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ຄ າຫຍ ໍ້ 

ADRIF ແຜນດ າເນີນງານໃນການຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍ ໂດຍຫຍ ໍ້ 

ARAP ແຜນຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍໂດຍຫຍ ໍ້ 

CBO ອົງການຈັດຕັື້ງທີີ່ມີຊຸມຊົນເປັນຖານ 

CSO ອົງການຈັດຕັື້ງທາງສັງຄົມ 

DDMCC ກົມຄ ຸ້ມຄອງໄພພິບັດແລະ ການປູ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ 

DIA ອົງກອນທີີ່ຖ ກມອບໝາຍໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ 

DMH ກົມອ ຕ ນິຍົມ ແລະ ອ ທົບກະສາດ 

DoPC ກົມແຜນການ ແລະ ການ ຮ່ວມມ  

DoR ກົມຂົວທາງ 

DOW ກົມໂຍທາທິການທາງນ ້າ 

DPWT ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ 

DRM ການຄ ຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ 

DRR ການຫ ຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ 

ECoP ຫລັກການປະຕິບັດດຸ້ານສິີ່ງແວດລຸ້ອມ 

EGEF ກອບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງກ ່ມຊົນເຜົົ່າ 

EGDP ແຜນພັດທະນາກ ່ມຊົນເຜົົ່າ 

EMO ອົງການຊົນເຜົົ່າສ່ວນໜຸ້ອຍ 

ESIA ການປະເມີນຜົນກະທົບດຸ້ານສິີ່ງງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 

ESMF ກອບຄ ຸ້ມຄອງດຸ້ານສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 

ESMP ແຜນຄ ຸ້ມຄອງດຸ້ານສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 

GoL ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ 

GRC ຄະນະກ າມາການ ແກຸ້ໄຂຂ ໍ້ຮຸ້ອງຮຽນ 

IDA ອົງກອນການພັດທະນາສາກົນ 

MOF ກະຊວງການເງີນ 

MoICT ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນາທ າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ 

MONRE ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລຸ້ອມ 

MPI ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທ ນ 

MPWT ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ 

NSEDP ແຜນພດັທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 

OP/BP ນະໂຍບາຍດ າເນີນງານຂອງທະນາຄານໂລກ 
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PAH ຄົວເຮ ອນທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ 

PAP ບ ກຄົນທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ 

PDO ເປ ົ້າໝາຍພັດທະນາໂຄງການ 

PDoNRE ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແຂວງ 

PDR ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ 

PIU ໜ່ວຍງານຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໂຄງການ 

PMU ໜ່ວຍງານຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການ 

RPF ກອບນະໂຍບາຍດຸ້ານການຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍ 

SEA DRM ການຄ ຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດໃນພາກອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕຸ້ 

SIA ການປະເມີນຜົນກະທົບດຸ້ານສັງຄົມ 

SMMP ແຜນຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາດຸ້ານສັງຄົມ 

USAID ອົງການຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ເພ ີ່ອການພັດທະນາສາກົນ 

WB ທະນາຄານໂລກ 

WBG ກ ່ມທະນາຄານໂລກ 
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ຄ າຂອບໃຈ 

ບົດລາຍງານ ກອບການປ້ອງກນັ ສະບບັນີື້ ໄດຸ້ຖ ກພັດທະນາຂ ື້ນ ເພ ີ່ອສະໜບັສະໜນູ ໂຄງການຄ ຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກ
ໄພພິບັດ ໃນພາກພ ື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕຸ້ (SEA DRM) ທີີ່ໄດຸ້ຮັບທ ນກູຸ້ຢືມຈາກ ກ ່ມທະນາຄານໂລກ (WBG) ໂດຍ
ຜ່ານກອງທ ນພັດທະນາສາກົນ (IDA) ໃຫຸ້ແກ່ ສາມ ປະເທດ ທີີ່ຢູູ່ໃນພາກພ ື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕຸ້ ຄ  ສປປ ລາວ, ລາຊາ
ອານາຈັກກ າປູເຈຍ ແລະ ສະຫະພາບມຽນມຸ້າ. ບົດລາຍງານ ສະບບັນີື້ ຮ່າງຂ ື້ນ ໂດຍ ກົມ ໂຍທາທິການທາງນ ້າ (DoW) ຂອງ 
ສປປ ລາວ ປະກອບດຸ້ວຍ ທ່ານ ຄ າແສງ ອາລີ (ຮອງຫົວໜຸ້າພະແນກ ພະແນກປ້ອງກນັຕາຝັັ່ງ ແລະ ນ າ້ຖຸ້ວມ(, ແລະ ທ່ານ ພິມ
ມະສອນ ແສງສ ລິຍະວົງ (ວິຊາການ( ພາຍໃຕຸ້ການຊີື້ນ າຂອງ ທ່ານ ຮ ່ງຫ ຸ້າ ແສງເມ ອງ (ຫົວໜຸ້າກົມ ໂຍທາທິການທາງນ ້າ( ແລະ
ຮ່ວມກັບ ວິຊາການຂອງ ບ ລິສັດທີີ່ປຶກສາ ເຮັດເຟລ໌ດ ແມ່ຂອງ ເຊິີ່ງປະກອບດຸ້ວຍ ທ່ານ ຈິມ ຮາມິນຕັນ, ທ່ານ ຈິມ ເວັບ, ທ່ານ 
ວົງເພັດ ສ ຂະວງົສາ, ທ່ານ ອານັນ ໄຊຍະວົງ ແລະ ທ່ານນາງ ດາຣນິ ແຮັນເດີສັນ. 

ຂ ຂອບໃຈມາຍັງ ກ ່ມທະນາຄານໂລກ ທີີ່ໃຫຸ້ການສະໜັບສະໜນູ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ດຣ. ເຮັນຣິເກຸ້ ເບຣທ (ຫົວໜຸ້າທີມງານ(, 
ທ່ານ ສີບ ນເຮ ອງ ພະນະນ ວງົ (ຊຽ່ວຊານ ທາງດຸ້ານການປ້ອງກນັ ທາງສັງຄົມ( ແລະ ທ່ານ ພີເຕີ ຄາວຟອດ (ຊ່ຽວຊານ ທາງ
ດຸ້ານການປ້ອງກັນ ທາງສິີ່ງແວດລຸ້ອມ(. ຂ ຂອບໃຈ ມາຍັງບັນດາໜ່ວຍງານລດັຖະບານ ເປັນຕົນແມ່ນ ທ່ານຮອງເຈົື້າເມ ອງ 
ເມ ອງໄຊ ເທດສະບານແຂວງອ ດມົໄຊ ທີີ່ສະຫ ະເວລາອັນມີຄ່າ ເຂົື້າຮ່ວມການປຶກສາຫາລ  ແລະ ບນັດາຕົວແທນ ຈາກບຸ້ານ 
ນາສາວ ແລະ ນາເລົົ່າ ທີີ່ໃຫຸ້ການຮ່ວມມ  ໃນການສະແດງຄ າຄະດເຫັນ ແລະ ສະເໜີແນະ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບທີີ່ອາດຈະເກດິຂ ື້ນ
ຈາກການກ ໍ່ສຸ້າງໂຄງການ. 
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1.0 ຄ ານ າ 
ເອກະສານສະບັບນີື້ ແມ່ນກອບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊົນເຜົົ່າ ສ າຫ ັບສະເໜີ ໂຄງການ ການຄ ຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ 
ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕຸ້ (SEA DRM) ໄດຸ້ກະກຽມຮ່ວມກັບ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ ໂດຍຜ່ານ ກົມໂຍທາ
ທິການທາງນ ້າ ທີີ່ໄດຸ້ຮັບທ ນກູຸ້ຢືມ ຈາກທະນາຄານໂລກ. ກອບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊົນເຜົົ່າ ໄດຸ້ໃຫຸ້ຄ າແນະນ າຂັື້ນຕອນ ການ
ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ ຜູຸ້ທີີ່ຄາດວ່າຈະໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບປະກອບດຸ້ວຍ ສ ີ່ມວນຊົນທົົ່ວໄປ, ຊນົເຜົົ່າ ແລະ ຂະບວນການ
ເສລີພາບ, ກ່ອນ ແລະ ກ ານດົ ການປຶກສາຫາລ , ໃນການພັດທະນາ ແລະ ການຈດັຕັື້ງປະຕິບດັໂຄງການຍ່ອຍ ເພ ີ່ອການໄດຸ້ຮັບ
ທ ນພາຍໃຕຸ້ ໂຄງການ ການຄ ຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕຸ້. 

1.1 ວັດຖປຸະສງົຂອງການພດັທະນາໂຄງການ ແລະ ບນັດາອງົປະກອບຕາ່ງໆ 
ກ ່ມທະນາຄານໂລກ (WBG) ໄດຸ້ພິຈາລະນາ ງ ົບປະມານເພ ີ່ອນ າໃຊຸ້ເຂົື້າ ໃນໂຄງການຄ ຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ຈາກໄພພິບັດ ໃນ
ພາກພ ື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕຸ້ (SEA DRM) ເປ ົ້າໝາຍເພ ີ່ອຫ ຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ທີີ່ເກີດຈາກໄພນ ້າຖຸ້ວມ ແລະ ສົົ່ງເສີມ
ທາງດຸ້ານງ ົບປະມານເຂົື້າໃນການຄ ຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ທີີ່ເກີດຈາກໄພພິບັດທາງທ າມະຊາດ ໃນພາກພ ື້ນແມ່ນ ້າຂອງ ຕອນລ ່ມ. 
ຈ ດປະສົງໃນການສະເໜ ີ ໂຄງການຄ ຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ຈາກໄພພິບັດ ໃນພາກພ ື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕຸ້ ຈະໄດຸ້ຮັບທ ນກູຸ້
ຢືມຈາກ ກູ່ມຂອງທະນາຄານໂລກ (WBG) ໂດຍຜ່ານກອງທ ນພັດທະນາສາກົນ (IDA) ຈະຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໂຄງການໃນ ສາມ 
ປະເທດ ທີີ່ຢູູ່ໃນພາກພ ື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕຸ້ ຄ  ສປປ ລາວ, ລາຊາອານາຈັກກ າປູເຈຍ ແລະ ສະຫະພາບມຽນມຸ້າ. 
ໂຄງການ ນີື້ຈະຊ່ວຍໃຫຸ້ບນັດາປະເທດທີີ່ຕິດກັບແມ່ນ ້າຂອງ ທີີ່ໄດຸ້ກ່າວມາເບ ີ່ອງຕົື້ນນັື້ນ ໃຫຸ້ບນັລ  ແລະ ຂະຫຍາຍໝາກຜົນ ໃນ 
ສາມ ປະເດນັ ທີີ່ສ າຄັນດັົ່ງນີື້ ການລງົທ ນໃສ່ໃນວຽກງານຄ ຸ້ມຄອງໄພພິບັດນ ້າຖຸ້ວມ, ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ 
ແລະ ທາງດຸ້ານການບ ລິຫານການເງິນ ແລະ ອົງປະກອບເພ ີ່ອຮັບມ ກັບເຫດການສ ກເສີນ ໂດຍການຈດັສັນງ ົບປະມານຊົົ່ວຄາວ 
ເທົົ່າກັບສູນ. 

ວັດຖຸປະສົງໂດຍລວມຂອງໂຄງການ SEA DRM ຂອງ ສາມ ປະເທດ ແມ່ນ “ເພ ີ່ອສົົ່ງເສີີ່ມ ແລະ ຮ່ວມມ  ໃນການຄ ຸ້ມຄອງ
ຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດທາງທ າມະຊາດ ໃນລະດັບພາກພ ື້ນ”. ທັງ ສາມ ປະເທດ ໃນພາກພ ື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕຸ້ ໄດຸ້ມີ
ການພັດທະນາ ບນັດາໂຄງການຍ່ອຍ ເປັນຈ ານວນຫ ວງຫ າຍ ເພ ີ່ອໃຫຸ້ແທດເໝາະກັບວດັຖູປະສົງຂອງໂຄງການ ທີີ່ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້
ປະເມີນ ແລະ ພຈິາລະນາເລ ີ່ອງການລະດົມທ ນຮອນ ໃນຕ ໍ່ໜຸ້າ. 

ສະເພາະ ໃນ ສປປ ລາວ, ໂຄງການ DRM ໄດຸ້ມີຈ ດປະສົງການພັດທະນາໂຄງການ (PDO) ເພ ີ່ອ “ຊ່ວຍຫ ຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ
ຈາກໄພນ ້າຖຸ້ວມ ແລະ ເຊ ີ່ອມໂຍງທ່າແຮງໃນການລະດົມທ ນຮອນ ເຂົື້າໃນວຽກງານການຄ ຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ໃນພາກພ ື້ນແມ່ນ ້າ
ຂອງ”.  

1.2 ບນັດາອງົປະກອບຕາ່ງໆ 
ໂຄງການ SEA DRM ສະເພາະ ໃນ ສປປ ລາວ ໃດຸ້ລວມມີ 5ອົງປະກອບ ດັົ່ງນີື້: 

ອງົປະກອບ 1: ການຄ ຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ຈາກໄພນ ້າຖຸ້ວມ ໃນຕົວເມ ອງ 

ອົງປະກອບນີື້ ລວມມີການອອກແບບການລງົທ ນທີີ່ເປັນ ໂຄງສຸ້າງ ແລະ ບ ໍ່ມີໂຄງສຸ້າງ ເພ ີ່ອເສີມສຸ້າງລະບບົຄວາມຍ ດຍ ່ນໃນ
ການຮັບມ ກັບໄພນ ້າຖຸ້ວມ ພາຍໃນແຂວງອ ດົມໄຊ. ໂດຍສະເພາະ, ໃນເທດສະບານເມ ອງ ເມ ອງໄຊ ແລະ ຕົວເມ ອງໃກຸ້ຄຽງ. 
ການລງົທ ນໃສ່ໂຄງລ່າງພ ື້ນຖານ ໃນການຄ ຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ຈາກໄພນ ້າຖຸ້ວມ ໃນຕົວເມ ອງ ຈະໄດຸ້ຖ ກສະເໜີຂ ື້ນ ໃນ
ເທດສະບານເມ ອງ ຂອງແຂວງອ ດົມໄຊ ແລະ ຕົວເມ ອງໃກຸ້ຄຽງ ທີີ່ລວມທັງ ການລົງທ ນໃສ່ ການກ ໍ່ສຸ້າງລະບົບກນັຕາຝັັ່ງເຈ ີ່ອນ
, ຄັນຄກູັນນ ້າ, ຄອງລະບາຍນ ້າ, ປະຕູນ ້າ, ຝາຍກັື້ນນ ້າ ແລະ ສວນສາທາລະນະແຄມແມ່ນ ້າ. ບັນດາໂຄງລ່າງດັົ່ງກ່າວ ຈະຊ່ວຍ
ປ້ອງກັນຕົວເມ ອງ ຈາກໄພນ ້າຖຸ້ວມ ທີີ່ເກີດຂ ື້ນກະທັນຫັນ ໃນລະດູຝ ນຂອງທ ກໆປີ. ໜ່ວຍງານທີີ່ໄດຸ້ຮັບມອບໝາຍດ າເນີນ
ໂຄງການ (DIA) ຂອງໂຄງການ ແມ່ນເປັນໜຸ້າທີີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງ ກົມໂຍທາທິການທາງນ ້າ (DoW) ຢູູ່ພາຍໃຕຸ້ ກະຊວງ
ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ (MPWT). 
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ອງົປະກອບ 2 : ການຄ ຸ້ມຄອງລະບົບ ອ ຕ ນິຍມົ ແລະ ອ ທົກກະສາດ ທີີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ການຄ ຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ 

ອົງປະກອບນີື້ ຈະປະກອບດຸ້ວຍ ການຈດັຫາທ ນຮອນ ສ າລັບມາດຕະການສຸ້າງຄວາມອາດສາມາດ  ໃນການເພີີ່ມປະສິດທິພາບ 
ແລະ ການສຸ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງ ໃນການພະຍາກອນ, ການແຈຸ້ງເຕ ອນ ແລະ ລະບົບການຄ ຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ 
(DRM) ພາຍໃນກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລຸ້ອມ (MoNRE). ອົງປະກອບນີື້ ແບ່ງອອກເປັນ ສອງ ອົງ
ປະກອບຍ່ອຍຄ : ກ( ການສຸ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງ ໃນການພະຍາກອນອາກາດ ແລະ ລະບົບການແຈຸ້ງເຕ ອນ ຂອງກົມອ ຕ ນິຍົມ 
ແລະ ອ ທົກກະສາດ (DMH) ໃນການຄາດຄະເນນ ້າຖຸ້ວມ ທີີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ເສີມສຸ້າງລະບົບການແຈຸ້ງເຕ ອນ; ແລະ ຂ( 
ການສຸ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການສົົ່ງເສີມບັນດາກດິຈະກ າຕ່າງໆ ໂດຍຜ່ານ DRM ພາຍໃນ ກມົຄ ຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ 
ການປູ່ຽນແປງດນິຟ້າອາກາດ (DDMCC). 

ອງົປະກອບ 3: ການສະໜອງທ ນໃນການຄ ຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ ແລະ ການຮັບປະກນັ 

ອົງປະກອບນີື້ ຈະປະກອບດຸ້ວຍ ການຊ່ວຍເຫ  ອທາງດຸ້ານເຕັກນິກວິຊາການ ເພ ີ່ອເພີີ່ມຄວາມຍ ດຍູ່ນເຂົື້າໃນການລະດົມ
ທ ນຮອນ ໃນ ສປປ ລາວ ຕ ໍ່ກັບບນັຫາທາງດຸ້ານຄວາມສ່ຽງ ຈາກໄພພິບັດທາງທ າມະຊາດ ແລະ ການປູ່ຽນແປງດນິຟ້າອາກາດ 
ແມ່ນໜຸ້າທີີ່ຂອງລັດບານ ສປປ ລາວ ໃນການສະໜອງທ ນຮອນທີີ່ຈ າເປັນ ເຂົື້າຊ່ວຍເຫ  ອຫ ັງເກີດໄພພິບັດ. ອົງປະກອບນີື້ ແບ່ງ
ອອກເປັນ ສາມ ອົງປະກອບຍ່ອຍຄ : ກ( ການຊ່ວຍເຫ  ອທາງດຸ້ານວຊິາການ ໃນການຈັດຫາທ ນຮອນ ໃສ່ໃນວຽກງານການຄ ຸ້ມ
ຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ ໃນລະດບັຊາດ ເພ ີ່ອພັດທະນາຍ ດທະສາດການປ້ອງກັນ ທາງດຸ້ານການເງິນແຫ່ງຊາດ ທີີ່ສາມາດ
ປະສານສົມທົບກັບທ ນຮອນ ໃນການຄ ຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດໃນພາກພ ື້ນ. ຍ ດທະສາດດັົ່ງກ່າວ ຈະຕຸ້ອງສຸ້າງຂ ື້ນໂດຍ 
ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ຈາກການສະໜບັສະໜນູຈາກທະນາຄານໂລກ ໃຫຸ້ແກ່ກະຊວງການເງນິ (MoF) ແລະ ກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລົງທ ນ (MPI); ຂ( ການສຸ້າງຕັື້ງກອງທ ນປະກັນໄພທາງດຸ້ານໄພພິບັດໃນອາຊີ (ADRIF) ເພ ີ່ອເປັນການ
ສະໜັບສະໜນູກິດຈະກ າຕ່າງໆ ທີີ່ຖ ກຈັດຂ ື້ນໂດຍກນົໄກການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄ ຸ້ມຄອງໄພພິບັດໃນພາກພ ື້ນ; ແລະ ຄ( 
ທ ນຮອນຂອງລັດຖະບານບາງສ່ວນ ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ແບ່ງປັນໃຫຸ້ກັບ ADRIF. 

ອງົປະກອບ 4: ການບ ລຫິານໂຄງການ 

ອົງປະກອບນີື້ ຈະຊ່ວຍສະໜັບສະໜນູໃນການຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ຈດັຕັື້ງປະຕິບດັໂຄງການ, ຈະປະກອບດຸ້ວຍວິຊາການ ແລະ 
ພະນັກງານທີີ່ສາມາດມອບໝາຍໜຸ້າທີີ່ໃຫຸ້ໄດຸ້ ຜູຸ້ທີີ່ຈະເຮັດໜຸ້າທີີ່ໃນໜ່ວຍງານບ ລິຫານໂຄງການ (PMU) ຈາກໜ່ວຍງານທີີ່
ກ່ຽວຂຸ້ອງ. ອົງປະກອບ ບ ລິຫານໂຄງການ ຈະຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນເລ ີ່ອງງ ົບປະມານ ແລະ ສຸ້າງຄວາມອາດສາມາດ ໃນການ
ພັດທະນາ ການຈດັຕັື້ງປະຕິບດັໂຄງການ ແລະ ຈັດວາງໜຸ້າທີີ່ຂອງພະນັກງານ ທີີ່ລວມທັງ ການຈັດຊ ື້ຈັດຈຸ້າງ, ການບ ລິຫານ
ການເງິນ. ການຄ ຸ້ມຄອງບັນຫາການປ້ອງກັນ, ກວດສອບທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ແລະ ສຸ້າງຕັື້ງໜ່ວຍງານ ຕິດຕາມ
ກວດກາ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ລາຍງານໂຄງການ. 

ອງົປະກອບ 5 : ພາກສ່ວນຮບັມ ກບັເຫດການສ ກເສີນ 

 “ອົງປະກອບ ເທົົ່າກັບສູນ” ນີື້ ຈະຊ່ວຍຈັດສັນງ ົບປະມານໄດຸ້ວ່ອງໄວ ໃຫຸ້ແທດເໝາະກບັຂະບວນການຟືົ້ນຟູສ ກເສີນ ແລະ ການ
ບູລະນະສິີ່ງປ ກສຸ້າງ ໃນກ ລະນີທີີ່ມີການປະກາດວ່າ ມີໄພພິບັດເກີດຂ ື້ນ. ອົງປະກອບນີື້ ຈະເປັນການເບີກຈ່າຍ ເຂົື້າໃນບັນຊີທີີ່
ເປັນຜົນບວກຂອງອ ປະກອນ ແລະ/ຫ   ວຽກສະເພາະ. ອ ປະກອນ, ການບ ລິການ ແລະ ມູນຄ່າຂອງການດ າເນນີງານສ ກເສີນ ເພ ີ່ອ
ຟືົ້ນຟູສ ກເສີນ. ຄູ່ມ ການດ າເນີນງານ ເພ ີ່ອຮັບມ ກັບເຫດການສ ກເສີນ ຈະນ າໃຊຸ້ຢູູ່ໃນອົງປະກອບນີື້, ເຊິີ່ງລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບ
ການຄ ຸ້ມຄອງການເງິນ, ການຈດັຊ ື້ຈັດຈຸ້າງ, ການປ ກປ້ອງ ແລະ ໂຄງປະກອບການຈດັຕັື້ງປະຕິບດັອ ີ່ນໆ ທີີ່ສ າຄັນ  ເພ ີ່ອຍ ີ່ນສະ 
ເໜີ ແລະ ໄດຸ້ຖ ກອະນ ມັດຈາກ ທະນາຄານໂລກ ກ່ອນທີີ່ຈະມີການເບີກຈ່າຍ. 

ຂອບເຂດການລງົທ ນເຫ ົົ່ານີື້ ຈະໄດຸ້ຮັບການພິຈາລະນາໄຕ່ຕອງໃນຊວ່ງໄລຍະເວລາການກະກຽມໂຄງການ. ຫ ັກການໃນການ
ເລ ອກແມ່ນປະກອບມີດັົ່ງນີື້: (ກ( ຂອບເຂດຂອງຜົນກະທົບ; (ຂ( ປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມຍ ນຍົງ; (ຄ( ຜົນກະທົບຕ ໍ່ກັບການ
ຫ ຸດຜ່ອນຄວາມທ ກຍາກ; (ງ( ທ່າແຮງ/ມູນຄ່າເພີີ່ມ; (ຈ( ຄວາມເປັນໄປໄດຸ້ (ດຸ້ານການເມ ອງ, ງ ົບປະມານ, ການຈດັຕັື້ງ
ປະຕິບັດ, ມາດຕະຖານ(; (ສ( ຄວາມພຸ້ອມຂອງທີມງານ ແລະ  (ຊ( ຜົນປະໂຫຍດຂອງທຸ້ອງຖິີ່ນ 

ບັນດາເອກະສານສ າຄັນອ ີ່ນໆ ຈະຖ ກພັດທະນາຂ ື້ນມາສະເພາະ ໂຄງການ SEA DRM ໃນ ສປປ ລາວ ທີີ່ລວມມີ ການປະ
ເມີນຜົນກະທົບສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມເບ ື້ອງຕົື້ນ (PESA), ກອບໜຸ້າວຽກ ການຄ ຸ້ມຄອງສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 
(ESMF), ກອບການຄ ຸ້ມຄອງຊົນເຜົົ່າ (EGEF) ແລະ ກອບນະໂຍບາຍການຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍ (RPF). ບົດການປະເມີນຜົນ
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ກະທົບສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄມົເບ ື້ອງຕົື້ນ ຂອງໂຄງການ SEA DRM ໃນ ສປປ ລາວ ສະບັບນີື້ ແມ່ນໄດຸ້ລວມເອົາ ອົງ
ປະກອບທີ 1 ແລະ 2 ດັົ່ງທີີ່ໄດຸ້ກ່າວມາເບ ື້ອງຕົື້ນນັື້ນ. ສ່ວນອົງປະກອບອ ີ່ນໆ ແມ່ນບ ໍ່ໄດຸ້ລວມຢູູ່ໃນເອກກະສານ ສະບັບບນີື້ 
(ເຊັົ່ນ ອົງປະກອບທີ 3 ແລະ 4) ຫ   ຈະແຍກປະຕິບັດຢູູ່ໃນສັນຍາສະບັບອ ີ່ນ (ເຊັົ່ນ ອົງປະກອບທີ 5). 

