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DDMC ຄະນະກາມະການຄມຄອງໄພພິບັດຂອງເມືອງ 

DESIA ກອງປະເມີນຜນົກະທົບດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສງັຄົມ 

DFRM ກົມຊັບພະຍາກອນປາໄມ ແລະ ການຄມຄອງ   

DIA ອງົກອນທ່ີຖືກມອບໝາຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 

DoNRE ພະແນກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ 

DOW ກົມໂຍທາທິການທາງນາ 

DPC ກົມວາງແຜນ ແລະ ການຮວມມື 

DPWT ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສງົ 

DRFI ການຈັດຫາທຶນ ແລະ ການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພພິບັດ 

DRM ການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພພິບັດ 

DRO ຫອງການຈັດສັນຍົກຍາຍຂັ້ນເມືອງ 

DUPH ກົມວາງແຜນ ແລະ ຜັງເມືອງ  

EA ການປະເມີນຜນົກະທົບດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສງັຄົມ 

ECC ໃບຢງຢນທາງດານສິງ່ແວດລອມ   

ECoP ຫລັກການປະຕິບັດດານສິ່ງແວດລອມ 

EGDP ແຜນພັດທະນາກມຊົນເຜົາ 

EGEF ກອບການມີສວນຮວມຂອງກມຊົນເຜົາ  
EHS ສ່ິງແວດລອມ, ສຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ 

EMP ແຜນຄມຄອງສິ່ງແວດລອມ 

EPL ກົດໝາຍປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ 

ESIA ການປະເມີນຜົນກະທົບດານສິ່ງງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ  

ESMF ກອບຄມຄອງດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ  

ESMP ແຜນຄມຄອງດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ 

ESOM ຄມືການດາເນີນງານດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ 

FPIC ການປກສາຫລແືບບອິດສະຫລະ ແລະ ແບບແຈງໃຫຮລວງໜາກອນ 

GoL ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ 

GRM ກົນໄກແກໄຂຂໍຮອງຮຽນ 

ICCPR ສົນທິສັນຍາສາກົນວາດວຍສິດທິຂອງພົນລະເຮືອນ ແລະ ສິດທິດານການເມືອງກ   

ICESCR ສົນທິສັນຍາສາກົນວາດວຍສິດທິດານເສດຖະກິດ, ສງັຄົມ ແລະ ວັດທະນາທາ  
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ICT ເທກັໂນໂລຍດີານຂໍມນ ແລະ ການສ່ືສານ 

IDA ອງົກອນການພັດທະນາສາກນົ  

IEE ການປະເມີນດານສິ່ງແວດລອມ ເບ້ືອງຕົ້ນ 

JICA ອົງການຮວມມືສາກົນຂອງຢປນ 

MOF ກະຊວງການເງີນ 

MoICT ກະຊວງຖະແຫລງຂາວ, ວັດທະນາທາ ແລະ ທອງທຽວ 

MONRE ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ 

MPI ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 

MPWT ກະຊວງໂຍທາທກິານ ແລະ ຂົນສງົ  
MRC ອົງການແມນາຂອງ 

NPA ເຂດປາປກປອງແຫງຊາດ   

NSEDP ແຜນພດັທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ແຫງຊາດ 

OP ນະໂຍບາຍດາເນີນງານ 

OP/BP ນະໂຍບາຍດາເນີນງານຂອງທະນາຄານໂລກ 

PA ພື້ນທີ່ປກປອງ 

PAH ຄົວເຮືອນທ່ີຖກືຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ 

PAP ບກຄົນທ່ີຖືກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ 

PCR ຊັບພະຍາກອນວັດທະນາທາດານກາຍະພາບ 

PDR ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ 

PFA ພື້ນທີ່ປາປກປອງ 

PIU ໜວຍງານຈັດຕັ້ງປະຕບັິດໂຄງການ 

PMU ໜວຍງານຄມຄອງໂຄງການ 

PRO ຫອງການຈັດສັນຍົກຍາຍໂຄງການ 

RoI ຂອບເຂດທ່ີໄດຮັບຜົນສະທອນ 

RoW ສິດຂອບເຂດແລວໂຄງການ 

RPF ກອບນະໂຍບາຍດານການຈັດສັນຍົກຍາຍ 

RSS ກອງເລຂາດານການປອງກັນພາຍໃນພາກພື້ນ  
SC ອົງປະກອບຍອຍ  

SDS ຊຽວຊານພັດທະນາສັງຄົມ 

SEA DRM ການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພພິບັດໃນພາກອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ 

SIA ການປະເມີນຜນົກະທົບດານສັງຄົມ 

SMART ເຈາະຈົງ, ວັດແທກໄດ, ສາມາດບັນລໄດ, ສອງຄອງ ແລະ ໃນຂອບເຂດເວລາ  

SMMP ແຜນຄມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາດານສັງຄົມ 

TA ການຊວຍເຫລືອດານວິຊາການ 

ToR ຂອບເຂດໜາວຽກ 

USAID ອງົການຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ເພື່ອການພັດທະນາສາກົນ 

UXO ລະເບີດທີ່ບໍທັນແຕກ 
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WB ທະນາຄານໂລກ 

WBG ກມທະນາຄານໂລກ 
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ຄາຂອບໃຈ 

ບົດລາຍງານ ກອບການປອງກນັ ສະບບັນີ ້ ໄດຖືກພັດທະນາຂ້ຶນ ເພື່ອສະໜັບສະໜນ ໂຄງການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກ
ໄພພິບັດ ໃນພາກພືນ້ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ (SEA DRM) ທ່ີໄດຮັບທຶນກຢມຈາກ ກມທະນາຄານໂລກ (WBG) ໂດຍ
ຜານກອງທືນພັດທະນາສາກົນ (IDA) ໃຫແກ ສາມ ປະເທດ ທ່ີຢໃນພາກພ້ືນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ ຄື ສປປ ລາວ, ລາຊາ
ອານາຈັກກາປເຈຍ ແລະ ສະຫະພາບມຽນມາ. ບົດລາຍງານ ສະບັບນີ້ ຮາງຂ້ຶນ ໂດຍ ກົມ ໂຍທາທິການທາງນາ (DoW) ຂອງ 
ສປປ ລາວ ປະກອບດວຍ ທານ ຄາແສງ ອາລີ (ຮອງຫົວໜາພະແນກ ພະແນກປອງກນັຕາຝງ ແລະ ນາຖວມ), ແລະ ທານ ພິມ
ມະສອນ ແສງສລິຍະວົງ (ວິຊາການ) ພາຍໃຕການຊ້ີນາຂອງ ທານ ຮງຫຼາ ແສງເມືອງ (ຫົວໜາກົມ ໂຍທາທິການທາງນາ) ແລະ
ຮວມກັບ ວິຊາການຂອງ ບໍລິສດັທີ່ປກສາ ເຮັດເຟລ໌ດ ແມຂອງ ເຊິ່ງປະກອບດວຍ ທານ ຈິມ ຮາມິນຕັນ, ທານ ຈິມ ເວັບ, ທານ 
ວົງເພັດ ສຂະວງົສາ, ທານ ອານັນ ໄຊຍະວົງ ແລະ ທານນາງ ດາຣິນ ແຮັນເດີສນັ. 

ຂໍຂອບໃຈມາຍັງ ກມທະນາຄານໂລກ ທີ່ໃຫການສະໜັບສະໜນ ໂດຍສະເພາະແມນ ດຣ. ເຮັນຣິເກ ເບຣທ (ຫົວໜາທີມງານ), 
ທານ ສີບນເຮືອງ ພະນະນວງົ (ຊຽວຊານ ທາງດານການປອງກນັ ທາງສັງຄົມ) ແລະ ທານ ພີເຕ ີຄາວຟອດ (ຊຽວຊານ ທາງ
ດານການປອງກັນ ທາງສິ່ງແວດລອມ). ຂໍຂອບໃຈ ມາຍັງບັນດາໜວຍງານລດັຖະບານ ເປນຕົນແມນ ທານຮອງເຈົ້າເມືອງ 
ເມືອງໄຊ ເທດສະບານແຂວງອດມົໄຊ ທ່ີສະຫຼະເວລາອນັມີຄາ ເຂ້ົາຮວມການປກສາຫາລື ແລະ ບັນດາຕົວແທນ ຈາກບານ 
ນາສາວ ແລະ ນາເລົາ ທີ່ໃຫການຮວມມື ໃນການສະແດງຄາຄະດເຫັນ ແລະ ສະເໜີແນະ ກຽວກັບຜນົກະທົບທີ່ອາດຈະເກດິຂ້ຶນ
ຈາກການກສໍາງໂຄງການ. 
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 ຄານາ 
ຈດປະສົງຂອງການພັດທະນາໂຄງການຄມຄອງຄວາມສຽງດານໄພພບິັດໃນພາກພື້ນອາຊຕີະເວນັອອກສຽງໃຕ (South East 
Asia Disaster Risk Management Project - SEA DRM Project) ທີ່ຖືກນາສະເໜຂ້ືີນນີ້ ເຊ່ິງເປນໂຄງການທ່ີ
ຈະໄດຮັບການສະໜອງທຶນຈາກກມທະນາຄານໂລກ ໂດຍຜານອົງກອນພັດທະນາສາກົນ (International Development 
Agency - IDA) ໃຫແກສາມປະເທດທ່ີນອນໃນພາກຕະເວັນອອກສຽງໃຕ ຄື ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 
(ສປປ ລາວ), ລາດຊະອານາຈັກກາປເຈຍ ແລະ ສະຫະພາບມຽນມາ ແມນເພື່ອຊວຍຫລດຜອນຄວາມສຽງຈາກການເກດີໄພ
ນາຖວມ ພອມທັງເພີ່ມຄວາມອາດສາມາດທາງດານການເງນິໃນການຫລດຜອນຄວາມສຽງ ພາຍໃນອະນພາກພ້ືນແມນາຂອງ
ຕອນລມ. ໂຄງການນີ້ແມນຈະເຮັດໃຫ ບນັດາປະເທດທ່ີກາວມານັນ້ ບັນລ ແລະ ຂະຫຍາຍໝາກຜົນໃນສາມຂົງເຂດຄື:  (i) 
ຂົງເຂດການລົງທນຶ ໃນການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພນາຖວມ; (ii) ການປະເມີນ ແລະ ການສະໜອງທຶນ ເພື່ອຫລດຜອນ
ຄວາມສຽງຈາກໄພພບິັດ; ແລະ, (iii) ການຕອບໂຕ ເຫດສກເສີນທ່ີບອໍາດຄາດຄະເນໄດ. 

ຈດປະສົງລວມຂອງໂຄງການ SEA DRM ທ່ີມີກມສາມປະເທດນີ ້ແມນພື່ອ “ສງົເສີມ ແລະ ໃຫມີການປະສານຮວມມືກັນ 
ໃນການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພພບິັດໃນລະດບັພາກພື້ນ”. ແຕລະປະເທດ ໃນສາມປະເທດດງັກາວ ແມນໄດການົດ ແລະ 
ນາສະເໜີ ບັນດາໂຄງການຍອຍຂອງຕົນ ເຊິ່ງບນັດາໂຄງການຍອຍທ່ີນາສະເໜນີີ ້ແມນຈະໄດຖືກສບືຕເໍຮັດການປະເມີນ ແລະ 
ຖືກພຈິາລະນາໃນການສະໜອງທຶນເພື່ອຈດັຕ້ັງປະຕບິັດ.  

ໂຄງການ SEA DRM ໃນ ສປປປ ລາວ ປະກອບມີອງົປະກອບດງັຕໍໄປນີ:້ 

ອງົປະກອບ 1: ການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພນາຖວມໃນຕວົເມອືງ  

ຈດປະສົງຂອງອົງປະກອບນີ້ ແມນເພື່ອສາງຄວາມອາດສາມາດໃນການປອງກັນໄພນາຖວມແຂວງ ອດົມໄຊ. ໂຄງການນີຈ້ະ
ຖືກຈັດຕ້ັງປະຕິບດັ ໂດຍ ກົມ ໂຍທາທິການທາງນາ ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສງົ  ໂດຍການຮວມມືກັບ ກົມເຄຫາ 
ແລະ ຜັງເມືອງ. ຄາໃຊຈາຍສາຫັຼບອົງປະກອບນີ້ແມນ 12 ລານ ໂດລາສະຫະລດັ. 

ອງົປະກອບຍອຍ 1.1. ການພັດທະນາໂຄງສາງຕາງໆ (11 ລານ ໂດລາສະຫະລດັ) ເຊ່ິງຈະປະກອບມີໂຄງລາງພື້ນຖານໃນການ
ປອງກັນໄພນາຖວມຢ ເມືອງ ອດົມໄຊ, ລວມທັງການສາງ ການປອງກນັຕາຝງເຈື່ອນ ແລະ ຄກນັນາ, ປະຕລະບາຍນາ, ຝາຍນາ
ລົ້ນ, ສວນສາທາລະນະແຄມນາ ແລະ ຄອງລະບາຍນາ. ບນັດາໂຄງລາງພືນ້ຖານເຫົຼານັ້ນຈະສາມາດປອງກັນຕົວເມືອງຈາກ
ໄພນາຖວມແບບກະທັນຫັນທ່ີມັກເກີດຂ້ຶນເປນປະຈາ ແລະ ສາງຄວາມເສຍຫາຍຈາກທ່ີຜານມາ.  

ອງົປະກອບຍອຍ 1.2. ການພັດທະນາທີ່ບໍເປນໂຄງສາງ (1 ລານ ໂດລາສະຫະລດັ) ການພັດທະນາໂຄງລາງພືນ້ຖານຈະຄົບ
ຖວນໄປດວຍບັນດາມາດຕະການທ່ີບໍແມນໂຄງສາງ ເຊິ່ງຈະປະກອບ ສາງຄວາມແຂງແຮງຂອງຊັ້ນດນິ, ແລະ ການສາງຄວາມ
ອາດສາມາດໃຫແກອງົກອນ. ການປບປງແຜນງານຈະໄດນາມາພິຈາລະນາໃນການຄມຄອງໄພນາຖວມໃນບນັດາອາງແມນາ
ສາຂາ, ຫາວິທີທາງທີ່ຈະລະບາຍນາໃນພື້ທ່ີທ່ີສາມາດຮັບນາໃນເຂດທ່ີຄວາມໜາແໜນຂອງປະຊາກອນຕາ, ໃນຂະນະດຽວກນັ
ກໍມີການປອງກັນນາຖວມໃນເຂດທ່ີຄວາມໜາແໜນຂອງປະຊາກອນສງ.  

ອງົປະກອບ 2: ການປບປງລະບົບອຕນິຍມົ ແລະ ອທົກກະສາດ ແລະ ລະບົບການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພພບັິດ  

ການດາເນນີງານໂດຍກົມອຕນິຍົມ ແລະ ອທົກກະສາດ (DMH), ອົງປະກອບນີ້ ຈະປບປງການບລໍກິານສະໜອງຂໍມນດານອ
ທົກກະສາດ, ສະພາບອາກາດ ແລະ ການເຕືອນໄພລວງໜາຢໃນ ສປປ ລາວ ໃນການສາງອາຄານ (ອົງປະກອບຕາງໆ) ຢແຂວງ 
ອດົມໄຊ ແລະ ຫຼວງພະບາງ, ຄາໃຊຈາຍສາຫັຼບອງົປະກອບນີ້ແມນ 10 ລານ ໂດລາສະຫະລດັ. 

ອງົປະກອບຍອຍ 2.1. ສາງຄວາມເຂ້ັມແຂງລະບົບການບລໍກິານສະໜອງຂໍມນ ແລະ ການເຕືອນໄພລວງໜາ (5 ລານ ໂດລາ
ສະຫະລດັ) ຈະຊວຍສາງ ແລະ ພັດທະນາ ຍດທະສາດການບລໍິການສະໜອງຂໍມນ ແລະ ເສີມສາງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫແກອງົ
ກອນ. ການບລໍກິານເຕືອນໄພລວງໜາຈະໄດຮັບການເສີມສາງຄວາມເຂ້ັມແຂງໂດຍການພັດທະນາເຄື່ອງມືໃຫສອດຄອງກັບ
ຜນົກະທົບ ແລະ ທອງຖ່ິນ, ເວລາການເຜຍີແຜເຕືອນໄພ, ຮັບປະກັນການຮັບຮທ່ີທວົເຖງິ ແລະ ການຮວມມືກັບຜທ່ີມີສວນໄດ
ເສຍ. ບລິມະສິດການບລໍກິານຈະໄດຮັບການລະບໃຫແກພາກສວນທ່ີມີຄວາມອອນໄຫວຕສໍະພາບອາກາດເຊນັວາ: ພາກສວນ
ກະສິກາ, ພາກສວນຄມຄອງຊັບພະຍາກອນນາ, ສາທາລະນະສກ, ໜວຍງານຄມຄອງໄພພິບັດ, ພະລັງງານ ແລະ ການຂົນສົງ. 
ການເຜີຍແຜຂໍມນສະພາບອາກາດຈະໄດຮັບການພັດທະນາໂດຍການຜານທາງການສື່ສານທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ການເຜຍີແຜຂໍມນໃນ
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ເວລາທ່ີເໝາະສົມ ແລະ ສື່ການຝກອບົຮົມ. ລະບົບການຄມຄອງທ່ີມີຄນນະພາບຈະໄດຮັບການແນະນາ ເພື່ອການສະໜອງການ
ຂະບວນການທີ່ສອດຄອງ ແລະ ເຊ່ືອມໂຍງກັນຂອງການບລໍິການ ແລະ ສະໜອງຂໍມນ. ຈະໄດມີການປບປງແຜນໃຫມີລາຍຮັບ
ເພີ່ມເຂ້ົາຈາກການບໍລິການມນຄາເພີ່ມ ເຊັນວາ ພາກສວນຂອງສາຍການບິນ ແລະ ພະລັງງານ ແຕກໍບໍໄດຈາກດັພຽງແຕເທາົ
ນັນ້.  

ອງົປະກອບຍອຍ 2.2: ການສງັເກດການ, ການພະຍາກອນ, ແລະ ລະບົບການສືສານ ທີ່ທັນສະໄໝ (5 ລານ ໂດລາສະຫະລັດ) 
ຈະສະໜອງການຂະຫຍາຍເຄືອຂາຍອທົກກະສາດ ໂດຍການ ພະຍາຍາມຮວມມືກັບຄພັດທະນາເຊັນວາ: ທະນາຄານພດັທະນາ
ອາຊີ (ADB) ແລະ ອົງການຮວມມືສາກົນຍີປນ (JICA) ແລະ ການສາງຄວາມເຂ້ັມແຂງ. ສະຖານີທ່ີຈະສາງຂ້ຶນຈະປະສານ
ສົມທົບກັບລະບບົທ່ີມີຢໃນປດຈບັນ ແລະ ສອດຄອງກບັແຜນແມບົດຂອງກົມອຕນິຍົມ ແລະ ອທົກກະສາດ. ຫອງການທີ່ຢຂ້ັນ
ແຂວງ ແລະ ເຄື່ອງອປະກອນຕາງໆ ລວມທັງອັນທ່ີຢຫອງການຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງກຈໍະໄດຮັບການປບປງ. ຂ້ັນຕອນການ
ພະຍາກອນຈະໄດຮັບການພັດທະນາເພ່ືອຮັບປະກັນການນາໃຊເຄື່ອງມືຂອງສາກົນ ແລະ ທອງຖິນໃຫມີປະສິທິພາບ, ແລະ ການ
ຢນຢນການພະຍາກອນຈະໄດຮັບການສາງໃຫເປນລະບົບ, ມີການບັນທຶກ ແລະ ເຜີຍແຜເປນປະຈາ. ການສື່ສານຂໍມນ ແລະ 
ລະບົບ ໄອທີ (IT) ຈະໄດຍົກລະດບັການສື່ສານ ລະຫວາງ ກົມອຕນຍົິມ ແລະ ອທົກກະສາດ (DMH) ແລະ ອງົກອນທ່ີມີສວນ
ໄດເສຍ, ພະແນກອຕນິຍົມ ແລະ ອທົກກະສາດ ແຂວງ ແລະ ຫອງການອຕນິຍົມ ແລະ ອທົກກະສາດ ເມືອງ. ຈະໄດມີການສາງ
ແຜນວິຊາການ ແລະ ໜາວຽກການສາງຄວາມອາດສາມາດ ເພື່ອລະບຊອງວາງດານທັກສະໃນການຈດັຕ້ັງປະຕິບດັລະບບົໃໝ 
ແລະ ຄວາມຈາເປນໃນການຝກອົບຮົມ. ຈະມີການຝກອບົຮົມດານເຕັກນກິເພື່ອສາງຄວາມອາດສາມາດໃຫແກວິຊາການຂ້ັນ
ສນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມືອງ, ພອມທັງສະໜອງການຝກອບົຮົມການຄມຄອງ ແລະ ການພັດທະນາຄວາມເປນຜນາ. ໂຄງການ
ຈະຮັບປະກັນການລວມຕົວຂອງລະບົບໂດຍຜານລະບົບການສືສານ, ແລະ ການຮວມມືກັບການບໍລິການອຕນິຍົມ ແລະ ອທົກ
ກະສາດ ໃນພາກພືນ້. 

ອງົປະກອບ 3: ການຈັດຫາເງິນທນຶ ແລະ ການຄາປະກນັຄວາມສຽງຈາກໄພພິບັດ    

ໄດຮັບການຈັດຕ້ັງປະຕບັິດໂດຍ ກະຊວງການເງນິ, ອົງປະກອບນີຈ້ະຊວຍເພີ່ມສະຖານະທາງການເງນິຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ອ
ຕານກັບໄພພິບັດທາງທາມະຊາດ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດຂອງລັດຖະບານຕກໍັບຄວາມຕອງການດານງ ົບປະມານຫັຼງເຫດການ
ໄພພິບັດ. ຄາໃຊຈາຍສາຫຼັບອງົປະກອບນີ້ແມນ 6 ລານ ໂດລາສະຫະລັດ. 

ອງົປະກອບຍອຍ 3.1. ສະໜອງຄວາມເຂ້ັມແຂງດານສະຖານະທາງການເງິນແຫງຊາດ (1 ລານ ໂດລາສະຫະລັດ): ອົງປະກອບ
ຍອຍນີ້ ຈະສາງຄວາມອາດສາມາດດານການເງນິຂອງຄວາມສຽງຈາກໄພພິບັດຢພາຍໃນກະຊວງການເງິນ, ສະໜອງການ
ກະກຽມ ແລະ ການຈດັຕ້ັງປະຕິບັດຍດທະສາດດານການເງນິຂອງຄວາມສຽງຈາກໄພພິບັດແຫງຊາດແລະ ອານວຍຄວາມ
ສະດວກການມີສວນຮວມຂອງປະເທດໃນການກະກຽມ ແລະ ສາງຕັ້ງ ກອງທຶນຄາປະກນັຄວາມສຽງຈາກໄພພິບັດອາຊີຕາເວັນ
ອອກສຽງໃຕ (SEADRIF) ໃຫເປນກົນໄກທີ່ຮວມກັນດານຄວາມສຽງໄພພິບັດໃນພາກພ້ືນ, ມີຈດມງໝາຍເພື່ອສະໜອງທຶນ
ໃຫປະເທດທີ່ເຂ້ົາຮວມໂຄງການມີເງິນທຶນສະໜັບສະໜນການຕອບສະໜອງຕໍໄພພິບັດຢາງວອງໄວ ແລະ ມີປະສດິທິພາບ, 
ແລະ ໃຫການສະໜັບສະໜນ ການລະດົມທຶນ ສາຫັຼບເບຍປະກັນໄພໃນການປະກນັຄວາມສຽງຈາກໄພພິບັດ. ອົງປະກອບຍອຍ
ນີຈ້ະໄດຮັບການສະໜັບສະໜນທາງການເງີນຈາກກອງທຶນທ່ີໜາເຊື່ອຖື. 

ອງົປະກອຍຍອຍ 3.2. ການຈາຍເບຍປະກັນຄວາມເສຍຫາຍຈາກໄພພິບັດ (ຫາລານຫຼຽນສະຫະລດັອາເມລິກາ): ອງົປະກອບ
ຍອຍນີ້ຈະຊວຍລດັຖະບານຈາຍຄາທານຽມ 3ປ ເຊິ່ງ ສປປ ລາວ ຈະໄດຮັບການຄມຄອງຄວາມຊຽງຈາກໄພພິບັດ ຜານຜໃຫ
ບໍລິການຄມຄອງຄວາມຊຽງລະດບັສາກົນ ເຊັນ SEADRIF ທ່ີຈດັຕ້ັງ ຂ້ຶນໃໝ ຫຼື ຜານທາງ ການຄັງຂອງທະນາຄານໂລກ. 
ສວນອົງປະກອບຈະໄດຮັບການຈດັໂຄງສາງໃນຮບແບ ທ ີ SEADRIF ບໍສາມາດດາເນນີການມນການທົບທວນໂຄງການ
ໄລຍະກາງ, ກອງທຶນ ຂອງອງົປະກອບຍອຍ ຈະຖືກຈັດສນັເງນີທຶນ ໃຫອງົປະກອບ 1 ຫຼື 2. 

ອງົປະກອບ 4: ການຄມຄອງໂຄງການ 

ຈດປະສົງຂອງອົງປະກອບນີ້ ແມນເພື່ອສະໜອງການຈດັຕັ້ງປະຕິບດັໃຫກັບໂຄງການແບບມື້ຕໍມ້ື. ຈະໃຫທຶນແກສະຖາບັນ ແລະ 
ການສາງຄວາມອາດສາມາດໃນການຄມຄອງຄອງການ, ການປະສານງານ, ການຈດັຫາ, ການຄມຄອງການເງນິ, ດານເຕັກນິກ 
ແລະ ການປອງກນັ, ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜນົ ແລະ ການລາຍງານ. ອົງປະກອບທີ 4 ຈະໄດຮັບການດແລຮວມກັນຈາກ
ທກໜວຍງານຈດັຕ້ັງປະຕິບັດ. ຄາໃຊຈາຍສາຫັຼບອງົປະກອບນີ້ແມນ 3 ລານ ໂດລາສະຫະລດັ. 
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ອງົປະກອບ 5: ການຕອບໂຕ ຕເໍຫດສກເສີນທ່ີບໍຄາດຄະເນໄດ   

“ອົງປະກອບ ເທົາກັບສນ” ນີ ້ຈະຊວຍຈັດສັນງ ົບປະມານໄດວອງໄວ ໃຫແທດເໝາະກັບຂະບວນການຟນຟສກເສີນ ແລະ ການ
ບລະນະສິງ່ປກສາງ ໃນກລໍະນີທ່ີມີການປະກາດວາ ເກດີມີໄພພິບັດເກີດຂ້ຶນ. ອງົປະກອບນີຈ້ະຊວຍໃຫສາມາດຈດັສັນເງນິໃຫ
ສິນເຊ່ືອ ຈາກສວນປະກອບອື່ນໆ ເພື່ອຈດັການກຢມສກເສີນ ແລະ ການສະໜັບສະໜນ ການຟນຟຕໄໍປໄດຫັຼງຈາກເກີດ
ໄພພິບັດ ຫຼື ເຫດສກເສີນ. ຄມືປະຕິບັດການເພື່ອຕອບສະໜອງຕເໍຫດສກເສີນ ຈະໄດຮັບການພັດທະນາຂ້ຶນ ສາຫັຼບໄພພິບດັ
ສະເພາະ, ລາຍລະອຽດການຈດັການທາງການເງີນ (FM), ການຈດັຊ້ື, ການປອງກນັ ແລະ ການກຽມການທ່ີຈາເປນອ່ືນໆ. 

ອງົປະກອບທີ 5 ຈະຖືກສາງຂ້ຶນມາໂດຍການຮວມມືກັບກະຊວງການເງິນ ແລະ ບັນດາກະຊວງໃນສາຍຕັ້ງ ເພ່ືອຮັບປະກັນການ
ປະສານງານໃນສາຍຂວາງທີ່ມີປະສດິທິພາບ ກັບ ໜວຍງານລະດັບຊາດ ເພື່ອຄວາມພອມ ແລະ ການຮັບມືກັບໄພພິບັດ. ສາຫັຼບ
ພາກສວນນີ້ແມນບມີໍຄາໃຊຈາຍ. 

ກອບການຄມຄອງທາງດານສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສງັຄົມ ຂອງໂຄງການ (ESMF) ແລະ ການສະໜອງເອກະສານທີ່ມີການ
ປກສາຫາລືກຽວກັບເນື້ອໃນຂອງໂຄງການ, ກອບກດົລະບຽບ, ຜນົກະທົບ ແລະ ມາດຕະການຫຼດຸຜອນ, ການຈດັຕ້ັງອົງກອນ, 
ການປກສາຫາລືມວນຊົນ ແລະ ການເຜີຍແຜຂໍມນ, ການແກໄຂຄາຮອງຮຽນ, ການຕດິຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜນົ ແລະ ການ
ລາຍງານທ່ີຈາເປນ. ຫາອົງປະກອບສະເພາະຂອງໂຄງການຄມຄອງຄວາມສຽງໄພພິບັດ ຂອງ ສປປ ລາວ ແມນໄດການດົຢຂາງ
ເທິງ ແລະ ຈະໄດຈັດຮັບຜິດຊອບໜາວຽກດງັລມນີ້:     

 ອງົປະກອບ 1 – ການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພນາຖວມ ແມນເປນອົງປະກອບຫລກັ ແລະ ຈະຖືກປະກອບເຂ້ົາໃນ
ເອກກະສານ ESMF ແລະ ເອກກະສານປະກອບອື່ນໆ; ອງົປະກອບນີ້ ລວມມີການອອກແບບການລງົທຶນທ່ີເປນ 
ໂຄງສາງ ແລະ ບໍມີໂຄງສາງ (ພາຍໃຕອງົປະກອບຍອຍ 1.2) ທີ່ ລວມເອົາການຊວຍເຫຼືອດານເຕັກນິກ. ບາງແຜນ
ງານ ຫືຼການສຶກສາ ຈະສະໜອງທຶນພາຍໃຕອງົປະກອບນີ້ (ເຊັນ ການວາງແຜນການນາໃຊທ່ີດິນ ຫືຼ ການອອກແບບ 
ການລງົທຶນສຂີຽວ) ອາດນາໄປສການປຽນແປງ ການໃຊປະໂຫຍດທ່ີດິນ. ດງັນັນ້ ແຜນ ແລະ ບັນດາການສຶກສານີ້ 
ຈະປະເມີນຜນົກະທົບ ທ່ີອາດເກດີຂ້ຶນ ກັບ ສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ, ແລະ ລວມທັງມາດຕະການທ່ີເໝາະສົມ ເພື່ອ 
ແກໄຂ ບັນຫາຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມຊຽງທີ່ອາດເກີດຂ້ຶນ ຄວາມຈາເປນ. ບນັດາ TORs ທ່ີກຽວຂອງ ສາລັບບນັດາ 
ກິດຈະການີ ້ຈະລວມທັງຂໍການົດທ່ີຜົນນາໃຊ ໃນບນັດາສ່ິງເຫົຼານີ້: 

 ອງົປະກອບ 2 – ການປບປງລະບບົອຕນຍົິມ ແລະ ອທົກກະສາດ ແລະ ລະບົບການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພພບິັດ 
ແມນເປນອົງປະກອບທີມີ່ຄວາມກຽວຂອງອັນດັບສອງ ແລະ ຈະຖືກປະກອບເຂ້ົາໃນເອກກະສານ ESMF ແລະ ເອກ
ກະສານປະກອບອື່ນໆ; 

 ອງົປະກອບ 3 – ການຈດັຫາເງິນທຶນ ແລະ ການຄາປະກນັຄວາມສຽງຈາກໄພພິບັດ ແມນອ ົງປະກອບທີບ່ໍມີວຽກ
ກຽວຂອງ ດງັນັ້ນຈຶງ່ບໍໄດເອົາເຂ້ົາໃນເອກກະສານ   ESMF ສະບັບນີ;້ 

 ອງົປະກອບ 4 – ການຄມຄອງໂຄງການແມນອົງປະກອບທີບ່ໍມີວຽກກຽວຂອງໂດຍກົງ ດງັນັນ້ຈຶ່ງບໍໄດເອົາເຂ້ົາໃນ
ເອກກະສານ ESMF ສະບັບນີ;້ ແລະ 

 ອງົປະກອບ 5 – ການຕອບໂຕ ຕເໍຫດສກເສີນທ່ີບໍຄາດຄະເນໄດ ແມນຈະໄດປະກອບເຂ້ົາໃນເອກກະສານ ESMF 
ສະບັບຕາງຫາກ. 

ຕາມທ່ີໄດລະບໄວດານເທິງ, ໂຄຄງການຈະສະໜັບສະໜນ SC 2.1 ລະບົບອທົກກະສາດທ່ີທັນສະໄໝ ແລະ SC 2.2 ຍົກ
ລະດບັລະບົບການຄມຄອງຄວາມສຽງດານໄພພບິັດຜານກົມອຕນິຍົມ ແລະ ອທົກກະສາດ ແລະ  ກົມຄມຄອງໄພພິບັດແລະ 
ການປຽນແປງດນິຟາອາກາດ (DDMCC) ຕາມລํາດັບ.  

 ສະພາບດານສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສັງຄມົທີກ່ຽວຂອງ 
ແຂວງ ອດົມໄຊ ເຄີຍປະສົບກັບໄພນາຖວມແບບກະທັນຫັນເຊິງ່ເຮັດໃຫເກດີຄວາມສນເສຍອັນໃຫຍຫຼວງຕໍກັບຊີວິດ ແລະ ຊັບ
ສິນຢທ່ີ ເທດສະບານແຂວງ, ເມືອງໄຊ, ປ 1945, 1985, 2008 ແລະ 2013. ໄພນາຖວມແບບກະທັນຫັນຄັງ້ສດທາຍແມນ
ເກີດຂ້ຶນເນື່ອງຈາກຝນຕົກໜກັໃນວນັທີ 20 ຫາ 21 ເດືອນ ສິງຫາ 2013 ເຊິ່ງມີປະລິມານນໍ້າຝນສງສດຕໍມ້ືແມນ 93.6 ມິລ
ລີແມັດ. ເຈດັເມືອງໄດຮັບຄວາມເສຍຫາຍຕກໍັບເຮືອນຊານບານຊອງ ແລະ ເສຍຊີວິດ 7 ຄນົ ແລະ ສນເສຍຜົນຜະລດິດານ
ກະສິກາຄິດເປນມນຄາ 1,233 ລານກີບ (150,000 USD). ຄວາມເສຍຫາຍຈາກໄພນາຖວມເທດສະບານແຂວງ, ເມືອງໄຊ 
ສາເຫດຫຼັກແມນເກີດຈາກການໄຫຼຖວມຂອງນາກໍທ່ີໄຫຼຖວມຜານເທດສະບານແຂວງ. ໃນປ 2008, ເນື່ອງຈາກອິດທິພນົຂອງ
ພະຍເຂດຮອນ ແລະ ຝນຕົກໜັກ (ປະລິມານນໍ້າຝນສງສດຕໍມ້ືທີ່ບັນທຶກໄດແມນ 152.7 ມິລລີແມັດ), ການເສຍຊີວິດໜຶ່ງຄນົ 
ແລະ ສາງຄວາມເສຍຫາຍຕຊໍັບສິນຢາງມະຫາສານ ແມນໄດເປນບາດແຜສາຫັຼບປະຊາຊົນ ເມືອງ ໄຊ ແລະ ຮາກປດ 
(Hagupit).  
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ຄະນະປກຄອງ ແຂວງ ອດົມໄຊ ແລະ ປະຊາຊົນຫຼາຍຄົນເຂ້ົາໃຈວາການທ່ີນາຈະຖວມຄືນອີກກໍເນື່ອງຈາກການເຊື່ອມໂຊມຂອງ
ທາມະຊາດ ແລະ ການໄຫຼຂອງນາ. ໃນທີ່ຜານມາຖາຫາກໜວຍງານຄມຄອງໄພພິບັດຂອງເມືອງມີມາດຕະການຕອບໂຕກໍຄງົ
ຈະດ ີ ແຕເນື່ອງຈາກວາຂາດຄວາມຮ ແລະ ງ ົບປະມານທ່ີມີຈາກັດ. ການປຽນແປງຂອງສະພາບດນິຟາອາກາດ ເຮັດໃຫເກີດ
ເຫດການສະພາບອາກາດທີຮນແຮງຂ້ຶນເຊນັວາ ມີພະຍເກີດຫຼາຍຂ້ຶນເລື້ອຍໆ ແລະ ຮນແຮງຂ້ຶນ ເຊິ່ງກໍໂຕຢທ່ີທະເລຈີນໃຕ ອາດ
ເຮັດໃຫເກີດມີດິນຕົກລຽບຕາມຝງທະເລພາກກາງຂອງຫວຽດນາມກອນທ່ີຈະເຂ້ົາມາຫາ ສປປ ລາວ. ເຖິງແມນວາ ຄວາມໜ
າແໜນ ແລະ ຄວາມຮນແຮງຂອງພະຍຈະຫຸຼດລົງກໍຕາມ ເຫດການສະພາບອາກາດທີ່ຮາຍແຮງຍັງໄດເຮັດໃຫເກີດມີຝນໜັກ 
ແລະ ເຮັດໃຫລານາເກີດການອ່ີມໂຕເປນສາເຫດທີ່ເກີດນາຖວມແບບກະທັນຫັນ ແລະ ມີຄວາມສຽງທອີາດເກີດຄວາມເສຍ
ຫາຍຕໍຊັບສິນໃນພ້ືນທ່ີທີ່ຖືກນາຖວມ.  

ກົມອຕນິຍົມ ແລະ ອທົກກະສາດ ຂອງ ສປປ ລາວ ລາຍງານຕກໍັບທານເຈົ້າເມືອງກຽວກັບຂໍມນໄພນາຖວມ. ເຖິງຢາງໃດກໍ
ຕາມ, ຖາຫາກວາເຫດການນາຖວມກະທັນຫັນໄດມີການພະຍາກອນໄວລວງໜາ ທານເຈົ້າເມືອງກໍສາມາຊວຍເຫືຼອເລັກໜອຍ
ໃນການກະຈາຍຂາວສານການເຕືອນໄພໂດຍການຕິດຕຫໍາຕົວແທນຂອງໝບານຜານໂທລະສັບ ຫຼື ຈາກການບອກຕໍກນັ. 
ເຫດການນາຖວມແບບກະທັນຫັນໄດເກດີຂ້ຶນທຽງຄືນໃນປ 2013 ໄດສາງຄວາມສນເສຍຕໍກັບຊີວິດ ແລະ ຊັບສນິ. ໃນກໍລະນີ
ທ່ີບໍມີການເຕືອນໄພລວງໜາ ແລະ ລະບົບການເຕືອນສາທາລະນະ ປະຊາຊົນເມືອງໄຊບໄໍດຮັບການແຈງເຕືອນຕກໍັບຄວາມ
ອນັຕະລາຍທີ່ຈະເກີດຂ້ຶນ ແລະ ບໍສາມາດອົບພະຍົບໜີໄພໃຫທັນເວລາ. 

ຂໍມນໃນເຊີງເລິກ ແລະ ບົດຮຽນ ສາມາດຂຽນໄດຈາກເຫດການນາຖວມກະທັນຫັນແຂວງອດົມໄຊໃນປ 2013 ປະກອບມີ: 

 ວິຊາການຂ້ັນເມືອງບໍມີຄວາມຮ ແລະ ຄວາມສາມາດ ໃນການຈດັການກັບໄພພິບັດ; 

 ຢເທດສະບານແຂວງຂາດມາດຕະການຄວບຄມໄພນາຖວມ ເຊນັວາ ຝາຍ ແລະ ຄກນັນາ; 

 ການເຕືອນໄພລວງໜາ ແລະ ລະບົບການເຕືອນສາທາລະນະ ຍັງເປນແບບປະຖົມປະຖານ ຫືຼ ບໍມີ; 

 ບໍມີງ ົບປະມານສກເສີນ ການຟນຟຫັຼງໄພພິບັດພາຍໃນຕົວເມືອງ ແລະ ຊນົນະບົດແມນຊັກຊາ; ແລະ 

 ງ ົບປະມານທ່ີມີຈາກັດເປນສ່ິງກດີກັນຄວາມພະຍາຍາມໃນການຄມຄອງຄວາມສຽງໄພພິບັດ.  

 ກອບດານລະບຽບການ  ແລະ ດານການຈັດຕ້ັງ  

 ກົດໝາຍແຫງ ສປປ ລາວ 
ສປປ ລາວ ໄດມີລະບຽບກດົໝາຍ ບາງຈານວນ ທີ່ຄວບຄມການນາໃຊຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ຄມຄອງຜົນກະທົບ 
ດານສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ເຊັນວາ ກດົໝາຍທີດ່ີນ, ກົດໝາຍນາ, ກດົໝາຍດານຊີວະນາໆ ພັນ ແລະ ສດັປາ. ສວນກດົ
ໝາຍ ປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ ແມນໄດຖືກສາງ ຂ້ືນ ແລະ ຮັບຮອງໃຫນາໃຊ ຕ້ັງແຕປ 1999, ແລະ ໄດຖືກປບປງ ໃນປ 
2012. ກົດໝາຍນີໄ້ດອະທິບາຍກຽວກັບຫລັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການໃນການຄມຄອງ, ຕິດຕາມ, ຟນຟ ແລະ 
ປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ. ນອກນັນ້ຍັງໄດລະບກຽວກັບການຄວບຄມມົນລະພິດ ແລະ ຂະບວນການປະເມີນຜນົກະທົບດານ
ສິ່ງແວດລອມ. ນອກຈາກນີແ້ລວ, ຍັງໄດມີລະບຽບການສະເພາະຕາງໆ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບດັຕາມກົດໝາຍ ດງັກາວ ເຊນັ ຄາ
ແນະນາ ການປະເມີນຜົນກະທົບດານສ່ິງແວດລອມເບື້ອງຕ້ົນ (IEE) ແລະ ການປະເມີນຜົນກະທົບດານສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສັງ
ຄົມ (ESIA) ທີຖື່ກຮັບຮອງນາໃຊ ໃນປ 2013. ນອກນັນ້ຍັງມີ ດາລດັ, ລະບຽບການ ແລະ ບດົແນະນາ ອ່ືນໆທ່ີໄດສາງຂ້ືນ
ໃນໄລຍະ ສິບປຜານມາ. ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ (ກຊສ) ໄດເປນແກນນາທ່ີຮັບຜິດຊອບໃນ
ການຈດັຕັງ້ປະຕິບດັກດົໝາຍປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ ພອມທັງລະບຽບການ ຫືຼ ບດົແນະນາຕາງໆ ທ່ີກຽວຂອງ. ມາດ
ຕະການປກປອງດານສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສງັຄົມຕາງໆ ທ່ີໄດລະບໄວໃນກົດໝາຍປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ ແມນໄດຊວຍ
ເປນແນວທາງ ແລະ ເປນຂໍມນ ໃນການສາງ ESMF, ແຕເຖິງຢາງໃດກໍຕາມ, ນະໂຍບາຍປອງກັນ ຂອງທະນາຄານໂລກຈະຖື
ວາມີຄວາມສາຄັນ ແລະ ຈະຖືກນາໃຊ ໃນກລໍະນີທ່ີມີສິ່ງໃດທ່ີບໍໄດຖືກການົດ ຫືຼ ບໍໄດຖືກລະບຜນົກະທົບດານລົບຢາງພຽງພ ໍ
ໃນກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງ ສປປ ລາວ. 

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສ່ິງແວດລອມ (ກຊສ) ໄດມີລະບຽບການເຈາະຈງົ ເພື່ອຕິດຕາມໂຄງການລງົທຶນ ດານ
ໂຄງລາງພື້ນຖານ ເຊິ່ງອາດຈະກໃໍຫເກີດຜົນກະທົບຕສໍິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ. ກອງປະເມີນຜນົກະທົບຕສໍິ່ງແວດລອມ ແລະ 
ສັງຄົມ ຂອງ ກຊສ ພາຍໃນ ກຊສ ແມນຮັບຜິດຊອບໃນການສາງລະບຽບກົດໝາຍທ່ີກຽວຂອງກັບການປະເມີນຜນົກະທົບ
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ດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ເປນຜທົບທວນຄວາມຖືກຕອງຂອງການປະເມີນດງັກາວ. ນອກນັນ້ ກອງປະເມີນຜົນຍັງ
ຮັບຜິດຊອບໃນການອອກໃບຢງຢນດານສິ່ງແວດລອມໃຫແກໂຄງການທ່ີໄດປະຕິບດັຕາມເງື່ອນໄຂການປະເມີນຜນົກະທົບ
ຢາງຖືກຕອງ ແລະ ຖອດຖອນໃນຢງຢນສິ່ງແວດລອມ ໃນກລໍະນບີໍປະຕິບດັຕາມເງື່ອນໄຂດງັກາວ. ນອກນັນ້ ກຊສ ຍັງໄດ
ອອກມາດຕະຖານການຄມຄອງສ່ິງແວດລອມແຫງຊາດ ໃນປ 2009 ເຊິ່ງເນັ້ນໃສໃນການຄມຄອງມົນລະພິດ ທັງຈາກສະຖານ
ທ່ີເປນແຫລງກາເນດີໂດຍກົງ ແລະ ບໍເປນແຫລງກາເນດີໂດຍກົງ.  

ຂໍຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ (ເລກທີ 8056/ກຊສ) ໄດການົດນະໂຍບາຍ ແລະ ບັນດາກິດຈະກາການລົງທນຶທ່ີຕອງໄດເຮັດການ
ປະເມີນຜົນກະທົບຕໍສິ່ງແວດລອມເບື້ອງຕ້ົນ (IEE), ຫືຼ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕສໍິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESIA). ອງີຕາມ
ຂໍການົດຂອງທະນາຄານໂລກກຽວກັບການໂຄງການທ່ີຢນສະເໜີ ອງົປະກອບທີ 1 ການສຶກສາຄວາມເປນໄປໄດ ແລະ ການ
ອອກແບບໂຄງລາງພື້ນຖານການຄມຄອງໄພນາຖວມຕົວເມືອງ, ກົມ ໂຍທາທິການທາງນາ (DoW) ຈະກນັຕອງໂຄງການຍອຍ
ໂດຍອີງໃສດາລດັທ່ີກາວມາຂາງເທິງນັນ້ເພື່ອການົດວາໂຄງການຈະຕອງໄດເຮັດການປະເມີນຜົນກະທົບຕສໍິ່ງແວດລອມເບື້ອງ
ຕົ້ນ (IEE), ຫືຼ ການປະເມີນຜນົກະທົບຕສໍິ່ງແວດລອມ ແລະ ສງັຄົມ (ESIA). ຢໃນຂໍຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ (ເລກທີ 8056/
ກຊສ) ບໍໄດການົດຢາງລະອຽດ ຕກໍັບການລາຍງານສາຫັຼບອົງປະກອບທີ 2 ຂອງໂຄງການ ແລະ ດງັນັ້ນ ເມື່ອຮເຖິງຂອບເຂດ
ຂອງໜາວຽກແລວຈາເປນຈະຕອງໄດທົບທວນຄືນກັບ ກຊສ.  ໂດຍທົວໄປແລວ ການປະເມີນຜນົກະທົບຕໍສິ່ງແວດລອມເບື້ອງ
ຕົ້ນ ຈະປະກອບມີ ການສຶກສາ, ການສາຫຼວດ, ການວິໄຈ ແລະ ວິເຄາະຂໍມນ ເພື່ອຄາດຄະເນຜົນກະທົບດານບວກ ແລະ ດານ
ລົບ ທ່ີອາດເກີດຂ້ຶນຕໍກບັສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ, ລວມທັງຜນົກະທົບດານສຂະພາບທີ່ອາດເກີດຂ້ຶນຈາກການພັດທະນາ
ໂຄງການລະບຢໃນໝວດທີ 1 ຂອງຂໍຕົກລົງລດັຖະມົນຕ ີເລກທີ 8056/ກຊສ ແລະ ລວມທັງການລະບມາດຕະການເພື່ອປອງ
ກັນ ແລະ ຫຼດຸຜອນຜນົກະທົບທີອ່າດເກີດຂ້ຶນກັບສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສງັຄົມ. ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍສິ່ງແວດລອມ ແລະ 
ສັງຄົມ (ESIA), ມີຄວາມຈํາເປນຕໍກັບການພັດທະນາໂຄງການ ລະບຢໃນໝວດທີ 2 ຂອງຂໍຕົກລົງລດັຖະມົນຕີ ເລກທີ 8056/
ກຊສ, ລວມທັງຮບແບບທີ່ໄດລະບສາຫັຼບການປະເມີນຜົນກະທົບຕສໍິ່ງແວດລອມເບື້ອງຕ້ົນ IEE ແຕອາດລວມທັງທາງເລືອກ
ທ່ີເໝາະສົມ ແລະ ແຜນຄມຄອງສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESMMPs) ເພື່ອປອງກັນ ຫືຼ ຫຸຼດຜອນຜນົກະທົບທ່ີອາດເກີດຂ້ຶນ
ຕະຫຼອດທກຊວງໄລຍະຂອງການພັດທະນາໂຄງການ. 

ເນື່ອງຈາກວາໂຄງການຍອຍທ່ີຢນສະເໜີຄາດຄະເນວາມີຄວາມຍາວຫຼາຍກວາ 1 ກມ ແລະ ປະກອບດວຍຫຼາຍໂຄງການຍອຍ, 
ໝາຍເຫດທີ 1 ຢໃນຂໍຕົກລົງຂອງລດັຖະມົນຕີ (ເລກທີ 8056/ກຊສ) ມີຄວາມຈາເປນຈະຕອງໄດຄํານຶງເຖິງການການດົສິງທີ່
ມີຄວາມຈາເປນໃນບົດລາຍງານ. ຢໃນໝາຍເຫດນີ້ໄດການົດວາ ຖາຫາກໂຄງການພັດທະນາປະກອບດວຍຫຼາຍໂຄງການຍອຍ, 
ຜພັດທະນາໂຄງການຈະຕອງສາງບົດປະເມີນຜນົກະທົບຕສໍິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ESIA ເປນສະບັບດຽວທ່ີກວມເອົາທກ  
ໜາວຽກ ແລະ ອງົປະກອບຂອງທກໂຄງການຍອຍ. ເນື່ອງຈາກວາໂຄງການມີຫຼາຍອົງປະກອບ, ຄືກັນກັບອົງປະກອບທີ 1 ຈາ
ເປນຈະຕອງໄດສາງບົດປະເມີນຜນົກະທົບຕໍສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສງັຄົມ ESIA, ປະກອບດວຍການສຶກສາ ແລະ ສາຫຼວດຂໍມນ
ພື້ນຖານທາງດານສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມຢາງຄົບຖວນ ເຊິ່ງຈະໄດລາຍງານເປນເອກະສານແຍກຕາງຫາກ. ການລາຍງານ
ເອກະສານທ່ີເປນສະບັບແຍກຕາງຫາກຕາມທາມະດາແລວຢາງໜອຍສດຈະປະກອບມີ ແຜນຄມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມ 
ສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ESMMP, ແຜນຈັດຕ້ັງປະຕິບດັຈດັສັນຍົກຍາຍໂດຍຫຍໍ (ARAP), ແຜນພັດທະນາຊົນເຜາົ 
(EMDP) ເຊິ່ງຈະສອດຄອງກັນກັບມາດຕະການປອງກັນຂອງກມທະນາຄານໂລກ ແລະ ແຜນ ແລະ ວິທີການປອງກັນອ່ືນໆທ່ີ
ກຽວຂອງອີກດວຍ. ນອກຈາກນີ້, ໝາຍເຫດທີ 4 ຢໃນຂໍຕົກລົງຂອງລດັຖະມົນຕີ (ເລກທີ 8056/ກຊສ) ການົດໄວວາຖາຫາກ
ໂຄງການພດັທະນາມີຄວາມຈາເປນຕອງໄດມີການຊດົເຊີຍ ແລະ ຈດັສັນຍົກຍາຍ ຈະຕອງໄດປະຕິບັດຕາມດํາລັດວາດວຍການ
ທົດແທນຄາເສຍຫາຍ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍາຍປະຊາຊົນ ຈາກໂຄງການພັດທະນາ (ເລກທີ 84//ລບ, 2016), ແລະ ຈະຕອງໄດ
ສາງບົດປະເມີນຜນົກະທົບຕສໍິງ່ແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ESIA ໂດຍທີ່ບໍໄດຄํານຶງວາຈະເປນໂຄງການປະເພດໃດ ຫືຼ ວາ ຂະ      
ໜາດໃດ.       

ນອກນັນ້ ສປປ ລາວ ຍັງໄດມີ ນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ສົນທິສັນຍາອ່ືນໆ ທີອ່າດຈະຖືກນາໃຊໃນໂຄງການ SEA 
DRM ໃນ ສປປ ລາວ ເຊັນ:  

 ດາລດັວາດວຍການທົດແທນຄາເສຍຫາຍ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍາຍປະຊາຊົນຈາກໂຄງການພັດທະນາ (ເລກທີ 84/
ລຖບ, 5 ເມສາ 2016). ດາລດັສະບັບປບປງນີ ້ໄດອະທິບາຍກຽວກັບຫັຼກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະຖານ 
ໃນການຫລດຜອນຜນົກະທົບດານສັງຄົມທ່ີເປນດານລົບ ແລະ ຊດົເຊີຍຕໍຜນົເສຍຫາຍ ທ່ີເກີດຂ້ືນຈາກການເວນຄືນ
ທ່ີດິນໂດຍບໍໄດສະມັກໃຈ ຫືຼ ຈາກຊັບສິນຄງົທີ ່ແລະ ຊບັສນິທີເ່ຄື່ອນຍາຍໄດ, ໂດຍສະເພາະແມນການປຽນແປງການ
ນາໃຊທ່ີດນິ, ການສນເສຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ຂອງຊຸມຊົນ ເຊິ່ງໃດສງົຜນົກະທົບຕຊໍວີິດການເປນຢ 
ແລະ ລາຍໄດຂອງຊຸມຊົນ. ດາລດັສະບັບນີ້ມີຈດປະສົງເພື່ອສາງຄວາມໝັ້ນໃຈວາ ຜທ່ີໄດຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຄົວ
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ເຮືອນທີໄ່ດຮັບຜົນກະທົບ ແມນໄດຮັບການຊົດເຊີຍ ແລະ ການຊວຍເຫຼືອ ເພື່ອເຮັດໃຫມາດຖານການດາລົງຊວີຂິອງ
ເຂົາເຈົ້າດຂ້ືີນ ຫືຼ ຢໃນລະດບັຄືເກາົ ແລະ ຈະບໍເຮັດໃຫຊວີດິການເປນຢຂອງເຂົາເຈົ້າຕົກຕາກວາເກົາ ຖາທຽບໃສໄລ
ຍະທີບໍມີໂຄງການ. ດາລັດສະບບັນີ້ໄດອະທິບາຍເຖິງ ຫລັກການໆ ຊົດເຊີຍທີມີີ່ຄວາມເຂ້ັມງວດ, ໂດຍສະເພາະ ແມນ
ສາຫລັບຜໄດຮັບຜົນກະທົບທີບ່ໜໍັງສກຶາມະສິດທ່ີດນິ, ໜັງ້ສຢືງຢນການນາໃຊດິນ ແລະ ເອກກະສານໃນການນາໃຊ
ດນິອ່ືນໆ ທ່ີຖືກຕອງຕາມກົດໝາຍ. ຖາສົມທຽບກັບດາລັດ ເລກທີ 192/ນຍ ສະບັບເກົາທ່ີໃຫສິດແກຜໄດຮັບຜົນ
ກະທົບທີບ່ໍມີໜັງສຢືງຢນກາມະສດິທ່ີດນິທ່ີຖືກກົດໝາຍໃນການຮຽກຮອງເພື່ອໄດຮັບບໍພຽງແຕຄາຊົດເຊີຍຈາກ
ການສນເສຍຊັບສິນເທນົນັນ້ ແຕຍັງລວມເຖິງການໄດຮັບຄາສນເສຍທີດ່ິນ, ສວນດາລັບສະບັບໃໝນີແ້ມນໃຫສິດທິ
ຮຽກຮອງໃນການໄດຮັບຄາສນເສຍຊັບສິນ ເຊັນ ເຮືອນ/ສິ່ງປກສາງຕາງໆ, ຕົນ້ໄມ ແລະ ຜນົລະປກ ເທາົນັ້ນ.  

ດາລດັເລກທີ 84/ລຖບ ແມນໄດມີຄວາມຄາຍຄກືັນ ແລະ ມຄີວາມແຕກຕາງບາງຢາງກັບ ນະໂຍບາຍການຈດັສັນ
ຍົກຍາຍໂດຍບໍສະມັກໃຈ (OP/BP 4.12) ຂອງທະນາຄານໂລກ 1 ຂອງເອກກະສານກອບນະໂຍບາຍດານການ
ຈດັສັນຍົກຍາຍ  (Resettlement Policy Framework - RPF) ທີເ່ປນເອກກະສານປະກອບຂອງເອກກະ
ສານ ESMP ສະບັບນີ.້ ຖາຫາກວາມີຄວາມແຕກຕາງໃດໆ ລະຫວາງດາລດັເລກທ່ີ 84/ລຖບ ສະບັບປບປງ ກບັ    
ນະໂຍບາຍການຈັດສນັຍົກຍາຍໂດຍບໍສະມັກໃຈ (OP/BP 4.12) ແມນໃຫຍຶດຖືເອົານໂຍບາຍດງັກາວຂອງທະນາ
ຄານໂລກ; 

 ກມຊົນບັນດາເຜາົ ແມນໄດຖືກຮັບຮຈາກລັດທະທາມະນນ ປ 1991 ຂອງ ສປປ ລາວ, ມາດຕາ 8 ເຊິ່ງໄດລະບວາ 
“ກມຊົນບັນດາເຜາົທັງໝົດ ມີສິດທິໃນການຮັກສາຮີດຄອງປະເພນ ີ ແລະ ວັດທະນາທາຂອງຕົນ ແລະ ຂອງຊາດ. 
ຫາມບໍໃຫມີການຈາແນກຕກໍມຊົນບັນດາເຜາົ”;  

 ຄະນະກາມະການແນວລາວສາງຊາດໄດອອກ ບົດແນະນາແຫງຊາດໃນການເຮັດການປກສາຫາລກືບັກມຊົນບັນດາ
ເຜາົໃນປ 2012, ເຊ່ິງບົດແນະນານີໄ້ດສອດຄອງກັບບົດແນະນາແຫງຊາດກຽວກັບການມີສວນຮວມຂອງມວນຊົນປ 
2012. ບົດແນະນານີໄ້ດມີຈດປະສົງເພື່ອຮັບປະກັນວາກມຊົນບັນດາເຜາົທກກມທ່ີໄດຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຫລ ືຜນົກະ
ທົບທາງລບົຈາກທກໂຄງການພດັທະນາບໍວາຈະມີແຫລງເງິນທຶນມາຈາກໃສກໍຕາມ, ແມນຈະຕອງໄດເຂ້ົາຮວມຢາງ
ເຕັມສວນໃນຂະບວນການປກສາຫາລືໃນທກໄລຍະຂອງໂຄງການ, ເລີມ່ແຕໄລຍະກະກຽມຈົນເຖິງໄລຍະຈດັຕ້ັງປະຕິ
ບັດ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາ. ບດົແນະນາສະບບັນີຍັ້ງໄດມງໃນການສາງຄວາມໝັ້ນໃຈວາ ກມຊົນເຜາົທ່ີອາດຈະໄດ
ຮັບຜົນກະທົບແມນໄດຮັບຂໍມນຂາວສານກຽວກັບຈດປະສົງຂອງໂຄງການ ພອມທັງຜົນກະທົບທາງດານລົບ ແລະ 
ດານບວກທ່ີອາດຈະເກດີຂ້ືນຕຊໍວີດິການເປນຢ ແລະ ສະພາບແວດລອມຂອງພວກເຂົາ. ນອກນັັັນ້ກມຊົນເຜາົເລາົນັ້ນ
ຕອງໄດຮັບໂອກາດໃນການຍົກຂໍສະເໜ ີແລະ ຄວາມກັງວນົຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ. ບົດແນະນາໄດອະທິບາຍຫລັກການ 
ແລະ ຂະບວນການໃນການດາເນີນການປກສາຫາລແືບບມຄີວາມໝາຍກັບກມຊົນບັນດາເຜາົທ່ີໄດຮັບຜົນກະທົບ
ຈາກໂຄງການພັດທະນາ ໃນວິທີທາງທ່ີນັບຖືວັດທະນາທາ ແລະ ຮີດຂອງປະເພນຂີອງພວກເຂົາເຈົ້າ ພອມທັງໄດຮັບ
ຄວາມເຫັນດຈີາກພວກເຂົາໂດຍບໍມີການບັງຄັບ, ແລະໄດແຈງໃຫຮລວງໜາ ແລະ ໄດໃຫພວກເຂົາຮັບຮຂໍມນກອນ. 
ບົດແນະນາປະກອບມີ: a) ຈດປະສົງ ແລະ ຂອບເຂດຂອງບົດແນະນາ, b) ຂະບວການປກສາຫາລກືັບກມຊົນບັນດາ
ເຜາົໃນແຕລະໄລຍະຂອງໂຄງການພັດທະນາ, c) ແນວທາງ ແລະ ວິທີການໃນການປກສາຫາລ ືກັບຄນົຊົນເຜາົຕາງໆ 
ໃນວິທີທາງທ່ີນັບຖືວັດທະນາທາ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນຂີອງພວກເຂົາ, d) ຄາດຄະເນຜນົໄດຮັບຈາກການປກສາຫາ
ລໃືນແຕໄລຍະຂອງໂຄງການ, ແລະ e) ໂຄງຮາງການຈດັ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕິບັດ.   

 ກະຊວງພາຍໃນໄດຢໃນຂ້ັນຕອນການຮາງກົດໝາຍວາດວຍກມຊົນບັນດາເຜາົ, ເຊິ່ງຄາດວາຈະຖືກຮັບຮອງຈາກສະ
ພາແຫງຊາດໃນປ  2017. ກດົໝາຍນີ້ຈະໄດຄວບຄມ ແລະ ສະໜັບສະໜນບນັດາລະບຽບການກຽວກັບກມຊົນບັນ
ດາເຜາົ ໃນ ສປປ ລາວ ທ່ີກາວມາຂາງເທິງ. ຫລັກການ ແລະ ຂ້ັນຕອນທ່ີສາຄັນຕາງໆ ໃນບດົແນະນາແມນຈະໄດຖືກ
ບັນຈເຂ້ົາໃນເຄື່ອງມືການປອງກັນຂອງໂຄງການ ເຊັນ ກອບການຄມຄອງດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສງັຄົມ 
(ESMF), ກອບນະໂຍບາຍການຈັດສນັຍົກຍາຍ (RPF)  ແລະ ກອບການມີສວນຮວມຂອງກມຊົນບັນດາເຜາົ 
(EGEF).   

 ການນາເອົາບັນຫາບົດບາດຍິງຊາຍ ເຊື່ອມໂຍງເຂ້ົາໃນຂະບວນການພັດທະນາ ແມນໄດຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສເປນພິ
ເສດ ເຊິ່ງໄດມີການນາເອົາບັນຫາດານບດົບາດຍິງຊາຍເຂ້ົາໃນ ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນງານຂອງຊາດ. ໃນແຜນພດັທະ
ນາເສດຖະກິດສງັຄົມແຫງຊາດໄລຍະ ຫາປ, 2011-2015, ຄັ້ງທີ ່7 ໄດລະບກຽວກັບບນັຫາບດົບາດຍິງຊາຍ ໃນ
ລັກຊະນະທີເ່ປນນະໂຍບາຍກຽວກັບປະຊາກອນ, ໃນລັກສະນະທີເ່ປນການພດັະນາຊັບພະຍາກອນມະນດ, ການລົບ
ລາງຄວາມຮນແຮງຕແໍມຍິງ ແລະ ເດັກນອຍທກຮບແບບ. ວຽກງານການພັດທະນາດານບດົບາດຍິງຊາຍໃນແຜນພັດ
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ທະນາຫາປ ໄດສມສມໃສວຽກງານການປກຄອງ, ການພດັທະນາຂະແໜງການ, ການປກປອງດານແຮງງານ ແລະ 
ສັງຄົມ, ແລະ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນດ. ຄະນະກາມະການແຫງຊາດກຽວກັບຄວາມກາວໜາຂອງແມຍິງ 
ໄດຖືກສາງຕັ້ງຂ້ືນໃນປ 2003 ເພື່ອຂັບເຄື່ອນນະໂຍບາຍແຫງຊາດ ພອມທັງສງົເສີມຄວາມເທົາທຽມກັນລະຫວາງ
ຍິງຊາຍ ແລະ ການໃຫອານາດແກແມຍິງ.  

 ແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກດິ-ສັງຄມົ ແຫງຊາດ ຄ້ັງທີ 8 (NSEDP) ມີເປາໝາຍເພື່ອບັນລ ‘ຫຸຼດຜອນຜນົກະທົບຈາກ
ໄພພິບັດທາງທາມະຊາດ’ ເຊິ່ງເປນໜຶ່ງໃນສາມບລິມະສດິຫຼັກ. ເມືອບໍດົນມານີ້ໄດມີການສາງກດົໝາຍວາດວຍການ
ຄມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການປຽນແປງດິນຟາອາກາດ ແລະ ຄາດວາຈະຖືກຮັບຮອງໃນປ 2017 ພອມທັງແຜນຍດທະ
ສາດແຫງຊາດຫາປ (2016-2010). ນັບຈາກປ 2010, ສປປ ລາວ ໄດມີການພັດທະນາຍດທະສາດແຫງຊາດດານ
ການປຽນແປງດນິຟາອາກາດ.  

 ກົດໝາຍວາດວຍນາ ແລະ ຊັບພະຍາກອນແຫຼງນາ ຂອງ ສປປ ລາວ ເລກທີ 106 (1996) ໄດການດົໄວວາການ
ພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງນາລະຫວາງປະເທດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນາ ຈະຕອງໄດຈັດຕ້ັງປະຕບັິດໃຫສອດຄອງກັບ
ກົດໝາຍສາກົນ ຫືຼ ສົນທິສັນຍາລະຫວາງປະເທດ. ກົດໝາຍນີ້ກາລງັຢໃນຂ້ັນຕອນການດດັແກເຊິ່ງໄດຮັບທຶນ
ຊວຍເຫືຼອຈາກອົງການການເງນິສາກົນ IFC ແລະ ຄາດວາການດດັແກກດົໝາຍນີ້ຈະສາເລັດ ແລະ ສະເໜີຕໍສະພາ
ແຫງຊາດ ໃນປ 2017 ນີ້, ແລະ 

 ກົດໝາຍວາດວຍແຮງງານ ແຫງ ສປປ ລາວ (2013) ໄດການດົໄວວາການຈາງງານຄວນຈະສງົເສີມແກຜທ່ີທກຍາກ
, ຜດອຍໂອກາດ, ຜພິການ, ຜຫວາງງານ ຕກໍບັຜຄົນເຫົຼານີ້ທ່ີຍັງເປນບັນຫາຂອງສັງຄົມ ເພື່ອຮັບປະກັນວາໃຫ
ເຂົາເຈົ້າໄດຮັບການພັດທະນາຄວາມສາມາດໃນວຽກງານດານສາຂາຕາງໆ. ກົດໝາຍຍັງໄດລະບວາສະພາບການເຮັດ
ວຽກຈະຕອງປອດໄພ, ເງນິເດືອນ ຫືຼ ຄາຈາງຈະຕອງຈາຍເຕັມ ແລະ ຈະຕອງມີປະກນັສງັຄົມ ແລະ ບໍໃຫມີການບັງຄັບ
ແຮງງານບໍວາໃນຮບແບບໃດກໍຕາມ. ນອກຈາກນັນ້ ກດົໝາຍຍັງໄດລະບຈານວນຊວົໂມງຂອງການເຮັດວຽກພາຍ
ໃນໜຶງ້ອາທິດ ແລະ ໃຫມີການພກັຜອນ ແລະ ພອມກັນນັນ້ກໃໍຫມີການຊົດເຊີຍເຮັດວຽກທ່ີເກີນເວລານາອີກ.      

 ກອບດານລະບຽກກດົໝາຍລະດັບພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ 
ນອກຈາກກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕາງໆ ຂອງ ສປປ ລາວ ທ່ີກາວມາຂາງເທິງແລວ, ລດັຖະບານ ສປປ ລາວ ຍັງໄດລງົ
ນາມໃນຂໍຕົກລົງ ແລະ ສົນທິສັນຍາລະດັບສາກົນ ເຊິ່ງອາດຈະກຽວຂອງກັບ ໂຄງພັດທະນາໂຄງລາງພືນ້ຖານຕານໄພນາຖວມທ່ີ
ນາສະເໜີຂ້ືນນີ້, ເຊິ່ງລວມມີ:   

 ຂໍຕົກລົງ ອາຊຽນ (ASEAN Agreement) ກຽວກັບການອະນລັກທາມະຊາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ 
(1985). ໃນຖານະທີເ່ປນຜລງົນາມໃນຂໍຕົກລົງນີ,້ ລດັຖະບານ ສປປ ລາວ ແມນມີພັນທະໃນການວາງແຜນການ
ພັດທະນາ, ການນາໃຊຊະນດິພນັທ່ີມີຄວາມຍືນຍົງ, ການອະນລັກຄວາມຫລາກຫລາຍທາງດານພັນທກາ, ຊະນດິ
ພັນສັດ ແລະ ພດືທາງທາມະຊາດທ່ີໄກຈະສນພັນ, ການອະນລັກຊັບພະຍາກອນປາໄມ, ດນິ, ນາ, ອາກາດ ແລະ ແກ
ໄຂບັນຫາມົນລະພດິ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ ທ່ີເສື່ອມໂຊມ;  

 ສົນທສິັນຍາທ່ີກຽວຂອງກັບການປກປອງ ວັດທະນາທາ ແລະ ມລໍະດົກທາງທາມະຊາດຂອງໂລກ (1972). ລັດຖະ
ບານເຫັນດີີຈ່ະໃຊມາດຕະການດານກດົໝາຍ, ດານວິທະຍາສາດ, ດານເຕັກນິກ, ດານການບໍລຫິານ ແລະ ດານການ
ເງິນ ທ່ີເໝາະສມົ ແລະ ຈາເປນເຂ້ົາໃນການການດົສະຖານທ່ີມລໍະດົກ ເພື່ອການປກປອງ, ການອະນລກັ ແລະ ການ
ຟນຟ; 

 ສົນທສິັນຍາຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ກຽວກັບຄວາມຫລາກຫລາຍດານຊີວະນາໆພັນ (1996). ໃນຖານະເປນຜລົງ
ນາມໃນສົນທສິນັຍານີ,້ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ຈະ: 

o ສາງຍດທະສາດການອະນລັກຊີວະນາໆພັນ ພອມທັງການນາໃຊ ແບບຍືນຍົງ ໃນລະດບັຊາດ; 

o ສາງລະບຽບການໃນການປກປອງຊະນິດພນັ ແລະ ປະຊາກອນສດັ ແລະ ພືດ ທ່ີມີຄວາມສຽງຕກໍານສນ
ພັນ; 

o ປະກອບເອົາການອະນລັກ ແລະ ການນາໃຊ ຊັບພະຍາກອນດານຊີວະນາໆ ພັນ ແບບຍືນຍົງເຂ້ົາໃນການ
ຕັດສິນໃຈໃນລະດບັຊາດ; 
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o ເຮັດການປະເມີນດານສ່ິງແວດລອມ ຂອງໂຄງການພັດທະນາໃນຮບແບບທີມີ່ການຫລດຜອນຜນົກະທົບ 
ທາງລົບ; ແລະ 

o ນາໃຊມາດຕະການໃນການແລກປຽນຜົນຂອງການສຶກສາ ແລະ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນດານພັນທ
ກາ.   

 ສົນທສິັນຍາວາດວຍການ ຊ້ືຂາຍສັດ ແລະ ພັນພດືທີ່ໄກຈະສນພນັ ໃນລະດັບສາກນົ (2004). ໄດລະບກຽວກັບຄາ
ແນະນາໃນການຄມຄອງ ແລະ ຄວກຄມການຊື້ຂາຍ ສັດ ແລະ ພນັພືດທ່ີໄກຈະສນພນັ; ແລະ 

 ສົນທສິັນຍາ ແຣມຊາ (1982). ລດັຖະບານໄດເຂ້ົາຮວມໃນສົນທສິັນຍາສະບັບນິ້ຢາງເປນທາງການໃນປ 2010. 
ສົນທສິັນຍານີໄ້ດການດົ ຫັຼກການ ແລະ ມາດຕະການໃນການຄມຄອງ, ການປກປກຮັກສາ, ການພັດທະນາ ແລະ 
ການາໃຊ ພື້ນທ່ີດິນທາມ ແບບຢນຍົງ. ພືນ້ທ່ີດນິທາມ ສອງແຫງໃນ ສປປ ລາວ ຄື ເຊຈາພອນໃນແຂວງສະຫວັນນະ
ເຂດ ແລະ ບງຶຂຽດຮອງ ໃນແຂວງຈາປາສັກ ແມນມີຄວາມສາຄັນໃນລະດັບສາກນົ.  

ສປປ ລາວ ຍັງໄດລງົນາມໃນສົນທິສັນຍາ ແຮງງານສາກົນ ເຊິ່ງເປນອະນສນັຍາກັບກົດໝາຍແຮງງານລາວ (2013) ແລະ ອະນ
ສັນຍານີ້ລວມເຖິງ: 

 C029 - ອະນສັນຍາແຮງງານບັງຄັຍໃຊ, 1930 (ເລກທີ. 29). ໃດມີການລງົນາມ, ສປປລາວ ຕອງຢດຕິການໃຊ
ແຮງງານແບບບັງຄັບຫຼບືັງຄັບແຮງງານເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຕໍບກຄົນ, ບໍລິສັດ ຫືຼ ສະມາຄົມ. ອະນສນັຍານີ້ບໍລວມເຖິງ
ເງື່ອນໄຂ ທ່ີແຕກຕາງກັນສາລັບກໍລະນີທີແຮງງານບັງຄັບຫຼືແຮງງານພາກບັງຄບັ ຖືເປນພາສີ ຫືຼເພື່ອຜົນປະໂຫຍດ
ທາງສາທາລະນະ; 

 C100 – ອະນສັນຍາວາດວຍການຕອບແທນຄາແຮງງານທ່ີເທົາທຽມກັນ. 1951 (ເລກທີ. 100). ອະນສັນຍານີ້
ການົດວາ ຜຊາຍ ແລະ ຜຍິງ ຈະໄດຮັບຄາຕອບແທນເທົາທຽມກັນສາລັບວຽກງານທີ່ມີຄາເທາົກັນ; 

 C111 – ອະນສັນຍາກຽວກັບການເລືອກປະຕິບດັ ( ການຈາງ ແລະ ອາຊີບ), 1958 (ເລກທີ 111). ອະນສນັຍາ
ການົດເງື່ອນໄຂທ່ີເຮັດໃຫເກີດການເລືອກປະຕບັິດໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ຫຼື ໃນອາຊີບ. ໃດມີການລົງນາມ, 
ສປປລາວ ໄດຕັ້ງໜາດາເນນີນະໂຍບາຍລະດັບຊາດທ່ີອອກແບບມາເພື່ອສງົເສີມ ໂດຍວິທີທີ່ເໝາະສົມກັບສະພາບ 
ເງື່ອນໄຂ ແລະ ການປະຕິບດັ, ສະເໝີພາບ ໃນໂອກາດ ແລະການປະຕິບດັ ໃນການວາຈອງ ແລະ ອາຊີບ, ເພື່ອ
ຫຸຼດຜອນການເລືອກປະຕິບັດ; 

 C137 – ອະນສັນຍາກຽວກັບອາຍຂ້ັນຕາ, 1973 (ເລກທີ138). ປະເທດມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີຈ່ະການດົນະໂຍບາຍ
ລະດບັຊາດທີ່ອອກແບບມາເພ່ືອໃຫແນໃຈວາການຍົກເລິກແຮງງານເດັກຢາງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ເພື່ອເພ່ີມອາຍ
ຂ້ັນຕາໃນການສະມັກວຽກ ຫືຼເຮັດວຽກໃຫມີລະດບັທີ່ສອດຄອງກບັພັດທະນາການທາງຮາງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈຂອງ
ເຍົາວະຊົນຢາງເຕັມທ່ີ. ອະນສັນຍາການົດອາຍຂ້ັນຕາ ແມນ 18 ປ; ແລະ  

 C182 – ຮບແບບທີ່ໂຫດຮາຍທີ່ສດຂອງອະນສັນຍາວາດວຍການໃຊແຮງງານເດກັ, 1999 (ເລກທີ182). ພາຍ
ໃຕອະນສນັຍານີ້ ສປປລາວຕັ້ງໃຈທ່ີຈະໃຊມາດຕະການທ່ີວອງໄວ ແລະ ມີປະສິດທິພາບເພື່ອປອງກັນບໃໍຫມີການໃຊ
ແຮງງານເດັກ ແລະ ແລະ ກາຈດັຮບແບບທີ່ໂຫດຮາຍທ່ີສດຂອງການໃຊແຮງງານເດກັເຊິ່ງລວມເຖິງ, ແຕບໍໃດຈາກັດ
, ທກຮບແບບ ຂອງການເປນທາດ, ການໃຊຄວາມຮນແຮງ ຫືຼ ການບັງຄັບ, ການຄາປະເວນ ີແລະ ການຜະລດິ ຫືຼ 
ການຄ່ຢາເສບຕິດ. 

ສປປ ລາວ ຍັງໄດລງົນາມໃນສົນທິສັນຍາ ໃນລະດັບສາກົນອືນ່ໆ ທ່ີກຽວຂອງກັບການ ປກປອງສິດຂອງກມຊນົບັນດາເຜາົ ເຊິ່ງ
ລວມມີສົນທສິັນຍາສາກົນ ກຽວກັບສິດທິດານເສດຖະກດິ, ສັງຄມົ ແລະ ດານວັດທະນາທາ, ສົນທິສັນຍາສາກົນກຽວກັບສິດ
ທິ ຂອງພົນລະເມືອງ ແລະ ສິດທດິານການເມືອງ, ແລະ ສົນທິສັນຍາສາກົນໃນການລົບລາງການຈາແນກເຊ້ືອຊາດທກຮບ
ແບບ.    

 ນະໂຍບາຍປອງກັນ ຂອງທະນາຄານໂລກທີກ່ຽວຂອງ ກັບໂຄງການ  
ດວຍການທີມີ່ເປາໝາຍທີຈ່ະສາງຄວາມຍືນຍົງໃຫກັບບັນດາໂຄງການ, ດງັນັນ້ນະໂຍບາຍປອງກັນດານສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສງັ
ຄົມ ຂອງທະນາຄານໂລກຈຶງ່ໄດສາງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຫປະເທດທີກ່ຍືມເງິນວາ ໄດມີເຄື່ອງມືປອງກັນຕາງໆ ທ່ີກຽວຂອງກັບ
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ໂຄງການ ທີມີ່ຄວາມກຽມພອມເພື່ອຮັບປະກັນວາ ວຽກງານດານສິ່ງລອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງໂຄງການແມນໄດຖືກພຈິະລະນາ 
ແລະ ຈດັຕ້ັງປະຕິບດັຢາງສອດຄອງ ແລະ ຖືກຕອງ. ດງັທ່ີໄດກາວມາແລວ, ໂຄງການ SEA DRM ໃນ ສປປ ລາວນີ ້ຈະໃຫການ
ສະໜັບສະໜນບັນດາໂຄງການຍອຍທ່ີມີຂະໜາດນອຍລົງ ເຊິ່ງໂຄງການຍອຍດງັກາວ ແມນບທັໍນໄດຖືກການົດຢາງລະອຽດ
ເທື່ອ ແລະ ກບໍໍທັນມີຄວາມກະຈາງແຈງໃນລັກຊະນະ ແລະ ຮບແບບ ແລະ ກໍເປນພຽງແຕໃນແນວຄວາມຄິດລເິລີ່ມເທາົນັ້ນ 
ແລະ ໜາວຽກລະອຽດ ກໍແມນຍັງບໍທັນຮເທື່ອ. ນອກນີ້, ເນື່ອງຈາກວາ ສະຖານທ່ີ ແລະ ການອອກແບບແມນຍັງຈະຖືກການົດ
ໃນໄລຍະການເຮັດປະເມີນໂຄງການ, ດງັນັນ້ກອບຄມຄອງດານສິງ່ແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESMF) ຈື່ງຖືກເລືອກໃຫເຄື່ອງ
ມືປອງກັນ ເພື່ອສາງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ໃຫປະເທດທີກ່ຍືມເງິນ ແລະ ບກຄນົທ່ີຈະໄດຮັບຜົນກະທົບວາ ຜນົກະທົບ ແລະ ຄວາມ
ສຽງຕາງໆ ຈາກບນັດາໂຄງການຍອຍ ທ່ີຈະເກີດຂ້ືນແມນຈະໄດຮັບການພຈິາລະນາຢາງ ລະອຽດ ແລະ ລະມັດລະວັງ.   

ທະນາຄານໂລກຂັດແຍກບັນດາໂຄງການຍອຍ ອອກ ເປນສາມປະເພດນະໂຍບາຍປອງກັນ ອີງຕາມຊະນິດ, ສະຖານທ່ີ, ຄວາມ
ລະອຽດອອນ, ຂອບເຂດ ແລະ ຂະໜາດ ຂອງໂຄງການຍອຍ ພອມທັງ ອີງຕາມ ລັກຊະນະ ແລະ ຂະໜາດ ຂອງຜົນກະທົບດານ
ສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສງັຄົມ. ເອກະສານຊອນທາຍ A2 ແລະ A3 ໃຫ ແບບຟອມກັນຕອງ ສາລບັການປະເມີນ ອງົປະກອບ 
ຂອງໂຄງການ Lao PDR DRM ອງົປະກອບ 1 ແລະ 2 ໃນນິຍາມຂອງ ຄມືປອງກັນຜົນກະທົບ ທ່ີຄວນຖືກນາໃຊ. 3ປະເພດ 
ນະໂຍບາຍປະເມີນສິ່ງແວດລອມ ລວມມ:ີ 

ປະເພດ A: ນາໃຊກບັໂຄງການຍອຍທ່ີນາສະເໜຂ້ືີນ, ເຊິ່ງການພັດທະນາໂຄງການຍອຍນີ ້ອາດຈະສງົຜນົກະທົບດານສິ່ງແວດ
ລອມ ແລະ ສັງຄົມ ທາງລົບຢາງຫລວງຫລາຍ ເຊິ່ງຜົນກະທົບນັນ້ແມນຜນົກະທົບທີມີ່ຄວາມລະອຽດອອນ, ມຄີວາມຫລາກ
ຫລາຍ ແລະ ບໍເຄີຍເກີດຂ້ືນມາກອນ. 

ປະເພດ B: ຖືກນາໃຊກັບໂຄງການຍອຍທ່ີສະເໜຂ້ືີນນັນ້ ຊ່ຶງໂຄງການຍອຍດງັກາວອາດມີຄວາມອາດສາມາດສາງຜນົກະທົບ
ທາງດານລບົສິ່ງແວດລອມ, ຕໍປະຊາກອນ ແລະ ຕພໍືນ້ທີ່ໆ  ມີຄວາມສາຄັນດານສິ່ງແວດລອມ (ຕົວຢາງ, ເຂດຊມຸນາ, ເຂດປາ
ດົງ, ເຂດທົງຫຍາ, ແລະ ແຫລງທ່ີຢອາໃສຂອງສັດນາໆຊະນິດ) ແຕຜນົກະທົບນັນ້ແມນຈະມີນອຍກວາໂຄງການຍອຍ ໃນ     
ໝວດປະເພດ “A”. ຜນົກະທົບດງັກາວແມນຈາກດັສະເພາະທ່ີ; ເປນຜນົກະທົບໄລຍະຊວົຄາວ ແລະ ພ້ືນທີ່ໆ ໄດຮັບຜົນກະທົບ
ສວນຫລາຍສາມາດກັບຄືນສສະພາບເດີມໄດ; ນອນກນັນ້ ເກືອບທັງໝດົກໍລະນີທ່ີມີຜນົກະທົບແມນສາມາດສາງມາດຕະການ
ແກໄຂ ຫລື ຫລດຜອນຜນົກະທົບໄດ.  ໂຄງການ ປະເພດໝວດ “B” ແມນຈະໄດຖືກປະຕິບດັຕາມຫັຼກການປອງກັນຂອງທະ
ນາຄານໂລກເຊັນດຽວກນັກັບໂຄງການປະເພດ “A” ແຕຈະຢໃນລະດັບຂອບເຂດທ່ີແຄບກວາ. 

ປະເພດ C:  ນາໃຊກັບໂຄງການຍອຍທ່ີສະເໜຂ້ຶີນ ທ່ີເຫັນວາມີຜນົກະທົບໜອຍ ຫລ ືບໍມີຜນົກະທບົຕສໍິ່ງແວດລອມ ແລະ ສງັ
ຄົມເລີຍ. ໃນກລໍະນນີີ້ ແມນບມີໍຄວາມຈາເປນຕອງໃຊເຄື່ອງມືປອງກນັຂອງທະນາຄານໂລກ ພຽງແຕຈະມີການລງົເຮັດການ
ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ກັນຕອງໃນພາກສະໜາມເປນໄລຍະ. 

ໂຄງການ SEA DRM ທ່ີມີກມສາມປະເທດເຂ້ົາຮວມນີ້ ແມນຈະໄດຮັບການສະໜັບສະໜນທາງດານການເງິນຈາກ ສະຖາ
ບັນການເງນິໃນກມເຄືອຄາຍທະນາຄານໂລກ   ແລະ ກອງທນຶສາກົນເພື່ອການພັດທະນາ (IDA), ເຊ່ິງບັນດາໂຄງການຍອຍ 
ຂອງໂຄງການນີ ້ ອາດມີຜນົກະທບົຕສໍິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມຢາງຫລວງຫລາຍ ແລະ ຍັງເປນຜນົກະທົບທີຍັ່ງບໍທັນຮເທື່ອ. 
ດງັນັນ້,  ເຄື່ອງມືປອງກັນທ່ີມີຄວາມເໝາະສົມ ກຄໍື ການສາງ ESMF, ເຊິ່ງຈະເປນເອກກະສານແນະນານະໂຍບາຍປອງກັນ ທີ່
ປະກອບດວຍ ວິທີທາງ, ຂະບວນການ, ເຄື່ອງມສືະເພາະ ແລະ ມາດຕະການສະເພາະ ອ່ືນໆ ທ່ີຈະຖືກນາໃຊໃນໄລຍະການເຮັດ
ປະເມີນໂຄງການຍອຍ.   

ໂຄງການທີ່ຢນສະເໜີນັນ້ອາດມີຜົນກະທົບດານລົບຕກໍັບສິ່ງແວດລອມໂດຍສະເພາະແມນພື້ນທີ່ສະເພາະໂຄງການ ແລະ ຜນົ
ກະທົບເຫົຼານີ້ເປນຜນົກະທົບທີ່ໜອຍກວາຈານວນໂຄງການທ່ີຢໃນປະເພດ “A”. ຜນົກະທົບທ່ີຄາດວາຈະໄດມີການຄວບຄມ
ແມນຂ້ີຝນ, ສຽງ, ການລົບກວນທລະກດິຄົວເຮືອນ (ເປນຊຸມຊົນ), ການຈດັຫາວັດສະດ, ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກການກສໍາງ 
ເຊິ່ງສາມາດຄວບຄມໄດໂດຍການປະຕິບັດການກສໍາງທີ່ດ.ີ ບນັຫາເຫຼົານີ້ເປນບນັຫາທ່ີເກີດຂ້ຶນບໍຖາວອນ, ເລັກໜອຍ ແລະ 
ສະເພາະຈດ. ໜວດທ່ີປະເຊີນໜາທ່ີໜັກກວາໝແມນ ປະເພດ “B”. ດງັນັນ້ ການອອກແບບວິທີການປອງກັນຂອງໂຄງການ
ແມນເພືອ່ຮັບປະກັນຄວາມສອດຄອງ ແລະ ຍືນຍົງ ຂອງໂຄງການຍອຍໃນ ປະເພດ “B” (ແລະ “C”). ໃນກລໍະນີທີ່ບໍໜາເປນໄປ
ໄດຄືການປະເມີນສິງ່ແວດລອມຂອງໂຄງການຍອຍໃນປະເພດ “A” ຈະຢນສະເໜີ, ມັນຄືຊິເປນໄປໄດຍາກທ່ີໂຄງການຈະ
ສາມາດຕອບສະໜອງ ເນື່ອງຈາກວາການກະກຽມຈະຕອງໄດໃຊເວລາ ລວມມີທັງ ບດົການປະເມີນຜນົກະທົບຕໍສິ່ງແວດລອມ 
ແລະ ສງັຄົມ, ຄວາມລາຊາ ຫືຼ ການຊະລໍໂຕໃນການຕອບຈດປະສົງຂອງໂຄງການແບບເລງັດວນ. ດງັນັນ້ ໂຄງການໄດຖືກຈດັ
ເຂ້ົາເປນປະເພດ “B”. ການພຈິາລະນາມາດຕະການປອງກນັກຽວກບັອົງປະກອບ 1 ແລະ 2 ໃນຂະນະທ່ີ ອົງປະກອບ 3 ແລະ 4 
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ບໍມີສວນພົວພັນກບັມາດຕະການປອງກັນໃດໆເລີຍ. ສາຫັຼບອົງປະກອບທີ 5 ຈະໄດມີການແຍກເຄື່ອງມືການປອງກັນໃນຊວງ
ເວລາການດາເນນີໂຄງການ. 

