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DESIA

ກອງປະເມີນຜົນກະທົບດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ

DFRM

ກົມຊັບພະຍາກອນປາໄມ ແລະ ການຄມຄອງ

DIA

ອົງກອນທີ່ຖືກມອບໝາຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

DoNRE

ພະແນກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ

DOW

ກົມໂຍທາທິການທາງນາ

DPC

ກົມວາງແຜນ ແລະ ການຮວມມື

DPWT

ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົງ

DRFI

ການຈັດຫາທຶນ ແລະ ການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພພິບັດ

DRM

ການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພພິບັດ

DRO

ຫອງການຈັດສັນຍົກຍາຍຂັ້ນເມືອງ

DUPH

ກົມວາງແຜນ ແລະ ຜັງເມືອງ

EA

ການປະເມີນຜົນກະທົບດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ

ECC

ໃບຢງຢນທາງດານສິງ່ ແວດລອມ

ECoP

ຫລັກການປະຕິບັດດານສິ່ງແວດລອມ

EGDP

ແຜນພັດທະນາກມຊົນເຜົາ

EGEF

ກອບການມີສວນຮວມຂອງກມຊົນເຜົາ

EHS

ສິ່ງແວດລອມ, ສຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ

EMP

ແຜນຄມຄອງສິ່ງແວດລອມ

EPL

ກົດໝາຍປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ

ESIA

ການປະເມີນຜົນກະທົບດານສິ່ງງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ

ESMF

ກອບຄມຄອງດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ

ESMP

ແຜນຄມຄອງດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ

ESOM

ຄມືການດາເນີນງານດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ

FPIC

ການປກສາຫລືແບບອິດສະຫລະ ແລະ ແບບແຈງໃຫຮລວງໜາກອນ

GoL

ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ

GRM

ກົນໄກແກໄຂຂໍຮອງຮຽນ

ICCPR

ສົນທິສັນຍາສາກົນວາດວຍສິດທິຂອງພົນລະເຮືອນ ແລະ ສິດທິດານການເມືອງກ

ICESCR

ສົນທິສັນຍາສາກົນວາດວຍສິດທິດານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນາທາ
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ICT

ເທັກໂນໂລຍີດານຂໍມນ ແລະ ການສື່ສານ

IDA

ອົງກອນການພັດທະນາສາກົນ

IEE

ການປະເມີນດານສິ່ງແວດລອມ ເບື້ອງຕົ້ນ

JICA

ອົງການຮວມມືສາກົນຂອງຢປນ

MOF

ກະຊວງການເງີນ

MoICT

ກະຊວງຖະແຫລງຂາວ, ວັດທະນາທາ ແລະ ທອງທຽວ

MONRE

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ

MPI

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

MPWT

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົງ

MRC

ອົງການແມນາຂອງ

NPA

ເຂດປາປກປອງແຫງຊາດ

NSEDP

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ແຫງຊາດ

OP

ນະໂຍບາຍດາເນີນງານ

OP/BP

ນະໂຍບາຍດາເນີນງານຂອງທະນາຄານໂລກ

PA

ພື້ນທີ່ປກປອງ

PAH

ຄົວເຮືອນທີ່ຖກ
ື ຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ

PAP

ບກຄົນທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ

PCR

ຊັບພະຍາກອນວັດທະນາທາດານກາຍະພາບ

PDR

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ

PFA

ພື້ນທີ່ປາປກປອງ

PIU

ໜວຍງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ

PMU

ໜວຍງານຄມຄອງໂຄງການ

PRO

ຫອງການຈັດສັນຍົກຍາຍໂຄງການ

RoI

ຂອບເຂດທີ່ໄດຮັບຜົນສະທອນ

RoW

ສິດຂອບເຂດແລວໂຄງການ

RPF

ກອບນະໂຍບາຍດານການຈັດສັນຍົກຍາຍ

RSS

ກອງເລຂາດານການປອງກັນພາຍໃນພາກພື້ນ

SC

ອົງປະກອບຍອຍ

SDS

ຊຽວຊານພັດທະນາສັງຄົມ

SEA DRM

ການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພພິບັດໃນພາກອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ

SIA

ການປະເມີນຜົນກະທົບດານສັງຄົມ

SMART

ເຈາະຈົງ, ວັດແທກໄດ, ສາມາດບັນລໄດ, ສອງຄອງ ແລະ ໃນຂອບເຂດເວລາ

SMMP

ແຜນຄມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາດານສັງຄົມ

TA

ການຊວຍເຫລືອດານວິຊາການ

ToR

ຂອບເຂດໜາວຽກ

USAID

ອົງການຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ເພື່ອການພັດທະນາສາກົນ

UXO

ລະເບີດທີ່ບທັ
ໍ ນແຕກ
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WB

ທະນາຄານໂລກ

WBG

ກມທະນາຄານໂລກ
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ຄາຂອບໃຈ
ບົດລາຍງານ ກອບການປອງກັນ ສະບັບນີ້ ໄດຖືກພັດທະນາຂຶ້ນ ເພື່ອສະໜັບສະໜນ ໂຄງການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກ
ໄພພິບັດ ໃນພາກພືນ
້ ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ (SEA DRM) ທີ່ໄດຮັບທຶນກຢມຈາກ ກມທະນາຄານໂລກ (WBG) ໂດຍ
ຜານກອງທືນພັດທະນາສາກົນ (IDA) ໃຫແກ ສາມ ປະເທດ ທີ່ຢໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ ຄື ສປປ ລາວ, ລາຊາ
ອານາຈັກກາປເຈຍ ແລະ ສະຫະພາບມຽນມາ. ບົດລາຍງານ ສະບັບນີ້ ຮາງຂຶ້ນ ໂດຍ ກົມ ໂຍທາທິການທາງນາ (DoW) ຂອງ
ສປປ ລາວ ປະກອບດວຍ ທານ ຄາແສງ ອາລີ (ຮອງຫົວໜາພະແນກ ພະແນກປອງກັນຕາຝງ ແລະ ນາຖວມ), ແລະ ທານ ພິມ
ມະສອນ ແສງສລິຍະວົງ (ວິຊາການ) ພາຍໃຕການຊີ້ນາຂອງ ທານ ຮງຫຼາ ແສງເມືອງ (ຫົວໜາກົມ ໂຍທາທິການທາງນາ) ແລະ
ຮວມກັບ ວິຊາການຂອງ ບໍລິສດ
ັ ທີ່ປກສາ ເຮັດເຟລ໌ດ ແມຂອງ ເຊິ່ງປະກອບດວຍ ທານ ຈິມ ຮາມິນຕັນ, ທານ ຈິມ ເວັບ, ທານ
ວົງເພັດ ສຂະວົງສາ, ທານ ອານັນ ໄຊຍະວົງ ແລະ ທານນາງ ດາຣິນ ແຮັນເດີສນ
ັ .
ຂໍຂອບໃຈມາຍັງ ກມທະນາຄານໂລກ ທີ່ໃຫການສະໜັບສະໜນ ໂດຍສະເພາະແມນ ດຣ. ເຮັນຣິເກ ເບຣທ (ຫົວໜາທີມງານ),
ທານ ສີບນເຮືອງ ພະນະນວົງ (ຊຽວຊານ ທາງດານການປອງກັນ ທາງສັງຄົມ) ແລະ ທານ ພີເຕີ ຄາວຟອດ (ຊຽວຊານ ທາງ
ດານການປອງກັນ ທາງສິ່ງແວດລອມ). ຂໍຂອບໃຈ ມາຍັງບັນດາໜວຍງານລັດຖະບານ ເປນຕົນແມນ ທານຮອງເຈົ້າເມືອງ
ເມືອງໄຊ ເທດສະບານແຂວງອດົມໄຊ ທີ່ສະຫຼະເວລາອັນມີຄາ ເຂົ້າຮວມການປກສາຫາລື ແລະ ບັນດາຕົວແທນ ຈາກບານ
ນາສາວ ແລະ ນາເລົາ ທີ່ໃຫການຮວມມື ໃນການສະແດງຄາຄະດເຫັນ ແລະ ສະເໜີແນະ ກຽວກັບຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກິດຂຶ້ນ
ຈາກການກໍສາງໂຄງການ.
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ຄານາ
ຈດປະສົງຂອງການພັດທະນາໂຄງການຄມຄອງຄວາມສຽງດານໄພພິບັດໃນພາກພື້ນອາຊີຕະເວັນອອກສຽງໃຕ (South East
Asia Disaster Risk Management Project - SEA DRM Project) ທີ່ຖືກນາສະເໜີຂື້ນນີ້ ເຊິງ່ ເປນໂຄງການທີ່
ຈະໄດຮັບການສະໜອງທຶນຈາກກມທະນາຄານໂລກ ໂດຍຜານອົງກອນພັດທະນາສາກົນ (International Development
Agency - IDA) ໃຫແກສາມປະເທດທີນ
່ ອນໃນພາກຕະເວັນອອກສຽງໃຕ ຄື ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
(ສປປ ລາວ), ລາດຊະອານາຈັກກາປເຈຍ ແລະ ສະຫະພາບມຽນມາ ແມນເພື່ອຊວຍຫລດຜອນຄວາມສຽງຈາກການເກີດໄພ
ນາຖວມ ພອມທັງເພີ່ມຄວາມອາດສາມາດທາງດານການເງິນໃນການຫລດຜອນຄວາມສຽງ ພາຍໃນອະນພາກພື້ນແມນາຂອງ
ຕອນລມ. ໂຄງການນີ້ແມນຈະເຮັດໃຫ ບັນດາປະເທດທີ່ກາວມານັນ
້ ບັນລ ແລະ ຂະຫຍາຍໝາກຜົນໃນສາມຂົງເຂດຄື: (i)
ຂົງເຂດການລົງທຶນ ໃນການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພນາຖວມ; (ii) ການປະເມີນ ແລະ ການສະໜອງທຶນ ເພື່ອຫລດຜອນ
ຄວາມສຽງຈາກໄພພິບັດ; ແລະ, (iii) ການຕອບໂຕ ເຫດສກເສີນທີບ
່ ອາດຄາດຄະເນໄດ.
ໍ
ຈດປະສົງລວມຂອງໂຄງການ SEA DRM ທີ່ມີກມສາມປະເທດນີ້ ແມນພື່ອ “ສົງເສີມ ແລະ ໃຫມີການປະສານຮວມມືກັນ
ໃນການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພພິບັດໃນລະດັບພາກພື້ນ”. ແຕລະປະເທດ ໃນສາມປະເທດດັງກາວ ແມນໄດການົດ ແລະ
ນາສະເໜີ ບັນດາໂຄງການຍອຍຂອງຕົນ ເຊິ່ງບັນດາໂຄງການຍອຍທີ່ນາສະເໜີນີ້ ແມນຈະໄດຖືກສືບຕໍເຮັດການປະເມີນ ແລະ
ຖືກພິຈາລະນາໃນການສະໜອງທຶນເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
ໂຄງການ SEA DRM ໃນ ສປປປ ລາວ ປະກອບມີອງົ ປະກອບດັງຕໍໄປນີ:້

ອົງປະກອບ 1: ການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພນາຖວມໃນຕົວເມືອງ
ຈດປະສົງຂອງອົງປະກອບນີ້ ແມນເພື່ອສາງຄວາມອາດສາມາດໃນການປອງກັນໄພນາຖວມແຂວງ ອດົມໄຊ. ໂຄງການນີຈ
້ ະ
ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ໂດຍ ກົມ ໂຍທາທິການທາງນາ ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົງ ໂດຍການຮວມມືກັບ ກົມເຄຫາ
ແລະ ຜັງເມືອງ. ຄາໃຊຈາຍສາຫຼັບອົງປະກອບນີ້ແມນ 12 ລານ ໂດລາສະຫະລັດ.

ອົງປະກອບຍອຍ 1.1. ການພັດທະນາໂຄງສາງຕາງໆ (11 ລານ ໂດລາສະຫະລັດ) ເຊິ່ງຈະປະກອບມີໂຄງລາງພື້ນຖານໃນການ

ປອງກັນໄພນາຖວມຢ ເມືອງ ອດົມໄຊ, ລວມທັງການສາງ ການປອງກັນຕາຝງເຈື່ອນ ແລະ ຄກັນນາ, ປະຕລະບາຍນາ, ຝາຍນາ
ລົ້ນ, ສວນສາທາລະນະແຄມນາ ແລະ ຄອງລະບາຍນາ. ບັນດາໂຄງລາງພືນ
້ ຖານເຫຼົານັ້ນຈະສາມາດປອງກັນຕົວເມືອງຈາກ
ໄພນາຖວມແບບກະທັນຫັນທີ່ມັກເກີດຂຶ້ນເປນປະຈາ ແລະ ສາງຄວາມເສຍຫາຍຈາກທີ່ຜານມາ.

ອົງປະກອບຍອຍ 1.2. ການພັດທະນາທີ່ບໍເປນໂຄງສາງ (1 ລານ ໂດລາສະຫະລັດ) ການພັດທະນາໂຄງລາງພືນ
້ ຖານຈະຄົບ

ຖວນໄປດວຍບັນດາມາດຕະການທີ່ບໍແມນໂຄງສາງ ເຊິ່ງຈະປະກອບ ສາງຄວາມແຂງແຮງຂອງຊັ້ນດິນ, ແລະ ການສາງຄວາມ
ອາດສາມາດໃຫແກອົງກອນ. ການປບປງແຜນງານຈະໄດນາມາພິຈາລະນາໃນການຄມຄອງໄພນາຖວມໃນບັນດາອາງແມນາ
ສາຂາ, ຫາວິທີທາງທີ່ຈະລະບາຍນາໃນພື້ທີ່ທີ່ສາມາດຮັບນາໃນເຂດທີ່ຄວາມໜາແໜນຂອງປະຊາກອນຕາ, ໃນຂະນະດຽວກັນ
ກໍມີການປອງກັນນາຖວມໃນເຂດທີ່ຄວາມໜາແໜນຂອງປະຊາກອນສງ.

ອົງປະກອບ 2: ການປບປງລະບົບອຕນິຍມ
ົ ແລະ ອທົກກະສາດ ແລະ ລະບົບການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພພິບັດ
ການດາເນີນງານໂດຍກົມອຕນິຍົມ ແລະ ອທົກກະສາດ (DMH), ອົງປະກອບນີ້ ຈະປບປງການບໍລກ
ິ ານສະໜອງຂໍມນດານອ
ທົກກະສາດ, ສະພາບອາກາດ ແລະ ການເຕືອນໄພລວງໜາຢໃນ ສປປ ລາວ ໃນການສາງອາຄານ (ອົງປະກອບຕາງໆ) ຢແຂວງ
ອດົມໄຊ ແລະ ຫຼວງພະບາງ, ຄາໃຊຈາຍສາຫຼັບອົງປະກອບນີ້ແມນ 10 ລານ ໂດລາສະຫະລັດ.

ອົງປະກອບຍອຍ 2.1. ສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງລະບົບການບໍລກ
ິ ານສະໜອງຂໍມນ ແລະ ການເຕືອນໄພລວງໜາ (5 ລານ ໂດລາ
ສະຫະລັດ) ຈະຊວຍສາງ ແລະ ພັດທະນາ ຍດທະສາດການບໍລິການສະໜອງຂໍມນ ແລະ ເສີມສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫແກອົງ
ກອນ. ການບໍລກ
ິ ານເຕືອນໄພລວງໜາຈະໄດຮັບການເສີມສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງໂດຍການພັດທະນາເຄື່ອງມືໃຫສອດຄອງກັບ
ຜົນກະທົບ ແລະ ທອງຖິ່ນ, ເວລາການເຜີຍແຜເຕືອນໄພ, ຮັບປະກັນການຮັບຮທີ່ທວເຖິ
ົ ງ ແລະ ການຮວມມືກັບຜທີ່ມີສວນໄດ
ເສຍ. ບລິມະສິດການບໍລກ
ິ ານຈະໄດຮັບການລະບໃຫແກພາກສວນທີ່ມີຄວາມອອນໄຫວຕໍສະພາບອາກາດເຊັນວາ: ພາກສວນ
ກະສິກາ, ພາກສວນຄມຄອງຊັບພະຍາກອນນາ, ສາທາລະນະສກ, ໜວຍງານຄມຄອງໄພພິບັດ, ພະລັງງານ ແລະ ການຂົນສົງ.
ການເຜີຍແຜຂໍມນສະພາບອາກາດຈະໄດຮັບການພັດທະນາໂດຍການຜານທາງການສື່ສານທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ການເຜີຍແຜຂໍມນໃນ
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ເວລາທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ສື່ການຝກອົບຮົມ. ລະບົບການຄມຄອງທີ່ມີຄນນະພາບຈະໄດຮັບການແນະນາ ເພື່ອການສະໜອງການ
ຂະບວນການທີ່ສອດຄອງ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງກັນຂອງການບໍລິການ ແລະ ສະໜອງຂໍມນ. ຈະໄດມີການປບປງແຜນໃຫມີລາຍຮັບ
ເພີ່ມເຂົ້າຈາກການບໍລິການມນຄາເພີ່ມ ເຊັນວາ ພາກສວນຂອງສາຍການບິນ ແລະ ພະລັງງານ ແຕກໍບໍໄດຈາກັດພຽງແຕເທົາ
ນັນ
້ .

ອົງປະກອບຍອຍ 2.2: ການສັງເກດການ, ການພະຍາກອນ, ແລະ ລະບົບການສືສານ ທີ່ທັນສະໄໝ (5 ລານ ໂດລາສະຫະລັດ)
ຈະສະໜອງການຂະຫຍາຍເຄືອຂາຍອທົກກະສາດ ໂດຍການ ພະຍາຍາມຮວມມືກັບຄພັດທະນາເຊັນວາ: ທະນາຄານພັດທະນາ
ອາຊີ (ADB) ແລະ ອົງການຮວມມືສາກົນຍີປນ (JICA) ແລະ ການສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງ. ສະຖານີທີ່ຈະສາງຂຶ້ນຈະປະສານ
ສົມທົບກັບລະບົບທີ່ມີຢໃນປດຈບັນ ແລະ ສອດຄອງກັບແຜນແມບົດຂອງກົມອຕນິຍົມ ແລະ ອທົກກະສາດ. ຫອງການທີ່ຢຂັ້ນ
ແຂວງ ແລະ ເຄື່ອງອປະກອນຕາງໆ ລວມທັງອັນທີ່ຢຫອງການຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງກໍຈະໄດຮັບການປບປງ. ຂັ້ນຕອນການ
ພະຍາກອນຈະໄດຮັບການພັດທະນາເພື່ອຮັບປະກັນການນາໃຊເຄື່ອງມືຂອງສາກົນ ແລະ ທອງຖິນໃຫມີປະສິທິພາບ, ແລະ ການ
ຢນຢນການພະຍາກອນຈະໄດຮັບການສາງໃຫເປນລະບົບ, ມີການບັນທຶກ ແລະ ເຜີຍແຜເປນປະຈາ. ການສື່ສານຂໍມນ ແລະ
ລະບົບ ໄອທີ (IT) ຈະໄດຍົກລະດັບການສື່ສານ ລະຫວາງ ກົມອຕນິຍົມ ແລະ ອທົກກະສາດ (DMH) ແລະ ອົງກອນທີ່ມີສວນ
ໄດເສຍ, ພະແນກອຕນິຍົມ ແລະ ອທົກກະສາດ ແຂວງ ແລະ ຫອງການອຕນິຍົມ ແລະ ອທົກກະສາດ ເມືອງ. ຈະໄດມີການສາງ
ແຜນວິຊາການ ແລະ ໜາວຽກການສາງຄວາມອາດສາມາດ ເພື່ອລະບຊອງວາງດານທັກສະໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ລະບົບໃໝ
ແລະ ຄວາມຈາເປນໃນການຝກອົບຮົມ. ຈະມີການຝກອົບຮົມດານເຕັກນິກເພື່ອສາງຄວາມອາດສາມາດໃຫແກວິຊາການຂັ້ນ
ສນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມືອງ, ພອມທັງສະໜອງການຝກອົບຮົມການຄມຄອງ ແລະ ການພັດທະນາຄວາມເປນຜນາ. ໂຄງການ
ຈະຮັບປະກັນການລວມຕົວຂອງລະບົບໂດຍຜານລະບົບການສືສານ, ແລະ ການຮວມມືກັບການບໍລິການອຕນິຍົມ ແລະ ອທົກ
ກະສາດ ໃນພາກພືນ
້ .

ອົງປະກອບ 3: ການຈັດຫາເງິນທຶນ ແລະ ການຄາປະກັນຄວາມສຽງຈາກໄພພິບັດ
ໄດຮັບການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດໂດຍ ກະຊວງການເງິນ, ອົງປະກອບນີຈ
້ ະຊວຍເພີ່ມສະຖານະທາງການເງິນຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ອ
ຕານກັບໄພພິບັດທາງທາມະຊາດ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດຂອງລັດຖະບານຕໍກັບຄວາມຕອງການດານງົບປະມານຫຼງັ ເຫດການ
ໄພພິບັດ. ຄາໃຊຈາຍສາຫຼັບອົງປະກອບນີ້ແມນ 6 ລານ ໂດລາສະຫະລັດ.

ອົງປະກອບຍອຍ 3.1. ສະໜອງຄວາມເຂັ້ມແຂງດານສະຖານະທາງການເງິນແຫງຊາດ (1 ລານ ໂດລາສະຫະລັດ): ອົງປະກອບ
ຍອຍນີ້ ຈະສາງຄວາມອາດສາມາດດານການເງິນຂອງຄວາມສຽງຈາກໄພພິບັດຢພາຍໃນກະຊວງການເງິນ, ສະໜອງການ
ກະກຽມ ແລະ ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດຍດທະສາດດານການເງິນຂອງຄວາມສຽງຈາກໄພພິບັດແຫງຊາດແລະ ອານວຍຄວາມ
ສະດວກການມີສວນຮວມຂອງປະເທດໃນການກະກຽມ ແລະ ສາງຕັ້ງ ກອງທຶນຄາປະກັນຄວາມສຽງຈາກໄພພິບັດອາຊີຕາເວັນ
ອອກສຽງໃຕ (SEADRIF) ໃຫເປນກົນໄກທີ່ຮວມກັນດານຄວາມສຽງໄພພິບັດໃນພາກພື້ນ, ມີຈດມງໝາຍເພື່ອສະໜອງທຶນ
ໃຫປະເທດທີ່ເຂົ້າຮວມໂຄງການມີເງິນທຶນສະໜັບສະໜນການຕອບສະໜອງຕໍໄພພິບັດຢາງວອງໄວ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ,
ແລະ ໃຫການສະໜັບສະໜນ ການລະດົມທຶນ ສາຫຼັບເບຍປະກັນໄພໃນການປະກັນຄວາມສຽງຈາກໄພພິບັດ. ອົງປະກອບຍອຍ
ນີຈ
້ ະໄດຮັບການສະໜັບສະໜນທາງການເງີນຈາກກອງທຶນທີໜ
່ າເຊື່ອຖື.

ອົງປະກອຍຍອຍ 3.2. ການຈາຍເບຍປະກັນຄວາມເສຍຫາຍຈາກໄພພິບັດ (ຫາລານຫຼຽນສະຫະລັດອາເມລິກາ): ອົງປະກອບ
ຍອຍນີ້ຈະຊວຍລັດຖະບານຈາຍຄາທານຽມ 3ປ ເຊິ່ງ ສປປ ລາວ ຈະໄດຮັບການຄມຄອງຄວາມຊຽງຈາກໄພພິບັດ ຜານຜໃຫ
ບໍລິການຄມຄອງຄວາມຊຽງລະດັບສາກົນ ເຊັນ SEADRIF ທີ່ຈດ
ັ ຕັ້ງ ຂຶ້ນໃໝ ຫຼື ຜານທາງ ການຄັງຂອງທະນາຄານໂລກ.
ສວນອົງປະກອບຈະໄດຮັບການຈັດໂຄງສາງໃນຮບແບ ທີ SEADRIF ບໍສາມາດດາເນີນການມນການທົບທວນໂຄງການ
ໄລຍະກາງ, ກອງທຶນ ຂອງອົງປະກອບຍອຍ ຈະຖືກຈັດສັນເງີນທຶນ ໃຫອົງປະກອບ 1 ຫຼື 2.

ອົງປະກອບ 4: ການຄມຄອງໂຄງການ
ຈດປະສົງຂອງອົງປະກອບນີ້ ແມນເພື່ອສະໜອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ໃຫກັບໂຄງການແບບມື້ຕໍມື້. ຈະໃຫທຶນແກສະຖາບັນ ແລະ
ການສາງຄວາມອາດສາມາດໃນການຄມຄອງຄອງການ, ການປະສານງານ, ການຈັດຫາ, ການຄມຄອງການເງິນ, ດານເຕັກນິກ
ແລະ ການປອງກັນ, ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ແລະ ການລາຍງານ. ອົງປະກອບທີ 4 ຈະໄດຮັບການດແລຮວມກັນຈາກ
ທກໜວຍງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ຄາໃຊຈາຍສາຫຼັບອົງປະກອບນີ້ແມນ 3 ລານ ໂດລາສະຫະລັດ.
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ອົງປະກອບ 5: ການຕອບໂຕ ຕໍເຫດສກເສີນທີບ
່ ຄ
ໍ າດຄະເນໄດ
“ອົງປະກອບ ເທົາກັບສນ” ນີ້ ຈະຊວຍຈັດສັນງົບປະມານໄດວອງໄວ ໃຫແທດເໝາະກັບຂະບວນການຟນຟສກເສີນ ແລະ ການ
ບລະນະສິງ່ ປກສາງ ໃນກໍລະນີທມ
ີ່ ີການປະກາດວາ ເກີດມີໄພພິບັດເກີດຂຶນ
້ . ອົງປະກອບນີຈ
້ ະຊວຍໃຫສາມາດຈັດສັນເງິນໃຫ
ສິນເຊື່ອ ຈາກສວນປະກອບອື່ນໆ ເພື່ອຈັດການກຢມສກເສີນ ແລະ ການສະໜັບສະໜນ ການຟນຟຕໍໄປໄດຫຼັງຈາກເກີດ
ໄພພິບັດ ຫຼື ເຫດສກເສີນ. ຄມືປະຕິບັດການເພື່ອຕອບສະໜອງຕໍເຫດສກເສີນ ຈະໄດຮັບການພັດທະນາຂຶ້ນ ສາຫຼັບໄພພິບດ
ັ
ສະເພາະ, ລາຍລະອຽດການຈັດການທາງການເງີນ (FM), ການຈັດຊື້, ການປອງກັນ ແລະ ການກຽມການທີ່ຈາເປນອື່ນໆ.
ອົງປະກອບທີ 5 ຈະຖືກສາງຂຶ້ນມາໂດຍການຮວມມືກັບກະຊວງການເງິນ ແລະ ບັນດາກະຊວງໃນສາຍຕັ້ງ ເພື່ອຮັບປະກັນການ
ປະສານງານໃນສາຍຂວາງທີ່ມີປະສິດທິພາບ ກັບ ໜວຍງານລະດັບຊາດ ເພື່ອຄວາມພອມ ແລະ ການຮັບມືກັບໄພພິບັດ. ສາຫຼັບ
ພາກສວນນີ້ແມນບໍມີຄາໃຊຈາຍ.
ກອບການຄມຄອງທາງດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງໂຄງການ (ESMF) ແລະ ການສະໜອງເອກະສານທີ່ມີການ
ປກສາຫາລືກຽວກັບເນື້ອໃນຂອງໂຄງການ, ກອບກົດລະບຽບ, ຜົນກະທົບ ແລະ ມາດຕະການຫຼດ
ຸ ຜອນ, ການຈັດຕັ້ງອົງກອນ,
ການປກສາຫາລືມວນຊົນ ແລະ ການເຜີຍແຜຂໍມນ, ການແກໄຂຄາຮອງຮຽນ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນ ແລະ ການ
ລາຍງານທີ່ຈາເປນ. ຫາອົງປະກອບສະເພາະຂອງໂຄງການຄມຄອງຄວາມສຽງໄພພິບັດ ຂອງ ສປປ ລາວ ແມນໄດການົດຢຂາງ
ເທິງ ແລະ ຈະໄດຈັດຮັບຜິດຊອບໜາວຽກດັງລມນີ້:








ອົງປະກອບ 1 – ການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພນາຖວມ ແມນເປນອົງປະກອບຫລັກ ແລະ ຈະຖືກປະກອບເຂົ້າໃນ
ເອກກະສານ ESMF ແລະ ເອກກະສານປະກອບອື່ນໆ; ອົງປະກອບນີ້ ລວມມີການອອກແບບການລົງທຶນທີ່ເປນ
ໂຄງສາງ ແລະ ບໍມີໂຄງສາງ (ພາຍໃຕອົງປະກອບຍອຍ 1.2) ທີ່ ລວມເອົາການຊວຍເຫຼືອດານເຕັກນິກ. ບາງແຜນ
ງານ ຫຼືການສຶກສາ ຈະສະໜອງທຶນພາຍໃຕອົງປະກອບນີ້ (ເຊັນ ການວາງແຜນການນາໃຊທີ່ດິນ ຫຼື ການອອກແບບ
ການລົງທຶນສີຂຽວ) ອາດນາໄປສການປຽນແປງ ການໃຊປະໂຫຍດທີ່ດິນ. ດັງນັນ
້ ແຜນ ແລະ ບັນດາການສຶກສານີ້
ຈະປະເມີນຜົນກະທົບ ທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ ກັບ ສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ, ແລະ ລວມທັງມາດຕະການທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອ
ແກໄຂ ບັນຫາຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມຊຽງທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ ຄວາມຈາເປນ. ບັນດາ TORs ທີ່ກຽວຂອງ ສາລັບບັນດາ
ກິດຈະການີ້ ຈະລວມທັງຂໍການົດທີ່ຜົນນາໃຊ ໃນບັນດາສິ່ງເຫຼົານີ້:
ອົງປະກອບ 2 – ການປບປງລະບົບອຕນິຍົມ ແລະ ອທົກກະສາດ ແລະ ລະບົບການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພພິບັດ
ແມນເປນອົງປະກອບທີມ
່ ີຄວາມກຽວຂອງອັນດັບສອງ ແລະ ຈະຖືກປະກອບເຂົ້າໃນເອກກະສານ ESMF ແລະ ເອກ
ກະສານປະກອບອື່ນໆ;
ອົງປະກອບ 3 – ການຈັດຫາເງິນທຶນ ແລະ ການຄາປະກັນຄວາມສຽງຈາກໄພພິບັດ ແມນອົງປະກອບທີບ
່ ໍມີວຽກ
ກຽວຂອງ ດັງນັ້ນຈຶງ່ ບໍໄດເອົາເຂົ້າໃນເອກກະສານ ESMF ສະບັບນີ;້
ອົງປະກອບ 4 – ການຄມຄອງໂຄງການແມນອົງປະກອບທີບ
່ ໍມີວຽກກຽວຂອງໂດຍກົງ ດັງນັນ
້ ຈຶ່ງບໍໄດເອົາເຂົ້າໃນ
ເອກກະສານ ESMF ສະບັບນີ;້ ແລະ
ອົງປະກອບ 5 – ການຕອບໂຕ ຕໍເຫດສກເສີນທີ່ບໍຄາດຄະເນໄດ ແມນຈະໄດປະກອບເຂົ້າໃນເອກກະສານ ESMF
ສະບັບຕາງຫາກ.

ຕາມທີ່ໄດລະບໄວດານເທິງ, ໂຄຄງການຈະສະໜັບສະໜນ SC 2.1 ລະບົບອທົກກະສາດທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ SC 2.2 ຍົກ
ລະດັບລະບົບການຄມຄອງຄວາມສຽງດານໄພພິບັດຜານກົມອຕນິຍົມ ແລະ ອທົກກະສາດ ແລະ ກົມຄມຄອງໄພພິບັດແລະ
ການປຽນແປງດິນຟາອາກາດ (DDMCC) ຕາມລํາດັບ.

ສະພາບດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມທີກ
່ ຽວຂອງ
ແຂວງ ອດົມໄຊ ເຄີຍປະສົບກັບໄພນາຖວມແບບກະທັນຫັນເຊິງ່ ເຮັດໃຫເກີດຄວາມສນເສຍອັນໃຫຍຫຼວງຕໍກັບຊີວດ
ິ ແລະ ຊັບ
ສິນຢທີ່ ເທດສະບານແຂວງ, ເມືອງໄຊ, ປ 1945, 1985, 2008 ແລະ 2013. ໄພນາຖວມແບບກະທັນຫັນຄັງ້ ສດທາຍແມນ
ເກີດຂຶ້ນເນື່ອງຈາກຝນຕົກໜັກໃນວັນທີ 20 ຫາ 21 ເດືອນ ສິງຫາ 2013 ເຊິ່ງມີປະລິມານນໍ້າຝນສງສດຕໍມື້ແມນ 93.6 ມິລ
ລີແມັດ. ເຈັດເມືອງໄດຮັບຄວາມເສຍຫາຍຕໍກັບເຮືອນຊານບານຊອງ ແລະ ເສຍຊີວິດ 7 ຄົນ ແລະ ສນເສຍຜົນຜະລິດດານ
ກະສິກາຄິດເປນມນຄາ 1,233 ລານກີບ (150,000 USD). ຄວາມເສຍຫາຍຈາກໄພນາຖວມເທດສະບານແຂວງ, ເມືອງໄຊ
ສາເຫດຫຼັກແມນເກີດຈາກການໄຫຼຖວມຂອງນາກໍທີ່ໄຫຼຖວມຜານເທດສະບານແຂວງ. ໃນປ 2008, ເນື່ອງຈາກອິດທິພນ
ົ ຂອງ
ພະຍເຂດຮອນ ແລະ ຝນຕົກໜັກ (ປະລິມານນໍ້າຝນສງສດຕໍມື້ທີ່ບັນທຶກໄດແມນ 152.7 ມິລລີແມັດ), ການເສຍຊີວິດໜຶ່ງຄົນ
ແລະ ສາງຄວາມເສຍຫາຍຕໍຊັບສິນຢາງມະຫາສານ ແມນໄດເປນບາດແຜສາຫຼັບປະຊາຊົນ ເມືອງ ໄຊ ແລະ ຮາກປດ
(Hagupit).
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ຄະນະປກຄອງ ແຂວງ ອດົມໄຊ ແລະ ປະຊາຊົນຫຼາຍຄົນເຂົ້າໃຈວາການທີ່ນາຈະຖວມຄືນອີກກໍເນື່ອງຈາກການເຊື່ອມໂຊມຂອງ
ທາມະຊາດ ແລະ ການໄຫຼຂອງນາ. ໃນທີ່ຜານມາຖາຫາກໜວຍງານຄມຄອງໄພພິບັດຂອງເມືອງມີມາດຕະການຕອບໂຕກໍຄົງ
ຈະດີ ແຕເນື່ອງຈາກວາຂາດຄວາມຮ ແລະ ງົບປະມານທີ່ມີຈາກັດ. ການປຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟາອາກາດ ເຮັດໃຫເກີດ
ເຫດການສະພາບອາກາດທີຮນແຮງຂຶ້ນເຊັນວາ ມີພະຍເກີດຫຼາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ແລະ ຮນແຮງຂຶ້ນ ເຊິ່ງກໍໂຕຢທີ່ທະເລຈີນໃຕ ອາດ
ເຮັດໃຫເກີດມີດິນຕົກລຽບຕາມຝງທະເລພາກກາງຂອງຫວຽດນາມກອນທີ່ຈະເຂົ້າມາຫາ ສປປ ລາວ. ເຖິງແມນວາ ຄວາມໜ
າແໜນ ແລະ ຄວາມຮນແຮງຂອງພະຍຈະຫຼຸດລົງກໍຕາມ ເຫດການສະພາບອາກາດທີ່ຮາຍແຮງຍັງໄດເຮັດໃຫເກີດມີຝນໜັກ
ແລະ ເຮັດໃຫລານາເກີດການອີ່ມໂຕເປນສາເຫດທີ່ເກີດນາຖວມແບບກະທັນຫັນ ແລະ ມີຄວາມສຽງທີອາດເກີດຄວາມເສຍ
ຫາຍຕໍຊັບສິນໃນພືນ
້ ທີ່ທີ່ຖືກນາຖວມ.
ກົມອຕນິຍົມ ແລະ ອທົກກະສາດ ຂອງ ສປປ ລາວ ລາຍງານຕໍກັບທານເຈົ້າເມືອງກຽວກັບຂໍມນໄພນາຖວມ. ເຖິງຢາງໃດກໍ
ຕາມ, ຖາຫາກວາເຫດການນາຖວມກະທັນຫັນໄດມີການພະຍາກອນໄວລວງໜາ ທານເຈົ້າເມືອງກໍສາມາຊວຍເຫຼືອເລັກໜອຍ
ໃນການກະຈາຍຂາວສານການເຕືອນໄພໂດຍການຕິດຕໍຫາຕົວແທນຂອງໝບານຜານໂທລະສັບ ຫຼື ຈາກການບອກຕໍກັນ.
ເຫດການນາຖວມແບບກະທັນຫັນໄດເກີດຂຶ້ນທຽງຄືນໃນປ 2013 ໄດສາງຄວາມສນເສຍຕໍກັບຊີວິດ ແລະ ຊັບສິນ. ໃນກໍລະນີ
ທີ່ບໍມີການເຕືອນໄພລວງໜາ ແລະ ລະບົບການເຕືອນສາທາລະນະ ປະຊາຊົນເມືອງໄຊບໍໄດຮັບການແຈງເຕືອນຕໍກັບຄວາມ
ອັນຕະລາຍທີ່ຈະເກີດຂຶນ
້ ແລະ ບໍສາມາດອົບພະຍົບໜີໄພໃຫທັນເວລາ.
ຂໍມນໃນເຊີງເລິກ ແລະ ບົດຮຽນ ສາມາດຂຽນໄດຈາກເຫດການນາຖວມກະທັນຫັນແຂວງອດົມໄຊໃນປ 2013 ປະກອບມີ:


ວິຊາການຂັ້ນເມືອງບໍມີຄວາມຮ ແລະ ຄວາມສາມາດ ໃນການຈັດການກັບໄພພິບັດ;



ຢເທດສະບານແຂວງຂາດມາດຕະການຄວບຄມໄພນາຖວມ ເຊັນວາ ຝາຍ ແລະ ຄກັນນາ;



ການເຕືອນໄພລວງໜາ ແລະ ລະບົບການເຕືອນສາທາລະນະ ຍັງເປນແບບປະຖົມປະຖານ ຫຼື ບໍມີ;



ບໍມີງ ົບປະມານສກເສີນ ການຟນຟຫຼັງໄພພິບັດພາຍໃນຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດແມນຊັກຊາ; ແລະ



ງົບປະມານທີ່ມີຈາກັດເປນສິ່ງກີດກັນຄວາມພະຍາຍາມໃນການຄມຄອງຄວາມສຽງໄພພິບັດ.

ກອບດານລະບຽບການ ແລະ ດານການຈັດຕັ້ງ
ກົດໝາຍແຫງ ສປປ ລາວ
ສປປ ລາວ ໄດມີລະບຽບກົດໝາຍ ບາງຈານວນ ທີ່ຄວບຄມການນາໃຊຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ຄມຄອງຜົນກະທົບ
ດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ເຊັນວາ ກົດໝາຍທີດ
່ ີນ, ກົດໝາຍນາ, ກົດໝາຍດານຊີວະນາໆ ພັນ ແລະ ສັດປາ. ສວນກົດ
ໝາຍ ປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ ແມນໄດຖືກສາງ ຂື້ນ ແລະ ຮັບຮອງໃຫນາໃຊ ຕັ້ງແຕປ 1999, ແລະ ໄດຖືກປບປງ ໃນປ
2012. ກົດໝາຍນີໄ້ ດອະທິບາຍກຽວກັບຫລັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການໃນການຄມຄອງ, ຕິດຕາມ, ຟນຟ ແລະ
ປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ. ນອກນັນ
້ ຍັງໄດລະບກຽວກັບການຄວບຄມມົນລະພິດ ແລະ ຂະບວນການປະເມີນຜົນກະທົບດານ
ສິ່ງແວດລອມ. ນອກຈາກນີແ
້ ລວ, ຍັງໄດມີລະບຽບການສະເພາະຕາງໆ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ຕາມກົດໝາຍ ດັງກາວ ເຊັນ ຄາ
ແນະນາ ການປະເມີນຜົນກະທົບດານສິ່ງແວດລອມເບື້ອງຕົ້ນ (IEE) ແລະ ການປະເມີນຜົນກະທົບດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງ
ຄົມ (ESIA) ທີຖ
່ ືກຮັບຮອງນາໃຊ ໃນປ 2013. ນອກນັນ
້ ຍັງມີ ດາລັດ, ລະບຽບການ ແລະ ບົດແນະນາ ອື່ນໆທີ່ໄດສາງຂື້ນ
ໃນໄລຍະ ສິບປຜານມາ. ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ (ກຊສ) ໄດເປນແກນນາທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນ
ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ກົດໝາຍປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ ພອມທັງລະບຽບການ ຫຼື ບົດແນະນາຕາງໆ ທີ່ກຽວຂອງ. ມາດ
ຕະການປກປອງດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມຕາງໆ ທີ່ໄດລະບໄວໃນກົດໝາຍປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ ແມນໄດຊວຍ
ເປນແນວທາງ ແລະ ເປນຂໍມນ ໃນການສາງ ESMF, ແຕເຖິງຢາງໃດກໍຕາມ, ນະໂຍບາຍປອງກັນ ຂອງທະນາຄານໂລກຈະຖື
ວາມີຄວາມສາຄັນ ແລະ ຈະຖືກນາໃຊ ໃນກໍລະນີທີ່ມີສິ່ງໃດທີບ
່ ໍໄດຖືກການົດ ຫຼື ບໍໄດຖືກລະບຜົນກະທົບດານລົບຢາງພຽງພໍ
ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງ ສປປ ລາວ.
ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ (ກຊສ) ໄດມີລະບຽບການເຈາະຈົງ ເພື່ອຕິດຕາມໂຄງການລົງທຶນ ດານ
ໂຄງລາງພື້ນຖານ ເຊິ່ງອາດຈະກໍໃຫເກີດຜົນກະທົບຕໍສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ. ກອງປະເມີນຜົນກະທົບຕໍສິ່ງແວດລອມ ແລະ
ສັງຄົມ ຂອງ ກຊສ ພາຍໃນ ກຊສ ແມນຮັບຜິດຊອບໃນການສາງລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກຽວຂອງກັບການປະເມີນຜົນກະທົບ
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ດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ເປນຜທົບທວນຄວາມຖືກຕອງຂອງການປະເມີນດັງກາວ. ນອກນັນ
້ ກອງປະເມີນຜົນຍັງ
ຮັບຜິດຊອບໃນການອອກໃບຢງຢນດານສິ່ງແວດລອມໃຫແກໂຄງການທີ່ໄດປະຕິບດ
ັ ຕາມເງື່ອນໄຂການປະເມີນຜົນກະທົບ
ຢາງຖືກຕອງ ແລະ ຖອດຖອນໃນຢງຢນສິ່ງແວດລອມ ໃນກໍລະນີບໍປະຕິບດ
ັ ຕາມເງື່ອນໄຂດັງກາວ. ນອກນັນ
້ ກຊສ ຍັງໄດ
ອອກມາດຕະຖານການຄມຄອງສິ່ງແວດລອມແຫງຊາດ ໃນປ 2009 ເຊິ່ງເນັ້ນໃສໃນການຄມຄອງມົນລະພິດ ທັງຈາກສະຖານ
ທີ່ເປນແຫລງກາເນີດໂດຍກົງ ແລະ ບໍເປນແຫລງກາເນີດໂດຍກົງ.
ຂໍຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ (ເລກທີ 8056/ກຊສ) ໄດການົດນະໂຍບາຍ ແລະ ບັນດາກິດຈະກາການລົງທຶນທີ່ຕອງໄດເຮັດການ
ປະເມີນຜົນກະທົບຕໍສິ່ງແວດລອມເບື້ອງຕົ້ນ (IEE), ຫຼື ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESIA). ອີງຕາມ
ຂໍການົດຂອງທະນາຄານໂລກກຽວກັບການໂຄງການທີ່ຢນສະເໜີ ອົງປະກອບທີ 1 ການສຶກສາຄວາມເປນໄປໄດ ແລະ ການ
ອອກແບບໂຄງລາງພື້ນຖານການຄມຄອງໄພນາຖວມຕົວເມືອງ, ກົມ ໂຍທາທິການທາງນາ (DoW) ຈະກັນຕອງໂຄງການຍອຍ
ໂດຍອີງໃສດາລັດທີ່ກາວມາຂາງເທິງນັນ
້ ເພື່ອການົດວາໂຄງການຈະຕອງໄດເຮັດການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍສິ່ງແວດລອມເບື້ອງ
ຕົ້ນ (IEE), ຫຼື ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESIA). ຢໃນຂໍຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ (ເລກທີ 8056/
ກຊສ) ບໍໄດການົດຢາງລະອຽດ ຕໍກັບການລາຍງານສາຫຼັບອົງປະກອບທີ 2 ຂອງໂຄງການ ແລະ ດັງນັ້ນ ເມື່ອຮເຖິງຂອບເຂດ
ຂອງໜາວຽກແລວຈາເປນຈະຕອງໄດທົບທວນຄືນກັບ ກຊສ. ໂດຍທົວໄປແລວ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍສິ່ງແວດລອມເບື້ອງ
ຕົ້ນ ຈະປະກອບມີ ການສຶກສາ, ການສາຫຼວດ, ການວິໄຈ ແລະ ວິເຄາະຂໍມນ ເພື່ອຄາດຄະເນຜົນກະທົບດານບວກ ແລະ ດານ
ລົບ ທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນຕໍກັບສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ, ລວມທັງຜົນກະທົບດານສຂະພາບທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນຈາກການພັດທະນາ
ໂຄງການລະບຢໃນໝວດທີ 1 ຂອງຂໍຕົກລົງລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 8056/ກຊສ ແລະ ລວມທັງການລະບມາດຕະການເພື່ອປອງ
ກັນ ແລະ ຫຼດ
ຸ ຜອນຜົນກະທົບທີອ
່ າດເກີດຂຶ້ນກັບສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ. ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍສິ່ງແວດລອມ ແລະ
ສັງຄົມ (ESIA), ມີຄວາມຈํາເປນຕໍກັບການພັດທະນາໂຄງການ ລະບຢໃນໝວດທີ 2 ຂອງຂໍຕົກລົງລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 8056/
ກຊສ, ລວມທັງຮບແບບທີ່ໄດລະບສາຫຼັບການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍສິ່ງແວດລອມເບື້ອງຕົ້ນ IEE ແຕອາດລວມທັງທາງເລືອກ
ທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ແຜນຄມຄອງສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESMMPs) ເພື່ອປອງກັນ ຫຼື ຫຼຸດຜອນຜົນກະທົບທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ
ຕະຫຼອດທກຊວງໄລຍະຂອງການພັດທະນາໂຄງການ.
ເນື່ອງຈາກວາໂຄງການຍອຍທີ່ຢນສະເໜີຄາດຄະເນວາມີຄວາມຍາວຫຼາຍກວາ 1 ກມ ແລະ ປະກອບດວຍຫຼາຍໂຄງການຍອຍ,
ໝາຍເຫດທີ 1 ຢໃນຂໍຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ (ເລກທີ 8056/ກຊສ) ມີຄວາມຈາເປນຈະຕອງໄດຄํານຶງເຖິງການການົດສິງທີ່
ມີຄວາມຈາເປນໃນບົດລາຍງານ. ຢໃນໝາຍເຫດນີ້ໄດການົດວາ ຖາຫາກໂຄງການພັດທະນາປະກອບດວຍຫຼາຍໂຄງການຍອຍ,
ຜພັດທະນາໂຄງການຈະຕອງສາງບົດປະເມີນຜົນກະທົບຕໍສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ESIA ເປນສະບັບດຽວທີ່ກວມເອົາທກ
ໜາວຽກ ແລະ ອົງປະກອບຂອງທກໂຄງການຍອຍ. ເນື່ອງຈາກວາໂຄງການມີຫຼາຍອົງປະກອບ, ຄືກັນກັບອົງປະກອບທີ 1 ຈາ
ເປນຈະຕອງໄດສາງບົດປະເມີນຜົນກະທົບຕໍສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ESIA, ປະກອບດວຍການສຶກສາ ແລະ ສາຫຼວດຂໍມນ
ພື້ນຖານທາງດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມຢາງຄົບຖວນ ເຊິ່ງຈະໄດລາຍງານເປນເອກະສານແຍກຕາງຫາກ. ການລາຍງານ
ເອກະສານທີ່ເປນສະບັບແຍກຕາງຫາກຕາມທາມະດາແລວຢາງໜອຍສດຈະປະກອບມີ
ແຜນຄມຄອງ
ແລະ
ຕິດຕາມ
ສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ESMMP, ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ຈັດສັນຍົກຍາຍໂດຍຫຍໍ (ARAP), ແຜນພັດທະນາຊົນເຜົາ
(EMDP) ເຊິ່ງຈະສອດຄອງກັນກັບມາດຕະການປອງກັນຂອງກມທະນາຄານໂລກ ແລະ ແຜນ ແລະ ວິທີການປອງກັນອື່ນໆທີ່
ກຽວຂອງອີກດວຍ. ນອກຈາກນີ້, ໝາຍເຫດທີ 4 ຢໃນຂໍຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ (ເລກທີ 8056/ກຊສ) ການົດໄວວາຖາຫາກ
ໂຄງການພັດທະນາມີຄວາມຈາເປນຕອງໄດມີການຊົດເຊີຍ ແລະ ຈັດສັນຍົກຍາຍ ຈະຕອງໄດປະຕິບັດຕາມດํາລັດວາດວຍການ
ທົດແທນຄາເສຍຫາຍ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍາຍປະຊາຊົນ ຈາກໂຄງການພັດທະນາ (ເລກທີ 84//ລບ, 2016), ແລະ ຈະຕອງໄດ
ສາງບົດປະເມີນຜົນກະທົບຕໍສິງ່ ແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ESIA ໂດຍທີ່ບໍໄດຄํານຶງວາຈະເປນໂຄງການປະເພດໃດ ຫຼື ວາ ຂະ
ໜາດໃດ.
ນອກນັນ
້ ສປປ ລາວ ຍັງໄດມີ ນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ສົນທິສັນຍາອື່ນໆ ທີອ
່ າດຈະຖືກນາໃຊໃນໂຄງການ SEA
DRM ໃນ ສປປ ລາວ ເຊັນ:


ດາລັດວາດວຍການທົດແທນຄາເສຍຫາຍ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍາຍປະຊາຊົນຈາກໂຄງການພັດທະນາ (ເລກທີ 84/
ລຖບ, 5 ເມສາ 2016). ດາລັດສະບັບປບປງນີ້ ໄດອະທິບາຍກຽວກັບຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະຖານ

ໃນການຫລດຜອນຜົນກະທົບດານສັງຄົມທີ່ເປນດານລົບ ແລະ ຊົດເຊີຍຕໍຜົນເສຍຫາຍ ທີ່ເກີດຂື້ນຈາກການເວນຄືນ
ທີ່ດິນໂດຍບໍໄດສະມັກໃຈ ຫຼື ຈາກຊັບສິນຄົງທີ່ ແລະ ຊັບສິນທີເ່ ຄື່ອນຍາຍໄດ, ໂດຍສະເພາະແມນການປຽນແປງການ
ນາໃຊທີ່ດນ
ິ , ການສນເສຍຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ຂອງຊຸມຊົນ ເຊິ່ງໃດສົງຜົນກະທົບຕໍຊີວິດການເປນຢ
ແລະ ລາຍໄດຂອງຊຸມຊົນ. ດາລັດສະບັບນີ້ມຈ
ີ ດປະສົງເພື່ອສາງຄວາມໝັ້ນໃຈວາ ຜທີ່ໄດຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຄົວ
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ເຮືອນທີໄ່ ດຮັບຜົນກະທົບ ແມນໄດຮັບການຊົດເຊີຍ ແລະ ການຊວຍເຫຼືອ ເພື່ອເຮັດໃຫມາດຖານການດາລົງຊີວຂ
ິ ອງ
ເຂົາເຈົ້າດີຂື້ນ ຫຼື ຢໃນລະດັບຄືເກົາ ແລະ ຈະບໍເຮັດໃຫຊີວດ
ິ ການເປນຢຂອງເຂົາເຈົ້າຕົກຕາກວາເກົາ ຖາທຽບໃສໄລ
ຍະທີບໍມີໂຄງການ. ດາລັດສະບັບນີ້ໄດອະທິບາຍເຖິງ ຫລັກການໆ ຊົດເຊີຍທີມ
່ ີຄວາມເຂັ້ມງວດ, ໂດຍສະເພາະ ແມນ
ສາຫລັບຜໄດຮັບຜົນກະທົບທີບ
່ ໜັ
ໍ ງສຶກາມະສິດທີ່ດນ
ິ , ໜັງ້ ສືຢງຢນການນາໃຊດິນ ແລະ ເອກກະສານໃນການນາໃຊ
ດິນອື່ນໆ ທີ່ຖືກຕອງຕາມກົດໝາຍ. ຖາສົມທຽບກັບດາລັດ ເລກທີ 192/ນຍ ສະບັບເກົາທີ່ໃຫສິດແກຜໄດຮັບຜົນ
ກະທົບທີບ
່ ໍມີໜັງສືຢງຢນກາມະສິດທີດ
່ ນ
ິ ທີຖ
່ ກ
ື ກົດໝາຍໃນການຮຽກຮອງເພື່ອໄດຮັບບໍພຽງແຕຄາຊົດເຊີຍຈາກ
ການສນເສຍຊັບສິນເທົນນັນ
້ ແຕຍັງລວມເຖິງການໄດຮັບຄາສນເສຍທີດ
່ ິນ, ສວນດາລັບສະບັບໃໝນີແ
້ ມນໃຫສິດທິ
ຮຽກຮອງໃນການໄດຮັບຄາສນເສຍຊັບສິນ ເຊັນ ເຮືອນ/ສິ່ງປກສາງຕາງໆ, ຕົນ
້ ໄມ ແລະ ຜົນລະປກ ເທົານັ້ນ.
ດາລັດເລກທີ 84/ລຖບ ແມນໄດມີຄວາມຄາຍຄືກັນ ແລະ ມີຄວາມແຕກຕາງບາງຢາງກັບ ນະໂຍບາຍການຈັດສັນ
ຍົກຍາຍໂດຍບໍສະມັກໃຈ (OP/BP 4.12) ຂອງທະນາຄານໂລກ 1 ຂອງເອກກະສານກອບນະໂຍບາຍດານການ
ຈັດສັນຍົກຍາຍ (Resettlement Policy Framework - RPF) ທີເ່ ປນເອກກະສານປະກອບຂອງເອກກະ
ສານ ESMP ສະບັບນີ.້ ຖາຫາກວາມີຄວາມແຕກຕາງໃດໆ ລະຫວາງດາລັດເລກທີ່ 84/ລຖບ ສະບັບປບປງ ກັບ
ນະໂຍບາຍການຈັດສັນຍົກຍາຍໂດຍບໍສະມັກໃຈ (OP/BP 4.12) ແມນໃຫຍຶດຖືເອົານໂຍບາຍດັງກາວຂອງທະນາ
ຄານໂລກ;


ກມຊົນບັນດາເຜົາ ແມນໄດຖືກຮັບຮຈາກລັດທະທາມະນນ ປ 1991 ຂອງ ສປປ ລາວ, ມາດຕາ 8 ເຊິ່ງໄດລະບວາ
“ກມຊົນບັນດາເຜົາທັງໝົດ ມີສິດທິໃນການຮັກສາຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ວັດທະນາທາຂອງຕົນ ແລະ ຂອງຊາດ.
ຫາມບໍໃຫມີການຈາແນກຕໍກມຊົນບັນດາເຜົາ”;



ຄະນະກາມະການແນວລາວສາງຊາດໄດອອກ ບົດແນະນາແຫງຊາດໃນການເຮັດການປກສາຫາລືກບ
ັ ກມຊົນບັນດາ
ເຜົາໃນປ 2012, ເຊິ່ງບົດແນະນານີໄ້ ດສອດຄອງກັບບົດແນະນາແຫງຊາດກຽວກັບການມີສວນຮວມຂອງມວນຊົນປ
2012. ບົດແນະນານີໄ້ ດມີຈດປະສົງເພື່ອຮັບປະກັນວາກມຊົນບັນດາເຜົາທກກມທີ່ໄດຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຫລື ຜົນກະ
ທົບທາງລົບຈາກທກໂຄງການພັດທະນາບໍວາຈະມີແຫລງເງິນທຶນມາຈາກໃສກໍຕາມ, ແມນຈະຕອງໄດເຂົ້າຮວມຢາງ
ເຕັມສວນໃນຂະບວນການປກສາຫາລືໃນທກໄລຍະຂອງໂຄງການ, ເລີມ
່ ແຕໄລຍະກະກຽມຈົນເຖິງໄລຍະຈັດຕັງ້ ປະຕິ
ບັດ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ. ບົດແນະນາສະບັບນີຍ
້ ັງໄດມງໃນການສາງຄວາມໝັ້ນໃຈວາ ກມຊົນເຜົາທີ່ອາດຈະໄດ
ຮັບຜົນກະທົບແມນໄດຮັບຂໍມນຂາວສານກຽວກັບຈດປະສົງຂອງໂຄງການ ພອມທັງຜົນກະທົບທາງດານລົບ ແລະ
ດານບວກທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນຕໍຊີວດ
ິ ການເປນຢ ແລະ ສະພາບແວດລອມຂອງພວກເຂົາ. ນອກນັນ
ັ້ ກມຊົນເຜົາເລົານັ້ນ
ຕອງໄດຮັບໂອກາດໃນການຍົກຂໍສະເໜີ ແລະ ຄວາມກັງວົນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ. ບົດແນະນາໄດອະທິບາຍຫລັກການ
ແລະ ຂະບວນການໃນການດາເນີນການປກສາຫາລືແບບມີຄວາມໝາຍກັບກມຊົນບັນດາເຜົາທີ່ໄດຮັບຜົນກະທົບ
ຈາກໂຄງການພັດທະນາ ໃນວິທທ
ີ າງທີນ
່ ັບຖືວັດທະນາທາ ແລະ ຮີດຂອງປະເພນີຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ພອມທັງໄດຮັບ
ຄວາມເຫັນດີຈາກພວກເຂົາໂດຍບໍມີການບັງຄັບ, ແລະໄດແຈງໃຫຮລວງໜາ ແລະ ໄດໃຫພວກເຂົາຮັບຮຂໍມນກອນ.
ບົດແນະນາປະກອບມີ: a) ຈດປະສົງ ແລະ ຂອບເຂດຂອງບົດແນະນາ, b) ຂະບວການປກສາຫາລືກັບກມຊົນບັນດາ
ເຜົາໃນແຕລະໄລຍະຂອງໂຄງການພັດທະນາ, c) ແນວທາງ ແລະ ວິທີການໃນການປກສາຫາລື ກັບຄົນຊົນເຜົາຕາງໆ
ໃນວິທີທາງທີນ
່ ັບຖືວັດທະນາທາ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີຂອງພວກເຂົາ, d) ຄາດຄະເນຜົນໄດຮັບຈາກການປກສາຫາ
ລືໃນແຕໄລຍະຂອງໂຄງການ, ແລະ e) ໂຄງຮາງການຈັດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດ.



ກະຊວງພາຍໃນໄດຢໃນຂັ້ນຕອນການຮາງກົດໝາຍວາດວຍກມຊົນບັນດາເຜົາ, ເຊິ່ງຄາດວາຈະຖືກຮັບຮອງຈາກສະ
ພາແຫງຊາດໃນປ 2017. ກົດໝາຍນີ້ຈະໄດຄວບຄມ ແລະ ສະໜັບສະໜນບັນດາລະບຽບການກຽວກັບກມຊົນບັນ
ດາເຜົາ ໃນ ສປປ ລາວ ທີກ
່ າວມາຂາງເທິງ. ຫລັກການ ແລະ ຂັ້ນຕອນທີ່ສາຄັນຕາງໆ ໃນບົດແນະນາແມນຈະໄດຖືກ
ບັນຈເຂົ້າໃນເຄື່ອງມືການປອງກັນຂອງໂຄງການ ເຊັນ ກອບການຄມຄອງດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ
(ESMF), ກອບນະໂຍບາຍການຈັດສັນຍົກຍາຍ (RPF) ແລະ ກອບການມີສວນຮວມຂອງກມຊົນບັນດາເຜົາ
(EGEF).



ການນາເອົາບັນຫາບົດບາດຍິງຊາຍ ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າໃນຂະບວນການພັດທະນາ ແມນໄດຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສເປນພິ
ເສດ ເຊິ່ງໄດມີການນາເອົາບັນຫາດານບົດບາດຍິງຊາຍເຂົ້າໃນ ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນງານຂອງຊາດ. ໃນແຜນພັດທະ
ນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫງຊາດໄລຍະ ຫາປ, 2011-2015, ຄັ້ງທີ່ 7 ໄດລະບກຽວກັບບັນຫາບົດບາດຍິງຊາຍ ໃນ
ລັກຊະນະທີເ່ ປນນະໂຍບາຍກຽວກັບປະຊາກອນ, ໃນລັກສະນະທີເ່ ປນການພັດະນາຊັບພະຍາກອນມະນດ, ການລົບ
ລາງຄວາມຮນແຮງຕໍແມຍິງ ແລະ ເດັກນອຍທກຮບແບບ. ວຽກງານການພັດທະນາດານບົດບາດຍິງຊາຍໃນແຜນພັດ
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ທະນາຫາປ ໄດສມສມໃສວຽກງານການປກຄອງ, ການພັດທະນາຂະແໜງການ, ການປກປອງດານແຮງງານ ແລະ
ສັງຄົມ, ແລະ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນດ. ຄະນະກາມະການແຫງຊາດກຽວກັບຄວາມກາວໜາຂອງແມຍິງ
ໄດຖືກສາງຕັ້ງຂື້ນໃນປ 2003 ເພື່ອຂັບເຄື່ອນນະໂຍບາຍແຫງຊາດ ພອມທັງສົງເສີມຄວາມເທົາທຽມກັນລະຫວາງ
ຍິງຊາຍ ແລະ ການໃຫອານາດແກແມຍິງ.



ແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫງຊາດ ຄັ້ງທີ 8 (NSEDP) ມີເປາໝາຍເພື່ອບັນລ ‘ຫຼຸດຜອນຜົນກະທົບຈາກ
ໄພພິບັດທາງທາມະຊາດ’ ເຊິ່ງເປນໜຶ່ງໃນສາມບລິມະສິດຫຼັກ. ເມືອບໍດົນມານີ້ໄດມີການສາງກົດໝາຍວາດວຍການ
ຄມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການປຽນແປງດິນຟາອາກາດ ແລະ ຄາດວາຈະຖືກຮັບຮອງໃນປ 2017 ພອມທັງແຜນຍດທະ
ສາດແຫງຊາດຫາປ (2016-2010). ນັບຈາກປ 2010, ສປປ ລາວ ໄດມີການພັດທະນາຍດທະສາດແຫງຊາດດານ
ການປຽນແປງດິນຟາອາກາດ.



ກົດໝາຍວາດວຍນາ ແລະ ຊັບພະຍາກອນແຫຼງນາ ຂອງ ສປປ ລາວ ເລກທີ 106 (1996) ໄດການົດໄວວາການ
ພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງນາລະຫວາງປະເທດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນາ ຈະຕອງໄດຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດໃຫສອດຄອງກັບ
ກົດໝາຍສາກົນ ຫຼື ສົນທິສັນຍາລະຫວາງປະເທດ. ກົດໝາຍນີ້ກາລັງຢໃນຂັນ
້ ຕອນການດັດແກເຊິ່ງໄດຮັບທຶນ
ຊວຍເຫຼືອຈາກອົງການການເງິນສາກົນ IFC ແລະ ຄາດວາການດັດແກກົດໝາຍນີ້ຈະສາເລັດ ແລະ ສະເໜີຕໍສະພາ
ແຫງຊາດ ໃນປ 2017 ນີ້, ແລະ



ກົດໝາຍວາດວຍແຮງງານ ແຫງ ສປປ ລາວ (2013) ໄດການົດໄວວາການຈາງງານຄວນຈະສົງເສີມແກຜທີ່ທກຍາກ
, ຜດອຍໂອກາດ, ຜພິການ, ຜຫວາງງານ ຕໍກັບຜຄົນເຫຼົານີ້ທຍ
ີ່ ັງເປນບັນຫາຂອງສັງຄົມ ເພື່ອຮັບປະກັນວາໃຫ
ເຂົາເຈົ້າໄດຮັບການພັດທະນາຄວາມສາມາດໃນວຽກງານດານສາຂາຕາງໆ. ກົດໝາຍຍັງໄດລະບວາສະພາບການເຮັດ
ວຽກຈະຕອງປອດໄພ, ເງິນເດືອນ ຫຼື ຄາຈາງຈະຕອງຈາຍເຕັມ ແລະ ຈະຕອງມີປະກັນສັງຄົມ ແລະ ບໍໃຫມີການບັງຄັບ
ແຮງງານບໍວາໃນຮບແບບໃດກໍຕາມ. ນອກຈາກນັນ
້ ກົດໝາຍຍັງໄດລະບຈານວນຊົວໂມງຂອງການເຮັດວຽກພາຍ
ໃນໜຶງ້ ອາທິດ ແລະ ໃຫມີການພັກຜອນ ແລະ ພອມກັນນັນ
້ ກໍໃຫມີການຊົດເຊີຍເຮັດວຽກທີ່ເກີນເວລານາອີກ.

ກອບດານລະບຽກກົດໝາຍລະດັບພາກພືນ
້ ແລະ ສາກົນ
ນອກຈາກກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕາງໆ ຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ກາວມາຂາງເທິງແລວ, ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຍັງໄດລົງ
ນາມໃນຂໍຕົກລົງ ແລະ ສົນທິສັນຍາລະດັບສາກົນ ເຊິ່ງອາດຈະກຽວຂອງກັບ ໂຄງພັດທະນາໂຄງລາງພືນ
້ ຖານຕານໄພນາຖວມທີ່
ນາສະເໜີຂື້ນນີ້, ເຊິ່ງລວມມີ:


ຂໍຕົກລົງ ອາຊຽນ (ASEAN Agreement) ກຽວກັບການອະນລັກທາມະຊາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
(1985). ໃນຖານະທີເ່ ປນຜລົງນາມໃນຂໍຕົກລົງນີ,້ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແມນມີພັນທະໃນການວາງແຜນການ
ພັດທະນາ, ການນາໃຊຊະນິດພັນທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງ, ການອະນລັກຄວາມຫລາກຫລາຍທາງດານພັນທກາ, ຊະນິດ
ພັນສັດ ແລະ ພືດທາງທາມະຊາດທີ່ໄກຈະສນພັນ, ການອະນລັກຊັບພະຍາກອນປາໄມ, ດິນ, ນາ, ອາກາດ ແລະ ແກ
ໄຂບັນຫາມົນລະພິດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ ທີ່ເສື່ອມໂຊມ;



ສົນທິສັນຍາທີ່ກຽວຂອງກັບການປກປອງ ວັດທະນາທາ ແລະ ມໍລະດົກທາງທາມະຊາດຂອງໂລກ (1972). ລັດຖະ

ບານເຫັນດີຈ
ີ່ ະໃຊມາດຕະການດານກົດໝາຍ, ດານວິທະຍາສາດ, ດານເຕັກນິກ, ດານການບໍລຫ
ິ ານ ແລະ ດານການ
ເງິນ ທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ຈາເປນເຂົ້າໃນການການົດສະຖານທີ່ມລ
ໍ ະດົກ ເພື່ອການປກປອງ, ການອະນລັກ ແລະ ການ
ຟນຟ;


ສົນທິສັນຍາຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ກຽວກັບຄວາມຫລາກຫລາຍດານຊີວະນາໆພັນ (1996). ໃນຖານະເປນຜລົງ
ນາມໃນສົນທິສນ
ັ ຍານີ,້ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ຈະ:
o

ສາງຍດທະສາດການອະນລັກຊີວະນາໆພັນ ພອມທັງການນາໃຊ ແບບຍືນຍົງ ໃນລະດັບຊາດ;

o

ສາງລະບຽບການໃນການປກປອງຊະນິດພັນ ແລະ ປະຊາກອນສັດ ແລະ ພືດ ທີ່ມີຄວາມສຽງຕໍການສນ
ພັນ;

o

ປະກອບເອົາການອະນລັກ ແລະ ການນາໃຊ ຊັບພະຍາກອນດານຊີວະນາໆ ພັນ ແບບຍືນຍົງເຂົ້າໃນການ
ຕັດສິນໃຈໃນລະດັບຊາດ;
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o

ເຮັດການປະເມີນດານສິ່ງແວດລອມ ຂອງໂຄງການພັດທະນາໃນຮບແບບທີມ
່ ີການຫລດຜອນຜົນກະທົບ
ທາງລົບ; ແລະ

o

ນາໃຊມາດຕະການໃນການແລກປຽນຜົນຂອງການສຶກສາ ແລະ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນດານພັນທ
ກາ.



ສົນທິສັນຍາວາດວຍການ ຊື້ຂາຍສັດ ແລະ ພັນພືດທີ່ໄກຈະສນພັນ ໃນລະດັບສາກົນ (2004). ໄດລະບກຽວກັບຄາ
ແນະນາໃນການຄມຄອງ ແລະ ຄວກຄມການຊື້ຂາຍ ສັດ ແລະ ພັນພືດທີ່ໄກຈະສນພັນ; ແລະ



ສົນທິສັນຍາ ແຣມຊາ (1982). ລັດຖະບານໄດເຂົ້າຮວມໃນສົນທິສັນຍາສະບັບນິ້ຢາງເປນທາງການໃນປ 2010.

ສົນທິສັນຍານີໄ້ ດການົດ ຫຼັກການ ແລະ ມາດຕະການໃນການຄມຄອງ, ການປກປກຮັກສາ, ການພັດທະນາ ແລະ
ການາໃຊ ພື້ນທີດ
່ ິນທາມ ແບບຢນຍົງ. ພືນ
້ ທີ່ດນ
ິ ທາມ ສອງແຫງໃນ ສປປ ລາວ ຄື ເຊຈາພອນໃນແຂວງສະຫວັນນະ
ເຂດ ແລະ ບຶງຂຽດຮອງ ໃນແຂວງຈາປາສັກ ແມນມີຄວາມສາຄັນໃນລະດັບສາກົນ.
ສປປ ລາວ ຍັງໄດລົງນາມໃນສົນທິສັນຍາ ແຮງງານສາກົນ ເຊິ່ງເປນອະນສັນຍາກັບກົດໝາຍແຮງງານລາວ (2013) ແລະ ອະນ
ສັນຍານີ້ລວມເຖິງ:


C029 - ອະນສັນຍາແຮງງານບັງຄັຍໃຊ, 1930 (ເລກທີ. 29). ໃດມີການລົງນາມ, ສປປລາວ ຕອງຢດຕິການໃຊ
ແຮງງານແບບບັງຄັບຫຼບ
ື ັງຄັບແຮງງານເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຕໍບກຄົນ, ບໍລິສັດ ຫຼື ສະມາຄົມ. ອະນສັນຍານີ້ບໍລວມເຖິງ
ເງື່ອນໄຂ ທີ່ແຕກຕາງກັນສາລັບກໍລະນີທີແຮງງານບັງຄັບຫຼືແຮງງານພາກບັງຄັບ ຖືເປນພາສີ ຫຼືເພື່ອຜົນປະໂຫຍດ
ທາງສາທາລະນະ;



C100 – ອະນສັນຍາວາດວຍການຕອບແທນຄາແຮງງານທີ່ເທົາທຽມກັນ. 1951 (ເລກທີ. 100). ອະນສັນຍານີ້
ການົດວາ ຜຊາຍ ແລະ ຜຍິງ ຈະໄດຮັບຄາຕອບແທນເທົາທຽມກັນສາລັບວຽກງານທີ່ມີຄາເທົາກັນ;



C111 – ອະນສັນຍາກຽວກັບການເລືອກປະຕິບດ
ັ ( ການຈາງ ແລະ ອາຊີບ), 1958 (ເລກທີ 111). ອະນສັນຍາ
ການົດເງື່ອນໄຂທີ່ເຮັດໃຫເກີດການເລືອກປະຕິບັດໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ຫຼື ໃນອາຊີບ. ໃດມີການລົງນາມ,
ສປປລາວ ໄດຕັ້ງໜາດາເນີນນະໂຍບາຍລະດັບຊາດທີ່ອອກແບບມາເພື່ອສົງເສີມ ໂດຍວິທີທີ່ເໝາະສົມກັບສະພາບ
ເງື່ອນໄຂ ແລະ ການປະຕິບດ
ັ , ສະເໝີພາບ ໃນໂອກາດ ແລະການປະຕິບດ
ັ ໃນການວາຈອງ ແລະ ອາຊີບ, ເພື່ອ
ຫຼຸດຜອນການເລືອກປະຕິບດ
ັ ;



C137 – ອະນສັນຍາກຽວກັບອາຍຂັ້ນຕາ, 1973 (ເລກທີ138). ປະເທດມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີຈ
່ ະການົດນະໂຍບາຍ
ລະດັບຊາດທີ່ອອກແບບມາເພື່ອໃຫແນໃຈວາການຍົກເລິກແຮງງານເດັກຢາງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ເພື່ອເພີ່ມອາຍ
ຂັ້ນຕາໃນການສະມັກວຽກ ຫຼືເຮັດວຽກໃຫມີລະດັບທີ່ສອດຄອງກັບພັດທະນາການທາງຮາງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈຂອງ
ເຍົາວະຊົນຢາງເຕັມທີ່. ອະນສັນຍາການົດອາຍຂັ້ນຕາ ແມນ 18 ປ; ແລະ



C182 – ຮບແບບທີ່ໂຫດຮາຍທີ່ສດຂອງອະນສັນຍາວາດວຍການໃຊແຮງງານເດັກ, 1999 (ເລກທີ182). ພາຍ
ໃຕອະນສັນຍານີ້ ສປປລາວຕັ້ງໃຈທີ່ຈະໃຊມາດຕະການທີ່ວອງໄວ ແລະ ມີປະສິດທິພາບເພື່ອປອງກັນບໍໃຫມີການໃຊ
ແຮງງານເດັກ ແລະ ແລະ ກາຈັດຮບແບບທີ່ໂຫດຮາຍທີ່ສດຂອງການໃຊແຮງງານເດັກເຊິ່ງລວມເຖິງ, ແຕບໍໃດຈາກັດ
, ທກຮບແບບ ຂອງການເປນທາດ, ການໃຊຄວາມຮນແຮງ ຫຼື ການບັງຄັບ, ການຄາປະເວນີ ແລະ ການຜະລິດ ຫຼື
ການຄ່ຢາເສບຕິດ.

ສປປ ລາວ ຍັງໄດລົງນາມໃນສົນທິສັນຍາ ໃນລະດັບສາກົນອືນ
່ ໆ ທີ່ກຽວຂອງກັບການ ປກປອງສິດຂອງກມຊົນບັນດາເຜົາ ເຊິ່ງ
ລວມມີສົນທິສັນຍາສາກົນ ກຽວກັບສິດທິດານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ດານວັດທະນາທາ, ສົນທິສັນຍາສາກົນກຽວກັບສິດ
ທິ ຂອງພົນລະເມືອງ ແລະ ສິດທິດານການເມືອງ, ແລະ ສົນທິສັນຍາສາກົນໃນການລົບລາງການຈາແນກເຊື້ອຊາດທກຮບ
ແບບ.

ນະໂຍບາຍປອງກັນ ຂອງທະນາຄານໂລກທີກ
່ ຽວຂອງ ກັບໂຄງການ
ດວຍການທີມ
່ ີເປາໝາຍທີຈ
່ ະສາງຄວາມຍືນຍົງໃຫກັບບັນດາໂຄງການ, ດັງນັນ
້ ນະໂຍບາຍປອງກັນດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງ
ຄົມ ຂອງທະນາຄານໂລກຈຶງ່ ໄດສາງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຫປະເທດທີກ
່ ຍືມເງິນວາ ໄດມີເຄື່ອງມືປອງກັນຕາງໆ ທີ່ກຽວຂອງກັບ
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ໂຄງການ ທີມ
່ ີຄວາມກຽມພອມເພື່ອຮັບປະກັນວາ ວຽກງານດານສິ່ງລອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງໂຄງການແມນໄດຖືກພິຈະລະນາ
ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ຢາງສອດຄອງ ແລະ ຖືກຕອງ. ດັງທີ່ໄດກາວມາແລວ, ໂຄງການ SEA DRM ໃນ ສປປ ລາວນີ້ ຈະໃຫການ
ສະໜັບສະໜນບັນດາໂຄງການຍອຍທີ່ມີຂະໜາດນອຍລົງ ເຊິ່ງໂຄງການຍອຍດັງກາວ ແມນບໍທັນໄດຖືກການົດຢາງລະອຽດ
ເທື່ອ ແລະ ກໍບໍທັນມີຄວາມກະຈາງແຈງໃນລັກຊະນະ ແລະ ຮບແບບ ແລະ ກໍເປນພຽງແຕໃນແນວຄວາມຄິດລິເລີ່ມເທົານັ້ນ
ແລະ ໜາວຽກລະອຽດ ກໍແມນຍັງບໍທັນຮເທື່ອ. ນອກນີ້, ເນື່ອງຈາກວາ ສະຖານທີ່ ແລະ ການອອກແບບແມນຍັງຈະຖືກການົດ
ໃນໄລຍະການເຮັດປະເມີນໂຄງການ, ດັງນັນ
້ ກອບຄມຄອງດານສິງ່ ແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESMF) ຈື່ງຖືກເລືອກໃຫເຄື່ອງ
ມືປອງກັນ ເພື່ອສາງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ໃຫປະເທດທີກ
່ ຍືມເງິນ ແລະ ບກຄົນທີຈ
່ ະໄດຮັບຜົນກະທົບວາ ຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມ
ສຽງຕາງໆ ຈາກບັນດາໂຄງການຍອຍ ທີຈ
່ ະເກີດຂື້ນແມນຈະໄດຮັບການພິຈາລະນາຢາງ ລະອຽດ ແລະ ລະມັດລະວັງ.
ທະນາຄານໂລກຂັດແຍກບັນດາໂຄງການຍອຍ ອອກ ເປນສາມປະເພດນະໂຍບາຍປອງກັນ ອີງຕາມຊະນິດ, ສະຖານທີ່, ຄວາມ
ລະອຽດອອນ, ຂອບເຂດ ແລະ ຂະໜາດ ຂອງໂຄງການຍອຍ ພອມທັງ ອີງຕາມ ລັກຊະນະ ແລະ ຂະໜາດ ຂອງຜົນກະທົບດານ
ສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ. ເອກະສານຊອນທາຍ A2 ແລະ A3 ໃຫ ແບບຟອມກັນຕອງ ສາລັບການປະເມີນ ອົງປະກອບ
ຂອງໂຄງການ Lao PDR DRM ອົງປະກອບ 1 ແລະ 2 ໃນນິຍາມຂອງ ຄມືປອງກັນຜົນກະທົບ ທີ່ຄວນຖືກນາໃຊ. 3ປະເພດ
ນະໂຍບາຍປະເມີນສິ່ງແວດລອມ ລວມມີ:
ປະເພດ A: ນາໃຊກັບໂຄງການຍອຍທີ່ນາສະເໜີຂື້ນ, ເຊິ່ງການພັດທະນາໂຄງການຍອຍນີ້ ອາດຈະສົງຜົນກະທົບດານສິ່ງແວດ
ລອມ ແລະ ສັງຄົມ ທາງລົບຢາງຫລວງຫລາຍ ເຊິ່ງຜົນກະທົບນັນ
້ ແມນຜົນກະທົບທີມ
່ ີຄວາມລະອຽດອອນ, ມີຄວາມຫລາກ
ຫລາຍ ແລະ ບໍເຄີຍເກີດຂື້ນມາກອນ.
ປະເພດ B: ຖືກນາໃຊກັບໂຄງການຍອຍທີ່ສະເໜີຂື້ນນັນ
້ ຊຶ່ງໂຄງການຍອຍດັງກາວອາດມີຄວາມອາດສາມາດສາງຜົນກະທົບ
ທາງດານລົບສິ່ງແວດລອມ, ຕໍປະຊາກອນ ແລະ ຕໍພືນ
້ ທີໆ
່ ມີຄວາມສາຄັນດານສິ່ງແວດລອມ (ຕົວຢາງ, ເຂດຊຸມນາ, ເຂດປາ
ດົງ, ເຂດທົງຫຍາ, ແລະ ແຫລງທີ່ຢອາໃສຂອງສັດນາໆຊະນິດ) ແຕຜົນກະທົບນັນ
້ ແມນຈະມີນອຍກວາໂຄງການຍອຍ ໃນ
ໝວດປະເພດ “A”. ຜົນກະທົບດັງກາວແມນຈາກັດສະເພາະທີ;່ ເປນຜົນກະທົບໄລຍະຊົວຄາວ ແລະ ພື້ນທີໆ
່ ໄດຮັບຜົນກະທົບ
ສວນຫລາຍສາມາດກັບຄືນສສະພາບເດີມໄດ; ນອນກນັນ
້ ເກືອບທັງໝົດກໍລະນີທີ່ມີຜນ
ົ ກະທົບແມນສາມາດສາງມາດຕະການ
ແກໄຂ ຫລື ຫລດຜອນຜົນກະທົບໄດ. ໂຄງການ ປະເພດໝວດ “B” ແມນຈະໄດຖືກປະຕິບດ
ັ ຕາມຫຼັກການປອງກັນຂອງທະ
ນາຄານໂລກເຊັນດຽວກັນກັບໂຄງການປະເພດ “A” ແຕຈະຢໃນລະດັບຂອບເຂດທີແ
່ ຄບກວາ.
ປະເພດ C: ນາໃຊກັບໂຄງການຍອຍທີ່ສະເໜີຂຶ້ນ ທີ່ເຫັນວາມີຜນ
ົ ກະທົບໜອຍ ຫລື ບໍມີຜນ
ົ ກະທົບຕໍສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງ
ຄົມເລີຍ. ໃນກໍລະນີນີ້ ແມນບໍມີຄວາມຈາເປນຕອງໃຊເຄື່ອງມືປອງກັນຂອງທະນາຄານໂລກ ພຽງແຕຈະມີການລົງເຮັດການ
ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ກັນຕອງໃນພາກສະໜາມເປນໄລຍະ.
ໂຄງການ SEA DRM ທີມ
່ ີກມສາມປະເທດເຂົ້າຮວມນີ້ ແມນຈະໄດຮັບການສະໜັບສະໜນທາງດານການເງິນຈາກ ສະຖາ
ບັນການເງິນໃນກມເຄືອຄາຍທະນາຄານໂລກ ແລະ ກອງທຶນສາກົນເພື່ອການພັດທະນາ (IDA), ເຊິ່ງບັນດາໂຄງການຍອຍ
ຂອງໂຄງການນີ້ ອາດມີຜນ
ົ ກະທົບຕໍສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມຢາງຫລວງຫລາຍ ແລະ ຍັງເປນຜົນກະທົບທີຍ
່ ັງບໍທັນຮເທື່ອ.
ດັງນັນ
້ , ເຄື່ອງມືປອງກັນທີ່ມີຄວາມເໝາະສົມ ກໍຄື ການສາງ ESMF, ເຊິ່ງຈະເປນເອກກະສານແນະນານະໂຍບາຍປອງກັນ ທີ່
ປະກອບດວຍ ວິທີທາງ, ຂະບວນການ, ເຄື່ອງມືສະເພາະ ແລະ ມາດຕະການສະເພາະ ອື່ນໆ ທີຈ
່ ະຖືກນາໃຊໃນໄລຍະການເຮັດ
ປະເມີນໂຄງການຍອຍ.
ໂຄງການທີ່ຢນສະເໜີນນ
ັ້ ອາດມີຜົນກະທົບດານລົບຕໍກັບສິ່ງແວດລອມໂດຍສະເພາະແມນພື້ນທີ່ສະເພາະໂຄງການ ແລະ ຜົນ
ກະທົບເຫຼົານີ້ເປນຜົນກະທົບທີ່ໜອຍກວາຈານວນໂຄງການທີ່ຢໃນປະເພດ “A”. ຜົນກະທົບທີ່ຄາດວາຈະໄດມີການຄວບຄມ
ແມນຂີ້ຝນ, ສຽງ, ການລົບກວນທລະກິດຄົວເຮືອນ (ເປນຊຸມຊົນ), ການຈັດຫາວັດສະດ, ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກການກໍສາງ
ເຊິ່ງສາມາດຄວບຄມໄດໂດຍການປະຕິບັດການກໍສາງທີ່ດ.ີ ບັນຫາເຫຼົານີ້ເປນບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນບໍຖາວອນ, ເລັກໜອຍ ແລະ
ສະເພາະຈດ. ໜວດທີ່ປະເຊີນໜາທີ່ໜັກກວາໝແມນ ປະເພດ “B”. ດັງນັນ
້ ການອອກແບບວິທີການປອງກັນຂອງໂຄງການ
ແມນເພືອ
່ ຮັບປະກັນຄວາມສອດຄອງ ແລະ ຍືນຍົງ ຂອງໂຄງການຍອຍໃນ ປະເພດ “B” (ແລະ “C”). ໃນກໍລະນີທີ່ບໜາເປນໄປ
ໍ
ໄດຄືການປະເມີນສິງ່ ແວດລອມຂອງໂຄງການຍອຍໃນປະເພດ “A” ຈະຢນສະເໜີ, ມັນຄືຊິເປນໄປໄດຍາກທີ່ໂຄງການຈະ
ສາມາດຕອບສະໜອງ ເນື່ອງຈາກວາການກະກຽມຈະຕອງໄດໃຊເວລາ ລວມມີທັງ ບົດການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍສິ່ງແວດລອມ
ແລະ ສັງຄົມ, ຄວາມລາຊາ ຫຼື ການຊະລໍໂຕໃນການຕອບຈດປະສົງຂອງໂຄງການແບບເລັງດວນ. ດັງນັນ
້ ໂຄງການໄດຖືກຈັດ
ເຂົ້າເປນປະເພດ “B”. ການພິຈາລະນາມາດຕະການປອງກັນກຽວກັບອົງປະກອບ 1 ແລະ 2 ໃນຂະນະທີ່ ອົງປະກອບ 3 ແລະ 4
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ບໍມີສວນພົວພັນກັບມາດຕະການປອງກັນໃດໆເລີຍ. ສາຫຼັບອົງປະກອບທີ 5 ຈະໄດມີການແຍກເຄື່ອງມືການປອງກັນໃນຊວງ
ເວລາການດາເນີນໂຄງການ.
ອີງຕາມ ການປະເມີນສິ່ງແວດລອມຂອງ ກມທະນາຄານໂລກ (OP/BP 4.01) ຈະຕອງໄດມີສວນກຽວຂອງກັບເຄື່ອງມືການ
ປອງກັນ. ບນດາໂຄງການຍອຍທີ່ຢນສະເໜີອດສົງຜົນກະທົບຕໍກັບສິ່ງແວດລອມ ແລະ ຊຸມຊົນ ແລະ ປະຊາກອນທີ່ແຕກຕາງ
(ຕົວຢາງ: ຜົນເຜົາ ແລະ ຜອອນໄຫວ - ແມຍິງ ແລະ ໄວໜມ ແລະ ເດັກນອຍ, ຜສງອາຍ ແລະ ຜພິການ, ບໍມີທີ່ດນ
ິ ແລະ ຜທີ່
ທກຍາກ ແລະ ອື່ນໆ). ດັງນັນ
້ ມີ ເພີ່ມເຕີມ 3 ນະໂຍບາຍປອງກັນເພີ່ມເຕີມດານສິ່ງແວດລອມສາມາດນາມາໃຊໄດ; ລວມມີ
ທີ່ຢອາໃສຕາມທາມະຊາດ (OP/BP 4.04), ຊັບພະຍາກອນວັດທະນະທํາທາງກາຍະພາບ (OP/BP 4.11), ແລະ ໂຄງການ
ທາງນາສາກົນ (OP/BP 7.50) ແລະ ນະໂຍບາຍປອງກັນທາງັງຄົມສອງສະບັບກໍສາມາດນາໃຊໄດ ລວມມີ ຄົນເຜົາພື້ນເມືອງ
(OP/BP 4.10) ແລະ ການຍົກຍາຍແບບບໍສະໝັກໃຈ (OP/BP 4.12). ກອບການຄມຄອງດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ
(ESMF) ຈະແນະນາການປະເມີນການຕອບສະໜອງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເພື່ອກํານົດການມີສວນຮວມຂອງເພດຍິງ, ການ
ປະກອບສວນ, ອປະສັກ ແລະ ຜົນກະທົບ ຂອງໂຄງການຍອຍ. ຕາຕະລາງທີ 1 ຄາອະທິບາຍເພີ່ມເຕີມກຽວກັບນະໂຍບາຍການ
ດາເນີນງານ ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງໂຄງການຄມຄອງໄພນາຖວມຕົວເມືອງ.

