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CD  ການພັດທະນາຊຸມຊົນ 

CDD  ການພັດທະນາທ ີ່ ຂັບເຂ ີ່ ອນໂດຍຊຸມຊົນ 

CFA  ໂຄງການທ ີ່ ຊຸມຊົນເປັນເຈົ ັ້ າການ 

CRPF  ກອບການທົດແທນຄ ນ ແລະ ການຍົກຍັ້ າຍຖິີ່ ນຖານ 

DAFO  ພະແນກກະສິ ກໍາ ແລະ ປີ່ າໄມັ້  

DHO  ພະແນກສາທາລະນະສຸກ 

DPI  ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶ ນ 

DSEDP ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂັັ້ ນເມ ອງ 

DSPPO ບົດສະເໜ ໂຄງການຍີ່ ອຍຂັັ້ ນເມ ອງ 

DRM  ການຄຸັ້ ມຄອງຄວາມສີ່ ຽງດັ້ ານໄພພິບັດ 

ECOP  ມາດຕາການບັນເທົາຜົນກະທົບສິີ່ ງແວດລັ້ ອມໃນເວລາຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດ 

EG  ກຸີ່ ມຊົນເຜົີ່ າ 

EGDF  ກອບວຽກການພັດທະນາຊົນເຜົີ່ າ 

EGPF  ກອບນະໂຍບາຍໃຫັ້ ແກີ່ ຊົນເຜົີ່ າ 

EIA  ການປະເມ ນຜົນກະທົບທາງດັ້ ານສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ 

EMP  ແຜນການຄຸັ້ ມຄອງສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ 

ESMF  ກອບການຄຸັ້ ມຄອງດັ້ ານສັງຄົມ ແລະ ສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ 

EU  ໜີ່ ວຍງານວິ ສະວະກໍາ 

F&A  ບໍ ລິ ຫານ ແລະ ການເງິ ນ 

FIP  ແຜນການລົງທຶ ນລະດັບຄົວເຮ ອນ 

FNG  ກຸີ່ ມຊາວນາໂພສະນາການ  

FRALA         ກອບວຽກສໍ າລັບການຍົກຍັ້ າຍຖິີ່ ນຖານ ແລະ ສິ ດຄອບຄອງທ ີ່ ດິ ນ ແລະ 

ຊັບສິ ນ   

FRM  ກົນໄກປະກອບຄໍ າຄິ ດເຫັນ ແລະ ການແກັ້ ໄຂຂໍ ັ້ ຂັດແຍີ່ ງ 

FRC  ຄະນະກໍາມະການປະກອບຄໍ າຄິ ດເຫັນ ແລະ ການແກັ້ ໄຂັ້ ຂໍ ັ້ ຂັດແຍີ່ ງ 

GOL  ລັດຖະບານແຫີ່ ງ ສ ປປ ລາວ 

HR  ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ 

IEC  ຂໍ ັ້ ມູນຂີ່ າວສານ, ການສຶ ກສາ ແລະ ປະຊາສໍ າພັນ 

IEE  ການປະເມ ນຜົນສິີ່ ງແວດລັ້ ອມເບ ັ້ ອງຕົັ້ ນ 

ISPPF  ບົດສະເໜ ໂຄງການຍີ່ ອຍດັ້ ານໂຄງລີ່ າງພ ັ້ ນຖານ 

JSDF  ກອງທຶ ນພັດທະນາສັງຄົມຂອງຢ ີ່ ປຸີ່ ນ 

KSPPO ບົດສະເໜ ໂຄງການຍີ່ ອຍຂັັ້ ນກຸີ່ ມບັ້ ານ 

LA  ສິ ດຄອບຄອງທ ີ່ ດິ ນ 

LARAP ສິ ດຄອບຄອງທ ີ່ ດິ ນ/ແຜນວຽກການຍົກຍັ້ າຍຖິີ່ ນຖານ 
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LAR/RR ສິ ດຄອບຄອງທ ີ່ ດິ ນ ຫ   ບົດລາຍງານການຍົກຍັ້ າຍຖິີ່ ນຖານ 

LFNC  ອົງການແນວລາວສັ້ າງຊາດ 

LWU  Lສະຫະພັນແມີ່ ຍິ ງລາວ 

MBO  ອົງການຈັດຕັັ້ ງມະຫາຊົນ 

MAF  ກະຊວງກະສິ ກໍາ ແລະ ປີ່ າໄມັ້  

M&E  ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມ ນຜົນ 

MIP  ແຜນການລົງທຶ ນຈຸນລະພາກ 

MIS  ລະບົບການຄຸັ້ ມຄອງຂໍ ັ້ ມູນຂີ່ າວສານ 

MOH  ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ 

MONRE ກະຊວງຊັລພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ 

NA  ສະພາແຫີ່ ງຊາດ 

NREO  ຫັ້ ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ 

NTFP   ເຄ ີ່ ອງປີ່ າຂອງດົງ 

O&M   ການຄຸັ້ ມຄອງນໍ າໃຊັ້  ແລະ ບູລະນະສັ້ ອມແປງໂຄງການຍີ່ ອຍ 

OP  ນະໂຍບາຍການດໍ າເນ ນງານ (ຂອງທະນາຄານໂລກ) 

POM  ຄູີ່ ມ ຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດໂຄງການ  

PAP  ບຸກຄົນທ ີ່ ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ 

PCR  Physical and Cultural Resources  

PDO  ດປະສົງຂອງໂຄງການພັດທະນາໂຄງການ 

PG  ກຸີ່ ມຜະລິ ດ 

PMO  ການສໍ ານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕ  

PMP  ແຜນການຄຸັ້ ມຄອງຢາປາບສັດຕູພ ດ 

PoNRE ຫັ້ ອງການຊັບພະຍາກອນທຊີ່ ມະຊາດ ແລະ ສິີ່ ງແວດລັ້ ອມຂັັ້ ນແຂວງ 

PRF  ກອງທຶ ນຫລຸດຜີ່ ອນຄວາມທຸກຍາກ 

PRF AF ກອງທຶ ນຫລຸດຜີ່ ອນຄວາມທຸກຍາກ ໄລຍະເພ ີ່ ມທຶ ນ 

PRFI  ກອງທຶ ນຫລຸດຜີ່ ອນຄວາມທຸກຍາກ ໄລຍະທ  I 

PRFII  ກອງທຶ ນຫລຸດຜີ່ ອນຄວາມທຸກຍາກ ໄລຍະທ  II 

PRFIII  ກອງທຶ ນຫລຸດຜີ່ ອນຄວາມທຸກຍາກ ໄລຍະທ  III 

PWC  ຄະນະກໍາມະການການກໍີ່ ສັ້ າງພ ັ້ ນຖານໂຄງລີ່ າງ 

RAP  ແຜນວຽກການຍົກຍັ້ າຍຖິີ່ ນຖານ 

SAM  ກອງປະຊຸມສະຫລູບການເງ ນ 

SHG  ກຸີ່ ມຊີ່ ວຍເຫລ ອເຊິີ່ ງກັນ ແລະ ກັນ 

SPPF  ແບບຟອມບົດສະເໜ ໂຄງການຍີ່ ອຍ 

TA  ທ ີ່ ປຶ ກສາດັ້ ານວິ ຊາການ 
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TSPPF ບົດສະເໜ ໂຄງການຍີ່ ອຍດັ້ ານຝຶກອົບຮົມ 

 UXO  ລະເບ ດທ ີ່ ຍັງບໍີ່ ທັນແຕກ 

VH  Video Hub 

VMC  ຄະນະກໍາມະການໄກີ່ ເກີ່ ຍ ບັ້ ານ 

VNPA  ການປະເມ ນບູລິ ມະສິ ດຄວາມຕັ້ ອງການຂັັ້ ນບັ້ ານ 

VSA  ສະມາຄົມຂອງກຸີ່ ມ ຊີ່ ວຍເຫລ ອຊຶີ່ ງກັນ ແລະ ກັນ   

VSMC  ຄະນະກໍາມະການຄຸັ້ ມຄອງກຸີ່ ມ ກຊກ ບັ້ ານ 

VV  ອາສາສະໝັກຂັັ້ ນບັ້ ານ 

WASH ນໍ ັ້ າ, ສຸຂະພິບານ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ  

WB  ທະນາຄານໂລກ 

WREA ອົງການບໍ ລິ ຫານຊັບພະຍາກອນນໍ ັ້ າ ແລະ ສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ 

YG  ນັກສຶ ກສາອາສາສະມັກ 
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ພາກທ   I: ກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ໄລຍະທ  III (ໄລຍະເພ ່ ມທຶນ) 

ພາກສະເໜ  

ກອງທຶ ນຫລຸດຜີ່ ອນຄວາມທຸກຍາກ III ໄລຍະເພ ີ່ ມທຶ ນ (AF) ສັ້ າງຕັັ້ ງຂ ັ້ ນບົນພ ັ້ ນຖານປະສົບການ 

ແລະ ຜົນສໍ າ ເລັດຂອງ ທລຍ ໄລຍະທ  II ແລະ III, 

ແນໃສີ່ ການປັບປຸງຊ ວິ ດການເປັນຢູີ່ ຂອງຊຸມຊົນທຸກຍາກໃນເຂດຫີ່ າງໄກສອກຫລ ກໃຫັ້ ດ ຂຶ ັ້ ນ. 

ນອກຈາກນັັ້ ນ, ຈຸດປະສົງສະເພາະອ ກດັ້ ານໜຶີ່ ງຂອງກອງທຶ ນຫລຸດຜີ່ ອນຄວາມທຸກຍາກ III 

ໄລຍະເພ ີ່ ມທຶ ນ (AF) ແມີ່ ນເພ ີ່ ອຫລຸດຜີ່ ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ 

ຄວາມຂາດແຄນທາງດັ້ ານສະບຽງອາຫານ ໂດຍການສັ້ າງຄວາມເຂັັ້ ມແຂງ ແລະ 
ຄວາມອາດສາມາດໃຫັ້ ແກີ່ ຊົນທຸກຍາກໃນເຂດຫີ່ າງໄກສອກຫລ ກ ໃຫັ້ ມ ຊ ວິ ດການເປັນຢູີ່ ທ ີ່ ດ ຂຶ ັ້ ນ ແລະ 

ໝັັ້ ນຄົງ ໂດຍຜີ່ ານຂະບວນການຂັບເຄ ີ່ ອນດັ້ ວຍໂຕເຂົ າເຈົ ັ້ າເອງ. 

1. ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການ. 

ທລຍ III ໄລຍະເພ ີ່ ມທຶ ນ (AF) 

ຈະເອົ າໃຈໃສີ່ ສັ້ າງຄວາມເຂັັ້ ມແຂງດັ້ ານການສັ້ າງແຜນພັດທະນາແຕີ່ ລຸີ່ ມຂ ັ້ ນເທິ ງ ແລະ 
ການສັ້ າງຄວາມເຂັັ້ ມແຂງໃຫັ້ ແກີ່ ອໍ ານາດການປົກຄອງທັ້ ອງຖິີ່ ນ ບົນພ ັ້ ນຖານປະສົມການຈາກ ທລຍ 

ໄລຍະທ  II ແລະ III, 

ຂຸດຄົັ້ ນທີ່ າແຮງຂອງຊຸມຊົນເພ ີ່ ອປັບປຸງຄຸນນະພາບຊ ວິ ດການເປັນຢູີ່ ຂອງຊຸມຊົນໃນເຂດຫີ່ າງໄກສອກຫ
ລ ກໃຫັ້ ນັບມ ັ້ ດ ຂຶ ັ້ ນ. ທລຍ III ໄລຍະເພ ີ່ ມທຶ ນ (AF) ຈະຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດວຽກງານຢູີ່  14 ເມ ອງຂອງ 4 ແຂວງ, 

ລວມທັງ 11 ເມ ອງເປົ ັ້ າໝາຍທ ີ່  ທລຍ ໄລຍະທ  III ກໍາລັງຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດໃນປະຈຸບັນ (ລາຍຊ ີ່ ແຂວງ, ເມ ອງ 

ແລະ ບັ້ ານ ຢູີ່ ໃນເອກະສານຊັ້ ອນທັ້ າຍ 1). ການຄັດເລ ອກເມ ອງເປົ ັ້ າໝາຍດັີ່ ງກີ່ າວ ແມີ່ ນໄດັ້ ອ ງໃສີ່  

ຂໍ ັ້ ຕົກລົງ ລະຫວີ່ າງ ທະນາຄານໂລກ ກັບ ລັດຖະບານແຫີ່ ງ ສ ປປ ລາວ 
ໂດຍເນັັ້ ນໜັກໃສີ່ ການລົງທຶ ນແບບມ ຈຸດສຸມ ເພ ີ່ ອໃຫັ້ ໄດັ້ ຮັບຜົນທ ີ່ ສໍ າຄັນຕໍີ່ ການຫລຸດຜີ່ ອນຄວາມສີ່ ຽງ, 

2). ແກັ້ ໄຂບັນຫາຫລາຍຢີ່ າງທ ີ່ ເຮັດໃຫັ້ ການຂາດດູນງົບປະມານ ແລະ 3). ໂຄງການອ ີ່ ນໆທ ີ່ ໄດັ້ ຮັບທຶ ນຈາກ 

ທະນາຄານໂລກ (WB) ກໍີ່ ໄດັ້ ຖ ກກະກຽມເພ ີ່ ອເຮັດວຽກຢູີ່ ໃນເຂດດັີ່ ງກີ່ າວດັີ່ ງຕໍີ່ ໄປນ ັ້ : 

1. ການຂາດແຄນທາງດັ້ ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ການຫລຸດຜີ່ ອນຄວາມທຸກຍາກ 

(ສຸມໃສີ່ ການສະໜອງທຶ ນຮອນ), ຊ ັ້ ນໍ າໂດຍ ກະຊວງກະສິ ກໍາ ແລະ ປີ່ າໄມັ້ .  

2. ນໍ ັ້ າ, ສຸຂາພິບານ ແລະ ສຸຂະສຶ ກສາ (WASH), ຊ ັ້ ນໍ າໂດຍ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ.  

3. ດັ້ ານສຸຂະພາບ, ຊ ັ້ ນໍ າໂດຍ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ. 

ທລຍ III ໄລຍະເພ ີ່ ມທຶ ນ ປະກອບດັ້ ວຍ 4 ອົງປະກອບ, ມ ໄລຍະຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດໂຄງການຫລາຍກີ່ ວາ 3 ປ  

ໂດຍອ ງຕາມງົບປະມານທ ີ່ ໄດັ້ ຮັບການອະນຸມັດ ລາຍລະອຽດມ ດັີ່ ງລຸີ່ ມນ ັ້ : 

 

ອົງປະກອບທ  1: ພັດທະນາພ ຸ້ ນຖານໂຄງລ່າງຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ການວາງແຜນ 

ສ ບຕໍີ່ ໃຫັ້ ການຊີ່ ວຍເຫລ ອດັ້ ານວິ ຊາການ ແລະ ການຄຸັ້ ມຄອງບໍ ລິ ຫານ 

ໃຫັ້ ແກີ່ ຂັັ້ ນບັ້ ານໃນການວາງແຜນພັດທະນາບັ້ ານ (VDP) 

ບົນພ ັ້ ນຖານການວາງແຜນແບບມ ສວນຮີ່ ວມແຕີ່ ລຸີ່ ມຂ ັ້ ນເທິ ງ ແລະ ສັ້ າງແຜນການພັດທະນາຂັັ້ ນບັ້ ານ 

(VDP) 5 ປ ຕິດຕໍີ່ ກັນ. ສັ້ າງແຜນການພັດທະນາຂັັ້ ນບັ້ ານ (VDP) 5 ປ ຕິດຕໍີ່ ກັນ, 

ແລັ້ ວສັງລວມເປັນແຜນພັດທະນາຂັັ້ ນກຸີ່ ມບັ້ ານ (KDP). ການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດຕາມຮູບແບບ CDD 

(DCDD) ໃນໄລຍະທ  III ເຫັນວີ່ າປະສົບຜົນສໍ າເລັດ 

ຊຶີ່ ງຈະສ ບຕໍີ່ ກໍານົດໃຫັ້ ເປັນກິດຈະກໍາຕົັ້ ນຕໍສໍ າລັບເພ ີ່ ອຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດໃນ ທລຍ ໄລຍະທ  III 
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(ໄລຍະເພ ີ່ ມທຶ ນ), ລວມທັງ 3 ເມ ອງທ ີ່ ຈະເປັນເປົ ັ້ າໝາຍໃໝີ່  ຂອງ ທລຍ ໄລຍະທ  III (ໄລຍະເພ ີ່ ມທຶ ນ) 

ຊຶີ່ ງບໍີ່ ທັນໄດັ້ ຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດໃນ ທລຍ ໄລຍະທ  ທ  III ຄ : ເມ ອງບຸນໃຕັ້ , ແຂວງຜົັ້ ງສາລ ; ເມ ອງຄໍ າ, 

ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ເມ ອງກວນ, ແຂວງຫົວພັນ. ອ ງຕາມການຕົກລົງ ກັບ ກະຊວງແຜນການ ແລະ 

ການລົງທຶ ນ, ທລຍ ໄລຍະທ  III (ໄລຍະເພ ີ່ ມທຶ ນ) ຈະບໍີ່ ສະໜັບສະໜູນການວາງແຜນຂັັ້ ນບັ້ ານ (VDP) 

ໃຫັ້ ບັ້ ານທ ີ່ ໄດັ້ ວາງແຜນສໍ າເລັດແລັ້ ວ  ໂດຍການສະໜັບສະໜູນດັ້ ານງົບປະມານຈາກລັດຖະບານ ຫລ  

ໂຄງການອ ີ່ ນໆ (ສໍ າລັບເມ ອງເປົ ັ້ າໝາຍອ ີ່ ນໆຂອງ ທລຍ ໄລຍະທ  III ທ ີ່ ໄດັ້ ວາງແຜນສໍ າເລັດ, 

ຊຸມຊົນຈະທົບທງນ ແລະ ປັບປຸງແຜນພັດທະນາຂັັ້ ນບັ້ ານ (VDP) ດັ້ ວຍໂຕເອງ). 

ການສະໜັບສະໜູນງົບປະມານສໍ າລັບວາງແຜນພັດທະນາບັ້ ານ (VDP) ຈະຕອບສະໜອງສະເພາະແຕີ່  

200 ບັ້ ານເປົ ັ້ າໝາຍທ ີ່  ທລຍ ໄລຍະທ  III (ໄລຍະເພ ີ່ ມທຶ ນ)ເທົີ່ ານັັ້ ນ. ດັີ່ ງນັັ້ ນ, 

ຈະບໍີ່ ມ ການສັງລວມແຜນດັີ່ ງກີ່ າວຢູີ່ ຂັັ້ ນກຸີ່ ມບັ້ ານຕ ີ່ ມອ ກ, 

ແຕີ່ ຈະສະເໜ ຫາອົງການຈັດຕັັ້ ງຂັັ້ ນເມ ອງໂດຍກົງ ເພ ີ່ ອພິຈາລະນາ ແລະ 

ສັງລວມເຂົ ັ້ າໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງເມ ອງ (DSEDP). ໃນຖານະທ ີ່  ທລຍ 

ມ ຄວາມເຂັັ້ ມແຂງໃນການປະສານງານກັບບັນດາໂຄງການອ ີ່ ນໆພາຍໃນເມ ອງ 

ເພ ີ່ ອເຮັດໃຫັ້ ເກ ດຄວາມສົມດຸນກັນ, 

ຫລ ກລີ່ ຽງການທັບຊັ້ ອນກິດຈະກໍາທ ີ່ ອາດເປັນອັນຕະລາຍຕໍີ່ ຜູັ້ ໄດັ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດ, 

ພັ້ ອມນັັ້ ນກໍີ່ ຈະເປັນການສ ບຕໍີ່ ສະໜັບສະໜູນການກະກຽມ ແລະ ວາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-

ສັງຄົມຂອງເມ ອງ (DSEDP). 

ງົບປະມານສໍ າລັບຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດໂຄງການຍີ່ ອຍ 

ຈະຖ ກຈັດສັນໃຫັ້ ແຕີ່ ລະກຸີ່ ມບັ້ ານໃນເມ ອງເປົ ັ້ າໝາຍຂອງ ທລຍ 

ຊຶີ່ ງອ ງໃສີ່ ຈໍ ານວນບັ້ ານທ ີ່ ຈະໃຫັ້ ການສະໜັບສະໜູນເປັນພ ັ້ ນຖານໃນການຄິ ດໄລີ່ ງົບປະມານດັີ່ ງກີ່ າວ. 

ແຕີ່ ລະບັ້ ານຈະໄດັ້ ຮັບງົບປະມານສະເລີ່ ຍ 7,500 ໂດລາສະຫະລັດ 

(ຈໍ ານວນງົບປະມານສໍ າລັບແຕີ່ ລະບັ້ ານສາມາດດັດປັບໄດັ້  

ໂດຍອ ງໃສີ່ ການຄັດເລ ອກບຸລິ ມະສິ ດຄວາມຕັ້ ອງການ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, 

ຈໍ ານວນຜູັ້ ທ ີ່ ຈະໄດັ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ບຸລິ ມະສິ ດ DSEDP). 

ແຕີ່ ລະບັ້ ານຈະໄດັ້ ຮັບການສະໜັບສະໜູນພຽງ 1 ຄັັ້ ງເທົີ່ ານັັ້ ນ, ເພ ີ່ ອສະໜັບສະໜູນ 

ກິດຈະກໍາປັບປຸງຊ ວິ ດການເປັນຢູີ່  ແລະ ໂພສະນາການ ໃຫັ້ ໄວເທົີ່ າທ ີ່ ຈະໄວໄດັ້  

ຄວນຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາດັີ່ ງກີ່ າວຕັັ້ ງແຕີ່ ໄລຍະເລ ີ່ ມຕົັ້ ນ ທລຍ ໄລຍະທ  III (ໄລຍະເພ ີ່ ມທຶ ນ). 

ໂຄງການຍີ່ ອຍທ ີ່ ຈະສະໜັບສະໜູນໂດຍ ທລຍ ໄລຍະທ  III ຈະສຸມໃສີ່ ການ 

ພ ັ້ ນຖານໂຄງລີ່ າງທ ີ່ ກີ່ ຽວຂັ້ ອງກັບການຜະລິ ດເປັນສີ່ ວນໃຫຍີ່   ຊຶີ່ ງທ ີ່ ຕິດພັນກັບການສັ້ າງລາຍຮັບ ແລະ 

ກິດຈະກໍາປັບປຸງດັ້ ານໂພສະນາການ ໃຫັ້ ແກີ່ ບັ້ ານເປົ ັ້ າໝາຍທ ີ່ ກໍານົດໄວັ້  (ພ ັ້ ນຖານໂຄງລີ່ າງທ ີ່ ຂຶ ັ້ ນກັບ 

ຂະແໜງສຶ ກສາທິ ການ ແລະ ກິກາ ກັບ ສາທາລະນະສຸກ ຈະໄດັ້ ຕັດອອກ 
ຕາມທ ີ່ ໄດັ້ ສະເໜ ໄວັ້ ໃນແຜນຂອງ ທລຍ ໄລຍະເພ ີ່ ມທຶ ນ, 

ສໍ າລັບການເຂົ ັ້ າເຖິງການບໍ ລິ ການໃນດັ້ີ່ ານຕີ່ າງໆແມີ່ ນຢູີ່ ໃນລະດັບທ ີ່ ດ ແລັ້ ວ). 

ຈະສຸມໃສີ່ ການສະໜັບສະໜູນໂຄງການຍີ່ ອຍດັ້ ານການສະໜອງນໍ ັ້ າເປັນອັນສະເພາະ 
ທ ີ່ ໃຫັ້ ການບໍ ລິ ການທັງດັ້ ານສຸຂະພາບ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ລວມທັງເປັນການປັບປຸງດັ້ີ່ ານຄຸນນະພາບ 
ແລະ ຄວາມຫລາກຫລາຍດັ້ ານອາຫານຢຸູີ່ ພາຍໃນບັ້ ານ ສໍ າລັບການບໍ ລິ ໂພກຂອງຄົວເຮ ອນ ແລະ 

ການສັ້ າງລາຍຮັບຜີ່ ານໂຄງການຍີ່ ອຍຊົນລະປະທານ. ລາຍການທ ີ່  ທລຍ ສະໜັບສະນູນ ແລະ 

ບໍີ່ ສະໜັບສະໜູນ ໄດັ້ ຮັບການປັບປຸງ ເພ ີ່ ອແນະນໍ າ project stakeholders (ເບິີ່ ງເອກະສານຊັ້ ອນທັ້ າຍ 

2). 
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ໃນ ທລຍ ໄລຍະທ  III  ໄລຍະເພ ີ່ ມທຶ ນ 

ຈະສ ບຕໍີ່ ໃຫັ້ ການສະໜັບສະໜູນການຟ ັ້ ນຟູ/ປັງປຸງພ ັ້ ນຖານໂຄງລີ່ າງທ ີ່ ມ ຢູີ່ ພາຍໃນບັ້ ານ 

ລວມທັງໂຄງສະໜັບສະໜູນໂຄງການກໍີ່ ສັ້ າງໃໝີ່  ຫລ  ປັບປຸງໃໝີ່ .  
ການຕິດຕາມປະຈໍ າປ ຈະດໍ າເນ ນການຫລັງຈາກການກໍີ່ ສັ້ າງໂຄງການຍີ່ ອຍສໍ າເລັດ 12 ເດ ອນ ຫລ  1 ປ  

ແລະ ຈະໃຫັ້ ຄໍ າແນະນໍ າໃຫັ້ ບັ້ ານ ກີ່ ຽວກັບ 

ຜົນປະໂຫຍດທ ີ່ ຈະໄດັ້ ຮັບຈາກການບົວລະບັດຮັກສາໂຄງການຍີ່ ອຍພ ັ້ ນຖານໂຄງລີ່ າງ.  
ງົບປະມານສໍ າລັບວຽກງານບົວລະບັດຮັກສາຈະນອນຢູີ່ ໃນງົບປະມານໂຄງການຍີ່ ອຍ 

ທັງໂຄງການກໍີ່ ສັ້ າງໃໝີ່  ຫລ  ປັບປຸງໃໝີ່ .  ສະໜັບສະໜູນການທົດ 

ລອງນໍ າໃຊັ້ ໜີ່ ວຍງານຮັບຜິດຊອບບົວລະບັດຮັກສາຂະໜາດນັ້ ອຍ (Mrico-Enterpries) 

ເພ ີ່ ອຊຸກຍູັ້ ວຽກງານບົວລະບັດຮັກສາໂຄງການຍີ່ ອຍພ ັ້ ນຖານໂຄງລີ່ າງ 
ໂດຍສະເພາະແມີ່ ນໂຄງການຍີ່ ອຍທາງຊົນນະບົດ 

ຊຶີ່ ງຈະໄດັ້ ສະໜັບສະໝູນໂດຍຜີ່ ານງົບປະມານຂອງໂຄງການຍີ່ ອຍ.  

ອົງປະກອບທ  2:  ການພັດທະນາຄວາມສາມາດຂອງຊຸມຊົນໃນທຸ້ອງຖ່ິນ ແລະ ການຮຽນຮ ຸ້  

ສ ບຕໍີ່ ສັ້ າງຄວາມສາມາດໃຫັ້ ແກີ່ ຊຸມຊົນ ແລະ ອໍ ານາດການປົກຄອງທັ້ ອບຖິີ່ ນ ດັ້ ານການວາງແຜນ 

ແລະ ຄຸັ້ ມຄອງການວາງແຜນພັດທະນາແບບມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມໃນຂັັ້ ນທັ້ ອງຖິີ່ ນ. 

ນອກຈາກນັັ້ ນກໍີ່ ຍັງຈະສະໜັບສະໜູນງົບປະມານການຝຶກອົບຮົມໃຫັ້ ແກີ່ ຊຸມຊົນ, ພະນັກງານ ທລຍ, 

ພະນັກງານຈາກຂະແໜງການກີ່ ຽວຂັ້ ອງ, ການຈັດຊ ັ້ ອຸປະກອນ, ການວີ່ າຈັ້ າງທ ີ່ ປ ກສາຈາກພາຍນອກ 

ແລະ ງົບປະມານສໍ າຮອງສໍ າລັບມູນຄີ່ າບໍ ລິ ຫານອ ີ່ ນໆທ ີ່ ອາດຈະເພ ັ້ ມຂຶ ັ້ ນ.  

ໃນຂັັ້ ນບັ້ ານ: ຈະໃຫັ້ ການສະໜັບສະໜູນການສັ້ າງຄວາມສາມາດໃຫັ້ ແກີ່ ອົງການຈັດຕັັ້ ງຂັັ້ ນບັ້ ານ ເຊັີ່ ນ: 

ຄະນະກໍາມະການຂັັ້ ນບັ້ ານ (PWC), ຄະນະຮັບຜິດຊອບຄຸັ້ ມຄອງກຸີ່ ມຊີ່ ວຍເຫລ ອ ເຊິີ່ ງກັນ ແລະ ກັນ 

(VSMC), ກຸີ່ ມຊີ່ ວຍເຫລ ອ ເຊິີ່ ງກັນ ແລະ ກັນ (SHG), ກຸີ່ ມຜະລິ ດ (PG), ສະມາຄົມຊີ່ ວຍເຫລ ອ ເຊິີ່ ງກັນ 

ແລະ ກັນຂັັ້ ນບັ້ ານ (VSA), Video Hub (VH), ອາສາສະໝັກບັ້ ານ (VV) ແລະ ຄະນະກໍາມະການໄກີ່ ເກີ່ ຍ 

(MC) ໃນຫົວຂໍ ັ້ ດັີ່ ງລຸີ່ ມນ ັ້ : 

• ຂະບວນການວາງແຜນແບບມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມ ກັ້ າວໄປເຖິງການສັ້ າງແຜນພັດທະນາຂັັ້ ນບັ້ ານ (VDP) 

ແລະ ຄີ່ າງົບປະມານບໍ ລິ ຫານຂອງຜູັ້ ເຂົ ັ້ າຮີ່ ວມ ໃນຂັັ້ ນຕອນການວາງແຜນ ແລະ ຕິດຕາມ 

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນລະດັບເມ ອງ (DSEDP); 

• ສັ້ າງຄວາມເຂັັ້ ມແຂງໃຫັ້ ແກີ່ ຄະນະກໍາມະການປົກປັ້ ອງຂັັ້ ນບັ້ ານ (PWC) ດັ້ ານວິ ຊາການ ເຊັີ່ ນ: 

ການສໍ າຫລວດ-ອອກແບບ, ໂຄງລີ່ າງ, ໂຄງການຊຸມຊົນເປັນເຈົ ັ້ າການ, ການຕິດຕາມ ແລະ 

ບົວລະບັດຮັກສາ), ການຄຸັ້ ມຄອງງົບປະມານຕີ່ າງໆ ເຊັີ່ ນ: ການຈັດຊ ັ້ -ຈັດຈັ້ າງ, 
ການຈີ່ າຍຄີ່ າແຮງງານ ແລະອ ີ່ ນໆ) ແລະ ມາດຕາການປົກປັ້ ອງຕີ່ າງໆ 

ລວມທັງກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການຍີ່ ອຍພ ັ້ ນຖານໂຄງລີ່ າງ; 

• ສັ້ າງຄວາມເຂັັ້ ມແຂງໃຫັ້ ແກີ່  ຄະນະກໍາມະການຄຸັ້ ມຄອງກຸີ່ ມຊີ່ ວຍເຫລ ອເຊິີ່ ງກັນ ແລະ ກັນ 

(VSMC), ກຸີ່ ມຊີ່ ວຍເຫລ ອເຊິີ່ ງກັນ ແລະ ກັນ (SHG) ແລະ ກຸີ່ ມຜະລິ ດ (PG) 

ໂດຍການຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ ັ້ ຕີ່ າງໆ  ເຊັີ່ ນ:ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ 

ວິ ທ ຫລຸດພົັ້ ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ, ການຄຸັ້ ມຄອງກຸີ່ ມ, ການຄຸັ້ ມຄອງທາງດັ້ ານການເງິ ນ 

ແລະ ການບັນທຶ ກ, ການປັບປຸງຊ ວິ ດການເປັນຢູີ່  ແລະ 

ແຜນການລົງທຶ ນລະດັບຄອບຄົວ/ຄົວເຮ ອນ, ແຜນການລົງທຶ ນຂະໜາດນັ້ ອຍ, 
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ການເກັບຮັກສາເອກະສານ, ການດໍ າເນ ນກອງປະຊຸມ, ການປະເມ ນໂຕຊ ັ້ ວັດ 

ກຸີ່ ມຊີ່ ວຍເຫລ ອເຊິີ່ ງກັນ ແລະ ກັນ (SHG) ແລະ ກຸີ່ ມຜະລິ ດ (PG); 

• ສັ້ າງຄວາມເຂັັ້ ມແຂງໃຫັ້ ແກີ່  ກຸີ່ ມຊາວນາໂພສະນາການ (FNG) ໃຫັ້ ມ ຄວາມຮູັ້ ໂດຍພ ັ້ ນຖານ 

ກີ່ ຽວກັບວຽກງານໂພສະນາການ ເຊັີ່ ນ: ພ ັ້ ນຖານ, ເຫດຜົນ, ຜົນກະທົບ, 

ຍຸດທະສາດດັ້ ານໂພຊະນາການຂອງລັດຖະບານແຫີ່ ງ ສ ປປ ລາວ (GOL), 

ໂພຊະນາການຂອງແມີ່ , ອາຫານເດັກ, ຕົວຊ ັ້ ວັດ, ການປຸງແຕີ່ ງ/ໂຮງສ ເຂົ ັ້ າ, ປາປົີ່ ນ, 

ການໄປຢັ້ ຽມຢາມ ແລະ ອ ີ່ ນໆ, ການພັດທະນາສວນໂພຊະນາການຂອງຄົວເຮ ອນ ເຊັີ່ ນ: 

ປະຕິທິ ນການຜະລິ ດກະສິ ກໍາ, ຊົນລະປະທານ, ພ ດຍີ່ ອຍສະຫ າຍ, ກະສິ ກໍາສະອາດ, 

ການຜະລິ ດເມັດພັນພ ດ, ການສຶ ກສາເປັນກຸີ່ ມ , ຄົວເຮ ອນ ແລະ ຢັ້ ຽມຢາມສວນຄົວ; 

• ສັ້ າງວ ດ ໂອ ເພ ີ່ ອເຄ ີ່ ອງມ  ກີ່ ຽວກັບ ຂໍ ັ້ ມູນຂີ່ າວສານ, ການສຶ ກສາ ແລະ ປະຊາສໍ າພັນ (IEC) 

ເພ ີ່ ອສົີ່ ງເສ ມການປັບປຸງຊ ວິ ດການເປັນຢູີ່  ແລະ ໂພສະນາການທ ີ່ ດ  

ໂດຍຜີ່ ານສະມາຊິ ກກຸີ່ ມຊາວນາໂພສະນາການ (FNG) ຜູັ້ ທ ີ່ ປະສົບຜົນສໍ າເລັດ (ການຜະລິ ດວິ ດ ໂອ, 

ກະດານກະຈາຍຂໍ ັ້ ມູນຂີ່ າວສານ, ຫລັງຈາກລະດູການຜະລິ ດ); 

• ການຢັ້ ຽມຢາມເຊິີ່ ງກັນ ແລະ ກັນ ຂອງຊາວບັ້ ານ 
ທ ີ່ ເປັນຕົວແບບການຜະລິ ດຕະພັນອັນດຽວກັນ ລະຫວີ່ າງກຸີ່ ມບັ້ ານ, ບັ້ ານເປົ ັ້ າໝາຍຂອງ ທລຍ 

ໄລຍະທ  III (ໄລຍະເພ ີ່ ມທຶ ນ) ຈະສາມາດສຶ ກສາຄວາມຮູັ້ ຈາກການປະຕິບັດຕົວຈິ ງ ເຊິີ່ ງກັນ ແລະ 

ກັນ ແລະ  ພັ້ ອມກັນຂັ້ າມຜີ່ ານບັນຫາ ແລະ ສິີ່ ງທັ້ າທາຍຕີ່ າງໆໄດັ້ . 

ຂັັ້ ນເມ ອງ ແລະ ຂັັ້ ນແຂວງ: ສ ບຕໍີ່ ສັ້ າງຄວາມສາມາດໃຫັ້ ແກີ່ ອໍ ານາດການປົກຄອງ ແລະ 
ຂະແໜງການກີ່ ຽວຂັ້ ອງຂອງລັດ ໃນການຊີ່ ວຍເຫລ ອຊຸມຊົນຜູັ້ ທຸກຍາກ ແລະ 
ຂັັ້ ນຕອນການພັດທະນາຊຸມຊົນ. ພັ້ ອມດຽວກັນກໍີ່ ຍັງ ຈະສະໜັບສະໜູນງົບປະມານດັ້ ານວິ ຊາການ 

ແລະ ດັ້ ານການຄຸັ້ ມຄອງບໍ ລິ ຫານ ໃຫັ້ ແກີ່ ອົງການຈັດຕັັ້ ງຂັັ້ ນເມ ອງ ເພ ີ່ ອພັດທະນາ ແລະ 

ປັບປຸງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂັັ້ ນເມ ອງ (DSEDP) ໂດຍອ ງໃສີ່ ແຜນພັດທະນາຂັັ້ ນບັ້ ານ 

(VDP) ລວມທັງສະໜັບສະໜູນ (ການສັ້ າງຄວາມເຂັັ້ ມແຂງໃຫັ້ ແກີ່ ຊຸມຊົນ ແລະ ການຕິດຕາມ ແລະ 

ຊຸກຍູັ້ ປົກກະຕິພາກສະໜາມ) ສໍ າລັບທຸກໆກິດຈະກໍາທ ີ່ ກີ່ າວມາຂັ້ າງເທິ ງ ໃນຂັັ້ ນບັ້ ານ 

ໂດຍພະນັກງານຈາກຂະແໜງການກີ່ ຽວຂັ້ ອງ ເຊັີ່ ນ: ກະສິ ກໍາ ແລະ ປີ່ າໄມັ້  (DAFO), ແຜນການ ແລະ 

ການລົງທຶ ນ (DPI), ສະຫະພັນແມີ່ ຍິ ງລາວ (LWU), ພະແນກສາທາລະນະສຸກ (DOH), 

ຫັ້ ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ (NREO) ແລະ ອ ີ່ ນໆ ລວມທັງພະນັກງານ ທລຍ. 

ນອກຈາກນັັ້ ນຍັງຈະສະໜັບສະໜູນ ການຈັດກອງປະຊຸມປະເມ ນຜົນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມປະຈໍ າປ ຂັັ້ ນເມ ອງ 
ໃຫັ້ ແກີ່ ປະທານກວດສອບ ໃນຖານະທ ີ່ ຮັບຜິດຊອບການຈັດກອງປະຊຸມການກວດສອບທາງດັ້ ານສັງຄົມ 

(SAM), ງົບປະມານທ ີ່ ກີ່ ຽວຂັ້ ອງ ກັບ ການປະເມ ນຜົນການປະຕິບັດກິດຈະກໍາຕີ່ າງໆ, 

ການຄຸັ້ ມຄອງດັ້ ານການເງິ ນ, ການເງິ ນຈຸນລະພາກ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມມາດຕາການປົກປັ້ ອງຕີ່ າງໆ. 

ຂັັ້ ນສູນກາງ: 
ສະໜັບສະໝູນງົບປະມານສໍ າລັບການສັ້ າງຄວາມສາມາດດັ້ ານການວາງແຜນຍຸດທະສາດໃຫັ້ ແກີ່ ພະນັ
ກ ງານ ທລຍ (ລວມທັງມາດຕາການປົກປັ້ ອງຕີ່ າງໆ), ຈັດ ແລະ ເຂົ ັ້ າຮີ່ ວມກອງປະຊຸມສໍ າມະນາ ຫລ  

ວຽກງານຕີ່ າງໆ ທ ີ່ ກີ່ ຽວຂັ້ ອງກັບການສັ້ າງຄວາມເຂັັ້ ມແຂງໃຫັ້ ແກີ່ ພະນັກງານ. 

ງົບປະມານກີ່ ຽວກັບການສົີ່ ງເສ ມການປະສານງານກັບບັນດາກະຊວງ ແລະ 
ຄູີ່ ຮີ່ ວມພັດທະນາອ ີ່ ນໆທ ີ່ ເຮັດວຽກໃນຂົງເຂດພັດທະນາຊົນນະບົດໃນ ສ ປປ ລາວ  
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(ລວມທັງກອງປະຊຸມສະພາບໍ ລິ ຫານຂອງ ທລຍ). ງົບປະມານສໍ າລັບວຽກງານຕິດຕາມ 

(ລວມທັງງົບປະມານລົງຕິດຕາມຢູີ່ ຂັັ້ ນແຂວງ, ຂັັ້ ນເມ ອງ ແລະ ຂັັ້ ນບັ້ ານ), ການລາຍງານ ແລະ 

ວຽກງານສ ກສາຄົັ້ ນຄັ້ ວາຕີ່ າງໆ.  

 

ອົງປະກອບທ  3: ການຄຸຸ້ມຄອງໂຄງການ  

ສະໜັບສະໜູນງົບປະມານສໍ າລັບການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຕີ່ າງໆຂອງ ທລຍ III (ໄລຍະເພ ີ່ ມທຶ ນ) 

ເຊັີ່ ນ: ເງິ ນເດ ອນຂອງ ພະນັກງານ ຂັັ້ ນສູນກາງ, ແຂວງ, ເມ ອງ, ອຸປະກອນຮັບໃຊັ້ ຫັ້ ອງການ 

(ລວມທັງເຄ ີ່ ອງອຸປະກອນວິ ດ ໂອສໍ າລັບຊຸມຊົນ), ງົບປະມານບໍ ລິ ຫານ, ການບັນຊ , ການຈັດຊ ັ້ , 

ການຄຸັ້ ມຄອງການເງ ນ, ການກວດສອບພາຍໃນ, ການກວດສອບຈາກພາຍນອກ ແລະ 

ວຽກງານອ ີ່ ນໆທ ີ່ ເຫັນວີ່ າມ ຄວາມຈໍ າເປັນສະເພາະດັ້ ານ. 

 

ອົງປະກອບທ  4: ວຽກງານພັດທະນາ ແລະ ສ່ົງເສ ມໂພສະນາການ ແລະ ປັບປຸງຊ ວິດການເປັນຢ ່  

ສະໜັບສະໜູນ ກຸີ່ ມຊີ່ ວຍເຫລ ອເຊິີ່ ງກັນ ແລະ ກັນ (SHGs) ໃນ 200 ບັ້ ານເປົ ັ້ າໝາຍໃຫມີ່  

ໂດຍການສະໜອງທຶ ນສໍ າລັບສັ້ າງຕັັ້ ງກຸີ່ ມ ແລະ ຈັດຊ ັ້ ແນວພັນ (120 ໂດລັ້ າສະຫະລັດ/ສະມາຊິ ກ) 

ເພ ີ່ ອລິ ເລ ີ່ ມ ຫລ  ປັບປຸງກິດຈະກໍາດັ້ ານຊ ວິ ດການເປັນຢູີ່ ໃຫັ້ ມ ໂພສະນາການທ ີ່ ດ  ເຊັີ່ ນ: ການລັ້ ຽງສັດນັ້ ອຍ 

(ສັດປ ກ, ປາ, ກົບ), ການປູກເຂົ ັ້ າ, ສາລ , ມັນຕົັ້ ນ, ກາເຟ ແລະ ອ ີ່ ນໆ ສໍ າລັບບໍ ລິ ໂພກໃນຄົວເຮ ອນ ແລະ 

ພັ້ ອມທັງເປັນການສັ້ າງລາຍຮັບ (ກຸີ່ ມຊີ່ ວຍເຫລ ອເຊິີ່ ງກັນ ແລະ ກັນ 

ທ ີ່ ກໍາລັງຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດຢູີ່ ໃນປະຈຸບັນ ຈະບໍີ່ ໄດັ້ ຮັບງົບປະມານສໍ າລັບຈັດຊ ັ້ ແນວພັນ). 

ນອກຈາກນັັ້ ນຍັງສະໜັບສະໜູນການສັ້ າງຕັັ້ ງກຸີ່ ມ, ສັ້ າງຄອບຄົວຕົວແບບໃຫັ້ ໄດັ້  5 ຕົວແບບຕໍີ່ ບັ້ ານ, 

ສະໜັບສະໜູນສະບຽງອາຫານໃນ 6 ເດ ອນທໍາອິ ດ 

ຫລັງຈາກສໍ າເລັດການສັ້ າງຕັັ້ ງກຸີ່ ມຊາວນາໂພສະນາການ (FNG), ເຕົາ ແລະ ໂຮງສ ເຂົ ັ້ າ, 

ເຕົາປຸງແຕີ່ ງອາຫານສະອາດ, ສັ້ າງຕັັ້ ງສວນຄົວໂພສະນາການ (ສະໜັບສະໜູນແນວພັນສໍ າລັບສວນຄົວ 

ລວມທັງອຸປະກອນພ ັ້ ນຖານທ ີ່ ຈໍ າເປັນ ສໍ າລັບວຽກສງນຄົວ), ສະໜັບສະໜູນກຸີ່ ມຊາວນາໂພສະນາການ 

(FNG) ຜູັ້ ທ ີ່ ປະຕິບັດໄດັ້ ດ ເປັນກໍລະນ ພິເສດ (2 ກຸີ່ ມຊາວນາໂພສະນາການ/ເມ ອງ). 

 

 

 

 

 

ພາກທ  2 II: ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບຫລັກການ 

ນະໂຍບາຍປົກປຸ້ອງຂອງທະນາຄານໂລກວ່າດຸ້ວຍ ການປະເມ ນດຸ້ານສ່ິງແວດລຸ້ອມ (ຫົວຂໍຸ້  4.01) 

ຫົວຂໍ ັ້  4.01 (ການປະເມ ນຜົນດັ້ ານສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ) 

ສໍ າລັບເງ ີ່ ອນໄຂຂອງການປັ້ ອງກັນສິີ່ ງແວດລັ້ ອມໃນ ໝວດ “B” 

ຂອງໂຄງການເຊິີ່ ງມັນຮຽກຮັ້ ອງໃຫັ້ ມ ການສະເໜ ແຜນການຄຸັ້ ມຄອງດັ້ ານສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ (ບຈສ) 

ເຊິີ່ ງອອກແບບໃຫັ້ ມ ການຫລຸດຜີ່ ອນຜົນກະທົບດັ້ ານລົບຕໍີ່ ກັບໂຄງການ. 

ຜີ່ ານການທົບທວນຄ ນຫົວຂໍ ັ້ ທ ີ່ ພົວພັນເຖິງການປັ້ ອງກັນດັີ່ ງກີ່ າວ ແລະ ປະສົບການຈາກການ 

ຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດຂອງ ທລຍ ໄລຍະທ  2 ຈຶີ່ ງສະເໜ ວີ່ າວຽກງານຫລຸດຜີ່ ອນຜົນກະທົບຕໍີ່ ສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ 

ຢູີ່ ໃນຄູີ່ ມ ການປັ້ ອງກັນດັ້ ານສັງຄົມ ແລະ ສິີ່ ງແວດລັ້ ອມຂອງ ທລຍ ໄລຍະທ  2 ນັັ້ ນມ ຄວາມສົມບູນແລັ້ ວ 
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ແຕີ່ ເຖິງຢີ່ າງໃດກໍີ່ ຕາມມັນຍັງຮຽກຮັ້ ອງໃຫັ້ ມ ລາຍລະອຽດເພ ັ້ ມເຕ ມ 
ເພ ີ່ ອເຮັດໃຫັ້ ມ ຄວາມສະດວກໃນການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດຢູີ່ ໃນຂັັ້ ນທັ້ ອງຖິີ່ ນ ແລະ ມ ລາຍລະອຽດດັີ່ ງລຸີ່ ມນ ັ້ . 

  

ນະໂຍບາຍປົກປຸ້ອງຂອງທະນາຄານໂລກວ່າດຸ້ວຍການຢ ່ອາໃສຕາມທໍາມະຊາດ (ຫົວຂໍຸ້  4.04) 

ອ ງຕາມການຄາດຄະເນ, ມ ຊຸມຊົນຈໍ ານວນນຶີ່ ງທ ີ່ ຈະໄດັ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກ ທລຍ 3 

ອາໃສຢູີ່ ໃນຂອບເຂດປີ່ າສະ ຫງວນແຫີ່ ງຊາດ. ອາດຈະມ ການລົບກວນເລັກໜັ້ ອຍ ແລະ 

ຜົນກະທົບໃດນຶີ່ ງເກ ດຂ ັ້ ນໃນລະຫວີ່ າງການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດ ແລະ ການຄຸັ້ ມຄອງໂຄງການຍີ່ ອຍ. 

ເຖິງຢີ່ າງໃດກໍີ່ ຕາມ, ອາດຈະມ ຜົນກະທົບພຽງເລັກໜັ້ ອຍ ແລະ ຜົນກະທົບດັີ່ ງກີ່ າວສາມາດຫລຸດ 

ຜີ່ ອນໄດັ້  ໂດຍຜີ່ ານການນໍ າໃຊັ້ ການ ມາດຕະການຫລຸດຜີ່ ອນຜົນກະທົບໃນເວລາຈັດຕັັ້ ງປະຕິ ບັດ 

(ECOP) ທ ີ່ ໄດັ້ ສັງລວມຢູີ່ ໃນກອບການຄຸັ້ ມຄອງດັ້ ານສັງຄົມ ແລະ ສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ. 

ກອບການຄຸັ້ ມຄອງດັ້ ານສັງຄົມ ແລະ ສິີ່ ງແວດລັ້ ອມລວມມ ຂະບວນການພິ ຈາລະນາດັີ່ ງນ ັ້  (i) 

ບຸລິ ມະສິ ດ/ກິດຈະກໍາທ ີ່ ສະເໜ ມ ຜົນກະທົບຕໍີ່ ການຢູີ່ ອາໃສຕາມທໍາມະຊາດຫ າຍໜັ້ ອຍຊໍີ່ າໃດ ແລະ (ii) 

ຫ  ກລັ້ ຽງການປີ່ ຽນແປງ ຫ   ການເຊ ີ່ ອມໂຊມທ ີ່ ສໍ າຄັນຕໍີ່ ການຢູີ່ ອາໃສຕາມທໍາມະຊາດ. 

 

ນະໂຍບາຍປົກປຸ້ອງຂອງທະນາຄານໂລກວ່າດຸ້ວຍ ການຄວບຄຸມຢາປາບສັດຕ ພ ດ (ຫົວຂໍຸ້  4.09) 

ທລຍ 3 ຈະບໍີ່ ໃຫັ້ ການສະໜັບສະໜູນການນໍ າໃຊັ້  ຫ   ການຈັດຊ ັ້ ຢາປາບສັດຕູພ ດ ແລະ ສານເຄມ ຕີ່ າງໆ 
ທ ີ່ ກໍີ່ ໃຫັ້  ເກ ດອັນ ຕະລາຍ ຊຶີ່ ງຕັ້ ອງໄດັ້ ນໍ າໃຊັ້ ງົບປະມານສູງໃນການບໍ າບັດພ ັ້ ນທ ີ່ ທ ີ່ ໄດັ້ ຮັບຜົນກະທົບ. 

ທລຍ 3 ຈະສ ບຕໍີ່ ສະໜັບ ສະໜູນການກະສິ ກໍາ ປອດສານພິດ 

ພາຍໃຕັ້ ກິດຈະກໍາປັບປຸງຊ ວິ ດການເປັນຢູີ່ . ເຖິງຢີ່ າງໃດກໍີ່ ຕາມ, ກິດຈະກໍາປັບປຸງຊ  ວິ ດການເປັນຢູີ່  ແລະ 

ການຟ ັ້ ນຟູ ຫ   ກໍີ່ ສັ້ າງລະບົບຊົນລະປະທານແບບໄຫລເອງ 
ອາດນໍ າໄປສູີ່ ການນໍ າໃຊັ້ ຢາປາບສັດຕູພ ດໃນອະນາຄົດ ຫ   
ການຄວບຄຸມການນໍ າໃຊັ້ ຢາປາບສັດຕູພ ດໃນປະຈຸບັນ. 

ຕັ້ ອງມ ການປະເມ ນການນໍ າໃຊັ້ ຢາໃຊັ້ ຢາປາບສັດຕູພ ດໃນຂັັ້ ນຕອນການກັີ່ ນກອງໂຄງການຍີ່ ອຍ. 

ຕັ້ ອງລະບຸແຜນການຄຸັ້ ມຄອງຢາປາບສັດຕູພ ດ ເຂົ ັ້ າເປັນເງ ີ່ ອນ ໄຂນຶີ່ ງເພ ີ່ ອຮັບປະກັນນວີ່ າ 
ຢາປາບສັດຕູພ ດທ ີ່ ນໍ າໃຊັ້ ມ ຜົນກະທົບຕໍີ່ ສິີ່ ງແວດລັ້ ອມໜັ້ ອຍທ ີ່ ສຸດ ແລະ ນອນຢູີ່ ໃນລາຍ 

ການທ ີ່ ໄດັ້ ຮັບອະນຸຍາດຈາກອົງການອະນາໄມໂລກ ໃຫັ້ ນໍ າໃຊັ້ ຢູີ່ ໃນປະເທດ. 

 

ນະໂຍບາຍປົກປຸ້ອງຂອງທະນາຄານໂລກ ວ່າດຸ້ວຍປ່າໄມຸ້  (ຫົວຂໍຸ້  4.36) 

ເປັນນະໂຍບາຍທ ີ່ ສໍ າຄັນຫລາຍ ເນ ີ່ ອງຈາກວີ່ າ ບັ້ ານເປົ ັ້ າໝາຍຈໍ ານວນນຶີ່ ງທ ີ່  ທລຍ 3 

ຈະໃຫັ້ ການສະໜັບສະໜູນ ແມີ່ ນ ນອນຢູີ່ ໃນຂອບເຂດການຈັດສັນປີ່ າໄມັ້  ແລະ 

ການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດໂຄງການຍີ່ ອຍຢູີ່ ບາງບັ້ ານອາດມ ຜົນກະທົບຕໍີ່ ສະພາບຄວາມສົມ ບູນຂອງປີ່ າໄມັ້ . 

ອ ງຕາມການທົບທວນມາດຕາການປົກປັ້ ອງສິີ່ ງແວດລັ້ ອມພົບວີ່ າ,ໃນ ທລຍ 2 ໄດັ້ ມ ການຍົກລະດັບ 

ທາງກວຽນຈໍ ານວນ 22 ໂຄງການຍີ່ ອຍ ຢູີ່ ໃນຂອບເຂດປີ່ າດັີ່ ງກີ່ າວ. ອ ງຕາມການກັີ່ ນກອງເຫັນວີ່ າ 
ຜົນກະທົບຕໍີ່ ສິີ່ ງແວດລັ້ ອມຈາກໂຄງການຍີ່ ອຍດັີ່ ງກີ່ າວແມີ່ ນມ ຂະໜາດນັ້ ອຍ ແລະ 
ໄດັ້ ນໍ າໃຊັ້ ມາດຕາການແກັ້ ໄຂເພ ີ່ ອຫລຸດຜີ່ ອນຜົນກະທົບດັີ່ ງກີ່ າວຢີ່ າງເໜາະສົມແລັ້ ວ ແລະ 

ບັນຫານການຕັດໄມັ້ ຢູີ່ ຂອບເຂດປີ່ າຈັດສັນກໍີ່ ໝົດໄປ. ເຖິງຢີ່ າງໃດກໍີ່ ຕາມ ຄວນເອົ າໃຈໃສີ່ ບັນຫາ 
ອ ີ່ ນໆຂອງໂຄງການຍີ່ ອຍ ຕ ີ່ ມອ ກ 

ເພ ີ່ ອຮັບປະກັນບໍີ່ ໃຫັ້ ຜົນກະທົບດັ້ ານລົບເກ ດຂ ັ້ ນກັບສະພາບຄວາມສົມບູນຂອງປີ່ າໄມັ້ . 
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ນະໂຍບາຍປົກປຸ້ອງຂອງທະນາຄານໂລກວ່າດຸ້ວຍເຂ ່ ອນ (ຫົວຂໍຸ້  4.37) 

ນະໂຍບາຍປົກປັ້ ອງຂອງທະນາຄານໂລກວີ່ າດັ້ ວຍເຂ ີ່ ອນ ມ ຄວາມສໍ າຄັນສໍ າລັບ ທລຍ 3, 

ເນ ີ່ ອງຈາກວີ່ າການສະ ໜັບສະ ໜູນໃຫັ້ ມ ກໍີ່ ສັ້ າງຝາຍນໍ ັ້ າລົັ້ ນຂະໜາດນັ້ ອຍ 

ເປັນການຄວບຄຸມປະລິ ມານການໄຫລຂອງນໍ ັ້ າໃນຫັ້ ວຍ. ການກໍີ່ ສັ້ າງຝາຍແມີ່ ນຈັດຢູີ່ ໃນກຸີ່ ມ ”ເຂ ີ່ ອນ

ຂະໜາດນັ້ ອຍ” ຕາມທ ີ່ ໄດັ້ ກໍານົດຢູີ່ ໃນນະໂຍບາຍ, ສໍ າລັບມາດຕາການຄວາມປອດໄພທ ີ່

ວິ ຊາການໄດັ້ ກໍານົດ ໃນຂັັ້ ນ ຕອນການອອກແບບນັັ້ ນ 

ເວລາດໍ າເນ ນການກໍີ່ ສັ້ າງຕັ້ ອງໄດັ້ ປະຕິບັດຕາມຢີ່ າງເຄັີ່ ງຄັດ. ທລຍ 

ຕັ້ ອງປະຕິບັດຕາມຂັັ້ ນຕອນຕີ່ າງໆທ ີ່ ໄດັ້  ລະບຸໄວັ້ ໃນປ ັ້ ມຄູີ່ ມ ການຈັດການວຽກງານປົກປັ້ ອງຜົນກະທົບຕໍີ່

ສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESMF) ຢີ່ າງເຄັີ່ ງຄັດ ເພ ີ່ ອເຮັດ ໃຫັ້  ການກໍີ່ ສັ້ າງຝາຍນໍ ັ້ າລົັ້ ນມ ຄວາມ

ຮັບປະກັນ ຕາມຫົວຂໍ ັ້  4.37. ພັ້ ອມນັັ້ ນລາຍການກວດກາຄຸນນະພາບຂອງການກໍີ່ ສັ້ າງຝາຍນໍ ັ້ າລົັ້ ນ 

ທ ີ່ ນໍ າໃຊັ້  ຢູີ່ ໃນພາກເອກະສານເພ ີ່ ມເຕ ມທ  4 ຕາຕະ ລາງທ  4.8. 

 

ນະໂຍບາຍປົກປຸ້ອງຂອງທະນາຄານໂລກວ່າດຸ້ວຍການຍົກຍຸ້ າຍຖ່ິນຖານແບບບ່ໍສະໝັກໃຈ (ຫົວຂໍຸ້  

4.12) 

ນະໂຍບາຍການດໍ າເນ ນງານ ຂອງທະນາຄານໂລກ ຫົວຂໍ ັ້  4.12: 

ວີ່ າດັ້ ວຍການຍົກຍັ້ າຍຖິີ່ ນຖານແບບບໍີ່ ສະໝັກໃຈ ໄດັ້ ຖ ກລິ ເລ ັ້ ມສໍ າລັບໂຄງການນ ັ້ . 

ນະໂຍບາຍດັີ່ ງກີ່ າວໄດັ້ ໃຫັ້ ລາຍລະອຽດບັນດາຈຸດປະສົງ ແລະ ບົດແນະນໍ າ 
ເພ ີ່ ອໃຫັ້ ສອດຄີ່ ອງໃນສະຖາບັນຕີ່ າງໆ ທ ີ່ ເຂົ ັ້ າຮີ່ ວມໃນການຮັບເອົ າທ ີ່ ດິ ນແບບບໍີ່ ສະໝັກໃຈ ແລະ 
ຂໍ ັ້ ຈໍ າກັດຂອງການເຂົ ັ້ າເຖິງສວນສາທາລະນະທ ີ່ ໄດັ້ ລະບຸຕາມກົດໝາຍ ແລະ ເຂດປັ້ ອງກັນ 
ເຊິີ່ ງເປັນຜົນມາຈາກການວາງແຜນການນໍ າໃຊັ້ ທ ີ່ ດິ ນ, ປີ່ າໄມັ້ , ການແບີ່ ງເຂດແດນ ແລະ 

ເມ ີ່ ອມ ຄົນທັ້ ອງຖິີ່ ນ ຫ   ຊົນເຜົີ່ າສີ່ ວນນັ້ ອຍຮີ່ ວມຢູີ່ ນໍ າ. ຫົວຂໍ ັ້  4.12 

ແນໃສີ່ ເພ ີ່ ອຫ  ກລັ້ ຽງການຍົກຍັ້ າຍຖິີ່ ນຖານແບບບໍີ່ ສະໝັກໃຈ ຫ   ຈໍ າກັດ ແລະ 
ຫລຸດຜີ່ ອນຜົນກະທົບທາງລົບຕໍີ່ ສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດ. 

ມັນເປັນການສົີ່ ງເສ ມການມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມຂອງຄົນທ ີ່ ຖ ກຍົກຍັ້ າຍຖິີ່ ນຖານໃນການວາງແຜນການຍົກຍັ້ າຍ 
ແລະ 
ການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດ.ມັນຍັງເປັນຈຸດປະສົງທາງດັ້ ານເສດຖະກິດຕົັ້ ນຕໍເພ ີ່ ອຊີ່ ວຍເຫ  ອຄົນທ ີ່ ຖ ກຍົກຍັ້ າຍ 

ໃນຄວາມພະຍາຍາມເພ ີ່ ອປັບປຸງ ຫ   ຢີ່ າງໜັ້ ອຍຮັກສາລະດັບລາຍຮັບ ແລະ 
ມາດຕະຖານຊ ວິ ດການເປັນຢູີ່ ຂອງຂອງເຂົ າເຈົ ັ້ າ ຫ ັ ງຈາກການຍົກຍັ້ າຍຖິີ່ ນຖານ. 

ນະໂຍບາຍອະທິ ບາຍມາດຕະການທົດແທນຄ ນ ແລະ ການຍົກຍັ້ າຍຖິີ່ ນຖານເຊິີ່ ງຜູັ້ ຢ ມກະ 
ກຽມເຄ ີ່ ອງມ ການວາງແຜນການຍົກຍັ້ າຍທ ີ່ ພຽງພໍກີ່ ອນການປະເມ ນຜົນໂຄງການໄດັ້ ສະເໜ ຂອງທະນາ

ຄານໂລກ.   

ກີ່ ຽວກັບການຄອບຄອງທ ີ່ ດິ ນ ແລະ ການຈໍ າກັດໃນການເຂົ ັ້ າເຖິງແຫ ີ່ ງຊັບພະຍາກອນ, 

ນະໂຍບາຍຕີ່ າງໆຮຽກ ຮັ້ ອງໃຫັ້ ມ ການໃຫັ້ ຄໍ າປຶ ກສາຢີ່ າງໃກັ້ ຊິ ດ ກັບປະຊາຊົນທ ີ່ ໄດັ້ ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ 
ການຫລຸດຜີ່ ອນຜົນກະທົບທົບລົບທ ີ່ ອາດເກ ດຂ ັ້ ນ 
ໂດຍການໃຫັ້ ຄວາມເອົ າໃຈໃສີ່ ພິເສດຕໍີ່ ບັນຫາຊົນເຜົີ່ າ, ສິ ດສະເໝ ພາບຍິ ງຊາຍ ແລະ 

ກຸີ່ ມທ ີ່ ມ ຄວາມອີ່ ອນໄຫວ.ນະໂຍບາຍເຫ ົີ່ ານ ັ້ ຍັງຈໍ າເພາະຄວາມຕັ້ ອງການ ສໍ າລັບການຕິດຕາມ ແລະ 

ປະເມ ນຜົນ ເພ ີ່ ອຮັບປະກັນທຶ ນຮອນຢີ່ າງພຽງພໍ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັັ້ ງ. 
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ນະໂຍບາຍປົກປຸ້ອງຂອງທະນາຄານໂລກ ວ່າດຸ້ວຍຜ ຸ້ ດຸ້ອຍໂອກາດ (ຫົວຂໍຸ້  4.10) 

ນະໂຍບາຍການດໍ າເນ ນງານ ຂອງທະນາຄານໂລກ ຫົວຂໍ ັ້  4.10 (ວີ່ າດັ້ ວຍຜູັ້ ດັ້ ອຍໂອກາດ) 

ຮຽກຮັ້ ອງໃຫັ້ ມ ມາດຕະການວາງແຜນພິເສດທ ີ່ ຕັ້ ອງໄດັ້ ຮັບການສັ້ າງຕັັ້ ງຂ ັ້ ນ 
ເພ ີ່ ອປັ້ ອງກັນຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູັ້ ດັ້ ອຍໂອກາດໃນສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທໍາ 
ທ ີ່ ແຕກຕີ່ າງຈາກສັງຄົມໂດດດີ່ ຽວ 

ເຊິີ່ ງອາດເຮັດໃຫັ້ ພວກເຂົ າມ ຄວາມອີ່ ອນໄຫວເປັນຄົນອັບປະໂຫຍດໃນຂະບວນການພັດທະນາ. 

ນະໂຍບາຍດັີ່ ງກີ່ າວໃຫັ້ ນິ ຍາມຊົນເຜົີ່ າທ ີ່ ສາມາດໄດັ້ ຖ ກລະບຸ ໂດຍສະເພາະໃນຂົງເຂດພູມມິສາດທ ີ່

ມ ລັກສະນະສະເພາະດັີ່ ງລຸີ່ ມນ ັ້ : 

- ດໍ າລົງຊ ວິ ດໃນພ ັ້ ນທ ີ່ ຕາມບັນພະບຸລຸດ ແລະ ນໍ າໃຊັ້ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃນເຂດນ ັ້ ; 

- ມ ລັກສະນະສະເພາະຕົວ ແລະ 

ຮັບຮູັ້ ໄດັ້ ໂດຍຄົນອ ີ່ ນວີ່ າເປັນສະມາຊິ ກຂອງຊົນເຜົີ່ າທ ີ່ ມ ວັດທະນະທໍາທ ີ່ ແຕກຕີ່ າງກັນ; 

ມ ພາສາທັ້ ອງຖິີ່ ນ,ປົກກະຕິຈະແຕກຕີ່ າງຈາກພາສາກາງ; ແລະ 

- ມ ໜັ້ າໃນສະຖາບັນທາງດັ້ ານສັງຄົມ ແລະ ການເມ ອງຕາມປະເພນ .  

ຍັ້ ອນມ ຄວາມສໍ າຄັນສໍ າລັບການອະນຸມັດໂຄງການ, ຫົວຂໍ ັ້  4.10 

ຮຽກຮັ້ ອງຜູັ້ ຢ ມເງ ນດໍ າເນ ນການໂດຍບໍີ່ ຄິ ດຄີ່ າໃຊັ້ ຈີ່ າຍ, ກີ່ ອນ ແລະ ການໃຫັ້ ຄໍ າປຶ ກສາທ ີ່ ຖ ກແຈັ້ ງ 

ທ ີ່ ມ ຄວາມເປັນໄປໄດັ້ ໃນການສົີ່ ງຜົນກະທົບຕໍີ່ ຊົນເຜົີ່ າ ແລະ 
ສັ້ າງຕັັ້ ງການສະໜັບສະໜູນຈາກຊຸມຊົນຢີ່ າງກວັ້ າງຂວາງ ເພ ີ່ ອຈຸດປະສົງ ແລະ 
ບັນດາກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການ. ມັນມ ຄວາມສໍ າຄັນໃນການສັງເກດວີ່ າ ຫົວຂໍ ັ້  4.10 ອັ້ າງອ ງໃສີ່ ຊົນເຜົີ່ າ ແລະ 

ຊຸມຊົນທັ້ ອງຖິີ່ ນ ແລະ ບໍີ່ ໝາຍເຖິງບຸກຄົນ. ຈຸດປະສົງຕົັ້ ນ ຕໍຂອງ ຫົວຂໍ ັ້  4.10 ມ ດັີ່ ງລຸີ່ ມນ ັ້ : 

- ເພ ີ່ ອຮັບປະກັນວີ່ າຊົນເຜົີ່ າດີ່ ັ ງກີ່ າວແມີ່ ນສາມາດຮັບເອົ າກາລະໂອກາດສໍ າຄັນໃນການວາງແຜນ

ເຊິີ່ ງສົີ່ ງຜົນກະທົບຕໍີ່ ເຂົ າເຈົ ັ້ າ; 

- ເພ ີ່ ອຮັບປະກັນວີ່ າບັນດາກາລະໂອກາດໃນການສະໜອງໃຫັ້ ຊົນເຜົີ່ າມ ຜົນປະໂຫຍດເໝາະສົມດັ້
ານວັດ ຖະນະທໍາໄດັ້ ຮັບການພິຈາລະນາ; ແລະ  

- ເພ ີ່ ອຮັບປະກັນວີ່ າ 
ຜົນກະທົບຂອງທຸກໂຄງການເຊິີ່ ງສົີ່ ງຜົນກະທົບຕໍີ່ ພວກເຂົ າຖ ກຫ  ກລັ້ ຽງຫ  ບໍີ່ ດັີ່ ງນັັ້ ນກໍີ່ ຖ ກຈໍ າ 
ແລະ ຫລຸດຜີ່ ອນ. 

 

ນະໂຍບາຍປົກປຸ້ອງຂອງທະນາຄານໂລກ ວ່າດຸ້ວຍແຫລ່ງວັດທະນະທໍາ (ຫົວຂໍຸ້  4.11) 

ຢູີ່ ໃນນະໂຍບາຍການດໍ າເນ ນງານຂອງທະນາຄານໂລກ ຫົວຂໍ ັ້  4.11 

ໄດັ້ ສະໜັບສະໜູນໃຫັ້ ບັນດາປະເທດທ ີ່ ໄດັ້  ຮັບທຶ ນ ຊີ່ ວຍເຫລ ອ ໃຫັ້ ມ ການຫລ ກຫລີ່ ຽງ ຫລ  

ຫລຸດຜີ່ ອນຜົນກະທົບຕໍີ່ ແຫລີ່ ງວັດທະນະທໍາຈາກການໂຄງການພັດທະນາ.ຜົນກະທົບດັີ່ ງກີ່ າວເກ ດຂຶ ັ້ ນຈ

າກການປະຕິບັດກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການ,ລວມທັງມາດຕາການຫລຸດຜີ່ ອນ,ຈະບໍີ່ ລະເມ ດລະບຽບກົດໝ
າຍຂອງຝີ່ າຍກູັ້ ຢ ມ ຫລ  ເປັນຂໍ ັ້ ຜູກມັດພາຍໃຕັ້ ຂໍ ັ້ ຕົກລົງສົນທິ ສັນຍາສາກົນວີ່ າດັ້ ວຍ 

ການປົກປັກຮັກສາສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ. 

ໃນ ທລຍ 3 ຈະຕັ້ ອງປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍການດໍ າເນ ນງານຂອງທະນາຄານໂລກ ຫົວຂໍ ັ້  4.11 

ດັ້ ວຍຄວາມ ໄດັ້ ເອົ າໃຈ ໃສີ່ . ພາຍໃຕັ້ ການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດໂຄງການຍີ່ ອຍຂອງ ທລຍ 2,  

ການປຶ ກສາຫາລ ຢີ່ າງໄກັ້ ຊິ ດກັບຂັັ້ ນທັ້ ອງຖິີ່ ນ ກີ່ ຽວກັບການຫລ ກ 
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ຫລີ່ ຽງຜົນກະທົບຕໍີ່ ແຫລີ່ ງວັດທະນາທໍາທ ີ່ ສໍ າຄັນ ໄດັ້ ດໍ າເນ ນການແຕີ່ ເລ ີ່ ມຕົັ້ ນໂຄງການ. ນອກຈາກນັັ້ ນ 

ກໍີ່ ບໍີ່ ມ ກໍລະນ ໃດທ ີ່ ໄດັ້ ຮັບ ການບັນທຶ ກວີ່ າມ ຜົນກະທົບຈາກການປະຕິບັດກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການ. 

 

ນະໂຍບາຍປົກປຸ້ອງຂອງທະນາຄານໂລກວ່າດຸ້ວຍທາງນໍຸ້ າສາກົນ (ຫົວຂໍຸ້  7.50) 

ນະໂຍບາຍປົກປັ້ ອງຂອງທະນາຄານໂລກ ວີ່ າດັ້ ວຍທາງນໍ ັ້ າສາກົນ (ຫົວຂໍ ັ້ .7.50) ແມີ່ ນມ ຄວາມສໍ າຄັນ 

ເນ ີ່ ອງ ຈາກວີ່ າ ທລຍ 3 ຈະໃຫັ້ ທຶ ນສະໜັບສະໜູນລະບົບສະໜອງລະບົບນໍ ັ້ າລິ ນຂະນາດນັ້ ອຍ ຫ   

ລະບົບຊົນລະປະທານຂະ ໜາດນັ້ ອຍ ທ ີ່ ນໍ າໃຊັ້ ນໍ ັ້ າຈາກແມີ່ ນໍ ັ້ າ ຊຶີ່ ງໄຫ ລົງສູີ່ ແມີ່ ນໍ ັ້ າຂອງ, ແມີ່ ນໍ ັ້ າສາກົນ. 

ເພ ີ່ ອເປັນການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ດັີ່ ງກີ່ າວ ທລຍ ຈະໄດັ້ ສະເໜ  ໃຫັ້ ທະນາຄານໂລກ 

ແຈັ້ ງໃຫັ້ ບັນດາປະເທດທ ີ່ ຢູີ່ ຕາມແຄມແມີ່ ນໍ ັ້ າຂອງ ເຊັີ່ ນ: ຈ ນ, ມຽນມັ້ າ, ໄທ, ກໍາປູເຈັ້ ຍ ແລະ ຫວຽດນາມ 

ຕາມ ຄວາມຮຽກຮັ້ ອງຕັ້ ອງການທ ີ່ ໄດັ້ ລະບຸໄວັ້ ໃນ ຫົວຂໍ ັ້ /BP 7.50. 

 

ລະບຽບຫ ັ ກການຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບ ການປະເມ ນດຸ້ານສ່ິງແວດລຸ້ອມ (EIA) 

ລະບຽບຫ ັ ກການສໍ າຄັນຂອງລັດຖະບານ ທ ີ່ ກີ່ ຽວຂັ້ ອງກັບການປະເມ ນດັ້ ານສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ 

ແມີ່ ນຄໍ າສັີ່ ງແນະນໍ າຂອງກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ (ກຊສ) ວີ່ າດັ້ ວຍ 

ການສຶ ກສາຜົນກະທົບດັ້ ານສິີ່ ງແວດ ລັ້ ອມເບ ັ້ ອງຕົັ້ ນ (IEE) ສະບັບ ເດ ອນທັນວາ 2013, 

ອິ ງຕາມກົດໝາຍຂອງລັດຖະບານ ແຫີ່ ງ ສ ປປ ລາວ, ສະບັບເລກທ  02/ສພຊ, ລົງວັນທ  

06/05/2003, ກົດໝາຍວີ່ າດັ້ ວຍການປັ້ ອງກັນສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ ສະບັບເລກທ  02/99/ ສພຊ ລົງວັນທ  

03/04/1999 ແລະ ສະບັບປັບປຸງ ປ  2019 (EIA No. 21/GOL dated January 31, 2019). ນິ ຕິກໍາດັີ່ ງກີ່ າວ 

ໄດັ້ ກໍານົດບັນດາຫ ັ ກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ໃນການຄຸັ້ ມຄອງ ແລະ 

ຕິດຕາມການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດ ການປະເມ ນຜົນທາງດັ້ ານສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ (EIA) ໃຫັ້ ມ ຄວາມໂປີ່ ງໃສ ແລະ 

ສອດຄີ່ ອງກັບກົດໝາຍແຫີ່ ງ ສ ປປ ລາວ (ກົດໝາຍແຫີ່ ງ ສ ປປ ລາວ (ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທ  04/ສພຊ, 

ລົງວັນທ  08 ພະຈິ ກ 2016; ກົດໝາຍວີ່ າດັ້ ວຍການປົກປັກຮັກສາສິີ່ ງແວວດລັ້ ອມ  ເລກທ  29/ສພຊ, ລົງວັນທ  

18 ທັນວາ 2012 ແລະ ໜັງສ ສະເໜ  ເລກທ  6612/ກຊສ, ລົງວັນທ  28 ທັນວາ 2018 

ຂອງກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ). 

ຈຸດປະສົງຂອງລະບຽບການດັີ່ ງກີ່ າວແມີ່ ນເພ ີ່ ອຮັບປະກັນການປັ້ ອງກັນ ແລະ 
ການຊົມໃຊັ້ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃຫັ້ ມ ປະສິ ດທິ ຜົນ, ຫລຸດຜີ່ ອນຜົນກະທົບຂອງສະພາບແວດລັ້ ອມ. 

ນອກຈາກນັັ້ ນ ຍັງເປັນການຮັບປະກັນດັ້ ານສິ ດທິ ຂອງພົນລະເມ ອງ 
ໂດຍສະເພາະແມີ່ ນຜົນກະທົບຈາກການລົງທຶ ນ ເພ ີ່ ອຮັບປະກັນຊ ວິ ດການເປັນຢູີ່  ກັບມາດ ຂຶ ັ້ ນ ແລະ 
ເປັນການສົີ່ ງເສ ມການປະຕິບັດທ ີ່ ເປັນມິດກັບສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ (ການຜະລິ ດກະສິ ກໍາສະອາດ ແລະ 

ປອດສານພິດ) ພາຍໃຕັ້ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫີ່ ງຊາດ. 

ລະບຽບການນ ັ້ ແມີ່ ນບັງໃຊັ້ ກັບບຸກຄົນ, ອົງກອນ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ ງຕີ່ າງໆ, ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, 

ພາຍໃນ ແລະ ຕີ່ າງປະເທດທ ີ່ ດໍ າເນ ນໂຄງການລົງທຶ ນ ແລະ ປະຕິບັດກິດຈະກໍາຕີ່ າງໆໃນສປປລາວ. 

ການປະເມ ນຜົນກະທົບຕໍີ່ ສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ ມ ສອງປະເພດດັີ່ ງນ ັ້ : 

• ການປະເມ ນຜົນກະທົບຕໍີ່ ສິີ່ ງແວດລັ້ ອມເບ ັ້ ອງຕົັ້ ນສໍ າລັບໂຄງການ ແລະ 
ກິດຈະກໍາທ ີ່ ເຊ ີ່ ອວີ່ າຈະເຮັດໃຫັ້ ຜົນກະທົບຫນັ້ ອຍລົງ ຫລ  ບໍີ່ ຮັ້ າຍແຮງຕໍີ່ ສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ ແລະ 

ທາງສັງຄົມ; 

• ການປະເມ ນຜົນກະທົບຕໍີ່ ສິີ່ ງແວດລັ້ ອມຢີ່ າງກວັ້ າງຂວາງສໍ າລັບໂຄງການລົງທຶ ນ ແລະ 
ກິດຈະກໍາທ ີ່ ຄາດວີ່ າຈະເຮັດໃຫັ້ ຜົນກະທົບທ ີ່ ຮັ້ າຍແຮງ ຫລ  ຮັ້ າຍແຮງຕໍີ່ ສະພາບແວດລັ້ ອມ ແລະ 
ສັງຄົມ ຫລ  ທ ີ່ ມ ຜົນຕໍີ່ ສຸຂະພາບ. 
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ສໍ າລັບ ທລຍ, ກິດຈະກໍາທັງຫມົດຈະຈັດຢູີ່ ໃນປະເພດທໍາອິ ດ 

(ກິດຈະກໍາທ ີ່ ເຮັດໃຫັ້ ເກ ດຜົນກະທົບທ ີ່ ຮັ້ າຍແຮງ ຫລ ຮັ້ າຍແຮງຕໍີ່ ສະພາບແວດລັ້ ອມສັງຄົມ ແລະ 

ທໍາມະຊາດຈະບໍີ່ ໄດັ້ ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນ). ດັີ່ ງນັັ້ ນ, 

ຂັັ້ ນຕອນທໍາອິ ດແມີ່ ນການກະກຽມບົດລາຍງານການປະເມ ນຜົນກະທົບດັ້ ານສິີ່ ງແວດລັ້ ອມເບ ັ້ ອງຕົັ້ ນ 

ທ ີ່ ຕັ້ ອງປະກອບມ ແຜນການຄຸັ້ ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມ, 

ການປະເມ ນຄວາມສີ່ ຽງໄພພິບັດທາງສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ແລະ 

ການສຶ ກສາຄວາມເປັນໄປໄດັ້ ທາງດັ້ ານວິ ຊາການ ແລະ ທາງດັ້ ານເສດຖະກິດ, 

ແມີ່ ນອ ງໃສີ່ ຂໍ ັ້ ມູນຈາກພ ັ້ ນທ ີ່ ໂຄງການ (ລວມທັງຂໍ ັ້ ມູນກີ່ ຽວກັບສຸຂະພາບ, ບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍ ແລະ 

ຊົນເຜົີ່ າ). 

ບົດລາຍງານການປະເມ ນຜົນກະທົບດັ້ ານສິີ່ ງແວດລັ້ ອມເບ ັ້ ອງຕົັ້ ນຕັ້ ອງສົີ່ ງໃຫັ້ ຫັ້ ອງການຊັບພະຍາກອນ
ທໍາມະຊາດແລະສິີ່ ງແວດລັ້ ອມແຂວງ(PoNRE),ລະບຸ(ຈຸດທ ີ່ ຈະຕັັ້ ງໂຄງການ)ເພ ີ່ ອການກວດສອບ.ຫ ັ ງຈາກ
ບົດລາຍງານໄດັ້ ຮັບການອະນຸມັດ ຈາກຫັ້ ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ ງແວດລັ້ ອມແຂວງ 

(ຈຸດທ ີ່ ຈະຕັັ້ ງໂຄງການ), ຈະອອກໃບຢັັ້ ງຢ ນດັ້ ານສິີ່ ງແວດລັ້ ອມໃຫັ້ ກັບເຈົ ັ້ າຂອງໂຄງການ, 

ລະບຸອາຍຸການຂອງໂຄງການ ຊຶີ່ ງຈະຕັ້ ອງໄດັ້ ປັບປຸງໃນ ລະຫວີ່ າງ 2 ຫາ 5 ປ  

ໂດຍອ ງຕາມປະເພດຂອງໂຄງການລົງທຶ ນ ແລະ ກິດຈະກໍາ. 

ການປະເມ ນຜົນກະທົບຕໍີ່ ສິີ່ ງແວດລັ້ ອມເບ ັ້ ອງຕົັ້ ນ ແລະ ການປະເມ ນຜົນກະທົບຕໍີ່ ສິີ່ ງແວດລັ້ ອມຄົບຊຸດ 
ຕັ້ ອງແມີ່ ນອົງກອນທ ີ່ ຮັບຜິດຊອບດັ້ ານສິີ່ ງແວດລັ້ ອມເປັນຜູັ້ ປະຕິບັດ 
ຊຶີ່ ງຈະຕັ້ ອງມ ໃບອະນຸຍາດຈາກກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ. 

ເຈົ ັ້ າຂອງໂຄງການມ ສິ ດທ ີ່ ຈະເລ ອກອົງກອນທ ີ່ ຈະປະເມ ນຜົນດັ້ ານສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ 
ເພ ີ່ ອປະເມ ນຜົນກະທົບຕໍີ່ ສິີ່ ງແວດລັ້ ອມເບ ັ້ ອງຕົັ້ ນ ຫລ  ການປະເມ ນຜົນກະທົບຕໍີ່ ສິີ່ ງແວດລັ້ ອມຄົບຊຸດ. 

ຈະບໍີ່ ອະນຸຍາດໃຫັ້ ເຈົ ັ້ າຂອງໂຄງການດໍ າເນ ນການປະເມ ນຜົນການປະເມ ນຜົນກະທົບຕໍີ່ ສິີ່ ງແວດລັ້ ອມດັ້
ວຍຕົນເອງ; 

ໄລຍະທ ສອງ ການທົບທວນແຜນການຄຸັ້ ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ 
ໃນຊີ່ ວງການກໍີ່ ສັ້ າງໂຄງການ ຫລ  ລຍະການດໍ າເນ ນງານ/ໃນຕອນທັ້ າຍຂອງໂຄງການ. 

ຂະແຫນງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ ງແວດລັ້ ອມຕັ້ ອງປະສານງານກັບເຈົ ັ້ າຂອງໂຄງການ ແລະ 
ອົງກອນຂອງລັດທ ີ່ ລັດຖະບານຄຸັ້ ມຄອງໂຄງການລົງທຶ ນ ຫລ  ກິດຈະກໍາເພ ີ່ ອຈັດກອງປະຊຸມປຶ ກສາຫາລ  
ແລະ ຕັ້ ອງມ ການກວດກາໃນເວລາທ ີ່ ຈໍ າເປັນ (3 ຫາ 5 ຄັັ້ ງ ສໍ າລັບຂັັ້ ນແຂວງ ແລະ4 ຫາ 6 ຄັັ້ ງ 

ສໍ າລັບຂັັ້ ນເມ ອງ). 

ໃນຕອນທັ້ າຍຂອງໂຄງການ, ເຈົ ັ້ າຂອງໂຄງການຕັ້ ອງແຈັ້ ງໃຫັ້ ຜູັ້ ທ ີ່ ຖ ກກະທົບ ແລະ ຜູັ້ ທ ີ່ ກີ່ ຽວຂັ້ ອງ ປິ ດ 

ແລະ ຟ ັ້ ນຟູສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ ໂດຍໂຄງການລົງທຶ ນ ແລະ ກິດຈະກໍາຕີ່ າງໆ ແລະ 
ສິ ດທິ ໃນການສະແດງຄວາມຄິ ດເຫັນກີ່ ຽວກັບກິດຈະກໍາສໍ າເລັດ ແລະ ລໍ ຖັ້ າໃນການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດ 

ໃນຕອນທັ້ າຍຂອງໂຄງການ. 

ເຈົ ັ້ າຂອງໂຄງການແມີ່ ນບຸກຄົນທໍາອິ ດ 
ທ ີ່ ດໍ າເນ ນການກວດກາເປັນປົກກະຕິເພ ີ່ ອຮັບປະກັນວີ່ າການປະຕິບັດດັ້ ານສິີ່ ງແວດລັ້ ອມຂອງໂຄງການ
ມ ປະສິ ດຕິຜົນ ໂດຍການສັ້ າງກົນໄກການຕິດຕາມລະບົບ. 

ເຈົ ັ້ າຂອງໂຄງການຕັ້ ອງລາຍງານຜົນຂອງການກວດກາການປະຕິບັດດັ້ ານສິີ່ ງແວດລັ້ ອມຕໍີ່ ອົງການພາກ
ລັດທ ີ່ ປົກຄອງໂຄງການລົງທຶ ນ ແລະຂະແຫນງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ 

ສິີ່ ງແວດລັ້ ອມເປັນປົກກະຕິ (ປະຈໍ າເດ ອນ, ໄຕມາດ ແລະ 6 ເດ ອນ).  
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ອ ງຕາມຜົນຂອງການທົບທວນການປະເມ ນຜົນກະທົບຕໍີ່ ສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ, 

ຈະບໍີ່ ອອກໃບຢັັ້ ງຢ ນດັ້ ານສິີ່ ງແວດລັ້ ອມໃຫັ້ ແກີ່ ໂຄງການລົງທຶ ນ ແລະ ກິດຈະກໍາດັີ່ ງລຸີ່ ມນ ັ້ : 

1. ຈະເຮັດໃຫັ້ ເກ ດຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ມ ຜົນກະທົບຫ າຍ; 

2. ຈະເຮັດໃຫັ້ ເກ ດຄວາມເສຍຫາຍຢີ່ າງຮັ້ າຍແຮງຕໍີ່ ສຸຂະພາບ,ການດໍ າລົງຊ ວິ ດແລະຊັບສິ ນຂອງປະ

ຊາຊົນເຊັີ່ ນ :ຈໍ ານວນຄົນຈໍ ານວນຫ ວງຫ າຍຕັ້ ອງໄດັ້ ຍົກຍັ້ າຍ, ແຕີ່ ບໍີ່ ມ ພ ັ້ ນທ ີ່ ທ ີ່ ເຫມາະສົມ ແລະ 

ເຫມາະສົມສໍ າລັບການຍົກຍັ້ າຍ ແລະ ຍົກເລ ກການເຮັດວຽກ; 

3. ຈະເຮັດໃຫັ້ ເກ ດຄວາມເສຍຫາຍຮັ້ າຍແຮງຕໍີ່ ຊ ວະນາໆພັນ ຫ   

ຈະປີ່ ຽນລະບົບນິ ເວດວິ ທະຍາໃນຂອບເຂດໂຄງການ; 

4. ຈະເຮັດໃຫັ້ ຜົນກະທົບທາງລົບຕໍີ່ ສັດປີ່ າ ຫ   ພ ດທ ີ່ ຫາຍາກທ ີ່ ໄກັ້ ຈະສູນພັນ; 

5. ຈະມ ຜົນກະທົບຕໍີ່ ເຂດພ ັ້ ນທ ີ່ ຍຸດທະສາດແຫີ່ ງຊາດ, ເຂດມໍລະດົກແຫີ່ ງຊາດ, 

ພ ັ້ ນທ ີ່ ປະຫວັດສາດ, ພ ັ້ ນທ ີ່ ວັດທະນະທໍາ, ພ ັ້ ນທ ີ່ ທີ່ ອງທີ່ ຽວ, ປະເພນ ທ ີ່ ດ  ແລະ 

ທັດສະນ ຍພາບທ ີ່ ສວຍງາມຂອງຊາດ; 

6. ຈະມ ຜົນກະທົບທາງອັ້ ອມເກ ນຄວາມອາດສາມາດຂອງລະບົບນິ ເວດທໍາມະຊາດ ແລະ 

ຄຸນນະພາບດັ້ ານສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ; 

7. ລະເມ ດກົດຫມາຍ. 

ນະໂຍບາຍລັດຖະບານ, ລະບຽບຫ ັ ກການ ແລະ ບົດແນະນໍາວ່າດຸ້ວຍສິດຄອບຄອງທ ່ ດິນ ແລະ 

ການຍົກຍຸ້ າຍຖິຖານ. 

ໃນສປປລາວ, 

ຫ ັ ກການແລະເງ ີ່ ອນໄຂການຊົດເຊ ຍແລະນະໂຍບາຍການຊົດເຊ ຍທ ີ່ ດິ ນແລະການຍົກຍັ້ າຍຈັດສັນແມີ່ ນຄຸັ້
ມຄອງໂດຍກົດຫມາຍ, ລະບຽບແລະກົດລະບຽບຈໍ ານວນຫນຶີ່ ງເຊັີ່ ນ: (ກ) ຖະທໍາມະນູນ (1991), (b) 

ກົດຫມາຍວີ່ າດັ້ ວຍທ ີ່ ດິ ນ (2003), (c) (1999) (d) 

ດໍ າລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕ ກີ່ ຽວກັບຄີ່ າຊົດເຊ ຍແລະການຍົກຍັ້ າຍຈັດສັນຂອງປະຊາຊົນທ ີ່ ໄດັ້ ຮັບຜົນ
ກະທົບຈາກໂຄງການພັດທະນາ (ສະບັບທ ີ່  192 / PM, ວັນທ  7 ກໍລະກົດ 2005) ແລະ (e) 

ລະບຽບການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດຄໍ າສັີ່ ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕ ກີ່ ຽວກັບຄີ່ າຊົດເຊ ຍແລະການຍົກຍັ້ າຍຈັດສັ
ນ ໂດຍໂຄງການພັດທະນາ (ເລກທ  0432 / STEA, ວັນທ  11 ເດ ອນ 11 ພະຈິ ກ 2005) (ຖະແຫ ງການ 

CAR), ແລະ (f) ຄໍ າແນະນໍ າດັ້ ານເຕັກນິ ກຂອງກົດຫມາຍວີ່ າດັ້ ວຍ CAR ຖ ກປັບປຸງໃນປ  2011. 

ຄໍ າແນະນໍ າໃຫມີ່ ກີ່ ຽວກັບການປະເມ ນຜົນກະທົບຕໍີ່ ສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ (EIA) 

ແລະຄໍ າແນະນໍ າໃຫມີ່ ກີ່ ຽວກັບການກວດສອບສິີ່ ງແວດລັ້ ອມທໍາອິ ດໃນເດ ອນທັນວາ 2013 

ແລະປັບປຸງໃນປ  2019 (EIA 21 / GOL ວັນທ  31 ມັງກອນ 2019) 

ຈະໃຫັ້ ພ ັ້ ນຖານທາງດັ້ ານກົດຫມາຍທ ີ່ ສົມບູນແບບສໍ າລັບໂຄງການພັດທະນາ 
ການປະເມ ນສັງຄົມແລະວາງແຜນ / 

ປະຕິບັດມາດຕະການຫ ຸ ດຜີ່ ອນຄວາມຈໍ າເປັນຕາມຄວາມຕັ້ ອງການ. 

 

ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບຫ ັ ກການຂອງລັດຖະບານ ວ່າດຸ້ວຍຊົນເຜ່ົາ  

ລັດຖະທໍາມະນູນຂອງ ສປປ ລາວ, ຖ ກຮັບຮອງໃນປ  1991 ນໍ າໃຊັ້ ຄໍ າສັບທ ີ່ ວີ່ າ 

“ພົນລະເມ ອງທຸກຊົນຊາດຊົນ ເຜົີ່ າ” ໃນເອກະສານດັີ່ ງກີ່ າວ. 

ມັນຮັບຮູັ້ ຄວາມຕັ້ ອງການສະເພາະເພ ີ່ ອຮີ່ ວມມ  ແລະ 
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ຄວາມເປັນຫີ່ ວງເປັນໄຍນໍ າຊົນເຜົີ່ າໃນການພັດທະນານະ ໂຍບາຍ ແລະ ໂຄງການໃນທຸກຂະແໜງການ. 

ມັນຍັງໄດັ້ ຢ ນຢັງຄວາມຕັັ້ ງໃຈເພ ີ່ ອເພ ັ້ ມທະວ ສິ ດທິ ຂອງທຸກຊົນເຜົີ່ າໃນສະໄໝປະ ຊຸມ, ກອງປະຊຸມ, 

ດໍ າລັດ ແລະ ກົດໝາຍຕີ່ າງໆນັບແຕີ່ ຊຸມປ  1980 (ມາດຕາ 8 ແລະ 22). ມາດຕາ 75 

ຂອງລັດຖະທໍາມະນູນໄດັ້ ລະບຸສະເພາະວີ່ າ “ພາສາ ແລະ ຕົວໜັງສ ລາວແມີ່ ນພາສາທາງການ”.  

ນະໂຍບາຍຊົນເຜົີ່ າສີ່ ວນນັ້ ອຍ ປ  1992 ຂອງ ສປປ ລາວ ທ ີ່ ກີ່ ຽວຂັ້ ອງກັບຊົນເຜົີ່ າສີ່ ວນນັ້ ອຍ ໄດັ້ ລະບຸ 3 

ພາກ ສີ່ ວນສໍ າຄັນດັີ່ ງນ ັ້ : (ກ) ເພ ັ້ ມທະວ ພ ັ້ ນຖານທາງດັ້ ານການເມ ອງ, (ຂ) ເພ ັ້ ມການຜະລິ ດ ແລະ 

ເປ ດກວັ້ າງຊີ່ ອງທາງການກະຈາຍ ເພ ີ່ ອເຫັນປີ່ ຽນຈາກເສດຖະກິດກຸັ້ ມຢູີ່ ກຸັ້ ມກິນ 
ເປັນເສດຖະກິດຕະຫ າດ, ແລະ (ຄ) ເອົ າໃຈ ໃສີ່ ຂະຫຍາຍການສຶ ກສາ, ສາທາ ແລະ ຜົນປະ 
ໂຫຍດທາງສັງຄົມອ ີ່ ນໆ. ສິີ່ ງທ ີ່ ກີ່ ຽວຂັ້ ອງໂດຍກົງຕໍີ່ ນະໂຍບາຍ ປ  1992 ໄດັ້ ກີ່ າວໄວັ້ ວີ່ າ ສປປ ລາວ 

ຕັ້ ອງໃຫັ້ ເຜົີ່ າສີ່ ວນນັ້ ອຍຢຸດເຊົ າບັນດາກິດຈະກໍາ ທ ີ່ ກີ່ ຽວຂັ້ ອງກັບການຖາງປີ່ າເຮັດໄຮີ່  
ເພ ີ່ ອກັ້ າວໄປສູີ່ ການດໍ າລົງຊ ວິ ດແບບຄົງທ ີ່ ເຊິີ່ ງຜົນປະໂຫຍດຂອງການເຮັດກະສິ ກໍາໃນຮູບແບບອ ີ່ ນແມີ່
ນມ ປະສິ ດທິ  ພາບສູງກວີ່ າການຖາງປີ່ າເຮັດໄຮີ່ . ໂດຍພ ັ້ ນຖານ ສປປ ລາວ 

ພິຈາລະນາວີ່ າຊົນເຜົີ່ າເຂດພູດອຍສີ່ ວນຫ າຍ (ໂດຍສະເພາະລວມມ ເຜົີ່ າກຶີ່ ມມຸ ແລະ ເຜົີ່ າມົັ້ ງ) ຖ ວີ່ າ 

“ປະເພນ ການທໍາມາຫາກິນແມີ່ ນສົີ່ ງຜົນກະທົບຕໍີ່ ຮູບແບບຂອງການຜະລິ ດຂອງເຂົ າເຈົ ັ້ າ”. ໃນທາງປະຕິ 

ບັດ ສປປ ລາວ ຮັບຮູັ້ ວີ່ າມັນບໍີ່ ທັນສອດຄີ່ ອງກັບຄວາມເປັນຈິ ງ ເພ ີ່ ອປີ່ ຽນທັງ ໝົດ 

ຮ ດເກົີ່ າຄອງເດ ມ”ຂອງຊົນເຜົີ່ າຍັ້ ອນມ ເນ ັ້ ອທ ີ່ ການຜະລິ ດທ ີ່ ຈໍ າກັດໃນເຂດທົີ່ ງພຽງຂອງປະເທດລາວເພ ີ່

ອຈະເຮັດການຜະລິ ດກະສິ ກໍາແບບເຂດພູດອຍ.  

