຽງໄພພ-ິ
ບັດ ເປັນຕົັ້ນ ການນໍາໃຊເ້ຕັກນິກວິສາວະກໍາກ ໍ່ສ້າງພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ໃຫ້ມີຄວາມທົນທານຕ ໍ່ໄພພິບັດ ແລະ ການປ ກ
ຈິດສໍານຶກໃຫ້ສັງຄົມ. 

ການຄຸມ້ຄອງໄພພບິດັ ໝາຍເຖີງ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາ ຫ ັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ 

ກ່ຽວກັບ ການປ້ອງກັນ, ການຄວບຄຸມ ແລະ ການຟ ົ້ນຟ ຫ ັງໄພພິບັດ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຖ ກຕ້ອງຕາມກົດ 
ໝາຍ. 

ການປ້ອງກນັໄພພບິດັ ໝາຍເຖີງ ການກໍານົດແຜນການ, ມາດຕະການເພ ີ່ອສະກັດກັັ້ນ ແລະ ຫ ຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ. 

ຄວາມທນົທານ  ໜາຍເຖີງ ຄວາມສາມາດໃນການຕາ້ນທານ, ຮັບມ   ແລະ ການຟ ົ້ນຟ ຄ ນສ ່ສະພາບປ ກກະຕິ
ໂດຍໄວຈາກໄພພບິັດ. 

ການປະເມນີຄວາມສຽ່ງ ໝາຍເຖີງ ການຕີລາຄາລະດັບຄວາມສ່ຽງ, ຄວາມເສຍຫາຍ, ຄວາມເປັນອັນຕະ-

ລາຍ, ໄພພິບັດທີີ່ເຄີຍເກີດຂຶັ້ນ ແລະ ຄາດຄະເນຄວາມສ່ຽງທີີ່ອາດເກີດຂຶັ້ນ ຊຶີ່ງຈະນໍາຜົນເສຍຫາຍຕ ໍ່ສຸຂະພາບ, ຊີວິດ, 

ຊັບສິນ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ. 

ການກຽມພອ້ມຕອບໂຕເ້ຫດການໄພພບິດັ ໝາຍເຖີງ ຂະບວນການກະກຽມ, ສ້າງແຜນການ ແລະ ກໍານົດ

ມາດຕະການ ໃນການສະກັດກັັ້ນ, ຕອບໂຕ້ກັບເຫດການໄພພິບັດ ເພ ີ່ອຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍຕາ່ງໆ ດ້ວຍການ

ເຝ ົ້າລະວັງ, ແຈ້ງເຕ ອນໄພ, ຄຸ້ມຄອງບັນຊາ, ສັົ່ງການ, ຊອກຄົັ້ນ ຫ   ຄົັ້ນຫາ ແລະ ກ ້ໄພ, ລະບົບສາງເກັບມຽ້ນເຄ ີ່ອງ



vii 

ຊ່ວຍເຫ  ອ, ການບັນເທົາທຸກສກຸເສີນ, ຊ່ວຍເຫ  ອທາງດ້ານ ທີີ່ພັກເຊົາຊົົ່ວຄາວ, ການແພດ, ການນໍາໃຊ້ກໍາລັງທະ 

ຫານ, ຕໍາຫ ວດ ແລະ ພົນລະເຮ ອນ, ອຸປະກອນ, ພາຫະນະຂົນສົົ່ງ, ການສ ີ່ສານ, ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ການ

ປະສານງານ ແລະ ຮ່ວມມ ກັບທຸກພາກສ່ວນ, ການຮ້ອງຂ ການຊ່ວຍເຫ  ອຈາກບັນດາປະເທດໃນພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກົນ 
ຕາມຂອບການຮ່ວມມ ຂອງລັດຖະບານ. 

ການຄວບຄມຸໄພພບິດັ ໝາຍເຖີງ ການຈໍາກັດໄພພິບັດທີີ່ພວມເກີດຂຶັ້ນ ບ ໍ່ໃຫ້ສ້າງຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງ ຫ   
ຄວາມເສຍຫາຍຢູ່າງຫ ວງຫ າຍຕ ໍ່ ສຂຸະພາບ, ຊີວິດ, ຊັບສິນຂອງລັດ, ລວມໝ ່ ແລະ ຂອງປະຊາຊົນ. 

ການຟ ົ້ນຟ ຫ ງັໄພພບິດັ ໝາຍເຖີງ ການປ ວແປງຊີວິດການເປນັຢ ູ່ຂອງຜ ປ້ະສົບໄພພິບັດ ແລະ ການບ ລະນະ
ສ້ອມແປງ, ກ ໍ່ສ້າງພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບ ແລະ/ຫ   ໄດຮ້ັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກໄພພິບັດ ໃຫ້ຄ ນສ ່ສະພາບ
ປ ກກະຕິ ຫ   ດີກວ່າເກົົ່າ. 

ການສາ້ງ ຫ   ກ ໍ່ສາ້ງໃໝ່ ໝາຍເຖີງ ການນໍາໃຊ້ວັດຖຼຸກ ໍ່ສ້າງຕ່າງໆ ປະກອບເຂົັ້າກັນເຮັດໃຫ້ມີສິີ່ງປຸກສ້າງ ເກີດ
ຂ ັ້ນຢ ູ່ໃນຕອນດິນເປ ົ່າຫວ່າງ ຫ   ໃນຕອນດິນທີີ່ມີການທັບມ້າງສິີ່ງປຸກສ້າງທີີ່ມີຢ ູ່ແລ້ວ ແລະ ສິີ່ງປຸກສ້າງທີີ່ຖ ກທໍາລາຍ
ເສຍຫາຍຈາກໄພພິບັດ. 

ການສາ້ງຄ ນໃໝໃ່ຫດ້ກີວາ່ເກົົ່າ ໝາຍເຖີງ ການດໍາເນີນງານໃນໄລຍະການຟ ົ້ນຟ  ແລະ ການກ ໍ່ສ້າງຄ ນໃໝ່ 
ຫ ັງໄພພິບັດ ເພ ີ່ອເພີີ່ມຄວາມສາມາດ ຂອງປະເທດ ແລະ ຊຼຸມຊົນ ດ້ວຍວິທີການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດແບບ
ປະສົມປະສານ ເຂົັ້າໃນການຟ ົ້ນຟ ລະບົບພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານກາຍຍະພາບ ແລະ ສັງຄົມ, ການຟ ົ້ນຟ ຊີວິດການເປັນ

ຢ ູ່, ເສດຖະກິດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ທີີ່ມີຄວາມປອດໄພໃນອານາຄົດ. 

ການສອ້ມແປງ ໝາຍເຖີງ ການປັບປຸງ, ດັດແປງ, ປູ່ຽນແປງຮ ບຊົງພາຍນອກ, ແກ້ໄຂສ່ວນທີີ່ເປູ່ເພ, ຊຼຸດ-
ໂຊມ ແລະ ທັບມ້າງ ບາງສ່ວນຂອງສິີ່ງປຸກສ້າງ. 

ການບ ລະນະ ໝາຍເຖີງ ຂະບວນການສ້ອມແປງ, ຮັກສາຮ ບແບບ, ລວດລາຍ ແລະ ລາຍລະອຽດເດີມຂອງ
ສິີ່ງປຸກສ້າງ ໂດຍມີການຕ ໍ່ເຕີມ ແລະ ເສີມສ່ວນດັັ້ງເດີມທີີ່ຂາດຫາຍໄປໃຫ້ສົມບ ນ. 

ມະນດຸສະທາໍ ໝາຍເຖີງ ຄວາມເມດຕາ ສົງສານຕ ໍ່ເພ ີ່ອນມະນຸດດ້ວຍກັນ. 

ວຽກງານມະນດຸສະທາໍ ໝາຍເຖີງ ການເຄ ີ່ອນໄຫວຊ່ວຍເຫ  ອບັນເທົາທຸກ ທາງດ້ານວັດຖຼຸ ແລະ ຈິດໃຈ ເພ ີ່ອ
ປ ກປ້ອງຊີວິດ, ສຸຂະພາບ ແລະ ເຄົາລົບສິດຂອງຄວາມເປັນມະນຸດ ລວມທັງ ການສົົ່ງເສີມ, ພັດທະນາຄວາມຍ ນຍົງ
ຂອງມະນຸດ. 

ຜ ເ້ຄາະຮາ້ຍ ໝາຍເຖີງ ຜ ໄ້ດຮ້ັບຜົນກະທົບທາງດ້ານ ຮ່າງກາຍ, ຊີວິດ, ຈິດໃຈ ແລະ ຊັບສິີ່ງຂອງ ຈາກໄພ-
ພິບັດທາງທໍາມະຊາດ ແລະ ມະນຸດສ້າງຂ ັ້ນ. 

ການປະກນັໄພ ໝາຍເຖີງ ການບ ລິຫານຄວາມສຽ່ງ ທີີ່ອາດຈະເກີດຂ ັ້ນກັບ ຜ ຊ້ ັ້ປະກັນໄພ ຫ   ຜ ໄ້ດຮ້ັບການ
ປະກັນໄພ ທີີ່ໄດຈ້່າຍຄ່າປະກັນໄພ ຊ ີ່ງຜ ປ້ະກັນໄພຕ້ອງຈ່າຍສິນປະກັນໄພ ຕາມທີີ່ໄດຕ້ົກລົງກັນໄວ້ ໃນສັນຍາປະກັນ
ໄພ. 
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ຄາໍຫຍ ໍ້ ແລະ ຄວາມໝາຍ 

AADMER ສັນຍາອາຊຽນ ວ່າດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການຕອບໂຕ້ເຫດສຸກເສີນ 

ADB ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ 

ASEAN ສະມາຄົມປະຊາຊາດແຫ່ງອາຊຽນຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ 

CDMC ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຂັັ້ນສ ນກາງ  

CEDAW ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການລົບລ້າງທຸກຮ ບການຈໍາແນກຕ ໍ່ແມ່ຍງິ 

CRPD ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດຂອງຄນົພິການ 

DM ການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ 

DM Law ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ  

DRM ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພບິັດ 

DRR ການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພບິັດ 

GBV ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ 

Lao-Di ລະບົບຂ ໍ້ມ ນການຄຸ້ມຄອງໄພພບິັດ ຂອງລາວ 

LWU ສ ນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ 

MAF ກະຊວງກະສິກໍາແລະປູ່າໄມ້ 

MEM ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບ ໍ່ແຮ່ 

MICT ກະຊວງຖະແຫ ງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ 

MLSW ກະຊວງແຮງງານແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ 

MOD ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ 

MOES ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 

MOF ກະຊວງການເງິນ 

MOH ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ 

MOHA ກະຊວງພາຍໃນ 

MOIC ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາແລະການຄ້າ 

MONRE ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແລະສິີ່ງແວດລ້ອມ 

MPI ກະຊວງແຜນການແລະການລົງທ ນ 

MPS ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ 

MPWT ກະຊວງໂຍທາທິການແລະຂົນສົົ່ງ 



ix 

MST ກະຊວງວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຊີ 

NSDRR ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດວາ່ດ້ວຍການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພບິັດ 

NSEDP ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 

SDGs ເປ ົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ 

SFDRR ຂອບແຜນງານເຊັນໄດວ່າດ້ວຍການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພບິັດ 

SOPs ມາດຕະຖານຂັັ້ນຕອນການດໍາເນີນງານ 

TWG ຄະນະວິຊາການ 

WHO ອົງການອະນາໄມໂລກ 

UXO ລະເບີດທີີ່ຍັງບ ໍ່ທັນແຕກ 
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I. ພາກສະເໜ ີ 

1.1. ສະພາບຄວາມສຽ່ງໄພພບິດັ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ 

ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທີີ່ບ ໍ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບທະເລ, ພ ມສນັຖານມລີັກສະນະພິເສດແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່

ລະພາກ, ປະມານສອງສ່ວນສາມຂອງປະເທດເປັນພ ເຂົາ, ເປນັປະເທດທີີ່ຕັັ້ງຢ ູ່ໃນອາກາດເຂດຮ້ອນ, ມີ 2 ລະດ  ຄ : 
ລະດ ແລ້ງ ຈະເລີີ່ມແຕ່ ກາງເດ ອນຕຸລາ ຫາ ກາງເດ ອນພ ດສະພາ ຊ ີ່ງໄດຮ້ັບອິດທພິົນກະແສລົມມ ລະສຸມຕາເວັນອອກ-
ສຽງເໜ ອພັດປ ກຄຸມ ໃນເດ ອນຕຸລາ ຫາ ເດ ອນກຸມພາເປັນສ່ວນຫ າຍ. ສະພາບອາກາດໂດຍທົົ່ວໄປຢ ູ່ໃນລັກສະນະ
ເຢັນຫາໜາວເຢັນ ໃນເດ ອນພະຈິກ ຫາ ເດ ອນມັງກອນ. ໃນຊ່ວງເດ ອນ ມນີາ ຫາ ເດ ອນ ພ ດສະພາ ສະພາບອາກາດ
ຢ ູ່ໃນລັກສະນະ ຮ້ອນ ຫາ ຮ້ອນອົບເອົັ້າ. ລະດ ຝ ນ ຈະເລີີ່ມແຕ່ ກາງເດ ອນພ ດສະພາ ຫາ ກາງເດ ອນ ຕຸລາ ຊ ີ່ງໄດຮ້ັບ
ອິດທພິົນກະແສລົມມ ລະສຸມຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ ຈາກມະຫາສະມຸດອິນເດຍ ແລະ ອ່າວໄທ ພັດປ ກຄຸມ ໄດນ້ໍາເອົາ
ຄວາມຊຼຸ່ມຊ ີ່ນສ ງເຂົັ້າສ  ່ ສປປ ລາວ ແລະ ໃນລະຫວ່າງ ເດ ອນກ ລະກົດ ຫາ ເດ ອນກັນຍາ ຈະມຝີ ນຕົກຫ າຍ ໂດຍ
ສະເພາະ ໃນເດ ອນສິງຫາ ຈະມີຝ ນຕົກຖີີ່ຫ າຍ, ປະລິມານນໍໍ້າຝ ນສະເລ່ຍປະຈໍາປີ ໃນທົົ່ວປະເທດ ແມ່ນ 1.900 ຫາ 
3.500 ມິນລິແມັດ ແລະ ສະພາບອາກາດສວນໃຫຍ່ຢ ູ່ໃນລັກສະນະຮ້ອນຫາຮ້ອນອົບເອົັ້າ.  

ຍ້ອນສະພາບທີີ່ຕັັ້ງຂອງພ ມສັນຖານ ແລະ ສະພາບພ ມອາກາດຂອງປະເທດ, ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດໜ ີ່ງທີີ່

ມີຄວາມສ່ຽງສ ງ ຕ ໍ່ໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ ແລະ ການປູ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ເປັນຕົັ້ນ - ໄພນໍໍ້າຖ້ວມ, ແຫ້ງ-

ແລ້ງ, ລົມພາຍຸ, ດິນເຊາະເຈ ີ່ອນ, ພະຍາດລະບາດ, ອ ີ່ນໆ, ເປັນປະເທດທີີ່ຍັງອີງໃສ່ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ 

ການຜະລິດກະສິກໍາເປັນຫ ັກ, ຄວາມສາມາດໃນການປ້ອງກັນ, ການຄວບຄຸມໃນການຊ່ວຍເຫ  ອສຸກເສີນ ແລະ ການ

ຟ ົ້ນຟ ຫ ັງໄພພິບັດ ຍັງມີຄວາມຈໍາກັດ ແລະ ບ ໍ່ທັນເຂັັ້ມແຂງ, ສ່ວນໜ ີ່ງກ ໍ່ຍ້ອນວ່າຍງັເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ. ບັນ-
ຫາການປູ່ຽນແປງດິີນຟ້າອາກາດຍັງເປັນປັດໃຈສ່ຽງໃຫ້ ສປປ ລາວ ຈະໄດຮ້ັບຜົນກະທົບຈາກໄພທໍາມະຊາດຫ າຍຂ ັ້ນ
, ລະດັບນໍໍ້າຝ ນ ແລະ ອຸນຫະພ ມທີີ່ເພີີ່ມຂ ັ້ນ ຄາດວາ່ຈະເຮັດໃຫ້ລະບົບອຸທົກກະສາດຂອງແມ່ນໍໍ້າຂອງປູ່ຽນແປງ, 
ຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ໄພນໍໍ້າຖ້ວມ ແລະ ແຫ້ງແລ້ງ ກ ໍ່ຄາດວາ່ຈະເພີີີ່ມຂ ັ້ນເຊັົ່ນກັນ.  

ຂ ໍ້ມ ນບົດລາຍງານຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດລະດັບຊາດປີ 2010ໄດຊ້ີັ້ໃຫ້ເຫັນສະພາບພ ັ້ນທີີ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ເຂດ
ທີີ່ຈະຖ ກກະທົບຈາກໄພພບິັດທີີ່ສໍາຄັນ ເປັນຕົັ້ນ - ນໍໍ້າຖ້ວມ, ດິນເຈ ີ່ອນ, ພາຍຸ ແລະ ແຫ້ງແລ້ງ ດັົ່ງລຸ່ມນີັ້: 

+ ພ ັ້ນທີີ່ຄວາມສຽ່ງຈາກໄພນໍໍ້າຖວ້ມ: ມີ 8 ສາຍນໍໍ້າທີີ່ເປັນພ ັ້ນທີີ່ສ່ຽງຕ ໍ່ການເກີດໄພນໍໍ້າຖ້ວມ ຄ : ນໍໍ້າອ , ນໍໍ້າງ ີ່ມ

, ນໍໍ້າງຽບ, ນໍໍ້າຊັນ, ເຊບັັ້ງໄຟ, ເຊບັັ້ງຫຽງ, ເຊໂດນ ແລະ ເຊກອງ, ໃນນີັ້ ຈາກຜົນຂອງການປະເມີນຂ ໍ້ມ ນໄດໃ້ຫ້ຮ ້ວ່າ 
ມີຫ າຍເມ ອງທີີ່ຕັັ້ງຢ ູ່ແຄມນໍໍ້າທງັ 8 ສາຍນີັ້ ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງສ ງທີີ່ຈະເກີດນໍໍ້າຖ້ວມດ້ວຍລະດັບເລິກຂອງນໍໍ້າ ແລະ ບ 
ລິ ເວນທີີ່ຖ ກນໍໍ້າຖ້ວມແຕກຕ່າງກັນ. ຄາດຄະເນປະຊາກອນທີີ່ຢ ູ່ພ ັ້ນທີີ່ສ່ຽງໄພນໍໍ້າຖ້ວມທັງ 8 ອ່າງແມ່ນໍໍ້າທີີ່ບ ໍ່ສາມາດ
ຊ່ວຍເຫ  ອຕົນເອງໄດ້ ຫ   ທີີ່ຍງັຕ້ອງເພິີ່ງພາຜ ອ້ ີ່ນ ມຈີໍານວນທັງໝົດປະມານ 115.322 ຄນົ ທີີ່ອາດຈະຖ ກກະທົບ
ຈາກໄພພບິັດນໍໍ້າຖ້ວມ, ໃນນີັ້ປະມານ 77% ແມ່ນນອນຢ ູ່ໃນເຂດນໍໍ້າຖ້ວມທີີ່ມີລະດັບຄວາມເລິກຫ າຍກວາ່ ຫ   ເທົົ່າ

ກັບ 2 ແມັດ. ນອກຈາກນີັ້ ບນັດາໂຄງລ່າງພ ັ້ນຖານທີີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ອາດຈະຖ ກກະທົບຈາກໄພນໍໍ້າຖ້ວມ ລວມ

ມີ: ດ້ານເຄຫາສະຖານ ແລະ ທີີ່ຢ ູ່ອາໄສຂອງປະຊາຊົນ, ດ້ານກະສິກໍາ, ໂຮງໝໍ/ຄລີນິກ(ສຸກສາລາ), ໂຮງຮຽນ, ແຫ ງ່
ນໍໍ້າກິນ ນໍໍ້າໃຊ້ ແລະ ອ ີ່ນໆ. 
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+ ພ ັ້ນທີີ່ຄວາມສຽ່ງຈາກລມົພາຍ:ຸ  ໃນນີັ້ ລວມມ ີພາຍຸໃຕ້ຝຸູ່ນ ຫ   ໄຊໂຄລນ, ພາຍເຸຂດຮ້ອນ ຊຶີ່ງລັກສະນະ
ຂອງພາຍຸດັົ່ງກ່າວ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມີລົມແຮງ ແລະ ຝ ນຕົກໜັກ ພ້ອມທັງມີລ ກໝາກເຫັບ ອາດສ້າງຜົນກະທົບ ແລະ 
ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕ ໍ່ຊີວິດ ແລະ ຊັບສິນຂອງປະຊາຊົນ, ສາ້ງຄວາມເສຍຫາຍຕ ໍ່ທີີ່ຢ ູ່ອາໃສເຮ ອນຊານຂອງປະຊາຊົນ, 

ຕຶກອາຄານຂອງລັດ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ, ພ ັ້ນທີີ່ການຜະລິດກະສິກໍາ ແລະ ອ ີ່ນໆ, ຄາດຄະເນຈໍານວນປະຊາກອນທີີ່

ອາດຈະຖ ກກະທົບຈາກລົມພາຍຸດັົ່ງກ່າວ ໃນນີັ້ ມີປະມານ 67,96% ອາດຈະໄດຮ້ັບຜົນກະທົບຈາກລົມພະຍເຸຂດ

ຮ້ອນໃນຄວາມແຮງຂອງລົມ 63,17 ກລມ/ຊມ; ປະມານ 28,45% ຈະໄດຮ້ັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມກົດດັນອາ

ກາດຕໍໍ່າເຂດຮ້ອນ ໃນຄວາມແຮງລະຫວ່າງ 0-62 ກລມ/ຊມ; ປະມານ 3,53% ຈະໄດຮ້ັບຜົນກະທົບຈາກລົມພາຍຸ

ປະເພດ 1 ໃນຄວາມແຮງລະຫວ່າງ 119-153 ກລມ/ຊມ; ແລະ ປະມານ 0,06% ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກລົມ-

ພາຍປຸະເພດ 2 ໃນຄວາມແຮງລົມລະຫວ່າງ 154-177 ກລມ/ຊມ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນນອນຢ ູ່ເຂດພ ັ້ນທີີ່ແຂວງຄາໍ
ມ່ວນ. 

+ ພ ັ້ນທີີ່ຄວາມສຽ່ງຈາກໄພແຫງ້ແລງ້: ຜົນກະທົບຈາກໄພແຫ້ງແລ້ງສ່ວນໃຫຍ່ຈະສົົ່ງຜົນເສຍຫາຍໂດຍກົງຕ ໍ່

ຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະ ຄວາມໝັັ້ນຄົງດ້ານອາຫານ, ການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ, ແຫ ່ງນໍໍ້າກິນ, ນໍໍ້າໃຊ້ ແລະ ສຸຂະ
ອານາໄມ. ຂ ໍ້ມ ນຄວາມສຽ່ງໄພພິບັດລະດັບຊາດ ໄດເ້ຮັດການວິໄຈລະດັບການເກີດຂ ັ້ນຂອງໄພແຫ້ງແລ້ງທີີ່ມັກເກີດ
ຂ ັ້ນຢ ູ່ພ ັ້ນທີີ່ຂອງບັນດາແຂວງ ເຊັົ່ນ: ລະດັບປານກາງ ແລະ ຮ້າຍແຮງທີີ່ສຸດ ດັົ່ງລຸ່ມນີັ້: 

- ລະດ ແລ້ງ ລະຫວ່າງ ເດ ອນ ຕຸລາ - ມນີາ ອາດຈະເກີດຂ ັ້ນຢ ູ່ ບ ລິເວນ ແຂວງອຸດົມໄຊ, ແຂວງ ວຽງຈັນ

,  ແຂວງຄໍາມວ່ນ, ແຂວງບ ລິຄໍາໄຊ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ; 

- ລະດ ຝ ນ ລະຫວ່າງ ເດ ອນ ເມສາ - ກັນຍາ ອາດຈະເກີດຂ ັ້ນຢ ູ່ ແຂວງຊຽງຂວາງ, ສວ່ນໃຫຍ່ຢ ູ່ແຂວງ 

ໄຊຊົມບ ນ, ບ ລິເວນໄດຄ້ຽງແຂວງບ ລິຄາໍໄຊ, ເຂດດົງເຫງັນ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ; 

- ຊ່ວງລະດ ຝ ນ ລະຫວ່າງ ເດ ອນ ມີຖຼຸນາ - ກັນຍາ ອາດຈະເກີດຢ ູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ, ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງ

ແຂວງ ຫວົພັນ ແລະ ໄຊສົມບ ນ, ແລະ ພາກເໜ ອຂອງແຂວງບ ລິຄໍາໄຊ, ພາກຕາເວັນອອກຂອງແຂວງ

ສະຫວັນນະເຂດ, ແລະ ພາກເໜ ອຂອງແຂວງສາລະວັນ; 

- ໄລຍະ 1 ປີ ລະຫວ່າງ ເດ ອນ ເມສາ - ມີນາ ອາດຈະເກີດຢ ູ່ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ແລະ ບ ລິເວນໄກຄ້ຽງ.   

 

1.2. ບດົບາດ ແລະ ຄວາມສາໍຄນັ ຂອງຍດຸທະສາດການຫ ຼຸດຜອ່ນຄວາມສຽ່ງໄພພບິດັແຫງ່ຊາດ 
ເປັນທີີ່ຮັບຮ ້ນໍາກັນແລ້ວວ່າ ໄພພິບັດທີີ່ເກີດຈາກ ທໍາມະຊາດ ແລະ ມະນຸດເປັນຜ ສ້້າງຂ ັ້ນ ໄດ້ສົົ່ງຜົນກະທົບ

ໂດຍກົງຕ ໍ່ສຸຂະພາບ, ຊວີິດ ແລະ ຊັບສິນຂອງປະຊາຊົນ, ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕ ໍ່ພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ 

ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ສົົ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ການດໍາລົງຊີວິດ, ຄວາມເສຍຫາຍຕ ໍ່ໂອກາດທາງທຸລະກດິ ແລະ ຕ່ອງໂສ້ການສະ

ໜອງ. ໃນໄລຍະຫ າຍກວ່າ 10 ປີ ທີີ່ຜ່ານມາ ຈົນເຖີງປະຈຸບັນ, ບັນຫາໄພພິບັດໄດເ້ກີດຂ ັ້ນທຸກໆປີ ແລະ ມີຄວາມ

ຮຸນແຮງເພີີ່ມຂ ັ້ນເລ ັ້ອຍໆ, ເຊິີ່ງສ້າງຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍຢູ່າງຫ ວງຫ າຍ ຕ ໍ່ສຸຂະພາບ, ຊີວິດ, ຊບັສິນ, 

ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ຂອງປະເທດ, ເປັນຕົັ້ນ - ເຫດການໄພພິບັດນໍໍ້າຖ້ວມທີີ່ເກີດຂ ັ້ນໃນປີ 2018 
ທີີ່ຜ່ານມາ ຖ ວ່າເປັນຄັັ້ງປະຫວດັສາດ ທີີ່ໄດຮ້ັບຜົນກະທົບຢູ່າງຮຸນແຮງ ແລະ ໜັກໜ່ວງ. ເຫດການດັົ່ງກ່າວແມ່ນມີ
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ສາເຫດມາຈາກ ທັງທາໍມະຊາດ ແລະ ມະນຸດເປັນຜ ສ້້າງຂ ັ້ນ, ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຕ້ອງເສຍຊີວິດ ແລະ ສ ນຫາຍເປັນຈໍາ

ນວນຫ າຍ, ພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຢູ່າງຫ ວງຫ າຍ ຄິດ
ເປັນມ ນຄ່າເສຍຫາຍ ຄາດຄະເນແມ່ນ 3.166,9 ຕ ັ້ກີບ (ປະມານ 371 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ຫ   ປະມານ 2,1 ສ່ວນ
ຮ້ອຍ ຂອງການຄາດຄະເນລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP). ບັນຫາຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະ-

ຍາດອັກເສບປອດ ຈາກເຊ ັ້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ (Covid-19) ກ ໍ່ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານ ຈໍາເປັນຕ້ອງດັດປັບຕົວ
ເລກການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກິດໃນ ປີ 2020 ລົງ ຈາກ 6,5 ສ່ວນຮ້ອຍ ມາເປັນ 3,3 - 3,6 ສ່ວນຮ້ອຍ 
ພ້ອມດ້ວຍຄາດໝາຍທາງດ້ານມະຫາພາກຈໍານວນໜ ີ່ງ. 

ລັດຖະບານເຫັນໄດຄ້ວາມສໍາຄນັ ແລະ ຈໍາເປັນ ເພ ີ່ອສ ບຕ ໍ່ຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ຍົກສ ງມາດຕະຖານຊ-ີ

ວິດການເປັນຢ ູ່ ແລະ ໂອກາດສໍາລັບປະຊາຊົນລາວ ໂດຍຜ່ານການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ, ໂດຍສະເພາະ ການຍົກສ ງ
ຂີດຄວາມສາມາດໃນການດໍາເນີນງານ ແລະ ຄວາມພ້ອມດ້ານຊັບພະຍາກອນ ໃນການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິ 
ບັດ, ການກຽມພ້ອມ, ການຄວບຄຸມ, ການຕອບໂຕ້ສຸກເສີນ ແລະ ການຟ ົ້ນຟ ຫ ັງໄພິບັດ. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມ

ຄອງໄພພິບັດ ປີ 2019, ການປູ່ຽນແປງຂອບນິຕິກໍາ ແລະ ສະຖາບັນການຈັດຕັັ້ງ ແມ່ນມເີປ ົ້າໝາຍເພ ີ່ອແກ້ໄຂບັນຫາ
ດັົ່ງກ່າວ. ຍຸດທະສາດການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ ຮອດປີ 2030 ແມ່ນສຸດທີີ່ສໍາຄັນ ແລະ  ໄດມ້ີເປ ົ້າ
ໝາຍ ເພ ີ່ອສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ວຽກງານຄຸ້ມຄອງໄພພບິັດ ທັງດ້ານ ການປ້ອງກັນ ແລະ ຫ ຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ
ຈາກໄພພບິັດ, ການກຽມພ້ອມຕອບໂຕ້ສຸກເສີນ ແລະ ການຟ ົ້ນຟ ຫ ັງໄພພິບັດ ທີີ່ມຄີວາມທນົທານຕ ໍ່ໄພພິບັດ, ທັງນີັ້ 
ກ ໍ່ເພ ີ່ອເປັນການເພີີ່ມທະວີໃນການຈັດຕັັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ການຄຸ້ມຄອງໄພພບິັດ ຂອງ ສປປ ລາວ ທີີ່
ໄດຮ້ັບຮອງເອົາໃນປີ 2019, ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງສາກົນ ແລະ ພາກພ ັ້ນ ກ່ຽວກັບ
ການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພບິັດ ເປັນຕົັ້ນ - ຂອບແຜນງານເຊັນໄດ ວ່າດ້ວຍ ການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ 
ໄລຍະປີ 2015-2030, ສັນຍາປາຣ ີວາ່ດ້ວຍການປູ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ສັນຍາອາຊຽນ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ

ໄພພບິັດ ແລະ ການຕອບໂຕ້ສຸກເສີນ, ແຜນປະຕິບັດງານສັນຍາອາຊຽນ ວ່າດວ້ຍ ການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການ

ຕອບໂຕສຸ້ກເສີນ ໄລຍະປີ 2021-2025, ຖະແຫ ງການອາຊຽນວ່າດ້ວຍ ຄວາມເປັນໜ ີ່ງດຽວໃນການຕອບໂຕ້ໄພພ-ິ

ບັດ, ແລະ ວາລະການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ ປີ 2030 (ເປ ົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ ຫ   SDGs). 

 

1.3. ຂອບເຂດຂອງຍດຸທະສາດ 
ຍຸດທະສາດການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ ມຈີຸດປະສົງເພ ີ່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມ

ສ່ຽງໄພພບິັດ, ເພ ີ່ອກຽມຄວາມພ້ອມ ແລະ ປະສານງານໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ  ອແກ້ໄຂສຸກເສີນ ແລະ ຟ ົ້ນຟ ພ ັ້ນຖານໂຄງ

ລ່າງດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມຫ ັງໄພພິບັດ. ສິີ່ງດັົ່ງກ່າວນີັ້ ຈະລວມມ:ີ 

• ຄຸ້ມຄອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ເພ ີ່ອປ້ອງກັນບ ໍ່ໃຫ້ສ້າງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດໃໝ່ຂ ັ້ນ, ພ້ອມທັງ

ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກເ່ສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ທີີ່ມີຄວາມທົນທານ

ຕ ໍ່ໄພພິບັດ ແລະ ເພີີ່ມຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ປະຊາຊົນລາວ; 
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• ການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພບິັດທີີ່ມປີະສິດທິພາບ ແມ່ນບ ໍ່ສາມາດດໍາເນີນການໂດຍລັດຖະບານພຽງລໍາ-
ພັງ, ແຕ່ການນໍາພາຂອງລັດຖະບານ, ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ກົນໄກການປະສານງານ ແມ່ນມຄີວາມຈໍາເປັນ 
ເພ ີ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພ-ິ
ບັດ; ແລະ  

• ມັນມີຄວາມຈໍາເປັນຢູ່າງຍິີ່ງທີີ່ຕອ້ງໄດສ້້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫແ້ກ່ຊຼຸມຊົນ ເພ ີ່ອຮັບມ ກັບໄພພິບັດ. ຜົນກະ-
ທົບທີີ່ຮ້າຍແຮງຂອງໄພພິບັດຢ ູ່ໃນຊຼຸມຊົນທີີ່ມີຄວາມສ່ຽງສ ງ, ໂດຍສະເພາະ ຊຼຸມຊົນຢ ູ່ເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກ

ສອກຫ ີກ, ຊ ີ່ງບັນຫາດັົ່ງກ່າວນີັ້ ສາມາດຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໄດ້ ໂດຍຜ່ານກິດຈະກໍາການດໍາເນີນວຽກງານ ໃນ

ການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍ ນຍງົ ຂອງລັດຖະບານ, ຕະຫ ອດຮອດ ການຫ ຼຸດ-

ຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດແບບຊຼຸມຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ (CBDRR).  

 

1.4. ຂັັ້ນຕອນການສາ້ງຮາ່ງຍດຸທະສາດແຫງ່ຊາດ ວາ່ດວ້ຍການຫ ຼຸດຜອ່ນຄວາມສຽ່ງໄພພບິດັ 
ຍຸດທະສາດສະບັບນີັ້ ໄດຖ້ ກພັດທະນາຂ ັ້ນ ໂດຍ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ (ຮສສ) ພາຍ

ໃຕ້ການສະໜັບສະໜ ນທຶນ ແລະ ເຕັກນິກວິຊາການ ຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ຊ ີ່ງໄດລິ້ເລີີ່ມການຄົັ້ນ-
ຄວ້າ ມາແຕ່ປີ 2019 ຈົນເຖິງປີ 2020. ບັນດາຂ ໍ້ມ ນພ ັ້ນຖານທີີ່ໄດນ້ໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ກໍານົດ ເຂົັ້າໃນ
ເນ ັ້ອໃນຮ່າງຍຸດທະສາດ ແມ່ນມາຈາກ ບົດລາຍງານຂ ໍ້ມ ນດ້ານຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດທີີ່ໄດເ້ຮັດການສຶກສາໃນປີ 
2010, 2012, ບົດລາຍງານການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການຟ ົ້ນຟ ຫ ັງໄພພິບັດ ປີ 2018, ຂ ໍ້ມ ນໄພພິບັດໃນຖານຂ ໍ້ມ ນ
ໄພພບິັດ Lao-Di, ເອກະສານນິຕິກໍາກ່ຽວຂ້ອງອ ີ່ນໆ ເປັນຕົັ້ນ - ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ທີີ່ໄດຖ້ ກ
ຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊໃ້ນປີ 2019.  

ການດໍາເນີນຄົັ້ນຄວ້າ ສາ້ງຮ່າງຍຸດທະສາດສະບັບນີັ້ ໄດດ້ໍາເນີນຢູ່າງກວ້າງຂວາງ ຊ ີ່ງໄດຈ້ັດກອງປະຊຼຸມຄົັ້ນ-
ຄວ້າໃນຂັັ້ນວິຊາການທີີ່ຮັບຜິດຊອບ, ຈັດກອງປະຊຼຸມລະດົມແນວຄວາມຄິດແບບເປີດກວາ້ງກັບຫ າຍພາກສ່ວນຢ ູ່ຂັັ້ນ
ສ ນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ, ແລະ ໄດຈ້ັດກອງປະຊຼຸມລະດົມແນວຄວາມຄິດຕ ໍ່ຮ່າງຍຸດທະສາດ ຮ່ວມກັບບັນດາຄ ່ຮວ່ມ
ງານສາກົນ ຜ່ານກອງປະຊຼຸມທາງໄກ (Video Conference). ພ້ອມກັນນີັ້ ຍັງໄດຈ້ັດສົົ່ງສະບັບຮ່າງທີີ່ໄດປ້ັບປຸງ

ຈາກບັນດາຄໍາເຫັນ ທັງຢ ູ່ສ ນກາງ, ແຂວງ ແລະ ຄ ່ຮ່ວມງານສາກົນ ໃຫ້ບັນດາກະຊວງ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງທີີ່ກ່ຽວ-
ຂ້ອງມີຄໍາເຫັນ.  

ຍຸດທະສາດສະບັບນີັ້ ແມ່ນໄດ້ສ້າງຂ ັ້ນຢູ່າງເໝາະສົມ ຕາມແບບໂຄງສ້າງຂອງ ສປປ ລາວ ຊ ີ່ງປະກອບມີ 4 
ພາກ ຄ : ພາກທີ I ພາກສະເໜີ; ພາກທີ II ສະພາບການຫ ຼູດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ໃນລະດັບສາກົນ, ພາກພ ັ້ນ 
ແລະ ສປປ ລາວ; ພາກທ ີIII ຍດຸທະສາດການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ ແລະ ພາກທີ IV ມາດຕະການ
ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ. 
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II. ສະພາບການຫ ຼຸດຜອ່ນຄວາມສ່ຽງໄພພິບດັ ໃນລະດບັສາກນົ, ພາກພ ັ້ນ 
ແລະ ສປປ ລາວ 

2.1. ສະພາບການຫ ຼຸດຜອ່ນຄວາມສຽ່ງໄພພບິດັໃນລະດບັສາກນົ 
ສະພາບການປູ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດໃນທົດສະຫວັດທີີ່ຜ່ານມາສັງເກດເຫັນວາ່ ທ່າອ່ຽງຂອງການເກີດ

ໄພພບິັດໄດມ້ີຄວາມຖີີ່ ແລະ ຮ ນແຮງເພີີ່ມທະວີຂ ັ້ນ ເປັນຕົັ້ນ: ນໍໍ້າຖ້ວມ, ພາຍຸ, ແຜ່ນດິນໄຫວ, ພ ໄຟລະເບີດ, ດິນ

ເຈ ີ່ອນ, ອ ີ່ນໆ ອັນໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ສ ນເສຍຢູ່າງຫ ວງຫ າຍ ຕ ໍ່ຊີວິດ, ຊບັສິນ, ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ 

ສິີ່ງແວດລ້ອມ. ສະເພາະ ໃນປີ 2019 ຢ ູ່ຂົງເຂດ ອາຊີ-ປາຊຟິິກ ໄດມ້ີເຫດການໄພພິບັດ ສຸກເສີນເກີດຂ ັ້ນຈໍານວນ 

115 ຄັັ້ງ ຢ ູ່ໃນ 31 ປະເທດ ໃນນີັ້ ມີທັງເຫດການໄພນໍໍ້າຖ້ວມ, ລົມພາຍຸ, ແຜນດິນໄຫວ, ໄຟໄໝ້ປູ່າ, ພ ໄຟລະເບີດ 

ແລະ ພະຍາດລະບາດ ເຊິີ່ງເຮັດໃຫ້ມີຜ ໄ້ດຮ້ັບຜົນກະທົບທັງໝົດຫ າຍກວາ່ 54,9 ລ້ານຄົນ, ເສຍຊີວິດ 5.338 ຄົນ.1 

ເຫັນໄດເ້ຖີງຄວາມອັນຕະລາຍ  ແລະ ຜົນກະທົບ ຂອງໄພພິບັດດັົ່ງກ່າວ, ວຽກງານຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພ-
ພິບັດ ໄດຖ້ ເປັນບັນຫາສໍາຄັນ ແລະ ເປັນບຸລິມະສິດຫ ັກ ໃນເວທີລະດັບໂລກ ແລະ ລະດັບພາກພ ັ້ນ ເພ ີ່ອຮ່ວມກັນ
ຊອກຫາທຸກຊ່ອງທາງ ໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂຢູ່າງຈິງຈັງ ແລະ ເປັນລະບົບ, ໃນນີັ້ ໄດຮ້່ວມກັນຮັບຮອງເອົາ 
ສັນຍາປາຣີ ວ່າດ້ວຍການປູ່ຽນແປງທາງດິນຟ້າອາກາດ ໃນກອງປະຊຼຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາດ ຄັັ້ງທີ 
70 ທີີ່ ນິວຢອກ ປີ 2015; ແລະ ການຮັບຮອງເອົາ ຂອບແຜນງານເຊັນໄດ ວ່າດ້ວຍ ການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພ-

ພິບັດ ໃນກອງປະຊຼຸມໂລກ ວ່າດ້ວຍການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ຄັັ້ງທີ 3 ໃນປີ 2015 ທີີ່ ປະເທດຍີີ່ປຸູ່ນ, ເຊິີ່ງ
ຂອບແຜນວຽກດັົ່ງກ່າວ ໄດເ້ປັນທິດທາງ ແລະ ບ່ອນອີງອັນສໍາຄັນ ໃນການປະສານງານ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຮ່ວມ
ກັນ ເພ ີ່ອຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ໄປຄຽງຄ ່ກັບຍຸດທະສາດການພັດທະນາແບບຍ ນຍງົ (SDG) ຈົນຮອດປີ 
2030.   

ຍຸດທະສາດການຫ ຼູດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ ໄດສ້ະໜັບສະໜ ນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເປ ົ້າໝາຍ 
ແລະ ບຸລິມະສິດ ຂອງ ສປປ ລາວ ພາຍໃຕ້ຂອບແຜນງານເຊັນໄດ ວ່າດ້ວຍ ການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ 
(SFDRR), ໃນນັັ້ນ ປະກອບດ້ວຍ: 

• ການຮັບຮອງເອົາເປ ົ້າໝາຍການປ້ອງກັນການສ້າງຄວາມສ່ຽງ, ການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີີ່ມຢີ ູ່ ແລະ 

ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ. 

• ຄວາມເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມສຽ່ງໄພພິບັດ ທີີ່ ສປປ ລາວ ກໍາລັງປະເຊີນ, ການນໍາໃຊ້ຄວາມຮ ້ດ້ານ
ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການປະເມີນ ເພ ີ່ອກໍານົດຄວາມສ່ຽງ ທີີ່ມີຢ ູ່ຂັັ້ນທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ສ ນກາງ ໂດຍເນັັ້ນໃສ່
ການເພີີ່ມຂີດຄວາມສາມາດ້ານວິຊາການ, ການເງິນ ແລະ ການບ ລິຫານ ເພ ີ່ອຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພ-
ພິບັດ (ບຸລິມະສິດທີ 1). 

• ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງດ້ານການບ ລິຫານຄວາມສ່ຽງໄພພບິັດ ຊຶີ່ງລວມເອົາ ການເຊ ີ່ອມສານວຽກ
ງານຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພບິັດ ຢ ູ່ພາຍໃນ ແລະ ລະຫວ່າງຂະແໜງການທັງໝົດ ແລະ ການກໍານົດ
ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງຂະແໜງການ (ບຸລິມະສິດທ ີ2). 
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• ການລົງທຶນໃສ່ວຽກງານຫ ຼຸດຜອ່ນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ເພ ີ່ອສ້າງຄວາມທົນທານ ໂດຍການຈັດສັນຊັບ-
ພະຍາກອນທີີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການພັດທະນາ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມ
ສ່ຽງໄພພິບັດ ຢ ູ່ທຸກຂັັ້ນຂອງການບ ລິຫານ ແລະ ໃນຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ (ບຸລິມະສິດທີ 
3). 

• ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການກຽມພ້ອມ ເພ ີ່ອຕອບໂຕ້ໄພພິບັດ ຢູ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ 
“ສ້າງຄ ນໃໝ່ໃຫ້ດີກວ່າເກົົ່າ” ໃນການຟ ົ້ນຟ , ການບ ລະນະ ແລະ ການກ ໍ່ສ້າງຄ ນໃໝ່ ທີີ່ລວມເອົາການ
ຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ເຂົັ້າໃນບາດກາ້ວທັງໝົດ ເພ ີ່ອເຮັດໃຫ້ຊຼຸມຊົນ ແລະ ປະເທດ ມີຄວາມ
ສາມາດຮັບມ ກັບໄພພິບັດທີີ່ດກີວ່າເກົົ່າ (ບຸລິມະສິດທີ 4). 

ນອກຈາກຂອບແຜນງານເຊັນໄດ (Sendai Framework) ແລ້ວ, ວິທີການແຫ່ງຊາດແບບກວ້າງຂວາງ 
ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ຍັງເປັນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດພັນທະ ຂອງ ສປປ ລາວ ພາຍໃຕ້ສັນຍາ
ສາກົນທີີ່ສໍາຄັນອ ີ່ນໆ ໂດຍສະເພາະ ສັນຍາປາຣີ ປີ 2015 ວາ່ດ້ວຍ ການປູ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ2 ແລະ ເປ ົ້າໝາຍ

ການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ (SDGs) ຊ ີ່ງເປັນວາລະການພັດທະນາ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປີ 2030.3 ສັນ-
ຍາສາກົນອ ີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເນັັ້ນໃສ່ການຫ ຼຸດຜ່ອນການສ້າງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວາມບອບບາງໃນການພັດທະນາຕົວ
ເມ ອງ,4 ຈັດສັນງົບປະມານສໍາລັບການພັດທະນາ5 ແລະ ການຊ່ວຍເຫ  ອດ້ານມະນຸດສະທໍາ ທີີ່ນໍາໄປສ ່ການສ້າງຄວາມ

ທົນທານຕ ໍ່ໄພພບິັດ6. 

17 ເປ ົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ ຫ   SDG ຂອງສາກົນ ໄດ້ກໍານົດສິີ່ງທ້າທາຍທີີ່ກວ້າງຂວາງ ແລະ 

ທັງໝົດມີການພັວພັນກັນ, ແຕ່ວ່າ ສໍາລັບການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ ້

ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ ຕ ໍ່ 9 ເປ ົ້າໝາຍ ຂອງ SDG ດັົ່ງກ່າວ ພ້ອມກັບ ອີກໜຶີ່ງເປ ົ້າໝາຍ ຄ : ເປ ົ້າໝາຍທີ 18: ຊີວິດ

ປອດໄພຈາກລະເບີດບ ໍ່ທັນແຕກ ໃນ SDG ສະເພາະ ຂອງ ສປປ ລາວ, ຕາມທີີ່ໄດກ້ໍານົດໄວ້ໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີັ້. 

ຕາຕະລາງ 1: 10 ເປ ົ້າໝາຍ ການພດັທະນາແບບຍ ນຍງົທີີ່ກຽ່ວຂອ້ງທີີ່ສດຸ ສາໍລບັ ການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສຽ່ງໄພພ-ິ
ບດັ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ 

SDG No. ເປ ົ້າໝາຍທີີ່ກຽ່ວຂອ້ງທີີ່ສດຸກບັຍດຸທະສາດການຫ ຼຸດຜອ່ນຄວາມສຽ່ງໄພພບິດັ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ 

1 ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກໃນທຸກຮ ບແບບໃນທົົ່ວທຸກບ່ອນ 

2 
ລຶບລ້າງຄວາມອຶດຫີວ, ບັນລຸການຄໍໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ປັບປຸງດ້ານໂພສະນາການ ແລະ 
ສົົ່ງເສີມກະສິກໍາແບບຍ ນຍງົ 

3 ຮັບປະກັນການມີສຸຂະພາບທີີ່ດີ ແລະ ສົົ່ງເສີມຊີວິດການເປັນຢ ູ່ທີີ່ດີສໍາລັບທຸກຄົນ, ທຸກເກນອາຍ ຸ

4 
ຮັບປະກັນການສຶກສາທີີ່ມີຄຸນນະພາບ, ເທົົ່າທຽມກັນ ແລະ ທົົ່ວເຖີງ ແລະ ສົົ່ງເສີມກາລະໂອກາດ
ການຮຽນຮ ້ຕະຫ ອດຊີວິດສໍາລັບໝົດທຸກຄົນ 

5 
ບັນລຸຄວາມສະເໝີພາບລະຫວາ່ງ ຍິງ-ຊາຍ, ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມຍ່ິງ ແລະ ເດັກຍິງທຸກ
ຄົນ 
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SDG No. ເປ ົ້າໝາຍທີີ່ກຽ່ວຂອ້ງທີີ່ສດຸກບັຍດຸທະສາດການຫ ຼຸດຜອ່ນຄວາມສຽ່ງໄພພບິດັ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ 

6 ຮັບປະກັນການມີນໍໍ້າສະອາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງນໍໍ້າແບບຍ ນຍງົ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມສໍາລັບທຸກ
ຄົນ 

9 
ສ້າງພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງທີີ່ໝັັ້ນຄົງທົນທານ, ສົົ່ງເສີມການຫັນເປນັອຸດສະຫະກໍາແບບຍ ນຍົງ ແລະ 
ທົົ່ວເຖີງ ແລະ ສົົ່ງເສີມການປະດິດສ້າງ 

11 
ສ້າງຕົວເມ ອງ ແລະ ທີີ່ພັກອາໃສຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ທົົ່ວເຖີງ, ປອດໄພ, ໝັັ້ນຄົງທົນທານ ແລະ ຍ ນ
ຍົງ 

13 
ກໍານົດມາດຕະການອັນຮີບດ່ວນເພ ີ່ອແກ້ໄຂບັນຫາການປູ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຮັບມ 
ຜົນກະທົບຈາກບັນຫາດັົ່ງກ່າວ 

18 ຊວີິດປອດໄພຈາກລະເບີດບ ໍ່ທັນແຕກ 

 

ສັນຍາປາຣີ, ຂອບແຜນງານເຊັນໄດ, ເປ ົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ ແລະ ການຮ່ວມມ ສະໜັບສະ  

ໜ ນຈາກບັນດາອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນຕ່າງໆ ແມ່ນແຫ ງ່ຊັບພະຍາກອນທີີ່ສໍາຄັນ ຂອງເປ ົ້າໝາຍ, ມາດຕະຖານ, ຄໍາ

ແນະນໍາດ້ານວິຊາການ ແລະ ການແລກປູ່ຽນຂ ໍ້ມ ນ-ຂ່າວສານ. ບັນດາຂ ໍ້ຕົກລົງເຫ ົົ່ານີັ້ ສະໜັບສະໜ ນບັນດາປະເທດ
ຕ່າງໆ ໃນການຊອກຫາຊ່ອງທາງ ເພ ີ່ອຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການສ ນເສຍຈາກໄພພິບັດ ແລະຄວາມສ່ຽງຈາກ
ການປູ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ແລະ ເພ ີ່ອສ້າງການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ. 

 

2.2. ສະພາບການຫ ຼຸດຜອ່ນຄວາມສຽ່ງໄພພບິດັໃນພາກພ ັ້ນ  
ຍຸດທະສາດການຫ ຼູດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ ສະບັບນີັ້ ໄດສ້ະໜັບສະໜ ນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ

ສັນຍາອາຊຽນ ວ່າດ້ວຍການຄຸມ້ຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການຕອບໂຕ້ສຸກເສີນ (AADMER), ເຊິີ່ງເປັນສັນຍາການ

ຮ່ວມມ ພາກພ ັ້ນທີີ່ຖ ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ໄດສ້້າງພ ັ້ນຖານໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມ ໃນພາກພ ັ້ນ, ການປະສານງານ, ການ
ຊ່ວຍເຫ  ອດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການລະດົມຊັບພະຍາກອນໃນທຸກດ້ານ ຂອງການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການຕອບໂຕ້
ສຸກເສີນ. 

ຍຸດທະສາດນີັ້ ໄດສ້ະໜັບສະໜ ນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 5 ບ ລິມະສິດ ຂອງແຜນງານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດສັນ-
ຍາອາຊຽນວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການຕອບໂຕ້ສຸກເສີນ ປີ 2021-2025, ເຊິີ່ງໄດຖ້ ກຮັບຮອງເອົາ

ໂດຍ ກອງປະຊຼຸມລັດຖະມົນຕີອາຊຽນ ວ່າດວ້ຍການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ຫ   AMMDM ຄັັ້ງທີ 8 ໃນວັນທີ 27 ພະຈິກ 
2020. ວິໄສທັດ ຂອງແຜນງານຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດສັນຍາອາຊຽນວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໄພພິບດັ ແລະ ການຕອບໂຕສຸ້ກ
ເສີນ ແມ່ນເພ ີ່ອ "ເຮັດໃຫ້ບັນດາປະເທດໃນພາກພ ັ້ນ ມີຄວາມເຂັັ້ມແຂງທົນທານຕ ໍ່ໄພພິບັດ, ມີການຊ່ວຍເຫ  ອເຊິີ່ງ

ກັນ ແລະ ກັນ, ມີການແບ່ງປັນຄວາມຜ ກພັນຮ່ວມກັນ ໃນການຫ ຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບດ້ານລົບຂອງໄພພິບັດ ເພ ີ່ອເຮັດ
ໃຫ້ຊຼຸມຊົນມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ”. ແລະ ພາລະກິດຂອງແຜນງານດັົ່ງກ່າວ ແມ່ນເພ ີ່ອ 
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“ສະໜັບສະໜ ນ ແລະ ສົົ່ງເສີມຄວາມອາດສາມາດໃນການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມ
ສ່ຽງໄພພບິັດຂອງອາຊຽນ ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມ ລະຫວ່າງຂະແໜງການ, ການເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ, ການ

ເສີມຂະຫຍາຍແນວຄິດປະດິດສ້າງໃໝ່, ການລະດົມຊັບພະຍາກອນ, ການຮ່ວມມ ໃໝ່ ແລະ ການປະສານງານທີີ່
ເຂັັ້ມແຂງລະຫວາ່ງບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ”. 7  

5 ແຜນງານບຸລິມະສິດ ແລະ ບຸລິມະສິດຍ່ອຍ ຂອງແຜນງານຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດສັນຍາອາຊຽນວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມ
ຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການຕອບໂຕ້ສຸກເສີນ ປະກອບມີດັົ່ງນີັ້:  

1. ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການຕິດຕາມ (ລວມມີ: ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ, ການເຕ ອນໄພລ່ວງ

ໜ້າ, ແລະ ການສ ີ່ສານຄວາມສ່ຽງ), 

2. ການປ້ອງກັນ ແລະ ຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ (ລວມມີ: ການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ (DRR) ແລະ 

ການປັບຕົວເຂົັ້າກັບການປູ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (CCA), ຕົວເມ ອງ ແລະ ທີີ່ຢ ູ່ອາໄສຂອງມະນຸດ ທີີ່

ມີຄວາມແຂງແຮງທົນທານ, ເສດຖະກິດທີີ່ເຂັັ້ມແຂງ, ພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງທີີ່ແຂງແຮງທົນທານ, ກຸ່ມຄົນ
ທີີ່ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສຽ່ງໄພພິບັດໂດຍການມສີ່ວນຮ່ວມຂອງຊຼຸມຊົນ ຫ   
CBDRM, ແລະ ການບ ລິຫານຈັດການຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ), 

3. ການກຽມພ້ອມ ແລະ ຕອບໂຕ້ (ລວມມີ: ການວາງແຜນລ່ວງໜ້າ ແລະ ຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງເຄ ີ່ອງມ 
ສໍາລັບການກຽມພ້ອມໃນພາກພ ັ້ນ, ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການປະສານງານ ແລະ ການເສີມສ້າງ

ຂີດຄວາມສາມາດເພ ີ່ອປະສິດທິຜົນຂອງການຕອບໂຕ້ຂອງພາກພ ັ້ນ), 

4. ການຟ ົ້ນຟ ທີີ່ມີຄວາມເຂັັ້ມແຂງທົນທານ (ບັນດາແຜນງານການຟ ົ້ນຟ ທີີ່ມຄີວາມເຂັັ້ມແຂງທນົທານ
ກ່ອນເກີດໄພພິບັດ ແລະ ການກຽມພ້ອມໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ  ອໃນການຟ ົ້ນຟ ຂອງພາກພ ັ້ນ ສໍາລັບໄພພິ-
ບັດຂະໜາດໃຫຍ່), ແລະ 

5. ການເປັນຜ ນ້ໍາ (ການບ ລິຫານຄວາມຮ ້ສໍາລບັການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງທົນທານໃນພາກພ ັ້ນ, ການ
ແບ່ງປັນຄວາມຮ ້ ແລະ ປະສົບການໃນພາກພ ັ້ນ ເພ ີ່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເປັນຜ ນ້ໍາລະດັບໂລກໃນ
ການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ). 

ຂະບວນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນງານບ ລິມະສິດ ແລະ ບຸລິມະສິດຍ່ອຍ ປະກອບມີ 6 ອົງປະກອບ ແລະ 
ແຮງຂັບເຄ ີ່ອນ ເຊັົ່ນ: (i) ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງດ້ານສະຖາບັນການຈັດຕັັ້ງ ຂອງ AADMER; (ii) ຍຸດທະສາດ

ການຮ່ວມມ ; (iii) ການລະດົມຊັບພະຍາກອນ; (iv) ການເຜີຍແຜ່ ແລະ ການເຊ ີ່ອມສານ; (v) ການຝຶກອົບຮົມ 

ແລະ ການໃຫ້ຄວາມຮ ້ຢູ່າງເປັນລະບົບ; ແລະ (vi) ການຄຸ້ມຄອງຂ ໍ້ມ ນ-ຂ່າວສານ ແລະ ການສ ີ່ສານດ້ານເທັກໂນໂລ
ຊີ. 

ນອກຈາກນັັ້ນ, ແຜນງານນີັ້ ຍັງໄດລ້ວມເອົາບັນດາຂ ໍ້ກໍານົດຫ ກັ ຂອງຂ ໍ້ຕົກລົງ ແລະ ເອກະສານທີີ່ສໍາຄັນຂອງອາ

ຊຽນຕ່າງໆ ເຊັົ່ນ: ວິໄສທັດອາຊຽນ 2025 ກ່ຽວກັບການຄຸມ້ຄອງໄພພິບັດ; ຖະແຫ ງການອາຊຽນກ່ຽວກບັ ໜຶີ່ງອາ

ຊຽນ ໜຶີ່ງການຕອບໂຕ້; ແຜນການເຕັກໂນໂລຊີຂ ໍ້ມ ນ-ຂ່າວສານ ແລະ ການສ ີ່ສານ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ
ໄພພບິັດ ສໍາລັບປີ 2025 ແລະ ຕ ໍ່ໄປ ແລະ ຂ ໍ້ຕົກລົງອ ີ່ນໆໃນພາກພ ັ້ນ. ແຜນງານດັົ່ງກ່າວຍັງ ສອດຄ່ອງກັບຂ ໍ້ຕົກລົງ
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ສາກົນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ລວມທັງຂອບແຜນງານເຊັນໄດ ວ່າດວ້ຍການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສຽ່ງໄພພິບັດ 2015-2030, 

ສັນຍາປາຣີ “ກ່ຽວກັບການປູ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ວາລະ 2030 ໃນການພັດທະນາແບບຍ ນຍງົຂອງສະຫະ
ປະຊາຊາດ. 

 

2.3. ສະພາບການຫ ຼຸດຜອ່ນຄວາມສຽ່ງໄພພບິດັຢ ູ່ ສປປ ລາວ 

2.3.1. ສະພາບໄພພບິດັ ແລະ ຜນົກະທົບທີີ່ເກີດຂ ັ້ນໃນໄລຍະຜາ່ນມາ 

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ກ ໍ່ຄ ປະຈຸບັນ, ສປປ ລາວ ໄດປ້ະເຊີນກັບຄວາມສ ນເສຍທີີ່ເພີີ່ມຂ ັ້ນຈາກໄພພິບັດທີີ່ກ່ຽວ-

ຂ້ອງກັບສະພາບອາກາດ ແລະ ພ ມອາກາດທີີ່ຮ້າຍແຮງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ໄພນໍໍ້າຖ້ວມ, ແຫ້ງແລ້ງ, ດິນເຊາະເຈ ີ່ອນ, 

ລົມພາຍຸລະດ ຮ້ອນ ແລະ ພາຍໄຸຊໂຄລນ, ລວມທັງ ພະຍາດລະບາດ ແລະ ແຜ່ນດິນໄຫວ, ແລະ ພ ັ້ນທີີ່ດິນສ່ວນຫ າຍ

ກ ໍ່ມລີະເບີດບ ໍ່ທັນແຕກຝັງຢ ູ່ຫ າຍ. ນັບແຕ່ປີ 1970 ເຖີງ ປີ 2010, ໄດມ້ເີຫດການໄພທໍາມະຊາດທີີ່ສໍາຄັນເກີດຂ ັ້ນ 
33 ຄັັ້ງ (ສ່ວນຫ າຍແມ່ນໄພນໍໍ້າຖ້ວມ ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງ) ໄດສ້ົົ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ປະຊາຊົນເກ ອບ 9 ລ້ານຄົນ ແລະ ສ້າງ
ຄວາມເສຍຫາຍທາງເສດຖະກິດ ຫ າຍກວ່າ 400 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ໄພນໍໍ້າຖ້ວມ ຖ ວ່າຍັງເປັນໄພທໍາມະຊາດທີີ່
ຮ້າຍແຮງທີີ່ສຸດ ຂອງ ປະເທດ ໂດຍມີແມ່ນໍໍ້າຂອງ ແລະສາຂາຂອງແມ່ນໍໍ້າຂອງເປັນແຫ ່ງຕົັ້ນຕ  ທີີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດໄພນໍໍ້າ
ຖ້ວມເລ ັ້ອຍໆ. ການພັດທະນາໂຄງການເຂ ີ່ອນໄຟຟ້າພະລັງງານນໍໍ້າ ໄດເ້ຮັດໃຫ້ລະບົບອຸທົກກະສາດ ຂອງແມ່ນໍໍ້າຂອງ
ຍິີ່ງໄດຮ້ັບຜົນກະທົບເພີີ່ມຂ ັ້ນ ຈາກການຄວບຄຸມການປູ່ອຍນໍໍ້າຈາກເຂ ີ່ອນເລົົ່ານີັ້, ພ້ອມນີັ້ ຖ້າບ ໍ່ມີການບ ລິຫານຈັດ
ການນໍໍ້າທີີ່ດີ ກ ໍ່ຍິີ່ງເພີີ່ມຄວາມສຽ່ງສ ງທີີ່ຈະເກີດໄພນໍໍ້າຖ້ວມຈາກໂຄງການດັົ່ງກ່າວ.  

ສປປ ລາວ ໄດປ້ະສົບບັນຫາໄພພິບັດນໍໍ້າຖ້ວມໃຫຍ່ຈໍານວນຫ າຍຄັັ້ງ ໃນນີັ້ ລວມມີ ເຫດການນໍໍ້າຖ້ວມທີີ່ສາ-
ເຫດມາຈາກພາຍຸໃຕ້ຝຸູ່ນເກດສະໜາ ໃນປີ 2009 ແລະ ພາຍຸໄຮມາ-ນົກເຕັນ ໃນປີ 2011 ເຊິີ່ງທັງສອງເຫດການໄດ້
ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ສ້າງຄວາມສ ນເສຍ ເປັນມ ນຄ່າ 248 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ໃນປີ 2013 ກ ໍ່ໄດເ້ກີດ
ໄພນໍໍ້າຖ້ວມຮຸນແຮງ ເຊີີ່ງສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ສ ນເສຍ ຫ າຍກວ່າ 270 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ໄພພິບັດນໍໍ້າ
ຖ້ວມທີີ່ພົັ້ນເດັົ່ນເກີດຂ ັ້ນໄລຍະນີັ້ ຍັງມີແມ່ນເຫດການໄພພິບດັນໍໍ້າຖ້ວມທີີ່ເກີດຈາກພາຍຸຊົນຕິນ (Son-Tinh) ແລະ 

ຄ ກັນນໍໍ້າເຂ ີ່ອນໄຟຟ້າເຊປູ່ຽນ-ເຊນໍໍ້ານ້ອຍແຕກຢ ູ່ແຂວງອັດຕະປ  ປີ 2018, ພາຍຸເບບິນກາ (Bebinca) ແລະ ໄພນໍໍ້າ

ຖ້ວມທີີ່ຮຸນແຮງ ໃນປີ 2019 ໄດສ້ົົ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຢູ່າງຫ ວງຫ າຍ. ໃນນີັ້, ສະເພາະ
ແຕ່ປີ 2018 ມ ນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍລວມຈາກໄພນໍໍ້າຖ້ວມ ຄາດຄະເນແມ່ນ 3.166,9 ຕ ັ້ກີບ (ປະມານ 371 ລ້ານ
ໂດລາສະຫະລັດ) ຫ   ປະມານ 2,1 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງການຄາດຄະເນລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP). ບັນຫາ

ຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດຈາກເຊ ັ້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ (Covid-19) ກ ໍ່ເຮັດໃຫ້
ລັດຖະບານ ຈໍາເປັນຕ້ອງດັດປັບຕົວເລກການຂະຫຍາຍຂອງເສດຖະກິດ ປີ 2020 ລົງຈາກ 6,5 ສ່ວນຮ້ອຍ ມາເປັນ 
3,3 - 3,6 ສ່ວນຮ້ອຍ ພ້ອມດ້ວຍຄາດໝາຍທາງດ້ານມະຫາພາກຈໍານວນໜ ີ່ງ.  

ຮ ບ 1 ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ໄພນໍໍ້າຖ້ວມໄດສ້ົົ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ປະຊາກອນເຖິງ 72 ຫ   ເກ ອບສາມສ່ວນສີີ່
ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ ທີີ່ໄດຮ້ັບຜົນກະທົບຈາກໄພອັນຕະລາຍໃນໄລຍະປີ 1990-2018. ໄພພິບັດພາຍຸ, ໄພ

ແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ພະຍາດລະບາດ ໄດສ້ົົ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນຈໍານວນ 10 ສ່ວນຮ້ອຍ, 9 ສ່ວນ
ຮ້ອຍ ແລະ 8 ສ່ວນຮ້ອຍ ຕາມລໍາດັບ. 
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ຮ ບ 1: ປະຊາກອນທີີ່ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໄພພບິດັ (ປ ີ1999-2018) 

 

 

 

 

 

 

 

ແຫ ງ່ຂ ໍ້ມ ນ: ກະຊວງ ຮສສ, ສປປ ລາວ, ປີ 2020, ໂດຍນໍາໃຊ້ຂ ໍ້ມ ນຈາກ Lao-Di (1990-2018) 

ເຫດການໄພພິບັດນໍໍ້າຖ້ວມປີ 2018 ໄດຊ້ີັ້ີ່ໃຫ້ເຫັນວ່າ, ໄພນໍໍ້າຖ້ວມໄດສ້ົົ່ງຜົນກະທົບແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່

ລະຂະແໜງການເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ເຊັົ່ນ: ຂະແໜງການກະສິກໍາ-ປູ່າໄມ້ ລວມມີທັງ ພ ດລົັ້ມລຸກ, ການປະມົງ, 

ລ້ຽງສັດ, ປູ່າໄມ້ ແລະ ຊົນລະປະທານ ແມ່ນໄດຮ້ັບຜົນເສຍຫາຍຢູ່າງຮຸນແຮງ ເຊີີ່ງມອັີດຕາສ່ວນສ ງເຖີງ 57 ສ່ວນ

ຮ້ອຍ ຂອງການສ ນເສຍລວມທັງໝົດ; ຂະແໜງການຂົນສົົ່ງ ປະກອບມີ: ເສັັ້ນທາງ, ຂົວ, ບ ລິການຂົນສົົ່ງ ແລະ ອາ-

ຄານຂອງລັດຖະບານ ມີອັດຕາສ່ວນສ ງເຖີງ 65.5 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຄວາມເສຍຫາຍທັງໝົດ. ໂດຍລວມແລ້ວ ຂະ 
ແໜງການຂອງລັດ ແມ່ນໄດຮ້ັບຜົນກະທົບຢູ່າງຮຸນແຮງ ໃນດ້ານການສ ນເສຍ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍ ໂດຍສະເພາະ 
ແມ່ນຂະແໜງການຜະລິດ ແລະ ຂະແໜງການພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງ; ຄວາມເສຍຫາຍຂອງຂະແໜງການເອກະຊົນ ແມ່ນ

ເກີດຈາກລາຍຮັບທີີ່ຫ ຼຸດລົງ ສໍາລັບຊາວກະສິກອນ, ບຸກຄົນທີີ່ເຮັດວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ, 

ແລະ ພາກສ່ວນທີີ່ໃຫ້ບ ລິການໃນຂະແໜງການວັດທະນາທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ. ກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ, ກໍາມະ-
ກອນ ແລະ ເຈົັ້າຂອງວສິາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ແມ່ນມີພາລະເພີີ່ມຂ ັ້ນໂດຍກົງ ຈາກໄພພິບັດຄັັ້ງ
ນີັ້ ຊ ີ່ງສະແດງອອກໃນຕາຕະລາງ 2. 

ຕາຕະລາງ 2: ມ ນຄາ່ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສ ນເສຍ ຈາກເຫດການໄພນໍໍ້າຖວ້ມ ປ ີ2018 

ຂະແໜງການ 
ຄວາມເສຍຫາຍ 

(ຕ ັ້ກບີ) 
ຄວາມສ ນເສຍ 

(ຕ ັ້ກບີ) 
ລວມ 
(ຕ ັ້ກບີ) 

ຂະແໜງການສງັຄມົ:    

ທີີ່ຢ ູ່ອາໃສ ແລະ ຕັັ້ງຖິີ່ນຖານ 21,12 0,57 21,69 

ການສຶກສາ 18,73 1,68 20,41 

ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ໂພຊະນາການ 8,58 3,32 11,89 

ວັດທະນາທາໍ 10,11 0,25 10,36 
ຂະແໜງການຜະລດິ:    
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ຂະແໜງການ 
ຄວາມເສຍຫາຍ 

(ຕ ັ້ກບີ) 
ຄວາມສ ນເສຍ 

(ຕ ັ້ກບີ) 
ລວມ 
(ຕ ັ້ກບີ) 

ກະສິກໍາ: ພ ດລົັ້ມລຸກ, ລ້ຽງ ສັດ, ປູ່າໄມ,້ ຊົນລະປະທານ  139,80 1.087,60 1.227,30 

ອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ການຄາ້ 0,80 2,99 3,78 

ທ່ອງທຽ່ວ 21,87 9,59 31,46 
ຂະແໜງການພ ັ້ນຖານໂຄງລາ່ງ:    
ຂົນສົົ່ງ 822,02 785,80 1,607,82 

ໄຟຟ້າ 42,20 3,20 45,40 

ນໍໍ້າໃຊ ້ແລະ ສຸຂາພິບານ 50,96 19,02 69,98 

ທາງນໍໍ້າ 116,90  116,90 

ລວມ (ຕ ັ້ກບີ) 1.253 1.914,02 3.166,99 

ລວມ (ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ) 147 224,5 371,5 

ແຫ ງ່ຂ ໍ້ມ ນ: ບົດລາຍງານ PDNA 2018 

 

ຮ ບ 2  ໄດ້ສັງລວມໄພອັນຕະລາຍທີີ່ສໍາຄັນ ທີີ່ອິງໃສ່ຜົນກະທົບໃນແຕ່ລະໄລຍະ ໂດຍອີງໃສ່ຫ າຍມາດຖານ. 
ສິີ່ງນີັ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ, ໄພນໍໍ້າຖ້ວມ ແມ່ນມີຄວາມສຽ່ງສ ງທີີ່ສຸດໃນທຸກມາດຖານສໍາລັບການປະເມີນຜົນຄວາມ

ເສຍຫາຍຈາກໄພພິບັດ, ລວມທັງຜົນກະທົບຕ ໍ່ປະຊາຊົນ (ປະຊາຊົນທີີ່ຖ ກກະທົບ, ເສຍຊີວິດ, ໄດຮ້ັບບາດເຈບັ), 
ເຮ ອນຊານ (ທີີ່ຖ ກທໍາລາຍ ຫ   ໄດຮ້ັບຄວາມເສຍຫາຍ) ແລະ ການສ ນເສຍດ້ານເສດຖະກິດໂດຍລວມ. ພະຍາດລະ-
ບາດມີຜົນກະທົບຢູ່າງຫ ວງຫ າຍຕ ໍ່ການເສຍຊີວິດ ແລະ ການບາດເຈັບຂອງປະຊາກອນ. ລມົພາຍຸໄດສ້ົົ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່
ປະຊາຊົນ ເປັນຈໍານວນຫ າຍ, ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ທໍາລາຍເຮ ອນຊານຢູ່າງຫ ວງຫ າຍ, ເຊິີ່ງກ ໍ່ໃຫ້ເກີດການສ ນ
ເສຍທາງດ້ານເສດຖະກິດຢູ່າງໃຫຍ່ຫ ວງ. 

ຮ ບ 2: ໄພອັນຕະລາຍທີີ່ສາໍຄນັຂອງ ສປປ ລາວ, ການກາໍນດົໂດຍຕວົຊີັ້ວດັຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສ ນເສຍ
ຫ າຍປະເພດ (1990-2018) 

ໄພອນັຕະລາຍ ການສ ນເສຍຊ-ີ
ວດິ 

ການບາດເຈບັ ປະຊາກອນໄດ້
ຮບັຜນົກະທບົ 

ເຮ ອນຖ ກທໍາ
ລາຍ 

ເຮ ອນໄດ້ຮບັ
ຄວາມເສຍຫາຍ 

ຜົນເສຍຫາຍ
ດ້ານເສດຖະກດິ 

ໄພນໍໍ້າຖວ້ມ       

ໄພແຫ້ງແລງ້       

ລົມພະຍ ຸ       

ພະຍາດລະບາດ       

ໄຟໄໝເ້ຮ ອນ       

ອປຸະຕເິຫດ       
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1  2  3  4 

ເຄ ີ່ອງໝາຍ: 1 ສແີດງ = ມີຜົນກະທົບສ ງ (> 30%). 2 ສີນໍໍ້າຕານ = ຜົນກະທົບປານກາງ (10-30%). 3. ຄໍາ = 
ຜົນກະທົບຕໍໍ່າ (5-10%). 4 ສຟີ້າ = ຜົນກະທົບຕໍໍ່າທີີ່ສຸດ (1-5%). ສີຂາວ = ຜົນກະທົບສ ນ. 

ແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ກະຊວງ ຮສສ, ສປປ ລາວ, ປີ 2020, ໂດຍນໍາໃຊ້ຂ ໍ້ມ ນຈາກ Lao-Di (1990-2018) 

 

2.3.2. ກົດໝາຍ ແລະ ນຕິກິາໍທີີ່ກຽ່ວຂອ້ງ  

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ປີ 2019 ໄດກ້ໍານົດຫ ັກການ ແລະ ມາດຕະການກ່ຽວກັບ ການ
ຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ເພ ີ່ອເຮັດໃຫວ້ຽກດັົ່ງກ່າວ ໄດຮ້ັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢູ່າງມີປະສິດທພິາບ, ປະສິດທິຜົນ ແລະ ທັນ

ສະໄໝ ຮັບປະກັນການສະໜອງຂ ໍ້ມ ນ ຂ່າວສານວ່ອງໄວ, ແລະ ຊັດເຈນ ໂດຍແນໃສ່ເຝ ົ້າລະວັງ, ຫ ຼຸດຜ່ອນ ຜົນກະທົບ

ທີີ່ເກີດຈາກໄພພິບັດ ຕ ໍ່ສຸຂະພາບ, ຊວີິດ, ຊັບສິນຂອງລັດ, ລວມໝ ່, ປະຊາຊົນ, ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງ

ລ່າງ ພ້ອມທັງ ຟ ົ້ນຟ , ບ ລະນະ ແລະ ກ ໍ່ສ້າງຄ ນໃໝ່ ຫ ັງໄພພິບັດ, ສາມາດເຊ ີ່ອມໂຍງກັບພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກົນ ປະ-

ກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຕາມທິດສີຂຽວ, ຍ ນຍົງ ແລະ ຄວາມໝັັ້ນຄົງ ຂອງຊາດ. ດ້ານ

ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ກ ໍ່ໄດຖ້ ສໍາຄັນວຽກງານຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ດ້ວຍການວາງຍຸດທະສາດ, ມາດຕະການ, 

ແຜນດໍາເນີນງານ, ໂຄງການ, ສຶກສາອົບຮົມ, ສ້າງຈິດສໍານຶກ, ປະກອບບຸກຄະລາກອນ, ສະໜອງຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານ, 

ງົບປະມານ, ອຸປະກອນ, ພາຫະນະ ແລະ ລະດົມການຊ່ວຍເຫ  ອ ເພ ີ່ອໃຫ້ການຈັດຕັັ້ງທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດເ້ຄ ີ່ອນໄຫວວຽກ

ງານຢູ່າງມີປະສິດທພິາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ, ຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມປອດໄພ, ຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ຊີວິດ

, ສຸຂະພາບ, ຊັບສິນ, ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງພົນລະເມ ອງ. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງໄພພ-ິ
ບັດ ກ ໍ່ໄດກ້ໍານົດ 3 ໜ້າວຽກສາໍຄັນ ຄ :  

1) ວຽກງານປ້ອງກັນໄພພບິັດ ແນໃສ່ເພ ີ່ອສະກັດກັັ້ນ ແລະ ຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ ຊ ີ່ງຕ້ອງໄດ້
ປະຕິບັດ ເຊັົ່ນ: ການເກັບກໍາຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ການຂ ັ້ນບັນຊີເຂດຄວາມສ່ຽງ, ການກໍານົດເຂດຄວາມສ່ຽງ, 

ການສ້າງແຜນທີີ່ຄວາມສຽ່ງ, ການສ້າງລະບົບຂ ໍ້ມ ນຂາ່ວສານກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງ, ການເຂົັ້າເຖີງ ແລະ 

ການນໍາໃຊຂ້ ໍ້ມ ນຂ່າວສານ, ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ, ການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ, ການກຽມພ້ອມ

ຕອບໂຕ້ເຫດການໄພພິບັດ, ການເຕ ອນໄພລ່ວງໜ້າ ແລະ ການປະກາດການຍົກຍ້າຍ; 

2) ວຽກງານຄວບຄຸມໄພພິບັດ ແນໃສ່ຈໍາກັດໄພພິບັດທີີ່ພວກມເກີດຂ ັ້ນ ບ ໍ່ໃຫ້ສ້າງຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງ ຫ   
ຄວາມເສຍຫາຍຢູ່າງຫ ວງຫ າາຍຕ ໍ່ ສ ຂະພາບ, ຊີວິດ, ຊັບສິນຂອງລັດ, ລວມໝ ່ ແລະ ຂອງປະຊາຊົນ ຊ ີ່

ງຕ້ອງໄດປ້ະຕິບັດ ເຊັົ່ນ: ການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ, ການຊ່ວຍເຫ  ອສຸກເສີນ, ການຊອກຄົັ້ນ ຫ   

ຄົັ້ນຫາ ແລະ ກ ້ໄພ, ການປະເມີນຜົນເສຍຫາຍ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຮີບດ່ວນເບ ັ້ອງຕົັ້ນ, ການສ້ອມ-

ແປງພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງທີີ່ຈໍາເປັນ, ການປະກາດເປັນເຂດປະສົບໄພພິບັດ, ແລະ ການປະກາດຍົກເລີກ

ເຂດປະສົບໄພພບິັດ; 
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3) ວຽກງານຟ ົ້ນຟ ຫ ັງໄພພິບັດ ແນໃສ່ການປ ວແປງຊີວິດການເປັນຢ ູ່ຂອງຜ ປ້ະສົບໄພພິບັດ, ແລະ ການບ -

ລະນະສອ້ມແປງ, ແລະ ກ ໍ່ສ້າງພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບ ແລະ/ຫ   ໄດຮ້ັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກ
ໄພພບິັດ ໃຫ້ຄ ນສ ສ່ະພາບປ ກກະຕິ ຫ   ດີກວ່າເກົົ່າ ຊ ີ່ງຕ້ອງໄດປ້ະຕິບັດ ເຊັົ່ນ: ການປະເມີນຄວາມຕ້ອງ-
ການຫ ັງໄພພິບັດ, ການສ້າງແຜນການຟ ົ້ນຟ ຫ ັງໄພພິບັດ, ການດໍາເນີນການຟ ົ້ນຟ ຫ ັງໄພພິບດັ, ແລະ 
ການຕິດຕາມກວດກາຫ ັງການຟ ົ້ນຟ . 

ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍກາແດງລາວ ປີ 2017 ໄດກ້ໍານົດເປ ົ້າໝາຍ ຂອງການຊວ່ຍເຫ  ອບັນເທາົທຸກເບ ັ້ອງຕົັ້ນ 
ໃຫ້ຜ ທ້ີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ, ຜ ທຸ້ກຍາກຂາດເຂີນ, ປູ່ຽວພອຍ, ດ້ອຍໂອກາດ, ກໍາພາ້, ກໍາພອຍ, ຄົນພກິານ 
ແລະ ຜ ຢ້ ູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ີກ. ການກ ້ໄພສຸກເສີນ ແມ່ນການຊ່ວຍເຫ  ອຮີບດ່ວນ ເພ ີ່ອກອບກ ້ຜ ຖ້ ກເຄາະຮ້າຍຈາກ
ໄພທໍາມະຊາດ ຫ   ມະນຸດສ້າງຂ ັ້ນ ເຊັົ່ນ ອຸບປະຕິເຫດທາງຖະໜົນ, ທາງອາກາດ, ທາງນໍໍ້າ, ອຸທົກກະໄພ, ອັກຄີໄພ, 

ວາຕະໄພ, ດິນເຊາະເຈ ີ່ອນ, ຕຶກຖະຫ ົົ່ມ, ແຜ່ນດິນໄຫວ, ພະຍາດລະບາດ. 

ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ນໍໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າ ສະບັບປັບປຸງປີ 2017 ໄດກ້ໍານົດຫ ັກການ, ລະບຽບການ 

ແລະ ມາດຕະການກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ບ ລິຫານ, ປ ກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ, ນໍາໃຊ້ນໍໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າ, 

ການປ້ອງກັນຜົນເສຍຫາຍຈາກນໍໍ້າ, ການບ ລະນະຟ ົ້ນຟ ເຂດທີີ່ໄດຮ້ັບຜົນກະທົບ ເພ ີ່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ, ປະລິ

ມານນໍໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າໃຫ້ຍ ນຍົງ ແນໃສ່ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໃນການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ, 

ການຜະລິດກະສິກໍາ, ອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ການບ ລິການ, ຮັບປະກັນການຮັກສາສິີ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ, ທໍາມະຊາດ, 

ພັດທະນາຕາມທິດສີຂຽວ, ຍ ນຍົງ ແລະ ຄວາມໝັັ້ນຄົງຂອງຊາດ, ເຊ ີ່ອມໂຍງກັບພາກພ ັ້ນ, ສາກົນ, ປະກອບສ່ວນ

ເຂົັ້າໃນການປ ກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ. ພ້ອມນີັ້ ກ ໍ່ໄດ້ກໍານົດມາດຕະການແກ້ໄຂສຸກເສີນ ໃນ
ກ ລະນີທີີ່ເກີດບັນຫາຈາກອ່າງເກັບນໍໍ້າ ຊ ີ່ງຜ ພ້ັດທະນາໂຄງການ ຫ   ຜ ້ປະກອບການ ຕ້ອງລາຍງານຢູ່າງຮີບດວ່ນໃຫ້ຂະ-
ແໜງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ຂະແໜງການ ແລະ ອົງການປ ກຄອງທ້ອງຖິີ່ນກ່ຽວຂ້ອງ 

ເພ ີ່ອມີມາດຕະການແກ້ໄຂ ໃຫ້ທັນກັບສະພາບການ ເປັນຕົັ້ນ ການແຈ້ງເຕ ອນ, ການຊ່ວຍເຫ  ອ ແລະ ຍົກຍ້າຍປະຊາ
ຊົນ. ໃນກ ລະນີເກີດເຫດສຸກເສີນທີີ່ມີຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງ ລັດຖະບານ ໂດຍແມ່ນ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈະໄດ້
ປະກາດເຫດສຸກເສີນ ແລະ ກໍານົດມາດຕະການແກ້ໄຂ, ຟ ົ້ນຟ  ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ. 

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ສະບັບເລກທີ 36/ສພຊ ກ ໍ່ໄດກ້ໍານົດ ຫ ັກການ, ລະບຽບ

ການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ກວດກາ ການເຄ ີ່ອນໄຫວວຽກງານອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກ

ກະສາດ ເພ ີ່ອໃຫ້ມີການຂະຫບາຍຕົວ, ທັນສະໄໝ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ແນໃສ່ເຝ ົ້າລະວັງ, ຫ ຼຸດຜ່ອນ

ຜົນກະທົບທີີ່ເກີດຈາກໄພທໍາມະຊາດ ຕ ໍ່ສິີ່ງທີີ່ມີຊີວິດ, ຊັບສົນຂອງລັດ, ລວມໝ ່ ແລະ ຂອງປະຊາຊົນ ໃນສັງຄົມ, 

ຮັບປະກັນການສະໜອງຂ ໍ້ມ ນ ຂ່າວສານ, ວ່ອງໄວ, ຊັດເຈນ, ສາມາດເຊ ີ່ອມໂຍງກັບພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກົນ ປະກອບ 

ສ່ວນເຂົັ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຕາມທິດສີຂຽວ, ຍ ນຍົງ ແລະ ຄວາມໝັັ້ນຄົງຂອງຊາດ.  

ດໍາລັດວ່າດ້ວຍ ການປູ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໄດກ້ໍານົດມາດຕະການໃນການປັບຕົວເຂົັ້າກບັການປູ່ຽນແປງ
ດິນຟ້າອາກາດ ຂອງຄົນ, ສັດ, ພ ດ, ລະບົບນິເວດ, ພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງ, ຜັງເມ ອງໃນຕົວເມ ອງ ແລະ ອ ີ່ນໆ ໃຫ້ມີຄວາມ
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ທົນທານຕ ໍ່ສະພາບການປູ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໜ້ອຍທີີ່ສຸດ ດ້ວຍການດໍາເນີນມາດຕະ-
ການທີີ່ເໝາະສົມໃນການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມບອບບາງ, ຄວາມສຽ່ງ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍທີີ່ອາດຈະເກີດຂ ັ້ີ່ນ. 

ດໍາລັດວ່າດ້ວຍ ສັງຄົມສົງເຄາະ ໄດກ້ໍານົດຫ ັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕບິັດນະໂຍບາຍສັງຄົມສົງເຄາະ ໃຫ້ແກ່ຜ ປ້ະສົບໄພພິບັດ ແລະ ຜ ດ້້ອຍໂອກາດ ເພ ີ່ອໃຫ້ໄດຮ້ັບການຊ່ວຍເຫ  ອ 
ແລະ ການບ ລິການຢູ່າງມີປະສິດທພິາບ, ປະສິດທິຜົນ, ເປັນທໍາ ແລະ ທົົ່ວເຖິງ.  