3.4

ການວິເຄາະຊອງຫວາງ ນະໂຍບາຍ ຂອງລັດຖະບານລາວ ແລະ ຂອງ
ທະນາຄານໂລກ

ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານໂລກຕອງການໃຫລັດຖະບານວິເຄາະ ແລະ ສັງລວມບັນດາກົດລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍແຫງຊາດທີ່
ກຽວຂອງກັບການເວນຄືນທີ່ດນ
ິ , ການຈາຍຄາຊົດເຊີຍ, ແລະ ແຜນຂອງການຈັດສັນຍົກຍາຍປະຊາຊົນຜທີ່ໄດຮັບຜົນກະທົບ.
ລັດຖະບານຈະປຽບທຽບ ແລະ ຊອກຫາຈດຄາດເຄື່ອນຂອງບັນດາກົດລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍເຫຼານັ
ົ ້ນຕາມນະໂຍບາຍຫຼັກ
ແລະ ຄວາມຕອງການຂອງທະນາຄານ. ຖາຫາກມີຊອງຫວາງຂອງສອງກົດໝາຍທີ່ມີຢ ລັດຖະບານຈະສະເໜີໃຫມີການຕື່ມ
ຊອງຫວາງດັງກາວເຂົ້າໃນແຜນການຈັດສັນຍົກຍາຍ. ໄດມີການປຽບທຽບນະໂຍບາຍການດາເນີນງານກັບບັນດາກົດລະບຽບ
ແລະ ກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ມີຢໃນັດຈບັນ ແລະ ຊອງຫວາງທີ່ໄດລະບໄວໃນນະໂຍບາຍການດາເນີນງານ OP 4.01
(ຕາຕະລາງ 2). ເພື່ອແກໄຂບັນຫາຊອງຫວາງ ຈະຕອງໄດປະຕິບດ
ັ ຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ ຄວາມຕອງການຂອງທະນາຄານ.
ກຽວກັບທີ່ຢອາໃສທາງທາມະຊາດ, ໃນຂະນະດຽວກັນກົດໝາຍປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ ປ (2012) ໄດລະບຫຼກ
ັ ການ,
ກົດລະບຽບ ແລະ ມາດຕະການໃນການຄມຄອງ, ການຕິດຕາມ, ການຟນຟ ແລະ ການປອງກັນສິ່ງແວດລອມ ລວມທັງການ
ປອງງກັນທີ່ຢອາໃສທາງທາມະຊາດທີ່ຢໃນພືນ
້ ທີ່ໂຄງການ,
ຊອງຫວາງຈະໄດມີການເພີ່ມເຕີມໃຫສອດຄອງກັບນະໂຍບາຍ
ການດາເນີນງານຂອງທະນາຄານ OP 4.04 (ຕາຕະລາງ 3). ໃນຂະນະດຽວກັນລັດຖະທํາມະນນ ປ 1991 ໄດລະບວາ ບັນດາ
ຊົນເຜົາມີສິດທີ່ຈະຮັກສາໄວຍັງຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ວັດທະນະທາຂອງຕົນ, ນະໂຍບາຍການດາເນີນງານຂອງທະນາຄານ OP
4.10 ຈະນํາມາໃຊກັບໂຄງການຍອຍຢໃນຈດທີ່ມີຊອງຫວາງ ແລະ ກມຊົນເຜົາ. ສປປ ລາວ ມີກົດລະບຽບສາຫຼັບການປອງກັນ
ຊັບພະຍາກອນດານວັດທະນະທາ ລວມທັງມີດາລັດວາດວຍການປກປກຮັກສາວັດທະນະທາ, ປະຫວັດສາດ ແລະ ມໍລະດົກ
ທາງທາມະຊາດ (1997) ທີ່ໄດໃຫແນວທາງໃນການຄົນ
້ ພົບໃນຊວງເວລາການກໍສາງ ເຖິ່ງຢາງໃດກໍຕາມນະໂຍບາຍການ
ດາເນີນງານຂອງທະນາຄານ OP 4.11 ຈະເປນໂຕເສີມກັບບັນດາກົດລະຍບຽບຕາງໆຂອງຊາດໃນບອນທີ່ມີຊອງຫວາງໃນ
ປດຈບັນ (ຕາຕະລາງ 4). ໃນຂະນະດຽວກັນ ກົດໝາຍວາດວຍນາ ແລະ ຊັບພະຍາກອນແຫຼງນາ ໄດການົດໄວວາ ການ
ພັດທະນາທາງນາຈະຕອງໃຫສອດຄອງກັບກົດໝາຍສາກົນ ຫຼື ສົນທິສັນຍາລະຫວາງປະເທດ, ນະໂຍບາຍການດາເນີນງານຂອງ
ທະນາຄານ OP 7.50 ຈະຖືກນํາມາໃຊໂດຍສະເພາະໃນສວນທີ່ກຽວກັບການແຈງເຕືອນ ເພື່ອເສີມເຂົ້າກັບກົດໝາຍແຫງຊາດ.
ຂໍສັງເກດຄື ການເຮັດກົດໝາຍທາງນາ ໃໝຂຶ້ນໂດຍລັດຖະບານລາວ ແລະ ຄາດວາຈະສະເໜີຕໍ ສະພາແຫງຊາດໃນປ 2017.
ການວິເຄາະຊອງຫວາງຂອງກົດລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ມີຢໃນປດຈບັນກັບນະໂຍບາຍການດາເນີນງານຂອງທະນາຄານ OP
4.12 ແມນໄດລະບຢໃນກອບນະໂຍບາຍການຈັດສັນຍົກຍາຍ.
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ຕາຕະລາງ 1 ສະຫລບຍໍກຽວກັບ ນະໂຍບາຍດາເນີນງານ ແລະ ຄວາມກຽວຂອງ ຕໍໂຄງການຍອຍ.
OP/BP
No.
4.01

ສະຫລບຫຍໍ ກຽວກັບເຄືອ
່ ງມືປອງກັນ ແລະ ນະໂຍບາຍດາເນີນງານອືນ
່ ໆ
ການປະເມີນດານສິງ່ ແວດລອມ: ການປະເມີນດານສິ່ງແວດລອມ ປະກອບດວຍ
ການປະເມີນຜົນກະທົບດານສິ່ງແວດລອມ ທາມະຊາດ (ອາກາດ, ນາ ແລະ
ດິນ); ທາງສຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຄົນ; ທາງຊັບພະຍາກອນວັດທະ
ນະທາ ທີ່ເປນວັດຖຸ; ແລະ ດານບັນຫາສິ່ງແວດລອມຂາມເຂດແດນ ແລະ ລະ
ດັບສາກົນ.
ການປະເມີນດານສັງຄົມ (ການຈັດສັນຍົກຍາຍແບບບໍສະມັກໃຈ, ປະຊາຊົນ
ພື້ນເມືອງ) ແມນ ໄດມີ ນະໂຍບາຍດາເນີນງານຕາງຫາກ ແລະ ກໍມີເງື່ອນໄຂ
ແລະ ຂັ້ນຕອນສະເພາະ ດານນັ້ນເອງຢແລວ.

4.04

ແຫຼງທີຢ
່ ອາໄສຕາມທາມະຊາດ: ທະນາຄານໂລກ ຈະສະໜັບສະໜນ ການປກ
ປກຮັກສາ, ບລະນະ ແລະ ຟນຟ ຖິ່ນທີ່ຢອາໄສ ແລະ ອົງປະກອບເຫຼົານັ້ນ. ການ
ອະນລັກແຫຼງທີ່ຢອາໄສຕາມທາມະຊາດ ເປນສິ່ງສາຄັນ ໃນການພັດທະນາ
ແບບຍືນຍົງ. ແຫຼງທີ່ຢອາໄສຕາມທາມະຊາດ ຈະປະກອບດວຍ ທີ່ດິນ ແລະ ນາ
(i) ຊຸມຊົນຊີວະວິທະຍາຂອງລະບົບນິເວດ ຈະປະກອບດວຍ ຊະນິດພັນພືດ
ແລະ ສັດ ທອງຖິ່ນ ເປນສວນຫຼາຍ, ແລະ (ii) ກິດຈະກາ ຂອງມະນດ ຈະບໍ
ປຽນແປງ ບໍລິເວນ ທີ່ເປນພື້ນທີ່ ທີ່ເຮັດໜາທີ່ຂອງລະບົບນິເວດປະຖົມມະພມ.

ຄວາມກຽວຂອງ (ກຽວຂອງ/ບໍກຽວຂອງ) ແລະ
ກຽວຂອງແນວໃດ
ກຽວຂອງ

ຄວາມໝາຍຂອງຄວາມກຽວຂອງ
(i)

ເພື່ອເປນການກະກຽມການສຶກສາຄວາມເປນໄປ
ໄດ ແລະ ການອອກແບບ ເພື່ອຟນຟ ແລະ ສາງ
ໂຄງລາງພື້ນຖານ ພາຍໃຕອົງປະກອບ 1 ຂອງ
ໂຄງການຍອຍ, ເຊິ່ງວຽກທີ່ວາງແຜນຈະດາເນີນ
ພາຍໃຕໂຄງການຍອຍນີ້ອາດຈະມີຜົນກະທົບຕໍ
ສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມຢາງຫລວງຫລາຍ ທັງ
ທາງກົງ ແລະ ທາງອອມ ຫື ອາດມີຜົນກະທົບ
ແບບສະສົມພາຍໃນພື້ນທີ່ ຂອງໂຄງການຍອຍ ຫຼື
ໃນລະດັບມະຫາພາກ. ດັງນັ້ນນະໂຍບາຍດາເນີນ
ງານນີ້ຈື່ງມີຄວາມກຽວຂອງ.
ການກະກຽມການສຶກສາຄວາມເປນໄປໄດ ແລະ
ການອອກແບບ ພາຍໃຕ ອົງປະກອບທີ 1, ວຽກ
ງານຂອງໂຄງການຍອຍ ທີ່ໄດສະເໜີນັ້ນ ອາດຈະ
ສົງຜົນກະທົບຕໍກັບ ແຫຼງທີ່ຢອາໄສ ຕາມເຂດ
ເສື່ອມຕໍຂອງສັດປາ, ປາຊຸມນາ ແລະ ອາງໂຕງ.
ແຜນ OP/BP ຈະຕອງຖືກນາເຂົ້າມາໃຊ.

(ii) ແຜນ ESMP ຈະຖືກສາງຂື້ນ ສາຫລັບແຕລະໂຄງການຍອຍ ທີ່ນາສະເໜີ
ເຊິ່ງຈະເປນວຽກສວນໜຶ່ງຂອງວຽກການສຶກສາຄວາມເປນໄປໄດ
ແລະ
ຈະລວມເອົາແຜນທີ່ອື່ນທີຈ
່ າເປນ (ແຜນພັດທະນາກມເຜົາສວນໜອຍ ແລະ
ແຜນດາເນີນງານຈັດສັນຍົກຍາຍ).
(iii) ເອກກະສານ ESMP ຈະຖືກເຜີຍແຜຕໍສາທາລະນະ ແລະ ຜໄດຮັບຜົນກະ
ທົບ ພອມທັງອົງກອນຈັດຕັ້ງ ດານສັງຄົມຕາງໆ.

ການກະກຽມໂຄງການຍອຍ ພາຍໃຕ ອົງປະກອບທີ 1 ແລະ ການກະກຽມລົງທຶນ
ໃສ ອົງປະກອບທີ 1 (ປະກອບມີ ການປອງກັນຕາຝງ, ຄກັ້ນນາ, ຄອງລະບາຍ ນາ
, ປະຕນາ ແລະ ສວນສາທາລະນະແຄມນາ):
(i)

4.11

ປະຊານຊົນ ທີເ່ ປນຊົນເຜົາພືນ
້ ເມືອງ: ໃນ ສປປ ລາວ, ປະຊານຊົນ ທີ່ເປນຊົນ
ເຜົາພືນ
້ ເມືອງ ແມນໝາຍເຖິງ ກມຊົນເຜົາ. ພວກເຂົາຖືກການົດໃຫເປນກມ
ຄົນດານວັດທະນາະທາ ແລະ ດານສັງຄົມ ທີ່ມີຄວາມອອນແອ ແລະ ມີຄວາມ
ແຕກຕາງ ທີ່ມີຄນລັກຊະນະສະເພາະຂອງຕົວເອງ ເຊັນມີ ການຕິດພັນກັນແບບ
ລວມໝ ກັບການຢອາໃສທີ່ມຄ
ີ ວາມແຕກຕາງດານພມມີສາດ ຫຼື ຕິດພັນກັບ
ພື້ນທີ່ເຂດແດນຂອງບັນພະບລດໃນພື້ນທີ່ໂຄງການ ແລະ ກັບຊັບພະຍາກອນ
ທາມະຊາດພາຍໃນເຂດທີ່ຢອາໃສນີ.້

ກຽວຂອງ

ຊັບສິນທາງວັນທະນາທາ ທີເປນວັດຖຸ: ນະໂຍບາຍນີ້ແມນເວົ້າເຖິງ ການປະຕິ
ບັດຕໍ ຊັບພະຍາກອນດານວັນທະນະທາ ທີເປນວັດຖຸ, ເຊິ່ງຖືກການົດໃຫເປນ
ວັດຖຸ ທີ່ເຄື່ອນຍາຍໄດ ແລະ ບໍເຄື່ອນຍາຍໄດ ເຊັນ ວັດຖຸສິ່ງຂອງ, ສະຖານທີ,່
ໂຄງສາງ, ໂຄງສາງທີເ່ ປນກມ, ທິວທັດ ແລະ ລັກຊະນະ ດານທາມະຊາດ ທີ່ມີ

ກຽວຂອງ

SEA DRM Project – Lao PDR
Environmental and Social Management Framework

ແຂວງອດົມໄຊເປນແຂວງທີ່ມີກມຊົບບັນດາເຜົາ
ຫລາຍໆ ເຜົາ ເຊິ່ງຖືກການົດໃຫເປນຄົນຊົນເຜົາ
ພາຍໃຕນະໂຍບາຍ OP 4.10 ຂອງທະນາຄານ
ໂລກ. ໃນພື້ນທີຂ
່ ອງໂຄງການອາດຈະມີກມຊົນ
ບັນດາເຜົາອາໃສຢ ດັງນັ້ນໃນກໍລະນີນີ້ ນະໂຍ
ບາຍ OP 4.10 ຈຶ່ງມີຄວາມກຽວຂອງ.
ເຖິງແມນວາບໍມີສະຖານທີ່ດານວັດທະນາະທາທີ່
ເປນວັດຖຸ ນອນໃນພືນ
້ ທີກ
່ ສາງໂຄງການ,
ໍ
ແຕ
ມັນກໍມີຄວາມເປນໄປໄດວາ ຈະສາມາດພົບເຫັນ
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ESMF ຈະຕອງໄດຮາງ.

ການກະກຽມການສຶກສາຄວາມເປນໄປໄດ ແລະ ການອອກແບບ ພາຍໃຕ ອົງ
ປະກອບທີ 1:
(i)

4.10

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

ແຕລະໂຄງການຍອຍ ຈະຕອງຈະດາເນີນ ESMP ຢາງເຕັມເມັດເຕັມໜວຍ
ໃນການນາໃຊມາດຕະການ ເພື່ອຫຼີກລຽງ ຫຼື ປອງກັນ, ຫຼຸດໜອຍ, ຫຼຸດຜອ
ຫຼື ການຊົດເຊີຍ ຕໍກັບຜົນກະທົບທາງລົບທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ແລະ ປບປງປ
ສິດທິພາບ ໃນການຈັດການທາງດານສິ່ງແວດລອມ.

ກອບການມີສວນຮວມຂອງ ກມຊົນເຜົາສວນໜອຍ (EGEF) ແມນຈະໄດຖືກ
ສາງຂື້ນ ໃຫເປນສວນໜຶ່ງຂອງເອກກະສານ ESMF ສະບັບນີ.້

ໄດມີການອະທິບາຍກຽວກັບຂະບວນການ ໃນກໍລະນີທີ່ມີການຄົ້ນພົບເຫັນວັດຖຸບ
ຮານໃນເອກກະສານ ESMF ສະບັບນີ້.

ຄວາມສາຄັນທາງດານໂບລານນະຄະດີ, ດານປະຫວັດສາດ, ດານສະຖາປະນິກ,
ດານສາດສະໜາ, ດານຄວາມສວຍງາມ ແລະ ອື່ນໆ.

SEA DRM Project – Lao PDR
Environmental and Social Management Framework

ຊັບພະຍາກອນດານວັດທະນະທາ ໃນໄລຍະການ
ກໍສາງໂຄງການ ດັງນັນ
້ ໃນໂຄງການນີ້ ແມນຈະ
ຕອງໄດເຮັດການສຶກສາ ແລະ ອອກແບບໃນກໍ
ລະນີພົບເຫັນຊັບພະຍາກອນດັງວັດທະນະທາດັງ
ກາວ. ດັງນັນ ນະໂຍບາຍດາເນີນງານ OP ນີ້ຈື່ງ
ມີຄວາມກຽວຂອງ.
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ຕາຕະລາງ 1 (ຕໍ.)
OP/BP
No.

ສະຫລບຫຍໍ ກຽວກັບເຄືອ
່ ງມືປອງກັນ ແລະ ນະໂຍບາຍດາເນີນງານອືນ
່ ໆ

ຄວາມກຽວຂອງ (ກຽວຂອງ/ບໍກຽວຂອງ) ແລະ
ກຽວຂອງແນວໃດ

4.12

ການຈັດສັນຍົກຍາຍໂດຍບໍສະມັກໃຈ: ນະໂຍບາຍນີ້ມີຈດປະສົງເພື່ອ ເຮັດການ

ກຽວຂອງ

ແກໄຂ ແລະ ຫລດຜອນຄວາມສຽງຈາກການຍົກຍາຍ, ການສນເສຍດິນ, ແລະ

ເຖິງແມນວາ

ຊັບສິບອື່ນໆ, ການສນເສຍລາຍໄດ ແລະ ສນເສຍຮບແບບການດາລົງຊີວິດ ທີ່
ມີຜົນມາຈາກການສາງໂຄງການຍອຍ. ນະໂຍບາຍນີ້ ຍັງນາໃຊ ກັບການຫາມ
ການເຂົ້າຫາ ສວນອທະຍານ ແລະ ພື້ນທີປ
່ ກປອງຕາງໆ ທີ່ການົດໄວ ເຊິ່ງຈະສົງ
ຜົນກະທົບທາງລົບຕໍຊີວິດການເປນຢ ຂອງປະຊາຊົນຜທີ່ຖືກຍົກຍາຍ.

(i) ຈະຖືກສາງຂື້ນສາຫລັບອົງປະກອບ 1 ຂອງໂຄງການຍອຍ ເຊິ່ງຈະເປນເອກ
ຜົນກະທົບຄາດວາຈະບໍຫລວງ

ກະສານຂັດຕິດກັບເອກກະສານ ESMF ນີ້.

ຫລາຍ, ແຕຈະມີປະຊາຊົນ ແລະ ຄົວເຮືອນຈາ

(ii) ຈະໄດມີການສາງແຜນດາເນີນງານດານຈັດສັນຍົກຍາຍ ໂດຍຫຍໍ (ARAP)

ນວນໜຶ່ງທີ່ຈະໄດຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຈະໄດຮັບ

ເພື່ອລະບບັນຫາທັງໝົດ ທີ່ກຽວຂອງກັບການຈັດສັນຍົກຍາຍ ແລະ ການຊົດ

ການເວນຄືນທີດ
່ ນ
ິ ແລະ ຈັດສັນຍົກຍາຍແບບ

ເຊີຍ ໃຫແກປະຊາຊົນ ທີ່ໄດຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການຍອຍ.

ສົມບນ ຈາກການກໍສາງຄກັ້ນນາ, ຄອງລະບາຍ
ນາ ແລະ ວຽກກໍສາງອື່ນໆ.
ການຈັດສັນຍົກຍາຍ RPF ເພື່ອເປນ ເອກກະ
ສານແນະນາວຽກການຈັດສັນຍົກຍາຍ

(iii) ກົນໄກແກໄຂການຮອງຮຽນ

ແມນຈະຖືກການົດໃຫເປນຫົວຂໍໜື່ງໃນ

ARAP ສາຫລັບທກໆ ສະຖານທີກ
່ ສາງ
ໍ
ໂດຍຈະມີຖືກສາງຂື້ນຕາມສະພາບ

ໄດມີການສາງເອກກະສານກອບນະໂຍບາຍດານ
ໃຫກັບ

ໂຄງການຍອຍ. ດັງນັ້ນ ນະໂຍບາຍດາເນີນງານນີ້
ຈື່ງມີຄວາມກຽວຂອງ.
7.50

ຄວາມໝາຍຂອງຄວາມກຽວຂອງ

ຕົວຈິງພາຍໃນທອງຖິ່ນ.
(iv) ເອກກະສານ ARAP ຂອງແຕລະໂຄງການຍອຍແມນ ຈະຖືກເຜີຍແຜ ໃນ
ລະດັບທອງຖີ່ນ, ໃນລະດັບປະເທດ ແລະ ໃນເວັບໄຊຂອງ

MRD ແລະ

InfoShop ຂອງທະນາຄານໂລກ.

ໂຄງການທີຕ
່ ງັ້ ຢໃນສາຍນາສາກົນ: ນະໂຍບາຍນີ້ ນາໃຊກັບຊະນິດ ສາຍນາສາ

ກຽວຂອງ

ໃນການປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍປອງກັນຜົນກະທົບຂອງທະນາຄານໂລກນີ້,

ກົນດັງຕໍໄປນີ:້ (a) ທກໆ ສາຍນາ, ຄອງເໝືອງ, ໜອງ ຫລື ກະໂຕນາອື່ນໆ

ໂຄງການ SEA DRM ທີນ
່ າສະເໜີຂື້ນແມນ

ບັນດາການສຶກສາດານເຕັກນິກ ຈະລວມເອົາບັນດາການວິເຄາະ ຜົນກະທົບຂາມ

ທີ່ມີລັກຊະນະຄາຍຄືກັນກັບທີ່ສິ່ງກາວມາ ທີ່ປະກອບເປນຊາຍແດນລະຫວາງ
ປະເທດ, ຫລື ທກໆ ແມນາ ຫຼື ກະໂຕແມນາ ທີ່ໄຫລຜານສອງປະເທດ ຫລື

ຈະຖືກພັດທະນາ ໃນສາຂາຂອງ ແມນາຂອງ.

ຫລາຍກວານັ້ນ ບໍວາປະເທດນັ້ນ ຈະເປນສະມະຊິກຂອງທະນາຄານໂລກ ຫຼື ບໍ

ຫຼຸດຜອນຜົນກະທົບທີ່ເປນໄປໃດ. ໜັງສືແຈງການ ສົງເຖິງ ປະເທດ ພະມາ, ກາປ
ເຈຍ, ໄທ, ຫວງດນາມ, ຈີນ ແລະ ອົງການແມນາຂອງ.

ກໍຕາມ; ແລະ (b) ທກໆ ສາຂາແມນນາ ຫຼື ກະໂຕແມນາ ທີ່ເປນອົງປະກອບ
ຂອງ ທກໆ ສາຍນາ ທີ່ໄດອະທິບາຍໃນຂໍ (a) ຂາງເທິງ.

SEA DRM Project – Lao PDR
Environmental and Social Management Framework

ຊາຍແດນທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນຍອນໂຄງການນີ້, ແລະ ການການົດບັນດາມາດຕະການ
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ຕາຕະລາງ 2 ການວິເຄາະຊອງຫວາງ ລະຫວາງ ກອບດານກົດໝາຍ/ລະບຽບການ ແລະ ນະໂຍບາຍການກາເນີນງານ ຂໍທີ 4.01 ຂອງທະນາຄານໂລກ
ຫົວຂໍ

OP 4.01

ກອບດານກົດໝາຍຂອງລາວ

ຊອງຫວາງ/ມາດຕະການໂຄງການ

ກົດໝາຍວາດວຍການປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ 2013:

ນະໂຍບາຍການດາເນີນງານ ຂໍທີ OP 4.01 ຈະໄດນາໄປ

1. ຂະບວນການປະເມີນທາງດານສິງ່ ແວດລອມ
1.1

ການປະເມີນທາງດານ

ສິ່ງແວດລອມ ໄດສຶກສາອົງ
ປະກອບທາງດານ
ສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ໃນ
ລັກສະນະການຮວບຮວມເອົາ
ບັນດາການປະຕິບັດພັນທະ,
ສົນທິສັນຍາ ແລະ ຂໍຕົກລົງ ໃນ
ລະດັບຊາດ ແລະ ສາກົນ

ປະເມີນຄວາມເໝາະສົມໃນການບັງຄັບໃຊກອບ
ດານລະບຽບການ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ລວມເຖິງ
ການນາໃຊຂໍຕົກລົງ ສິ່ງແວດລອມສິ່ງແວດລອມ
ສາກົນ ແລະ ຢນຍັນວາ ໄດຮັບການເຫັນດີແລວ
ວາພາກສວນລັດຖະບານ ຈະບໍມີສວນກຽວຂອງ
ກັບວຽກງານທາງດານການເງິນຂອງໂຄງການ
ເຊິ່ງຈະເປນການລະເມີດ
ກັບພັນທະລະຫວາງ
ປະເທດ



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

ໃຊ ເພື່ອໃຫແນໃຈວາ ໂຄງການພັດທະນາ ຈະບໍລະເມີດ
ບັນດາພັນທະ, ສົນທິສັນຍາ ແລະ ຂໍຕົກລົງຕາງໆ ຫຼື ບໍວາ
ຈະເປນຂໍການົດໃນການປະເມີນສິ່ງແວດລອມ ຕາມກົດ
ລະບຽບຂອງປະເທດ.

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


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

1.2. ການປະເມີນທາງເລືອກ
ຂອງໂຄງການ

ຕອງໄດປະເມີນຄວາມເປນໄປໄດໃນການລົງທຶນ,
ເຕັກນິກວິຊາການ ແລະ ບັນດາທາງເລືອກຕາງໆ

ບໍໄດລວມ.

ນະໂຍບາຍການດາເນີນງານ ຂໍທີ OP 4.01 ຈະຕອງໄດ
ປະຕິບັດ ເພື່ອໃຫແນໃຈວາ ການປະເມີນຜົນກະທົບຜົນ
ກະທົບ ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຈາກໂຄງການ ໄດຮັບການທົບ
ທວນ ບັນດາທາງເລືອກທີ່ເປນໄປໄດ ທີ່ລວມໄປທັງ ຕົວ

ທີ່ລວມທັງ ທາງເລືອກທີ່ “ບໍມີການດາເນີນງານ”,
ຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ,
ມາກຕະການ
ຫຼຸດຜອນຜົນກະທົບ, ຕົ້ນທຶນໃນການລົງທຶນ ແລະ
ຕົນທຶນທີ່ເກີດຊາ, ຄວາມເໝາະສົມຕໍກັບສະພາບ
ທອງຖິ່ນ, ສະຖາບັນທອງຖິ່ນ, ການຝກອົບຮົມ
ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ ໂຄງການ.

SEA DRM Project – Lao PDR
Environmental and Social Management Framework

ເລືອກ “ທີ່ບໍໄດຮັບການດາເນີນງານ”.
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ຕາຕະລາງ 2 (ຕໍ)
ຫົວຂໍ
1.3

ການຮັກສາ

ທີ່ປກສາ

ໂຄງການ

OP 4.01

ກອບດານກົດໝາຍຂອງລາວ

ຊອງຫວາງ/ມາດຕະການໂຄງການ

ຜກຢມ ຕອງມີສວນຮວມກັບຄະນະຜຊຽວຊານ
ທາງດານສິ່ງແວດລອມ ທັງອິດສະຫຼະ ແລະ ສາກົນ
ທີ່ຈະໃຫຄາແນະນາໃນທກໆດານ
ທີ່ກຽວກັບ
ການປະເມີນສິ່ງແວດລອມ.

ຄາແນະ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 8030/ກຊສ ວາດວຍ ການປະເມີນຜົນ

ນະໂຍບາຍການດາເນີນງານ ຂໍທີ OP 4.01 ແລະ ຄາແນະ

ກະທົບຕໍສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ (2013):

ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 8030/ກຊສ ຈະໄດຮັບ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອໃຫຄາແນະນາ ຕໍກັບຜກຍືມ
ຕອງໄດຮັບຄາແນະນາຈາກ
ຜຊຽວຊານທາງດານ
ສິ່ງແວດລອມ ທີ່ເປນປກສາອິດສະຫຼະ ແລະ ສາກົນ ທີ່ຈະ
ສາມາດກວດສອບໂຄງການໄດ.



ພາກທີ 1, ຂໍທີ 2.7 - ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງ
ແວດລອມ ຕອງສາເລັດພາຍໃນ 20 ວັນລັດຖະການ ພາຍຫຼັງໄດຮັບ
ເອກະສານຢາງຖືກຕອງ ແລະ ຄົບຖວນຈາກເຈົ້າຂອງໂຄງການ ໃນ
ການຄົ້ນຄວາແຕງຕັັ້ງ ຄະນະຊຽວຊານສະເພາະດານ ເພື່ອທົບທວນ
ບປຜສ
ເຊິງ່ ຄະນະຊຽວຊານສະເພາະດານນີ້
ຕອງປະກອບດວຍ
ຊຽວຊານ ແລະ ທີິ່ປກສາທັງພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ ຕາມການຄັດ
ເລືອກເອົາຂອງ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລອມ
ໂດຍພາກສວນດັງກາວ ຕອງບໍມີສວນກຽວຂອງ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ
ທາງກົງ ຫຼື ທາງອອມຕໍກັບໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະກາຕາງໆນັັ້ນ.

2. ການປກສາຫາລື ແລະ ການເພີຍແຜຂໍມນໃຫມວນຊົນ
2.1.

ຂະບວນການປະເມີນ

ສິ່ງແວດລອມ ຈະຕອງ ລວມ
ເອົາວຽກງານ ການປກສາຫາລື
ແລະ ການເຜີຍແຜຂໍມນໃຫ
ມວນຊົນ.

ທະນາຄານ ອາດຈະຕອງການ ການປກສາຫາລື
ແລະ ການເຜີຍແຜຂໍມນໃຫມວນຊົນ, ຖາເຫັນວາ
ມີຄວາມຈາເປນ.

ຜກຢມ ຕອງໄດປກສາຫາລື ກັບກມທີ່ໄດຮັບຜົນ
ກະທົບຈາກໂຄງການ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍຂຶ້ນ
ກັບລັດຖະບານ ໃນລະດັບທອງຖິ່ນ (NGOs).
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ກົດໝາຍວາດວຍການປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ 2013:


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

ຄາແນະ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 8030/ກຊສ ວາດວຍ ການປະເມີນ
ຜົນກະທົບຕໍສິ່ງແວດລອມ 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.
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ນະໂຍບາຍການດາເນີນງານ ຂໍທີ OP 4.01 ທີ່ຈະດາເນີນ
ເພື່ອໃຫຄາແນະນາ ໃນວຽກງານປກສາຫາລື ແລະ ເຜີຍແຜ
ຂໍມນໃຫມວນຊົນ ເຊິ່ງໃນນັ້ນຈະຕອງໄດແຈງໃຫກັບກມ
ຄົນທີ່ໄດຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ
ທີ່ບໍຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ໃນລະດັບທອງຖິນ
່ ໄດຮັບຮ ແລະ
ເຂົາຮວມ.

ຕາຕະລາງ 2 (ຕໍ)
ຫົວຂໍ

OP 4.01

ກອບດານກົດໝາຍຂອງລາວ

ຊອງຫວາງ/ມາດຕະການໂຄງການ

ກົດໝາຍວາດວຍການປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ 2013:

ນະໂຍບາຍການດາເນີນງານ ຂໍທີ OP 4.01 ທີ່ຈະຈັດຕັ້ງ

3. ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ
3.1 ຈາເປນທີ່ຈະຕອງມີການ
ຕິດຕາມກວດກາອິດສະຫຼະ
ຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ

ໃນລະຫວາງທີ່ດາເນີນໂຄງການ, ຜກຢມ ຈະຕອງ
ລາຍງານກຽວກັບ ການປະຕິບັດງານທີ່ສອດຄອງ
ກັບມາດຕະການ ທີ່ໄດຕົກລົງໄວກັບທະນາຄານ
ບົນພື້ນຖານການຊອກຫາ ແລະ ຜົນຂອງການປະ
ເມີນທາງດານສິ່ງແວດລອມ ເຊິ່ງລວມທັງທກໆ
ການປະຕິບັດງານ ທີ່ນອນຢໃນ EMP.

ມາດຕາ 84 - ອົງການກວດກາສິ່ງແວດລອມ ຈະຕອງປະກອບດວຍ
ສະພາແຫງຊາດ, ອົງການກວດກາລັດຖະບານ ແລະ ຕານການສໍລາດ
ບັງຫຼວງ ແລະ ອົງການກວດສອບແຫງລັດ.

ປະຕິບັດ. PMU ຈະດํາເນີນການຕິດຕາມກວດກາພາຍ

ຄາແນະ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 8030/ກຊສ ວາດວຍ ການປະເມີນຜົນ

ການຕິດຕາມກວດກາ ປະກອບດວຍ ການລາຍງານ
ຄວາມຄືບໜາ, ສະຖານະ ຂອງການດາເນີນແຜນການຈັດ
ສັນຍົກຍາຍ, ຂໍມນທີ່ຕັ້ງ ແລະ ຈານວນຂອງປະຊາຊົນທີ່
ໄດຮັບຜົນກະທົບ, ຄາຊົດເຊີຍ ທີ່ໄດຈາຍ ໃນແຕລະຫົວ



ກະທົບຕໍສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ (2013):
ພາກທີ 2, ຂໍທີ 2.14 - ຜໄດຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຜທີ່ມີສວນໄດສວນເສຍ ມີ
ສວນຮວມ
ໃນວຽກງານຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການ
ຫຼຸດຜອນຜົນກະທົບຕໍສິ່ງ ແວດລອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍສິ່ງແວດລອມທາມະ
ຊາດ ແລະ ມີໜາທີິ່ລາຍງານ ໃຫຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງ
ແວດລອມ ຂັັ້ນທອງຖິິ່ນຕາມລາດັບ ຮັບຊາບ ໃນເມື່ອຫາກເຫັນວາ ມີບັນຫາທາງ
ດານສິິ່ງແວດລອມສັງຄົມ ແລະ ສິິ່ງແວດລອມທາມະຊາດ ເກີດຂຶ້ນ.
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ໃນ

ກຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຈັດສັນ

ຍົກຍາຍ ແລະ ລາຍງານການປະຕິບັດງານໃນ ESMMP.

ໜວຍ ແລະ ການຊວຍເຫຼືອໃຫກັບ PAHs. ບົດລາຍ
ງານຂອງຜົນການຕິດຕາມກວດກາ ຈະຕອງໄດກະກຽມ
ແລະ ສົງ ໃນທກໆໄຕມາດ.

ຕາຕະລາງ

3

ການວິເຄາະຊອງຫວາງ ລະຫວາງ ກອບດານກົດໝາຍ/ລະບຽບການ ແລະ ນະໂຍບາຍການກາເນີນງານ ຂໍທີ 4.04 ຂອງທະນາຄານໂລກ

ຫົວຂໍ

OP 4.04

ກອບດານກົດໝາຍຂອງລາວ

ຊອງຫວາງ/ມາດຕະການໂຄງການ

ກົດໝາຍວາດວຍການປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ 2013:

ນະໂຍບາຍການດາເນີນງານ ຂໍທີ OP 4.04 ຈະໄດ

1. ການສົງເສີມການພັດທະນາສິງ່ ແວດລອມແບບຍືນຍົງ
1.1 ນາໃຊ ຫຼັກການປອງກັນ
ໄວລວງໜາ ເພື່ອໃຫໝັ້ນໃຈ
ວາ ພັດທະນາ ຈະມີຄວາມຍືນ
ຍົງທາງສິ່ງແວດລອມ.

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

 ມາດຕາ 1 – ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ກํານົດຫຼັກການ, ລະບຽບ ແລະ ມາດຕະການ ດາເນີນ ເຂົ້າໃນວິທີການປອງກັນໄວລວງໜາ ເພື່ອໃຫ

ສອດຄອງກັບຂໍການົດຕາງໆຂອງປະເທດ ເພື່ອຮັບປະກັນ
ກຽວກັບການຄມຄອງ, ກວດກາ ການປກປກຮັກສາດ ການຄວບຄມ, ການ
ວາ ການອະນລັກ, ການພັດທະນາ, ການຄມຄອງ ແລະ
ບລະນະຟນຟ ສິ່ງແວດລອມ ເພື່ອໃຫມີຄນະພາບ, ຫຼຸດຜອນຜົນກະທົບ ແລະ
ການນາໃຊຊັບພະຍາກອນທາມະ ຊາດ ຈະມີຄວາມຍືນຍົງ
ມົນລະພິດ ທີ່ເກີດຂຶ້ນ ດວຍການກະທາຂອງຄົນ ຫຼື ຕາມທາມະຊາດ, ແນໃສ
ແລະ ສົມເຫດສົມຜົນ.
ເຮັດໃຫສິ່ງແວດລອມສັງຕົມ ແລະ ທາມະຊາດ ມີຄວາມສົມດນ, ຍືນຍົງ, ປກ
ປກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ລວມທັງສຂະພາບຂອງຄົນໃນສັງຄົມ
ປະກອບສວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງຊາດ ແລະ ການ
ຫຼຸດຜອນສະພາວະໂລກຮອນ;

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

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

 ມາດຕາ 52 – ນາໃຊຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ຢາງປະຢດ, ສົມເຫດສົມຜົນ
, ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຍືນຍົງ.
1.2 ຫຼີກລຽງ ບັນດາການການ
ປຽນແປງ ຫຼື ການທາລາຍ
ແຫຼງທີ່ຢອາໄສຕາມທາມະ
ຊາດທີ່ມີຄວາມສຽງສງ.

ທະນາຄານ ຈະບໍສະໜັບສະໜນໂຄງການ, ໃນ
ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທະນາຄານ
ຖາຫາກວາ
ໂຄງການປຽນແປງ ຫຼື ທາລາຍແຫຼງທີ່ຢອາໄສ
ຕາມທາມະຊາດທີ່ມີຄວາມສຽງສງ.

SEA DRM Project – Lao PDR
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ກົດໝາຍວາດວຍການປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ 2013:

 ມາດຕາ 7 - ບກຄົນ, ຄອບຄົວ, ນິຕິບກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ມີພັນທະປກ

ເຖິງວາແຫຼງທີ່ຢອາໄສຕາມທາມະຊາດທີ່ມີຄວາມສຽງສງ
ຈະບໍໄດຢໃນບໍລິເວນເຂດກໍສາງໂຄງການ,
ນະໂຍບາຍ

ການດາເນີນງານ ຂໍທີ OP 4.04 ຈະຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ ດວຍການປອງກັນ, ປບປງ, ບລະນະ ຟນຟ, ຄວບຄມ
ເພື່ອແນະນາ ໃນການຫຼີກລຽງ ການປຽນແປງ ຫຼື ທາລາຍ
, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາສິ່ງແວດລອມ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ, ບໍສາງຜົນ
ແຫຼງທີ່ຢອາໄສຕາມທາມະຊາດ ບໍວາຈະໄດຮັບຜົນກະທົບ
ກະທົບ, ບໍເຮັດໃຫສິ່ງແວດລອມ ເສື່ອມໂຊມ, ບໍສາງ ແລະ ປອຍມົນລະພິດ
ທັງທາງກົງ ແລະ
ເກີນມາດຕະຖານຄວບຄມມົນລະພິດ
ແລະ
ມາດຕະຖານຄນະພາບ
ສິ່ງແວດລອມແຫງຊາດແນໃສຮັບປະກັນໃຫສິ່ງແວດລອມ ມີຄນະພາບມີ່ດີ
ແລະ ຮັບປະກັນ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.
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ຕາຕະລາງ 3 (ຕໍ)
ຫົວຂໍ

OP 4.04

ກອບດານກົດໝາຍຂອງລາວ

ຊອງຫວາງ/ມາດຕະການໂຄງການ

1.3 ການນາໃຊ ທີ່ດິນ ທີ່ໄດ

ເມື່ອໃດກໍຕາມ ທີ່ເຫັນໄດວາມີຄວາມເປນໄປໄດ,
ໂຄງການ ໃຫສິນເຊື່ອຂອງທະນາຄານ ຈະໃຫ
ສະເພາະທີ່ດນ
ິ ທີ່ໄດຮັບການປຽນ ລັກສະນະການ
ນາໃຊທີ່ດິນແລວ.

ບໍໄດລວມ.

ນະໂຍບາຍການດາເນີນງານ ຂໍທີ OP 4.04 ຈະຖືກຈັດ

ຖາຫາກວາ ມີບັນຫາທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ຕໍກັບ
ຄວາມສາມາດຂອງອົງກອນ, ໂຄງການ ປະກອບ
ດວຍ ການພັດທະນາ ສັກກະຍະພາບຂອງອົງ
ກອນ ໃນລະດັບຊາດ ແລະ ທອງຖິ່ນ ເພື່ອ
ໃຫການວາງແຜນ ແລະ ຄມຄອງສິ່ງແວດລອມ
ໃຫມີປະສິດທິພາບ. ມາດຕະການຫຼຸດຜອນຜົນ
ກະທົບ ທີ່ໄດລະບໄວ ສາລັບໂຄງການ ເພື່ອເພີ່ມ
ຄວາມອາດສາມາດຂອງອົງກອນທັງໃນລະດັບ
ຊາດ ແລະ ທອງຖິ່ນ.

ບໍໄດລວມ.

ປຽນແປງຮບແບບການນາໃຊ
ແລວ ຈາກແຫຼງທີ່ຢອາໄສທາງ
ທາມະຊາດ ເພື່ອຫຼຸດຜອນຜົນ
ກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ.
1.4 ນາໃຊທັກສະໃຫ
ເໝາະສົມ ໃນການອອກແບບ
ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ແຜນການຫຼູດຜອນ ແລະ
ຕິດຕາມກວດກາ. ຈາກຄວາມ
ຊານິຊານານ.

ຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອໃຫແນໃຈວາ ໂຄງການຈະຖືກອອກແບບ
ມາໃຫຕັ້ງຢທີ່ດິນ ທີ່ໄດປຽນແປງການນາໃຊທີ່ດິນແລວ.

ນະໂຍບາຍການດາເນີນງານ ຂໍທີ OP 4.04 ຈະຖືກຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອແນະນາຜກຢມ ຕອງໄດຮັບຄາແນະນາ
ຈາກ ຜຊຽວຊານທາງດານສິ່ງແວດລອມ ທີ່ເປນປກສາ
ອິດສະຫຼະ ແລະ ສາກົນ ທີ່ຈະສາມາດກວດສອບໂຄງການ
ໄດ.

2. ການປກສາຫາລື ແລະ ການເພີຍແຜຂໍມນໃຫມວນຊົນ
2.1 ປກສາຫາລື ກັບບັນດາຜ
ທີ່ມີສວນໄດສວນເສຍ ແລະ
ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍຂຶ້ນ
ກັບລັດຖະບານ ທີ່ ສາຄັນ
ຕະຫຼອດ ຮອດການ ເຜີຍແຜ
ຮາງແຜນການຫຼຸດຜອນຜົນ
ກະທົບ ໃນ

ທະນາຄານ ຄາດວາຜກຢມ ຈະຄານຶງເຖິງມມ
ມອງ, ບົດບາດ ແລະ ສິດທິ ຂອງກມຄົນ ທີ່ລວມ
ທັງ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ,
ຊຸມຊົນທອງຖິ່ນ ທີ່ໄດຮັບຜົນກະທົບ ຈາກ
ໂຄງການ ໃຫສິນເຊື່ອຂອງທະນາຄານ ທີ່
ກຽວຂອງກັບທີ່ຢອາໄສທາງທາມະຊາດ, ຈະ
ກຽວຂອງກັບ ບັນດາກມຄົນ ໃນການວາງແຜນ,
ອອກ

SEA DRM Project – Lao PDR
Environmental and Social Management Framework

ກົດໝາຍວາດວຍການປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ 2013:
ມາດຕາ 5 - ລັດ ສົງເສີມການປກປກຮັກສາ, ບລະນະຟນຟສິ່ງແວດລອມ
ສັງຄົມ ແລະ ທາມະຊາດ ດວຍການເຜີຍແຜ ລະບຽບກົດໝາຍ, ຂໍມນ
ຂາວສານ ກຽວກັບສິ່ງແວດລອມ, ສາງຈິດສານຶກຄວາມຮັບຮ ແລະ ສຶກ
ສາອົບຮົມ ລວມທັງປກລະດົມບກຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ ທັງພາຍໃນ
ແລະ ຕາງປະເທດ ໃຫເຫັນໄດ ເຖິງຄວາມສາຄັນຂອງສິ່ງແວດລອມສັງຄົມ
ແລະ ທາມະຊາດ ໃນການດາລງົຊີວິດປະຈາວັນ, ປະຕິບັດລະບຽບກົດການ
, ວິທີການ ແລະ
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ນະໂຍບາຍການດາເນີນງານ 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.

ຕາຕະລາງ 3 (ຕໍ)
ຫົວຂໍ

OP 4.04

2.1 (ຕໍ)

ແບບ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະ
ເມີນຜົນ ໂຄງການດັງກາວນີ້.

ເວລາທີ່ເໝາະສົມ, ກອນຈະ
ເລີ່ມການປະເມີນລາຄາ
ທີ່
ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ
ໃນຮບ
ແບບຂອງຟອມ ແລະ ພາສາທີ່
ສາມາດ ສື່ສານກັບຜທີ່ມີສວນ
ຮວມ ທີ່ສາຄັນໄດ.

ກອບດານກົດໝາຍຂອງລາວ
ມາດຕະການ ກຽວກັບການປກປກຮັກສາ ສິ່ງແວດລອມ ຢາງເຂັ້ມງວດ.



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



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

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



ພາກທີ 2, ຂໍທີ 2.20 - ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ຕອງເປດເຜຍຂໍມນສ
ສາທາລະນະ ສາລັບຂໍມນທີິ່ຕິດພັນກັບເຈົ້າຂອງໂຄງການ, ຜົນກະທົບສິິ່ງ
ແວດລອມສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍສິ່ງແວດລອມ ທາມະຊາດ, ການໃຫ
ພັນທະສັນຍາ ແລະ ມາດຕະການ ໃນການຄມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ
ສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ; ແຜນແມບົດ ບົດປະເມີນຜົນກະທົບ
ສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ລວມທັງ ESMMP.
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ຊອງຫວາງ/ມາດຕະການໂຄງການ

ຕາຕະລາງ 4 ການວິເຄາະຊອງຫວາງ ລະຫວາງ ກອບດານກົດໝາຍ/ລະບຽບການ ແລະ ນະໂຍບາຍການກາເນີນງານ ຂໍທີ 4.11 ຂອງທະນາຄານໂລກ
ຫົວຂໍ

OP 4.11

ກອບດານກົດໝາຍຂອງລາວ

ຊອງຫວາງ/ມາດຕະການໂຄງການ

ລັດຖະທາມະນນ ແຫງ ສປປ ລາວ 2015:

ນະໂຍບາຍການດາເນີນງານ ຂໍທີ OP 4.11 ແລະ ດາລັດ

1. ການເກັບຮັກສາຊັບພະຍາກອນທາງດານວັດທະນະທາທາງກາຍະພາບ
1.2 ສວນໜຶ່ງຂອງ EA, ຖາ

ເພື່ອພັດທະນາ TORs ສາລັບ EA, ຜກຢມ ໃຫ

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

ປກສາຫາລື ກັບ ທະນາຄານ, ຜຊຽນຊານທີ່
ກຽວຂອງ ແລະ ກມຜທີ່ໄດຮັບຜົນກະທົບ, ລະບ
ບັນຫາ ທີ່ກຽວຂອງກັບຊັບພະຍາກອນທາງດານ
ວັດທະນະທາທາງກາຍະພາບ ທີ່ຖືກຮວບຮວມຢ
ໃນ EA.



ກົດໝາຍວາດວຍການປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ 2013:



ມາດຕາ 57 - ບກຄົນ, ນິຕິບກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ດາເນີນການ
ຜະລິດ, ທລະກິດ, ການບໍລິການ ຫຼື ກິດຈະການໃດໜຶ່ງ ທີ່ກໃຫເກີ
ໍ
ດ
ຄວາມເສຍຫາຍ ຕອງໄດຮັບຜິດຊອບແກໄຂ, ບລະນະ ຟນຟຄືນເຂດ,
ສະຖານທີ່ທິວທັດທາມະຊາດ,
ມໍຣະດົກທາງດານວັດທະນະທາ,
ສະຖານທີ່ປະຫວັດສາດ ແລະ ວັດຖຸບຮານ ທີ່ຖືກທາລາຍ ພາຍໃຕການ
ຕິດຕາມກວດກາ ຂອງອົງການປກຄອງທອງຖິ່ນ ແລະ ຂະແໜງການທີ່
ກຽວຂອງ.

ດາລັດ
ວາດວຍ
ການອະນລັກມໍຣະດົກແຫງຊາດທາງດານວັດທະນະທາ,
ປະຫວັດສາດ ແລະ ທາມະຊາດ 1997:
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ໝວດທີ 2, ມາດຕາ 23 - ລັດ ສົງເສີມການເຄື່ອນໄຫວວັດທະນະທາ
, ສິລະປະວັນນະຄະດີ, ການປະດິດຄິດແຕງ, ຄມຄອງ ແລະ ປກປກ
ຮັກສາມໍຣະດົກທາງດານວັດທະນະທາ, ປະຫວັດສາດ ແລະ ທາມະຊາດ
, ບລະນະ, ປະຕິສັງຂອນວັດຖຸບຮານ ແລະ ປຊະນີຍະສະຖານ.

ມາດຕາ 15 - ຫາມບກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ກໍຄວາມເສຍຫາຍແກ
ວັດຖຸບຮານ, ສະຖານທີ່ກໍສາງສິລະປະ ທີ່ເປນອະສັງຫາລິມະຊັບ,
ສັງຫາລິມະຊັບ ຫຼື ສະຖານທີ່ທາງທາມະຊາດ ທີ່ເປນມໍຣະດົກແຫງຊາດ
ຈະແມນການກະທາ ໂດຍເຈດຕະນາ ຫຼື ດວຍຄວາມບໍລະມັດລະວັງກໍ
ຕາມ. ຫາມປກສິ່ງກໍສາງ, ຮານອາຫານ ຫຼື ຈັດສະຖານທີ່ບັນເທີງ ໃສ
ໃນບໍລິເວນ ສະຖານທີ່ບຮານ ຫຼື ສະຖານທີ່ທິວທັດທາມະຊາດ ທີ່ເປນ
ມໍຣະດົກແຫງຊາດ ເວັນເສຍແຕໄດຮັບອະນຍາດ ຈາກກະຊວງຖະແຫຼງ
ຂາວ ແລະ ວັດທະນະທາເທົານັ້ນ.
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ວາດວຍ
ການອະນລັກມໍຣະດົກແຫງຊາດທາງດານ
ວັດທະນະທາ, ປະຫວັດສາດ ແລະ ທາມະຊາດ 1997 ຈະ
ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອໃຫແນໃຈວາ ຜຊຽວຊານສະເພາະ
ທາງ ໃຫມີສວນຮວມ ໃນການປະເມີນ ເພື່ອລະບບັນຫາ ທີ່
ກຽວຂອງກັບຊັບພະຍາກອນທາງດານວັດທະນະທາ.

ຕາຕະລາງ 4 (ຕໍ)
ຫົວຂໍ

OP 4.11

1.2 ສາລັບ ວັດຖຸ ທີ່ຖືກຄົ້ນ

ຜກຢມ
ຕອງພັດທະນາແຜນຄມຄອງ
ຊັບພະຍາກອນທາງວັດທະນະທາ
ທີ່ກວມເອົາ
ມາດຕະການຫຼີກລຽງ ຫຼື ຫຼຸດຜອນ ຜົນກະທົບ
ທາງລົບ ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶນ
້ ຕໍກັບຊັບ ພະຍາກອນ
ທາງດານວັດທະນະທາ, ບັນຍັດຂໍ ການຄມຄອງ
ບຮານນະຄະດີ ກໍລະນີພົບເຫັນແລວ ຢດວຽກໜາ
ວຽກອື່ນໆ, ສາງທກໆມາດຕະການ ທີ່ຈາເປນ ທີ່
ຈະເສີມສາງຄວາມອາດສາມາດໃຫກັບອົງກອນ
ແລະ ລະບົບການຕິດຕາມກວດກາ ເພື່ອກວດ
ສອບຄວາມຄືບໜາຂອງກິດຈະກາເຫຼົານັ້ນ.

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

ກອບດານກົດໝາຍຂອງລາວ



ມາດຕາ 18 - ບກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງໃດ ຫາກໄດພົບເຫັນວັດຖຸບຮານ
, ບຮານສະຖານ, ຮອງຮອຍປະຫວັດສາດເກົາແກ 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 ນັບແຕມື້ໄດ
ພົບເຫັນເປນຕົ້ນໄປ.

ຊອງຫວາງ/ມາດຕະການໂຄງການ
ນະໂຍບາຍການດາເນີນງານ ຂໍທີ OP 4.11 ແລະ ດາລັດ
ວາດວຍ
ການອະນລັກມໍຣະດົກແຫງຊາດທາງດານ
ວັດທະນະທາ, ປະຫວັດສາດ ແລະ ທາມະຊາດ 1997 ຈະ
ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອເປນແນວທາງ ໃນການກະກຽມ
ແຜນການຄມຄອງ ຊັບພະຍາກອນທາງດານວັດທະນະທາ
ເພື່ອຮອງຮັບ ຊັບພະຍາກອນທາງວັດທະນະທາ ທີ່ຖືກຄົ້ນ
ພົບ ລະຫວາງການກໍສາງໂຄງການ.

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

ຂະບວນການປກສາຫາລື ຖືວາເປນພາກ ສວນ
ໜຶ່ງ ໃນຂະບວນການປະເມີນສິ່ງແວດ ລອມ, ໃນ
ຂັ້ນຕອນການປກສາຫາລື
ກຽວກັບ
ຊັບພະຍາກອນທາງດານວັດທະນະທາ ຈະຕອງ
ປະກອບດວຍ
ກມຜທີ່ໄດຮັບຜົນກະທົບຈາກ
ໂຄງການ, ອານາດການປກຄອງລັດ ແລະ ອົງ
ການຈັດຕັ້ງສາກົນ ທີ່ກຽວຂອງ ໃນການຮາງ
ເອກະສານ
ທີ່ກຽວກັບຊັບພະຍາກອນທາງ
ວັດທະນະທາ ທີ່ມີຢແລວ ແລະ ມີຄວາມສາຄັນ
ໃນບໍລິເວນໂຄງການ, ພອມທັງປະເມີນຜົນກະທົບ
ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ແລະ ຊອກຫາທາງເລືອກທີ່ຈະ
ຫຼີກລຽງ ແລະ ຫຼຸດຜອນຜົນກະທົບດັງກາວ.

ບໍພົບ

ນະໂຍບາຍການດາເນີນງານ ຂໍທີ OP 4.11 ຈະຖືກຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດ ເພື່ອໃຫຄາແນະນາ ໃນວຽກງານປກສາຫາລື ແລະ
ເຜີຍແຜຂໍມນໃຫມວນຊົນ ເຊິ່ງໃນນັ້ນ ຈະຕອງໄດແຈງໃຫ
ກັບກມຄົນທີ່ໄດຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ແລະ ອົງ
ການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ໃນລະດັບທອງຖິ່ນ ໄດ
ຮັບຮ ແລະ ເຂົາຮວມ.

ຜົນຂອງການສຶກສາອົງປະກອບທາງດານ
ຊັບພະຍາກອນທາງວັດທະນະທາ ເປນສວນໜຶ່ງ
ໃນຂະບວນການ EA ແລະ ຈະເຜີຍແຜພອມກັບ
ບົດລາຍງານການປະເມີນສິ່ງແວດ ລອມ.
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ຜົນກະທົບດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມທີອ
່ າດຈະເກີດຂື້ນ
4.1

ບັນຫາ, ຄວາມສຽງ ແລະ ຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນທາງສິ່ງແວດລອມ
ແລະ ສັງຄົມ ພາກສະເພາະພື້ນທີ່

ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງທະນາຄານໂລກ (ວັນທີ 13 ພຶດສະພາ 2016) ລະບວາ:
“ເປາໝາຍຂອງ ຈານວນເງິນ ສິບລານ ໂດລາສະຫະລັດອາເມລິກາ 1 ເພື່ອໃຊເຂົ້າໃນ ອົງປະກອບ ເພື່ອການລົງທຶນໃນການຄມ

ຄອງຄວາມສຽງ ຈາກໄພນາຖວມ ທີ່ແຂວງອດົມໄຊ. ຈະໄດໃຫການຊວຍເຫຼືອທາງການເງິນ ໃຫໂຄງລາງພືນ
້ ຖານປອງກັນນາ
ຖວມ, ລວມເອົາ ການລົງທຶນໃສ ຕາຟງກັນເຈື່ອນ ແລະ ຄັນຄກັນນາ, ປະຕລະບາຍນາ, ຮອງລະບາຍນາ, ສວນແຄມນາ, ແລະ
ຄອງເໝືອງລະບາຍນາ. ລະບົບໂຄງລາງ ຈະຊວຍປອງກັນ ຕົວເມືອງ ຈາກນາປາ ເຊິງ່ ເກີດຂຶ້ນປະຈາ ແລະ ເປນສາເຫດໃຫ
ເກີດນາຖວມຮນແຮງ. ການລົງທຶນໃສລະບົບໂຄງລາງ ຈະໄດເຮັດຄຽງຄກັບບັນດາມາດຕະການທີ່ບໍມີການກໍສາງ, ລວມມີ
ການຍົກລະດັບການຈັດສັນທີດ
່ ນ
ິ . ນີ້ແມນ ນອນໃນລາຍການການຈັດການໄພນາຖວມ ໃນເຂດອາງໂຕງ, ການສາຫຼວດ ວິທີ
ການອະນຍາດພື້ນທີ ເພື່ອຮອງຮັບນາ ໃນເຂດພື້ນທີຕາ, ໃນຂະນະດຽວກັນ ແມນປອງກັນໄພນາຖວມໃນເຂດທີ່ສງ.”
ຜົນກະທົບທາງສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ມີແນວໂນມທີ່ຈະເພີ່ມຂຶ້ນເປນຜົນມາຈາກ ໂຄງການ Lao PDR
DRM ໂດຍການປຽບທຽບອົງປະກອບຕາງໆຂອງໂຄງການ ທີ່ກຽວຂອງກັບສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ. ດັງທີ່ໄດກາວໄວໃນ
ເບື້ອງຕົ້ນ, ວາແຂວງອດົມໄຊ ເຄີຍປະສົບກັບໄພນາຖວມກະທັນຫັນ ແລະ ໄດທາລາຍຊີວິດ ແລະ ຊັບສິນ ພາຍໃນຕົວເມືອງໄຊ
ໃນຊຸມປ 1845, 1985, 2008 ແລະ 2013. ໃນລະຫວາງທີ່ເກີດນາຖວມໃນຂະນະນັນ
້ ປະລິມານນາຝນທີ່ບນ
ັ ທຶກໄດໃນມື້
ໜຶງ່ ປະມານ 93,6 ມມ ທີ່ສາງຄວາມເສຍຫາຍໃຫແກຊັບສິນ ແລະ ມີຄນ
ົ ເສຍຊີວິດປະມານ 17 ຄົນ. ນາຖວມ ໄດສາງຄວາມ
ເສຍຫາຍ ໃນຕົວເມືອງເປນບໍລິເວນກວາງ ຈາກລະດັບນາທີ່ຂຶ້ນສງ ຂອງສາຍນາກໍ ແລະ ບັນດາສາຂາຍອຍ ເຊິ່ງປະກອບມີ ນາ
ເມົາ, ນາສິນ ແລະ ນາຫີນ.
ເປນໄປໄດທີ່ຈະຄາດຄະເນເຖິງການລົງທຶນໃສ ການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພນາຖວມໃນຕົວເມືອງ ໃນເທດສະບານເມືອງ
ຂອງແຂວງອດົມໄຊ ຈະມີຜົນກະທົບທັງທາງບວກ ແລະ ທາງລົບທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ໂຄງການ ທີຈ
່ ະ
ກໍສາງ ລະບົບປອງກັນຕາຝງເຈື່ອນ, ຄອງລະບາຍນາ, ຄັນຄກັນນາ, ປະຕນາ ແລະ ສວນສາທາລະນະແຄມນາ. ໂຄງການຄມ
ຄອງຄວາມສຽງ ຈາກໄພນາຖວມ ໃນຕົວເມືອງ ແລະ ກິດຈະກາກໍສາງຕາງໆ ຈະນາສິດຜົນປະໂຫຍດ ມາສປະຊາຊົນສວນຫຼາຍ
ຂອງເມືອງໄຊ ຜທີ່ບໍໄດສນເສຍອະສັງຫາລີມະຊັບ ແລະ ການດາລົງຊີວິດ ທີ່ບໄດຮັ
ໍ
ບການລົບກວນ ຈາກການກໍສາງຂອງຸ
ໂຄງການ. ຄາດວາການກໍສາງ ແລະ ການຕິດຕັ້ງ ລະບົບການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພນາຖວມໃນຕົວເມືອງ ຈະນາຜົນ
ປະໂຫຍດທາງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ສຂະພາບ ແລະ ລະບົບນິເວດ. ໃນກໍລະນີຕົວຢາງ ຍັງຊວຍປອງກັນແມນາ ຈາກການ
ຕົກຕະກອນ ທີ່ເກີດຈາກການໄຫຼບາ ແລະ ຕາຝງເຈື່ອນ ເຊັນດຽວກັບການສນເສຍຊີວິດ ແລະ/ຫຼື ການດາລົງຊີວດ
ິ ຈາກໄພນາ
ຖວມ. ໂຄງການນີ້ ຈະຊວຍໃນການສາງ ຄວາມປອດໄພທາງສິ່ງແວດລອມ, ສຂະພາບ ແລະ ຊີວິດການເປນຢ ສາລັບຄົນສວນ
ໃຫຍທີ່ໄດຮັບຄວາມເດືອດຮອນ ຈາກຜົນກະທົບຊອງໄພນາຖວມ ໃນອະດີດທີ່ຜານມາ.
ຜົນສະທອນ ແລະ ຜົນກະທົບທາງສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມແມນມີຄວາມແຕກຕາງກັນຢາງເຫັນໄດຊັດເຈນ ຂຶ້ນຢກັບປະເພດ
ແລະ ຂອບເຂດ ຂອງຸໂຄງການການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພນາຖວມໃນຕົວເມືອງ ແລະ ສະຖານທີ່ຂອງໂຄງການ. ສາລັບ
ການກໍສາງພື້ນຖານໂຄງລາງໃໝ ພາຍໃນເມືອງໄຊ ແຂວງອດົມໄຊ ແລະ ບໍລເິ ວນໃກຄຽງ ມີແນວໂນມເພື່ອປະຊາຊົນສວນ
ໃຫຍ, ຜົນກະທົບທາງລົບທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ປານກາງ ແລະ ຢໃນລະດັບທອງຖິ່ນ ເຖິງວາຜົນກະທົບສະສົມຈະບໍຫຼຸດລົງກໍຕາມ.
ແຕວາ, ສາລັບຄົນທີ່ຢອາໄສ ໃນພື້ນທີ່ເປາໝາຍ ໃນບໍລິເວນ ທີ່ກສາງສວນສາທາລະນະ
ໍ
2 ແຫງ, ຜົນກະທົບຫຼັກໆ ແມນມາ
ຈາກການຈັດສັນຍົກຍາຍ ແລະ/ຫຼື ການສນເສຍທີ່ດິນ. ດັງໃນ ຕາຕະລາງທີ ການຈາແນກປະເພດຂອງຜົນກະທົບທາງ
ສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ພາກສະເພາະພື້ນທີ່ ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ຈະພິຈາລະນາ ຄວາມສາພັນ ຂອງໂຄງການຍອຍ.
ນະໂຍບາຍການປອງກັນສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ມີດງນີ
ັ :້


ການຄັດກອງ ແລະ ຄວາມສຽງຂອງນະໂຍບາຍການປອງກັນ: ພາກສວນນີ້ ຈະຫຼດ
ຸ ລົງຕາມການລະບ ແລະ ການສາງ
ຄວາມໝັ້ນໃຈວາ ການປະຕິບດ
ັ ກອບກົດລະບຽບທາງສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງ ສປປ ລາວ ລວມທັງ

1

ນວນເງີນທີ່ໄດຮັບການແກໄຂ 10.0 ລານ ໂດລາສະຫະລັດອາເມລິກາ ໃນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ຫາ 12.0 ລານ ໂດລາສະຫະລັດອາເມລິກາ ໃນເອກະສານປະເມີນ
ໂຄງການ (PAD).
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ນະໂຍບາຍການປອງກັນ ຂອງກມທະນາຄານໂລກ ໄດຖືກນາໃຊໃນຂັ້ນຕອນການກະກຽມໂຄງການ ແລະ ໃນ
ລະຫວາງທີ່ຈດ
ັ ຕັ້ງປະຕິບດ
ັ .


ຜົນກະທົບຈາກກິດຈະກາກໍສາງ:

ຄາດວາ ໂຄງການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພນາຖວມ ຈະມີຜົນກະທົບຕໍ
ສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ໃນລະດັບປານກາງ ຫາຫຼາຍ ຖາການປະກອບສວນທີ່ດນ
ິ ຖືກຮຽກຮອງ ເພື່ອ ບາງ
ໂຄງການຍອຍ ແລະ ຫຼື ກິດຈະກາຕາງໆ ຖືກພິຈາລະນາ, ຖາໃນກໍລະນີນ,ີ້ ການຫຼດ
ຸ ຜອນ ແລະ ຫຼື ມາດຕະການ ການ
ຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ຕອງໄດລະບ ໃນແຜນມາດຕະການປອງກັນ ແລະ ຂະບວນການ ໃນບົດ ESMF. ບາງຕົວຢາງ
ຜົນສະທອນ ຂອງການກໍສາງ ລວມມີ:
o

ມົນລະພາວະທາງສຽງ ແລະ ອາກາດ: (ຕົວຢາງຝນລະອອງ) ຜົນກະທົບທີຈ
່ ະເກີດຂຶ້ນ ແມນມາຈາກກິດຈະ
ກາການກໍສາງ. ບັນດາຜົນກະທົບເຫຼົານີ້ ສາມາດຈາກັດໄດ ໂດຍການສາງມາດຕະການຫຼດ
ຸ ຜອນ ເວລາມີ
ການກໍສາງໃກເຂດຊຸມຊົນ ແລະ ເຂດທີ່ມີຄວາມອອນໃຫວຕໍຊຸມຊົນ. ຕົວຢາງ ມາດຕະການຫຼດ
ຸ ຜອນຜົນ
ກະທົບລວມມີ: ກ) ການຫົດນາໃສເຂດການກໍສາງເປນປະຈາ ເພື່ອຫຼຸດຜອນປະລິມານຝນທີ່ເກີດຈາກການ
ກໍສາງ. ການບາລງຮັກສາອປະກອນເຄື່ອງຈັກກໍສາງເປນປະຈາ ຈະຊວຍຫຼຸດຜອນ ການປອຍອາຍຄວັນ.
ພາຍຫຼັງກາານກໍສາງແລວໃຫປກພືດທົດແທນໃສທັນທີ
ເພືອເປນການຫຼດ
ຸ ຜອນປະລິມານຝນລະອອງ;
ແລະ ຂ) ໃນເວລາກໍສາງ, ການໃຊກາແພງກັ້ນສຽງໃນເຂດທີ່ມີຄວາມອອນໃຫວ ແລະ ຄວບຄມເວລາເຮັດ
ວຽກ ຈະຊວຍໃນການຫຼຸດຜອນມົນລະພາວະທາງສຽງລົງໄດ.

ມັນມີຄວາມສາຄັນທີຕອງຄານຶງໄວວາ ມົນລະພາວະ ທາງສຽງ ແລະ ທາງອາກາດ ຈະເກີດຂຶ້ນ ຊົວຄາວ
ແລະ ເປນບັນຫາກັງວົນໃນໄລຍະສັ້ນ ທີ່ສາມາດແກໄຂໄດ.
o

ກະແສໄຫຼບາຂອງຕະກອນ ຈາກເຂດກໍສາງ:

o

ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກການກໍສາງ: ມັນເກີດຂຶ້ນໃນຊວງການກໍສາງ ລວມເຖິງ ເສດນາມັນ ແລະ ສານເຄມີ ເກີດ

ໃນເວລາຝນຕົກ ອາດເກີດມີການເຊາະເຈື່ອນ ມີການ
ຕົກຕະກອນ ແລະ ສານມົນລະຜິດອື່ນໆ (ເຊັນ: ໄຮໂດ ກາກບອນ, ທາດໂລຫະໜັກ, ແລະ ອື່ນໆ). ການ
ປະຕິບັດວຽກຢາງມາດຕະຖານໄດລະບ ໃນຂໍການົດປະຕິບັດຕໍສິງ່ ແວດລອມ (ECoP) ຄວນໃດຮັບ
ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ແລະ ມີການບາບັດ ກະແສໄຫຼຜານຂອງຕະກອນ ຈາກເຂດກໍສາງ. ການໃຊມາດ
ຕະການໃນການຄວບຄມຕະກອນ (ຕົວຢາງ: ຕະໜາງດັກຈັບຕະກອນ, ອາງຮອງຮັບຕະກອນ, ໜອງ
ຊົວຄາວ ຫຼື ຖາວອນທີ່ໃຊເກັບຕະກອນ, ໃຊພືດໃນການດັກຕະກອນ ແລະ ອືນ
່ ໆ), ໃນເວລາທີດ
່ າການໄປ
ຢາງຖືກຕອງ, ມັນຈະຊວຍໃນການປກປກຮັກສາຄນນະພາບແຫຼງນາ ໃກເຂດລາທານ ໃນຊວງການກໍສາງ
ແລະ ໃນຊວງດາເນີນການ ຂອງວຽກງານປອງກັນຕາຝງ (ເຊັນ ຄັນຄກັນນາ, ຄອງລະບາຍນາ,ປະຕນາ,
ຝາຍ ແລະ ສວນສາທາລະນະແຄມນາ) ແລະ ການລິເລີ່ມໂຄງການ ການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພນາ
ຖວມ ໃນຕົວເມືອງ.
ຂຶ້ນໃນພືນ
້ ທີກໍສາງ ແລະ ສດທາຍ ແມນວິທິການບາບັດ ຫຼື ຈັດການ ກັບສິ່ງເຫຼົານີ້ ແລະ ວິທີການແກໄຂ
ຕອງໄດລະບໄວໃນບົດ ECoP. ແຫຼງທີມາຂອງການຕື່ມ (ຢມ) ວັດສະດ ຕອງຖືກສາງຂຶ້ນ ໃນເຂດ ກໍສາງ
ຄັນຄ (ຝາຍ). ຖາມີພອມ, ການສາງບໍດິນຄວນໄດນາໃຊ. ຖາການຂດບໍດິນໃໝ ມີຄວາມຈາເປນ,
ຂະບວນການປອງກັນ ຈະຕອງຖືກສາງຂຶ້ນໃນ ບົດ ECoP.



ການຍັບຍາຍທີ່ດິນ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍາຍ: ການຫຍັບຍາຍທີ່ດນ
ິ ແມນມີຄວາມຈາເປນ ແລະ ຂຶ້ນຢກັບການ

ອອກແບບພື້ນຖານໂຄງລາງ ໃນ ໂຄງການຍອຍ, ທີ່ດິນ ທີ່ມີວັດຖຸປະສົງທີ່ຈະນາໃຊ ຊົວຄາວ ຫຼື ຖາວອນ ຕອງຢບົນ
ພື້ນຖານ ການຊົດເຊີຍທີ່ດິນ ຫຼື ບໍຢ. ຖາຫາກວາ ສວນສາທາລະນະແຄມແມນາ ຖືກລວມຢນາຕົວເລືອກຍອຍ ຂອງ
ໂຄງການ ສະບັບສດທາຍແລວນັນ
້ ຜທີ່ໄດຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ (PAP) ຫຼື ຄົວເຮືອນໄດຮັບຜົນກະທົບຈາກ
ໂຄງການ (PAH) ຈະໄດຮັບການຍົກຍາຍ. ນອກຈາກນີ້, ການຍາຍອາຄານ, ໂຄງສາງຫຼັງຄາ ແລະ ຄອນກີດພືນ
້
ເຮືອນ ຈາກຫາງຮານ ຊົວຄາວ ລວມທັງບານເຮືອນທີ່ຖາວອນ, ທັນຍາພືດ ແລະ ຕົນ
້ ໄມ ທີ່ຢໃນເຂດອະນລັກ. ອາດ
ຈະມີການຫຍັບຍາຍ ທີ່ດິນເກີດຂຶ້ນ ຈາກການກໍສາງລະບົບການປອງກັນຕາຝງ, ຄອງລະບາຍນາ, ຄັນຄກັນນາ, ປະຕ
ນາ ແລະ ສວນສາທາລະນະແຄມນາ. ສິ່ງເຫຼົານີ້ ແມນມີຄວາມຕອງການທີ່ຈະຫຍັບຍາຍທີ່ດິນ ຈະມີການລະບໃນ
ໄລຍະການສຶກສາຄວາມເປນໄປໄດ ແລະ ການອອກແບບລາຍລະອຽດ ໃນລະຫວາງການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດໂຄງການ
ເວລາທີ່ຂອບການສຶກສາ ແລະ ການອອກແບບຂອງໂຄງການຍອຍມີຄວາມຈະແຈງ. ການລົງທຶນສວນໄຫຍເພືອທີ
ດິນເວນຄືນຈະບໍຖືກພິຈາລະນາສາລັບໂຄງການ Lao PDR DRM.
SEA DRM Project – Lao PDR
Environmental and Social Management Framework

24



ກມຊົນເຜົາພື້ນເມືອງ: ກມຊົນເຜົາພື້ນເມືອງ ແມນມີຜົນກະທົບໂດຍກົງ ແລະ ທາງອອມ ຈາກກິດຈະກາຂອງ

ໂຄງການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພນາຖວມ ໃນຕົວເມືອງ. ດັງນັນ
້ , ກອບໜາວຽກການມີສວນຮວມຂອງກມ
ຊົນເຜົາ (EGEF) ຈຶ່ງເປນພາກສວນໜຶງ່ ຂອງ ESMF.


ຄນລັກສະນະທາງກາຍະພາບ-ວັດທະນະທາ ແລະ ຄວາມອອນໄຫວຂອງພື້ນທີ່: ສວນໃຫຍແມນໂຮງໝ, ໂຮງຮຽນ,

ວັດ ແລະ ຕະຫຼາດ ທີ່ຢນອກບໍລິເວນເຂດພື້ນທີ່ອະນລັກ ເພື່ອໃຫການເຮັດວຽກການກໍສາງ ບໍໃຫມີຜົນກະທົບຕໍກັບ
ສະຖານທີ່ເຫຼົານັ້ນ. ແຕວາ, ລາຍລະອຽດ ແລະ ແຜນການຄມຄອງສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESMP) ພາກ
ສະເພາະພື້ນທີ່ ເຊິ່ງລວມທັງການຊອກຫາໂອກາດ ແລະ ການອອກແບບທາງວິສະວະກາທີ່ດີ (ເຊັນ ECoP) ຈະຕອງ
ຖືກນາມາໃຊ ເພື່ອຫຼຸດຜອນຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ຈາກການສະເໜີໂຄງການຍອຍ.
ຜົນກະທົບສະສົມ ແມນບັນດາຜົນກະທົບທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ຂອງໂຄງການຍອຍ ເມື່ອໄດສາງຂຶ້ນແລວໃນອະດີດທີ່ຜານມາ, ປດຈບັນ
ແລະ ຄາດວາຈະສາງໃນອະນາຄົດອັນໃກ. ຜົນກະທົບ ທີ່ຄວນຈະໄດປະເມີນ ແມນຄວາມອາດສາມາດຂອງແຫຼງຊັບພະຍາກອນ
ນາ, ລະບົບນິເວດ ແລະ/ຫຼື ຊຸມຊົນທີ່ໄດຮັບຜົນກະທົບ ຈະຮອງຮັບບັນດາຜົນກະທົບດັງກາວນັນ
້ .
ຕາຕະລາງທີ 5 ຜົນກະທົບທີອ
່ າດຈະເກີດຂຶນ
້ ທາງສິງ່ ແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງໂຄງການຍອຍ
ລດ.