 

ອົງການແນວລາວສັ້ າງຊາດ (LFNC) ໄດັ້ ນໍ າໃຊັ້  

ຄູີ່ ມ ສໍ າລັບຈັດກອງປະຊຸມກັບກັບກຸີ່ ມຊົນເຜົີ່ າຂັັ້ ນສູນກາງສະບັບປັບປຸງໃໝີ່  ໃນປ  2013 

ຊຶີ່ ງມ ເນ ັ້ ອໃນສອດຄີ່ ອງກັບ ຄູີ່ ມ ການມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມຂອງມະຫາຊົນແຫີ່ ງຊາດ ສະບັບປ  2012. 

ປຶ ັ້ ມຄູີ່ ມ ດັີ່ ງກີ່ າວມ ຈຸດປະສົງເພ ີ່ ອຮັບປະກັນໃຫັ້ ກຸີ່ ມຊົນເຜົັ້ າທັງໝົດທ ີ່ ໄດັ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຫລ  
ໄດັ້ ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການພັດທະນາ, ການທ ີ່ ບໍີ່ ໄດັ້ ຮັບການສະໜັບສະໜູນທາງດັ້ ານທຶ ນຮອນ, 

ໄດັ້ ເຂົ ັ້ າຮີ່ ວມທຸກຂັັ້ ນຕອນນັບແຕີ່ ການກະກຽມ ແລະ ຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດ.  

ພັ້ ອມນັັ້ ນຍັງເປັນການຮັບປະກັນໃຫັ້ ກຸີ່ ມຊົນເຜົີ່ າທ ີ່ ໄດັ້ ຮັບຜົນກະທົບ ໄດັ້ ຮັບຂໍ ັ້ ມູນ 
ກີ່ ຽວກັບເປົ ັ້ າໝາຍຂອງໂຄງການໂດຍລະອຽດ ທັງຜົນກະທົບດັ້ ານບວກ ແລະ 

ດັ້ ານລົບຕໍີ່ ຊ ວິ ດການເປັນຢູີ່  ແລະ ສະພາບແວດລັ້ ອມອັ້ ອມຂັ້ າງຂອງເຂົ າເຈົ ັ້ າ, 

ການສະໜອງດັ້ ານໂອກາດຕີ່ າງໆທ ີ່ ຈະໄດັ້ ຮັບ ຊຶີ່ ງມ ຄວາມກີ່ ຽວຂັ້ ອງກັບເຂົ າເຈົ ັ້ າຢີ່ າງຈະແຈັ້ ງ. 

ຄູີ່ ມ ສະບັບນ ັ້  ໄດັ້ ກໍານົດບັນດາລະບຽບຫ ັ ກການ ແລະ ຂັັ້ ນຕອນໃນການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດ, 

ຄວາມເປັນອິ ດສະຫລະ, ສິ ດທິ  ແລະ ຂໍ ັ້ ມູນທ ີ່ ເປັນເອກະພາບ ໃຫັ້ ແກີ່ ກຸີ່ ມຊົນເຜົີ່ າ 

ທ ີ່ ໄດັ້ ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການພັດທະນາ ທ ີ່ ສອດຄີ່ ອງກັບຮ ດຄອງປະເພນ  ແລະ ວັດທະນາທໍາ.  

ປຶ ັ້ ມຄູີ່ ມ  ປະກອບດັ້ ວຍ 1). ຈຸດປະສົງ ແລະ ກອບໃນການປະຕິບັດ; 2). 

ຂັັ້ ນຕອນການປຶ ກສາຫາລ ກັບກຸີ່ ມຊົນເຜົີ່ າຕາມຂັັ້ ນຕອນຂອງໂຄງການພັດທະນາ; 3). ຂັັ້ ນຕອນ ແລະ 

ວິ ທ ການປະຕິບັດສໍ າລັບກຸີ່ ມຊົນເຜົີ່ າທ ີ່  in a cultural sensitive manner; 4). 

ຄາດຄະເນຜົນທ ີ່ ຈະໄດັ້ ຮັບຈາກການປຶ ກສາຫາລ ຂອງແຕີ່ ລະຂັັ້ ນຕອນ ແລະ 5). 

ຂັັ້ ນຕອນການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດ ແລະ ໜັ້ າທ ີ່ ຮັບຜິດຊອບ. ລະບຽບຫລັກການ ແລະ 

ຂັັ້ ນຕອນທ ີ່ ສໍ າຄັນຕີ່ າງໆໃນການປຶ ກສາຫາລ ກັບກຸີ່ ມຊົນເຜົີ່ າ ໃນຄູີ່ ມ ສະບັບນ ັ້  

ຈະເປັນເຄ ີ່ ອງມ ໜຶີ່ ງຂອງກອບນະໂຍບາຍການປົກປັ້ ອງທ ີ່ ຈະນໍ າໃຊັ້ ໃນ ທລຍ ໄລຍະທ  III (ໄລຍະເພ ີ່ ມທຶ ນ) 
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(ESMF, CRPF and EGPF).  ຈະສະໜອງຄູີ່ ມ ດັີ່ ງກີ່ າວ (ສະບັບພາສາລາວ) ໃຫັ້ ແກີ່ ພະນັກງານ ທລຍ 

ຂັັ້ ນເມ ອງ ແລະ ພັ້ ອມທັງຈັດຝຶກອົບຮົມການນໍ າໃຊັ້ ຄູີ່ ມ ສະບັບນ ັ້ ໃຫັ້ ແກີ່ ເຂົ າເຈົ ັ້ າ. 

 

ການຄຸຸ້ມຄອງການຈັດຕັຸ້ ງປະຕິບັດໂຄງການ 

ກອງທຶ ນຫລຸດຜີ່ ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ) 

ມ ໜັ້ າທ ີ່ ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດທຸກຂົງເຂດວຽກງານ ຂອງ ທລຍ 3 ແລະ 

ການປະຕິບັດທ ີ່ ສອດຄີ່ ອງທາງດັ້ ານການປົກປັ້ ອງສັງຄົມ ແລະ ສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ. ພະນັກງານ ທລຍ 

ທຸກຄົນລັ້ ວນແຕີ່  ມ ປະສົບການກີ່ ຽວກັບການປະຕິບັດກອບນະໂຍບາຍການປົກປັ້ ອງ 

ທັງໃນດັ້ ານປະຕິບັດການ ແລະ ການລາຍງານ, ໂດຍສະເພາະແມີ່ ນພະນັກງານວິ ຊາການຂອງ ທລຍ 

ນັບແຕີ່ ຂັັ້ ນສູນກາງ ຮອດ ຂັັ້ ນເມ ອງ ແມີ່ ນມ ຮັບ 

ຜິດຊອບໂດຍກົງໃນການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດກອບນະໂຍບາຍການປົກປັ້ ອງສັງຄົມ ແລະ ສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ. 

ໃນແຕີ່ ລະເມ ອງເປົ ັ້ າໝາຍຂອງ ທລຍ ພະນັກງານວິ ຊາການ 1 ທີ່ ານ ຈະເປັນຮັບ 

ຜິດຊອບວຽກງານສໍ າຫ ວດ, ອອກແບບ ແລະ ກວດ ສອບຜົນກະທົບທາງດັ້ ານສັງຄົມ ແລະ 

ສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ ແລະ ປະ ຕິບັດມາດຕະການເພ ີ່ ອຫລຸດຜີ່ ອນຜົນກະທົບປະມານ 8 ໂຄງການຍີ່ ອຍຕໍີ່ ປ . 

ນອກຈາກນັັ້ ນຍັງຮັບຜິດຊອບ ໃນການພິຈາລະນາ ຄັດເລ ອກໂຄງຍີ່ ອຍ 

ໂດຍອ ງໃສີ່ ລາຍການທ ີ່ ໂຄງການບໍີ່ ໃຫັ້ ການສະໝັບສະໜູນ ເປັນເຄ ີ່ ອງມ ໃນການກັນຕອງ, ຮັບຜິດຊອບ 

ແລະ ຮັບປະກັນວີ່ າມາດຕະການຫລຸດ ຜີ່ ອນຜົນກະທົບສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ 

ຈະໄດັ້ ຮັບການປະຕິບັດຖ ກຕັ້ ອງຕາມກໍານົດເວລາ, ສອດຄີ່ ອງ ກັບ (ECOP) 

ປະກອບເຂົ ັ້ າໃນເອກະສານສັນຍາຂອງຜູັ້ ຮັບເໝົາ 
ເພ ີ່ ອຕິດຕາມກວດກາໃຫັ້ ຖ ກຕັ້ ອງຕາມກອບນະໂຍບາຍ. 

ພະນັກງານວິ ຊາການ ທລຍ ເມ ອງ ຍັງມ ນັ້ າທ ີ່ ຮັບຜິດຊອບ 
ການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດກອບນະໂຍບາຍການທົດແທນຄ ນ ແລະ ການຍົກຍັ້ າຍຖິີ່ ນຖານ 

ໂດຍການປະສານສົມທົບຢີ່ າງໃກັ້ ຊິ ດ ກັບພະນັກງານພັດທະນາຊຸມຊົນເມ ອງ ເກັບ ກໍາກໍລະນ ຕີ່ າງໆຂອງ 
ການປະຕິບັດ ມາດຕາການຫລຸດຜີ່ ອນການສູນເສຍທ ີ່ ດິ ນ/ຊັບສິ ນທ ີ່ ເກ ດຂຶ ັ້ ນ ແລະ 

ຍັ້ ອນຜົນໄດັ້ ຮັບຂອງການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດໂຄງ ການຍີ່ ອຍ. ພະນັກງານພັດທະນາຊຸມຊົນ ຂັັ້ ນສູນກາງ 
ຮອດ ຂັັ້ ນເມ ອງ ມ ຄວາມຮັບ ຜິດຊອບການມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມໃນຂະບວນການ 

ຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງ ທລຍ ລວມທັງການໃຫັ້ ຄໍ າປຶ ກສາ ແລະ ການເຂັັ້ າຮີ່ ວມຂອງຊົນເຜົີ່ າ 
ທັງໃນຂັັ້ ນຕອນການວາງແຜນ ແລະ ຂັັ້ ນຕອນການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດ. ພະນັກງານພັດທະນາຊຸມຊົນ 

ຮັບຜິດຊອບການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດກອບວຽກການພັດທະນາຊົນ ເຜົີ່ າ. 
ໃນກໍລະນ ຜົນກະທົບທາງລົບອາດເກ ດຂ ັ້ ນ, ພະນັກງານພັດທະນາຊຸມຊົນ 

ຈະປະສານສົມທົບກັບພະນັກງານວິ ຊາການ ເພ ີ່ ອຊອກຫາວິ ທ ການເພ ີ່ ອຫ  ກຫລີ່ ຽງ, ຈໍ າກັດ ແລະ 

ຫລຸດຜີ່ ອນຜົນກະທົບດັີ່ ງກີ່ າວ. ອ ງຕາມຜົນການປະເມ ນຜົນສິ ງແວດລັ້ ອມ, ພະ 
ນັກງານພັດທະນາຊຸມຊົນຂັັ້ ນເມ ອງ ຕັ້ ອງຮີ່ າງບົດລາຍງານ ກີ່ ຽວກັບ ການຈັດສັນທ ີ່ ດິ ນ ຫລ  

ການຍົກຍັ້ າຍຖິີ່ ນຖານ ແລະ ແຜນການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດການຍົກຍັ້ າຍຈັດສັນ 

ສົີ່ ງໃຫັ້ ຄະນະຄຸັ້ ມຄອງໂຄງການຍີ່ ອຍ ເພ ີ່ ອຂໍ ການອະນຸມັດ. ພະນັກງານພັດທະນາຊຸມຊົນຂັັ້ ນເມ ອງ 
ຮັບຜິດຊອບໃນການຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດ ມາດຕາການປົກປັ້ ອງທາງສັງຄົມ 

ໂດຍການມ  ສີ່ ວນຮີ່ ວມຂອງຊຸມຊົນ, ຜູັ້ ຮັບເໜົາ ແລະ ທ ມງານຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດຂັັ້ ນບັ້ ານ. 

 

ຢູີ່ ຂັັ້ ນບັ້ ານ, ຄະນະກໍາມະການກໍີ່ ສັ້ າງຂັັ້ ນບັ້ ານ (PWC) 

ໃນຖານະທ ີ່ ເປັນໂຕແທນຂອງຜູັ້ ໄດັ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການຍີ່ ອຍພ ັ້ ນຖານໂຄງລີ່ າງມ ໜັ້ າທ ີ່ ໃນກາ
ນຕິດຕາມ-ຊຸກຍູັ້ ການປະຕິບັດມາດຕາການປົກປັ້ ອງຕີ່ າງໆໃຫັ້ ສອດ ຄີ່ ອງກັບນະໂຍບາຍທ ີ່ ກໍານົດໄວັ້ . 
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ຄະນະກໍາມະການດັີ່ ງກີ່ າວ ປະກອບດັ້ ວຍ ອົງການຈັດຕັັ້ ງຂັັ້ ນບັ້ ານ 

ທ ີ່ ຄັດເລ ອກໂດຍປະຊາຊົນພາຍໃນບັ້ ານ, ຕາງໜັ້ າແນວໂຮມ ແລະ ສະຫະພັນແມີ່ ນຍິ ງ.  

ຈັດກອງປະຊຸມເປ ດກວັ້ າງເພ ີ່ ອປຶ ກສາຫາລ  ແລະ ຕັດສິ ນໃຈ ກີ່ ຽວກັບ 

ການນໍ າໃຊັ້ ຊັບພະຍາກອນຂອງໂຄງການ.  

ວິ ທ ການດັີ່ ງກີ່ າວໄດັ້ ຖ ກນໍ າໃຊັ້ ໃນຊີ່ ວງຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດໂຄງການ ທລຍ ໄລຍະທ  II ແລະ III 

ເພ ີ່ ອຊຸກຍູັ້ ໃຫັ້ ກຸີ່ ມຊົນເຜົີ່ າສີ່ ວນນັ້ ອຍ ທ ີ່ ຢູີ່ ໃນຄຸັ້ ມບັ້ ານທ ີ່ ຂຶ ັ້ ນກັບບັ້ ານຕົັ້ ນຕໍ ໄດັ້ ມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມ 

ໃນຂະບວນການຕັດສິ ນໃຈ ດັ້ ວຍການແຍກຈັດກອງປະຊຸມຢູີ່ ແຕີ່ ລະຄຸັ້ ມ 

ກີ່ ອນທ ີ່ ຈະເປ ດກອງປະຊຸມປຶ ກສາຫາລ  ແລະ ຕັດສິ ນໃຈລວມກັນໝົດທຸກຄຸັ້ ມຢູີ່ ບັ້ ານຕົັ້ ນຕໍ.  ພະນັກງານ 

ທລຍ ຂັັ້ ນເມ ອງ (ຫົວໜັ້ າທ ມງານ ທລຍ ຂັັ້ ນເມ ອງ, ວິ ຊາການ ແລະ ນັກສຶ ກສາອາສາສະມັກ YG), 

ວິ ຊາການຈາກຂະແໜງການກີ່ ຽວຂັ້ ອງ ແລະ ຕາງໜັ້ າຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ 
ສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ  ຈະໄດັ້ ເຂົ ັ້ າຮີ່ ວມກອງປະຊຸມດັີ່ ງກີ່ າວ ຢູີ່ ບັ້ ານທ ີ່ ຈະດໍ າເນ ນການອອກແບບໂຄງການຍີ່ ອຍ, 

ຄາດຄະເນຜົນກະທົບດັ້ ານສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ ແລະ ສັງຄົມທ ີ່ ອາດຈະເກ ດຂຶ ັ້ ນ, 

ມາດຕາການໃນການຫລຸດຜີ່ ອນ ລວມທັງການປະກອບສີ່ ວນແບບສະໝັກໃຈ 

ຊຶີ່ ງຈະໄດັ້ ນໍ າສະເໜ ໃນກອງປະຊຸມດັີ່ ງກີ່ າວ ເພ ີ່ ອໃຫັ້ ຊຸມຊົນໄດັ້ ມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມໃນການປະກອບຄໍ າເຫັນ.  

ກີ່ ອນຈະຈັດກອງປະຊຸມ, ພະນັກງານວິ ຊາການ ທລຍ, ນັກສຶ ກສາອາສາສະມັກ YG, ແລະ 
ຕາງໜັ້ າຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ 
ຈະພົບປະກັບຄອບຄົວທ ີ່ ໄດັ້ ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ 

ການຢັັ້ ງຢ ນການປະກອບສີ່ ວນໂດຍສະໝັກໃຈຂອງຈາກເຂົ າເຈົ ັ້ າ.  

ຄອບຄົວທ ີ່ ໄດັ້ ຮັບຜົນກະທົບຈະລາຍງານ ຫາ ຕາງໜັ້ າແນວໂຮມ (LFNC) ແລະ ສະຫະພັນແມີ່ ຍິ ງ (LWU) 

ຂັັ້ ນບັ້ ານ. ນັກສຶ ກສາອາສາສະມັກ YG ຈະປະສານຢີ່ າງໃກັ້ ຊິ ດ ກັບ ຕາງຫນັ້ າແນວໂຮມບບັ້ ານ (LFNC) 

ຜີ່ ານ ຄະນະກໍາມະການກໍີ່ ສັ້ າງບັ້ ານ (PWC) ເຊິີ່ ງພວກເຂົ າເປັນສະມາຊິ ກ. ນອກຈາກນັັ້ ນ 

ຄະນະກໍາມະການປົກປັ້ ອງທາງສັງຄົມຂັັ້ ນບັ້ ານ (PWC) ຈະໄດັ້ ຮັບຂໍ ັ້ ມູນຜົນກະທົບດັ້ ານສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ 

ແລະ ສັງຄົມ ໂດຍກົງຈາກ ນັກສຶ ກສາອາສາສະມັກ YG  ແລະ ວິ ຊາການ ທລຍ ເມ ອງ.  
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ພາກທ  III: ປະສົບການ ການຈັດຕັຸ້ ງປະຕິບັດຜ່ານມາຂອງ ທລຍ ໄລຍະທ  II ແລະ III 

ຜົນກະທົບຕ່ໍໂຄງການໂດຍທ່ົວໄປ 

ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜົນ ໄດັ້ ດໍ າເນ ນ ໃນ ທລຍ ໄລຍະທ  II ແລະ III ໄດັ້ ສະແດງໃຫັ້ ເຫັນວີ່ າ 

ບໍີ່ ມ ຜົນກະທົບດັ້ ານສັງຄົມ ແລະ ສິີ່ ງແວດລັ້ ອມຖ ກຍົກຂຶ ັ້ ນ. ທລຍ ໄດັ້  ໃຫັ້ ທຶ ນສະໜອງທຶ ນ 

ໃຫັ້ ແກີ່ ການພັດທະນາພ ັ້ ນຖານໂຄງລີ່ າງຂະໜາດນັ້ ອຍ ເຊັີ່ ນ: ໂຮງຮຽນ, ຕະຫລາດ, ສຸກສາລາ, ຂົວຈົມ, 

ທາງເຂົ ັ້ າບັ້ ານ, ລະບົບນໍ ັ້ າ ແລະ ລະບົບຊົນລະປະທານ (ຝາຍນໍ ັ້ າລົັ້ ນ), ໂຄງການປັບປຸງຊ ວິ ດການເປັນຢູີ່  

ເຊັີ່ ນ: ການລັ້ ຽງສັດ (ການລັ້ ຽງປາ, ການລັ້ ຽງສັດປ ກ), ການປູກພ ດສວນຄົວ ແລະ ອ ີ່ ນໆ. 

ການສະໜອງນໍ ັ້ າສະອາດ (ການສັ້ າງຄວາມເຂັັ້ ມແຂງ, ບໍີ່ ນັບວຽກງານກໍີ່ ສັ້ າງ). 
ຕາຕະລາງລຸີ່ ມນ ັ້ ໄດັ້ ສະແດງລາຍລະອຽດຈໍ ານວນໂຄງການຍີ່ ອຍ ແລະ ແຍກການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດ 

ເປັນຂະແໜງການ ໂດຍແບີ່ ງສັດສີ່ ວນເປັນເປ ເຊັນ ທ ີ່  ທລຍ ໄລຍະທ  II ແລະ III ໄດັ້ ຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດ:    

 

ຕາຕະລາງ 1:ຈໍານວນໂຄງການຍ່ອຍທ ່  ທລຍ ສະໜັບສະໜ ນ ປ  2012-2019 

ຂະແໝງການ 
ຮອບວຽນ 

ລວມ ເປ ເຊັນ 
IX X XI XII XIII XIV XV XVI 

ກະສິ ກໍາ ແລະ ປີ່ າໄມັ້  19 18 38 41 21 20 41 33 231 8% 

ການສຶ ກສາ ແລະ ກິລາ 73 94 119 165 264 143 128 158 1,144 37% 

ພະລັງງານ ແລະ ບໍ ແຮີ່  3 7 6 2 1 5 2 6 32 1% 

ສາທາລະນະສຸກ 10 22 23 23 34 8 9 12 141 5% 

ໂຍທາທິ ການ ແລະ 
ຂົນສົີ່ ງ 

45 107 57 75 72 71 80 118 625 20% 

ນໍ ັ້ າ ແລະ ສຸກຂະອະນະໄມ 112 145 90 132 113 101 75 128 896 29% 

ລວມ 262 393 333 438 505 348 335 455 3,069 100% 

ຂໍ ັ້ ມູນຈາກ: ຂະແໜງຕິ ດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜົນ, ເດ ອນ 2 ປ  2019 

 

ບາງບັນຫາທ ີ່ ເກ ດຂຶ ັ້ ນຈາກການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດໂຄງການຍີ່ ອຍ ເປັນປະເດັນທ ີ່ ປົກກະຕິ.  

 

ການເກັບກ ຸ້ລະເບ ດທ ່ ຍັງບ່ໍທັນແຕກ (UXOs): 

ການປະເມ ນຜົນເບ ັ້ ອງຕົັ້ ນ ກຽວກັບ ລູກລະເບ ກທ ີ່ ບໍ ທັນແຕກທ ີ່ ຍັງຕົກຄັ້ າງ (UXOs) 

ເຫັນວີ່ າມ ຄວາມຈໍ າເປັນ ແລະ 
ຄວາມອັນຕະລາຍຂອງລະເບ ດດັີ່ ງກີ່ າວອາດຈະເປັນຜົນກະທົບຕໍີ່ ການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດໂຄງການຍີ່ ອຍ. 

ຢູີ່ ໃນຫລາຍເມ ອງຂອງ ສ ປປ ລາວ ຍັງໄດັ້ ຮັບຜົນກະທົບຈາກລູກລະເບ ດທ ີ່ ຍັງບໍີ່ ທັນແຕກ 

ເຊິີ່ ງຍັງຕັ້ ອງການໃຫັ້ ມ ການເກັບກູັ້ , ຖັ້ າຫາກກິດຈະກໍາຕີ່ າງໆຂອງ ໄລຍະທ  III (ໄລຍະເພ ີ່ ມທຶ ນ) 

ຢູີ່ ໃນພ ັ້ ນທ ີ່ ສີ່ ຽງດັີ່ ງກີ່ າວ ຕັ້ ອງໄດັ້ ວາງແຜນການເກັບກູັ້ , ດໍ າເນ ນການເກັບກູັ້  ແລະ 

ມ ໃບຢັັ້ ງຢ ນການເກັບກູັ້ ຈາກອົງການທ ີ່ ກີ່ ຽວຂັ້ ອງ 
ຕາມຂັັ້ ນຕອນການປະຕິບັດກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການຍີ່ ອຍ.  

ທລຍ ຈະສ ບຕໍີ່ ປຶ ກສາຫາລ ກັບອົງການເກັບກູັ້ ລະເບ ດທ ີ່ ຍັງບໍີ່ ທັນແຕກໃນ ສ ປປ ລາວ, 

ຊຸມຊົນພາຍໃນບັ້ ານ ແລະ ອໍ ານາດການປົກຄອງ 
ໃນຊີ່ ວງສຶ ກສາຄວາມເປັນໄປໄດັ້ ດັ້ ານວິ ຊາການຂອງໂຄງການຍີ່ ອຍ, ແຜນການລົງທຶ ນສໍ າລັບຄົວເຮ ອນ 
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(FIP) ແລະ ແຜນການລົງທຶ ນຂະໜາດນັ້ ອຍ (MIP) 

ເພ ີ່ ອກໍານົດລະດັບຄວາມຄວາມສີ່ ຽງຕໍີ່ ພ ັ້ ນຖານໂຄງລີ່ າງ, 

ພ ັ້ ນທ ີ່ ຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາປັບປຸງຊ ວິ ດການເປັນຢູີ່  ແລະ ໂພສະນາການ (ບໍີ່ ມ ຄວາມສີ່ ຽງ, ປານກາງ 

ຫລ  ສູງ). ໃນ 10 ແຂວງເປົ ັ້ າໝາຍຂອງ ທລຍ ທ ີ່ ກໍາລັງຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດ ມ  7 ແຂວງ 
ທ ີ່ ມ ລູກລະເບ ດບໍີ່ ທັນແຕກຕົກຄັ້ າງ, ໃນບັນດາແຂວງທ ີ່ ໄດັ້ ຮັັບຜົນກະທົບ ສີ່ ວນແມີ່ ນຕົກຄັ້ າງຢູີ່ ໃຕັ້ ດິ ນ 

ແລະ ມ ບາງເມ ອງເທົີ່ ານັັ້ ນ ແລະ  ດໍ າເນ ນການກວດກາໂດຍທົີ່ ວໄປກໍີ່ ພຽງພໍແລັ້ ວ. ໃນພ ັ້ ນທ ີ່  

ທ ີ່ ບໍີ່ ໄດັ້ ຮັບຜົນກະທົບຈາກລູກລະເບ ດທ ີ່ ບໍີ່ ທັນແຕກຕົກຄັ້ າງ 
ສາມາດດໍ າເນ ນການພັດທະນາພ ັ້ ນຖານໂຄງລີ່ າງ, ກິດຈະກໍາປັບປຸງຊ ວິ ດການເປັນຢູີ່  ແລະ ໂພສະນາການ 

ໄດັ້ ເລ ຍໂດຍບໍີ່ ຈໍ າເປັນຕັ້ ອງເຮັດການກັີ່ ນຕອງ. 
ຂັັ້ ນຕອນດັີ່ ງກີ່ າວແມີ່ ນໄດັ້ ປະຕິບັດໃນຊີ່ ວງດໍ າເນ ນການສໍ າຫລວດ-ອອກແບບໂຄງການຍີ່ ອຍ, 

ແຜນການລົງທຶ ນສໍ າລັບຄົວເຮ ອນ (FIP) ແລະ ແຜນການລົງທຶ ນຂະໜາດນັ້ ອຍ (MIP). 

ທລຍ ຈະຕັ້ ອງປະສານກັບອົງການເກັບກູັ້ ລະເບ ດຂອງ ສ ປປ ລາວ ເພ ີ່ ອເອົ າຂໍ ັ້ ມູນ 
ກີ່ ອນຈະຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດໂຄງການຍີ່ ອຍພ ັ້ ນຖານໂຄງລີ່ າງໃດໜຶີ່ ງ ຫລ  

ບັ້ ານເປົ ັ້ າໝາຍໃໝີ່ ທ ີ່ ຈະປະຕິບັດກິດຈະປັບປຸງຊ ວິ ດການເປັນຢູີ່  ແລະ ໂພສະນາການ.  

ອົງການເກັບກູັ້ ລະເບ ດ ຈະມ ແຜນທ ີ່ ການຖິັ້ ມລະເບ ດທ ີ່ ນໍ າໃຊັ້ ໃນຊີ່ ວງສົງຄາມ 

ຊຶີ່ ງເປັນເຄ ີ່ ອງມ ທ ີ່ ນໍ າໃຊັ້ ເພ ີ່ ອກໍານົດຂອບເຂດທ ີ່ ມ ຄວາມສີ່ ຽງໄວັ້ ລີ່ ວງໜັ້ າ. ຫລັງຈາກນັັ້ ນ ທລຍ 

ຈະປະສານກັບທ ມງານເກັບກູັ້ ລະເບ ດ ເພ ີ່ ອເກັບກູັ້ ລະເບ ດໃນຈຸດທ ີ່ ມ ຄວາມຕັ້ ອງການ ແລະ 
ຖັ້ າຕັ້ ອງການເກັບກູັ້ ໃນພ ັ້ ນທ ີ່ ໃດນຶີ່ ງຈະຕັ້ ອງໄດັ້ ສະເໜ ຫາອົງການເກັບກູັ້ ລະເບ ດ 

ເພ ີ່ ອເອົ າເຂົ ັ້ າແຜນປະຈໍ າປ . 

ໃນກໍລະນ ພົບເຫັນລູກລະເບ ດທ ີ່ ບໍີ່ ທັນແຕກໃນຊີ່ ວງກໍາລັງຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດໂຄງການ 

ຈະຕັ້ ອງໄດັ້ ພົວພັນຫາອົງການເກັບກູັ້ ລະເບ ດ ແລະ ທໍາລາຍ ເພ ີ່ ອຄວາມປອດໄພ. 

 

ຊົນເຜ່ົາ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ກຸ່ມຜ ຸ້ ດຸ້ອຍໂອກາດ: 

ໃນ ທລຍ ໄລຍະທ  II ແລະ III ໄດັ້ ອອກແບບເພ ີ່ ອປົກປັ້ ອງຜົນປະໂຫຍດໃຫັ້ ແກີ່ ຊົນເຜົີ່ າ ແລະ 

ຂະບວນການວາງແຜນໄດັ້ ຖ ກອອກແບບ ເພ ີ່ ອສົີ່ ງເສ ມການມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມຂອງຊົນເຜົີ່ າ. ສະນັັ້ ນ, ໃນ ທລຍ 

ໄລຍະທ  III (ໄລຍະເພ ີ່ ມທຶ ນ) ບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍ ແລະ ແຜນການມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມຂອງສັງຄົມ 

ຈະໄດັ້ ຮັບການປັບປຸງ ເພ ີ່ ອຮັບປະກັນໃຫັ້ ຊົນເຜົີ່ າ, ແມີ່ ຍິ ງ ແລະ ຜູັ້ ດັ້ ອຍໂອກາດ 

ເຂົ ັ້ າໃຈລະອຽດກີ່ ຽວກັບຂັັ້ ນຕອນ ແລະ ໄດັ້ ຮັບ ຜົນປະໂຫຍດຫລາຍຂ ັ້ ນຈາກປະຈຸບັນ. 

ໃນ ທລຍ ໄລຍະທ  III (ໄລຍະເພ ີ່ ມທຶ ນ), ຈະສ ບຕໍີ່ ເພ ີ່ ມຄວາມເອົ າໃຈໃສີ່  ເພ ີ່ ອຮັບປະກັນວີ່ າ ພະນັກງານ 

ທລຍ ນັບແຕີ່ ຂັັ້ ນສູນກາງ ຮອດ ຂັັ້ ນທັ້ ອງຖິີ່ ນ ຈະມ ຄວາມເຂົ ັ້ າໃຈຢີ່ າງຈະແຈັ້ ງກີ່ ຽວຊົນເຜົີ່ າ, 

ໂດຍແມີ່ ນສິີ່ ງທ ີ່ ພົວພັນເຖິງຜົນກະທົບດັ້ ານບວກ ແລະ ດັ້ ານລົບຂອງບັນດາໂຄງການຍີ່ ອຍ, 

ກິດຈະກໍາປັບປຸງຊິ ວິ ດການເປັນຢູີ່  ແລະ ໂພສະນາການ 

ລວມທັງຄວາມການໃນການແກັ້ ໄຂບັນຫາບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍ ແລະ ຜູັ້ ດັ້ ອຍໂອກາດ. 

ກອບນະໂຍບາຍກີ່ ຽວກັບຊົນເຜົີ່ າ (EGPF) ໄດັ້ ຮັບການປັບປຸງ ເພ ີ່ ອນໍ  າໃຊັ້ ເປັນມາດຕະການ ແລະ 
ໃຫັ້ ຄໍ າປຶ ກສາແກີ່ ກຸີ່ ມຊົນເຜົີ່ າ ໃນຂະບວນການວາງແຜນ ແລະ ການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດໂຄງການຍີ່ ອຍ, 

ກິດຈະກໍາປັບປຸງຊິ ວິ ດການເປັນຢູີ່  ແລະ ໂພສະນາການ.     

ສິດຄອບຄອງທ ່ ດິນ:  

ບໍີ່ ມ ການຍົກຍັ້ າຍຖິີ່ ນຖານ ຫ   ການຄອບຄອງທ ີ່ ດິ ນທ ີ່ ມ ຂະໜາດໃຫຍີ່  ເກ ດຂ ັ້ ນພາຍໃຕັ້ ໂຄງການ ທລຍ 

ໄລຍະທ  II ແລະ III, ແຕີ່ ການກໍີ່ ສັ້ າງພ ັ້ ນຖານໂຄງລີ່ າງຂອງຊຸມຊົນ 

ອາດຕັ້ ອງການຂອບເຂດພ ັ້ ນທ ີ່ ດິ ນທ ີ່ ຈໍ າກັດ. ການປະກອບສີ່ ວນທ ີ່ ດິ ນແບບສະໝັກໃຈ 
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ເປັນຂະບວນການນຶີ່ ງທ ີ່ ໄດັ້ ປະຕິບັດໃນ ທລຍ ໄລຍະທ  II ແລະ III ແລະ ຈະສ ບຕໍີ່ ນໍ າໃຊັ້ ໃນ ທລຍ ໄລຍະທ  III 

(ໄລຍະເພ ີ່ ມທຶ ນ). ກອບ CRPF ໄດັ້ ຮັບການປັບປຸງ ໃນ ທລຍ ໄລຍະທ  III ເພ ີ່ ອເຮັດໃຫັ້ ລະບຽບຫລັກການ 

ແລະ ຂັັ້ ນຕອນຕີ່ າງໆມ ຄວາມຈະແຈັ້ ງ ກໍລະນ ມ ຜົນກະທົບຕໍີ່ ຊັບສິ ນສີ່ ວນບຸກຄົນ 

ຊຶີ່ ງເປັນການປະກອບສີ່ ວນແບບສະໝັກໃຈ ແລະ ຕັ້ ອງການໃຫັ້ ມ ການລາຍງານ (LAR) ຫາ ຜູັ້ ໃຫັ້ ທຶ ນ 

(WB) ເພ ີ່ ອກວດສອບກີ່ ອນຈະອະນຸມັດ 

ຖັ້ າຫາກໂຄງການຍີ່ ອຍເຮັດໃຫັ້ ທ ີ່ ດິ ນສີ່ ວນບຸກຄົນໄດັ້ ຮັບຜົນກະທົບຫລາຍກີ່ ວາ 5% 

ຂອງທ ີ່ ດິ ນທັງໝົດທ ີ່ ຖ ກໍາມະສິ ດ. 

ສໍ າລັບເງ ີ່ ອນໄຂໃນການປະກອບສີ່ ວນແບບສະໝັກໃຈໃດນຶີ່ ງຖາກບໍີ່ ສອດຄີ່ ອງ 
ຈະໄດັ້ ປັບປຸງໃຫັ້ ມ ຄວາມເໝາະສົມ ຕາມທ ີ່ ໄດັ້ ລະບຸໄວັ້ ໃນ CRPF. 

ຈະບໍີ່ ອະນຸຍາດໃຫັ້ ມ ການຍົກຍັ້ າຍຖິີ່ ນຖານ ແລະ ກິດຈະການໃດໜຶີ່ ງ ແລະ 

ລວມທັງການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດໂຄງການທ ີ່ ນອນຢູີ່ ໃນ “ລາຍການທ ີ່  ທລຍ ບໍີ່ ໃຫັ້ ການສະໜັບສະໜູນ”. 

 ແຫ ່ ງກໍາເນ ດທາງວັດທະນາທໍາ: 

ໂຄງການ ທລຍ ໄລຍະທ  III  (ໄລຍະເພ ີ່ ມທຶ ນ), ບັນຫາທ ີ່ ເກ ດຂ ັ້ ນກີ່ ຽວແຫ ີ່ ງກໍາເນ ດທາງວັດທະນາທໍາ 
ແມີ່ ນຫລຸດລົງດັ້ ວຍການປະສານສົມທົບໃນການວາງແຜນໃຫັ້ ຫລ ກຫລີ່ ຽງພ ັ້ ນທ ທ ີ່ ມ ຄວາມສີ່ ຽງ 

ເພ ີ່ ອຮັບປະກັນບໍີ່ ໃຫັ້ ເກ ດຜົນກະທົບຕໍີ່ ແຫ ີ່ ງກໍາ ເນ ດທາງວັດທະນາທໍາ. 

ການປະເມ ນຜົນທາງດັ້ ານສັງຄົມ ແລະ ສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ ໄດັ້ ດໍ າເນ ນໃນຊີ່ ວງການກະກຽມ ທລຍ ໄລຍະທ  III 

ແລະ ເຫັນວີ່ າບໍີ່ ມ ໂຄງການຍີ່ ອຍໃດຖ ກຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດໃນຂອບເຂດທ ີ່ ມ ແຫ ີ່ ງກໍາເນ ດທາງວັດທະນາທໍາ. 

ນອກນັັ້ ນ, ແມີ່ ນບໍີ່ ມ ກໍລະນ ໃດເກ ດຂຶ ັ້ ນພາຍໃຕັ້ ໂຄງການຍີ່ ອຍ ທລຍ ໄລຍະທ  II ແລະ III. ໃນ ທລຍ 

ໄລຍະທ  III (ໄລຍະເພ ີ່ ມທຶ ນ) ຈະສຸມໃສີ່  ພ ັ້ ນຖານໂຄງລີ່ າງທ ີ່ ກີ່ ຽວຂັ້ ອງກັບການຜະລິ ດເປັນສີ່ ວນໃຫຍີ່   

ຊຶີ່ ງທ ີ່ ຕິດພັນກັບການສັ້ າງລາຍຮັບ ແລະ ກິດຈະກໍາປັບປຸງດັ້ ານໂພສະນາການ 

ດັ້ ວຍງົບປະມານທ ີ່ ຈໍ າກັດຕໍີ່ ບັ້ີ່ ານ (7,500 ໂດລາສະຫະລັດ/ບັ້ ານ/3ປ ) ໃນພ ັ້ ນທ ີ່ ເປົ ັ້ າໝາຍຂອງດຽວກັນຂອງ 

ທລຍ  ໄລຍະທ  III, ຊຶີ່ ງບໍີ່ ໜັ້ າຈະນອນໃນພ ັ້ ນທ ີ່ ຂອງ ທລຍ ໄລຍະທ  III (ໄລຍະເພ ີ່ ມທຶ ນ). 

ມາດຕາການບັນເທົາຜົນກະທົບສິີ່ ງແວດລັ້ ອມໃນເວລາຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດ (ECOP) 

(ເບິີ່ ງເອກະສານຊັ້ ອນທັ້ າຍ 3) ໄດັ້ ຮັບການພັດທະນາຂ ັ້ ນພາຍໃຕັ້  ທລຍ ໄລຍະທ  III ແລະ 

ຈະໄດັ້ ສ ບຕໍີ່ ນໍ າໃຊັ້ ໃນບີ່ ອນທ ີ່ ເຫັນວີ່ າ ຈະມ ການປີ່ ຽນແປງທາງດັ້ ານແຫ ີ່ ງກໍາເນ ດທາງວັດທະນາທໍາ 

ຊຶີ່ ງບໍ ໄດັ້ ລະບຸໃນຊີ່ ວງການວາງແຜນ. 

 

ເຂດປ່າສະຫງວນ:  

ເປັນນະໂຍບາຍທ ີ່ ສໍ າຄັນຫລາຍ ເນ ີ່ ອງຈາກວີ່ າ ບັ້ ານເປົ ັ້ າໝາຍຈໍ ານວນໜຶີ່ ງທ ີ່  ທລຍ ໄລຍະທ  III 

(ໄລຍະເພ ີ່ ມທຶ ນ) ໃຫັ້ ການສະໜັບສະໜູນ ແມີ່ ນນອນຢູີ່ ໃນຂອບເຂດປີ່ າສະຫງວນແຫີ່ ງຊາດ ແລະ 
ຂອງແຂວງ ແລະ ການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດໂຄງການຍີ່ ອຍບາງໂຄງການຍີ່ ອຍພ ັ້ ນຖານໂຄງລີ່ າງ, 

ກິດຈະປັບປຸງຊ ວິ ດການເປັນຢູີ່  ແລະ ໂພສະນາການ 
ອາດຈະມ ຜົນກະທົບທາງລົບຕໍີ່ ເຂດສະຫງວນດັີ່ ງກີ່ າວ. 

ນະໂຍບາຍດັີ່ ງກີ່ າວຈະຖ ກນໍ າໃຊັ້ ເພ ີ່ ອຮັບປະກັນບໍີ່ ໃຫັ້ ມ ການເຂົ ັ້ າໄປລົບກວນໃນເຂດປີ່ າສະຫງວນ, 

ລວມທັງເຂດທ ີ່ ກໍານົດໃຫັ້ ເປັນເຂດສະຫງວນ ຫລ  ສະເໜ ເປັນເຂດສະຫງວນແຫີ່ ງຊາດ, 

ຊຶີ່ ງຈະບໍີ່ ອະນຸຍາດເຂົ ັ້ າໄປທໍາລາຍຕົັ້ ນໄມັ້ ຫວງຫັ້ າມໃນເຂດປີ່ າສະຫງວນ ຫລ  

ການສັ້ າງເສັັ້ ນທາງເຂົ ັ້ າຫາເຂດສະຫງວນ. ພາຍໃຕັ້  ທລຍ ໄລຍະທ  III (ໄລຍະເພ ີ່ ມທຶ ນ), 

ໂຄງການກໍີ່ ສັ້ າງເສັັ້ ນທາງຈໍ ານວນໜຶີ່ ງໄດັ້ ຖ ກຍົກເລ ກ ເພ ີ່ ອຫລ ກຫລີ່ ຽງຜົນກະທົບ. ຢີ່ າງໄດກໍີ່ ຕາມ, 

ການທົບທວນຄ ນຜົນກະທົບສິີ່ ງແວດລັ້ ອມໃນ ທລຍ ໄລຍະທ  II ແລະ III ພົບວີ່ າ 
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ມ ໂຄງການຍີ່ ອຍສັ້ ອມແປງທາງຈໍ ານວນ 104 ໂຄງການ (ມ ຜົນກະທົບໜັ້ ອຍກີ່ ວາ 1% 

ຂອງຈໍ ານວນໂຄງການທັງໝົດທ ີ່ ໄດັ້ ຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດ) 

ໄດັ້ ຮັບການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດຢູີ່ ໃນຂອບເຂດປີ່ າສະຫງວນ. ຜົນກະທົບດັີ່ ງກີ່ າວຈັດຢູີ່ ໃນລະດັບເລັກນັ້ ອຍ 

ເນ ີ່ ອງຈາກວີ່ າເປັນໂຄງການຍົກລະດັບທາງກວຽນ 

ໂດຍໄດັ້ ຮັບການກັີ່ ນກອງຢີ່ າງຖ ກຕັ້ ອງຕາມມາດຕາການບັນເທົາຜົນກະທົບດັ້ ານສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ (ECOP) 

ໃນຕອນການວາງແຜນເປັນທ ີ່ ຮຽບຮັ້ ອຍແລັ້ ວ. ໃນ ທລຍ ໄລຍະທ  II ມ  56 

ໂຄງການຍີ່ ອຍທ ີ່ ຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດຢູີ່ ໃນເຂດປີ່ າສະຫງວນ (ການກໍີ່ ສັ້ າງໂຮງຮຽນ, ນໍ ັ້ າລິ ນ ແລະ 

ຊົນລະປະທານຂະໜາດນັ້ ອຍ), ຜົນກະທົບເລົີ່ ານັັ້ ນແມີ່ ນເປັນຜົນກະທົບລະດັບໜັ້ ອຍ 

ຊຶີ່ ງຜີ່ ານຂະບວນການກັີ່ ນຕອງຢີ່ າງຖ ກຕັ້ ອງ ແລະ 
ໄດັ້ ເອົ າເຂົ ັ້ າໃນແຜນການຫລຸດຜີ່ ອນຜົນກະທົບໃນໄລຍະວາງແຜນໂຄງການ 

ໂດຍໄດັ້ ຊອກຫາມາດຕາການຫລຸດຜີ່ ອນຜົນກະທົບໃຫັ້ ໜັ້ ອຍລົງ. ຢີ່ າງໃດກໍີ່ ຕາມ, 

ການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດໂຄງການຍີ່ ອຍທ ີ່ ສັ້ າງຜົນກະທົບດັ້ ານສິີ່ ງແວດລັ້ ອມດັີ່ ງກີ່ າວຂັ້ າງເທິ ງນັັ້ ນ 

ຕັ້ ອງໄດັ້ ນໍ າໃຊັ້  ການປະເມ ນຜົນສິີ່ ງແວດລັ້ ອມເບ ັ້ ອງຕົັ້ ນ (EIA) 

ໃຫັ້ ເໝາະສົມເຂົ ັ້ າໃນທຸກປະເພດໂຄງການຍີ່ ອຍທ ີ່ ຢູີ່ ໃນເຂດປີ່ າສະຫງວນຢີ່ າງເຄັງຄັດ. 

 

ຄວາມຮັບປະກັນຂອງເຂ ່ ອນ:  

ນະໂຍບາຍກີ່ ຽວກັບເຂ ີ່ ອນແມີ່ ນໄດັ້ ນໍ າໃຊັ້ ຢູີ່ ໃນ ທລຍ ໄລຍະທ  III (ໄລຍະເພ ີ່ ມທຶ ນ), 

ການກໍີ່ ສັ້ າງທຸກປະເພດຢູີ່ ໃນຫັ້ ວຍນໍ ັ້ າ/ຫັ້ ວຍນໍ ັ້ າ ທ ີ່ ຈໍ າກັດການໄຫລຂອງນໍ ັ້ າ 

ເພ ີ່ ນຈັດໂຄງການປະເພດນ ັ້ ວີ່ າແມີ່ ນເຂ ີ່ ອນ. ອ ງໃສີ່ ຂໍ ັ້ ມູນໂຄງການຍີ່ ອຍຜີ່ ານມາ ເຫັນວີ່ າ 
ມ ການກໍີ່ ສັ້ າງໂຄງການຊົນລະປະທານ ແລະ ລະບົບນໍ ັ້ າລ ນ ຊຶີ່ ງນອນໃນລາຍການໂຄງການທ ີ່  ທລຍ 
ໃຫັ້ ການສະໜັບສະໜູນ, ໂຄງການເຫລົີ່ ານ ັ້ ແມີ່ ນຈັດຢູີ່ ໃນປະເພດການກໍີ່ ສັ້ າງເຂ ີ່ ອນ ແລະ 
ຕັ້ ອງໄດັ້ ປະຕິບັດຕາມມາດຕາການປົກປັ້ ອງສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ ແລະ ສັງຄົມ 
ລວມທັງບັນຫາຄວາມປອດໄພດັ້ ານເໜ ອກະແສຂອງເຂ ີ່ ອນ ແລະ 

ການປັ້ ອງກັນໄພພິບັດຂອງອາຄານສະໜັບສະໜູນຕີ່ າງໆ. ທລຍ ມ ກົນໄກສໍ າລັບການຕິດຕາມ ແລະ 
ກວດກາ ຄວາມຮັບປະກັນໃນການກໍີ່ ສັ້ າງ ລວມທັງກອບການຄຸັ້ ມຄອງດັ້ ານສັງຄົມ ແລະ ສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ 

(ESMF) (ຕາຕະລາງ 4.8 ໃນເອກະສານຊັ້ ອນທັ້ າຍ 4). ສະນັັ້ ນ, ມ  832 ໂຄງການຍີ່ ອຍ ທ ີ່ ພົວພັນກັບນໍ ັ້ າ 

ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ໃນຊີ່ ວງການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດ ທລຍ ໄລຍະ II ແລະ III. 

ມາດຕາການຄວາມປອດໄພຂອງການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດວຽກງານດັີ່ ງກີ່ າວ 

ໄດັ້ ຖ ກຕິດຕາມຢູີ່ ໃນລາຍການກວດກາຄຸນນະພາບ ແລະ 
ໃນປະຈຸບັນໄດັ້ ບັນຈຸເຂົ ັ້ າໃນກອບການຄຸັ້ ມຄອງດັ້ ານສັງຄົມ ແລະ ສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ (ESMF) ແລັ້ ວ, 

ນອກຈາກນັັ້ ນກໍີ່ ບໍີ່ ມ ກໍລະນ ໃດກີ່ ຽວກັບບັນຫາຜົນກະທົບດັ້ ານສິີ່ ງແວດລັ້ ອມໄດັ້ ຮັບການລາຍງານ. 

 

ການຢ ່ອາໃສຕາມທໍາມະຊາດ: 

ມ ຄວາມຈໍ າເປັນຕັ້ ອງນໍ າໃຊັ້ ກອບນະໂຍບາຍດັີ່ ງກີ່ າວ 

ເນ ີ່ ອງຈາກວີ່ າມ ຜົນກະທົບເລັກນັ້ ອຍຈາກການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດໂຄງ ການຍີ່ ອຍ ແລະ 

ເປັນຜົນກະທົບສະເພາະ. ໃນ ທລຍ ໄລຍະທ  II ແລະ III, ວິ ທ ການກັີ່ ນຕອງ ແລະ 

ມາດຕະການຫລຸດຜີ່ ອນຜົນກະທົບສິີ່ ງແວດ ລັ້ ອມໃນເວລາຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດ (ECOP) 

ແມີ່ ນໄດັ້ ຖ ກຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດຢີ່ າງ  ເໝາະສົມ. ເຄ ີ່ ອງມ ດັີ່ ງກີ່ າວແມີ່ ນໄດັ້ ຖ ກນໍ າໃຊັ້ ຢີ່ າງເຂັັ້ ມງວດ 

ເພ ີ່ ອຮັບປະກັນບໍີ່ ໃຫັ້ ເກ ດຜົນກະທົບ, ໃນ ທລຍ ໄລຍະທ  III ມ ການຄຸັ້ ມຄອງຢີ່ າງຖ ກຕັ້ ອງເພ ີ່ ອຫລ ກຫລີ່ ຽງ, 
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ຫລຸດຜີ່ ອນຜົນກະທົບໃນຊີ່ ວງການອອກແບບ ແລະ ເພ ີ່ ອຮັບປະກັນໃນໄລຍະຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດ.  

ຢາງໃດກໍີ່ ຕາມ, ໃນ ທລຍ ໄລຍະທ  III (ໄລຍະເພ ີ່ ມທຶ ນ) ກິດຈະກໍາທ ີ່ ຈະສັ້ າງຜົນກະທົບຄາດວີ່ າຈະຫລຸດລົງ 

ແລະ ສາມາດຫລຸດຜີ່ ອນ ໂດຍການນໍ າໃຊັ້  ການປະເມ ນຜົນສິີ່ ງແວດລັ້ ອມເບ ັ້ ອງຕົັ້ ນ (EIA) 

ຂອງລັດຖະບານ (ເບິີ່ ງພາກ ລະບຽບການປະເມ ນຜົນກະທົບເບ ັ້ ອງຕົັ້ ນຂອງລັດຖະບານ). 

ໃນກອບການຄຸັ້ ມຄອງດັ້ ານສັງຄົມ ແລະ ສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ (ESMF) ໄດັ້ ກໍານົດຂັັ້ ນຕອນໄວັ້  ຄ : 1). 

ກໍານົດໂຄງການຍີ່ ອຍພ ັ້ ນຖານໂຄງລີ່ າງ, ກິດຈະກໍາປັບປຸງຊ ວິ ດການເປັນຢູີ່  ແລະ ໂພສະນາການ ມ  ຫລ  

ບໍີ່ ມ ຜົນກະທົບຕໍີ່ ການຢູີ່ ອາໃສຕາມທໍາມະຊາດ; 2). ຫລ ກລີ່ ຽງ ການປີ່ ຽນແປງທ ີ່ ສໍ າຄັນ ຫລ  

ເຮັດໃຫັ້ ການຢູີ່ ອາໃສຕາມທໍາມະຊາດມ ຄວາມເຊ ີ່ ອມໂຊມລົງ. ທລຍ ຈະສະໜອງ ການຝຶກອົບຮົມ 

ກີ່ ຽວກັບ ຂັັ້ ນຕອນການປະເມ ນຜົນສິີ່ ງແວດລັ້ ອມເບ ັ້ ອງຕົັ້ ນ (EIA) ຂອງທະນາຄານໂລກ, 

ລວມທັງການສັ້ າງຄວາມເຂັັ້ ມແຂງໃນການຕິດຕາມກວດກາໃນພ ັ້ ນທ ທ ີ່ ມ ຄວາມສີ່ ຽງ. 

 

ໂຄງການທ ່ ອາດຈະມ ຜົນກະທົບສະເພາະ. 

ການກໍີ່ ສັ້ າງໂຄງການຂະໜາດນັ້ ອຍ ສີ່ ວນຫລາຍແມີ່ ນນໍ າໃຊັ້ ຮູບແບບ ຊຸມຊົນເປັນເຈົ ັ້ າການ (CFA) 

ໂດຍການສະໜອງວັດສະດຸການກໍີ່ ສັ້ າງຂອງຜູັ້ ຮັບເໝົາ ຫລ  ຫັ້ າງຮັ້ ານ ແລະ ແຮງງານໃນບາງກິດຈະກໍາ. 

ຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດໂດຍຜູັ້ ຮັບເໝົາ ໃນບາງໂຄງການກໍີ່ ໄດັ້ ນໍ າໃຊັ້ ແຮງງານຊຸມຊົນໃນທັ້ ອງຖິີ່ ນເອງ. 
ໂຄງການກໍີ່ ສັ້ າງທ ີ່ ໃຫັ້ ການສະໜັບສະໜູູນໂດຍ ທລຍ 

ແມີ່ ນເປັນປະເພດໂຄງລີ່ າງຂະໜາດນັ້ ອຍມ ຂອບເຂດຜົນກະທົບສິີ່ ງແວດລັ້ ອມຈໍ າກັດ. 

ຕາຕະລາງຂັ້ າງລຸີ່ ມນ ັ້ ແມີ່ ນສັງລວມບັນຫາສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ ແລະ ສັງຄົມທ ີ່ ສໍ າຄັນ ແລະ 
ວິ ທ ການຫລຸດຜີ່ ອນໃນຊີ່ ວງຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດ ທລຍ ໄລຍະທ  II ແລະ III. 

  

ການລົງທ ນໃສີ່ ກິດຈະກໍາ/ໂຄງການຍີ່ ອຍ ທ ີ່ ພົວພັນກັບການກໍີ່ ສັ້ າງ ຫລ  ເຮັດໃຫັ້ ທ ີ່ ດິ ນມ ການປີ່ ຽນແປງ 

ຫລ  ການນໍ າໃຊັ້ ນໍ ັ້ າທ ີ່ ກໍີ່  ໃຫັ້ ເກ ດຜົນກະທົບທາງລົບຕໍີ່ ສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ. ເຖິງວີ່ າທ ີ່ ຕັັ້ ງ ແລະ 

ຂະໜາດຂອງໂຄງການດັີ່ ງກີ່ າວນັັ້ ນເມ ຂະໜາດນັ້ ອຍ, ມາດຖານຕີ່ າງໆສໍ າລັບຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດ 

ໄດັ້ ຖ ກສັ້ າງຂຶ ັ້ ນ ແລະ ໄດັ້ ນໍ າໃຊັ້ ໃນ ທລຍ ໄລຍະທ  II ແລະ III, ພັ້ ອມນັັ້ ນກໍີ່ ຈະສ ບຕໍີ່ ນໍ າໃຊັ້ ໃນ ທລຍ ໄລຍະທ  

III (ໄລຍະເພ ີ່ ມທຶ ນ) ຊຶີ່ ງມ ບາງພາກໄດັ້ ລະທິ ບາຍເພ ມເຕ ມກີ່ ຽວກັບວິ ທ ການກັີ່ ນຕອງ ແລະ 

ການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດສະເພາະສໍ າລັບແຕີ່ ລະປະເພດຂອງວຽກກໍີ່ ສັ້ າງ. 

ຂັັ້ ນຕອນທ ີ່ ສໍ າຄັນກີ່ ຽວກັບການປະເມ ນຜົນສິີ່ ງແວດລັ້ ອມທ ີ່ ນໍ າໃຊັ້ ໃນ ທລຍ 2 

ແມີ່ ນແບບຟອມການກັີ່ ນກອງ ທ ີ່ ນອນ ຢູີ່ ໃນມາດຕາການຫລຸດຜີ່ ອນຜົນກະທົບສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ 

(ECOP) ແລະ ລາຍການທ ີ່ ບໍີ່ ໃຫັ້ ການສະໜັບສະໜູນ ຊຶີ່ ງເປັນແບບ ຟອມເກົີ່ າຂອງ (ESMF) ທ ີ່ ນໍ າໃຊັ້ ໃນ 

ທລຍ 2. ແບບຟອມດັີ່ ງກີ່ າວໄດັ້ ຖ ກນໍ າໃຊັ້ ກັບທຸກໆໂຄງການຍີ່ ອຍທ ີ່ ມ ຜົນກະທົບໃນ ທລຍ 2. 

ໃນຂັັ້ ນຕອນວາງແຜນສໍ າລັບ ທລຍ 2 ແລະ ໄລຍະງົບປະມານເພ ີ່ ມ, 

ຊີ່ ຽວຊານສະພາບແວດລັ້ ອມຂອງຜູັ້ ໃຫັ້ ທຶ ນ ແລະ ເຈົ ັ້ າຂອງໂຄງການໄດັ້ ມ ການທົບທວນຄ ນ ແລະ 

ເຫັນວີ່ າ ຄວນມ ການປັປປຸງບາງບັນຫາດັີ່ ງລຸີ່ ມນ ັ້ : 

ໃນ ທລຍ ໄລຍະທ  II ໄດັ້ ມ ການນໍ າໃຊັ້ ຂັັ້ ນຕອນສໍ າຄັນຕີ່ າງໆ ກີ່ ຽວກັບ 

ມາດຕາການຫລຸດຜີ່ ອນຜົນກະທົບສິີ່ ງແວດ ລັ້ ອມ (ECOP) 

ການປະເມ ນຜົນສິີ່ ງແວດລັ້ ອມທ ີ່ ນໍ າໃຊັ້ ໃນມາດຕາການຫລຸດຜີ່ ອນຜົນກະທົບສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ 

(ECOP),ແບບຟອມການກັີ່ ນກອງ ແລະ ລາຍການທ ີ່  ທລຍ 

ບໍີ່ ໃຫັ້ ການສະໜັບສະໜູນແມີ່ ນສີ່ ວນໜຶີ່ ງຂອງ (ESMF) ທ ີ່ ນໍ າໃຊັ້ ໃນ ທລຍ ໄລຍະທ  II. 
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ແບບຟອມດັີ່ ງກີ່ າວໄດັ້ ຖ ກນໍ າໃຊັ້ ກັບທຸກໆໂຄງການຍີ່ ອຍທ ີ່ ມ ຜົນກະທົບໃນ ທລຍ ໄລຍະທ  II 

ໃນຂັັ້ ນຕອນວາງແຜນສໍ າລັບ. ໃນ ທລຍ ໄລຍະທ  III (ໄລຍະເພ ີ່ ມທຶ ນ), 

ຊີ່ ຽວຊານສະພາບແວດລັ້ ອມຂອງຜູັ້ ໃຫັ້ ທຶ ນ ແລະ ເຈົ ັ້ າຂອງໂຄງການໄດັ້ ມ ການທົບທວນຄ ນ ແລະ 

ເຫັນວີ່ າ ຄວນມ ການປັປປຸງບາງບັນຫາດັີ່ ງລຸີ່ ມນ ັ້ : 
• ຂັັ້ ນຕອນການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດ ແລະ ແບບຟອມທ ີ່ ກີ່ ຽວຂັ້ ອງ 

ຄວນສັ້ າງຂຶ ັ້ ນເພ ີ່ ອບັນທຶ ກບັນຫາທ ີ່ ອາດຈະເກ ດຂຶ ັ້ ນ ໃນໄລຍະຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດໂຄງການ. 

• ໃນຂັັ້ ນຕອນການຕິດຕາມໄດັ້ ມ ການລະບຸຕໍາແໜີ່ ງຈຸດທ ີ່ ຕັັ້ ງຂອງໂຄງການຍີ່ ອຍຢີ່ າງເປັນລະບົບ
. 

• ມ ການລະບຸຂໍ ັ້ ມູນໂດຍຫຍໍ ັ້ ຂອງຜູັ້ ຮັບເໝົາ 
ເຂົ ັ້ າໃນຂໍ ັ້ ຕົກລົງໃນການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດໂຄງການຍີ່ ອຍ ທ ີ່ ກີ່ ຽວຂັ້ ອງກັບສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ ແລະ 

ສັງຄົມຂອງຊຸມຊົນ. 

• ພະນັກງານວິ ຊາການ ແລະ ພັດທະນາຊຸມຊົນຂອງ ທລຍ ໄດັ້ ຮັບການຝຶກອົບຮົມ 
ເພ ີ່ ອຮັບປະກັນຄວາມເຂົ ັ້ າໃຈ ກີ່ ຽວກັບ ຜົນກະທົບດັ້ ານສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ 

ຂອງໂຄງການຍີ່ ອຍແຕີ່ ລະປະເພດ ທ ີ່  ທລຍ ໃຫັ້ ການສະໜັບສະໜູນ. 

ບັນຫາດັີ່ ງກີ່ າວຂັ້ າງເທິ ງນັັ້ ນ ໄດັ້ ຮັບການແກັ້ ໄຂ ໂດຍການປັບປຸງລະບົບຄ ນໃໝີ່  

ໂດຍອ ງໃສີ່ ມາດຕາການກັີ່ ນກອງ ທ ີ່ ນໍ າໃຊັ້ ໃນ ທລຍ ໄລຍະທ  II. 

ສິີ່ ງທ ີ່ ສໍ າຄັນທ ີ່ ສຸດແມີ່ ນການຝຶກອົບຮົມເຕັມຮູບແບບຈະຕັ້ ອງໄດັ້ ດໍ າເນ ນແຕີ່ ເລ ີ່ ມຕົັ້ ນ 
ເພ ີ່ ອໃຫັ້ ສາມາດເຂົ ັ້ າໃຈບັນດັ້ ານສິີ່ ງແວດລັ້ ອມໂດຍທົີ່ ວໄປ, ຜົນກະທົບດັ້ ານສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ, 

ປະເພດຜົນກະທົບສະເພາະດັ້ ານ ອາດຈະເກ ດຂ ັ້ ນກັບແຕີ່ ລະປະເພດ ແລະ ຂະໜາດໂຄງການຍີ່ ອຍຂອງ 
ທລຍ ແລະ ວິ ທ ການຫລຸດຜີ່ ອນຜົນກະທົບດັີ່ ງກີ່ າວ. ພັ້ ອມນັັ້ ນຈະຕັ້ ອງແນະນໍ າ ແລະ 

ປະຕິບັດຕົວຈິ ງການນໍ າໃຊັ້ ແບບຟອມທ ີ່ ປັບປຸງໃໝີ່  ເພ ີ່ ອໃຫັ້ ຜູັ້ ເຂົ ັ້ າຮີ່ ວມປະກອບຄໍ າເຫັນ. 

ຜົນກະທົບດັ້ ານສິີ່ ງແວດລັ້ ອມເລັກນັ້ ອຍທ ີ່
ີ່ ເກ ດຂຶ ັ້ ນ 

ສາມາດສັງເກດການໄດັ້ ຈາກຜົນສໍ າເລັດຂອງການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາ ທ ີ່ ສະໜັບສະໜູນໂດຍ 

ທລຍ ໄລຍະທ  II ແລະ III, ແຕີ່ ກໍີ່ ບໍີ່ ແມີ່ ນປະເດັນສໍ າຄັນ. 

ຜົນກະທົບດັ້ ານສິີ່ ງແວດລັ້ ອມທ ີ່ ເກ ດຂຶ ັ້ ນກັບໂຄງການຍີ່ ອຍທ ີ່  ທລຍ ໄລຍະ II ໃຫັ້ ສະໜັບສະໜູນ 

ສາມາດແຍກເປັນແຕີ່ ລະຂະແໜງການດັີ່ ງລຸີ່ ມນ ັ້ : 

ຂະແໜງການ ສັງລວມຜົນກະທົບແຕ່ລະປະເພດ 

ກະສິ ກໍາ ແລະ ປາໄມັ້  - ແຜນການຄຸັ້ ມຄອງອີ່ າງໂຕີ່ ງ 

- ປັ້ ອງກັນພະຍາດ (ໄຂັ້ ຍຸງ) 

- ມົນລະພິດ 

- ການສັນຈອນຂອງສັດນໍ ັ້ າ 

- ການຕັດຕົັ້ ນໄມັ້  ໂດຍບໍີ່ ມ ການປູກທົດແທນຄ ນ 

ສຶ ກສາທິ ການ ແລະ ກ ລາ - ການຕັດຕົັ້ ນໄມັ້  ໂດຍບໍີ່ ມ ການປູກທົດແທນຄ ນ 

- ການເຊາະເຈ ີ່ ອນ 

- ການຄຸັ້ ມຄອງສິີ່ ງເສດເຫລ ອ (ຈາກການກໍີ່ ສັ້ າງ) 

- ສຽງດັງ/ຄຸນນະພາບອາກາດ (ໄລຍະກໍີ່ ສັ້ າງ) 
ພະລັງງານ ແລະ ບໍ ແຮີ່  - ການຕັດຕົັ້ ນໄມັ້ ຕາມແລວການກໍີ່ ສັ້ າງ 

- ແຜນການນໍ າໃຊັ້ ທ ີ່ ດິ ນ ແລະ ອອກໃບອະນຸຍາດ 

- ກິດຈະກໍທ ີ່ ປະຕິບັດເປັນຕົກກະຕິ 

- ສະຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ 
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- ການຄຸັ້ ມຄອງສິີ່ ງເສດເຫລ ອ (ຈາກການກໍີ່ ສັ້ າງ) 
ສາທາລະນະສຸກ - ການຕັດຕົັ້ ນໄມັ້  ໂດຍບໍີ່ ມ ການປູກທົດແທນຄ ນ 

- ການເຊາະເຈ ີ່ ອນ 

- ການຄຸັ້ ມຄອງຂ ັ້ ເຫຍ ີ່ ອ (ຈາກການກໍີ່ ສັ້ າງ) 

- ສຽງດັງ/ຄຸນນະພາບອາກາດ (ໄລຍະກໍີ່ ສັ້ າງ) 

- ບັນຫາກິີ່ ນ 

- ການຄຸັ້ ມຄອງຂ ັ້ ເຫຍ ີ່ ອ ( 

ຈາກການຄຸັ້ ມຄອງນໍ າໃຊັ້ ) 
ໂຍທາທິ ການ ແລະ ຂົນສົີ່ ງ - ການຕັດຕົັ້ ນໄມັ້  ໂດຍບໍີ່ ມ ການປູກທົດແທນຄ ນ 

- ການເຊາະເຈ ີ່ ອນ 

- ບັນຫາອີ່ າງໂຕີ່ ງ 

- ຜົນກະທົບທາງນໍ ັ້ າ (ການໄຫລ ແລະ 

ປະລິ ມານນໍ ັ້ າ) 

- ການສັນຈອນຂອງສັດນໍ ັ້ າໄລຍະກໍີ່ ສັ້ າງ 
ນໍ ັ້ າ ແລະ ສຸກຂະອະນະໄມ - ການເຊາະເຈ ີ່ ອນ 

- ມົນລະຜິດ ແລະ ກິີ່ ນເໜັນ 

- ພະຍາດຕິດຕໍີ່  (ໄຂັ້ ຍຸງ) 

- ຄຸນນະພາບຂອງນໍ ັ້ າ 

 

ໃນ ທລຍ ໄລຍະທ  III (ໄລຍະເພ ີ່ ມທຶ ນ), ກົນໄກການກັີ່ ນກອງດັ້ ານສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ 

ທ ີ່ ມ ຢູີ່ ແມີ່ ນໄດັ້ ປັບປຸງໃຫັ້ ດ ຂ ັ້ ນ ແລະບາງທ ຜົນກະທົບສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ ແລະ 

ສັງຄົມອາດຈະເກ ດຂ ັ້ ນພາຍໃຕັ້ ໂຄງການຍີ່ ອຍຂອງ ທລຍ. 

ເອກະສານໄດັ້ ຖ ກສັ້ າງຂ ັ້ ນບົນພ ັ້ ນຖານການປະເມ ນຜົນສິີ່ ງແວດລັ້ ອມໃນເບ ັ້ ອງຕົັ້ ນ ແລະ 

ວຽກງານທ ີ່ ດໍ າເນ ນງານຢູີ່ ຄ ກັນກັບເຄ ີ່ ອງມ ການກັີ່ ນຕອງ,ໃນຂັັ້ ນຕອນການວາງແຜນໃນເບ ີ່ ອງຕົັ້ ນຂອງ

ທຸກໆໂຄງການຍີ່ ອຍຂອງ ທລຍ ແລະ ເຄ ີ່ ອງມ ຕິດຕາມໃນຊີ່ ວງຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດຈົນເຖິງສໍ າເລັດ. 

ການຝຶກອົບຮົມແບບເລັີ່ ງລັດກີ່ ຽວກັບວຽກງານດຫີ່ ງກີ່ າວໃຫັ້ ພະນັກງານ ທລຍ ໃນ 10 

ແຂວງເປົ ັ້ າໝາຍ. ຫລັງຈາກນັັ້ ນ 

ໄດັ້ ບັບປັບປຸງສະບັບທັ້ າຍສຸດໂດຍອ ງໃສີ່ ຜົນການທົດລອງປະຕິບັດຕົວຈິ ງ ໃນຮອບວຽນທ  XIII. 

ຜົນໄດັ້ ຮັບໃນເບ ັ້ ອງຕົັ້ ນ, ລະບົບລາຍງານການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດແມີ່ ນໄດັ້ ປັບປຸງ ແລະ 
ສ ບຕໍີ່ ສະໜັບສະໜູນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຄ ນໃຫັ້ ແກີ່ ພະນັກງານ ທລຍ 

ຂັັ້ ນຕອນການກັີ່ ນກອງແມີ່ ນບັນທຶ ກທົບກະທົບທ ີ່ ຮັ້ າຍແຮງ, ຊອກຫາວິ ທ ຫລຸດຜີ່ ອນ ແລະ 

ຫລ ກຫລີ່ ຽງກີ່ ອນການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດ. ເຄ ອງມ ການຕິດຕາມແມີ່ ນໄດັ້ ຖ ກພັດທະນາ ແລະ 

ປັບປຸງໃນຊີ່ ວງກະກຽມ ທລຍ ໄລຍະທ  III ຊຶີ່ ງໄດັ້ ກະກຽມເອກະສານຄຸັ້ ມຄອງສະບັບປັບປຸງໃໝີ່  
ເພ ີ່ ອຮັບປະກັນການຕິດຕາມ ແລະ ສ ບຕໍີ່ ປະເມ ນຜົນໃນໄລຍະຍການກໍີ່ ສັ້ າງ ແລະ 

ບໍີ່ ພຽງແຕີ່ ເປັນຈຸດລິ ເລ ີ່ ມ. ພັ້ ອມນັັ້ ນຍັງເປັນການລາຍງານບັນຫາທ ີ່ ບໍີ່ ຄາດຄິ ດວີ່ າຈະເກ ດຂ ັ້ ນ 

ຄວບຄູີ່ ກັບມາດຕາການຫລຸດຜີ່ ອນຜົນກະທົບ. ນອກຈາກນັັ້ ນ ຍັງໄດັ້ ເພ ີ່ ມການຕິດຕາມ 6 ແລະ 12 

ເດ ອນເຂົ ັ້ າໃນຂັັ້ ນຕອນການປະຕິບັດ ເພ ີ່ ອເປັນການກວດກາ ຖັ້ າຫາກວີ່ າໂຄງການຍີ່ ອຍຍັງເຮັດໜັ້ າທ ີ່  
ແລະ ຮັບໃຊັ້ ຕາມເປົ ັ້ າໝາຍທ ີ່ ກໍານົດໄວັ້ ກີ່ ອນກໍີ່ ສັ້ າງ, ເປັນການຖ ໂອກາດປະເມ ນ 
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ຖັ້ າຫາກວີ່ າບໍີ່ ມ ບັນຫາຜົນກະທົບດັ້ ານສິີ່ ງແວດລັ້ ອມເກ ດຂຶ ັ້ ນ ກັບການກໍີ່ ສັ້ າງ ແລະ 

ຄຸັ້ ມຄອງນໍ າໃຊັ້ ໂຄງການຍີ່ ອຍ. 

ທ ໃນ ທລຍ ໄລຍະທ  III (ໄລຍະເພ ີ່ ມທຶ ນ), 

ມາດຕະການບັນເທົາຜົນກະທົບສິີ່ ງແວດລັ້ ອມໃນເວລາຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດ 

(ECOP)ຈະໄດັ້ ເຊ ອມສານເຂົ ັ້ າກັບວຽກພ ັ້ ນຖານໂຄງລີ່ າງ, ກິດຈະກໍາປັບປຸງຊ ວິ ດການເປັນຢູີ່  ແລະ 

ໂພສະນາການ ໃນເວລາທ ີ່ ເໜາະສົມ, ລວມທັງເອົ າເຂົ ັ້ າໃນຄູີ່ ມ ການຄຸັ້ ມຄອງນໍ າໃຊັ້  ແລະ ບົວລະບັດຮັກສາ 

ແລະ ຂັັ້ ນຕອນຕີ່ າງໆຕາມການຕົກລົງກັບຂັັ້ ນບັ້ ານ. ໃນກໍລະນ ທ ີ່ ຈໍ າເປັນຕັ້ ອງໄດັ້ ຕັດຕົັ້ ນໄມັ້  

ຈະຕັ້ ອງນໍ າເອົ າຕົັ້ ນໄມັ້ ປະເພດດຽວກັນມາປູກທົດແທນ ຢູີ່ ໃນສະຖານທ ີ່  ທ ີ່ ເໝາະສົມ 

ເພ ີ່ ອເປັນການຊົດເຊ ຍ. 

 

ການຄຸຸ້ມຄອງຢາປາບສັດຕ ພ ດ: 

ການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການຍີ່ ອຍດັ້ ານຊົນລະປະທານ (ກໍີ່ ສັ້ າງໃໝີ່  ແລະ ການຟ ັ້ ນຟູ) 

ອາດນໍ າໄປສູີ່ ການນໍ າໃຊັ້ ຢາປາບສັດຕູພ ດ, ຄະນະທ ີ່ ຄວາມຮູັ້ ທາງດັ້ ານການປັ້ ອງກັນ 

ໃນການໃຊັ້ ສານເຄມ ແມີ່ ນມ ຄວາມສໍ າຄັນສໍ າລັບຊາວກະສິ ກອນ. ການປະເມ ນສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ ແລະ 

ສັງຄົມ 

ແມີ່ ນໄດັ້ ເຮັດໃນໄລຍະກະກຽມເຫັນວີ່ າບໍີ່ ຜົນກະທົບທ ີ່ ຮັ້ າຍແຮງລວມທັງການນໍ າໃຊັ້ ຢາປາບສັດຕູພ ດ 

ຫລ  ການນໍ າໃຊັ້ ປຸຍເຂົ ັ້ າໃນພ ັ້ ນທ ໂຄງການ. ໃນ ທລຍ ໄລຍະທ  III (ໄລຍະເພ ີ່ ມທຶ ນ) 

ຈະສ ບຕໍີ່ ສະໜອງຄວາມຮູັ້ ພ ັ້ ນຖານ ກີ່ ຽວກັບ ທາງເລ ອກສໍ າລັບການພັດທະນາກະສິ ກໍາ ແລະ 
ບັນດາກິດຈະກໍາປັບປຸງຊ ວິ ດການເປັນຢູີ່ . ໂດຍສຸມໃສີ່ ການສົີ່ ງເສ ມການປູກພ ດຜັກປອດສານພິດ 

ເພຶີ່ ອສະແດງໃຫັ້ ເຫັນວີ່ າມັນມ ປະສິ ດທິ ຜົນສູງ. ເພ ີ່ ອໃຫັ້ ສອດຄີ່ ອງກັບນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານໂລກວີ່ າ 

ການຄຸັ້ ມຄອງຢາປາບສັດຕູພ ດ (ຫົວຂໍ ັ້  4.09), ແຜນການຄຸັ້ ມຄອງຢາປາບສັດຕູພ ດແບບງີ່ າຍດາຍ 

ໄດັ້ ຮັບການກະກຽມ ແລະ ມັນຈະຖ ກນໍ າໃຊັ້ ກັບບັນດາກິດຈະກໍາ/ບັນດາໂຄງການຍີ່ ອຍ 

ທ ີ່ ລວມເຂົ ັ້ າໃນລະບົບຊົນລະປະທານ ແລະ ປັບປຸງຊ ວິ ດການເປັນຢູີ່ . 

 

  

ພາກທ  IV: ຫ ັ ກການ ແລະ ຂັຸ້ນຕອນການຈັດຊ ຸ້ ຈັດຈຸ້າງເພ ່ ອການຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບພາຍໃຕຸ້ 
ທລຍ  

            3 ໄລຍະເພ ່ ມທຶນ 

ຜົນກະທົບຄາດວ່າຈະເກ ດຂ ຸ້ ນໃນ ທລຍ 3 ໄລຍະເພ ່ ມທຶນ.  

ເນ ອງຈາກວີ່ າ ທລນ 3 ໄລຍະເພ ີ່ ມທຶ ນ 

ຈະໄດັ້ ສຸມໃສວຽກງານພ ັ້ ໜຖານໂຄງລີ່ າງໂດຍສະເພາະແມີ່ ນວຽກງານ(ຜະລິ ດຜົນ) ທ ີ່ ຕິດພັນ ແລະ 

ພົວພັນເຖິງລາຍຮັບ ແລະ 
ກິດຈະກໍາປັບປຸງຊ ວິ ດການເປັນຢູີ່ ທ ີ່ ໄດັ້ ກໍານົດຢູີ່ ໃນບັ້ ານເປົ ັ້ າໝາຍທ ີ່ ຢູີ່ ໃນກອບງົບປະມານ 7,500 ໂດລາ ຕໍີ່  

ບັ້ ານ ສໍ າລັບ 3 ປ . ສັດສີ່ ວນ ແລະ ຂອບເຂດຂອງຜົນກະທົບຄາດວີ່ າຈະນັ້ ອຍກີ່ ວາຂອງ ທລຍ 2 ແລະ ທລຍ 3 

ທ ີ່ ຜີ່ ານມາ(ມ ຄວາມເປັນໄປໄດັ້ ສູງຂອບເຂດທາງດັ້ ານການເງ ນຈະນໍ າໃຊັ້ ເພ ີ່ ອຟ ັ້ ນຟູ ຫລ  ສັ້ ອມແປງ 

ປະເພດໂຄງລີ່ າງທ ີ່ ມ ຢູີ່ ). ເພາະສະນັັ້ ນ ມັນຄາດວີ່ າກິດຈະກໍາສະໜັບສະໝູນໃນໄລຍະ ທລຍ 3 

ໄລຍະເພ ີ່ ມທຶ ນ ຈະມ ຄວາມສໍ າຄັນ ຫລ  ຜົນກະທົບທ ີ່ ເກ ດຂ ັ້ ນຈະບໍີ່ ກັບຄ ນມາອ ກໃນ ທລຍ 3 

ໄລຍະເພ ີ່ ມທຶ ນ. ນອກຈາກນັັ້ ນ , ການຍົກຍັ້ າຍຈັດສັນ ຫລ  ກິດຈະການຕີ່ າງໆຈະບໍີ່ ອະນຸຍາດ. 

ເຖິງແມີ່ ນວີ່ າມ ຜົນກະທົບເລັກນັ້ ອຍທ ີ່ ຄາດວີ່ າຈະມ ຜົນກະທົບທ ີ່ ນັ້ ອຍລົງ, ວິ ທ ການຫລຸດຜີ່ ອນ ແລະ 
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ການທົດແທນຄ ນກັບຈະຕັ້ ອງໄດັ້ ລວບລວມເອົ າເຂົ ັ້ າໃນຂັັ້ ນຕອນການຄຸັ້ ມຄອງ. 

ກິດຈະກໍາສຸກຍູັ້ ໂພສະນາການເພ ີ່
ຶ ອສົີ່ ງເສ ມການພັດທະນາການປັບປຸງຊ ວິ ດການເປັນຢູີ່ ຈະມ ຜົນກະທົບ

ທາງລົບຕໍີ່ ສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ. ທລຍ 3ໄລຍະເພ ີ່ ມທຶ ນ ຈະບໍີ່ ໄດັ້ ຈັດຊ ັ້  ແລະ ສົີ່ ງເສ ມການນໍ າໃຊັ້ ປຸຍເຄມ  ແລະ 

ຢາຂັ້ າແມງໄມັ້ ,ຈະໄດັ້ ສ ບຕໍີ່ ລວມຢູີ່ ໃນລາຍການທ ີ່ ບໍີ່ ໃຫັ້ ການສະໝັບສະໜູນຕາມລາຍການ ຢູີ່ ໃນ ທລຍ 2, 

ແລະ ຈະສ ບຕໍີ່ ສົີ່ ງເສ ມການປູກຜັກປອຍສານຜິດ. ເຖິງຢີ່ າງໄດກໍີ່ ຕາມ, 

ຊາວນາຜູັ້ ທ ີ່ ໄດັ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດອາດຈະນໍ າໃຊັ້ ຢາປາບສັດຕູພຶດ,ຢາຂາພຶດ,ຢາຂັ້ າແມງໄມັ້ ທ ີ່ ກໍານົດໃຫັ້ ມັ
ນກໍີ່ ບໍີ່ ໄດັ້ ລະເມ ດຕາມລະບຽບແຜນຄຸັ້ ມຄອງຢາປາບສັດຕູພຶດ ຫລ  
ລາຍການທ ີ່ ບໍີ່ ໃຫັ້ ການສະໜັບສະໜູນ. ທລຍ 3 ໄລຍະເພ ີ່ ມທຶ ນ ຈະສຶ ບຕໍີ່ ຕິດຕາມ ແລະ 

ໃຫັ້ ຄໍ າແນະນໍ າແກັ້ ຊາວນາກີ່ ຽວກັບການນໍ າໃຊັ້ ທ ີ່ ປອດໄພໃນຄະນະດຽວກັນນັັ້ ນກໍີ່ ຍັງສຶ ບຕໍີ່ ສົີ່ ງເສ ມວິ ທ ກາ
ນຄຸີ່ ມຄຸມສັດຕູພຶດດັ້ ວຍຮູບແບບໃຊັ້ ປຸຍທໍາມະຊາດ. 

 

ລາຍການດັີ່ ງຕໍີ່ ໄປນ ັ້ ຢູີ່ ພາຍໄຕ ທລຍ 3 ໄລຍະເພ ີ່ ມທຶ ນ 

ຈະປັບປຸງການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດຂອງສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ:(1) ເພ ີ່ ອປັບປຸງການລາຍງານ ແລະ 

ລະບົບການບັນທຶ ກວຽກງານປັ້ ອງກັນສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ ແລະ ສັງຄົມທ ີ່ ພົວພັນກັນ;(2) 

ການກວດກາລະບົບການນໍ າໃຊັ້ ການປັ້ ອງກັນສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ ແລະ ສັງຄົມແມີ່ ນໄດັ້ ກໍານົດໃນ 
ກອບການຄຸີ່ ມຄອງສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ ແລະ 
ສັງຄົມ(ມາດຕາການບັນເທົາຜົນກະທົບສິີ່ ງແວດລັ້ ອມໃນເວລາຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດ ແລະ 

ແຜນການຄຸັ້ ມຄອງສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ ແລະ ສັງຄົມ),(3) 

ຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫັ້ ວິ ຊາການເພ ີ່ ອຕິດຕາມວຽກງານປັ້ ອງກັນສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ ແລະ 
ສັງຄົມຕາມກິດຈະກໍາທ ີ່ ໄດັ້ ກໍານົດງົບປະມານຢີ່ າງໜັ້ ອຍສຸດ ນຶີ່ ງເທ ອຕໍີ່ ປ ; (4) 

ເສ ອມານກິດຈະກໍາລະຫວີ່ າງ ທລນ 2 ແລະ ທລຍ 3 

ເພ ີ່ ອເຂົ ັ້ າເປັນການສະຫງວນແຫີ່ ງທ ີ່ ຢູີ່ ອາໃສີ່ ຂອງສັດຕາມທໍາມະຊາດທ ີ່ ຢູີ່ ໄກັ້ ຄຽງ,ພ ັ້ ນທ ີ່ ປາໄມັ້ ,ຕົັ້ ນນໍ າ້ັ້ ເ
ພ ີ່ ອໃຫັ້ ມ ຜົນກະທົບທາງບວກຕໍີ່  ທລຍ.  

 

ເຖິງແມີ່ ນວີ່ າ ທລຍ 3 ໄດັ້ ມ ລະບົບການຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາຢີ່ າງເຂັັ້ ມງວດ ແລະ 

ມາດຕາການບັນເທົາຜົນກະທົບສິີ່ ງແວດລັ້ ອມໃນເວລາຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດ 
ໄດັ້ ມ ການຕິດຕາມໃນໄລຍະເລ ັ້ ມຕົັ້ ນທົດລອງ. ຕາມທ ີ່ ໄດັ້ ກໍານົດຢູີ່ ດັ້ ານເທິ ງ, 

ການຝຶກອົບຮົມໄດັ້ ຈັດຂ ັ້ ນໂດຍຜີ່ ານ ທລຍ 3. ນອກຈາກນັັ້ ນ, ຈະຕັ້ ອງໄດັ້ ເອົ າໃຈໃສີ່ ກີ່ ຽວກັບໂຄງການຍີ່ ອຍ 

ຫລ  ໃນພ ັ້ ນທ ີ່ ປີ່ າສະຫງວນແຫີ່ ງຊາດເພ ີ່ ອຮັບປະກັນໃຫັ້ ຜົນກະທົບໜັ້ ອຍທ ີ່ ສຸດສາມາດຄວບຄຸມ ແລະ 
ລາຍງານໄດັ້ . ຕາມລາຍການທ ີ່ ບໍີ່ ໃຫັ້ ການສະຫລັບສະໜູນຕັ້ ອງໄດັ້ ເຂັັ້ ມງວດ ແລະ 

ຕັ້ ອງໄດັ້ ຕິດຕາມຢີ່ າງໄກັ້ ສິ ດ ເພ ີ່ ອບໍີ່ ໃຫັ້ ມ ໂຄງການກໍີ່ ສັ້ າງເສັັ້ ນທາງໃນເຂດປີ່ າສະຫງວນແຫີ່ ງຊາດ ຫລ  
ການກໍີ່ ສັ້ າງເສັັ້ ນທາງເຊ ອມຕໍີ່ ຂອບເຂດປີ່ າສະຫງວນແຫີ່ ງຊາດ. 

 

ການປະຕິບັດເພ ່ ອເພ ຸ້ ມທະວ ການຈັດຕັຸ້ ງປະຕິບັດການປຸ້ອງກັນຢ່າງມ ປະສິດທິພາບໃນ ທລຍ 3 

ໄລຍະເພ ່ ມທຶນ. 

ຄາດວີ່ າ ທລຍ 3 ໄລຍະເພ ີ່ ມທຶ ນຈະຍັງຄົງສະໜັບສະໜູນດ້ານພ ້ ນຖານໂຄງລ່າງ, ແຕ່ຈະຢູ່ໃນວົງຈໍ າກັດ. 

ສໍ າລັບມາດຕະການການຫລຸດຜີ່ ອນຍັງຈະປະຕິບັດຄ ກັບໂຄງການ ທລຍ 2 ແລະ ທລຍ 3 . 

ຂັ້ າງລຸີ່ ມນ ັ້ ແມີ່ ນການສະຫ ຸ ບບັນດາມາດຕະການ ເພ ີ່ ອປັບປຸງຜົນງານການປັ້ ອງກັນຂອງ ທລຍ 
ໂດຍອິ ງໃສີ່ ຂໍ ັ້ ມູນໄດັ້ ຮັບຕົວຈິ ງໃນໄລຍະຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດ ທລຍ 3 ໄລຍະເພ ີ່ ມທຶ ນ . 

• ປັບປຸງ "ລາຍການທ ີ່ ບໍີ່ ສະໜັບສະໜູນ" 

ເພ ີ່ ອໃຫັ້ ແນີ່ ໃຈວີ່ າປະສິ ດທິ ຜົນຂອງການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດໂຄງການຍີ່ ອຍ ແລະສັ້ າງ 
"ລາຍການໂຄງການຍີ່ ອຍທ ີ່ ໃຫັ້ ການສະໜັບສະໜູນ" ເພ ີ່ ອຫລຸດຜີ່ ອນຜົນກະທົບທາງອັ້ ອມໄປ 
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ຄຽງຄູ່ກັບສົງເສ ມການອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ 
ການປົກປັກຮັກສາຄຸນນະພາບຂອງສ ງແວດລັ້ ອມ ແລະ 
ຄຸນນະພາບຊິ ວິ ດການເປັນຢູີ່ ຂອງຊຸມຊົນ. 

• ແນະນໍ າລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ວິ ທີ ການນໍ າໃຊ້ມາດຕາການປົກປັ້ ອງດັ້ ານສັງຄົມ ແລະ ສ ີ່ ງ 
ແວດລັ້ ອມ ເຂົ ້ າໃນຂະບວນການວາງແຜນຂອງ ແລະ ຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍທີ  

2); 

• ປັບປຸງຜະສິ ດທິ ພາບຂອງລະບົບການກັີ່ ນຕອງ ແລະ ບັນທ ກ ຢູີ່ ໃນຂັັ້ ນທັ້ ອງຖ ີ່ ນ 
ໂດຍການສະໜອງ ລາຍການລະອຽດຂອງການພິຈາລະນາ ບັນຫາການປັ້ ອງກັນດັ້ ານສັງຄົມ 

ແລະ ສ ີ່ ງແວດລັ້ ອມ ແລະ ແບບຟອມໃນການຕິດຕາມ (ເອກະ ສານຊ້ອນທ້າຍທີ  3) 

ໄປພັ້ ອມໆກັນກັບວິ ທີ ການນໍ າໃຊ້ມາດຕາການປົກປັ້ ອງທີ່ ລະອຽດ 

ມາດຕະການຫລຸດຜ່ອນາຜົນກະທົບສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ (ECOP) 

ສໍ າລັບທຸກໆປະເພດຂອງການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດໂຄງການຍີ່ ອຍ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍທີ  4); 

• ສົີ່ ງເສ ມການປຸງຈິ ດສໍ ານຶ ກ ແລະ ໃຫັ້ ຄວາມຮູັ້ ແກ່ພະນັກງານ ທລຍ ແຂວງ, ເມ ອງ ແລະ 

ຜູັ້ ນໍ າຊຸມຊົນ/ຜູັ້ ປະສານງານ ເພ ີ່ ອໃຫັ້ ເຂົ ັ້ າໃຈເຖ ງເງ ີ່ ອນໄຂທ ີ່ ອາດສົີ່ ງຜົນຕໍີ່ ຜົນກະທົບທາງລົບຕໍີ່  

(ສັງຄົມ ແລະ ສ ີ່ ງແວດລັ້ ອມ) ຂອງການພັດທະນາພ ັ້ ນຖານໂຄງລີ່ າງ, 

ໂດຍສະເພາະແມີ່ ນເສັັ້ ນທາງ ແລະ ຂົວ, ແລະ ໄປພັ້ ອມໆກັນກັບການ 

ເງ ີ່ ອນໄຂໃນການສົີ່ ງເສ ມໃຫັ້ ມ ຜົນກະທົບທາງດັ້ ານບວກຕໍີ່ ການປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນ
ທໍາມະຊາດ, ສ ີ່ ງແວດລັ້ ອມພາຍໃນທັ້ ອງຖ ີ່ ນ ແລະ ຄຸນນະພາບຊິ ວິ ດການເປັນຢູີ່ ຂອງຊຸມຊົນ. 

• ສົີ່ ງເສ ມການຮີ່ ວມມ ກັບທັ້ ອງຖ ີ່ ນຢີ່ າງຫັ້ າວຫັນ 
ໃນຂອບເຂດຂອງການຫລຸດຜີ່ ອນເງ ີ່ ອນໄຂທ ີ່ ກໍີ່ ໃຫັ້ ເກ ດຜົນກະທົບທາງລົບຕໍີ່ ກັບສ ີ່ ງແວດລັ້ ອມ 
ແລະ 
ສົີ່ ງເສ ມເງ ີ່ ອນໄຂໃນການກໍີ່ ໃຫັ້ ເກ ດຜົນກະທົບທາງດັ້ ານບວກຜີ່ ານຂະບວນການເສ ມສັ້ າງຄວາມ
ອາດສາມາດ ແລະ ກິດຈະກໍາຕີ່ າງໆຂອງຂະບວນການທັງຮຽນທັງເຮັດ ແລະ ຊ ີ່ ສານໃນຊຸມຊົນ. 

• ທລຍ/ຄະນະຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ທລຍ ຂັັ້ ນສູນກາງ ຈະເປັນຜູັ້ ສະໜອງການຝ ກອົບຮົມຕີ່ າງໆ 

ແລະ ການກະຕຸກຊຸກຍູັ້ ໃຫັ້  ແກີ່ ຫັ້ ອງການ ທລຍ ຢູີ່ ໃນຂັັ້ ນທັ້ ອງຖ ີ່ ນເປັນໄລຍະ 
ເພ ີ່ ອໃຫັ້ ເຂົ າເຈົ ັ້ າເລົີ່ ານັັ້ ນສາມາດສະໜອງຂໍ ັ້ ມູນຕີ່ າງໆທ ີ່ ກີ່ ຽວ 
ຂັ້ ອງກັບວຽກງານປັ້ ອງກັນດັ້ ານສັງຄົມ ແລະ ສ ີ່ ງແວດລັ້ ອມ 
ຂອງໂຄງການຍີ່ ອຍໃນລະຫວີ່ າງຂະບວນການວາງແຜນ 
ໄປພັ້ ອມໆກັນກັບການເກັບກໍາຂໍ ັ້ ມູນຕີ່ າງໆຕາມຄວາມເມາະສົມ. 

• ທລຍ/ຄະນະຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ທລຍ ຂັັ້ ນສູນກາງ ຈະລວມເອົ າພາກສີ່ ວນການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດ 

ວຽກງານປັ້ ອງກັນສັງຄົມ ແລະ ສ ີ່ ງແວດລັ້ ອມ ຢູີ່ ໃນບົດລາຍງານຄວາມຄ ບໜັ້ າ ແລະ 
ຮັບປະກັນການປະສານສົມທົບກັນຂອງແຕີ່ ລະໜີ່ ວຍງານລວມທັງໜີ່ ວຍງານຕິດຕາມ-

ປະເມ ນຜົນ; 

• ທະນາຄານໂລກຈະທວນຄ ນ, ສົີ່ ງເສ ມ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດ 

ລວມທັງການຝ ກອົບຮົມດັ້ ານການປັ້ ອງກັນດັ້ ານສັງຄົມ ແລະ ສ ີ່ ງແວດລັ້ ອມ ກໍລະນີ ຈໍ າເປັນ. 

ຂັຸ້ນຕອນການຈັດຕັຸ້ ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ 

ລາຍການທ ່ ບ່ໍໃຫຸ້ການສະໜັບສະໜ ນ 

ເພ ີ່ ອຫລ ກລັ້ ຽງເງ ີ່ ອນໄຂທ ີ່ ຈະກໍີ່ ໃຫັ້ ເກ ດຜົນກະທົບທາງດັ້ ານລົບຕໍີ່ ຊຸມຊົນ ແລະ 
ສ ີ່ ງແວດລັ້ ອມພາຍໃນທັ້ ອງຖ ີ່ ນ ຂອງ ທລຍ ໄລຍະທ  3 

ຈ ີ່ ງໄດັ້ ມ ການກະກຽມລາຍການທ ີ່ ບໍີ່ ໃຫັ້ ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ/ຫລ  ກິດຈະກໍາທ ີ່ ບໍີ່ ສາມາດສະໜອງ 
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ງົບປະ ມານໃນການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດ ຂອງ ທລຍ 3 ໄລຍະເພ ີ່ ມງົບປະມານ (ສ ີ່ ງທ ີ່ ບໍີ່ ໃຫັ້ ການອະນຸມັດ ຫລ  

"ລາຍການທ ີ່ ບໍີ່ ສະໜັບ ສະໜູນ") 

ຊ ີ່ ງໄດັ້ ສັ້ າງຂ ັ້ ນເພ ີ່ ອເປັນລາຍການປະກອບເຂົ ັ້ າໃນການພິຈາລະນາເລ ອກໂຄງການ ແລະ ອ ກດັ້ ານນ ີ່ ງກໍີ່  
ແມີ່ ນໄດັ້ ສັ້ າງ "ລາຍການທາງເລ ອກ" ເພ ີ່ ອເປັນບີ່ ອນອ ງ ແລະ 

ສົີ່ ງເສ ມໃຫັ້ ການຄັດເລ ອກໂຄງການມ ເງ ີ່ ອນໄຂໃນ ໃນທາງບວກຂອງການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຂອງ 
ທລຍ. ລາຍລະອຽດຕີ່ າງໆແມີ່ ນໃຫັ້ ເບ ີ່ ງຕາມເອກະສານຊັ້ ອນທັ້ າຍທ  2 ແລະ ລາຍການຕີ່ າງໆເລົີ່ ານ ັ້  

ຈະເອົ າເຂົ ັ້ າບັນຈຸຢູີ່ ໃນປ ັ້ ມຄູີ່ ມ ຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດໂຄງການ. 