 

2.3.3. ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫງ່ຊາດ 

1). ແຜນພດັທະນາເສດຖະກິດ-ສງັຄມົແຫງ່ຊາດ 5 ປ ີຄັັ້ງທ ີXIII (2016-2020): ລັດຖະບານ ໄດຈ້ັດຕັັ້ງ

ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຼຸມໃຫຍ່ ຄັັ້ງທ ີ X ຂອງພັກ, ຊ ີ່ງໄດຕ້ັັ້ງເປ ົ້າໝາຍນໍາພາປະເທດໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດທີີ່ມີ

ລາຍຮັບປາກາງ ແລະ ການເຊ ີ່ອມໂຍງກັບພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກົນດ, ສ້າງສັງຄົມໃຫ້ມີຄວາມຍຸດຕິດທໍາ, ຄວາມສາ-

ມັກຄີ ແລະ ທຸກຄົນເຂົັ້າເຖິງການບ ລິການສັງຄົມທີີ່ມີຄຸນນະພາບ. ໃນການບັນລຸເປ ົ້າໝາຍທີີ່ຕັັ້ງໄວ້, ແຜນພັດທະນາ

ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໄດກ້ໍານົດທິດທາງໃນການພັດທະນາທີີ່ຮັບປະກັນການພັດທະນາສີຂຽວ ແລະ ຍ ນຍົງ 

ໂດຍຖ ການພັດທະນາເສດຖະກິດເປັນໃຈກາງ, ຮັບປະກັນໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງກົມກຽວລະຫວ່າງ ການພັດທະນາ

ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ແລະ ການປ ກປັກຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມ ທັງເປັນເຈົັ້າການຮັບມ ກັບໄພພິບັດ
ທໍາມະຊາດຢູ່າງທັນການ ແລະ ຮັບປະກັນການພັດທະນຊົນນະບົດຮອບດ້ານ ໂດຍຕິດພັນສະໜິດແໜ້ນກັບການແກ້
ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊນົຕາມທິດ 3 ສ້າງ. ບັນດາເປ ົ້າໝາຍ ແລະ ຄາດໝາຍສ ້ຊົນທີີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານ
ຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ກ ໍ່ໄດຖ້ ກກໍານົດ ໂດຍເນັັ້ນໃສ່ ເພ ີ່ອກຽມພ້ອມຮັບມ ກັບໄພພິບດັທໍາມະຊາດ ແລະ ການ
ປູ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຢູ່າງມປີະສິດທິພາບ ພ້ອມທັງກ ໍ່ສ້າງຄ ນສິີ່ງທີີ່ຖ ກທໍາລາຍ ແລະ ໄດຮ້ັບຜົນກະທົບຈາກໄພພ-ິ
ບັດທໍາມະຊາດໃຫ້ດີກວ່າເກົົ່າ. ບັນດາວຽກ ແລະ ຄາດໝາຍຈດຸສຸມທີີ່ສໍາຄັນ ລວມມ:ີ 

- ບັນດາຄາດໝາຍທີີ່ສາໍຄັນ ທີີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ລວມມີ: ສ້າງ ແລະ 
ປັບປຸງຕາໜ່າງສະຖານີ ແລະ ລະບົບເຕ ອນໄພໃນເຂດອ່າງແມນ່ໍໍ້າທີີ່ເປັນບ ລິມະສິດ; ປັບປຸງສະຖານີເຕ ອນໄພແຜ່ນດິນ

ໄຫວ; ສ້າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສະກັດກັັ້ນຕ້ານໄພທໍາມະຊາດ (ລະບົບເຕ ອນໄພ, ການຕອບໂຕ້, ການຊ່ວຍເຫ  ອສຸກ

ເສີນ, ການຍົກຍ້າຍຄົນ ແລະ ຊັບສິນ, ລະບົບຟ ົ້ນຟ ) ທີີ່ມປີະສິດທພິາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສ ງ ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະ-

ເທດ; ສ້າງລະບົບການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດ ເພ ີ່ອສາມາດຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງປະຊາຊົນໄດທ້ັນ

ເວລາ ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ; ສ້າງກົນໄກ ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມສາມາດ ກ່ຽວກັບການຫ ຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກ

ໄພພບິັດ, ການຕອບໂຕ້ສຸກເສີນຈາກໄພພິບັດທໍາມະຊາດ ໃນຂົງເຂດການປູ່ຽນແປງການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ ແລະ ປູ່າໄມ້, 

ຂົງເຂດກະສິກໍາ, ຂົງເຂດພະລັງງານ, ຂົງເຂດອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ຂົງເຂດສິີ່ງແວດລ້ອມ ພ້ອມທັງດໍາເນີນການເຊ ີ່ອມ
ສານວຽກງານການປັບໂຕເຂົັ້າກັບການປູ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດເຂົັ້າໃນ ຂະແໜງບ ລິມະສິດ (ຂະແໜງກະສິກໍາ- ປູ່າ-
ໄມ້, ນໍໍ້າ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ); ສ້າງຕັັ້ງກອງທຶນປ້ອງກັນໄພພິບັດ ເພ ີ່ອເປັນກົນໄກການເງິນທີີ່ສໍາຄັນ ສໍາລັບ ການ

ຮັບມ ກັບຜົນກະທົບ, ການສຶກສາການປູ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ເຂດທີີ່ມຄີວາມສ່ຽງໄພພິບັດ, ສົົ່ງເສີມການ

ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ໝ ນໃຊ້ນະວັດຕະກໍາໃໝ່ໆ; ສ້າງແຜນຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ແລະ ແຜນກຽມພ້ອມຕອບໂຕ້
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ໄພພບິັດແຫ່ງຊາດ ແລະ ໃນຂັັ້ນທ້ອງຖິີ່ນ; ສ້າງຕັັ້ງສ ນປະສານງານ-ບັນຊາການສຸກເສີນໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ ແລະ ລະ-

ບົບ ICT-ສະຖິຕໄິພພິບັດ. 

- ໜ້າວຽກຈຸດສຸມດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາຕ່າງໆ ລວມມີ: ສ້າງຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນງານຫ ຼຸດ-
ຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ; ປະຕບິັດນະໂຍບາຍຮັບມ ກັບໄພພິບັດ ເປັນຕົັ້ນ ກ່ຽວກັບການປ ກປ້ອງດິນບ ລິ-
ເວນນໍໍ້າ ແລະ ປູ່າໄມ້ໃນເຂດຄ້ອຍຊັນ ເພ ີ່ອຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໃຫ້ແກ່ຊຼຸມຊົນ ແລະ ຜົນເສຍຫາຍທີີ່ເກີດຂ ັ້ນຈາກໄພ
ພິບັດທໍາມະຊາດທີີ່ຄາດຄະເນບ ໍ່ໄດ;້ ສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໄພພິບັດ; ດໍາລັດວ່າດ້ວຍກອງທຶນການປ້ອງກັນ ແລະ 

ຄວບຄຸມໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ; ບົດແນະນໍາການເຊ ີ່ອມສານວຽກງານຫ ຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ ເຂົັ້າໃນແຜນ

ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນງານ ແລະ ແຜນການຂອງຂະແໜງການ ໂດຍສະເພາະ 

ຂະແໜງ ກະສິກໍາ-ປູ່າໄມ້, ນໍໍ້າ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ. 

2). ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫງ່ຊາດ 5 ປ ີຄັັ້ງທ ີIX ໄລຍະແຕ່ປ ີ2021-2025 ໄດກ້ໍານົດເປ ົ້າ

ໝາຍ ແລະ ຄາດໝາຍວຽກຈດຸສຸມ ດ້ານວຽກງານຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ໂດຍສຸມໃສ່ເພີີ່ມທະວີການປ້ອງກັນ, ການຄວບ
ຄຸມ ແລະ ການຟ ົ້ນຟ ຫ ັງໄພພິບັດຕ່າງໆ ຊ ີ່ງໄດກ້ໍານົດວຽກງານຈຸດສຸມ ດັົ່ງນີັ້: 

- ເຊ ີ່ອມສານການປັບຕົວກັບສະພາບການປູ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການຫ ຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກ
ການປູ່ຽນແປງດິນອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດທໍາມະຊາດ ເຂົັ້າໃນແຜນພັດທະນາຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນກ່ຽວ-
ຂ້ອງຢູ່າງເປນັລະບົບ; ສ້າງບົດແນະນໍາດ້ານມາດຖານລະບຽບການໃນການດໍາເນີນງານ ກ່ຽວກັບການແຈ້ງເຕ ອນໄພ

ລ່ວງໜ້າຕ ໍ່ໄພອັດຕະລາຍດ້ານອຸຕນິຸຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ; ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນການຄຸ້ມຄອງ, ມາດຕະການປ້ອງ
ກັນ ແລະ ສະກັດກັັ້ນຕ້ານຜົນກະທົບຈາກການປູ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດທໍາມະຊາດ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ 
ແລະ ປະສິດທິຜົນ (ລະບົບເຕ ອນໄພ, ປ້ອງກັນ, ການຊ່ວຍເຫ  ອສຸກເສີນ); ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການພະຍາ-

ກອນໄພນໍໍ້າຖ້ວມ, ໄພແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ແຜ່ນດິນໄຫວ ຢ ູ່ເຂດທີີ່ມີຄວາມສ່ຽງໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ; ສ ບຕ ໍ່ປັບປຸງ 

ແລະ ຂະຫຍາຍລະບົບຕາໜ່າງສະຖານີອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ; ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍ

ສ ນເຕ ອນໄພລ່ວງໜ້າແຫ່ງຊາດ ພ້ອມທັງລະບົບເຄ ອຂ່າຍຮັບ-ສົົ່ງຂ ໍ້ມ ນ, ການພະຍາກອນ ແລະ ການແຈ້ງເຕ ອນໄພ

ລ່ວງໜ້າ ກຽ່ວກັບ ໄພພິບັດດ້ານອຸຕນິຸຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ; ປັບປຸງຄຸນນະພາບການລາຍງານ, 

ການອອກຂ່າວແຈ້ງເຕ ອນສະພາບອຸນຫະພ ມ, ສະພາບອາກາດ, ແຜ່ນດິນໄຫວ ແລະ ລະດັບນໍໍ້າຢູ່າງມປີະສິດທິພາບ. 

- ເພີີ່ມທະວກີານປ້ອງກັນ, ການຄວບຄຸມ ແລະ ການຟ ົ້ນຟ ຄ ນຫ ັງໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ ແລະ ໄພພິບັດ
ທີີ່ມະນຸດສ້າງຂ ັ້ນ ໂດຍການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ທັງຂັັ້ນສ ນກາງ ແລະ ທ້ອງ-
ຖິີ່ນ ໃນການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ກະກຽມຄວາມພ້ອມຮັບມ ກັບໄພພິບັດ; ສົົ່ງເສີມການສ້າງຕັັ້ງ ແລະ ເພີີ່ມຂີດ

ຄວາມສາມາດຂອງຄັງແຮຊ່ວຍເຫ  ອສຸກເສີນແຫ່ງຊາດ, ຂັັ້ນແຂວງ, ເມ ອງ ແລະ ບ້ານ ເພ ີ່ອໃຫ້ສາມາດຊ່ວຍເຫ  ອບັນ-

ເທົາທຸກແກ່ຜ ປ້ະສົບໄພພິບັດທໍາມະຊາດຢູ່າງທັນການ ແລະ ມປີະສິດທິຜົນສ ງ, ພ້ອມກັນນັັ້ນ ຍັງຕ້ອງສ້າງຄວາມ
ເຂັັ້ມແຂງດ້ານການປະສານງານລະຫວ່າງຂະແໜງການຂອງລັດ ແລະ ອົງການປ ກຄອງທ້ອງຖິີ່ນໃນການແກ້ໄຂຜົນ
ເສຍຫາຍ, ການສ ນເສຍ ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ  ອຜ ທ້ີີ່ໄດຮ້ັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດທໍາມະຊາດ ຢູ່າງມປີະສິດທິຜົນ, 
ສົົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 
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2.3.4. ບັນດາແຜນພດັທະນາຂອງຂະແໜງການທີີ່ຕດິພນັກບັວຽກງານຄຸ້ມຄອງໄພພບິດັ 

ຍຸດທະສາດການປ ກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໄດກ້ໍານົດເປ ົ້າໝາຍໃນການພັດທະນາ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ
ໃຫ້ລະບົບສະຫວັດດີການສັງຄມົ ໃຫ້ເປັນລະບົບທີີ່ເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ມປີະສິດທິພາບ ເພ ີ່ອສະໜອງການບ ລິການໃນ
ການຊ່ວຍເຫ  ອສົງເຄາະ ແລະ ແກ່ ຜ ປ້ະສົບໄພພິບັດຕ່າງໆ.   

ແຜນພັດທະນາແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ V ໄລຍະແຕ່ 2021 – 2025 ໄດກ້ໍານົດ

ເປ ົ້າໝາຍ ໃນການເພີີ່ມທະວີການປ້ອງກັນ, ການຄວບຄຸມ ແລະ ການຟ ົ້ນຟ ຫ ັງໄພພິບັດ ໃຫ້ມຄີວາມເຂັັ້ມແຂງ ແລະ 

ມີປະສິດທຜິົນ ໂດຍໄດກ້ໍານົດວຽກຈຸດສຸມ ຄ : ເພີີ່ມທະວີການປ້ອງກັນ, ການຄວບຄຸມ ແລະ ການຟ ົ້ນຟ ຫ ັງໄພພິບັດ 
ໂດຍການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ຂັັ້ນສ ນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ ໃນການຫ ຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ກະກຽມຄວາມພ້ອມຮັບມ ກັບໄພພິບັດ; ການປະສານງານລະຫວ່າງຂະແໜງການຂອງລັດ ແລະ 

ອົງການປ ກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ໃນການແກ້ໄຂຄວາມສ ນເສຍຈາກໄພພິບັດ ຢູ່າງມີປະສິດທຜິົນ; ສົົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມ

ຂອງທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພ ີ່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ຟ ົ້ນຟ ໄພພິບັດ. 

ຮ່າງແຜນງານແຫ່ງຊາດ ການປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາການປູ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (ທັນວາ 2020) 
ໄດກ້ໍານົດຂົງເຂດສໍາຄັນ ໃນການປັບຕົວເຂົັ້າກັບການປູ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ທີີ່ສຸມໃສ່ການເພີີ່ມທະວີຄວາມເຂັັ້ມ-
ແຂງ ແລະ ຄວາມທົນຕ ໍ່ຄວາມສ່ຽງຂອງສະພາບການປູ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ເພ ີ່ອຫ ຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ ແລະ 
ຄວາມເສຍຫາຍຈາກໄພພິບັດ ເປັນຕົັ້ນ - ຂົງເຂດກະສິກໍາ ແລະ ປູ່າໄມ້, ຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າ, ຂົນສົົ່ງ ແລະ ພັດທະນາ

ຕົວເມ ອງ, ສາທາລະນະສຸກ, ແລະ ຂົງເຂດ ພະລັງງານ. 

2.3.5. ຜົນສາໍເລດັໃນການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັວຽກງານຄຸມ້ຄອງໄພພບິດັ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ 

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ກ ໍ່ຄ ປະຈຸບັນ ເຫັນວ່າ ປະເທດ ສປປ ລາວ ໄດເ້ກີດໄພພິບັດທໍາມະຊາດຖີີ່ຂ ັ້ນ, ມຜີົນກະ-

ທົບ ແລະ ຄວາມສ ນເສຍຫ າຍຂ ັ້ນ, ຕ ໍ່ກັບບັນຫາດັົ່ງກາ່ວ ລັດຖະບານ ໄດສຸ້ມໃສ່ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃນການ

ປ້ອງກັນ, ການກຽມພ້ອມເພ ີ່ອຮັບມ  ແລະ ຫ ຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທີີ່ເກີດຂ ັ້ນຈາກໄພພິບັດ ລວມທັງ ການປະຕິບັດແກ້

ໄຂຟ ົ້ນຟ ຜົນກະທົບຫ ັງໄພພິບັດ. ໃນນີັ້, ໄດສຸ້ມໃສ່ປັງປຸງ ແລະ ສ້າງຕິນິກໍາເພ ີ່ອຄຸມຄອງ ແລະ ແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກ

ໄພພບິັດ ເປັນຕົັ້ນ - ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ສະບັບເລກທີ 71/ສພຊ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອຸຕຸນິຍົມ 

ແລະ ອຸທົກກະສາດ ສະບັບເລກທີ 36/ສພຊ, ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການປູ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ສະບັບເລກທີ 321/ລບ, 

ດໍາລັດວ່າດ້ວຍ ກອງທຶນຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ສະບັບເລກທີ 631/ລບ, ວັນທີ 24 ທັນວາ 2020, ດໍາລັດວ່າດ້ວຍ ການ-

ຈັດຕັັ້ງ ແລະ ການເຄ ີ່ອນໄຫວ ຂອງຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ສະບັບເລກທ ີ239/ນຍ, ຮ່າງຍຸດທະສາດການ

ຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ, ແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດ ໃນການປັບຕົວເຂົັ້າກັບການປູ່ຽນແປງດິນຟ້າ

ອາກາດ; ໄດເ້ຊ ີ່ອມສານວຽກງານຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການປູ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເຂົັ້າໃນແຜນພັດທະນາເສດ

ຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນພັດທະນາຂອງຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງພາຍໃຕຂ້ອບການພັດທະນາແບບຍ ນ

ຍົງ ແລະ ຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ເປັນຕົັ້ນ ໃນຂະແໜງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ, ຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະ ປູ່າໄມ້, 
ສ້າງແຜນການຕ້ານແລ້ງ ແລະ ຕ້ານຖ້ວມ ໃນແຕ່ລະປີ ພ້ອມທັງແຜນກຽມພ້ອມຮັບມ ກັບການລະບາດຂອງສັດຕ ພ ດ 
ແລະ ສັດ; ກົນໄກການຈັດຕັັ້ງວຽກງານຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ກ ໍ່ໄດຮ້ັບການປັບປຸງ ແລະ ມີຄວາມເຂັັ້ມແຂງດີຂ ັ້ນ ໂດຍໄດ້
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ປັບປຸງ ແລະ ສ້າງຕັັ້ງຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ຂັັ້ນສ ນກາງ, ແຂວງ, ເມ ອງ ແລະ ບ້ານ; ວຽກງານໂຄສະນາ
ປ ກຈິດສໍານຶກແກ່ຊຼຸມຊົນ ແລະ ສັງຄົມ ກ ໍ່ໄດຮ້ັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢູ່າງກວ້າງຂວາງ ເຮັດໃຫ້ຮັບຮ ້ໄດຄ້ວາມສຽ່ງ 
ແລະ ຜົນກະທົບຂອງໄພພິບັດ ລວມທັງມາດຕະການທີີ່ເໝາະສົົມໃນການກຽມພ້ອມປ້ອງກັນ ແລະ ຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມ
ເສຍຫາຍຈາກໄພພິບັດ; ແຜນການກຽມພ້ອມຕອບໂຕ້ໄພພິບັດ ກ ໍ່ໄດຖ້ ກສ້າງຂ ັ້ນ ແລະ ປັບປຸງໃນແຕ່ລະປີ ພ້ອມທັງ

ໄດຈ້ັດຝຶກຊ້ອມແຜນຕອບໂຕ້ໄພພິບັດ ທັງຂັັ້ນລະດັບຊາດ, ຂັັ້ນແຂວງ, ເມ ອງ ແລະ ບ້ານ; ເຄ ີ່ອງມ ການປະເມີນ
ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການຮີບດ່ວນສຸກເສີນ ແລະ ຟ ົ້ນຟ ຫ ັງໄພພິບັດ ກ ໍ່ໄດຮ້ັບການພັດທະນາສໍາລັບຂະແ
ໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມທັງໄດຈ້ັດຝ ກອົບຮົມວິທີການນໍາໃຊ້ໃຫ້ພະນັກງານທີີ່ຮັບຜິດຊອບ ທັງຢ ູ່ຂັັ້ນສ ນກາງ ແລະ 
ທ້ອງຖິີ່ນ; ວຽກງານພະຍາກອນອາກາດ ແລະ ການເຕ ອນໄພລ່ວງໜ້າ ກ ໍ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ມຄີວາມເຂັັ້ມ-

ແຂງດີຂ ັ້ນ ໂດຍໄດປ້ັບປຸງວິທກີານ, ກົນໄກ ແລະ ການລາຍງານການພະຍາກອນອາກາດໃຫ້ທັນສະໄໝ, ສ້າງສ ນຂ ໍ້

ມ ນຂ່າວສານຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າແຫ່ງຊາດ, ປັບປຸງ ແລະ ສ້າງໃໝ່ ສະຖານນີອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ 163 ສະ-

ຖານນີ, ສ້າງສ ນຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານແຜ່ນດິນໄຫວແຫ່ງຊາດ ແລະ ກ ໍ່ສ້າງສະຖານນີຕິດຕາມແຜ່ນດິນໄຫວ 15 ແຫ່ງໃນ

ຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ ແລະ ໄດ້ປັບປຸງ 2 ແຫ່ງ; ລະບົບການແຈ້ງຂ່າວເຕ ອນໄພຂັັ້ນຊຼຸມຊົນໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ 
ປັບປຸງດີຂ ັ້ນ ໂດຍໄດ້ຈັດຕັັ້ງໂຄງການທົດທອງນໍາໃຊ້ເຄ ີ່ອງມ ການສົົ່ງຂ ໍ້ຄວາມເຕ ອນໄພທາງໂທລະສັບມ ຖ  ຜ່ານເຄ ອ
ຂ່າຍ ລາວໂທລະຄົມ, ລັດວິສາຫະກິດໂທລະຄົມລາວ, UNITEL ແລະ Beeline, ຂ ໍ້ຄວາມຍັງຖ ກສົົ່ງຕ ໍ່ໂດຍໃຊ້

ເຄ ີ່ອງສຽງ ແລະ ເຄ ີ່ອງຂະຫຍາຍສຽງ (ໂທລະໂຄ່ງບ້ານ); ຄວາມພ້ອມດ້ານວຽງງານພາລາທກິານ (Logists) ເພ ີ່ອ

ຮອງຮັບໄພພບິັດສຸກເສີນ ກ ໍ່ໄດຮ້ັບການປັບປຸງດີຂ ັ້ນ ໂດຍໄດປ້ັບປຸງສາງເກັບມຽ້ນເຄ ີ່ອງຢ ູ່ສາງຫ ັກ 17 ຂອງ ກະຊວງ 

ຮສສ ຄ ນໃໝ່ ພ້ອມມີອຸປະກອນຮັບໃຊວ້ຽກສາງ ແລະ ຈັດມ້ຽນ-ຄັດແຍກເຄ ີ່ອງອຸປະໂພກ-ບ ລິໂພກ ຢູ່າງເປັນລະບົບ

, ພະນັກງານທີີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຄຸ້ມຄອງສາງເຄ ີ່ອງສົງເຄາະ ທັງຢ ູ່ສ ນກາງ ແລະ ຂັັ້ນແຂວງ ກ ໍ່ໄດຮ້ັບການຝ ກອົບ-

ຮົມດ້ານວຽກງານການຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານສາງເກັບມ້ຽນເຄ ີ່ອງອຸປະໂພກ-ບ ລິໂພກ, ຈັດຝ ກອົບຮົມ ແລະ ມອບສາງ

ເຕັັ້ນເຄ ີ່ອນທີີ່ໃຫ້ບັນດາແຂວງ ເພ ີ່ອນໍາໃຊເ້ຂົັ້າໃນການຕອບໂຕ້ສຸກເສີນ (ເກັບມ້ຽນເຄ ີ່ອງ) ທັງໝົດຈໍານວນ 8 ດາງ 

(ແຂວງລະ 1 ດາງ) ຄ : ແຂວງອຸດົມໄຊ, ໄຊຍະບ ລີ, ບ ໍ່ແກ້ວ, ຫ ວງນໍໍ້າທາ, ຄໍາມວ່ນ, ສະຫວນັນະເຂດ, ເຊກອງ ແລະ 

ອັດຕະປ ; ໄດສ້ົົ່ງເສີມລະບົບການປ ກພ ດທີີ່ທົນທານຕ ໍ່ສະພາບອາກາດ ເພ ີ່ອປັບປຸງການຄໍໍ້າປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ 

ແລະ ໂພສະນາການໃນບັນດາຊຼຸມຊົນທີີ່ມີຄວາມສ່ຽງສ ງຕ ໍ່ໄພພິບັດ ເຊິີ່ງໄດປ້ະຕິບັດຢ ູ່ 6 ແຂວງ ຄ : ແຂວງຜົັ້ງສາລີ, 

ຫ ວງນໍໍ້າທາ, ອຸດົມໄຊ, ຫົວພັນ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ສາລະວັນ ເພ ີ່ອເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊາວກະສິກອນໃນການ

ປັບປຸງລະບົບການຜະລິດຂອງເຂົາເຈົັ້າ ໂດຍນໍາໃຊ້ຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກັບດິນຟ້າອາກາດ, ປັບປຸງເຕັກນິກຂອງພວກເຂົາໃຫ້   

ເໝາະສົມ, ເສີມຂະຫຍາຍຕ່ອງໂສ້ມ ນຄ່າ, ແລະ ໃຫ້ພວກເຂົາເຂົັ້າເຖິງ ຕະຫ າດໄດດີ້ຂ ັ້ນກວ່າເກົົ່າ.8   

ໃນໄລຍະການແກໄ້ຂຊວ່ຍເຫ  ອສກຸເສນີ, ລັດຖະບານ ກ ໍ່ໄດຊ້ີັ້ນໍາ ແລະ ມອບໝາຍໃຫ້ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມ
ຄອງໄພພິບັດແຕ່ລະຂັັ້ນ ແລະ ບັນດາຂະແໜງການທີີ່ກຽ່ວຂ້ອງ ທັງຢ ູ່ສ ນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ການ
ຊ່ວຍເຫ  ອ ໃຫ້ມີປະສິດທພິາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ຮັບປະກັນໃຫ້ປະຊາຊົນຜ ້ປະສົບໄພພິບັດ ໄດຮ້ັບການຊ່ວຍເຫ  ອ
ຢູ່າງວ່ອງໄວ, ທັນການ, ທົົ່ວເຖິງ ແລະ ມີການດໍາລົງຊີວິດທີີ່ປອດໄພໃນຊ່ວງໄລຍະສຸກເສີນ; ການນໍາພັກ-ລັດ ຂັັ້ນສ ນ

ກາງຫ າຍທ່ານ ກ ໍ່ໄດ້ລົງໄປຢ້ຽມຢາມ ໃຫ້ກໍາລັງໃຈແກ່ປະຊາຊົນທີີ່ໄດຮ້ັບຜົນກະທົບ, ຊຼຸກຍ ້ ແລະ ຊີັ້ນໍາ ພາກສ່ວນທີີ່

ຮັບຜິດຊອບ ປະຕິບັດການຊ່ວຍເຫລ ອ ຢ ູ່ ບັນດາແຂວງທີີ່ຖ ກກະທົບຈາກໄພພິບັດ; ລັດຖະບານ ໄດອ້ອກແຈ້ງການ
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ປະກາດເຂດໄພພິບັດສຸກເສີນແຫ່ງຊາດ ແລະ ຍິນດີຮັບການສະໜັບສະໜ ນຈາກສາກົນ ໂດຍຜ່ານຄະນະກໍາມະການ
ຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຂັັ້ນສ ນກາງ. ພາຍຫ ັງເຫດການໄພພິບັດລະດັບຊາດ, ລັດຖະບານໄດປ້ະສານງານກັບຄ ່ຮ່ວມພັດທະ-
ນາ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນຕ່າງໆ ເພ ີ່ອຮັບປະກັນການຊ່ວຍເຫ  ອດ້ານມະນຸດສະທໍາໂດຍໄວ ເປັນຕົັ້ນ - ການຊອກ
ຄົັ້ນ-ຄົັ້ນຫາ ແລະ ກ ້ໄພ, ການແຈກຢາຍເຄ ີ່ອງບັນເທາົທຸກ, ການນໍາໃຊ້ເຄ ີ່ອງຊວ່ຍເຫ  ອ ແລະ ການສະ 

ໜອງດ້ານການແພດ, ການກ ໍ່ສາ້ງທີີ່ພັກອາໄສ ແລະ ສ ນພັກເຊົາ, ການຊ່ວຍເຫ  ອຜ ຖ້ ກເຄາະຮາ້ຍ ແລະ ກິດຈະກໍາການ

ຍົກຍ້າຍ.9  

ວຽກງານຟ ົ້ນຟ ຫ ງັໄພພບິດັ: ລດັຖະບານ ໄດຈ້ັດສັນງົບປະມານຂອງລັດຈໍານວນຫ າຍພັນຕ ັ້ກບີ ນໍາໃຊ້ເຂົັ້າ
ໃນການແກ້ໄຂຟ ົ້ນຟ ຫ ັງໄພພິບັດ ໂດຍໄດຈ້ັດສັນໃຫ້ບັນດາຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຢ ູ່ສ ນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ 
ເປັນຕົັ້ນ - ຂະແໜງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົົ່ງ, ກະສິກໍາ ແລະ ປູ່າໄມ້, ສາທາລະນະສຸກ, ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ; 
ບັນດາຂະແໜງການທີີ່ກຽ່ວຂ້ອງຂັັ້ນສ ນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ (ຂັັ້ນແຂວງ) ກ ໍ່ໄດ້ປະສານຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫ  ອຈາກ
ຄ ່ຮ່ວມງານສາກົນ ເພ ີ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການຊ່ວຍເຫ  ອສຸກເສີນ ແລະ ຟ ົ້ນຟ ຮີບດ່ວນຫ ັງໄພພິບັດ ລວມທັງ
ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງດ້ານວຽກງານຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການປູ່ຽນແປງດ້ນຟ້າອາກາດເປັນຈໍານວນຫ າຍ 
ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຜ ປ້ະສົບໄພພິບັດ ໄດຮ້ັບການຊ່ວຍເຫ  ອ ແລະ ກັບເຂົັ້າສ ່ສະພາບປ ກກະຕິ, ທີີ່ຢ ູ່ອາໃສຂອງປະຊາຊົນ

ກ ໍ່ໄດຮ້ັບການສ້ອມແປງ ແລະ ກ ໍ່ສ້າງໃໝ່, ພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານເສັັ້ນທາງ, ຂົວ, ລະບົບຊົນລະປະທານ, ຕຶກອາຄານ

ສະຖານທີີ່ຂອງລັດ, ສະຖານທີີ່ບ ລິການດ້ານສຸຂະພາບ, ແຫ ່ງນໍໍ້າກິນ-ນໍໍ້າໃຊ້, ໄຟຟ້າ, ອ ີ່ນໆ ກ ໍ່ໄດຮ້ັບການຟ ົ້ນຟ ປ ວ-

ແປງຄ ນໃໝ່. ວຽກງານການຟ ົ້ນຟ ຫ ັງໄພພິບັດທີີ່ພົັ້ນເດັົ່ນ ແມ່ນ ຢ ູ່ ເມ ອງສະໜາມໄຊ ແຂວງ ອັດຕະປ , ໄດ້ຮັບການ-

ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢູ່າງມີຜົນສໍາເລັດດີ ເປັນຕົັ້ນ: ວຽກສັງຄົມສົງເຄາະ, ວຽກປະເມີນ ແລະ ຊົດເຊີຍຜົນກະທົບ, ວຽກຟ ົ້ນ

ຟ ພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ຈັດສັນອາຊີບ ໂດຍສະເພາະ ການບຸກເບີກ ແລະ ຈັດສັນດິນໃຫ້ປະຊາຊົນ, ການສົົ່ງເສີມ 

ແລະ ສ້າງກຸ່ມຜະລິດ, ການກ ໍ່ສ້າງຊົນລະປະທານ, ການກ ໍ່ສ້າງເຮ ອນພັກຖາວອນ, ວຽກງານໄຟຟ້າ, ການກ ໍ່ສ້າງໂຮງ 

ໝໍ, ສຸກສາລາ, ອ ີ່ນໆ ລວມມ ນຄ່າການຊົດເຊີຍຜົນເສຍຫາຍ ແລະ ການຟ ົ້ນຟ ຫ ັງໄພພິບັດ ລວມທັງໝົດ ຈໍານວນ 
828.516 ຕ ັ້ກບີ. 

ວຽກງານຮວ່ມມ ກບັສາກນົ: ພາຍໃຕ້ການນໍາພາໂດຍກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທ ນ, ລັດຖະບານໄດ້
ສ້າງຕັັ້ງຂະບວນການໂຕະມົນ ທີີ່ໄດເ້ຕົັ້າໂຮມເອົາບັນດາຂະແໜງການຕ່າງໆຈາກພາກລັດ ແລະ ອົງການພັດທະນາ
ພາຍໃນປະເທດ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ ພາກສ່ວນເອກະຊົນ ເພ ີ່ອຮັບປະກັນວ່າ: 

ງົບປະມານ, ໄລຍະເວລາ ແລະ ຄວາມຮ ້ ຈະສົົ່ງຜົນກະທົບສ ງສຸດຕ ໍ່ການພັດທະນາໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ. ຂະບວນ
ການດັົ່ງກ່າວ ປະກອບດ້ວຍ 10 ກຸ່ມຂະແໜງການດໍາເນີນງານ ເພ ີ່ອປະສານງານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ລະຫວ່າງພາກ-
ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໂດຍອີງຕາມຫວົຂ ໍ້, ເຊິີ່ງລວມມ:ີ ສາທາລະນະສຸກ, ການສຶກສາ, ການປ ກຄອງ, ພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງ, 

ເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ການຄ້າ ແລະ ພາກເອກະຊົນ, ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດງານກ່ຽວກັບລະເບີດຝັງດິນ, ການຄວບ

ຄຸມຢາເສບຕິດທີີ່ຜິດກົດໝາຍ, ການກະສິກໍາ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະ
ຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ. ພາຍໃຕ້ກຸ່ມຂະແໜງການດໍາເນີນງານດັົ່ງກ່າວ ຍັງປະກອບມີ ບັນດາກຸ່ມຂະແໜງການດໍາ
ເນີນງານຍ່ອຍ ເພ ີ່ອປະສານງານກ່ຽວກັບບ ລິມະສິດສະເພາະພາຍໃນຂະແໜງການເຫ ົົ່ານັັ້ນ. ກຸ່ມໄພພິບັດ, ການປູ່ຽນ-
ແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ກ ໍ່ແມ່ນໜຶີ່ງໃນບັນດາກຸ່ມຍ່ອຍ ຂອງກຸ່ມການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແລະ
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ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງກົມປູ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ 

ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ມີ ອົງການ ສປຊ ເພ ີ່ອການພັດທະນາ (UNDP) ເປັນປະທານຮ່ວມ.10 

ວຽກງານງບົປະມານ ແລະ ການເງິນດ້ານຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ,: ປະຈຸບັນ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດມ້ີ
ເຄ ີ່ອງມ ທາງການເງິນຕົັ້ນຕ  ສໍາລັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງຄວາມສຽ່ງໄພພິບັດ ຄ : 1). ຄັງແຮຂອງລັດຖະບານ (ກົມງົບປະ-
ມານ, ກະຊວງການເງິນ); 2). ຄັງສະສົມແຫ່ງລັດ (ກົມງົບປະມານ, ກະຊວງການເງິນ); 3). ກອງທຶນສັງຄົມສົງເຄາະ 

(ກົມສັງຄົມສົງເຄາະ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ); 4). ກອງທຶນທາງ (ກະຊວງໂຍທາທິການແລະ

ຂົນສົົ່ງ); 5). ກອງທຶນສຸກເສີນແຂວງ (ບັນດາແຂວງ). ໃນປີ 2016, ງບົປະມານທັງໝົດທີີ່ໄດຈ້ັດສັນໃຫ້ແກ່ກອງ

ທຶນຕ່າງໆດັົ່ງກ່າວ ປະກອບມີປະມານ 800,6 ຕ ັ້ກບີ; ສໍາລັບສົກປີ 2014/15 (300 ຕ ັ້ກີບ ໃຫ້ແກ່ ຄັງສະສົມແຫ່ງ

ລັດ, 100 ຕ ັ້ກີບ ໃຫ້ແກ່ເງິນແຮສຸດເສີນແຫ່ງຊາດ, 0,5 ຕ ັ້ກບີໃຫ້ແກ່ກອງທຶນສັງຄົມສົງເຄາະ, 400 ຕ ັ້ກີບໃຫ້ ກອງ

ທຶນບ ລະນະຮັກສາເສັັ້ນທາງ ແລະ 0,1 ຕ ັ້ກີບ ໃຫ້ແກ່ເງິນແຮສຸກເສີນແຂວງ.11 ປະຈຸບັນ, ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້
ເຂົັ້າຮ່ວມໂຄງການທົດລອງກ່ຽວກັບແຫ ່ງກອງທຶນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດລະດັບພາກພ ັ້ນຄັັ້ງທໍາອິດ ພາຍໃຕ້ກອງທຶນ
ປະກັນໄພຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດໃນອາຊຕີາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (SEADRIF), ກອງທຶນດັົ່ງກ່າວໄດຖ້ ກອອກແບບ ເພ ີ່ອ

ເປັນສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກສະພາບຄ່ອງດ້ານໄພພິບັດທີີ່ໄດຮ້ັບການປະກັນໄພ, ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການລ່ວງ
ໜ້າ ແລະ ການຈ່າຍເງິນຢູ່າງວອ່ງໄວ ເມ ີ່ອເກີດມີເຫດການໄພພິບັດ ພາຍໃຕ້ເງ ີ່ອນໄຂທີີ່ກໍານົດຮ່ວມກັນ. ການຊ ັ້ປະ-
ກັນໄພພິບັດ ໃນໂຄງການ SEADRIF ຂອງ ສປປ ລາວ ຈະມມີ ນຄ່າ 5 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ ໂດຍໄດຈ້ັດແບ່ງ

ອອກເປັນ 2 ອົງປະກອບ ຄ : ການປະກັນໄພຕາມດັດສະນີ (Parametric Insurance) ມ ນຄ່າ 3,5 ລ້ານ ໂດລາ

ສະຫະລັດ; ແລະ ເງິນແຮສຸກເສີນ (Soft Trigger) ມ ນຄ່າ 1,5 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ ມີໄລຍະປະຕິບັດ 3 ປີ ເລີີ່ມ
ປີ 2021 ເປັນຕົັ້ນໄປ. ໂຄງການນີັ້ ຈະເປັນທ່າແຮງດ້ານການເງິນສໍາຄັນ ສໍາລັບ ສປປ ລາວ ເພ ີ່ອປະຕິບັດໃຫ້ການ
ຊ່ວຍເຫ  ອແກ້ໄຂສຸກເສີນ ໃນເວລາມີເຫດການໄພພິບັດເກີດຂ ັ້ນ. 

2.3.6. ຂ ໍ້ຄງົຄາ້ງ, ສິີ່ງທາ້ທາຍ ແລະ ບົດຮຽນທີີ່ຖອດຖອນໄດ ້

ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄຸມ້ຄອງໄພພິບັດໄລຍະຜ່ານມາ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມຄີວາມຄ ບໜ້າ ແລະ ຜົນ
ສໍາເລັດຫ າຍດ້ານກ ໍ່ຕາມ, ແຕ່ຄຽງຄ ່ກັບຜົນສໍາເລັດດັົ່ງດ່າວ ກ ໍ່ຍັງມຫີ າຍບັນຫາທີີ່ຍັງເປັນຂ ໍ້ຄົງຄ້າງ, ສິີ່ງທ້າທາຍ ແລະ 
ເປັນບົດຮຽນ ເພ ີ່ອປັບປຸງແກ້ໄຂໃນຕ ໍ່ໜ້າ ດັົ່ງນີັ້: 

1). ຂ ໍ້ຄງົຄາ້ງ ແລະ ສິີ່ງທາ້ທາຍ 

- ເຖິງແມ່ນວ່າ ລັດຖະບານຈະມີຄວາມພະຍາຍາມສ ງໃນການແກ້ໄຂຊ່ວຍເຫ  ອ ທັງໄລຍະສຸກເສີນ ແລະ 
ຟ ົ້ນຟ ຫ ັງໄພພິບັດ ແຕ່ເນ ີ່ອງຈາກມີງົບປະມານທີີ່ຈໍາກັດ ແລະ ບ ໍ່ມກີອງທຶນໄພພິບັດຮອງຮັບ ເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດ
ວຽກງານດັົ່ງກາ່ວ ມີຄວາມຊັກຊ້າ ແລະ ບ ໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງໄດຕ້າມຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງ ເປັນຕົັ້ນ - ການປະ-
ຕິບັດນະໂຍບາຍສົງເຄາະ ແລະ ບັນເທົາທຸກແກ່ປະຊາຊົນ, ການຟ ົ້ນຟ ໃນຂະແໜງການສັງຄົມ, ພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ 

ການຜະລິດ, ອ ີ່ນໆ; ຕົວຢູ່າງ: ໃນປີ 2018 ແລະ 2019 ໄດມ້ຫີ າຍແຂວງຖ ກກະທົບຈາກໄພນໍໍ້າຖ້ວມ ຊຶີ່ງໄດສ້້າງ

ຄວາມສ ນເສຍຕ ໍ່ທີີ່ຢ ູ່ອາໃສ ແລະ ພ ັ້ນທີີ່ການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນ, ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕ ໍ່ພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານເສດ
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ຖະກິດ-ສັງຄົມ ເຊັົ່ນ: ເສັັ້ນທາງ, ຂົວ, ຊົນລະປະທານ, ໂຮງຮຽນ, ໄຟຟ້າ, ອ ີ່ນໆ ຊຶີ່ງຕ້ອງໄດ້ມງີົບປະມານເຂົັ້າມາແກ້
ໄຂ ທັງໄລຍະສຸກເສີນ ແລະ ຟ ົ້ນຟ ຫ ັງໄພພິບັດ. 

- ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນທາງດ້ານໂຄງສ້າງ ຍັງບ ໍ່ສາມາດເຮັດໄດເ້ທົົ່າທີີ່ຄວນ ເປັນຕົັ້ນ
ແມ່ນ ການລົງທຶນສ້າງຄ ກັນນໍໍ້າຖ້ວມ, ການປ້ອງກັນຕາຝັົ່ງເຈ ີ່ອນ, ການປ້ອງກັນດິນເຈ ີ່ອນຢ ູ່ຕາມເສັັ້ນທາງຕ່າງໆ; 

- ລະບົບການສົົ່ງຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ແຈ້ງຂ່າວເຕ ອນໄພລ່ວງໜ້າ ໃຫ້ປະຊາຊົນຢ ູ່ບາງທ້ອງຖິີ່ນ ຍັງບ ໍ່ສາມາດເຮັດ
ໄດດີ້, ປະຊາຊົນໄດຮ້ັບຂ ໍ້ມ ນຊ້າ ແລະ ຍັງບ ໍ່ສາມາດເຂົັ້າເຖີງຂ ໍ້ມ ນໄດຢູ້່າງວ່ອງໄວ ແລະ ທັນການ ໂດຍສະເພາະ ໃນ
ເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫ ີກ ເນ ີ່ອງຈາກ ຍັງຂາດສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ເຄ ີ່ອງມ ອຸປະກອນຮັບໃຊ ້ພ້ອມ
ທັງຍັງບ ໍ່ທັນນໍາໃຊເ້ຄ ີ່ອງມ ທີີ່ທນັສະໄໝເຂົັ້າຊ່ວຍ. 

- ການກໍານົດເຂດຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການສ້າງແຜນທີີ່ຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ຍັງບ ໍ່ສາມາດເຮັດໄດດີ້ ໂດຍ
ສະເພາະ ຢ ູ່ບັນດາແຂວງ, ເມ ອງ ແລະ ບ້ານທີີ່ມີຄວາມສ່ຽງສ ງຕ ໍ່ໄພພິບັດ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການສ້າງ
ແຜນປ້ອງກັນ ແລະ ຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ໄພພິບັດທີີ່ຈະເກີດຂ ັ້ນ ໂດຍສະເພາະ ເພ ີ່ອເປັນຂ ໍ້ມ ນໃຫ້ແກ່ບັນດາໂຄງ-
ການພັດທະນາໃນຂະແໜງການຕ່າງໆ ເພ ີ່ອຫ ີກລ້ຽງຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ສ ນເສຍຈາກໄພພິບັດ ລວມທັງ ບ ໍ່ເປັນ
ການສ້າງບັນຫາໄພພິບັດໃໝ່ຂ ັ້ນມາ ຕົວຢູ່າງ: ເຫດການໄພພິບັດນໍໍ້າຖ້ວມ ທີີ່ມີສາຍເຫດມາຈາກການພັດທະນາໂຄງ-
ການເຂ ີ່ອນເຊປູ່ຽນ-ເຊນໍໍ້ານ້ອຍ. 

- ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ຂັັ້ນທ້ອງຖິີ່ນ ທີີ່ໄດຮ້ັບການສ້າງຕັັ້ງຂ ັ້ນຢ ູ່ບັນດາ ແຂວງ, ເມ ອງ 
ແລະ ບ້ານ ສ່ວນຫ າຍ ຍັງບ ໍ່ທນັໄດມ້ີຄວາມຮ ້ເລິກເຊີີ່ງ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານຄຸ້ມຄອງໄພພິບດັ ແລະ ການຫ ຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ເຮັດໃຫຂ້າດການລິເລີີ່ມໃນການວາງແຜນເພ ີ່ອປ້ອງກັນ ແລະ ກຽມພ້ອມຕອບໂຕ້ສຸກເສີນໄວ້
ກ່ອນລ່ວງໜ້າ, ສິີ່ງດັົ່ງກ່າວນີັ້ ກ ໍ່ພາໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການແກ້ໄຂຮັບມ ສຸກເສີນໃນເວລາເກີດໄພພິບັດຕົວຈິງ;  

- ຄວາມພ້ອມຂອງທມີງານຊ່ວຍເຫ  ອສຸກເສີນບາງດ້ານ ຍັງບ ໍ່ມຄີວາມສາມາດພຽງພ  ໃນການປະຕິບັດ
ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ  ອໃນເວລາເກດີໄພພິບັດສຸກເສີນ ລວມທັງຍັງຂາດ ເຄ ີ່ອງມ , ພາຫະນະ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ທີີ່

ສອດຄ່ອງກັບເງ ີ່ອນໄຂ ແລະ ສະພາບໄພພິບັດທີີ່ເກີດຂ ັ້ນຕົວຈງິ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ ເຄ ີ່ອງມ  ແລະ ອຸປະກອນກ ້ໄພ, ເຮ ອກ ້

ໄພ, ອຸປະກອນ ແລະ ເຄ ີ່ອງມ ຮັບໃຊເ້ພ ີ່ອອານາໄມ ແລະ ເກັບຊາກສົບຜ ເ້ສຍຊີວິດ, ອ ີ່ນໆ; 

- ລະບົບສາງເກັບມຽ້ນເຄ ີ່ອງຊ່ວຍເຫ  ອເພ ີ່ອຮອງຮັບໃນເວລາເກດີໄພພິບັດສຸກເສີນຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ 
ກາງ ຍັງມີຈໍາກັດ (ມີແຕ່ຢ ູ່ສ ນກາງທີີ່ມີຄວາມພ້ອມ) ສ່ວນຢ ູ່ຂັັ້ນທ້ອງຖິີ່ນ ຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ເມ ອງ ຍັງບ ໍ່ສາມາດຮອງ
ຮັບໄດ ້ລວມທັງ ລະບົບການຂນົສົົ່ງ, ການຈັດການ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສາງເຄ ີ່ອງກ ໍ່ບ ໍ່ທັນໄດມ້ລີະບົບທີີ່ດີເທົົ່າທີີ່ຄວນ ເຮັດ

ໃຫ້ພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນເວລາໄດຮ້ັບການຊ່ວຍເຫ  ອເຄ ີ່ອງອຸປະໂພກ-ບ ລິໂພກຈໍານວນຫ ວງຫ າຍ, ເຄ ີ່ອງບາງ 

ຈໍານວນກ ໍ່ໝົດອາຍຸ, ບ ໍ່ໄດຄຸ້ນນະພາບ, ເສຍຄຸນ, ອ ີ່ນໆ ຕົວຢູ່າງ: ກ ລະນີເຫດ ການນໍໍ້າຖ້ວມ ໃນປີ 2018 ຢ ູ່ ແຂວງ 
ອັດຕະປ  ຕ້ອງໄດ້ນໍາໃຊສ້ະຖານທີີ່ຫ້ອງການ ແລະ ຫ້ອງປະຊຼຸມ ທັງຢ ູ່ ແຂວງ ແລະ ເມ ອງ ເປັນບ່ອນເກັບມ້ຽນເຄ ີ່ອງ
ຊ່ວຍເຫ  ອ; 

- ບ ໍ່ໄດກ້ໍານົດເຂດຍົກຍ້າຍ ແລະ ບ່ອນຢ ູ່ຊົົ່ວຄາວ ຫ   ການສ້າງສະຖານທີີ່ພັກເຊົາສຸກເສີນ ເຮັດໃຫ້ຜ ປ້ະ-
ສົບໄພພິບັດ ບ ໍ່ໄດຮ້ັບການຊ່ວຍເຫ  ອດ້ານທີີ່ຢ ູ່ອາໃສຊົົ່ວຄາວທີີ່ເໝາະສົມ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພ ເປັນຕົັ້ນ - ເຫດ-
ການໄພພິບັດນໍໍ້າຖ້ວມປີ 2018 ຢ ູ່ ເມ ອງສະໜາມໄຊ ມີຜ ້ປະສົບໄພພິບັດຫ າຍພັນຄົນຕ້ອງຍົກຍ້າຍເຂົັ້າມາຢ ູ່ທີີ່ພັກ
ເຊົາທີີ່ແອອັດ, ປຽກຊຼຸ່ມ, ຫ້ອງນໍໍ້າ-ວິດຖ່າຍ ແລະ ນໍໍ້າໃຊ້ບ ໍ່ພຽງພ , ມຜີ ຕ້ິດພະຍາດຖອກທ້ອງ, ໄຂ້ຫວັດ, ກຸ່ມຜ ດ້້ອຍ
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ໂອກາດຍິີ່ງມີຄວາມລໍາບາກ ເຊັົ່ນ: ເດັກນ້ອຍ, ແມ່ລ ກອ່ອນ, ແມ່ຍິງຖ ພາ, ຜ ພ້ິການທາງຮ່າງກາຍ, ມັນສະ 

ໝອງ, ຜ ຊ້ ມເສົັ້າ, ແລະ ອ ີ່ນໆ;  

- ການປະເມີນ ແລະ ເກັບກໍາຂ ໍ້ມ ນຄວາມຕ້ອງການເພ ີ່ອຊ່ວຍເຫ  ອສຸກເສີນ ໃນເບ ັ້ອງຕົັ້ນ ບ ໍ່ທນັໄດເ້ຮັດ
ເປັນລະບົບ, ເອກະພາບ ແລະ ລວມສ ນ, ມີລັກສະນະຕ່າງຄົນຕ່າງເຮັດ ທັງພາກລັດ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນທີີ່ເຂົັ້າ

ມາໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ  ອ, ລວມທັງການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ ເພ ີ່ອຟ ົ້ນຟ ຫ ັງໄພພິບັດ ກ ໍ່ຕ້ອງ

ໄດມ້ຄີວາມເອກະພາບ; 

- ວຽກງານການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດສ່ວນຫ າຍແມ່ນເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ສຸມໃສ່ ການແກ້ໄຂ
ຊ່ວຍເຫ  ອຕອບໂຕ້ສຸກເສີນຫ ັງໄພພິບັດ, ແລະ ຍັງບ ໍ່ທັນໄດສຸ້ມໃສ່ການລົງທ ນເຂົັ້າໃນການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງທົນ

ທານໃນພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງທີີ່ສໍາຄັນ ເນ ີ່ອງຈາກບ ໍ່ມີງົບປະມານພຽງພ ເພ ີ່ອສະໜັບສະໜ ນເຂົັ້າໃນວຽກງານດັົ່ງກ່າວ; 

- ຂາດຂ ໍ້ມ ນພ ັ້ນຖານຂອງຂະແໜງການ ແລະ ການບັນທຶກຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານທີີ່ເປັນລະບົບ ໃນການປະຕ-ິ
ບັດວຽກງານຕອບໂຕ້ສຸກເສີນ; ແລະ ການເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນລະດັບ ຊາດ, ແຂວງ ແລະ ເມ ອງ ເພ ີ່ອ ສະ-
ໜັບສະໜ ນ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ຍັງຈໍາກັດ. 

2). ບດົຮຽນທີີ່ຖອດຖອນໄດ ້

- ເພີີ່ມການລົງທຶນເຂົັ້າໃນວຽກງານປ້ອງກັນ, ການກຽມຄວາມພ້ອມເພ ີ່ອຕອບໂຕ້ສຸກເສີນ ແລະ ຫ ຼຸດ 
ຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ລວມທັງ ການລົງທຶນເຂົັ້າໃນການຟ ົ້ນຟ ຫ ັງໄພພິບັດ ທີີ່ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ມີ
ຄວາມທົນທານຕ ໍ່ໄພພິບັດທີີ່ຈະເກີດຂ ັ້ນໃນຕ ໍ່ໜ້າ; 

- ເຊ ີ່ອມສານວຽກງານຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ເຂົັ້າເປັນວຽກບ ລິມະສິດໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະ 
ກິດ-ສັງຄົມ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ບັນດາຍຸດທະສາດ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ ໃນວຽກງານຂອງລັດທຸກລະດັບ, ບັນດາ

ສະຖາບັນ, ພາກທ ລະກິດ ແລະ ຊຼຸມຊົນໃນທ້ອງຖິີ່ນ ພາຍໃຕ້ຂອບການພັດທະນາທີີ່ຍ ນຍົງ, ການພັດທະນາເສດຖະ

ກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ; 

- ເພີີ່ມທະວສີ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບການສົົ່ງຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ແຈ້ງຂ່າວເຕ ອນໄພລ່ວງໜາ້ ເພ ີ່ອຮັບ 
ປະກັນໃຫ້ປະຊາຊົນ ໄດເ້ຂົັ້າເຖິງ ແລະ ຮັບຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານເຕ ອນໄພລ່ວງໜ້າ ຢູ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ທັນການ ໂດຍສະ-
ເພາະ ໃນເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫ ີກ ພ້ອມທັງນໍາໃຊ້ເຄ ີ່ອງມ ທີີ່ທັນສະໄໝເຂົັ້າຊ່ວຍ; 

- ດໍາເນີນການສຶກສາຂ ໍ້ມ ນ ກໍານດົເຂດຄວາມສຽ່ງ ແລະ ການສາ້ງແຜນທີີ່ຄວາມສຽ່ງໄພພິບັດ ຢ ູ່ເຂດທີີ່
ມີຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດສ ງ ທັງລະດັບ ແຂວງ, ເມ ອງ ແລະ ບ້ານ ເພ ີ່ອນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການສ້າງແຜນປ້ອງກັນ ແລະ ຫ ຼຸດ-
ຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ໄພພິບັດທີີ່ຈະເກີດຂ ັ້ນ ແລະ ເພ ີ່ອເປັນຂ ໍ້ມ ນໃຫ້ແກ່ບັນດາຂະແໜງການ ໃນການພັດທະນາໂຄງ-
ການຕ່າງໆ ເພ ີ່ອຫ ີກລ້ຽງຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສ ນເສຍຈາກໄພພິບັດ ພ້ອມທັງຫ ີກລ້ຽງການສ້າງບັນຫາໄພພ-ິ
ບັດໃໝ່ຂ ັ້ນມາ; 

- ດໍາເນີນຍົກລະດັບຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ນັບແຕ່ສ ນກາງລົງ
ຮອດທ້ອງຖິີ່ນ ເປັນຕົັ້ນ - ຂັັ້ນແຂວງ, ເມ ອງ ແລະ ບ້ານ ເພ ີ່ອໃຫ້ມຄີວາມຮ ້ດາ້ນວຽກງານຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການ
ຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ແລະ ໄດລິ້ເລີີ່ມສ້າງແຜນເພ ີ່ອປ້ອງກັນ ແລະ ກຽມພ້ອມຕອບໂຕ້ສຸກເສີນໄວ້ກ່ອນລ່ວງ
ໜ້າ; 
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- ເພີີ່ມທະວສີ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ທີມງານຊ່ວຍເຫ  ອສຸກເສີນ ເປັນຕົັ້ນ - ທມີງານຊອກຄົັ້ນ-ຄົັ້ນຫາ 

ແລະ ກ ້ໄພ, ທີມງານຊ່ວຍເຫ  ອດ້ານການແພດ, ການຊ່ວຍເຫ  ອດ້ານສະຖານທີີ່ພັກສຸກເສີນ ພ້ອມທັງຈັດຫາ ແລະ ສະ-

ໜອງພາຫະນະ, ວັດຖຼຸ-ອຸປະກອນຮັບໃຊຢູ້່າງພຽງພ  ແລະ ເໝາະສົມ; 

- ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງລະບົບສາງເກັບມ້ຽນເຄ ີ່ອງຊ່ວຍເຫ  ອ ເພ ີ່ອຮອງຮັບໃນເວລາເກີດໄພພິບັດສຸກເສີນທີີ່
ຈະເກີດຂ ັ້ນ ຢ ູ່ຂັັ້ນສ ນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມ ອງ ທີີ່ມີຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດສ ງ ພ້ອມທັງພັດທະນາລະບົບວຽກງານພາລາ

ທິການໃຫ້ມຄີວາມເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ມີຄວາມພ້ອມ ປະຕິບັດຢູ່າງມີປະສິດທິຜົນ ໃນເວລາມໄີພພິບັດເກີດຂ ັ້ນ; 

- ກໍານົດເຂດຍົກຍ້າຍ ແລະ ບ່ອນຢ ູ່ຊົົ່ວຄາວ ຫ   ສ້າງສະຖານທີີ່ພັກເຊົາສຸກເສີນ ເພ ີ່ອຮອງຮັບຜ ປ້ະສົບໄພ-
ພິບັດ ທີີ່ຈະໄດຖ້ ກຍົກຍ້າຍໃນເວລາເກີດໄພພິບັດສຸກເສີນ ພອ້ມທັງ ຮັບປະກັນໃຫ້ສະຖານທີີ່ດັົ່ງກ່າວ ມສີິີ່ງເອ ັ້ອອໍາ
ນວຍຄວາມສະດວກໃນທຸກດ້ານ ເປັນຕົັ້ນ - ດ້ານຄວາມປອດໄພໃນສະຖານທີີ່ພັກຊົົ່ວຄາວ, ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະ-

ດວກດ້ານສຸຂະອານາໄມ, ລະບົບນໍໍ້າໃຊ,້ ແລະ ອ ີ່ນໆ; 

- ເພີີ່ມທະວສີ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃນຂອດການປະສານງານໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ  ອສຸກເສີນ ແລະ ການຟ ົ້ີ່ນຟ 
ຫ ັງໄພພິບັດ ລວມທັງ ການປະເມີນ ແລະ ເກັບກໍາຂ ໍ້ມ ນຄວາມຕ້ອງການ ເພ ີ່ອຊ່ວຍເຫ  ອສຸກເສີນ ແລະ ຟ ົ້ນຟ ໄພພິບັດ 
ໃຫ້ເປັນລະບົບ, ເອກະພາບ ແລະ ລວມສ ນ; 

- ທຸກຂະແໜງການ ຕ້ອງໄດເ້ພີີ່ມທະວີຄວາມເປັນເຈົັ້າການໃນການເກັບກໍາ ແລະ ສ້າງຂ ໍ້ມ ນຄວາມສ່ຽງ
ໄພພບິັດທີີ່ຕິດພັນກັບຂະແໜງການຂອງຕົນ ໃຫ້ເປັນລະບົບ ແລະ ເພ ີ່ອແບ່ງປັນໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນໄດເ້ຂົັ້າເຖິງຂ ໍ້ມ ນ 
ລວມທັງ ສະໜອງໃຫ້ກອງເລຂາ ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ໄດບ້ັນທຶກເຂົັ້າຖານຂ ໍ້ມ ນລວມໄພພິບັດແຫ່ງ
ຊາດ; 

- ເພີີ່ມທະວວີຽກງານການປັບຕົວກັບການປູ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ໃນຂະແໜງການຕາ່ງໆ ເປັນ-
ຕົັ້ນ - ໃນວຽກງານກະສິກໍາ, ການປ ກຝັງ, ອ ີ່ນໆ ເພ ີ່ອສ້າງຄວາມທົນທານຕ ໍ່ກັບຄວາມສ່ຽງຈາກການປູ່ຽນແປງຂອງ

ດິນຟ້າອາກາດ; 

- ບັນດາໂຄງການລົງທຶນ ທັງຂອງລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ຄວນໄດຄ້ໍານ ງເຖີງຜົນກະທົບຕ ໍ່ສັງຄົມ ແລະ 
ສິີ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍຮັບປະກັນບ ໍ່ໃຫ້ສ້າງຄວາມສຽ່ງໃໝ່ ແລະ ສົົ່ງຜົນກະທົບທາງລົບຕ ໍ່ປະຊາຊົນໃນເຂດພັດທະນາ
ໂຄງການ; 

- ເພີີ່ມທະວວີຽກງານໂຄສະນາປ ກຈິດສໍານຶກ ແລະ ຄວາມເຂົັ້າໃຈຂອງມວນຊົນ, ສັງຄົມ, ພາກເອກະຊົນ 
ລວມທັງຜ ປ່ະກອບການ ອ ີ່ນໆ ໃຫ້ເຫັນໄດ ້ກ່ຽວກັບ ບັນຫາຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນໃນການ
ປູ່ຽນແປງແນວຄວາມຄິດ ຕ ໍ່ການປ້ອງກັນ, ການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ, ຜົນກະທົບຈາກໄພພິບດັ ແລະ ກຽມພ້ອມຮັບ
ມ ກັບໄພພິບັດ ເພ ີ່ອປຸກລະດົມໃຫ້ເຂົາເຈົົັ້າເຂົັ້າຮ່ວມ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນວຽກງານຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພ-ິ
ບັດໃຫ້ຫ າຍຂ ັ້ນ, ລວມທັງ ໃຫມ້ີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ກັບສິີ່ງທີີ່ເກີດຂ ັ້ນຈາກກິດຈະການຂອງພວກເຂົາ; 

- ຄວນໄດ້ກໍານົດແຈ້ງບັນດາມາດຕະການປ້ອງກັນ, ການຄວບຄຸມ ແລະ ການຟ ົ້ນຟ ຫ ັງໄພພິບັດ ໃນໄລ-

ຍະ ກ່ອນເກີດໄພພິບັດ, ລະຫວ່າງເກີດໄພພບິັດ ແລະ ຫ ັງເຫດການໄພພິບັດ; 

- ເພີີ່ມທະວກີານຮ່ວມມ  ແລະ ຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫ  ອຈາກບນັດາຄ ່ຮ່ວມງານສາກົນ ເພ ີ່ອຍກົລະດັບ
ຄວາມສາມາດ, ການພັດທະນາ ແລະ ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ, ສະໜັບສະໜ ນ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປ້ອງ

ກັນ, ການກຽມຄວາມພ້ອມຕອບໂຕ້ ແລະ ຟ ົ້ນຟ ຫ ັງໄພພິບັດ. 
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III. ຍດຸທະສາດການຫ ຼຸດຜອ່ນຄວາມສຽ່ງໄພພບິດັແຫງ່ຊາດ 

3.1. ວໃິສທດັ 

ຮອດປີ 2030, ສປປ ລາວ ມຄີວາມເຂັັ້ມແຂງ ໃນວຽກງານຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ, ສາມາດຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມເສຍ

ຫາຍ ແລະ ການສ ນເສຍຈາກໄພພິບັດ ທີີ່ມີຕ ໍ່ສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ສາມາດເຊ ີ່ອມສານກັບແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນຂອງຂະແໜງການຕ່າງໆແຕ່ລະໄລຍະ. 

3.2. ຫ ກັການລວມ 

ຍຸດທະສາດການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ ຈະໄດປ້ະຕິບັດ ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງນະໂຍບາຍ, 

ລັດຖະທໍາມະນ ນ, ກົດໝາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ

-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ສົນທສິັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນທີີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ, ໃຫ້ກວມເອົາທຸກປະເພດຂອງ

ໄພພບິັດ, ຮັບປະກັນຄວາມສະເໝີພາບ, ຍຸຕິທໍາ, ໂປູ່ງໃສ, ເປີດເຜີຍ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ,້ ຮັບປະກັນການມີ

ສ່ວນຮ່ວມຂອງທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ ແລະ ການປະສານສົມທົບ ລະຫວ່າງ ກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ອົງການຈັດ
ຕັັ້ງທ້ອງຖິີ່ນ.  

3.3. ເປ ົ້າໝາຍລວມ 

ຮອດປີ 2030, ລະບົບການຄຸມ້ຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ໄດຮ້ັບການພດັທະນາມີຄວາມ

ເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບດີຂ ັ້ນ ໂດຍມີເປ ົ້າໝາຍ ເພ ີ່ອເພີີ່ມທະວີຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ໃນວຽກງານປ້ອງກັນ, ການ
ຄວບຄຸມ ແລະ ການຟ ົ້ນຟ ຫ ັງໄພພິບັດຕ່າງໆ. 

ຍຸດທະສາດການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ ໄດກ້ໍານົດຍຸດທະສາດ, ຈຸດປະສົງ ແລະ ບັນດາວຽກ

ຈຸດສຸມ ທີີ່ເປັນບ ລິມະສິດ ແລະ ຖ ເປັນພ ັ້ນຖານສໍາລັບ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໄພພບິັດ, 

ການພັດທະນາ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການວາງແຜນການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ, ແລະ ສໍາລັບ
ການເຊ ີ່ອມສານການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ເຂົັ້າໃນການສ້າງແຜນພັດທະນາຕະຫ ອດທົດສະວັດ ນັບແຕ່ປີ 
2021 ຮອດ 2030 ໂດຍສອດຄ່ອງກັບຂອບແຜນງານເຊັນໄດ ວ່າດ້ວຍ ການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ. 

3.4. ຍດຸທະສາດ 

3.4.1. ຍຸດທະສາດທ ີ 1: ພດັທະນາ ແລະ ສາ້ງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ລະບບົການປອ້ງກັນ, ການຫ ຼຸດຜອ່ນ
ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການກຽມພອ້ມຕອບໂຕໄ້ພພບິດັ. 

ຈດຸປະສງົທ ີ1: ເພ ີ່ອເຜຍີແຜ ່ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ສ້າງລະ-
ບົບການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສຽ່ງໄພພິບັດ ຢ ູ່ຂັັ້ນສ ນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ, ການປະສານງານດ້ານການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ 
ລວມທັງ ການຮ່ວມມ ກັບພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກົນ. 

ຂງົເຂດວຽກຈດຸສມຸ: 



33 

 

1.1 ພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນດໍາເນີນງານການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ 5 ປີ 
2021-2025. 

1.2 ພັດທະນາ ແລະ ສ້າງດໍາລັດທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກົດໝາຍ ວ່າດວ້ຍ ການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ພ້ອມທັງຈັດ
ຕັັ້ງການເຜີຍແຜ່, ສ້າງຄວາມເຂົັ້າໃຈ, ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາທີີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງ. 

1.3 ພັດທະນາຂັັ້ນຕອນການປະຕິບັດງານທີີ່ເປັນມາດຕະຖານ (SOPs) ໃນການກະກຽມຄວາມພ້ອມ, 

ການເຕ ອນໄພລ່ວງໜ້າ, ການຕອບໂຕ້ສຸກເສີນ ແລະ ການຟ ົ້ນຟ ໂດຍໄວ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການ
ຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ. 

1.4 ພັດທະນາ ແລະ ສ້າງແຜນກຽມພ້ອມຕອບໂຕ້ໄພພິບັດ ທັງຢ ູ່ສ ນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ ພ້ອມທັງຈັດຕັັ້ງ
ການຝ ກຊ້ອມແຜນຢູ່າງເປັນປ ກກະຕິ ເພ ີ່ອຮັບປະກັນດ້ານປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນໃນການ
ຕອບໂຕ້ໄພພບິັດສຸກເສີນ. 

1.5 ສ້າງບົດລາຍງານປະຈໍາປ ີແລະ ທບົທວນຍຸດທະສາດການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດແຫ່ງຊາດກາງໄລຍະ 

 

ຈດຸປະສງົທ ີ 2: ເພ ີ່ອລວມເອົາ ການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ເຂົັ້າໃນການວາງແຜນການພັດທະນາ 
ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍການເຊ ີ່ອມສານການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ເຂົັ້າໃນແຜນການຂອງ
ຂະແໜງການ ແລະ ແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ. 

ຂງົເຂດວວຽກຈດຸສມຸ: 

2.1 ເຊ ີ່ອມສານວຽກງານຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດເຂົັ້າໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງ
ຊາດ ແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ແຜນພັດທະນາຂອງບັນດາຂະແໜງການ; ແລະ 

2.2 ເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫແ້ກ່ບັນດາຂະແໜງການ ໃນການເຊ ີ່ອມສານວຽກງານຫ ຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ. 

 
ຈດຸປະສງົທ ີ3: ເພ ີ່ອພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ຢ ູ່

ຂັັ້ນທ້ອງຖິີ່ນ ໃນເຂດທີີ່ມີຄວາມສ່ຽງສ ງ ໂດຍຄຽງຄ ່ກັບການເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ການສະໜອງຊັບພະ-
ຍາກອນ ສໍາລັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ. 

ຂງົເຂດວຽກຈດຸສມຸ: 

3.1 ພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ຂັັ້ນແຂວງ, ແຜນຫ ຼູດ
ຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ຂັັ້ນເມ ອງ ແລະ ບ້ານ ທີີ່ມຄີວາມສ່ຽງສ ງ; ແລະ 

3.2 ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການກວດກາຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ
ໄພພິບັດຂັັ້ນທ້ອງຖິີ່ນ. 
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ຈດຸປະສງົທ ີ4: ເພ ີ່ອພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ໃນການປະເມີນ ແລະ ສ້າງແຜນທີີ່ຄວາມສ່ຽງ, ຄຸ້ມຄອງ 

ແລະ ແລກປູ່ຽນຂ ໍ້ມ ນ-ຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບ ຄວາມສ່ຽງໄພພິບດັ ຢ ູ່ພາຍໃນກະຊວງ, ລະຫວ່າງກະຊວງ ແລະ ອົງການ
ຕ່າງໆ ຢູ່າງມີປະສິດທິພາບ ພ້ອມທັງປະຕບິັດໄດຕ້າມເງ ີ່ອນໄຂການລາຍງານຂອງສາກົນ. 

ຂງົເຂດວຽກຈດຸສມຸ: 

4.1 ດໍາເນີນການເກັບກໍາຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ການຂ ັ້ນບັນຊີເຂດຄວາມສ່ຽງ, ກໍານົດເຂດຄວາມສຽ່ງ ແລະ ການ
ສ້າງແຜນທີີ່ຄວາມສຽ່ງໄພພິບັດ ໃນເຂດທີີ່ມີຄວາມສ່ຽງສ ງ; 

4.2 ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບຂ ໍ້ມ ນ-ຂ່າວສານໄພພິບັດຂອງ ສປປ ລາວ (Lao-Di); 

4.3 ສ້າງລະບົບຂ ໍ້ມ ນ-ຂ່າວສານກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງ, ການເຂົັ້າເຖີງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຂ ໍ້ມ ນ-ຂ່າວສານ; 
ແລະ 

4.4 ປະເມີນຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມເຂັັ້ມແຂງຂອງຂະແໜງການ ແລະ ສະຖາບັນ. 

ຈດຸປະສງົທ ີ5: ເພ ີ່ອສ້າງ ແລະ ບ ລະນະ ບັນດາໂຄງລ່າງພ ັ້ນຖານໃຫ້ມຄີວາມແຂງແຮງທົນທານຕ ໍ່ໄພພິບັດ 
ແລະ ຮັບຮ ້ໄດແ້ຫ ່ງທີີ່ມາຂອງຄວາມສ່ຽງທີີ່ກ ໍ່ໃຫ້ເກີດໄພພິບດັ, ເພ ີ່ອເພີີ່ມຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ກຸ່ມຄົນ ແລະ ຊຼຸມ

ຊົນທີີ່ຈະຖ ກກະທົບຈາກໄພພິບັດໄດງ້່າຍ ຫ   ມຄີວາມບອບາງ ເປັນຕົັ້ນ: ຄົນພິການ, ເດັກນ້ອຍ, ຜ ສ້ ງອາຍຸ, ແມ່ຍິງ

ຖ ພາ ຫ   ແມ່ລ ກອ່ອນ, ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ທີີ່ມຄີວາມສ່ຽງຕ ໍ່ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ, ສະມາຊິກຂອງຊຼຸມ
ຊົນຊົນນະບົດທີີ່ຢ ູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ີກ ແລະ ມີຄວາມທຸກຍາກ. 

ຂງົເຂດວຽກຈດຸສມຸ: 

5.1 ສະໜັບສະໜ ນ ເພ ີ່ອເພີີ່ມຄວາມແຂງແຮງທົນທານຕ ໍ່ໄພພິບັດ ຂອງບັນດາໂຄງລ່າງພ ັ້ນຖານ ເປັນຕົັ້ນ 
- ເສັັ້ນທາງ, ຂົວ, ລະບົບນໍໍ້າປະປາ, ຊົນລະປະທານ, ໂຄງການເຂ ີ່ອນໄຟຟ້ານໍໍ້າຕົກ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ

, ຕ ກອາຄານຂອງລັດ, ສະຖານທີີ່ທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ ແລະ ມ ລະດົກ, ອ ີ່ນໆ;  

5.2 ເກັບກໍາ ແລະ ວເິຄາະຂ ໍ້ມ ນດາ້ນປະລິມານ ແລະ ການຄົັ້ນຄ້ວາດ້ານຄຸນນະພາບ ກ່ຽວກັບກຸ່ມທີີ່ມີ
ຄວາມສ່ຽງສ ງທີີ່ຈະຖ ກກະທົບຈາກໄພພິບັດໄດງ້່າຍ ແລະ ມີວິທີເພ ີ່ອເພີີ່ມຄວາມເຂັັ້ນແຂງໃຫ້ພວກ
ເຂົາ; 

5.3 ຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ, ປ ກປ້ອງ ແລະ ສະໜັບສະໜ ນແກ່ຄອບຄົວ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງທີີ່ຮບັ ຜິດ
ຊອບຄົນພິການ; 

5.4 ປ້ອງກັນການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງຕ ໍ່ເພດຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ໃນໄພພິບັດ, ເພ ີ່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຕອບໂຕ້
ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ ແລະ ບົດບາດຍິງຊາຍໃນສະພາບການເກີດໄພພິບັດ; ແລະ 

5.5 ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກົນໄກ ແລະ ຂັັ້ນຕອນການເຮັດວຽກຮ່ວມກນັລະຫວ່າງຂະແໜງການ ເພ ີ່ອເຮັດໃຫ້
ໂຄງລ່າງພ ັ້ນຖານມີຄວາມແຂງແຮງທົນທານຕ ໍ່ໄພພິບັດ. 
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ຈດຸປະສງົທ ີ6: ເພ ີ່ອຫ ຼຸດຜ່ອນການສ ນເສຍຊີວິດ, ຊັບສິນ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢ ູ່ຂອງປະຊາຊົນ ຈາກໄພພ-ິ

ບັດຕ່າງໆ ເປັນຕົັ້ນ - ນໍໍ້າຖ້ວມ, ພາຍຸ, ແຫ້ງແລ້ງ, ດິນເຈ ີ່ອນ ໂດຍຜ່ານມາດຕະການປ້ອງກັນ, ການປັບປຸງລະບົບການ

ພະຍາກອນ ແລະ ການເຕ ອນໄພລ່ວງໜ້າຢູ່າງຕ ໍ່ເນ ີ່ອງ, ສະໜັບສະໜ ນການກຽມຄວາມພ້ອມທຸກຂັັ້ນ ແລະ ຂອງຊຼຸມ
ຊົນ ໃນການຕອບໂຕ້ສຸກເສີນຍົກຍ້າຍໄປບ່ອນປອດໄພຢູ່າງວ່ອງໄວ ຫ   ປະຕິບັດຍຸດທະສາດການຮັບມ ອ ີ່ນໆ ເພ ີ່ອຫ ີກ
ລ້ຽງການສ ນເສຍຈາກໄພພບິັດ. 

ຂງົເຂດວຽກຈດຸສມຸ: 

6.1 ທົບທວນໂຄງລ່າງພ ັ້ນຖານ, ອຸປະກອນ ແລະ ຄວາມສາມາດດ້ານບຸກຄະລາກອນ ໃນການເຕ ອນໄພ  
ລ່ວງໜ້າສິີ່ງທີີ່ເປັນອັນຕະລາຍຈາກສະພາບອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດຕ່າງໆ; ແລະ 

6.2  ພັດທະນາລະບົບການເຕ ອນໄພລ່ວງໜ້າ ທີີ່ສາມາດເຂົັ້າເຖີງປະຊາຊົນ ດ້ວຍຂ ໍ້ຄວາມເຕ ອນໄພ. 

3.4.2. ຍຸດທະສາດທ ີ2: ເພີີ່ມທະວສີາ້ງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫແ້ກວ່ຽກງານຄວບຄມຸ ແລະ ການຊ່ວຍເຫ  ອ
ແກໄ້ຂສກຸເສນີ 

ຈດຸປະສງົ 7: ເພ ີ່ອເສີມຂະຫຍາຍຂີດຄວາມສາມາດແຫ່ງຊາດ ໃນການຊ່ວຍເຫ  ອດ້ານມະນຸດສະທໍາທີີ່ວ່ອງໄວ 
ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ໃນເວລາເກີດໄພພິບັດ ເພ ີ່ອຫ ຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ ແລະ ການສ ນເສຍຊີວິດ ຕະຫ ອດຮອດຜົນ
ກະທົບດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ສະຫວັດດີການທີີ່ຕາມມາ. 

ຂງົເຂດວຽກຈດຸສມຸ: 

7.1 ເພີີ່ມທະວຄີວາມສາມາດດ້ານວຊິາການໃນການຕອບໂຕ້ຢູ່າງວອ່ງໄວ ໂດຍຜ່ານການລົງທ ນໃສ່ອຸປະ-

ກອນ, ພາຫະນະ, ເຕັກໂນໂລຊີການສ ີ່ສານ ແລະ ການເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກ-

ງານລັດທີີ່ເປັນຜ ຕ້ອບໂຕ້ທໍາອິດ; 

7.2 ເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫແ້ກ່ບຸກຄະລາກອນພາຍໃນປະເທດ ໃນການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ 

ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຢູ່າງຮີບດ່ວນ ຫ ັງໄພພິບັດ; ແລະ 

7.3 ເພີີ່ມທະວກີານກຽມຄວາມພ້ອມດ້ານອາຫານ ໂດຍການສ້າງຄັງແຮອາຫານ ແລະ ເຂົັ້າສຸກເສີນ.  

3.4.3. ຍຸດທະສາດທ ີ3: ພດັທະນາ ແລະ ສາ້ງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ວຽກງານຟ ົ້ນຟ ຫ ັງໄພພບິັດຕາ່ງໆ 

ຈດຸປະສງົ 8: ເພ ີ່ອຮັບປະກັນວ່າ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງຊຼຸມຊົນທີີ່ໄດຮ້ັບຜົນກະທົບ
ຕະຫ ອດຮອດການກ ໍ່ສ້າງພ ັ້ນຖານວັດຖຼຸຄ ນໃໝ່ ໄດຮ້ັບການແກ້ໄຂທີີ່ເພີີ່ມຄວາມແຂງແຮງທົນທານໃນອະນາຄົດ 
ຕາມພັນທະຂອງຂອບແຜນງານເຊັນໄດ “ການກ ໍ່ສ້າງຄ ນໃໝ່ໃຫ້ດີກວ່າເກົົ່າ”. 

ຂງົເຂດວຽກຈດຸສມຸ: 

8.1 ເພີີ່ມທະວສີ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃນການວາງແຜນຟ ົ້ນຟ ຫ ັງໄພພິບັດ ໂດຍອີງໃສ່ການປະເມີນຄວາມ
ຕ້ອງການຫ ັງໄພພິບັດ; 

8.2 ທົບທວນກົນໄກດ້ານສະຖາບັນໃນການຟ ົ້ນຟ  ແລະ ກ ໍ່ສ້າງຄ ນໃໝ່ຫ ັງໄພພິບັດທີີ່ສໍາຄັນລະດັບຊາດ; 
ແລະ 
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8.3 ວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກົນໄກທີີ່ມີຢ ູ່ ໃນການຟ ົ້ນຟ  ແລະ ການກ ໍ່ສ້າງຄ ນໃໝ່. 

3.4.4. ຍຸດທະສາດທ ີ4: ປັບປງຸການປະສານງານຂອງບນັດາຂະແໜງການ ໃນການຫ ຼຸດຜອ່ນຄວາມສຽ່ງ
ໄພພບິດັ, ການຕອບໂຕສ້ກຸເສນີ ແລະ ການຟ ົ້ນຟ ຫ ງັໄພພບິັດ. 

ຈດຸປະສງົ 9: ເພ ີ່ອກໍານົດພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງບັນດາຂະແໜງການ ໃນການຫ ຼຸດ-
ຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ, ການກຽມຄວາມພ້ອມ, ການຕອບໂຕ້ກັບໄພພິບັດປະເພດຕ່າງໆ ແລະ ການຟ ົ້ນຟ  ອີງຕາມ
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ບົດບາດໜ້າທີີ່ຂອງຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

ຂງົເຂດວຽກຈດຸສມຸ: 

9.1 ພັດທະນາຂັັ້ນຕອນການປະຕິບັດງານທີີ່ເປັນມາດຕະຖານ ໃນການປະສານງານ ແລະ ຍົກລະດັບຂີດ
ຄວາມສາມາດ ໃນການວາງແຜນຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບດັ ແລະ ການວາງແຜນການຕອບໂຕ້
ສຸກເສີນ ຂອງຂະແໜງການຕ່າງໆ; 

9.2 ເຫດສຸກເສີນດ້ານສຸຂະພາບ - ປະສານງານໃນການກຽມຄວາມພ້ອມ ແລະ ຕອບໂຕ້ພະຍາດລະ 
ບາດ ແລະ ຜົນກະທົບດ້ານສຸຂະພາບ ຈາກໄພພິບັດຕ່າງໆ; 

9.3 ການບ ລິຫານເຂ ີ່ອນໄຟຟ້ານໍໍ້າຕກົ ແລະ ການເກີດອຸບັດເຫດ - ປະສານງານໃນການເຕ ອນໄພລ່ວງ  
ໜ້າ ແລະ ການຕອບໂຕ້ສຸກເສີນ; 

9.4 ເພີີ່ມທະວສີ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງອ່າງຮັບນໍໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າ - ການປະ-
ສານວຽກງານການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດລະຫວາ່ງຂະແໜງການຕ່າງໆ; 

9.5 ວກິິດການດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ ລວມມ ີເຫດການມົນລະພິດ, ອຸບັດເຫດດ້ານອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ໄຟ   

ໄໝ້ປູ່າ - ການປະສານງານລະຫວ່າງຂະແໜງການຕ່າງໆ ໃນການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພບິັດ, 
ການກຽມພ້ອມ ແລະ ການຕອບໂຕ້ສຸກເສີນ; ແລະ 

9.6 ການຄາດຄະເນ ຫ   ການເກີດສດັຕ ພ ດກະສິກໍາ, ການລະບາດຂອງສັດຕ ພ ດ ແລະ ພະຍາດສັດ ແລະ 

ໄພແຫ້ງແລ້ງ - ການປະສານງານລະຫວ່າງຂະແໜງຕ່າງໆ ໃນການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພບິັດ, 
ການກຽມພ້ອມ ແລະ ການຕອບໂຕ້ສຸກເສີນ. 

3.4.5. ຍຸດທະສາດທ ີ5: ຍກົລະດບັການສຶກສາ ແລະ ການຝ ກອບົຮົມ ກຽ່ວກັບການຫ ຼຸດຜອ່ນຄວາມສຽ່ງ
ໄພພບິດັ ຢ ູ່ລະດບັຊາດ ແລະ ທອ້ງຖິີ່ນ 

ຈດຸປະສງົ 10: ເພ ີ່ອເພີີ່ມທະວຂີີດຄວາມສາມາດດ້ານການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ໃຫ້ແກ່ລັດຖະ-
ກອນ ແລະ ຜ ນ້ໍາຊຼຸມຊົນ ໃນຮ ບແບບທີີ່ຍ ນຍົງ ໂດຍນໍາໃຊ້ຊບັພະຍາກອນດ້ານການສຶກສາ ແລະ ການຝ ກອົບຮົມທີີ່
ມີຢ ູ່ພາຍໃນ ສປປ ລາວ. 

ຂງົເຂດຈດຸສມຸ: 

10.1 ສ້າງຂອບແຜນງານສໍາລັບການສ້າງຄວາມສາມາດຢ ູ່ລະດັບຊາດ ກ່ຽວກັບການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ
ໄພພິບັດ; 

10.2 ສະໜັບສະໜ ນຂະແໜງການສຶກສາຊັັ້ນສ ງ ແລະ ອາຊີວະສຶກສາ ເພ ີ່ອສະໜອງການສຶກສາດ້ານ
ການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພບິັດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ ທີີ່ໄດຮ້ັບການຮັບຮອງ; 
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10.3 ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮ ແ້ກ່ທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ຊຼຸມຊົນ ດ້ານການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ
ໄພພິບັດ ຢູ່າງຕ ໍ່ເໜ ີ່ອງ; 

10.4 ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫແ້ກ່ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ; ແລະ 
10.5 ສ້າງຄວາມຮ ຄ້ວາມສາມາດ ໃຫແ້ກ່ຜ ນໍ້າທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ຜ ນໍ້າຊຼຸມຊນົ ໃນການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ 

ຢູ່າງຕໍໍ່າເໜ ີ່ອງ 

3.4.6. ຍຸດທະສາດທ ີ6: ສົົ່ງເສມີການມສີວ່ນຮ່ວມ ແລະ ການລວມເອາົຜ ມ້ສີ່ວນກ່ຽວຂອ້ງທັງໝດົ 

ຈດຸປະສງົ 11:  ເພ ີ່ອພັດທະນາກົນໄກໃໝ່ ສໍາລັບ ການຮວມເອົາບັນດາຜ ມ້ີສ່ວນຮ່ວມທີີ່ບ ໍ່ສັງກັດລັດ ໃນ
ການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພບິັດ, ເພ ີ່ອສະໜັບສະໜ ນວິທີການແບບລວມເອົາທຸກພາກສວ່ນທົົ່ວສັງຄົມ ທີີ່ສອດ-

ຄ່ອງກັບຂອບແຜນງານເຊັນໄດ, ລວມທັງ ພາກເອກະຊົນ ໂດຍສະເພາະ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຈຸລະພາກ, ວິສາຫະກິດ

ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ບັນດາອົງການຈັດຕັັ້ງທີີ່ສະໜັບສະໜ ນຄວາມເຂັັ້ມແຂງດາ້ນເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແມ່-
ຍິງ ແລະ ພາກສ່ວນທີີ່ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງກຸ່ມຄົນທີີ່ມີຄວາມສ່ຽງ/ບອບບາງ ຕ ໍ່ໄພພິບັດ.   