1.3 ບນັດານະໂຍບາຍທີີ່ນ າໃຊຸ້ ຂອງທະນາຄານໂລກ 
ພາຍໃຕຸ້ໂຄງການ ການຄ ຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕຸ້, ພ ື້ນທີີ່ສ່ຽງໄພຂອງ ສປປ ລາວ ຈະເປັນ
ພ ື້ນທີີ່ ທີີ່ໃຫຍ່ທີີ່ສ ດສ າຫ ັບການການລງົທ ນສະເພາະ. ລະດບັ ແລະ ຂະໜາດຂອງຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຈາກ
ການຈດັຕັື້ງປະຕິບດັຂອງໂຄງການຍ່ອຍຂ ື້ນກັບທີີ່ຕັື້ງ ແລະ ຂອບເຂດຂອງໂຄງການ. ການກ ໍ່ສຸ້າງສວນສາທາລະນະ ສອງຝາກ
ແມ່ນ ້າ ແລະ ມາດຕະການລິເລີີ່ມການຫ ຸດຜ່ອນນ ້າຖຸ້ວມຂອງໂຄງການຍ່ອຍ ເພ ີ່ອດ າເນີນການພາຍໃຕຸ້ ພາກສ່ວນທີີ່ 1 ອາດຈະ
ພົວພັນເຖິງຜົນກະທົບດຸ້ານກ າມະສິດທີີ່ດນິ ແລະ/ຫ   ການຍົກຍຸ້າຍ ຂອງກ ່ມຊົນເຜົົ່າ (ລວມມີ ຂະມ , ໄທດ າ ແລະ ຜູຸ້ນຸ້ອຍ( ອີງ
ຕາມການປຶກສາຫາລ ໃນເບ ື້ອງຕົື້ນກັບຜູຸ້ໄດຸ້ຮັບ (ປະຊາຊົນ( ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດຸ້ໃນການລງົທ ນ, ໂຄງການຈະປະຕິບັດ
ຕາມນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານໂລກ: ຄນົຊນົເຜົົ່າ (OP/BP 4.10) ແລະ ການຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍແບບບ ໍ່ສະມັກໃຈ (OP/BP 
4.12( ແລະ ຕາມ ຫຸ້າ ນະໂຍບາຍປ້ອງກັນ ຂອງທະນາຄານໂລກ:  ການປະເມີນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລຸ້ອມ (OP/BP 4.01), 
ແຫ ່ງທີີ່ຢູູ່ອາໄສ່ທາງທ າມະຊາດ (OP/BP 4.04), ຊັບພະຍາກອນທາງດຸ້ານວດັທະນາທ າ (OP/BP 4.11), ແລະ ໂຄງການ
ທາງນ ້າສາກົນ (OP/BP 7.50). 

ຕາມການສະເໜີກິດຈະກ າຂອງໂຄງການຄ ຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດຂອງ ສປປ ລາວ ອາດຈະລວມຢູູ່ໃນການລິເລີີ່ມ
ໂຄງການຍ່ອຍ ທີີ່ໄດຸ້ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ຢູູ່ໃນພ ື້ນທີີ່ທີກ ່ມຊົນເຜົົ່າອາໄສຢູູ່ໃນປັດຈ ບນັ ແລະ ເນ ີ່ອງຈາກວ່າບັນດາກິດຈະກ າຂອງ
ໂຄງການລະດັບຊາດ (ຕົວຢູ່າງ: ການປະຕິຮູບນະໂຍບາຍ, ການສຸ້າງຄວາມເຂັື້ື້ມແຂງ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດໃຫຸ້ແກ່ອົງກອນ( 
ອາດຈະມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ກັບກ ່ມຊົນເຜົົ່າ, OP/BP 4.10 ມາດຖານນະໂຍບາຍທີີ່ໃຊຸ້ກັບໂຄງການ. ລດັຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ບ ໍ່
ໄດຸ້ຈັດສະຖານະຂອງຊົນເຜົົ່າພ ື້ນເມ ອງ ແລະ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ບ ໍ່ໃຫຸ້ມີການແບ່ງແຍກຊົນຊາດຊົນເຜົົ່າ ຄ ໃຫຸ້ມີພຽງ
ຊົນຊາດດຽວ ຄ  ຊົນຊາດລາວ. 

ກອບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊົນເຜົົ່າໄດຸ້ມີຄູ່ມ ແນະນ າ (OP/BP 4.10) ເພ ີ່ອເປັນເຄ ີ່ອງມ ໃນການຕັດສິນໃຈ ກ່ອນຂັື້ນຕອນ
ການກະກຽມໂຄງການ ເພ ີ່ອຮັບປະກນັວ່າການພິຈາລະນາທີີ່ສົມເຫດສົມຜົນ ໃນການປຶກສາຫາລ  ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ
ຊົນເຜົົ່າ, ລວມທັງຊົນເຜົົ່າກ ່ມນຸ້ອຍ. ດັົ່ງນັື້ນ, ລະດັບຂອງການປະເມີນຜົນທາງດຸ້ານສັງຄົມ ແມ່ນຂ ື້ນກັບ ສະພາບແວດລຸ້ອມ ແລະ 
ຂະໜາດ ຂອງການສະເໜີການລິເລີີ່ມໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ຜົນກະທົບຕ ໍ່ກັບຊົນເຜົົ່າ. ກອບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊົນເຜົົ່າໄດຸ້ໃຫຸ້
ທິດແນະນ າ ໃນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊົນເຜົົ່າທີີ່ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບ ໃນຂະບວນການປຶກສາຫາລ ແບບອິດສະຫ ະ, ກ່ອນ ແລະ ໄດຸ້
ຮັບຂ ໍ້ມູນ ແລະ ໃນການພັດທະນາ ແລະ ການດ າເນນີການຂອງໂຄງການຍ່ອຍ ທີີ່ໄດຸ້ຮັບທ ນພາຍໃຕຸ້ໂຄງການ ການຄ ຸ້ມຄອງ
ຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕຸ້ ຂອງ ສປປ ລາວ.  

ໃນຂະນະທີີ່ແຜນການລົງທ ນທີີ່ບ ໍ່ມີໂຄງສຸ້າງ (ພາຍໃຕຸ້ ອົງປະກອບຍ່ອຍ 1.2( ຈະກ່ຽວຂຸ້ອງກັບການໃຫຸ້ການຊ່ວຍເຫ  ອ ດຸ້ານ
ເຕັກນິກ, ບາງແຜນງານ ຫ   ບນັດາການສ ກສາ ໄດຸ້ຮັບການສະໜັບສະໜນູ ພາຍໃຕຸ້ອົງປະກອບ ນີື້ (ເຊັົ່ນ ການວາງແຜນການນ າ
ໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ຫ   ການອອກແບບ ການລົງທ ນສີຂຽວ( ອາດນ າໄປສູ່ການປູ່ຽນແປງ ການໃຊຸ້ປະໂຫຍດທີີ່ດິນ  ທີີ່ອາດສົົ່ງຜົນກະທົບ ຕ ໍ່
ການດ າລົງຊີວດິ ຫ   ສະພາບແວດລຸ້ອມ ຂອງ ຊຸມຊົນຊົນເຜົົ່າ. ດັົ່ງນັື້ນ ແຜນ ແລະ ບັນດາການສ ກສານີື້ ຈະປະເມີນຜົນກະທົບ ທີີ່
ອາດເກີດຂ ື້ນ ກັບ ຊຸມຊົນຊົນເຜົົ່າ ແລະ ລວມທັງມາດຕະການທີີ່ເໝາະສົມ ເພ ີ່ອ ແກຸ້ໄຂ ບັນຫາຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມຊ່ຽງທີີ່
ອາດເກີດຂ ື້ນ (ແລະ ເພີີ່ມຜົນປະໂຫຍດ ທີີ່ເໝາະສົມ ທາງດຸ້ານວັດທະນາທ າ( ຕາມຄວາມຈ າເປັນ. ບັນດາ TORs ທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ 
ສ າລັບບັນດາ ກດິຈະກ ານີື້ ຈະລວມທັງຂ ໍ້ກ ານົດທີີ່ຜົນນ າໃຊຸ້ ໃນບັນດາສິີ່ງເຫ ົົ່ານີື້. 
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2.0 ກອບນິຕິກ າ ແລະ ລະບຽບການ ທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບ ກ ມ່ຊົນເຜົົ່າ 

2.1 ກອບນຕິກິ າທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບ ກ ມ່ຊນົເຜົົ່າ 

2.1.1 ລດັຖະທ າມະນນູ ຂອງ ສປປ ລາວ (2015) 

ສປປ ລາວ ບ ໍ່ມີນິຕິກ າສະເພາະ ສ າຫ ັບກ ່ມຊົນເຜົົ່າ, ແຕ່ ລດັຖະທ າມະນນູສະບັບເກົົ່າ ປີ 1991  ແລະ ສະບັບປັບປ ງໃໝ່ ໃນ
ປັດຈ ບນັ ປີ 2015 (ພາກທີ ສີ, ມາດຕາ 34 – 51( ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ວ່າ ປະຊາຊົນລາວທ ກຄນົມີສິດ ແລະ ພັນທະທີີ່ເທົົ່າທຽມ
ກັນ ໃນການພັດທະນາສຸ້າງສາປະເທດຊາດ. ລັດຖະທ າມະນນູ ໄດຸ້ກ ານົດວ່າ ສປປ ລາວ ເປັນລດັທີີ່ມີຫ າຍຊົນເຜົົ່າ ແລະ ທ ກ
ເຜົົ່າມີສິດເທົົ່າທຽມກັນ. 

ມາດຕາ 8 ລະບ ໄວຸ້ວ່າ: 

ລດັປະຕິບດັນະໂຍບາຍສາມັກຄີ ແລະ ສະເໝີພາບ ລະຫວ່າງຊນົເຜົົ່າຕ່າງໆ. ທ ກຊນົເຜົົ່າລຸ້ວນແຕ່ມີສິດປ ກປັກ
ຮັກສາ,  ເສີມຂະຫຍາຍຮີດຄອງປະເພນ ີ ແລະ ວດັທະນາທ າອັນດງີາມຂອງຕົນ ແລະ ຂອງຊາດ. ຫຸ້າມທ ກ
ການກະທ າທີີ່ເປັນການ ແບ່ງແຍກ ແລະ ການປະພ ດ ທີີ່ເປັນການຈ າແນກລະຫວ່າງຊນົເຜົົ່າ. ລດັນ າໃຊຸ້
ທ ກມາດຕະການ ເພ ີ່ອຜັນຂະຫຍາຍ  ແລະ ຍົກລະດັບເສດຖະກດິ-ສັງຄມົ ຂອງທ ກຊນົເຜົົ່າໃຫຸ້ສູງຂ ື້ນ.   

ມາດຕາ 13 ກ່າວໄວຸ້ວ່າ ລະບບົເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ແມ່ນມີຈ ດປະສົງ ເພ ີ່ອຍົກສູງລະດບັຊີວິດການເປັນຢູູ່ ທັງທາງດຸ້ານ
ວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈ ຂອງປະຊາຊົນລາວບນັດາເຜົົ່າ. 

ມາດຕາ 19 ໄດຸ້ເນັື້ນຢ ື້າຄວາມສ າຄັນຂອງການສຸ້າງໂຮງຮຽນ ເພ ີ່ອສະໜອງການສ ກສາໃຫຸ້ແກ່ທ ກຊົນເຜົົ່າ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ 
ຊົນເຜົົ່າໃນເຂດຊົນນະບດົ. 

ມາດຕາ 35 ລະບ ໄວຸ້ວ່າ ພົນລະເມ ອງລາວ ໂດຍບ ໍ່ຈ າແນກຍິງ-ຊາຍ, ຖານະທາງດຸ້ານສັງຄົມ, ລະດັບການສ ກສາ, ຄວາມເຊ ີ່ອຖ  
ແລະ ຊົນເຜົົ່າ ລຸ້ວນແຕ່ມີຄວາມສະເໝີພາບຕ ໍ່ໜຸ້າກົດໝາຍ. 

2.1.2 ນະໂຍບາຍຂອງຊນົເຜົົ່າກ ມ່ນຸ້ອຍ (1992) 

ມະຕິຕົກລງົຂອງກົມການເມ ອງ ທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບ ວຽກງານຊນົເຜົົ່າ, ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຊນົເຜົົ່າມົື້ງ (ນະໂຍບາຍຂອງ ຊົນເຜົົ່າ
ມົື້ງ ປີ 1981) ປັບປ ງໃນປີ 1981 ເປັນຖະແຫ ງການທ າອິດຂອງນະໂຍບາຍຊົນເຜົົ່າ ນັບຕັື້ງແຕ່ສຸ້າງຕັື້ງເປັນ ສາທາລະນະລດັ 
ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໃນປີ 1975. ໃນນະໂບາຍດັົ່ງກ່າວພະຍາຍາມປັບປ ງສະພາບການດ າລງົຊີວິດຂອງປະຊາຊົນເຜົົ່າ
ມົື້ງ, ແລະ ເພີີ່ມຄວາມປອດໄພຂອງຊາດໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ. ໃນປີ 1992, ນະໂຍບາຍດັົ່ງກ່າວໄດຸ້ຖ ກປັບປ ງ ແລະ 
ພັດທະນາກາຍມະຕິຂອງຄະນະກ າມະການບ ລິຫານຂອງພັກ ກາຍເປັນນະໂຍບາຍເຜົົ່າຊົນກ ່ມນຸ້ອຍ ພາຍໃຕຸ້ຂ ໍ້ຕົກລົງຂອງ ວຽກ
ງານຊນົເຜົົ່າ. ໃນສະໄໝໃໝ່, ເຊິີ່ງສາມາດນ າໃຊຸ້ໄດຸ້ກັບທ ກຊົນເຜົົ່າ ພາຍໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ. ໃນນັື້ນບ ໍ່ມີມາດຕາທີີ່ລະບ 
ສະເພາະສ າຫ ັບຊົນເຜົົ່າ, ເປັນຄ ດັົ່ງມະຕິຕົກລງົບນົຫ ັກການທີີ່ທ ກຊນົເຜົົ່າ ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ຮັບການປັບປ ງການເຂົື້າເຖິງການບ ລິການ
ດຸ້ານຕ່າງໆ ແລະ ຈະຕຸ້ອງລ ບລຸ້າງທ ກການແບ່ງແຍກ. 

ນະໂຍບາຍທົົ່ວໄປຂອງ ລັດຖະບານລາວ ທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບກ ່ມຊົນເຜົົ່າ ໄດຸ້ຖ ກອອກແບບເພ ີ່ອ: 

▪ ສຸ້າງຄວາມສ ານ ກເພ ີ່ອຊາດ (ເອກະລັກປະຈ າຊາດ);  

▪ ຄ ານ ງເຖິງຄວາມສະເໝີພາບລະວ່າງຊົນເຜົົ່າ;  

▪ ເພີີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີປອງດອງລະຫວ່າງກ ່ມຊນົເຜົົ່າໃນຖານະເປັນສະມາຊິກໃນຄອບຄົວໃຫຍ່ຂອງລາວ;  

▪ ແກຸ້ໄຂບັນຫາແນວຄວາມຄິດທີີ່ແຂງກະດຸ້າງ ແລະ ອາຄາດແຄຸ້ນ ແລະ ຄວາມບ ໍ່ເທົົ່າທຽມທາງດຸ້ານເສດຖະກິດ ແລະ 
ວັດທະນະທ າ; 

▪ ປັບປ ງເງ ີ່ອນໄຂການດ າລົງຊີວດິ ຂອງກ ່ມຊົນເຜົົ່າ ເທ ີ່ອລະກຸ້າວ 
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▪ ເສີມຂະຫຍາຍ ໃຫຸ້ກວຸ້າງໄກທີີ່ສ ດເທົົ່າທີີ່ຈະເຮັດໄດຸ້ ໃນດຸ້ານມ ລະດົກອັນດງີາມ ແລະ ເອກະລັກ ຂອງແຕ່ລະກ ່ມ
ຊົນເຜົົ່າ ແລະ ປະກອບສ່ວນ ເຂົື້າໃນວຽກງານການສຸ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ. 

ນະໂຍບາຍຮຽກຮຸ້ອງໃຫຸ້ມີການປ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈດັ ເຊ ື້ອພະຍາດ ເພ ີ່ອໃຫຸ້ກ ່ມຊົນເຜົົ່າໄດຸ້ມີສ ຂະພາບທີີ່ດີ ແລະ ມີອາຍ ຍ ນ
ຍາວ. ລັດຖະບານລາວ ໄດຸ້ຄາດຫວັງອະນ ຍາດການລງົທ ນທີີ່ເໝາະສົມ ເພ ີ່ອຂະຫຍາຍຕາໜ່າງດຸ້ານການເບິີ່ງແຍງສ ຂະພາບ 
ໂດຍ ປະສົມປະສານຢາສະໄໝໃໝ່ ແລະ ຢາພ ື້ນເມ ອງ. 

ການເກັບກ າຂ ໍ້ມູນດຸ້ານຊນົເຜົົ່າທີີ່ເປັນພະນັກງານລດັ, ພະນກັງານຊົນເຜົົ່າບ ານານ, ຄນົພິການ ແລະ ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວທີີ່
ເສຍຊີວິດໃນກິດຈະກ າຕ່າງໆຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ຮັບນະໂຍບາຍ.    

ໄດຸ້ມີຄ າສັົ່ງໃນການເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມູນຂາວສານໃນພ ື້ນທີີ່ຫ່າງໄກສອກຫ ີກ ໂດຍຜ່ານຫ າຍວິທີການ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນລາຍການ
ວິທະຍ ທີີ່ຈັດເປັນພາສາຊົນເຜົົ່າຕ່າງໆ, ມີແຜນແຜນການສົົ່ງເສີມໃຫຸ້ຊ່ຽວຊານ ຜູຸ້ທີີ່ສາມາດເວົື້າພາສາຊົນເຜົົ່າໄດຸ້ ແລະ ຜູຸ້ທີີ່ມີ
ຄວາມຮູຸ້ດຸ້ານ ວິທະຍາສາດ, ການຜະລດິ ແລະ ເສດຖະກດິ-ສັງຄົມ. ຄ າຖາມກ ໍ່ຄ  ບ ກຄະລາກອນເຫ ົົ່ານີື້ມີຢູູ່ໃສ, ບ ໍ່ມີ.  

ຄະນະກ າມະການຊນົເຜົົ່າ ເຊິີ່ງຢູູ່ພາຍໃຕຸ້ສະພາແຫງຊາດ ມີໜຸ້າທີີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຮ່າງ ແລະ ປະເມີນ ກດົໝາຍທີີ່ຍ ີ່ນສະເໜ ີ
ກ່ຽວກັບຊົນເຜົົ່າ, ຂົນຂວາຍເພ ີ່ອການຈດັຕັື້ງປະຕິບດັ ແລະ ການຈດັຕັື້ງປະຕິບດັຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ. ການ
ຄົື້ນຄວຸ້າກ່ຽວກັບຊນົເຜົົ່າ ແມ່ນໜຸ້າທີີ່ຂອງ ສະຖາບັນເພ ີ່ອການຄົື້ນຄວຸ້າວັດທະນະທ າ ເຊິີ່ງຢູູ່ພາຍໃຕຸ້ ກະຊວງຖະແຫ ່ງຂ່າວ, 
ວັດທະນະທ າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ (MoICT). ສະຖາບັນນ າທາງສ າຫ ັບວຽກງານຊນົເຜົົ່າ ແມ່ນ ອົງການຈັດຕັື້ງມະຫາຊົນ (ທາງ
ການເມ ອງ(, ແນວລາວສຸ້າງຊາດ, ເຊິີ່ງມີພະແນກວຽກງານດຸ້ານຊນົເຜົົ່າ.     

2.1.3 ແຜນພດັທະນາ ເສດຖະກິດ-ສງັຄົມແຫງ່ຊາດ ຄັື້ງທ ີ8 (2016 - 2020) 

ຈ ດປະສົົ່ງໂດຍລວມ ຂອງ ແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກດິ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ຄັື້ງທີ 8 (NSEDP) ເພ ີ່ອຮັບປະກນັ ໃຫຸ້ ສປປ ລາວ 
ຫ ຸດພົື້ນອອກຈາກ ສະຖານະປະເທດທີີ່ດຸ້ອຍພັດທະນາ (LDC). ພຸ້ອມກັບໄດຸ້ກ ານົດ ສາມ ຜົນຮັບ ແລະ ແຕ່ລະຢູ່າງໄດຸ້ກ ານດົ
ເປ ົ້າໝາຍການປະຕິບັດງານ. 

ໃນຖານະເປັນຍ ດທະສາດການພັດທະນາຊນົນະບົດ ແລະ ຫ ຸດຜ່ອນຄວາມທ ກຍາກ, ໜ ີ່ງໃນນັື້ນໄດຸ້ເນັື້ນໃສ່ ແຜນພັດທະນາ 
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ຄັື້ງທີ 8 ແມ່ນເພ ີ່ອສຸ້າງບຸ້ານໃຫຸ້ມີຄວາມເຂັື້ມແຂງ ແລະ ກາຍເປັນຕົວເມ ອງນຸ້ອຍໃນຊົນນະບົດ 
ແລະ ມີການເຊ ີ່ອມຕ ໍ່ພ ື້ນທີີ່ເຫ ົົ່ານີື້ ດຸ້ວຍຖະໜນົຫົນທາງ ແລະ ປັບປ ງລະບົບພ ື້ນຖານໂຄງລ່າງ. ໄດຸ້ມີການລະບ ວ່າ ການ
ພັດທະນາຊ່ວຍເຫ  ອເພີີ່ມເຕີມ ແມ່ນມີຄວາມຈ າເປັນສ າຫ ັບກ ່ມຄົນຜູຸ້ທີີ່ທ ກຈົນ, ໃນພ ື້ນທີີ່ ທີີ່ຍັງຂາດເຂີນການເຂົື້າເຖິງພ ື້ນຖານ
ໂຄງລ່າງ, ຕະຫ າດ ແລະ ການບ ລິການຕ່າງໆ ທີີ່ຍັງເປັນອ ປະສັກໃນການພັດທະນາ ແລະ ການຫ ຸດຜ່ອນຄວາມທ ກຍາກ. 
ນະໂຍບາຍສະວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ການຫ ດຸຜ່ອນຄວາມທ ກຍາກຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ຮັບການປັບປ ງ ເພ ີ່ອຄວາມຕຸ້ອງການຂອງ
ປະຊາຊົນບນັດາເຜົົ່າ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນດຸ້ານຕ່າງໆ ແລະ ແກຸ້ໄຂບັນຫາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຂອງຊົນເຜົົ່າຕ່າງໆ ເພ ີ່ອປັບປ ງ
ຮາກຖານຂອງຄົນຮ ່ນໃໝ່. 

ແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄມົ ແຫ່ງຊາດ ຄັື້ງທີ 8 ໄດຸ້ເນັື້ນໃສ່ຄວາມສ າຄັນໃນການສ ບຕ ໍ່ປັບປ ງ ແລະ ພັດທະນາ ຂ ໍ້ມູນ
ຂ່າວສານ ແລະ ພາກສ່ວນວດັທະນະທ າ ໂດຍການເສີມຂະຫຍາຍຄ ນຄ່າມູນເຊ ື້ອ ແລະ ວັດທະນະທ າ ບົນພ ື້ນຖານຄວາມຫ າກ
ຫ າຍທາງດຸ້ານວັດທະນະທ າຂອງຊົນເຜົົ່າຕ່າງໆ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຮີດຄອງປະເພນີເຫ ົົ່ານີື້ ໃນເວທີສາກົນ. ແຜນການຫຸ້າປີນີື້ ຍັງຍັງໄດຸ້
ສົົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງປະຊາຊົນບນັດາເຜົົ່າ ໂດຍການສົົ່ງເສີມຄວາມຮູຸ້ສ ກພາກພູມໃຈ ໃນລກັສະນະປະຫວັດສາດ
ຂອງຊົນເຜົົ່າຕ່າງໆ ແລະ ອາໄສຜູຸ້ເຖົື້າຜູຸ້ແກ່ ແລະ ຜູຸ້ນ າ ອາວ ໂສ ຂອງເຜົົ່າຕ່າງໆ ເພ ີ່ອສົົ່ງເສີມຄວາມສາມັກຄີລະຫວ່າງຄນົໃນ
ຊົນເຜົົ່າ ໃຫຸ້ເປັນການຮັບປະກນັໃນການພັດທະນາ.    

2.1.4 ກົດໝາຍທີີ່ດນິ (2013) 

ກົດໝາຍຄ ຸ້ມຄອງສິດທິທີດິນ ໃນ ສປປ ລາວ ລວມມີ ລັດຖະທ າມະນູນປີ 2003, ກົດໝາຍຊັບສິນ ປີ 1990, ກົດໝາຍວ່າ
ດຸ້ວຍການພັດທະນາ ແລະ ປ ກປ້ອງແມ່ຍິງ ປີ 2004 ແລະ ກດົໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ມ ລະດົກ ແລະ ສິດທິການສ ບທອດ ແລະ ກດົໝ
າຍວ່າດຸ້ວຍທີີ່ດິນ ປັບປ ງ ປີ 2013. 
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ລັດຖະທ າມະນູນໄດຸ້ຮັບຮອງວ່າ ລັດຈະປ ກປ້ອງສິດທິດຸ້ານຊັບສິນ ແລະ ມ ລະດົກ ຂອງສ່ວນບ ກຄນົ ແລະ ຂອງສ່ວນລວມ. 
ລັດຖະທ າມະນູນຍັງໄດຸ້ກ ານົດວ່າ ດນິທັງໝດົ ແມ່ນ “ມ ລະດົກຊອງຊາດ” ເຊິີ່ງລັດຈະຮັບປະກນັການຊົມໃຊຸ້, ການຖ່າຍໂອນ 
ແລະ ສິດທິການສ ບທອດທີີ່ດນິ ດັົ່ງທີີ່ໄດຸ້ກ ານດົໄວຸ້ໃນກດົໝາຍ. ໃນປີ 1990 ໄດຸ້ມີການປະກາດໃຊຸ້ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ຊັບສິນ 
ແລະ ພຸ້ອມກັບໄດຸ້ກ ານດົຊັບສິນເປັນ ຫຸ້າ ປະເພດ ລວມມີ: ຊັບສິນແຫ່ງລັດ, ຊັບສິນລວມໝູ່; ຊັບສິນສ່ວນບ ກຄນົ, ຊັບສິນ
ເອກະຊົນ (ເປັນຊັບສິນຂອງຫົວໜ່ວຍທ ລະກິດເອກະຊນົ ນອກເໜ ອຈາກ ຊັບສິນສະສົມ ຫ   ຊັບສິນສ່ວນບ ກຄນົ( ແລະ ຊບັສິນ
ສ່ວນຕົວ (ເປັນຊັບສິນທີີ່ຊົມໃຊຸ້ສ່ວນຕົວ(. ພຸ້ອມກັນນັື້ນ, ກ ໍ່ຍັງໄດຸ້ກ ານົດຄວາມເປັນເຈົື້າຂອງຂອງດິນ, ຊັບພະຍາກອນໃຕຸ້ດິນ
, ນ ື້າ, ປູ່າໄມຸ້ ແລະ ສັດປູ່າ ທີີ່ລດັເປັນເຈົື້າຂອງ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ລັດຈະມອບສິດທິໃນການຄອບຄອງ, ນ າໃຊຸ້, ໂອນຖ່າຍ ແລະ 
ການສ ບທອດ ໃຫຸ້ແກ່ພາກສ່ວນອ ີ່ນໆ (ລດັຖະທ າມະນູນຂອງ ສປປ ລາວ ປີ  2003; ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍທີີ່ດິນ ປີ 1990).  

ດນິທັງໝດົແມ່ນເປັນຂອງປະຊາຊົນບນັດາເຜົົ່າ ແລະ ລດັຈະຕຸ້ອງປ ກປ້ອງສິດທິໃນໄລຍະຍາວ ໂດຍຮັບປະກັນສິດທິການ
ຊົມໃຊຸ້, ການຈັບຈອງ, ການຖ່າຍໂອນ ແລະ ການສ ບທອດ. ກດົໝາຍວຸ້າດຸ້ວຍທີີ່ດິນ ໄດຸ້ກ ານດົປະເພດຂອງດິນ (ດນິກະສິກ າ
, ດນິປູ່າໄມຸ້, ດິນພ ື້ນທີີ່ນ ື້າ, ດນິອ ດສາຫະກ າ, ດນິຄົມມະນາຄົມ, ດນິວດັທະນະທ າ, ດນິຮັກສາຄວາມສະງ ົບ ແລະ ປ້ອງກນັ
ປະເທດ ແລະ ດນິກ ໍ່ສຸ້າງ( ແລະ ກ ານົດຂອບເຂດສິດທິການຊົມໃຊຸ້ຂອງດິນແຕ່ລະປະເພດ. ພຸ້ອມດຽວກັນ, ກ ໍ່ໄດຸ້ມີການສຸ້າງຕັື້ງ
ອົງກອນພ ື້ນຖານ ໃນການຄ ຸ້ມຄອງການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດນິ ແລະ ກອບສ າຫ ັບການລງົທະບຽນທີີ່ດນິ. ກດົໝາຍວ່າດຸ້ວຍທີີ່ດິນ ໄດຸ້ສະ
ໜອງພ ື້ນຖານສ າຫ ັບສິດທິການລງົທະບຽນທີີ່ດນິ ແລະ ກ ານດົໃບຢັົ້ງຢືນເສຍພາສີທີີ່ດິນ ແລະ ໃບຕາດິນ. ບ ກຄນົ ແລະ ອົງ
ກອນຕ່າງໆ ເຂົື້າເຖິງທີີ່ດິນໄດຸ້ໂດຍຜ່ານສິດທິການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດນິ. ວຽກງານໃບຕາດນິທີີ່ຜ່ານມາ ໄດຸ້ມີການອອກໃບຕາດິນມອບ
ສິດຊົມໃຊຸ້ທີີ່ດິນຢູ່າງເປັນທາງການແບບຖາວອນ ຢູູ່ໃນພ ື້ນທີີ່ໃນເມ ອງ ແລະ ຊານເມ ອງ, ສ່ວນວຽກງານການຈັດສັນທີີ່ດນິ ເພ ີ່ອ
ການກະສິກ າ ແລະ ທີີ່ດນິປູ່າໄມຸ້ ໄດຸ້ມີການມອບສິດຊົມໃຊຸ້ຢູ່າງເປັນທາງການແບບຊົົ່ວຄາວ. ການຄອບຄອງທີີ່ດນິໃນຊົນນະບດົ
, ທີີ່ເປັນພ ື້ນທີີ່ຫ່າງໄກສອກຫ ີກ ແມ່ນຍັງບ ໍ່ທັນໄດຸ້ມອບຢູ່າງເປັນທາງການ. 

ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍທີີ່ດິນ ໄດຸ້ກ ານດົໃຫຸ້ໃບຕາດນິເປັນຫ ັກຖານສິດນ າໃຊຸ້ແບບຖາວອນ ແລະ ໄດຸ້ສຸ້າງລະບົບໃບຢັົ້ງຢືນການ
ຊົມໃຊຸ້ທີີ່ດິນແບບຊົົ່ວຄາວ (ໃບຢັົ້ງຢືນເສຍພາສີທີີ່ດິນ( ສ າລັບ ດນິກະສິກ າ ແລະ ດນິປູ່າໄມຸ້, ອະນ ຍາດໃຫຸ້ຊົມໃຊຸ້ທີີ່ດນິດັົ່ງກ່າວ
, ສາມາດເປັນມ ລະດົກສອບທອດໄດຸ້ ແຕ່ບ ໍ່ສາມາດທີີ່ຈະຖ່າຍໂອນ, ໃຫຸ້ເຊົົ່າ ຫ   ໃຊຸ້ເປັນຫ ັກຄ າປະກັນໄດຸ້. ກດົໝາຍວ່າດຸ້ວຍທີີ່
ດນິ ຍັງໄດຸ້ກ ານົດດັົ່ງນີື້: ອະນ ຍາດໃຫຸ້ພົນລະເມ ອງລາວເຊົົ່າທີີ່ດິນ ຈາກລັດໄດຸ້ເຖິງ 30 ປີ; ອະນ ຍາດໃຫຸ້ ລດັປູ່ອຍເຊົົ່າ ຫ   ໃຫຸ້
ຕ່າງຊາດສ າປະທານໄດຸ້; ຫຸ້າມບ ໍ່ໃຫຸ້ມີການເກນກ າໄລທີີ່ດນິ; ແລະ ຮັບປະກັນການຊດົເຊີ ຍໃນກ ລະນີລດັມີການເວນຄ ນທີີ່ດນິ. 
ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍທີີ່ດິນ ຍັງໄດຸ້ກ ານົດການແກຸ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງໃນການຕັື້ງພູມລ າເນົາ ກ່ອນຈະຍ ີ່ນເຖິງເຈົື້າໜຸ້າທີີ່ການຄ ຸ້ມຄອງທີີ່
ດນິທຸ້ອງຖິີ່ນ ຫ   ກ່ອນທີີ່ຈະຍ ີ່ນເຖິງສານປະຊາຊົນ. 

ປະຊາຊົນຫ າຍຊົນເຜົົ່າ ໄດຸ້ມີການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດນິ ແລະ ການຄ ຸ້ມຄອງຊບັພະຍາກອນ ເຊິີ່ງມີການດັດປັບແບບບ ໍ່ຊ ້າກັນໃນພ ື້ນທີີ່ສູງ. 
ສິີ່ງເຫ ົົ່ານີື້ໄດຸ້ມີການປະຕິບດັກນັມານັບຫ າຍເຊັົ່ນຄົນ (ຕົວຢູ່າງວ່າ ເປັນການປະຕິບັດຕາມປະເພນີ( ແລະ ເປັນການຍູຸ້ໜ ນໂດຍ
ຜ່ານທາງການປະຕິບດັຕາມພິທີກ າ ແລະ ປະເພນີ (Mann and Luangkhot 2008). ການຄ ຸ້ມຄອງທີີ່ດິນທີີ່ປະຕິບັດຕາມ 
ລະບົບປະເພນີ ແລະ ການຈດັສັນທີີ່ມີຢູູ່ຄວບຄູ່ໄປກັບລະບົບທີີ່ເປັນທາງການ, ທີີ່ໄດຸ້ມີການລິເລີີ່ມມາແລຸ້ວກ່ອນໜຸ້ານີື້ ເພ ີ່ອເປັນ
ການຈດັຕັື້ງປະຕິບດັແບບປະສົມປະສານ ລະຫວ່າງການປະຕິບດັຕາມປະເພນີ ໃຫຸ້ເຂົື້າກັບກົດໝາຍທີີ່ເປັນທາງການ. ໃນພ ື້ນທີີ່
ຊົນນະບົດຫ າຍໆແຫ່ງ ຂອງ ສປປ ລາວ ການຄວບຄ ມຊັບສິນທົົ່ວໄປຂອງຊຸມຊົນ ເຊັົ່ນ: ປູ່າໄມຸ້ ຫ   ທົົ່ງຫຍຸ້າລຸ້ຽງສັດ ແລະ ໄດຸ້
ສຸ້າງກົດລະບຽບທຸ້ອງຖິີ່ນຂ ື້ນ ເພ ີ່ອ ຄ ຸ້ມຄອງ ຊັບພະຍາກອນດນິ ແລະ ການຈັດສັນທີີ່ດນິ. ກດົໝາຍວ່າດຸ້ວຍ ຊັບສິນ ປີ 1990 
ໄດຸ້ຄ ານ ງເຖິງການຮ່ວມມ ກັນ ຫ   ສິດທິຊັບສິນຂອງຊຸມຊົນໂດຍທົົ່ວໄປ. ດ າລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 88 ປີ  2006 
ວ່າດຸ້ວຍການອອກໃບຕາດິນ ແລະ ແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ຄັື້ງທີ 7 ໄດຸ້ລວມມີການອອກໃບຕາດິນຊຸມ
ຊົນ ເພ ີ່ອການຈັດສັນທີີ່ດນິ ໂດຍລັດຖະບານ ໃຫຸ້ແກ່ຊຸມຊົນ (ອົງການພັດທະນາສາກົນຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ [USAID] 

2013). ຫ າຍຊຸມຊົນຊົນເຜົົ່າໄດຸ້ມີການກ ານົດເປັນພ ື້ນທີີ່ທີີ່ແນນ່ອນທາງດຸ້ານປະເພນີທີີ່ເປັນພ ື້ນທີີ່ສັກສິດ (ປູ່າສັກສິດ( ນີື້ເປັນ
ສິີ່ງສ າຄັນໃນແງ່ວດັທະນະທ າ ທີີ່ຄວນໄດຸ້ຮັບການເຄົາລົບ. 

ພາຍໃຕຸ້ຮີດຄອງປະເພນີ ຫ   ບນັດາກົດລະບຽບໃນຊນົນະບົດທີີ່ບ ໍ່ເປັນທາງການ ຊຸມຊົນທຸ້ອງຖິີ່ນຕ່າງໆ ໄດຸ້ຄວບຄ ມຊັບສິນທົົ່ວ
ໄປ ລວມມີ ພ ື້ນທີີ່ດິນເຂດສູງ, ທົົ່ງຫຍຸ້າລຸ້ຽງສັດ, ການຊົມໃຊຸ້ປູ່າໄມຸ້ຂອງບຸ້ານ ແລະ ປູ່າສັກສິດ. ສະມາຊິກໃນຊຸມຊົນທ ກຄນົ 
ມີສິດຊົມໃຊຸ້ທີີ່ດິນຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ອ ານາດການປ ກຄອງບຸ້ານ ອາດຈະໄດຸ້ຮັບສິດທິການຊົມໃຊຸ້ ໃນລກັສະນະດຽວກັນຈາກ
ບັນດາບຸ້ານອຸ້ອມຂຸ້າງ. ລະບົບການຄອບຄອງທີີ່ດນິຊຸມຊົນ ໄດຸ້ຮັບການພັດທະນາມາເປັນໄລຍະເວລາທີີ່ຍາວນານ ແລະ  ກດົ
ລະບຽບອ ີ່ນໆຈາກແຕ່ລະບຸ້ານ. ສ າລັບການຄອບຄອງທີດນິຊຸມຊົນ ແມ່ນບ ໍ່ມີຂະບວນການລົງທະບຽນທີີ່ເປັນທາງການ ເຖິງ
ແມ່ນວ່າມັນຈະມີຄວາມສ າຄັນທາງດຸ້ານວັດທະນະທ າ, ດຸ້ານການເມ ອງ, ເສດຖະກດິ ແລະ ສັງຄົມ ກອບຂອງຊຸມຊົນທຸ້ອງຖິີ່ນ 
(World Bank 2006; Mann and Luangkhot 2008). 
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ຫ າຍໆຄອບຄົວໃນຊົນນະບດົ ອາດມີການຖ ສິດທິໃຊຸ້ຜົນປະໂຫຍດທີີ່ດນິແບບບ ໍ່ເປັນທາງການ ຫ   ກົດລະບຽບຕາມປະເພນີ. 
ສິດທິການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນແບບນີື້ ຕາມປ ກແລຸ້ວ ຈະຢູູ່ໃນຮູບແບບ ດນິລ໊ອກເຮ ອນ, ດນິນາ ຫ   ດນິໄຮ່. ສິດທິການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດນິ
ແບບນີື້ ອາດຈະໄດຸ້ຮັບການອະນ ຍາດຈາກອ ານາດການປ ກຄອງທຸ້ອງຖິີ່ນຕາມກົດລະບຽບທຸ້ອງຖິີ່ນ ຫ   ຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ 
ກົດລະບຽບອ ີ່ນໆ ຈາກແຕ່ລະບຸ້ານ. ນາຍບຸ້ານອາດຈະອອກໃບຢັົ້ງຢືນຄວາມເປັນເຈົື້າຂອງທີີ່ດິນ ເຊິີ່ງເປັນວິທີການທີີ່ບ ໍ່ຖ ກຕຸ້ອງ 
ອາດຈະນ າໃຊຸ້ໃນທຸ້ອງຖິີ່ນ ເພ ີ່ອແກຸ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທີີ່ດິນ ຫ   ນ າໃຊຸ້ໃນຄອບຄົວ ເພ ີ່ອສະແດງຄວາມເປັນເຈົື້າຂອງ ເພ ີ່ອສະເໜີກັບ
ພາກສ່ວນລດັ ເພ ີ່ອຂ ອອກໃບຢັົ້ງຢືນການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດນິ (LSC) (World Bank 2006; Mann and Luangkhot 2008; GTZ 

2009). 

ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍທີີ່ດິນ ຍັງໄດຸ້ກ ານົດວ່າ ໃນກ ລະນີ ມີໂຄງການພັດທະນາພ ື້ນຖານໂຄງລ່າງສາທາລະນະ ເຊິີ່ງນ າມາຍັງຄວາມ
ສູນເສຍມາສູ່ຕົື້ນໄມຸ້, ຜົນລະປູກ ຫ   ຕ ກອາຄານຂອງເອກະຊົນ, ເຈົື້າຂອງທີີ່ດິນ ມີສິດທີີ່ຈະໄດຸ້ຮັບການຊົດເຊີຍຕ ໍ່ກັບຄວາມສູນ
ເສຍດັົ່ງກ່າວ. 

2.1.5 ບນັດາເຄ ີ່ອງມ ສາກົນທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ 
ລັດຖະທ າມະນູນຂອງ ສປປ ລາວ ໄດຸ້ຮັບການປັບປ ງໃຫຸ້ເຂົື້າກັບຫ ັກການສິດທິມະນ ດທີີ່ໄດຸ້ກ ານດົໄວຸ້ໃນສົນທິສັນຍາ ແລະ 
ອະນ ສັນຍາສາກົນ ທີີ່ ສປປ ລາວ ໄດຸ້ລົງນາມ. ພາກທີ ສີີ່ ມາດຕາ 34 ເຖິງ 51 ໄດຸ້ອະທິບາຍສິດທິພ ື້ນຖານຂອງພົນລະເມ ອງ
ລາວ. ນອກນັື້ນ, ສິດທິພ ື້ນຖານ ດັົ່ງທີີ່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນເຄ ີ່ອງມ ສາກົນ ແມ່ນຈະລວມ ຢູູ່ໃນກດົໝາຍແຫ່ງຊາດຫ າຍສະບັບ ເຊັົ່ນ
ວ່າ ກົດໝາຍປ ກປ້ອງສິດທິ ແລະ ຄວາມສົນໃຈ ຂອງເດັກ, 2006 (ເບີີ່ງຕາຕະລາງ ທີ1(. ລດັຖະບານລາວ ໄດຸ້ສຸ້າງຕັື້ງ ສູນ
ການຄົນຄວຸ້າສິດທິມະນ ດແຫ່ງຊາດ ຢູູ່ໃນນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ເຊິີ່ງມີຈ ດປະສົງຫ ັກໃນການສະໜບັສະໜນູ, ສົົ່ງເສີມ ແລະ 
ຈດັຕັື້ງປະຕິບັດ ດຸ້ານສິດທິມະນ ດ ພາຍໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ. ພຸ້ອມກັນນັື້ນ, ກ ໍ່ຍັງມີໜຸ້າທີີ່ໃນການພິຈາລະນາ ແລະ ດ າເນີນ
ການ ຄົື້ນຄວຸ້າກ່ຽວກັບຊົນເຜົົ່າ. ສູນດັົ່ງກ່າວນີື້ ໄດຸ້ຮັບການອະນ ມັດ ໂດຍ ດ າລດັ ເລກທີ 95 ລົງວນັທີ 11/07/06 ແລະ ດ າ
ລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 137 ລງົວນັທີ 24/07/2006. ສປປລາວ ໄດຸ້ເຂົື້າເປັນສະມາຊິກ ອົງການແຮງງານສາກົນ 
(International Labour Organization( ແຕ່ປີ 1964. ປະເທດໄດຸ້ລົງນາມ ໃນ 8 ອານ ສັນຍາ ຂອງອົງການແຮງງານສາກົນ 
ເຊິີ່ງ ໃນນັື້ນ ມີ 5 ໃນ 8 ອານ  ສັນຍາຫ ັກ ຂອງອົງການແຮງງານສາກົນ, ອານ ສັນຍາ 169 ວ່າດຸ້ວຍກູ່ມຊົນເຜົົ່າ ແມ່ນຍັງບ ໍ່ທັນ
ໄດຸ້ລົງນາມ. 

ຕາະລາງ 1 ສນົທສິນັຍາ ແລະ ອະນ ສນັຍາສາກນົ ໃນ ສປປ ລາວ. 

ລ າດບັ ຊ ີ່ຂອງ ສົນທສິັນຍາ ວນັທີີ່ລງົນາມ ວນັທີີ່ຮບັເຂົື້າເປນັພາຄ ີ
1 ສົນທິສັນຍາສາກົນ ວ່າດຸ້ວຍ ສິດທິທາງດຸ້ານພົນລະເຮ ອນ ແລະ 

ດຸ້ານການເມ ອງ  
7 ທັນວາ 2000 29 ກັນຍາ 2009 

2 ສົນທິສັນຍາ ວ່າດຸ້ວຍ ສິດທິຂອງຄົນພິການ 15 ມັງກອນ 2008 29 ກັນຍາ 2009 
3 ສົນທິສັນຍາສາກົນ ວ່າດຸ້ວຍ ການຄ ຸ້ມຄອງບ ໍ່ໃຫຸ້ບ ກຄົນ

ຖ ກບັງຄັບສູນຫາຍໄປ 
29 ກັນຍາ 2008 ຍັງບ ໍ່ທັນໄດຸ້ຮັບ 

4 ສົນທິສັນຍາສາກົນ ວ່າດຸ້ວຍການປ ກປ້ອງສິດທິ ການ
ເຄ ີ່ອນຍຸ້າຍແຮງງານ ແລະ ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຂອງ
ເຂົາເຈົື້າ. 

ຍັງບ ໍ່ທັນໄດຸ້ເຊັນ ຍັງບ ໍ່ທັນໄດຸ້ຮັບ 

5 ສົນທິສັນຍາ ວ່າດຸ້ວຍ ການຕ ໍ່ຕຸ້ານການທາລ ນ ແລະ ໃຊຸ້
ຄວາມຮັນແຮງອ ີ່ນໆ, ການປະຕິບັດ ຫ   ການລົງໂທດທີີ່ໄຮຸ້
ມະນ ດສະທ າ ຫ   ການຢ ້າຢີສັກສີ 

21 ກັນຍາ 2010 26 ກັນຍາ 2012 

6 ສົນທິສັນຍາ ວ່າດຸ້ວຍ ສິດທິຂອງເດັກ   8 ພ ດສະພາ 1991 (a) 
7 ສົນທິສັນຍາ ວ່າດຸ້ວຍ ການລົບລຸ້າງທ ກຮູບແບບການຈ າແນກ

ຕ ໍ່ເພດຍິງ 
17 ກ ລະກົດ 1980 14 ສິງຫາ 1981 

8 ສົນທິສັນຍາສາກົນ ວ່າດຸ້ວຍ ສິດທິທາງດຸ້ານ 
ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທ າ 

7 ທັນວາ 2000 13 ກ ມພາ 2007 

9 ສົນທິສັນຍາສາກົນ ວ່າດຸ້ວຍ ການກ າຈັດທ ກຮູບແບບ
ຂອງການຈ າແນກເຊ ື້ອຊາດ 

 22 ກ ມພາ 1974 (a) 

10 ສົນທິສັນຍາຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ວ່າດຸ້ວຍ ການສ ໍ້ລາດບັງ
ຫ ວງ 

10 ທັນວາ 2003 29 ກັນຍາ 2009 

http://www2.ohchr.org/english/law/cescr.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/cescr.htm
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11 ຄ າຖະແຫ ງການຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດວ່າດຸ້ວຍສິດທິ
ຂອງຊົນເຜົົ່າພ ື້ນເມ ອງ 

 13 ກັນຍາ 2007 

3.0 ກ ມ່ຊົນເຜົົ່າທີີ່ຢູູ່ໃນພ ື້ນທີີ່ໂຄງການ 
ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທີີ່ມີຊົນເຜົົ່າຫ າຍທີີ່ສ ດ ໃນບັນດາປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕຸ້. ປະຊາກອນທົົ່ວປະເທດມີປະມານ 
6.8 ລຸ້ານຄນົ ສາມາດແບ່ງຊົນເຜົົ່າເປັນ ສີີ່ ໝວດພາສາ: ໝວດພາສາ ລາວ-ໄຕ (67%(, ໝວດພາສາ ມອນ-ຂະແມ (21%(, 
ໝວດພາສາ ມົື້ງ-ອິວມຽນ (8%( ແລະ ໝວດພາສາ ຈນີ-ຕີເບດ (3%(. ໃນບນັດາກ ່ມເຫ ົົ່ານີື້ປະກອບມີ 49 ຊົນເຜົົ່າ ແລະ 
ຫ າຍກວ່າ 200 ຊົນເຜົົ່າຍ່ອຍ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ໝວດພາສາ ລາວ-ໄຕ ປະກອບມີແປດຊົນເຜົົ່າ, ໝວດພາສາ ມອນ-ຂະແມ 
ມີ 32 ຊົນເຜົົ່າ, ໝວດພາສາ ມົື້ງ-ອິວມຽນ ມີ 2 ຊົນເຜົົ່າ ແລະ ຈນີ-ຕີເບດ ມີ 7 ຊນົເຜົົ່າ. 