 

ຂ້ັນຕອນການກ່ັນກອງ ແລະ ທວນຄ ນກອບນະໂຍບາຍການປົກປ້ອງ  

ເພ ີ່ ອໃຫັ້ ມ ຜົກກະທົບນັ້ ອຍທ ີ່ ສຸດ ຕໍີ່ ສ ີ່ ງແວດລັ້ ອມໃນການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດໂຄງການ, ທລຍ 

ຈ ີ່ ງໄດັ້ ລວມເອົ າເງ ີ່ ອນ ໄຂຕີ່ າງໆຂອງວຽກງານປັ້ ອງກັນດັ້ ານສັງຄົມ ແລະ 
ສ ີ່ ງແວດລັ້ ອມເຂົ ັ້ າໃນຂະບວນການວາງແຜນຈັດຕັັ້ ງປະຕິ ແລະ 

ໄດັ້ ມ ການສະໜອງຄູີ່ ມ ທາງດັ້ ານວິ ຊາການ (ເບ ີ່ ງເອ ກະສານຊັ້ ອນທັ້ າຍ 3, 4 ແລະ 5). 

ໃນນ ັ້ ເພ ີ່ ອເປັນການຮັບປະກັນໃຫັ້ ຂະບວນການພິຈາລະນາ ແລະ ປະເມ ນເງ ີ່ ອນ 
ໄຂຜົນກະທົບຂອງໂຄງການກີ່ ອນການອະນຸມັດເພ ີ່ ອຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດ ແລະ 

ເພ ີ່ ອເປັນການຫລຸດຜີ່ ອນເງ ີ່ ອນໄຂທ ີ່ ຈະ ສົີ່ ງຜົນກະທົບທາງລົບຂອງໂຄງການໃນເວລາສໍ າຫລວດ, 

ກໍີ່ ສັ້ າງ, ຈັດຄຸ້ມຄອງນໍ າໃຊ້ ແລະ ບູລະນະສ້ອມແປງ, 
ຂະບວນການໃນການວາງແຜນຕີ່ າງໆໄດັ້ ສະແດງດັີ່ ງລຸີ່ ມນ ັ້ : 

 

ບາດກັ້ າວທ  (1) ໄລຍະການກໍານົດໂຄງການຍີ່ ອຍ 

ການກັີ່ ນກອງໂຄງການຍີ່ ອຍຈະຕັ້ ອງຢູີ່ ບົນພ ັ້ ນຖານຂອງທີ່ າແຮງຜົນກະທົບດັ້ ານສະພາບແວດລັ້ ອມ 

ແລະ ສັງຄົມແລະອ ງຕາມນະໂຍບາຍປົກປັ້ ອງຂອງທະນາຄານໂລກ ແລະ ກົດຫມາຍຂອງ ສ ປປ ລາວ. 

 

ການພິຈາລະນາໃນລາຍການທ ່ ບ່ໍສະໜັບສະໜ ນ ແລະ ລາຍການທ ່ ສະໜັບສະໜ ນ: 
ກີ່ ອນການອະນຸມັດໂຄງການຍີ່ ອຍຕີ່ າງໆ ພະ ນັກງານ ທລຍ 
ໄດັ້ ມ ການຈັດກອງປະຊຸມຂັັ້ ນເມ ອງຫລາຍຄັັ້ ງ. ໂດຍຢູີ່ ໃນໄລຍະກອງປະຊຸມດັີ່ ງກີ່ າວນ ັ້  ພະນັກງານ ທລຍ 

ຕັ້ ອງໄດັ້  ແນະນໍ າເຖ ງເງ ີ່ ອນໄຂທ ີ່ ກໍີ່ ໃຫັ້ ເກ ດຄວາມສີ່ ຽງຕໍີ່ ສ ີ່ ງແວດລັ້ ອມຂອງແຕີ່ ລະໂຄງການ, ປູກຝັງ 
ຈິ ດສໍ ນຶ ກໃຫັ້ ຊຸມຊົນ ກີ່ ຽວກັບ ການນໍ າໃຊັ້ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຍ ນຍົງ ແລະ 
ສົີ່ ງເສ ມໃຫັ້ ຊຸມຊົນເອົ າໃຈໃສີ່ ຕໍີ່  ການປົກປັກຮັກສາສ ີ່ ງແວດລັ້ ອມ ແລະ 

ສັງລວມເອົ າຂໍ ັ້ ມູນທ ີ່ ຕັັ້ ງເພ ີ່ ອຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດຂອງທຸກໆໂຄງການ; ຕົວຢີ່ າງ: 

ເນ ັ້ ອທ ີ່ ດ ນອະນຸຍາດນໍ າໃຊັ້ ໃນປະຈຸບັນ, ເຂດຫວງຫັ້ າມຕີ່ າງໆ ແລະ ອ ີ່ ນໆ. ຖັ້ າຫາກພົບເຫັນການ 

ຄັດເລ ອກໂຄງການຖັ້ ານອນຢູີ່ ໃນລາຍການກິດຈະກໍາທ ີ່ ບໍ່ ສະໜັບສະໜູນ "ລາຍການທ ີ່ ບໍີ່ ສະໜັບສະໜູນ" 

ຕັ້ ອງໄດັ້  ຖ ກພິຈາລະນາຕັດອອກຈາກລາຍການ ຫລ  ບໍີ່ ລວມເອົ າຢູີ່ ໃນລາຍ 

ການກິດຈະກໍາທ ີ່ ຈະເອົ າໄປພິຈາລະນາ. ແຕີ່ ຖັ້ າຫາກນອນຢູີ່ ໃນ "ລາຍການທ ີ່ ສະໜັບສະໜູນ " 

ກິດຈະກໍາເຫລົີ່ ານັັ້ ນສາມາດສະເໜ ເພ ີ່ ອພິຈາລະນາໄດັ້ . 

 

ໃນ ທລຍ 3 ບົດສະເໜ ໂຄງການຍີ່ ອຍ ແລະ ແບບຟອມຕິດຕາມສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ 

ໃນເອກະສານຊັ້ ອນທັ້ າຍ 3 (A3.1 ແລະ A3.2) ແມີ່ ນໄດັ້ ຖ ກນໍ າໃຊັ້ ເຂົ ັ້ າໃນ ທລຍ 3 ໄລຍະເພ ີ່ ມທຶ ນ 

ອິີ່ ງໃສີ່ ຂະໜາດ ຫລ  ຈຸດທ ີ່ ຕັັ້ ງຄ ກັນກັບການປະເມ ນສ ີ່ ງແວດລັ້ ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ 

ການຕິດຕາມແຕີ່ ລະຮອບວຽນ (ເອກະສານຊັ້ ອນທັ້ າຍ 3) 
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ແມີ່ ນການກະກຽມກີ່ ອນການຈັດຕັັ້ ງປະຕັັ້ ງປະຕິບັດກັບໂຄງການທ ີ່ ຫລາຍກີ່ ວາຄວາມຕັ້ ອງການຂອງລັ

ດຖະບານ.  

 

ການປະເມ ນແບບງາຍດາຍ ແລະ ການກໍານົດຜົນກະທົບ ແລະ 
ວິ ທ ການຫລຸດຜີ່ ອນຈະດໍ າເນີ ນການໂດຍພະນັກງານ ທລຍ ໃນຂັັ້ ນທັ້ ອງຖ ີ່ ນ 
ໂດຍການປຶ ກສາຫາລ ກັບທ ມງານ ທະນາຄານ ແລະ ຫັ້ ອງການ ແລະ ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນ ແລະ 
ສິ ງແວດລັ້ ອມ ເພ ີ່ ອປະຕິບັດຕາມ ນະໂຍບາຍການປັ້ ອງກັນສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ ແລະ ສັງຄົມ 

(ເອກະສານຊັ້ ອນທັ້ າຍ 6 ແລະ 7). ຮີ່ າງບົດລາຍງານຕັ້ ອງໄດັ້ ທວນຄ ນ ແລະ ປ ກ 

ສາຫາລ ກັບທ ມງານຂອງບັ້ ານ ແລະ ຜູັ້ ຮີ່ ວມຮັບຜົນປະໂຫຍດຜູັ້ ອ ີ່ ນໆ ເພ ີ່ ອນໍ າເອົ າເນ ັ້ ອໃນຈິ ດໃຈເລົີ່ ານັັ້ ນ 
ເຂົ ັ້ າຢູີ່ ໃນການອອກແບບໂຄງການ ແລະ ເອົ າເຂົ ັ້ າໃນມາດຕະການຫລຸດຜີ່ ອນຜົນກະທົບ. 

ສ ີ່ ງຕັ້ ອງການສະເພາະ (ຄວາມຊໍ ານິ ຊໍ າ ນານດັ້ ານວິ ສະວະກໍາ ແລະ ການບໍ ລິ ຫານຈັດການທ ີ່ ດ ) 

ຊ ີ່ ງຈະປະກອບເຂົ ັ້ າຢູີ່ ໃນການປະມູນ, ເອກະສານຜູກພັນສັນຍາ, ການຕິດ 

ຕາມການປະຕິບັດໜັ້ າວຽກຂອງຜູັ້ ຮັບເໝົາ ແລະ ການລາຍງານ. 

 

ການກ່ັນຕອງດຸ້ານສ່ິງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 

ການປະເມ ນຜົນກະທົບຈະໄດັ້ ນໍ າໃຊັ້ ເຂົ ັ້ າໃນການປະກອບແບບຟອມກັີ່ ນຕອງ(ເອກະສານຊັ້ ອນທັ້ າຍ 4) 

ຈະຕັ້ ອງໄດເຮັດໃນທຸກໆໂຄງການຍີ່ ອຍ(ໂຄງການຍີ່ ອຍດັ້ ານພ ັ້ ນຖານໂຄງລີ່ າງ,ກິດຈະກໍາປັບປຸງຊ ວິ ດການ
ເປັນຢູີ່  ແລະ ໂພສະນາການ) ການເຮັດການປະເມ ນຈະໄດັ້ ເຮັດໂດຍ ນັກສຶ ກສາ ອາສາສະມັກ 

ໂດຍການແນະນໍ າຂອງ ວິ ຊາການຊີ່ ວຍຂັັ້ ນເມ ອງ ກີ່ ຽວກັບລັກສະນະຂອງສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ ແລະ 
ພາຍໄຕັ້ ການແນະນໍ າ ຜູັ້ ປະສານງານເມ ອງ ພັ້ ອມທັງ ວຽກງານສັງຄົມ. ຜູັ້ ປະສານຂັັ້ ນເມ ອງ 

ຈະໄດັ້ ຮັບຜິດຊອບການກະກຽມ ແລະ ສະເໜ  ບົດລາຍງານຜົນກະທົບ/ການປະເມ ນເບ ັ້
ັ້ ອງຕົັ້ ນ ແລະ 

ເຄ ອງມ ການຫລຸດຜີ່ ອນຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ( ເຊັີ່ ນ: ARAP ເມ ີ່ ອກີ່ ອນຈະເອ  
ັ້ ນວີ່ າ 

ບົດລາຍງານການທົດແທນທ ີ່ ດິ ນ, ບົດລາຍງານຂອງ GRM) 

ອິ ງຕາມຂໍ ັ້ ມູນທ ີ່ ໄດັ້ ຈາກການປະເມ ນຜົນກະທົບໂດຍນັກສຶ ກສາ ອາສາສະມັກ. ວິ ຊາການຜູັ້ ຊີ່ ວຍຂັັ້ ນເມ ອງ 

ຈະໄດັ້ ປະຈໍ າຢູີ່ ຫັ້ ອງການເມ ອງ ແລະ 
ຮັບຜິດຊອບການກະກຽມອຸປະກອນການຫລຸດຜີ່ ອນຜົນກະທົບ(ພາກສະໜາມໂດຍສະເພາະ 

ແຜນການຄຸັ້ ມຄອງສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ, 

ມາດຕາການບັນເທົາຜົນກະທົບສິີ່ ງແວດລັ້ ອມໃນເວລາຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດ , 
ແຜນການຄຸັ້ ມຄອງຢາປາບສັດຕູພຶດ) ອິ ງຕາມຂໍ ັ້ ມູນທ ີ່ ໄດັ້ ຈາກການປະເມ ນຜົນກະທົບໂດຍນັກສຶ ກສາ 

ອາສາສະມັກ. 

 

ເອກະສານປັ້ ອງກັນສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ ແລະ ສັງຄົມຈໄດັ້ ສົີ່ ງໂດຍການຈາກ ປະສານງານເມ ອງ ແລະ 
ວິ ຊາການຜູັ້ ຊີ່ ວຍເມ ອງ ຫາ ຜູັ້ ປະສານງານ ດັ້ ານພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ທ ມງານຄຸີ່ ມຄອງໂຄງການ-

ວິ ຊາການຂັັ້ ນສູນກາງ ເພ ີ່ ອທົບທວນ ແລະ ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ. ທ ມງານຄຸີ່ ມຄອງໂຄງການ-ວິ ຊາການ 

ແລະ ປະສານງານ ດັ້ ານພັດທະນາຊຸມຊົນ ຈະຊີ່ ວຍສົີ່ ງເອກະສານປັ້ ອງກັນສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ ແລະ 

ສັງຄົມໂດຍສະເພາະ ວຽກງານ ARAP ແຜນການຄຸັ້ ມຄອງສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ 

ສໍ າລັບໂຄງການທ ີ່ ມ ຄວາມສີ່ ຽງເພ ີ່ ອໃຫັ້  ທາງ ຜູັ້ ໃຫັ້ ທຶ ນທົບທວນ ແລະ 
ມ ຄວາມເຫັນກີ່ ອນໂຄງການຍີ່ ອຍສາມາດເລ ີ່ ມໄດັ້  

 

ການຂໍ ັ້ ອະນຸມັດ ແລະ ການທົບທວນ ເອກະສານປັ້ ອງກັນສິ ງແວດລັ້ ອມຈະເຮັດໄປພັ້ ອມໆກັນເຊັີ່ ນ: 

(ບົດລາຍງານການປະເມ ນເບ ັ້ ອງຕົັ້ ນ, ARAP, ແຜນການຄຸີ່ ມຄອງສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ, 
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ແຜນການຄຸັ້ ມຄອງຢາປາບສັດຕູພຶດ). ສໍ າລັບໂຄງການຍີ່ ອຍທ ີ່ ມ ຄວາມສີ່ ຽງສູງ ຫລ  

ມ ຜົນກະທົບທ ີ່ ຮັ້ າຍແຮງ, ບົດລາຍງານ ການປະເມ ນເບ ັ້ ອງຕົັ້ ນປະກອບມ  

ວິ ທ ການຫລຸດຜີ່ ອນຜົນກະທົບ(ແຜນຄຸີ່ ມຄອງສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ, ARAP, 

ແຜນການຄຸີ່ ມຄອງຢາປາບສັດຕູພຶດ) ອາດຈະມອບໃຫັ້  ພະແນກສັບພະຍາກອນນໍ າ້ັ້  ແລະ 

ສິີ່ ງແວດລັ້ ອມເປັນຜູັ້ ອະນຸມັດ. 

ໃນກໍລະນ ັ້ ມ ເຫດການສັກຊັ້ າໃນການອະນຸມັດເອກະສານເພ ີ່ ອເຮັດໃຫັ້ ບໍີ່ ມ ຄວາມແນີ່ ນອນ ແລະ 
ຄວາມສາມາດຂອງ ພະແນກ ແລະ ຫັ້ ອງການ ສັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ 
ສິີ່ ງແວດລັ້ ອມມ ຈໍ າກັດໃນການທົບທວນຂັັ້ ນຕອນຂອງເອກະສານປັ້ ອງກັນສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ ແລະ ສັງຄົມ, 

ໂຄງການຍີ່ ອຍຈະຕັ້ ອງໄດັ້ ເລ ມຂັັ້ ນຕອນການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດພາຍຫັລງໄດັ້ ຮັບຄໍ າແນະນໍ າຈາກ 
ທະນາຄານໂລກ.ນະໂຍບາຍການປັ້ ອງກັນສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ ແລະ 

ສັງຄົມຈະຕັ້ ອງໄດປະຕິບັດຕາມໃນກໍລະນ ັ້ ມ ຊີ່ ອງ  ຫີ່ ວາງ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງ ທະນາຄານໂລກ ແລະ 
ປປສ ລາວ ມ ແຕກຕີ່ າງກັນ.  

 

ການນໍາໃຊຸ້ມາດຕະການຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບສ່ິງແວດລຸ້ອມໃນເວລາຈັດຕັຸ້ ງປະຕິບັດ (ECOP): 

ສໍ າລັບວຽກງານຂະໜາດນັ້ ອຍ, ພະນັກງານ ທລຍ ຢູີ່ ຂັັ້ ນທັ້ ອງຖ ີ່ ນ 

ຕັ້ ອງໄດັ້ ເຮັດການປະເມ ນແບບກະທັດຮັດ ແລະ 
ກໍານັດມາດຕະການເພ ີ່ ອຫລຸດຜີ່ ອນຜົນກະທົບຕໍີ່ ສ ີ່ ງແວດລັ້ ອມ ຕາມລະຫັດຂອງລະດັບຜົນກະທົບ 

ຊ ີ່ ງໄດັ້ ສັ້ າງຂ ັ້ ນສໍ າລັບການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດພ ັ້ ນຖານໂຄງ ລີ່ າງຂະໜາດນັ້ ອຍ ເຊັີ່ ນ: ການກໍີ່ ສັ້ າງທາງ, 

ຊົນລະປະ ທານ, ນໍ ັ້ າສະອາດ ແລະ ອາຄານທ ີ່ ມ ຄວາມສີ່ ຽງນັ້ ອຍ (ເອກະສານຊັ້ ອນທັ້ າຍທ  4). 

ທຸກໆເອກະສານທ ີ່ ກີ່ ຽວຂັ້ ອງຕັ້ ອງໄດັ້ ກັບໄວັ້ ກັບເອກະສານຂອງໂຄງການຍີ່ ອຍ 
ເພ ີ່ ອເປັນບີ່ ອນອັ້ າງອ ງໃນການກວດກາຂອງ ທລຍ ຂັັ້ ນສູນກາງ ແລະ 
ຂອງທະນາຄານໂລກໃນໂອກາດຕໍີ່ ໄປ. 

 

ບາດກັ້ າວທ  (2) ໄລຍະການອອກແບບໂຄງການຍີ່ ອຍ 

ພ ັ້ ນຖານໂຄງລີ່ າງທ ີ່ ໄດັ້ ຮັບຈາກການນໍ າສະເໜ ຂອງຊາວບັ້ ານ ແລະ ທຸກໂຄງການທ ີ່ ໄດັ້ ຄັດເລ ອກ 
ລະຫວີ່ າງກອງປະຊຸມຂັັ້ ນກຸີ່ ມບັ້ ານ ແລະ ຂັັ້ ນເມ ອງ 
ຈະໄດັ້ ນໍ າມາສໍ າຫລວດອອກແບບໂດຍຊາວບັ້ ານ(ທ ມງານຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດຂັັ້ ນບັ້ ານ) 

ໂດຍການສະໜັບສະໜູນດັ້ ານວິ ຊາການຈາກຫັ້ ອງການກີ່ ຽວຂັ້ ອງຂັັ້ ນເມ ອງ ແລະ 
ຈາກວິ ຊາການຊີ່ ວຍຂັັ້ ນເມ ອງ. 

ຊ ີ່ ງມາດຕະການໃນການຫລຸດຜີ່ ອນຄວາມສີ່ ຽງຜົນກະທົບຕໍີ່ ສ ີ່ ງແວດລັ້ ອມກໍີ່ ຈະໄດັ້  
ຮວມເຂົ ັ້ າເປັນເອກະສານອັນໜຶີ່ ງ 
ໃນຂັັ້ ນຕອນສຸດທັ້ າຍຂອງການອອກແບບໂຄງການ.ຖັ້ າຊຸມຊົນບໍີ່ ນໍ າໃຊັ້ ໃນຮູບແບບ 

ຊຸມຊົນເປັນເຈົ ັ້ າການທັງໜົດ, ຮູບແບບຂອງສັນຍາ ສໍ າລັບສັນຍາຍີ່ ອຍ 

ໜັ້ າວຽກຈະຕັ້ ອງໄດັ້ ປັບປຸງເພ ີ່ ອໃຫັ້ ມ ມາດຕະການລະອຽດສະເພາະໃນຂໍ ັ້ ຜູກພັນສັນຍາຍີ່ ອຍຂອງຜູັ້ ຮັບເ
ໜົາໃນດັ້ ານປັ້ ອງກັນສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ. 

 

ບາດກັ້ າວທ  (3) ໄລຍະການຈັດຕັັ້ ງປະຕິ ບັດໂຄງການຍີ່ ອຍ 

(ກ) ການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດມາດຕະການຫລຸດຜີ່ ອນຜົນກະທົບຕໍີ່ ສ ີ່ ງແວດລັ້ ອມ 

ໄປຄຽງຄູີ່ ກັນກັບການຕິດຕາມ, ການກວດກາການ ຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດໂຄງການທ ີ່ ສົີ່ ງຜົນຕໍີ່ ສ ີ່ ງແວດລັ້ ອມ 

ແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ໂດຍການຊີ່ ວຍເຫລ ອຂອງພະນັກ 

ງານຫັ້ ອງການຊັບພະຍາກອນນໍ ັ້ າ ແລະ ສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ. ການຝ ກອົບຮົມ ແລະ 
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ປູກສັ້ າງຈິ ດສໍ ານ ກຂອງຊຸມຊົນຕໍີ່ ກັບກິດຈະກໍາຕີ່ າງໆ 
ທ ີ່ ຈະຊີ່ ວຍໃຫັ້ ຊຸມຊົນມ ຄວາມລະມັດລະວັງຕໍີ່ ຄວາມສີ່ ຽງ 
ຂອງການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດໂຄງການຕໍີ່ ສ ີ່ ງແວດລັ້ ອມ ແລະ ເພ ີ່ ອເປັນການເສ ມສັ້ າງຄວາມອາດສາມາດ 
ຂອງຊຸມຊົນໃນການກວດກາຜູັ້ ຮັບເໝົາເພ ີ່ ອ 
ຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດໂຄງການໃຫັ້ ສອດຄີ່ ອງກັບຂໍ ັ້ ບັງຄັບຕີ່ າງໆໃນການປົກປັກຮັກສາສ ີ່ ງແວດລັ້ ອມ. 

ຂັັ້ ນຕອນການຕິດຕາມຕັ້ ອງໄດັ້ ທົບທວນຄ ນເພ ີ່ ອນໍ າເຂົ ັ້ າໃນການປຶ ກສາຫາລ ດັ້ ານສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ ແລະ 
ສັງຄົມເພ ີ່ ອສັ້ າງເປັນຂໍ ັ້ ຜູກມັດໃນສັນຍາກັບຊຸມຊົນ(ສັນຍາການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດພ ັ້ ນຖານໂຄງລີ່ າງຮູບແ
ບບ ຊຸມຊົນຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດເອງ) ຫລ  ການຄັດເລ ອກຜູັ້ ຮັບເໜົາ ແລະ 

ການເກັບຮັກສາບົດບັກທຶ ກກອງປະຊຸມ. ເຄ ີ່ ອງມ ສໍ າລັບວຽກງານຂໍ ັ້ ມູນຂີ່ າວສານການສ ກສາ ແລະ 

ປະຊາສໍ າພັນ ໄດັ້ ຖ ກປັບປຸງ ເພ ີ່ ອຈະນໍ າໃຊັ້ ເຂົ ັ້ າໃນຮູບແບບຊຸມຊົນຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດເອງໃນໄລຍະ ທລຍ 3 

ຈະສ ບຕໍີ່ ນໍ າໃຊັ້  ແລະ ການຝຶກອົບຮົມກຽວກັບການປັ້ ອງກັນສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ 
ຈະໄດັ້ ດໍ າເນ ນການໂດຍທ ມງານ ພັດທະນາຊຸມຊົນໃນໄລຍະຮັບຮອງ ແລະ 
ໄລຍະຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດພ ັ້ ນຖານໂຄງລີ່ າງ. 

 

ໃນໄລຍະຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດ, ການຕິດຕາມດັ້ ານວິ ຊາການຈະໄດັ້ ເຮັດເປັນປົກກະຕິໂດຍທ ມງານ ທລຍ ແລະ 

ວິ ຊາການຂະແໜງການກີ່ ຽວຂັ້ ອງຂັັ້ ນເມ ອງ ເພ ີ່ ອຕິດຕາມຜົນກະທົບທາງສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ ແລະ 
ກວດກາການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດການຫລຸດຜີ່ ອນຜົນກະທົບ. 

ໃນເມ ອວຽກໄດັ້ ເຮັດສັນຍາຍີ່ ອຍ,ວຽກງານກວດກາຄັີ່ ງສຸດທັ້ າຍຈະຕັ້ ອງໄດັ້ ເຮັດກີ່ ອນການມອບຮັບພ ັ້ ນຖ
ານໂຄງລີ່ າງໃຫັ້ ຊຸມຊົນ. ທຸກຂັັ້ ນຕອນການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດເລ ີ່ ມຈາກການວາງແຜນຈົນເຖິງການຮັບຮອງ 

ແລະ ມອບຮັບຕັ້ ອງໄດັ້ ບັນທຶ ກເຂົ ັ້ າໃນຂັັ້ ນຕອນການຕິດຕາມດັ້ ານສິີ່ ງແວດລັ້ ອມທ ີ່ ໄດັ້ ທົບທວນຄ ນ. 

ວິ ຊາການຊີ່ ວຍ ເມ ອງ ແລະ 
ວິ ຊາການຈາກຂະແໜງການກີ່ ຽວຂັ້ ອງຈະໄດັ້ ນໍ າໃຊັ້ ແບບຟອມສະເພາະເພ ີ່ ອປະເມ ນຄຸນນະພາບຂອງວຽ
ກໃນໄລຍະລົງຢັ້ ຽມຢາມໂຄງການ,ເຊິີ່ ງລວມມ ລາຍການກວດກາດັ້ ານສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ(ເອກະສານຊັ້ ອນທັ້ າ
ຍ 3,3.2) 

 

ການຈັດຕັັ້ ງປະຕິ ບັດ, ການຕິ ດຕາມ ແລະ ການລາຍງານ 

ຕາຕະລາງຂັ້ າງລຸີ່ ມນ ັ້  ແມີ່ ນສັງລວມມາດຕາການໃນການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດ, ການຕິດຕາມ ແລະ 

ການລາຍງານຂອງ ທລຍ 3 ໄລຍະທ ເພ ີ່ ມທຶ ນ ທ ີ່ ພົວພັນເຖ ງ ກອບການຄຸັ້ ມຄອງດັ້ ານສັງຄົມ ແລະ 

ສ ີ່ ງແວດລັ້ ອມ. ພະນັກງານ ພະແນກ ແລະຫັ້ ອງການ ສັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ, 

ວ ຊາການຊີ່ ວຍເມ ອງ ແລະ 
ຊຸມຊົນມ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງຕໍີ່ ການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດກອບການຄຸັ້ ມຄອງດັ້ ານສັງຄົມ ແລະ 
ສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ. ໃນແຕີ່ ລະເມ ອງ ວິ ຊາການຊີ່ ວຍ ແລະ ນັກສຶ ກສາ ອາສາສະມັກ 

ຈະໄດັ້ ດໍ າເນ ນການສໍ າຫລວດ ແລະ ອອກແບບ, ກໍານົດຜົນກະທົບສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ ແລະ 

ພັດທະນາວິ ທ ການຫລຸດຜີ່ ອນດັ້ ວຍຊີ່ ວຍເຫລ ອຂອງ ຫັ້ ອງການສັບພະຍາກອນນໍ າ້ັ້  ແລະ 
ສິ ງແວດລັ້ ອມເມ ອງ. 

ວິ ຊາການຊີ່ ວຍຈະໄດັ້ ຮັບຜິດຊອບເພ ີ່ ອຮັບປະກັນແບບຟອມຕິດຕາມດັ້ ານສິີ່ ງແວດລັ້ ອມມ ຄວາມເໝາ
ະສົມ ແລະ ມາດຕາການບັນເທົາຜົນກະທົບສິີ່ ງແວດລັ້ ອມໃນເວລາຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດ 
ຈະຕັ້ ອງໄດັ້ ປະກອບໃສີ່  ເອກະສານສັນຍາເພ ີ່ ອກວດກາ ລະຫວີ່ າງ 
ຊຸມຊົນກັບຜູັ້ ຮັບເໜົາເພ ີ່ ອໃຫັ້ ປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍ.  
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ໃນປະຈຸບັນ ທລຍ 
ປັບປຸງລາຍການກວດກາສໍ າລັບວຽກກໍີ່ ສັ້ າງເຊິີ່ ງລວມທັງລາຍການກວດກາສໍ າລັບຜູັ້ ຮັບເໜົາ 

ມາດຕະການຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບສິ ີ່ ງແວດລັ້ ອມໃນເວລາຈັດຕັັ້ ງປະຕິ ບັດ (ECOP) ເຊິ ງຈະກວດກາ 

ແລະ ຕ ່ ມຂໍ ້ ມູນໂດຍພະນັກງານວິ ຊາການຂັັ້ ນເມ ອງ (ວິ ຊາການຊີ່ ວຍ ຂັັ້ ນເມ ອງ). ວິ ຊາການ ທລຍ 

ສູນກາງ ຈະທົບທວນຄ ນແບບຟອມທ ີ່ ໄດັ້ ຕ ີ່ ມໃສີ່ ທັງໜົດ ຕາມລາຍການກວດກາ ແລະ 
ຈະໄດັ້ ຊຸີ່ ມກວດຄ ນຕາມລາຍການຕິດຕາມແບບຟອມຕິດຕາມດັ້ ານສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ.ນັກສຶ ກສາອາສາສະ
ມັກຈະຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມການຕິດຕາມ ແລະ 
ການລາຍງານຕາມຄວາມຕັ້ ອງການວຽກງານ ປັ້ ອງກັນສັງຄົມ.  

ຂໍ ັ້ ແນະນໍ າຕໍີ່ ໄປນ ັ້ ຈະສ ບຕໍີ່ ຖ ກນໍ າໃຊັ້ ພາຍໃນ ທລຍ 3 ໄລຍະເພ ີ່ ມທຶ ນ .  

 

ຕາຕະລາງ 2. ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບບັນຫາການປຸ້ອງກັນສ່ິງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ 

ການຈັດຕັຸ້ ງປະຕິບັດ 

ຜົນກະທົບດຸ້ານລົບທ ່ ສໍາຄັນ ຄວາມຕຸ້ອງການດຸ້ານມາດຕະການໃນການ 

ຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ 

ໝາຍເຫດ 

(1) ການສູນເສຍທ ີ່ ດ ນ ຫ   

ຊັບພະ ຍາກອນ 
ທັງແບບຖາວອນ ແລະ 
ຊົີ່ ວຄາວ 

ຂອງແຕີ່ ລະຄອບຄົວ 
ລວມທັງຂໍ ັ້ ຈໍ າກັດ 
ຂອງການເຂົ ັ້ າເຖ ງຊັບພະຍາ
ກອນທໍາມະຊາດ ແລະ/ຫລ  

ການກີດຂວາງການຍົກ 

ຍັ້ າຍຂອງຄົນ ແລະ ສັດ 
(ລວມທັງກິດຈະກໍາການປັ້ ອງ
ກັນເວນ ຍາມ). 

ກໍານົດຄວາມຕັ້ ອງການທ ີ່ ດ ນ ແລະ ຮູບແບບທ ີ່ ຕັ້ ອງການ, 

ເຈົ ັ້ າຂອງ ແລະ/ຫລ  ຫົວ ຂໍ ັ້ ອ ີ່ ນໆ ແລະ 

ກະກຽມແຜນການຈັດຕັັ້ ງປະຕິ 
ບັດການຍົກຍັ້ າຍຖ ີ່ ນຖານ (ຜຈຍ) ເພ ີ່ ອທົດ ແທນຄ ນ 

ແລະ/ຫລ  ຊີ່ ວຍໃນການຕິດຕາມ 

ກອບນະໂຍບາຍໃນການທົດແທນຄ ນ ແລະ 
ການຍົກຍັ້ າຍຖ ີ່ ນຖານ (ກນທຍ) ສໍ າລັບ ສປປ ລາວ. 

 

ໂຄງການຍັງສະໜັບສະໜູນການປູກຝັງຈິ ດສໍ າ 
ນ ກຂອງຜູັ້ ທ ີ່ ໄດັ້ ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ 
ກີ່ ຽວກັບຂະບວນການສະແດງຄໍ າຄິ ດເຫັນ ແລະ 
ແກັ້ ໄຂຂໍ ັ້ ຂັດແຍີ່ ງ ແລະ ສັ້ າງຄວາມອາດ ສາມາດ 
ໃຫັ້ ກຸີ່ ມຄົນເລົີ່ ານັັ້ ນເພ ີ່ ອເຂົ ັ້ າມ ສີ່ ວນ 
ເປັນຄະນະຂອງຂະບວນການສະແດງຄໍ າຄິ ດເຫັນ ແລະ 
ແກັ້ ໄຂຂໍ ັ້ ຂັດແຍີ່ ງ ຕາມພາລະບົດ ບາດທ ີ່ ຕັ້ ອງການ ແລະ 
ລວມທັງແກັ້ ໄຂກັບ 

ການສະແດງຄໍ າຄິ ດເຫັນຜີ່ ານສ ີ່ ຕີ່ າງໆ, ການ ບັນທ ກ, 

ການລາຍງານ ແລະ ການຕິດຕາມ ຕໍີ່  
ການນໍ າສະເໜ ສ ີ່ ງທ ີ່ ຂໍ ການແກັ້ ໄຂ. 

ປ ກສາຫາລ ກັບພ
ະແນກ ແລະ 
ຫັ້ ອງການສັບພະ
ຍາກອນນໍ າ້ັ້  
ແລະ 
ສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ 
ແລະ 

ທະນາຄານໂລກ, 

ຕັ້ ອງມ ເອກະສານ
ທ ີ່ ຖ ກຕັ້ ອງ ແລະ 
ການກວດກາຈາ
ກທະນາ 
ຄານໂລກອາດມ 
ຄວາມຈໍ າເປັນ. 

(2) 

ເງ ີ່ ອນໄຂທ ີ່ ກໍີ່ ໃຫັ້ ເກ ດຂໍ ັ້ ຂັດ 
ແຍີ່ ງທາງດັ້ ານສັງຄົມຈາກຜູີ່
ຄຸັ້ ມ ຄອງ ແລະ ນໍ າໃຊັ້ ທ ີ່ ດ ນ 
ແລະ ຫລ  
ສິ ດໃນການນໍ າໃຊັ້ ນໍ ັ້ າ ຫລ  
ກີ່ ຽວກັບການຂັດແຍີ່ ງທາງດັ້
ານ ສັງຄົມ. 

ມາດຕະການຫລຸດຜີ່ ອນຜົນກະທົບສໍ າລັບວຽກ 
ງານແກັ້ ໄຂຂໍ ັ້ ຂັດແຍີ່ ງ ຜີ່ ານຂະບວນການປ ກສາຫາ 
ລ ຮີ່ ວມກັບຜູັ້ ຮີ່ ວມຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ 

ຊຸມຊົນທ ີ່ ຢູີ່ ໃນພ ັ້ ນທ ີ່ ຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດໂຄງ ການ, 

ໂດຍທົີ່ ວໄປແລັ້ ວການອ ງໃສີ່ ຊຸມຊົນ ແລະ ການບໍ ລິ  

ຫານແບບລວມສູນ 
ບໍີ່ ໄດັ້ ປະຖ ັ້ ມການມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມຈາກສ ີ່ ຕີ່ າງໆຈາກພາກສີ່ ວ
ນພາຍນອກ. 

ເຮັດສັນຍາກັບຊາວບັ້ ານໃນການຊົມໃຊັ້ ຊົບພະຍາ 
ກອນຕີ່ າງໆ. 

ຖັ້ າຫາຂໍ ັ້ ຂັດແຍີ່ ງ
ມ ຫລາຍຂ ັ້ ນຕໍີ່  
ການປັບປຸງຊ ັ້ ວິ ດ
ການເປັນຢູີ່  ຫລ  
ເງ ີ່ ອນໄຂດໍ າລົງຊ 
ວິ ດຂອງແມີ່ ຍ ງ 
ຫລ  
ຂອງຄອບຄໍ າທຸກ
ຍາກຢູີ່ ໃນ 
ຂອບເຂດຂອງໂຄ
ງການຍີ່ ອຍ ຫລ  
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ນໍ າໃຊັ້ ລະບົບການສະແດງຄໍ າ ເຫັນ ແລະ ແກ້ໄຂ 

ຂໍ ້ ຂັດແຍ່ງທ ີ່ ມ ແລັ້ ວຢູີ່ ໃນຊຸມຊົນ ເຊັີ່ ນ: ເຖົັ້ າແກີ່ ແນວໂຮມ 

ທ ີ່ ໄດັ້ ຮັບການນັບຖ ຈາກຊຸມຊົນ ຫລ  ຜູັ້ ນໍ າຊົນເຜົີ່ າຕີ່ າງໆ 

ມ ຜົນກະທົບກັບ
ວຽກງານ 
ການເມ ອງ ຫລ  
ຍ ີ່ ງເພ ີ່ ມການ 
ຂັດແຍີ່ ງຂ ັ້ ນ 
ຕັ້ ອງໄດັ້ ມ ການ 
ລາຍງານຫາທະນ
າຄານໂລກ 

(3)  ຜົນກະທົບຄ ນຕໍີ່ ຊົນເຜົີ່ າ ການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດຂະບວນການປະເມ ນທາງ 

ດັ້ ານສັງຄົມຜີ່ ານການສົນທະນາແບບເປ ດ ກັ້ ວາງ, 
ແບບເປັນບູລິ ມະສິ ດ ແລະ ແບບແຈັ້ ງ ການ ແລະ 
ຖັ້ າຫາກຈໍ າເປັນຕັ້ ອງໄດັ້ ກະກຽມ 
ແຜນການພັດທະນາສໍ າລັບຊົນເຜົີ່ າ (ຜພຊ)  

 

ໂຄງການຈະໄດັ້ ເອົ າໃຈໃສີ່ ຊຸກຍູັ້  ແລະ ປູກຈິ ດສໍ າ 
ນຶ ກໃຫ້ຜູັ້ ໄດັ້ ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກການຈັດຕັັ້ ງປະ 

ຕິບັດໂຄງການ, ກ່ຽວກັບ ກົນໄກສະແດງຄໍ າຄິ ດເຫັນ  

ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ ້ ຂັດແຍ່ງ (ກສກ) ແລະ 

ສັ້ າງຄວາມສາມາດໃຫັ້ ຄະນະຮັບຜິດຊແບ (ກສກ) 

ທ ີ່ ມ ຢູີ່ ແລັ້ ວ ລວມທັງການແກັ້ ໄຂຄໍ າຮັ້ ອງທຸກ ຈາກບຸກຄົນ 

ແລະ/ຫລ  ຊົນເຜົີ່ າ, ການບັນທ ກ, ການລາຍງານ ແລະ 

ການຕິດຕາມກໍີ່ ກັບບັນຫາ ທ ີ່ ສະ  ເໜ ການປັບປຸງ. 

ປຶ ກສາຫາລ ກັບພ
ະແນກ ແລະ 
ຫັ້ ອງການສັບພະ
ຍາກອນນໍ າ້ັ້  
ແລະ 
ສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ 
ແລະ 
ທ ມງານທະນາຄາ

ນໂລກກ່ອນ, 

ສໍ າລັບ 

ດ້ານຄວາມຖ ກຕ້
ອງຂອງເອກະສາ
ນ 

ທະນາຄານຈະກວ
ດກາຕາມຫລັງ 

 

 

 

(4) 

ມ ຄວາມສີ່ ຽງຕໍີ່ ກັບລະເບ ດ 

ບໍີ່ ທັນແຕກບໍີ່ ? UXO 

ຖັ້ າຫາກມ ຄວາມສີ່ ຽງ, ຕັ້ ອງໄດັ້ ປະສານກັບ      

ໜີ່ ວຍງານກີ່ ຽວຂັ້ ອງເພ ີ່ ອເຮັດການເກັບກູັ້ ກີ່ ອນ 
ການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາ. 

ທ ມງານ ທລຍ 
ເປັນຜູັ້ ນໍ າພາ 
ໃນການເຮັດໃຫັ້ ພ ັ້

ນທ ີ່ ຂອງ 
ໂຄງການມ ຄວາມ
ປອດໄພ. 

ໄລຍະຈັດຕັຸ້ ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາ 

(5) ຖັ້ າມ ທີ່ າອີ່ ຽງໃນການເພ ີ່ ມ 

ການນໍ າໃຊັ້ ຢາປາບສັດຕູພ ດ 
ແລະ/ຫລ  ສານເຄມ ທ ີ່ ອາດມ  

ຜົນຮັ້ າຍຕໍີ່ ຄຸນນະພາບຂອງດ 
ນ, ຄຸນນະພາບຂອງນໍ ັ້ າ 

ແລະ/ຫລ  

ຜູັ້ ນໍ າໃຊັ້ ນໍ ັ້ າຢູີ່ ດ້ານໃຕ້ກະແສ. 

ຕັ້ ອງຈໍ າກັດການນໍ າໃຊັ້ ຢາປາບສັດຕູພ ດເປັນຈໍ າ 
ນວນຫລວງຫລາຍເພ ີ່ ອນໍ າໃຊັ້ ໃຫັ້ ມ ປະສິ ດຕິຜົນໃນພຶັ້ ນທ ີ່

ຕິດເຊ ັ້ ອ;ຫັ້ າມນໍ າໃຊັ້ ຢາທ ີ່ ຜິດກົດໝາຍ,ຢາປາບສັດຕູພຶດ/

ຢາຂັ້ າແມງໄມັ້ ;ຕັ້ ອງໄດັ້ ເຮັດແຜນກີ່ ຽວກັບການຄວບຄຸມ
ກີ່ ຽວກັບເຄມ ປາບສັດຕູພ ດແລະ ສະໜອງການ 
ຝ ກອົບຮົມໃຫັ້ ຊາວກະສິ ກອນ ແລະ ຊາວປາມົງ 

 

(6) 

ການກໍີ່ ສັ້ າງຝາຍກັນນໍ ັ້ າຈະເຮັ
ດໃຫັ້ ນໍ ັ້ າປີ່ ຽນແລວ ຫລ  

ຈໍ າກັດການໄຫລຂອງນໍ ັ້ າ 

ຖັ້ າມ ,ໃຫັ້ ຕິດຕາມເອກະສານຊັ້ ອນທັ້ າຍ 5 ວິ ຊາການ ທລຍ 

ຕ້ອງຕິດຕາມຄວ
າມປອດໄພຂອງ
ຝາຍ ແລະ 
ຜົນກະທົບທາງສັ



Lao PDR: Compensation and Resettlement Policy Framework (CRPF)  

Poverty Reduction Fund III AF (PRFIII AF)   

31 

 

ງຄົມ ແລະ 
ສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ 

(7) ກິດຈະກໍາໂຄງການຍີ່ ອຍ 

ທ ີ່ ອາດຈະເປັນເຫດໃຫັ້ ມ ຜົນ

ກະ ທົບຕໍີ່ ອາກາດ, 

ມ ສຽງລົບກວນ, ແລະ/ຫລ  

ນໍ ັ້ າເປ ເປ ັ້ ອນ, ດ ນ ເຈ ີ່ ອນ, 

ແລະ/ຫລ  ມ ຄວາມ 

ສີ່ ຽງຕໍີ່ ສຸຂະພາບ ຫລ  
ມ ຜົນກະ 
ທົບຕໍີ່ ຜູັ້ ຊົມໃຊັ້ ນໍ ັ້ າຢູີ່ ຫລັງຝາຍ
. 

ຕັ້ ອງໄດັ້ ເອົ າໃຈໃສີ່ ວຽກງານດັ້ ານວິ ສະວະກໍາ ແລະ /ຫລ  

ການເອົ າໃຈໃສີ່ ຕໍີ່ ການຕິດຕາມ ແລະ 
ຊ ັ້ ນໍ າໆພາລວມທັງການຮີ່ ວມ 
ປ ກສາຫາລ ກັບຊຸມຊົນຢີ່ າງເປັນປະຈໍ າ. 

ຢູີ່ ໃນສັນຍາຕັ້ ອງໄດັ້ ລວມມ ຫົວຂໍ ັ້ ທ ີ່ ຕັ້ ອງລະບຸໄວັ້ ກີ່ ຽວກັບ 
"ການຄົັ້ ນພົບໂດຍບັງເອ ນ" 

ທ ມງານ ທລຍ 
ຢູີ່ ໃນຂັັ້ ນທັ້ ອງຖ ີ່ ນ 
ແລະ 
ທ ມງານບໍ ລິ ຫານ
ທລຍຈະຕັ້ ອງແນີ່
ໃຈວີ່ າມ ວິ ທ ການ
ຫລຸດຜີ່ ອນທ ີ່     

ເໝາະສົມແລະກ
ານນໍ າໃຊັ້ ວັດສະດຸ
ການກໍີ່ ສັ້ າງຖ ກຕັ້
ອງກັບກົດໝາຍ 

ແລະ 
ລະບຽບການແລະ
ມາດຕະການກີ່ ຽ
ວກັບຄວາມປອດ
ໄພແມີ່ ນໄດັ້ ລວມ
ເຂົ ັ້ າໃນສັນຍາຂອ
ງຜູັ້ ຮັບເໜົາແລະ 
ຜູັ້ ຮັບເໜົາໃດັ້ ນໍ າ
ໃຊັ້ ຢີ່ າງມ ປະສິ ດຕິ
ຜົນແລະວິ ທ ການ

ຫລຸດ ຜີ່ ອນ. 

ຫັ້ າມບໍີ່ ໃຫັ້ ນໍ າໃຊັ້ ວັ
ດສະດຸໃຍຫ ນ 

(Asbesto) 

ເຂົ ັ້ າໃນການກໍີ່ ສັ້ າ
ງ 

 

 

ພາກທ  V: ການເຜີ ຍແຜ່ວຽກງານປົກປ້ອງຜົນກະທົບສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 

ອິ ງໃສີ່ ດໍ າລັດກີ່ ຽວກັບການປະເມ ນຜົນດັ້ ານສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ ເລກທ  21/ລບ ລົງວັນທ  31 ມັງກອນ 2019, 

ກອງປະຊຸມປຶ ກສາຫາລ  ໄດັ້ ຈັດຂ ັ້ ນທ ີ່ ແຂວງ ອຸດົມໃຊ ວັນທ  14 ກຸມພາ 2019 , ທ ີ່ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ວັນທ  24 

ມ ນາ 2019, ທ ີ່ ແຂວງ ຜົີ່ ງສາລ  ວັນທ  18 ມ ນາ 2019, ເພ ີ່ ອປຶ ກສາຫາລ ກະກຽມ ທລຍ 3 ໄລຍະເພ ີ່ ມທຶ ນ 

ຢູີ່ ຂັັ້ ນແຂວງ ທ ີ່ ມ ຜູັ້ ເຂົ ັ້ າຮີ່ ວມ ຈາກທັງ 2 ແຂວງ ອຸດົມໃຊ ແລະ ຜົີ່ ງສາລ . 

ອໍ ານາດການປົກຄອງແຂວງໄດັ້ ມ ຄວາມເຫັນຕໍີ່ ກອງປະຊຸມ ແລະ 
ໄດັ້ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງທິ ມງານກອງທຶ ນຫລຸດຜີ່ ອນຄວາມທຸກຍາກທ ີ່ ໃຫັ້ ການຊີ່ ວຍເຫລ ອ ແລະ 
ໄດັ້ ຮັບຜົນສໍ າເລັດຢາງສູງ ແລະ ສຸກຍູໃຫັ້ ໂຄງການສ ບຕໍີ່ ຊີ່ ວຍຊຸມຊົນຕໍີ່ ໄປ ແລະ 
ມ ຂໍ ັ້ ຄໍ າເຫັນສະເໜ ດັີ່ ງລຸີ່ ມນ ັ້ : 

• ຈັດຝຶກອົບຮົມກີ່ ຽວກັບການລັ້ ຽງສັດໃຫັ້ ຫລາຍຂ ັ້ ນ 

• ປະສານງານກັບຜູັ້ ໃຫັ້ ທຶ ນໃຫັ້ ຫລາຍຂ ັ້ ນເພ ີ່ ອຫລ ກລັ້ ຽງບໍີ່ ໃຫັ້ ກິດຈະກໍາໃນບັ້ ານດີ່ ຽວກັນທັບກັນ 

• ວຽກງານພ ັ້ ນຖານໂຄງລີ່ າງເປັນວຽກທ ີ່ ສໍ າຄັນເພ ີ່ ອເຊ ີ່ ອມຊານຊຸມຊົນກັບເນ ັ້ ອທ ີ່ ທໍາການຜະລິ ດ 
ແລະ ຈະສຶ ບຕໍີ່ ສະໜັບສະໜູນ 

• ວຽກງານກຸີ່ ມບຸລະນະຮັກສາທາງຄວນຈະໃຫັ້ ການສະໜັບສະໜູນຕໍີ່  

• ຕັ້ ອງໄດັ້ ພິຈາລະນາມາດຕະຖານການຄັດເລ ອກບັ້ ານເປົ ັ້ າໝາຍຄ ນ 
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• ຕັ້ ອງໄດັ້ ພິຈາລະນາກີ່ ຽວກັບການສະໜັບສະໜູນການເຮັດສວນຄົວໃນໂຮງຮຽນເວລາອອກແບ
ບໂຄງການ 

• ຄວນສະໜັບສະໜູນການນໍ າໃຊັ້  ວິ ດ ໂອ 
ກີ່ ຽວກັບການໂພສະນາການສັ້ າງໂດຍຊຸມຊົນພາຍໃນກຸີ່ ມເອງເພ ີ່ ອຫັນປີ່ ຽນທັດສະນະການກິນ. 

• ໃຫັ້ ທຶ ນແກີ່ ຊຸມຊົນ, ຈະບໍີ່ ໃຫັ້ ເງ ນຄ ກັບໂຄງການ ກອງທຶ ນກະສິ ກໍາເພ ີ່ ອໂພສະນາການ AFN 

• ສັ້ າງມາດຕະຖານການປະເມ ນຜົນກະທົບເພ ີ່ ອປະເມ ນ 4 ໂຄງການເຊ ອມຊານ 

ຮີ່ ວມກັນເພ ີ່ ອວັດແທກຜົນສໍ າເລັດ 

• ຮັບປະກັນນະໂຍບາຍການຄຸັ້ ມຄອງຢາປາບສັດຕູພຶດໄດັ້ ຖ ກນໍ າໃຊັ້  
• ວຽກງານສົີ່ ງເສ ມກະສິ ກໍາຈະຕັ້ ອງໄດັ້ ອິ ງໃສີ່ ຄວາມຢ ນຢົີ່ ງຂອງແຕີ່ ລະບັ້ ານ 

• ກີ່ ອນກິດຈະກໍາອ ີ່ ນໆຈະເລ ັ້ ມ,ຂັັ້ ນຕອນທໍາອິ ດຕັ້ ອງໄດັ້ ເຮັດການປະເມ ນຜົນເບ ອງຕົັ້ ນດັ້ ານສິີ່ ງແ
ວດລັ້ ອມ ແລະ ລວມມ ພະນັກງານ ຈາກ ສັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ 
ສິີ່ ງແວດລັ້ ອມເພ ີ່ ອຮັບຜິດຊອບ,ພັ້ ອມທັງງົບປະມານ 

• ຈະຕັ້ ອງໄດັ້ ເພ ີ່ ມທະວ ການຮີ່ ວມມ  ແລະ ປະສານງານກັບບັນດາຫັ້ ອງການກີ່ ຽວຂັ້ ອງ 
• ຈະຕັ້ ອງໄດັ້ ປະກອບຫັ້ ອງນໍ າ້ັ້ (ຫົວວິ ດ)ໃຫັ້ ຄອບຄົວທຸກທ ີ່ ສຸດເນ ອງຈາກວີ່ າພວກເຂົ ັ້ າຈະບໍີ່ ສາມາ

ດຊ ັ້ ໄດັ້  
• ພະນັກງານໂຄງການຈະຕັ້ ອງໄດັ້ ຍົກລະດັບໃນດັ້ ານການຊ ີ່ ສານໃຫັ້ ດ ຂ ັ້ ນເພ ີ່ ອປະສານງານກັບຜູັ້ ໄ

ດັ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຊຸມຊົນກຸີ່ ມນັ້ ອຍ. 

• ໂຄງການຈະຕັ້ ອງໄດັ້ ສະເໜ ແຜນວຽກໃຫັ້ ອໍ ານາດການປົກຄອງລວມມ  
ຮູບແບບການດໍ າເນ ນໂຄງການ,ວິ ທ ການ ແລະ ແຜນວຽກລະອຽດ. 

• ໃຫັ້ ທຶ ນສັ້ ອມແປງ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບໂຄງການຍີ່ ອຍທ ີ່ ມ ຢູີ່ ໂດຍການຊີ່ ວຍເຫລ ອຈາກ ທລຍ 
ຜີ່ ານມາໃຫັ້ ດ ຂ ັ້ ນ 

• ແລກປີ່ ຽນຄວາມຄິ ດຄວາມເຫັນກີ່ ຽວກັບການໂພສະນາການກັບຂະແໜງການກຽວຂັ້ ອງທັງໜົ
ດເພ ີ່ ອປະສານສົມທົບໃນການຊີ່ ວຍເຫລ ອໃນຂັັ້ ນຊຸມຊົນ 

• ສັ້ າງ ວິ ດ ໂອ ກີ່ ຽວກັບ ການປັບປຸງການດໍ າລົງຊ ວິ ດ ແລະ 
ໂພສະນາການໃນຂັັ້ ນຊຸມຊົນເພ ີ່ ອເປັນບາດກັ້ າວທ ດ ສໍ າໃຫັ້ ຊຸມຊົນເຂົ ັ້ າໃຈໄວຂ ັ້ ນ 

 

ໃນວັນທ  14 ເດ ອນ ມ ນາ 2019, ໄດັ້ ຈັດກອງປະຊຸມປຶ ກສາຫາລ ຂ ັ້ ນທ ີ່ ບັ້ ານ ສົມ, ກຸີ່ ມ 

ບັ້ ານລອງມາດເໜ ອ,ເມ ອງຄໍ າ(ແຂວງຊຽງຂວາງ) ກັບຕົວແທນຂອງກຸີ່ ມຊົນເຜົີ່ າສີ່ ວນນັ້ ອຍ. 

ລາຍການດັີ່ ງຕໍີ່ ໄປນ ັ້ ແມີ່ ນຄວາມເຫັນຈາກການປຶ ກສາຫາລ ໃນຄະນະຈັດກອງປະຊຸມ 

• ກຸີ່ ມຊົນເຜົີ່ າສີ່ ວນນັ້ ອຍຈະໄດັ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກ ທລຍ 3 ໄລຍະເພ ີ່ ມທຶ ນ 

ດັ້ ວຍການເປັນສໍ າມະຊິ ກກຸີ່ ມ ກຊກ ທ ີ່ ຖ ກຄັດເລ ອກຈາກຄອບຄົວທ ີ່ ທຸກທ ີ່ ສຸດໃນບັ້ ານ 

• ພາຍໃນບັ້ ານທ ີ່ ມ ຫລາຍຊົນເຜົີ່ າອາດຈະມ ກຸີ່ ມຊົນເຜົີ່ າໄດັ້ ນຶ ງບໍີ່ ກັ້ າເວົ ັ້ າ(ອາຍ)(ຕັ້ ອງໄດັ້ ຄັດເລ ອ
ກຕົວແທນຈາກແຕີ່ ລະກຸີ່ ມຜູັ້ ນຶ ງທ ີ່ ສາມາດເວົ ັ້ າພາສາລາວລຸີ່ ມໄດັ້ ເພ ີ່ ອແປເປັນພາສາລາວໃ
ຫັ້ ສະເພາະ) 

• ການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາໂຄງການຍີ່ ອຍຄາດວີ່ າຈະມ ຄວາມເໝາະສົມອິ ງຕາມເອກະສ
ານທ ີ່ ໄດັ້ ນໍ າສະເໜ ໃນໄລຍະປຶ ກສາຫາລ . 

• ຂໍ ັ້ ຕົກລົງກີ່ ຽວກັບ ປຸຍເຄມ  ແລະ ຢາປາບສັດຕູພຶດຕັ້ ອງໄດັ້ ຫັ້ າມການນໍ າໃຊັ້  
• ຖັ້ າມ ກຸີ່ ມຄົນໄດນຶ ງທ ີ່ ບໍີ່ ໄປຕິບັດຕາມລະບຽບການຈະຕັ້ ອງໄດັ້ ຖ ກປັບໃໝ 

• ຟຸີ່ ນບົີ່ ມ ແລະ ຝຸີ່ ນຄອກຈະຕັ້ ອງໄດັ້ ສົີ່ ງເສ ມເພ ີ່ ອທົດແທນການນໍ າໃຊັ້ ປຸຍເຄມ  

• ການສັ້ າງວິ ດ ໂອກີ່ ຽວກັບການໂພສະນາການມັນກໍີ່ ເປັນອັນດ ,ແຕີ່ ວີ່ າພວກເຮົ າຢັ້ ານບໍີ່ ມ ເງ ນ
ເພ ີ່ ອໄປຊ ີ່ ອາຫານໂພສະນາການ. 

• ຊຸມຊົນກຽມພັ້ ອມທ ີ່ ຈະຮີ່ ວມມ ກັບໂຄງການ ແລະ ພວກເຮົ າຈະໄດັ້ ຈັດກອງປະຊຸມທຸກໆ 2 

ອາທິ ດຕາມຄວາມຕັ້ ອງການຂອງໂຄງການ. 

• ທຸກໆຊົນເຜົີ່ າສາມາດປຶ ກສາຫາລ ຮີ່ ວມກັນເພ ີ່ ອແກັ້ ບັນຫາທ ີ່ ເກ ດຂ ັ້ ນຮີ່ ວມກັນ 
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• ຈະບໍີ່ ມ ຜົນກະທົບສິີ່ ງແວດລັ້ ອມເກ ດຂ ັ້ ນເນ ອງຈາກວີ່ າຊຸມຊົນສີ່ ວນຫລາຍແມີ່ ນຖຶກຫັ້ າມ
ນໍ າໃຊັ້ ປຸຍເຄມ  ແລະ ຢາຂັ້ າຫຍັ້ າໃນກິດຈະກໍາກະສິ ກໍາ 

ໂຄງການຈະໄດັ້ ດໍ າເນ ນໄປໂດຍການມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມຂອງສັງຄົມໃນກອງປະຊຸມຢູີ່ ຂັັ້ ນບັ້ ານເພ ີ່ ອເຜ ຍແ
ພີ່ ຂໍ ັ້ ມູນຂີ່ າວສານ ແລະ 
ປະກອບແນວຄວາມຄິ ດຮີ່ ວມກັນໃສີ່ ໃນບົດລາຍງານປະເມ ນຜົນກະທົບເລ ັ້ ມຕົັ້ ນຈາກຊຸມຊົນທ ີ່ ໄດັ້
ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຜູັ້ ໄດັ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດ.ກອງປະຊຸມຈະປະກອບມ ພະນັກງານຈາກ ພະແນກ 

ສັບພະຍາກອນນໍ າ້ັ້  ແລະ ສິ ງແວດລັ້ ອມ(ແຂວງທ ີ່ ມ ໂຄງການ), ຂະ 

ແໜງການຈາກຫັ້ ອງການເມ ອງທ ີ່ ກີ່ ຽວຂັ້ ອງ ແລະ 
ຄະນະບໍ ລິ ຫານບັ້ ານພັ້ ອມທັງຊົນເຜົີ່ າສີ່ ວນນັ້ ອຍ,ຜູັ້ ເຂົ ັ້ າຮີ່ ວມຕັ້ ອງມ ຜູັ້ ຍິ ງໃຫັ້ ເທົີ່ າທຽມກັນ ແລະ 

ລວມທັງຜູັ້ ເສຍໂອກາດທ ີ່ ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການຍີ່ ອຍ ແລະ ກິດຈະກໍາ. 

ເຈົ ັ້ າຂອງໂຄງການຕັ້ ອງໄດັ້ ເຂົ ັ້ າຮີ່ ວມປະຊຸມຢູີ່ ຂັັ້ ນເມ ອງ ແລະ 
ກອງປະຊຸມວິ ຊາການໃນການປະສານງານກັບຫັ້ ອງການສັບພະຍາກອນນໍ າ້ັ້  ແລະ 
ສິີ່ ງແວດລັ້ ອມຂັັ້ ນແຂວງ.  

 

ບົດລາຍງານການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາສິີ່ ງແວດລັ້ ອມຈະຕັ້ ອງໄດັ້ ເອົ າລົງທາງໜັງສ ພ ມ, 

ໂທລະທັດ, ໂທລະໂຄີ່ ງ, ວິ ທະຍຸ, ແວບໃຊ ຫລ  ເຄ ອງຊ ີ່ ສານອ ີ່ ນໆ. ປະຊາຊົນຜູັ້ ໄດັ້ ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ 

ຜູັ້ ໄດັ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດອ ີ່ ນໆຈະຕັ້ ອງໄດັ້ ສະແດງແນວຄວາມຄິ ດກີ່ ຽວກັບການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດໂຄງກ
ານຍີ່ ອຍ ແລະ ກິດຈະກໍາໂດຍຜີ່ ານ ໂທລະສັບສາຍດີ່ ວນ, ເຄ ອງມ ຊ ສານ ຫລ  ສົີ່ ງແນວຄວາມຄິ ດ, 

ຂຽນຄໍ າຮັ້ ອງທຸກຫາເຈົ ັ້ າຂອງໂຄງການ ຫລ  ລັດຖະບານ. 

 

ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການປຸ້ອງກັນສ່ິງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 

ທລຍ ຈະສ ບຕໍີ່ ຈັດຕັັ້ ງການຝຶກອົບຮົມໃຫັ້ ແກີ່ ທ ມງານ ທລຍ ກີ່ ຽວກັບ 

ການນໍ າໃຊັ້ ການນໍ າໃຊັ້ ກອບການຄຸັ້ ມຄອງດັ້ ານສັງຄົມ ແລະ ສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ, ກອບການທົດແທນຄ ນ 

ແລະ ການຍົກຍັ້ າຍຖິີ່ ນຖານ ແລະ ກອບວຽກການພັດທະນາຊົນເຜົີ່ າ, 

ແມີ່ ນໄດັ້ ນໍ າໃຊັ້ ລາຍການກວດກາທ ີ່ ແຕກຕີ່ າງກັນ, ການກັີ່ ນກອງ ແລະ ແບບຟອມລາຍງານ, 

ຕາຕະລາງຜົນກະທົບດັ້ ານສະພາບແວດລັ້ ອມ ແລະ 
ມາດຕະການໃນການຫລຸດຜີ່ ອນດັີ່ ງທ ີ່ ໄດັ້ ສະແດງໃຫັ້ ເຫັນໃນມາດຕະການບັນເທົາຜົນກະທົບສິີ່ ງແວ

ດລັ້ ອມໃນເວລາຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດ (ECOP) ຕາມຄວາມເໝາະສົມ. 

ຫົວຂໍ ັ້ ຝຶກອົບຮົມທ ີ່ ສໍ າຄັນກີ່ ຽວກັບການປັ້ ອງກັນສິ ງແວດລັ້ ອມ ແລະ 
ສັງຄົມຈະຕັ້ ອງໄດັ້ ຈັດຂ ັ້ ນ,ກີ່ ອນກິດຈະກໍາຢູີ່ ສະໜາມໄດັ້ ເລ ີ່ ມເພ ີ່ ອຮັບປະກັນພະນັກງານ ທລຍ, 

ພະນັກງານລັດເຂົ ັ້ າໃຈ, ຮູັ້ ການນໍ າໃຊັ້  ແລະ ຕິດຕາມທຸກຂັັ້ ນຕອນຂອງການປັ້ ອງກັນສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ 

ແລະ ສັງຄົມ.ພາຍໄຕັ້  ທລຍ 3 ໄລຍະເພ ີ່ ມທຶ ນ ຈະໄດັ້ ຕິດຕາມ ແລະ 

ສັງລວມເຂົ ັ້ າເປັນອັນດຽວກັນໃນການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດ ແລະ ການລາຍງານ. 

ການຝຶກອົບຮົມການປັ້ ອງກັນສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ ແລະ ສັງຄົມໃຫັ້  ພະນັກກງານ ທລຍ 
ຈະໄດັ້ ເຮັດເປັນພາກນຶີ່ ງຂອງການຝ ກອົບຮົມທັງໜົດ. 

ງົບປະມານສໍ າລັບການຝຶກອົບຮົມປັ້ ອງກັນສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ ແລະ ສັງຄົມ 
ພັ້ ອມທັງການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດການວັດແທດການຫລຸດຜີ່ ອນຜົນກະທົບ(ເບິີ່ ງຢູີ່ ໃນພາກ 

ງົບປະມານ). ກິດຈະກໍາກຽວກັບການຫລຸດຜີ່ ອນຜົນກະທົບຈາກສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ ແລະ 

ສັງຄົມໃນໄລຍະການກໍີ່ ສັ້ າງແມີ່ ນຈະນໍ າໃຊັ້ ງົບປະມານການກໍີ່ ສັ້ າງ.  
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ດຸ້ານງົບປະມານ 

ການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດ ສໍ າລັບຂັັ້ ນຕອນການຕັດສິ ນໃຈແບບມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມ ແລະ 
ມ ຄວາມໂປີ່ ງໃສ ເຊິີ່ ງລວມມ ຊົນເຜົີ່ າ, 

ລວມທັງການຈໍ າກັດຜົນກະທົບທາງລົບຕໍີ່ ສະມາຊິ ກຂອງຊຸມຊົນ, 

ມັນຍັງເປັນພາກສີ່ ວນໜຶີ່ ງຂອງຂັັ້ ນຕອນຄຸນນະພາບຂອງ ທລຍ. ຍັ້ ອນແນວນັັ້ ນ, ທຶ ນ ທລຍ 3 

ໄລຍະເພ ີ່ ມທຶ ນ ຈະສ ບຕໍີ່ ໃຫັ້ ທຶ ນທ ີ່ ສໍ າຄັນສໍ າລັບການພັດທະນາຂ ດຄວາມສາມາດ. ທລຍ 

ຍັງຮັບຮູັ້ ຄວາມຍ ນຍົງດັ້ ານສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ 
ເປັນປັດໃຈສໍ າຄັນຕົັ້ ນຕໍສໍ າລັບການຫລຸດຜີ່ ອນຄວາມທຸກຈົນແບບຍ ນຍົງ ແລະ 
ຈະສ ບຕໍີ່ ສັ້ າງຄວາມຮັບຮູັ້ ສໍ າລັບສະມາຊິ ກຊຸມຊົນ ແລະ 

ພັດທະນາຄວາມສາມາດພ ັ້ ນຖານສໍ າລັບຄວາມຍ ນຍົງດັ້ ານສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ ພາຍໃຕັ້ ທຶ ນ ທລຍ 3 

ໄລຍະເພ ີ່ ມທຶ ນ. 

 

ຕາຕະລາງ 3. ຈໍານວນມ ຸ້ ເຮັດວຽກສໍາລັບກິດຈະກໍາປຸ້ອງກັນສ່ິງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 

ລ/ດ ລາຍລະອຽດ ຫົວໜ່ວຍ ຈໍານວນ ລາຄາຕ່ໍປ  ລວມ 

ອົງປະກອບ 

2.1  

ຝຶກອົບຮົມການປັ້ ອງກັນສິີ່ ງແວດລັ້ ອມແລະ ສັງຄົມໃຫັ້  
ນັກສຶ ກສາ ອາສາສະມັກ 

ປ  3 6,667 

US$ 

20,000 

US$ 

ອົງປະກອບ 

2.1 

ຜະລິ ດເຄ ອງມ  IEC 

ໃນວຽກງານການປັ້ ອງກັນສິີ່ ງແວດລັ້ ອມແລະ ສັງຄົມ 

ປ  3 2,667 

US$ 

8,000 

US$ 

ອົງປະກອບ 

2.3  

ລົງຕິດຕາມສະໜາມຂອງ ພະນັກງານ ພະແນກ ແລະ 
ຫັ້ ອງການ ສັບພະຍາກອນນໍ າ້ັ້  ແລະ ສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ 
ເພ ີ່ ອທົບທວນວຽກງານຕິດຕາມການປັ້ ອງກັນສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ 
ແລະ ສັງຄົມ  

ປ  3 6,000 

US$ 

18,000 

US$ 

ລວມ 46,000 

US$ 

 

ດັີ່ ງທ ີ່ ຕາຕາລາງ ຂັ້ າງເທິ ງນ ັ້ ໄດັ້ ສະແດງໃຫັ້ ເຫັນ, ທລຍ 3 ໄລຍະເພ ີ່ ມທຶ ນ ໄດັ້ ອະນຸມັດງົບປະມານ $46k 

ເພ ີ່ ອສັ້ າງຄວາມເຂັັ້ ນແຂງໃຫັ້ ພະນັກງານ ທລຍ, ພະນັກງານລັດ ແລະ 

ຊຸມຊົນກີ່ ຽວກັບການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດເຄ ອງມ ການປັ້ ອງກັນສິີ່ ງແວດລັ້ ອມແລະ ສັງຄົມ. 

ງົບປະມານໃຊັ້ ຈີ່ າຍຕົວຈິ ງສໍ າລັບສໍ າລັບການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດການປັ້ ອງກັນສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ ແລະ 
ສັງຄົມຈະສູງກີ່ ວາງົບປະມານທ ີ່ ກໍານົດໄວັ້ ເພາະມັນບໍີ່ ໄດັ້ ລວມງົບປະມານລົງຕິດຕາມຢູີ່ ຂັັ້ ນບັ້ ານຂອງ 
ທລຍ ແລະ ຂະແໜງການກີ່ ຽວຂັ້ ອງ. ຕົວຢີ່ າງ, 

ການຕິດຕາມມາດຕາການບັນເທົາຜົນກະທົບສິີ່ ງແວດລັ້ ອມໃນເວລາຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດຈະເປັນວຽກນຶີ່ ງໃ
ນການກວດກາພ ັ້ ນຖານໂຄງລີ່ າງ, ວຽກງານປັບປຸງຊ ວິ ດການເປັນຢູີ່ , ແລະ ໂພສະນາການ 

ເພ ີ່ ອກະກຽມການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດ. 

ການຝຶກອົບຮົມໃຫັ້ ບັ້ ານ(ທ ມງານຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດຂັັ້ ນບັ້ ານ,ຄະນະບໍ ລິ ຫານ ກອງທຶ ນ ກຊກ ບັ້ ານ, ກຸີ່ ມ 

ກຊກ, ກຸມຜະລິ ດ, ກຸີ່ ມຊາວນາໂພສະນາການ ແລະອ ີ່ ນໆ) 

ຂັັ້ ນຕອນການວາງແຜນແບບມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມແມີ່ ນມ ຫລາຍຈຸດປະສົງ 
ເຊິີ່ ງວຽກງານປັ້ ອງກັນສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ ແລະ ສັງຄົມກໍີ່ ເປັນນຶ ງໃນຈຸດປະສົີ່ ງ.

ໃນຄະນະທ ີ່ ຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດວຽກງານປັ້ ອງກັນສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ການຕິດຕາມ 
ແມີ່ ນກິດຈະກໍານຶີ່ ງທ ີ່ ຕັ້ ອງໄດັ້ ເຮັດໃນຂັັ້ ນບັ້ ານ,ມັນກໍີ່ ເປັນໄປໄດັ້ ຢາກທ ີ່ ຈະຄິ ດໄລີ່ ງົບປະມານທ ີ່ ຈະນໍ າໃຊັ້ ພາ
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ຍໄຕັ້  ທລຍ 3 ໄລຍະເພ ີ່ ມທຶ ນ ແລະ ເພ ີ່ ອການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດວຽກງານປັ້ ອງກັນສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ ແລະ 

ສັງຄົມ. 
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ລາຍການເອກະສານຊັ້ ອນທັ້ າຍ 

ເອກະສານຊຸ້ອນທຸ້າຍ 1: ລາຍຊ ່ ບຸ້ ານເປົຸ້ າໝາຍ ຂອງ ທລຍ 3 ໄລຍະເພ ່ ມທຶນ 

(ຢັັ້ ງຈະຕັ້ ອງມ ການຢັັ້ ງຢ ນຕ ີ່ ມອ ກ) 

     ແຂວງ  
ຜົຸ້ ງສາລ  

ມາດຕະຖານການຄັດເລ ອກ 

1 2 3 4 5 6 

ເມ ອງ ເມ ອງ ໃໝ່       
ບຸ້ ານ ຊ ່ ບຸ້ ານ       

1 ບ. ມົກຈະລະ+ໂຮມໄຊ      

2 ບ. ອົ ມປະໂລງ       

3 ບ. ຫ້ວຍລອດ+ບ ອົ ມຕະລ ມ       

4 ບ. ນ້ອຍ       

5 ບ. ນາລວງ      

6 ບ. ຫຍ້າຄາ       

7 ບ. ຈະເມີ ຍ       

8 ບ. ຈະບ        

9 ບ. ເພຍລໍ ເກ່ົາ      

10 ບ. ຕີນຕົກ+ປ້ອງສີ (ເທີ່ ງ)       

11 ບ. ພຽງຫຼວງ+ໜອງລົ ມ       

12 ບ. ໂພນໄຊ      

13 ບ. ຂາຈີ        

14 ບ. ແສນຕາ+ພູຢາງ+ນ້ຳໍ າງໍ       

15 ບ. ຫ້ວຍອ້ັນ+ແທ້ງຫຼວງ      

16 ບ. ພົນຕີ+ ບ ຫວ້ຍຜຸກ       

17 ບ. ໄໝ່ກ່ໍເດ ່ ອ       

18 ບ. ສົ ມປອຍ       

19 ບ. ສະລວງ+ໜອງແຫ່ວ       

20 ບ. ຫ້ວຍລາຍ+ປາກປາ       

ເມ ອງ ເມ ອງ ຂວາ       

ບຸ້ ານ ຊ ່ ບຸ້ ານ      

1 ບ້ານ ພິເຈີ ໃໝ່       

2 ບ້ານ ພິເຈີ ເກ່ົາ       

3 ບ້ານ ກົກພ້າວ       

4 ບ້ານ ນໍ ້ າມ້າເໜ ອ       

5 ບ້ານ ນາ       

6 ບ້ານ ນໍ ້ າບູດ       

7 ບ້ານ ໂພນສະອາດ      

8 ບ້ານ ດົ ງຂາມ       

9 ບ້ານ ລາວລີ        

10 ບ້ານ ຫ້ວຍແພກ່ໍ      
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11 ບ້ານ ແສນຍາງ       

12 ບ້ານ ຫ້ວຍອ່ອນ      

13 ບ້ານ ພູວຽງ       

14 ບ້ານ ອົ ມຕະລາ      

15 ບ້ານ ມົກແພກ       

16 ບ້ານ ກຸງລິ ດ      

17 ບ້ານ ແກ້ວຫຼວງ      

18 ບ້ານ ຫ້ວຍທອງ       

19 ບ້ານ ກອງວັດ       

20 ບ້ານ ຈະລະເກ່ົາ       

21 ບ້ານ ຈະລະໃໝ່       

22 ບ້ານ ສະບໍ        

23 ບ້ານ ນໍ ້ າປອນເໝ ອ       

24 ບ້ານ ລະຮ່າງໃຫຍ່       

25 ບ້ານ ກອງບຣາງ       

26 ບ້ານ ຫາດໂປນ       

27 ບ້ານ ຫາດແດນ       

ເມ ອງ ເມ ອງ ສໍາພັນ      

ບຸ້ ານ Lao Name      

1 ບ. ມົກຍົ ນ       

2 ບ. ລີ ຫວາຍ      

3 ບ. ພູຊາງໃໝ່       

4 ບ. ພູຊາງເກ່ົາ       

5 ບ. ກົກມ່ວງ       

6 ບ. ແສນຄໍ າ+ແສນພົມ      

7 ບ. ເຄີ ຈາງ      

8 ບ. ເມ ອງຮຸນ       

9 ບ. ຜາເຕົາ      

10 ບ. ສີ ລາ       

11 ບ. ມົກກົກຫຼວງ       

12 ບ. ມົກກົກນ້ອຍ      

13 ບ. ຢາງປາ       

14 ບ. ຈາຜີວຫຼວງ       

15 ບ. ຈາຜີວນ້ອຍ      

ເມ ອງ ເມ ອງ ບຸນໃຕຸ້       

ບຸ້ ານ Lao Name      

1 ບ້ານ ເພຍສູ+ນໍ ້ າຂຸ້ນເກ່ົາ       

2 ບ້ານ ຈ່າຫໍ+ຫ້ວຍອໍ       

3 ບ້ານ ຫາດງາມ       
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4 ບ້ານ ຫາດເສັດ      

5 ບ້ານ ຈ່າແມ້       

6 ບ້ານ ຜ້ົງກຸ້ນໍ ້ າກວ້າງ       

7 ບ້ານ ສໍ າພັນໄຊ      

8 ບ້ານ ກ່າວສານ      

9 ບ້ານ ອາຢາ      

10 ບ້ານ ຈ່າຫຼວງໃໝ່      

11 ບ້ານ ອາເນັງ      

12 ບ້ານ ຈ່າຄໍ າແດງ       

13 ບ້ານ ຈ່າຕໍາຊາວ       

14 ບ້ານ ບໍ ຫາດ+ຈ່າຫວາງ       

15 ບ້ານ ບໍ ນ້ອຍ       

16 ບ້ານ ພູຄໍ       

ແຂວງ ອຸດົມໄຊ      

ເມ ອງ ນາໝໍຸ້       

ບຸ້ ານ Lao Name      

1 ບ້ານມູຕ ນ       

2 ບ້ານນ້ຳໍ າແພງ      

3 ບ້ານຫ້ວຍຊາງ      

4 ບ້ານ ກ່ີວແຈບ       

5 ບ້ານຫ້ວຍຮູ       

6 ບ້ານພູທອງ       

7 ບ້ານພູມອົ ມ      

8 ບ້ານມົກຄະ       

9 ບ້ານສະກົວ       

ເມ ອງ  ຫ າ       

ບຸ້ ານ Lao Name      

1 ບ້ານ ໂພນໄຊ       

2 ບ້ານ ວຽງຄໍ າ       

3 ບ້ານ ບວມສົ ມ       

4 ບ້ານ ສາມັກຄີ ໄຊ      

ແຂວງ ຊຽງຂວາງ      

ເມ ອງ ເມ ອງຄໍາ      

ບຸ້ ານ Lao Name      

1 ບ. ຊົ ມ        

2 ບ. ນາເໝ ອຍ      

3 ບ. ບົ ວ      

4 ບ. ນໍ ້ າຮົ່ ມ       

5 ບ. ກໍງິ ້ ວ      
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6 ບ. ສົ ບທ້າງ      

7 ບ. ພຽງດ້າງ       

8 ບ. ກາງຄໍ າ      

9 ບ. ພຽງໂຄ້ງ      

10 ບ. ແທນຈອງ       

11 ບ. ແທນໂທ້       

12 ບ. ແກ່ວເລີ ກ      

13 ບ. ນໍ ້ າລ້ຽງ       

14 ບ. ສອງ      

15 ບ. ໜອງໂອນ      

16 ບ.ສວນມອນ      

17 ບ. ໂພນໂຮມ      

18 ບ. ໂພນຂາວ      

19 ບ. ໂພນແຈ້ງ       

20 ບ. ຜາຫານ      

21 ບ. ຜາກອກ      

22 ບ. ນໍ ້ າທຸມ      

23 ບ. ໂພສີ        

24 ບ. ໂພນທັນ      

25 ບ. ນາພຽງ       

ເມ ອງ ໜອງແຮດ       

ບຸ້ ານ Lao Name      

1 ບ. ຫ້ວຍລົ ມ       

2 ບ. ສັນຍົ ມ       

3 ບ. ກໍດູ່      

4 ບ. ສຸ່ມໄຜ່        

5 ບ. ຫ້ວຍຄ້າງ      

6 ບ. ບວກເສີ       

7 ບ. ພຽງມອນ      

8 ບ. ຜາເຟີ        

9 ບ. ແກ່ວກອງ       

10 ບ. ພູຫົວຊ້າງ       

11 ບ. ບ. ຫ້ວຍຕອງ       

12 ບ. ວັງຄໍ າ      

13 ບ. ນໍ ້ າເໝັນ       

14 ບ. ຜາແອ່ນ       

15 ບ. ປ່າຫົກ       

16 ບ. ໜອງອໍ ້        

17 ບ. ພັກຫລັກ      
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18 ບ. ຫ້ວຍຊວງ      

19 ບ. ນໍ ້ າກ້ົນງົ ວ       

20 ບ. ຜາເມົາ      

21 ບ. ຍອດຄໍ        

22 ບ. ຜາອໍ ້       

23 ບ. ຄອກໝູ      

24 ບ. ດິ ນດໍ າ      

25 ບ. ປ່າລັນ      

26 ບ. ປຸ່ງແຊງ       

27 ບ. ລ້ອງກ້ວາງ       

28 ບ. ຖ້ຳໍ າປ່ອງ       

ແຂວງ ຫົວພັນ       

ເມ ອງ ຫົວເມ ອງ      

ບຸ້ ານ Lao Name      

1 ບ້ານປ່າຊອດ       

2 ບ້ານທາດ       

3 ບ້ານປ່າຈ່າ      

4 ບ້ານ ປ່າຄ່າເໜ ອ      

5 ບ້ານ ກໍໄຮ      

6 ບ້ານ ນາເມ ອງ       

7 ບ້ານ ໂພນຄັງ      

8 ບ້ານສຸມຫວານ       

9 ບ້ານ ຫ້ວຍໃໝ່       

10 ບ້ານ ໂຮມພັນ      

11 ບ້ານ ໂຮມທອງ      

12 ບ້ານ ນໍ ້ ານາດ       

13 ບ້ານ ກໍຮິ ້ ງ       

14 ບ້ານ ນາສາມ       

15 ບ້ານ ປ່າແປກ      

16 ບ້ານ ຫົວຊຽງ       

ເມ ອງ ຊໍາໃຕຸ້       

ບຸ້ ານ Lao Name      

1 ບ. ນໍ ້ າບົ ງ       

2 ບ. ປ່າຂົ ມ       

3 ບ. ເມ ອງເກີນ      

4 ບ. ພູແລ Phoulae      

5 ບ. ນາແຊວ      

6 ບ. ຖ້ໍາຈົ ກ       

7 ບ. ຜານົ ກແຊວ        
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8 ບ. ຜາລ້ອມ      

9 ບ. ອີ ດ       

10 ບ. ຫ້ວຍໄຄ້       

11 ບ. ປ່າເລົ າ       

12 ບ. ທັບຄໍ ້        

13 ບ. ສົ ບຕຽງ       

14 ບ.ປຸກ       

15 ບ.ໂພນໄຊ      

16 ບ.ນໍ ້ າແຕບ       

17 ບ.ຈະອ່າຍ      

18 ບ.ຫ້ວຍກຸ່ມ       

19 ບ.ຖ້ຳໍ າໜູ      

20 ບ.ຍອດເຢ ອງ      

21 ບ.ແກ້ງໄໝ່      

22 ບ.ຫ້ວຍປຸງ      

ເມ ອງ  ກັວນ      

ບຸ້ ານ Lao Name      

1 ບ. ໜອງແຫວນ       

2 ບ. ລ້ອງກ້ວາງ       

3 ບ. ກໍໄຮ       

4 ບ. ປຸ່ງຖາກ      

5 ບ. ຫ້ວຍມັດ      

6 ບ. ຫ້ວຍໄຮ       

7 ບ. ສັນໂຮມ      

8 ບ. ພຽງໂພ       

9 ບ. ພຽງດີ       

10 ບ. ແກ້ງກໍ      

11 ບ. ຍອດປ່າວ       

12 ບ. ຍອດອິ ້ ນ      

13 ບ. ຫ້ວຍເຮັງ      

14 ບ. ນໍ ້ າປາດ      

ເມ ອງ ຊ່ອນ      

ບຸ້ ານ Lao Name      

1  ບ້ານ ຫ້ວຍເລົ່ າ       

2  ບ້ານ ເມ ອງເກ້ົາ      
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ເອກະສານຊຸ້ອນທຸ້າຍ 2:  “ລາຍການທ ່ ບ່ໍໃຫຸ້ການສະໜັບສະໜ ນ”:  

ກິດຈະກໍາດັີ່ ງຕໍີ່ ໄປນ ັ້ ແມີ່ ນລາຍການທ ີ່  ທລຍ 3 ໄລຍະເພ ີ່ ມທຶ ນ ບໍີ່ ໃຫັ້ ການສະໜັບສະໜູນ 

(ລາຍການໃຫັ້ ການສະໜັບສະໜູນແລະ ລາຍການທ ີ່ ບໍີ່ ໃຫັ້ ການສະໜັບສະໜູນ) 

ເພ ີ່ ອຫລ ກລັ້ ຽງບໍີ່ ໃຫັ້ ມ ຜົນຕໍີ່ ສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ ແລະ ຊຸມຊົນ, 

ກິດຈະກໍາດັີ່ ງຕໍີ່ ໄປນ ັ້ ແມີ່ ນບໍີ່ ໃຫັ້ ການສະໜັບສະໜູນ: 

(1) ¡¾¨ö¡¨É¾¨ Áì½ / ¹ìõ ¡¾´É¾¤ê¿ì¾¨À»õº ¹ìõ ê†ª˜¤ê÷ì½¡ò©«¾¸º. 

(2) ການນໍ າໃຊັ້ ທ ນ ທລຍ ຫລ  ໂຄງການຍີ່ ອຍເປັນສິີ່ ງຈູງໃຈ ແລະ/ ຫລ  ເຄ ີ່ ອງມ ເພ ີ່ ອຊຸກຍູັ້  ແລະ 

ຫລ  ຊຸກຍູັ້ ໃຫັ້ ມ ການຍົກຍັ້ າຍຖິີ່ ນຖານຂອງຊຸມຊົນໃນຖັ້ ອງທິ ນ ແລະ ການເຕົັ້ າໂຮມບັ້ ານ. 

(3) ¡¾Ä©É´¾¢º¤ê†©ò §‡¤´ó°ö¡½êö®ªÒ¡ñ®¯½§¾§ö¹ì¾¨¡¸È¾ 200 £ö ¹ìõ 40 £º®£ö¸. 

(4) ¡¾ª˜¤«…«¾ÃÏÈ ¹ìõ ¡¾¢½¹¨¾¨«…«¾ê†´óµøÈÀ©ó´ (ໃນເຂດສະຫງວນ) 

ດັີ່ ງທ ີ່ ໄດັ້ ກໍານົດໃນດໍ າລັດຂອງລັດຖະບານ(ຕາມຕາຕະລາງ 3 

ກອບການຄຸັ້ ມຕອງສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ ແລະ ສັງຄົມ). 

(5) °ö¡½êö®©É¾ìö®ê†º¾©À¡ó©¢›¡ñ®¡÷È´§öÀ°‰¾µøÈ²¾¨Ã®É¾Áì½/¹ìõµøÈ®É¾Ã¡É£¼¤
¹ìõ°ö¡½êö®ê†®ÒÀ¯ñê†¨º´»ñ®¢º¤§öÀ°‰¾ 
ê†©¿ìö¤§ó¸ò©µøÈÃ®É¾ê†´ó¹ì¾¨§öÀ°‰¾ ©¿ìö¤§ó¸ò©µøÈ¿ ¡ñ. 

(6) ການສະເໜ ແນວຄວາມຄິ ດ ແລະ 
ການປີ່ ຽນແປງບຸລິ ມະສິ ດທ ີ່ ກໍານົດໂດຍຊຸມຊົນໃນເວລາປຶ ກສາຫາລ ຢູີ່ ກອງປະ 
ຊຸມຂັັ້ ນກຸີ່ ມບັ້ ານ ໂດຍບໍີ່ ມ ການປຶ ກສາຫາລ ຂອງຊຸມຊົນ ,ຕັ້ ອງໄດັ້ ທົບທວນຄ ນກີ່ ອນ ແລະ 

ຄະນະບໍ ລິ ຫານ ທລຍ ຕັ້ ອງໄດັ້ ກວດກາ 
(7) °öÀ¦¨¹¾¨ ¹ìõ £¸¾´¦øÀ¦¨ ¢º¤§ñ®¦òê¾¤¸ñ©ê½½ê¿ §‡¤ì¸´´ó¦½«¾ê†®ø»¾ (¡Èº¯½ 

¹¸ñ©¦¾©), §¾¡©ô¡©¿®ñ, ¯½¹¸ñ©¦¾©, ¦¾©¦½Î¾, ¸ñ©ê½½ê¿ Áì½ ¦½«¾ê†ê† 
´ó£÷£È¾ ê¾¤ê¿´½§¾©ê†À¯ñÀº¡½ìñ¡. 

(8) ການເຂົ ັ້ າຫາແຫລີ່ ງທໍາມະຊາດທ ີ່ ຫວງຫັ້ າມບໍີ່ ສາມາດຫລຸດຜີ່ ອນໄດັ້  ແລະ 
ຈະມ ຜົນກະທົບທາງລົບຕໍີ່ ກັບການດໍ າລົງຊ ວິ ດຂອງຊົນເຜົີ່ າ ແລະ 
ຜູັ້ ດັ້ ອຍໂອກາດຂອງສັງຄົມ 

(9) ¡¾¡Ò¦É¾¤ê¾¤À¦˜ÃÏÈ, ¡¾¦Éº´Á¯¤À¦˜ê¾¤, ¯øµ¾¤ ¹ìõ ¨ö¡ì½©ñ®ê¾¤Ã¢º®À¢©¦…¤Á¸© 
ìÉº´ê¿´½§¾© Áì½ µøÈÃÀ¢©¹¸¤¹É¾´¯½¥÷®ñ ¹ìõ À¢©¹¸¤¹É¾´ê†µøÈÃ¡¾¦½ÀÎó 

(10) ¡¾§œ¯õ; Àìˆº¨Ä³³É¾; ¡½À®œº¤ (asbestos); Áì½¡¾ìö¤êôºˆÅê†¡ÒÃ¹ÉÀ¡ó©£¸¾´À¦¨¹¾¨ 
¹ìõ ºñª½ì¾¨ªÒ¡ñ®¦…¤Á¸©ìÉº´;  

(11) ການຈັດຊ ັ້ Éµ¾¢É¾¦ñ©ªø²õ© Áì½ ¦ñ©, µ¾¢É¾Á´¤Ä´É, µ¾¢É¾¹¨É¾ Áì½ 

¦¾À£´óê†À¯ñºñª½ì¾¨ ¥¿ ¸¹ì¾¨ທ ີ່ ຈະນໍ າເຂົ ັ້ າ ເພ ີ່ ອປັບປຸງໃນພ ັ້ ນທ ີ່ . 
À«ò¤µÈ¾¤Ã©¡Òª¾´«É¾¡¾»÷¡»¾¢º¤¦ñ© Áì½ ²õ©¹¾¡ 
À¡ó©¢›Á´Èº½÷¨¾©Ã¹É¿Ã§Éµ¾¯¾®¦ñ©ªø²õ© Áì½ ¦ñ©ê†´ó£÷½¦ö´®ñ©ÀÏ¾½¦ö´ 
Áì½ Ä©É»ñ® ¡¾ìö¤ê½®¼µøÈ ¦¯¯ ì¾¸ 

Ä©ÉÄ¯²Éº´Å¡ñ®¡¾±ô¡ºö®»ö´Ã¹ÉÁ¡È§¾¸¡½¦ò¡º¡È¼¸¡ñ®¡¾ ¿Ã§Éê†¯º©Ä²ແລະວິ ທ ການ 
ຂອງ ທະນະຄານໂລກ (ການກວດກາຂອງ ທະນະຄານໂລກເປັນສິີ່ ງຈໍ າເປັນ). 

(12) ¢½®¸¡¾ê†¡È¼¸¢Éº¤¡ñ®¯È¾Ä´É §‡¤ì¸´´ó¡¾ªñ©Ä´É,  ¡¾À¡ñ®À£ˆº¤¯È¾¢º¤©ö¤ ¹ìõ 
°½ìò©ª½ ²ñê†À»ñ©¥¾¡Ä´É; À«ò¤µÈ¾¤Ã©¡Òª¾´ ¡¾À¡ñ®À£ˆº¤¯È¾À£ˆº¤©ö¤ ¹ìõ 
°½ìò©ª½²ñ ê†À»ñ©¥¾¡Ä´É Á®®¨õ¨ö¤ ¡ÒÄ©É»ñ®º½÷¨¾©Ã¹É©¿Àó¡¾ 
«É¾¹¾¡Ä¯£¼¤£øÈ Á°¡¾£÷É´£º¤¦¿ìñ®¡¾¿ Ã§É§ñ®²½¨¾¡ºÁ®®¨õ¨ö¤.  

(13) ¡¾¢÷©£í§ñ®²½¨¾¡ºê¿´½§¾©Á®®®Ò¨õ¨ö¤. 
(14) ¡¾¿À¢í¾²ñ²õ© ¹ìõ ¦ñ© ê†®ÒÁ´È¢º¤êÉº¤«… º¡¥¾¡¸È¾ ²ñÀ¹ì‰¾˜ ´ó£¸¾´Ã¡É £¼¤ ¹ìõ 

´óµøÈÃ¦½²¾®Á¸©ìÉº´ê†£É¾¨£õ¡ñ Áì½ ®ÒÀ¯ñºñª½ì¾¨  
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(15) ¡¾¯È¼Á¯¤ ¹ìõ ¡¾À¦ˆº´¢º¤¦…¤Á¸©ìÉº´ê¿´½§¾©ê†¦¿£ñ ¹ìõ °öÄ©É»ñ®¥¾¡ ¡¾º½÷ìñ¡ Áì½ 
/ ¹ìõ °ö©ó©É¾¦…¤Á¸©ìÉº´¹¾¡®Ò£÷É´¡ñ®¦…¤ê†º¾©¦øÀ¦¨Ä¯. 

(16) ການຜະລິ ດ ຫລ  ການຄັ້ າຂາຍຜະລິ ດຕະພັນ ຫລ  ກິດຈະກໍາທ ີ່ ຜິດຕໍີ່ ກົດໜາຍຂອງ ສປປ ລາວ 
ຫລ  ລະບຽບຫລັກການ ຫລ  ຂໍ ັ້ ຕົກລົງທາງສາກົນຂອງກອງປະຊຸມສາກົນ, ຫລ  

ຂໍ ັ້ ຫັ້ າມຕີ່ າງໆທາງສາກົນ 

(17) ແຮງງານ ແລະ ເງ ີ່ ອນໄຂການເຮັດວຽກທ ີ່ ພົວພັນກັບສິີ່ ງອັນຕະລາຍ, ລະເບ ດ, 

ນໍ າໃຊັ້ ແຮງງານແບບບໍີ່ ສະມັກໃຈ, ແຮງງານແບບບັງຄັບ ຫລ  ຄວາມປອດໄພຕໍີ່ ສຸກຂະພາບ 

ແລະ ຄວາມປອດໄພຕີ່ າງໆ. 

(18) ການຄັ້ າຂາຍຜົນຜະລິ ດຕີ່ າງໆທາງດັ້ ານທຸລະກິດໃນການທໍາລາຍສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ ຫລ  
ການປະພຶດຕໍີ່ ສັງຄົມ 

(19) ໂຄງການຍີ່ ອຍຕັ້ ອງການເຮັດ ປະເມ ນຜົນກະທົບສິີ່ ງແວດລັ້ ອມຄົບຖັ້ ວນ 
ຈະບໍີ່ ໃຫັ້ ການສະໜັບສະໜູນ ລວມທັງໂຄງການຍີ່ ອຍ ທ ີ່ ນໍ າໃຊັ້ ວັດຖຸອັນຕະລາຍ(ລວມທັງ 

ວັດສະດຸໄຍຫ ) ຫລ  ເຄມ ອັນຕະລາຍອ ີ່ ນໆ. 

 

ລາຍການທ ່ ໃຫຸ້ການສະໜັບສະໜ ນ. 

1. ສົີ່ ງເສ ມການຮັກສາວັງສະຫງວນແຫລີ່ ງຂະຫຍາຍພັນປາ 
2. ສົີ່ ງເສ ມການປູກຕົັ້ ນໄມັ້ ຄ ນ ແລະ ປູກພ ດທົດແທນຄ ນ 

3. ສົີ່ ງເສ ມການຮັກແຫລີ່ ງນໍ ັ້ າ ຫລ  ຕົັ້ ນນໍ ັ້ າ 
4. ປູກຈິ ດສໍ ານຶ ກ ແລະ ສັ້ າງຄວາມເປັນເຈົ ັ້ າການໃຫັ້ ແກັ້ ຊຸມຊົນເພ ີ່ ອປັ້ ອງກັນ ແລະ 

ຄຸັ້ ມຄອງເຂດປີ່ າໄມັ້ , ເຂດປີ່ າຊຸີ່ ມຊ ັ້ ນ, ສັດປີ່ າ ແລະ ຊ ວະນາໆພັນ 

5. ສົີ່ ງເສ ມການນໍ າໃຊັ້ ຝຸີ່ ນຈາກທໍາມະຊາດ/ຢາຂັ້ າແມງໄມັ້ ທ ີ່ ເຮັດຈາກທໍາມະຊາດແທນສານເຄມ  

6. ສົີ່ ງເສ ມການພັດທະນາສ ມ ແຮງງານໃຫັ້ ມ ລາຍຮັບເພ ີ່ ມຂ ັ້ ນ 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 
5 ແຮງງານຖ ກບັງຄັບໝາຍຄວາມວີ່ າ ການອອກແຮງງານ ຫລ  

ການບໍ ລິ ການແບບບໍີ່ ສະມັກໃຈ,ແມີ່ ນແຮງງານທ ີ່ ແຍກອອກຈາກແຕີ່ ລະແຮງງານ ຫລ  ການປັບໃໜີ່  
6 ການນໍ າໃຊັ້ ແຮງງານເດັກໝາຍຄວາມວີ່ າການວີ່ າຈັ້ າງແຮງງານເດັກ 

ເພ ີ່ ອຫາຜົນປະໂຫຍດທາງດັ້ ານເສດຖະກິດ, ຫລ  ຄວາມເປັນອັນຕະລາຍ ຫລ  

ກ ດກັນການພັດທະນາການສຶ ກສາຂອງເດັກ, ຫລ  ເປັນອັນຕະລາຍຕໍີ່ ສຸຂະພາບເດັກ, ພິການ, 

ດັ້ ານຈິ ດໃຈ,ຄວາມໂສກເສົ າ ຫລ  ການພັດທະນາສັງຄົມ.  
 