ຂງົເຂດຈດຸສມຸ: 

11.1 ສ້າງກຸ່ມທີີ່ປຶກສາກ່ຽວກບັຄວາມເຂັັ້ມແຂງຂອງພາກເອກະຊົນ ເພ ີ່ອສ້າງຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມ
ຄອງທຸລະກິດ ຕ ໍ່ກັບຄວາມສ່ຽງຈາກສະພາບອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ວິສາຫະ
ກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໃນຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ລວມທັງ ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ 
ແມ່ຍິງທີີ່ເປັນຜ ນ່ໍາພາ; ແລະ 

11.2 ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາກຸ່ມທີີ່ປຶກສາກ່ຽວກັບຄວາມເຂັັ້ມແຂງຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ປະຊາກອນທີີ່ມີ
ຄວາມຄວາມສ່ຽງ/ບອບບາງ. 

3.4.7. ຍຸດທະສາດທ ີ7. ສະໜອງງບົປະມານ ແລະ ການເງນິກຽ່ວກບັຄວາມສຽ່ງໄພພບິດັ 

ຈດຸປະສງົ 12: ເພ ີ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມີງົບປະມານແຫ່ງລັດທີີ່ພຽງພ  ສໍາລັບການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ 
ແລະ ວຽກງານຄຸ້ມຄອງໄພພິບດັ ຢ ູ່ພາຍໃນກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ບັນດາກະຊວງທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ຢູ່າງເປັນປ ກກະຕິ, ເພ ີ່ອໃຫ້ມີຄວາມພ້ອມດ້ານງບົປະມານ ນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການຕອບໂຕ້ສຸກເສີນ ຈາກຂັັ້ນ

ສ ນກາງລົງຮອດທ້ອງຖິີ່ນ, ແລະ ເພ ີ່ອເພີີ່ມທະວີການເຂົັ້າເຖີງການຊ່ວຍເຫ  ອຂອງສາກົນ ໃນການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ

ໄພພບິັດ, ການສະໜອງດ້ານການເງິນຄວາມສຽ່ງໄພພິບັດ ແລະ ການປະກັນໄພ ເພ ີ່ອສະໜັບສະໜ ນການຟ ົ້ນຟ  ແລະ 
ກ ໍ່ສ້າງຄ ນໃໝ່ຫ ັງໄພພິບັດ. 

ຂງົເຂດຈດຸສມຸ: 

12.1 ການຈັດສັນງົບປະມານຂອງລັດ ສໍາລັບການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໄພ-
ພິບັດ ແລະ ທ່າແຮງດ້ານແຫ ່ງທຶນຂອງສາກົນ; 

12.2 ການປະກັນໄພ ແລະ ການສະໜອງດ້ານການເງິນສໍາລັບຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ຕ ໍ່ຊັບສິນຂອງລັດ, 
ເອກະຊົນ ແລະ ວສິາຫະກິດ; ແລະ 

12.3   ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ກອງທຶນຄຸ້ມຄອງໄພພິບດັ ທັງຢ ູ່ຂັັ້ນສ ນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ ເພ ີ່ອນໍາໃຊ້
ເຂົັ້າໃນການຄວບຄຸມໄພພິບັດ.  
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VI. ມາດຕະການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັ 
 

ເພ ີ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕບິັດຍຸດທະສາດການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວມສ່ຽງໄພພິບດັແຫ່ງຊາດ ສະບັບນີັ້ ໃຫ້ບນັລຸຜົນສໍາເລັດ
ຢູ່າງເປັນຮ ບປະທໍາ, ຈະໄດສຸ້ມໃສ່ປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການ ທີີ່ສໍາຄັນ ດັົ່ງນີັ້: 

4.1. ກນົໄກການປະສານງານ ແລະ ການຮວ່ມມ ລະຫວາ່ງຂະແໜງການກຽ່ວຂອ້ງ 

ດັົ່ງທີີ່ໄດກ້ໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງໄພພິບດັ, ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຂັັ້ນສ ນ
ກາງ (ຄພສ) ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໄພພິ 
ບັດ, ການປະສານງານກັບບັນດາຂະແໜງທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ບັນດາຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ ລວມທັງ ຮັບຜິດຊອບໃນການ 
ປະເມີນສະພາບການທົົ່ວໄປກ່ຽວກັບການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສຽ່ງໄພພິບັດ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ. ຍຸດທະສາດການຫ ຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ ສະບັບນີັ້ ໄດກ້ໍານົດໃຫ້ ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຂັັ້ນສ ນກາງ ເປັນໜ່ວຍງານ
ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ, ກວດກາຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຫ ຼຸດ-
ຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ. 

ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຂັັ້ນສ ນກາງ (ຄພສ) ເປັນອົງກອນທີີ່ເຄ ີ່ອນໄຫວບ ໍ່ປະຈໍາການ ທີີ່ຖ ກສ້າງ-
ຕັັ້ງຂຶັ້ນພາຍໃຕ້ພາກທີ VII ຂອງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຄວາມສຽ່ງໄພພິບັດ. ຄພສ ປະກອບດ້ວຍ: ທ່ານ

ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເປັນປະທານ; ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເປັນຮອງປະທານ 

ທັງເປັນຜ ປ້ະຈໍາການ; ຮອງລັດຖະມົນຕກີະຊວງປ້ອງກັນປະເທດເປັນຮອງປະທານ ແລະ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ

ການເງິນ ເປັນຮອງປະທານ; ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ

ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ ເປັນກໍາມະການ ເຊັົ່ນ: ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປູ່າໄມ້, ກະຊວງໂຍທາທິການ 

ແລະ ຂົນສົົ່ງ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ກະຊວງຖະແຫ ງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ແລະ ກະຊວງ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ. ນອກຈາກນັັ້ນ ລັດຖະບານອາດແຕ່ງຕັັ້ງກໍາມະການເພີີ່ມເຕີມ ຕາມ
ແຕ່ລະກ ລະນີໄພພິບັດທີີ່ເກີດຂຶັ້ນ. 

ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຂັັ້ນສ ນກາງ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບ
ວຽກງານຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ. ຄະນະກໍາມະການດັົ່ງກ່າວ ມຈີຸດປະສານງານລວມ ແລະ ກອງ
ເລຂາ ປະຈໍາຢ ູ່ ກົມສັງຄົມສົງເຄາະ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ມີພາລະບົດບາດໃນການສ້າງນະ-

ໂຍບາຍ ເພ ີ່ອອະນຸມັດໂດຍ ຄພສ, ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດອົງປະກອບຕ່າງໆ ພາຍໃຕຄ້ວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຕົນ ແລະ ປະ-

ສານງານກັບບັນດາຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຄະນະກໍາມະການຂັັ້ນທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ແລະ ໜ້າທີີ່
ອ ີ່ນໆ. 

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ຍັງໄດກ້ໍານົດໃຫ້ມີການຈັດຕັັ້ງຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ
ຂັັ້ນທ້ອງຖິີ່ນ. ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຂັັ້ນແຂວງ (ຄພຂ) ປະກອບມີ ທ່ານຮອງເຈົັ້າແຂວງ ເປັນປະທານ, 

ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມເປັນຮອງປະທານທັງເປັນຜ ປ້ະຈໍາການ, ແລະ ປະກອບດ້ວຍສະມາຊິກ
ຈາກພະແນກການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນແຂວງ. ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຂັັ້ນເມ ອງ (ຄພມ) ປະກອບມີ 
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ທ່ານທ່ານຮອງເຈົັ້າເມ ອງເປັນປະທານ, ຫ້ອງການແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມເປັນຮອງປະທານ ທັງເປັນຜ ້
ປະຈໍາການ ແລະ ປະກອບດ້ວຍສະມາຊິກຈາກຫ້ອງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນເມ ອງ. ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງໄພພ-ິ
ບັດຂັັ້ນບ້ານ (ຄພບ) ປະກອບມີ ນາຍບ້ານ ຫ   ຮອງນາຍບ້ານເປັນປະທານ ແລະ ປະກອບມີບັນດາຮອງຫົວໜາ້ໜ່ວຍ
ງານຕ່າງໆ ຂອງບ້ານ, ລວມທງັຜ ຕ້າງໜ້າຈາກອົງການຈັດຕັັ້ງມະຫາຊົນ ເຊັົ່ນ: ແນວໂຮມ, ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ແມ່ຍິງ. 

ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຂັັ້ນສ ນກາງ ໂດຍມ ີກົມສັງຄົມສົງເຄາະ, ກະຊວງ ຮສສ ເປັນອົງການຈັດ
ຕັັ້ງປະສານງານລວມ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ ພ້ອມທັງ ວາງ
ແຜນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ພາຍໃຕ້ແຕ່ລະຈຸດປະສົງຂອງຍຸດທະສາດ ຢູ່າງລະອຽດ. 

ເພ ີ່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການເຄ ີ່ອນໄຫວວຽກຂອງ ຄພສ ແລະ ກອງເລຂາ ໃນການວາງແຜນ, 
ການປະສານງານ ແລະ ການຊີັ້ນໍາໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດສະບັບນີັ້ ໃຫ້ມຄີວາມຄ່ອງຕົວ ແລະ ມີປະສິດທິ
ຜົນ ຕ້ອງໄດສ້້າງລະບົບຂ ໍ້ມ ນ-ຂ່າວສານ ວຽກງານຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ໂດຍໃຫ້ລວມສ ນຢ ູ່ກະຊວງແຮງງານ 
ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເພ ີ່ອໃຫ້ມີຂ ໍ້ມ ນທີີ່ຈໍາເປັນໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການ
ຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ແລະ ຂ ໍ້ມ ນອ ີ່ນໆ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມ
ສ່ຽງໄພພບິັດ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ. 

ບັນດາຂະແໜງການຈັດຕັັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ໂດຍເອົາເຂົັ້າໃນແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຂອງຕົນ ເພ ີ່ອຈັດຕັັ້ງປະ-
ຕິບັດ. 

4.2. ງບົປະມານ ແລະ ການລະດມົແຫ ງ່ທນຶສະໜບັສະໜ ນການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັ 
ຍຸດທະສາດການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ ສະບັບນີັ້ ຄາດຫວງັວ່າ ຈະໄດຮ້ັບການຈັດສັນງົບ-

ປະມານຂອງລັດ ແລະ ການລະດົມແຫ ່ງທຶນສະໜັບສະໜ ນຈາກການຊ່ວຍເຫ  ອລ້າ ຂອງຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ອົງ-
ການຈັດຕັັ້ງສາກົນ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພ ີ່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາຈຸດປະສົງ ແລະ ກິດຈະກໍາ ໃນແຜນການ 5 
ປີ ທີີ່ສ້າງຂຶັ້ນ ພາຍໃຕ້ຍຸດທະສາດສະບັບນີັ້ ມີປະສິດທິຜົນ. 

ຍຸດທະສາດການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ ຈະໄດຮ້ັບຜົນປະໂຫຍດ ຈາກການເຊ ີ່ອມໂຍງເຂົັ້າ
ກັບ ຂະບວນການວາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ການວາງແຜນງົບປະມານ ເພ ີ່ອຈັດສັນງົບ-
ປະມານ ໃຫ້ບັນດາຂະແໜງການຕ່າງໆທີີ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ສ ບຕ ໍ່ລະດົມທຶນຊ່ວຍເຫ  ອລ້າ ເພ ີ່ອພັດທະນາຢູ່າງເປັນ
ທາງການ ແລະ ເງິນກ ້ຢ ມ ໂດຍຜ່ານຂະບວນການກອງປະຊຼຸມໂຕະມົນຂອງລັດຖະບານ. ສິີ່ງເຫ ົົ່ານີັ້ ປະກອບມີແຜນ-
ການທີີ່ຈະເຂົັ້າເຖິງແຫ ່ງເງິນກ ້ຢ ມທີີ່ມີດອກເບ້ຍຕໍໍ່າ ແລະ ໄລຍະຍາວ ຈາກອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ ເພ ີ່ອຈຸດປະສົງໃນ
ການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການສະໜອງທຶນສໍາລັບຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ.  

ການລະດົມຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຍຸດທະສາດຄວາມຍ ນຍົງດ້ານການເງິນ ຂອງຍຸດທະສາດການຫ ຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມສ່ຽງນີັ້ ຍັງປະກອບມີການລະດົມໃຫ້ມກີານລົງທ ນຂອງພາກເອກະຊົນ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຢູ່າງມີ
ປະສິດທພິາບສ ງສຸດ ພ້ອມທັງຮັບປະການຄວາມໂປູ່ງໃສ. 

4.3. ການຮວ່ມມ ກບັບນັດາຄ ຮ່ວ່ມພດັທະນາ 
ບັນດາຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນທີີ່ສຸດຕ ໍ່ຜົນສໍາເລັດຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຍຸດທະສາດການ

ຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ. ການຮ່ວມມ ແມ່ນມຄີວາມສໍາຄັນ ໃນໄລຍະການພັດທະນາແຜນການຈັັ້ດຕັັ້ງ
ປະຕບິັດ, ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນການ ແລະ ໃນໄລຍະການຕິດຕາມກວດກາ, ແລະ ປະເມີນຜົນ. ພ້ອມກັນນັັ້ນ 
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ບັນດາຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ ກ ໍ່ສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດດັົ່ງກ່າວ ໃນຫ າຍຂົງເຂດ, 

ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ ການສະໜັບສະໜ ນຊ່ວຍເຫ  ອທາງດ້ານເຕັກນກິວິຊາການ, ການເສີມສ້າງຂດີຄວາມສາມາດ, ການ

ສະໜັບສະໜ ນດ້ານງົບປະມານ, ການຕິດຕາມກວດກາການຈດັຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການປະເມີນຜົນໄດຮ້ັບ ແລະ ໝ
າກຜົນຕ່າງໆ. ທີມງານວິຊາການຈາກຂະແໜງການທີີ່ກຽ່ວຂອ້ງ ຈະໄດຮ້ັບຜິດຊອບໃນການປະສານງານກັບຄ ່ຮ່ວມ
ພັດທະນາອີງຕາມພາລະບົດບາດຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ. 

ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຂັັ້ນສ ນກາງ ຈະນໍາໃຊ້ກຸ່ມຍ່ອຍຂະແໜງໄພພິບັດ, ການປູ່ຽນແປງດິນຟ້າ
ອາກາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ພາຍໃຕ້ກຸ່ມຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ເພ ີ່ອເປັນກົນ
ໄກໃນການປະສານງານ ແລະ ການຈັດກອງປະຊຼຸມປ ກສາຫາລ ໃນລະດັບຕ່າງໆ ຮ່ວມກັບບັນດາຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ 
ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພ ີ່ອລະດົມແຫ ່ງທຶນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ເພ ີ່ອສະໜັບສະໜ ນການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕບິັດບັນດາກິດຈະກໍາວຽກງານການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ. ກຸ່ມຍ່ອຍຂະແໜງການດັົ່ງກ່າວນີັ້ ຈະສະໜັບ-
ສະໜ ນກົນໄກການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ມີປະສິດຕິຜົນ. 

ການຮ່ວມມ ກັບບັນດາອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ ແລະ ພາກພ ັ້ນຈະໄດຮ້ັບການເພີີ່ມທະວີຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ເພ ີ່ອ
ຮັບປະກັນໃຫ້ປະເທດ ສປປ ລາວ ສາມາດຕອບສະໜອງຕາມເງ ີ່ອນໄຂ ຂອງຂອບແຜນງານເຊນັໄດ (Sendai) ແລະ 
ຂ ໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍແຜນງານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຂອງສັນຍາອາຊຽນວ່າດວ້ຍ ການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການຕອບ
ໂຕ້ສຸກເສີນ (AADMER). 

ການຮ່ວມມ ກັບບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ກ ໍ່ຈະໄດຮ້ັບການເພີີ່ມທະວີ. ບຸລິມະສິດຕົັ້ນຕ ໃນການ
ຮ່ວມມ  ແມ່ນການແລກປູ່ຽນບົດຮຽນກັບບັນດາປະເທດໃກຄ້ຽງ ທີີ່ສອດຄ່ອງກັບ ສັນຍາອາຊຽນວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມ
ຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການຕອບໂຕ້ສຸກເສີນ (AADMER). 

ການລິເລີີ່ມການຮ່ວມມ ກັບຄ ່ຮວ່ມພັດທະນາ ຈະຖ ກກໍານົດເພ ີ່ອນໍາໃຊ້ຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວຂ້ອງ ທີີ່ໄດເ້ກັບກໍາໂດຍຄ ່
ຮ່ວມພັດທະນາ ທີີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນ ແລະ ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ສໍາລັບກຸ່ມຄົນ
ເປ ົ້າໝາຍ ທີີ່ມີຄວາມສຽ່ງສ ງຕ ໍ່ໄພພິບັດ ແລະ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນທີີ່ເໝາະສົມແກ່ກຸ່ມຕ່າງໆ ເຊັົ່ນ: ກຸ່ມແມ່ຍິງ, 

ເດັກນ້ອຍ, ຄອບຄົວທຸກຍາກ, ຄົນພິການ ແລະ ກຸ່ມຄົນຜ ອ້າຍຸສ ງ. 

4.4. ການສາ້ງຈດິສາໍນກຶ ແລະ ສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດໃນການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັ 
ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຂັັ້ນສ ນກາງ ເປັນໃຈກາງໃນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ກ່ຽວກັບເນ ັ້ອໃນ

ຍຸດທະສາດການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພບິັດແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ບນັດາຂະແໜງການ ຂອງລັດ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ 
ໃນສັງຄົມ ຢ ູ່ຂັັ້ນສ ນກາງ, ແຂວງ, ເມ ອງ ແລະ ບ້ານ ໃຫ້ມຄີວາມຮັບຮ ້, ເຂົັ້າໃຈ ແລະ ເປັນເອກະພາບໃນການຈັດ-
ຕັັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ. 

ໃນຂັັ້ນສ ນກາງ, ບັນດາຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈະມຄີວາມສາມາດໃນການສ້າງແຜນການ ແລະ ມີ

ຄວາມເຂົັ້າໃຈ ໃນນວຽກງານຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ, ສໍາລັບ ໃນຂັັ້ນທ້ອງຖິີ່ນ ແມ່ນຈະສຸມໃສ່ການຈັດຕັັ້ງປະ-
ຕິບັດກິດຈະກໍາຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ. 

ພາຍໃຕ້ຈຸດປະສົງທ ີ10 ຂອງຍຸດທະສາດການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສຽງໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ ໃນການເສີມສ້າງຂີດ
ຄວາມສາມາດ, ກອງເລຂາຂອງຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຂັັ້ນສ ນກາງ ແລະ ບັນດາກະຊວງຕ່າງໆ ທີີ່ກ່ຽວ-
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ຂ້ອງ ຈະໄດຮ້ັບການສະໜັບສະໜ ນໃນການສົົ່ງເສີມຂີດຄວາມສາມາດດ້ານວິຊາການ ແລະ ຄວາມເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກບັ
ການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ. ເພ ີ່ອບັນລຸເປ ົ້າໝາຍດັົ່ງກ່າວ, ຄພສ ຈະປະສານງານກ່ຽວກັບການເຂົັ້າເຖິງການຝຶກອົບຮົມ

ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ, ການປະຊຼຸມວຊິາການ ກັບບັນດາຄ ່ຮວ່ມພັດທະນາ, ການທັດສະນະສຶກສາ ໃນບັນດາປະເທດ
ອາຊຽນ ແລະ ການແລກປູ່ຽນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ບົດຮຽນທີີ່ຖອດຖອນໄດ.້ ກິດຈະກໍາສ້າງຄວາມອາດສາມາດຈະໄດຮ້ັບ
ການຂະຫຍາຍໃຫ້ກວມເອົາມະຫາວິທະຍາໄລແຫງ່ຊາດ ແລະ ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ເຊິີ່ງຍັງຈະໄດຮ້ັບການເຊ ັ້ອເຊີນ
ໃຫ້ເຂົັ້າຮວ່ມກອງປະຊຼຸມປຶກສາຫາລ ຕາມຄວາມຈໍາເປັນ ແລະ ກ່ຽວຂ້ອງ. 

ການສຶກສາຄົັ້ນຄ້ວາທີີ່ອີງໃສສະພາບການຕົວຈິງກຽ່ວກັບຜົນກະທົບຂອງໄພພິບັດອັນຕະລາຍ ຕ ໍ່ກັບປະຊາ 
ຊົນໃນແຕ່ລະກຸ່ມອາຍ,ຸ ເພດ, ລາຍຮັບ ແລະ ຂົງເຂດ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫ າຍໃນການບັນລຸເປ ົ້າໝາຍຂອງຍຸດທະ-
ສາດການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພບິັດ ສະບັບນີັ້. ບັນດາຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ສະຖາບັນຄົັ້ນຄ້ວາທີີ່ກຽ່ວຂ້ອງຈະມີ
ບົດບາດສໍາຄັນໃນການເພີີ່ມທະວຄີວາມເຂົັ້າໃຈເຖິງສາເຫດ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງໄພພິບັດ ທີີ່ເກີດຂ ັ້ນຢ ູ່ ສປປ ລາວ. 

ການສ້າງຈິດສໍານຶກຈະມີບົດບາດສໍາຄັນ ໃນການປັບປຸງຄວາມຮັບຮ ້ຂອງພະນັກງານ ແລະ ການນໍາ ກ່ຽວກັບ
ການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພບິັດ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະ ຊຼຸກຍ ້ໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມໂດຍ

ສະໝັກໃຈ. ເຊັົ່ນດຽວກັນນັັ້ນ, ກ ໍ່ຍັງຈະໄດມ້ີການວາງແຜນການໂຄສະນາ ໃຫ້ຄວາມຮ ້ແກ່ປະຊາຊົນ ກ່ຽວກັບການ
ຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ. 

ການສ້າງຈິດສໍານຶກ ຍັງມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຍຸດທະສາດການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງນີັ້. 
ການສຶກສາຄົັ້ນຄ້ວາຈະຖ ກດໍາເນີນໄປ ໂດຍການຮ່ວມມ ກັບສະຖາບັນຄົັ້ນຄ້ວາ ແລະ ຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ ເພ ີ່ອເພີີ່ມ
ຄວາມເຂົັ້າໃຈເຖິງປະເດັນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ຢ  ສປປ ລາວ. ຫ ັກຖານກ່ຽວກັບການ-
ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນງານຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ແລະ ບັນດາໂຄງການ ຍັງຈະໄດຖ້ ກສ້າງຂ ັ້ນ ໃນ ສປປ ລາວ. 

ບຸກຄະລາກອນ ຈາກບັນດາກະຊວງ, ພະແນກການ ແລະ ຫອ້ງການ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈະໄດຖ້ ກຮັບເຊີນເຂົັ້າ

ຮ່ວມກິດຈະກໍາການເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດ, ລວມທງັການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ທັດສະນະສຶກສາ ໃນບັນດາປະ-
ເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ເພ ີ່ອຮຽນຮ ້ການປະຕິບັດໃນການເຊ ີ່ອມສານການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ. 

ການພັດທະນາສ ີ່ໂຄສະນາໃຫ້ເຂົັ້າເຖິງປະຊາຊົນທົົ່ວໄປ ໄດຮ້ັບຮ ້ ແລະ ເຂົັ້າໃຈ ໂດຍນໍາໃຊ້ສ ີ່ມວນຊົນ ແລະ 
ສ ີ່ສັງຄົມອອນລາຍ ເພ ີ່ອໃຫ້ຄວາມຮ ້ ກ່ຽວກບັ ຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ, ຜົນກະທົບ ແລະ ຮ ້ວິທີ ເພ ີ່ອເຂົັ້າຮ່ວມໃນວຽກ
ງານຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພບິັດ. 

4.5. ການທບົທວນ, ການລາຍງານ ແລະ ການປະເມນີຜນົ 

ຄໍາແນະນໍາ ຂອງອົງການ ສປຊ ເພ ີ່ອຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພບິັດ (UNDRR) ກ່ຽວກັບຍດຸທະສາດການ

ຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ ໄດເ້ນັັ້ນໃສ່ຄວາມສໍາຄັນ ຂອງການຕິດຕາມ, ການລາຍງານ ແລະ ການທົບ

ທວນ ໂດຍມີສອງອົງປະກອບຕົັ້ນຕ  ຄ : (1) ຄວາມຕ້ອງການໃນການເກັບກໍາ ແລະ ລາຍງານຂ ໍ້ມ ນ-ຂ່າວສານ ກຽ່ວ

ກັບ ຂະບວນການໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດ; ແລະ (2) ຄວາມຕ້ອງການໃນການນໍາໃຊ້ຕົວຊີັ້ວັດ ເພ ີ່ອຕິດ-

ຕາມຄວາມຄ ບໜາ້ ຕ ໍ່ຜົນກະທົບຂອງຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ.12 ວິທີການດັົ່ງກ່າວ ໄດຖ້ ກອອກແບບເພ ີ່ອສະໜອງຂ ໍ້
ມ ນ ແລະ ການວເິຄາະທີີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບ ການດໍາເນີນການຕັດສິນໃຈ ແລະ ການປັບປຸງນະໂຍບາຍ ໂດຍມເີປ ົ້າໝາຍ 
ເພ ີ່ອຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພບິັດ ແລະ ຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ ທີີ່ມປີະສິດທິພາບ. 
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ຍຸດທະສາດການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດແຫ່ງຊາດສະບັບນີັ້ ເປັນເອກະສານຍຸດທະສາດລະດັບສ ງ ທີີ່
ກໍານົດວິໃສທັດ ແລະ ເປ ົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ ກຽ່ວກັບການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ລວມທັງ ບັນດາຍຸດທະສາດ 
ແລະ ຈຸດສົງທີີ່ສໍາຄັນ. ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 12 ຈຸດປະສົງຍຸດທະສາດ ຈະໄດ້ກໍານົດລະອຽດໃນແຜນການຈັດຕັັ້ງປະ-
ຕິບັດສະເພາະ, ໂດຍສະເພາະ ຢ ູ່ໃນແຜນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພບິັດແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ໃນ
ລະຫວ່າງທົດສະວັດ ປີ 2021-2030 ໂດຍແມ່ນກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເປັນຜ ນ້ໍາພາໃນການ
ສ້າງ, ອົງປະກອບໃນການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ຢ ູ່ໃນແຜນການຂອງຂະແໜງການ ແລະ ອົງປະກອບການ

ຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ຢ ູ່ໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ 9 ແລະ 10 ທີີ່ນໍາພາໂດຍ 
ກະຊວງແຜນການແລະ ການລົງທຶນ ໃນລະຫວ່າງ ປີ 2021-2030.  

ການລາຍງານ, ການກວດກາຕດິຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນ ພາຍໃຕ້ຍຸດທະສາດການຫ ຼຸດຜອ່ນຄວາມສ່ຽງ
ໄພພບິັດນີັ້ ມີຈຸດປະສົງ ເພ ີ່ອຕິດຕາມຄວາມຄ ບໜາ້ຂອງປະເທດ ແລະ ປະສິດທິຜົນໃນການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພ-
ພິບັດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ດັົ່ງທີີ່ໄດກ້ໍານົດໄວ້ໃນຍຸດທະສາດ. ສິີ່ງດັົ່ງກ່າວນີັ້ ຈະໄດ້ຖ ກດໍາເນີນ ໂດຍຜ່ານກົນ
ໄກດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້: 

1) ບົດລາຍງານຄວາມຄ ບໜ້າປະຈໍາປີ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິ 
ບັດແຫ່ງຊາດ ຕ ໍ່ລັດຖະບານ ແຕ່ ປີ 2021 ຫາ 2030. 

2) ການທົບທວນກາງໄລຍະ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດແຫ່ງ
ຊາດ ຈະສໍາເລັດໃນເດ ອນ ກ ລະກົດ ປີ 2025. 

3) ການທົບທວນຄັັ້ງສຸດທ້າຍ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມ
ສ່ຽງໄພພິບັດ ຈະສໍາເລັດ ພາຍໃນເດ ອນ ກ ລະກົດ ປີ 2030. 

4.5.1. ບົດລາຍງານຄວາມຄ ບໜາ້ປະຈາໍປໃີນການຈັດຕັັ້ງປະຕບິດັຍດຸທະສາດແຫງ່ຊາດວາ່ດວ້ຍການ
ຫ ຼຸດຜອ່ນຄວາມສຽ່ງໄພພບິດັ ຕ ໍ່ລດັຖະບານ ແຕປ່ ິ2021 ຫາ 2030 

ບົດລາຍງານຄວາມຄ ບໜ້າປະຈໍາປີ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ວາ່ດ້ວຍການຫ ຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ຈະເປັນບົດລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ຂ ໍ້ມ ນ-ຂາ່ວສານ ທີີ່ເປັນກິດຈະກໍາປະຈໍາປີແບບສັັ້ນໆ ກະທັດຮັດ 
ທີີ່ກະກຽມໂດຍ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ. ສະບັບທໍາອິດ ຈະສໍາເລັດພາຍໃນໄຕມາດສຸດທ້າຍ
ຂອງ ປີ 2021. ບົດລາຍງານນີັ້ ຈະສະໜອງຂ ໍ້ມ ນຫ ້າສຸດ ກ່ຽວກັບຄວາມຄ ບໜາ້ ໃນການພັດທະນາ ແລະ ການຈັດ-
ຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນການ ທີີ່ມີຄວາມຕ້ອງການໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຈຸດປະສົງຂອງຍຸດທະສາດ ແລະ ຂອບເຂດຈຸດສຸມ
ທີີ່ໄດກ້ໍາກົດ ແລະ ຂ ໍ້ມ ນຫ ້າສຸດຢ ູ່ໃນຖານຂ ໍ້ມ ນ Lao-Di. ນອກຈາກນັັ້ນ, ຖ້າຫາກເປັນໄປໄດ ້ຍັງຈະມກີານແປ ແລະ 
ພີມເຜີຍແຜ່ເປັນພາສາອັງກິດ ເພ ີ່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກ່ການມສີ່ວນຮ່ວມຂອງຄ ່ຮວ່ມພັດທະນາສາກົນ. 

ບົດລາຍງານການຈັດຕັັ້ງປະຕບິດັຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ວ່າດວ້ຍການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສຽ່ງໄພພິບັດປະຈໍາປີ 
ສໍາລັບ ປີ 2025 ຈະຖ ກປູ່ຽນແທນໂດຍ ການທົບທວນກາງໄລຍະ ແລະ ບົດລາຍງານຄວາມຄ ບໜ້າປະຈໍາປີ ສະບັບ
ສຸດທ້າຍ ຈະຖ ກປູ່ຽນແທນໂດຍ ການທົບທວນຄັັ້ງສຸດທ້າຍ ໃນ ປີ 2030. 

4.5.2. ການທົບທວນກາງໄລຍະໃນການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັຍດຸທະສາດແຫງ່ຊາດວາ່ດ້ວຍການຫ ຼຸດຜອ່ນ
ຄວາມສ່ຽງໄພພບິດັ ຈະສາໍເລດັ ພາຍໃນເດ ອນ ກ ລະກດົ ປ ີ2025 

ການທົບທວນກາງໄລຍະ ຈະພິຈາລະນາເຖິງຂອບເຂດ ກ່ຽວກບັ ແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ງທໍາອິດ ທີີ່ໄດຖ້ ກສ້າງ
ຂຶັ້ນ, ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ, ກວດກາຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ, ລວມທັງແຜນການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດແຫ່ງ
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ຊາດ 5 ປີໃນລະຫວ່າງປີ 2021-2025, ຂອບເຂດຂອງການເຊ ີ່ອມສານການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດເຂົັ້າໃນ

ແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ຄັັ້ງທີ 9 ແລະ ແຜນການຂອງຂະແໜງການ ສໍາລັບປີ 2021-
2025. ສິີ່ງນີັ້ຈະໃຫ້ຮ ້ເຖິງການພັດທະນາແຜນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງແຫ່ງຊາດ 5 ປີ 2026-
2030 ຕ ໍ່ໄປແລະ ອົງປະກອບຂອງການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແຫ່ງ
ຊາດຄັັ້ງທີ 10 ແຕ່ປີ 2026-2030 ແລະ ແຜນການຂອງຂະແໜງການຮອດປີ 2030. 

ໃນການດໍາເນີນການທົບທວນດັົ່ງກ່າວ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມ

ກັບ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທ ນ ເພ ີ່ອດໍາເນີນການທາບທາມຄໍາຄິດເຫັນ ຈາກຂະແໜງການຕ່າງໆ, ອົງການ

ປ ກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ, ບັນດາຜ ມ້ີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທີີ່ບ ໍ່ສງັກັດລັດ ແລະ ຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາສາກົນ. ບົດລາຍງານສະບັບສຸດ
ທ້າຍ ພ້ອມດ້ວຍຜົນການທົບທວນ ແລະ ຂ ໍ້ສະເໜີແນະນໍາ ທີີ່ເປັນສະບັບພາສາລາວ ຈະຖ ກເຜີຍແຜ່ ແລະ ເອົາລົງອິນ
ເຕີເນັດ, ຖ້າເປັນໄປໄດ້ ກ ໍ່ຈະມີການແປເປັນພາສາອັງກິດ ເພ ີ່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກກ່ານມສີ່ວນຮ່ວມຂອງ
ຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາສາກົນໃນອະນາຄົດ. 

4.5.3. ການທົບທວນຄັັ້ງສດຸທາ້ຍໃນການຈດັຕັັ້ງປະຕບິັດຍດຸທະສາດແຫງ່ຊາດວາ່ດ້ວຍການຫ ຼຸດຜອ່ນ
ຄວາມສ່ຽງໄພພບິດັ ຈະສາໍເລດັພາຍ ໃນເດ ອນກ ລະກດົ ປ ີ2030 

ການທົບທວນຄັັ້ງສຸດທ້າຍນີັ້ ຈະພິຈາລະນາເຖິງຂອບເຂດກ່ຽວກັບແຜນການ 5 ປີ ແລະ ການເຊ ີ່ອມສານ
ການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພບິັດເຂົັ້າໃນແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ທີີ່ໄດຖ້ ກສ້າງຂຶັ້ນ, ຈັດ

ຕັັ້ງປະຕິບັດ, ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ, ພິຈາລະນາວ່າ ຮ ບແບບຂອງຍຸດທະສາດທີີ່ໄດຮ້ັບການສະໜັບສະ-
ໜ ນ ໂດຍການວາງແຜນ 5 ປີ ນັັ້ນ ມີປະສິດຕິຜົນ ຫ  ບ ໍ່. ການທົບທວນຄັັ້ງສຸດທ້າຍນີັ້ ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນ ກ່ຽວກບັ 
ການພັດທະນາຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ 10 ປີຕ ໍ່ໜ້າ (ຫ   ຄາ້ຍຄ ກັນ), ຕະ-
ຫ ອດຮອດການກໍານົດຮ ບແບບ ຂອງການວາງແຜນ ແລະ ການລາຍງານ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຫ ຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ທີີ່ດໍາເນີນຢ ູ່ໃນທົດສະຫວັດທີີ່ຈະມາເຖີງ ຄ  ປີ 2031-2040. ໃນການດໍາເນີນການທົບທວນ 
ດັົ່ງກ່າວນີັ້, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງ

ທ ນ ເພ ີ່ອດໍາເນີນການທາບທາມຄໍາຄິດເຫັນ ຈາກຂະແໜງການຕ່າງໆ, ອົງການປ ກຄອງທອ້ງຖິີ່ນ, ບັນດາຜ ມ້ີສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງທີີ່ບ ໍ່ສັງກັດລັດ ແລະ ຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາສາກົນ. ຈະມີການທົບທວນເອກະສານ ແລະ ມີຂ ໍ້ແນະນໍາສໍາລັບ ຍຸດ-
ທະສາດແຫ່ງຊາດວ່າດວ້ຍການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດສະບັບໃໝ່ ແຕ່ປີ 2031-2040. ບົດລາຍງານສະບັບ
ສຸດທ້າຍ ພ້ອມດ້ວຍຜົນການທົບທວນ ແລະ ຂ ໍ້ສະເໜີແນະນໍາທີີ່ເປັນພາສາລາວ ຈະຖ ກເຜີຍແຜ່ ແລະ ເອົາລົງອິນເຕີເ
ນັດ, ຖ້າມີເງ ີ່ອນໄຂ ກ ໍ່ຈະມີການແປເປັນພາສາອັງກິດ ເພ ີ່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກກ່ານມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄ ່
ຮ່ວມພັດທະນາສາກົນ ໃນອະນາຄົດ. 
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ: ຂງົເຂດຈດຸສມຸໃນການຫ ຼຸດຜອ່ນຄວາມສ່ຽງໄພພບິດັ 
ສໍາລບັການວາງແຜນຂອງລດັຖະບານ ໃນລະຫວາ່ງ ປ ີ2021-2030 ພາຍ
ໃຕ ້12 ຈດຸປະສງົຂອງຍດຸທະສາດ ວາ່ດວ້ນການຫ ຼຸດຜອ່ນຄວາມສ່ຽງ
ໄພພບິດັແຫງ່ຊາດ 

 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍນີັ້ ໄດກ້ໍານົດຂົງເຂດຈຸດສຸມການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ພາຍໃຕ ້12 ຈຸດປະສົງ
ຂອງຍຸດທະສາດການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ ທີີ່ໄດ້ຖ ກກໍານົດຂຶັ້ນໃນລະຫວ່າງການປຶກສາຫາລ ໃນ
ການພັດທະນາຍຸດທະສາດ. ສິີ່ງເຫ ົົ່ານີັ້ຈະຖ ກລວມເຂົັ້າໃນແຜນການຂອງລັດຖະບານໃນໄລຍະປີ 2021-2030 ດັົ່ງຕ ໍ່
ໄປນີັ້: 

(1) ເປັນພ ັ້ນຖານໃນການເຊ ີ່ອມສານການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ເຂົັ້າໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ 

- ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຄັັ້ງທີ 9 ແລະ 10; ແລະ. 

(2) ເພ ີ່ອປະກອບເຂົັ້າໃນແຜນການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພບິັດແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ທີີ່ນໍາພາໂດຍກະຊວງ ຮສສ 

ເຊິີ່ງໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນຍຸດທະສາດສະບັບນີັ້ ແລະ / ຫ   ເຊ ີ່ອມສານເຂົັ້າໃນແຜນການ 5 ປີ ຂອງຂະແໜງ 
ໂດຍອີງຕາມກະຊວງ ແລະ / ຫ   ອົງການ ນໍາພາ ສໍາລັບແຕ່ລະຂອບເຂດຈຸດສຸມ. 

 

ຍດຸທະສາດທ ີ1: ພດັທະນາ ແລະ ສາ້ງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫລ້ະບບົການປອ້ງກນັ, ການຫ ຼຸດຜອ່ນ
ຄວາມສຽ່ງ ແລະ ການກຽມພອ້ມຕອບໂຕໄ້ພພບິດັ. 

 

ຈດຸປະສງົທ ີ1: ເພ ີ່ອເຜີຍແຜ່ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ສ້າງລະບົບ
ການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພບິັດ ຢ ູ່ຂັັ້ນສ ນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ, ການປະສານງານດ້ານການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ 
ລວມທັງ ການຮ່ວມມ ກັບພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກົນ. 

ຂງົເຂດວຽກຈດຸສມຸ ບນັດາກດິຈະກາໍເພ ີ່ອລວມເຂົັ້າໃນແຜນການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັ ກະຊວງ/ອງົການ 
ນາໍພາ ແລະ ສະ
ໜບັສະໜ ນ  

ໄລຍະປ ີ2021-
2030 

  

1.1 ພັດທະນາ ແລະ 
ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນ

1.1.1. ພັດທະນາແຜນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມ

ສ່ຽງໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ແຕ່ ປີ 2021-2025, ຊຶີ່ງລວມມີ: 

ຮສສ / ບັນດາກະ 
ຊວງ ໃນ ຄະນະ
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ດໍາເນີນງານການ
ຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ
ໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ 5 

ປີ 2021-2025 

1) ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ເພ ີ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 12 
ຈຸດປະສົງຂອງ ຍຸດທະສາດສະບັບນີັ້, ພ້ອມດ້ວຍ ຕົວຊີັ້ວັດ, ກົນ

ໄກການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ; ແລະ  

2) ຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງກົມກຽວກັບບັນດາຍຸດທະສາດ 
ແລະ ແຜນການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງອ ີ່ນໆ, ລວມທັງຍຸດທະສາດການປ ກ

ປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ປີ 2025, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ 
ແຜນການດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດວ່າວດ້ວຍຄວາມສະເໝີພາບ
ບົດບາດຍິງ - ຊາຍ ປີ 2021-2025, ແຜນການແຫ່ງຊາດດ້ານ

ໂພຊະນາການ ປີ 2021-2025, ແລະ ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດວ່າ
ດ້ວຍການການປູ່ຽນແປງດິນຟາ້ອາກາດ ເມ ີ່ອສໍາເລັດ. 

ກໍາມະການຄຸ້ມ
ຄອງໄພພິບັດ ຂັັ້ນ
ສ ນກາງ (ຄພສ)  

1.1.2 ອອກແບບ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຂອບການກວດກາ
ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນສໍາລັບແຜນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃນ
ຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຂອງຂະແໜງການ. 

1.1.3 ພັດທະນາແຜນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃນຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມ

ສ່ຽງໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ 5 ປີ 2026-2030  

1.2 ພັດທະນາ ແລະ 
ສ້າງດໍາລັດທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບກົດໝ
າຍ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມ
ຄອງໄພພິບັດ ພ້ອມ
ທັງຈັດຕັັ້ງການ
ເຜີຍແຜ່, ສ້າງຄວາມ
ເຂົັ້າໃຈ, ຈັດຕັັ້ງປະຕິ 
ບັດ ແລະ ບັງຄັບໃຊ້
ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິ
ກໍາທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

1.2.1  ພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ດ າລັດວ່າດ້ວຍກອງທຶນ
ຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໄພພິບດັ 
ມາດຕາທີ 45-47. 

 ຮສສ / ຄພສ  

1.2.2  ພັດທະນາແລະຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຮວ່ມມ 
ສາກົນໃນວຽກງານການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ແລະ ການ
ຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ, ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ

ໄພພິບັດ ມາດຕາ 8, 17ໂດຍສະເພາະ ເພ ີ່ອອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກໃຫ້ແກ່ການເຂົັ້າມາ ແລະ ການປະສານງານ ກ່ຽວກັບການ
ຊ່ວຍເຫ  ອໄພພິບັດສາກົນ, ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸມ້ຄອງ

ໄພພິບັດ ມາດຕາ 35 -38. ສິີ່ງເຫ ົົ່ານີັ້ຈະນໍາມາຈາກຄ ່ມ ແນະນໍາ 

ແລະ ລາຍການກວດກາຂອງ IFRC IDRL. 

