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ບດອອກຂ
າ່ ວ
ົ
ບໍລສ
ິ ັດ MMG ລາ້ ນຊາ້ ງ ມີເນໂຣນສ ໌ ລິມເິ ຕັ ດ ເຜີຍແຜກ
່ ຽ່ ວກ ັບ ຄວາມອ ັນຕະ
ລາຍຂອງລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ
03 ມ ັງກອນ 2018
ໃນວ ັນທີ 21 ທັນວາ 2017, ພະນ ັກງານ ແລະ ຜູຮ
້ ັບເໝົ າຂອງ ບໍລິສ ັດ MMG ລາ້ ນຊາ້ ງ ມີເນໂຣນສ ໌ ລິມເິ ຕັ ດ (LXML) ປະ

ມານ 50 ຄ ົນ ໄດຮ
້ ວ
່ ມແຮງຮວ
່ ມໃຈກ ັນ ເຂົາ້ ຮວ
່ ມງານວ ັນເຜີຍແຜ່ ກຽ່ ວກ ັບ ລະເບີດທີ່ ບໍ່ ທັນແຕກ (unexploded ordinance ຫຼື
UXO). ຈຸດປະສ ົງຂອງງານແມນເພື່
ອ ເຜີຍແຜຄ
່
່ ວາມຮູກ
້ ຽ່ ວກ ັບ ຄວາມອ ັນຕະລາຍຂອງ UXO ແລະ ເພື່ ອສະແດງໃຫເ້ ຫັ ນວາ່
ທີມງານ ກວດເກັບກູ້ UXO ທີ່ ພຽບພອ
້ ມໄປດວ
້ ຍຄຸນວຸທິ ແລະ ທັກສະທີ່ ສູງ ໄດ ້ ປະກອບສວ
່ ນເຮັດໃຫ້ ສະຖານທີ່ ເຮັດວຽກ ແລະ
ຖາ້ ປັດສະຈາກການເກັບກູ້ UXO ແລວ
ຊຸມຊ ົນອອ
ໍ ດຄນ
ົ້
ັ້
້ , ແນນ
່ ອນວາ່ ກິດຈະກາຂຸ
້ ມຂາ້ ງບໍ່ ຄ ໍາ-ທອງເຊໂປນນນປອດໄພແນວໃດ.
ແຮກ
ໍ ະບໍ່ ສາມາດປະຕິບ ັດໄດຢ
່ ຈ
້ າ່ ງປອດໄພທີ່ ບໍ່ ຄ ໍາ-ທອງເຊໂປນ.
້ ລະເບີດຢາ່ ງໜັກໜວ
ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທີ່ ຖືກຖິມ
່ ຍ
່ ງທີ່ ສຸດ, ຕໍ່ ຫົວຄ ົນ, ໃນທົ່ ວໂລກ. ມີລະເບີດຫຼ າຍກວາ່ 260 ລາ້ ນໜວ
້ ລ ົງໃສປ
ທີ່ ຖືກຖີມ
ັ ້ ມີລະເບີດປະມານ 80 ລາ້ ນໜວ
່ ຍ ທີ່ ຍ ັງບໍ່ທັນແຕກ
່ ະເທດລາວ ໃນລະຫວາ່ ງປີ 1964 ຫາ 1973. ໃນນນ,

ແລະ ຍ ັງເປັນອ ັນຕະລາຍຍິ່ງຕໍ່ ປະເທດ. ລະເບີດທີ່ ບໍ່ ທັນແຕກຍ ັງສືບຕໍ່ ເຮັດໃຫປ
ິ ໃນ ສປປ
້ ະຊາຊ ົນລາວ ບາດເຈັບ ແລະ ເສຍຊີວດ
ລາວ.
້ ທີ່ ປະມານ 7,500 ເຮັກຕາ ແລະ
ພາຍຫຼ ງັ ທີ່ ບໍ່ ຄ ໍາ-ທອງ ເຊໂປນໄດເ້ ລີ່ ມຕນການຜະລິ
ດຢາ່ ງເປັນທາງການ, ບໍລິສ ັດ ໄດເ້ ກັບກູເ້ ນືອ
ົ້

ທ ໍາລາຍລະເບີດທີ່ ບໍ່ ທັນແຕກໄດປ
້ ະມານ 58,500 ລູກ. ບໍລິສ ັດ LXML ຮວ
່ ມມືກ ັບ ກະຊວງປ້ອງກ ັນປະເທດ
ເພື່ ອຍ ົກລະດ ັບຄວາມອາດສາມາດຂອງ ນ ັກວິຊາການ ລາວ ໃນວຽກງານການກວດກູລ
້ ະເບີດບໍ່ ທັນແຕກໃຫໄ
້ ດຕ
້ າມ
ມາດຕະຖານສາກ ົນ.
ຜູເ້ ຂົາ້ ຮວ
ໍ າ່ ງໆກຽ່ ວກ ັບການລະບຸຊະນິດ UXO ແລະ ຄວາມອ ັນຕະລາຍທີ່ກຽ່ ວຂອ
ັ ້ ພະ
່ ມໄດເ້ ຮັດກິດຈະກາຕ
້ ງຕາ່ ງໆ. ພອ
້ ມກ ັນນນ,