ກິດຈະກາຍອຍທີກ
່ ຽວຂອງກັບ
ໂຄງການ

ບັນຫາທາງສິງ່ ແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ທີອ
່ າດຈະເກີດ

ລະດັບຄວາມ
ສາຄັນ

1

ຄັນຄ, ປະຕນາ ແລະ ຝາຍ

ມົນລະພິດທາງອາກາດ ແລະ ສຽງ

ຕາ

ມົນລະພິດທາງນາ

ປານກາງ

ດິນເຊາະເຈື່ອນ

ປານກາງ

ການປຽນແປງທາງລະບົບອທົກກະສາດ

ຕາ

ທາລາຍແຫຼງທີ່ຢອາໄສຂອງພືດ ແລະ ສັດ

ປານກາງ

ການຍົກຍາຍທີ່ບໍໄດສະໝັກໃຈ

ປານກາງ

ການຫຍັບຍາຍທີ່ດິນ

ປານກາງ

ການແຜກະຈາຍຂອງເຊື້ອພະຍາດ

ຕາ

ຄັນຄ ແລະ ຝາຍ ອາດຈະພັງພັງ

ປານກາງ

ການຄມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອ

ຕາ

ມົນລະພິດທາງຝນ ແລະ ສຽງ

ປານກາງ

ມົນລະພິດທາງນາ

ປານກາງ

ການກາຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອ

ປານກາງ

ການກາຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ປນເປອນາມັນ/ນາມັນ

ປານກາງ

ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຂະພາບ

ຫຼັກ

ການຫຍັບຍາຍທີ່ດິນ

ປານກາງ

ການຄມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອ

ປານກາງ

ມົນລະພິດທາງນາ

ປານກາງ

ດິນເຊາະເຈື່ອນ

ຕາ

ນາຖວມ

ຕາ

ການປຽນແປງທາງລະບົບອທົກກະສາດ

ຫຼັກ

ການຍົກຍາຍທີ່ບໍໄດສະໝັກໃຈ (ສະເພາະເຂດທີສາງສວນສາທາລະນະແຄມນາ)

ຫຼັກ

ການຫຍັບຍາຍທີ່ດິນ

ຫຼັກ

ມົນລະພິດທາງນາ

ປານກາງ

ນາຖວມ

ປານກາງ

ການປຽນແປງທາງລະບົບອທົກກະສາດ

ປານກາງ

ທາລາຍແຫຼງທີ່ຢອາໄສຂອງພືດ ແລະ ສັດ

ຕາ

ການຍົກຍາຍທີ່ບໍໄດສະໝັກໃຈ

ປານກາງ

ການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນ ແລະ ທີ່ດິນ (ດິນເຄັມ)

ປານກາງ

2

3

4

ເສັ້ນທາງ

ສວນສາທາລະນະແຄມນາ

ການພັດທະນາວຽກງານ
ກະສິກາ

SEA DRM Project – Lao PDR
Environmental and Social Management Framework
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5

6

ບັນຫາສະເພາະທາງສັງຄົມ

ບັນຫາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ

ການສນເສຍວິທີການດາລົງຊີວິດ

ປານກາງ

ການຢດສະຫງັກຂອງຊຸມຊົນ

ປານກາງ

ທາລາຍພື້ນທີ່ ທີ່ເປນມໍລະດົກທາງວັດທະນະທາ

ປານກາງ

ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການກີດກັ້ນ ການເຂົ້າເຖິງທີ່ດນ
ິ ຂອງ ປະຊາຊົນຜທີ່ບໍມີທີ່ດິນ

ປານກາງ

ສນເສຍການເຂົ້າເຖິງແຫຼງຊັບພະຍາກອນຊີວະນານາພັນ (ສາລັບ ອາຫານ,
ກິດຈະກາທາງເສດຖະກິດ ຫຼື ຢາ)

ປານກາງ

ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອັດຕາການຕິດເຊື້ອ HIV/AIDS ເນື່ອງຈາກມີການຫຼັງໄຫຼ
ເຂົ້າມາເຮັດວຽກຂອງຜຄົນ

ປານກາງ

ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງແຮງງານແມຍິງ ແລະ ເດັກນອຍ

ປານກາງ

ການເຂົ້າເຖິງແຫຼງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດຫຼຸດລົງ ບໍວາຈະເປນທີ່ດິນ ແລະ
ເຄື່ອງປາຂອງດົງ (NTFPs) ສາລັບເພດຍິງ

ຫຼັກ

ການຕັດສິນໃຈໃນການວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໄດຮັບການລະງັບສິດ

ປານກາງ

ສິ່ງທີ່ເປນອປະສັກຢາງຍິ່ງ ສາລັບຍົກລະດັບໄຮໂດຼແມັດ ຄາດວາຈະມີໜອຍທີ່ສດ ເຊິ່ງປະກອບດວຍ ສະຖານີ ອຕນິຍົມ - ອທົກ
ກະສາດ (ເປນຕົ້ນແມນ ເຄື່ອງເກັບນາຝນ, ເຄື່ອງວັດແທກການໄຫຼຂອງແມນາ, ພາບຖາຍທາງດາວທຽມ ໆລໆ). ຖາຫາກມີການ
ປບປງ ສະຖານີ ອຕນິຍົມ - ອທົກກະສາດ ທີ່ມີຢແລວນັ້ນ ໃຫທັນສະໄໝ ກໍສາມາດນາມາພິຈາລະນາ ເຂົ້າໃນອົງປະກອບ “C”
ຂອງນະໂຍບາຍກອບການປອງກັນ ຂອງທະນາຄານໂລກ. ເຖິງຢາງໃດກໍຕາມ, ຖາຫາກພິຂາລະນາຈາກ ສະຖານີໃໝ ທີ່ຖືກສາງຂຶ້ນ
ໃນສະຖານທີ່ໃໝ (ເປນຕົ້ນແມນ ສະຖານທີ່ສາທາລະນະ ຫຼື ສວນບກຄົນ) ກໍຖືໄດວາ ຈັດຢໃນອົງປະກອບ “B”. ເອກະສານຊອນ
ທາຍ A3.2 ໃຫຕົວຢາງ ການຄມຄອງສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ສະເພາະພື້ນທີ່ ເຊິ່ງໄດການກັນຕອງ ຈາກນະໂຍບາຍກອບການ
ປອງກັນ ຂອງທະນາຄານໂລກ ເພື່ອຄັດເລືອກສະຖານທີ່ ທີ່ຈະຕັ້ງສະຖານີ ອຕນິຍົມ - ອທົກກະສາດ.

ຜົນກະທົບດານສິງ່ ແວດລອມ ແລະ ມາດຕະການຫລດຜອນຜົນກະທົບ
ຜົນກະທົບດານສິ່ງແວດລອມ ແມນຈະມີຄວາມແຕກຕາງກັນຢາງຈະແຈງ ຂື້ນກັບຊະນິດ ແລະ ຂອບເຂດ ຂອງໜາວຽກສະ
ເພາະ ພອມທັງຂື້ນກັບຈດທີ່ຕັ້ງຂອງແຕລະໂຄງການຍອຍ. ສາລັບວຽກງານການກໍສາງ ເພື່ອຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພນາ
ຖວມ ເຊັນ ວຽກກໍສາງປອງກັນຕາຝງ, ວຽກກໍສາງຄກັນນາ, ຄອງລະບາຍນາ, ປະຕນາ ແລະ ວຽກງານກໍສາງໂຄງລາງພືນ
້ ຖານ
ທີ່ກຽວຂອງອື່ນໆ ເຊັນ, ວຽກກໍສາງສວນທາລະນະ ແຄມນາສອງແຫງ, ໃນພືນ
້ ທີ່ໆໃຫຍ ພາຍໃນຕົວເມືອງ, ຜົນກະທົບດານ
ລົບທີຈ
່ ະເກີດຂື້ນແມນຈະຢໃນລະດັບປານກາງ, ແລະ ຈາກັດສະເພາະທີ່ ແລະ ກໍເປນຜົນກະທົບແບບຊົວຄາວ ແລະ ແບບຖາ
ວອນ.
ເຖິງແມນວາໃນກໍລະນີີທນ
ີ່ າໃຊແນວທາງແບບ “ບໍເຮັດໂຄງການຫຍັງເລີຍ” ມັນກໍຈະມີຜນ
ົ ກະທົບດານສິ່ງແວດລອມທາງລົບ
ເຊັນກັນ. ຕົວຢາງວາ ການທີ່ບໍເຮັດໂຄງການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພນາຖວມໃນຕົວເມືອງ ແມນຈະເຮັດໃຫຕາຝງຂອງແມ
ນາມີການສືບຕໍເຊື່ອມໂຊມຈາກການເຊາະເຈື່ອນ ແລະ ຜົນຕາມມາກໍແມນການສາງຄວາມເສຍຫາຍໃຫລະບົບໂຄງລາງພື້ນ
ຖານ ແລະ ການດາລົງຊີວດ
ິ ຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍສະເພາະແມນໃນໄລຍະທີມ
່ ີເຫດການນາຖວມຮນແຮງ. ກະແສນາທີ່ໄຫລຜານ
ຕົວເມືອງສາມາດສາງຄວາມເສຍຫາຍ ຕໍຊັບສິນຂອງເມືອງ ແລະ ຊັບສິນສວນບກຄົນ ຖາຫາກບໍມີລະບົບລະບາຍນາທີ່ດ.ີ ຍິ່ງ
ຕົວເມືອງມີຄວາມໝາແໜນ ແລະ ບໍມີຄວາມກຽມພອມເທົາໃດ, ຍິ່ງຈະມີຄວາມສນເສຍ ແລະ ອັນຕະລາຍຕໍຊີວິດເທົານັ້ນ. ໃນ
ພື້ນທີ່ໆ ມີຝນຕົກຢາງຮນແຮງ ເຊິ່ງອາດກໍໃຫເກີດນາຖວມໜັກ, ຄວາມສຽງ ທີ່ມີຕໂຄງລາງພື
ໍ
ນ
້ ຖານຂອງຕົວເມືອງ, ຊັບສິນ
ສວນຕົວ ແລະ ການດາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນແມນອາດຈະມີຄວາມຍິ່ງໃຫຍ.
ຕອງໄດມີການພິຈາລະນາດານວິສະວະກາຢາງລະອຽດ ແລະ ລະມັດລະວັງເຂົ້າໃນຂະບວນການວາງແຜນໂຄງການຄມຄອງ
ຄວາມສຽງຈາກໄພນາຖວມທີນ
່ າສະເໜີຂື້ນນີ,້ ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະການອອກແບບບັນດາໜາວຽກ ແລະ ໄລຍະການສຶກສາ
ຄວາມເປນໄປໄດ. ຕອງໄດມີການໄຕຕອງຢາງລະອຽດວາ ວັດສະດໃນການກໍສາງ ເຊັນດິນ ແລະ ຫີນແຮ (ເຊັນ ການກໍສາງປອງ
ກັນຕາຝງ, ຄກັນ
້ ນາ, ຄອງລະບາຍນາ, ປະຕນາ, ສວນສາທາລະນະ ແລະ ການກໍສາງໂຄງລາງພືນ
້ ຖານທີກ
່ ຽວຂອງອື່ນໆ) ຈະ
ເອົາມາຈາກໃສ, ເພາະວາການເປດ ແລະ ນາໃຊບໍດິນ ຫຼື ຫີນ ບໍວາໃນແມນາ ຫລື ເທິງໜາດີນ ສາມາດສົງຜົນກະທົບດານລົບ
ຕໍສິ່ງແວດລອມ. ນອກນັນ
້ ຕອງໄດມີການພິຈາລະນາມາດຕະການປອງກັນ ຫລືຟນຟ ບໍເອົາດິນ ແລະ ຫີນ ຫຼັງຈາກທີສ
່ ິ້ນສດ
ການກໍສາງແລວ ເຊັນວາການລອມຂອບເຂດໄວ້ຕາມສະພາບຕົວຈິງ.
ມາດຕະການດານສິ່ງແວດລອມ ເພື່ອຫລດຜອນຜົນກະທົບຈາກວຽກງານຂອງໂຄງການຍອຍ ເພື່ອຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພ
ນາຖວມປະກອບມີ: (i) ການການົດຂອບເຂດບັນຫາດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ດານທີ່ດນ
ິ ; (ii) ການກັນຕອງຜົນກະທົບ ດານ
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ລົບ ແລະ ດານບວກ ທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ; (iii) ການເຊື່ອມໂຍງເອົາມາດຕະການຄມຄອງຕາງໆ ເຂົ້າໃນການອອກແບບ ແລະ
ການສຶກສາຄວາມເປນໄປໄດຂອງໂຄງການຍອຍຢາງລະອຽດ; (iv) ການເຮັດບົດລາຍງານຜົນກະທົບ ທີມ
່ ີຄວາມຊັດເຈນ ແລະ
ລະອຽດ; (v) ການການົດແຜນຄມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ; ແລະ (vi) ການຖາຍທອດ
ຄວາມຮ ແລະ ການຈັດກອງປະຊຸມປກສາຫາລື ເພື່ອທົບທວນ ແລະ ສາງຄວາມອາດສາດ ແລະ/ຫລື ການເຮັດທັດສະນະສຶກສາ.

ຜົນກະທົບດານສັງຄົມ
ມັນອາດຈະມີຜົນກະທົບທາງລົບ ແລະ ຄວາມສຽງດານສັງຄົມຕາງໆ ທີກ
່ ຽວຂອງກັບວຽກງານກໍສາງໂຄງການຍອຍ ຕໍຊຸມຊົນ,
ຕໍປະຊາຊົນກມຕາງໆ ແລະ ຕໍພະນັກງານຂອງບໍລສ
ິ ດ
ັ ຮັບເໝົາກໍສາງ.

4.3.1

ການລັງໄຫຼເຂົາ້ ມາຂອງກາມະກອນ

ເນື່ອງຈາກວາໂຄງການ ເປນໂຄງການກໍສາງໂຍທາ ຈຶ່ງມີຄວາມເປນ ທີຈ
່ ະນາເອົາແຮງງານຈາກພາຍນອກເຂົ້າມາ ໃນພື້ນທີ.່
ຄາດວາແຮງງານຈາກພາຍນອກ ທີ່ຈະຖືກວາຈາງໃນໄລຍະການດາເນີນງານໂຄງການ ບໍເກີນ 50 ຄົນ. ຈານວນກາມະກອນ ທີ່
ມາຈາກພາຍນອກຊຸມຊົນ ແມນຂຶ້ນກັບທີ່ຕງັ້ ຂອງບໍລິສັດຜຮັບເໝົາກໍສາງ. ຄາດວາແຮງງານຈາກພາຍນອກ ຈະເປນກາ
ມະກອນພາຍໃນປະເທດ ເຊິ່ງມີພື້ນຖານ ທາງດານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທາ ໃກຄຽງກັບຊຸມຊົນເຈົ້າບານ. ຜົນ
ກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ຈາກກາມະກອນທີ່ມາຈາກພາຍນອກນີ້ ຈະຖືກຫຼຸດຜອນ ເພາະຈະໃຫວຽກໃນສະເພາະບໍລິເວນຕົວ
ເມືອງ, ເຊິ່ງຈະອານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫແກການຈາງງານກາມະກອນທອງຖິ່ນ (ລວມທັງ ທັກສະ-ສີມືແຮງງານ) ແລະ ການ
ຈັດຫາແຫຼງທີ່ພັກ ແລະ ສະຖານທີ່ພັກຜອນຢອນໃຈ ທີ່ພຽງພໍ. ເນື່ອງຈາກວາ ສະຖານທີ່ໃນຕົວເມືອງ, ຄວນແຍກທີ່ພັກກາ
ມະກອນໄວຕາງຫາກ. ຢາງໃດກໍດ,ີ ກອບການປອງກັນນີ້ ຍັງໃຫຄາແນະນາທີ່ກຽວ ເງື່ອນໄຂການຈາງງານ ແລະ ການປະຕິບດ
ັ
ຂອງກາມະກອນ ໃຫມີສາຍສາພັນທີ່ດີ ກັບຊຸມຊົນທອງຖິ່ນ.

ມາດຕະຖານຫລັກດານແຮງງານ
ໃນໂຄງການທີ່ ບໍລສ
ິ ັດຮັບເໝົາກໍສາງຫລັກ, ບໍລສ
ິ ັດຮັບເໝົາກໍສາງຍອຍ, ແລະ ຜສະໜອງວັດສະດ ຫຼື ຜໃຫການບໍລກ
ິ ານອືນ
່ ໆ
ທີ່ກຽວຂອງກັບໂຄງການ ນາໃຊແຮງງານຄົນທີ່ມາຈາກກມຄົນຕາງໆ, ຄວນຈະມີການພິຈະລະນາ ເພື່ອຮັບປະກັນວາ ການນາ
ໃຊແຮງງານນັນ
້ ແມນໄດເຮັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍດານແຮງງານ ທັງຂອງທອງຖິ່ນ ແລະ ຂອງປະເທດ ພອມທັງໃຫສອດຄອງ
ກັບມາດຕະຖານດານແຮງງານອືນ
່ ໆ ທີ່ກຽວຂອງ. ໃນສວນທີກ
່ ຽວຂອງກັບດານການໃຊແຮງງານຜຍິງ ແລະ ເງື່ອນໄຂການ
ເຮັດວຽກຂອງເຈົ້ານັ້ນ, ແມນຕອງໄດປະຕິບດ
ັ ຕາມມາດຕະຖານຫຼັກດານແຮງງານ ເຊິ່ງລວມມີ ການຫາມການເຮັດການແບງ
ແຍກທກຮບແບບ ລະຫວາງແມຍິງ ແລະ ຜຊາຍ ໃນໄລຍະການວາຈາງ, ພອມທັງໃຫເຮັດວຽກ ແລະ ໄດຮັບຄາຈາງທີມ
່ ີຄວາມ
ສະເໝີພາບກັນ ລະຫວາງຍິງຊາຍ. ການພິຈາລະນາດານອື່ນໆ ທາງດານການໃຊແຮງງານ ໃນການພັດທະນາໂຄງການຍອຍ
ອາດຈະລວມມີ ຄວາມສາພັນໃນການເຮັດວຽກ, ເງື່ອນໄຂໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ເງື່ອນໄຂການວາຈາງ, ອົງການຈັດຕັງ້ ຂອງ
ຜໃຊແຮງງານ, ການບໍເຮັດການຈາແນກ ແລະ ການໄດຮັບໂອກາດໃນການເຮັດວຽກທີ່ເທົາທຽມກັນ, ການຖືກຕັດຖອນຜົນປະ
ໂຫຍດໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ກົນໄກການຮອງຮຽນ, ການປກປອງສິດທິດານແຮງງານ (ຕົວຢາງ, ການນາໃຊແຮງງານເດັກ
ແລະ ແຮງງານທີ່ຖືກບັງຄັບ), ດານສຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນການເຮັດວຽກຂອງຜໃຊແຮງງານ, ບັນຫາຄົນງານທີ່ໄດ
ຮັບການວາຈາງຈາກບກຄົນທີສ
່ າມ, ລະບົບຕອງໂສການສະໜອງແຮງງານໃນລະດັບທີແ
່ ຕກຕາງກັນ ເນື່ອງ ຈາກສະພາບຂອງ
ທອງຖິ່ນມີຄວາມແຕກຕາງ,
ເຊິ່ງບັນຫາທັງໝົດນີອ
້ າດຈະສະທອນເຖິງນະໂຍບາຍດານຊັບພະຍາກອນມະນດໂດຍລວມ.
ນອກຈາກນີ້, ບັນດາຫຼັກການການປະຕິບັດ, ແຮງງານແຕລະຄົນ, ຈະຢຢໃນສະຖານທີ່ກຽວຂອງກັບຄວາມສາພັນລະຫວາງຊຸມຊົນ
ກັບແຮງງານທີ່ເຮັດວຽກໃຫຜຮຜບເໝົາກໍສາງ, ຜຮັບເໝົາຍອຍ ແລະ ຜ ສະໜອງສິນຄາ ແລະ ບໍລິການ. ສິ່ງນີ້ມີຄວາມສາຄັນຫຼາຍ
ຕໍຄວາມສຽງທີ່ກຽວຂອງກັບຄວາມຮນແຮງທາງເພດ, ແຮງງານເດັກນອຍຫຼືການລວງລະເມີດສິດທິເດັກ, ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ
ພະຍາດໂລກເອດ, ແລະ ຫຼືຄວາມຊຽງໃນການສນເສຍສິນລະທາໃນຊຸມຊົນ.

ການເວນຄືນທີດ
່ ນ
ິ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍາຍ
ປະຊາຊົນ ແລະ ຄົວເຮືອນບາງຄົວເຮືອນ ແມນຈະໄດຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ອາດຈະຕອງໄດປະລະທີ່ດນ
ິ ຂອງຕົນເອງເພື່ອຍົກຍາຍ
ໄປຢບອນໃໝ, ເຊິ່ງບອນໃໝນີອ
້ າດຈະເປນບອນຊົວຄາວ ຫຼື ເປນບອນຖາວອນ. ຜົນກະທົບດານອື່ນໆ ທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ
ອາດຈະລວມມີການຍົກຍາຍເຮືອນຊານ ຫຼື ອາຄານຕາງໆ ໃນໄລຍະຊົວຄາວ, ແລະ ກໍຈະສາງຄວາມສນເສຍຕໍຜົນລະປກ ແລະ
ຕົ້ນໄມທີ່ມີຄາທາງດານເສດຖະກິດ ທີ່ຢລຽບຕາມແຄມຝງແມນາ ແລະ ຕາມຄອງລະບາຍນາ.
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ເນື່ອງຈາກມີການຄາດການວາຈະມີການເວນຄືນທີ່ດນ
ິ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍາຍ, ກອບນະໂຍບາຍດານການຈັດສັນຍົກຍາຍ
(RPF) ທີກຽວຂອງກັບນະໂຍບາຍປອງກັນ OP/BP 4.12 ຂອງທະນາຄານໂລກ ແມນໄດຖືກສາງຂື້ນເພື່ອປະກອບເຂົ້າໃນ
ເອກກະສານ ESMF ສະບັບນີ.້ ນອກຈາກນັນ
້ , ເນື່ອງຈາກວາ ກມຊົນບັນດາເຜົາ ອາດຈະໄດຮັບຜົນກະທົບທັງທາງກົງ ແລະ
ທາງອອມ ຫຼື ທາງດານລົບ ແລະ ດານບວກ ເຊັນກັນ, ດັງນັນ
້ ກອບການມີສວນຮວມຂອງກມຊົນບັນດາເຜົາ (EGEF) ເຊິ່ງ
ມີຄວາມກຽວຂອງກັບນະໂຍບາຍປອງກັນ OP/BP 4.10 ຂອງທະນາຄານໂລກ ກໍໄດຖືກສາງຂື້ນໃຫເປນເອກກະສານຂັດຕິດ
ກັບເອກກະສານ ESMF ນີເ້ ຊັນກັນ.
ໜວຍງານຄມຄອງໂຄງການ ຂອງກົມໂຍທາທິການທາງນາພາຍໃນກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົງ (ຍທຂ) ໂດຍການປະ
ສານສົມທົບກັບກະຊວງທີກ
່ ຽວຂອງອື່ນໆ ເຊັນ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິງ່ ແວດລອມ (ກຊສ) ຈະເປນແກນ
ນາຫລັກ ໃນການວາງແຜນກຽວກັບຂັ້ນຕອນການເຮັດການເວນຄືນທີ່ດນ
ິ ແລະ ຈັດສັນຍົກຍາຍ ແລະ ຈະເປນຜຮັບປະກັນໃຫ
ມີການເຮັດວຽກ ແລະ ປະສານງານທີ່ດລ
ີ ະຫວາງ ຜທີ່ມີສວນໄດສວນເສຍຈາກໂຄງການ, ໂດຍສະເພາະແມນຜທີ່ມີຄວາມກຽວ
ຂອງກັບການຈັດສັນຍົກຍາຍ ແລະ ການເຮັດການຕິດຕາມກວດກາ. ໃນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນຂອງໂຄງການ, ແມນຈະໄດມີການເຮັດ
ການປກສາຫາລືກັບຜທີ່ມີສວນໄດສວນເສຍຕາງໆ ເພືອ
່ ການົດຫລັກການໃນການວາງແຜນ ແລະ ການົດໜາວຽກ ທັງນີ້ກໍເພື່ອ
ໃຫສາມາດ ລະບ ແລະ ຫລດຜອນຜົນກະທົບທາງດານສັງຄົມ ທີເ່ ປນດານລົບ ທີ່ມີສາເຫດມາຈາກວຽກງານຂອງໂຄງການ
ຍອຍ.
ໜວຍງານຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ໂຄງການ ພາຍໃນພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົງ ຂອງແຂວງອດົມໄຊ ຈະເປນຜຮັບຜິດຊອບໃນ
ການສາງ ແຜນດາເນີນງານການຈັດສັນຍົກຍາຍ ໂດຍຫຍໍ (abbreviated resettlement action plan - ARAP) ເຊິ່ງ
ຈະເປນແຜນໃດນັນ
້ ແທແມນຂຶ້ນກັບຂອບເຂດຜົນກະທົບ ແລະ ຈານວນບກຄົນ ແລະ ຄົວເຮືອນທີ່ໄດຮັບຜົນກະທົບ. ຂໍມນ
ສວນໜຶ່ງທີຈ
່ ະປະກອບເຂົ້າໃນແຜນ ARAP ແມນຈະໄດມາຈາກການເຮັດການສາຫລວດ ແລະ ເກັບກາຂໍມນພື້ນຖານ ເຊິ່ງ
ອາດຈະລວມມີ ຂໍມນການປະເມີນຄາ ຂອງສັບສິນ ແລະ ການົດວາ ຈະເຮັດການຊົດເຊີຍໃນລະດັບໃດ, ພອມທັງເຮັດການປະ
ເມີນວາການຊົດເຊີຍ ຈະຢໃນລະດັບ ທີ່ມີການຍົກຍາຍແບບຊົວຄາວ ຫລື ແບບຖາວອນ, ແລະ ໃນສະພາບທີ່ມກ
ີ ານຫລດຜອນ
ຜົນກະທົບດານສັງຄົມທີ່ກຽວຂອງອື່ນໆ. ການເຮັດການປກສາຫາລື ແລະ ການມີສວນຮວມຂອງມວນຊົນ ຢາງເປດກວາງ
ແລະ ເຕັມສວນ ແມນເປນເງື່ອນໄຂທີຈ
່ ະຕອງໄດປະຕິບດ
ັ ໃນຂະບວນການສາງແຜນ ARAP.
ກົມໂຍທາທິການ ທາງນາ ຂອງ ກະຊວງ ຍທຂ ໃນນາມທີເ່ ປນອົງກອນທີ່ຖືກມອບໝາຍໃຫຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການນີ້ ຈະໄດ
ມີຊຽວຊານດານການຈັດສັນຍົກຍາຍໜຶ່ງທານ
ເຂົ້າມາເຮັດວຽກຮວມນາກັບທິມງານຂອງໜວຍງານຄມຄອງໂຄງການ.
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຊຽວຊານດັງກາວ ແມນຈະເປນຜຊວຍໃນການກະກຽມ, ໃນການຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານການຈັດຕັງ້
ປະຕິບັດທັງກອບ RPF ແລະ ພາກສະໜາມເຈາະຈົງ (ຕົວຢາງ: ເຂດໄດຮັບຜົນສະທອນ [ROI]) ແຜນ ARAP ທີ່ມຄ
ີ ວາມ
ເຈາະຈົງສະເພາະທີ່ຂອງແຕລະໂຄງການຍອຍ ເພື່ອຮັບປະກັນວາທາງໜວຍງານຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ໂຄງການ ຢພະແນກ ຍທຂ
ແຂວງອດົມໄຊ ໄດດາເນີນການຢາງເໝາະສົມຕໍບັນຫາການເວນຄືນທີດ
່ ິນ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍາຍ. ຫຼັງຈາກການຮັບຮອງ
ເອົາ RPF ແລະ ARAP ແລວ, ຈະໄດມີການພິຈາລະນາ ແລະ ດາເນີນການແກໄຂ ບັນຫາຜົນກະທົບດານສັງຄົມທີເ່ ກີດຂື້ນ
ໃນ ແຕລະການລິເລີ່ມ ໂຄງການຍອຍ ແລະ ຫຼື ກິດຈະກາຕາງໆ ທີ່ກຽວຂອງກັບການເວນຄືນທີດ
່ ນ
ິ (ລວມເຖິງການອທິດດິນ)
ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍາຍ. ການໄດຮັບການເຫັນດີ ແລະ ການສະໜັບສະໜນຈາກຄົວ ເຮືອນທີ່ໄດຮັບຜົນກະທົບ ພອມທັງ
ການຊົດເຊີຍທີ່ດິນ ແລະ ຊັບສິນທືກຖືກສນເສຍ ແມນຕອງໃຫສາເລັດກອນທີ່ຈະມີການດາເນີນວຽກກໍສາງ ຫລືຕາມກອບເວ
ລາທີ່ໄດຕົກລົງກັນ ແລະ ລະບໄວໃນແຜນ ARAP. ໃນນີ,້ ການນາໃຊວິທີທາງແບບມີສວນຮວມແມນມີຄວາມສາຄັນ ທັງນີ້
ກໍເພື່ອເຮັດໃຫຜທີ່ມີສວນໄດສວນເສຍ, ອົງການຈັດຕັງ້ ມະຫາຊົນຕາງໆ ພອມທັງບກຄົນ ຫລື ຄົວເຮືອນທີໄ່ ດຮັບຜົນກະທົບ
ເຂົ້າມາມີສວນຮວມໃນໂຄງການ ແລະ ກໍເພື່ອຮັບປະກັບວາໂຄງການຍອຍທີ່ນາສະເໜີຂື້ນແມນເປນທີ່ຍອມຮັບຂອງຄົນສວນ
ໃຫຍ.
ຂະບວນກັນຕອງ ແລະ ທົບທວນ ຄວນຈະຖືກນາໃຊເຂົ້າໃນການເຮັດການເວນຄືນທີ່ດນ
ິ , ການຈັດສັນຍົກຍາຍ ແລະ ຂັ້ນຕອນ
ການວາງແຜນໃນການຊົດເຊີຍ, ຖາຫາກວາມັນສາມາດນາໃຊໄດ. ຈດປະສົງຕົນ
້ ຕໍຂອງການນາໃຊຂະບວນການກັນຕອງ ແລະ
ທົບທວນ ແມນເພື່ອລະບການເວນຄືນທີ່ດນ
ິ , ການຈັດສັນຍົກຍາຍ ແລະ ບັນຫາການທົດແທນອື່ນໆ ທີ່ກຽວຂອງກັບວຽກງານ
ຂອງໂຄງການຍອຍໃນຂອບເຂດພື້ນທີ່ ແລະ ສິດອານາດຂອງໂຄງການ (ເບິ່ງເອກກະສານຊອຍທາຍ A4). ເພື່ອໃຫການວາງ
ແຜນໄດມີປະສິດຕິພາບສງສດ, ການກັນຕອງ ແມນຄວນຈະເຮັດໃນໄລຍະເລີ່ມຕົນ
້ ຂອງຂະບວນການ RPF ເພື່ອໃຫຊຽວ
ຊານດານການຈັດສັນຍົກຍາຍ ໄດຮັບຊາບ ແລະ ມີຂມນທີ
ໍ
່ຈາເປນໃນການສາງແຜນ ARAP ໃນຂອບເຂດພື້ນທີ່ ແລະ ສິດ
ອານາດຂອງໂຄງການ. ໃນການສາງ ARAP ຈາເປນຕອງມີຂມນທີ
ໍ
່ຄົບຖວນ ແລະ ເຈາະຈົງສະເພາະທີເ່ ພື່ອລະບ: (i) ບກຄົນ
ແລະ ຄົວເຮືອນທີ່ໄດຮັບຜົນກະທົບ (ທັງທາງບວກ ແລະ ທາງລົບ) ຈາກວຽກງານຂອງໂຄງການຍອຍ; (ii) ບກຄົນ ແລະ ຄົວ
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ເຮືອນທີໄ່ ດຮັບຜົນກະທົບ ທີ່ມີສິດໃນການໄດຮັບການຊົດເຊີຍ ຫຼື ໄດຮັບການຊວຍເຫລືອ; ແລະ (iii) ຮບແບບການຊົດເຊີຍ
ແລະ ການຊວຍເຫຼືອ. ຫັລງຈາກທີ່ສາເລັດການສາງ ARAP ແລວ, ຈະມີການຍື່ນສະເໜີຕອົ
ໍ ງກອນທີຖືກມອບໝາຍໃຫຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ເພື່ອພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ ແລະ ຫັລງຈາກມີການຮັບຮອງແລວ ຈື່ງນາສະ ເໜີຕທະນາຄານໂລກ.
ໍ

ກມຊົນບັນດາເຜົາ
ນະໂຍບາຍດາເນີນງານ OP/BP 4.10 ຂອງທະນາຄານໂລກແມນຖືກນາໃຊໂດຍອີງໃສການສັງເກດເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ຈາກຂໍມ
ນທີ່ໄດຮັບ. ເພື່ອໃຫສອດຄອງກັບນະໂຍບາຍ OP/BP 4.10 ນີ,້ ກອບການມີສວນຮວມຂອງກມຊົນບັນດາເຜົາ (EGEF)
ແມນໄດຖືກສາງຂຶ້ນ ແລະ ຖືກນາໃຊໃນໂຄງການນີ້. ຈດປະສົງຂອງ EGEF ແມນເພື່ອເປນເຄື່ອງມືແນະນາໃຫແກອົງກອນ
ພາກລັດ, ທີປ
່ ກສາ, ອານາດການປກຄອງບານ ພອມທັງອົງກອນເອກກະຊົນ ແລະ ອົງກອນມວນຊົນອື່ນໆ ເພື່ອຮັບປະກັນວາ
ໄດມີການປກສາຫາລືຢາງເຕັມທີ່ກັບກມຊົນບັນດາເຜົາ ແລະ ໄດເອົາເຂົາເຈົ້າເຂົ້າຮວມໃນການວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
ການເຮັດແນວນີ້ອາດຈະເຮັດໃຫຜົນກະທົບທີເ່ ປນທາງລົບສາມາດຫລີກລຽງ, ຫລດຜອນ ຫລື ແກໄຂໃດ. ນະໂຍບາຍຂອງທະ
ນາຄານໂລກ ທີ່ກຽວຂອງກັບກມຊົນບັນດາເຜົາ ແມນໄດການົດໃຫມີຂະບວນການ ປກສາຫາລືແບບເປນອິດສະລະ, ແບບແຈງ
ໃຫຮລວງໜາ ແລະ ແບບໄດຮັບຮັບຂໍມນພຽງພໍ ເຊິ່ງການເຮັດການປກສາລືແບບນີຈ
້ ະນາໄປສການໄດຮັບການສະໜັບສະໜນ
ຢາງກວາງຂວາງ ຈາກກມຊົນບັນດາເຜົາ ບໍວາກມຄົນເລົານັນ
້ ຈະໄດຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຫຼື ໄດຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການຍອຍ
ກໍຕາມ. ຫຼັກການຂອງການເຮັດການປກສາຫາລືແບບເປນອິດສະລະ, ແບບແຈງໃຫຊາບລວງໜາ ແລະ ແບບໄດຮັບຂໍມນ
ພຽງພໍ ແມນການຮັບຮເຖິງສິດທິໂດຍທາມະຊາດ ແລະ ສິດທິທີ່ສືບທອດກັນມາຂອງກມຊົນບັນດາເຜົາທີ່ມຕ
ີ ທີ
ໍ ່ດິນ, ຂອບເຂດ
ດິນ ແດນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ນອກນັນ
້ ຍັງແມນການຮັບຮ ແລະ ນັບຖືສິດທິອນ
ັ ຊອບທາຂອງເຂົາເຈົ້າ ພອມທັງ
ງການົດໃຫມີຂະບວນການທີ່ຊວຍໃຫເຂົາເຈົ້າໃຫໄດມີທາງເລືອກທີມ
່ ີຄວາມສາຄັນຕໍວິທາງໃນການການພັດທະນາຂອງເຂົາ
ເຈົ້າເອງ. ຜກຢມເງິນຕອງໄດນາໃຊວິທີການປກສາຫາລື ທີ່ມີຄວາມເໝາະສົມ ຕໍຄນຄາດານວັດທະນະທາ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງ
ກມຊົນບັນດາເຜົາທີ່ໄດຮັບຜົນກະທົບ ພອມທັງວິທີການດາລົງຊີວດ
ິ ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ນອກນັນ
້ ໃນການອອກແບບວິທີການໃນ
ການປກສາຫາລື ກໍຈະຕອງໃຫຄວາມສາຄັນເປນພິເສດ ຕໍບັນຫາຂອງຜຍິງ, ຊາວໜມ ແລະ ເດັກນອຍທີ່ເປນຊົນເຜົາ, ໂດຍສະ
ເພາະແມນການໄດຮັບໂອກາດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດໃນການພັດທະນາອຂອງກມຄົນດັງກາວ.
ດັງທີໄ່ ດກາວມາໃນເອກກະສານ EGEF, ຂະບວນການກັນຕອງແມນສາມາດນາໃຊໃນການລະບກມຄົນ ແລະ ບກຄົນທີມ
່ ີ
ຄວາມອອນແອອື່ນໆ ເຊິ່ງອາດຈະໄດຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການຍອຍ, ເຊິ່ງກມຄົນເລົານັນ
້ ອາດຈະຖືກມອງຂາມ ຫລື ບໍໄດ
ເອົາເຂົ້າມາມີສວນຮວມໃນວຽກງານຂອງໂຄງການ. ກມຄົນຕາງເຫຼານັ
ົ ້ນ ແລະ ກມຄົນທີ່ມີຄວາມອອນແອ ອາດລວມໄປເຖິງ
ກມຖືສາດສະໜາສວນນອຍ, ຜຄົນຜຫລີ້ໄພ, ແລະ ກມຄົນທີ່ຖືກຍົກຍາຍ. ບກຄົນທີ່ມີຄວາມອອນແອ ອາດຈະລວມມີ ແມໝ
າຍ, ແມຍິງທີ່ເປນຫົວໜາຄອບຄົວ, ລກກາພາ, ຄົນພິການ, ຊາວໜມຍິງຊາຍ.
ຖາ, ໃນການກັນຕອງຫາກພົບວາໄດມີກມຊົນບັນດາເຜົາອາໃສຢໃນພືນ
້ ທີໂ່ ຄງການຍອຍ ແລະ ກມຄົນຊົນເຜົາເລົານັນ
້ ກໍມີ
ຄວາມພກພັນຢນາກັນແບບລວມໝ, ແມນຈະໄດສາງແຜນ EGDP ແລະ ເອົານາໃຊໃນໂຄງການຍອຍ. ການກັນຕອງຄວນ

ກວດສອບ ຊື່ ແລະ ຈານວນ ຂອງກມຊົນເຜົາ ແລະ ເຊັນດຽວກັບການເກັບກາຂໍມນພື້ນຖານດານພົນລະເມືອງຍິງ
ຊາຍ (ເອກະສານຊອນທານ A3, ແບບ ຟອມ C). ແຜນ EGDP ຈະປະກອບມີຂັ້ນຕອນ, ຂະບວນການ, ໂຄງຮາງການ

ຈັດຕັ້ງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ, ພອມທັງງົບປະມານ ທັງນີກ
້ ໍເພື່ອຮັບປະກັນໃຫມີມາດຕະການທີ່
ພຽງພໍໃນການແກ ຫລື ຫລດຜອນຜົນກະທົບທາງລົບຕໍກມຊົນບັນດາເຜົາ. ແຜນ EGDP ຍັງຊວຍຮັບປະກັບວາ ກມຊົນບັນ
ດາເຜົາໄດຮັບສະໜັບສະໜນທີ່ຈາເປນໃນການເຂົ້າຮວມ ແລະ ໄດຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ ໃນວິທີໆ ມີຄວາມເໝາະ
ສົມກັບວັດທະນະທາຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເນື້ອໃນຂອງ EGDP ແມນໄດອະທິບາຍໃນພາກ 5.4.2.

ຜົນກະທົບແບບຊົວຄາວ ແລະ ນອຍ
ອາດຈະມີຜນ
ົ ກະທົບໃນໄລຍະຊົວຄາວທີ່ຖືວາເປນຜົນກະທົບທີ່ໜອຍ ຈາກວຽກງານກໍສາງໂຄງການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກ
ໄພພິບັດໃນແຂວງອດົມໄຊ ເຊິ່ງຜົນກະທົບນັ້ນລວມມີ ບັນຫາດານຂີ້ຝນ, ສຽງ ແລະ ບັນຫາພາຫະນະສັນຈອນທີ່ເພີ່ມຂື້ນ ພອ
ມທັງຈາກແສງໄຟໃນເວລາກາງຄືນ.
ສວນບັນຫາເລື່ອງຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອ, ມັນອາດຈະມີຜນ
ົ ປະໂຫຍດດານເສດຖະກິດທີ່ເປນດານບວກ ແລະ/ຫຼື ອາດຈະ
ມີຜນ
ົ ກະທົບດານລົບ ຕໍທລະກິດຂະໜາດນອຍ ຫຼື ຕໍບກຄົນທີ່ເຮັດທລະກິດກຽວກັບສິ່ງເສດເຫລືອ. ດັງນັນ
້ ມັນຈືງ່ ຈາເປນ ທີ່
ຈະຕອງໄດມີການດາເນີນງານບາງຢາງເພື່ອ ຫລີກລຽງຜົນກະທົບດານລົບ ຫລື ຟນຟຊີວິດການເປນຢ ຕາມນະໂຍບາຍດາເນີນ
ງານດານການຈັດສັນຍົກຍາຍ. ການຫລດຜອນການສາງສິ່ງເສດເຫຼືອ ແມນສົງຜົນດີຕສຂະພາບ
ໍ
ແລະ ສາງຄວາມປອດໄພຕໍຊີ
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ວິດ (ຕົວຢາງ, ການຫລດຜອນໂອກາດທີ່ຈະໄດຮັບການກະທົບຈາກສິ່ງເສດເຫລືອ ແລະ ນາເປອນທີ່ຊືມຜານສິ່ງເສດເຫລືອ,
ຫລດຜອນຄວາມຕອງການພື້ນທີດ
່ ນ
ິ ສາຫລັບການຖິ້ມສິ່ງເສດເຫລືອ, ຫລດຜອນສັດບັນດາແມງໄມ ແລະ ເຊື້ອໂລກ). ນອກ
ຈາກນັນ
້ , ຍັງມີຜນ
ົ ກະທົບດານສັງຄົມ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດດານເສດຖະກິດຈາກການນາເອົາສິ່ງເສດເຫລືອ ກັບຄືນມາໃຊ ຫລື
ກັບມາປບໃຊ.

ການພິຈາລະນາດານບົດບາດຍິງຊາຍ
ການເຮັດໂຄງການ SEA DRM ໃນ ສປປ ລາວ ແມນເປນຈດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ມີຄວາມສາຄັນໃນການປະກອບເອົາ ບັນຫາດານ
ບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ ທີ່ກຽວຂອງກັບດານບົດບາດຍິງຊາຍນີ້ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາໂຄງການ. ໃນເວລາໃດທີບ
່ ນ
ັ
ດາວຽກງານຂອງໂຄງການຍອຍໄດຖືກການົດ ແລະ ເປນທີ່ຮັບຮອງແລວ, ມັນມີຄວາມສາຄັນທີ່ຈະຕອງໄດມີຂມນພື
ໍ
້ນຖານ
ດານບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ຄວາມສາພັນຂອງເຂົາເຈົ້າໃນສັງຄົມ ເພື່ອໃຫສາມາດການົດບັນຫາດານບົດບາດຍິງຊາຍ ພອມທັງ
ສາມາດປະເມີນສະພາບແວດລອມທີ່ເປນໄປໄດພາຍໃນທອງຖິ່ນ. ການປະເມີນດານສັງຄົມທີມ
່ ີການຕອບໂຕຕອບບັນຫາດານ
ບົດບາດຍິງຊາຍ ຈະສາມາດສະໜອງຂໍມນພື້ນຖານດານບົດບາດຍິງຊາຍໄດ ແລະ ສາມາດລະບເຖິງຜົນກະທົບທີອ
່ າດຈະເກີດ
ຂື້ນກັບປະຊາຊົນທົວໄປ ( ກມຊົນບັນດາເຜົາ, ກມຄົນທີ່ມີຄວາມອອນແອ - ແມຍິງ, ຊາວໜມຍິງ / ຊາຍ, ເດັກນອຍ, ຜເຖົ້າ,
ຄົນພິການ, ຄົນບໍມີດນ
ິ ຢ, ຄົນທກຍາກ ແລະ ອືນ
່ ໆ) ທີກ
່ ຽວຂອງກັບດານສຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງເຂົາເຈົ້າ. ພາກ
ຍອຍຕໍໄປນີ້ ຈະໄດລົງເລິກກຽວກັບຂອບເຂດ ແລະ ລາຍລະອຽດ ທີຄ
່ ວນພິຈາລະນາໃນການສາງຂໍມນພືນ
້ ຖານ ແລະ ການເຮັດ
ການວິເຄາະດານບົດບາຍຍິງຊາຍ ທີ່ກຽວຂອງກັບໂຄງການ.

ກົດໝາຍແຫງຊາດ ແລະ ກອບດານກົດໝາຍ
ໂດຍລວມແລວ ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ປະກອບກັບຄວາມກາວໜາທາງດານເສດຖະກິດທີ່ວອງໄວ ແມນໃດເຮັດໃຫສະ
ຖານະຂອງແມນຍິງມີຄວາມກາວໜາຂື້ນ ໃນ ສປປ ລາວ, ໂດຍສະເພາະແມນຢໃນຕົວເມືອງ. ໄດມີກອບກົດໝາຍທີມ
່ ີຄວາມ
ເຂັ້ມແຂງ ໃນການສົງເສີມຄວາມເທົາທຽມກັນດານບົດບາດຍິງຊາຍໃນ ສປປ ລາວ, ໂດຍທາງລັດຖະບານໄດມີການອອກກົດ
ໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍຕາງໆ ພອມທັງໄດລົງນາມໃນສົນທິສັນຍາສາກົນ ຕາງໆ ທີສ
່ ະໜັບສະໜນການມີສວນຮວມທີສ
່ ະເໝີ
ພາບກັນ ລະຫວາງຍິງຊາຍ ບໍວາທາງດານເສດຖະກິດ, ດານສັງຄົມ ແລະ ດານການເມືອງ.
ລັດຖະທາມະນນປ 1991 ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດຮັບປະກັນສິດສະເໝີພາບ ລະຫວາງຍິງຊາຍ (ມາດຕາ 22 ແລະ 24). ມາດຕາ
ດັງກາວໄດກາວໄວວາ “ພົນລະເມືອງລາວ ທັງສອງເພດແມນມີສິດທີສ
່ ະເໝີພາບກັນ ໃນວຽກງານດານການເມືອງ, ດານເສດ
ຖະກິດ, ສັງຄົມ, ແລະ ດານຄອບຄົວ”. ລັດຖະທາມະນນໄດໄຫສິດອານາດແກສະຫະພັນແມຍິງ ໃນການພັດທະນາ ແລະ ສາງ
ຄວາມກາວໜາແກແມຍິງ (Article 7). ການມີສິດເທົາທຽມກັນຂອງແມນຍິງ ແມນໄດຖືກລະບໃນກົດໝາຍຄອບຄົວ, ກົດ
ໝາຍທີດ
່ ິນ ແລະ ຊັບສິນ, ກົດໝາຍແຮງງານ, ກົດໝາຍການເລືອກຕັ້ງ ແລະ ກົດໝາຍອາຍາ.
ສິດທິໃນການສືບທອດມໍລະດົກ ຂອງຜຊາຍ ແລະ ຜຍິງ ແລະ ການຈັດການດານຊັບສິນໃນກໍລະນີມກ
ີ ານຍາຫາງ ຫລື ເລີກລາງ
ແມນໄດລະບໄວໃນລັດຖະທາມະນນ (ມາດຕາ 17), ໃນກົດໝາຍດານຄອບຄົວ, ກົດໝາຍການສືບທອດມໍລະດົກ, ກົດ
ໝາຍຊັບບສິນ, ກົດໝາຍວາດວຍການພັດທະນາ ແລະ ປກປອງແມຍິງ, ແລະ ກົດໝາຍທີ່ດິນ.

ຍດທະສາດແຫງຊາດກຽວກັບຄວາມກາວໜາຂອງແມຍິງ (2011-2015)
ຍດທະສາດແຫງຊາດກຽວກັບຄວາມກາວໜາຂອງແມຍິງ ແມນໄດການົດຂື້ນເພື່ອສົງເສີມ ສປປ ລາວ ໃຫເປນປະເທດ “ ທີ່ມີ
ຜຍິງທັງໝົດມີຄວາມເພິ່ງພໍໃຈທີ່ມີຄວາມສະເໝີພາບກັບຜຊາຍ ແລະ ສາມາດບັນລຂີດຄວາມສາມາດສງສດຂອງຕົນໃນຊີວິດ
ດານການເມືອງ, ດານເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທາ, ສັງຄົມ ແລະ ດານຄອບຄົວ ແລະ ກໍເພີງ່ ພໍໃຈຕໍສະພາບທີ່ມີຄວາມປອດໄພ
ໃນການດາລົງຊີວດ
ິ ”. ເປາໝາຍລວມຂອງຍດທະສາດດັງກາວແມນເພື່ອ: ເພີ່ມຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ຍອມຮັບຄວາມເທົາທຽມ
ກັນລະຫວາງຍິງຊາຍ; ສາມາດເຮັດໃຫແມຍິງ ເຂົ້າຮວມໃນສະຖານະທີເ່ ປນຜເຮັດການຕັດສິນໃຈ; ໃຫໂອການແກແມຍິງ ແລະ
ຊາວໜມຍິງ ສາມາດເຂົ້າເຖິງການດແລດານສກຂະພາບ, ການສຶກສາ, ການຝກອົບຮົມ, ການຈາງງານ, ການສາງລາຍໄດ, ລະ
ບົບໂຄງລາງພືນ
້ ຖານ, ແລະ ການປກປອງທາງສັງຄົມ; ສົງເສີມໃຫແມຍິງຈາກທກກມຊົນເຜົາ ໄດເຂົ້າຮວມຢາງກວາງຂວາງ ໃນ
ວຽກງານດານເສດຖຸະກິດ ແລະ ການບໍລກ
ິ ານດານສັງຄົມຕາງໆ; ແລະ ສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫເຄື່ອງມືດານບົດບາດຍິງຊາຍ
ພາຍໃນປະເທດ, ໂດຍສະເພາະແມນໃຫແກ ຍດທະສາດແຫງຊາດກຽວກັບຄວາມກາວໜາຂອງແມຍິງ. ໃນມາດຕະການສະ
ໜອງງົບປະມານຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ຍດທະສາດຄວາມກາວໜາຂອງແມຍິງ ໄດການົດໄວວາ ລັດຖະບານເປນຜອອກ ຄາແນະນາ
ແກ ຂະແໜງການ ແລະ ອານາດການປກຄອງທອງຖິ່ນໃນທກລະດັບ ໃຫນາເອົາແຜນດາເນີນງານຍດທະສາດແຫງຊາດ ກຽວ
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ກັບຄວາມກາວໜາຂອງແມຍິງ ເຂົ້າໃນເປາໝາຍພັດທະນາຂອງຕົນ ແລະ ໃຫຈັດສັນງົບປະມານ ຈາກງົບປະມານຂອງຕົນໃນ
ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ . ກະຊວງການເງິນແມນຈະເປນຜອອກຄາແນະນາ ໃນການຈັດສັນກອບງົບປະມານ ແລະ ການໃຊຈາຍສາ
ຫລັບການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ຍດທະສາດແຫງຊາດກຽວກັບຄວາມກາວໜາຂອງແມຍິງ (ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ແລະ ທະນາ
ຄານໂລກ 2012).

ສະຫະພັນແມຍິງລາວ
ສະຫະພັນແມຍິງລາວຮັບຜິດຊອບໃນການເປນຕົວແທນແມຍິງ ຂອງທກກມຊົນເຜົາໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ໃນການ “ປກປອງ
ສິດທິ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງແມຍິງ”. ສະຫະພັນແມນຍິງໄດມີ “ເປາໝາຍດານຄນນະພາບສາມຢາງ” ທີເ່ ປນແນວທາງ, ເຊິ່ງ
ລວມມີ “ເປນພົນລະເມືອງທີ່ດ,ີ ເປນຄົນທີດ
່ ໃີ ນການພັດທະນາ, ແລະ ມີຄອບຄົວທີມ
່ ີວັດທະນະທາທີ່ດ”ີ . ສະຫະພັນແມຍິງລາວ
ໄດມີຕົວແທນໃນແຕລະບານ, ແລະ ສະມະຊິກຄົນໜຶງ່ ຂອງ ສະຫະພັນແມຍິງຂັ້ນບານ ແມນເປນຕົວແທນໃຫແມຍິງໃນສະພາ
ຫລື ຄະນະກາມະການຂັ້ນບານ. ສະຫະພັນແມຍິງຍັງໄດຮັບໃຊໃນການເປນຂົວຕໍ ລະຫວາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວດ
ັ ລາວ, ລັດຖະ
ບານ ແລະ ແມຍິງຈາກຕົວເມືອງ ແລະ ໃນພືນ
້ ທີ່ຊນ
ົ ນະບົດ ດວຍການເຂົ້າເຖິງແມຍິງໃນລະດັບຊາດ, ລະດັບແຂວງ, ລະດັບ
ເມືອງ ແລະ ລະດັບບານ. ສະຫະພັນແມຍິງລາວຍັງ ສົງເສີມ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ແຜນພັດທະນາແມຍິງ
ໂດຍໃຫສອດຄອງກັບນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດ, ກັບລັດຖຸະທາມະນນ, ແລະ ກັບລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກຽວຂອງ ເພື່ອໃຫ
ຮັບປະກັນສິດທິຄວາມສະເໝີພາບກັນລະຫລາງຍິງຊາຍ. ແຜນງານຫລັກໆ ຂອງສະພັນແມຍິງ ແມນລວມມີໂຄງການກຽວກັບ
ແມຍິງ ທີເ່ ໜັນ
້ ໃສການສາງລາຍຮັບ, ການທອນຫອມເງິນ, ການສຶກສາ, ດານໂພສະນາການ, ດານສກຂະພາບຈະເລີນພັນ,
ເຊິ່ງໂຄງການດັງກາວສວນໃຫຍແລວແມນບັນດາອົງກອນຊວຍເຫລືອຕາງໆ ເປນຜໃຫການສະໜັບສະໜນ. ສະຫະພັນແມຍິງ
ລາວໄດປະຕິບດ
ັ ບັນດາໜາວຽກຄຽງບາຄຽງໄລ ກັບຄຮວມງານພາກລັດນາກັນ ແລະ ກໍໄດຮວມມືກັບຫລາຍໆ ອົງກອນສາກົນ
ທີ່ບໍຂື້ນກັບລັດຖະບານ (ibid).
ໃນປ 1997, ສະຫະພັນແມຍິງໄດສາງຕັ້ງ ສນຂໍມນຊັບພະຍາກອນ ແລະ ພັດທະນາດານບົດບາດຍິງຊາຍ (Gender
Resource Information and Development Center — GRID). ໃນນາມທີເ່ ປນສນດານວິຊາການ, ສນດັງກາວ
ໄດເຮັດການຝກອົບຮົມໃຫບັນດາຄຝກ ແລະ ນັກວິໄຈ ໃນຂັ້ນສນກາງ ແລະ ຂັ້ນແຂວງ. ນອກນັນ
້ ຍັງໄດສາງເອກກະສານການ
ຝກອົບຮົມຕາງໆ ພອມທັງໄດເຮັດການຄົນ
້ ຄວາ ແລະ ວິໄຈດານບົດບາດຍິງຊາຍ ໃນຫລາກຫລາຍຫົວຂໍ, ເຊິ່ງໄດຖືກເຜີຍແຜ
ຢາງກວາງຂວາງ, ລວມໄປເຖິງການເຜີຍແຜທາງຫໍສະມດຫາແຫງ ແລະ ທາງສນ ຂອງຕົນ (ibid).

ຄະນະກາມະການແຫງຊາດ ເພືອ
່ ຄວາມກາວໜາຂອງແມຍິງ (NCAW)
ຄະນະກາມະການແຫງຊາດ ເພື່ອຄວາມກາວໜາຂອງແມຍິງ (NCAW) ແມນຮັບຜິດຊອບໃນການການົດ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດນະໂຍບາຍແຫງຊາດເພື່ອຄວາມກາວໜາຂອງແມຍິງ ພອມທັງເຮັດການສະເໜີ ແລະ ນາເອົາວຽກງານດານບົດບາດຍິງຊາຍ
ເຂົ້າໃນທກໆ ຂະແໜງການ. ຄະນະກາມະການແຫງຊາດ ເພື່ອຄວາມກາວໜາຂອງແມຍິງ ໄດຖືກສາງຕັ້ງຂື້ນຢາງເປນທາງການ
ຕາມດາລັດ ຂອງນາຍຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 37 ປ 2003, ເຊີງ່ ຄະນະກາມະການດັງກາວແມນ ຮອງນາຍຍົກລັດຖະມົນຕີ
ເປນປະທານ ແລະ ມີ 4 ທານທີ່ເປນຜຮອງ: ປະທານສະຫະພັນແມຍິງລາວ, ລັດຖະມົນຕີປະຈາສານັກງານນາຍຍົກລັດຖະມົນ
ຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສກ ແລະ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. ຄະນະກາມະການແຫງຊາດ
ເພື່ອຄວາມກາວໜາຂອງແມຍິງປະກອບມີສະມາຊິກ 16 ທານ ເຊິ່ງລວມີຮອງລັດຖຸະມົນຕີຂອງບັນດາກະຊວງ ແລະ ອົງກອນ
ຕາງໆ; ຮອງປະທານສະພາສານປະຊາຊົນສງສດ ແລະ ຫອງການໄອຍະການ; ແລະ ຮອງຜວາການທະນາຄານກາງ ຂອງ ສປປ
ລາວ (ibid).
ອະນກາມະການ ເພື່ອຄວາມກາວໜາຂອງແມຍິງ ແມນໄດຖືກສາງຕັ້ງຂື້ນໃນທົວປະເທດ ແລະ ໃນທກໆກະຊວງ ແລະ ອົງກອນ
ທີ່ເປນຂອງລັດໃນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນນະຄອນຫລວງ, ເຊິ່ງໄດສາງເຄືອຂາຍທີ່ກວາງຂວງທີເ່ ປນຈດສມດານບົດບາດຍິງຊາຍ.
ເຖິງແມນວາສະມາຊິກຂອງອະນກາມະການປະກອບມີທັງເພດຊາຍ ແລະ ສະມາຊິກທີເ່ ປນເພດຊາຍສວນຫລາຍເລົານີ້ ໄດມີສິດ
ອານາດໃນການຕັດສິນໃຈທີ່ດີພ,ໍ ແຕພວກເຂົາສວນຫລາຍກໍຍັງຂາດຄວາມສາມາດດານແນວຄວາມຄິດພື້ນຖານກຽວກັບບົດ
ບາດຍິງຊາຍ ແລະ ແນວຄວາມຄິດໃນການປະກອບເອົາວຽກງານດານບົດບາດຍິງຊາຍເຂົ້າໃນການພັດທະນາ. ການທີມ
່ ີຊັບພະ
ຍາກອນທີ່ມີຄວາມຈາກັດ ພອມທັງການແຂງຂັນກັນໃນການພັດທະນາແຕລະດານຂອງແຕຂະແໜງການ, ຍິ່ງເປນອປະສັກ
ເພີ່ມເຕີມໃນຄວາມພະຍາຍາມໃນການປະຕິບດ
ັ ວຽກງານຂອງອະນກາມະການ. ໃນໄລຍະສອງສາມປຜານມານີ້, ກອງເລຂາຄະ
ນະກາມະການເພື່ອຄວາມກາວໜາຂອງແມຍິງ ແລະ ບາງໜວຍງານ ຂອງຄະນະອະນກາມະການເພືອ
່ ຄວາມກາວໜາຂອງແມ
ຍິງ ໄດຮັບການຊວຍເຫລືອຈາກຜໃຫທຶນ, ແຕວາຍັງມີຄວາມຈາເປນທີ່ຈະໄດຮັບການຊວຍເຫຼືອເພີ່ມເຕີມ ເພື່ອສາງຄວາມອາດ
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ສາມາດ, ສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫກັບອົງກອນຂອງຕົນ ແລະ ມີຊັບພະຍາກອນທີ່ພຽງພໍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ສິດ ແລະ ໜາທີ່
ຂອງຕົນ (ibid).

ດານບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ການຄມຄອງ ແລະ ຫຼດ
ຸ ຜອນຄວາມສຽງຈາກໄພພິບດ
ັ
ແມຍິງ ແລະ ຜຊາຍ ແມນມີຄວາມແຕກຕາງກັນໃນການປະສົບໄພພິບັດ, ການຕອບໂຕຕໍໄພພິບັດ, ແລະ ການຟນຟຈາກໄພພິ
ບັດ, ເຊິ່ງຈະສົງຜົນກະທົບທີແ
່ ຕກຕາງກັນ ລະຫວາງແມຍິງ ແລະ ຜຊາຍ. ໄດມີຂໍມນ, ໄດມີການສືກສາຄົ້ນຄວາ ແລະ ການບັນ
ທຶກຢາງກວງຂວາງວາ ດວຍຫລາຍໆ ເຫດຜົນທີແ
່ ຕກຕາງກັນ ຜຍິງແມນມີຄວາມອອນແອກວາຜຊາຍ ໃນທກໄລຍະຂອງການ
ເກີດໄພພິບັດ ເຖິງຈະຢໃນກໍລະນີທີ່ມີສະຖານະພາບດານສັງຄົມທີເ່ ທົາທຽມກັນ, ມີເຊື້ອຊາດ ແລະ ຊົນເຜົາອັນດຽວກັນ, ມີອາ
ຍໃນກມດຽວກັນ (UNISDR 2009). ໂດຍສະເຫລຍແລວ, ແມຍິງແມນມີຄວາມທກຍາກກວາ ແລະ ໂດຍລວມແລວພວກ
ເຂົາຍັງຂາດແຄນການເຂົ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນທີຈ
່ າເປນ ເພື່ອເຮັດການຟນຟ ແລະ ເຮັດການປບຕົວ. ໃນຊຸມຊົນທີ່ມີການເພີ່ງ
ພາຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດເປນຫຼັກ, ແມຍິງແມນໄດແບກຮັບພາລະຄວາມລາບາກທີ່ບໍສົມສວນ ຈາກຜົນກະທົບຂອງການ
ປຽນແປງດິນຟາອາກາດ. ໄພພິບດ
ັ ແລະ ການປຽນແປງດິນຟາອາກາດແມນໄດເພີ່ມທະວີຜນ
ົ ກະທົບຕໍບັນດາຂະແໜງ ການທີ່
ມີຄວາມກຽວຂອງໂດຍກົງຕໍການທາມາຫາກິນ, ເຊິ່ງການທາມາຫາກິນນັນ
້ ສວນຫລາຍແມນແມຍິງເປນຜຮັບຜິດຊອບ ເຊັນ
ວາ ດານກະສິກາທີ່ສະໜອງອາຫານ, ດານການສະໜອງນາ ແລະ ພະລັງງານ ສາຫລັບຄົວເຮືອນ. ຍິ່ງກວານັ້ນ, ເນື່ອງ ຈາກວາ
ມັນມີຄວາມແຕກຕາງດານສິດທິໃນຊັບສິນ, ດານເຂົ້າຫາຂໍມນຂາວສານ ແລະ ບົດບາດທາງດານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ,
ການເກີດໄພພິບັດ ແລະ ການປຽນແປງດິນຟາອາກາດຈະສົງຜົນກະທົບຕໍແມຍິງ ແລະ ຜຊາຍ ທີແ
່ ຕກຕາງກັນ. ໃນສະພາບການ
ທີເກີດໄພພິບັດ ທີ່ສາງຄວາມເສຍຫາຍຕໍຄອບຄົວ, ຕໍຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ອົງກອນ ແມນຍິ່ງເຮັດໃຫເພີ່ມຄວາມ
ແຕກຕາງ ລະຫວາງຍິງຊາຍຫລາຍຂຶ້ນນກວາສະພາບທີ່ເປນປກກະຕິຫຼາຍເທົາ ແລະ ກໍເຮັດໃຫກມຄົນທີ່ມີຄວາມອອນແອຢໃນ
ສະພາບທີມ
່ ີຄວາມສຽງຫລາຍຂື້ນ. ດັ້ງນັນ
້ ການພິຈາລະນາ ບັນຫາຄວາມສາພັນດານບົດບາດຍິງຊາຍ ທີ່ກຽວຂອງກັບການ
ຫລດຜອນຄວາມສຽງຈາກໄພພິບັດຈື່ງຈາເປນຕອງໄດເອົາໃຈໃສເປນພິເສດ ໂດຍສະເພາະແມນຕໍສະຖານະພາບ ຂອງແມຍິງໄພ
ພອມໆ ກັນກັບຄວາມທາທາຍຕາງ ທີ່ພວກເຂົາປະສົບຢ.
ຜົນສາເລັດຂອງວຽກງານທີ່ຕອງການພັດທະນາແມນຂື້ນກັບ ຄວາມສະເໝີພາບກັນລະຫວາງຍິງຊາຍ ແລະ ລະຫວາງແຕລ
່ ະກມ
ຄົນໃນສັງຄົມຕາງໆ. ໃນທັດສະນະທາງດານໄພພິບັດ ແລະ ການປຽນແປງດິນຟາອາກາດແລວ, ມັນຈະເລີ່ມຈາກການທາຄວາມ
ເຂົ້າໃຈ ກຽວກັບຄວາມແຕກຕາງໃນຄວາມອາດສາມາດໃນການປບຕົວ ລະຫວາງກມຄົນຕາງໆ ແລະ ລະຫວາງຜຍິງ ແລະ ຜ
ຊາຍ, ຈາກນັນ
້ ຈື່ງເຮັດການອອກແບບຍດທະສາດ ໃນການການຫລດຜອນ ແລະ ການປບຕົວ ທີ່ຈະສາມາດຮັບປະກັບວາ ກມ
ຄົນທີ່ມີຄວາມອອນແອ ແມນມີສິດເທົາທຽມກັນໃນການເຂົ້າຫາຊັບພະຍາກອນ, ໃນການມີສິດທິ ແລະ ການໄດຮັບໂອກາດ.
ຫຼັງຈາກທີມ
່ ີໄພພິບັດເກີດຂື້ນ ເຊັນ ໄພນາຖວມໃນແຂວງອດົມໄຊ ໃນ ປ 2008 ແລະ ປ 2013, ແມຍິງແມນໄດຮັບຜົນກະ
ທົບແບບບໍສົມສວນ ຈາກການທີຖ
່ ືກທາລາຍທາງດານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມຂອງຄົວເຮືອນ. ພວກເຂົາບໍພຽງແຕຕອງໄດ
ແກໄຂ ແລະ ຜານຜາລະບົບ ແລະ ວິທີການທາມາຫາກິນທີ່ຖືກຍດສະງັກ ແລະ ຖືກເສຍຫາຍ ແຕພວກເຂົາຍັງ ຕອງໄດປະເຊີນ
ໜາກັບການປຽນແປງທີ່ຍິ່ງໃຫຍທາງດານສັງຄົມ ແລະ ດານຄວາມຮສຶກ, ພອມທັງຄວາມສະເທືອນໃຈທີ່ມາຈາກການສນເສຍ
ຊີວິດ, ການເກີດພະຍາດ ແລະ ການຂາດແຄນນາ ເຊິ່ງເກີດຂື້ນຈາກຜົນຂອງໄພນາຖວມ. ຜົນກະທົບດານສັງຄົມ ແລະ ດານ
ຄວາມຮສຶກທີເ່ ກີດມາຈາກໄພນາຖວມ ໂດຍທົວໄປແລວແມນຈະຖືກມອງຂາມດວຍຊາ ເພາະວາ ໃນວຽກງານການຟນຟແລວ
ສວນໃຫຍແມນຈະສມໃສທາງດານເສດຖະກິດ ທີຖ
່ ືກສນເສຍ.
ເຖິງຢາງໃດກໍຕາມ, ແມຍິງບໍເປນພຽງແຕຜເຄາະຮາຍ ຈາກການເກີດໄພພິບັດ ເຊັນວາໄພນາຖວມ – ແຕພວກເຂົາຍັງສະແດງ
ໃຫເຫັນເຖິງກາລັງພິເສດຂອງພວກເຂົາໃນການປບຕົວ ໃນເວລາທີ່ເກີດໄພພິບັດ ພອມທັງນາໃຊປະສົບການແບບພິເສດ ແລະ
ຄວາມສາມາດທີ່ມຄ
ີ າ ທີ່ອາດຈະມີປະໂຫຍດຕໍການຫລດຜອນ ແລະ ການກະກຽມຕໍຄວາມສຽງຈາກໄພພິບັດ. ດວຍການຍອມ
ຮັບ ແລະ ສົງເສີມ ຄວາມອາດສາມາດພິເສດນັ້ນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແມນຈະສາມາດສືບຕໍເຮັດການປບຕົວໃນຊຸມຊົນ ໄປພອມໆ
ກັນກັບການພັດທະນາ ຄວາມເທົາທຽມກັນດານບົດບາດຍິງຊາຍ. ປະສົບການໄດສະແດງໃຫເຫັນວາ ແມຍິງແມນມີບົດບາດສາ
ຄັນຕໍການປບປງຊີວດ
ິ ການເປນຢຂອງຄອບຄົວ ແລະ ຂອງຊຸມຊົນແບບໝັນ
້ ຄົງ, ດັງນັນ
້ ຜຍິງຕອງມີບົດບາດສາຄັນໃນການກາ
ນົດຍດທະນສາດການຫລດຜອນຄວາມສຽງຈາກໄພພິບັດ. ນອກນັນ
້ ຍັງມີຄວາມສາຄັນທີ່ຈະຕອງໄດຮຮັບຮວາ ແມຍິງ ແລະ ຜ
ຊາຍແມນມີຄວາມຮທີ່ມຄ
ີ າ ແລະ ແຕກຕາງກັນກຽວກັບການປບຕົວຕໍຜົນກະທົບດານລົບ ຂອງໄພພິບັດ ແລະ ການປຽນແປງ
ດິນຟາອາກາດ. ການໃຫຄວາມເອົາໃຈໃສກຽວກັບບັນຫາບົດບາດຍິງຊາຍ ໝາຍເຖິງການຮັບຮ ແລະ ຍອມຮັບຄວາມຕອງ
ການທີ່ແຕກຕາງກັນຂອງຍິງຊາຍ ພອມກັບຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການປະກອບສວນຂອງຍິງຊາຍ. ຍອນມີການການົດໃຫ
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ມີບົດບາດ ແລະ ປະສົບການຊີວດ
ິ ທີແ
່ ຕກຕາງກັນ, ແມຍິງ ແລະ ຜຊາຍສາມາດເຕີມເຕັມເຊິ່ງກັນ ແລະກັນ ໃນການປະກອບ
ສວນເຂົ້າໃນການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພພິບັດ.

ສະຫລບຂໍມນດານບົດບາດຍິງຊາຍໃນ ສປປ ລາວ
ຜົນຂອງການວິໃຈດານບົດບາດຍິງຊາຍໃນ ສປປ ລາວ ຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ໃນປ 2011 ໄດຊີໃ້ ຫເຫັນວາ ເຖິງ
ວາຊອງຫວາງລະຫວາງເດັກນອຍຍິງ ແລະ ຊາຍ ແມນມີໜອຍລົງ, ແຕກໍຍັງພົບວາມີເດັກນອຍຜຍິງທີ່ລົງທະບຽນເຂົ້າໂຮງຮຽນ
ໜອຍກວາຜຊາຍໃນທກລະດັບຊັນ
້ ຂອງການສຶກສາ. ຊອງຫວາງນີແ
້ ມນເພີ່ມຂື້ນໃນແຕລະດັບຊັນ
້ ຂອງການສືກສາ. ຍີ່ງລະດັບ
ຊັ້ນການສຶກສາສງເທົາໃດຄວາມຊອງວາງຍິງສງຂື້ນເທົານັ້ນ.
ນອກນັ້ນຍັງມີຄວາມແຕກຕາງກັນຫລາຍລະຫວາງພືນ
່ ທີ່ຕົວ
ເມືອງ ແລະ ພືນ
້ ທີ່ຊນ
ົ ນະບົດ, ເຊິງ່ ຄວາມແຕກຕາງນັ້ນແມນສງສດຢໃນພາກເໜືອ ແລະ ໃນເຂດຫາງໄກສອກຫຼີກ, ເຂດບໍມີ
ທາງລົດ, ເຂດທີເ່ ປນກມຊົນເຜົາ, ເຊິ່ງໃນນີ້ເດັກນອຍຍິງປະກອບເປນສວນໃຫຍທີ່ບໍໄດເຂົ້າໂຮງຮຽນ. ອັດຕາການຕາຍຂອງ
ແມໃນເວລາຖືພາ ຫລື ອອກລກ ໃນ ສປປ ລາວ ແມນຍັງຢໃນລະດັບສງສດຂອງໂລກ, ຢທີ່ 405 ຄົນ ຕໍ 100,000 ຂອງ
ການເກີດ. ການຂາດຄວາມຮ ກຽວກັບການປະຕິບດ
ັ ໃນເວລາຖືພາ ແລະ ເວລາເກີດ, ການເຂົ້າຫາການປນປວ ແລະ ເບິງ່ ແຍງ
ແບບສກເສີນພື້ນຖານ ແລະ ການເຂົ້າຫາໂຮງໝ, ການມີໂພສະນາການທີ່ຕາ ແລະ ການຫາມບາງອາຫານໃນເວລາຖືພາ ແມນ
ເປນປດໃຈສາຄັນທີເ່ ຮັດໃຫມີອດ
ັ ຕາການຕາຍຂອງແມທີ່ສງ. ການແຕງງານ ແລະ ຖືພາກອນໄວກໍສາງຄວາມສຽງຕໍແມຍິງທີ່
ຍັງໜມ, ນອກນັນ
້ ການເຂົ້າເຖິງການວາງແຜນຄອບຄົວ ແລະ ເຂົ້າເຖິງການບໍລກ
ິ ານດານສຂະພາບຈະເລີນພັນ ກໍມີຄວາມຈາ
ກັດ (ADB 2011).
ໃນຄະນະທີ່ ສປປ ລາວ ເປນປະເທດທີຖ
່ ວ
ື າມີອດ
ັ ຕາຕິດເຊື້ອເອດທີ່ຕາ, ແຕພະຍາດັງກາວກໍປະກົດວາແຜລາມໄວໃນແມຍິງທີ່ຢ
ໃນກມທີມ
່ ີອາຍ ແຕ 15–29 ປ. ມີພຽງແຕ 23% ຂອງຄົວເຮືອນທີ່ຢໃນພື້ນທີຫ
່ າງໄກສອກຫລີກ ທີບ
່ ໍມີທາງເຂົົ້າຫາ ທີ່ມີນາ
ສະອາດໃຊ (ນາປະປາຈາກແຫລງນາໃນທອງຖິ່ນທີໄ່ ດຮັບການຮັກສາໄວຢາງດີ), ຖາທຽບໃສ 88% ຂອງຄົວເຮືອນພາຍໃນ
ຕົວເມືອງທີ່ມນ
ີ າສະອາດໃຊ. ແມຍິງແມນໄດຮັບຜົນກະທົບຫລາຍກວາ ຈາກການທີບ
່ ໍສາມາດເຂົ້າຫາແຫລງນາທີ່ສະອາດໃຊ
ເພາະວາ ພວກເຂົາເປນຜຮັບຜິດຊອບຫລັກ ໃນການສະໜອງນາໃຊພາຍໃນຄົວເຮືອນ, ນອກນັນ
້ ຍັງເປນຜເບີ່ງແຍງເດັກນອຍທີ່
ປວຍ ຈາກພະຍາດທີ່ມາຈາກນາ (ibid).
ແມຍິງລາວແມນກວມເອົາຫລາຍກວາເຄີ່ງໜຶງ່ (54%) ຂອງແຮງງານໃນພາກກະສິກາ ແລະ ກໍມີອດ
ັ ຕາສງສດ ໃນການເຂົ້າ
ຮວມເປນກາລັງແຮງງານ ພາຍໃນພາກພື້ນ, ຢທີ່ 80%. ຕາມຮີດຄອງປະເພນີແລວ ພວກເຂົາເຈົ້າຮັບຜິດຊອບໃນວຽກງານ
ດານການເງິນ ແລະ ຊອກຫາອາຫານພາຍໃນຄອບຄົວ. ພວກເຂົາຍັງຂະຫຍັນຂັນແຂງໃນການເຮັດທລະກິດ, ເຊິ່ງຮັບຜິດຊອບ
ປະມານ 52% ຂອງທລະກິດຄອບຄົວ, ນອກນັນ
້ ພວກເຂົາຍັງເປນເຈົ້າຂອງທລະກິດ ບາງສວນ ຫລື ເຕັມສວນ ປະມານ
31% ຂອງ ທລະກິດທັງໝົດທີລ
່ ງົ ທະບຽນ. ເຖິງແມນວາ ຖາສົມທຽບແລວການເຂົ້າຮວມເປນກາລັງແຮງງານຖືວາສງ, ແມຍິງ
ກໍຍັງມີແນວໂນມວາຢໃນສະພາບທີເ່ ສຍປຽບ. ແຮງງານຜຍິງ ໂດຍສະເຫລຍແລວແມນໄດຮັບຄາຈາງ ແລະ ຄາຕອບແທນອື່ນໆ
ໜອຍກວາແຮງງານຊາຍ; ນອກນັນ
້ ຍັງມີຄວາມແຕກຕາງດານຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງວຽກ, ຊະນິດຂອງວຽກ, ແລະ ເງື່ອນໄຂ
ການເຮັດວຽກ. ແມຍິງຍັງເປນກາລັງສາຄັນໃນພາກວິສະຫະກິດຂະໜາດນອຍແບບອິດສະຫລະ ເຊິງ່ ວິສະຫະກິດນີ້ ແມນມີ
ຄວາມຈາກັດໃນການຂະຫຍາຍທລະກິດໃຫເປນທລກິດແບບມີວທ
ິ ກ
ີ ານ ແລະ ຫລັກການ. ທັງນີກ
້ ໍຍອນຄວາມບໍຮໜັງສື,
ຄວາມຈາກັດໃນການເຂົ້າຫາແຫລງທຶນ ແລະ ການຊວຍເຫຼຼືອທາງດານວິຊາການ ພອມທັງຂັ້ນຕອນໃນການລົງທະບຽນທີມ
່ ີ
ຄວາມຫຍງຍາກ. ການມີຄວາມຈາກັດໃນເຂົ້າການບໍລກ
ິ ານແບບເຄືອຂາຍ, ເຂົ້າຫາເທັກໂນໂລຊີໃນການເພີ່ມການຜະລິດ, ເຂົ້າ
ຫາຂໍມນການຕະຫລາດ ແລະ ເຂົ້າຫາແຫລງທຶນ ກໍເປນອປະສັກຕໍຄວາມອາດສາມາດຂອງແມຍິງໃນການທີ່ຈະຜັນປຽນ ຈາກ
ການເຮັດພາກກະສິກາແບບເພື່ອຢລອດ ມາເປນການເຮັດການຜະລິດແບບເໜັນ
້ ໃສການຕະຫລາດ. ການມີລະດັບການສຶກສາ
ທີ່ບໍສງຍັງໝາຍເຖິງການທີ່ບໍມີໜັງສຶຮັບຮອງດານການສຶກສາທີ່ຈາເປນໃນການທີຈ
່ ະໄດເຮັດວຽກທີ່ມີຄາຈາງສງໃນ ຕະລາດວິ
ຊາອາຊີບທີເ່ ກີດຂື້ນໃໝ. ນອກນັນ
້ ແລວ ການແບກຮັບພາລະວຽກງານພາຍໃນຄອບຄົວ ແລະ ວຽກທີກ
່ ຽວຂອງກັບການຈະ
ເລີນພັນ, ເຊັນການຖືພາ ແລະ ລຽງລກນອຍ ໄດເຮັດໃຫເຂົາເຈົ້າມີເວລາໜອຍລົງ ແລະ ຈາກັດຂີດຄວາມສາມາດໃນການສາງ
ລາຍໄດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ການເຊື່ອມໂຍງດານເສດຖະກິດ ຂອງ ສປປ ລາວ ກັບບັນດາປະເທດໃນພາກພືນ
້ ອາຊີຕະເວັນອອກສຽງ
ໃຕ ໄດເຮັດໃຫແມຍິງມີການຍົກຍາຍ ລະຫວາງປະເທດ ເພື່ອຊອກຫາວຽກເຮັດງານທາ, ເຊິ່ງສິ່ງເລົານີໄ້ ດເພີ່ມຄວາມອອນແອ
ຂອງແມຍິງຕໍຄວາມສຽງ ທີກ
່ ຽວຂອງກັບການອົບພະຍົກ ແບບບໍຖືກກົດໝາຍ, ການຄາມະນດ, ໂລກເອດ, ການຂດຮີດທາງ
ເພດ ແລະ ຄວາມຮນແຮງ (ibid).
ອັດຕາສວນການເກີດຄວາມຮນແຮງພາຍໃນຄອບຄົວແມນໄດແຜຂະຫຍາຍດວຍອັດຕາສວນ 1 ໃນ 5 ທີມ
່ ີລາຍງານວາໄດມີ
ການໃຊຄວາມຮນແຮງດານຮາງກາຍ ແລະ 1 ໃນ 3 ໃຊຄວາມຮນແຮງດານອາລົມ. ການໄດຮັບການບໍລກ
ິ ານໃນການຊວຍ
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ີ ວາມຈາກັດ (ດານກົດໝາຍ, ດານສຂະພາບ, ແລະ ດານຄວາມປອດໄພ) ແລະ ໂຄງສາງດານກົດໝາຍ ແລະ ຄວາມ
ກົດດັນທາງສັງຄົມ ໄດເຮັດໃຫ ຄວາມຖືກຕອງປອງດອງພາຍໃນຄອບຄົວສາຄັນກອນການປກປອງແມຍິງ. ການກໍຄວາມຮນ
ແຮງທາງເພດ ຫລື ການລວງລະເມີດທາງເພດ ແມນຖືວາບໍແມນ ອາຊະຍາກາ. ຍັງບໍທັນມີລະບຽບກົດໝາຍດານຄວາມຮນ
ແຮງ, ເຊັນວາ ກົດໝາຍກຽວກັບການພັດທະນາ ແລະ ປກປອງແມຍິງ ( 2004) ໄດກາວກຽວກັບຄວາມຮນແຮງພາຍໃນຄອບ
ຄົວ ແຕກໍບໍໄດເວົ້າຕໍໄປວາ ມັນຈະຖືກລົງໂທດແນວໃດ (ibid).