 ຮສສ/ຄພສ ແລະ 
ກະຊວງການ
ຕ່າງປະເທດ 

1.2.3  ຊຼຸກຍ ້ການປັບປຸງ ແລະ ແຕ່ງຕັັ້ງ ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມ
ຄອງໄພພິບັດ:  

1) ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຂັັ້ນສ ນກາງ, ແຂວງ, ເມ ອງ 

ແລະ ບ້ານ, ອີງຕາມກົດໝາຍການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ, ກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍຄວາມສະເໝີພາບລະຫວາ່ງບົດບາດຍິງ - ຊາຍ ແລະ 

 ຮສສ / ຄພສ 

ສ ນກາງສະຫະພັນ
ແມ່ຍິງລາວ/
ຄະນະກໍາມະການ
ເພ ີ່ອຄວາມກ້າວ
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ແຜນການດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍຄວາມສະເໝີພາບ
ລະຫວ່າງບົດບາດຍິງ - ຊາຍ ປ ີ2021-25, ເຊິີ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ

ສະມາຊິກເປັນເພດຍິງຢູ່າງໜ້ອຍ 30% ຢ ູ່ໃນຄະນະກໍາມະການທັງ

ໝົດຂອງລັດຖະບານ; 

ໜ້າຂອງແມ່ຍງິ 
ແລະ ເດັກນ້ອຍ 

1.2.4 ຈັດຕັັ້ງເຜີຍແຜ່ ແລະ ສ້າງປ ກຈິດສໍານຶກກ່ຽວກັບກົດໝາຍ
ການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ຍຸດທະສາດການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ
ໄພພິບັດ ຢ ູ່ ຂັັ້ນທ້ອງຖິີ່ນ (ແຂວງ, ເມ ອງ ແລະ ບ້ານ), ເຊິີ່ງເປັນ
ສ່ວນ ໜຶີ່ງຂອງຂອບການເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດແຫ່ງຊາດ
ກ່ຽວກັບການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ (ເບິີ່ງຈຸດປະສົງທີ 
10). 

1.3 ພັດທະນາຂັັ້ນ
ຕອນການປະຕິບັດ
ງານທີີ່ເປັນ
ມາດຕະຖານ 
(SOPs) ໃນການ

ກະກຽມຄວາມພ້ອມ, 
ການເຕ ອນໄພລ່ວງ 
ໜ້າ, ການຕອບໂຕ້
ສຸກເສີນ ແລະ ການ
ຟ ົ້ນຟ ໂດຍໄວ ຕາມ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ການຄຸ້ມຄອງ
ໄພພິບັດ. 

1.3.1 ຈະພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຂັັ້ນຕອນການດໍາເນີນ
ງານມາດຕະຖານ ຂອງ ຂະແໜງ ຮສສ ສໍາລັບຂັັ້ນສ ນກາງ ຫາ 
ທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ການປະສານງານລະຫວ່າງຂະແໜງການຕາ່ງໆ ໃນ
ການກຽມຄວາມພ້ອມ, ການແຈ້ງເຕ ອນໄພລ່ວງໜ້າ, ການຕອບ
ໂຕ້ສຸດເສີນ ແລະ ການຟ ົ້ນຟ ເບ ັ້ອງຕົັ້ນ ໂດຍ: 
1) ການສ້າງແລະປັບປຸງຂັັ້ນຕອນທີີ່ມີຢ ູ່ ເພ ີ່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ
ພາລະບົດ ບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໃນກົດ
ໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ, ເພ ີ່ອກໍານົດຢູ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວ
ກັບໄລຍະເວລາ ແລະ ສິດອໍານາດ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢ ູ່ໃນ
ລະດັບສ ນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມ ອງ, ວິທີການ ແລະ ໄລຍະເວລາ

ໃນການລະດົມຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ການເງິນ, ແລະ ໄພ
ອັນຕະລາຍປະເພດໃດ ທີີ່ຕ້ອງການໃຫ້ຂະແໜງການອ ີ່ນ ຫ   ອົງ
ການຈັດຕັັ້ງອ ີ່ນເປັນຜ ້ນໍາພາ; 

2) ກໍານົດລະອຽດກ່ຽວກັບພາລະບົດບາດຂອງຄະນະກໍາມະການ

ຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຕັັ້ງແຕ່ຂັັ້ນສ ນກາງ ຈົນຮອດຂັັ້ນບ້ານ, ຂະແໜ

ງການ, ແລະ ພະນັກ ງານຂັັ້ນແຂວງ, ເມ ອງ ແລະ ບ້ານ ໃນແຕ່ລະ

ໄລຍະ ແລະ ສໍາລັບແຕ່ລະປະເພດໄພອັນຕະລາຍທີີ່ສໍາຄັນ; ແລະ 

3) ກໍານົດວິທີການໂດຍສະເພາະ ທີີ່ຄໍານຶງເຖິງຄວາມຕ້ອງການທີີ່
ແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງ ເພດຍິງ ແລະ ຊາຍ, ເດັກຊາຍ ແລະ ເດັກ

ຍິງ, ຄົນພິການ, ຜ ້ສ ງອາຍຸ, ຊຼຸມຊົນຊົນເຜົົ່າ, ຊຼຸມຊົນຊົນນະບົດ

ຫ່າງໄກສອກຫ ີກ ແລະ ຕົວເມ ອງ, ໃນການກຽມພ້ອມ, ການແຈ້ງ

ເຕ ອນໄພລ່ວງໜ້າ, ການຍົກຍາ້ຍ, ການຊ່ວຍເຫ  ອໄພພິບັດ, 

 ຮສສ/ ຄພສ 
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ສະຖານະການຂອງການຍົກຍ້າຍຖິີ່ນຖານ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ
ຟ ົ້ນຟ ໃນເບ ັ້ອງຕົັ້ນ ສໍາລັບການບ ລິການປ ກປ້ອງສັງຄົມ, ສຸຂະພາບ 
ແລະ ສະຫວັດດີການ. 

1.3.2 ການນໍາໃຊ້ບັນຊີລາຍຊ ີ່ບັນດາແຂວງທີີ່ມຄີວາມສຽ່ງສ ງທີີ່
ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ພາຍໃຕ້ຈຸດປະສົງທີ 3, ແລະ 
ເປັນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງຂອບວຽກສາໍລັບການເສີມສ້າງຄວາມອາດ
ສາມາດແຫ່ງຊາດກ່ຽວກບັການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ພາຍ
ໃຕ້ຈຸດປະສົງທີ 10. 

1) ໃນຂອບວຽກການເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດແຫ່ງຊາດ, ຈະ
ພັດທະນາແຜນງານການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການຝຶກຊ້ອມຕອບໂຕ້
ສຸກເສີນ ໂດຍອິງໃສ່ກົດໝາຍການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ, ຍຸດທະສາດ
ການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພບິັດແຫ່ງຊາດນີັ້ ແລະ ຂັັ້ນຕອນ
ການດໍາເນີນງານທີີ່ເປັນມາດຕະຖານ (SOP) ເພ ີ່ອເປັນພ ັ້ນຖານ; 
ແລະ 

2) ຮ່ວມມ ກັບພາກພ ັ້ນກ່ຽວກບັການພັດທະນາ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດການຝຶກຊ້ອມຕອບໂຕ້ໄພພິບັດສຸກເສີນ. 

ຮສສ, ຄພສ, 
ກະຊວງປ້ອງກັນ
ປະເທດ, ກະຊວງ
ປ້ອງກັນຄວາມ
ສະຫງົບ 

1.3.3 ໃນຂອບການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດແຫ່ງຊາດກຽ່ວກບັ
ການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພບິັດ ຕາມຈຸດປະສົງທີ 10, ຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດແຜນງານການຝຶກອົບຮົມແລະການຝຶກຊ້ອມຕອບໂຕ້ສຸກ
ເສີນ ສໍາລັບບັນດາແຂວງທີີ່ມີຄວາມສ່ຽງສ ງ ທີີ່ໄດ້ຕົກລົງຄັດເລ ອກ
ພາຍໃຕ້ຈຸດປະສົງທີ 3. 

1.4 ພັດທະນາ ແລະ 
ສ້າງແຜນກຽມພ້ອມ
ຕອບໂຕ້ໄພພິບັດ ທັງ
ຢ ູ່ສ ນກາງ ແລະ 
ທ້ອງຖິີ່ນ ພ້ອມທັງຈັດ
ຕັັ້ງການຝ ກຊ້ອມແຜນ
ຢູ່າງເປັນປ ກກະຕິ 
ເພ ີ່ອຮັບປະກັນດ້ານ
ປະສິດທິພາບ ແລະ 
ປະສິດທິຜົນໃນການ
ຕອບໂຕ້ໄພພິບັດສຸກ
ເສີນ 

1.4.1 ປັບປຸງແຜນກຽມພ້ອມຕອບໂຕ້ໄພພິບັດປະຈໍາປີຂັັ້ນສ ນ
ກາງ ແລະ ຊຼຸກຍ ້ສ້າງແຜນກຽມພ້ອມຕອບໂຕ້ໄພພິບັດຢ ູ່ຂັັ້ນແຂວງ
, ເມ ອງ ແລະ ບ້ານ. 

 

ຮສສ, ຄພສ, 
ຄພຂ, ຄພມ 

1.4.2 ຈັດຕັັ້ງການຝ ກຊ້ອມແຜນກຽມພ້ອມຕອບໂຕ້ໄພພິບັດ ຢ ູ່
ລະດັບຊາດ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ 
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1.5 ສ້າງບົດລາຍງານ
ປະຈໍາປີ ແລະ ການ
ທົບທວນຍຸດທະສາດ
ແຫ່ງຊາດວາ່ດ້ວຍ
ການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມ
ສ່ຽງໄພພິບັດກາງ
ໄລຍະ 

1.5.1 ສະໜອງບົດລາຍງານປະຈໍາປີ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ຍຸດທະສາດການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ. 

ຮສສ, ຄພສ 

1.5.2 ດໍາເນີນການທົບທວນໄລຍະກາງ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ຍຸດທະສາດການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ. 

 

ຈດຸປະສງົ 2: ເພ ີ່ອລວມເອົາ ການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບດັ ເຂົັ້າໃນການວາງແຜນການພັດທະນາ ແລະ 
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍການເຊ ີ່ອມສານການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ເຂົັ້າໃນແຜນການຂອງຂະ 
ແໜງການ ແລະ ແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ. 

ຂງົເຂດຈດຸສມຸສາໍລບັ
ການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັ 

ບນັດາກດິຈະກາໍເພ ີ່ອລວມເຂົັ້າໃນແຜນການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັ ກະຊວງ/ອງົການ 
ນາໍພາ ແລະ ສະ
ໜບັສະໜ ນ  

ໄລຍະປ ີ2021-
2030 

  

2.1 ເຊ ີ່ອມສານວຽກ
ງານຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມ
ສ່ຽງໄພພິບັດເຂົັ້າໃນ
ແຜນພັດທະນາເສດ 
ຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງ
ຊາດ ແຕ່ລະໄລຍະ 
ແລະ ແຜນພັດທະນາ
ຂອງບັນດາຂະແໜງ 
ການ. 

ກະຊວງ ຮສສ, ກະຊວງແຜນການແລະການລົງທຶນ ແລະ ຂະແໜ
ງການຕ່າງໆ ກໍານົດຄວາມສ່ຽງທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໄພພິບັດ ແລະ ດິນ
ຟ້າອາກາດ ໃນໄລຍະສັັ້ນ, ກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ, ແລະ ລວມເອົາ
ການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ເຂົັ້າໃນແຜນການປະຕິບັດຂອງຂະແໜ
ງການ ສໍາລັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັັ້ງທີ 
9, ຄັັ້ງທີ 10 ແລະ ຂອບການວາງແຜນການ 5 ປີ ຂອງຂະແໜ
ງການ. 

ກະຊວງ ຮສສ, 
ຄພສ, ກະຊວງ 
ແຜນການ ແລະ 
ການລົງທຶນ  

2.2 ເສີມສ້າງຂີດ
ຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່
ບັນດາຂະແໜງການ 
ໃນການເຊ ີ່ອມສານ
ວຽກງານຫ ຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ 

2.2.1 ໂດຍເປັນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງແຜນການເສີມສ້າງຂີດຄວາມ

ສາມາດ ພາຍໃຕ້ຈຸດປະສົງທີ 10, ພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ແຜນງານໃນການການເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດດ້ານການ
ຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ພາຍໃນທຸກຂະແໜງການ, ໂດຍມີ
ການຝຶກອົບຮົມບ ລິມະສິດ ແລະ ການສະ  ໜັບສະໜ ນ ແກ່ຜ ້ທີີ່ມີ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການ
ຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດແຫ່ງຊາດໃນຂະແໜງການຕ່າງໆ. 

 ຮສສ, ຄພສ, 
ກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ 
ການລົງທຶນ 
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ຈດຸປະສງົ 3: ເພ ີ່ອພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ຢ ູ່ຂັັ້ນ
ທ້ອງຖິີ່ນ ໃນເຂດທີີ່ມີຄວາມສ່ຽງສ ງ ໂດຍຄຽງຄ ່ກັບການເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ການສະໜອງ
ຊັບພະຍາກອນ ສໍາລັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ. 

ຂງົເຂດຈດຸສມຸສາໍລບັ
ການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັ 

ບນັດາກດິຈະກາໍເພ ີ່ອລວມເຂົັ້າໃນແຜນການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັ ກະຊວງ/ອງົການ 
ນາໍພາ ແລະ ສະ
ໜບັສະໜ ນ  

ໄລຍະປ ີ2021-
2030 

  

3.1 ພັດທະນາ ແລະ 
ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະ
ສາດການຫ ຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ 
ຂັັ້ນແຂວງ, ແຜນຫ ຼູດ
ຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິ 
ບັດ ຂັັ້ນເມ ອງ ແລະ 
ບ້ານ ທີີ່ມີຄວາມສຽ່ງ
ສ ງ. 

3.1.1 ນໍາໃຊ້ແຜນທີີ່ໄພອັນຕະລາຍ ແລະ ຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກັບ ຊຼຸມຊົນ
ທີີ່ມີຄວາມບອບບາງ, ກະຊວງ ຮສສ ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຂະແ

ໜງການຕ່າງໆ, ອົງການປ ກຄອງແຂວງ, ພາກສ່ວນກຽ່ວຂ້ອງ 
ແລະ ການຮ່ວມມ ສາກົນ ເພ ີ່ອ: 

1) ກໍານົດບັນດາແຂວງທີີ່ມີຄວາມສ່ຽງສ ງຕ ໍ່ໄພພິບັດ ໃນການ
ພັດທະນາຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ
ໄພພິບັດຂັັ້ນແຂວງ; ແລະ 

2) ກໍານົດບັນຊີລາຍຊ ີ່ເມ ອງ ແລະ ບ້ານ ທີີ່ມີຄວາມສ່ຽງສ ງ ເພ ີ່ອ
ພັດທະນາແຜນການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ. 

 ກະຊວງ ຮສສ, 
ຄະນະກໍາມະການ
ຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ 
ຂັັ້ນສ ນກາງ, 
ແຂວງ ແລະ 
ເມ ອງ 

3.1.2 ຮັບປະກັນງົບປະມານຂອງລັດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນການ
ຮ່ວມມ ສາກົນທີີ່ຈໍາເປັນ ເພ ີ່ອສະໜັບສະໜ ນການພັດທະນາ ແລະ 
ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ
ໄພພິບັດຂັັ້ນທ້ອງຖິີ່ນ ໃນບັນດາແຂວງ, ເມ ອງ ແລະ ບ້ານ ທີີ່ມີ
ຄວາມສ່ຽງສ ງ ທີີ່ສອດຄ່ອງກັບຍຸດທະສາດການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມ
ສ່ຽງໄພພິບັດແຫ່ງຊາດສະບັບນີັ້ ແລະ ຂອບແຜນງານເຊັນໃດ 
(Sendai) ລວມທັງ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນ ທັງອຸປະ ກອນການ
ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສະໜອງອຸປະກອນທີີ່ເປັນພາສາລາວ ເຊິີ່ງເປນັ
ສ່ວນໜຶີ່ງຂອງຂອບວຽກເພ ີ່ອເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດແຫງ່ຊາດ
ກ່ຽວກັບການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ຕາມຈຸດປະສົງທີ 10. 

3.1.3 ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະທີ 1: 

1) ພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ
ຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຂັັ້ນແຂວງຢູ່າງຕ ໍ່ເໜ ີ່ອງ, ແລະ ການ
ການເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນບັນດາແຂວງທີີ່ເປັນບຸລິມະສິດ
ທີີ່ຖ ກກໍານົດ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບຂອບການເສີມສ້າງຂີດຄວາມ
ສາມາດແຫ່ງຊາດໃນການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຕາມ
ຈຸດປະສົງທີ 10; ແລະ 
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2) ປະສານສົມທົບ ແລະ ຮ່ວມມ ກັບສາກົນ ເພ ີ່ອພັດທະນາ ແລະ 
ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດລະດັບ
ທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ໂຄງການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດໂດຍອີງໃສ່
ຊຼຸມຊົນໃນເມ ອງ ແລະ ບ້ານທີີ່ມີຄວາມສ່ຽງສ ງ ທີີ່ໄດ້ກໍານົດ. 

3.1.4 ແຜນການໄລຍະທີ 2: ພັດທະນາແຜນການ ແລະ 
ຮັບປະກັນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ການຮ່ວມມ ສາກົນ ໃນ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນໄລຍະທີ 2 (2026-2030) ຢ ູ່
ບັນດາແຂວງ, ເມ ອງ ແລະ ບ້ານ ບ ລິມະສິດທີີ່ຍັງເຫ  ອ. 

3.2 ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ການກວດກາຕິດຕາມ 
ແລະ ປະເມີນຜົນ ຍຸດ
ທະສາດ ແລະ ແຜນ
ຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ
ໄພພິບັດຂັັ້ນທ້ອງຖິີ່ນ. 

ອອກແບບ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຂອບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນ
ຜົນ ສໍາລັບ: 

1) ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຂັັ້ນ
ແຂວງ; ແລະ 

2) ການວິເຄາະໃນການປະເມນີຜົນຂອງແຜນການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມ
ສ່ຽງໄພພິບັດຂັັ້ນທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ໂຄງການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ
ໄພພິບັດໂດຍອີງໃສ່ຊຼຸມຊົນທີີ່ຖ ກພັດທະນາດ້ວຍການຮ່ວມມ ກັບ
ສາກົນ. 

 

ຈດຸປະສງົ 4: ເພ ີ່ອພັດທະນາຂດີຄວາມສາມາດ ໃນການປະເມີນ ແລະ ສ້າງແຜນທີີ່ຄວາມສ່ຽງ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ 
ແລກປູ່ຽນຂ ໍ້ມ ນ-ຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບ ຄວາມສຽ່ງໄພພິບັດ ຢ ູ່ພາຍໃນກະຊວງ, ລະຫວ່າງກະຊວງ ແລະ ອົງການ
ຕ່າງໆ ຢູ່າງມີປະສິດທິພາບ ພ້ອມທັງປະຕິບັດໄດ້ຕາມເງ ີ່ອນໄຂການລາຍງານຂອງສາກົນ. 

ຂງົເຂດຈດຸສມຸສາໍລບັ
ການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັ 

ບນັດາກດິຈະກາໍເພ ີ່ອລວມເຂົັ້າໃນແຜນການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັ ກະຊວງ/ອງົການ 
ນາໍພາ ແລະ ສະ
ໜບັສະໜ ນ  

ໄລຍະປ ີ2021-
2030 

  

4.1 ດໍາເນີນການເກັບ
ກໍາຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ການ
ຂ ັ້ນບັນຊີເຂດຄວາມ
ສ່ຽງ, ກໍານົດເຂດ
ຄວາມສ່ຽງ ແລະ 
ການສ້າງແຜນທີີ່
ຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ 
ໃນເຂດທີີ່ມີຄວາມ
ສ່ຽງສ ງ.  

ອີງຕາມວິທີການທີີ່ກໍາລັງຖ ກພດັທະນາໂດຍກະຊວງ ຮສສ ເພ ີ່ອ
ປະກອບເຂົັ້າໃນແຜນຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ 5 ປີ 
ໄດ້ວາງເປ ົ້າໝາຍ ເພ ີ່ອດໍາເນີນການສ້າງແຜນທີີ່ຄວາມສຽ່ງ ແລະ 
ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງໃນລະດັບຊາດ ແລະ ຂັັ້ນແຂວງ ທີີ່ໄດ້
ກໍານົດ. 

ຮສສ, ຄພສ, 
ກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງ  
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4.2 ສ້າງຄວາມ
ເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່
ລະບົບຂ ໍ້ມ ນ-
ຂ່າວສານໄພພິບັດ
ຂອງ ສປປ ລາວ 
(Lao-Di). 

1) ພັດທະນາແຜນການ ສໍາລັບການພັດທະນາຂ ໍ້ມ ນໄພພິບັດ ແລະ 
Lao-Di, ລວມທັງເປ ົ້າໝາຍໃນການປັບປຸງຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານ ແລະ 

ຂ ໍ້ມ ນໃນ Lao-Di ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ມີບຸກຄະລາກອນທີີ່ມີ
ຄວາມສາມາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີີຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານທີີ່ກໍາລັງດາໍເນີນ
ໄປຢູ່າງຕ ໍ່ເໜ ີ່ອງເພ ີ່ອຮັກສາລະບົບ, ການວິເຄາະ ແລະ ນໍາໃຊ້ຂ ໍ້ມ ນ
ດັົ່ງກ່າວ; 

2) ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການສໍາຫ ວດຄວາມສ່ຽງແຫ່ງຊາດ ແລະ ສ້າງ
ປ ົ້ມແຜນທີີ່ຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ; 

3) ພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດໃນການຕອບສະໜອງຄວາມ
ຕ້ອງການດ້ານການລາຍງານທີີ່ຈໍາເປັນພາຍໃຕ້ ກອບວຽກການ
ຕິດຕາມຂອງຂອບແຜນງານ Sendai ກ່ຽວກັບການສ ນເສຍ

ຊີວິດ, ບາດເຈັບ, ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສ ນເສຍ; 

4) ພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດໃນການເກັບກໍາ ແລະ ວິເຄາະຂ ໍ້
ມ ນ ຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ ທີີ່ແຍກຕາມອາຍຸ, ເພດ ແລະ 
ປັດໃຈອ ີ່ນໆເຊັົ່ນ: ຄວາມພິການ ໃນຂອບເຂດທີີ່ເປັນໄປໄດ້, ເພ ີ່ອ
ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງການສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ວາງ
ແຜນການແຫ່ງຊາດ, ພ້ອມທັງຂ ໍ້ກໍານົດການລາຍງານພາຍໃຕ້

ວາລະ 2030 (SDGs) ), ໂດຍສະເພາະ SDG ທີ 5 ກ່ຽວກັບ

ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວາ່ງຍິງ - ຊາຍ, ແລະ ການລາຍງານຂ ໍ້ມ ນ

ພາຍໃຕ້ຂອບການຕິດຕາມແຜນງານ Sendai. 

ຮສສ, ຄພສ 

4.3 ສ້າງລະບົບຂ ໍ້

ມ ນ-ຂ່າວສານກ່ຽວ
ກັບຄວາມສຽ່ງ, ການ
ເຂົັ້າເຖີງ ແລະ ການນໍາ
ໃຊ້ຂ ໍ້ມ ນ-ຂ່າວສານ. 

ກໍານົດການຮ່ວມສາກົນ ແລະ ຕົກລົງກ່ຽວກັບບັນດາເປ ົ້າໝາຍ 
ເພ ີ່ອພັດທະນາລະບົບທີີ່ມີການປະສົມປະສານຫ າຍຂ ັ້ນ ເພ ີ່ອ
ແບ່ງປັນຂ ໍ້ມ ນຄວາມສຽ່ງໄພພບິັດໃນທົົ່ວຂະແໜງການ ແລະ 
ລະຫວ່າງອົງການຈັດຕັັ້ງລັດໃນລະດັບຕ່າງໆ, ໂດຍມີງົບປະມານ
ສະເພາະໃນການຄຸ້ມຄອງຂ ໍ້ມ ນ. ສິີ່ງດັົ່ງກ່າວນີັ້ອາດປະກອບມີ: 

1) ການສ້າງເຕັກໂນໂລຢີທີີ່ເຂົັ້າກັນໄດ້ ແລະ ກົດລະບຽບທີີ່ໄດ້
ຕົກລົງກັນ ໃນການເກັບກໍາ ແລະ ແລກປູ່ຽນຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານ 
ລະຫວ່າງຖານຂ ໍ້ມ ນ Lao-Di ແລະບັນດາກະຊວງທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; 

2) ການສ້າງເຕັກໂນໂລຢີທີີ່ເຂົັ້າກັນໄດ້ ແລະ ກົດລະບຽບທີີ່ໄດ້
ຕົກລົງກັນ ໃນການເກັບກໍາ ແລະ ແລກປູ່ຽນຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານ 
ລະຫວ່າງ ຂັັ້ນສ ນກາງ, ແຂວງ, ເມ ອງ ແລະ ບ້ານ; 

ກະຊວງ ຮສສ, 
ຄພສ, ກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ 
ການລົງທຶນ, ສ ນ
ສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, 
ກະຊວງຊັບພະຍາ 
ກອນທໍາມະຊາດ 
ແລະ 
ສິີ່ງແວດລ້ອມ 
(ກົມອຸຕຸນິຍົມ 
ແລະ ອຸທົກ
ກະສາດ), 
ກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງ 
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3) ການເຮັດວຽກເພ ີ່ອປັບປຸງການວິເຄາະ ແລະ ການເຂົັ້າເຖິງຂ ໍ້ມ ນ
ປະຊາກອນພ ັ້ນຖານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ. 

4) ການເຮັດວຽກເພ ີ່ອປັບປຸງການເກັບກໍາຂ ໍ້ມ ນກຽ່ວກັບຜົນເສຍ
ຫາຍທາງດ້ານເສດຖະກິດຈາກໄພພິບັດ ແລະ ການເກັບກໍາຂ ໍ້ມ ນ
ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ໂດຍມີການແບ່ງປັນໃນທົົ່ວກະຊວງ ແລະ 
ລະຫວ່າງ ສ ນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ ເພ ີ່ອສະໜັບສະໜ ນຂະແໜ
ງການ ແລະ ອົງການປ ກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ໃນການກໍານົດ ແລະ 
ຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງດ້ານເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ. 

4.4 ປະເມີນຂີດ
ຄວາມສາມາດ ແລະ 
ຄວາມເຂັັ້ມແຂງຂອງ
ຂະແໜງການ ແລະ 
ສະຖາບັນ 

1) ຮັບຮອງເອົາວິທີການທີີ່ເໝາະສົມສໍາລັບການປະເມີນຄວາມ
ສາມາດຂອງສະຖາບັນ ແລະ ຄວາມແຂງແຮງທົນທານໃນລະດັບ
ຊາດ, ແລະ ດໍາເນີນການປະເມີນຄວາມສາມາດຂອງສະຖາບັນ

ແຫ່ງຊາດ; 

2) ດໍາເນີນການປະເມີນຄວາມສາມາດຂອງສະຖາບັນ ແລະ 

ຄວາມຕ້ານທານສໍາລັບແຂວງ ແລະ ເມ ອງທີີ່ມີບຸລິມະສິດສ ງ; 

3) ສ້າງແຜນການ ສໍາລັບການປະເມີນຜົນເພີີ່ມເຕີມ ແລະ ການ
ເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດດ້ານສະຖາບັນ (ສໍາລັບການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດໃນລະຫວ່າງປີ 2026-2030) ເຊິີ່ງເປັນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງ
ຂອບການເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດແຫ່ງຊາດກ່ຽວກບັການ
ຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ຕາມຈຸດປະສົງທີ 10. 
 

ຮສສ, ຄພສ 

 

ຈດຸປະສງົ 5: ເພ ີ່ອສ້າງ ແລະ ບ ລະນະ ບັນດາໂຄງລ່າງພ ັ້ນຖານໃຫ້ມີຄວາມແຂງແຮງທົນທານຕ ໍ່ໄພພິບັດ ແລະ 
ຮັບຮ ້ໄດ້ແຫ ່ງທີີ່ມາຂອງຄວາມສ່ຽງທີີ່ກ ໍ່ໃຫ້ເກີດໄພພິບັດ, ເພ ີ່ອເພີີ່ມຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກກຸ່່ມຄົນ ແລະ ຊຼຸມຊົນ
ທີີ່ຈະຖ ກກະທົບຈາກໄພພິບັດໄດ້ງ່າຍ ຫ   ມີຄວາມບອບາງ ເປັນຕົັ້ນ: ຄົນພິການ, ເດັກນ້ອຍ, ຜ ້ສ ງອາຍຸ, ແມ່ຍິງ

ຖ ພາ ຫ   ແມ່ລ ກອ່ອນ, ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ທີີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ, ສະມາຊິກຂອງ
ຊຼຸມຊົນຊົນນະບົດທີີ່ຢ ູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ີກ ແລະ ມີຄວາມທຸກຍາກ. 

ຂງົເຂດຈດຸສມຸສາໍລບັ
ການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັ 

ບນັດາກດິຈະກາໍເພ ີ່ອລວມເຂົັ້າໃນແຜນການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັ ກະຊວງ/ອງົການ 
ນາໍພາ ແລະ ສະ
ໜບັສະໜ ນ  

ໄລຍະປ ີ2021-
2030 

 
 

5.1 ສະໜັບສະໜ ນ 
ເພ ີ່ອເພີີ່ມຄວາມແຂງ 

5.1.1 ສ້າງຄະນະປະຕິບັດງານທີີ່ປະກອບດ້ວຍຫ າຍພາກສວ່ນ 
ກ່ຽວກັບພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງທີີ່ມຄີວາມແຂງແຮງທົນທານ ເພ ີ່ອ
ພັດທະນາກົນໄກ ແລະ ຂະບວນການລະຫວ່າງຂະແໜງ ເພ ີ່ອໃຫ້

ກະຊວງ ຍທຂ, 
ກະຊວງກະສິກໍາ 
ແລະ ປູ່າໄມ້, 
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ແຮງທົນທານຕ ໍ່ໄພພິ 
ບັດ ຂອງບັນດາໂຄງ
ລ່າງພ ັ້ນຖານ ເປັນຕົັ້ນ 
- ເສັັ້ນທາງ, ຂົວ, 
ລະບົບນໍໍ້າປະປາ, 
ຊົນລະປະທານ, 
ໂຄງການເຂ ີ່ອນໄຟຟ້າ
ນໍໍ້າຕົກ, ໂຮງຮຽນ, 
ໂຮງໝໍ, ຕ ກອາຄານ
ຂອງລັດ, ສະຖານທີີ່
ທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ 
ແລະ ມ ລະດົກ, ອ ີ່ນໆ 

ຄໍາແນະນໍາ, ວາງແຜນ, ກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ບ ລະນະພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງທີີ່
ທົນທານຕ ໍ່ໄພພິບັດ ແລະ ການປູ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ 
ການບ ລະນະພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງ“ ສີຂຽວ” (ລັກສະນະທໍາມະຊາດ ທີີ່
ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນໄພພິບັດ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານກັບສະພາບ
ອາກາດ, ເຊັົ່ນ: ປູ່າໄມ້ ແລະ ອ່າງຮັບນໍໍ້າ, ແລະ ສາມາດປູ່ຽນແທນ 
ຫ   ປະສານສົມທົບກັບວິສະວະກໍາ ແບບດັົ່ງເດີມ ໃນພ ັ້ນຖານໂຄງ
ລ່າງແບບປະສົມ“ ສີເທົາ-ສີຂຽວ”. 

ຄະນະດັົ່ງກ່າວ ອາດພິຈາລະນາເຖິງ: 

1) ການສະໜັບສະໜ ນທາງດ້ານເຕັກນິກ, ການເສີມສ້າງຂີດ
ຄວາມສາມາດດ້ານວິສະວະກໍາ ແລະ ການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ 
ໂດຍອີງໃສ່ທໍາມະຊາດ, ລວມທັງວິສະວະກໍາໂຍທາ, ພ ັ້ນຖານໂຄງ

ລ່າງແບບທາໍມະຊາດ ແລະ ກ ໍ່ສ້າງຂຶັ້ນແບບປະສົມ, ແລະ ການນ າ

ໃຊ້ຊັບສິນທາງທໍາມະຊາດ ເຊັົ່ນ:ປູ່າໄມ້ ແລະ ອ່າງຮັບນໍໍ້າ; 

2) ການກວດກາ ແລະ ຄວບຄມຸຄຸນນະພາບ ສໍາລັບຄວາມທນົ
ທານຕ ໍ່ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດ ຂອງສິີ່ງກ ໍ່ສ້າງໃໝ່, 
ລວມທັງຜົນກະທົບຂອງມັນຕ ໍ່ການນໍາໃຊ້
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ; 

3) ທົບທວນຄ ນກົດລະບຽບການກ ໍ່ສ້າງທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຖ້າ
ຈໍາເປັນ ແມ່ນ ພັດທະນາ ຫ   ຮັບຮອງເອົາກົດລະບຽບ ຫ   
ມາດຕະຖານໃໝ່; 

4) ການວາງແຜນບົວລະບັດຮກັສາໃນຮອບວຽນ ແລະ ການ
ກວດກາເສັັ້ນທາງທີີ່ມີຢ ູ່ແລ້ວ ແລະ ກ ໍ່ສ້າງພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງ. 

5) ການພັດທະນານະໂຍບາຍແລະຂອບເຕັກນິກ ສໍາລັບວິທີແກ້ໄຂ
ແບບປະສົມແລະ ແບບອີງໃສ່ທໍາມະຊາດ; ແລະ 

6) ການພັດທະນາຂ ໍ້ກໍານົດສັນຍາທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສໍາລັບການຮວ່ມມ 
ລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ແລະ ການສັນຍາກັບພາກເອກະ
ຊົນ ໃນການກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ບົວລະບັດຮັກສາພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງ
ລັດ. 

ກະຊວງຊັບພະ 
ຍາກອນທໍາມະ
ຊາດ ແລະ 
ສິີ່ງແວດລ້ອມ, 
ກະຊວງພະລັງງານ 
ແລະ ບ ໍ່ແຮ່, ກະ 
ຊວງອຸດສະຫະກໍາ 
ແລະ ການຄ້າ, 
ກະຊວງ
ສາທາລະນະສຸກ, 
ກະຊວງສຶກສາທິ
ການ ແລະ ກິລາ 
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5.1.2 [ຮອດປ ີ2025] ຈະຕົກລົງເຫັນດີ ແລະ ສ້າງນິຕິກໍາຢູ່າງຕ ໍ່ເ

ໜ ີ່ອງ ເພ ີ່ອຮັບປະກັນ ການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ, ການວາງແຜນ ແລະ 

ການປະສານງານ ສໍາລັບພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງທີີ່ເຂັັ້ມແຂງ, ລວມທງັ

ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ, ລະບຽບການຂ ໍ້ກໍານົດ

ຕ່າງໆທີີ່ຕ້ອງການ ເພ ີ່ອເຮັດໃຫມ້ີຜົນບັງຄັບໃຊ້ (ເຊັົ່ນ: ກົດໝາຍ, 

ດໍາລັດ, ຄໍາສັົ່ງ, ຄໍາແນະນໍາ) ແລະ ຊັບພະຍາກອນດ້ານງົບປະມານ. 

5.2 ເກັບກາໍ ແລະ 
ວິເຄາະຂ ໍ້ມ ນດ້ານ
ປະລິມານ ແລະ ການ
ຄົັ້ນຄ້ວາດ້ານຄຸນ
ນະພາບ ກ່ຽວກັບກຸ່ມ
ທີີ່ມີຄວາມສ່ຽງສ ງທີີ່
ຈະຖ ກກະທົບຈາກ
ໄພພິບັດໄດ້ງ່າຍ ແລະ 
ມີວິທີເພ ີ່ອເພີີ່ມຄວາມ
ເຂັັ້ນແຂງໃຫ້ພວກ
ເຂົາ. 

5.2.1 ຊອກຫາຊັບພະຍາກອນຄ ່ຮ່ວມງານ, ສະບັນການສຶກສາ 
ແລະ ຜ ່ຊ່ຽວຊານທາງວິຊາການ, ແລະ ເປ ົ້າໝາຍໃນການຄົັ້ນຄວ້າ
ດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ກ່ຽວກັບແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນຄວາມສຽ່ງ 
ແລະ ຂ ໍ້ມ ນທີີ່ມ ີເພ ີ່ອກໍານົດຊ່ອງຫວ່າງຄວາມຮ ້ ແລະ ໃຫ້ຄໍາ
ແນະນໍາ ແນວທາງນະໂຍບາຍ ເພ ີ່ອເພີີ່ມຄວາມທົນທານ. 

ຮສສ, ຄພສ, 
ກະຊວງສຶກສາທິ
ການ ແລະ ກິລາ, 
ສະຖາບັນການ
ສຶກສາ, ສ ນກາງ
ສະຫະພັນແມ່ຍິງ
ລາວ, ຄະນະກໍາ
ມະການເພ ີ່ອຄົນ
ພິການ, ຄະນະກໍາ
ມະການປ ກປ້ອງ 
ແລະ ຊ່ວຍເຫ  ອ
ເດັກ, ອົງການ
ກາແດງລາວ  

5.2.2 ອີງໃສ່ຫ ັກຖານການຄົັ້ນຄ້ວາ, ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຜ ່

ຮັບຜິດຊອບຖານຂ ໍ້ມ ນ Lao-Di ແລະ ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ສ້າງ
ລະບົບການເກັບກໍາ ແລະ ການວິເຄາະຂ ໍ້ມ ນດ້ານປະລິມານ ຂອງ
ກຸ່ມທີີ່ມີຄວາມບອບບາງ ທີີ່ກຽ່ວ ຂ້ອງກັບໄພພິບັດ, ຢູ່າງໜ້ອຍ 

ໃຫ້ລວມເອົາຂ ໍ້ມ ນທີີ່ແບ່ງແຍກເປັນອາຍຸ ແລະ ເພດ, ແລະ ຂ ໍ້ມ ນທີີ່
ເປັນໄປໄດ້ທີີ່ສຸດກ່ຽວກັບຄົນພິການ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງ
ພວກເຂົາ, ແລະ ຄົນທີີ່ມີເພດ ທີີ່ແຕກຕ່າງ, ຍ້ອນວ່າພວກເຂາົມີ
ຄວາມສ່ຽງໃນໄພພິບັດ. 

5.3 ຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມ
ສ່ຽງ, ປ ກປ້ອງ ແລະ 
ສະໜັບສະໜ ນແກ່
ຄອບຄົວ ແລະ ອົງ
ການຈັດຕັັ້ງທີີ່ຮັບ ຜິດ
ຊອບຄົນພິການ 

5.3.1 ຈະຈັດຕັັ້ງຄະນະກ າມະການແຫ່ງຊາດກຽ່ວກັບຄວາມ
ພິການ ແລະ ໄພພິບັດ ແລະ ປະກອບມີເປ ົ້າໝາຍໃນການສຶກສາ
ຄົັ້ນຄ້ວາ, ສ້າງຈິດສໍານຶກ ແລະ ສະໜັບສະໜ ນ ຄວາມເຂັັ້ມແຂງ
ຂອງຄົນພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂາົ ໃຫ້ຖ ກຕ້ອງຕາມ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄົນພິການ ປີ 2014, ເຊິີ່ງປະຕິບັດຕາມ

ສົນທິສັນຍາຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວກັບສິດທິຄົນພິການ, ແລະ 

ປະກອບມີຫົວຂ ໍ້ສະເພາະກ່ຽວກບັແມ່ຍິງພິການ, ເດັກພິການ, ແລະ 
ຄົນພິການ ໃນສະຖານະການທີີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ສຸກເສີນດ້ານ
ມະນຸດສະທໍາ (ມາດຕາ 6,7,11). ພາລະບົດບາດຂອງຄະນະກໍາ
ມະການດັົ່ງກ່າວ ອາດຈະປະກອບມີການວາງແຜນການເພ ີ່ອ: 
1) ອອກແບບແລະຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວິທີການ ເພ ີ່ອສະໜອງຂ ໍ້ມ ນ

ຂ່າວສານເປ ົ້າໝາຍໃນການເຕ ອນໄພ, ການອົບພະຍົບ ແລະ 
ດ້ານອ ີ່ນໆ ກ່ຽວກັບການຕອບໂຕ້ໄພພິບັດ ຂອງຄົນພິການ ແລະ / 

ຮສສ, ຄະນະກໍາ
ມະການເພ ີ່ອຄົນ
ພິການ  
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ຫ   ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົັ້າ; 

2) ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດເພ ີ່ອຄົນພິການ 

ແລະ ກຸ່ມຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມ, ເພ ີ່ອສຶກສາຄົັ້ນຄວ້າວິທີການຕ່າງໆ ເພ ີ່ອ
ຮັບປະກັນວ່າໄດ້ມີການຄໍານຶງເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນພກິານ
ໃນການຕອບໂຕ້ ແລະ ຟ ົ້ນຟ ໄພພິບັດ ໃນທ້ອງຖິີ່ນ; 

3) ລະດົມອາສາສະໝັກໃນຊຼຸມຊົນ ເພ ີ່ອສະໜັບສະໜ ນການອົບ
ພະຍົບ ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ  ອອ ີ່ນໆ ສໍາລັບຄົນທີີ່ມີຄວາມຈາໍກັນ
ໃນການເຄ ີ່ອນໄຫວ ຫ   ພິການ. 

5.3.2 ຮອດປີ 2025 ຈະສະໜອງຄໍາແນະນໍາ ແລະ ສ້າງ

ແຜນການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ 5 ປີ ສໍາລັບຄົນພິການ 

ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂາົ, ລວມທັງແຫ ່ງງບົປະມານ, ການ
ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ. 

5.4 ປ້ອງກັນການໃຊ້
ຄວາມຮຸນແຮງຕ ໍ່ເພດ
ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ໃນ
ໄພພິບັດ, ເພ ີ່ອປ້ອງ
ກັນ ແລະ ຕອບໂຕ້
ການໃຊ້ຄວາມຮຸນ
ແຮງທາງເພດ ແລະ 
ບົດບາດຍິງຊາຍໃນ
ສະພາບການເກີດ
ໄພພິບັດ. 

5.4.1  ຈະພັດທະນາພາລະບົດບາດທີີ່ຈະແຈ້ງ ແລະ ຈັດຕັັ້ງຄະນະ
ກໍາມະການແຫ່ງຊາດເພ ີ່ອປ້ອງກັນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕ ໍ່ເພດ່
ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ໃນໄພພິບັດ ແລະ ປະກອບມີເປ ົ້າໝາຍ ໃນການ
ສຶກສາຄົັ້ນຄ້ວາ, ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມຮ ້, ປ້ອງກັນ ແລະ ໃຫ້ການ
ສະໜັບສະໜ ນ ແກ່ຜ ້ຖ ກເຄາະຮ້າຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ 
ແລະ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ໃນຊຼຸມຊົນທີີ່ຖ ກຍົກຍ້າຍ ຫ   ຮັບຜົນ
ກະທົບຈາກໄພພິບັດ. ອີງໃສ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມສະເໝີພາບ
ລະຫວ່າງຍິງ ແລະ ຊາຍ, ແລະ ໃນ ປີ 2017 ໄດ້ມີການປັບປຸງກົດ
ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທາງອາຍາ ເພ ີ່ອປ້ອງກັນການໃຊ້ຄວາມ
ຮຸນແຮງຕ ໍ່ເພດຍິງ, ແຜນການແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການລົບລ້າງ
ຄວາມຮຸນແຮງທຸກຮ ບແບບ ແລະ ຕ ໍ່ແມ່ຍິງ ຄັັ້ງທີ 2 (2021-
2025), ແລະ ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການລົບລ້າງການຈໍາແນກທຸກ

ຮ ບແບບຕ ໍ່ເພດຍິງ (CEDAW). 