ເອກະສານຊຸ້ອນທຸ້າຍ 3: ການເຊ ່ ອມໂຍມການປຸ້ອງກັນສ່ິງແວດລຸ້ອມ 

ເຂົຸ້ າກັບຂັຸ້ນຕອນການຈັດຕັຸ້ ງປະຕິບັດຂອງ ທລຍ 

ທລຍ 3 ໄລຍະເພ ່ ມທຶນ. ການເຊ ່ ອມໂຍມການປຸ້ອງກັນສ່ິງແວດລຸ້ອມ 

ເຂົຸ້ າກັບຂັຸ້ນຕອນການຈັດຕັຸ້ ງປະຕິບັດພ ຸ້ ນຖານໂຄງລ່າງ 

ຂັຸ້ນຕອນ ກິດຈະກໍາປຸ້ອງກັນສ່ິງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 
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ພະນັກງານ ທລຍ ແລະ ພະນັກງານ 
ລັດຈະໄດຮັບຜິດຊອບວຽກງານຝຶກອົບ
ຮົມ ທັງໜົດ.  

ພະນັກງານ ທລຍ ແລະ ພະນັກງານ ລັດ ຈະໄດັ້ ຝຶກອົບຮົມກີ່ ຽວກັບການປັ້ ອງກັນສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ ແລະ 
ສັງຄົມໂດຍສະເພາະແມີ່ ນ(ລາຍການທ ີ່ ບໍີ່ ໃຫັ້ ການສະໜັບສະໝູນ,ຄູີ່ ມ ແນະນໍ າທາງ ສັງຄົມ ແລະ 

ສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ ລວມມ (ກອບການປັ້ ອງກັນສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ ແລະ ສັງຄົມ,ກອບການທົດແທນຄ ນ  ແລະ 

ການຍົກຍັ້ າຍຖິີ່ ນຖານ,ກອບນະໂຍບາຍໃຫັ້ ແກີ່ ຊົນເຜົີ່ າ, ແລະ 

ການທົດແທນຄ ນ/ລະບຽບການປະກອບສີ່ ວນແບບສະໜັກໃຈ,ວິ ທ ການຫລຸດຜີ່ ອນຜົນກະທົບຕໍີ່ ແຫີ່ ງ
ທໍາມະຊາດ ແລະ ລວມທັງການຜູັ້ ດັ້ ອຍໂອກາດໃນສັງຄົມ).) 

ຍົກສູງຄວາມຮັບຮູັ້ ຂອງຊຸມຊົນກີ່ ຽວກັບການນໍ າໃຊັ້ ສັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃຫັ້ ມ ຄວາມຍ ນຍົງ ແລະ 
ປັ້ ອງກັນ ສິີ່ ງແລດລັ້ ອມ ແລະ ສັງຄົມໄປພັ້ ອມກັນ  

ກອງປະຊຸມເຜ ຍແພີ່ (ໃຫັ້ ຂໍ ັ້ ມູນຂີ່ າວສານ
ກີ່ ຽວກັບການວີ່ າງແຜນພ ັ້ ນຖານໂຄງລີ່
າງ ແລະ 
ຂັັ້ ນຕອນການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດ,ສັ້ າງຕັັ້ ງ
ທ ມງານຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດ,ການຈັດຕັັ້ ງປະ
ຕິບັດແບບຊຸມຊົນເປັນເຈົ ັ້ າການ,ວຽກງ
ານຄຸີ່ ມຄອງນໍ າໃຊັ້  ແລະ ອ ີ່ ນໆ) ແລະ 

ເກັບກໍາຂໍ ັ້ ມູນບັ້ ານທ ີ່ ມ ຢູີ່ ສາມາດເຂົ ັ້ າເຖິ
ງພ ັ້ ນຖານການບໍ ລິ ການໂດຍສະເພາະວ
ຽກງານກະສິ ກໍາ ແລະ ປີ່ າໄມັ້  

ຮັບປະກັນວີ່ າ ຊຸມຊົນກຸີ່ ມນັ້ ອຍໄດັ້ ເຂົ ັ້ າຮີ່ ວມ ແລະ ມ ໜັ້ າໃນເວລາຈັດກອງປະຊຸມ. 

ນາຍແປພາສາຊົນເຜົີ່ າຈະຕັ້ ອງໄດັ້ ຊີ່ ວຍແປ ແລະ 
ເປັນຜູັ້ ອໍ ານວຍຄວາມສະດວກແກັ້ ຊຸມຊົນເຜົາສີ່ ວນນັ້ ອຍໃນເວລາອັນຈໍ າເປັນ.  

ການນໍ າສະເໜ ໃຫັ້ ແກັ້ ຊຸມຊົນກີ່ ຽວກັບ ຫລັກການຂອງ ທລຍ ແລະ ລັດຖະບານ 
(ລາຍການທ ີ່ ບໍີ່ ໃຫັ້ ການສະໜັບສະໝູນ,ຄູີ່ ມ ແນະນໍ າທາງ ສັງຄົມ ແລະ ສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ 

ລວມມ (ກອບການປັ້ ອງກັນສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ ແລະ ສັງຄົມ,ກອບການທົດແທນຄ ນ  ແລະ 

ການຍົກຍັ້ າຍຖິີ່ ນຖານ,ກອບນະໂຍບາຍໃຫັ້ ແກີ່ ຊົນເຜົີ່ າ, ແລະ 

ການທົດແທນຄ ນ/ລະບຽບການປະກອບສີ່ ວນແບບສະໜັກໃຈ,ວິ ທ ການຫລຸດຜີ່ ອນຜົນກະທົບຕໍີ່ ແຫີ່ ງ
ທໍາມະຊາດ ແລະ ລວມທັງການຜູັ້ ດັ້ ອຍໂອກາດໃນສັງຄົມ). ແລະ 

ເກັບກໍາຂໍ ັ້ ມູນທ ີ່ ພົວພັນກັບກຸີ່ ມຊຸມຊົນສີ່ ວນນັ້ ອຍ, ແລະ ອ ີ່ ນໆ. 

ຍົກສູງຄວາມຮັບຮູັ້ ຂອງຊຸມຊົນກີ່ ຽວກັບການນໍ າໃຊັ້ ສັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃຫັ້ ມ ຄວາມຍ ນຍົງ ແລະ 
ປັ້ ອງກັນ ສິີ່ ງແລດລັ້ ອມ ແລະ ສັງຄົມໄປພັ້ ອມກັນ 

ເກັບກໍາຂໍ ັ້ ມູນ(ເດ ນສໍ າຫລວດ,ສັ້ າງແຜ
ນວາດທາງສັງຄົມ) ແລະ 

ປັບປຸງຂໍ ັ້ ມູນວາງແຜນພັດທະນາບັ້ ານ 
ແລະ 
ເກັບກໍາຈຸດທ ີ່ ຕັັ້ ງຂອງພ ັ້ ນຖານໂຄງລີ່ າງ
ທ ີ່ ມ ພາຍໃນບັ້ ານ 

ຮັບປະກັນວີ່ າ ຊຸມຊົນກຸີ່ ມນັ້ ອຍໄດັ້ ເຂົ ັ້ າຮີ່ ວມ ແລະ ມ ໜັ້ າໃນເວລາຈັດກອງປະຊຸມ. 

ນາຍແປພາສາຊົນເຜົີ່ າຈະຕັ້ ອງໄດັ້ ຊີ່ ວຍແປ ແລະ 
ເປັນຜູັ້ ອໍ ານວຍຄວາມສະດວກແກັ້ ຊຸມຊົນເຜົາສີ່ ວນນັ້ ອຍໃນເວລາອັນຈໍ າເປັນ.ເກັບກໍາຂໍ ັ້ ມູນດັ້ ານສິີ່ ງແວ
ດລັ້ ອມ(ການກໍານົດທ ີ່ ດິ ນ,ຫັ້ ວຍນໍ າ້ັ້  ແລະ ອ ີ່ ນໆ) ແລະ ແຫີ່ ວງວັດທະນະທໍາ(ທ ເປັນຄວາມຈິ ງ ແລະ 

ບໍີ່ ເປັນຄວາມຈິ ງ). ບັ້ ານ ແລະ ຈຸດທ ີ່ ຕັັ້ ງຂອງພ ັ້ ນຖານການບໍ ລິ ການທັງໜົດ  

ກອງປະຊຸມຂັັ້ ນເມ ອງເພ ີ່ ອເປັນການຮັ
ບເອົ າແຜນພັດທະນາຂັັ້ ນບັ້ ານ 

ໃຫັ້ ການແນະນໍ າຕໍີ່ ແບບມາດຕະຖານຂອງ ທລຍ; 

ທົບທວນຈໍ ານວນປະຊາກອນທ ີ່ ໄດັ້ ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຍົກຍັ້ າຍຈັດສັນ(ຖັ້ າມ ) 

ທົບທວນບັນຫາສໍ າຄັນທ ີ່ ພົວພັນກັບສັງຄົມ ແລະ ສິີ່ ງແວດລັ້ ອມໂດຍຕົວແທນຈາກແຂວງ ແລະ ເມ ອງ 
ສັ້ າງຕັັ້ ງທິ ມງານຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດຂັນ
ບັ້ ານ ແລະ ກໍານົດພາລະບົດບາດ 
ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ. 

ຄັດເລຶ ອກເອົ າທ ມງານບັ້ ານ 3 

ທີ່ ານ(ທ ມງານກໍີ່ ສັ້ າງ,ທ ມງານຈັດຊ ັ້ ,

ທ ມງານການເງ ນ). 

ເພ ີ່ ອກະກຽມການສໍ າຫລວດ-

ອອກແບບ ແລະ 
ກະກຽມການວາງແຜນດັ້ ານໂຄງລີ່ າ
ງພ ັ້ ນຖານ 

ທ ມງານຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດຂັັ້ ນບັ້ ານຈະໄດຮັບການຝຶກອົບຮົມກີ່ ຽວກັບການປັ້ ອງກັນຜົນກະທົບທາງສິີ່ ງແວ
ດລັ້ ອມ ແລະ ສັງຄົມທ ີ່ ກີ່ ຽວຂັ້ ອງກັບຈຸດທ ີ່ ຕັັ້ ງພ ັ້ ນຖານໂຄງລີ່ າງ ແລະ ການກໍີ່ ສັ້ າງ. ວິ ຊາການ ທລຍ ແລະ 

ຂະແໜງການກີ່ ຽວຂັ້ ອງຈະປະເມ ນຈຸດທ ີ່ ຕັັ້ ງພ ັ້ ນຖານໂຄງລີ່ າງທ ີ່ ໄດັ້ ກໍານົດໄວັ້  ແລະ 
ມ ຄວາມເຫັນໃຫັ້ ໃຫັ້ ຊຸມຊົນໃນບີ່ ອນທ ີ່ ເໜາະສົມທ ີ່ ສຸດ. ລວມທັງການປະເມ ນສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ ແລະ 

ສັງຄົມສະເພາະ ຫລ  ຈະຕັ້ ອງໄດັ້ ກໍານົດ ECoP ໃສີ່ ເອກະສານການປະມູນ ແລະ ສັນຍາຊຸມຊົນ 

ທ ີ່ ຈະຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດເອງ (CFA) ແລະ/ ຫລ  ຜູັ້ ຮັບເໜົາ. ການກັີ່ ນຕອງ ຫລ  ການກໍານົດທ ີ່ ດິ ນ ແລະ 

ການຍົກຍັ້ າຍຈັດສັນປະຊາຊົນທັ້ ອງຖິນຈະຕັ້ ອງໄດັ້ ເອົ າໃຈໃສີ່ ພິເສດໂດຍສະເພາະຊົນເຜົີ່ າຜູັ້ ນັ້ ອຍ.ຕັ້ ອງໄ

ດັ້ ກໍານົດວິ ທ ການຫລຸດຜີ່ ອນທ ີ່ ເປັນໄປໄດັ້ ບໍີ່ ໃຫັ້ ມ ຜົນກະທົບຕໍີ່  ມາດຕະການຂອງ CRPF ແລະ EGPF. 

ຝຶກອົບຮົມວຽກງານຈັດຊ ັ້ ຈັດຈັ້ າງ ລາຍການໂຄງການທ ີ່ ໃຫັ້ ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ 
ບໍີ່ ໃຫັ້ ການສະໜັບສະໜູນທ ີ່ ສາມາດຈັດຊ ັ້ ຈະຕັ້ ອງໃຫັ້ ຊຸມຊົນຮັບຮູັ້ ໂດຍຜີ່ ານທ ມງານ 
ຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດຂັັ້ ນບັ້ ານ. 

ວຽກງານຈັດຊ ັ້  ວິ ຊາການ ທລຍ ແລະ 
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ວິ ຊາການຂະແໜງການກີ່ ຽວຂັ້ ອງຈະຕັ້ ອງໄດັ້ ກວດກາຖັ້ າວີ່ າວັດສະດຸໃນທັ້ ອງຖິີ່ ນເປັນການປະກອບສີ່ ວ
ນຂອງຊຸມຊົນຂັັ້ ນຕອນການຈັດຊ ັ້ ຈະບໍີ່ ມ ຜົນກະທົບທາງລົບຕໍີ່ ສ ີ່ ງແວດລັ້ ອມ ແລະ ຊຸມຊົນ 

ຝຶກອົບຮົມກີ່ ອນການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັ
ດ 

ທ ມງານຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດຂັັ້ ນບັ້ ານຈະໄດັ້ ຝ ກອົບຮົມກັ້ ຽວກັບການຕິດຕາມ ແລະ 
ວິ ທ ການຫລຸດຜີ່ ອນຜົນກະທົບສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໃນໄລຍະຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດໂຄງການຍີ່ ອຍ ແລະ 
ວິ ທ ການຈັດກອງປະຊຸມ ສະຫລູບການເງ ນ. 

ການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດພ ັ້ ນຖານໂຄງລີ່
າງ 

ວິ ຊາການ ທລຍ ແລະ ວິ ຊາການຂະແໜງການກີ່ ຽວຂັ້ ອງຈະໄດັ້ ຕິດຕາມກວດກາ 
ການກໍີ່ ສັ້ າງກັບທ ມງານຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດຂັັ້ ນບັ້ ານ ໃຫັ້ ໄດັ້ ຕາມມາດຕະຖານຂອງວຽກງານສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ 
ແລະ ສັງຄົມ. ຂັັ້ ນຕອນການປະກອບສີ່ ວນທ ີ່ ດິ ນຈະຕັ້ ອງໄດັ້ ເຮັດສໍ າເລັດກີ່ ອນການກໍີ່ ສັ້ າງເລ ີ່ ມຕົັ້ ນ. 

ຖັ້ າມ ການຟັ້ ອງຮັ້ ອງແມີ່ ນໃຫັ້ ສະເໜ ຜີ່ ານ ກົນໄກສະແດງຄວາມຄິ ດເຫັນ 
ການມອບຮັບພ ັ້ ນຖານໂຄງລີ່ າງໃຫັ້
ຊຸມຊົນຄຸັ້ ມຄອງນໍ າໃຊັ້  

ຕັ້ ອງຮັບປະກັນວີ່ າຜູັ້ ເຂົ ັ້ າຮີ່ ວມກອງປະຊຸມມ ຕົວແທນຂອງຊຸມຊົນກຸີ່ ມນັ້ ອຍໄດັ້ ເຂົ ັ້ າຮີ່ ວມນໍ າ. 

ນາຍແປພາສາຊົນເຜົີ່ າໃນທັ້ ອງຖິນຈະຕັ້ ອງໄດັ້ ຊີ່ ວຍເປັນຜູັ້ ປະສານງານ ແລະ 
ແປໃຫັ້ ຊຸມຊົນກຸີ່ ມນັ້ ອຍຕາມຄວາມຈໍ າເປັນ 

ການຕິດຕາມການນໍ າໃຊັ້ ພ ັ້ ນຖານໂ
ຄງລີ່ າງໃນໄລຍະ 12 ເດ ອນ 

ວິ ຊາການຂະແໜງການກີ່ ຽວຂັ້ ອງ ແລະ ອາສາສະມັກ ຈະໄດັ້ ກວດກາບໍີ່ ບັນມ ຫາດັ້ ານສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ ແລະ 
ສັງຄົມທ ີ່ ຕິດພັນກັບການນໍ າໃຊັ້ ພ ັ້ ນຖານໂຄງລີ່ າງ. ຊີ່ ວຍຊຸມຊົນກໍານົດບັນຫາ ແລະ 

ເອົ າໃນແຜນການຫລຸດຜີ່ ອນຜົນກະທົບ. 

 

 

ທລຍ 3 ໄລຍະເພ ່ ມທຶນ ການນໍາໃຊຸ້ວຽກງານປຸ້ອງກັນສ ່ ງແວດລຸ້ອມ ແລະ 

ສັງຄົມເຂົຸ້ າໃນກິດຈະກໍາປັບປຸງຊ ວິດການເປັນຢ ່  ແລະ ໂພສະນາການ  

ຂັຸ້ນຕອນ ກິດຈະກໍາປຸ້ອງກັນສ່ິງແວດລຸ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 

ພະນັກງານ ທລຍ ແລະ 
ພະນັກງານ 
ລັດຈະໄດຮັບຜິດຊອບວຽກງານຝຶ
ກອົບຮົມ ທັງໜົດ.  

ພະນັກງານ ທລຍ ແລະ ພະນັກງານ ລັດ 
ຈະໄດັ້ ຝຶກອົບຮົມກີ່ ຽວກັບການປັ້ ອງກັນສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ ແລະ 
ສັງຄົມໂດຍສະເພາະແມີ່ ນ(ລາຍການທ ີ່ ບໍີ່ ໃຫັ້ ການສະໜັບສະໝູນ,ຄູີ່
ມ ແນະນໍ າທາງ ສັງຄົມ ແລະ ສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ 
ລວມມ (ກອບການປັ້ ອງກັນສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ ແລະ 

ສັງຄົມ,ກອບການທົດແທນຄ ນ  ແລະ 

ການຍົກຍັ້ າຍຖິີ່ ນຖານ,ກອບນະໂຍບາຍໃຫັ້ ແກີ່ ຊົນເຜົີ່ າ, ແລະ 

ການທົດແທນຄ ນ/ລະບຽບການປະກອບສີ່ ວນແບບສະໜັກໃຈ,ວິ ທ 
ການຫລຸດຜີ່ ອນຜົນກະທົບຕໍີ່ ແຫີ່ ງທໍາມະຊາດ ແລະ 
ລວມທັງການຜູັ້ ດັ້ ອຍໂອກາດໃນສັງຄົມ).) 

ຍົກສູງຄວາມຮັບຮູັ້ ຂອງຊຸມຊົນກີ່ ຽວກັບການນໍ າໃຊັ້ ສັບພະຍາກອນ
ທໍາມະຊາດໃຫັ້ ມ ຄວາມຍ ນຍົງ ແລະ ປັ້ ອງກັນ ສິີ່ ງແລດລັ້ ອມ ແລະ 
ສັງຄົມໄປພັ້ ອມກັນ  

ກອງປະຊຸມເຜ ຍແພີ່ (ຂໍ ັ້ ມູນຂີ່ າວສ
ານກີ່ ຽວກັບກິດຈະກໍາການປັບປຸງ
ຊ ວິ ດການເປັນຢູີ່  ແລະ 

ໂພສະນາການ(ກສກ,ກຸີ່ ມຜະລິ ດ,F

NG, VSMC ແລະອ ີ່ ນໆ) ແລະ 

ຂໍ ັ້ ມູນບັ້ ານທ ີ່ ມ ໃນປະຈຸບັນທ ີ່ ຕິດ
ພັນກັບກິດຈະກໍາປັບປຸງຊິ ວິ ດກາ
ນເປັນຢູີ່  ແລະ 
ໂພສະນາການທ ີ່ ມ ຢູີ່ ແລັ້ ວ 

ຕັ້ ອງຮັບປະກັນວີ່ າຜູັ້ ເຂົ ັ້ າຮີ່ ວມກອງປະຊຸມມ ຕົວແທນຂອງຊຸມຊົນ
ກຸີ່ ມນັ້ ອຍໄດັ້ ເຂົ ັ້ າຮີ່ ວມນໍ າ. 

ນາຍແປພາສາຊົນເຜົີ່ າໃນທັ້ ອງຖິນຈະຕັ້ ອງໄດັ້ ຊີ່ ວຍເປັນຜູັ້ ປະສານງ
ານ ແລະ ແປໃຫັ້ ຊຸມຊົນກຸີ່ ມນັ້ ອຍຕາມຄວາມຈໍ າເປັນ.  

ນໍ າສະເໜ ໃຫັ້ ຊຸມຊົນກີ່ ຽວກັບລະບຽບຫລັກການຂອງ ທລຍ ແລະ 
ລະບຽງການປັ້ ອງກັນສິີ່ ງແວດລັ້ ອມຂອງ 
ລາວ(ລາຍການໃຫັ້ ການສະໜັບສະໝູນ,ຄູີ່ ມ ການປັ້ ອງກັນສິີ່ ງແວດ
ລັ້ ອມ ແລະ ສັງຄົມ ລວມມ  
ກອບການຄຸັ້ ມຄອງການປັ້ ອງກັນສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ ແລະ ສັງຄົມ, 

ກອບການທົດແທນຄ ນ  ແລະ 
ການຍົກຍັ້ າຍຖິີ່ ນຖານ,ກອບນະໂຍບາຍໃຫັ້ ແກີ່ ຊົນເຜົີ່ າ, ແລະ 
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ການທົດແທນຄ ນ/ລະບຽງການປະກອບສີ່ ວນແບບສະມັກໃຈ, 

ວິ ທ ການຫລຸດຜີ່ ອນຜົນກະທົບຕໍີ່ ແຫີ່ ລງທໍາມະຊາດ ແລະ 
ລວມທັງຜູັ້ ດັ້ ອຍໂອກາດໃນສັງຄົມ) ແລະ 

ເກັບກໍາຂໍ ັ້ ທ ີ່ ພົວພັນກັບຊົນເຜົີ່ າສີ່ ວນນັ້ ອຍ,ກຸີ່ ມດັ້ ອຍໂອກາດໃນສັງ
ຄົມ, ແລະອ ັ້

ື້໋ ນໆ. 

ປູກຈິ ດສໍ ານຶ ກໃຫັ້ ຊຸມຊົນກີ່ ຽວກັບການນໍ າໃຊັ້ ຊັບພະຍາກີ່ ອນທໍາມະ
ຊາດໃຫັ້ ມ ຄວາມຢ ນຍົງ ແລະ ການປັ້ ອງກັນສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ ແລະ 
ສັງຄົມ. 

ການເກັບກໍາຂໍ ັ້ ມູນ(ຢີ່ າງສໍ າຫລວ
ດ,ສັ້ າງແຜນວາດທາງສັງຄົມ) 

ແລະ 
ທົບທວນຂໍ ັ້ ມູນວາງແຜນພັດທະ
ນາບັ້ ານທັງໜົດ 

ຕັ້ ອງຮັບປະກັນວີ່ າຜູັ້ ເຂົ ັ້ າຮີ່ ວມກອງປະຊຸມມ ຕົວແທນຂອງຊຸມຊົນ
ກຸີ່ ມນັ້ ອຍໄດັ້ ເຂົ ັ້ າຮີ່ ວມນໍ າ. 

ນາຍແປພາສາຊົນເຜົີ່ າໃນທັ້ ອງຖິນຈະຕັ້ ອງໄດັ້ ຊີ່ ວຍເປັນຜູັ້ ປະສານງ
ານ ແລະ ແປໃຫັ້ ຊຸມຊົນກຸີ່ ມນັ້ ອຍຕາມຄວາມຈໍ າເປັນ.  

ເກັບກໍາຂໍ ັ້ ມູນດັ້ ານສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ(ການກໍານົດທ ີ່ ດິ ນ,ຕົັ້ ນນໍ າ້ັ້  

ແລະອ ີ່ ນໆ) ແລະ ແຫີ່ ລງວັດທະນາທໍາ(ສິີ່ ງທ ີ່ ມ ຈິ ງ ແລະ ສິີ່ ງທ ີ່ ບໍີ່ ມ ). 

ບັ້ ານ ແລະ ສະຖານທ ີ່ ທີ່ ອງຖີ່ ຽວທໍາມະຊາດເປັນຫລັກ. 

ຕິດຕາມການຕັັ້ ງກຸີ່ ມ ກຊກ ໂດຍ 
ພະນັກງານ ອາສາສະມັກ 

ລາຍລະລຽດການນໍ າສະເໜ  ມາດຕະຖານບົດບາດຍິ ງຊາຍ ສໍ າລັບ 
ກຸີ່ ມ ກຊກ ແລະ ກຸີ່ ມຊາວນາໂພສະນາການ  

ສັ້ າງຕັັ້ ງກຸີ່ ມ ກຊກ ( 

ຢັັ້ ງຢ ນໃຫັ້ ອາສາສະມັກ (75%) ແລະ 

ລະອຽດຂອງຄວາມຮັບຜິດຊອບ 
ແລະ ພາລະບົດບາດ. 

ຕັ້ ອງໄດັ້ ມ ການຄັດເລ ອກປະທານ,

ຜູັ້ ຮັບຜິດຊອບ ສັບສິ ນ ແລະ 
ເລຂານຸການ 

ນັກສຶ ກສາ ອາສາສະມັກ ຈະໄດັ້ ກວດກາ 
ຖັ້ າມາດຕະຖານທ ີ່ ຕັັ້ ງຂ ັ້ ນສໍ າລັບ ກຸີ່ ມ ກຊກ ແລະ ກຸີ່ ມ 
ຊາວນາໂພສະນາການ ໄດັ້ ນໍ າໃຊັ້  ກີ່ ອນການຢັັ້ ງຢ ນ. 

ທ ມງານຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດບັ້ ານຈະໄດັ້ ຝຶກອົບຮົມການປັ້ ອງກັນສິີ່ ງແວ
ດລັ້ ອມ ແລະ ສັງຄົມທ ີ່ ຕິດພັນກັບຈຸດທ ີ່ ໂຄງລີ່ າງພ ັ້ ນຖານ ແລະ 
ການກໍີ່ ສັ້ າງ. ວິ ຊາການ ທລຍ ແລະ 

ຂະແໜງການຈະໄດັ້ ເຮັດການກັີ່ ນຕອງສິີ່ ງແວດລັ້ ອມດັ້ ານການຄັດ
ເລ ອກຈຸດທ ີ່ ຕັັ້ ງໂຄງການຍີ່ ອຍ 
ພັ້ ອມທັງປະກອບຄໍ າເຫັນໃຫັ້ ຊຸມຊົນໃນການຄັດເລ ອກຈຸດທ ີ່ ຕັັ້ ງທ ີ່ ດ 
ທ ີ່ ສຸດ 

ກຸີ່ ມ ກຊກ ຢັັ້ ງຢ ນຊ ີ່ ໃຫັ້  ແລະ 
ເລ ັ້ ມເປັ ດກອງປະຊຸມ 

ນັກສຶ ກສາ ອາສາສະມັກ ຈະໄດັ້ ກວດ ໃນໄລຍະກອງປະຊຸມ ກຊກ, 

ສະມະຊິ ກ ທຸກຄົນສາມາດອອກສຽງ ແລະ 
ຈະບໍ ມ ການຈັບກຸີ່ ມຄົນລວຍ. 

ບົດຮຽນສັ້ າງຄວາມເຂັັ້ ມແຂງ 1: 

ຄວາມທຸກຍາກແມີ່ ນຫຍັງ ແລະ 
ຈະພົັ້ ນທຸກໄດັ້ ຕັ້ ອງເຮັດແນວໄດ 

ນໍ າສະເໜ ການພິຈາລະນາວຽກງານສິີ່ ງແວດລັ້ ອມທ ີ່ ຕິດພັນກັບຂັັ້ ນ
ຕອນການແກັ້ ໄຂຄວາມທຸກຍາກ(ການນໍ າໃຊັ້ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະ
ຊາດແບບບໍີ່ ມ ຄວາມຢ ນຍົງ) 

ບົດຮຽນສັ້ າງຄວາມເຂັັ້ ມແຂງ 2: 

ການຄຸັ້ ມຄອງການເງ ນ ແລະ 
ການເຮັດບັນຊ   

ນັກສຶ ກສາ ອາສາສະມັກ ຈະຝຶກອົບຮົມ ກຸີ່ ມຊາວນາໂພສະນາການ 
ກີ່ ຽວກັບ 
ຄວາມສໍ າຄັນຂອງຜົນກະທົບດັ້ ານສິີ່ ງແວດລັ້ ອມຕໍີ່ ການເຮັດສວນ
ຄົວ(ຈຸດທ ີ່ ຕັັ້ ງ,ຂໍ ັ້ ຄັດແຍີ່ ງກີ່ ຽວກັບດິ ນ,ການຄຸັ້ ມຄອງການນໍ າ້ັ້ ໃຊັ້ ຢາ

ປາບສັດຕູພ ດ,ການນໍ າໃຊັ້ ຝຸີ່ ນປະສົມປະສານ,ການໜູນວຽນ ແລະ 

ອ ີ່ ນໆ) 

ບົດຮຽນສັ້ າງຄວາມເຂັັ້ ມແຂງ 3: 

ການປັບປຸງຊ ວິ ດການເປັນຢູີ່  
ແລະ 
ແຜນການລົງທຶ ນໃສີ່ ຄອບຄົວ 
ແລະ ແຜນການລົງທຶ ນຂະ  

ການແນະນໍ າການພິຈາລະນາດັ້ ານປັ້ ອງກັນສິີ່ ງແວດລັ້ ອມທ ີ່ ຕິດພັນ
ກັບການຄັດເລ ອກກິດຈະກໍາ ຂອງກຸີ່ ມ ກຊກ ແລະ ໃນການກະກຽມ 
ແຜນລົງທຶ ນໃສີ່  ຄອບຄົວ ແລະ ແຜນລົງທຶ ນຂະໜາດນັ້ ອຍ 
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ໜາດນັ້ ອຍ ແລະ 
ເປ ດບັນຊ ຝາກປະຍັດໃນທະນາຄ
ານ(ເລ ອກເອົ າທະນາຄານທ ີ່ ມ ຄວ
າມເໝາະສົມ). 

ຄະນະບໍ ລິ ຫານກອງທຶ ນ ກຊກ 

ບັ້ ານ ແລະ ຮູບແບບບັດ VSA 

(ເປິ ດບັນຊ ທະນາຄານ) 

ກະກຽມແຜນວຽກປະຈໍ າເດ ອນທ 
ຕິດພັນກັບງົບປະມານ. 

ວິ ເຄາະວີ່ າແຫີ່ ລງສັບພະຍາກອນ
ຈະມ ພຽງພໍບໍີ່ (ພ ັ້ ນທ ີ່ ທໍາການພະລິ
ດ,ແຫີ່ ລງນໍ າ້ັ້ ເພ ີ່ ອການຜະລິ ດ 

ແລະອ ັ້ ນໆ) ແລະ 

ຈະຕັ້ ອງໄດັ້ ກະກຽມລາຍການທ ີ່ ຈະ
ໃຫັ້ ການສະໝັບສະໝູນ 

ນັກສຶ ກສາອາສາສະມັກຈະໄດັ້ ກວດກາເລ ອງການແບີ່ ງຊັບພະຍາກີ່
ອນໃຫັ້ ເທົີ່ າທຽມກັນ(ໂດຍສະເພາະນໍ າ້ັ້ ) ແລະ 

ການນໍ າ້ັ້ ໃຊັ້ ຊັບພະຍາກອນຕັ້ ອງໃຫັ້ ມ ຄວາມຢ ນຢົງ 

ຈະຕັ້ ອງໄດັ້ ປະເມ ນກຸີ່ ມ ກຊກ 
ແລະ ເພ ີ່ ອໂອນງົບປະມານເຂົ ັ້ າຫາ 
ບັນຊ ຂອງ 
ຄະນະບໍ ລິ ຫານກອງທຶ ນ ກຊກ 
ບັ້ ານ  

ຈະຕັ້ ອງໄດັ້ ກວດກາລາຍການທ ີ່ ຈະຈັດຊ ັ້ ທັງໜົດທ ີ່ ຈະນໍ າໃຊັ້ ເຂົ ັ້ າໃນ
ການເຮັດສວນຄົວວີ່ ານອນຢູີ່ ໃນລາຍການທ ີ່ ບໍີ່ ໃຫັ້ ການສະໜັບສະ
ໝູນບໍີ່ (ແຜນການຄຸັ້ ມຄອງຢາປາບສັດຕູພ ດ) 

ກະກຽມແຜນການລົງທຶ ນ 

FIPແລະ  MIP ໂດຍກຸີ່ ມ ກຊກ 

ແລະ ສົີ່ ງຫາ ຄະນບໍ ລິ ຫານ ກຊກ 
ບັ້ ານ 

ວິ ຊາການ ທລຍ ແລະ ຂະແໜງການກີ່ ຽວຂັ້ ອງ 
ຈະຕັ້ ອງໄດັ້ ເລ ີ່ ມຕິດຕາມການກໍີ່ ສັ້ າງພ ັ້ ນຖານໂຄງລີ່ າງກັບ 
ທ ມງານຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດບັ້ ານ ແລະ ກວດກາ ໃຫັ້ ຖ ກຕັ້ ອງກັບ 
ລະບຽບການດັ້ ານ ປັ້ ອງກັນສັງຄົມ ແລະ ສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ 

ກຸີ່ ມ ກຊກ ຈະໄດັ້ ຮັບງົບປະມານ  ນັກສຶ ກສາອາສາສະມັກ 
ຈະໄດັ້ ຝຶກໃຫັ້ ກຸີ່ ມຊີ່ າວນາຕົວແບບກີ່ ຽວກັບຄວາມສໍ າຄັນຂອງສິ ງແ
ວດລັ້ ອມທ ີ່ ມ ຜົນກະທົບຈາກການເຮັດສວນຄົວ(ຈຸດທ ີ່ ຕັັ້ ງ,ຂໍ ັ້ ຄັດແຍີ່
ງການນໍ າໃຊັ້ ດິ ນ,ແຜນການຄຸັ້ ມຄອງຢາປາບສັດຕູພ ດ, 

ສານເຈ ອປົນ ແລະ ການໜູນວຽນໃນການນໍ າໃຊັ້ ທ ີ່ ດິ ນ ແລະ ອ ີ່ ນໆ) 

ຊາວນາຕົວແບບຈະໄດັ້ ກວດກາ 
ໃນຊີ່ ວງຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດ,ມ ບັນຫາຜົນກະທົບທາງສິີ່ ງແວດລັ້ ອມບໍີ່  

ຫລ  ການນໍ າໃຊັ້ ລາຍການທ ີ່ ບໍີ່ ໃຫັ້ ການສະໜັບສະໜູນ 
ກຸີ່ ມ ກຊກ 
ຈະໄດເລ ມຈີ່ າຍເງ ນຄ ນ(ຕົັ້ ນທຶ ນ 

ແລະ ດອກເບັ້ ຍ) 

ນັກສຶ ກສາ ອາສາສະມັກ ແລະ ຊາວນາຕົວແບບ 
ຈະໄດັ້ ກວດກາໃນຊີ່ ວງໄລຍະຈັດກອງປະຊຸມສະຫລູບການເງ ນ, 

ສໍ າມະຊິ ກໃນກຸີ່ ມສາມາດເວົ ັ້ າໄດັ້  ແລະ 
ວິ ທ ການມ ສີ່ ວນແບບມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມຈະຕັ້ ອງໄດັ້ ນໍ າໃຊັ້  

 

 

ເອກະສານຊຸ້ອນທຸ້າຍ 4. ບົດສະເໜ ໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ແບບຟອມຕິດຕາມ 

1. ໃນເອກະສານຊັ້ ອນທັ້ າຍນ ັ້ ໄດັ້ ປະກອບແບບຟອມບົດສະເໜ ໂຄງການຍີ່ ອຍແບບງີ່ າຍດາຍ ແລະ 

ແບບຟອມຕິດຕາມເພ ີ່ ອໃຫັ້ ຄໍ າແນະນໍ າໃນການກັີ່ ນຕອງ ແລະ ການເກັບມັ້ ຽນເອກະສານ. 

ຄູີ່ ມ ແນະນໍ າສໍ າລັບການປະເມ ນຜົນກະທົບໂຄງການຍີ່ ອຍແມີ່ ນຢູີ່ ໃນເອກະສານຊັ້ ອນທັ້ າຍ 4. 
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A.4.1 ບົດສະເໜ ໂຄງການຍ່ອຍ. 

ກ.ຜົນກະທົບສ່ິງແວດລຸ້ອມ ປະເມ ນຜົນກະ

ທົບດຸ້ານສ່ິງແວ

ດລຸ້ອມ 

(ໝາຍ) 

ການປີ່ ຽນແປງອາດຈະເກ ດຂ ັ້ ນໃນນໍ ັ້ າໃຊັ້  ແລະ ນໍ ັ້ າທ ີ່ ມ  ຖັ້ າແມີ່ ນໃຫັ້ ໝາ
ຍ 

ເຂດສະຫງວນ ຫລ  ເຂດທ ີ່ ສະເໜ ໃຫັ້ ເປັນເຂດສະຫງວນ ຈາກລັດຖະບານ ຖັ້ າແມີ່ ນໃຫັ້ ໝາ
ຍ 

ການເກັບກູັ້ ແບບຢ ນຍົງ/ ການນໍ າໃຊັ້ ເຄ ີ່ ອງປີ່ າຂອງດົງ, ປາ ແລະ 
ສິີ່ ງທ ີ່ ມ ຊ ວິ ດອາໃສຢູີ່ ໃນນໍ ັ້ າ ແລະ ອ ີ່ ນໆ 

ຖັ້ າແມີ່ ນໃຫັ້ ໝາ
ຍ 

ສົີ່ ງເສ ມການປັ້ ອງກັນແຫລີ່ ງກໍາເນ ດທາງທໍາມະຊາດ (ນໍ ັ້ າ,ປີ່ າ,ດິ ນ,ຊ ວະນາໆພັນ) 

ແລະ ແຫລີ່ ງທ ີ່ ຢູີ່ ຂອງສັດ 

ຖັ້ າແມີ່ ນໃຫັ້ ໝາ
ຍ 

ສົີ່ ງເສ ມການອະນະໄມ, ສຸກຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພເສັັ້ ນທາງ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ ຖັ້ າແມີ່ ນໃຫັ້ ໝາ
ຍ 

ລູກລະເບ ດທ ີ່ ບໍີ່ ທັນແຕກທ ີ່ ມ ຢູີ່ ໃນປະຈຸບັນ (UXO) ຖັ້ າແມີ່ ນໃຫັ້ ໝາ
ຍ 

ວັດຖຸບູຮານ, ທາດເກົີ່ າ, ສະຖານທ ີ່ ສວຍງາມ ແລະ ສິີ່ ງທ ີ່ ມ ຄຸນຄີ່ າສູງ ຖັ້ າແມີ່ ນໃຫັ້ ໝາ
ຍ 

ແລະ ອ ີ່ ນໆໃຫັ້ ລະບຸ _________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

  

 

ຂ. ຜົນກະທົບຈາການຄວບຄຸມຢາປາບສັດຕ ພ ດ 

ປະເມ ນຜົນກະ

ທົບກ່ຽວກັບຢາ

ປາບສັດຕ ພ ກ 

(ໝາຍ) 

ການຈັດຊ ັ້ ຢາປາບສັດຕູພ ດ ຖັ້ າແມີ່ ນໃຫັ້ ໝາ
ຍ 

ຝຶກອົບຮົມການນໍ າໃຊັ້ ຢາປາບສັດຕູພ ດ ຖັ້ າແມີ່ ນໃຫັ້ ໝາ
ຍ 

ສົີ່ ງເສ ມການນໍ າໃຊັ້ ຟຸີ່ ນທໍາມະຊາດ ຖັ້ າແມີ່ ນໃຫັ້ ໝາ
ຍ 

ແລະອ ີ່ ນໆໃຫັ້ ລະບຸ __________________________________________________  

  

 

ຄ. ການຈັດຫາທ ່ ດິນແລະການຍົກຍຸ້ າຍຈັດສັນ 

ຈັດກອງປະຊຸມ

ສະເພາະແລະນໍາ

ໃຊຸ້ແບບຟອມກ

ານປະກອບສ່ວ

ນແລະທົດແທນ

ຄ ນ 

ໂຄງການຍີ່ ອຍລວມທັງການປະກອບສີ່ ວນແບບສະມັກໃຈ ຖັ້ າແມີ່ ນໃຫັ້ ໝາ
ຍ 
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 ສະເໜ ບົດລາຍ

ງານການຈັດສັ

ນທ ່ ດິນແລະກາ

ນຍົກຍຸ້ າຍຈັດສັ

ນ 

ໂຄງການຍີ່ ອຍລວມທັງການຍົກຍັ້ າຍຖິນຖານແບບສະມັກໃຈມ ຫລາຍກີ່ ວາ 100 

ຄົນ 

ຖັ້ າແມີ່ ນໃຫັ້ ໝາ
ຍ 

ໂຄງການຍີ່ ອຍລວມທັງການຍົກຍັ້ າຍຖິນຖານແບບສະມັກໃຈຕໍາສຸດນຶີ່ ງຫລັງຄີ່ າເຮ ອ

ນຫລ ຫລາຍກີ່ ວາ 10% ຫລັງຄາເຮ ອນ 

ຖັ້ າແມີ່ ນໃຫັ້ ໝາ
ຍ 

ໂຄງການຍີ່ ອຍລວມທັງມ ການຍົກຍັ້ າຍຫລາຍກີ່ ວາ 5 

ຫລັງຄາເຮ ອນຫລ ໂຄງສັ້ າງເຮ ອນ 

ຖັ້ າແມີ່ ນໃຫັ້ ໝາ
ຍ 

 

A.4.2  ແບບຟອມຕິດຕາມແລະກວດກາສ່ິງແວດລຸ້ອມ 

ກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ. 

ແບບຟອມປະເມ ນສ ່ ງແວດລຸ້ອມສໍາລັບໂຄງການຍ່ອຍ. 

I. ການປະເມ ນສ ່ ງແວດລຸ້ອມໃນເບ ຸ້ ອງຕົຸ້ນ. 

1. ປະເພດໂຄງການຍີ່ ອຍ / ລະຫັດ:__________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

ຊ ີ່ ບັ້ ານທ ີ່ ໄດັ້ ຮັບໂຄງການ:___________________________________________________ 

ເມ ອງ / ແຂວງ: ____________________________________________________________ 

2. ຊ ີ່ , ທ ີ່ ຢູີ່ ແລະເບ ໂທ(ຖັ້ າມ )ຂອງທ ມງານຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດຂັັ້ ນບັ້ ານ:  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

3. ລາຍລະອຽດໂຄງການຍີ່ ອຍ: _____________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

4. ຜົນປະໂຫຍດຄາດວີ່ າຈະໄດັ້ ຮັບ: __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

____________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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______________________________________________________________ 

 

5. ຈໍ ານວນຜູັ້ ໄດັ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດ:____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

6. ກິດຈະກໍາທ ີ່ ຈະເຮັດພາຍໃຕັ້ ໂຄງການຍີ່ ອຍ(ອະທິ ບາຍຫນັ້ າວຽກຫລັກທ ີ່ ຈະເຮັດ,ຖັ້ າຈໍ າເປັນຕັ້ ອງ

ຂຽນຕ ີ່ ມໃຫັ້ ຂຽນໃສີ່ ເຈັ້ ຍແລັ້ ວຄັດຕິດດັ້ ານຫລັງເອກະສານ) 

________________________________________________________________________________________________

______________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_________ 

 

7. ວັດສະດຸຕົັ້ ນຕໍສໍ າລັບກໍີ່ ສັ້ າງແລະໃຫັ້ ລະບຸແຫລີ່ ງທ ີ່ ມາຂອງວັດສະດຸຈະກໍີ່ ສັ້ າງ___________________

______ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

8. ຄາດຫວັງຈະສໍາ

ເລັດ(ວັນທ ່ ເລ ່ ມຕົຸ້ນ/ວັນທ ່ ສໍາເລັດ):_________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

9 .ແຕຸ້ມແຜນວາດທ ່ ຕັຸ້ ງໂຄງການຍ່ອຍເພ ່ ອສະແດງໃຫຸ້ ເຫັນຜົນອັນຕະລາຍ

ຕ່ໍສ ່ ງແວດລຸ້ອມທ ່ ຈະເກ ດຂ ຸ້ ນ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ການນໍາໃຊຸ້ທ ່ ດິນໃນບໍລິເວນອຸ້ອມຂຸ້າງສ່ິງກ່ໍສຸ້າງທ ່ ອາດຈະກ່ໍໃຫຸ້ ເກ ດຜົນກະທົບກັບສ ່ ງແວດລຸ້ອມ:  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

11. ຜົນກະທົບສ ່ ງແວດລຸ້ອມທ ່ ສໍາຄັນ: 

ລະດັບຜົນກະທົບສິີ່ ງແວດລັ້ ອມຕໍີ່ ໄປນ ັ້ ຈະກໍີ່ ໃຫັ້ ເກ ດມ ຜົນກະທົບຕໍີ່ ໂຄງການຍີ່ ອຍ:  

ກ – ມ ຜົນກະທົບຫນັ້ ອຍແລະສາມາດຄວບຄຸມໄດັ້  

ຂ – ມ ຜົນກະທົບລະດັບກາງ 

ຄ – ມ ຜົນກະທົບລະດັບຮັ້ າຍແຮງ 
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ທິ ວທັດທໍາມະຊາດ
ທ ີ່ ສວຍງາມ 

 

 

ກະສິ ກໍາແລະປີ່ າໄມັ້  

 

ຄຸນນະພາບອາກາດ 

 

ຕົັ້ ນກໍາເນ 
ດຊ ວະນາໆພັນແລະວັດທະນະ
ທໍາ 

 

ທໍລະນ ວິ ທະຍາ/ດິ ນແລະແຫລີ່ ງກໍາເນ ດແ
ຮີ່ ທາດ 

 

ວັດສະດຸທ ີ່ ເປັນອັນຕະລາ
ຍ 

 

ອຸທົກກະສາ

ດ/ຄຸນນະພາບນໍ ັ້ າ 

 

 

ການນໍ າໃຊັ້ ທ ີ່ ດິ ນ / ການວາງແຜນ 

 

ສຽງດັງ 

 

ປະຊາກອນ / ການປຸກ
ສັ້ າງ 

 

ການຂົນສົີ່ ງ / ການສັນຈອນ 

 

ລຸກລະເບ ດບໍີ່ ທັນແຕກ 

 

ການຈັດການກັບສ ີ່ ງເສດເຫ
ລ ອ 

 

ປີ່ າປັ້ ອງກັນ/ປີ່ າຫວງຫັ້ າມ 

 

ອ ີ່ ນໆ…(ໃຫັ້ ອະທິ ບາຍ) 

……………………… 

 

ທຸກໆໂຄງການທ ີ່ ຢູີ່ ໃນຫລ ໃນຂອບເຂດປີ່ າສະຫງວນແຫີ່ ງຊາດແມີ່ ນຕັ້ ອງໄດັ້ ມ ແຜນການຄຸັ້ ມຄອງສິ ີ່ ງແ
ວດລັ້ ອມແລະແຜນການຫລຸດຜີ່ ອນໃນເວລາວາງແຜນ. 

 

12. ສໍ າລັບປະເພດ ຂ ແລະ ຄ, ໃຫັ້ ອະທິ ບາຍວິ ທ ການຫລຸດຜີ່ ອນຂັ້ າງລຸີ່ ມນ ັ້ ແລະໃຫັ້ ປະຕິບັດຕາມ 

ECOP ໃນຕາຕະລາງ 

4.1 - 4.5 ພາຍໃຕັ້ ຂໍ ັ້  A3.2 ຂອງ ESMF ທ ີ່ ເຫມາະສົມ (ຖັ້ າມ ຜົນກະທົບຫລາຍຂໍ ັ້ , 

ສາມາດຂຽນໃສີ່ ຕາຕະລາງໄດັ້ ). 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

13. ໄດຸ້ມ ການປຶກສາຫາລ ກ່ຽວກັບສັນຍາກັບຜ ຸ້ ຮັບເຫມົາບ່ໍ? 

ໄດັ້ ປຶ ກສາ____________________________________ບໍີ່ ໄດັ້ ປຶ ກສາ_________________ 

ວັນທ ີ່ ທ ີ່ ປຶ ກສາຫາລ __________________________________ 

ບັນຫາອ ີ່ ນໆທ ີ່ ໄດັ້ ຍົກຂຶ ັ້ ນ___________________________________________________ 

ລາຍເຊັນ 

__________________               __________________     ___________________          

   ວິ ຊາການ ທລຍ ເມ ອງ              ນາຍບັ້ ານ    ຜູັ້ ຮັບເຫມົາ 
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II. ການປະເມ ນສ່ິງແວດລຸ້ອມໄລຍະກາງ 

14. ການປະເມ ນໄລຍະກາງໃຫັ້ ລະບຸວັນທ / ຜູັ້ ເຂົ ັ້ າຮີ່ ວມ ແລະ ລາຍລະອຽດຂອງບັນຫາຜົນ

ກະທົບສ ີ່ ງແວດລັ້ ອມ ແລະ ການຫລຸດຜີ່ ອນ. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

ລ/ດ ລາຍການກວດກາສ່ິງແວດລຸ້ອມ ໄດຸ້ / 

ບ່ໍໄດຸ້ 

ຫມາຍເຫດ 

1 ການປະຕິບັດຕາມແຜນມາດຕະການລົດຜົນກະທົບທ ີ່

ກໍາຫນົດ ແລະ ມາດຕະການທາງດັ້ ານສ ີ່ ງແວດລັ້ ອມ 
  

2 ສັ້ າງບົດບັນທຶ ກສິີ່ ງແວດລັ້ ອມທ ີ່ ເປັນມົນລະພິດເຊັີ່ ນ: 

ຂ ັ້ ຝຸີ່ ນ, ນໍ ັ້ າເປັນພິດ, ສຽງດັງ 

  

3 ການບຸກລຸກເຂົ ັ້ າຫາເຂດທ ີ່ ຢູີ່ ອາໃສຂອງສັດ ແລະ 
ຊັບສົມບັດທາງວັດທະນະທໍາ 

  

4 ການນໍ າໃຊັ້ ກົນຈັກກໍີ່ ສັ້ າງ ແລະ ສັ້ ອມ

ແປງທ ີ່ ບໍີ່ ເຫມາະສົມເຊັີ່ ນ: ນໍ ັ້ າມັນ ແລະ ນໍ ັ້ າມັນເຄ ີ່ ອງ
ເສດເຫລ ອ 

  

5 ໄດັ້ ເກ ດມ ການຮັ້ ອງຟັ້ ອງ   

6 ການກໍາຈັດຂອງເສດເຫລ ອຈາກການກໍີ່ ສັ້ າງ   

7 ເຮັດທາງເຂົ ັ້ າຊົີ່ ວຄາວຖັ້ າມ ຄວາມຈໍ າເປັນ   

8 ການປັ້ ອງກັນການເຈ ີ່ ອນສໍ າລັບການນໍ າໃຊີ່ ບໍີ່ ດິ ນ   

9 ເຮັດທາງລະບາຍນໍ ັ້ າຊົີ່ ວຄາວຫລ ຝາຍກັກ
ນໍ ັ້ າຖັ້ າມ ຄວາມຈໍ າເປັນ 

  

10 ມ ບົດລາຍງານການກວດກາການເກັບກູັ້ ລະເບ ດບໍີ່ ?   

 

ລາຍເຊັນ 

__________________               __________________       ___________________   

    ວິ ຊາການທລຍເມ ອງ              ນາຍບັ້ ານ    ຜູັ້ ຮັບເຫມົາ 

 

III. ການປະເມ ນສ່ິງແວດລຸ້ອມໄລຍະສຸດທຸ້າຍ 

15. ການປະເມ ນໄລຍະສຸດ

ທັ້ າຍ:(ວັນທ /ຜູັ້ ເຂົ ັ້ າຮີ່ ວມແລະລາຍລະອຽດຂອງບັນຫາສ ີ່ ງແວດລັ້ ອມແລະການຫລຸດຜີ່ ອນ) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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ລ/ດ ລາຍການກວດກາສ່ິງແວດລຸ້ອມ ໄດຸ້ / ບ່ໍໄດຸ້ ຫມາຍເຫດ 

1 ການປະຕິບັດຕາມແຜນມາດຕະການລົດຜົນກະທົບທ ີ່

ກໍາຫນົດ ແລະ ມາດຕະການທາງດັ້ ານສ ີ່ ງແວດລັ້ ອມ 
  

2 ສັ້ າງບົດບັນທຶ ກສິີ່ ງແວດລັ້ ອມທ ີ່ ເປັນມົນລະພິດເຊັີ່ ນ: ຂ ັ້ ຝຸີ່ ນ, 

ນໍ ັ້ າເປັນພິດ, ສຽງດັງ 

  

3 ການບຸກລຸກເຂົ ັ້ າຫາເຂດທ ີ່ ຢູີ່ ອາໃສຂອງສັດ ແລະ 
ຊັບສົມບັດທາງວັດທະນະທໍາ 

  

4 ການນໍ າໃຊັ້ ກົນຈັກກໍີ່ ສັ້ າງ ແລະ ສັ້ ອມແປງທ ີ່ ບໍີ່ ເຫມາະສົມ

ເຊັີ່ ນ: ນໍ ັ້ າມັນແລະ ນໍ ັ້ າມັນເຄ ີ່ ອງເສດເຫລ ອ 

  

5 ໄດັ້ ເກ ດມ ການຮັ້ ອງຟັ້ ອງ   

6 ການອະນາໄມສະຖານທ ີ່ ກໍີ່ ສັ້ າງເມ ີ່ ອສໍ າເລັດວຽກ   

7 ການກໍາຈັດຂອງເສດເຫລ ອຈາກການກໍີ່ ສັ້ າງ   

8 ເຄ ີ່ ອນຍັ້ າຍ ແລະ ການທັບ
ມັ້ າງທາງເຂົ ັ້ າຊົີ່ ວຄາວເວລາວຽກສໍ າເລັດ 

  

9 ການປັ້ ອງກັນການເຈ ີ່ ອນສໍ າລັບການນໍ າໃຊັ້ ບໍີ່ ດິ ນ   

10 ເຄ ີ່ ອນຍັ້ າຍ ແລະການທັບມັ້ າງທາງລະບາຍນໍ ັ້ າຊົີ່ ວຄາວ ຫລ  

ຝາຍກັກນໍ ັ້ າເວລາວຽກສໍ າເລັດ 
  

11 ເຄ ີ່ ອນຍັ້ າຍສະຖານທ ີ່ ພັກຊົີ່ ວຄາວເວລາວຽກສໍ າເລັດ   

12 ມ ບົດລາຍງານການກວດກາການເກັບກູັ້ ລະເບ ດບໍີ່ ?   

ລາຍເຊັນ 

__________________               __________________       ___________________                  

ວິ ຊາການ ທລຍ ເມ ອງ      ນາຍບັ້ ານ    ຜູັ້ ຮັບເຫມົາ 
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ເອກະສານຊຸ້ອນທຸ້າຍ 5. ວິທ ການຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບແບບງາຍດາຍ 

ສໍາລັບໂຄງການຂະໜາດນຸ້ ອຍ 

1. ເອກກະສານນ ັ້ ແມີ່ ບົດແນະນໍ າວິ ຊາການ ເພ ີ່ ອການປະເມ ນຜົນກະທົບແບບງີ່ າຍດາຍ ແລະ 

ມາດຕະການບັນເທົີ່ າຜົນກະທົບຂອງໂຄງການຍີ່ ອຍ. ພາກທ  

A5.1ໃຫັ້ ຄໍ າແນະນໍ າກີ່ ຽວກັບມາດຕະຖານປະຕິບັດທາງສິີ່ ງແວດລັ້ ອມເວລາຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດ(ECOP) 

ສໍ າລັບວຽກກໍີ່ ສັ້ າງທ ີ່ ໄດັ້ ກໍານົດໃນໄລຍະສະເໜ ໂຄງການຍີ່ ອຍ(ກໍານົດຈຸດທ ີ່ ຕັັ້ ງ),ການກໍີ່ ສັ້ າງ,ແລະ 

ການຄຸັ້ ມຄອງນໍ າໃຊັ້ . ພາກທ  A5.2 ໃຫັ້ ຄໍ າແນະນໍ າຄູີ່ ມ ສໍ າລັບໂຄງການໃຫີ່ ຍ 

ພາກທ  A5.1 ມາດຕະຖານປະຕິບັດທາງສິີ່ ງແວດລັ້ ອມເວລາຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດ (ECOP) 

ຕາຕະລາງທ   A5.1ECOP ສໍ າຫ ັ ບການປັບປຸງຖະຫນົນຫົນທາງລວມມ ຂົວຂະໜາດນັ້ ອຍ, ທໍີ່  ແລະ 
ຍົກລະດັບທາງກວຽນໃນຂັັ້ ນບັ້ ານ ແລະ ຊຸມຊົນ. 

ບັນຫາທ ີ່ ສໍ າຄັນຕັ້ ອງໄດັ້ ປຶ
ກສາຫາລ  

ມາດຕະການບັນເທົາ ຫມາຍເຫດ 

ສະຖານທ ີ່    

- ເຂດອະນຸລັກ ບໍີ່ ຂັ້ າສັດ  

ບໍີ່ ຈັດຈອງດິ ນ  

ບໍີ່ ຕັດກົກໄມັ້   

ຄຸັ້ ມຄອງຂ ັ້ ເຫຍ ັ້ ອ  

ບໍີ່ ຕັັ້ ງຄັ້ າຍ  

- ເຂດນໍ ັ້ າຖັ້ ວມ ລະບົບລະບາຍນໍ ັ້ າທ ີ່ ພຽງພໍ  

ມາດຕະການຈັດການນໍ ັ້ າຖັ້ ວມທ ີ່ ເຫມາະສົມ  

- ເຂດພູ ອອກແບບຄວາມເນ ນນັ້ ອຍກວີ່ າ 17%  

ລະບາຍດັ້ ານຂັ້ າງ  

ປັ້ ອງກັນເຈ ີ່ ອນ  

ລາງແບບງີ່ າຍ  

- ເຂດຊຸມຊົນ ຈໍ າກັດຄວາມໄວ  

ຄວບຄຸມຝຸີ່ ນ  

ປັ້ ອງກັນອຸບັດຕິເຫດ  

- ທ ີ່ ດິ ນ ບົດບັນທ ກກອງປະຊຸມຄັດຕິດ  

ເຂດທ ີ່ ສໍ າຄັນ, ອ ີ່ ນ…  

-

ເຂດວາງໄຂີ່ ແລະທາງຜີ່ າ
ນຂອງປາ 

ຫ  ກຫ ີ່ ຽງ ຜົນກະທົບ ເຊັີ່ ນ: ຖິັ້ ມເຄ ອງ, 

ຖອນກົກໄມັ້ ແລະ ອອກແບບຢີ່ າງເຫມາະສົມ 
 
 

 

ໄລຍະການກໍີ່ ສັ້ າງ   

- ການເປິ ດບໍີ່ ດິ ນ ເລ ອກສະຖານທ ີ່ ທ ີ່ ເຫມາະສົມ  

ຫ  ກຫ ີ່ ຽງການສັ້ າງເປິ ດຫລຸມໃຫມີ່   

ຖົມຄ ນຕາມການແນະນໍ າ   

- ການເຊາະເຈ ອນ ອອກແບບການປັ້ ອງກັນ ເຈ ອນ  

ສັ້ າງລະບຽບການບໍ າລຸງຮັກສາ  

- ຂ ັ້ ເຫຍ ັ້ ອ ຈັດເກັບ ແລະ ຖິັ້ ມຢີ່ າງເປັນລະບົບ  

- ນໍ ັ້ າມັນທ ີ່ ຖິັ້ ມແລັ້ ວ  ບໍີ່ ຖິັ້ ມໃສີ່ ແມີ່ ນໍ ັ້ າ  
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- ທ ີ່ ພັກ ໄດັ້ ຮັບການເຫັນດ ຈາກຊຸມຊົນ  

ມ ນໍ ັ້ າສະອາດ, ມຸັ້ ງ, ສັ້ ວມຖີ່ າຍ   

-ສາງເກັບເຄ ອງ ຢູີ່ ບໍ ລິ ເວນທ ີ່ ເຫມາະສົມ ສານເຄມ  ແລະຂອງເສຍ 
ແມີ່ ນ ເກັບໃນທ ີ່ ປອດໄພ 

 

ໄລຍະດໍ າເນ ນງານ   

- ສາທາລະນະສຸກ, 

ຄວາມປອດໄພຂອງທາງ, 

ແລະຜົນກະທົບທາງສັງຄົ
ມໃນບັ້ ານ  

ປຶ ກສາຫາລ  ແລະ 
ສັ້ າງມາດຕະການຮີ່ ວມກັບຊຸມຊົນ 

 

- ຄວບຄຸມຄວາມໄວ,  ສັ້ າງມາດຕະການຄຸັ້ ມຄອງຄວາມໄວ  

- ຄວບຄຸມຝຸີ່ ນ ຄວບຄຸມຄວາມໄວ, ຫົດນໍ ັ້ າ, ປູກຕົັ້ ນໄມັ້ , ປູຫນັ້ າ   

- ອຸບັດຕິເຫດ ຝ ກອົບຮົມກັບ ປກສ  

 

ຕາຕະລາງທ  A5.2ECOPສໍ າຫ ັ ບນໍ ັ້ າປະປາບັ້ ານ(<1,000 ຜູັ້ ຊົມໃຊັ້ ), ລວມທັງນໍ ັ້ າສັ້ າງ, ນໍ ັ້ າບາດານ, 

ແລະລະບົບນໍ ັ້ າລິ ນ  
ບັນຫາ ມາດຕະການບັນເທົາ ຫມາຍເຫດ 

Location    

-ທ ີ່ ດ ນ ບົດບັນທ ກຄັດຕິດກັບໃບຕາດ ນ  

-ເຂດປັ້ ອງກັນ ອະນຸມັດຈາກຂະແຫນງການທ ີ່ ກີ່ ຽວຂັ້ ອງ  

-ເຂດນໍ ັ້ າຖັ້ ວມ  ສ ກສາ ແລະ ອອກແບບ  

-ການປັ້ ອງກັນແຫ ີ່ ງນໍ ັ້ າ  ສັ້ າງລະບຽບການ ແລະ ຫ ັ ກການ  

-ເຂດຊຸມຊົນ ສັ້ າງລະບຽບການຜູັ້ ນໍ າໃຊັ້ ນໍ ັ້ າ  

-ໄກັ້ ກັບເຂດຖິັ້ ມຂິ ັ້ ເຫຍ ັ້ ອ ການກວດການໍ ັ້ າ  

ການກໍີ່ ສັ້ າງ   

-ຂ ັ້ ເຫຍ ັ້ ອ ເກັບ ແລະ ຖ ັ້ ມຢີ່ າງເຫມາະສົມ  

-ນໍ ັ້ າມັນເຄ ອງ ບໍີ່ ໃຫັ້ ຖ ັ້ ມໃສີ່  ນໍ ັ້ າສັ້ າງ ຫ   ແມີ່ ນໍ ັ້ າ  

-ຄັ້ າຍ ທັ້ ອງຖິີ່ ນເຫັນດ   

ມ ນໍ ັ້ າສະອາດ, ມຸັ້ ງ, ແລະສັ້ ວມ ທ ີ່ ເຫມາະສົມ.   

-ສາງເກັບເຄ ອງກໍີ່ ສັ້ າງ ເກັບມັ້ ຽນໃນເຂດທ ີ່ ເຫມາະສົມ 
ໂດຍສະເພາະສານເຄມ   

 

ການດໍ າເນ ນງານ   

-ການປົນເປ ັ້ ອນຂອງນໍ ັ້ າ ສັ້ າງມາດຕະການປັ້ ອງກັນທາງປະລິ ມານ ແລະ 
ຄຸນນະພາບ 
ເຮັດຮົັ້ ວອັ້ ອມ ກອກນໍ ັ້ າ  
 

 

 

ຕາຕະລາງທ   A5.3ECOPລະບົບຊົນລະປະທານບັ້ ານ (<150 ha),ລວມທັງຝາຍ, ຮີ່ ອງ, 

ແລະອີ່ າງເກັບນໍ ັ້ າ(ໃຊັ້ ເພ ີ່ ອລັ້ ຽງສັດ) 

ບັນຫາຫ ັ ກ ມາດຕະການຫ ຸ ດຜີ່ ອນ ຫມາຍເຫດ 
ສະຖານທ ີ່    

ຜົນກະທົບຕອນລຸີ່ ມ   

- ກະທົບຜູັ້ ໃຊັ້ ນໍ ັ້ າ ການປຶ ກສາຫາລ ກັບຊຸມຊົນ  
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- ປຸຍ ຂໍ ັ້ ມູນຈາກບັ້ ານ  

ແຈັ້ ງຊຸມຊົນ  

- ເຊາະເຈ ອນ ອອກແບບເຫມາະສົມ  

- ກັັ້ ນທາງຜີ່ ານຂອງປາ ປຶ ກສາຫາລ ຊຸມຊົນ  

ຜົນກະທົບຕອນເທິ ງ   
- 

ຄວາມປອດໄພໃນເຂດອີ່ າງເກັບນໍ ັ້ າ 
ຕັັ້ ງປັ້ າຍປັ້ ອງກັນ  

- ການປົກປັ້ ອງປາ ສັ້ າງເຂດຄຸັ້ ມຄອງການປະມົງ  

- ການປັ້ ອງກັນນໍ ັ້ າ ສັ້ າງລະບຽບການຄຸັ້ ມຄອງ  

ໄລຍະກໍີ່ ສັ້ າງ   

- - ການຂຸດຂຸມ ເລ ອກເຂດທ ີ່ ເຫມາະສົມ  

ບໍີ່ ຂຸດໃຫມີ່   

ຖົມຄ ນ  

- - ເຂດເຈ ອນ ອອກແບບຄວາມອຽງທ ີ່ ເຫມາະສົມ  

ສັ້ າງຂະບວນການບໍ າລຸງຮັກສາ  

- - ຂ ັ້ ເຫຍ ັ້ ອ ເຂດຖ ັ້ ມຂ ັ້ ເຫຍ ັ້ ອ  

ນໍ າກັບມາໃຊັ້ ໃຫມີ່   

- - ນໍ ັ້ າມັນທ ີ່ ໄຊັ້ ແລັ້ ວ ບໍີ່ ຖິັ້ ມລົງນໍ ັ້ າ  

- - ຄັ້ າຍ .ໃຫັ້ ຊຸມຊົນຕັດສິ ນ  

ມ ສັ້ ວມແລະບໍີ່ ອນຖິັ້ ມຂ ັ້ ເຫຍ ັ້ ອ   

- ສາງເກັບເຄ ອງ ເກັບໄວັ້ ບີ່ ອນທ ີ່ ເຫມາະສົມ   

ການດໍ າເນ ນງານ   

- ການນໍ າໃຊັ້ ຢາປາບສັດຕູພຶ ດ  ຝ ກອົບຮົມການນໍ າໃຊັ້   

ສົີ່ ງເສ ມການນໍ າໃຊັ້  ສານທ ີ່ ບໍີ່ ມ ເຄມ    
 

ຕາຕະລາງ A5.4 ECOP ແຫີ່ ລງວັດທະນາທໍາ(ມ ການປີ່ ຽນແປງທ ີ່ ພົບເຫັນສະເພາະ) 

ບັນຫາ ວິ ທ ການຫລຸດຜີ່ ອນ ໝາຍເຫດ 
ພົບເຫັນການປີ່ ຽນແປງແຫີ່ ລງ 
ວັດທະນາທໍາ 

ຕັ້ ອງໄດັ້ ລາຍງານດີ່ ວນໃຫັ້ ທ ມງານທະນາຄານໂລກ 
ແລະ ພາກສີ່ ວນທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອງ. 

ໃນກໍີ່ ລະນ ັ້ ເກ ດຄວາມເສຍຫາຍກັບສິີ່ ງທ ີ່ ພົບເຫັນ, 

ໃຫັ້ ຢຸດການເຮັດວຽກໃນເຂດດັີ່ ວກີ່ າວທັນທ  ແລະ 
ໃຫັ້ ປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍຂອງ ສປປລ 
WB OP 4.11 

ໃຫັ້ ເບິ ງລາຍລະອຽດໃນວິ ທ  
ການກວດກາໃນເອກະສານຊອນທັ້ າຍ5,ພາກ 
5.2 

 

ຕາຕະລາງ A5.5 ລະບົບການຕິດຕັັ້ ງຫັ້ ອງນໍຸ້ າ 

ECOP ແມ່ນໄດຸ້ນ ຸ້ າໃຊຸ້ກັບນໍຸ້ າສະອາດ ແລະ ຜ ຸ້ຕອບສະໝອງ ຫຸ້ອງນ ຸ້ າໃນເຂດພ ຸ້ ນທ ່ ໂຄງການ. 

ບັນຫາໂຄງການ ວິທ ການຫລຸດຜ່ອນ ໝາຍເຫ

ດ 

ຈຸດທ ່ ຕັຸ້ ງ   

ສັບສິນທ ່ ດິນ ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບການ ແກຸ້ໄຂຂໍຸ້ ຄັດແຍງ 

ແລະ ຕິດຄັດໃບຢັຸ້ ງຢ ນທ ່ ດິນ 
 

ການປຸ້ອງກັນແຫ່ລງນໍຸ້ າ ອິງຕາມປ ຸ້ ມຄ ່ມ ກໍານົດ.ຂຸມວິດຈະຕຸ້ອງຢ ່ ຮ່າງຈາກ 

ແຫລ່ງນໍຸ້ າ 15ມ  

 

ໄລຍະກ່ໍສຸ້າງ   
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ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ ອິງຕາມຄ ່ມ ການຜະລິດ ແລະ ຕິດຕັຸ້ ງ  

ຂ ຸ້ ເຫຍ ອທ່ົວໄປ ການເກັບຮັກສາໃຫຸ້ ມໍສົມ ແລະ ເຜົາ(ໃນສະຖານ ທ ່  

ກໍານົດໄວຸ້ ) 

 

ການເກັບຮັກສາວັດສະດຸກ່ໍສຸ້

າງ 

ສາງເກັບເຄ ່ ອງຕຸ້ອງຢ ່ສະຖານທ ່ ທ ່ ເໜາະສົມສໍາລັບ 

ວັດສະດຸແຕ່ລະປະເພດຕຸ້ອງເອົາໃຈໃສ່ໃນການຊ ່ ເຄ ອງວັດ

ສະດຸ HazMatsຫລ  ວັດສະດຸເສດ 

 

ການປຸງທ ່ ພັກ(ຖຸ້າຕຸ້ອງການ

) 

ຕຸ້ອງມ ຂໍຸ້ ຕົກລົງກ່ອນກັບຊຸມຊົນ,ໃຫຸ້ ບໍລິການນໍຸ້ າ,ໃຫຸ້ ມຸງກັ

ນຍຸງ, 

ແລະ ສຸກຂະອະນະໄມ(ຫຸ້ອງນໍຸ້ າ,ສະຖານທ ່ ຖ ມຂ ຸ້ ເຫລ ອ ແລະ 

ອ ່ ນໆ) ເຮ ອນສາງທ ່ ດ ເພ ່ ອເກັບຮັກສາ ແລະ ປຸ້ອງກັນມອດ 

ແລະ ພະນາດອ ່ ນໆ. 

 

ໄລຍະການຄຸຸ້ມຄອງ   

ສານເຈ ອປົນໃນນໍຸ້ າ ສຸ້າງວິທ ການປຸ້ອງກັນປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບນໍຸ້ າຈາກ 

ແຫ່ງນໍຸ້ າ. ຮັບປະກັນໃຫຸ້ຢ ່ ໃນໄລຍະຮ່າງ 15ມ ຈາກບ່ອນ 

ນໍາໃຊຸ້ນໍຸ້ າ,ໃຫຸ້ມ ຮົຸ້ວປຸ້ອງກັນ ແລະ ແຍກອອກຖຸ້າຕຸ້ອງການ 

 

ລະບົບເຮັດໃຫຸ້ແຫຸ້ງ ຮັບປະກັນວ່າວິດຈະແຫຸ້ງຢ ່ລະຫ່ວາງ 8-10 ປ  ແລະ 

ຕຸ້ອງປະຕິບັດຕາມ ຄ ່ມ  ຈັດຕັຸ້ ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍ ລາວ 

 

ຕາຕະລາງ 5.7 ລາຍການກວດກາຄຸນນະພາບ-ການກ່ໍສຸ້າງຝາຍກັນນໍຸ້ າ 

ລາຍການກວດກາຈະຕັ້ ອງໄດັ້ ສໍ າເລັດກີ່ ອນວຽກທ ີ່ ຜີ່ ານມາສໍ າເລັດ.ລາຍການກວດກາອ ີ່ ນໆຈະຕັ້ ອງເອົ າໂ
ຮມເຂົ ັ້ າກັນ ແລະ ໃຫັ້ ສໍ າເລັດໃນເວລາດຽວກັນ 

ລາຍການກວດກາ ແລະ ແຜນທົດສອບ ສໍາລັບ: ການກ່ໍສຸ້າງຝາຍ-ການອອກແບບ ແລະ ຈັດຊ ຸ້  

ສັນຍາເລກທ :____________________ 

ໂຄງການຍ່ອຍ:___________________ 

ຈຸດທ ່ ຕັຸ້ ງ: _______________________ 

_____________________________ 

ລາຍການ

ກວດ 

ການໍຸ້ າເບ : 

1 

ໜຸ້ າວຽກ ລາຍການ ບ່ອນອິ

ງ 

ເລ ຸ້ ມຕົຸ້ນ

/ເຫັນດ  

ຄໍາເຫັນ 

 

 

 

1. ການອອກແບ

ບ 

ໂຄງການຍ່ອຍ 

ແບບຟອມມາດຕະຖານ ພາກທ  1 

(ສໍ າຫລວດ-8 ຟອມ), ພາກທ  2 

(ອອກແບບ-5ຟອມ) ສໍ າເລັດ. 

ກວດກາໂດຍວິ ຊາການ ໜັ້ າ 1,2 ຂອງ 

ຟອມມາດຕະຖານ 

ຟອມມ
າດ 
ຕະຖານ 

  

ມາດຕະຖານກໍານົດ ແລະ ແບບແຕັ້ ມ 
ທ ີ່ ອະນຸມັດ ໂດຍກະຊວງ 

   

ຖັ້ າແບບແຕັ້ ມມາດຕະຖານຫລ ຂໍ ັ້ ກໍາ 
ນົດໄດັ້ ດັດແກັ້  ຫລ ມ ແບບແຕັ້ ມ ແລະ 

ຂໍ ັ້ ກໍານົດເຕັກນິ ກ ສະເພາະ ທ ີ່ ໄດແຍກອອກ, 

ສະນັັ້ ນແບບແຕັ້ ມທ ີ່ ໄດັ້ ດັດ 
ແກັ້ ສະເພາະຈະຕັ້ ອງໄດັ້ ອະນຸມັດຈາກ 

ຫົວໜັ້ າພະແນກວິ ສະວະກໍາ. 
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ການອອກແບບ ແລະ 
ຂໍ ັ້ ກໍານົດເຕັກນິ ກຈະຕັ້ ອງໄດັ້ ກວດກາໂດຍວິ
ຊາການແຂວງ,ແລະຕັ້ ອງໃຫັ້ ຖ ກຕັ້ ອງຕາມ
ແບບມາດຕະຖານຂອງ ທລຍ 

ອິ ງຕາມ
ຄູີ່ ມ  
ແນະນໍ າ 
ທາງດັ້ າ
ນວິ ຊາ
ການ 

  

ຂຸ້ອຍໄດຸ້ກວດກາ ແລະ 

ຢັຸ້ ງຢ ນວ່າສ່ິງທ ່ ກ່າວມາຂຸ້າງເທິງນັຸ້ນຖ ກຕຸ້ອງຕາມແບບມາດຕະຖານເຕັກນິ

ກ ທ ່ ຕຸ້ອງການຂອງ ທລຍ  

ຊ ຸ້່  : ____________ 

ລາຍເຊັນ: ________ 

ວັນທ  : __________ 

 

2. ກະກຽມເອກະ

ສານການປະມ 

ນ 

ກວດກາເອກະສານການປະມູນຄັີ່ ງສຸດທັ້ າຍໂ

ດຍວິ ຊາການ. 

ຂະໜາດຕັ້ ອງຖ ກຕັ້ ອງທັງໜົດ. 

ທາງເລ ອກການກໍີ່ ສັ້ າງຖ ກ 

ຕັ້ ອງ.ໃບຄດໄລີ່ ບໍ ລິ ມາດຖ ກຕັ້ ອງກັບແບບ.

ການດັດແກັ້  
ທັງໜົດແມີ່ ນໄດັ້ ເອົ າເຂົ ັ້ າແລະຕາມທ ີ່ ຕົກລົງ
ໃນໄລຍະສະເໜ ໂຄງການຍີ່ ອຍມ ຜົນສະທັ້ ອ
ນຕໍີ່ ກັບເອກະສານການ ປະມູນ 

   

ຂຸ້ອຍໄດຸ້ກວດກາ ແລະ 

ຢັຸ້ ງຢ ນວ່າສ່ິງທ ່ ກ່າວມາຂຸ້າງເທິງນັຸ້ນຖ ກຕຸ້ອງຕາມແບບມາດຕະຖານເຕັກນິ

ກ ທ ່ ຕຸ້ອງການຂອງ ທລຍ 

ຊ ຸ້່  : ____________ 

ລາຍເຊັນ: ________ 

ວັນທ  : __________ 

3. ການມອບສັນ

ຍາ 

ຟອມມາດຕະຖານ ພາກທ  3.2 ຫາ 3.5 

ປະກອບຟອມໂດຍວິ ຊາການ 

(ປະເມ ນດັ້ ານເຕັກນິ ກ) ກວດກາໂດຍ ວິ ສະ 

ວະກອນ ໜັ້ າ 2 ແລະ 3 

ຂອງແບບມາດຕະຖານ 

ແບບຟ
ອມມາ
ດຕະ 
ຖານ 

  

ຂຸ້ອຍໄດຸ້ກວດກາ ແລະ 

ຢັຸ້ ງຢ ນວ່າສ່ິງທ ່ ກ່າວມາຂຸ້າງເທິງນັຸ້ນຖ ກຕຸ້ອງຕາມແບບມາດຕະຖານເຕັກນິ

ກ ທ ່ ຕຸ້ອງການຂອງ ທລຍ 

ຊ ຸ້່  : ____________ 

ລາຍເຊັນ: ________ 

ວັນທ  : __________ 

ກວດກາໂດຍ:  

 

 

ຊ ຸ້ :___________________ລາຍເຊັນ: _______________ວັນທ : __________ 

 

ລາຍການກວດກາ ແລະ ແຜນທົດສອບ ສໍາລັບ: ການກ່ໍສຸ້າງຝາຍ-ເຂົຸ້ າຫາສະໜາມ,ແຜນ ແລະ 

ວັດສະດຸ 

 

ສັນຍາເລກທ :____________________ 

ໂຄງການຍ່ອຍ:___________________ 

ຈຸດທ ່ ຕັຸ້ ງ: _______________________ 

_____________________________ 

ລາຍການ

ກວດ   

ການໍຸ້ າເບ : 

1 

ໜຸ້ າວຽກ ລາຍການ ບ່ອນອິງ ເລ ຸ້ ມຕົຸ້ນ ຄໍາເຫັນ 
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/ເຫັນດ  

 

4. ການເຂົຸ້ າຫາສະ

ໜາມກ່ໍສຸ້າງ 

ຜູັ້ ຮັບເໜົາກໍີ່ ສັ້ າງທາງເຂົ ັ້ າຫາສະໜາມກໍີ່ ສັ້
າງອະນຸມັດໂດຍ 
ອໍ ານາດການປົກຄອງຖັ້ ອງຖິນ 

   

ສະຖານທ ີ່ ເກັບມັ້ ຽນວັດສະດຸ ແລະ 

ທ ີ່ ພັກຂອງກໍາມະກອນ ທ ີ່ ໄດັ້ ຕົກລົງ. 
   

ສິີ່ ງອໍ ານວຍຄວາມສະດວກ ນໍ ັ້ າ ແລະ 
ສຸກຂະອະນາ ໄມສໍ າ 

ລັບກໍາມະກອນໃຫັ້ ເໝາະສົມ, 

ຈຸດທ ີ່ ຕັັ້ ງຫັ້ ອງນໍ ັ້ າຊົີ່ ວຄາວ, 

ຂໍ ັ້ ຕົກລົງຂອງຊຸມທ ີ່ ຈະປະກອບສີ່ ວນນໍ ັ້ າດ ີ່

ມ. 

   

ຂຸ້ອຍໄດຸ້ກວດກາ ແລະ 

ຢັຸ້ ງຢ ນວ່າສ່ິງທ ່ ກ່າວມາຂຸ້າງເທິງນັຸ້ນຖ ກຕຸ້ອງຕາມແບບມາດຕະຖານເຕັກນິ

ກ ທ ່ ຕຸ້ອງການຂອງ ທລຍ  

ຊ ຸ້່  : ____________ 

ລາຍເຊັນ: ________ 

ວັນທ  : __________ 

 

 

 

5. ການສະໜາມ

ກ່ໍສຸ້າງ ແລະ 

ແຜນຜັງ 

ຈຸດທ ີ່ ຕັັ້ ງຟາຍ ແລະ 
ແຜນຜັງທ ີ່ ໄດັ້ ຕົກລົງກັນກັບວິ ສະວະ 

ກອນ. ຈຸດອັ້ າງອິ ງແມີ່ ນກໍານົດ ແລະ 

ຕົກລົງລະດັບສຸດທັ້ າຍ 

ຕາມຂໍ ັ້ ກໍາ 
ນົດເຕັກ
ນິ ກ 

  

ລະດັບຄວາມສູງຂອງພ ັ້ ນຟາຍທ ີ່ ໄດັ້ ກໍານົດ 
ແລະ ຕົກລົງກັບ ວິ ສະວະກອນ 

ຕາມຂໍ ັ້ ກໍາ
ນົດເຕັກ 
ນິ ກ 

  

ຂຸມບໍ ດິ ນທົດລອງຈະໄດັ້ ເຈາະກວດກາຄວາ
ມຕັ້ ອງການຄວາມເລ ກຂອງຮາກຖານ 

ຕາມຂໍ ັ້ ກໍາ
ນົດເຕັກ 
ນິ ກ 

  

ທາງເວັັ້ ນນໍ ັ້ າຈະຕັ້ ອງໄດັ້ ກໍີ່ ສັ້ າງ ຫລ  
ເຂ ີ່ ອນຕັນນໍ ັ້ າຊົວຄາວ 
ຈະຕັ້ ອງໄດັ້ ເຫັນດ ຈາກ ວິ ສະວະກອນ 

ຕາມຂໍ ັ້ ກໍາ
ນົດເຕັກ 
ນິ ກ 

  

ຜູັ້ ຮັບເໜົາຈະໄດັ້ ເຄ ີ່ ອນຍັ້ າຍກົນຈັກຕາມ
ລາຍການໃນສັນຍາ 

ຕາມສັນ 
ຍາ 

  

ຂຸ້ອຍໄດຸ້ກວດກາ ແລະ 

ຢັຸ້ ງຢ ນວ່າສ່ິງທ ່ ກ່າວມາຂຸ້າງເທິງນັຸ້ນຖ ກຕຸ້ອງຕາມແບບມາດຕະຖານເຕັກນິ

ກ ທ ່ ຕຸ້ອງການຂອງ ທລຍ 

ຊ ຸ້່  : ____________ 

ລາຍເຊັນ: ________ 

ວັນທ  : __________ 

 

 

 

6. ວັດສະດຸກ່ໍສຸ້າງ 

ຊາຍຫຍາບ ຂະໜາດ 1- 5 ມມ ຂໍ ັ້ ກໍານົດ 
ເຕັກນິ ກ 

  

ຊາຍເມັດແລບບໍີ່ ມ ດິ ນດາກປົນ ຂໍ ັ້ ກໍານົດ 
ເຕັກນິ ກ 

  

ຫ ນຂະໜາດ 1x2 ຊມ (<2.5 ມມ) ຂໍ ັ້ ກໍານົດ 
ເຕັກນິ ກ 

  

ຫ ນຂະໜາດ 15x20 ຊມ ແມີ່ ນຫ ນແຂງ     

ສ ມັງ ສໍ າລັບປະສົມເບຕົງ ຂໍ ັ້ ກໍານົດ 
ເຕັກນິ ກ 

  

ນໍ ັ້ າສໍ າລັບປະສົມເບຕົງ(ຜູັ້ ຮັບເໜົາຕັ້ ອງຮັ ຂໍ ັ້ ກໍານົດ   
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ບຜິດຊອບ) ສະອາດ ແລະ 

ບໍີ່ ມ ຂ ັ້ ຕົມປະສົມ 

ເຕັກນິ ກ 

ເຫັລກ-ຂະໜາດຕາມຂັ້ ກໍານົດ 

6 ມມ   = 0.222 ກລ/ມ 

10 ມມ = 0.617 ກລ/ມ 

12 ມມ = 0.888 ກລ/ມ 

ຂໍ ັ້ ກໍານົດ 
ເຕັກນິ ກ 

  

ຂຸ້ອຍໄດຸ້ກວດກາ ແລະ 

ຢັຸ້ ງຢ ນວ່າສ່ິງທ ່ ກ່າວມາຂຸ້າງເທິງນັຸ້ນຖ ກຕຸ້ອງຕາມແບບມາດຕະຖານເຕັກນິ

ກ ທ ່ ຕຸ້ອງການຂອງ ທລຍ 

ຊ ຸ້່  : ____________ 

ລາຍເຊັນ: ________ 

ວັນທ  : __________ 

ຮ ບຖ່າຍ: ພາບລວມສະໜາມກ່ໍສຸ້າງ 

 

ກວດກາໂດຍ:  

 

 

ຊ ຸ້ :___________________ລາຍເຊັນ: _______________ວັນທ : __________ 
 

ລາຍການກວດກາ ແລະ ແຜນທົດສອບ ສໍາລັບ: ການກ່ໍສຸ້າງຝາຍ-ການຂຸດ,ວຽກຮາກຖານ,ວຽກພ ຸ້ ນ 

ແລະ ຝາຂຸ້າງ 

ສັນຍາເລກທ :____________________ 

ໂຄງການຍ່ອຍ:___________________ 

ຈຸດທ ່ ຕັຸ້ ງ: _______________________ 

_____________________________ 

ລາຍການ

ກວດ   

ການໍຸ້ າເບ : 

1 

ໜຸ້ າວຽກ ລາຍການ ບ່ອນອິງ ເລ ຸ້ ມຕົຸ້ນ

/ເຫັນດ  

ຄໍາເຫັນ 

 

7. ການຂຸດ 

ຄວາມສູງຂອງພ ັ້ ນຝາຍ 
ຕາມການຕົກລົງຂອງ ວິ ຊາການ 

ຂໍ ັ້ ກໍານົດ 
ເຕັກນິ ດ 

  

ການຂຸດຕາມຄວາມເລັກທ ີ່ ຕັ້ ອງການ.ຄວາເ
ລ ກການຂຸດກວດກາໂດຍວິ ສະວະກອນ 
ເພ ີ່ ອຮັບປະກັນໃຫັ້ ເຖິງດິ ນແຂງ 

ຂໍ ັ້ ກໍານົດ 
ເຕັກນິ ດ 

  

ຮອງຂອງຟາຂຸດ(5 ຄອງ) ແບບແ
ຕັ້ ມ 

  

ຂະໜາດທັງໜົດ ແລະ 
ແຜນຜັງຈະໄດັ້ ກວດກາໂດຍ ວິ ຊາການ 

ແບບແ
ຕັ້ ມ 

  

ຂຸ້ອຍໄດຸ້ກວດກາ ແລະ 

ຢັຸ້ ງຢ ນວ່າສ່ິງທ ່ ກ່າວມາຂຸ້າງເທິງນັຸ້ນຖ ກຕຸ້ອງຕາມແບບມາດຕະຖານເຕັກນິ

ກ ທ ່ ຕຸ້ອງການຂອງ ທລຍ  

ຊ ຸ້່  : ____________ 

ລາຍເຊັນ: ________ 

ວັນທ  : __________ 

 

 

 

 

 

ທາງເລ ອກ1. 

ຮາກຖານຟາຍກໍີ່ ສັ້ າງດັ້ ວຍຫ ນພູກັບປະ 
ທາຍສ ມັງ ແລະ ເບຕົງເສ ມເຫັລກ 

ທາງເລ ອກ 2. 

ໂຄງສັ້ າງທັງໜົດເປັນເບຕົງເສ ມເຫລັກ 

ແບບແ
ຕັ້ ມ 

  

ທາງເລ ອກ1. ແບບແ   
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8. ຮາກຖານ ແລະ 

ພ ຸ້ ນ 

ຊັັ້ ນນຶີ່ ງເບຕົງເສ ມເຫລັກໃສີ່ ພ ັ້ ນ 

ທາງເລ ອກ 2. 

ຊັັ້ ນສອງເບຕົງເສ ມເຫລັກໃສີ່ ພ ັ້ ນ 

ຕັ້ ມ 

ທາງເລ ອກ1 ແລະ 2 ດັ້ ານໜັ້ າ ແລະ 

ຫລັງຮາກຟາຍ ດັ້ ວຍເບຕົງ 

ເສ ມເຫລັກເສ ມເຫລັກ 2 ຊັັ້ ນ 

ແບບແ
ຕັ້ ມ 

  

ທາງເລ ອກ1. ຮາກຟາຍ ກໍີ່ ສັ້ າງດັ້ ວຍຫ ນພູ 

ແລະ ປະທາຍ(ເບຕົງທໍາມະດາ) 

ທາງເລ ອກ 2. ຮາກຟາຍ 

ກໍີ່ ສັ້ າງດັ້ ວຍເບຕົງເສ ມເຫັລກ 2 ຊັນ  

ແບບແ
ຕັ້ ມ 

  

ເບຕົງເສ ມເຫລັກທັງໜົດແມີ່ ນໃສີ່ ເຫລັກ 
ປັ້ ອງອັ້ ອຍ     

12 @ 200ມມ ຕານາງລວດ  

ແບບແ
ຕັ້ ມ 

  

ດັ້ ານໝັ້ າ ແລະ ດັ້ ານຫລັງ ຂອງ 

ຮາກຟາຍຂຸດລົງ ໃຫັ້ ເລ ກ ຕາມແບບແຕັ້ ມ. 

ຫັ້ າມດັດແກັ້ ແບບແຕັ້ ມກີ່ ອນຈະໄດັ້ ຮັບ 
ອະນຸຍາດຈາກ ວິ ສະວະກອນ ຊົນລະປະທານ 
ຂອງ ທລຍ 

ແບບແ
ຕັ້ ມ 

  

ພ ັ້ ນເບຕົງຈະໃຊັ້ ສີ່ ວນປະສົມ 1:3:5 ແລະ 

ຄວາມໜັ້ າຕໍາ ສຸດ 10ຊມ . 

ຕໍາແໜນດັ້ ວຍເຄ ອງຈ ັ້ ເບຕົງ 

ແບບແ
ຕັ້ ມ 

  

ຂໍ ັ້ ຄວນລະວັງ: 

ກວດກາການປະສົມເບຕົງ,ການສັີ່ ນ 

ສະເທ ອນ ແລະ 
ການເກັບຕົວຢີ່ າງຈະຕັ້ ອງໄດັ້ ເຮັດ ກີ່ ອນ 

ການ ເທເບຕົງ. 

ຂໍ ັ້ ກໍານົ
ດ 
ເຕັກນິ
ກ 

  

ຂຸ້ອຍໄດຸ້ກວດກາ ແລະ 

ຢັຸ້ ງຢ ນວ່າສ່ິງທ ່ ກ່າວມາຂຸ້າງເທິງນັຸ້ນຖ ກຕຸ້ອງຕາມແບບມາດຕະຖານເຕັກນິ

ກ ທ ່ ຕຸ້ອງການຂອງ ທລຍ  

ຊ ຸ້່  : ____________ 

ລາຍເຊັນ: ________ 

ວັນທ  : __________ 

 

ຮ ບພາບປະກອບ: 1. ແຜນຜັງສະໜາມ, 2. ການຂຸດຂຸມກະກຽມ,ເຫລັກຮາກຖານ 

 

ກວດກາໂດຍ:  ຊ ຸ້ : __________________ລາຍເຊັນ:_____________________ວັນທ  ____________________ 
 

ລາຍການກວດກາ ແລະ ແຜນທົດສອບ ສໍາລັບ: ການກ່ໍສຸ້າງຝາຍ-ປະຕ ນໍຸ້ າ ແລະ 

ການຖົມດິນຫລັງຟາຍ 

ສັນຍາເລກທ :____________________ 

ໂຄງການຍ່ອຍ:___________________ 

ຈຸດທ ່ ຕັຸ້ ງ: _______________________ 

_____________________________ 

ລາຍການ

ກວດ   

ການໍຸ້ າເບ : 

1 
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ໜຸ້ າວຽກ ລາຍການ ບ່ອນອິ

ງ 

ເລ ຸ້ ມຕົຸ້ນ

/ເຫັນດ  

ຄໍາເຫັນ 

 

 

9. ຟາດຸ້ານຂຸ້າງ 

ທາງເລ ອກ 1 ແລະ 2 ແມີ່ ນນໍ າໃຊັ້  

ເບຕົລເສ ມ ເຫລັກ,ເສ ມເຫັລກ 2 ຊັັ້ ນ 

ແບບແ
ຕັ້ ມ 

  

ເບຕົງເສ ມເຫລັກທັງໜົດແມີ່ ນໃສີ່ ເຫລັກ 
ປັ້ ອງອັ້ ອຍ 

12 @ 200ມມ ຕານາງລວດ  

ແບບແ
ຕັ້ ມ 

  

ຟາກັນຊ ມກໍີ່ ສັ້ າງທາງເທິ ງ ຮາກຟາຍ ແບບແ
ຕັ້ ມ 

  

ຟາດັ້ ານຂັ້ າງຟັງເຂົ ັ້ າໄປຂັ້ າງຂອງຮອງ 
ເບິີ່ ງຕາມຮູບແຕັ້ ມ 

ແບບແ
ຕັ້ ມ 

  

ສີ່ ວນປະສົມ 1:2:4 

ຕາມບໍ ລິ ມາດ.ເບຕົງຕໍາແໜັ້ ນດັ້ ວຍ 

ເຄ ີ່ ອງສັນສະເທ ອນ 

ຂໍ ັ້ ກໍານົ
ດ 
ເຕັກນິ
ກ 

  

ວຽກແບບຮັກສາໄວັ້  4 ວັນ ແລະ 

ເບຕົງຕັ້ ອງຮັກສາໃຫັ້ ມ  ຄວາມ 

ຊຸີ່ ມຕະຫລອດ 3 ວັນ 

ຂໍ ັ້ ກໍານົ
ດ 
ເຕັກນິ
ກ 

  

ຂຸ້ອຍໄດຸ້ກວດກາ ແລະ 

ຢັຸ້ ງຢ ນວ່າສ່ິງທ ່ ກ່າວມາຂຸ້າງເທິງນັຸ້ນຖ ກຕຸ້ອງຕາມແບບມາດຕະຖານເຕັກນິ

ກ ທ ່ ຕຸ້ອງການຂອງ ທລຍ  

ຊ ຸ້່  : ____________ 

ລາຍເຊັນ: ________ 

ວັນທ  : __________ 

ໜຸ້ າວຽກ ລາຍການ ບ່ອນອິ

ງ 

ເລ ຸ້ ມຕົຸ້ນ

/ເຫັນດ  

ຄໍາເຫັນ 

 

 

10. ການກ່ໍສຸ້າ

ງປະຕ ນໍຸ້ າ 

ປະຕູຕັນນໍ ັ້ າເຮັດດັ້ ວຍໄມັ້ ເນ ັ້ ອແຂງ ແບບແ
ຕັ້ ມ 

  

ເຫລັກໂຕ U ເປັນເຫັລກອັດແຮງ 

ເພ ີ່ ອເຮັດລັ້ ອງປະຕູ 

ແບບແ
ຕັ້ ມ 

  

ປະຕູຕິດຕັັ້ ງ 2 ຊັັ້ ນ ແບບແ
ຕັ້ ມ 

  

ສີ່ ວນປະສົມ 1:2:4 

ຕາມບໍ ລິ ມາດ.ເບຕົງຕໍາແໜັ້ ນດັ້ ວຍເຄ ີ່ ອງສັ
ນສະເທ ອນ 

 

ຂໍ ັ້ ກໍານົ
ດ 
ເຕັກນິ
ກ 

  

ວຽກແບບຮັກສາໄວັ້  4 ວັນ ແລະ 

ເບຕົງຕັ້ ອງຮັກສາໃຫັ້ ມ  ຄວາມ 

ຊຸີ່ ມຕະຫລອດ 3 ວັນ 

ຂໍ ັ້ ກໍານົ
ດ 
ເຕັກນິ
ກ 

 

  

ຈຸດທ ີ່ ຕັັ້ ງປະຕູຕັ້ ອງໄດັ້ ກວດກາໂດຍວິ ສະວະ
ກອນ 

 

ແບບແ
ຕັ້ ມ 
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ຂຸ້ອຍໄດຸ້ກວດກາ ແລະ 

ຢັຸ້ ງຢ ນວ່າສ່ິງທ ່ ກ່າວມາຂຸ້າງເທິງນັຸ້ນຖ ກຕຸ້ອງຕາມແບບມາດຕະຖານເຕັກນິ

ກ ທ ່ ຕຸ້ອງການຂອງ ທລຍ  

ຊ ຸ້່  : ____________ 

ລາຍເຊັນ: ________ 

ວັນທ  : __________ 

ໜຸ້ າວຽກ ລາຍການ ບ່ອນອິ

ງ 

ເລ ຸ້ ມຕົຸ້ນ

/ເຫັນດ  

ຄໍາເຫັນ 

 

11. ເບຕົງຮອງພ ຸ້

ນ 

ຈຸດທ ີ່ ຕັັ້ ງ,ຂະໜາດ, ແລະຮີ່ າງຂອງ 

ເບຕົງຮອງພ ັ້ ນ ຈະໄດັ້ ກວດກາ ແລະ 
ອະນຸມັດໂດຍ ວິ ສະວະກອນ 

ແບບແ
ຕັ້ ມ 

  

ເບຕົງເສ ມເຫັລກ ແລະ 
ແບບຈະຕັ້ ອງໄດັ້ ກວດກາໂດຍ 
ວິ ສະວະກອນກີ່ ອນຈະເທ 

ຂໍ ັ້ ກໍານົ
ດ 
ເຕັກນິ
ກ 

  

ສີ່ ວນປະສົມ 1:2:4 

ຕາມບໍ ລິ ມາດ.ເບຕົງຕໍາແໜັ້ ນດັ້ ວຍ 

ເຄ ີ່ ອງສັນສະເທ ອນ 

 

ແບບແ
ຕັ້ ມ 

  

ຂຸ້ອຍໄດຸ້ກວດກາ ແລະ 

ຢັຸ້ ງຢ ນວ່າສ່ິງທ ່ ກ່າວມາຂຸ້າງເທິງນັຸ້ນຖ ກຕຸ້ອງຕາມແບບມາດຕະຖານເຕັກນິ

ກ ທ ່ ຕຸ້ອງການຂອງ ທລຍ  

ຊ ຸ້່  : ____________ 

ລາຍເຊັນ: ________ 

ວັນທ  : __________ 

ໜຸ້ າວຽກ ລາຍການ ບ່ອນອິ

ງ 

ເລ ຸ້ ມຕົຸ້ນ

/ເຫັນດ  

ຄໍາເຫັນ 

 

 

12. ການຖົມຄ ນ 

ດິ ນສໍ າລັບຖົມຄ ນຈະຕັ້ ອງໄດັ້ ກວດກາ ແລະ 

ອະນຸມັດໂດຍ ວິ ສະວະກອນ. 