ຈດເລີມ
່ ຕົນ
້ ໃນການເຊືອ
່ ມໂຍງດານບົດບາດຍິງຊາຍເຂົາ້ ໃນວົງຈອນຂອງໂຄງການ
ການຮັບປະກັບວາການປະເມີນຜົນກະທົບຂອງໂຄງການ ທີ່ໄດລວາມເອົາການເຮັດການວິເຄາະດານສັງຄົມທີ່ມີການໂຕຕອບ
ບັນຫາດານບົດບາດຍິງຊາຍ ແມນເປນອົງປະກອບທີ່ສາຄັນຕໍທກໄລຍະ ແລະ ຂັນ
້ ຕອນ ໃນການດາ ເນີນງານຂອງທະນາຄານ
ໂລກ: ການປະເມີນ ແບບເບື້ອງເທິງ / ມະຫາພາກ (macro-social analysis) (ລະດັບຊາດ, ລະດັບເຂດ ຫລື ລະດັບຂະ
ແໜງການ), ການເຮັດການປະເມີນດານສັງຄົມວິທະຍາ ເຊິ່ງໃຫເປນສວນໜຶງ່ ຂອງການປະເມີນ ແລະ ຂັດເລືອກໂຄງການ,
ແລະ ການປະເມີນດານສັງຄົມ ສາຫລັບທກໂຄງການສະເພາະໃດໜຶງ່ ທີເ່ ຮັດໃນເວລາທີ່ແຕກຕາງກັນ ໃນໄລຍະຂອງວົງຈອນ
ໂຄງການ (World Bank 2005).
ເນື່ອງຈາກລັກຊະນະທາງດານພມີສາດຂອງ ສປປ ລາວ, ດັງນັນ
້ ຈືງ່ ເຮັດໃຫປະເທດນີ້ ມີຄວາມສຽງຕໍການເກີດໄພພິບັດ ຫລາຍ
ຄັ້ງ, ແຕວາໄພນາຖວມຖືວາເປນໄພພິບັດທີ່ເກີດຂື້ນຕະຫລອດກວາໝໃນປະເທດ. ແຂວງອດົມໄຊແມນໄດປະສົບກັບໄພນາ
ຖວມກະທັນຫັນ ເຊິ່ງໄດສາງຄວາມເສຍຫາຍຢາງຮນແຮງຕໍໂຄງລາງພື້ນຖານ ແລະ ຊີວິດຊັບສິນ ພາຍໃນເທດສະບານເມືອງໄຊ
ໃນປ 1945, 1985, 2008 ແລະ 2013. ຍອນສາເຫດດັງກາວ, ຈຶ່ງໄດມີການນາສະເໜີ ໂຄງການກໍສາງໂຄງລາງພືນ
້ ຖານ
ຂະໜາດໃຫຍ ໃຫເປນສວນໜຶງ່ ຂອງແຜນການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພນາຖວມໃນເທດສະບານຂອງແຂວງ ອດົມໄຊ.
ຈດເລີ່ມຕົ້ນຂອງການເຊື່ອມໂຍງດານບົດບາດຍິງຊາຍ ໃນໂຄງການກໍສາງໂຄງລາງພື້ນຖານ ແມນການເຮັດການວິເຄາະດານບົດ
ບາຍຍິງຊາຍທີຈ
່ າເປນ ໃນເວລາທີ່ໂຄງການຍອຍ ແລະ ພື້ນທີ່ກສາງໂຄງການຍອຍໄດຖື
ໍ
ກລະບ ແລະ ການົດອອກມາແລວ.
ການວິເຄາະດານບົດບາຍຍິງຊາຍໂດຍລວມແລວ ປະກອບມີການກວດກາເບິ່ງ ຜົນກະທົບທີແ
່ ຕກຕາງກັນທີມ
ີ່ ີຕໍ ຜຍິງ ແລະ ຜ
ຊາຍ, ເຊິ່ງອາດຈະລວມເຖິງການເກັບກາຂໍມນທາງເພດແບບແຍກກັນ ຫຼື ຂໍມນດານເພດທີມ
່ ີຄວາມລະອຽດອອນ. ການວິ
ເຄາະດານບົດບາດຍິງຊາຍຈະໄດສຶກສາເບິ່ງ ສິດທິ ແລະ ບົດບາດທີແ
່ ຕກຕາງກັນຂອງ ຜຍິງ ແລະ ຜຊາຍ, ໂອກາດຂອງຜຍິງ
ແລະ ຜຊາຍ ພອມກັບຄວາມສາພັນ ລະຫວາງພວກເຂົາເອງ (ຕົວຢາງ, ຄວາມສາພັນດານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ລະຫວາງ
ແມຍິງ ແລະ ຜຊາຍ ທີ່ອົງກອນດານສັງຄົມເປນຜການົດຂື້ນ ແລະ ນາໃຊ). ນອນນັ້ນ ຍັງລະບກຽວກັບຄວາມແຕກຕາງກັນ
ແລະ ເຮັດການສາຫລວດເບິ່ງວາ ເປນຫຍັງຈິ່ງມີຄວາມແຕກຕາງນັນ
້ , ພອມທັງການົດວາຄວາມແຕກຕາງນັນ
້ ເປນອປະສັກ ຫລື
ບໍໃນການບັນລໝາກຜົນ ຖາເປນອປະສັກແມນຕອງໄດຍັງພິຈາລະນເບິ່ງວາມັນສາມາດແກໄຂໄດແນວໃດ (USAID 2011).
ຕອງມີການນາສະເໜີມາດຕະການໃນການແກໄຂບັນຫາ, ພອມທັງການເຮັດການວິເຄາະ ແບບ SMART (ເຈາະຈົງ specific, ສາມາດວັດໄດ - measurable, ສາມມາດບັນລໄດ - achievable, ກຽວຂອງ - relevant ແລະ ສາມາດ
ບັນລຕາມເວລາທີ່ການົດໄວ - time-bound) ເພື່ອເປນເຄື່ອງມືບົງບອກ ໃນການຕິດຕາມ ຜົນປະໂຫຍດດານສັງຄົມທີຄ
່ າດ
ໝາຍໄວ ພອມທັງຜົນຂອງການພັດທະນາ ແລະ ຄວາມສຽງຕໍໂຄງການຍອຍ.
ການເຮັດການວິເຄາະ ດານບົດບາດຍິງຊາຍໃນເວລາທີ່ອອກແບບໂຄງການໃໝ ຫລື ວຽກງານໂຄງການແມນຈະຊວຍໃນການ:


ວິເຄາະກຽວກັບບົດບາຍຍິງຊາຍ ໃນການອອກແບບໂຄງການ.



ລະບສາເຫດທີເ່ ປນຕົ້ນກາເນີດຂອງການທີ່ມີຄວາມບໍສະເໝີພາບກັນລະຫວາງຍິງຊາຍ
ນັນ
້ ໆ ເພື່ອນາເອົາໄປພິຈາລະນາແກໄຂ ໃນການອອກແບບໂຄງການ.



ລະບຄວາມຕອງການ ແລະ ບລິມະສິດ ທີ່ແຕກຕາງກັນ ລະຫວາງຍິງຊາຍ ທັງໃນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ.



ເກັບກາຂໍມນພື້ນຖານກຽວດານເພດແບບແຍກກັນ.



ຫລີກຫລຽງການສາງຄວາມບໍສົມດນກັນ ຂອງອານາດຕາມຮີດຄອງປະເພນີ.



ເພີ່ມພນໝາກຜົນທີ່ອາດຈະເປນໄປໃດຂອງໂຄງການໃຫມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ.
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ໃນສະພາບຂອງໂຄງການ

ຂັ້ນຕອນການກະກຽມ ແລະ ການປະເມີນໂຄງການ
ຂັ້ນຕອນນີ້ແມນຂັ້ນຕອນທີເ່ ປນຈດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ສາຄັນໃນການເຊື່ອມໂຍງດານບົດບາດຍິງຊາຍ. ສິ່ງສາຄັນກໍຄືຈະຕອງໄດມີຂໍ
ມນພື້ນຖານດານບົດບາດຍິງຊາຍ ທີດ
່ ີ ແລະ ຄວາມສາພັນທາງສັງຄົມຂອງພວກເຂົາ ເພື່ອຈະສາມາດ ລະບບັນຫາດານບົດບາດ
ຍິງຊາຍ ແລະ ປະເມີນສະພາບແວດລອມທີສ
່ າມາດດາເນີນການໄດພາຍໃນທອງຖິ່ນທີ່ກຽວຂອງກັນໂຄງການ. ອີງຕາມບັນຫາ
ດານສັງຄົມທີ່ໄດລະບໄວໃນ ຂັ້ນຕອນການເຮັດບົດບັນທຶກແນວຄວາມຄິດຂອງໂຄງການແລວ, ການປະເມີນດານສັງຄົມແບບ
ລະອຽດ ແມນຈະໄດເຮັດໃນຂັ້ນຕອນການກະກຽມ ແລະ ປະເມີນໂຄງການ. ໂດຍທົວໄປແລວ ຜທີ່ກຍືມເງິນຈະຮັບຜິດຊອບ
ໃນການເຮັດການປະເມີນດານສັງຄົມ, ເຖິງແມນວາການວິເຄາະນັນ
້ ອາດຈະແມນທະນາຄານໂລກເປນຜເຮັດໂດຍກົງ ຫລື ໃຫ
ຜອື່ນເຮັດແຕເຮັດການປກສາຫາລືກັບທະນາຄານໂລກ.
ມັນມີຄວາມຈາເປນຕອງໄດມີການດາເນີນການແບບສະເພາະ ໃນໄລຍະການອອກແບບໂຄງການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພ
ນາຖວມ ເຊິ່ງອາດຈະລວມເຖິງການເຮັດການປະເມີນດານໄພອັນຕະລາຍ, ດານຄວາມສຽງ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ ເຊິ່ງເປນ
ສວນໜຶ່ງຂອງການປະເມີນດານສັງຄົມ. ການປະເມີນດັງກາວປະກອບມີຂັ້ນຕອນດັງລມນີ:້


ລະບພື້ນທີ່ໆ ມີຄວາມສຽງຕໍການເກີດໄພນາຖວມ;



ສາຫລວດເບິ່ງລະບົບການດາລົງຊີວິດຕາງໆ ໃນພືນ
້ ທີ່ໆ ມີຄວາມສຽງຕໍການເກີດໄພນາຖວມນັ້ນ ດວຍການພິຈາລະ
ນາເຖິງ ບົດບົດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງແມຍິງ ແລະ ຜຊາຍ;



ສາງຂໍມນທາງເພດແບບແຍກກັນ ທີ່ລະບກຽວກັບຄວາມສຽງຂອງຊຸມຊົນ ພອມທັງປະເມີນຄວາມອາດສາມາດ ທີ່ມີ
ຢ ໃນການຕອບໂຕໄພນາຖວມ ແລະ ໄພພິບັດ;



ຮັບຮກຽວກັບຂໍຫາມ ແລະ ຂໍຈາກັດທາງດານວັດທະນະທາ ແລະ ສັງຄົມ ທີ່ແມຍິງປະເຊີນຢ;



ລະບເຖິງແມຍິງ ຜທີ່ມຄ
ີ ວາມສຽງສງ ໃນສະພາບທີເ່ ກີດໄພນາຖວມ ເຊິ່ງອາດຈະລວມມີ ແມຍິງທີ່ມຄ
ີ ວາມດອຍກວາ
ທາງດານເສດຖະກິດ, ແມຍິງທີ່ນອນໃນກມຄົນຊົນເຜົາ ແລະ ເຊື່ອຊາດສວນນອຍ, ແມຍິງທີ່ມຄ
ີ ວາມພິການຊາເຮື້ອ
ຫລື ແມຍິງທີ່ມີບັນຫາດານສກຂະພາບ; ແລະ



ນາເອົາແມຍິງເຂົ້າມາເປນສວນຮວມຢາງເຕັມສວນ ແລະ ເປນຄຮວມເຮັດວຽກທີ່ສະເໝີພາບກັນໃນວຽກງານການ
ວາງແຜນ ແລະ ຫລດຜອນ ໄພພິບັດດວຍວິທີການທີ່ເອົາຊຸມຊົນເປນຫລັກ.

ຜົນຂອງການເຮັດການປະເມີນດານໄພອັນຕະລາຍ, ດານຄວາມສຽງ ແລະ ດານຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການປະເມີນດານສັງ
ຄົມ ແມນຈະເປນຂໍມນທີ່ສາຄັນ ທີຈ
່ ະປະກອບເຂົ້າໃນຄມືການດາເນີນງານຂອງໂຄງການ. ຊຽວຊານດານສັງຄົມທີ່ ນາໃຊການ
ປະເມີນດານສັງຄົມ ຕອງໄດເຂົ້າຮວມໃນການກະກຽມຄມືການດາເນີນງານຂອງໂຄງການ ເພື່ອຮັບປະກັນວາ ຜົນຂອງການວິ
ເຄາະດານສັງຄົມ ແມນຖືກປະກອບເຂົ້າໃນຄມືການດາເນີນງານ. ນອກນັ້ນມັນຍັງມີຄວາມສາຄັນທີ່ແມຍິງຈະປະກອບສວນເຂົ້າ
ໃນທກຂັ້ນຕອນຂອງການວາງແຜນ ແລະ ການເຮັດການຕັດໃຈ ໂດຍສະເພາະແມນການປກປອງອາຫານ, ການຄມຄອງໄພພິ
ບັດ ທັງໃນລະດັບຊາດ ຈົນເຖິງລະດັບທອງຖິ່ນ.
ບັນຫາດານບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພພິບັດທີ່ລະບໃນ ຕາຕະລາງທີ 6. ຄວນຈະປະກອບເຂົ້າໃນ
ການປະເມີນດານສັງຄົມແບບລະອຽດ.
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ຕາຕະລາງ 6 ບັນຫາດານບົດບາດຍິງຊາຍທີຈ
່ ະຖືກພິຈາລະນາ ເຊິງ່ ເປນສວນໜຶງ່ ຂອງການເຮັດການປະເມີນດານສັງຄົມໃນ
ມາດຕະການຫລດຜອນ ແລະ ປກປອງອາຫານ.
ປະເພດ

ບັນຫາດດານບົດບາດຍິງຊາຍ

ສະພາບດານສັງຄົມ ແລະ ອົງການຈັດ
ຕັງ້ ພາຍໃນປະເທດ

ໄດມີນະໂຍບາຍ ຫຼື ກົດໝາຍກຽວກັບຄວາມເທົາທຽມ ຫຼື ຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດບໍ (ກົດ

ໝາຍ

ແຮງງານ, ກົດໝາຍກຽວກັບການເປນເຈົ້າຂອງທລະກິດ ແລະ ຊັບສິນ, ການເປດບັນຊີທະນາຄານ, ການຖື
ປດສະປໍ, ການມີຫອງການສວນລວມ)?
ຍດທະສາດ ແລະ ນະໂຍບາຍ ກຽວກັບການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພພິບັດ ໄດເຊື່ມໂຍງເອົາບັນຫາບົດ
ບາດຍິງຊາຍເຂົ້ານາບໍ?

ຄວາມເຂົາ້ ໃຈກຽວກັບຄວາມຈາເປນ
ຂອງປະຊາຊົນທີໄ່ ດຮັບຜົນກະທົບ
ເຊິງ່ ລວມເຖິງ ແມຍິງ, ຜຊາຍ, ເດັກ
ນອຍ, ແລະ ຜອອນແອ.

ທານມີຂໍມນພື້ນຖານກຽວກັບປະຊາກອນ ແລະ ຂໍມນດານເສດຖະກິດສັງຄົມ ຂອງ ປະຊົນບໍ, ເຊັນວາ ຂໍມນ
ກຽວກັບການດາລົງຊີວິດ/ອາຊີບ, ລະດັບລາຍໄດ, ສະພາບດານໂພສະນາການ, ການຮໜັງສື/ລະດັບການສືກ
ສາ, ຊົນເຜົາ ແລະ ສາດສະໜາ, ແລະ ຂໍມນການວິເຄາະກຽວກັບຄວາມສຽງຂອງເຂົາເຈົ້າ?
ຂໍມນຖານໄດເຮັດການແຍກ ຕາມເພດ ແລະ ຕາມອາຍບໍ (ກໍລະນີໄດນາໃຊ)?
ທານໄດລະບຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມຈາເປນ ໃນໄລຍະສັ້ນ, ໄລຍະປານກາງ ແລະ ຍາວ ຕໍກັບ

ໝວດທີ່

ກຽວກັບການດາລົງຊີວິດ, ໝວດທີ່ກຽວກັບເພດ, ແລະ ໝວດທີ່ມີເປາໝາຍເຈາະຈົງອື່ນໆ ບໍ?
ຂໍມນທີ່ເກັບກາໃນໄລຍະການເຮັກການປະເມີນ ແມນໄດແຍນຕາມເພດ, ຕາມກມມອະຍ ແລະ ຕາມກມເປາ
ໝາຍບໍ?
ທານໄດນາໃຊເຄື່ອງມືໃນການປະເມີນ (ເຊັນວາ ການທົບທວນຂໍມນທີ່ມາຈາກແຫລງທີສອງ, ການເຮັດ
ການສາພາດ ຄົວເຮືອນ/ຫຼືຜມີຂໍມນຫລັກ, ແລະ ການເຮັດການສັງເກດ)?
ກມເປາໝາຍຂອງທານແມນໃຜ? ທານໄດສາງຂໍການົດໃຫກມເປາໝາຍນັ້ນໍ ແລະ ເປາໝາຍນັ້ນແມນມີ
ຄວາມຈະແຈງ ແລະ ເຈາະຈົງພຽງພໍບໍ ຕໍຜທີ່ໄດຮັບຜົນກະທົບສວນໃຫຍ?
ໂຄງການໄດໃຫການຊວຍເຫລືອຕໍກມຄົນທີ່ມີຄວາມອອນແອບໍ ເຊັນວາ ຜຖືພາ, ຜທີ່ຢໃນໄລຍະໃຫນົມບດ,
ເດັກນອຍ, ປະຊາຊົນທີ່ໄດຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ໄດຕິດເຊື່ອ ເຮັດໄອວີ /ເອດ, ຄົນພິການດ ແລະ / ຫລື ຄົນ
ທກຍາກທີສດ?
ການວັດຜົນກະທົບ ຂອງຄອງການ ທີ່
ມີຕກມົ
ໍ ນເປາໝາຍ

ທານໄດມີລະບົບໃນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນກະທົບຂອງໂຄງການທີມ
່ ີຕໍ ແມຍິງ, ຜຊາຍ, ເດັກນອຍ,
ແລະ ກມຄົນເປາໝາຍບໍ, ແລະ ທານໄດເຮັດການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນນັ້ນແຍກເປນສະເພາະກມບໍ?
ທານໄດເຮັດການວິເຄາະຜົນຂອງການເຮັດການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການປະເມີນບໍ ແລະ ທານໄດເຮັດ
ການບັນທຶກ ແລະ ເຜີຍແຜຕໍຜທີ່ມີສວນໄດສວນເສຍຈາກໂຄງການບໍ?
ທານໄດເຮັດການຕິດຕາມ ແລະ/ຫລື ເຮັດການປະເມີນການປຽນແປງ ທີມ
່ ີຕຄວາມອາດສາມາດຂອງແມຍິ
ໍ
ງ
ໃນການມີສິດອານາດໃນການຕັດສິນໃຈ ພາຍໃນຄອບຄົວ ແລະ ໃນຊູມຊົນບໍ?
ທານໄດເຮັດການຕິດຕາມ ແລະ/ຫລື ເຮັດການປະເມີນການປຽນແປງ ທີມ
່ ີຕກມຄົ
ໍ
ນເປາໝາຍ ໃນການເຂົ້າ
ເຖິງ ແລະ ຄມຄອງຊັບພະຍາກອນ?
ທານໄດເຮັດການປະເມີນຜົນກະທົບ ຫລື ຜົນໄດຮັບ ຫລັງຈາກສດໂຄງການບໍ?

ການເຂົາ້ ເຖິງ ແລະ ການຄມຄອງ ຊັບ
ພະຍາກອນທາມະຊາດ ໂດຍແມຍິງ,
ເດັກນອຍຍິງ ແລະ ຜດອຍໂອກາດ
ອືນໆ

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

ບັນຫາດານບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ
ຄວາມຫລາກຫລາຍ ໃນການຄມ

ໄດມີນະໂຍບາຍກຽວກັບດານບົດບາດຍິງຊາຍ / ກຽວກັບຄວາມຫລາກຫລາຍ ບໍ? ນະໂຍບາຍນີໄ້ ດຖືກ
ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າໃນຍດທະສາດ ແລະ ແຜນງານຂອງໂຄງການບໍ?

SEA DRM Project – Lao PDR
Environmental and Social Management Framework

36

ຄອງໂຄງການຕອບໂຕຕໍໄພພິບດ
ັ ທີມ
່ ີ
ຄວາມລະອຽດອອນ.

ທານໄດເຮັດການຝກອົບໃຫພະນັກງານ ກຽວກັບຄວາມສຽງ ຫລື ຄວາມອອນແອຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຊຸມ
ຊົນຕາງໆທີ່ມີຕໄພພິ
ໍ
ບັດບໍ?
ນະໂຍບາຍກຽວກັບດານບົດບາດຍິງຊາຍ / ກຽວກັບຄວາມຫລາກຫລາຍຖືກເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າໃນ ບົດແນະນາ/
ເຄື່ອງມື ໃນການຄວບຄມໄພພິບັດບໍ?
ພະນັກງານ ແລະ ຄຮວມງານໄດຖືກມອບໝາຍໃຫຮັບຜິດຊອບໃນການການົດ ແລະ ບັນລຈດປະສົງທີ່ກຽວ
ຂອງກັບການເຊື່ມໂຍງດານບົດບາດຍິງຊາຍເຂົ້າໃນວົງຈອນຂອງໂຄງການບໍ?
ທານໄດເຮັການປກສາຫາລືກັບຊຽວຊານກຽວກັບ ປະຊາຊົນທີ່ເປນເປາໝາຍສະເພາະບໍ (ຕົວຢາງວາ ແມຍິງ,
ຜພິການ, ເດັກນອຍ, ຜຕິດເຊືື້ອເຮັດໄອວີ/ໂລກເອດ) ໃນເວລາທີທ
່ ານຈາເປນຕອງໄດຮັບຄາແນະນາທາງ
ດານວິຊາການ?
ໃນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການປະເມີນໂຄງການຂອງທານ, ທານໄດເຮັດການບັນທຶກເປນເອກກະສານ
ບໍ ຜົນຂອງການຄົ້ນພົບກຽວກັບຄວາມຕອງການຂອງປະຊາຊົນຕາງໆ ວາອັນໃດສາມາດບັນລໄດ ແລະ ອັນ
ໃດທີບ
່ ໍສາມາດບັນລໄດ, ແລະ ເອກກະສານນັ້ນໄດຖືກເຜີຍແຜຕໍຜມີສວນໄດສວນເສຍຂອງໂຄງການບໍ?
ທານໄດເຮັດການບັນທຶກເປນເອກກະສານບໍ ກຽວກັບບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດຈາກໂຄງການທີໃ່ ຫການ
ຊວຍເຫຼືອ ແລະ ທານໄດເຜີຍແຜບົດຮຽນດັງກາວຕໍຜທີ່ມີສວນໄດສວນເສຍຂອງໂຄງການບໍ?

ການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນເພືອ
່

ຊັບພະຍາກອນຫລາຍກວາເຄິ່ງໜຶ່ງ ແມນຖືກຈັດສັນໃຫແກເດັກນອຍຍິງ ແລະ ແມຍິງບໍ?

ເຊືອ
່ ມໂຍງດານບົດບາດຍິງຊາຍ.

ໄດມີງົບປະມານສວນໃດສວນໜຶ່ງບໍທີ່ຖືກຈັດສັນເພື່ອດາເນີນກິດຈະກາທີ່ສົງເສີມຄວາມເທົາທຽມກັບຂອງ
ຍິງຊາຍ (ຕົວຢາງ ການສົງເສີມການເຂົ້າຫາການບໍລກ
ິ ານ ແລະ ໂອກາດທີ່ເທົາທຽມກັນ ລະຫວາງແມຍິງ
ແລະ ຜຊາຍ)?

ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຄວາມໂປງ
ໃສ

ທານໄດເຮັດການສຶ່ສານ ແລະ ເຜີຍແຜຂໍມນ ໃຫກັບປຊະຊາຊົນທີຈະໄດຮັບການຊວຍເຫລືອບໍ ເຊິ່ງ ກຽວ
ກັບພາລະ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ສິດ ແລະ ສິດທິໃນການໄດຮັບ ຂອງຜທີເຂົ້າຮວມ, ແລະ ເປນເຜີຍແຜທີ່ໄດ
ນາໃຊພາສາ ແລະ ສື່ສານແບບທກຄົນສາມາດເຂົ້າໃຈໄດງາຍບໍ?
ທານໄດແລກປຽນຂໍມນກຽວກັບການກວດພົບໃນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນໂຄງການໃຫກັບປະ
ຊາຊົນຜທີໄດຮັບການຊວຍເຫຼືອບໍ?
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ຂີດຈາກັດ ແລະ ໂອກາດ ທາງດານບົດບາດຍິງຊາຍທີເ່ ປນໄປໄດ ໃນໂຄງການປອງກັນໄພນາຖວມ
ໂຄງການທີ່ຖກ
ື ອອກແບບ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເພື່ອປບປງການປອງກັນຈາກໄພນາຖວມສວນຫລາຍແລວແມນຈະສາງຜົນປະໂຫຍດທີ່
ແຕກຕາງກັນ ໃຫກັບຜຍິງ ແລະ ຜຊາຍ ແລະ ກໍບໍແມນຜົນປະໂຫຍດທີ່ເປນທາງບວກສະເໜີໄປ. ການເຮັດການພິຈາລະນາທີ່ບພຽງພໍ
ໍ
ຕໍ
ຄວາມຈາເປນຂອງຍິງຊາຍ ໃນການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພພິບັດ ສາມາດເຮັດໃຫບາງກມຄົນບໍສາມາດເຂົ້າເຖິງ ຫຼື ມີຂີດຈາກັດໃນ
ການເຂົ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນ

ໂດຍບໍໄດຕັ້ງໃຈ

ພອມນັ້ນຍັງຈະເຮັດໃຫເພີ່ມຄວາມທກຍາກຫລາຍກົວເກົາອີກຖາວາໂຄງການບໍໄດອອກ

ແບບໃຫຍິງຊາຍ ແລະ ສັງຄົມມີສວນຮວມ. ເຖິງແມນວາໄພພິບັດຈະສາງໄພຂົົມຂຕໍຊີວິດ ແລະ ການເປນຢຂອງທກໆຄົນ, ແຕໄພພິບັດນັ້ນ
ມີແນມໂນມວາຈະສົງຜົນກະທົບທີ່ແຕກຕາງກັນ ຕໍປະຊາກອນສະເພາະກມໃດໜຶ່ງ. ທັງນີ້ກຍອນວາ
ໍ
ຄວາມສຽງຈາກໄພພິບັດແມນເປນ
ໜາທີ່ຂອງ ‘ຄວາມອາດສາມາດໃນການປບຕົວ’ - ຄວາມອາດສາມາດຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ປະຊາຊົນໃນການແກໄຂໄພພິບັດດວຍມືຂອງຕົນ
ເອງ. ເຖິງວາຈະມີຄວາມສຽງທີ່ມີທັງແມຍິງ ແລະ ຜຊາຍເປນຫລັກ, ແຕແມຍິງກໍເປນຕົວທແທນທີ່ສາຄັນໃນການເຮັດການປຽນແປງທີເ່ ປນ
ທາງບວກຕໍຄວາມພະຍາຍາມໃນການຄມຄອງ ແລະ ຫລດຜອນຄວາມສຽງຈາກໄພພິບັດ. ການໃຫຄວາມສາຄັນ ແລະ ການສົງເສີມການປະ
ກອບສວນຢາງຂະຫຍັນຂັນແຂງຂອງແມຍິງ ຕໍຄວາມພະຍາຍາມຂອງຊຸມຊົນໃນການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພພິບັດ ຈະຊວຍໃຫແມຍິງ

ກາຍເປນຕົວແທນທີ່ມີຄວາມຫາວຫັນໃນການປບຕົວຂອງຊຸມຊົນຕໍໄພພິບັດ. ຕາຕະລາງ 7 ສະແດງໃຫເຫັນຄວາມສາພັນຂອງບັນຫາບົດ
ບາດຍິງຊາຍ ພອມທັງຂີດຈາກັດ ແລະ ໂອກາດທີ່ກຽວຂອງກັບຄວາມສຽງຕາງໆ, ບັນຫາສວນຫລາຍ ແມນເກັບກາໄດຈາກການປກສາຫາ
ລືກັບຊຸມຊົນໃນໄລຍະການລົງເຮັດວຽກພາກສະໜາມ.

ຕາຕະລາງ 7 ບັນຫາບົດບາດຍິງຊາຍ, ຂີດຈາກັດ ແລະ ໂອກາດ ທີກຽວຂອງກັບ DRM.
ບັນຫາບົດບາດຍິງຊາຍຫລັກ
ການດາລົງຊີວິດ ແລະ ຄວາມໝັ້ນ

ຂີດຈາກັດ


ຄົງດານສະບຽງອາຫານ

ໂອກາດ (ແລະ ຄາແນະນາ?)

ໄພພິບັດແມນເພີ່ມວຽກພາຍໃນຄົວ

ເຮືອນ



ໂນໂລຊີທີ່ເໝາະສົມກັບຄວາມຈາເປນ ແລະ ຊັບ

ຫລວງຫລາຍ ແລະ ກິນເວລາຍາວນານ ເພາະ

ພະຍາກອນຂອງແມຍິງ.

ວາ ຖາເຮືອນຊານ ແລະ ລະບົບໂຄງລາງດານ
ສັງຄົມ ໃນເວລາທີ່ຖກ
ື ທາລາຍຈາກໄພພິບັດ



ການເອົາໃຈໃສເປນພິເສດຕໍ

ໃຊເວລາດົນ.
ໄພທາມະຊາດເຮັດໃຫຜຍິງ

ຕອງໄດເປນຜ

ເປນຜຟນຟຊີວິດການເປນ ຢຂອງຄອບຄົວ.
ການຊວຍເຫຼືອຫຼັງໄພພິບັດມັກເນັ້ນໄປ

ໃສ

ຄົວເຮືອນທີ່ມີ ຫົວໜາຄອບຄົວ ທີ່ ເປນຜ



ແບບຮວມກັນລະ





ໄພ ແລະ ກົນໄກດານການເງິນຕາງໆ.


ທີຈ
່ ະເປນ

ສະມາຊິກ ຂອງກມຜະລິດຕະພັນ, ກມການ
ຕະ ຫຼາດ, ຫຼື ສະມາຄົມຜນາໃຊນາ.
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ຈັດສັນການຄອບຄອງທີດິນຄືນ ເພື່ອເພີ່ມ ຄວາມ
ໝັ້ນຄົງ ໃນການຖືສິດໃຫເທົາທຽມ ກັນລະຫວາງ
ຍິງຊາຍ.

ໃຫແມຍິງ ບໍມີຊັບສິນທີ່ຈາເປນເພື່ອເປນຫຼັກ

ສະຖານະທີບ
່ ໍມີເງື່ອນໃຂຄົບ

ສົງເສີມໃຫແມຍິງໃນການເຂົ້າເຖິງ ຊັບພະ ຍາ
ກອນທາມະຊາດ, ການກຢມທຶນ, ການ ປະກັນ

ຕາຕາໃນການຄອບຄອງຊັບສິນ, ເຊິ່ງສົງຜົນ

ສະຖາບັນການ ທີ່ຖືກກົດໝາຍ ຫຼື ຕົກຢໃນ

ທີ່ມີຜົນກາໄລຫລາຍ

ຂຶ້ນ.

ຜຍິງມີສິດທິ ທີ່ບໍມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ຫລື ໜາ

ປະກັນໃນການຢນ ສະເໜີຂໍກຢມເງິນ ຈາກ

ສົງເສີມໃຫຜຍິງເຂົ້າເຖີງຕະຫຼາດ ແລະ ໄດຮັບບົດ
ບາດໃນການເປນຕອງໂສ

ຫວາງຍິງ ແລະ ຊາຍ ຕໍຊັບສິນຂອງຄອບຄົວ.
ເຊື່ອຖື ຕໍທີ່ດິນ ແລະ ແຫຼງນາ ແລະ ກໍມີອັດ

ສົງເສີມໃຫແມຍິງເຂົ້າ ຫລື ຜະລິດຜົນລະ ປກ
ແລະ ສັດລຽງທີ່ມີຜົນກາໄລ.

ທະບານ ແລະ ຈາກພາກສວນອື່ນໆ ແລະ ໄດ



ຫຼຸດຜອນ

ຮັກສາພາຍໃນຄົວເຮືອນ.

ຊາຍ ໃນການຮອງການຊວຍເຫຼືອ ຈາກລັດ
ມອງຂາມການຮອງຂໍ

ການ

ຄວາມເບື່ອນາຍຂອງແມຍິງ ທີມ
່ ີຕໍ ວຽກເບີິ່ງແຍງ

ຈັດການ ກັບຄົວເຮືອນທີຖ
່ ືກຍົກຍາຍ ແລະ


ສົງເສີມເຕັກໂນໂລຊີທີຊວຍປະຢດແຮງງານທີມ
່ ີ
ຄວາມເໝາະສົມສາລັບຜຍິງ ແລະ ຜ ຊາຍ ດວຍ

ແລວ ການສອມແປງ ຫລື ສາງຄືນໃໝ ຈະ


ນາສະເໜີຜະລິດຕະພັນໃໝ, ທັກສະ, ແລະ ເຕັກ

ແລະ ວຽກເບິ່ງແຍງຮັກສາອື່ນໆ ໃຫຜຍິງຢາງ



ນາສະເໜີການເກັບກັກອາຫານ ທີ່ມີການປບ ຕໍ
ສະພາບອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດ.



ຮັບຮ ແລະ ປກປອງ (ລວມທັງການການົດ) ການ
ດາເນີກການນາໃຊທີ່ດິນ ແບບບໍເປນ ທາງການ.



ຜຍິງມີອັດຕາການຮໜັງສືຕາກວາ, ເຊິ່ງເຮັດ
ໃຫເຂົາເປນກມທີ່ບໍສາມາດ

ຊວຍເຫຼືອໂຕ

ເອງໃດດານເສດຖະກິດ.


ສົງເສີມໃຫແມຍິງ ເຂົ້າເຖິງ ລະບົບການ ບໍລິການ
ທີ່ມີການຂະຫຍາຍ, ເຂົ້າເຖິງສິນ ເຊື່ອ ແລະ ແນວ
ພັນພືດ ແລະ ເຕັກໂນ ໂລຍີທີ່ເໝາະສົມ.

ຜຍິງ ໃດຮັບຄາແຮງງານທີ່ຕາກວາ ແລະ ມີ
ຄວາມໝັ້ນຄົງໃນວຽກງານໜອຍ
ຊາຍ.
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ກວາຜ

ຕາຕະລາງ 7 (ຕໍ)
ບັນຫາບົດບາດຍິງຊາຍ

ຂໍຈາກັດ

ໂອກາດ (ແລະ ຂໍສະເໜີ?)

ດານສຂະພາບ



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



ແມຍິງແມນີອັດຕາຄວາມຜິດປກກະຕິດານສ
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.



ບົດບາດທາງດານຮີດຄອງປະເພນີສົງຜົນກະ
ທົບຕໍ 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
ໂພສະນາການທີບ
່ ໍດີ ຂອງຜຍິງ, ພວກເຂົາມີ
ຄວາມສຽງຕໍການ ຕິດເຊື້ອ ໃດງາຍ ຈາກ
ການປຽນແປງສະພາບ ອາກາດ ແລະ ຈາກ
ຄນນະພາບນາທີ່ເຊື່ອມໂຊມລົງ ເຫດການທີ່
ຮາຍແຮງເຊັ້ນ ຈາກນາຖວມ ຫຼື ໄພແລງ, ຄື້ນ
ຄວາມຮອນ ແລະ ພາຍ.
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ເຮັດການປະເມີນທີ່ມີຄວາມລະອຽດອອນ ດານ
ບົດບາດຍິງຊາຍ ກຽວກັບບັນຫາດານສຂະພາບ
ໃນເຂດໂຄງການ ແລະ / ຫຼື ໃນລະ ດັບຊາດ ແລະ
ພາກພື້ນ, ພອມທັງອະທິ ບາຍຂໍມນກຽວກັບເພດ
ທີແຍກກັນ, ຄວາມ ຊຽງດານສຂະພາບ ແລະ ຜົນ
ຂອງຄວາມແຕກຕາງ ແລະ ຄວາມສຽງ ຂອງດິນ
ຟາອາກາດ.



ສາງແຜນດານສຂະພາບໃນການຫລດຜອນ
ຄວາມສຽງຈາກໄພພິດບັດ (DRR) ແລະ ໃນ
ການການປບຕົວຕໍການປຽນແປງດິນຟາອາກາດ
(CCA) ທີ່ມີຄວາມລະອຽດອອນດານບົດບາດ
ຍິງຊາຍ ເຊິ່ງອາດຈະປະກອບມີ ການຂະຫຍາຍ
ການປນປວດານສຂະພາບ, ການເພີ່ມການເຂົ້າ
ຫາຄຮີນິກດານສຂະພາບ ແລະ ທານໝເພື່ອ ເພື່ອ
ໃຫບໍລິການ ແກ ຜທກ.



ປບປງ
ຄວາມກຽມພອມໃນການໃຫການບໍລິ
ການດານສຂະພາບແກມວນຊົນ ໃນກໍລະນີເກີດ
ໄພພິບັດ, ເຊິ່ງລວມມີ ການຝກອົບຮົມໃຫພະນັກ
ງານການແພດ, ສາງບອນເກັບມຽນຢາລັກສາທີ່
ເປນພື້ນຖານ ແລະ ນາດື່ມທີເ່ ປນຂວດ ພອມທັງ
ສາງລະບົບຂໍມນຂາວສານດານສາທາລະນະສກ
ໃຫມວນຊົນ.



ສາງລະບົບການຕິດຕາມ ແລະ ຖານຂໍມນ ເພື່ອ
ຕິດຕາມດານສຂະພາບ ພອມທັງ ແຈງເຕືອນລວງ
ໜາ ກຽວກັບໄພພິບັດ ເຊິ່ງສາມາດຊວຍໃນການ
ປບຕົວ ຕໍຜົນ ສະທອນຂອງມັນ.

ຕາຕະລາງ 7 (ຕໍ)
ບັນຫາບົດບາດຍິງຊາຍ

ຂໍຈາກັດ

ສຂະພາບ (ຕໍ.)



ໂອກາດ (ແລະ ຂໍສະເໜີ?)

ໄພພິບັດໂດຍສະເຫລຍແລວແມນໄດຂາຊີ
ວິດແມຍິງ ຫລາຍກວາຜຊາຍ, ຫຼື ຂາແມຍິງ
ທີ່ຍັງມີອາຍນອຍ ກວາຜຊາຍ.

ໂລກເອດ,

ການຕິດເຊື້ອພະຍາດ

ທາງ ເພດສາພັນ,



ແລະ ໂລກ

ໂຄງການການກໍສ່າງລະບົບໂຄງລາງພື້ນຖານ



ຂະໜາດໃຫຍເພື່ອຫລດຜອນຄວາມສຽງ

ຕິດຕໍອື່ນໆ.

ຈາກໄພພິບັດຈະນາແຮງງານ ຊາຍ ຈາກຖິ່ນ
ຕາງໆເຂົ້າມາໃນເຂດໂຄງ

ການຢາງຫລວງ

ໃນໂຄງການ

ພວກເຂົາມີນັ້ນ

ເຮັດໃຫພວກເຂົາມີຄວາມ



ແລະ ດານສຂະພາບ ໃນ ການເຮັດວຽກ.

ເຊິ່ງເງິນທີ່

ເຮັດໃຫມີຄວາມສຽງໃນການແພ

ເຊື່ອ ທາງເພດສາເພັນ ເຊັນ ໂລກເຮັດໄອວີ
ໄປສຊາວໜມທີ່ເປນຜຍິງພາຍໃນທອງຖິ່ນ
ຫລື ໃນບໍລເິ ວນໄກຄຽງ ຜທີ່ຢາກຊອງໂອ







ແມນມີ

ຕິດເຊື້ອ

ແມນມີຄວາມຊຽງສງໃນການ
ຈາກສາມີຂອງພວກເຂົາທີ່

ວຽກເປນພະນັກງານຂັບລົດ

ຫຼື

ເຮັດ

ຊົນເຜົາ).


ເພດ, ເມຍ ແລະ ຄສົມຮົດ ຂອງພະນັກງານຂັບ
ລົດຂົນສົງ.


ໂລກ ເຮດໄອວີ (ບອນໃດທີ່ມີ) ເພື່ອເຮັດໃຫການ
ປະຕິບັດງານດານນີ້ມີປະສິດຕິພາບສງຂື້ນ.

ແລະ


ໜັກ ຍິ່ງກວາເກົາອີກໃນ ເບີ່ງແຍງສາມີ ຜທີ່

ສາງໃຫເປນຄຮວມງານກັບຜສະໜອງ ດານສຂະ
ພາບພາຍໃນທອງຖິ່ນ ເພື່ອເຮັດການສາງຄວາມ

ເຈັບປວຍຍອນການຕິດເຊື່ອໂລກຂອງພວກ
ເຂົາ.

ເຮັດການປະສານງານກັບອານາດການປກຄອງ
ທອງຖິ່ນ ຫລື ໜວຍງານທີຮ
່ ັບຜິດຊອບກຽວກັບ

ກໍສາງຢບອນອື່ນ ແລະ ກັບມາ ຢາມບານ
ໃນກໍລະນີນີ້ ແມຍິງ ອາດຕອງໃດຮັບພາລະ

ໃຫການປກສາ ແລະ ໃຫການບໍລກ
ິ ານໆ ປນປວ
ແກພະນັກງານຂັບລົດຂົນສົງ, ຜໃຫບໍລິການທາງ

ແຮງງານ

ໂດຍການຕິດເຊື້ອຈາກບອນ ອື່ນມາ,

ກມແຮງງານກໍສາງ,

ສຽງສງ (ຕົວຢາງ, ແມຄົວ ໃນເຂດກໍສາງ, ຜຍິງ

ວີ.
ແມຍິງ

ໂດຍເນັ້ນໃສ

ແລະ ເປນບອນແວພັກ ແລະ ຊມຊົນທີ່ມີຄວາມ

ຄວາມຊຽງສງທີສດ ໃນການຕິດເຊື້ອເຮັດໄອ


ເຮັດການໂຄສະນາເພື່ອສາງຄວາມຮັບຮ ໃຫແກ
ສະຖານບັນເທິງ, ສະຖານທີ່ໆ ເປນບອນລົດຜານ

(ຄົນທກຍາກ, ຄົນ ກມ

ທີ່ຢໄກເຂດພື້ນທີ່ຂອງໂຄງການ

ເຮັດການໂຄສະນາ ການນາໃຊຖົງຢາງອານາ ໄມ

ມວນຊົນ,

ແມຍິງ ແລະ ເດັກນອຍຍິງ ຂອງກມທີ່ ມີ
ຊົນເຜົາ) ອາໃສຢໃນເຂດຫາງໄກ ຊອກຫຼີກ

ແລະ

ໃຫກມທີ່ມີຄວາມສຽງສງ.

ປະເວນີ.
ຄວາມອອນແອ

ແຈກຢາຍຖົງຢາງອານາໄມໃຫຫລາ

ຮັບປະກັນວາມີຈານວນພຽງພໍໃນພື້ນທີໂຄງການ.

ກາດໃນການ ຫາລາຍໄດຈາກ ການການຄາ


ບັນຈ ຂັ້ນຕອນປອງກັນ ໂລກ HIV/AIDS ແລະ
ໂລກ STI ເຂົ້າໃນແຜນງານດານ ຄວາມປອດໄພ

ສາມາດ ເຂົ້າ ເຖິງການໃຊບໍລິການປະເວນີ,
ເຊິ່ງມັນ

ເໝ

າະສົມ ແກບໍລິສັດຜຮັບເໝົາ.

ຫລາຍ ແລະ ພວກເຂົ້າກໍມີລາຍຮັບຈາກວຽກ
ທີ່ພວກເຂົາເຮັດ

ເຮັດການເຝກອົບຮົມ ແລະ ໃຫຄວາມຮທີ

ຮັບຮໃຫຊຸມຊົນ.


ສາງຄວາມສາມາດ ໃຫກັບ ອົງກອນ ທີ່ຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດ ແລະ ຂະແໜງການຂົນສົງ ໃນການ
ເຊື່ອມໂຍງວຽກງານການປອງກັນ ໂລກເຮັດໄອວີ
ໃນໂຄງການຂົນສົງ, ລວມເຖີງ ການສາງຄມືໃນ
ການປອງກັນໂລກ ເຮັດໄອວີ.
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ຕາຕະລາງ 7 (ຕໍ)
ບັນຫາບົດບາດຍິງຊາຍ

ຂໍຈາກັດ

ການໃຊຄວາມຮນແຮງ ຕໍຜຍິງ







ຂະບວນວາງແຜນ ແລະ ເຮັດການ
ຕັດສິນໃຈ



ໂອກາດ (ແລະ ຂໍສະເໜີ?)

ການໃຊຄວາມຮນແຮງຕໍຜຍິງ (GBV) ສາ
ມາດເປນບັນຫາໃຫຍ
ຫລັງຈາກເກີດ
ໄພພິບັດ; ມີຫຼັກຖານຢງຢນວາ ການໃຊ
ຄວາມຮແຮງກັບຜຍິງ ຈາກຜຊາຍທີ່ເປນຄົນ
ໄກຊິດຂອງພວກເຂົາ ຫຼື ຜຊາຍຄົນອື່ນ ແມນ
ມີແນມໂນມເພີ່ມຂື້ນ.
ໃນຄາຍທີ່ເປນທີ່ພັກສາລັບຜອົບພະຍົບ ແລະ
ຜຖືກຍົກຍາຍ, ຜຍິງ ແລະ ເດັກນອຍຍິງ ມີ
ຄາມສຽງຕໍການຖືກ ໃຊຄວາມຮນແຮງເປນ
ພິເສດ.
ການອອກແບບບອນພັກເຊົາສກເສີນ ອາດ
ຈະມີຜົນເປນໄປໄດທັງສອງທາງ ຄື ອາດຈະ
ເຮັດໃຫການໃຊຄວາມຮນແຮງ ກັບແມຍິງ
ເພີ່ມຂື້ນ ຫລື ອາດຈະປອງກັນການໃຊຄວາມ
ຮນແຮງກັບແມຍິງ.

ຜຍິງມັກຈະຖືກເບິ່ງຂາມ ຫລື ຖືກ ປະຕິເສດ
ໃຫເຂົ້າຮວມໃນ ການເຮັດການຕັດສິນໃຈ
ຕະຫລອດໄລຍະວົງຈອນການຄມຄອງ
ໄພພິບັດ ແລະ ໃນ ບັນດານະໂຍບາຍຕາງໆທີ່
ກຽວຂອງ.
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ເກັບກາຂໍມນ ກຽວກັບການໃຊຄວາມຮນ ແຮງ
ກັບຜຍິງ ແລະ ສາງລະບົບເກັບມຽນ ແລະ ຮັກສາ
ຂໍມນນີ້ຂື້ນມາ.



ຊວຍເຫຼືອຜທີຕົກເປນຫຍື່ອຂອງການໃຊ ຄວາມ
ຮນແຮງໂດຍການໃຫສະຖານທີ່ຫລີໃ້ ພ,
ສາງ
ລະບົບໃນການຕິດຕາມ
ການປນປວທາງດານ
ຮາງກາຍ ແລະ ດານຈິດໃຈ ທີ່ເປນຄວາມລັບ.



ໃຫຜຊາຍມີສວນຮວມໃນການເຮັດວຽກ ເພື່ອ
ລົບລາງການໃຊຄວວາມຮນແຮງ
ກັບຜຍິງ
ໂດຍການໃຫຕົວຢາງທີດີ ໃນ ການປະພຶດ ຫລື
ການກະທາ ທີບ
່ ໍໃຊ ຄວາມຮນແຮງ, ປະນາມຜ
ຊາຍທີໃຊຄວາມ ຮນແຮງ, ແລະ ຜັກດັນການ
ຫຼຸດຜອນການ ບໍລິ 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 ໃຫດາເນີນຄະດີ ແລະ
ລົງໂທດ.



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



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



ໃຫການເຝກອົບຮົມເພື່ອສາງຄວາມອາດສາ 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.

ແຜນດາເນີນງານດານບົດບາດຍິງຊາຍ
ແຜນດາເນີນງານດານບົດບາດຍິງຊາຍ (GAP) ສະເພາະຂອງໂຄງການ ເປນເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ ໃຫໝັນ
້ ໃຈ ການເຊື່ອມໂຍງດານບົດ
ບາດຍິງຊາຍໄດຖືກປະກອບເຂົ້າ ໃນການອອກແບບ ແລະ ການຈັງ້ ຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ງານໂຄງການ ຢາງເປນຮບປະທາ ແລະ ຢາງຈະ
ແຈງ. ແຜນດາເນີນງານດານບົດບາດຍິງຊາຍຂອງໂຄງການ ຈະບໍຖືກແຍກອອກເປນອົງປະກອບໜຶງ່ ຂອງໂຄງການ ແຕຈະເປນ
ຜົນສະທອນເຖິງໝາກຜົນຂອງໂຄງການ ແລະ ກໍເປນສວນໜຶງ່ ທີ່ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າໃນການອອກແບບໂຄງການ.
ຈດປະສົງລວມຂອງແຜນດາເນີນງານດັງກາວ ແມນເພື່ອການສາງກົນໄກຕາງໆ ທີ່ສາມາດເຮັດໃຫທັງຜຍິງ ແລະ ຊາຍ ມີສວນ
ຮວມໃນການປກສາຫາລື ແລະ ມີສວນຮວມໃນການວາງແຜນ ແລະ ອອກແບບການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ໂຄງການ. ກົນໄກນີຈ
້ ະຖືກ
ນາໃຊໃນລະດັບ ຜບໍລຫ
ິ ານໂຄງການ ແລະ ໃນລະດັບຊຸມຊົນ. ແຜນນີຈ
້ ະໄດລະບເຖິງໂອກາດທີ່ເທົາທຽມກັນໃນການເຂົ້າເຖິງ
ແຜນພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດ, ການປບປງຄວາມເທົາທຽມກັນລະຫວາງຍິງຊາຍ ແລະ ການໃຫສິດອານາດແກແມຍິງໃນ
ບັນດາອົງການຈັດຕັງ້ ຂອງຕົວເມືອງ, ການເພີ່ມຕົວແທນທີເ່ ປນເພດເຂົ້າໃນໂຄງຮາງການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ໃນ
ກມປກສາຫາລື ແລະ ການຈັດຫາວຽກເຮັດງານທາ ໃຫກັບເພດຍິງ ໂດຍຜານວຽກງານຕາງໆຂອງໂຄງການ. ແຜນດາເນີນງານ
ດານບົດບາດຍິງຊາຍຄວນມີເປາໝາຍ ແລະ ການົດຂອບເຂດໜາວຽກຊັດເຈນ, ພອມທັງການອອກແບບ ລັກສະນະທາງ ດານ
ເພດ ແລະ ບັນດາຕົວຊີ້ວັດທາງດານປະລິມານ ເພື່ອໃຫໝັນ
້ ໃຈວາ ເພດຍິງຈະໄດມີສວນຮວມ ແລະ ໄດຮັບສິດຜົນປະ ໂຫຍດ.
ເມື່ອໂຄງການຄມຄອງໄພພິບັດນາຖວມໃນຕົວເມືອງ ເປນທີ່ຮັບຮ ແລະ ຖືກຮັບຮອງແລວ, ປະເດັນສາຄັນຂອງແຜນ ດາເນີນ
ງານດານບົດບາດຍິງຊາຍ ຈະຖືກປະກອບເຂົ້າໃນຄມືການດາເນີນງານ (Operation Manual) ແລະ ແຜນ ແລະ ລະບຽບ
ການອື່ນໆ ຂອງໂຄງການ ເພື່ອໄດຮັບການເຫັນດີ ແລະ ຍອມຮັບ ຈາກໜວຍງານທີ່ຕາງໆ ແລະ ຄຮວມພັດທະນາໂຄງ
ການອື່ນໆ (NERUDP 2012).
ແຜນດາເນີນງານດານບົດບາດຍິງຊາຍ ລວມມີລາຍລະອຽດຕາງໆ ດັງນີ:້


ການກະກຽມ ເພື່ອດາເນີນການແກໄຂບັນຫາທາງດານບົດບາຍຍິງ-ຊາຍ ພາຍໃນໂຄງການ;



ການນານົດ, ເປາໝາຍ, ການອອກແບບລັກສະນະ ລວມຢໃນໂຄງການ ເພື່ອແກໄຂບັນຫາດານບົດບາຍຍິງ-ຊາຍ
ແລະ ການອານວຍຄວາມສະດວກໃນການມີສວນຮວມຂອງຜຍິງ ແລະ/ຫຼື ໃຫເກີດຜົນປະໂຫຍດທີ່ເປນຮບປະທາຕໍ
ກັບເພດຍິງ;



ບັນດາກົນໄກຕາງໆ ທີຈ
່ ະຊວຍຮັບປະກັນໃຫມີການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານທີອ
່ ອກແບບກຽວກັບດານບົດບາດຍິງ
ຊາຍ; ແລະ



ການຕິດຕາມກວດກາທາງດານບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດຕາງໆໃນການປະເມີນ.

ບັນດາເນື້ອໃນຕາງໆ ທີ່ສາຄັນດານບົດບາດຍິງຊາຍ ທີລ
່ ະບໃນແຜນດາເນີນງານດານບົດບາດຍິງຊາຍ ຄວນຈະປະກອບເຂົ້າ ໃນ
ຄມືການດາເນີນງານ ແລະ ໃນກອບໜາວຽກການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ (M&E), ເພື່ອອະທິບາຍເຖິງ ຜົນໄດຮັບ
ທາງດານບົດບາດຍິງຊາຍ ທີຄ
່ າດວາໄດຮັບຈາກໂຄງການ. ເປາໝາຍຂອງການປະຕິບັດງານທາງດານບົດບາຍິງຊາຍ ແລະ ຕົວ
ຊີ້ວັດຕາງໆ ຄວນຈະນາເຂົ້າໃນແຕລະໄລຍະທີ່ແຕກຕາງກັນຂອງວົງຈອນໂຄງການຕາມຄວາມເໝາະສົມ. ຂໍມນພື້ນຖານທາງ
ດານເພດທີ່ແຍກກັນ ແມນມີຄວາມສາຄັນທີ່ຈະຊີໃ້ ຫເຫັນເຖິງການປຽແປງ ຕາມໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການ ແລະ ຈະເປນສິງ່ ອາ
ງອີງ ໃນການປະເມີນຜົນໄດຮັບກຽວກັບຄວາມເທົາທຽມດານເພດ. ການສາງຄວາມອາດສາມາດກຽວກັບຄວາມສາຄັນຂອງ
ການເຊື່ອມໂຍງດານບົດບາດຍິງຊາຍອາດຈະຈາເປນທີ່ຈະຕອງເອົາເຂົ້າໃນແຜນດາເນີນງານດານບົດບາດຍິງຊາຍ.

ຕົວຊີວ
້ ດ
ັ ການໂຕຕອບດານບົດບາດຍິງຊາຍ
ວັດຖຸປະສົງຂອງໂຄງການ, ຕົວຊີວ
້ ັດໝາກຜົນ ແລະ ຜົນໄດຮັບຂອງໂຄງການ ທີກ
່ ຽວຂອງກັບການເຊື່ອມໂຍງດານບົດບາດຍິງ
ທີຖືກສາງຂຶ້ນນັ້ນ ແມນຄວນຈະເຮັດຕາມຫລັກການ ໂດຍນາໃຊຫຼັກການ ‘SMART’ (ສະເພາະເຈາະຈົງ, ສາມາດ ວັດແທກ
ໄດ, ສາມາດບັນລໄດ, ມີຄວາມກຽວຂອງ ແລະ ສາມາດປະຕິບດ
ັ ໄດໃນເວລາທີ່ການົດ). ບາງຕົວຢາງຂອງຕົວຊີ້ວັດ SMART
ທີ່ໃຊວັດແທກຄວາມຄືບໜາ ແລະ ຜົນໄດຮັບຂອງການມີສວນຮວມດານບົດບາດຍິງຊາຍ ທີ່ສາມາດນາມາປບໃຊ ໃນ
ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານຂອງໂຄງການຍອຍປະກອບມີ (ປບປງຈາກ ແລະ ອົງການກາແດງ ແລະ ກາແດງວົງເດືອນສາກົນ
, 2010):
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ຈານວນ ແລະ ເປເຊັນ ລະຫວາງເພດຍິງ ແລະ ເພດຊາຍຕາມກມທາງສັງຄົມ ທີ່ໄດ ເຮັດການປກສາຫາລື ກຽວກັບ
ແຜນຂອງໂຄງການ ແລະ ຄວາມຖີ່ຂອງການເຮັດການປກສາຫາລື;



ຫຼັກຖານຂອງການເອົາເຂົ້າມາມີສວນຮວມ, ການປກປອງ ແລະ/ຫຼື ການປບປງການຖືສິດຄອບຄອງຂອງເພດຍິງ ທີ່
ລະບໃນຮາງ ຫລື ສະບັບປງໃໝ ຂອງບັນດາກົດໝາຍ ຫຼື ນິຕິກາຕາງໆ;



ເປເຊັນຂອງຈານວນງົບປະມານທັງໝົດ ທີ່ໃຊໃນກິດຈະກາທີ່ເນັ້ນໃສດານບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ທີມ
່ ີເປາໝາຍໃນ
ການໃຫສິດອານາດແກແມຍິງ;



ຈານວນພະນັກງານລັດ ແລະ ພະນັກງານທີ່ເປນຄຮວມງານອື່ນໆ ທີເ່ ຄີຍເຮັດການວິເຄາະດານບົດບາຍຍິງຊາຍ ແລະ
ໄດຮັບການຝກອົບຮົມການອອນໄຫວທາງດານບົດບາດຍິງຊາຍ;



ການເພີ່ມຈານວນ ຫຼື ເພີ່ມເປເຊັນ ຂອງວຽກງານການຄມຄອງ ແລະ ການປະຕິບດ
ັ ງານດານໄພພິບັດ ທີ່ໄດລະບ ກຽວ
ກັບ ຄວາມຕອງການທີເ່ ປນບລິມະສິດຕາງໆ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດຂອງແມຍິງ ແລະ ຜຊາຍ ແລະ ໄດອອກແບບ
ແລະ ໃຫແນວຄວາມຄິດໃນການຕອບສະໜອງຄວາມຕອງການຕາງໆນັນ
້ , ພອມທັງປະເມີນຜົນ ຕາມໄລຍະເວລາໃດ
ໜຶງ່ ທີ່ການົດໄວ;



ການເພີ່ມຈານວນ ຫຼື ເປເຊັນ ຜທີ່ໄດຮັບສິດຜົນປະໂຫຍດທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ ໃນວຽກງານການປອງກັນ ແລະ ຫຼດ
ຸ
ຜອນຜົນກະທົບ ຈາກໄພນາຖວມ ແລະ ໂຄງການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພພິບັດອື່ນໆ ;



ຄວາມເພິ່ງພໍໃນໃນລະດັບສງ ຂອງການໃຫການຊວຍເຫຼືອ ແກຜໄດຮັບສິດຜົນປະໂຫຍດ ທັງເພດຍິງ ແລະ ຊາຍ;



ການເພີ່ມຈານວນ ຫຼື ເປເຊັນ ຂອງເພດຍິງ ທີຢ
່ ໃນຕາແໜງທີ່ເປນຜເຮັດ ການຕັດສິນໃຈ ໂດຍສະເພາະໃນບອນທີ່ມີ
ຄວາມບໍສົມດນກັນທາງເພດໃນໄລຍະເວລາໃດໜຶ່ງແລວ; ແລະ



ການບັນລໝາກຜົນໃນການປະຕິບັດຕໍແມຍິງແບບສະເໝີພາບ ໂດຍສະເພາະແມນ ໃນແງການວາຈາງ, ເງື່ອນໄຂການ
ໃຫບໍລິການ ເປນຕົນ
້ .

ຄວາມຄືບໜາ:
ທກໆຂັ້ນຕອນຂອງວົງຈອນການຄມຄອງໄພພິບັດຈະຕອງໄດເຮັດການບັນທຶກດັງລມນີ:້


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



ຈານວນ ຫຼື ເປເຊັນ ຂອງບົດລາຍງານການຕິດຕາມກວດກາຕາງໆ ທີ່ລວມເອົາ ຂໍມນດານບົດບາດຍິງຊາຍທີ່ແຍກ
ກັນ, ການວິເຄາະເຖິງຄວາມໝາຍຂອງຂໍມນນັນ
້ ແລະ ລະບວິທດ
ີ າເນີນງານໃນການຕິດຕາມ;



ຈານວນການຮອງຮຽນ ທີມ
່ າຈາກແມຍິງ ແລະ ຜຊາຍ ທີ່ໄດລາຍງານ ແລະ ໄດຮັບການແກໄຂ ໂດຍຜານ ກົນໄກ
ການຮັບເອົາຄາຕານິຕຊ
ິ ົມ ແລະ ກົນໄກການຮອງຣຽນ;



ການເພີ່ມຂຶ້ນໃນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ໃນການຄວບຄມບັນດາແຜນງານ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ໂດຍກມແມຍິງ ແລະ ຜ
ຊາຍ ທີ່ຖືກມອງຂາມໃນສັງຄົມເປນໄລຍະເວລາໃດໜຶງ່ ; ແລະ



ເພີ່ມລະດັບການປກຈິດສານຶກ, ທັກສະ ແລະ ຄວາມໝັ້ນໃຈ ໃນກມແມຍິງ ແລະ ຜຊາຍຄົນທີ່ຖືກມອງຂາມ ໃນສັງ
ຄົມເປນໄລຍະເວລາໃດໜຶ່ງໃຫພວກເຂົ້າສາມາດອອກສຽງ ແລະ ໃຊສິດຂອງພວກເຂົາ.

ການຫຼຸດຜອນຄວາມສຽງຈາກໄພພິບັດ (DRR) ແລະ ການກຽມພອມຮັບມື ຄວນຈະມີການຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານດັງນີ້:


ການເພີ່ມຈານວນ ຫຼື ເປເຊັນຂອງການປະເມີນ HVCAs ແລະ ການປະເມີນຄວາມຕອງການຂອງການແບບມີສວນ
ຮວມທີ່ປະກອບມີການເກັບກາຂໍມນ ແລະ ການວິເຄາະບັນຫາດານບົດບາດຍິງຊາຍ ໃນໄລຍະເວລາໃດໜຶງ່ ທີ່ການົດ
ໄວ;
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ການເພີ່ມຈານວນ ຫຼື ເປເຊັນຂອງເພດຍິງ (ຫຼື ເພດຊາຍ ເມື່ອເຫັນວາມີຄວາມຈາເປນ) ໃນຄະນະກາມະການ ໃນການ
ກຽມພອມຮັບມືກັບໄພພິບັດ ໃນໄລຍະເວລາໃດໜຶງ່ ທີ່ການົດໄວ;



ການເພີ່ມຈານວນ ຫຼື ເປເຊັນ ຂອງເພດຍິງ ແລະ ເພດຊາຍ ທີ່ເຂົ້າຮວມໃນການຮັບການຝກອົບຮົມ ແລະ ວາງແຜນ
ໃນການກຽມພອມຮັບມືກັບໄພພິບັດ ໃນໄລຍະເວລາໃດໜຶງ່ ທີ່ການົດໄວ;



ບັນດາຄວາມຕອງການ ຫຼື ບລິມາສິດຫຼັກ ຂອງແມຍິງ ທີ່ໄດປະກອບເຂົ້າໃນແຜນຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພພິບັດ
ແລະ ແຜນການກຽມພອມຮັບມືກັບໄພພິບັດ;



ຈານວນ ຫຼື ເປເຊັນ ຂອງແມຍິງ ແລະ ຜຊາຍ ທີ່ໄດຮັບຮ ແລະ ເຂົ້າໃຈກຽວກັບລະບົບການແຈງເຕືອນລວງໜາ ແລະ
ຂໍມນຄວາມກຽວກັບການກຽມພອມຮັບມືກັບໄພພິບັດ ໃນໄລຍະເວລາໃດໜຶງ່ ທີ່ການົດໄວ; ແລະ



ຫຼຸດຜອນຈານວນ ຫຼື ເປເຊັນ ຂອງການເສຍຊີວິດ, ບາດເຈັບ ແລະ ສນເສຍຊັບສິນ ລະຫວາງ ເພດຍິງ ແລະ ເພດຊາຍ
ຈາກຜົນກະທົບຂອງໄພພິບັດ ໃນໄລຍະເວລາໃດໜຶງ່ ທີ່ການົດໄວ.

ການຮັບມືກັບໄພພິບັດ (ບັນດາຕົວຊີ້ວັດເຫຼານີ
ົ ້ ສາມາດນາໄຊໃນການກະກຽມຄວາມພອມ ຮັບມືກັບໄພພິບັດ):


ຈານວນ ຫຼື ເປເຊັນ ຂອງເພດຊາຍ ແລະ ເພດຍິງ ທີ່ມີຄວາມຮສຶກວາສນກໄພ ແມນມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ສາ ມາດ
ເຂົ້າເຖິງໄດງາຍ;



ຈານວນຂອງບັນດາມາດຕະການຕາງໆ ທີ່ຖຶກການົດໄວ ແລະ ມີຢເພື່ອ ເພື່ອຮັບປະກັນໃນການລົງທະບຽນ ຜທີ່ຈະ
ໄດຮັບສິດຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ໃນການແຈກຢາຍເຄື່ອງບັນເທົາທກ ແມນບໍໄດຈາແນກວາ ເພດຍິງທີ່ເປນ ຫົວ ໜາ
ຄອບຄົວ, ສະມາຊິກຄວບຄົວທີ່ເປນເພດຍິງ ຫຼື ກມອື່ນໆ ເຊັນ ຜທີ່ຄວາມຈາກັດໃນການເຄືອນໄຫວ ເປນຕົ້ນ; ແລະ



ການລວມເອົາບັນດາຂໍມນສວນບກຄົນຂອງເພດຍິງ ແລະ ຄວາມຈາເປນໃນການປອງກັນ ເຂົ້າໃນການອອກແບບ
ແຜນສກເສີນ ແລະ ການເຄື່ອນຍາຍໄປຍັງສະຖານທີ່ລົບໄພ ແລະ ບໍລເິ ວນຈັດສັນຍົກຍາຍ.

ການຟນຟ ຈາກໄພພິບັດ ຈະຕອງມີ:


ຈານວນ ຫຼື ເປເຊັນ ຂອງຜທີ່ໄດຮັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ເປນເພດຊາຍ ແລະ ເພດຍິງ ທີໄດຮັບການຊວຍເຫຼືອ ໃນການດາ
ລົງຊີວດ
ິ ເຊັນ ການໄດຮັບເງິນຈາກການມີສວນຮວມໃນໜາວຽກ, ໄດຮັບແກນແນວພັນພືດ, ເຄື່ອງມື ແລະ ທຶນ
ຊວຍເຫຼືອອື່ນໆ ເປນຕົ້ນ;



ຄວາມຈາເປນ ແລະ ຄວາມຕອງການຂອງແມຍິງແມນໄດປະກອບເຂົ້າໃນການອອກແບບເຮືອນຊານ ແລະ ສະຖານທີ່
ຈັດສັນຍົກຍາຍຕາງໆ; ແລະ



ປະລິມານຂອງການເຮັດວຽກ ແລະ ຕາຕະລາງການເຮັດວຽກ ຂອງແມຍິງ ແລະ ຊາຍ ໂດຍພິຈາລະເວລາເຮັດໃນການ
ເຮັດແຕລະໜາວຽກຂອງພວກເຂົາ.

ການສາງຄວາມອາດສາມາດທາງດານບົດບາຍຍິງຊາຍ
ເພື່ອເພີ່ມສັກກະຍະພາບ ໃນການເຊື່ອມໂຍງດານບົດບາດຍິງຊາຍເຂົ້າໃນວຽກງານຂອງໂຄງການ ປອງກັນໄພນາຖວມ ແລະ
ຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພພິບັດ, ມັນມີຄວາມສາຄັນທີ່ຈະຕອງສາງຄວາມອາດສາມາດດານບົດບາດຍິງຊາຍ ໃຫບັນດາອົງ
ກອນທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ໂຄງການ ເພື່ອໃຫຮກຽວກັບການເຮັດການວິເຄາະດານບົດບາດຍິງຊາຍ, ພອມທັງ
ນາໄຊຜົນຂອງການວິເຄາະນັນ
້ ໃນການອອກແບບການຕອບສະໜອງດານບົດບາດຍິງຊາຍ.
ນອກນັນ
້ ການສົງເສີມການສາງ
ຄວາມອາດສາມາດ ແມນມີຄວາມຈາເປນເພື່ອໃຫສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ແຜນດາເນີນງານດານບົດບາດຍິງຊາຍຢາງມີປະສິດຕິ
ພາບ ໃນໂຄງການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພພິບັດ. ອົງກອນທີຈ
່ ດ
ັ ຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ໂຄງການ ຈະຕອງໄດວາຈາງທີ່ ຊຽວຊານດານ
ບົດບາດຍິງຊາຍ ເພື່ອໃຫການຊວຍເຫຼືອດານວິຊາການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ແຜນດາເນີນງານດານບົດບາດຍິງຊາຍ, ພອມ
ທັງການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການລາຍງານ (ADB 2013).
ຄາແນະນາກຽວກັບລັກຊະນະການອອກແບບ ເພື່ອສາງຄວາມອາດສາມາດທາງດານບົດບາຍຍິງຊາຍແມນມີດງນີ
ັ ້:
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ແຕງຕັ້ງຜຊຽວທາງດານບົດບາຍິງຊາຍ ປະຈາຢໃນໜວຍງານຄມຄອງໂຄງການ ຫຼື ໃນ ທີມງານຂອງທີ່ປກສາ ພອມ
ທັງການົດກອບໜາວຽກທີ່ຊັດເຈນໃຫຊຽວຊານດັງກາວ;



ສາງລະບົບຖານຂໍມນ ທີແ
່ ຍກເພດ ເພື່ອຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ;



ສາງຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ເປນເຈົາ້ ການ ໃນການຮັບຜິດຊອບຕໍກັບບັນຫາ ແລະ ການວິເຄາະດານບົດບາດຍິງຊາຍ
ໂດຍໜວຍງານບໍລິຫານໂຄງການ ຫຼື ບັນດາທີ່ປກສາ, ເຊິ່ງລວມທັງ ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການລາຍງານ,
ໂດຍສະເພາະແມນໃນວຽກງານ ທີມ
່ ີແຜນດາເນີນງານດານບົດບາດຍິງຊາຍລວມຢ;



ປກຈິດສານຶກດານບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ຈັດຝກອົບຮົມກຽວກັບແຜນດາເນີນງານດານບົດບາດຍິງຊາຍ ໃຫກັບພະ
ນັກງານໂຄງການທກຄົນ;



ວາງຊໍການົດວາຂໍມນພື້ນຖານຂອງໂຄງການ ແລະ ຂໍມນການລາຍງານຕ້ອງເປນຂໍມນທີ່ແຍກເພດ;



ຖ້າອົງກອນທີຈ
່ ັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ໂຄງການຕອງການວາຈາງພະນັກງານໃໝເຂົ້າເຮັດວຽກໃນໂຄງການ ແມນໃຫເໜັນ
້ ໃສ
ເພດຄັດເລືອກເອົາເພດຍິງ;



ຕັ້ງເປາໝາຍໃຫມີຕົວແທນຂອງແມຍິງຫລາຍຂຶ້ນໃນການເຂົ້າຮວມເຮັດວຽກ ໃນຂັ້ນວິຊາການ ແລະ ຂັ້ນເຮັດການ
ຕັດສິນບັນຫາ ຂອງອົງກອນຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ໂຄງການ;



ສາງເອກກະສານ ແລະ ຂໍມນ ເພືອ
່ ນາໃຊໃນວຽກງານປກຈິດສານຶກດານບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ໃນການຝກອົບຮົມ
ກຽວກັບການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ແຜນດາເນີນງານດານບົດບາດຍິງຊາຍ;



ເຮັດການຕິດຕາມການມີສວນຮວມ ແບບແຍກເພດ ໃນ ຂອງບັນດາກິດຈະກາພັດທະນາຕາງໆ ຂອງໂຄງການ; ແລະ



ວາງກມເປາໝາຍທີ່ເປນເພດຍິງ ໃຫມີສວນຮວມໃນວຽກງານການຝກອົບຮົມ ຖາເຫັນວາມີຄວາມເໝາະສົມ.

4.5

ການປະເມີນຫາທາງເລືອກ

ລັດຖະບານລາວ ໂດຍຜານ ກົມໂຍທາທິການທາງນາ, ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົງ ໄດສະເໜີ ໂຄງການຍອຍຫຼາຍ
ໂຄງການ ເຊັນ ວຽກງານ ສາງຕາຝງກັນເຈື່ອນ, ຄັນຕ, ສາງຝາຍ, ຄອງລະບາຍນາ, ປະຕນາ ແລະ ສວນສາທາລະນະແຄມນາ ທີ່
ເມືອງໄຊ ແຂວງອດົມໄຊ. ເຖິງວາການອອກແບບຂັ້ນສດທາຍ ແລະ ແຜນງົບປະມານທີ່ຍັງບໍທັນສາເລັດສົມບນ, ເປນໄປໄດທີ່
ແຜນງົບປະມານ ອາດຈະບໍພຽງພໍ ສາລັບກໍສາງຕາມໜາວຽກທີ່ວາງໄວ, ເຊິ່ງໃນກໍລະນີນີ້ ຕອງໄດລະມັດລະວັງ ໃນການ
ພິຈາລະນາທາງເລືອກ ແລະ ສາງໃຫເປນບລິມາສິດຫຼັກ.
ທາງເລືອກທົດແທນ ແລະ ມາດຕະການ ປດຈບັນຂອງ ໂຄງການ ທີກ
່ ະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົງ (MPWT) ກົມໂຍທາ
ທິການທາງນາ ໄດພິຈາລະນາເລືອກເອົາ ເມືອງເອກຂອງແຂວງອດົມໄຊ ແລະ ບໍລິເວນໃຫຄຽງອື່ນໆດັງນີ:້
1. ທາງເລືອກສນ ແມນບໍມີທາງເລືອກ;
2. ຕັດການກໍສາງສວນສາທາລະນະສອງແຫງອອກ ຈາກລາຍການ ໂຄງການຍອຍ;
3. ເພີມ
່ ຄອງລະບາຍນາ ໃນຕົວເມືອງໄຊ ແຂວງອດົມໄຊ ເພື່ອເປນທາງເລືອກໃຫກັບເມືອງໄຊ ໃນການປອງກັນ ຫຼື

ຫຼຸດຜອນຜົນກະທົບຈາກໄພນາຖວມ ແລະ ຝນຕົກໜັກ;

4. ລວມຊຸມຊົນຕາມແນວທາງ DRM ເພື່ອຈັດລາດັບຄວາມສາຄັນໃໝ ໂດຍຜານການມີສວນຮວມ ແລະ ການວາງ

ແຜນຮວມກັບຊຸມຊົນ; ແລະ

5. ສາງນະໂຍບາຍສີຂຽວເພືອ
່ ກັກເກັບນາ ໂດຍໃຫພືດ, ດິນ ແລະ ຊອງຫວາງໃນໜາດິນ ແລະ ພື້ນທີ່ຊຸມນາ ເປນໂຕກັກ

ເກັບ.
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ໃນທີ່ສດ, ນັກເສດຖະສາດຂອງໂຄງການ ດາເນີນການສຶກສາຄວາມເປນໄປໄດ ຈະພິຈາລະນາທາງເລືອກທີ່ແຕກຕາງກັນ ທາງ
ດານວິເຄາະຄາໃຊຈາຍຕາງໆ, ລວມທັງການວິເຄາະບັນດາຈດສຽງ ເພື່ອການົດຜົນກາໄລຂອງການລົງທຶນ ໃຫກັບລັດຖະບານ
ລາວ ແລະ ກມທະນາຄານໂລກ.

ກອບການຄມຄອງດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ
ໂຄງການ “ຈະສະໜອງທຶນໃນການກໍສາງໂຄງລາງພືນ
້ ຖານທີສ
່ າຄັນໃນການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພນາຖວມ ເຊິ່ງຈະຊວຍ
ຫລດຜອນຄວາມສຽງຈາກໄພພິບັດດານທາມະຊາດ ແລະ ຫຼດ
ຸ ຜອນຄວາມທກຍາກ ພອມກັນນັນ
້ ຍັງຈະຊວຍສາງຄວາມເຂັ້ມ
ແຂງດານຄວາມອາດສາມາດໃນການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພພິບັດໃນໄລຍະຍາວ ໃນ ສປປ ລາວ…” (ຂອບເຂດໜາວຽກ
ຂອງການສາງ ESMF ຂອງໂຄງການ SEA DRM Project). ໃນການປກສາຫາລືກັບ ຄຮວມງານຈາກ ທະນາຄານໂລກ
ແລະ ກົມໂຍທາທິການທາງນາ ຂອງກະຊວງ ຍທຂ, ໄດໃຫການຢງຢນວາ ລິເລີ່ມໂຄງການຍອຍ ເພື່ອຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກ
ໄພນາຖວມ ໃນເທດສະບານເມືອງໄຊ ແຂວງອດົມໄຊ ເປນໂຄງການທີ່ຖືກຄັດເລືອກ ແລະ ນາສະເໜີຕທະນາຄານໂລກເພື
ໍ
່ອພິ
ຈາລະນາໃຫການຊວຍເຫລືອ. ແນວຄວາມຄິດລິເລີ່ມນີ້ ແລະ ວຽກງານຕາງໆ ທີກ
່ ຽວຂອງກັບໂຄງການຍອຍທີນ
່ າສະເໜີຂື້ນ
ນີ້ ແມນຈະມີການສືບຕໍເຮັດການທົບທວນ ແລະ ພິຈາລະນາ, ໂດຍສະເພາະແມນທາງດານຜົນກະທົບຕໍສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງ
ຄົມ ພອມດວຍມາດຕະການແກໄຂ ແລະ ຫລດຜອນ. ດັງນັນ
້ , ການສາງ ESMF ຈຶງ່ ໄດນາໃຊເຄື່ອງມືປອງກັນ (OP/BP
4.01) ແລະ ນະໂຍບາຍດາເນີນງານ (OP 4.10 and 4.12) ໃນການປະເມີນດານສິ່ງແວດລອມຂອງທະນາຄານໂລກ.
ຈດປະສົງຂອງເອກກະສານ ESMF ແມນເພື່ອໃຊໃນການເຮັດການຄມຄອງຜົນກະທົບດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມທີອ
່ າດ
ຈະເກີດຂື້ນ ເຊິ່ງຈະເປນເອກກະສານແນະນາ ແລະ ເປນຂໍມນໃຫ ໜວຍງານຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ໃນກົມໂຍທາທິການທາງນາ ຂອງ
ກະຊວງ ຍທຂ ແລະ ກະຊວງ ຫຼື ກົມກອງອື່ນ ໃນການການົດຢາງເປນເອກກະພາບຮວມກັນກຽວກັບຂັ້ນຕອນ ແລະ ມາດຕະ
ການຄມຄອງດານສິງ່ ແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ. ເອກກະສານ ESMF ຈະຊວຍອານວຍຄວາມສະດວກໃນການສາງຂັ້ນຕອນ
ແລະ ມາດຕະການໃນການຄມຄອງ ສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມທີ່ຈາເປນ (ລວມເຖິງການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກຜົນກະທົບ
ດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ) ຂອງໂຄງການຍອຍ ເຊິ່ງການອອກແບບ ແລະ ທີ່ຕັ້ງຂອງໂຄງລາງພືນ
້ ຖານຍັງບໍທັນຮລະອຽດ
ແລະ ອາດຈະຖືກປຽນແປງໃນໄລຍະການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ໂຄງການ. ເອກກະສານ ESMF ເປນເອກກະສານແນະນາທີ່ຈາເປນ
ໃນການສາງແຜນຄມຄອງດານສິງ່ ແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESMP) ແລະ ແຜນອື່ນໆ ເຊັນວາ EGDP, ແຜນ ARAP ທີ່
ຈະຖືກໃຊເຂົ້າໃນການເຮັດການປະເມີນ ແລະ ການການົດໂຄງການ ໃນເວລາທີກ
່ ານເຮັດການສຶກສາຄວາມເປນໄປໄດ ແລະ
ການອອກແບບໂຄງການແລວສາເລັດ. ເອກກະສານ ESMF ເປນເອກກະສານແນະນາ ແລະ ເປນເຄື່ອງຊວຍໃນການຕັດສິນ
ໃຈ ສາຫລັບ ໜວຍງານຈັດຕັງປະຕິບດ
ັ ໃນ ກົມໂຍທາທິການທາງນາ ຂອງ ກະຊວງ ຍທຂ ແລະ ສາຫລັບຜທີ່ມີສວນໄດສວນ
ເສຍຈາກໂຄງການ ແລະ ປະຊາຊົນໃນລະດັບຕາງໆ.
ດັງທີໄ່ ດກາວມາໃນພາກ 3.1, ມັນມີແນວໂນມວາ ໂຄງການ SEA DRM ໃນ ສປປ ລາວແມນຈະຕອງໄດເຮັດການປະເມີນ
ຜົນກະທົບດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມແບບລະອຽດ (ESIA) ແລະ ກໍຕາມ “ຂໍສັງເກດ 1 - Remark 1” (ຕົວຢາງວາ,
ໂຄງການຍອຍຫລາຍໆ ໂຄງການ) ແລະ “ຂໍສັງເກດ 4 - Remark 4” (ຕົວຢາງວາ. ການຊົນເຊີຍ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍາຍ)
ທີ່ໄດລະບໃນຂໍຕົກລົງເລກທີ No. 8056/MONRE ຂອງ ກຊສ. ການເຮັດ ESIA ແມນຈະໄດນາໃຊ ESMF ເປນເອກ
ກະສານແນະນາ ແລະ ເປນເຄື່ອງມືຊວຍໃນການເຮັດການຕັດສິນໃຈ ເພື່ອຮັບປະກັນວາບັນຫາ ແລະ ຄວາມວິຕົກກັງວົນອືນ
່ ໆ
ຂອງຜທີ່ມສ
ີ ວນໃດສວນເສຍ ແລະ ປະຊາຊົນຕາງໆ ແມນໃດປະກອບເຂົ້າໃນ ESIA.
ຍອນ ESMF ເປນເອກກະສານແນະນາທີ່ປກຄມລວມ, ດັງນັນ
້ ມັນຈື່ງຕອງຮັບປະກັນວາ:


ໂຄງການຍອຍ ແລະ ການຊວຍເຫລືອ ທາງດານວິຊາການ ໄດພິຈາລະນາບັນຫາດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ,
ໂດຍສະເພາະແມນຕໍປະຊາຊົນທີ່ແຕກຕາງກັນ ເຊິ່ງເປນຜທີ່ຈະໄດຮັບຜົນກະທົບ ທັງທາງກົງ ຫຼື ທາງອອມຈາກໂຄງ
ການຍອຍ;



ໂຄງການຍອຍ ແລະ ການຊວຍເຫລືອ ທາງດານວິຊາການ ໄດພິຈາລະນາຄວາມລະອຽດອອນດານວັດທະນະທາສັງ
ຄົມ ແລະ ຄນຄາທາງດານສິ່ງແວດລອມທີມ
່ ີໃນພື້ນທີໆ
່ ເປນບອນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ;



ໃນການການົດ ແລະ ອອກແບບໂຄງການ, ຜົນກະທົບດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມອາດຈະເກີດຂືນ
້ ໃນໄລຍະການ
ກໍສາງ ຫຼື ໄລຍະການດາເນີນງານຂອງໂຄງການ, ດັງນັນ
້ ມາດຕະການຫລດຜອນ ຫລື ປບປງດານສິງ່ ແວດລອມ ທີ່
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ເໝາະສົມຕອງໄດຖືກອອກແບບຂື້ນ ພອມກັບແຜນຕິດຕາມກວດກາ ເພື່ອຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຄື່ອງມືປອງ
ກັນ ແບບສະເພາະ;


ເຄື່ອງມືປອງກັນດານການຄມຄອງສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມເຊັນວາ as ESMP, EGDP, ARAP ແລະthe
ECoP ແມນໄດສາງຂື້ນ ແລະ ປະຕິບດ
ັ ຕາມຢາງຖືກຕອງ; ແລະ



ເອກກະສານ ESMF ຈະໃຫການຮັບປະກັນວາ ເຄື່ອງມືປອງກັນ ແມນໄດຖືກສາງຂື້ນ ໂດຍໃຫສອດຄອງກັບ ນະໂຍ
ບາຍການດາເນີນງານ ໃນການເຮັດການເມີນດານສິງ່ ແວດລອມຂອງທະນາຄານໂລກ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍທີກ
່ ຽວ
ຂອງຕາງຂອງປະເທດ.