ແຂວງ ອ ດົມໄຊ, ມີປະມານ 12 ຊົນເຜົົ່າ, ຊ ີ່ງເຜົົ່າທີີ່ໃຫຍ່ທີີ່ສ ດແມ່ນ ເຜົົ່າກ ມມ . ອີງຕາມຫຸ້ອງການປ ກຄອງແຂວງ, ເຜົົ່າກ ມມ  
ແມ່ນເຜົົ່າທີີ່ນອນໃນໝວດພາສາ ມອນ-ຂະແມ ປະກອບມີ ກ ມມ ລ ື້, ກ ມມ ຂອງ, ກ ມມ ອູ, ກ ມມ ບິດ ລວມເປັນປະມານ 60% 
ຂອງຈ ານວນປະຊາກອນ. ຊນົເຜົົ່າມົື້ງຂາວ, ເປັນເຜົົ່າທີີ່ໃຫຍ່ເປັນອັນດັບສອງໃນຊົນເຜົົ່າມົື້ງ ກວມເອົາ 14% ຂອງເຜົົ່າມົື້ງ. ເຜົົ່າ
ໄຕດ າ, ເປັນເຜົົ່າທີີ່ນຸ້ອຍກວ່າໝູ່ ເປັນເຜົົ່າໜ ີ່ງທີີ່ນອນໃນ ເຜົົ່າ ໄຕ-ກະໄດ ກວມເອົາ 2% ຂອງ ເຜົົ່າ ໄຕ-ກະໄດ. ບັນດາເຜົົ່າ
ອ ີ່ນໆທີີ່ຢູູ່ໃນແຂວງ ຍັງມີ ເຜົົ່າ ອາຄາ (ໄຕດ າ ແລະ ໄຕຂາວ(, ຜູຸ້ນຸ້ອຍ (ຜູຸ້ຊາງ, ຜູຸ້ກອງແຊັດ ແລະ ຜູຸ້ຍົດ(,ລາວຮ ຍ (ຫ  ເອີື້ນວ່າ 
“ເລນເຕັນ”(, ພວນ, ລີ, ຢັງ, ໂຄ ແລະ ໂຮ (ພະແນກຖະແຫ ງຂ່າວ, ວັດທະນະທ າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງ ອ ດົມໄຊ(. ມີ ສິບ
ສອງ ຊົນເຜົົ່າ ທີີ່ມີພາສາ, ວັດທະນະທ າ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ທີີ່ເປັນຂອງຕົນເອງ. 

ມີໜ ີ່ງ ບຸ້ານ ທີີ່ໄດຸ້ກ ານດົ ການພັດທະນາພ ື້ນຖານໂຄງລ່າງ ຂອງໂຄງການຍ່ອຍ, ບຸ້ານ ນາສຸ້າວ, ມີເຜົົ່າກ ມມ , ເຜົົ່າຜູຸ້ນຸ້ອຍ ແລະ 
ເຜົົ່າ ຂະມ .  ບຸ້ານ ທີສອງ ແມ່ນບຸ້ານ ນາເລົາ ແລະ ມີບັນດາຊົນເຜົົ່າ ດັົ່ງຕາຕະລາງ 2 ລ ່ມນີື້:    . 

ຕະຕະລາງ 2 ບນັດາຊນົເຜົົ່າ ໃນ ບຸ້ານ ນາເລາົ, ເມ ອງ ອ ດມົໄຊ, ແຂວງ ອ ດມົໄຊ, 2016 

ຊົນເຜົົ່າ ຈ ານວນຄອບຄົວ ຈ ານວນປະຊາກອນ ຈ ານວນຜູຸ້ຍິງ 

ລາວ ລ ່ມ 13 64 38 

ໄຕດ າ 1 5 2 

ລ ື້ 253 1182 663 

ກ ມມ  5 54 20 

ມົື້ງ 3 27 14 

ຮ ໍ້ 12 132 47 

ຜູຸ້ນຸ້ອຍ 12 111 35 

ລວມ 299 1,575 819 

ຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ສອງ ຊົນເຜົົ່າ ໃຫຍ່ ທີີ່ອາໄສຢູູ່ແຂວງອ ດົມໄຊ ຄ  ເຜົົ່າກ ມມ  ແລະ ເຜົົ່າມົື້ງ ດຸ້ານລ ່ມນີື້ ແມ່ນໄດຸ້ມາຈາກ ບດົສ ກ
ສາ ສິດທິດຸ້ານທີີ່ດນິ ແລະ ຊັບສິນ ຕາມຈາຮີດປະເພນີຂອງແມ່ຍິງ ຫ   ລະບບົ ຂະນົບທ ານຽມປະເພນີ ຂອງ ຫຸ້າ ຊົນເຜົົ່າ ໃນ 
ສປປ ລາວ (Mann and Luangkhot, 2008). 

ເຜົົ່າ ກ ມມ  ເປັນເຜົົ່າທີີ່ມີມາຕັື້ງແຕ່ດົນນານຢູູ່ທາງພາກເໜ ອຂອງ ສປປ ລາວ, ແລະ ໃນປັດຈ ບນັພວກເຂົາ ໄດຸ້ມີການຕັື້ງຖິີ່ນ
ຖານຢູູ່ທົົ່ວທ ກແຂວງທາງພາກເໜ ອ ແລະ ແຂວງ ບ ລິຄ າໄຊ. ຕ ໍ່ມາແມ່ນລາວລ ່ມ, ເປັນເຜົົ່າ ທີີ່ມີຈ ານວນປະຊາກອນຫ າຍກວ່າ
ໝູ່ ໃນປະເທດ. ເຜົົ່າກ ມມ  ມີຫ າຍເຜົົ່າທີີ່ຍ່ອຍອອກຢູູ່ແບບເປັນກ ່ມຮ່ວມກັນ  ລວມມີ ເຜົົ່າຣອກ, ເຜົົ່າລູ, ເຜົົ່າອູ ແລະ 
ເຜົົ່າຄຣອງ.   ເຜົົ່າກ ມມ  ປ ກຄອງກັນດຸ້ວຍຄວາມເຊ ີ່ອຖ , ທັງດຸ້ານຄວາມດີ ແລະ ຄວາມຊົົ່ວ, ເຊິີ່ງມີບດົບາດພ ື້ນຖານຕ ໍ່ກັບກດົ
ໝາຍປະເພນີ. ຄວາມເຊ ີ່ອຖ ຂອງຊົນເຜົົ່າກ ມມ  ໄດຸ້ມີບົດບາດຕ ໍ່ກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍຂອງເຜົົ່າ, ສິດທິການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດນິ ແລະ ຊັບ
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ສິນ ແລະ ການປູ່ຽນແປງທີີ່ກະທົບກັບສາຍສ າພັນລະຫວ່າງ ເຜົົ່າກ ມມ  ກັບ ໂລກພາຍນອກ ແມ່ນມີມາຕັື້ງແຕ່ດົນນານ. ລະດັບ
ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມເຊ ີ່ອ ແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງແຕ່ລະກ ລະນີ ຜູຸ້ຍິງ ແລະ ຜູຸ້ຊາຍ - ບາງຄວາມເຊ ີ່ອ ຫ   ສາສະໜາ ກ ໍ່
ນັບຖ ເປັນບາງເຂດ ທີີ່ເປັນພ ື້ນທີີ່ສະເພາະຂອງໃຜລາວ ແລະ ບາງຄວາມເຊ ີ່ອຖ ກ ໍ່ພົວພັນກັບອ ານາດການປ ກຄອງ ຫ   ຜູຸ້ນ າດຸ້ານ
ສາສະໜາ. ຄວາມເຊ ີ່ອຖ ວິນຍານ (ເຊ ີ່ອຖ ຜີ( ມີບົດບາດຕ ໍ່ກິດຈະວດັປະຈ າວນັທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ, ກດິຈະກ າໃນແຕ່ລະລະດູການ
, ສິດທິໃນຊັບສິນ ແລະ ຄວາມສ າພັນດຸ້ານ ເພດ. ຄວາມເຊ ີ່ອຖ ອ ີ່ນໆກ່ຽວກັບຮູບແບບຂອງເຮ ອນ ແລະ ວນິຍານຂອງບັນພະບູ
ລ ດ ຜູຸ້ທີີ່ຄ່ອຍປ ກປັກຮັກສາຄອບຄົວໃຫຸ້ຢູດີມີແຮງ. ສ ດທຸ້າຍ ແມ່ນຄວາມເຊ ີ່ອຖ ສ່ວນບ ກຄົນ ທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບຜີຢ້າວຜີເຮ ອນ. 

ໃນແຕ່ລະເຜົົ່າຍ່ອຍອາດຈະປະກອບມີຫ າຍ ຕະກ ນ ຫ   ເອີື້ນວ່າ “ຕະ”. ຊ ີ່ຂອງ ຕະ ເປັນສິີ່ງທີີ່ບົົ່ງບອກວ່າກົກເຄົື້າຂອງພວກເຂົາ
ແມ່ນມາຈາກ ທ າມະຊາດ, ຫ   ສັດ ຫ   ນົກ ຊ ີ່ງວ່າຕະກ ນຈະບົົ່ງບອກ, ຕາມທ າມະດາແລຸ້ວຈະຫຸ້າມບ ໍ່ໃຫຸ້ກ່ຽວພັນເຖິງ ຫ ບູຊາ. 
ກ ມມ ລ ື້ ຢູູ່ອ ດົມໄຊ, ອາດຈະມີ ຕະ ຕ ມອງ (ເປັນຊ ີ່ເຫງນັຊະນດິໜ ີ່ງ(, ຕ ວະ (ເປັນຊ ີ່ຜັກກດູຊະນດິໜ ີ່ງ(, ຕ ກອກ (ເປັນຊ ີ່ນກົ( 
ແລະ ຊ ີ່ອ ີ່ນໆ. ຫ ບູຊາເປັນສິີ່ງສັກສິໃນເຮ ອນ ແລະ ສາຍສ າພັນຂອງ “ຕະ” ແມ່ນຂ ື້ນກັບຄອບຄົວທີີ່ເດັກນຸ້ອຍເກີດ. ສາຍສ າພັນ
ຂອງ “ຕະ” ເປັນຕົວກ ານດົທາງເລ ອກໃນການແຕ່ງງານ ແລະ ພົວພັນເຖິງສິດທິທາງຊັບສິນ.     

ເຜົົ່າ ມົື້ງຂາວ ແມ່ນເຜົົ່າຍ່ອຍຂອງຊົນເຜົົ່າມົື້ງ ທີີ່ມີຢູູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໃນປັດຈ ບນັ. ນອກຈາກ ເຜົົ່າກ ມມ  ແລຸ້ວ, ເຜົົ່າມົື້ງ ກ ໍ່ເປັນ
ເຜົົ່າໜ ີ່ງ ທີີ່ມີຈ ານວນປະຊາກອນຫ າຍ.  ຕົື້ນກ າເນດີຂອງເຜົົ່າມົື້ງໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດຸ້ມີການອົບພະຍົບມາຈາກປະເທດຈນີ
ໃນຕົື້ນສະຕະວດັທີ 19. ສາເຫດທີີ່ເຜົົ່າມົື້ງໄດຸ້ມີການອົບພະຍົບ ຕາມການເລົົ່າຂານ ແລະ ຄົື້ນຄວຸ້າ ເຊ ີ່ອກັນວ່າໃນປະຫວັດສາດ
ເຜົົ່າມົື້ງ ແລະ ເຜົົ່າຫານ ຂອງຈນີ ເກີດມີຄວາມຂັດແຍ່ງກັນ, ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງປະຊາກອນ, ບ ໍ່ຍອມຮັບໃນການເກັບພາສີ 
ແລະ ປະຕິເສດການຮ່ວມມ ກັບເຜົົ່າ ຫານ ຂອງຈນີ. ການອົບພະຍົບຂອງເຜົົ່າມົື້ງໃນປັດຈ ບັນ ມີຢູູ່ທົົ່ວທ ກແຂວງທາງພາກເໜ ອ
ຂອງ ສປປ ລາວ, ທາງພາກໃຕຸ້ຂອງ ຢ ນນານ ປະເທດຈນີ, ທາງພາກເໜ ອຂອງ ປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ. 

ຕາມປ ກກະຕິແລຸ້ວ ຊົນເຜົົ່າມົື້ງຈະຕັື້ງຖິີ່ນຖານຢູູ່ໃນພ ື້ນທີີ່ສູງ, ແລະ ຊົນເຜົົ່າມົື້ງຈະມັກຝັງສົບຢູູ່ທີີ່ຈອມພູ. ມົື້ງຂາວ ມີຊ ີ່ສຽງໃນ
ການເຮັດວຽກໜັກ ແລະ ເມ ີ່ອບ ໍ່ດນົມານີື້ຢູູ່ທີີ່ແຂວງອ ດົມໄຊ ໄດຸ້ຮັບການນ າໃຊຸ້ທີີ່ດິນ ແລະ ຊັບສິນ. ມົື້ງຂາວ ຍັງມີຕະກ ນ ຫ   
ເຊັງ (ຕົວຢູ່າງ: ຕົວ, ວ , ຊງົ, ມົວ, ລ,ີ ວາ, ຢາ, ຮາ, ຈາ ແລະ ກູ(.  ເຊັງ ເປັນຕົວກ ານດົເຂດແດນດຸ້ານສິດທິທີີ່ດນິ ແລະ ຊັບ
ສິນ, ແລະ ປ ກປ້ອງບົດບາດຂອງເພດຊາຍ ເປັນດັົ່ງຜູຸ້ຄວບຄ ມສິດທິທາງເລ ອກຂອງເພດຍິງ, ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຜູຸ້ຍິງຄົນໃດ ຫ   
ເວລາໃດ ຈະແຕ່ງງານ.  

4.0 ຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ທີີ່ຄາດວາ່ຈະເກີດຂ ື້ນກັບຊົນເຜົົ່າ 
ຄາດການວ່າ ໂຄງການຄ ຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຈາກນ ້າຖຸ້ວມຕົວເມ ອງຂອງແຂວງອ ດົມໄຊ ຈະສົົ່ງຜົນກະທົບດຸ້ານບວກ 
ແລະ ດຸ້ານລບົ ຈາກຜົນການດ າເນນີໂຄງການຍ່ອຍ ໃນການຢືື່ນສະເໜີ ການສຸ້າງພ ື້ນຖານໂຄງລ່າງ ຕະຝັງກນັເຈ ີ່ອນ, ການ
ປັບປ ງຄອງລະບາຍນ ້າ, ເຂ ີ່ອນກັນນ ້າ ແລະ ປະຕູລະບາຍນ ້າ, ແລະ ສ່ວນສາທາລະນະແຄມນ ້າ. ກດິຈະກ າຂອງໂຄງການຍ່ອຍ 
ການຄ ຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຈາກນ ້າຖຸ້ວມຕົວເມ ອງ ຈະສົົ່ງຜົນປະໂຫຍດ ໂດຍຫ ັກໆແລຸ້ວແມ່ນປະຊາຊົນ ຜູຸ້ທີີ່ອາໄສຢູູ່ໃນ
ເທດສະບານເມ ອງໄຊ ເຊິີ່ງວ່າຊີວິດການເປັນຢູູ່ ແລະ ຊັບສິນຂອງປະຊາຊົນທີີ່ຢູູ່ໃນເມ ອງ ຈະບ ໍ່ຖ ກລບົກວນຫ າຍຈາກໂຄງການ
ລົງທ ນສຸ້າງພ ື້ນຖານໂຄງລ່າງດັົ່ງກາ່ວ. ຄາດວ່າ ການກ ໍ່ສຸ້າງ ຂອງ ໂຄງການລົງທ ນ ພ ື້ນຖານໂຄງລ່າງ ດຸ້ານການຄ ຸ້ມຄອງຄວາມ
ສ່ຽງໄພພິບັດຈາກນ ້າຖຸ້ວມຕົວເມ ອງ ຈະນ າມາຍັງຜົນປະໂຫຍດດຸ້ານເສດຖະກດິ-ສັງຄົມ, ສ ຂະພາບ ແລະ ລະບບົນິເວດ ເຊັົ່ນ
ວ່າ: ການປ້ອງກັນລ ານ ້າ ຈາກການຕົກຕະກອນ ເນ ີ່ອງຈາກການໄຫ ບ່າຂອງນ ້າ ແລະ ການເຊາະເຈ ີ່ອນຂອງຕາຝັັ່ງ, ແລະ 
ຫ ຸດຜ່ອນການສູນເສຍທາງຊີວິດ ແລະ ຊັບສິນ ຈາກນ ້າຖຸ້ວມ. ໂຄງການຈະຊ່ວຍສຸ້າງສິີ່ງແວດລຸ້ອມທີີ່ປອດໄພ, ດຸ້ານສ ຂະພາບ 
ແລະ ຄວາມເປັນຢູູ່ທີີ່ດີ ໂດຍສະເພາະແມ່ນປະຊາຊົນ ຜູຸ້ທີີ່ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກເຫດການນ ້າຖຸ້ວມແບບກະທັນຫັນ ໃນອະດດີທີີ່
ຜ່ານມາ. 

ຜົນກະທົບທາງດຸ້ານສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຈະແຕກຕ່າງກນັຢູ່າງຊັດເຈນຂ ື້ນກັບປະເພດ, ຂອບເຂດ ແລະ ທີີ່ຕັື້ງຂອງ
ໂຄງການຄ ຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຈາກນ ້າຖຸ້ວມຕົວເມ ອງ. ສ າລັບການກ ໍ່ສຸ້າງພ ື້ນຖານໂຄງລ່າງໃໝໃ່ນເທດສະບານ ເມ ອງ
ໄຊ ແຂວງອ ດົມໄຊ ແລະ ບ ລິເວນໃກຸ້ຄຽງ, ຈະເຫັນໄດຸ້ວ່າປະຊາຊົນທັງໝົດທີີ່ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບແມ່ນຢູູ່ໃນລະດັບປານກາງ ແລະ 
ໃນວງົທີີ່ຈ າກດັ, ເຖິງແນວໃດກ ໍ່ຕາມ ຜົນກະທົບສະສົມກ ໍ່ ບ ໍ່ຄວນຈະມອງຂຸ້າມ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ສ າລັບປະຊາຊົນທີີ່ດ າລງົ
ຊີວິດຢູູ່ພ ື້ນທີີ່ ທີີ່ມີການກ ານົດການກ ໍ່ສຸ້າງສວນສາທາລະນະຂອງສອງຝັັ່ງແມ່ນ ້າ, ຜົນກະທົບຫ ັກ ແມ່ນການຍົກຍຸ້າຍ ແລະ/ຫ   
ການສູນເສຍທີີ່ດິນທາງນ ້າ. ການປຶກສາຫາລ ກັບຊຸມຊົນຄັື້ງທ າອິດ ຢູູ່ແຂວງ, ໄດຸ້ມີການລະບ ວ່າ ບັນດາຄົວເຮ ອນທີີ່ ຢູູ່ໃນພ ື້ນທີີ່
ກ ານົດ ທີີ່ຈະສຸ້າງສວນສາທາລະນະແຄມນ ້າ ແມ່ນປະຊາຊນົຊົນເຜົົ່າ (ກ ມມ , ຜູຸ້ນຸ້ອຍ ແລະ ກາມ ກ(.  



 

SEA DRM Project – Lao PDR 10 

Ethnic Groups Engagement Framework 

5.0 ການກະກຽມການດ າເນີນການສ າຫ ບັກອບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊົນເຜົົ່າ 
ຜົນກະທົບທາງບວກຂອງໂຄງການ ຂ ື້ນກບັລະດັບຄວາມສ າເລັດໃນການສຸ້າງຄວາມໝັື້ນໃຈ ໃນການເຂົື້າຮ່ວມຂອງກ ່ມຜູຸ້ທີີ່
ອ່ອນແອ (ດຸ້ອຍໂອກາດ(, ລວມມີ ກ ່ມຊົນເຜົົ່າ, ແມ່ຍິງ, ຜູຸ້ເຖົື້າ ແລະ ໄວໜ ່ມ/ເດັກນຸ້ອຍ. ຮຽກຮຸ້ອງໃຫຸ້ມີການເຂົື້າຮ່ວມຈາກ
ກ ່ມຄົນດັົ່ງກ່າວ ໃນຂັື້ນຕອນການອອກແບບ ແລະ ວາງແຜນ ແລະ ມາດຕະການປ້ອງກນັ ເພ ີ່ອໃຫຸ້ສາມາດຜ່ານຜ່າອ ປະສັກທາງ
ດຸ້ານເສດຖະກດິ ແລະ ວດັທະນະທ າ. 

ການກ ໍ່ສຸ້າງໂຄງການຍ່ອຍສວນສາທາລະນະສອງແຫ່ງ ແລະ ການຫ ຸດຜ່ອນນ ້າຖຸ້ວມ ຂອງໂຄງການຍ່ອຍທີີ່ຈະຈດັຕັື້ງປະຕິບດັ
ພາຍໃຕຸ້ ພາກສ່ວນ ທີ 1  ອາດພົວພັນເຖິງການຄອບຄອງທີີ່ດນິ ແລະ/ຫ   ການຍົກຍຸ້າຍ, ເຊິີ່ງເປັນຜົນກະທົບທາງລົບຕ ໍ່ກັບກ ່ມ
ຊົນເຜົົ່າ ແລະ ກ ່ມຜູຸ້ທີີ່ອ່ອນແອ (ດຸ້ອຍໂອກາດ(. ພາກສ່ວນທີີ່ສ າຄັນ ຂອງກອບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊົນເຜົົ່າ ແມ່ນເພ ີ່ອ
ຮັບປະກັນນະໂຍບາຍດຸ້ານສັງຄົມການປ ກປ້ອງກ ່ມຊົນເຜົົ່າ ໄດຸ້ຈດັຕັື້ງປະຕິບດັ ແລະ ເຊ ີ່ອມເຂົື້າກັບຂັື້ນຕອນຕ່າງໆ ຂອງແຜນ 
ແລະ ການມີຮ່ວນຮ່ວມຂອງທຸ້ອງຖິີ່ນ ກັບ ຊຸມຊົນ. 

ການດ າເນນີການກອບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊົນເຜົົ່າ ສ າລັບບັນດາໂຄງການຍ່ອຍໃນພ ື້ນທີີ່ ທີີ່ກ ່ມຊົນເຜົົ່າອາໄສຢູູ່ຕຸ້ອງມີ (ກ( 
ການຄັດເລ ອກຂອງກ ່ມທະນາຄານໂລກ ເພ ີ່ອລະບ ວ່າ ກ ່ມຊົນເຜົົ່າທີີ່ຢູູ່ໃນເຂດພ ື້ນທີີ່ໂຄງການ ຫ   ການຢູູ່ຮ່ວມກັນແບບເປັນກ ່ມ; 
(ຂ( ຜູຸ້ກູຸ້ຢືມທ ນປະຕິບັດການປະເມີນຜົນກະທົບດຸ້ານສັງຄົມ ເພ ີ່ອປະເມີນຜົນກະທົບ ແລະ ກ ານດົຜົນປະໂຫຍດທາງດຸ້ານ
ວັດທະນະທ າຢູ່າງເໝາະສົມ; (ຄ( ຜູຸ້ກູຸ້ຢືມທ ນປະຕິບດັການປຶກສາຫາລ ແບບອິດສະຫ ະ, ກ່ອນ ແລະ ໄດຸ້ຮັບຂ ໍ້ມູນ (FPICs( 
ກັບ ຊົນເຜົົ່າທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບ ໃນການນ າທາງເປີດກວຸ້າງການປະກອບສ່ວນຂອງຊຸມຊົນ ໃນກດິຈະກ າຕ່າງໆທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບ
ໂຄງການ; (ງ( ຜູຸ້ກູຸ້ຢືມທ ນກະກຽມ ແລະ ເຜີຍແຜ່ແຜນພັດທະນາຊົນເຜົົ່າ (ຫ   ກອບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊົນເຜົົ່າ( ເພ ີ່ອຕອບ
ໂຈດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄວາມກັງວນົຂອງຊົນເຜົົ່າ, ສະໜອງຜົນປະໂຫຍດທາງດຸ້ານວດັທະນະທ າຢູ່າງເໝາະສົມ, ແລະ 
ຮັບປະກັນມາດຕະການຫ ຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ.         