ການຕໍາແໜັ້ ນດິ ນຄວາມໜາຂອງຊັັ້ ນ < 

100 ມມ ລັ້ ອມຟາຍ ແລະ ດັ້ ານຫລັງຟາປ ກ 

ແບບແ
ຕັ້ ມ 

  

ດິ ນຖົມຈະຕັ້ ອງສູງກີ່ ວາຟາປ ກ ຂໍ ັ້ ກໍານົ
ດ 
ເຕັກນິ
ກ 

  

ຂຸມລະບາຍນໍ ັ້ າຊົວຄາວທ ີ່ ກໍີ່ ສັ້ າງໂດຍຜູັ້ ຮັບເ
ໜົາໃນຊີ່ ວງກໍີ່  ສັ້ າງຈະໄດັ້ ຖົມຄ ນ 
ແລະຕໍາແໜັ້ ນ 

ຂໍ ັ້ ກໍານົ
ດ 
ເຕັກນິ
ກ 

  

ເຄ ີ່ ອງມ ຕໍາແໜັ້ ນດັ້ ວຍມ  ຫລ  
ເຄ ີ່ ອງຈັກຕໍາແໜັ້ ນ 

ແບບແ
ຕັ້ ມ 

  

ຂຸ້ອຍໄດຸ້ກວດກາ ແລະ 

ຢັຸ້ ງຢ ນວ່າສ່ິງທ ່ ກ່າວມາຂຸ້າງເທິງນັຸ້ນຖ ກຕຸ້ອງຕາມແບບມາດຕະຖານເຕັກນິ

ກ ທ ່ ຕຸ້ອງການຂອງ ທລຍ  

ຊ ຸ້່  : ____________ 

ລາຍເຊັນ: ________ 

ວັນທ  : __________ 

 

ຮ ບພາບປະກອບ: 1. ຮູບສານເຫລັກຟາປ ກ , 2. ເຫລັກປະຕູ, 3. ອຸປະກອນຕໍາແໜັ້ ນ 
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ກວດກາໂດຍ:  ຊ ຸ້ : __________________ລາຍເຊັນ:_____________________ວັນທ  ____________________ 

 

 

 

ລາຍການກວດກາ ແລະ ແຜນທົດສອບ ສໍາລັບ: ການກ່ໍສຸ້າງຝາຍ-ວຽກສໍາເລັດ,ມອບຮັບ ແລະ 

ສຸ້ອມແປງ 

ສັນຍາເລກທ :____________________ 

ໂຄງການຍ່ອຍ:___________________ 

ຈຸດທ ່ ຕັຸ້ ງ: _______________________ 

_____________________________ 

ລາຍການ

ກວດ   

ການໍຸ້ າເບ : 

1 

ໜຸ້ າວຽກ ລາຍການ ບ່ອນອິ

ງ 

ເລ ຸ້ ມຕົຸ້ນ

/ເຫັນດ  

ຄໍາເຫັນ 

 

13. ວຽກສໍາເລັດ 

ອະນະໄມເສດຂ ັ້ ເຫຍ ອສະໜາມກໍີ່ ສັ້ າງ ຂໍ ັ້ ກໍານົ
ດ 
ເຕັກນິ
ກ 

  

ອຸປະກອນກໍີ່ ສັ້ າງ ແລະ ວັດສະດຸ 
ເຄ ີ່ ອນຍັ້ າຍອອກສະໜາມ 

ຂໍ ັ້ ກໍານົ
ດ 
ເຕັກນິ
ກ 

  

ລາຍການເສຍຫາຍຈະຕັ້ ອງລາຍໃຫັ້ ທ ມງານ
ບົວລະບັດ ຂັັ້ ນບັ້ ານ ແລະ ຜູັ້ ຮັບເໜົາ 

ຂໍ ັ້ ກໍານົ
ດ 
ເຕັກນິ
ກ 

  

ຂຸ້ອຍໄດຸ້ກວດກາ ແລະ 

ຢັຸ້ ງຢ ນວ່າສ່ິງທ ່ ກ່າວມາຂຸ້າງເທິງນັຸ້ນຖ ກຕຸ້ອງຕາມແບບມາດຕະຖານເຕັກນິ

ກ ທ ່ ຕຸ້ອງການຂອງ ທລຍ  

ຊ ຸ້່  : ____________ 

ລາຍເຊັນ: ________ 

ວັນທ  : __________ 

ໜຸ້ າວຽກ ລາຍການ ບ່ອນອິ

ງ 

ເລ ຸ້ ມຕົຸ້ນ

/ເຫັນດ  

ຄໍາເຫັນ 

 

14. ການມອບຮັ

ບ 

ທຸກວຽກທ ີ່ ມ ຄວາມເສຍຫາຍທ ໄດັ້ ກໍານົດເວ
ລາກວດກາສໍ າ 
ເລັດຈະຕັ້ ອງໄດັ້ ສັ້ ອມແປງຄ ນໂດຍຜູັ້ ຮັບເໜົ
າ 

ຂໍ ັ້ ກໍານົ
ດ 
ເຕັກນິ
ກ 

  

ທຸກໆຂໍ ັ້ ຕົກລົງເພ ີ່ ອໃຫັ້ ວຽກເພ ັ້ ມສໍ າເລັດຈະ
ຕັ້ ອງໄດັ້ ຂຽນ 
ເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫັ້ ທ ມງານບັ້ ານ ແລະ 
ຜູັ້ ຮັບເໜົາ 

   

ທ ມຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດ ແລະ 
ບົວລະບັດຮັກສາຈະຕັ້ ອງ 
ໄດັ້ ເຊັນເພ ີ່ ອຢັັ້ ງຢ ນວຽກສໍ າເລັດທັງໜົດ 

   

ຂຸ້ອຍໄດຸ້ກວດກາ ແລະ 

ຢັຸ້ ງຢ ນວ່າສ່ິງທ ່ ກ່າວມາຂຸ້າງເທິງນັຸ້ນຖ ກຕຸ້ອງຕາມແບບມາດຕະຖານເຕັກນິ
ຊ ຸ້່  : ____________ 
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ກ ທ ່ ຕຸ້ອງການຂອງ ທລຍ  ລາຍເຊັນ: ________ 

ວັນທ  : __________ 

ໜຸ້ າວຽກ ລາຍການ ບ່ອນອິ

ງ 

ເລ ຸ້ ມຕົຸ້ນ

/ເຫັນດ  

ຄໍາເຫັນ 

 

15. ວຽກສຸ້ອມແ

ປງ 

ຄູີ່ ມ ສັ້ ອມແປງ(ສໍ າລັບວຽກທາງ) 

ຈະໄດັ້ ເອົ າໃຫັ້  VIMT 

   

ລະບຽບການຄຸັ້ ມຄອງນໍ າໃຊັ້  ແລະ ຂໍ ັ້ ຕົກລົງ 

ໂດຍຊຸມ ຊົນ ເອງຈະໄດັ້ ສັ້ າງຂ ັ້ ນ. ທ ມງານ 

ບົວລະບັດຮັກສາ ແລະ 
ສັ້ ອມແປງຈະໄດັ້ ຕັັ້ ງຂ ັ້ ນ ແລະ ກວດກາໂດຍ 
ວິ ສະວະກອນ 

   

ຂຸ້ອຍໄດຸ້ກວດກາ ແລະ 

ຢັຸ້ ງຢ ນວ່າສ່ິງທ ່ ກ່າວມາຂຸ້າງເທິງນັຸ້ນຖ ກຕຸ້ອງຕາມແບບມາດຕະຖານເຕັກນິ

ກ ທ ່ ຕຸ້ອງການຂອງ ທລຍ  

ຊ ຸ້່  : ____________ 

ລາຍເຊັນ: ________ 

ວັນທ  : __________ 

 

ຮ ບພາບປະກອບ: 1. ຮູບສະໜາມສໍ າເລັດການກໍີ່ ສັ້ າງຟາຍ 

 

ກວດກາໂດຍ:  ຊ ຸ້ : __________________ລາຍເຊັນ:_____________________ວັນທ  ____________________ 

 

 

ແນບທຸ້າຍ 6. ການປະຕິບັດທາງດຸ້ານວິສະວະກໍາທ ່ ດ  ແລະ 

ບາງວິທ ການວັດແທກເພ ່ ອຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບສ່ິງແວດ 

ການປະຕິບັດທາງດຸ້ານວິສະວະທ ່ ດ  ແລະ ການເກັບຮັກສາ 

ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການເກັບຮັກສາລວມທັງການເກັບຮັກສາທ ີ່ ເໝາະສົມ, ການນໍ າໃຊັ້ , 
ການອະນະໄມແລະການທໍາລາຍວັດສະດຸກໍີ່ ສັ້ າງຕີ່ າງໆໃນໄລຍະການກໍີ່ ສັ້ າງທ ີ່ ຈະເປັນອັນຕະລາຍແກີ່ ມະ

ນຸດແລະຄວາມປອດໄພຕໍີ່ ສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ. 

ການປະຕິບັດທ ີ່ ດ ໃນການເກັບຮັກສາດັີ່ ງລຸີ່ ມນ ັ້ ມັນຕັ້ ອງການສໍ າລັບທຶ ນ M-IWRM-ທັງໝົດ 

ສ່ິງທ ່ ຄວນເຮັດ: 

1. ຈໍ າກັດເວລາເຮັດວຽກ ໂດຍສະເພາະ ໃນເຂດຊຸມຊົນແລະຈໍ າກັດຄວາມໄວ; 

2. ຫ ຸ ດຜີ່ ອນ ການຂຸດແລະ ຖ ັ້ ມທ ີ່ ເຫມາະສົມ; 

3. ຫ ຸ ດຜີ່ ອນການເປິ ດລຸມແລະປົກປິ ດໃຫັ້ ດ  ; 

4. ຫ ຸ ດຜີ່ ອນບັນຫາການຈະລາຈອນ, ຝຸີ່ ນ ແລະສຽງ; 

5. ຮັກສາວັດຖຸແລະພາຫະນະການກໍີ່ ສັ້ າງ; 

6. ຕິດຕັັ້ ງ ປັ້ າຍຄວາມປອດໄພ ແລະແຈັ້ ງໃຫັ້ ປະຊາຊົນຊາບ ; 

7. ຫ  ກຫ ີ່ ຽງ ການໄຫ ຂອງນໍ ັ້ າມັນ ແລະສານພິດ, ຮວມທັງການຂົນສົີ່ ງແລະເກັບມັ້ ຽນທ ີ່ ປອດໄພ;    

8. ນໍ າໃຊັ້ ການເກັບຮັກສາໃຫັ້ ດ ໃນເວລາກໍີ່ ສັ້ າງ ແລະ 

ສະຖານທ ີ່ ເກັບມັ້ ຽນວັດສະດຸຕັ້ ອງຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃຫັ້ ແກັ້ ກໍາມະກອນແລະປະຊາຊົນ ( 
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ມັ້ ຽນມັດສິີ່ ງເສດເຫລ ອໃຫັ້ ດ ເພ ີ່ ອຮັກສາສະຖານທ ີ່ ເຮັດວຽກສະອາດແລະປອດໄພ;ວາງແຜນແລະຈັດ

ການສິີ່ ງເສດເຫລ ອ,ຂອງເສຍແລະວັດສະດຸເຫລ ອ;ເກັບຮັກສາສະຖານທ ີ່ ເຮັດວຽກແລະເກັບມັ້ ຽນອຸປະ

ກອນກໍີ່ ສັ້ າງໃຫັ້ ດ . 

ກໍານົດຈຸດຖ ັ້ ມຂ ັ້ ເຫຍ ອແລະຈັດຫາຖັງເກັບຂ ັ້ ເຫຍ ັ້ ອ;ຮັກສາທາງຜີ່ ານ,ທາງຂັັ້ ນໄດບໍີ່ ໃຫັ້ ມ ວັດຖຸກ ດ 

ຂວາງ,ອຸປະກອນແລະສິີ່ ງກ ດຂວາງອ ີ່ ນໆ;ຮັບປະກັນການມັດໃຫັ້ ດ ໃນເວລາເກັບມຽັ້ນຢູີ່ ເທິ ງຫລັງຄາຂ

ອງສາງຫລ ຢູີ່ ບີ່ ອນທ ີ່ ບໍີ່ ມ ຫລັງຄາມຸງ;ວັດສຸດຸຕັ້ ອງຢູີ່ ຮີ່ າງຈາກຫລັງຄາເປ ດຕໍາສຸດ 2 

ເມັດຈາກຫລັງຄາ,ການຂຸດຫລ ຮີ່ ອງຕັ້ ອງໄດັ້ ຖອນຕະປູຄົດອອກຈາກໄມັ້ ,ຕັ້ ອງຮັກສາການຢ ດ,ເຊ ອກ

ຢຶ ດ,ຫົວຈອດ, ແລະອ ີ່ ນໆທ ີ່ ວາງຢູີ່ ຕາມທາງຢີ່ າງທ ມ ນໍ ັ້ າໝັກ; 

ຕັ້ ອງຮັບປະກັບໂຄງສັ້ າງທ ີ່ ເປ ດໄດັ້ ປິ ດດ /ປັ້ ອງກັນໃຫັ້ ທ ີ່ ເໝາະສົມ;ຕິດຕັັ້ ງເຄ ີ່ ອງມອດໄຟສໍ າລັບວັດສະ

ດຸຢູີ່ ສະໜາມ.ຮັກສາເຄ ີ່ ອງມ ມອດໄຟໃຫັ້ ສະອາດແລະເຂົ ັ້ າເຖິງໄດັ້ ງາຍແລະອ ີ່ ນໆ) 

9. ຮັບປະກັນນໍ ັ້ າສະອາດແລະສັ້ ວມຖີ່ າຍ ແລະມຸັ້ ງຂອງກໍາມະກອນ. 

10. ຫ  ກຫ ີ່ ຽງ ບັນຫາທາງສັງຄົມແລະວັດທະນະທໍາລະຫວີ່ າງກໍາມະກອນ ແລະປະຊາຊົນໃນທັ້ ອງຖິີ່ ນ. 

ສ່ິງທ ່ ບ່ໍຄວນເຮັດ: 

1. ຫັ້ າມບໍີ່ ໃຫັ້ ສິີ່ ງຂອງຕົກລົງ ສະຊາຍ ໃນເຂດໂຄງການ ແລະຫັ້ າມສັດເຂົ ັ້ າ, ນໍ າໃຊັ້  

ການເກັບມັ້ ຽນທ ີ່ ເຫມາະສົມ  

2. ຢີ່ າແກີ່ ງສິີ່ ງຂອງແລະອຸປະກອນ  

3. ຢີ່ າຍົກຫ  ປັບອຸປະກອນ ໂດຍໃຊັ້ ສາຍຂອງມັນເອງ  

4. ຫ  ກຫ ີ່ ຽງ ການເກ ດໄຟ   

5. ບໍີ່ ໃຫັ້ ມ ການລີ່ າສັດໂດຍ ກໍາມະກອນໃນເຂດ ປີ່ າປັ້ ອງກັນ 

 

ແຈຸ້ງການພິເສດສໍາຫ ັ ບ ວັດຖຸໄວໄຟ: 

1. ຮັກສາວັດຖຸໄວໄຟ ເຊັີ່ ນ: ນໍ ັ້ າມັນແອດຊັງ, ນໍ ັ້ າມັນ, ສານທໍາຄວາມສະອາດໄກັ້ ກັບວັດຖຸອ ີ່ ນ. 

2. ຮັກສາວັດຖຸໄວໄຟໃນບີ່ ອນເກັບມັ້ ຽນທ ີ່ ເຫມາະສົມ ແລະ ຕິດປັ້ າຍຄັກແນີ່ . 

3. ຖິັ້ ມ ວັດຖຸໄວໄຟ ໃນເຂດທ ີ່ ຖຶກອະນຸມັດ. 

4. ຮັກສາຖັງນໍ ັ້ າມັນທ ີ່ ເຕັມໃນທາງປ ັ້ ນກັບ. 

5. ຮັກສາຖັງນໍ ັ້ າມັນທ ີ່ ເປົີ່ າຫວີ່ າງແຍກຕີ່ າງຫາກ. 

6. ຕິດປັ້ າຍຫັ້ າມສູບຢາ, ຫັ້ າມປະກາຍໄຟ ໃນເຂດທ ີ່ ມ ການຮັກສາວັດຖຸໄວໄຟ. 

7. ຮັກສາກະປີ່ ອງກາດ ໃນທາງປິ ັ້ ນກັບ. 

8. ຮັກສາກະປີ່ ອງທ ີ່ ເປົີ່ າຫວີ່ າງ ຈາກກະປີ່ ອງທ ີ່ ເຕັມ. 

9. ເຮັດໃຫັ້ ບີ່ ອນ ເກັບມັ້ ຽນມ ລົມລີ່ ວງ. 

10. ຮັບປະກັນໃຫັ້ ບີ່ ອນປິ ດເປິ ດໄຟ ມ ສິີ່ ງປົກປິ ດໃນເຂດ ທ ີ່ ເກັບມັ້ ຽນວັດຖຸໄວໄຟ. 

5.2 ລະບຽບການດັີ່ ງຕໍີ່ ໄປນ ັ້ ແມີ່ ນະລວມໃນສັນຍາຂອງທຸກໆວຽກວິ ສະວະກໍາ: 
ຖັ້ າຜູັ້ ຮັບເຫມົາພົບເຫັນສະຖານທ ີ່ ບູຮານ , ປະຫວັດສາດ, ວັດຖຸ, ປີ່ າຊັ້ າ, ໃນລະຫວີ່ າງການກໍີ່ ສັ້ າງ, ຜູັ້ ຮັບ

ເຫມາະຈະຕັ້ ອງ: 

- ຍຸດເຊົ າການກໍີ່ ສັ້ າງໃນພ ັ້ ນທ ີ່ ຈະມ ການປີ່ ຽນແປງ; 
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- ກໍານົດຂອບເຂດຄົັ້ ນພົບຫລ ພ ັ້ ນທ ີ່ ພົບພໍ; 

- ຮັບປະກັນບໍີ່ ໃຫັ້ ມ ການທໍາລາຍແລະລັກລອບຫລ ເຄ ອນຍັ້ າຍວັດຖຸດັີ່ ງກີ່ າວ, ຖະມ ວັດຖຸມ ຄີ່ າ 

ແມີ່ ນຈະຕັ້ ອງມ ພະນັກງານເຝົັ້ າຍາມຈົນກວີ່ າພະນັກງານທ ີ່ ກີ່ ຽວຂັ້ ອງຈະມາຮັບຜິດຊອບ 

ຫລ ອົງການຄຸັ້ ມຄອງມໍລະດົກໂລກເປັນຜູັ້ ຮັບຜິດຊອບ; 

- ແຈັ້ ງໃຫັ້ ພະນັກງານສິີ່ ງແວດລັ້ ອມໂຄງການ 

ແລະວິ ສະກອນໂຄງການຜູັ້ ທ ີ່ ຮັບຜິດຊອບໃນທັ້ ອງຖິີ່ ນແລະພະແນກວັດທະນະທໍາ ແຂວງ (ພາຍໃນ 24 

ຊົີ່ ວໂມງ) 

- ອໍ ານາດການປົກຄອງທັ້ ອງຖິີ່ ນແລະພະແນກວັດທະນະທໍາແຂວງ ຈະຕັ້ ອງຮັບຜິດຊອບ ປົກ
ປັກຮັກສາ ເຂດດັີ່ ງກີ່ າວ ແລະຊ ັ້ ນໍ າການປະຕິບັດລະບຽບການທ ີ່ ເໝາະສົມ ແລະລາຍງານຫາຂັັ້ ນສູນ

ກາງ . ຄວາມສໍ າຄັນຂອງການຄົັ້ ນພົບ ແມີ່ ນຈະມ ການປະເມິນຕາມມາດຕະຖານ, ຄວາມສໍ າຄັນທາງ

ປະຫວັດສາດແລະເສດຖະກິດສັງຄົມ; 

- ການຕັດສິ ນມອບສິີ່ ງທ ີ່ ພົບເຫັນຈະຕັ້ ອງອິ ງຕມທິ ດຂອງ ຫນີ່ ວຍງານທ ີ່ ກີ່ ຽວຂັ້ ອງ ແລະ ພະ

ແນກວັດທະນະທໍາ ແຂວງ. ເຊັີ່ ນ:ປີ່ ຽນແປງແຜນຜັງ , ການອະນຸລັກ, ຮັກສາ, ຟ ັ້ ນຟູແລະ ການເກັບ

ກູັ້ ; 

- ການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດທິ ດຊ ັ້ ນໍ າກີ່ ຽວກັບການຄຸັ້ ມຄອງສິີ່ ງທ ີ່ ຄົັ້ ນພົບແມີ່ ນຈະຕັ້ ອງມ ການຂຽນ
ເປັນລາຍລັກອັກສອນໂດຍອໍ ານາດການປົກຄອນທັ້ ອງຖິີ່ ນ ແລະ  

- ວຽກກໍີ່ ສັ້ າງ ສາມາດສ ບຕໍີ່ ໄດັ້ ພາຍຫ ັ ງທ ີ່ ໄດັ້ ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ອໍ ານາດການປົກຄອງທັ້ ອງຖິີ່ ນທ ີ່

ກີ່ ຽວຂັ້ ອງ ແລະ ພະແນກວັດທະນະທໍາ ກີ່ ຽວກັບການປັ້ ອງກັນ ສະຖານທ ີ່ ມໍລະດົກ. 

(ກ) ຜົນສະທຸ້ອນຂອງສ່ິງແວດລຸ້ອມແລະວິທ ການຫລຸດຜ່ອນສໍາລັບໂຄງການຍ່ອຍກ່ໍສຸ້າງເສັຸ້ນທາງ 

ກິດຈະກໍາ ຜົນສະທຸ້ອນທ ່ ສໍາຄັນ ວິທ ການຫລຸດຜ່ອນອາດເປັນໄປໄດຸ້ 

ໄລຍະວາງແຜນ,ອອກແບບແລະຈັດສັນທ ່ ດິນ 

ກໍານົດມາດຖ
ານການອອກ
ແບບ 

ຖັ້ າມາດຕະຖານສູງເກ ນວຽກດິ ນ
ຈະສາມາດກໍີ່ ໃຫັ້ ເກ ດຜົນສະທັ້ ອນ

ຫລາຍຢີ່ າງ(ເບິ ງກິດຈະກໍາພາຍໄ

ຕັ້ ການກໍີ່ ສັ້ າງ) 

ກໍານົດມາດຕະຖານໃຫັ້ ເໝາະສົມສໍ າລັບປະເ

ພດຂອງເສັັ້ ນທາງ,ປະລິ ມານການສັນຈອນ

ແລະພູມສັນຖານ,ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ 

ການອອກແບ

ບ-ທົີ່ ວໄປ 

ຄວາມຕັ້ ອງການຂອງດິ ນອາດມ 
ຜົນກະທົບຕໍີ່ ປະຊາຊົນ 

ຫ ຸ ດຜີ່ ອນຄວາມຕັ້ ອງການທ ີ່ ດິ ນແລະການຍົ
ກຍັ້ າຍຈັດສັນໃນເຂດແລວທາງທ ີ່ ເລ ອກໄວັ້  

 ອາຄານທ ີ່ ມ ຢູີ່ ,ການກໍີ່ ສັ້ າງພາຍໃ
ນບໍ ລິ ເວັນໂຄງການອາດມ ຜົນສະ
ທັ້ ອນ 

ຕັ້ ອງໄດັ້ ມ ການເຈລະຈາໃນການອອກແບບໃ
ຫັ້ ເໝາະສົມຫລ ການແກັ້ ໄຂບັນຫາດັ້ ວຍກາ
ນທົດແທນຄ ນຈະບໍີ່ ສົີ່ ງຜົນໃຫັ້ ມ ຄວາມລໍ າບ
າກໃຫັ້ ປະຊາຊົນ 

 ເຮັດວຽກກີ່ ຽວກັບທາງ,ຂົວແລະ
ທໍີ່ ສາມາດມ ຜົນສະທັ້ ອນໃຫັ້ ກັບຕົັ້
ນໄມັ້ ທ ີ່ ມ ຢູີ່  

ຫ ຸ ດຜີ່ ອນຜົນກະທົບກັບຕົັ້ ນໄມັ້ ແລະການປູ
ກພ ດຄ ນໃໜີ່ ໃນເວລາວຽກສໍ າເລັດ 

 ທາງຊົນນະບົດແລະຂົວອາດກໍີ່ ໃຫັ້
ເກ ດມ ຜົນກະທົບກັບສັດປີ່ າ,ປີ່ າໃ

ຄວນຫ  ກລັ້ ຽງພ ີ່ ນທ ີ່ ດັີ່ ງກີ່ າວໃນເວລາອອກແ
ບບ 
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ໝີ່  ,ວັດທະນາທໍາແລະອ ີ່ ນໆ 

 ເສັັ້ ນທາງ,ຂົວແລະທໍີ່ ສາມາດກໍີ່ ໃຫັ້
ເກ ດອຸບັດຕິເຫດໃນການແລນລົ
ດດັ້ ວຍຄວາມໄວຕໍີ່ ຜູັ້ ນໍ າໃຊັ້ ເສັັ້ ນທ
າງ,ປະຊາຊົນໃນທັ້ ອງຖິນແລະສັດ 

ຕິດຕັັ້ ງປັ້ າຍຫັ້ າມແລະປັ້ າຍສັນຍານເຕ ອນເ
ພ ີ່ ອຄວບຄຸມສັດລຽງໃນບີ່ ອນມ ຄວາມຈໍ າເປັ
ນແລະຕັ້ ອງມ ການປຶ ກສາຫາລ ໃນການອອກ

ແບບເປັນປະຊາຊົນໃນທັ້ ອງຖິນ. 

ການອອກແບ
ບ-

ລະບົບລະບາຍ
ນໍ ັ້ າ 

ສາມາດດັດແປງລະບົບທາງນໍ ັ້ າທ ີ່

ມ ຜົນສະທັ້ ອນໃຫັ້ ນໍ ັ້ າຖັ້ ວມແລະລ
ະບົບລະບາຍທ ີ່ ມ ຢູີ່  

ຮັບປະກັນທໍີ່ ລະບາຍນໍ ັ້ າ,ຂົວແລະເສັັ້ ນທາງອ
ອກແບບໃຫັ້ ເໝາະສົມເພ ີ່ ອຫ ຸ ດຜີ່ ອນຜົນສະ
ທັ້ ອນທາງນໍ ັ້ າ 

 ສາມາດເຮັດໃຫັ້ ເກ ດມ ຜົນກະທົບ
ທາງລົບກີ່ ຽວກັບການໃຫ ຂອງນໍ ັ້ າ
ແລະກໍໃຫັ້ ການກັດເຊາະແລະດິ ນເ
ຈ ີ່ ອນ 

ຮັບປະກັນການອອກແບບໄດັ້ ຮັບການປັບປຸ
ງລະບົບລະບາຍນໍ ັ້ າດັ້ ວຍການປັບປຸງບັນຫາ

ທ ີ່ ມ ຢູີ່ ເຊັີ່ ນປັບປຸງການກັດເຊາະ,ເຊິີ່ ງຈະຕັ້ ອງ

ໄດັ້ ກວດກາໃນລະຊີ່ ວງລະດູຝົນ. 

ລວມທັງການປູກໄມັ້ ໃນບີ່ ອນທ ີ່ ສາມາດອອກ
ແບບໄດັ້  

ການກະກຽມການກ່ໍສຸ້າງ 

ເຄ ີ່ ອນຍາຍກົນ
ຈັກ 

ມົນລະຜິດທາງອາກາດແລະແ
ລະສຽງສໍ າລັບບັ້ ານທ ີ່ ຍົກຍັ້ າຍຢູີ່
ໃກັ້ ຄຽງ 

ຄວບຄຸມການແລນລົດດັ້ ວຍໄວຂອງຜູັ້ ຮັບເ
ໜົາແລະສຽງດັງ 

ເຄ ອນຍັ້ າຍແຮງ
ງານ 

ການນໍ າເອົ າແຮງງານຂັ້ າງນອກ
ເຂົ ັ້ າມາສາມາດກໍີ່  

ໃຫັ້ ເກ ດມ ຜົນກະທົບທາງລົບທ
າງດັ້ ານສຸຂະພາບ 

ແລະສະຫວັດດ ການຂອງຊຸມຊົ
ນໃນທັ້ ອງຖິີ່ ນ 

ຜູັ້ ຮັບເໝົາຄວນນໍ າໃຊັ້ ແຮງງານໃນທັ້ ອງຖິນ
ຖັ້ າເປັນໄປໄດັ້  

 ແກັ້ ໄຂບັນຫາທ ີ່ ເກ ດຈາກສິີ່ ງເປ 
ອນເປ ພາຍ 

ໃນບັ້ ານແລະສິີ່ ງເສດເຫລ ອ 

ຜູັ້ ຮັບເໝົາຕັ້ ອງໄດັ້ ຕິດຕັັ້ ງແລະຮັກສາລະບົ
ບຂຸມວິ ດແລະລະບົບເກັບຮັກສາຂອງເສດເ
ຫ  ອ 

 ການນໍ າໃຊັ້ ໄມັ້ ຈໍ ານວນຫ າຍເພ ີ່

ອເຮັດຟ ນທ ີ່ ບໍີ່ ສາມາດຄວບຄຸມ
ໄດັ້ ໃນທ ີ່ ພັກ/ແຄັ້ ມ 

ຜູັ້ ຮັບເໝົົາຕັ້ ອງຕອບສະໜອງນໍ າ້ັ້ ມັນຫ  ອ ັ້

ນໆເພ ີ່ ອແຕີ່ ງກິນແລະເຮັດຄວາມຮັ້ ອນໃນທ ີ່

ພັກ/ແຄັ້ ມ 

 ຖັ້ າເປັນໄປໄດັ້ ທ ີ່ ພັກຂອງກໍາມະ
ກອນຄວນກໍີ່ ສັ້ າງເປັນທ ີ່ ພັກຖາ
ວອນ 

ຜູັ້ ຮັບເໝົາຕັ້ ອງໄດັ້ ເຄ ອນຍັ້ າຍທ ີ່ ພັກກໍາມະ
ກອນອອກພາຍຫ ັ ງສໍ າເລັດສັນຍາກໍີ່ ສັ້ າງ 

 ເປັນໄປໄດັ້ ຈະມ ການລາ້ັ້ ສັດເພ ີ່

ອເປັນອາຫານ 

ຫັ້ າມເຂົ າໄປລົບກວນສະຖານທ ີ່ ຢູີ່ ຂອງສັດຜູັ້
ຮັບ 

ເໝົາຕັ້ ອງຮັບຜິດຊອບຕໍີ່ ກໍາມະກອນຂອງລ
າວ 

ການກໍີ່ ສັ້ າງທ ີ່ ພັ
ກເພ ີ່ ອດໍ າເນ ນງ
ານແລະເຮ ອນສັ້
ອມແປງ 

ມົນລະຜິດທາງອາກາດ, 

ແລະສຽງສໍ າລັບບັ້ ານທ ີ່ ຍົກຍັ້ າຍ
ຢູີ່ ໃກັ້ ຄຽງ 

ສະຖານທ ີ່ ຕັັ້ ງແຄັ້ ມແລະເຮ ອນສັ້ ອມແປງຕັ້
ອງຢູີ່ ຮີ່ າງຈາກທ ີ່ ພັກຂອງຊຸມຊົນ 

 ອາດເປັນໄປໄດັ້ ນໍ ັ້ າໜັ້ າດິ ນແລະ
ນໍ ັ້ າໄຕດິ ນຈະເຈ ອປົນດັ້ ວຍນໍ ັ້ າມັ

ເກັບເອົ ານໍ ັ້ າມັນເສຍແລະນໍ າໃຊັ້ ຄ ນ.ຫ  ກລຽັ້ງ
ບໍໍີ່ ໃຫັ້ ຖອກນໍ ັ້ າມັນໄປທົີ່ ວບໍ ລິ ເວນແຄັ້ ມແລະ
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ນ,ນໍ ັ້ າມັນເຄ ອງແລະນໍ ັ້ າມັນໃນ
ບໍ ລິ ເວນເດ ນ 

ຕັ້ ອງມ ຮີ່ ອງອັ້ ອມບໍ ລິ ເວນດັີ່ ງກີ່ າວເພ ີ່ ອໃຫັ້ ໃ

ຫ ລົງຂຸມ,ຕັ້ ອງມ ປະຕູເພ ີ່ ອເປ ດນໍ ັ້ າມັນ 

 ອາດເປັນໄປໄດັ້ ນໍ ັ້ າໄຕັ້ ດິ ນແລະ
ນໍ ັ້ າໜັ້ າດິ ນອາດປົນເປ  

ັ້
ອນດັ້ ວ

ຍຢູີ່ ປູທາງຫ  ສານລະເຫ ຍຕີ່ າງໆ 

ຫ  ກລຽັ້ງບໍໍີ່ ໃຫັ້ ຖອກນໍ ັ້ າມັນໄປທົີ່ ວບໍ ລິ ເວນແ
ຄັ້ ມແລະຕັ້ ອງມ ຮີ່ ອງອັ້ ອມບໍ ລິ ເວນດັີ່ ງກີ່ າວເ

ພ ີ່ ອໃຫັ້ ໃຫ ລົງຂຸມ,ຕັ້ ອງມ ປະຕູເພ ີ່ ອເປ ດນໍ ັ້ າ
ມັນ 

 ການຕັດຕົັ້ ນໄມັ້ ເພ ີ່ ອໃຊັ້ ເຮັດຟ 
ນສໍ າລັບຕົັ້ ມຢາງແລະກັ້ ອນຫ ນ 

ຫັ້ າມຜູັ້ ຮັບເໝົານໍ າເອົ າໄມັ້ ມາຕົັ້ ມຫ  ເຜົາທຸກ
ປະເພດຂອງວັດສະດຸ 

ການດໍ າເນ ນງາ
ນໃນບໍ ດິ ນ 

ສຽງດັງ,ສັີ່ ນສະເທ ອນແລະຂ ັ້ ຟຸີ່
ນສາມາດເປັນຜົນສະທັ້ ອນໃຫັ້
ຜູັ້ ທ ີ່ ຢູີ່ ອາໃສໄກັ້ ຄຽງຫ  ພ ັ້ ນທ ີ່ ອ ີ່ ນ
ໆ 

ຈຸດທ ີ່ ຕັັ້ ງເຄ ີ່ ອງຈັກຕັ້ ອງຢູີ່ ຮີ່ າງໄກຈາກທ ີ່ ຢູີ່ ອາ
ໃສີ່ ຂອງປະຊາຊົນຫ  ພ ັ້ ນທ ີ່ ມ ຜົນກະທົບທາງສິີ່

ງແວດລັ້ ອມເຊັີ່ ນ: 

ໂຮງໝໍ,ສະຖານທ ີ່ ລຽງສັດຫ  ສະຖານທ ີ່ ເພ ີ່ ອ

ພະພັນສັດປີ່ າ. 
ລວມທັງຕັ້ ອງຫ  ກລຽງເຂດການຜະລິ ດຫ  ເຂ

ດປີ່ າເທົີ່ າທ ີ່ ຈະເຮັດໄດັ້ .ກໍາຈັດໂມງເຮັດວຽກໃ
ນເວລາກາງເວັນແລະກໍານົດເວລາເພ ີ່ ອລະເ
ບ ດຫ ນ 

 ປີ່ ຽນແປງແລວນໍ ັ້ າອາດເຮັດໃຫັ້
ມ ຜົນສະທັ້ ອນໃຫັ້ ປາໃນພ ັ້ ນທ ີ່  

ປຶ ກສາຫາລ ສະເໜ ຈຸດທ ີ່ ຕັັ້ ງໃໝີ່ ກັບຊຸມຊົນ/

ຊາວປະໂມງແລະໃຫັ້ ຜູັ້ ຮັບເໝົາຮັບຮູັ້ ໃນກາ
ນສະເໜ ໃໝີ່  

ໄລຍະການກໍີ່ ສັ້ າ
ງ 

  

 ສຽງດັງແລະການສັນສະເທ ອນ,

ໂດຍສະເພາະຖັ້ າມ ວຽກດິ ນລວ

ມທັງວຽກລະເບ ກຫ ນ,ສາມາດເ
ກ ດມ ຜົນສະທັ້ ອນກັບຊຸມຊົນຢູີ່
ໄກັ້ ຄຽງຫ  ສະຖານທ ີ່ ອ ັ້ ນໆ 

ກໍາຈັດໂມງເຮັດວຽກໃນເວລາກາງເວັນແລະ
ກໍານົດເວລາເພ ີ່ ອລະເບ ດຫ ນຢູີ່ ບີ່ ອນໄກັ້ ຄຽງ

ທ ີ່ ຢູີ່ ອາໃສີ່ ຂອງຊຸມຊົນ(ໂດຍສະເພາະໂຮງໝໍ),

ສະຖານທ ີ່ ລຽງສັດຫ  ສະຖານທ ີ່ ເພ ີ່ ອພະພັນສັ

ດປີ່ າທ ີ່ ຢູີ່ ໄກັ້ ຄຽງ. 

 ສະຖານທ ີ່ ທາງປະຫວັດສາດທ ີ່

ມ ຢູີ່ ຫ  ຮີ່ ອງຮອຍວັດທະນະທໍາທ ີ່

ບໍີ່ ສາມາດຂຸດຄົັ້ ນ 

ຜູັ້ ຮັບເໝົາຕັ້ ອງຮັບປະກັນວີ່ າສິີ່ ງເລົີ່ ານັັ້ ນແ
ມີ່ ນໄດັ້ ລາຍງານແລະປຶ ກສາຫາລ ກັບຊຸມຊົນ 

ວຽກງານປັບປຸງ
ລະບົບລະບາຍ
ນໍ ັ້ າ 

ວຽກງານດັີ່ ງກີ່ າວສາມາດເຮັດໃ
ຫັ້ ມ ຜົນສະທັ້ ອນຊົວຄາວກັບວຽ
ກງານຊົນລະປະທານຫ  ການນໍ າ
ໃຊັ້ ນໍ ັ້ າເພ ີ່ ອຊັກລັ້ າງ 

ຮັບປະກັນວີ່ າຜູັ້ ຮັບເໝົາຈະຕັ້ ອງເອົ າມາພິຈ

າລະນາກັບຜູັ້ ນໍ າໃຊັ້ ນໍ ັ້ າ.ຮີ່ ອງລະບາຍນໍ ັ້ າຊົວຄ
າວຈະຕັ້ ອງໄດັ້ ກໍີ່ ສັ້ າງຂ ັ້ ນ 

 ມ ຜົນສະທັ້ ອນຕໍີ່ ກັບຄວາມປອ
ດໄພການສັນຈອນແລະຜູັ້ ນໍ າໃ
ຊັ້ ເສັັ້ ນທາງ 

ຜູັ້ ຮັບເໝົາຕັ້ ອງຄວບຄຸມການຈັນຈອນດັ້ ວ
ຍຄວາມປວດໄພເທົີ່ າທ ີ່ ຈະເຮັດໄດັ້ ແລະຕັ້ ອງ
ໃຫັ້ ມ ຜົນກະທົບຕໍີ່ ການສັນຈອນໝັ້ ອຍເທົີ່ າ
ທ ີ່ ຈະເຮັດໄດ 

ປູຢາງໝັ້ າທາງ ອາດມ ມົນລະຜິດຕາມທາງນໍ ັ້ າ
ຫ  ນໍ ັ້ າໄຕດິ ນດັ້ ວຍຢາງປູທາງຫ  
ສານລະເຫຫ ຍ 

ຄວບຄຸມແລະຫັ້ າມບໍີ່ ໃຫັ້ ສາດນໍ ັ້ າມັນເສຍໄປ
ທົີ່ ວບໍ ລິ ເວນເຮັດວຽກຫ  ຕັ້ ອງໄດັ້ ອະນາໄມທັນ
ທ ພາຍຫລັງເຮັດວຽກສໍ າເລັດໃນລະດູຝົນ 

ຂົນສົີ່ ງວັດສະດຸ
ກໍີ່ ສັ້ າງໂຄງການ
ຍີ່ ອຍ 

ມົນລະຜິດທາງອາກາດແລະສຽ
ງດັງຕໍີ່ ຊຸມຊົນທ ີ່ ຢູີ່ ໄກັ້ ຄຽງແລະເ
ຮັດໃຫັ້ ເສັັ້ ນທາງທ ີ່ ມ ຢູີ່ ເສຍຫາຍ 

ຄວບຄຸມການແລນລົດໄວຂອງຜູັ້ ຮັບເໝົາ,

ສຽງດັງ ,ນໍ ັ້ າໝັກບັນທຸກ, 

ຄວບຄຸມຂ ັ້ ຝຸີ່ ນແລະຂ ັ້ ຝຸີ່ ນປິ ວອອກຈາກລົດໃ
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ນເວລາບໍີ່ ມ ຫຍັງປົກຫ  ວັດສະດຸປຽກ.ຄວນກໍີ່

ສັ້ າງເສັີ່ ນທາງຊົວຄາວຖັ້ າຈໍ າເປັນ. 

ຄວນນໍ າໃຊັ້ ວັດສະດຸທອັ້ ງຖິີ່ ນໃນການກໍີ່ ສັ້ າງໃ
ສີ່ ບີ່ ອນທ ີ່ ເຮັດໄດັ້ ເພ ີ່ ອຫ ຸ ດຜີ່ ອນການຂົນສົີ່ ງ
ທາງໄກ 

 

(ຂ) 

ຜົນສະທຸ້ອນທາງສ່ິງແວດລຸ້ອມແລະວິທ ການຫ ຸ ດຜ່ອນສໍາລັບວຽກອາຄານ(ຕະຫ າດ,ໂຮງຮຽນ,ສຸກສາລາ

ແລະອ ່ ນໆ) 

ກິດຈະກໍາ ຜົນສະທຸ້ອນທ ່ ສໍາຄັນ ວິທ ການຫລຸດຜ່ອນອາດເປັນໄປໄດຸ້ 

ກ່ອນການກ່ໍສຸ້າງເລ ຸ້ ມຕົຸ້ນ 

ການຕ ດິ ນຈ  - 

ລົບກວນການທ ີ່ ຢູີ່ ອາໃສຂອງສັ
ດ 

- ເສຽເນ ັ້ ອທ ີ່ ດິ ນ 

- ດິ ນເຊາະເຈ ີ່ ອນ 

- 

ມົນລະຜິດທາງອາການຈາກຂ ັ້

ຝຸີ່ ນ 

- ມ ຄວາມດັນຕໍີ່ ແຫີ່ ງນໍ ັ້ າທ ີ່ ມ ຢູີ່  

ຈັດສັນສະຖານທ ີ່ ຟາມໃໝີ່  
ຖັ້ າເປັນໄປໄດັ້ ຄວນໃຊັ້ ສ ມັງເປັນກັ້ ອນແທນ 

 

 

ເປ ດບໍ ນໍ ັ້ າບາດານ 

ການເຜົາດິ ນຈ  - ທໍາລາຍປີ່ າໄມັ້  
- ມົນລະຜິດຄວນ 

ພາຍຫ ັ ງທ ີ່ ຕັດໄມັ້ (ປູກໄມັ້ ທົດແທນ) 

ກໍານົດເນ ັ້ ອທ ີ່ ສໍ າລັບກໍີ່ ສັ້ າງ(ໂຮງຮຽນ,ສຸກສາ

ລາ,ຕະຫ າດແລະອ ີ່ ນໆດັ້ ວຍການແບງປັນພ ັ້

ນທ ີ່ ປູກໃຫັ້ ຊຸມຊົນ 

ໄລຍະການກ່ໍສຸ້າງ 

ການກໍີ່ ສັ້ າງວິ ສະ
ວະກໍາ 

- 

ສຽງແລະມົນລະພິດທາງອາກາ
ດ 

- ມ ຄວາມດັນຕໍີ່ ແຫີ່ ງນໍ ັ້ າທ ີ່ ມ ຢູີ່  

ສັ້ າງແຫ ງນໍ ັ້ າເພ ມຖັ້ າເປັນໄປໄດັ້  

 ກໍີ່ ສັ້ າງບໍ ດິ ນ ໃນພ ັ້ ນທ ີ່ ທ ີ່ ເໝາະສົມ 

ຊີ່ າງໄມັ້  ການຕັດໄມັ້  
ສຽງດັງ 

ການຕອບສະໜອງໄມັ້ ຈາກຊຸມຊົນຈະຕັ້ ອງ 
ໄດັ້ ຮັບການອະນຸມັດຈາກອໍ ານາດການປົກຄ
ອງບັ້ ານ 

 

ນໍ າໃຊັ້ ວັດສະດຸອ ີ່ ນໆ(ໄມັ້ ໄພ,ເຫ ັ ກ,ເບຕົງເສ ມເ

ຫລັກ) 

 

ພາຍຫລັງທ ີ່ ຕັດໄມັ້ ແລັ້ ວ(ປູກປີ່ າຄ ນໃໝີ່ )ກໍາ

ນົດພ ັ້ ນທ ີ່ ປຸກສັ້ າງ(ໂຮງຮຽນ,ສຸກສາລາ,ຕະຫ 

າດແລະອ ີ່ ນໆ)ດັ້ ວຍການແບງປັນພ ັ້ ນທ ີ່ ປູກໃ
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ຫັ້ ຊຸມຊົນ 

ການນໍ າໃຊັ້ ແຮງ
ງານ 

ອາໂຈມແລະຂອງເສຍ ຕອບສະໝອງວິ ດຖີ່ າຍ 

ການດໍາເນ ນງານ 

ຕອບສະໜອງໂ
ຕະເຮັດວຽກ 

/ເຄ ີ່ ອງເຝ ນິ ເຈ  

ການຕັດໄມັ້  ການຕອບສະໜອງໄມັ້ ຈາກຊຸມຊົນຈະຕັ້ ອງ 
ໄດັ້ ຮັບການອະນຸມັດຈາກອໍ ານາດການປົກຄ
ອງບັ້ ານ 

 

ນໍ າໃຊັ້ ວັດສະດຸອ ີ່ ນໆ(ໄມັ້ ໄພ,ເຫ ັ ກ,ເບຕົງເສ ມເ

ຫລັກ) 

 

ພາຍຫລັງທ ີ່ ຕັດໄມັ້ ແລັ້ ວ(ປູກປີ່ າຄ ນໃໝີ່ )ກໍາ

ນົດພ ັ້ ນທ ີ່ ປຸກສັ້ າງ(ໂຮງຮຽນ,ສຸກສາລາ,ຕະຫ 

າດແລະອ ີ່ ນໆ)ດັ້ ວຍການແບງປັນພ ັ້ ນທ ີ່ ປູກໃ
ຫັ້ ຊຸມຊົນ 

ການທໍາລາຍອຸປ
ະກອນການແພ
ດທ ີ່ ໃສັ້ ແລັ້ ວ 

ສິີ່ ງແວດລັ້ ອມອັ້ ອມຂັ້ າງອາດຈ
ະເຈ ອປົນມົນລະພິດ 

ໂຄງການກໍີ່ ສັ້ າງສຸກສາລາຄວນລວມມ ເຕົາເ
ຜົາຂ ັ້ ເຫຍ ອ 

 

 

 

 

 

ກິດຈະກໍາ ຜົນສະທຸ້ອນທ ່ ສໍາຄັນ ວິທ ການຫລຸດຜ່ອນອາດເປັນໄປໄດຸ້ 

ຈຸດທ ີ່ ຕັັ້ ງ - ເສຍພ ັ້ ນທ ີ່ ດິ ນ 

- ດິ ນເຊາະເຈ ີ່ ອນ 

- ຜົນກະທົບທາງທິ ວທັດທໍາ
ມະຊາດແລະຄວາມງານ 

ປຶ ກສາຫາລ ກັບຊຸມຊົນ 

ຍັ້ າຍຈຸດທ ີ່ ຕັັ້ ງ 

ພ ັ້ ນທ ີ່ (ປູກຕົັ້ ນໄມັ້ /ພຶດຕີ່ າງ) 

ການເຈາະບາດາ
ນ 

- ລົບກວນທາງໄຫ ຂອງນໍ ັ້ າ,
ການຂະຫຍາຍພັນຂອງສັດນໍ ັ້ າ 
- ລົບກວນທາງສັງຄົມຈາກ
ກໍາມະກອນກໍີ່ ສັ້ າງ 
- ຄວາມອັນຕະລາຍຂອງກາ
ນກໍີ່ ສັ້ າງ 
- ນໍ າເອົ າພະຍາດໃໝີ່ ເຂົ ັ້ າມາ

(STD) 

- ປູກພ ດແທນຄ ນ 

- ຈັດສັນທ ີ່ ພັກໃຫັ້ ກໍາມະກອນໃຫັ້ ຢູີ່ ຮີ່ າງຈ
າກບັ້ ານປະຊາຊົນເພ ີ່ ອຫ ຸ ດຜີ່ ອນຜົນກະທົບ
ທາງສັງຄົມ 

ການຕິດຕັັ້ ງປໍ ັ້ າ
ດູດນໍ ັ້ າ 

- ນໍ ັ້ າໄຕັ້ ດິ ນແລະນໍ ັ້ າໜັ້ າດິ ນ

ຈະເຈ ອປົນດັ້ ວຍນໍ ັ້ າມັນ,ນໍ ັ້ າມັນ
ເຄ ີ່ ອງແລະອ ີ່ ນໆ 

- ຕັ້ ອງອິ ງໃສີ່ ປະສົບການຂອງຊີ່ າງເຈາະສ
ະເພາະ 
- ສັ້ າງມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພ 

ວຽກວິ ສະວະກໍາ - ນໍ ັ້ າເສຍ 

- ຂ ັ້ ເຫ ຍອ 

- ທໍາລາຍຂ ັ້ ເຫ ຍອໃຫັ້ ເໝາະສົມ 

- ລະບົບລະບາຍນໍ ັ້ າແລະຂຸມດູດຊ ມ 

ການປະຕິບັດງາ
ນ 

- ບວກນໍ ັ້ າສາມາດເປັນບີ່ ອ
ນແພີ່ ພະຍາດ 

- ປະສານງານກັບອົງການສຸກຂະອະນະໄມ 

ແລະສຸກຂະພາບການສຶ ກສາ 
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(ໝອນນໍ ັ້ າ,ຍຸງແລະອ ີ່ ນໆ) 
- ນໍ ັ້ າອາດຈະເຈ ອປົນໃນເວລ
າຂົນສົີ່ ງຫ  ເກັບໄວັ້  
- ການຮົີ່ ວຊ ມຂອງນໍ ັ້ າມັນອ
າດຈະເຈ ອປົນເຂົ ັ້ າກັບນໍ ັ້ າ 
- ຫ ຸ ດຄຸນນະພາບຂອງນໍ ັ້ າລົ
ງເນ ີ່ ອງຈາກມ ທາດອ ີ່ ນເຈ ອປົນ 

- ດູດນໍ ັ້ າໄຕດິ ນຫ າຍເກ ນໄປ
ເຮັດໃຫັ້ ລະດັບນໍ ັ້ າໄຕັ້ ດິ ນລົດລົງ 
- ລົບກວນລະບົບການໄຫລ
ຂອງນໍ ັ້ າ 

 

- ຮັບປະກັນໃຫັ້ ຄວາມສະດວກນໍ າການຄຸັ້
ມຄອງແລະນໍ າໃຊັ້  

(ລວມທັງພະນັກງານແລະການຝຶກອົບຮົມໃ

ຫັ້ ຊຸມຊົນ) 

 

(ຄ) ຜົນກະທົບທາງບວກແລະວິທ ການຫ ຸ ດຜ່ອນສໍາລັບວຽກຊົນລະປະທານຂະໜາດນຸ້ ອຍ 

ຜົນກະທົບທາງບວກ ວິທ ການຫ ຸ ດຜ່ອນ 

ການເຊາະເຈ ອນຂອງດິ ນ - ອອກແບບໃຫັ້ ເໝາະສົມແລະວາງແລວນໍ ັ້ າບໍີ່ ໃຫັ້ ມ ຄວາມເນ ນເກ 
ນໄປ 

- ປັບລະດັບໜັ້ າດິ ນໃຫັ້ ເໝາະສົມ 

- ອອກແບບພູສັນສານຕາມເນ ນຊັນເພ ີ່ ອຫ ຸ ດຜີ່ ອນການເຊາະເຈ  
ີ່ ອ

ນຕາມໝາ້ັ້ ດິ ນ 

- ຮັກສາພຶດຫັ້ ຍາຕາມໜັ້ າດິ ນ 

ນໍ ັ້ າລີ່ ອກດິ ນໄວັ້  - ລະບຽບການນໍ ັ້ າໃຊັ້ ນໍ ັ້ າເພ ີ່ ອບໍີ່ ໃຫັ້ ການຫົດນໍ ັ້ າຫລາຍເກ ນໄປ 

- ຕິດຕັັັ້ ງແລະຮັກສາລະບົບລະບາຍນໍ ັ້ າໃຫັ້ ພຽງພໍ 

- ນໍ າໃຊັ້ ຮີ່ ອງນໍ ັ້ າຫລ ທໍີ່ ລະບາຍນໍ ັ້ າເພ ີ່ ອປັ້ ອງກັນການຮົີ່ ວຊ ມ 

- ຄິ ດໄລີ່ ຄວາມຕັ້ ອງການການສົີ່ ງນໍ ັ້ າຂອງຊົນລະປະທານໃຫັ້ ເໝາະສົ
ມ 

ດິ ນທ ີ່ ມ ຄວາມເຄັມ - ກວດກາເພ ີ່ ອຫລ ກລັ້ ຽງເກັບກັກນໍ ັ້ າ 
- ເພ ີ່ ອສະລັ້ າງຄວາມເຄັມດັ້ ວຍການສະດິ ນເປັນໄລຍະ 
- ເກັບກີ່ ຽວພຶດກະສິ ກໍາດັ້ ວຍເຄ ີ່ ອງຮີ່ ອນ 

ເກ ດການກັດເຊາະຂອງຮີ່ ອ
ງນໍ ັ້ າ 

- ອອກແບບລະບົບຄອງນໍ ັ້ າໃຫັ້ ຫລຸດຜີ່ ອນຄວາມສຽງ 
- ຄອງນໍ ັ້ າຄວນນໍ າໃຊັ້ ຫ ນກໍີ່  

ຮີ່ ອງນໍ ັ້ າອຸດຕັນດັ້ ວຍດິ ນຕົ
ກຕະກອນ 

- ວັດແທກການຫລຸດຜີ່ ອນການເຊາະເຈ ີ່ ອນຢູີ່ ສະໝາມ 

- ອອກແບບແລະຄຸັ້ ມຄອງຄອງນໍ ັ້ າໃຫັ້ ມ ການຕົກຕະກອນໜັ້ ອຍທ ີ່

ສຸດ 

- ໃຫັ້ ມ ທາງເຂົ ັ້ າຫາຄອງນໍ ັ້ າເພ ີ່ ອເຄ ີ່ ອນຍັ້ າຍວັດສະພຶດແລະການຕົ
ກຕະກອນຂອງດິ ນ 

ສະລັ້ າງສານອາຫານຈາກດິ
ນ 

- ຫ  ກລັ້ ຽງການຫົດນໍ ັ້ າຫລາຍເກ ນໄປ 

- ທົດແທນສານອາຫານດັ້ ວຍການໃສີ່ ປຸຍແລະປູກພຶດໝູນວຽກ 

- ຄິ ດໄລີ່ ຄວາມຕັ້ ອງການຂອງປຸຍໃຫັ້ ເໝາະສົມ 

ການງອກງາມຂອງພຶດໃນ
ນໍ ັ້ າແລະການຂະຫຍາຍພັນ
ຂອງວັດສະພ ດ 

- ນໍ າໃຊັ້ ປຸຍໃຫັ້ ເໝາະສົມ(ເວລາແລະຈໍ ານວນ) 

ຄອງນໍ ັ້ າອຸດຕັນດັ້ ວຍວັດສະ
ພຶດ 

- ອອກແບບແລະຄວບຄຸມຄອງນໍ ັ້ າເພ ີ່ ອໃຫັ້ ວັດສະພຶດເກ ດໝັ້ ອຍລົ
ງ 
- ໃຫັ້ ມ ທາງເຂົ ັ້ າຫາຄອງນໍ ັ້ າເພ ີ່ ອອານາໄມແລະເຄ ີ່ ອນຍັ້ າຍວັດສະພ ດ 

ເຊ ີ່ ອມຄຸນນະພາບຂອງແມີ່
ນໍ ັ້ າຕໍາກີ່ ວານໍ ັ້ າຊົນລະປະທາ
ນແລະເຈ ອປົນກັບນໍ ັ້ າໄຕັ້ ດິ

- ປັບປຸງລະບົບການຄຸັ້ ມຄອງນໍ ັ້ າ;ປັບປຸງລະບົບກະສິ ກໍາແລະຄວບຄຸ

ມຜົນຜະລິ ດ (ໂດຍສະເພາະຢາຂັ້ າແມງໄມັ້ ແລະປຸຍເຄມ ) 

- ປະກອບມາດຕະຖານຂອງຄຸນນະພາບນໍ ັ້ າ 
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ນ(ຄວາມເຄັມຂອງນໍ ັ້ າສູງຂ ັ້

ນ,ສານອາຫານ,ສານເຄມ ກ

ະສິ ກໍາ) 
ທ ີ່ ມ ຜົນສະທັ້ ອນຕໍີ່ ປາແລະ
ຜູັ້ ນໍ າໃຊັ້ ນໍ າຫລັງຝາຍ 

ນໍ ັ້ າເຄັມຊ ມເຂົ ັ້ າຫາລະບົບຂ
ອງນໍ ັ້ າຈ ດ 

- ຈຸດທ ີ່ ຕັັ້ ງຂອງຮີ່ ອງນໍ ັ້ າ 
- ຄຸັ້ ມຄອງນໍ ັ້ າໃຫັ້ ເໝາະສົມ 

ຫ ຸ ດຜີ່ ອນການໄຫ ຂອງນໍ ັ້ າໄ
ຕັ້ ກະແສເຊິີ່ ງຈະເກ ດມ ນໍ ັ້ າຖັ້
ວມພ ັ້ ນທ ນໍ າໃຊັ້ ,ນໍ ັ້ າຖັ້ ວມເຂ

ດຊ ວະນາໆພັນ, 

ຕາມລໍ າແມີ່ ນໍ ັ້ າແລະປາກອີ່
າວໃຫັ້ ປາເຂົ ັ້ າ,ຜູັ້ ນໍ າໃຊັ້ ນໍ ັ້ າ,ເ
ຮັດໃຫັ້ ສິີ່ ງເປ ເປ ອນເຈ ອຈາ
ງລົງ 

- ໂຄງການຍີ່ ອຍຈະໄດັ້ ປີ່ ຽນແປງຈຸດທ ີ່ ຕັັ້ ງຫລ ອອກແບບຄ ນໃໝີ່  
- ສັ້ າງກົດລະບຽບເພ ີ່ ອການຫລຸດຜີ່ ອນຜົນສະທັ້ ອນ 

- ທົດແທນຄ ນໃນບີ່ ອນທ ີ່ ສາມາດເຮັດໄດັ້  

ການລຸກລໍ າເຂົ ັ້ າຫາເຂດໝ
ອງບຶ ງແລະເຂດຊ ວະນາໆພັ
ນອ ີ່ ນໆ 

- ຄັດເລ ອກຈຸດທ ີ່ ຕັັ້ ງໂຄງການຍີ່ ອຍເພ ີ່ ອຫລ ກລັ້ ຽງຫລ ຫລຸດຜີ່ ອນ
ການເຂົ ັ້ າລົບກວນໃນພ ັ້ ນທ ີ່ ທ ີ່ ມ ຄວາມສ່ຽງ 
- ສັ້ າງຕັັ້ ງສະຖານທ ີ່ ທົດແທນຄ ນຫລ ເຂດສະຫງວນ 

ຮັກສາຮີ່ ອງຮອຍປະຫວັດສ

າດ,ວັດທະນະທໍາຫລ ທິ ວທັດ
ທໍາມະຊາດທ ີ່ ສວຍງານ 

- ຄັດເລ ອກຈຸດທ ຕັັ້ ງໂຄງການຍີ່ ອຍໃຫັ້ ປັ້ ອງກັນການເສຍຫາຍ. 

- ກອບກູັ້ ຫລ ປັ້ ອງກັນສະຖານທ ີ່ ທາງວັດທະນະທໍາ 

ການປີ່ ຽນແປງຫລ ການສູນ
ເສຍພຶດຈາກນໍ ັ້ າຖັ້ ວມແລະ
ລົບກວນຊ ວະນາໆພັນຕາມ

ແຄມນໍ ັ້ າ (ຕົວຢີ່ າງ: 

ປີ່ າຊາຍເລັນ) 

- ຄັດເລ ອກຈຸດທ ີ່ ຕັັ້ ງໂຄງການຍີ່ ອຍເພ ີ່ ອຫລຸດຜີ່ ອນຜົນກະທົບໃນ
ພ ັ້ ນທ ີ່ ຮັກສາໃໝີ່  
- ກໍານົດຂອບເຂດແລະລະບຽບການເພ ີ່ ອໃຫັ້ ມ ບັນຫາໝັ້ ອຍລົງໃນ
ການຂະຫຍາຍຕົວຖັ້ າເປັນໄປໄດັ້  

ນໍ າເອົ າສິີ່ ງທ ີ່ ມ ຊ ວິ ດໃນນໍ ັ້ າເ
ຂົ ັ້ າມາຫລ ພະຍາດທ ີ່ ຕິດພັນ
ກັບນໍ ັ້ າ 

- ນໍ າໃຊັ້ ຄອງປະທາຍຫລ ທໍີ່ ເພ ີ່ ອຫລຸດຜີ່ ອນຄວາມໄວຂອງນໍ ັ້ າ 
- ຫລ ກລັ້ ຽງການຕົກຕະກອນຫລ ໃຫັ້ ນໍ ັ້ າເຄ ີ່ ອນທ ີ່ ຊັ້ າລົງ 
- ຕິດຕັັັ້ ງປະຕູນໍ ັ້ າຢູີ່ ຈຸດສຸດທັ້ າຍຂອງຄອງເພ ີ່ ອໃຫັ້ ໃຫລສຸອອກໄປ 

- ນໍ ັ້ າທ ີ່ ເຕ ມໃນບໍ ດິ ນຕັ້ ອງໄດັ້ ລະບາຍອອກໄປຕາມຄອງນໍ ັ້ າແລະເສັັ້ ນ
ທາງ 
- ກວດກາຄຸນນະພາບນໍ ັ້ າ 

- ພະຍາດ/ເຊ ັ້ ອໂລກແລະການປິີ່ ນປົວ 

ຕິດເຊ ັ້ ອພະຍາດແລະມ ບັນ
ຫາດັ້ ານສຸກຂະພາບຈາກກາ
ນນໍ າໃຊັ້ ນໍ ັ້ າທ ີ່ ບໍ ໄດັ້ ຄຸນນະພາ
ບຈາກຄອງຊົນລະປະທານ 

- ບໍ າບັດນໍ ັ້ າເສຍ(ກໍີ່ ສັ້ າງບໍ ນໍ ັ້ າໃຫັ້ ນໍ ັ້ າຕົກຕະກອນກີ່ ອນການນໍ າໃຊັ້ ) 
- ສັ້ າງລະບຽບການແລະກໍານົດມາດຕະຖານການນໍ າໃຊັ້ ນໍ ັ້ າເສຍ 

ແກັ້ ໄຂຂໍ ັ້ ຄັດແຍີ່ ງການນໍ າໃ
ຊັ້ ນໍ ັ້ າຫລາຍເກ ນໄປແລະເຮັ
ດໃຫັ້ ການແຈກຍາຍນໍ ັ້ າໄປ
ຫາແຕີ່ ລະຈຸດບໍ ພຽງພໍ 

- ໝາຍຄວາມວີ່ າຕັ້ ອງຮັບປະກັນການແຈກຢາຍນໍ ັ້ າໃຫັ້ ພຍງພໍລະ
ຫີ່ ວາງຜູັ້ ນໍ າໃຊັ້ ແລະຕິດຕາມເພ ີ່ ອຮັບປະກັນບໍີ່ ມ ສານເຈ ອປົນ 

- ສັ້ າງຕັັ້ ງສະມາຄົມນໍ າໃຊັ້ ນໍ ັ້ າໃຫັ້ ມ ປະສິ ດຕິຜົນ 

ດູດນໍ ັ້ າໄຕັ້ ດິ ນຂ ັ້ ນມາໃຊັ້ ຫລາ
ຍເກ ນໄປ 

- ກໍານົດຂອບເຂດການດູດນໍ ັ້ າເພ ີ່ ອບໍີ່ ໃຫັ້ ມັນຫລາຍເກ ນໄປ(ຜະລິ ດ

ໃຫັ້ ປອດໄພ)  (ອັດຕາການໄຫລ) 
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ບັນຫາພາຍນອກ  

ເຊ ີ່ ອມຄຸນນະພາບຂອງນໍ ັ້ າ
ຫລ ເຮັດໃຫັ້ ນໍ ັ້ າໃຫ ບໍໍີ່ ໝັນຄົງ
ໂດຍຜູັ້ ນໍ າໃຊັ້ ດິ ນຢູີ່ ໜັ້ າຝາຍ
ແລະເຮັດໃຫັ້ ເກ ດການດັກເ
ຊາະ 

- ຄວບຄຸມການນໍ າໃຊັ້ ດິ ນໃນຂອບເຂດພ ັ້ ນທ ີ່ ຮັບນໍ ັ້ າ 
- ຄວບຄຸມບໍີ່ ໃຫັ້ ແຫລີ່ ງນໍ ັ້ າເປ ອນເປ  

- ບໍ າບັດນໍ ັ້ າກີ່ ອນການນໍ າໃຊັ້  

ການກໍີ່ ສັ້ າງເຄ ອນເທິ ງແມີ່
ນໍ ັ້ າເຮັດໃຫັ້ ນໍ ັ້ າເສຍຫລ ອີ່ າງເ
ກັບນໍ ັ້ າໃນບໍ ລິ ເວັນກິດຈະກໍາ
ຂອງໂຄງການຍີ່ ອຍເກ ດຂ ັ້ ນ 

- ກວດກາຄວາມປອດໄພຂອງເຄ ອນຫລ ອີ່ າງເກັບນໍ ັ້ າກີ່ ອນຈະຈັດຕັັ້
ງປະຕິບັດໂຄງການຍີ່ ອຍ 
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ເອກະສານແນບທຸ້າຍ 7: ດໍາລັດວ່າດຸ້ວຍ ການປະເມ ນຜົນກະທົບຕ່ໍສ່ິງແວດລຸ້ອມ(21/GOL)  
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ພາກທ   I:  ຄາດຄະເນ ຜົນກະທົບ ແລະ ປະສົບການຈາກ ທລຍ 3 

ບົດຮຽນ ຈາກ ທລຍ II ແລະ ທລຍ III ມ ຄ ດ່ັງລຸ່ມນ ຸ້ :  

i) ການທົບທວນປະເພດ ແລະ ຂະໜາດຂອງໂຄງການຍີ່ ອຍພາຍໃຕັ້  ທລຍ III (ຮອບວຽນ XIV, XV 

ແລະ XVI) ຊ ັ້ ໃຫັ້ ເຫັນ ວີ່ າວຽກງານການກໍີ່ ສັ້ າງສີ່ ວນໃຫຍີ່ ແມີ່ ນຂະໜາດນັ້ ອຍ  ແລະ 

ຜົນກະທົບແມີ່ ນໜັ້ ອຍ. ໃນຈໍ ານວນທັງໝົດປະມານ 1,138 ໂຄງການຍີ່ ອຍທ ີ່ ປະຕິບັດ ແລະ ໄດັ້ ເຮັດໃຫັ້  

150,000 ຄົວເຮ ອນ ໄດັ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດ, ໃນນັັ້ ນມ  539 ຄົວເຮ ອນ (0,4%) ໄດັ້ ມ ການສູນເສຍທ ີ່ ດິ ນ ຫ   

ຊັບສິ ນສີ່ ວນໜັ້ ອຍໜຶີ່ ງ, ສີ່ ວນຫ າຍແມີ່ ນກີ່ ຽວຂັ້ ອງກັບໂຄງການຍີ່ ອຍປະເພດການກີ່ໍ ສັ້ າງທາງ ແລະ 

ຈັດຫານໍ ັ້ າກິນນໍ ັ້ າໃຊັ້ . ມ ພຽງແຕີ່  3 ຄົວເຮ ອນ ທ ີ່ ໄດັ້ ສູນເສຍຫ າຍກວີ່ າ 5% 

ຂອງທ ີ່ ດິ ນທ ີ່ ໄດັ້ ຄອບຄອງທັງໝົດ ແລະ ໄດັ້ ຮັບການຊົດເຊ ຍຕາມຄວາມເໝາະສົມ 

ແລະສອດຄີ່ ອງກັບຂອບຂະໂຍບາຍຂອງ CRPF. 

ສີ່ ວນໃຫຍີ່ ຂອງຄົວເຮ ອນທ ີ່ ໄດັ້ ສູນເສຍຊັບສິ ນຂອງພວກເຂົ າໜັ້ ອຍກວີ່ າ 5% 

ແມີ່ ນເຂົ າເຈົ ັ້ າໄດັ້ ປະກອບສີ່ ວນແບບສະໝັກໃຈ. 

ii) ການປະເມ ນຜົນ ໄດັ້ ຢ ນຢັນວີ່ າຜົນປະໂຫຍດທ ີ່ ໄດັ້ ຮັບ 
ກັບຜົນກະທົບທາງລົບຕໍີ່ ການທ ີ່ ດິ ນທໍາການຜະລິ ດຂອງຄອບຄົວ ຫ   ຊັບສິ ນ 
ກີ່ ຽວຂັ້ ອງກັບການກໍີ່ ສັ້ າງພ ັ້ ນຖານໂຄງລີ່ າງໄດັ້ ຖ ກປຶ ກສາຫາລ  ແທີ່ ນໄດັ້ ຮັບການປຶ ກສາຫາລ . 

ມາດຕະການຫ ຸ ດຜີ່ ອນຜົນກະທົບໄດັ້ ຖ ກສັ້ າງຂຶ ັ້ ນ ແລະ ຕົກລົງກັນພາຍໃນຊຸມຊົນ ແລະ 

ບັນດາຄອບຄົວທ ີ່ ຖ ກກະທົບ. ໃນທຸກໆກໍລະນ , ປະຊາຊົນທ ີ່ ຖ ກກະທົບ 

ແມີ່ ນຜູັ້ ໄດັ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງຈາກການກໍີ່ ສັ້ າງພ ັ້ ນຖານໂຄງລີ່ າງ ທ ີ່ ກໍີ່ ໃຫັ້ ເກ ດການສູນເສຍ. 

iii) ໂດຍລວມແລັ້ ວ, CRPF ແມີ່ ນໄດັ້ ປະຕິບັດຕາມຢີ່ າງດ . ຢີ່ າງໃດກໍີ່ ຕາມ, 

ເອກະສານແລະການກວດສອບຕັ້ ອງມ ຄວາມເຂັັ້ ມແຂງ. ໃນຂະນະທ ີ່ ແບບຟອມສໍ າລັບການກວດສອບ 

ແລະ ການລາຍງານກີ່ ຽວກັບການປົກປັ້ ອງສັງຄົມໄດັ້ ຖ ກພັດທະນາພາຍໃຕັ້  PRF III, 

ການປະເມ ນຜົນການປັ້ ອງໄດັ້ ພົບວີ່ າ 
ໄດັ້ ມ ການປະຕິບັດຕາມຂັັ້ ນຕອນການລາຍງານແລະການກວດສອບ ຢີ່ າງຄົບຖັ້ ວນ. 

ບົດລາຍງານການປັ້ ອງກັນດັີ່ ງກີ່ າວ ໄດັ້ ຮັບການປັບປຸງແລັ້ ວ 
ໃນເວລາມ ການລາຍງານຄວາມຄ ບໜັ້ າຂອງໂຄງການແຕີ່ ລະຄັັ້ ງ ລວມທັງການລາຍງານສະເພາະ 

ລາຍລະອຽດຂອງຄົວເຮ ອນທ ີ່ ຖ ກກະທົບ, ລະດັບຜົນກະທົບ ແລະ 

ອະທິ ບາຍຂະບວນການຊົດເຊ ຍທັງໝົດ. PRF III ໄລຍະເພ ີ່ ມທຶ ນ  ຈະສ ບຕໍີ່ ເສ ມຂະຫຍາຍ 

ລະບົບການດໍ າເນ ນງານ ເພ ີ່ ອໃຫັ້ ແນີ່ ໃຈວີ່ າມ ການກວດກາ ແລະ 
ມ ເອກະສານກີ່ ຽວກັບເລ ີ່ ອງນ ັ້ ຢູີ່ ເມ ອງເປົ ັ້ າໝາຍຂອງໂຄງການ. 

iv) ຂອບສໍ າລັບການຍົກຍັ້ າຍ ແລະ ການໄດັ້ ມາທ ີ່ ດິ ນ ແລະ ຊັບສິ ນ (FRALA), 

ເຊິີ່ ງໄດັ້ ຖ ກພັດທະນາຂຶ ັ້ ນພາຍໃຕັ້  ທລຍ I ແລະ ທລຍ II ແລະ ທລຍ III 

ເພ ີ່ ອແກັ້ ໄຂບັນຫາການໄດັ້ ມາທ ີ່ ດິ ນ ແລະ ຊັບສິ ນ ລວມທັງການປະສີ່ ວນແບບສະໝັກໃຈ ແລະ 

ມ ການຊົດເຊ ຍ (ລາຍລະອຽດໄດັ້ ະທິ ບາຍໃນພາກຕໍີ່ ໄປ), ຍັງຕັ້ ອງການສັ້ າງຄວາມເຂັັ້ ມແຂງຕ ີ່ ມ. 

ຍັງມ ຄວາມຕັ້ ອງການດັີ່ ງນ ັ້  (ກ) ເພ ີ່ ມການປະສານງານລະຫວີ່ າງທ ມງານ ທລຍ ດັ້ ວຍກັນ (ວິ ສະວະກໍາ, 

ພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ຕິດຕາມປະເມ ນຜົນ) ແລະ (ຂ) ສັ້ າງຄວາມເຂັັ້ ມແຂງໃນການຕິດຕາມ 

ການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດ ໂດຍສະເພາະພາຍຫ ັ ງກໍີ່ ສັ້ າງໂຄງການຍີ່ ອຍ. ສ ບຕໍີ່ ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ 

ພະນັກງານ ທລຍ ຂັັ້ ນທັ້ ອງຖິີ່ ນ ລວມທັງ ກັນ (ວິ ສະວະກໍາ, ພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ຕິດຕາມປະເມ ນຜົນ) 



Lao PDR: Compensation and Resettlement Policy Framework (CRPF)  

Poverty Reduction Fund III AF (PRF III AF)   

 

114 

 

ໂດຍຕັ້ ອງມ ການຕິດຕາມ ແລະການລາຍງານ ກີ່ ຽວກັບການປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ 
ບັນຫາຕີ່ າງໆ.  

 

ຜົນກະທົບທ ່ ອາດຈະເກ ດຂຶຸ້ ນໃນ  ທລຍ  III ໄລຍະເພ ່ ມທຶນ. 

ເນ ີ່ ອງຈາກວີ່ າ PRFIII AF ຈະເນັັ້ ນຫນັກໃສີ່ ພ ັ້ ນຖານໂຄງລີ່ າງທ ີ່ ມ  "ການຜະລິ ດ" 

ຫ າຍຂຶ ັ້ ນແລະມ ຄວາມກີ່ ຽວຂັ້ ອງກັບກິດຈະກໍາທ ີ່ ສັ້ າງລາຍໄດັ້ ແລະການປັບປຸງດັ້ ານໂພຊະນາການທ ີ່ ກໍານົ
ດໄວັ້ ໃນຫມູີ່ ບັ້ ານເປົ ັ້ າຫມາຍທ ີ່ ມ ເອກະສານປະມານ 7,500 ໂດລາສະຫະລັດຕໍີ່ ບັ້ ານສໍ າລັບສາມປ , 

ຂອງຜົນກະທົບທ ີ່ ຄາດວີ່ າຈະນັ້ ອຍກວີ່ າຜູັ້ ທ ີ່ ມ ປະສົບການໃນໄລຍະ PRFII ແລະ PRFIII 

(ມ ຄວາມຫນັ້ າເຊ ີ່ ອຖ ສູງວີ່ າຊອງເງິ ນທາງດັ້ ານການເງິ ນຈະຖ ກນໍ າໃຊັ້ ເພ ີ່ ອຟ ັ້ ນຟູຫ  ຮັກສາໂຄງສັ້ າງພ ັ້ ນຖາ

ນທ ີ່ ມ ຢູີ່ ). ດັີ່ ງນັັ້ ນ, ມັນກໍີ່ ບໍີ່ ຫນັ້ າຈະວີ່ າກິດຈະກໍາທ ີ່ ສະຫນັບສະຫນູນໃນໄລຍະ PRFIII AF 

ຈະມ ຜົນກະທົບທ ີ່ ສໍ າຄັນຫ  ບໍີ່ ປີ່ ຽນແປງພາຍໃຕັ້ ກົດຫມາຍ PRF III. ນອກຈາກນັັ້ ນ, 

ການຍັ້ າຍຖິີ່ ນຖານທາງດັ້ ານຮີ່ າງກາຍຂອງຄົວເຮ ອນຫ  ທຸລະກິດຍັງບໍີ່ ໄດັ້ ຮັບອະນຸຍາດ. 

ເຖິງວີ່ າຈະມ ຜົນກະທົບຫນັ້ ອຍທ ີ່ ຄາດວີ່ າຜົນກະທົບຈະຫ ຸ ດຫນັ້ ອຍລົງ, 
ຫ ຸ ດຜີ່ ອນແລະຊົດເຊ ຍກັບການຄຸັ້ ມຄອງທ ີ່ ລວມຢູີ່ ໃນຂັັ້ ນຕອນການຈັດການ. 

ກິດຈະກໍາເພ ີ່ ອສະຫນັບສະຫນູນດັ້ ານໂພຊະນາການເພ ີ່ ອເສ ມຂະຫຍາຍການພັດທະນາດັ້ ານການດໍ າລົງຊ 
ວິ ດຈະບໍີ່ ມ ຜົນກະທົບທາງລົບຕໍີ່ ສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ. 

ການປະຊຸມດັ້ ານອາຫານເສ ມຜີ່ ານສູນລັ້ ຽງໂພຊະນາການບັ້ ານ (VNC) 

ຈະບໍີ່ ໄດັ້ ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນພາຍໃຕັ້ ການນໍ າໃຊັ້  PRF III ແຕີ່ ຜີ່ ານກຸີ່ ມອາຫານຂອງຊາວກະສິ ກອນ. 

ຄໍ າຮັ້ ອງຂໍ ການລົງທຶ ນຈາກ SHG ຈະຖ ກແກັ້ ໄຂຜີ່ ານໂຄງການລົງທຶ ນຄອບຄົວ (FIP) 

ເຊິີ່ ງຈະຖ ກອະນຸມັດຈາກ VSMC ແລະ PRF 

ແລະຈະອະນຸຍາດໃຫັ້ ປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍດັ້ ານສິີ່ ງແວດລັ້ ອມແລະສັງຄົມ. 

 

ການຮີ່ ວມມ ກັບໂຄງການນັ້ໍ າແລະສຸຂາພິບານ (WSP) 

ຈະບໍີ່ ມ ຜົນໃນການສູນເສຍທ ີ່ ດິ ນຫ  ຊັບສິ ນສີ່ ວນຕົວ. PRF III AF 

ຈະຊີ່ ວຍໃຫັ້ ຊາວບັ້ ານທ ີ່ ມ ຜົນປະໂຫຍດໃຫັ້ ຊາວປະມົງທ ີ່ ມ ປະໂຫຍດສັ້ າງສະຖານ ປະຕູທໍາມະດາຂອງຕົນເ
ອງ, ຖັ້ າພວກເຂົ າເລ ອກທ ີ່ ຈະເຮັດເຊັີ່ ນນັັ້ ນ, ພາຍໃນຕົວເມ ອງຂອງຕົວເອງ. PRF III AF 

ຈະບໍີ່ ຈີ່ າຍເງິ ນຄີ່ າໃຊັ້ ຈີ່ າຍໃນການກໍີ່ ສັ້ າງຂົວນັ້ໍ າສີ່ ວນຕົວຫ  ກໍີ່ ສັ້ າງປະຊາຊົນສາທາລະນະສຸກ. AFF III 

ຈະສະຫນອງທຶ ນພຽງແຕີ່ ຄີ່ າໃຊັ້ ຈີ່ າຍໃນການເດ ນທາງຂອງຜູັ້ ອໍ ານວຍຄວາມສະດວກໃນຊຸມຊົນແລະຜູັ້ ນໍ
າຊຸມຊົນເພ ີ່ ອໄດັ້ ຮັບການຝຶກອົບຮົມດັ້ ານສຸຂາພິບານຂັັ້ ນພ ັ້ ນຖານແລະຊີ່ ວຍປັບປຸງການປີ່ ຽນແປງທາງ
ດັ້ ານພຶດຕິກໍາຂອງສະມາຊິ ກຊຸມຊົນ. 

ຜົນກະທົບດັ້ ານສິີ່ ງແວດລັ້ ອມທ ີ່ ມ ທີ່ າແຮງອາດຈະຖ ກແກັ້ ໄຂຜີ່ ານກົດລະບຽບປະຕິບັດດັ້ ານສິີ່ ງແວດລັ້ ອ
ມ (ECOP) ທ ີ່ ຜີ່ ານມາໄດັ້ ຖ ກປັບປຸງໂດຍນາເຊັດສອດຄີ່ ອງກັບ OP 4.01 

ຂອງທະນາຄານໂລກແລະກົດລະບຽບ EIA ໃຫມີ່ ຂອງລັດຖະບານ.  
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ພາກທ   II:  ຈຸດປະສົງ,  ໜຸ້ າທ ່  ແລະ ຫ ັ ກການ ຂອງ CRPF 

ຈຸດປະສົງ: 

ຈຸດປະສົງຂອງ CRPF ແມີ່ ນເພ ີ່ ອໃຫັ້ ພາກສີ່ ວນລັດຂັັ້ ນສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມ ອງ, ທ ມງານ ທລຍ, 

ທ ີ່ ປຶ ກສາ, ອົງການປົກຄອງບັ້ ານ, ພາກສີ່ ວນເອກະຊົນ ແລະ ພາກສີ່ ວນຕີ່ າງໆໃນສັງຄົມ ແລະ 

ຊຸມຊົນຜູັ້ ໄດັ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ໄດັ້ ຮັບຄໍ າແນະນໍ າຢີ່ າງພຽງພໍ  ສໍ າລັບການແກັ້ ໄຂດັ້ ານສັງຄົມ 

ຢີ່ າງມ ປະສິ ດທິ ພາບ ໂດຍສອດຄີ່ ອງກັບ OP 4.12 ການຍົກຍັ້ າຍແບບສະໝັກໃຈ. ໂດຍສະເພາະ, CRPF 

ມ ຈຸດປະສົງເພ ີ່ ອບັນລຸເປົ ັ້ າຫມາຍດັີ່ ງຕໍີ່ ໄປນ ັ້ : 

1. ຜົນກະທົບທາງລົບຕໍີ່ ສິີ່ ງແວດລັ້ ອມແລະສັງຄົມອາດຈະຖ ກຫລ ກລັ້ ຽງ, 

ຫ ຸ ດຜີ່ ອນແລະຫ ຸ ດຜີ່ ອນ; 

2. 

ການສູນເສຍການດໍ າລົງຊ ວິ ດທ ີ່ ກີ່ ຽວຂັ້ ອງກັບຫ  ທ ີ່ ເກ ດຈາກກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການຄວນໄດັ້ ຮັບ

ການປັ້ ອງກັນແລະ, ບີ່ ອນທ ີ່ ບໍີ່ ສາມາດຫ  ກເວັັ້ ນໄດັ້ , ຫ ຸ ດຜີ່ ອນແລະການຊົດເຊ ຍຢີ່ າງເຕັມສີ່ ວນ; 

3. ທຸກໆຄົນທ ີ່ ອາໄສຢູີ່ , ມ ລາຍໄດັ້ ຈາກການມ ສິ ດຄອບຄອງນໍ າໃຊັ້ , 

ທ ີ່ ດິ ນທ ີ່ ຈະໄດັ້ ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງລີ່ າງພ ັ້ ນຖານ, 

ການດໍ າລົງຊ ວິ ດແລະການປະຕິບັດກິດຈະກໍາດັ້ ານໂພຊະນາການທ ີ່ ໄດັ້ ຮັບທຶ ນພາຍໃຕັ້ ໂຄງການ
ແມີ່ ນໄດັ້ ຮັບການຊົດເຊ ຍໃນມູນຄີ່ າທົດແທນທ ີ່ ພຽງພໍເພ ີ່ ອປັບປຸງຫ  ຢີ່ າງຫນັ້ ອຍຈະຮັກສາມາດ

ຕະຖານການດໍ າລົງຊ ວິ ດຂອງໂຄງການ , ກໍາລັງການຜະລິ ດລາຍໄດັ້ ແລະລະດັບການຜະລິ ດ, 

ໂດຍບໍີ່ ກີ່ ຽວກັບສະຖານະການຄອບຄອງຂອງເຂົ າເຈົ ັ້ າຫ  ພ ັ້ ນຖານຊົນເຜົີ່ າ; 

4. ການຍົກຍັ້ າຍທາງດັ້ ານເສດຖະກິດແລະທາງດັ້ ານຮີ່ າງກາຍຄວນໄດັ້ ຮັບການຫ  ກເວັັ້ ນ, 

ຫ ຸ ດຜີ່ ອນແລະຫ ຸ ດຜີ່ ອນຢີ່ າງເຕັມສີ່ ວນ. 

ບໍີ່ ມ ການອະນຸຍາດໃຫັ້ ມ ການຍັ້ າຍຖິີ່ ນຖານໃຫມີ່ ຂອງຄົວເຮ ອນພາຍໃຕັ້ ໂຄງການ; 

5. 

ການຄັດເລ ອກທາງດັ້ ານສັງຄົມຈະຖ ກດໍ າເນ ນເພ ີ່ ອກໍານົດລະດັບຜົນກະທົບທ ີ່ ມ ທີ່ າແຮງແລະມ

າດຕະການຫ ຸ ດຜີ່ ອນທ ີ່ ເຫມາະສົມ; 

6. ບໍີ່ ມ ໃຜຄວນສູນເສຍຫ າຍກວີ່ າ 10% ຂອງຊັບສິ ນຜະລິ ດຕະພັນພາຍໃນໂຄງການ. 

ການອອກແບບໂຄງສັ້ າງພ ັ້ ນຖານຈະໄດັ້ ຮັບການດັດແປງຫ  ສະຖານທ ີ່ ທາງເລ ອກຈະໄດັ້ ຮັບການ

ຊອກຫາຖັ້ າວີ່ າເຮ ອນໃດຫນຶີ່ ງອາດຈະສູນເສຍຫ າຍກວີ່ າ 10% 

ຂອງຊັບສິ ນຜະລິ ດພາຍໃຕັ້ ການອອກແບບຕົັ້ ນສະບັບ. 

ຫ ັ ກການທ ີ່ ຄັ້ າຍຄ ກັນຈະຖ ກນໍ າໃຊັ້ ເພ ີ່ ອກິດຈະກໍາການດໍ າລົງຊ ວິ ດແລະໂພຊະນາການ; 

7. ຜົນປະໂຫຍດທາງດັ້ ານສິີ່ ງແວດລັ້ ອມແລະສັງຄົມຄວນໄດັ້ ຮັບການປັບປຸງບີ່ ອນທ ີ່ ເປັນໄປໄດັ້ ; 

 

ກຸີ່ ມຊົນເຜົີ່ າຂະຫນາດນັ້ ອຍຄວນໄດັ້ ຮັບການປຶ ກສາທ ີ່ ມ ຄວາມຫມາຍແລະໄດັ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈ

າກໂຄງການໃນລັກສະນະທາງດັ້ ານວັດທະນະທໍາ; 
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8 ການປະຕິບັດກິດຈະກໍາພ ັ້ ນຖານ, 

ການດໍ າລົງຊ ວິ ດແລະການປະຕິບັດດັ້ ານໂພຊະນາການຈະເລ ີ່ ມຕົັ້ ນພຽງແຕີ່ ຫ ັ ງຈາກການຊົດເຊ 
ຍຢີ່ າງເຕັມທ ີ່ , ແລະ 

9 ຄວາມສາມາດຂອງ PRF 

ໃນການຄຸັ້ ມຄອງຜົນກະທົບດັ້ ານສິີ່ ງແວດລັ້ ອມແລະສັງຄົມຄວນສ ບຕໍີ່ ພັດທະນາ. 

Eligibility:  

ທຸກຄົນທ ີ່ ໄດັ້ ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ (PAPs) 

ທ ີ່ ໄດັ້ ກໍານົດໃນເຂດທ ີ່ ໄດັ້ ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການໃນຊຸມປ ຊຸມຊົນຄັັ້ ງທໍາອິ ດ 

(ກິດຈະກໍາໂຄງການພ ັ້ ນຖານ) ແລະພາຍຫ ັ ງການສັ້ າງແຜນການລົງທຶ ນຂອງຄອບຕໍຄົວ FIP, 

ແຜນການລົງທຶ ນຂະໜາດນັ້ ອຍ (MIP) ກຸີ່ ມໂພຊະນາການຊາວນາ (FNG) ຈະໄດັ້ ຮັບການຊົດເຊ ຍ 

ສໍ າລັບຊັບສິ ນທ ີ່ ຖ ກກະທົບ ແລ ະມາດຕະການຟ ັ້ ນຟູຢີ່ າງພຽງພໍ ເພ ີ່ ອຊີ່ ວຍໃຫັ້ ພວກເຂົ າປັບປຸງ ຫ   

ຢີ່ າງໜັ້ ອຍຕັ້ ອງຮັກສາມາດຕະຖານການດໍ າລົງຊ ວິ ດຄ ດັີ່ ງກີ່ ອນໂຄງການ, 

ຄວາມສາມາດໃນການສັ້ າງລາຍຮັບ ແລະ ລະດັບການຜະລິ ດ. 

 

ຜ ຸ້ ດຸ້ອຍໂອກາດ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຊົນເຜ່ົາ: 

ທລຍ III ໄລຍະເພ ີ່ ມທຶ ນ 

ຮັບຮູັ້ ວີ່ າກຸີ່ ມສັງຄົມບາງຄົນອາດຈະບໍີ່ ສາມາດຟ ັ້ ນຟູສະພາບການດໍ າລົງຊ ວິ ດຂອງເຂົ າເຈົ ັ້ າ, ດໍ າລົງຊ ວິ ດ 

ແລະ ລະດັບລາຍໄດັ້  ແລະ ລວມທັງຄວາມກັງວົນໃນການກະກຽມ ແລະ 
ການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການ ໂດຍຜີ່ ານການນໍ າໃຊັ້ ຂະບວນການວາງແຜນແລະ 
ການຕັດສິ ນໃຈແບບມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມ. ແມີ່ ຍິ ງໃນຊົນນະບົດມ ບົດບາດສໍ າຄັນ ໃນເສດຖະກິດຄອບຄົວ ແລະ 

ການພັດທະນາຊ ວິ ດການເປັນຢູີ່ ຂອງຊຸມຊົນ. ພວກເຂົ າຈະມ ບົດບາດ 

ກາຍເປັນສະມາຊິ ກທ ີ່ ມ ການເຄ ີ່ ອນໄຫວໃນກິດຈະກໍາ ແລະ ໂຄງການຕີ່ າງໆຂອງຊຸມຊົນ ແລະ 

ຜົນປະໂຫຍດຮີ່ ວມກັນອ ີ່ ນໆ ເພ ີ່ ອສະຫນັບສະຫນູນການປະຕິບັດ ແລະ ຕິດຕາມໂຄງການ.  ທລຍ III 

ໄລຍະເພ ີ່ ມທຶ ນ ສ ບຕໍີ່ ກໍານົດຄວາມຕັ້ ອງການຕີ່ າງໆ ທ ີ່ ຈໍ າເປັນຕັ້ ອງພິຈາລະນາສໍ າລັບກຸີ່ ມຊົນເຜົີ່ າ ແລະ 

ກຸີ່ ມທ ີ່ ມ ຄວາມສີ່ ຽງອ ີ່ ນໆເຊັີ່ ນຄົວເຮ ອນທ ີ່ ບໍີ່ ມ ທ ີ່ ດິ ນ, ຜູັ້ ທຸກຍາກແລະແມີ່ ຍິ ງ, ຄົນພິການ, 

ຜູັ້ ສູງອາຍຸຫ  ເດັກນັ້ ອຍໂດຍບໍີ່ ມ ການສະຫນັບສະຫນູນ.  ແຜນປະຕິບັດງານດັ້ ານບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍ 

ໄດັ້ ຖ ກສັ້ າງຂຶ ັ້ ນໃນໄລຍະ ທລຍ II ແລະ ມ ການປັບປຸງເພ ີ່ ອນໍ າໃຊັ້ ພາຍໃນ ທລຍ III 

ເພ ີ່ ອສົີ່ ງເສ ມການມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມຢີ່ າງເຕັມສີ່ ວນຂອງແມີ່ ຍິ ງແລະຊົນເຜົີ່ າ. 

ການມ ຄວາມເທົີ່ າທຽມກັນໃນການມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມ ຂອງທຸກກິດຈະກໍາໃນຮອບວຽນຂອງໂຄງການ 

ຈະເພ ີ່ ມຄວາມຍ ນຍົງຂອງໂຄງການ.  ການມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມຢີ່ າງຈິ ງຈັງຂອງແມີ່ ຍິ ງ ແລະ ຊົນເຜົີ່ າ 

ຈະໄດັ້ ຮັບການຮັບປະກັນໃນເວລາພັດທະນາມາດຕະການທ ີ່ ເຫມາະສົມ 

ເພ ີ່ ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕັ້ ອງການຕີ່ າງໆຂອງກຸີ່ ມເຫ ົີ່ ານ ັ້ ເຊັີ່ ນ: ທ ີ່ ດິ ນ, ຜູັ້ ທຸກຍາກ ແລະ 

ຄອບຄົວແມີ່ ຍິ ງທ ີ່ ເປັນຫົວໜັ້ າ, ຄົນພິການ, ຜູັ້ ສູງອາຍຸຫ  ເດັກນັ້ ອຍ ໂດຍບໍີ່ ມ ການສະຫນັບສະຫນູນ. 
 

ກິດຈະກໍາທ ່ ຖ ກຫຸ້າມ  

ເພ ີ່ ອຫ  ກເວັັ້ ນຜົນກະທົບທ ີ່ ບໍີ່ ດ ຕໍີ່ ຊຸມຊົນທັ້ ອງຖິີ່ ນທ ີ່ ພວກເຂົ າບໍີ່ ສາມາດຫ ຸ ດຜີ່ ອນຕົວໂດຍຕົນເອງ. 