ພາລະບົດບາດຂອງຄະນະກໍາມະການອາດປະກອບມີ: 

1) ດັດປັບບັນດາມາດຕະຖານທີີ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ໂດຍກຸ່ມປ ກປ້ອງຂອງ
ຄະນະກໍາມະການພາຍໃນອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນການປ ກ
ປ້ອງທີີ່ພັກອາໃສ, ສຸຂະພາບ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນມາດຕະຖານຂັັ້ນຕໍໍ່າ ເພ ີ່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຫ ຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ ແລະ ຕ ໍ່ບົດບາດຍິງ - ຊາຍ (GBV) ໃນ

 ຮສສ, ສ ນກາງ
ສະຫະພັນແມ່ຍິງ
ລາວ, ກະຊວງ
ຍຸດຕິທໍາ, ຄະນະ
ກໍາມະການປ ກ
ປ້ອງ ແລະ 
ຊ່ວຍເຫ  ອເດັກ 
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ເຫດສຸກເສີນ ແລະ ທີີ່ພັກອາໄສສຸກເສີນ ເພ ີ່ອໃຫ້ເໝາະສົມກັບ
ທ້ອງຖິີ່ນ; ແລະ 

2) ພັດທະນາແຜນການ ແລະ ກຸ່ມປະຕິບັດງານ ທີີ່ປະກອບດ້ວຍ
ຫ າຍພາກສວ່ນ ເພ ີ່ອສະໜອງການຊ່ວຍເຫ  ອເພີີ່ມເຕີມ ແລະ ເສີມ
ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃນລະຫວາ່ງເກີດໄພພິບັດ ເພ ີ່ອຫ ຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມສ່ຽງຂອງຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ ແລະ ບົດບາດຍິງຊາຍ 
ໃນໄລຍະເກີດເຫດການໄພພິບັດ ແລະ ການຟ ົ້ນຟ , ເພ ີ່ອປ ກຈິດ
ສໍານຶກ ແລະ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນ ທາງດ້ານຈິດໃຈ ແລະ ທາງ
ດ້ານກົດໝາຍ.  

5.4.2 ລວມເອົາການປ້ອງກັນ ແລະ ການຕອບໂຕ້ຕ ໍ່ການໃຊ້
ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ (GBV) ໃນໄພພິບັດ ເຂົັ້າໃນແຜນຈັດ
ຕັັ້ງປະຕິບັດແຫ່ງຊາດ ເພ ີ່ອຢຸດຕິການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕ ໍ່ເພດຍິງ 
ແລະ ພັດທະນາໂຄງສ້າງທີີ່ຈໍາເປັນ, ຂອບລະບຽບການຕ່າງໆ, 
ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ແລະ ບັນດາແຫ ່ງ
ງົບປະມານ 

5.5 ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ກົນໄກ ແລະ ຂັັ້ນ
ຕອນການເຮັດວຽກ
ຮ່ວມກັນລະຫວ່າງ
ຂະແໜງການ ເພ ີ່ອ
ເຮັດໃຫ້ໂຄງລ່າງ
ພ ັ້ນຖານມີຄວາມ
ແຂງແຮງທົນທານຕ ໍ່
ໄພພິບັດ 

ປະຕິບັດກົນໄກ ແລະ ຂະບວນຮ່ວມມ ລະຫວ່າງຂະແໜງການ 
ເພ ີ່ອຮັບປະກັນ ການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ, ການວາງແຜນ, ແລະ ການ
ປະສານງານ ໃນການກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ບົວລະບັດຮັກສາພ ັ້ນຖານໂຄງ
ລ່າງທີີ່ທົນທານຕ ໍ່ໄພພິບັດ ແລະ ການປູ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ 
(ເບິີ່ງຂ ໍ້ 5.1 ຂ້າງເທິງ). 

ຮສສ, ຍທຂ, 
ກະຊວງ
ຊັບພະຍາກອນທໍາ
ມະຊາດ ແລະ 
ສິີ່ງແວດລ້ອມ, 
ກະຊວງກະສິກໍາ 
ແລະ ປູ່າໄມ້  

  



57 

 

ຈດຸປະສງົ 6: ເພ ີ່ອຫ ຼຸດຜ່ອນການສ ນເສຍຊີວິດ, ຊັບສິນ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢ ູ່ຂອງປະຊາຊົນ ຈາກໄພພິບັດ
ຕ່າງໆ ເປັນຕົັ້ນ - ນໍໍ້າຖ້ວມ, ພາຍ,ຸ ແຫ້ງແລ້ງ, ດິນເຈ ີ່ອນ ໂດຍຜ່ານມາດຕະການປ້ອງກັນ, ການປັບປຸງລະບົບ
ການພະຍາກອນ ແລະ ການເຕ ອນໄພລ່ວງໜ້າຢູ່າງຕ ໍ່ເນ ີ່ອງ, ສະໜັບສະໜ ນການກຽມຄວາມພ້ອມທຸກຂັັ້ນ ແລະ 
ຂອງຊຼຸມຊົນ ໃນການຕອບໂຕ້ສຸກເສີນຍົກຍ້າຍໄປບ່ອນປອດໄພຢູ່າງວ່ອງໄວ ຫ   ປະຕິບັດຍຸດທະສາດການຮັບ
ມ ອ ີ່ນໆ ເພ ີ່ອຫ ີກລ້ຽງການສ ນເສຍຈາກໄພພິບັດ. 

ຂງົເຂດຈດຸສມຸສາໍລບັ
ການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັ 

ບນັດາກດິຈະກາໍເພ ີ່ອລວມເຂົັ້າໃນແຜນການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັ ກະຊວງ/ອງົການ 
ນາໍພາ ແລະ ສະ
ໜບັສະໜ ນ  

ໄລຍະປ ີ2021-
2030 

  

6.1 ທົບທວນໂຄງ

ລ່າງພ ັ້ນຖານ, 
ອຸປະກອນ ແລະ 
ຄວາມສາມາດດ້ານ
ບຸກຄະລາກອນ ໃນ
ການເຕ ອນໄພ  ລ່ວງ
ໜ້າສິີ່ງທີີ່ເປັນ
ອັນຕະລາຍຈາກ
ສະພາບອາກາດ ແລະ 
ໄພພິບັດຕ່າງໆ 

6.1.1 ທົບທວນ ແລະ ໃຫ້ຄ າແນະນ າກ່ຽວກັບພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງ 
ແລະ ອຸປະກອນ, ຄວາມສາມາດຂອງບຸກຄະລາກອນ, ການອອກ
ແບບ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ຂອງລະບົບທີີ່ກໍາລັງນໍາໃຊ້ໃນການ
ຕິດຕາມດິນຟ້າອາກາດ, ລະດັບນໍໍ້າ ແລະ ໄພອັນຕະລາຍອ ີ່ນໆ 

ແລະ ສະໜອງການພະຍາກອນໄລຍະສັັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ, ແລະ 
ກໍານົດການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການວາງແຜນປິດຊ່ອງ
ຫວ່າງບຸລິມະສິດ 

ການທົບທວນດັົ່ງກ່າວຈະປະກອບມີຂົງເຂດທີີ່ລັດຖະບານໄດ້
ກໍານົດວ່າເປັນບຸລິມະສິດໃນເບ ັ້ອງຕົັ້ນກ່ຽວກັບ: 

1) ນາໍໃຊ້ຮ ບແບບມາດຕະຖານສາກົນ ສໍາລັບການແຈ້ງເຕ ອນສຸກ
ເສີນ ແລະ ການແຈ້ງເຕ ອນປະຊາຊົນ, ອະນຸສັນຍາການເຕ ອນໄພ

ທົົ່ວໄປ; 

2) ເພີີ່ມຈໍານວນ ແລະ ຄວາມສາມາດດ້ານວິຊາການ ໃນການ
ຕິດຕາມສະພາບອາກາດ ແລະ ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນທົົ່ວ
ອານາເຂດ; 

3) ຍົກລະດັບໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອຸປະກອນການສົົ່ງ
ສັນຍານໂທລະພາບ ແລະ ສາມາດໃນການພະຍາກອນ ໃນລະດັບ
ສ ນກາງ; ແລະ 

4) ສ້າງແຫ ່ງລວມສ ນຜ ້ຊ່ຽວຊານດ້ານໄອທີທີີ່ມີຄຸນນະພາບ, 
ລວມທັງການຮັບປະກັນໂຄງການຄ ່ຮ່ວມງານທັງໝົດ ລວມທງັ
ການຝຶກອົບຮົມດ້ານໄອທີ ແລະ ການວິເຄາະ ແລະ ການເສີມສ້າງ
ຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນກັງານທ້ອງຖິີ່ນໃນຂົງເຂດເຫ ົົ່ານີັ້ 

ກະຊວງຊັບ, ກົມ
ອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸ
ທົກກະສາດ, 
ຮສສ 
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6.1.2 ກະກຽມແຜນສໍາລັບການປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍລະບົບ
ການເຕ ອນໄພລ່ວງໜ້າ ໂດຍອີງໃສ່ບັນດາຄໍາແນະນໍາຈາກການທົບ
ທວນ, ແລະ ກໍານົດຊັບພະຍາກອນ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ. 

6.2 ພັດທະນາລະບົບ
ການເຕ ອນໄພລ່ວງໜ້
າ ທີີ່ສາມາດເຂົັ້າເຖີງ
ປະຊາຊົນ ດ້ວຍ
ຂ ໍ້ຄວາມເຕ ອນໄພ 

ສ ບຕ ໍ່ພັດທະນາຫ າກຫ າຍວິທີເພ ີ່ອແຈ້ງເຕ ອນໃຫ້ປະຊາຊົນຢ ູ່ໃນ
ເຂດທີີ່ມີຄວາມສຽ່ງສ ງ, ແນໃສ່ລະບົບການເຕ ອນໄພລ່ວງໜ້າ
ແບບອິງໃສ່ຄົນເປັນສ ນກາງ ທີີ່ໄດ້ຄໍານຶງເຖິງຄວາມຕ້ອງການທີີ່
ແຕກຕ່າງກັນ, ພາສາຊົນເຜົົ່າ, ຄວາມພິການ ທີີ່ສົົ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່
ການສ ີ່ສານ (ເຊັົ່ນ: ຄວາມບົກຜ່ອງດ້ານການເບິີ່ງເຫັນ ແລະ ໄດ້
ຍິນ), ແລະ ການເຂົັ້າເຖິງເຕັກໂນໂລຢີການສ ີ່ສານທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ. 
ອົງການນໍາພາ ຈະວາງແຜນພັດທະນາວິທີການທີີ່ມີປະສິດຕິພາບ
ຫ າຍຂຶັ້ນກວາ່ເກົົ່າ ເພ ີ່ອເຕ ອນຊຼຸມຊົນກ່ຽວກັບໄພອັນຕະລາຍ, 
ລວມທັງຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກບັລະດັບຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບທີີ່ອາດ
ຈະເກີດຂ ັ້ນກັບພວກເຂົາ, ພ້ອມທັງອອກແຈ້ງການການຍົກຍາ້ຍທີີ່
ປະສົມກົມກຽວກັບການສ້າງຈດິສໍານຶກດ້ານການປ ກຈິດ ທີີ່ອິງໃສ່
ຊຼຸມຊົນ ແລະ ການຍົກຍ້າຍຖິີ່ນຖານພາຍໃນທ້ອງຖິີ່ນ ຕາມ
ແຜນການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ. ສິີ່ງນີັ້ຈະປະກອບມີ: 

1) ການນໍາໃຊ້ຜົນຂອງໂຄງການທົດລອງໃນປະຈຸບັນ ກ່ຽວກັບ
ການນໍາໃຊ້ໂທລະສັບມ ຖ ເພ ີ່ອອອກແຈ້ງເຕ ອນໄພ; ແລະ 

2) ໂດຍເປັນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງຂອບການເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ
ແຫ່ງຊາດໃນການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ຕາມຈຸດປະສົງທີ 10, 
ແຜນການ ແລະ ເປ ົ້າໝາຍ ໃນການເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້
ແກ່ຊຼຸມຊົນໃນເຂດທີີ່ມີຄວາມສ່ຽງສ ງ, ເພ ີ່ອຮັບປະກັນວ່າ ຊຼຸມຊົນ
ສາມາດກຽມພ້ອມ ແລະ ຮັບມ ກັບການເຕ ອນໄພໃນການຍົກຍ້າຍ
, ລວມທັງການສ້າງປ ກຈິດສໍານຶກ, ການຝຶກຊ້ອມອົບພະຍົບ, 
ແລະ ແຜນການສຸກເສີນຂອງທ້ອງຖິີ່ນ ສໍາ ລັບຄົນພິການ ຫ   ຜ ້ສ ງ
ອາຍຸ ທີີ່ມີຂ ໍ້ຈໍາກັດໃນການເຄ ີ່ອນໄຫວ. 

 ຮສສ, ກະຊວງ
ຊັບ (ກົມ
ອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸ
ທົກກະສາດ), 
ກະຊວງໄປສະນີ 
ໂທລະມມະນາ
ຄົມ ແລະ ການ
ສ ີ່ສານ. 
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ຍດຸທະສາດທ ີ2: ເພີີ່ມທະວສີາ້ງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫແ້ກວ່ຽກງານຄວບຄມຸ ແລະ ການຊວ່ຍເຫ  ອ
ແກໄ້ຂສກຸເສນີ 

 

ຈດຸປະສງົ 7: ເພ ີ່ອເສີມຂະຫຍາຍຂີດຄວາມສາມາດແຫງ່ຊາດ ໃນການຕອບໂຕ້ໄພພິບັດດ້ານມະນຸດສະທໍາທີີ່
ວ່ອງໄວ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ເພ ີ່ອຫ ຼຸດຜ່ອນການໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ການເສຍຊີວິດຢູ່າງກະທັນຫັນ 
ຕະຫ ອດຮອດ ຜົນກະທົບດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ສະຫວັດດີການ ທີີ່ຕາມມາ. 

ຂງົເຂດຈດຸສມຸສາໍລບັ
ການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັ 

ບນັດາກດິຈະກາໍເພ ີ່ອລວມເຂົັ້າໃນແຜນການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັ ກະຊວງ/ອງົການ 
ນາໍພາ ແລະ ສະ
ໜບັສະໜ ນ  

ໄລຍະປ ີ2021-2025   

7.1 ເພີີ່ມທະວີຄວາມ
ສາມາດດ້ານວິຊາການ
ໃນການຕອບໂຕ້ຢູ່າງ
ວ່ອງໄວ ໂດຍຜ່ານການ
ລົງທ ນໃສ່ອຸປະກອນ, 
ພາຫະນະ, ເຕັກໂນໂລຊີ
ການສ ີ່ສານ ແລະ ການ
ເສີມສ້າງຂີດຄວາມ
ສາມາດໃຫ້ແກ່
ພະນັກງານລັດທີີ່ເປັນຜ ້
ຕອບໂຕ້ທໍາອິດ. 

7.1.1 ຈະດໍາເນີນການທົບທວນ ເພ ີ່ອກໍານົດຄວາມຕ້ອງການ, 
ການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການວາງແຜນ ເພ ີ່ອ: 
1) ການຍົກລະດັບອຸປະກອນ ແລະ ພາຫະນະ ທີີ່ຈໍາເປັນ, ລວມ

ທັງຢ ູ່ລະດັບທ້ອງຖິີ່ນ ໃນເມ ອງທີີ່ມີຄວາມສ່ຽງສ ງ; ແລະ 

2) ການຝຶກອົບຮົມບຸກຄະລາກອນຜ ້ຕອບໂຕ້ທໍາອິດ ໃນການປະ

ເມີນຄວາມປອດໄພຢູ່າງຮີບດ່ວນ ແລະ ການສ້ອມແປງອາຄານ, 
ຖະໜົນຫົນທາງ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງອ ີ່ນທີີ່ ທີີ່ຖ ກກະທົບຈາກ
ໄພພິບັດ. 

ຮສສ, ກະຊວງ

ປ້ອງກັນປະເທດ, 
ກະຊວງປ້ອງກັນ
ຄວາມສະຫງົບ, 
ກະ ຊວງກາ
ຕ່າງປະເທດ, 
ແລະກະຊວງ
ໂຍທາທິການແລະ
ຂົນສົົ່ງ 

7.1.2 ກະກຽມແຜນການ ແລະ ກາໍນົດຊັບພະຍາກອນ ສໍາລັບ: 

1) ການຍົກລະດັບອຸປະກອນຕອບໂຕ້ໄພພິບັດທີີ່ສໍາຄັນ ເຖິງປີ 
2030; 

2) ການຝຶກອົບຮົມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ຂອງຜ ້ຕອບໂຕ້ທໍາ
ອິດ ເຊິີ່ງເປັນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງຂອບການເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ
ແຫ່ງຊາດໃນການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ໃນຈຸດປະສົງ ທີ 
10 ຂອງຍຸດທະສາດສະບັບນີັ້. 

7.1.3 ຈັດຕັັ້ງການຝ ກຊ້ອມຕອບໂຕ້ໄພພິບັດສຸກເສີນ ລະດັບ
ຊາດ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ 

7.2 ເສີມສ້າງຂີດ
ຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່

7.2.1 ທີມງານວິຊາການຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັັ້ງນໍາພາ ຈະ
ປະຕິບັດຄ : 

ຮສສ, ຄພສ, ກະ 
ຊວງ ສາທາ 
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ບຸກຄະລາກອນພາຍໃນ
ປະເທດ ໃນການປະ
ເມີນຄວາມເສຍຫາຍ 
ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ
ຢູ່າງຮີບດ່ວນ ຫ ັງ
ໄພພິບັດ.  

1) ທົບທວນຮ ບແບບຂອງບັນດາປະເທດອາຊຽນ ແລະ ປະເທດ
ຕ່າງໆທີີ່ມີສະພາບຄາ້ຍຄ ກັນ ໃນການຈັດຕັັ້ງທີມງານປະເມີນຜົນ
ແບບຮີບດ່ວນ ແລະ / ຫ   ກົນໄກຕ່າງໆທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພ ີ່ອດໍາເນນີ
ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການແບບຮບີ
ດ່ວນ; ແລະ 

2) ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກບັຮ ບແບບທີີ່ເໝາະສົມ ສໍາລັບທີມງານ

ປະເມີນຜົນແບບຮີບດ່ວນ ໃນ ສປປ ລາວ, ລວມທັງສິີ່ງທີີ່
ຈໍາເປັນໃນການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການວາງແຜນ ເພ ີ່ອ
ເພີີ່ມຂີດຄວາມສາມາດດ້ານນີັ້, ເຊິີ່ງເປັນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງຂອບການ
ເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດແຫງ່ຊາດໃນການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມ
ສ່ຽງໄພພິບັດ ໃນຈຸດປະສົງ ທີ 10 ຂອງຍຸດທະສາດສະບັບນີັ້.  

ລະນະສຸກ, 
ກະຊວງໂຍທາທິ
ການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ
, ກະຊວງກະສິກໍາ 
ແລະ ປູ່າໄມ້, ກະ 
ຊວງທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ອ ີ່ນໆ. 

7.2.2 ພາຍໃຕ້ຂອບການເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດແຫ່ງຊາດ
ໃນການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ໃນຈຸດປະສົງ ທີ 10 ຂອງ
ຍຸດທະສາດສະບັບນີັ້, ຈະຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການເສີມສ້າງຂີດຄວາມ
ສາມາດໃຫ້ແກ່ຜ ້ຕອບໂຕ້ທໍາອິດຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບ: 

1) ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍແບບຮບີດ່ວນ ໂດຍສຸມໃສ່

ຄວາມເສຍຫາຍຂອງຕຶກອາຄານ, ຖະໜົນຫົນທາງ, ພ ັ້ນຖານ

ໂຄງລ່າງ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ເພ ີ່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ
ຂອງສາທາລະນະ ແລະ ການຟ ົ້ນຟ ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີີ່
ຈໍາເປັນ; ແລະ 

2) ການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການແບບຮີບດ່ວນ ໂດຍສຸມໃສ່
ຄວາມຕ້ອງການດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ທີີ່
ຮີບດ່ວນຂອງຊຼຸມຊົນທີີ່ຖ ກກະທົບ, ແລະ ມາດຕະການປ້ອງກັນ 
ແລະ ຕອບສະໜອງ ຕ ໍ່ຜົນກະທົບດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ສະຫວັດດີ
ການ ຂັັ້ນສອງເຊັົ່ນ: ການລະບາດຂອງພະຍາດ, ການຂາດແຄນ

ອາຫານ, ຄວາມຮຸນແຮງຕ ໍ່ແມຍ່ິງ ແລະ ເດັກຍິງ, ແລະ 
ອຸປະຕິເຫດຍ້ອນການນໍາໃຊ້ຖະໜົນຫົນທາງ ຫ   ໂຄງສ້າງທີີ່ບ ໍ່
ປອດໄພ. 
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7.3 ເພີີ່ມທະວີການ
ກຽມຄວາມພ້ອມດ້ານ
ອາຫານ ໂດຍການສ້າງ
ຄັງແຮອາຫານ ແລະ 
ເຂົັ້າສຸກເສີນ. 

ບັນດາຂະແໜງທີີ່ນໍາພາ ຈະໄດ້ຮ່ວມກັນຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ທົບຄວນ 
ນິຕິກໍາທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນຕົັ້ນ: 

1). ເຄ ີ່ອງມ ດ້ານນິຕິກໍາ ແລະ ກົນໄກການບ ລິຫານຄັງແຮເຂົັ້າ 
ແລະ ອາຫານທີີ່ມີຢ ູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ຢ ູ່ ບາງປະເທດໃນອາຊຽນ 
ແລະ ນອກອາຊຽນ; 

2). ສ້າງເຄ ີ່ອງມ ມາດຕະຖານໃນການປະຕິບັດງານ ໃນການ
ປະຕິບັດຄັງແຮອາຫານ ແລະ ເຂົັ້າສຸກເສີນ ເພ ີ່ອສະດວກໃນການ
ປະສານງານ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຄັງແຮອາຫານ ແລະ ເຂົັ້າ ທີີ່ວິກິດ
ການໄພພິບັດສຸກເສີນ; ອ ີ່ນໆ. 

ກະຊວງ ຮສສ, 
ກະຊວງການເງິນ, 
ກະຊວງກະສິກ 
ແລະ ປູ່າໄມ້, 
ກະຊວງອຸດສະຫະ
ກໍາ ແລະ ການຄ້າ
, ຂະແໜງການ
ກ່ຽວຂ້ອງອ ີ່ນໆ. 
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ຍດຸທະສາດທ ີ3: ພດັທະນາ ແລະ ສາ້ງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫແ້ກວ່ຽກງານຟ ົ້ນຟ ຫ ງັໄພພບິດັຕາ່ງໆ 

 
ຈດຸປະສງົ 8: ເພ ີ່ອຮັບປະກັນວາ່ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງຊຼຸມຊົນທີີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ຕະຫ ອດຮອດການກ ໍ່ສ້າງພ ັ້ນຖານວັດຖຼຸຄ ນໃໝ່ ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂທີີ່ເພີີ່ມຄວາມແຂງແຮງທນົທານໃນອະນາຄົດ 
ຕາມພັນທະຂອງຂອບແຜນງານເຊັນໄດ “ການກ ໍ່ສ້າງຄ ນໃໝ່ໃຫ້ດີກວ່າເກົົ່າ”. 

ຂງົເຂດຈດຸສມຸສາໍລບັ
ການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັ 

ບນັດາກດິຈະກາໍເພ ີ່ອລວມເຂົັ້າໃນແຜນການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັ ກະຊວງ/ອງົການ 
ນາໍພາ ແລະ ສະ
ໜບັສະໜ ນ  

ໄລຍະປ ີ2021-
2025 

  

8.1 ເພີີ່ມທະວີສ້າງ
ຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃນ
ການວາງແຜນຟ ົ້ນຟ 
ຫ ັງໄພພິບັດ ໂດຍ
ອີງໃສ່ການປະເມີນ
ຄວາມຕ້ອງການຫ ງັ
ໄພພິບັດ. 

ບັນດາອົງການນໍາພາ ຈະສະໜັບສະໜ ນການວາງແຜນຢູ່າງເປັນ
ລະບົບ ສໍາລັບການຟ ົ້ນຟ  ແລະ ກ ໍ່ສ້າງຄ ນໃໝ່ ໃນທົົ່ວຂະແໜ
ງການ ໂດຍ:  

1) ທົບທວນເອກະສານທີີ່ເປັນເຄ ີ່ອງມ  ສໍາລັບ ການປະເມີນຄວາມ

ຕ້ອງ ການຕ່າງໆຫ ັງໄພພິບັດ (PDNA) ທີີ່ນາໍໃຊ້ຜ່ານມາ, 

ເຄ ີ່ອງມ ດ້ານສຸຂະພາບຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ, ແລະ ການປະ
ເມີນຄວາມຕ້ອງການດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ 
ກ່ຽວກັບວິທີການທີີ່ປັບປຸງການປະສານງານ ແລະ ການແລກປູ່ຽນ
ຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານກຽ່ວກັບຄວາມຕ້ອງການປະເພດຕ່າງໆ ແລະ 
ຄວາມບອບບາງ ໃນຊຼຸມຊົນທີີ່ຖ ກກະທົບຈາກໄພພິບັດ; ແລະ  

2) ພັດທະນາວິທີການ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ກ່ຽວກບັ
ການສ້າງລະລຽບການດ້ານບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ
ຂະແໜງການ ໃນການເກັບກໍາຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ການວິເຄາະ ແລະ ການ
ກະກຽມການປະເມີນຫ ັງໄພພິບັດ (PDNA), ສິີ່ງນີັ້ ລວມທັງການ
ວິເຄາະຂ ໍ້ມ ນຂອງຜ ້ທີີ່ໄດ້ຮັບຜນົກະທົບ ທີີ່ແຍກຕາມອາຍຸ ແລະ 
ເພດ ແລະ ຄຸນລັກສະນະອ ີ່ນໆ ຖ້າເປັນໄປໄດ້, ພ້ອມທັງ ຜົນ
ກະທົບດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການ. 

ກະຊວງ ຮສສ, 
ຄພສ, ກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ 
ການລົງທຶນ, 
ກະຊວງ ຍທຂ, 
ກະສິກໍາ, ສາທາ 
ລະນະສຸກ, ສຶກ
ສາທິການ ແລະ 
ກິລາ, ຊັບພະຍາ 
ກອນທ ມະຊາດ 
ແລະ
ສິີ່ງແວດລ້ອມ, 
ກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງ 
ອ ີ່ນໆ.  

8.2 ທົບທວນກົນໄກ
ດ້ານສະຖາບັນ ໃນ
ການຟ ົ້ນຟ  ແລະ 
ກ ໍ່ສ້າງຄ ນໃໝ່ ຫ ັງ
ໄພພິບັດທີີ່ສໍາຄັນ
ລະດັບຊາດ. 

8.2.1 ບັນອົງການຈັດຕັັ້ງນໍາພາ ຈະພິຈາລະນາປະສົບການຈາກ
ໄພພິບັດທີີ່ສໍາຄັນໃນປະຈຸບັນ ແລະ ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຕ ໍ່ລັດຖະບານ 
ກ່ຽວກັບກົນໄກດ້ານສະຖາບັນທີີ່ມີປະສິດທິຜົນສ ງສຸດ ສໍາລັບການ
ປະສານງານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ ໃນການຟ ົ້ນຟ  
ແລະ ກ ໍ່ສ້າງຄ ນໃໝ່ ຫ ັງໄພພິບັດທີີ່ສໍາຄັນລະດັບຊາດ. (ຕົວຢູ່າງ: 
ເພ ີ່ອພິຈາລະນາວ່າມີຄວາມຕ້ອງການທີີ່ຈະສ້າງຕັັ້ງສະຖາບັນ ຫ   ອົງ

ຮສສ, ຄພສ,
ແຜນການ ແລະ 
ການລົງທຶນ, 
ຍທຂ, ກະສິກໍາ, 
ສາທາ ລະນະສຸກ, 
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ການຈັດຕັັ້ງ ເພ ີ່ອການຟ ົ້ນຟ ໄພພິບັດທີີ່ສໍາຄັນ, ຫ   ວ່າໂຄງສາ້ງທີີ່ມີ
ຢ ູ່ໃນປະຈຸບັນມີຄວາມຕ້ອງການຊັບພະຍາກອນຫ າຍກວາ່ເກົົ່າ 
ແລະ ການຍົກລະດັບຄວາມສາມາດໃຫ້ສ ງຂຶັ້ນກວ່າເກົົ່າ).  

ສຶກສາທິການ 
ແລະ ກິລາ  

8.3 ວາງແຜນ ແລະ 
ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກົນໄກ
ທີີ່ມີຢ ູ່ ໃນການຟ ົ້ນຟ  
ແລະ ການກ ໍ່ສ້າງຄ ນ  
ໃໝ່. 

ອີງຕາມຂ ໍ້ສະເໜີແນະຂອງການທົບທວນ (ເບິີ່ງຂ ໍ້ 8.2 ຂ້າງເທງິ), 
ວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກົນໄກໄລຍະຍາວນານ ສໍາລັບການ
ວາງແຜນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການຟ ົ້ນຟ  ແລະ ກ ໍ່ສ້າງຄ ນໃໝ່. 

ຮສສ, ຄພສ, 
ແຜນ ການ ແລະ 
ການລົງທຶນ, 
ຍທຂ, ກະສິກໍາ, 
ສາທາ ລະນະສຸກ, 
ສຶກສາທິການ 
ແລະ ກິລາ 
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ຍດຸທະສາດທ ີ4: ປບັປງຸການປະສານງານຂອງບນັດາຂະແໜງການ ໃນການຫ ຼຸດຜອ່ນຄວາມສຽ່ງ
ໄພພບິດັ, ການຕອບໂຕສ້ກຸເສນີ ແລະ ການຟ ົ້ນຟ ຫ ງັໄພພບິດັ. 

 

ຈດຸປະສງົ 9: ເພ ີ່ອກໍານົດພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງບັນດາຂະແໜງການ ໃນການຫ ຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ, ການກຽມຄວາມພ້ອມ, ການຕອບໂຕ້ກັບໄພພິບັດປະເພດຕ່າງໆ ແລະ ການຟ ົ້ນຟ  ອີງຕາມ
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ບົດບາດໜ້າທີີ່ຂອງຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

ຂງົເຂດຈດຸສມຸສາໍລບັ
ການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັ 

ບນັດາກດິຈະກາໍເພ ີ່ອລວມເຂົັ້າໃນແຜນການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັ ກະຊວງ/ອງົການ 
ນາໍພາ ແລະ ສະ
ໜບັສະໜ ນ  

ໄລຍະປ ີ2021-
2030 

 
 

9.1 ພັດທະນາຂັັ້ນ
ຕອນການປະຕິບັດ
ງານທີີ່ເປັນ
ມາດຕະຖານ ໃນການ
ປະສານງານ ແລະ ຍົກ
ລະດັບຂີດຄວາມ
ສາມາດ ໃນການວາງ
ແຜນຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມ
ສ່ຽງໄພພິບັດ ແລະ 
ການວາງແຜນການ
ຕອບໂຕ້ສຸກເສີນ ຂອງ
ຂະແໜງການຕ່າງໆ. 

ການປະສານງານ ແລະ ການສະໜັບສະໜ ນສໍາລັບການຫ ຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມສ່ຽງໄພພີບັດຂອງຂະແໜງການ: 

1) ກະຊວງ ຮສສ ແລະ ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຂັັ້ນສ ນ
ກາງ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ ເພ ີ່ອປະສານງານໃນການວາງແຜນຫ ຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ແລະ ການເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງ
ຂະແໜງການ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບພາລະບົດບາດທີີ່ໄດ້ຮັບມອບໝ
າຍຕາມກົດໝາຍການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ມາດຕາ 51 ແລະ 58 

ແລະ 59; 

2) ກະຊວງ ຮສສ ແລະ ກຜທ ຈະສະໜັບສະໜ ນການວາງ
ຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຂອງຂະແໜງການ ແລະ ການເສີມ
ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຂອບ ຂອບການເສີມສ້າງ
ຂີດຄວາມສາມາດແຫ່ງຊາດໃນການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພບິັດ 
ໃນຈຸດປະສົງ ທີ 10 ຂອງຍຸດທະສາດສະບັບນີັ້; 

3) ແຕ່ລະຂະແໜງການ ແມ່ນ ຈະມີການທົບທວນ ຫ   ພັດທະນາ
ແຜນ ການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຫ າຍຢູ່າງ ແລະ ແຜນການ
ຕອບໂຕ້ໄພພິບັດ ແລະ ແລະຂັັ້ນຕອນມາດຕະຖານການດໍາເນີນ
ງານ (SOPs) ສໍາລັບຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດໃນຂະແໜງການຂອງ
ພວກເຂົາ ທີີ່ສອດຄ່ອງກັບຍຸດທະສາດການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ
ໄພພິບັດສະບັບນີັ້; ແລະ 

4) ບັນດາກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງ ອາດຈະສ້າງຕັັ້ງຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມ
ຄອງໄພພິບັດພາຍໃນກະຊວງຂຶັ້ນເພີີ່ມເຕີມ ເພ ີ່ອສະໜັບສະໜ ນ
ການເຮັດວຽຂອງຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຂັັ້ນສ ນກາງ 

ຮສສ, ຄພສ,
ແຜນການ ແລະ 
ການລົງທຶນ  
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ແລະ ເປັນສ ນກາງໃນການປະສານງານ ໂດຍອີງຕາມກົດໝາຍ
ການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ມາດຕາ 52 

9.2 ເຫດສຸກເສີນ
ດ້ານສຸຂະພາບ - 
ປະສານງານໃນການ
ກຽມຄວາມພ້ອມ 
ແລະ ຕອບໂຕ້ພະຍາດ
ລະ 
ບາດ ແລະ ຜົນກະທົບ
ດ້ານສຸຂະພາບ ຈາກ
ໄພພິບັດຕ່າງໆ. 

. 

ຈະພັດທະນາ ຄ ່ມ ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ກົນໄກ ສໍາລັບການປະສານງານ
ລະຫວ່າງຂະແໜງ ໃນການກຽມຄວາມພ້ອມຕ ໍ່ໄພພິບັດ ແລະ 
ການຕອບໂຕ້ສຸກເສີນດ້ານສຸຂະພາບ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ 
ການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນ ສໍາລັບ: 

1) ການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ, ການຄວບຄຸມ ແລະ ການປິິ່ນປ ວ 

ພະລະບາດ ແລະ ການລະບາດຂອງພະຍາດ;  

2) ການຕອບໂຕ້ທາງການແພດສຸກເສີນ ຕ ໍ່ການບາດເຈັບ
ກະທັນຫັນ ແລະ ຜົນກະທົບຈາກໄພອັນຕະລາຍຈາກທໍາມະຊາດ 
ແລະ ໄພອັນຕະລາຍອ ີ່ນໆ; 

3) ຄວາມສາມາດ ແລະ ຂັັ້ນຕອນ ໃນການປະເມີນຄວາມ
ຕ້ອງການດ້ານສຸຂະພາບແບບຮບີດ່ວນໃນໄພພິບັດ (ຕົວຢູ່າງ: 
ການນໍາໃຊ້ເຄ ີ່ອງມ ຂອງ WHO); 

4) ການສະໜັບສະໜ ນ ດ້ານການແພດ ແລະ ດ້ານຈິດຕະສາດ-
ສັງຄົມ ໃນໄລຍະການຟ ົ້ນຟ  ສໍາລັບຜ ້ທີີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ
ໄພພິບັດ, ລວມທັງ ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ ແລະ ບົດບາດຍງິ

ຊາຍ, ການຊ່ວຍເຫ  ອດ້ານໂພຊະນາການ, ການຮັກສາພະຍາດຊໍາ

ເຮ ັ້ອຢູ່າງຕ ໍ່ເນ ີ່ອງ, ຄວາມຕ້ອງການພິເສດທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄົນ

ພິການ, ສຸຂະພາບໄວຈະເລີນພັນຂອງແມ່ຍິງ, ເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜ ້

ສ ງອາຍຸ; 

5) ການສ້າງແຜນທີີ່ GPS ຂອງສະຖານທີີ່ຕັັ້ງສິີ່ງອໍານວຍຄວາມ

ສະດວກດ້ານສຸຂະພາບ, ການສໍາຜັດກັບໄພອັນຕະລາຍຈາກທໍາມະ
ຊາດ ແລະ ຄວາມສາມາດດ້ານການຂົນສົົ່ງ ສໍາລັບການຕອບສະໜ
ອງດ້ານການແພດໃນທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ລະດັບຊາດ; 

6) ການຄຸ້ມຄອງຂ ໍ້ມ ນ, ເຮັດໃຫ້ຂ ໍ້ມ ນຂອງຂະແໜງ ສາທາລະນະ
ສຸກສາມາດເຂົັ້າເຖິງໂດຍຜ ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສຸຂະພາບໃນຂະນະທີີ່
ຮັກສາຄວາມລັບຂອງຄົນເຈັບໃນຂັັ້ນຕອນການຮັກສາສຸຂະພາບ 
ແລະ ການແລກປູ່ຽນຂ ໍ້ມ ນ; ແລະ 

ກະຊວງສາທາ 
ລະນະສຸກ,  ຮສສ 
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7) ການສຶກສາຂອງລັດກ່ຽວກບັສຸຂະພາບ ແລະ ການປ້ອງກັນ
ພະຍາດ ແລະ ການເບິີ່ງແຍງສຂຸະພາບຕົນເອງທ່າມກາງໄພພິບັດ. 

9.3 ການບ ລິຫານ
ເຂ ີ່ອນໄຟຟ້ານໍໍ້າຕົກ 
ແລະ ການເກີດ
ອຸບັດເຫດ - ປະສານ
ງານໃນການເຕ ອນໄພ
ລ່ວງໜ້າ ແລະ ການ
ຕອບໂຕສຸ້ກເສີນ. 

ຈະພັດທະນາ ຄຸ່ມ ແນະນໍາ, ກົນໄກ ແລະ ແຜນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 
ເພ ີ່ອປະສານງານລະຫວ່າງຂະແໜງການ ແລະ ພາກສ່ວນເອກະຊົນ 
ໃນການເຕ ອນໄພລ່ວງໜ້າ ແລະ ການຕອບໂຕ້ໄພພິບັດ ສໍາລັບໄພ
ນໍໍ້າຖ້ວມ ແລະ ປະເດັນຄວາມປອດໄພອ ີ່ນໆ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການ
ກ ໍ່ສ້າງ ຫ   ການດໍາເນີນງານຂອງເຂ ີ່ອນໄຟຟ້ານໍໍ້າຕົກ,ໂດຍການນໍາ

ໃຊ້ລະບຽບການທີີ່ເປັນທ່າແຮງ, ຂ ໍ້ກໍານົດໃນສັນຍາ ແລະ 
ມາດຕະຖານການດໍາເນີນງານ ເພ ີ່ອຮັບປະກັນວ່າ ຜ ້ພັດທະນາ
ໂຄງການເຂ ີ່ອນ, ບ ລິສັດກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ຜ ້ດໍາເນີນງານ ຈະ: 

1) ດໍາເນີນການວິເຄາະຄວາມສ່ຽງດ້ານສະຖານທີີ່ ແລະ ຜົນກະທົບ 
ຢູ່າງພຽງພ  ລວມທັງການປຶກສາຫາລ ຮ່ວມກບັຊຼຸມຊົນພາຍໃຕກ້ົດ
ໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປ ກປັກຮັກສາສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ກົດໝາຍ, 

ດໍາລັດ ແລະ ນະໂຍບາຍອ ີ່ນໆ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; 

2) ເປີດເຜີຍປະເດັນຄວາມປອດໄພ, ຄວາມສ່ຽງ ຫ   ໄພຂົົ່ມຂ  ່ທີີ່
ສາມາດກໍານົດໄວ້ກ່ອນ ຫ   ໃນໄລຍະການກ ໍ່ສ້າງ ຫ   ການດໍາເນີນ
ງານ, ລວມທັງຄວາມສ່ຽງຂອງເຂ ີ່ອນແຕກ, ແລະ ເຮັດວຽກຮວ່ມ
ກັບອໍານາດການປ ກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ສ ນກາງ ເພ ີ່ອຮັບປະກັນ
ຄວາມປອດໄພຂອງຊຼຸມຊົນທີີ່ມີຄວາມສ່ຽງ; 

3) ຮັກສາລະບົບການແຈ້ງເຕ ອນໄພລ່ວງໜ້າຢູ່າງມີປະສິດຕິຜົນ 

ໂດຍເຊ ີ່ອຕ ໍ່ກັບການປ ກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ກ່ຽວກັບອຸບັດຕິເຫດ, 

ເຫດການ, ຫ   ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ສະພາບອາກາດ ທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ທີີ່ກ ໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ເຂ ີ່ອນ ແລະ/ ຫ   ຊຼຸມຊົນເຂດ
ລຸ່ມເຂ ີ່ອນ, ລວມທັງຄວາມເປນັໄປໄດ້ຂອງການແຕກຂອງເຂ ີ່ອນ; 
ແລະ 

4) ໃນລະຫວ່າງການດໍາເນີນງານປ ກກະຕິ, ສະໜອງການແຈ້ງ
ເຕ ອນຢູ່າງພຽງພ ແລະທັນເວລາ ໃຫ້ແກ່ອໍານາດການປ ກຄອງ
ທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ຊຼຸມຊົນເຂດລຸ່ມເຂ ີ່ອນ ໃນການປູ່ອຍນໍໍ້າຈາກ
ເຂ ີ່ອນ. 

ກະຊວງພະລັງງານ
ແລະບ ໍ່ແຮ່, 
ກະຊວງແຜນການ 
ແລະ ການລົງທຶນ
, ກະ ຊວງຊັບ
ພະຍາ ກອນທໍາ
ມະຊາດ ແລະ ສິີ່ີ່ງ
ແວດລ້ອມ, 
ຮສສ. 

9.4 ເພີີ່ມທະວີສ້າງ
ຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້
ແກ່ການຄຸ້ມຄອງອ່າງ

ຈະທົບທວນການຄຸ້ມຄອງອ່າງຮັບນໍໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າ 
ເພ ີ່ອເປັນພ ັ້ນຖານສໍາ ລັບຂອບນະໂຍບາຍທີີ່ສະໜອງໃຫ້ແກ່: 

ກະຊວງ
ຊັບພະຍາກອນທໍາ
ມະຊາດ ແລະ 
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ຮັບນໍໍ້າ ແລະ 
ຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າ - 
ການປະສານວຽກງານ
ການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມ
ສ່ຽງໄພພິບັດລະຫວ່າງ
ຂະແໜງການຕ່າງໆ. 

1) ການດຸ່ນດ່ຽງຄວາມຕ້ອງການນໍໍ້າໃນໄລຍະສັັ້ນ, ກາງ ແລະ 

ໄລຍະຍາວ, ລວມທັງການຄາດຄະເນຕາມລະດ ການໄລຍະຍາວ
ເພ ີ່ອຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການໃນການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າ
ດ້ວຍການສະ ໜອງນໍໍ້າຊົນລະປະທານ ສໍາລັບການກະສິ ກໍາ, ຄົວ

ເຮ ອນ ແລະ ອຸດສະຫະກໍາ ໃນລະດ ແລ້ງ ແລະ ລະດ ຝ ນ, ແລະ 

ຄວາມຕ້ອງການດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ; 

2) ການຄຸ້ມຄອງພ ັ້ນທີີ່ອ່າງເກບັນໍໍ້າ ເພ ີ່ອການນໍາໃຊ້ນໍໍ້າ ທີີ່ມີປະສິດ

ຕິຜົນສ ງໃນການກະສິ ກໍາ; ແລະ 

3) ປະເດັນອ ີ່ນໆທີີ່ໄດ້ກໍານົດລະຫວ່າງການທົບທວນຄ ນ 

ສິີ່ງແວດລ້ອມ, 
ກະຊວງພະລັງງານ 
ແລະ ບ ໍ່ແຮ່, 
ກະຊວງກະສິກໍາ 
ແລະ ປູ່າໄມ້, 
ຮສສ 

9.5 ວິກິດການດ້ານ
ສິີ່ງແວດລ້ອມ ລວມມີ 
ເຫດການມົນລະພິດ, 
ອຸບັດເຫດດ້ານອຸດ
ສະຫະກໍາ ແລະ ໄຟ   
ໄໝ້ປູ່າ - ການ
ປະສານງານລະຫວ່າງ
ຂະແໜງການຕ່າງໆ 
ໃນການຫ ຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ, 
ການກຽມພ້ອມ ແລະ 
ການຕອບໂຕ້ສຸກເສີນ. 