ລະດບັລາຍລະອຽດທີີ່ຈ າເປັນ ເພ ີ່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕຸ້ອງການຂອງຜູຸ້ກູຸ້ຢືມທ ນໄດຸ້ລະບ ຢູູ່ໃນວັກ (ຂ(, (ຄ( ແລະ (ງ( ເປັນ
ສັດສ່ວນກບັຄວາມຊັບຊຸ້ອນຂອງໂຄງການທີີ່ໄດຸ້ຍ ີ່ນສະເໜີ ແລະ ການທຽບລັກສະນະ ແລະ ຂະໜາດ ຂອງຜົນກະທົບຈາກ
ໂຄງການທີີ່ອາດເກດີຂ ື້ນກັບກ ່ມຊນົເຜົົ່າ ບ ໍ່ວ່າຈະເປັນທັງດຸ້ານບວກ ຫ   ດຸ້ານລົບ.  

5.1 ການກັົ່ນຕອງຕວົແທນຂອງກ ມ່ຊນົເຜົົ່າ 
ທະນະຄານໂລກ ຈະເຮັດການກັົ່ນຕອງກ່ອນໄລຍະການກະກຽມໂຄງການ, ເພ ີ່ອກ ານົດວ່າມີກ ່ມຊົນເຜົົ່າອາໄສຢູູ່ໃນເຂດພ ື້ນທີີ່
ໂຄງການຫ  ບ ໍ່ ຫ   ມີການຢູູ່ຮ່ວມກັນແບບເປັນກ ່ມທີີ່ສະໜດິແໜຸ້ນ. ໂດຍອີງໄສ ການຕັດສິນໃຈດຸ້ານເຕັກນກິ ຈາກວິຊາການ
ດຸ້ານສັງຄົມ ທີີ່ມີຄ ນນະພາບ ມີຄວາມຊ ານານດຸ້ານສັງຄົມ ແລະ ວດັທະນະທ າ ໃນພ ື້ນທີີ່ຂອງໂຄງການ.  

OP/BP 4.10 ມີຄວາມກ່ຽວພັນກນັກັບວິທີການ ທີີ່ໄດຸ້ກ ານດົໄວຸ້ໃນ ກອບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງກ ່ມຊົນເຜົົ່າ ໃນນີື້ຈະຖ ກ
ຕິດຕາມໂດຍລ ກຄຸ້າ ໃນການລງົທ ນ ໃຫຸ້ກ ່ມຊົນເຜົົ່າ ທີີ່ຖ ກກ ານົດ ໃຂຂັື້ນຕອນກັົ່ນກອງ ວ່າມີໜຸ້າໃນເຂດໂຄງການທີີ່ຈະ
ກ ໍ່ສຸ້າງ. ມັນລວມມີຄວາມຕຸ້ອງການທີີ່ຜູຸ້ກູຸ້ຢືມທ ນດ າເນີນການປະເມີນທາງສັງຄົມ ເພ ີ່ອປະເມີນຜົນກະທົບທັງທາງບວກ ແລະ 
ທາງລົບຈາກໂຄງການທີີ່ອາດຈະເກີດຂ ື້ນຕ ໍ່ກັບຊນົເຜົົ່າ ແລະ ເພ ີ່ອກວດສອບທາງເລ ອກຂອງໂຄງການ ສ າລັບພ ື້ນທີີ່ທີີ່ອາດເກີດ
ຜົນກະທົບທາງລົບ, ແລະເພ ີ່ອພັດທະນາ ແຜນພັດທະນາກ ່ມຊົນເຜົົ່າ ທີີ່ເປັນມາດຕະການພິເສດ ເພ ີ່ອຫ ຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ, ແລະ 
ມອບຜົນປະໂຫຍດດຸ້ານວັດທະນາທ າທີເໝາະສົມ.            

5.2 ການປະເມນີຜົນກະທບົທາງສງັຄົມ 

ການປະເມີນຜົນກະທົບທາງສັງຄມົ (SIA) ແມ່ນຂັື້ນຕອນການທົບທວນ ແລະ ການກ ານດົ ຜົນກະທົບດຸ້ານສັງຄົມ ຂອງ
ໂຄງການກ ໍ່ສຸ້າງພ ື້ນຖານໂຄງລ່າງໃນປັດຈ ບນັ ຫ   ທີີ່ໄດຸ້ຍ ີ່ນສະເໜີໄປແລຸ້ວ ແລະ ໂຄງການຊວ່ຍເຫ  ອອ ີ່ນໆ. ອີງຕາມການປະເມີນ
ຜົນກະທົບຮ່ວມ ສາກົນ ຈະປະກອບມີຂັື້ນຕອນຂອງການວິເຄາະ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການຄ ຸ້ມຄອງ ຜົນທີີ່ເກີດຕາມມາຕ ໍ່ກັບ
ສັງຄົມທັງທີີ່ໄດຸ້ຕັື້ງໃຈ ແລະ ບ ໍ່ໄດຸ້ຕັື້ງໃຈ, ທັງດຸ້ານບວກ ແລະ ດຸ້ານລົບ ຂອງແຜນຊ່ວຍເຫ  ອອ ີ່ນໆ (ນະໂຍບາຍ, ລາຍການ, 
ແຜນການ, ໂຄງການຕ່າງໆ( ແລະ ທ ກຂັື້ນຕອນການປູ່ຽນແປງທາງສັງຄົມທີີ່ໄດຸ້ຮຸ້ອງຂ ການຊ່ວຍເຫ  ອດັົ່ງກ່າວ. 

ຄວາມກວຸ້າງ, ຄວາມເລິກ ແລະ ປະເພດຂອງການວິເຄາະໃນການປະເມີນສັງຄົມ ເປັນສັດສ່ວນກັບທ າມະຊາດ ແລະ ຂອບເຂດ
ຂອງຜົນກະທົບຈາກໂຄງການທີີ່ອາດຈະເກດີຂ ື້ນກັບກ ່ມຊນົເຜົົ່າ ບ ໍ່ວ່າຈະເປັນຜົນກະທົບທາງບວກ ຫ   ທາງລົບ. ການປະເມີນ
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ຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ (SIA( ຄວນຈະລວມເຂົື້າກັບບົດປະເມີນຜົນກະທົບທາງດຸ້ານສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງໂຄງການ 
(ESIA) ທີີ່ໄດຸ້ອະທິບາຍຢູູ່ໃນກອບການຄ ຸ້ມຄອງສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ນ າໃຊຸ້ຜົນການວິເຄາະ ເພ ີ່ອພັດທະນາ
ແຜນການຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາ ດຸ້ານສັງຄົມ (SMMP). 

ໃນຊ່ວງເວລາການປຶກສາຫາລ ກັບຊຸມຊົນໃນເບ ື້ອງຕົື້ນຢູູ່ທີີ່ ແຂວງ ອ ດົມໄຊ, ສິີ່ງທີີ່ໄດຸ້ມາ ແມ່ນການສະເໜີວິທີການ ເພ ີ່ອ
ຫ ຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ ຕ ໍ່ກັບປະຊາຊົນ/ຕ ໍ່ກັບເຮ ອນຊານບຸ້ານຊ່ອງ ຊ ີ່ງລວມມີຫ າຍຊົນເຜົົ່າ: 

▪ ການເກັບກ າຂ ໍ້ມູນພ ື້ນຖານ ແມ່ນມີຄວາມສ າຄັນທີີ່ສ ດ ເນ ີ່ອງຈາກວ່າ ຂ ໍ້ມູນມ ສອງບ ໍ່ຄ່ອຍຈະໄດຸ້ຮັບການດດັແກຸ້ທັນ
ເຫດການ. 

▪ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນໃນທຸ້ອງຖິີ່ນ ຕາມພ ື້ນຖານການວເິຄາະຜົນກະທົບ ແມ່ນມີຄວາມຈ າເປັນໃນການ
ຮັບປະກັນວ່າປະຊາຊົນຜູຸ້ທີີ່ອ່ອນແອ (ດຸ້ອຍໂອກາດ(, ລວມມີບັນດາກ ່ມຊົນເຜົົ່າ ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ເຂົື້າຮ່ວມໃນຂະບວນ
ການຕັດສິນໃຈທີີ່ກ່ຽວຂອງກັບການພັດທະນາໃໝ.່ 

▪ ຖຸ້າຫາກຈ າເປັນຕຸ້ອງມີການຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍປະຊາຊົນຜູຸ້ທີີ່ອ່ອນແອ (ດຸ້ອຍໂອກາດ( ລວມທັງກ ມ່ຊົນເຜົົ່າ ຄວນ
ເອົາໃຈໃສ່ປັບປ ງໂອກາດການເຂົື້າເຖິງການສ ກສາ ແລະ ສະໜອງທາງເລ ອກດຸ້ານການດ າລົງຊີວດິແກ່ເຂົາເຈົື້າໃຫຸ້
ຫ າຍຂ ື້ນ.   

▪ ການຝຶກອົບຮົມສຸ້າງຄວາມເຂົື້າໃຈກ່ຽວກັບການຫ ດຸຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ ແມ່ນມີຄວາມສ າຄັນ ໃນການ
ເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ 

▪ ການສະໜອງ ຫ   ການກະຈາຍຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານເປັນພາສາທຸ້ອງຖິີ່ນ ແມ່ນມີຄວາມສ າຄັນ ແລະ ຜູຸ້ທີີ່ໃຫຸ້ການອະທິບາຍ
ກ່ຽວກັບໂຄງການຄວນຈະເວົື້າເປັນພາສາທຸ້ອງຖິີ່ນ.  

ໃນກ ລະນີທີີ່ຂະບວນການກັົ່ນກອງ ທີີ່ອະທິບາຍໃນຂ ໍ້ 5.1 ລະບ ກ່ຽວກັບການມີໜຸ້າຂອງກູ່ມຊົນເຜົົ່າ ໃນພ ື້ນທີີ່ໂຄງການ, 
ຂະບວນການປະເມີນທາງສັງຄົມສະເພາະດຸ້ານ ໂດຍສະເພາະຈະດ າເນນີຕາມຫ ັກການທີລະບ ໃວຸ້ໃນ OP 4.10. ນີື້ແມ່ນ
ຂະບວນການເພີີ່ມເຕີມ ຂອງຂະບວນການປະເມີນຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ ຖ ກຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ເພ ີ່ອໂຄງການຍ່ອຍ. ອົງປະກອບ
ສ າຄັນ ຂອງການປະເມີນທາງສັງຄມົໂດຍສະເພາະເພ ີ່ອຊົນເຜົົ່າ. 

a) ຂ ື້ນຢູູ່ກັບຂະໜາດຂອງໂຄງການຍ່ອຍ, ການທົບທວນກອບໂຄງຮ່າງຈດັຕັື້ງ ເພ ີ່ອນ າໃຊຸ້ກັບກູ່ມຊົນເຜົົ່າທີອາໄສໃນ
ຊຸມຊົນຖ ກຜົນກະທົບ. ຕົວຢູ່າງ, ໃດຸ້ມີ ໜ່ວຍງານຂອງຊຸມຊົນ ຫ   ໂຄງສຸ້າງການຕັດສິນໃຈ ແລະ ຄວາມສ າພັນຂອງ
ພວກເຂົາກັບໜ່ວຍງານທຸ້ອງຖິີ່ນເປັນແນວໃດ? 

b) ການເກັບກ າ ແລະ ການວິເຄາະ ຂ ໍ້ມູນພ ື້ນຖານທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບວັດທະນາທ າ, ສັງຄົມ-ເສດຖະກິດ ແລະ ການເມ ອງ
ຊຸມຊົນ ຂອງ ຊຸມຊົນທຸ້ອງຖິີ່ີ່ນທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບ, ແລະ ຖຸ້າກ່ຽວຂຸ້ອງກັບເນ ື້ອທີີ່ ແລະ ດນິແດນ ທີີ່ເຂົາຄອບຄອງ ແລະ 
ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ທີເຂົາໃຊຸ້ເພິງພາດ າລົງຊີວດິ. ນີື້ອາດມີຄວາມກ່ຽວຂຸ້ອງໂດຍສະເພາະດຸ້ານການດ າລງົຊີວດິ 
ຂອງກູ່ມຊົນເຜົົ່າ ທີີ່ອາໄສຊັບພະຍາກອນນ ້າ ເຊິີ່ງອາດຈະໃດຸ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການກ ໍ່ສຸ້າງທີີ່ໃດຸ້ເງີນຂາກໂຄງການ.  

c) ການນ າໃຊຸ້ຂ ໍ້ມູນພ ື້ນຖານ, ບັນດາຜູຸ້ມີສ່ວນໃດຸ້ສວນ່ເສຍ ຈະຖ ກກ ານດົໃນຊຸມຊນົທີີ່ໃດຸ້ຮັບຜົນກະທົບ, ແລະ 
ຂະບວນການທີີ່ສອດຄ່ອງກັບວດັທະນາທ າ ເພ ີ່ອການປຶກສາຫາລ  ກັບກູ່ມຊົນເຜົົ່າ ໃນລະຫວ່າງການກະກຽມ
ໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ການຈດັຕັື້ງປະຕິບັດ ຈະຖ ກກ ານດົກັບບັນດາຜູຸ້ມີສ່ວນໃດຸ້ສວ່ນເສຍເຫ ົົ່ານັື້ນ. 

d) ການປະເມີນ, ໂດຍອີງໄສການປະກອບຄ າເຫັນຢູ່າງອິດສະຫ ະ, ແລະ ການແຈຸ້ງການປຶກສາຫາລ , ກັບຊູ່ ຸມຊົນກູ່ມ
ຊົນເຜົົ່າ, ຜົນກະທົບທີີ່ອາດເກີດຂ ື້ນ ແລະ ຜົນກະທົບດຸ້ານບວກ ຂອງໂຄງການຍ່ອຍ. ການປະເມີນນີື້ມີຄວາມອ່ອນ
ໄຫວກັບບ ກຄົນທີມີຄວາມອ່ອນແອ ໃນຊູ ູ່ ຸມຊົນກູ່ມຊົນເຜົົ່າ, ການພິຈາລະນາສະຖານະການທີີ່ແຕກຕ່າງກນັ, ສາຍສ າ
ພັນລະຫວ່າງທີີ່ດນິ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ, ແລະ ໂອກາດໃນການພັດທະນາທີີ່ຈ າກດັ ເວລາທຽບກັບກູ່ມ
ຄົນອ ີ່ນໆ. 

e) ການກ ານດົ ແລະ ປະເມີນຜົນ, ໂດຍອີງໄສການແບບອິດສະຫ ະ, ກອ່ນ ແລະ ໄດຸ້ຮັບຂ ໍ້ມູນ ກັບຊູ່ ຸມຊົນກູ່ມຊົນເຜົົ່າ, 
ເປັນບັນດາມາດຕະການທີີ່ຈ າເປັນ ເພ ີ່ອຫ ີກລຸ້ຽງຜົນກະທົບ, ຫ   ຖຸ້າບັນດາມາດຕະການດັົ່ງກ່າວໃຊຸ້ບ ໍ່ໃດຸ້, ການກ ານດົ
ມາດຕະການ ເພ ີ່ອຫ ຸດຜ່ອນ, ຫ ກີລຸ້ຽງ, ຫ   ທົດແທນ ຕ ໍ່ກບັຜົນກະທົບ, ແລະ ໝັື້ນໃຈ ວ່າກູ່ມຊົນເຜົົ່າ ໃດຸ້ຮັບຜົນ
ປະໂຫຍດທີີ່ເໝາະສົມພາຍໃຕຸ້ໂຄງການຍ່ອຍ. 
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5.3 ການປກຶສາຫາລ ແບບອດິສະຫ ະ, ກ່ອນ ແລະ ໄດຸ້ຮບັຂ ໍ້ມນູ 

ນະໂຍບາຍດຸ້ານຊົນເຜົົ່າຂອງທະນາຄານໂລກ ຕ ໍ່ກັບໂຄງການຍ່ອຍທີີ່ທະນາຄານໂລກໄດຸ້ໃຫຸ້ທ ນ ຄ ຕຸ້ອງມີຂັື້ນຕອນການປຶກສາ
ຫາລ ແບບອິດສະຫ ະ, ກ່ອນ ແລະ ໄດຸ້ຮັບຂ ໍ້ມູນ ໃນການນ າທາງເປີດກວຸ້າງການປະກອບສ່ວນດຸ້ານຜົນປະໂຫຍດຂອງຊຸມຊົນ ຫ   
ປະຊາຊົນຜູຸ້ທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບ. ຜູຸ້ກູຸ້ຢືມທ ນຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ນ າໃຊຸ້ວິທີການ ການປຶກສາຫາລ  ທີີ່ແທດເໝາະກັບສັງຄົມ ແລະ 
ວັດທະນະທ າຂອງກ ່ມຊົນເຜົົ່າ ທີີ່ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ອີງຕາມເງ ີ່ອນໄຂຂອງທຸ້ອງຖິີ່ນ, ການອອກແບບວິທີການ, ໃຫຸ້ຄວາມ
ໃສ່ໃຈເປັນພິເສດກບັຄວາມກັງວນົຂອງແມ່ຍິງຊົນເຜົົ່າ, ໄວໜ ່ມ ແລະ ເດກັນຸ້ອຍ ແລະ ການເຂົື້າເຖິງໂອກາດດຸ້ານການ
ພັດທະນາ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງ ກ ່ມຊົນເຜົົ່າ. 

ຕາມປ ກກະຕິແລຸ້ວ ເວທີສ າຫ ັບການສົນທະນາປຶກສາຫາລ  ແມ່ນພາກສ່ວນທີີ່ມີຢູູ່ໃນການປະເມີນຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ ແລະ 
ຂອບເຂດຂອງການປຶກສາຫາລ ທີີ່ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ຍົກຂ ື້ນມາ ແມ່ນຂ ື້ນກັບຄວາມແຕກຕ່າງຂອງພ ື້ນທີີ່ໂຄງການ ແລະ ຮູບແບບຂອງ
ຜົນກະທົບ. ວິທີການທີີ່ນ າໃຊຸ້ແມ່ນຂ ື້ນກັບຮູບແບບຂອງຜົນກະທົບຈາກໂຄງການທີີ່ມີຕ ໍ່ຊຸມຊົນ (ຕົວຢູ່າງ: ຄວາມອ່ອນໄຫວ່ 
(ຄວາມດຸ້ອຍໂອກາດ(, ພາສາ ແລະ ການສ ສານພົວພັນຮ່ວມກັບສັງຄົມໃຫຍ່ ຫ   ຊຸມຊົນໃກຸ້ຄຽງ(. 

ຂັື້ນຕອນການປຶກສາຫາລ  ຕຸ້ອງຮັບປະກນັ: 

▪ ປະຊາຊົນກ ່ມຊົນເຜົົ່າຈະບ ໍ່ຖ ກບີບບັງຄັບ, ກດົດັນ ຫ   ຂົົ່ມຂູ່ ໃນທາງເລ ອກການພັດທະນາຂອງເຂົາເຈົື້າ 

▪ ຄວາມຍິນຍອມຂອງກ ່ມຊົນເຜົົ່າ ຈະຕຸ້ອງມີຢູ່າງພຽງພ ກ່ອນການອະນ ມັດ ຫ   ການເລີີ່ມປະຕິບັດກິດຈະກ າໃດໆ ແລະ 
ເຄົາລົບຄວາມຕຸ້ອງການເວລາຂອງຊົນເຜົົ່າຕ ໍ່ກັບຂັື້ນຕອນການປຶກສາຫາລ /ການຍິນຍ 

▪ ປະຊາຊົນກ ່ມຊົນເຜົົ່າຈະຕຸ້ອງຮັບຮູຸ້ (ມີ( ຂ ໍ້ມູນຢູ່າງຄົບຖຸ້ວນກ່ຽວກັບ ຂອບເຂດ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງບັນດາ
ກິດຈະກ າການພັດທະນາຕ ໍ່ກັບທີີ່ດນິ, ຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆ ແລະ ຊີວດິການເປັນຢູູ່ຂອງເຂົາເຈົື້າ. ຂ ໍ້ມູນດັົ່ງກ່າວ
ປະກອບມີ ລັກສະນະ, ຂະໜາດ, ບາດກຸ້າວ, ການປີົ້ນກັບ ແລະ ຂອບເຂດ ຂອງໂຄງການ ຫ   ກິດຈະກ າ; ຈ ດປະສົງ 
ແລະ ໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການ; ທຸ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ພ ື້ນທີີ່ ທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບ; ການປະເມີນເບ ື້ອງຕົື້ນດຸ້ານເສດຖະກິດ, 
ສັງຄົມ, ວດັທະນະທ າ ແລະ ຜົນກະທົບດຸ້ານສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ລວມທັງຄວາມສ່ຽງອ ີ່ນໆ; ບ ກຄະລາກອນທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບ
ການດ າເນນີໂຄງການ ແລະ ຂັື້ນຕອນຕ່າງໆຂອງໂຄງການ. ໃນຂະບວນການນີື້ ອາດຈະລວມມີທາງເລ ອກຂອງການ
ບ ໍ່ຍິນຍອມ.  

ການປຶກສາຫາລ  ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ເປັນພາກສ່ວນ ທີີ່ມີຄວາມສ າຄັນຫ າຍ ຕ ໍ່ກັບຂະບວນການຍິນຍອມ ແລະ ຂະບວນ
ການປຶກສາຫາລ  ຕຸ້ອງມີເອກະສານທີີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ. ການປຶກສາຫາລ  ຄວນດ າເນີນການເປັນພາສາທຸ້ອງຖິີ່ນຕ່າງໆທີີ່
ກ່ຽວຂຸ້ອງ ເມ ີ່ອເຫັນວ່າຈ າເປັນ ແລະ ມີເວລາໃນການກະກຽມທີີ່ພຽງພ  (ຢູ່າງໜຸ້ອຍ ສອງອາທິດ( ຈະຕຸ້ອງຮັບປະກັນວ່າທ ກກ ່ມ
ຊົນເຜົົ່າ ສາມາດເຂົື້າຮ່ວມໃນການປຶກສາຫາລ ຢູ່າງເຕັມຮູບແບບ ຂອງໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ການກະກຽມກອບການມີສ່ວນ
ຮ່ວມຂອງກ ່ມຊົນເຜົົ່າ.  

ການກະກຽມການປຶກສາຫາລ  ຕຸ້ອງພິຈາລະນາໃຫຸ້ຮອບຄອບ ແລະ ຄວາມເໝາະສົມກັບສະພາບຂອງໂຄງການຍ່ອຍ, ຜົນ
ກະທົບທີີ່ຄາດວ່າຈະເກດີຂ ື້ນ ແລະ ສະພາບການຂອງຊຸມຊົນໃນທຸ້ອງຖິີ່ນ. ວິທີການປຶກສາຫາລ ອາດລວມມີ: 

▪ ການປະຊຸມກັບຊຸມຊົນ ທັງຈດັຮ່ວມກັນທັງໝດົ ແລະ ຈັດເປັນກ ່ມຍ່ອຍ; 

▪ ການຈດັກ ່ມສົນທະນາ ແລະ ການເຂົື້າຮ່ວມການວາງແຜນ; 

▪ ກະຈາຍຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບຄອງການແບບເຕັມຮູບແບບ (ເອກະສານຂອງໂຄງການ, ບດົລາຍງານການປະເມີນ
ຜົນຕ່າງໆ(, ໃນຮູບແບບທີີ່ເຂົື້າໃຈງ່າຍ ເຊັົ່ນວ່າ ໂພສ໌ເຕີ ແລະ ແຜ່ນພັບ ແລະ ສຽງພຸ້ອມກັບຮູບພາບທີີ່ເປັນພາສາ
ທຸ້ອງຖິີ່ນ; 

▪ ກ ານົດຜູຸ້ປະສານງານຢູູ່ພາຍໃນຊຸມຊົນ (ບາງການຝຶກອົບຮົມ ໃຫຸ້ມີຄວາມເໝາະສົມ ເພ ີ່ອເສີີ່ມຂະຫຍາຍຄວາມ
ສາມາດ ເພ ີ່ອການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການອະທິບາຍຄວາມໝາຍ ໃຫຸ້ຈະແຈຸ້ງໃຫຸ້ກັບກ ່ມຊົນເຜົົ່າ ໃນຂະບວນການ
ປຶກສາຫາລ (; 

▪ ການເຂົື້າຮ່ວມຂອງກ ່ມຊົນເຜົົ່າ ທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບ, ອົງກອນເຜົົ່າຊົນກ ່ມນຸ້ອຍ (EMOs) ແລະ ອົງກອນສັງຄົມ
ທຸ້ອງຖິີ່ນອ ີ່ນໆ ທີີ່ກ ່ມຊົນເຜົົ່າລະບ ວ່າຢາກໃຫຸ້ມາມີສ່ວນຮ່ວມ; 
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▪ ໂອກາດການເຂົື້າຮ່ວມຂອງການປຶກສາຫາລ ແຕ່ລະຄັື້ງ ຂອງການກະກຽມ ແລະ ການຈດັຕັື້ງປະຕິບດັໂຄງການ.  