ອງີຕາມ ການປະເມີນສິ່ງແວດລອມຂອງ ກມທະນາຄານໂລກ (OP/BP 4.01) ຈະຕອງໄດມີສວນກຽວຂອງກັບເຄ່ືອງມືການ
ປອງກັນ. ບນດາໂຄງການຍອຍທ່ີຢນສະເໜີອດສງົຜົນກະທົບຕໍກັບສ່ິງແວດລອມ ແລະ ຊຸມຊົນ ແລະ ປະຊາກອນທ່ີແຕກຕາງ 
(ຕົວຢາງ: ຜນົເຜາົ ແລະ ຜອອນໄຫວ - ແມຍິງ ແລະ ໄວໜມ ແລະ ເດັກນອຍ, ຜສງອາຍ ແລະ ຜພິການ, ບໍມີທີ່ດນິ ແລະ ຜທ່ີ
ທກຍາກ ແລະ ອ່ືນໆ). ດງັນັນ້ ມີ ເພີ່ມເຕີມ 3 ນະໂຍບາຍປອງກັນເພີ່ມເຕີມດານສ່ິງແວດລອມສາມາດນາມາໃຊໄດ; ລວມມີ 
ທ່ີຢອາໃສຕາມທາມະຊາດ (OP/BP 4.04),    ຊັບພະຍາກອນວັດທະນະທํາທາງກາຍະພາບ (OP/BP 4.11), ແລະ ໂຄງການ
ທາງນາສາກົນ (OP/BP 7.50) ແລະ ນະໂຍບາຍປອງກັນທາງ ັງຄົມສອງສະບັບກສໍາມາດນາໃຊໄດ ລວມມີ ຄົນເຜາົພື້ນເມືອງ 
(OP/BP 4.10)  ແລະ ການຍົກຍາຍແບບບໍສະໝັກໃຈ (OP/BP 4.12). ກອບການຄມຄອງດານສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສງັຄົມ  
(ESMF) ຈະແນະນາການປະເມີນການຕອບສະໜອງບດົບາດຍິງ-ຊາຍ ເພື່ອກํານົດການມີສວນຮວມຂອງເພດຍິງ, ການ
ປະກອບສວນ, ອປະສັກ ແລະ ຜນົກະທົບ ຂອງໂຄງການຍອຍ. ຕາຕະລາງທີ 1 ຄາອະທິບາຍເພີ່ມເຕີມກຽວກັບນະໂຍບາຍການ
ດາເນນີງານ ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງໂຄງການຄມຄອງໄພນາຖວມຕົວເມືອງ.       

3.4 ການວເິຄາະຊອງຫວາງ ນະໂຍບາຍ ຂອງລັດຖະບານລາວ ແລະ ຂອງ
ທະນາຄານໂລກ 

ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານໂລກຕອງການໃຫລດັຖະບານວິເຄາະ ແລະ ສັງລວມບນັດາກດົລະບຽບ ແລະ ກດົໝາຍແຫງຊາດທ່ີ
ກຽວຂອງກັບການເວນຄນືທ່ີດນິ, ການຈາຍຄາຊົດເຊີຍ, ແລະ ແຜນຂອງການຈດັສັນຍົກຍາຍປະຊາຊົນຜທ່ີໄດຮັບຜົນກະທົບ. 
ລັດຖະບານຈະປຽບທຽບ ແລະ ຊອກຫາຈດຄາດເຄື່ອນຂອງບັນດາກົດລະບຽບ  ແລະ ກດົໝາຍເຫົຼານັ້ນຕາມນະໂຍບາຍຫັຼກ 
ແລະ ຄວາມຕອງການຂອງທະນາຄານ. ຖາຫາກມີຊອງຫວາງຂອງສອງກົດໝາຍທ່ີມີຢ ລັດຖະບານຈະສະເໜີໃຫມີການຕື່ມ
ຊອງຫວາງດັງກາວເຂ້ົາໃນແຜນການຈດັສັນຍົກຍາຍ. ໄດມີການປຽບທຽບນະໂຍບາຍການດາເນີນງານກັບບນັດາກົດລະບຽບ 
ແລະ ກດົໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ມີຢໃນັດຈບນັ ແລະ ຊອງຫວາງທີ່ໄດລະບໄວໃນນະໂຍບາຍການດາເນີນງານ OP 4.01 
(ຕາຕະລາງ 2). ເພື່ອແກໄຂບັນຫາຊອງຫວາງ ຈະຕອງໄດປະຕິບດັຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ ຄວາມຕອງການຂອງທະນາຄານ. 

ກຽວກັບທີ່ຢອາໃສທາງທາມະຊາດ, ໃນຂະນະດຽວກນັກດົໝາຍປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ ປ (2012) ໄດລະບຫັຼກການ, 
ກົດລະບຽບ ແລະ ມາດຕະການໃນການຄມຄອງ, ການຕິດຕາມ, ການຟນຟ ແລະ ການປອງກນັສິ່ງແວດລອມ ລວມທັງການ
ປອງງກັນທ່ີຢອາໃສທາງທາມະຊາດທີ່ຢໃນພືນ້ທີ່ໂຄງການ, ຊອງຫວາງຈະໄດມີການເພີ່ມເຕີມໃຫສອດຄອງກັບນະໂຍບາຍ
ການດາເນນີງານຂອງທະນາຄານ OP 4.04 (ຕາຕະລາງ 3). ໃນຂະນະດຽວກນັລັດຖະທํາມະນນ ປ 1991 ໄດລະບວາ ບນັດາ
ຊົນເຜາົມີສິດທີ່ຈະຮັກສາໄວຍັງຮີດຄອງປະເພນ ີແລະ ວັດທະນະທາຂອງຕົນ, ນະໂຍບາຍການດາເນີນງານຂອງທະນາຄານ OP 

4.10 ຈະນํາມາໃຊກັບໂຄງການຍອຍຢໃນຈດທ່ີມີຊອງຫວາງ ແລະ ກມຊົນເຜາົ. ສປປ ລາວ ມີກົດລະບຽບສາຫັຼບການປອງກັນ
ຊັບພະຍາກອນດານວັດທະນະທາ ລວມທັງມີດາລດັວາດວຍການປກປກຮັກສາວັດທະນະທາ, ປະຫວັດສາດ ແລະ ມໍລະດົກ
ທາງທາມະຊາດ (1997) ທ່ີໄດໃຫແນວທາງໃນການຄົນ້ພົບໃນຊວງເວລາການກໍສາງ ເຖ່ິງຢາງໃດກໍຕາມນະໂຍບາຍການ
ດາເນນີງານຂອງທະນາຄານ OP 4.11 ຈະເປນໂຕເສມີກັບບນັດາກົດລະຍບຽບຕາງໆຂອງຊາດໃນບອນທ່ີມີຊອງຫວາງໃນ
ປດຈບນັ (ຕາຕະລາງ 4). ໃນຂະນະດຽວກນັ ກດົໝາຍວາດວຍນາ ແລະ ຊັບພະຍາກອນແຫຼງນາ  ໄດການດົໄວວາ ການ
ພັດທະນາທາງນາຈະຕອງໃຫສອດຄອງກັບກດົໝາຍສາກົນ ຫືຼ ສົນທິສັນຍາລະຫວາງປະເທດ, ນະໂຍບາຍການດາເນນີງານຂອງ
ທະນາຄານ OP 7.50 ຈະຖືກນํາມາໃຊໂດຍສະເພາະໃນສວນທ່ີກຽວກັບການແຈງເຕືອນ ເພ່ືອເສີມເຂ້ົາກັບກົດໝາຍແຫງຊາດ. 
ຂໍສັງເກດຄື ການເຮັດກົດໝາຍທາງນາ ໃໝຂ້ຶນໂດຍລັດຖະບານລາວ ແລະ ຄາດວາຈະສະເໜີຕໍ ສະພາແຫງຊາດໃນປ 2017.
ການວິເຄາະຊອງຫວາງຂອງກົດລະບຽບ ແລະ ກດົໝາຍທີ່ມີຢໃນປດຈບນັກັບນະໂຍບາຍການດາເນີນງານຂອງທະນາຄານ OP 

4.12  ແມນໄດລະບຢໃນກອບນະໂຍບາຍການຈັດສັນຍົກຍາຍ.              
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ຕາຕະລາງ 1 ສະຫລບຍໍກຽວກບັ ນະໂຍບາຍດາເນີນງານ ແລະ ຄວາມກຽວຂອງ ຕໂໍຄງການຍອຍ.  

OP/BP 
No. ສະຫລບຫຍໍ ກຽວກບັເຄືອ່ງມປືອງກນັ ແລະ ນະໂຍບາຍດາເນນີງານອືນ່ໆ  ຄວາມກຽວຂອງ (ກຽວຂອງ/ບກໍຽວຂອງ) ແລະ 

ກຽວຂອງແນວໃດ  ຄວາມໝາຍຂອງຄວາມກຽວຂອງ 

4.01 ການປະເມີນດານສິງ່ແວດລອມ: ການປະເມີນດານສ່ິງແວດລອມ ປະກອບດວຍ 
ການປະເມີນຜົນກະທົບດານສ່ິງແວດລອມ ທາມະຊາດ (ອາກາດ, ນາ ແລະ 
ດນິ); ທາງສຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຄົນ; ທາງຊັບພະຍາກອນວັດທະ
ນະທາ ທີ່ເປນວັດຖ;ຸ ແລະ ດານບັນຫາສ່ິງແວດລອມຂາມເຂດແດນ ແລະ ລະ
ດບັສາກົນ.  
ການປະເມີນດານສັງຄົມ (ການຈັດສັນຍົກຍາຍແບບບໍສະມັກໃຈ,  ປະຊາຊົນ
ພື້ນເມືອງ) ແມນ ໄດມີ ນະໂຍບາຍດາເນນີງານຕາງຫາກ ແລະ ກມີໍເງື່ອນໄຂ 
ແລະ ຂັ້ນຕອນສະເພາະ ດານນັ້ນເອງຢແລວ.   

ກຽວຂອງ 
ເພື່ອເປນການກະກຽມການສຶກສາຄວາມເປນໄປ
ໄດ ແລະ ການອອກແບບ ເພື່ອຟນຟ ແລະ ສາງ
ໂຄງລາງພື້ນຖານ ພາຍໃຕອົງປະກອບ 1 ຂອງ
ໂຄງການຍອຍ, ເຊິ່ງວຽກທີ່ວາງແຜນຈະດາເນີນ
ພາຍໃຕໂຄງການຍອຍນີ້ອາດຈະມີຜົນກະທົບຕໍ
ສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມຢາງຫລວງຫລາຍ ທັງ
ທາງກົງ ແລະ ທາງອອມ ຫ ື ອາດມີຜົນກະທົບ
ແບບສະສມົພາຍໃນພ້ືນທີ່ ຂອງໂຄງການຍອຍ ຫຼ ື
ໃນລະດບັມະຫາພາກ. ດງັນັ້ນນະໂຍບາຍດາເນີນ
ງານນີ້ຈ່ືງມຄີວາມກຽວຂອງ.    

(i) ໂຄງການ SEA DRM ແມນຕົກຢໃນ ໂຄງການ ປະເພດ A ໃນການກະ
ກຽມການສຶກສາຄວາມເປນໄປໄດ ແລະ ການສຶກສາອອກແບບ ພາຍໃຕອົງ
ປະກອບ 1. 

(ii) ແຜນ ESMP ຈະຖືກສາງຂື້ນ ສາຫລັບແຕລະໂຄງການຍອຍ ທີ່ນາສະເໜີ 
ເຊິ່ງຈະເປນວຽກສວນໜ່ຶງຂອງວຽກການສກຶສາຄວາມເປນໄປໄດ  ແລະ 
ຈະລວມເອົາແຜນທີ່ອື່ນທີຈ່າເປນ (ແຜນພັດທະນາກມເຜົາສວນໜອຍ ແລະ 
ແຜນດາເນີນງານຈັດສັນຍົກຍາຍ). 

(iii) ເອກກະສານ ESMP ຈະຖກືເຜີຍແຜຕໍສາທາລະນະ ແລະ ຜໄດຮັບຜົນກະ
ທົບ ພອມທັງອົງກອນຈັດຕ້ັງ ດານສັງຄົມຕາງໆ.  
 

4.04 ແຫງຼທີຢ່ອາໄສຕາມທາມະຊາດ: ທະນາຄານໂລກ ຈະສະໜັບສະໜນ ການປກ
ປກຮັກສາ, ບລະນະ ແລະ ຟນຟ ຖິ່ນທ່ີຢອາໄສ ແລະ ອົງປະກອບເຫຼົານັ້ນ. ການ
ອະນລັກແຫຼງທີ່ຢອາໄສຕາມທາມະຊາດ ເປນສ່ິງສາຄັນ ໃນການພັດທະນາ
ແບບຍືນຍົງ. ແຫຼງທີ່ຢອາໄສຕາມທາມະຊາດ ຈະປະກອບດວຍ ທີ່ດິນ ແລະ ນາ 
(i)  ຊຸມຊົນຊີວະວິທະຍາຂອງລະບົບນິເວດ ຈະປະກອບດວຍ ຊະນິດພັນພືດ 
ແລະ ສັດ ທອງຖິ່ນ ເປນສວນຫຼາຍ, ແລະ (ii) ກິດຈະກາ ຂອງມະນດ ຈະບໍ
ປຽນແປງ ບໍລິເວນ ທີ່ເປນພ້ືນທີ່ ທີ່ເຮັດໜາທີ່ຂອງລະບົບນິເວດປະຖົມມະພມ.  

ການກະກຽມການສຶກສາຄວາມເປນໄປໄດ ແລະ 
ການອອກແບບ ພາຍໃຕ ອົງປະກອບທີ 1, ວຽກ
ງານຂອງໂຄງການຍອຍ ທ່ີໄດສະເໜີນັ້ນ ອາດຈະ
ສົງຜົນກະທົບຕໍກັບ ແຫຼງທີ່ຢອາໄສ ຕາມເຂດ
ເສື່ອມຕຂໍອງສັດປາ, ປາຊຸມນາ ແລະ ອາງໂຕງ. 
ແຜນ OP/BP ຈະຕອງຖືກນາເຂົ້າມາໃຊ. 

ການກະກຽມໂຄງການຍອຍ ພາຍໃຕ ອົງປະກອບທີ 1 ແລະ ການກະກຽມລົງທຶນ
ໃສ ອົງປະກອບທີ 1 (ປະກອບມີ ການປອງກັນຕາຝງ, ຄກັ້ນນາ, ຄອງລະບາຍ ນາ
, ປະຕນາ ແລະ ສວນສາທາລະນະແຄມນາ): 
(i) ESMF ຈະຕອງໄດຮາງ. 
ການກະກຽມການສຶກສາຄວາມເປນໄປໄດ ແລະ ການອອກແບບ ພາຍໃຕ ອົງ
ປະກອບທີ 1: 

(i) ແຕລະໂຄງການຍອຍ ຈະຕອງຈະດາເນີນ ESMP ຢາງເຕັມເມັດເຕັມໜວຍ 
ໃນການນາໃຊມາດຕະການ ເພື່ອຫຼີກລຽງ ຫຼື ປອງກັນ, ຫຸຼດໜອຍ, ຫຼຸດຜອ 
ຫຼື ການຊົດເຊີຍ ຕໍກັບຜົນກະທົບທາງລົບທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ແລະ ປບປງປ
ສິດທິພາບ ໃນການຈດັການທາງດານສ່ິງແວດລອມ. 

4.10 ປະຊານຊນົ ທີເ່ປນຊນົເຜົາພືນ້ເມອືງ: ໃນ ສປປ ລາວ, ປະຊານຊົນ ທີ່ເປນຊົນ
ເຜົາພືນ້ເມືອງ ແມນໝາຍເຖິງ ກມຊົນເຜົາ.  ພວກເຂົາຖືກການົດໃຫເປນກມ
ຄົນດານວັດທະນາະທາ ແລະ ດານສັງຄົມ ທີ່ມີຄວາມອອນແອ ແລະ ມີຄວາມ
ແຕກຕາງ ທີ່ມີຄນລັກຊະນະສະເພາະຂອງຕົວເອງ ເຊນັມ ີການຕິດພັນກັນແບບ
ລວມໝ ກັບການຢອາໃສທີ່ມຄີວາມແຕກຕາງດານພມມີສາດ ຫຼ ື ຕິດພັນກັບ
ພື້ນທ່ີເຂດແດນຂອງບັນພະບລດໃນພື້ນທ່ີໂຄງການ ແລະ ກັບຊັບພະຍາກອນ
ທາມະຊາດພາຍໃນເຂດທີ່ຢອາໃສນີ.້  

ກຽວຂອງ 
ແຂວງອດມົໄຊເປນແຂວງທີ່ມີກມຊົບບັນດາເຜົາ 
ຫລາຍໆ ເຜົາ ເຊິ່ງຖືກການົດໃຫເປນຄົນຊົນເຜົາ 
ພາຍໃຕນະໂຍບາຍ OP 4.10 ຂອງທະນາຄານ
ໂລກ. ໃນພື້ນທີຂ່ອງໂຄງການອາດຈະມີກມຊົນ
ບັນດາເຜົາອາໃສຢ ດງັນັ້ນໃນກໍລະນນ້ີີ ນະໂຍ
ບາຍ OP 4.10 ຈຶ່ງມີຄວາມກຽວຂອງ.   

ກອບການມີສວນຮວມຂອງ ກມຊົນເຜົາສວນໜອຍ (EGEF) ແມນຈະໄດຖືກ
ສາງຂື້ນ ໃຫເປນສວນໜ່ຶງຂອງເອກກະສານ ESMF ສະບັບນີ.້ 

4.11 ຊບັສນິທາງວນັທະນາທາ ທເີປນວັດຖ:ຸ ນະໂຍບາຍນີ້ແມນເວົ້າເຖິງ ການປະຕິ
ບັດຕ ໍ ຊັບພະຍາກອນດານວັນທະນະທາ ທີເປນວັດຖ,ຸ ເຊິ່ງຖກືການົດໃຫເປນ
ວັດຖ ຸທີ່ເຄື່ອນຍາຍໄດ ແລະ ບໍເຄື່ອນຍາຍໄດ ເຊນັ ວັດຖຸສ່ິງຂອງ, ສະຖານທີ,່ 
ໂຄງສາງ, ໂຄງສາງທີເ່ປນກມ, ທິວທັດ ແລະ ລັກຊະນະ ດານທາມະຊາດ ທີ່ມີ

ກຽວຂອງ 
ເຖິງແມນວາບໍມີສະຖານທີ່ດານວັດທະນາະທາທີ່
ເປນວັດຖ ຸ ນອນໃນພືນ້ທີກ່ສໍາງໂຄງການ, ແຕ 
ມັນກມີໍຄວາມເປນໄປໄດວາ ຈະສາມາດພົບເຫັນ 

ໄດມີການອະທິບາຍກຽວກັບຂະບວນການ ໃນກລໍະນທີີ່ມີການຄ້ົນພົບເຫັນວັດຖບຸ
ຮານໃນເອກກະສານ  ESMF ສະບັບນີ້.  
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ຄວາມສາຄັນທາງດານໂບລານນະຄະດ,ີ ດານປະຫວັດສາດ, ດານສະຖາປະນິກ, 
ດານສາດສະໜາ, ດານຄວາມສວຍງາມ ແລະ ອື່ນໆ.   

ຊັບພະຍາກອນດານວັດທະນະທາ ໃນໄລຍະການ
ກສໍາງໂຄງການ ດງັນັນ້ໃນໂຄງການນີ້ ແມນຈະ
ຕອງໄດເຮັດການສຶກສາ ແລະ ອອກແບບໃນກໍ
ລະນພີົບເຫັນຊັບພະຍາກອນດງັວັດທະນະທາດງັ
ກາວ. ດງັນັນ ນະໂຍບາຍດາເນີນງານ OP ນີ້ຈື່ງ
ມີຄວາມກຽວຂອງ.  
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ຕາຕະລາງ 1 (ຕ.ໍ) 

OP/BP 
No. ສະຫລບຫຍໍ ກຽວກບັເຄືອ່ງມປືອງກນັ ແລະ ນະໂຍບາຍດາເນນີງານອືນ່ໆ  ຄວາມກຽວຂອງ (ກຽວຂອງ/ບກໍຽວຂອງ) ແລະ 

ກຽວຂອງແນວໃດ  ຄວາມໝາຍຂອງຄວາມກຽວຂອງ 

4.12 ການຈດັສັນຍົກຍາຍໂດຍບສໍະມັກໃຈ: ນະໂຍບາຍນີ້ມີຈດປະສງົເພື່ອ ເຮັດການ
ແກໄຂ ແລະ ຫລດຜອນຄວາມສຽງຈາກການຍົກຍາຍ, ການສນເສຍດິນ, ແລະ 
ຊັບສິບອື່ນໆ, ການສນເສຍລາຍໄດ ແລະ ສນເສຍຮບແບບການດາລົງຊີວິດ ທີ່
ມີຜົນມາຈາກການສາງໂຄງການຍອຍ. ນະໂຍບາຍນີ ້ ຍັງນາໃຊ ກັບການຫາມ
ການເຂົ້າຫາ ສວນອທະຍານ ແລະ ພື້ນທ່ີປກປອງຕາງໆ ທີ່ການົດໄວ ເຊິ່ງຈະສົງ
ຜົນກະທົບທາງລົບຕໍຊີວິດການເປນຢ ຂອງປະຊາຊົນຜທີ່ຖືກຍົກຍາຍ. 

ກຽວຂອງ 

ເຖິງແມນວາ ຜົນກະທົບຄາດວາຈະບໍຫລວງ
ຫລາຍ, ແຕຈະມີປະຊາຊົນ ແລະ ຄົວເຮືອນຈາ
ນວນໜ່ຶງທີ່ຈະໄດຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຈະໄດຮັບ
ການເວນຄືນທີດ່ນິ ແລະ ຈັດສນັຍົກຍາຍແບບ
ສົມບນ ຈາກການກໍສາງຄກັ້ນນາ, ຄອງລະບາຍ
ນາ ແລະ ວຽກກສໍາງອື່ນໆ.  

ໄດມີການສາງເອກກະສານກອບນະໂຍບາຍດານ
ການຈັດສັນຍົກຍາຍ RPF ເພື່ອເປນ ເອກກະ
ສານແນະນາວຽກການຈັດສັນຍົກຍາຍ ໃຫກັບ
ໂຄງການຍອຍ. ດງັນັ້ນ ນະໂຍບາຍດາເນີນງານນີ້
ຈື່ງມີຄວາມກຽວຂອງ. 

(i) ຈະຖືກສາງຂື້ນສາຫລັບອົງປະກອບ 1 ຂອງໂຄງການຍອຍ ເຊິ່ງຈະເປນເອກ
ກະສານຂັດຕິດກັບເອກກະສານ ESMF ນີ້. 

(ii) ຈະໄດມີການສາງແຜນດາເນີນງານດານຈັດສັນຍົກຍາຍ ໂດຍຫຍ ໍ(ARAP) 
ເພື່ອລະບບັນຫາທັງໝົດ ທີ່ກຽວຂອງກັບການຈັດສັນຍົກຍາຍ ແລະ ການຊົດ
ເຊີຍ ໃຫແກປະຊາຊົນ ທີ່ໄດຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການຍອຍ. 

(iii) ກົນໄກແກໄຂການຮອງຮຽນ ແມນຈະຖກືການົດໃຫເປນຫົວຂໍໜ່ືງໃນ 
ARAP ສາຫລັບທກໆ ສະຖານທີກ່ສໍາງ ໂດຍຈະມຖີືກສາງຂື້ນຕາມສະພາບ
ຕົວຈິງພາຍໃນທອງຖິ່ນ. 

(iv) ເອກກະສານ ARAP ຂອງແຕລະໂຄງການຍອຍແມນ ຈະຖືກເຜີຍແຜ ໃນ
ລະດັບທອງຖີ່ນ, ໃນລະດັບປະເທດ ແລະ ໃນເວັບໄຊຂອງ   MRD ແລະ 
InfoShop ຂອງທະນາຄານໂລກ.  

7.50 ໂຄງການທີຕ່ັງ້ຢໃນສາຍນາສາກນົ: ນະໂຍບາຍນີ ້ນາໃຊກັບຊະນິດ ສາຍນາສາ
ກົນດງັຕໄໍປນີ:້ (a) ທກໆ ສາຍນາ, ຄອງເໝືອງ, ໜອງ ຫລ ືກະໂຕນາອື່ນໆ 
ທີ່ມີລັກຊະນະຄາຍຄືກັນກັບທີ່ສ່ິງກາວມາ ທີ່ປະກອບເປນຊາຍແດນລະຫວາງ
ປະເທດ, ຫລ ືທກໆ ແມນາ ຫຼ ືກະໂຕແມນາ ທີ່ໄຫລຜານສອງປະເທດ ຫລ ື
ຫລາຍກວານັ້ນ ບໍວາປະເທດນ້ັນ ຈະເປນສະມະຊິກຂອງທະນາຄານໂລກ ຫຼ ືບໍ
ກຕໍາມ; ແລະ (b) ທກໆ ສາຂາແມນນາ ຫຼື ກະໂຕແມນາ ທີ່ເປນອົງປະກອບ
ຂອງ ທກໆ ສາຍນາ ທີ່ໄດອະທິບາຍໃນຂໍ (a) ຂາງເທິງ.  

ກຽວຂອງ 

ໂຄງການ SEA DRM ທີນ່າສະເໜີຂື້ນແມນ
ຈະຖືກພັດທະນາ ໃນສາຂາຂອງ ແມນາຂອງ.  

ໃນການປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍປອງກັນຜົນກະທົບຂອງທະນາຄານໂລກນີ້, 
ບັນດາການສຶກສາດານເຕັກນິກ ຈະລວມເອົາບັນດາການວິເຄາະ ຜົນກະທົບຂາມ
ຊາຍແດນທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນຍອນໂຄງການນີ້, ແລະ ການການົດບັນດາມາດຕະການ
ຫຼຸດຜອນຜົນກະທົບທີ່ເປນໄປໃດ. ໜັງສືແຈງການ ສົງເຖິງ ປະເທດ ພະມາ, ກາປ
ເຈຍ, ໄທ, ຫວງດນາມ, ຈີນ ແລະ ອົງການແມນາຂອງ. 
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ຕາຕະລາງ 2 ການວິເຄາະຊອງຫວາງ ລະຫວາງ ກອບດານກດົໝາຍ/ລະບຽບການ ແລະ ນະໂຍບາຍການກາເນີນງານ ຂໍທີ 4.01 ຂອງທະນາຄານໂລກ 

ຫວົຂ ໍ OP 4.01 ກອບດານກດົໝາຍຂອງລາວ ຊອງຫວາງ/ມາດຕະການໂຄງການ 

1. ຂະບວນການປະເມນີທາງດານສິງ່ແວດລອມ 

1.1 ການປະເມີນທາງດານ
ສ່ິງແວດລອມ ໄດສຶກສາອົງ
ປະກອບທາງດານ
ສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ໃນ
ລັກສະນະການຮວບຮວມເອົາ
ບັນດາການປະຕິບັດພັນທະ, 
ສົນທິສັນຍາ ແລະ ຂໍຕົກລົງ ໃນ
ລະດັບຊາດ ແລະ ສາກົນ  

ປະເມີນຄວາມເໝາະສົມໃນການບັງຄັບໃຊກອບ
ດານລະບຽບການ ແລະ ການຈດັຕັ້ງ ທີ່ລວມເຖິງ 
ການນາໃຊຂໍຕົກລົງ ສ່ິງແວດລອມສ່ິງແວດລອມ
ສາກົນ ແລະ ຢນຍັນວາ ໄດຮັບການເຫັນດີແລວ
ວາພາກສວນລັດຖະບານ ຈະບໍມີສວນກຽວຂອງ
ກັບວຽກງານທາງດານການເງິນຂອງໂຄງການ 
ເຊິ່ງຈະເປນການລະເມີດ ກັບພັນທະລະຫວາງ
ປະເທດ  

ກົດໝາຍວາດວຍການປກປກຮັກສາສ່ິງແວດລອມ 2013: 

 ມາດຕາ 9 - ລັດ ສົງເສີມການພົວພັນຮວມມືກັບຕາງປະເທດ, ພາກພື້ນ 
ແລະ ສາກົນ ໃນການປກປກຮັກສາ ແລະ ບລະນະຟນຟ ສິ່ງແວດລອມ 
ດວຍການແລກປຽນບົດຮຽນ, ຂໍມນຂາວສານ, ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລ
ຊີດ ການຍົກລະດັບວິຊາການ, ການເຂົ້າຮວມ ແລະ ປະຕິບັດສນົທິສັນຍາ 
ແລະ ສນັຍາທີ່ ສປປ ລາວ ເປນພາຄີ.  

ຄາແນະ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 8030/ກຊສ ວາດວຍ ການປະເມີນຜົນ
ກະທົບຕໍສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ (2013), ພາກທີ 1:   

 1.2 - ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ຕອງດາເນີນການປະເມີນຜົນກະທົບຂາມຊາຍແດນ 
ເພີິ່ມເຕີມ ໃນກໍລະນີໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕາງໆ ຂອງຕົນ ຄາດ
ຄະເນຈະສາງຜົນກະທົບ ຕໍສ່ິງແວດລອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ
ສ່ິງແວດລອມທາມະຊາດ ຂາມຊາຍແດນໄປປະເທດອື່ນ ໂດຍປະຕິບັດໃຫ
ຖືກຕອງ ຕາມລະບຽບຫຼັກການ ຫຼື ບົດແນະນາ ທາງດານວິຊາການທີິ່
ກຽວຂອງ ໄດການົດໄວ. 

ນະໂຍບາຍການດາເນນີງານ ຂໍທີ OP 4.01 ຈະໄດນາໄປ
ໃຊ ເພື່ອໃຫແນໃຈວາ ໂຄງການພັດທະນາ ຈະບໍລະເມີດ 
ບັນດາພັນທະ, ສົນທິສັນຍາ ແລະ ຂໍຕົກລົງຕາງໆ ຫຼື ບໍວາ
ຈະເປນຂໍການົດໃນການປະເມີນສ່ິງແວດລອມ ຕາມກົດ
ລະບຽບຂອງປະເທດ. 

 

 

1.2. ການປະເມີນທາງເລືອກ
ຂອງໂຄງການ 

ຕອງໄດປະເມີນຄວາມເປນໄປໄດໃນການລົງທຶນ, 
ເຕັກນກິວິຊາການ ແລະ ບັນດາທາງເລືອກຕາງໆ 
ທີ່ລວມທັງ ທາງເລືອກທີ່ “ບໍມີການດາເນີນງານ”, 
ຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ, ມາກຕະການ
ຫຼຸດຜອນຜົນກະທົບ, ຕ້ົນທຶນໃນການລົງທຶນ ແລະ 
ຕົນທຶນທີ່ເກີດຊາ, ຄວາມເໝາະສົມຕໍກັບສະພາບ
ທອງຖິ່ນ, ສະຖາບັນທອງຖິ່ນ, ການຝກອົບຮົມ 
ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ ໂຄງການ.  

ບໍໄດລວມ. ນະໂຍບາຍການດາເນນີງານ ຂໍທີ OP 4.01 ຈະຕອງໄດ
ປະຕິບັດ ເພື່ອໃຫແນໃຈວາ ການປະເມີນຜົນກະທົບຜົນ
ກະທົບ ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຈາກໂຄງການ ໄດຮັບການທົບ
ທວນ ບັນດາທາງເລືອກທີ່ເປນໄປໄດ ທີ່ລວມໄປທັງ ຕົວ
ເລືອກ “ທີ່ບໍໄດຮັບການດາເນີນງານ”.   
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ຕາຕະລາງ 2 (ຕ)ໍ 

ຫວົຂ ໍ OP 4.01 ກອບດານກດົໝາຍຂອງລາວ ຊອງຫວາງ/ມາດຕະການໂຄງການ 

1.3 ການຮັກສາ ທີ່ປກສາ
ໂຄງການ 

ຜກຢມ ຕອງມີສວນຮວມກັບຄະນະຜຊຽວຊານ
ທາງດານສ່ິງແວດລອມ ທັງອິດສະຫຼະ ແລະ ສາກົນ 
ທີ່ຈະໃຫຄາແນະນາໃນທກໆດານ ທີ່ກຽວກັບ
ການປະເມີນສ່ິງແວດລອມ.  

ຄາແນະ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 8030/ກຊສ ວາດວຍ ການປະເມີນຜົນ
ກະທົບຕໍສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ (2013): 

 ພາກທີ 1, ຂໍທີ 2.7 - ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງ
ແວດລອມ ຕອງສາເລັດພາຍໃນ 20 ວັນລັດຖະການ ພາຍຫຼັງໄດຮັບ
ເອກະສານຢາງຖືກຕອງ ແລະ ຄົບຖວນຈາກເຈ້ົາຂອງໂຄງການ ໃນ
ການຄ້ົນຄວາແຕງຕັັ້ງ ຄະນະຊຽວຊານສະເພາະດານ ເພື່ອທົບທວນ 
ບປຜສ ເຊິງ່ຄະນະຊຽວຊານສະເພາະດານນີ ້ ຕອງປະກອບດວຍ 
ຊຽວຊານ ແລະ ທີິ່ປກສາທັງພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ ຕາມການຄັດ
ເລືອກເອົາຂອງ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລອມ 
ໂດຍພາກສວນດງັກາວ ຕອງບໍມີສວນກຽວຂອງ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ
ທາງກົງ ຫຼື ທາງອອມຕໍກັບໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະກາຕາງໆນັັ້ນ. 

ນະໂຍບາຍການດາເນນີງານ ຂໍທີ OP 4.01 ແລະ ຄາແນະ 
ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 8030/ກຊສ ຈະໄດຮັບ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອໃຫຄາແນະນາ ຕກໍັບຜກຍືມ 
ຕອງໄດຮັບຄາແນະນາຈາກ ຜຊຽວຊານທາງດານ
ສ່ິງແວດລອມ ທີ່ເປນປກສາອິດສະຫຼະ ແລະ ສາກົນ ທີ່ຈະ
ສາມາດກວດສອບໂຄງການໄດ.   

2. ການປກສາຫາລ ືແລະ ການເພຍີແຜຂມໍນໃຫມວນຊນົ 

2.1. ຂະບວນການປະເມີນ
ສ່ິງແວດລອມ ຈະຕອງ ລວມ
ເອົາວຽກງານ ການປກສາຫາລື 
ແລະ ການເຜີຍແຜຂໍມນໃຫ
ມວນຊົນ. 

ທະນາຄານ ອາດຈະຕອງການ ການປກສາຫາລື 
ແລະ ການເຜີຍແຜຂໍມນໃຫມວນຊົນ, ຖາເຫັນວາ
ມີຄວາມຈາເປນ. 

 

ຜກຢມ ຕອງໄດປກສາຫາລື ກັບກມທີ່ໄດຮັບຜົນ
ກະທົບຈາກໂຄງການ ແລະ ອົງການຈດັຕັ້ງທີ່ບໍຂຶ້ນ
ກັບລັດຖະບານ ໃນລະດັບທອງຖິ່ນ (NGOs). 

ກົດໝາຍວາດວຍການປກປກຮັກສາສ່ິງແວດລອມ 2013: 

 ມາດຕາ 6 - ມີສວນຮວມ ແລະ ປກສາຫາລືຢາງເປນເຈົ້າການ ຂອງ
ບກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ໃນການປກປກຮັກສາ ສ່ິງແວດລອມສັງຄົມ 
ແລະ ທາມະຊາດ. 

ຄາແນະ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 8030/ກຊສ ວາດວຍ ການປະເມີນ
ຜົນກະທົບຕໍສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ (2013): 

 ພາກທີ 1, ຂໍທີ 1.2 - ໃນລະຫວາງການດາເນີນການປະເມີນຜົນ
ກະທົບທາງສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ, ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ຕອງ
ຮັບປະກັນວາ ການປະຕິບັດງານໄດຖືກຕອງ ແລະ ສອດຄອງ ຕໍກັບ
ການມີສວນຮວມຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ປກສາຫາລື ກັບອານາດການ
ປກຄອງທອງຖິ່ນ, ບກຄົນທີ່ໄດຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ແລະ ຜທີ່
ມີສວນໄດສວນເສຍອື່ນໆ ຕໍກັບຄາແນະນາ, ຄມືໃນການມີສວນຮວມ
ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ລະບຽບການອື່ນໆ ທີ່ກຽວຂອງກັບກົດຫຼາຍ ແລະ 
ບັນດານິຕິກາຕາງໆ.   

ນະໂຍບາຍການດາເນນີງານ ຂໍທີ OP 4.01 ທີ່ຈະດາເນີນ
ເພື່ອໃຫຄາແນະນາ ໃນວຽກງານປກສາຫາລື ແລະ ເຜີຍແຜ
ຂໍມນໃຫມວນຊົນ ເຊິ່ງໃນນັ້ນຈະຕອງໄດແຈງໃຫກັບກມ
ຄົນທີ່ໄດຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ແລະ ອົງການຈດັຕັ້ງ
ທີ່ບໍຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ໃນລະດບັທອງຖິນ່ ໄດຮັບຮ ແລະ 
ເຂົາຮວມ.  
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ຕາຕະລາງ 2 (ຕ)ໍ 

ຫວົຂ ໍ OP 4.01 ກອບດານກດົໝາຍຂອງລາວ ຊອງຫວາງ/ມາດຕະການໂຄງການ 

3. ການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜົນ 

3.1 ຈາເປນທີ່ຈະຕອງມີການ
ຕິດຕາມກວດກາອິດສະຫຼະ
ຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ 

ໃນລະຫວາງທີ່ດາເນີນໂຄງການ, ຜກຢມ ຈະຕອງ
ລາຍງານກຽວກັບ ການປະຕິບັດງານທີ່ສອດຄອງ
ກັບມາດຕະການ ທີ່ໄດຕົກລົງໄວກັບທະນາຄານ 
ບົນພ້ືນຖານການຊອກຫາ ແລະ ຜົນຂອງການປະ
ເມີນທາງດານສ່ິງແວດລອມ ເຊ່ິງລວມທັງທກໆ
ການປະຕິບັດງານ ທີ່ນອນຢໃນ EMP. 

ກົດໝາຍວາດວຍການປກປກຮັກສາສ່ິງແວດລອມ 2013: 

 ມາດຕາ 84 - ອົງການກວດກາສ່ິງແວດລອມ ຈະຕອງປະກອບດວຍ 
ສະພາແຫງຊາດ, ອົງການກວດກາລັດຖະບານ ແລະ ຕານການສລໍາດ
ບັງຫຼວງ ແລະ  ອົງການກວດສອບແຫງລັດ. 

ຄາແນະ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 8030/ກຊສ ວາດວຍ ການປະເມີນຜົນ
ກະທົບຕໍສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ (2013): 

ພາກທີ 2, ຂໍທີ 2.14 -  ຜໄດຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຜທີ່ມີສວນໄດສວນເສຍ ມີ
ສວນຮວມ  ໃນວຽກງານຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການ
ຫຼຸດຜອນຜົນກະທົບຕໍສ່ິງ ແວດລອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍສ່ິງແວດລອມທາມະ
ຊາດ ແລະ ມີໜາທີິ່ລາຍງານ ໃຫຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສ່ິິງ
ແວດລອມ ຂັັ້ນທອງຖິິ່ນຕາມລາດັບ ຮັບຊາບ ໃນເມື່ອຫາກເຫັນວາ ມີບັນຫາທາງ
ດານສ່ິິງແວດລອມສັງຄົມ ແລະ ສິິ່ງແວດລອມທາມະຊາດ ເກີດຂຶ້ນ. 

ນະໂຍບາຍການດາເນນີງານ ຂໍທີ OP 4.01 ທ່ີຈະຈັດຕັ້ງ

ປະຕິບັດ. PMU ຈະດํາເນີນການຕິດຕາມກວດກາພາຍ
ໃນ ກຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຈັດສັນ
ຍົກຍາຍ ແລະ ລາຍງານການປະຕິບັດງານໃນ ESMMP.  
ການຕິດຕາມກວດກາ ປະກອບດວຍ ການລາຍງານ
ຄວາມຄືບໜາ, ສະຖານະ ຂອງການດາເນີນແຜນການຈັດ
ສັນຍົກຍາຍ, ຂໍມນທີ່ຕ້ັງ ແລະ ຈານວນຂອງປະຊາຊົນທ່ີ
ໄດຮັບຜົນກະທົບ, ຄາຊົດເຊີຍ ທ່ີໄດຈາຍ ໃນແຕລະຫົວ
ໜວຍ ແລະ ການຊວຍເຫຼືອໃຫກັບ PAHs. ບົດລາຍ
ງານຂອງຜົນການຕິດຕາມກວດກາ ຈະຕອງໄດກະກຽມ 
ແລະ ສງົ ໃນທກໆໄຕມາດ. 
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ຕາຕະລາງ 3 ການວິເຄາະຊອງຫວາງ ລະຫວາງ ກອບດານກດົໝາຍ/ລະບຽບການ ແລະ ນະໂຍບາຍການກາເນີນງານ ຂໍທີ 4.04 ຂອງທະນາຄານໂລກ 

ຫວົຂ ໍ OP 4.04 ກອບດານກດົໝາຍຂອງລາວ ຊອງຫວາງ/ມາດຕະການໂຄງການ 

1. ການສົງເສມີການພດັທະນາສິງ່ແວດລອມແບບຍືນຍົງ 

1.1 ນາໃຊ ຫຼັກການປອງກັນ
ໄວລວງໜາ ເພື່ອໃຫໝັ້ນໃຈ
ວາ ພັດທະນາ ຈະມີຄວາມຍືນ
ຍົງທາງສ່ິງແວດລອມ.  

ທະນາຄານ ສະໜັບສະໜນ ແລະ ຄາດວາ ຜກຢມ 
ຈະນາໃຊ ຫຼັກການປອງກັນໄວລວງໜາ ເຂົ້າໃນ
ການຄມຄອງຊັບພະຍາກອນທາ ມະຊາດ ເພື່ອໃຫ
ໝັ້ນໃຈວາ ໂອກາດໃນການພັດທະນາ ຈະມີ
ຄວາມຍືນຍົງທາງສິ່ງແວດລອມ.  

ກົດໝາຍວາດວຍການປກປກຮັກສາສ່ິງແວດລອມ 2013: 

 ມາດຕາ 1 –  ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ກํານົດຫຼັກການ, ລະບຽບ ແລະ ມາດຕະການ 
ກຽວກັບການຄມຄອງ, ກວດກາ ການປກປກຮັກສາດ ການຄວບຄມ, ການ
ບລະນະຟນຟ ສ່ິງແວດລອມ ເພື່ອໃຫມີຄນະພາບ, ຫຼຸດຜອນຜົນກະທົບ ແລະ 
ມົນລະພິດ ທີ່ເກີດຂ້ຶນ ດວຍການກະທາຂອງຄົນ ຫຼື ຕາມທາມະຊາດ, ແນໃສ 
ເຮັດໃຫສ່ິງແວດລອມສັງຕົມ ແລະ ທາມະຊາດ ມີຄວາມສົມດນ, ຍືນຍົງ, ປກ
ປກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ລວມທັງສຂະພາບຂອງຄົນໃນສັງຄົມ 
ປະກອບສວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງຊາດ ແລະ ການ
ຫຼຸດຜອນສະພາວະໂລກຮອນ;  

 ມາດຕາ 4 - “ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ” ໝາຍເຖິງ ການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄປຄຽງຄກັບການປກປກຮັກສາສ່ິງແວດລອມ ທີ່ບໍມີຜົນ
ກະທົບຕໍຄົນຮນຕໍໆໄປໃນອະນາຄົດ; 

 ມາດຕາ 6 – ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຕິດພັນກັບການປກປກ
ຮັກສາ ສ່ິງແວດລອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ແບບຍືນຍົງ; 

 ມາດຕາ 52 – ນາໃຊຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ຢາງປະຢດ, ສົມເຫດສົມຜົນ
, ມີປະສດິທິຜົນ ແລະ ຍືນຍົງ. 

ນະໂຍບາຍການດາເນນີງານ ຂໍທີ OP 4.04 ຈະໄດ
ດາເນີນ ເຂົ້າໃນວິທີການປອງກັນໄວລວງໜາ ເພື່ອໃຫ
ສອດຄອງກັບຂໍການົດຕາງໆຂອງປະເທດ ເພື່ອຮັບປະກັນ
ວາ ການອະນລັກ, ການພັດທະນາ, ການຄມຄອງ ແລະ 
ການນາໃຊຊັບພະຍາກອນທາມະ ຊາດ ຈະມີຄວາມຍືນຍົງ 
ແລະ ສມົເຫດສົມຜົນ.  

1.2 ຫຼີກລຽງ ບັນດາການການ
ປຽນແປງ ຫຼື ການທາລາຍ 
ແຫຼງທີ່ຢອາໄສຕາມທາມະ
ຊາດທີ່ມີຄວາມສຽງສງ. 

ທະນາຄານ ຈະບໍສະໜັບສະໜນໂຄງການ, ໃນ
ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທະນາຄານ ຖາຫາກວາ
ໂຄງການປຽນແປງ ຫຼື ທາລາຍແຫຼງທີ່ຢອາໄສ
ຕາມທາມະຊາດທີ່ມີຄວາມສຽງສງ. 

ກົດໝາຍວາດວຍການປກປກຮັກສາສ່ິງແວດລອມ 2013: 

 ມາດຕາ 7 - ບກຄົນ, ຄອບຄົວ, ນິຕິບກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ມີພັນທະປກ
ປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ ດວຍການປອງກັນ, ປບປງ, ບລະນະ ຟນຟ, ຄວບຄມ
, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາສ່ິງແວດລອມ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ, ບສໍາງຜົນ
ກະທົບ, ບເໍຮັດໃຫສ່ິງແວດລອມ ເສື່ອມໂຊມ, ບສໍາງ ແລະ ປອຍມົນລະພິດ 
ເກີນມາດຕະຖານຄວບຄມມົນລະພິດ ແລະ ມາດຕະຖານຄນະພາບ 
ສ່ິງແວດລອມແຫງຊາດແນໃສຮັບປະກັນໃຫສ່ິງແວດລອມ ມີຄນະພາບມີ່ດີ 
ແລະ ຮັບປະກັນ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.  

ເຖິງວາແຫຼງທີ່ຢອາໄສຕາມທາມະຊາດທ່ີມີຄວາມສຽງສງ 
ຈະບໍໄດຢໃນບໍລິເວນເຂດກໍສາງໂຄງການ, ນະໂຍບາຍ
ການດາເນີນງານ ຂໍທີ OP 4.04 ຈະຖືກຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 
ເພື່ອແນະນາ  ໃນການຫຼີກລຽງ ການປຽນແປງ ຫຼື ທາລາຍ
ແຫຼງທີ່ຢອາໄສຕາມທາມະຊາດ ບໍວາຈະໄດຮັບຜົນກະທົບ
ທັງທາງກົງ ແລະ  
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ຕາຕະລາງ 3 (ຕໍ) 

ຫວົຂ ໍ OP 4.04 ກອບດານກດົໝາຍຂອງລາວ ຊອງຫວາງ/ມາດຕະການໂຄງການ 

1.3 ການນາໃຊ ທ່ີດິນ ທີ່ໄດ
ປຽນແປງຮບແບບການນາໃຊ
ແລວ ຈາກແຫຼງທີ່ຢອາໄສທາງ
ທາມະຊາດ ເພື່ອຫຼຸດຜອນຜົນ
ກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ.  

ເມື່ອໃດກໍຕາມ ທີ່ເຫັນໄດວາມີຄວາມເປນໄປໄດ, 
ໂຄງການ ໃຫສິນເຊ່ືອຂອງທະນາຄານ ຈະໃຫ
ສະເພາະທີ່ດນິ ທີ່ໄດຮັບການປຽນ ລັກສະນະການ
ນາໃຊທີ່ດິນແລວ. 

ບໍໄດລວມ. ນະໂຍບາຍການດາເນນີງານ ຂໍທີ OP 4.04 ຈະຖືກຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດ ເພ່ືອໃຫແນໃຈວາ ໂຄງການຈະຖືກອອກແບບ
ມາໃຫຕັ້ງຢທີ່ດິນ ທ່ີໄດປຽນແປງການນາໃຊທີ່ດິນແລວ.  

1.4 ນາໃຊທັກສະໃຫ         
ເໝາະສົມ ໃນການອອກແບບ 
ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ແຜນການຫຼູດຜອນ ແລະ 
ຕິດຕາມກວດກາ. ຈາກຄວາມ
ຊານິຊານານ. 

ຖາຫາກວາ ມີບັນຫາທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ຕກໍັບ
ຄວາມສາມາດຂອງອົງກອນ, ໂຄງການ ປະກອບ
ດວຍ ການພັດທະນາ ສັກກະຍະພາບຂອງອົງ
ກອນ ໃນລະດບັຊາດ ແລະ ທອງຖິ່ນ ເພ່ືອ
ໃຫການວາງແຜນ ແລະ ຄມຄອງສິ່ງແວດລອມ 
ໃຫມີປະສິດທິພາບ. ມາດຕະການຫຸຼດຜອນຜົນ
ກະທົບ ທີ່ໄດລະບໄວ ສາລັບໂຄງການ ເພື່ອເພີ່ມ
ຄວາມອາດສາມາດຂອງອົງກອນທັງໃນລະດບັ
ຊາດ ແລະ ທອງຖິ່ນ. 

ບໍໄດລວມ. ນະໂຍບາຍການດາເນນີງານ ຂໍທີ OP 4.04 ຈະຖືກຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອແນະນາຜກຢມ ຕອງໄດຮັບຄາແນະນາ
ຈາກ ຜຊຽວຊານທາງດານສ່ິງແວດລອມ ທີ່ເປນປກສາ
ອິດສະຫຼະ ແລະ ສາກົນ ທ່ີຈະສາມາດກວດສອບໂຄງການ
ໄດ.   

2. ການປກສາຫາລ ືແລະ ການເພຍີແຜຂມໍນໃຫມວນຊນົ 

2.1 ປກສາຫາລື ກັບບັນດາຜ
ທີ່ມີສວນໄດສວນເສຍ ແລະ 
ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍຂຶ້ນ
ກັບລັດຖະບານ ທີ ່ສາຄັນ 
ຕະຫຼອດ ຮອດການ ເຜີຍແຜ 
ຮາງແຜນການຫຼຸດຜອນຜົນ
ກະທົບ ໃນ 

ທະນາຄານ ຄາດວາຜກຢມ ຈະຄານຶງເຖິງມມ
ມອງ, ບົດບາດ ແລະ ສິດທິ ຂອງກມຄົນ ທີ່ລວມ
ທັງ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ, 
ຊຸມຊົນທອງຖິ່ນ ທ່ີໄດຮັບຜົນກະທົບ ຈາກ
ໂຄງການ ໃຫສິນເຊ່ືອຂອງທະນາຄານ ທ່ີ
ກຽວຂອງກັບທີ່ຢອາໄສທາງທາມະຊາດ, ຈະ
ກຽວຂອງກັບ ບັນດາກມຄົນ ໃນການວາງແຜນ, 
ອອກ 

ກົດໝາຍວາດວຍການປກປກຮັກສາສ່ິງແວດລອມ 2013: 

ມາດຕາ 5 - ລັດ ສງົເສີມການປກປກຮັກສາ, ບລະນະຟນຟສ່ິງແວດລອມ
ສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ດວຍການເຜີຍແຜ ລະບຽບກົດໝາຍ, ຂໍມນ
ຂາວສານ ກຽວກັບສ່ິງແວດລອມ, ສາງຈິດສານຶກຄວາມຮັບຮ ແລະ ສຶກ
ສາອົບຮົມ ລວມທັງປກລະດົມບກຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕ້ັງ ທັງພາຍໃນ 
ແລະ ຕາງປະເທດ ໃຫເຫັນໄດ ເຖິງຄວາມສາຄັນຂອງສິ່ງແວດລອມສັງຄົມ 
ແລະ ທາມະຊາດ ໃນການດາລງົຊີວິດປະຈາວັນ, ປະຕິບັດລະບຽບກົດການ
, ວິທີການ ແລະ  

ນະໂຍບາຍການດາເນນີງານ ຂໍທີ OP 4.04 ແລະ ຄາ
ແນະ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 8030/ກຊສ ທີ່ຈະ
ດາເນີນເພື່ອໃຫຄາແນະນາ ໃນວຽກງານປກສາຫາລື ແລະ 
ເຜີຍແຜຂໍມນໃຫມວນຊົນ ເຊິ່ງໃນນັ້ນຈະຕອງໄດແຈງໃຫ
ກັບກມຄົນທີ່ໄດຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ແລະ ອົງ
ການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ໃນລະດັບທອງຖິ່ນ ໄດ
ຮັບຮ ແລະ ເຂົາຮວມ. 
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ຕາຕະລາງ 3 (ຕໍ) 

ຫວົຂ ໍ OP 4.04 ກອບດານກດົໝາຍຂອງລາວ ຊອງຫວາງ/ມາດຕະການໂຄງການ 

2.1 (ຕ)ໍ 

ເວລາທີ່ເໝາະສົມ, ກອນຈະ
ເລີ່ມການປະເມີນລາຄາ ທີ່
ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ ໃນຮບ
ແບບຂອງຟອມ ແລະ ພາສາທີ່
ສາມາດ ສ່ືສານກັບຜທີ່ມີສວນ
ຮວມ ທ່ີສາຄັນໄດ. 

ແບບ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະ
ເມີນຜົນ ໂຄງການດັງກາວນີ້. 

ມາດຕະການ ກຽວກັບການປກປກຮັກສາ ສ່ິງແວດລອມ ຢາງເຂັ້ມງວດ.  

 ມາດຕາ 6 - ມີສວນຮວມ ແລະ ປກສາຫາລືຢາງເປນເຈົ້າການ ຂອງບກຄົນ 
ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ໃນການປກປກຮັກສາ ສ່ິງແວດລອມສັງຄົມ ແລະ ທາມະ
ຊາດ. 

 ມາດຕາ 82 - ເຜີຍແຜ, ສຶກສາອົບຮົມ, ສາງຈິດສານຶກ, ນາພາ, ປກລະດົມ
ຊຸກຍ ແລະ ຂົນຂວາຍປະຊາຊົນ ໃຫເປນເຈົ້າການ ໃນວຽກງານການຄມ
ຄອງ, ປກປກຮັກສາ, ແກໄຂບັນຫາ ແລະ ບລະນະຟນຟສ່ິງແວດລອມ ແລະ 
ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ພາຍໃນບານ. 

ຄາແນະ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 8030/ກຊສ ວາດວຍ ການປະເມີນຜົນ
ກະທົບຕໍສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ (2013): 

 ພາກທີ 2, ຂໍທີ 2.20 -  ເຈ້ົາຂອງໂຄງການ ຕອງເປດເຜຍຂໍມນສ
ສາທາລະນະ ສາລັບຂໍມນທີິ່ຕິດພັນກັບເຈ້ົາຂອງໂຄງການ, ຜົນກະທົບສິິ່ງ
ແວດລອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍສ່ິງແວດລອມ ທາມະຊາດ, ການໃຫ
ພັນທະສັນຍາ ແລະ ມາດຕະການ ໃນການຄມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ 
ສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ; ແຜນແມບົດ ບົດປະເມີນຜົນກະທົບ 
ສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ລວມທັງ ESMMP. 
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ຕາຕະລາງ 4 ການວິເຄາະຊອງຫວາງ ລະຫວາງ ກອບດານກດົໝາຍ/ລະບຽບການ ແລະ ນະໂຍບາຍການກາເນີນງານ ຂໍທີ 4.11 ຂອງທະນາຄານໂລກ 

ຫວົຂ ໍ OP 4.11 ກອບດານກດົໝາຍຂອງລາວ ຊອງຫວາງ/ມາດຕະການໂຄງການ 

1. ການເກບັຮກັສາຊບັພະຍາກອນທາງດານວັດທະນະທາທາງກາຍະພາບ 

1.2 ສວນໜ່ຶງຂອງ EA, ຖາ
ເປນໄປໄດ ຄວນຈະມີການສາ
ຫຼວດພາກສະໜາມ ໂດຍໃຫຜ
ຊຽວຊານ ໄດປກສາ ກັບ
ພາກສວນລັດຖະບານ, 
ອົງການຈັດ ຕັ້ງສາກົນ, ຜ
ຊຽວຊານ ອື່ນໆ ແລະ 
ປະຊາຊົນທອງຖິ່ນ ທີ່
ກຽວຂອງ ໃນການຮາງ
ເອກະສານ ທີ່ກຽວກັບ
ຊັບພະຍາກອນທາງ
ວັດທະນະທາ ທີ່ມີຢແລວ ແລະ 
ມີຄວາມສາຄັນ ໃນບໍລິເວນ
ໂຄງການ 

ເພື່ອພດັທະນາ TORs ສາລັບ EA, ຜກຢມ ໃຫ
ປກສາຫາລື ກັບ ທະນາຄານ, ຜຊຽນຊານທີ່
ກຽວຂອງ ແລະ ກມຜທີ່ໄດຮັບຜົນກະທົບ, ລະບ
ບັນຫາ ທີ່ກຽວຂອງກັບຊັບພະຍາກອນທາງດານ
ວັດທະນະທາທາງກາຍະພາບ ທີ່ຖືກຮວບຮວມຢ
ໃນ EA. 

ລັດຖະທາມະນນ ແຫງ ສປປ ລາວ 2015: 

 ໝວດທີ 2, ມາດຕາ 23 - ລັດ ສົງເສີມການເຄື່ອນໄຫວວັດທະນະທາ
, ສິລະປະວັນນະຄະດີ, ການປະດິດຄິດແຕງ, ຄມຄອງ ແລະ ປກປກ
ຮັກສາມໍຣະດົກທາງດານວັດທະນະທາ, ປະຫວັດສາດ ແລະ ທາມະຊາດ
, ບລະນະ, ປະຕິສັງຂອນວັດຖຸບຮານ ແລະ ປຊະນີຍະສະຖານ. 

ກົດໝາຍວາດວຍການປກປກຮັກສາສ່ິງແວດລອມ 2013: 

 ມາດຕາ 57 - ບກຄົນ, ນິຕິບກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕ້ັງ ທີ່ດາເນີນການ
ຜະລິດ, ທລະກິດ, ການບໍລິການ ຫຼື ກິດຈະການໃດໜ່ຶງ ທີ່ກໃໍຫເກີດ
ຄວາມເສຍຫາຍ ຕອງໄດຮັບຜິດຊອບແກໄຂ, ບລະນະ ຟນຟຄືນເຂດ, 
ສະຖານທີ່ທິວທັດທາມະຊາດ, ມໍຣະດົກທາງດານວັດທະນະທາ, 
ສະຖານທີ່ປະຫວັດສາດ ແລະ ວັດຖຸບຮານ ທີ່ຖືກທາລາຍ ພາຍໃຕການ
ຕິດຕາມກວດກາ ຂອງອົງການປກຄອງທອງຖິ່ນ ແລະ ຂະແໜງການທີ່
ກຽວຂອງ.   

ດາລັດ ວາດວຍ ການອະນລັກມໍຣະດົກແຫງຊາດທາງດານວັດທະນະທາ, 
ປະຫວັດສາດ ແລະ ທາມະຊາດ 1997: 

 ມາດຕາ 15 - ຫາມບກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ກໍຄວາມເສຍຫາຍແກ
ວັດຖຸບຮານ, ສະຖານທີ່ກໍສາງສິລະປະ ທີ່ເປນອະສັງຫາລິມະຊັບ, 
ສັງຫາລິມະຊັບ ຫຼື ສະຖານທີ່ທາງທາມະຊາດ ທີ່ເປນມໍຣະດກົແຫງຊາດ 
ຈະແມນການກະທາ ໂດຍເຈດຕະນາ ຫຼື ດວຍຄວາມບໍລະມັດລະວັງກໍ
ຕາມ. ຫາມປກສ່ິງກໍສາງ, ຮານອາຫານ ຫຼື ຈັດສະຖານທີ່ບັນເທີງ ໃສ
ໃນບໍລິເວນ ສະຖານທີ່ບຮານ ຫຼື ສະຖານທີ່ທິວທັດທາມະຊາດ ທີ່ເປນ
ມໍຣະດກົແຫງຊາດ ເວັນເສຍແຕໄດຮັບອະນຍາດ ຈາກກະຊວງຖະແຫຼງ
ຂາວ ແລະ ວັດທະນະທາເທາົນັ້ນ. 

ນະໂຍບາຍການດາເນນີງານ ຂໍທີ OP 4.11 ແລະ ດາລັດ 
ວາດວຍ ການອະນລັກມໍຣະດົກແຫງຊາດທາງດານ
ວັດທະນະທາ, ປະຫວັດສາດ ແລະ ທາມະຊາດ 1997 ຈະ
ຖືກຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ເພື່ອໃຫແນໃຈວາ ຜຊຽວຊານສະເພາະ
ທາງ ໃຫມີສວນຮວມ ໃນການປະເມີນ ເພ່ືອລະບບັນຫາ ທີ່
ກຽວຂອງກັບຊັບພະຍາກອນທາງດານວັດທະນະທາ. 
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ຕາຕະລາງ 4 (ຕໍ) 

ຫວົຂ ໍ OP 4.11 ກອບດານກດົໝາຍຂອງລາວ ຊອງຫວາງ/ມາດຕະການໂຄງການ 

1.2 ສາລັບ ວັດຖຸ ທີ່ຖືກຄ້ົນ
ພົບ ໃນລະຫວງທີ່ດາເນີນ
ໂຄງການ, ໃຫນາໃຊ ຂະບວນ
ການ “ຄມຄອງບຮານນະຄະດີ 
ກໍລະນີພົບເຫັນແລວ ຢດວຽກ
ໜາວຽກອື່ນໆ” ເຂົ້າໃນແຜນ 
ການ ຄມຄອງຊັບພະຍາ ກອນ
ທາງວັດທະນະທາ ຫຼື ອົງ
ປະກອບທາງດານຂັບ
ພະຍາກອນທາງວັດທະນະ ທາ 
ໃນແຜນຄມຄອງ
ສ່ິງແວດລອມ. 

ຜກຢມ ຕອງພັດທະນາແຜນຄມຄອງ
ຊັບພະຍາກອນທາງວັດທະນະທາ ທີ່ກວມເອົາ
ມາດຕະການຫີຼກລຽງ ຫຼື ຫຼຸດຜອນ ຜນົກະທົບ
ທາງລົບ ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶນ້ຕໍກັບຊັບ ພະຍາກອນ
ທາງດານວັດທະນະທາ, ບັນຍັດຂໍ ການຄມຄອງ
ບຮານນະຄະດ ີກໍລະນີພົບເຫັນແລວ ຢດວຽກໜາ
ວຽກອື່ນໆ,  ສາງທກໆມາດຕະການ ທີ່ຈາເປນ ທີ່
ຈະເສີມສາງຄວາມອາດສາມາດໃຫກັບອົງກອນ 
ແລະ ລະບົບການຕິດຕາມກວດກາ ເພື່ອກວດ
ສອບຄວາມຄືບໜາຂອງກິດຈະກາເຫຼົານັ້ນ. 

 ມາດຕາ 18 - ບກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕ້ັງໃດ ຫາກໄດພົບເຫັນວັດຖຸບຮານ
, ບຮານສະຖານ, ຮອງຮອຍປະຫວັດສາດເກາົແກ ທີ່ມີຄນຄາສງທາງ
ດານປະຫວັດສາດ, ສິລະປະວັດທະນະທາ, ບຮານວິທະຍາ ຕອງແຈງຕໍ
ອານາດການປກຄອງ, ຫອງການຖະແຫຼງຂາວ ແລະ ວັດທະນະທາ
ເມືອງ ຫຼື ພະແນກຖະແຫຼງຂາວ ແລະ ວັດທະນະທາແຂວງ, ກາແພງ
ນະຄອນ ແລະ ເຂດພິເສດ ບອນທີ່ວັດຖຸບຮານຕັ້ງຢ ຫຼື ຕໍກະຊວງ
ຖະແຫຼງຂາວ ແລະ ວັດທະນະທາ ພາຍໃນການົດ ສາມວັນ ນັບແຕມ້ືໄດ
ພົບເຫັນເປນຕ້ົນໄປ. 

ນະໂຍບາຍການດາເນນີງານ ຂໍທີ OP 4.11 ແລະ ດາລັດ 
ວາດວຍ ການອະນລັກມໍຣະດົກແຫງຊາດທາງດານ
ວັດທະນະທາ, ປະຫວັດສາດ ແລະ ທາມະຊາດ 1997 ຈະ
ຖືກຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ເພື່ອເປນແນວທາງ ໃນການກະກຽມ 
ແຜນການຄມຄອງ ຊັບພະຍາກອນທາງດານວັດທະນະທາ 
ເພື່ອຮອງຮັບ ຊັບພະຍາກອນທາງວັດທະນະທາ ທີ່ຖືກຄ້ົນ
ພົບ ລະຫວາງການກໍສາງໂຄງການ.  

2. ການປກສາຫາລ ືແລະ ການເພຍີແຜຂມໍນໃຫມວນຊນົ 

2.1 ການເຜີຍແຜ ແຜນງານ
ການຫຼຸດຜອນຜົນກະທົບ ເປນ
ສວນໜ່ຶງໃນຂະບວນການ 
EA ຫຼື ຂະບວນການອື່ນ ທີ່
ທຽບເທົາ, ເຜີຍແຜ ໃນໄລຍະ
ເວລາ ທີ່ເໝາະສົມ ກອນການ
ປະເມີນລາຄາ ຢາງເປນທາງ
ການຈະ ເລີ່ມ ທີ່ສາມາດເຂົ້າ
ເຖິງໄດ ໃນຮບແບບຂອງຟອມ 
ແລະ ພາສາທີ່ສາມາດ ສ່ືສານ
ກັບຜທີ່ມີສວນຮວມ ທີ່ສາຄັນ
ໄດ. 

ຂະບວນການປກສາຫາລື ຖືວາເປນພາກ ສວນ   
ໜ່ຶງ ໃນຂະບວນການປະເມີນສ່ິງແວດ ລອມ, ໃນ
ຂັ້ນຕອນການປກສາຫາລື ກຽວກັບ
ຊັບພະຍາກອນທາງດານວັດທະນະທາ ຈະຕອງ
ປະກອບດວຍ ກມຜທີ່ໄດຮັບຜົນກະທົບຈາກ
ໂຄງການ, ອານາດການປກຄອງລັດ ແລະ ອົງ
ການຈັດຕັ້ງສາກົນ ທີ່ກຽວຂອງ ໃນການຮາງ
ເອກະສານ ທີ່ກຽວກັບຊັບພະຍາກອນທາງ
ວັດທະນະທາ ທີ່ມີຢແລວ ແລະ ມີຄວາມສາຄັນ 
ໃນບໍລິເວນໂຄງການ, ພອມທັງປະເມີນຜົນກະທົບ 
ທີ່ອາດຈະເກີດຂ້ຶນ ແລະ ຊອກຫາທາງເລືອກທີ່ຈະ
ຫຼີກລຽງ ແລະ ຫຼຸດຜອນຜົນກະທົບດງັກາວ. 

ຜົນຂອງການສຶກສາອົງປະກອບທາງດານ
ຊັບພະຍາກອນທາງວັດທະນະທາ ເປນສວນໜ່ຶງ
ໃນຂະບວນການ EA ແລະ ຈະເຜີຍແຜພອມກັບ
ບົດລາຍງານການປະເມີນສ່ິງແວດ ລອມ. 

ບໍພົບ ນະໂຍບາຍການດາເນນີງານ ຂໍທີ OP 4.11 ຈະຖືກຈັດຕ້ັງ
ປະຕິບັດ ເພື່ອໃຫຄາແນະນາ ໃນວຽກງານປກສາຫາລື ແລະ 
ເຜີຍແຜຂໍມນໃຫມວນຊົນ ເຊ່ິງໃນນັ້ນ ຈະຕອງໄດແຈງໃຫ
ກັບກມຄົນທີ່ໄດຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ແລະ ອົງ
ການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ໃນລະດບັທອງຖິ່ນ ໄດ
ຮັບຮ ແລະ ເຂົາຮວມ. 
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 ຜົນກະທບົດານສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສັງຄມົທີອ່າດຈະເກດີຂ້ືນ 

4.1 ບັນຫາ, ຄວາມສຽງ ແລະ ຜົນກະທບົທ່ີອາດຈະເກີດຂຶ້ນທາງສ່ິງແວດລອມ 
ແລະ ສັງຄມົ ພາກສະເພາະພ້ືນທີ ່

ບົດບນັທຶກຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງທະນາຄານໂລກ (ວນັທີ 13 ພດຶສະພາ 2016) ລະບວາ: 

 “ເປາໝາຍຂອງ ຈານວນເງນິ ສິບລານ ໂດລາສະຫະລັດອາເມລິກາ 1 ເພື່ອໃຊເຂ້ົາໃນ ອົງປະກອບ ເພື່ອການລງົທຶນໃນການຄມ
ຄອງຄວາມສຽງ ຈາກໄພນາຖວມ ທ່ີແຂວງອດົມໄຊ. ຈະໄດໃຫການຊວຍເຫືຼອທາງການເງິນ ໃຫໂຄງລາງພືນ້ຖານປອງກັນນາ
ຖວມ, ລວມເອົາ ການລົງທຶນໃສ ຕາຟງກັນເຈື່ອນ ແລະ ຄນັຄກນັນາ, ປະຕລະບາຍນາ, ຮອງລະບາຍນາ, ສວນແຄມນາ, ແລະ  
ຄອງເໝືອງລະບາຍນາ. ລະບົບໂຄງລາງ ຈະຊວຍປອງກັນ ຕົວເມືອງ ຈາກນາປາ ເຊິງ່ເກີດຂ້ຶນປະຈາ ແລະ ເປນສາເຫດໃຫ
ເກີດນາຖວມຮນແຮງ. ການລົງທຶນໃສລະບົບໂຄງລາງ ຈະໄດເຮັດຄຽງຄກັບບັນດາມາດຕະການທີ່ບໍມີການກໍສາງ, ລວມມີ 
ການຍົກລະດັບການຈັດສນັທີດ່ນິ. ນີ້ແມນ ນອນໃນລາຍການການຈດັການໄພນາຖວມ ໃນເຂດອາງໂຕງ, ການສາຫຼວດ ວິທີ
ການອະນຍາດພື້ນທີ ເພື່ອຮອງຮັບນາ ໃນເຂດພ້ືນທີຕາ, ໃນຂະນະດຽວກັນ ແມນປອງກນັໄພນາຖວມໃນເຂດທ່ີສງ.” 

ຜນົກະທົບທາງສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ທີ່ອາດຈະເກດີຂ້ຶນ ມີແນວໂນມທີ່ຈະເພີ່ມຂ້ຶນເປນຜນົມາຈາກ ໂຄງການ Lao PDR 
DRM ໂດຍການປຽບທຽບອົງປະກອບຕາງໆຂອງໂຄງການ ທ່ີກຽວຂອງກັບສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ. ດັງທີ່ໄດກາວໄວໃນ
ເບື້ອງຕົ້ນ, ວາແຂວງອດົມໄຊ ເຄີຍປະສົບກັບໄພນາຖວມກະທັນຫນັ ແລະ ໄດທາລາຍຊີວິດ ແລະ ຊັບສນິ ພາຍໃນຕົວເມືອງໄຊ 
ໃນຊຸມປ 1845, 1985, 2008 ແລະ 2013. ໃນລະຫວາງທີ່ເກດີນາຖວມໃນຂະນະນັນ້ ປະລິມານນາຝນທ່ີບນັທຶກໄດໃນມ້ື
ໜຶງ່ ປະມານ 93,6 ມມ ທີ່ສາງຄວາມເສຍຫາຍໃຫແກຊັບສິນ ແລະ ມີຄນົເສຍຊີວິດປະມານ 17 ຄນົ. ນາຖວມ ໄດສາງຄວາມ
ເສຍຫາຍ ໃນຕົວເມືອງເປນບໍລິເວນກວາງ ຈາກລະດັບນາທ່ີຂ້ຶນສງ ຂອງສາຍນາກ ໍແລະ ບັນດາສາຂາຍອຍ ເຊິ່ງປະກອບມີ ນາ
ເມົາ, ນາສນິ ແລະ ນາຫີນ. 

ເປນໄປໄດທ່ີຈະຄາດຄະເນເຖິງການລງົທຶນໃສ ການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພນາຖວມໃນຕົວເມືອງ ໃນເທດສະບານເມືອງ 
ຂອງແຂວງອດົມໄຊ ຈະມີຜົນກະທົບທັງທາງບວກ ແລະ ທາງລົບທີ່ອາດຈະເກດີຂ້ຶນ ຈາກການຈດັຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ທ່ີຈະ
ກໍສາງ ລະບົບປອງກັນຕາຝງເຈື່ອນ, ຄອງລະບາຍນາ, ຄນັຄກນັນາ, ປະຕນາ ແລະ ສວນສາທາລະນະແຄມນາ. ໂຄງການຄມ
ຄອງຄວາມສຽງ ຈາກໄພນາຖວມ ໃນຕົວເມອືງ ແລະ ກດິຈະກາກສໍາງຕາງໆ ຈະນາສດິຜົນປະໂຫຍດ ມາສປະຊາຊົນສວນຫຼາຍ 
ຂອງເມືອງໄຊ ຜທ່ີບໍໄດສນເສຍອະສັງຫາລີມະຊັບ ແລະ ການດາລົງຊີວິດ ທ່ີບໄໍດຮັບການລົບກວນ ຈາກການກໍສາງຂອງຸ
ໂຄງການ. ຄາດວາການກສໍາງ ແລະ ການຕດິຕັ້ງ ລະບົບການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພນາຖວມໃນຕົວເມືອງ ຈະນາຜນົ
ປະໂຫຍດທາງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ສຂະພາບ ແລະ ລະບົບນິເວດ. ໃນກລໍະນີຕົວຢາງ ຍັງຊວຍປອງກັນແມນາ ຈາກການ
ຕົກຕະກອນ ທີ່ເກີດຈາກການໄຫຼບາ ແລະ ຕາຝງເຈື່ອນ ເຊນັດຽວກັບການສນເສຍຊີວິດ ແລະ/ຫືຼ ການດາລງົຊີວດິ ຈາກໄພນາ
ຖວມ. ໂຄງການນີ້ ຈະຊວຍໃນການສາງ ຄວາມປອດໄພທາງສິ່ງແວດລອມ, ສຂະພາບ ແລະ ຊວິີດການເປນຢ ສາລບັຄົນສວນ
ໃຫຍທ່ີໄດຮັບຄວາມເດືອດຮອນ ຈາກຜນົກະທົບຊອງໄພນາຖວມ ໃນອະດດີທີ່ຜານມາ. 

ຜນົສະທອນ ແລະ ຜົນກະທົບທາງສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມແມນມີຄວາມແຕກຕາງກັນຢາງເຫັນໄດຊັດເຈນ ຂ້ຶນຢກັບປະເພດ 
ແລະ ຂອບເຂດ ຂອງຸໂຄງການການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພນາຖວມໃນຕົວເມືອງ ແລະ ສະຖານທ່ີຂອງໂຄງການ. ສາລັບ
ການກສໍາງພື້ນຖານໂຄງລາງໃໝ ພາຍໃນເມືອງໄຊ ແຂວງອດົມໄຊ ແລະ ບລໍເິວນໃກຄຽງ ມີແນວໂນມເພື່ອປະຊາຊົນສວນ
ໃຫຍ, ຜນົກະທົບທາງລົບທີ່ອາດຈະເກີດຂ້ຶນ ປານກາງ ແລະ ຢໃນລະດບັທອງຖ່ິນ ເຖິງວາຜນົກະທົບສະສົມຈະບໍຫຸຼດລງົກໍຕາມ. 
ແຕວາ, ສາລັບຄົນທ່ີຢອາໄສ ໃນພື້ນທ່ີເປາໝາຍ ໃນບໍລິເວນ ທີ່ກສໍາງສວນສາທາລະນະ 2 ແຫງ, ຜນົກະທົບຫຼັກໆ ແມນມາ
ຈາກການຈດັສັນຍົກຍາຍ ແລະ/ຫືຼ ການສນເສຍທີ່ດິນ. ດງັໃນ ຕາຕະລາງທີ  ການຈາແນກປະເພດຂອງຜນົກະທົບທາງ
ສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ພາກສະເພາະພື້ນທີ່ ທ່ີອາດຈະເກີດຂ້ຶນ ຈະພິຈາລະນາ ຄວາມສາພັນ ຂອງໂຄງການຍອຍ. 

ນະໂຍບາຍການປອງກັນສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ມີດງັນີ:້ 

 ການຄັດກອງ ແລະ ຄວາມສຽງຂອງນະໂຍບາຍການປອງກັນ: ພາກສວນນີ ້ຈະຫຸຼດລົງຕາມການລະບ ແລະ ການສາງ
ຄວາມໝັ້ນໃຈວາ ການປະຕິບດັກອບກົດລະບຽບທາງສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງ ສປປ ລາວ ລວມທັງ

                                                      
1 ນວນເງີນທີ່ໄດຮັບການແກໄຂ 10.0 ລານ ໂດລາສະຫະລັດອາເມລິກາ ໃນບົດບັນທຶກຄວາມເຂ້ົາໃຈ ຫາ 12.0 ລານ ໂດລາສະຫະລັດອາເມລິກາ ໃນເອກະສານປະເມີນ

ໂຄງການ (PAD). 
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ນະໂຍບາຍການປອງກັນ ຂອງກມທະນາຄານໂລກ ໄດຖືກນາໃຊໃນຂ້ັນຕອນການກະກຽມໂຄງການ ແລະ ໃນ
ລະຫວາງທີ່ຈດັຕັ້ງປະຕິບັດ. 

 ຜນົກະທົບຈາກກດິຈະກາກສໍາງ: ຄາດວາ ໂຄງການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພນາຖວມ ຈະມີຜົນກະທົບຕໍ
ສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ໃນລະດັບປານກາງ ຫາຫຼາຍ ຖາການປະກອບສວນທີ່ດນິຖືກຮຽກຮອງ ເພື່ອ ບາງ
ໂຄງການຍອຍ ແລະ ຫຼື ກິດຈະກາຕາງໆ ຖືກພິຈາລະນາ, ຖາໃນກໍລະນີນີ,້ ການຫຼດຸຜອນ ແລະ ຫຼື ມາດຕະການ ການ
ຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ຕອງໄດລະບ ໃນແຜນມາດຕະການປອງກນັ ແລະ ຂະບວນການ ໃນບດົ ESMF. ບາງຕົວຢາງ 
ຜນົສະທອນ ຂອງການກໍສາງ ລວມມີ:  

o ມົນລະພາວະທາງສຽງ ແລະ ອາກາດ: (ຕົວຢາງຝນລະອອງ) ຜົນກະທົບທີຈ່ະເກດີຂ້ຶນ ແມນມາຈາກກດິຈະ
ກາການກສໍາງ. ບນັດາຜົນກະທົບເຫົຼານີ້ ສາມາດຈາກັດໄດ ໂດຍການສາງມາດຕະການຫຸຼດຜອນ ເວລາມີ
ການກສໍາງໃກເຂດຊຸມຊົນ ແລະ ເຂດທ່ີມີຄວາມອອນໃຫວຕຊໍຸມຊົນ. ຕົວຢາງ ມາດຕະການຫຸຼດຜອນຜນົ
ກະທົບລວມມີ: ກ) ການຫົດນາໃສເຂດການກສໍາງເປນປະຈາ ເພື່ອຫຸຼດຜອນປະລິມານຝນທ່ີເກີດຈາກການ
ກໍສາງ. ການບາລງຮັກສາອປະກອນເຄື່ອງຈັກກສໍາງເປນປະຈາ ຈະຊວຍຫຼຸດຜອນ ການປອຍອາຍຄວນັ. 
ພາຍຫຼັງກາານກສໍາງແລວໃຫປກພືດທົດແທນໃສທັນທີ ເພືອເປນການຫຸຼດຜອນປະລິມານຝນລະອອງ; 
ແລະ ຂ) ໃນເວລາກໍສາງ, ການໃຊກາແພງກັ້ນສຽງໃນເຂດທີ່ມີຄວາມອອນໃຫວ ແລະ ຄວບຄມເວລາເຮັດ
ວຽກ ຈະຊວຍໃນການຫຸຼດຜອນມົນລະພາວະທາງສຽງລົງໄດ.  

ມັນມີຄວາມສາຄັນທີຕອງຄານຶງໄວວາ ມົນລະພາວະ ທາງສຽງ ແລະ ທາງອາກາດ ຈະເກດີຂ້ຶນ ຊວົຄາວ 
ແລະ ເປນບນັຫາກັງວນົໃນໄລຍະສ້ັນ ທ່ີສາມາດແກໄຂໄດ.  

o ກະແສໄຫຼບາຂອງຕະກອນ ຈາກເຂດກໍສາງ:  ໃນເວລາຝນຕົກ ອາດເກີດມີການເຊາະເຈື່ອນ ມີການ
ຕົກຕະກອນ ແລະ ສານມົນລະຜິດອື່ນໆ (ເຊັນ: ໄຮໂດ ກາກບອນ, ທາດໂລຫະໜັກ, ແລະ ອ່ືນໆ). ການ
ປະຕິບັດວຽກຢາງມາດຕະຖານໄດລະບ ໃນຂໍການດົປະຕບັິດຕສໍິງ່ແວດລອມ (ECoP) ຄວນໃດຮັບ
ການຈດັຕັງ້ປະຕິບດັ ແລະ ມີການບາບດັ ກະແສໄຫຼຜານຂອງຕະກອນ ຈາກເຂດກໍສາງ. ການໃຊມາດ
ຕະການໃນການຄວບຄມຕະກອນ (ຕົວຢາງ: ຕະໜາງດກັຈັບຕະກອນ, ອາງຮອງຮັບຕະກອນ, ໜອງ
ຊວົຄາວ ຫືຼ ຖາວອນທ່ີໃຊເກັບຕະກອນ, ໃຊພືດໃນການດັກຕະກອນ ແລະ ອືນ່ໆ), ໃນເວລາທ່ີດາການໄປ
ຢາງຖືກຕອງ, ມັນຈະຊວຍໃນການປກປກຮັກສາຄນນະພາບແຫຼງນາ ໃກເຂດລາທານ ໃນຊວງການກສໍາງ 
ແລະ ໃນຊວງດາເນນີການ ຂອງວຽກງານປອງກັນຕາຝງ (ເຊັນ ຄັນຄກນັນາ, ຄອງລະບາຍນາ,ປະຕນາ, 
ຝາຍ ແລະ ສວນສາທາລະນະແຄມນາ) ແລະ ການລິເລີ່ມໂຄງການ ການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພນາ
ຖວມ ໃນຕົວເມືອງ. 

o ສິ່ງເສດເຫືຼອຈາກການກສໍາງ: ມັນເກີດຂ້ຶນໃນຊວງການກສໍາງ ລວມເຖິງ ເສດນາມັນ ແລະ ສານເຄມີ ເກີດ
ຂ້ຶນໃນພືນ້ທີກໍສາງ ແລະ ສດທາຍ ແມນວິທິການບາບັດ ຫືຼ ຈດັການ ກັບສິ່ງເຫຼົານີ້ ແລະ ວິທີການແກໄຂ 
ຕອງໄດລະບໄວໃນບົດ ECoP. ແຫຼງທີມາຂອງການຕ່ືມ (ຢມ) ວັດສະດ ຕອງຖືກສາງຂ້ຶນ ໃນເຂດ ກສໍາງ
ຄັນຄ (ຝາຍ). ຖາມີພອມ, ການສາງບໍດນິຄວນໄດນາໃຊ. ຖາການຂດບໍດິນໃໝ ມີຄວາມຈາເປນ, 
ຂະບວນການປອງກນັ ຈະຕອງຖືກສາງຂ້ຶນໃນ ບົດ ECoP. 

 ການຍັບຍາຍທີ່ດິນ ແລະ ການຈດັສັນຍົກຍາຍ: ການຫຍັບຍາຍທ່ີດນິ ແມນມີຄວາມຈາເປນ ແລະ ຂ້ຶນຢກັບການ
ອອກແບບພື້ນຖານໂຄງລາງ ໃນ ໂຄງການຍອຍ, ທ່ີດິນ ທ່ີມີວັດຖຸປະສົງທີ່ຈະນາໃຊ ຊົວຄາວ ຫຼື ຖາວອນ ຕອງຢບົນ
ພື້ນຖານ ການຊົດເຊີຍທີ່ດິນ ຫືຼ ບໍຢ. ຖາຫາກວາ ສວນສາທາລະນະແຄມແມນາ ຖືກລວມຢນາຕົວເລືອກຍອຍ ຂອງ
ໂຄງການ ສະບັບສດທາຍແລວນັນ້ ຜທ່ີໄດຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ (PAP) ຫືຼ ຄົວເຮືອນໄດຮັບຜົນກະທົບຈາກ
ໂຄງການ (PAH) ຈະໄດຮັບການຍົກຍາຍ.  ນອກຈາກນີ້, ການຍາຍອາຄານ, ໂຄງສາງຫຼັງຄາ ແລະ ຄອນກດີພືນ້
ເຮືອນ ຈາກຫາງຮານ ຊວົຄາວ ລວມທັງບານເຮືອນທ່ີຖາວອນ, ທັນຍາພືດ ແລະ ຕົນ້ໄມ ທ່ີຢໃນເຂດອະນລັກ. ອາດ
ຈະມີການຫຍັບຍາຍ ທ່ີດິນເກີດຂ້ຶນ ຈາກການກສໍາງລະບົບການປອງກນັຕາຝງ, ຄອງລະບາຍນາ, ຄັນຄກັນນາ, ປະຕ
ນາ ແລະ ສວນສາທາລະນະແຄມນາ. ສິ່ງເຫຼົານີ້ ແມນມີຄວາມຕອງການທີ່ຈະຫຍັບຍາຍທ່ີດິນ ຈະມີການລະບໃນ
ໄລຍະການສຶກສາຄວາມເປນໄປໄດ ແລະ ການອອກແບບລາຍລະອຽດ ໃນລະຫວາງການຈດັຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ 
ເວລາທ່ີຂອບການສຶກສາ ແລະ ການອອກແບບຂອງໂຄງການຍອຍມີຄວາມຈະແຈງ. ການລົງທນຶສວນໄຫຍເພືອທີ
ດນິເວນຄນືຈະບໍຖືກພິຈາລະນາສາລັບໂຄງການ Lao PDR DRM. 
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 ກມຊົນເຜາົພື້ນເມືອງ: ກມຊົນເຜາົພື້ນເມືອງ ແມນມີຜົນກະທົບໂດຍກົງ ແລະ ທາງອອມ ຈາກກິດຈະກາຂອງ 
ໂຄງການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພນາຖວມ ໃນຕົວເມືອງ. ດງັນັນ້, ກອບໜາວຽກການມີສວນຮວມຂອງກມ
ຊົນເຜາົ (EGEF) ຈຶ່ງເປນພາກສວນໜຶງ່ຂອງ ESMF. 

 ຄນລັກສະນະທາງກາຍະພາບ-ວດັທະນະທາ ແລະ ຄວາມອອນໄຫວຂອງພື້ນທ່ີ: ສວນໃຫຍແມນໂຮງໝ, ໂຮງຮຽນ, 
ວັດ ແລະ ຕະຫຼາດ ທ່ີຢນອກບໍລິເວນເຂດພື້ນທ່ີອະນລັກ ເພື່ອໃຫການເຮັດວຽກການກສໍາງ ບໍໃຫມີຜົນກະທົບຕກໍັບ
ສະຖານທີ່ເຫົຼານັ້ນ. ແຕວາ, ລາຍລະອຽດ ແລະ ແຜນການຄມຄອງສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESMP) ພາກ
ສະເພາະພື້ນທ່ີ ເຊິ່ງລວມທັງການຊອກຫາໂອກາດ ແລະ ການອອກແບບທາງວິສະວະກາທ່ີດ ີ(ເຊນັ ECoP) ຈະຕອງ
ຖືກນາມາໃຊ ເພື່ອຫຸຼດຜອນຜນົກະທົບທີ່ອາດຈະເກດີຂ້ຶນ ຈາກການສະເໜໂີຄງການຍອຍ. 

ຜນົກະທົບສະສົມ ແມນບັນດາຜົນກະທົບທີ່ເພີ່ມຂ້ຶນ ຂອງໂຄງການຍອຍ ເມື່ອໄດສາງຂ້ຶນແລວໃນອະດດີທ່ີຜານມາ, ປດຈບັນ 
ແລະ ຄາດວາຈະສາງໃນອະນາຄດົອັນໃກ. ຜນົກະທົບ ທ່ີຄວນຈະໄດປະເມີນ ແມນຄວາມອາດສາມາດຂອງແຫຼງຊັບພະຍາກອນ
ນາ, ລະບົບນິເວດ ແລະ/ຫືຼ ຊຸມຊົນທ່ີໄດຮັບຜົນກະທົບ ຈະຮອງຮັບບັນດາຜົນກະທົບດງັກາວນັນ້.  