ສະນັັ້ ນ, ກິດຈະກໍາດັີ່ ງຕໍີ່ ໄປນ ັ້  ຈະບໍີ່ ໄດັ້ ຖ ກອະນຸຍາດພາຍໃຕັ້  ທລຍ III ໄລຍະເພ ີ່ ມທຶ ນ ດັີ່ ງທ ີ່ ໄດັ້ ກໍານົດໃນ 

ທລຍ III :  
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a. ການນໍ າໃຊັ້ ຮີ່ ວງທຶ ນຂອງ ທລຍ ຫ   ໂຄງການຍີ່ ອຍຂອງ ທລຍ ເປັນເຄ ີ່ ອງມ ສົີ່ ງ ແລະ/ຫ   ເຄ ີ່ ອງ

ມ ສະໜັບສະໜູນ ແລະ/ຫ   ຈັດຕັັ້ ງປະບັດວຽກງານຍົກຍັ້ າຍຈັດສັນປະຊາຊົນໂດຍບໍີ່ ສະໝັກໃຈ. 

ໂຄງການຈະບໍີ່ ສະໜັບສະໜູນກິດຈະກໍາທ ີ່ ຕິດພັນກັບການຍົກຍັ້ າຍຈັດສັນ ແລະ/ຫ   ການຍົກ

ຍັ້ າຍຈັດສັນທ ີ່ ບໍີ່ ສອດຄີ່ ອງກັບນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານໂລກ.  

b. ໂຄງການຈະບໍີ່ ສະໜັບສະໜູນ ການຍົກຍັ້ າຍຈັດສັນໃໝີ່  ຫ   ການຂະຫຍາຍເຂດຍົກຍັ້ າຍຈັດ
ສັນໃນແຫ ີ່ ງທ ີ່ ຢູີ່ ອາໄສທ ີ່ ສໍ າຄັນ, ເຂດພ ັ້ ນທ ີ່ ສະຫງວນ ຫ   ເຂດພ ັ້ ນທ ີ່ ທ ີ່ ຖ ກນໍ າສະເໜ ຂໍ ເປັນເຂດ

ສະຫງວນ. ໃນກໍລະນ ທ ີ່ ມ ການຍົກຍັ້ າຍຈັດສັນຮຽບຮັ້ ອຍແລັ້ ວ, ບົດສະເໜ ຂໍ ທຶ ນສະໜັບສະ
ໜູນຄວນຈະສອດຄີ່ ອງກັບລະບຽບຫ ັ ກການທັ້ ອງຖິີ່ ນກີ່ ຽວກັບການຄຸັ້ ມຄອງທ ີ່ ດິ ນ ແລະ ຂໍ ັ້ ກໍາ

ນົດອ ີ່ ນໆທ ີ່ ກໍານົດໄວັ້ ໃນແຜນຄຸັ້ ມຄອງເຂດພ ັ້ ນທ ີ່ ສະຫງວນ. ໂຄງການຈະບໍີ່ ສະໜັບສະໜູນການ
ສັ້ າງທາງ ຫ   ການສັ້ ອມແປງຖະໜົນຫົນທາງຢູີ່ ໃນບໍ ລິ ເວນເຂດແຫ ີ່ ງທ ີ່ ຢູີ່ ອາໄສທາງທໍາມະຊາດທ ີ່

ສໍ າຄັນ ແລະ ເຂດພ ັ້ ນທ ີ່ ທ ີ່ ຈະເປັນເຂດສະຫງວນໃນປະຈຸບັນ ຫ  ທ ີ່ ຖ ກນໍ າສະເໜ ເປັນເຂດພ ັ້ ນທ ີ່

ສະຫງວນ. ການຂະຫຍາຍຫ  ການຍົກຍັ້ າຍຈັດສັນພາຍໃນ “ເຂດພ ັ້ ນທ ີ່ ສະຫງວນຮອບດັ້ ານ” ດັີ່ ງ

ທ ີ່ ຖ ກໍານົດໄວັ້ ໃນດໍ າລັດຂອງລັດຖະບານ (ເບິີ່ ງພ ີ່ ມຕ ີ່ ມໃນເອະສານ ກອບນະໂຍບາຍການຄຸັ້ ມ

ຄອງທາງດັ້ ານສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ ແລະ ສັງຄົມ) ກໍີ່ ຖ ວີ່ າເປັນກິດຈະກໍາເກ ອດຫັ້ າມເຊັີ່ ນກັນ.  

c. ບໍີ່ ມ ການຕັັ້ ງຖິີ່ ນຖານໃຫມີ່ ຫ  ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການຕັັ້ ງຖິີ່ ນຖານທ ີ່ ມ ຢູີ່ ແລັ້ ວຈະໄດັ້ ຮັບການ
ສະຫນັບສະຫນູນໃນສະພາບແວດລັ້ ອມທ ີ່ ສໍ າຄັນ, 

ເຂດປີ່ າສະຫງວນຫ  ພ ັ້ ນທ ີ່ ທ ີ່ ຖ ກສະເຫນ ສໍ າລັບການປັ້ ອງກັນ ບີ່ ອນທ ີ່ ມ ການຕັັ້ ງຖິີ່ ນຖານຢູີ່ ແລັ້ ວ, 

ບົດສະເຫນ ການສະຫນອງທຶ ນຄວນສອດຄີ່ ອງກັບກົດລະບຽບທັ້ ອງຖິີ່ ນກີ່ ຽວກັບການຄຸັ້ ມຄອງທ ີ່

ດິ ນແລະຂໍ ັ້ ກໍານົດອ ີ່ ນໆຂອງແຜນການຄຸັ້ ມຄອງເຂດປົກປັກຮັກສາ. 

ບໍີ່ ມ ການກໍີ່ ສັ້ າງຖະຫນົນຫົນທາງຫ  ການຟ ັ້ ນຟູຂອງປະເພດໃດໆຈະຖ ກອະນຸຍາດໃຫັ້ ຢູີ່ ໃນສະພາບ
ແວດລັ້ ອມທໍາມະຊາດທ ີ່ ສໍ າຄັນແລະເຂດປີ່ າສະຫງວນທ ີ່ ມ ຢູີ່ ຫ  ສະເຫນ . 

ການຕັັ້ ງຖິີ່ ນຖານໃຫມີ່ ຫ  ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການຕັັ້ ງຖິີ່ ນຖານທ ີ່ ມ ຢູີ່ ພາຍໃນ 

"ເຂດປົກປັ້ ອງທັງຫມົດ" ຕາມລະບຽບການຂອງລັດຖະບານ (ເບິີ່ ງ ESMF) ບໍີ່ ອະນຸຍາດໃຫັ້ . 

ໃນຖານະເປັນມາດຕະການທ ີ່ ມ ການເຄ ີ່ ອນໄຫວ, 

ຫນຶີ່ ງໃນເງ ີ່ ອນໄຂທ ີ່ ຈະນໍ າໃຊັ້ ເພ ີ່ ອຄັດເລ ອກເອົ າບັນດາບັ້ ານທ ີ່ ມ ຄຸນນະພາບທ ີ່ ຈະໄດັ້ ຮັບການຊີ່ ວ

ຍເຫ  ອດັ້ ານ PRF, ຈະປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍ 4 + 4. ເພາະສະນັັ້ ນ, 

ບັ້ ານທ ີ່ ໄດັ້ ຮັບການຍົກຍັ້ າຍທ ີ່ ນັ້ ອຍກວີ່ າ 4 ປ ກີ່ ອນຫ  ທ ີ່ ຢູີ່ ໃນແຜນການຍົກຍັ້ າຍຈັດສັນໄວັ້ ໃນ 4 

ປ ຂັ້ າງຫນັ້ າຈະບໍີ່ ມ ສິ ດຮັບການຊີ່ ວຍເຫ  ອດັ້ ານ PRF 

d. ກອງທຶ ນພັດທະນາສາກົນ (IDA) ຈະບໍີ່ ກວມເອົ າການສະໜັບສະໜູນລາຍຈີ່ າຍທ ີ່ ຕິດພັນ

ກັບການເວນຄ ນທ ີ່ ດິ ນຫ  ການສູນເສຍຊັບສິ ນສີ່ ວນບຸກຄົນບໍີ່ ວີ່ າຈະເປັນກໍລະນ ໃດກໍີ່ ຕາມ. ມ 

ພຽງແຕີ່ ຊັບພະຍາກອນຂອງຊາວບັ້ ານເທົີ່ ານັັ້ ນທ ີ່ ສາມາດນໍ າໃຊັ້ ເປັນຄີ່ າທົດແທນຄ ນທາງວັດຖຸ.  

e. The IDA fund will not cover costs associated with the acquisition of land or loss of private 

assets under any conditions.  Only the villagers' own resources will be used to provide in-kind 

compensation. 

f. ກິດຈະກໍາທ ີ່ ບໍີ່ ຖ ກຍອມຮັບຈາກຊົນເຜົີ່ າທ ີ່ ດັ້ ອຍໂອກາດຂອງບັ້ ານທ ີ່ ປະກອບມ ຫ າຍຊົນເຜົີ່ າຈະບໍີ່
ໄດັ້ ຮັບທຶ ນສະໜັບສະໜູນຈາກໂຄງການຖັ້ າບໍີ່ ໄດັ້ ຮັບການທົບທວນ

ຈາກຄະນະບໍ ລິ ຫານງານຂັັ້ ນສູນກາງກີ່ ອນ. ກິດຈະກໍາທ ີ່ ຈະສົີ່ ງຜົນກະທົບທາງລົບຮັ້ າຍແຮງຕໍີ່ ຊົນ

ເຜົີ່ າທ ີ່ ດັ້ ອຍໂອກາດພາຍໃນບັ້ ານເປົ ັ້ າໝາຍແລະບັ້ ານໄກັ້ ຄຽງຈະບໍີ່ ໄດັ້ ຮັບການສະໜັບສະໜູນ. 
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ກອບນະໂຍບາຍດັ້ ານຊົນເຜົີ່ າ (EGPF) ໄດັ້ ຮັບການສັ້ າງຂຶ ັ້ ນແລັ້ ວເພ ີ່ ອຕອບຮັບບັນຫາທ ີ່ ຕິດພັນ

ການຊົນເຜົີ່ າ.  

g. ໂຄງການຍີ່ ອຍທ ີ່ ຈະສົີ່ ງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍີ່ ປະຊາຊົນຈໍ ານວນຫ າຍກວີ່ າ 200 ຄົນຫ   20 ຄອບ

ຄົວ, ຫ   ໂຄງການຍີ່ ອຍ ທ ີ່ ຈະສົີ່ ງຜົນເຮັດໃຫັ້ ຄອບຄົວສູນເສຍຊັບສິ ນ ຈໍ ານວນຫ າຍກວີ່ າ 10% 

ຂອງຊັບສິ ນການຜະລິ ດຂອງພວກເຂົ າຈະບໍີ່ ໄດັ້ ຮັບການອະນຸຍາດ.  

h. ກິດຈະກໍາທ ີ່ ມ ທີ່ າອີ່ ຽງທ ີ່ ຈະສັ້ າງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍີ່ ຊົນເຜົີ່ າພາຍໃນບັ້ ານເປົ ັ້ າໝາຍ ແລະ/ຫ   

ບັ້ ານໄກັ້ ຄຽງ ຫ   ທ ີ່ ບໍີ່ ສອດຄີ່ ອງກັບວິ ຖ ການດໍ າລົງຊິ ວິ ດ ໃນບັ້ ານຊົນເຜົີ່ າໃດໜຶີ່ ງ ຫ   ບັ້ ານທ ີ່ ປະ

ກອບມ ຫ າຍຊົນເຜົີ່ າ.  

i. ບັງຄັບໃຊັ້ ແນວຄວາມຄິ ດແລະປີ່ ຽນບຸລິ ມະສິ ດທ ີ່ ຊຸມຊົນເປັນຜູັ້ ກໍານົດຂຶ ັ້ ນ ແລະ ເປັນເອກະພາບ
ກັນໃນກອງປະຊຸມລະດັບກຸີ່ ມບັ້ ານໂດຍປາດສະຈາກການປຶ ກສາຫາ ລ  ກັບຊຸມຊົນ, ການທົບ

ທວນຄ ນລີ່ ວງໜັ້ າ ແລະ ອະນຸມັດຈາກ ທ ມງານບໍ ລິ ຫານ ທລຍ.  

a. ການປະຕິບັດແນວຄວາມຄິ ດ ແລະ ການປີ່ ຽນແປງບຸລິ ມະສິ ດຄວາມຕັ້ ອງການ 
ທ ີ່ ໄດັ້ ກໍານົດໄວັ້ ໂດຍຊຸມຊົນແລະໄດັ້ ຮັບຮອງໃນກອງປະຊຸມແຜນພັດທະນາບັ້ ານ 
ໂດຍບໍີ່ ໄດັ້ ປຶ ກສາຫາລ ກັບຊຸມຊົນ ຈະຕັ້ ອງໄດັ້ ຮັບ ການທົບທວນ ແລະ 
ອະນຸມັດຈາກຜູັ້ ອໍ ານວຍການບໍ ລິ ຫານ 
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ພາກທ   III:  ຂອບ ສໍາລັບການຍົກຍຸ້ າຍ ແລະ ການໄດຸ້ມາທ ່ ດິນ ຫ   ຊັບສິນ  (FRALA) 

ຂອບການຍົກຍັ້ າຍຈັດສັນ ແລະ ການເຂົ ັ້ າຄອບຄອງທ ີ່ ດິ ນ (FRALA) ໄດັ້ ຖ ກສັ້ າງຂ ັ້ ນ ແລະ ນໍ າໃຊັ້ ຢູີ່  

ທລຍ 3 ຜີ່ ານມາ. ທັງນ ັ້ ເພ ີ່ ອຫ  ກລັ້ ຽງ, ຫ ຸ ດຜີ່ ອນການສູນເສຍທ ີ່ ດິ ນ ຫ   ຊັບສິ ນຂອງບຸກຄົນ 

ຢູີ່ ໃນຂອບການຍົກຍັ້ າຍຈັດສັນ ແລະ ການເຂົ ັ້ າຄອບຄອງທ ີ່ ດິ ນນ ັ້  ຈະໄດັ້ ສ ບຕໍີ່ ນໍ າໃຊັ້ ຢູີ່ ໃນ ທລຍ 3 

ໄລຍະເພ ີ່ ມທຶ ນ ເຊັີ່ ນດຽວກັນ. 

 

ຫ ັ ກການພ ຸ້ ນຖານ 

ກອບການເຮັດວຽກສໍ າລັບການຍົກຍັ້ າຍຖິີ່ ນຖານ ແລະ ສິ ດການຄອບຄອງທ ີ່ ດິ ນ ຫ   ຊັບສິ ນ 

ໄດັ້ ໃຫັ້ ນິ ຍາມຄໍ າສັບ ແລະ ຂໍ ັ້ ແນະນໍ າ ສໍ າລັບການນໍ າໃຊັ້ ທ ີ່ ດິ ນ ຫ   ຊັບສິ ນອ ີ່ ນໆໂດຍສະໝັກໃຈ 
(ລວມທັງຂໍ ັ້ ຈໍ າກັດໃນການນໍ າໃຊັ້ ຊັບສິ ນ) ເຊິີ່ ງເປັນຜົນມາຈາກການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດໂຄງການຍີ່ ອຍ 

ທັງຈາກການປະກອບສີ່ ວນ ຫ   ການຊົດເຊ ຍຈາກຊຸມຊົນ ແລະ ໄດັ້ ສັ້ າງຫ ັ ກການ ແລະ 
ຂັັ້ ນຕອນເພ ີ່ ອການຕິດຕາມເພ ີ່ ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດທ ີ່ ສະເໝ ພາບກັນ, ແລະ 

ເພ ີ່ ອເປັນການຟ ັ້ ນຟູຜູັ້ ທ ີ່ ໄດັ້ ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດໂຄງການຍີ່ ອຍ. ດັີ່ ງນັັ້ ນອ ງຕາມ 

ກອບການເຮັດວຽກສໍ າລັບການຍົກຍັ້ າຍຖິີ່ ນຖານ ແລະ ສິ ດການຄອບຄອງທ ີ່ ດິ ນ ຫ   ຊັບສິ ນ 

ແລັ້ ວການການໄດັ້ ມາຂອງຊັບສິ ນຈະເຮັດໄດັ້ ດັ້ ວຍສອງວ ທ ໄດັ້ ແກີ່ :  
 

1)  ການສະໝັກໃຈປະກອບສວ່ນ:  

ສະມາຊິ ກໃນຊຸມຊົນມ ສິ ດໃນການປະກອບສີ່ ວນທ ີ່ ດິ ນ ຫ   ຊັບສິ ນອ ີ່ ນໆ, ຫ   

ສະໝັກໃຈຍັ້ າຍເຮ ອນຂອງພວກເຂົ າຊົີ່ ວຄາວ ຫ   ຖາວອນ, ໂດຍບໍີ່ ຫວັງ ຫ   

ໄດັ້ ຮັບການຊົດເຊ ຍໃນມູນຄີ່ າເຕັມ. ນ ັ້ ສາມາດຖ ວີ່ າເປັນສິີ່ ງທ ີ່ ຍຸດຕິທໍາໄດັ້  ເນ ີ່ ອງຈາກວີ່ າ 

ໂຄງການຍີ່ ອຍນັັ້ ນຈະຊີ່ ວຍເພິີ່ ມມູນຄີ່ າຂອງຊັບສິ ນທ ີ່ ຍັງເຫ  ອ ຫ   

ໃຫັ້ ຜົນປະໂຫຍດທາງກົງດັ້ ານອ ີ່ ນແກີ່ ຜູັ້ ທ ີ່ ໄດັ້ ຮັບຜົນກະທົບ. ການສະໝັກໃຈປະກອບສີ່ ວນ 

ແມີ່ ນການກະທໍາທ ີ່ ມ ຄວາມຍິ ນຍອມໂດຍໄດັ້ ຮັບການບອກກີ່ າວ. 

ຜູັ້ ອໍ ານວຍຄວາມສະດວກຂັັ້ ນເມ ອງຕັ້ ອງຮັບປະກັນວີ່ າໃນການສະໝັກໃຈປະກອບສີ່ ວນນັັ້ ນ 
ຜູັ້ ທ ີ່ ຈະປະກອບສີ່ ວນຊັບສິ ນນັັ້ ນຮູັ້ ກີ່ ອນໜັ້ ານ ັ້ ແລັ້ ວວີ່ າພວກເຂົ າມ ທາງເລ ອກອ ີ່ ນຖັ້ າບໍີ່ ຕັ້ ອງການປະກອ
ບສີ່ ວນ, ແລະ ການໄດັ້ ຊັບສິ ນນັັ້ ນມາຕັ້ ອງໄດັ້ ມາໂດຍບໍີ່ ມ ການບັງຄັບ ຫ   ຂົີ່ ມຂູີ່ . ນອກຈາກນ ັ້ , 

ການສະໝັກໃຈປະກອບສີ່ ວນຍັງເຮັດໄດັ້ ສະເພາະຜູັ້ ທ ີ່ ໄດັ້ ຮັບຜົນກະທົບທ ີ່ ຈະໄດັ້ ຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງຈາ
ກການລົງທ ນທ ີ່ ມາຈາກຜົນກະທົບນັັ້ ນເທົານັັ້ ນ. 

ຂໍ ັ້ ສະເໜ ກີ່ ຽວກັບການສະໝັກໃຈປະກອບສີ່ ວນຈະບໍີ່ ຖ ກຍ ີ່ ນໃຫັ້ ອະນຸມັດຫາກວີ່ າມັນເປັນທ ີ່ ຊັດເຈນແລັ້
ວວີ່ າຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍີ່  ລາຍຮັບ ຫ   ມາດຕະຖານການດໍ າລົງຊ ວິ ດຂອງຜູັ້ ທ ີ່ ເປັນເຈົ ັ້ າຂອງ ຫ   ຜູັ້ ນໍ າໃຊັ້  

(ເນ ັ້ ອທ ີ່ ດິ ນທ ີ່ ຈະປະກອບສີ່ ວນໂດຍສະໝັກໃຈນັັ້ ນຕັ້ ອງບໍີ່ ຫ າຍກວີ່ າ 5% 

ຂອງເນ ັ້ ອທ ີ່ ທັງໝົດຂອງຜູັ້ ທ ີ່ ຖ ຄອງແຕີ່ ລະຄົນ). 

ໂດຍສະເພາະ, ວິ ທ ການ ຕໍີ່ ໄປນ ັ້  ຈະໄດັ້ ນໍ າໃຊັ້  ໃນການປະກອບສີ່ ວນແບບສະໝັກໃຈ ພາຍໃຕັ້  ທລຍ III 

ໄລຍະເພ ີ່ ມ ນ: 

• ການສະໝັກໃຈປະກອບສີ່ ວນແມີ່ ນການກະທໍາທ ີ່ ມ ການຍິ ນຍອມໂດຍໄດັ້ ຮັບການບອກກີ່ າວ 
ແລະ ຜູັ້ ທ ີ່ ໄດັ້ ຮັບຜົກກະທົບຈະຕັ້ ອງບໍີ່ ຖ ກບັງຄັບ ຫ   ຂົີ່ ມຂູັ້ ໃຫັ້ ປະກອບສີ່ ວນຊັບສິ ນ ຫ   ຊັບສິ ນ ຫ   
ຖ ກເຮັດໃຫັ້ ເຊ ີ່ ອດັ້ ວຍທາງທ ີ່ ຜິດວີ່ າພວກເຂົ າມ ພັນທະທ ີ່ ຈະຕັ້ ອງເຮັດ. 

ບໍີ່ ວີ່ າພວກເຂົ າຈະເປັນຄົນຊົນເຜົີ່ າໃດ ຫ   

ອາຊ ບທ ີ່ ພວກເຂົ າເຮັດໃນທ ີ່ ດິ ນຂອງພວກເຂົ ານັັ້ ນຈະມ ສະຖານະທາງກົດໝາຍແນວໃດກໍີ່ ຕາມ.  
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• ການສະໝັກໃຈປະກອບສີ່ ວນ 
ແມີ່ ນອະນຸຍາດໃຫັ້ ເຮັດໄດັ້ ສະເພາະບີ່ ອນທ ີ່ ໂຄງການຍີ່ ອຍນັັ້ ນສາມາດຫາກອ ງຕາມຫ ັ ກວິ ຊາການ

ແລັ້ ວ ສາມາດຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດໄດັ້ ໃນບີ່ ອນອ ີ່ ນທ ີ່ ຕີ່ າງຈາກທ ີ່ ວາງແຜນໄວັ້ ເທົີ່ ານັັ້ ນ, 

ຖັ້ າຫາກວີ່ າສະຖານທ ີ່ ຕັັ້ ງໂຄງການຍີ່ ອຍມ ການສະເພາະເຈາະຈົງສະຖານທ ີ່ , 

ການໄດັ້ ມາຂອງທ ີ່ ດິ ນຈາກໂຄງການຍີ່ ອຍແບບນ ັ້  ຈະບໍີ່ ຖ ວີ່ າເປັນການສະໝັກໃຈ; 

ແຕີ່ ຈະຖ ວີ່ າແມີ່ ນການເວນຄ ນທ ີ່ ດິ ນ. ໃນກໍລະນ ນ ັ້  ຕັ້ ອງໄດັ້ ມ ການເຮັດບົດລາຍງານການນໍ າ

ໃຊັ້ ທ ີ່ ດິ ນ (LAR).  

• ການສະໝັກໃຈປະກອບສີ່ ວນອະນຸຍາດໃຫັ້ ເຮັດໄດັ້ ແຕີ່ ຜູັ້ ທ ີ່ ຜູັ້ ໄດັ້ ຮັບຜົນກະທົບເລັກນັ້ ອຍ ແລະ 

ມ ເງ ີ່ ອນໄຂດັີ່ ງລຸີ່ ມນ ັ້ :  
ກ. ຄົວເຮ ອນທ ີ່ ຈະປະກອບສີ່ ວນທ ີ່ ດິ ນ ຫ   

ຊັບສິ ນອ ີ່ ນໆແມີ່ ນໄດັ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງຈາກໂຄງການຍີ່ ອຍ; 

ຂ. ເນ ັ້ ອທ ີ່ ດິ ນການຜະລິ ດທັງໝົດຂອງຄອບຄົວທ ີ່ ໄດັ້ ຮັບົນກະທົບມ ຫ າຍກວີ່ າ 300m2;  

ງ. ຄົວເຮ ອນນັັ້ ນໄດັ້ ຮັບຜົນກະທົບມ ໜັ້ ອຍກວີ່ າ 5 

ສີ່ ວນຮັ້ ອຍຂອງຊັບສິ ນການຜະລິ ດທັງໝົດ;  

ຄ. ບໍີ່ ມ ໃຜຖ ກຍົກຍັ້ າຍ.  

• ຜູັ້ ໄດັ້ ຮັບຜົນກະທົບໄດັ້ ຮັບການບອກກີ່ າວຢີ່ າງຄົບຖັ້ ວນວີ່ າພວກເຂົ າມ ສິ ດທ ີ່ ຈະປະຕິເສດການປ
ະກອບສີ່ ວນທ ີ່ ດິ ນ ຫ   ຊັບສິ ນສີ່ ວນຕົວອ ີ່ ນໆ, ແລະ ຈະໄດັ້ ຮັບຄີ່ າຊົດເຊ ຍແທນ, 

ພັ້ ອມທັງມ ກົນໄກການຮັ້ ອງທຸກໃຫັ້ ພວກເຂົ າສາມາດສະແດງຄວາມເຫັນຖັ້ າຫາກບໍີ່ ຕັ້ ອງການປ
ະກອບສີ່ ວນ. ພວກເຮົ າຊຸກຍູັ້ ໃຫັ້ ປະຊາຊົນໃຊັ້ ກົນໄກການຮັ້ ອງທຸກນ ັ້ ຖັ້ າຫາກພວກເຂົ າມ ຄໍ າຖາມ 

ຫ   ຢາກໄດັ້ ຂໍ ັ້ ມູນເພິີ່ ມຕຶີ່ ມ, ທັງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ການປາກເວົ ັ້ າ. 

ຈະຕັ້ ອງມ ມາດຕະການທ ີ່ ພຽງພໍເພ ີ່ ອການປົກປັກຮັກສາຜູັ້ ທ ີ່ ຮັ້ ອງທຸກ. 

• ຜູັ້ ຊາວຍດັ້ ານວິ ສະວະກໍາເມ ອງ ແລະ ນັກສຶ ກສາຈົບໃໝີ່  
ຈະຊຸກຍູັ້ ຊູມຊົນທ ີ່ ໄດັ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດໄດັ້ ກໍານົດການຊີ່ ວຍເຫ  ອເປັນສິີ່ ງຂອງ ແລະ 
ໃຫັ້ ການຊີ່ ວຍເຫ  ອແກີ່ ຄອບຄົວທ ີ່ ໄດັ້ ຮັບຜົນກະທົບເພ ີ່ ອເຮັດໃຫັ້ ຜົນກະທົບດັ້ ານລົບເກິດຂ ັ້ ນໜັ້
ອຍທ ີ່ ສຸດ ແລະ/ຫ   ຫ ຸ ດຜີ່ ອນຜົນກະທົບດັີ່ ງກີ່ າວ. 

ຕັ້ ອງເຂົ ັ້ າໃຈວີ່ າການຊີ່ ວຍເຫ  ອນັັ້ ນບໍີ່ ຈໍ າເປັນຕັ້ ອງພຽງພໍທ ີ່ ຈະຫ ຸ ດຜີ່ ອນຜົນກະທົບຂອງໂຄງການ
ຍີ່ ອຍຢີ່ າງເຕັມສີ່ ວນ ແລະ ອາດມ ການພິຈາລະນາການສະໝັກໃຈປະກອບສີ່ ວນ, 

ຖັ້ າຫາກຜູັ້ ໄດັ້ ຮັບຜົນກະທົບ ເຕັມໃຈທ ີ່ ຈະປະກອບສີ່ ວນຊັບສິ ນ 

ກັບການທົດແທນຄ ນເປັນສິີ່ ງຂອງທ ີ່ ເຂົ າອາດຈະໄດັ້ ຮັບ. 

• ຜູັ້ ຊາວຍດັ້ ານວິ ສະວະກໍາເມ ອງ ແລະ ນັກສຶ ກສາຈົບໃໝີ່  ແລະ ທິ ມງານຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດຂັັ້ ນບັ້ ານ  
ຈະຕັ້ ອງມ ການຢ ນຢັນໂດຍການປະຊຸມຊັ້ ອງໜັ້ າກັນກັບປະຊາຊົນທ ີ່ ໄດັ້ ຮັບຜົກກະທົບ 
ວີ່ າພວກເຂົ າຮັບຮູັ້ ໄດັ້ ແທັ້ ໆວີ່ າພວກເຂົ າມ ສິ ດທ ີ່ ຈະໄດັ້ ຮັບການຊົດເຊ ຍໃນມູນຄີ່ າເຕັມ ແລະ 
ຮັບຮູັ້ ເທົີ່ າທັນ ແລະ ມ ອິ ດສະລະທ ີ່ ຈະເຫັນດ ທ ີ່ ຈະປະກອບສີ່ ວນທ ີ່ ດິ ນ ຫ   ຊັບສິ ນ. 

ບົດບັນທຶ ກຈາກການປະຊຸມ 
ລວມທັງການຢ ນຢັນວີ່ າເປັນໄປຕາມເງ ີ່ ອນໄຂທັງໝົດໃນການສະໝັກໃຈປະກອບສີ່ ວນ 
ໃນກອບນະໂຍບາຍການທົດແທນຄ ນ ແລະ ຍົກຍັ້ າຍຖິີ່ ນຖານ ນ ັ້ , 

ຈະຕັ້ ອງຕິດຂັດມາກັບຟອມການສະໝັກໃຈປະກອບສີ່ ວນ(ເບິີ່ ງເອກະສານຊັ້ ອນທັ້ າຍທ  3). 

• ເມ ີ່ ອມ ການຍິ ນຍອມໂດຍໄດັ້ ຮັບການບອກກີ່ າວຈາກຜູັ້ ທ ີ່ ໄດັ້ ຮັບຜົນກະທົບ, 

ໄດັ້ ຮັບການຢ ນຢັນເປັນລາຍລັກອັກສອນແລັ້ ວ, ທ ມງານຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດຂັັ້ ນບັ້ ານ 

ຈະຮີ່ ວມກັບພະນັກງານ ພັດທະນາຊຸມຊົນຂັັ້ ນເມ ອງ ແລະ ວິ ສະວະກອນ ທລຍ ຂັັ້ ນເມ ອງ 
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ປະກອບແບບຟອມການສະໝັກໃຈປະກອບສີ່ ວນ (ເບິີ່ ງເອກະສານຊັ້ ອນທັ້ າຍທ ີ່  3).  ທັງຜົວ 

ແລະ ເມຍ ຂອງຄົວເຮ ອນທ ີ່ ໄດັ້ ຮັບຜົນກະທົບຕັ້ ອງລົງ
ລາຍເຊັນໃນຟອມສອງສະບັບທ ີ່ ຄ ກັນໂດຍຊັ້ ອງໜັ້ າກັບນັກສຶ ກສາຈົບໃໝີ່  ແລະ ທ ມງານຈັດຕັັ້ ງ

ປະຕິບັດຂັັ້ ນບັ້ ານ.  

• ຜູັ້ ປະສານງານຂັັ້ ນເມ ອງຈະທົບທວນ ແລະ ອະນຸມັດຟອມການສະໝັກໃຈປະກອບ 

ສີ່ ວນທ ີ່ ເຊັນແລັ້ ວນັັ້ ນ, 

ແລະເກັບຕົັ້ ນສະບັບອະນຸມັດຟອມການສະໝັກໃຈປະກອບສີ່ ວນທ ີ່ ເຊັນແລັ້ ວນັັ້ ນໄວັ້ ເພ ີ່ ອໃຫັ້ ອົງ
ການະທນາຄານໂລກທົບທວນ. 

ຄົວເຮ ອນທ ີ່ ໄດັ້ ຮັບຜົນກະທົບຈະຕັ້ ອງເກັບສໍ າເນົ າຟອມທ ີ່ ເຊັນແລັ້ ວໄວັ້ ອ ກສະບັບໜຶີ່ ງ.  
• ການຈັດຕັັ້ ງປະຕັິບັດໂຄງການຍັ້ ອຍທ ີ່ ກີ່ ຽວຂັ້ ອງກັບການສະໝັກໃຈປະກອບສີ່ ວນຈະເລິີ່ ມຂ ັ້ ນໄດັ້

ກໍີ່ ຕໍີ່ ເມ ອງຜູັ້ ປະສານງານຂັັ້ ນເມ ອງໄດັ້ ອະນຸມັດຟອມການສະໝັກໃຈປະກອບສີ່ ວນທ ີ່ ເຊັນແລັ້ ວເ

ທົີ່ ານັັ້ ນນັັ້ ນ.  

• ການດໍ າການ ຕິດຕາມປະຈໍ າ 12 ເດ ອນ ໂດຍ ທລຍ ເມ ອງ ແລະ ຜູັ້ ຕາງໜາວິ ຊາການຂັັ້ ນ 

ເພ ີ່ ອກວດກາຄ  ບັນດາຂໍ ັ້ ຕົກລົງ ກັບຜູັ້ ທ ີ່ ໄດັ້ ຮັບຜົນກະທົບ. 

2)  ການຊົດເຊ ຍ ເປັນມູນຄີ່ າ:  
ອ ງຕາມປະສົບການຂອງໂຄງການໃນ ທລຍ 2 ແລະ ທລຍ 3, ຜົນກະທົບພາຍໃຕັ້  ທຶ ນເພ ີ່ ມຕ ີ່ ມ 

ເກ ອບທັງໝົດ ຄາດວີ່ າຈະໄດັ້ ຮັບ ແກັ້ ໄຂບັນຫາໂດຍຜີ່ ານການສະໝັກໃຈປະກອບສີ່ ວນ. 

ການອອກແບບສາມາດປັບໃສີ່  ແລະ ຫາທ ີ່ ຕັັ້ ງສໍ າຮອງເພ ີ່ ອວີ່ າ 
ຜົນກະທົບທ ີ່ ໃຫຍີ່ ຫ ວງຂອງໂຄງການຍີ່ ອຍຈະບໍີ່ ເກ ດຂຶ ັ້ ນ. 

ຂະບວນການແບບມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມຈະຊີ່ ວຍຮັບປະກັນວີ່ າ 
ປະຊາຊົນທ ີ່ ໄດັ້ ຮັບຜົນກະທົບຈະໄດັ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງຈາກໂຄງການຍີ່ ອຍ, 

ເຊິີ່ ງຈະໄດັ້ ຮັບການຢ ນຢັນໂດຍພະນັກງານ ທລຍ ແລະ ເອກະສານບົດສະໜ ໂຄງການຍີ່ ອຍ.  
  

ເນ ີ່ ອງຈາກ ທຶ ນເພ ີ່ ມຕ ີ່ ມ ຈະສຶ ບຕໍີ່ ນໍ າໃຊັ້  ວິ ທ ການແບບມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມ ແລະ ປະເພດ ແລະ ຂອບ
ເຂດຂອງໂຄງການຍີ່ ອຍ ລວມທັງຜົນກະທົບຂອງມັນຈະບໍີ່ ສາມາດຮູັ້ ວີ່ າຈະໄດັ້ ມ ການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດ, 

ຜົນກະທົບທ ີ່ ໃຫຍີ່ ຫ ວງອາດເກິດຂ ັ້ ນແທັ້  ແລະ/ຫ   

ເງ ີ່ ອນໄຂການສະໝັກໃຈະກອບສີ່ ວນອາດບໍີ່ ໄດັ້ ຄົບທຸກຂໍ ັ້ . 

ຖັ້ າຫາກເຫັນວີ່ າມ ຄວາມເປັນໄປໄດັ້ ທ ີ່ ວີ່ າບໍີ່ ເປັນຕາມເງ ີ່ ອນໄຂໃດກໍີ່ ຕາມຂອງກອບນະໂຍບາຍການທົດ
ແທນຄ ນ ແລະ ຍົກຍັ້ າຍຖິີ່ ນຖານ ໃນການສະໝັກໃຈປະກອບສີ່ ວນ, 

ຜົນກະທົບນ ັ້ ຈະຖ ວີ່ າເປັນການບໍີ່ ສະໝັກໃຈ ແລະ ຕັ້ ອງໄດັ້ ມ ການຊົດເຊ ຍໃນມູນຄີ່ າທ ີ່ ທົດແທນໄດັ້ . 

ໃນກໍລະນ ນ ັ້  ທລຍ ຕັ້ ອງແຈັ້ ງໃຫັ້ ທາງທະນາຄານໂລກຮູັ້  ເພ ີ່ ອຂໍ ຄໍ າແນະນໍ າ. ໂດຍລວມແລັ້ ວ, 

ຫລັກການດັີ່ ງຕໍີ່ ໄປນ ັ້  ຈະໄດັ້ ນໍ າໃຊັ້  ເພ ີ່ ອແກັ້ ໄຂບັນຫາ ການສູນເສຍທ ີ່ ດິ ນ/ຊັບສິ ນໂດຍບໍີ່ ສະໝັກໃຈ 

ໂດຍຜີ່ ານການ ຊົດເຊ ຍໃນມູນຄີ່ າທ ີ່ ສູນເສັຽ, ເຊ ີ່ ງໄດັ້ ກໍານົດໂດຍດໍ າລັດ 192 ຂອງລັດຖະບານ 

ກີ່ ຽວກັບການຊົດເຊ ຍ ແລະ ການຍົກຍັ້ າຍຈັດສັນ ເຊ ີ່ ງການຊົດເຊ ຍອາດເປັນເງິ ນສົດ ຫ   ວັດຖຸ 
ເພ ີ່ ອຊົດເຊ ຍໃຫັ້ ແກີ່ ເຮ ອນ, ທ ີ່ ດິ ນ, ສິີ່ ງກໍີ່ ສັ້ າງ ຫ   ຊັບສິ ນຕີ່ າງໆທ ີ່ ຢູີ່ ດິ ນຕອນນັັ້ ນ (ຜົນລະປູກ, ຕົັ້ ນໄມັ້ ) ແລະ 

ຊັບສິ ນອ ີ່ ນໆ (ລາຍຮັບ) ທ ີ່ ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການພັດທະນາ. 

 

• ການໄດັ້ ມາທ ີ່ ດິ ນ ຄວນຫລ ກລຽງ ຫລຸດຜີ່ ອນໃຫັ້ ໜັ້ ອຍທ ີ່ ສຸດ ແລະ ຕັ້ ອງບໍີ່ ຄວນເຮັດໃຫັ້  
ສົີ່ ງຜົນໃຫັ້ ປະຊາຊົນສູນເສຍເຮ ີ່ ອນ ຫ   ທຸກທໍລະມານຈາກການເສຍລາຍໄດັ້ , ການດໍ າລົງຊ ວິ ດ, ຫ   
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ມາດຕະຖານການດໍ າລົງຊ ວິ ດ. ໃນໂຄງການ ທຶ ນເພ ີ່ ມຕ ີ່ ມ 

ບໍີ່ ມ ການອະນຸຍາດໃຫັ້ ມ ການຍັ້ າຍຄົວເຮ ອນ; 

• ທ ມງານຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດຂັັ້ ນບັ້ ານ ແລະ ຄົວເຮ ອນທ ີ່ ໄດັ້ ຮັບຜົນກະທົບ, 

ໂດຍການຊ ັ້ ນໍ າຂອງພະນັກ ງານ ທລຍ ຂັັ້ ນເມ ອງ ແລະ 
ການສະໜັບສະໜູນຈາກທ ມງານທະນາຄານໂລກ 
ຈະຮີ່ ວມກັນປະເມິນຂະໜາດຂອງຜົນກະທົບ ແລະ ກໍານົດການຊົດເຊ ຍທ ີ່ ເປັນສິີ່ ງຂອງທ ີ່ ພຽງພໍ 

ເພ ີ່ ອການຟ ັ້ ນຟູລາຍຮັບໃຫັ້ ໄດັ້ ໃນລະດັບດຽວກັບໄລຍະກີ່ ອນມ ໂຄງການ; 

• ການຊົດເຊ ຍເປັນສິີ່ ງຂອງຕັ້ ອງຈັດໃຫັ້ ຊຸມຊົນ ໂດຍເອົ າຈາກຊັບສິ ນຂອງພວກເຂົ າເອງ. 

ແຫ ີ່ ງທຶ ນຈາກ ກອງທຶ ນພັດທະນາສາກົນ (IDA) 

ບໍີ່ ສາມາດນໍ າມາໃຊັ້ ໃນການໃຊັ້ ຈີ່ າຍຍົກຍັ້ າຍປະຊາຊົນ; 

• ບໍີ່ ຄວນໃຫັ້ ໃຜເສຍຊັບສິ ນການຜະລິ ດ ຫ າຍກວີ່ າ 10% 

ຂອງການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັບັດໂຄງການຍີ່ ອຍ. ຖັ້ າຫາກວິ ສະວະກອນຂອງ ທລຍ ຂັັ້ ນເມ ອງ 

ຮີ່ ວມກັບປະຊາຊົນຜູັ້ ໄດັ້ ຮັບຜົນກະທົບເຮັດການສໍ າຫ ວດ ແລະ ພົບວີ່ າຈະມ ການສູນ

ເສຍຊັບສິ ນການຜະລິ ດຫ າຍກວີ່ າ 10% ທ ີ່ ຈະໄດັ້ ຮັບການກະທົບ, 

ຕັ້ ອງໄດັ້ ມ ການປັບການອອກແບບ ແລະ/ຫ   

ຊອກບີ່ ອນຕັັ້ ງໃໝີ່ ເພ ີ່ ອຫ ຸ ດຜີ່ ອນຜົນກະທົບໃຫັ້ ຕໍີ່ າກວີ່ າ 10%; 

• ຖັ້ າຫາກພ ັ້ ນຖານໂຄງລີ່ າງໃນຊຸມຊົນໄດັ້ ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການຍີ່ ອຍ 

ຕັ້ ອງໄດັ້ ມ ການບູລະນະ ຫ   ປີ່ ຽນແທນ; 

• ລາຍງານສິ ດຄອບຄອງທ ີ່ ດິ ນ (LAR) ຈະແມີ່ ນທ ມງານຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດຂັັ້ ນບັ້ ານເປັນຜູັ້ ເຮັດພາຍ

ໃຕັ້ ການຊີ່ ວຍເຫ  ອຈາກພະນັກງານ ທລຍ ຂັັ້ ນເມ ອງ ແລະ ທິ ມງານວຽກງານທະນາຄານ.  ໃນບົດ

ລາຍງານສິ ດຄອບຄອງທ ີ່ ດິ ນ ຢີ່ າງໜັ້ ອຍຕັ້ ອງມ ຂໍ ັ້ ມູນ ດັີ່ ງນ ັ້ : (i) ຊ ີ່ ຂອງຜູັ້ ໄດັ້ ຮັບຜົນກະທົບ, (ii) 

ຂໍ ັ້ ມູນພ ັ້ ນຖານຕາມສໍ າມະໂນຄົວ ແລະ ເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງຜູັ້ ໄດັ້ ຮັບຜົນກະທົບ; (iii) 

ລາຍລະອຽດຜົນກະທົບ, (iv) ມາດຕະການການຫ ຸ ດຜີ່ ອນຜົນກະທົບລວມທັງປະເພດ ແລະ 

ຂະໜາດຂອງການຊົດເຊ ຍດັ້ ວຍສິີ່ ງຂອງ, (v) 

ການຈັດລະບຽບການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດລວມທັງຂະບວນການການມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມເພ ີ່ ອຮັບປະກັນກ
ານມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມຂອງປະຊາຊົນທ ີ່ ໄດັ້ ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຕັດຕັັ້ ງປະຕິບັດໃນ ບົດລາຍງານ

ສິ ດຄອບຄອງທ ີ່ ດິ ນ; (vi) 

ຕາຕະລາງການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດເພ ີ່ ອຮັບປະກັນວີ່ າການຊົດເຊ ຍເປັນສິີ່ ງຂອງຈະຖ ກມອບໃຫັ້ ກີ່ ອ
ນເລິີ່ ມວຽກງານການກໍີ່ ສັ້ າງ, (vii) ຂະບວນການ ແລະ ຂັັ້ ນຕອນໃນການແກັ້ ໄຂບັນຫາ ແມີ່ ນຢູີ່

ພາຍໃຕັ້ ກົນໄກສະແດງຄໍ າຄິ ດຄໍ າເຫັນ ແລະ (viii) ໃນການຄາດຄະເນຄີ່ າໃຊັ້ ຈີ່ າຍໃນການຊົດເຊ ຍ.  

ຕົວຢີ່ າງສໍ າລັບການຂຽນລາຍງານແມີ່ ນຢູີ່ ໃນເອກະສານຊັ້ ອນທັ້ າຍທ  4; 

• ການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດວຽກງານກໍີ່ ສັ້ າງຈະເລ ີ່ ມຂຶ ັ້ ນກໍີ່ ຕໍີ່ ເມ ີ່ ອ ມ ການທົດແທນຜົນເສຍ

ຫາຍທັງໝົດ ໃຫັ້ ແກີ່ ຄົວເຮ ອນທ ີ່ ໄດັ້ ຮັບຜົນກະທົບໄດັ້ ຢີ່ າງຖ ກແລັ້ ວເທົີ່ ານັັ້ ນ; 

• ໃນກໍີ່ ລະນ ໃດທ ີ່ ບໍີ່ ເປັນໄປຕາມເງ ີ່ ອນໄຂໃດໜຶີ່ ງທ ີ່ ລະບຸໄວັ້ ຂັ້ າງເທິ ງນັັ້ ນ, 

ໂຄງການຍີ່ ອຍດັີ່ ງກີ່ າວຈະບໍີ່ ຖ ກຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດ.  

 

ຂັຸ້ນຕອນດໍາເນ ນການ  

ການກວດສອບດັ້ ານສັງຄົມ:  
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ຜົນກະທົບທາງສັງຄົມຈະຖ ກກວດສອບໃນໄລຍະເລ ີ່ ມຕົັ້ ນຂອງການກະກຽມໂຄງການຍີ່ ອຍ 
ໂດຍນໍ າໃຊັ້ ຟອມການຄັດເລ ອກທ ີ່ ຕິດຄັດ ໃນກອບນະໂຍບາຍການທົດແທນຄ ນ ແລະ ຍົກຍັ້ າຍຖິີ່ ນ
ຖານນ ັ້  (ເອກະສານຊັ້ ອນທັ້ າຍ) ຜົນກະທົບທ ີ່ ອາດເກິດຂ ັ້ ນຈະຕັ້ ອງຖ ກບັນທຶ ກໄວັ້ ໃນຟອມ 

ເຊິີ່ ງຕໍີ່ ມາຈະຖ ກໃຊັ້ ໃນການອອກແບບໂຄງການຍີ່ ອຍເພ ີ່ ອຫ  ກລີ່ ຽງຜົນກະທົບ ຫ   

ເຮັດໃຫັ້ ເກິດໜັ້ ອຍທ ີ່ ສຸດ. ຟອມທ ີ່ ຂຽນແລັ້ ວໆຈະຕັ້ ອງຕິດຂັດມານໍ າບົດສະເໜ ໂຄງການຍີ່ ອຍ.  

ການກວດກາດັ້ ານສັງຄົມ:   

ຜົນກະທົບທາງດັ້ ານສັງຄົມຈະຖ ກຄັດເລ ອກໃນຕອນເລ ີ່ ມຕົັ້ ນຂອງໂຄງສັ້ າງພ ັ້ ນຖານການດໍ າລົງ
ຊ ວິ ດແລະການກະກຽມດັ້ ານໂພຊະນາການໂດຍໃຊັ້ ແບບຟອມການຄັດເລ ອກທາງສັງຄົມທ ີ່ ຕິດກັບ 

CRPF ນ ັ້  (ເອກະສານຊັ້ ອນ 1a). 

ຜົນກະທົບທ ີ່ ອາດເກ ດຂຶ ັ້ ນຈະຖ ກບັນທຶ ກລົງໃນແບບຟອມເຊິີ່ ງຈະຖ ກນໍ າໃຊັ້ ເພ ີ່ ອການອອກແບບຕໍີ່ ໄປຂ
ອງໂຄງການພ ັ້ ນຖານໂຄງລີ່ າງການດໍ າລົງຊ ວິ ດແລະໂພຊະນາການເພ ີ່ ອຫລ ກລັ້ ຽງຫ  ຫ ຸ ດຜີ່ ອນຜົນກະທົບ. 

ແບບຟອມສໍ າເລັດຈະຖ ກຕິດຂັດກັບຂໍ ັ້ ສະເຫນ ພ ັ້ ນຖານ, FIP ແລະ MIP ຫ  ຂໍ ັ້ ສະເຫນ ການລົງທຶ ນອ ີ່ ນໆ 

(PG, FNG, ແລະອ ີ່ ນໆ). 

ຜູັ້ ປະສານງານເມ ອງຈະຮັບຜິດຊອບໃນການກະກຽມແລະສົີ່ ງບົດລາຍງານການປະເມ ນຜົນກະທົບຕໍີ່  IEE 

ແລະເຄ ີ່ ອງມ ຫ ຸ ດຜີ່ ອນຜົນກະທົບຕໍີ່ ສັງຄົມ (ເຊັີ່ ນ: ARAP 

ກີ່ ອນຫນັ້ ານ ັ້ ເອ ັ້ ນວີ່ າບົດລາຍງານການດຶ ງດູດເອົ າດິ ນ, ບົດລາຍງານ GRM) 

ອ ງຕາມຜົນການປະເມ ນຜົນຂອງອົງການ YG. 

ຜູັ້ ຊີ່ ວຍວິ ຊາການເມ ອງທ ີ່ ຢູີ່ ໃນເມ ອງຈະມ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການກະກຽມເຄ ີ່ ອງມ ຫ ຸ ດຜີ່ ອນຜົນກະທົ
ບ (EMPs ສະເພາະຂອງສະຖານທ ີ່ , ECOPs, PMP) 

ທ ີ່ ຕັ້ ອງການໂດຍອ ງຕາມຜົນຂອງການປະເມ ນຜົນກະທົບທ ີ່ ເຮັດໂດຍອົງການ YGs. 

ເອກະສານປົກປັກຮັກສາທັງຫມົດຈະຖ ກສົີ່ ງໂດຍກົງໂດຍ DC ແລະ DAE 

ໂດຍກົງກັບຜູັ້ ປະສານງານການພັດທະນາຄວາມສາມາດແລະວິ ສະວະກອນ PMT 

ຢູີ່ ໃນລະດັບຊາດເພ ີ່ ອການທົບທວນແລະການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ. ວິ ສະວະກອນ PMT ແລະ CDC 

ແບີ່ ງປັນເອກະສານປົກປັ້ ອງໂດຍສະເພາະແມີ່ ນ ARAP ແລະ EMP 

ສໍ າລັບການລົງທຶ ນທ ີ່ ມ ຄວາມສີ່ ຽງສູງກັບທະນາຄານສໍ າລັບການທົບທວນແລະອະນຸມັດກີ່ ອນການປະຕິ

ບັດ SP ສາມາດເລ ີ່ ມຕົັ້ ນໄດັ້ . 

ໃນເວລາດຽວກັນ, ເອກະສານປັ້ ອງກັນ (ລາຍງານ IEE, ARAP, EMP, PMP) 

ຈະຖ ກສົີ່ ງໄປຍັງອົງການ DONRE ເພ ີ່ ອທົບທວນແລະອະນຸມັດ. 

ສໍ າລັບການລົງທຶ ນທ ີ່ ມ ຄວາມສີ່ ຽງສູງຫ  ຜົນກະທົບທ ີ່ ສໍ າຄັນ, ບົດລາຍງານຂອງ IEE 

ພັ້ ອມກັບເຄ ີ່ ອງມ ຫ ຸ ດຜີ່ ອນຜົນກະທົບ (EMP, ARAP, PMP) ອາດຈະຖ ກສົີ່ ງກັບ PONRE 

ເພ ີ່ ອການອະນຸມັດ. 

ໃນກໍລະນ ທ ີ່ ມ ຄວາມຊັກຊັ້ າໃນການອະນຸມັດສໍ າລັບເອກະສານປົກປັ້ ອງເນ ີ່ ອງຈາກຄວາມບໍີ່ ແນີ່ ນອນແລະ

ຄວາມສາມາດທ ີ່ ຈໍ າກັດຂອງ PNRE / MONRE ເພ ີ່ ອທົບທວນແລະປະຕິບັດເອກະສານປັ້ ອງກັນ, 

ໂຄງການຄວນໄດັ້ ຮັບການອະນຸຍາດໃຫັ້ ດໍ າເນ ນການປະຕິບັດຫ ັ ງຈາກທ ີ່ ທະນາຄານໂລກສະຫນອງໃຫັ້ . 

ນະໂຍບາຍປັ້ ອງກັນທະນາຄານຈະມ ຜົນໃນກໍລະນ ທ ີ່ ມ ຊີ່ ອງຫວີ່ າງແລະຄວາມແຕກຕີ່ າງລະຫວີ່ າງນະໂຍບ

າຍແຫີ່ ງຊາດແລະນະໂຍບາຍຂອງ WB. 
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ຫ ັ ກການປຶ ກສາຫາລ :  

ບັ້ ານຕັ້ ອງຮັບປະກັນວີ່ າປະຊາຊົນທຸກຄົນທ ີ່ ໄດັ້ ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການຍີ່ ອຍນ ັ້ ໄດັ້ ປ ກສາລ ໃນການປະ
ຊຸມບັ້ ານ. ໃນລະຫວີ່ າງການປະຊຸມ, (ເຊິີ່ ງຄວນຈະຈັດຂ ັ້ ນໃນໄລຍະການອອກແບບໂຄງການຍີ່ ອຍ) 

ຕັ້ ອງໄດັ້ ອະທິ ບາຍສິ ດໃນການຮັບຄີ່ າຊົດເຊຍໃຫັ້ ປະຊາຊົນ. 

ຕັ້ ອງມ ການບັນທຶ ກກອງປະຊຸມຢີ່ າງເປັນທາງການ ແລະ ຕັ້ ອງໄດັ້ ລວມບັນຫາຕົັ້ ນຕໍທ ີ່ ໄດັ້ ປຶ ກສາຫາລ  

ລວມທັງການຕັດສິ ນໃຈຕໍີ່ ບັນຫາດັີ່ ງກີ່ າວນໍ າ: 

• ຊ ີ່ ຂອງຜູັ້ ທ ີ່ ໄດັ້ ຮັບຜົນກະທົບ (ຖັ້ າເປັນໄປໄດັ້ ໃຫັ້ ມ ທັງຊ ີ່  ຜົວ ແລະ ເມຍ) 

• ບົດບັນທຶ ກກອງປະຊົມຕັ້ ອງມ ລາຍເຊັນຂອງຜູັ້ ໄດັ້ ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ນາຍບັ້ ານ. 

ມ ໝາຍເຫດການຮັ້ ອງຮຽນທ ີ່ ຂຽນໂດຍຜູັ້ ໄດັ້ ຮັບຜົນກະທົບ, ແລະ 

ມ ແຜນທ ີ່ ສະແດງທ ີ່ ຕັ້ ັ ງຂອງຊັບສິ ນທ ີ່ ໄດັ້ ຮັບຜົນກະທົບນັັ້ ນ. 

 

ນັກສຶ ກສາຈົບໃໝີ່  ຕັ້ ອງີ່ ອົ າສໍ າເນົ າບົດບັນທຶ ກການປະຊຸມໃຫັ້ ຜູັ້ ໄດັ້ ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ມ ຢ ນຢັນວີ່ າ 
ໄດັ້ ມ ການສົນທະນາໂດຍກົງກັບແຕີ່ ລະຂໍ ັ້ ສະເໜ ຊອງເຂົ າເຈົ ັ້ າ ແລະ ສິີ່ ງທ ີ່ ຕັ້ ອງການຊົດເຊ ຍ, ຂໍ ັ້ ຕົກລົງ 

ແລະ ການຮັ້ ອງຮຽນຂອງແຕີ່ ລະຄົນ. ສໍ າເນົ າຕັ້ ອງເກັບໄວັ້ ໃນເອກະສານຕີ່ າງໆຂອງໂຄງການ ແລະ 

ມ ໄວັ້ ສໍ າລັບການຕິດຕາມກວດກາ ໃນຄໍີ່ ໜັ້ າ. 
ນັກສຶ ກສາຈົບໃໝີ່  ຈະໄດັ້ ສົີ່ ງສໍ າເນົ າບົດບັນທຶ ກຂັ້ າງເທິ ງນ ັ້  

ໃຫັ້ ແກີ່ ທຸກຄົນທ ີ່ ໄດັ້ ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການຍີ່ ອຍເພ ີ່ ອກໍານົດຄວາມຕັ້ ອງການຂອງພວກເຂົ າກີ່ ຽວ

ກັບການປະກອບສີ່ ວນຂອງຊັບສິ ນ, 

ຄວາມເຂົ ັ້ າໃຈຂອງພວກເຂົ າກີ່ ຽວກັບຂໍ ັ້ ຕົກລົງໃດໆແລະການຮັ້ ອງທຸກຂອງພວກເຂົ າ (ຖັ້ າມ ). 

ພະນັກງານໂຄງການ ຕັ້ ອງສົີ່ ງສໍ າເນົ າລາຍລະອຽດກີ່ ຽວກັບບັນດາບຸກຄົນທ ີ່ ຖ ກກະທົບ ແລະ 
ຢ ນຢັນໃນການປຶ ກສາຫາລ ກັບບຸກຄົນທ ີ່ ເຂົ າເຈົ ັ້ າມ ຄວາມຕັ້ ອງການ ແລະ 

ຄວາມຕັັ້ ງໃຈທ ີ່ ຈະໄດັ້ ຮັບການຊົດເຊ ຍ, ຂໍ ັ້ ຕົກລົງທ ີ່ ບັນລຸແລະຄໍ າຮັ້ ອງທຸກທ ີ່ ສຸດ. 

ສໍ າເນົ າຈະຖ ກເກັບຢູີ່ ໃນເອກະສານໂຄງການ ແລະ  ຮັກສາໄວັ້ ສໍ າລັບຕິດຕາມແລະການຄວບຄຸມ. 

ມູນຄີ່ າການຊົດເຊ ຍ:  ສໍ າລັບໂຄງການຍີ່ ອຍໂຄງສັ້ າງພ ັ້ ນຖານ ຫ   ກິດຈະກໍາດັ້ ານການດໍ າລົງຊ ວິ ດ ແລະ 

ໂພຊະນາການ ຈະເຮັດໃຫັ້ ການສູນເສຍທ ີ່ ດິ ນ ຫ   ຊັບສິ ນທ ີ່ ບໍີ່ ສະຫມັກໃຈ, 

ການປຶ ກສາຫາລ ກັບຄົວເຮ ອນທ ີ່ ຖ ກກະທົບຈະຖ ກກໍານົດໃນລະດັບການຊົດເຊ ຍທ ີ່ ມ ຄີ່ າໃຊັ້ ຈີ່ າຍທົດແທ
ນ. ຄົວເຮ ອນທ ີ່ ຖ ກກະທົບ, ພະນັກງານ PWC ແລະຜູັ້ ຊີ່ ວຍຂັັ້ ນເມ ອງພາຍໃຕັ້ ການຊ ັ້ ນໍ າຂອງສູນກາງ 

PRF ແລະການສະຫນັບສະຫນູນຂອງທ ມວຽກງານຂອງທະນາຄານໂລກແລະ DOERE, 

ຈະປະເມ ນຜົນຂະຫນາດຂອງຜົນກະທົບແລະກໍານົດຄີ່ າຊົດເຊ ຍປະເພດຫ  ເງິ ນສົດທ ີ່ ພຽງພໍ 
ການຟ ັ້ ນຟູລະດັບກີ່ ອນຫນັ້ າໂຄງການຂອງສາຍສົີ່ ງລາຍໄດັ້ . 

ຜູັ້ ຮຽນຈົບໃນໄວຫນຸີ່ ມຈະຊີ່ ວຍໃນຂະບວນການປຶ ກສາຫາລ , 

ຮັບປະກັນການສະຫນັບສະຫນູນໃນພາສາທັ້ ອງຖິີ່ ນທ ີ່ ໄດັ້ ເວົ ັ້ າມາຈາກຄອບຄົວທ ີ່ ຖ ກກະທົບ. 

ການປະເມ ນມູນຄີ່ າຕັ້ ອງຖ ວີ່ າ: i) ປະເພດຊັບສິ ນ; ii) ໃນປະເພດຫລ ເງິ ນສົດທ ີ່ ໄດັ້ ຮັບອະນຸຍາດ, 

ຕາມທ ີ່ ໄດັ້ ອະທິ ບາຍຢູີ່ ໃນຕາຕະລາງສິ ດ (ຫມວດ VIII ຂອງ CRPF ນ ັ້ ); iii) 

ທີ່ າແຮງການຜະລິ ດຂອງທ ີ່ ດິ ນຫ  ຊັບສິ ນ; iv) ການເຂົ ັ້ າເຖິງ; ແລະ v) 

ການສູນເສຍລາຍຮັບໃນລະຫວີ່ າງໄລຍະເວລາຂອງການສັ້ າງຄວາມອາດສາມາດຜະລິ ດຢີ່ າງເຕັມທ ີ່ , 

ເຊັີ່ ນ: ໄລຍະເວລາທ ີ່ ເຕ ບໃຫຍີ່ ຂອງຕົັ້ ນຫມາກໄມັ້ . 
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ການກະກຽມແບບຟອມ ມູນຄີ່ າການຊົດເຊ ຍ:  ສໍ າລັບໂຄງການຍີ່ ອຍ 

ທ ີ່ ຈະປະກອບສີ່ ວນດັ້ ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ເປັນດິ ນ ຫ   ຊັບສິ ນອ ີ່ ນໆ, 
ແບບຟອມການປະກອບສີ່ ວນດັ້ ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ 
ຈະໄດັ້ ຮັບການກະກຽມສໍ າລັບແຕີ່ ລະຄອບຄົວທ ີ່ ຖ ກກະທົບໂດຍທ ມງານຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດຂັັ້ ນບັ້ ານ 
ເຊິີ່ ງໄດັ້ ຮັບການຊີ່ ວຍເຫ  ອຈາກນັກສຶ ກສາຈົບໃໝີ່  ແລະ ຜູັ້ ຊີ່ ວຍດັ້ ານວິ ຊາການຂອງເມ ອງ. 

ແບບຟອມນ ັ້ ຈະອະທິ ບາຍລາຍລະອຽດຊັບສິ ນທັງຫມົດທ ີ່ ບໍ ລິ ຈາກ. 

ທັງຜົວແລະເມຍຂອງຄອບຄົວທ ີ່ ຖ ກຜົນກະທົບຈະລົງລາຍເຊັນ ໃສີ່ ສອງແບບຟອມ 

ໂດຍການຊັ້ ອງໜັ້ າຂອງນັກສຶ ກສາຈົບໃໝີ່  ແລະ ທ ມງານຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດຂັັ້ ນບັ້ ານ. 

Preparation of a Land Acquisition Report:  ການກະກຽມການລາຍງານການໄດັ້ ມາທ ີ່ ດິ ນ. 

ສໍ າລັບໂຄງການຍີ່ ອຍທ ີ່ ເຮັດໃຫັ້ ເກິດການເສຍທ ີ່ ດິ ນ ຫ   ຊັບສິ ນໂດຍທ ີ່ ບໍີ່ ສະໝັກໃຈ, ຈະໄດັ້ ມ ການເຮັດ 

ລາຍງານສິ ດຄອບຄອງທ ີ່ ດິ ນ (LAR).  ຈະຕັ້ ອງໄດັ້ ເວົ ັ້ າເຖິງຂໍ ັ້ ກໍານົດທັງໝົດທ ີ່ ລະບຸໄວັ້ ໃນ OP ຂໍ ັ້  4.12 

ໃນຫົວຂໍ ັ້  ແຜນປະຕິບັດງານການຍົກຍັ້ າຍຖິີ່ ນຖານ (RAP).  ບົດລາຍງານການຄອບຄອງທ ີ່ ດິ ນ 

ຈະຕັ້ ອງເວົ ັ້ າເຖິງອົງປະກອບທ ີ່ ກີ່ ຽວຂັ້ ອງດັີ່ ງລຸີ່ ມນນ ັ້ : 

• ຂໍ ັ້ ມູນພ ັ້ ນຖານທ ີ່ ອະທິ ບາຍກີ່ ຽວກັບຜົນກະທົບ ແລະ ຜູັ້ ທ ີ່ ໄດັ້ ຮັບຜົນກະທົບ; 

• ການຈັດຫາການທົນແທນເປັນສິີ່ ງຂອງເພ ີ່ ອທົນແທນທ ີ່ ດິ ນ ຫ   ຊົດເຊ ຍການປີ່ ຽນແທນ, 

ລວມທັງຄໍ າຖະແຫ ງພັ້ ອມລາຍເຊັນຈາກເຈົ ັ້ າຂອງທ ີ່ ດິ ນທ ີ່ ໄດັ້ ຮັບຜົນກະທົບທັງໝົດເພ ີ່ ອຢັັ້ ງຢ ນວີ່
າການຈັດຫາໃຫັ້ ນັັ້ ນເປັນທ ີ່ ໜັ້ າພໍໃຈ; 

• ສະຫ ຸ ບຫຍໍ ັ້  ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ 
ລວມທັງຫ ັ ກການທ ີ່ ຈະໃຊັ້ ໃນການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດໂຄງ 

ການຍີ່ ອຍທ ີ່ ກີ່ ຽວຂັ້ ອງເພ ີ່ ອການນຄຸັ້ ມຄອງຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ; 

• ການຈັດການເພ ີ່ ອຮັບປະກັນການດໍ າເນິ ນງານທ ີ່ ເໝາະສົມໂດຍຜູັ້ ເຮັດສັນຍາກີ່ ຽວກັບການທົດແ

ທນສໍ າລັບຜົນກະທົບຊົີ່ ວຄາວ; 

• ຕາຕະລາງຊັບສິ ນ (ທ ີ່ ບໍີ່ ແມີ່ ນທ ີ່ ດິ ນ), 

ທ ີ່ ຕັ້ ອງໄດັ້ ມ ການທົດແທນທ ີ່ ເປັນສີ່ ວນໜຶີ່ ງຂອງສັນຍາການກໍີ່ ສັ້ າງ, 

ຄໍ າຖະແຫ ງພັ້ ອມທັງລາຍເຊັນຈາກເຈົ ັ້ າຂອງຜູັ້ ທ ີ່ ໄດັ້ ຮັບຜົນກະທົບທ ີ່ ຢ ນຢັນວີ່ າການຈັດການນັັ້ ນເ

ປັນທ ີ່ ໜັ້ າພໍໃຈ; 

• ຕາຕະລາງການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດທ ີ່ ລະບຸວີ່ າການທົດແທນທ ີ່ ດິ ນຈະເຮັດກີ່ ອນເລ ີ່ ມການຈັດຕັັ້ ງປະຕິ

ບັດໂຄງການ; 

• ການວັດແທນເນ ັ້ ອທ ີ່  ທ ີ່ ມ ການຮັບຮອງໂດຍຊາວບັ້ ານ, ສະແດງໃຫັ້ ເຫັນວີ່ າທ ີ່ ດິ ນທ ີ່ ຈະຖຶກເອົ າ 

ແລະ ຈະມ ການທົດແທນທ ີ່ ດິ ນ ໂດຍມ ລາຍລະອຽດພຽງພໍເພ ີ່ ອໃຫັ້ ມ ການຢ ນຢັນ; 

• ການຊີ່ ວຍເຫ  ອໃດໆທ ີ່ ເຫັນວີ່ າມ ຄວາມຈໍ າເປັນເພ ີ່ ອເປັນການຊີ່ ວຍເຫ  ອປະຊາກອນທ ີ່ ທຸກຈົນ 

ແລະ ມ ຄວາມສີ່ ຽງ; 
• ການຈັດການເພ ີ່ ອການເປິ ດເຜ ຍຂໍ ັ້ ມູນ, ການປຶ ກສາຫາລ  ແລະ 

ຂັັ້ ນຕອນການຕິດຕາມການຮັ້ ອງທຸກ; ແລະ 
• ການຈັດການເພ ີ່ ອການດໍ າເນິ ນການຕິດຕາມກວດກາໂດຍພະນັກງານຈາກ ທລຍ 

 

ພະນັກງານໂຄງການຈະຊີ່ ວຍໃນການກະກຽມບົດລາຍງານການຄອບຄອງທ ີ່ ດິ ນ, 

ໂດຍມ ຫັ້ ອງການ ທລຍ ລວມທັງທ ມງານວຽກງານທະນາຄານໂລກຈະເປັນຜູັ້ ທົບທວນ. 

ຈະບໍີ່ ມ ກິດຈະກໍາໃດໃນບົດລາຍງານສິ ດຄອບຄອງທ ີ່ ດິ ນ ຈະໄດັ້ ຮັບການອະນຸມັດ ຫ   
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ຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດກີ່ ອນການມ ການອະນຸມັດຈາກຄະນະຊ ັ້ ນໍ າຂັັ້ ນແຂວງ ແລະ ອົງການທະນາຄານໂລກ. 

ດັີ່ ງນັັ້ ນກິດຈະກໍາທ ີ່ ມ ການມັ້ າງເຮ ອນ ຫ  ການໄດັ້ ມາຂອງທ ີ່ ດິ ນການຜະລິ ດ, ທັງແບບຖາວອນ ແລະ 

ຊົີ່ ວຄາວຈະຕັ້ ອງໄດັ້ ຮັບການທົບທວນຢີ່ າງລະມັດລະວັງໂດຍພະນັກງານໂຄງການ. 

ຂະບວນການການທົບທວນຈະໄດັ້ ຮັບການຢ ນຢັນວີ່ າບໍີ່ ມ ທາງເລ ອກທ ີ່ ໜັ້ າພໍໃຈກວີ່ ານ ັ້ ອ ກແລັ້ ວ, 

ຜູັ້ ໄດັ້ ຮັບຜົນກະທົບໄດັ້ ຮັບການບອກກີ່ າວກີ່ ຽວກັບສິ ດຂອງເຂົ າເຈົ ັ້ າໃນການໄດັ້ ຮັບຄີ່ າຊົດເຊ ຍເພ ີ່ ອຮັບປະ
ກັນວີ່ າພວກເຂົ າຕົກລົງຕາມການຈັດຫາໃຫັ້ ..  

ບົດສະເໜ ໂຄງການຍີ່ ອຍຍັງຕັ້ ອງລວມມ ບົດອະທິ ບາຍກີ່ ຽວກັບຜູັ້ ໄດັ້ ຮັບຜົນກະທົບ, 

ຜົນກະທົບທ ີ່ ກີ່ ຽວຂັ້ ອງ (ເຊັີ່ ນ: ຕົັ້ ັ້ ນໄມັ້ , ພຶດຜົນການຜະລິ ດ, ເຮ ອນ ແລະ ສິີ່ ງກໍີ່ ສັ້ າງອ ີ່ ນໆ), 

ການບັນລຸຂໍ ັ້ ຕົກລົງ (ເຊັນ ເງ ີ່ ອນໄຂ ແລະ ຈໍ ານວນການຊົດເຊ ຍ).  

ການໄປຕິດຕາມກວດກາ 6 ເດ ອນ 12 ເດ ອນ: ການກວດການ ັ້  ທ ມງານ ທລຍ ຂັັ້ ນເມ ອງ 

ຈະໄປຢັ້ ຽມຢາມບັນດາຄອບຄົວທ ີ່ ໄດັ້ ຮັບຜົນກະທົບຈາກການກໍີ່ ສັ້ າງໂຄງການຍີ່ ອຍ  ແລະ 
ໂດຍການມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມຂອງ ທລຍ ແຂວງ. ການກວດການ ັ້  ຈະເປັນການຢັັ້ ງຢ ນວີ່ າການປະກອບສີ່ ວນ 

ແລະ ການທົດແທນຄ ນ ໄດັ້ ຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດແລັ້ ວ ດັີ່ ງທ ີ່ ໄດັ້ ມ ການຕົກລົງກັນໃນເບ ັ້ ອງຕົັ້ ນ.  

ການຢັ້ ຽມຢາມຄັັ້ ງນ ັ້ ຈະໄດັ້ ສັ້ າງເອກະສານ ກີ່ ຽວກັບການປະກອບສີ່ ວນແບບສະໝັກໃຈ 
ບັນຫາທ ີ່ ໄດັ້ ປຶ ກສາຫາ ແລະ ໜັ້ າວຽກທ ີ່ ຈະສ ບຕໍີ່ ຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດ ຈະໄດັ້ ຕົກລົງຮີ່ ວມກັນ 
ພັ້ ອມທັງບັນທຶ ກເຂົ ັ້ າໃນແບບຟອມ ໂດຍເຮັດເປັນສອງສະບັບ (1 ສະບັບເກັບໄວັ້ ຫັ້ ອງການ ທລຍ ແລະ 

ອ ກ 1 ສະບັບ ມອບໃຫັ້ ຄອວຄົວທ ີ່ ກີ່ ຽວຂັ້ ອງ). ທັງຜົວ ແລະ ເມັຽ ຂອງຄອບຄົວທ ີ່ ໄດັ້ ຮັບຜົນກະທົບ 

ກໍຈະໄດັ້ ເຊັນໃສີ່ ແບບຟອມດັີ່ ງກີ່ າວນັັ້ ນ. 

 

ພາກທ  IV:  ການຕິດຕາມ ແລະ ເປ ດເຜ ຍຂໍຸ້ ມ ນ 

4.1. ການຕິດຕາມພາຍໃນ 

ການປະຕິບັດຂອບເຂດວຽກງານນະໂຍບາຍເງິ ນຊົດເຊ ຍແລະຕັັ້ ງບັ້ ານໃໝີ່ (ກອບນະໂຍບາຍ
ການທົດແທນຄ ນ ແລະ ຍົກຍັ້ າຍຖິີ່ ນ

ຖານ)ຈະໄດັ້ ຮັບຕິດຕາມຢີ່ າງເປັນປະຈໍ າໂດຍພະນັກງານຂອງກອງທຶ ນຫລຸດຜີ່ ອນຄວາມທຸກຍາກຂັັ້ ນແຂ

ວງ,ແລະໂຕຊ ັ້ ບອກການຕິດຕາມທ ີ່ ສໍ າຄັນເຊັີ່ ນຈໍ ານວນຂອງໂຄງການຍີ່ ອຍທ ີ່ ກີ່ ຽວກັບການສູນເສຽທ ີ່ ດິ ນ

/ຊັບສິ ນ, ຈໍ ານວນຂອງຄອບຄົວທ ີ່ ໄດັ້ ຮັບຜົນກະທົບ, ບໍີ່ ວີ່ າເຂົ າເຈົ ັ້ າຈະໄດັ້ ຮັບ ແກັ້ ໄຂ

ບັນຫາໂດຍເງິ ນປະກອບສີ່ ວນແລະອ ີ່ ນໆຫ  ບໍີ່ ກໍຕາມ, ກໍຈະໄດັ້ ຮັບການລາຍງານຜີ່ ານລະບົບຄຸັ້ ມຄອງ 

ຂໍ ັ້ ມູນຂີ່ າວສານໂຄງການ (MIS). 

ພະນັກງານກອງທຶ ນຫລຸດຜີ່ ອນຄວາມທຸກຍາກຂັັ້ ນສູນກາງຈະສ ບຕໍີ່ ຊ ັ້ ນໍ າແລະຕິດຕາມການປະຕິບັດຂ

ອບເຂດວຽກງານນະໂຍບາຍເງິ ນຊົດເຊ ຍແລະຕັັ້ ງບັ້ ານໃໝີ່  (ກອບນະໂຍບາຍການທົດແທນຄ ນ ແລະ 

ຍົກຍັ້ າຍຖິີ່ ນ

ຖານ)ນ ັ້ ຢີ່ າງໜັ້ ອຍປ ລະເທ ີ່ ອແລະຈະປະກອບດັ້ ວຍຜົນຂອງບົດລາຍງານໂຄງການປະຈໍ າປ ແລະຈະຖ ກສົີ່ ງ

ໃຫັ້ ທະນາຄານໂລກ.  

 

ພະນັກງານກອງທຶ ນຫລຸດຜີ່ ອນຄວາມທຸກຍາກຢູີ່ ຫັ້ ອງການສູນກາງແລະຫັ້ ອງການທັ້ ອງຖິີ່ ນຈະ
ຮັບຜິດ 
ຊອບຮວມການປະຕິບັດຂອບເຂດວຽກງານນະໂຍບາຍເງິ ນຊົດເຊ ຍແລະຕັັ້ ງບັ້ ານໃໝີ່ ໃຫັ້ ມ ປະສິ ດທິ ພາບ
ໂດຍປຶ ກສາຫາລ ຢີ່ າງໃກັ້ ຊິ ດກັບໜີ່ ວຍງານທ ີ່ ກີ່ ຽວຂັ້ ອງແລະພະແນກການຕີ່ າງໆໃນທັ້ ອງຖິີ່ ນ. 

ຫັ້ ອງການກອງທຶ ນຫລຸດຜີ່ ອນຄວາມທຸກຍາກຂັັ້ ນສູນກາງໄດັ້ ສັ້ າງລາຍລະອຽດຕີ່ າງໆເຂົ ັ້ າໃນປຶ ັ້ ມຄູີ່ ມ ການ
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ດໍ າເນ ນໂຄງການແລະສ ບຕໍີ່ ຈັດໃຫັ້ ມ ການຝຶກອົບຮົມກີ່ ຽວກັບນະໂຍບາຍແລະຂັັ້ ນຕອນການປົກປັກຮັກ
ສາໃຫັ້ ກັບພະນັກງານກອງທຶ ນຫລຸດຜີ່ ອນຄວາມທຸກຍາກທັ້ ອງຖິີ່ ນແລະຜູັ້ ອໍ ານວຍຄວາມສະດວກຄຸັ້ ມບັ້ າ

ນ. 

ພະນັກງານກອງທຶ ນຫລຸດຜີ່ ອນຄວາມທຸກຍາກທັ້ ອງຖິີ່ ນຍັງຈະສ ບຕໍີ່ ເຮັດວຽກຢີ່ າງໃກັ້ ຊິ ດກັບພະແນກກ
ານແລະຊຸມຊົນຕີ່ າງໆໃນທັ້ ອງຖິີ່ ນກີ່ ຽວກັບລາຍລະອຽດຕີ່ າງໆແລະຮັກສາຂໍ ັ້ ມູນທ ີ່ ເໝາະສົມເພ ີ່ ອການທົ

ບທວນໂດຍກອງທຶ ນຫລຸດຜີ່ ອນຄວາມທຸກຍາກຂັັ້ ນສູນກາງແລະທະນາຄານ. 

ຫັ້ ອງການກອງທຶ ນຫລຸດຜີ່ ອນຄວາມທຸກຍາກຂັັ້ ນສູນກາງຈະຮັບຜິດຊອບຕິດຕາມເປັນແຕີ່ ລະໄລຍະແ

ລະລາຍງານຂະບວນການປະຕິບັດການປົກປັກຮັກສາໃນບົດລາຍງານຄວາມຄ ບໜັ້ າຂອງໂຄງການ.  

 

4.2.ການຕິດຕາມຈາກພາຍນອກ 

ການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍປັ້ ອງກັນຜົນກະທົບດັ້ ານສັງຄົມ 

ຈະຖ ກປະເມ ນໃນໄລຍະການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດ ທລຍ III ໄລຍະເພ ີ່ ມທຶ ນ 

ໂດຍທ ີ່ ປຶ ກສາທ ີ່ ເປັນເອກະລາດຈາກທະນາຄານໂລກ 
ໃນລະຫວີ່ າງການມາກວດກາໂຄງການແຕີ່ ລະໄລຍະຂອງ ຜູັ້ ໃຫັ້ ທຶ ນ. 

 

4.3.ການເຜ ຍແຜ່ຂໍຸ້ ມ ນ 

ການປຶ ກສາຫາລ ແບບເປ ດກວັ້ າງ ແລະ ການເປ ດເຜ ຍຂີ່ າວສານ-ຂໍ ັ້ ມູນ (OP.17.50) 

ແມີ່ ນຂໍ ັ້ ຮຽກຮັ້ ອງຂອງທະນາຄານ ໂດຍສະເພາະຂະບວນການວາງແຜນ ແລະ ຕຽມການນັັ້ ນ, 

ຈະຕັ້ ອງໄດັ້ ມ ການປຶ ກສາຫາລ  ກັບຜູັ້ ໄດັ້ ຮັບປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ, ກຸີ່ ມທ ີ່ ໄດັ້ ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ 

ອົງການຈັດຕັັ້ ງສະມາຄົມຕີ່ າງໆ ແລະ ຈະຕັ້ ອງມ ການນໍ າສະເໜ  

ດັ້ ານການປັ້ ອງກັນຜົນກະທົບດັ້ ານສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ ແລະ ສັງຄົມ. ການປຶ ກສາຫາລ  

ຄວນດໍ າເນ ນໄປເປັນຂະບວນຕໍີ່ ເນ ີ່ ອງ ຕະຫລອດການອອກແບບ ແລະ ປະຕິບັດການລົງທຶ ນແລະ 

ຈະຕັ້ ອງສອດຄີ່ ອງກັບນະໂຍບາຍການປົກປັກຮັກສາທ ີ່ ໃຊັ້ ຢູີ່ ໃນປະຈຸບັນ. 

ນະໂຍບາຍດັີ່ ງກີ່ າວຍັງຮຽກຮັ້ ອງວີ່ າເອກະສານຂອງການສຶ ກສາປະເມ ນທາງສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ, 

ການປະເມ ນທາງສັງຄົມ, ແຜນດໍ າເນ ນງານການຍັ້ າຍຖິີ່ ນຖານ ແລະ ອ ີ່ ນໆ 

ຈະຕັ້ ອງໃຫັ້ ສາມາດເຂົ ັ້ າເຖິງໄດັ້ , ໃນເວລາທ ີ່ ເໝາະສົມ ແລະ ເປັນພາສາທ ີ່ ກຸີ່ ມຕີ່ າງໆສາມາດເຂົ ັ້ າໃຈໄດັ້ . 

ຂີ່ າວສານ-ຂໍ ັ້ ມູນ ກີ່ ຽວກັບມາດຕະການບັນເທົາທຸກ ທ ີ່ ທລຍ 3 ໄລຍະເພ ີ່ ມທຶ ນ ຈະນໍ າໃຊັ້  

ຕັ້ ອງໃຫັ້ ຄົນທົີ່ ວໄປສາມາດເຂົ ັ້ າເຖິງໄດັ້ ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງກອງທຶ ນ ແລະ ກະດານຂີ່ າວຢູີ່ ຂັັ້ ນຊຸມຊົນ.  

ຕະລອດໄລຍະການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດ ວຽກງາຍ ທລຍ 3 ໄລຍະເພ ີ່ ມທຶ ນ 

ຜູັ້ ທ ີ່ ຈະໄດັ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ ກໍຄ ຜູັ້ ທ ີ່ ຈະໄດັ້ ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ 
ຈະຕັ້ ອງໄດັ້ ຮັບການແຈັ້ ງແນະນໍ າ ກີ່ ຽວກັບຂັັ້ ນຕອນການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດຂອງໂຄງການ 
ລວມທັງການສະໜອງຂໍ ັ້ ມູນຂອງນະໂຍບາຍດັີ່ ງກີ່ າວນ ັ້  
ໂດຍໃຫັ້ ຖ ວີ່ າເປັນສີ່ ວນໜ ີ່ ງໃນຂະບວນການວາງແຜນແບບມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມ. 
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ພາກທ  V:  ຕາຕະລາງສະແດງສິດໃນການຮັບການທົດແທນ 

 

ປະເພດ

ຂອງກາ

ນສ ນເ

ສຽ 

ຜ ຸ້ມ ສິດຮັບການທົດແທນ

ຄ ນ 

ສິດໃນການຮັບການທົດແທນຄ ນ ການຈັດຕັຸ້ ງປະຕິບັ

ດ 

ດິ ນທໍາ
ການຜ
ະລິ ດ 

(ຕົວຢີ່ າ

ງ: ນາ, 
ສວນ 
ແລະ 
ສວນໄ
ມັ້ ສັກ, 

ອ ີ່ ນໆ) 

ເຈົ ັ້ າຂອງທ ີ່ ຖ ກຕັ້ ອງຕາມກົ
ດໝາຍຫ  ຜູັ້ ຄອບຄອງທ ີ່ ລ
ະບຸໃນລະຫວີ່ າງການປຶ ກສາ
ຫາລ  

• ການເສຽດິ ນໜັ້ ອຍກວີ່ າ 10% 

ຂອງດິ ນ, ດິ ນທາງເລ ອກພາຍໃນບັ້ ານ, 

ຊະນິ ດແລະປະເພດຄັ້ າຍກັນ, 

ຄວາມສາມາດດັ້ ານການຜະລິ ດ, 

ບໍີ່ ມ ຄີ່ າທຸລະກໍາ (ອາກອນ, ຄີ່ າບໍ ລິ ຫານ) 

• ອະນຸຍາດໃຫັ້ ມ ການປະກອບສີ່ ວນໂດຍ
ສະໝັກໃຈຖັ້ າຜົນກະທົບໜັ້ ອຍກວີ່ າ 
5%, 

ແລະສາມາດຕອບສະໜອງເງ ີ່ ອນໄຂຂ
ອງການປະກອບສີ່ ວນໂດຍສະໝັກໃຈໄ
ດັ້  

• ບໍີ່ ໃຫັ້ ມ ການເສຽ
ດິ ນເກ ນກວີ່ າ 

10% 

ດິ ນທ ີ່ ຢູີ່
ອາໄສ 

ເຈົ ັ້ າຂອງທ ີ່ ຖ ກຕັ້ ອງຕາມກົ
ດໝາຍຫ  ຜູັ້ ຄອບຄອງທ ີ່ ລ
ະບຸໃນລະຫວີ່ າງການປຶ ກສາ
ຫາລ  

• ມ ດິ ນເຫລ ອພຽງພໍສໍ າລັບສັ້ າງເຮ ອນຄ 
ນໃໝີ່ /ໂຄງຮີ່ າງ:(i) 
ການຊົດເຊ ຍເປັນວັດຖຸໃນລາຄາປີ່ ຽນ
ແທນຊຶີ່ ງພຽງພໍສໍ າລັບການຟ ັ້ ນຟູການ
ດໍ າລົງຊ ວິ ດໃນລະດັບກີ່ ອນໂຄງການຍີ່
ອຍ (ii) 

ອໍ ານາດການປົກຄອງເມ ອງຈະມາປັບ
ປຸງດິ ນທ ີ່ ຢູີ່ ອາໄສທ ີ່ ເຫ  ອໃຫັ້ ລັ້ າໃຫັ້ ຜູັ້ ໄດັ້ ຮັ
ບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ 

(ຖົມແລະປັບໜັ້ າດິ ນ) 

ເພ ີ່ ອວີ່ າຜູັ້ ໄດັ້ ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງກ
ານຈະສາມາດກັບຄ ນໄປຫາດິ ນທ ີ່ ເຫ  ອໄ

ດັ້ .  
• ບໍີ່ ມ ດິ ນເຫລ ອພຽງພໍສໍ າລັບສັ້ າງເຮ ອນ

/ໂຄງຮີ່ າງຄ ນໃໝີ່ : ບ່ໍອະນຸຍາດ 

ການໄດັ້ ດິ ນທ ີ່ ຢູີ່ ອາໄ
ສທ ີ່ ຕັ້ ອງໃຫັ້ ມ ການ
ຍັ້ າຍແມີ່ ນບໍີ່ ອະນຸຍ
າດ 

ໜອງປ
າ 

ເຈົ ັ້ າຂອງໜອງປາທ ີ່ ໄດັ້ ຮັບ
ຜົນກະທົບ 

• ການຊົດເຊ ຍເປັນວັດຖຸໃນລາຄາປີ່ ຽນ
ແທນ 

• ຖັ້ າປາທ ີ່ ຂັງໄວັ້ ໃນຂະນະນ ັ້ ບໍີ່ ທັນຖ ກຈັບ
ກີ່ ອນທ ີ່ ໂຄງການຈະເຂົ ັ້ າຄອບຄອງໜອ
ງປາ,ກໍຈະມ ການຊົດເຊ ຍເປັນວັດຖຸສໍ າ
ລັບປາໃຫຍີ່  ໃນລາຄາປີ່ ຽນແທນ 

• ອໍ ານາດການປົກຄອງເມ ອງຈະຟ ັ້ ນຟູ/

ສັ້ ອມແປງໜອງປາທ ີ່ ເຫລ ອ.  

• ມ ເວລາພໍສໍ າລັບ
ຜູັ້ ໄດັ້ ຮັບຜົນກະທົ
ບຈາກໂຄງການທ ີ່

ຈະຈັບປາ 
• ຖັ້ າປາທ ີ່ ເຫ  ອບໍີ່ ລອ

ດແລະ/ຫ  ບໍີ່  

ເປັນໄປຕາມຄວາ
ມຕັ້ ອງການສີ່ ວນ
ຕົວຫ  ທາງການຄັ້ າ

, 
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ໂຄງການຍີ່ ອຍນັັ້ ນ
ກໍຈະບໍີ່ ໄດັ້ ຮັບອະນຸ

ຍາດ.  

 

ປະເພດຂອງການສ 

ນເສຽ 

ຜ ຸ້ມ ສິດ ສິດໃນການຮັບການທົດແທນ ປະເດັນການປະຕິບັດ 

ເຮ ອນ/ຮັ້ ານຄັ້ າ 
ແລະ 
ໂຄງສັ້ າງອັນດັບຮອງ 
(ເຮ ອນຄົວ, ເລົ ັ້ າເຂົ ັ້ າ, 

ສວນປູກໄມັ້ ) 

ເຈົ ັ້ າຂອງເຮ 
ອນທ ີ່ ໄດັ້ ຮັບ
ຜົນກະທົບ
ບໍີ່ ວີ່ າຈະເປັນ
ເຈົ ັ້ າຂອງດິ ນ
ຫ  ບໍີ່ ກໍຕາມ 

• ການຊົດເຊ ຍເປັນວັດຖຸໃນລາຄາປີ່ ຽນ
ແທນທ ີ່ ພຽງພໍສໍ າລັບການຟ ັ້ ນຟູການ
ດໍ າລົງຊ ວິ ດໃນລະດັບກີ່ ອນໂຄງການຍີ່
ອຍ 

• ບໍີ່ ອະນຸຍາດໃຫັ້ ມ ກາ
ນຍົກຍັ້ າຍຄອບຄົວ
ຫ  ທຸລະກິດທາງກາຍະ
ພາບ 

• ເຮ ອນແລະຮັ້ ານຄັ້ າ
ທ ີ່ ໄດັ້ ຮັບຜົນກະທົບຈ
ະຖ ວີ່ າບໍີ່ ຍ ນຍາວຕໍີ່ ໄ
ປໄດັ້ ແລັ້ ວຖັ້ າພາກສີ່
ວນທ ີ່ ເຫລ ອບໍີ່ ສາມາ

ດໃຊັ້ /ຢູີ່ ອາໄສໄດັ້ ອ ກ

ຕໍີ່ ໄປ. 

ຜົນກະທົບຄ ແນວນັັ້
ນຈະຕົກຢູີ່ ໃນປະເພ
ດການຍົກຍັ້ າຍທາງ
ກາຍະພາບແລະຈະບໍ
ໄດັ້ ຮັບອະນຸຍາດຕາ

ມໂຄງການນ ັ້ . 
ນໍ າໃຊັ້ ດິ ນຊົີ່ ວຄາວ ເຈົ ັ້ າຂອງຫ  

ຜູັ້ ຄອບຄອງ
ທ ີ່ ຖ ກຕັ້ ອງ
ຕາມກົດໝ
າຍ 

• ສໍ າລັບດິ ນກະສິ ກໍາແລະທ ີ່ ຢູີ່ ອາໄສທ ີ່ ຜູັ້ ຮັ
ບເໝົາວຽກງານໂຍທາຈະໃຊັ້ ເປັນທາງເ
ວັັ້ ນຫ  ພ ັ້ ນທ ີ່ ເຮັດວຽກ, (i) 

ຄີ່ າເຊົີ່ າທ ີ່ ຈະຕັ້ ອງມ ການຕົກລົງກັນລະ
ຫວີ່ າງເຈົ ັ້ າຂອງດິ ນແລະຜູັ້ ຮັບເໝົາວຽ
ກງານໂຍທາແຕີ່ ມັນບໍີ່ ຄວນຈະໜັ້ ອຍ
ກວີ່ າລາຍຮັບທ ີ່ ບໍີ່ ສົມຈິ ງທ ີ່ ສາມາດຫາໄ
ດັ້ ຈາກການໃຊັ້ ຊັບສິ ນດັີ່ ງກີ່ າວໃນລະຫ

ວີ່ າງການນໍ າໃຊັ້ ດິ ນດັີ່ ງກີ່ າວຊົີ່ ວຄາວ; 

(ii) 

ການຊົດເຊ ຍເປັນເງິ ນສົດໃນລາຄາປີ່ ຽ
ນແທນສໍ າລັບຊັບສິ ນຄົງທ ີ່  

ທ ີ່ ໄດັ້ ຮັບຜົນກະທົບ (ໂຄງຮີ່ າງ, ຕົັ້ ນໄມັ້ , 

ພ ດ); ແລະ (iii) 

ການຟ ັ້ ນຟູດິ ນທ ີ່ ໃຊັ້ ຊົີ່ ວຄາວພາຍໃນ 1 

ເດ ອນພາຍຫລັງການປິ ດທາງເວັັ້ ນຫ  ເ
ຄ ີ່ ອນຍັ້ າຍອຸປະກອນແລະວັດສະດຸຕີ່ າງ
ໆ 
ຈາກພ ັ້ ນທ ີ່ ເຮັດວຽກຂອງຜູັ້ ຮັບເໝົາຕ

• ກອງທຶ ນຫລຸດຜີ່ ອນ
ຄວາມທຸກຍາກຈະຮັ
ບປະກັນວີ່ າ (i) 

ທ ີ່ ຕັັ້ ງແລະແລວທາງ
ຂອງທາງເວັັ້ ນທ ີ່ ຜູັ້ ຮັ
ບເໝົາວຽກງານໂຍ
ທາຈະສະເໜ ຈະມ ຜົ
ນກະທົບທາງສັງຄົມ

ທ ີ່  ໜັ້ ອຍທ ີ່ ສຸດ; (ii) 

ເຈົ ັ້ າຂອງດິ ນຈະໄດັ້ ຮັ
ບການແຈັ້ ງກີ່ ຽວກັບ
ສິ ດແລະສິ ດທ ີ່ ຈະໄດັ້
ຮັບການຊົດເຊ ຍຕາ
ມນະໂຍບາຍການຕັັ້ ງ
ບັ້ ານເຮ ອນໃໝີ່  
ຂອງໂຄງການລົງທຶ ນ

; ແລະ (iii) 

ການຕົກລົງກັນລະຫ
ວີ່ າງເຈົ ັ້ າຂອງດິ ນແລ
ະຜູັ້ ຮັບເໝົາວຽກງາ
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າມເງ ີ່ ອນໄຂທ ີ່ ຕົກລົງກັນໄວັ້ ລະຫວີ່ າງເ
ຈົ ັ້ າຂອງດິ ນແລະຜູັ້ ຮັບເໝົາວຽກງານໂ
ຍທາ 

ນໂຍທາຈະໄດັ້ ຮັບກາ

ນປະຕິບັດ.  

ພ ດແລະຕົັ້ ນໄມັ້  ເຈົ ັ້ າຂອງພ 
ດແລະຕົັ້ ນໄ
ມັ້ ບໍີ່ ວີ່ າຈະເປັ
ນເຈົ ັ້ າຂອງດິ
ນຫ  ບໍີ່ ກໍຕາ
ມ 

• ຖັ້ າພ ດລົັ້ ມລຸກກໍາລັງສຸກແລະບໍີ່ ສາມາ

ດເກັບກີ່ ຽວໄດັ້ , 
ທົດແທນເປັນວັດຖຸໃນລາຄາປີ່ ຽນແທ
ນ 

• ສໍ າລັບພ ດແລະຕົັ້ ນໄມັ້ ຢ ນຕົັ້ ນ, 

ທົດແທນເປັນວັດຖຸໃນລາຄາປີ່ ຽນແທ
ນ 

• ສໍ າລັບຕົັ້ ນໄມັ້ ໃຫັ້ ໄມັ້ ໃຊັ້ ສອຍ, 

ຊົດເຊ ຍເປັນວັດຖຸໃນລາຄາປີ່ ຽນແທນ 

• ຈະມ ການປັບກໍານົດ
ການຂອງວຽກໂຍທ
າເພ ີ່ ອຫລ ກລັ້ ຽງກາ
ນສູນເສຽພ ດຢ ນຕົັ້
ນ 

• ທ ມງານໃຫັ້ ຄວາມຊີ່
ວຍເຫ  ອດັ້ ານວິ ຊາກ

ານ(TA)ແລະ CD 

ຈະຊີ່ ວຍຄອບຄົວທ ີ່ ໄ
ດັ້ ຮັບຜົນກະທົບແລ
ະຊຸມຊົນໃນການປະເ
ມ ນແລະກໍານົດມູນ

ຄີ່ າປີ່ ຽນແທນ.  

ສູນເສຽຊັບພະຍາກ
ອນທາງວັດທະນະທໍາ

/ໂຄງສັ້ າງສາທາລະນ

ະດັ້ ານກາຍະພາບ/ກໍ
າມະສິ ດບັ້ ານຫ  ຮວມ
ໝູີ່ ຢີ່ າງຖາວອນ 

ຊາວບັ້ ານຫ  
ຄອບຄົວໃນ
ບັ້ ານ 

• ການຍັ້ າຍໄປຍັງບີ່ ອນທ ີ່ ຊາວບັ້ ານຜູັ້ ໄດັ້
ຮັບຜົນກະທົບຕົກລົງ; ຫ   

• ຊົດເຊ ຍໃນລາຄາປີ່ ຽນແທນສໍ າລັບໂຄ

ງສັ້ າງປັດຈຸບັນ/ທ ີ່ ມ ຢູີ່ ຕາມມູນຄີ່ າໃນປັ

ດຈຸບັນຂອງມັນ.  