ການຈດັຕັື້ງປະຕິບດັການປຶກສາຫາລ  ໄດຸ້ລະບ ໃວຸ້ໃນ ພາກ 7.0 ຂອງບົດລາຍງານກອບຄ ຸ້ມຄອງດຸ້ານສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ 
ສັງຄົມ ແລະ ເອກະສານຊຸ້ອນທຸ້າຍ A10, A12, ແລະ A13. ມັນລວມມີ ກອງປະຊູມ ເບ ື້ອງຕົື້ນ ທີີ່ວຽງຈັນ ວນັທີ 9 ເດ ອນ 
ພ ດສະພາ ປີ2016, ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ  ຄັື້ງທ າອິດ ທີີ່ວຽງຈັນ ວັນທີ 20 ເດ ອນ ມິຖຸນາ ປີ 2016, ການປຶກສາຫາລ ຂັື້ນ
ເມ ອງ ແລະ ຊຸມຊົນ ລະຫວ່າງວນັທີ 21 ຫາ 24 ເດ ອນ ມິຖຸນາ ປີ 2016 ແລະ ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ  ຄັື້ງທີສອງ ທີີ່ວຽງຈັນ 
ວັນທີ 22 ເດ ອນ ກນັຍາ ປີ 2016. ກ່ອນໜຸ້າ ສອງອາທິດ ຂອງ ແຕ່ລະ ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ  ທັງສອງຄັື້ງ ແມ່ນໄດຸ້ມີການ
ເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມູນກ່ຽວບົດລາຍງານປ້ອງກັນຜົນກະທົບ ທັງເປັນ ພາສາລາວ ແລະ ອັງກດິ ໃນເວບໄຊຸ້. 

5.4 ການກະກຽມແຜນພດັທະນາຊນົເຜົົ່າ 
ອີງຕາມນະໂຍບາຍ OP/BP 4.10 ຂອງທະນາຄານໂລກ, ເມ ີ່ອການຄດັເລ ອກລະບ ວ່າກ ່ມຊົນເຜົົ່າທີີ່ຈະມີສ່ວນຮ່ວມ, ຜົນຈາກ
ການປະເມີນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສັງຄົມ ແລະ ການປຶກສາຫາລ ແບບອິດສະຫ ະ, ກ່ອນ ແລະ ໄດຸ້ຮັບຂ ໍ້ມູນ ຈະໄດຸ້ນ າໃຊຸ້ໂດຍກ ານດົໜ່
ວຍງານປະຕິບດັການ ເພ ີ່ອກະກຽມແຜນການພັດທະນາກ ່ມຊົນເຜົົ່າ (EGDP) ຂອງກ ່ມຊົນເຜົົ່າທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ
ຍ່ອຍໂດຍສະເພາະ. ແຜນການພັດທະນາກ ່ມຊົນເຜົົ່າ (EGDP) ຈະໄດຸ້ມີການສຸ້າງມາດຕະການຂ ື້ນມາ ຊ ີ່ງຜູຸ້ກູຸ້ຢືມທ ນຈະ
ຮັບປະກັນ ຄ : (a( ກ ່ມຊົນເຜົົ່າທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ຈະມີວັດທະນະທ າ, ຜົນປະໂຫຍດທາງດຸ້ານເສດຖະກດິ ແລະ 
ສັງຄົມທີີ່ ເໝາະສົມ; (b( ເມ ີ່ອກ ່ມຊົນເຜົົ່າໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບດຸ້ານລບົຕາມທີີ່ໄດຸ້ລະບ ໄວຸ້ນັື້ນ ບນັດາຜົນກະທົບດຸ້ານລົບເຫ ົົ່ານັື້ນ
ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ຮັບການປ້ອງກັນ (ຫ ກີເວັື້ນ(, ຫ ດຸຜ່ອນ, ບນັເທົາ ຫ   ໄດຸ້ຮັບການຊົດເຊີຍ. ແຜນການພັດທະນາກ ່ມຊົນເຜົົ່າ 
(EGDP) ຄວນໄດຸ້ຮັບການກະກຽມໃນຮູບແບບທີີ່ມີຄວາມຢືດຢ ູ່ນ ແລະ ສາມາດປະຕິບດັໃຫຸ້ເກີດຜົນ ແລະ ລະດັບຄວາມ
ລະອຽດແມ່ນມີຄວາມຫ າກຫ າຍຂ ື້ນກັບໂຄງການທີີ່ເຈາະຈງົ ແລະ ລັກສະນະຂອງຜົນກະທົບທີີ່ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ຮັບການແກຸ້ໄຂ.              

ຕຸ້ອງການຢູູ່ຈ ດໃດ, ແຜນການພັດທະນາກ ່ມຊົນເຜົົ່າ ຄວນຈະລວມມີບັນດາອົງປະກອບດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີື້ ດັົ່ງທີີ່ຕຸ້ອງການ (ສັດສ່ວນ
ຂອງຂອບເຂດ, ຜນົປະໂຫຍດ, ຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆຂອງໂຄງການຍ່ອຍ(: 

a) ຄວາມເປັນມາຂອງໂຄງການ ແລະ ບົດສະຫ ຸບບນັຫາຕ່າງໆທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບກ ່ມຊົນເຜົົ່າ; 

b) ບົດສະຫ ຸບກອບທາງດຸ້ານນິຕິກ າ ແລະ ອົງກອນ ທີີ່ສາມາດນ າໃຊຸ້ໄດຸ້ກັບບນັດາກ ່ມຊົນເຜົົ່າ; 

c) ບົດສະຫ ຸບການປະເມີນທາງດຸ້ານສັງຄົມ ລວມມີທັງຂ ໍ້ມູນພ ື້ນຖານດຸ້ານປະຊາກອນ, ສັງຄົມ, ວັດທະນະທ າ ແລະ 
ລັກສະນະດຸ້ານການເມ ອງ ຂອງກ ່ມຊົນເຜົົ່າ ທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບ, ທີີ່ດນິ ແລະ ເຂດແດນ ທີີ່ພວກເຂົາເປັນເຈົື້າຂອບສ ບ
ທອດກັນມາ ຫ   ນ າໃຊຸ້ຕະຫ ອດມາ ຫ   ຄອບຄອງ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດທີີ່ພວກເຂົາໄດຸ້ເພິີ່ງພາອາໄສ; 

d) ບົດສະຫ ຸບຂອງຜົນການປຶກສາຫາລ ແບບອິດສະຫ ະ ກ່ອນ ແລະ ໄດຸ້ຮັບຂ ໍ້ມູນ ກັບປະຊາຊົນກ ່ມຊນົເຜົົ່າທີີ່ຖ ກຜົນ
ກະທົບ ເຊິີ່ງນ າໄປສູ່ການສະໜັບສະໜນູໃນວົງກວຸ້າງສ າຫ ັບໂຄງການຍ່ອຍ; 

e) ກອບເພ ີ່ອຮັບປະກັນ ການປຶກສາຫາລ ແບບອິດສະຫ ະ ກ່ອນ ແລະ ໄດຸ້ຮັບຂ ໍ້ມູນ ກັບກ ່ມຊົນເຜົົ່າທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບ ໃນ
ຊ່ວງເວລາການຈດັຕັື້ງປະຕິບດັບນັດາກິດຈະກ າຂອງໂຄງການຍ່ອຍ; 

f) ບັນດາມາດຕະການເພ ີ່ອຮັບປະກັນວ່າປະຊາຊົນກ ່ມຊນົເຜົົ່າໄດຸ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທາງດຸ້ານເສດຖະກດິ ແລະ ສັງຄົມ 
ຕາມທີີ່ຄວນຈະໄດຸ້ຮັບຢູ່າງເໝາະສົມ; 

g) ຄ າອະທິບາຍການຈດັຫາບັນດາອົງກອນຕ່າງໆ ເພ ີ່ອການຈດັຕັື້ງປະຕິບັດແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງກ ່ມຊົນເຜົົ່າ; 

h) ບັນດາມາດຕະການ ເພ ີ່ອຫ ີກເວັື້ນ, ຫ ດຸຜ່ອນ, ບນັເທົາ ຫ   ຊົດເຊີຍຕ ໍ່ກັບຜົນ; 

i) ການປະເມີນມູນຄ່າ ແລະ ແຜນການເງິນ ຂອງ ແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງກ ່ມຊົນເຜົົ່າ; 

j) ກົນໄກການແກຸ້ໄຂຄ າຮຸ້ອງຮຽນທີີ່ສາມາດນ າໃຊຸ້ໄດຸ້ ຕ ໍ່ກັບ ກ ່ມຊົນເຜົົ່າທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບ  

k) ການຈດັຕັື້ງປະຕິບດັ ການຕິດຕາມກວດກາ, ການປະເມີນຜົນ ແລະ ການລາຍງານ ຂອງ ແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ
ກ ່ມຊົນເຜົົ່າ ພຸ້ອມກັບບັນດາຕົວຊີື້ວັດ ສ າລັບການຕິດຕາມກວດກາ ທີີ່ສະເພາະເຈາະຈງົ (ແຍກເປັນແຕ່ລະຊົນເຜົົ່າ(. 
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6.0 ການຈັດຕັື້ງອງົກອນ 

ໃນ ສປປ ລາວ, ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ (MPWT( ມີໜຸ້າທີີ່ຮັບຜິດຊອບໜຸ້າວຽກດຸ້ານທະໜນົຫົນທາງ, ການ
ພັດທະນາຕົວເມ ອງ, ການຂົນສົົ່ງທາງນ ້າ ແລະ ທາງບົກ ລວມທັງການຄ ຸ້ມຄອງການສະໜອງນ ້າໃຊຸ້ ແລະ ສ ຂະອະນາໄມ ໃນ
ພ ື້ນທີີ່ຕົວເມ ອງ. ມັນເປັນຄວາມກ່ຽວຂຸ້ອງກັບກະຊວງໃຫຍ່ ປະກອບດຸ້ວຍບັນດາກົມກອງ ແລະ ສະຖາບັນຫ ັກ ຄ  ກົມຂົວທາງ
, ກົມໂຍທາທິການທາງນ ້າ, ກົມພັດທະນາຕົວເມ ອງ ແລະ ກົມອ ີ່ນໆ. ກົມໂຍທາທິການທາງນ ື້າ ມີໜຸ້າທີີ່ຮັບຜິດຊອບການເຮັດ
ປ້ອງກັນຕາຝັັ່ງເຈ ີ່ອນ ແລະ ໄພນ ້າຖຸ້ວມ, ທ່າເຮ ອ ແລະ ການສັນຈອນ, ການຂົນສົົ່ງທາງນ ້າ, ການກວດກາ ແລະ ໃຫຸ້ຄ າແນະນ າ. 
ໂຄງການຄ ຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດຂອງ ສປປ ລາວ ຢູູ່ທີີ່ເທດສະບານເມ ອງໄຊ ແຂວງ ອ ດົມໄຊ ໂຄງການຍ່ອຍການຄ ຸ້ມ
ຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພນ ້າຖຸ້ວມຈະໄດຸ້ຮັບການດ າເນນີການໂດຍ ໜ່ວຍງານຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການ (PMU) ແລະ ພະແນກວິຊາ
ການ ເຊິີ່ງຈະມີໜຸ້າທີີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການວາງແຜນ ແລະ ໃຫຸ້ຄ າແນະນ າ ດຸ້ານການປະຕິບດັມາດຕະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວາມ
ສອດຄ່ອງຂອງແຕ່ລະໜຸ້າວຽກທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ. ໜ່ວຍງານຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການຂອງກົມໂຍທາທິການທາງນ ້າ ຈະມີໜຸ້າທີີ່
ຮັບຜິດຊອບໃນການສຸ້າງວິທີການປ້ອງກັນທາງດຸ້ານສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຮ່ວມກັນ, ໃຫຸ້ຄ າແນະນ າ ແລະ ຝກຶອົບຮົມ 
ດຸ້ານການປ້ອງກັນ ໃຫຸ້ແກ ພະນັກງານ ພາຍໃນ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ (MPWT(. 

ໂຄງການຄູຸ້ມຄອງຄວາມຊ່ຽງຈາກໄພພິບັດຂອງ ສປປລາວ ຈະໄດຸ້ຖ ກຈັດຕັື້ງປະຕິບັດພາຍໃຕຸ້ຂະບວນການຂອງລດັຖະບານ
ລາວ. ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ (MPWT( ຈະເປັນຜູຸ້ອອກແບບການຈດັຕັື້ງປະຕິບດັ (DIA( ໂດຍຜ່ານ ກົມໂຍທາ
ທິການທາງນ ້າ. ໂດຍລວມແລຸ້ວ ການຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ການປະສານງານ ຈະເປັນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ກົມ
ແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມ  (DoPC). ກົມໂຍທາທິການທາງນ ື້າ ຈະມີໜຸ້າທີີ່ໃນການວາງແຜນ ແລະ ການດ າເນີນການບນັດາ
ກິດຈະກ າຕ່າງໆທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ຂອງການຄ ຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພນ ້າຖຸ້ວມໃນຕົວເມ ອງ ພາຍໃຕຸ້ພາກສ່ວນທີ 1, 2 ແລະ 3 
ຂອງ ໂຄງການ ການຄ ຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ ໃນພາກພ ື້ນອາຊຕີາເວັນອອກສຽງໃຕຸ້ ຜ່ານໂຄງການຊ່ວຍເຫ  ີ່ອ ຄ  
ໂຄງການ ໄດຸ້ສຸ້າງຕັື້ງຂ ື້ນ ເພ ີ່ອຈດັຕັື້ງປະຕິບດັ ແລະ ປະສານງານ ແຜນການຄ ຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພນ ້າຖຸ້ວມໃນຕົວເມ ອງ 
ໃນລະດັບສນູກາງ ແລະ ທຸ້ອງຖິີ່ນ. ກົມໂຍທາທິການທາງນ ້າ ຈະເຮັດໜຸ້າທີີ່ ປະສານງານ ແລະ ສະໜອງຂ ໍ້ມູນດຸ້ານເຕັກນກິໃຫຸ້
ກັບ ໜ່ວຍງານໂຍທາທິການທາງນ ້າ ຂອງ ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ ແຂວງ ອ ດົມໄຊ ໄດຸ້ຮັບການມອບໝາຍ ໃນ
ການດ າເນນີວຽກງານຕ່າງໆ ແລະ ການໃຫຸ້ຄ າແນະນ າ. ໜ່ວຍງານໂຍທາທິການທາງນ ້າ ຂອງ ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ 
ຂົນສົົ່ງ ແຂວງ ອ ດົມໄຊ ຈະສຸ້າງ ໜ່ວຍງານຈດັຕັື້ງປະຕິບດັໂຄງການ (PIU) ເພ ີ່ອມີໜຸ້າທີີ່ໃນການຈດັຕັື້ງປະຕິບດັ ແລະ 
ຕິດຕາມກວດກາ ການປ້ອງກນັ ທາງດຸ້ານສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. ກົມໂຍທາທິການທາງນ ້າ ຈະມີໜຸ້າທີີ່ໃນການດ າເນນີ
ການ ວຽກງານຄວາມປອດໄພຂອງການຄ ຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພນ ້າຖຸ້ວມໃນຕົວເມ ອງ ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ຮັບການດ າເນີນການ
ພາຍໃຕຸ້ ໂຄງການຂອງ ສປປ ລາວ. 

ຂ ື້ນກັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ປະສົບການທີີ່ເປັນມ ອາຊີບ ໃນດຸ້ານການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການດ າເນີນການປ້ອງກັນ
ສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ມີຄວາມເປັນໄປໄດຸ້ວ່າ ພະນັກງານ ຂອງ ກົມໂຍທາທິການທາງນ ້າ ແລະ ກົມການຮ່ວມ  ຈະຕຸ້ອງການ 
ການສົົ່ງເສີມ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ ເພີີ່ມເຕີມ.  ພວກເຂົາ ຄວນຈະໄດຸ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ  ອດຸ້ານເຕັກນິກ ທີມທີຈະຊ່ວຍໃນການ
ດ າເນີນການ ດຸ້ານຄວາມຕຸ້ອງການ ຂອງກອບການຄ ຸ້ມຄອງດຸ້ານສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ລວມທັງການສຸ້າງຄວາມອາດສາມາດ
ໃຫຸ້ແກ່ພະນັກງານ ເພ ີ່ອແກຸ້ໄຂບັນຫາດຸ້ານການປ້ອງກັນ. ຕາຕະລາງທີ 3 ນ າສະເໜີໜຸ້າທີີ່ຫ ັກ ຂອງ DIA ແລະ ການປະສານງານ 
ໜຸ້າທີີ່ຮັບຜິດຊອບ ຮ່ວກັບລະຖະບານ ຂັື້ນທຸ້ອງຖິີ່ນ ໃນແຕ່ລະຂັື້ນຕອນຕະຫ ອດຊ່ວງອາຍ ຂອງໂຄງການ, ໂດຍສະເພາະ ວຽກງານ
ທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບກ ່ມຊົນເຜົົ່າ. 

ໜ່ວຍງານຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການຂອງກົມໂຍທາທິການທາງນ ້າ (ພາຍໃຕຸ້ ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ( ຈະໃຫຸ້ຄ າອະທິບາຍ
ແຕ່ລະໜຸ້າວຽກ ແລະ ໜຸ້າທີີ່ຮັບຜິດຊອບ ທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບການດ າເນີນການ ຂອງ ໂຄງການຄ ຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພນ ້າ
ຖຸ້ວມໃນຕົວ ຢູູ່ໃນ ເມ ອງ ໄຊ, ແຂວງ ອ ດົມໄຊ.  ກົມໂຍທາທິການທາງນ ້າ ຈະທົບທວນຄ ນການຄດັເລ ອກບດົລາຍງານ ທີີ່ໄດຸ້
ກະກຽມໂດຍ ໜວ່ຍງານໂຍທາທິການທາງນ ້າ ຂອງ ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ ແຂວງ ອ ດມົໄຊ  ແລະ ກະກຽມຮ່າງ 
ເງ ີ່ອນໄຂຕ່າງໆໃນການອຸ້າງອີງ ຂອງແຜນການຄ ຸ້ມຄອງທາງດຸ້ານສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ຄວາມຕຸ້ອງການດຸ້ານຕ່າງໆ 
ເພ ີ່ອການກະກຽມແຜນການຈັດສັນຍົກຍຸ້າຍໂດຍຫຍ ໍ້ (ARAP), ຖຸ້ານ າໃຊຸ້, ແລະ ແຜນພັດທະນາກ ່ມຊົນເຜົົ່າ (EGDP), 
ຕາມຄວາມຈ າເປັນ. ແຜນການຄ ຸ້ມຄອງສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄມົ ແລະ ເອກະສານແຜນການຕ່າງໆ (ເຊັົ່ນ ARAP ແລະ 
EGDP( ຈະໄດຸ້ຢາຍໃ ຫຸ້ກັບຜູຸ້ທີີ່ມີສ່ວນໄດຸ້ສ່ວນເສຍ ໃນຊ່ວງເວລາການປຶກສາຫາລ . ບັນຫາຕ່າງໆ ແລະ ການສັງເກດເຫັນ 
ຈາກການປຶກສາຫາລ  ຈະໄດຸ້ຮັບການບນັທ ກ. ເອກະສານ ຈະມີສ່ວນພົວພນັເຖິງການເຜີຍແຜ່ສູ່ສາທາລະນະຊນົ ແລະ ຍ ີ່ນໃຫຸ້
ກັບທະນາຄານໂລກເພ ີ່ອການກວດກາຄ ນ.     
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ອົງປະກອບການຄູຸ້ມຄອງໂຄງການ (ອົງປະກອບ ທີ3( ຂອງ ໂຄງການຄ ຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ ໃນພາກພ ື້ນອາຊີ
ຕາເວັນອອກສຽງໃຕຸ້ ສ າຫ ັບ ສປປ ລາວ ຈະສະໜັບສະໜນູ ການຄູຸ້ມຄອງ ແລະ ການຈດັຕັື້ງປະຕິບັດ ຂອງໂຄງການຍ່ອຍ, 
ກວມເອົາການອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫຸ້ ໂຄງຮ່າງຈັດຕັື້ງ ແລະ ການພັດທະນາຄວາມສາມາດໃນການຄູຸ້ມຄອງໂຄງການ, ການ
ປະສານງານ, ວິຊາການ ແລະ ບັນດາມາດຕະການປ້ອງກນັ, ລວມມີການຈດັຕັື້ງປະຕິບດັ ກອບການຄູຸ້ມຄອງຊົນເຜົົ່າ ແລະ ມາດ
ຕະການຕ່າງໆລວມຢູູ່ໃນ ແຜນພັດທະນາກູ່ມຊົນເຜົົ່າ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນ, ແລະ ການລາຍງານ. ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍ
ໃນການຈດັຕັື້ງປະຕິບດັ ກອບຄ ຸ້ມຄອງດຸ້ານສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຈະລວມມີ ການພັດທະນາ ເຄ ີ່ອງມ ປ້ອງກັນສະເພາະ
ເຂດ, ລວມມີຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍຂອງພະນັກງານ, ເດນີທາງ, ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ , ການແປພາສາ ແລະ ການເຝິກອົບຮົົ່ມ. ຄ່າໃຊຸ້
ຈ່າຍທັງໝົດທີປະເມີນໂດຍ ທະນາຄານໂລກ ແລະ ກົມໂຍທາທິການທາງນ ້າ ແມ່ນປະມານ 205,000 ໂດລາເມລິກາ (ເບິີ່ງໃນ
ຫົວຂ ໍ້ 9.4 ຂອງບົດກອບຄ ຸ້ມຄອງດຸ້ານສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ( ເຊິີ່ງຈະໃດຸ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍການລວມກັນ 
ຂອງ ສະມາຄົມພັດທະນາລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ການຈດັຫາແຫ ່ງທ ນ ຈາກອົງປະກອບຄູຸ້ມຄອງໂຄງການ. 

ຕາຕະລາງ 3 ໜຸ້າທີີ່ຮບັຜດິຊອບຫ ກັ ສ າຫ ບັ ການຈດັຕັື້ງປະຕບິດັ ກອບການຄ ຸ້ມຄອງສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄມົ. 

ວງົຈອນຂອງ 
ໂຄງການຍອ່ຍ 

ກະຊວງໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົົ່ງ / ກມົໂຍທາທກິານ
ທາງນ າ້ 

ຍທຂ ແຂວງອ ດມົໄຊ,ໜວ່ງານໂຍທາທກິານທາງນ າ້ 

(ຕາມ ເຈົື້າຂອງໂຄງການຍອ່ຍ) 

ການກັົ່ນຕອງ ແນະນ າບັນດາຜູຸ້ສະໝັກ ແລະ ຜູຸ້ທີີ່ມີສ່ວນໄດຸ້ສ່ວນ
ເສຍ ກ່ຽວກັບວິທີການປ້ອງກັນດຸ້ານສິີ່ງແວດລຸ້ອມ 
ແລະ ສັງຄົມ. 

ທົບທວນທັດສະນະ/ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ກັົ່ນຕອງ
ການປ້ອງກັນບັນຫາຕ່າງໆທີີ່ອາດເກີດຂ ື້ນ ແລະ
ແນະນ າບັນດາຜູຸ້ສະໝັກ ທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບລັກສະນະ 
ແລະ ເນ ື້ອຫາ ຂອງເອກະສານການປ້ອງກັນ ແລະ 
ມາດຕະຖານຕ່າງໆ ເພ ີ່ອໄດຸ້ຮັບການກະກຽມ.  