ຕາຕະລາງທີ 5 ຜົນກະທບົທີອ່າດຈະເກດີຂ້ຶນທາງສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສັງຄມົ ຂອງໂຄງການຍອຍ 

ລດ. ກດິຈະກາຍອຍທີກ່ຽວຂອງກບັ
ໂຄງການ 

ບນັຫາທາງສິງ່ແວດລອມ ແລະ ສງັຄມົ ທີອ່າດຈະເກດີ ລະດບັຄວາມ
ສາຄນັ 

1 ຄັນຄ, ປະຕນາ ແລະ ຝາຍ  ມົນລະພິດທາງອາກາດ ແລະ ສຽງ ຕາ 
ມົນລະພິດທາງນາ ປານກາງ 
ດນິເຊາະເຈ່ືອນ ປານກາງ 
ການປຽນແປງທາງລະບົບອທົກກະສາດ ຕາ 
ທາລາຍແຫຼງທີ່ຢອາໄສຂອງພືດ ແລະ ສັດ ປານກາງ 
ການຍົກຍາຍທີ່ບໍໄດສະໝັກໃຈ  ປານກາງ 
ການຫຍັບຍາຍທີ່ດິນ ປານກາງ 
ການແຜກະຈາຍຂອງເຊ້ືອພະຍາດ ຕາ 
ຄັນຄ ແລະ ຝາຍ ອາດຈະພັງພັງ ປານກາງ 
ການຄມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອ ຕາ 

2 ເສ້ັນທາງ ມົນລະພິດທາງຝນ ແລະ ສຽງ ປານກາງ 
ມົນລະພິດທາງນາ ປານກາງ 
ການກາຈັດສ່ິງເສດເຫຼືອ ປານກາງ 
ການກາຈັດສ່ິງເສດເຫຼືອທີ່ປນເປອນາມັນ/ນາມັນ ປານກາງ 
ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຂະພາບ ຫຼັກ 
ການຫຍັບຍາຍທີ່ດິນ ປານກາງ 
ການຄມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອ ປານກາງ 

3 ສວນສາທາລະນະແຄມນາ ມົນລະພິດທາງນາ ປານກາງ 
ດນິເຊາະເຈ່ືອນ ຕາ 
ນາຖວມ ຕາ 
ການປຽນແປງທາງລະບົບອທົກກະສາດ ຫຼັກ 
ການຍົກຍາຍທີ່ບໍໄດສະໝັກໃຈ (ສະເພາະເຂດທີສາງສວນສາທາລະນະແຄມນາ) ຫຼັກ 
ການຫຍັບຍາຍທີ່ດິນ ຫຼັກ 
  

4 ການພັດທະນາວຽກງານ
ກະສິກາ 

ມົນລະພິດທາງນາ ປານກາງ 
ນາຖວມ ປານກາງ 
ການປຽນແປງທາງລະບົບອທົກກະສາດ ປານກາງ 
ທາລາຍແຫຼງທີ່ຢອາໄສຂອງພືດ ແລະ ສັດ ຕາ 
ການຍົກຍາຍທີ່ບໍໄດສະໝັກໃຈ ປານກາງ 
ການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນ ແລະ ທີ່ດິນ (ດິນເຄັມ) ປານກາງ 
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5 ບັນຫາສະເພາະທາງສັງຄົມ ການສນເສຍວິທີການດາລົງຊີວິດ ປານກາງ 
ການຢດສະຫງັກຂອງຊຸມຊົນ ປານກາງ 
ທາລາຍພື້ນທ່ີ ທີ່ເປນມໍລະດົກທາງວັດທະນະທາ ປານກາງ 
ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການກີດກ້ັນ ການເຂົ້າເຖິງທີ່ດນິຂອງ ປະຊາຊົນຜທີ່ບໍມີທີ່ດິນ ປານກາງ 
ສນເສຍການເຂົ້າເຖິງແຫຼງຊັບພະຍາກອນຊີວະນານາພັນ (ສາລັບ ອາຫານ, 
ກິດຈະກາທາງເສດຖະກິດ ຫຼື ຢາ) 

ປານກາງ 

ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອັດຕາການຕິດເຊ້ືອ HIV/AIDS ເນື່ອງຈາກມີການຫຼັງໄຫຼ
ເຂົ້າມາເຮັດວຽກຂອງຜຄົນ 

ປານກາງ 

6 ບັນຫາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງແຮງງານແມຍິງ ແລະ ເດັກນອຍ  ປານກາງ 
ການເຂົ້າເຖິງແຫງຼຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດຫຼຸດລົງ ບໍວາຈະເປນທີ່ດິນ ແລະ 
ເຄື່ອງປາຂອງດົງ (NTFPs)  ສາລັບເພດຍິງ 

ຫຼັກ 

ການຕັດສິນໃຈໃນການວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໄດຮັບການລະງັບສິດ  ປານກາງ 
 

ສິ່ງທ່ີເປນອປະສັກຢາງຍ່ິງ ສາລັບຍົກລະດັບໄຮໂດຼແມັດ ຄາດວາຈະມີໜອຍທ່ີສດ ເຊ່ິງປະກອບດວຍ ສະຖານີ ອຕນິຍົມ - ອທົກ
ກະສາດ (ເປນຕ້ົນແມນ ເຄ່ືອງເກັບນາຝນ, ເຄ່ືອງວັດແທກການໄຫຼຂອງແມນາ, ພາບຖາຍທາງດາວທຽມ ໆລໆ). ຖາຫາກມີການ
ປບປງ ສະຖານີ ອຕນິຍົມ - ອທົກກະສາດ ທີ່ມີຢແລວນັ້ນ ໃຫທັນສະໄໝ ກໍສາມາດນາມາພິຈາລະນາ ເຂ້ົາໃນອົງປະກອບ “C” 
ຂອງນະໂຍບາຍກອບການປອງກັນ ຂອງທະນາຄານໂລກ. ເຖິງຢາງໃດກໍຕາມ, ຖາຫາກພິຂາລະນາຈາກ ສະຖານີໃໝ ທ່ີຖືກສາງຂ້ຶນ 
ໃນສະຖານທີ່ໃໝ (ເປນຕ້ົນແມນ ສະຖານທ່ີສາທາລະນະ ຫຼື ສວນບກຄົນ) ກໍຖືໄດວາ ຈັດຢໃນອົງປະກອບ “B”. ເອກະສານຊອນ
ທາຍ A3.2 ໃຫຕົວຢາງ ການຄມຄອງສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ສະເພາະພື້ນທ່ີ ເຊິ່ງໄດການກັນຕອງ ຈາກນະໂຍບາຍກອບການ
ປອງກັນ ຂອງທະນາຄານໂລກ ເພ່ືອຄັດເລືອກສະຖານທ່ີ ທີ່ຈະຕັ້ງສະຖານີ ອຕນິຍົມ - ອທົກກະສາດ. 

 ຜົນກະທບົດານສ່ິງແວດລອມ ແລະ ມາດຕະການຫລດຜອນຜົນກະທບົ 
ຜນົກະທົບດານສ່ິງແວດລອມ ແມນຈະມີຄວາມແຕກຕາງກັນຢາງຈະແຈງ ຂ້ືນກບັຊະນດິ ແລະ ຂອບເຂດ ຂອງໜາວຽກສະ
ເພາະ ພອມທັງຂ້ືນກັບຈດທ່ີຕັ້ງຂອງແຕລະໂຄງການຍອຍ. ສາລບັວຽກງານການກສໍາງ ເພື່ອຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພນາ
ຖວມ ເຊນັ ວຽກກໍສາງປອງກັນຕາຝງ, ວຽກກສໍາງຄກນັນາ, ຄອງລະບາຍນາ, ປະຕນາ ແລະ ວຽກງານກສໍາງໂຄງລາງພືນ້ຖານ
ທ່ີກຽວຂອງອື່ນໆ ເຊນັ, ວຽກກສໍາງສວນທາລະນະ ແຄມນາສອງແຫງ, ໃນພືນ້ທີ່ໆໃຫຍ ພາຍໃນຕົວເມືອງ, ຜນົກະທົບດານ
ລົບທີຈ່ະເກດີຂ້ືນແມນຈະຢໃນລະດັບປານກາງ, ແລະ ຈາກດັສະເພາະທ່ີ ແລະ ກໍເປນຜນົກະທົບແບບຊວົຄາວ ແລະ ແບບຖາ
ວອນ.  

ເຖິງແມນວາໃນກລໍະນີີທ່ີນາໃຊແນວທາງແບບ “ບໍເຮັດໂຄງການຫຍັງເລີຍ” ມັນກໍຈະມີຜນົກະທົບດານສ່ິງແວດລອມທາງລົບ
ເຊັນກັນ. ຕົວຢາງວາ ການທ່ີບໍເຮັດໂຄງການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພນາຖວມໃນຕົວເມືອງ ແມນຈະເຮັດໃຫຕາຝງຂອງແມ
ນາມີການສືບຕໍເຊື່ອມໂຊມຈາກການເຊາະເຈື່ອນ ແລະ ຜົນຕາມມາກແໍມນການສາງຄວາມເສຍຫາຍໃຫລະບົບໂຄງລາງພື້ນ
ຖານ ແລະ ການດາລົງຊວີດິຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍສະເພາະແມນໃນໄລຍະທີມີ່ເຫດການນາຖວມຮນແຮງ. ກະແສນາທ່ີໄຫລຜານ
ຕົວເມືອງສາມາດສາງຄວາມເສຍຫາຍ ຕຊໍບັສິນຂອງເມືອງ ແລະ ຊບັສິນສວນບກຄນົ ຖາຫາກບໍມີລະບົບລະບາຍນາທ່ີດ.ີ ຍ່ິງ
ຕົວເມືອງມີຄວາມໝາແໜນ ແລະ ບໍມີຄວາມກຽມພອມເທົາໃດ, ຍ່ິງຈະມີຄວາມສນເສຍ ແລະ ອັນຕະລາຍຕໍຊີວິດເທາົນັ້ນ. ໃນ
ພື້ນທ່ີໆ ມຝີນຕົກຢາງຮນແຮງ ເຊິ່ງອາດກໍໃຫເກີດນາຖວມໜັກ, ຄວາມສຽງ ທ່ີມີຕໂໍຄງລາງພືນ້ຖານຂອງຕົວເມືອງ, ຊັບສິນ
ສວນຕົວ ແລະ ການດາລງົຊີວິດຂອງປະຊາຊົນແມນອາດຈະມີຄວາມຍ່ິງໃຫຍ. 

ຕອງໄດມີການພຈິາລະນາດານວິສະວະກາຢາງລະອຽດ ແລະ ລະມັດລະວັງເຂ້ົາໃນຂະບວນການວາງແຜນໂຄງການຄມຄອງ
ຄວາມສຽງຈາກໄພນາຖວມທີນ່າສະເໜີຂ້ືນນີ,້ ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະການອອກແບບບັນດາໜາວຽກ ແລະ ໄລຍະການສຶກສາ
ຄວາມເປນໄປໄດ. ຕອງໄດມີການໄຕຕອງຢາງລະອຽດວາ ວດັສະດໃນການກໍສາງ ເຊນັດນິ ແລະ ຫີນແຮ (ເຊັນ ການກສໍາງປອງ
ກັນຕາຝງ, ຄກັນ້ນາ, ຄອງລະບາຍນາ, ປະຕນາ, ສວນສາທາລະນະ ແລະ ການກສໍາງໂຄງລາງພືນ້ຖານທີກ່ຽວຂອງອື່ນໆ) ຈະ
ເອົາມາຈາກໃສ, ເພາະວາການເປດ ແລະ ນາໃຊບດໍິນ ຫືຼ ຫີນ ບໍວາໃນແມນາ ຫລ ືເທິງໜາດີນ ສາມາດສງົຜົນກະທົບດານລົບ 
ຕສໍິ່ງແວດລອມ. ນອກນັນ້ຕອງໄດມີການພຈິາລະນາມາດຕະການປອງກັນ ຫລືຟນຟ ບໍເອົາດນິ ແລະ ຫີນ ຫັຼງຈາກທ່ີສິ້ນສດ
ການກສໍາງແລວ ເຊນັວາການລອມຂອບເຂດໄວ ້ຕາມສະພາບຕົວຈິງ.  

ມາດຕະການດານສ່ິງແວດລອມ ເພື່ອຫລດຜອນຜນົກະທົບຈາກວຽກງານຂອງໂຄງການຍອຍ ເພື່ອຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພ
ນາຖວມປະກອບມ:ີ (i) ການການດົຂອບເຂດບັນຫາດານສ່ິງແວດລອມ ແລະ ດານທ່ີດນິ; (ii) ການກນັຕອງຜົນກະທົບ ດານ
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ລົບ ແລະ ດານບວກ ທ່ີອາດຈະເກີດຂ້ືນ; (iii) ການເຊື່ອມໂຍງເອົາມາດຕະການຄມຄອງຕາງໆ ເຂ້ົາໃນການອອກແບບ ແລະ 
ການສຶກສາຄວາມເປນໄປໄດຂອງໂຄງການຍອຍຢາງລະອຽດ; (iv) ການເຮ ັດບົດລາຍງານຜນົກະທົບ ທ່ີມີຄວາມຊັດເຈນ ແລະ 
ລະອຽດ; (v) ການການົດແຜນຄມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາດານສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ; ແລະ (vi) ການຖາຍທອດ
ຄວາມຮ ແລະ ການຈດັກອງປະຊມຸປກສາຫາລ ືເພື່ອທົບທວນ ແລະ ສາງຄວາມອາດສາດ ແລະ/ຫລ ືການເຮັດທັດສະນະສກຶສາ. 

 ຜົນກະທບົດານສັງຄມົ 
ມັນອາດຈະມີຜົນກະທົບທາງລົບ ແລະ ຄວາມສຽງດານສັງຄົມຕາງໆ ທ່ີກຽວຂອງກບັວຽກງານກສໍາງໂຄງການຍອຍ ຕໍຊຸມຊົນ, 
ຕປໍະຊາຊົນກມຕາງໆ ແລະ ຕພໍະນັກງານຂອງບໍລສິດັຮັບເໝົາກສໍາງ. 

4.3.1 ການລັງໄຫເຼຂົາ້ມາຂອງກາມະກອນ  
ເນື່ອງຈາກວາໂຄງການ ເປນໂຄງການກສໍາງໂຍທາ ຈຶ່ງມີຄວາມເປນ ທ່ີຈະນາເອົາແຮງງານຈາກພາຍນອກເຂ້ົາມາ ໃນພ້ືນທີ.່ 
ຄາດວາແຮງງານຈາກພາຍນອກ ທ່ີຈະຖືກວາຈາງໃນໄລຍະການດາເນີນງານໂຄງການ ບໍເກີນ 50 ຄົນ. ຈານວນກາມະກອນ ທ່ີ
ມາຈາກພາຍນອກຊຸມຊົນ ແມນຂ້ຶນກັບທີ່ຕ້ັງຂອງບໍລິສັດຜຮັບເໝົາກສໍາງ. ຄາດວາແຮງງານຈາກພາຍນອກ ຈະເປນກາ
ມະກອນພາຍໃນປະເທດ ເຊິ່ງມີພື້ນຖານ ທາງດານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ວດັທະນະທາ ໃກຄຽງກັບຊຸມຊົນເຈົ້າບານ. ຜົນ
ກະທົບທີ່ອາດຈະເກດີຂ້ຶນ ຈາກກາມະກອນທ່ີມາຈາກພາຍນອກນີ້ ຈະຖືກຫຸຼດຜອນ ເພາະຈະໃຫວຽກໃນສະເພາະບລໍິເວນຕົວ
ເມືອງ, ເຊິ່ງຈະອານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫແກການຈາງງານກາມະກອນທອງຖ່ິນ (ລວມທັງ ທັກສະ-ສີມືແຮງງານ) ແລະ ການ
ຈດັຫາແຫຼງທີ່ພັກ ແລະ ສະຖານທີ່ພັກຜອນຢອນໃຈ ທ່ີພຽງພໍ. ເນື່ອງຈາກວາ ສະຖານທ່ີໃນຕົວເມືອງ, ຄວນແຍກທ່ີພັກກາ
ມະກອນໄວຕາງຫາກ. ຢາງໃດກດໍ,ີ ກອບການປອງກນັນີ້ ຍັງໃຫຄາແນະນາທ່ີກຽວ  ເງື່ອນໄຂການຈາງງານ ແລະ ການປະຕິບດັ
ຂອງກາມະກອນ ໃຫມີສາຍສາພັນທ່ີດ ີກບັຊຸມຊົນທອງຖ່ິນ.  

 ມາດຕະຖານຫລັກດານແຮງງານ 
ໃນໂຄງການທີ ່ບລໍສິັດຮັບເໝົາກສໍາງຫລັກ, ບລໍສິັດຮັບເໝົາກສໍາງຍອຍ, ແລະ ຜສະໜອງວດັສະດ ຫືຼ ຜໃຫການບລໍກິານອ່ືນໆ 
ທ່ີກຽວຂອງກັບໂຄງການ ນາໃຊແຮງງານຄົນທ່ີມາຈາກກມຄົນຕາງໆ, ຄວນຈະມີການພຈິະລະນາ ເພື່ອຮັບປະກັນວາ ການນາ
ໃຊແຮງງານນັນ້ແມນໄດເຮັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍດານແຮງງານ ທັງຂອງທອງຖ່ິນ ແລະ ຂອງປະເທດ ພອມທັງໃຫສອດຄອງ
ກັບມາດຕະຖານດານແຮງງານອືນ່ໆ ທ່ີກຽວຂອງ. ໃນສວນທີກ່ຽວຂອງກັບດານການໃຊແຮງງານຜຍິງ ແລະ ເງື່ອນໄຂການ
ເຮັດວຽກຂອງເຈົ້ານັ້ນ, ແມນຕອງໄດປະຕິບດັຕາມມາດຕະຖານຫັຼກດານແຮງງານ ເຊິ່ງລວມມ ີ ການຫາມການເຮັດການແບງ
ແຍກທກຮບແບບ ລະຫວາງແມຍິງ ແລະ ຜຊາຍ ໃນໄລຍະການວາຈາງ, ພອມທັງໃຫເຮັດວຽກ ແລະ ໄດຮັບຄາຈາງທີມີ່ຄວາມ
ສະເໝີພາບກັນ ລະຫວາງຍິງຊາຍ. ການພິຈາລະນາດານອ່ືນໆ ທາງດານການໃຊແຮງງານ ໃນການພັດທະນາໂຄງການຍອຍ 
ອາດຈະລວມມີ ຄວາມສາພັນໃນການເຮັດວຽກ, ເງື່ອນໄຂໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ເງື່ອນໄຂການວາຈາງ, ອົງການຈັດຕ້ັງຂອງ
ຜໃຊແຮງງານ, ການບໍເຮັດການຈາແນກ ແລະ ການໄດຮັບໂອກາດໃນການເຮັດວຽກທ່ີເທາົທຽມກັນ, ການຖືກຕັດຖອນຜນົປະ
ໂຫຍດໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ກນົໄກການຮອງຮຽນ, ການປກປອງສິດທິດານແຮງງານ (ຕົວຢາງ, ການນາໃຊແຮງງານເດກັ 
ແລະ ແຮງງານທ່ີຖືກບັງຄັບ), ດານສຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນການເຮັດວຽກຂອງຜໃຊແຮງງານ, ບນັຫາຄົນງານທ່ີໄດ
ຮັບການວາຈາງຈາກບກຄນົທ່ີສາມ, ລະບົບຕອງໂສການສະໜອງແຮງງານໃນລະດັບທີແ່ຕກຕາງກັນ ເນື່ອງ ຈາກສະພາບຂອງ
ທອງຖ່ິນມີຄວາມແຕກຕາງ, ເຊິ່ງບັນຫາທັງໝດົນີອ້າດຈະສະທອນເຖິງນະໂຍບາຍດານຊັບພະຍາກອນມະນດໂດຍລວມ. 
ນອກຈາກນີ້, ບັນດາຫັຼກການການປະຕິບັດ, ແຮງງານແຕລະຄົນ, ຈະຢຢໃນສະຖານທ່ີກຽວຂອງກັບຄວາມສາພັນລະຫວາງຊຸມຊົນ
ກັບແຮງງານທ່ີເຮັດວຽກໃຫຜຮຜບເໝົາກສໍາງ, ຜຮັບເໝົາຍອຍ ແລະ ຜ ສະໜອງສິນຄາ ແລະ ບໍລິການ. ສິ່ງນີ້ມີຄວາມສາຄັນຫຼາຍ
ຕຄໍວາມສຽງທ່ີກຽວຂອງກັບຄວາມຮນແຮງທາງເພດ, ແຮງງານເດັກນອຍຫືຼການລວງລະເມີດສິດທເິດັກ, ການເພ່ີມຂ້ຶນຂອງ
ພະຍາດໂລກເອດ, ແລະ ຫືຼຄວາມຊຽງໃນການສນເສຍສິນລະທາໃນຊຸມຊົນ.  

 ການເວນຄືນທີດິ່ນ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍາຍ  
ປະຊາຊົນ ແລະ ຄົວເຮືອນບາງຄົວເຮືອນ ແມນຈະໄດຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ອາດຈະຕອງໄດປະລະທ່ີດນິຂອງຕົນເອງເພື່ອຍົກຍາຍ
ໄປຢບອນໃໝ, ເຊິ່ງບອນໃໝນີອ້າດຈະເປນບອນຊວົຄາວ ຫືຼ ເປນບອນຖາວອນ. ຜົນກະທົບດານອ່ືນໆ ທ່ີອາດຈະເກດີຂ້ືນ 
ອາດຈະລວມມີການຍົກຍາຍເຮືອນຊານ ຫືຼ ອາຄານຕາງໆ ໃນໄລຍະຊົວຄາວ, ແລະ ກຈໍະສາງຄວາມສນເສຍຕຜໍນົລະປກ ແລະ 
ຕົ້ນໄມທ່ີມີຄາທາງດານເສດຖະກິດ ທ່ີຢລຽບຕາມແຄມຝງແມນາ ແລະ ຕາມຄອງລະບາຍນາ.  
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ເນື່ອງຈາກມີການຄາດການວາຈະມີການເວນຄືນທ່ີດນິ ແລະ ການຈດັສັນຍົກຍາຍ, ກອບນະໂຍບາຍດານການຈດັສນັຍົກຍາຍ 
(RPF) ທກີຽວຂອງກັບນະໂຍບາຍປອງກັນ OP/BP 4.12 ຂອງທະນາຄານໂລກ ແມນໄດຖືກສາງຂ້ືນເພື່ອປະກອບເຂ້ົາໃນ
ເອກກະສານ ESMF ສະບບັນີ.້ ນອກຈາກນັນ້, ເນື່ອງຈາກວາ ກມຊົນບັນດາເຜາົ ອາດຈະໄດຮັບຜົນກະທົບທັງທາງກງົ ແລະ 
ທາງອອມ ຫືຼ ທາງດານລົບ ແລະ ດານບວກ ເຊນັກນັ, ດງັນັນ້ ກອບການມີສວນຮວມຂອງກມຊົນບັນດາເຜາົ  (EGEF) ເຊ່ິງ
ມີຄວາມກຽວຂອງກັບນະໂຍບາຍປອງກັນ OP/BP 4.10 ຂອງທະນາຄານໂລກ ກໍໄດຖືກສາງຂ້ືນໃຫເປນເອກກະສານຂັດຕິດ
ກັບເອກກະສານ  ESMF ນີເ້ຊນັກັນ.  

ໜວຍງານຄມຄອງໂຄງການ ຂອງກົມໂຍທາທກິານທາງນາພາຍໃນກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົງ (ຍທຂ) ໂດຍການປະ
ສານສົມທົບກັບກະຊວງທີກ່ຽວຂອງອື່ນໆ ເຊັນ ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິງ່ແວດລອມ (ກຊສ)   ຈະເປນແກນ
ນາຫລັກ ໃນການວາງແຜນກຽວກັບຂ້ັນຕອນການເຮັດການເວນຄນືທ່ີດນິ ແລະ ຈັດສັນຍົກຍາຍ ແລະ ຈະເປນຜຮັບປະກັນໃຫ
ມີການເຮັດວຽກ ແລະ ປະສານງານທ່ີດລີະຫວາງ ຜທ່ີມີສວນໄດສວນເສຍຈາກໂຄງການ, ໂດຍສະເພາະແມນຜທ່ີມີຄວາມກຽວ
ຂອງກັບການຈດັສັນຍົກຍາຍ ແລະ ການເຮັດການຕດິຕາມກວດກາ. ໃນໄລຍະເລີ່ມຕ້ົນຂອງໂຄງການ, ແມນຈະໄດມີການເຮັດ
ການປກສາຫາລືກັບຜທ່ີມີສວນໄດສວນເສຍຕາງໆ ເພືອ່ການົດຫລກັການໃນການວາງແຜນ ແລະ ການດົໜາວຽກ ທັງນີ້ກໍເພື່ອ
ໃຫສາມາດ ລະບ ແລະ ຫລດຜອນຜນົກະທົບທາງດານສັງຄົມ ທ່ີເປນດານລົບ ທ່ີມີສາເຫດມາຈາກວຽກງານຂອງໂຄງການ
ຍອຍ.  

ໜວຍງານຈດັຕັ້ງປະຕບິດັໂຄງການ ພາຍໃນພະແນກໂຍທາທກິານ ແລະ ຂົນສງົ ຂອງແຂວງອດົມໄຊ ຈະເປນຜຮັບຜິດຊອບໃນ
ການສາງ ແຜນດາເນນີງານການຈດັສັນຍົກຍາຍ ໂດຍຫຍໍ (abbreviated resettlement action plan - ARAP) ເຊິ່ງ
ຈະເປນແຜນໃດນັນ້ແທແມນຂ້ຶນກັບຂອບເຂດຜົນກະທົບ ແລະ ຈານວນບກຄນົ ແລະ ຄົວເຮືອນທ່ີໄດຮັບຜົນກະທົບ. ຂໍມນ
ສວນໜຶ່ງທີຈ່ະປະກອບເຂ້ົາໃນແຜນ ARAP ແມນຈະໄດມາຈາກການເຮັດການສາຫລວດ ແລະ ເກັບກາຂໍມນພື້ນຖານ ເຊິ່ງ
ອາດຈະລວມມີ ຂໍມນການປະເມີນຄາ ຂອງສັບສິນ ແລະ ການດົວາ ຈະເຮັດການຊົດເຊີຍໃນລະດບັໃດ, ພອມທັງເຮັດການປະ
ເມີນວາການຊົດເຊີຍ ຈະຢໃນລະດັບ ທ່ີມີການຍົກຍາຍແບບຊວົຄາວ ຫລ ືແບບຖາວອນ, ແລະ ໃນສະພາບທ່ີມກີານຫລດຜອນ
ຜນົກະທົບດານສັງຄົມທ່ີກຽວຂອງອື່ນໆ. ການເຮັດການປກສາຫາລ ື ແລະ ການມີສວນຮວມຂອງມວນຊົນ ຢາງເປດກວາງ 
ແລະ ເຕັມສວນ ແມນເປນເງື່ອນໄຂທີຈ່ະຕອງໄດປະຕິບດັໃນຂະບວນການສາງແຜນ ARAP.  

ກົມໂຍທາທິການ ທາງນາ ຂອງ ກະຊວງ ຍທຂ ໃນນາມທີເ່ປນອງົກອນທ່ີຖືກມອບໝາຍໃຫຈັດຕ້ັງປະຕບິັດໂຄງການນີ້ ຈະໄດ
ມີຊຽວຊານດານການຈັດສນັຍົກຍາຍໜຶ່ງທານ ເຂ້ົາມາເຮັດວຽກຮວມນາກັບທິມງານຂອງໜວຍງານຄມຄອງໂຄງການ. 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຊຽວຊານດງັກາວ ແມນຈະເປນຜຊວຍໃນການກະກຽມ, ໃນການຕດິຕາມ ແລະ ລາຍງານການຈັດຕັງ້
ປະຕິບັດທັງກອບ RPF ແລະ  ພາກສະໜາມເຈາະຈງົ (ຕົວຢາງ: ເຂດໄດຮັບຜົນສະທອນ [ROI]) ແຜນ ARAP ທ່ີມຄີວາມ
ເຈາະຈົງສະເພາະທ່ີຂອງແຕລະໂຄງການຍອຍ ເພື່ອຮັບປະກັນວາທາງໜວຍງານຈດັຕ້ັງປະຕບິດັໂຄງການ ຢພະແນກ ຍທຂ 
ແຂວງອດົມໄຊ ໄດດາເນນີການຢາງເໝາະສມົຕບໍັນຫາການເວນຄືນທ່ີດິນ ແລະ ການຈດັສັນຍົກຍາຍ. ຫັຼງຈາກການຮັບຮອງ
ເອົາ RPF ແລະ  ARAP ແລວ, ຈະໄດມີການພິຈາລະນາ ແລະ ດາເນີນການແກໄຂ ບັນຫາຜົນກະທົບດານສງັຄົມທີເ່ກີດຂ້ືນ
ໃນ ແຕລະການລິເລີ່ມ ໂຄງການຍອຍ ແລະ ຫືຼ ກດິຈະກາຕາງໆ ທ່ີກຽວຂອງກັບການເວນຄືນທ່ີດນິ (ລວມເຖິງການອທິດດິນ) 
ແລະ ການຈດັສັນຍົກຍາຍ. ການໄດຮັບການເຫັນດີ ແລະ ການສະໜບັສະໜນຈາກຄົວ    ເຮືອນທ່ີໄດຮັບຜົນກະທົບ ພອມທັງ
ການຊົດເຊີຍທ່ີດິນ ແລະ ຊບັສນິທືກຖືກສນເສຍ ແມນຕອງໃຫສາເລັດກອນທ່ີຈະມີການດາເນນີວຽກກໍສາງ ຫລືຕາມກອບເວ
ລາທ່ີໄດຕົກລົງກັນ ແລະ ລະບໄວໃນແຜນ ARAP. ໃນນີ,້ ການນາໃຊວທີິທາງແບບມີສວນຮວມແມນມີຄວາມສາຄັນ ທັງນີ້
ກໍເພື່ອເຮັດໃຫຜທ່ີມີສວນໄດສວນເສຍ, ອງົການຈດັຕ້ັງມະຫາຊົນຕາງໆ ພອມທັງບກຄົນ ຫລ ືຄົວເຮືອນທີໄ່ດຮັບຜົນກະທົບ
ເຂ້ົາມາມີສວນຮວມໃນໂຄງການ ແລະ ກໍເພື່ອຮັບປະກັບວາໂຄງການຍອຍທ່ີນາສະເໜຂ້ືີນແມນເປນທ່ີຍອມຮັບຂອງຄົນສວນ
ໃຫຍ.    

ຂະບວນກັນຕອງ ແລະ ທົບທວນ ຄວນຈະຖືກນາໃຊເຂ້ົາໃນການເຮັດການເວນຄືນທ່ີດນິ, ການຈດັສັນຍົກຍາຍ ແລະ ຂ້ັນຕອນ
ການວາງແຜນໃນການຊົດເຊີຍ, ຖາຫາກວາມັນສາມາດນາໃຊໄດ. ຈດປະສົງຕົນ້ຕຂໍອງການນາໃຊຂະບວນການກນັຕອງ ແລະ 
ທົບທວນ ແມນເພື່ອລະບການເວນຄືນທ່ີດິນິ, ການຈດັສັນຍົກຍາຍ ແລະ ບນັຫາການທົດແທນອື່ນໆ ທ່ີກຽວຂອງກັບວຽກງານ
ຂອງໂຄງການຍອຍໃນຂອບເຂດພື້ນທ່ີ ແລະ ສິດອານາດຂອງໂຄງການ (ເບິ່ງເອກກະສານຊອຍທາຍ A4).   ເພື່ອໃຫການວາງ
ແຜນໄດມີປະສິດຕພິາບສງສດ, ການກນັຕອງ ແມນຄວນຈະເຮັດໃນໄລຍະເລີ່ມຕົນ້ຂອງຂະບວນການ RPF ເພື່ອໃຫຊຽວ
ຊານດານການຈັດສນັຍົກຍາຍ ໄດຮັບຊາບ ແລະ ມຂໍີມນທ່ີຈາເປນໃນການສາງແຜນ  ARAP ໃນຂອບເຂດພື້ນທ່ີ ແລະ ສດິ
ອານາດຂອງໂຄງການ. ໃນການສາງ ARAP ຈາເປນຕອງມີຂໍມນທ່ີຄົບຖວນ ແລະ ເຈາະຈງົສະເພາະທ່ີເພື່ອລະບ: (i) ບກຄນົ 
ແລະ ຄວົເຮືອນທ່ີໄດຮັບຜົນກະທົບ (ທັງທາງບວກ ແລະ ທາງລົບ) ຈາກວຽກງານຂອງໂຄງການຍອຍ; (ii) ບກຄົນ ແລະ ຄົວ
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ເຮືອນທີໄ່ດຮັບຜົນກະທົບ ທ່ີມີສິດໃນການໄດຮັບການຊດົເຊີຍ ຫຼ ືໄດຮັບການຊວຍເຫລືອ; ແລະ (iii) ຮບແບບການຊົດເຊີຍ 
ແລະ ການຊວຍເຫືຼອ. ຫັລງຈາກທ່ີສາເລັດການສາງ ARAP ແລວ, ຈະມກີານຍ່ືນສະເໜຕີອໍງົກອນທີຖືກມອບໝາຍໃຫຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບດັ ເພື່ອພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ ແລະ ຫັລງຈາກມີການຮັບຮອງແລວ ຈື່ງນາສະ ເໜີຕທໍະນາຄານໂລກ.  

 ກມຊນົບນັດາເຜົາ 
ນະໂຍບາຍດາເນີນງານ OP/BP 4.10 ຂອງທະນາຄານໂລກແມນຖືກນາໃຊໂດຍອີງໃສການສັງເກດເບື້ອງຕ້ົນ ແລະ ຈາກຂໍມ
ນທ່ີໄດຮັບ. ເພື່ອໃຫສອດຄອງກັບນະໂຍບາຍ   OP/BP 4.10 ນີ,້ ກອບການມີສວນຮວມຂອງກມຊົນບນັດາເຜົາ (EGEF) 
ແມນໄດຖືກສາງຂ້ຶນ ແລະ ຖືກນາໃຊໃນໂຄງການນີ້. ຈດປະສົງຂອງ EGEF ແມນເພື່ອເປນເຄື່ອງມືແນະນາໃຫແກອງົກອນ
ພາກລັດ, ທີປ່ກສາ, ອານາດການປກຄອງບານ ພອມທັງອົງກອນເອກກະຊົນ ແລະ ອົງກອນມວນຊນົອື່ນໆ ເພື່ອຮັບປະກັນວາ
ໄດມີການປກສາຫາລຢືາງເຕັມທ່ີກັບກມຊົນບັນດາເຜາົ ແລະ ໄດເອົາເຂົາເຈົ້າເຂ້ົາຮວມໃນການວາງແຜນ ແລະ ຈດັຕັ້ງປະຕິບັດ. 
ການເຮັດແນວນີ້ອາດຈະເຮັດໃຫຜນົກະທົບທີເ່ປນທາງລົບສາມາດຫລີກລຽງ, ຫລດຜອນ ຫລ ືແກໄຂໃດ. ນະໂຍບາຍຂອງທະ
ນາຄານໂລກ ທ່ີກຽວຂອງກັບກມຊົນບັນດາເຜາົ ແມນໄດການົດໃຫມີຂະບວນການ ປກສາຫາລືແບບເປນອິດສະລະ, ແບບແຈງ
ໃຫຮລວງໜາ ແລະ ແບບໄດຮັບຮັບຂໍມນພຽງພໍ ເຊິ່ງການເຮັດການປກສາລືແບບນີຈ້ະນາໄປສການໄດຮັບການສະໜັບສະໜນ
ຢາງກວາງຂວາງ ຈາກກມຊົນບັນດາເຜາົ ບວໍາກມຄົນເລົານັນ້ຈະໄດຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຫຼ ືໄດຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການຍອຍ
ກໍຕາມ.   ຫັຼກການຂອງການເຮັດການປກສາຫາລືແບບເປນອິດສະລະ, ແບບແຈງໃຫຊາບລວງໜາ ແລະ ແບບໄດຮັບຂໍມນ
ພຽງພໍ ແມນການຮັບຮເຖງິສິດທິໂດຍທາມະຊາດ ແລະ ສິດທິທ່ີສືບທອດກັນມາຂອງກມຊົນບັນດາເຜາົທ່ີມຕີທ່ີໍດິນ, ຂອບເຂດ
ດນິ ແດນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ນອກນັນ້ຍັງແມນການຮັບຮ ແລະ ນບັຖືສິດທອິນັຊອບທາຂອງເຂົາເຈົ້າ ພອມທັງ
ງການດົໃຫມີຂະບວນການທີ່ຊວຍໃຫເຂົາເຈົ້າໃຫໄດມີທາງເລືອກທີມີ່ຄວາມສາຄັນຕໍວທິາງໃນການການພັດທະນາຂອງເຂົາ
ເຈົ້າເອງ.  ຜກຢມເງິນຕອງໄດນາໃຊວທີິການປກສາຫາລ ືທ່ີມີຄວາມເໝາະສົມ ຕຄໍນຄາດານວັດທະນະທາ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງ
ກມຊົນບັນດາເຜາົທ່ີໄດຮັບຜົນກະທົບ ພອມທັງວິທີການດາລງົຊີວດິຂອງເຂົາເຈົ້າ. ນອກນັນ້ໃນການອອກແບບວິທີການໃນ
ການປກສາຫາລ ືກໍຈະຕອງໃຫຄວາມສາຄັນເປນພເິສດ ຕບໍນັຫາຂອງຜຍິງ, ຊາວໜມ ແລະ ເດັກນອຍທ່ີເປນຊົນເຜາົ, ໂດຍສະ
ເພາະແມນການໄດຮັບໂອກາດ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດໃນການພັດທະນາອຂອງກມຄົນດງັກາວ.  

ດງັທີໄ່ດກາວມາໃນເອກກະສານ EGEF, ຂະບວນການກັນຕອງແມນສາມາດນາໃຊໃນການລະບກມຄົນ ແລະ ບກຄນົທ່ີມີ
ຄວາມອອນແອອ່ືນໆ ເຊິ່ງອາດຈະໄດຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການຍອຍ, ເຊ່ິງກມຄົນເລົານັນ້ອາດຈະຖືກມອງຂາມ ຫລ ື ບໍໄດ
ເອົາເຂ້ົາມາມີສວນຮວມໃນວຽກງານຂອງໂຄງການ. ກມຄົນຕາງເຫົຼານັ້ນ ແລະ ກມຄນົທີ່ມີຄວາມອອນແອ ອາດລວມໄປເຖິງ 
ກມຖືສາດສະໜາສວນນອຍ, ຜຄນົຜຫລີ້ໄພ, ແລະ ກມຄນົທ່ີຖືກຍົກຍາຍ. ບກຄົນທ່ີມີຄວາມອອນແອ ອາດຈະລວມມີ ແມໝ
າຍ, ແມຍິງທ່ີເປນຫົວໜາຄອບຄວົ, ລກກາພາ, ຄນົພິການ, ຊາວໜມຍິງຊາຍ. 

ຖາ, ໃນການກນັຕອງຫາກພົບວາໄດມີກມຊົນບັນດາເຜາົອາໃສຢໃນພືນ້ທີໂ່ຄງການຍອຍ ແລະ ກມຄົນຊົນເຜາົເລາົນັນ້ກໍມີ
ຄວາມພກພັນຢນາກັນແບບລວມໝ, ແມນຈະໄດສາງແຜນ EGDP ແລະ ເອາົນາໃຊໃນໂຄງການຍອຍ. ການກນັຕອງຄວນ
ກວດສອບ ຊື່ ແລະ ຈານວນ ຂອງກມຊົນເຜົາ ແລະ ເຊັນດຽວກັບການເກັບກາຂໍມນພື້ນຖານດານພົນລະເມືອງຍິງ
ຊາຍ (ເອກະສານຊອນທານ A3, ແບບ ຟອມ C).  ແຜນ EGDP ຈະປະກອບມຂ້ັີນຕອນ, ຂະບວນການ, ໂຄງຮາງການ
ຈດັຕັ້ງໃນການຈດັຕັ້ງປະຕບິດັ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ, ພອມທັງງ ົບປະມານ ທັງນີກ້ໍເພື່ອຮັບປະກນັໃຫມີມາດຕະການທ່ີ
ພຽງພໍໃນການແກ ຫລ ືຫລດຜອນຜນົກະທົບທາງລົບຕໍກມຊົນບັນດາເຜາົ. ແຜນ EGDP ຍັງຊວຍຮັບປະກັບວາ ກມຊົນບັນ
ດາເຜາົໄດຮັບສະໜັບສະໜນທ່ີຈາເປນໃນການເຂ້ົາຮວມ ແລະ ໄດຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ ໃນວິທີໆ ມີຄວາມເໝາະ
ສົມກັບວັດທະນະທາຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເນື້ອໃນຂອງ EGDP ແມນໄດອະທິບາຍໃນພາກ 5.4.2. 

 ຜົນກະທບົແບບຊວົຄາວ ແລະ ນອຍ 
ອາດຈະມີຜນົກະທົບໃນໄລຍະຊົວຄາວທ່ີຖືວາເປນຜນົກະທົບທີ່ໜອຍ ຈາກວຽກງານກໍສາງໂຄງການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກ
ໄພພບິັດໃນແຂວງອດົມໄຊ ເຊິ່ງຜົນກະທົບນັ້ນລວມມີ ບັນຫາດານຂ້ີຝນ, ສຽງ ແລະ ບນັຫາພາຫະນະສັນຈອນທ່ີເພີ່ມຂ້ືນ ພອ
ມທັງຈາກແສງໄຟໃນເວລາກາງຄນື.  

ສວນບນັຫາເລື່ອງຂ້ີເຫຍ້ືອ ແລະ ສ່ິງເສດເຫຼືອ, ມັນອາດຈະມີຜນົປະໂຫຍດດານເສດຖະກດິທ່ີເປນດານບວກ ແລະ/ຫືຼ ອາດຈະ
ມີຜນົກະທົບດານລົບ ຕທໍລະກດິຂະໜາດນອຍ ຫືຼ ຕໍບກຄົນທ່ີເຮັດທລະກດິກຽວກັບສິ່ງເສດເຫລືອ. ດງັນັນ້ມັນຈືງ່ຈາເປນ ທ່ີ
ຈະຕອງໄດມີການດາເນີນງານບາງຢາງເພື່ອ ຫລີກລຽງຜົນກະທົບດານລບົ ຫລ ືຟນຟຊວີິດການເປນຢ ຕາມນະໂຍບາຍດາເນີນ
ງານດານການຈດັສັນຍົກຍາຍ. ການຫລດຜອນການສາງສິ່ງເສດເຫືຼອ ແມນສົງຜົນດຕີສໍຂະພາບ ແລະ ສາງຄວາມປອດໄພຕຊໍີ
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ວິດ (ຕົວຢາງ, ການຫລດຜອນໂອກາດທ່ີຈະໄດຮັບການກະທົບຈາກສິ່ງເສດເຫລືອ ແລະ ນາເປອນທ່ີຊືມຜານສ່ິງເສດເຫລືອ, 
ຫລດຜອນຄວາມຕອງການພື້ນທ່ີດນິສາຫລັບການຖ້ິມສິ່ງເສດເຫລືອ, ຫລດຜອນສດັບນັດາແມງໄມ ແລະ ເຊື້ອໂລກ). ນອກ
ຈາກນັນ້, ຍັງມີຜນົກະທົບດານສັງຄົມ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດດານເສດຖະກິດຈາກການນາເອົາສ່ິງເສດເຫລືອ ກັບຄືນມາໃຊ ຫລ ື
ກັບມາປບໃຊ. 

 ການພຈິາລະນາດານບດົບາດຍິງຊາຍ 
ການເຮັດໂຄງການ SEA DRM ໃນ ສປປ ລາວ ແມນເປນຈດເລີ່ມຕົ້ນທ່ີມີຄວາມສາຄັນໃນການປະກອບເອາົ ບັນຫາດານ
ບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ບນັຫາອື່ນໆ ທ່ີກຽວຂອງກັບດານບດົບາດຍິງຊາຍນີ ້ເຂ້ົາໃນການພັດທະນາໂຄງການ. ໃນເວລາໃດທີບ່ນັ
ດາວຽກງານຂອງໂຄງການຍອຍໄດຖືກການົດ ແລະ ເປນທ່ີຮັບຮອງແລວ, ມັນມີຄວາມສາຄັນທ່ີຈະຕອງໄດມີຂໍມນພື້ນຖານ
ດານບດົບາດຍິງຊາຍ ແລະ ຄວາມສາພັນຂອງເຂົາເຈົ້າໃນສັງຄົມ ເພ່ືອໃຫສາມາດການົດບັນຫາດານບົດບາດຍິງຊາຍ ພອມທັງ
ສາມາດປະເມີນສະພາບແວດລອມທ່ີເປນໄປໄດພາຍໃນທອງຖ່ິນ. ການປະເມີນດານສັງຄົມທ່ີມີການຕອບໂຕຕອບບັນຫາດານ
ບົດບາດຍິງຊາຍ ຈະສາມາດສະໜອງຂໍມນພື້ນຖານດານບົດບາດຍິງຊາຍໄດ ແລະ ສາມາດລະບເຖິງຜົນກະທົບທີອ່າດຈະເກດີ
ຂ້ືນກັບປະຊາຊົນທົວໄປ ( ກມຊົນບັນດາເຜາົ, ກມຄົນທ່ີມີຄວາມອອນແອ - ແມຍິງ, ຊາວໜມຍິງ / ຊາຍ, ເດັກນອຍ, ຜເຖົ້າ, 
ຄົນພິການ, ຄົນບໍມີດນິຢ, ຄົນທກຍາກ ແລະ ອ່ືນໆ) ທີກ່ຽວຂອງກັບດານສຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງເຂົາເຈົ້າ. ພາກ
ຍອຍຕໍໄປນີ ້ຈະໄດລົງເລິກກຽວກບັຂອບເຂດ ແລະ ລາຍລະອຽດ ທີຄ່ວນພິຈາລະນາໃນການສາງຂໍມນພືນ້ຖານ ແລະ ການເຮັດ
ການວິເຄາະດານບດົບາຍຍິງຊາຍ ທ່ີກຽວຂອງກັບໂຄງການ. 

 ກົດໝາຍແຫງຊາດ ແລະ ກອບດານກົດໝາຍ 
ໂດຍລວມແລວ ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ປະກອບກັບຄວາມກາວໜາທາງດານເສດຖະກດິທ່ີວອງໄວ ແມນໃດເຮັດໃຫສະ
ຖານະຂອງແມນຍິງມີຄວາມກາວໜາຂ້ືນ ໃນ ສປປ ລາວ, ໂດຍສະເພາະແມນຢໃນຕົວເມືອງ. ໄດມີກອບກົດໝາຍທີມີ່ຄວາມ
ເຂ້ັມແຂງ ໃນການສົງເສີມຄວາມເທົາທຽມກັນດານບດົບາດຍິງຊາຍໃນ ສປປ ລາວ, ໂດຍທາງລັດຖະບານໄດມີການອອກກົດ
ໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍຕາງໆ ພອມທັງໄດລົງນາມໃນສນົທສິັນຍາສາກົນ ຕາງໆ ທີສ່ະໜັບສະໜນການມີສວນຮວມທີສ່ະເໝີ
ພາບກັນ ລະຫວາງຍິງຊາຍ ບໍວາທາງດານເສດຖະກດິ, ດານສັງຄົມ ແລະ ດານການເມືອງ.  

ລັດຖະທາມະນນປ 1991 ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດຮັບປະກັນສິດສະເໝພີາບ ລະຫວາງຍິງຊາຍ (ມາດຕາ 22 ແລະ 24). ມາດຕາ
ດງັກາວໄດກາວໄວວາ “ພົນລະເມືອງລາວ ທັງສອງເພດແມນມີສິດທີສ່ະເໝີພາບກັນ ໃນວຽກງານດານການເມືອງ, ດານເສດ
ຖະກິດ, ສັງຄົມ, ແລະ ດານຄອບຄົວ”. ລດັຖະທາມະນນໄດໄຫສິດອານາດແກສະຫະພັນແມຍິງ ໃນການພັດທະນາ ແລະ ສາງ
ຄວາມກາວໜາແກແມຍິງ (Article 7). ການມີສິດເທາົທຽມກັນຂອງແມນຍິງ ແມນໄດຖືກລະບໃນກົດໝາຍຄອບຄົວ, ກດົ
ໝາຍທີດ່ິນ ແລະ ຊບັສນິ, ກດົໝາຍແຮງງານ, ກດົໝາຍການເລືອກຕັ້ງ ແລະ ກດົໝາຍອາຍາ. 

ສິດທິໃນການສືບທອດມໍລະດກົ ຂອງຜຊາຍ ແລະ ຜຍິງ ແລະ ການຈດັການດານຊັບສນິໃນກລໍະນີມີການຍາຫາງ ຫລ ືເລີກລາງ 
ແມນໄດລະບໄວໃນລດັຖະທາມະນນ  (ມາດຕາ 17), ໃນກົດໝາຍດານຄອບຄົວ, ກດົໝາຍການສືບທອດມໍລະດົກ, ກດົ   
ໝາຍຊັບບສິນ, ກດົໝາຍວາດວຍການພັດທະນາ ແລະ ປກປອງແມຍິງ, ແລະ ກດົໝາຍທ່ີດິນ. 

ຍດທະສາດແຫງຊາດກຽວກບັຄວາມກາວໜາຂອງແມຍງິ (2011-2015) 

ຍດທະສາດແຫງຊາດກຽວກັບຄວາມກາວໜາຂອງແມຍິງ ແມນໄດການົດຂ້ືນເພ່ືອສົງເສີມ ສປປ ລາວ ໃຫເປນປະເທດ “ ທ່ີມີ
ຜຍິງທັງໝົດມີຄວາມເພິ່ງພໍໃຈທ່ີມີຄວາມສະເໝພີາບກັບຜຊາຍ ແລະ ສາມາດບັນລຂີດຄວາມສາມາດສງສດຂອງຕນົໃນຊວີິດ 
ດານການເມືອງ, ດານເສດຖະກດິ, ວັດທະນະທາ, ສັງຄົມ ແລະ ດານຄອບຄົວ ແລະ ກເໍພີງ່ພໃໍຈຕໍສະພາບທ່ີມີຄວາມປອດໄພ
ໃນການດາລງົຊີວດິ”. ເປາໝາຍລວມຂອງຍດທະສາດດງັກາວແມນເພື່ອ: ເພີ່ມຄວາມເຂ້ົາໃຈ ແລະ ຍອມຮັບຄວາມເທົາທຽມ
ກັນລະຫວາງຍິງຊາຍ; ສາມາດເຮັດໃຫແມຍິງ ເຂ້ົາຮວມໃນສະຖານະທ່ີເປນຜເຮັດການຕັດສິນໃຈ; ໃຫໂອການແກແມຍິງ ແລະ 
ຊາວໜມຍິງ ສາມາດເຂ້ົາເຖິງການດແລດານສກຂະພາບ, ການສຶກສາ, ການຝກອບົຮົມ, ການຈາງງານ, ການສາງລາຍໄດ, ລະ
ບົບໂຄງລາງພືນ້ຖານ, ແລະ ການປກປອງທາງສັງຄົມ; ສງົເສີມໃຫແມຍິງຈາກທກກມຊົນເຜາົ ໄດເຂ້ົາຮວມຢາງກວາງຂວາງ ໃນ
ວຽກງານດານເສດຖຸະກດິ ແລະ ການບໍລກິານດານສັງຄົມຕາງໆ; ແລະ ສາງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫເຄື່ອງມືດານບດົບາດຍິງຊາຍ 
ພາຍໃນປະເທດ, ໂດຍສະເພາະແມນໃຫແກ  ຍດທະສາດແຫງຊາດກຽວກັບຄວາມກາວໜາຂອງແມຍິງ. ໃນມາດຕະການສະ 
ໜອງງ ົບປະມານຈດັຕັ້ງປະຕບິດັ ຍດທະສາດຄວາມກາວໜາຂອງແມຍິງ ໄດການົດໄວວາ ລດັຖະບານເປນຜອອກ ຄາແນະນາ
ແກ ຂະແໜງການ ແລະ ອານາດການປກຄອງທອງຖ່ິນໃນທກລະດັບ ໃຫນາເອົາແຜນດາເນນີງານຍດທະສາດແຫງຊາດ ກຽວ
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ກັບຄວາມກາວໜາຂອງແມຍິງ ເຂ້ົາໃນເປາໝາຍພດັທະນາຂອງຕົນ ແລະ ໃຫຈັດສັນງ ົບປະມານ ຈາກງບົປະມານຂອງຕົນໃນ
ການຈດັຕັງ້ປະຕິບດັ. ກະຊວງການເງິນແມນຈະເປນຜອອກຄາແນະນາ ໃນການຈດັສັນກອບງ ົບປະມານ ແລະ ການໃຊຈາຍສາ
ຫລັບການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ຍດທະສາດແຫງຊາດກຽວກັບຄວາມກາວໜາຂອງແມຍິງ (ທະນາຄານພັດທະນາອາຊ ີແລະ ທະນາ
ຄານໂລກ 2012). 

ສະຫະພນັແມຍງິລາວ 

ສະຫະພນັແມຍິງລາວຮັບຜິດຊອບໃນການເປນຕົວແທນແມຍິງ ຂອງທກກມຊົນເຜາົໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ໃນການ “ປກປອງ 
ສິດທິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຂອງແມຍິງ”. ສະຫະພນັແມນຍິງໄດມີ “ເປາໝາຍດານຄນນະພາບສາມຢາງ” ທີເ່ປນແນວທາງ, ເຊິ່ງ
ລວມມີ “ເປນພົນລະເມືອງທີ່ດ,ີ ເປນຄົນທ່ີດໃີນການພັດທະນາ, ແລະ ມີຄອບຄົວທີມີ່ວັດທະນະທາທ່ີດ”ີ. ສະຫະພນັແມຍິງລາວ 
ໄດມີຕົວແທນໃນແຕລະບານ, ແລະ ສະມະຊກິຄົນໜຶງ່ຂອງ ສະຫະພັນແມຍິງຂ້ັນບານ ແມນເປນຕົວແທນໃຫແມຍິງໃນສະພາ 
ຫລື ຄະນະກາມະການຂ້ັນບານ. ສະຫະພັນແມຍິງຍັງໄດຮັບໃຊໃນການເປນຂົວຕ ໍລະຫວາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວດັລາວ, ລດັຖະ
ບານ ແລະ ແມຍິງຈາກຕົວເມືອງ ແລະ ໃນພືນ້ທ່ີຊົນນະບົດ ດວຍການເຂ້ົາເຖິງແມຍິງໃນລະດບັຊາດ, ລະດັບແຂວງ, ລະດັບ
ເມືອງ ແລະ ລະດັບບານ. ສະຫະພນັແມຍິງລາວຍັງ ສງົເສີມ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາການຈດັຕ້ັງປະຕບິດັ ແຜນພັດທະນາແມຍິງ 
ໂດຍໃຫສອດຄອງກັບນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດ, ກັບລດັຖຸະທາມະນນ, ແລະ ກັບລະບຽບກົດໝາຍທ່ີກຽວຂອງ ເພື່ອໃຫ
ຮັບປະກັນສິດທິຄວາມສະເໝີພາບກັນລະຫລາງຍິງຊາຍ. ແຜນງານຫລັກໆ ຂອງສະພນັແມຍິງ ແມນລວມມີໂຄງການກຽວກັບ
ແມຍິງ ທີເ່ໜັນ້ໃສການສາງລາຍຮັບ, ການທອນຫອມເງິນ, ການສຶກສາ, ດານໂພສະນາການ, ດານສກຂະພາບຈະເລີນພນັ, 
ເຊິ່ງໂຄງການດງັກາວສວນໃຫຍແລວແມນບນັດາອົງກອນຊວຍເຫລືອຕາງໆ ເປນຜໃຫການສະໜັບສະໜນ. ສະຫະພນັແມຍິງ
ລາວໄດປະຕບິດັບັນດາໜາວຽກຄຽງບາຄຽງໄລ ກັບຄຮວມງານພາກລດັນາກນັ ແລະ ກໍໄດຮວມມືກັບຫລາຍໆ ອົງກອນສາກົນ
ທ່ີບໍຂ້ືນກບັລດັຖະບານ (ibid). 

ໃນປ 1997, ສະຫະພັນແມຍິງໄດສາງຕັ້ງ ສນຂໍມນຊັບພະຍາກອນ ແລະ ພັດທະນາດານບົດບາດຍິງຊາຍ  (Gender 
Resource Information and Development Center — GRID). ໃນນາມທີເ່ປນສນດານວຊິາການ, ສນດງັກາວ
ໄດເຮັດການຝກອບົຮົມໃຫບັນດາຄຝກ ແລະ ນັກວໄິຈ ໃນຂ້ັນສນກາງ ແລະ ຂ້ັນແຂວງ. ນອກນັນ້ຍັງໄດສາງເອກກະສານການ
ຝກອບົຮົມຕາງໆ ພອມທັງໄດເຮັດການຄົນ້ຄວາ ແລະ ວິໄຈດານບດົບາດຍິງຊາຍ ໃນຫລາກຫລາຍຫົວຂໍ, ເຊິ່ງໄດຖືກເຜີຍແຜ
ຢາງກວາງຂວາງ, ລວມໄປເຖິງການເຜີຍແຜທາງຫໍສະມດຫາແຫງ ແລະ ທາງສນ ຂອງຕົນ (ibid). 

ຄະນະກາມະການແຫງຊາດ ເພືອ່ຄວາມກາວໜາຂອງແມຍງິ (NCAW) 

ຄະນະກາມະການແຫງຊາດ ເພື່ອຄວາມກາວໜາຂອງແມຍິງ (NCAW) ແມນຮັບຜິດຊອບໃນການການົດ ແລະ ຈດັຕ້ັງປະຕິ
ບັດນະໂຍບາຍແຫງຊາດເພື່ອຄວາມກາວໜາຂອງແມຍິງ ພອມທັງເຮັດການສະເໜີ ແລະ ນາເອົາວຽກງານດານບດົບາດຍິງຊາຍ
ເຂ້ົາໃນທກໆ ຂະແໜງການ. ຄະນະກາມະການແຫງຊາດ ເພື່ອຄວາມກາວໜາຂອງແມຍິງ ໄດຖືກສາງຕັ້ງຂ້ືນຢາງເປນທາງການ
ຕາມດາລັດ ຂອງນາຍຍົກລັດຖະມົນຕ ີ ເລກທ ີ37 ປ 2003, ເຊີງ່ຄະນະກາມະການດງັກາວແມນ ຮອງນາຍຍົກລັດຖະມົນຕີ
ເປນປະທານ ແລະ ມີ 4 ທານທ່ີເປນຜຮອງ: ປະທານສະຫະພນັແມຍິງລາວ, ລດັຖະມົນຕປີະຈາສານກັງານນາຍຍົກລັດຖະມົນ
ຕ,ີ ລດັຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສກ ແລະ ຮອງລດັຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາ. ຄະນະກາມະການແຫງຊາດ 
ເພື່ອຄວາມກາວໜາຂອງແມຍິງປະກອບມີສະມາຊິກ 16 ທານ ເຊິ່ງລວມ ີຮອງລັດຖຸະມົນຕີຂອງບັນດາກະຊວງ ແລະ ອົງກອນ
ຕາງໆ; ຮອງປະທານສະພາສານປະຊາຊົນສງສດ ແລະ ຫອງການໄອຍະການ; ແລະ ຮອງຜວາການທະນາຄານກາງ ຂອງ ສປປ 
ລາວ (ibid). 

ອະນກາມະການ ເພື່ອຄວາມກາວໜາຂອງແມຍິງ ແມນໄດຖືກສາງຕັ້ງຂ້ືນໃນທົວປະເທດ ແລະ ໃນທກໆກະຊວງ ແລະ ອງົກອນ
ທ່ີເປນຂອງລັດໃນຂ້ັນແຂວງ ແລະ ຂ້ັນນະຄອນຫລວງ, ເຊ່ິງໄດສາງເຄືອຂາຍທ່ີກວາງຂວງທີເ່ປນຈດສມດານບົດບາດຍິງຊາຍ. 
ເຖິງແມນວາສະມາຊິກຂອງອະນກາມະການປະກອບມທັີງເພດຊາຍ ແລະ ສະມາຊິກທີເ່ປນເພດຊາຍສວນຫລາຍເລົານີ ້ໄດມີສິດ
ອານາດໃນການຕັດສນິໃຈທ່ີດີພໍ, ແຕພວກເຂົາສວນຫລາຍກໍຍັງຂາດຄວາມສາມາດດານແນວຄວາມຄິດພື້ນຖານກຽວກັບບດົ
ບາດຍິງຊາຍ ແລະ ແນວຄວາມຄິດໃນການປະກອບເອາົວຽກງານດານບົດບາດຍິງຊາຍເຂ້ົາໃນການພັດທະນາ. ການທີມີ່ຊັບພະ
ຍາກອນທ່ີມີຄວາມຈາກັດ ພອມທັງການແຂງຂັນກັນໃນການພັດທະນາແຕລະດານຂອງແຕຂະແໜງການ, ຍ່ິງເປນອປະສັກ 
ເພີ່ມເຕີມໃນຄວາມພະຍາຍາມໃນການປະຕິບດັວຽກງານຂອງອະນກາມະການ. ໃນໄລຍະສອງສາມປຜານມານີ້, ກອງເລຂາຄະ
ນະກາມະການເພື່ອຄວາມກາວໜາຂອງແມຍິງ ແລະ ບາງໜວຍງານ ຂອງຄະນະອະນກາມະການເພືອ່ຄວາມກາວໜາຂອງແມ
ຍິງ ໄດຮັບການຊວຍເຫລືອຈາກຜໃຫທຶນ, ແຕວາຍັງມີຄວາມຈາເປນທ່ີຈະໄດຮັບການຊວຍເຫຼືອເພ່ີມເຕີມ ເພື່ອສາງຄວາມອາດ
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ສາມາດ, ສາງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫກັບອງົກອນຂອງຕົນ ແລະ ມີຊັບພະຍາກອນທ່ີພຽງພໍໃນການຈດັຕ້ັງປະຕບິດັສິດ ແລະ ໜາທ່ີ
ຂອງຕົນ (ibid).    

 ດານບດົບາດຍິງຊາຍ ແລະ ການຄມຄອງ ແລະ ຫຼດຸຜອນຄວາມສຽງຈາກໄພພບິດັ 
ແມຍິງ ແລະ ຜຊາຍ ແມນມີຄວາມແຕກຕາງກັນໃນການປະສົບໄພພບິັດ, ການຕອບໂຕຕໄໍພພບິັດ, ແລະ ການຟນຟຈາກໄພພິ
ບັດ, ເຊິ່ງຈະສງົຜົນກະທົບທີແ່ຕກຕາງກັນ ລະຫວາງແມຍິງ ແລະ ຜຊາຍ. ໄດມີຂໍມນ, ໄດມີການສືກສາຄົ້ນຄວາ ແລະ ການບນັ
ທຶກຢາງກວງຂວາງວາ ດວຍຫລາຍໆ ເຫດຜົນທ່ີແຕກຕາງກັນ ຜຍິງແມນມີຄວາມອອນແອກວາຜຊາຍ ໃນທກໄລຍະຂອງການ
ເກີດໄພພບິັດ ເຖິງຈະຢໃນກລໍະນທ່ີີມີສະຖານະພາບດານສັງຄົມທີເ່ທາົທຽມກັນ,  ມີເຊື້ອຊາດ ແລະ ຊົນເຜາົອັນດຽວກັນ, ມີອາ
ຍໃນກມດຽວກັນ (UNISDR 2009). ໂດຍສະເຫລຍແລວ, ແມຍິງແມນມີຄວາມທກຍາກກວາ ແລະ ໂດຍລວມແລວພວກ
ເຂົາຍັງຂາດແຄນການເຂ້ົາເຖິງຊັບພະຍາກອນທີຈ່າເປນ ເພື່ອເຮັດການຟນຟ ແລະ ເຮັດການປບຕົວ. ໃນຊຸມຊົນທ່ີມີການເພີ່ງ 
ພາຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດເປນຫັຼກ, ແມຍິງແມນໄດແບກຮັບພາລະຄວາມລາບາກທ່ີບໍສົມສວນ ຈາກຜົນກະທົບຂອງການ
ປຽນແປງດິນຟາອາກາດ. ໄພພບິດັ ແລະ ການປຽນແປງດິນຟາອາກາດແມນໄດເພີ່ມທະວຜີນົກະທົບຕໍບັນດາຂະແໜງ ການທ່ີ
ມີຄວາມກຽວຂອງໂດຍກົງຕໍການທາມາຫາກິນ, ເຊິ່ງການທາມາຫາກິນນັນ້ສວນຫລາຍແມນແມຍິງເປນຜຮັບຜິດຊອບ ເຊນັ
ວາ ດານກະສິກາທ່ີສະໜອງອາຫານ, ດານການສະໜອງນາ ແລະ ພະລັງງານ ສາຫລັບຄົວເຮືອນ. ຍ່ິງກວານັ້ນ, ເນື່ອງ ຈາກວາ
ມັນມີຄວາມແຕກຕາງດານສິດທໃິນຊັບສິນ, ດານເຂ້ົາຫາຂໍມນຂາວສານ ແລະ ບດົບາດທາງດານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ, 
ການເກີດໄພພບິັດ ແລະ ການປຽນແປງດນິຟາອາກາດຈະສງົຜົນກະທົບຕແໍມຍິງ ແລະ ຜຊາຍ ທີແ່ຕກຕາງກັນ. ໃນສະພາບການ
ທີເກີດໄພພບິັດ ທີ່ສາງຄວາມເສຍຫາຍຕໍຄອບຄົວ, ຕຄໍວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ອົງກອນ ແມນຍ່ິງເຮັດໃຫເພີ່ມຄວາມ
ແຕກຕາງ ລະຫວາງຍິງຊາຍຫລາຍຂ້ຶນນກວາສະພາບທີ່ເປນປກກະຕິຫຼາຍເທົາ ແລະ ກເໍຮັດໃຫກມຄນົທ່ີມີຄວາມອອນແອຢໃນ
ສະພາບທີມີ່ຄວາມສຽງຫລາຍຂ້ືນ. ດັ້ງນັນ້ການພິຈາລະນາ ບນັຫາຄວາມສາພັນດານບດົບາດຍິງຊາຍ ທ່ີກຽວຂອງກັບການ
ຫລດຜອນຄວາມສຽງຈາກໄພພບິັດຈື່ງຈາເປນຕອງໄດເອົາໃຈໃສເປນພເິສດ ໂດຍສະເພາະແມນຕສໍະຖານະພາບ ຂອງແມຍິງໄພ
ພອມໆ ກັນກັບຄວາມທາທາຍຕາງ ທ່ີພວກເຂົາປະສົບຢ.  

ຜນົສາເລັດຂອງວຽກງານທ່ີຕອງການພດັທະນາແມນຂ້ືນກບັ ຄວາມສະເໝພີາບກັນລະຫວາງຍິງຊາຍ ແລະ ລະຫວາງແຕ ລ່ະກມ
ຄົນໃນສັງຄົມຕາງໆ. ໃນທດັສະນະທາງດານໄພພບິັດ ແລະ ການປຽນແປງດນິຟາອາກາດແລວ, ມນັຈະເລີ່ມຈາກການທາຄວາມ
ເຂ້ົາໃຈ ກຽວກັບຄວາມແຕກຕາງໃນຄວາມອາດສາມາດໃນການປບຕົວ ລະຫວາງກມຄນົຕາງໆ ແລະ ລະຫວາງຜຍິງ ແລະ ຜ
ຊາຍ, ຈາກນັນ້ຈື່ງເຮັດການອອກແບບຍດທະສາດ ໃນການການຫລດຜອນ ແລະ ການປບຕົວ ທ່ີຈະສາມາດຮັບປະກັບວາ ກມ
ຄົນທ່ີມີຄວາມອອນແອ ແມນມີສິດເທົາທຽມກັນໃນການເຂ້ົາຫາຊັບພະຍາກອນ, ໃນການມີສິດທິ ແລະ ການໄດຮັບໂອກາດ.  

ຫັຼງຈາກທີມີ່ໄພພບິັດເກີດຂ້ືນ ເຊັນ ໄພນາຖວມໃນແຂວງອດົມໄຊ ໃນ ປ 2008 ແລະ ປ 2013, ແມຍິງແມນໄດຮັບຜົນກະ
ທົບແບບບໍສົມສວນ ຈາກການທ່ີຖືກທາລາຍທາງດານເສດຖະກິດ ແລະ ສງັຄົມຂອງຄົວເຮືອນ. ພວກເຂົາບໍພຽງແຕຕອງໄດ 
ແກໄຂ ແລະ ຜານຜາລະບົບ ແລະ ວິທີການທາມາຫາກິນທ່ີຖືກຍດສະງກັ ແລະ ຖືກເສຍຫາຍ ແຕພວກເຂົາຍັງ ຕອງໄດປະເຊີນ
ໜາກັບການປຽນແປງທ່ີຍ່ິງໃຫຍທາງດານສັງຄົມ ແລະ ດານຄວາມຮສຶກ, ພອມທັງຄວາມສະເທືອນໃຈທ່ີມາຈາກການສນເສຍ
ຊວີິດ, ການເກີດພະຍາດ ແລະ ການຂາດແຄນນາ ເຊິ່ງເກດີຂ້ືນຈາກຜົນຂອງໄພນາຖວມ. ຜນົກະທບົດານສັງຄົມ ແລະ ດານ
ຄວາມຮສຶກທ່ີເກີດມາຈາກໄພນາຖວມ ໂດຍທົວໄປແລວແມນຈະຖືກມອງຂາມດວຍຊາ ເພາະວາ ໃນວຽກງານການຟນຟແລວ 
ສວນໃຫຍແມນຈະສມໃສທາງດານເສດຖະກດິ ທີຖື່ກສນເສຍ. 

ເຖິງຢາງໃດກໍຕາມ, ແມຍິງບເໍປນພຽງແຕຜເຄາະຮາຍ ຈາກການເກດີໄພພບິັດ ເຊນັວາໄພນາຖວມ – ແຕພວກເຂົາຍັງສະແດງ
ໃຫເຫັນເຖິງກາລັງພເິສດຂອງພວກເຂົາໃນການປບຕົວ ໃນເວລາທ່ີເກີດໄພພບິັດ ພອມທັງນາໃຊປະສົບການແບບພິເສດ ແລະ 
ຄວາມສາມາດທ່ີມຄີາ ທ່ີອາດຈະມີປະໂຫຍດຕກໍານຫລດຜອນ ແລະ ການກະກຽມຕຄໍວາມສຽງຈາກໄພພບິັດ. ດວຍການຍອມ
ຮັບ ແລະ ສງົເສີມ ຄວາມອາດສາມາດພິເສດນັ້ນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແມນຈະສາມາດສືບຕໍເຮັດການປບຕົວໃນຊຸມຊົນ ໄປພອມໆ 
ກັນກັບການພດັທະນາ ຄວາມເທົາທຽມກັນດານບດົບາດຍິງຊາຍ. ປະສົບການໄດສະແດງໃຫເຫນັວາ ແມຍິງແມນມີບົດບາດສາ
ຄັນຕໍການປບປງຊີວດິການເປນຢຂອງຄອບຄົວ ແລະ ຂອງຊຸມຊົນແບບໝັນ້ຄົງ, ດງັນັນ້ ຜຍິງຕອງມບີົດບາດສາຄັນໃນການກາ
ນດົຍດທະນສາດການຫລດຜອນຄວາມສຽງຈາກໄພພບິັດ. ນອກນັນ້ຍັງມີຄວາມສາຄັນທ່ີຈະຕອງໄດຮຮັບຮວາ ແມຍິງ ແລະ ຜ
ຊາຍແມນມີຄວາມຮທ່ີມຄີາ ແລະ ແຕກຕາງກັນກຽວກັບການປບຕວົຕຜໍນົກະທົບດານລບົ ຂອງໄພພບິັດ ແລະ ການປຽນແປງ
ດນິຟາອາກາດ. ການໃຫຄວາມເອົາໃຈໃສກຽວກັບບັນຫາບດົບາດຍິງຊາຍ ໝາຍເຖິງການຮັບຮ ແລະ ຍອມຮັບຄວາມຕອງ
ການທ່ີແຕກຕາງກັນຂອງຍິງຊາຍ ພອມກັບຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການປະກອບສວນຂອງຍິງຊາຍ. ຍອນມີການການົດໃຫ
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ມີບົດບາດ ແລະ ປະສົບການຊວີດິທ່ີແຕກຕາງກັນ, ແມຍິງ ແລະ ຜຊາຍສາມາດເຕີມເຕັມເຊິ່ງກັນ ແລະກນັ ໃນການປະກອບ
ສວນເຂ້ົາໃນການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພພບິັດ. 

 ສະຫລບຂມໍນດານບດົບາດຍິງຊາຍໃນ ສປປ ລາວ 
ຜນົຂອງການວິໃຈດານບົດບາດຍິງຊາຍໃນ ສປປ ລາວ ຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊ ີໃນປ   2011 ໄດຊີໃ້ຫເຫັນວາ ເຖິງ
ວາຊອງຫວາງລະຫວາງເດັກນອຍຍິງ ແລະ ຊາຍ ແມນມີໜອຍລົງ, ແຕກໍຍັງພົບວາມີເດັກນອຍຜຍິງທ່ີລົງທະບຽນເຂ້ົາໂຮງຮຽນ 
ໜອຍກວາຜຊາຍໃນທກລະດັບຊັນ້ຂອງການສຶກສາ. ຊອງຫວາງນີແ້ມນເພີ່ມຂ້ືນໃນແຕລະດັບຊັນ້ຂອງການສືກສາ. ຍ່ີງລະດັບ
ຊັ້ນການສຶກສາສງເທົາໃດຄວາມຊອງວາງຍິງສງຂ້ືນເທາົນັ້ນ. ນອກນັ້ນຍັງມຄີວາມແຕກຕາງກັນຫລາຍລະຫວາງພືນ່ທ່ີຕົວ
ເມືອງ ແລະ ພ້ືນທ່ີຊນົນະບົດ, ເຊິງ່ຄວາມແຕກຕາງນັ້ນແມນສງສດຢໃນພາກເໜືອ ແລະ ໃນເຂດຫາງໄກສອກຫຼີກ, ເຂດບມີໍ
ທາງລົດ, ເຂດທ່ີເປນກມຊົນເຜາົ, ເຊິ່ງໃນນີ້ເດກັນອຍຍິງປະກອບເປນສວນໃຫຍທ່ີບໍໄດເຂ້ົາໂຮງຮຽນ. ອດັຕາການຕາຍຂອງ
ແມໃນເວລາຖືພາ ຫລ ືອອກລກ ໃນ ສປປ ລາວ ແມນຍັງຢໃນລະດັບສງສດຂອງໂລກ, ຢທ່ີ 405 ຄົນ ຕ ໍ100,000 ຂອງ
ການເກີດ. ການຂາດຄວາມຮ ກຽວກັບການປະຕິບັດໃນເວລາຖືພາ ແລະ ເວລາເກດີ, ການເຂ້ົາຫາການປນປວ ແລະ ເບິງ່ແຍງ
ແບບສກເສີນພ້ືນຖານ ແລະ ການເຂ້ົາຫາໂຮງໝ, ການມີໂພສະນາການທ່ີຕາ ແລະ ການຫາມບາງອາຫານໃນເວລາຖືພາ ແມນ
ເປນປດໃຈສາຄນັທ່ີເຮັດໃຫມີອດັຕາການຕາຍຂອງແມທ່ີສງ. ການແຕງງານ ແລະ ຖືພາກອນໄວກໍສາງຄວາມສຽງຕແໍມຍິງທ່ີ
ຍັງໜມ, ນອກນັນ້ການເຂ້ົາເຖິງການວາງແຜນຄອບຄົວ ແລະ ເຂ້ົາເຖງິການບໍລກິານດານສຂະພາບຈະເລນີພັນ ກໍມີຄວາມຈາ
ກັດ (ADB 2011).  

ໃນຄະນະທີ ່ສປປ ລາວ ເປນປະເທດທີຖື່ວາມອີດັຕາຕິດເຊື້ອເອດທ່ີຕາ, ແຕພະຍາດັງກາວກປໍະກດົວາແຜລາມໄວໃນແມຍິງທ່ີຢ
ໃນກມທີມີ່ອາຍ ແຕ 15–29 ປ. ມີພຽງແຕ 23% ຂອງຄົວເຮືອນທ່ີຢໃນພື້ນທີຫ່າງໄກສອກຫລີກ ທີບ່ໍມີທາງເຂ້ົົາຫາ ທ່ີມີນາ
ສະອາດໃຊ (ນາປະປາຈາກແຫລງນາໃນທອງຖ່ິນທີໄ່ດຮັບການຮັກສາໄວຢາງດີ), ຖາທຽບໃສ 88% ຂອງຄົວເຮືອນພາຍໃນ
ຕົວເມືອງທ່ີມນີາສະອາດໃຊ. ແມຍິງແມນໄດຮັບຜົນກະທົບຫລາຍກວາ ຈາກການທີບ່ໍສາມາດເຂ້ົາຫາແຫລງນາທ່ີສະອາດໃຊ 
ເພາະວາ ພວກເຂົາເປນຜຮັບຜິດຊອບຫລັກ ໃນການສະໜອງນາໃຊພາຍໃນຄົວເຮືອນ, ນອກນັນ້ຍັງເປນຜເບີ່ງແຍງເດັກນອຍທ່ີ
ປວຍ ຈາກພະຍາດທ່ີມາຈາກນາ (ibid). 

ແມຍິງລາວແມນກວມເອາົຫລາຍກວາເຄີ່ງໜຶງ່ (54%) ຂອງແຮງງານໃນພາກກະສິກາ ແລະ ກມີໍອດັຕາສງສດ ໃນການເຂ້ົາ
ຮວມເປນກາລັງແຮງງານ ພາຍໃນພາກພື້ນ, ຢທ່ີ 80%. ຕາມຮີດຄອງປະເພນແີລວ ພວກເຂົາເຈົ້າຮັບຜິດຊອບໃນວຽກງານ
ດານການເງິນ ແລະ ຊອກຫາອາຫານພາຍໃນຄອບຄົວ. ພວກເຂົາຍັງຂະຫຍັນຂັນແຂງໃນການເຮັດທລະກດິ, ເຊິ່ງຮັບຜດິຊອບ
ປະມານ  52% ຂອງທລະກດິຄອບຄົວ, ນອກນັນ້ພວກເຂົາຍັງເປນເຈົ້າຂອງທລະກດິ ບາງສວນ ຫລ ື ເຕັມສວນ ປະມານ  
31% ຂອງ ທລະກດິທັງໝດົທີລ່ງົທະບຽນ. ເຖິງແມນວາ ຖາສມົທຽບແລວການເຂ້ົາຮວມເປນກາລັງແຮງງານຖືວາສງ, ແມຍິງ
ກໍຍັງມີແນວໂນມວາຢໃນສະພາບທີເ່ສຍປຽບ. ແຮງງານຜຍິງ ໂດຍສະເຫລຍແລວແມນໄດຮັບຄາຈາງ ແລະ ຄາຕອບແທນອື່ນໆ 
ໜອຍກວາແຮງງານຊາຍ; ນອກນັນ້ ຍັງມີຄວາມແຕກຕາງດານຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງວຽກ, ຊະນດິຂອງວຽກ, ແລະ ເງື່ອນໄຂ
ການເຮັດວຽກ. ແມຍິງຍັງເປນກາລັງສາຄັນໃນພາກວິສະຫະກດິຂະໜາດນອຍແບບອດິສະຫລະ ເຊິງ່ວິສະຫະກດິນີ້ ແມນມີ
ຄວາມຈາກັດໃນການຂະຫຍາຍທລະກິດໃຫເປນທລກດິແບບມີວທີິການ ແລະ ຫລັກການ. ທງັນີກ້ໍຍອນຄວາມບໍຮໜັງສ,ື 
ຄວາມຈາກັດໃນການເຂ້ົາຫາແຫລງທນຶ ແລະ ການຊວຍເຫືຼຼອທາງດານວິຊາການ ພອມທັງຂ້ັນຕອນໃນການລົງທະບຽນທ່ີມີ 
ຄວາມຫຍງຍາກ. ການມີຄວາມຈາກັດໃນເຂ້ົາການບໍລກິານແບບເຄືອຂາຍ, ເຂ້ົາຫາເທັກໂນໂລຊໃີນການເພີ່ມການຜະລດິ, ເຂ້ົາ
ຫາຂໍມນການຕະຫລາດ ແລະ ເຂ້ົາຫາແຫລງທຶນ ກໍເປນອປະສັກຕຄໍວາມອາດສາມາດຂອງແມຍິງໃນການທ່ີຈະຜັນປຽນ ຈາກ
ການເຮັດພາກກະສກິາແບບເພື່ອຢລອດ ມາເປນການເຮັດການຜະລດິແບບເໜັນ້ໃສການຕະຫລາດ. ການມີລະດບັການສຶກສາ
ທ່ີບໍສງຍັງໝາຍເຖິງການທ່ີບໍມີໜັງສຮັຶບຮອງດານການສຶກສາທ່ີຈາເປນໃນການທີຈ່ະໄດເຮັດວຽກທ່ີມີຄາຈາງສງໃນ ຕະລາດວິ
ຊາອາຊີບທີເ່ກີດຂ້ືນໃໝ.  ນອກນັນ້ແລວ ການແບກຮັບພາລະວຽກງານພາຍໃນຄອບຄົວ ແລະ ວຽກທ່ີກຽວຂອງກັບການຈະ
ເລີນພນັ, ເຊັນການຖືພາ ແລະ ລຽງລກນອຍ ໄດເຮັດໃຫເຂົາເຈົ້າມີເວລາໜອຍລົງ ແລະ ຈາກັດຂີດຄວາມສາມາດໃນການສາງ
ລາຍໄດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ການເຊ່ືອມໂຍງດານເສດຖະກດິ ຂອງ ສປປ ລາວ ກັບບນັດາປະເທດໃນພາກພ້ືນອາຊີຕະເວັນອອກສຽງ
ໃຕ ໄດເຮັດໃຫແມຍິງມີການຍົກຍາຍ ລະຫວາງປະເທດ ເພື່ອຊອກຫາວຽກເຮັດງານທາ, ເຊິ່ງສິ່ງເລົານີໄ້ດເພີ່ມຄວາມອອນແອ
ຂອງແມຍິງຕຄໍວາມສຽງ ທ່ີກຽວຂອງກັບການອົບພະຍົກ ແບບບໍຖືກກົດໝາຍ, ການຄາມະນດ, ໂລກເອດ, ການຂດຮີດທາງ
ເພດ ແລະ ຄວາມຮນແຮງ (ibid). 

ອດັຕາສວນການເກດີຄວາມຮນແຮງພາຍໃນຄອບຄົວແມນໄດແຜຂະຫຍາຍດວຍອັດຕາສວນ 1 ໃນ 5 ທີມີ່ລາຍງານວາໄດມີ
ການໃຊຄວາມຮນແຮງດານຮາງກາຍ ແລະ 1 ໃນ 3 ໃຊຄວາມຮນແຮງດານອາລົມ. ການໄດຮັບການບໍລກິານໃນການຊວຍ
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ເຫຼືອທ່ີມີຄວາມຈາກັດ  (ດານກົດໝາຍ, ດານສຂະພາບ, ແລະ ດານຄວາມປອດໄພ) ແລະ ໂຄງສາງດານກດົໝາຍ ແລະ ຄວາມ
ກົດດນັທາງສັງຄົມ ໄດເຮັດໃຫ ຄວາມຖືກຕອງປອງດອງພາຍໃນຄອບຄົວສາຄັນກອນການປກປອງແມຍິງ. ການກຄໍວາມຮນ
ແຮງທາງເພດ ຫລ ື ການລວງລະເມີດທາງເພດ ແມນຖືວາບໍແມນ ອາຊະຍາກາ. ຍັງບໍທັນມີລະບຽບກົດໝາຍດານຄວາມຮນ
ແຮງ, ເຊນັວາ ກົດໝາຍກຽວກັບການພັດທະນາ ແລະ ປກປອງແມຍິງ ( 2004) ໄດກາວກຽວກັບຄວາມຮນແຮງພາຍໃນຄອບ
ຄົວ ແຕກໍບໍໄດເວົ້າຕໄໍປວາ ມັນຈະຖືກລົງໂທດແນວໃດ (ibid). 

 ຈດເລ່ີມຕົນ້ໃນການເຊືອ່ມໂຍງດານບດົບາດຍິງຊາຍເຂ້ົາໃນວົງຈອນຂອງໂຄງການ 
ການຮັບປະກັບວາການປະເມີນຜນົກະທົບຂອງໂຄງການ ທ່ີໄດລວາມເອົາການເຮັດການວິເຄາະດານສັງຄົມທີ່ມີການໂຕຕອບ 
ບັນຫາດານບົດບາດຍິງຊາຍ ແມນເປນອົງປະກອບທີ່ສາຄັນຕໍທກໄລຍະ ແລະ ຂ້ັນຕອນ ໃນການດາ ເນນີງານຂອງທະນາຄານ
ໂລກ: ການປະເມີນ ແບບເບື້ອງເທິງ / ມະຫາພາກ (macro-social analysis) (ລະດບັຊາດ, ລະດັບເຂດ ຫລື ລະດັບຂະ 
ແໜງການ), ການເຮັດການປະເມີນດານສັງຄົມວິທະຍາ ເຊ່ິງໃຫເປນສວນໜຶງ່ຂອງການປະເມີນ ແລະ ຂັດເລືອກໂຄງການ, 
ແລະ ການປະເມີນດານສັງຄົມ ສາຫລັບທກໂຄງການສະເພາະໃດໜຶງ່ທີເ່ຮັດໃນເວລາທ່ີແຕກຕາງກັນ ໃນໄລຍະຂອງວົງຈອນ
ໂຄງການ (World Bank 2005). 

ເນື່ອງຈາກລັກຊະນະທາງດານພມີສາດຂອງ ສປປ ລາວ, ດງັນັນ້ຈືງ່ເຮັດໃຫປະເທດນີ ້ມຄີວາມສຽງຕກໍານເກີດໄພພບິັດ ຫລາຍ 
ຄັ້ງ, ແຕວາໄພນາຖວມຖືວາເປນໄພພບິັດທ່ີເກີດຂ້ືນຕະຫລອດກວາໝໃນປະເທດ. ແຂວງອດົມໄຊແມນໄດປະສົບກັບໄພນາ
ຖວມກະທັນຫັນ ເຊິ່ງໄດສາງຄວາມເສຍຫາຍຢາງຮນແຮງຕໍໂຄງລາງພື້ນຖານ ແລະ ຊີວິດຊັບສນິ ພາຍໃນເທດສະບານເມືອງໄຊ 
ໃນປ 1945, 1985, 2008 ແລະ 2013. ຍອນສາເຫດດງັກາວ, ຈຶ່ງໄດມີການນາສະເໜີ ໂຄງການກໍສາງໂຄງລາງພືນ້ຖານ
ຂະໜາດໃຫຍ ໃຫເປນສວນໜຶງ່ຂອງແຜນການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພນາຖວມໃນເທດສະບານຂອງແຂວງ ອດົມໄຊ. 

ຈດເລີ່ມຕົ້ນຂອງການເຊື່ອມໂຍງດານບດົບາດຍິງຊາຍ ໃນໂຄງການກໍສາງໂຄງລາງພື້ນຖານ ແມນການເຮັດການວິເຄາະດານບດົ
ບາຍຍິງຊາຍທີຈ່າເປນ ໃນເວລາທ່ີໂຄງການຍອຍ ແລະ ພື້ນທ່ີກສໍາງໂຄງການຍອຍໄດຖືກລະບ ແລະ ການດົອອກມາແລວ. 
ການວິເຄາະດານບດົບາຍຍິງຊາຍໂດຍລວມແລວ ປະກອບມກີານກວດກາເບິ່ງ ຜນົກະທົບທີແ່ຕກຕາງກັນທີີມີ່ຕ ໍຜຍິງ ແລະ ຜ
ຊາຍ, ເຊິ່ງອາດຈະລວມເຖິງການເກັບກາຂໍມນທາງເພດແບບແຍກກັນ ຫືຼ ຂໍມນດານເພດທ່ີມີຄວາມລະອຽດອອນ.  ການວິ
ເຄາະດານບົດບາດຍິງຊາຍຈະໄດສກຶສາເບິ່ງ ສິດທ ິ ແລະ ບົດບາດທີແ່ຕກຕາງກັນຂອງ ຜຍິງ ແລະ ຜຊາຍ, ໂອກາດຂອງຜຍິງ 
ແລະ ຜຊາຍ ພອມກັບຄວາມສາພັນ ລະຫວາງພວກເຂົາເອງ (ຕົວຢາງ, ຄວາມສາພັນດານເສດຖະກດິ ແລະ ສັງຄົມ ລະຫວາງ
ແມຍິງ ແລະ ຜຊາຍ ທ່ີອົງກອນດານສັງຄົມເປນຜການດົຂ້ືນ ແລະ ນາໃຊ). ນອນນັ້ນ ຍັງລະບກຽວກັບຄວາມແຕກຕາງກັນ 
ແລະ ເຮັດການສາຫລວດເບ່ິງວາ ເປນຫຍັງຈິ່ງມຄີວາມແຕກຕາງນັນ້, ພອມທັງການົດວາຄວາມແຕກຕາງນັນ້ເປນອປະສັກ ຫລື
ບໍໃນການບັນລໝາກຜນົ ຖາເປນອປະສັກແມນຕອງໄດຍັງພຈິາລະນເບິ່ງວາມັນສາມາດແກໄຂໄດແນວໃດ (USAID 2011). 
ຕອງມກີານນາສະເໜີມາດຕະການໃນການແກໄຂບັນຫາ, ພອມທັງການເຮັດການວິເຄາະ ແບບ SMART (ເຈາະຈົງ - 
specific, ສາມາດວັດໄດ - measurable, ສາມມາດບັນລໄດ - achievable, ກຽວຂອງ - relevant ແລະ ສາມາດ
ບັນລຕາມເວລາທ່ີການົດໄວ - time-bound) ເພື່ອເປນເຄື່ອງມືບົງບອກ ໃນການຕິດຕາມ ຜນົປະໂຫຍດດານສັງຄົມທີຄ່າດ
ໝາຍໄວ ພອມທັງຜົນຂອງການພັດທະນາ ແລະ ຄວາມສຽງຕໂໍຄງການຍອຍ. 

ການເຮັດການວິເຄາະ ດານບົດບາດຍິງຊາຍໃນເວລາທ່ີອອກແບບໂຄງການໃໝ ຫລ ືວຽກງານໂຄງການແມນຈະຊວຍໃນການ:  

 ວເິຄາະກຽວກັບບດົບາຍຍິງຊາຍ ໃນການອອກແບບໂຄງການ.  

 ລະບສາເຫດທີເ່ປນຕົ້ນກາເນດີຂອງການທ່ີມີຄວາມບໍສະເໝີພາບກັນລະຫວາງຍິງຊາຍ ໃນສະພາບຂອງໂຄງການ
ນັນ້ໆ ເພື່ອນາເອົາໄປພິຈາລະນາແກໄຂ ໃນການອອກແບບໂຄງການ.  

 ລະບຄວາມຕອງການ ແລະ ບລມິະສິດ ທ່ີແຕກຕາງກັນ ລະຫວາງຍິງຊາຍ ທັງໃນໄລຍະສ້ັນ ແລະ ໄລຍະຍາວ.  

 ເກັບກາຂໍມນພື້ນຖານກຽວດານເພດແບບແຍກກັນ.  

 ຫລີກຫລຽງການສາງຄວາມບໍສົມດນກນັ ຂອງອານາດຕາມຮີດຄອງປະເພນ.ີ  

 ເພີ່ມພນໝາກຜນົທ່ີອາດຈະເປນໄປໃດຂອງໂຄງການໃຫມີຄວາມເຂ້ັມແຂງ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ.  
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ຂ້ັນຕອນການກະກຽມ ແລະ ການປະເມນີໂຄງການ  

ຂ້ັນຕອນນີ້ແມນຂ້ັນຕອນທີເ່ປນຈດເລີ່ມຕົ້ນທ່ີສາຄັນໃນການເຊື່ອມໂຍງດານບດົບາດຍິງຊາຍ. ສິ່ງສາຄັນກຄໍືຈະຕອງໄດມີຂໍ
ມນພື້ນຖານດານບົດບາດຍິງຊາຍ ທີດ່ ີ ແລະ ຄວາມສາພັນທາງສັງຄົມຂອງພວກເຂົາ ເພື່ອຈະສາມາດ ລະບບນັຫາດານບົດບາດ
ຍິງຊາຍ ແລະ ປະເມີນສະພາບແວດລອມທີສ່າມາດດາເນນີການໄດພາຍໃນທອງຖ່ິນທ່ີກຽວຂອງກັນໂຄງການ. ອີງຕາມບັນຫາ
ດານສັງຄົມທ່ີໄດລະບໄວໃນ ຂ້ັນຕອນການເຮັດບົດບນັທຶກແນວຄວາມຄິດຂອງໂຄງການແລວ, ການປະເມີນດານສງັຄົມແບບ
ລະອຽດ ແມນຈະໄດເຮັດໃນຂ້ັນຕອນການກະກຽມ ແລະ ປະເມີນໂຄງການ. ໂດຍທົວໄປແລວ ຜທ່ີກຍືມເງິນຈະຮັບຜິດຊອບ
ໃນການເຮັດການປະເມີນດານສັງຄົມ, ເຖິງແມນວາການວເິຄາະນັນ້ ອາດຈະແມນທະນາຄານໂລກເປນຜເຮັດໂດຍກົງ ຫລ ືໃຫ
ຜອື່ນເຮັດແຕເຮັດການປກສາຫາລືກັບທະນາຄານໂລກ. 