ຖັ້ າຕັ້ ອງມ ການດໍ າເນ 
ນພິທ ກໍາຫ  ພິທ ການກີ່
ອນຫ  ໃນລະຫວີ່ າງກາ

ນຍັ້ າຍ, 

ຄີ່ າໃຊັ້ ຈີ່ າຍຈະຕົກເປັນ
ພາລະຂອງຊຸມຊົນຜູັ້ ໄ
ດັ້ ຮັບປະໂຫຍດ 

ຂຸມຝັງສົບທ ີ່ ຕັັ້ ງຢູີ່ ໃ
ນເຂດໄດັ້ ຮັບຜົນກະ
ທົບ 

ເຈົ ັ້ າຂອງຂຸມ
ຝັງສົບ 

ຊົດເຊ ຍສໍ າລັບຄີ່ າການຂົນອອກ, ຂຸດ, 

ຍັ້ າຍ, ຝັງຄ ນ 

ໃໝີ່ ແລະຄີ່ າໃຊັ້ ຈີ່ າຍອ ີ່ ນໆທ ີ່ ກີ່ ຽວຂັ້ ອງຈະ
ຖ ກຈີ່ າຍເປັນເງິ ນສົດໃຫັ້ ແຕີ່ ລະຄອບຄົ
ວທ ີ່ ໄດັ້ ຮັບຜົນກະທົບ 

ຖັ້ າຕັ້ ອງມ ການດໍ າເນ 
ນພິທ ກໍາຫ  ພິທ ການກີ່
ອນຫ  ໃນລະຫວີ່ າງກາ

ນຍັ້ າຍ, 

ຄີ່ າໃຊັ້ ຈີ່ າຍຈະຕົກເປັນ
ພາລະຂອງຊຸມຊົນຜູັ້ ໄ
ດັ້ ຮັບປະໂຫຍດ 

ຫລັກໄຟຟັ້ າ ບໍ ລິ ສັດໄຟຟັ້
າ 

ຊົດເຊ ຍເປັນເງິ ນສົດສໍ າລັບຄີ່ າມັ້ າງໂອນ
ແລະສັ້ າງຄ ນໃໝີ່  

 

ເອກະສານຊຸ້ອນທຸ້າຍ 1 ກ:  ແບບຟອມກວດສອບດຸ້ານສັງຄົມ  

ກິດຈະກໍາ/ໂຄງການຍີ່ ອຍ: …………………….………………………………….………………….… 

ອະທິ ບາຍກິດຈະກໍາ/ໂຄງການຍີ່ ອຍໂດຍຫຍໍ ັ້ …………………….………………………………...................... 

…………………….………………………………………………..................................................... 

ສະຖານທ :.………………………………………………………………...…………...............……… 

ຕ ມຂໍ ັ້ ມູນໂດຍ:……………………………………………………........………..…........………........... 

ຊ ີ່ ອົງການຈັດຕັັ້ ງ: ……………………………………………………….........ວັນທ :…………………...... 

ເອກະສານຄັດຕິດປະກອບມ :…………………………………………………......................................... 
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ກະກຽມເອກະສານຮີ່ ວມກັບອົງການຈັດຕັັ້ ງທ ີ່ ກີ່ ຽວຂັ້ ອງ/ຕົວແທນຂອງຊຸມຊົນໃຜແດີ່ : 

 

 

ໝາດເຫດ: 

 

 

ຂໍ ັ້ ແນະນໍ າທົີ່ ວໄປ: 

❑ ແບບຟອມນ ັ້ ຕັ້ ອງໄດັ້ ຕ ີ່ ມຂໍ ັ້ ມູນໃຫັ້ ສໍ າເລັດຄົບຖັ້ ວນເພ ີ່ ອເປັນການກວດສອບ ໂຄງການ
ຍີ່ ອຍດັີ່ ງກີ່ າວນ ັ້ ວີ່ າ ໄດັ້ ມ ການກີ່ ຽວຂັ້ ອງກັບການ ຄອບຄອງທ ີ່ ດ ນ, ການທົດແທນຄ ນ, ຫລ  ຂໍ ັ້ ຫັ້ າມໃນ
ການເຂົ ັ້ າເຖິງຊັບພະຍາກອນຕີ່ າງໆບໍ . ການກວດການ ັ້ ຈະສຸມໃສີ່ ບັນຫາທາງສັງຄົມ ເພ ີ່ ອຮັບປະກັນ
ວີ່ າບັນຫາຕີ່ າງໆດັ້ ານສັງຄົມໄດັ້ ການພິຈາລະນາຢີ່ າງເໝາະສົມ ໃນເວລາຄັດເລ ອກໂຄງການຍີ່ ອຍ.  

ຖັ້ າເປັນໄປໄດັ້  ໃຫັ້ ນໍ າໃຊັ້ ພາກ “ໝາຍເຫດ” ເພ ີ່ ອປຶ ກສາຫາລ  ມາດຕະການຫລຸດຜົນກະທົບ. 

ຄວນບັນທຶ ກທຸກໆຂໍ ັ້ ມູນ ຂອງການປຶ ກສາຫາລ   ແລະ ການປະສານງານກັບອໍ ານາດການປົກຄອງ
ຂັັ້ ນທັ້ ອງຖ ນ, ຊຸມຊົນ, ອົງການທ ີ່ ບໍີ່ ສັງກັດລັດຖະບານ ແລະ ຜູັ້ ນໍ າ ຂອງຊຸມຊົນທ ີ່ ໄດັ້ ຮັບຜົນກະທົບ.  

 

ຄໍາຖາມ ບ່ໍແມ່

ນ 

ແມ່ນ  ວິທ ການຫລຸດຜ່ອນ? 

ກ.  ທ ່ ຕັຸ້ ງໂຄງການຍ່ອຍ  

ໃນເຂດສະຖານທ ີ່ ກໍີ່ ສັ້ າງໂຄງການຍີ່ ອຍ ມ ໂຄງສັ້ າງ 
ຫລ  ຊັບພະຍາກອນຫຍັງບໍີ່ ທ ີ່ ໄດັ້ ຮັບຜົນກະທົບ? 

   

• ເຮ ອນຂອງບຸກຄົນ □ □  

• ມ ທຸລະກິດຂະໜາດນັ້ ອຍ/ຮັ້ ານຂາຍເຄ ີ່ ອງ □ □  

• ມ ເສັັ້ ນທາງ, ທາງຍີ່ າງ ຫລ  ເສັັ້ ນທາງເຂົ ັ້ າເຖິງອ ີ່ ນໆ
ບໍີ່  

□ □  

• ດ ນກະສິ ກໍາ □ □  

• ຊັບພະກອນທໍາມະຊາດ ທ ີ່ ຊຸມຊົນມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມ □ □  

• ເຂດປີ່ າຊັ້ າ ຫລ  
ເຂດພ ັ້ ນທ \ອາຄານກີ່ ຽວກັບສາດສະໜາ ຫລ  

ສັນຍາລັກທາງວັດທະນາທໍາ 

□ □  

• ອ ີ່ ນໆ:  □ □  

ຂໍຸ້ ແນະນໍາເພ ມຕ ່ ມອ ່ ນໆ: 

 

   

ຂ. ຜົນກະທົບທາງສັງຄົມອ ີ່ ນໆ ທ ີ່ ອາດເກ ດຂຶ ັ້ ນ 

ຈາກການກໍີ່ ສັ້ າງໂຄງການຍີ່ ອຍ: 

   

• ຜົນເສຍຫາຍຊົີ່ ວຄາວ ເນ ັ້ ອທ ີ່ ດ ນ ຫລ  
ຊັບພະຍາກອນ ຂອງຄອບຄົວ? 

□ □  

 

• ຜົນເສຍຫາຍຖາວອນ ເນ ັ້ ອທ ີ່ ດ ນ ຫລ  
ຊັບພະຍາກອນ ຂອງຄອບຄົວ? 

□ □  
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ຄໍາຖາມ ບ່ໍແມ່

ນ 

ແມ່ນ  ວິທ ການຫລຸດຜ່ອນ? 

• ການຂັດແຍີ່ ງ ໃນການນໍ າໃຊັ້ ນໍ ັ້ າ ແລະ 
ກຂັດແຍີ່ ງທາງສັງຄົມອ ີ່ ນໆທ ີ່ ກີ່ ຽວຂັ້ ອງ? 

□ □  

 

• ສັ້ າງສຽງເນ ີ່ ອງນັນ ຕໍີ່ ຄົນ ແລະ ສັດ ໃນເວລາໄປ-

ມາ? 

□ □  

• ມ ການເຄ ອນຍັ້ າຍ ຫລ  
ການຍົກຍັ້ າຍແບບບໍີ່ ເຕັມໃຈຂອງປະຊາຊົນບໍີ່ ? 

□ □  

• ເປັນໄປໄດັ້  ທ ີ່ ຈະສັ້ າງການຂັດແຍີ່ ງທາງສັງຄົມ 
ຈາກການຄອບຄອງທ ີ່ ດ ນ ແລະ ການນໍ າໃຊັ້ ດ ນ? 

□ □  

• ໃນເຂດການກໍີ່ ສັ້ າງໂຄງການຍີ່ ອຍ
ໄດັ້ ສົີ່ ງຜົນກະທົບຕໍີ່ ການທໍາມາຫາກ ນຫຍຸັ້ ງຍາກ
ກວີ່ າເກົີ່ າບໍີ່ ? ຫລ  

ສົີ່ ງຜົນກະທົບທ ີ່ ບໍີ່ ດ ສະພາບການດໍ າລົງຊິ ວິ ດ 
ຂອງແມີ່ ຍິ ງ ຫລ  ຄອບຄົວທ ີ່ ທຸກຍາກບໍີ່ ? 

□ □  

• ອ ນໆ: ……………………………… 

 

□ □  

 

ຄ. ດຸ້ານອ ່ ນໆ: 

 

 

ງ. ການຍົກຍຸ້ າຍໂດຍບ່ໍສະໝັກໃຈ 

ຫລັງຈາກໄດັ້ ກວດກາຄ ນ ກັບຄໍ າຕອບຂັ້ າງເທ ງນັັ້ ນແລັ້ ວ ທາງທ ມການບໍ ລິ ຫານໂຄງການ ແລະ 
ທ ີ່ ປ ກສາຂອງໂຄງການເຫັນດ ວີ່ າ ໂຄງການແມີ່ ນ: 

[  ]        “ປະຊາຊົນທ ີ່ ຖ ກຜົນກະທົບແມີ່ ນບໍີ່ ໄດັ້ ຖ ກຍົກຍັ້ າຍໄປບີ່ ອນອ ີ່ ນ ແລະ 

ການສູນເສຍຊັບສ ນຜົນລະປູກຂອງປະຊາຊົນແມີ່ ນນັ້ ອຍກວີ່ າ 10%”   ມ ຄວາມຈໍ າເປັນຕັ້ ອງໄດັ້
ສັ້ າງແຜນການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດການຍົກຍັ້ າຍແບບກະທັດຮັດ  

[  ] ໂຄງການຍີ່ ອຍທ ີ່ ສະເໜ ນ ັ້  ອາດຈະມ ຜົນກະທົບໃຫີ່ ຍ  ເປັນຕົັ້ ນແມີ່ ນ 

ເຮັດໃຫັ້ ມ ການຍົກຍັ້ ານທ ີ່ ຢູີ່ ອາໃສຂອງຊາວບັ້ ານ ແລະ ສົີ່ ງຜົນກະທົບກັບຊັບສ ນຂອງຊາວບັ້ ານ 

ເສຍຫາຍຫລາຍກວີ່ າ 10%, 

ກໍລະນ ດັີ່ ງກີ່ າວນ ັ້ ຕັ້ ອງໄດັ້ ສັ້ າງແຜນການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດການຍົກຍັ້ າຍແບບກະທັດຮັດ 

[  ]         ບໍີ່ ມ ການຍົກຍັ້ າຍທ ີ່ ຢູີ່ ອາໃສ ແລະ ການສູນເສຍຊັບສ ນຂອງປະຊາຊົນ ແມີ່ ນບໍີ່ ຫລາຍ 

 

 

ຈ. ຜົນກະທົບທາງສັງຄົມອາດເປັນໄປໄດຸ້ 

ທ ່ ຈະກະທົບຕ່ໍກຸ່ມຜ ຸ້ ດຸ້ອຍໂອກາດ, ຖຸ້າມ : 

 

ການກ່ໍສຸ້າງໂຄງການຈະ?? 

   

• ສົີ່ ງຜົນກະທົບ ຕໍີ່ ກຸີ່ ມຄົນທ ີ່ ທຸກຍາກ? □ □  
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ຄໍາຖາມ ບ່ໍແມ່

ນ 

ແມ່ນ  ວິທ ການຫລຸດຜ່ອນ? 

• ສົີ່ ງຜົນກະທົບ ຕໍີ່ ແມີ່ ຍິ ງຜູັ້ ເປັນຫົວໜັ້ າຄອບຄົວ? □ □  

• ສົີ່ ງຜົນກະທົບ ຕໍີ່ ປະຊາຊົນທ ີ່ ເປັນຊົນເຜົີ່ າ? □ □  

• ສົີ່ ງຜົນກະທົບ ຕໍີ່ ກຸີ່ ມຜູັ້ ດັ້ ອຍໂອກາດອ ີ່ ນໆ? □ □  

ສ. ຜົນກະທົບອ ີ່ ນໆ:  

 

ເອກະສານທ ່ ຕຸ້ອງການ 

ສໍາລັບການປຸ້ອງກັນຜົນທາງກະທົບ: 
   

• ແຜນການປະຕິບັດ 

ການຄອບຄອງທ ີ່ ດິ ນ/ການຍົກຍັ້ າຍຖ ີ່ ນຖານ? 

□ □  

• ແຜນພັດທະນາ ຊົນເຜົີ່ າ (IPDP? □ □  

• ໃບຕາດ ນ ຫລ  ໜັງສ ຢັັ້ ງຢ ນ? □ □  

• ໜັງສ ປະກາດຕໍີ່ ຊຸມຊົນບໍີ່ ? □ □  

• ເອກະສານອ ີ່ ນໆ? ……………………………. □ □  

ຊ. ຄໍາເຫັນອ ່ ນໆ 

 

 

 

ຍ. ສະຫລຸບສັງລວມ/ຄໍາແນະນໍາ: 

 

 

ດ. ລາຍເຊັນ:  ຜ ຸ້ ກ່ໍສຸ້າງໂຄງການຍ່ອຍ: 

 

 

 

ຊ ່  ແລະ ນາມສະກຸນ………………..………. 

ຕໍາແໜ່ງ:…………………………………….. 

ວັນທ : …………………………….……….. 

  ພະນັກງານ ທລຍ  

ຂັຸ້ນເມ ອງຮັບຜິດຊອບວຽກງານປຸ້

ອງກັນ: 

 

 

ຊ ່  ແລະ 

ນາມສະກຸນ:…….................. 

ຕໍາແໜ່ງ:….................................

. 

ວັນທ : ………………………… 



Lao PDR: Compensation and Resettlement Policy Framework (CRPF)  

121 

 

ເອກະສານແນບທຸ້າຍ 1-ຂ. ແບບຟອມສັງລວມຂໍຸ້ ມ ນ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບ ຕ່ໍທ ່ ນດິນ ແລະ ສ່ິງກ່ໍສຸ້າງ ຈາກການກ່ໍສຸ້າງໂຄງການຍ່ອຍ 

ແຂວງ: _____________   ເມ ອງ: ___________________     ບັ້ ານ_____________________________ 

      ການສູນເສຍຊັບສິ ນ ການສູນເສຍເຄ ີ່ ອງປູກຂອງຝັງ ການສູນເສຍຊັບສິ ນອ ີ່ ນໆ ການສູນເສຍອ ີ່ ນໆ 

ຈ/ນ 

ຄົວເຮ ອນ 

ຊ ີ່ ຂອງ
ຫົວໜັ້ າຄົວ
ເຮ ອນ 

ຈໍ ານວນ
ຄົນໃນ
ຄົວ
ເຮ ອນ 

ເນ ອທ ີ່ ດ 
ນທັງໝົດທ ີ່ ຄົວ
ເຮ ອນຄອບຄອງ 

(ມ2)   

ທ ີ່ ດ ນ 
ທ ີ່ ຖ ກກະ 

ທົບ(ມ2)   

 

(%)ທ ີ່ ສູນ
ເສຍ 

ໂຄງສັ້ າງ
ຖາວອນ 

(ມ2)   

ໂຄງ
ສັ້ າງ
ຊົີ່ ວຄາວ 

(ມ2)   

ເນ ອທ 
ດິ ນປຸກສັ້ າງ 

(ມ2)   

ຕົັ້ ນ
ໝາກ
ໄມັ້  
(ບອກ
ປະເພດ 
ແລະ
ຈໍ ານວນ
) 

ຈໍ ານວນ
ຕົັ້ ນໄມັ້ /

ເນ ອທ ີ່

ປູກຝັງ 

(ມ2)   

ຊະນິ ດອ ີ່ ນໆ  ຕຢ: ປີ່ າຊັ້ າ, ນໍ ັ້ າສັ້ າງ, ອ ີ່ ນໆ. 

(ປະເພດ ແລະ ຈໍ ານວນ) 

ທ ີ່

ຢູີ່ ອາ
ໃສ
(ບີ່ ອນ
ເຊົີ່ າ
ຢູີ່ ) 

ຜົນ
ເສຍ
ຫາຍຕໍີ່
ທຸລະ
ກິດ 
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ເອກະສານແນບທຸ້າຍ 2: ຄໍານິຍາມຂອງຄໍາສັບຕ່າງໆ 

 

ຄໍ ານິ ຍາມຂອງຄໍ າສັບທ ີ່ ສໍ າຄັນມ ດັີ່ ງນ ັ້ : 

 

ຜູັ້ ໄດັ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດ - ແມີ່ ນບຸກຄົນ ແລະ ຄົວເຮ ອນພາຍໃນບັ້ ານ ທ ີ່ ສະໝັກໃຈຊອກຫາຜົນປະໂຫຍດ 

ແລະ ເປັນສີ່ ວນໜ ີ່ ງຂອງໂຄງການ. 

 

ການຊົດເຊ ຍ - ແມີ່ ນການຊົດເຊ ຍຄ ນດັ້ ວຍເງ ນສົດ ຫ   ວັດຖຸ ທ ີ່ ປີ່ ຽນແທນຊັບສິ ນທ ີ່ ໄດັ້ ມາ. 

ວັນທ ຕັດສິ ນ  - ແມີ່ ນວັນທ ທ ີ່ ຕັດສິ ນ ກີ່ ຽວກັບເປົ ັ້ າໝາຍຜູັ້ ໄດັ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ກີ່ ຽວ
ກັບການຄອບຄອງທ ີ່ ດິ ນ ໃນພ ັ້ ນທ ີ່ ໂຄງການຍີ່ ອຍ ແມີ່ ນການອອກໃຫັ້ ໂດຍທ ີ່ ອົງການຄຸັ້ ມຄອງ ແລະ ປະ
ກາດໃຫັ້ ແກີ່ ຊຸມຊົນເປົ ັ້ າໝາຍຢູີ່ ທັ້ ອງຖິີ່ ນ ແລະ ບຸກຄົນທ ີ່ ຖ ກກະທົບ ແລະ ຖ ກຍົກຍັ້ າຍ. 

 

ສິ ນໄໝທົດແທນ - ແມີ່ ນມາດຕະການຊົດເຊ ຍ, ການຟ ັ້ ນຟູລາຍຮັບ, ການຊີ່ ວຍເຫ  ອການຍົກຍັ້ າຍ, ການ
ທົດແທນລາຍຮັບ ແລະ ການຍົກຍັ້ າຍຈັດສັນ ຂອງປະຊາຊົນທ ີ່ ຖ ກຜົນກະທົບ ໂດຍຂຶ ັ້ ນກັບລັກສະນະ
ຂອງການສູນເສຍ ເພ ີ່ ອຟ ັ້ ນຟູພ ັ້ ນຖານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມຂອງເຂົ າເຈົ ັ້ າ. 

 

ຄົວເຮ ອນ - ແມີ່ ນກຸີ່ ມຄົນທ ີ່ ອາໃສ ແລະ ຢູີ່ ກິນນໍ າກັນ ໃນຫົວໜີ່ ວຍໜ ີ່ ງຂອງສັງຄົມ. 

ການສໍ າຫລວດພົນລະເມ ອງ ໄດັ້ ນໍ າໃຊັ້ ຄໍ ານິ ຍາມນ ັ້  ແລະ ຂໍ ັ້ ມູນທ ີ່ ໄດັ້ ຈາກການສໍ າຫລວດພົນລະເມ ອງ 
ເປັນພ ັ້ ນຖານສໍ າລັບການກໍານົດຄົວເຮ ອນ. 

 

ການຟ ັ້ ນຟູລາຍຮັບ  -  ໝາຍເຖິງ ການສັ້ າງແຫ ີ່ ງລາຍຮັບຄ ນໃໝີ່  ແລະ ຊ ວິ ດການເປັນຢູີ່  ຂອງ
ຜູັ້ ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ເພ ີ່ ອຫລຸດຜີ່ ອນລະດັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ. 

 

ການປັບປຸງ  - ແມ່ນໂຄງສັ້ າງ ຂອງສິີ່ ງກໍີ່ ສັ້ າງ  (ຈຸດນໍ ັ້ າບາດານ, ຮົັ້ ວ, ເຮ ອນລໍ ຖັ້ າ, ຄອກໝູ, ສະຖານທ ີ່

ບໍ ລິ ການຕີ່ າງໆຂອງຊຸມຊົນ, ຮັ້ ານ, ສາງ ແລະ ອ ີ່ ນໆ) ແລະ ພ ດ/ຕົັ້ ນໄມັ້  ທ ີ່ ປູກໂດຍບຸກຄົນ, ຄົວເຮ ອນ, ສະ

ຖາບັນ, ຫ   ອົງການຈັດຕັັ້ ງ. 

 

ການຍຶ ດຈີ່ ອງທ ີ່ ດິ ນ - ແມີ່ ນຂະບວນການ ທ ີ່ ອົງການລັດຖະບານ ຫ   ໂຄງການພັດທະນາ ບຽດຍຶ ດທ ີ່ ດິ ນທັງ
ໝົດ ຫ   ສີ່ ວນໜຶີ່ ງຂອງບຸກຄົນໃດໜຶີ່ ງເປັນເຈົ ັ້ າຂອງ ຫ   ໄດັ້ ຄອບຄອງ ເພ ີ່ ອຈຸດປະ
ສົງໂດຍລວມຂອງສັງຄົມ. 

 

ຜູັ້ ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ  (PAPs) - ປະກອບມ ບຸກຄົນໃດ ຫລ  ນິ ຕິບຸກຄົນ ຫ   ອົງການຈັດຕັັ້ ງ 

ທ ີ່ ໄດັ້ ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການລົງທຶ ນ, ຜູັ້ ທ ີ່  ນອນຢູີ່ ໃນລາຍຊ ີ່ ສູນເສັຽຊັບສິ ນ ໂດຍບໍີ່ ໄດັ້ ສະໝັກໃຈ 

ເຂົ ັ້ າໃນການສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດຂອງໂຄງການລົງທຶ ນດັີ່ ງກີ່ າວ, ທ ີ່ ພວກເຂົ າຈະມ  (i) 

ມາດຕະຖານຂອງການດໍ າລົງຊ ວິ ດທ ີ່ ເຄາະຮັ້ າຍໄດັ້ ຮັບຜົນກະທົບ; (ii) ທັງໝົດ ຫ   ສີ່ ວນໃດສີ່ ວນຫນຶີ່ ງຂອງ

ເຮ ອນ ແລະ ຕຶກອາຄານ, ທ ີ່ ດິ ນ (ລວມທັງທ ີ່ ຢູີ່ ອາໄສ. ການຄັ້ າ, ກະສິ ກໍາ, ປີ່ າໄມັ້  ແລະ ທົີ່ ງຫຍັ້ າ ) ແຫລີ່ ງນໍ ັ້ າ, 

ໜອງປາ, ບີ່ ອນຫາປາລວມຂອງຊຸມຊົນ, ປະຈໍ າປ ຫລ ການປູກພ ດ ແລະ ຕົັ້ ນໄມັ້  ປະຈໍ າປ , ຫ  ຊັບສິ ນທ ີ່

ເຄ ີ່ ອນຍັ້ າຍ ຫ   ຄົງທ ີ່ ອ ີ່ ນໆ ທ ີ່ ໄດັ້ ຄອບຄອງ, ໃນທັງໝົດ ຫ   ສີ່ ວນຫນຶີ່ ງ, ຢີ່ າງຖາວອນ ຫ   ຊົີ່ ວຄາວ; ແລະ (iii) 
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ທຸລະກິດ, ອາຊ ບ, ວຽກ ຫ   ແຫ ີ່ ງລາຍໄດັ້  ແລະ ຊ ວິ ດການເປັນຢູີ່  ສູນເສັຽສີ່ ວນໜ ີ່ ງ ຫ   ທັງໝົດ, ຢີ່ າງຖາ
ວອນ ຫ   ຊົີ່ ວຄາວ. 
 

ມູນຄີ່ າທົດແທນ - ແມີ່ ນຄໍ າສັບທ ີ່ ນໍ າໃຊັ້ ເພ ີ່ ອກໍານົດຈໍ ານວນທ ີ່ ພຽງພໍ ເພ ີ່ ອທົດແທນການສູນເສຍ ແລະ 

ຄີ່ າໃຊັ້ ຈີ່ າຍໃນການເຄ ີ່ ອນຍັ້ າຍ. ໃນເມ ີ່ ອກົດໝາຍທັ້ ອງຖ ີ່ ນ ບໍີ່ ໄດັ້ ມາດຕະຖານຂອງການທົດແທນຕາມ

ມູນຄີ່ າຕົວຈິ ງ, ການຊົດເຊ ຍພາຍໃຕັ້ ກົດໝາຍທັ້ ອງຖ ີ່ ນແມີ່ ນການສົີ່ ງເສ ມ ໂດຍເພ ີ່ ມຕ ີ່ ມການວັດແທກ 

ເພ ີ່ ອໃຫັ້ ການທົດແທນໄດັ້ ມາດຕະຖານ. 

 

ການຍົກຍັ້ າຍ  - ແມີ່ ນຄໍ າສັບທົີ່ ວໄປ ທ ີ່ ກີ່ ຽວຂັ້ ອງກັບການຍຶ ດຈີ່ ອງດິ ນ ແລະ ການທົດແທນຄ ນ ສໍ າລັບ

ການສູນເສຍຊັບສິ ນຈະມ ການຍົກຍັ້ າຍ, ການສູນເສຍທ ີ່ ດິ ນ, ທ ີ່ ພັກອາໄສ, ຊັບສິ ນ ຫ   ວິ ຖ ການຂອງດໍ າລົງ
ຊ ວິ ດ. 

ກຸີ່ ມຜູັ້ ດັ້ ອຍໂອກາດ  - ແມີ່ ນກຸີ່ ມຄົນ ທ ີ່ ປະສົບ ຫ   ຜະເຊ ນກັບຄວາມສີ່ ຽງ ທ ີ່ ຫລໍີ່ ແຫລມ 

ຈາກຜົນກະທົບຂອງການຍົກຍັ້ າຍຈັດສັນ ໂດຍສະເພາະ: (i) ຄົວເຮ ອນທ ີ່ ແມີ່ ຍິ ງເປັນຫົວໜັ້ າຄອບຄົວ, ຜູັ້

ສູງອາຍຸ ຫ   ຄົນພິການ, (ii) ຄົວເຮ ອນທ ີ່ ດໍ າລົງຊ ວິ ດຕໍີ່ າກວີ່ າເສັັ້ ນຄວາມທຸກຍາກ, (iii) ທ ີ່ ດິ ນມ ໜັ້ ອຍ, 

ແລະ (iv) ຊົນເຜົີ່ າ. 
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ເອກະສານແນບທຸ້າຍ 3.  ແບບຟອມບັນທຶກການປະກອບສ່ວນລຸ້າ ແບບສະໝັກໃຈ 
 

ແຂວງ:  

ເມ ອງ:  

ກຸີ່ ມບັ້ ານ:  

ບັ້ ານ:  

ລະຫັດ ID ໂຄງການຍີ່ ອຍ:  

ຊ ີ່ ພະນັກງານພັດທະນາຊຸມຊົນ:  

ຊ ີ່ ພະນັກງານວິ ຊາການ:  

ວັນທ ີ່ ຈັດກອງປະຊຸມຂັັ້ ນບັ້ ານ:  

  

ວັນທ ີ່ ຈັດກອງປະຊຸມຊັ້ ອງໜັ້ າກັນ ແລະ ກັນ 
ກັບຜູັ້ ໄດັ້ ຮັບຜົນກະທົບ 

 

ຊ ີ່ ພະນັກງານພັດທະນາຊຸມຊົນ/ພະນັກງານວິ ຊາການ:  

 

ຊ ີ່ ເຈົ ັ້ າຂອງທ ີ່ ດິ ນ: ເລກລະຫັດ ID: ແມີ່ ນຜູັ້ ທ ີ່ ໄດັ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກ

ໂຄງ ການຍີ່ ອຍ:        ແມີ່ ນ        

ບໍີ່ ແມີ່ ນ                             

ເພດ: ອາຍຸ: ອາຊ ບ: 

ທ ີ່ ຢູີ່ ປະຈຸບັນ: 

ລາຍລະອຽດທ ີ່ ດິ ນ ທ ີ່ ຕັ້ ອງການ 
ເຂົ ັ້ າໃນການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດ

ໂຄງການຍີ່ ອຍ: 

ເນ ັ້ ອທ ີ່ ດິ ນທ ີ່ ໄດັ້
ຮັບຜົນກະທົບ 

(ມ2): 

ເນ ັ້ ອທ ີ່

ທັງໝົດຂອງ
ດິ ນຕອນນ ັ້  
ທ ີ່ ຜູັ້ ກີ່ ຽວຖ ກໍາ
ມະສິ ດ (ມ2): 

% ທ ີ່ ດິ ນ ທ ີ່ ໄດັ້ ຮັບ
ຜົນກະທົບທຽບໃສີ່
ເນ ັ້ ອທ ີ່ ດິ ນທັງໝົດ: 

ລະຫັດ

ຂອງແຜນທ ີ່ , 

ຖັ້ າມ : 

ລາຍລະອຽດກີ່ ຽວກັບການປູກພຶດໃນແຕີ່ ລະປ  ໃນເນ ັ້ ອທ ີ່ ດິ ນປະຈຸບັນ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງໂຄງການ: 

 ລາຍລະອຽດ ຈໍ ານວນ 

ຕົັ້ ນໄມັ້ ທ ີ່ ຈະຖ ກເສຍຫາຍ   

ຕົັ້ ນໄມັ້ ໃຫັ້ ໝາກທ ີ່ ຈະຖ ກເສຍ
ຫາຍ 

  

ຕົັ້ ນໄມັ້ ທາງເສດຖະກິດ ຫລ  ມ 
ເປົ ັ້ າ   ໝາຍເອົ າໄວັ້ ປຸກສັ້ າງ
ເຮ ອນຊານ 

  

ຕົັ້ ນໄມັ້ ໃຫີ່ ຍອ ີ່ ນໆ   

.........................   

ອະທິ ບາຍກີ່ ຽວກັບ ຊັບສິ ນອ ີ່ ນໆທ ີ່ ໄດັ້ ສູນເສຍ ຫລ  ຕັ້ ອງໄດັ້ ຍົກຍັ້ າຍ ເພ ີ່ ອການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດໂຄງການຍີ່ ອຍ: 

 



Lao PDR: Ethnic Group Policy Framework (EGPF)  

Poverty Reduction Fund III AF (PRF III AF)   

 

 

125 

ມູນຄີ່ າຊັບສິ ນທັງໝົດທ ີ່ ປະກອບສີ່ ວນ: 

 

ມິິຜົນກະທົບທາງຈິ ດໃຈຂອງປະຊາຊົນທ ີ່ ຈະຕັ້ ອງໄດັ້ ຍົກຍັ້ າຍບໍີ່ ? 

 

 

ການລົງລາຍເຊັນ ຫລ  ຈໍ າໂປັ້ ມ  ຢູີ່ ໃນແບບຟອມນ ັ້  ແມີ່ ນການຢັັ້ ງຢ ນຄວາມເພ ີ່ ງພໍໃຈ ໃນການ
ປະກອບສີ່ ວນທ ີ່ ດິ ນ/ຊັບສິ ນ ໃຫັ້ ແກີ່ ການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດໂຄງການຍີ່ ອຍ.  ການ
ປະກອບນ ັ້ ແມີ່ ນການປະກອບສີ່ ວນແບບສະໝັກໃຈ. ຖັ້ າຫາກເຈົ ັ້ າຂອງທ ີ່ ດິ ນ ບໍີ່ ຕັ້ ອງການ
ປະກອບສີ່ ວນທ ີ່ ດິ ນ/ຊັບສິ ນຂອງຕົນ ເຂົ ັ້ າໃນການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດໂຄງການ, ຜູັ້ ເປັນເຈົ ັ້ າຂອງຄວນ
ປະຕິເສດ ໃນການລົງລາຍເຊັນ ຫລ  ຈັບໂປັ້  ແລະ ປີ່ ຽນເປັນການຂໍ ຄີ່ າຊົດເຊ ຍແທນ. 
 

ວັນທ :....................................... 
 
 
 
 
………………………................. 

ລາຍເຊັນຜູັ້ ຕາງໜັ້ າທ ມງານ 
ຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດຂັັ້ ນບັ້ ານ 

ວັນທ :......................................... 
 
 
 
 
………………        ……….......... 

ລາຍເຊັນຜູັ້ ໄດັ້ ຮັບຜົນກະທົບ 
 (ທັງຜົວ ແລະ ເມຍ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ເອກະສານແນບທຸ້າຍ 4.  ບົດລາຍງານການເຂົຸ້ າຄອງທ ່ ດິນ ຫ   ການຍົກຍຸ້ າຍຖ່ິນຖານ  (LAR) 

 

ລາຍການຫົວຂໍຸ້  ຂອງບົດລາຍ: 

 ຂໍ ັ້ ມູນພ ັ້ ນຖານ ແລະ ຂໍ ັ້ ມູນດັ້ ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງຜູັ້ ໄດັ້ ຮັບຜົນກະທົບ; 

 ລາຍລະອຽດ ຂອງຊັບສິ ນ ທ ີ່ ຖ ກສູນເສັຽ (ປະເພດ, ຂະໜາດ ແລະ ຂອບເຂດຂອງຜົນກະທົບ);  
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 ວັດຖຸສິີ່ ງຂອງ ທ ີ່ ຈະທົດແທນໃຫັ້ ນັັ້ ນ ຄວນໃຫັ້ ພຽງພໍ ສໍ າລັບການຟ ັ້ ນຟູຊ ວິ ດການເປັນຢູີ່  ແລະ 
ລາຍໄດັ້  ຂອງຜູັ້ ຖ ກຜົນກະທົບ; 

 ນະໂຍບາຍທ ີ່ ກີ່ ຽວຂັ້ ອງ ສໍ າລັບຜົນກະທົບອ ີ່ ນໆ ທ ີ່ ເກ ດຂຶ ັ້ ນ 
ຢູີ່ ໃນຂັັ້ ນຕອນການສໍ າຫລວດໂຄງການຍີ່ ອຍ 

 ຕາຕະລາງແຜນການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດແກັ້ ໄຂບັນຫາຜົນກະທົບ; 

 ລາຍລະອຽດ ມູນຄີ່ າຄາດຄະເນ ແລະ ແຫລີ່ ງທ ີ່ ມາ  ຂອງສິີ່ ງຂອງທ ີ່ ຈະນໍ າມາທົດແທນ 

 

ເອກະສານແນບທັ້ າຍ 5.  ແບບຟອມລາຍງານ  ກີ່ ຽວກັບການຕິດຕາມການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດ 

ການປັ້ ອງກັນຜົນກະທົບ 

 

 

 

 

  

ບັ້ ານ ກຸີ່ ມບັ້ ານ ຫົວໜີ່ ວຍ ຈໍ ານວນ

ໂຄງການ

ສໍ າເລັດ

ໃນປ 

ໂຄງການຍີ່ ອຍມ 

ການ

ປະກອບສີ່ ວນ

ແບບສະໝັກໃຈ

ບໍີ່ ?, ຖັ້ າມ ໄ ດັ້

ສັ້ າງແບບຟອມ 

CC-Form ບໍ ?

ໂຄງການຍີ່ ອຍມ 

ການຍົກຍັ້ າຍ

ປະຊາຊົນໂດຍສະໝ

້ັກໃຈຫລາຍຫວີ່ າ 

100ຄົນບໍີ່ ?, ຖັ້ າມ 

ໄ ດັ້ ສັ້ າງແບບຟອມ 

CC-Form ບໍ ?

 ຖັ້ າໄ ດັ້ ມ ການ

ກະທົບຕໍີ່ ທ ີ່ ດິ ນ ຫ   

ຊັບສິ ນຂອງ

ປະຊາຊົນ_ເມ ີ່ ອສົມ

ທຽບໃສີ່ ທ ີ່ ດິ ນ ແລະ

 ຊັບສິ ນຂອງ

ເຂົ າເຈົ ັ້ າຖ ກຈັກ

ໂຄງການຍີ່ ອຍໄ ດັ້ ມ 

ການປະກອບສີ່ ວນຊັບ

ສິ ນສີ່ ວນບຸກຄົນແບບ

ສະໝັກໃຈຫລາຍ 

10% ຂອງຈໍ ານວນ

ກໍາມະສິ ດທ ີ່ ມ ? ຖັ້ າມ  

ໄ ດັ້ ສັ້ າງແບບຟອມ CC

ໂຄງການຍີ່ ອຍໄ ດັ້

ມ ການຊົດເຊ ຍໃຫັ້

ຊຸມຊົນຫລາຍ

ກວີ່ າ 5 ຫລັງຄີ່ າ

ເຮ ອນ ຫລ  ໂຄງ

ສັ້ າງບໍີ່ ? ຖັ້ າມ  

ໄ ດັ້ ສັ້ າງແບບ 

ໝາຍເຫດ :         ກະ ລຸນາຕ ີ່ ມຂໍ ັ້ ມູນໃສີ່ ແບບຟອມດັີ່ ງກີ່ າວນ ັ້     ຈາກນັັ້ ນສົີ່ ງໃຫັ້ ພະແນກພັດທະນາຊຸມຊົນ ຫັ້ ອງການ ທລຍ ສູນກາງ ຢີ່ າງຊັ້ າບໍີ່ ໃຫັ້ ກາຍ ວັນທ ີ່  25 ກຸມພາ ຂອງທຸກໆປ 

ຕາຕະ ລາງຕິດຕາມການດໍ າເນ ນ ມາດຕາການປັ້ ອງກັນຜົນກະ ທົບທາງດັ້ ານສັງຄົມຈາກໂຄງການປະ ຈໍ າຮອບວຽນ……....... (ສໍ າລັບໄ ລຍະ ວາງແຜນ ແລະ  ກະກຽມໂຄງການຍີ່ ອຍ)

ເມ ອງ :........................................ແຂວງ:..............................ຜູັ້ ຮັບຜິດຊອບຕ ີ່ ມຂໍ ັ້ ມູນນ ັ້  :….....................................ເບ ໂທລະສັບມ ຖ  :…...........................

ເບ ໂທລະສັບຫັ້ ອງການ :.............................ທ ີ່ ຢູີ່ ອ ເມວ Email Address :..............................................................ວັນທ ສໍ າເລັດໃນການຕ ີ່ ມແບບຟອມ :……………………......

(ຄວນຕ ີ່ ມແບບຟອມນ ັ້ ໃຫັ້ ສົມບູນໃນລະຫວີ່ າງການລົງຕິດຕາມ ແລະ  ເອົ າໃສີ່ ໃນບົດລາຍງານຄວາມຄ ບໜັ້ າໂຄງການປະຈໍ າໄ ຕມາດ ແລະ  ບົດລາຍງານປະຈໍ າປ )

ກະ ລຸນາຂຽນຂໍ ັ້ ມູນ ຫ   ຄໍ າເຫັນ ຫ   ຂໍ ັ້ ສະ ເໜ ເພ ີ່ ມເຕ ມ, ຖັ້ າມ :.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

ຂະໜາດ/ສັດສີ່ ວນຂອງ ໄ ດັ້ ມ ມາດຕະການ

ຫ ຸ ດຜີ່ ອນ ຫັຍງແນີ່  

ເພ ີ່ ອຫ ຸ ດຜີ່ ອນຜົນ

ກະທົບທ ີ່ ພົບເຫັນ

ທ ີ່ ຕັັ້ ງໂຄງການຍີ່ ອຍ ໂຄງການຍີ່ ອຍຂອງ ທລຍ 2 ຈະມ ຜົນກະທົບຕໍີ່ ກັບຊັບສິ ນ ແລະທ ີ່ ດິ ນຂອງພໍີ່ ແມີ່ ປະຊາຊົນບໍີ່ ເວລາໃດຈະ

ສໍ າເລັດການ

ດໍ າເນ ນມາດຕະ  

ການໃນການແກັ້ ໄ ຂ?
ຊ ີ່ ໂຄງການຍີ່ ອຍລດ

ໄ ດັ້ ມ ການປ ກສາ

 ຫາລ  ແລະ  

ໄ ດັ້ ສັ້ າງຕັັ້ ງຊຸມ

ຊົນຜູັ້

ຮັບຜິດຊອບ

ໂຄງການຍີ່ ອຍບໍ ?

ໄ ດັ້ ດໍ າເນ ນການ

ກວດກາຜົນກະ  

ທົບຕໍີ່ ສັງຄົມໂດຍ

ໃຊັ້ ລາຍການທ ີ່  

ທລຍ ບໍີ່ ສະໜັບ 

ສະໜູນບໍ  ?

ຖັ້ າມ ຊົນເຜົີ່ າ 

ແລະ  ແມີ່ ຍິ ງ, 

ເຂົ າເຈົ ັ້ າມ ຂໍ ັ້

ຈໍ າກັດໃນການ

ສ ີ່ ສານ ຫລ  

ອຸປະສັກທາງ

ວັດທະນະທໍາບໍ ?

ບັ້ ານມ ຈັກ

ຊົນເຜົີ່ າ ຄ 

ຊົນເຜົີ່ າໃດ

ແດີ່ ?ແລະແຕີ່

ລະຊົນເຜົີ່ າມ 

ຈັກຄອບຄົວ
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ເອກະສານແນບທຸ້າຍ 9: ຂອບການວາງແຜນດຸ້ານຊົນເຜ່ົາ 

 

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

ກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ 

 

 

ຂອບການວາງແຜນຊົນເຜ່ົາ 

(EGPF) 

 

 

ເມສາ 2019 
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ພາກທ   I: ຄວາມເປັນມາຂອງໂຄງການ 

 

ກຸ່ມຊົນເຜ່ົາ ຢ ່ ໃນພ ຸ້ ນທ ່ ເປົຸ້ າໝາຍຂອງໂຄງການ 

ເຖິງວີ່ າມ ຈໍ ານວນຊົນເຜົີ່ າທ ີ່ ຫ າກຫ າຍ, ຜູັ້ ຊີ່ ຽວຊານຫສີ່ ວນຫ າຍກໍເຫັນດ  

ຕໍີ່ ກັບການຈັດໝວດໝູີ່ ບັນດາຊົນເຜົີ່ າຍີ່ ອຍ ຢູີ່ ໃນລາວ ໃນນັັ້ ນມ  4 ໝວດຊົນເຜົີ່ າຕົັ້ ນຕໍ 

ທ ີ່ ມ ພາສາເປັນຂອງຕົນເອງ, ລວມມ ຊົນເຜົີ່ າ ໄທ ກະດາຍ ເປັນຊົນເຜົີ່ າໃຫຍີ່  ກວມເອົ າ 65% ຂອງພົນລະເມ ອງທັງໝົດ. 

ທັງ 4 ກຸີ່ ມຊົນເຜົີ່ າ ຍັງຖ ກແບີ່ ງອອກເປັນ 50 ຊົນເຜົີ່ າ ແລະ ມ ຢູີ່ ປະມານ 200 ກຸີ່ ມນັ້ ອຍ (ເບິີ່ ງຕາຕະລາງ 1 

ສະຫ ຸ ບລັກສະນະພິເສດກີ່ ຽວກັບ 4 ກຸີ່ ມພາສາຊົນເຜົີ່ າ)  

 

ທລຍ 3 ໄລຍະເພ ີ່ ມທຶ ນ ຈະຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດຢູີ່  14 ເມ ອງ ຂອງ 4 ແຂວງພາກເໜ ອ  ທ ີ່ ມ ຫ າຍໆກຸີ່ ມຊົນເຜົີ່ າໄດັ້ ອາ
ໃສຢູີ່  (ປະມານ 13 ກຸີ່ ມຊົນເຜົີ່ າ ທ ີ່ ມ ໃນບັນຊ ຂອງລາວ) _ ຢູີ່  4 ແຂວງດັີ່ ງກີ່ າວນ ັ້  ສາມາດເປັນຕົວແທນ 

ໃຫັ້ ແກີ່ ບັນດາກຸີ່ ມຊົນເຜົີ່ າ ທ ີ່ ມ ທັງໝົດຢູີ່ ໃນພາກເໜ ອຂອງ ສປປລາວ. 

 

ຕາຕະລາງ 1:  ປະຊາກອນຂອງຊົນເຜ່ົາ1 

ຊົນເຜົ ີ່ າ ພາສາທ ່ ໃຊຸ້ ສັງລວມລັກສະນະສະເພາະ 

ໄຕກະໄດ ລາວຜ ຸ້ ໄທ 65 % ຂອງພົນລະເມ ອງ ,ອາໃສຢູີ່ ໃນເຂດເສດຖະກິດທ ີ່ ຄຶ ກຄ ັ້ ນ 

ຕາມແລວເສດຖະກິດແມີ່ ນໍ ັ້ າຂອງ ຕາມຊາຍແດນໄທ ຫ   ເຂດທົີ່ ງພຽງພາກ
ເໜ ອ ; ທໍາການກະສິ ກໍາ ຫ   ອາໃສຢູີ່ ຕາມຕົວເມ ອງ ,ອົບພະຍົບເຂົ ັ້ າມາໃນ ສປປ 

ລາວ ຕັັ້ ງແຕີ່ ສັດຕະວັດທ  13 , ກຸີ່ ມຊົນເຜົີ່ າລາວແມີ່ ນຊົນເຜົີ່ າສີ່ ວນຫ າຍ,  

ຢູີ່ ໃນກຸີ່ ມນ ັ້  ສີ່ ວນໃຫີ່ ຍນັບຖ ສາດສະໜາພຸດ, ຢູີ່ ໃນກຸີ່ ມນ ັ້ ຍັງມ ກຸີ່ ມນັ້ ອຍເຊັີ່ ນ: 

ໄທດໍ າ ແລະ ໄທແດງ... 

 

 

 

 

 

ຊົນເຜົ ີ່ າອາຊ  ມອນຂະແມ 24 % ຂອງພົນລະເມ ອງ ,ສີ່ ວນຫລາຍອາໃສຢູີ່ ຕາມເຂດພູສູງໃນພາກເໜ ອ ແລະ 

ພາກກາງຕອນໃຕັ້  ,ກຸີ່ ມທ ີ່ ນັ້ ອຍກວີ່ າ  ) ເຜົີ່ າຂະມຸ (

ອາໃສຕາມທົີ່ ງພຽງທາງພາກເໜ ອເຊັີ່ ນກັນ ,ເປັນຊົນ 

ເຜົີ່ າທ ີ່ ມ ຄວາມຫ າກຫ າຍທ ີ່ ສຸດ ແລະ 
ເປັນເຜົີ່ າທໍາອິ ດດໍ າລົງຊ ວິ ດຢູີ່ ພ ັ້ ນທ ີ່ ສີ່ ວນໃຫຍີ່ ຂອງ ສປປ ລາວ ,ເຊ ີ່ ອຖ ຜ  ແລະ 

                                                 
1  ສາທາລະນະລັດປະຊາທິ ປະໄຕປະຊາຊົນລາວ: ໂຄງການພັດທະນາຊິ ວິ ດການເປັນຢູີ່ ແບບຍ ນຍົງໃນເຂດພາກເໜ ອ, 

ແຜນການພັດທະນາຊຸມຊົນພ ັ້ ນເມ ອງ, ເອກະສານ:  ໂຄງການໄລຍະສຸດທັ້ າຍ: 35297, ເດ ອນ ສິ ງຫາ ປ  2006, ໂດຍ 

ລັດຖະບານແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ ສໍ າລັບ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊ ,ໜັ້ າ 5 ແລະ NSC/CPI, ADB, SIDA and the World Bank, 2006 
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ທໍາການກະສິ ກໍາແບບເຄ ີ່ ອນຍັ້ າຍ ,

ຄັ້ າຍຄ ເຜົີ່ າລາວໄຕເນ ີ່ ອງຈາກມ ການຕິດຕໍີ່ ພົວພັນກັນເປັນເວລາຫ າຍຮັ້ ອຍປ  ,

ອາໄສໃນຊຸມຊົນແບບໂດດດຽວ ເພ ີ່ ອການລີ່ າສັດລວມໝູີ່ . 

ມົັ້ ງ-ມຽງ ມົຸ້່ ງ ຢຸ້າວ 8 % ຂອງພົນລະເມ ອງ ,ອາໃສຢູີ່ ຕາມເຂດພູສູງ ແລະ ເຄິີ່ ງພູສູງໃນພາກເໜ ອ ;

ຊົນເຜົີ່ າມົັ້ີ່ ງແບີ່ ງເປັນກຸີ່ ມຍີ່ ອຍທ ີ່ ຫລາຍທ ີ່ ສຸດ ;

ເຊ ີ່ ອຖ ຜ ພັ້ ອມທັງການບູຊາບັນພະບູລຸດທ ີ່ ເຄັີ່ ງຄັດ ,

ເຖິງແນວໃດກໍຕາມຫ າຍຄົນໄດັ້ ປີ່ ຽນມາຖ ສາດສະໜາຄິ ດຕຽນ ,

ເຮັດການປູກຝັງແບບເຄ ີ່ ອນຍັ້ າຍ ,ອົບພະຍົບເຂົ ັ້ າມາ ສປປ ລາວ 

ໃນສັດຕະວັດທ  19 .  

ຈ ນ-ຕ ເບດ ຕ ເບດ 

ເບ ມານ 

3 % ຂອງພົນລະເມ ອງ ,ອາໃສຢູີ່ ມາເຂດທຸລະກັນດານ 

ຕິດກັບເຂດພູສູງໃນພາກເໜ ອ ,ເຊ ີ່ ອຖ ຜ  ແລະ 

ທໍາການປູກຝັງແບບເຄ ີ່ ອນຍັ້ າຍ ,ອົບພະຍົບເຂົ ັ້ າລາວໃນສັດຕະວັດທ  19  

 

ຄວາມທຸກຍາກຂອງຊົນເຜົີ່ າໃນ ສ ປປ ລາວ ຍັງຄົງທັ້ ອນໂຮມຢູີ່ ເຂດພູສູງທ ີ່ ຫີ່ າງໄກສອກຫລ ກ 
ສີ່ ວນຫ າຍແມີ່ ນຊົນເຜົີ່ າສີ່ ວນໜັ້ ອຍ. ເນ ີ່ ອງຈາກທ ີ່ ຕັັ້ ງທາງພູມມ ສາດ, ປະຊາກອນເຫ ົີ່ ານ ັ້  ເຂົ ັ້ າເຖິງເຂດການຜະລິ ດ, 

ການຕະຫລາດ ແລະ ການບໍ ລິ ການຂອງລັດຖະບານໄດັ້ ໜັ້ ອຍ. ຍິີ່ ງໄປກວີ່ ານັັ້ ນ, ຄວາມແຕກຕີ່ າງທາງວັດທະນະທໍາ 

ແລະ ພາສາປາກເວົ ັ້ າ ອາດນໍ າໄປສູີ່ ການແບີ່ ງແຍກກັນຂອງເຂົ າເຈົ ັ້ າ ໃນເມ ີ່ ອເປັນແນວນັັ້ ນ, 

ການປະສົບກັບຄວາມທຸກຍາກທ ີ່ ສູງຂຶ ັ້ ນ, ຫີ່ າງໄກສອກຫລ ກ, ເຮັດໃຫັ້ ປະຊາກອນຊົນເຜົີ່ າສີ່ ວນໜັ້ ອຍ 

ມ ຄວາມດັ້ ອຍໂອກາດທາງດັ້ ານສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດ. 

ເຖິງແມີ່ ນວີ່ າໄດັ້ ມ ການວິ ເຄາະດັ້ ານປະລິ ມານຂອງຜົນການສໍ າຫ ວດລາຍຈີ່ າຍ ແລະ 

ການບໍ ລິ ໂພກຂອງສູນສະຖິຕິລາວ (LECS) ທ ີ່ ສະແດງໃຫັ້ ເຫັນວີ່ າ ຄວາມທຸກຍາກໄດັ້ ຫລຸດລົງຈາກ 39% ໃນສົກປ  1997-

98 ລົງເປັນ 27.6% ໃນສົກປ  2007-08, ຄວາມແຕກຕີ່ າງຂອງພາກພ ັ້ ນໂດຍລວມ ແລະ ຊົນເຜົີ່ າກໍີ່ ຍັງມ ຢູີ່ . 

ຄວາມທຸກຍາກໃນຊົນນະບົດຢູີ່ ໃນອັດຕາ 38% ມັນສູງກວີ່ າຄວາມທຸກຍາກໃນຕົວເມ ອງ (ທ ີ່ ຢູີ່ ໃນອັດຕາ 20%), ແລະ 

ກຸີ່ ມຊົນເຜົີ່ າສີ່ ວນໃຫຍີ່ ທ ີ່ ຢູີ່ ໃນຕະກູນພາສາ ລາວ-ຜູັ້ ໄທ ມ ສະພາວະຄວາມທຸກໃນລະດັບ 19% 

ໃນຂະນະທ ີ່ ກຸີ່ ມທ ີ່ ເວົ ັ້ າພາສາຊົນເຜົີ່ າ ມອນ-ຂະແມ ມ ຕົວເລກຄວາມທຸກຍາກສູງເປັນສອງເທົີ່ າ ໃນອັດຕາສູງເຖິງ 

47%.2 

 

ຕາຕະລາງ 2:  ລັກສະນະຄວາມທຸກຍາກຂອງກຸ່ມຊົນເຜ່ົາໃນລາວ (2013) 

 

  % ພົນລະເມ ອງຂອງປະເທດ ອັດຕາຄົນທຸກຍາກ (%)  

ຕ່ໍປະຊາກອນທັງໝົດໃນປະເທດ 

 2003 2008 2013 2003 2008 2013 

ພົນລະເມ ອງທັງໝົດ 100.0 100.0 100.0 33.5 27.6 23.2 

ແບ່ງຕາມເຂດພ ມມ ສາດ       

ຕົວເມ ອງ 23.0 28.8 28.8 19.7 17.4 10.0 

ຊົນນະບົດ 77.0 71.2 71.2 37.6 31.7 28.6 

                                                 
2 LECS4, 2007/2008 
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ຊົນນະບົດ ທ ີ່ ມ ເສັັ້ ນທາງທຽວໄດັ້  2 

ລະດູ 

      

ຊົນນະບົດ ທ ີ່ ບໍີ່ ມ ເສັັ້ ນທາງທຽວໄດັ້  2 

ລະດູ 

      

ແບ່ງຕາມພາສາປາກເວົຸ້ າ       

ລາວ-ຜູັ້ ໄທ 66.4 66.0 66.7 25.1 18.4 15.4 

ມອນ-ຂະແມ 20.9 21.5 22.1 53.7 47.3 42.3 

ມົັ້ ງ-ອິ ວມຽນ 8.4 8.8 7.1 45.8 43.7 39.8 

ຈ ນ-ຕິເບດ 3.3 3.1 3.4 40.0 42.2 16.4 

ອ ີ່ ນໆ 1.0 0.6 0.7 48.1 22.0 33.1 

ແຫ ີ່ ງຂໍ ັ້ ມູນ: LECS5 2012/2013 

 

 

ສ່ິງທຸ້າທາຍທ ່ ກຸ່ມຊົນເຜ່ົາທ ່ ດຸ້ອຍໂອກາດປະເຊ ນຢ ່ 

ສິີ່ ງທັ້ າທາຍທ ີ່ ກຸີ່ ມຊົນເຜົີ່ າທ ີ່ ດັ້ ອຍໂອກາດປະເຊ ນຢູີ່ ໃນຂອບເຂດໂຄງການນັັ້ ນ 
ແມີ່ ນມ ຄວາມຄັ້ າຍຄ ກັນກັບສິີ່ ງທັ້ າທາຍທ ີ່ ຊົນເຜົີ່ າທົີ່ ວໄປປະເຊ ນຢູີ່  ແລະ ສາມາດແບີ່ ງເປັນ 3 ດັ້ ານ. ດັ້ ານທ ໜຶີ່ ງ 

ຊຶີ່ ງກີ່ ຽວຂັ້ ອງກັບການປີ່ ຽນແປງທ ີ່ ເກ ດຂຶ ັ້ ນໃນເຂດເນ ນສູງ. ທ ີ່ ຈິ ງແລັ້ ວ, ເສດຖະກິດການຕະຫ າດ, 

ການປີ່ ຽນແປງສະຖານທ ີ່ ໆເກ ດຂຶ ັ້ ນໃນຂັັ້ ນບັ້ ານ (ຕົວຢີ່ າງການເຕົັ້
ັ້ າໂຮມບັ້ ານ) ແລະ 

ບັນຫາທ ີ່ ຂັ້ ອງກີ່ ຽວກັບການນໍ າໃຊັ້ ທ ີ່ ດິ ນ, ມ ຜົນໂດຍກົງຕໍີ່ ຊ ວິ ດການເປັນຢູີ່  ແລະ ຄຸນນະພາບຊ ວິ ດຂອງກຸີ່ ມຊົນເຜົີ່ າ 

ແລະ ອາດຈະເປັນເພ ີ່ ມຄວາມດັ້ ອຍໂອກາດຂອງກຸີ່ ມຊົນເຜົີ່ າ. ໃນຄວາມເປັນຈິ ງ, ປະກົດເຫັນວີ່ າ 

ຊົນເຜົີ່ າອາດບໍີ່ ສາມາດນໍ າໃຊັ້ ຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຈາກໂອກາດທ ີ່ ມ ທາງດັ້ ານເສດຖະກິດການຕະຫ າດ 

ໃຫັ້ ກັບແມີ່ ຍິ ງທ ີ່ ມ ຄວາມສາມາດໜັ້ ອຍທ ີ່ ຈະເຮັດ. ດັ້ ານທ ສອງ, ການປີ່ ຽນແປງສະຖາບັນ ເຊັີ່ ນ: 

ການສັ້ າງຄະນະກໍາມະກຸີ່ ມບັ້ ານ ແລະ ການເຕົັ້ າໂຮມບັ້ ານໃນການຕອບສະໜອງກັບໂຄງການລະດັບຊາດ 
ສໍ າລັບການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶ ບລັ້ າງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ນະໂຍບາຍແບີ່ ງຂັັ້ ນຄຸັ້ ມຄອງທັ້ ອງຖິີ່ ນເອ ັ້ ນວີ່ າ 

'Samsang', ຜົນກະທົບບົີ່ ມຊັ້ ອນຕໍີ່ ກຸີ່ ມຊົນເຜົີ່ າຄ ດັີ່ ງທ ີ່ ສະແດງໃຫັ້
ເຫັນຄວາມຫຍຸັ້ ງຍາກທ ີ່ ກຸີ່ ມຊົນເຜົີ່ າເຫລົີ່ ານ ັ້ ປະເຊ ນຢູີ່  ໃນການເຂົ ັ້ າເຖິງຂໍ ັ້ ມູນ-ຂີ່ າວສານ ແລະ 

ການເປັນຕົວແທນໃນການຕັດສິ ນໃຈ, ດັີ່ ງນັັ້ ນ ການປະກອບສີ່ ວນໃນການໂອັ້ ລົມເຈລະຈານັັ້ ນ 

ອາດຍັງບໍີ່ ມ ຄວາມສົມດຸນ.  ອັນສຸດທັ້ າຍ, ການປີ່ ຽນແປງທ ີ່ ກີ່ າວມາຂັ້ າງເທິ ງນັັ້ ນ ອາດ
ສົີ່ ງຜົນກະທົບຕໍີ່ ດັ້ ານບົດບາດຍິ ງຊາຍແບບດັີ່ ງເດ ມເຊັີ່ ນກັນ ເຊິີ່ ງອາດນໍ າໄປສູີ່ ຊີ່ ອງຫວີ່ າງຄວາມແຕກຕີ່ າງ
ທ ີ່ ຄົງຄັ້ າງລະຫວີ່ າງ ຊາຍ ແລະ ຍິ ງ, ໂດຍສະເພາະແມີ່ ນສິີ່ ງທ ີ່ ຂຶ ັ້ ນກັບກຸີ່ ມຊົນເຜົີ່ າທ ີ່ ດັ້ ອຍໂອກາດ. 
 

ປະສົບການໃນການຈັດຕັຸ້ ງປະຕິບັດວຽກງານ ທລຍ II ແລະ  ທລຍ III 

ປະສົບການທ ີ່ ຜີ່ ານມາຂອງໂຄງການ ໄດັ້ ຢັັ້ ງຢ ນວີ່ າ ໃນບັ້ ານເປົ ັ້ າໝາຍຂອງໂຄງການ ປະກອບມ ຫລາຍຊົນ
ເຜົີ່ າ. ເຊິີ່ ງສາມາດເຫັນໃນໄດັ້ ຕາຕະລາງທ  3 ດັີ່ ງຂັ້ າງລຸີ່ ມນ ັ້ , ມ ຊົນເຜົີ່ າຈໍ ານວນຫ າຍ 

ຢູີ່ ໃນບັນດາແຂວງທ ີ່ ກອງທຶ ນລຸກຜີ່ ອນຄວາມທຸກຍາກ ກໍາລັງເຮັດວຽກຢູີ່ . ທ ີ່ ຈິ ງແລັ້ ວ ປະມານ 72% 

ຂອງຜູັ້ ຢູີ່ ອາໃສໃນບັ້ ານເປົ ັ້ າໝາຍຂອງໂຄງການ ແມີ່ ນຊົນ ເຜົີ່ າທ ີ່ ບໍີ່ ແມີ່ ນກຸີ່ ມຊົນເຜົີ່ າທ ີ່ ເວົ ັ້ າພາສາ ລາວ-ໄຕ ແລະ 

ຈໍ ານວນຜູັ້ ໄດັ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງສີ່ ວນໜັ້ ອຍ ໜັ້ ອຍກວີ່ າ 500,000 ຄົນ. ຊົນເຜົີ່ າເຫລົີ່ ານ ັ້  

ຢູີ່ ໃນກຸີ່ ມຜູັ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ພວກເຂົ າໄດັ້ ຮັບການປຶ ກສາຫາລ  ແລະ ເຂົ ັ້ າຮີ່ ວມໃນຂະບວນການວາງແຜນ ແລະ 
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ຂະບວນການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດໂຄງການ. ການຕັດສິ ນໃຈໃນການນໍ າໃຊັ້ ເງິ ນທຶ ນແມີ່ ນມາຈາກຊາວບັ້ ານເອງ,  

ໂດຍຜີ່ ານຂະບວນການເຈລະຈາ ແລະ ກະກຽມຂໍ ັ້ ມູນໂດຍ ຜູັ້ ອໍ ານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ນັກວິ ຊາການຂອງ ທລຍ. 

 

 

ຕາຕະລາງ 3 :  ການແຈກຢາຍ ຂອງກຸ່ມຊົນເຜ່ົາ ຢ ່ ໃນບຸ້ ານເປົຸ້ າໝາຍຂອງ ທລຍ ໄລຍະເພ ່ ມທຶນ 

 

ແຂວງ ຈ/ນ ຊົນເຜົີ່ າ ຊົນເຜົີ່ າຢູີ່ ໃນບັ້ ານເປົ ັ້ າໝາຍ ທລຍ  

ຜົັ້ີ່ ງສາລ  9 ບິ ດ, ເອ ປາ, ຂະມຸ, ອາຄີ່ າ, ສ ລາ (ລາວເຊັງ), ມົັ້ ງ, ໂອມາ, ຜູັ້ ນັ້ ອຍ, ພົງຊັດ 

ອຸດົມໄຊ 4 ຫໍັ້ , ຂະມຸ, ມົັ້ ງ, ຊິ ງສິ ລິ  

ຫົວພັນ 8 ຂະມຸ, ມົັ້ ງ, ມວຍ, ມຣວຍ, ພັ້ ອງ, ປວກ, ຢັ້ າວ 

ຊຽງຂວາງ 3 ຂະມຸ, ມົັ້ ງ, ຜັ້ ອງ 

ແຫ ີ່ ງຂໍ ັ້ ມູນ: ທລຍ ສູນກາງ, ປ  2015 

 

ການປະເມ ນຜົນ ການປັ້ ອງກັນຜົນກະທົບທາງດັ້ ານສັງຄົມ 
ແມີ່ ນບໍີ່ ພົບເຫັນບັນຫາທ ີ່ ເປັນຜົນກະທົບທາງລົບ ທ ີ່ ມ ຕໍີ່ ກຸີ່ ມຊົນເຜົີ່ າພາຍໃຕັ້ ການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດວຽກງານ ທລຍ 2 

ແລະ ທລຍ 3 ແຕີ່ ຢີ່ າງໃດ.  ການສູນເສຍຊັບສິ ນທ ີ່ ເກ ດຂຶ ັ້ ນ ແມີ່ ນມ ເປັນສີ່ ວນໜັ້ ອຍ ແລະ 

ໄດັ້ ຮັບການແກັ້ ໄຂໃຫັ້ ແກີ່ ຜູັ້ ໄດັ້ ຮັບຜົນກະທົບ 

ໂດຍສອດຄີ່ ອງກັບລະບຽບຫ ັ ກການຂອງກອບນະໂຍບາຍການທົດແທນຄ ນ ແລະ ຍົກຍັ້ າຍ (CRPF) ຂອງ ທລຍ, 

ນອກຈາກນ ັ້ ຍັງພົບວີ່ າ ທລຍ ໄດັ້ ມ ການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການປຶ ກສາຫາລ  ແລະ 
ການສີ່ ວນຮີ່ ວມກັບກຸີ່ ມຊົນເຜົີ່ າ ໃນຂະບວນການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດໂຄງການຍີ່ ອຍ ໂດຍຜີ່ ານແຕີ່ ລະຂັັ້ ນຕອນດັີ່ ງລຸີ່ ມນ ັ້ :  

• ສັ້ າງຄວາມເຂັັ້ ມແຂງໃນຂະບວນການມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມ ທ ີ່ ໄດັ້ ອະທິ ບາຍພາຍໃຕັ້ ຮູບແບບ ‘ການພັດທະນາ 

ໂດຍຊຸມຊົນເປັນເຈົ ັ້ າການ ແບບເຕັມຮູບແບບ’ “DCDD” ຊຶີ່ ງລວມມ 3: (1) ການແຕັ້ ມແຜນວາດທາງສັງຄົມ 

ແລະ ອະທິ ບາຍຂໍ ັ້ ມູນພ ັ້ ນ ຖານຂອງບັ້ ານ, ລວມທັງຂໍ ັ້ ມູນຄວາມແຕກຕີ່ າງຂອງແຕີ່ ລະກຸີ່ ມຊົນເຜົີ່ າ 

ທ ີ່ ອາໃສຢູີ່ ໃນບັ້ ານດຽວກັນ, ການຢູີ່ ຮີ່ ວມກັນ ແລະ ລະດັບຄວາມທຸກຍາກຂອງກຸີ່ ມຊົນເຜົີ່ າ; (2) ກອງປະຊຸມ 

ຊຸມຊົນທ ີ່ ມ ກຸີ່ ມນັ້ ອຍກວີ່ າເກົີ່ າ ແລະ ແຍກປະຊຸມຕີ່ າງຫາກໃນແຕີ່ ລະບັ້ ານນັ້ ອຍ (ຄຸັ້ ມບັ້ ານ) 

ຊຶີ່ ງເປັນບັ້ ານທ ີ່ ກຸີ່ ມຊົນເຜົີ່ າອາໃສຢູີ່ ; (3) ສັ້ າງຄວາມເຂັັ້ ມແຂງທາງເຄ ີ່ ອງມ ກະຈາຍຂໍ ັ້ ມູນຂີ່ າວສານ, ສຶ ກສາ ແລະ 

ປະຊາສໍ າພັນ (IEC) ເພ ີ່ ອເພ ີ່ ມທະວ ຄວາມເຂົ ັ້ າໃຈໃຫັ້ ແກີ່ ກຸີ່ ມຊົນເຜົີ່ າກີ່ ຽວກັບ ຂໍ ັ້ ແນະນໍ າ, 

ລະບຽບຫລັກການຂອງໂຄງການ ແລະ ການປັ້ ອງກັນຜົນກະທົບ, ຂະບວນການ, ຂັັ້ ນຕອນ ແລະ ສິ ດທິ ; (4) 

ການຈັດລະດັບຄວາມຮັີ່ ງມ ແບບມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມ ແລະ 
ສັງລວມການຜະລິ ດຂອງຜູັ້ ໄດັ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດເບ ັ້ ອງຕົັ້ ນ ເພ ີ່ ອໄຈັ້ ແຍກກຸີ່ ມຊົນເຜົີ່ າທ ີ່ ດັ້ ອຍໂອກາດ ແລະ 

                                                 
3 ວິ ທ ການ DCDD ແມີ່ ນອະທິ ບາຍລະອຽດຕ ີ່ ມໃນພາກທ  VI ຂັ້ າງລຸີ່ ມນ ັ້ . 
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ເພ ີ່ ອໃຫັ້ ໝັັ້ ນໃຈວີ່ າ ເຂົ າເຈົ ັ້ າໄດັ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການ (ດັ້ ານພ ັ້ ນຖານໂຄງລີ່ າງ, 

ປັບປຸງຊ ວິ ດການເປັນຢູີ່  ແລະ ໂພຊະນາການ); 

• ນັກສຶ ກສາຈົບໃໝີ່  ຜູັ້ ນຶີ່ ງຈະຮັບຜິດຊອບ ບໍີ່ ກາຍ 4 ບັ້ ານ 

ທັງນ ັ້ ເພ ີ່ ອຮັບປະກັນໃນການໄດັ້ ໄປແນະນໍ າແຕີ່ ລະບັ້ ານ ໄດັ້ ຢີ່ າງເປັນປົກກະຕິທົີ່ ວເຖິງ; 

• ການບັນຈຸ ນັກສຶ ກສາຈົບໃໝີ່  ຢູີ່ ແຕີ່ ລະເມ ອງ ຢີ່ າງໜັ້ ອຍ 1 ຄົນ ຕັ້ ອງມ ຄວາມຄີ່ ອງແຄັ້ ວທາງພາສາຊົນເຜົີ່ າ 

ທ ີ່ ໃຊັ້ ຢູີ່ ໃນເມ ອງດັີ່ ງກີ່ າວ, ການສະໝັກ ເພ ີ່ ອຄັດເລ ອກນັັ້ ນ ຕັ້ ອງເນັັ້ ນໃສີ່ ຜູັ້ ທ ີ່ ເປັນຊົນເຜົີ່ າ ແລະ 40% 

ຂອງຈໍ ານວນພະນັກງານໃໝີ່ ທ ີ່ ຮັບເຂົ ັ້ າເຮັດວຽກກັບ ທລຍ ຈະຕັ້ ອງແມີ່ ນແມີ່ ຍິ ງ;.   

• ການປະກອບ ສະມາຊິ ກ ໃນກຸີ່ ມຊີ່ ວຍເຫ  ອ ຊຶີ່ ງກັນແລະກັນ ແລະ ກຸີ່ ມໂພຊະນາການຊາວນາ ຢີ່ າງໜັ້ ອຍ 80% 

ຂອງສະມາຊິ ກທັງໝົດ ຕັ້ ອງແມີ່ ນແມີ່ ຍິ ງ 

• ຕັ້ ອງໄດັ້ ປັບປຸງ ການເຊ ີ່ ອມສານກັບອົງການຈັດຕັັ້ ງ ແນວລາວສັ້ າງຊາດ ແລະ ສະຫະພັນແມີ່ ຍິ ງ 
ໃນການຕິດຕາມການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດ ຍຸດທະສາດວຽກງານບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍ ແລະ 

ການມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມຂອງສັງຄົມ ລວມທັງການຈັດຝຶກອົບຮົມວຽກງານດັີ່ ງກີ່ າວນ ັ້ ໃຫັ້ ແກີ່ ຊຸມຊົນ. 

• ເຄ ີ່ ອງກະຈາຍຂໍ ັ້ ມູນ-ຂີ່ າວສານ ຕັ້ ອງໄດັ້ ແປເປັນພາສາຊົນເຜົີ່ າ (ເພັງ, ສາລະຄະດ  ແລະ ອ ີ່ ນໆ) 

ອ ງຕາມຜົນໄດັ້ ຮັບ ໃນໄລຍະ ທລຍ II,  ອັດຕາສີ່ ວນພະນັກງານຍິ ງ ໄດັ້ ເພ ີ່ ມຂຶ ັ້ ນຈາກ 29% ໃນຮອບວຽນທ  12 

ມາເປັນ 33% ໃນຮອບວຽນ 13. ຍິ ງໄປກວີ່ ານັັ້ ນ ປະມານ 70% ຂອງຜູັ້ ປະສານງານກຸີ່ ມບັ້ ານໃນປະຈຸບັນ ແມີ່ ນມາຈາກກຸີ່ ມ
ຊົນເຜົີ່ າ ແລະ ການອໍ ານວຍຄວາມສະດວກ ໃນເວລາການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດໂຄງການຍີ່ ອຍ ເປັນພາສາຊົນເຜົີ່ າທັ້ ອງ
ຖິີ່ ນທ ີ່ ກີ່ ຽວຂັ້ ອງ ຊຶີ່ ງໄດັ້ ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມ ແລະ ລະດັບຄວາມເຂົ ັ້ າໃຈຂອງບັນດາກຸີ່ ມຊົນເຜົີ່ າ 
ໃນຂະບວນການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດໂຄງການຍີ່ ອຍ. ໂດຍລວມແລັ້ ວ, ການມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມຂອງຊົນເຜົີ່ າໃນຂະ
ບວນການວາງແຜນແມີ່ ນເພ ີ່ ມຂຶ ັ້ ນຈາກ  50% ເປັນ 91%. 

ການປະເມ ນວຽກງານປັ້ ອງກັນຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ ໄດັ້ ພົບວີ່ າ ຮູບແບບການພັດທະນາ ໂດຍຊຸມຊົນເປັນ
ເຈົ ັ້ າການແບບເຕັມຮູບແບບ (DCDD) ມ ຜົນໄດັ້ ຮັບໃນລະດັບສູງຫລາຍຂອງການມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມທາງສັງຄົມຂອງ

ແມີ່ ຍິ ງ, ໂດຍສະເພາະ ໃນການກໍານົດຄວາມຕັ້ ອງການ, ການຈັດບຸລິ ມະສິ ດ ແລະ ຂະບວນການຕັດສິ ນໃຈຕີ່ າງໆ ໃນ

ຂັັ້ ນຕອນການວາງແຜນ. ການປຶ ກສາຫາລ ໂດຍມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມຂອງແມີ່ ຍິ ງ ຢູີ່ ໃນພ ັ້ ນທ ີ່ ທົດລອງຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດ 

ວິ ທ ການພັດທະນາໂດຍຊຸມຊົນເປັນເຈົ ັ້ າການແບບເຕັມຮູບແບບ (DCDD) ພົບວີ່ າເຂົ າເຈົ ັ້ າມ ຄວາມສົນໃຈຫລາຍ ໃນ
ການມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ກິດຈະກໍາຕີ່ າງໆຂອງໂຄງການ ແລະ ການສະແດງອອກເຖິງຄວາມເປັນເຈົ ັ້ າ
ຂອງໂຄງການ ມ ໃນລະດັບທ ີ່ ສູງກວີ່ າເອ ັ້ ອຍນັ້ ອງ ຜູັ້ ທ ີ່ ບໍີ່ ໄດັ້ ເຂົ ັ້ າຮີ່ ວມໂຄງການ ການພັດທະນາ ໂດຍຊຸມຊົນເປັນເຈົ ັ້ າ

ການແບບເຕັມຮູບແບບ (DCDD)  

 

ໂດຍລວມແລັ້ ວ, ການປະເມ ນຜົນທາງສັງຄົມ ພົບວີ່ າການປັບປຸງຮອບວຽນການວາງແຜນ 

ທ ີ່ ນໍ າມາໃຊັ້ ໃນຮູບແບບການພັດທະນາ ໂດຍຊຸມຊົນເປັນເຈົ ັ້ າການແບບເຕັມຮູບແບບ (DCDD) ໄດັ້ ຮັບຜົນສໍ າເລັດ 

ໃນການຮັບປະກັນໃຫັ້ ແກີ່ ການຄໍ າປຶ ກສາກີ່ ອນລີ່ ວງໜັ້ າ ແລະ ແຈັ້ ງກີ່ ຽວກັບການປຶ ກສາຫາລ ຮີ່ ວມ 

ກັບພາກສີ່ ວນລະດັບສູງ ກີ່ ຽວກັບການມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມຂອງຜູັ້ ທ ີ່ ຈະໄດັ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດ, ໂດຍສະເພາ ແມີ່ ນການມ ສີ່ ວນ

ຮີ່ ວມຂອງແມີ່ ຍິ ງ ແລະ ກຸີ່ ມຊົນເຜົີ່ າ ໃນການຕັດສິ ນບັນຫາຕີ່ າງໆ.  ນອກຈາກນ ັ້ , ວິ ທ ການຖາມເອົ າສະມາຊິ ກບັ້ ານ

ຈໍ ານວນ 9 ຄົນ ແລະ ໃນນັັ້ ນຢີ່ າງໜັ້ ອຍ 5 ຄົນຕັ້ ອງແມີ່ ນແມີ່ ຍິ ງ ເພ ີ່ ອຄັດເລ ອກມາເປັນທ ມງານຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດຂັັ້ ນ

ບັ້ ານ (ເມ ີ່ ອທຽບກັບຮູບແບບການພັດທະນາທົີ່ ວໄປ (CDD) ແມີ່ ນມ ແຕີ່  3 ຄົນ) ແລະ ແມີ່ ຍິ ງກໍໄດັ້ ຮັບບຸລິ ມະສິ ດ 
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ໃນການເປັນສະມາຊິ ກກຸີ່ ມ ກຊກ ແລະ ເຂົ ັ້ າຮີ່ ວມກິດຈະກໍາໂພຊະນາການ.  ອັນນັັ້ ນ ຈຶີ່ ງເຮັດໃຫັ້ ຊາວບັ້ ານເຂົ ັ້ າຮີ່ ວມ
ໂດຍກົງ ໃນການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດໂຄງການຍີ່ ອຍ ແລະ ກິດຈະກໍາປັບປຸງຊ ວິ ດການເປັນຢູີ່  ແລະ ໂພຊະນາການ.  

 

ຄ ດັີ່ ງຜົນໄດັ້ ຮັບ ການປັບປຸງວິ ທ ການອໍ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫັ້ ແກີ່ ຊຸມຊົນ ແມີ່ ນມ ປະສິ ດທິ ພາບຫ າຍ 

ຊຶີ່ ງສະແດງໃຫັ້ ເຫັນວີ່ າ 82,85% ຂອງຄົວເຮ ອນເປົ ັ້ າໝາຍ ໄດັ້ ເຂົ ັ້ າຮີ່ ວມໃນການກໍານົດບູລິ ມະສິ ດຂອງບັ້ ານ ແລະ 84% 

ຂອງຈໍ ານວນຜູັ້ ເຂົ ັ້ າຮີ່ ວມທັງໝົດແມີ່ ນມາຈາກກຸີ່ ມຊົນເຜົີ່ າ. ເຊັີ່ ນດຽວກັນ ຜົນໄດັ້ ຮັບ 

ຢູີ່ ໃນກິດຈະກໍາປັບປຸງຊ ວິ ດການເປັນຢູີ່  ແລະ ໂພຊະນາການ ເຫັນວີ່ າ 85% ຂອງສະມາຊິ ກ ກຊກ ເປັນແມີ່ ຍິ ງ. 

ແນວໃດກໍີ່ ຕາມ, ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການເຮັດເອກະສານ ກີ່ ຽວກັບການມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມຂອງສັງຄົມ 

ຍັງຕັ້ ອງການສັ້ າງຄວາມເຂັັ້ ມແຂງຕ ີ່ ມ (ການສັ້ າງບົດລາຍງານການປັ້ ອງກັນຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ)  - ເພາະສະນັັ້ ນ, 

ບົດລາຍງານສະເພາະ ວຽກງານປັ້ ອງກັນຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ ຈະຕັ້ ອງໄດັ້ ສັ້ າງຂຶ ັ້ ນ ແລະ 
ລວມໄວັ້ ຢູີ່ ໃນບົດລາຍງານຄວາມຄ ບໜັ້ າຂອງໂຄງການ ພັ້ ອມກັບບອກລາຍລະອຽດ 
ຈໍ ານວນຄົວເຮ ອນທ ີ່ ຖ ກຜົນກະທົບ, ລະດັບຂອງຜົນກະທົບ ພັ້ ອມກັບອະທິ ບາຍຂະບວນການຂອງການຊົດເຊ ຍ. 

 

ຜົນກະທົບທ ່ ອາດຈະເກ ດຂຶຸ້ ນພາຍໃຕຸ້  ທລຍ III  ໄລຍະເພ ່ ມທຶນ 

ເນ ີ່ ອງຈາກວີ່ າ ທລຍ III ໄລຍະເພ ີ່ ມທຶ ນ ຈະເນັັ້ ນໃສີ່ ການກໍີ່ ສັ້ າງພ ັ້ ນຖານໂຄງລີ່ າງກີ່ ຽວກັບ "ການຜະລິດ" ແລະ 

ຕັ້ ອງຕິດພັນກັບກິດຈະກໍາສັ້ າງລາຍໄດັ້  ແລະ ກິດຈະກໍາທ ີ່ ເປັນການປັບປຸງດັ້ ານໂພຊະນາການ ໃນງົບປະມານສະເລັີ່ ຍ 

7,500 ໂດລາສະຫະລັດຕໍີ່ ບັ້ ານສໍ າລັບສາມປ , ສະນັັ້ ນ ຈຶີ່ ງຈະບໍີ່ ມ ຜົນກະທົບໃຫີ່ ຍ ຫ   ບໍີ່ ສາມາດຄວບຄຸມໄດັ້  

ທ ີ່ ຈະເກ ດຂຶ ັ້ ນໂຄງການ ທລຍ III ໄລຍະເພ ີ່ ມທຶ ນ. ການຍົກຍັ້ າຍຄົວເຮ ອນ ແລະ ສິີ່ ງກໍີ່ ສັ້ າງດັ້ ານທຸລະກິດຕີ່ າງ 

ແມີ່ ນບໍີ່ ອະນຸຍາດ. ສໍ າລັບການກໍີ່ ສັ້ າງ, ການປັບປງຸ  ຫ   ສັ້ ອມແປງໂຄງລີ່ າງພ ັ້ ນຖານຂອງຊຸມຊົນ 

ການເຂົ ັ້ າຄອບຄອງທ ີ່ ດິ ນຂະໜາດໃຫີ່ ຍ ຫ   ການສູນເສັຍຊັບສິ ນນັັ້ ນ ແມີ່ ນອາດຈະເກ ດບໍີ່ ຂຶ ັ້ ນ,  

ການລົງທຶ ນຂະໜາດນັ້ ອຍ ອາດຈະເຮັດໃຫັ້ ກະທົບຕໍີ່ ທ ີ່ ດິ ນ, ຊັບສິ ນ ແລະ/ຫ   ຕົັ້ ນໄມັ້ ຢ ນຕົັ້ ນ ອາດເປັນໄປບໍີ່ ໄດັ້ . 

ການເສ ມຂະຫຽາຍກິດຈະກໍາດັ້ ານໂພຊະນາການ ອາດຈະສົີ່ ງຜົນກະທົບຕໍີ່ ການສູນເສັຍທ ີ່ ດິ ນ ແລະ ຊັບສິ ນ, 

ກິດຈະກໍາໃໝີ່ ໃດໆທ ີ່ ຈະເກ ດຂຶ ັ້ ນ ແລະ ຕັ້ ອງການທ ີ່ ດິ ນສໍ າລັບດໍ າເນ ນກິດຈະກໍານັັ້ ນ 
ກໍຈະນອນຢູີ່ ຂອບເຂດເນ ັ້ ອທ ີ່ ດິ ນຂອງຄົວເຮ ອນທ ີ່ ເປັນສະມາຊິ ກກຸີ່ ມ ກຊກ ເອງຈະປະຊຸມດັ້ ານອາ. 

ການກໍີ່ ສາ້ັ້ ງສູນໂພຊະນາການບັ້ ານ (VNC) ເພ ີ່ ອເປັນບີ່ ອນປຸງແຕີ່ ງອາຫານເສ ມ ຈະບໍີ່ ໄດັ້ ສະໜັບສະໜູນພາຍໃຕັ້  

ທລຍ  III ໄລຍະເພ ີ່ ມທຶ ນ 

ແຕີ່ ການປຸີ່ ງແຕີ່ ງອາຫານເສ ມນັັ້ ນຈະເຮັດຢູີ່ ເຮ ອນຂອງສະມາຊິ ກກຸີ່ ມໂພຊະນາການຊາວນາແທນ. 

ການຮີ່ ວມມ ກັບໂຄງການນັ້ໍ າສະອາດ ແລະ ສຸຂະສຶ ກສາ (WSP) ຈະບໍີ່ ມ ຜົນໃນການສູນເສຍທ ີ່ ດິ ນ ຫ   

ຊັບສິ ນສີ່ ວນຕົວ. ທລຍ  III ໄລຍະເພ ີ່ ມທຶ ນ ຈະຊີ່ ວຍອໍ ານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫັ້ ແກີ່ ຊາວບັ້ ານເປົ ັ້ າໝາຍໂຄງການ 

ໃນການສັ້ າງວິ ດຖີ່ າຍແບບງີ່ າຍດາຍໂດຍເຂົ າເຈົ ັ້ າເອງ, ຖັ້ າເຂົ າເຈົ ັ້ າເລ ອກທ ີ່ ຈະສັ້ າງ 

ກໍຈະສັ້ າງຢູີ່ ໃນພ ັ້ ນທ ີ່ ດິ ນຂອງເຂົ າເຈົ ັ້ າເອງ. ທລຍ  III ໄລຍະເພ ີ່ ມທຶ ນ 

ຈະບໍີ່ ໃຫັ້ ການສະໜັບສະໜູນໃນການວິ ດຖີ່ າຍຂອງບຸກຄົນ ຫ   ວິ ດຖີ່ າຍສາທາລະນະ. ທລຍ  III ໄລຍະເພ ີ່ ມທຶ ນ 

ຈະສະໜອງທຶ ນພຽງແຕີ່ ຄີ່ າໃຊັ້ ຈີ່ າຍໃນການເດ ນທາງຂອງຜູັ້ ອໍ ານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຜູັ້ ນໍ າຊຸມຊົນ 
ໃນການເຂົ ັ້ າຮີ່ ວມຝຶກອົບຮົມດັ້ ານສຸຂະອະນາໄມຂັັ້ ນພ ັ້ ນຖານ ແລະ 
ການປີ່ ຽນແປງທາງດັ້ ານພຶດຕິກໍາຂອງສະມາຊິ ກຊຸມຊົນ. ຜົນກະທົບດັ້ ານສິີ່ ງແວດລັ້ ອມທ ີ່ ອາດຈະເກ ດ 

ຈະໄດັ້ ຖ ກແກັ້ ໄຂຜີ່ ານກົດລະບຽບປະຕິບັດດັ້ ານສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ (ECOP) ທ ີ່ ໄດັ້ ປັບປຸງໂດຍນໍ ັ້ າສະອາດສູນກາງ 

ຊຶີ່ ງສອດຄີ່ ອງກັບນະໂຍບາຍ OP 4.01 ຂອງທະນາຄານໂລກ. 



Lao PDR: Ethnic Group Policy Framework (EGPF)  

Poverty Reduction Fund III AF (PRF III AF)   

 

 

135 

ສະຫລຸບຫຍໍຸ້ ກ່ຽວກັບການປະເມ ນວຽກງານປຸ້ອງກັນຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ ແມ່ນມ ໃນເອກະສານຄັດຕິດທ  2. 
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ພາກທ   II:  ຫລັກການ ແລະ ຂັຸ້ນຕອນ ໃນການນໍາໃຊຸ້  ຢ ່ ໃນ  ທລຍ  III ໄລຍະເພ ີ່ ມທຶ ນ  

 

ວິທ ການ ສໍາລັບສ່ົງເສ ມການເຂົຸ້ າຮ່ວມຂອງຊົນເຜ່ົາ  

ຫ ັ ກການພ ັ້ ນຖານ 

ທລຍ  III ໄລຍະເພ ີ່ ມທຶ ນ ຈະສ ບຕໍີ່ ສະແຫວງຫາ ໃນການສັ້ າງຄວາມເຂັັ້ ມແຂງໃຫັ້ ກຸີ່ ມຊົນເຜົີ່ າທ ີ່ ມ ຄວາມສີ່ ຽງ 

ໃຫັ້ ສາມາດເຂົ ັ້ າເຖິງໂອກາດດັ້ ານເສດຖະກິດທ ີ່ ດ ກວີ່ າເພ ີ່ ອຫ ຸ ດຜີ່ ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ 
ເສ ມຂະຫຍາຍຄວາມຮູັ້ ແລະພຶດຕິກໍາຂອງເຂົ າເຈົ ັ້ າ ເພ ີ່ ອຫ ຸ ດຜີ່ ອນການຂາດແຄນອາຫານໂພຊະນາການ ເພ ີ່ ອປັບປຸງ 
ການດໍ າລົງຊ ວິ ດຂອງເຂົ າເຈົ ັ້ າ ໃຫັ້ ມ ຄວາມຍ ນຍົງ ແລະ ມ ຊ ວິ ດທ ີ່ ດ ກວີ່ າ 
ໂດຍຜີ່ ານຮູບແບບການພັດທະນາທ ີ່ ຂັບເຄ ີ່ ອນໂດຍຊຸມຊົນ ຫ   ຮູບແບບການພັດທະນາໂດຍຊຸມຊົນເປັນເຈົ ັ້ າການ. 

ທລຍ  III ໄລຍະເພ ີ່ ມທຶ ນ ຈະດໍ າເນ ນຢູີ່  4 ແຂວງພາກເໜ ອ 

ຊຶີ່ ງເປັນແຂວງບຸລິ ມະສິ ດຄວາມທຸກຍາກຂອງລັດຖະບານ.  ທລຍ  III ໄລຍະເພ ີ່ ມທຶ ນ 

ຈະສ ບຕໍີ່ ສະໜອງໂອກາດການຝຶກອົບຮົມໃຫັ້ ແກີ່ ກຸີ່ ມຊົນເຜົີ່ າໃນພ ັ້ ນທ ີ່ ເປົ ັ້ າໝາຍໂຄງການ. 

ອ ງໃສີ່ ບົດຮຽນທ ີ່ ໄດັ້ ຮຽນຮູັ້ ໃນລະຫວີ່ າງການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດ ທລຍ II ແລະ III ນັັ້ ນ, ທລຍ  III ໄລຍະເພ ີ່ ມທຶ ນ 

ມ ຈຸດປະສົງເພ ີ່ ອຂະຫຍາຍຊີ່ ອງຫວີ່ າງໃນການເຈລະຈາ ແລະ ການພົວພັນກັບລັດຖະບານ 
ໃນການປົກປັກຮັກສາວັດທະນະທໍາຂອງເຂົ າເຈົ ັ້ າ. ໂດຍຜີ່ ານການເຄົ າລົບນັບຖ  ແລະ ເອົ າໃຈໃສີ່ ຕໍີ່  

ວັດທະນະທໍາທ ີ່ ຫ າກຫ າຍ, ການປະຕິບັດໜັ້ າທ ີ່ ຂອງ ທລຍ  III ໄລຍະເພ ີ່ ມທຶ ນ ຈະບໍີ່ ພຽງແຕີ່ ໃຫັ້ ຂໍ ັ້ ມູນເທົີ່ ານັັ້ ນ, 

ແຕີ່ ຍັງເພ ີ່ ມຄວາມເຂົ ັ້ າໃຈໃຫັ້ ໃນການເຂົ ັ້ າຮີ່ ວມຂອງຊົນເຜົີ່ າ ໃນທຸກໂຄງການດັ້ ານພ ັ້ ນຖານໂຄງລີ່ າງ, 

ກິດຈະກໍາປັບປຸງຊ ວິ ດການເປັນຢູີ່  ແລະ ໂພຊະນາການ. ດັີ່ ງນັັ້ ນ, ຈຸດປະສົງຕົັ້ ນຕໍຂອງການປະເມ ນ ທລຍ  III 

ໄລຍະເພ ີ່ ມທຶ ນ ກີ່ ຽວກັບກຸີ່ ມຊົນເຜົີ່ າແມີ່ ນມ ດັີ່ ງນ ັ້ : 

• ເພ ີ່ ອສັ້ າງຄວາມເຂັັ້ ມແຂງໃຫັ້ ແກີ່ ກຸີ່ ມຊົນເຜົີ່ າ ໄດັ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການພັດທະນາ 
ໂດຍການສັ້ າງຂ ດຄວາມສາມາດ ຜີ່ ານການໄດັ້ ເຂົ ັ້ າເຖິງຂໍ ັ້ ມູນ-ຂີ່ າວສານຫ າຍຂຶ ັ້ ນ 

ລວມທັງຊຸກຍູັ້ ໃຫັ້ ເຂົ ັ້ າຮີ່ ວມໃນຂະບວນການຕັດສິ ນບັນຫາຕີ່ າງໆ; 

• ເພ ີ່ ອສັ້ າງຄວາມເຂັັ້ ມແຂງໃຫັ້ ກຸີ່ ມຊົນເຜົີ່ າ ໃນການຄວັ້ າເອົ າໂອກາດ 
ທ ີ່ ໄດັ້ ຮັບຈາກການດໍ າເນ ນກິດຈະກໍາໂຄງລີ່ າງພ ັ້ ນຖານ, ປັບປຸງຊ ວິ ດການເປັນ ແລະ ໂພຊະນາການ; 

• ສົີ່ ງເສ ມສິ ດສະເໝ ພາບບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍ ແລະ ເພ ີ່ ມການມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມ ຂອງແມີ່ ຍິ ງຢູີ່ ທຸກລະດັບ 

ເຂົ ັ້ າໃນການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດໂຄງການຍີ່ ອຍ; 

• ຈັດການປຶ ກສາຫາລ  ຕັັ້ ງແຕີ່ ຕົັ້ ນ ແລະ ການໄດັ້ ຮັບແຈັ້ ງກີ່ ຽວກັບຄວາມຍິ ນຍອມຂອງກຸີ່ ມຊົນເຜົີ່ າ 
ຕໍີ່ ກັບຈຸດປະສົງ ແລະ ກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການ. 

ໂຄງການຈະຢຸດດໍ າເນ ນການຢູີ່ ໃນຊຸມຊົນທ ີ່ ບໍີ່ ໄດັ້ ຮັບການຍິ ນຍອມດັີ່ ງກີ່ າວ. 