ຄວາມເປນມາຂອງໂຄງການຍອຍ
ການສະເໜີລິເລີ່ມ ໂຄງການຍອຍ ໃນການສາງໂຄງລາງພືນ
່ ຖານເພື່ອຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພພິບັດ ທີ່ທາງກົມໂຍທາທິ
ການທາງນານາສະເໜີ ຈະຊວຍໃນການສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພນາຖວມພາຍໃນເທດສະບານ
ເມືອງໄຊ, ແຂວງອດົມໄຊ. ໂຄງການຍອຍທີນ
່ າສະເໜີຂື້ນນັ້ນແມນຈະລວມມີ ການກໍສາງປອງກັນຕາຝງ, ການສາງຄກັນ
້ ນາ,
ການອະນາໄມ ແລະ ສອມແປງຄອງລະບາຍນາ, ປະຕນາ ແລະ ສວນສາທາລະນາແຄມນາ. ການພັດທະນາໂຄງລາງພືນ
້ ຖານດັງ
ກາວແມນຈະຊວຍປອງກັນພື້ນທີໃ່ ຈກາງເມືອງ ຈາກການເກີດໄພນາຖວມແບບກະທັນຫັນຢາງຕໍເນືອ
່ ງ ເຊິ່ງສາງຄວາມເສຍ
ຫາຍຢາງຫລວງຫລາຍ. ນອກນັນ
້ ໂຄງການຍອຍຍັງຈະປະກອບມີການສາງມາດຕະການຕາງໆ ລວມເຖິງມາດຕະການສາງ
ຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການນາໃຊ ແລະ ສາງລະບຽບກຽວກັບການການົດຂອບເຂດດິນ. ມາດຕະການຄມຄອງໄພນາຖວມແມນ
ສືກສາແນວທາງການໃຫລຂອງນາ ໃນພືນ
້ ທີຕ
່ າ ໃນຂະນະດຽວກັນກໍເຮັດການປອງກັນເຂດພື້ນທີ່ສງທີມ
່ ີສງ.
ການສຶກສາຄວາມເປນໄປໄດ ແລະ ການອອກແບບລະອຽດຂອງໂຄງການຍອຍທີ່ນາສະເໜີຂື້ນນັນ
້ ແມນຈະໄດເຮັດສາເລັດໃນ
ໄລຍະກະກຽມໂຄງການ ກັບກົມໂຍທາທິການທາງນາ ເຊິ່ງຈະແມນ ທິມງານທີ່ໄຫຄວາມຊວຍເຫລືອດານເຕັກນິກເປນຜເຮັດ
ການສືກສາ.
ເອກກະສານແນະນາໃນການເຮັດການເວນຄືນທີດ
່ ິນ ແມນຈະເໜັນ
້ ໃສ ຂັ້ນຕອນໃນການປະກອບສວນ ທີດ
່ ິນ ທັງສະມັກໃຈ
ແລະ ບໍສະມັກໃຈ ໃຫແກ ໂຄງການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພພິບັດ ໃນ ສປປ ລາວ ພອມນັນ
້ ເອກກະສານນີ້ ຍັງຈະເຮັດການ
ການົດ ກຽວກັບການຊົດເຊີຍ, ຖາວາຖືກນາໃຊ. ແຜນການຄມຄອງດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESMP) ແມນຈະປະ
ກອບມີການການົດຂອບເຂດ ແລະ ກາກກັນຕອງຜົນກະທົບດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ (ເອກະສານຊອນທານ A3).
ແຜນ ESMP ຈະປະກອບມີຄາຖະແຫລງ ໂດຍຫຍໍ ທີ່ຢງຢນໃຫເຫັນເຫດຜົນ ໃນການເຮັດການສືກສາດານສິ່ງແວດລອມ.
ການສຶກສາດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ສັງຄົມໃນບັນຈເອົາ ລັກຊະນະ ແລະ ຄວາມຮນແຮງ ຂອງຜົນກະທົບທີ່ອາດ
ຈະເກີດຂື້ນ ພອມທັງສາງມາດຕະການປອງກັນ(ARAP, EGDP, EMP, ແລະ ECoP), ເຊິ່ງລວມເອົາ ແຜນຕິດຕາກວດກາ
ແລະ ບັນຈໃຫເປນມາດຕາ ໃນເອກກະສານສັນຍາ ກັບຜຮັບເໝົາກໍສາງໂຄງການ ທີ່ຈະຕອງໄດປະຕິບດ
ັ ຕາມ.
ເອກກະສານແນະນານີ້ ແມນຈະເຮັດໃຫສອດຄອງ ກັບນະໂຍບາຍ ຂອງທະນາຄານໂລກທີ່ນາໃຊໃນທົວໂລກ ເຊິ່ງຈະຖືກປະ
ກອບເຂົ້າເອກກະສານຂໍຕົກລົງ ລະຫວາງທະນາຄານໂລກ ກັບ ກົມໂຍທາທິການທາງນາ. ມາດຕະການປອງກັນ ທີຈ
່ ະຮັບປະ
ກັນສິດ ຜົນປະໂຫຍດຂອງກມຊົນບັນດາເຜົາ ແມນຈະຖືກປະກອບເຂົ້າໃນຂະບວນການວາງແຜນ ຂອງແຜນພັດທະນາໂຄງ
ການ.
ການຕິດຕາມກວດກາ ການນາໃຊ ເອກກະສານແນະນາໃນການປອງກັນ ແມນຈະເຮັດຢໃນເທດສະບານເມືອງໄຊ, ແຂວງອ
ດົມໄຊ ແລະ ພືນ
້ ທີ່ອອມຂາງ ເຊິ່ງທາງທະນາຄານໂລກຈະເປນຜໃຫທຶນ. ເອກກະສານແນະນາ ຈະອະທິບາຍຢາງຈະແຈງກຽວ
ກັບການກັນຕອງ ແລະ ອະນມັດການອອກແບບໂຄງການ.

ການກັນຕອງ ແລະ ການອະນມັດ
ການກັນຕອງດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມແມນໄດຖືກອອກແບບມາເພື່ອ ລະບ ແລະ ບັນທຶກຜົນກະທົບທີອ
່ າດຈະເກີດຂື້ນ
ຈາກການພັດທະນານໂຄງການຍອຍ. ການກັນຕອງ ດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ຈະຊວຍເຮັດໃຫຜທີ່ເຮັດການຕັດສິນໃຈ
ຮັບຊາບ ເຖິງຄວາມຈາເປນໃນການນາໃຊມາດຕະການ ຫຼື ຫຼັກການ (ຖາຫາກວາມີຜົນກະທົບ), ທີຈ
່ ະຫລີກລຽງ, ຫລດຜອນ
ຫຼື ຊົດເຊີຍ ຜົນກະທົບດານລົບນັນ
້ . ໂຄງການຍອຍແມນຖືກຈັດປະເພດຕາມຂັ້ນຕອນການກັນ. ຂັ້ນຕອນການກັນຕອງຈັດປະ
ເພດໂຄງການອອກເປນໃຫອອກເປນໜຶງ່ ໃນຈານວນສາມປະເພດ ການເຮັດການປະເມີນດານສິ່ງແວດລອມ ຂອງທະນາຄານ
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ໂລກ (ປະເພດ A, B, and C) ອີງຕາມຊະນິດ, ທີ່ຕັ້ງ, ຄວາມລະອຽດອອນ ແລະ ຂະໜາດຂອງໂຄງການ ພອມທັງລັກສະ
ນະ ແລະ ຂອບເຂດຂອງຜົນກະທົບດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມທີອ
່ າດຈະເກີດຂືນ
້ . ກອບຄມຄອງທາງສັງຄົມ ແລະ

ສິ່ງແວດລອມ ຕອງການໃຫໂຄງການຍອຍທີ່ບໍມີໂຄງຮາງຊັດເຈນ ແລະ ຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ
ຍັງຮ.
ເມື່ອສະຖານທີ່ ແລະ ປະເພດຂອງການລົງທຶນໄດຮັບການລະບແລວ ESMP ສາມາດເຮັດຂຶ້ນ ແລະ ມາດຕະການປອງກັນອືນ
່ ໆ
(ຕົວຢາງ: ARAP, EGDP, EMP, ແລະ ECoP). ໂຄງການ Lao PDR DRM ໄດຖືກຈັດໃນປະເພດ ໂຄງການ B.
ໜວຍງານຈັຕງັ້ ປະຕິບດ
ັ ຂອງກົມໂຍທາທິການທາງນາໜວຍງານຄມຄອງໂຄງການ ຈະເປນຜຮັບຜິດຊອບໃນການການົດ ແລະ
ກັນຕອງ (ເອກະສານຊອນທາຍ A2 ແລະ A3 ເພື່ອເປນຕົວຢາງແບບຟອມການກັນຕອງ) ໂຄງການຍອຍ ເພື່ອຮັບປະກັນວາ ເຄື່
ອງມືປອງກັນດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມທີມີຄວາມພຽງພໍ ໄດຖືກນາໃຊ. ໜວຍງານຄມຄອງໂຄງການຂອງກົມໂຍທາທິ
ການທາງນາຈະເປນຜຮັບຜິດຊອບໃນການການົດ ແລະ ກັນຕອງ ໂຄງການຍອຍ ເພື່ອຮັບປະກັນວາ ເຄືອ
່ ງມືປອງກັນດານສິ່ງ
ແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມທີມີຄວາມພຽງພໍ ໄດຖືກນາໃຊ. ໜວຍງານຄມຄອງໂຄງການ ຈະເປນຜກະກຽມ ລາຍລະອຽດຂອງ
ໂຄງການ (ເບິ່ງພາກທີ່ 4.0), ເປນຜເຮັດການກັນຕອງດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງໂຄງການຍອຍ ແລະ ເປນຜປະ
ເມີນເງື່ນໄຂຕາງໆ ໃນການນາໃຊເຄື່ອງມືຄມຄອງດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມທີຈ
່ າເປນ (ESMP, EGDP, ARAP
2
ແລະ ECoP) .ດັງທີອະທິບາຍໃນພາກ3, ທກໂຄງການຍອຍທີ່ຈັດໃນປະເພດ A ຈະບໍມີສິດໃນການສະໜອງທຶນ
ໃຫໂຄງການຍອຍເຫຼານີ
ົ ້ ທີ່ມີຜົນລາຍງານໃນ ບົດESIA ທີ່ຕອງໃຊເວລາ ແລະ ການປກສາຫາລືເພີ່ມເຕີມ ເພື່ອກະກຽມ
ແລະ ອອກນອກກອບເປາໝາຍຂອງໂຄງການ ວາດວຍການຄມຄອງໄພຄວາມຊຽງແບບສກເສີນ.
ໜວຍງານຄມຄອງໂຄງການຂອງກົມໂຍທາທິການທາງນັ້ນ ຄວນຈະເຮັດບົດລາຍງານການກວດກາດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ
ສັງຄົມ ຂອງແຕລະວຽກງານຂອງທກໂຄງການຍອຍ ເຊິ່ງເບິ່ງລາຍງານຄວນປະກອບລວມມີ: (i) ການອະທິບາຍກຽວກັບໂຄງ
ການຍອຍ; (ii) ການລະບພືນ
່ ທີໂ່ ຄງການ ແລະ ຄອບເຂດພື້ນທີ່ ທີຢ
່ ໃນສິດອານາດໃນການດາເນີນງານ (ROI); (iii) ສາງຂໍ
ມນພື້ນຖານໃຫເປນຈດປຽບທຽບໃນການການົດ ແລະ ປຽບທຽບ ຜົນກະທົບທີອ
່ າດຈະເກີດຂື້ນຈາກໂຄງການຍອຍ; (iv) ປະ
ເມີນຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມສຽງດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງໂຄງການຍອຍໃນໄລຍະການກໍສາງ ແລະ ໄລຍະດາເນີນ
ງານ; (v) ການນາເອົາຜມີສວນໄດສວນເສຍ ແລະ ປະຊາຊົນທີ່ແຕກຕາງກັນເຂົ້າມາມາສວນຮວມໃນການເຮັດການປກສາຫາ
ລື ຕາມຄວາມຈາເປນ ແລະ ເປດເຜີຍຂໍມນກຽວກັບໂຄງການຕໍເຂົາເຈົ້າ; ແລະ (vi) ການນາໃຊຫລັກການປະຕິບດ
ັ ດານສິ່ງແວດ
ລອມ (ECoP) ແລະ/ຫລື ການລະບມາດຕະການຫລີກລຽງ, ມາດຕະການຫລດຜອນ, ມາດຕະການແກໄຂ ຫື ການເຮັດການ
ຊົດເຊີຍ ແລະ ສາງແຜນຄມຄອງດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ (ເຊັນແຜນ ESMP, EGDP ແລະ ARAP) ຕາມຄວາມ
ຈາເປນ, ພອມກັບການປະກອບເອົາການການົດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ໃນການຕິດຕາມກວດກາ, ການນາໃຊງົບປະມານ
ແລະ ການນາໃຊກົນໄກແກໄຂຂໍຮອງຮຽນ.

ການການົດຂອບເຂດ ບັນຫາດານສິງ່ ແວດລອມ ແລະ ສັງ ຄົມ
ພາຍໃຕ ໂຄງການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພພິບັດໃນ ສປປ ລາວ ອາດຈະປະກອບວຽກງານກໍສາງປອງກັນຕາຝງເຈື່ອນ, ການ
ກໍສາງຄກັ້ນນາ, ສວນສາທາລະນະແຄມນາ, ແລະ ການກໍສາງປະຕນາ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງຈະມີການສະໜອງທຶນໃນການຕິດຕັ້ງ
ສະຖານີອຕນິຍົມ ເພື່ອໃຫມີລະບົບເຕືອນໄພລວງໜາທີ່ມີຄວາມທັນສະໄໝ.
ວຽກງານການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພນາຖວມນີ້ ຈະປະກອບມີການປບປງໂຄງລາງພືນ
້ ຖານເພື່ອປອງກັນໄພນາຖວມ ເຊັນ
ວາການກໍສາງຄກັ້ນນາ ແລະ ສອມແປງຄອງລະບາຍນາ ໃນເທດສະບານເມືອງໄຊແຂວງອດົມໄຊ. ດັງນັນ
້ ໜວຍງານຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບັດ ທີນ
່ ອນໃນພະແນກ ຍທຂ ຂອງແຂວງອດົມໄຊ ແມນຈະເປນຜຮັບຜິດຊອບໃນການເຮັການວິເຄາະ ລະດັບ ແລະ ຂະ
ໜາດ ຂອງບັນຫາສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ທີກ
່ ຽວຂອງກັບວຽກງານຂອງໂຄງການຍອຍ. ການວິເຄາະ ຈະຊວຍໃຫສາມາດ
ການົດວາ:


2

ໂຄງການຍອຍມີຄວາມເປນໄປໄດທີ່ຈະສາງຜົນກະທົບຕໍສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມຫລືບ,ໍ ບໍວາງທາງທາງກົງ ຫຼື ທາງ
ອອມ;

ໃນເອກກະສານກອບໜາວຽກຂອງທະນາຄານໂລກ ລະບວາ ທີ່ປກສາອິດສະຫລະ ແມນຈະຕອງໄດຖືກວາຈາງມາເພື່ອ ຊວຍໃນການກະກຽມເຄື່ອງມືການປອງກັນ
(ESMP, EGDP, ARAP and ECoP, etc.) ເຊິງ່ ຈະສມໃສໂຄງການຫຍອຍໃນໄລຍະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.
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ລັກສະນະ ແລະ ວຽກງານຂອງການຍອຍໃດບໍ ທີ່ຈະພົວພັນເຖິງ ນະໂຍບາຍປອງກັນຂອງທະນາຄານໂລກໃດໜື່ງ;
ແລະ



ມີວຽກງານ ຂອງໂຄງການຍອຍ ທີ່ນາສະຂື້ນ ໃດບໍທີ ສາມາດສາງຜົນກະທົບທີໃ່ ຫຍກວາ ທີ່ຈະສາມາດຮັບໄດ ພາຍ
ໃຕເງື່ອນໄຂການປະເມີນສິ່ງແວດລອມຂອງໂຄງການ ປະເພດ “B” ຂອງທະນາຄານໂລກ.

ດັງທີໄ່ ດກາວມາຂາງເທິງ, ຂະບວນການກັນຕອງແມນຈະຊວຍໃນການການົດລັກຊະນະຂອງຜົນກະທົບທີອ
່ າດເກີດຂື້ນໄດ ທັງ
ດານລົບ ແລະ ດານບວກ ທີມ
່ ີຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ໂຄງການຍອຍພາຍໃນເຂດພື້ນທີ່ໆ ຢໃນສິດອານາດຂອງຕົນ. ເຊິ່ງນີ
ມັນຈະເປນຂໍມນໃນການຄັດເລືອກເອົາເຄື່ອງມືປອງກັນ ທີ່ຈາເປນໃນການເຮດການປະເມີນຜົນກະທົບທີອ
່ າດຈະເກີດຂື້ນແບບ
ລະອຽດ. ການຂັດເລືອກເອົາເຄື່ອງມື ຫລື ມາດຕະການປອງກັນ ໂດຍພື້ນຖານແລວແມນຂື້ນກັບ ລະດັບ ແລະ ຄວາມສາຄັນ
ຂອງ ຜົນກະທົບດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມທີ່ຄາດຄະເນໄວ ພອມທັງຄວາມສຽງດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມທີກ
່ ຽວ
ຂອງ. ຕາຕະລາງ 8 ໄດໃຫການອະທິບາຍກຽວກັບ ການເຮັດການກັນຕອງບັນຫາດານສິງ່ ແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ເຊິ່ງມີລະ
ດັບ ແລະ ຄວາມສາຄັນທີ່ແຕກຕາງກັນ.
ການກັນຕອງຢງຢນໃຫຮບັນຫາ, ຄວາມສຽງ ແລະ ຜົນກະທົບ ດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ທີ່ສາຄັນ ທີໄ່ ດລະບໃນຂະ
ບວນການກັນ. ໃນໄລຍະການເຮັດການກັນຕອງສາມາດ ລະບຈດເດັນຂອງບັນຫາທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ ໃນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນຂອງ
ການພັດທະນາໂຄງການຍອຍ ເພື່ອໃຫຜວາງແຜນ ແລະ ຜເຮັດການຕັດສິນໃຈ ສາມາດເຮັດການປຽນແປງການອອກແບບຂອງ
ໂຄງການຍອຍ ເຊິ່ງຈະຊວຍຫລດຜອນຜົນກະທົບດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມທີອ
່ າດຈະເກີດຂື້ນ, ແລະ ເປນໄປໄດວາ ສະ
ຖານທີຕ
່ ັ້ງໂຄງການອາດຈະມີການປຽນແປງ.
ການຈັດລາດັບຄວາມສາຄັນຂອງຜົນກະທົບທີອ
່ າດຈະເກີດຂື້ນຈະສາມາດການົດ ລະດັບການນາໃຊເຄື່ອງມືປອງກັນດານສິ່ງ
ແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ທີ່ຈາເປນໃນການເຮັດການປະເມີນ ແລະ ສະເໜີມາດຕະການຫລດຜອນຜົນກະທົບທີພ
່ ຽງພໍ ເພື່ອໃຫ
ສອດຄອງກັບເງື່ອນໄຂມາດຕະການຫຼດ
ຸ ຜອນຜົນກະທົບ ປະເພດໂຄງການ “B” ຂອງທະນາຄານໂລກ. ເຄື່ອງມືປອງກັນດານສິງ່
ແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມອາດຈະລວມມີ ESMP, ARAP, EGDP ແລະ ECoP.

ການນາໃຊເຄືອ
່ ງມືປອງກັນ
ການສະເໜີໂຄງການຍອຍວາດວຍການຄມຄອງໄພນາຖວມໃນຕົວເມືອງ ອາດຮຽກຮອງໃຫມີການການາໃຊ ເຄື່ອງມືປອງກັນ
ບາງຢາງ ໃນໄລຍະປະເມີນ ແລະ ການົດໂຄງການ, ເຊິ່ງເຄື່ອງມືປອງກັນບາງຢາງນີ້ ອາດຈະລວມມີົ ESMP ຫຍໍ ສາຫລັບວຽກ
ສອມແປງ, ຫຼື ສະເພາະວຽກກກໍສາງທີໃ່ ຫຍກວານັ້ນ ອາດຈະຕອງໄດ ESMPs, EGDPs, ແລະ ARAP ທີ່ມຄ
ີ ວາມຄົບ
ຖວນ ພາຍໃນພື້ນທີໂ່ ຄງການທີ່ມີການການົດຢາງຈະແຈງ (ຕົວຢາງ, ເສັນ
້ ເຂດແດນທີເ່ ປນພື້ນທີ່ສະຫງວນຂອງແມນາ, ແລວ
ທາງກໍສາງຄອງນາ, ພື່ນທີຄ
່ ກັນ
້ ນາ ແລະ ສວນສາທາລະນາແຄມນາ). ກິດຈະກາທັງໝົດ ຂອງໂຄງການຍອຍບໍວາຈະເປນໃນ
ລັກຊະນະໃດ ທີ່ກຽວຂອງກັບການກໍໂຄງລາງພື້ນຖານໃນການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພນາຖວມໃນຕົວເມືອງ ແມນຈາເປນ
ຈະຕອງມີເຄື່ອງມືປອງກັນ ການຄມຄອງດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ.
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ຕາຕະລາງ 8 ຜົນກະທົບດານສິງ່ ແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມທີອ
່ າດຈະເກີດຂືນ
້ ຂອງໂຄງການຍອຍ
ອາງອີງ

ຜົນກະທົບ/ບັນຫາ

ດານຊີວະພາບ-ກາຍຍະພາບ ແລະ ເຄມີ
BPC/1

ການປຽນແປງຕໍຄນນະພາບນາໜາດິນ

BPC/2

ການປຽນແປງຕໍຄນນະພາບນາໃຕດິນ.

BPC/3

ການປຽນແປງຕໍວິທີທາງການລະບາຍນານາ.

BPC/4

ການປຽນແປງຕໍຄນນະພາບອາກາດ

BPC/5

ການປຽນແປງຕໍລະດັບສຽງ

BPC/6

ການປຽນແປງທີ່ມີຕໍສິ່ງທີ່ມຊ
ີ ີວິດທາງນາ

BPC/7

ການປຽນແປງຕໍສັດປາທາງບົກ.

BPC/8

ການປຽນແປງທີ່ມີຕພະຍາດທີ
ໍ
ອ
່ າດຈະເກີດ
ຂື້ນ.

BPC/9

ການປຽນແປງຕໍການປກຫມຂອງດິນ

BPC/10

ການປຽນແປງຕໍພື້ນທີ່ຢອາໃສທາງທາມະຊາດ

ຄາເຫັນ / ອະທິບາຍກຽວກັບຜົນກະທົບ

ຂອບເຂດ

ໃນກໍລະນີມີການປອຍນາ (ນາເປອນ) ຈາກກິດຈະກາຂອງໂຄງການ
ລົງສຫວຍ ຫຼື ແມນນາ ໂດຍບໍໄດເຮັດການບາບັດ.
ຍອນລັກຊະນະຂອງດິນ, ການແຊກຊືມຂອງນາອາດຈະມີຕາໃນການ
ທີ່ຈະກໍໃຫເກີດມົນລະພິດຕໍນາໃຕດິນ.
ການດາເນີນງານຂອງໂຄງການຫຍອຍຈະບໍສົງຜົນກະທົບຢາງຫລວງ
ຫລາຍຕໍລະບົບລະບາຍນາໃນປະຈບັນ.
ເນື່ອງຈາກຄວາມໄວ ແລະ ແລວທາງຂອງລົມ, ຄນນະພາບອາກາດ
ໃນບໍລເິ ວນພື້ນທີ່ໂຄງການ ແລະ ບໍລເິ ວນໄກຄຽງອາດຈະມີການ
ປຽນແປງ.
ສຽງຈາກອປະກອນກໍສາງ ແລະ ຍານພາຫະນະທີ່ນາໃຊໃນການກໍ
ສາງ ແມນສາມາດສາງລະດັບສຽງທີ່ເພີ່ມຂື້ນ ແລະ ອາດຈະມີຜົນກະ
ທົບ.
ໃນກໍລະນີມີນາມັນ, ນາມັນເຄື່ອງ ແລະ ທາດເຄມີຮົວໄຫຼ, ການປຽນ
ແປງຕໍສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທາງນາອາດຈະເກີດຂື້ນ.
ຄາດວາຈະບໍມີສັດປາທາງບົກ ຫລັງຈາກໄລຍະການກໍສາງຂອງໂຄງ
ການ.
ອາດຈະມີຄວາມສຽງດານສຂະພາບຂອງປະຊາຊົນທີ່ຢ ໃນພື້ນທີ່ໂຄງ
ການເນື່ອງຈາກການສບດົມເອົາມົນລະພິດທາງອາດກາດທີ່ກຽວຂອງ
ກັບໂຄງການ.
ຈະບໍມີຜົນກະທະທົບທີ່ແນນອນ ຫລັງຈາກການກໍສາງຂອງໂຄງການ
ພາຍໃນພື້ນທີ່.
ບໍມີຜົນກະທົບໃນພື້ນທີ່ໂຄງການ

SEA DRM Project – Lao PDR
Environmental and Social Management Framework

51

ໄລຍະ

ຂະໜາດ/
ຄວາມຮນແຮງ

ຄວາມເປນໄປໄດ

ຄວາມສາຄັນ

ຕາຕະລາງ 8 (ຕໍ.)
ອາງອີງ

ຜົນກະທົບ/ບັນຫາ

ຄາເຫັນ / ອະທິບາຍກຽວກັບຜົນກະທົບ

ຂອບເຂດ

ດານເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະາທາ
SEC/1
SEC/2
SEC/3
SEC/4
SEC/5
SEC/6
SEC/7
SEC/8

SEC/9
SEC/10
SEC/11

ການປຽນແປງດທີກ
່ ຽວຂອງກັບການສນເສຍ
ຊັບສິນສວນຕົວ ແລະ ຊັບສິນຂອງສວນລວມ.
ການປຽນແປງທີ່ມີການສນເສຍດິນສວນຕົວ
ແລະ ດິນສວນລວມ.
ການປຽນແປງທີ່ມີການສນເສຍວິທີການທາມ
າຫາກິນ.
ການປຽນແປງທີ່ກຽວຂອງກັບ ມໍລະດົກດານ
ວັດທະນະທາ ທີ່ເປນວັດຖຸ.
ການປຽນແປງທີ່ກຽວຂອງກັບການຍົກຍາຍ
ດານວັດຖຸ ແລະ/ຫລື ດານເສດຖະກິດຂອງປະ
ຊາຊົນ
ການປຽນແປງຕໍວິທີທາງການສັນຈອນພາຍໃນ
ທອງຖິ່ນ.
ການປຽນແປງດານການປະມົງ
ການປຽນແປງດານລາຍໄດ ຈາກມີລາຍໄດ
ຈາກການວາຈາງພາຍໃນທອງຖິ່ນ / ໂອກາດ
ໃນການທາມາຫາກິນ.
ການປຽນແປງໃນການຄາຂາຍພາຍໃນທອງ
ຖິ່ນ / ລາຍໄດ ແລະ ໂອກາດ ຈາກການຄາ
ຂາຍ
ການປຽນແປງຕໍຄວາມອອນໂຍນທີ່ເບິ່ງເຫັນ
ໄດ
ການປຽນແປງທີ່ມີຕໂຄງລາງພື
ໍ
້ນຖານຂອງປະ
ຊາຊົນ / ຊັບພະຍາກອນຂອງຊຸມຊົນ.

ບໍມີຜົນກະທົບໃນໄລຍະການດາເນີນງານຂອງໂຄງການ.
ມີຄວາມເປນໄປໄດວາຈະມີການສນເສຍດິນສວນຕົວ ແລະ ດິນ
ສວນລວມເນື່ອງຈາກການເຮັດໂຄງການ.
ມີຄວາມເປນໄປໄດວາຈະມີການສນເສຍວິທີການທາມາຫາກິນ ໃນ
ໄລຍະການກໍສາງ ແລະ ດາເນີນງງານຂອງໂຄງການ (ຕົວຢາງ ການ
ຫາປາ, ການເຮັດການກະເສດໃນບາງພື້ນທີ່).
ບໍມີຜົນກະທົບໃນໄລຍະການດາເນີນງານຂອງໂຄງການ.
ບໍມີຜົນກະທົບ.
ສາຫລັບການພັດທະນາປະເທດໃນອະນາຄົດ, ອາດຈະມີການປຽນ
ແປງວິທີທາງການສັນຈອນໃນທອງຖິ່ນ.
ມົນລະພິດທາງນາ, ອາກາດ, ແລະ ສຽງ ອາດສົງຜົນກະທົບຕໍການ
ເຄື່ອນຍາຍຂອງປະຊາກອນປາ.
ມີຄວາມເປນໄປໄດໃນການມີລາຍໄດທີ່ເພີ່ມຂື້ນ ແລະ ມີໂອກາດໃນ
ການເຮັດວຽກ ຍອນມີໂຄງການເກີດຂື້ນ.
ມີຄວາມເປນໄປໄດທີ່ຈະມີລາຍໄດ ແລະ ມີໂອກາດໃນການທາມາ
ຫາກິນເພີ່ມຂື້ນ ຍອນມີໂຄງການ. .
ທິວທັດດານທາມະຊາດແມນຈະໄດຮັບຜົນກະທົບຈາກການມີໂຄງ
ການເກີດຂື້ນ.

SEA DRM Project – Lao PDR
Environmental and Social Management Framework

52

ໄລຍະ

ຂະໜາດ/
ຄວາມຮນແຮງ

ຄວາມເປນໄປໄດ

ຄວາມສາຄັນ

ແຜນຄມຄອງດານສິງ່ ແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ
ວຽກງານທັງໝົດຂອງໂຄງການຍອຍ ໃນການການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພນາຖວມໃນຕົວເມືອງ ຂອງໂຄງການ ຄມຄອງ
ຄວາມສຽງຈາກໄພພິບັດ ໃນ ສປປ ລາວ ແມນຕອງມີ ແຜນ ESMP (ເບິ່ງເອກກະສາຊອນທາຍ 4: ແຜນຄມຄອງດານສິງ່
ແວດລອມ ທີ່ນາໃຊໂດຍທົວໄປ). ແຜນນີ້ ຈະເປນສວນໜຶງ່ ຂອງສັນຍາການກໍສາງກັບຜຮັບເໝົາ ເຊິ່ງແຜນນີ້ ຈະປະກອບມີ
ກົນໄກໃນການດາເນີນງານດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ໃຫມີຄວາມສອດຄອງ, ແລະ ຍັງໃຊເປນພື້ນຖານສັນຍາ ໃນການ
ກວດກາວາມີ ການປະຕິບັດເງື່ອນໄຂການດາເນີນງານດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມທີ່ດ.ີ ສະເພາະ ສປປ ລາວ, ຍອນເປນ
ການຟນປ ຫຼື ກໍສາງໂຄງລາງພືນ
້ ຖານໃນການຄມຄອງ ຄວາມສຽງຈາກໄພນາຖວມ ພາຍໃນເຂດອະນລັກຂອງແມນາ ຫລື
ເປນເຂດແລວຄອງເມືອງ, ການນາໃຊບັນຊີລາຍການກວດກາ ເຊິ່ງເປນຊະນິດໜຶ່ງຂອງແຜນ ESMP ອາດຈະເປນເຄື່ອງມື
ປອງກັນທີພ
່ ຽງພໍດງທີ
ັ ໄ່ ດລະບໄວໃນຕາຕະລາງ 9 ຂາງລມນີ້.
ຫລັງຈາກທີ່ຂອບເຂດພື້ນທີ່ຂອງໂຄງການຍອຍໄດຖືກລະບແລວ, ແຜນ ESMP ຈະຖືກສາງຂື້ນເພື່ອການົດຜົນກະທົບໃນໄລ
ຍະການກໍສາງ ແລະ ໄລຍະການດາເນີນງານ. ການເຮັດການວິເຄາະ, ການອອກແບບ ແລະ ການກະກຽມແຜນ ຂອງໂຄງການ
ຍອຍແມນຕອງໄດເຮັດໂດຍໃຫຕິດພັນກັບການອອກແບບຄວາມເປນໄປໄດ ແລະ ດານວິຊະວະກາ ຂອງແຕລະວຽກງານຂອງ
ໂຄງການຍອຍ. ເນື່ອງຈາກວາໂຄງການຍອຍທີ່ນາສະເໜີນນ
ັ້ ແມນປະກອບມີການສາງໂຄງລາງພື້ນຖານເພື່ອຄວບຄມຄວາມ
ສຽງຈາກໄພນາຖວມໃນຕົວເມືອງ, ການວິເຄາະແມນຄວນຈະເໜັນ
້ ໃສບັນຫາດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມທີ່ກຽວກັບຜົນ
ກະທົບຈາກການກໍສາງໂຄງລາງພືນ
້ ຖານນັນ
້ ໂດຍກົງ (ຕົວຢາງ, ພາຍໃນພື້ນທີກ
່ ໍສາງຄກັ້ນນາຂອງໂຄງການຍອຍ, ພາຍໃນ
ແລວທາງຂອງຮອງລະບາຍນາ, ຫຼພ
ື ື້ນທີສ
່ າງສວນສາທາລະນະແຄມນາ) ພອມທັງຜົນກະທົບຈາກການກໍສາງນັ້ນ.
ແຕລະວຽກງານຂອງໂຄງການຍອຍປະກອບມີການວິເຄາະຂໍມນທີ່ມີ
ທີ່ກຽວຂອງກັບຢກະຈາຍຂອງປະຊາກອນໂດຍລວມ,
ບອນທີ່ມີກມຊົນບັນດາເຜົາເຕົ້າໂຮມຢ, ບອນທີ່ມີຊມ
ຸ ຊົນທີ່ມີລາຍໄດຕາເຕົ້າໂຮມກັນຢ, ແລວພືນ
້ ທີສ
່ າຄັນໃນຂອບເຂດຂອງ
ໂຄງການຍອຍທີ່ມີການບກເບີກເພື່ອເຮັດການກໍສາງ, ທີ່ຢອາໃສທາງທາມະຊາດທີ່ມີຄວາມສາຄັນ ແລະ ຄວາມລະອຽດອອນ,
ແມນນາສາຍຫຼັກ ແລະ ທາງນາໃຫລ, ສະຖານທີ່ໆ ເປນມໍລະດົກທາງວັດທະນະທາທີ່ໄດຖືກບັນທຶກໄວ. ການວິເຄາະຄວນຈະ
ອີງໃສຂໍມນການສາຫລວດປະຊາກອນທີ່ຫລາສດ, ຂໍມນທີ່ເປນທາງການທີໄ່ ດຈາກອົງການຈັດຕັງ້ ຕາງໆ ແລະ ຈາກການລົງ
ເກັບກາພາກສະໜາມ. ເອກກະສານການົດຂອບເຂດທີ່ເຈາະຈົງ ແລະ ສະເພາະທີ່ດານສິງ່ ແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ແມນຈະຖືກ
ສາງຂື້ນ ຫລັງຈາກທີ່ການສາຫລວດລະອຽດກຽວກັບໂຄງການຍອຍ ໄດສາເລັດ.
ເອກກະສານການົດຂອບເຂດທີ່ເຈາະຈົງ ແລະ ສະເພາະທີດ
່ ານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ຈະປະກອບມີ: (i) ການລະບກຽວ
ກັບ ບັນຫາດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມທັງໝົດພາຍໃນຂອບເຂດພື້ນທີຂ
່ ອງໂຄງການຍອຍ; (ii) ການລະບກຽວກັບມາດ
ຕະການຫລດຜອນຜົນກະທົບທີກ
່ ານົດເປນແມັດ ຫຼື ເປນກິໂລແມັດ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ຕາມຂອບເຂດຂອງໂຄງການ; (iii)
ເຄື່ອງມືປອງກັນຕາງໆ ທີ່ປະກອບເອົາມາດຕະການແກໄຂ ແລະ ຫລດຜົນກະທົບເຂົ້ານາ (ຕົວຢາງ, ການອອກແບບ, ແຜນຈັດ
ສັນຍົກຍາຍ, ຂໍການົດໃນການກໍສາງ, ເອກກະສານການປະມນດ ແຜນພົວພັນກັບຊຸມຊົນ, ອື່ນໆ); (iv) ອົງກອນທີ່ຮັບຜິດ
ຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ; (v) ກອບເວລາໃນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ມາດຕະການແກໄຂ ແລະ ຫລດຜອນຜົນກະທົບ (ກອນ
ການກໍສາງ, ໃນໄລຍະການກໍສາງ, ໃນໄລຍະການວາງແຜນ ແລະ ອື່ນໆ); ແລະ (vi) ແຫລງທຶນໃນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ມາດ
ຕະການຫລດຜອນຜົນກະທົບ. ເອກກະສານການົດຂອບເຂດຈະຕອງປະກອບມີ ແຜນທີ່ໃນມາດຕາສວນທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ມີ
ຕາຕະລາງທີສ
່ ະຫລບລວມບັນຫາເຈາະຈົງທີຈ
່ ະໄດເຮັດການແກໄຂ (ຕົວຢາງ, ຄວາມໝັນ
້ ຄົງຂອງຕາຝງ, ໄພອັນຕະລາຍທາງ
ທາມະຊາດ, ການເຊາະເຈື່ອນ, ທາງຂາມຫອງລະບາຍນາ ຫຼື ຫວຍ, ບອນທີ່ເປນຈດເດັນ, ຄວາມປອດໄພຂອງທາງເຂົ້າຫາສະ
ຖານທີກ
່ ໍສາງ ແລະ ບໍເອົາດິນ). ໃນທກໆ ບັນຫາ ຫຼື ຄວາມວິຕົກກັງວົນດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມທີ່ຖືກລະບ ແລະ ເຮັດ
ການປະເມີນ, ຕອງໄດການົດມາດຕະການແກໄຂ ຫຼື ຫລດຜອນ ແລະ ຂັ້ນຕອນການປອງກັນແມນຄວນຈະໄດພິຈາລະນາ ໃຫ
ເປນສວນໜຶ່ງຂອງຫລັກການໆ ປະຕິບັດດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ (ເຊິ່ງຈະອະທິບາຍໃນຫົວຂໍລມນີ້) ແລະ ຂອງແຜນ
ພົວພັນກັບຊຸມຊົນ.
ໂຄງການຍອຍ ເພື່ອຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພນາຖວມໃນເທດສະບານເມືອງໄຊ ແຂວງ ອດົມໄຊ ອາດຈະສົງຜົນກະທົບເຖິງ
ຊຸມຊົທີ່ອາໃສໃນບໍລເິ ວນໄກກັບຂອບເຂດພື້ນທີ່ຂອງໂຄງການ ຍອນອາດຈະມີແຮງງານທີ່ຫລັງໄຫລເຂົ້າມາເຮັດວຽກ, ຍອນ
ການເພີ່ມພາຫະນະສັນຈອນ ແລະ ເຄື່ອງຈັກຂະໜາດໃຫຍ, ແລະ ອາດຈາກການສນຊັບສິນສວນຕົວ ແລະ ເຮັດໃຫມີຄວາມ
ຂັດແຍງກັບຊຸມຊົນ. ແຜນ ESMP ຄວນຈະລະບເຖິງກົນໄກການມີສວນຮວມ (ຕົວຢາງ, ໃນຄະນະກາມະການຄວນຈະປະ
ກອບມີນາຍບານ, ແລະ/ຫຼື ສະມະຊິດຂອງຊຸມຊົນ) ເຂົ້າຮວມໃນການແກໄຂບັນຫາທີເ່ ກີດຂື້ນໃນໄລຍະກໍສາງໂຄງການ.
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ແຜນພັດທະນາກມຊົນບັນດາເຜົາ
ໃນກໍລະນີທີ່ກມຊົນບັນດາເຜົາຫາກເປກກມຄົນທີ່ອາດຈໄດຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການຍອຍ, ແມນຕອງໄດສາງ ເຄື່ອງມືທີ່
ເປນແຜນປອງກັນກມຄົນເລົານີ.່ ນະໂຍບາຍປອງກັນທີກ
່ ຽວຂອງ ກັບກມຊົນເຜົາສວນໜອຍຂອງທະນາຄານໂລກແມນແຜນ
ດາເນີນງານ OP 4.10. ນະໂຍບາຍດາເນີນງານນີ້ການົດເງື່ອນໄຂວາ ຕອງມີການສາງມາດຕະການສະເພາະ ເພື່ອປອງກັນຜົນ
ປະໂຫຍດຂອງກມຊົນບັນດາເຜົາ3 ຫລື ປະຊາຊົນບັນດາເຜົາ ເຊິ່ງກມຄົນເລົານີອ
້ າດຈະຖືກການົດດັງນີ:້


ລະບຕົນເອງວາເປນກມຄົນທີ່ມີວັດທະນະທາຊົນເຜົາທີ່ມີຄວາມແຕກຕາງ ແລະ ຄົນອື່ນກໍແມນຮັບຮໃນການລະບຕົນ
ເອງນິ;້



ມີຄວາມຕິດພັນໃນການຢແບບຮວມໝພາຍໃນເຜົາຕົນເອງ ບໍວາຈະອາໃສຢບອນໃດກໍຕາມພາຍໃນພືນ
້ ທີຂ
່ ອງໂຄງ
ການ ຫຼື ອາໃສຢໃນຂອບເຂດທີ່ເປນພື້ນທີ່ເດີມຂອງບັນພະບລດ ໃນພືນ
້ ທີໂ່ ຄງການ, ແລະ ມີຄວາມພກພັນກັບ ຊັບ
ພະຍາກອນທາມະຊາດ, ເຂດທີ່ຢອາໃສ ແລະ ພືນ
້ ທີ່ນ;ີ້



ມີວັດທະນະທາ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ, ມີພນ
ື້ ຖານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ຫລື ອົງກອນດານການເມືອງ ທີ່ແຕກ
ຕາງ ຫລື ແຍກອອກຈາກ ສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທາ ຂອງກມຄົນສວນໃຫຍຂອງສັງຄົມ;



ມີພາສາຊົນເຜົາ ເຊິ່ງໂດຍທົວໄປແລວຈະມີຄວາມແຕກຕາງກັບພາສາກາງ ຫລືພາສາທາງການຂອງປະເທດ.

ມັນມີຄວາມເປນໄປໄດວາໂຄງການຍອຍທີ່ນາສະເໜີຂື້ນນັນ
້ ຈະມີຜນ
ົ ກະທົບໃນລະດັບປານກາງເຖິງລະດັບຮນແຮງ ຕໍກມຊົນ
ບັນດາເຜົາ ໃນກໍລະນີທີ່ມີການຈັດສັນຍົກຍາຍໂດຍບໍສະມັກໃຈ. ການດາລົງຊີວດ
ິ ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົາ ແລະ ຄວາມຜາ
ສກ ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ກໍຈະໄດຮັບຄວາມກົດັນໃນບາງເຂດ ຍອນການອົບພະຍົກເຂົ້າມາຢໃນພື້ນທີຂ
່ ອງຕົນເອງຂອງຜອື່ນ,
ຍອນແຜນການສາປະທານພື້ນທີປ
່ າ ແລະ ການລະດົມໃຫມີການຍດຕິເຮັດໄຮແບບເລື່ອນລອຍ.
ໃນກໍລະນີຫາກມີການລະບ ວາມີກມຊົນບັນດາເຜົາຢໃນພື້ນທີໂ່ ຄງການຍອຍ, ຫລັກການລວມຂອງນະໂຍບາຍດາເນີນງານ
OP 4.10 ແມນຈະຖືກນາໃຊເພື່ອຮັບປະກັນວາ:


ກມຄົນສວນນອຍທີ່ເປນຊົນເຜົາແມນໄດຮັບໂອກາດທີ່ສາຄັນ ໃກການເຂົ້າຮວມໃນການວາງແຜນ ທີ່ຈະມີຜນ
ົ ກະ
ທົບຕໍພວກເຂົາເອງ;



ໂອກາດທີ່ຈະສະໜອງໃຫແກກມຊົນເຜົາສວນນອຍນັ້ນແມນໄດພິຈາລະນາ
ກັບວັດທະນະທາຂອງເຂົາເຈົ້າ; ແລະ



ໄດມີການຫລີກລຽງ, ການຫລດຜອນ ຫຼື ການແກໄຂ ທກໆຜົນກະທົບທາງລົບທີເ່ ກີດຂື້ນຈາກໂຄງການຕໍກມຊົນ
ເຜົາສວນນອຍ.

ບົດພືນ
້ ຖານຜົນປະໂຫຍດທີ່ສອດຄອງ

ເປາໝາຍຂອງແຜນພັດທະນາ ກມຊົນບັນດາເຜົາ (EGDP) ແມນເພື່ອຮັບປະກັນວາມີການປກສາຫາລື ທີມ
່ ີຄວາມເໝາະສົມ
ທາງດານວັດທະນະທາ ແລະ ມີການມີສວນຮວມຂອງກມຊົນບັນດາເຜົາໃນການພັດທະນາໂຄງການ. ຖາຫາກອີງຕາມການປກ
ສາຫາລືແບບອິດສະຫລະ ແລະ ແບບແຈງໃຫຮຂໍມນລວງໜາແລວ, ກມຊົນບັນດາເຜົາທີ່ໄດຮັບຜົນກະທົບໄດຕົກລົງເຫັນດີວາ
ໂຄງການຍອຍທີ່ນາສະເໜີຈະສາງຜົນປະໂຫຍດແກເຂົາແລວ, ຈະມີການສາງມາດຕະການ ແລະ ການຊວຍເຫລືອ ໂດຍການປກ
ສາຫາລືກັບ ຜອະວໂສຂອງເຜົາ, ອົງການຈັດຕັງ້ ປະຈາຊຸມຊົນ ແລະ ອົງກອນດານສັງຄົມ ຫລືອງົ ກອນທີບ
່ ໍຫາຜົນປະໂຫຍດ
ອື່ນໆ. ການປກສາຫາແບບອິດສະຫລະ ແລະ ແຈງໃຫຮຂໍມນລວງໜາ ແລະ ໜາວຽກທີ່ຂື້ນແຜນໄວຈະຖືກບັນຈເຂົ້າໃນແຜນ
EGDP. ການຊວຍເຫລືອແມນຈະລວມມີການສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງດານອົງກອນ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງຜອະວໂສຂອງເຜົາ
, ພອມທັງການຊວຍເຫລືອໃຫອົງການຈັດຕັງ້ ດານສົງຄົມທີເ່ ຮັດວຽກກຽວກັບວຽກງານສະເພາະດານນີ້ (ເຊັນ, ການຈັດສັນຍົກ
ຍາຍ, ຖາມີ) ພາຍໃນໂຄງການຍອຍ.

3

ກມທາງສັງຄົມ ທີ່ມີຄວາມແຕກຕາງທາງດານຮບແບບທາງສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທາ ຈາກຊົນເຜົາທີ່ໂດດເດັນໃນຊຸມຊົນ ທີ່ເຮັດໃຫເຂົາເຈົ້າມີຄວາມສຽງ ທີ່ຈະບໍໄດຮັບ
ໂອກາດຈາກກິດຈະກາການພັດທະນາ.
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ຕາຕະລາງ 9 ຂະບວນການກັນຕອງທີເ່ ຈາະຈົງສະເພາະທີ່ ຂອງໂຄງການຍອຍ ຂອງກົມໂຍທາທິການທາງນາ
ລາຍຊືກ
່ ວດກາການກັນຕອງ

ແມນ/ບໍ

ສິງ່ ທີຈ
່ ະຕອງໄດດາເນີນງານ

ແມນ
ປະກອບມີການເວນຄືນທີດນ
ິ ,

ກາຈັດສັນຍົກ

ແມນ

ວິຊາການວາງແຜນຂອງໂຄງການ ຂອງກົມໂຍທາທິການທາງນາ ໂດຍຜານໜວຍງານ

ຍາຍ, ການສນເສຍຊັບສິນໂດຍກົງ, ແລະ ສົງ

ຄມຄອງໂຄງການ ຈະນາໃຊຂໍແນະນາທາງດານວິຊາການ ແລະ ນາໃຊກອບນະໂຍ

ຜົນກະທົບຕໍປະຊາຊົນທີ່ແຕກຕາງກັນ

ບາຍ. ຖາຫາຜົນກະທົບຫາກຫລວງຫລາຍ (ຕົວຢາງຜົນກະທົບຫລາຍກວາ 10 ເປ
ເຊັນຂອງຊັບສິນ ຂອງຄົວເຮືອນທີ່ໄດຮັບຜົນກະທົບ), ກົມໂຍທາທິການທາງນາ ຈະ
ເຮັດການແຈງ ແລະ ໄດຮັບການເຫັນດີຈາກກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ກອນທີ່ຈະເລືອກເອົາໂຄງການຍອຍ.

ຄາດວາຈະມີການປກສາຫາລືຢາງກວາງຂວາງ

ກັບຜທີ່ຈະໄດຮັບຜົນກະທົບ ໃນໄລຍະການວາງແຜນ ແລະ ການສາງແຜນ ARAP
ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
ຂອບເຂດຂອງວຽກກໍສາງ ຫລາຍກວາ ວຽກທີ່
ລະບໃນການສອບແປງ,

ແມນ

ຫລືວາແມນວຽກກໍ

ວິຊາການວາງແຜນຂອງໂຄງການ ຂອງກົມໂຍທາທິການທາງນາ ໂດຍຜານໜວຍງານ
ຄມຄອງໂຄງການ

ສາງໃໝ

ຈະນາໃຊຂໍແນະນາທີ່ເໝາະສົມ.

ຖາຫາຜົນກະທົບຫາກຫລວງ

ຫລາຍ, ກົມໂຍທາທິການທາງນາ ຈະເຮັດການແຈງ ແລະ ໄດຮັບການເຫັນດີຈາກກະ
ຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກອນທີ່ຈະເລືອກເອົາໂຄງການຍອຍ.

ໂຄງການແມນຕັ້ງຢໄກກັບໝບານ,

ທີ່ພັກອາ

ແມນ

ວິຊາການວາງແຜນຂອງໂຄງການ ຂອງກົມໂຍທາທິການທາງນາ ຈະນາໃຊມາດຕະ

ໃສ, ຕະຫລາດ ຫຼື ສະຖານທີໆ
່ ມີຄວາມລະ

ການແກໄຂທີ່ເໝາະສົມ ໃນໄລຍະວາງແຜນ ແລະ ອອກແບບໂຄງການ. ກົມໂຍທາທິ

ອຽດອອນອື່ນໆ (ເຊັນວາ, ໂຮງຮຽນ ຫຼື ໂຮງໝ

ການທາງນາຈະສາງມາດຖານ ແລະ ນາໃຊເຕັກໂນໂລຍີ ທີ່ເໝາະສົມ ໃນການກາຈັດ

) ແລະ ບັນຫາຂີ້ຝນ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງ

ຂີ້ຝນໃນພື່ນທີ່ໆ ມີຄວາມລະອຽດອອນ. ຈະມີການສາງແຜນໃນການແກໄຂບັນຫາ

ຖະໜົນຫົນທາງ ຈະສົງຜົນກະທົບຕໍສຂະພາບ

ຄວາມປອດໄພຂອງທາງເຂົ້າອອກພື້ນທີ່ໂຄງການໃນໄລຍະການກໍສາງ, ເຊິ່ງລວມເຖິງ

ແລະ ຄວາມຜາສກຂອງຄົນ.

ການປກສາຫາລືກັບອົງກອນທອງຖິ່ນ ແລະ ຊຸມຊົນ. ການຕິດຕາມຄນນະພາບອາ
ກາດ, ຂີ້ຝນ ແລະ ແລະ ລະດັບສຽງແມນຈະເຮັດເປນໄລຍະ ພອມທັງການຮັບຟງຄາ
ເຫັນ ແລະ ຄາຕິຊົມຈາກອານາດການປກຄອງທອງຖິ່ນ ແລະ ຊຸມຊົນກໍຖືວາມີຄວາມ
ຈາເປນ. ບັນຫາທີ່ລະບ ແລະ ບັນທຶກໄວພອມທັງວິທີການແກໄຂ ແມນຈບັນຈເຂົ້າໃນ
ແຜນ ESMP ແລະ ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜາຂອງໂຄງການ ແລະ ບົດລາຍງານປະ
ຈາຫົກເດືອນ.

ໂຄງການຕັ້ງຢໃກກັບເຂດປາສະຫງວນ
ເຂດມໍລະດົກທາງດານວັດທະນະທາ

ແລະ

ແມນ

ວິຊາການວາງແຜນຂອງໂຄງການ ຂອງກົມໂຍທາທິການທາງນາ ໂດຍຜານໜວຍງານ

ປະມານ

ຄມຄອງໂຄງການ ຈະຕອງຮັບປະກັນວາ ມີມາດຕະການແກໄຂ ແລະ ການດາເນີນງານ

50 ແມັດ ແລະ ໂຄງການໄດປະກອບມີການນາ

ທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອຈະແກໄຂບັນຫາດັງກາວ. ຫາມບໍການການົດ ແລະ ອະນຍາດໃ ເຮັດ

ໃຊສານເຄມີທີ່ເປນພິດ ຫລື ຢາປາບສັດຕພືດ.

ບໍເອົາດິນ ແລະ ບໍເອົາຫີນ ແລະ ກໍສາງໂຮງງານຜະລິດຢາງປທາງ ໃນພື້ນທີ່ເຂດປາສະ
ຫງວນ. ໃນແຜນ ESMP ຄວນຈະມີການການົດ ແລະ ນາໃຊເງື່ອນໄຂສະເພາະ ເພື່ອ
ຫລດຜອນຜົນກະທົບທີອ
່ າດຈະເກີດຂື້ນ.

ມີຄວາມຈາເປນທີ່ຈະຕອງໄດນາໃຊວັດສະດຈາ

ແມນ

ວິຊາການວາງແຜນຂອງໂຄງການ ຂອງກົມໂຍທາທິການທາງນາ ໂດຍຜານໜວຍງານ

ນວນຫລວງຫລາຍໃນການກໍສາງ ແລະ ຕອງ

ຄມຄອງໂຄງການ ຈະເຮັດການປກສາຫາລືກັບ ກະຊວງ ຍທຂ ແລະ ອານາດການປກ

ໄດເກັບມຽນຢາງເໝາະສົມ.

ຄອງທອງຖິ່ນ ໃນການຊອກຫາສະຖານທີ່ໃນການຂດຄົ້ນ ວັດສະດເພື່ອນາໃຊເຂົ້າໃນ
ການກໍສາງ.
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ຕາຕະລາງ 9 (ຕໍ.)
ລາຍຊືກ
່ ວດກາການກັນຕອງ

ແມນ/ບໍ

ສິງ່ ທີຈ
່ ະຕອງໄດດາເນີນງານ

ແມນ
ສອດຄອງກັບ ຄວາມຄາດໝາຍທີລ
່ ະບໄວຂາງ

ແມນ

ວິຊາການວາງແຜນຂອງໂຄງການ ຂອງກົມໂຍທາທິການທາງນາ ໂດຍຜານໜວຍງານ

ເທິງ ແລະ ຜຮັບເໝົາແມນຈະຖືກວາຈາງໃນ

ຄມຄອງໂຄງການ ຈະນາໃຊ ແຜນ ESMP ຂອງໂຄງການ ແລະ ສາງແຜນລະອຽດ

ການເຮັດວຽກກໍສາງ.

ສະເພາະໂຄງການຍອຍ, ເຊິ່ງລວມເຖິງມາດຕະການ ແລະ ວິທີການທີ່ຈາເປນໃນການ
ຫລດຜອນຜົນກະທົບຕໍຄວາມປອດໄພຂອງທາງເຂົ້າໃນພື້ນໂຄງການ ໃນໄລຍະການ
ກໍສາງ, ຕໍການປກສາຫາລືກັບຊຸມຊົນ ແລະ ຕໍແຜນເຜີຍແຜຂໍມນຕໍມວນຊົນ. ຈະມີ
ການເຮັດ ບົດແນະນາດານເຕັກນິກກຽວກັບມາດຕະການດານສິ່ງແວດລອມ ພອມ
ກັບການເຮັດຝກອົບຮົມໃຫໜວຍງານຄມຄອງໂຄງການ ແລະ ພະນັກງານໂຄງການ.

ກມຊົນບັນດາເຜົາ ແມນອາໃສຢໃນພື້ນທີ່ໆ ໄດ

ແມນ

ວິຊາການວາງແຜນຂອງໂຄງການ ຂອງກົມໂຍທາທິການທາງນາ ໂດຍຜານໜວຍງານ

ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ແລະ ມີຄວາມຕິດ

ຄມຄອງໂຄງການ ຈະເຮັດການປກສາຫາລືກຽວກັບແຜນ EGEF ແລະ ຈະສາງມາດ

ພັນຢນາກັນແບບຮວມໝ.

ຕະການທີເ່ ໝາະສົມ ໃນແຜນ ພັດທະນາກມຊົນບັນດາເຜົາ.

ຖາຫາກກມຊົນບັນດາເຜົາໄດຮັບຜົນກະທົບທາງລົບຈາກໂຄງການຍອຍ, ບໍວາຈະເປນຜົນກະທົບຈາກການເວນຄືນທີ່ດນ
ິ ຫຼື
ຜົນກະທົບທາງລົງທີກ
່ ຽວຂອງອື່ນໆ, ແຜນ EGDP ຈະຕອງໄດປະກອບມາດຕະການ, ກິດຈະກາ ແລະ ການດາເນີນງານ ທີ່
ແຕກຕາງກັນ ໃນການແກໄຂຜົນກະທົບດານລົບນັນ
້ . ການເວນຄືນທີດ
່ ນ
ິ ແລະ ຊັບສິນແມນຈະປະກອບໃນບົດ ກອບນະໂຍ
ບາຍການຈັດສັນຍົກຍາຍ (RPF).
ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ແຜນ EGDP ແມນຈະເຮັດໂດຍຊຸມຊົນ, ໂດຍການຊວຍເຫລືອຈາກໜວຍງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ
ຂອງ ພະແນກ ຍທຂ ແຂວງອດົມໄຊ, ພອມທັງອານາດການປກຄອງເມືອງ ແລະ ສະພາທອງຖິ່ນ ໂດຍການອານວຍຄວາມສະ
ດວກຈາກ ອົງກອນດານສັງຄົມຕາງໆ (ອົງການບໍຫວົງຜົນກາໄລ) ໃນເວລາໃດທີ່ມີຄວາມເໝາະສົມ.

ແຜນດາເນີນງານການຈັດສັນຍົກຍາຍ
ຖາຫາກວາມີຈານວນ 50 ຄົວເຮືອນ ໄດຮັບຜົນກະທົບຍອນການພັດທະນາໂຄງການຍອຍ, ອານາດການປກຄອງທີ່ກຽວຂອງ
ກັບໂຄງການ ຕອງໄດສາງແຜນດາເນີນງານການຈັດສັນຍົກຍາຍໂດຍຫຍໍ (ARAP) ເພື່ອນາສະເໜີຕທະນາຄານໂລກ.
ໍ
ແຜນ
ARAP ຈະປະກອບມີ: (i) ການອະທິບາຍໂດຍຫຍໍກຽວກັບໂຄງການຍອຍ, ລວມເຖິງທີຕ
່ ັ້ງ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງໂຄງການ;
(ii) ຫລັກການ ແລະ ຈດປະສົງ ຂອງການສາງ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການຈັດສັນຍົກຍາຍ; (iii) ກອບດານລະບຽບກົດໝາຍ;
(iv) ຂໍມນພືນ
້ ຖານກຽວກັບຜທີ່ໄດຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຄອບຄົວທີ່ໄດຮັບຜົນກະທົບ; (v) ປະເພດຂອງຜໄດຮັບຜົນກະທົບ
ແລະ ຄົວເຮືອນທີໄ່ ດຮັບຜົນກະທົບ ຕາມລະດັບ ແລະ ຊະນິດຂອງຜົນກະທົບ; (vi) ສິດທິໃນການໄດຮັບການຊົດເຊີຍ, ໄດຮັບ
ເງິນອດໜນ ແລະ ໄດຮັບການຊວຍເຫລືອໃນການຟນຟ ຕາມປະເພດຂອງຜົນກະທົບໃນຕາຕະລາງການຊົດເຊີຍ; (vii) ຂໍມນ
ກຽວກັບສະຖານທີ່ໆ ຈະຍົກ ຍາຍໄປຢ ພອມດວຍເງື່ອນໄຂດານເສດຖະກິດສັງຄົມທີ່ມີຕຜໄດຮັ
ໍ
ບຜົນກະທົບ ແລະ ຄົວເຮືອນ
ທີ່ໄດຮັບຜົນກະທົບ, ແລະ ຊຸມຊົນທີເ່ ຈົ້າພາບ; (viii) ໂຄງຮາງການຈັດຕັ້ງດານອົງກອນໃນການວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ;
(ix) ຂັ້ນຕອນການມີສວນຮວມໃນການວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດ; (x) ຂັ້ນຕອນໃນການແກໄຂຂໍຮອງຮຽນ; (xi) ງົບ
ປະມານທີ່ຄາດຄະເນ ໃນການຈັດສັນຍົກຍາຍ ແລະ ງົບປະມານປະຈາປ; (xii) ແຜນດາເນີນງານ ໃນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ; ແລະ
(xiii) ການຕິດຕາມກວດກາພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ພອມທັງຂັ້ນຕອນການລາຍງານ, ລວມເຖິງຂອບເຂດໜາວຽກ ສາຫລັ
ບການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການປະເມີນພາຍນອກ.
ຜົນກະທົບຖືວາມີໜອຍຖາຫາກວາ ຜໄດຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຄອບຄົວທີໄດຮັບຜົນກະທົບ ບໍໄດຖືກຍົກຍາຍ ແລະ ຊັບສິນທີ່ມີ
ປະໂຫຍດໄດຖືກສນເສຍໜອຍກວາ 10 ເປເຊັນ.
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ຂັນ
້ ຕອນດາເນີນງານໃນກໍລະນີພບ
ົ ເຫັນວັດຖຸບຮານ
ໃນການກໍສາງໂຄງການຍອຍເພື່ອປອງກັນໄພນາຖວມ, ຄາດວາຈະບໍມີການພົບເຫັນວັດຖຸບຮານ, ໂຄງກະດກ ຫື ສິງ່ ທີ່ວັດຖຸຸ
ດານວັດທະນະທາອື່ນໆ ທີ່ມີຄວາມສາຄັນ. ເຖິງຢາງໃດກໍຕາມ, ມັນກໍຍັງມີໂອກາດໃນການພົບເຫັນສະຖານທີ່ໆ ມີຄວາມສາ
ຄັນດານວັດທະນະທາ (ຕົວຢາງ, ສະຖານທີສ
່ ັກສິດ, ປາຊາ) ແລະ ສະຖານທີ່ບຮານ ຢໃນພືນ
້ ທີໂ່ ຄງການ.
ຈດປະສົງຂອງ ຂັ້ນຕອນດາເນີນງານໃນກໍລະນີພົບເຫັນວັດຖຸບຮານ ແມນເພື່ອຊວຍໃນການກວດກາ, ໃນການລາຍງານ ແລະ
ໃນການປອງກັນການລົບກວນ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍຕໍວັດຖຸ ແລະ ສະຖານທີ່ໆ ເປນຊັບພະຍາກອນດານວັດທະນະທາ, ໂດຍ
ສະເພາະແມນຊັບພະຍາກອນດານວັດທະນະທາທີ່ເປນວັດຖຸ ທີບ
່ ໍເຄີຍຮມາກອນໆ ການເລີ່ມຕົ້ນວຽກກໍສາງ. ຍອນອາດຈະຍັງມີ
ຄວາມເປນໄປໄດ ທີ ມີເຂດທີ່ມີຄວາມສາຄັນ(ເຂເຍັງບໍທັນຄົ້ນພົບ) ດານວັດທະນາທາທອງຖິ່ນ (ເຂດສັກສິດ, ສສານ) ແລະ
ບັນດາເຂດບນຮານສະຖານໃນເຂດໂຄງການຍອຍ, ກົມໂຍທາທິການທາງນາ ຈະຮັບປະກັນ ເອກະສານປະມນ ຈະລວມເອົາຂັ້ນ
ຕອນ ແລະມາດຕະການດັງລມນີ:້
i.

ຢດຕິການກໍສາງ ໃນເຂດທີຄນ
ົ້ ພົບເຫັນ;

ii.

ການົດພືນ
້ ທີ່ ຄົ້ນຫາ ຫຼື ເຂດ, ຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງສະຖານທີ່ເພື່ອບໍໃຫເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ ຫຼື ສນເສຍວັດ
ຖູທີຂົນຍາຍໄດ;

iii.

ແຈງໃຫວິສະວະກອນຜຄວບຄມ ຮັບຮ ແລະ ແຈງຕໍເຖິງ ອານາດການປກຄອງທອງຖິ່ນ;

iv.

ໜວຍງານຮັບຜິດຊອບທອງຖິ່ນ ຈະປະເມີນສິ່ງຄົ້ນພົບເບືອ
້ ງຕົ້ນ, ຜົນການວິໄຈທີ່ຈະດາເນີນໂດຍນັກໂບຮານນະຄະດີ
ທີ່ຈະປະເມີນຄວາມສາຄັນຂອງການຄົນ
້ ພົບຕາມຫຼັກການຕາງໆລວມທັງຄນຄາດານ ຄວາມງາມ, ປະຫັວດສາດ,
ວິທະຍາສາດ ຫຼື ຄົ້ນຄວາ, ຄນຄາດານສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດ;

v.

ການຕັດສິນໃຈກຽວກັບການຈັດການ ການຄົນ
້ ພົບນີຈ
້ ະຕອງ ດາເນີນການໂດຍໜວຍງານທີ່ຮັບຜິດຊອບເຊິ່ງອາດ
ເຮັດໃຫເກີດການຮບແບບການອານລັກ, ການຟນຟ ແລະ ການກອບກ;

vi.

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເພື່ອການຄມຄອງ ການຄົ້ນພົບທີ່ສື່ສານເປນລາຍລັກອັກສອນ; ແລະ

vii.

ວຽກງານກໍສາງອາດຈະດາເນີນການຕໍພາຍຫຼັງຈາກທີ່ໄດຮັບອະນຍາດ ຈາກໜວຍງານທອງຖິ່ນທີ່ຮັບຜິດຊອບກຽວ
ກັບການປກປອງມໍລະດົກ.

ຜຮັບເໝົາການກໍສາງຈາເປນທີ່ຈະຕອງໄດສາງ ຂັ້ນຕອນດາເນີນງານໃນກໍລະນີພົບເຫັນວັດຖຸບຮານ ໂດຍການປະສານສົມທົບ
ກັບກະຊວງຸທະແຫລງຂາວ, ວັດທະນະທາ ແລະ ການທອງທຽວ ແລະ ຕອງໄດສອດຄອງກັບລະບຽບກົດໝາຍ ຂອງ ສປປ
ລາວ. ກົມໂຍທາທິການທາງນາ ຈະຕິດຕາມ ຂະບວນການອອກແບບ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ , ແລະ ພາຍຫຼັງການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ
ໂຄງການ ທີ່ກຽວຂອງກັບການຊອກຫາຄວາມເປນໄປໃດ.
ຜຮັບເໝົາການກໍສາງຈະເປນຜຮັບຜິດຊອບໃນການຮັບປະກັນວາ ພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກກໍສາງຂອງຕົນ ໄດມີຄວາມລະມັດລະ
ວັງໃນການກວດຫາ ແລະ ລາຍງານ, ພອມທັງປອງກັນການລົບກວນ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍຕໍວັດຖຸ ແລະ ສະຖານທີ່ໆ ເປນຊັບ
ພະຍາກອນດານວັດທະນະທາທີ່ເປນວັດຖຸ. ເຊິ່ງໃນນີ້ ອາດຈະລວມເຖິງການຢດເຮັດວຽກ ແລະ ເຮັດການປອງກັນເຂດ ທີຢ
່ ໃກ
ກັບຊັບພະຍາກອນດານວັດທະນະທາທີ່ເປນວັດຖຸ ເພື່ອປອງກັນຄວາມເສຍຫາຍ, ຈາກນັ້ນກໍລາຍງານຕໍໜວຍງານຈັດຕັງ້ ປະຕິ
ບັດກຽວກັບການພົບເຫັນດັງກາວ.
ຊັບພະຍາກອນດານວັດທະນະທາທີ່ເປນວັດຖຸທັງໝົດທີພ
່ ົບເຮັດໃນພື້ນທີກ
່ ານກໍສາງ ແມນຕອງໄດຮັບການດແລຈາກໜວຍ
ງານຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດ ຂອງກົມໂຍທາທິການທາງນາ ໂດຍການປະສານງານກັບກະຊວງຖະແຫລງຂາວ, ວັດທະນະທາ ແລະ ການ
ທອງທຽວ. ກະຊວງຖະແຫລງຂາວ, ວັດທະນະທາ ແລະ ການທອງທຽວ ຈະເປນຜຕັດສິນວາ ສິດຖິໃນການເປນເຈົ້າຂອງ ຊັບ
ພະຍາກອນດານວັດທະນະທາທີ່ເປນວັດຖຸທີ່ພົບເຫັນນັນ
້ ຄວນຈະເປນຂອງພາກສວນໃດ.
ຖາສົບທຽບໃສພື້ນທີອ
່ ່ນ
ື ໃນ ສປປ ລາວ ຫຼື ທຽບໃສເມືອງອື່ນໆ ຂອງແຂວງອດົມໄຊ, ເທດສະບານເມືອງໄຊ, ໂດຍສະເພາະ
ແມນເຂດພັດທະນາໂຄງການຍອຍ ຖືວາເປນພື້ນທີ່ໆ ມີຄວາມສຽງຈາກລະເບີດທີບ
່ ໍທັນແຕກ ທີ່ຕາ. ເຖິງຢາງໃດກໍຕາມ, ທກໆ
ສະຖານທີ່ໆ ຈະມີການດາເນີນວຽກກໍສາງທີໃ່ ຫຍ ແມນຕອງໄດມີການກວດກາ ຫາລະເບີດທີ່ບໍທັນແຕກ. ການສາຫລວດ ແລະ
ການປະເມີນຄວາມສຽງຕໍລະເບີດທີ່ບໍທັນແຕກແມນຕອງໄດເຮັດ ໂດຍໃຫເປນສວນໜຶງ່ ໃນການກະກຽມໂຄງການ. ຖາບົດ
ລາຍງານກາສາຫລວດ ຫາກລະບວາມີຄວາມສຽງໃນການພົບລະເບີດທີ່ບໍທັນແຕກ, ຜຮັບເໝົາຂອງໂຄງການຈະຕອງໄດສາງ
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ແຜນສາຫລວດ ແລະ ເກັບກລະເບີດທີ່ບໍທັນແຕກ ແລະ ປະຕິບັດແຜນນີກ
້ ັບທກໆພື້ນທີກ
່ ານກໍສາງ ຂອງແຕລະໂຄງການຍອຍ
ທີ່ກຽວຂອງ. ແຜນດັງກາວຄວນປະກອບມີ: (i) ຂັ້ນຕອນດາເນີນງານແບບລະອຽດ ໃນການລະບ, ການປກປອງ ແລະ ການທາ
ລາຍລະເບີດທີ່ບໍທັນແຕກ; ແລະ (ii) ແຈງແນວທາງປະຕິບັດ ໃຫກັບພະນັກງານທກຄົນ ໃນກໍລະນີທີ່ພົບເຫັນລະເບີດທີ່ບໍທັນ
ແຕກ.

ຫລັກການປະຕິບດ
ັ ດານສິງ່ ແວດລອມ
ຈດປະສົງຂອງການນາໃຊຫລັກການປະຕິບດ
ັ ດານສິ່ງແວດລອມ ໃນໂຄງການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພນາຖວມໃນເມືອງໄຊ
ແຂວງອດົມໄຊ ແມນເພື່ອເປນສິ່ງແນະນາ ໃນການປອງກັນ ແລະ ຫລດຜອນຄວາມສຽງດານສິ່ງແວດລອມ ທີກ
່ ຽວຂອງກັບ
ບັນດາວຽກງານຕາງໆ ຂອງໂຄງການ (ຕົວຢາງ. ວຽກປອງກັນຕາຝງ, ວຽກກໍສາງຄກັນ
້ ນາ, ວຽກປບປງຄອງລະບາຍນາ, ວຽກ
ສາງປະຕກັນນາ ແລະ ວຽກກໍສາງສວນສາທາລະນະແຄມນາ). ເປາໝາຍສະເພາະຂອງ ຫລັກການປະຕິບດ
ັ ດານສິ່ງແວດລອມ
ແມນເພື່ອ: (i) ສາງມາດຕະຖານດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ແບບສະເພາະ ໃຫແກໂຄງການກໍສາງຄໂຄງລາງພືນ
້ ຖານໃນ
ການຄວບຄມໄພນາຖວມທີນ
່ າສະເໜີຂື້ນ; (ii) ເພື່ອໃຫການຊວຍເຫລືອດານເຕັກນິກ; (iii) ເພື່ອຮັບປະກັນວາມີຄວາມເຂົ້າໃຈ
ໂດຍລວມກຽວກັບຜົນກະທົບດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ພອມທັງການົດ ມາດຕະຖານດານສິງ່ ແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ
ເພື່ອປອງກັນ ແລະ ຫລດຜອນຜົນກະທົບນັ້ນ4; (iv) ເພື່ອຮັບປະກັນວາວິຊາການ ແລະ ນາຍຊາງ ສາມາດຊອກຫາທາງອອກ
ໃຫແກບັນຫາທີເ່ ກີດຂື້ນ ໃນວຽກງານກໍສາງ ແລະ ບາລງຮັກສາ; ແລະ (v) ຊວຍໃນການກະກຽມການປະເມີນຜົນກະທົບດານ
ສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງໂຄງການຍອຍ.
ຜນາໃຊຫລັກການປະຕິບດ
ັ ງານດານສິ່ງແວດລອມປະກອບມີ: ນັກວາງແຜນ ແລະ ອອກແບບໂຄງການ, ຜບໍລຫ
ິ ານ, ວິຊາການ
ກໍສາງ ແລະ ນາຍຊາງ ຈາກກົມໂຍທາທິການທາງນາ, ທີ່ປກສາດານການປະເມີນສິ່ງແວດລອມ, ບໍລສ
ິ ັດທີປກສາເອກກະຊົນ,
ອົງກອນການສຶກສາ ແລະ ການຄົນ
້ ຄວາວິໄຈ, ບັນດາກະຊວງ ແລະ ບັນດາອົງກອນຂອງລັດ, ແລະ ຜທີ່ມີສວນໄດສວນເສຍ
ຈາກໂຄງການ.

6.0

ໂຄງຮາງການຈັດຕັງ້ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ໂຄງການ

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນຈະເປນຜຮັບຜິດຊອບລວມທັງໝົດຂອງໂຄງການ ແລະ ຈະເປນຜເຮັດການປະສານງານລະ
ຫວາງ ແຕລະອົງກອນ ຫລື ຂະແໜງການ. ສາມກະຊວງຫລັກທີຮ
່ ັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ລວມມີ ກະຊວງ
ຍທຂ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິງ່ ແວດລອມ (ກຊສ) ແລະ ກະຊວງການເງິນ. ສາມກະຊວງນີຈ
້ ະແຕງຕັ້ງທິມ
ງານ ເພື່ອຮັບຜິດຊອບໃນການຄມຄອງ, ການຈັດຊືຈ
້ ັດຈາງ, ການຄມຄອງດານການເງິນ ແລະ ວຽກງານດານການຄມຄອງສິ່ງ
ແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງໂຄງການ. ໂຄງການຈະຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມລະບົດຂອງລັດ. ກະຊວງ ຍທຂ ຈະຖືກມອບໝ
າຍໃຫເປນອົງກອນຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ອົງປະກອບ 1, ເຊິງ່ ຈະແມນກົມໂຍທາທິການທາງນາເປນຜຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຈະເປນຜ
ວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ວຽກງານທີ່ກຽວຂອງກັບອົງປະກອບ 1. ກຊສ ຈະຖືກມອບໝາຍໃຫເປນອົງກອນຈັດຕັງ້ ປະ
ຕິບັດ ອົງປະກອບ 2, ເຊິ່ງໃນນີ້ກມ
ົ ອຕນິຍົມ ແລະ ອທົກກະສາດຈະເປນຜຮັບຜິດຊອບ ໃນການວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດວຽກງານທີກ
່ ຽວຂອງກັບອົງປະກອບ 2 ຍອຍ ເຊິ່ງກຽວຂອງກັບການປບປງລະບົບການຄາດຄະເນສະພາບອາກາດ ແລະ
ການເຕືອນໄພລວງໜາ, ແລະ ກົມຄມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການປຽນແປງດິນຟາອາກາດຈະເປນຜຮັບຜິດຊອບໃນວຽກງານທີ່
ກຽວຂອງກັບອົງປະກອບ 2 ຍອຍ ຄືການສາງລະບົດຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພພິບັດ.
ດັງທີໄ່ ດກາວມາແລວ ກະຊວງ ຍທຂ ຈະເປນອົງກອນຫລັກໃນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານຂອງ ອົງປະກອບ 1, ເຊິ່ງຈະມອບ
ໝາຍໃຫກົມໂຍທາທິການທາງນາເປນຕົວແທນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ກົມໂຍທາທິການທາງນາ ຈະສາງຕັ້ງໜວຍງານຄມ
ຄອງໂຄງການ (PMU) ຂື້ນເພື່ອຮັບຜິດຊອບໃນການດາເນີນງານດານການປກປອງສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງໂຄງການ
ຍອຍໂດຍໄດຮັບການສະໜັບສະໜນ ຈາກພະແນກແຜນການ ແລະ ການຮວມມືພາຍໃນກະຊວງ. ໃນໜວຍງານຄມຄອງ
ໂຄງການຈະປະກອບມີພະນັກງານທີ່ຮັບຜິດຊອບດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ. ພະນັກງານດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ
ຂອງໂຄງການ ອາດຈະຈາເປນຕອງໄດຮັບການຝກອົບຮົມ ແລະ ການຊວຍເຫຼືອດານວິຊາສະເພາະເພີ່ມເຕີມ ທັງນີແ
້ ມນຂື້ນ
ກັບປະສົບການ ແລະ ຄວາມສານານງານດານສິງ່ ແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງພະນັກງານຜນັນ
້ . ການຝກອົບຮົມ ແລະ ການ
ຊວຍເຫຼືອແມນຈະຖືກເຮັດໂດຍທິມງານທີ່ປກສາດານວິຊາການຂອງໂຄງການ ເຊິງ່ ທິມງານທີ່ປກສານີຈ
້ ະເປນຜຊວຍໃນການ
4

ເນືອ
່ ງຈາກວາ ໂຄງການຍອຍ ຈະໄດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢໃນເຂດຕົວເມືອງ ຫຼື ເຂດພື້ນທີ່ກະສິກາ ແລະ ພື້ນທີ່ທີ່ບໍໄດນອນຢໃນປາສະຫງວນ, ຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຈະ
ໄດສະເໜີຜານ ECoP ຫຼືຈະສະເໜີໃນ EMP.
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ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເງື່ອນໄຂທີລ
່ ະບໄວໃນກອບ ESMF ແລະ ໃນຂະນະດຽວກັນກໍຈະຮັບຜິດຊອບໃນການສາງຄວາມອາດສາ
ມາດໃຫພະນັກງານໂຄງການໃນການຄມຄອງ ແລະ ແກໄຂບັນຫາດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ. ໂຄງຮາງການຈັດຕັ້ງນີ້ໄດ
ສະແດງໃຫເຫັນແຜນວາດ 1:
ຫລັງຈາກວຽກງານຂອງໂຄງການຍອຍໄດຖືກການົດ ແລະ ລະບຢາງຈະແຈງແລວ, ໜວຍງານຄມຄອງໂຄງການຂອງ ກົມໂຍ
ທາທິການທາງນາຈະເປນຜຊີແ
້ ຈງກຽວກັບໜາທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທີກ
່ ຽວຂອງກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ໂຄງແຕລະໂຄງ
ການຍອຍສະເພາະ. ໜວຍງານຄມຄອງໂຄງການຂອງ ກົມໂຍທາທິການທາງນາ ຈະເຮັດການທົບທວນບົດລາຍງານ ທີທ
່ າງ
ພະແນກ ຍທຂ ແຂວງອດົມໄຊເປນຜເຮັດ. ພະແນກ ຍທຂ ແຂວງອດົມໄຊ ຈະເປນຜສາງທິມງານດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງ
ຄົມ ພາຍໃນໜວຍງານຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດໂຄງການ ເຊິ່ງຈະຮັບຜິດຊອບໃນການສາງຂອບເຂດໜາວຽກປະກອບເຂົ້າແຜນຄມຄອງ
ສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESMP) ພອມທັງສາງ ຂໍການົດໃນການສາງແຜນດາເນີນການຈັດສັນຍົກຍາຍໂດຍຫຍໍ
(ARAP) ແລະ ແຜນ ພັດທະນາກມຊົນເຜົາ (EGDP) ໂດຍການປກສາຫາລືຢາງໃກຊິດກັບກົມໂຍທາທິການທາງນາ. ແຜນ
ESMP ພອມກັບແຜນ ARAP ແລະ EGDP ໂດຍທົວໄປແລວແມນໜວຍງານຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ໂຄງການເປນຜ ເຮັດ ໂດຍ
ການແນະນາ ແລະ ຊວຍເຫຼືອຈາກທີ່ປກສາຕາມຄວມຈາເປນ. ແຜນ ESMP ແລະ ເອກກະສານອື່ນໆ ທີ່ເປນແຜນ (ຕົວຢາງ
ແຜນ ARAP ແລະ EGDP) ຈະຖືກເຜີຍແຜຕໍຜທີມີສວນໄດສວນເສຍຈາກໂຄງການ ແລະ ປະຊາຊົນຕາງໆ ໃນໄລຍະການ
ເຮັດການປກສາຫາລື. ບັນຫາ ແລະ ຄາເຫັນໃດໆ ທີ່ໄດຈົດບັນທຶກຈາກການເຮັດການປກສາຫາລື ຈະຖືກປະກອບເຂົ້າໃນ
ແຜນ. ເອກກະສານທີ່ໄດເຮັດການປບປງ ຈາກການເຮັດການປກສາຫາລື ແມນຈະຖືກເຜີຍແຜຕໍມວນຊົນອີກເທື່ອໜຶ່ງ ແລະ
ຈະຖືກນາສົງຕໍທະນາຄານໂລກ ເພື່ອທົບທວນ.
ແຜນວາດ 1 ໂຄງຮາງການຈັດຕັງ້ ສํາຫຼັບການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດ ESMF ຂອງອົງປະກອບ 1 ຂອງໂຄງການ SEA DRM ໃນ ສ
ປປ ລາວ.