ມັນມີຄວາມຈາເປນຕອງໄດມີການດາເນີນການແບບສະເພາະ ໃນໄລຍະການອອກແບບໂຄງການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພ
ນາຖວມ ເຊິ່ງອາດຈະລວມເຖິງການເຮັດການປະເມີນດານໄພອນັຕະລາຍ, ດານຄວາມສຽງ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ ເຊິ່ງເປນ
ສວນໜຶ່ງຂອງການປະເມີນດານສັງຄົມ. ການປະເມີນດງັກາວປະກອບມີຂ້ັນຕອນດງັລມນີ:້ 

 ລະບພື້ນທ່ີໆ ມີຄວາມສຽງຕກໍານເກີດໄພນາຖວມ; 

 ສາຫລວດເບິ່ງລະບົບການດາລົງຊວີິດຕາງໆ ໃນພືນ້ທີ່ໆ ມຄີວາມສຽງຕກໍານເກີດໄພນາຖວມນັ້ນ ດວຍການພຈິາລະ
ນາເຖິງ ບົດບດົ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງແມຍິງ ແລະ ຜຊາຍ; 

 ສາງຂໍມນທາງເພດແບບແຍກກັນ ທ່ີລະບກຽວກັບຄວາມສຽງຂອງຊຸມຊົນ ພອມທັງປະເມີນຄວາມອາດສາມາດ ທີ່ມີ
ຢ ໃນການຕອບໂຕໄພນາຖວມ ແລະ ໄພພບິັດ;  

 ຮັບຮກຽວກັບຂໍຫາມ ແລະ ຂໍຈາກັດທາງດານວດັທະນະທາ ແລະ ສັງຄົມ ທ່ີແມຍິງປະເຊີນຢ; 

 ລະບເຖິງແມຍິງ ຜທ່ີມຄີວາມສຽງສງ ໃນສະພາບທີເ່ກີດໄພນາຖວມ ເຊ່ິງອາດຈະລວມມີ ແມຍິງທ່ີມຄີວາມດອຍກວາ
ທາງດານເສດຖະກດິ, ແມຍິງທ່ີນອນໃນກມຄນົຊົນເຜາົ ແລະ ເຊື່ອຊາດສວນນອຍ, ແມຍິງທ່ີມຄີວາມພິການຊາເຮ້ືອ 
ຫລື ແມຍິງທ່ີມີບັນຫາດານສກຂະພາບ; ແລະ 

 ນາເອາົແມຍິງເຂ້ົາມາເປນສວນຮວມຢາງເຕັມສວນ ແລະ ເປນຄຮວມເຮັດວຽກທ່ີສະເໝີພາບກັນໃນວຽກງານການ
ວາງແຜນ ແລະ ຫລດຜອນ ໄພພິບັດດວຍວທີິການທ່ີເອົາຊຸມຊົນເປນຫລກັ. 

ຜນົຂອງການເຮັດການປະເມີນດານໄພອນັຕະລາຍ, ດານຄວາມສຽງ ແລະ ດານຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການປະເມີນດານສງັ
ຄົມ ແມນຈະເປນຂໍມນທ່ີສາຄັນ ທີຈ່ະປະກອບເຂ້ົາໃນຄມືການດາເນນີງານຂອງໂຄງການ. ຊຽວຊານດານສັງຄົມທ່ີ ນາໃຊການ
ປະເມີນດານສັງຄົມ ຕອງໄດເຂ້ົາຮວມໃນການກະກຽມຄມືການດາເນີນງານຂອງໂຄງການ ເພ່ືອຮັບປະກນັວາ ຜົນຂອງການວິ
ເຄາະດານສັງຄົມ ແມນຖືກປະກອບເຂ້ົາໃນຄມືການດາເນນີງານ. ນອກນັ້ນມັນຍັງມີຄວາມສາຄັນທ່ີແມຍິງຈະປະກອບສວນເຂ້ົາ
ໃນທກຂ້ັນຕອນຂອງການວາງແຜນ ແລະ ການເຮັດການຕັດໃຈ ໂດຍສະເພາະແມນການປກປອງອາຫານ, ການຄມຄອງໄພພິ
ບັດ ທັງໃນລະດັບຊາດ ຈນົເຖິງລະດັບທອງຖ່ິນ. 

ບັນຫາດານບດົບາດຍິງຊາຍ ແລະ ການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພພບິັດທ່ີລະບໃນ ຕາຕະລາງທີ 6. ຄວນຈະປະກອບເຂ້ົາໃນ
ການປະເມີນດານສັງຄົມແບບລະອຽດ. 
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ຕາຕະລາງ 6 ບັນຫາດານບົດບາດຍງິຊາຍທີຈ່ະຖືກພຈິາລະນາ ເຊິງ່ເປນສວນໜຶງ່ຂອງການເຮັດການປະເມນີດານສັງຄມົໃນ
ມາດຕະການຫລດຜອນ ແລະ ປກປອງອາຫານ. 

ປະເພດ ບນັຫາດດານບດົບາດຍິງຊາຍ 

ສະພາບດານສັງຄມົ ແລະ ອງົການຈດັ
ຕັງ້ພາຍໃນປະເທດ  

ໄດມີນະໂຍບາຍ ຫຼ ືກົດໝາຍກຽວກັບຄວາມເທາົທຽມ ຫຼ ືຄວາມສະເໝພີາບທາງເພດບໍ (ກົດ       ໝາຍ

ແຮງງານ, ກົດໝາຍກຽວກັບການເປນເຈົ້າຂອງທລະກິດ ແລະ ຊັບສິນ, ການເປດບັນຊີທະນາຄານ, ການຖື

ປດສະປ,ໍ ການມຫີອງການສວນລວມ)?  

ຍດທະສາດ ແລະ ນະໂຍບາຍ ກຽວກັບການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພພບິັດ ໄດເຊ່ືມໂຍງເອົາບັນຫາບົດ
ບາດຍິງຊາຍເຂົ້ານາບໍ? 

ຄວາມເຂົາ້ໃຈກຽວກບັຄວາມຈາເປນ
ຂອງປະຊາຊນົທີໄ່ດຮບັຜົນກະທບົ 
ເຊິງ່ລວມເຖງິ ແມຍິງ, ຜຊາຍ, ເດກັ
ນອຍ, ແລະ ຜອອນແອ.  

ທານມີຂໍມນພື້ນຖານກຽວກັບປະຊາກອນ ແລະ ຂໍມນດານເສດຖະກິດສັງຄົມ ຂອງ ປະຊົນບໍ, ເຊັນວາ ຂໍມນ

ກຽວກັບການດາລົງຊີວິດ/ອາຊີບ, ລະດັບລາຍໄດ, ສະພາບດານໂພສະນາການ, ການຮໜັງສ/ືລະດບັການສືກ

ສາ, ຊົນເຜົາ ແລະ ສາດສະໜາ, ແລະ ຂໍມນການວເິຄາະກຽວກັບຄວາມສຽງຂອງເຂົາເຈ້ົາ?  

ຂໍມນຖານໄດເຮັດການແຍກ ຕາມເພດ ແລະ ຕາມອາຍບໍ (ກລໍະນໄີດນາໃຊ)? 

ທານໄດລະບຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມຈາເປນ ໃນໄລຍະສ້ັນ, ໄລຍະປານກາງ ແລະ ຍາວ ຕໍກັບ     ໝວດທີ່

ກຽວກັບການດາລົງຊີວິດ, ໝວດທີ່ກຽວກັບເພດ, ແລະ ໝວດທີ່ມີເປາໝາຍເຈາະຈົງອື່ນໆ ບໍ?  

ຂໍມນທີ່ເກັບກາໃນໄລຍະການເຮັກການປະເມີນ ແມນໄດແຍນຕາມເພດ, ຕາມກມມອະຍ ແລະ ຕາມກມເປາ

ໝາຍບໍ?  

ທານໄດນາໃຊເຄື່ອງມໃືນການປະເມີນ (ເຊັນວາ ການທົບທວນຂໍມນທີ່ມາຈາກແຫລງທີສອງ, ການເຮັດ

ການສາພາດ ຄົວເຮືອນ/ຫຼືຜມີຂໍມນຫລັກ, ແລະ ການເຮັດການສັງເກດ)?  

ກມເປາໝາຍຂອງທານແມນໃຜ? ທານໄດສາງຂກໍານົດໃຫກມເປາໝາຍນັ້ນໍ ແລະ ເປາໝາຍນັ້ນແມນມີ

ຄວາມຈະແຈງ ແລະ ເຈາະຈົງພຽງພໍບໍ ຕຜໍທີ່ໄດຮັບຜົນກະທົບສວນໃຫຍ?  

ໂຄງການໄດໃຫການຊວຍເຫລືອຕໍກມຄົນທ່ີມີຄວາມອອນແອບໍ ເຊນັວາ ຜຖພືາ, ຜທີ່ຢໃນໄລຍະໃຫນົມບດ, 

ເດັກນອຍ, ປະຊາຊົນທີ່ໄດຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ໄດຕິດເຊ່ືອ ເຮັດໄອວີ /ເອດ, ຄົນພິການດ ແລະ / ຫລ ືຄົນ

ທກຍາກທີສດ?  

ການວັດຜົນກະທບົ ຂອງຄອງການ ທີ່
ມີຕກໍມົນເປາໝາຍ  

ທານໄດມີລະບົບໃນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນກະທົບຂອງໂຄງການທີມີ່ຕໍ ແມຍິງ, ຜຊາຍ, ເດກັນອຍ, 

ແລະ ກມຄົນເປາໝາຍບໍ, ແລະ ທານໄດເຮັດການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນນັ້ນແຍກເປນສະເພາະກມບໍ? 

ທານໄດເຮັດການວິເຄາະຜົນຂອງການເຮັດການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການປະເມີນບໍ ແລະ ທານໄດເຮັດ
ການບັນທຶກ ແລະ ເຜີຍແຜຕຜໍທີ່ມີສວນໄດສວນເສຍຈາກໂຄງການບໍ? 

ທານໄດເຮັດການຕິດຕາມ ແລະ/ຫລື ເຮັດການປະເມີນການປຽນແປງ ທີມີ່ຕຄໍວາມອາດສາມາດຂອງແມຍິງ

ໃນການມີສິດອານາດໃນການຕັດສິນໃຈ ພາຍໃນຄອບຄົວ ແລະ ໃນຊູມຊົນບໍ? 

ທານໄດເຮັດການຕິດຕາມ ແລະ/ຫລື ເຮັດການປະເມີນການປຽນແປງ ທີມີ່ຕກໍມຄົນເປາໝາຍ ໃນການເຂົ້າ

ເຖິງ ແລະ ຄມຄອງຊັບພະຍາກອນ? 

ທານໄດເຮັດການປະເມີນຜົນກະທົບ ຫລ ືຜົນໄດຮັບ ຫລັງຈາກສດໂຄງການບໍ? 

ການເຂົາ້ເຖງິ ແລະ ການຄມຄອງ ຊບັ
ພະຍາກອນທາມະຊາດ ໂດຍແມຍິງ, 
ເດກັນອຍຍິງ ແລະ ຜດອຍໂອກາດ
ອນືໆ    

ທານໃດໃຫ ຜຍິງ ແລະ ເດກັຍິງ (ຫຼື ກມຄົນອອນແອອື່ນໆໃນກມເປາໝາຍຂອງທານ) ໂດຍການໃຫເຂົ້າ
ເຖິງ ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສງົເສີມສ່ິງແວດລອມ ບອນທີ່ຜຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ (ແລະ ກມເປາໝາຍອື່ນໆ) 
ຮສຶກສະດວກ ແລະໝັ້ນໃຈ ໃນການຄມຄອງສິ່ງເຫຼົານັ້ນ? 

ບນັຫາດານບດົບາດຍິງຊາຍ ແລະ 
ຄວາມຫລາກຫລາຍ ໃນການຄມ

ໄດມີນະໂຍບາຍກຽວກັບດານບົດບາດຍິງຊາຍ / ກຽວກັບຄວາມຫລາກຫລາຍ ບໍ? ນະໂຍບາຍນີໄ້ດຖືກ

ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າໃນຍດທະສາດ ແລະ ແຜນງານຂອງໂຄງການບໍ? 



 

SEA DRM Project – Lao PDR 37 
Environmental and Social Management Framework  

ຄອງໂຄງການຕອບໂຕຕໄໍພພບິດັທີມີ່
ຄວາມລະອຽດອອນ.   

ທານໄດເຮັດການຝກອົບໃຫພະນກັງານ ກຽວກັບຄວາມສຽງ ຫລື ຄວາມອອນແອຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຊຸມ
ຊົນຕາງໆທີ່ມີຕໄໍພພິບັດບໍ? 

ນະໂຍບາຍກຽວກັບດານບົດບາດຍິງຊາຍ / ກຽວກັບຄວາມຫລາກຫລາຍຖືກເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າໃນ ບົດແນະນາ/

ເຄື່ອງມ ືໃນການຄວບຄມໄພພບິັດບໍ?  

ພະນກັງານ ແລະ ຄຮວມງານໄດຖືກມອບໝາຍໃຫຮັບຜິດຊອບໃນການການົດ ແລະ ບັນລຈດປະສງົທີ່ກຽວ
ຂອງກັບການເຊ່ືມໂຍງດານບົດບາດຍິງຊາຍເຂົ້າໃນວົງຈອນຂອງໂຄງການບໍ? 

ທານໄດເຮັການປກສາຫາລກືັບຊຽວຊານກຽວກັບ ປະຊາຊົນທ່ີເປນເປາໝາຍສະເພາະບໍ (ຕົວຢາງວາ ແມຍິງ, 

ຜພກິານ, ເດັກນອຍ, ຜຕິດເຊ້ືືອເຮັດໄອວີ/ໂລກເອດ) ໃນເວລາທີທ່ານຈາເປນຕອງໄດຮັບຄາແນະນາທາງ

ດານວິຊາການ?  

ໃນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການປະເມີນໂຄງການຂອງທານ, ທານໄດເຮັດການບັນທຶກເປນເອກກະສານ
ບໍ ຜົນຂອງການຄ້ົນພົບກຽວກັບຄວາມຕອງການຂອງປະຊາຊົນຕາງໆ ວາອັນໃດສາມາດບັນລໄດ ແລະ ອັນ
ໃດທີບ່ໍສາມາດບັນລໄດ, ແລະ ເອກກະສານນັ້ນໄດຖືກເຜີຍແຜຕຜໍມີສວນໄດສວນເສຍຂອງໂຄງການບໍ? 

ທານໄດເຮັດການບັນທຶກເປນເອກກະສານບໍ ກຽວກັບບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດຈາກໂຄງການທີໃ່ຫການ
ຊວຍເຫຼືອ ແລະ ທານໄດເຜີຍແຜບົດຮຽນດງັກາວຕຜໍທີ່ມີສວນໄດສວນເສຍຂອງໂຄງການບໍ? 

ການຈດັສັນຊບັພະຍາກອນເພືອ່
ເຊືອ່ມໂຍງດານບດົບາດຍິງຊາຍ. 

ຊັບພະຍາກອນຫລາຍກວາເຄິ່ງໜ່ຶງ ແມນຖືກຈັດສັນໃຫແກເດັກນອຍຍິງ ແລະ ແມຍິງບໍ? 

ໄດມີງົບປະມານສວນໃດສວນໜ່ຶງບໍທີ່ຖືກຈັດສັນເພ່ືອດາເນີນກິດຈະກາທີ່ສົງເສີມຄວາມເທົາທຽມກບັຂອງ
ຍິງຊາຍ (ຕົວຢາງ ການສົງເສີມການເຂົ້າຫາການບໍລກິານ ແລະ ໂອກາດທີ່ເທົາທຽມກັນ ລະຫວາງແມຍິງ 

ແລະ ຜຊາຍ)? 

ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ແລະ ຄວາມໂປງ
ໃສ  

ທານໄດເຮັດການສ່ຶສານ ແລະ ເຜີຍແຜຂໍມນ ໃຫກັບປຊະຊາຊົນທີຈະໄດຮັບການຊວຍເຫລືອບໍ ເຊິ່ງ ກຽວ
ກັບພາລະ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ສິດ ແລະ ສິດທິໃນການໄດຮັບ ຂອງຜທີເຂົ້າຮວມ, ແລະ ເປນເຜີຍແຜທີ່ໄດ

ນາໃຊພາສາ ແລະ ສ່ືສານແບບທກຄົນສາມາດເຂົ້າໃຈໄດງາຍບໍ? 

ທານໄດແລກປຽນຂໍມນກຽວກັບການກວດພົບໃນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນໂຄງການໃຫກັບປະ
ຊາຊົນຜທີໄດຮັບການຊວຍເຫຼືອບໍ? 
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ຂດີຈາກດັ ແລະ ໂອກາດ ທາງດານບດົບາດຍງິຊາຍທີເ່ປນໄປໄດ ໃນໂຄງການປອງກນັໄພນາຖວມ  

ໂຄງການທີ່ຖກືອອກແບບ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕບັິດເພື່ອປບປງການປອງກັນຈາກໄພນາຖວມສວນຫລາຍແລວແມນຈະສາງຜົນປະໂຫຍດທ່ີ
ແຕກຕາງກັນ ໃຫກັບຜຍິງ ແລະ ຜຊາຍ ແລະ ກໍບໍແມນຜົນປະໂຫຍດທ່ີເປນທາງບວກສະເໜີໄປ. ການເຮັດການພິຈາລະນາທີ່ບໍພຽງພ ໍ ຕໍ
ຄວາມຈາເປນຂອງຍິງຊາຍ ໃນການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພພິບັດ ສາມາດເຮັດໃຫບາງກມຄົນບໍສາມາດເຂົ້າເຖິງ ຫືຼ ມີຂີດຈາກັດໃນ
ການເຂ້ົາເຖິງຊັບພະຍາກອນ ໂດຍບໍໄດຕັ້ງໃຈ ພອມນັ້ນຍັງຈະເຮັດໃຫເພີ່ມຄວາມທກຍາກຫລາຍກວົເກົາອີກຖາວາໂຄງການບໍໄດອອກ 
ແບບໃຫຍິງຊາຍ ແລະ ສັງຄົມມີສວນຮວມ. ເຖິງແມນວາໄພພິບັດຈະສາງໄພຂົົມຂຕໍຊວີິດ ແລະ ການເປນຢຂອງທກໆຄົນ, ແຕໄພພິບັດນັ້ນ
ມີແນມໂນມວາຈະສງົຜົນກະທົບທ່ີແຕກຕາງກັນ ຕໍປະຊາກອນສະເພາະກມໃດໜຶ່ງ. ທັງນີ້ກຍໍອນວາ ຄວາມສຽງຈາກໄພພິບັດແມນເປນ   
ໜາທ່ີຂອງ ‘ຄວາມອາດສາມາດໃນການປບຕົວ’ - ຄວາມອາດສາມາດຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ປະຊາຊົນໃນການແກໄຂໄພພິບັດດວຍມືຂອງຕົນ
ເອງ. ເຖິງວາຈະມີຄວາມສຽງທ່ີມີທັງແມຍິງ ແລະ ຜຊາຍເປນຫລັກ, ແຕແມຍິງກເໍປນຕົວທແທນທ່ີສາຄັນໃນການເຮັດການປຽນແປງທີເ່ປນ
ທາງບວກຕຄໍວາມພະຍາຍາມໃນການຄມຄອງ ແລະ ຫລດຜອນຄວາມສຽງຈາກໄພພິບັດ. ການໃຫຄວາມສາຄັນ ແລະ ການສົງເສີມການປະ
ກອບສວນຢາງຂະຫຍັນຂັນແຂງຂອງແມຍິງ ຕໍຄວາມພະຍາຍາມຂອງຊຸມຊົນໃນການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພພບັິດ ຈະຊວຍໃຫແມຍິງ
ກາຍເປນຕົວແທນທ່ີມີຄວາມຫາວຫັນໃນການປບຕົວຂອງຊຸມຊົນຕໍໄພພິບັດ. ຕາຕະລາງ 7 ສະແດງໃຫເຫັນຄວາມສາພັນຂອງບັນຫາບົດ
ບາດຍິງຊາຍ ພອມທັງຂີດຈາກັດ ແລະ ໂອກາດທ່ີກຽວຂອງກັບຄວາມສຽງຕາງໆ, ບັນຫາສວນຫລາຍ ແມນເກັບກາໄດຈາກການປກສາຫາ
ລືກັບຊຸມຊົນໃນໄລຍະການລົງເຮັດວຽກພາກສະໜາມ.  

ຕາຕະລາງ 7 ບັນຫາບົດບາດຍງິຊາຍ, ຂີດຈາກດັ ແລະ ໂອກາດ ທີກຽວຂອງກບັ DRM. 

ບນັຫາບດົບາດຍງິຊາຍຫລກັ ຂດີຈາກດັ ໂອກາດ (ແລະ ຄາແນະນາ?) 

ການດາລົງຊີວິດ  ແລະ ຄວາມໝັ້ນ
ຄົງດານສະບຽງອາຫານ 

 ໄພພິບັດແມນເພີ່ມວຽກພາຍໃນຄົວ ເຮືອນ 
ແລະ ວຽກເບິ່ງແຍງຮັກສາອື່ນໆ ໃຫຜຍິງຢາງ
ຫລວງຫລາຍ ແລະ ກິນເວລາຍາວນານ ເພາະ
ວາ ຖາເຮືອນຊານ ແລະ ລະບົບໂຄງລາງດານ
ສັງຄົມ ໃນເວລາທີ່ຖກືທາລາຍຈາກໄພພິບັດ 
ແລວ ການສອມແປງ ຫລ ື ສາງຄືນໃໝ ຈະ
ໃຊເວລາດນົ. 

 ໄພທາມະຊາດເຮັດໃຫຜຍິງ ຕອງໄດເປນຜ
ຈັດການ ກັບຄົວເຮືອນທີຖ່ືກຍົກຍາຍ ແລະ 
ເປນຜຟນຟຊີວິດການເປນ ຢຂອງຄອບຄົວ. 

 ການຊວຍເຫຼືອຫຼັງໄພພິບັດມັກເນັ້ນໄປ ໃສ
ຄົວເຮືອນທີ່ມີ ຫົວໜາຄອບຄົວ ທີ່ ເປນຜ
ຊາຍ ໃນການຮອງການຊວຍເຫຼືອ ຈາກລັດ
ທະບານ ແລະ ຈາກພາກສວນອື່ນໆ ແລະ ໄດ
ມອງຂາມການຮອງຂໍ ແບບຮວມກັນລະ
ຫວາງຍິງ ແລະ ຊາຍ ຕຊັໍບສິນຂອງຄອບຄົວ.   

 ຜຍິງມີສິດທ ິ ທີ່ບໍມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ຫລື ໜາ
ເຊື່ອຖື ຕທໍີ່ດິນ ແລະ ແຫຼງນາ ແລະ ກໍມີອັດ
ຕາຕາໃນການຄອບຄອງຊັບສິນ, ເຊ່ິງສົງຜົນ
ໃຫແມຍິງ ບໍມີຊັບສິນທີ່ຈາເປນເພື່ອເປນຫຼັກ
ປະກັນໃນການຢນ ສະເໜີຂໍກຢມເງິນ ຈາກ
ສະຖາບັນການ ທີ່ຖືກກົດໝາຍ ຫຼື ຕົກຢໃນ
ສະຖານະທີບ່ໍມີເງື່ອນໃຂຄົບ ທີຈ່ະເປນ 
ສະມາຊິກ ຂອງກມຜະລິດຕະພັນ, ກມການ
ຕະ ຫຼາດ, ຫຼື ສະມາຄົມຜນາໃຊນາ. 

 ນາສະເໜີຜະລິດຕະພັນໃໝ, ທັກສະ, ແລະ ເຕັກ
ໂນໂລຊີທີ່ເໝາະສົມກັບຄວາມຈາເປນ ແລະ ຊັບ
ພະຍາກອນຂອງແມຍິງ.  

 ສົງເສີມເຕັກໂນໂລຊີທີຊວຍປະຢດແຮງງານທີມີ່
ຄວາມເໝາະສົມສາລັບຜຍິງ ແລະ ຜ ຊາຍ ດວຍ
ການເອົາໃຈໃສເປນພເິສດຕ ໍ ການ ຫຼຸດຜອນ
ຄວາມເບື່ອນາຍຂອງແມຍິງ ທີມີ່ຕໍ ວຽກເບີິ່ງແຍງ
ຮັກສາພາຍໃນຄົວເຮືອນ. 

 ສົງເສີມໃຫແມຍິງເຂົ້າ ຫລື ຜະລິດຜົນລະ ປກ 
ແລະ ສັດລຽງທີ່ມີຜົນກາໄລ. 

 ສົງເສີມໃຫຜຍິງເຂົ້າເຖີງຕະຫຼາດ ແລະ ໄດຮັບບົດ
ບາດໃນການເປນຕອງໂສ ທີ່ມີຜົນກາໄລຫລາຍ
ຂຶ້ນ. 

 ສົງເສີມໃຫແມຍິງໃນການເຂົ້າເຖິງ ຊັບພະ ຍາ
ກອນທາມະຊາດ, ການກຢມທຶນ, ການ ປະກັນ
ໄພ ແລະ ກົນໄກດານການເງິນຕາງໆ. 

 ຈັດສນັການຄອບຄອງທີດິນຄືນ ເພື່ອເພີ່ມ ຄວາມ
ໝັ້ນຄົງ ໃນການຖືສິດໃຫເທົາທຽມ ກັນລະຫວາງ
ຍິງຊາຍ. 

 ນາສະເໜີການເກັບກັກອາຫານ ທີ່ມີການປບ ຕໍ
ສະພາບອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດ. 

 ຮັບຮ ແລະ ປກປອງ (ລວມທັງການການົດ) ການ
ດາເນີກການນາໃຊທີ່ດິນ ແບບບໍເປນ ທາງການ. 
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 ຜຍິງມີອັດຕາການຮໜັງສືຕາກວາ, ເຊ່ິງເຮັດ
ໃຫເຂົາເປນກມທີ່ບໍສາມາດ ຊວຍເຫຼືອໂຕ
ເອງໃດດານເສດຖະກິດ. 

 ຜຍິງ ໃດຮັບຄາແຮງງານທີ່ຕາກວາ ແລະ ມີ
ຄວາມໝັ້ນຄົງໃນວຽກງານໜອຍ ກວາຜ
ຊາຍ. 

 ສົງເສີມໃຫແມຍິງ ເຂົ້າເຖິງ ລະບົບການ ບໍລິການ
ທີ່ມີການຂະຫຍາຍ, ເຂົ້າເຖິງສິນ ເຊື່ອ ແລະ ແນວ
ພັນພືດ ແລະ ເຕັກໂນ ໂລຍີທີ່ເໝາະສົມ. 
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ຕາຕະລາງ 7 (ຕ)ໍ 

ບນັຫາບດົບາດຍງິຊາຍ ຂຈໍາກດັ ໂອກາດ (ແລະ ຂສໍະເໜ?ີ) 

ດານສຂະພາບ  ຄວາມບໍເທົາທຽມກັນ ດານສຂະພາບ ຂອງ
ຍິງຊາຍ ແມນເປນບັນຫາ ໃຫຍໃນເຂດ
ປະເທດກາລັງພັດທະນາ: ຕົວຢາງ, ການເສຍ
ຊີວິດຂອງແມຍິງໃນການໃຊແຮງງານ ຫຼື ໃນ
ການເກີດລກ ຍອນຂາດລະບົບຄົມມະນາຄົມ
ຂົນສົງ, ນາສະອາດ, ຫຼ ືພະລັງງານ. 

 ແມຍິງແມນອີັດຕາຄວາມຜິດປກກະຕິດານສ
ຂະພາບທີ່ສງກວາ ຍອນພາລະການເບິ່ງແຍງ
ຄອບຄົວ (ການຂົນນາ ແລະ ນາມັນ,  ມົນລະ
ພິດທາງອາກາດຈາກຄັວນໄຟໃນການແຕງ
ກິນ). 

 ອັດຕາຂາດໂພສະນາການຂອງຜຍິງແມນສງ
ກວມເນື່ອງຈາກພວກເຂົາມັກໃຫ ຄອບຄົວ
ກິນອາຫານກອນ ແລະ ເຂົາຈື່ງ ຈະກິນສວນ
ທີເຫຼືອ. 

 ຜຊາຍແມນຕົກຢໃນສະຖານະທີ່ມີຄວາມ
ສຽງດານສຂະພາບທີ່ແຕກຕາງກັນຖາທຽບ
ໃສແມຍິງ; ໃວໜມຊາຍ ມີອັດຕາການຜິດ
ປກກະຕິດານສຂະພາບ ສງກວາເນື່ອງຈາກ
ຂາດສຂະອານາໃມທີດ,ີ ຜຊາຍທີອົບພະຍົບ
ມາໄປຢບອນອື່ນ ມີຄວາມສຽງໃນການຕິດ
ເຊື້ອເອດ. ອັດຕາການຕາຍຈາກອບັດຕິເຫດ
ທາງ ຖະໜົນຂອງຜຊາຍສງກວາຜຍິງ. 

 ບົດບາດທາງດານຮີດຄອງປະເພນສົີງຜົນກະ
ທົບຕ ໍ ສຂະພາບແມຍິງ ຫຼາຍກວາ ຜຊາຍ. 

 ສະພາບດານເສດຖະກິດສັງຄົມສາງຄວາມຈາ
ກັດໃຫແມຍິງ ໃນການເຂົ້າ ເຖີງ ການ
ບໍລິການດານສຂະພາບ. 

 ລະດັບການສຶກສາທີ່ຕາ ແມນຈາກັດ ຄວາມ
ສາມາດໃນການເຂົ້າຫາຂໍມນດານ ສຂະພາບ. 

 ອານາດການຕັດສິດໃຈຂອງຜຍິງຕາ ກວາກາ
ລັງດານຮາງກາຍຂອງ ເຂົາ ເຮັດໃຫມີຄວາມ
ສຽງດານຕໍສຂະພາບທີ່ສງກວາ. 

 ຄວາມຈາກັດ ໂຄງລາງດານສາທາລະນະ ສກ 
ແລະ ການຂົນສົງ ເຮັດໃຫຜຍິງ ແລະເ ດັກ
ນອຍມີຄວາມສຽງໃນການເຂົ້າຫາການ
ປນປວ. 

 ຍອນສະຖານະພາບດານເສດຖະກິດຕາ ແລະ 
ໂພສະນາການທີບ່ໍດ ີ ຂອງຜຍິງ, ພວກເຂົາມີ
ຄວາມສຽງຕໍການ ຕິດເຊື້ອ ໃດງາຍ ຈາກ
ການປຽນແປງສະພາບ ອາກາດ ແລະ ຈາກ
ຄນນະພາບນາທີ່ເຊ່ືອມໂຊມລົງ ເຫດການທ່ີ
ຮາຍແຮງເຊ້ັນ ຈາກນາຖວມ ຫຼື ໄພແລງ, ຄ້ືນ
ຄວາມຮອນ ແລະ ພາຍ.  

 ເຮັດການປະເມີນທີ່ມີຄວາມລະອຽດອອນ ດານ
ບົດບາດຍິງຊາຍ ກຽວກັບບັນຫາດານສຂະພາບ 
ໃນເຂດໂຄງການ ແລະ / ຫຼື ໃນລະ ດັບຊາດ ແລະ 
ພາກພ້ືນ, ພອມທັງອະທ ິບາຍຂໍມນກຽວກັບເພດ
ທີແຍກກັນ, ຄວາມ ຊຽງດານສຂະພາບ ແລະ ຜົນ
ຂອງຄວາມແຕກຕາງ ແລະ ຄວາມສຽງ ຂອງດນິ
ຟາອາກາດ. 

 ສາງແຜນດານສຂະພາບໃນການຫລດຜອນ
ຄວາມສຽງຈາກໄພພິດບັດ (DRR) ແລະ ໃນ
ການການປບຕົວຕກໍານປຽນແປງດິນຟາອາກາດ 
(CCA)  ທີ່ມີຄວາມລະອຽດອອນດານບົດບາດ
ຍິງຊາຍ ເຊິ່ງອາດຈະປະກອບມີ ການຂະຫຍາຍ
ການປນປວດານສຂະພາບ, ການເພີ່ມການເຂົ້າ
ຫາຄຮນີິກດານສຂະພາບ ແລະ ທານໝເພ່ືອ ເພື່ອ
ໃຫບໍລິການ ແກ ຜທກ. 

 ປບປງ ຄວາມກຽມພອມໃນການໃຫການບໍລິ
ການດານສຂະພາບແກມວນຊົນ ໃນກໍລະນເີກີດ
ໄພພິບັດ, ເຊ່ິງລວມມີ ການຝກອົບຮົມໃຫພະນັກ
ງານການແພດ, ສາງບອນເກັບມຽນຢາລັກສາທີ່
ເປນພື້ນຖານ ແລະ ນາດື່ມທີເ່ປນຂວດ  ພອມທັງ
ສາງລະບົບຂໍມນຂາວສານດານສາທາລະນະສກ
ໃຫມວນຊົນ.  

 ສາງລະບົບການຕິດຕາມ ແລະ ຖານຂໍມນ ເພື່ອ
ຕິດຕາມດານສຂະພາບ ພອມທັງ ແຈງເຕືອນລວງ
ໜາ ກຽວກັບໄພພິບັດ ເຊ່ິງສາມາດຊວຍໃນການ
ປບຕົວ  ຕຜໍົນ ສະທອນຂອງມັນ. 
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ສຂະພາບ (ຕ.ໍ)  ໄພພິບັດໂດຍສະເຫລຍແລວແມນໄດຂາຊີ
ວິດແມຍິງ ຫລາຍກວາຜຊາຍ, ຫຼ ື ຂາແມຍິງ
ທີ່ຍັງມອີາຍນອຍ ກວາຜຊາຍ. 

 

ໂລກເອດ, ການຕິດເຊື້ອພະຍາດ
ທາງ ເພດສາພັນ, ແລະ ໂລກ
ຕິດຕໍອື່ນໆ.  

 ໂຄງການການກໍສ່າງລະບົບໂຄງລາງພື້ນຖານ 
ຂະໜາດໃຫຍເພື່ອຫລດຜອນຄວາມສຽງ
ຈາກໄພພິບັດຈະນາແຮງງານ ຊາຍ ຈາກຖິ່ນ
ຕາງໆເຂົ້າມາໃນເຂດໂຄງ ການຢາງຫລວງ
ຫລາຍ ແລະ ພວກເຂົ້າກມີໍລາຍຮັບຈາກວຽກ
ທີ່ພວກເຂົາເຮັດ ໃນໂຄງການ ເຊິ່ງເງິນທີ່
ພວກເຂົາມີນັ້ນ ເຮັດໃຫພວກເຂົາມີຄວາມ
ສາມາດ ເຂົ້າ ເຖິງການໃຊບໍລິການປະເວນ,ີ  
ເຊິ່ງມັນ ເຮັດໃຫມີຄວາມສຽງໃນການແພ
ເຊື່ອ ທາງເພດສາເພັນ ເຊັນ ໂລກເຮັດໄອວີ 
ໄປສຊາວໜມທີ່ເປນຜຍິງພາຍໃນທອງຖິ່ນ 
ຫລື ໃນບໍລເິວນໄກຄຽງ ຜທີ່ຢາກຊອງໂອ
ກາດໃນການ ຫາລາຍໄດຈາກ ການການຄາ
ປະເວນີ. 

 ແມຍິງ ແລະ ເດັກນອຍຍິງ ຂອງກມທີ່ ມີ
ຄວາມອອນແອ  (ຄົນທກຍາກ, ຄົນ ກມ
ຊົນເຜົາ) ອາໃສຢໃນເຂດຫາງໄກ ຊອກຫຼີກ 
ທີ່ຢໄກເຂດພ້ືນທີ່ຂອງໂຄງການ ແມນມີ
ຄວາມຊຽງສງທີສດ ໃນການຕິດເຊື້ອເຮັດໄອ
ວີ. 

 ແມຍິງ ແມນມີຄວາມຊຽງສງໃນການ 
ຕິດເຊ້ືອ ຈາກສາມີຂອງພວກເຂົາທີ່ ເຮັດ 
ວຽກເປນພະນັກງານຂັບລົດ ຫຼື ແຮງງານ
ກສໍາງຢບອນອື່ນ ແລະ ກັບມາ ຢາມບານ
ໂດຍການຕິດເຊ້ືອຈາກບອນ ອື່ນມາ,  ແລະ 
ໃນກລໍະນນີີ້ ແມຍິງ ອາດຕອງໃດຮັບພາລະ
ໜັກ ຍ່ິງກວາເກົາອີກໃນ ເບີ່ງແຍງສາມີ ຜທີ່
ເຈັບປວຍຍອນການຕິດເຊ່ືອໂລກຂອງພວກ
ເຂົາ. 

 ເຮັດການເຝກອົບຮົມ ແລະ ໃຫຄວາມຮທີ    ເໝ
າະສົມ ແກບໍລິສັດຜຮັບເໝົາ. 

 ບັນຈ ຂັ້ນຕອນປອງກັນ ໂລກ HIV/AIDS ແລະ  
ໂລກ STI ເຂົ້າໃນແຜນງານດານ ຄວາມປອດໄພ 
ແລະ ດານສຂະພາບ ໃນ ການເຮັດວຽກ. 

 ແຈກຢາຍຖົງຢາງອານາໄມໃຫຫລາ ແລະ 
ຮັບປະກັນວາມີຈານວນພຽງພໍໃນພ້ືນທໂີຄງການ. 

 ເຮັດການໂຄສະນາ ການນາໃຊຖົງຢາງອານາ ໄມ 
ໃຫກມທີ່ມີຄວາມສຽງສງ. 

 ເຮັດການໂຄສະນາເພື່ອສາງຄວາມຮັບຮ ໃຫແກ
ມວນຊົນ, ໂດຍເນັ້ນໃສ ກມແຮງງານກສໍາງ, 
ສະຖານບັນເທິງ, ສະຖານທີ່ໆ ເປນບອນລົດຜານ 
ແລະ ເປນບອນແວພັກ ແລະ ຊມຊົນທີ່ມີຄວາມ
ສຽງສງ  (ຕົວຢາງ, ແມຄົວ ໃນເຂດກໍສາງ, ຜຍິງ
ຊົນເຜົາ). 

 ໃຫການປກສາ ແລະ ໃຫການບໍລກິານໆ ປນປວ 
ແກພະນກັງານຂັບລົດຂົນສົງ, ຜໃຫບໍລິການທາງ
ເພດ, ເມຍ ແລະ ຄສົມຮົດ ຂອງພະນັກງານຂັບ
ລົດຂົນສົງ. 

 ເຮັດການປະສານງານກັບອານາດການປກຄອງ
ທອງຖິ່ນ ຫລື ໜວຍງານທີຮັ່ບຜິດຊອບກຽວກັບ 
ໂລກ ເຮດໄອວີ (ບອນໃດທີ່ມີ) ເພື່ອເຮັດໃຫການ
ປະຕບິັດງານດານນີ້ມີປະສດິຕິພາບສງຂື້ນ.  

 ສາງໃຫເປນຄຮວມງານກັບຜສະໜອງ ດານສຂະ
ພາບພາຍໃນທອງຖິ່ນ ເພື່ອເຮັດການສາງຄວາມ
ຮັບຮໃຫຊຸມຊົນ.  

 ສາງຄວາມສາມາດ ໃຫກັບ ອົງກອນ ທີ່ຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດ ແລະ ຂະແໜງການຂົນສົງ ໃນການ
ເຊື່ອມໂຍງວຽກງານການປອງກັນ ໂລກເຮັດໄອວີ  
ໃນໂຄງການຂົນສງົ, ລວມເຖີງ ການສາງຄມືໃນ
ການປອງກັນໂລກ ເຮັດໄອວີ.  
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ການໃຊຄວາມຮນແຮງ ຕຜໍຍິງ  ການໃຊຄວາມຮນແຮງຕຜໍຍິງ (GBV) ສາ
ມາດເປນບັນຫາໃຫຍ ຫລັງຈາກເກີດ 
ໄພພິບັດ; ມີຫຼັກຖານຢງຢນວາ ການໃຊ 
ຄວາມຮແຮງກັບຜຍິງ ຈາກຜຊາຍທີ່ເປນຄົນ
ໄກຊິດຂອງພວກເຂົາ ຫຼື ຜຊາຍຄົນອື່ນ ແມນ
ມີແນມໂນມເພີ່ມຂື້ນ. 

 ໃນຄາຍທີ່ເປນທີ່ພັກສາລັບຜອົບພະຍົບ ແລະ 
ຜຖືກຍົກຍາຍ, ຜຍິງ  ແລະ ເດກັນອຍຍິງ ມີ
ຄາມສຽງຕໍການຖືກ ໃຊຄວາມຮນແຮງເປນ
ພເິສດ. 

 ການອອກແບບບອນພັກເຊົາສກເສີນ ອາດ
ຈະມີຜົນເປນໄປໄດທັງສອງທາງ ຄື ອາດຈະ
ເຮັດໃຫການໃຊຄວາມຮນແຮງ ກບັແມຍິງ
ເພີ່ມຂື້ນ ຫລື ອາດຈະປອງກັນການໃຊຄວາມ
ຮນແຮງກັບແມຍິງ.   

 ເກັບກາຂໍມນ ກຽວກັບການໃຊຄວາມຮນ ແຮງ
ກັບຜຍິງ ແລະ ສາງລະບົບເກັບມຽນ ແລະ ຮັກສາ
ຂໍມນນີ້ຂື້ນມາ. 

 ຊວຍເຫຼືອຜທີຕົກເປນຫຍ່ືອຂອງການໃຊ ຄວາມ
ຮນແຮງໂດຍການໃຫສະຖານທີ່ຫລີໃ້ພ, ສາງ
ລະບົບໃນການຕິດຕາມ ການປນປວທາງດານ
ຮາງກາຍ ແລະ ດານຈິດໃຈ ທີ່ເປນຄວາມລັບ. 

 ໃຫຜຊາຍມີສວນຮວມໃນການເຮັດວຽກ ເພື່ອ 
ລົບລາງການໃຊຄວວາມຮນແຮງ     ກັບຜຍິງ 
ໂດຍການໃຫຕົວຢາງທີດີ ໃນ ການປະພຶດ ຫລື 
ການກະທາ ທີບ່ໍໃຊ ຄວາມຮນແຮງ, ປະນາມຜ
ຊາຍທີໃຊຄວາມ ຮນແຮງ, ແລະ ຜັກດັນການ
ຫຼຸດຜອນການ ບໍລ ິໂພກເຫຼົ້າເບຍ. 

 ສາງຈິດສານຶກ ແລະ ຄວາມຮັບຮໃຫທັງ ຍິງ ແລະ 
ຊາຍ ກຽວກັບສິດທິຂອງຜຍິງ ວາ ດວຍການດາ
ລົງຊີວິດໂດຍບໍມີການໃຊ ຄວາມຮນແຮງ ທັງຢ
ບານ ແລະ ຢສະຖານ ທີສາທາລະນະອື່ນໆ. 

 ຮັບປະກັນຄວາມສະເໝີພາບຍິງຊາຍ ໃນການເຂົ້າ
ຢສະຖານທີພັກອາໄສສກເສີນ ແລະ ໃນສະຖານທີ່
ນັ້ນ ຕອງໄດສະໜອງ ຄວາມເປນສວນໂຕ ແລະ 
ຄວາມປອດໄພ ໃຫແມຍິງຢາງພຽງພໍ. 

 ສົງໃຫມີການສົງຜທີໃຊຄວາມຮນ ແຮງກັບຜຍິງ 
ຂື້ນສານຕລາການເພື່ອ ໃຫດາເນນີຄະດີ ແລະ 
ລົງໂທດ. 

 ສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການປະສານງານ  ລະຫ
ວາງຊຸມຊົນ, ອົງກອນດານ ສາທາ ລະນະສກ ແລະ 
ສັງຄົມອື່ນໆ, ຕາຫຼວດ, ກາລັງປອງກັນຄວາມ
ສະຫງົບ ແລະ ໜວຍງານ ຮັກສາຄວາມຍຕິທາ, 
ລວມເຖິງ ລະບຽບກົດ ໝາຍຕາມຮີດຄອງ
ປະເພນີ. 

ຂະບວນວາງແຜນ ແລະ ເຮັດການ
ຕັດສິນໃຈ 

 ຜຍິງມັກຈະຖືກເບິ່ງຂາມ ຫລື ຖືກ ປະຕິເສດ
ໃຫເຂົ້າຮວມໃນ ການເຮັດການຕັດສນິໃຈ 
ຕະຫລອດໄລຍະວົງຈອນການຄມຄອງ
ໄພພິບັດ ແລະ ໃນ ບັນດານະໂຍບາຍຕາງໆທີ່
ກຽວຂອງ. 

 ປບປຽນເງື່ອນໄຂໃນການເຂົ້າຮວມ /ການເປນ
ສະມາຊິກ ແລະ ຫລດຜອນອປະສກັ ທີ່ ຂັດຂວາງ
ການເຂົ້າຮວມຢາງຂະຫຍັນຂັນແຂງຂອງແມຍິງ 
ແລະ ການເປນຜນາໃນການຕັດສິນໃຈຂອງແມ
ຍິງ ໃນທກລະດັບ.  

 ໃຫການເຝກອົບຮົມເພ່ືອສາງຄວາມອາດສາ ມາດ 
ໃຫແມຍິງ ໃຫມີວິຊາສະເພາະ ແລະ ເປນມືອາຊີບ 
ໃນຕາແໜງຕາແໜງທີສງ ແລະ ຕາແໜງຜບໍລິ
ຫານຂອງບັນດາຂະ ແໜງການ. 

 ປບລາດັບຄວາມສາາຄັນຂອງແຜນນະໂຍ ບາຍ 
ເພື່ອສະແດງໃຫເຫັນ ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງທັງຍິງ 
ແລະ ຊາຍ 

 ນາເອົາ ແມຍິງເຂົ້າມາມີສວນຮວມໃນການ ເຮັດ
ການຕັດສິນໃຈ ໃນການຟນຟ ແລະ ຄມຄອງ
ຄວາມສຽງຈາກໄພພິບັດ. 
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ແຜນດາເນີນງານດານບົດບາດຍງິຊາຍ 

ແຜນດາເນນີງານດານບດົບາດຍິງຊາຍ (GAP) ສະເພາະຂອງໂຄງການ ເປນເຄື່ອງມືທ່ີໃຊ ໃຫໝັນ້ໃຈ ການເຊື່ອມໂຍງດານບດົ
ບາດຍິງຊາຍໄດຖືກປະກອບເຂ້ົາ ໃນການອອກແບບ ແລະ ການຈັງ້ຕັ້ງປະຕິບດັງານໂຄງການ ຢາງເປນຮບປະທາ ແລະ ຢາງຈະ
ແຈງ. ແຜນດາເນນີງານດານບດົບາດຍິງຊາຍຂອງໂຄງການ ຈະບໍຖືກແຍກອອກເປນອົງປະກອບໜຶງ່ຂອງໂຄງການ ແຕຈະເປນ
ຜນົສະທອນເຖິງໝາກຜົນຂອງໂຄງການ ແລະ ກໍເປນສວນໜຶງ່ທ່ີເຊື່ອມໂຍງເຂ້ົາໃນການອອກແບບໂຄງການ.  

ຈດປະສົງລວມຂອງແຜນດາເນນີງານດງັກາວ ແມນເພື່ອການສາງກົນໄກຕາງໆ ທີ່ສາມາດເຮັດໃຫທັງຜຍິງ ແລະ ຊາຍ ມີສວນ 
ຮວມໃນການປກສາຫາລື ແລະ ມີສວນຮວມໃນການວາງແຜນ ແລະ ອອກແບບການຈດັຕ້ັງປະຕິບດັໂຄງການ. ກນົໄກນີຈ້ະຖືກ
ນາໃຊໃນລະດັບ ຜບລໍຫິານໂຄງການ ແລະ ໃນລະດັບຊຸມຊົນ. ແຜນນີຈ້ະໄດລະບເຖິງໂອກາດທ່ີເທາົທຽມກັນໃນການເຂ້ົາເຖງິ
ແຜນພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດ, ການປບປງຄວາມເທົາທຽມກັນລະຫວາງຍິງຊາຍ ແລະ ການໃຫສິດອານາດແກແມຍິງໃນ
ບັນດາອງົການຈັດຕັງ້ຂອງຕົວເມືອງ, ການເພີ່ມຕົວແທນທີເ່ປນເພດເຂ້ົາໃນໂຄງຮາງການຈດັຕ້ັງປະຕບັິດໂຄງການ ແລະ ໃນ 
ກມປກສາຫາລື ແລະ ການຈດັຫາວຽກເຮັດງານທາ ໃຫກບັເພດຍິງ ໂດຍຜານວຽກງານຕາງໆຂອງໂຄງການ. ແຜນດາເນນີງານ 
ດານບດົບາດຍິງຊາຍຄວນມີເປາໝາຍ ແລະ ການົດຂອບເຂດໜາວຽກຊັດເຈນ, ພອມທັງການອອກແບບ ລັກສະນະທາງ ດານ
ເພດ ແລະ ບນັດາຕົວຊີ້ວັດທາງດານປະລິມານ ເພື່ອໃຫໝັນ້ໃຈວາ ເພດຍິງຈະໄດມີສວນຮວມ ແລະ ໄດຮັບສິດຜົນປະ ໂຫຍດ. 
ເມື່ອໂຄງການຄມຄອງໄພພິບັດນາຖວມໃນຕົວເມືອງ ເປນທ່ີຮັບຮ ແລະ ຖືກຮັບຮອງແລວ, ປະເດນັສາຄັນຂອງແຜນ ດາເນນີ
ງານດານບດົບາດຍິງຊາຍ ຈະຖືກປະກອບເຂ້ົາໃນຄມືການດາເນນີງານ (Operation Manual)  ແລະ ແຜນ ແລະ ລະບຽບ
ການອ່ືນໆ ຂອງໂຄງການ ເພື່ອໄດຮັບການເຫັນດ ີ ແລະ ຍອມຮັບ ຈາກໜວຍງານທ່ີຕາງໆ ແລະ ຄຮວມພັດທະນາໂຄງ 
ການອ່ືນໆ (NERUDP 2012). 

ແຜນດາເນນີງານດານບົດບາດຍິງຊາຍ ລວມມີລາຍລະອຽດຕາງໆ ດງັນີ:້ 

 ການກະກຽມ ເພື່ອດາເນີນການແກໄຂບັນຫາທາງດານບົດບາຍຍິງ-ຊາຍ ພາຍໃນໂຄງການ; 

 ການນານົດ, ເປາໝາຍ, ການອອກແບບລັກສະນະ ລວມຢໃນໂຄງການ ເພື່ອແກໄຂບັນຫາດານບົດບາຍຍິງ-ຊາຍ 
ແລະ ການອານວຍຄວາມສະດວກໃນການມີສວນຮວມຂອງຜຍິງ ແລະ/ຫືຼ ໃຫເກດີຜນົປະໂຫຍດທີ່ເປນຮບປະທາຕໍ 
ກັບເພດຍິງ; 

 ບັນດາກົນໄກຕາງໆ ທ່ີຈະຊວຍຮັບປະກັນໃຫມີການຈັດຕັງ້ປະຕິບດັວຽກງານທີອ່ອກແບບກຽວກັບດານບດົບາດຍິງ 
ຊາຍ; ແລະ 

 ການຕິດຕາມກວດກາທາງດານບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດຕາງໆໃນການປະເມີນ. 

ບັນດາເນື້ອໃນຕາງໆ ທີ່ສາຄັນດານບດົບາດຍິງຊາຍ ທີລ່ະບໃນແຜນດາເນີນງານດານບົດບາດຍິງຊາຍ ຄວນຈະປະກອບເຂ້ົາ ໃນ
ຄມືການດາເນນີງານ ແລະ ໃນກອບໜາວຽກການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ (M&E), ເພື່ອອະທິບາຍເຖິງ ຜົນໄດຮັບ
ທາງດານບດົບາດຍິງຊາຍ ທ່ີຄາດວາໄດຮັບຈາກໂຄງການ. ເປາໝາຍຂອງການປະຕິບັດງານທາງດານບົດບາຍິງຊາຍ ແລະ ຕວົ 
ຊີ້ວັດຕາງໆ ຄວນຈະນາເຂ້ົາໃນແຕລະໄລຍະທ່ີແຕກຕາງກັນຂອງວົງຈອນໂຄງການຕາມຄວາມເໝາະສົມ. ຂໍມນພື້ນຖານທາງ
ດານເພດທ່ີແຍກກັນ ແມນມີຄວາມສາຄັນທ່ີຈະຊີໃ້ຫເຫນັເຖິງການປຽແປງ ຕາມໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການ ແລະ ຈະເປນສິງ່ອາ
ງອີງ ໃນການປະເມີນຜົນໄດຮັບກຽວກັບຄວາມເທົາທຽມດານເພດ. ການສາງຄວາມອາດສາມາດກຽວກັບຄວາມສາຄັນຂອງ
ການເຊື່ອມໂຍງດານບົດບາດຍິງຊາຍອາດຈະຈາເປນທ່ີຈະຕອງເອົາເຂ້ົາໃນແຜນດາເນນີງານດານບດົບາດຍິງຊາຍ.   

ຕວົຊີວັ້ດການໂຕຕອບດານບົດບາດຍງິຊາຍ 

ວັດຖຸປະສົງຂອງໂຄງການ, ຕົວຊີວ້ັດໝາກຜນົ ແລະ ຜົນໄດຮັບຂອງໂຄງການ ທີກ່ຽວຂອງກັບການເຊື່ອມໂຍງດານບດົບາດຍິງ
ທີຖືກສາງຂ້ຶນນັ້ນ ແມນຄວນຈະເຮັດຕາມຫລັກການ  ໂດຍນາໃຊຫັຼກການ ‘SMART’ (ສະເພາະເຈາະຈງົ, ສາມາດ ວັດແທກ
ໄດ, ສາມາດບັນລໄດ, ມີຄວາມກຽວຂອງ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດໄດໃນເວລາທ່ີການດົ). ບາງຕົວຢາງຂອງຕົວຊີ້ວັດ SMART 
ທ່ີໃຊວັດແທກຄວາມຄືບໜາ ແລະ ຜົນໄດຮັບຂອງການມີສວນຮວມດານບົດບາດຍິງຊາຍ ທ່ີສາມາດນາມາປບໃຊ ໃນ
ການຈດັຕັງ້ປະຕິບດັວຽກງານຂອງໂຄງການຍອຍປະກອບມີ (ປບປງຈາກ ແລະ ອງົການກາແດງ ແລະ ກາແດງວົງເດືອນສາກົນ
, 2010): 
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 ຈານວນ ແລະ ເປເຊັນ ລະຫວາງເພດຍິງ ແລະ ເພດຊາຍຕາມກມທາງສັງຄົມ ທີ່ໄດ ເຮັດການປກສາຫາລື ກຽວກບັ 
ແຜນຂອງໂຄງການ ແລະ ຄວາມຖ່ີຂອງການເຮັດການປກສາຫາລ;ື 

 ຫັຼກຖານຂອງການເອາົເຂ້ົາມາມີສວນຮວມ, ການປກປອງ ແລະ/ຫຼ ືການປບປງການຖືສິດຄອບຄອງຂອງເພດຍິງ ທ່ີ
ລະບໃນຮາງ ຫລື ສະບັບປງໃໝ ຂອງບັນດາກດົໝາຍ ຫືຼ ນິຕິກາຕາງໆ; 

 ເປເຊັນຂອງຈານວນງ ົບປະມານທັງໝດົ ທ່ີໃຊໃນກດິຈະກາທ່ີເນັ້ນໃສດານບດົບາດຍິງຊາຍ ແລະ ທີມີ່ເປາໝາຍໃນ
ການໃຫສິດອານາດແກແມຍິງ; 

 ຈານວນພະນັກງານລດັ ແລະ ພະນັກງານທ່ີເປນຄຮວມງານອື່ນໆ ທີເ່ຄີຍເຮັດການວິເຄາະດານບດົບາຍຍິງຊາຍ ແລະ  
ໄດຮັບການຝກອບົຮົມການອອນໄຫວທາງດານບົດບາດຍິງຊາຍ; 

 ການເພີ່ມຈານວນ ຫືຼ ເພີ່ມເປເຊັນ ຂອງວຽກງານການຄມຄອງ ແລະ ການປະຕບິດັງານດານໄພພິບັດ ທ່ີໄດລະບ ກຽວ
ກັບ ຄວາມຕອງການທີເ່ປນບລມິະສິດຕາງໆ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດຂອງແມຍິງ ແລະ ຜຊາຍ ແລະ ໄດອອກແບບ 
ແລະ ໃຫແນວຄວາມຄິດໃນການຕອບສະໜອງຄວາມຕອງການຕາງໆນັນ້, ພອມທັງປະເມີນຜົນ ຕາມໄລຍະເວລາໃດ
ໜຶງ່ທ່ີການດົໄວ; 

 ການເພີ່ມຈານວນ ຫຼື ເປເຊັນ ຜທ່ີໄດຮັບສິດຜົນປະໂຫຍດທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ  ໃນວຽກງານການປອງກນັ ແລະ ຫຸຼດ 
ຜອນຜນົກະທົບ ຈາກໄພນາຖວມ ແລະ ໂຄງການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພພບິັດອ່ືນໆ ; 

 ຄວາມເພິ່ງພໍໃນໃນລະດັບສງ ຂອງການໃຫການຊວຍເຫືຼອ ແກຜໄດຮັບສິດຜົນປະໂຫຍດ ທັງເພດຍິງ ແລະ ຊາຍ; 

 ການເພີ່ມຈານວນ ຫືຼ ເປເຊັນ ຂອງເພດຍິງ ທີຢ່ໃນຕາແໜງທ່ີເປນຜເຮັດ ການຕັດສິນໃຈ ໂດຍສະເພາະໃນບອນທ່ີມີ
ຄວາມບໍສົມດນກັນທາງເພດໃນໄລຍະເວລາໃດໜຶ່ງແລວ; ແລະ 

 ການບນັລໝາກຜນົໃນການປະຕບິັດຕແໍມຍິງແບບສະເໝພີາບ ໂດຍສະເພາະແມນ ໃນແງການວາຈາງ, ເງື່ອນໄຂການ 
ໃຫບໍລິການ ເປນຕົນ້. 

ຄວາມຄບືໜາ:  

ທກໆຂ້ັນຕອນຂອງວົງຈອນການຄມຄອງໄພພິບັດຈະຕອງໄດເຮັດການບນັທຶກດງັລມນີ:້ 

 ຈານວນ ຫຼື ເປເຊັນ ຂອງຜໄດຮັບປະໂຫຍດ ທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ ທີ່ມີສວນຮວມໃນໂຄງຮາງການຈດັຕັງ້ ແລະ ຂະບວນ
ການເຮັດການຕັດສິນໃຈ;  

 ຈານວນ ຫືຼ ເປເຊັນ ຂອງບົດລາຍງານການຕດິຕາມກວດກາຕາງໆ ທ່ີລວມເອົາ ຂໍມນດານບົດບາດຍິງຊາຍທີ່ແຍກ
ກັນ, ການວິເຄາະເຖິງຄວາມໝາຍຂອງຂໍມນນັນ້ ແລະ ລະບວທີິດາເນນີງານໃນການຕດິຕາມ;  

 ຈານວນການຮອງຮຽນ ທ່ີມາຈາກແມຍິງ ແລະ ຜຊາຍ ທ່ີໄດລາຍງານ ແລະ ໄດຮັບການແກໄຂ ໂດຍຜານ ກົນໄກ
ການຮັບເອົາຄາຕານຕິຊິົມ ແລະ ກນົໄກການຮອງຣຽນ; 

 ການເພີ່ມຂ້ຶນໃນການເຂ້ົາເຖິງ ແລະ ໃນການຄວບຄມບັນດາແຜນງານ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ໂດຍກມແມຍິງ ແລະ ຜ
ຊາຍ ທ່ີຖືກມອງຂາມໃນສັງຄົມເປນໄລຍະເວລາໃດໜຶງ່; ແລະ 

 ເພີ່ມລະດບັການປກຈດິສານຶກ, ທັກສະ ແລະ ຄວາມໝັ້ນໃຈ ໃນກມແມຍິງ ແລະ ຜຊາຍຄົນທ່ີຖືກມອງຂາມ ໃນສັງ
ຄົມເປນໄລຍະເວລາໃດໜຶ່ງໃຫພວກເຂ້ົາສາມາດອອກສຽງ ແລະ ໃຊສິດຂອງພວກເຂົາ. 

ການຫຸຼດຜອນຄວາມສຽງຈາກໄພພິບັດ (DRR) ແລະ ການກຽມພອມຮັບມື ຄວນຈະມີການຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານດງັນີ້:  

 ການເພີ່ມຈານວນ ຫືຼ ເປເຊັນຂອງການປະເມີນ HVCAs ແລະ ການປະເມີນຄວາມຕອງການຂອງການແບບມີສວນ 
ຮວມທ່ີປະກອບມີການເກັບກາຂໍມນ ແລະ ການວິເຄາະບັນຫາດານບດົບາດຍິງຊາຍ ໃນໄລຍະເວລາໃດໜຶງ່ທ່ີການດົ 
ໄວ; 
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 ການເພີ່ມຈານວນ ຫຼື ເປເຊັນຂອງເພດຍິງ (ຫືຼ ເພດຊາຍ ເມ່ືອເຫັນວາມີຄວາມຈາເປນ) ໃນຄະນະກາມະການ ໃນການ
ກຽມພອມຮັບມືກັບໄພພິບັດ ໃນໄລຍະເວລາໃດໜຶງ່ທ່ີການດົໄວ; 

 ການເພີ່ມຈານວນ ຫືຼ ເປເຊັນ ຂອງເພດຍິງ ແລະ ເພດຊາຍ ທ່ີເຂ້ົາຮວມໃນການຮັບການຝກອບົຮົມ ແລະ ວາງແຜນ 
ໃນການກຽມພອມຮັບມືກັບໄພພິບັດ ໃນໄລຍະເວລາໃດໜຶງ່ທ່ີການດົໄວ; 

 ບັນດາຄວາມຕອງການ ຫືຼ ບລິມາສິດຫຼັກ ຂອງແມຍິງ ທ່ີໄດປະກອບເຂ້ົາໃນແຜນຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພພບິັດ 
ແລະ ແຜນການກຽມພອມຮັບມືກັບໄພພິບັດ; 

 ຈານວນ ຫືຼ ເປເຊັນ ຂອງແມຍິງ ແລະ ຜຊາຍ ທ່ີໄດຮັບຮ ແລະ ເຂ້ົາໃຈກຽວກັບລະບົບການແຈງເຕືອນລວງໜາ ແລະ 
ຂໍມນຄວາມກຽວກັບການກຽມພອມຮັບມືກັບໄພພິບັດ ໃນໄລຍະເວລາໃດໜຶງ່ທ່ີການດົໄວ; ແລະ 

 ຫຸຼດຜອນຈານວນ ຫຼ ືເປເຊັນ ຂອງການເສຍຊີວິດ, ບາດເຈັບ ແລະ ສນເສຍຊັບສນິ ລະຫວາງ ເພດຍິງ ແລະ ເພດຊາຍ 
ຈາກຜົນກະທົບຂອງໄພພິບັດ ໃນໄລຍະເວລາໃດໜຶງ່ທ່ີການດົໄວ. 

ການຮັບມກືັບໄພພິບັດ (ບນັດາຕວົຊີ້ວັດເຫຼາົນີ້ ສາມາດນາໄຊໃນການກະກຽມຄວາມພອມ ຮັບມືກັບໄພພິບັດ): 

 ຈານວນ ຫຼື ເປເຊັນ ຂອງເພດຊາຍ ແລະ ເພດຍິງ ທ່ີມີຄວາມຮສຶກວາສນກໄພ ແມນມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ສາ ມາດ
ເຂ້ົາເຖິງໄດງາຍ; 

 ຈານວນຂອງບັນດາມາດຕະການຕາງໆ ທ່ີຖຶກການົດໄວ ແລະ ມີຢເພື່ອ ເພື່ອຮັບປະກັນໃນການລົງທະບຽນ ຜທ່ີຈະ
ໄດຮັບສິດຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ໃນການແຈກຢາຍເຄື່ອງບັນເທົາທກ ແມນບໄໍດຈາແນກວາ ເພດຍິງທີ່ເປນ ຫົວ ໜາ
ຄອບຄົວ, ສະມາຊິກຄວບຄົວທ່ີເປນເພດຍິງ ຫືຼ ກມອື່ນໆ ເຊນັ ຜທ່ີຄວາມຈາກັດໃນການເຄືອນໄຫວ ເປນຕົ້ນ; ແລະ 

 ການລວມເອົາບັນດາຂໍມນສວນບກຄົນຂອງເພດຍິງ  ແລະ ຄວາມຈາເປນໃນການປອງກນັ ເຂ້ົາໃນການອອກແບບ 
ແຜນສກເສີນ ແລະ ການເຄ່ືອນຍາຍໄປຍັງສະຖານທີ່ລົບໄພ ແລະ ບລໍເິວນຈດັສັນຍົກຍາຍ. 

ການຟນຟ ຈາກໄພພິບັດ ຈະຕອງມີ: 
 

 ຈານວນ ຫຼື ເປເຊ ັນ ຂອງຜທ່ີໄດຮັບຜນົປະໂຫຍດທີ່ເປນເພດຊາຍ ແລະ ເພດຍິງ ທໄີດຮັບການຊວຍເຫຼືອ ໃນການດາ
ລົງຊວີດິ ເຊນັ ການໄດຮັບເງິນຈາກການມີສວນຮວມໃນໜາວຽກ, ໄດຮັບແກນແນວພນັພືດ, ເຄື່ອງມື ແລະ ທຶນ
ຊວຍເຫືຼອອື່ນໆ ເປນຕົ້ນ; 

 ຄວາມຈາເປນ ແລະ ຄວາມຕອງການຂອງແມຍິງແມນໄດປະກອບເຂ້ົາໃນການອອກແບບເຮືອນຊານ ແລະ ສະຖານທີ່
ຈດັສັນຍົກຍາຍຕາງໆ; ແລະ 

 ປະລິມານຂອງການເຮັດວຽກ ແລະ ຕາຕະລາງການເຮັດວຽກ ຂອງແມຍິງ ແລະ ຊາຍ ໂດຍພຈິາລະເວລາເຮັດໃນການ
ເຮັດແຕລະໜາວຽກຂອງພວກເຂົາ. 

ການສາງຄວາມອາດສາມາດທາງດານບົດບາຍຍງິຊາຍ 

ເພື່ອເພ່ີມສັກກະຍະພາບ ໃນການເຊື່ອມໂຍງດານບດົບາດຍິງຊາຍເຂ້ົາໃນວຽກງານຂອງໂຄງການ ປອງກັນໄພນາຖວມ ແລະ 
ຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພພິບັດ, ມັນມີຄວາມສາຄັນທ່ີຈະຕອງສາງຄວາມອາດສາມາດດານບດົບາດຍິງຊາຍ ໃຫບັນດາອົງ
ກອນທ່ີຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບດັໂຄງການ ເພື່ອໃຫຮກຽວກັບການເຮັດການວິເຄາະດານບດົບາດຍິງຊາຍ, ພອມທັງ
ນາໄຊຜນົຂອງການວິເຄາະນັນ້ໃນການອອກແບບການຕອບສະໜອງດານບດົບາດຍິງຊາຍ. ນອກນັນ້ການສງົເສີມການສາງ
ຄວາມອາດສາມາດ ແມນມີຄວາມຈາເປນເພື່ອໃຫສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕບິດັແຜນດາເນນີງານດານບດົບາດຍິງຊາຍຢາງມີປະສດິຕິ
ພາບ ໃນໂຄງການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພພບິັດ. ອົງກອນທີຈ່ດັຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຈະຕອງໄດວາຈາງທ່ີ ຊຽວຊານດານ
ບົດບາດຍິງຊາຍ ເພື່ອໃຫການຊວຍເຫືຼອດານວຊິາການໃນການຈດັຕ້ັງປະຕິບດັແຜນດາເນີນງານດານບດົບາດຍິງຊາຍ, ພອມ
ທັງການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການລາຍງານ (ADB 2013).  

ຄາແນະນາກຽວກັບລັກຊະນະການອອກແບບ ເພື່ອສາງຄວາມອາດສາມາດທາງດານບົດບາຍຍິງຊາຍແມນມີດງັນີ້:   
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 ແຕງຕັ້ງຜຊຽວທາງດານບດົບາຍິງຊາຍ ປະຈາຢໃນໜວຍງານຄມຄອງໂຄງການ ຫືຼ ໃນ ທີມງານຂອງທ່ີປກສາ ພອມ 
ທັງການດົກອບໜາວຽກທ່ີຊັດເຈນໃຫຊຽວຊານດງັກາວ; 

 ສາງລະບົບຖານຂໍມນ ທ່ີແຍກເພດ ເພ່ືອຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ; 

 ສາງຄວາມເຂ້ົາໃຈ ແລະ ເປນເຈົາ້ການ ໃນການຮັບຜິດຊອບຕໍກັບບັນຫາ ແລະ ການວເິຄາະດານບົດບາດຍິງຊາຍ  
ໂດຍໜວຍງານບໍລິຫານໂຄງການ ຫືຼ ບັນດາທ່ີປກສາ, ເຊິ່ງລວມທັງ ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການລາຍງານ, 
ໂດຍສະເພາະແມນໃນວຽກງານ ທີມີ່ແຜນດາເນີນງານດານບດົບາດຍິງຊາຍລວມຢ; 

 ປກຈິດສານກຶດານບດົບາດຍິງຊາຍ ແລະ ຈັດຝກອບົຮົມກຽວກັບແຜນດາເນນີງານດານບົດບາດຍິງຊາຍ ໃຫກັບພະ 
ນັກງານໂຄງການທກຄນົ; 

 ວາງຊໍການົດວາຂໍມນພື້ນຖານຂອງໂຄງການ ແລະ ຂໍມນການລາຍງານຕ ້ອງເປນຂໍມນທ່ີແຍກເພດ; 

 ຖ ້າອງົກອນທ່ີຈັດຕ້ັງປະຕບິດັໂຄງການຕອງການວາຈາງພະນັກງານໃໝເຂ້ົາເຮັດວຽກໃນໂຄງການ ແມນໃຫເໜັນ້ໃສ
ເພດຄັດເລືອກເອາົເພດຍິງ; 

 ຕັ້ງເປາໝາຍໃຫມີຕົວແທນຂອງແມຍິງຫລາຍຂ້ຶນໃນການເຂ້ົາຮວມເຮັດວຽກ ໃນຂ້ັນວິຊາການ ແລະ ຂ້ັນເຮັດການ
ຕັດສິນບັນຫາ ຂອງອົງກອນຈັດຕ້ັງປະຕິບດັໂຄງການ; 

 ສາງເອກກະສານ ແລະ ຂໍມນ ເພືອ່ນາໃຊໃນວຽກງານປກຈດິສານກຶດານບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ໃນການຝກອບົຮົມ 
ກຽວກັບການຈັດຕັງ້ປະຕິບດັແຜນດາເນນີງານດານບົດບາດຍິງຊາຍ; 

 ເຮັດການຕິດຕາມການມີສວນຮວມ ແບບແຍກເພດ ໃນ ຂອງບັນດາກິດຈະກາພດັທະນາຕາງໆ ຂອງໂຄງການ; ແລະ 

 ວາງກມເປາໝາຍທີ່ເປນເພດຍິງ ໃຫມີສວນຮວມໃນວຽກງານການຝກອບົຮົມ ຖາເຫັນວາມີຄວາມເໝາະສົມ. 

4.5 ການປະເມນີຫາທາງເລອືກ 
ລັດຖະບານລາວ ໂດຍຜານ ກົມໂຍທາທິການທາງນາ, ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົງ ໄດສະເໜີ ໂຄງການຍອຍຫຼາຍ
ໂຄງການ ເຊັນ ວຽກງານ ສາງຕາຝງກນັເຈື່ອນ, ຄນັຕ, ສາງຝາຍ, ຄອງລະບາຍນາ, ປະຕນາ ແລະ ສວນສາທາລະນະແຄມນາ ທີ່
ເມືອງໄຊ ແຂວງອດົມໄຊ. ເຖິງວາການອອກແບບຂ້ັນສດທາຍ ແລະ ແຜນງ ົບປະມານທ່ີຍັງບໍທັນສາເລດັສົມບນ, ເປນໄປໄດທ່ີ
ແຜນງ ົບປະມານ ອາດຈະບພໍຽງພໍ ສາລັບກໍສາງຕາມໜາວຽກທ່ີວາງໄວ, ເຊິ່ງໃນກໍລະນນີີ້ ຕອງໄດລະມັດລະວັງ ໃນການ
ພິຈາລະນາທາງເລືອກ ແລະ ສາງໃຫເປນບລິມາສິດຫຼັກ.  

ທາງເລືອກທົດແທນ ແລະ ມາດຕະການ ປດຈບັນຂອງ ໂຄງການ ທີກ່ະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສງົ (MPWT) ກົມໂຍທາ
ທິການທາງນາ ໄດພຈິາລະນາເລືອກເອົາ ເມືອງເອກຂອງແຂວງອດົມໄຊ ແລະ ບໍລິເວນໃຫຄຽງອື່ນໆດງັນີ:້ 

1. ທາງເລືອກສນ ແມນບມີໍທາງເລືອກ; 

2. ຕດັການກສໍາງສວນສາທາລະນະສອງແຫງອອກ ຈາກລາຍການ ໂຄງການຍອຍ;  

3. ເພີມ່ຄອງລະບາຍນາ ໃນຕົວເມອືງໄຊ ແຂວງອດົມໄຊ ເພື່ອເປນທາງເລືອກໃຫກັບເມືອງໄຊ ໃນການປອງກັນ ຫືຼ 
ຫຸຼດຜອນຜນົກະທົບຈາກໄພນາຖວມ ແລະ ຝນຕົກໜັກ;  

4. ລວມຊມຸຊນົຕາມແນວທາງ DRM ເພື່ອຈັດລາດບັຄວາມສາຄັນໃໝ ໂດຍຜານການມີສວນຮວມ ແລະ ການວາງ
ແຜນຮວມກັບຊຸມຊົນ; ແລະ 

5. ສາງນະໂຍບາຍສີຂຽວເພ່ືອກກັເກບັນາ ໂດຍໃຫພືດ, ດນິ ແລະ ຊອງຫວາງໃນໜາດນິ ແລະ ພ້ືນທີ່ຊຸມນາ ເປນໂຕກກັ
ເກັບ.  
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ໃນທ່ີສດ, ນັກເສດຖະສາດຂອງໂຄງການ ດາເນີນການສຶກສາຄວາມເປນໄປໄດ ຈະພິຈາລະນາທາງເລືອກທີ່ແຕກຕາງກັນ ທາງ
ດານວິເຄາະຄາໃຊຈາຍຕາງໆ, ລວມທັງການວິເຄາະບນັດາຈດສຽງ ເພື່ອການົດຜົນກາໄລຂອງການລງົທຶນ ໃຫກັບລດັຖະບານ
ລາວ ແລະ ກມທະນາຄານໂລກ. 

 ກອບການຄມຄອງດານສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສັງຄມົ  
ໂຄງການ “ຈະສະໜອງທນຶໃນການກສໍາງໂຄງລາງພືນ້ຖານທີສ່າຄັນໃນການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພນາຖວມ ເຊິ່ງຈະຊວຍ
ຫລດຜອນຄວາມສຽງຈາກໄພພບິັດດານທາມະຊາດ ແລະ ຫຸຼດຜອນຄວາມທກຍາກ ພອມກັນນັນ້ຍັງຈະຊວຍສາງຄວາມເຂ້ັມ
ແຂງດານຄວາມອາດສາມາດໃນການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພພບິັດໃນໄລຍະຍາວ ໃນ ສປປ ລາວ…” (ຂອບເຂດໜາວຽກ
ຂອງການສາງ ESMF ຂອງໂຄງການ SEA DRM Project). ໃນການປກສາຫາລກືັບ ຄຮວມງານຈາກ ທະນາຄານໂລກ 
ແລະ ກົມໂຍທາທິການທາງນາ ຂອງກະຊວງ ຍທຂ, ໄດໃຫການຢງຢນວາ ລິເລີ່ມໂຄງການຍອຍ ເພື່ອຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກ
ໄພນາຖວມ ໃນເທດສະບານເມືອງໄຊ ແຂວງອດົມໄຊ ເປນໂຄງການທ່ີຖືກຄັດເລືອກ ແລະ ນາສະເໜີຕທໍະນາຄານໂລກເພື່ອພິ
ຈາລະນາໃຫການຊວຍເຫລືອ.   ແນວຄວາມຄິດລເິລີ່ມນີ ້ແລະ ວຽກງານຕາງໆ ທ່ີກຽວຂອງກັບໂຄງການຍອຍທີນ່າສະເໜີຂ້ືນ
ນີ ້ແມນຈະມກີານສືບຕໍເຮັດການທົບທວນ ແລະ ພິຈາລະນາ, ໂດຍສະເພາະແມນທາງດານຜົນກະທົບຕໍສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງ
ຄົມ ພອມດວຍມາດຕະການແກໄຂ ແລະ ຫລດຜອນ. ດັງນັນ້, ການສາງ ESMF ຈຶງ່ໄດນາໃຊເຄື່ອງມືປອງກັນ  (OP/BP 
4.01) ແລະ ນະໂຍບາຍດາເນີນງານ (OP 4.10 and 4.12) ໃນການປະເມີນດານສ່ິງແວດລອມຂອງທະນາຄານໂລກ.  

ຈດປະສົງຂອງເອກກະສານ ESMF ແມນເພື່ອໃຊໃນການເຮັດການຄມຄອງຜົນກະທົບດານສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມທີອ່າດ
ຈະເກີດຂ້ືນ ເຊິ່ງຈະເປນເອກກະສານແນະນາ ແລະ ເປນຂໍມນໃຫ ໜວຍງານຈດັຕ້ັງປະຕບິດັໃນກົມໂຍທາທກິານທາງນາ ຂອງ 
ກະຊວງ ຍທຂ ແລະ ກະຊວງ ຫືຼ ກົມກອງອ່ືນ ໃນການການດົຢາງເປນເອກກະພາບຮວມກັນກຽວກັບຂ້ັນຕອນ ແລະ ມາດຕະ
ການຄມຄອງດານສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ. ເອກກະສານ ESMF ຈະຊວຍອານວຍຄວາມສະດວກໃນການສາງຂ້ັນຕອນ 
ແລະ ມາດຕະການໃນການຄມຄອງ ສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມທ່ີຈາເປນ (ລວມເຖິງການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກຜນົກະທົບ
ດານສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ) ຂອງໂຄງການຍອຍ ເຊ່ິງການອອກແບບ ແລະ ທ່ີຕັ້ງຂອງໂຄງລາງພືນ້ຖານຍັງບໍທັນຮລະອຽດ 
ແລະ ອາດຈະຖືກປຽນແປງໃນໄລຍະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ.  ເອກກະສານ ESMF ເປນເອກກະສານແນະນາທ່ີຈາເປນ
ໃນການສາງແຜນຄມຄອງດານສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESMP) ແລະ ແຜນອື່ນໆ ເຊນັວາ EGDP, ແຜນ ARAP ທ່ີ
ຈະຖືກໃຊເຂ້ົາໃນການເຮັດການປະເມີນ ແລະ ການການດົໂຄງການ ໃນເວລາທ່ີການເຮັດການສກຶສາຄວາມເປນໄປໄດ ແລະ 
ການອອກແບບໂຄງການແລວສາເລັດ. ເອກກະສານ ESMF ເປນເອກກະສານແນະນາ ແລະ ເປນເຄື່ອງຊວຍໃນການຕັດສິນ
ໃຈ ສາຫລັບ ໜວຍງານຈັດຕງັປະຕິບດັໃນ ກົມໂຍທາທກິານທາງນາ ຂອງ ກະຊວງ ຍທຂ ແລະ ສາຫລັບຜທ່ີມີສວນໄດສວນ
ເສຍຈາກໂຄງການ ແລະ ປະຊາຊົນໃນລະດັບຕາງໆ.    

ດງັທີໄ່ດກາວມາໃນພາກ 3.1, ມັນມີແນວໂນມວາ ໂຄງການ SEA DRM ໃນ ສປປ ລາວແມນຈະຕອງໄດເຮັດການປະເມີນ
ຜນົກະທົບດານສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມແບບລະອຽດ (ESIA) ແລະ ກຕໍາມ “ຂໍສັງເກດ 1 - Remark 1” (ຕົວຢາງວາ, 
ໂຄງການຍອຍຫລາຍໆ ໂຄງການ) ແລະ “ຂໍສັງເກດ 4 - Remark 4” (ຕົວຢາງວາ. ການຊນົເຊີຍ ແລະ ການຈັດສນັຍົກຍາຍ) 
ທ່ີໄດລະບໃນຂໍຕົກລົງເລກທີ  No. 8056/MONRE ຂອງ ກຊສ. ການເຮັດ ESIA ແມນຈະໄດນາໃຊ ESMF ເປນເອກ
ກະສານແນະນາ ແລະ ເປນເຄື່ອງມືຊວຍໃນການເຮັດການຕັດສິນໃຈ ເພື່ອຮັບປະກັນວາບນັຫາ ແລະ ຄວາມວິຕົກກັງວນົອ່ືນໆ 
ຂອງຜທ່ີມສີວນໃດສວນເສຍ ແລະ ປະຊາຊົນຕາງໆ ແມນໃດປະກອບເຂ້ົາໃນ ESIA. 

ຍອນ ESMF ເປນເອກກະສານແນະນາທ່ີປກຄມລວມ, ດງັນັນ້ມັນຈື່ງຕອງຮັບປະກນັວາ: 

 ໂຄງການຍອຍ ແລະ ການຊວຍເຫລືອ ທາງດານວິຊາການ ໄດພຈິາລະນາບັນຫາດານສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ, 
ໂດຍສະເພາະແມນຕປໍະຊາຊົນທ່ີແຕກຕາງກັນ ເຊິ່ງເປນຜທ່ີຈະໄດຮັບຜົນກະທົບ ທັງທາງກົງ ຫຼ ື ທາງອອມຈາກໂຄງ
ການຍອຍ; 

 ໂຄງການຍອຍ ແລະ ການຊວຍເຫລືອ ທາງດານວິຊາການ ໄດພຈິາລະນາຄວາມລະອຽດອອນດານວັດທະນະທາສງັ
ຄົມ ແລະ ຄນຄາທາງດານສ່ິງແວດລອມທີມີ່ໃນພື້ນທີ່ໆ  ເປນບອນຈດັຕ້ັງປະຕບິັດໂຄງການ; 

 ໃນການການດົ ແລະ ອອກແບບໂຄງການ, ຜົນກະທົບດານສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມອາດຈະເກີດຂ້ືນໃນໄລຍະການ
ກໍສາງ ຫືຼ ໄລຍະການດາເນນີງານຂອງໂຄງການ, ດັງນັນ້ມາດຕະການຫລດຜອນ ຫລື ປບປງດານສ່ິງແວດລອມ ທ່ີ   
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ເໝາະສມົຕອງໄດຖືກອອກແບບຂ້ືນ ພອມກັບແຜນຕິດຕາມກວດກາ ເພື່ອຕິດຕາມການຈດັຕ້ັງປະຕບິັດ ເຄື່ອງມືປອງ
ກັນ ແບບສະເພາະ; 

 ເຄື່ອງມືປອງກັນດານການຄມຄອງສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມເຊນັວາ as ESMP, EGDP, ARAP ແລະthe 
ECoP ແມນໄດສາງຂ້ືນ ແລະ ປະຕິບດັຕາມຢາງຖືກຕອງ; ແລະ 

 ເອກກະສານ ESMF ຈະໃຫການຮັບປະກັນວາ ເຄື່ອງມືປອງກັນ ແມນໄດຖືກສາງຂ້ືນ ໂດຍໃຫສອດຄອງກັບ ນະໂຍ
ບາຍການດາເນີນງານ ໃນການເຮັດການເມີນດານສ່ິງແວດລອມຂອງທະນາຄານໂລກ ແລະ ລະບຽບກດົໝາຍທີກ່ຽວ
ຂອງຕາງຂອງປະເທດ. 

 ຄວາມເປນມາຂອງໂຄງການຍອຍ  
ການສະເໜີລິເລີ່ມ ໂຄງການຍອຍ ໃນການສາງໂຄງລາງພືນ່ຖານເພື່ອຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພພບິັດ ທ່ີທາງກົມໂຍທາທິ
ການທາງນານາສະເໜ ີຈະຊວຍໃນການສາງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃນການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພນາຖວມພາຍໃນເທດສະບານ
ເມືອງໄຊ, ແຂວງອດົມໄຊ. ໂຄງການຍອຍທີນ່າສະເໜີຂ້ືນນັ້ນແມນຈະລວມມ ີການກໍສາງປອງກນັຕາຝງ, ການສາງຄກັນ້ນາ, 
ການອະນາໄມ ແລະ ສອມແປງຄອງລະບາຍນາ, ປະຕນາ ແລະ ສວນສາທາລະນາແຄມນາ. ການພັດທະນາໂຄງລາງພືນ້ຖານດງັ
ກາວແມນຈະຊວຍປອງກັນພື້ນທ່ີໃຈກາງເມືອງ ຈາກການເກດີໄພນາຖວມແບບກະທັນຫັນຢາງຕໍເນືອ່ງ ເຊິ່ງສາງຄວາມເສຍ
ຫາຍຢາງຫລວງຫລາຍ. ນອກນັນ້ໂຄງການຍອຍຍັງຈະປະກອບມີການສາງມາດຕະການຕາງໆ ລວມເຖິງມາດຕະການສາງ
ຄວາມເຂ້ັມແຂງໃນການນາໃຊ ແລະ ສາງລະບຽບກຽວກັບການການດົຂອບເຂດດິນ. ມາດຕະການຄມຄອງໄພນາຖວມແມນ
ສືກສາແນວທາງການໃຫລຂອງນາ ໃນພືນ້ທ່ີຕາ ໃນຂະນະດຽວກັນກເໍຮັດການປອງກັນເຂດພື້ນທ່ີສງທີມີ່ສງ.    

ການສຶກສາຄວາມເປນໄປໄດ ແລະ ການອອກແບບລະອຽດຂອງໂຄງການຍອຍທ່ີນາສະເໜີຂ້ືນນັນ້ ແມນຈະໄດເຮັດສາເລັດໃນ
ໄລຍະກະກຽມໂຄງການ ກັບກົມໂຍທາທິການທາງນາ ເຊິ່ງຈະແມນ ທິມງານທ່ີໄຫຄວາມຊວຍເຫລືອດານເຕັກນິກເປນຜເຮັດ
ການສືກສາ.  

ເອກກະສານແນະນາໃນການເຮັດການເວນຄນືທ່ີດິນ ແມນຈະເໜັນ້ໃສ ຂ້ັນຕອນໃນການປະກອບສວນ ທ່ີດິນ ທັງສະມັກໃຈ 
ແລະ ບໍສະມັກໃຈ ໃຫແກ ໂຄງການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພພບິັດ ໃນ ສປປ ລາວ ພອມນັນ້ເອກກະສານນີ ້ຍັງຈະເຮັດການ
ການົດ ກຽວກັບການຊດົເຊີຍ, ຖາວາຖືກນາໃຊ. ແຜນການຄມຄອງດານສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESMP) ແມນຈະປະ
ກອບມີການການົດຂອບເຂດ ແລະ ກາກກນັຕອງຜົນກະທົບດານສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ (ເອກະສານຊອນທານ A3). 
ແຜນ ESMP ຈະປະກອບມີຄາຖະແຫລງ ໂດຍຫຍໍ ທ່ີຢງຢນໃຫເຫັນເຫດຜົນ ໃນການເຮັດການສືກສາດານສ່ິງແວດລອມ. 
ການສຶກສາດານສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ສັງຄົມໃນບັນຈເອົາ ລັກຊະນະ ແລະ ຄວາມຮນແຮງ ຂອງຜົນກະທົບທ່ີອາດ
ຈະເກີດຂ້ືນ ພອມທັງສາງມາດຕະການປອງກັນ(ARAP, EGDP, EMP, ແລະ ECoP), ເຊິ່ງລວມເອົາ ແຜນຕິດຕາກວດກາ 
ແລະ ບນັຈໃຫເປນມາດຕາ ໃນເອກກະສານສນັຍາ ກັບຜຮັບເໝົາກໍສາງໂຄງການ ທ່ີຈະຕອງໄດປະຕິບດັຕາມ.  

ເອກກະສານແນະນານີ ້ ແມນຈະເຮັດໃຫສອດຄອງ ກັບນະໂຍບາຍ ຂອງທະນາຄານໂລກທ່ີນາໃຊໃນທົວໂລກ ເຊິ່ງຈະຖືກປະ
ກອບເຂ້ົາເອກກະສານຂໍຕກົລົງ ລະຫວາງທະນາຄານໂລກ ກັບ ກົມໂຍທາທິການທາງນາ.  ມາດຕະການປອງກັນ ທ່ີຈະຮັບປະ
ກັນສິດ ຜນົປະໂຫຍດຂອງກມຊົນບັນດາເຜາົ ແມນຈະຖືກປະກອບເຂ້ົາໃນຂະບວນການວາງແຜນ ຂອງແຜນພັດທະນາໂຄງ
ການ.   

ການຕິດຕາມກວດກາ ການນາໃຊ ເອກກະສານແນະນາໃນການປອງກັນ ແມນຈະເຮັດຢໃນເທດສະບານເມືອງໄຊ, ແຂວງອ
ດົມໄຊ ແລະ ພ້ືນທ່ີອອມຂາງ ເຊິ່ງທາງທະນາຄານໂລກຈະເປນຜໃຫທຶນ. ເອກກະສານແນະນາ ຈະອະທບິາຍຢາງຈະແຈງກຽວ
ກັບການກນັຕອງ ແລະ ອະນມັດການອອກແບບໂຄງການ. 