ປະເມີນການປ້ອງກັນບັນຫາທີີ່ອາດຈະເກີດຂ ື້ນ ກ່ອນ
ຂະບວນການກະກຽມ ລວມມີການກັົ່ນຕອງບັນດາ
ກ ່ມຊົນເຜົົ່າ.  

ອະທິບາຍການປ້ອງກັນບັນຫາທີີ່ອາດຈະເກີດຂ ື້ນ ໃນ
ແບບການກັົ່ນຕອງການປ້ອງກັນ ຈະຕຸ້ອງແນບມາ
ພຸ້ອມກັບບົດສະເໜີຂອງໂຄງການຍ່ອຍ. 

ການກະກຽມ ແນະນ າບັນດາຜູຸ້ສະໝັກ ໃນດຸ້ານການປ້ອງກັນບັນຫາ
ຕ່າງໆ ດັົ່ງທີີ່ຕຸ້ອງການ. 

ກະກຽມການປ້ອງກັນດັົ່ງທີີ່ຕຸ້ອງການ ເຊັົ່ນວ່າ ການ
ປຶກສາຫາລ ກັບຊຸມຊົນ ແລະ/ຫ   ການເກັບກ າຂ ໍ້ມູນ. 

ອອກແບບມາດຕະການປ້ອງກັນ ແລະ ກະກຽມ
ເອກະສານ ເຊັົ່ນວ່າ ESMP, RAP, EGDP, 
ECoP, ແລະ ອ ນໆ ດັົ່ງທີີ່ໄດຸ້ຕົກລົງກັນກັບ DOW. 

ຖຸ້າຫາກເໝາະສົມ ເປີດເຜີຍຮ່າງເອກະສານການປ້ອງ
ກັນ ພຸ້ອມກັບ ບົດສະເໜີໂຄງການຍ່ອຍ ຕ ໍ່ກັບບັນດາ
ຊຸມຊົນທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບກ່ອນກະຊວງໂຍທາທິການ 
ແລະ ຂົນສົົ່ງ/ກົມໂຍທາທິການທາງນ ້າ 
(MPWT/DOW( ຈະທົບທວນບົດສະເໜີເປັນຄັື້ງ
ສ ດທຸ້າຍ. 

ການທົບທວນຄ ນ 
ແລະ ການຮັບຮອງ 

ທົບທວນບົດສະເໜີການປ້ອງກັນຜົນກະທົບ ແລະ 
ຄວາມສ່ຽງດຸ້ານສັງຄົມຂອງບັນດາໂຄງການຍ່ອຍ. 

ປະເມີນຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດຸ້ ຂອງ
ຂະບວນການປະເມີນການປ້ອງກັນ ແລະ ການປຶກສາ
ຫາລ . ຮຽກຮຸ້ອງໃຫຸ້ມີຂັື້ນຕອນອ ີ່ນອີກ ຖຸ້າເຫັນວ່າມີ
ຄວາມຈ າເປັນ.  

ປະເມີນຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດຸ້ ຂອງ
ເອກະສານ ແລະ ມາດຕະການປ້ອງກັນ. ຖຸ້າເຫັນວ່າມີ
ຄວາມຈ າເປັນ, ຮຽກຮຸ້ອງໃຫຸ້ມີການດັດແກຸ້ໃຫຸ້  ເໝ

ຍ ີ່ນບົດສະເໜີໂຄງການຍ່ອຍ ພຸ້ອມກັບເອກະສານ 
ແລະ ມາດຕະການປ້ອງກັນ ຕາມທີີ່ໄດຸ້ຕົກລົງໄວຸ້. ຖຸ້າ
ຫາກ ກົມໂຍທາທິການທາງນ ້າ ຮຽກຮຸ້ອງ ໃຫຸ້ດ າເນີນ
ຂັື້ນຕອນເພີີ່ມເຕີມ ເພ ີ່ອໃຫຸ້ຕົງກັບ ກອບການຄ ຸ້ມ
ຄອງສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ການສະໜອງ
ນະໂຍບາຍປ້ອງກັນ. ຍ ີ່ນບົດສະເໜີອີກຄັື້ງ ພຸ້ອມກັບ
ເອກະສານ ແລະ ມາດຕະການປ້ອງກັນສະບັບປັບປ ງ 
ດັົ່ງທີຕຸ້ອງການ. ກົດໝາຍ ແລະ ກົດລະບຽບ ແຫ່ງ
ຊາດ ແລະ ທຸ້ອງຖິີ່ນ ທ ກສະບັບ ຈະໄດຸ້ຮັບການ
ລວບລວມ ແລະ ພິຈາລະນານ າໃຊຸ້. 
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າະສົມ ແລະ ປະເມີນຄ ນໃໝ່ກ່ອນການຮັບຮອງຄັື້ງສ ດ
ທຸ້າຍ.  

ຖຸ້າຫາກກ ່ມຊົນເຜົົ່າ (ທຽບກັບ OP/BP4.10 ຂອງ
ທະນາຄານໂລກ( ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບ, ຕຸ້ອງໃຫຸ້ພວກ
ເຂົາມີຄວາມເປັນອິດສະຫ ະ ກ່ອນ ແລະ ການຮັບຮອງ
ການຍິນຍອມ ໃຫຸ້ບັນດາກິດຈະກ າຂອງໂຄງການຍ່ອຍ
ມີຜົນຕ ໍ່ກັບເຂົາເຈົື້າ. 

ຖຸ້າເຫັນວ່າມີຄວາມຈ າເປັນ, ການເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມູນການ
ປ້ອງກັນສູ່ສາທາລະນະຊົນ ຢູູ່ໃນ website ພາຍຫ ັງ
ການອະນ ມັດໂຄງການ. 

ກະກຽມແຜນງານດັົ່ງທີີ່ຕຸ້ອງການ ຖຸ້າຫາກວ່າ
ໂຄງການຍ່ອຍອາດຈະສົົ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ອົງກອນຊຸມຊົນ
ໃນທຸ້ອງຖິີ່ນ (ອົງການທີີ່ບ ໍ່ຫວັງຜົນກ າໄລ ແລະ ອົງ
ກອນຊຸມຊົນຕ່າງໆ[CBOs]). 
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ຕາຕະລາງ 3 (ຕ ໍ່) 
ວງົຈອນຂອງ 
ໂຄງການຍອ່ຍ 

ກະຊວງໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົົ່ງ / ກມົໂຍທາທກິານ
ທາງນ າ້ 

ຍທຂ ແຂວງອ ດມົໄຊ,ໜວ່ງານໂຍທາທກິານທາງນ າ້ 
(ຕາມ ເຈົື້າຂອງໂຄງການຍອ່ຍ) 

ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ໃຫຸ້ຄ າປຶກສາ ແລະ ທົບທວນເອກະສານປ້ອງກັນ ແລະ 
ບັນຫາຕ່າງໆ ຊ່ວງເວລາການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໂຄງການ
ຍ່ອຍ. ຮຽກຮຸ້ອງໃຫຸ້ມີການດັດແກຸ້ມາດຕະການປ້ອງ
ກັນ ຖຸ້າຫາກເຫັນວ່າຈ າເປັນ. 

ທົບທວນ ແລະ ອະນ ມັດແຜນດ າເນີນງານ ທີີ່ຈະຕຸ້ອງ
ໄດຸ້ກະກຽມໃນຊ່ວງເວລາການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ
ໂຄງການຍ່ອຍ. 

ເຜີຍແຜ່ເອກະສານການປ້ອງກັນສະບັບສ ດທຸ້າຍ ມີຜົນ
ກະທົບແນວໃດແດ່ຕ ໍ່ກັບຊຸມຊົນ. 

ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ເອກະສານ ໃນ
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ຂອງບັນດາມາດຕະການປ້ອງ
ກັນ. 

ເມ ີ່ອກ ່ມຊົນເຜົົ່າ (ທຽບກັບ OP/BP4.10 ຂອງ
ທະນາຄານໂລກ( ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບ ລວມທັງການມີ
ສ່ວນຮ່ວມໃນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການປະ
ເມີນຜົນ. 

ການປະເມີນຜົນ ຮັບປະກັນການລວບລວມ ແລະ ການທົບທວນ ການ
ປ້ອງກັນບັນຫາສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ຜົນ
ທີີ່ໄດຸ້ຮັບຢູູ່ໃນຊ່ວງເຄິີ່ງກາງ ແລະ ຊ່ວງສ ດທຸ້າຍ ຂອງ
ການປະເມີນຜົນ ແລະ ການລາຍງານ ລວມມີ 
ບົດຮຽນທີີ່ສາມາດຖອດຖອນໄດຸ້ຫ າຍໆກ ລະນີທີີ່
ກ່ຽວຂຸ້ອງ ໃນດຸ້ານຄວາມຍ ນຍົງຂອງແຕ່ລະໂຄງການ
ຍ່ອຍ.  

ປະເມີນຄ່າການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜົນໄດຸ້ຮັບຂອງ
ມາດຕະການປ້ອງກັນ. 

ເມ ີ່ອກ ່ມຊົນເຜົົ່າ (ທຽບກັບ OP/BP4.10 ຂອງ
ທະນາຄານໂລກ( ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບ ລວມທັງການມີ
ສ່ວນຮ່ວມໃນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການປະ
ເມີນຜົນ. 

7.0 ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ 

ການຕິດຕາມກວດກາ ແມ່ນພາກສ່ວນຫ ັກຂອງ ກອບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງກ ່ມຊົນເຜົົ່າ ໃນຊ່ວງເວລາການຈດັຕັື້ງປະຕິບດັ 
ໂຄງການຄ ຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດຂອງ ສປປ ລາວ. ບດົລາຍງານ ການຕິດຕາມກວດກາ ປະຈ າເດ ອນ, ໄຕມາດ-ແລະ 
ທ ກໆເຄິີ່ງປີຈະໄດຸ້ຮັບການດ າເນນີການ ເປັນແຕ່ລະກດິຈະກ າທີີ່ໄດຸ້ລະບ ສະເພາະ ເພ ີ່ອ: 

▪ ປັບປ ງການຈດັຕັື້ງປະຕິບດັໃນການຄ ຸ້ມຄອງດຸ້ານສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ; 

▪ ຮັບປະກັນທັງດຸ້ານຄ ນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິພາບ ຂອງຂະບວນການປະເມີນດຸ້ານສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ; 

▪ ສຸ້າງ ພະຍານຫ ັກຖານ ແລະ ປະສິດທິພາບ ບນົພ ື້ນຖານການປະເມີນດຸ້ານສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄມົ ເພ ີ່ອໂຄງການ
ຄ ຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດຂອງ ສປປ ລາວ; 

▪ ໃຫຸ້ໂອກາດໃນການລາຍງານຜົນ ຂອງການຈດັຕັື້ງປະຕິບັດ ບນັດາເຄ ີ່ອງມ ປ້ອງກັນຜົນກະທົບ ແລະ ມາດຕະການ
ຫ ຸດຜ່ອນ. 

ສ່ວນທີີ່ກ່ຽວກັບການສະເໜີການຈດັຕັື້ງປະຕິບັດຂອງໂຄງການຍ່ອຍ, ກົມໂຍທາທິການທາງນ ້າ ໜ່ວຍງານຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການ 
ຈະດ າເນນີການຕິດຕາມກວດກາບັນດາກິດຈະກ າ ໃນຊ່ວງເວລາ ການສ ກສາຄວາມເປັນໄປໄດຸ້ ແລະ 
ESMPs/EGDP/ARAP/RAP ເພ ີ່ອກ ານົດຂອບເຂດ ເພ ີ່ອໃຫຸ້ມາດຕະການຫ ດຸຜ່ອນ ໄດຸ້ຮັບການຈດັຕັື້ງປະຕິບດັ ແລະ 
ປະສົບຜົນສ າເລັດ. ການຕິດຕາມກວດກາຈະເນັື້ນໃສ່ ສາມ ດຸ້ານຫ ກັ, ລວມມີ:  

(i) ການຕິດຕາມກວດກາຄວາມສອດຄອ່ງຂອງກາປະຕິບັດງານ: ເພ ີ່ອກວດສອບວ່າ ມາດຕະການຫ ດຸຜ່ອນຜົນກະທົບ ໃດຸ້ມີ
ການພິຈາລະນາ ແລະ ຈດັຕັື້ງປະຕິບັດ. ໃນຊ່ວງໃລຍະການກະກຽມໂຄງການຍ່ອຍ, ບັນດາວຽກງານຕິດຕາມ ຈະສູມໄສການ
ຮັບປະກັນ ປະສິດທິພາບຂອງ ການປະຕິບດັ ກອບຄ ຸ້ມຄອງດຸ້ານສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ປະຕິບດັຕາມຂະບວນການ. 
ກົມໂຍທາທິການທາງນ ້າ ໜ່ວຍງານຄູຸ້ມຄອງໂຄງການ ພະນັກງານຊ່ຽວຊານດຸ້ານສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຈະຮັບປະກັນ
ການສ ກສາໂຄງການຍ່ອຍ ດ າເນີນໄປຢູ່າງຖ ກຕຸ້ອງ ແລະ ວ່ອງໃວ ໂດຍປະຕິບດັຕາມກົດໝາຍ ຂອງ ລດັຖະບານລາວ ແລະ 
ນະໂຍບາຍຂອງ ທະນາຄານໂລກ. 
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ບັນດາການສ ກສາຄວາມເປັນໄປໃດຸ້ ຈະລວມເຖິງ ການປະເມີນຜົນ ເງ ີ່ອນໃຂໃນການຈດັຕັື້ງປະຕິບດັ ແຜນດ າເນນີງານໃນການ
ຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍ ໂດຍຫຍ ໍ້ ແລະ ກດຈະກ າທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ກັບແຜນພັດທະນາກູ່ມຊົນເຜົົ່າ; 

▪ ບັນດາຄ າຮຸ້ອງທ ກ, ໂດຍສະເພາະຜູຸ້ທີຍັງບ ໍ່ທັນໃດຸ້ຮັບການແກຸ້ໄຂບັນຫາໃນລະດັບທຸ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ອາດຕຸ້ອງມີການ
ແກຸ້ໄຂໃນລະດັບທີີ່ສູງກວ່າດັົ່ງທີີ່ກ ານົດໃນກອບຄູຸ້ມຄອງທາງສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສງັຄົມ; 

▪ ການເຮັດເອກະສານໂຄງການສົມບູນວ່າດຸ້ວຍການຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍ ແລະ ທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ຖຸ້າສິີ່ງເຫ ົົ່ານີື້ມີ
ການນ າໃຊຸ້, ລວມມີ ການສູນເສຍຊົົ່ວຄາວ ແລະ ຖາວອນ; 

▪ ການປະເມີນຄ ນນະພາບວຽກງານການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ຫ   ມາດຕະການຫ ຸດຜ່ອນຜົນກະທົບອ ີ່ນໆທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ 
ນັື້ນຄວນຖ ກນ າໃຊຸ້ຕາມຄວາມຕຸ້ອງຂອງໂຄງການລງົທ ນໃນອານາຄົດທີຖ ກກ ານົດໄວຸ້ເບ ື້ອງຕົື້ນ, ເຊິີ່ງລວມເຖິງຜົນ
ກະທົບຕ ໍ່ວິຖີຊິວິດ; ແລະ  

▪ ມາດຕະການຫ ດຸຜ່ອນຜົນກະທົບໃນເວລາມີການປູ່ຽນແປງຫ າຍ ໃນຕົວວັດແທກທີອາດຕຸ້ອງການແຜນການແຊກ
ແຊງ, ເຊັົ່ນ, ຖຸ້າປະຊາຊົນກູ່ມຕ່າງໆ (ຄນົຊນົເຜົົ່າ ແລະ ກູ່ມຄົນທີມີຄວາມອ່ອນໄຫວ - ຜູຸ້ຍິງ ແລະ ເດັກນຸ້ອຍ ຍິງ/
ຊາຍ, ຜູຸ້ອາວ ດໂສ ແລະ ຜູຸ້ເສຍອົງຄະ, ຜູຸ້ບ ໍ່ມີທີຢູູ່ໄສ, ແລະ ຜູຸ້ທ ກຍາກ, ອ ີ່ນໆ( ບ ໍ່ໄດຸ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ  ອຢູ່າງພຽງພ  
ຈາກໂຄງການຍ່ອຍທີມີທ່າແຮງ. 

ໃນໄລຍະການຈດັຕັື້ງປະຕິບດັ, ການປະຕິບດັການຕິດຕາມຄວນກວມເອົາການກວດສອບລະຫວ່າງ ການກ ໍ່ສຸ້າງໂຄງການຍ່ອຍ 
ເພ ີ່ອກວດສອບວ່າເງ ີ່ອນໄຂໃດທີີ່ມີການອອກ ແລະ ປະຕິບດັຕາມສັນຍາອະນ ຍາດ. ໂຄງການກ ໍ່ສຸ້າງທີມີປະສິດທິພາບ, 
ການເຄ ີ່ອນໄຫວ ແລະ ໄລຍະຮ ື້ຖອນ ຈະເປັນຄວາມຜິດຊອບຂອງ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ ແລະ ການປະຕິບດັການ
ຕິດຕາມກວດສອບໂດຍກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລຸ້ອມ. 

(ii) ການຕິດຕາມກວດກາຜົນກະທົບ: ເມ ີ່ອໂຄງການຢູູ່ໃນລະຫວ່າງຂັື້ນຕອນການຈດັຕັື້ງປະຕິບດັ, ການຕິດຕາມມາດຕະການ
ຫ ຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງໂຄງການຍ່ອຍຄວນເປັນໜຸ້າທີຂອງ ໜ່ວຍງານການອອກແບບຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ. ມີການຄາດການໄວຸ້
ວ່າເອກະສານປ້ອງກັນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຈະຖ ກມອບໃຫຸ້ຜູຸ້ຮັບເໝົາ ແລະ ໜວ່ຍງານການອອກແບບຈດັ
ຕັື້ງປະຕິບດັ ເພ ີ່ອຈະຕິດຕາມກວດກາຮັບປະກັນວຽກງານດ າເນນີໄປຕາມຂັື້ນຕອນທີີ່ໄດຸ້ຕົກລົງກັນແລຸ້ວວ່າດຸ້ວຍບັນດາມາດ
ຕະການຫ ດຸຜ່ອນຜົນກະທົບ (ລະຫວ່າງ ລດັຖະບານລາວ ແລະ ທະນາຄານໂລກ(.  

ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນ ຂອງຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ ຈະວດັແທກ ດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີື້: 

▪ ຜົນກະທົບເຖິງບ ກຄົນ, ຄົວເຮ ອນ ແລະ ຊຸມຊົນ ຈະໃດຸ້ມີການຮັກສາລະດັບມາດຕະຖານການດ າລງົຊວີິດ ກ່ອນຊ່ວງ
ໂຄງການ, ຫ  ດີກວ່າເກົົ່າ; 

▪ ຜົນກະທົບທີີ່ແຕກຕ່າງກັນທາງເພດ ທີີ່ຄວນຫ ີກລຸ້ຽງ, ຫ ດຸ ຫ   ແກຸ້ໄຂ; 

▪ ການປັບປ ງຊຸມຊົນທີີ່ໃດຸ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການຢູ່າງໜຸ້ອຍໃຫຸ້ເທົົ່າຊ່ວງໄລຍະກ່ອນໂຄງການ; ແລະ 

▪ ການຈດັການຂ ໍ້ຂຸ້ອງໃຈ ຫ   ຂັດແຍ່ງ. 

ເພ ີ່ອທີີ່ຈະວັດແທກຜົນກະທົບເຫ ົົ່ານີື້, ກ່ອນການສ ກສາຄວາມເປັນໄປໃດຸ້ ຈະຕຸ້ອງລະບ : 

▪ ໂຕຊີື້ວັດສະເພາະທີີ່ຈະຖ ກກວດສອບໂດຍໃຊຸ້ຂ ໍ້ມູນແຍກຕາມເພດ; 

▪ ກ ານົດວິທີວດັແທກໂຕຊີື້ວດັ ເປັນປະຈ າ; ແລະ 

▪ ກ ານົດການຕິດຕາມບັນດາເຫດການຫ ັກ(ຕົວຢູ່າງ: ຊ່ວງເຄິີ່ງກາງ ຂອງຂະບວນການແຜນດ າເນນີງານໃນການຈດັສັນ
ຍົກຍຸ້າຍ ໂດຍຫຍ ໍ້, ຖຸ້ານ າໃຊຸ້( 

(iii) ການຕິດຕາມກວດກາຜົນກະທົບສະສົມ: ຜົນກະທົບຕ ໍ່ສັງຄົມ ແລະ ສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ຈາກໂຄງການຍ່ອຍ ທີແຂວງອ ດົມໄຊ 
ຈະຖ ກຕິດຕາມກວດກາເພ ີ່ອພິຈາລະນາຄວາມຄ ບໜຸ້າອ ີ່ນໆທີີ່ອາດມີຂ ື້ນ. 

ເພ ີ່ອໃຫຸ້ໝັັື້ນໃຈວ່າຊັບສິນທາງປັນຍາມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂະບວນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ, ກູມ່ຜູຸ້ຕິດຕາມຈະຖ ກຈັດຕັື້ງ
ຂ ື້ນພາຍໃນກູ່ມຊົນເຜົາທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບ. ອົງປະກອບຂອງກ າມະການຊຸດນີື້ ຈະຂ ື້ນກັບການປຶກສາຫາລ ແບບອິດສະຫ ະ, ກ່ອນ 
ແລະ ໄດຸ້ຮັບຂ ໍ້ມູນ ແລະ ຈະສຸ້າງໜ່ວຍງານໂຄງຮ່າງຕັດສິນຂອງຊຸມຊົນກູ່ມຊົນເຜົົ່າ, ຕະຫ ອດເຖິງເຖິງຂ ໍ້ກ ານົດເລ ີ່ອງເພດ ແລະ 
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ຄວາມສົມດ ນລະຫວ່າງກນັ. ກູ່ມຕິດຕາມນີື້ ຈະທົບທວນ ບດົລາຍງານຕິດຕາມທາງສັງຄົມ ແລະ ສິີ່ງ ແວດລຸ້ອມທີີ່ອະທິບາຍ
ໃວຸ້.  

8.0 ກົນໄກການແກຸ້ໄຂຄ າຮຸ້ອງຮຽນ 

ໃນຖານະທີີ່ເປັນໜ່ວຍງານປະຕິບດັການ ຂອງ ກົມໂຍທາທິການທາງນ ້າ ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ ຈະໄດຸ້ສຸ້າງຄະນະ
ກ າມະການແກຸ້ໄຂຄ າຮຸ້ອງຮຽນ ຮ່ວມກັບ ຊຸມຊົນກູ່ມຊົນເຜົົ່າທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບ, ແລະ ຂັື້ນ ເມ ອງ ຫ   ຂັື້ນແຂວງ. ຄະນະ
ກ າມະການເຫ ົົ່ານີື້ ຈະໄດຸ້ດ າເນີນການປະເມີນຜົນ ແລະ ອ ານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການແກຸ້ໄຂບັນຫາຂ ໍ້ຂຸ້ອງໃຈ ແລະ ການ
ຮຸ້ອງຮຽນຕ່າງໆ ແລະ ຄວາມຄັບຂຸ້ອງໃຈ ຂອງກ ່ມຊົນເຜົົ່າ.. ຄະນະກ າມະການແກຸ້ໄຂຄ າຮຸ້ອງຮຽນ ຈະປະກອບມີ ຕົວແທນຈາກ 
ປະຊາຊົນ ແລະ ຄົວເຮ ອນທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບ, ຜູຸ້ນ າຊຸມຊົນ ແລະ ອົງກອນຈດັຕັື້ງທາງສັງຄົມ ນອກຈາກນັື້ນ ກ ຍັງມີ ຕົວແທນ
ຈາກຂັື້ນບຸ້ານ ແລະ ຂັື້ນ ເມ ອງ ແລະ ເຈົື້າໜຸ້າທີີ່ຈາກ ໜ່ວຍງານຄ ຸ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ ໜ່ວຍງານການດ າເນີນການໂຄງການ. 
ຄະນະກ າມະການແກຸ້ໄຂຄ າຮຸ້ອງຮຽນ ຈະເຮັດໜຸ້າທີີ່ ເພ ີ່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຄວົເຮ ອນທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບ 
ຕະຫ ອດໄລຍະເວລາອາຍ ຂອງໂຄງການຍ່ອຍ ລວມທັງໄລຍະເວລາທີີ່ບົກຜ່ອງໃນໜຸ້າທີີ່. 