ໜວຍງານຄມຄອງໂຄງການ ຂອງກົມໂຍທາທິການທາງນາຈະເປນຜຮັບຜິດຊອບໃນການຕິດຕາມການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ວຽກ
ງານດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ໃນໄລຍະການປະເມີນໂຄງການ. ບົດລາຍງານການຕິດຕາມນີ້ ແມນຈະຖືກນາສົງຫາທະ
ນາຄານໂລກ. ຂັ້ນຕອນການດາເນີນງານລະອຽດ ແມນໄດລະບໃນພາກທີ 9.0 ຂອງເອກກະສານສະບັບນີ.້ ນອກນັນ
້ , ກະຊວງ
ຍທຂ, ຂະແໜງເຄຫາ ແລະ ຜັງເມືອງ ແລະ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ ແມນຈະໄດຮັບໃຫຊາບ
ແລະ ເຂົ້າຮວມໃນທກໄລຍະຂອງຂະບວນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ກອບ ESMF. ຕາຕະລາງ 10 ໄດສະແດງໃຫເຫັນແຕລະ
ພາກສວນ ແລະ ແຕລະຂະແໜງການ ໃນແຕລະຂັ້ນທີກ
່ ຽວຂອງກັບໂຄງການ.
MONRE ແມນເປນອົງກອນຫລັກໃນການບັງຄັບໃຊບັນດາລະບຽບການ ແລະ ໃນການດາເນີນວຽກງານທີ່ກຽວຂອງກັບຊັບ
ພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິງ່ ແວດລອມ. ດັງນັ້ນ MONRE ຈຶ່ງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການທົບທວນ ແລະ ອະນມັດ
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ແຜນງານດານສິ່ງແວດລອມຕາງໆ ໂດຍສະເພາະແມນ ການປະເມີນຜົນກະທບ
ົ ດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESIA) ພອມ
ດວຍແຜນຄມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາດານສິງ່ ແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESMMP) ແຜນ ARAP ແລະ ແຜນ EGDP
ແລະ ທັງເປນຜອອກໜັງສືອະນມັດ ແລະ ຮັບຮອງ ພອມທັງເຮັດການຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດແຜນດັງກາວ.
ດັງທີ່ກາວມາແລວ MONRE ຈະເປນອົງກອນຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານໃນອົງປະກອບ 2, ເຊິ່ງໂຄງຮາງ
ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ດັງກາວໄດສະແດງໃນແຜນວາດ 2. ກະຊວງການເງິນ ແລະ ກົມອຕນິຍົມ ແລະ ອທົກກະສານຈະສາງຕັ້ງໜ
ວຍງານຄມຄອງໂຄງການຂຶ້ນເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານທີກ
່ ຽວຂອງກັບອົງປະກອບຍອຍ 2.1 ເຊິ່ງວຽກງານນີຈ
້ ະແມນການ
ສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງດານຄວາມອາດສາມາດໃຫພະນັກງານພາຍໃນກົມອຕ ໃນການເຮັດການຄາດຄະເນ ໄພນາຖວມກະທັນ
ຫັນ ແລະ ຂະຫຍາຍການສຶສ
່ ານເພື່ອເຕືອນໄພລວງໜາໃຫໄດໄລຍະໄກກວາເກົາ. ວຽກສະເພາະຂອງອົງປະກອບຍອຍ ນີ້ແມນ
ຈະສມໃສ ບັນດາວຽກງານໃນອາງໂຕງນາອ ເຊິ່ງກວມເອົາພື້ນທີ່ສາມແຂວງພາກເໜືອລວມີ ອດົມໄຊ, ຫລວງພະບາງ ແລະ
ຜົ້ງສາລີ. ໜວຍງານຄມຄອງໂຄງການນີ້ ຈະເປນຜຊີແ
້ ຈງກຽວກັບໜາວຽກ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ
ພອມທັງເຮັດການປະສານງານກັບອົງການແມນາຂອງ ເພື່ອໃຫເຮັດການບັນທຶກປຽນແປງວຽກງານໃນອາງແມນາຂອງ. ກົມອ
ຕຈະເປນຜທົບທວນວຽກງານທີທ
່ າງພະແນກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິງ່ ແວດລອມຂອງແຂວງອດົມໄຊ, ຫລວງພະ
ບາງ ແລະ ຜົງ້ ສາລີ ເປນຜກະກຽມໂດຍການຮວມມືກັບອານາດການປກຄອງ ແລະ ຊຸມຊົນພາຍໃນທອງຖິ່ນ ແລະ ຍື່ນສະເໜີຕໍ
ກົມ. ຈະມີການສາງໜວຍງານຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ໃນແຕລະແຂວງທີ່ກາວມານັ້ນ ເຊິ່ງໜວຍງານດັງກາວຈະຮັບຜິດຊອບໃນການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາທີ່ກຽວຂອງກັບອົງປະກອບຍອຍ 2.1.
ກະຊວງການເງິນ ແລະ ກົມ ຄມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການປຽນແປງສະພາບອາກາດ (DDMCC) ຈະສາງໜວຍງານຄມຄອງ
ໂຄງການ (PMU)ສະເພາະ ສາລັບອົງປະກອບຍອຍ 2.2 ຂອງລະບົບຄມຄອງຄວາມຊຽງຈາກໄພພິບັດ (DRM). DDMCC
ຈະຮັບຜິດຊອບ ສາລັບ ການສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ດານກົດລະບຽບ ສິ່ງແວດລອມ ກຽວກັບ ລະບົບ DRM, ຕິດຕາມຄວາມ
ເສຍຫາຍ ແລະ ຂໍມນຄວາມເສຍຫາຍໃນອາດີດ ແລະ ຕິດຕາມໂຕຊີ້ວັດ DRM ໃນລະດັບປະເທດ ແລະ ລະດັບສາກົນ.
DDMCC PMU ຈະຊີ້ແຈງ ໜາທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ອົງປະກອບຍອຍ ແລະ ການປະສານ
ງານກັບ ອົງການແມນາຂອງ ເພື່ອການຊວຍເຫຼືອດານວິຊາການ ແລະ ການຮວມມື ໃນການບາລງຮັກສາຂໍມນດານເຕັກນິກໃນ
ເຂດອາງແມນາຂອງ. PMU ຂອງ ກົມອຕນິຍົມ ແລະ ອທົບກະສາດ ຈະທົບທວນກິດຈະກາ ທີ່ກະກຽມໂດຍ DDMCC
ທັງໃນລະດັບປະເທດ ແລະ ທອງຖິ່ນ.
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ແຜນວາດ 2 ໂຄງຮາງການຈັດຕັງ້ ສํາຫຼັບການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດ ESMF ຂອງອົງປະກອບ 2 ຂອງໂຄງການ SEA DRM ໃນ ສປປ ລາວ.
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ຕາຕະລາງ 10 ໂຄງຮາງການຈັດຕັງ້ ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົງ.

ສະຖາບັນ/ອົງການຈັດຕັງ້ ຂອງລັດ

ພາລະບົດບາດ/ອານາດ/ຄາສັງທີຖ
່ ກ
ື ມອບໝາຍ

ລະດັບ
ລະດັບຊາດ



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



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



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

(DESIA) ຂອງ ກຊສ



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

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົງ (MPWT)



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

ລະດັບຊາດ



ສາງຕັ້ງໜວຍງານບໍລິການໂຄງການ (PMU) ຂອງໂຄງການ LDRM.

ລະດັບຊາດ



ກະກຽມຍດທະສາດຂອງໂຄງການ LDRM.



ພັດທະນາແຜນການຄມຄອງສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESMP) ແລະ ປະສານສົມທົບກັບ ໜວຍງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຂອງພະແນກ ຍທຂ ແວງອດົມໄຊ ໃນ
ການພັດທະນາ ແລະ ຕັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ ARAP.



ຮັບຜິດຊອບການວາງແຜນ ແລະ ການດາເນີນການຕັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃນຂັ້ນສນກາງ ລວມທັງ ການຈັດຫາຈັດຊື້.



ໃນຖານະທີ່ເປນໜວຍງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ກົມໂຍທາທິການທາງນາ ເຮັດໜາທີ່ຫຼັກໃນການອອກໃບອະນຍາດເຮັດວຽກ ສາລັບການດາເນີນງານຂອງໂຄງການ ຫຼື
ກິດຈະກາຕາງໆ.



ປະສານງານກັບອົງການຈັດຕັ້ງໃນລະດັບສາກົນ, ຊາດ, ຂັ້ນແຊວງ ແລະ ອານາດການປກຄອງຂັ້ນທອງຖິ່ນ.



ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ.

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ
ສິ່ງແວດລອມ (MoNRE)

ກອງປະເມີນຜົນກະທົບຕໍສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ

ກົມໂຍທາທິການທາງນາ (DoW) ຂອງກະຊວງ
ຍທຂ
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ລະດັບຊາດ

ຕາຕະລາງ 10 (ຕໍ.)
ສະຖາບັນ/ອົງການຈັດຕັງ້ ຂອງລັດ

ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົງ (DPWT) ຂັ້ນ
ແຂວງ

ກົມເຄຫາ ແລະ ຜັງເມືອງ (DoUPH) ຂອງກະຊວງ

ພາລະບົດບາດ/ອານາດ/ຄາສັງທີຖ
່ ມ
ື ອບໝາຍ

ຂັ້ນເມືອງ

ຂັ້ນບານ - ນາຍບານ:

ລະດັບທອງຖິ່ນ



ສາງຕັ້ງໜວຍງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ (PIU).



ດາເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍໃນລັບພາກພື້ນ.



ດາເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ (ລະບຽບກົດໝາຍໃນຂັ້ນສນກາງ ແລະ ທອງຖິ່ນ).



ອະນມັດບັນດາກິດຈະກາພັດທະນາ.



ວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໃນຂັ້ນທອງຖິ່ນ.



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

ລະດັບທອງຖິ່ນ



ປະຕິບັດຕາມຄາສັງຂັ້ນແຂວງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົງ.

ລະດັບທອງຖິ່ນ



ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍທັງໃນຂັ້ນສນກາງ/ທອງຖິ່ນ.



ອະນມັດບັນດາກິດຈະກາພັດທະນາໃນຂັ້ນເມືອງ.



ຈັດສັນຊຸມຊົນທອງຖິ່ນ.



ຍື່ນຄາຮອງຂອງກິດຈະກາພັດທະນະ ໄປຍັງ ພະແນກ ຍທຂ ແຂວງ.



ຈັດສັນຊຸມຊົນທອງຖິ່ນ.



ເປນຜປະສານງານກິດຈະກາຕາງໆ ແລະ ລາຍງານຂໍມນຫວາງ ບານ ກັບ ຫອງການໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົງ ຂັ້ນເມືອງ.



ຮວມພິຈາລະນາໃນຂະບວນການແກໄຂຂໍຂັດແຍງ ຈາກຂໍສະເໜີຂອງຜທີ່ໄດຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ.

ຍທຂ

ຫອງການໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົງ (OPWT)

ລະດັບ

ລະດັບທອງຖິ່ນ

ລະດັບທອງຖິ່ນ


ຜທີ່ມີສວນໄດສວນເສຍຂັ້ນທອງຖິ່ນ:

ອົງການຈັດຕັ້ງປະຊາຄົມພື້ນຖານ (CBOs), ຂັ້ນເທດສະບານເມືອງ, ເມືອງ ແລະ ບານ.



ຄະນະກາມະການ, ສະຫະພັນ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທອງຖິານອື່ນໆ ເຊັນ: ສະຫະພັນແມຍິງ, ອາສາສະໝັກບານ, ຊາວໜມ, ເຖົ້າແກແນວໂຮມ, ປກສ ບານ
ເປນຕົ້ນ.

ຊຸມຊົນກມຊົນເຜົາ:



ຖາຫາກວາ ມີບັນດາໂຄງການພັດທະນາຕາງໆ ມາຕອງຢໃນເຂດທີ່ຢອາໄສຂອງເຂົາເຈົ້າ ຈະຕອງໄດດາເນີນ ການປກສາຫາລືແບບອິດສະຫຼະ, ກອນ ແລະ ໄດຮັບຂໍມນ ກັບ
ກມຂົນເຜົາ ກອນທີ່ຈະເລີ່ມດາເນີນໂຄງການ.

ລະດັບທອງຖິ່ນ

ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ:



ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມໃນລະດັບຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ທອງຖິ່ນ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນອື່ນໆ ທີ່ບໍຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ລວມທັງອົງການທາງສິ່ງແວດລອມ
ແລະ ກມຊົນເຜົາ.

ລະດັບຊາດ/
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ທອງຖິ່ນ

ການປກສາຫາລື ແລະ ເຜີຍແຜຂໍມນໃຫມວນຊົນ
ໂຄງການຈະສະໜັບສະໜນວິທີທາງໃນການປກສາຫລື ແບບມີສວນຮວມໃນການດາເນີນໂຄງການ ເຊິ່ງການມີສວນຮວມນີ້
ແມນມີຄວາມໝາຍກັບປະຊາຊົນຕາງ (ປະຊາຊົນບັນດາເຜົາ, ກມຄົນທີ່ອອນແອ – ແມຍິງ, ຊາວໜມຍິງ/ຊາຍ ແລະ ເດັກນອຍ
, ຄົນສງອະຍ ແລະ ຄົນພິການ, ຄົນທີ່ບໍມີດນ
ິ ຢ, ຄົນທກຍາກ, ອື່ນໆ), ອົງກອນທາງສັງຄົມ CSOs (ອົງກອນບໍຫວັງຜົນກາ
ໄລ, ອົງກອນຂອງຊຸມຊົນປະຈາທອງຖິ່ນ) ແລະ ຜທີ່ມີສວນໄດສວນເສຍອື່ນໆ. ວິທີທາງນີ້ມີຈດປະສົງເພື່ອເຮັດໃຫຍົກສງ
ຄວາມເປນເຈົ້າຂອງ ແລະ ເພີ່ມຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງປະຊາຊົນຕາງ ດວຍການເຮັດການປກສາຫາລືແບບອິດສະຫລະ, ແບບແຈງ
ໃຫຮ ລວງໜາກອນ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງຂໍມນ ທີກ
່ ຽວຂອງກັບ ESMF ແລະເຄື່ອງມືປອງກັນອື່ນໆ (ຕົວຢາງ ແຜນ ESMP,
EGDP, ARAP ຕາມຄວາມຈາເປນ), ບົດບາດ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຄວາມຮັບຮຂອງມວນຊົນເຊິ່ງຈະເປນພື້ນຖານ
ໃນການປບປງການປະສານງານ ແລະ ບັນລເປາໝາຍຂອງໂຄງການ. ວິທີທາງໃນການມີສວນຮວມ ແລະ ການປກສາຫາລື ຍັງ
ຈະຊວຍໃຫຮັບປະກັນໃຫມີການສື່ສານ ແລະ ປະສານງານທີມ
່ ີປະສິດຕິພາບ ກັບຜທີ່ມີສວນໄດສວນເສຍ ແລະ ປະຊາຊົນທີ່
ແຕກຕາງກັນທັງໝົດ ທັງໃນລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບທອງຖິ່ນ.
ໄດເຮັດການປກສາຫາລື ກຽວກັບໂຄງການທີນ
່ າສະເໜີນີ້ ກັບຜທີ່ເຮັດການຕັດສິນໃຈຈາກພາກລັດ, ກັບທະນາຄານໂລກ ແລະ
ກັບທີ່ປກສາ ໃນວັນທີ 9, ພຶດສະພາ 2016 ໃນກອງປະຊຸມເລີ່ມຕົ້ນໂຄງການ ທີ່ວຽງຈັນ. ຈາກນັນ
້ ໄດມີການຈັດກອງປະຊຸມ
ປກສາຫາລື ເທື່ອທີໜ
່ ຶ່ງ ໃນວັນທີ 20 ກໍລະກົດ, 2016, ໂດຍຕົວແທນທີ່ເປນຜເຮັດການຕັດສິນໃຈຈາກພາກລັດ, ຕົວແທນ
ຈາກອົງກອນທາງສັງຄົມ, ທະນາຄານໂລກ ແລະ ທີປ
່ ກສາ ໄດເຮັດການປກສາຫາລືກນ
ັ ກຽວກັບຈດປະສົງຂອງ ESMF,
ຂອບເຂດໜາວຽກຂອງ ESMF, ແຜນການລົງເຮັດວຽກພາກສະໜາມ, ຜົນທີຄ
່ າດວາຈະໄດຮັບຈາກການປກສາຫາລືກັບຊຸມ
ຊົນ, ແຜນໄລຍະເວລາ ແລະ ໂຄງຮາງຂອງເອກກະສານ ESMF.
ການປກສາຫາລືເພື່ອແຈງຮ ກຽວກັບຮາງ ESMF, EGEF and RPF ແມນໄດເຮັດຂື້ນທີເ່ ທດສະບານເມືອງໄຊ ແຂວງອ
ດົມໄຊ ແຕວັນທີ 21 ຫາ 24, ເດືອນກໍລະກົດ 2016(ເອກະສານຊອນທາຍ A7, A8, ແລະ A9 ). ຜມີສວນໄດສວນເສຍ ແລະ
ປະຊາຊົນທີ່ແຕກຕາງກັນ (ປະຊາຊົນບັນດາເຜົາ ແລະ ກມຄົນທີ່ອອນແດ – ແມຍິງ, ຊາວໜມຍິງ/ຊາຍ, ເດັກນອຍ, ຜເຖົ້າ ແລະ
ຄົນພິການ, ຜທີ່ບໍມີດນ
ິ ຢ ແລະ ຄົນທກຍາກ, ອື່ນໆ) ແມນໄດຮັບຮກຽວກັບຈດປະສົງຂອງໂຄງການ ແລະ ລາຍລະອຽດກຽວ
ກັບໂຄງການ ພອມທັງຜົນກະທົບ ຂອງໂຄງການ (ຜົນກະທົບທັງດານລົບ ແລະ ດານບວກ). ກອງປະຊຸມປກສາຫລືຮອບທີ່
ສອງ ແມນຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 22 ກັນຍາ 2016 ເພື່ອຜານຮາງເອກະສານປອງກັນຜົນກະທົບ (ເອກະສານຊອນທາຍ A13)ສະ
ບັບຮາງສດທາຍ. ຮາງເອກະສານນີແ
້ ມນຈະໄດແປເປນພາສາລາວ. ເອກກະສານທັງພາອັງກິດ ແລະ ພາສາລາວແມນຈະໄດເອົາ
ລົງໃນເວັບໄຊ ຂອງກະຊວງ ຍທຂ ແລະ ກໍຈະໄດແຈກຍາຍໃຫທາງພາກລັດທັງໃນຂັ້ນສນກາງ ແລະ ທອງຖິ່ນ, ຜມີສວນໄດ
ສວນເສຍຕາງໆ ພອມທັງອົງກອນດານສັງຄົມ ແລະ ປະຊາຊົນທົວໄປ ພາຍໃນສອງອາທິດ ກອນທີຈ
່ ະມີກອງປະຊຸມປກສາຫາລື
ເທື່ອທີສອງ. ຜົນຂອງການປກສາຫາລືລວງໜາໄດໃຫຮວາ ຜທີ່ມສ
ີ ວນໄດສວນເສຍຈາກໂຄງການ ແລະ ປະຊາຊົນທົວໄປ
ສວນໃຫຍແລວແມນສະໜັບສະໜນໂຄງການຍອຍ. ໃນຂະນະທີວ
່ ຽກງານຂອງໂຄງການເລີ່ມເປນຮບເປນຮາງຂື້ນ, ການປກ
ສາລືແມນຈະເຮັດເພີ່ມເຕີມ ກັບອານາດການປກຄອງທອງຖິ່ນ, ຜມີສວນໄດສວນເສຍຈາກໂຄງການ ແລະ ປະຊາຊົນທົວໄປ ຜ
ທີ່ໄດຮັບຜົນກະທົບຈາກວຽກງານຂອງໂຄງການຍອຍ ບໍວາທັງທາງກົງ ແລະ ທາງອອມ. ບົດບັນທຶກຂອງການປກສາຫາລື
ແມນຈະໄດປະກອບເປນເອກະສານຊອນທາຍຂອງເອກະສານ A10 ແລະ A11.
ຫຼັງຈາກທີ່ ເອກະສານ ປອງກັນຜົນກະທົບ ໄດຖືກຮັບຮອງຈາກທະນາຄານໂລກແລວ, ເອກກະສານດັງກາວຈະຖືກເຜີຍແຜ (ທັງ
ເອກະສານທີເ່ ປນພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ) ທາງເວັບໄຊ ຂອງກະຊວງ ຍທຂ. ຈາກນັນ
້ ເອກະສານກໍຈະຖືກສົງກັບໄປຫາ
ທະນາຄານໂລກອີກເທື່ອໜຶງ່
ເພື່ອໃຫ ກອງເລຂາດານການປອງກັນພາຍໃນພາກພື້ນ (Regional Safeguards
Secretariat - RSS) ເຮັດການທົບທວນອີກເທື່ອໜຶ່ງ ຫລັງຈາກນັ້ນຈຶງ່ ຈະຖືກຮັບຮອງໄຫເປນສະບັບສດທາຍ ແລະ ຖືກ
ເຜີຍແຜທາງ InfoShop ຂອງທະນາຄານໂລກ ແລະ ຖືກເຜີຍແຜຄືນໃນ ສປປ ລາວ.

ກົນໄກການແກໄຂຂໍຮອງຮຽນ
ອີງຕາມມາດຕາທີ 25 ຂອງດາລັດເລກທີ 84/ນຍ (ວາດວຍ ການທົດແທນຄາເສຍຫາຍ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍາຍ ປະຊາຊົນ
ຈາກໂຄງການພັດທະນາ, ລົງວັນທີ 5 ເມສາ 2016) ໄດການົດໃຫເພື່ອໃຫບັນດາໂຄງການພັດທະນາຕາງໆ ສາງກົນໄກໃນ
ການແກໄຂບັນດາຂໍຂັດແຍງ ໃຫມີປະສິດທິພາບ. ດາລັດໄດການົດໃຫຜພັດທະນາໂຄງການ (ເຊັນໜວຍງານຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ
ຂອງຂະແໜງໂຍທາທິການທາງນາ ພະແນກ ຍທຂ ແຂວງອດົມໄຊ) ຮັບຜິດຊອບໃນການປະສານງານແລະເຮັດວຽກຮວມກັບ
ພະແນກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ ແຂວງອດົມໄຊ ເພື່ອ ສາງກົນໄກການແກໄຂຄາຮອງຮຽນ ແລະ
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ດາເນີນການແກໄຂບັນຫາຮອງຣຽນນັ້ນ. ຄາຮອງຮຽນຂອງຜໄດຮັບຜົນກະທົບ ທີ່ມາຈາກໂຄງການ ຈະໄດຮັບການແກ ໄຂ
ໂດຍຜານຂະບວນການເຈລະຈາ ແລະ ໄກເກຍເພື່ອໃຫໄດຮັບການຕົກລົງເຫັນດີ ແລະ ເປນເອກກະພາບ. ຄາຮອງຮຽນທັງ
ໝົດແມນຈະໄດຮັບດວຍການຂຽນເປນເປນໜັງສື ແລະ ຖາກໍລະນີມີການຮອງຮຽນແບບປາກເປາ ກໍຈະມີການຈົດບັນທຶກເປນ
ລາຍລັກອັກສອນໃນເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່ໆ ຜໄດຮັບຜົນກະທົບ ຫລື ຄອບຄົວທີໄ່ ດຮຮັບຜົນກະທົບເຮັດການຮອງຮຽນ. ຂັ້ນ
ຕອນການແກຄາຮອງຮຽນ ຂອງຜໄດຮັບຜົນກະທົບ ຄວນຈະລວມເອົາມາດຕະຖານຂັນ
້ ຕອນການດາເນີນງານທີ່
ເໝາະສົມ
(ເຊັນ ເວລາ ໃນການພິຈາລະນາຄํາຮອງຮຽນ, ແລະ ການແກໃຂຄາຮອງຮຽນກໍຈະມີການຄິດໄລ ຄາໃຊ ຈາຍໃດໆ ກັບຜທີ່ໄດ
ຮັບຜົນກະທົບ).
ຂໍຮອງຮຽນທີ່ກຽວຂອງກັບບັນຫາດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ຈາກກມຊົນເຜົາ ທີມ
່ ີຜນ
ົ ມາຈາກກິດຈະກາຕາງໆຂອງ
ໂຄງການແມນຈະໄດຮັບການແກໄຂ ໂດຍຄະນະກາມະການແກໄຂຂໍຮອງຣຽນ ໂດຍຜານກົນໄກການແກໄຂຂໍຮອງຮຽນຂອງ
ໂຄງການ. ແຕວາ, ຜຮອງທກຍັງມີສິດ ທີ່ຈະຂາມຂັ້ນຕອນດັງກາວນີ້ ແລະ ສາມາດຍື່ນສະເໜີຄາຮອງຮຽນຫາໜວຍງານຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ໂຄງການ ຂອງຂະແໜງໂຍທາທິການທາງນາພາຍໃນພະແນກ ຍທຂ ແຂວງອດົມໄຊ ເພື່ອໃຫແກໄຂໂດຍກົງ ຫຼື
ຜານສະພາແຫງຊາດ, ຕາມລະບຽບກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ. ໃນແຕລະຂັນ
້ ຕອນຂອງການແກໄຂຄາຮອງຮຽນ, ຈະມີການບັນ
ທຶກໄວໃນສະມດບັນທຶກ ກຽວກັບລາຍລະອຽດຂອງການຮອງຮຽນ, ລາຍລະອຽດຂອງການປກສາຫາລື ແລະ ຜົນຂອງການແກ
ໄຂ. ຄວາມຄືບໜາຂອງການສົງຄາຮອງຮຽນ ແລະ ການແກໄຂ ແມນຈະໄດລາຍງານຕໍ ໜວຍງານຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ໂຄງການ
ຂອງ ພະແນກ ຍທຂ ແຂວງອດົມໄຊ ໂດຍຜານບົດລາຍງານປະຈາເດືອນ. ເພື່ອການແກໄຂບັນຫາການຮອງຮຽນ ໃຫມີ
ປະສິດທິພາບ ແລະ ວອງໄວ ອາດຈະຕອງໄດປະຕິບດ
ັ ຕາມຂັ້ນຕອນດັງລມນີ:້


ຂັ້ນຕອນທີ 1: ຖາຫາກວາ ຜທີ່ໄດຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ບໍພໍໃຈກັບແຜນຈັດສັນຍົກຍາຍ ຫຼື ການຈັດຕັງ້
ປະຕິບັດແຜນດັງກາວ, ຜທີ່ໄດຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ສາມາດສະເໜີຄາຮອງຮຽນ ໂດຍປາກເປາ ຫຼື ການຂຽນ
ເປນ ລາຍລັກອັກສອນໃຫກັບຄະນະກາມະການຂັ້ນບານ ຫຼື ຫອງການຈັດສັນຍົກຍາຍຂັ້ນເມືອງ (DRO). ຖາເປນ
ການຮອງຮຽນ ໂດຍທາງປາກເປາ, ຂັ້ນບານຈະແກໄຂບັນຫາດັງກາວໃນທັນທີ ແລະ ບັນທຶກໄວ ເປນລາຍລັກ
ອັກສອນໃນເວລານັ້ນໂລດ. ຄະນະກາມະການຂັ້ນບານ ຫຼື ຫອງການຈັດສັນຍົກຍາຍຂັ້ນເມືອງ ຈະແກ ໄຂບັນຫາຄາ
ຮອງທກ ພາຍໃນໄລຍະເວລາ 2 ອາທິດ;



ຂັ້ນຕອນທີ 2: ຖາຫາກວາຜທີ່ໄດຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ບໍພໍໃຈກັບຜົນການຕັດສິນໃນຂັ້ນຕອນທີ 1, ຜທີ່ໄດ
ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ສາມາດຍື່ນອທອນຂຶ້ນຫາ ຫອງການຈັດສັນຍົກຍາຍໂຄງການ (PRO) ເພື່ອໃຫພິຈາລະ
ນາ ແລະ ຕັດສິນຄືນໃໝ. ຫອງການຈັດສັນຍົກຍາຍໂຄງການ ຈະພິຈາລະນາ ພາຍໃນໄລຍະເວລາ 2 ອາທິດ;



ຂັ້ນຕອນທີ 3: ຖາຫາກວາ ຜທີ່ໄດຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ບໍພໍໃຈກັບຜົນການຕັດສິນໃນຂັ້ນຕອນທີ 2, ຜທີ່
ໄດຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ສາມາດຍື່ນອທອນຂຶ້ນຫາ ຄະນະກາມະການຈັດສັນຍົກຍາຍຂັ້ນແຂວງ ທີ່ເປນອົງ
ການຕລາການ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດຮັບຄາຕັດສິນຈາກຫອງການຈັດສັນຍົກຍາຍຂັ້ນແຂວງ (PRO). ອົງການຕລາການຂັນ
້
ແຂວງ (AAO) ສາມາດໃຫຄາພິພາກສາ ພາຍໃນ 10 ວັນ; ແລະ



ຂັ້ນຕອນທີ 4: ຖາຫາກວາ ຜທີ່ໄດຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ຍັງບໍພໍໃຈກັບຜົນພິພາກສາ ທີ່ຕັດສິນໂດຍອົງການ
ຕລາການຂັ້ນແຂວງ (AAO), ຫຼັງຈາກທີ່ໄດຮັບຄາຕັດສິນ ຜທີໄ່ ດຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ສາມາດຍື່ນຟອງ
ສານ ທີ່ສານປະຊາຊົນ ອີງຕາມບັນດານິຕິກາ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ.

ຜທີ່ໄດຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ແລະ ຄົວເຮືອນໄດຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ສາມາດສະເໜີຄາຮອງ ແລະ ຍື່ນອທອນ
ທກໆບັນຫາ ທີ່ກຽວກັບການອອກແບບ ແລະ ການຈັດຕັງປະຕິບດ
ັ ຂອງໂຄງການ ລວມເຖິງບັນຫາທີກ
່ ຽວຂອງກັບການຈັດ
ສັນຍົກຍາຍ. ຄວນຈະມີກອງຍື່ນຄາຮອງຮຽນ ຕັ້ງຢໃນແຕລະບານໃນບອນທີ່ສາມາດເຂົ້າຫາໄດງາຍ. ຜທີ່ໄດຮັບຜົນກະທົບ
ຈາກໂຄງການ ຈະໄດຮັບຂໍມນກຽວກັບການຮອງຮຽນ ພອມທັງກົນໄກໃນການແກໄຂຂໍຮອງຮຽນ ແລະ ການຍື່ນອທອນທີໄ່ ດ
ກາວໃນເອກກະສານສະບັບນີ້ ເຊິ່ງການໄດຮັບຂໍມນນັນ
້ ແມນຈະເຮັດໂດຍຜານກອງປະຊຸມຂັ້ນບານ ແລະ ຜານວິທີທາງສື່ສານ
ອື່ນໆ. ເຄື່ອງມືທາງເຕັກໂນໂລຊີໃນການສື່ສານຂໍມນຕາງໆແມນຈະຖືກນາໃຊ ໃນການສືສ
່ ານຂໍມນ. ຍອນໂທລະສັບມືຖື ເປນ
ອປະກອນທີ່ໃຊແຜຫຼາຍທີ່ສດ, ດັງນັນ
້ ມັນສາມາດຖືກໃຊໃນການສືສ
່ ານຂໍມນ.
ໃນບັນດາໂຄງການຍອຍ ທີ່ກມຊົນເຜົາທີ່ໄດຮັບຜົນກະທົບ, ການຮອງຮຽນແມນຈະຕອງໄດຮັບການປກສາຫາລື ແລະ
ເຈລະຈາ ໃນຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ. ໃນກໍລະນີທີ່ຈາເປນ, ເຈົ້າຂອງໂຄງການຈະຕອງເຂົ້າໄປຊວຍເຫຼືອ ເພື່ອປກປອງສິດຂອງ
ກມຊົນບັນດາເຜົາ.
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ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການລາຍງານ
ການຕິດຕາມກວດກາແມນວຽກງານໜຶງ່ ທີ່ສາຄັນ
ໃນໄລຍະການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ໂຄງການການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກ
ໄພພິບັດ ໃນສປປ ລາວ. ບົດລາຍງານ ຈະຕອງໄດລາຍງານເປນປະຈາເດືອນ, ໄຕມາດ ແລະ ຫົກເດືອນ ຕາມແຕລະໜາວຽກ
ສະເພາະເພື່ອ:


ປບປງວິທີປະຕິບັດໃນການຄມຄອງດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ;



ຮັບປະກັນຄວາມມີປະສິດຕິພາບ ແລະ ຄນນະພາບ ຂອງຂະບວນການປະເມີນຜົນກະທົບດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ
ສັງຄົມ;



ເຮັດການປະເມີນດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງໂຄງການ ໂດຍອີງໃສຫລັກຖານ ແລະ ຜົນໄດຮັບ; ແລະ



ໃຫໂອກາດໃນການລາຍງານຜົນຂອງການນານະໂຍບາຍປອງກັນ, ພອມທາງການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ກຽວກັບຜົນກະທົບ
ແລະ ມາດຕະການ ການຫຼຸດຜອນຜົນກະທົບ.

ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ໂຄງການຍອຍ, ໜວຍງານຄມ ຄອງໂຄງການ (PMU) ຂອງກົມໂຍທາທິການທາງນາ ຈະເປນຜ
ດາເນີນການຕິດຕາມກວດກາ ໃນໄລະຍະການສຶກສາຄວາມ ເປນໄປໄດຂອງໂຄງການ ແລະ ໄລຍະການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ແຜນ
ESMP ເພື່ອການົດວາ ມາດຕະການຫຼຸດຜອນຜົນກະທົບ ໄດຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫປະສົບຜົນສາເລັດຫລາວປານໃດ. ການ
ຄິດຕາມກວດກາ ຈະສມໃສໃນ 3 ຂົງເຂດທີ່ສາຄັນດັງນີ້:
(i) ການຕິດຕາມກວດກາຄວາມສອດຄອງຂອງກາປະຕິບັດງານ: ເພື່ອກວດສອບວາ ມາດຕະການຫຼດ
ຸ ຜອນຜົນກະທົບ ໃດມີ
ການພິຈາລະນາ ແລະ ຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດ. ໃນຊວງໃລຍະການກະກຽມໂຄງການຍອຍ, ບັນດາວຽກງານຕິດຕາມ ຈະສມໄສການ
ຮັບປະກັນ ປະສິດທິພາບຂອງ ການປະຕິບດ
ັ ກອບຄມຄອງດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ປະຕິບດ
ັ ຕາມຂະບວນການ.
ກົມໂຍທາທິການທາງນາ ໜວຍງານຄມຄອງໂຄງການ ພະນັກງານຊຽວຊານດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ຈະຮັບປະກັນ
ການສຶກສາໂຄງການຍອຍ ດາເນີນໄປຢາງຖືກຕອງ ແລະ ວອງໃວ ໂດຍປະຕິບດ
ັ ຕາມກົດໝາຍ ຂອງ ລັດຖະບານລາວ ແລະ
ນະໂຍບາຍຂອງ ທະນາຄານໂລກ.
ບັນດາການສຶກສາຄວາມເປນໄປໃດ ຈະລວມເຖິງ ການປະເມີນຜົນ ເງື່ອນໃຂໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ແຜນດາເນີນງານໃນການ
ຈັດສັນຍົກຍາຍ ໂດຍຫຍໍ ແລະ ກດຈະກາທີ່ກຽວຂອງ ກັບແຜນພັດທະນາກມຊົນເຜົາ;


ບັນດາຄາຮອງທກ, ໂດຍສະເພາະຜທີຍັງບໍທັນໃດຮັບການແກໄຂບັນຫາໃນລະດັບທອງຖິ່ນ ແລະ ອາດຕອງມີການ
ແກໄຂໃນລະດັບທີ່ສງກວາດັງທີ່ການົດໃນກອບຄມຄອງທາງສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ;



ການເຮັດເອກະສານໂຄງການສົມບນວາດວຍການຈັດສັນຍົກຍາຍ
ການນາໃຊ, ລວມມີ ການສນເສຍຊົວຄາວ ແລະ ຖາວອນ;



ການປະເມີນຄນນະພາບວຽກງານການທົດແທນຄາເສຍຫາຍ ຫຼື ມາດຕະການຫຼຸດຜອນຜົນກະທົບອື່ນໆທີ່ກຽວຂອງ
ນັນ
້ ຄວນຖືກນາໃຊຕາມຄວາມຕອງຂອງໂຄງການລົງທຶນໃນອານາຄົດທີຖືກການົດໄວເບື້ອງຕົ້ນ, ເຊິ່ງລວມເຖິງຜົນ
ກະທົບຕໍວິຖີຊິວິດ; ແລະ



ມາດຕະການຫຼດ
ຸ ຜອນຜົນກະທົບໃນເວລາມີການປຽນແປງຫຼາຍ ໃນຕົວວັດແທກທີອາດຕອງການແຜນການແຊກ
ແຊງ, ເຊັນ, ຖາປະຊາຊົນກມຕາງໆ (ຄົນຊົນເຜົາ ແລະ ກມຄົນທີມຄ
ີ ວາມອອນໄຫວ - ຜຍິງ ແລະ ເດັກນອຍ ຍິງ/
ຊາຍ, ຜອາວດໂສ ແລະ ຜເສຍອົງຄະ, ຜບໍມີທີຢໄສ, ແລະ ຜທກຍາກ, ອື່ນໆ) ບໍໄດຮັບການຊວຍເຫຼືອຢາງພຽງພໍ
ຈາກໂຄງການຍອຍທີມີທາແຮງ.

ແລະ

ທົດແທນຄາເສຍຫາຍ

ຖາສິ່ງເຫຼານີ
ົ ້ມີ

ໃນໄລຍະການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ , ການປະຕິບດ
ັ ການຕິດຕາມຄວນກວມເອົາການກວດສອບລະຫວາງ ການກໍສາງໂຄງການຍອຍ
ເພື່ອກວດສອບວາເງື່ອນໄຂໃດທີ່ມີການອອກ ແລະ ປະຕິບດ
ັ ຕາມສັນຍາອະນຍາດ. ໂຄງການກໍສາງທີມີປະສິດທິພາບ,
ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ໄລຍະຮື້ຖອນ ຈະເປນຄວາມຜິດຊອບຂອງ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົງ ແລະ ການປະຕິບດ
ັ ການ
ຕິດຕາມກວດສອບໂດຍກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ.
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(ii) ການຕິດຕາມກວດກາຜົນກະທົບ: ເມື່ອໂຄງການຢໃນລະຫວາງຂັ້ນຕອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ , ການຕິດຕາມມາດຕະການ
ຫຼຸດຜອນຜົນກະທົບຂອງໂຄງການຍອຍຄວນເປນໜາທີຂອງ ໜວຍງານການອອກແບບຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດ. ມີການຄາດການໄວ
ວາເອກະສານປອງກັນຜົນກະທົບຕໍສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມຈະຖືກມອບໃຫຜຮັບເໝົາ ແລະ ໜວຍງານການອອກແບບຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບດ
ັ
ເພື່ອຈະຕິດຕາມກວດກາຮັບປະກັນວຽກງານດາເນີນໄປຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ໄດຕົກລົງກັນແລວວາດວຍບັນດາມາດ
ຕະການຫຼດ
ຸ ຜອນຜົນກະທົບ (ລະຫວາງ ລັດຖະບານລາວ ແລະ ທະນາຄານໂລກ).
ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນ ຂອງຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ ຈະວັດແທກ ດັງຕໍໄປນີ້:


ຜົນກະທົບເຖິງບກຄົນ, ຄົວເຮືອນ ແລະ ຊຸມຊົນ ຈະໃດມີການຮັກສາລະດັບມາດຕະຖານການດາລົງຊີວິດ ກອນຊວງ
ໂຄງການ, ຫຼດ
ື ີກວາເກົາ;



ຜົນກະທົບທີ່ແຕກຕາງກັນທາງເພດ ທີ່ຄວນຫຼີກລຽງ, ຫຼດ
ຸ ຫຼື ແກໄຂ;



ການປບປງຊຸມຊົນທີ່ໃດຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການຢາງໜອຍໃຫເທົາຊວງໄລຍະກອນໂຄງການ; ແລະ



ການຈັດການຂໍຂອງໃຈ ຫຼື ຂັດແຍງ.

ເພື່ອທີ່ຈະວັດແທກຜົນກະທົບເຫຼົານີ້, ກອນການສຶກສາຄວາມເປນໄປໃດ ຈະຕອງລະບ:


ໂຕຊີ້ວັດສະເພາະທີ່ຈະຖືກກວດສອບໂດຍໃຊຂໍມນແຍກຕາມເພດ;



ການົດວິທີວດ
ັ ແທກໂຕຊີ້ວດ
ັ ເປນປະຈາ; ແລະ



ການົດການຕິດຕາມບັນດາເຫດການຫຼັກ(ຕົວຢາງ: ຊວງເຄິງ່ ກາງ ຂອງຂະບວນການແຜນດາເນີນງານໃນການຈັດສັນ
ຍົກຍາຍ ໂດຍຫຍໍ, ຖານາໃຊ)

(iii) ການຕິດຕາມກວດກາຜົນກະທົບສະສົມ: ຜົນກະທົບຕໍສັງຄົມ ແລະ ສິງ່ ແວດລອມ ຈາກໂຄງການຍອຍ ທີແຂວງອດົມໄຊ
ຈະຖືກຕິດຕາມກວດກາເພື່ອພິຈາລະນາຄວາມຄືບໜາອື່ນໆທີ່ອາດມີຂຶ້ນ.

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ESMF
10.1

ການສາງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ແຜນຝກອົບຮົມ

ຄວາມຍືນຍົງທາງດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງໂຄງການຍອຍທີນາສະເໜີຂື້ນເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນັນ
້
ແມນ ຂຶນ
້ ກັບ
ຄວາມອາດສາມາດໃນການປະສານງານ, ການວາງແຜນ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາຂອງບັນດາອົງກອນທີຖ
່ ືກມອບໝາຍໃຫ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ທີ່ມີຕບໍ
ໍ ລສ
ິ ັດຜຮັບເໝົາ ແລະ ວຽກງານການຈັດຈາງອື່ນໆ ຂອງໂຄງການ.
ກົມໂຍທາທິການທາງນາ ກະຊວງ ຍທຂ ເຂົ້າໃຈດີກຽວ ແລະ ເຫັນຄວາມສາຄັນໃນວຽກງານປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ ແລະ
ໃນການຫຼີກລຽງ, ການຫຼດ
ຸ ຜອນ ຫຼື ການເຮັດການຊົດເຊີຍ ຕໍກັບບັນດາຜົນກະທົບດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມທີ່ເປນທາງ
ລົບ. ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ນະໂຍບາຍປອງກັນ ດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢາງມີປະສິດທິພາບ ໃນໄລ
ຍະວາງແຜນ, ໄລຍະກອນການກໍສາງ, ການກໍສາງ ແລະ ດາເນີນງານ, ແມນມີຄວາມຈາເປນ ທີຈ
່ ະຕອງໄດມີພະນັກງານທີ່ໄດ
ຮັບການຝກອົບຮົມ ແລະ ມີຄວາມອາດສາມາດຢາງພຽງພໍປະຈາການຢ. ດັງນັນ
້ , ໃນແຜນຝກອົບຮົມເພື່ອສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງ
ໃຫອົງກອນ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດໃຫພະນັກງານຄວນຈະປະກອບມີ ການຝກອົບໃນໜາວຽກ, ກອງປະຊຸມປກສາຫາລື
ດານວິຊາການ, ການລົງເຮັດວຽກ ແລະ ທັດສະນະສຶກສາພາກສະໜາມ ແລະ ການໄດຮັບຝກອົບຮົມຈາກພາຍນອກ ເຊິ່ງ ອາດ
ຈະລວມທັງ ກອງປະຊຸມໃຫຍໆຕາງໆ.
ເຖິງວາ ກະຊວງ ຍທຂ ເປນກະຊວງຫຼັກທີ່ມີໜາທີ່ຈດ
ັ ຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ຮວມກັບ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມຊາດ ແລະ ສິງ່ ແວດ
ລອມ ແລະ ກະຊວງການເງິນ. ໜວຍງານຄມຄອງໂຄງການ (PMU) ມີໜາທີ່ໃນການບໍລຫ
ິ ານ, ຈັດຊື້ ແລະ ຈັດຈາງ, ການເຮັດ
ສັນຍາ ແລະ ການຄມຄອງດານການເງິນຂອງໂຄງການຫຍອຍ. ໜວຍງານຄມຄອງໂຄງການ ຈະດາເນີນການຕິດຕາກວດກາ
ໃຫສອດຄອງກັບບັນດາຕົວຊີວດ
ັ ປະສິດທິພາບທີໄ່ ດຕົກລົງກັນ ແລະ ເຮັດບົດ ລາຍງານຜົນ ແລະ ຄວາມຄືບໜາຂອງໂຄງການ.
ນອກນັນ
້ PMU ຍັງ ຈະໄດຕິດຕາມ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ວຽກງານປະຈາວັນຂອງບັນດາຜທີ່ມີສວນໄດສວນເສຍ ຂອງໂຄງ
ການ. ກົມໂຍທາທິການທາງນາ ກະຊວງ ຍທຂ ຈະເຮັດວຽກຮວມຢາງໃກຊິດກັບ ໜວຍງານຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດໂຄງການ ຂອງພະ
ແນກ ຍທຂ ແຂວງອດົມໄຊ. ໜວຍງານຄມຄອງໂຄງການ ຈະໃຫຄາແນະນາ ກັບໜວຍງານຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດໂຄງການ ກຽວ
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ກັບທກໆ ບັນດາຂໍການົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ໃນໄລະຍະການກະກະຽມ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ໂຄງການ, ແລະ ເຮັດການປະ
ສານງານກັບທະນາຄານໂລກ. ພະແນກ ຍທຂ ແຂວງອດົມໄຊ ຈະມີໜາທີ່ໃນການຕິດຕາມກວດສອບພາກສະໜາມ ໃນແຕ
ລະມື້ ແລະ ລາຍງານໃຫແກໜວຍງານຄມຄອງໂຄງການ. ນອກຈາກນີ,້ ຍັງຕອງໄດປະສານງານ ກັບບັນດາອານາດການປກ
ຄອງທອງຖິ່ນ ເພື່ອໃຫໝັ້ນໃຈວາມີການປະສານງານ ແລະ ຮວມມືທດ
ີ່ ີ ແລະ ພອມທັງໄດລະບບັນຫາທີເ່ ກີດຂື້ນໃນແຕລະບອນ
ຂອງ ການກໍສາງ ແລະ ນາສະເໜີຕໜວຍງານຄມຄອງໂຄງການ
ໍ
ຂອງກົມໂຍທາທິການທາງນາ ແລະ/ຫຼື ໃນຂັ້ນສງກວານີ້.
ຕາຕະລາງ 11 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຫລັກໃນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ESMF ສະແດງໃຫເຫັນເຖິງບັນພາລະບົດບາດ ແລະ ໜາທີ່
ໃນແຕລະໄລຍະຂອງວົງຈອນໂຄງການ.
ຕາຕະລາງ 11 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຫລັກໃນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ESMF.
ວົງຈອນຂອງໂຄງ
ການຍອຍ
ການກັນຕອງ

ການກະກຽມ

ກະຊວງ ຍທຂ/ກຍນ

ພະແນກ ຍທຂ ແຂວງອດົມໄຊ, ໜວຍງານໂຍທາທິການ
ທາງນາ (ເຈົາ້ ຂອງໂຄງການຍອຍ)

ໃຫຄາແນະນາແກຜຍື່ນສະເໜີຂໍທຶນ ແລະ ຜມີສວນໄດ
ສວນເສຍຕາງໆ ກຽວກັບຂັ້ນຕອນ ປະຕິບັດ ການປອງກັນ
ສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ

ປະເມີນແຕລະ ບັນຫາການປກປອງ ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ໃນ
ໄລຍະການກະກຽມ ລວມເຖິງການກັນ
້ ຕອງວາມີປະຊາຊົນ
ທີ່ເປນຊົນເຜົາທີ່ອາໄສຢບໍ.

ທົບທວນ ບັນດາຄາຄິດເຫັນ, ຂໍສະເໜີ ແລະ ກັນຕອງ ເພື່ອ
ຊອກຫາບັນຫາ ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ທີ່ກຽວຂອງກັບການ
ປອງກັນ
ພອມທັງໃຫຄາແນະນາແກຜຍືນສະເໜີຂໍທຶນ
ກຽວກັບ ເນື້ອຫາຕາງໃນເອກະສານປອງກັນ ແລະ ມາດ
ຕະການຕາງໆ ທີ່ຈະໄດເຮັດ.

ອະທິບາຍເຖິງ ບັນຫາການປກປອງ ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ໃນ
ແບບຟອມກັນຕອງມາດຕະການປອງກັນ ທີຈ
່ ະຖືກຄັດຕິດ
ໃສບົດສະເໜີໂຄງການຫຍອຍ.

ໃຫຄາແນະນາກຽວກັບບັນຫາການປກປອງ ຄວາມຈາເປນ.
ຄັດເລືອກ ແລະ ວາຈາງທີ່ປກສາດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ
ສັງຄົມ ເພື່ອຊວຍໃນການກະກຽມ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ບັນດາເອກະສານປອງກັນຕາງໆ
(ເຊັນວາ as ESMP, EGDP, ARAP).

ດາເນີນການກະກຽມວຽກງານທີ່ກຽວຂອງກັບການປອງ
ກັນດັ້ານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ຕາມຄວາມຈາເປນ
ເຊັນ ການເຮັດປກສາຫາລື ກັບຊຸມຊົນທອງຖິ່ນ ແລະ/ຫຼື
ການ ເກັບກາຂໍມນ. ການອອກແບບມາດຕະການປອງກັນ
ແລະ ກະກຽມເອກະສານ ເຊັນ ESMP, EGDP, ແລະ
ອື່ນໆ ຕາມການຕົກລົງກັບກົມໂຍທາທິການທາງນາ. ຖາ
ເຫັນວາມີຄວາມເໝາະສົມ, ເຜີຍແຜຮາງເອກະສານການ
ປອງກັນຕາງໆ ແລະ ບົດສະເໜີໂຄງການຍອຍ ໃຫແກຊຸມ
ຊົນ ກອນທີ່ກົມໂຍທາທິການທາງນາ ຈະເຮັດການທົບ
ທວນບົດສະເໜີໂຄງການຍອຍນັ້ນ.

ການທົບທວນ ແລະ
ການອະນມັດ

ທົບທວນ ບົດສະເໜີໂຄງການຍອຍ ເພື່ອເບິ່ງຜົນກະທົບດານ
ການປອງກັນ ແລະ ຄວາມສຽງທາງສັງຄົມ.
ປະເມີນຄວາມຄວາມຄົບຖວນ ແລະ ຄວາມເປນໄປໄດ ຂອງ
ການປະເມີນນະໂຍບາຍການປອງກັນ ແລະ ຂະບວນ ການ
ປກສາຫາລື. ຖາເຫັນວາມີຄວາມຈາເປນ ເພື່ອ ສະເໜີຂັ້ນ
ຕອນຕໍໄປ. ປະເມີນຄວາມຄົບຖວນ ແລະ ຄວາມເປນໄປໄດ
ຂອງມາດຕະການການປອງກັນ ແລະ ບັນດາເອກະສານທີ່
ກຽວຂອງຕາງໆ. ຖາເຫັນວາມີຄວາມຈາເປນ, ແມນສະເໜີ
ໃຫມີ ການປຽນແປງຕໍບັນດາມາດຕະການ ແລະ ບັນດາ
ເອກະສານເຫຼົານີ້ ແລະ ເຮັດການທົບທວນອີກເທື່ອໜຶ່ງ
ກອນທີ່ຈະເຮັດການຮັບຮອງສດທາຍ.
ຖາຫາກວາ ກມຊົນເຜົາຫາກໄດຮັບຜົນກະທົບ (ຕາມນະໂຍ
ບາຍ OP 4.10 ຂອງທະນາຄານໂລກ), ຕອງຮັບປະກັນວາ
ພວກເຂົາໄດຮັບການຍິນຍອມ ແລະ ເຫັນດີກັບໂຄງການ
ຍອຍ ຕາມຫລັກການ “ແບບບໍມີການບັງຄັບ, ແບບແຈງໃຫ
ຊາບລວງໜາກອນ ແລະ ແບບໄດຮັບຂໍມນພຽງພໍ”.
ຖາພິຈາລະນາວາມີຄວາມເໝາະສົມ, ເຜີຍແຜຂໍມນທີ່ກຽວ
ຂອງກັບການປອງກັນໃຫແກມວນຊົນ ໃນເວັບໄຊຂອງ ກະ
ຊວງ ຍທຂ ຫລັງຈາກໂຄງການໄດຮັບການອນມັດແລວ.
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ຍື່ນບົດສະເໜີໂຄງການຍອຍ ທີ່ປະກອບດວຍ ມາດຕະ
ການການປອງກັນ ແລະ ເອກກະສານທີ່ກຽວກັບການປອງ
ກັນອື່ນໆ ຕາມການຕົກລົງກັນ. ຖາຫາກກົມໂຍທາທິການ
ທາງນາ ສະເໜີໃຫປບປບປງມາດຕະການປອງກັນ ຫຼື ປບ
ປງເອກກະສານທີກ
່ ຽວຂອງໃດໆ ເພື່ອໃຫສອດຄອງກັບ
ເອກກະສານ ESMF ແລະ ຂໍການົດອື່ນໆ ຂອງນະໂຍ
ບາຍປອງກັນ ແມນໃຫປະຕິບັດຕາມ. ຈາກນັ້ນແມນຍຶ່ນ
ບົດສະເໜີໂຄງການຫຍອຍ ພອມດວຍມາດຕະການປອງ
ກັນ ແລະ ເອກກະສານປອງກັນ ທີ່ໄດຮັບການປບປງ ຄືນ
ຕາມຄວາມຈາເປນ. ບົດສະເໜີໂຄງການ ແລະ ເອກກະ
ສານປະກອບຕາງໆ ທີ່ກຽວຂອງ ຕອງສອດຄອງກັບ ທກໆ
ນິຕິກາ ແລະ ລະບຽບການຂອງຊາດ ແລະ ຂອງທອງຖິ່ນທີ່
ວາງ ອອກ.

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ຕິດຕາມ ແລະ ທົບທວນ ເອກະສານກຽວກັບນະໂຍບາຍ
ການປອງກັນ ແລະ ບັນຫາ ໃນໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ໂຄງການຍອຍ. ຖາເຫັນວາມີ ຄວາມຈາເປນ, ສະເໜີໃຫ ມີ
ການແກໄຂມາດຕະການ ການປອງກັນ

ເຜີຍແຜເອກະສານນະໂຍບາຍການປອງກັນ ທີ່ເປນສະບັບ
ສົມບນ ຕໍຊຸມຊົນທີ່ໄດຮັບຜົນກະທົບ.
ຕິດຕາມກວດກາ, ບັນທຶກ ແລະ ລາຍງານ ການຈັດ ຕັງ
ປະຕິບັດມາດຕະການການປອງກັນ.

ທົບທວນ ແລະ ອະນມັດ ແຜນດາເນີນງານທີ່ ຖືກການົດໃຫ
ສາງໃນ ໄລະຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍອຍ.

ຫາກກມຊົນບັນດາເຜົາຫາກໄດຮັບຜົນກະທົບ

(ຕາມນະ

ໂຍບາຍ OP/BP4.10 ຂອງທະນາຄານໂລກ), ແມນໃຫ
ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າມາມີສວນຮວມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ການປະເມີນຜົນ

ໃຫແນໃຈວາການຮວບຮວມ ແລະ ການກວດສອບ ບັນຫາ
ທາງດານນະໂຍບາຍການປອງກັນທາງສິ່ງແວດລອມ 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 ແມນເປນວຽກງານທີ່ມີຄວາມເອົາໃຈໃສເພີ່ມຂື້ນ ແລະ ກໍເປນວຽກ
ງານທີເ່ ປນບລິມະສິດຂອງປະເທດ. ຍອນຜົນກະທົບທີ່ເກີດຈາກການປຽນແປງສະພາບອາກາດ ແລະ ຈາກເຫດການສະພາບອາ
ກາດທີ່ຮນແຮງ ການພັດທະນາທີ່ປະກອບເອົາການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພພິບັດເຂົ້ານາຈຶ່ງມີຄວາມຈາເປນຢາງຍິ່ງ. ການ
ສາງຄວາມອາດສາມາດ ຂອງກົມໂຍທາທິການທາງນາ ໂດຍການປະສານສົມທົບກັບບັນດາກະຊວງ, ກົມ, ກອງອື່ນໆທີ່ກຽວ
ຂອງ ເຊັນ ກຊສ (ກອງປະເມີນຜົນກະທົບຕໍສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ, ກົມຄມຄອງຊັບພະຍາກອນປາໄມ, ກົມຄມຄອງໄພພິ
ບັດແຫງຊາດ ແລະ ການປຽນແປງດິນຟາອາກາດ) ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ແມນມີຄວາມສາຄັນໃນການ
ສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງພາຍໃນອົງກອນ ແລະ ຈະຊວຍຮັບປະກັນວາການປະສານງານ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາວຽກງານທີ່
ກຽວຂອງກັບການປອງກັນດານສິງ່ ແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ແມນມີປະສິດພາບ ແລະ ປະສິດຕິຜນ
ົ .

ການດາເນີນງານແບບສະເພາະ ໃນວຽກງານການຊວຍເຫຼອ
ື ທາງດານວິຊາການ ແລະ ວຽກງານຄມຄອງຄວາມສຽງ ຈາກໄພນາ
ຖວມສກເສີນ
ເພື່ອຫຼຸດຜອນຜົນກະທົບທາງລົບທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ແລະ/ຫຼື ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບ ແລະ ໝາກຜົນຂອງການຊວຍເຫຼືອທາງ
ດານວິຊາການ ພາຍໃຕວຽກງານ ໃນອົງປະກອບທີ 1 ຂອງໂຄງການ SEA DRM ໃນ ສປປ ລາວ, ຄວນດາເນີນບັນດາວຽກງານ
ດັງຕໍໄປນີ້:


ກົມໂຍທາທິການທາງນາ /ໜວຍງານຄມຄອງໂຄງການ ຈະເປນແກນນາໃນການຈັດຝກອົບຮົມ ວຽກງານການປອງ
ກັນ ແລະ ຈະເປນຜຮັບຮອງວາ ຂໍການົດຕາງໆ ທີກ
່ ຽວຂອງກັບວຽກງານການປອງກັນດານທາງສິ່ງແວດລອມ ແລະ
ສັງຄົມ ຂອງໂຄງການຫອຍເພື່ອຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພພິບັດ ແມນໄດປະກອບເຂົ້າໃນ ນະໂຍບາຍ ແລະ ຂະ
ບວນການວາງແຜນ.



ກົມໂຍທາທິການທາງນາ/ໜວຍງານຄມຄອງໂຄງການ ພອມຈະເປນແກນນາ ໃນການສາງຕັ້ງກົນໄກ ການປະສານ
ງານ ແລະ ຮວມມື ກັບບັນພະແນກການ ແລະ ໜວຍງານທີ່ສາຄັນ ພາຍໃນ MONRE ທີ່ມີໜາທີ່ຮັບຜິດຂອບກຽວ
ກັບ ESIA/IEE, ການຄມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການປຽນແປງສະພາບອາກາດ;



ກົມໂຍທາທິການທາງນາ /ໜວຍງານຄມຄອງໂຄງການຈະເປນຜເຮັດສັນຍາວາຈາງທີ່ປກສາສາກົນ ເພື່ອສາງແຜນ
ຄມຄອງດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESMP), ແຜນດາເນີນງານການຈັດສັນຍົກຍາຍ ໂດຍຫຍໍ (ARAP),
ແຜນພັດທະນາກມຊົນເຜົາ (EGDP), ຫລັກການປະຕິບັດດານສິງ່ ແວດລອມ (ECoP), ຄມືການດາເນີນງານດານ
ສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESOM) ແລະ ອື່ນໆ.

ສາລັບວຽກງານຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພນາຖວມສກເສີນ: ກົມໂຍທາທິການທາງນາ / ໜວຍງານຄມຄອງໂຄງການຈະໄດ
ກະກຽມພາກໜຶ່ງສະເພາະກຽວກັບຂໍການົດດານການປອງກອນເພື່ອປະກອບເຂົ້າໃນຄມືປະຕິບັດງານໃນເວລາສກເສີນ. ມັນມີ
ຄວາມຈາເປນ ທີ່ຈະຕອງໄດສາງຄວາມອາດສາມາດໃຫກັບໜວຍງານ ເພື່ອໃຫໝັ້ນໃຈວາສາມາດຄວບຄມດແລ ແລະ ສະ
ໜັບສະໜນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ວຽກງານ ການປອງກັນທາງສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ທີລ
່ ະບໄວໃນ ESMF, RPF ແລະ
EGEF ພອມທັງການສາງ ESMP, EGDP, ARAP, ECoP ແລະ ບັນດາມາດຕະການອື່ນໆ. ສິງ່ ທີ່ຄວາມເອົາ ເອົາໃຈໃສ
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ເປນພິເສດກໍຄື ກົມໂຍທາທິການທາງນາ/ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົງ ຂອງແຂວງ ອດົມໄຊ ຈະຕອງໄດຄວບ ຄມ,
ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ລາຍງານໃນແຕລະເດືອນ. ຄວນຈະມີການສະສົງເສີມໃຫ ອານາດການປກຄອງທອງຖິ່ນ, ອົງກອນດານ
ສັງຄົມ ແລະ ຊຸມຊົນ ເຂົ້າມາມີສວນຮວມໃນການຕິດຕາມກວດກາການດາເນີນງານຂອງຜຮັບເໝົາ ໂດຍສະເພາະ ແມນໃນພືນ
້
ທີ່ທີ່ມີຄວາມອອນໄຫວ ແລະ ມີຄວາມສຽງຕໍການເກີດມີຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ຫລື ຈາກຄົນງານຂອງໂຄງການ.

ງົບປະມານໃນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດ ESMF
ງົບປະມານໃນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ESMF ຈະຖືກການົດ ແລະ ຈັດສັນສະເພາະ ວຽກງານການຕິດຕາມກວດກາຄວາມສອດ
ຄອງ ທີກ
່ ຽວຂອງກັບການປອງກັນດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມເທົານັ້ນ ເພື່ອໃຫຮັບປະກັນວາ ໂຄງການຍອຍ ແມນໄດຖືກ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫສອດຄອງກັບບັນດາ ຂັ້ນຕອນຕາງໆທີລ
່ ະບໄວໃນເອກະສານສະບັບນີ.້ ນອກນີ້ ງົບປະມານຍັງຈະຖືກຈັດ
ສັນ ໃນການຊວຍສະໜັບສະໜນ ການສາງຄວາມອາດສາມາດ ໃຫກັບບັນດາຜທີ່ມີສວນໄດສວນເສຍ ງົບປະມານທັງໝົດ
ແມນ ປະມານ 231,000 ໂດລາສະຫະລັດອາເມລິກາ (ຕາຕະລາງທີ 12). ແຫຼງເງີນທຶນສາລັບການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ໂຄງການ
ກອບຄມຄອງສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ການກຽມແຜນມາດຕະການປອງກັນຈະມາຈາກອົງປະກອບທີ່4, ການຄມຄອງ
ໂຄງການ.

SEA DRM Project – Lao PDR
Environmental and Social Management Framework

70

ຕາຕະລາງ 12 ງົບປະມານໃນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ
ລດ.

ກິດຈະກາ

A

ການຄວບຄມ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການຝກອົບຮົມກຽວກັບ ESMF

B

C

ລາຍລະອຽດ

ມນຄາ(USD)

1

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

36,000

2

ກົມໂຍທາທິການທາງນາ/ໜວຍງານຄມຄອງໂຄງການ ເຮັດການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ກະກຽມບົດລາຍ
ງານການຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການປອງກັນ ປະຈາ 6 ເດືອນ ໃຫແກ ໜວຍງານ ຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດ ຂອງຂະແໜງໂຍທາທິການທາງນາ, ພະແນກ ຍທຂ ແຂວງອດົມໄຊ ໃນໄລຍະ 3 ປ.

24,000

3

ຕິດຕາມກດກາ ການປະຕິບັດງານຂອງບັນດາຜຮັບເໝົາໃນແຕລະເດືອນພອມທັງຂຽນບົດລາຍງານ ແລະ ນາ
ສົງ ໃນແຕລະເດືອນ ໃນໄລຍະ 3 ປ.

24,000

4

ປກສາຫາລືກັບກມຊົນເຜົາ ໃນການກະກຽມ ESMP ແລະ EGDP

8,000
ລວມຍອຍ A

92,000

1

ວຽກງານທີ່ກຽວຂອງກັບການເຮັດ ກໍລະນີສກ
ຶ ສາ ແລະ ການຄົ້ນຄວາຕາງໆ ລວມທັງການຈັດກອງປະຊຸມ
ວິຊາການ ເພື່ອສາງບົດແນະນາສະເພາະ ໃນຂົງເຂດທີ່ສາຄັນດັງລມນີ້: (i) ການແບງເຂດທີ່ດິນ; ແລະ (ii)
ການສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ຕໍສະພາບດານນິຕກ
ິ າ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ ດານການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກ
ໄພພິບັດ.

20,000

2

ຄັດເລືອກ ແລະ ວາຈາງທີ່ປກສາອິດສະຫຼະເພື່ອສາງເຄື່ອງມືປອງກັນຕາງໆ ລວມທັງ EMP, ECoP,
ARAP, EGDP, ESOM ແລະ ອື່ນໆ

60,000

ລວມຍອຍ B

80,000

1

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

20,000

2

ກອງປະຊຸມສາມະນາ ເພື່ອສາງຈິດສານຶກດານບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ກຽວກັບຄວາມສາຄັນຂອງການເຊື່ອມ
ໂຍງດານບົດບາດຍິງຊາຍ; ຝກອົບຮົມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດາເນີນງານດານບົດບາດຍິງຊາຍ (GAP)
ໃຫແກພະນັກງານ ກົມໂຍທາທິການທາງນາ, ພະນັກງານຂອງອົງກອນທີ່ຖືກມອບໝາຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດຕາງໆ ແລະ ພະນັກງານຂອງໂຄງການທກຄົນ.

8,000

3

ເຮັດການວິເຄາະບົດບາດຍິງຊາຍ ເພື່ອລະບບັນຫາດານບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ນາໃຊຜົນທີ່ໄດຮັບຈາກການ
ວິເຄາະດັງກາວໃນການການົດມາດຕະການເພື່ອແກໄຂບັນຫາດານບົດບາດຍິງຊາຍທີລ
່ ະບໄວນັ້ນ ໂດຍການ
ມີຕົວຊີ້ວັດເພື່ອຕິດຕາມຜົນຂອງມັນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດດານສັງຄົມ ແລະ ບັນດາຄວາມສຽງຕາງໆ ຂອງ
ໂຄງການ

10,000

ລວມຍອຍ C

38,000

ການພັດທະນາ ມາດຕະການປອງກັນ, ແຜນງານ, ວິທກ
ີ ານ ແລະ ເຄືອ
່ ງມືອນ
ື່ ໆ

ການສາງຄວາມເຂັມ
້ ແຂງໃຫອົງກອນ ແລະ ການສາງຄວາມອາດສາມາດໃຫພະນັກງານ

ເງີນແຮ (10%)

21,000

ລວມທັງໝົດ A, B ແລະ C
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231,000

71

ເອກະສານຊອນທາຍ

ເອກະສານຊອນທາຍ A1
ໜາວຽກທີຈ
່ ະບໍໄດຮັບການສະໜອງທຶນຈາກຂອງ
ໂຄງການ

ເອກະສານຊອນທາຍ A1

ໜາວຽກທີຈ
່ ະບໍໄດຮັບການສະໜອງທຶນຈາກໂຄງການຍອຍ

ເພື່ອເປນການຫຼີກລຽງຜົນກະທົບຕໍກັບສິ່ງແວດລອມ ແລະ ປະຊາຊົນ, ບັນດາໜາວຽກຕໍໄປນີ້ແມນໄດຍົກເວັ້ນຢາງຊັດເຈນ
ຈາກການສະໜອງທຶນຈາກໂຄງການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພພິບັດຂອງ ສປປ ລາວ:


ພື້ນທີ່ຈດ
ັ ສັນຍົກຍາຍ ແລະ/ຫຼື ການຮື້ຖອນໂຄງສາງທີ່ຢອາໄສ ກໍຄືເຮືອນຊານບານຊອງຂອງປະຊາຊົນທີ່ຖືກຜົນ
ກະທົບຫຼາຍກວາ 200 ຄົນ ຫຼື 50 ຫຼັງຄາເຮືອນ



ການສາງຜົນກະທົບຕໍກັບປະຊາຊົນທອງຖິ່ນລວມທັງປະຊາຊົນກມຊົນເຜົາທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າບໍສາມາດຍອມຮັບໄດ,
ເຖິງແມນວາ ຈະມີການສາງມາດຕະການຫຼດ
ຸ ຜອນທີ່ມີເຂົ້າເຈົ້າເປນສວນຮວມ



ຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ຄວາມສນເສຍຕໍກັບຊັບສິນທາງດານວັດທະນະທາ, ລວມທັງພື້ນທີ່ທາງດານບຮານຄະດີ (ກອນ
ປະຫວັດສາດ), ສັດ ພືດ ດຶກດາບັນ, ທາງປະຫວັດສາດ, ທາງສາສະໜາ ແລະ ຄນຄາເອກະລັກທາງດານທາມະຊາດ



ການນํາໃຊໂຄງການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພພິບັດຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ອເປນແຮງຈງໃຈ ແລະ/ຫຼື ເປນເຄື່ອງມື
ໃນການສົງເສີມ ແລະ/ຫຼື ການດາເນີນການຈັດສັນຍົກຍາຍປະຊາຊົນແບບບໍໄດສະໝັກໃຈ ແລະ ເອົາໝບານມາລວມ
ກັນ



ການຊື້ປນ, ເລື່ອຍ, ແຮໃຍຫິນ, ວັດຖຸລະເບີດ, ເຄື່ອງມືລາສັດ ແລະ ຈັບປາ ແລະ ການລົງທຶນອື່ນໆທີ່ເປນອັນຕະລາຍ
ຕໍກບສິ່ງແວດລອມ



ການຊື້ສານກາຈັດສັດຕພືດ, ສານກາຈັດແມງໄມ, ຢາຂາຫຍາ ແລະ ສານເຄມີອນ
ັ ຕະລາຍອື່ນໆ ທີ່ເກີນກວາຈານວນ
ທີ່ຈາເປນ ເພື່ອບາບັດພືນ
້ ທີ່ທີ່ມີການລະບາດ. ຖາຫາກມີຄວາມຈາເປນໃຊສານກາຈັດສັດຕພືດ, PMO ຈະອາງອີງ
ເຖິງ ແຜນການຄມຄອງສານກາຈັດສັດຕພືດ ທີ່ຢໃນ ESMF



ການດາເນີນການດານປາໄມ, ລວມທັງການຕັດໄມ, ການເກັບຜົນ ຫຼື ຂະບວນການຂອງເກັບຜົນຜະລິດຈາກປາທີ່
ເປນໄມ ແລະ ບໍແມນໄມ. ເຖິ່ງຢາງໃດກໍຕາມ, ເພື່ອສົງເສີມໃຫມີການເກັບກຽວຜົນຜະລິດຈາກປາແມນໄດຮັບການ
ອະນຍາດຖາຫາກວາສອດຄອງກັບແຜນຄມຄອງເພື່ອການນາໃຊຊັບພະຍາກອນແບບຍືນຍົງ



ການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດຈາກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດທີ່ບໍມີຄວາມຍືນຍົງ



ການປຽນແປງ ຫຼື ການເຊື່ອມໂຊມທາງດານທີ່ຢອາໄສທາມະຊາດ



ການຜະລິດ ຫຼື ການຄາໃນທກຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ກິດຈະກາທີ່ບໍຢໃນພາຍໃຕກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ຫຼື ບັນດາກົດ
ລະບຽບ ຫຼື ສົນທິສັນຍາ ແລະ ຂໍຕົກລົງສາກົນ ຫຼື ອາດມີການຫາມທາງສາກົນ



ແຮງງານ ແລະ ເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກທີ່ມີຄວາມອັນຕະລາຍ, ການຂດຄົ້ນ, ຮບການທີ່ບໍໄດສະໝັກໃຈ ຫຼື ຖືກ
ບັງຄັບຂອງກາມະກອນ, ການບັງຄັບໃຊແຮງງານ, ແຮງງານເດັກ ຫຼື ບັນຫາທີ່ສາຄັນດານສຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດ
ໄພຂອງອາຊີບ



ການຄາທກຜະລິດຕະພັນ ກັບການສົງເສີມທລະກິດໃນດານການຂດຄົນ
້ ສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ
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A1-1

ເອກະສານຊອນທາຍ A2
ນະໂຍບາຍການປະເມີນສິ່ງແວດລອມແບບທົວໄປ:
ແບບການກັນຕອງ

ເອກະສານຊອນທາຍ A2

ເຄືອ
່ ງມືນະໂຍບາຍການປະເມີນສິງ່ ແວດລອມທົວໄປ: ແບບຟອມກັນຕອງ

ຟອມນີ້ຖືກນາໃຊໜວຍງານຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ
ເພື່ອກັນຕອງບັນຫາມາດຕະການປອງກັນຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ
ແລະ
ສິ່ງແວດລອມທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນຈາກໂຄງການຍອຍ, ການົດ ປະເພດການຈາແນກ, ຮວມກັບນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານໂລກ ຈະ
ຖືກນາໃຊ ແລະເຄື່ອງມືຖືກກະກຽມເພື່ອໂຄງການຍອຍ.
ຊື່ ໂຄງການຍອຍ
ທີຕ
່ ງັ້ ໂຄງການຍອຍ
ອົງປະກອບ ໂຄງການຍອຍ
ປະເພດ/ຂະແໜງ ໂຄງການຍອຍ
ປະເມີນການລົງທຶນ
ມືເ້ ລີມ
່ ຕົນ
້ /ສາເລັດ
ຄາຕອບ
ຄາຖາມ

ບໍຮ

ໂຄງການຍອຍໄດສົງຜົນກະທົບຢາງຫຼວງຫຼາຍຕໍສິ່ງແວດລອມທີ່ມີ
5
ຄວາມອອນໃຫວ , ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ຫຼື ເປນປະວັດການ ບໍ ແລະ
6
ຂະຫຍາຍໄປເກີນຖະໜົນ ແລະ ROW?
ກະລນາອະທິບາຍໂດຍຫຍໍ:

ແມນ

ບໍ

ຖາແມນ

ຖາແມນ

ນະໂຍບານທະນາຄານ
ໂລກທີກ
່ ຽວຂອງ

ເອກະສານທີ່
ຕອງການ

OP 4.01

ບໍມີເງື່ອນໄຂຄົບ
ຖວນໃນການສະ
ໜອງທຶນ
ໂຄງການ Lao
PDR DRM.

ການປະເມີນ
ສິ່ງແວດລອມ
ປະເພດ A

ໂຄງການຍອຍໄດສົງຜົນກະທົບຢາງຫຼວງຫຼາຍຕໍສັງຄົມທີ່ມີຄວາມ
7
ອອນໃຫວ, ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ຫຼື ເປນປະວັດການ ບໍ ?
ກະລນາອະທິບາຍໂດຍຫຍໍ:

OP 4.01
ການປະເມີນ
ສິ່ງແວດລອມ
ປະເພດ A

5

ບໍມີເງື່ອນໄຂຄົບ
ຖວນໃນການສະ
ໜອງທຶນ
ໂຄງການ Lao
PDR DRM.

ຄວາມອອນໄຫວ (ຕົວຢາງ: ຜົນກະທົບທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ ທີ່ຖືວາມີຄວາມອອນໄຫວ ຖາມັນເປນສິ່ງທີ່ປຽນແປງໃຫ້ືເກົາຄືນບໍໄດ - ຕົວຢາງ: ນາໄປສການສນເສຍທີ່ຢທາງທໍ
ມະຊາດຈານວນຫຼາຍ, ຫຼື ບັນຫາຖືກການົດໃນ OP 4.04, ທີ່ຢອາໄສທາງທາມະຊາດ; OP 4.36, ປາໄມ; OP 4.10, ຊົນເຜົາ; OP 4.11, ຊັບພະຍາກອນວັດທະນາ
ທາດານກາຍະພາບ; ຫຼື OP 4.12, ການຍົກຍາຍຈັດສັນແບບບໍສະມັກໃຈ; ຫຼື ໃນກໍລະນີ ຂອງ OP 4.09, ເວລາທີ່ໂຄງການລວມ ການຜະລິດ, ໃຊ, ຫຼື ການກາຈັດ
ຜະລິດຕະພັນຄວບຄມສັດຕພືດທີມີຜົນຕໍສິ່ງແວດລອມ.

6

ຕົວຢາງຂອງໂຄງການທີມີຜົນກະທົບດານລົບທີສາຄັນຕໍສິ່ງແວດລອມທີມີຄວາມອອນໄຫວ, ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ຫຼື ບໍເຄຍມີມາກອນ ໄດແກໂຄງສາງພື້ນຖານຂະໜາດ
ໃຫຍ ເຊັນການສາງ ຖະໜົນໃໝ, ທາງລົດໄຟ, ໂຮງໄຟຟາ, ການພັດທະນາຕົວເມືອງຂະໜາດໃຫຍ, ແຜນການບາບັດນາເສຍ, ແລະການທອນໂຮມ ແລະ ກາຈັດຂອງ
ເສຍອື່ນໆ.

7

ໂດຍທົວໄປ ໂຄງການຍອຍ ທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍການຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ ຜົນກະທົບທີ່ກຽວຂອງຄວນຖືກຈັດໃນປະເພດ A. ການໃຊຂໍພິສດເປນສິ່ງທີ່ຈາເປນໃນການປະເມີນ
ຄວາມສາຄັນທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນຂອງຜົນກະທົບທີເກີດຈາກການຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝເຊິ່ງແຕກຕາງກັນໄປໃນແຕລະຂອບເຂດ ແລະ ຂະໜາດຂອງໂຄງການຍອຍ ເຖິງໂຄງການ
ຍອຍ. ໂຄງການຍອຍທີ່ຕອງອາໄສການຍາຍຖິ່ນຖານ ຂອງຜຕັ້ງຖິ່ນຖານຢ ຫຼືທລະກິດ, ເຊັນດຽວກັບໂຄງການຍອຍ ທີ່ອາດເຮັດໃຫບກຄົນ ສນເສຍ ເນື້ອທີ່ ດິນຫຼາຍກວາ
10%, ແມນຈະຖືກຈັດໃນປະເພດ A. ຂະໜາດອາດເປນປດໄຈ, ເຖິງແມນວາຈະມີຜົນກະທົບພຽງເລັກນອຍ. ໂຄງການຍອຍ ທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍຊຸມຊົນທັງໝົດ ຫຼື ກມ
ຄົນຈານວນຫຼາຍ (ຕົວຢາງ: ຫຼາຍກວາ 1000ຄົນ) ອາດຖືກຈັດໃນປະເພດ A, ໂດຍສະເພາະ ສາລັບໂຄງການ ທີຄວາມສາມາດໃນການການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍັງບໍເຂັ້ມແຂງ.
ໂຄງການຍອຍ ທີຕອງມີການຍົກຍາຍຄົນຊົນເຜົາ, ທີ່ຈະຈາກັດການເຂົ້າເຖິງທີ່ດນ
ິ ດັ້ງເດີມ ຫຼື ຊັບພະຍາກອນ, ຫຼື ພະຍາຍາມການົດ ການປຽນແປງສະຖາບັນດັ້ງເດີມ ຂອງ
ຊົນເຜົາພື້ນເມືອງ, ແມນທກຄັ້ງ ຈະຖືກຈັດໃນ ປະເພດ A.

SEA DRM Project
A2-1
Environmental and Social Management Framework

ຜົນກະທົບຈະສົງຜົນສະທອນເຖິງບໍລິເວນໃກຄຽງບໍ - ບໍລິເວນທີ່ຢ
ນອກ ROW - ຫຼື ສິ່ງອານວຍຄວາມສະດວກ ເພື່ອການເຮັດວຽກ
ທາງກາຍະພາບ ແລະ ມີການກະທົບເຖິງສິ່ງແວດລອມຢາງໄຫຍ
ຫຼວງທີ່ບໍສາມາດປຽນແປງໄດ?

OP 4.01
ການປະເມີນ
ສິ່ງແວດລອມ

ກະລນາອະທິບາຍໂດຍຫຍໍ:

ປະເພດ A

ໂຄງການຍອຍທີ່ສະເໜີອາດມີຜົນກະທົບດານສິ່ງແວດລອມແລະ
8
ສັງຄົມນອຍທີ່ສດຫຼືບໍມີຜົນກະທົບໃດໆ?

OP 4.01
ການປະເມີນ
ສິ່ງແວດລອມ

ກະລນາອະທິບາຍເຫດຜົນໂດຍຫຍໍ:

ບໍມີເງື່ອນໄຂຄົບ
ຖວນໃນການສະ
ໜອງທຶນ
ໂຄງການ Lao
PDR DRM.

ບໍຈາເປນ
ຕອງການດາເນີນ
ງານນອກເໜືອ
ຈາກການກັນຕອງ

ປະເພດ C
ໂຄງການຍອຍບໍໄດລະບໃວໃນໝວດ A ແລະ C ທີ່ລະບໃວຂາງ
9
ເທິງ ?

OP 4.01

IEE ຫຼື ESMP

ການປະເມີນ
ສິ່ງແວດລອມ

ກະລນາອະທິບາຍເຫດຜົນໂດຍຫຍໍ:

ປະເພດ B
ໂຄງການຍອຍນີ້ອາດມີຜົນກະທົບຕໍສະພາບແວດລອມຂອງຄົນ
ຫຼືທາມະຊາດທີ່ມີຈາກັດ, ຢໃນຂອບເຂດນອຍ ແລະ ມີລັກສະນະ
ຊົວຄາວ ຫຼື ອາຍສັ້ນ ເປນສິ່ງທີ່ງາຍ ແລະ ລາຄາບໍແພງໃນການຄວບ
ຄມ?

ການປະເມີນ
ສິ່ງແວດລອມ

ເອກະສານຂອງໂຄງການຍອຍໄດມີການລະບໃວວາຈະບໍນາໃຊວັດ
ສະດທີ່ເປນອັນຕະລາຍ?

OP 4.01

IEE ຫຼື ESMP

ປະເພດ B
IEE ຫຼື ESMP

ການປະເມີນ
ສິ່ງແວດລອມ
ປະເພດ B

ໂຄງການຍອຍໄດລະບວາຈະມີການສົງສິ່ງເສດເຫຼືອ ອອກນອກພື້ນ
ທີ່ ຫຼື ນອກປະເທດບໍ?

OP 4.01
ການປະເມີນ
ສິ່ງແວດລອມ
ປະເພດ B

ໂຄງການຍອຍໄດລະບວາຈະມີການສົງສິ່ງເສດເຫຼືອ ອອກນອກພື້ນ
ທີ່ ຫຼື ນອກປະເທດ/ທີ່ບໍໄດເປນໄປຕາມສົນທິສັນຍາເຄື່ອນຍາຍ
ວັດຖຸທີ່ເປນຜິດແລະສິ່ງເສດເຫຼືອ ຂາມຜານຊາຍແດນບໍ?