 ການກນັຕອງ ແລະ ການອະນມດັ 
ການກນັຕອງດານສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມແມນໄດຖືກອອກແບບມາເພື່ອ ລະບ ແລະ ບນັທຶກຜົນກະທົບທີອ່າດຈະເກດີຂ້ືນ
ຈາກການພັດທະນານໂຄງການຍອຍ. ການກນັຕອງ ດານສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ຈະຊວຍເຮັດໃຫຜທ່ີເຮັດການຕັດສນິໃຈ 
ຮັບຊາບ ເຖງິຄວາມຈາເປນໃນການນາໃຊມາດຕະການ ຫຼ ືຫັຼກການ (ຖາຫາກວາມີຜົນກະທົບ), ທີຈ່ະຫລີກລຽງ, ຫລດຜອນ 
ຫືຼ ຊົດເຊີຍ ຜົນກະທົບດານລບົນັນ້. ໂຄງການຍອຍແມນຖືກຈັດປະເພດຕາມຂ້ັນຕອນການກນັ. ຂ້ັນຕອນການກນັຕອງຈັດປະ
ເພດໂຄງການອອກເປນໃຫອອກເປນໜຶງ່ໃນຈານວນສາມປະເພດ ການເຮັດການປະເມີນດານສ່ິງແວດລອມ ຂອງທະນາຄານ
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ໂລກ  (ປະເພດ A, B, and C) ອີງຕາມຊະນິດ, ທ່ີຕັ້ງ, ຄວາມລະອຽດອອນ ແລະ ຂະໜາດຂອງໂຄງການ ພອມທັງລັກສະ
ນະ ແລະ ຂອບເຂດຂອງຜນົກະທົບດານສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມທີອ່າດຈະເກີດຂ້ືນ. ກອບຄມຄອງທາງສັງຄົມ ແລະ 
ສິ່ງແວດລອມ ຕອງການໃຫໂຄງການຍອຍທີ່ບໍມີໂຄງຮາງຊັດເຈນ ແລະ ຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ
ຍັງຮ. 

ເມື່ອສະຖານທີ່ ແລະ ປະເພດຂອງການລງົທຶນໄດຮັບການລະບແລວ ESMP ສາມາດເຮັດຂ້ຶນ ແລະ ມາດຕະການປອງກນັອືນ່ໆ 
(ຕົວຢາງ: ARAP, EGDP, EMP, ແລະ ECoP). ໂຄງການ Lao PDR DRM ໄດຖືກຈດັໃນປະເພດ ໂຄງການ B.         
ໜວຍງານຈັຕັງ້ປະຕິບັດຂອງກົມໂຍທາທິການທາງນາໜວຍງານຄມຄອງໂຄງການ ຈະເປນຜຮັບຜິດຊອບໃນການການດົ ແລະ 
ກັນຕອງ (ເອກະສານຊອນທາຍ A2 ແລະ A3 ເພື່ອເປນຕົວຢາງແບບຟອມການກນັຕອງ) ໂຄງການຍອຍ ເພື່ອຮັບປະກັນວາ ເຄື່
ອງມປືອງກັນດານສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມທີມີຄວາມພຽງພ ໍ ໄດຖືກນາໃຊ. ໜວຍງານຄມຄອງໂຄງການຂອງກົມໂຍທາທິ
ການທາງນາຈະເປນຜຮັບຜິດຊອບໃນການການດົ ແລະ ກນັຕອງ ໂຄງການຍອຍ ເພື່ອຮັບປະກັນວາ ເຄືອ່ງມືປອງກັນດານສ່ິງ
ແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມທມີີຄວາມພຽງພໍ ໄດຖືກນາໃຊ.  ໜວຍງານຄມຄອງໂຄງການ ຈະເປນຜກະກຽມ ລາຍລະອຽດຂອງ
ໂຄງການ (ເບິ່ງພາກທີ ່ 4.0), ເປນຜເຮັດການກັນຕອງດານສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສງັຄົມ ຂອງໂຄງການຍອຍ ແລະ ເປນຜປະ
ເມີນເງື່ນໄຂຕາງໆ ໃນການນາໃຊເຄື່ອງມືຄມຄອງດານສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມທີຈ່າເປນ (ESMP, EGDP, ARAP 
ແລະ ECoP) 2.ດງັທີອະທິບາຍໃນພາກ3, ທກໂຄງການຍອຍທີ່ຈັດໃນປະເພດ A ຈະບໍມີສິດໃນການສະໜອງທຶນ 
ໃຫໂຄງການຍອຍເຫຼາົນີ້ ທີ່ມີຜົນລາຍງານໃນ ບົດESIA ທ່ີຕອງໃຊເວລາ ແລະ ການປກສາຫາລືເພີ່ມເຕີມ ເພື່ອກະກຽມ 
ແລະ ອອກນອກກອບເປາໝາຍຂອງໂຄງການ ວາດວຍການຄມຄອງໄພຄວາມຊຽງແບບສກເສີນ. 

ໜວຍງານຄມຄອງໂຄງການຂອງກົມໂຍທາທິການທາງນັ້ນ ຄວນຈະເຮັດບົດລາຍງານການກວດກາດານສ່ິງແວດລອມ ແລະ 
ສັງຄົມ ຂອງແຕລະວຽກງານຂອງທກໂຄງການຍອຍ ເຊິ່ງເບິ່ງລາຍງານຄວນປະກອບລວມມີ:  (i) ການອະທິບາຍກຽວກັບໂຄງ
ການຍອຍ; (ii) ການລະບພືນ່ທີໂ່ຄງການ ແລະ ຄອບເຂດພື້ນທ່ີ ທີຢ່ໃນສິດອານາດໃນການດາເນນີງານ (ROI); (iii) ສາງຂໍ
ມນພື້ນຖານໃຫເປນຈດປຽບທຽບໃນການການດົ ແລະ ປຽບທຽບ ຜນົກະທົບທີອ່າດຈະເກດີຂ້ືນຈາກໂຄງການຍອຍ; (iv) ປະ
ເມີນຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມສຽງດານສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງໂຄງການຍອຍໃນໄລຍະການກສໍາງ ແລະ ໄລຍະດາເນນີ
ງານ; (v) ການນາເອົາຜມີສວນໄດສວນເສຍ ແລະ ປະຊາຊົນທ່ີແຕກຕາງກັນເຂ້ົາມາມາສວນຮວມໃນການເຮັດການປກສາຫາ
ລ ືຕາມຄວາມຈາເປນ ແລະ ເປດເຜີຍຂໍມນກຽວກັບໂຄງການຕໍເຂົາເຈົ້າ; ແລະ (vi) ການນາໃຊຫລັກການປະຕິບດັດານສ່ິງແວດ
ລອມ (ECoP) ແລະ/ຫລ ືການລະບມາດຕະການຫລກີລຽງ, ມາດຕະການຫລດຜອນ, ມາດຕະການແກໄຂ ຫື ການເຮັດການ
ຊົດເຊີຍ ແລະ ສາງແຜນຄມຄອງດານສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສງັຄົມ (ເຊັນແຜນ  ESMP, EGDP ແລະ ARAP) ຕາມຄວາມ
ຈາເປນ, ພອມກັບການປະກອບເອົາການການົດໃນການຈດັຕັ້ງປະຕິບັດ, ໃນການຕິດຕາມກວດກາ, ການນາໃຊງ ົບປະມານ 
ແລະ ການນາໃຊກນົໄກແກໄຂຂໍຮອງຮຽນ.   

 ການການົດຂອບເຂດ ບນັຫາດານສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສັງ ຄົມ  
ພາຍໃຕ ໂຄງການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພພບິັດໃນ ສປປ ລາວ ອາດຈະປະກອບວຽກງານກໍສາງປອງກັນຕາຝງເຈື່ອນ, ການ
ກໍສາງຄກັ້ນນາ, ສວນສາທາລະນະແຄມນາ, ແລະ ການກໍສາງປະຕນາ. ນອກຈາກນີ ້ ຍັງຈະມີການສະໜອງທຶນໃນການຕດິຕັ້ງ
ສະຖານີອຕນຍົິມ ເພື່ອໃຫມີລະບບົເຕືອນໄພລວງໜາທ່ີມີຄວາມທັນສະໄໝ.  

ວຽກງານການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພນາຖວມນີ້ ຈະປະກອບມີການປບປງໂຄງລາງພືນ້ຖານເພື່ອປອງກັນໄພນາຖວມ ເຊນັ
ວາການກສໍາງຄກັ້ນນາ ແລະ ສອມແປງຄອງລະບາຍນາ ໃນເທດສະບານເມືອງໄຊແຂວງອດົມໄຊ. ດງັນັນ້ໜວຍງານຈດັຕ້ັງປະ
ຕບິັດ ທີນ່ອນໃນພະແນກ ຍທຂ ຂອງແຂວງອດົມໄຊ ແມນຈະເປນຜຮັບຜິດຊອບໃນການເຮັການວິເຄາະ ລະດັບ ແລະ ຂະ    
ໜາດ ຂອງບັນຫາສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ທີກ່ຽວຂອງກັບວຽກງານຂອງໂຄງການຍອຍ. ການວິເຄາະ ຈະຊວຍໃຫສາມາດ
ການົດວາ: 

 ໂຄງການຍອຍມີຄວາມເປນໄປໄດທ່ີຈະສາງຜນົກະທົບຕສໍິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມຫລບື,ໍ ບໍວາງທາງທາງກົງ ຫືຼ ທາງ
ອອມ; 

                                                      
2  ໃນເອກກະສານກອບໜາວຽກຂອງທະນາຄານໂລກ ລະບວາ ທ່ີປກສາອິດສະຫລະ ແມນຈະຕອງໄດຖກືວາຈາງມາເພ່ືອ ຊວຍໃນການກະກຽມເຄື່ອງມືການປອງກັນ 

(ESMP, EGDP, ARAP and ECoP, etc.) ເຊິງ່ຈະສມໃສໂຄງການຫຍອຍໃນໄລຍະຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ. 
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 ລັກສະນະ ແລະ ວຽກງານຂອງການຍອຍໃດບ ໍ ທ່ີຈະພົວພນັເຖິງ ນະໂຍບາຍປອງກັນຂອງທະນາຄານໂລກໃດໜື່ງ; 
ແລະ 

 ມີວຽກງານ ຂອງໂຄງການຍອຍ ທ່ີນາສະຂ້ືນ ໃດບໍທີ ສາມາດສາງຜົນກະທົບທີໃ່ຫຍກວາ ທ່ີຈະສາມາດຮັບໄດ ພາຍ
ໃຕເງື່ອນໄຂການປະເມີນສິ່ງແວດລອມຂອງໂຄງການ ປະເພດ “B” ຂອງທະນາຄານໂລກ. 

ດງັທີໄ່ດກາວມາຂາງເທິງ, ຂະບວນການກນັຕອງແມນຈະຊວຍໃນການການດົລກັຊະນະຂອງຜນົກະທົບທີອ່າດເກີດຂ້ືນໄດ ທັງ
ດານລົບ ແລະ ດານບວກ ທີມີ່ຈາກການຈດັຕ້ັງປະຕບິດັໂຄງການຍອຍພາຍໃນເຂດພື້ນທ່ີໆ ຢໃນສິດອານາດຂອງຕົນ. ເຊິ່ງນີ
ມັນຈະເປນຂໍມນໃນການຄດັເລືອກເອົາເຄື່ອງມືປອງກັນ ທ່ີຈາເປນໃນການເຮດການປະເມີນຜນົກະທົບທີອ່າດຈະເກດີຂ້ືນແບບ
ລະອຽດ. ການຂັດເລືອກເອົາເຄື່ອງມື ຫລ ືມາດຕະການປອງກັນ ໂດຍພ້ືນຖານແລວແມນຂ້ືນກັບ ລະດັບ ແລະ ຄວາມສາຄນັ
ຂອງ ຜົນກະທົບດານສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມທ່ີຄາດຄະເນໄວ ພອມທັງຄວາມສຽງດານສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມທ່ີກຽວ
ຂອງ.  ຕາຕະລາງ 8 ໄດໃຫການອະທິບາຍກຽວກັບ ການເຮັດການກນັຕອງບນັຫາດານສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ເຊິ່ງມລີະ
ດັບ ແລະ ຄວາມສາຄັນທ່ີແຕກຕາງກນັ. 

ການກນັຕອງຢງຢນໃຫຮບັນຫາ, ຄວາມສຽງ ແລະ ຜົນກະທົບ ດານສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ທ່ີສາຄັນ ທີໄ່ດລະບໃນຂະ
ບວນການກນັ. ໃນໄລຍະການເຮັດການກນັຕອງສາມາດ ລະບຈດເດນັຂອງບນັຫາທ່ີອາດຈະເກດີຂ້ືນ ໃນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນຂອງ
ການພັດທະນາໂຄງການຍອຍ ເພື່ອໃຫຜວາງແຜນ ແລະ ຜເຮັດການຕັດສິນໃຈ ສາມາດເຮັດການປຽນແປງການອອກແບບຂອງ
ໂຄງການຍອຍ ເຊິ່ງຈະຊວຍຫລດຜອນຜນົກະທົບດານສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມທີອ່າດຈະເກດີຂ້ືນ, ແລະ ເປນໄປໄດວາ ສະ
ຖານທີຕ່ັ້ງໂຄງການອາດຈະມີການປຽນແປງ. 

ການຈດັລາດັບຄວາມສາຄັນຂອງຜົນກະທົບທີອ່າດຈະເກີດຂ້ືນຈະສາມາດການົດ ລະດັບການນາໃຊເຄື່ອງມືປອງກັນດານສ່ິງ
ແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ທ່ີຈາເປນໃນການເຮັດການປະເມີນ ແລະ ສະເໜີມາດຕະການຫລດຜອນຜນົກະທົບທີພ່ຽງພໍ ເພື່ອໃຫ
ສອດຄອງກັບເງື່ອນໄຂມາດຕະການຫຸຼດຜອນຜນົກະທົບ ປະເພດໂຄງການ “B” ຂອງທະນາຄານໂລກ. ເຄື່ອງມືປອງກັນດານສ່ິງ
ແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມອາດຈະລວມມີ ESMP, ARAP, EGDP ແລະ ECoP.  

 ການນາໃຊເຄ່ືອງມປືອງກັນ  
ການສະເໜີໂຄງການຍອຍວາດວຍການຄມຄອງໄພນາຖວມໃນຕົວເມືອງ ອາດຮຽກຮອງໃຫມີການການາໃຊ ເຄື່ອງມືປອງກັນ
ບາງຢາງ ໃນໄລຍະປະເມີນ ແລະ ການົດໂຄງການ, ເຊິ່ງເຄື່ອງມືປອງກັນບາງຢາງນີ ້ອາດຈະລວມມົີ ESMP ຫຍໍ ສາຫລັບວຽກ
ສອມແປງ, ຫຼື ສະເພາະວຽກກກສໍາງທີໃ່ຫຍກວານັ້ນ ອາດຈະຕອງໄດ ESMPs, EGDPs, ແລະ ARAP ທ່ີມີຄວາມຄົບ
ຖວນ ພາຍໃນພ້ືນທີໂ່ຄງການທ່ີມີການການດົຢາງຈະແຈງ (ຕົວຢາງ, ເສັນ້ເຂດແດນທີເ່ປນພື້ນທີ່ສະຫງວນຂອງແມນາ, ແລວ
ທາງກສໍາງຄອງນາ, ພື່ນທີຄ່ກັນ້ນາ ແລະ ສວນສາທາລະນາແຄມນາ). ກິດຈະກາທັງໝດົ ຂອງໂຄງການຍອຍບໍວາຈະເປນໃນ
ລັກຊະນະໃດ ທ່ີກຽວຂອງກັບການກໍໂຄງລາງພື້ນຖານໃນການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພນາຖວມໃນຕົວເມືອງ ແມນຈາເປນ
ຈະຕອງມເີຄື່ອງມືປອງກັນ ການຄມຄອງດານສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສງັຄົມ. 
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ຕາຕະລາງ 8 ຜົນກະທບົດານສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສັງຄມົທ່ີອາດຈະເກດີຂ້ືນ ຂອງໂຄງການຍອຍ 

ອາງອງີ ຜົນກະທບົ/ບນັຫາ ຄາເຫນັ / ອະທບິາຍກຽວກບັຜົນກະທບົ ຂອບເຂດ ໄລຍະ ຂະໜາດ/ 
ຄວາມຮນແຮງ ຄວາມເປນໄປໄດ ຄວາມສາຄນັ 

ດານຊວີະພາບ-ກາຍຍະພາບ ແລະ ເຄມີ 

BPC/1 ການປຽນແປງຕຄໍນນະພາບນາໜາດິນ ໃນກລໍະນມີີການປອຍນາ (ນາເປອນ) ຈາກກິດຈະກາຂອງໂຄງການ 
ລົງສຫວຍ ຫຼ ືແມນນາ ໂດຍບໍໄດເຮັດການບາບັດ.        

BPC/2 ການປຽນແປງຕຄໍນນະພາບນາໃຕດນິ. ຍອນລັກຊະນະຂອງດນິ, ການແຊກຊືມຂອງນາອາດຈະມີຕາໃນການ
ທີ່ຈະກໃໍຫເກີດມົນລະພິດຕໍນາໃຕດນິ.        

BPC/3 ການປຽນແປງຕວິໍທີທາງການລະບາຍນານາ. ການດາເນີນງານຂອງໂຄງການຫຍອຍຈະບໍສົງຜົນກະທົບຢາງຫລວງ
ຫລາຍຕລໍະບົບລະບາຍນາໃນປະຈບັນ.       

BPC/4 ການປຽນແປງຕຄໍນນະພາບອາກາດ 
ເນື່ອງຈາກຄວາມໄວ ແລະ ແລວທາງຂອງລົມ, ຄນນະພາບອາກາດ
ໃນບໍລເິວນພ້ືນທີ່ໂຄງການ ແລະ ບໍລເິວນໄກຄຽງອາດຈະມີການ
ປຽນແປງ.  

     

BPC/5 ການປຽນແປງຕລໍະດັບສຽງ 
ສຽງຈາກອປະກອນກໍສາງ ແລະ ຍານພາຫະນະທີ່ນາໃຊໃນການກໍ
ສາງ ແມນສາມາດສາງລະດັບສຽງທີ່ເພີ່ມຂື້ນ ແລະ ອາດຈະມີຜົນກະ
ທົບ.  

     

BPC/6 ການປຽນແປງທີ່ມີຕໍສ່ິງທີ່ມຊີີວິດທາງນາ ໃນກລໍະນີມີນາມັນ, ນາມັນເຄື່ອງ ແລະ ທາດເຄມີຮົວໄຫຼ, ການປຽນ
ແປງຕສ່ິໍງທີ່ມີຊີວິດທາງນາອາດຈະເກີດຂື້ນ.      

BPC/7 ການປຽນແປງຕສັໍດປາທາງບົກ.  ຄາດວາຈະບໍມີສັດປາທາງບົກ ຫລັງຈາກໄລຍະການກສໍາງຂອງໂຄງ
ການ.      

BPC/8 ການປຽນແປງທີ່ມີຕພໍະຍາດທີອ່າດຈະເກີດ
ຂື້ນ. 

ອາດຈະມີຄວາມສຽງດານສຂະພາບຂອງປະຊາຊົນທີ່ຢ ໃນພື້ນທີ່ໂຄງ
ການເນື່ອງຈາກການສບດົມເອົາມົນລະພິດທາງອາດກາດທ່ີກຽວຂອງ
ກັບໂຄງການ.   

     

BPC/9 ການປຽນແປງຕກໍານປກຫມຂອງດິນ ຈະບໍມີຜົນກະທະທົບທີ່ແນນອນ ຫລັງຈາກການກໍສາງຂອງໂຄງການ
ພາຍໃນພື້ນທີ່.       

BPC/10 ການປຽນແປງຕໍພື້ນທ່ີຢອາໃສທາງທາມະຊາດ   ບໍມີຜົນກະທົບໃນພ້ືນທີ່ໂຄງການ       
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ຕາຕະລາງ 8 (ຕ.ໍ) 
ອາງອງີ ຜົນກະທບົ/ບນັຫາ ຄາເຫນັ / ອະທບິາຍກຽວກບັຜົນກະທບົ ຂອບເຂດ ໄລຍະ ຂະໜາດ/ 

ຄວາມຮນແຮງ ຄວາມເປນໄປໄດ ຄວາມສາຄນັ 

ດານເສດຖະກດິສງັຄມົ ແລະ ວັດທະນະາທາ 

SEC/1 ການປຽນແປງດທີກ່ຽວຂອງກັບການສນເສຍ
ຊັບສິນສວນຕົວ ແລະ ຊັບສິນຂອງສວນລວມ.  ບໍມີຜົນກະທົບໃນໄລຍະການດາເນີນງານຂອງໂຄງການ.      

SEC/2 ການປຽນແປງທີ່ມີການສນເສຍດິນສວນຕົວ 
ແລະ ດນິສວນລວມ. 

ມີຄວາມເປນໄປໄດວາຈະມີການສນເສຍດິນສວນຕົວ ແລະ ດນິ
ສວນລວມເນື່ອງຈາກການເຮັດໂຄງການ.      

SEC/3 ການປຽນແປງທີ່ມີການສນເສຍວິທີການທາມ
າຫາກິນ. 

ມີຄວາມເປນໄປໄດວາຈະມີການສນເສຍວິທີການທາມາຫາກິນ ໃນ
ໄລຍະການກສໍາງ ແລະ ດາເນີນງງານຂອງໂຄງການ (ຕົວຢາງ ການ
ຫາປາ, ການເຮັດການກະເສດໃນບາງພື້ນທີ່). 

     

SEC/4 ການປຽນແປງທີ່ກຽວຂອງກັບ ມໍລະດົກດານ
ວັດທະນະທາ ທີ່ເປນວັດຖ.ຸ  ບໍມີຜົນກະທົບໃນໄລຍະການດາເນີນງານຂອງໂຄງການ.      

SEC/5 
ການປຽນແປງທີ່ກຽວຂອງກັບການຍົກຍາຍ
ດານວັດຖ ຸແລະ/ຫລ ືດານເສດຖະກິດຂອງປະ
ຊາຊົນ 

ບໍມີຜົນກະທົບ.        

SEC/6 ການປຽນແປງຕວິໍທີທາງການສນັຈອນພາຍໃນ
ທອງຖິ່ນ.  

ສາຫລັບການພັດທະນາປະເທດໃນອະນາຄົດ, ອາດຈະມີການປຽນ
ແປງວິທີທາງການສັນຈອນໃນທອງຖິ່ນ.       

SEC/7 ການປຽນແປງດານການປະມົງ ມົນລະພິດທາງນາ, ອາກາດ, ແລະ ສຽງ ອາດສົງຜົນກະທົບຕກໍານ
ເຄື່ອນຍາຍຂອງປະຊາກອນປາ.      

SEC/8 
ການປຽນແປງດານລາຍໄດ ຈາກມີລາຍໄດ
ຈາກການວາຈາງພາຍໃນທອງຖິ່ນ / ໂອກາດ
ໃນການທາມາຫາກິນ. 

ມີຄວາມເປນໄປໄດໃນການມີລາຍໄດທີ່ເພີ່ມຂື້ນ ແລະ ມີໂອກາດໃນ
ການເຮັດວຽກ ຍອນມີໂຄງການເກີດຂື້ນ.       

SEC/9 
ການປຽນແປງໃນການຄາຂາຍພາຍໃນທອງ
ຖິ່ນ / ລາຍໄດ ແລະ ໂອກາດ ຈາກການຄາ
ຂາຍ  

ມີຄວາມເປນໄປໄດທີ່ຈະມີລາຍໄດ ແລະ ມີໂອກາດໃນການທາມາ
ຫາກິນເພ່ີມຂື້ນ ຍອນມີໂຄງການ. .      

SEC/10 ການປຽນແປງຕຄໍວາມອອນໂຍນທີ່ເບິ່ງເຫັນ
ໄດ  

ທິວທັດດານທາມະຊາດແມນຈະໄດຮັບຜົນກະທົບຈາກການມີໂຄງ
ການເກີດຂື້ນ.       

SEC/11 ການປຽນແປງທີ່ມີຕໂໍຄງລາງພື້ນຖານຂອງປະ
ຊາຊົນ / ຊັບພະຍາກອນຂອງຊຸມຊົນ.       
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 ແຜນຄມຄອງດານສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ 
ວຽກງານທັງໝດົຂອງໂຄງການຍອຍ ໃນການການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພນາຖວມໃນຕົວເມືອງ ຂອງໂຄງການ ຄມຄອງ
ຄວາມສຽງຈາກໄພພບິັດ ໃນ ສປປ ລາວ ແມນຕອງມ ີ ແຜນ ESMP (ເບິ່ງເອກກະສາຊອນທາຍ 4: ແຜນຄມຄອງດານສ່ິງ
ແວດລອມ ທ່ີນາໃຊໂດຍທວົໄປ). ແຜນນີ້ ຈະເປນສວນໜຶງ່ຂອງສັນຍາການກໍສາງກັບຜຮັບເໝົາ ເຊິ່ງແຜນນີ ້ ຈະປະກອບມ ີ
ກົນໄກໃນການດາເນນີງານດານສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ໃຫມີຄວາມສອດຄອງ, ແລະ ຍັງໃຊເປນພ້ືນຖານສນັຍາ ໃນການ
ກວດກາວາມີ ການປະຕິບັດເງື່ອນໄຂການດາເນນີງານດານສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມທ່ີດ.ີ ສະເພາະ ສປປ ລາວ, ຍອນເປນ
ການຟນປ ຫືຼ ກສໍາງໂຄງລາງພືນ້ຖານໃນການຄມຄອງ ຄວາມສຽງຈາກໄພນາຖວມ ພາຍໃນເຂດອະນລກັຂອງແມນາ ຫລື 
ເປນເຂດແລວຄອງເມືອງ, ການນາໃຊບັນຊລີາຍການກວດກາ ເຊິ່ງເປນຊະນດິໜຶ່ງຂອງແຜນ    ESMP ອາດຈະເປນເຄື່ອງມື
ປອງກັນທີພ່ຽງພໍດງັທີໄ່ດລະບໄວໃນຕາຕະລາງ 9 ຂາງລມນີ້. 

ຫລັງຈາກທ່ີຂອບເຂດພື້ນທ່ີຂອງໂຄງການຍອຍໄດຖືກລະບແລວ, ແຜນ ESMP ຈະຖືກສາງຂ້ືນເພື່ອການົດຜົນກະທົບໃນໄລ
ຍະການກສໍາງ ແລະ ໄລຍະການດາເນີນງານ. ການເຮັດການວິເຄາະ, ການອອກແບບ ແລະ ການກະກຽມແຜນ  ຂອງໂຄງການ
ຍອຍແມນຕອງໄດເຮັດໂດຍໃຫຕິດພັນກັບການອອກແບບຄວາມເປນໄປໄດ ແລະ ດານວິຊະວະກາ ຂອງແຕລະວຽກງານຂອງ
ໂຄງການຍອຍ. ເນື່ອງຈາກວາໂຄງການຍອຍທ່ີນາສະເໜີນັນ້ ແມນປະກອບມີການສາງໂຄງລາງພື້ນຖານເພື່ອຄວບຄມຄວາມ
ສຽງຈາກໄພນາຖວມໃນຕົວເມືອງ, ການວເິຄາະແມນຄວນຈະເໜັນ້ໃສບັນຫາດານສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມທ່ີກຽວກັບຜົນ
ກະທົບຈາກການກສໍາງໂຄງລາງພືນ້ຖານນັນ້ໂດຍກົງ  (ຕົວຢາງ, ພາຍໃນພ້ືນທີກ່ໍສາງຄກັ້ນນາຂອງໂຄງການຍອຍ, ພາຍໃນ
ແລວທາງຂອງຮອງລະບາຍນາ, ຫືຼພື້ນທ່ີສາງສວນສາທາລະນະແຄມນາ) ພອມທັງຜົນກະທົບຈາກການກໍສາງນັ້ນ.   

ແຕລະວຽກງານຂອງໂຄງການຍອຍປະກອບມີການວິເຄາະຂໍມນທ່ີມີ ທ່ີກຽວຂອງກັບຢກະຈາຍຂອງປະຊາກອນໂດຍລວມ, 
ບອນທ່ີມີກມຊົນບັນດາເຜາົເຕົ້າໂຮມຢ, ບອນທ່ີມີຊມຸຊົນທ່ີມີລາຍໄດຕາເຕົ້າໂຮມກັນຢ, ແລວພືນ້ທີສ່າຄັນໃນຂອບເຂດຂອງ
ໂຄງການຍອຍທ່ີມີການບກເບີກເພື່ອເຮັດການກສໍາງ,  ທ່ີຢອາໃສທາງທາມະຊາດທ່ີມີຄວາມສາຄັນ ແລະ ຄວາມລະອຽດອອນ, 
ແມນນາສາຍຫັຼກ ແລະ ທາງນາໃຫລ, ສະຖານທ່ີໆ ເປນມໍລະດກົທາງວັດທະນະທາທ່ີໄດຖືກບັນທຶກໄວ. ການວິເຄາະຄວນຈະ
ອງີໃສຂໍມນການສາຫລວດປະຊາກອນທ່ີຫລາສດ, ຂໍມນທ່ີເປນທາງການທີໄ່ດຈາກອົງການຈດັຕ້ັງຕາງໆ ແລະ ຈາກການລົງ
ເກັບກາພາກສະໜາມ. ເອກກະສານການດົຂອບເຂດທ່ີເຈາະຈງົ ແລະ ສະເພາະທ່ີດານສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ແມນຈະຖືກ
ສາງຂ້ືນ ຫລັງຈາກທ່ີການສາຫລວດລະອຽດກຽວກັບໂຄງການຍອຍ ໄດສາເລັດ.  

ເອກກະສານການດົຂອບເຂດທ່ີເຈາະຈງົ ແລະ ສະເພາະທ່ີດານສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ຈະປະກອບມີ: (i) ການລະບກຽວ
ກັບ ບັນຫາດານສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມທັງໝົດພາຍໃນຂອບເຂດພ້ືນທີຂ່ອງໂຄງການຍອຍ; (ii) ການລະບກຽວກບັມາດ
ຕະການຫລດຜອນຜນົກະທົບທີກ່ານົດເປນແມັດ ຫືຼ ເປນກໂິລແມັດ ຕາມຄວາມເໝາະສມົ ຕາມຂອບເຂດຂອງໂຄງການ; (iii) 
ເຄື່ອງມືປອງກັນຕາງໆ ທ່ີປະກອບເອາົມາດຕະການແກໄຂ ແລະ ຫລດຜົນກະທົບເຂ້ົານາ  (ຕົວຢາງ, ການອອກແບບ, ແຜນຈດັ
ສັນຍົກຍາຍ, ຂໍການົດໃນການກສໍາງ, ເອກກະສານການປະມນດ ແຜນພົວພັນກັບຊຸມຊົນ, ອ່ືນໆ); (iv) ອົງກອນທ່ີຮັບຜິດ
ຊອບໃນການຈດັຕັ້ງປະຕິບດັ; (v) ກອບເວລາໃນການຈັດຕັງ້ປະຕບິດັມາດຕະການແກໄຂ ແລະ ຫລດຜອນຜນົກະທົບ (ກອນ
ການກສໍາງ, ໃນໄລຍະການກໍສາງ, ໃນໄລຍະການວາງແຜນ ແລະ ອື່ນໆ); ແລະ (vi) ແຫລງທນຶໃນການຈດັຕັງ້ປະຕິບດັມາດ
ຕະການຫລດຜອນຜນົກະທົບ. ເອກກະສານການດົຂອບເຂດຈະຕອງປະກອບມີ ແຜນທ່ີໃນມາດຕາສວນທ່ີເໝາະສມົ ແລະ ມີ
ຕາຕະລາງທີສ່ະຫລບລວມບັນຫາເຈາະຈງົທີຈ່ະໄດເຮັດການແກໄຂ  (ຕົວຢາງ, ຄວາມໝັນ້ຄົງຂອງຕາຝງ, ໄພອນັຕະລາຍທາງ
ທາມະຊາດ, ການເຊາະເຈື່ອນ, ທາງຂາມຫອງລະບາຍນາ ຫືຼ ຫວຍ, ບອນທ່ີເປນຈດເດນັ, ຄວາມປອດໄພຂອງທາງເຂ້ົາຫາສະ
ຖານທີກ່ໍສາງ ແລະ ບໍເອົາດິນ). ໃນທກໆ ບັນຫາ ຫືຼ ຄວາມວຕິົກກັງວົນດານສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມທີ່ຖືກລະບ ແລະ ເຮັດ
ການປະເມີນ, ຕອງໄດການດົມາດຕະການແກໄຂ ຫືຼ ຫລດຜອນ ແລະ ຂ້ັນຕອນການປອງກນັແມນຄວນຈະໄດພຈິາລະນາ ໃຫ
ເປນສວນໜຶ່ງຂອງຫລກັການໆ ປະຕິບັດດານສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ (ເຊິ່ງຈະອະທິບາຍໃນຫົວຂໍລມນີ້) ແລະ ຂອງແຜນ
ພົວພັນກັບຊຸມຊົນ. 

ໂຄງການຍອຍ ເພື່ອຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພນາຖວມໃນເທດສະບານເມືອງໄຊ ແຂວງ ອດົມໄຊ ອາດຈະສງົຜົນກະທົບເຖິງ
ຊຸມຊທ່ີົອາໃສໃນບໍລເິວນໄກກັບຂອບເຂດພື້ນທ່ີຂອງໂຄງການ ຍອນອາດຈະມີແຮງງານທ່ີຫລງັໄຫລເຂ້ົາມາເຮັດວຽກ, ຍອນ
ການເພີ່ມພາຫະນະສັນຈອນ ແລະ ເຄື່ອງຈັກຂະໜາດໃຫຍ, ແລະ ອາດຈາກການສນຊັບສິນສວນຕວົ ແລະ ເຮັດໃຫມີຄວາມ
ຂັດແຍງກັບຊຸມຊົນ. ແຜນ ESMP ຄວນຈະລະບເຖິງກົນໄກການມີສວນຮວມ (ຕົວຢາງ, ໃນຄະນະກາມະການຄວນຈະປະ
ກອບມີນາຍບານ, ແລະ/ຫຼ ືສະມະຊິດຂອງຊຸມຊົນ) ເຂ້ົາຮວມໃນການແກໄຂບັນຫາທີເ່ກີດຂ້ືນໃນໄລຍະກໍສາງໂຄງການ. 
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 ແຜນພດັທະນາກມຊນົບນັດາເຜົາ 
ໃນກລໍະນີທ່ີກມຊນົບັນດາເຜາົຫາກເປກກມຄົນທ່ີອາດຈໄດຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການຍອຍ, ແມນຕອງໄດສາງ ເຄ່ືອງມືທີ່
ເປນແຜນປອງກັນກມຄນົເລາົນີ.່ ນະໂຍບາຍປອງກັນທີກ່ຽວຂອງ ກັບກມຊົນເຜາົສວນໜອຍຂອງທະນາຄານໂລກແມນແຜນ
ດາເນນີງານ OP 4.10. ນະໂຍບາຍດາເນີນງານນີ້ການດົເງື່ອນໄຂວາ ຕອງມກີານສາງມາດຕະການສະເພາະ ເພື່ອປອງກັນຜົນ
ປະໂຫຍດຂອງກມຊົນບັນດາເຜາົ3 ຫລ ືປະຊາຊນົບນັດາເຜາົ ເຊ່ິງກມຄົນເລົານີອ້າດຈະຖືກການົດດງັນີ:້ 

 ລະບຕົນເອງວາເປນກມຄນົທ່ີມີວັດທະນະທາຊົນເຜາົທ່ີມີຄວາມແຕກຕາງ ແລະ ຄນົອ່ືນກແໍມນຮັບຮໃນການລະບຕນົ
ເອງນິ;້ 

 ມີຄວາມຕິດພັນໃນການຢແບບຮວມໝພາຍໃນເຜົາຕົນເອງ ບໍວາຈະອາໃສຢບອນໃດກຕໍາມພາຍໃນພືນ້ທີຂ່ອງໂຄງ
ການ ຫືຼ ອາໃສຢໃນຂອບເຂດທ່ີເປນພື້ນທີ່ເດີມຂອງບັນພະບລດ ໃນພືນ້ທ່ີໂຄງການ, ແລະ ມຄີວາມພກພັນກັບ ຊັບ
ພະຍາກອນທາມະຊາດ, ເຂດທ່ີຢອາໃສ ແລະ ພ້ືນທ່ີນີ;້ 

 ມີວັດທະນະທາ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນ,ີ ມພີືນ້ຖານເສດຖະກດິ ແລະ ສັງຄົມ  ຫລ ືອົງກອນດານການເມືອງ ທ່ີແຕກ
ຕາງ ຫລ ືແຍກອອກຈາກ ສັງຄົມ ແລະ ວດັທະນະທາ ຂອງກມຄົນສວນໃຫຍຂອງສັງຄົມ; 

 ມີພາສາຊົນເຜາົ ເຊ່ິງໂດຍທົວໄປແລວຈະມຄີວາມແຕກຕາງກັບພາສາກາງ ຫລພືາສາທາງການຂອງປະເທດ. 

ມັນມີຄວາມເປນໄປໄດວາໂຄງການຍອຍທ່ີນາສະເໜີຂ້ືນນັນ້ຈະມີຜນົກະທົບໃນລະດັບປານກາງເຖິງລະດັບຮນແຮງ ຕກໍມຊົນ
ບັນດາເຜົາ ໃນກລໍະນີທ່ີມີການຈດັສັນຍົກຍາຍໂດຍບໍສະມັກໃຈ. ການດາລງົຊີວດິ ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜາົ ແລະ ຄວາມຜາ
ສກ ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ກຈໍະໄດຮັບຄວາມກົດັນໃນບາງເຂດ ຍອນການອົບພະຍົກເຂ້ົາມາຢໃນພື້ນທີຂ່ອງຕົນເອງຂອງຜອື່ນ, 
ຍອນແຜນການສາປະທານພື້ນທີປ່າ ແລະ ການລະດມົໃຫມີການຍດຕິເຮັດໄຮແບບເລື່ອນລອຍ.  

ໃນກລໍະນີຫາກມກີານລະບ ວາມີກມຊົນບັນດາເຜາົຢໃນພື້ນທີໂ່ຄງການຍອຍ, ຫລັກການລວມຂອງນະໂຍບາຍດາເນີນງານ 
OP 4.10  ແມນຈະຖືກນາໃຊເພື່ອຮັບປະກັນວາ: 

 ກມຄົນສວນນອຍທ່ີເປນຊົນເຜາົແມນໄດຮັບໂອກາດທ່ີສາຄັນ ໃກການເຂ້ົາຮວມໃນການວາງແຜນ ທ່ີຈະມີຜນົກະ
ທົບຕໍພວກເຂົາເອງ; 

 ໂອກາດທ່ີຈະສະໜອງໃຫແກກມຊົນເຜາົສວນນອຍນັ້ນແມນໄດພຈິາລະນາ ບົດພືນ້ຖານຜົນປະໂຫຍດທ່ີສອດຄອງ
ກັບວັດທະນະທາຂອງເຂົາເຈົ້າ; ແລະ  

 ໄດມີການຫລີກລຽງ, ການຫລດຜອນ ຫືຼ ການແກໄຂ ທກໆຜົນກະທົບທາງລບົທ່ີເກີດຂ້ືນຈາກໂຄງການຕກໍມຊົນ
ເຜາົສວນນອຍ.  

ເປາໝາຍຂອງແຜນພັດທະນາ ກມຊົນບັນດາເຜາົ (EGDP) ແມນເພື່ອຮັບປະກັນວາມີການປກສາຫາລ ືທີມີ່ຄວາມເໝາະສມົ
ທາງດານວັດທະນະທາ ແລະ ມີການມີສວນຮວມຂອງກມຊົນບັນດາເຜາົໃນການພັດທະນາໂຄງການ. ຖາຫາກອີງຕາມການປກ
ສາຫາລແືບບອິດສະຫລະ ແລະ ແບບແຈງໃຫຮຂໍມນລວງໜາແລວ, ກມຊົນບັນດາເຜາົທ່ີໄດຮັບຜົນກະທົບໄດຕົກລົງເຫນັດີວາ 
ໂຄງການຍອຍທ່ີນາສະເໜີຈະສາງຜົນປະໂຫຍດແກເຂົາແລວ, ຈະມີການສາງມາດຕະການ ແລະ ການຊວຍເຫລືອ ໂດຍການປກ
ສາຫາລກືັບ ຜອະວໂສຂອງເຜາົ, ອງົການຈັດຕັງ້ປະຈາຊຸມຊົນ ແລະ ອົງກອນດານສັງຄົມ ຫລອືງົກອນທີບ່ໍຫາຜົນປະໂຫຍດ
ອື່ນໆ. ການປກສາຫາແບບອິດສະຫລະ ແລະ ແຈງໃຫຮຂໍມນລວງໜາ ແລະ ໜາວຽກທ່ີຂ້ືນແຜນໄວຈະຖືກບັນຈເຂ້ົາໃນແຜນ  
EGDP. ການຊວຍເຫລືອແມນຈະລວມມກີານສາງຄວາມເຂ້ັມແຂງດານອົງກອນ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງຜອະວໂສຂອງເຜົາ
, ພອມທັງການຊວຍເຫລືອໃຫອງົການຈດັຕ້ັງດານສົງຄົມທີເ່ຮັດວຽກກຽວກັບວຽກງານສະເພາະດານນີ້ (ເຊນັ, ການຈັດສັນຍົກ
ຍາຍ, ຖາມີ) ພາຍໃນໂຄງການຍອຍ. 

                                                      
3 ກມທາງສັງຄົມ ທ່ີມີຄວາມແຕກຕາງທາງດານຮບແບບທາງສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທາ ຈາກຊົນເຜົາທ່ີໂດດເດັນໃນຊຸມຊົນ ທ່ີເຮັດໃຫເຂົາເຈົ້າມີຄວາມສຽງ ທ່ີຈະບໍໄດຮັບ

ໂອກາດຈາກກິດຈະກາການພັດທະນາ.   
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ຕາຕະລາງ 9  ຂະບວນການກນັຕອງທ່ີເຈາະຈົງສະເພາະທີ ່ຂອງໂຄງການຍອຍ ຂອງກມົໂຍທາທິການທາງນາ 

ລາຍຊືກ່ວດກາການກນັຕອງ ແມນ/ບໍ
ແມນ 

ສິງ່ທີຈ່ະຕອງໄດດາເນນີງານ 

ປະກອບມີການເວນຄືນທດີນິ, ກາຈັດສັນຍົກ
ຍາຍ, ການສນເສຍຊບັສິນໂດຍກົງ, ແລະ ສົງ
ຜົນກະທົບຕປໍະຊາຊົນທີ່ແຕກຕາງກັນ  

ແມນ ວິຊາການວາງແຜນຂອງໂຄງການ ຂອງກົມໂຍທາທິການທາງນາ ໂດຍຜານໜວຍງານ
ຄມຄອງໂຄງການ ຈະນາໃຊຂໍແນະນາທາງດານວິຊາການ ແລະ ນາໃຊກອບນະໂຍ
ບາຍ. ຖາຫາຜົນກະທົບຫາກຫລວງຫລາຍ (ຕົວຢາງຜົນກະທົບຫລາຍກວາ 10 ເປ
ເຊັນຂອງຊັບສິນ ຂອງຄົວເຮືອນທີ່ໄດຮັບຜົນກະທົບ), ກົມໂຍທາທິການທາງນາ ຈະ
ເຮັດການແຈງ ແລະ ໄດຮັບການເຫັນດີຈາກກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 
ກອນທີ່ຈະເລືອກເອົາໂຄງການຍອຍ. ຄາດວາຈະມີການປກສາຫາລືຢາງກວາງຂວາງ 
ກັບຜທີ່ຈະໄດຮັບຜົນກະທົບ ໃນໄລຍະການວາງແຜນ ແລະ ການສາງແຜນ ARAP 
ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. 

ຂອບເຂດຂອງວຽກກສໍາງ ຫລາຍກວາ ວຽກທີ່
ລະບໃນການສອບແປງ, ຫລືວາແມນວຽກກໍ
ສາງໃໝ  

ແມນ ວິຊາການວາງແຜນຂອງໂຄງການ ຂອງກົມໂຍທາທິການທາງນາ ໂດຍຜານໜວຍງານ
ຄມຄອງໂຄງການ ຈະນາໃຊຂໍແນະນາທີ່ເໝາະສົມ. ຖາຫາຜົນກະທົບຫາກຫລວງ
ຫລາຍ, ກົມໂຍທາທິການທາງນາ ຈະເຮັດການແຈງ ແລະ ໄດຮັບການເຫັນດຈີາກກະ
ຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກອນທີ່ຈະເລືອກເອົາໂຄງການຍອຍ.   

ໂຄງການແມນຕ້ັງຢໄກກັບໝບານ, ທີ່ພັກອາ
ໃສ, ຕະຫລາດ ຫຼື ສະຖານທີ່ໆ  ມີຄວາມລະ
ອຽດອອນອື່ນໆ (ເຊັນວາ, ໂຮງຮຽນ ຫຼື ໂຮງໝ
) ແລະ ບັນຫາຂີ້ຝນ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງ
ຖະໜົນຫົນທາງ  ຈະສົງຜົນກະທົບຕສໍຂະພາບ 
ແລະ ຄວາມຜາສກຂອງຄົນ.  

ແມນ ວິຊາການວາງແຜນຂອງໂຄງການ ຂອງກົມໂຍທາທິການທາງນາ ຈະນາໃຊມາດຕະ
ການແກໄຂທີ່ເໝາະສົມ ໃນໄລຍະວາງແຜນ ແລະ ອອກແບບໂຄງການ. ກົມໂຍທາທິ
ການທາງນາຈະສາງມາດຖານ ແລະ ນາໃຊເຕັກໂນໂລຍີ ທີ່ເໝາະສົມ ໃນການກາຈັດ
ຂີ້ຝນໃນພື່ນທີ່ໆ ມີຄວາມລະອຽດອອນ. ຈະມີການສາງແຜນໃນການແກໄຂບັນຫາ
ຄວາມປອດໄພຂອງທາງເຂົ້າອອກພື້ນທີ່ໂຄງການໃນໄລຍະການກໍສາງ, ເຊິ່ງລວມເຖິງ
ການປກສາຫາລືກັບອົງກອນທອງຖິ່ນ ແລະ ຊຸມຊົນ. ການຕິດຕາມຄນນະພາບອາ
ກາດ, ຂີ້ຝນ ແລະ ແລະ ລະດັບສຽງແມນຈະເຮັດເປນໄລຍະ ພອມທັງການຮັບຟງຄາ
ເຫັນ ແລະ ຄາຕຊົິມຈາກອານາດການປກຄອງທອງຖິ່ນ ແລະ ຊຸມຊົນກຖໍວືາມີຄວາມ
ຈາເປນ. ບັນຫາທີ່ລະບ ແລະ ບັນທຶກໄວພອມທັງວທິີການແກໄຂ ແມນຈບັນຈເຂົ້າໃນ
ແຜນ ESMP ແລະ ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜາຂອງໂຄງການ ແລະ ບົດລາຍງານປະ
ຈາຫົກເດືອນ.  

ໂຄງການຕ້ັງຢໃກກັບເຂດປາສະຫງວນ ແລະ 
ເຂດມໍລະດົກທາງດານວັດທະນະທາ ປະມານ 
50 ແມັດ ແລະ ໂຄງການໄດປະກອບມກີານນາ
ໃຊສານເຄມີທີ່ເປນພິດ ຫລື ຢາປາບສັດຕພືດ.  

ແມນ ວິຊາການວາງແຜນຂອງໂຄງການ ຂອງກົມໂຍທາທິການທາງນາ ໂດຍຜານໜວຍງານ
ຄມຄອງໂຄງການ ຈະຕອງຮັບປະກັນວາ ມີມາດຕະການແກໄຂ ແລະ ການດາເນນີງານ
ທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອຈະແກໄຂບັນຫາດງັກາວ. ຫາມບໍການການົດ ແລະ ອະນຍາດໃ ເຮັດ
ບໍເອົາດນິ ແລະ ບໍເອົາຫີນ ແລະ ກສໍາງໂຮງງານຜະລິດຢາງປທາງ  ໃນພ້ືນທີ່ເຂດປາສະ
ຫງວນ. ໃນແຜນ ESMP ຄວນຈະມກີານການົດ ແລະ ນາໃຊເງື່ອນໄຂສະເພາະ ເພື່ອ
ຫລດຜອນຜົນກະທົບທີອ່າດຈະເກີດຂ້ືນ. 

ມີຄວາມຈາເປນທີ່ຈະຕອງໄດນາໃຊວັດສະດຈາ
ນວນຫລວງຫລາຍໃນການກສໍາງ ແລະ ຕອງ
ໄດເກັບມຽນຢາງເໝາະສົມ.  

ແມນ ວິຊາການວາງແຜນຂອງໂຄງການ ຂອງກົມໂຍທາທິການທາງນາ ໂດຍຜານໜວຍງານ
ຄມຄອງໂຄງການ ຈະເຮັດການປກສາຫາລກືັບ ກະຊວງ ຍທຂ ແລະ ອານາດການປກ
ຄອງທອງຖິ່ນ ໃນການຊອກຫາສະຖານທີ່ໃນການຂດຄ້ົນ ວັດສະດເພ່ືອນາໃຊເຂົ້າໃນ
ການກໍສາງ.  

   



 

SEA DRM Project – Lao PDR 56 
Environmental and Social Management Framework   

ຕາຕະລາງ 9 (ຕ.ໍ) 

ລາຍຊືກ່ວດກາການກນັຕອງ ແມນ/ບໍ
ແມນ 

ສິງ່ທີຈ່ະຕອງໄດດາເນນີງານ 

ສອດຄອງກັບ ຄວາມຄາດໝາຍທີລ່ະບໄວຂາງ
ເທິງ ແລະ ຜຮັບເໝົາແມນຈະຖືກວາຈາງໃນ
ການເຮັດວຽກກໍສາງ.  

ແມນ ວິຊາການວາງແຜນຂອງໂຄງການ ຂອງກົມໂຍທາທິການທາງນາ ໂດຍຜານໜວຍງານ
ຄມຄອງໂຄງການ ຈະນາໃຊ ແຜນ ESMP ຂອງໂຄງການ ແລະ ສາງແຜນລະອຽດ
ສະເພາະໂຄງການຍອຍ, ເຊິ່ງລວມເຖິງມາດຕະການ ແລະ ວິທີການທີ່ຈາເປນໃນການ 
ຫລດຜອນຜົນກະທົບຕໍຄວາມປອດໄພຂອງທາງເຂົ້າໃນພ້ືນໂຄງການ ໃນໄລຍະການ
ກສໍາງ, ຕກໍານປກສາຫາລກືັບຊຸມຊົນ ແລະ ຕແໍຜນເຜີຍແຜຂໍມນຕໍມວນຊົນ. ຈະມີ
ການເຮັດ ບົດແນະນາດານເຕັກນິກກຽວກັບມາດຕະການດານສ່ິງແວດລອມ ພອມ
ກັບການເຮັດຝກອົບຮົມໃຫໜວຍງານຄມຄອງໂຄງການ ແລະ ພະນກັງານໂຄງການ.    

ກມຊົນບັນດາເຜາົ ແມນອາໃສຢໃນພື້ນທີ່ໆ ໄດ
ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ແລະ ມີຄວາມຕິດ
ພັນຢນາກັນແບບຮວມໝ. 

ແມນ ວິຊາການວາງແຜນຂອງໂຄງການ ຂອງກົມໂຍທາທິການທາງນາ ໂດຍຜານໜວຍງານ
ຄມຄອງໂຄງການ ຈະເຮັດການປກສາຫາລກືຽວກັບແຜນ EGEF ແລະ ຈະສາງມາດ
ຕະການທີເ່ໝາະສົມ ໃນແຜນ ພັດທະນາກມຊົນບັນດາເຜາົ.   

 

ຖາຫາກກມຊົນບັນດາເຜາົໄດຮັບຜົນກະທົບທາງລົບຈາກໂຄງການຍອຍ, ບໍວາຈະເປນຜນົກະທົບຈາກການເວນຄືນທ່ີດນິ ຫືຼ 
ຜນົກະທົບທາງລົງທີກ່ຽວຂອງອື່ນໆ, ແຜນ EGDP ຈະຕອງໄດປະກອບມາດຕະການ, ກດິຈະກາ ແລະ ການດາເນນີງານ ທີ່
ແຕກຕາງກັນ ໃນການແກໄຂຜົນກະທົບດານລົບນັນ້. ການເວນຄືນທ່ີດນິ ແລະ ຊັບສິນແມນຈະປະກອບໃນບດົ  ກອບນະໂຍ
ບາຍການຈັດສນັຍົກຍາຍ (RPF).  

ການຈດັຕັງ້ປະຕິບດັແຜນ EGDP ແມນຈະເຮັດໂດຍຊຸມຊົນ, ໂດຍການຊວຍເຫລືອຈາກໜວຍງານຈດັຕ້ັງປະຕບິັດໂຄງການ 
ຂອງ ພະແນກ ຍທຂ ແຂວງອດົມໄຊ, ພອມທັງອານາດການປກຄອງເມືອງ ແລະ ສະພາທອງຖ່ິນ ໂດຍການອານວຍຄວາມສະ
ດວກຈາກ ອົງກອນດານສັງຄົມຕາງໆ (ອງົການບໍຫວົງຜົນກາໄລ) ໃນເວລາໃດທ່ີມີຄວາມເໝາະສມົ. 

 ແຜນດາເນີນງານການຈັດສນັຍົກຍາຍ 
ຖາຫາກວາມຈີານວນ 50 ຄົວເຮືອນ ໄດຮັບຜົນກະທົບຍອນການພັດທະນາໂຄງການຍອຍ, ອານາດການປກຄອງທ່ີກຽວຂອງ
ກັບໂຄງການ ຕອງໄດສາງແຜນດາເນີນງານການຈດັສັນຍົກຍາຍໂດຍຫຍໍ (ARAP) ເພື່ອນາສະເໜຕີທໍະນາຄານໂລກ. ແຜນ 
ARAP ຈະປະກອບມີ: (i) ການອະທິບາຍໂດຍຫຍໍກຽວກັບໂຄງການຍອຍ, ລວມເຖິງທີຕ່ັ້ງ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງໂຄງການ; 
(ii) ຫລັກການ ແລະ ຈດປະສົງ ຂອງການສາງ ແລະ ຈດັຕັັ້ງປະຕບິັດການຈດັສັນຍົກຍາຍ; (iii) ກອບດານລະບຽບກົດໝາຍ; 
(iv) ຂໍມນພືນ້ຖານກຽວກັບຜທ່ີໄດຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຄອບຄົວທ່ີໄດຮັບຜົນກະທົບ; (v) ປະເພດຂອງຜໄດຮັບຜົນກະທົບ 
ແລະ ຄົວເຮືອນທ່ີໄດຮັບຜົນກະທົບ ຕາມລະດບັ ແລະ ຊະນດິຂອງຜນົກະທົບ; (vi) ສິດທິໃນການໄດຮັບການຊົດເຊີຍ, ໄດຮັບ
ເງິນອດໜນ ແລະ ໄດຮັບການຊວຍເຫລືອໃນການຟນຟ ຕາມປະເພດຂອງຜົນກະທົບໃນຕາຕະລາງການຊົດເຊີຍ; (vii) ຂໍມນ
ກຽວກັບສະຖານທ່ີໆ ຈະຍົກ  ຍາຍໄປຢ ພອມດວຍເງື່ອນໄຂດານເສດຖະກິດສັງຄົມທ່ີມີຕຜໍໄດຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຄົວເຮືອນ
ທ່ີໄດຮັບຜົນກະທົບ, ແລະ ຊຸມຊົນທ່ີເຈົ້າພາບ; (viii) ໂຄງຮາງການຈດັຕັ້ງດານອົງກອນໃນການວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕັງ້ປະຕິບດັ; 
(ix) ຂ້ັນຕອນການມີສວນຮວມໃນການວາງແຜນ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕິບັດ; (x) ຂ້ັນຕອນໃນການແກໄຂຂໍຮອງຮຽນ; (xi) ງ ົບ
ປະມານທ່ີຄາດຄະເນ ໃນການຈັດສັນຍົກຍາຍ ແລະ ງບົປະມານປະຈາປ; (xii) ແຜນດາເນີນງານ ໃນການຈດັຕ້ັງປະຕບິດັ; ແລະ 
(xiii) ການຕິດຕາມກວດກາພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ພອມທັງຂ້ັນຕອນການລາຍງານ, ລວມເຖິງຂອບເຂດໜາວຽກ ສາຫລັ
ບການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການປະເມີນພາຍນອກ.  

ຜນົກະທົບຖືວາມີໜອຍຖາຫາກວາ ຜໄດຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຄອບຄົວທໄີດຮັບຜົນກະທົບ ບໍໄດຖືກຍົກຍາຍ ແລະ ຊັບສນິທ່ີມີ
ປະໂຫຍດໄດຖືກສນເສຍໜອຍກວາ  10 ເປເຊັນ. 
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 ຂັນ້ຕອນດາເນີນງານໃນກລໍະນີພບົເຫນັວັດຖບຸຮານ  
ໃນການກສໍາງໂຄງການຍອຍເພື່ອປອງກັນໄພນາຖວມ, ຄາດວາຈະບໍມີການພົບເຫັນວດັຖຸບຮານ, ໂຄງກະດກ ຫ ື ສິງ່ທ່ີວັດຖຸຸ
ດານວັດທະນະທາອ່ືນໆ ທ່ີມີຄວາມສາຄັນ. ເຖິງຢາງໃດກໍຕາມ, ມັນກໍຍັງມີໂອກາດໃນການພົບເຫນັສະຖານທີ່ໆ ມີຄວາມສາ
ຄັນດານວັດທະນະທາ (ຕົວຢາງ, ສະຖານທີສ່ັກສິດ, ປາຊາ) ແລະ ສະຖານທ່ີບຮານ ຢໃນພືນ້ທີໂ່ຄງການ.  

ຈດປະສົງຂອງ ຂ້ັນຕອນດາເນນີງານໃນກໍລະນີພົບເຫັນວັດຖຸບຮານ ແມນເພື່ອຊວຍໃນການກວດກາ, ໃນການລາຍງານ ແລະ 
ໃນການປອງກັນການລບົກວນ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍຕວໍັດຖຸ ແລະ ສະຖານທີ່ໆ ເປນຊັບພະຍາກອນດານວັດທະນະທາ, ໂດຍ
ສະເພາະແມນຊັບພະຍາກອນດານວັດທະນະທາທ່ີເປນວັດຖຸ ທ່ີບໍເຄີຍຮມາກອນໆ ການເລີ່ມຕົ້ນວຽກກສໍາງ. ຍອນອາດຈະຍັງມີ
ຄວາມເປນໄປໄດ ທີ ມີເຂດທີ່ມີຄວາມສາຄັນ(ເຂເຍັງບໍທັນຄົ້ນພົບ) ດານວັດທະນາທາທອງຖ່ິນ (ເຂດສັກສິດ, ສສານ) ແລະ 
ບັນດາເຂດບນຮານສະຖານໃນເຂດໂຄງການຍອຍ, ກົມໂຍທາທິການທາງນາ ຈະຮັບປະກນັ ເອກະສານປະມນ ຈະລວມເອົາຂ້ັນ
ຕອນ ແລະມາດຕະການດັງລມນີ:້  

i. ຢດຕິການກໍສາງ ໃນເຂດທີຄ້ົນພບົເຫັນ; 

ii. ການົດພ້ືນທ່ີ ຄ້ົນຫາ ຫືຼ ເຂດ, ຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງສະຖານທ່ີເພື່ອບໍໃຫເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕ ໍຫືຼ ສນເສຍວັດ
ຖູທີຂົນຍາຍໄດ;  

iii. ແຈງໃຫວິສະວະກອນຜຄວບຄມ ຮັບຮ ແລະ ແຈງຕໍເຖິງ ອານາດການປກຄອງທອງຖ່່ິນ; 

iv. ໜວຍງານຮັບຜິດຊອບທອງຖ່ິນ ຈະປະເມີນສິ່ງຄ້ົນພບົເບືອ້ງຕົ້ນ, ຜນົການວິໄຈທ່ີຈະດາເນນີໂດຍນັກໂບຮານນະຄະດີ
ທ່ີຈະປະເມີນຄວາມສາຄັນຂອງການຄົນ້ພົບຕາມຫຼັກການຕາງໆລວມທັງຄນຄາດານ ຄວາມງາມ, ປະຫັວດສາດ, 
ວິທະຍາສາດ ຫືຼ ຄ້ົນຄວາ, ຄນຄາດານສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກດິ;   

v. ການຕັດສນິໃຈກຽວກັບການຈດັການ ການຄົນ້ພົບນີຈ້ະຕອງ ດາເນີນການໂດຍໜວຍງານທ່ີຮັບຜິດຊອບເຊິ່ງອາດ
ເຮັດໃຫເກີດການຮບແບບການອານລັກ, ການຟນຟ ແລະ ການກອບກ;  

vi. ຈດັຕັ້ງປະຕບິັດເພື່ອການຄມຄອງ ການຄົ້ນພົບທ່ີສື່ສານເປນລາຍລັກອັກສອນ; ແລະ 

vii. ວຽກງານກສໍາງອາດຈະດາເນນີການຕໍພາຍຫຼັງຈາກທ່ີໄດຮັບອະນຍາດ ຈາກໜວຍງານທອງຖ່ິນທີ່ຮັບຜິດຊອບກຽວ
ກັບການປກປອງມໍລະດົກ.   

ຜຮັບເໝົາການກສໍາງຈາເປນທ່ີຈະຕອງໄດສາງ ຂ້ັນຕອນດາເນນີງານໃນກລໍະນີພົບເຫນັວັດຖຸບຮານ ໂດຍການປະສານສົມທົບ
ກັບກະຊວງຸທະແຫລງຂາວ, ວັດທະນະທາ ແລະ ການທອງທຽວ ແລະ ຕອງໄດສອດຄອງກບັລະບຽບກົດໝາຍ ຂອງ ສປປ 
ລາວ. ກົມໂຍທາທິການທາງນາ ຈະຕິດຕາມ ຂະບວນການອອກແບບ, ຈດັຕ້ັງປະຕິບດັ, ແລະ ພາຍຫັຼງການຈດັຕ້ັງປະຕິບດັ
ໂຄງການ ທີ່ກຽວຂອງກັບການຊອກຫາຄວາມເປນໄປໃດ. 

ຜຮັບເໝົາການກສໍາງຈະເປນຜຮັບຜິດຊອບໃນການຮັບປະກັນວາ ພະນັກງານທ່ີເຮັດວຽກກສໍາງຂອງຕົນ ໄດມີຄວາມລະມັດລະ
ວັງໃນການກວດຫາ ແລະ ລາຍງານ, ພອມທັງປອງກັນການລົບກວນ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍຕວໍັດຖຸ ແລະ ສະຖານທ່ີໆ ເປນຊັບ
ພະຍາກອນດານວັດທະນະທາທ່ີເປນວັດຖຸ. ເຊິ່ງໃນນີ້ ອາດຈະລວມເຖິງການຢດເຮັດວຽກ ແລະ ເຮັດການປອງກັນເຂດ ທ່ີຢໃກ
ກັບຊັບພະຍາກອນດານວັດທະນະທາທ່ີເປນວັດຖຸ ເພື່ອປອງກັນຄວາມເສຍຫາຍ, ຈາກນັ້ນກລໍາຍງານຕໜໍວຍງານຈັດຕັງ້ປະຕິ
ບັດກຽວກັບການພົບເຫັນດງັກາວ.  

ຊັບພະຍາກອນດານວັດທະນະທາທ່ີເປນວັດຖຸທັງໝົດທີພ່ົບເຮັດໃນພ້ືນທີກ່ານກສໍາງ ແມນຕອງໄດຮັບການດແລຈາກໜວຍ
ງານຈັດຕ້ັງປະຕບິັດ ຂອງກົມໂຍທາທກິານທາງນາ ໂດຍການປະສານງານກບັກະຊວງຖະແຫລງຂາວ, ວດັທະນະທາ ແລະ ການ
ທອງທຽວ.  ກະຊວງຖະແຫລງຂາວ, ວດັທະນະທາ ແລະ ການທອງທຽວ ຈະເປນຜຕດັສິນວາ ສິດຖິໃນການເປນເຈົ້າຂອງ ຊັບ
ພະຍາກອນດານວັດທະນະທາທ່ີເປນວັດຖຸທ່ີພົບເຫັນນັນ້ ຄວນຈະເປນຂອງພາກສວນໃດ.  

ຖາສບົທຽບໃສພື້ນທ່ີອື່ນໃນ ສປປ ລາວ ຫຼື ທຽບໃສເມືອງອື່ນໆ ຂອງແຂວງອດົມໄຊ, ເທດສະບານເມືອງໄຊ, ໂດຍສະເພາະ 
ແມນເຂດພັດທະນາໂຄງການຍອຍ ຖືວາເປນພື້ນທີ່ໆ ມີຄວາມສຽງຈາກລະເບດີທ່ີບໍທັນແຕກ ທ່ີຕາ. ເຖິງຢາງໃດກໍຕາມ, ທກໆ 
ສະຖານທີ່ໆ ຈະມີການດາເນີນວຽກກໍສາງທີໃ່ຫຍ ແມນຕອງໄດມີການກວດກາ ຫາລະເບີດທ່ີບໍທັນແຕກ. ການສາຫລວດ ແລະ 
ການປະເມີນຄວາມສຽງຕລໍະເບດີທ່ີບໍທັນແຕກແມນຕອງໄດເຮັດ ໂດຍໃຫເປນສວນໜຶງ່ໃນການກະກຽມໂຄງການ. ຖາບົດ
ລາຍງານກາສາຫລວດ ຫາກລະບວາມີຄວາມສຽງໃນການພົບລະເບີດທ່ີບໍທັນແຕກ, ຜຮັບເໝົາຂອງໂຄງການຈະຕອງໄດສາງ
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ແຜນສາຫລວດ ແລະ ເກັບກລະເບີດທ່ີບໍທັນແຕກ ແລະ ປະຕິບັດແຜນນີກ້ັບທກໆພ້ືນທີກ່ານກສໍາງ ຂອງແຕລະໂຄງການຍອຍ
ທ່ີກຽວຂອງ. ແຜນດງັກາວຄວນປະກອບມ:ີ (i) ຂ້ັນຕອນດາເນີນງານແບບລະອຽດ ໃນການລະບ, ການປກປອງ ແລະ ການທາ
ລາຍລະເບດີທ່ີບໍທັນແຕກ; ແລະ (ii) ແຈງແນວທາງປະຕບິັດ ໃຫກັບພະນັກງານທກຄນົ ໃນກລໍະນທ່ີີພົບເຫັນລະເບດີທ່ີບໍທັນ
ແຕກ.  

 ຫລັກການປະຕບິດັດານສ່ິງແວດລອມ 
ຈດປະສົງຂອງການນາໃຊຫລັກການປະຕິບດັດານສ່ິງແວດລອມ ໃນໂຄງການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພນາຖວມໃນເມືອງໄຊ 
ແຂວງອດົມໄຊ ແມນເພື່ອເປນສ່ິງແນະນາ ໃນການປອງກນັ ແລະ ຫລດຜອນຄວາມສຽງດານສ່ິງແວດລອມ ທີກ່ຽວຂອງກັບ
ບັນດາວຽກງານຕາງໆ ຂອງໂຄງການ (ຕົວຢາງ. ວຽກປອງກັນຕາຝງ, ວຽກກໍສາງຄກັນ້ນາ, ວຽກປບປງຄອງລະບາຍນາ, ວຽກ
ສາງປະຕກັນນາ ແລະ ວຽກກໍສາງສວນສາທາລະນະແຄມນາ). ເປາໝາຍສະເພາະຂອງ ຫລັກການປະຕິບດັດານສ່ິງແວດລອມ 
ແມນເພື່ອ: (i) ສາງມາດຕະຖານດານສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ແບບສະເພາະ ໃຫແກໂຄງການກສໍາງຄໂຄງລາງພືນ້ຖານໃນ
ການຄວບຄມໄພນາຖວມທີນ່າສະເໜີຂ້ືນ; (ii) ເພື່ອໃຫການຊວຍເຫລືອດານເຕັກນິກ; (iii) ເພື່ອຮັບປະກນັວາມີຄວາມເຂ້ົາໃຈ
ໂດຍລວມກຽວກັບຜົນກະທົບດານສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ພອມທັງການົດ ມາດຕະຖານດານສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ 
ເພື່ອປອງກັນ ແລະ ຫລດຜອນຜນົກະທົບນັ້ນ4; (iv) ເພື່ອຮັບປະກັນວາວຊິາການ ແລະ ນາຍຊາງ ສາມາດຊອກຫາທາງອອກ
ໃຫແກບັນຫາທີເ່ກີດຂ້ືນ ໃນວຽກງານກໍສາງ ແລະ ບາລງຮັກສາ; ແລະ (v) ຊວຍໃນການກະກຽມການປະເມີນຜນົກະທົບດານ
ສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງໂຄງການຍອຍ.  

ຜນາໃຊຫລັກການປະຕິບດັງານດານສ່ິງແວດລອມປະກອບມີ: ນັກວາງແຜນ ແລະ ອອກແບບໂຄງການ, ຜບລໍຫິານ, ວິຊາການ
ກໍສາງ ແລະ ນາຍຊາງ ຈາກກົມໂຍທາທິການທາງນາ, ທ່ີປກສາດານການປະເມີນສິ່ງແວດລອມ, ບລໍສິັດທີປກສາເອກກະຊົນ, 
ອງົກອນການສຶກສາ ແລະ ການຄ້ົນຄວາວໄິຈ, ບນັດາກະຊວງ ແລະ ບນັດາອງົກອນຂອງລັດ, ແລະ ຜທ່ີມີສວນໄດສວນເສຍ
ຈາກໂຄງການ.  

6.0 ໂຄງຮາງການຈັດຕ້ັງໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບດັໂຄງການ 
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນຈະເປນຜຮັບຜິດຊອບລວມທັງໝດົຂອງໂຄງການ ແລະ ຈະເປນຜເຮັດການປະສານງານລະ
ຫວາງ ແຕລະອົງກອນ ຫລ ື ຂະແໜງການ. ສາມກະຊວງຫລກັທ່ີຮັບຜິດຊອບໃນການຈດັຕ້ັງປະຕິບດັລວມມ ີ ກະຊວງ              
ຍທຂ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິງ່ແວດລອມ  (ກຊສ) ແລະ ກະຊວງການເງນິ. ສາມກະຊວງນີຈ້ະແຕງຕັ້ງທມິ
ງານ ເພື່ອຮັບຜດິຊອບໃນການຄມຄອງ, ການຈດັຊ້ືຈັດຈາງ, ການຄມຄອງດານການເງນິ ແລະ ວຽກງານດານການຄມຄອງສ່ິງ
ແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງໂຄງການ. ໂຄງການຈະຖືກຈດັຕ້ັງປະຕບິັດຕາມລະບົດຂອງລດັ. ກະຊວງ  ຍທຂ ຈະຖືກມອບໝ
າຍໃຫເປນອົງກອນຈດັຕັ້ງປະຕບິດັ ອົງປະກອບ 1, ເຊິງ່ຈະແມນກົມໂຍທາທິການທາງນາເປນຜຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຈະເປນຜ
ວາງແຜນ ແລະ ຈດັຕ້ັງປະຕບິດັວຽກງານທ່ີກຽວຂອງກັບອງົປະກອບ 1.   ກຊສ  ຈະຖືກມອບໝາຍໃຫເປນອົງກອນຈັດຕັງ້ປະ
ຕບິັດ ອງົປະກອບ 2, ເຊິ່ງໃນນີ້ກມົອຕນຍົິມ ແລະ ອທົກກະສາດຈະເປນຜຮັບຜິດຊອບ ໃນການວາງແຜນ ແລະ ຈດັຕັ້ງປະຕິ
ບັດວຽກງານທີກ່ຽວຂອງກັບອງົປະກອບ 2 ຍອຍ ເຊ່ິງກຽວຂອງກັບການປບປງລະບົບການຄາດຄະເນສະພາບອາກາດ ແລະ 
ການເຕືອນໄພລວງໜາ, ແລະ ກມົຄມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການປຽນແປງດນິຟາອາກາດຈະເປນຜຮັບຜິດຊອບໃນວຽກງານທີ່
ກຽວຂອງກັບອງົປະກອບ 2 ຍອຍ ຄືການສາງລະບົດຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພພບິັດ. 

ດງັທີໄ່ດກາວມາແລວ ກະຊວງ ຍທຂ ຈະເປນອົງກອນຫລັກໃນການຈັດຕັງ້ປະຕິບດັວຽກງານຂອງ ອົງປະກອບ 1, ເຊິ່ງຈະມອບ
ໝາຍໃຫກົມໂຍທາທິການທາງນາເປນຕົວແທນໃນການຈດັຕ້ັງປະຕບິັດ. ກົມໂຍທາທິການທາງນາ ຈະສາງຕັ້ງໜວຍງານຄມ
ຄອງໂຄງການ (PMU) ຂ້ືນເພື່ອຮັບຜິດຊອບໃນການດາເນີນງານດານການປກປອງສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງໂຄງການ
ຍອຍໂດຍໄດຮັບການສະໜບັສະໜນ ຈາກພະແນກແຜນການ ແລະ ການຮວມມືພາຍໃນກະຊວງ. ໃນໜວຍງານຄມຄອງ
ໂຄງການຈະປະກອບມພີະນັກງານທ່ີຮັບຜິດຊອບດານສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສງັຄົມ. ພະນກັງານດານສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ
ຂອງໂຄງການ   ອາດຈະຈາເປນຕອງໄດຮັບການຝກອບົຮົມ ແລະ ການຊວຍເຫືຼອດານວິຊາສະເພາະເພີ່ມເຕີມ ທັງນີແ້ມນຂ້ືນ
ກັບປະສົບການ ແລະ ຄວາມສານານງານດານສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງພະນັກງານຜນັນ້. ການຝກອບົຮົມ ແລະ ການ
ຊວຍເຫືຼອແມນຈະຖືກເຮັດໂດຍທິມງານທ່ີປກສາດານວິຊາການຂອງໂຄງການ ເຊິງ່ທມິງານທ່ີປກສານີຈ້ະເປນຜຊວຍໃນການ

                                                      
4 ເນືອ່ງຈາກວາ ໂຄງການຍອຍ ຈະໄດຈັດຕ້້ັງປະຕິບັດຢໃນເຂດຕົວເມືອງ ຫືຼ ເຂດພ້ືນທ່ີກະສິກາ ແລະ ພ້ືນທ່ີທ່ີບໍໄດນອນຢໃນປາສະຫງວນ, ຜນົກະທົບທ່ີອາດຈະເກີດຂ້ຶນຈະ

ໄດສະເໜີຜານ ECoP ຫືຼຈະສະເໜີໃນ EMP.  
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ຈດັຕັ້ງປະຕບິັດ ເງື່ອນໄຂທີລ່ະບໄວໃນກອບ   ESMF ແລະ ໃນຂະນະດຽວກັນກຈໍະຮັບຜິດຊອບໃນການສາງຄວາມອາດສາ
ມາດໃຫພະນກັງານໂຄງການໃນການຄມຄອງ ແລະ ແກໄຂບັນຫາດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ. ໂຄງຮາງການຈດັຕັ້ງນີ້ໄດ
ສະແດງໃຫເຫັນແຜນວາດ 1: 

ຫລັງຈາກວຽກງານຂອງໂຄງການຍອຍໄດຖືກການົດ ແລະ ລະບຢາງຈະແຈງແລວ, ໜວຍງານຄມຄອງໂຄງການຂອງ ກົມໂຍ
ທາທກິານທາງນາຈະເປນຜຊີແ້ຈງກຽວກັບໜາທ່ີ ແລະ ຄວາມຮັບຜດິຊອບທີກ່ຽວຂອງກັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບດັໂຄງແຕລະໂຄງ
ການຍອຍສະເພາະ.   ໜວຍງານຄມຄອງໂຄງການຂອງ ກົມໂຍທາທິການທາງນາ ຈະເຮັດການທົບທວນບດົລາຍງານ ທີທ່າງ
ພະແນກ ຍທຂ ແຂວງອດົມໄຊເປນຜເຮັດ. ພະແນກ ຍທຂ ແຂວງອດົມໄຊ ຈະເປນຜສາງທິມງານດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງ
ຄົມ ພາຍໃນໜວຍງານຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ ເຊິ່ງຈະຮັບຜິດຊອບໃນການສາງຂອບເຂດໜາວຽກປະກອບເຂ້ົາແຜນຄມຄອງ
ສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESMP) ພອມທັງສາງ ຂໍການດົໃນການສາງແຜນດາເນນີການຈດັສັນຍົກຍາຍໂດຍຫຍໍ 
(ARAP) ແລະ ແຜນ ພັດທະນາກມຊົນເຜາົ (EGDP) ໂດຍການປກສາຫາລຢືາງໃກຊິດກັບກົມໂຍທາທິການທາງນາ. ແຜນ 
ESMP ພອມກັບແຜນ ARAP ແລະ EGDP ໂດຍທົວໄປແລວແມນໜວຍງານຈດັຕັ້ງປະຕບິດັໂຄງການເປນຜ ເຮັດ ໂດຍ
ການແນະນາ ແລະ ຊວຍເຫຼືອຈາກທ່ີປກສາຕາມຄວມຈາເປນ. ແຜນ ESMP ແລະ ເອກກະສານອ່ືນໆ ທ່ີເປນແຜນ (ຕົວຢາງ 
ແຜນ ARAP ແລະ EGDP) ຈະຖືກເຜີຍແຜຕໍຜທີມີສວນໄດສວນເສຍຈາກໂຄງການ ແລະ ປະຊາຊົນຕາງໆ ໃນໄລຍະການ
ເຮັດການປກສາຫາລ.ື ບັນຫາ ແລະ ຄາເຫັນໃດໆ ທ່ີໄດຈົດບັນທກຶຈາກການເຮັດການປກສາຫາລ ື ຈະຖືກປະກອບເຂ້ົາໃນ
ແຜນ. ເອກກະສານທ່ີໄດເຮັດການປບປງ ຈາກການເຮັດການປກສາຫາລ ື ແມນຈະຖືກເຜີຍແຜຕມໍວນຊນົອີກເທື່ອໜຶ່ງ ແລະ 
ຈະຖືກນາສງົຕໍທະນາຄານໂລກ ເພື່ອທົບທວນ.  

ແຜນວາດ 1 ໂຄງຮາງການຈັດຕັງ້ສํາຫັຼບການຈັດຕ້ັງປະຕບັິດ ESMF ຂອງອົງປະກອບ 1 ຂອງໂຄງການ SEA DRM ໃນ ສ

ປປ ລາວ. 

ໜວຍງານຄມຄອງໂຄງການ ຂອງກົມໂຍທາທິການທາງນາຈະເປນຜຮັບຜິດຊອບໃນການຕິດຕາມການຈດັຕ້ັງປະຕິບດັວຽກ
ງານດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ໃນໄລຍະການປະເມີນໂຄງການ.  ບົດລາຍງານການຕດິຕາມນີ ້ແມນຈະຖືກນາສງົຫາທະ
ນາຄານໂລກ. ຂ້ັນຕອນການດາເນນີງານລະອຽດ ແມນໄດລະບໃນພາກທີ 9.0 ຂອງເອກກະສານສະບັບນີ.້ ນອກນັນ້, ກະຊວງ 
ຍທຂ, ຂະແໜງເຄຫາ ແລະ ຜັງເມືອງ ແລະ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ ແມນຈະໄດຮັບໃຫຊາບ 
ແລະ ເຂ້ົາຮວມໃນທກໄລຍະຂອງຂະບວນ   ການຈດັຕັ້ງປະຕບິດັກອບ  ESMF. ຕາຕະລາງ 10 ໄດສະແດງໃຫເຫັນແຕລະ
ພາກສວນ ແລະ ແຕລະຂະແໜງການ ໃນແຕລະຂ້ັນທີກ່ຽວຂອງກັບໂຄງການ.   

MONRE ແມນເປນອງົກອນຫລັກໃນການບັງຄັບໃຊບນັດາລະບຽບການ ແລະ ໃນການດາເນນີວຽກງານທ່ີກຽວຂອງກັບຊບັ
ພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິງ່ແວດລອມ. ດງັນັ້ນ MONRE ຈຶ່ງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການທົບທວນ ແລະ ອະນມັດ 
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ແຜນງານດານສິ່ງແວດລອມຕາງໆ ໂດຍສະເພາະແມນ ການປະເມີນຜົນກະທ ບົດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESIA) ພອມ
ດວຍແຜນຄມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາດານສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສງັຄົມ (ESMMP) ແຜນ ARAP ແລະ ແຜນ EGDP 
ແລະ ທັງເປນຜອອກໜັງສືອະນມັດ ແລະ ຮັບຮອງ ພອມທັງເຮັດການຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັງ້ປະຕບິັດແຜນດງັກາວ.  

ດງັທ່ີກາວມາແລວ MONRE ຈະເປນອງົກອນຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັງ້ປະຕິບດັວຽກງານໃນອົງປະກອບ 2, ເຊິ່ງໂຄງຮາງ
ການຈດັຕັງ້ປະຕິບດັດງັກາວໄດສະແດງໃນແຜນວາດ 2. ກະຊວງການເງິນ ແລະ ກົມອຕນຍົິມ ແລະ ອທົກກະສານຈະສາງຕັ້ງໜ
ວຍງານຄມຄອງໂຄງການຂ້ຶນເພື່ອຈດັຕ້ັງປະຕບິັດວຽກງານທີກ່ຽວຂອງກັບອງົປະກອບຍອຍ 2.1 ເຊ່ິງວຽກງານນີຈ້ະແມນການ
ສາງຄວາມເຂ້ັມແຂງດານຄວາມອາດສາມາດໃຫພະນັກງານພາຍໃນກົມອຕ ໃນການເຮັດການຄາດຄະເນ ໄພນາຖວມກະທັນ
ຫັນ ແລະ ຂະຫຍາຍການສຶສ່ານເພື່ອເຕືອນໄພລວງໜາໃຫໄດໄລຍະໄກກວາເກົາ. ວຽກສະເພາະຂອງອົງປະກອບຍອຍ ນີ້ແມນ
ຈະສມໃສ ບັນດາວຽກງານໃນອາງໂຕງນາອ ເຊ່ິງກວມເອົາພື້ນທ່ີສາມແຂວງພາກເໜືອລວມ ີ ອດົມໄຊ, ຫລວງພະບາງ ແລະ     
ຜົ້ງສາລ.ີ ໜວຍງານຄມຄອງໂຄງການນີ ້ ຈະເປນຜຊີແ້ຈງກຽວກັບໜາວຽກ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັງ້ປະຕິບດັ 
ພອມທັງເຮັດການປະສານງານກັບອົງການແມນາຂອງ ເພື່ອໃຫເຮັດການບນັທຶກປຽນແປງວຽກງານໃນອາງແມນາຂອງ. ກົມອ
ຕຈະເປນຜທົບທວນວຽກງານທີທ່າງພະແນກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສ່ິງແວດລອມຂອງແຂວງອດົມໄຊ, ຫລວງພະ
ບາງ ແລະ ຜົງ້ສາລ ີເປນຜກະກຽມໂດຍການຮວມມືກັບອານາດການປກຄອງ ແລະ ຊຸມຊົນພາຍໃນທອງຖ່ິນ ແລະ ຍ່ືນສະເໜຕີໍ
ກົມ. ຈະມີການສາງໜວຍງານຈດັຕັ້ງປະຕບິດັໃນແຕລະແຂວງທີ່ກາວມານັ້ນ ເຊ່ິງໜວຍງານດງັກາວຈະຮັບຜິດຊອບໃນການ
ຈດັຕັ້ງປະຕບິັດ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາທ່ີກຽວຂອງກັບອງົປະກອບຍອຍ 2.1.  

ກະຊວງການເງນິ ແລະ  ກົມ ຄມຄອງໄພພິບັດ ແລະ  ການປຽນແປງສະພາບອາກາດ (DDMCC) ຈະສາງໜວຍງານຄມຄອງ
ໂຄງການ (PMU)ສະເພາະ ສາລບັອົງປະກອບຍອຍ 2.2 ຂອງລະບົບຄມຄອງຄວາມຊຽງຈາກໄພພິບັດ (DRM). DDMCC 
ຈະຮັບຜິດຊອບ ສາລັບ ການສາງຄວາມເຂ້ັມແຂງ  ດານກດົລະບຽບ ສ່ິງແວດລອມ ກຽວກັບ ລະບົບ DRM,    ຕດິຕາມຄວາມ
ເສຍຫາຍ ແລະ ຂໍມນຄວາມເສຍຫາຍໃນອາດີດ ແລະ ຕດິຕາມໂຕຊີ້ວັດ DRM ໃນລະດບັປະເທດ ແລະ ລະດັບສາກົນ.  
DDMCC PMU  ຈະຊີ້ແຈງ ໜາທ່ີ ແລະ ຄວາມຮັບຜດິຊອບ ໃນການຈດັຕ້ັງປະຕິບດັອົງປະກອບຍອຍ ແລະ ການປະສານ
ງານກັບ ອົງການແມນາຂອງ ເພື່ອການຊວຍເຫືຼອດານວິຊາການ ແລະ ການຮວມມື ໃນການບາລງຮັກສາຂໍມນດານເຕັກນິກໃນ
ເຂດອາງແມນາຂອງ. PMU ຂອງ ກົມອຕນິຍົມ ແລະ ອທົບກະສາດ   ຈະທົບທວນກດິຈະກາ ທ່ີກະກຽມໂດຍ  DDMCC  
ທັງໃນລະດບັປະເທດ ແລະ ທອງຖ່ິນ.
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ແຜນວາດ 2 ໂຄງຮາງການຈັດຕັງ້ສํາຫັຼບການຈັດຕັງ້ປະຕບັິດ ESMF ຂອງອົງປະກອບ 2 ຂອງໂຄງການ SEA DRM ໃນ ສປປ ລາວ. 
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ຕາຕະລາງ 10 ໂຄງຮາງການຈັດຕັງ້ ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົງ. 

 

ສະຖາບນັ/ອງົການຈດັຕັງ້ຂອງລດັ ພາລະບດົບາດ/ອານາດ/ຄາສງັທີຖ່ກືມອບໝາຍ ລະດບັ 

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ 
ສ່ິງແວດລອມ (MoNRE) 

 ເປນໜວຍງານຫຼັກ ທີ່ມີໜາທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບັງຄັບໃຊບັນດານິຕິກາ ທີ່ກຽວຂອງກັບຊັບພະຍາກອນນາແລະ ສ່ິງແວດລອມ; ມີໜາທີ່ໃນການປອງກັນ ແລະ ເສີມ
ສາງສະພາບແວດລອມ. 

 ເປນໜວຍງານຫຼັກກະກຽມ ໃນການສຶກສາ ESMP ແລະ ARAP ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ກວດສອບ ບັນດາມາດຕະການຫຼຸຸດຜອນຜົນກະທົບ. ມີໜາທີ່ຮັບຮອງ
ໃນການອອກໃບອະນຍາດ ESMP, ARAP ທີ່ມີຄວາມຈາເປນໃນການດາເນີນງານຂອງໂຄງການໃນຂັ້ນຕໍໄປ. 

ລະດັບຊາດ 

ກອງປະເມີນຜົນກະທົບຕສ່ິໍງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ 
(DESIA) ຂອງ ກຊສ 

 ເປນໜວຍງານຫຼັກ ທີ່ມີໜາທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບັງຄັບໃຊບັນດານິຕິກາ ທີ່ກຽວຂອງກັບຊັບພະຍາກອນນາແລະ ສ່ິງແວດລອມ; ມີໜາທີ່ໃນການປອງກັນ ແລະ ເສີມ
ສາງສະພາບແວດລອມ. 

 ເປນໜວຍງານຫຼັກກະກຽມ ໃນການສຶກສາ ESIA, ESMP ແລະ ARAP ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ກວດສອບ ບັນດາມາດຕະການຫຼຸຸດຜອນຜົນກະທົບ. ມີໜາທີ່
ຮັບຮອງໃນການອອກໃບອະນຍາດ ESMP, ARAP ທີ່ມີຄວາມຈາເປນໃນການດາເນີນງານຂອງໂຄງການໃນຂັ້ນຕໍໄປ. 

ລະດັບຊາດ 

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົງ (MPWT)  ອະນມັດ ແລະ ລົງນາມໂຄງການ (ເປນໜວຍງານຫຼັກໃນການສຶກສາຄວາມເປນໄປໄດ ຂອງໂຄງການພັດທະນາທີ່ກຽວຂອງກັບວຽກງານໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົງ ແລະ 
ຂະບວນການອະນມັດ). 

ລະດັບຊາດ 

ກົມໂຍທາທິການທາງນາ (DoW) ຂອງກະຊວງ 
ຍທຂ 

 ສາງຕັ້ງໜວຍງານບໍລິການໂຄງການ (PMU) ຂອງໂຄງການ LDRM. 
 ກະກຽມຍດທະສາດຂອງໂຄງການ LDRM. 
 ພັດທະນາແຜນການຄມຄອງສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESMP) ແລະ ປະສານສົມທົບກັບ ໜວຍງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຂອງພະແນກ ຍທຂ ແວງອດົມໄຊ ໃນ

ການພັດທະນາ ແລະ ຕັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນ ARAP.  
 ຮັບຜິດຊອບການວາງແຜນ ແລະ ການດາເນີນການຕັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃນຂັ້ນສນກາງ ລວມທັງ ການຈັດຫາຈັດຊ້ື. 
 ໃນຖານະທີ່ເປນໜວຍງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ກົມໂຍທາທິການທາງນາ ເຮັດໜາທີ່ຫຼັກໃນການອອກໃບອະນຍາດເຮັດວຽກ ສາລັບການດາເນີນງານຂອງໂຄງການ ຫຼື 

ກິດຈະກາຕາງໆ. 
 ປະສານງານກັບອົງການຈັດຕ້ັງໃນລະດັບສາກົນ, ຊາດ, ຂັ້ນແຊວງ ແລະ ອານາດການປກຄອງຂັ້ນທອງຖິ່ນ.  
 ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ. 

ລະດັບຊາດ 
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ຕາຕະລາງ 10 (ຕ.ໍ) 

ສະຖາບນັ/ອງົການຈດັຕັງ້ຂອງລດັ ພາລະບດົບາດ/ອານາດ/ຄາສງັທີຖ່ມືອບໝາຍ ລະດບັ 

ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົງ (DPWT) ຂັ້ນ
ແຂວງ 

 ສາງຕັ້ງໜວຍງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ (PIU). 
 ດາເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍໃນລັບພາກພ້ືນ. 
 ດາເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ (ລະບຽບກົດໝາຍໃນຂັ້ນສນກາງ ແລະ ທອງຖິ່ນ). 
 ອະນມັດບັນດາກິດຈະກາພັດທະນາ. 
 ວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ ໃນຂ້ັນທອງຖິ່ນ. 