້ ທີ່ ກວດລະເບີດຕາມ ສີຫຼກ
້ ອກວາ່ ເຂດ
ນ ັກງານ ຂອງ LXML ຍ ັງໄດຮ
ັ ໝາຍ ທີ່ ຈະຊີບ
ັ ໝາຍ ເນືອ
້ ັບທວນຄືນ ກຽ່ ວກ ັບ ລະບ ົບຫຼ ກ
ໃດໄດມ
ີ ານເກັບກູລ
້ ະເບີດອີກ
້ ກ
້ ະເບີດແລວ
້ ຫຼື ບໍ່ . ຜູເ້ ຂົາ້ ຮວ
່ ມຍ ັງໄດ ້ ເຫັ ນວິທີການ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ ນ ໍາໃຊເ້ ຂົາ້ ໃນການເກັບກູລ

ດວ
້ ຍ. ທາ້ ຍສຸດ ຜູເ້ ຂົາ້ ຮວ
່ ມກໍຍ ັງໄດມ
້ ໂີ ອກາດ ເຂົາ້ ຊິງລາງວ ັນໃນ ເກມທົດສອບຄວາມຮູ້ ກຽ່ ວກ ັບ ກິດຈະກາໍ UXO ຕາ່ ງໆ ທີ່ ໄດ ້
ຮຽນຮູໃ້ ນງານນນ.
ັ້

ທີມງານ UXO ຂອງ ບໍລິສ ັດ LXML ໄດເ້ ປັນເຈົາ້ ການ ຍຶດຖື ແລະ ປະຕິບ ັດ ອຸດ ົມການສ ໍາຄ ັນຂອງບໍລິສ ັດ ຄື ‘ພວກເຮົາຄິດ

ເຖິງຄວາມປອດໄພເປັນສິ່ ງທ ໍາອິດ’ ຢາ່ ງສະເໝີຕນສະເໝີ
ປາຍ ເພາະວຽກງານຂອງພວກເຂົາ ມີຄວາມສຽ່ ງຄວາມອ ັນຕະລາຍທີ່ສະ
ົ້
ເພາະພິເສດ ແລະ ມີຜ ົນກະທົບຕໍ່ ການດາເນີ
ກ
ໍ ນງານໂດຍລວມຂອງບໍລິສ ັດ ນ ັບຕງແຕ
ັ້
ົ້ ແຮຕ
່ ານຂຸດຄນບໍ່
່ ະຫຼ ອດເຖິງການປຸງແຕງ່ -

້ ວາມຄວາມປອດໄພ
ການຜະລິດເປັນຕນ.
ົ້ ບໍລິສ ັດມີແຜນຈ ັດງານວ ັນເຜີຍແຜ່ ກຽ່ ວກ ັບ UXO ອີກຄງໜຶ່
ັ ້ ງ ໃນຫົກເດືອນຕໍ່ ໜາ້ . ຂໍຄ
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ກຽ່ ວກ ັບ UXO ມີຄວາມສ ໍາຄ ັນຍິ່ງ ໂດຍສະເພາະເມື່ ອພວກເຮົາ ເຜີຍແຜ່ ແລະ ແບງ່ ປັນຕໍ່ ໃຫກ
້ ັບຄອບຄ ົວ ແລະ ໝູເ່ ພື່ ອນ ກໍຄື

ຊຸມຊ ົນ ເພື່ ອໃຫພ
້ ວກເຂົາຮ ັບຮູເ້ ຖິງ ຄວາມອ ັນຕະລາຍຂອງ UXO ແລະ ຄ ໍາແນະນ ໍາຈາກຜູຊ
້ ຽ່ ວຊານ-ຊ ໍານານງານ ທີ່ ສາມາດເຂົາ້
ຫາໄດສ
້ ະເໝີ.

(ຈ ົບ)

້ ທີ່ ບໍ່ ຄ ໍາ-ທອງເຊ
ພາບ: ທີມງານ UXO ຂອງ LXML, ພະນ ັກງານ ແລະ ຜູຮ
້ ັບເໝົ າ ທີ່ ງານວ ັນເຜີຍແຜກ
່ ຽ່ ວກ ັບ UXO ທີ່ ຈ ັດຂຶນ
ໂປນ, ເມືອງ ວິລະບູລີ, ແຂວງສະຫວ ັນນະເຂດ ໃນວ ັນທີ 21 ທັນວາ 2017.
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ພາບ: UXO ຈານວນໜຶ່
ງທີ່ ຄນພົ
ໍ
ົ້ ບ-ເກັບກູໄ້ ດ ້ ທີ່ ບໍ່ ຄ ໍາ-ທອງເຊໂປນ.

້ ນ
ຂໍມ
ູ ເພີ່ ມເຕີມ
ກະລຸນາຕິດຕໍ່ ທາ່ ນ ສອນປະເສີດ ນີຣ ັດໃສ,
ຫົວໜາ້ ສື່ ສານ ແລະ ປະຊາສ ໍາພັນ.
ໂທ:

856 21 268 408,

ແຟກສ:໌ 856 21 268 001,
ມືຖ:ື 856 20 2999 6461
ອີ-ເມວ: sonepraseuth.niradsay@mmg.com,
ເວບໄຊທ໌ ທີ່ : www.mmg.com
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