OP 4.01 ການປະ
ເມີນສິ່ງແວດລອມ
ປະເພດ A
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ESMP ພອມ
ລາຍລະອຽດ ຜົນ
ກະທົບທີ່ອາດເກີດ
ຂຶ້ນ ທີ່ບອນຮອງ
ຮັບສິ່ງເສດເຫຼືອ
ບໍມີເງື່ອນໄຂຄົບ
ຖວນໃນການສະ
ໜອງທຶນ
ໂຄງການ Lao
PDR DRM.

ຕົວຢາງຂອງໂຄງການທີ່ມີຜົນກະທົບນອຍທີ່ສດ ຫຼື ບໍມີຜົນກະທົບຕໍສິ່ງແວດລອມ ທີຕອບສະໜອງ ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການ ບໍລິການ, ການຊວຍເຫຼືອດານເຕັກນິກ,
ການຊອມແປງໂຄງສາງທີເສຍຫາຍ ແລະ ອື່ນໆ;
ໂຄງການທີ່ຕົກຢໃນ OP 4.01 ເປນປະເພດ A ຫຼື C ສາມາດຖືວາເປນປະເພດ B. ຕົວຢາງປະເພດ B ໂຄງການຍອຍລວມມີ ໂຄງການຟນຟໂຄງສາງພື້ນຖານ ຂອງ
ໂຄງການຂະໜາດນອຍ ເຊັນການຟນຟຖະໜົນ ແລະ ບົບນາປະປາ, ໂຮງຮຽນຂະໜາດນອຍ, ສນປະຖົມພະຍາບານ ແລະ ອື່ນໆ.

SEA DRM Project – Lao PDR
Environmental and Social Management Framework

A2-1

ໂຄງການຍອຍຈະກຽວຂອງກັບການປຽນແປງຫຼືການຍອຍສະຫຼາຍ
ທີ່ຢອາໄສຕາມທາມະຊາດທີບໍສາຄັນຫຼືບໍ:

ໂຄງການຍອຍຈະກຽວຂອງກັບການປຽນແປງຢາງຫຼວງຫຼາຍ
10
ການຍອຍສະຫຼາຍທີ່ຢອາໄສຕາມທາມະຊາດທີສາຄັນຫຼືບໍ ?

OP 4.04

IEE ຫຼື ESMP

ທີ່ຢອາໄສຕາມທາມະ
ຊາດ

ຫຼື

OP 4.04 ທີ່ຢອາໄສ
ຕາມທາມະຊາດ
ປະເພດ A

ມີຊຸມຊົນກມຊົນເຜົາໃດແດທີອາໄສຢໃນເຂດໂຄງການຍອຍ ແລະ
ເຂົາມີຜົນກະທົບດານດີ ຫຼື ບໍດີແນວໃດ ຕໍການສະເໜີໂຄງການ
ຍອຍ?

OP 4.10
ກມຊົນເຜົາ

ບໍມີເງື່ອນໄຂຄົບ
ຖວນໃນການສະ
ໜອງທຶນ
ໂຄງການ Lao
PDR DRM.
ແຜນພັດທະນາກມ
ຊົນເຜົາ

ປະເພດ B

ກະລນາອະທິບາຍເຫດຜົນໂດຍຫຍໍ:
ໂຄງການຍອຍຈະສົງຜົນກະທົບຕໍຊັບພະຍາກອນທາງວັດທະນາທາ
ດານກາຍະພາບຫຼືບໍ?11

ບໍມີເງື່ອນໄຂຄົບ
ຖວນໃນການສະ
ໜອງທຶນ
ໂຄງການ Lao
PDR DRM.

ກະລນາອະທິບາຍເຫດຜົນໂດຍຫຍໍ:

OP 4.11
ຊັບພະຍາກອນທາງ
ວັດທະນາທາ

ໂຄງການຍອຍກຽວຂອງກັບການຫຍັບຍາຍທີ່ດິນແບບບໍສະມັກໃຈ
, ສນເສຍຊັບສິນ ຫຼື ການເຂົ້າເຖິງຊັບສິນ, ຫຼືສນເສຍ ແຫຼງລາຍຮັບ
ຫຼື ບໍທາມາຫາກິນຫຼັກ ບໍ? 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?

OP4.36

ບໍມີເງື່ອນໄຂຄົບ
ຖວນໃນການສະ
ໜອງທຶນ
ໂຄງການ Lao
PDR DRM.

ປະເພດ A

ປາໄມ
ປະເພດ A

ກະລນາອະທິບາຍໂດຍຫຍໍເພື່ອໃຫເຫດຜົນປະເພດ:
ໂຄງການອາດມີຜົນກະທົບສາຄັນຫຼືການປຽນແປງທີ່ສາຄັນ ຫຼື ການ
ຍອຍສະຫຼາຍ ຂອງປາທາມະຊາດ ຫຼືທີ່ຢທາງທາມະຊາດອື່ນໆ?

OP4.36
ປາໄມ
ປະເພດ A

ບໍມີເງື່ອນໄຂຄົບ
ຖວນໃນການສະ
ໜອງທຶນ
ໂຄງການ Lao
PDR DRM.

10

ໂຄງການຍອຍມີການປຽນແປງຫຼືຍອຍສະຫຼາຍຖິ່ນທີ່ຢຕາມທາມະຊາດທີ່ສາຄັນເຊັນການຄມຄອງຕາມກົດໝາຍ, ການສະເໜີຢາງເປນທາງການເພື່ອການປກປກຮັກສາ,
ການົດໂດຍແຫຼງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ ສາຫຼັບປກປກຮັກສາຄນຄາຢາງສງ, ຫຼື ໄດຮັບການຄມຄອງໂດຍຊຸມຊົນທອງຖິ່ນ, ຈະບໍມີສິດໄດຮັບການສະໜັບສະໜນດານການເງິນ.

11

ຕົວຢາງຊັບພະຍາກອນທາງວັດທະນາທາດານກາຍະພາບ ແມນວັດຖຸບຮານ, ສະຖານທີ່ບຮານ, ລວມທັງ ພື້ນທີຕົວເມືອງປະຫວັດສາດ, ອະນສອນສະຖານດານຄວາມເຊື່ອ
, ສສານ, ຫຼື ເຂດ ທີໃດມີຮັບຮອງຈາກລັດຖະບານ.

SEA DRM Project – Lao PDR
Environmental and Social Management Framework

A2-2

ເອກະສານຊອນທາຍ A3
ແບບການກັນຕອງພື້ນທີ່ສະເພາະ ດານ
ສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ
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ເອກະສານຊອນທາຍ A3.1 ແບບການກັນຕອງການປອງກັນຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ ແລະ ສິງ່ ແວດລອມ
ແບບການກັນຕອງນີ້ PIU/DPWT ຈະເປນຜຕື່ມຂໍມນໃນຊວງເວລາການກํານົດໂຄງການຍອຍ ເພື່ອໃຫເປນສວນໜຶງ່ ຂອງ
ແຜນວຽກປະຈາປ. ຟອມນີ້ຈະໄດຖືກເຊັນ ແລະ ຕິດຄັດມາພອມກັບບົດສະເໜີຂອງໂຄງການຍອຍຢາງເໝາະສົມ ຊຶ່ງຈະໄດຮັບ
ການທົບທວນໂດຍ MPWT ແລະ/ຫຼື DoW/PMU.
ຟອມ A: ລາຍການກວດກາຫົວຂໍການປອງກັນຂອງໂຄງການ
ແຂວງ:

ເມືອງ:

ພື້ນທີ່ – ແຜນທີ່ທີແນບມາ
(ເຄື່ອງໝາຍ )
 ແມນ

ຊື່ຖະໜົນ:
ແບບ ຂອງ ວຽກ/ກິດຈະກາ

(ເຄື່ອງໝາຍ

 ບໍແມນ

ເລກທີ່ຂອງຖະໜົນ:

ເລກທີ່ເຊື່ອມຕໍ. (ລາຍລະອຽດ)

 ການສອມແປງຖະໜົນຂອງແຂວງ

 ການສອມແປງຖະໜົນຂອງເມືອງ

 ພື້ນທີ່ໃກຄຽງ NPA

 ພື້ນທີ່ໃກຄຽງກັບສະຖານທີ່ທີ່ສາຄັນທາງວັດທະນະທາ

)
 ພື້ນທີ່ພາຍໃນ NPA

ອະທິບາຍຫຍໍກຽວກັບໜາວຽກ/ກິດຈະກາ: [ຕົວຢາງ ຄວາມຍາວຂອງຖະໜົນ, ຄວາມຕອງການ/ຈດປະສົງຂອງໜາວຽກ, ວຽກທີ່ນາສະເໜີ (ລາຍການ/

ແມນ

ລາຍການກວດກາ

ບໍແມນ

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

ຄາອະທິບາຍ/ຄາເຫັນ

1. ໜາວຽກມີຄວາມຈາເປນຕອງໄດມີການເວນຄືນທີ່ດິນ?
2. ໜາວຽກມີຄວາມຈາເປນຕອງໄດມີການເວນຄືນທີ່ດິນຈາກປະຊາຊົນຜທີ່ກາລັງນາ

ຮັບປະກັນ ການແຍກກມ
ສົນທະນາຕາມ ເພດ ແລະ
ອາຍ ເພື່ອການໄດຮັບຂໍ
ມນທີ່ຊັດເຈນ

3. ໜາວຽກມີຄວາມຈາເປນຕອງໄດຍົກຍາຍສິ່ງປກສາງ (ລວມທັງ ເຮືອນ, ຮານຄາ,

ເຊັນດຽວກັນ

ໃຊເຂົ້າໃນການກະສິກາ (ເຖິງແມນວາພວກເຂົາບໍໄດເປນເຈົ້າຂອງ/ມີໃບຕາດິນ)?

ເຫຼົ້າເຂົ້າ ແລະ ອື່ນໆ) ຈາກທາງຫຼັງຂອງຖະໜົນ?
ມີຈັກ

ເຊັນດຽວກັນ

6. ໜາວຽກຕັ້ງຢໃນ ຫຼື ໃກກັບພື້ນທີ່ທີ່ເປນທີ່ຮຈັກວາຈະສົງຜົນກະທົບອັນໃຫຍຫຼວງ

ເຊັນດຽວກັນ

4. ມີປະຊາຊົນກມຊົນເຜົາຜື້ນເມືອງອາໄສຢໃນພື້ນທີ່ດັງກາວບໍ?

ຖາມີ,

ຊົນເຜົາ?

5. ໜາວຽກຕັ້ງຢໃນ ຫຼື ໃກກັບພື້ນທີ່ທາງວັດທະນະທາ/ມໍລະດົກ?

ຕໍກັບປະຊາຊົນໃນພື້ນທີ່ດັງກາວ?

7. ໜາວຽກຕັ້ງຢໃນ ຫຼື ໃກກັບພື້ນທີ່ອະຫວງຫາມ (ຫຼື ເຂດປອງກັນຂອງພື້ນທີ່ຫວງ
ຫາມ)?

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

9. ໜາວຽກມີຄວາມຈາເປນຕອງໄດ ເປດບໍດິນ ຫຼື ບໍຫີນ ໃໝ ເພື່ອຊົມໃຊ ຕື່ມບໍ?
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10. ໜາວຽກຕັ້ງຢໃກກັບແມນາ, ຫວຍນາ ຫຼື ທາງໄຫຼຂອງນາ?
11. ໜາວຽກຈະສົງຜົນເຮັດໃຫເພີ່ມ ຫຼື ປຽນແປງ ຮບແບບຂອງການສັນຈອນບົນທອງ
ຖະໜົນ?

12. ໜາວຽກຈະມີຄວາມຈາເປນໃນການສານເຄມີທີ່ເປນພິດ,
ແລະ/ຫຼື ລະເບີດ?

ຢາຂາຫຍາ

13. ຂໍມນອື່ນໆ: ແຜນທີ່, ຜົນກະທົບ ຫຼື ບັນຫາເພີ່ມເຕີມ ແລະ ອື່ນໆ. ຄວນຈະລະບຢໃນເອກະສອນທີ່ຕິດຄັດ:
ລາຍການເອກະສານຕິດຄັດ

ການແຈກຢາຍແບບການກັນຕອງເບືອ
່ ງຕົນ
້ ຂອງ ESMF:
ແຈກຢາຍໃຫກັບ

ແມນ

ບໍແມນ

MPWT
DoW/PDRD
MoNRE
ພາກສວນອື່ນໆ
ນີ້)

(ດັງລາຍຊື່ລມ

ແບບການກັນຕອງເບືອ
່ ງຕົນ
້ ຂອງ ESMF ຮວບໂຮມ ໂດຍ:
ຊື:່

ຕາແໜງ:

ລາຍເຊັນ:

ວັນທີ:

ແບບການກັນຕອງເບືອ
່ ງຕົນ
້ ຂອງ ESMF ກວດກາ ໂດຍ:
ຊື:່

ຕາແໜງ:

ລາຍເຊັນ:

ວັນທີ:

ເອກະສານຕິດຄັດ
(ສາຫຼັບແຜນທີ່, ແຜນວາດ, ຂໍມນອື່ນໆ, ບັນຫາ, ຜົນກະທົບ ແລະ ອື່ນໆ ດັງທີ່ໄດກາວໄວໃນຂໍ 13 ຂາງເທິງ)
ຕາມຄວາມຕອງການ
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ວັນທີ

ຟອມ B: ແບບການກັນຕອງການປະເມີນໝວດສິງ່ ແວດລອມ ສາຫຼບ
ັ ຕົວເມືອງ
ພືນ
້ ຖານໂຄງລາງການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກນາຖວມ
ແຂວງ:

ເມືອງ:

ພື້ນທີ່ – ແຜນທີ່ທີແນບມາ
(ເຄື່ອງໝາຍ )
 ແມນ

ການລິເລີ່ມ ຫຼື ຊື່ກິດຈະກາ ຂອງໂຄງການຍອຍ:

ການລິເລີ່ມ ຫຼື ເລກທີກິດຈະກາ:

ລັກສະນະຂອງໜາວຽກ/ກິດຈະກາ (ເຄື່ອງໝາຍ )

 ການຍົກລະດັບ/ການສາງໃໝ

 ການປບປງ

 ການບາລງຮັກສາ

 ບໍແມນ

ເລກທີ່ເຊື່ອມຕໍ. (ລາຍລະອຽດ)
 ການຟນຟ

ອະທິບາຍຫຍໍກຽວກັບໜາວຽກ/ກິດຈະກາ ແລະ ພືນ
້ ທີໂ່ ຄງການ: [ຕົວຢາງ ຄວາມຍາວຂອງຕາຝງກັ້ນນາ (ຝາຍ), ຄວາມຕອງການ/
ຈດປະສົງຂອງໜາວຽກ, ວຽກທີ່ນາສະເໜີ (ລາຍການ/ອະທິບາຍ ບັນດາກິດຈະກາ), ຈານວນຂອງໝບານ (ປະມານ. ປະຊາກອນ) ຈົນ
ຮອດຜົນປະໂຫຍດ, ອະທິບາຍພື້ນທີ່ທີ່ມີຄວາມອອນໄຫວ ຕາມຫຼັກເກນຂອງຟອມ A]



ພື້ນທີ່ຂອງໂຄງການຢໃນ ຫຼື ຕິດກັບພື້ນທີ່ດງຕໍ
ັ ໄປນີ້ບໍ?



ພື້ນທີ່ທາງດານວັດທະນະທາ/ມໍລະດົກ



ພື້ນທີ່ຫວງຫາມ



ເຂດປອງກັນຂອງພື້ນທີ່ຫວງຫາມ



ພື້ນທີ່ດນ
ິ ທາມ



ແມນາ, ຫວຍນາ ຫຼື ທາງໄຫຼຂອງນາ



ປາກແມນາ



ພື້ນທີ່ຫວງຫາມ



ພື້ນທີ່ປາຫວງຫາມ



ປາເຫຼາຈະຖື
ົ
ກຜົນກະທົບບໍ?



ມີພືດ ຫຼື ສັດ ຊະນິດທີຫາຍາກ ຫຼື ໃກຈະສນພັນ ຢໃນພື້ນທີ່ໂຄງການບໍ?



ໂຄງການເພີ່ມທະວີການເຂົາຫາພື້ນທີ່ຫວງຫາມ ຫຼື ພື້ນທີ່ສາຄັນຂອງການອະນລັກ
ຊີວະນານາພັນບໍ?



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



ໂຄງການຈະມີການປຽນແປງແມນາ ຫຼື ທາງໄຫຼຂອງນາບໍ?
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ບໍແມນ

ຄາອະທິບາຍ/ຄາເຫັນ
ແມນ

ຄາຖາມການກັນຕອງ



ໂຄງການຈະເຮັດໃຫການເຊາະເຈື່ອນຂອງດິນເພີ່ມຂຶ້ນບໍ?



ໂຄງການມີຄວາມຈາເປນຕອງໄດບົດຫີນ ຫຼື ການນາໃຊວັດຖຸະເບີດ (ລະເບີດ)?



ໂຄງການຈະເຮັດໃຫມີຂີ້ຝນ ຫຼື ສຽງລົບກວນບໍ?



ໂຄງການມີຄວາມຈາເປນຕອງໄດສາງແຄມພັກສາຫຼັບກາມະກອນບໍ?



ໂຄງການມີຄວາມຈາເປນຕອງໄດສາງທາງເຂົ້າເຖິງຊົວຄາວ ຫຼື ທາງຄກຄັກ?



ໂຄງການມີຄວາມຈາເປນຕອງໄດສາງສາງເຄື່ອງບໍ?

ຂໍມນຜົນກະທົບຕໍສິງ່ ແວດລອມ
ຂໍມນ

ການອະທິບາຍ

ພືດທີ່ຈະຖືກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການສວນໃຫຍແລວແມນພືດຊະນິດໃດ?
ເອົາຫຍັງມາປະເມີນພື້ນທີ່ທັງໝົດຂອງຊະນິດພືດທີ່ຖືກຜົນກະທົບ?
ມີການສະເໜີ ຫຼື ໂຄງການໃດທີ່ຈະສາງຜົນກະທົບອັນໃຫຍຫຼວງເພີ່ມຂຶ້ນບໍ (ຜົນກະທົບສະສົມ)?
ໂຄງການມີຄວາມຈາເປນຕອງໄດມີການເວນຄືນທີ່ດິນ ຫຼື ນາໃຊທີ່ດິນຂອງປະຊາຊົນແບບຊົວຄາວບໍ?
ຖາແມນ, ເຕີມຂໍມນໃສ ຟອມ D
ໂຄງການມີຄວາມຈາເປນຕອງໄດມີການຈັດສັນຍົກຍາຍສິ່ງປກສາງບໍ?
ຖາແມນ, ເຕີມຂໍມນໃສ ຟອມ D
ໂຄງການໄດຕັ້ງຢໃນພື້ນທີ່ ຊຶ່ງເປນທີ່ຮຈັກຂອງປະຊາຊົນເຜົາຊົນກມນອຍວາພື້ນທີ່ດັງກາວເປນບອນທີ່ຢ
ອາໄສ ຫຼື ເພື່ອການຊົມໃຊ?
ຖາແມນ, ເຕີມຂໍມນໃສ ຟອມ C

ການຈັດປະເພດຜົນກະທົບຕໍສິງ່ ແວດລອມ ຂອງໂຄງການ
ອີງຕາມນິຍາມຂອງຜົນກະທົບໃນຄມືການດາເນີນງານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ, ແມນປະເພດໃດ? ປະເພດຂອງ ໂຄງການ ແມນນອນໃນ ປະເພດ
ໃດ?

[

] ປະເພດ B – ມີຜົນກະທົບຕໍສິ່ງແວດລອມບໍຫຼາຍ, ຈາເປນຕອງໄດເຮັດ IEE

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

ຕົວຊີວ
້ ດ
ັ ຂອງຄວາມອອນໄຫວພືນ
້ ທີ່ ເບິງ່ ໃນຟອມ B ລມນີ້
ແຈກຢາຍໃຫກັບ

ແມນ

ບໍແມນ

MPWT
DoW/PDWT
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ວັນທີ

MONRE
ພາກສວນອື່ນໆ (ດັງລາຍຊື່ລມນີ້)

ແບບການກັນຕອງ EA ຮວບໂຮມ ໂດຍ:
ຊື:່

ໜາທີ:່

ລາຍເຊັນ:

ວັນທີ:

ແບບການກັນຕອງ EA ກວດກາ ໂດຍ:
ຊື:່

ໜາທີ:່

ລາຍເຊັນ:

ວັນທີ:
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ຟອມ C: ຟອມກັນຕອງກມຊົນເຜົາ ສາຫຼັບພືນ
້ ຖານໂຄງລາງຄມຄອງຄວາມສຽງນາຖວມຕົວເມືອງ
ແຂວງ:

ເມືອງ:

ພື້ນທີ່ – ແຜນທີ່ທີແນບມາ
(ເຄື່ອງໝາຍ )
 ແມນ

 ແມນ

ຊື່ໂຄງການຍອຍ:

ເລກທີໂຄງການຍອຍ:

ເລກທີ່ເຊື່ອມຕໍ. (ລາຍລະອຽດ)

ຮບແບບຂອງ ວຽກ/ກິດຈະກາ (ເຄື່ອງໝາຍ )

 ການລິເລີ່ມ ຫຼື ກິດຈະກາ

 ການລິເລີ່ມ ຫຼື ກິດຈະກາ

ອະທິບາຍຫຍໍກຽວກັບໜາວຽກ/ກິດຈະກາ ແລະ ພືນ
້ ທີໂ່ ຄງການ: [ຕົວຢາງ ຄວາມຍາວຂອງຕາຝງກັ້ນນາ (ຝາຍ), ຄວາມຕອງການ/
ຈດປະສົງຂອງໜາວຽກ, ວຽກທີ່ນາສະເໜີ (ລາຍການ/ອະທິບາຍ ບັນດາກິດຈະກາ), ຈານວນຂອງໝບານ (ປະມານ. ປະຊາກອນ) ຈົນ
ຮອດຜົນປະໂຫຍດ, ອະທິບາຍຊຸມຊົນທີ່ຖືກຜົນກະທົບ]

ການກັນຕອງບັນຫາຂອງຊົນເຜົາກມນອຍ (ຮັບປະກັນການຈາແນກ ຂໍມນ ເພດ ແລະ ອາຍໃຫເໝາະສົມ)
ຄາອະທິບາຍ/ຄາເຫັນ
ຄາຖາມການກັນຕອງ

1. ມີປະຊາຊົນກມຊົນເຜົາຢໃນພື້ນທີ່ໂຄງການຍອຍບໍ

ແມນ

(ຕົວຢາງ

ໂຄງການກໍສາງພື້ນຖານໂຄງລາງເພື່ອຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພນາ
ຖວມຕົວເມືອງ)?

ບໍແມນ

ຮັບປະກັນ
ການແຍກກມ
ສົນທະນາຕາມ ເພດ ແລະ ອາຍ
ເພື່ອການໄດຮັບຂໍມນທີ່ຊັດເຈນ

2. ຖາແມນ, ມີຈັກກມຊົນເຜົາ?
ເຊັນດຽວກັນ

3.

ພວກເຂົາຢຮວມກັນໃນຊຸມຊົນ ບໍມີປະຊາຊົນກມຊົນເຜົາ?

4.

ພວກເຂົາຍັງຮັກສາໄດຂະນົບທານຽມທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ຫຼື ກິດຈະກາທາງ
ເສດຖະກິດ?

ເຊັນດຽວກັນ

5.

ຖາແມນ, ຂະນົບທານຽມທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ຫຼື ກິດຈະກາທາງເສດຖະກິດ
ອາດຈະເຮັດໃຫພວກເຂົາມີໂອກາດທກຈົນບໍ?

ເຊັນດຽວກັນ

6.

ໂຄງການຈະກີດກັ້ນກິດຈະກາທາງດານເສດຖະກິດ ຫຼື ສັງບໍ?

ເຊັນດຽວກັນ

7.

ໂຄງການຈະສົງຜົນກະທົບ ຫຼື ປຽນແປງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ
ວັດທະນະທາອັນດີງາມບໍ?

ເຊັນດຽວກັນ

8.

ໂຄງການຈະສາງຄວາມວນວາຍໃຫກັບການດາລົງຊີວິດໃນຊຸມຊົນ
ຂອງເຂົາເຈົ້າບໍ?

ເຊັນດຽວກັນ

9.

ໂຄງການຈະຊວຍເຮັດໃຫສຂະພາບ, ການສຶກສາ, ກິດຈະກາທາງ
ສັງຄົມ, ຊີວິດການເປນຢ ຫຼື ຄວາມໝັ້ນຄົງ ຂອງເຂົາເຈົ້າ ດີຂຶ້ນບໍ?

ເຊັນດຽວກັນ

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

ເຊັນດຽວກັນ

11. ໂຄງການຈະປຽນແປງ ຫຼື ທາລາຍອົງຄວາມຮຂອງເຂົາເຈົ້າບໍ?

ເຊັນດຽວກັນ

12. ໂຄງການຈະກີດກັນການປະຕິບັດທາງຮີດຄອງປະເພນີ ຫຼື ທາລາຍອົງ
ກອນທາງຮີດຄອງປະເພນີບ?ໍ

ເຊັນດຽວກັນ
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13. ຖາຫາກຄາດວາຈະມີຜົນກະທົບຕໍຊົນເຜົາກມນອຍ:

ເຊັນດຽວກັນ

14. ມີພະນັກງານທີ່ຊານານງານຢາງພຽງພໍຢໃນ
ເພື່ອກະກຽມການປະ
ເມີນ ແລະ ການົດມາດຕະການຫຼຸດຜອນຢາງເໝາະສົມ (ກະກຽມ
ແຜນພັດທະນາກມຊົນເຜົາ[EGDP])

ເຊັນດຽວກັນ

15. ມີຄວາມຈາເປນທີ່ຈະຕອງມີການຝກອົບຮົມ ແລະ ສາງຄວາມອາດ
ສາມາດກອນທີ່ຈະມີການກະກຽມແຜນພັດທະນາກມຊົນເຜົາ ແລະ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ?
16. ໃນກໍລະນີ ການດາລົງຊີວິດຂອງເຜົາຊົນກມນອຍທັງໝົດບໍໄດຖືກ
ລົບກວນ. ຈະເກີດມີການສນເສຍ ເຮືອນ, ທີ່ດນ
ິ , ຜົນລະປກ, ຕົ້ນໄມ
ຫຼື ການເຂົ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນຂອງພວກເຂົາ, ຄວບຄມ ຫຼື ນາໃຊ
ຄົວເຮືອນເຜົາຊົນກມນອຍ?
ຄາດຄະເນຜົນກະທົບຕໍກັບປະຊາຊົນກມຊົນເຜົາ
ໜາວຽກຂອງໂຄງການ

ຄາດຄະເນຜົນກະທົບທາງບວກ

ຄາດຄະເນຜົນກະທົບທາງລົບ

ການຈັດປະເພດຜົນກະທົບຈາກໂຄງການຕໍກັບປະຊາຊົນກມຊົນເຜົາ
ອີງຕາມນິຍາມຂອງຜົນກະທົບຢໃນ ຄມືການຈັດການສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ, ປະເພດຂອງ ໂຄງການ ແມນນອນໃນ ປະເພດໃດ?

[

] ປະເພດ B – ຜົນກະທົບທີ່ກຽວຂອງກັບການເວນຄືນທີ່ດິນເທົານັ້ນ, ການດາເນີນການສະເພາະ ຈາເປນຕອງລວມຢໃນ ARAP

[ ] ປະເພດ C – ບໍມີຜົນກະທົບ, ບໍຈາເປນມີ EGDP ຫຼື ການດາເນີນການສະເພາະ, ການການົດມາດຕະການຫຼຸດຜອນຜົນກະທົບຕໍ
ສັງຄົມແບບທົວໄປຕອງໄດນາໃຊ
ແຈກຢາຍໃຫກັບ

ແມນ

ບໍແມນ

MPWT
DoW/PDRD
MONRE
ພາກສວນອື່ນໆ (ດັງລາຍຊື່ລມນີ້)

ແບບການກັນຕອງ IP ຮວບໂຮມ ໂດຍ:
ຊື:່

ໜາທີ:່

ລາຍເຊັນ:

ວັນທີ:
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ວັນທີ

ແບບການກັນຕອງ IP ກວດກາໂດຍ:
ຊື:່

ໜາທີ:່

ລາຍເຊັນ:

ວັນທີ:
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ຟອມ D: ແບບກັນຕອງການເວນຄືນທີດ
່ ນ
ິ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍາຍ ສາຫຼັບການໂຄງການຍອຍ ຂອງໂຄງການກໍສາງພືນ
້ ຖານ
ໂຄງລາງເພືອ
່ ຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພນາຖວມຕົວເມືອງ
ແຂວງ:

ເມືອງ:

ທີ່ຕັ້ງ – ແຜນທີ່ທີແນບມາ
(ເຄື່ອງໝາຍ )
 ແມນ

 ແມນ

ຊື່ໂຄງການຍອຍ:

ເລກທີໂຄງການຍອຍ:

ເລກທີ່ເຊື່ອມຕໍ. (ລາຍລະອຽດ)

ລັກສະນະຂອງໜາວຽກ/ກິດຈະກາ

 ການລິເລີ່ມ

 ໜາວຽກ

(ເຄື່ອງໝາຍ )
ອະທິບາຍຫຍໍກຽວກັບວຽກ/ໜາວຽກ ແລະ ພືນ
້ ທີໂ່ ຄງການ: [ຕົວຢາງ ຄວາມຍາວຂອງຕາຝງກັ້ນນາ (ຝາຍ), ຄວາມຕອງການ/ຈດປະສົງ
ຂອງໜາວຽກ, ວຽກທີ່ນາສະເໜີ (ລາຍການ/ອະທິບາຍ ບັນດາກິດຈະກາ), ຈານວນຂອງໝບານ (ປະມານ. ປະຊາກອນ) ທີ່ຖືກຜົນ
ກະທົບ, ອະທິບາຍຊຸມຊົນທີ່ຖືກຜົນກະທົບ]

ການກັນຕອງການເວນຄືນທີດ
່ ນ
ິ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍາຍ
ຄາຖາມການກັນຕອງ

ແມນ



ມີຄວາມຈາເປນຕອງໄດມີການເວນຄືນທີ່ດິນບໍ?



ເປນທີ່ຮຈັກກັນແລວບໍວາຈະມີການເວນຄືນທີ່ດິນ?



ເປນທີ່ຮຈັກກັນແລວກຽວກັບສະຖານະຄວາມເປນເຈົ້າຂອງ ແລະ ການຊົມໃຊພື້ນທີ່
ດິນໃນປດຈບັນ?



ຈະບໍມີຄວາມກັງວົນໃນພື້ນທີ່ດັງກາວ ຫຼື ເຂດສະຫງວນຂອງແມນາ?



ມີປະຊາຊົນຜທີ່ບໍໄດຂຶ້ນບັນຊີນາບານ ແລວດາລົງຊີວິດ ຫຼື ຫາລຽງຊີບຢໃນພື້ນທີ່
ດັງກາວ ຫຼື ເຂດສະຫງວນຂອງແມນາ?



ຈະມີການສນເສຍເຮືອນບໍ?



ຈະມີການສນເສຍທີ່ດິນກະສິກາບໍ?



ຈະມີການສນເສຍຜົນລະປກ, ຕົ້ນໄມ ແລະ ຊັບສິນຄົງທີ່ບ?ໍ



ຈະມີການສນເສຍທາງດານທລະກິດ ຫຼື ວິສາຫະກິດບໍ?



ຈະມີການສນເສຍທາງດານລາຍຮັບ ແລະ ຊີວິດການເປນຢຂອງປະຊາຊົນບໍ?



ປະຊາຊົນຈະສນເສຍການເຂົ້າເຖິງສິ່ງອານວຍຄວາມສະດວກ,
ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດບໍ?



ການປຽນແປງການນາໃຊທີ່ດິນຈະກະທົບຕໍກັບສັງຄົມ ຫຼື ກິດຈະກາດານເສດຖະກິດ
ບໍ?



ຖາຫາກຄາດການວາຈະເກີດຜົນກະທົບຕໍກັບການຈັດສັນຍົກຍາຍແບບບໍສະໝັກໃຈ:



ການປະສານງານລະຫວາງໜວຍງານຂອງລັດຖະບານມີຄວາມຈາເປນຕໍກັບການເວນ
ຄືນທີ່ດິນບໍ?
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ຫຼື

ບໍແມນ

ຄາອະທິບາຍ/ຄາ
ເຫັນ



ມີວິຊາການທີ່ມີຄວາມຊານານງານພຽງພໍຢໃນໜວຍປະຕິບັດງານສາຫຼບການວາງ
ແຜນການຈັດສັນຍົກຍາຍ ແລະ ການດາເນີນງານບໍ?



ມີຄວາມຈາເປນຕອງໄດມີການຝກອົບຮົມ ແລະ ສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງກອນທີ່ຈະມີ
ການວາງແຜນການຈັດສັນຍົກຍາຍ ແລະ ການດາເນີນງານບໍ?

ຂໍມນກຽວກັບປະຊາຊົນຜທີຖ
່ ກ
ື ຜົນກະທົບ
ມີການປະເມີນວາ ມີຈານວນຄົວເຮືອນໃດບໍ ທີ່ຈະຖືກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ?
[ ] ແມນ

[ ] ບໍແມນ

ຖາແມນ, ມີຈານວນປະມານຈັກຄົວເຮືອນ?
ມີຄົວເຮືອນໃດແດທີ່ເປນຄົວເຮືອນທີ່ອອນໄຫວ (ດອຍໂອກາດ) ຕົວຢາງ ຄົວເຮືອນທີ່ (i) ຫົວໜາຄອບຄົວເປນແມຮາງ ຫຼື ແມໝາຍ
ແລະ ມີລາຍຮັບຕາ; (ii) ມີຄົນພິການ ຫຼື ບກຄົນບໍສົງປະກອບ; (iii) ມີຄົນທີ່ຢໃຕຕົວຊີວັດຄວາມທກຍາກທີ່ການົດໂດຍກະຊວງແຮງ
ງານ ແລະ ສະວັດດີການສັງຄົມ ຫຼື ບໍມີທີ່ດິນ (ທີ່ຢອາໄສ); (iv) ເປນຜສງອາຍທີ່ບໍມີວິທີການທີ່ຈະພັດທະນາໄດ?
[ ] ແມນ

[ ] ບໍແມນ

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

[ ] ແມນ

[ ] ບໍແມນ

ຖາແມນ, ອະທິບາຍຫຍໍກຽວກັບສະຖານະຂອງພວກເຂົາ:

ການຈັດປະເພດຜົນກະທົບຕໍການຈັດສັນຍົກຍາຍ ຂອງໂຄງການ
ອີງຕາມນິຍາມຂອງຜົນກະທົບໃນຄມືການດາເນີນງານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ, ແມນປະເພດໃດ?

[

] ປະເພດ B –ມີຜົນກະທົບຕໍການຈັດສັນຍົກຍາຍບໍຫຼາຍ, ມີຄວາມຈາເປນແຜນການດາເນີນການຈັດສັນຍົກຍາຍໂດຍຫຍໍ

[
] ປະເພດ C – ມີຜົນກະທົບຕໍການຈັດສັນຍົກຍາຍບໍຫຼາຍ ຫຼື ບໍມີເລີຍ, ບໍຈາເປນຕອງໄດເຮັດການຈັດສັນຍົກຍາຍ, ຕາມທາມະ
ດາແລວການການົດການຫຼຸດຜອນຜົນກະທົບດານສັງຄົມຕອງໄດນາໃຊ
ແຈກຢາຍໃຫກັບ

ແມນ

ບໍແມນ

MRD
MPWT/PDRD
GDR
MOE
ພາກສວນອື່ນໆ (ດັງລາຍຊື່ລມນີ້)

ແບບການກັນຕອງ LAR ຮວບໂຮມ ໂດຍ:
ຊື:່
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ວັນທີ

ລາຍເຊັນ:

ວັນທີ:

ແບບການກັນຕອງ LAR ກວດກາ ໂດຍ:
ຊື:່

ໜາທີ:່

ລາຍເຊັນ:

ວັນທີ:
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ເອກະສານຊອນທາຍ A3.2 ແບບການກັນຕອງ ສິງ່ ແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ຕົວຢາງສະເພາະ ເພືອ
່ ການົດສະຖານີ
ອຕນິຍມ
ົ ອທົກກະສາດ
ທີ່ຕັ້ງຂອງໂຄງການ……………………………………………………
ຜຈັດການໂຄງການ: ……………………………………………………
ພາກ A: ອະທິບາຍໂດຍຫຍໍກຽວກັບໜາວຽກ
………………………………………………………………………………

ຊັບພະຍາກອນຂອງຂະແໜງການ
ໂຄງການມີຄວາມຕອງການວັດສະດຈານວນຫຼາຍເຂົ້າໃນການກໍສາງຈາກແຫຼງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດໃນ
ທອງຖິ່ນ (ຊາຍ, ແຮ, ດິນແດງ, ນາ, ໄມສາຫຼັບການກໍສາງ ແລະ ອື່ນໆ)?
ມີຄວາມຈາເປນຕອງໄດມີການອະນາໄມ
ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດານຊີວະນາໆພັນ
ໂຄງການຈະເປນອັນຕະລາຍຕໍກັບຊະນິດພືດພັນທີ່ຫາຍາກ, ທີ່ມີຄວາມອອນໄຫວງາຍ
ເສດຖະກິດ, ທາງດານນິເວດວິທະຍາ ແລະ ວັດທະນະທາທີ່ມີຄວາມສາຄັນບໍ?

ແລະ/ຫຼື

ທາງດານ

ມີພື້ນທີ່ທາງດານສິ່ງແວດລອມທີ່ມີຄວາມອອນໄຫວງາຍທີ່ອາດຈະໄດຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການບໍ? ປາໄມ,
ພື້ນທີ່ດນ
ິ ທາມ (ບຶງ, ແມນາ, ພື້ນທີ່ນາຖວມຕາມລະດການ)
ພື້ນທີ່ຂອງໂຄງການ
ພື້ນທີ່ຂອງໂຄງການ (ຫຼື ອົງປະກອບຂອງໂຄງການ) ມັນໄດກວມເອົາພື້ນທີ່ຫວງຫາມບໍ (ສວນສາທາລະນະແຫງ
ຊາດ, ພື້ນທີ່ສະຫງວນແຫງຊາດ, ປາສະຫງວນ, ພື້ນທີ່ມໍລະດົກໂລກ ແລະ ອື່ນໆ)
ຖາຫາກວາພື້ນທີ່ຂອງໂຄງການຢນອກພື້ນທີ່ດງກາວ
ັ
ແຕວາຢຕິດກັບພື້ນທີ່ຫວງຫາມ, ມັນຈະສາມາດສົງຜົນ
ກະທົບຕໍກັບລະບົບນິເວດຂອງພື້ນທີ່ຫວງຫາມດັງກາວບໍ? (ຕົວຢາງ ລົບກວນຕໍກັບການບິນຂອງນົກ, ຕໍກັບ
ການເຄື່ອນຍາຍຂອງສັດລຽງລກດວຍນົມ)
ທໍລະນີວິທະຍາ ແລະ ດິນ
ມີພື້ນທີ່ທາງທໍລະນີວິທະຍາ ຫຼື ດິນທີ່ບໍມີຄວາມໝັ້ນຄົງບໍ (ເຊັນວາ ການເຊາະເຈື່ອນ, ດິນເຈື່ອນ, ການທະລົມ)?
ມີພື້ນທີ່ ທີ່ມີຄວາມສຽງແບບຮາຍແຮງບໍ?
ຄວາມງົດງາມທາງດານພມມິທັດ
ໂຄງການຈະສົງຜົນກະທົບຕໍກັບຄວາມງົດງາມທາງດານພມມິທັດນັ້ນບໍ?
ປະຫວັດສາດ, ວັດຖຸບຮານ ຫຼື ວັດທະນະທາ
ໂຄງການຈະສົງຜົນກະທົບຕໍກັບພື້ນທີ່ ທາງປະຫວັດສາດ, ວັດຖຸບຮານ ຫຼື ວັດທະນະທາ ຫຼື ມີຄວາມຈາເປນຕອງ
ໄດມີການຂດຄົ້ນບໍ?
ການສນເສຍຊັບສິນ ແລະ ສິ່ງອື່ນໆ
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ການ

ການສັງເກດ

ແມນ

ບັນຫາທາງດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ

ບໍແມນ

ພາກ B: ການການົດຜົນກະທົບດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ

ໂຄງການມີສວນກຽວຂອງເຮັດໃຫເກີດການສນເສຍແບບຊົວຄາວ ຫຼື ແບບຖາວອນ ຂອງທີ່ຢອາໄສ, ຜົນລະປກ
, ທີ່ດິນກະສິກํາ, ຄັງລຽງສັດ, ຕົ້ນໄມໃຫໝາກ, ໄມໄຜ ຫຼື ພື້ນທີ່ປາ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລາງ
ເຮືອນຊານບານຊອງ?
ມົນລະພິດ
ໂຄງການຈະສົງສຽງດັງລົບກວນບໍ?
ໂຄງການຈະເຮັດໃຫເກີດມີນາເປອນ ແລະ ຂີ້ເຫຍື້ອບໍ?
ຖາມີ, ໂຄງການໄດມີແຜນໃນການຈັດເກັບ ແລະ ກາຈັດບໍ?
ໂຄງການໄດມີສິ່ງອານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລາງເພື່ອການຄມຄອງບໍ?
ໂຄງການຈະສົງຜົນກະທົບຕໍກັບຄນນະພາບນາໜາດິນ, ນາໃຕດິນ ແລະ ແຫຼງນາດື່ມບໍ?
ໂຄງການຈະສົງຜົນກະທົບຕໍກັບບັນຍາກາດບໍ? (ຂີ້ຝນ, ທາດອາຍອື່ນໆ)
ວິຖກ
ີ ານດາລົງຊີວິດ
ໂຄງການຈະເຮັດໃຫວິຖີການດາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນໃນທອງຖິ່ນມີການປຽແປງບໍ?
ໂຄງການຈະເຮັດໃຫຄວາມບໍເທົາທຽມກັນພາຍໃນສັງຄົມຂະຫຍາຍວົງກວາງອອກບໍ?
ໂຄງການຈະສົງຜົນໃຫການໃຊງານທີ່ບໍສາມາດເຂົ້າກັນໄດ ຫຼື ຄວາມຄັດແຍງທາງດານສັງຄົມລະຫວາງຜຊົມໃຊ
ທີ່ແຕກຕາງກັນ?
ຄວາມຮັບປະກັນດານສຂະພາບ
ໂຄງການຈະສົງຜົນໃຫເກີດມີຄວາມສຽງໃນການເກີດອບັດຕິເຫດກັບກາມະກອນ ແລະ ປະຊາຊົນທົວໄປ?
ໂຄງການຈະສົງຜົນໃຫເກີດມີຄວາມສຽງດານສຂະພາບຕໍກັບກາມະກອນ ແລະ ປະຊາຊົນທົວໄປ?
ໂຄງການຈະສົງຜົນເຮັດໃຫມີເຊື້ອພະຍາດເພີ່ມຂຶ້ນ?
ລາຍຮັບຂອງທອງຖິ່ນ
ໂຄງການຈະຊວຍເຮັດໃຫມີວຽກເຮັດງານທາບໍ?
ໂຄງການຈະຊວຍສົງເສີມການເພີ່ມຜົນຜະລິດທາງດານກະສິກາ ແລະ ຜົນຜະລິດດານອື່ນໆບໍ?
ບົດບາດເພດຍິງ ແລະ ກມຄົນທີ່ດອຍໂອກາດ
ໂຄງການຈະຊວຍສົງເສີມແບບບລະນາການໃຫກັບເພດຍິງ ແລະ ກມຄົນທີ່ມີຄວາມອອນໄຫວງາຍ?
ໂຄງການຈະຊວຍຊຸກຍຄວາມກັງວົນຂອງເພດຍິງ ແລະ ສົງເສີມການມີສວນຮວມຂອງເພດຍິງເຂົ້າໃນຂະບວນ
ການຕັດສິນໃຈ?
ການປະຊຸມປກສາຫາລື
ການປະຊຸມປກສາຫາລື ແລະ ການເຂົ້າຮວມຂອງສື່ມວນຊົນ ແມນເປນທີ່ຮັບຮ?
ແມນ____ ບໍແມນ___
ຖາແມນ, ອະທິບາຍມາດຕະການດາເນີນການໂດຍຫຍໍ ສາຫຼັບຈດປະສົງນີ.້
ພາກ C : ການຫຼຸດຜອນ
ສາຫຼັບຄາຕອບທັງໝົດແມນຢໃນ ເອກະສານຊອນທາຍ "ແມນ" ອະທິບາຍຂັ້ນຕອນດາເນີນການໂດຍຫຍໍ ສາຫຼັບຈດປະສົງນີ້

SEA DRM Project – Lao PDR
Environmental and Social Management Framework

A3-13

ພາກ D: ການຈັດປະເພດ ແລະ ວຽກງານດານສິ່ງແວດລອມ ຂອງໂຄງການ
ປະເພດຂອງໂຄງການ:

A

(ບໍສາມາດສະໜອງທຶນ)

B

C

o

ປະເພດ C: ວຽກງານດານສິ່ງແວດລອມຈະບໍມີຄວາມຈາເປນ

o

ປະເພດ B: ການນາໃຊມາດຕະການຫຼຸດຜອນແບບທາມະດາຈະມີຄວາມພຽງພໍ (ESMP);

o

ປະເພດ A: ບໍສາມາດສະໜອງທຶນ.

ວຽກງານທີມີຄວາມຈາເປນດານສິ່ງແວດລອມ:
ບໍມີວຽກງານດານສິ່ງແວດລອມ
ມາດຕະການຫຼຸດຜອນແບບທາມະດາ(ESMP)
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ເອກະສານຊອນທາຍ A4
ແຜນຄມຄອງສິ່ງແວດລອມທົວໄປ

ຕາຕະລາງ A4.1 ແຜນຄມຄອງສິງ່ ແວດລອມທົວໄປ
ໜາວຽກ
ປຢາງໜາສັນເຂືອນສອງຊັ້ນ

ຜົນກະທົບທີອ
່ າດເກີດຂຶນ
້

ມາດຕະການຫຼດ
ຸ ຜອນ

 ມົນລະພິດອາດເກີດຂຶ້ນໄດກັບທາງໄຫຼຂອງນາ ຫຼື ນາ  ແຈ່ງ ແລະ/ຫຼື ເຕືອນ ຄົວເຮືອນທີ່ຖືກຜົນກະທົບ ແລະ ຊຸມຊົນ ກຽວກັບຄວາມຄືບໜາຂອງໂຄງການ, ຜົນກະທົບທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ, ມາດ
ໃຕດິນ ຈາກຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ສານລະລາຍ
ຕະການຫຼຸດຜອນ ແລະ ກອບເວລາ ໃນໃບປວ (ແຜນພັບ) ຂອງໂຄງການທີ່ສະໜອງໃຫກັບປະຊາຊົນ.
 ມີການຄວບຄມຢາງເຂັ້ມງວດ ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການຮົວໄຫຼ ຫຼື ມີຂັ້ນຕອນການອະນາໄມຢາງເໝາະສົມ
 ໜາວຽກອາດມີຜົນກະທົບຊົວຄາວຕໍກັບ
ຊົນລະປະທານ ຫຼື ການສະໜອງນາໃຊ/ນາດື່ມ.

 ຜຮັບເໝົາຈະຕອງຄານຶງເຖິງການຊົມໃຊນາຂອງທອງຖິ່ນ.

 ຂີ້ຝນ, ສຽງ ແລະ ການສັນສະເທືອນ.

 ການົດຢໃນສັນຍາວາໃຫມີການຫົດນາ.
 ຄວບຄມອປະກອນຂອງຜຮັບເໝົາ ດານສຽງ ແລະ ການສັນສະເທືອນ, ໂດຍສະເພາະ ແມນຈດທີ່ຢໃກກັບພື້ນທີ່ຈັດສັນຍົກຍາຍ.
 ໜາວຽກການກໍສາງຈະຫຼີກເວັ້ນບໍເຮັດເວລາກາງຄືນ, ຈດທີ່ໃກກັບພື້ນທີ່ຢອາໄສຂອງປະຊາຊົນ.

 ຜົນກະທົບຕໍກັບການສັນຈອນ ແລະ ຄວາມປອດໄພ  ຜຮັບເໝົາຈະຕອງມີມາດຕະການຄວບຄມການສັນຈອນທີ່ປອດໄພ ແລະ ຈາກັດບໍມີການກີດຂວາງໃນຈດການສັນຈອນທີ່ບໍໄດມີການ
ໃນທາງຍາງ.
ກໍສາງໃຫດີທີ່ສດເທົາທີຈະເຮັດໄດ.
ການຂົນສົງວັດສະດ

 ມົນລະພິດທາງອາກາດ ແລະ ສຽງ ຕໍກັບຈດທີ່ໃກກັບ  ຄວບຄມຄວາມໄວຂອງລົດຜຮັບເໝົາ, ສຽງ ແລະ ນາໜັກ ຂອງການບັນທກ ແລະ ຄວບຄມຂີ້ຝນ ແລະ ເສດດິນ ໂດຍການມີຜາປກຄມ
ພື້ນທີ່ຈັດສັນຍົກຍາຍ ແລະ ການເປເພຂອງຖະໜົນ
ຫຼື ຫົດນາໃຫຊຸມໃສວັດສະດທີ່ຂົນສົງ ຖາຫາກມີຄວາມຈາເປນ.
ຫົນທາງທີ່ມີຢແລວ.
 ນາໃຊວັດສະດການກໍສາງທີ່ມີໃນທອງຖິ່ນເທົາທີ່ເປນໄປໄດ ເພື່ອຫຼຸດຜອນໄລຍະການຂົນສົງ.
 ຂີ້ຝນຈາກວຽກງານການກໍສາງ ແລະ ການຂົນສົງວົດ  ຜຮັບເໝົາຈະຕອງໄດຫົດນາຖະໜົນເປນປກກະຕິ ເພື່ອປອງກັນບໍໃຫມີຂີ້ຝນ ໂດຍສະເພາະແມນເຂດຊຸມຊົນ ຫຼື ເຂດໃນເມືອງ.
ສະດກໍສາງ.

ສາງເກັບວັດສະດເພື່ອກໍສາງບາ
ເຂືອນ

 ມົນລະພິດທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໄດຕໍກັບທາງໄຫຼຂອງນາ
ຈາກຂີ້ເຫຍື້ອ.

 ເລືອກຈດທີ່ຕັ້ງໃນການເກັບຮັກສາວັດສະດຢາງເໝາະສົມ ໃຫໄກຈາກທາງໄຫຼຂອງນາ, ຊົນລະປະທານ ຫຼື ການສະໜອງນາໃຊ/ນາດື່ມ.

ການຢມພື້ນທີ່

 ການຢມບໍຫີນ ແລະ ບໍດິນ ອາດມີຜົນກະທົບຕໍດິນ,
ນາ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ.

 ທີ່ຕັ້ງຂອງພື້ນທີ່ທີ່ຢມ ຫາງຈາກທີ່ຢອາໄສຂອງຊຸມຊົນ ຫຼື ພື້ນທີ່ທີ່ມີຄວາມອອນໄຫວງາຍ ເຊັນວາ ໂຮງໝ, ພື້ນທີ່ລຽງສັດ ຫຼື ພື້ນທີ່ທີ່ມີ
ການຂະຫຍາຍພັນສັດປາ.

 ຫຼີກເວັ້ນການລວງລາບົນທອງຖະໜົນ.
 ຜົນກະທົບທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໄດຕໍກັບຄວາມປອດໄພໃນ  ຮັກສາຕົ້ນໄມໃນລະວາງການເກັບຮັກສາວັດສະດ.
ການຊົມໃຊຖະໜົນ ເນື່ອງຈາກວາສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກ
ການກໍສາງໄດຖືກກາຈັດບົນທອງຖະໜົນ.

 ຫຼີກເວັ້ນພື້ນທີ່ທົງນາ ຫຼື ປາໄມ ໃຫຫຼາຍທີ່ສດເທົາທີ່ເປນໄປໄດ. ຈາກັດຊົວໂມງການເຮັດວຽກກາງເວັນ ແລະ ຈາກັດຂະໜາດ ແລະ
ຄວາມຖີ່ຂອງການລະເບີດ.
 ພື້ນທີ່ທີ່ຢມ ຈະໄດມີການປບປງຄືນ ແລະ ປກພືດປກຄມໃສ.
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ຕາຕະລາງ A4.1
ໜາວຽກ
ການຕິດຕັ້ງສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ
(ຖາມີຄວາມຈํາເປນ)

(ຕໍ.)
ຜົນກະທົບທີອ
່ າດເກີດຂຶນ
້

ມາດຕະການຫຼດ
ຸ ຜອນ

 ການຍອຍສະຫຼາຍຂອງພືດປກຫມ

 ເລືອກຈດທີ່ຕັ້ງຂອງການຕິດຕັ້ງສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ເພື່ອຫຼຸດຜອນຜົນກະທົບຕໍສິ່ງແວດລອມ ແລະ ປະຊາຊົນທີ່ຢບໍລິເວນໃກຄຽງ.

 ມົນລະພິດທາງດິນ ແລະ ນາ (ຖັງຂີ້ເຫຍື້ອ, ການຮົວ  ພື້ນທີ່ສາງນາມັນຈະໄດຕັ້ງຢໃກຈາກແຫຼງນາ.
ໄຫຼຂອງນາມັນ)
 ພື້ນທີ່ສາງນາມັນຈະໄດຕິດຕັ້ງສິ່ງທີ່ຮອງຮັບ ເພື່ອປອງກັນການເກີດອບັດຕິເຫດນາມັນຮົວໄຫຼສສິ່ງແວດລອມ.
 ເສດນາມັນຈະຖືກເກັບໄວ ແລວທາລາຍຢາງເໝາະສົມຕາມມາດຕະຖານອດສາຫະການາມັນ.
 ຫາກເປນໄປໄດ, ການເຕີມນາມັນຈະໄດເຕີມຢທີ່ສາງນາມັນ ແລະ ຈະບໍອະນຍາດໃຫເຕີມຢພາຍໃນ ຫຼື ຕິດກັບແຫຼງນາ.
 ເມື່ອວຽກງານສາເລັດລົງ, ຜຮັບເໝົາຈະຟນຟພື້ນທີ່ໃຫກັບຄືນສສະພາບເດີມ.

ຄວາມປອດໄພບົນທອງຖະໜົນ
ແລະ ການຄມຄອງການສັນຈອນ

 ອບັດຕິເຫດບົນທອງຖະໜົນ ເນື່ອງຈາກວາບໍສາມາດ  ກະກຽມ/ສັງລວມ ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງແຕລະໂຄງການຍອຍໂດຍການປກສາຫາລືກັບອົງກອນທອງຖິ່ນຢາງໃກຊິດ.
ຄວບຄມຄວາມໄວຂອງລົດໄດ ແລະ ບໍປະຕິບັດຕາມ  ຜຮັບເໝົາຄວນຕິດຕັ້ງປາຍສັນຍານການສັນຈອນໃນຊວງເວລາການກໍສາງ (ຕົວຢາງວາ ປາຍທາງເວັ້ນ) ກໍສາງທີ່ຖືກຕອງ ແລະ ມີທາງ
ປາຍ ແລະ ສັນຍານຕາງໆ
ເວັ້ນທີ່ປອດໄພ ແລະ ມີພະນັກງານໃຫສັນຍານການສັນຈອນທີ່ພຽງພໍ.
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ເອກະສານຊອນທາຍ A5
ຄາແນະນາກຽວກັບ ແຜນປະເມີນຄວາມປອດໄພ
ຂອງຄກັ້ນນາ/ຝາຍ

ເອກະສານຊອນທາຍ A5


ຄມືການປະເມີນຄວາມປອດໄພ ຂອງໂຄງສາງເຂືອ
່ ນ (ຄັນຂ/ຝາຍ)

ຈດປະສົງ ແລະ ຂອບເຂດໜາວຽກ:

ຈດປະສົງ ຂອງການປະເມີນຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນ ແມນເພື່ອເຮັດການເມີນການກວດກາກຽວກັບການຄມຄອງຄນນະພາບ
ຂອງເຂື່ອນ, ເຊິ່ງໃນກໍລະນີຂອງ ໂຄງການ SEA DRM Project ໃນ ສປປ ລາວ ແມນ ອາດຈະບໍແມນເຂື່ອນຢາງເຕັມຮບແບບ
ແຕເປນການກໍສາງທີ່ຄາຍກັບເຂື່ອນເຊິ່ງລວມມີ ການກໍສາງຄກັນ
້ ນນາ, ປະຕນາ ແລະ ຝາຍ. ວຽກງານນີແ
້ ມນຈະລວມມີການເຮັດ
ປະຊຸມເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ການປະຊຸມສະຫລບກັບພະນັກງານທີຮ
່ ັບຜິດຊອບກຽວກັບ ຄກັນ
້ ນາ/ຝາຍ; ການເຮັດການສາຫລວດພາກ
ສະໜາມ; ແລະ ເຮັດລາຍງານກຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນກຽວກັບສິ່ງທີ່ກວດພົບພາກສະໜາມ ພອມທັງໃຫຄາແນະນາ.
ຖາຫາກວາມີຄວາມຈາເປນ ບົດລາຍງານແມນຈະໄດປະກອບ ເອົາກອບໜາວຽກຂອງບັນດາກິດຈະກາ ທີ່ໄດເຮັດການຕິດຕາມ
ແບບລະອຽດຕໍໄປ ເພື່ອໃຫສາມາດລະບ (ໃນລະດັບການເຮັດການສຶກສາຄວາມເປນໄປໄດ) ມນຄາໃນການລົງທຶນ ແລະ ມາດ
ຕະການອືນ
່ ໆທີຈ
່ າເປນໃນການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງຄກັ້ນນາ / ຝາຍ.


ຄນວດທິຂອງຊຽວຊານດານເຂືອ
່ ນ:

ວຽກງານນີແ
້ ມນຈະຖືກດາເນີນໂດຍຊຽວຊານດານເຂື່ອນເຊິ່ງມີຄວາມເປນອິດສະຫລະທີ່ພຽງພໍ ທີ່ຖືກວາຈາງໂດຍເຈົ້າຂອງໂຄງ
ການ ແລະ ມີຄນວິທິ, ມີຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມຊານານງານ ດານການອອກແບບ, ການກໍສາງ, ການນາເນີນງານ ແລະ ການ
ບາລງຮັກສາ ຄກັ້ນນາ/ຝາຍ, ໂດຍສະເພາະແມນໃນບັນດາປະເທດກາລັງພັດທະນາ.


ການສຶກສາສາຫລວດເງືອ
່ ນໄຂການດາເນີນງານຂອງເຂືອ
່ ນ:

ເຈົ້າຂອງໂຄງການໆ ກໍສາງຄກັນ
້ ນາ/ເຂື່ອນ ຈະຕອງໄດສະໜອງຂໍມນໃຫຊຽວຊານດານເຂື່ອນດັງຕໍໄປນີ:້
a) ປທີ່ຈະກໍສາງ;
b) ຂະໜາດຂອງຄກັນ
້ ນາ/ຝາຍ: ລວງສງ (ແມັດ), ຄວາມຍາວຂອງສັນເຂື່ອນ (ແມັດ);
c) ຂະໜາດຂອງອາງເກັບນາ (ແມັດກອນ);
d) ຊະນິດຂອງຄກັນ
້ ນາ / ຝາຍ;
e) ຄາດຄະເນ ປະຊາກອນທີ່ດາລົງຊີວິດຢລມ ຄກັນ
້ ນາ ຫຼື ຝາຍ ລົງໄປ ເຊິ່ງຈະມີຄວາມສຽງຖາຫາກ ຄກັ້ນນາ ຫຼື ຝາຍ ພັງ
; ແລະ
f)

ປະເມີນລາຄາປຽນແທນ.

ຊຽວຊານດານເຂື່ອນຈະເຮັດການປກສາຫາລືກັບເຈົ້າຂອງໂຄງການກຽວກັບການດາເນີນງານ
ແລະ ຝາຍໃນໄລຍະຜານມາ ແລະ ໃນປະຈບັນ, ໂດຍສະເພາະແມນ:

ແລະ

ການບາລງຮັກສາຄກັ້ນນາ

a) ການຈົດບັນທຶກ ແລະ ລາຍງານຕາງໆ ທີມ
່ ີຢ;
b) ສະມດບັນທຶກການບາລງຮັກສາ;
c) ການຕິດຕາມກວດກາ;
d) ການກະກຽມເຫດຕໍເຫດສກເສີນ;
e) ຊັບພະຍາກອນໃນການດາເນີນງານ ແລະ ການບາລງຮັກສາ (ຕົວຢາງ ດານຊັບພະຍາກອນມະນດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ
ດານການເງິນ); ແລະ
f) ສະພາບຂອງການຕົກຕະກອນ ແລະ ມາດຕະການໃນການເພີ່ມອາຍການໃຊງານຂອງ ຄກັນ
້ ນາ ແລະ ຝາຍ.
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ການສຶກສາສາຫລວດ ເງືອ
່ ນໄຂດານໂຄງສາງ:

ຈະມີການນາໃຊບັນຊີລາຍຊືໃ່ ນການເຮັດການກວດກາ ເຊິ່ງຂຶ້ນກັບຊະນິດຂອງ ຄກັນ
້ ນາ ແລະ ຝາຍ. ລາຍລະອຽດຂອງການກວດ
ກາ ແມນຈະຢໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຊຽວຊານດານເຂື່ອນ ເຊິ່ງຈະເປນຜເຮັດການສາຫລວດສຶກສານີ,້ ເຖິງຢາງໃດກໍຕາມ ບົດ
ລາຍງານການກວດສອບຕອງປະກອບດວຍຂໍມນດັງຕໍໄປນີ:້
a) ປທີ່ຈະກໍສາງ;
b) ຂະໜາດຂອງຄກັນ
້ ນາ/ຝາຍ: ລວງສງ (ແມັດ), ຄວາມຍາວຂອງສັນເຂື່ອນ (ແມັດ);
c) ຂະໜາດຂອງອາງເກັບນາ (ແມັດກອນ);
d) ຊະນິດຂອງຄກັນ
້ ນາ / ຝາຍ;
e) ສະພາບເຕັກນິກຮາກຖານດານທໍລະນີສາດ;
f)

ການອອກແບບ ໄລຍະຮອບວຽນຂອງການເກີດນາຖວມ (ປ);

g) ຮບແຕມແບບຂອງຄກັ້ນນາ ແລະ ຝາຍ ທີ່ໃຊໃນການກໍສາງ;
h) ການປະເມີນຄວາມເຊື່ອຖືໄດຂອງ ຄກັ້ນນາ ແລະ ຝາຍ;
i)

ການປະເມີນຄວາມເຊື່ອຖືໄດຂອງທາງລະບາຍນາອອກໃນຕີນເຂື່ອນ;

j)

ການຮົວຊືມ;

k) ການປຽນຮບຮາງ, ການຄົງທີ່ຂອງຄກັນ
້ ນາ ແລະ ຝາຍ;
l)

ສະພາບຄວາມອຽງຊັນ / ສະພາບໂຄງສາງທີ່ເປນສີມັງ;

m) ການເກັບກັກນາຄົງທີ່ (m3);
n) ຄາດຄະເນ ປະຊາກອນທີ່ດາລົງຊີວິດຢລມ ຄກັນ
້ ນາ ຫຼື ຝາຍ ລົງໄປ ເຊິ່ງຈະມີຄວາມສຽງຖາຫາກ ຄກັ້ນນາ ຫຼື ຝາຍ ພັງ
; ແລະ
o) ປະເມີນລາຄາປຽນແທນ.


ການສຶກສາສາຫລວດກອບດານກົດໝາຍ:

ຊຽວຊານດານເຂື່ອນຈະ:

12

o

ປກສາຫາລືກັບອານາດການປກຄອງທີ່ກຽວຂອງ (ຕົວຢາງ, ຜທີ່ຮັບຜິດຊອບກຽວກັບລະບຽບກົດໝາຍ, ບັນດາກະຊວງ
ທີ່ກຽວຂອງ, ພະນັກງານຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັນ
້ ເມືອງ, ອື່ນໆ.) ກຽວກັບກອບດານລະບຽບກົດໝາຍທີ່ມີຢໃນປະຈບັນ ທີ່
ກຽວຂອງກັບຄວາມປອດໄພຂອງ ຄກັ້ນນາ ແລະ ຝາຍ;

o

ສົມທຽບກອບດານລະບຽບກົດໝາຍທີມ
່ ີຢ ແບບເຮັດເປນຕາຕະລາງພອມດວຍຄາເຫັນຕາມສົມຄວນ ກັບເງື່ອນໄຂສາ
ຄັນຕາງໆ ທີໄ່ ດລະບ ເອກະສານຕີພິມ ເພື່ອເຜີຍແຜຕໍມວນຊົນຂອງ ທະນາຄານໂລກທີ່ມີຊວ
ື່ າ “ກອບດານລະບຽບກົດ
12
ໝາຍ ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນ – ກໍລະນີສຶກສາເພື່ອສົມທຽບ” ;

o

ລະບເຖິງໂອກາດ ແລະ ຂີດຈາກັດໃນການບັນລ ຕາມເງື່ອນໄຂສາຄັນທີ່ໄດການົດໄວ ຂອງທະນາຄານໂລກ ; ແລະ

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/Regulatoryframeworks-for-dam-safety-a-comparative-study;jsessionid=X9a++3gYaxoCLcYBWB5T+KGa
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ຖາຫາກມີການພິຈາລະນາວາມີຄວາມຈາເປນ ແມນຕອງໄດສາງກອບໜາວຽກ ຂອງແຜນດາເນີນງານເພື່ອບັນລ ຕາ
ມເງື່ອນໄຂຂອງທະນາຄານໂລກ ຕາມສະພາບຂອງປະເທດ (ຕົວຢາງ, ສະພາບດານນະໂຍບາຍ, ການປະຕິຮບດານອົງ
ກອນ, ການສາງແຮງຈງໃຈ, ການປະຕິບັດໃຊລະບຽບກົດໝາຍ, ອື່ນໆ).

ບົດລາຍງານຄວາມປອດໄພຂອງເຂືອ
່ ນ:

ຊຽວຊານດານເຂື່ອນຈະສາງບົດລາຍງານດານຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນທີ່ປະກອບມີ:
o

ການອະທິບາຍກຽວກັບຄກັ້ນນາ / ຝາຍ, ການເປນເຈົ້າຂອງ ແລະ ກອບທາງດານລະບຽບກົດໝາຍ;

o

ການປະເມີນຄວາມປອດໄພຂອງຄກັ້ນນາ / ຝາຍ ຕາມມາດຕະຖານສາກົນ;

o

ມາດຕະການທີຈ
່ າເປນທີ່ເນັ້ນໃສບັນດາໂຄງສາງ ທີຈ
່ ະເຮັດໃຫຄວາມປອດໄພຂອງຄກັ້ນນາ ແລະ ເຂື່ອນຢໃນມາດຕະ
ຖານທີຮ
່ ັບໄດ ລວມມີການປະເມີນມນຄາເບື້ອງຕົ້ນເພື່ອສາງຄວາມປອດໄພເຊິ່ງລວມມີ 3 ປະເພດ: a) ມນຄາໃນເຫດ
ສກເສີນ (ຊີວດ
ິ ຂອງຄົນທີຢ
່ ໃນຄວາມສຽງແບບທັນທີທັນໃດ); b) ມນຄາໃນເຫດທີ່ມີຄວາມເລັງດວນ (ເຫດການອາດ
ຈະມີຄວາມສຽງຕໍຊີວິດຄົນ, ຕໍຊັບສິນໃຫຍໆ); ແລະ, c) ມນຄາໃນເຫດການທີ່ມີຄວາມຍິ່ງໃຫຍ (ມນຄາໃນການຟນຟ
ເຊິ່ງ ເກີນກວາທີ່ຈະສອມແປງໄດ);

o

ມາດຕະການທີ່ບໍເນັ້ນໃສບັນດາໂຄງສາງ (ການດາເນີນງານ ແລະ ການບາລງຮັກສາ, ການຕິດຕາມກວດກາ, ການຝກ
ອົບຮົມ, ແຜນຄວາມປອດໄພຂອງ ຄກັນ
້ ນາ / ຝາຍ) ທີຈ
່ ະຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ເພືອ
່ ເຮັດໃຫ ຄກັ້ນນາ / ຝາຍ ມີຄວາມ
ປອດໄພ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງຫລັງຈາກການຟນຟ; ຄວນຈະມີການປະຕິບດ
ັ ຕາມ ນະໂຍບາຍຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນ
ຂອງທະນາຄານ OP/BP 4.37 ແລະ ເອກະສານຊອນທາຍຂອງ ບົດຕີພິມ ເພື່ອເຜີຍແຜຕໍມວນຊົນຂອງທະນາຄານ
ໂລກທີ່ມີຊວ
ື່ າ “ກອບດານລະບຽບກົດໝາຍ ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນ – ກໍລະນີສຶກສາເພື່ອສົມທຽບ”;

o

ການປະເມີນເບື້ອງຕົນກຽວກັບສະພາບການຕົກຕະກອນຂອງອາງເກັບນາ ແລະ ການໃຫຄາແນະນາທີ່ມຈ
ີ ດປະສົງເພີ່ມອາ
ຍການໃຊງານຂອງຄກັ້ນນາ ແລະ ຝາຍ;

o

ຊັບພະຍາກອນທີຈ
່ າເປນໃນການເຮັດການດາເນີນງານ 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
ເງືອ
່ ນໄຂພື້ນຖານ

ເອກະສານຊອນທາຍ A6

ເງືອ
່ ນໄຂພືນ
້ ຖານ ທາງສັງຄົມ ແລະ ສິງ່ ແວດລອມ

ສປປ ລາວ ເປນປະເທດໜຶງ່ ທີ່ມີໄພນາຖວມເກີດຂຶ້ນເປນປະຈາ ແລະ ສົງຜົນກະທົບຕໍກັບບັນດາພືນ
້ ທາງຸໂຄງລາງ, ການດາລົງຊີວດ
ິ
ແລະ ຄວາມຜາສກຂອງປະຊາຊົນ. ໃນພາກເໜືອຂອງປະເທດ ພມສັນຖານ ແມນເປນເຂດພດອຍ ບວກກັບມີແມນາເປນຈານວນ
ຫຼວງຫຼາຍ. ແຂວງອດົມໄຊ ຕັ້ງຢພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອ ແລະ ລັກສະນະພມສັນຖານ ທີ່ເປນພດອຍ, ມີິແນວໂນມທີ່ຈະເກີດ
ໄພນາຖວມກະທັນຫັນ ເຊິ່ງພາຍໃນແຂວງອດົມໄຊ ເກີດໄພນາຖວມຮາຍແຮງໃນຕົວເມືອງໄຊ ໃນປ 1945, 1985, 2008 ແລະ
2013. ການລົງທຶນໃສກັບການປກປອງເທດສະບານເມືອງຂອງແຂວງອດົມໄຊ ຈຶ່ງມີຄວາມຈາເປນ ທີ່ຈະປອງກັນໄພນາຖວມ
ແລະ ຫຼຸດຜອນຜົນກະທົບຕໍກັບລະບົບໂຄງລາງສາທາລະນະ,ຊັບສິນສວນບກຄົນ, ຊີວກ
ິ ການເປນຢ ແລະ ສາທາລະນະສກ. ດັງນັນ
້ ,
ລັດຖະບານຂອງ ສປປ ລາວ ຈຶ່ງແນໃສການສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງດານການຄມຄອງໄພນາຖວມໃນຕົວເມືອງໄຊ ແລະ ບໍລິເວນທີ່ໃກ
ຄຽງ.
ສະພາບແວດລອມ – ດັງທີ່ໄດລະບໄວໃນຂາງຕົ້ນວາ ແຂວງອດົມໄຊ ຕັ້ງຢພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ, ມີເນື້ອທີ່ທັງ
ໝົດປະມານ 15,370 km2, ເຊິ່ງມີຊາຍແດນ ທິດເໜືອ ຕິດກັບ ປະເທດຈີນ, ທິດຕາເວັນອອກສຽງເໜືອ ຕິດກັບ ແຂວງຜົ້ງສາລີ,
ທິດຕາເວັນອອກ ແລະ ຕາເວັນອອກສຽງໃຕ ຕິດກັບ ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ທິດໃຕ ແລະ ທິດຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ ຕິດກັບ ແຂວງໄຊ
ຍະບລີ, ທິດຕາເວັນຕົກ ຕິດກັບ ແຂວງບໍແກວ ແລະ ທິດຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອ ຕິດກັບ 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 ໃນນັນ
້ ລວມທັງ ບັນດາສາຂາຂອງ
ແມນາຂອງ ທີ່ໄຫຼຜານທາງພາກໃຕ ຂອງແຂວງ. ບັນດາແມນາ ທີ່ໄຫຼຜານມີ ນາບາກ, ນາແສ, ນາແບງ, ນາກໍ ແລະ ນາ ງາ; ເຊິ່ງ
ໃນນີ້, ມີ 2 ແມນາ ທີ່ໄຫຼຜານເມືອງໄຊ ແລະ ບໍລິເວນທີ່ໃກຄຽງ.
ໃນປ 2000, ແຂວງອດົມໄຊ ໄດສາງຕັ້ງປາສະຫງວນຢ 3 ປະເພດຄື ປາສະຫງວນລະດັບແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ອາງໂຕງ ເຊິ່ງມີເນື້ອທີ່
ທັງໝົດປະມານ 315,000 ເຮັກຕາ. ປາສະຫງວນທີ່ຢໃນລະດັບອາງໂຕງ ຍັງບໍທັນໄດແບງເຂດແດນທີ່ຈະແຈງເທື່ອ.
ພມອາກາດ ແລະ ສະພາບອາກາດ – ແຂວງອດົມໄຊ ມີສະພາບພມອາກາດ ມໍລະສມປານກາງ. ແຕເຖິງຢາງໃດກໍຕາມ, ຍອນຢໃນ
ລະດັບສງ ການປຽນແປງຂອງອນຫະພມ ຈຶງ່ ມີຄວາມສາຄັນຫຼາຍກວາເຂດອື່ນຂອງປະເທດ. ອນຫະພມ ໃນເດືອນກມພາ ແລະ
ມີນາ ຢລະຫວາງ 18oC ແລະ 19oC ແຕອນຫະພມໃນເດືອນເມສາ ແລະ ພຶດສະພາ ຈະຂຶ້ນສງເຖິງ 30oC. ລົມພາຍມໍລະສມ
ເກີດຂຶ້ນໃນບໍລິເວນທະເລຈີນໃຕ ເຂົ້າປະທະບໍລິເວນພືນ
້ ດິນ ໃນປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ປກຄມບໍລິເວນພາກເໜືອຂອງ ສປປ
ລາວ. ເຖິງວາຄວາມແຮງຂອງພາຍ ຈະຫຼຸດລົງຫຼັກຈາກທີ່ປະທະກັບແຜນດິນແລວ ແຕຄວາມແຮງຂອງລົມ ແລະ ຝນຟາຄະນອງ ຍັງ
ຄົງສືບຕໍ ຕາມການບັນທຶກສະພາບອາກາດ ຂອງກົມອຕນິຍົມ ແລະ ອທົກກະສາດ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ
ສິ່ງແວດລອມ (MoNRE).
ສັງຄ
ົ ມ – ແຂວງອດົມໄຊ ມີພົນລະເມືອງທັງໝົດປະມານ 315,000 ຄົນ ແລະ ມີຫຼາຍກວາ 20 ແຊງ ທີ່ນອນໃນ 12 ຊົນເຜົາ.
ກມຂົນເຜົາທີ່ໃຫຍກວາໝ ແມນຊົນເຜົາກຶມມ ເຊິ່ງຈັດຢໃນຊົນຊາດລາວເທິງ. ຕາມການລາຍງານຂອງ ຫອງການປກຄອງແຂວງ
ຊົນເຜົາກຶມມກວມເອົາ 60 – 80 ສວນຮອຍ ຂອງພົນລະເມືອງທັງໝົດ (ປະກອບດວຍຫຼາຍແຊງເຊັນ ກຶມມລື້, ກຶມມອ,
ກຶມມຄຣອງ, ແລະ ກຶມມບິດ) ແຕປະຊາກອນທີ່ເປນລາວລມ ປະມານ 25 ສວນຮອຍ ແລະ ຊົນເຜົາມົ້ງ (ປະກອບດວຍ ມົ້ງຂາວ,
ມົ້ງດໍໍາ ແລະ ມົ້ງລາຍ) ກວມເອົາປະມານ 15 ສວນຮອຍ. ນອກຈາກນັນ
້ , ຍັງມີຊົນເຜົາອື່ນໆ ເຊັນ ອາຄາ, ພໄທ (ໄທດາ ແລະ ໄທ
ແດງ), ພນອຍ (ເຊັນ: ພຊາງ, ພກົງສັດ ແລະ ພຍອດ), ລາວຫຍ, ພວນ, ລີ, ຢາງ, ອີກໍ ແລະ ຫໍ. ໃນແຕຊົນເຜົາໃນ 12 ຊົນເຜົາ
ເຂົາເຈົ້າມີພາສາ, ຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ການດາລົງຊີວດ
ິ ເປນເອກະລັກຂອງໃຜລາວ.
ການດາລົງຊີວດ
ິ ຂອງຊຸມຊົນຊົນນະບົດໃນ ສປປ ລາວ ແມນອີງໃສຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດເປນສວນໃຫຍ ເຊັນ: ກະສິກາ ແລະ
ປາໄມ (ໄມ ແລະ ເຄື່ອງປາຂອງດົງ). ເຖິງຢາງໃດກໍຕາມ, ອັດຕາການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນ, ນະໂຍບາຍລັດຖະບານ ແລະ
ແຜນປຽນແປງທາງດານເສດຖະກິດ ສລະບົບການຕະຫຼາດແບບເສລີ ຈະຊວຍປບປງການດາລົງຊີວດ
ິ ແບບດັ້ງເດີມ ແລະ ຊູມຊົນ
ຊົນນະບົດຂອງເຂົາເຈົ້າ ເຊິ່ງປະກອບມີ ຫຼຸດຜອນແຮງກົດດັນຕໍການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນາໃຊທີ່ດນ
ິ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ.
ປາໄມ ທີ່ຖືກຫັນປຽນມາເປນພື້ນທີ່ກະສິກາ ປກພືດປະເພດດຽວ ບວກກັບ ຄວາມຕອງການນາໃຊຊັບພະຍາກອນປາໄມ ແລະ ໄມ
ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ຄວາມທາທາຍຂອງການພັດທະນາ ເປນບໍລບ
ິ ດ
ົ ໜຶ່ງ ຕໍການປຽນແປງທາງສັງຄົມທີ່ວອງໄວ ໄດແກຄວາມສາພັນ
ລະຫວາງບັນດາຊົນເຜົາ ສະແດງອອກທາງດານຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດານພາສາ ແລະ ວັດທະນະທາ ລວມເຖິງຄວາມສາພັນ
ລະຫວາງການນາໃຊທີ່ດນ
ິ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດຂອງເຂົາເຈົ້າ.
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ດັງທີ່ໄດສະເໜີ, ໃນເອກກະສານຊອນທາຍ A2, ບັນດາບັນຫາ ແລະ ຂໍກັງວົນຕາງໆ ທີ່ໄດຈົດບັນທຶກລະຫວາງການປກສາຫາລື
ກັບຊຸມຊົນ ເລື່ອງຄວາມສາພັນລະຫວາງສິ່ງແວດລອມ, ການອະນລັກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນ
(ໂດຍສະເພາະແມນ ດິນປກຝງ) ເຊິ່ງເປນຜົນຈາກການ ສະເໜີໂຄງການຍອຍ.
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ເອກະສານຊອນທາຍ A7
ບັນດາຜທີມ
່ ສ
ີ ວນໄດສວນເສຍທີສ
່ າຄັນ

ເອກະສານຊອນທາຍ A7

ບັນດາຜທີມ
່ ສ
ີ ວນໄດສວນເສຍທີ່ສາຄັນ

ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດສະໜັບສະໜນ ໂຄງການ SEA DRM ແລະ ການດາເນີນງານປບປງ ການມີສວນຮວມຂອງປະຊາຊົນ
ແລະ ການປກສາຫາລື ແລະ ເຜີຍແຜຂໍມນ. ການດາເນີນການ ຕອງໄດອີງໃສ ຍດທະສາດ, ກົດລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ວິທີການ
ຂອງ ສປປ ລາວ ບວກກັບ ນະໂຍບາຍກອບປອງກັນຂອງທະນາຄານໂລກ (ຖາເຫັນວາ ຈາເປນ) ສາລັບການເຂົ້າຮວມ, ການປກສາ
ຫາລື ແລະ ການເຜີຍແຜຂໍມນ ກຽວກັບນະໂຍບາຍກອບການປອງກັນ ຂອງໂຄງການການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພພິບັດ ຂອງ
ສປປ ລາວ ເພື່ອພັນລະນາ ໃນ ESMF, ລວມທັງ ວິທີການປະຕິບດ
ັ ໃນກອບໜາວຽກນະໂຍບາຍການຈັດສັນຍົກຍາຍ (RPF) ແລະ
ກອບໜາວຽກການມີສວນຮວມຂອງກມຊົນເຜົາ (EGEF).
ໂຄງການ ການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພພິບັດ ຂອງ ສປປ ລາວ ຈະຕິດຕາມຂະບວນການໃຫຄາປກສາຫາລື ໃຫມີຄວາມໝາຍ
ຍິ່ງຂຶ້ນ ແລະ ຂະບວນການສະໜັບສະໜນ ໃນລະດັບສນກາງ ແລະ ທອງຖິ່ນ, ຊູມຊົນ ແລະ ພາກສວນທີ່ກຽວຂອງອື່ນໆ. ໂຄງການ
ໄດຄາປກສາ ເພື່ອຊວຍໃນການຕັດສິນໃຈ ໂດຍຮັບປະກັນວາ ປະຊາຊົນ ສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍມນຂາວສານ ທາງສິ່ງແວດລອມ ແລະ
ສັງຄົມ ຂອງໂຄງການ. ນອກຈາກນີ,້ ຍັງໃຫການປກສາຫາລືແບບອິດສະຫຼະ, ກອນ ແລະ ໄດຮັບຂໍມນ (FPIC) ທີ່ກຽວຂອງກັບ
ຜົນກະທົບທາງສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ (ທັງທາງບວກ ແລະ ທາງລົບ), ຂະບວນການໃຫຄາປກສາ ຄວນ
ແຈງໃຫຮ ແລະ ອະທິບາຍເຖິງຄວາມຄິດລິເລີ່ມຂອງໂຄງການຍອຍ ແລະ/ຫຼື ກິດຈະກາ ທີ່ຈະມີຜົນກະທົບຕໍຊຸມຊົນ, ການເກັບກາຂໍ
ມນ ຈາກຜົນກະທົບຕໍປະຊາກອນ ແລະ ເພດ ທີ່ີມີຄວາມລະອຽດອອນຕໍວຽກງານປກຈິດສານຶກ.
ຕາຕະລາງ A7.1 ລາຍຊື່ ອານາດການປກຄອງຂັ້ນສນກາງ ແລະ ທອງຖິ່ນ, ຜທີ່ມີສວນໄດສວນເສຍ, ແລະ ພາກສວນອື່ນໆ ທີ່ມີ
ສວນກຽວຂອງໂດຍກົງ ຫຼື ທາງອອມ ໃນໂຄງການ ແລະ ເຊັນດຽວກັບບົດບາດຂອງຕົນ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ.
ຕາຕະລາງທີ A7.1 ຜທີ່ມີສວນໄດສວນເສຍ ແລະ ພາກສວນອື່ນໆ
ລດ.