ລະດັບທອງຖິ່ນ 

ກົມເຄຫາ ແລະ ຜັງເມືອງ (DoUPH) ຂອງກະຊວງ 
ຍທຂ 

 ມີໜາທີ່ໃນການວາງແຜນພັດທະນາຕົວເມືອງ ແລະ ພັດທະນານະໂນບາຍ, ກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນງານຂອງວຽກງານນາປະປາ ແລະ ການລະບາຍນາ, ການຄມຄອງສິ່ງ
ເສດເຫຼືອ ແລະ ການບາບັດນາເປອນ ໃນຂອບເຂດຕົວເມືອງ. 

ລະດັບທອງຖິ່ນ 

ຫອງການໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົງ (OPWT)  
ຂັ້ນເມືອງ 

 ປະຕິບັດຕາມຄາສັງຂັ້ນແຂວງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົງ. 
 ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍທັງໃນຂັ້ນສນກາງ/ທອງຖິ່ນ. 
 ອະນມັດບັນດາກິດຈະກາພັດທະນາໃນຂັ້ນເມືອງ. 
 ຈັດສນັຊຸມຊົນທອງຖິ່ນ. 
 ຍ່ືນຄາຮອງຂອງກິດຈະກາພັດທະນະ ໄປຍັງ ພະແນກ ຍທຂ ແຂວງ. 

ລະດັບທອງຖິ່ນ 

ຂັ້ນບານ - ນາຍບານ:  
 ຈັດສນັຊຸມຊົນທອງຖິ່ນ. 
 ເປນຜປະສານງານກິດຈະກາຕາງໆ ແລະ ລາຍງານຂໍມນຫວາງ ບານ ກັບ ຫອງການໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສງົ ຂັ້ນເມືອງ. 
 ຮວມພິຈາລະນາໃນຂະບວນການແກໄຂຂໍຂັດແຍງ ຈາກຂສໍະເໜີຂອງຜທີ່ໄດຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ. 

ລະດັບທອງຖິ່ນ 

ຜທີ່ມີສວນໄດສວນເສຍຂັ້ນທອງຖິ່ນ: 
 ອົງການຈັດຕັ້ງປະຊາຄົມພ້ືນຖານ (CBOs), ຂັ້ນເທດສະບານເມືອງ, ເມືອງ ແລະ ບານ. 
 ຄະນະກາມະການ, ສະຫະພັນ ແລະ ບັນດາອົງການຈດັຕັ້ງທອງຖິານອື່ນໆ ເຊນັ: ສະຫະພັນແມຍິງ, ອາສາສະໝັກບານ, ຊາວໜມ, ເຖົ້າແກແນວໂຮມ, ປກສ ບານ 

ເປນຕ້ົນ. 

ລະດັບທອງຖິ່ນ 

ຊຸມຊົນກມຊົນເຜົາ:  ຖາຫາກວາ ມີບັນດາໂຄງການພັດທະນາຕາງໆ ມາຕອງຢໃນເຂດທີ່ຢອາໄສຂອງເຂົາເຈົ້າ ຈະຕອງໄດດາເນີນ ການປກສາຫາລືແບບອິດສະຫຼະ, ກອນ ແລະ ໄດຮັບຂໍມນ ກັບ
ກມຂົນເຜາົ ກອນທີ່ຈະເລີ່ມດາເນີນໂຄງການ. 

ລະດັບທອງຖິ່ນ 

ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ:   ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມໃນລະດບັຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ທອງຖິ່ນ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນອື່ນໆ ທີ່ບໍຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ລວມທັງອົງການທາງສ່ິງແວດລອມ 
ແລະ ກມຊົນເຜາົ. 

ລະດັບຊາດ/
ທອງຖິ່ນ 
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 ການປກສາຫາລື ແລະ ເຜີຍແຜຂໍມນໃຫມວນຊົນ  
ໂຄງການຈະສະໜັບສະໜນວິທີທາງໃນການປກສາຫລ ື ແບບມີສວນຮວມໃນການດາເນີນໂຄງການ ເຊິ່ງການມີສວນຮວມນີ້
ແມນມີຄວາມໝາຍກັບປະຊາຊົນຕາງ  (ປະຊາຊນົບັນດາເຜາົ, ກມຄນົທ່ີອອນແອ – ແມຍິງ, ຊາວໜມຍິງ/ຊາຍ ແລະ ເດັກນອຍ
, ຄົນສງອະຍ ແລະ ຄນົພິການ, ຄົນທ່ີບໍມີດນິຢ, ຄນົທກຍາກ, ອ່ືນໆ), ອົງກອນທາງສັງຄົມ CSOs (ອົງກອນບຫໍວງັຜົນກາ
ໄລ, ອົງກອນຂອງຊຸມຊົນປະຈາທອງຖ່ິນ) ແລະ ຜທ່ີມີສວນໄດສວນເສຍອື່ນໆ. ວິທີທາງນີ້ມີຈດປະສົງເພ່ືອເຮັດໃຫຍົກສງ
ຄວາມເປນເຈົ້າຂອງ ແລະ ເພີ່ມຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງປະຊາຊົນຕາງ ດວຍການເຮັດການປກສາຫາລແືບບອິດສະຫລະ, ແບບແຈງ
ໃຫຮ ລວງໜາກອນ ແລະ ການເຂ້ົາເຖງິຂໍມນ ທີກ່ຽວຂອງກັບ ESMF ແລະເຄື່ອງມືປອງກັນອື່ນໆ  (ຕົວຢາງ ແຜນ ESMP, 
EGDP, ARAP ຕາມຄວາມຈາເປນ), ບົດບາດ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຄວາມຮັບຮຂອງມວນຊນົເຊ່ິງຈະເປນພື້ນຖານ 
ໃນການປບປງການປະສານງານ ແລະ ບນັລເປາໝາຍຂອງໂຄງການ. ວທີິທາງໃນການມີສວນຮວມ ແລະ ການປກສາຫາລ ືຍັງ
ຈະຊວຍໃຫຮັບປະກັນໃຫມີການສ່ືສານ ແລະ ປະສານງານທີມີ່ປະສິດຕິພາບ ກັບຜທ່ີມີສວນໄດສວນເສຍ ແລະ ປະຊາຊົນທ່ີ
ແຕກຕາງກັນທັງໝດົ ທັງໃນລະດບັຊາດ ແລະ ລະດັບທອງຖ່ິນ. 

ໄດເຮັດການປກສາຫາລ ືກຽວກັບໂຄງການທ່ີນາສະເໜນີີ ້ກັບຜທ່ີເຮັດການຕັດສິນໃຈຈາກພາກລດັ, ກັບທະນາຄານໂລກ ແລະ 
ກັບທ່ີປກສາ ໃນວັນທ ີ9, ພດຶສະພາ 2016 ໃນກອງປະຊຸມເລີ່ມຕ້ົນໂຄງການ ທ່ີວຽງຈນັ. ຈາກນັນ້ ໄດມີການຈດັກອງປະຊຸມ
ປກສາຫາລ ືເທື່ອທີໜ່ຶ່ງ ໃນວັນທີ 20 ກລໍະກດົ, 2016, ໂດຍຕົວແທນທ່ີເປນຜເຮັດການຕັດສນິໃຈຈາກພາກລດັ, ຕົວແທນ
ຈາກອົງກອນທາງສັງຄົມ, ທະນາຄານໂລກ ແລະ ທີປ່ກສາ ໄດເຮັດການປກສາຫາລກືນັກຽວກັບຈດປະສົງຂອງ   ESMF, 
ຂອບເຂດໜາວຽກຂອງ ESMF, ແຜນການລົງເຮັດວຽກພາກສະໜາມ, ຜນົທີຄ່າດວາຈະໄດຮັບຈາກການປກສາຫາລກືັບຊຸມ
ຊົນ, ແຜນໄລຍະເວລາ ແລະ ໂຄງຮາງຂອງເອກກະສານ   ESMF.  

ການປກສາຫາລືເພື່ອແຈງຮ ກຽວກັບຮາງ ESMF, EGEF and RPF ແມນໄດເຮັດຂ້ືນທ່ີເທດສະບານເມືອງໄຊ ແຂວງອ
ດົມໄຊ ແຕວັນທີ 21 ຫາ 24, ເດອືນກໍລະກດົ 2016(ເອກະສານຊອນທາຍ A7, A8, ແລະ A9 ). ຜມີສວນໄດສວນເສຍ ແລະ 
ປະຊາຊົນທ່ີແຕກຕາງກັນ (ປະຊາຊົນບັນດາເຜາົ ແລະ ກມຄົນທ່ີອອນແດ – ແມຍິງ, ຊາວໜມຍິງ/ຊາຍ, ເດັກນອຍ, ຜເຖ້ົາ ແລະ 
ຄົນພິການ, ຜທ່ີບໍມີດນິຢ ແລະ ຄົນທກຍາກ, ອ່ືນໆ) ແມນໄດຮັບຮກຽວກັບຈດປະສົງຂອງໂຄງການ ແລະ ລາຍລະອຽດກຽວ
ກັບໂຄງການ ພອມທັງຜົນກະທົບ   ຂອງໂຄງການ (ຜນົກະທົບທັງດານລົບ ແລະ ດານບວກ). ກອງປະຊຸມປກສາຫລຮືອບທີ່
ສອງ ແມນຈດັຂ້ືນໃນວັນທີ 22 ກັນຍາ 2016 ເພື່ອຜານຮາງເອກະສານປອງກນັຜົນກະທົບ (ເອກະສານຊອນທາຍ A13)ສະ
ບັບຮາງສດທາຍ. ຮາງເອກະສານນີແ້ມນຈະໄດແປເປນພາສາລາວ. ເອກກະສານທັງພາອັງກິດ ແລະ ພາສາລາວແມນຈະໄດເອົາ
ລົງໃນເວັບໄຊ ຂອງກະຊວງ ຍທຂ ແລະ ກຈໍະໄດແຈກຍາຍໃຫທາງພາກລດັທັງໃນຂ້ັນສນກາງ ແລະ ທອງຖ່ິນ, ຜມີສວນໄດ
ສວນເສຍຕາງໆ ພອມທັງອົງກອນດານສັງຄົມ ແລະ ປະຊາຊົນທວົໄປ ພາຍໃນສອງອາທິດ ກອນທ່ີຈະມີກອງປະຊຸມປກສາຫາລື
ເທື່ອທີສອງ.  ຜົນຂອງການປກສາຫາລລືວງໜາໄດໃຫຮວາ ຜທ່ີມສີວນໄດສວນເສຍຈາກໂຄງການ ແລະ ປະຊາຊົນທວົໄປ 
ສວນໃຫຍແລວແມນສະໜັບສະໜນໂຄງການຍອຍ. ໃນຂະນະທ່ີວຽກງານຂອງໂຄງການເລີ່ມເປນຮບເປນຮາງຂ້ືນ, ການປກ
ສາລືແມນຈະເຮັດເພີ່ມເຕີມ ກັບອານາດການປກຄອງທອງຖ່ິນ, ຜມີສວນໄດສວນເສຍຈາກໂຄງການ ແລະ ປະຊາຊົນທົວໄປ ຜ
ທ່ີໄດຮັບຜົນກະທົບຈາກວຽກງານຂອງໂຄງການຍອຍ ບວໍາທັງທາງກົງ ແລະ ທາງອອມ. ບົດບັນທຶກຂອງການປກສາຫາລ ື
ແມນຈະໄດປະກອບເປນເອກະສານຊອນທາຍຂອງເອກະສານ A10 ແລະ A11.   

ຫັຼງຈາກທີ ່ເອກະສານ ປອງກນັຜນົກະທົບ ໄດຖືກຮັບຮອງຈາກທະນາຄານໂລກແລວ, ເອກກະສານດງັກາວຈະຖືກເຜຍີແຜ (ທັງ
ເອກະສານທີເ່ປນພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ) ທາງເວັບໄຊ ຂອງກະຊວງ ຍທຂ. ຈາກນັນ້ເອກະສານກຈໍະຖືກສົງກັບໄປຫາ
ທະນາຄານໂລກອກີເທ່ືອໜຶງ່ ເພື່ອໃຫ ກອງເລຂາດານການປອງກັນພາຍໃນພາກພື້ນ (Regional Safeguards 
Secretariat - RSS) ເຮັດການທົບທວນອີກເທ່ືອໜຶ່ງ ຫລງັຈາກນັ້ນຈຶງ່ຈະຖືກຮັບຮອງໄຫເປນສະບັບສດທາຍ ແລະ ຖືກ
ເຜີຍແຜທາງ InfoShop ຂອງທະນາຄານໂລກ ແລະ ຖືກເຜີຍແຜຄືນໃນ ສປປ ລາວ. 

 ກົນໄກການແກໄຂຂໍຮອງຮຽນ 
ອງີຕາມມາດຕາທີ 25 ຂອງດາລດັເລກທີ 84/ນຍ (ວາດວຍ ການທົດແທນຄາເສຍຫາຍ ແລະ ການຈດັສັນຍົກຍາຍ ປະຊາຊົນ 
ຈາກໂຄງການພັດທະນາ, ລງົວັນທີ 5 ເມສາ 2016) ໄດການົດໃຫເພື່ອໃຫບັນດາໂຄງການພັດທະນາຕາງໆ ສາງກນົໄກໃນ 
ການແກໄຂບັນດາຂໍຂັດແຍງ ໃຫມີປະສິດທິພາບ. ດາລດັໄດການດົໃຫຜພັດທະນາໂຄງການ (ເຊັນໜວຍງານຈດັຕ້ັງປະຕິບດັ 
ຂອງຂະແໜງໂຍທາທິການທາງນາ ພະແນກ ຍທຂ ແຂວງອດົມໄຊ) ຮັບຜິດຊອບໃນການປະສານງານແລະເຮັດວຽກຮວມກັບ
ພະແນກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ ແຂວງອດົມໄຊ ເພື່ອ ສາງກົນໄກການແກໄຂຄາຮອງຮຽນ ແລະ 
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ດາເນນີການແກໄຂບັນຫາຮອງຣຽນນັ້ນ. ຄາຮອງຮຽນຂອງຜໄດຮັບຜົນກະທົບ ທີ່ມາຈາກໂຄງການ ຈະໄດຮັບການແກ ໄຂ 
ໂດຍຜານຂະບວນການເຈລະຈາ ແລະ ໄກເກຍເພື່ອໃຫໄດຮັບການຕົກລົງເຫັນດີ ແລະ ເປນເອກກະພາບ. ຄາຮອງຮຽນທັງ      
ໝົດແມນຈະໄດຮັບດວຍການຂຽນເປນເປນໜັງສ ືແລະ ຖາກໍລະນມີີການຮອງຮຽນແບບປາກເປາ ກໍຈະມີການຈດົບນັທຶກເປນ 
ລາຍລັກອັກສອນໃນເວລາ ແລະ ສະຖານທ່ີໆ ຜໄດຮັບຜົນກະທົບ ຫລື  ຄອບຄົວທີໄ່ດຮຮັບຜົນກະທົບເຮັດການຮອງຮຽນ. ຂ້ັນ
ຕອນການແກຄາຮອງຮຽນ ຂອງຜໄດຮັບຜົນກະທົບ ຄວນຈະລວມເອົາມາດຕະຖານຂ້ັນຕອນການດາເນີນງານທ່ີ     ເໝາະສົມ 
(ເຊັນ ເວລາ ໃນການພຈິາລະນາຄາํຮອງຮຽນ,  ແລະ ການແກໃຂຄາຮອງຮຽນກໍຈະມີການຄິດໄລ ຄາໃຊ ຈາຍໃດໆ ກັບຜທ່ີໄດ 
ຮັບຜົນກະທົບ). 

ຂໍຮອງຮຽນທ່ີກຽວຂອງກບັບັນຫາດານສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສງັຄມົ ຈາກກມຊົນເຜາົ ທີມີ່ຜນົ ມາຈາກກິດຈະກາຕາງໆຂອງ 
ໂຄງການແມນຈະໄດຮັບການແກໄຂ ໂດຍຄະນະກາມະການແກໄຂຂໍຮອງຣຽນ ໂດຍຜານກົນໄກການແກໄຂຂໍຮອງຮຽນຂອງ
ໂຄງການ. ແຕວາ, ຜຮອງທກຍັງມີສິດ ທີ່ຈະຂາມຂ້ັນຕອນດງັກາວນີ້ ແລະ ສາມາດຍ່ືນສະເໜຄີາຮອງຮຽນຫາໜວຍງານຈດັ 
ຕັ້ງປະຕິບດັໂຄງການ ຂອງຂະແໜງໂຍທາທິການທາງນາພາຍໃນພະແນກ ຍທຂ ແຂວງອດົມໄຊ ເພື່ອໃຫແກໄຂໂດຍກົງ ຫືຼ 
ຜານສະພາແຫງຊາດ, ຕາມລະບຽບກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ. ໃນແຕລະຂ້ັນຕອນຂອງການແກໄຂຄາຮອງຮຽນ, ຈະມີການບນັ
ທຶກໄວໃນສະມດບນັທຶກ ກຽວກບັລາຍລະອຽດຂອງການຮອງຮຽນ, ລາຍລະອຽດຂອງການປກສາຫາລື ແລະ ຜົນຂອງການແກ
ໄຂ. ຄວາມຄືບໜາຂອງການສງົຄາຮອງຮຽນ ແລະ ການແກໄຂ ແມນຈະໄດລາຍງານຕ ໍ ໜວຍງານຈັດຕັງ້ປະຕິບດັໂຄງການ
ຂອງ ພະແນກ ຍທຂ ແຂວງອດົມໄຊ ໂດຍຜານບົດລາຍງານປະຈາເດືອນ. ເພື່ອການແກໄຂບັນຫາການຮອງຮຽນ ໃຫມີ
ປະສິດທິພາບ ແລະ ວອງໄວ ອາດຈະຕອງໄດປະຕິບດັຕາມຂ້ັນຕອນດງັລມນີ:້  

 ຂ້ັນຕອນທ ີ 1: ຖາຫາກວາ ຜທ່ີໄດຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ບໍພໍໃຈກບັແຜນຈັດສັນຍົກຍາຍ ຫືຼ ການຈັດຕັງ້
ປະຕິບັດແຜນດງັກາວ, ຜທ່ີໄດຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ສາມາດສະເໜີຄາຮອງຮຽນ ໂດຍປາກເປາ ຫືຼ ການຂຽນ
ເປນ ລາຍລັກອກັສອນໃຫກັບຄະນະກາມະການຂ້ັນບານ ຫຼື ຫອງການຈດັສັນຍົກຍາຍຂ້ັນເມອືງ (DRO). ຖາເປນ
ການຮອງຮຽນ ໂດຍທາງປາກເປາ, ຂ້ັນບານຈະແກໄຂບັນຫາດັງກາວໃນທັນທີ ແລະ ບນັທຶກໄວ ເປນລາຍລັກ
ອກັສອນໃນເວລານັ້ນໂລດ. ຄະນະກາມະການຂ້ັນບານ ຫຼື ຫອງການຈັດສັນຍົກຍາຍຂ້ັນເມອືງ ຈະແກ ໄຂບັນຫາຄາ
ຮອງທກ ພາຍໃນໄລຍະເວລາ 2 ອາທິດ;  

 ຂ້ັນຕອນທ ີ2: ຖາຫາກວາຜທ່ີໄດຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ບພໍໃໍຈກັບຜນົການຕດັສິນໃນຂ້ັນຕອນທີ 1, ຜທ່ີໄດ 
ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ສາມາດຍ່ືນອທອນຂ້ຶນຫາ ຫອງການຈດັສັນຍົກຍາຍໂຄງການ (PRO) ເພື່ອໃຫພຈິາລະ
ນາ ແລະ ຕດັສນິຄືນໃໝ. ຫອງການຈດັສັນຍົກຍາຍໂຄງການ ຈະພິຈາລະນາ ພາຍໃນໄລຍະເວລາ 2 ອາທິດ; 

 ຂ້ັນຕອນທ ີ 3: ຖາຫາກວາ ຜທ່ີໄດຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ບພໍໍໃຈກັບຜນົການຕດັສິນໃນຂ້ັນຕອນທີ 2, ຜທ່ີ 
ໄດຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ສາມາດຍ່ືນອທອນຂ້ຶນຫາ ຄະນະກາມະການຈດັສັນຍົກຍາຍຂ້ັນແຂວງ ທ່ີເປນອົງ 
ການຕລາການ ຫຼັງຈາກທ່ີໄດຮັບຄາຕັດສິນຈາກຫອງການຈັດສັນຍົກຍາຍຂ້ັນແຂວງ (PRO). ອົງການຕລາການຂ້ັນ 
ແຂວງ (AAO) ສາມາດໃຫຄາພິພາກສາ ພາຍໃນ 10 ວັນ; ແລະ  

 ຂ້ັນຕອນທ ີ 4: ຖາຫາກວາ ຜທ່ີໄດຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ຍັງບໍພໍໃຈກັບຜນົພິພາກສາ ທ່ີຕັດສິນໂດຍອົງການ 
ຕລາການຂ້ັນແຂວງ (AAO), ຫັຼງຈາກທີ່ໄດຮັບຄາຕັດສິນ ຜທ່ີໄດຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ສາມາດຍ່ືນຟອງ 
ສານ ທ່ີສານປະຊາຊົນ ອີງຕາມບັນດານິຕິກາ ແລະ ລະບຽບກດົໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ.  

ຜທ່ີໄດຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ແລະ ຄົວເຮືອນໄດຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ສາມາດສະເໜຄີາຮອງ ແລະ ຍ່ືນອທອນ 
ທກໆບັນຫາ ທ່ີກຽວກັບການອອກແບບ ແລະ ການຈດັຕັງປະຕິບດັຂອງໂຄງການ ລວມເຖິງບັນຫາທີກ່ຽວຂອງກັບການຈັດ 
ສັນຍົກຍາຍ. ຄວນຈະມີກອງຍ່ືນຄາຮອງຮຽນ ຕັ້ງຢໃນແຕລະບານໃນບອນທ່ີສາມາດເຂ້ົາຫາໄດງາຍ. ຜທ່ີໄດຮັບຜົນກະທົບ 
ຈາກໂຄງການ ຈະໄດຮັບຂໍມນກຽວກັບການຮອງຮຽນ ພອມທັງກົນໄກໃນການແກໄຂຂໍຮອງຮຽນ ແລະ ການຍ່ືນອທອນທ່ີໄດ
ກາວໃນເອກກະສານສະບບັນີ ້ ເຊິ່ງການໄດຮັບຂໍມນນັນ້ແມນຈະເຮັດໂດຍຜານກອງປະຊຸມຂ້ັນບານ ແລະ ຜານວທີິທາງສ່ືສານ
ອື່ນໆ. ເຄື່ອງມືທາງເຕັກໂນໂລຊີໃນການສື່ສານຂໍມນຕາງໆແມນຈະຖືກນາໃຊ ໃນການສືສ່ານຂໍມນ. ຍອນໂທລະສັບມືຖື ເປນ 
ອປະກອນທ່ີໃຊແຜຫຼາຍທີ່ສດ, ດງັນັນ້ມັນສາມາດຖືກໃຊໃນການສ່ືສານຂໍມນ.  

ໃນບນັດາໂຄງການຍອຍ ທ່ີກມຊົນເຜາົທ່ີໄດຮັບຜົນກະທົບ, ການຮອງຮຽນແມນຈະຕອງໄດຮັບການປກສາຫາລື ແລະ 
ເຈລະຈາ ໃນຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ. ໃນກໍລະນີທ່ີຈາເປນ, ເຈົ້າຂອງໂຄງການຈະຕອງເຂ້ົາໄປຊວຍເຫືຼອ ເພື່ອປກປອງສິດຂອງ 
ກມຊົນບັນດາເຜາົ.  
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 ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການລາຍງານ 
ການຕິດຕາມກວດກາແມນວຽກງານໜຶງ່ທ່ີສາຄັນ  ໃນໄລຍະການຈດັຕ້ັງປະຕບິດັໂຄງການການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກ 
ໄພພິບັດ ໃນສປປ ລາວ. ບດົລາຍງານ ຈະຕອງໄດລາຍງານເປນປະຈາເດືອນ, ໄຕມາດ ແລະ ຫົກເດືອນ ຕາມແຕລະໜາວຽກ
ສະເພາະເພື່ອ:  

 ປບປງວິທີປະຕິບັດໃນການຄມຄອງດານສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສັງຄມົ; 

 ຮັບປະກັນຄວາມມປີະສິດຕພິາບ ແລະ ຄນນະພາບ ຂອງຂະບວນການປະເມີນຜນົກະທົບດານສ່ິງແວດລອມ ແລະ 
ສັງຄົມ; 

 ເຮັດການປະເມີນດານສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງໂຄງການ ໂດຍອງີໃສຫລັກຖານ ແລະ ຜນົໄດຮັບ; ແລະ 

 ໃຫໂອກາດໃນການລາຍງານຜນົຂອງການນານະໂຍບາຍປອງກັນ, ພອມທາງການຈດັຕ້ັງປະຕບິດັກຽວກັບຜົນກະທົບ 
ແລະ ມາດຕະການ ການຫຸຼດຜອນຜນົກະທົບ. 

ໃນການຈດັຕ້ັງປະຕິບດັໂຄງການຍອຍ, ໜວຍງານຄມ ຄອງໂຄງການ (PMU) ຂອງກົມໂຍທາທິການທາງນາ ຈະເປນຜ
ດາເນນີການຕິດຕາມກວດກາ ໃນໄລະຍະການສຶກສາຄວາມ ເປນໄປໄດຂອງໂຄງການ ແລະ ໄລຍະການຈດັຕັງ້ປະຕິບດັແຜນ  
ESMP ເພື່ອການົດວາ ມາດຕະການຫຸຼດຜອນຜນົກະທົບ ໄດຖືກຈດັຕັ້ງປະຕບັິດໃຫປະສົບຜົນສາເລັດຫລາວປານໃດ. ການ
ຄິດຕາມກວດກາ ຈະສມໃສໃນ 3 ຂົງເຂດທີ່ສາຄັນດັງນີ້:  

(i) ການຕດິຕາມກວດກາຄວາມສອດຄອງຂອງກາປະຕບັິດງານ: ເພື່ອກວດສອບວາ ມາດຕະການຫຸຼດຜອນຜນົກະທົບ ໃດມີ
ການພິຈາລະນາ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕິບັດ. ໃນຊວງໃລຍະການກະກຽມໂຄງການຍອຍ, ບັນດາວຽກງານຕິດຕາມ ຈະສມໄສການ
ຮັບປະກັນ ປະສິດທິພາບຂອງ ການປະຕິບດັ ກອບຄມຄອງດານສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂະບວນການ. 
ກົມໂຍທາທິການທາງນາ ໜວຍງານຄມຄອງໂຄງການ ພະນັກງານຊຽວຊານດານສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ຈະຮັບປະກັນ
ການສຶກສາໂຄງການຍອຍ ດາເນີນໄປຢາງຖືກຕອງ ແລະ ວອງໃວ ໂດຍປະຕິບດັຕາມກົດໝາຍ ຂອງ ລດັຖະບານລາວ ແລະ 
ນະໂຍບາຍຂອງ ທະນາຄານໂລກ. 

ບັນດາການສຶກສາຄວາມເປນໄປໃດ ຈະລວມເຖິງ ການປະເມີນຜົນ ເງື່ອນໃຂໃນການຈດັຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນດາເນນີງານໃນການ
ຈດັສັນຍົກຍາຍ ໂດຍຫຍໍ ແລະ ກດຈະກາທ່ີກຽວຂອງ ກັບແຜນພັດທະນາກມຊົນເຜາົ; 

 ບັນດາຄາຮອງທກ, ໂດຍສະເພາະຜທີຍັງບໍທັນໃດຮັບການແກໄຂບັນຫາໃນລະດັບທອງຖ່ິນ ແລະ ອາດຕອງມີການ
ແກໄຂໃນລະດັບທ່ີສງກວາດງັທີ່ການົດໃນກອບຄມຄອງທາງສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສງັຄົມ; 

 ການເຮັດເອກະສານໂຄງການສົມບນວາດວຍການຈດັສັນຍົກຍາຍ ແລະ ທົດແທນຄາເສຍຫາຍ ຖາສິ່ງເຫຼາົນີ້ມີ
ການນາໃຊ, ລວມມີ ການສນເສຍຊວົຄາວ ແລະ ຖາວອນ; 

 ການປະເມີນຄນນະພາບວຽກງານການທົດແທນຄາເສຍຫາຍ ຫືຼ ມາດຕະການຫຸຼດຜອນຜນົກະທົບອື່ນໆທີ່ກຽວຂອງ 
ນັນ້ຄວນຖືກນາໃຊຕາມຄວາມຕອງຂອງໂຄງການລງົທຶນໃນອານາຄົດທີຖືກການົດໄວເບື້ອງຕົ້ນ, ເຊິ່ງລວມເຖິງຜົນ
ກະທົບຕໍວິຖີຊິວິດ; ແລະ  

 ມາດຕະການຫຸຼດຜອນຜນົກະທົບໃນເວລາມີການປຽນແປງຫຼາຍ ໃນຕົວວັດແທກທີອາດຕອງການແຜນການແຊກ
ແຊງ, ເຊນັ, ຖາປະຊາຊນົກມຕາງໆ (ຄນົຊົນເຜາົ ແລະ ກມຄົນທີມຄີວາມອອນໄຫວ - ຜຍິງ ແລະ ເດັກນອຍ ຍິງ/
ຊາຍ, ຜອາວດໂສ ແລະ ຜເສຍອົງຄະ, ຜບໍມີທີຢໄສ, ແລະ ຜທກຍາກ, ອ່ືນໆ) ບໄໍດຮັບການຊວຍເຫຼືອຢາງພຽງພ ໍ
ຈາກໂຄງການຍອຍທີມີທາແຮງ. 

ໃນໄລຍະການຈດັຕ້ັງປະຕິບດັ, ການປະຕິບດັການຕດິຕາມຄວນກວມເອົາການກວດສອບລະຫວາງ ການກໍສາງໂຄງການຍອຍ 
ເພື່ອກວດສອບວາເງື່ອນໄຂໃດທີ່ມີການອອກ ແລະ ປະຕິບດັຕາມສັນຍາອະນຍາດ. ໂຄງການກສໍາງທີມີປະສິດທິພາບ, 
ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ໄລຍະຮ້ືຖອນ ຈະເປນຄວາມຜິດຊອບຂອງ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສງົ ແລະ ການປະຕິບດັການ
ຕິດຕາມກວດສອບໂດຍກະຊວງຊບັພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສ່ິງແວດລອມ. 



 

SEA DRM Project – Lao PDR 67 
Environmental and Social Management Framework 

(ii) ການຕດິຕາມກວດກາຜົນກະທົບ: ເມື່ອໂຄງການຢໃນລະຫວາງຂ້ັນຕອນການຈດັຕ້ັງປະຕິບດັ, ການຕິດຕາມມາດຕະການ
ຫຸຼດຜອນຜນົກະທົບຂອງໂຄງການຍອຍຄວນເປນໜາທີຂອງ ໜວຍງານການອອກແບບຈັດຕັງ້ປະຕບິັດ. ມີການຄາດການໄວ
ວາເອກະສານປອງກັນຜົນກະທົບຕໍສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສງັຄົມຈະຖືກມອບໃຫຜຮັບເໝົາ ແລະ ໜວຍງານການອອກແບບຈດັ
ຕັ້ງປະຕິບດັ ເພື່ອຈະຕດິຕາມກວດກາຮັບປະກັນວຽກງານດາເນນີໄປຕາມຂ້ັນຕອນທ່ີໄດຕົກລົງກັນແລວວາດວຍບັນດາມາດ
ຕະການຫຸຼດຜອນຜນົກະທົບ (ລະຫວາງ ລດັຖະບານລາວ ແລະ ທະນາຄານໂລກ).  

ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜນົ ຂອງຜນົກະທົບທາງສັງຄມົ ຈະວັດແທກ ດງັຕໍໄປນີ້: 

 ຜນົກະທົບເຖິງບກຄົນ, ຄົວເຮືອນ ແລະ ຊຸມຊົນ ຈະໃດມີການຮັກສາລະດັບມາດຕະຖານການດາລງົຊີວິດ ກອນຊວງ
ໂຄງການ, ຫືຼດີກວາເກົາ; 

 ຜນົກະທົບທີ່ແຕກຕາງກັນທາງເພດ ທີ່ຄວນຫີຼກລຽງ, ຫຼດຸ ຫືຼ ແກໄຂ; 

 ການປບປງຊຸມຊົນທ່ີໃດຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການຢາງໜອຍໃຫເທາົຊວງໄລຍະກອນໂຄງການ; ແລະ 

 ການຈດັການຂໍຂອງໃຈ ຫືຼ ຂັດແຍງ. 

ເພື່ອທ່ີຈະວັດແທກຜົນກະທົບເຫົຼານີ້, ກອນການສຶກສາຄວາມເປນໄປໃດ ຈະຕອງລະບ: 

 ໂຕຊ້ີວັດສະເພາະທ່ີຈະຖືກກວດສອບໂດຍໃຊຂໍມນແຍກຕາມເພດ; 

 ການົດວິທີວັດແທກໂຕຊີ້ວດັ ເປນປະຈາ; ແລະ 

 ການົດການຕດິຕາມບັນດາເຫດການຫັຼກ(ຕົວຢາງ: ຊວງເຄິງ່ກາງ ຂອງຂະບວນການແຜນດາເນນີງານໃນການຈດັສນັ
ຍົກຍາຍ ໂດຍຫຍໍ, ຖານາໃຊ) 

(iii) ການຕດິຕາມກວດກາຜົນກະທົບສະສົມ: ຜນົກະທົບຕສໍັງຄົມ ແລະ ສິງ່ແວດລອມ ຈາກໂຄງການຍອຍ ທີແຂວງອດົມໄຊ 
ຈະຖືກຕິດຕາມກວດກາເພື່ອພິຈາລະນາຄວາມຄືບໜາອ່ືນໆທີ່ອາດມີຂ້ຶນ. 

 ການຈັດຕ້ັງປະຕິບດັ ESMF 

10.1 ການສາງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ແຜນຝກອົບຮມົ 

ຄວາມຍືນຍົງທາງດານສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງໂຄງການຍອຍທີນາສະເໜີຂ້ືນເພື່ອຈດັຕ້ັງປະຕິບັດນັນ້  ແມນ ຂ້ຶນກັບ
ຄວາມອາດສາມາດໃນການປະສານງານ, ການວາງແຜນ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາຂອງບັນດາອງົກອນທ່ີຖືກມອບໝາຍໃຫ
ຈດັຕັ້ງປະຕບິດັ ທ່ີມີຕບໍໍລສິັດຜຮັບເໝົາ ແລະ ວຽກງານການຈດັຈາງອື່ນໆ ຂອງໂຄງການ.  

ກົມໂຍທາທິການທາງນາ ກະຊວງ ຍທຂ ເຂ້ົາໃຈດີກຽວ ແລະ ເຫນັຄວາມສາຄັນໃນວຽກງານປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ ແລະ 
ໃນການຫີຼກລຽງ, ການຫຸຼດຜອນ ຫຼື ການເຮັດການຊດົເຊີຍ ຕໍກັບບນັດາຜົນກະທົບດານສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມທ່ີເປນທາງ
ລົບ. ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫມີການຈດັຕ້ັງປະຕິບດັນະໂຍບາຍປອງກັນ ດານສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສງັຄົມ ຢາງມປີະສິດທິພາບ ໃນໄລ 
ຍະວາງແຜນ, ໄລຍະກອນການກສໍາງ, ການກສໍາງ ແລະ ດາເນີນງານ, ແມນມີຄວາມຈາເປນ ທີຈ່ະຕອງໄດມີພະນັກງານທ່ີໄດ
ຮັບການຝກອບົຮົມ ແລະ ມີຄວາມອາດສາມາດຢາງພຽງພປໍະຈາການຢ. ດງັນັນ້, ໃນແຜນຝກອບົຮົມເພື່ອສາງຄວາມເຂ້ັມແຂງ
ໃຫອງົກອນ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດໃຫພະນັກງານຄວນຈະປະກອບມີ ການຝກອບົໃນໜາວຽກ, ກອງປະຊຸມປກສາຫາລື
ດານວິຊາການ, ການລງົເຮັດວຽກ ແລະ ທັດສະນະສຶກສາພາກສະໜາມ ແລະ ການໄດຮັບຝກອບົຮົມຈາກພາຍນອກ ເຊ່ິງ ອາດ
ຈະລວມທັງ ກອງປະຊຸມໃຫຍໆຕາງໆ.  

ເຖິງວາ ກະຊວງ ຍທຂ ເປນກະຊວງຫຼັກທີ່ມີໜາທ່ີຈດັຕ້ັງປະຕິບດັ ຮວມກັບ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມຊາດ ແລະ ສິງ່ແວດ 
ລອມ ແລະ ກະຊວງການເງນິ. ໜວຍງານຄມຄອງໂຄງການ (PMU) ມີໜາທ່ີໃນການບລໍຫິານ, ຈດັຊື ້ແລະ ຈດັຈາງ, ການເຮັດ 
ສັນຍາ ແລະ ການຄມຄອງດານການເງິນຂອງໂຄງການຫຍອຍ.  ໜວຍງານຄມຄອງໂຄງການ ຈະດາເນນີການຕິດຕາກວດກາ 
ໃຫສອດຄອງກັບບນັດາຕົວຊີວດັປະສິດທິພາບທີໄ່ດຕົກລງົກນັ ແລະ ເຮັດບົດ ລາຍງານຜນົ ແລະ ຄວາມຄືບໜາຂອງໂຄງການ. 
ນອກນັນ້ PMU ຍັງ ຈະໄດຕິດຕາມ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບດັວຽກງານປະຈາວນັຂອງບັນດາຜທ່ີມີສວນໄດສວນເສຍ ຂອງໂຄງ
ການ. ກົມໂຍທາທິການທາງນາ ກະຊວງ ຍທຂ ຈະເຮັດວຽກຮວມຢາງໃກຊິດກັບ ໜວຍງານຈດັຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ ຂອງພະ 
ແນກ ຍທຂ ແຂວງອດົມໄຊ. ໜວຍງານຄມຄອງໂຄງການ ຈະໃຫຄາແນະນາ ກບັໜວຍງານຈັດຕັງ້ປະຕິບັດໂຄງການ  ກຽວ
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ກັບທກໆ ບັນດາຂໍການົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ໃນໄລະຍະການກະກະຽມ ແລະ ການຈດັຕ້ັງປະຕິບດັໂຄງການ, ແລະ ເຮັດການປະ
ສານງານກັບທະນາຄານໂລກ. ພະແນກ ຍທຂ ແຂວງອດົມໄຊ ຈະມີໜາທ່ີໃນການຕດິຕາມກວດສອບພາກສະໜາມ ໃນແຕ 
ລະມ້ື  ແລະ ລາຍງານໃຫແກໜວຍງານຄມຄອງໂຄງການ. ນອກຈາກນີ,້ ຍັງຕອງໄດປະສານງານ ກັບບັນດາອານາດການປກ 
ຄອງທອງຖ່ິນ ເພື່ອໃຫໝັ້ນໃຈວາມີການປະສານງານ ແລະ ຮວມມືທີດ່ ີແລະ ພອມທັງໄດລະບບັນຫາທີເ່ກີດຂ້ືນໃນແຕລະບອນ
ຂອງ ການກສໍາງ ແລະ ນາສະເໜີຕໜໍວຍງານຄມຄອງໂຄງການ ຂອງກົມໂຍທາທິການທາງນາ ແລະ/ຫືຼ ໃນຂ້ັນສງກວານີ້. 
ຕາຕະລາງ 11 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຫລັກໃນການຈດັຕ້ັງປະຕິບດັ ESMF ສະແດງໃຫເຫນັເຖິງບັນພາລະບົດບາດ ແລະ ໜາທ່ີ
ໃນແຕລະໄລຍະຂອງວົງຈອນໂຄງການ. 

ຕາຕະລາງ 11 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຫລກັໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ESMF.  

ວົງຈອນຂອງໂຄງ
ການຍອຍ ກະຊວງ ຍທຂ/ກຍນ ພະແນກ ຍທຂ ແຂວງອດມົໄຊ, ໜວຍງານໂຍທາທກິານ

ທາງນາ (ເຈົາ້ຂອງໂຄງການຍອຍ) 

ການກນັຕອງ ໃຫຄາແນະນາແກຜຍ່ືນສະເໜີຂໍທຶນ ແລະ ຜມີສວນໄດ
ສວນເສຍຕາງໆ ກຽວກັບຂັ້ນຕອນ ປະຕິບັດ ການປອງກັນ
ສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ 
ທົບທວນ ບັນດາຄາຄິດເຫັນ, ຂໍສະເໜີ ແລະ ກນັຕອງ ເພື່ອ
ຊອກຫາບັນຫາ ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ທີ່ກຽວຂອງກັບການ
ປອງກັນ ພອມທັງໃຫຄາແນະນາແກຜຍືນສະເໜີຂໍທຶນ 
ກຽວກັບ ເນື້ອຫາຕາງໃນເອກະສານປອງກັນ ແລະ ມາດ
ຕະການຕາງໆ ທີ່ຈະໄດເຮັດ. 

ປະເມີນແຕລະ ບັນຫາການປກປອງ ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ໃນ
ໄລຍະການກະກຽມ ລວມເຖິງການກັນ້ຕອງວາມີປະຊາຊົນ 
ທີ່ເປນຊົນເຜົາທີ່ອາໄສຢບໍ. 
ອະທິບາຍເຖິງ ບັນຫາການປກປອງ ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ໃນ
ແບບຟອມກນັຕອງມາດຕະການປອງກັນ ທີຈ່ະຖືກຄັດຕິດ
ໃສບົດສະເໜີໂຄງການຫຍອຍ. 

ການກະກຽມ ໃຫຄາແນະນາກຽວກັບບັນຫາການປກປອງ ຄວາມຈາເປນ. 
ຄັດເລືອກ ແລະ ວາຈາງທີ່ປກສາດານສ່ິງແວດລອມ ແລະ 
ສັງຄົມ ເພື່ອຊວຍໃນການກະກຽມ, ການຈັດຕັ້ງປະຕບິັດ 
ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ບັນດາເອກະສານປອງກັນຕາງໆ 
(ເຊນັວາ as ESMP, EGDP, ARAP). 

ດາເນີນການກະກຽມວຽກງານທີ່ກຽວຂອງກັບການປອງ
ກັນດ້ັານສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ຕາມຄວາມຈາເປນ 
ເຊນັ ການເຮັດປກສາຫາລື ກັບຊຸມຊົນທອງຖິ່ນ ແລະ/ຫຼ ື
ການ ເກັບກາຂໍມນ. ການອອກແບບມາດຕະການປອງກັນ 
ແລະ ກະກຽມເອກະສານ ເຊນັ ESMP, EGDP, ແລະ 
ອື່ນໆ ຕາມການຕົກລົງກັບກົມໂຍທາທິການທາງນາ. ຖາ 
ເຫັນວາມີຄວາມເໝາະສົມ, ເຜີຍແຜຮາງເອກະສານການ 
ປອງກັນຕາງໆ ແລະ ບົດສະເໜີໂຄງການຍອຍ ໃຫແກຊຸມ 
ຊົນ ກອນທ່ີກົມໂຍທາທິການທາງນາ ຈະເຮັດການທົບ
ທວນບົດສະເໜີໂຄງການຍອຍນັ້ນ.  

ການທົບທວນ ແລະ 
ການອະນມັດ 

ທົບທວນ ບົດສະເໜີໂຄງການຍອຍ ເພື່ອເບິ່ງຜົນກະທົບດານ
ການປອງກັນ ແລະ ຄວາມສຽງທາງສັງຄົມ. 
ປະເມີນຄວາມຄວາມຄົບຖວນ ແລະ ຄວາມເປນໄປໄດ ຂອງ
ການປະເມີນນະໂຍບາຍການປອງກັນ ແລະ ຂະບວນ ການ
ປກສາຫາລື. ຖາເຫັນວາມີຄວາມຈາເປນ ເພື່ອ ສະເໜີຂັ້ນ
ຕອນຕໄໍປ. ປະເມີນຄວາມຄົບຖວນ ແລະ ຄວາມເປນໄປໄດ 
ຂອງມາດຕະການການປອງກັນ ແລະ ບັນດາເອກະສານທີ່
ກຽວຂອງຕາງໆ. ຖາເຫັນວາມີຄວາມຈາເປນ, ແມນສະເໜີ
ໃຫມີ ການປຽນແປງຕໍບັນດາມາດຕະການ ແລະ ບັນດາ
ເອກະສານເຫຼົານີ້ ແລະ ເຮັດການທົບທວນອີກເທື ່ອໜ່ຶງ 
ກອນທີ່ຈະເຮັດການຮັບຮອງສດທາຍ.  
ຖາຫາກວາ ກມຊົນເຜາົຫາກໄດຮັບຜົນກະທົບ (ຕາມນະໂຍ

ບາຍ OP 4.10 ຂອງທະນາຄານໂລກ), ຕອງຮ ັບປະກັນວາ 
ພວກເຂົາໄດຮັບການຍິນຍອມ ແລະ ເຫັນດີກັບໂຄງການ
ຍອຍ ຕາມຫລັກການ “ແບບບໍມີການບັງຄັບ, ແບບແຈງໃຫ

ຊາບລວງໜາກອນ ແລະ ແບບໄດຮັບຂໍມນພຽງພໍ”.  

ຖາພຈິາລະນາວາມີຄວາມເໝາະສົມ, ເຜີຍແຜຂໍມນທີ່ກຽວ
ຂອງກັບການປອງກັນໃຫແກມວນຊົນ ໃນເວັບໄຊຂອງ ກະ
ຊວງ ຍທຂ ຫລັງຈາກໂຄງການໄດຮັບການອນມັດແລວ.   

ຍ່ືນບົດສະເໜີໂຄງການຍອຍ ທີ່ປະກອບດວຍ ມາດຕະ 
ການການປອງກັນ ແລະ ເອກກະສານທີ່ກຽວກັບການປອງ
ກັນອື່ນໆ ຕາມການຕົກລົງກັນ. ຖາຫາກກົມໂຍທາທິການ
ທາງນາ ສະເໜີໃຫປບປບປງມາດຕະການປອງກັນ ຫຼື ປບ
ປງເອກກະສານທີກ່ຽວຂອງໃດໆ ເພື່ອໃຫສອດຄອງກັບ 

ເອກກະສານ ESMF ແລະ ຂໍການົດອື່ນໆ ຂອງນະໂຍ
ບາຍປອງກັນ ແມນໃຫປະຕບິັດຕາມ. ຈາກນັ້ນແມນຍ່ຶນ
ບົດສະເໜີໂຄງການຫຍອຍ ພອມດວຍມາດຕະການປອງ
ກັນ ແລະ ເອກກະສານປອງກັນ ທີ່ໄດຮັບການປບປງ ຄືນ
ຕາມຄວາມຈາເປນ. ບົດສະເໜີໂຄງການ ແລະ ເອກກະ
ສານປະກອບຕາງໆ ທີ່ກຽວຂອງ ຕອງສອດຄອງກັບ ທກໆ
ນຕິິກາ ແລະ ລະບຽບການຂອງຊາດ ແລະ ຂອງທອງຖິ່ນທີ່
ວາງ ອອກ.  
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ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຕ ິດຕາມ ແລະ ທົບທວນ  ເອກະສານກຽວກັບນະໂຍບາຍ
ການປອງກັນ ແລະ ບັນຫາ ໃນໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ໂຄງການຍອຍ. ຖາເຫັນວາມີ ຄວາມຈາເປນ, ສະເໜີໃຫ ມີ
ການແກໄຂມາດຕະການ ການປອງກັນ 
ທົບທວນ ແລະ ອະນມັດ ແຜນດາເນີນງານທີ່ ຖືກການົດໃຫ
ສາງໃນ ໄລະຍະການຈັດຕັ້ງປະຕບິັດໂຄງການຍອຍ. 

ເຜີຍແຜເອກະສານນະໂຍບາຍການປອງກັນ ທີ່ເປນສະບັບ 
ສົມບນ ຕໍຊຸມຊົນທີ່ໄດຮັບຜົນກະທົບ. 
ຕິດຕາມກວດກາ, ບັນທຶກ ແລະ ລາຍງານ ການຈັດ ຕັງ
ປະຕິບັດມາດຕະການການປອງກັນ. 
ຫາກກມຊ ົນບັນດາເຜົາຫາກໄດຮັບຜົນກະທົບ (ຕາມນະ

ໂຍບາຍ OP/BP4.10 ຂອງທະນາຄານໂລກ), ແມນໃຫ
ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າມາມີສວນຮວມໃນການຈັດຕ້ັງປະຕບິັດ 

ການປະເມີນຜົນ ໃຫແນໃຈວາການຮວບຮວມ ແລະ ການກວດສອບ ບັນຫາ
ທາງດານນະໂຍບາຍການປອງກັນທາງສ່ິງແວດລອມ ແລະ 
ສັງຄົມ ແລະ ຜົນຂອງການປະເມີນ ແລະ ລາຍງານຜົນ ໃນ
ໄລຍະກາງ ແລະ ທາຍຂອງໂຄງການຍອຍ ລວມມີ ການ
ຖອດຖອນບົດຮຽນທີ່ຜານມາຂອງແຕລະໂຄງການຍອຍ. 

ປະເມີນ ການຈັດຕັງປະຕິບັດ ແລະ ໝາກຜົນ ຂອງມາດ
ຕະການການປກປອງ.  
ຫາກກມຊົນບັນດາເຜົາຫາກໄດຮັບຜົນກະທົບ (ຕາມ

ນະໂຍບາຍ OP/BP4.11 ຂອງທະນາຄານໂລກ), ແມນ
ໃຫເຂົາເຈົ້າເຂົ້າມາມີສວນຮວມໃນການຕິດຕາມກວດກາ 
ແລະ ການປະເມີນ. 

 

ການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພນາຖວມໃນຕົວເມືອງ ແມນເປນວຽກງານທ່ີມີຄວາມເອົາໃຈໃສເພີ່ມຂ້ືນ ແລະ ກໍເປນວຽກ
ງານທີເ່ປນບລມິະສິດຂອງປະເທດ. ຍອນຜນົກະທົບທີ່ເກີດຈາກການປຽນແປງສະພາບອາກາດ ແລະ ຈາກເຫດການສະພາບອາ 
ກາດທ່ີຮນແຮງ ການພັດທະນາທ່ີປະກອບເອົາການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພພບິັດເຂ້ົານາຈຶ່ງມີຄວາມຈາເປນຢາງຍ່ິງ. ການ 
ສາງຄວາມອາດສາມາດ ຂອງກົມໂຍທາທິການທາງນາ ໂດຍການປະສານສົມທົບກັບບນັດາກະຊວງ, ກົມ, ກອງອື່ນໆທ່ີກຽວ  
ຂອງ ເຊັນ ກຊສ (ກອງປະເມີນຜນົກະທົບຕສໍິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ, ກົມຄມຄອງຊັບພະຍາກອນປາໄມ, ກົມຄມຄອງໄພພິ 
ບັດແຫງຊາດ ແລະ ການປຽນແປງດນິຟາອາກາດ) ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທນຶ, ແມນມີຄວາມສາຄັນໃນການ 
ສາງຄວາມເຂ້ັມແຂງພາຍໃນອົງກອນ ແລະ ຈະຊວຍຮັບປະກັນວາການປະສານງານ ໃນການຈດັຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາວຽກງານທີ່
ກຽວຂອງກັບການປອງກັນດານສິງ່ແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ແມນມີປະສິດພາບ ແລະ ປະສດິຕິຜນົ.  

ການດາເນີນງານແບບສະເພາະ ໃນວຽກງານການຊວຍເຫຼອືທາງດານວິຊາການ ແລະ ວຽກງານຄມຄອງຄວາມສຽງ ຈາກໄພນາ 
ຖວມສກເສີນ 

ເພື່ອຫຸຼດຜອນຜນົກະທົບທາງລົບທີ່ອາດຈະເກດີຂ້ຶນ ແລະ/ຫຼື ເພື່ອເພ່ີມປະສິດທິພາບ ແລະ ໝາກຜນົຂອງການຊວຍເຫືຼອທາງ 
ດານວິຊາການ ພາຍໃຕວຽກງານ ໃນອົງປະກອບທີ 1 ຂອງໂຄງການ SEA DRM ໃນ ສປປ ລາວ, ຄວນດາເນີນບັນດາວຽກງານ
ດງັຕໍໄປນີ້: 

 ກົມໂຍທາທິການທາງນາ /ໜວຍງານຄມຄອງໂຄງການ ຈະເປນແກນນາໃນການຈັດຝກອບົຮົມ ວຽກງານການປອງ 
ກັນ ແລະ ຈະເປນຜຮັບຮອງວາ ຂໍການົດຕາງໆ ທີກ່ຽວຂອງກັບວຽກງານການປອງກນັດານທາງສິ່ງແວດລອມ ແລະ 
ສັງຄົມ ຂອງໂຄງການຫອຍເພື່ອຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພພບິັດ ແມນໄດປະກອບເຂ້ົາໃນ ນະໂຍບາຍ ແລະ ຂະ
ບວນການວາງແຜນ.   

 ກົມໂຍທາທິການທາງນາ/ໜວຍງານຄມຄອງໂຄງການ ພອມຈະເປນແກນນາ ໃນການສາງຕັ້ງກນົໄກ ການປະສານ
ງານ ແລະ ຮວມມື ກັບບັນພະແນກການ ແລະ ໜວຍງານທ່ີສາຄັນ ພາຍໃນ MONRE ທ່ີມີໜາທ່ີຮັບຜດິຂອບກຽວ
ກັບ ESIA/IEE, ການຄມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການປຽນແປງສະພາບອາກາດ;  

 ກົມໂຍທາທິການທາງນາ /ໜວຍງານຄມຄອງໂຄງການຈະເປນຜເຮັດສັນຍາວາຈາງທີ່ປກສາສາກົນ ເພື່ອສາງແຜນ
ຄມຄອງດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESMP), ແຜນດາເນີນງານການຈດັສັນຍົກຍາຍ ໂດຍຫຍໍ (ARAP), 
ແຜນພັດທະນາກມຊົນເຜາົ (EGDP), ຫລັກການປະຕບິັດດານສິງ່ແວດລອມ (ECoP), ຄມືການດາເນີນງານດານ
ສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສງັຄົມ (ESOM) ແລະ ອ່ືນໆ.           

ສາລບັວຽກງານຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພນາຖວມສກເສີນ: ກົມໂຍທາທິການທາງນາ / ໜວຍງານຄມຄອງໂຄງການຈະໄດ 
ກະກຽມພາກໜຶ່ງສະເພາະກຽວກບັຂໍການົດດານການປອງກອນເພື່ອປະກອບເຂ້ົາໃນຄມືປະຕິບັດງານໃນເວລາສກເສີນ. ມັນມີ 
ຄວາມຈາເປນ ທີ່ຈະຕອງໄດສາງຄວາມອາດສາມາດໃຫກັບໜວຍງານ ເພື່ອໃຫໝັ້ນໃຈວາສາມາດຄວບຄມດແລ ແລະ ສະ     
ໜັບສະໜນ ການຈດັຕ້ັງປະຕບິດັວຽກງານ ການປອງກນັທາງສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສງັຄົມ ທ່ີລະບໄວໃນ ESMF, RPF ແລະ 
EGEF ພອມທັງການສາງ ESMP, EGDP, ARAP, ECoP ແລະ ບັນດາມາດຕະການອື່ນໆ. ສິງ່ທ່ີຄວາມເອົາ ເອົາໃຈໃສ
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ເປນພເິສດກຄໍື  ກົມໂຍທາທິການທາງນາ/ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົງ ຂອງແຂວງ ອດົມໄຊ ຈະຕອງໄດຄວບ ຄມ, 
ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ລາຍງານໃນແຕລະເດືອນ. ຄວນຈະມກີານສະສົງເສີມໃຫ ອານາດການປກຄອງທອງຖ່ິນ, ອົງກອນດານ
ສັງຄົມ ແລະ ຊຸມຊົນ ເຂ້ົາມາມີສວນຮວມໃນການຕດິຕາມກວດກາການດາເນນີງານຂອງຜຮັບເໝົາ ໂດຍສະເພາະ ແມນໃນພ້ືນ
ທ່ີທີ່ມີຄວາມອອນໄຫວ ແລະ ມີຄວາມສຽງຕກໍານເກີດມີຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ຫລື ຈາກຄນົງານຂອງໂຄງການ. 

 ງບົປະມານໃນການຈັດຕັງ້ປະຕບິັດ ESMF 

ງ ົບປະມານໃນການຈັດຕັງ້ປະຕິບດັ ESMF ຈະຖືກການົດ ແລະ ຈດັສັນສະເພາະ ວຽກງານການຕດິຕາມກວດກາຄວາມສອດ
ຄອງ ທ່ີກຽວຂອງກັບການປອງກັນດານສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມເທົານັ້ນ  ເພື່ອໃຫຮັບປະກັນວາ ໂຄງການຍອຍ ແມນໄດຖືກ
ຈດັຕັ້ງປະຕບິັດ ໃຫສອດຄອງກັບບັນດາ ຂ້ັນຕອນຕາງໆທີລ່ະບໄວໃນເອກະສານສະບັບນີ.້ ນອກນີ ້ ງ ົບປະມານຍັງຈະຖືກຈັດ
ສັນ ໃນການຊວຍສະໜັບສະໜນ ການສາງຄວາມອາດສາມາດ ໃຫກັບບັນດາຜທ່ີມີສວນໄດສວນເສຍ ງ ົບປະມານທັງໝົດ 
ແມນ ປະມານ 231,000 ໂດລາສະຫະລດັອາເມລິກາ (ຕາຕະລາງທີ 12). ແຫຼງເງີນທຶນສາລັບການຈັດຕັງ້ປະຕິບດັໂຄງການ
ກອບຄມຄອງສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ການກຽມແຜນມາດຕະການປອງກນັຈະມາຈາກອົງປະກອບທີ່4, ການຄມຄອງ
ໂຄງການ. 
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ຕາຕະລາງ 12 ງບົປະມານໃນການຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ 

ລດ. ກດິຈະກາ ລາຍລະອຽດ ມນຄາ(USD) 

A ການຄວບຄມ, ການຕດິຕາມ ແລະ ການຝກອບົຮມົກຽວກບັ ESMF  

 1 

ກມົໂຍທາທິການທາງນາ/ໜວຍງານຄມຄອງໂຄງການ ຈັດໃຫມີການຝກອົບຮົມ ແລະ ການດາເນີນການ 
ຕິດຕາມກວດກາປະຈາໄຕມາດ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ກຽມບົດລາຍງານ ປະຈາປ ໃຫແກ        
ໜວຍງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂອງຂະແໜງໂຍທາທິການທາງນາ, ພະແນກ ຍທຂ ແຂວງອດມົໄຊ ໃນໄລຍະ 3 
ປ. 

36,000 

 2 
ກມົໂຍທາທິການທາງນາ/ໜວຍງານຄມຄອງໂຄງການ ເຮັດການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ກະກຽມບົດລາຍ
ງານການຕິດຕາມກວດກາການຈ ັດຕັ້ງປະຕບິັດມາດຕະການປອງກັນ ປະຈາ 6 ເດອືນ ໃຫແກ ໜວຍງານ ຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດ ຂອງຂະແໜງໂຍທາທິການທາງນາ, ພະແນກ ຍທຂ ແຂວງອດົມໄຊ ໃນໄລຍະ 3 ປ. 

24,000 

 3 ຕິດຕາມກດກາ ການປະຕິບັດງານຂອງບັນດາຜຮັບເໝົາໃນແຕລະເດອືນພອມທັງຂຽນບົດລາຍງານ ແລະ ນາ
ສົງ ໃນແຕລະເດອືນ ໃນໄລຍະ 3 ປ.   24,000 

 4 ປກສາຫາລືກັບກມຊນົເຜົາ ໃນການກະກຽມ ESMP ແລະ EGDP 8,000 

 ລວມຍອຍ A 92,000 

B ການພດັທະນາ ມາດຕະການປອງກນັ, ແຜນງານ, ວິທກີານ ແລະ ເຄືອ່ງມອືືນ່ໆ  

 1 

ວຽກງານທີ່ກຽວຂອງກັບການເຮັດ ກໍລະນີສກຶສາ ແລະ ການຄ້ົນຄວາຕາງໆ ລວມທັງການຈັດກອງປະຊຸມ 
ວິຊາການ ເພ່ືອສາງບົດແນະນາສະເພາະ ໃນຂົງເຂດທີ່ສາຄັນດງັລມນີ້: (i) ການແບງເຂດທີ່ດິນ; ແລະ (ii) 
ການສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ຕສໍະພາບດານນຕິກິາ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ ດານການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກ 
ໄພພິບັດ.  

20,000 

 2 ຄັດເລືອກ ແລະ ວາຈາງທີ່ປກສາອິດສະຫຼະເພື່ອສາງເຄ່ືອງມືປອງກັນຕາງໆ ລວມທັງ EMP, ECoP, 
ARAP, EGDP, ESOM ແລະ ອື່ນໆ 60,000 

ລວມຍອຍ B 80,000 

C ການສາງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫອງົກອນ ແລະ ການສາງຄວາມອາດສາມາດໃຫພະນກັງານ   

 1 

ຄັດເລືອກ ແລະ ວາຈາງຊຽວຊານດານບົດບາດຍິງຊາຍ ເພື່ອຈັດຝກອົບຮົມ ແລະ ແນະນາການເຊ່ືອມໂຍງ
ບົດບາດຍິງຊາຍເຂົ້າໃນວຽກງານໂຄງການໃນແຕລະໄລຍະ, ພອມທັງຊວຍໃນການສາງແຜນການດາເນີນງ
ານດານບົດບາດຍິງຊາຍ (GAP), ແລະ ແນະນາວິທີທາງໃນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນແບບມສີວນ
ຮວມ ໃນໄລຍະການວາງແຜນ, ການກໍສາງ, ແລະ ໄລຍະການດາເນີນງານ ແລະ ບາລງຮັກສາ.  

20,000 

 2 

ກອງປະຊຸມສາມະນາ ເພື່ອສາງຈິດສານຶກດານບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ກຽວກັບຄວາມສາຄັນຂອງການເຊ່ືອມ 
ໂຍງດານບົດບາດຍິງຊາຍ; ຝກອົບຮົມການຈດັຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດາເນີນງານດານບົດບາດຍິງຊາຍ (GAP) 
ໃຫແກພະນກັງານ ກົມໂຍທາທິການທາງນາ, ພະນກັງານຂອງອົງກອນທ່ີຖືກມອບໝາຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດຕາງໆ ແລະ ພະນັກງານຂອງໂຄງການທກຄົນ. 

8,000 

 3 

ເຮັດການວິເຄາະບົດບາດຍິງຊາຍ ເພ່ືອລະບບັນຫາດານບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ນາໃຊຜົນທີ່ໄດຮັບຈາກການ 
ວິເຄາະດງັກາວໃນການການົດມາດຕະການເພື່ອແກໄຂບັນຫາດານບົດບາດຍິງຊາຍທີລ່ະບໄວນັ້ນ ໂດຍການ
ມີຕົວຊີ້ວັດເພ່ືອຕິດຕາມຜົນຂອງມັນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດດານສັງຄົມ ແລະ ບັນດາຄວາມສຽງຕາງໆ ຂອງ
ໂຄງການ 

10,000 

ລວມຍອຍ C 38,000 

ເງີນແຮ (10%) 21,000 

ລວມທງັໝົດ A, B ແລະ C 231,000 

 

 

 

 

 



 

 

 

ເອກະສານຊອນທາຍ 
 



 

 

 

ເອກະສານຊອນທາຍ A1 
  

ໜາວຽກທີຈ່ະບໄໍດຮັບການສະໜອງທຶນຈາກຂອງ
ໂຄງການ 

 

 



 

SEA DRM Project – Lao PDR A1-1 
Environmental and Social Management Framework 

ເອກະສານຊອນທາຍ A1 ໜາວຽກທີຈ່ະບໄໍດຮບັການສະໜອງທນຶຈາກໂຄງການຍອຍ 

ເພື່ອເປນການຫີຼກລຽງຜົນກະທົບຕກໍັບສິ່ງແວດລອມ ແລະ ປະຊາຊົນ, ບນັດາໜາວຽກຕໍໄປນີ້ແມນໄດຍົກເວ້ັນຢາງຊດັເຈນ
ຈາກການສະໜອງທຶນຈາກໂຄງການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພພິບັດຂອງ ສປປ ລາວ: 

 ພື້ນທ່ີຈດັສນັຍົກຍາຍ ແລະ/ຫຼ ື ການຮ້ືຖອນໂຄງສາງທີ່ຢອາໄສ ກຄໍືເຮືອນຊານບານຊອງຂອງປະຊາຊົນທ່ີຖືກຜນົ
ກະທົບຫຼາຍກວາ 200 ຄນົ ຫືຼ  50 ຫັຼງຄາເຮືອນ 

 ການສາງຜົນກະທົບຕໍກັບປະຊາຊົນທອງຖ່ິນລວມທັງປະຊາຊົນກມຊົນເຜາົທ່ີພວກເຂົາເຈົ້າບໍສາມາດຍອມຮັບໄດ, 
ເຖິງແມນວາ ຈະມີການສາງມາດຕະການຫຸຼດຜອນທ່ີມີເຂ້ົາເຈົ້າເປນສວນຮວມ 

 ຄວາມເສຍຫາຍ ຫືຼ ຄວາມສນເສຍຕກໍັບຊັບສິນທາງດານວັດທະນະທາ, ລວມທັງພື້ນທ່ີທາງດານບຮານຄະດີ (ກອນ
ປະຫວັດສາດ), ສັດ ພືດ ດກຶດາບນັ, ທາງປະຫວດັສາດ, ທາງສາສະໜາ ແລະ ຄນຄາເອກະລັກທາງດານທາມະຊາດ 

  ການນํາໃຊໂຄງການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພພິບັດຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ອເປນແຮງຈງໃຈ ແລະ/ຫືຼ ເປນເຄື່ອງມື
ໃນການສົງເສີມ ແລະ/ຫຼ ືການດາເນນີການຈດັສັນຍົກຍາຍປະຊາຊົນແບບບໍໄດສະໝກັໃຈ ແລະ ເອົາໝບານມາລວມ
ກັນ 

 ການຊ້ືປນ, ເລື່ອຍ, ແຮໃຍຫິນ, ວັດຖຸລະເບດີ, ເຄື່ອງມືລາສດັ ແລະ ຈັບປາ ແລະ ການລົງທນຶອ່ືນໆທ່ີເປນອັນຕະລາຍ
ຕກໍບສິ່ງແວດລອມ  

 ການຊ້ືສານກາຈດັສັດຕພດື, ສານກາຈັດແມງໄມ, ຢາຂາຫຍາ ແລະ ສານເຄມີອນັຕະລາຍອື່ນໆ ທ່ີເກີນກວາຈານວນ
ທ່ີຈາເປນ ເພື່ອບາບັດພ້ືນທ່ີທີ່ມີການລະບາດ. ຖາຫາກມີຄວາມຈາເປນໃຊສານກາຈດັສັດຕພດື, PMO ຈະອາງອີງ
ເຖິງ ແຜນການຄມຄອງສານກາຈດັສັດຕພດື ທ່ີຢໃນ ESMF 

 ການດາເນນີການດານປາໄມ, ລວມທັງການຕັດໄມ, ການເກັບຜນົ ຫຼື ຂະບວນການຂອງເກັບຜົນຜະລດິຈາກປາທ່ີ
ເປນໄມ ແລະ ບໍແມນໄມ. ເຖ່ິງຢາງໃດກໍຕາມ, ເພື່ອສງົເສີມໃຫມີການເກັບກຽວຜົນຜະລດິຈາກປາແມນໄດຮັບການ
ອະນຍາດຖາຫາກວາສອດຄອງກັບແຜນຄມຄອງເພື່ອການນາໃຊຊັບພະຍາກອນແບບຍືນຍົງ 

 ການສະແຫວງຫາຜນົປະໂຫຍດຈາກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດທ່ີບໍມີຄວາມຍືນຍົງ 

 ການປຽນແປງ ຫືຼ ການເຊື່ອມໂຊມທາງດານທ່ີຢອາໄສທາມະຊາດ 

 ການຜະລດິ ຫຼື ການຄາໃນທກຜະລິດຕະພນັ ຫຼ ືກດິຈະກາທ່ີບໍຢໃນພາຍໃຕກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ຫືຼ ບັນດາກົດ
ລະບຽບ ຫືຼ ສົນທິສັນຍາ ແລະ ຂໍຕົກລົງສາກນົ ຫືຼ ອາດມີການຫາມທາງສາກົນ 

 ແຮງງານ ແລະ ເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກທ່ີມີຄວາມອັນຕະລາຍ, ການຂດຄ້ົນ, ຮບການທ່ີບໍໄດສະໝກັໃຈ ຫືຼ ຖືກ
ບັງຄັບຂອງກາມະກອນ, ການບັງຄັບໃຊແຮງງານ, ແຮງງານເດັກ ຫືຼ ບນັຫາທີ່ສາຄັນດານສຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດ
ໄພຂອງອາຊີບ 

 ການຄາທກຜະລດິຕະພັນ ກັບການສົງເສີມທລະກດິໃນດານການຂດຄ້ົນສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ 

 



 

 
 

 

ເອກະສານຊອນທາຍ A2 
  

ນະໂຍບາຍການປະເມີນສ່ິງແວດລອມແບບທວົໄປ: 
ແບບການກັນຕອງ 

 

 



 

SEA DRM Project  A2-1 
Environmental and Social Management Framework   

ເອກະສານຊອນທາຍ A2 ເຄືອ່ງມນືະໂຍບາຍການປະເມນີສ່ິງແວດລອມທົວໄປ: ແບບຟອມກນັຕອງ 

ຟອມນີ້ຖືກນາໃຊໜວຍງານຈດັຕ້ັງປະຕິບດັ ເພື່ອກັນຕອງບນັຫາມາດຕະການປອງກັນຜນົກະທົບທາງສັງຄົມ ແລະ 
ສິ່ງແວດລອມທີ່ອາດເກີດຂ້ຶນຈາກໂຄງການຍອຍ, ການົດ ປະເພດການຈາແນກ, ຮວມກັບນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານໂລກ ຈະ
ຖືກນາໃຊ ແລະເຄື່ອງມືຖືກກະກຽມເພື່ອໂຄງການຍອຍ. 

ຊື ່ໂຄງການຍອຍ  

ທີຕ່ັງ້ ໂຄງການຍອຍ  

ອງົປະກອບ ໂຄງການຍອຍ  

ປະເພດ/ຂະແໜງ ໂຄງການຍອຍ  

ປະເມນີການລງົທນຶ  

ມືເ້ລີມ່ຕົນ້/ສາເລດັ  

 

ຄາຖາມ 
ຄາຕອບ ຖາແມນ 

ນະໂຍບານທະນາຄານ
ໂລກທີກ່ຽວຂອງ 

ຖາແມນ 
ເອກະສານທີ່
ຕອງການ ບໍຮ ແມນ ບໍ 

ໂຄງການຍອຍໄດສົງຜົນກະທົບຢາງຫຼວງຫຼາຍຕສ່ິໍງແວດລອມທີ່ມີ
ຄວາມອອນໃຫວ5, ມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍ ຫຼື ເປນປະວັດການ ບໍ ແລະ 
ຂະຫຍາຍໄປເກີນຖະໜົນ ແລະ ROW?6  
ກະລນາອະທິບາຍໂດຍຫຍ:ໍ 
 

   OP 4.01  

ການປະເມີນ
ສ່ິງແວດລອມ 

 
ປະເພດ A  

ບໍມີເງື່ອນໄຂຄົບ
ຖວນໃນການສະ

ໜອງທຶນ 
ໂຄງການ Lao 
PDR DRM. 

ໂຄງການຍອຍໄດສົງຜົນກະທົບຢາງຫຼວງຫຼາຍຕສັໍງຄົມທີ່ມີຄວາມ
ອອນໃຫວ, ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ຫຼື ເປນປະວັດການ ບໍ7? 
ກະລນາອະທິບາຍໂດຍຫຍ:ໍ 
 
 

   OP 4.01 

 ການປະເມີນ
ສ່ິງແວດລອມ 

 
ປະເພດ A 

ບໍມີເງື່ອນໄຂຄົບ
ຖວນໃນການສະ

ໜອງທຶນ 
ໂຄງການ Lao 
PDR DRM. 

                                                      
5  ຄວາມອອນໄຫວ (ຕົວຢາງ: ຜົນກະທົບທ່ີອາດເກີດຂ້ຶນ ທ່ີຖືວາມີຄວາມອອນໄຫວ ຖາມັນເປນສ່ິງທ່ີປຽນແປງໃຫ້ືເກາົຄືນບໍໄດ - ຕົວຢາງ: ນາໄປສການສນເສຍທີ່ຢທາງທໍ

ມະຊາດຈານວນຫຼາຍ, ຫືຼ ບັນຫາຖກືການົດໃນ OP 4.04, ທ່ີຢອາໄສທາງທາມະຊາດ; OP 4.36, ປາໄມ; OP 4.10, ຊົນເຜາົ; OP 4.11, ຊັບພະຍາກອນວັດທະນາ

ທາດານກາຍະພາບ; ຫຼ ືOP 4.12, ການຍົກຍາຍຈັດສັນແບບບໍສະມັກໃຈ; ຫຼື ໃນກໍລະນີ ຂອງ OP 4.09, ເວລາທ່ີໂຄງການລວມ ການຜະລດິ, ໃຊ, ຫຼື ການກາຈດັ
ຜະລິດຕະພັນຄວບຄມສັດຕພືດທີມີຜົນຕໍສ່ິງແວດລອມ. 

6  ຕົວຢາງຂອງໂຄງການທີມີຜົນກະທົບດານລົບທີສາຄັນຕໍສ່ິງແວດລອມທີມີຄວາມອອນໄຫວ, ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ຫືຼ ບໍເຄຍມີມາກອນ ໄດແກໂຄງສາງພ້ືນຖານຂະໜາດ
ໃຫຍ ເຊັນການສາງ ຖະໜົນໃໝ, ທາງລົດໄຟ, ໂຮງໄຟຟາ, ການພັດທະນາຕົວເມືອງຂະໜາດໃຫຍ, ແຜນການບາບັດນາເສຍ, ແລະການທອນໂຮມ ແລະ ກາຈດັຂອງ
ເສຍອື່ນໆ.  

7  ໂດຍທວົໄປ ໂຄງການຍອຍ ທ່ີມີຜົນກະທົບຕໍການຕ້ັງຖິ່ນຖານໃໝ ຜົນກະທົບທ່ີກຽວຂອງຄວນຖືກຈດັໃນປະເພດ A. ການໃຊຂໍພິສດເປນສ່ິງທ່ີຈາເປນໃນການປະເມີນ
ຄວາມສາຄັນທ່ີອາດເກີດຂ້ຶນຂອງຜົນກະທົບທີເກີດຈາກການຕ້ັງຖ່ິນຖານໃໝເຊິ່ງແຕກຕາງກັນໄປໃນແຕລະຂອບເຂດ ແລະ ຂະໜາດຂອງໂຄງການຍອຍ ເຖິງໂຄງການ
ຍອຍ. ໂຄງການຍອຍທ່ີຕອງອາໄສການຍາຍຖ່ິນຖານ ຂອງຜຕ້ັງຖ່ິນຖານຢ ຫືຼທລະກິດ, ເຊັນດຽວກັບໂຄງການຍອຍ ທ່ີອາດເຮັດໃຫບກຄົນ ສນເສຍ ເນື້ອທ່ີ ດິນຫຼາຍກວາ 

10%, ແມນຈະຖືກຈັດໃນປະເພດ A. ຂະໜາດອາດເປນປດໄຈ, ເຖິງແມນວາຈະມີຜົນກະທົບພຽງເລັກນອຍ. ໂຄງການຍອຍ ທ່ີມີຜົນກະທົບຕໍຊຸມຊົນທັງໝົດ ຫືຼ ກມ

ຄົນຈານວນຫຼາຍ (ຕົວຢາງ: ຫຼາຍກວາ 1000ຄົນ) ອາດຖກືຈັດໃນປະເພດ A, ໂດຍສະເພາະ ສາລັບໂຄງການ ທີຄວາມສາມາດໃນການການຈດັຕ້ັງປະຕິບັດຍັງບໍເຂ້ັມແຂງ. 
ໂຄງການຍອຍ ທີຕອງມີການຍົກຍາຍຄົນຊົນເຜົາ, ທ່ີຈະຈາກັດການເຂ້ົາເຖິງທີ່ດິນດ້ັງເດີມ ຫືຼ ຊັບພະຍາກອນ, ຫຼ ືພະຍາຍາມການົດ ການປຽນແປງສະຖາບັນດ້ັງເດີມ ຂອງ
ຊົນເຜາົພື້ນເມືອງ, ແມນທກຄັ້ງ ຈະຖືກຈັດໃນ ປະເພດ A. 



 

SEA DRM Project – Lao PDR A2-1 
Environmental and Social Management Framework 

ຜົນກະທົບຈະສົງຜົນສະທອນເຖິງບໍລິເວນໃກຄຽງບໍ - ບໍລິເວນທ່ີຢ
ນອກ ROW - ຫຼ ື ສ່ິງອານວຍຄວາມສະດວກ ເພື່ອການເຮັດວຽກ
ທາງກາຍະພາບ ແລະ ມີການກະທົບເຖິງສ່ິງແວດລອມຢາງໄຫຍ
ຫຼວງທີ່ບໍສາມາດປຽນແປງໄດ?  
ກະລນາອະທິບາຍໂດຍຫຍ:ໍ 
 

 

 

   OP 4.01  

ການປະເມີນ
ສ່ິງແວດລອມ 

 
ປະເພດ A 

ບໍມີເງື່ອນໄຂຄົບ
ຖວນໃນການສະ

ໜອງທຶນ 
ໂຄງການ Lao 
PDR DRM. 

ໂຄງການຍອຍທີ່ສະເໜີອາດມີຜົນກະທົບດານສ່ິງແວດລອມແລະ
ສັງຄົມນອຍທີ່ສດຫືຼບໍມີຜົນກະທົບໃດໆ?8  
ກະລນາອະທິບາຍເຫດຜົນໂດຍຫຍໍ: 
 

 

 

   OP 4.01  

ການປະເມີນ
ສ່ິງແວດລອມ 

 
ປະເພດ C  

ບໍຈາເປນ
ຕອງການດາເນີນ
ງານນອກເໜືອ

ຈາກການກັນຕອງ 

ໂຄງການຍອຍບໍໄດລະບໃວໃນໝວດ A ແລະ C ທີ່ລະບໃວຂາງ
ເທິງ ?9  
ກະລນາອະທິບາຍເຫດຜົນໂດຍຫຍໍ: 
 

 

 

   OP 4.01 

 ການປະເມີນ
ສ່ິງແວດລອມ 

 
ປະເພດ B  

IEE ຫຼື ESMP 

ໂຄງການຍອຍນີ້ອາດມີຜົນກະທົບຕສໍະພາບແວດລອມຂອງຄົນ
ຫຼືທາມະຊາດທີ່ມີຈາກັດ, ຢໃນຂອບເຂດນອຍ ແລະ ມີລັກສະນະ
ຊົວຄາວ ຫຼື ອາຍສ້ັນ ເປນສິ່ງທີ່ງາຍ ແລະ ລາຄາບໍແພງໃນການຄວບ
ຄມ? 

   ການປະເມີນ
ສ່ິງແວດລອມ 

 
ປະເພດ B  

IEE ຫຼື ESMP 

ເອກະສານຂອງໂຄງການຍອຍໄດມີການລະບໃວວາຈະບນໍາໃຊວັດ
ສະດທີ່ເປນອັນຕະລາຍ? 

   OP 4.01  

ການປະເມີນ
ສ່ິງແວດລອມ 

 
ປະເພດ B  

IEE ຫຼື ESMP 

ໂຄງການຍອຍໄດລະບວາຈະມີການສງົສິ່ງເສດເຫຼືອ ອອກນອກພື້ນ
ທີ່ ຫືຼ ນອກປະເທດບໍ? 

   OP 4.01  

ການປະເມີນ
ສ່ິງແວດລອມ 

 
ປະເພດ B 

ESMP ພອມ
ລາຍລະອຽດ ຜົນ
ກະທົບທີ່ອາດເກດີ
ຂຶ້ນ ທີ່ບອນຮອງ
ຮັບສິ່ງເສດເຫຼືອ  

ໂຄງການຍອຍໄດລະບວາຈະມີການສງົສິ່ງເສດເຫຼືອ ອອກນອກພື້ນ
ທີ່ ຫຼື ນອກປະເທດ/ທີ່ບໍໄດເປນໄປຕາມສນົທິສັນຍາເຄື່ອນຍາຍ
ວັດຖຸທີ່ເປນຜິດແລະສ່ິງເສດເຫຼືອ ຂາມຜານຊາຍແດນບໍ? 

   OP 4.01 ການປະ
ເມີນສ່ິງແວດລອມ 

 
ປະເພດ A  

ບໍມີເງື່ອນໄຂຄົບ
ຖວນໃນການສະ

ໜອງທຶນ 
ໂຄງການ Lao 
PDR DRM. 

                                                      
8 ຕົວຢາງຂອງໂຄງການທ່ີມີຜົນກະທົບນອຍທ່ີສດ ຫືຼ ບໍມີຜົນກະທົບຕໍສ່ິງແວດລອມ ທີຕອບສະໜອງ ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການ ບໍລິການ, ການຊວຍເຫືຼອດານເຕັກນິກ, 

ການຊອມແປງໂຄງສາງທີເສຍຫາຍ ແລະ ອ່ືນໆ;  
9 ໂຄງການທ່ີຕົກຢໃນ OP 4.01 ເປນປະເພດ A ຫືຼ C ສາມາດຖືວາເປນປະເພດ B. ຕົວຢາງປະເພດ B ໂຄງການຍອຍລວມມີ ໂຄງການຟນຟໂຄງສາງພ້ືນຖານ ຂອງ

ໂຄງການຂະໜາດນອຍ ເຊັນການຟນຟຖະໜົນ ແລະ ບົບນາປະປາ, ໂຮງຮຽນຂະໜາດນອຍ, ສນປະຖົມພະຍາບານ ແລະ ອື່ນໆ.  



 

SEA DRM Project – Lao PDR A2-2 
Environmental and Social Management Framework 

ໂຄງການຍອຍຈະກຽວຂອງກັບການປຽນແປງຫຼືການຍອຍສະຫຼາຍ
ທີ່ຢອາໄສຕາມທາມະຊາດທີບໍສາຄັນຫຼືບໍ: 
 
 
 

   OP 4.04  

ທີ່ຢອາໄສຕາມທາມະ
ຊາດ 

IEE ຫຼື ESMP 

ໂຄງການຍອຍຈະກຽວຂອງກັບການປຽນແປງຢາງຫຼວງຫຼາຍ ຫຼື
ການຍອຍສະຫຼາຍທີ່ຢອາໄສຕາມທາມະຊາດທີສາຄັນຫຼືບໍ10?  

   OP 4.04 ທີ່ຢອາໄສ
ຕາມທາມະຊາດ 

ປະເພດ A 

 

ບໍມີເງື່ອນໄຂຄົບ
ຖວນໃນການສະ

ໜອງທຶນ 
ໂຄງການ Lao 
PDR DRM. 

ມີຊຸມຊົນກມຊົນເຜົາໃດແດທີອາໄສຢໃນເຂດໂຄງການຍອຍ ແລະ
ເຂົາມີຜົນກະທົບດານດີ ຫຼື ບໍດແີນວໃດ ຕກໍານສະເໜີໂຄງການ
ຍອຍ?  
ກະລນາອະທິບາຍເຫດຜົນໂດຍຫຍໍ: 

   OP 4.10 

 ກມຊົນເຜົາ 
ປະເພດ B 

ແຜນພັດທະນາກມ
ຊົນເຜົາ 

ໂຄງການຍອຍຈະສົງຜົນກະທົບຕຊັໍບພະຍາກອນທາງວັດທະນາທາ
ດານກາຍະພາບຫຼືບໍ?11  

ກະລນາອະທິບາຍເຫດຜົນໂດຍຫຍໍ: 
 

   OP 4.11 
ຊັບພະຍາກອນທາງ

ວັດທະນາທາ  
ປະເພດ A 

ບໍມີເງື່ອນໄຂຄົບ
ຖວນໃນການສະ

ໜອງທຶນ 
ໂຄງການ Lao 
PDR DRM. 

ໂຄງການຍອຍກຽວຂອງກັບການຫຍັບຍາຍທີ່ດິນແບບບໍສະມັກໃຈ
, ສນເສຍຊັບສິນ ຫຼື ການເຂົ້າເຖິງຊັບສິນ, ຫຼືສນເສຍ ແຫຼງລາຍຮັບ 
ຫຼື ບໍທາມາຫາກິນຫັຼກ ບ?ໍ ກະລນາອະທິບາຍເຫດຜົນໂດຍຫຍໍ: 
 

   OP 4.12 ການຈັດ
ສັນຍົກຍາຍແບບບໍ

ສະມັກໃຈ 

ແຜນການຈັດສັນ
ຍົກຍາຍສະບັບຫຍໍ 

ໂຄງການຍອຍອາດມີຜົນກະທົບຕໍສຂະພາບ ແລະ ຄນນະພາບຂອງ
ປາໄມ ຫຼື ສິດທິ ແລະ ສະຫວັດດີການຂອງຄົນ ແລະ ລະດັບການເພິ່ງ
ພາກັບປາໄມ; ການປກປອງ ຫຼື ການນາໃຊ ຊັບພະຍາກອນປາໄມ 
ຫຼື ການປກປາ ບໍ?  
ກະລນາອະທິບາຍໂດຍຫຍເໍພ່ືອໃຫເຫດຜົນປະເພດ: 
 

   OP4.36  

ປາໄມ 
ປະເພດ A 

ບໍມີເງື່ອນໄຂຄົບ
ຖວນໃນການສະ

ໜອງທຶນ 
ໂຄງການ Lao 
PDR DRM. 

ໂຄງການອາດມີຜົນກະທົບສາຄັນຫຼືການປຽນແປງທີ່ສາຄັນ ຫຼື ການ
ຍອຍສະຫຼາຍ ຂອງປາທາມະຊາດ ຫືຼທີ່ຢທາງທາມະຊາດອື່ນໆ?  

   OP4.36 

 ປາໄມ 
ປະເພດ A 

ບໍມີເງື່ອນໄຂຄົບ
ຖວນໃນການສະ

ໜອງທຶນ 
ໂຄງການ Lao 
PDR DRM. 

 

 

                                                      
10 ໂຄງການຍອຍມີການປຽນແປງຫືຼຍອຍສະຫຼາຍຖ່ິນທ່ີຢຕາມທາມະຊາດທ່ີສາຄັນເຊນັການຄມຄອງຕາມກົດໝາຍ, ການສະເໜີຢາງເປນທາງການເພ່ືອການປກປກຮັກສາ, 

ການົດໂດຍແຫຼງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ ສາຫັຼບປກປກຮັກສາຄນຄາຢາງສງ, ຫືຼ ໄດຮັບການຄມຄອງໂດຍຊຸມຊົນທອງຖິ່ນ, ຈະບໍມີສິດໄດຮັບການສະໜັບສະໜນດານການເງິນ.  
11 ຕົວຢາງຊັບພະຍາກອນທາງວັດທະນາທາດານກາຍະພາບ ແມນວັດຖຸບຮານ, ສະຖານທ່ີບຮານ, ລວມທັງ ພ້ືນທີຕົວເມືອງປະຫວັດສາດ, ອະນສອນສະຖານດານຄວາມເຊື່ອ

, ສສານ, ຫືຼ ເຂດ ທີໃດມີຮັບຮອງຈາກລັດຖະບານ.  
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ເອກະສານຊອນທາຍ A3 
  

ແບບການກັນຕອງພື້ນທີ່ສະເພາະ ດານ
ສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສັງຄມົ 
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ເອກະສານຊອນທາຍ A3.1 ແບບການກນັຕອງການປອງກນັຜນົກະທບົທາງສັງຄມົ ແລະ ສ່ິງແວດລອມ 

ແບບການກນັຕອງນີ້ PIU/DPWT ຈະເປນຜຕື່ມຂໍມນໃນຊວງເວລາການກํານດົໂຄງການຍອຍ ເພ່ືອໃຫເປນສວນໜຶງ່ຂອງ
ແຜນວຽກປະຈາປ. ຟອມນີ້ຈະໄດຖືກເຊັນ ແລະ ຕດິຄດັມາພອມກັບບົດສະເໜີຂອງໂຄງການຍອຍຢາງເໝາະສົມ ຊຶ່ງຈະໄດຮັບ
ການທົບທວນໂດຍ MPWT ແລະ/ຫືຼ DoW/PMU.  

ຟອມ A: ລາຍການກວດກາຫວົຂໍການປອງກນັຂອງໂຄງການ  

ແຂວງ: 

 

ເມືອງ: 

 

ພື້ນທ່ີ – ແຜນທີ່ທີແນບມາ  

(ເຄື່ອງໝາຍ ) 

 ແມນ  ບໍແມນ 

ຊ່ືຖະໜົນ: ເລກທີ່ຂອງຖະໜົນ:  ເລກທີ່ເຊ່ືອມຕ.ໍ (ລາຍລະອຽດ) 

ແບບ ຂອງ ວຽກ/ກິດຈະກາ  (ເຄ່ືອງໝາຍ 

) 

 ການສອມແປງຖະໜົນຂອງແຂວງ  ການສອມແປງຖະໜົນຂອງເມືອງ 

 ພື້ນທ່ີພາຍໃນ NPA  ພື້ນທ່ີໃກຄຽງ NPA  ພື້ນທ່ີໃກຄຽງກັບສະຖານທີ່ທີ່ສາຄັນທາງວັດທະນະທາ 

ອະທບິາຍຫຍໍກຽວກບັໜາວຽກ/ກດິຈະກາ: [ຕົວຢາງ ຄວາມຍາວຂອງຖະໜົນ, ຄວາມຕອງການ/ຈດປະສົງຂອງໜາວຽກ, ວຽກທີ່ນາສະເໜີ (ລາຍການ/

ອະທິບາຍ ບັນດາກິດຈະກາ), ຈານວນຂອງໝບານ (ປະມານ. ປະຊາກອນ) ຈົນຮອດຜົນປະໂຫຍດ] 

 

ລາຍການກວດກາ 

ແມ
ນ 

ບແໍ
ມນ

 ຄາອະທິບາຍ/ຄາເຫັນ 

1. ໜາວຽກມີຄວາມຈາເປນຕອງໄດມີການເວນຄືນທີ່ດິນ?     