ການປຶກສາຫາລ ກັບ ສະມາຊິກກ ່ມຊົນເຜົົ່າທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບ ຈະໄດຸ້ຈດັຂ ື້ນກ່ອນຂະບວນການວາງແຜນຂອງ ໂຄງການ. ກ່ອນ
ການເລີີ່ມຕົື້ນໂຄງການຍ່ອຍ, ຜູຸ້ນ າໝູ່ບຸ້ານ ຈະໄດຸ້ເຮັດການສ າຫ ວດທີີ່ດິນ ແລະ ຊັບສິນ ຂອງປະຊາຊົນຜູຸ້ທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບໂດຍ
ທາງກົງ. ຜູຸ້ນ າໝູ່ບຸ້ານ ຈະໄດຸ້ເຮັດການ ການປຶກສາຫາລ  ກັບ ປະຊາຊົນຜູຸ້ທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບແລະ ຂະບວນການທັງໝດົຈະໄດຸ້
ເຮັດເປັນລາຍລັກອັກສອນ. 

ທ ກໆການຮຸ້ອງຮຽນຈະຕຸ້ອງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຫ   ການຮຸ້ອງຮຽນດຸ້ວຍປາກເປ ັ່າ ກ ໍ່ຕຸ້ອງໄດຸ້ຮັບການບັນທ ກໃນເວລາ ແລະ 
ສະຖານທີີ່ ຈາກ ສະມາຊິກກ ່ມຊົນເຜົົ່າທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບແລະ ໄດຸ້ຮັບການບນັທ ກຢູ່າງເໝາະສົມ ຈາກ ຄະນະກ າມະການແກຸ້ໄຂ
ຄ າຮຸ້ອງຮຽນ ແຕ່ລະຂັື້ນ (ຊຸ່ມ, ເມ ອງ, ແຂວງ(. ແບບ ຫ   ຟອມ ມີໄວຸ້ເພ ີ່ອການບັນທ ກນັື້ນ ສາມາດພັດທະນາ ໃຫຸ້ສາມາດ
ເຂົື້າໃຈງ່າຍຕ ໍ່ກັບການບັນທ ກ. ສະມາຊິກກ ່ມຊົນເຜົົ່າທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບຈະບ ໍ່ໄດຸ້ເສຍທ ກຄ່າທ ານຽມດຸ້ານການບ ລິຫານ ແລະ ກດົ
ໝາຍ ໃນຂັື້ນຕອນຂອງການຮຸ້ອງຮຽນ. ການແກຸ້ໄຂຄ າຮຸ້ອງຮຽນ ທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບທ ກຮູບແບບຂອງການດ າເນນີກດິຈະກ າ
ໂຄງການຍ່ອຍ ຈະໄດຸ້ຮັບການ ດ າເນີນການໂດຍການເຈລະຈາກັນ ຈນົເກີດມີຄວາມເພິີ່ງພ ໃຈທີີ່ສ ດ. ຂະບວນການແກຸ້ໄຂຄ າ
ຮຸ້ອງຮຽນ ແມ່ນເພ ີ່ອສະໜອງ ການກ ານດົເວລາ ແລະ ກົນໄກຄວາມໂປູ່ງໃສ ເພ ີ່ອນ າສະເໜີ ແລະ ແກຸ້ໄຂ ທ ກໆຄວາມຂຸ້ອງໃຈ 
ຂອງ ສັງຄົມ ແລະ ສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບການດ າເນີນກິດຈະກ າໂຄງການຍ່ອຍ. ຂະບວນການແກຸ້ໄຂຄ າຮຸ້ອງຮຽນນີື້ ບ ໍ່
ໄດຸ້ໝາຍເຖິງຂະບວນການແກຸ້ໄຂການຮຸ້ອງຮຽນຂອງລັດຖະບານ ຫ   ການສະໜອງກດົໝາຍແຫ່ງຊາດ ແຕ່ວ່າເປັນການແກຸ້ໄຂ
ບັນຫາຄວາມຂຸ້ອງໃຈຕ່າງໆຂອງສະມາຊິກກ ່ມຊົນເຜົົ່າແລະ ການຮຸ້ອງຮຽນແບບທັນເວລາ, ເຮັດໃຫຸ້ພຸ້ອມສາມາດດ າເນນີການ
ໄດຸ້ ແລະ ຊຸມຊົນກ ່ມຊົນເຜົົ່າ  ແລະ ຂະໜາດທີີ່ແຕກຕ່າງກັບຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບ ຈາກການດ າເນີນກດິຈະກ າໂຄງການ
ຍ່ອຍ. 

ແຜນພັດທະນາກູ່ມຊົນເຜົົ່າ ຈະຖ ກສຸ້າງຂ ື້ນເພ ີ່ອສະມາຊິກ ຂອງຊຸມຊົນກູ່ມຊົນເຜົົ່າທີີ່ ຖ ກຜົນກະທົບ ນ າມາຍັງການຮຸ້ອງຮຽນ
ຕ່າງໆ ໃຫຸ້ເຈົື້າໜຸ້າທີີ່ໂຄງການ ທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ໄດຸ້ແກຸ້ໄຂ. ຂະບວນການແກຸ້ໄຂຄ າຮຸ້ອງຮຽນ ຈະຕຸ້ອງມີມາດຕະຖານການປະຕິບດັ
ງານທີີ່ເໝາະສົມ, ລວມມີເວລາທີີ່ຕຸ້ອງການໃນການໃຫຸ້ຄ າຕອບກັບການຮຸ້ອງຮຽນ ແລະ ບ ໍ່ມີການເກບັຄ່າທ ານຽມ ຫ   ຄິດຄ່າ
ໃຊຸ້ຈ່າຍໃດໆກັບປະຊາຊນົ. ແຜນພັດທະນາກູ່ມຊົນເຜົົ່າ ຄວນຈະກ ານດົ ວິທີທາງອ ີ່ນໆ ໃຫຸ້ແກ່ຜູຸ້ເສຍຫາຍ ຖຸ້າຫາກວ່າຂັື້ນຕອນ
ຕ່າງໆທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບໂຄງການ ບ ໍ່ສາມາດທີີ່ຈະນ າໃຊຸ້ໄດຸ້ຕ ໍ່ກັບການແກຸ້ໄຂຄ າຮຸ້ອງຮຽນຕ່າໆ.  

ກອບການຄ ຸ້ມຄອງທາງສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ລວມມີບັນດາລາຍະອຽດ ດຸ້ານກນົໄກການແກຸ້ໄຂຄ າຮຸ້ອງຮຽນ ຂອງ 
ໂຄງການຄ ຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດຂອງ ສປປ ລາວ. ການຮຸ້ອງຮຽນຕ່າງໆ ທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບບັນຫາສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ 
ສັງຄົມ ຈາກກ ່ມຊນົເຜົົ່າທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບໂດຍທາງກົງ ຫ   ໂດຍທາງອຸ້ອມ ຈາກການຈດັຕັື້ງປະຕິບດັກດິຈະກ າໂຄງການຍ່ອຍ ຈະ
ໄດຸ້ຮັບການແກຸ້ໄຂໂດຍຄະນະກ າມະການແກຸ້ໄຂຄ າຮຸ້ອງຮຽນ (GRC) ໂດຍຜ່ານ ກົນໄກການແກຸ້ໄຂຄ າຮຸ້ອງຮຽນ ຂອງ 
ໂຄງການຄ ຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດຂອງ ສປປ ລາວ ມີຢູໃນແຜນວາດ 1. 

ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ຜູຸ້ຮຸ້ອງຮຽນມີສິດໃນການສະເໜີຄ າຮຸ້ອງຮຽນໂດຍກົງ ຫາຫຸ້ອງການໜ່ວຍງານດ າເນີນການໂຄງການ ຂອງ  
ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົງ ແຂວງ ຫ   ສະພາແຫ່ງຊາດ. ດັົ່ງທີີ່ໄດຸ້ລະບ ໄວຸ້ ໃນກດົໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ. ລາຍລະອຽດ
ຂອງແຕລະຂັື້ນຂອງການຮຸ້ອງຮຽນ, ການປຶກສາຫາລ  ແລະ ຜົນໄດຸ້ຮັບ ຈະໄດຸ້ຮັບການບັນທ ກ ແລະ ເກັບເປັນລາຍລັກອັກສອນ
ໄວຸ້ໃນປຶົ້ມບັນທ ກການແກຸ້ໄຂຄ າຮຸ້ອງຮຽນ. ສະພາບຂອງການສະເໜີຄ າຮຸ້ອງຮຽນ ແລະ ການແກຸ້ໄຂຄ າຮຸ້ອງຮຽນ ຈະໄດຸ້ລາຍ
ງານເປັນບດົລາຍງານປະຈ າເດ ອນໃຫຸ້ ໜ່ວຍງານໂຍທາທິການທາງນ ້າ ຂອງ ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົງ ແຂວງ ອ ດົມ



 

SEA DRM Project – Lao PDR 20 

Ethnic Groups Engagement Framework 

ໄຊ. ເພ ີ່ອເປັນການແກຸ້ໄຂຄ າຮຸ້ອງຮຽນຕ່າງໆ ຂອງ ປະຊາຊົນ ແລະ ຄົວເຮ ອນທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບ ໃຫຸ້ວ່ອງໄວ ແລະ ມີ
ປະສິດທິພາບ ເຊິີ່ງຈະລວມມີຂັື້ນຕອນດັົ່ງນີື້:                        

▪ ຂັື້ນຕອນທີ 1: ຖຸ້າຫາກສະມາຊິກຂອງຊຸມຊົນກູ່ມຊົນເຜົົ່າ ບ ໍ່ເພິີ່ງພ ໃຈຕ ໍ່ກັບແຜນການຍົກຍຸ້າຍ ຫ   ການດ າເນີນການ, 
ເຂົາ ສາມາດຮຸ້ອງຮຽນເປັນຄ າເວົື້າ ຫ   ເປັນໜັງສ  ຕ ໍ່ກັບຄະນະກ າມະການແກຸ້ໄຂຄ າຮຸ້ອງ ຂັື້ນເມ ອງ ຫ   ຂັື້ນແຂວງ; 

▪ ຂັື້ນຕອນທີ 2: ຖຸ້າຫາກສະມາຊິກຂອງຊຸມຊົນກູ່ມຊົນເຜົົ່າ ບ ໍ່ເພິີ່ງພ ໃຈຕ ໍ່ກັບຜົນການແກຸ້ໄຂຄ າຮຸ້ອງຮຽນຢູູ່ໃນຂັື້ນ
ຕອນທີ 1, ເຂົາເຈົື້າ ສາມາດ ຮຸ້ອງຮຽນເຖິງ ຕ ໍ່ກັບຄະນະກ າມະການແກຸ້ໄຂຄ າຮຸ້ອງ ຂັື້ນໂຄງການ; 

▪ ຂັື້ນຕອນທີ 3:  ຖຸ້າຫາກເຂົາ ບ ໍ່ເພິີ່ງພ ໃຈຕ ໍ່ກັບຜົນການແກຸ້ໄຂຄ າຮຸ້ອງຮຽນຢູູ່ໃນຂັື້ນຕອນທີ 2, ເຂົາ ສາມາດຮຸ້ອງ
ຮຽນເຖິງ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ຂັື້ນແຂວງ ເພ ີ່ອຕັດສິນພາຍຫ ັງທີີ່ໄດຸ້ຮັບຜົນການ
ປຶກສາຫາລ ຈາກ ຄະນະກ າມະການແກຸ້ໄຂຄ າຮຸ້ອງ ຂັື້ນໂຄງການ. ຄະນະກ າມະການຕັດສິນ ຄວນຈະດ າເນນີການ 
ຕັດສິນ ພາຍໃນເວລາ 20 ວັນ. 

▪ ຂັື້ນຕອນທີ 4:  ຖຸ້າຫາກເຂົາເຈົື້າ ຍັງບ ໍ່ເພິີ່ງພ ໃຈຕ ໍ່ກັບຜົນການແກຸ້ໄຂຄ າຮຸ້ອງຮຽນ ຈາກ ຄະນະກ າມະການແກຸ້ໄຂຄ າ
ຮຸ້ອງຮຽນ, ເຂົາເຈົື້າ ສາມາດ ຮຸ້ອງຟ້ອງ ເຖິງສານໄດຸ້ ໂດຍອີງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າໆທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ໃນ 
ສປປ ລາວ. 
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  ແຜນວາດ 1 ຂະບວນການຮບັ ແລະ ແກຸ້ໄຂຄ າຮຸ້ອງ ຂອງປະຊາຊນົ (GRM) 

 

 

ສະມາຊິກຂອງຊຸມຊົນກູ່ມຊົນເຜົົ່າ ສາມາດຮຸ້ອງຮຽນ ຫ   ຮຸ້ອງຟ້ອງ ໄດຸ້ໃນທ ກດຸ້ານຂອງການອອກແບບ ແລະ ການດ າເນນີການ
ຂອງ ໂຄງການ. ຟອມ (ແບບຟອມ( ການຕອບກັບຂອງການຮຸ້ອງຮຽນ ຈະໄດຸ້ຮັບການພັດທະນາ ພາຍໃຕຸ້ ໂຄງການແລະ 
ສາມາດນ າໃຊຸ້ໄດຸ້ໃນເທດສະບານ ເມ ອງ ໄຊ ແຂວງ ອ ດົມໄຊ ແລະ ບ ລິເວນໃກຸ້ຄຽງ ຈະລວມມີ ສະຖານທີີ່ຢູູ່ອາໄສຂອງ 
ສະມາຊິກຂອງຊຸມຊົນກູ່ມຊົນເຜົົ່າ, ເພ ີ່ອການນ າໃຊຸ້ເຂົື້າໃນການສະເໜີຄ າຮຸ້ອງຮຽນຕ່າງໆຂອງ ສະມາຊິກຊຸມຊົນ. ສະມາຊິກ
ຂອງຊຸມຊົນກູ່ມຊົນເຜົົ່າ ຈະໄດຸ້ຮັບການອະທິບາຍຢູ່າງຈະແຈຸ້ງກ່ຽວກັບຂັື້ນຕອນການສະເໜີຄ າຮຸ້ອງຮຽນຕ່າງໆ ທີີ່ໄດຸ້ກ່າວມາ
ຂຸ້າງເທິງນັື້ນ ຈາກການປະຊຸມໃນຂັື້ນບຸ້ານ ແລະ ຟອມ (ແບບຟອມ( ໃນການຕິດຕ ໍ່ສ ີ່ສານ. ເທັກໂນໂລຢີຂອງຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ 
ແລະ ການສ ີ່ສານແລະ ສ ີ່ມວນຊນົ ຄວນຈະໄດຸ້ຮັບການນ າໃຊຸ້ ເພ ີ່ອການເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ. ທາງເລ ອກ ແລະ ຄ າເຫັນ
ຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ການຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍ ປະຊາຊົນຜູຸ້ທີີ່ມີຄວາມກັງວົນ ແລະ ອົງກອນຕ່າງໆ ໄດຸ້ນ າສະເໜີໄປນັື້ນ ຄວນຈະໄດຸ້ຮັບ
ການບນັທ ກເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ໜວ່ຍງານຈດັສັນຍົກຍຸ້າຍໃນລະດບັຕ່າງໆ ຄວນຈະນ າສະເໜີ ແລະ ແກຸ້ໄຂບັນຫາໃຫຸ້
ທັນຕາມເວລາ. 

ຖຸ້າບ ໍ່ 

ຖຸ້າບ ໍ່ 
 

ຖຸ້າບ ໍ່ 
 

ສິື້ນສ ດ 

ສິື້ນສ ດ 

ມາດຕະການແກຸ້ໄຂລະດບັທຸ້ອງຖິີ່ນ 

ໄດຸ້ຮບັການແກຸ້ໃຂ 

ຄະນະກ າມະການຮບັແລະແກຸ້ໄຂຄ າຮຸ້ອງ 
(ລະດບັໂຄງການ) 

ໄດຸ້ຮບັການແກຸ້ໄຂໃນ 
10 ວນັ? 

 

ພະແນກຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລຸ້ອມ 
ແຂວງ 

ໄດຸ້ຮບັການແກຸ້ໄຂໃນ  
20 ວນັ? 

ສິື້ນສ ດ 

ຖຸ້າຍງັບ ໍ່ສາມາດ ແກຸ້ໄຂບນັຫາໄດຸ້, ບ ກຄນົທີີ່ຖ ກຜນົກະທບົຈາກໂຄງການອາດຕຸ້ອງອງີໃສສດິທ ິພາຍໃຕຸ້
ກດົໝາຍ ແຫງ່ ສປປລາວ ໃນການອຸ້າງອງີ ແລະ ສົົ່ງໄປຫາສານພຈິາລະນາ. 
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ໜ່ວຍງານທີີ່ນ າສະເໜີ ແລະ ແກຸ້ໄຂຄ າຮຸ້ອງຮຽນຕ່າງໆ ຂອງ ປະຊາຊົນ ແລະ ຄົວເຮ ອນທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບ ບ ໍ່ມີການເກບັຄ່າ
ທ ານຽມ ຫ   ຄິດຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍໃດໆກບັປະຊາຊົນ. ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍຕ່າງໆທີີ່ເກີດຂ ື້ນໃນການຮຸ້ອງຮຽນ ຈະເປັນຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍທີີ່ບ ໍ່ໄດຸ້ກ ານດົ
ໃນແຜນໂດຍອົງກອນຈັດຕັື້ງປະຕິບັດທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.           

9.0 ການເຜີຍແຜ່ໃຫຸ້ກັບກ ມ່ຊົນເຜົົ່າ ເພ ີ່ອກະກຽມພາຍໃຕຸ້ກອບການມີສ່ວນຮ່ວມ
ຂອງຊົນເຜົົ່າ 
OP/BP 4.10 ລະບ ໄວຸ້ວ່າ ຜູຸ້ກູຸ້ຢືມທ ນ ເຜີຍແຜ່ ບົດລາຍງານ ປະເມີນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສັງຄົມ ແລະ ຮ່າງຂອງ ແຜນພັດທະນາກ ່ມ
ຊົນເຜົົ່າ ໃຫຸ້ກັບ ກ ່ມຊົນເຜົົ່າທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບ ໂດຍຜ່ານ ວິທີການ ແລະ ພ ື້ນທີີ່ ທີເໝາະສົມກັບວັດທະນະທ າ. ໃນກ ລະນີ ແຜນ
ພັດທະນາກ ່ມຊົນເຜົົ່າ, ເອກະສານໄດຸ້ຮັບການເຜີຍແຜ່ ໂດຍຜ່ານ ອົງກອນເຜົົ່າຊົນກ ່ມນຸ້ອຍ (EMOs) ໃນລະດັບຊາດ, ລະດັບ
ພາກພ ື້ນ ຫ   ລະດັບທຸ້ອງຖິີ່ນ ທີີ່ເໝາະສົມ ໃຫຸ້ກັບແຕ່ລະຊນົເຜົົ່າ ຜູຸ້ທີີ່ຄາດວ່າຈະຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ. ໃນພ ື້ນທີີ່ ທີີ່ບ ໍ່ມີ 
ອົງກອນເຜົົ່າຊົນກ ່ມນຸ້ອຍ (EMOs), ເອກະສານ ອາດຈະໄດຸ້ຮັບການເຜີຍແຜ່ ໂດຍຜ່ານ ອົງກອນທາງສັງຄົມອ ີ່ນໆ ຕາມຄວາມ     
ເໝາະສົມ. ໃນລະດບັທຸ້ອງຖິີ່ນ, ບົດປະເມີນຜົນກະທົບດຸ້ານສງຄົມ ແລະ ຮ່າງແຜນພັດທະນາກ ່ມຊົນເຜົົ່າ ຈະຖ ກເຜີຍແຜ່ ແລະ 
ແຈກຢາຍ ໃນກອງປະຊຸມສາທະລະນະຊນົ, ອ ານວຍຄວາມສະດວກຕາມສະຖານທີີ່ ແລະ ພາສາ, ແລະ ເວລາທີີ່ເໝາະສົມ ເຖິງ 
ສະມະຊິກ ຂອງກູ່ມຊຸມຊົນຊົົ່ນເຜົົ່າທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບ. 

ກ່ອນການອະນ ມັດໂຄງການຍ່ອຍ, ຜູຸ້ກູຸ້ຢືມທ ນ ຈະຕຸ້ອງສົົ່ງ ບດົລາຍງານ ປະເມີນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສັງຄມົ ແລະ ຮ່າງຂອງ ແຜນ
ພັດທະນາກ ່ມຊົນເຜົົ່າ ໃຫຸ້ກັບ ທະນາຄານໂລກ ເພ ີ່ອທົບທວນຄ ນ. ຖຸ້າຫາກວ່າທະນາຄານໂລກ ໄດຸ້ກ ານົດວ່າ ເອກະສານ
ເຫ ົົ່ານັື້ນ ສາມາດຮັບໄດຸ້ ເພ ີ່ອການປະເມີນໂຄງການ, ທະນາຄານ ກ ໍ່ຈະເຜີຍແຜສູ່ສັງຄົມ ເພ ີ່ອໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍຂອງ
ທະນາຄານໂລກ ໃນການເຂົື້າເຖິງຂ ໍ້ມູນ ແລະ ຜູຸ້ກູຸ້ຢືມທ ນ ກ ໍ່ເຮັດການເຜີຍແຜ່ສູ່ກ ່ມຊົນເຜົົ່າ ທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບ ຄ ກນັກບັຮ່າງ
ເອກະສານຕ່າງໆກ່ອນໜຸ້ານີື້. 

10.0 ງບົປະມານ 
ງ ົບປະມານທີີ່ຄາດວ່າຈະໃຊຸ້ໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບດັກອບການຄ ຸ້ມຄອງຊົນເຜົົ່າ ແລະ ໂຄງການຍ່ອຍທີີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ປະມານ 
65,000 ໂດລາອາເມລິກາ (ຕາຕະລາງ 4(. ແຫ ງ່ເງີນທ ນແມ່ນມາຈາກອົງປະກອບທີ 4, ການຄູຸ້ມຄອງໂຄງການ. 

ຕາຕະລາງ 4 ລາຍການງບົປະມານ ເພ ີ່ອຈດັຕັື້ງປະຕບິດັກອບການຄ ຸ້ມຄອງຊນົເຜົົ່າ ແລະ ບນັດາໂຄງການຍອ່ຍຕາ່ງໆທີີ່
ກຽ່ວຂຸ້ອງ. 

ລ າດບັ ລາຍການ ລາຄາເບ ື້ອງຕົື້ນ (USD) 

1 
ປຶກສາຫາລ ຮ່ວມກັບ ກູ່ມຊົນເຜົົ່າ ເພ ີ່ອ ກະກຽມ ແຜນຄູຸ້ມຄອງສິີ່ງແວດລຸ້ອມ 
ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ແຜນພັດທະນາກູ່ມຊົນເຜົົ່າ 20,000 

2 
ນ າໃຊຸ້ບັນດາທີີ່ປຶກສາໃນປະເທດ (ບ ໍ່ເຕັມເວລາ( ເພ ີ່ອກະກຽມແຜນພັດທະນາກູ່ມ
ຊົນເຜົົ່າ ແລະ ຫົວຂ ໍ້ທີີ່ກ່ຽວກັບ ແຜນຄູຸ້ມຄອງສິີ່ງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 30,000 

3 
ນ າໃຊຸ້(ຖຸ້າຈ າເປັນ( ບ ກຄົນທີໃດຸ້ສອງພາສາເພ ີ່ອອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫຸ້ກູ່ມ
ຊົນເຜົົ່າ, ຄົວເຮ ອນທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບ ໃນຂະບວນການແກຸ້ໄຂຄ າຮຸ້ອງຮຽນ 5,000  

4 
ນ າໃຊຸ້ທີີ່ປຶກສາໃນປະເທດ ເພ ີ່ອປະຕິບັດການປະເມີນຜົນບັນດາແຜນພັດທະນາ
ກູ່ມຊົນເຜົົ່າ 10,000 

 ລວມ 65,000 

 

ໃນເວລານີື້ ບ ໍ່ສາມາດຄາດຄະເນເພ ີ່ອການກະກຽມຈດັຕັື້ງປະຕິບດັ ແຜນພັດທະນາກ ່ມຊົນເຜົົ່າ, ເນ ີ່ອງຈາກວ່າ ທີີ່ຕັື້ງ ທີີ່ແນ່ນອນ 
ຂອງໂຄງການຍ່ອຍ, ແລະ ບດັາຜົນກະທົບຕ ໍ່ຊຸມຊົນຊນົເຜົົ່າ, ຍັງບ ໍ່ທັນໄດຸ້ກ ານດົ. ງ ົບປະມານເຫ ົົ່ານີື້ ຈະຖ ກພັດທະນາຂ ື້ນ ໃນ
ຊ່ວງຈດັຕັື້ງປະຕິບດັ, ແລະ ຈະໄດຸ້ຮັບການສະໜອງທ ນ ຈາກອົງປະກອບທີ4 (ການຄູຸ້ມຄອງໂຄງການ(. 

 
 