ຈະດໍາເນີນການທົບທວນ ເພ ີ່ອກໍານົດຂົງເຂດບ ລິມະສິດເພ ີ່ອແກ້
ໄຂ ແລະ ພັດທະນາ ຄ ່ມ ແນະນໍາສໍາລັບການປະສານງານລະຫວ່າງ
ຫ າຍຂະ    ແໜງການ ກ່ຽວກບັເຫດການໄພພິບັດສະເພາະ ແລະ 
ເຫດການສຸກເສີນດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມທີີ່ສະຫ ັບສັບຊ້ອນ ທັງຢ ູ່ໃນ
ຕົວເມ ອງ ແລະ ຊົນນະບົດ ລວມທັງການພິຈາລະນາ ຄ : 

1). ກິດຈະກໍາຫ ັກ ສໍາລັບການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດດ້ານ

ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການກຽມພ້ອມລວມມີ: i) ການສ້າງແຜນທີີ່
ຄວາມສ່ຽງດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ 
ຢູ່າງເປັນລະບົບ; ii) ຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານ ແລະ ຂ ໍ້ມ ນການຕິດຕາມການ
ປູ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການປັບຕົວ ເພ ີ່ອເປັນຂ ໍ້ມ ນໃຫແ້ກ່
ການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພບິັດ; iii) ມາດຖານ ສໍາລັບການປະ
ເມີນສິີ່ງແວດລ້ອມ ກ່ອນການອະນຸມັດການພັດທະນາ ຕາມກົດໝ
າຍວ່າດວ້ຍການປ ກປ້ອງສິີ່ງແວດລ້ອມ, ເພ ີ່ອສະ  ໜັບສະໜ ນ
ການຫ ຼຸດຜ່ອຍຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ໂດຍ ຄໍານຶງເຖິງການປູ່ຽນແປງ
ດິນຟ້າອາກາດ, ແລະ ປະເມີນຜົນກະທົບຂອງພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງຂະ

ໜາດໃຫຍ່ ກ່ຽວກັບອ່າງຮບັນໍໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າ; iv) 
ການຈັດປະເພດການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງທີີ່ດິນ ເພ ີ່ອ
ປ້ອງກັນການເຊ ີ່ອມໂຊມຂອງດິນ; v) ການຈັດປະເພດເຂດອ່າງ

ຮັບນໍໍ້າປູ່າໄມ້, ອ່າງແມ່ນໍໍ້າ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງອ່າງຮັບນໍໍ້າ, ລວມ
ທັງການເພີີ່ມຂ ັ້ນຂອງສະຖານີອຸທົກກະສາດ ແລະ ການປ້ອງກັນ
ການຕັດໄມ້ທໍາລາຍປູ່າ; ແລະ vi) ການຕິດຕາມກວດກາແຜ່ນດິນ

ໄຫວລະດັບຊາດ; 

ກະຊວງອຸດສະຫະ
ກໍາ ແລະ ການຄ້າ
, ກະຊວງຊັບ
ພະຍາ ກອນທໍາ
ມະຊາດ ແລະ 
ສິີ່ງແວດລ້ອມ, 
ກະຊວງກະສິກໍາ 
ແລະ ປູ່າໄມ້, 
ຮສສ 
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2). ກິດຈະກໍາຫ ັກໃນການຕອບໂຕ້ໄພພິບັດດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ, 

ລວມມີ: (i) ການແລກປູ່ຽນຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານຄວາມສ່ຽງໄພພບິດັ 

ແລະ ລະບົບການເຕ ອນໄພລ່ວງໜ້າ; (ii) ມາດຕະຖານການດໍາ
ເນີນງານ ສໍາລັບການປະສານງານໃນການຕອບໂຕ້ໄພພິບັດດ້ານ
ສິີ່ງແວດລ້ອມ; ແລະ (iii) ການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການດ້ານ
ສິີ່ງແວດລ້ອມຫ ັງໄພພິບັດ. ແລະ 

3) ພັດທະນາແຜນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແຕ່ປີ 2026-2030. 

9.6 ການຄາດຄະເນ 
ຫ   ການເກີດສັດຕ ພ ດ
ກະສິກາໍ, ການລະບາດ
ຂອງສັດຕ ພ ດ ແລະ 
ພະຍາດສັດ ແລະ ໄພ
ແຫ້ງແລ້ງ - ການ
ປະສານງານລະຫວ່າງ
ຂະແໜງຕ່າງໆ ໃນ
ການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມ
ສ່ຽງໄພພິບັດ, ການ
ກຽມພ້ອມ ແລະ ການ
ຕອບໂຕສຸ້ກເສີນ. 

ຈະພັດທະນາ ຄ ່ມ ແນະນໍາ ສໍາລັບການປະສານງານລະຫວ່າງຂະ    
ແໜງການ ກ່ຽວກບັຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຂອງຂະແໜງກະສິກໍາ, ທີີ່
ປະກອບມີ: 

1) ການແຈ້ງເຕ ອນໄພລ່ວງໜ້າ ກ່ຽວກັບເຫດການ ແລະ ປະກົດ

ການ ດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ສະພາບອາກາດ, ລວມທັງໄພ

ແຫ້ງແລ້ງ; 

2) ການປັບຕົວດ້ານການກະສິກໍາ ຕ ໍ່ກັບການປູ່ຽນແປງດິນຟ້າ
ອາກາດ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຂອງໄພອັນຕະລາຍ ຈາກການ
ປູ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ; 

3) ການແຈ້ງເຕ ອນໄພລ່ວງໜ້າ, ການປ້ອງກັນ ແລະ ການຄວບ

ຄຸມບັນຫາສັດຕ ພ ດຕ່າງໆ, ລວມທັງ: i) ການສົົ່ງເສີມການຄວບ
ຄຸມພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ທີີ່ເໝາະສົມ ໂດຍການພັດທະນາສີຂຽວ 
ແລະ ຍ ນຍົງ ໃນການຈັດການພະຍາດພ ດ, ສັດຕ ພ ດ ແລະ ວັດສະ

ພ ດ; ii) ການເສີມສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງທາງດ້ານຫ້ອງທົດລອງໃນ

ການວິເຄາະຢາປາບສັດຕ ພ ດ ແລະ ຢາຂ້າຫຍ້າ; iii) ກໍານົດລະບົບ
ຄວບຄຸມຄຸນະພາບມາດຕະຖານສໍາລັບຢາປາບສັດຕ ພ ດ ແລະ ສານ
ເຄມີປ້ອງກັນພ ດອ ີ່ນໆ; ແລະ iv) ການສົົ່ງເສີມການຄວບຄຸມຄຸນ

ນະພາບ ແລະ ການຢັົ້ງຢ ນຈາກພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ; 

4) ການປັບປຸງສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ສຸຂະພາບສັດ ໂດຍ: i) ການ
ສໍາຫ ວດການລະບາດຂອງພະຍາດສັດເປັນປະຈໍາ ເພ ີ່ອກໍາ ນົດການ
ແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດຕ່າງໆ; ii) ການສ້າງແຜນສຸກເສີນ ແລະ 

ຊອກຫາແຫ ່ງທຶນ ສໍາລັບໄພອັນຕະລາຍດ້ານສຸຂະພາບສັດ; iii) 
ເສີມສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງດ້ານລະບົບຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ຄວາມຊ່ຽວຊານ
ດ້ານສຸຂະພາບສັດ; iv) ຍົກສ ງຂີດຄວາມສາມາດໃນການສັກຢາ

ກະຊວງກະສິກໍາ 
ແລະ ປູ່າໄມ້, ກະ 
ຊວງຊັບພະຍາ 
ກອນທໍາມະຊາດ 
ແລະ 
ສິີ່ງແວດລ້ອມ, 
ຮສສ 
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ວັກຊີນກັນພະຍາດສັດ ແລະ ການຜະລິດ ແລະ ຈໍາໜ່າຍ ຢາ
ປິິ່ນປ ວສັດ; v) ການພັດທະນາເຂດການຜະລິດເພ ີ່ອການຄ້າ ທີີ່ບ ໍ່

ປາສະຈາກພະຍາດສັດ; vi) ການກໍານົດມາດຕະຖານຄຸນນະພາບ 
ແລະ ຄວາມປອດໄພ ສໍາລັບການລ້ຽງສັດ ແລະ ຜະລິດອຸປະກອນ
ສັດຕະວະແພດ; 

5) ການຄວບຄຸມການເຄ ີ່ອນຍາ້ຍສັດ ແລະ ການກັກກັນ ໂດຍ: i) 
ການກວດກາສຸຂະພາບສັດ ແລະ ອອກໃບຢັົ້ງຢ ນສຸຂະພາບ ກ່ອນ
ທີີ່ຈະຍົກຍ້າຍສັດ ໂດຍພະນັກງານສັດຕະວະແພດທ້ອງຖິີ່ນ; ii) 
ພັດທະນາເສັັ້ນທາງການຂົນສົົ່ງສັດລ້ຽງດ້ວຍລົດບັນທຸກທີີ່ເໝາະ
ສົມ ທີີ່ມີການລະບາຍອາກາດໄດ້ດີ ແລະ ມີພ ັ້ນທີີ່ພຽງພ ; ແລະ iii) 
ການພັດທະນາ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ການກັກກັນຢ ູ່
ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຕາມຊາຍແດນ; ແລະ 

6) ສ້າງແຜນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະປີ 2026-2030. 
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ຍດຸທະສາດທ ີ 5: ຍກົລະດບັການສກຶສາ ແລະ ການຝ ກອບົຮມົ ກຽ່ວກບັການຫ ຼຸດຜອ່ນຄວາມ
ສຽ່ງໄພພບິດັ ຢ ູ່ລະດບັ ຊາດ ແລະ ທອ້ງຖິີ່ນ 

 

ຈດຸປະສງົ 10: ເພ ີ່ອເພີີ່ມທະວຂີີດຄວາມສາມາດດ້ານການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ໃຫ້ແກ່ລັດຖະກອນ 
ແລະ ຜ ້ນໍາຊຼຸມຊົນ ໃນຮ ບແບບທີີ່ຍ ນຍົງ ໂດຍນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນດ້ານການສຶກສາ ແລະ ການຝ ກອົບຮົມທີີ່ມີຢ ູ່
ພາຍໃນ ສປປ ລາວ. 

ຂງົເຂດຈດຸສມຸສາໍລບັ
ການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັ 

ບນັດາກດິຈະກາໍເພ ີ່ອລວມເຂົັ້າໃນແຜນການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັ ກະຊວງ/ອງົການ 
ນາໍພາ ແລະ ສະ
ໜບັສະໜ ນ  

ໄລຍະປ ີ2021-
2030 

 
 

10.1 ສ້າງຂອບແຜນ
ງານສໍາລັບການສ້າງ
ຄວາມສາມາດຢ ູ່
ລະດັບຊາດ ກ່ຽວກັບ
ການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມ
ສ່ຽງໄພພິບັດ 

10.1.1 ພັດທະນາຂອບວຽກສໍາລັບການເສີມສ້າງຂີດຄວາມ
ສາມາດແຫ່ງຊາດໃນການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ, ໂດຍ
ສອດຄ່ອງກັບພ ັ້ນທີີ່ຈຸດສຸມ ສໍາລັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ທີີ່ກໍານົດ
ໃນ ຈຸດປະສົງທີ 10 ຂອງຍຸດທະສາດການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ
ໄພພິບັດ, ຈຸດປະສົງອ ີ່ນໆຂອງຍຸດທະສາດ, ແລະ ອົງປະກອບອ ີ່ນໆ 
ທີີ່ໄດ້ກໍານົດໃນໄລຍະການປຶກສາຫາລ ເພ ີ່ອການພັດທະນາຂອບ
ດັົ່ງກ່າວ, ລວມທັງ: 

1) ສະໜັບສະໜ ນຫ ັກສ ດການສຶກສາຊັັ້ນສ ງ ແລະ ອາຊີວະ ແລະ 
ຄວາມສາມາດໃນການສິດສອນກ່ຽວກັບການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ
ໄພພິບັດ / ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ; 

2) ເຊ ີ່ອມສານການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ / ການຄຸ້ມຄອງ
ຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ເຂົັ້າໃນການສຶກສາຢ ູ່ໂຮງຮຽນ ແລະ ການຝຶກ
ອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານ; ແລະ 

3) ຈັດຕັັ້ງການເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດສະເພາະ ໃຫ້ແກ່
ພະນັກງານລັດ ຈາກລະດັບສ ນກາງເຖິງຂັັ້ນບາ້ນ, ຄະນະ

ກໍາມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ (ຂັັ້ນສ ນກາງ, ແຂວງ, ເມ ອງ ແລະ 

ບ້ານ), ແລະ ຜ ້ນໍາຊຼຸມຊົນທ້ອງຖິີ່ນ. 

ຮສສ, ຄພສ ແລະ 
ກະຊວງສຶກສາທີ
ການແລະກິລາ 

10.1.2 ກໍານົດງົບປະມານຂອງລັດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນການ
ຮ່ວມມ ສາກົນແລະ ກໍານົດບ ລິມະສິດ ສໍາລັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ຂອບການເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການ
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ຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ໃນໄລຍະທີ 1 ໃນປີ 2021-
2025, ແລະ ໄລຍະທີ 2 ໃນປີ 2026-2030. 

10.2 ສະໜັບສະໜ ນ
ຂະແໜງການສຶກສາ
ຊັັ້ນສ ງ ແລະ ອາຊີວະ
ສຶກສາ ເພ ີ່ອສະໜອງ
ການສຶກສາດ້ານການ
ຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ
ໄພພິບັດ ແລະ ການ
ຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດແຫ່ງ
ຊາດ ທີີ່ໄດ້ຮັບການ
ຮັບຮອງ 

ພາຍໃຕ້ຂອບວຽກສໍາລັບການເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດແຫງ່
ຊາດໃນການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສຽ່ງໄພພິບັດ, ບັນດາອົງການນໍາພາ 
ຈະສ້າງແຜນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ເພ ີ່ອຂະຫຍາຍແຜນງານການສຶກ
ສາກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງໄພພບິັດ ແລະ ການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ
ໄພພິບັດໃນ ເຂົັ້າໃນຫ ັກສ ດການສຶກສາ ລະບົບອາຊີວະ, ແລະ ມີ
ການກໍານົດຄ ່ຮ່ວມງານທີີ່ເປັນທ່າແຮງ ແລະ ແຫ ່ງງົບປະມານ 
ສໍາລັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ, ລວມທັງ  

1) ຮ່ວມກັບມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເພ ີ່ອສະໜັບສະໜ ນ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຫ ັກສ ດປະລິນຍາຕີສາຂາການຄຸ້ມຄອງ
ໄພພິບັດ, ລວມທັງການປະເມີນຄວາມສ່ຽງດາ້ນວິຊາການ ແລະ 
ອົງປະກອບຕ່າງໆ ໃນການວິເຄາະບົດບາດຍິງ - ຊາຍ, ການກໍານົດ 
ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງກຸ່ມທີີ່ມີຄວາມສຽ່ງ;  

2) ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບກົມອາຊວີະສຶກສາເພ ີ່ອສະໜັບສະໜ ນ
ການລວມເອົາ ການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດເຂົັ້າໃນຫ ັກສ ດ, 
ລວມທັງສ່ວນປະກອບໃນການວິເຄາະບົດບາດຍິງ - ຊາຍ, ການ
ກໍານົດ ແລະ ຕອບສະ  ໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງກຸ່ມທີີ່ມີຄວາມ
ສ່ຽງ; 

3) ສະໜັບສະໜ ນການຮຽນພາສາອັງກິດຂອງຄ ອາຈານສອນວິຊາ
ຊີບ ໃນມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ນັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລ ເພ ີ່ອ
ຊ່ວຍໃຫ້ນັກສຶກສາທີີ່ສາມາດໄປຮຽນຕ ໍ່ ໃນລະດັບເໜ ອມະຫາ ຢ ູ່
ສະຖາບັນຊັັ້ນນໍາຕ່າງໆຢ ູ່ຕ່າງປະເທດ ໃນສາຂາການຄຸ້ມຄອງ
ຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ, ການປູ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຂົງເຂດ

ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສິີ່ງແວດລ້ອມ; 

4) ຮັບປະກັນຄວາມສົມດຸນລະຫວ່າງຍິງ - ຊາຍ ທີີ່ມີໂອກາດໃນ
ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການສຶກສາໃນສາຂາການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມ
ສ່ຽງໄພພິບັດ, ລວມທັງການສະໜັບສະໜ ນການມີສ່ວນຮ່ວມ
ຂອງແມ່ຍິງຊົນເຜົົ່າຈາກເຂດທີີ່ມີຄວາມສ່ຽງສ ງໃນຊຼຸມຊົນຂອງ
ພວກເຂົາເພ ີ່ອສ້າງຄວາມຕ້ານທານ;  

ກະຊວງສຶກສາທິ
ການ ແລະ ກິລາ, 
ມະຫາວິທະຍາໄລ
ແຫ່ງຊາດ, ຮສສ 
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5) ສ້າງແຜນການໄລຍະທີ 2 ເພ ີ່ອຂະຫຍາຍການສິດສອນຫ ັກສ ດ
ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພບິັດ (ສໍາລັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃນ
ໄລຍະປີ 2026-2030); ແລະ 

6) ສ້າງແຜນການ ແລະ ກໍານົດຊັບພະຍາກອນສໍາລັບການລວມ
ເອົາຄວາມຮບັຮ ້ກ່ຽວກັບການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດເຂົັ້າໃນ
ຫ ັກສ ດຊັັ້ນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ (ສໍາລັບການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດໃນປີ 2026-2030). 

10.3 ສ້າງຂີດຄວາມ
ສາມາດ ແລະ ໃຫ້
ຄວາມຮ ້ແກ່ທ້ອງຖິີ່ນ 
ແລະ ຊຼຸມຊົນ ດ້ານ
ການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມ
ສ່ຽງໄພພິບັດ ຢູ່າງຕ ໍ່    
ເໜ ີ່ອງ 

ພາຍໃນຂອບການເສີມສາ້ງຂີດຄວາມສາມາດແຫ່ງຊາດໃນການ
ຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ, ຂະແໜງການນໍາພາ ຈະກໍານົດ

ຄວາມຕ້ອງການຂອງຫ ັກສ ດ, ງົບປະມານຂອງລັດ ແລະ 
ຊັບພະຍາກອນການຮ່ວມມ ສາກົນ ເພ ີ່ອ: 

1) ສ້າງຫ ັກສ ດການຝຶກອົບຮົມລັດຖະກອນກ່ຽວກັບການ
ຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ສໍາລັບພະນັກງານຈາກລະດັບຊາດ 
ແລະ ຂັັ້ນທ້ອງຖິີ່ນ; 

2) ເລີີ່ມຕົັ້ນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຫ ັກສ ດການຝຶກອົບຮົມຂັັ້ນພ ັ້ນຖານ 
ໃນການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ສໍາລັບທຸກຂະແໜງ 
ການ; 

3) ພັດທະນາການຝຶກອົບຮົມເພ ີ່ອເປັນຄ ຝຶກໃນການຫ ຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ແລະ ເອກະສານວິຊາການຄຸ້ມຄອງໄພພິບດັ 
ທີີ່ເປັນພາສາລາວ, ສໍາ ລັບການນໍາໃຊ້ພາຍໃນລັດຖະກອນ ໃນ
ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ຕັັ້ງແຕ່ສ ນກາງຈົນຮອດ
ທ້ອງຖິີ່ນ; ແລະ 

4) ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໄລຍະທີ 1 ຂອງໂຄງການຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມ
ຄອງຄວາມສຽ່ງໄພພິບັດໃຫ້ແກ່ຄ ຝຶກຂັັ້ນສ ນກາງ ແລະ ຢ ູ່ບັນດາ
ແຂວງ ແລະ / ຫ   ເມ ອງທີີ່ເປັນບຸລິມະສິດ. 

ຮສສ  ແລະ 
ກະຊວງສຶກສາທີ
ການແລະກິລາ, 
ມະຫາວິທະຍາໄລ
ແຫ່ງຊາດ 

10.4 ສ້າງຂີດຄວາມ
ສາມາດໃຫ້ແກ່ຄະນະ
ກໍາມະການຄຸ້ມຄອງ
ໄພພິບັດ  

ພາຍໃນຂອບການເສີມສາ້ງຂີດຄວາມສາມາດແຫ່ງຊາດໃນການ
ຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ, ພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ການເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງ
ໄພພິບັດຢ ູ່ຂັັ້ນສ ນກາງ, ແຂວງ, ເມ ອງ ແລະ ຂັັ້ນບ້ານ. ສິີ່ງນີັ້ຈະແນ່
ໃສ່ການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການຝຶກ
ອົບຮົມເພ ີ່ອເປັນຄ ຝຶກ ທີີ່ຖ ກພັດທະນາພາຍໃນລັດຖະກອນ ພາຍ
ໃຕ້ ຈຸດປະສົມທີ 10 ຂອງຍຸດທະສາດນີັ້ (ເບິີ່ງຂ ໍ້ 10.3 ຂາ້ງເທິງ). 

ຮສສ  ແລະ 
ກະຊວງສຶກສາທີ
ການແລະກິລາ  
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10.5 ສ້າງຄວາມຮ ້
ຄວາມສາມາດ ໃຫ້
ແກ່ຜ ້ນໍາທ້ອງຖິີ່ນ 
ແລະ ຜ ້ນໍາຊຼຸມຊົນ ໃນ
ການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມ
ສ່ຽງໄພພິບັດ ຢູ່າງຕໍໍ່າເ
ໜ ີ່ອງ 

ພາຍໃຕ້ຂອບການເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດແຫ່ງຊາດໃນການ
ຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ, ກະຊວງ ຮສສ ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມ
ກັບບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງລະດັບຊາດ ແລະ ໂຄງການຮ່ວມມ 
ສາກົນໃນລະດັບຊຼຸມຊົນ ເພ ີ່ອ: 

1) ກໍານົດຊັບພະຍາກອນ ແລະ ມາດຕະຖານ ແລະ ວິທີການທີີ່ເໝ
າະສົມທີີ່ສຸດ ສໍາລັບການຝຶກອົບຮົມຜ ້ນໍາຊຼຸມຊົນໃນການຫ ຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ, ພິຈາລະນາເຖິງຄວາມ
ສໍາຄັນຂອງການເພີີ່ມທະວີການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງໃນການ
ຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ໃນພາລະບົດບາດການຕັດສິນໃຈ, 
ແລະ ຄວາມຕ້ອງການທີີ່ຈະສ້າງຄວາມຕ້ານທານໃນຊຼຸມຊົນທີີ່ມີ
ຄວາມສ່ຽງສ ງທີີ່ສຸດ; ແລະ 

2) ພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນການໄລຍະທີ 1 ໃນການ
ຝຶກອົບຮົມຜ ້ ນໍາຊຼຸມຊົນ (ແມ່ຍິງ, ຜ ້ຊາຍ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ) ໃນ
ຊຼຸມຊົນທີີ່ເປັນບຸລິມະສິດ 

 ຮສສ, ອົງການ
ປ ກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ,  
ຄະນະກໍາມະການ
ຂັັ້ນບ້ານ, ອົງການ
ກາແດງລາວ ແລະ 
ຄ ່ຮ່ວມງານລະດັບ
ຊຼຸມຊົນອ ີ່ນໆ 

 

  



74 

 

ຍດຸທະສາດທ ີ6: ສົົ່ງເສມີການມສີວ່ນຮວ່ມ ແລະ ການລວມເອາົຜ ມ້ສີວ່ນກຽ່ວຂອ້ງທງັໝດົ 

 

ຈດຸປະສງົ 11: ເພ ີ່ອພັດທະນາກົນໄກໃໝ່ ສໍາລັບ ການຮວມເອົາບັນດາຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມທີີ່ບ ໍ່ສັງກັດລັດ ໃນການ
ຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ, ເພ ີ່ອສະໜັບສະໜ ນວິທີການແບບລວມເອົາທຸກພາກສ່ວນທົົ່ວສັງຄົມ ທີີ່ສອດຄ່ອງ
ກັບຂອບແຜນງານເຊັນໄດ, ລວມທັງ ພາກເອກະຊົນ ໂດຍສະເພາະ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຈຸລະພາກ, ວິສາຫະກິດຂະ
ໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ບັນດາອົງການຈັດຕັັ້ງທີີ່ສະໜັບສະໜ ນຄວາມເຂັັ້ມແຂງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງ
ແມ່ຍິງ ແລະ ພາກສ່ວນທີີ່ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງກຸ່ມຄົນທີີ່ມີຄວາມສ່ຽງ/ບອບບາງ ຕ ໍ່
ໄພພິບັດ. 

ຂງົເຂດຈດຸສມຸສາໍລບັ
ການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັ 

ບນັດາກດິຈະກາໍເພ ີ່ອລວມເຂົັ້າໃນແຜນການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັ ກະຊວງ/ອງົການ 
ນາໍພາ ແລະ ສະ
ໜບັສະໜ ນ  

ໄລຍະປ ີ2021-
2030 

  

11.1 ສ້າງກຸ່ມທີີ່
ປຶກສາກ່ຽວກັບຄວາມ
ເຂັັ້ມແຂງຂອງພາກ
ເອກະຊົນ ເພ ີ່ອສ້າງ
ຄວາມສາມາດໃນ
ການຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດ 
ຕ ໍ່ກັບຄວາມສຽ່ງຈາກ
ສະພາບອາກາດ ແລະ 
ໄພພິບັດ, ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນ ວິສາຫະ
ກິດຂະໜາດນ້ອຍ 
ແລະ ກາງ ໃນຂະ     
ແໜງກະສິກໍາ ແລະ 
ທ່ອງທ່ຽວ ລວມທັງ 
ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ 
ແມ່ຍິງທີີ່ເປັນຜ ່ນໍາພາ. 

11.1.1 ດໍາເນນີການທາບທາມຄໍາຄິດເຫັນຈາກພາກເອກະຊົນ 
ເພ ີ່ອສ້າງຂ ໍ້ກໍານົດພາລະບົດບາດ ແລະ ກຸ່ມທີີ່ປຶກສາດ້ານການສ້າງ
ຄວາມທົນທານໃນຂະແໜງຂອງເອກະຊົນ ທີີ່ມີສະມາຊິກປະມານ 
10 ຄົນ.  

ຈຸດປະສົງໂດຍລວມຂອງກຸ່ມນີັ້ ຈະເຮັດໜ້າທີີ່ເປັນກຸ່ມໃຫ້ຄໍາ
ປຶກສາ ແລະ ກຸ່ມປະຕິບັດງານຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ພາກລັດ ແລະ 
ເອກະຊົນ, ໃຫ້ຄໍາປຶກສາແກ່ ກະຊວງແຮງງານແລະສະຫວັດດີການ
ສັງຄົມ ໃນການສ້າງຈິດສໍານຶກກ່ຽວກັບການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ
ໄພພິບັດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ໃນຂະແໜງເອກະຊົນ, ຊຶີ່ງ
ປະກອບດ້ວຍ: 

1) ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການສ ບຕ ໍ່ທຸລະກິດທີີ່ປະເຊີນໄພ

ອັນຕະລາຍຈາກໄພພິບັດ, ໂດຍສະເພາະສໍາລັບວິສາຫະກິດຈລຸະ

ພາກ, ວິສະຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ;  

2) ການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ແລະ ປ້ອງກັນການສ້າງ

ຄວາມສ່ຽງ ໃໝ່ຈາກການກ ໍ່ສ້າງທຸລະກິດ ຫ   ການກິດຈະກໍາອ ີ່ນໆ; 
ແລະ 

3) ຈັດຕັັ້ງການສະໜັບສະໜ ນລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບທ້ອງຖິີ່ນ
ຈາກພາກເອກະຊົນເພ ີ່ອປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນວຽກງານການ
ຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ແລະ ການຕອບໂຕ້ໄພພິບັດ ດ້ານ

ຮສສ, ຄພສ, ກຊ 
ອຸດສະຫະກໍາແລະ
ການຄ້າ, ສະພາ
ອຸດສະຫະກໍາແລະ
ການຄ້າ. 
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ຄວາມຊຽ່ວຊານ, ຊບັພະຍາກອນ ຫ   ງົບປະມານ ຕາມກົດໝາຍ
ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ມາດຕາ 46. 

11.1.2 ກຸ່ມໃຫ້ຄາໍປຶກສາກ່ຽວກັບການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້
ພາກເອກະຊົນ ຈະທົບທວນການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ
ກ່ຽວກັບການເສີມສາ້ງຄວາມສາມາດແກ່ທຸລະກິດຈຸລະພາກຂະໜ
າດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ຈາກໂຄງການທີີ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃນ
ປະຈຸບັນ ແລະ ກ່ອນໜ້ານີັ້ ເພ ີ່ອ: 

1) ປັບໃຊ້ ແລະ ແປເອກະສານການຝຶກອົບຮົມທີີ່ມີຢ ູ່ໃນພາກພ ັ້ນ
ອາຊຽນ ແລະ ຮ່ວມກັບອົງການຈັດຕັັ້ງພາກເອກະຊົນ ພັດທະນາ
ຂອບສໍາລັບການສະໜອງການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການສະໜັບສະ
ໜ ນໃຫ້ແກ່ ທຸລະກິດຈຸລະພາກ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ 
ກ່ຽວກັບການຈັດການເພ ີ່ອສ ບຕ ໍ່ທຸລະກິດ ລວມທັງຄວາມ
ຕ້ານທານຕ ໍ່ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດ; ແລະ 

2) ໂດຍການຮ່ວມມ ກັບບັນດາອົງການຈັດຕັັ້ງພາກເອກະຊົນ ສະ
ໜອງການເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດທີີ່ລວມເອົາບົດບາດຍິງ - 
ຊາຍ ສໍາລັບທຸລະກິດຈຸລະພາກ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ 
ເພ ີ່ອຫ ຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕ ໍ່ທຸລະກິດ ແລະ ຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ ທີີ່
ເກີດຈາກໄພພິບັດ ແລະ ການປູ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ລວມທັງ

ໂອກາດເປ ົ້າໝາຍ ສໍາລັບທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວຊົນນະບົດ, ທຸລະ
ກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງທີີ່ນໍາພາໂດຍເພດຍິງ. 

 ຮສສ, ກຊ ອຸດ
ສະຫະກໍາແລະ
ການຄ້າ, ສະພາ
ອຸດສະຫະກໍາແລະ
ການຄ້າ. 
 

11.2 ສ້າງ ແລະ 
ພັດທະນາກຸ່ມທີີ່ປຶກສາ
ກ່ຽວກັບຄວາມ
ເຂັັ້ມແຂງຂອງແມ່ຍິງ 
ແລະ ປະຊາກອນທີີ່ມີ
ຄວາມຄວາມສ່ຽງ/
ບອບບາງ. 

ບັນດາອົງການທີີ່ເປັນຜ ່ນໍາພາ ຈະດໍາເນີນການທາບທາມຄາໍຄດິ
ເຫັນ ເພ ີ່ອສ້າງຂ ໍ້ກໍານົດພາລະບດົບາດ ແລະ ແຕ່ງຕັັ້ງສະມາຊິກກຸ່ມ
ໃຫ້ຄໍາປຶກສາປະຈໍາການ 10 ທ່ານ ກ່ຽວກັບຄວາມເຂັັ້ມແຂງຂອງ

ແມ່ຍິງ ແລະ ປະຊາຊົນທີີ່ມີຄວາມບອບບາງ. ສິີ່ງນີັ້ ຈະປະກອບ

ດ້ວຍ ລັດຖະບານ, ຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາສາກົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງ
ທີີ່ບ ໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ ທີີ່ເຮັດວຽກ ຢ ູ່ໃນ ສປປ ລາວ ເພ ີ່ອສ້າງຄວາມ
ເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ຄວາມທົນທານ ຕ ໍ່ໄພພິບັດແກ່ ແມ່ຍິງ ແລະ ກຸ່ມ
ທີີ່ມີຄວາມບອບບາງ ຊຶີ່ງລວມມີທັງ ຄົນພິການ, ເດັກນ້ອຍ, ຜ ້
ອາຍຸສ ງ ແລະ ຊຼຸມຊົນໃນຊົນນະບົດທີີ່ຢ ູ່ຫ່າງໄກສອກຫ ີກ. 

ຈຸດປະສົງລວມຂອງກຸ່ມທີີ່ປຶກສາ ຈະເຮັດໜ້າທີີ່ໃຫ້ຄໍາປຶກສາຮ່ວມ
ລະຫວ່າງ ພາກລັດ ແລະ ຊຼຸມຊົນ ແລະ ກຸ່ມປະຕິບັດງານ ເພ ີ່ອສ້າງ
ຄວາມຊໍານານງານແຫງ່ຊາດ ໃນການເພີີ່ມຄວາມທົນທານຕ ໍ່
ໄພພິບັດ ແລະ ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແກ່ ກະຊວງແຮງງານແລະສະຫວັດດີ
ການສັງຄົມ ກ່ຽວກັບ:  

ຮສສ, ສ ນກາງ
ສະຫະພັນແມ່ຍິງ
ລາວ, ຄະນະ
ກໍາມາທິການເພ ີ່ອ
ຄວາມກ້າວໜ້າ 
ຂອງແມ່ຍິງ ແລະ
ເດກັນ້ອຍ, ຄະນະ
ກໍາມະການປ ກ
ປ້ອງ ແລະ 
ຊ່ວຍເຫ  ອເດັກ, 
ຄະນະກໍາມະການ
ເພ ີ່ອຄົນພິການ 
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1) ມາດຕະຖານສາກົນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ການຄົັ້ນຄວ້າ ເພ ີ່ອສະ
ໜັບສະ ໜ ນຄວາມຕ້ານທານຕ ໍ່ໄພພິບັດ ຂອງແມ່ຍິງ ແລະ 
ປະຊາກອນທີີ່ມີຄວາມບອບບາງ;  

2) ວິທີການທີີ່ມີປະສິດທິພາບ ສໍາລັບການລວມເອົາ ແລະ ການ
ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມຍ່ິງ ແລະ ກຸ່ມທີີ່ມີຄວາມບອບບາງ 
ໃນບົດບາດການຕັດສິນໃຈ ໃນການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ 
ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ; ແລະ  

3) ຄວາມຕ້ອງການທີີ່ເປັນບຸລມິະສິດຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ກຸ່ມທີີ່ມີ
ຄວາມບອບບາງ ທີີ່ພບົເຫັນໃນເວລາເຮັດວຽກ ຢ ູ່ໃນຊຼຸມຊົນ. 
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ຍດຸທະສາດທ ີ7. ສະໜອງງບົປະມານ ແລະ ການເງນິກຽ່ວກບັຄວາມສຽ່ງໄພພບິດັ 

 
ຈດຸປະສງົ 12: ເພ ີ່ອຮບັປະກັນໃຫ້ມີງົບປະມານແຫ່ງລັດທີີ່ພຽງພ  ສໍາລັບການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ແລະ 
ວຽກງານຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ຢ ູ່ພາຍໃນກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ບັນດາກະຊວງທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ຢູ່າງເປັນປ ກກະຕິ, ເພ ີ່ອໃຫ້ມີຄວາມພ້ອມດ້ານງົບປະມານ ນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການຕອບໂຕ້ສຸກເສີນ ຈາກ
ຂັັ້ນສ ນກາງລົງຮອດທ້ອງຖິີ່ນ, ແລະ ເພ ີ່ອເພີີ່ມທະວີການເຂົັ້າເຖີງການຊ່ວຍເຫ  ອຂອງສາກົນ ໃນການຫ ຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ, ການສະໜອງດ້ານການເງິນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ແລະ ການປະກັນໄພ ເພ ີ່ອສະໜັບສະໜ ນ
ການຟ ົ້ນຟ  ແລະ ກ ໍ່ສ້າງຄ ນໃໝ່ຫ ັງໄພພິບັດ. 

ຂງົເຂດຈດຸສມຸສາໍລບັ
ການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັ 

ບນັດາກດິຈະກາໍເພ ີ່ອລວມເຂົັ້າໃນແຜນການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັ ກະຊວງ/ອງົການ 
ນາໍພາ ແລະ ສະ
ໜບັສະໜ ນ  

ໄລຍະປ ີ2021-
2030 

  

12.1 ການຈັດສັນ
ງົບປະມານຂອງລັດ 
ສໍາລັບການຫ ຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ 
ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ
ໄພພິບັດ ແລະ 
ທ່າແຮງດ້ານແຫ ງ່ທຶນ
ຂອງສາກົນ. 

12.1.1 ຈະທົບທວນຄ ນການຈັດສັນງົບປະມານຂອງລັດ ສ າລັບ 
ການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພບິັດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ 
ເພ ີ່ອສະໜັບ ສະໜ ນຄວາມຕ້ອງການຢູ່າງຕ ໍ່ເໜ ີ່ອງ ໃນການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ແຜນ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດແຫງ່ຊາດ
ຮອດປີ 2030, ແລະ ໃຫ້ມີງົບປະມານທີີ່ກຽມພ້ອມ ສໍາ ລັບການ
ຕອບໂຕ້ຢູ່າງຮີບດ່ວນຈາກສ ນກາງເຖິງ ລະດັບທ້ອງຖິີ່ນ ອີງຕາມ
ດໍາລັດສະບັບທີີ່ສ້າງຂຶັ້ນໃໝ່ ກ່ຽວກັບກອງທຶນຄຸ້ມຄອງໄພພິບດັ ທີີ່
ກໍານົດໂດຍກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ (ເບິີ່ງ
ຈຸດປະສົງ 1). ການທົບທວນດັົ່ງກ່າວອາດຈະພິຈາລະນາການ
ປະກອບ ສ່ວນເຂົັ້າໃນກອງທຶນຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຂອງລັດໃນລະດັບ
ສ ນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມ ອງໂດຍອີງໃສ່ເປີເຊັນຂອງການໃຊຈ້່າຍ
ງົບປະມານປະຈໍາປີສໍາລັບການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ແລະ 
ການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ໃນແຕ່ລະລະດັບ. 

ຮສສ, ຄພສ,
ກະຊວງແຜນການ 
ແລະ ການລົງທຶນ
, ກຊ ການເງິນ  

12.1.2 ກໍານົດຊັບພະຍາກອນໃນການຮ່ວມມ ກັບສາກົນ ເພ ີ່ອສະ
ໜັບສະໜ ນຄວາມຕ້ອງການຢູ່າງຕ ໍ່ເນ ີ່ອງໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ, ແຜນດໍາເນີນງານການ

ຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ, ຍຸດທະສາດ ແລະ 

ແຜນການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຂັັ້ນແຂວງ,  ແລະ 
ແຜນການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຂັັ້ນເມ ອງ ແລະ ບ້ານ 
ຮອດປີ 2030. 
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12.2 ການປະກັນໄພ 
ແລະ ການສະໜອງ
ດ້ານການເງິນສໍາລັບ
ຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ຕ ໍ່
ຊັບສິນຂອງລັດ, 
ເອກະຊົນ ແລະ ວິ
ສາຫະກິດ. 

12.2.1 ບັນດາອົງການຈັດຕັັ້ງນ າພາ ຈະທົບທວນ ແລະ ລາຍງານ
ກ່ຽວກັບກົນໄກປັດຈຸບັນ ແລະ ທາງເລ ອກສໍາລັບການປັບປຸງການ
ປະກັນໄພ ແລະ ການສະໜອງດ້ານການເງິນກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງ
ໄພພິບັດ ເພ ີ່ອຫ ຼຸດຜ່ອນພາລະໃນການແກ້ໄຂໄພພິບັດ ທີີ່ມີຕ ໍ່ ລາຍ
ຮັບຂອງລັດ, ວິສາຫະກິດ ແລະ ບຸກຄົນ, ລວມທັງການຜະລິດ

ກະສິກໍາ, ແລະ ສະໜັບສະໜ ນການຟ ົ້ນຟ  ແລະ ການກ ໍ່ສ້າງຄ ນໃ
ໝ່. ການທົບທວນ ອາຈະພິຈາລະນາກ່ຽວກັບ: 

1) ຜົນຂອງການທົດລອງຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ການປະກັນໄພຂອງລັດ
ໃນ ສປປ ລາວ ຂອງການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ຄວາມ ສ່ຽງ
ໄພພິບັດໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (SEADRIF); 

2) ທາງເລ ອກອ ີ່ນໆ ສໍາລັບການປະກັນໄພຈາກພາກລັດ ແລະ 

ເອກະຊົນ ກ່ຽວກັບ ພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງລັດ, ເສັັ້ນທາງ ແລະ 

ຂົວ, ຊົນລະປະທານ, ອາຄານ ແລະອ ີ່ນໆ ຕ ໍ່ຄວາມສ່ຽງຈາກດນິຟ້າ

ອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດ; ແລະ  

3) ວິທີການເພ ີ່ອພັດທະນາ ຫ   ສະໜັບສະໜ ນການສະໜອງການ
ປະກັນໄພ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທາງການເງິນ ເພ ີ່ອການຟ ົ້ນຟ ທີີ່ມີ 
ໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນ ແລະ ວິສາຫະກິດ, ຊຶີ່ງລວມເອົາຊາວກະສິກອນ, 

ທຸລະກິດຄົວເຮ ອນ ແລະ ທຸລະກິດຈຸລະພາກ, ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ 
ຂະໜາດກາງ ອ ີ່ນໆ. 

ກຊ ຮສສ, ຄພສ, 
ກຊ ການເງິນ, 
ກະຊວງແຜນການ 
ແລະ ການລົງທຶນ 

12.2.2 ອົງການນໍາພາ ຈະສ້າງແຜນການ ແລະ ລະດົມ
ຊັບພະຍາກອນ ເພ ີ່ອສະໜອງທຶນສໍາລັບຄວາມສຽ່ງໄພພິບັດ, ເຊິີ່ງ

ປະກອບມີການປະກັນໄພ, ການສະໜອງທຶນໂດຍອີງໃສ່ການຄາດ

ຄະເນ, ທຶນໃນການຝ ົ້ນຟ  ແລະ ກ ໍ່ສ້າງຄ ນໃໝ່, ແລະ ເຄ ີ່ອງມ ດ້ານ

ການເງິນທີີ່ມີນະວັດຕະກໍາອ ີ່ນໆ, ສໍາລັບຊັບສິນຂອງລັດ ແລະ 

ເອກະຊົນ, ແລະ ວິສາຫະກິດ, ລວມທັງການນໍາໃຊ້ ແລະ ການປັບ
ຕົວເຂົັ້າກບັສະຖາບັນ ແລະ ແຜນງານການເງິນທີີ່ມີຢ ູ່. 
 

12.3 ສ້າງຄວາມ
ເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ກອງ
ທຶນຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ 
ທັງຢ ູ່ຂັັ້ນສ ນກາງ ແລະ 
ທ້ອງຖິີ່ນ ເພ ີ່ອນໍາໃຊ້

12.3.1 ສ້າງບົດແນະນໍາ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກອງທຶນ
ຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ຢ ູ່ ຂັັ້ນສ ນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມ ອງ ທີີ່ສອດຄ່ອງ
ກັບ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຄຸມ້ຄອງໄພພິບັດ (ມາດຕາ 45-47).  

ກຊ ຮສສ. ຄພສ 

12.3.2 ກະຊວງ ຮສສ ແລະ ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ
ຂັັ້ນສ ນກາງ ລົງຊຼຸກຍ ້ ໃນການສ້າງຕັັ້ງກອງທຶນຄຸ້ມຄອງໄພພິບດັ ຢ ູ່ 
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ເຂົັ້າໃນການຄວບຄຸມ
ໄພພິບັດ 

ຂັັ້ນທ້ອງຖິີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດ ໃນດໍາລັດວ່າດ້ວຍກອງທຶນຄຸມ້
ຄອງໄພພິບັດ. 
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