2. ໜາວຽກມີຄວາມຈາເປນຕອງໄດມີການເວນຄືນທີ່ດິນຈາກປະຊາຊົນຜທີ່ກາລັງນາ
ໃຊເຂົ້າໃນການກະສິກາ (ເຖິງແມນວາພວກເຂົາບໍໄດເປນເຈົ້າຂອງ/ມີໃບຕາດິນ)? 

  ຮັບປະກັນ ການແຍກກມ
ສົນທະນາຕາມ ເພດ ແລະ 
ອາຍ ເພື່ອການໄດຮັບຂໍ
ມນທີ່ຊັດເຈນ 

3. ໜາວຽກມີຄວາມຈາເປນຕອງໄດຍົກຍາຍສ່ິງປກສາງ (ລວມທັງ ເຮືອນ, ຮານຄາ, 
ເຫຼົ້າເຂົ້າ ແລະ ອື່ນໆ) ຈາກທາງຫຼັງຂອງຖະໜົນ? 

  ເຊນັດຽວກັນ 

4. ມີປະຊາຊົນກມຊົນເຜົາຜື້ນເມືອງອາໄສຢໃນພື້ນທີ່ດັງກາວບໍ? ຖາມີ, ມີຈັກ
ຊົນເຜົາ? 

  ເຊນັດຽວກັນ 

5. ໜາວຽກຕັ້ງຢໃນ ຫຼື ໃກກັບພື້ນທີ່ທາງວັດທະນະທາ/ມໍລະດົກ?    

6. ໜາວຽກຕັ້ງຢໃນ ຫຼື ໃກກັບພື້ນທີ່ທີ່ເປນທີ່ຮຈັກວາຈະສົງຜົນກະທົບອັນໃຫຍຫຼວງ
ຕກໍັບປະຊາຊົນໃນພ້ືນທີ່ດັງກາວ? 

  ເຊນັດຽວກັນ 

7. ໜາວຽກຕັ້ງຢໃນ ຫຼື ໃກກັບພື້ນທີ່ອະຫວງຫາມ (ຫຼື ເຂດປອງກັນຂອງພື້ນທ່ີຫວງ
ຫາມ)? 

   

8. ໜາວຽກຈະເຮັດໃຫເກີດບັນຫາດານຂີ້ຝນ? ຖາແມນ, ເປນເວລາຈັກເດືອນ (ຢໃນ
ລະດໃດ)?  

   

9. ໜາວຽກມີຄວາມຈາເປນຕອງໄດ ເປດບໍດນິ ຫຼື ບໍຫີນ ໃໝ ເພື່ອຊົມໃຊ ຕ່ືມບໍ?     
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10. ໜາວຽກຕັ້ງຢໃກກັບແມນາ, ຫວຍນາ ຫຼື ທາງໄຫຼຂອງນາ?    

11. ໜາວຽກຈະສົງຜົນເຮັດໃຫເພີ່ມ ຫຼື ປຽນແປງ ຮບແບບຂອງການສັນຈອນບົນທອງ
ຖະໜົນ?  

   

12. ໜາວຽກຈະມີຄວາມຈາເປນໃນການສານເຄມີທີ່ເປນພິດ, ຢາຂາຫຍາ 
ແລະ/ຫືຼ ລະເບີດ? 

   

13. ຂໍມນອື່ນໆ: ແຜນທ່ີ, ຜນົກະທົບ ຫືຼ ບັນຫາເພີ່ມເຕີມ ແລະ ອື່ນໆ. ຄວນຈະລະບຢໃນເອກະສອນທີ່ຕິດຄັດ: 
ລາຍການເອກະສານຕິດຄັດ 

ການແຈກຢາຍແບບການກນັຕອງເບືອ່ງຕົນ້ຂອງ ESMF: 

ແຈກຢາຍໃຫກັບ ແມນ ບໍແມນ ວັນທີ 

MPWT    

DoW/PDRD    

MoNRE    

ພາກສວນອື່ນໆ (ດງັລາຍຊື່ລມ
ນີ້) 

   

    

    

    

ແບບການກນັຕອງເບືອ່ງຕົນ້ຂອງ ESMF ຮວບໂຮມ ໂດຍ: 

ຊື:່ ຕາແໜງ: 

ລາຍເຊັນ: ວັນທ:ີ 

ແບບການກນັຕອງເບືອ່ງຕົນ້ຂອງ ESMF ກວດກາ ໂດຍ: 

ຊື:່ ຕາແໜງ: 

ລາຍເຊັນ: ວັນທ:ີ 

 

ເອກະສານຕິດຄັດ 

(ສາຫຼັບແຜນທ່ີ, ແຜນວາດ, ຂໍມນອື່ນໆ, ບັນຫາ, ຜນົກະທົບ ແລະ ອື່ນໆ ດງັທ່ີໄດກາວໄວໃນຂໍ 13 ຂາງເທິງ) 

ຕາມຄວາມຕອງການ 
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ຟອມ B: ແບບການກນັຕອງການປະເມນີໝວດສ່ິງແວດລອມ ສາຫັຼບຕົວເມອືງ 

ພືນ້ຖານໂຄງລາງການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກນາຖວມ  

ແຂວງ: 

 

ເມືອງ: 

 

ພື້ນທີ ່– ແຜນທ່ີທີແນບມາ  

(ເຄື່ອງໝາຍ ) 

 ແມນ  ບໍແມນ 

ການລິເລີ່ມ ຫືຼ ຊ່ືກິດຈະກາ ຂອງໂຄງການຍອຍ: ການລິເລີ່ມ ຫືຼ ເລກທີກິດຈະກາ:  ເລກທ່ີເຊື່ອມຕໍ. (ລາຍລະອຽດ) 

ລັກສະນະຂອງໜາວຽກ/ກິດຈະກາ  (ເຄື່ອງໝາຍ )  ການຍົກລະດັບ/ການສາງໃໝ   ການຟນຟ 

 ການປບປງ  ການບາລງຮັກສາ 

ອະທບິາຍຫຍກໍຽວກບັໜາວຽກ/ກດິຈະກາ ແລະ ພືນ້ທີໂ່ຄງການ: [ຕົວຢາງ ຄວາມຍາວຂອງຕາຝງກັ້ນນາ (ຝາຍ), ຄວາມຕອງການ/
ຈດປະສົງຂອງໜາວຽກ, ວຽກທ່ີນາສະເໜີ (ລາຍການ/ອະທິບາຍ ບັນດາກິດຈະກາ), ຈານວນຂອງໝບານ (ປະມານ. ປະຊາກອນ) ຈົນ
ຮອດຜນົປະໂຫຍດ, ອະທິບາຍພື້ນທ່ີທີ່ມີຄວາມອອນໄຫວ ຕາມຫັຼກເກນຂອງຟອມ A] 

 

ຄາຖາມການກນັຕອງ 

ແມ
ນ  

ບແໍ
ມນ

 

ຄາອະທບິາຍ/ຄາເຫນັ 

 ພື້ນທີ່ຂອງໂຄງການຢໃນ ຫືຼ ຕິດກັບພື້ນທີ່ດງັຕໍໄປນີ້ບໍ?    

 ພື້ນທີ່ທາງດານວັດທະນະທາ/ມໍລະດົກ    

 ພື້ນທີ່ຫວງຫາມ    

 ເຂດປອງກັນຂອງພື້ນທ່ີຫວງຫາມ    

 ພື້ນທີ່ດນິທາມ    

 ແມນາ, ຫວຍນາ ຫືຼ ທາງໄຫຼຂອງນາ    

 ປາກແມນາ    

 ພື້ນທີ່ຫວງຫາມ     

 ພື້ນທີ່ປາຫວງຫາມ    

 ປາເຫຼາົຈະຖືກຜົນກະທົບບໍ?    

 ມີພືດ ຫືຼ ສັດ ຊະນິດທີຫາຍາກ ຫືຼ ໃກຈະສນພັນ ຢໃນພື້ນທ່ີໂຄງການບໍ?    

 ໂຄງການເພີ່ມທະວີການເຂົາຫາພື້ນທ່ີຫວງຫາມ ຫືຼ ພື້ນທີ່ສາຄັນຂອງການອະນລັກ
ຊີວະນານາພັນບໍ? 

   

 ໂຄງການມີຄວາມຈາເປນຕອງໄດຕັດ, ເຕີມ, ບໍຫີນ ຫືຼ ຂດຄົ້ນວັດຖຸ (ຫີນ, ແຮ, ຫີນ
ບົດ, ຊາຍ)? 

   

 ໂຄງການຈະມີການປຽນແປງແມນາ ຫືຼ ທາງໄຫຼຂອງນາບໍ?    
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 ໂຄງການຈະເຮັດໃຫການເຊາະເຈື່ອນຂອງດິນເພີ່ມຂ້ຶນບໍ?    

 ໂຄງການມີຄວາມຈາເປນຕອງໄດບົດຫີນ ຫຼື ການນາໃຊວັດຖຸະເບີດ (ລະເບີດ)?    

 ໂຄງການຈະເຮັດໃຫມີຂ້ີຝນ ຫຼື ສຽງລົບກວນບໍ?    

 ໂຄງການມີຄວາມຈາເປນຕອງໄດສາງແຄມພັກສາຫັຼບກາມະກອນບໍ?    

 ໂຄງການມີຄວາມຈາເປນຕອງໄດສາງທາງເຂ້ົາເຖິງຊົວຄາວ ຫຼື ທາງຄກຄັກ?    

 ໂຄງການມີຄວາມຈາເປນຕອງໄດສາງສາງເຄື່ອງບໍ?    

ຂມໍນຜນົກະທບົຕສ່ິໍງແວດລອມ 

ຂມໍນ ການອະທບິາຍ  

ພືດທ່ີຈະຖືກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການສວນໃຫຍແລວແມນພືດຊະນິດໃດ?  

ເອົາຫຍັງມາປະເມີນພື້ນທ່ີທັງໝົດຂອງຊະນິດພືດທ່ີຖືກຜນົກະທົບ?  

ມີການສະເໜີ ຫືຼ ໂຄງການໃດທີ່ຈະສາງຜົນກະທົບອນັໃຫຍຫຼວງເພີ່ມຂຶ້ນບໍ (ຜົນກະທົບສະສົມ)?  

ໂຄງການມີຄວາມຈາເປນຕອງໄດມີການເວນຄືນທ່ີດິນ ຫືຼ ນາໃຊທ່ີດິນຂອງປະຊາຊົນແບບຊົວຄາວບໍ?  

ຖາແມນ, ເຕີມຂໍມນໃສ ຟອມ D 

 

ໂຄງການມີຄວາມຈາເປນຕອງໄດມີການຈັດສັນຍົກຍາຍສິ່ງປກສາງບໍ? 

ຖາແມນ, ເຕີມຂໍມນໃສ ຟອມ D 

 

ໂຄງການໄດຕັ້ງຢໃນພື້ນທ່ີ ຊຶ່ງເປນທີ່ຮຈັກຂອງປະຊາຊົນເຜາົຊົນກມນອຍວາພື້ນທ່ີດັງກາວເປນບອນທ່ີຢ
ອາໄສ ຫຼື ເພື່ອການຊົມໃຊ? 

ຖາແມນ, ເຕີມຂໍມນໃສ ຟອມ C 

 

ການຈັດປະເພດຜົນກະທບົຕສ່ິໍງແວດລອມ ຂອງໂຄງການ 

ອີງຕາມນຍິາມຂອງຜົນກະທົບໃນຄມືການດາເນີນງານສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ, ແມນປະເພດໃດ? ປະເພດຂອງ ໂຄງການ ແມນນອນໃນ ປະເພດ
ໃດ? 

 

[      ] ປະເພດ B – ມີຜົນກະທົບຕໍສິ່ງແວດລອມບໍຫຼາຍ, ຈາເປນຕອງໄດເຮັດ IEE 

[      ] ປະເພດ C – ມີຜົນກະທົບຕໍສິ່ງແວດລອມເລັກໜອຍ ຫືຼ ບໍມີເລີຍ, ບໍຈາເປນຕອງໄດເຮັດ EA, ຕາມທາມະດາແລວຕອງໄດນາ
ໃຊ ESMP ແລະ ຂໍກํານົດທາງເຕັກນິກ 

ຕວົຊີວັ້ດຂອງຄວາມອອນໄຫວພ້ືນທ່ີ ເບ່ິງໃນຟອມ B ລມນ້ີ 

ແຈກຢາຍໃຫກັບ ແມນ ບໍແມນ ວັນທີ 

MPWT    

DoW/PDWT    
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MONRE    

ພາກສວນອື່ນໆ (ດງັລາຍຊື່ລມນີ້)    

    

    

ແບບການກນັຕອງ EA ຮວບໂຮມ ໂດຍ: 

ຊື:່ ໜາທີ:່ 

ລາຍເຊັນ: ວັນທ:ີ 

ແບບການກນັຕອງ EA ກວດກາ ໂດຍ: 

ຊື:່ ໜາທີ:່ 

ລາຍເຊັນ: ວັນທ:ີ 
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ຟອມ C:  ຟອມກນັຕອງກມຊນົເຜົາ ສາຫັຼບພ້ືນຖານໂຄງລາງຄມຄອງຄວາມສຽງນາຖວມຕົວເມອືງ  

ແຂວງ: 

 

ເມືອງ: 

 

ພື້ນທີ ່– ແຜນທ່ີທີແນບມາ  

(ເຄື່ອງໝາຍ ) 

 ແມນ  ແມນ 

ຊື່ໂຄງການຍອຍ: ເລກທີໂຄງການຍອຍ:  ເລກທ່ີເຊື່ອມຕໍ. (ລາຍລະອຽດ) 

ຮບແບບຂອງ ວຽກ/ກິດຈະກາ  (ເຄື່ອງໝາຍ )  ການລິເລີ່ມ ຫຼື ກິດຈະກາ   ການລິເລີ່ມ ຫຼື ກິດຈະກາ 

ອະທບິາຍຫຍກໍຽວກບັໜາວຽກ/ກດິຈະກາ ແລະ ພືນ້ທີໂ່ຄງການ: [ຕົວຢາງ ຄວາມຍາວຂອງຕາຝງກັ້ນນາ (ຝາຍ), ຄວາມຕອງການ/
ຈດປະສົງຂອງໜາວຽກ, ວຽກທີ່ນາສະເໜີ (ລາຍການ/ອະທິບາຍ ບັນດາກິດຈະກາ), ຈານວນຂອງໝບານ (ປະມານ. ປະຊາກອນ) ຈົນ
ຮອດຜນົປະໂຫຍດ, ອະທິບາຍຊຸມຊົນທ່ີຖືກຜົນກະທົບ] 

 

ການກນັຕອງບນັຫາຂອງຊນົເຜາົກມນອຍ (ຮັບປະກັນການຈາແນກ ຂໍມນ ເພດ ແລະ ອາຍໃຫເໝາະສົມ) 

ຄາຖາມການກນັຕອງ ແມນ ບແໍມນ 

ຄາອະທບິາຍ/ຄາເຫນັ 

1. ມີປະຊາຊົນກມຊົນເຜົາຢໃນພື້ນທ່ີໂຄງການຍອຍບ ໍ (ຕົວຢາງ 
ໂຄງການກໍສາງພື້ນຖານໂຄງລາງເພື່ອຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພນາ
ຖວມຕົວເມືອງ)? 

  ຮັບປະກັນ ການແຍກກມ
ສົນທະນາຕາມ ເພດ ແລະ ອາຍ 
ເພື່ອການໄດຮັບຂໍມນທີ່ຊັດເຈນ 

2. ຖາແມນ, ມີຈັກກມຊົນເຜົາ?    

3. ພວກເຂົາຢຮວມກັນໃນຊຸມຊົນ ບໍມີປະຊາຊົນກມຊົນເຜົາ? 
  ເຊນັດຽວກັນ 

4. ພວກເຂົາຍັງຮັກສາໄດຂະນົບທານຽມທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ຫືຼ ກິດຈະກາທາງ
ເສດຖະກິດ? 

  ເຊນັດຽວກັນ 

5. ຖາແມນ,  ຂະນົບທານຽມທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ຫືຼ ກິດຈະກາທາງເສດຖະກິດ
ອາດຈະເຮັດໃຫພວກເຂົາມີໂອກາດທກຈົນບໍ? 

  ເຊນັດຽວກັນ 

6. ໂຄງການຈະກີດກັ້ນກິດຈະກາທາງດານເສດຖະກິດ ຫືຼ ສັງບໍ? 
  ເຊນັດຽວກັນ 

7. ໂຄງການຈະສງົຜົນກະທົບ ຫຼື ປຽນແປງເສດຖະກິດ-ສງັຄົມ ແລະ 
ວັດທະນະທາອັນດີງາມບໍ? 

  ເຊນັດຽວກັນ 

8. ໂຄງການຈະສາງຄວາມວນວາຍໃຫກັບການດາລົງຊີວິດໃນຊຸມຊົນ
ຂອງເຂົາເຈົ້າບໍ? 

  ເຊນັດຽວກັນ 

9. ໂຄງການຈະຊວຍເຮັດໃຫສຂະພາບ, ການສຶກສາ, ກິດຈະກາທາງ
ສັງຄົມ, ຊີວິດການເປນຢ ຫຼື ຄວາມໝັ້ນຄົງ ຂອງເຂົາເຈົ້າ ດຂ້ຶີນບໍ? 

  ເຊນັດຽວກັນ 

10. ໂຄງການຈະສງົຜົນທາງລົບຕໍ ສຂະພາບ, ການສຶກສາ, ກິດຈະກາທາງ
ສັງຄົມ, ຊີວິດການເປນຢ ຫຼື ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງເຂົາເຈົ້າບໍ? 

  ເຊນັດຽວກັນ 

11. ໂຄງການຈະປຽນແປງ ຫຼື ທາລາຍອົງຄວາມຮຂອງເຂົາເຈົ້າບໍ? 
  ເຊນັດຽວກັນ 

12. ໂຄງການຈະກີດກັນການປະຕິບັດທາງຮີດຄອງປະເພນີ ຫຼື ທາລາຍອົງ
ກອນທາງຮີດຄອງປະເພນີບໍ? 

  ເຊນັດຽວກັນ 
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13. ຖາຫາກຄາດວາຈະມີຜົນກະທົບຕໍຊົນເຜາົກມນອຍ:  
  ເຊນັດຽວກັນ 

14. ມີພະນັກງານທ່ີຊານານງານຢາງພຽງພໍຢໃນ ເພື່ອກະກຽມການປະ
ເມີນ ແລະ ການົດມາດຕະການຫຸຼດຜອນຢາງເໝາະສົມ (ກະກຽມ
ແຜນພັດທະນາກມຊົນເຜາົ[EGDP]) 

  ເຊນັດຽວກັນ 

15. ມີຄວາມຈາເປນທີ່ຈະຕອງມີການຝກອົບຮົມ ແລະ ສາງຄວາມອາດ
ສາມາດກອນທ່ີຈະມີການກະກຽມແຜນພັດທະນາກມຊົນເຜາົ ແລະ 
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ? 

   

16. ໃນກໍລະນີ ການດາລົງຊີວິດຂອງເຜາົຊົນກມນອຍທັງໝົດບໍໄດຖກື
ລົບກວນ. ຈະເກີດມີການສນເສຍ ເຮືອນ, ທີ່ດນິ, ຜົນລະປກ, ຕົ້ນໄມ 
ຫືຼ ການເຂ້ົາເຖິງຊັບພະຍາກອນຂອງພວກເຂົາ, ຄວບຄມ ຫືຼ ນາໃຊ
ຄົວເຮືອນເຜົາຊົນກມນອຍ? 

   

ຄາດຄະເນຜນົກະທບົຕກໍບັປະຊາຊົນກມຊົນເຜາົ  

ໜາວຽກຂອງໂຄງການ ຄາດຄະເນຜນົກະທບົທາງບວກ ຄາດຄະເນຜນົກະທບົທາງລບົ 

   

   

   

ການຈັດປະເພດຜົນກະທບົຈາກໂຄງການຕກໍບັປະຊາຊນົກມຊນົເຜົາ  

ອງີຕາມນິຍາມຂອງຜົນກະທົບຢໃນ ຄມືການຈັດການສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ, ປະເພດຂອງ ໂຄງການ ແມນນອນໃນ ປະເພດໃດ? 

 

[     ] ປະເພດ B – ຜົນກະທົບທ່ີກຽວຂອງກັບການເວນຄືນທ່ີດິນເທົານັ້ນ, ການດາເນີນການສະເພາະ ຈາເປນຕອງລວມຢໃນ ARAP 

[     ] ປະເພດ C – ບໍມີຜົນກະທົບ, ບໍຈາເປນມ ີEGDP ຫືຼ ການດາເນີນການສະເພາະ, ການການົດມາດຕະການຫຼຸດຜອນຜົນກະທົບຕໍ
ສັງຄົມແບບທົວໄປຕອງໄດນາໃຊ 

ແຈກຢາຍໃຫກັບ ແມນ ບໍແມນ ວັນທີ 

MPWT    

DoW/PDRD    

MONRE    

ພາກສວນອື່ນໆ (ດງັລາຍຊື່ລມນີ້)    

    

    

ແບບການກນັຕອງ IP ຮວບໂຮມ ໂດຍ: 

ຊື:່ ໜາທີ:່ 

ລາຍເຊັນ: ວັນທ:ີ 



 

SEA DRM Project – Lao PDR A3-8 
Environmental and Social Management Framework 

ແບບການກນັຕອງ IP ກວດກາໂດຍ: 

ຊື:່ ໜາທີ:່ 

ລາຍເຊັນ: ວັນທ:ີ 
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ຟອມ D: ແບບກນັຕອງການເວນຄນືທີດິ່ນ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍາຍ ສາຫັຼບການໂຄງການຍອຍ ຂອງໂຄງການກສໍາງພືນ້ຖານ
ໂຄງລາງເພືອ່ຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພນາຖວມຕົວເມອືງ 

ແຂວງ: 

 

ເມືອງ: 

 

ທ່ີຕັ້ງ – ແຜນທ່ີທີແນບມາ  

(ເຄື່ອງໝາຍ ) 

 ແມນ  ແມນ 

ຊື່ໂຄງການຍອຍ: ເລກທີໂຄງການຍອຍ:  ເລກທ່ີເຊື່ອມຕໍ. (ລາຍລະອຽດ) 

ລັກສະນະຂອງໜາວຽກ/ກິດຈະກາ  

(ເຄື່ອງໝາຍ ) 

 ການລິເລີ່ມ  ໜາວຽກ 

ອະທບິາຍຫຍກໍຽວກບັວຽກ/ໜາວຽກ ແລະ ພືນ້ທີໂ່ຄງການ: [ຕົວຢາງ ຄວາມຍາວຂອງຕາຝງກັ້ນນາ (ຝາຍ), ຄວາມຕອງການ/ຈດປະສົງ
ຂອງໜາວຽກ, ວຽກທ່ີນາສະເໜີ (ລາຍການ/ອະທິບາຍ ບັນດາກິດຈະກາ), ຈານວນຂອງໝບານ (ປະມານ. ປະຊາກອນ) ທ່ີຖືກຜົນ
ກະທົບ, ອະທິບາຍຊຸມຊົນທ່ີຖືກຜນົກະທົບ] 

 

 

ການກນັຕອງການເວນຄນືທີດ່ນິ ແລະ ການຈັດສັນຍກົຍາຍ 

ຄາຖາມການກນັຕອງ ແມນ ບແໍມນ ຄາອະທບິາຍ/ຄາ
ເຫນັ 

 ມີຄວາມຈາເປນຕອງໄດມີການເວນຄືນທ່ີດິນບໍ?    

 ເປນທີ່ຮຈັກກັນແລວບໍວາຈະມີການເວນຄືນທ່ີດິນ?    

 ເປນທີ່ຮຈັກກັນແລວກຽວກັບສະຖານະຄວາມເປນເຈົ້າຂອງ ແລະ ການຊົມໃຊພື້ນທີ່
ດິນໃນປດຈບັນ? 

   

 ຈະບໍມີຄວາມກັງວົນໃນພື້ນທ່ີດັງກາວ ຫືຼ ເຂດສະຫງວນຂອງແມນາ?    

 ມີປະຊາຊົນຜທ່ີບໍໄດຂ້ຶນບັນຊີນາບານ ແລວດາລົງຊີວິດ ຫຼື ຫາລຽງຊີບຢໃນພື້ນທ່ີ
ດງັກາວ ຫຼື ເຂດສະຫງວນຂອງແມນາ? 

   

 ຈະມີການສນເສຍເຮືອນບໍ?     

 ຈະມີການສນເສຍທີ່ດິນກະສິກາບໍ?     

 ຈະມີການສນເສຍຜົນລະປກ, ຕົ້ນໄມ ແລະ ຊັບສິນຄົງທີ່ບໍ?    

 ຈະມີການສນເສຍທາງດານທລະກິດ ຫືຼ ວິສາຫະກິດບໍ?    

 ຈະມີການສນເສຍທາງດານລາຍຮັບ ແລະ ຊີວິດການເປນຢຂອງປະຊາຊົນບໍ?    

 ປະຊາຊົນຈະສນເສຍການເຂ້ົາເຖິງສິ່ງອານວຍຄວາມສະດວກ, ການບໍລິການ ຫຼື 
ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດບໍ?  

   

 ການປຽນແປງການນາໃຊທ່ີດິນຈະກະທົບຕກໍັບສັງຄົມ ຫຼື ກິດຈະກາດານເສດຖະກິດ
ບໍ? 

   

 ຖາຫາກຄາດການວາຈະເກີດຜົນກະທົບຕໍກັບການຈັດສັນຍົກຍາຍແບບບສໍະໝັກໃຈ:     

 ການປະສານງານລະຫວາງໜວຍງານຂອງລັດຖະບານມີຄວາມຈາເປນຕໍກັບການເວນ
ຄືນທີ່ດິນບໍ? 
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 ມີວິຊາການທີ່ມີຄວາມຊານານງານພຽງພໍຢໃນໜວຍປະຕິບັດງານສາຫຼບການວາງ
ແຜນການຈດັສັນຍົກຍາຍ ແລະ ການດາເນີນງານບໍ? 

   

 ມີຄວາມຈາເປນຕອງໄດມີການຝກອົບຮົມ ແລະ ສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງກອນທ່ີຈະມີ
ການວາງແຜນການຈັດສັນຍົກຍາຍ ແລະ ການດາເນີນງານບໍ? 

   

ຂມໍນກຽວກບັປະຊາຊນົຜທີຖ່ກືຜນົກະທບົ 

ມີການປະເມີນວາ ມີຈານວນຄົວເຮືອນໃດບໍ ທ່ີຈະຖກືຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ?    

  [   ]  ແມນ         [   ] ບແໍມນ 

ຖາແມນ, ມີຈານວນປະມານຈັກຄົວເຮືອນ? 

ມີຄົວເຮືອນໃດແດທ່ີເປນຄົວເຮືອນທີ່ອອນໄຫວ (ດອຍໂອກາດ) ຕົວຢາງ ຄົວເຮືອນທີ່ (i) ຫົວໜາຄອບຄົວເປນແມຮາງ ຫືຼ ແມໝາຍ 
ແລະ ມີລາຍຮັບຕາ; (ii) ມີຄົນພິການ ຫືຼ ບກຄົນບໍສົງປະກອບ; (iii) ມີຄົນທ່ີຢໃຕຕົວຊີວັດຄວາມທກຍາກທີ່ການົດໂດຍກະຊວງແຮງ
ງານ ແລະ ສະວັດດີການສັງຄົມ ຫືຼ ບໍມີທີ່ດິນ (ທ່ີຢອາໄສ); (iv) ເປນຜສງອາຍທ່ີບໍມີວິທີການທີ່ຈະພັດທະນາໄດ?  

             [   ]  ແມນ        [   ] ບແໍມນ 

ຖາແມນ, ມີຈານວນປະມານຈັກຄົວເຮືອນທີ ແມນ (i), (ii), (iii) ຫືຼ (iv)? ຄິດໄລຈານວນທັງໝົດ ຂອງຄົວເຮືອນ ຂອງແຕລະ
ປະເພດ. 
ຖາແມນ, ອະທິບາຍຫຍໍກຽວກັບສະຖານະຂອງພວກເຂົາ: 

 

 ມີຄົວເຮືອນທ່ີເປນເຜົາຊົນກມໜອຍບ?ໍ                                 [   ] ແມນ                [   ] ບແໍມນ 

ຖາແມນ, ອະທິບາຍຫຍໍກຽວກັບສະຖານະຂອງພວກເຂົາ: 
 

ການຈັດປະເພດຜົນກະທບົຕກໍານຈັດສັນຍກົຍາຍ ຂອງໂຄງການ 

ອງີຕາມນິຍາມຂອງຜົນກະທົບໃນຄມືການດາເນີນງານສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສງັຄົມ, ແມນປະເພດໃດ? 

 

[      ]  ປະເພດ B –ມີຜົນກະທົບຕໍການຈັດສັນຍົກຍາຍບໍຫຼາຍ, ມີຄວາມຈາເປນແຜນການດາເນີນການຈັດສັນຍົກຍາຍໂດຍຫຍໍ 

[      ] ປະເພດ C – ມີຜົນກະທົບຕໍການຈັດສັນຍົກຍາຍບໍຫຼາຍ ຫຼື ບໍມີເລີຍ, ບໍຈາເປນຕອງໄດເຮັດການຈັດສນັຍົກຍາຍ, ຕາມທາມະ
ດາແລວການການົດການຫຸຼດຜອນຜົນກະທົບດານສັງຄົມຕອງໄດນາໃຊ 

ແຈກຢາຍໃຫກັບ ແມນ ບໍແມນ ວັນທີ 

MRD    

MPWT/PDRD    

GDR    

MOE    

ພາກສວນອື່ນໆ (ດງັລາຍຊື່ລມນີ້)    

    

    

ແບບການກນັຕອງ LAR ຮວບໂຮມ ໂດຍ: 
ຊື:່ ໜາທີ:່ 
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ລາຍເຊັນ: ວັນທ:ີ 

ແບບການກນັຕອງ LAR ກວດກາ ໂດຍ: 
ຊື:່ ໜາທີ:່ 

ລາຍເຊັນ: ວັນທ:ີ 
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ເອກະສານຊອນທາຍ A3.2 ແບບການກນັຕອງ ສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສັງຄມົ ຕວົຢາງສະເພາະ ເພືອ່ການດົສະຖານີ
ອຕນຍິມົອທກົກະສາດ 

ທ່ີຕັ້ງຂອງໂຄງການ…………………………………………………… 

ຜຈັດການໂຄງການ: …………………………………………………… 
 
ພາກ A: ອະທິບາຍໂດຍຫຍໍກຽວກັບໜາວຽກ 
……………………………………………………………………………… 
 
ພາກ B: ການການົດຜົນກະທົບດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ 

ບັນຫາທາງດານສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ 

ແມ
ນ 

ບໍແ
ມນ

 

ກາ
ນສັ

ງເກ
ດ

ກາ
ນ 

ຊັບພະຍາກອນຂອງຂະແໜງການ 

ໂຄງການມີຄວາມຕອງການວັດສະດຈານວນຫຼາຍເຂົ້າໃນການກໍສາງຈາກແຫຼງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດໃນ
ທອງຖ່ິນ (ຊາຍ, ແຮ, ດິນແດງ, ນາ, ໄມສາຫຼັບການກໍສາງ ແລະ ອ່ືນໆ)? 

   

ມີຄວາມຈາເປນຕອງໄດມີການອະນາໄມ    

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດານຊີວະນາໆພັນ 

ໂຄງການຈະເປນອັນຕະລາຍຕໍກັບຊະນິດພືດພັນທ່ີຫາຍາກ, ທີ່ມີຄວາມອອນໄຫວງາຍ ແລະ/ຫືຼ ທາງດານ
ເສດຖະກິດ, ທາງດານນິເວດວິທະຍາ ແລະ ວັດທະນະທາທ່ີມີຄວາມສາຄັນບໍ? 

   

ມີພື້ນທ່ີທາງດານສ່ິງແວດລອມທີ່ມີຄວາມອອນໄຫວງາຍທີ່ອາດຈະໄດຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການບໍ? ປາໄມ, 
ພື້ນທີ່ດນິທາມ (ບຶງ, ແມນາ, ພື້ນທີ່ນາຖວມຕາມລະດການ)    

ພື້ນທີ່ຂອງໂຄງການ 

ພື້ນທີ່ຂອງໂຄງການ (ຫຼື ອົງປະກອບຂອງໂຄງການ) ມັນໄດກວມເອາົພື້ນທ່ີຫວງຫາມບໍ (ສວນສາທາລະນະແຫງ
ຊາດ, ພື້ນທ່ີສະຫງວນແຫງຊາດ, ປາສະຫງວນ, ພື້ນທ່ີມໍລະດົກໂລກ ແລະ ອື່ນໆ)    

ຖາຫາກວາພື້ນທ່ີຂອງໂຄງການຢນອກພື້ນທີ່ດງັກາວ ແຕວາຢຕິດກັບພື້ນທີ່ຫວງຫາມ, ມັນຈະສາມາດສົງຜົນ
ກະທົບຕໍກັບລະບົບນິເວດຂອງພື້ນທ່ີຫວງຫາມດງັກາວບໍ? (ຕົວຢາງ ລົບກວນຕກໍັບການບິນຂອງນົກ, ຕໍກັບ
ການເຄື່ອນຍາຍຂອງສັດລຽງລກດວຍນົມ) 

   

ທໍລະນີວິທະຍາ ແລະ ດິນ 

ມີພື້ນທ່ີທາງທໍລະນີວິທະຍາ ຫຼື ດິນທ່ີບໍມີຄວາມໝັ້ນຄົງບໍ (ເຊັນວາ ການເຊາະເຈື່ອນ, ດິນເຈື່ອນ, ການທະລົມ)?    

ມີພື້ນທ່ີ ທ່ີມີຄວາມສຽງແບບຮາຍແຮງບໍ?    

ຄວາມງົດງາມທາງດານພມມິທັດ 

ໂຄງການຈະສງົຜົນກະທົບຕກໍັບຄວາມງົດງາມທາງດານພມມິທັດນັ້ນບໍ?    

ປະຫວັດສາດ, ວັດຖຸບຮານ ຫຼື ວັດທະນະທາ 

ໂຄງການຈະສງົຜົນກະທົບຕກໍັບພື້ນທ່ີ ທາງປະຫວັດສາດ, ວັດຖຸບຮານ ຫຼື ວັດທະນະທາ ຫຼື ມີຄວາມຈາເປນຕອງ
ໄດມີການຂດຄົ້ນບໍ? 

   

ການສນເສຍຊັບສິນ ແລະ ສ່ິງອື່ນໆ 
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ໂຄງການມີສວນກຽວຂອງເຮັດໃຫເກີດການສນເສຍແບບຊົວຄາວ ຫຼື ແບບຖາວອນ ຂອງທ່ີຢອາໄສ, ຜົນລະປກ
, ທ່ີດິນກະສິກํາ, ຄັງລຽງສັດ, ຕົ້ນໄມໃຫໝາກ, ໄມໄຜ ຫືຼ ພື້ນທີ່ປາ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລາງ 
ເຮືອນຊານບານຊອງ? 

   

ມົນລະພິດ 

ໂຄງການຈະສງົສຽງດັງລົບກວນບໍ?    

ໂຄງການຈະເຮັດໃຫເກີດມີນາເປອນ ແລະ ຂ້ີເຫຍື້ອບໍ?    

ຖາມີ, ໂຄງການໄດມີແຜນໃນການຈັດເກັບ ແລະ ກາຈັດບໍ?    

ໂຄງການໄດມີສິ່ງອານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລາງເພື່ອການຄມຄອງບໍ?    

ໂຄງການຈະສງົຜົນກະທົບຕກໍັບຄນນະພາບນາໜາດນິ, ນາໃຕດິນ ແລະ ແຫຼງນາດື່ມບໍ?    

ໂຄງການຈະສງົຜົນກະທົບຕກໍັບບັນຍາກາດບໍ? (ຂ້ີຝນ, ທາດອາຍອື່ນໆ)    

ວິຖກີານດາລົງຊີວິດ  

ໂຄງການຈະເຮັດໃຫວິຖີການດາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນໃນທອງຖິ່ນມີການປຽແປງບໍ?    

ໂຄງການຈະເຮັດໃຫຄວາມບໍເທາົທຽມກັນພາຍໃນສັງຄົມຂະຫຍາຍວົງກວາງອອກບໍ?     

ໂຄງການຈະສງົຜົນໃຫການໃຊງານທ່ີບໍສາມາດເຂ້ົາກັນໄດ ຫຼື ຄວາມຄັດແຍງທາງດານສັງຄົມລະຫວາງຜຊົມໃຊ
ທ່ີແຕກຕາງກັນ? 

   

ຄວາມຮັບປະກັນດານສຂະພາບ 

ໂຄງການຈະສງົຜົນໃຫເກີດມີຄວາມສຽງໃນການເກີດອບັດຕິເຫດກັບກາມະກອນ ແລະ ປະຊາຊົນທວົໄປ?    

ໂຄງການຈະສງົຜົນໃຫເກີດມີຄວາມສຽງດານສຂະພາບຕກໍັບກາມະກອນ ແລະ ປະຊາຊົນທົວໄປ?    

ໂຄງການຈະສງົຜົນເຮັດໃຫມີເຊື້ອພະຍາດເພີ່ມຂ້ຶນ?    

ລາຍຮັບຂອງທອງຖິ່ນ 

ໂຄງການຈະຊວຍເຮັດໃຫມີວຽກເຮັດງານທາບໍ?    

ໂຄງການຈະຊວຍສົງເສີມການເພີ່ມຜົນຜະລິດທາງດານກະສິກາ ແລະ ຜົນຜະລດິດານອ່ືນໆບໍ?    

ບົດບາດເພດຍິງ ແລະ ກມຄົນທ່ີດອຍໂອກາດ    

ໂຄງການຈະຊວຍສົງເສີມແບບບລະນາການໃຫກັບເພດຍິງ ແລະ ກມຄົນທ່ີມີຄວາມອອນໄຫວງາຍ?    

ໂຄງການຈະຊວຍຊຸກຍຄວາມກັງວົນຂອງເພດຍິງ ແລະ ສົງເສີມການມີສວນຮວມຂອງເພດຍິງເຂ້ົາໃນຂະບວນ
ການຕັດສິນໃຈ? 

   

ການປະຊຸມປກສາຫາລື 
ການປະຊຸມປກສາຫາລື ແລະ ການເຂ້ົາຮວມຂອງສື່ມວນຊົນ ແມນເປນທີ່ຮັບຮ? 

ແມນ____  ບໍແມນ___ 

ຖາແມນ, ອະທິບາຍມາດຕະການດາເນີນການໂດຍຫຍໍ ສາຫັຼບຈດປະສົງນີ.້ 
 
ພາກ C : ການຫຼຸດຜອນ 

ສາຫຼັບຄາຕອບທັງໝົດແມນຢໃນ ເອກະສານຊອນທາຍ "ແມນ" ອະທິບາຍຂ້ັນຕອນດາເນີນການໂດຍຫຍໍ ສາຫຼັບຈດປະສົງນີ້ 
 

 

 

 



 

SEA DRM Project – Lao PDR A3-14 
Environmental and Social Management Framework 

ພາກ D: ການຈັດປະເພດ ແລະ ວຽກງານດານສ່ິງແວດລອມ ຂອງໂຄງການ 
 

 ປະເພດຂອງໂຄງການ:         A  (ບໍສາມາດສະໜອງທຶນ)   B                  C    
 

o ປະເພດ C: ວຽກງານດານສ່ິງແວດລອມຈະບໍມີຄວາມຈາເປນ 

o ປະເພດ B: ການນາໃຊມາດຕະການຫຼຸດຜອນແບບທາມະດາຈະມີຄວາມພຽງພ ໍ(ESMP); 

o ປະເພດ A: ບໍສາມາດສະໜອງທຶນ. 

ວຽກງານທີມີຄວາມຈາເປນດານສ່ິງແວດລອມ: 

ບໍມີວຽກງານດານສ່ິງແວດລອມ   

ມາດຕະການຫຼຸດຜອນແບບທາມະດາ(ESMP)   
 
 
  



 

 

 

ເອກະສານຊອນທາຍ A4 
  

ແຜນຄມຄອງສ່ິງແວດລອມທົວໄປ 
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ຕາຕະລາງ A4.1 ແຜນຄມຄອງສ່ິງແວດລອມທວົໄປ 

ໜາວຽກ ຜົນກະທບົທີອ່າດເກດີຂຶນ້ ມາດຕະການຫຼດຸຜອນ 

ປຢາງໜາສັນເຂືອນສອງຊ້ັນ  ມົນລະພິດອາດເກີດຂຶ້ນໄດກັບທາງໄຫຼຂອງນາ ຫຼື ນາ
ໃຕດນິ ຈາກຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ສານລະລາຍ 

 ແຈ່ງ ແລະ/ຫຼື ເຕືອນ ຄົວເຮືອນທ່ີຖືກຜົນກະທົບ ແລະ ຊຸມຊົນ ກຽວກັບຄວາມຄືບໜາຂອງໂຄງການ, ຜົນກະທົບທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ, ມາດ
ຕະການຫຼຸດຜອນ ແລະ ກອບເວລາ ໃນໃບປວ (ແຜນພັບ) ຂອງໂຄງການທີ່ສະໜອງໃຫກັບປະຊາຊົນ. 

 ມີການຄວບຄມຢາງເຂັ້ມງວດ ເພ່ືອຫຼີກເວັ້ນການຮົວໄຫຼ ຫຼື ມີຂັ້ນຕອນການອະນາໄມຢາງເໝາະສົມ 

 ໜາວຽກອາດມີຜົນກະທົບຊວົຄາວຕກໍັບ
ຊົນລະປະທານ ຫຼື ການສະໜອງນາໃຊ/ນາດື່ມ. 

 ຜຮັບເໝົາຈະຕອງຄານຶງເຖິງການຊົມໃຊນາຂອງທອງຖິ່ນ. 

 ຂີ້ຝນ, ສຽງ ແລະ ການສັນສະເທືອນ.  ການົດຢໃນສນັຍາວາໃຫມີການຫົດນາ. 
 ຄວບຄມອປະກອນຂອງຜຮັບເໝົາ ດານສຽງ ແລະ ການສັນສະເທືອນ, ໂດຍສະເພາະ ແມນຈດທ່ີຢໃກກັບພ້ືນທີ່ຈັດສັນຍົກຍາຍ. 

 ໜາວຽກການກໍສາງຈະຫຼີກເວັ້ນບໍເຮັດເວລາກາງຄືນ, ຈດທ່ີໃກກັບພື້ນທີ່ຢອາໄສຂອງປະຊາຊົນ. 

 ຜົນກະທົບຕໍກັບການສັນຈອນ ແລະ ຄວາມປອດໄພ
ໃນທາງຍາງ. 

 ຜຮັບເໝົາຈະຕອງມີມາດຕະການຄວບຄມການສັນຈອນທີ່ປອດໄພ ແລະ ຈາກັດບໍມີການກີດຂວາງໃນຈດການສັນຈອນທີ່ບໍໄດມີການ
ກສໍາງໃຫດທີີ່ສດເທາົທີຈະເຮັດໄດ. 

ການຂົນສົງວັດສະດ  ມົນລະພິດທາງອາກາດ ແລະ ສຽງ ຕໍກັບຈດທ່ີໃກກັບ
ພື້ນທ່ີຈັດສັນຍົກຍາຍ ແລະ ການເປເພຂອງຖະໜົນ
ຫົນທາງທີ່ມີຢແລວ. 

 ຂີ້ຝນຈາກວຽກງານການກສໍາງ ແລະ ການຂົນສງົວົດ
ສະດກສໍາງ. 

 ຄວບຄມຄວາມໄວຂອງລົດຜຮັບເໝົາ, ສຽງ ແລະ ນາໜັກ ຂອງການບັນທກ ແລະ ຄວບຄມຂີ້ຝນ ແລະ ເສດດິນ ໂດຍການມີຜາປກຄມ 
ຫຼື ຫົດນາໃຫຊຸມໃສວັດສະດທີ່ຂົນສົງ ຖາຫາກມີຄວາມຈາເປນ. 

 ນາໃຊວັດສະດການກສໍາງທີ່ມີໃນທອງຖິ່ນເທົາທີ່ເປນໄປໄດ ເພື່ອຫຼຸດຜອນໄລຍະການຂົນສງົ. 
 ຜຮັບເໝົາຈະຕອງໄດຫົດນາຖະໜົນເປນປກກະຕິ ເພ່ືອປອງກັນບໍໃຫມີຂີ້ຝນ ໂດຍສະເພາະແມນເຂດຊຸມຊົນ ຫຼື ເຂດໃນເມືອງ. 

ສາງເກັບວັດສະດເພື່ອກໍສາງບາ
ເຂືອນ 

 ມົນລະພິດທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໄດຕກໍັບທາງໄຫຼຂອງນາ 
ຈາກຂີ້ເຫຍື້ອ. 

 ຜົນກະທົບທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໄດຕກໍັບຄວາມປອດໄພໃນ
ການຊົມໃຊຖະໜົນ ເນື່ອງຈາກວາສ່ິງເສດເຫຼືອຈາກ
ການກໍສາງໄດຖືກກາຈັດບົນທອງຖະໜົນ. 

 ເລືອກຈດທ່ີຕັ້ງໃນການເກັບຮັກສາວັດສະດຢາງເໝາະສົມ ໃຫໄກຈາກທາງໄຫຼຂອງນາ, ຊົນລະປະທານ ຫຼື ການສະໜອງນາໃຊ/ນາດື່ມ. 

 ຫຼີກເວັ້ນການລວງລາບົນທອງຖະໜົນ. 

  ຮັກສາຕົ້ນໄມໃນລະວາງການເກບັຮັກສາວັດສະດ. 

ການຢມພື້ນທີ່  ການຢມບໍຫີນ ແລະ ບໍດນິ ອາດມີຜົນກະທົບຕດໍນິ, 
ນາ ແລະ ສ່ິງແວດລອມ. 

 ທີ່ຕັ້ງຂອງພ້ືນທີ່ທີ່ຢມ ຫາງຈາກທີ່ຢອາໄສຂອງຊຸມຊົນ ຫຼື ພ້ືນທີ່ທີ່ມີຄວາມອອນໄຫວງາຍ ເຊນັວາ ໂຮງໝ, ພ້ືນທ່ີລຽງສດັ ຫຼື ພ້ືນທີ່ທີ່ມີ
ການຂະຫຍາຍພັນສັດປາ. 

 ຫຼີກເວັ້ນພ້ືນທີ່ທົງນາ ຫຼື ປາໄມ ໃຫຫຼາຍທີ່ສດເທາົທີ່ເປນໄປໄດ. ຈາກັດຊົວໂມງການເຮັດວຽກກາງເວັນ ແລະ ຈາກັດຂະໜາດ ແລະ
ຄວາມຖີ່ຂອງການລະເບີດ. 

 ພື້ນທ່ີທີ່ຢມ ຈະໄດມີການປບປງຄືນ ແລະ ປກພືດປກຄມໃສ. 

 

 



 

SEA DRM Project – Lao PDR A4-2 
Environmental and Social Management Framework   

ຕາຕະລາງ A4.1  (ຕ.ໍ) 

ໜາວຽກ ຜົນກະທບົທີອ່າດເກດີຂຶນ້ ມາດຕະການຫຼດຸຜອນ 

ການຕິດຕັ້ງສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ 
(ຖາມີຄວາມຈํາເປນ) 

 ການຍອຍສະຫຼາຍຂອງພືດປກຫມ 

 ມົນລະພິດທາງດິນ ແລະ ນາ (ຖັງຂີ້ເຫຍື້ອ, ການຮົວ
ໄຫຼຂອງນາມັນ) 

 ເລືອກຈດທ່ີຕັ້ງຂອງການຕິດຕ້ັງສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ເພື່ອຫຼຸດຜອນຜົນກະທົບຕໍສ່ິງແວດລອມ ແລະ ປະຊາຊົນທີ່ຢບໍລິເວນໃກຄຽງ. 
 ພື້ນທ່ີສາງນາມັນຈະໄດຕັ້ງຢໃກຈາກແຫຼງນາ. 
 ພື້ນທ່ີສາງນາມັນຈະໄດຕິດຕັ້ງສິ່ງທີ່ຮອງຮັບ ເພື່ອປອງກັນການເກີດອບັດຕິເຫດນາມັນຮົວໄຫຼສສ່ິງແວດລອມ. 

 ເສດນາມັນຈະຖືກເກັບໄວ ແລວທາລາຍຢາງເໝາະສົມຕາມມາດຕະຖານອດສາຫະການາມັນ. 

 ຫາກເປນໄປໄດ, ການເຕີມນາມັນຈະໄດເຕີມຢທີ່ສາງນາມັນ ແລະ ຈະບໍອະນຍາດໃຫເຕີມຢພາຍໃນ ຫຼື ຕິດກັບແຫຼງນາ. 
 ເມື່ອວຽກງານສາເລັດລົງ, ຜຮັບເໝົາຈະຟນຟພື້ນທ່ີໃຫກັບຄືນສສະພາບເດີມ. 

ຄວາມປອດໄພບົນທອງຖະໜົນ 
ແລະ ການຄມຄອງການສັນຈອນ 

 ອບັດຕິເຫດບົນທອງຖະໜົນ ເນື່ອງຈາກວາບໍສາມາດ
ຄວບຄມຄວາມໄວຂອງລົດໄດ ແລະ ບໍປະຕິບັດຕາມ
ປາຍ ແລະ ສັນຍານຕາງໆ 

 ກະກຽມ/ສັງລວມ ແຜນຈດັຕັ້ງປະຕິບັດຂອງແຕລະໂຄງການຍອຍໂດຍການປກສາຫາລືກັບອົງກອນທອງຖິ່ນຢາງໃກຊິດ. 

 ຜຮັບເໝົາຄວນຕດິຕ້ັງປາຍສັນຍານການສນັຈອນໃນຊວງເວລາການກໍສາງ (ຕົວຢາງວາ ປາຍທາງເວ້ັນ) ກໍສາງທີ່ຖືກຕອງ ແລະ ມີທາງ
ເວັ້ນທີ່ປອດໄພ ແລະ ມີພະນັກງານໃຫສັນຍານການສນັຈອນທ່ີພຽງພໍ.  

 

 

 



 

 

 

ເອກະສານຊອນທາຍ A5 
  

ຄາແນະນາກຽວກັບ ແຜນປະເມີນຄວາມປອດໄພ
ຂອງຄກ້ັນນາ/ຝາຍ   

 

 



 

SEA DRM Project – Lao PDR A5-1 
Environmental and Social Management Framework   

ເອກະສານຊອນທາຍ A5 ຄມກືານປະເມນີຄວາມປອດໄພ ຂອງໂຄງສາງເຂ່ືອນ (ຄນັຂ/ຝາຍ) 

 ຈດປະສົງ ແລະ ຂອບເຂດໜາວຽກ: 

ຈດປະສົງ ຂອງການປະເມີນຄວາມປອດໄພຂອງເຂ່ືອນ ແມນເພື່ອເຮັດການເມີນການກວດກາກຽວກັບການຄມຄອງຄນນະພາບ
ຂອງເຂ່ືອນ, ເຊິ່ງໃນກລໍະນີຂອງ ໂຄງການ  SEA DRM Project ໃນ ສປປ ລາວ ແມນ ອາດຈະບໍແມນເຂ່ືອນຢາງເຕັມຮບແບບ 
ແຕເປນການກສໍາງທ່ີຄາຍກບັເຂ່ືອນເຊິ່ງລວມມີ ການກໍສາງຄກັນ້ນນາ, ປະຕນາ ແລະ ຝາຍ. ວຽກງານນີແ້ມນຈະລວມມີການເຮັດ
ປະຊຸມເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ການປະຊຸມສະຫລບກັບພະນັກງານທີຮັ່ບຜດິຊອບກຽວກັບ ຄກັນ້ນາ/ຝາຍ; ການເຮັດການສາຫລວດພາກ
ສະໜາມ; ແລະ ເຮັດລາຍງານກຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງເຂ່ືອນກຽວກັບສິ່ງທ່ີກວດພົບພາກສະໜາມ ພອມທັງໃຫຄາແນະນາ. 
ຖາຫາກວາມີຄວາມຈາເປນ ບດົລາຍງານແມນຈະໄດປະກອບ ເອົາກອບໜາວຽກຂອງບັນດາກິດຈະກາ ທ່ີໄດເຮັດການຕິດຕາມ
ແບບລະອຽດຕໄໍປ   ເພື່ອໃຫສາມາດລະບ (ໃນລະດບັການເຮັດການສຶກສາຄວາມເປນໄປໄດ) ມນຄາໃນການລົງທນຶ ແລະ ມາດ
ຕະການອ່ືນໆທີຈ່າເປນໃນການຮັບປະກນັຄວາມປອດໄພຂອງຄກັ້ນນາ / ຝາຍ.  

 ຄນວດທິຂອງຊຽວຊານດານເຂ່ືອນ: 

ວຽກງານນີແ້ມນຈະຖືກດາເນນີໂດຍຊຽວຊານດານເຂ່ືອນເຊິ່ງມຄີວາມເປນອດິສະຫລະທ່ີພຽງພໍ ທ່ີຖືກວາຈາງໂດຍເຈົ້າຂອງໂຄງ
ການ ແລະ ມຄີນວທິິ, ມີຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມຊານານງານ ດານການອອກແບບ, ການກໍສາງ, ການນາເນນີງານ ແລະ ການ
ບາລງຮັກສາ  ຄກັ້ນນາ/ຝາຍ, ໂດຍສະເພາະແມນໃນບນັດາປະເທດກາລັງພດັທະນາ. 

 ການສຶກສາສາຫລວດເງືອ່ນໄຂການດາເນີນງານຂອງເຂ່ືອນ: 

ເຈົ້າຂອງໂຄງການໆ ກໍສາງຄກັນ້ນາ/ເຂ່ືອນ ຈະຕອງໄດສະໜອງຂໍມນໃຫຊຽວຊານດານເຂ່ືອນດງັຕໍໄປນີ:້ 

a) ປທ່ີຈະກໍສາງ; 

b) ຂະໜາດຂອງຄກັນ້ນາ/ຝາຍ: ລວງສງ (ແມັດ), ຄວາມຍາວຂອງສັນເຂ່ືອນ (ແມັດ); 

c) ຂະໜາດຂອງອາງເກັບນາ (ແມັດກອນ); 

d) ຊະນິດຂອງຄກັນ້ນາ / ຝາຍ; 

e) ຄາດຄະເນ ປະຊາກອນທ່ີດາລງົຊີວິດຢລມ ຄກັນ້ນາ ຫືຼ ຝາຍ ລົງໄປ ເຊິ່ງຈະມຄີວາມສຽງຖາຫາກ ຄກັ້ນນາ ຫືຼ ຝາຍ ພັງ 
; ແລະ 

f) ປະເມີນລາຄາປຽນແທນ. 

ຊຽວຊານດານເຂ່ືອນຈະເຮັດການປກສາຫາລກືັບເຈົ້າຂອງໂຄງການກຽວກັບການດາເນີນງານ ແລະ ການບາລງຮັກສາຄກັ້ນນາ 
ແລະ ຝາຍໃນໄລຍະຜານມາ ແລະ ໃນປະຈບນັ, ໂດຍສະເພາະແມນ:  

a) ການຈດົບນັທຶກ ແລະ ລາຍງານຕາງໆ ທ່ີມີຢ; 

b) ສະມດບນັທຶກການບາລງຮັກສາ; 

c) ການຕິດຕາມກວດກາ; 

d) ການກະກຽມເຫດຕເໍຫດສກເສີນ; 

e) ຊັບພະຍາກອນໃນການດາເນນີງານ ແລະ ການບາລງຮັກສາ (ຕົວຢາງ ດານຊບັພະຍາກອນມະນດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ
ດານການເງນິ); ແລະ 

f) ສະພາບຂອງການຕົກຕະກອນ ແລະ ມາດຕະການໃນການເພີ່ມອາຍການໃຊງານຂອງ ຄກັນ້ນາ ແລະ ຝາຍ. 
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 ການສຶກສາສາຫລວດ ເງືອ່ນໄຂດານໂຄງສາງ: 

ຈະມີການນາໃຊບັນຊລີາຍຊືໃ່ນການເຮັດການກວດກາ ເຊິ່ງຂ້ຶນກັບຊະນິດຂອງ ຄກັນ້ນາ ແລະ ຝາຍ. ລາຍລະອຽດຂອງການກວດ
ກາ ແມນຈະຢໃນຄວາມຮັບຜດິຊອບຂອງຊຽວຊານດານເຂ່ືອນ ເຊິ່ງຈະເປນຜເຮັດການສາຫລວດສຶກສານີ,້ ເຖິງຢາງໃດກໍຕາມ ບົດ
ລາຍງານການກວດສອບຕອງປະກອບດວຍຂໍມນດງັຕໍໄປນີ:້  

a) ປທ່ີຈະກໍສາງ; 

b) ຂະໜາດຂອງຄກັນ້ນາ/ຝາຍ: ລວງສງ (ແມັດ), ຄວາມຍາວຂອງສັນເຂ່ືອນ (ແມັດ); 

c) ຂະໜາດຂອງອາງເກັບນາ (ແມັດກອນ); 

d) ຊະນິດຂອງຄກັນ້ນາ / ຝາຍ; 

e) ສະພາບເຕັກນິກຮາກຖານດານທໍລະນີສາດ; 

f) ການອອກແບບ ໄລຍະຮອບວຽນຂອງການເກີດນາຖວມ (ປ); 

g) ຮບແຕມແບບຂອງຄກັ້ນນາ ແລະ ຝາຍ ທ່ີໃຊໃນການກໍສາງ; 

h) ການປະເມີນຄວາມເຊື່ອຖືໄດຂອງ ຄກັ້ນນາ ແລະ ຝາຍ; 

i) ການປະເມີນຄວາມເຊື່ອຖືໄດຂອງທາງລະບາຍນາອອກໃນຕນີເຂ່ືອນ; 

j) ການຮົວຊືມ; 

k) ການປຽນຮບຮາງ, ການຄົງທ່ີຂອງຄກັນ້ນາ ແລະ ຝາຍ; 

l) ສະພາບຄວາມອຽງຊັນ / ສະພາບໂຄງສາງທ່ີເປນສມັີງ; 

m) ການເກັບກັກນາຄົງທ່ີ (m3); 

n) ຄາດຄະເນ ປະຊາກອນທ່ີດາລງົຊີວິດຢລມ ຄກັນ້ນາ ຫືຼ ຝາຍ ລົງໄປ ເຊິ່ງຈະມຄີວາມສຽງຖາຫາກ ຄກັ້ນນາ ຫືຼ ຝາຍ ພັງ 
; ແລະ 

o) ປະເມີນລາຄາປຽນແທນ. 

 ການສຶກສາສາຫລວດກອບດານກດົໝາຍ: 

ຊຽວຊານດານເຂ່ືອນຈະ: 

o ປກສາຫາລກືັບອານາດການປກຄອງທ່ີກຽວຂອງ (ຕົວຢາງ, ຜທ່ີຮັບຜິດຊອບກຽວກັບລະບຽບກດົໝາຍ, ບັນດາກະຊວງ
ທ່ີກຽວຂອງ, ພະນັກງານຂ້ັນແຂວງ ແລະ ຂ້ັນເມືອງ, ອ່ືນໆ.) ກຽວກັບກອບດານລະບຽບກດົໝາຍທ່ີມີຢໃນປະຈບນັ ທ່ີ
ກຽວຂອງກັບຄວາມປອດໄພຂອງ ຄກັ້ນນາ ແລະ ຝາຍ; 

o ສົມທຽບກອບດານລະບຽບກດົໝາຍທີມີ່ຢ ແບບເຮັດເປນຕາຕະລາງພອມດວຍຄາເຫັນຕາມສົມຄວນ ກັບເງື່ອນໄຂສາ
ຄັນຕາງໆ ທີໄ່ດລະບ ເອກະສານຕີພິມ ເພື່ອເຜີຍແຜຕໍມວນຊົນຂອງ ທະນາຄານໂລກທ່ີມີຊືວ່າ  “ກອບດານລະບຽບກົດ
ໝາຍ ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງເຂ່ືອນ – ກລໍະນສີຶກສາເພື່ອສົມທຽບ”12;  

o ລະບເຖິງໂອກາດ ແລະ  ຂີດຈາກດັໃນການບນັລ ຕາມເງື່ອນໄຂສາຄັນທ່ີໄດການດົໄວ ຂອງທະນາຄານໂລກ ; ແລະ 

                                                      
12 D. Bradlow, et al. (2002), “Regulatory Frameworks for Dam Safety – A Comparative Study”, The World Bank Law, Justice, and 

Development Series. ISBN 0-8213-5191-5. http://documents.worldbank.org/curated/en/785201468763768736/Regulatory-
frameworks-for-dam-safety-a-comparative-study;jsessionid=X9a++3gYaxoCLcYBWB5T+KGa 
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o ຖາຫາກມີການພຈິາລະນາວາມີຄວາມຈາເປນ ແມນຕອງໄດສາງກອບໜາວຽກ ຂອງແຜນດາເນນີງານເພື່ອບັນລ   ຕາ
ມເງື່ອນໄຂຂອງທະນາຄານໂລກ ຕາມສະພາບຂອງປະເທດ (ຕົວຢາງ, ສະພາບດານນະໂຍບາຍ, ການປະຕິຮບດານອງົ
ກອນ, ການສາງແຮງຈງໃຈ, ການປະຕິບັດໃຊລະບຽບກດົໝາຍ, ອື່ນໆ). 

 ບົດລາຍງານຄວາມປອດໄພຂອງເຂ່ືອນ: 

ຊຽວຊານດານເຂ່ືອນຈະສາງບດົລາຍງານດານຄວາມປອດໄພຂອງເຂ່ືອນທ່ີປະກອບມີ: 

o ການອະທິບາຍກຽວກັບຄກັ້ນນາ / ຝາຍ, ການເປນເຈົ້າຂອງ  ແລະ ກອບທາງດານລະບຽບກົດໝາຍ; 

o ການປະເມີນຄວາມປອດໄພຂອງຄກັ້ນນາ / ຝາຍ ຕາມມາດຕະຖານສາກົນ; 

o ມາດຕະການທ່ີຈາເປນທ່ີເນັ້ນໃສບັນດາໂຄງສາງ ທີຈ່ະເຮັດໃຫຄວາມປອດໄພຂອງຄກັ້ນນາ ແລະ ເຂ່ືອນຢໃນມາດຕະ
ຖານທີຮັ່ບໄດ ລວມມີການປະເມີນມນຄາເບື້ອງຕົ້ນເພື່ອສາງຄວາມປອດໄພເຊິ່ງລວມມີ 3 ປະເພດ: a) ມນຄາໃນເຫດ
ສກເສີນ (ຊວີດິຂອງຄົນທີຢ່ໃນຄວາມສຽງແບບທັນທີທັນໃດ); b) ມນຄາໃນເຫດທ່ີມີຄວາມເລັງດວນ (ເຫດການອາດ
ຈະມີຄວາມສຽງຕຊໍວີິດຄົນ, ຕຊໍບັສິນໃຫຍໆ); ແລະ, c) ມນຄາໃນເຫດການທ່ີມີຄວາມຍ່ິງໃຫຍ (ມນຄາໃນການຟນຟ 
ເຊິ່ງ ເກີນກວາທ່ີຈະສອມແປງໄດ); 

o ມາດຕະການທ່ີບໍເນັ້ນໃສບັນດາໂຄງສາງ  (ການດາເນນີງານ ແລະ ການບາລງຮັກສາ, ການຕິດຕາມກວດກາ, ການຝກ
ອບົຮົມ, ແຜນຄວາມປອດໄພຂອງ ຄກັນ້ນາ / ຝາຍ) ທີຈ່ະຖືກຈັດຕັ້ງປະຕບິດັ ເພືອ່ເຮັດໃຫ ຄກັ້ນນາ / ຝາຍ ມຄີວາມ
ປອດໄພ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງຫລັງຈາກການຟນຟ; ຄວນຈະມີການປະຕິບດັຕາມ ນະໂຍບາຍຄວາມປອດໄພຂອງເຂ່ືອນ
ຂອງທະນາຄານ OP/BP 4.37 ແລະ ເອກະສານຊອນທາຍຂອງ  ບດົຕີພິມ ເພື່ອເຜຍີແຜຕມໍວນຊົນຂອງທະນາຄານ
ໂລກທ່ີມີຊືວ່າ  “ກອບດານລະບຽບກົດໝາຍ ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງເຂ່ືອນ – ກໍລະນີສຶກສາເພື່ອສົມທຽບ”; 

o ການປະເມີນເບື້ອງຕນົກຽວກັບສະພາບການຕົກຕະກອນຂອງອາງເກັບນາ ແລະ ການໃຫຄາແນະນາທ່ີມຈີດປະສົງເພີ່ມອາ
ຍການໃຊງານຂອງຄກັ້ນນາ ແລະ ຝາຍ; 

o ຊັບພະຍາກອນທີຈ່າເປນໃນການເຮັດການດາເນນີງານ ແລະ ການບາລງຮັກສາ (ຊັບພະຍາກອນມະນດ ແລະ ຊັບພະຍາ
ກອນດານການເງິນ); 

o ການປະເມີນລວມກຽວກັບຄວາມທາທາຍ ແລະ ໂອກາດ ໃນການຄມຄອງຄກັ້ນນາ /ຝາຍ ; ແລະ 

o ກອບໜາວຽກໃນການກຽມການສຶກສາຄວາມເປນໄປໄດຂອງວຽກງານການຟນຟ (ທັງເປນໂຄງງສາງ ແລະ ບໍເປນໂຄງ
ສາງ). 
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ເອກະສານຊອນທາຍ A6  ເງືອ່ນໄຂພືນ້ຖານ ທາງສັງຄມົ ແລະ ສ່ິງແວດລອມ 

ສປປ ລາວ ເປນປະເທດໜຶງ່ ທ່ີມີໄພນາຖວມເກີດຂ້ຶນເປນປະຈາ ແລະ ສງົຜົນກະທົບຕກໍບັບັນດາພ້ືນທາງຸໂຄງລາງ, ການດາລງົຊີວດິ 
ແລະ ຄວາມຜາສກຂອງປະຊາຊົນ. ໃນພາກເໜືອຂອງປະເທດ ພມສັນຖານ ແມນເປນເຂດພດອຍ ບວກກັບມີແມນາເປນຈານວນ
ຫຼວງຫຼາຍ. ແຂວງອດົມໄຊ ຕ້ັງຢພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອ ແລະ ລັກສະນະພມສັນຖານ ທີ່ເປນພດອຍ, ມິີແນວໂນມທີ່ຈະເກດີ
ໄພນາຖວມກະທັນຫນັ ເຊິ່ງພາຍໃນແຂວງອດົມໄຊ ເກີດໄພນາຖວມຮາຍແຮງໃນຕົວເມືອງໄຊ ໃນປ 1945, 1985, 2008 ແລະ 
2013. ການລົງທນຶໃສກັບການປກປອງເທດສະບານເມືອງຂອງແຂວງອດົມໄຊ ຈຶ່ງມີຄວາມຈາເປນ ທ່ີຈະປອງກນັໄພນາຖວມ 
ແລະ ຫຼຸດຜອນຜນົກະທົບຕໍກັບລະບົບໂຄງລາງສາທາລະນະ,ຊັບສນິສວນບກຄນົ, ຊີວກິການເປນຢ ແລະ ສາທາລະນະສກ. ດງັນັນ້, 
ລັດຖະບານຂອງ ສປປ ລາວ ຈຶ່ງແນໃສການສາງຄວາມເຂ້ັມແຂງດານການຄມຄອງໄພນາຖວມໃນຕົວເມືອງໄຊ ແລະ ບໍລິເວນທ່ີໃກ
ຄຽງ.  

ສະພາບແວດລອມ – ດງັທີ່ໄດລະບໄວໃນຂາງຕົ້ນວາ ແຂວງອດົມໄຊ ຕ້ັງຢພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ, ມີເນື້ອທີ່ທັງ
ໝົດປະມານ 15,370 km2, ເຊິ່ງມີຊາຍແດນ ທິດເໜືອ ຕດິກັບ ປະເທດຈນີ, ທິດຕາເວັນອອກສຽງເໜືອ ຕດິກັບ ແຂວງຜົ້ງສາລ,ີ
ທິດຕາເວັນອອກ ແລະ ຕາເວັນອອກສຽງໃຕ ຕິດກັບ ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ທິດໃຕ ແລະ ທິດຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ ຕິດກບັ ແຂວງໄຊ
ຍະບລີ, ທິດຕາເວັນຕົກ ຕິດກັບ ແຂວງບໍແກວ ແລະ ທິດຕາເວັນຕກົສຽງເໜືອ ຕິດກບັ ແຂວງຫຼວງນາທາ. ແຂງອດົມໄຊ ປະກອບ
ດວຍ 7 ເມືອງ ຄື ເມືອງໄຊ (ເປນເທດສະບານເມືອງ), ເມືອງ ນາໝ, ເມືອງ ຫຼາ, ເມືອງ ແບງ, ເມືອງ ຮນ. ເມືອງ ປາກແບງ ແລະ 
ເມືອງ ງາ. ແຂວງອດົມໄຊ ຕັ້ງຢເຂດພມສັນຖານ ທີ່ມີພສງສະຫຼັບຊັບຊອນ ມີລະດັບຄວາມສງ ນັບແຕ 300 ມ ຫາ 1,800 ມ 

ຈາກລະດັບໜານາທະເລ. ພາຍໃນແຂວງອດົມໄຊ ມີແມນາໄຫຼຜານ ປະມານ 60 ສາຍນາ ແລະ ໃນນັນ້ລວມທັງ ບັນດາສາຂາຂອງ
ແມນາຂອງ ທ່ີໄຫຼຜານທາງພາກໃຕ ຂອງແຂວງ. ບັນດາແມນາ ທ່ີໄຫຼຜານມີ ນາບາກ, ນາແສ, ນາແບງ, ນາກໍ ແລະ ນາ ງາ; ເຊ່ິງ
ໃນນີ້, ມີ 2 ແມນາ ທີ່ໄຫຼຜານເມືອງໄຊ ແລະ ບໍລິເວນທ່ີໃກຄຽງ.  

ໃນປ 2000, ແຂວງອດົມໄຊ ໄດສາງຕັ້ງປາສະຫງວນຢ 3 ປະເພດຄື ປາສະຫງວນລະດັບແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ອາງໂຕງ ເຊິ່ງມີເນື້ອທ່ີ
ທັງໝົດປະມານ 315,000 ເຮັກຕາ. ປາສະຫງວນທ່ີຢໃນລະດບັອາງໂຕງ ຍັງບໍທັນໄດແບງເຂດແດນທີ່ຈະແຈງເທ່ືອ. 

ພມອາກາດ ແລະ ສະພາບອາກາດ – ແຂວງອດົມໄຊ ມີສະພາບພມອາກາດ ມໍລະສມປານກາງ. ແຕເຖິງຢາງໃດກໍຕາມ, ຍອນຢໃນ
ລະດບັສງ ການປຽນແປງຂອງອນຫະພມ ຈຶງ່ມີຄວາມສາຄັນຫຼາຍກວາເຂດອ່ືນຂອງປະເທດ. ອນຫະພມ ໃນເດືອນກມພາ ແລະ 
ມີນາ ຢລະຫວາງ 18oC ແລະ 19oC ແຕອນຫະພມໃນເດືອນເມສາ ແລະ ພຶດສະພາ ຈະຂ້ຶນສງເຖິງ 30oC. ລົມພາຍມໍລະສມ 
ເກີດຂ້ຶນໃນບລໍິເວນທະເລຈນີໃຕ ເຂ້ົາປະທະບໍລິເວນພືນ້ດນິ ໃນປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ປກຄມບໍລິເວນພາກເໜືອຂອງ ສປປ 
ລາວ. ເຖິງວາຄວາມແຮງຂອງພາຍ ຈະຫຼຸດລງົຫຼັກຈາກທ່ີປະທະກັບແຜນດນິແລວ ແຕຄວາມແຮງຂອງລົມ ແລະ ຝນຟາຄະນອງ ຍັງ
ຄົງສືບຕ ໍ ຕາມການບນັທຶກສະພາບອາກາດ ຂອງກົມອຕນິຍົມ ແລະ ອທົກກະສາດ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ 
ສິ່ງແວດລອມ (MoNRE).  

ສັງຄົມ – ແຂວງອດົມໄຊ ມີພົນລະເມືອງທັງໝົດປະມານ 315,000 ຄົນ ແລະ ມີຫຼາຍກວາ 20 ແຊງ ທ່ີນອນໃນ 12 ຊນົເຜົາ.
ກມຂົນເຜາົທີ່ໃຫຍກວາໝ ແມນຊົນເຜາົກຶມມ ເຊິ່ງຈັດຢໃນຊົນຊາດລາວເທິງ. ຕາມການລາຍງານຂອງ ຫອງການປກຄອງແຂວງ 
ຊົນເຜາົກຶມມກວມເອົາ 60 – 80 ສວນຮອຍ ຂອງພົນລະເມືອງທັງໝົດ (ປະກອບດວຍຫຼາຍແຊງເຊນັ ກຶມມລື້, ກຶມມອ, 
ກຶມມຄຣອງ, ແລະ ກຶມມບິດ) ແຕປະຊາກອນທ່ີເປນລາວລມ ປະມານ 25 ສວນຮອຍ ແລະ ຊົນເຜາົມ້ົງ (ປະກອບດວຍ ມ້ົງຂາວ, 
ມ້ົງດໍໍາ ແລະ ມ້ົງລາຍ) ກວມເອົາປະມານ 15 ສວນຮອຍ. ນອກຈາກນັນ້, ຍັງມີຊົນເຜາົອ່ືນໆ ເຊນັ ອາຄາ, ພໄທ (ໄທດາ ແລະ ໄທ
ແດງ), ພນອຍ (ເຊັນ: ພຊາງ, ພກົງສັດ ແລະ ພຍອດ), ລາວຫຍ, ພວນ, ລີ, ຢາງ, ອກີໍ ແລະ ຫ.ໍ ໃນແຕຊົນເຜາົໃນ 12 ຊນົເຜາົ 
ເຂົາເຈົ້າມີພາສາ, ຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ການດາລງົຊີວດິເປນເອກະລັກຂອງໃຜລາວ. 

ການດາລງົຊີວດິຂອງຊຸມຊົນຊົນນະບດົໃນ ສປປ ລາວ ແມນອີງໃສຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດເປນສວນໃຫຍ ເຊນັ: ກະສິກາ ແລະ 
ປາໄມ (ໄມ ແລະ ເຄື່ອງປາຂອງດົງ). ເຖິງຢາງໃດກໍຕາມ, ອັດຕາການຈະເລນີເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນ, ນະໂຍບາຍລັດຖະບານ ແລະ 
ແຜນປຽນແປງທາງດານເສດຖະກດິ ສລະບົບການຕະຫຼາດແບບເສລີ ຈະຊວຍປບປງການດາລົງຊວິີດແບບດັ້ງເດີມ ແລະ ຊູມຊນົ
ຊົນນະບົດຂອງເຂົາເຈົ້າ ເຊິ່ງປະກອບມີ ຫຸຼດຜອນແຮງກົດດນັຕໍການເຂ້ົາເຖິງ ແລະ ນາໃຊທ່ີດນິ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ. 
ປາໄມ ທ່ີຖືກຫັນປຽນມາເປນພື້ນທີ່ກະສິກາ ປກພືດປະເພດດຽວ ບວກກັບ ຄວາມຕອງການນາໃຊຊບັພະຍາກອນປາໄມ ແລະ ໄມ 
ທ່ີເພີ່ມຂ້ຶນ. ຄວາມທາທາຍຂອງການພັດທະນາ ເປນບລໍບິດົໜຶ່ງ ຕໍການປຽນແປງທາງສັງຄົມທີ່ວອງໄວ ໄດແກຄວາມສາພັນ
ລະຫວາງບນັດາຊົນເຜາົ ສະແດງອອກທາງດານຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດານພາສາ ແລະ ວັດທະນະທາ ລວມເຖິງຄວາມສາພັນ
ລະຫວາງການນາໃຊທ່ີດນິ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດຂອງເຂົາເຈົ້າ. 
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ດງັທີ່ໄດສະເໜ,ີ ໃນເອກກະສານຊອນທາຍ A2, ບັນດາບັນຫາ ແລະ ຂໍກັງວົນຕາງໆ ທ່ີໄດຈດົບນັທຶກລະຫວາງການປກສາຫາລື 
ກັບຊຸມຊົນ ເລື່ອງຄວາມສາພັນລະຫວາງສິ່ງແວດລອມ, ການອະນລັກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນ 
(ໂດຍສະເພາະແມນ ດນິປກຝງ) ເຊິ່ງເປນຜນົຈາກການ ສະເໜີໂຄງການຍອຍ. 
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ເອກະສານຊອນທາຍ A7  ບັນດາຜທ່ີມສີວນໄດສວນເສຍທ່ີສາຄນັ 

ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດສະໜບັສະໜນ ໂຄງການ SEA DRM ແລະ ການດາເນນີງານປບປງ ການມີສວນຮວມຂອງປະຊາຊົນ 
ແລະ ການປກສາຫາລື ແລະ ເຜີຍແຜຂໍມນ. ການດາເນນີການ ຕອງໄດອງີໃສ ຍດທະສາດ, ກດົລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ວິທີການ 
ຂອງ ສປປ ລາວ ບວກກັບ ນະໂຍບາຍກອບປອງກັນຂອງທະນາຄານໂລກ (ຖາເຫັນວາ ຈາເປນ) ສາລັບການເຂ້ົາຮວມ, ການປກສາ
ຫາລື ແລະ ການເຜີຍແຜຂໍມນ ກຽວກັບນະໂຍບາຍກອບການປອງກັນ ຂອງໂຄງການການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພພິບັດ ຂອງ 
ສປປ ລາວ ເພື່ອພັນລະນາ ໃນ ESMF, ລວມທັງ ວິທີການປະຕິບດັໃນກອບໜາວຽກນະໂຍບາຍການຈັດສນັຍົກຍາຍ (RPF) ແລະ 
ກອບໜາວຽກການມີສວນຮວມຂອງກມຊົນເຜາົ (EGEF).  

ໂຄງການ ການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພພິບັດ ຂອງ ສປປ ລາວ ຈະຕິດຕາມຂະບວນການໃຫຄາປກສາຫາລື ໃຫມີຄວາມໝາຍ
ຍ່ິງຂ້ຶນ ແລະ ຂະບວນການສະໜັບສະໜນ ໃນລະດບັສນກາງ ແລະ ທອງຖ່ິນ, ຊູມຊົນ ແລະ ພາກສວນທີ່ກຽວຂອງອື່ນໆ. ໂຄງການ 
ໄດຄາປກສາ ເພື່ອຊວຍໃນການຕັດສິນໃຈ ໂດຍຮັບປະກັນວາ ປະຊາຊົນ ສາມາດເຂ້ົາເຖິງຂໍມນຂາວສານ ທາງສິ່ງແວດລອມ ແລະ 
ສັງຄົມ ຂອງໂຄງການ. ນອກຈາກນີ,້ ຍັງໃຫການປກສາຫາລືແບບອິດສະຫຼະ, ກອນ ແລະ ໄດຮັບຂໍມນ (FPIC) ທ່ີກຽວຂອງກັບ
ຜນົກະທົບທາງສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ທ່ີອາດຈະເກີດຂ້ຶນ (ທັງທາງບວກ ແລະ ທາງລບົ), ຂະບວນການໃຫຄາປກສາ ຄວນ
ແຈງໃຫຮ ແລະ ອະທິບາຍເຖິງຄວາມຄິດລິເລີ່ມຂອງໂຄງການຍອຍ ແລະ/ຫຼື ກດິຈະກາ ທີ່ຈະມີຜົນກະທົບຕຊໍຸມຊົນ, ການເກັບກາຂໍ
ມນ ຈາກຜນົກະທົບຕໍປະຊາກອນ ແລະ ເພດ ທີ່ີມີຄວາມລະອຽດອອນຕວໍຽກງານປກຈິດສານກຶ.  

ຕາຕະລາງ A7.1  ລາຍຊື່ ອານາດການປກຄອງຂ້ັນສນກາງ ແລະ ທອງຖ່ິນ, ຜທ່ີມີສວນໄດສວນເສຍ, ແລະ ພາກສວນອື່ນໆ ທ່ີມີ
ສວນກຽວຂອງໂດຍກົງ ຫຼື ທາງອອມ ໃນໂຄງການ ແລະ ເຊນັດຽວກັບບົດບາດຂອງຕົນ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ. 

ຕາຕະລາງທີ A7.1   ຜທ່ີມີສວນໄດສວນເສຍ ແລະ ພາກສວນອື່ນໆ 

ລດ. ອງົການຈັດຕັງ້ ຜທີມ່ສີວນໄດສວນເສຍທີສ່າຄນັ 

1 ລັດຖະບານ ແລະ ໜ
ວຍງານທີ່ກຽວຂອງ 

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສງົ (MPWT), ກະຊວງການເງິນ (MoF), ກະຊວງວາງແຜນ 
ແລະ ການລົງທຶນ (MPI), ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ (MoNRE), 
ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສງົ (DPWT) ໜວຍງານ ໂຍທາທິການທາງນາ ແຂວງອດົມໄຊ
, ກົມອຕນິຍົມ ແລະ ອທົກກະສາດ (DoMH), ແລະ ຫອງການປກຄອງເມືອງໄຊ, ແຂວງອດົມ
ໄຊ 

2 ອງົການຈັດຕັ້ງສາກົນ ອງົການກອງທຶນສາກົນ ເພື່ອການພັດທະນາກະສິກາ (IFAD) 

3 ພາກສວນບໍລິສັດເອກະ
ຊົນ 

ພາກສວນບໍລິສັດເອກະຊົນ ທ່ີມີຜຊຽວຊານທາງເຕັກນິກ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ, ຄວາມອາດ
ສາມາດ ທາງວິສະວະກາ ເພື່ອໃຊໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນການລິເລີ່ມໂຄງການຍອຍ. ບັນດາ
ພາກສວນເຫຼົານີ້ ອາດຈະລວມທັງບໍລິສັດເອກະຊົນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ. 

4 ອງົການຈັດຕັ້ງທາງສົງ
ຄົມ 

ອງົການຈັດຕັ້ງທ່ີບໍຂ້ຶນກັບລັດຖະບານ ຂ້ັນສາກົນ, ປະເທດ ແລະ ພາກພື້ນ (ອງົການ: Plan 
International, World Vision, Oxfam Laos, Village Focus International),  ອງົກອນ
ທາງສິ່ງແວດລອມ ແລະ ກມຊົນເຜົາທອງຖ່ິນ. 

5 ຜທ່ີມີສວນໄດສວນເສຍ 
ຂ້ັນທອງຖິ່ນ 

ອງົການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ຂ້ັນທອງຖິ່ນ ປະກອບດວຍ ອງົການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ (CBOs), 
ການປກຄອງຂ້ັນແຂວງ, ຂ້ັນເມືອງ, ຂ້ັນບານ (ບານນາເລົາ ແລະ ບານນາສາວ), ນາຍບານ ແລະ 
ອງົການຈັດຕັ້ງຂ້ັນບານ ແລະ ພາກສວນອື່ນໆ. 

6 ສະຖາບັນການສຶກສາ 
ແລະ ຄົນຄວາ 

ພາກສວນຄົ້ນຄວາທາງສິ່ງແວດລອມ (ເຊັນ ສະຖາບັນຄມຄອງນາສາກົນ IWMI), 
ມະຫາວິທະຍາໄລຕາງໆ (ເຊັນ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫງຊາດລາວ [NUoL]) ແລະ ສະຖາບັນອ່ືນໆ. 

7 ຄົວເຮືອນ ແລະ ຊຸມຊົນ 
ທ່ີໄດຮັບຜົນປະໂຫຍດ 
ແລະ ຜົນກະທົບ 

ສິດຜນົປະໂຫຍດຂອງໂຄງການ ຈະໄດຮັບການປກສາຫາລື ໃນຂ້ັນຊຸມຊົນ ໃນລະຫວາງທ່ີ
ກະກຽມ ໃນການລເິລີ່ມໂຄງການຍອຍ. ນອກຈາກນີ້, ປະຊາຊົນທ່ີອາດຈະມີຜົນກະທົບຈາກ
ໂຄງການ (PAP) ແລະ ຄົວເຮືອນໄດຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ (PAH) ຈະມີການປກສາ
ຫາລືເຖງິຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂ້ຶນ ແລະ ມາດຕະການຫຼຸດຜອນຜົນກະທົບ. ຄວາມສົນໃຈ
ພິເສດ ແມນແນໃສກມປະຊາກອນທ່ີມີຄວາມແຕກຕາງ (ເຊັນ ກມຊົນເຜາົ ແລະ ກມທີ່ມີຄວາມ
ສຽງ – ຜຍິງ, ໄວໜມ ແລະ ເດັກນອຍ, ຄົນສງອາຍ, ຄົນພິການ, ຜທ່ີບໍມີທີ່ດິນ, ຄົນທກຍາກ) 
ເພື່ອໃຫສິດຜົນປະໂຫຍດແກເຂົາເຈົ້າ ແລະ ເພື່ອປອງກັນ ຫຼື ຫຸຼດຜອນຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດ
ຂ້ຶນຕາງໆ. 
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8 ກມຊົນເຜົາ ຫາກສະເໜີ ແຜນການລິເລີ່ມໂຄງການຍອຍ ໃນພື້ນທີ່ ທີ່ເປນຊຸມຊົນຂອງບັນດາກມຊົນເຜາົ, 
ຂະບວນການປກສາຫາລືແບບອິດສະຫຼະ, ກອນ ແລະ ໄດຮັບຂໍມນຈະຕອງໄດນາມາໃຊເຂ້ົາ
ໂຄງການ. (ເບ່ິງ EGEF). 
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ແນວທາງປະເມີນຜົນກະທົບທາງສັງຄົມແບບມສີວນ
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ເອກະສານຊອນທາຍ A8  ແນວທາງປະເມນີຜົນກະທົບທາງສັງຄມົແບບມສີວນຮວມ 

ການປກສາຫາລືຊຸມຊົນ ຈະຢບົນພ້ືນຖານ ການປກສາຫາລືແບບອດິສະຫຼະ, ກອນ ແລະ ໄດຮັບຂໍມນໃນຂ້ັນຕອນການປກສາຫາລື 
ເພື່ອສະໜັບສະໜນ ສາລັບການສະເໜີ ໂຄງການຍອຍຂອງ SEA DRM. ວັດຖຸປະສົງ ຂອງການປກສາຫາລືຊຸມຊົນ ຄື ກ) ການໃຫຂໍ
ມນພ້ືນຖານ ຕໍກັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຜທ່ີມີສວນໄດສວນເສຍ ແລະ ປະຊາກອນທ່ີມີຄວາມແຕກຕາງ, ຂ) ໄດຮັບການຕອບຮັບ
ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ເຊິ່ງປະກອບດວຍ NPAs, CBOs, ຜນາທອງຖ່ິນ ແລະ ປະຊາຊົນອື່ນໆ ທີ່ກຽວຂອງກັບປະເດັນການ
ຮັບຮ ແລະ ຂໍຂອງໃຈຕາງໆ, ແລະ ຄ) ຫາລື ກຽວກັບວິທີການ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ທີ່ຈະເພ່ີມການລິເລີ່ມ ໂຄງການ LDRM ແລະ/ຫືຼ 
ກິດຈະກາການດາເນີນທາງດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ. ກອງປະຊຸມປະກອບຄາຄິດເຫັນ ແລະ ການປກສາຫາລື ຈະໄດຈັດຂ້ຶນໂດຍ 
ກົມໂຍທາທິການທາງນາ ຈະຊວຍໃຫເກີດໂອກາດ ທີຈ່ະຫາລືກຽວກັບກົນໄກການໄກເກຍ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ສາລັບປະຊາກອນ
ທ່ີມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ຊຸມຊົນ ທ່ີຈະເປນຜົນກະທົບ ຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກາຕາງໆ. 

ໃຫແນໃຈວາການປະເມີນຜນົກະທົບຂອງໂຄງການຈະປະກອບດວຍ ການວິເຄາະການມີສວນຮວມ ແລະ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແມນ
ເປນອົງປະກອບໜຶ່ງທ່ີສາຄັນ ໃນແຕລະໄລຍະ ຫືຼ ລະດັບຂອງຮອບວຽນຂອງໂຄງການ. ຈດເລີ່ມຕົ້ນ ການບລະນາການບົດບາດຍິງ-
ຊາຍໃນໂຄງການໃຫໄດຮັບໝາກຜົນ ຕອງໄດສຶກສາວິເຄາະໂຄງສາງດານເພດ. ການວິເຄາະໂຄງສາງດານເພດ ມັກຈະມີຜົນ
ກຽວຂອງໂດຍກົງກັບການວິເຄາະຜົນກະທົບ ທີ່ອາດຈະຂ້ຶນຈາກໂຄງການ ທ່ີມີການແຊກແຊງຂອງການເກັບກບັຂໍມນລະຫວາງ
ເພດຍິງ ແລະ ເພດຊາຍ. ຂໍມນດງັກາວນັນ້ ຍັງປະກອບດວຍຄວາມອອນໄວທາງດານບດົບາດຍິງຊາຍ ແລະ ການແບງແຍກເພດ. 
ນອກຈາກນີ້, ການວິເຄາະໂຄງສາງດານເພດ ຍັງໃຫຮເຖິງບົດບາດທ່ີແຕກຕາງລະຫວາງສດິ, ໜາທ່ີ ແລະ ໂອກາດການເຂ້ົາເຖິງ
ໂຄງການລະຫວາງຍິງ ແລະ ຊາຍ ແລະ ຄວາມສາພັນຫວາງຍິງຊາຍ (ເຊັນ: ຄວາມສາພັນຂອງວຽກງານເສດຖະກດິ-ສັງຄົມ ຕໍເພດ
ຍິງ ແລະ ຊາຍ ທ່ີຖືກສາງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍ ສະຖາບັນທາງສງັຄົມ). ນອກຈາກນີ້ແລວ ຍັງສາມາດລະບຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ 
ກວດສອບໄດວາເປນຫຍັງ ຄວາມແຕກຕາງດັງກາວ ເປນຕົວການດົບັນດາອປະສັກ ຕໍການໄດຮັບໝາກຜົນ ແລະ ເບິງ່ວາບັນຫາ
ດງັກາວນັນ້ ຈະໄດການແກໄຂໄດແນວໃດ (USAID 2011). ມາດຕະການ ທ່ີຈະນາໃຊເຂ້ົາໃນການແກໄຂບັນຫາ ແມນມາດຖານ 
SMART (ສະເພາະເຈາະຈງົ, ສາມາດວັດແທກໄດ, ສາມາດບັນລໄດ, ມີຄວາມກຽວຂອງ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດໄດໃນເວລາທ່ີ
ການົດ) ເປນຕົວຊີ້ວັດ ໃນການຕດິຕາມກວດກາ ຄວາມຕ້ັງໃຈ ແລະ ບຕໍັ້ງໃຈ ຕກໍັບສດິຜົນປະໂຫຍດທາງສງັຄົມ ແລະ ຜນົຂອງ
ການພັດທະນາ ແລະ ຄວາມສຽງຂອງໂຄງການ. 