ອົງການຈັດຕັງ້

ຜທີມ
່ ສ
ີ ວນໄດສວນເສຍທີສ
່ າຄັນ

1

ລັດຖະບານ ແລະ ໜ
ວຍງານທີ່ກຽວຂອງ

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

2

ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ

ອົງການກອງທຶນສາກົນ ເພື່ອການພັດທະນາກະສິກາ (IFAD)

3

ພາກສວນບໍລິສັດເອກະ
ຊົນ

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

4

ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສົງ
ຄົມ

ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ຂັ້ນສາກົນ, ປະເທດ ແລະ ພາກພື້ນ (ອົງການ: Plan
International, World Vision, Oxfam Laos, Village Focus International), ອົງກອນ
ທາງສິ່ງແວດລອມ ແລະ ກມຊົນເຜົາທອງຖິ່ນ.

5

ຜທີ່ມີສວນໄດສວນເສຍ
ຂັ້ນທອງຖິ່ນ

ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ຂັ້ນທອງຖິ່ນ ປະກອບດວຍ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ (CBOs),
ການປກຄອງຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ, ຂັ້ນບານ (ບານນາເລົາ ແລະ ບານນາສາວ), ນາຍບານ ແລະ
ອົງການຈັດຕັ້ງຂັ້ນບານ ແລະ ພາກສວນອື່ນໆ.

6

ສະຖາບັນການສຶກສາ
ແລະ ຄົນຄວາ

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

7

ຄົວເຮືອນ ແລະ ຊຸມຊົນ
ທີ່ໄດຮັບຜົນປະໂຫຍດ
ແລະ ຜົນກະທົບ

ສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງໂຄງການ ຈະໄດຮັບການປກສາຫາລື ໃນຂັ້ນຊຸມຊົນ ໃນລະຫວາງທີ່
ກະກຽມ ໃນການລິເລີ່ມໂຄງການຍອຍ. ນອກຈາກນີ້, ປະຊາຊົນທີ່ອາດຈະມີຜົນກະທົບຈາກ
ໂຄງການ (PAP) ແລະ ຄົວເຮືອນໄດຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ (PAH) ຈະມີການປກສາ
ຫາລືເຖິງຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ແລະ ມາດຕະການຫຼຸດຜອນຜົນກະທົບ. ຄວາມສົນໃຈ
ພິເສດ ແມນແນໃສກມປະຊາກອນທີ່ມີຄວາມແຕກຕາງ (ເຊັນ ກມຊົນເຜົາ ແລະ ກມທີ່ມີຄວາມ
ສຽງ – ຜຍິງ, ໄວໜມ ແລະ ເດັກນອຍ, ຄົນສງອາຍ, ຄົນພິການ, ຜທີ່ບໍມີທີ່ດິນ, ຄົນທກຍາກ)
ເພື່ອໃຫສິດຜົນປະໂຫຍດແກເຂົາເຈົ້າ ແລະ ເພື່ອປອງກັນ ຫຼື ຫຼຸດຜອນຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດ
ຂຶ້ນຕາງໆ.
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8

ກມຊົນເຜົາ

ຫາກສະເໜີ ແຜນການລິເລີ່ມໂຄງການຍອຍ ໃນພື້ນທີ່ ທີ່ເປນຊຸມຊົນຂອງບັນດາກມຊົນເຜົາ,
ຂະບວນການປກສາຫາລືແບບອິດສະຫຼະ, ກອນ ແລະ ໄດຮັບຂໍມນຈະຕອງໄດນາມາໃຊເຂົ້າ
ໂຄງການ. (ເບິ່ງ EGEF).
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ເອກະສານຊອນທາຍ A8
ແນວທາງປະເມີນຜົນກະທົບທາງສັງຄົມແບບມີສວນ
ຮວມ

ເອກະສານຊອນທາຍ A8

ແນວທາງປະເມີນຜົນກະທົບທາງສັງຄົມແບບມີສວນຮວມ

ການປກສາຫາລືຊຸມຊົນ ຈະຢບົນພື້ນຖານ ການປກສາຫາລືແບບອິດສະຫຼະ, ກອນ ແລະ ໄດຮັບຂໍມນໃນຂັ້ນຕອນການປກສາຫາລື
ເພື່ອສະໜັບສະໜນ ສາລັບການສະເໜີ ໂຄງການຍອຍຂອງ SEA DRM. ວັດຖຸປະສົງ ຂອງການປກສາຫາລືຊຸມຊົນ ຄື ກ) ການໃຫຂໍ
ມນພື້ນຖານ ຕໍກັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຜທີ່ມີສວນໄດສວນເສຍ ແລະ ປະຊາກອນທີ່ມີຄວາມແຕກຕາງ, ຂ) ໄດຮັບການຕອບຮັບ
ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ເຊິ່ງປະກອບດວຍ NPAs, CBOs, ຜນາທອງຖິ່ນ ແລະ ປະຊາຊົນອື່ນໆ ທີ່ກຽວຂອງກັບປະເດັນການ
ຮັບຮ ແລະ ຂໍຂອງໃຈຕາງໆ, ແລະ ຄ) ຫາລື ກຽວກັບວິທີການ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ທີ່ຈະເພີ່ມການລິເລີ່ມ ໂຄງການ LDRM ແລະ/ຫຼື
ກິດຈະກາການດາເນີນທາງດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ. ກອງປະຊຸມປະກອບຄາຄິດເຫັນ ແລະ ການປກສາຫາລື ຈະໄດຈັດຂຶ້ນໂດຍ
ກົມໂຍທາທິການທາງນາ ຈະຊວຍໃຫເກີດໂອກາດ ທີຈ
່ ະຫາລືກຽວກັບກົນໄກການໄກເກຍ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ສາລັບປະຊາກອນ
ທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ຊຸມຊົນ ທີ່ຈະເປນຜົນກະທົບ ຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກາຕາງໆ.
ໃຫແນໃຈວາການປະເມີນຜົນກະທົບຂອງໂຄງການຈະປະກອບດວຍ ການວິເຄາະການມີສວນຮວມ ແລະ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແມນ
ເປນອົງປະກອບໜຶ່ງທີ່ສາຄັນ ໃນແຕລະໄລຍະ ຫຼື ລະດັບຂອງຮອບວຽນຂອງໂຄງການ. ຈດເລີ່ມຕົ້ນ ການບລະນາການບົດບາດຍິງຊາຍໃນໂຄງການໃຫໄດຮັບໝາກຜົນ ຕອງໄດສຶກສາວິເຄາະໂຄງສາງດານເພດ. ການວິເຄາະໂຄງສາງດານເພດ ມັກຈະມີຜົນ
ກຽວຂອງໂດຍກົງກັບການວິເຄາະຜົນກະທົບ ທີ່ອາດຈະຂຶ້ນຈາກໂຄງການ ທີ່ມີການແຊກແຊງຂອງການເກັບກັບຂໍມນລະຫວາງ
ເພດຍິງ ແລະ ເພດຊາຍ. ຂໍມນດັງກາວນັນ
້ ຍັງປະກອບດວຍຄວາມອອນໄວທາງດານບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ການແບງແຍກເພດ.
ນອກຈາກນີ້, ການວິເຄາະໂຄງສາງດານເພດ ຍັງໃຫຮເຖິງບົດບາດທີ່ແຕກຕາງລະຫວາງສິດ, ໜາທີ່ ແລະ ໂອກາດການເຂົ້າເຖິງ
ໂຄງການລະຫວາງຍິງ ແລະ ຊາຍ ແລະ ຄວາມສາພັນຫວາງຍິງຊາຍ (ເຊັນ: ຄວາມສາພັນຂອງວຽກງານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຕໍເພດ
ຍິງ ແລະ ຊາຍ ທີ່ຖືກສາງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍ ສະຖາບັນທາງສັງຄົມ). ນອກຈາກນີ້ແລວ ຍັງສາມາດລະບຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ
ກວດສອບໄດວາເປນຫຍັງ ຄວາມແຕກຕາງດັງກາວ ເປນຕົວການົດບັນດາອປະສັກ ຕໍການໄດຮັບໝາກຜົນ ແລະ ເບິງ່ ວາບັນຫາ
ດັງກາວນັນ
້ ຈະໄດການແກໄຂໄດແນວໃດ (USAID 2011). ມາດຕະການ ທີ່ຈະນາໃຊເຂົ້າໃນການແກໄຂບັນຫາ ແມນມາດຖານ
SMART (ສະເພາະເຈາະຈົງ, ສາມາດວັດແທກໄດ, ສາມາດບັນລໄດ, ມີຄວາມກຽວຂອງ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດໄດໃນເວລາທີ່
ການົດ) ເປນຕົວຊີ້ວດ
ັ ໃນການຕິດຕາມກວດກາ ຄວາມຕັ້ງໃຈ ແລະ ບໍຕັ້ງໃຈ ຕໍກັບສິດຜົນປະໂຫຍດທາງສັງຄົມ ແລະ ຜົນຂອງ
ການພັດທະນາ ແລະ ຄວາມສຽງຂອງໂຄງການ.
ດາເນີນການວິເຄາະບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເມື່ອອອກແບບໂຄງການ ຫຼື ກິດຈະກາໃໝ ຈະຊວຍໃນການ:


ວິເຄາະບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນການອອກແບບໂຄງການ;



ລະບສາເຫດຂອງບັນຫາທີ່ເກີດຈາກຄວາມບໍເທົາທຽມກັນຂອງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ
ການແກໄຂ ໃນການອອກແບບໂຄງການ;



ລະບຄວາມຕອງການທີ່ແຕກຕາງກັນ ແລະ ລະດັບຄວາມສາຄັນຂອງຜຍິງ ແລະ ຜຊາຍ ໃນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ;



ເກັບກາຂໍມນພື້ນຖານຂອງການແບງແຍກເພດ



ຫຼີກລຽງການຮັກສາໄວເຊິ່ງຄວາມບໍດນດຽງລະຫວາງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ;



ເພີ່ມໂອກາດໃນການສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການດາລົງຊີວດ
ິ ຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຂອງໂຄງການ.

ເພື່ອໃຫບັນຫາຂອງພວກເຂົາໄດຮັບ

ຕາມທີ່ໄດລະບ ຂອງ ກົມໂຍທາທິການທາງນາ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົງ ມີໜາທີ່ສະເໜີການລິເລີ່ມໂຄງການຄມຄອງ
ໄພນາຖວມ ໃນເທດສະບານເມືອງໄຊ ແຂວງອດົມໄຊ ແລະ ບໍລິເວນທີ່ໃຫຄຽງ. ການສະເໜີການລົງທຶນຂອງຄງການ ແມນແນໃສ
ການກໍສາງວຽກງານການປອງກັນຕາຝງ, ຄັນຄ, ຄອງລະບາຍນາ, ປະຕນາ, ຝາຍ ແລະ ສວນສາທາລະນະແຄມນາ. ທີມງານ
ໂຄງການ SEA DRM ໃນ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງລວມທັງ ພະນັກງານລັດໃນຂັ້ນສອງກາງ ແລະ ຂັ້ນທອງຖິ່ນ ແລະ ບໍລິສດ
ັ ທີ່ປກສາ
ໄດລົງຢຽມຢາມ ຕົວເມືອງໄຊ ແຂວງອດົມໄຊ ແລະ ຕົວເມືອງໃກຄຽງ ໃນລະຫວາງວັນທີ 21 ແລະ 24 ມິຖູນາ 2016, ໃນການ
ລົງພົບປະ ແລະ ປກສາຫາລື ກັບປະຊາຊົນມອງຖິ່ນ ໂດຍສະເພາະໃນເທດສະບານເມືອງ ແລະ ບໍລິເວນທີ່ໃກຄຽງ, ສະເພາະກມ
ຊົນເຜົາ ແມນບໍໄດລວມໃນການລົງໄປຢຽມຢາມ ໃນຄັງນີ້ ເນື່ອງຈາກວາ ເປນກມທີ່ມີຈະນວນປະຊາກອນທີ່ຫຼາຍ.
ບັນດາລາຍຊື່ຂອງຜທີ່ເຂົາຮວມ ສະແດງຢໃນ ເອກກະສານຊອນທາຍ A1. ການສົນທະນາກມ (FGD) ໄດຈັດຂຶ້ນຢໃນ ສອງ ບານ
ຄື ບານ ນາເລົາ ແລະ ນາສາວ ໃນຄັງວັນທີ 16 ມິຖູນາ 2016. ເພື່ອໃຫແນໃຈວາ ໄດມີການປກສາຫາລືກັບຊຸມຊົນ ໃຫສອດຄອງ
ກັບຂໍການົດຂອງ WBG ຕາມການປກສາຫາລືແບບອິດສະຫຼະ, ກອນ ແລະ ໄດຮັບຂໍມນ (EPIC), ພະນັກງານລັດ ບໍໄດມີ່ສວນ
ຮວມໃນການສົນທະນາກມ. ການສົນທະນາກມ ໄດຈັດຂຶ້ນ ທີ່ຫອງການ ບອນທີ່ເປນບອນລວມສນຂອງຄົນໃນບານ ແລະ ບໍໄດ
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ຈັດໃນແຕລະຫຼັງຄາເຮືອນ. ທີມງານທີ່ປກສາ ໄດແບງງອອກເປນ ສອງ ກມ ຄື ກມສົນທະນາທີມີພຽງແຕເພດຍິງ ແລະ ກມ
ສົນທະນາທີ່ມີພຽງແຕເພດຊາຍ. ຜທີ່ຕອບແບບສອບຖາມສວນໃຫຍ ຈະໃຫການສະໜັບສະໜນ ການລິເລີ່ມສະເໜີໂຄງການຄມ
ຄອງໄພນາຖວມ ໃນຕົວເມືອງ. ເຖິງວາມີບາງຄອບຄົວທີ່ໄດຮັບຜົນກະທົບ ຮເຖິງຜົນກະທົບ ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນກັບເຂົາເຈົ້າ, ເຖິງວາ
ຈະເປນພຽງໄລຍະສັ້ນ ຫຼື ຖາວອນ ໃນລະຫວາງທີ່ດາເນີນໂຄງການກໍຕາມ.
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ເອກະສານຊອນທາຍ A9
ເປາໝາຍການປກສາຫາລືຂອງຜທີມ
່ ສ
ີ ວນໄດສວນ
ເສຍ

ເອກະສານຊອນທາຍ A9

ເປາໝາຍການປກສາຫາລືຂອງຜທີມ
່ ສ
ີ ວນໄດສວນເສຍ

ຄວາມສາຄັນຂອງການປກສາຫາລືຂອງຜທີມ
່ ສ
ີ ວນໄດສວນເສຍ
ການປກສາຫາລື ແມນເກີດຂຶ້ນໄດໃນທກໆໄລຍະຂອງ ການກະກຽມ ແລະ ການວາງແຜນອອກແບບການສຶກສາຄວາມເປນໄປໄດ
ແລະ ການອອກແບບລະອຽດ ຂອງໂຄງການ. ເພື່ອໃຫໝັນ
້ ໃຈວາ ປະຕິບດ
ັ ຕາມ ຄາເຫັນຈາກທະນາຄານໂລກ ແລະ ນະໂຍບາຍ
ຕາງໆ, ຜທີ່ໄດຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ແລະ ບັນດາຊຸມຊົນ ໃນບໍລິເວນກໍສາງໂຄງການ ຕອງໄດຜານການປກສາຫາລືແບບ
ອິດສະຫຼະ, ກອນ ແລະ ໄດຮັບຂໍມນເສຍກອນ ເຊິງ່ ຈະສະເໜີ ແລະ ລິເລີ່ມໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກາ. ໃນທານອງດຽວກັນນີ,້ ຜທີ່
ມີສວນໄດສວນເສຍ, ໜວຍງານທີ່ກຽວຂອງອື່ນໆ ແລະ ລະດັບຄວາມແຕກຕາງຂອງພົນລະເມືອງ ທີ່ຈະມີການປກສາຫາລື ໃນ
ຫຼາຍໆໄລຍະຂອງການກະກຽມໂຄງການ ມີດງນີ
ັ :້


ການການົດໂຄງການ: ການປກສາຫາລືໃນຂັ້ນເບື້ອງຕົ້ນໄດດາເນີນໄປ ໃນລະຫວາງຂັ້ນຕອນການົດໂຄງການ ທີ່ໄດຮັບ
ການພິຈາລະນາຄົນ
້ ຄວາ ໂດຍອານາດການປກຄອງຂັ້ນສນກາງ ແລະ ຂັ້ນທອງຖິ່ນ ເພື່ອໃຫແນໃຈວາ ໂຄງການ LDRM
ຈະປະຕິບດ
ັ ງານໃຫສອດຄອງກັບ ນະໂຍບາຍ ແລະ ກອບລະບຽບກົດໝາຍຂອງຊາດ, ແຜນງານຂັ້ນທອງຖິ່ນ, ແຜນຍດ
ທະສາດ. ຜທີ່ມີສວນໄດສວນເສຍ ຈະໄດຮັບການປກສາລື ໃນລະຫວາງທີ່ພັດທະນາ ESMF. ການບັນທຶກເອກະສານ
ຕາງໆ ໃນລະຫວາງ ດາເນີນການປກສາຫາລື ແລະ ກອງປະຊຸມແລກປຽນຄາຄິດເຫັນ ທີ່ໄດຈັດຂຶ້ນໃນເມືອງໄຊ ແລະ
ບັນດາບານທີ່ໃກຄຽງ ຂອງແຂວງອດົມໄຊ ທີ່ສະແດງຢໃນ ເອກະສານຊອນທາຍ A1: ການປກສາຫາລືຂອງຜທີ່ມີສວນ
ໄດສວນເສຍ.



ການກະກຽມໂຄງການ: ການປກສາຫາລື ຈະໄດດາເນີນໃນໄລຍະກະກຽມ ການສຶກສາຄວາມເປນໄປໄດ ແລະ ການອອກ
ແບບໂຄງການ ຄື: ກ) ໄດຂໍມນພື້ນຖານທີ່ລະອຽດຖີ່ຖວນ ຂ) ດາເນີນການສາຫຼວດສິງ່ ແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ຄ)
ການແຈງປະກາດ ລວມທັງການລວບລວມຄວາມຄິດເຫັນ ຂອງບັນດາຜທີ່ມີສວນໄດສວນເສຍ, ໜວຍງານທີ່
ກຽວຂອງອື່ນໆ ແລະ ລະດັບຄວາມແຕກຕາງຂອງພົນລະເມືອງ ກຽວກັບຜົນກະທົບທາງສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມທີ່ອາດ
ເກີດຂຶ້ນ.



ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ໂຄງການ: ສາລັບບັນດາໂຄງການທີ່ຢພາຍໃຕ ໝວດ “A” ຂອງທະນາຄານໂລກ ທີ່ອາດຈະມີຂໍຂັດ
ແຍງໃນລະດັບປະເທດໄດ, ຕອງໄດວາງແຜນການສື່ສານ ທີ່ລວມທັງກົນໄກການໄກເກຍ ຈະໄດຮັບການພັດທະນາໂດຍ
ໂຄງການ ແລະ ດາເນີນການກອນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ . ການມີສວນຮວມຂອງຜນາທອງຖິ່ນ ໃນການເຜີຍແຜຂໍມນ ແລະ
ແກໄຂບັນດາຂໍຜິດພາດຕາງໆ ຖືໄດວາເປນບລິມະສິດ.



ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ລາຍງານ: ລັດຖະບານໃນລະດັບສນກາງ ແລະ ທອງຖິ່ນ, ຜທີ່ມີສວນໄດສວນເສຍ, ໜວຍ
ງານທີ່ກຽວຂອງອື່ນໆ ແລະ ລະດັບຄວາມແຕກຕາງຂອງພົນລະເມືອງ ທີ່ຈະເປນຜເຂົ້າຮວມ ການພັດທະນາ, ການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດ ແລະ ໄລຍະດາເນີນງານໂຄງການ. ກົນໄກການມີສວນຮວມ ຄວນຈະປະເມີນໃນໄລຍະການສຶກສາຄວາມເປນ
ໄປໄດ ແລະ ອອກແບບໂຄງການ.

ຈດຂໍມນສະເພາະດານບົດບາດຍິງຊາຍ
ການລົງເຮັດວຽກພາກສະໜາມແຕ ວັນທີ 21-24 ເດືອນມິຖຸນາ ປ2016 ທີ່ເທດສະບານເມືອງແຂວງອດົມໄຊ, ເມືອງໄຊ ແລະ
ບໍລິເວນໃກຄຽງ. ການລົງປກສາຫາລືຊຸມຊົນ ໃນຫຼາຍຂັ້ນ ເຊັນ ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ທອງຖິ່ນ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ລວມທັງ
ອົງການບໍຫວັງຜົນກາໄລ, ແລະ ປະຊາຊົນກມຕາງໆ (ເບິ່ງໃນເອກະສານຊອນທາຍ A10 ແລະ A11 ສາລັບລາຍຊື່ພາກສວນຜເຂົ້າ
ຮວມ ແລະ ບັນດາຄາເຫັນ ແລະ ສິ່ງຄາດຫວັງ).
ໃນໄລຍະລົງປະຕິບດ
ັ ການປກສາຫາລືຊຸມຊົນ ທີ່ແຂວງອດົມໄຊ ເຊິງ່ ເປນສວນໜຶງ່ ຂອງການລົງເຮັດວຽກພາກສະໜາມ ເພື່ອຂຽນ
ບົດ ESMF, ໂດຍສະເພາະ ແມນກຽວຂອງກັບຄາຖາມບົດບາດຍິງຊາຍ ເຊິ່ງແມນໜຶ່ງໃນຫົວຂໍ ຂອງການປກສາຫາລືກັບ
ສາທາລະນະ. ຜົນໄດຮັບຈາກການສົນທະນາ ສະເພາະກມຜຍິງ ສະແດງໃຫເຫັນວາ ໂດຍທົວໄປ ຄົນທີ່ໃຫສາພາດ ເຊື່ອວາ ຜຍິງ
ແລະ ຜຊາຍ ຈະໄດຮັບສິດຜົນປະໂຫຍດເທົາທຽມກັນ ຈາກການສະເໜີ ໂຄງການຍອຍ ວາດວຍການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກ
ໄພນາຖວມໃນຕົວເມືອງ ແລະ/ຫຼື ກິດຈະກາຕາງໆ. ຜຍິງ ເຊື່ອວາ ການກໍສາງລະບົບໂຄງລາງ ຈະນາມາເຊິ່ງທາແຮງ ໃນການສາງ
ວຽກເຮັດງານທາ ໃຫທັງຜຍິງ ແລະ ຜຊາຍ ໃນເຂດພືນ
້ ທີ່ ທັງທາງກົງ ຫຼື ທາງອອມໃນການກໍສາງ ແລະ ນາມາເຊິ່ງ ໂອກາດການ
ຊວຍເຫຼືອ ທາງດານອາຫານ. ຜຍິງ ສະແດງໃຫເຫັນວາ ພວກເຂົາມີບົດບາດໃນການຕັດສິນໃຈ ໃນຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາ, ເຖິງວາ
ຜຊາຍ ຈະມີມີບົດບາດໃນໂຄງຮາງການປກຄອງຂັ້ນບານ ແລະ ພາຍໃນຄອບຄົວຂອງເຂົາ.

ໃນເວລາຖາມຄາຖາມກຽວກັບ ຄວາມສຽງຈາກການຄາປະເວນີ ຫຼື ບັນຫາໂລກຕິດຕໍທາງເພດສາພັນ, ການຄາມະນດ, ຕົວແທນ
ຈາກສະຫະພັນແມຍິງບານ ໄດໃຫຄາເຫັນວາ ທກບໍລິສດ
ັ ກໍສາງ ຂອງໂຄງການ ຍອຍ ແລະ/ຫຼື ກິດຈະກາຕາງໆ ຂອງວຽກງານ ຂອງ
ໂຄງການຄມຄອງຄວາມສຽງຈາກໄພພິບັດ ໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ ໃນ ສປປ ລາວ ຕອງມີນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດ
ຕະການການປອງກັນ ບໍໃຫພະນັກງານຂອງພວກເຂົາສາງຜົນກະທົບ ຕໍກັບສຂະພາບ ຂອງແມຍິງ,ໄວໜມ ແລະ ເດັກນອຍ.
ຂໍແນະນາ ສາລັບການປະຕິບດ
ັ ທີດ
່ ີ ກຽວກັບເລື່ອງເພດໃນໂຄງການ DRM ໄດຊວຍ ໃຫການປກສາຊຸມຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັງ້
ມະຫາຊົນ ທີແ
່ ຂວງອດົມໄຊ, ແລະ ປະກອບກັບ ໄດຮັບຄາແນະນາຈາກໂຄງການ DRM ປະຈາພາກພື້ນ. ຂໍແນະນາ ສາລັບການ
ປະຕິບັດທີດ
່ ີ ລວມມີດັງລມນີ:້


ປກສາຫາລືກັບຕົວແທນ ດານສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດ ກຽວກັບ ບັນຫາຜົນກະທົບ ຕໍຜຍິງ ແລະ ຜຊາຍ ໃນລະຫວາງ
ການປະຕິບດ
ັ ຕອງປະເມີນ ແລະ ພິຈາລະນາ ເລື່ອງຄວາມແຕກຕາງທາງດານວັດທະນາທາ ແລະ ຕອງໄດນາເຂົ້າໃນ
ຂະບວນການອອກແບບ ແລະ ວາງແຜນ;



ໃນລະຫວາງການປກສາຫາລືກັບຊຸມຊົນ, ສວນຫຼາຍຜຊາຍຈະເປນຜນາໃນການສົນທະນາ. ດັງນັນ
້ , ໃນເວລາການລົງ
ປກສາຫາລື ຕອງແຍກກມສົນທະນາ ຍິງ-ຊາຍ ເພື່ອຊວຍໃຫຜຍິງປະກອບຄາເຫັນໄດຫຼາຍຂຶ້ນ;



ພັດທະນາລາຍການກວດສອບຫົວຂໍເລື່ອງເພດ ເພື່ອຊວຍແນະນາໃຫທີມງານ ສົນທະນາໃນຫົວຂໍເລື່ອງເພດ ໃນກິດຈະ
ກາຕາງໆຂອງໂຄງການ;



ສືບຕໍເກັບກາຂໍມນກຽວກັບແຍກເພດ ແລະ ການວິເຄາະ ແລະ ລາຍງານ ເປນປະຈາທກໆໄຕມາດ;



ຮັບປະກັນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ລະບົບຄນະພາບຂອງຂະບວນການ ສົງເສີມຄວາມສະເໝີພາບຍິງຊາຍ ແລະ
ສະຫຼູບຄວາມຄືບໜາໃນບົດລາຍງານ;



ທວນຄືນ ທກຄາແນະນາຂອງທກ ກິດຈະກາຂອງໂຄງການ ເພື່ອຮັບປະກັນບັນຫາທາງເພດ ຈະໄດຮັບການຄານຶງ ເຖິງໃນ
ບົດລາຍງານ, ໂດຍການຮວມກັບ ທີມງານໂຄງການ ແລະ ການຊວຍເຫຼືອດານເຕັກນິກ ຈາກຊຽວຊານ ຈາກຫອງການ
ບົດບາດຍິງຊາຍ;



ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢາງເປນປະຈາການລົງຢຽມຢາມພາກສະໜາມ ແລະ ໃຫການຊວຍເຫຼືອດານເຕັກນິກ
ໂຄງການ ໃນການແກໄຂບັນຫາເລື່ອງບົດບາດຍິງຊາຍ ໃນກິດຈະກາຂອງ DRM;



ຝກອົບຮົມການລື່ນລາບົດບາດຍິງຊາຍ ໃຫກັບໜວຍງານທີ່ກຽວຂອງ, ພະນັກງານ ແລະ ຄຮວມງານທອງຖິ່ນ ຕອງໄດ
ເຂົ້າມາມີສວນຮວມໃນໂຄງການ DRM ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຮັບຮ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ດານບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ
ຄວາມສາຄັນໃນການແກໄຂບັນຫາ ຕາມການຄມຄອງຄວາມສຽງ;



ສົງເສີມ ແລະ ສາງຄວາມສາມາດໃຫແມຍິງ ເຂົ້າມາມີສວນຮວມ ແລະ ມີບົດບາດໃນການຕັດສິນໃຈ;



ມີສວນຮວມກັບເຄືອຄາຍລະດັບຮາກຖານ ຂອງຜຍິງໃນການເຮັດວຽກຮວມກັນ ກັບອານາດການປກຄອງທອງຖິ່ນ ເພື່ອ
ການປຽນແປງທີ່ດີຂຶ້ນ;



ການສາງຕັ້ງ ແລະ ການລວມເອົາ ຊຸມຊົນຮາກຖານໃນການເປນຕົວແທນໃຫອົງການ ເພື່ອການຊວຍເຫຼືອຜຄົນ ເພື່ອສາງ
ຄວາມໝັ້ນໃຈວາ ບັນດາຂໍກັງວົນ ແລະ ຄາຮອງ ຈະໄດຮັບຟງ ແລະ ແກໄຂ;



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



ທກໆການປະຊຸມ ແລະ ການປກສາຫາລື ຄວນລວມເອົາ ຕົວແທນຈາກຜຍິງ ຂອງຄົນທອງຖິ່ນ ແລະ ຢາງໜອຍ ໜຶ່ງຄົນ
ຈາກໜຶ່ງຊົນເຜົາ;



ບັນຫາມີຄວາມອອນໄຫວ, ໂດຍສະເພາະ ໃນກມຜຍິງ, ສາມາດແກໄຂ ໂດຍການນາໃຊ “ເພື່ອນສະໜິດ” ໃນການເຂົ້າ
ຫາ ແລະ ເພື່ອນສະໜິດ ຍັງສາມາດເປນຕົວແທນ ໃນເວລາສົນທະນາ ແລະ ໃນການຕໍລອງ;

ໃຫທີມງານ



ໃນຕອນວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມ ແລະ ປກສາຫາລື, ທກຄັ້ງ ຜຊາຍ ຈະບໍໃຫຜຍິງເຂົ້າຮວມ, ໂດຍການເວົ້າວາ
ຫົວຂໍສົນທະນາ ທີບ
່ ໍກຽວກັບຜຍິງ. ເພື່ອຮັບປະກັນວາ ຜຍິງມີສວນຮວມ, ຕອງໝັ້ນໃຈວາ ຈະມີການເຊີນຢາງເປນຮບປະ
ທາຢາງຈິງຈັງ ແລະ ສະແດງໃຫເຫັນເຖິງຄວາມສາຄັນຂອງການເຂົ້າຮວມຂອງຜຍິງ ແລະ ເດັກນອຍ;



ສາງໂອກາດໃນການຈາລອງ ເຫດການໄພພິບັດ ຫຼື ສະຖານະກັນຂັດແຍງ ເພື່ອເປນສິງ່ ທາທາຍ ກັບຄວາມຍດຕິທາ ທີ່ມີ
ຢໃນປະຈບັນ ເພື່ອໃຫມັນກາວຜານໄປຂາງໜາ;



ວິຖີຊີວິດດັ້ງເດີມ ຫຼື ກົດຮີດຄອງປະເພນີ ທີ່ສະດວກໃຫຜຍິງ, ມັນຄວນໄດນາໃຊ, ແລະ ຜຍິງມີຄວາມສະດວກ ໃນການ
ປະຕິບັດ; ແລະ



ຄວາມຮຂອງຜຍິງ ແມນມີປະສິດທິພາບ ໃນການນາໃຊໃນ DRM ແລະ ກົນໄກຂອງຄວາມຍືດຍນ.

ເອກະສານຊອນທາຍ A10
ລາຍຊື່ ແລະ ພາກສວນໃນການລົງປກສາຫາລືກບ
ັ ຜ
ທີມ
່ ສ
ີ ວນໄດສວນເສຍ

ຕາຕະລາງ A10.1 ລາຍຊື່ ຜມີສວນໄດສວນເສຍ (ຄຮວມງານ) ເຂົາ້ ຮວມການປກສາຫາລື.
ວັນທີ
21 ມິຖຸນາ 2016

ເວລາ
1:30 – 3:30

ຜມີສວນໄດສວນເສຍ (ຄຮວມງານ)
ປະຊູມຮວມກັບພາກສວນລັດຖະບານຂັ້ນແຂວງ, ມີຕົວແທນຈາກ
ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົງ ແຂວງ ອດົມໄຊ:


ຫົວໜາພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົງ ແຂວງ
(ແຂວງ ອດົມໄຊ)



ຫົວໜາຂະແໜງການໂຍທາທິການທາງນາ (ແຂວງ
ອດົມໄຊ)



ກົມ ໂຍທາທິການທາງນາ (ຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ)



ທະນາຄານໂລກ



ຕົວແທນຈາກພະແນກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດແລະ
ສິ່ງແວດລອມ (ແຂວງ ອດົມໄຊ)



ຕົວແທນຈາກ ພະແນກ ເຄຫາແລະຜັງເມືອງ



ຕົວແທນຈາກ ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົງ

ສະຖານທີ່
ເມືອງໄຊ

ວິທກ
ີ ານ
ປະຊຸມ ໂດຍ ການນາສະເໜີ ໂຄງການ Lao PDR SEA DRM ແລະ ມີການ ຖາມ ແລະ
ຕອບ ຄາຖາມ

(ແຂວງ ອດົມໄຊ).
22 ມິຖຸນາ 2016

8:30 – 12:00

ທັດສະນະ ເຂດສະເໜີກໍສາງ

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


ຮອງເຈົ້າເມືອງ ເມືອງໄຊ



ຕົວແທນຈາກພະນັກງານຫອງການເມືອງໄຊ



ຕົວແທນຈາກຫອງການສະຫະພັນແມຍິງເມືອງໄຊ



ຫົວໜາຂະແໜງການໂຍທາທິການທາງນາ (ແຂວງ
ອດົມໄຊ)



ກົມໂຍທາທິການທາງນາ (ຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ)



ຕົວແທນຈາກ ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ
ສິ່ງແວດລອມ (ແຂວງ ອດົມໄຊ)



ຕົວແທນຈາກ ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົງ
(ແຂວງ ອດົມໄຊ).
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ປະຊຸມ ໂດຍ ການ ຖາມ ແລະ ຕອບ ຄາຖາມ

ວັນທີ
23 ມິຖຸນາ 2016

ເວລາ
8:30 – 12:00

ຜມີສວນໄດສວນເສຍ (ຄຮວມງານ)
ບານ # 1: ນາສາວ:


ນາຍບານ (ຫົວໜາຊຸມຊົນ)



ຮອງນາຍບານ



ຫົວໜາແນວໂຮມບານ



ຫົວໜາ ແລະ ຕົວແທນ ສະຫະພັນແມຍິງບານ



ຫົວໜາກອງຫຼອນບານ



ຫົວໜາຊາວໜມ



ຜອາວດໂສບານ



ຕົວແທນປະຊາຊົນບານ



ຫົວໜາຂະແໜງການໂຍທາທິການທາງນາ (ແຂວງອດົມ
ໄຊ)



ກົມໂຍທາທິການທາງນາ (ຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ)

13:30 – 16:00 ບານ # 2: ນາເລົາ:

24 ມິຖຸນາ 2016

8:30 – 10:30



ນາຍບານ (ຫົວໜາຊຸມຊົນ)



ຮອງນາຍບານ



ຫົວໜາແນວໂຮມບານ



ຫົວໜາ ແລະ ຕົວແທນ ສະຫະພັນແມຍິງບານ



ຫົວໜາກອງຫຼອນບານ



ຫົວໜາຊາວໜມ



ຜອາວດໂສບານ



ຕົວແທນປະຊາຊົນບານ



ຫົວໜາຂະແໜງການໂຍທາທິການທາງນາ (ແຂວງອດົມ
ໄຊ)



ກົມໂຍທາທິການທາງນາ (ຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ)

ປະຊຸມກັບ Plan International

ສະຖານທີ່

ວິທກ
ີ ານ

ບານນາສາວ, ເມືອງ
ໄຊ

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

ບານນາເລົາ, ເມືອງ
ໄຊ

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

ເມືອງໄຊ

ປະຊຸມ ໂດຍ ການຖາມ ແລະ ຕອບຄາຖາມ

ເມືອງໄຊ

ປະຊຸມ ໂດຍ ການຖາມ ແລະ ຕອບຄາຖາມ

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

ເວລາ

ຜມີສວນໄດສວນເສຍ (ຄຮວມງານ)

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

SEA DRM Project – Lao PDR
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ສະຖານທີ່
ເມືອງໄຊ

A10-3

ວິທກ
ີ ານ
ປະຊຸມ ໂດຍ ການ ຖາມ ແລະ ຕອບ ຄາຖາມ

ເອກະສານຊອນທາຍ A11
ການປກສາຫາລືກບ
ັ ຜທີມ
່ ສ
ີ ວນໄດສວນເສຍ

ຕາຕະລາງທີ A11.1

ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມປກສາຫາລື ກັບພະນັກງານແຂວງ ແລະ ບານ ທີເ່ ມືອງໄຊ ແຂວງອດົມໄຊ

ຄາຕອບຮັບ
ຄາຖາມ

ຂັນ
້ ແຂວງ
22 ມິຖນ
ຸ າ 2016

ບານ ນາເລົາ
23 ມິຖນ
ຸ າ 2016

ບານ ນາສາວ
23 ມິຖນ
ຸ າ 2016

ໃນບານຂອງທານເຄີຍປະສົບກັບໄພນາຖວມ ແລະ
ໄພພິບັດອື່ນໆ ບໍ?

ມີໄພນາຖວມ ຫຼາຍໆເຫດການ ທັງໃຫຍ
ແລະ ນອຍ. ໃນນັ້ນມີຢ 4 ເຫດການ ໃນ
ອະດີດ ທີ່ເປນໄພນາຖວມ ທີ່ເກີດຂຶ້ນ
ກະທັນຫັນ. ນາຖວມ ທີ່ຮາຍແຮງທີ່ສດ
ເກີດຂຶ້ນໃນປ 1985 ເຊິ່ງສາງຄວາມເສຍ
ຫາຍໃຫຍຫຼວງຕໍກັບອາຄານບານເຮືອນ
ແລະ ສິ່ງປກພື້ນຖານຕາງໆ. ມີຜຄົນ ເສຍ
ຊີວິດເປນຈານວນຫຼາຍໃນເຫດການນັ້ນ.
ແຕໜາເສຍດາຍ ທີ່ອານາດການປກຄອງ
ແຂວງອດົມໄຊ ບໍໄດມີການບັນທຶກຂໍມນ
ກຽວກັບເຫດການຄັ້ງນັ້ນ.

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

ຕາມປະສົບການທີ່ຜານມາຂອງລາວແລວ ມີເຫດການນາ
ຖວມທີ່ຮາຍແຮງທີ່ສດ 4 ຄັ້ງ (1945, 1985, 2008,
20013) ໃນຕົວເມືອງໄຊ ແລະ ໂດຍສະເພາະ ບານນາສາວ,
ນາຖວມ ທີ່ຮາຍແຮງທີ່ສດ ເກີດຂຶ້ນໃນປ 1985 ເຊິ່ງສາງ
ຄວາມເສຍຫາຍໃຫຍຫຼວງຕໍກັບອາຄານບານເຮືອນ ແລະ ສິ່ງ
ປກສາງຕາງໆ ພາຍໃນບານ. ມີຜຄົນ ເສຍຊີວິດເປນຈານວນ
ຫຼາຍໃນເຫດການນັ້ນ. ຫຼາຍຄອບຄົວ ທີ່ບໍພຽງແຕ ໃນບານນີ້
ເທົານັ້ນ ແຕຍັງລວມເຖິງບານອື່ນໆ ທີ່ໄດຮັບຄວາມ
ເດືອດຮອນ ໃນລະຫວາງເກີດໄພນາຖວມ ແລະ ຜົນພວງຂອງ
ມັນຫຼັງຈາກນັ້ນ.

ເຄີຍມີມາດຕະການແກໄຂ ຫຼື ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນ
ການຫຼູດຜອນໄພນາຖວມ ແລະ ໄພທາມະ
ຊາດອື່ນໆ ມາກອນບໍ?

ບໍມີການສະເໜີ ຫຼື ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຈາກ
ມາດຕະການໃດໆຂອງໂຄງການທີ່ຜານມາ
ໃນການຫຼຸດຜອນ ແລະ ແກໄຂໄພພິບັດ
ຈາກນາຖວມ. ເພາະພວກເຮົາຮວາ ມາດ
ຕະການຫຼຸດຜອນດັງກາວ 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.

ພວກເຮົາຮສຶກດີໃຈຫຼາຍ ໄດຍິນວາຈະມີໂຄງການຫຼູດຜອນໄພນາ
ຖວມ. ພວກເຮົາຄິດວາ ເປນໂຄງການທີ່ດີ. ມີຫຼາຍຄັ້ງທີ່ໄພນາຖວມ
ເກີດຂຶ້ນໃນແຂວງນີ້ ແລະ ບາງເຫດການແມນມີການທາລາຍຊີວິດ
ແລະ ຊັບສິນ ເປນຈານວນຫຼວງຫຼາຍ. ບໍເຄີຍມີ ຫຼື ໄດຍິນກຽວກັບ
ມາດຕະການຫຼຸດຜອນໄພນາຖວມ ຈົນມາເຖິງ ອານາດການ
ປກຄອງຂັ້ນແຂວງ ໄດເຊີນ ຂາພະເຈົ້າ (ນາຍບານ) ໃຫເຂົ້າຮວມ
ກອງປະຊຸມ ກຽວກັບໂຄງການ. ພວກເຮົາ ໄດຍິນລາຍລະອຽດຂອງ
ໂຄງການໃນມື້ນີ້. ພວກເຮົາຮສຶກປມປຕິ ແລະ ຍິນດີທີ່ຈະສະໜັບ
ສະໜນ.

ຂອຍຮສຶກດີໃຈຫຼາຍ ທີ່ໄດຍິນວາຈະມີໂຄງການຫຼູດຜອນໄພ
ນາຖວມ. ຂອຍຄິດວາ ເປນໂຄງການທີ່ມີປະໂຫຍດ. ມີຫຼາຍ
ຄັ້ງທີ່ໄພນາຖວມເກີດຂຶ້ນໃນແຂວງນີ້ ແລະ ບາງເຫດການ
ແມນມີການທາລາຍຊີວິດ ແລະ ຊັບສິນ ເປນຈານວນ
ຫຼວງຫຼາຍ. ບໍເຄີຍມີ ຫຼື ໄດຍິນກຽວກັບ ມາດຕະການ
ຫຼຸດຜອນໄພນາຖວມ.
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ຕາຕະລາງທີ A1.1 (ຕໍ)
ຄາຕອບຮັບ
ຄາຖາມ

ຂັນ
້ ແຂວງ

ບານ ນາເລົາ
23 ມິຖນ
ຸ າ 2016

ບານ ນາສາວ
23 ມິຖນ
ຸ າ 2016

ໂຄງການຫຼຸດຜອນຜົນກະທົບຈາກໄພນາ
ຖວມ ໄດລິເລີ່ມຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກການຮອງ
ຂໍຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນເທດສະບານ
ເມືອງ ສົງເຖິງອານາດການປກຄອງຂັ້ນ
ແຂວງ ໃຫໂຄງການດັງກາວເກີດຂຶ້ນ.

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

ໃນຖານະນາຍບານ, ຂອຍໄດຮັບເຊື້ອເຊີນໃຫເຂົ້າຮວມ ໃນ
ກອງປະຊຸມ ທີ່ຊີ້ແຈງລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການ. ພວກເຮົາ
ຍິນດີທີ່ຈະຊວຍສະໜັບສະໜນ. ພວກເຮົາຮສຶກປມປຕິ ທີ່
ທາງພາກລັດ ໄດພະຍາຍາມທີ່ຈະແກໄຂບັນຫາຈາກໄພນາ
ຖວມ. ຂອຍຮວາ ຈະມີບາງຄອບຄົວ ທີ່ຈະໄດຮັບຜົນກະທົບ
ຈາກໂຄງການ. ພວກເຂົາອາດຈະສນເສຍບານເຮືອນ ແລະ ທີ່
ດິນກະສິກາ. ຂອຍຫວັງຢາງຍິ່ງວາ ພວກເຂົາຈະໄດຮັບ
ສິດຜົນປະໂຫຍດບໍຫຼາຍກໍໜອຍ ຈາກໂຄງການ ແລະ ຫວັງວາ
ທາງພາກລັດ ຈະຊົດເຊີຍໃຫເຂົາເຈົ້າຖືກຕອງຕາມຄວາມເປນ
ຈິງ.

ຖາຫາກໂຄງການດັງກາວນີ້ ບໍໄດຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດ, ການພັດທະນາ ໃນຕົວເມືອງ ກໍ
ຈະພົບກັບຄວາມຫຍງຍາກ.

ຂອຍມີດິນຕອນໜຶ່ງ ປະມານ ໜຶ່ງ ເຮັກຕາ ທີ່ຕິດກັບສາຍນາມາວ.
ຂອຍໄດສນເສຍ ທີ່ດິນ ຈານວນໜຶ່ງ ກັບເຫດການດິນເຈື່ອນ ໃນ
ຫຼາຍປທີ່ຜານມາ. ຂອຍຮສຶກດີໃຈທີ່ໄດຍິນຂາວວາ ຈະມີການກໍສາງ
ໂຄງການກັນຕາຝງເຈື່ອນ ໂດຍຜານດິນຂອງຂອຍ. ມັນບໍເປນພຽງ
ແຕ ຈະປກປອງດິນຂອງຂອຍເທົານັ້ນ ແຕໂດຍລວມຍັງເປນການ
ປອງກັນການເຊາະເຈື່ອນຂອງດິນໃນທັງສອງຝາກຂອງແມນາ.

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 ໂຄງການດັງກາວນີ້ ຈະປະຕິບັດໃຫມີຄວາມໂປງໃສ.

ຂອຍມີດິນຕອນໜຶ່ງ ທີ່ຢໃນບໍລິເວນທີ່ຈະສາງຄັນຄ. ຂອຍບໍມີ
ບັນຫາຫຍັງໝົດ ຖາຫາກວາທາງໂຄງການ ເພິ່ນຕອງການ. ແລະ
ຫວັງວາ ທາງພາກລັດ ເພິ່ນຈະຊົດເຊີຍໃຫ ຕາມສົມຄວນ. ຂອຍ
ເຊື່ອວາ ຜອື່ນໆ ກໍຄົງຈະບໍມີບັນຫາຫຍັງ ຖາພວກເຂົາຈາເປນທີ່
ຈະມອບທີ່ດິນໃຫໂຄງການ ເຊິ່ງມັນເປນປະໂຫຍດຕໍເຂົາເຈົ້າ
ແລະ ພວກເຂົາກໍເຂົ້າໃຈ.

22 ມິຖນ
ຸ າ 2016
ຕໍ

ຖາພວກເຮົາບໍລິເລີ່ມໂຄງການແຕດຽວນີ້,
ກໍຈະຍິ່ງເຮັດໃຫເກີດຄວາມຫຍງຍາກໃນ
ພາຍຫຼັງ ເພາະປະຊາຊົນຍັງຄົງຈະສືບຕໍປກ
ສາງບານເຮືອນ ແລະ ສິ່ງປກສາງອື່ນໆ.
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ຕາຕະລາງທີ A1.1 (ຕໍ)
ຄາຕອບຮັບ
ຄາຖາມ
ຕໍ

ຂັນ
້ ແຂວງ

ບານ ນາເລົາ

22 ມິຖນ
ຸ າ 2016

23 ມິຖນ
ຸ າ 2016

ບານ ນາສາວ
23 ມິຖນ
ຸ າ 2016

ມີກມຄົນຈານວນໜຶ່ງທີ່ໄດຮັບຜົນກະທົບ,
ໃນຂະນະທີ່ຄົນຈານວນຫຼວງຫຼາຍໄດຮັບ
ຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ.
ພວກເຮົາໄດແຈງ ໃຫປະຊົາຊົນຜທີ່ຈະໄດ
ຮັບຜົນກະທົບແລວ.

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

ມີບາງຫຼັງຄາເຮືອນທີ່ຕັ້ງຢໃນບໍລິເວນທີ່
ສະເໜີໂຄງການ. ບານບາງຫຼັງ ຕັ້ງຢໃນ
ພື້ນທີ່ດິນທີ່ເປນກາມະສິດຂອງແຂວງ
ແລະ ມີສິດໃນການຊົມໃຊຕາມກອບກົດ
ໝາຍ. ພວກເຮົາ ໄດແຈງໄປຍັງຄົວເຮືອນ
ທີ່ຢໃນພື້ນທີ່ດິນຂອງໂຄງການ ໃຫເລີ່ມ
ຍົກຍາຍອອກ, ສວນຜທີ່ມີໃບຕາດິນ ຈະ
ໄດຮັບການຊົດເຊີຍ ຕາມລະບຽບກົດ
ໝາຍ.
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ເປນທີ່ຊັດເຈນແລວວາ ຜທີ່ມີໃບຕາດິນ ຕອງໄດຮັບການຊົດເຊີຍທີ່
ດິນ ທີ່ພວກເຂົາສນເສຍ. ຂອຍຫຍັງມີຄວາມກັງວົນວາ ບັນດາຜທີ່
ບໍມີໃບຕາດິນ ໝາຍເຖິງຄອບຄົວທີ່ອາໄສຢດິນລັດ ສາລັບຊົມໃຊຢ
ອາໄສເທົານັ້ນ. ທາງອານາດການປກຄອງແຂວງ ແລະ ບານ ບໍໄດ
ອອກໃບຕາດິນໃຫ. ແຕພວກເຂົາກໍຍັງຮຽກຮອງໃຫມີການຊົດ
ເຊີຍ. ຂາພະເຈົ້າ ຢາກຮວາ ທາງພາກລັດ ເພິ່ນຈະມີວິທີການແກໄຂ
ແນວໃດ.

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

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

ຖາຫາກວາ ມີບາງຄອບຄົວທີ່ຢໃນບໍລິເວນກໍສາງສວນ
ສາທາລະນະ ແລະ ຈາເປນທີ່ຈະຕອງໄດຍົກຍາຍ, ຂອຍບໍຮວາ
ຈະຍົກຍາຍຈັດສັນພວກເຂົາໄປຢບອນໃດ. ພາຍໃນບານຂອງ
ພວກເຮົາ ບໍມີທີ່ດິນຫວາງ ແລະ ຖາມີ ກໍຢໄກຈາກຕົວເມືອງ
ແລະ ໃກກັບບໍລິເວນພເຂົາ. ຂອຍຄິດວາພວກເຂົາຈະບໍຍາຍໄປ
ຢບອນນັ້ນ.
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ຕາຕະລາງທີ A1.1 (ຕໍ)
ຄາຕອບຮັບ
ຄາຖາມ

ຂັນ
້ ແຂວງ

ບານ ນາເລົາ

22 ມິຖນ
ຸ າ 2016

23 ມິຖນ
ຸ າ 2016

ຕໍ

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

ບານ ນາສາວ
23 ມິຖນ
ຸ າ 2016
ຂອຍຮສຶກເຫັນໃຈ ບັນດາປະຊາຊົນທີ່ຈະຖືກຍົກຍາຍອອກ
ຈາກສະຖານທີ່ ທີ່ສະເໜີສາງເປນສວນສາທາລະນະ. ແຕ
ພວກເຂົາຮວາ ມັນຈະບໍຖືກທີ່ດິນຂອງພວກເຂົາ ແລະ ພວກ
ເຂົາກໍເຂົ້າໃຈເຖິງສິດຜົນປະໂຫຍດຮວມກັນ. ຂອຍບໍຮວາ
ທາງລັດຖະບານຈະນາໃຊວິທີການໃດ ເຂົ້າແກໄຂບັນຫາ
ດັງກາວນີ້.

ສາລັບຜທີ່ມີໃບຕາດິນແລວ ແຕພວກເຂົາຕອງໄດມອບທີ່ດິນ ໃຫ
ກັບໂຄງການ ແລະ ຖາພວກເຂົາຕອງໄດຍົກຍາຍໄປບອນໃໝ ພາຍ
ໃນບານຂອງພວກເຮົາ, ອານາດການປກຄອງບານ ຈະເປນຜ
ຮັບຮອງ ແລະ ອະນມັດ ສາລັບການຍື່ນຂໍໍໃບຕາດິນ ຈາກອານາດ
ການປກຄອງຂັ້ນເມືອງ.
ທານຄິດແນວໃດກັບບັນຫາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ)
ຜຍິງ ແລະ ຜຊາຍ ຈະໄດຮັບສິດຜົນປະໂຫຍດເທົາ
ທຽມກັນຫຼືບໍ ໃນການກໍສາງໂຄງການ) ຖາບໍ,
ຜຍິງ ແລະ ຜຊາຍ ໃຜຈະໄດຮັບຜົນກະທົບ ແລະ
ຜົນປະໂຫຍດຕາງກັນແນວໃດ?

ບໍໄດເຈາະຈົງຄວາມຄິດຕໍກັບການ
ພິຈາລະນາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ. ໃນອະດີດທີ່
ຜານມາ ມີໂຄງການຂະໜາດນອຍ ມີການ
ສົນທະນາເລື່ອງຂໍຄັດແຍງທາງດານເພດ,
ແຕກໍບໍມີງົບປະມານໃດໆ ທີ່ຈະນາມາແກ
ໄຂບັນຫາເຫຼານັ
ົ ້ນ.
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ພວກເຮົາບໍໄດແບງແຍກລະຫວາງຍິງ ແລະ ຊາຍ, ພວກເຮົາຫວັງວາ
ທາງໂຄງການຈະໃຫສິດທິສະເໝີພາບລະຫວາງຍິງ-ຊາຍ

ພວກເຮົາບໍໄດແບງແຍກລະຫວາງຍິງ ແລະ ຊາຍ, ພວກເຮົາ
ແນໃຈວາ ທາງໂຄງການຈະໃຫສິດທິສະເໝີພາບລະຫວາງຍິງຊາຍ.

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. ມັນເປນປະເພນີຂອງພວກເຮົາ
ແລະ ມັນບໍຈາເປນທີ່ຈະໃຫຜຍິງ ເປນຜຕັດສິນໃຈ.

ຂອຍຄິດວາ ຜົວ ແລະ ເມຍ ແມນມີສິດສະເໝີພາບໃນການ
ຕັດສິນບັນຫາ ແລະ ມັນຂຶ້ນກັບແຕລະບັນຫາທີ່ຈະຕັດສິນໃຈ.
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ຕາຕະລາງທີ A1.1 (ຕໍ)
ຄາຕອບຮັບ
ຄາຖາມ

ຂັນ
້ ແຂວງ

ບານ ນາເລົາ
23 ມິຖນ
ຸ າ 2016

22 ມິຖນ
ຸ າ 2016
ຕໍ

ມີຈັກຊົນເຜົາພາຍໃນໝບານຂອງທານ?

ບານ ນາສາວ
23 ມິຖນ
ຸ າ 2016

ສາລັບຂອຍແລວ, ຂອຍຄິດວາ ພວກເຮົາມີສິດທິເທົາທຽມກັນ ໃນ
ການຕັດສິນໃຈ. ເມື່ອໃດ ທີ່ມີບັນຫາສາຄັນ ກອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈ
ຂອຍກໍຕອງໄດປກສາຫາລືກັບເມຍຂອງຂອຍເສຍກອນ ຫຼັງຈາກທີ່
ລາວເຫັນດີ ຈຶ່ງຕັດສິນບັນຫາໃດໜຶ່ງ. ແຕຖາວາ ລາວບໍເຫັນດີ
ຂອຍກໍບໍສາມາດທີ່ຈະຕັດສິນໃຈໄດ. ດັງນັ້ນ, ຂອຍຈຶ່ງສາມາດເວົ້າ
ໄດວາ ການຕັດສິນໃຈພາຍໃນຄອບຄົວ ຕອງເກີດຈາກຄວາມເຫັນ
ດີເຫັນພອມ ລະຫວາງຜົວເມຍ ບົນພື້ນຖານຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ
ການໃຫຄາຄິດເຫັນ ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ. ຂອຍຫວັງວາ ໃນກໍລະນີນີ້
ໃນແຕລະຄອບຄົວທີ່ຢໃນບານ ກໍຄາຍຄືກັນ.
ແຂວງອດົມໄຊ ປະກອບດວຍຫຼາຍຊົນເຜົາ
ໃນນັ້ນໃນເທດສະບານເມືອງ ສວນໃຫຍ
ແລວ ແມນຊົນເຜົາ ກຶມມ
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ພາຍໃນບານຂອງພວກເຮົາມີ 7 ຊົນເຜົາ:

ພາຍໃນບານຂອງພວກເຮົາມີ 7 ຊົນເຜົາ:

1.

1.

ລາວລມ (40%)

ລື້ (60%)

2.

ລາວລມ (20%)

2.

ກຶມມ (45%)

3.

ຫໍ (8%)

3.

ອື່ນໆ (5%)

4.

ກຶມມ (5%)

5.

ໄທດາ (3%)

6.

ພນອຍ (2%)

7.

ມົ້ງ (2%)
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ຕາຕະລາງທີ A1.1 (ຕໍ)
ຄາຕອບຮັບ
ຄາຖາມ

ຂັນ
້ ແຂວງ

ບານ ນາເລົາ
23 ມິຖນ
ຸ າ 2016

22 ມິຖນ
ຸ າ 2016
ທານສາມາດບອກພວກເຮົາໄດບໍ ກຽວກັບ ຄວາມ
ສາຄັນຂອງສາຍນາກໍ ແລະ ນາມາວ ໂດຍສະເພາະ
ແມນຜທີ່ຢອາໄສຢລມນາ ຂອງໂຄງການ ໃນແງ
ຂອງການນາໃຊນາ, ການປະມົງ ແລະ ກະສິກາ?

ນາກໍ ແລະ ນາມາວ ບໍຄອຍຈະຖືກນາໃຊ
ໂດຍຊຸມຊົນທອງຖິ່ນ ທີ່ຢບໍລິເວນລມ
ແມນາ ໂດຍສະເພາະການນາມາບໍລິໂພກ.
ນາທີ່ພວກເຂົາຊົມໃຊ ແມນມາຈາກນາ
ປະປາ. ພວກເຂົາ ນາໃຊນາສວນຫຼາຍ ເຂົ້າ
ໃນວຽກງານກະສິກາ ຫຼື ການເຮັດສວນ.
ບໍມີການປະມົງ ໃນບໍລິເວນລມແມນາ.
ແຕວາ, ພວກເຮົາຈະເຮັດວຽກ
ໃກຊິດຕິດແທດກັບ ບັນດາຜຮັບເໝົາ
ກໍສາງ ໂດຍສະເພາະ ໃນໄລຍະກໍສາງ ເພື່ອ
ຮັບປະກັນວາ ຈະສົງຜົນກະທົບຕໍກັບ
ແມນາ ໃຫໜອຍທີ່ສດ.

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

ພວກເຮົາມີພື້ນທີ່ເປາຫວາງຫຼາຍບອນ
ທີ່ເໝາະສົມສາລັບເປນບໍຫີນ ຫຼື ບໍດິນ ທີ່
ຈະສະໜອງວັດຖຸດບ
ິ ເປນຕົ້ນແມນ ຫີນ
ແລະ ດິນ ທີ່ໃຊໃນການກໍສາງຂອງ
ໂຄງການ. ສະຖານທີ່ເຫຼົານີ້ ຢຫາງໄກຈາກ
ຕົວເມືອງ ແລະ ບໍໄດຢໃນເຂດພື້ນທີ່ປາ
ສະຫງວນ ຫຼື ໃກກັບຊຸມຊົນ ຫຼື ໝບານ.
ພວກເຮົາຈະເຮັດວຽກໃກຊິດຕິດແທດກັບ
ກັບບັນດາຜຮັບເໝົາກໍສາງ ໂດຍສະເພາະ
ໃນໄລຍະຂດຄົ້ນ ເພື່ອຮັບປະກັນວາ ຈະບໍ
ມີຜົນກະທົບເກີດຂຶ້ນຫຼາຍ ໃນເວລາທີ່ຂດ
ຄົ້ນ ແລະ ຂົນສົງວັດຖູດິບເຫຼົານັ້ນ.
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ບານ ນາສາວ
23 ມິຖນ
ຸ າ 2016

ຕາຕະລາງທີ A1.1 (ຕໍ)
ຄາຕອບຮັບ
ຄາຖາມ

ຂັນ
້ ແຂວງ

ບານ ນາເລົາ
23 ມິຖນ
ຸ າ 2016

22 ມິຖນ
ຸ າ 2016
ໂຄງການສວນໃຫຍ ແມນຕັ້ງຢໃນຕົວເມືອງ, ພວກ
ເຮົາມີຄວາມກັງວົນກຽວກັບການເຂົ້າຫາແຕລະ
ສະຖານທີຂ
່ ອງໂຄງການ. ພວກເຮົາບໍແນໃຈວາ ຜ
ຮັບເໝົາກໍສາງ ຈະສາມາດເຂົ້າເຖິງແຕລະສະຖານທີ່
ຜານເສັ້ນທາງເກົາ ຫຼື ອາດຈະມີຄວາມຈາເປນທີ່ຈະ
ກໍສາງເສັ້ນທາງໃໝ. ທານມີຄວາມຄິດເຫັນ
ແນວໃດ ກຽວກັບບັນຫານີ?
້

ພວກເຮົາເຊື່ອວາ ພວກເຮົາສາມາດເຂົ້າເຖິງ
ທກໆສະຖານ ຂອງແຕລະໂຄງການຍອຍ
ແລະ ພວກເຮົາບໍຕອງການທີ່ຈະສາງ
ເສັ້ນທາງໃໝ. ພວກເຮົາຈະເຮັດວຽກໃຫ
ຊິດຕິດແທດກັບຜຮັບເໝົາ ໃຫແນໃຈວາ
ສຽງ ແລະ ຂີ້ຝນ ຈະເກີດໜອຍທີ່ສດ ຈາກ
ການກໍສາງ.

ໃນຕົວເມືອງໄຊ ມີສະຖານທີ່ກາຈັດຂີ້ເຫຍືອ
້ ບໍ?
ທານຄິດແນວໃດກຽວກັບການຄມຄອງສິ່ງເຫຼືອ
ພາຍໃນຕົວເມືອງໄຊ?

ພວກເຮົາ ມີສະຖານທີ່ກາຈັດຂີ້ເຫຍື້ອໃນ
ເມືອງ ດັງນັ້ນ, ບໍລິສັດຜຮັບເໝົາກໍສາງ
ສາມາດນາເອົາສິ່ງເສດເຫຼືອໄປຖິ້ມໃສໄດ.
ພວກເຮົາຈະເຮັດວຽກໃກຊິດຕິດແທດກັບ
ຜຮັບເໝົາ ໃຫໝັ້ນໃຈວາ ພວກເຂົາ ໄດ
ປະຕິບັດ ສອດຄອງກັບມາດຕະການ ແລະ
ກົດລະບຽບ ໃນການຈັດການສິ່ງເສດເຫຼືອ.

ທານເຄີຍມີສວນຮວມໃນການຕິດຕາມກວດກາ
ແລະ ລາຍງານກຽວກັບບັນຫາທາງສິ່ງແວດລອມ
ແລະ ສັງຄົມ ກັບໂຄງການອື່ນໆ ໃນຊຸມຊົນຂອງ
ທານບໍ? ທານຄິດວາ ການມີສວນຮວມໃນການ
ຕິດຕາມກວດກາ ແມນມີຄວາມສາຄັນບໍ? ຖາມີ,
ຍອນຫຍັງ?
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ພວກເຮົາມີສະຖານທີ່ກາຈັດຂີ້ເຫຍື້ອໃນເມືອງ ແຕບໍແມນໝົດທກ
ຄົນຈະນາໃຊ. ມີບາງກມຄົນ ນາເອົາຂີ້ເຫຍື້ອໄປຖິ້ມທົວຖີບ.

ບານ ນາສາວ
23 ມິຖນ
ຸ າ 2016

ພວກເຮົາມີສະຖານທີ່ກາຈັດຂີ້ເຫຍື້ອໃນເມືອງ ແຕບໍແມນໝົດ
ທກຄົນຈະນາໃຊ. ມີບາງກມຄົນ ນາເອົາຂີ້ເຫຍື້ອໄປຖິ້ມທົວ
ຖີບ.
ບໍລິສັດ ຜະລິດລົດຈັກຈີນ ມັກຈະນາເອົາຂີ້ເຫຍື້ອ ມາຖິ້ມໃສ
ບໍລິເວນເປາຫວາງຂອງບານ. ພວກເຮົາຮຽກຮອງໃຫອານາດ
ການປກຄອງທີ່ກຽວຂອງ ລົງກວດກາບັນຫາຄມຄອງສິ່ງເສດ
ເຫຼືອ. ພວກເຮົາກັງວົນວາ ບັນຫາດັງກາວອາດຈະເກີດຂຶ້ນອິກຄັ້ງ
ຖາຫາກວາໂຄງການ ມີການເລີ່ມກໍສາງ.

ຈາກປະສົບການຂອງພວກເຮົາ ກັບບັນດາໂຄງການທີ່ຜານມາ, ໃນ
ຖານະທີ່ເປນ ນາຍບານ, ຂອຍໄດຖືກເຊື້ອເຊີນ ໃຫເຂົ້າຮວມລົງ
ຕິດຕາມກວດກາ ກັບພະນັກງານເມືອງ ແລະ ແຂວງ ລົງກວດສອບ
ໃນລະຫວາງ ການອະນມັດໂຄງການ ໃນບອນທີໄ່ ດຮັບອະນຍາດ ຫຼື
ອະນມັດ ຈາກອານາດການປກຄອງຂອງບານ ໃຫກໍສາງໂຄງການໃນ
ບໍລິເວນບານ. ຂອຍໝາຍຄວາມວາ ຂອຍໄດເຂົ້າຮວມລົງໄປກວດ
ສອບບໍລິເວນທີ່ຈະເຮັດໂຄງການ ວາຜພັດທະນາໂຄງການ ສາງຂຶ້ນຢ
ຜິດສະຖານທີ່ບໍ. ຫຼງັ ຈາກນັ້ນ ເມື່ອທາງໂຄງການໄດເລີ່ມຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດ, ອານາດການປກຄອງບານ ກໍບໍໄດຖືກເຊີນໃຫເຂົ້າຮວມ
ໃນການອອກແບບ ຫຼື ຕິດຕາມກວດກາໂຄງການເລີຍ.
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ໃນຖານະທີ່ເປນ ນາຍບານ, ຂອຍໄດຖືກເຊື້ອເຊີນ ໃຫເຂົ້າຮວມ
ລົງຕິດຕາມກວດກາ ກັບພະນັກງານເມືອງ ແລະ ແຂວງ ລົງ
ກວດສອບ ໃນລະຫວາງ ການອະນມັດໂຄງການ ໃນບອນທີ່ໄດ
ຮັບອະນຍາດ ຫຼື ອະນມັດ ຈາກອານາດການປກຄອງຂອງບານ
ໃຫກໍສາງໂຄງການໃນບໍລິເວນບານ. ຂອຍໄດເຂົ້າຮວມລົງໄປ
ກວດສອບບໍລິເວນທີ່ຈະເຮັດໂຄງການ ວາຜພັດທະນາໂຄງການ
ສາງຂຶ້ນຢຜິດສະຖານທີ່ບ.ໍ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ເມື່ອທາງໂຄງການໄດ
ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ອານາດການປກຄອງບານ ກໍບໍໄດຖືກເຊີນ
ໃຫເຂົ້າຮວມ ໃນການອອກແບບ ຫຼື ຕິດຕາມກວດກາໂຄງການ
ເລີຍ.

ຕາຕະລາງທີ A1.1 (ຕໍ)
ຄາຕອບຮັບ
ຄາຖາມ

ຂັນ
້ ແຂວງ

ບານ ນາເລົາ
23 ມິຖນ
ຸ າ 2016

ບານ ນາສາວ
23 ມິຖນ
ຸ າ 2016

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

ມັນເປນຄວາມຄິດທີ່ດີ ທີ່ຈະມີຕົວແທນຈາກແຕລະບານ ເຂົ້າ
ຮວມການຕິດຕາມກວດກາໂຄງການ. ຂອຍບໍມີຄາຄິດເຫັນຍັງ
ຫຼາຍວາຈະສາມາດເຂົ້າຮວມໄດແນວໃດ. ພວກເຮົາບໍໄດມີ
ປະສົບການທີ່ກຽວຂອງກັບໂຄງການ. ມັນເປນສິ່ງທີ່ໃໝສາ
ລັບພວກເຮົາ.

22 ມິຖນ
ຸ າ 2016
ຕໍ

ພວກເຮົາຕອງການ ທີ່ຈະເຂົ້າຮວມລົງຕິດຕາມກວດກາແຜນ
ງົບປະມານ, ໂດຍສະເພາະ ງົບປະມານ ທີ່ໃຊໃນວຽກງານຊົດເຊີຍ.
ຕອງການໃຫທາງພາກສວນລັດໄວວາງໃຈ ແລະ ເຊື່ອໃຈ. ພວກ
ເຮົາໃນການປະຕິບັດໜາທີ່ການເຂົ້າມີສວນຮວມໃນໂຄງການ. ສາ
ລັບໂຄງການທີ່ຜານມາ, ພວກເຮົາຮສຶກວາ ພວກເຮົາບໍໄດຮັບເງິນ
ຊົດເຊີຍທີ່ບຖື
ໍ ກຕອງກັບຄວາມເປນຈິງ ແລະ ບໍຍດຕິທາ. ອານາດ
ການປກຄອງທີ່ກຽວຂອງ ໄດຕົກລົງເຫັນດີ ໃຫເງິນຊົດເຊີຍແກ
ຄອບຄົວທີ່ໄດຮັບຜົນກະທົບ ພຽງແຕເປນລາຍລັກອັກສອນແຕໃນ
ຄວາມເປນຈິງ ພວກເຂົາບໍໄດຮັບເງິນຊົດເຊີຍ ຫຼື ໄດບໍຄົບຕາມຈາ
ນວນທີ່ໄດຕົກລົງກັນ. ສດທາຍນີ້, ອານາດການປກຄອງບານ ຈະ
ຕອງໄດຮັບຜິດຊອບໃນການແກໄຂບັນຫາດັງກາວນີ້. ພວກເຮົາຄິດ
ວາ ຖາພວກເຮົາມີສວນຮວມໃນການຈັດການງົບປະມານ, ບັນຫາ
ດັງກາວອາດຈະບໍເກີດຂຶ້ນ.

SEA DRM Project – Lao PDR
Environmental and Social Management Framework
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ຕາຕະລາງທີ A1.1 (ຕໍ)
ຄາຕອບຮັບ
ຄາຖາມ

ຂັນ
້ ແຂວງ

ບານ ນາເລົາ
23 ມິຖນ
ຸ າ 2016

ບານ ນາສາວ
23 ມິຖນ
ຸ າ 2016

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປດຈບັນ ສາລັບການສື່ສານ ແລະ ການ
ເຜີຍແຜ ຂໍມນໂຄງການ ແມນໜາທີ່ຂອງອານາດການປກຄອງບານ
(ທັງ ນາຍບານ ແລະ ຮອງນາຍບານ) ຈະໄດຮັບໜັງສືເຊີນ ໃຫເຂົ້າ
ຮວມການປກສາຫາລື ແລະ ການປະຊຸມເຜີຍແຜຂໍມນ. ທີ່ກອງ
ປະຊຸມ, ທກຂໍຂອງໃຈ ຂອງພະນັກງານເມືອງ ແລະ ໃຫຂໍມນທີ່ສາ
ຄັນກຽວກັບໂຄງການ. ເມື່ອນາຍບານ ແລະ ຮອງນາຍບານຈະເປນ
ສື່ກາງໃນການໃຫຂໍມນ, ພວກເຂົາຈະແຈງ ຫຼື ປະກາດ ຂໍມນຂອງ
ໂຄງການ ໂດຍການແຈງປາກເປາ (ແຕລະຫຼັງຄາເຮືອນ) ແລວໃຫ
ຕົວແທນແຕລະຫຼັງຄາເຮືອນເຂົ້າຮວມ ກອງປະຂມ ທີ່ໄດຈັດຂຶ້ນທີ່
ຫອງການບານ.

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປດຈບັນ ສາລັບການສື່ສານ ແລະ
ການເຜີຍແຜ ຂໍມນໂຄງການ ແມນໜາທີ່ຂອງອານາດການ
ປກຄອງບານ (ທັງ ນາຍບານ ແລະ ຮອງນາຍບານ) ຈະໄດຮັບ
ໜັງສືເຊີນ ໃຫເຂົ້າຮວມການປກສາຫາລື ແລະ ການປະຊຸມ
ເຜີຍແຜຂໍມນ. ທີ່ກອງປະຊຸມ, ທກຂໍຂອງໃຈ ຂອງພະນັກງານ
ເມືອງ ແລະ ໃຫຂໍມນທີ່ສາຄັນກຽວກັບໂຄງການ. ເມື່ອ
ນາຍບານ ແລະ ຮອງນາຍບານກາຍເປນສື່ກາງໃນການໃຫຂໍ
ມນ, ພວດເຂົາຈະແຈງ ຫຼື ປະກາດ ຂໍມນຂອງໂຄງການ ໂດຍ
ການແຈງປາກເປາ (ແຕລະຫຼັງຄາເຮືອນ) ແລວໃຫຕົວແທນ
ແຕລະຫຼັງຄາເຮືອນເຂົ້າຮວມ ກອງປະຂມ ທີ່ໄດຈັດຂຶ້ນທີ່
ຫອງການບານ.

ຕັ້ງແຕທີ່ທກໆຄົວເຮືອນ ຫຼື ບກຄົນ ມີໂທລະສັບມືຖື, ການສື່ສານ
ໃນບາງຄັ້ງ ອາດຈະໃຊ້ຜານທາງໂທລະສັບ.

ຕັ້ງແຕທີ່ທກໆຄົວເຮືອນ ຫຼື ບກຄົນ ມີໂທລະສັບມືຖື, ການ
ສື່ສານໃນບາງຄັ້ງ ອາດຈະໃຊ້ຜານທາງໂທລະສັບ.

ມັນຈະດີ ຖາຫາກວາມີໂພສເຕີ້ ທີ່ສາມາດແຈງ ຢໂດຍການຕິດ
ຫອງການບານ, ວັດ ຫຼື ໃນຕະຫຼາດ.

ຖາວາທກຄົນມີໂທລະສັບມືຖື ບໍວາເຈົ້າ ຫຼື ລກຂອງເຈົ້າ ກໍ
ສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍມນຂອງໂຄງການ ຜານໜາເວັບໄຊທ໌.

22 ມິຖນ
ຸ າ 2016
ຖາຫາກວາໂຄງການນີ້ ໄດຮັບການອະນມັດກໍສາງ
ທານມີແນວທາງການສື່ສານແນວໃດລະຫວາງຊຸມ
ຊົນ ກັບ ໂຄງການ? ຕອງການໃຫມີກອງປະຊຸມ
ເຜີຍແຜຂໍມນຂາວສານກຽວກັບໂຄງການ ກອນ
ຈະເລີ່ມການກໍສາງບໍ?
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ຕາຕະລາງທີ A1.1 (ຕໍ)
ຄາຕອບຮັບ
ຄາຖາມ

ຂັນ
້ ແຂວງ

ບານ ນາເລົາ
23 ມິຖນ
ຸ າ 2016

22 ມິຖນ
ຸ າ 2016
ທານຄິດແນວໃດກຽວກັບຄນນະພາບຂອງສາຍນາ
ກໍ ແລະ ນາມາວ?

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

ບານ ນາສາວ
23 ມິຖນ
ຸ າ 2016
ຖາປຽບທຽບຄນນະພາບນາໃສກັບ 10 ຫຼື 20 ປກອນ. ນາ
ໃນແມນາຄອນຂາງໃສ ແຕໃນປດຈະບັນເກືອບວາຈະບໍຄອຍ
ພົບເຫັນວານາໃສເລີຍ. ເນື່ອງຈາກວາ ມີຫຼາຍໆໂຮງຈັກ
ໂຮງງານຕັ້ງຢແຄມແມນາ ແລະ ຂອຍກໍບໍແນໃຈວາ ທາງການ
ໄດມີການຄວບຄມ ການປອຍນາເປອນອອກຈາກໂຮງງານ
ເຫຼານີ
ົ ້ບໍ.

ຄົນຈານວນບໍຫຼາຍທີ່ໃຊນາຈາກສາຍນາກໍ ແລະ ນາມາວ ຖາ
ທຽບໃສໃນອະດີດ. ປະຊາຊົນສວນຫຼາຍ ຊົມໃຊ ນາປະປາ.ການ
ໃຊນາ ຈາກແມນາ ແມນເພື່ອການເຮັດສວນເທົານັ້ນ.
ທານມີຂໍກັງວົນກຽວກັບບັນຫາສິ່ງແວດລອມ
ແລະ ມີຂໍສະເໜີແນະບໍ?
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ພວກເຮົາ ມີຄວາມກັງວົນ ເລື່ອງຂີ້ຝນ ແລະ ການຄມຄອງສິ່ງເສດ
ເຫຼືອ. ພວກເຮົາຫວັງວາ ຜຮັບເໝົາກໍສາງ ຈະມີກົດລະບຽບ ແລະ
ມາດຕະການ ຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ ກຽວກັບບັນຫາທາງສິ່ງແວດລອມ.
ຂໍສະເໜີແນະ ແມນສະເໜີໃຫ ປກຕົ້ນໄມ ຕາມບໍລິເວນແຄມ
ແມນາ ລວມທັງຄອງລະບາຍນາ ແລະ ລະບົບການບາບັດນາເປອນ.
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ພວກເຮົາ ມີຄວາມກັງວົນ ເລື່ອງຂີ້ຝນ ແລະ ການຄມຄອງສິ່ງ
ເສດເຫຼືອ. ພວກເຮົາຫວັງວາ ຜຮັບເໝົາກໍສາງ ຈະມີກົດ
ລະບຽບ ແລະ ມາດຕະການ ຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ ກຽວກັບບັນຫາ
ທາງສິ່ງແວດລອມ.

ຕາຕະລາງທີ A1.1 (ຕໍ)
ຄາຕອບຮັບ
ຄາຖາມ

ຂັນ
້ ແຂວງ

ບານ ນາເລົາ
23 ມິຖນ
ຸ າ 2016

22 ມິຖນ
ຸ າ 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.

1.

ນາຍບານ (ປະທານ ຄະນະກາມະການ)

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 ຫຼື
ມີຂໍຂັດແຍງ ທີ່ສົງມາຍັງຫອງການບານ ແລະ ຈະຍົກຂຶ້ນຮອງຮຽນ
ໃນຂັ້ນຕໍໄປ. ສາລັບບັນຫານອຍ ໃຫທາງນາຍບານ ແລະ ຮອງ
ນາຍບານ ເປນຜແກໄຂຂໍຂອງໃຈ ໃຫແກຜຮອງທກ ຫຼື ຄກໍລະນີ.
ສາລັບບັນຫາ ທີ່ໃຫຍ ຫຼື ບັນຫາທີ່ແກບໍຕົກ ຕອງໄດຍື່ນສະເໜີເຖິງ
ຄະນະຄາມະການໄກເກຍ ແລະ ຮອງຮຽນ ເພື່ອແກໄຂຕໍ. ການນັດໝ
າຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມ ຈະຕອງຈັດຂຶ້ນເພື່ອໄກເກຍບັນຫາ. ຖາ
ຈັດກອງປະຊຸມ ຂຶ້ນແລວ ຫາກບໍສາມາດແກໄຂໄດ ກໍສາມາດຈັດຕັ້ງ
ຂຶ້ນອີກເພື່ອແກໄຂບັນຫາ. ຖາຫາກວາອານາດການປກຄອງຂັ້ນບານ
ບໍສາມາດແກໄຂບັນຫາດັງກາວໄດ ໃຫສະເໜີຂຶ້ນມາຍັງອານາດການ
ປກຄອງຂັ້ນເມືອງ ເພື່ອດາເນີນການແກໄຂຕໍໄປ.
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ບານ ນາສາວ
23 ມິຖນ
ຸ າ 2016
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ພາຍໃນບານ ບໍມີກອງສາລັບໃສຄາຮອງ ທີ່ປະຊາຊົນ ໄດນາ
ເອົາຄາຮອງທກມາປອນໄວໃນກອງ. ຊາວບານຜທີ່ຕອງການ
ຈະຮອງທກ ຫຼື ມີຂໍຂັດແຍງ ທີ່ສົງມາຍັງຫອງການບານ ແລະ
ຈະຍົກຂຶ້ນຮອງຮຽນໃນຂັ້ນຕໍໄປ. ສາລັບບັນຫານອຍ ໃຫທາງ
ນາຍບານ ແລະ ຮອງນາຍບານ ເປນຜແກໄຂຂໍຂອງໃຈ ໃຫ
ແກຜຮອງທກ ຫຼື ຄກໍລະນີ. ສາລັບບັນຫາ ທີ່ ໃຫຍ ຫຼື ບັນຫາ
ທີ່ແກບໍຕົກ ຕອງໄດຍື່ນສະເໜີເຖິງຄະນະຄາມະການໄກເກຍ
ແລະ ຮອງຮຽນ ເພື່ອແກໄຂຕໍ. ການນັດໝາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງ
ກອງປະຊຸມ ຈະຕອງຈັດຂຶ້ນເພື່ອໄກເກຍບັນຫາ. ຖາຈັດກອງ
ປະຊຸມ ຂຶ້ນແລວ ຫາກບໍສາມາດແກໄຂໄດ ກໍສາມາດຈັດຕັ້ງຂຶ້
ອີກເພື່ອແກໄຂບັນຫາ. ຖາຫາກວາອານາດການປກຄອງຂັ້ນ
ບານ ບໍສາມາດແກໄຂບັນຫາດັງກາວໄດ ໃຫສະເໜີຂຶ້ນມາຍັງ
ອານາດການປກຄອງຂັ້ນເມືອງ ເພື່ອດາເນີນການແກໄຂຕໍໄປ.

ເອກະສານຊອນທາຍ A12
ລາຍຊືຜ
່ ເຂົາ້ ຮວມການປກສາຫາລືກບ
ັ ມວນຊົນຄັງ້
ທາອິດ

ຮບທີ A12.1 ລາຍຊື່ຜເຂົ້າຮວມກອງປະຊຸມໃນຂັ້ນແຂວງ ທີ່ເມືອງໄຊ ແຂວງອດົມໄຊ
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ຮບທີ A12.2 ລາຍຊື່ຜເຂົ້າຮວມປກສາຫາລືກັບ IFAD
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ຮບທີ A12.3

ລາຍຊື່ຜເຂົ້າຮວມກອງປະຊຸມໃນຂັ້ນບານ ທີ່ບານນາເລົາ ເມືອງໄຊ ແຂວງອດົມໄຊ
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ຮບທີ A12.4

ລາຍຊື່ຜເຂົ້າຮວມກອງປະຊຸມໃນຂັ້ນບານ ທີ່ບານນາສາວ ເມືອງໄຊ ແຂວງອດົມໄຊ
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ເອກະສານຊອນທາຍ A13
ລາຍຊືຜ
່ ເຂົາ້ ຮວມການປກສາຫາລືກບ
ັ ມວນຊົນຄັງ້
ທີສອງ
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