ດາເນນີການວິເຄາະບດົບາດຍິງ-ຊາຍ ເມື່ອອອກແບບໂຄງການ ຫືຼ ກິດຈະກາໃໝ ຈະຊວຍໃນການ: 

 ວິເຄາະບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນການອອກແບບໂຄງການ; 

 ລະບສາເຫດຂອງບັນຫາທ່ີເກີດຈາກຄວາມບໍເທາົທຽມກັນຂອງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເພື່ອໃຫບັນຫາຂອງພວກເຂົາໄດຮັບ
ການແກໄຂ ໃນການອອກແບບໂຄງການ; 

 ລະບຄວາມຕອງການທີ່ແຕກຕາງກັນ ແລະ ລະດັບຄວາມສາຄັນຂອງຜຍິງ ແລະ ຜຊາຍ ໃນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ; 

 ເກັບກາຂໍມນພື້ນຖານຂອງການແບງແຍກເພດ 

 ຫີຼກລຽງການຮັກສາໄວເຊິ່ງຄວາມບໍດນດຽງລະຫວາງບດົບາດຍິງ-ຊາຍ; 

 ເພີ່ມໂອກາດໃນການສາງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃນການດາລົງຊີວິດຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຂອງໂຄງການ. 

ຕາມທ່ີໄດລະບ ຂອງ ກົມໂຍທາທິການທາງນາ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົງ ມີໜາທ່ີສະເໜກີານລິເລີ່ມໂຄງການຄມຄອງ
ໄພນາຖວມ ໃນເທດສະບານເມືອງໄຊ ແຂວງອດົມໄຊ ແລະ ບລໍິເວນທີ່ໃຫຄຽງ. ການສະເໜີການລົງທຶນຂອງຄງການ ແມນແນໃສ 
ການກສໍາງວຽກງານການປອງກັນຕາຝງ, ຄັນຄ, ຄອງລະບາຍນາ, ປະຕນາ, ຝາຍ ແລະ ສວນສາທາລະນະແຄມນາ. ທີມງານ 
ໂຄງການ SEA DRM ໃນ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງລວມທັງ ພະນກັງານລັດໃນຂ້ັນສອງກາງ ແລະ ຂ້ັນທອງຖ່ິນ ແລະ ບໍລິສດັທີ່ປກສາ 
ໄດລົງຢຽມຢາມ ຕົວເມືອງໄຊ ແຂວງອດົມໄຊ ແລະ ຕົວເມືອງໃກຄຽງ ໃນລະຫວາງວນັທີ 21 ແລະ 24 ມິຖູນາ 2016, ໃນການ
ລົງພົບປະ ແລະ ປກສາຫາລື ກບັປະຊາຊົນມອງຖ່ິນ ໂດຍສະເພາະໃນເທດສະບານເມືອງ ແລະ ບລໍິເວນທ່ີໃກຄຽງ, ສະເພາະກມ
ຊົນເຜາົ ແມນບໄໍດລວມໃນການລົງໄປຢຽມຢາມ ໃນຄັງນີ ້ເນື່ອງຈາກວາ ເປນກມທີ່ມີຈະນວນປະຊາກອນທີ່ຫຼາຍ. 

ບັນດາລາຍຊື່ຂອງຜທ່ີເຂົາຮວມ ສະແດງຢໃນ ເອກກະສານຊອນທາຍ A1. ການສົນທະນາກມ (FGD) ໄດຈັດຂ້ຶນຢໃນ ສອງ ບານ 
ຄື ບານ ນາເລາົ ແລະ ນາສາວ ໃນຄັງວນັທີ 16 ມິຖູນາ 2016. ເພື່ອໃຫແນໃຈວາ ໄດມີການປກສາຫາລືກັບຊຸມຊົນ ໃຫສອດຄອງ
ກັບຂໍການົດຂອງ WBG ຕາມການປກສາຫາລືແບບອິດສະຫຼະ, ກອນ ແລະ ໄດຮັບຂໍມນ (EPIC), ພະນັກງານລດັ ບໍໄດມ່ີສວນ
ຮວມໃນການສົນທະນາກມ. ການສົນທະນາກມ ໄດຈັດຂ້ຶນ ທ່ີຫອງການ ບອນທ່ີເປນບອນລວມສນຂອງຄົນໃນບານ ແລະ ບໄໍດ
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ຈດັໃນແຕລະຫັຼງຄາເຮືອນ. ທີມງານທີ່ປກສາ ໄດແບງງອອກເປນ ສອງ ກມ ຄື ກມສົນທະນາທີມີພຽງແຕເພດຍິງ ແລະ ກມ
ສົນທະນາທ່ີມີພຽງແຕເພດຊາຍ. ຜທ່ີຕອບແບບສອບຖາມສວນໃຫຍ ຈະໃຫການສະໜັບສະໜນ ການລິເລີ່ມສະເໜີໂຄງການຄມ
ຄອງໄພນາຖວມ ໃນຕົວເມືອງ. ເຖິງວາມີບາງຄອບຄົວທ່ີໄດຮັບຜົນກະທົບ ຮເຖງິຜົນກະທົບ ທີ່ອາດຈະເກດີຂ້ຶນກັບເຂົາເຈົ້າ, ເຖິງວາ
ຈະເປນພຽງໄລຍະສັ້ນ ຫືຼ ຖາວອນ ໃນລະຫວາງທີ່ດາເນນີໂຄງການກໍຕາມ.  
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ເອກະສານຊອນທາຍ A9  ເປາໝາຍການປກສາຫາລືຂອງຜທ່ີມສີວນໄດສວນເສຍ 

ຄວາມສາຄນັຂອງການປກສາຫາລືຂອງຜທ່ີມສີວນໄດສວນເສຍ 

ການປກສາຫາລື ແມນເກີດຂ້ຶນໄດໃນທກໆໄລຍະຂອງ ການກະກຽມ ແລະ ການວາງແຜນອອກແບບການສຶກສາຄວາມເປນໄປໄດ 
ແລະ ການອອກແບບລະອຽດ ຂອງໂຄງການ. ເພື່ອໃຫໝັນ້ໃຈວາ ປະຕິບດັຕາມ ຄາເຫັນຈາກທະນາຄານໂລກ ແລະ ນະໂຍບາຍ
ຕາງໆ, ຜທ່ີໄດຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ແລະ ບນັດາຊຸມຊົນ ໃນບລໍິເວນກສໍາງໂຄງການ ຕອງໄດຜານການປກສາຫາລືແບບ
ອດິສະຫຼະ, ກອນ ແລະ ໄດຮັບຂໍມນເສຍກອນ ເຊິງ່ຈະສະເໜ ີແລະ ລິເລີ່ມໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກາ. ໃນທານອງດຽວກັນນີ,້ ຜທ່ີ
ມີສວນໄດສວນເສຍ, ໜວຍງານທີ່ກຽວຂອງອື່ນໆ ແລະ ລະດັບຄວາມແຕກຕາງຂອງພົນລະເມືອງ ທ່ີຈະມີການປກສາຫາລື ໃນ
ຫຼາຍໆໄລຍະຂອງການກະກຽມໂຄງການ ມີດງັນີ:້ 

 ການການົດໂຄງການ: ການປກສາຫາລືໃນຂ້ັນເບື້ອງຕ້ົນໄດດາເນນີໄປ ໃນລະຫວາງຂ້ັນຕອນການົດໂຄງການ ທ່ີໄດຮັບ
ການພິຈາລະນາຄົນ້ຄວາ ໂດຍອານາດການປກຄອງຂ້ັນສນກາງ ແລະ ຂ້ັນທອງຖ່ິນ ເພື່ອໃຫແນໃຈວາ ໂຄງການ LDRM 
ຈະປະຕິບດັງານໃຫສອດຄອງກບັ ນະໂຍບາຍ ແລະ ກອບລະບຽບກົດໝາຍຂອງຊາດ, ແຜນງານຂ້ັນທອງຖ່ິນ, ແຜນຍດ
ທະສາດ. ຜທ່ີມີສວນໄດສວນເສຍ ຈະໄດຮັບການປກສາລື ໃນລະຫວາງທີ່ພັດທະນາ ESMF. ການບນັທຶກເອກະສານ
ຕາງໆ ໃນລະຫວາງ ດາເນນີການປກສາຫາລື ແລະ ກອງປະຊຸມແລກປຽນຄາຄິດເຫັນ ທີ່ໄດຈດັຂ້ຶນໃນເມືອງໄຊ ແລະ 
ບັນດາບານທ່ີໃກຄຽງ ຂອງແຂວງອດົມໄຊ ທີ່ສະແດງຢໃນ ເອກະສານຊອນທາຍ A1: ການປກສາຫາລືຂອງຜທ່ີມີສວນ
ໄດສວນເສຍ. 

 ການກະກຽມໂຄງການ: ການປກສາຫາລື ຈະໄດດາເນນີໃນໄລຍະກະກຽມ ການສກຶສາຄວາມເປນໄປໄດ ແລະ ການອອກ
ແບບໂຄງການ ຄື: ກ) ໄດຂໍມນພື້ນຖານທ່ີລະອຽດຖ່ີຖວນ ຂ) ດາເນນີການສາຫຼວດສິງ່ແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ຄ) 
ການແຈງປະກາດ ລວມທັງການລວບລວມຄວາມຄິດເຫັນ ຂອງບັນດາຜທ່ີມີສວນໄດສວນເສຍ, ໜວຍງານທ່ີ
ກຽວຂອງອື່ນໆ ແລະ ລະດັບຄວາມແຕກຕາງຂອງພົນລະເມືອງ ກຽວກັບຜົນກະທົບທາງສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມທີ່ອາດ
ເກີດຂ້ຶນ. 

 ການຈັດຕັງ້ປະຕິບັດໂຄງການ: ສາລັບບນັດາໂຄງການທ່ີຢພາຍໃຕ ໝວດ “A” ຂອງທະນາຄານໂລກ ທ່ີອາດຈະມີຂໍຂັດ
ແຍງໃນລະດັບປະເທດໄດ, ຕອງໄດວາງແຜນການສ່ືສານ ທີ່ລວມທັງກນົໄກການໄກເກຍ ຈະໄດຮັບການພັດທະນາໂດຍ
ໂຄງການ ແລະ ດາເນນີການກອນການຈດັຕັງ້ປະຕິບດັ. ການມີສວນຮວມຂອງຜນາທອງຖ່ິນ ໃນການເຜີຍແຜຂໍມນ ແລະ  
ແກໄຂບັນດາຂໍຜດິພາດຕາງໆ ຖືໄດວາເປນບລິມະສິດ. 

 ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ລາຍງານ: ລດັຖະບານໃນລະດັບສນກາງ ແລະ ທອງຖ່ິນ, ຜທ່ີມີສວນໄດສວນເສຍ, ໜວຍ
ງານທີ່ກຽວຂອງອື່ນໆ ແລະ ລະດບັຄວາມແຕກຕາງຂອງພົນລະເມືອງ ທ່ີຈະເປນຜເຂ້ົາຮວມ ການພັດທະນາ, ການຈດັຕ້ັງ
ປະຕິບັດ ແລະ ໄລຍະດາເນນີງານໂຄງການ. ກນົໄກການມີສວນຮວມ ຄວນຈະປະເມີນໃນໄລຍະການສຶກສາຄວາມເປນ
ໄປໄດ ແລະ ອອກແບບໂຄງການ. 

ຈດຂໍມນສະເພາະດານບົດບາດຍງິຊາຍ 

ການລງົເຮັດວຽກພາກສະໜາມແຕ ວັນທ ີ21-24 ເດືອນມິຖຸນາ ປ2016 ທີ່ເທດສະບານເມືອງແຂວງອດົມໄຊ, ເມືອງໄຊ ແລະ 
ບໍລິເວນໃກຄຽງ. ການລງົປກສາຫາລືຊຸມຊົນ ໃນຫຼາຍຂ້ັນ ເຊັນ ຂ້ັນແຂວງ ແລະ ທອງຖ່ິນ, ອົງການຈດັຕັ້ງມະຫາຊົນ ລວມທັງ
ອງົການບໍຫວັງຜົນກາໄລ, ແລະ ປະຊາຊົນກມຕາງໆ (ເບິ່ງໃນເອກະສານຊອນທາຍ A10 ແລະ A11 ສາລັບລາຍຊື່ພາກສວນຜເຂ້ົາ
ຮວມ ແລະ ບນັດາຄາເຫັນ ແລະ ສິ່ງຄາດຫວງັ).  

ໃນໄລຍະລົງປະຕິບັດການປກສາຫາລືຊຸມຊົນ ທ່ີແຂວງອດົມໄຊ ເຊິງ່ເປນສວນໜຶງ່ຂອງການລງົເຮັດວຽກພາກສະໜາມ ເພື່ອຂຽນ
ບົດ ESMF, ໂດຍສະເພາະ ແມນກຽວຂອງກັບຄາຖາມບົດບາດຍິງຊາຍ ເຊ່ິງແມນໜຶ່ງໃນຫົວຂໍ ຂອງການປກສາຫາລືກັບ
ສາທາລະນະ. ຜົນໄດຮັບຈາກການສົນທະນາ ສະເພາະກມຜຍິງ ສະແດງໃຫເຫັນວາ ໂດຍທວົໄປ ຄົນທ່ີໃຫສາພາດ ເຊື່ອວາ ຜຍິງ 
ແລະ ຜຊາຍ ຈະໄດຮັບສິດຜົນປະໂຫຍດເທົາທຽມກັນ ຈາກການສະເໜ ີ ໂຄງການຍອຍ ວາດວຍການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກ
ໄພນາຖວມໃນຕົວເມືອງ ແລະ/ຫືຼ ກິດຈະກາຕາງໆ. ຜຍິງ ເຊື່ອວາ ການກໍສາງລະບບົໂຄງລາງ ຈະນາມາເຊິ່ງທາແຮງ ໃນການສາງ
ວຽກເຮັດງານທາ ໃຫທັງຜຍິງ ແລະ ຜຊາຍ ໃນເຂດພືນ້ທີ ່ທັງທາງກົງ ຫືຼ ທາງອອມໃນການກໍສາງ ແລະ ນາມາເຊິ່ງ ໂອກາດການ
ຊວຍເຫືຼອ ທາງດານອາຫານ. ຜຍິງ ສະແດງໃຫເຫນັວາ ພວກເຂົາມີບົດບາດໃນການຕດັສິນໃຈ ໃນຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາ, ເຖິງວາ 
ຜຊາຍ ຈະມີມີບົດບາດໃນໂຄງຮາງການປກຄອງຂ້ັນບານ ແລະ ພາຍໃນຄອບຄົວຂອງເຂົາ. 



 

 

ໃນເວລາຖາມຄາຖາມກຽວກັບ ຄວາມສຽງຈາກການຄາປະເວນີ ຫືຼ ບັນຫາໂລກຕິດຕໍທາງເພດສາພນັ, ການຄາມະນດ, ຕົວແທນ
ຈາກສະຫະພນັແມຍິງບານ ໄດໃຫຄາເຫັນວາ ທກບໍລິສັດກສໍາງ ຂອງໂຄງການ ຍອຍ ແລະ/ຫຼ ືກິດຈະກາຕາງໆ ຂອງວຽກງານ ຂອງ
ໂຄງການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພພິບັດ ໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ  ໃນ ສປປ ລາວ ຕອງມີນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດ
ຕະການການປອງກນັ ບໍໃຫພະນກັງານຂອງພວກເຂົາສາງຜົນກະທົບ ຕກໍັບສຂະພາບ ຂອງແມຍິງ,ໄວໜມ ແລະ ເດັກນອຍ. 

ຂໍແນະນາ ສາລັບການປະຕິບັດທ່ີດີ ກຽວກັບເລື່ອງເພດໃນໂຄງການ DRM ໄດຊວຍ ໃຫການປກສາຊຸມຊົນ ແລະ ອງົການຈດັຕ້ັງ
ມະຫາຊົນ ທີແ່ຂວງອດົມໄຊ, ແລະ ປະກອບກັບ ໄດຮັບຄາແນະນາຈາກໂຄງການ DRM ປະຈາພາກພ້ືນ. ຂໍແນະນາ ສາລັບການ
ປະຕິບັດທີດ່ີ ລວມມີດັງລມນີ:້ 

 ປກສາຫາລືກັບຕົວແທນ ດານສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກດິ ກຽວກັບ ບັນຫາຜົນກະທົບ ຕຜໍຍິງ ແລະ ຜຊາຍ ໃນລະຫວາງ
ການປະຕິບດັ ຕອງປະເມີນ ແລະ ພຈິາລະນາ ເລື່ອງຄວາມແຕກຕາງທາງດານວັດທະນາທາ ແລະ ຕອງໄດນາເຂ້ົາໃນ
ຂະບວນການອອກແບບ ແລະ ວາງແຜນ; 

 ໃນລະຫວາງການປກສາຫາລືກັບຊຸມຊົນ, ສວນຫຼາຍຜຊາຍຈະເປນຜນາໃນການສນົທະນາ. ດງັນັນ້, ໃນເວລາການລງົ
ປກສາຫາລື ຕອງແຍກກມສົນທະນາ ຍິງ-ຊາຍ ເພື່ອຊວຍໃຫຜຍິງປະກອບຄາເຫັນໄດຫຼາຍຂ້ຶນ; 

 ພັດທະນາລາຍການກວດສອບຫົວຂໍເລື່ອງເພດ ເພື່ອຊວຍແນະນາໃຫທີມງານ ສົນທະນາໃນຫົວຂໍເລື່ອງເພດ ໃນກິດຈະ
ກາຕາງໆຂອງໂຄງການ; 

 ສືບຕເໍກັບກາຂໍມນກຽວກັບແຍກເພດ ແລະ ການວິເຄາະ ແລະ ລາຍງານ ເປນປະຈາທກໆໄຕມາດ; 

 ຮັບປະກັນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ລະບົບຄນະພາບຂອງຂະບວນການ ສງົເສີມຄວາມສະເໝີພາບຍິງຊາຍ ແລະ 
ສະຫູຼບຄວາມຄືບໜາໃນບົດລາຍງານ; 

 ທວນຄນື ທກຄາແນະນາຂອງທກ ກດິຈະກາຂອງໂຄງການ ເພື່ອຮັບປະກນັບນັຫາທາງເພດ ຈະໄດຮັບການຄານງຶ ເຖິງໃນ
ບົດລາຍງານ, ໂດຍການຮວມກັບ ທີມງານໂຄງການ ແລະ ການຊວຍເຫືຼອດານເຕັກນິກ ຈາກຊຽວຊານ ຈາກຫອງການ 
ບົດບາດຍິງຊາຍ; 

 ຈດັຕັ້ງປະຕບິັດຢາງເປນປະຈາການລງົຢຽມຢາມພາກສະໜາມ ແລະ ໃຫການຊວຍເຫືຼອດານເຕັກນິກ ໃຫທີມງານ
ໂຄງການ ໃນການແກໄຂບັນຫາເລື່ອງບົດບາດຍິງຊາຍ ໃນກດິຈະກາຂອງ DRM; 

 ຝກອບົຮົມການລື່ນລາບົດບາດຍິງຊາຍ ໃຫກັບໜວຍງານທ່ີກຽວຂອງ, ພະນັກງານ ແລະ ຄຮວມງານທອງຖ່ິນ ຕອງໄດ
ເຂ້ົາມາມີສວນຮວມໃນໂຄງການ DRM ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຮັບຮ ແລະ ຄວາມເຂ້ົາໃຈ ດານບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ 
ຄວາມສາຄັນໃນການແກໄຂບັນຫາ ຕາມການຄມຄອງຄວາມສຽງ; 

 ສງົເສີມ ແລະ ສາງຄວາມສາມາດໃຫແມຍິງ ເຂ້ົາມາມີສວນຮວມ ແລະ ມີບົດບາດໃນການຕັດສນິໃຈ; 

 ມີສວນຮວມກັບເຄືອຄາຍລະດບັຮາກຖານ ຂອງຜຍິງໃນການເຮັດວຽກຮວມກັນ ກັບອານາດການປກຄອງທອງຖ່ິນ ເພື່ອ
ການປຽນແປງທ່ີດີຂ້ຶນ; 

 ການສາງຕັ້ງ ແລະ ການລວມເອົາ ຊຸມຊົນຮາກຖານໃນການເປນຕົວແທນໃຫອງົການ ເພື່ອການຊວຍເຫືຼອຜຄົນ ເພື່ອສາງ
ຄວາມໝັ້ນໃຈວາ ບັນດາຂໍກັງວນົ ແລະ ຄາຮອງ ຈະໄດຮັບຟງ ແລະ ແກໄຂ; 

 ຜມີສວນຮວມຈາກທກພາກສວນ ແລະ ແບບວິທີການຮຽນຮ, ລວມເຖິງ MoNRE ແລະ  MAF, ຈະເປນກອງປະຊຸມ
ທີມີປະໂຫຍດ ໃນການສົນທະນາບັນຫາຕາງໆ; 

 ທກໆການປະຊຸມ ແລະ ການປກສາຫາລື ຄວນລວມເອາົ ຕົວແທນຈາກຜຍິງ ຂອງຄົນທອງຖ່ິນ  ແລະ ຢາງໜອຍ ໜຶ່ງຄນົ 
ຈາກໜຶ່ງຊນົເຜາົ; 

 ບັນຫາມີຄວາມອອນໄຫວ, ໂດຍສະເພາະ ໃນກມຜຍິງ, ສາມາດແກໄຂ ໂດຍການນາໃຊ  “ເພື່ອນສະໜດິ”  ໃນການເຂ້ົາ
ຫາ ແລະ ເພື່ອນສະໜດິ ຍັງສາມາດເປນຕົວແທນ ໃນເວລາສົນທະນາ ແລະ ໃນການຕລໍອງ; 



 

 

 ໃນຕອນວາງແຜນ ແລະ ຈດັຕ້ັງກອງປະຊຸມ ແລະ ປກສາຫາລື, ທກຄັ້ງ ຜຊາຍ ຈະບໍໃຫຜຍິງເຂ້ົາຮວມ, ໂດຍການເວົ້າວາ
ຫົວຂໍສົນທະນາ ທີບ່ໍກຽວກບັຜຍິງ. ເພື່ອຮັບປະກັນວາ ຜຍິງມີສວນຮວມ, ຕອງໝັ້ນໃຈວາ ຈະມີການເຊີນຢາງເປນຮບປະ
ທາຢາງຈິງຈງັ ແລະ ສະແດງໃຫເຫັນເຖິງຄວາມສາຄັນຂອງການເຂ້ົາຮວມຂອງຜຍິງ ແລະ ເດັກນອຍ;  

 ສາງໂອກາດໃນການຈາລອງ ເຫດການໄພພິບັດ ຫຼ ືສະຖານະກນັຂັດແຍງ ເພື່ອເປນສິງ່ທາທາຍ ກັບຄວາມຍດຕິທາ ທ່ີມີ
ຢໃນປະຈບນັ ເພື່ອໃຫມັນກາວຜານໄປຂາງໜາ; 

 ວິຖີຊີວິດດັ້ງເດີມ ຫຼື ກດົຮີດຄອງປະເພນ ີທ່ີສະດວກໃຫຜຍິງ, ມັນຄວນໄດນາໃຊ, ແລະ ຜຍິງມີຄວາມສະດວກ ໃນການ
ປະຕິບັດ; ແລະ 

 ຄວາມຮຂອງຜຍິງ ແມນມີປະສິດທິພາບ ໃນການນາໃຊໃນ DRM ແລະ ກນົໄກຂອງຄວາມຍືດຍນ.



 

 

 

ເອກະສານຊອນທາຍ A10 
  

ລາຍຊື ່ແລະ ພາກສວນໃນການລົງປກສາຫາລືກັບຜ
ທີມ່ສີວນໄດສວນເສຍ 

 

 



 

SEA DRM Project – Lao PDR A10-1 
Environmental and Social Management Framework   

ຕາຕະລາງ A10.1 ລາຍຊື ່ຜມສີວນໄດສວນເສຍ (ຄຮວມງານ) ເຂົາ້ຮວມການປກສາຫາລ.ື 

ວນັທ ີ ເວລາ ຜມສີວນໄດສວນເສຍ (ຄຮວມງານ) ສະຖານທີ ່ ວທິກີານ 

21 ມິຖຸນາ 2016 1:30 – 3:30 ປະຊູມຮວມກັບພາກສວນລັດຖະບານຂັ້ນແຂວງ, ມີຕົວແທນຈາກ 
ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົງ ແຂວງ ອດມົໄຊ: 

 ຫົວໜາພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົງ ແຂວງ 
(ແຂວງ ອດມົໄຊ) 

 ຫົວໜາຂະແໜງການໂຍທາທິການທາງນາ (ແຂວງ 
ອດມົໄຊ) 

 ກົມ ໂຍທາທິການທາງນາ (ຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ) 
 ທະນາຄານໂລກ 
 ຕົວແທນຈາກພະແນກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດແລະ

ສ່ິງແວດລອມ (ແຂວງ ອດມົໄຊ) 
 ຕົວແທນຈາກ ພະແນກ ເຄຫາແລະຜັງເມືອງ 
 ຕົວແທນຈາກ ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົງ 

(ແຂວງ ອດມົໄຊ). 

ເມືອງໄຊ ປະຊຸມ ໂດຍ ການນາສະເໜີ ໂຄງການ Lao PDR SEA DRM ແລະ ມກີານ  ຖາມ ແລະ 
ຕອບ ຄາຖາມ 

22 ມິຖຸນາ 2016 8:30 – 12:00 ທັດສະນະ ເຂດສະເໜີກໍສາງ   

14:00 – 16:00 ປກສາຫາລື ລະຫວາງກົມໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົງແຂວງອດມົໄຊ 
ແລະ ອານາດການປກຄອງເມືອງ ເມືອງໄຊ: 

 ຮອງເຈົ້າເມືອງ ເມືອງໄຊ 
 ຕົວແທນຈາກພະນັກງານຫອງການເມືອງໄຊ 
 ຕົວແທນຈາກຫອງການສະຫະພັນແມຍິງເມືອງໄຊ 
 ຫົວໜາຂະແໜງການໂຍທາທິການທາງນາ (ແຂວງ 

ອດມົໄຊ) 
 ກົມໂຍທາທິການທາງນາ (ຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ) 
 ຕົວແທນຈາກ ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ 

ສ່ິງແວດລອມ (ແຂວງ ອດມົໄຊ) 
 ຕົວແທນຈາກ ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົງ 

(ແຂວງ ອດມົໄຊ). 

ເມືອງໄຊ ປະຊຸມ ໂດຍ ການ ຖາມ ແລະ ຕອບ ຄາຖາມ 



 

SEA DRM Project – Lao PDR A10-2 
Environmental and Social Management Framework   

ວນັທ ີ ເວລາ ຜມສີວນໄດສວນເສຍ (ຄຮວມງານ) ສະຖານທີ ່ ວທິກີານ 

23 ມິຖຸນາ 2016 8:30 – 12:00 ບານ # 1: ນາສາວ: 
 ນາຍບານ (ຫົວໜາຊຸມຊົນ) 
 ຮອງນາຍບານ 
 ຫົວໜາແນວໂຮມບານ  
 ຫົວໜາ ແລະ ຕົວແທນ ສະຫະພັນແມຍິງບານ 
 ຫົວໜາກອງຫຼອນບານ 
 ຫົວໜາຊາວໜມ 
 ຜອາວດໂສບານ 
 ຕົວແທນປະຊາຊົນບານ 
 ຫົວໜາຂະແໜງການໂຍທາທິການທາງນາ (ແຂວງອດມົ

ໄຊ) 
 ກົມໂຍທາທິການທາງນາ (ຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ) 

ບານນາສາວ, ເມືອງ
ໄຊ 

ປະຊຸມ ໂດຍ ການນາສະເໜີ ໂຄງການ ແລະ ມີການແຍກກມສົນທະນາ ກມຜຍິງ ແລະ ກມຜ
ຊາຍ ເພື່ອ ຖາມ ແລະ ຕອບ ຄາຖາມ. 

13:30 – 16:00 ບານ # 2: ນາເລົາ: 
 ນາຍບານ (ຫົວໜາຊຸມຊົນ) 
 ຮອງນາຍບານ 
 ຫົວໜາແນວໂຮມບານ  
 ຫົວໜາ ແລະ ຕົວແທນ ສະຫະພັນແມຍິງບານ 
 ຫົວໜາກອງຫຼອນບານ 
 ຫົວໜາຊາວໜມ 
 ຜອາວດໂສບານ 
 ຕົວແທນປະຊາຊົນບານ 
 ຫົວໜາຂະແໜງການໂຍທາທິການທາງນາ (ແຂວງອດມົ

ໄຊ) 
 ກົມໂຍທາທິການທາງນາ (ຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ) 

ບານນາເລົາ, ເມືອງ
ໄຊ 

ປະຊຸມ ໂດຍ ການນາສະເໜີ ໂຄງການ ແລະ ມກີານແຍກກມສົນທະນາ ກມຜຍິງ ແລະ ກມຜ
ຊາຍ ເພື່ອຖາມ ແລະ ຕອບຄາຖາມ. 

24 ມິຖຸນາ 2016 8:30 – 10:30 ປະຊຸມກັບ Plan International 
(ທາວ ທິບພາວັນ ມາໄລທອງ, ຜຈັດການໂຄງການ) 

ເມືອງໄຊ ປະຊຸມ ໂດຍ ການຖາມ ແລະ ຕອບຄາຖາມ 

10:30 – 11:30 ປະຊຸມກັບ IFAD   
(ທາວ ແກວ ເພັດຊົມພ, ຜຈັດການໂຄງການ) 

ເມືອງໄຊ ປະຊຸມ ໂດຍ ການຖາມ ແລະ ຕອບຄາຖາມ 



 

SEA DRM Project – Lao PDR A10-3 
Environmental and Social Management Framework   

ວນັທ ີ ເວລາ ຜມສີວນໄດສວນເສຍ (ຄຮວມງານ) ສະຖານທີ ່ ວທິກີານ 

13:30 – 16:00 ບກຄົນຖືກກະທົບຈາກໂຄງການ ທີອາໄສ ໃກກັບເຂດສະເໜີກໍສາງ
ຄັນຄກັນນາ (ຝາຍ) 

ເມືອງໄຊ ປະຊຸມ ໂດຍ ການ ຖາມ ແລະ ຕອບ ຄາຖາມ 

 



 

 

 
 

 

ເອກະສານຊອນທາຍ A11 
  

ການປກສາຫາລືກັບຜທີມ່ສີວນໄດສວນເສຍ 
 



 

SEA DRM Project – Lao PDR A11-1 
Environmental and Social Management Framework 

ຕາຕະລາງທີ A11.1 ບົດບັນທຶກກອງປະຊມຸປກສາຫາລື ກັບພະນັກງານແຂວງ ແລະ ບານ ທ່ີເມອືງໄຊ ແຂວງອດົມໄຊ  

 

ຄາຖາມ 
ຄາຕອບຮບັ 

ຂັນ້ແຂວງ 
22 ມິຖນຸາ 2016 

ບານ ນາເລາົ 
23 ມິຖນຸາ 2016 

ບານ ນາສາວ 
23 ມິຖນຸາ 2016 

ໃນບານຂອງທານເຄີຍປະສົບກັບໄພນາຖວມ ແລະ 
ໄພພິບັດອື່ນໆ ບໍ? 

ມີໄພນາຖວມ ຫຼາຍໆເຫດການ ທັງໃຫຍ 
ແລະ ນອຍ. ໃນນັ້ນມີຢ 4 ເຫດການ ໃນ
ອະດີດ ທີ່ເປນໄພນາຖວມ ທີ່ເກີດຂຶ້ນ
ກະທັນຫັນ. ນາຖວມ ທີ່ຮາຍແຮງທີ່ສດ 
ເກີດຂຶ້ນໃນປ 1985 ເຊ່ິງສາງຄວາມເສຍ
ຫາຍໃຫຍຫຼວງຕກໍັບອາຄານບານເຮືອນ 
ແລະ ສິ່ງປກພື້ນຖານຕາງໆ. ມີຜຄົນ ເສຍ
ຊີວິດເປນຈານວນຫຼາຍໃນເຫດການນັ້ນ. 
ແຕໜາເສຍດາຍ ທີ່ອານາດການປກຄອງ
ແຂວງອດມົໄຊ ບໍໄດມີການບັນທຶກຂໍມນ
ກຽວກັບເຫດການຄ້ັງນັ້ນ. 

ຕາມປະສົບການທີ່ຜານມາຂອງຂອຍແລວ ມີເຫດການນາຖວມທີ່
ຮາຍແຮງທີ່ສດ 4 ຄ້ັງ (1945, 1985, 2008, 20013) ໃນຕົວ
ເມືອງໄຊ ແລະ ໂດຍສະເພາະ ບານນາເລົາ, ນາຖວມ ທີ່ຮາຍແຮງທີ່
ສດ ເກີດຂຶ້ນໃນປ 1985 ເຊ່ິງສາງຄວາມເສຍຫາຍໃຫຍຫຼວງຕໍກັບ
ອາຄານບານເຮືອນ ແລະ ສ່ິງປກສາງຕາງໆ ພາຍໃນບານ. ມີຜຄົນ 
ເສຍຊີວິດເປນຈານວນຫຼາຍໃນເຫດການນັ້ນ. ຊາວບານໄດຮັບ
ຄວາມເດືອດຮອນ ໃນລະຫວາງເກີດໄພນາຖວມ ແລະ ຜົນພວງ
ຂອງມັນຫຼັງຈາກນັ້ນ. ຊາວບານບໍໄດຮັບການສະໜັບສະໜນທີ່
ພຽງພໍ ຈາກລັດຖະບານ. 

ຕາມປະສົບການທີ່ຜານມາຂອງລາວແລວ ມີເຫດການນາ
ຖວມທີ່ຮາຍແຮງທີ່ສດ 4 ຄ້ັງ (1945, 1985, 2008, 
20013) ໃນຕົວເມືອງໄຊ ແລະ ໂດຍສະເພາະ ບານນາສາວ, 
ນາຖວມ ທີ່ຮາຍແຮງທີ່ສດ ເກີດຂຶ້ນໃນປ 1985 ເຊ່ິງສາງ
ຄວາມເສຍຫາຍໃຫຍຫຼວງຕກໍັບອາຄານບານເຮືອນ ແລະ ສ່ິງ
ປກສາງຕາງໆ ພາຍໃນບານ. ມີຜຄົນ ເສຍຊີວິດເປນຈານວນ
ຫຼາຍໃນເຫດການນັ້ນ. ຫຼາຍຄອບຄົວ ທີ່ບໍພຽງແຕ ໃນບານນີ້
ເທົານັ້ນ ແຕຍັງລວມເຖິງບານອື່ນໆ ທ່ີໄດຮັບຄວາມ
ເດືອດຮອນ ໃນລະຫວາງເກີດໄພນາຖວມ ແລະ ຜົນພວງຂອງ
ມັນຫຼັງຈາກນັ້ນ. 

ເຄີຍມີມາດຕະການແກໄຂ ຫືຼ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນ
ການຫຼູດຜອນໄພນາຖວມ ແລະ ໄພທາມະ
ຊາດອື່ນໆ ມາກອນບ?ໍ 

ບໍມີການສະເໜີ ຫຼື ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຈາກ
ມາດຕະການໃດໆຂອງໂຄງການທີ່ຜານມາ 
ໃນການຫຼຸດຜອນ ແລະ ແກໄຂໄພພິບັດ
ຈາກນາຖວມ. ເພາະພວກເຮົາຮວາ ມາດ
ຕະການຫຼຸຸດຜອນດງັກາວ ຕອງໃຊ
ງົບປະມານເປນຈານວນຫຼວງຫຼາຍ ເຊິ່ງ
ອານາດການປກຄອງຂັ້ນແຂວງ ບໍສາມາດ
ເບີກຈາຍໃຫໄດ. 

ບໍມີການສະເໜີ ຫຼື ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມາດຕະການໃດໆຂອງ
ໂຄງການທີ່ຜານມາ ໃນການຫຼຸດຜອນ ແລະ ແກໄຂໄພພິບັດ
ຈາກນາຖວມ. 

ບໍມີການສະເໜີ ຫຼື ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມາດຕະການໃດໆຂອງ
ໂຄງການທີ່ຜານມາ ໃນການຫຼຸດຜອນ ແລະ ແກໄຂໄພພິບັດ
ຈາກນາຖວມ. 

ທານຄິດແນວໃດກຽວກັບການສະເໜີໂຄງການ
ນີ້? ຄິດວາມີຄວາມຈາເປນ ຫຼື ຕອງການທີ່ຈະສາງ
ໂຄງການດັງກາວນີ້ບໍ? 

ຂອຍຮສຶກເປນກຽດ ທີ່ເຫັນພວກທານ 
ລົງມາເກັບກາຂໍມນ ແລະ ດາເນີນການປະ
ເມີນຜົນກະທົບ. 

ພວກເຮົາຮສຶກດໃີຈຫຼາຍ ໄດຍິນວາຈະມີໂຄງການຫຼູດຜອນໄພນາ
ຖວມ. ພວກເຮົາຄິດວາ ເປນໂຄງການທີ່ດີ. ມີຫຼາຍຄັ້ງທີ່ໄພນາຖວມ
ເກີດຂ້ຶນໃນແຂວງນີ້ ແລະ ບາງເຫດການແມນມີການທາລາຍຊີວິດ 
ແລະ ຊັບສນິ ເປນຈານວນຫຼວງຫຼາຍ. ບໍເຄີຍມ ີຫຼື ໄດຍິນກຽວກັບ 
ມາດຕະການຫຸຼດຜອນໄພນາຖວມ ຈົນມາເຖິງ ອານາດການ
ປກຄອງຂັ້ນແຂວງ ໄດເຊີນ ຂາພະເຈົ້າ (ນາຍບານ) ໃຫເຂົ້າຮວມ
ກອງປະຊຸມ ກຽວກັບໂຄງການ. ພວກເຮົາ ໄດຍິນລາຍລະອຽດຂອງ
ໂຄງການໃນມ້ືນີ້. ພວກເຮົາຮສຶກປມປຕ ິແລະ ຍິນດີທີ່ຈະສະໜັບ
ສະໜນ. 

ຂອຍຮສຶກດີໃຈຫຼາຍ ທີ່ໄດຍິນວາຈະມີໂຄງການຫຼູດຜອນໄພ
ນາຖວມ. ຂອຍຄິດວາ ເປນໂຄງການທີ່ມີປະໂຫຍດ. ມີຫຼາຍ
ຄ້ັງທີ່ໄພນາຖວມເກີດຂ້ຶນໃນແຂວງນີ້ ແລະ ບາງເຫດການ
ແມນມີການທາລາຍຊີວິດ ແລະ ຊັບສິນ ເປນຈານວນ
ຫຼວງຫຼາຍ. ບໍເຄີຍມີ ຫຼື ໄດຍິນກຽວກັບ ມາດຕະການ
ຫຼຸດຜອນໄພນາຖວມ. 
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ຕ ໍ ໂຄງການຫຼຸດຜອນຜົນກະທົບຈາກໄພນາ
ຖວມ ໄດລິເລີ່ມຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກການຮອງ
ຂໍຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນເທດສະບານ
ເມືອງ ສົງເຖິງອານາດການປກຄອງຂັ້ນ
ແຂວງ ໃຫໂຄງການດັງກາວເກີດຂຶ້ນ. 

ຂອຍເຂົ້າໃຈວາ ມີພຽງບາງຄອບຄົວເທົານັ້ນທີ່ຈະໄດຮັບຜົນກະທົບ
ຈາກໂຄງການ. ພວກເຂົາອາດຈະສນເສຍບານເຮືອນ, ທ່ີດິນສວນ 
ແລະ ພື້ນທີ່ກະສິກາອື່ນໆ ແຕຂອຍຫວັງວາ ພວກເຂົາຈະເຂົ້າໃຈ 
ເຖິງຜົນປະໂຫຍດ ທີ່ຈະໄດຮັບຈາກໂຄງການ ແລະ ຫວັງຢາງຍິ່ງວາ 
ທາງພາກສວນລັດ ຈະສາມາດຊົດເຊີຍຕາມຄວາມເປນຈິງໃຫກັບ
ພວກເຂົາເຫຼົານັ້ນ. 

ໃນຖານະນາຍບານ, ຂອຍໄດຮັບເຊ້ືອເຊີນໃຫເຂົ້າຮວມ ໃນ
ກອງປະຊຸມ ທີ່ຊີ້ແຈງລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການ. ພວກເຮົາ
ຍິນດີທີ່ຈະຊວຍສະໜັບສະໜນ. ພວກເຮົາຮສຶກປມປຕິ ທີ່
ທາງພາກລັດ ໄດພະຍາຍາມທີ່ຈະແກໄຂບັນຫາຈາກໄພນາ
ຖວມ. ຂອຍຮວາ ຈະມີບາງຄອບຄົວ ທ່ີຈະໄດຮັບຜົນກະທົບ
ຈາກໂຄງການ. ພວກເຂົາອາດຈະສນເສຍບານເຮືອນ ແລະ ທ່ີ
ດນິກະສິກາ. ຂອຍຫວັງຢາງຍິ່ງວາ ພວກເຂົາຈະໄດຮັບ
ສິດຜົນປະໂຫຍດບໍຫຼາຍກໍໜອຍ ຈາກໂຄງການ ແລະ ຫວັງວາ
ທາງພາກລັດ ຈະຊົດເຊີຍໃຫເຂົາເຈົ້າຖືກຕອງຕາມຄວາມເປນ
ຈິງ.  

ຖາຫາກໂຄງການດັງກາວນີ້ ບໍໄດຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດ, ການພັດທະນາ ໃນຕົວເມືອງ ກໍ
ຈະພົບກັບຄວາມຫຍງຍາກ. 

ຂອຍມີດິນຕອນໜ່ຶງ ປະມານ ໜ່ຶງ ເຮັກຕາ ທີ່ຕິດກບັສາຍນາມາວ. 
ຂອຍໄດສນເສຍ ທີ່ດິນ ຈານວນໜ່ຶງ ກັບເຫດການດິນເຈື່ອນ ໃນ
ຫຼາຍປທີ່ຜານມາ. ຂອຍຮສຶກດໃີຈທີ່ໄດຍິນຂາວວາ ຈະມີການກໍສາງ
ໂຄງການກັນຕາຝງເຈ່ືອນ ໂດຍຜານດິນຂອງຂອຍ. ມັນບໍເປນພຽງ
ແຕ ຈະປກປອງດິນຂອງຂອຍເທົານັ້ນ ແຕໂດຍລວມຍັງເປນການ
ປອງກັນການເຊາະເຈ່ືອນຂອງດນິໃນທັງສອງຝາກຂອງແມນາ. 

ຂອຍບໍໄດຄັດຄານຫຍັງກັບໂຄງການນີ້. ຂອຍຮສຶກດີໃຈ ທີ່
ໄດຍິນວາຈະມີການກໍສາງສວນສາທາລະນະ. ແນນອນວາ ມັນ
ຈະເປນການສາງໃຫເມືອງເຮົາ ມີຄວາມສວຍງາມ ແລະ ດຶງ
ດດຜຄົນເຂົ້າມາທຽວໃນເມືອງ. 

ອານາດການປກຄອງຂັ້ນແຂວງ ຈະ
ໃຫການສະໜັບສະໜນ ແລະ ຮວມມື. 

ເປນໂຄງການທີ່ດີ, ພວກເຮົາໝົດທກຄົນຮສຶກດີໃຈ ທີ່ໄດຍິນຂາວນີ້. 
ບັນຫາທີ່ຂອຍກັງວົນ ມີພຽງບັນຫາເລື່ອງການຊົດເຊີຍ. ພວກເຮົາ
ຕອງການທີ່ຈະມີສວນຮວມເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ
ງົບປະມານ ຫຼາຍເທົາທີ່ຈະເປນໄປໄດ. ໃນອະດີດທີ່ຜານມາ, ບັນດາ
ປະຊາຊົນທີ່ໄດຮັບຜົນກະທົບ ໄດຮັບພຽງແຕການຊົດເຊີຍທີ່ເປນລາຍ
ລັກອັກສອນເທົານັ້ນ ແຕບໍໄດຮັບເປນຈານວນເງິນເລີຍ ພວກເຮົາ
ຫວັງວາ ໂຄງການດງັກາວນີ້ ຈະປະຕິບັດໃຫມີຄວາມໂປງໃສ. 

ຂອຍມີດິນຕອນໜ່ຶງ ທີ່ຢໃນບໍລິເວນທີ່ຈະສາງຄັນຄ. ຂອຍບໍມີ
ບັນຫາຫຍັງໝົດ ຖາຫາກວາທາງໂຄງການ ເພິ່ນຕອງການ. ແລະ 
ຫວັງວາ ທາງພາກລັດ ເພ່ິນຈະຊົດເຊີຍໃຫ ຕາມສົມຄວນ. ຂອຍ
ເຊ່ືອວາ ຜອື່ນໆ ກໍຄົງຈະບໍມີບັນຫາຫຍັງ ຖາພວກເຂົາຈາເປນທີ່
ຈະມອບທີ່ດິນໃຫໂຄງການ ເຊ່ິງມັນເປນປະໂຫຍດຕໍເຂົາເຈ້ົາ 
ແລະ ພວກເຂົາກໍເຂົ້າໃຈ. 

ຖາພວກເຮົາບໍລິເລີ່ມໂຄງການແຕດຽວນີ້, 
ກໍຈະຍິ່ງເຮັດໃຫເກີດຄວາມຫຍງຍາກໃນ
ພາຍຫຼັງ ເພາະປະຊາຊົນຍັງຄົງຈະສືບຕປໍກ
ສາງບານເຮືອນ ແລະ ສ່ິງປກສາງອື່ນໆ. 

    



 

SEA DRM Project – Lao PDR A11-3 
Environmental and Social Management Framework 

ຕາຕະລາງທີ A1.1 (ຕ)ໍ  

ຄາຖາມ 

ຄາຕອບຮບັ 

ຂັນ້ແຂວງ 
22 ມິຖນຸາ 2016 

ບານ ນາເລາົ 
23 ມິຖນຸາ 2016 

ບານ ນາສາວ 
23 ມິຖນຸາ 2016 

ຕ ໍ ມີກມຄົນຈານວນໜ່ຶງທີ່ໄດຮັບຜົນກະທົບ, 
ໃນຂະນະທີ່ຄົນຈານວນຫຼວງຫຼາຍໄດຮັບ
ຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ. 

  

ພວກເຮົາໄດແຈງ ໃຫປະຊົາຊົນຜທີ່ຈະໄດ
ຮັບຜົນກະທົບແລວ.  

ທານຄາດວາຈະໄດຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຜົນ
ປະໂຫຍດຫຍັງແດຈາກໂຄງການ? ແລະ ສ່ິງທີ່
ທານກັງວົນ ມີບັນຫາໃດແດ ເປນຕົ້ນແມນ 
ບັນຫາການຫຍັບຍາຍທີ່ດິນ, ການຊົດເຊີຍ ແລະ 
ການຈັດສັນຍົກຍາຍ?  

ມີບາງຫຼັງຄາເຮືອນທີ່ຕັ້ງຢໃນບໍລິເວນທີ່
ສະເໜີໂຄງການ. ບານບາງຫຼັງ ຕ້ັງຢໃນ
ພື້ນທ່ີດິນທີ່ເປນກາມະສິດຂອງແຂວງ 
ແລະ ມສິີດໃນການຊົມໃຊຕາມກອບກົດ
ໝາຍ. ພວກເຮົາ ໄດແຈງໄປຍັງຄົວເຮືອນ 
ທີ່ຢໃນພື້ນທີ່ດິນຂອງໂຄງການ ໃຫເລີ່ມ
ຍົກຍາຍອອກ, ສວນຜທີ່ມີໃບຕາດິນ ຈະ
ໄດຮັບການຊົດເຊີຍ ຕາມລະບຽບກົດ   
ໝາຍ. 

ເປນທີ່ຊັດເຈນແລວວາ ຜທີ່ມີໃບຕາດິນ ຕອງໄດຮັບການຊົດເຊີຍທີ່
ດນິ ທີ່ພວກເຂົາສນເສຍ. ຂອຍຫຍັງມີຄວາມກັງວົນວາ ບັນດາຜທີ່
ບໍມີໃບຕາດິນ ໝາຍເຖິງຄອບຄົວທີ່ອາໄສຢດນິລັດ ສາລັບຊົມໃຊຢ
ອາໄສເທົານັ້ນ. ທາງອານາດການປກຄອງແຂວງ ແລະ ບານ ບໍໄດ
ອອກໃບຕາດິນໃຫ. ແຕພວກເຂົາກໍຍັງຮຽກຮອງໃຫມີການຊົດ
ເຊີຍ. ຂາພະເຈ້ົາ ຢາກຮວາ ທາງພາກລັດ ເພິ່ນຈະມີວິທີການແກໄຂ
ແນວໃດ.  

ມີຫຼາຍຫຼັງຄາເຮືອນ ທີ່ຢໃນບໍລິເວນກໍສາງສວນສາທາລະນະ. 
ທີ່ດິນດັງກາວເປນກາມະສິດຂອງແຂວງ ແລະ ຖາມີຄວາມ
ຈາເປນທີ່ຕອງການຈະນາໃຊ. ຂອຍຫວັງວາ ປະຊາຊົນທ່ີດາລົງ
ວິດຢທີ່ນັ້ນ ຈະເຂົ້າໃຈ. ສາລັບການຊົດເຊີຍ ຂອຍກໍບໍຮວາ
ທາງອານາດການປກຄອງແຂວງ ເພິ່ນຈະຕັດສິນໃຈແນວໃດ. 

ພາຍໃນບານຂອງພວກເຮົາ ຍັງມີທີ່ດິນສະຫງວນ ເລາະລຽບຕາມ
ເສັ້ນທາງ (ປະມານ 50 ມ ຈາກຖະໜົນ ແລະ ຍາວປະມານ 
3,000 ມ ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດປະມານ 15 ເຮັກຕາ). ມີບຶງໃຫຍ ໜ່ຶງ
ແຫງ. ຄອບຄົວ ຫຼື ຄົວເຮືອນ ທີ່ຍັງທກຍາກຂາດເຂີນຢ 
ສາມາດນາໃຊ ຫືຼ ຕັ້ງບານເຮືອນ ໃນບໍລິເວນປາສະຫງວນບານ ຫຼື 
ບຶງ ຕາມການຕົກລົງຂອງຂັ້ນບານ. 

ຖາຫາກວາ ມີບາງຄອບຄົວທີ່ຢໃນບໍລິເວນກໍສາງສວນ
ສາທາລະນະ ແລະ ຈາເປນທີ່ຈະຕອງໄດຍົກຍາຍ, ຂອຍບໍຮວາ
ຈະຍົກຍາຍຈັດສັນພວກເຂົາໄປຢບອນໃດ. ພາຍໃນບານຂອງ
ພວກເຮົາ ບໍມີທີ່ດິນຫວາງ ແລະ ຖາມີ ກໍຢໄກຈາກຕົວເມືອງ 
ແລະ ໃກກັບບໍລິເວນພເຂົາ. ຂອຍຄິດວາພວກເຂົາຈະບໍຍາຍໄປ
ຢບອນນັ້ນ. 

    



 

SEA DRM Project – Lao PDR A11-4 
Environmental and Social Management Framework 

ຕາຕະລາງທີ A1.1 (ຕ)ໍ  

ຄາຖາມ 

ຄາຕອບຮບັ 

ຂັນ້ແຂວງ 
22 ມິຖນຸາ 2016 

ບານ ນາເລາົ 
23 ມິຖນຸາ 2016 

ບານ ນາສາວ 
23 ມິຖນຸາ 2016 

ຕ ໍ
 

ສາລັບໂຄງການຫຼຸດຜອນຜົນກະທົບຈາກໄພນາຖວມ, ອານາດການ
ປກຄອງຂັ້ນບານ ຍັງສາມາດຈັດສັນທ່ີດິນ ໃຫກັບການຈັດສັນ
ຍົກຍາຍ/ຍາຍຖິ່ນຖານ ຖາໄດຮັບການຮອງຂໍ ອະນມັດ ຈາກ
ອານາດການປກຄອງຂັ້ນເມືອງ. ທາງບານຂອງພວກເຮົາ ແມນມີ
ຄວາມຍິນດີ ຈະເປນບານເຈ້ົາພາບ. ແຕວາ ທັງໝົດນີ້ ຈະຂຶ້ນຢກັບ
ການຕັດສິນໃນຂັ້ນແຂວງ. ສ່ິງທີ່ທາງຂັ້ນເທິງເວົ້າ, ຕັດສິນ ຫຼື ສັງ 
ພວກເຮົາຈະຕິບັດຕາມ. 

ຂອຍຮສຶກເຫັນໃຈ ບັນດາປະຊາຊົນທ່ີຈະຖືກຍົກຍາຍອອກ
ຈາກສະຖານທີ່ ທີ່ສະເໜີສາງເປນສວນສາທາລະນະ. ແຕ 
ພວກເຂົາຮວາ ມັນຈະບໍຖືກທີ່ດິນຂອງພວກເຂົາ ແລະ ພວກ
ເຂົາກເໍຂົ້າໃຈເຖິງສິດຜົນປະໂຫຍດຮວມກັນ. ຂອຍບໍຮວາ 
ທາງລັດຖະບານຈະນາໃຊວິທີການໃດ ເຂົ້າແກໄຂບັນຫາ
ດງັກາວນີ້. 

ສາລັບຜທີ່ມີໃບຕາດິນແລວ ແຕພວກເຂົາຕອງໄດມອບທີ່ດິນ ໃຫ
ກັບໂຄງການ ແລະ ຖາພວກເຂົາຕອງໄດຍົກຍາຍໄປບອນໃໝ ພາຍ
ໃນບານຂອງພວກເຮົາ, ອານາດການປກຄອງບານ ຈະເປນຜ
ຮັບຮອງ ແລະ ອະນມັດ ສາລັບການຍ່ືນຂໍໍໃບຕາດິນ ຈາກອານາດ
ການປກຄອງຂັ້ນເມືອງ. 

ທານຄິດແນວໃດກັບບັນຫາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ) 
ຜຍິງ ແລະ ຜຊາຍ ຈະໄດຮັບສິດຜົນປະໂຫຍດເທົາ
ທຽມກນັຫຼືບໍ ໃນການກສໍາງໂຄງການ) ຖາບໍ, 
ຜຍິງ ແລະ ຜຊາຍ  ໃຜຈະໄດຮັບຜົນກະທົບ ແລະ 
ຜົນປະໂຫຍດຕາງກັນແນວໃດ? 

ບໍໄດເຈາະຈົງຄວາມຄິດຕໍກັບການ
ພິຈາລະນາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ. ໃນອະດດີທີ່
ຜານມາ ມີໂຄງການຂະໜາດນອຍ ມີການ
ສົນທະນາເລື່ອງຂໍຄັດແຍງທາງດານເພດ, 
ແຕກບໍໍມີງົບປະມານໃດໆ ທີ່ຈະນາມາແກ
ໄຂບັນຫາເຫຼາົນັ້ນ.  

ພວກເຮົາບໍໄດແບງແຍກລະຫວາງຍິງ ແລະ ຊາຍ, ພວກເຮົາຫວັງວາ 
ທາງໂຄງການຈະໃຫສິດທິສະເໝີພາບລະຫວາງຍິງ-ຊາຍ 

ພວກເຮົາບໍໄດແບງແຍກລະຫວາງຍິງ ແລະ ຊາຍ, ພວກເຮົາ
ແນໃຈວາ ທາງໂຄງການຈະໃຫສິດທິສະເໝພີາບລະຫວາງຍິງ-
ຊາຍ. 

ໂດຍປກກະຕິແລວ, ຫົວໜາຄອບຄົວ ຈະມີສິດເຂົ້າເຖິງແຫຼງຂໍມນ
ຂາວສານ. ນາຍບານ ຈະຕິດຕໍ ໂດຍກົງ ບັນດາຫົວໜາຄອບຄົວ 
ເພື່ອແຈງຂໍມນກຽວກັບໂຄງການ. 

ໂດຍປກກະຕິແລວ, ຫົວໜາຄອບຄົວ ຈະມີສິດເຂົ້າເຖິງແຫຼງຂໍ
ມນຂາວສານ. ນາຍບານ ຈະຕິດຕໍ ໂດຍກົງ ຫາບັນດາຫົວໜາ
ຄອບຄົວ ເພື່ອແຈງຂໍມນກຽວກັບໂຄງການ. 

ສາລັບຂອຍແລວ, ຂອຍຍັງຄົງຄິດວາ ຜຊາຍ ຍັງເປນຄົນທີ່ຕັດໃຈ
ທກໆບັນຫາ ພາຍໃນຄອບຄົວ. ມັນເປນປະເພນຂີອງພວກເຮົາ 
ແລະ ມນັບໍຈາເປນທີ່ຈະໃຫຜຍິງ ເປນຜຕັດສິນໃຈ. 

ຂອຍຄິດວາ ຜົວ ແລະ ເມຍ ແມນມີສິດສະເໝພີາບໃນການ
ຕັດສິນບັນຫາ ແລະ ມັນຂຶ້ນກັບແຕລະບັນຫາທີ່ຈະຕັດສິນໃຈ. 
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ຕາຕະລາງທີ A1.1 (ຕ)ໍ  

ຄາຖາມ 

ຄາຕອບຮບັ 

ຂັນ້ແຂວງ 
22 ມິຖນຸາ 2016 

ບານ ນາເລາົ 
23 ມິຖນຸາ 2016 

ບານ ນາສາວ 
23 ມິຖນຸາ 2016 

ຕ ໍ
 

ສາລັບຂອຍແລວ, ຂອຍຄິດວາ ພວກເຮົາມີສິດທິເທາົທຽມກັນ ໃນ
ການຕັດສິນໃຈ. ເມ່ືອໃດ ທ່ີມີບັນຫາສາຄັນ ກອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈ 
ຂອຍກໍຕອງໄດປກສາຫາລືກັບເມຍຂອງຂອຍເສຍກອນ ຫຼັງຈາກທີ່
ລາວເຫັນດີ ຈ່ຶງຕັດສິນບັນຫາໃດໜ່ຶງ. ແຕຖາວາ ລາວບໍເຫັນດ ີ
ຂອຍກໍບໍສາມາດທີ່ຈະຕັດສິນໃຈໄດ. ດງັນັ້ນ, ຂອຍຈຶ່ງສາມາດເວ້ົາ
ໄດວາ ການຕັດສິນໃຈພາຍໃນຄອບຄົວ ຕອງເກດີຈາກຄວາມເຫັນ
ດເີຫັນພອມ ລະຫວາງຜົວເມຍ ບົນພື້ນຖານຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ 
ການໃຫຄາຄິດເຫັນ ເຊ່ິງກັນ ແລະ ກັນ. ຂອຍຫວັງວາ ໃນກໍລະນີນີ້ 
ໃນແຕລະຄອບຄົວທີ່ຢໃນບານ ກຄໍາຍຄືກັນ.  

 

ມີຈັກຊົນເຜົາພາຍໃນໝບານຂອງທານ? ແຂວງອດມົໄຊ ປະກອບດວຍຫຼາຍຊົນເຜົາ 
ໃນນັ້ນໃນເທດສະບານເມືອງ ສວນໃຫຍ
ແລວ ແມນຊົນເຜາົ ກຶມມ 

ພາຍໃນບານຂອງພວກເຮົາມີ 7 ຊົນເຜົາ: ພາຍໃນບານຂອງພວກເຮົາມີ 7 ຊົນເຜົາ: 

1.      ລື ້(60%) 1.     ລາວລມ (40%) 

2.     ລາວລມ (20%) 2.     ກຶມມ (45%) 

3.     ຫໍ (8%) 3.     ອື່ນໆ (5%) 

4.     ກຶມມ (5%) 

5.     ໄທດາ (3%) 

6.     ພນອຍ (2%) 

7.     ມ້ົງ (2%) 
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Environmental and Social Management Framework 

ຕາຕະລາງທີ A1.1 (ຕ)ໍ  

ຄາຖາມ 
ຄາຕອບຮບັ 

ຂັນ້ແຂວງ 
22 ມິຖນຸາ 2016 

ບານ ນາເລາົ 
23 ມິຖນຸາ 2016 

ບານ ນາສາວ 
23 ມິຖນຸາ 2016 

ທານສາມາດບອກພວກເຮົາໄດບໍ ກຽວກັບ ຄວາມ
ສາຄັນຂອງສາຍນາກໍ ແລະ ນາມາວ ໂດຍສະເພາະ 
ແມນຜທີ່ຢອາໄສຢລມນາ ຂອງໂຄງການ ໃນແງ
ຂອງການນາໃຊນາ, ການປະມົງ ແລະ ກະສິກາ? 

ນາກໍ ແລະ ນາມາວ ບໍຄອຍຈະຖືກນາໃຊ 
ໂດຍຊຸມຊົນທອງຖິ່ນ ທ່ີຢບໍລິເວນລມ
ແມນາ ໂດຍສະເພາະການນາມາບໍລິໂພກ. 
ນາທີ່ພວກເຂົາຊົມໃຊ ແມນມາຈາກນາ
ປະປາ. ພວກເຂົາ ນາໃຊນາສວນຫຼາຍ ເຂົ້າ
ໃນວຽກງານກະສິກາ ຫຼື ການເຮັດສວນ. 
ບໍມີການປະມົງ ໃນບໍລິເວນລມແມນາ. 
ແຕວາ, ພວກເຮົາຈະເຮັດວຽກ
ໃກຊິດຕິດແທດກບັ ບັນດາຜຮັບເໝົາ
ກສໍາງ ໂດຍສະເພາະ ໃນໄລຍະກສໍາງ ເພື່ອ
ຮັບປະກັນວາ ຈະສົງຜົນກະທົບຕໍກັບ
ແມນາ ໃຫໜອຍທີ່ສດ. 

    

ຕັ້ງແຕມີການກໍສາງໂຄງການ ສະເພາະແມນຄກັນ
ນາ ແລະ ຕາຝງກັນເຈື່ອນ ແມນມີຄວາມຈາເປນທີ່
ຈະນາໃຊວັດຖຸດິບເປນຈານວນຫຼວງຫຼາຍ ຫີນ, 
ແຮ, ດິນ ເປນຕ້ົນ. ທານມີຄວາມຄິດເຫັນ
ແນວໃດ ວາຈະນາເອົາວັດຖຸດິບດັງກາວມາຈາກ
ໃສ?  

ພວກເຮົາມີພ້ືນທ່ີເປາຫວາງຫຼາຍບອນ   
ທີ່ເໝາະສົມສາລັບເປນບໍຫີນ ຫຼື ບໍດນິ ທີ່
ຈະສະໜອງວັດຖຸດບິ ເປນຕ້ົນແມນ ຫີນ 
ແລະ ດິນ ທີ່ໃຊໃນການກໍສາງຂອງ
ໂຄງການ. ສະຖານທີ່ເຫຼົານີ້ ຢຫາງໄກຈາກ
ຕົວເມືອງ ແລະ ບໍໄດຢໃນເຂດພື້ນທ່ີປາ
ສະຫງວນ ຫຼື ໃກກັບຊຸມຊົນ ຫືຼ ໝບານ. 
ພວກເຮົາຈະເຮັດວຽກໃກຊິດຕິດແທດກັບ 
ກັບບັນດາຜຮັບເໝົາກໍສາງ ໂດຍສະເພາະ 
ໃນໄລຍະຂດຄ້ົນ ເພື່ອຮັບປະກັນວາ ຈະບໍ
ມີຜົນກະທົບເກີດຂຶ້ນຫຼາຍ ໃນເວລາທີ່ຂດ
ຄ້ົນ ແລະ ຂົນສົງວັດຖູດິບເຫຼົານັ້ນ. 
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ຕາຕະລາງທີ A1.1 (ຕ)ໍ  

ຄາຖາມ 

ຄາຕອບຮບັ 

ຂັນ້ແຂວງ 
22 ມິຖນຸາ 2016 

ບານ ນາເລາົ 
23 ມິຖນຸາ 2016 

ບານ ນາສາວ 
23 ມິຖນຸາ 2016 

ໂຄງການສວນໃຫຍ ແມນຕ້ັງຢໃນຕົວເມືອງ, ພວກ
ເຮົາມີຄວາມກັງວົນກຽວກັບການເຂົ້າຫາແຕລະ
ສະຖານທີຂ່ອງໂຄງການ. ພວກເຮົາບໍແນໃຈວາ ຜ
ຮັບເໝາົກສໍາງ ຈະສາມາດເຂົ້າເຖິງແຕລະສະຖານທີ່ 
ຜານເສ້ັນທາງເກາົ ຫຼື ອາດຈະມີຄວາມຈາເປນທີ່ຈະ
ກສໍາງເສ້ັນທາງໃໝ. ທານມີຄວາມຄິດເຫັນ
ແນວໃດ ກຽວກັບບັນຫານີ?້ 

ພວກເຮົາເຊ່ືອວາ ພວກເຮົາສາມາດເຂົ້າເຖິງ 
ທກໆສະຖານ ຂອງແຕລະໂຄງການຍອຍ 
ແລະ ພວກເຮົາບໍຕອງການທີ່ຈະສາງ
ເສ້ັນທາງໃໝ. ພວກເຮົາຈະເຮັດວຽກໃຫ
ຊິດຕິດແທດກັບຜຮັບເໝາົ ໃຫແນໃຈວາ 
ສຽງ ແລະ ຂີ້ຝນ ຈະເກີດໜອຍທີ່ສດ ຈາກ
ການກສໍາງ. 

    

ໃນຕົວເມືອງໄຊ ມີສະຖານທີ່ກາຈັດຂີ້ເຫຍ້ືອບ?ໍ 
ທານຄິດແນວໃດກຽວກັບການຄມຄອງສ່ິງເຫຼືອ 
ພາຍໃນຕົວເມືອງໄຊ? 

ພວກເຮົາ ມີສະຖານທີ່ກາຈັດຂີ້ເຫຍ້ືອໃນ
ເມືອງ ດງັນັ້ນ, ບໍລິສັດຜຮັບເໝາົກສໍາງ 
ສາມາດນາເອົາສ່ິງເສດເຫຼືອໄປຖິ້ມໃສໄດ. 
ພວກເຮົາຈະເຮັດວຽກໃກຊິດຕິດແທດກັບ
ຜຮັບເໝາົ ໃຫໝັ້ນໃຈວາ ພວກເຂົາ ໄດ
ປະຕິບັດ ສອດຄອງກັບມາດຕະການ ແລະ 
ກົດລະບຽບ ໃນການຈັດການສ່ິງເສດເຫຼືອ. 

ພວກເຮົາມີສະຖານທີ່ກາຈັດຂີ້ເຫຍ້ືອໃນເມືອງ ແຕບໍແມນໝດົທກ
ຄົນຈະນາໃຊ. ມີບາງກມຄົນ ນາເອົາຂີ້ເຫຍ້ືອໄປຖິ້ມທົວຖີບ. 

ພວກເຮົາມີສະຖານທີ່ກາຈັດຂີ້ເຫຍ້ືອໃນເມືອງ ແຕບໍແມນໝດົ
ທກຄົນຈະນາໃຊ. ມີບາງກມຄົນ ນາເອົາຂີ້ເຫຍ້ືອໄປຖິ້ມທົວ
ຖີບ. 
ບໍລິສັດ ຜະລິດລົດຈັກຈີນ ມັກຈະນາເອົາຂີ້ເຫຍ້ືອ ມາຖິ້ມໃສ
ບໍລິເວນເປາຫວາງຂອງບານ. ພວກເຮົາຮຽກຮອງໃຫອານາດ
ການປກຄອງທີ່ກຽວຂອງ ລົງກວດກາບັນຫາຄມຄອງສ່ິງເສດ
ເຫຼືອ. ພວກເຮົາກັງວົນວາ ບັນຫາດັງກາວອາດຈະເກີດຂຶ້ນອິກຄ້ັງ 
ຖາຫາກວາໂຄງການ ມີການເລີ່ມກໍສາງ. 

ທານເຄີຍມີສວນຮວມໃນການຕິດຕາມກວດກາ 
ແລະ ລາຍງານກຽວກັບບັນຫາທາງສ່ິງແວດລອມ 
ແລະ ສັງຄົມ ກັບໂຄງການອື່ນໆ ໃນຊຸມຊົນຂອງ
ທານບໍ? ທານຄິດວາ ການມີສວນຮວມໃນການ
ຕິດຕາມກວດກາ ແມນມີຄວາມສາຄັນບໍ? ຖາມີ, 
ຍອນຫຍັງ? 

  ຈາກປະສົບການຂອງພວກເຮົາ ກັບບັນດາໂຄງການທີ່ຜານມາ, ໃນ
ຖານະທີ່ເປນ ນາຍບານ, ຂອຍໄດຖືກເຊື້ອເຊີນ ໃຫເຂົ້າຮວມລົງ
ຕິດຕາມກວດກາ ກັບພະນັກງານເມືອງ ແລະ ແຂວງ ລງົກວດສອບ 
ໃນລະຫວາງ ການອະນມັດໂຄງການ ໃນບອນທີໄ່ດຮັບອະນຍາດ ຫຼື 
ອະນມັດ ຈາກອານາດການປກຄອງຂອງບານ ໃຫກສໍາງໂຄງການໃນ
ບໍລິເວນບານ. ຂອຍໝາຍຄວາມວາ ຂອຍໄດເຂົ້າຮວມລົງໄປກວດ
ສອບບໍລິເວນທີ່ຈະເຮັດໂຄງການ ວາຜພັດທະນາໂຄງການ ສາງຂຶ້ນຢ
ຜິດສະຖານທີ່ບໍ. ຫຼງັຈາກນັ້ນ ເມ່ືອທາງໂຄງການໄດເລີ່ມຈັດຕ້ັງ
ປະຕິບັດ, ອານາດການປກຄອງບານ ກບໍໍໄດຖືກເຊີນໃຫເຂົ້າຮວມ 
ໃນການອອກແບບ ຫຼື ຕິດຕາມກວດກາໂຄງການເລີຍ. 

ໃນຖານະທີ່ເປນ ນາຍບານ, ຂອຍໄດຖືກເຊ້ືອເຊີນ ໃຫເຂົ້າຮວມ
ລົງຕິດຕາມກວດກາ ກັບພະນກັງານເມືອງ ແລະ ແຂວງ ລງົ
ກວດສອບ ໃນລະຫວາງ ການອະນມັດໂຄງການ ໃນບອນທີ່ໄດ
ຮັບອະນຍາດ ຫຼື ອະນມັດ ຈາກອານາດການປກຄອງຂອງບານ 
ໃຫກສໍາງໂຄງການໃນບລໍິເວນບານ. ຂອຍໄດເຂົ້າຮວມລົງໄປ
ກວດສອບບໍລິເວນທີ່ຈະເຮັດໂຄງການ ວາຜພັດທະນາໂຄງການ 
ສາງຂຶ້ນຢຜິດສະຖານທີ່ບ.ໍ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ເມື່ອທາງໂຄງການໄດ
ເລີ່ມຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ, ອານາດການປກຄອງບານ ກບໍໍໄດຖືກເຊີນ
ໃຫເຂົ້າຮວມ ໃນການອອກແບບ ຫຼື ຕິດຕາມກວດກາໂຄງການ
ເລີຍ. 
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ຄາຕອບຮບັ 

ຂັນ້ແຂວງ 
22 ມິຖນຸາ 2016 

ບານ ນາເລາົ 
23 ມິຖນຸາ 2016 

ບານ ນາສາວ 
23 ມິຖນຸາ 2016 

 ຕໍ   ມັນເປນຄວາມຄິດທີ່ດີ ທີ່ຈະມີຕົວແທນຈາກແຕລະບານ ເຂົ້າຮວມ
ການຕິດຕາມກວດກາໂຄງການ. ຈາກປະສົບການທີ່ຜານມາຂອງ
ພວກເຮົາ ໃນໂຄງການກໍສາງເສ້ັນທາງ, ພວກເຮົາບໍມີໂອກາດເຂົ້າ
ໄປມີສວນຮວມ ເຖິງວາທກໆຄົວເຮືອນ ຈະໃຫການສະໜັບສະໜ
ນທາງການເງິນ ແລະ ບາງຄອບຄົວ ໄດບໍລິຈາກທີ່ດິນຂອງພວກ
ເຂົາ ໃນການກໍສາງ. ຂໍຕົກລົງ ໄດຖືກສາງຂຶ້ນ ໃນລະດັບສງ. ຄນ
ນະພາບຂອງເສັ້ນທາງທີຫາກໍສາງ ກບໍໍດເີທົາທີ່ຄວນ ຫຼັງຈາກທີ່ສາງ
ແລວ ໃດສອງປ. ພວກເຮົາຫວັງວາ ໂຄງການດງັກາວນີ້ ຈະດາເນີນ
ງານຢາງໂປງໃສ.  

ມັນເປນຄວາມຄິດທີ່ດີ ທີ່ຈະມີຕົວແທນຈາກແຕລະບານ ເຂົ້າ
ຮວມການຕິດຕາມກວດກາໂຄງການ. ຂອຍບໍມີຄາຄິດເຫັນຍັງ
ຫຼາຍວາຈະສາມາດເຂົ້າຮວມໄດແນວໃດ. ພວກເຮົາບໍໄດມີ
ປະສບົການທີ່ກຽວຂອງກັບໂຄງການ. ມັນເປນສ່ິງທີ່ໃໝສາ
ລັບພວກເຮົາ.  

    ພວກເຮົາຕອງການ ທີ່ຈະເຂົ້າຮວມລົງຕິດຕາມກວດກາແຜນ
ງົບປະມານ, ໂດຍສະເພາະ ງົບປະມານ ທີ່ໃຊໃນວຽກງານຊົດເຊີຍ. 
ຕອງການໃຫທາງພາກສວນລັດໄວວາງໃຈ ແລະ ເຊ່ືອໃຈ. ພວກ
ເຮົາໃນການປະຕິບັດໜາທີ່ການເຂົ້າມີສວນຮວມໃນໂຄງການ. ສາ
ລັບໂຄງການທີ່ຜານມາ, ພວກເຮົາຮສຶກວາ ພວກເຮົາບໍໄດຮັບເງິນ
ຊົດເຊີຍທີ່ບຖໍືກຕອງກັບຄວາມເປນຈິງ ແລະ ບໍຍດຕິທາ. ອານາດ
ການປກຄອງທີ່ກຽວຂອງ ໄດຕົກລົງເຫັນດີ ໃຫເງິນຊົດເຊີຍແກ
ຄອບຄົວທີ່ໄດຮັບຜົນກະທົບ ພຽງແຕເປນລາຍລັກອັກສອນແຕໃນ
ຄວາມເປນຈິງ ພວກເຂົາບໍໄດຮັບເງິນຊົດເຊີຍ ຫືຼ ໄດບໍຄົບຕາມຈາ
ນວນທີ່ໄດຕົກລົງກັນ. ສດທາຍນີ້,  ອານາດການປກຄອງບານ ຈະ
ຕອງໄດຮັບຜິດຊອບໃນການແກໄຂບັນຫາດງັກາວນີ້. ພວກເຮົາຄິດ
ວາ ຖາພວກເຮົາມີສວນຮວມໃນການຈດັການງົບປະມານ, ບັນຫາ
ດງັກາວອາດຈະບເໍກີດຂ້ຶນ.  
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ຖາຫາກວາໂຄງການນີ້ ໄດຮັບການອະນມັດກສໍາງ 
ທານມີແນວທາງການສ່ືສານແນວໃດລະຫວາງຊຸມ
ຊົນ ກັບ ໂຄງການ? ຕອງການໃຫມີກອງປະຊຸມ
ເຜີຍແຜຂໍມນຂາວສານກຽວກັບໂຄງການ ກອນ
ຈະເລີ່ມການກໍສາງບໍ? 

  ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປດຈບັນ ສາລັບການສ່ືສານ ແລະ ການ
ເຜີຍແຜ ຂໍມນໂຄງການ ແມນໜາທີ່ຂອງອານາດການປກຄອງບານ 
(ທັງ ນາຍບານ ແລະ ຮອງນາຍບານ) ຈະໄດຮັບໜັງສືເຊີນ ໃຫເຂົ້າ
ຮວມການປກສາຫາລື ແລະ ການປະຊຸມເຜີຍແຜຂໍມນ. ທ່ີກອງ
ປະຊຸມ, ທກຂຂໍອງໃຈ ຂອງພະນັກງານເມືອງ ແລະ ໃຫຂໍມນທີ່ສາ
ຄັນກຽວກັບໂຄງການ. ເມ່ືອນາຍບານ ແລະ ຮອງນາຍບານຈະເປນ
ສ່ືກາງໃນການໃຫຂໍມນ, ພວກເຂົາຈະແຈງ ຫຼື ປະກາດ ຂໍມນຂອງ
ໂຄງການ ໂດຍການແຈງປາກເປາ (ແຕລະຫຼັງຄາເຮືອນ) ແລວໃຫ
ຕົວແທນແຕລະຫຼັງຄາເຮືອນເຂົ້າຮວມ ກອງປະຂມ ທີ່ໄດຈັດຂຶ້ນທ່ີ
ຫອງການບານ. 

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປດຈບັນ ສາລັບການສ່ືສານ ແລະ 
ການເຜີຍແຜ ຂໍມນໂຄງການ ແມນໜາທີ່ຂອງອານາດການ
ປກຄອງບານ (ທັງ ນາຍບານ ແລະ ຮອງນາຍບານ) ຈະໄດຮັບ
ໜັງສເືຊີນ ໃຫເຂົ້າຮວມການປກສາຫາລື ແລະ ການປະຊຸມ
ເຜີຍແຜຂໍມນ. ທ່ີກອງປະຊຸມ, ທກຂຂໍອງໃຈ ຂອງພະນັກງານ
ເມືອງ ແລະ ໃຫຂໍມນທີ່ສາຄັນກຽວກັບໂຄງການ. ເມື່ອ
ນາຍບານ ແລະ ຮອງນາຍບານກາຍເປນສື່ກາງໃນການໃຫຂໍ
ມນ, ພວດເຂົາຈະແຈງ ຫຼື ປະກາດ ຂມໍນຂອງໂຄງການ ໂດຍ
ການແຈງປາກເປາ (ແຕລະຫຼັງຄາເຮືອນ) ແລວໃຫຕົວແທນ
ແຕລະຫຼັງຄາເຮືອນເຂົ້າຮວມ ກອງປະຂມ ທີ່ໄດຈັດຂ້ຶນທີ່
ຫອງການບານ. 

  ຕັ້ງແຕທີ່ທກໆຄົວເຮືອນ ຫຼື ບກຄົນ ມີໂທລະສບັມືຖື, ການສ່ືສານ
ໃນບາງຄັ້ງ ອາດຈະໃຊ້ຜານທາງໂທລະສັບ. 

ຕັ້ງແຕທີ່ທກໆຄົວເຮືອນ ຫຼື ບກຄົນ ມີໂທລະສບັມືຖື, ການ
ສ່ືສານໃນບາງຄັ້ງ ອາດຈະໃຊ້ຜານທາງໂທລະສັບ. 

  ມັນຈະດີ ຖາຫາກວາມີໂພສເຕ້ີ ທີ່ສາມາດແຈງ ຢໂດຍການຕິດ
ຫອງການບານ, ວັດ ຫຼື ໃນຕະຫຼາດ. 

ຖາວາທກຄົນມີໂທລະສບັມືຖື ບວໍາເຈົ້າ ຫຼື ລກຂອງເຈ້ົາ ກໍ
ສາມາດເຂົ້າເຖິງຂມໍນຂອງໂຄງການ ຜານໜາເວັບໄຊທ໌. 
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23 ມິຖນຸາ 2016 

ທານຄິດແນວໃດກຽວກັບຄນນະພາບຂອງສາຍນາ
ກໍ ແລະ ນາມາວ? 

  ໃນເມ່ືອກອນເຄີຍມີບັນຫາກຽວກັບຄນນະພາບນາ ໃນສາຍນາ
ມາວ. ມີບໍລິສັດຜະລິດໝໄຟຈີນ ໄດປອຍນາເປອນທີ່ບຜໍານຂັ້ນ
ຕອນການບາບັດນາເປອນ ອອກຈາກໂຮງງານ ລົງໃສແມນາມາວ. 
ປະຊາຊົນທອງຖິ່ນ ມີຄວາມຢານກົວ ແລະ ກັງວົນກຽວກັບຜົນ
ກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ຈາກການປອຍນາເປອນ ຕໍກັບປາ,  
ສັດນາ ແລະ ສຂະພາບ ຂອງມະນດ. ຊາວບານ ໄດສົງຄາຮອງທກ 
ໄປຍັງອານາດການປກຄອງຂັ້ນເມືອງ ແລະ ສອງສາມ ເດືອນຕໍມາ 
ໂຮງງານດງັາວກໄໍດຖືກປດ. ຂອຍບໍແນໃຈກຽວກັບເຫດຜົນນີ້ບໍ. 
ບາງເທື່ອ ອານາດການປກຄອງຂັ້ນເມືອງອາດຈະສັງໃຫຢດເຊົາ
ດາເນີນການ ຫຼື ຢດຕິການດາເນີນທລະກິດ ຫຼື ພວກເຂົາ ເລືອກທີ່
ຈະຢດດາເນີນການ. 

ຖາປຽບທຽບຄນນະພາບນາໃສກັບ 10 ຫຼື 20 ປກອນ. ນາ 
ໃນແມນາຄອນຂາງໃສ ແຕໃນປດຈະບັນເກືອບວາຈະບຄໍອຍ 
ພົບເຫັນວານາໃສເລີຍ. ເນື່ອງຈາກວາ ມີຫຼາຍໆໂຮງຈັກ
ໂຮງງານຕັ້ງຢແຄມແມນາ ແລະ ຂອຍກໍບໍແນໃຈວາ ທາງການ 
ໄດມີການຄວບຄມ ການປອຍນາເປອນອອກຈາກໂຮງງານ
ເຫຼາົນີ້ບໍ. 

  ຄົນຈານວນບໍຫຼາຍທີ່ໃຊນາຈາກສາຍນາກໍ ແລະ ນາມາວ ຖາ
ທຽບໃສໃນອະດີດ. ປະຊາຊົນສວນຫຼາຍ ຊົມໃຊ ນາປະປາ.ການ
ໃຊນາ ຈາກແມນາ ແມນເພື່ອການເຮັດສວນເທົານັ້ນ. 

ທານມີຂໍກັງວົນກຽວກັບບັນຫາສິ່ງແວດລອມ 
ແລະ ມຂີໍສະເໜີແນະບໍ? 

  ພວກເຮົາ ມີຄວາມກັງວົນ ເລື່ອງຂີ້ຝນ ແລະ ການຄມຄອງສິ່ງເສດ
ເຫຼືອ. ພວກເຮົາຫວັງວາ ຜຮັບເໝົາກໍສາງ ຈະມີກົດລະບຽບ ແລະ 
ມາດຕະການ ຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ ກຽວກັບບັນຫາທາງສິ່ງແວດລອມ. 
ຂໍສະເໜີແນະ ແມນສະເໜີໃຫ ປກຕ້ົນໄມ ຕາມບໍລິເວນແຄມ
ແມນາ ລວມທັງຄອງລະບາຍນາ ແລະ ລະບົບການບາບັດນາເປອນ.  

ພວກເຮົາ ມີຄວາມກັງວົນ ເລື່ອງຂີ້ຝນ ແລະ ການຄມຄອງສິ່ງ
ເສດເຫຼືອ. ພວກເຮົາຫວັງວາ ຜຮັບເໝົາກໍສາງ ຈະມີກົດ
ລະບຽບ ແລະ ມາດຕະການ ຂອງເຂົາເຈ້ົາເອງ ກຽວກັບບັນຫາ
ທາງສິ່ງແວດລອມ. 
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ຕາຕະລາງທີ A1.1 (ຕ)ໍ  

ຄາຖາມ 

ຄາຕອບຮບັ 

ຂັນ້ແຂວງ 
22 ມິຖນຸາ 2016 

ບານ ນາເລາົ 
23 ມິຖນຸາ 2016 

ບານ ນາສາວ 
23 ມິຖນຸາ 2016 

ທານຮຈັກຂະບວນການໄກເກຍບໍ? ຖາຮຈັກ 
ແມນຂະບວນການແບບໃດ? 

  ພາຍໃນບານ ມີຄະນະຄາມະການໄກເກຍ ແລະ ຮອງຮຽນ ປະກອບມີ 
ສະມາຊິກທັງໝົດ 7 ຄົນ ມາຈາກແຕລະອົງການຈັດຕັ້ງຂັ້ນບານ ຄື:  

ພາຍໃນບານ ມີຄະນະຄາມະການໄກເກຍ ແລະ ຮອງຮຽນ 
ປະກອບມີ ສະມາຊິກທັງໝົດ 7 ຄົນ ມາຈາກແຕລະອົງ
ການຈັດຕັ້ງຂັ້ນບານ ຄື:  

1.      ນາຍບານ (ປະທານ ຄະນະກາມະການ) 1.      ນາຍບານ (ປະທານ ຄະນະກາມະການ) 

2.     ຮອງນາຍບານ 2.     ຮອງນາຍບານ 

3.     ຫົວໜາກມບານ 3.     ຫົວໜາກມບານ 

4.     ຫົວໜາສະຫະພັນແມຍິງບານ 4.     ຫົວໜາສະຫະພັນແມຍິງບານ 

5.     ຫົວໜາປອງກັນບານ 5.     ຫົວໜາປອງກັນບານ 

6.     ຫົວໜາຊາວໜມບານ  6.     ຫົວໜາຊາວໜມບານ  

7.     ຜອະວໂສພາຍໃນບານ 7.     ຜອະວໂສພາຍໃນບານ 

ພາຍໃນບານ ບໍມີກອງສາລັບໃສຄາຮອງ ທີ່ປະຊາຊົນ ໄດນາເອົາຄາ
ຮອງທກມາປອນໄວໃນກອງ. ຊາວບານຜທີ່ຕອງການຈະຮອງທກ ຫືຼ 
ມີຂໍຂັດແຍງ ທີ່ສົງມາຍັງຫອງການບານ ແລະ ຈະຍົກຂຶ້ນຮອງຮຽນ
ໃນຂັ້ນຕໍໄປ. ສາລັບບັນຫານອຍ ໃຫທາງນາຍບານ ແລະ ຮອງ
ນາຍບານ ເປນຜແກໄຂຂໍຂອງໃຈ ໃຫແກຜຮອງທກ ຫຼື ຄກໍລະນີ. 
ສາລັບບັນຫາ ທີ່ໃຫຍ ຫືຼ ບັນຫາທີ່ແກບໍຕົກ ຕອງໄດຍ່ືນສະເໜີເຖິງ
ຄະນະຄາມະການໄກເກຍ ແລະ ຮອງຮຽນ ເພ່ືອແກໄຂຕ.ໍ ການນັດໝ
າຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມ ຈະຕອງຈັດຂຶ້ນເພື່ອໄກເກຍບັນຫາ. ຖາ
ຈັດກອງປະຊຸມ ຂຶ້ນແລວ ຫາກບໍສາມາດແກໄຂໄດ ກສໍາມາດຈັດຕັ້ງ
ຂຶ້ນອີກເພື່ອແກໄຂບັນຫາ. ຖາຫາກວາອານາດການປກຄອງຂັ້ນບານ 
ບໍສາມາດແກໄຂບັນຫາດງັກາວໄດ ໃຫສະເໜີຂຶ້ນມາຍັງອານາດການ
ປກຄອງຂັ້ນເມືອງ ເພື່ອດາເນີນການແກໄຂຕໍໄປ. 

ພາຍໃນບານ ບໍມີກອງສາລັບໃສຄາຮອງ ທີ່ປະຊາຊົນ ໄດນາ
ເອົາຄາຮອງທກມາປອນໄວໃນກອງ. ຊາວບານຜທີ່ຕອງການ
ຈະຮອງທກ ຫຼື ມີຂໍຂັດແຍງ ທີ່ສົງມາຍັງຫອງການບານ ແລະ 
ຈະຍົກຂຶ້ນຮອງຮຽນໃນຂັ້ນຕໍໄປ. ສາລັບບັນຫານອຍ ໃຫທາງ
ນາຍບານ ແລະ ຮອງນາຍບານ ເປນຜແກໄຂຂໍຂອງໃຈ ໃຫ
ແກຜຮອງທກ ຫຼື ຄກໍລະນີ. ສາລັບບັນຫາ ທ່ີ ໃຫຍ ຫືຼ ບັນຫາ
ທີ່ແກບໍຕົກ ຕອງໄດຍ່ືນສະເໜີເຖິງຄະນະຄາມະການໄກເກຍ 
ແລະ ຮອງຮຽນ ເພ່ືອແກໄຂຕ.ໍ ການນັດໝາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງ
ກອງປະຊຸມ ຈະຕອງຈັດຂຶ້ນເພື່ອໄກເກຍບັນຫາ. ຖາຈັດກອງ
ປະຊຸມ ຂ້ຶນແລວ ຫາກບໍສາມາດແກໄຂໄດ ກໍສາມາດຈັດຕັ້ງຂຶ້
ອີກເພື່ອແກໄຂບັນຫາ. ຖາຫາກວາອານາດການປກຄອງຂັ້ນ
ບານ ບໍສາມາດແກໄຂບັນຫາດງັກາວໄດ ໃຫສະເໜີຂຶ້ນມາຍັງ
ອານາດການປກຄອງຂັ້ນເມືອງ ເພ່ືອດາເນີນການແກໄຂຕໍໄປ. 



 

 
 

 

ເອກະສານຊອນທາຍ A12 
  

ລາຍຊືຜ່ເຂົາ້ຮວມການປກສາຫາລືກບັມວນຊນົຄັງ້
ທາອິດ 
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ຮບທີ A12.1 ລາຍຊື່ຜເຂ້ົາຮວມກອງປະຊຸມໃນຂ້ັນແຂວງ ທ່ີເມືອງໄຊ ແຂວງອດົມໄຊ 
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ຮບທີ A12.2  ລາຍຊື່ຜເຂ້ົາຮວມປກສາຫາລືກັບ IFAD 
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ຮບທີ A12.3  ລາຍຊື່ຜເຂ້ົາຮວມກອງປະຊຸມໃນຂ້ັນບານ ທ່ີບານນາເລົາ ເມືອງໄຊ ແຂວງອດົມໄຊ 
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ຮບທີ A12.4  ລາຍຊື່ຜເຂ້ົາຮວມກອງປະຊຸມໃນຂ້ັນບານ ທ່ີບານນາສາວ ເມືອງໄຊ ແຂວງອດົມໄຊ 
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ລາຍຊືຜ່ເຂົາ້ຮວມການປກສາຫາລືກບັມວນຊນົຄັງ້
ທີສອງ 
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