ຍຸດທະສາດ ໃນການຈັດຕັັ້ ງປະຕິ ບັດ 

ຍຸດທະສາດດັີ່ ງຕໍີ່ ໄປນ ັ້ , ໄດັ້ ຮັບຮອງພາຍໃຕັ້  ທລຍ II ແລະ III,  ແລະຈະສ ບຕໍີ່ ນໍ າໃຊັ້ ພາຍໃຕັ້  ທລຍ  III ໄລຍະເພ ີ່ ມທຶ ນ  

ທັງນ ັ້ ເພ ີ່ ອສັ້ າງຄວາມເຂັັ້ ມແຂງແກີ່ ກຸີ່ ມຊົນເຜົີ່ າທ ີ່ ມ ຄວາມສີ່ ຽງ ໃຫັ້ ສອດຄີ່ ອງຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍ ແລະ 
ຕາມທ ີ່ ໄດັ້ ມ ການປຶ ກສາຫາລ ກັບຊົນເຜົີ່ າ ດັີ່ ງທ ີ່ ກີ່ າວມາຂັ້ າງເທິ ງນ ັ້ : 
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• ສ ບຕໍີ່ ດໍ າເນ ນ ການປຶ ກສາຫາລ  ແຕີ່ ຕົັ້ ນ ແລະ ແຈັ້ ງລີ່ ວງໜັ້ າກັບຊົນເຜົີ່ າ 
ເພ ີ່ ອນໍ າໄປສູີ່ ການສະໜັບສະໜູນຊຸມຊົນ ໂດຍນໍ າໃຊັ້ ວິ ທ ການພັດທະນາໂດຍຊຸມຊົນເປັນເຈົ ັ້ າ

ການເຕັມຮູບແບບ (DCDD) ທ ີ່ ໄດັ້ ແນະນໍ າຢູີ່  ທລຍ III ແລະ ທລຍ  III ໄລຍະເພ ີ່ ມທຶ ນ; 

• ສ ບຕໍີ່ ເສ ມສັ້ າງຄວາມເຂັັ້ ມແຂງ ແກີ່ ຄຸັ້ ມບັ້ ານນັ້ ອຍ ຊຶີ່ ງແມີ່ ນບີ່ ອນທ ີ່ ຢູີ່ ອາໃສຂອງກຸີ່ ມຊົນເຜົີ່ າ - 

ຂະບວນການຕັດສິ ນໃຈແບບມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນບັ້ ານ  ແມີ່ ນໃຫັ້ ນໍ າໃຊັ້ ຕາມຮູບແບບ ການ
ພັດທະນາໂດຍຊຸມຊົນເປັນເຈົ ັ້ າກແບບເຕັມຮູບແບບ (DCDD); 

• ສ ບຕໍີ່ ສັ້ າງຄວາມເຂັັ້ ມແຂງໃຫັ້ ແກີ່ ຕົວແທນແມີ່ ຍິ ງຂັັ້ ນບັ້ ານ ໃນຂະບວນການຕັດສິ ນໃຈ 

ໂດຍນໍ າໃຊັ້ ຮູບແບບການພັດທະນາ ໂດຍຊຸມຊົນເປັນເຈົ ັ້ າແບບເຕັມຮູບແບບ (DCDD); 

• ສ ບຕໍີ່ ເສ ມຂະຫຍາຍ ໃນການມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມ ຂອງກຸີ່ ມຊົນເຜົີ່ າຜູັ້ ດັ້ ອຍໂອກາດ ແລະ ແມີ່ ຍິ ງ ໃນທຸກ 

ຂະບວນການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດໂຄງການຍີ່ ອຍ, ກິດຈະກໍາສັ້ າງລາຍຮັບ ແລະ ໂພຊະນາການ 

ລວມທັງກິດຈະກໍາໃນການກໍານົດ, ກະກຽມ, ຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດ, ຕິດຕາມ- ປະເມ ນຜົນ ແລະ 

ສັ້ າງ/ເຮັດເອກະສານຕີ່ າງໆ; 

• ສັ້ າງຄວາມເຂັັ້ ມແຂງ ໃນການເຮັດເອກະສານ ກີ່ ຽວກັບການສະແດງຄໍ າຄິ ດຄໍ າເຫັນຂອງກຸີ່ ມຊົນເຜົີ່ າ 
ໃນການກໍານົດບຸລິ ມະສິ ດຄວາມຕັ້ ອງການ, ຜົນກະທົບຈາກການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດໂຄງການຍີ່ ອຍ 

ຈາກກິດຈະກໍາປັບປງຸ ຊ ວິ ດການເປັນຢູີ່  ແລະ ໂພຊະນາການ ແລະ 
ມາດຕະການແກັ້ ໄຂບັນຫາຕີ່ າງໆຂອງເຂົ າເຈົ ັ້ າ ຕາມທ ີ່ ໄດັ້ ສັນຍາລະຫວີ່ າງຊຸມຊົນ ແລະ ທລຍ; 

• ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມ ໃນຫົວຂໍ ັ້  ບັນຫາທ ີ່ ກຸີ່ ມຊົນເຜົີ່ າຜູັ້ ດັ້ ອຍໂອກາດປະເຊ ນຢູີ່  
ໂດຍສະເພາະແມີ່ ນແມີ່ ຍິ ງ, ບໍີ່ ສະເພາະພະນັກງານຂອງ ທລຍ ເທົີ່ ານັັ້ ນ, ແຕີ່ ລວມທັງທ ມງານຂັັ້ ນກຸີ່ ມບັ້ ານ 

ແລະ ຂະແໜງການທ ີ່ ກີ່ ຽວຂັ້ ອງຂັັ້ ນເມ ອງນໍ າອ ກ, ເພ ີ່ ອເພ ີ່ ມຈິ ດສໍ ານຶ ກ ແລະ ຄວາມຮັບຮູັ້  ກີ່ ຽວ
ກັບບັນຫາດັີ່ ງກີ່ າວ; 

• ເພ ີ່ ມຄວາມຮັບຮູັ້  ແລະ ສະຕິຄວາມເປັນເຈົ ັ້ າ ໃນກຸີ່ ມຊົນເຜົີ່ າທ ີ່ ດັ້ ອຍໂອກາດ ໂດຍການເຫ ົີ່ າຂໍ ັ້ ມູນສໍ າຄັນຕີ່ າງ 
ເປັນພາສາຂອງເຂົ າເຈົ ັ້ າ; 

• ຮັກສາ ແລະ ຂະຫຍາຍການຮີ່ ວມມ ກັບອົງການຈັດຕັັ້ ງມະຫາຊົນ, ໂຄງການ ແລະ ພາກສີ່ ວນອ ີ່ ນໆ 

ທ ີ່ ມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມກັບກຸີ່ ມຊົນເຜົີ່ າທ ີ່ ດັ້ ອຍໂອກາດ ກໍີ່ ຄ ແມີ່ ຍິ ງ;  

• ພັດທະນາ ແລະ ນໍ າເອົ າເຄ ີ່ ອງມ ການວາງແຜນ ແລະ ເຄ ີ່ ອງມ ການສ ີ່ ສານອ ີ່ ນໆ ເຊັີ່ ນ: ເຄ ີ່ ອງມ ສໍ າລັບ 

ຂໍ ັ້ ມູນຂີ່ າວສານ, ການສຶ ກສາ ແລະ ປະຊາສໍ າພັນ (IEC) ແລະ ເຄ ີ່ ອງມ ໃນການປະເມ ນຄວາມຕັ້ ອງການ

ຂອງຊຸມຊົນແບບມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມ (PRA), ເຄ ີ່ ອງມ ການແຕັ້ ມແຜນວາດແບບມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມ, ຮູບພາບສະແດງ ), 

ເຊັີ່ ນດຽວກັນກັບ ຄວາມຄິ ດລິ ເລ ີ່ ມໃໝີ່ ໆ (ເຊັີ່ ນ ເກມ) ເພ ີ່ ອເປັນການເພ ີ່ ມຄວາມໜັັ້ ນໃຈ ແລະ ທັກສະ 

ໃນການມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມ ແລະ ການເອົ າກຸີ່ ມຊົນເຜົີ່ າທ ີ່ ດັ້ ອຍໂອກາດ ເຂົ ັ້ າຮີ່ ວມໃນການຈັດ
ຕັັ້ ງປະຕິບັດໂຄງການຍີ່ ອຍ; 

• ເພ ີ່ ມການເຂົ ັ້ າເຖິງ ຂໍ ັ້ ມູນ-ຂີ່ າວສານ ກີ່ ຽວກັບດັ້ ານການພັດທະນາດັ້ ານຕີ່ າງໆ; 

• ນໍ າໃຊັ້ ຂໍ ັ້ ມູນພ ັ້ ນຖານຂອງບັ້ ານ ເພ ີ່ ອຊີ່ ວຍໃນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມ ນກະທົບຈາກໂຄງການຍີ່ ອຍ 
ຈາກກິດຈະກໍາປັບປງຸ ຊ ວິ ດການເປັນຢູີ່  ແລະ ໂພຊະນາການ ທ ີ່ ມ ຕໍີ່ ກຸີ່ ມຊົນເຜົີ່ າທ ີ່ ດັ້ ອຍໂອກາດ 
ເຊັີ່ ນດຽວກັນກັບການຕິດຕາມທ ີ່ ດ ກີ່ ວາກີ່ ຽວກັບຄວາມແຕກຕີ່ າງຂອງອົງປະກອບຊົນເຜົີ່ າຢູີ່ ໃນລະດັບບັ້ ານ
; 

• ຮັບປະກັນ ການສະແດງອອກທ ີ່ ເໝາະສົມ ຂອງຕົວແທນກຸີ່ ມຊົນເຜົີ່ າ ຢູີ່ ໃນຄະນະກໍາມະການພັດທະນາບັ້ ານ 

ເຊັີ່ ນດຽວກັນກັບຄະນະຄຸັ້ ມຄອງ ກຊກ ຂັັ້ ນບັ້ ານ  (VSMC), ກຸີ່ ມຊີ່ ວຍເຫ  ອຊຶີ່ ງກັນແລະກັນ (SHG), 

ກຸີ່ ມການຜະລິ ດ (PG), ກຸີ່ ມໂພຊະນາການຊາວນາ (FNG), ທ ມງານຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດຂັັ້ ນບັ້ ານ (VIT) ແລະ 

ຄະນກໍາມະການບັນເທົາທຸກ ໃນບັ້ ານທ ີ່ ມ ຫ າຍຊົນເຜົີ່ າ. 
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ກິ ດຈະກໍາຫ ັ ກ ແລະ ຂັັ້ ນຕອນຈັດຕັັ້ ງປະຕິ ບັດ 

ກິດຈະກໍາລຸີ່ ມນ ັ້  ແມີ່ ນໄດັ້ ນໍ າໃຊັ້  ເພ ີ່ ອອໍ ານວຍຄວາມສະດວກ 
ໃຫັ້ ແກີ່ ການມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມຂອງກຸີ່ ມຊົນເຜົີ່ າທ ີ່ ດັ້ ອຍໂອກາດໃຫັ້ ໄດັ້ ດ   ແລະ ຂັັ້ ນຕອນດັີ່ ງຕໍີ່ ໄປນ ັ້  
ແມີ່ ນໄດັ້ ຖ ກນໍ າໃຊັ້ ຜີ່ ານມາແລັ້ ວ: 

• ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານ ທລຍ ແລະ ພາກສີ່ ວນເບ ັ້ ອງລັດຢູີ່ ຂັັ້ ນຕີ່ າງໆ ກີ່ ຽວກັບສິ ດສະເໝ ພາບຍິ ງ-ຊາຍ ແລະ 

ຄວາມລະອຽດອີ່ ອນຂອງຊົນເຜົີ່ າ (ເບິີ່ ງຄູີ່ ມ ການຝຶກອົບຮົມ); 

• ນໍ າໃຊັ້ ເຄ ີ່ ອງມ ກະຈາຍຂໍ ັ້ ມູນ-ຂີ່ າວສານ ທ ີ່ ມ ໃນປະຈຸບັນ ແລະ ຮູບພາບ 

ທຸກໆເທ ີ່ ອໃນເວລາຈັດກອງປະຊຸມຢູີ່ ຂັັ້ ນຊຸມຊົນ; 

• ເຮັດແຜນວາດທາງສັງຄົມ ແລະ ຮັກສາໄວັ້ ເປັນຂໍ ັ້ ມູນພ ັ້ ນຖານຂອງບັ້ ານ, 

ລວມທັງຂໍ ັ້ ມູນກຸີ່ ມຊົນເຜົີ່ າທ ີ່ ແຕກຕີ່ າງກັນ ທ ີ່ ອາໃສຢູີ່ ພາຍໃນບັ້ ານ, ຄວາມເປັນຈິ ງ ແລະ 

ລະດັບຄວາມທຸກຍາກຂອງກຸີ່ ມຊົນເຜົີ່ າ. ປັບປຸງຂໍ ັ້ ມູນປະຈໍ າທຸກໆປ ; 

• ເສ ມສັ້ າງຄວາມສາມາດໃຫັ້ ແກີ່ ຕົວແທນບັ້ ານ ໂອກາດ (ເບິີ່ ງຄູີ່ ມ ການຝຶກອົບຮົມ); 

• ສັ້ າງຄວາມເຂັັ້ ມແຂງ ໃຫັ້ ແກີ່ ທຸກອົງການຈັດຕັັ້ ງຂອງບັ້ ານ (VSMC, SHG, FNG, PG, VSA, VIT, ອ ີ່ ນໆ.) 
ໂດຍສະເພາະແມີ່ ນຜູັ້ ທ ີ່ ມາຈາກກຸີ່ ມຊົນເຜົີ່ າທ ີ່ ດັ້ ອຍ; 

• ນໍ າໃຊັ້ ພາກສາຊົນເຜົີ່ າ ໃນເວລາດໍ າເນ ນ ກິດຈະກໍາຕີ່ າງໆຂອງໂຄງການ 

• ຈັອກອງປະຊຸມສໍ າມະນາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ກີ່ ຽວກັບບັນຫາຕີ່ າງໆ ສໍ າລັບກຸີ່ ມຊົນເຜົີ່ າ; 
• ຈັດທັດສະນະສຶ ກສາໃຫັ້ ລະຫວີ່ າງ VSMC, SHG, FNG, PG, VSA, VIT ແລະ  

ຄະນະບັນເທົາທຸກໃນບັ້ ານທ ີ່ ມ ຫ າຍຊົນເຜົີ່ າ  ກີ່ ຽວກັບວິ ທ ການ, ບັນຫາຂໍ ັ້ ຫຍຸັ້ ງຍາກ, ການແກັ້ ໄຂຂໍ ັ້ ຂັດແຍີ່ ງທ ີ່

ເກ ດຂຶ ັ້ ນ, ດັ້ ານສັງຄົມ ແລະ ການປຸກລະດົມກຸີ່ ມຊົນເຜົີ່ າ; 

• ຮຽນຮູັ້ ຈາກປະສົບການຈາກຕີ່ າງປະເທດຕີ່ າງໆ ໂດຍການຄົັ້ ນຄວັ້ າ ແລະ ການຈັດກອງປະຊຸມທາງໄກ; 

• ເຊ ີ່ ອມສານ ກັບຄູີ່ ຮີ່ ວມງານຫ ັ ກທ ີ່ ມ ປະສົບການ ໃນການມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມ ແລະ ປຸກລະດົມກຸີ່ ມຊົນເຜົີ່ າ (ເຊັີ່ ນ: 

ສະຫະພັນແມີ່ ຍິ ງລາວ, ແນວລາວສັ້ າງຊາດ) ຢູີ່ ໃນຂົງເຂດການຝຶກອົບຮົມ, ການຕິດຕາມປະເມ ນຜົນ ແລະ 

ຂອບເຂດອ ີ່ ນໆ, ຊຶີ່ ງເຫັນວີ່ າເຮັດໄດັ້ ດ ; 

• ເຂົ ັ້ າຫາຊາວໜຸີ່ ມ, ໂດຍສະເພາະຊາວໜຸີ່ ມທ ີ່ ມາຈາກກຸີ່ ມຊົນເຜົີ່ າ ເຊັີ່ ນ: ອອກອາກາດສະປອດ
ໂຄສະນາທາງວິ ທະຍຸຊຸມຊົນ; 

• ຮັບເອົ າພະນັກງານຜູັ້ ທ ີ່ ມ ຄວາມຮູັ້ ຄວາມສາມາດຈາກກຸີ່ ມຊົນເຜົີ່ າທ ີ່ ດັ້ ອຍໂອກາດ 
ລວມທັງຜູັ້ ທ ີ່ ຈົບການສຶ ກສາຈາກມະຫາວິ ທະຍາໄລແຫີ່ ງຊາດ ແລະ ສະຖາບັນອ ີ່ ນໆ, 

ໂດຍສະເພາະແມີ່ ນແມີ່ ຍິ ງ; 

• ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມ ນຜົນ ການຊີ່ ວຍເຫລ ອ ແລະ ການຄຸັ້ ມຄອງ ກຸີ່ ມຊົນເຜົີ່ າທ ີ່ ດັ້ ອຍໂອກາດຂອງ 
ທລຍ. ສິີ່ ງນ ັ້ ອາດລວມການສຶ ກສາສິີ່ ງໃດໜຶີ່ ງສະເພາະທ ີ່ ກີ່ ຽວກັບກຸີ່ ມຊົນເຜົີ່ າທ ີ່ ດັ້ ອຍໂອກາດ 

ທ ີ່ ສຶ ກສາໂດຍຊີ່ ຽວຊານ ອ ງຕາມຄວາມຕັ້ ອງການຂອງໂຄງການ (ເຊັີ່ ນ: 

ການສຶ ກສາເພ ີ່ ອກໍານົດຜົນກະທົບດັ້ ານລົບຕໍີ່ ຊົນເຜົີ່ າ ເພ ີ່ ອໃຫັ້ ລວມຢູີ່ ໃນໂຄງການ ແລະ 
ກໍານົດການວັດແທກເພ ີ່ ອຫລ ກລັ້ ຽງ, ຫລຸດຜີ່ ອນ ແລະ ທົດແທນຕໍີ່ ຜົນເສຍຫາຍເຫລົີ່ ານັັ້ ນ). 

• ປະສານງານ ແລະ ຮີ່ ວມມ  ກັບໂຄງການພັດທະນາອ ີ່ ນໆ. 

 

ຫ ັ ກການພ ັ້ ນຖານຂອງທະນາຄານໂລກ ທ ີ່ ກີ່ ຽວຂັ້ ອງກັບກຸີ່ ມຊົນເຜົີ່ າ ແລະ ຊົນເຜົີ່ າພ ັ້ ນເມ ອງ ແມີ່ ນກີ່ າວເຖິງ 3 

ຈຸດດັີ່ ງຕໍີ່ ໄປນ ັ້ : i). ການໃຫັ້ ຄໍ າປຶ ກສາ ເຊິີ່ ງປະກອບດັ້ ວຍ ການໃຫັ້ ຄໍ າປຶ ກສາທ ີ່ ບໍີ່ ເສຍຄີ່ າ, ທັນເວລາ ແລະ 
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ຂໍ ັ້ ມູນຄົບຖັ້ ວນນໍ າໄປສູີ່ ການຊີ່ ວຍເຫ  ອຊຸມຊົນຢີ່ າງກວັ້ າງຂວາງ; ii) ຊົນເຜົີ່ າພ ັ້ ນເມ ອງ 

ຈະບໍີ່ ໄດັ້ ຮັບຄວາມທໍລະມານຈາກຜົນກະທົບໃນທາງລົບທ ີ່ ເກ ດຂຶ ັ້ ນໃນລະຫວີ່ າງການພັດທະນາ; ແລະ iii) 

ພວກເຂົ າໄດັ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດທ ີ່ ສອດຄີ່ ອງກັບວັດທະນະທໍາ, ຮ ດຄອງປະເພນ , ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ. 

ເພ ີ່ ອຫລ ກເວັັ້ ນຜົນກະທົບດັ້ ານລົບບາງຢີ່ າງຕໍີ່ ຊົນເຜົີ່ າ ໂດຍສະເພາະແມີ່ ນກຸີ່ ມທ ີ່ ດັ້ ອຍໂອກາດ, 

ບັນຊ ລາຍຊ ີ່ ກິດຈະກໍາທ ີ່  ທລຍ ບໍີ່ ສະໜັບສະໜູນ ຈະຕັ້ ອງໄດັ້ ຮັບການປັບປຸງຕ ີ່ ມອ ກ, 

ບັນດາກິດຈະກໍາທ ີ່ ບໍີ່ ສະໜັບສະໜູນມ ດັີ່ ງລຸີ່ ມນ ັ້ :   

ເພ ີ່ ອຫລ ກເວັັ້ ນຜົນກະທົບດັ້ ານລົບບາງຢີ່ າງຕໍີ່ ຊົນເຜົີ່ າ ໂດຍສະເພາະແມີ່ ນກຸີ່ ມທ ີ່ ດັ້ ອຍໂອກາດ, 

ບັນຊ ລາຍຊ ີ່ ກິດຈະກໍາທ ີ່  ທລຍ ບໍີ່ ສະໜັບສະໜູນ ຈະຕັ້ ອງໄດັ້ ຮັບການປັບປຸງຕ ີ່ ມອ ກ, 

ບັນດາກິດຈະກໍາທ ີ່ ບໍີ່ ສະໜັບສະໜູນມ ດັີ່ ງລຸີ່ ມນ ັ້ :  

• ຈະບໍີ່ ມ ການສະໜັບສະໜູນເງິ ນທຶ ນໃຫັ້ ມ ການຍົກຍັ້ າຍໝູີ່ ບັ້ ານ ຫ   
ຂະຫຍາຍການຍົກຍັ້ າຍໝູີ່ ບັ້ ານໃນຖິີ່ ນທ ີ່ ຢູີ່ ອາໃສທ ີ່ ມ ຄວາມສໍ າຄັນ, ເຂດສະຫງວນ ຫ   

ເຂດທ ີ່ ມ ການສະເໜ ໃຫັ້ ມ ການຄຸັ້ ມຄອງ. ພ ັ້ ນທ ີ່ ຍົກຍັ້ າຍໝູີ່ ບັ້ ານທ ີ່ ມ ການສະເໜ ຂໍ ທຶ ນແລັ້ ວ 

ຈະຕັ້ ອງປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງທັ້ ອງຖິີ່ ນໃນການຄຸັ້ ມຄອງທ ີ່ ດິ ນ ແລະ ແຜນການຄຸັ້ ມຄອງພ ັ້ ນທ ີ່ ອ ີ່ ນໆ. 

ຈະບໍີ່ ມ ການອະນຸຍາດໃຫັ້ ສັ້ າງທາງ ຫ   ການບູລະນະໃດໆພາຍໃນເຂດທ ີ່ ຢູີ່ ອາໃສທ ີ່ ສໍ າຄັນ, ເຂດສະຫງວນ ຫ   

ເຂດທ ີ່ ມ ການສະເໜ ໃຫັ້ ມ ການຄຸັ້ ມຄອງ; 

• ທລຍ 3 ຈະບໍີ່ ໃຫັ້ ທຶ ນຊີ່ ວຍເຫ  ອໃນການຊ ັ້ ທ ີ່ ດິ ນໂດຍມ ເງ ີ່ ອນໄຂ ແລະ ບໍີ່ ເຕັມໃຈໃນການຍົກຍັ້ າຍ ຫ   

ຈະບໍ ອະນຸຍາດໃຫັ້ ມ ການຊ ັ້ ທ ີ່ ດິ ນທ ີ່ ບໍີ່ ສະໝັກໃຈ. ການຍົກຍັ້ າຍ ຫ   ການຊ ັ້ ທ ີ່ ດິ ນສາມາດເກ ດຂຶ ັ້ ນກໍີ່ ຕໍີ່ ເມ ີ່ ອ 

ມ ຄວາມສະໝັກໃຈເປັນພ ັ້ ນຖານເທົີ່ ານັັ້ ນ ຫ   ມ ການຈີ່ າຍຊົດເຊ ຍໂດຍເງິ ນຊີ່ ວຍເຫ  ອທ ີ່ ຕົກລົງກັນຂອງບັ້ ານ 
ໃຫັ້ ແກີ່ ຜູັ້ ທ ີ່ ຖ ກຜົນກະທົບ. ໂຄງການຍີ່ ອຍເຫ ົີ່ ານ ັ້  ໄດັ້ ຜີ່ ານການທົບທວນຄ ນໂດຍພະນັກງານ ທລຍ 

ທ ີ່ ໄດັ້ ຮັບການຝຶກອົບຮົມ. ການປະກອບສີ່ ວນແບບສະໝັກໃຈອ ີ່ ນໆ ຫ   ໂດຍການຍົກຍັ້ າຍບັ້ ານທ ີ່ ກາຍ 5 

ຄົວເຮ ອນຂຶ ັ້ ນໄປ ຫ    ໂຄງປະກອບຄົວເຮ ອນ ແມີ່ ນຕັ້ ອງການໆຮັບຮອງຈາກຫັ້ ອງການ ທລຍ 
ຂັັ້ ນສູນກາງທ ີ່ ວຽງຈັນກີ່ ອນການຕັດສິ ນໃນກອງປະຊຸມຂັັ້ ນເມ ອງ. ຮີ່ າງແຜນການໆທົດແທນຄ ນ ແລະ 

ການຍົກຍັ້ າຍສໍ າລັບ ທລຍ 3 ໄດັ້ ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ຈະໄດັ້ ນໍ າມາໃຊັ້ ; 

• ທລຍ 3 ຈະບໍີ່ ໃຫັ້ ການຊີ່ ວຍເຫ  ອແກີ່ ໂຄງການທ ີ່ ມ ສີ່ ວນກີ່ ຽວຂັ້ ອງກັບການໃຫັ້ ຄໍ າປຶ ກສາ ແລະ/ຫ   

ການຍົກຍັ້ າຍທ ີ່ ບໍີ່ ສອດຄີ່ ອງກັບນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານໂລກ; ການລົງທຶ ນໂຄງການ ຫ   

ໂຄງການຍີ່ ອຍບໍີ່ ສາມາດຈະນໍ າໄປໃຊັ້ ເປັນແຮງຈູງໃຈ ແລະ/ຫ   ເຄ ີ່ ອງມ ສະໜັບສະໜູນ ແລະ/ຫ   

ຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດການຍົກຍັ້ າຍທ ີ່ ບໍີ່ ເຕັມໃຈຂອງປະຊາຊົນຂັັ້ ນທັ້ ອງຖິີ່ ນ; 

• ກິດຈະກໍາໃດໆທ ີ່ ບໍີ່ ໄດັ້ ຮັບການເຫັນດ ຂອງກຸີ່ ມຊົນເຜົີ່ າ ບໍີ່ ວີ່ າຈະຢູີ່ ໃນໝູີ່ ບັ້ ານດຽວ ຫ   
ໝູີ່ ບັ້ ານທ ີ່ ມ ຫລາຍກຸີ່ ມຊົນ ເຜົີ່ າປະສົມຢູີ່ ກໍີ່ ຕາມ ແມີ່ ນຈະບໍີ່ ໄດັ້ ຮັບທຶ ນຊີ່ ວຍເຫ  ອ 
ໂດຍບໍີ່ ຕັ້ ອງມ ການທົບທວນກີ່ ອນຈາກຫັ້ ອງການ ທລຍ ຂັັ້ ນສູນກາງ. 

ກິດຈະກໍາທ ີ່ ຈະມ ຜົນດັ້ ານລົບທ ີ່ ໃຫຍີ່ ຫ ວງຕໍີ່ ກຸີ່ ມຊົນເຜົີ່ າທ ີ່ ດັ້ ອຍໂອກາດໃນບັ້ ານ ແລະ ບັ້ ານ
ໃກັ້ ຄຽງກໍີ່ ຈະບໍີ່ ສາມາດໄດັ້ ຮັບທຶ ນຊີ່ ວຍເຫ  ອ.  

ປຶກສາຫາລ ນໍາຊົນເຜ່ົາສ່ວນໜຸ້ ອຍ ໃນໄລຍະຈັດຕັຸ້ ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ: 
ຮູບແບບຂອງ ທລຍ ໃນການລະດົມການມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມຂອງກຸີ່ ມຊົນເຜົີ່ າທັງໝົດ ໄດັ້ ຮັບການພັດທະນາຂຶ ັ້ ນ ແລະ 
ປັບປຸງໂດຍອ ງໃສີ່ ປະສົບການຈາກໂຄງການທ ີ່ ກໍາລັງດໍ າເນ ນຢູີ່ . 
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ວ ທ ນ ັ້ ໄດັ້ ຖ ກອອກແບບມາເປັນພິເສດເພ ີ່ ອຮັບປະກັນວີ່ າ:(ກ) 

ໂຄງການປະຕິບັດຕາມຫ ັ ກການທ ີ່ ສໍ າຄັນຂອງນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານໂລກກີ່ ຽວກັບບັນຫາຊົນເຜົີ່ າ (OP/BP 4.10 

ກີ່ ຽວກັບຄົນພ ັ້ ນເມ ອງ) ຊຶີ່ ງເປັນການ “ຮັບປະກັນວີ່ າ ຄົນພ ັ້ ນເມ ອງ ບໍີ່ ໄດັ້ ຮັບຜົນກະທົບໃນລະຫວີ່ າງຂັັ້ ນຕອນການ
ພັດທະນາ ແລະ  ເຂົ ັ້ າເຈົ ັ້ າອາດໄດັ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດທາງສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດ ໂດຍສອດຄີ່ ອງກັບວັດທະນາທໍາ 

ຮ ດຄອງປະເພນ ຂອງເຂົ າເຈົ ັ້ າ”; (ຂ). ຄວາມກັງວົນຂອງທຸກຊົນເຜົີ່ າພົບເຫັນ ຜີ່ ານຂະບວນການອອກແບບ
ໂຄງການໂດຍເຂົ າເຈົ ັ້ າເອງ ພັ້ ອມທັງສອດຄີ່ ອງກັບນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ແລະ (ຄ)  

ຕະຫລອດໄລຍະການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດໂຄງການຍີ່ ອຍທັງໝົດຂອງ ທລຍ ໄດັ້ ຮັບການຍອມຮັບຂອງກຸີ່ ມຊົນເຜົີ່ າ ແລະ 
ວຽກງານບົດບາດຍິ ງຊາຍໄດັ້  ເຊ ີ່ ອມສານ ຢູີ່ ທຸກລະດັບ. 

 

ຄັ້ າຍຄ ກັນກັບ ທລຍ 2, ທລຍ 3 ຈະສ ບຕໍີ່ ປະຕິບັດຢູີ່ ໃນເຂດຄວາມທຸກຍາກ ທ ີ່ ເປັນບູລິ ມະສິ ດຂອງລັດຖະ ບານ. 

ແນວໃດກໍີ່ ຕາມ, ບີ່ ອນທ ີ່  ທລຍ 2 ໄດັ້ ເລັງໃສີ່ ບູລິ ມະສິ ດເມ ອງທຸກຍາກ, ທລຍ 3 ຈະປະຕິບັດຄ  ທລຍ 2 ແລະ 

ຈະເລັງໃສີ່ ຊີ່ ວຍເຫລ ອກຸີ່ ມບັ້ ານທຸກຍາກເປັນບູລິ ມະສິ ດ ໂດຍໃຫັ້ ສອດຄີ່ ອງກັບເຈດຈໍ ານົງຂອງລັດຖະບານ 

ໃນການທົບທວນຄ ນ ຄວາມທຸກຍາກໂດຍລະດັບກຸີ່ ມບັ້ ານ ແລະ ຄົວເຮ ອນເປົ ັ້ າໝາຍ 
ໂດຍໃຫັ້ ສອດຄີ່ ອງກັບມະຕິຕົກລົງເລກທ  201 (2012) ກີ່ ຽວກັບເງ ີ່ ອນໄຂຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ເງ ີ່ ອນໄຂການພັດທະນາ 

(2010-2015), ເດ ອນຕຸລາ 13, 2009. 

ພາຍໃຕັ້  ທລຍ 3, “ວິ ທ ການພັດທະນາທ ີ່ ຂັບເຄ ີ່ ອນໂດຍຊຸມຊົນແບບເຕັມຮູບແບບ” ຈະໄດັ້ ສ ບຕໍີ່ ນໍ າໃຊັ້  ແລະ ເຜ ຍແຜີ່
ສູີ່ ທຸກພ ັ້ ນທ ີ່ ຂອງໂຄງການ ເພ ີ່ ອຮັບປະກັນວີ່ າ  (1).  ກຸີ່ ມຊົນເຜົາມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມໃນການປະເມ ນຜົນທາງສັງຄົມ ລວມທັງ
ໄດັ້ ຮັບການແຈັ້ ງກີ່ ອນ ແລະ ປຶ ກສາຫາລ ທ ີ່ ດໍ າເນ ນຮີ່ ວມກັບກຸີ່ ມຊົນເຜົີ່ າ, (2). ຄະນະບໍ ລິ ຫານຊຸມຊົນສະໜັບສະໜູນໃນ
ການກວດສອບໂຄງການຍີ່ ອຍ (3). ຫລ ກລັ້ ຽງຜົນກະທົບທາງລົບ ຕໍີ່ ກຸີ່ ມຜູັ້ ດັ້ ອຍໂອກາດ ຫ   ຫລຸດຜີ່ ອນຜົນກະທົບ

ໃຫັ້ ໜັ້ ອຍລົງ ແລະ (4) ຊຸກຍູັ້ ໃຫັ້ ກຸີ່ ມຊົນເຜົີ່ າໄດັ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດ. 

ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ວິທ ການດ່ັງລຸ່ມນ ຸ້  ຈະສ ບຕ່ໍນໍາໃຊຸ້ພາຍໃຕຸ້  ທລຍ 3 

• ເພ ີ່ ມຈໍ ານວນຜູັ້ ປະສານງານກຸີ່ ມບັ້ ານຍິ ງ:  ທລຍ 3 ຍັງຈະສິ ບຕໍີ່ ເອົ າຈໍ ານວນຜູັ້ ປະສານງານກຸີ່ ມບັ້ ານຍິ ງ 2 ທີ່ ານ 

ແລະ ຊາຍ 1 ທີ່ ານ ໃນ 1 ກຸີ່ ມບັ້ ານ, ຜູັ້ ປະສານງານກຸີ່ ມບັ້ ານຍິ ງໃນນັັ້ ນ 

ແມີ່ ນຕັ້ ອງໄດັ້ ຮັບການຄັດເລ ອກມາຈາກກຸີ່ ມຊົນເຜົີ່ າທັ້ ອງຖິີ່ ນໃນທຸກໆກຸີ່ ມບັ້ ານ; 

• ແຜນວາດທາງສັງຄົມ: ໃນກອງປະຊຸມຂັັ້ ນກຸີ່ ມບັ້ ານເບ ັ້ ອງຕົັ້ ນ 

ຜູັ້ ຕາງຫນັ້ າຈາກບັ້ ານຂຶ ັ້ ນລາຍງານລາຍລະອຽດກີ່ ຽວກັບຊົນເຜົີ່ າຢູີ່ ໃນບັ້ ານຂອງເຂົ າເຈົ ັ້ າ ແລະ 
ສະຖານທ ີ່ ຕັັ້ ງໃນໃຈກາງ ແລະ ນອກຂອງບັ້ ານ. 

ບັນຊ ລາຍຊ ີ່ ທ ີ່ ສົມບູນແບບລວມທັງຂໍ ັ້ ມູນກີ່ ຽວກັບສະຖານທ ີ່ ຂອງບັ້ ານ (ໄລຍະທາງ ໄປ-ກັບ ຫາບັ້ ານຈຸດໃຈ) 

ແລະ ລາຍລະອຽດຂອງແຕີ່ ລະຊົນເຜົີ່ າ (ທ ີ່ ເປັນຕົວແທນໃນແຕີ່ ລະຄຸັ້ ມບັ້ ານ) 

ແມີ່ ນພັດທະນາຂຶ ັ້ ນສໍ າລັບແຕີ່ ລະກຸີ່ ມບັ້ ານ. 

• ເວລາ 3 ມ ັ້  “ກອງປະຊຸມວາງແຜນພັດທະນາຂັັ້ ນກຸີ່ ມບັ້ ານ”:  ເພ ີ່ ມເຂົ ັ້ າໜຶີ່ ງມ ັ້ ໃນກອງປະຊຸມໃນຂັັ້ ນຄຸັ້ ມບັ້ ານ 

ທ ີ່ ນອກເໜ ອຈາກກອງປະຊຸມ 2 ມ ັ້  ທ ີ່ ຈັດເປັນກອງປະຊຸມລວມບັ້ ານ. ເຄ ີ່ ອງມ ກະຈາຍຂໍ ັ້ ມູນຂີ່ າວສານ, 

ການສຶ ກສາ ແລະ ປະຊາສໍ າພັນ (IEC) ທ ີ່ ຈະໄດັ້ ນໍ າໃຊັ້  ແມີ່ ນພັດທະນາຂຶ ັ້ ນໂດຍພະນັກງານ ທລຍ. 

ຕົວແທນຂອງແຕີ່ ລະຄຸັ້ ມບັ້ ານທັງຫມົດທ ີ່ ເຂົ ັ້ າຮີ່ ວມໃນມ ັ້ ທໍາອິ ດ « ກອງປະຊຸມລວມບັ້ ານ », 

ຊຶີ່ ງເປັນກອງປະຊຸມທ ີ່ ເຂົ າເຈົ ັ້ າໄດັ້ ຮັບຄໍ າອະທິ ບາຍກີ່ ຽວກັບລະບຽບ ແລະ ຫ ັ ກການພ ັ້ ນຖານຂອງ ທລຍ, 
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ລວມທັງການປັ້ ອງກັນຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ, 

ເຊັີ່ ນດຽວກັນກັບເງ ີ່ ອນໄຂໃນການຈັດລະດັບບຸລິ ມະສິ ດໃນແຕີ່ ລະຄຸັ້ ມບັ້ ານ ເຂົ ັ້ າມາເປັນບູລິ ມະສິ ດຂັັ້ ນບັ້ ານ. 

ໃນລະຫວີ່ າງກອງປະຊຸມມ ັ້ ທ ສອງ « ກອງປະຊຸມຂັັ້ ນຄຸັ້ ມບັ້ ານ », 

ຊາວບັ້ ານໄດັ້ ຮັບຂໍ ັ້ ມູນຂີ່ າວສານໂຄງການລວມທັງການປັ້ ອງກັນຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ 
ຈາກຜູັ້ ຕາງຫນັ້ າຂອງເຂົ າເຈົ ັ້ າເຊັີ່ ນດຽວກັນກັບຊຸມຊົນ ແລະ ທລຍ ເຊັີ່ ນດຽວກັນ ແລະ 
ຢ ນຢັນການສະຫນັບສະຫນູນຈາກຊຸມຊົນຢີ່ າງກວັ້ າງຂວາງ ທ ີ່ ຈະປະກອບສີ່ ວນເຂົ ັ້ າໃນການຈັດຕັັ້ ງປະຕິ
ບັດໂຄງການ. ຕາມການຢ ນຢັນການສະໜັບສະໜູນຂອງຄະນະບໍ ລິ ຫານຊຸມຊົນ, 

ການວິ ເຄາະສະຖານະພາບຂອງບັ້ ານແມີ່ ນໄດັ້ ຖ ກດໍ າເນ ນ ໃນນັັ້ ນ 
ລວມມ ການຈັດລຽງລໍ າດັບຄວາມຮັີ່ ງມ ຂອງຄົວເຮ ອນ ແລະ ການເຮັດແຜນທ ີ່ ທາງດັ້ ານສັງຄົມ 
ເພ ີ່ ອກໍານົດຄວາມຕັ້ ອງການທ ີ່ ແຕກຕີ່ າງກັນຂອງຜູັ້ ທຸກຍາກ. ກອງປະຊຸມຂັັ້ ນຄຸັ້ ມບັ້ ານ 

ແມີ່ ນໄດັ້ ຈັດຂຶ ັ້ ນຢູີ່ ຄຸັ້ ມບັ້ ານຫີ່ າງໄກທັງຫມົດ ທ ີ່ ກໍານົດໃນກອງປະຊຸມຂັັ້ ນກຸີ່ ມບັ້ ານໃນເບ ັ້ ອງຕົັ້ ນແລັ້ ວ. 

ບຸລິ ມະສິ ດຂັັ້ ນບັ້ ານແມີ່ ນລວມຢູີ່ ໃນມ ັ້ ທ ສາມ, 

ກອງປະຊຸມເປ ດກັ້ ວາງຂອງບັ້ ານທ ີ່ ຜູັ້ ຕາງຫນັ້ າຂອງຄຸັ້ ມບັ້ ານທັງຫມົດ 
ຈັດລະດັບບຸລິ ມະສິ ດຄຸັ້ ມບັ້ ານຂອງເຂົ າເຈົ ັ້ າ ເຂົ ັ້ າໃນບຸລິ ມະສິ ດຂອງບັ້ ານເຂົ າເຈົ ັ້ າ 
ໂດຍນໍ າໃຊັ້ ເງ ີ່ ອນໄຂທ ີ່ ໄດັ້ ຕົກລົງໃນກອງປະຊຸມມ ັ້ ທໍາອິ ດ. ຜົນຂອງການຈັດລຽງບຸລິ ມະສິ ດ 

ກໍີ່ ໄດັ້ ລະບຸການໄຈັ້ ແຍກບັນຫາເຂົ ັ້ າໃນເອກະສານກໍານົດ "ວິ ໃສທັດບັ້ ານ" ເຊັີ່ ນດຽວກັນ. 

ຕົວແທນບັ້ ານທ ີ່ ຈະເຂົ ັ້ າຮີ່ ວມກອງປະຊຸມວາງແຜນພັດທະນາກຸີ່ ມບັ້ ານກໍີ່ ໄດັ້ ຖ ກຄັດເລ ອກໃນກອງປະຊຸມມ ັ້

ທ ສາມ. 

• ທົບທວນແຜນພັດທະນາກຸີ່ ມບັ້ ານ: ຕົວແທນບັ້ ານ ປຶ ກສາຫາລ ຜົນຂອງກອງປະຊຸມຂັັ້ ນບັ້ ານ, ລໍ າດັບ
ຄວາມທຸກຍາກຂອງບັ້ ານ ໂດຍອິ ງໃສີ່ ກີ່ ອນການຕົກລົງເຫັນດ ເງ ີ່ ອນໄຂການຈັດລໍ າດັບຄວາມທຸກຍາກ, 

ພັ້ ອມທັງປັບປຸງແຜນພັດທະນາກຸີ່ ມບັ້ ານ ໂດຍເຍ ອງໃສີ່ ບຸລິ ມະສິ ດຂອງການລົງທຶ ນໃສີ່ ເປັນຫລັກ. ແຜນ
ພັດທະນາກຸີ່ ມບັ້ ານໄດັ້ ນໍ າສະເໜ ຈາກແຕີ່ ລະບັ້ ານ ເພ ີ່ ອຮັບຮອງເອົ າແຜນດັີ່ ງກີ່ າວ ແລະ ການສະແດງຄໍ າຄິ ດ
ຄໍ າເຫັນ ແມີ່ ນໄດັ້ ນໍ າມາປຶ ກສາຫາລ ຢູີ່ ກອງປະຊຸມກຸີ່ ມບັ້ ານ ເພ ີ່ ອທົບທວນຄວາມເປັນໄປໄດັ້ ໃນການປີ່ ຽນ
ແປງແຜນພັດທະນາກຸີ່ ມບັ້ ານ.  

• ແບບຂອງໂຄງການຍີ່ ອຍ ແລະ ການນໍ າສະເໜ ແບບດັີ່ ງກີ່ າວ ຢູີ່ ກອງປະຊຸມຮັບຮອງແບບຂັັ້ ນບັ້ ານ: 

ພະນັກງານ ທລຍ ຈະໄດັ້ ຊີ່ ວຍຊາວບັ້ ານໃນການອອກແບບບັນດາໂຄງການຍີ່ ອຍຕີ່ າງໆ ແລະ ໃນລະຫວີ່ າງ
ການອອກແບບນັັ້ ນ ພະນັກງານ ທລຍ ຈະຕັ້ ອງໄດັ້ ຊ ັ້ ໃຫັ້ ຊາວບັ້ ານເຫັນເຖິງຜົນກະທົບທາງລົບທ ີ່ ອາດຈະເກ ດ
ຂຶ ັ້ ນ. ພະນັກງານ ທລຍ ຈະຕັ້ ອງໄດັ້ ປຶ ກສາຫາລ ກັບຜູັ້ ທ ີ່ ຈະສູນເສຍຊັບສິ ນສີ່ ວນຕົວ ຫລ  ຜູັ້ ທ ີ່ ເຄ ຍຖ ກສູນເສຍ
ຊັບສິ ນສີ່ ວນຕົວ ໂດຍທ ີ່ ບໍີ່ ນາບຄູີ່ ຊາວບັ້ ານ ເພ ີ່ ອປະເມ ນເບິີ່ ງວີ່ າ ເຂົ າເຈົ ັ້ າມ ຄວາມເຕັມໃຈທ ີ່ ຈະປະກອບສີ່ ວນ 
ຫລ  ຮຽກຮັ້ ອງຄີ່ າທົດແທນຄ ນ,  ຕໍີ່ ໄປນ ັ້ ແມີ່ ນກອບນະໂຍບາຍຂອງການທົດແທນຄ ນ ແລະ ຍົກຍັ້ ານຖິີ່ ນ

ຖານ. ທຸກໆແບບຂອງໂຄງ ການຍີ່ ອຍແມີ່ ນໄດັ້ ນໍ າສະເໜ ເເບບເປ ດກວັ້ າງຢູີ່ ກອງປະຊຸມຂັັ້ ນບັ້ ານ ແລະ ຊຸມ
ຊົນສີ່ ວນໃຫຍີ່ ຕັ້ ອງເຫັນດ ເຫັນພັ້ ອມ. ຖັ້ າຫາກຊຸມຊົນສີ່ ວນໃຫຍີ່ ບໍີ່ ເຫັນດ ເຫັນພັ້ ອມແລັ້ ວໂຄງການຍີ່ ອຍ
ຕີ່ າງໆນັັ້ ນຈະບໍີ່ ໄດັ້ ຖ ກຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດ. 

• ສັນຍາຊີ່ ວຍເຫລ ອລັ້ າ: ອ ງຕາມການຮັບຮອງແບບໂຄງການຍີ່ ອຍທ ີ່ ຊຸມຊົນສີ່ ວນໃຫຍີ່ ໄດັ້ ເຫັນດ ເຫັນພັ້ ອມ 

ແລະ ມາດຕະການຫລຸດຜີ່ ອນຜົນກະທົບທາງລົບ, ຜູັ້ ປະສານງານ ທລຍ ເມ ອງ ແລະ ຕົວແທນຊຸມຊົນເຊັນ
ສັນຍາການຊີ່ ວຍເຫລ ອລັ້ າ. ບັນດາສໍ າເນົ າເອກະສານທ ີ່ ກີ່ ຽວຂັ້ ອງ ເປັນຕົັ້ ນແມີ່ ນວິ ໃສທັດຂອງບັ້ ານ ແລະ ບົດ

ບັນທຶ ກຂອງກອງປະຊຸມຂອງຊຸມຊົນແບບເປ ດກວັ້ າງ ແມີ່ ນຈະຕັ້ ອງໄດັ້ ຄັດຕິດກັບສັນຍາຊີ່ ວຍເຫລ ອລັ້ າ. 
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ພາຍໃຕັ້  ທລຍ 3, ແຜນພັດທະນາກຸີ່ ມຊົນເຜົີ່ າ (EGDF) ຈະໄດັ້ ສ ບຕໍີ່ ພັດທະນາ ໂດຍການລວບລວມເອົ າເນ ັ້ ອໃນ
ຈາກຫລາຍໆເອກະສານ ແທນທ ີ່ ຈະສັ້ າງເປັນເອກະສານດຽວຕີ່ າງຫາກ. ທັງນ ັ້ ກໍເນ ີ່ ອງຈາກວີ່ າ ຈໍ ານວນໂຄງການຍີ່ ອຍ
ທ ີ່ ຈະຊີ່ ວຍເຫລ ອມ ຈໍ ານວນຫລາຍ ແຕີ່ ຄວາມສາມາດໃນການສັ້ າງເອກະສານຂອງຊຸມຊົນມ ຈໍ າກັດ  ແລະ ຮອບວຽນ
ການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດໂຄງການຍີ່ ອຍໃນປະຈຸບັນແມີ່ ນປະກອບມ ຫລາຍຂັັ້ ນຕອນ ໃນແຕີ່ ລະຂັັ້ ນນັັ້ ນຕອນ ຕັ້ ອງໄດັ້
ສັ້ າງເອກະ ສານຂຶ ັ້ ນມາ ເຊິີ່ ງເປັນການຫຍຸັ້ ງຍາກທ ີ່ ຈະສັ້ າງເອກະສານອັນດຽວໃຫັ້ ກວາມເອົ າທຸກອົງປະກອບ
ຕີ່ າງໆຂອງແຜນພັດທະ ນາຄົນພ ັ້ ນເມ ອງ (IPP). 

ໂດຍສະເພາະ, ເອກະສານຂັ້ າງລຸີ່ ມນ ັ້  ແມີ່ ນໄດັ້ ສັ້ າງຂຶ ັ້ ນພາຍໃຕັ້  ທລຍ 2 ຜີ່ ານມາ ແລະ ຈະສ ບຕໍີ່ ສັ້ າງຕ ີ່ ມຢູີ່ ໃນ 

ທລຍ 3, ສັງລວມທຸກໆອົງປະກອບຂອງແຜນພັດທະນາຄົນພ ັ້ ນເມ ອງ (IPP) ທ ີ່ ກໍານົດໄວັ້ ພາຍໃຕັ້ ນະໂຍບາຍ OP 4.10. 

• ເອກະສານກີ່ ຽວກັບການກໍານົດວິ ໃສທັດການພັດທະນາຂອງບັ້ ານ: ທ ີ່ ສັງລວມກີ່ ຽວກັບການປະເມ ນຜົນທາງ
ສັງ ຄົມແບບມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມ  ລວມທັງການແນະນໍ າກີ່ ອນ ແລະ ແຈັ້ ງການປຶ ກສາຫາລ  ກັບກຸີ່ ມຊົນເຜົີ່ າ ແລະ 
ຜົນປະໂຫຍດທ ີ່ ກຸີ່ ມຊົນເຜົີ່ າຄວນຈະໄດັ້ ຮັບນັັ້ ນ; 

• ບົດບັນທຶ ກກອງປະຊຸມຕີ່ າງໆຂອງບັ້ ານ: ລວມທັງກອງປະຊຸມຮັບຮອງເອົ າແຜນພັດທະນາກຸີ່ ມບັ້ ານ
ຢູີ່ ຂັັ້ ນບັ້ ານ ທ ີ່ ໄດັ້ ບັນທຶ ກກີ່ ຽວກັບແບບຂອງໂຄງການຍີ່ ອຍ ແລະ ບັນທຶ ກຜົນກະທົບທາງລົບທ ີ່ ອາດຈະເກ ດ
ຂຶ ັ້ ນ, ຄໍ າເຫັນທ ີ່ ຍົກຂຶ ັ້ ນໂດຍຊຸມຊົນ ແລະ ຄະນະກໍາມະການຊຸມຊົນທ ີ່ ຈັດຕັັ້ ງຂຶ ັ້ ນເພ ີ່ ອສະໜັບສະໜູນໂຄງການ
ຍີ່ ອຍ; 

• ເອກະສານຄູີ່ ມ ທ ີ່ ແຈກຢາຍໃຫັ້ ແກີ່ ຊຸມຊົນ: ການອະທິ ບາຍທ ີ່ ສາມາດເຫັນໄດັ້ ປະຈັກຕາ, 

ນໍ າສະເໜ ທ ີ່ ໃດກໍີ່ ໄດັ້ ທ ີ່ ມ ຄວາມເໝາສົມ, ການມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມໃນການຕິດຕາມກວດກາໂຄງການຍີ່ ອຍ 

ທ ີ່ ດໍ າເນ ນໂດຍທ ມງານຈັດຕັັ້ ງປະ ຕິບັດຂັັ້ ນບັ້ ານ (VIT) ແລະ ກົນໄກການສະແດງຄໍ າຄິ ດຄໍ າເຫັນ ແລະ ແກັ້ ໄຂ
ບັນຫາຂອງໂຄງການ (FRM: ກົນໄກການແກັ້ ໄຂຂໍ ັ້ ຂັ້ ອງໃຈທ ີ່ ໄດັ້ ອະທິ ບາຍໄວັ້ ຢູີ່ ຂັ້ າງລຸີ່ ມນ ັ້ ); 

• ສັນຍາຮັບຮອງເອົ າການຊີ່ ວຍເຫລ ອລັ້ າ: ຕັ້ ອງໄດັ້ ລະບຸກີ່ ຽວກັບລາຄາຫົວໜີ່ ວຍໂຄງການຍີ່ ອຍ ແລະ 

ອະທິ ບາຍກີ່ ຽວກັບໂຄງການຍີ່ ອຍ ລວມທັງຄີ່ າໃຊັ້ ຈີ່ າຍເພ ີ່ ອຫລຸດຜີ່ ອນຜົນກະທົບ. 
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ພາກທ  III: ກົນໄກສະແດງຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ແລະ ແກຸ້ໄຂບັນຫາ: 

ຈຸດປະສົງຂອງກົນໄກສະແດງຄໍ າຄິ ດຄໍ າເຫັນ ແລະ ແກັ້ ໄຂບັນຫາ (ກສກ) ແມີ່ ນເພ ີ່ ອຮັບປະກັນວີ່ າ ທລຍ III 

ໄລຍະເພ ີ່ ມທຶ ນ ໄດັ້ ມ ລະບົບຮັບເອົ າຄໍ າຄິ ດເຫັນ ເພ ີ່ ອເກັບກໍາເອົ າຄໍ າຄິ ດເຫັນຈາກປະຊາຊົນ, ຮັບປະກັນວີ່ າ ຫາງສຽງທ ີ່

ໄດັ້ ຮັບຈາກຜຸູູັ້ ທຸກຍາກ ແລະ ຜູັ້ ດັ້ ອຍໂອກາດ ແລະ ບັນຫາ ໄດັ້ ຮັບການແກັ້ ໄຂຢີ່ າງມ ປະສິ ດທິ ພາບ ແລະ ວີ່ ອງໄວ. 

ລະບົບດັີ່ ງກີ່ າວນ ັ້ ຄາດວີ່ າຈະສ ບຕໍີ່ ນໍ າໃຊັ້ ໃນ ທລຍ III ໄລຍະເພ ີ່ ມທຶ ນ, ຊຶີ່ ງສາມາດຕອບສະໜອງຢີ່ າງເຕັມທ ີ່  

ໃຫັ້ ແກີ່ ຊຸມຊົນຜູັ້ ໄດັ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ມອບສິ ດໃຫັ້ ແກີ່ ກຸີ່ ມຊົນເຜົີ່ າ ແລະ ຜູັ້ ທຸກຍາກທ ີ່ ເປັນເປົ ັ້ າໝາຍສໍ າຄັນ
ຂອງໂຄງການ. 

ການປະເມ ນຜົນທາງສັງຄົມ (SA) ທ ີ່ ໄດັ້ ດໍ າເນ ນ ໃນໄລຍະການກະກຽມໂຄງການ ພົບວີ່ າ ໃນການສັ້ າງຄວາມເຂົ ັ້ າໃຈ

ກີ່ ຽວກັບ ກົນໄກການສະແດງຄໍ າຄິ ດຄໍ າເຫັນ ແລະ ແກັ້ ໄຂບັນຫາ (FRM) ໃຫັ້ ແກີ່ ຜູັ້ ໄດັ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ, 

ຊຶີ່ ງພົບວີ່ າຄວາມຕັ້ ອງການກີ່ ຽວກັບລະບົບນ ັ້ ແມີ່ ນບໍີ່ ຫລາຍ. ຈາກການປຶ ກສາກັບຊຸມຊົນ ໄດັ້ ເຮັດໃຫັ້ ເຂົ ັ້ າໃຈວີ່ າ 

ບັນຫາໃດຫນຶີ່ ງສາມາດລາຍງານໄດັ້  ແລະ ສາມາດເຮັດການຮັ້ ອງທຸກໄດັ້  ໂດຍບໍີ່ ຕັ້ ອງລະບຸຊ ີ່ . 

ການເປ ດຕູັ້ ຮັບຄໍ າຄິ ດຄໍ າເຫັນຂອງຊຸມຊົນຢີ່ າງເປັນປົກກະຕິ ພົບວີ່ າ ມ ການບັນທຶ ກເອກະສານໄວັ້ ໄດັ້ ເປັນຢີ່ າງດ  

ໂດຍຄະນະກໍາມະການຮັບຄໍ າຄິ ດຄໍ າເຫັນ ແລະ ແກັ້ ໄຂບັນຫາ (FRC) ຂັັ້ ນບັ້ ານ. ຢີ່ າງໃດກໍຕາມ, 

ການບັນທຶ ກສະແດງໃຫັ້ ເຫັນຢີ່ າງປົກກະຕິວີ່ າຕູັ້ ຮັບຄໍ າຄິ ດຄໍ າເຫັນທ ີ່ ເປ ດນັັ້ ນວີ່ າງເປົີ່ າ, ຍົກເວັັ້ ນ ບາງກໍລະນ ທ ີ່ ພົບ 

ແມີ່ ນຄໍ າຄິ ດຄໍ າເຫັນໃນທາງບວກ ຫ   ການຮັ້ ອງຂໍ ການສະຫນັບສະ ຫນູນເພ ີ່ ມ. ນອກຈາກນ ັ້  

ຍັງມ ພຽງສອງສາມຄໍ າຄິ ດຄໍ າເຫັນຕົວຈິ ງທ ີ່ ເປັນການຮັ້ ອງຮຽນ ທ ີ່ ໄດັ້ ຮັບການລາຍງານຜີ່ ານໂທລະສັບສາຍດີ່ ວນ 161 

ໂທໂດຍບໍີ່ ເສຍຄີ່ າ ແລະ ໂທໄດັ້ ຕະຫລອດເວລາ  ຂອງກົນໄກສະແດງຄໍ າຄິ ດເຫັນ ແລະ ແກັ້ ໄຂບັນຫາ (ເບິີ່ ງຕາຕະລາງທ  

4 ລຸີ່ ມນ ັ້ ). 

ການປະເມ ນຜົນທາງສັງຄົມ (SA) ພົບເຫັນເຫດຜົນທາງດັ້ ານສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນາທໍາຫລາຍຢີ່ າງ 

ທ ີ່ ເຫັນວີ່ າເປັນການຝຶນໃຈນໍ າໃຊັ້ ກົນໄກການສະແດງຄໍ າຄິ ດຄໍ າເຫັນ ແລະ ແກັ້ ໄຂບັນຫາ (FRM) ຊຶີ່ ງລວມມ : 1) 

ກຶກໜັງສ -ບຸກຄົນທ ີ່ ບໍີ່ ສາມາຂຽນຄໍ າຄິ ດຄໍ າເຫັນໄດັ້ ; 2) ພາສາ-ບຸກຄົນທ ີ່ ບໍີ່ ສາມາດເວົ ັ້ າພາສາລາວ ບໍີ່ ສາມາດນໍ າໃຊັ້ ເບ  

161 ໄດັ້ ; 3) ປະເພນ ໃນການແກັ້ ໄຂບັນຫາແບບດັີ່ ງເດ ມທ ີ່ ບໍີ່ ຕັ້ ອງການພາກສີ່ ວນພາຍນອກມາກີ່ ຽວຂັ້ ອງ, 

ໂດຍປົກກະຕິແລັ້ ວ ການແກັ້ ໄຂບັນ ຫາທ ີ່ ມ  ແມີ່ ນອໍ ານວຍຄວາມສະດວກໂດຍນາຍບັ້ ານ ແລະ ແນວໂຮມບັ້ ານ; 4)  

ມ ການຮັ້ ອງຂໍ ຄີ່ າທໍານຽມທ ີ່ ຕັ້ ອງໄດັ້ ຈີ່ າຍໃນການດໍ າເນ ນການແກັ້ ໄຂບັນຫາຈາກຂັັ້ ນສູງກວີ່ າ; ແລະ 5) 

ການສູນເສຍສະຖານະພາບ “ຕົວແບບບັ້ ານປອດຄະດ ” 

ທ ີ່ ເປັນການຮັບຮູັ້ ທ ີ່ ມ ກຽດຈາກອໍ ານາດການປົກຄອງຂັັ້ ນທັ້ ອງຖິີ່ ນ. 

ເພ ີ່ ອແກັ້ ໄຂຊີ່ ອງຫວີ່ າງທ ີ່ ລະບຸໄວັ້ ໃນການປະເມ ນການປັ້ ອງກັນຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ, ທລຍ 3 

ຈະສ ບຕໍີ່ ເສ ມສັ້ າງຄວາມເຂັັ້ ມແຂງໃຫັ້ ແກີ່ ລະບົບ ກສກ ທ ີ່ ມ ຢູີ່ ແລັ້ ວ ຮີ່ ວມກັບການກວດສອບທາງສັງຄົມ, 

ການກວດສອບຈະຮັບຜິດ ຊອບໂດຍການມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມຂອງຊຸມຊົນໃນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ 
ລາຍງານຕໍີ່ ພະນັກງານ ທລຍ ເມ ອງ ແລະ ຫັ້ ອງ ການທ ີ່ ກີ່ ຽວຂັ້ ອງ ທັງນ ັ້ ກໍີ່ ເພ ີ່ ອໃຫັ້ ມ ຄວາມໂປີ່ ງໃສ ແລະ ເຊ  

ີ່ ອຖ ໄດັ້ . 

ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ກົນໄກການສະແດງຄໍ າຄິ ດຄໍ າເຫັນ (ກສກ) ປະກອບດັ້ ວຍ  ຫົວໜັ້ າສະຫະພັນແມີ່ ຍິ ງ, ແນວໂຮມ, 

ນາຍບັ້ ານ, ຫົວໜັ້ າຊາວໜຸີ່ ມ, ປກສ, ປກຊ ບັ້ ານ ທ ີ່ ຮັ້ ອງວີ່ າຄະນະໄກີ່ ເກີ່ ຍຂັັ້ ນບັ້ ານ ຕາມສາຍການຈັດຕັັ້ ງຂອງລັດ, 

ຄະນະນ ັ້ ຈະໄດັ້ ຮັບການຝຶກອົບຮົມກີ່ ຽວກັບການກວດສອບ, ຈາກ



Lao PDR: Ethnic Group Policy Framework (EGPF)  

Poverty Reduction Fund III AF (PRF III AF)   

 

 

144 

ນັັ້ ນຈະໄດັ້ ຮັບການຝຶກອົບຮົມເພ ີ່ ອສາມາດປະຕິບັດໜັ້ າທ ີ່ ຂອງການກວດສອບທາງສັງຄົມຢູີ່ ຂັັ້ ນບັ້ ານ. 

ໜັ້ າທ ີ່ ສະເພາະຂອງຄະນະກໍາມະການຮັບຄໍ າຄິ ດຄໍ າເຫັນ ແລະ ແກັ້ ໄຂບັນຫາມ ດັີ່ ງນ ັ້ :  

• ຮັບປະກັນວີ່ າ ຄະນະພັດທະນາບັ້ ານ ແລະ ຄະນະຮັບຜິດຊອບຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດໂຄງການຍີ່ ອຍຂັັ້ ນບັ້ ານ 
ປະຕິບັດໜັ້ າທ ີ່ ຢີ່ າງມ ຄວາມຍຸດຕິທໍາ; 

• ບັນທຶ ກ ແລະ ເກັບກໍາບັນຫາຕີ່ າງໆ ຫ   ສິີ່ ງທ ີ່ ບໍີ່ ຖ ກຕັ້ ອງໃນການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດໂຄງການ ຈາກ
ນັັ້ ນລາຍງານຕໍີ່ ທ ີ່ ປະຊຸມລວມຂອງບັ້ ານ; 

• ປະຕິບັດການກວດສອບກີ່ ຽວກັບບົດບັນທຶ ກ ແລະ ງົບປະມານຕີ່ າງໆຂອງ
ການຈັດຕັັ້ ງຂັັ້ ນບັ້ ານ/ທ ມງານຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດຂັັ້ ນບັ້ ານ ແລະ  ຄະນະກໍາມະການດັ້ ານອ ີ່ ນໆ, ຢີ່ າງໜັ້ ອຍຕັ້ ອງໄດັ້
ເຮັດທຸກໆ 2 ເດ ອນ; 

• ສັງລວມເອົ າຄວາມຂັດຂັ້ ອງໝອງໃຈທ ີ່ ອາດຍັງເຂົ ັ້ າບໍີ່ ເຖິງ ເພ ີ່ ອຊອກຫາວິ ທ ແກັ້ ໄຂ ໃຫັ້ ມ ຄວາມກະຈີ່ າງແຈັ້ ງ; 

• ຮັບປະກັນການຍຶ ດໝັັ້ ນຕໍີ່ ຫ ັ ກການ, ກົດລະບຽບ ແລະ ວິ ທ ການຂອງ ທລຍ ເຊັີ່ ນ: ຄວາມໂປີ່ ງໃສໃນການປະຕິ 

ບັດໜັ້ າທ ີ່ ຂອງຄະນະກໍາມະການດັ້ ານຕີ່ າງໆ; 

• ກໍານົດໃຫັ້ ເຫັນໄດັ້  ບັນດາສິີ່ ງທ ີ່ ບົກພີ່ ອງ ໃນການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ດໍ າເນ ນການປັບປຸງແກັ້ ໄຂ; 

• ລາຍງານບັນຫາທ ີ່ ໄດັ້ ຮັບການແກັ້ ໄຂ ຕໍີ່ ກອງປະຊຸມໃຫຍີ່ ຂອງບັ້ ານ; 

• ຄະນະກໍາມະການ ກສກ ຕັ້ ອງໄດັ້ ມ ການປະຊຸມຮີ່ ວມກັນ ຢີ່ າງໜັ້ ອຍເດ ອນລະຄັັ້ ງ ແລະ ລາຍງານບັນຫາຕໍີ່ ອໍ າ 
ນາດການປົກຄອງບັ້ ານ. 

ດັ້ ວຍວິ ທ ນ ັ້ , ຊາວບັ້ ານຈຶີ່ ງສາມາດຮັບປະກັນຄຸນນະພາບວຽກງານ, ຫ ັ ກການ ແລະ ກົດລະບຽບ 

ທ ີ່ ປະຕິບັດຕາມຢີ່ າງເຄັີ່ ງຄັດ ແລະ ສະແດງຄວາມສາມາດຂອງເຂົ າເຈົ ັ້ າໃນການຄຸັ້ ມ
ຄອງຊັບພະຍາກອນດັ້ ວຍຕົນເອງຢີ່ າງມ ປະສິ ດທິ ພາບ. 

 

1. ແນະນໍາຫ ັ ກການຂອງ ກສກ 

ສາມາດເຫັນໄດຸ້ ຂໍ ັ້ ມູນຂີ່ າວສານທ ີ່ ໄດັ້ ຮັບ ກີ່ ຽວກັບຫຍັງ ແລະ ປະເພດໃດ ຈະຖ ກເຜ ຍແຜີ່  
ແລະ ສາມາດເຫັນໄດັ້ ຢີ່ າງງີ່ າຍດາຍ 

ສາມາດເຂົຸ້ າຫາໄດຸ້ ປະຊາຊົນທຸກຄົນ ຄວນສາມາດເຂົ ັ້ າເຖິງງີ່ າຍ ແລະ ມ ຄວາມເຂົ ັ້ າໃຈກີ່ ຽວກັບ
ຂັັ້ ນຕອນຂອງການສະແດງຄໍ າຄິ ດເຫັນ, ບໍີ່ ຈໍ າກັດທາງດັ້ ານພາສາ ຫ   ການ
ພິການທາງດັ້ ານຮີ່ າງກາຍ 

ການຕອບສະໜອງ ການຮັບຮູັ້ ໄວ ເກ ດຈາກການກະທໍາທ ີ່ ໄວ, 

ເພ ີ່ ອຜູັ້ ທ ີ່ ສົີ່ ງຂໍ ັ້ ມູນສາມາດຮັບຮູັ້ ຄວາມຄ ບໜັ້ າ 
ມ ຈຸດປະສົງ ທຸກໆການສ ບສວນ ຄວນເປ ດກວັ້ າງ, ມ ຄວາມຍຸດຕິທໍາ, ສົມບູນ ແລະ 

ສະເໝ ພາບ 
ບ່ໍມ ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍ ຈະບໍີ່ ມ ຄີ່ າໃຊັ້ ຈີ່ າຍໃດໆໃຫັ້ ແກີ່ ຜູັ້ ສະແດງຄໍ າຄິ ດເຫັນ 

ມ ຄວາມໝັຸ້ ນໃຈ ຖັ້ າບໍີ່ ໄດັ້ ຮັບຄວາມສະໝັກໃຈ, 

ຂໍ ັ້ ມູນສີ່ ວນຕົວຈະຖ ກເກັບຮັກສາເປັນຄວາມລັບຕະຫ ອດ ແລະ 
ຫ ັ ງຈາກການສ ບສວນ 

ເລ່ັງໃສ່ປະຊາຊົນ ໂຄງການຍິ ນດ ຕັ້ ອນຮັບເອົ າຄໍ າຄິ ດເຫັນຈາກປະຊາຊົນທຸກໆທຸກຊົນເຜົີ່ າ, 

ທຸກເພດ ໂດຍເຫັນປະຊາຊົນເປັນຈຸດໃຈກາງ 
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ສາມາດກວດສອບໄດຸ້ ຄວນເປັນສິີ່ ງຈະແຈັ້ ງໃນບົດບາດ ແລະ ອໍ ານາດໃນການໃຫັ້ ຄໍ າຄິ ດເຫັນ 
ແລະ ພະນັກງານຕັ້ ອງສັ້ າງຄວາມເຊ ີ່ ອຖ ໃນການກະທໍາ ແລະ 
ການຕັດສິ ນໃຈ 

ມ ການປັບປຸງຢ່າງຕ່ໍເນ ່ ອງ ຕັ້ ອງໄດັ້ ມ ການຮຽນຮູັ້ ຈາກຄໍ າຄິ ດເຫັນເພ ີ່ ອປັບປຸງວິ ທ ການ, ນະໂຍບາຍ 

ແລະ ຂັັ້ ນຕອນຕີ່ າງໆ ໃຫັ້ ມ ຄວາມເໝາະສົມ 

ຄັດມາຈາກ ISO 10002, International Complaint-Handling Standard  

 

2. ແຫ ີ່ ງຂໍ ັ້ ມູນ 

ຕາມຫ ັ ກການແລັ້ ວ, ໃຜກໍີ່ ຕາມທ ີ່ ມ ສີ່ ວນກີ່ ຽງຂັ້ ອງໃນວຽກງານ ທລຍ ສາມາດໃຫັ້ ຄໍ າຄິ ດເຫັນໄດັ້ . 

ລະບົບຮັບຄໍ າຕິດເຫັນໄດັ້ ຮັບການຕິດຕັັ້ ງ ແລະ ປັບປຸງ ເພ ີ່ ອເພ ີ່ ມການມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມຂອງກຸີ່ ມທ ີ່ ດັ້ ອຍໂອກາດ (ເຊັີ່ ນ: 

ກຸີ່ ມຊົນເຜົີ່ າ ແລະ ແມີ່ ຍິ ງ) ຜູັ້ ທ ີ່ ບໍີ່ ກັ້ າອອກສຽງໃນຂະບວນການວາງແຜນ ແລະ ປະຕິບັດວຽກງານ ທລຍ. 

3. ປະເພດຂໍ ັ້ ມູນ 

ຄໍ າຄິ ດເຫັນອາດລວມມ : (ກ) ການນໍ າໃຊັ້ ທຶ ນທ ີ່ ບໍີ່ ຖ ກຕັ້ ອງ; (ຂ) ການກີ່ າວຫາວີ່ າສໍ ັ້ ລາດບັງຫ ວງ; (ຄ) 

ການແຊກແຊງທ ີ່ ບໍີ່ ເໝາະສົມຈາກພາກສີ່ ວນພາຍນອກ (ງ) ການກະທໍາຜິດຕໍີ່ ນະໂຍບາຍ, ຫ ັ ກການ ແລະ 

ສັນຍາໂຄງການສໍ າລັບການກໍີ່ ສັ້ າງໂຄີ່ ງການຍີ່ ອຍ, ຄໍ າຄິ ດເຫັນອາດເປັນການສອບຖາມຂໍ ັ້ ມູນກີ່ ຽວກັບຂັັ້ ນຕອນ ຫ   

ກົດລະບຽບໂຄງການ, (ຈ) ຜົນກະທົບດັ້ ານລົບຈາກໂຄງການຍີ່ ອຍ ຕໍີ່ ກັບຄອບຄົວ ຫ   ກຸີ່ ມຍີ່ ອຍຕີ່ າງໆ 

ເຊິີ່ ງລວມມ ການແຕະຕັ້ ອງເຖິງເນ ັ້ ອທ ີ່ ດິ ນທໍາກິນ ແລະ ການຈັດການທົດແທນຄ ນບໍີ່ ມ ຄວາມສອດຄີ່ ອງ ແລະ 
ຜົນກະທົບຈາກການກໍີ່ ສັ້ າງ ແລະ ບັນຫາທ ີ່ ກີ່ ຽວກັບຜົນກະທົບອ ີ່ ນໆ. 

ຄໍ າເຫັນອາດແມີ່ ນຕັ້ ອງການທໍາຄວາມເຂົ ັ້ າໃຈກີ່ ຽວກັບລະບຽບຫລັກການຂອງໂຄງການ.  

4. ຊ່ອງທາງຮັບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ (ຄວາມເຂົຸ້ າໃຈ) 

ກົນໄກການສະແດງຄໍ າຄິ ດຄໍ າເຫັນ ແລະ ການແກັ້ ໄຂບັນຫາ ແມີ່ ນສີ່ ວນໜຶີ່ ງຂອງລະບົບການຕິດຕາມປະ
ເມ ນຜົນ ແລະ ຖານຂໍ ັ້ ມູນ (MIS) ຂອງ ທລຍ ແລະ ເປັນສີ່ ວນສໍ າຄັນໃນການປະຕິບັດຫ ັ ກການພ ັ້ ນຖານຂອງ ທລຍ 

ໃຫັ້ ມ ປະສິ ດທິ ຜົນ.  ການໃຫັ້ ຄໍ າຄິ ດເຫັນສາມາດເປັນໄປໄດັ້ ໃນທຸກຂັັ້ ນ (ບັ້ ານ, ກຸີ່ ມບັ້ ານ, ເມ ອງ, ແຂວງ ແລະ ຂັັ້ ນສູນ
ກາງ).  ເພ ີ່ ອເຮັດໃຫັ້  ທລຍ ສາມາດດໍ າເນ ນງານໄດັ້ ດ , ທລຍ ໄດັ້ ສັ້ າງຕັັ້ ງອົງປະກອບລຸີ່ ມນ ັ້ ໃຫັ້ ແກີ່ ການສະ
ແດງຄໍ າຄິ ດເຫັນ: 

• ຄະນະກໍາມະການ ກສກ ໃນຂັັ້ ນບັ້ ານ, ກຸີ່ ມບັ້ ານ, ເມ ອງ ແລະ ແຂວງ; 

• ຕູັ້ ຮັບຄໍ າຄິ ດເຫັນ; 

• ໂທລະສັບສາຍດີ່ ວນທ ີ່ ບໍີ່ ຕັ້ ອງເສຍຄີ່ າໂທ:  ເບ  161; 

• ຕູັ້ ໄປສະນ ຂອງ ທລຍ ສູນກາງ; 

• ອ ເມວ; 

• ເວັບໄຊັ້ ; 

• ກອງປະຊຸມສາມັນໃນທຸກໆຂັັ້ ນ (ບັ້ ານ, ກຸີ່ ມບັ້ ານ, ເມ ອງ, ແຂວງ ແລະ ຂັັ້ ນສູນກາງ); 

• ກອງປະຊຸມປະຈໍ າປ ຢູີ່ ບັ້ ານທ ີ່ ໄດັ້ ຮັບໂຄງການຍີ່ ອຍ ໃນແຕີ່ ລະກຸີ່ ມບັ້ ານ. 

ເພ ີ່ ອເປັນຂໍ ັ້ ມູນເພ ີ່ ມເຕ ມ ໂດຍອ ງໃສີ່ ຄູີ່ ມ ການປະຕິບັດໂຄງການ. 

5. ການລວມວຽກງານພັດທະນາຊົນເຜ່ົາເຂົຸ້ າໃນວຽກງານຂອງ ທລຍ 
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ປະສົບການຂອງການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດ: ໂດຍປະຕິບັດຕາມສິີ່ ງທ ີ່ ໄດັ້ ປັບປຸງຈາກ 

ໂຄງການທົດລອງຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດວຽກງານ ກສກ ໃນປ  2012 (ສົກປ  2013-2014) ທ ີ່ ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ 

ແຂວງສາລະວັນນັັ້ ນ, ໃນປ ທໍາອິ ດຈໍ ານວນຄໍ າຄິ ດເຫັນທ ີ່ ໄດັ້ ຮັບຈາກຊູມຊົນໄດັ້ ເພ ີ່ ມຂຶ ັ້ ນ (19 ຄໍ າຄິ ດຄໍ າເຫັນທ ີ່ ເປັນ
ການຂໍ ຂໍ ັ້ ມູນ, 151 ຄໍ າຄິ ດຄໍ າເຫັນທ ີ່ ເປັນການຂໍ ຄວາມຊີ່ ວຍເຫ  ອດັ້ ານການເງິ ນ ຫລ  ທຶ ນຊີ່ ວຍເຫລ ອ, 83 ຄໍ າ
ຄິ ດຄໍ າເຫັນທ ີ່ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງ ທລຍ ແລະ 9 ຄໍ າຄິ ດຄໍ າເຫັນທ ີ່ ແມີ່ ນການຮັ້ ອງຮຽນ ຫລ  ສະເໜ ບັນຫາ) 

ແລະ ຄໍ າຄິ ດຄໍ າເຫັນທ ີ່ ບໍີ່ ກີ່ ຽວຂັ້ ອງຫຍັງກັບ ທລຍ ໂດຍຜີ່ ານເຂົ ັ້ າມາທາງໂທລະສັບສາຍດີ່ ວນ 161. ຄໍ າຮັ້ ອງຮຽນສີ່ ວນ
ຫລາຍ ແມີ່ ນກີ່ ຽວຂັ້ ອງທາງດັ້ ານວິ ຊາການ ຫ   ການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດໂຄງການຍີ່ ອຍທ ີ່ ຊັກຊັ້ າ.  ແຕີ່ ບັນຫາເຫ ົີ່ ານ ັ້  

ກໍີ່ ໄດັ້ ຮັບການແກັ້ ໄຂຢີ່ າງວີ່ ອງໄວໃນຂັັ້ ນບັ້ ານ.  ລາຍລະອຽດເພ ີ່ ມເຕ ມກີ່ ຽວກັບ ຄໍ າຄິ ດຄໍ າເຫັນທ ີ່ ໄດັ້ ຮັບໃນສົກປ  2014-

2015 ມ ຢູີ່ ໃນຕາຕະລາງ 4 ດັີ່ ງລຸີ່ ມນ ັ້ .  
 

 (disaster impact, land use, land slide, no trees plantation).  These issues were, however, quickly resolved at 

village level.  Further detail is provided in Table 4 below. 

ຕາຕະລາງ 4:  ຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ແລະ ການແກຸ້ໄຂບັນຫາ ໃນສົກປ  2013-2018 

 

ຄໍາເຫັນທ ່ ໄດ້ຮັບ 

2013 

(ຕຸລາ-

ທັນວາ) 

 

2014 

 

2015 

2016 

(ມັງກອນ-

ຕຸລາ) 

 

2017 

 

2018 

ຂໍ ຂໍ ັ້ ມູນຕີ່ າງໆເພ ີ່ ມ 6 18 27 33 50 92 

ຂໍ ຄວາມຊີ່ ວຍເຫ  ອດັ້ ານທຶ ນຮອນ  

ແລະ ວິ ຊາການ 

29 296 387 230 184 516 

ຂອບໃຈນໍ າ ທລຍ 31 55 105 188 1,161 464 

ຄໍ າຮັ້ ອງຮຽນ 3 7 7 17 194 331 

ລວມຄໍາຄິດເຫັນທ ່ ກ່ຽວ ຂຸ້ອງກັບ 

ທລຍ 

- - - - 934 - 

ຂໍ ຂໍ ັ້ ມູນຕີ່ າງໆເພ ີ່ ມ 69 377 526 468 2,523 1,403 

 

ຄໍາຄິດເຫັນທ ່ ໄດຸ້ຮັບ 

ປ  2014 ປ  2015 

ລວມ 
ຕລ ພຈ ທວ ມກ ມນ ມສ 

ພ

ພ 

ມຖ

ນ 
ກກ 

ສ

ຫ 
ກຍ ຕລ 

ຂໍ ຂໍ ັ້ ມູນຕີ່ າງໆເພ ີ່ ມ 3 1 1 4 5 2 - 4 1 - 8 - 29 

ຂໍ ຄວາມຊີ່ ວຍເຫ  ອດັ້ າ
ນທຶ ນຮອນ  ແລະ 
ວິ ຊາການ 

1 171 2 27 6 4 7 32 18 9 108 38 423 

ຂອບໃຈນໍ າ ທລຍ 1 - 2 10 5 - 12 8 13 4 1 44 100 

ຄໍ າຮັ້ ອງຮຽນ - 1 - - 1 1 1 - - - 4 - 8 

ລວມຄໍາຄິດເຫັນທ ່ ກ່ຽ

ວ ຂຸ້ອງກັບ ທລຍ 
5 173 5 41 17 7 20 44 32 13 121 82 560 

 

ກົນໄກດັີ່ ງກີ່ າວນ ັ້  ໃນຕໍີ່ ໜັ້ າສາມາດປັບປຸງໃຫັ້ ດ ຂຶ ັ້ ນໄດັ້  ຈາກການທົບ
ທວນຄວາມເພິີ່ ງພໍໃຈຂອງຊຸມຊົນຂັັ້ ນທັ້ ອງ ຖິີ່ ນ ແລະ/ຫ   ປັບປຸງໃຫັ້ ດ ຂຶ ັ້ ນຕາມກອບນະໂຍບາຍດັ້ ານຊົນເຜົີ່ າ  

ເພ ີ່ ອອໍ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫັ້  ທລຍ, ຕອບສະໜອງໃຫັ້ ຊຸມຊົນຜູັ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດໄດັ້ ຢີ່ າງເຕັມທ ີ່  ແລະ 
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ສັ້ າງຄວາມເຂັັ້ ມແຂງໃຫັ້ ຊົນເຜົີ່ າທ ີ່ ດັ້ ອຍໂອກາດ ແລະ ບັ້ ານທ ີ່ ທຸກຍາກ.  ເພ ີ່ ອຈະປັບປຸງກົນໄກນ ັ້  ໄດັ້ ມ ການຄາດວີ່ າ 

ທລຍ ຈະຕັ້ ອງສົີ່ ງເສ ມປະຊາຊົນທັ້ ອງຖິີ່ ນໃຫັ້ ອອກຄໍ າຄິ ດເຫັນທັງດັ້ ານບວກ ແລະ ດັ້ ານລົບໂດຍຜີ່ ານຫ າຍຊີ່ ອງທາງ
ເຊັີ່ ນ:  ໃບປະກອບຄໍ າເຫັນ, ຕູັ້ ປີ່ ອນຄໍ າເຫັນ ແລະ ໂທລະສັບສາຍດີ່ ວນ ເບ  161 ຫາຄະນະຮັບຜິດຊອບ ກສກ ຂັັ້ ນສູນ
ກາງ.  

• ລວມຮູບແບບກີ່ ຽວກັບການປັ້ ອງກັນຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ 

ເຂົ ັ້ າໃນການຝຶກອົບຮົມດັ້ ານວິ ຊາການທັງຫມົດຂອງພະນັກງານ ທລຍ, ສົນທະນາມາດກີ່ ຽວກັບ 

ມາດຕະການການປັ້ ອງກັນ ແລະ ໂຄງສັ້ າງການລາຍງານທ ີ່ ກີ່ ຽວຂັ້ ອງກັບຫົວຂໍ ັ້ ສະເພາະໃນການຝຶກອົບຮົມ. 

ນ ັ້ ແມີ່ ນເຈດຕະນາຂອງການສັ້ າງຄວາມເຂັັ້ ມແຂງ ທ ີ່ ລວບລວມການປັ້ ອງກັນຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ ແລະ 
ເອົ າເອກະສານເຫລົີ່ ານັັ້ ນ ເຂົ ັ້ າໃນຂະບວນການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດໂຄງການຍີ່ ອຍທັງຫມົດ.  

• ແນະນໍ າການວາງແຜນໂຄງການຍີ່ ອຍ ແລະ ເຄ ີ່ ອງມ ຕິດຕາມກວດກາ, 

ປະຈຸບັນແມີ່ ນຢູີ່ ໃນຂັັ້ ນຕອນການພັດທະນາ (ປັບປຸງ), ເພ ີ່ ອໃຫັ້ ການຊີ່ ວຍເຫ  ອແກີ່ ພະນັກງານ ທລຍ ເມ ອງ 

ແລະ ຜູັ້ ປະສານງານກຸີ່ ມບັ້ ານ ເພ ີ່ ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມມາດຕະການປົກປັ້ ອງຜົນກະທົບ 
ໃນລະຫວີ່ າງຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດທຸກຂັັ້ ນຕອນຂອງການປະຕິບັດໂຄງ ການຍີ່ ອຍ. 

• ພະນັກງານ ທລຍ ຂັັ້ ນແຂວງ ແລະ ຂັັ້ ນເມ ອງ ດໍ າເນ ນການຕິດຕາມຊຸກຍູັ້ ທຸກໆ 6 ແລະ 12 ເດ ອນ 

ເພ ີ່ ອພິສູດວີ່ າ ຊຸມຊົນຜູັ້ ໄດັ້ ຮັບປະໂຫຍດ ປະຕິບັດຕາມມາດຕະການປັ້ ອງກັນຜົນກະທົບ. 

ບັນຫາເຫ ົີ່ ານັັ້ ນໄດັ້ ຮັບການປຶ ກສາຫາລ  ແລະ ມ ຄວາມຈໍ າເປັນເພ ີ່ ອຕິດຕາມຊຸກຍູັ້  
ການປະຕິບັດຕາມຂໍ ັ້ ຕົກລົງຈະໄດັ້ ຮັບການບັນທຶ ກ ໃນແບບຟອມການວາງແຜນ ແລະ 

ຕິດຕາມໂຄງການຍີ່ ອຍ. ລົງຢັ້ ຽມຢາມຄອບຄົວຜູັ້ ຖ ກກະທົບ, ລວມທັງປຶ ກສາຫາລ ເຖິງບັນຫາ ແລະ 

ປະຕິບັດຕາມຂໍ ັ້ ຕົກລົງກັນ, ນອກຈາກນັັ້ ນ ຄອບຄົວທ ີ່ ມ ການປະກອບສີ່ ວນລັ້ າ 

ຈະໄດັ້ ຮັບເອກະສານທ ີ່ ເປັນແບບຟອມບັນ 

ທຶ ກການປະກອບສີ່ ວນຂອງເຂົ າເຈົ ັ້ າ/ບົດລາຍງານການຄອບຄອງທ ີ່ ດ ນ. 

• ການເສ ມສັ້ າງຄວາມອາດສາມາດເພ ີ່ ມເຕ ມ ສໍ າລັບຜູັ້ ປະສານງານກຸີ່ ມບັ້ ານ ເພ ີ່ ອສົີ່ ງເສ ມ ແລະ 
ຊີ່ ວຍເຫ  ອຄົວເຮ ອນທ ີ່ ຖ ກຜົນກະທົບ ທ ີ່ ໄດັ້ ມ ການລາຍງານບັນຫາ 
ໂດຍຜີ່ ານກົນໄກການສະແດງຄໍ າຄິ ດຄໍ າເຫັນ ແລະ ແກັ້ ໄຂບັນຫາ. 
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ຕາຕະລາງ 2: ກົນໄກສະແດງຄໍາເຫັນ ແລະ ແກຸ້ໄຂບັນຫາ ສໍາລັບ ທລຍ III ໄລຍະເພ ່ ມທຶນ AF 

 

ຂັຸ້ນຕອນຂອງໂຄງການ ທລຍ 

ຂໍຸ້ ມ ນຂ່າວສານທ ສໍາຄັນ ແລະ ສ່ິງວັດແທກ ເພ ່ ອສ່ົງເສ ມການເຂົຸ້ າ

ຮ່ວມຂອງກຸ່ມຊົນເຜ່ົາ ແລະ ກຸ່ມຜ ່ ດຸ້ອຍໂອກາດດຸ້ອຍ

ໂອກາດໃຫຸ້ຫລາຍຂຶຸ້ ນ. 

ປະເພດຄໍາເຫັນ 

(1) 

ການນໍາສະເໜ ແນວຄວາມຄິດຂອງໂຄງການ 

ແລະ ການຝຶກອົບຮົມແກ່ພະນັກງານ ທລຍ, 

ອໍານາດການປົກຄອງທຸ້ອງຖ່ິນ, ອາສາສະໝັກ 

ແລະ ຊຸມຊົນ 

ທລຍ ແຈັ້ ງໃຫັ້ ຊຸມຊົນຊາບ ເຖິງຜົນກະທົບດັ້ ານສະພາບແວດລັ້ ອມ 
ແລະ ສັງຄົມທ ີ່ ເປັນໄປໄດັ້ ທັງດັ້ ານບວກ ແລະ 
ລົບລວມມ ຄວາມສີ່ ຽງດັ້ ານສະພາບແວດລັ້ ອມ 
ທ ີ່ ອາດເກ ດຈາກໂຄງ ການຍີ່ ອຍ, 

ສັ້ າງຈິ ດສໍ ານຶ ກຂອງຊຸມຊົນກີ່ ຽວກັບຄວາມຕັ້ ອງ ການ 
ສໍ າລັບການນໍ າໃຊັ້ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຍ ນຍົງ ແລະ 
ການປົກປັກຮັກສາສະພາບແວດລັ້ ອມດັ້ ວຍຊຸມຊົນເອງ 
ອັນປະກອບດັ້ ວຍການແບີ່ ງປັນຄວາມຮູັ້ ດັ້ ານຜົນກະທົບດັ້ ານບວກ 
ແລະ ລົບຈາກໂຄງການຍີ່ ອຍແຕີ່ ລະປະເພດ, ບັນຫາສໍ າຄັນ ແລະ 

ຂໍ ການວັດແທກການຫ ຸ ດຜີ່ ອນ (ກິດຈະກໍາທ ີ່ ບໍີ່ ສະໜັບສະໜູນ, 

ຄໍ າແນະນໍ າດັ້ ານສັງຄົມ ແລະ ສະພາບແວດລັ້ ອມ ລວມມ  ESMF, 

CRPF, EGPF ແລະ ນະໂຍບາຍການທົດແທນຄ ນ ແລະ ການ
ປະກອບສີ່ ວນແບບສະໝັກໃຈ, 

ການຫ ຸ ດຜີ່ ອນຜົນກະທົບໃສີ່ ຊັບພະຍາກອນ ແລະ 
ການລວມເອົ າຊົນເຜົີ່ າທ ີ່ ດັ້ ອຍໂອກາດ), ອະທິ ບາຍກົນໄກສະແດງ
ຄໍ າດຄໍ າເຫັນ ແລະ ແກັ້ ໄຂບັນຫາ (ກສກ) ເຊິີ່ ງລາຍລະອຽດມ ຢູີ່ ໃນ 

ESMF, CRPF ແລະ EGPF ນັບທັງຂັັ້ ນຕອນການສົີ່ ງຄໍ າຄິ ດ
ເຫັນຮັ້ ອງທຸກ. 

 

(2) ປະເມ ນຄວາມຕຸ້ອງການ ແລະ ຈັດ

ລຽງບ ລິມະສິດຂອງບຸ້ ານ 
 

(3) ກອງປະຊຸມວາງແຜນແບບມ ສ່ວນຮ່ວມ 

(ແຜນ ການ 4 ປ  

ພຸ້ ອມດຸ້ວຍການທົບທວນຄ ນປະຈໍາປ ) 

ໃນຂັຸ້ນກຸ່ມບຸ້ ານ 

 

(4) ສໍາຫລວດ-ອອກແບບ ໂຄງການຍ່ອຍ ປຶ ກສາຫາລ ສະເພາະວິ ທ ການລົງມ ປະຕິບັດຕາມທ ີ່ ຕັ້ ອງການ ຊຶີ່ ງ
ໄດັ້ ກໍານົດໄວັ້ ໃນນະໂຍບາຍ ທ ີ່ ນໍ າໃຊັ້ ເຂົ ັ້ າໃນໂຄງການຍີ່ ອຍ ລວມມ 
ການປັ້ ອງກັນຜົນກະທົບດັ້ ານສັງຄົມ ຫ   ມາດຕະການໃນການ
ປັ້ ອງກັນຜົນກະທົບຕໍີ່ ສິີ່ ງແວດລັ້ ອມຢູີ່ ໃນເອກະສານການປະມູນ 
ແລະ ເອກະສານສັນຍາ. ກວດກາ ແລະ ກໍານົດວີ່ າ ບີ່ ອນໃດ
ມ ຄວາມຕັ້ ອງການທ ີ່ ດິ ນ ແລະ ການຂໍ ຮັ້ ອງໃນການຍົກຍັ້ າຍຖ ີ່

ນຖານຂອງປະຊາຊົນໃນຂັັ້ ນທັ້ ອງຖິີ່ ນ ແມີ່ ນຈະໄດັ້ ໃຊັ້ ຄວາມ

 

(5) ກອງປະຊຸມຂັຸ້ນເມ ອງ 

ເພ ່ ອຮັບຮອງເອົາແຜນການພັດທະນາຂອງ

ກຸ່ມບຸ້ ານ 
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ພະຍາຍາມເປັນພິເສດ ໂດຍສະເພາຕໍີ່ ກຸີ່ ມຊົນເຜົີ່ າ. 

ກໍານົດຕົວວັດແທກ
ໃນການຫ ຸ ດຜີ່ ອນຜົນກະທົບທ ີ່ ອາດເກ ດຂຶ ັ້ ນດັີ່ ງໄດັ້ ລະບຸໄວັ້ ໃນ 
CRPF ແລະ EGPF. 

(6) ການຈັດຕັຸ້ ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ການກໍີ່ ສັ້ າງໂຄງການຍີ່ ອຍ ຢູີ່ ໃນບັ້ ານເປົ ັ້ າໝາຍ.  ການກວດກາ 

ແລະ ຕິດຕາມກີ່ ຽວກັບ ຄຸນນະພາບຂອງວຽກງານການປັ້ ອງ
ກັນຜົນກະທົບ ຂັັ້ ນຕອນການດໍ າເນ ນກອງປະຊຸມປຶ ກສາ ຫາລ  
ກີ່ ຽວກັບການປະກອບສີ່ ວນທ ີ່ ດິ ນ ຫ   ຊັບສິ ນຕີ່ າງໆຕັ້ ອງສໍ າ 
ເລັດກີ່ ອນການກໍີ່ ສັ້ າງຈະເລ ີ່ ມຂຶ ັ້ ນ. ການຮັ້ ອງທຸກ ຫ   ຄໍ າເຫັນຕີ່ າງໆ 

ຕັ້ ອງໄດັ້ ຮັບການແກັ້ ໄຂຜີ່ ານລະບົບ ກສກ. 

 

(7) ການຝຶກອົບຮົມດຸ້ານວິຊາການຂັຸ້ນ

ພ ຸ້ ນຖານໃຫຸ້ແກ່ຊຸມຊົນ 

ໃຫັ້ ຂໍ ັ້ ມູນທ ີ່ ກີ່ ຽວກັບການຫ ຸ ດຜີ່ ອນຜົນກະທົບດັ້ ານລົບໃນໄລ 
ຍະດໍ າເນ ນການເຊັີ່ ນ ຄວາມປອດໄພໃນການກໍີ່ ສັ້ າງທາງ, 

ການປົກປັກຮັກສາແຫ ີ່ ງນໍ ັ້ າ. ຜູັ້ ແປພາສາທັ້ ອງຖິີ່ ນ ຈະໄດັ້ ລົງ

ໄປເຄ ີ່ ອນໄຫວຍັ້ າຍ ເພ ີ່ ອຊີ່ ວຍແປພາສາ ແລະ 
ປະສານງານກັບທັ້ ອງຖິີ່ ນຕາມຄວາມຈໍ າເປັນ. 

 

(8) ການປະຊຸມຕິດຕາມປະເມ ນຜົນໂຄງການ

ຍ່ອຍ 

ລາຍງານຄວາມຄ ບໜັ້ າ, ຜູັ້ ແປທັ້ ອງຖິີ່ ນຈະໄດັ້ ເຄ ີ່ ອນໄຫວລົງ
ໄປຊີ່ ວຍ ໃນການແປພາສາ ແລະປະສານງານກັບຊົນເຜົີ່ າ 

ອຸປະກອນ IEC ຈະຖ ກພັດທະນາ ແລະ 

ນໍ າໃຊັ້ ສໍ າລັບການຝຶກອົບຮົມກຸີ່ ມຊົນເຜົີ່ າ 
ເພ ີ່ ອປັບປຸງຄວາມເຂົ ັ້ າໃຈຂອງເຂົ າເຈົ ັ້ າ 

 

(9) ການມອບໂຄງການ

ຍ່ອຍຢ່າງເປັນທາງການໃຫຸ້ແກ່ຊຸມຊົນ ແລະ 

ຂະແໜງການທ ່ ກ່ຽວຂຸ້ອງ 

ຮັບປະກັນການເຂົ ັ້ າຮີ່ ວມ ແລະ 
ມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມຂອງກຸີ່ ມຊົນເຜົີ່ າສີ່ ວນໜັ້ ອຍຢູີ່ ໃນພິ ທ ການມອບຮັບ
ນັັ້ ນ, ນາຍພາສາທັ້ ອງຖິີ່ ນຈະໄດັ້ ລົງໄປເຄ ີ່ ອນໄຫວ 

ເພ ີ່ ອຊີ່ ວຍໃນການແປພາສາ ແລະ 
ປະສານງານກັບທັ້ ອງຖິີ່ ນຕາມຄວາມຈໍ າເປັນ. 

 

ຖັ້ າຫາກກຸີ່ ມຊົນເຜົ ີ່ າບໍ ີ່ ມ ຄວາມສະໝັກໃຈ ກໍບໍ ີ່ ສາມາດສັ້ າງຕັັ້ ງໂຄງການຂຶ ັ້ ນໄດັ້ , 

ໂຄງການຈໍ າຕັ້ ອງໄດັ້ ຢຸດເຊົ າການດໍ າເນ ນການ. 
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ພາກທ  VI: ການຕິດຕາມ, ການເກັບມຸ້ ຽນເອກະສານ, ການເຜ ຍແຜ່ຂໍຸ້ ມ ນຂ່າວສານ ແລະ ການລາຍງານ: 

ຫັ້ ອງການ ທລຍ ຂັັ້ ນສູນກາງ, ໃຫັ້ ຄໍ າປຶ ກສາຢີ່ າງໃກັ້ ສິ ດກັບພະນັກງານ ທລຍ ຂັັ້ ນທັ້ ອງຖິີ່ ນ ແລະ 

ສູນກາງແນວລາວສັ້ າງຊາດ (LFNC) ແມີ່ ນຜູັ້ ຮັບຜິດຊອບໃນການຊ ັ້ ນໍ າ ແລະ 

ຕິດຕາມກວດກາບັນຫາທ ີ່ ກີ່ ຽວຂັ້ ອງກັບກຸີ່ ມຊົນເຜົີ່ າ, ລວມທັງເອກະສານ ແລະ ການລາຍງານ. 

ຜົນໄດັ້ ຮັບຈະຖ ກລວມລວມເຂົ ັ້ າໃນບົດລາຍງານຄວາມຄ ບຫນັ້ າຂອງໂຄງການ. 

ຄະນະປະເມ ນຜົນຂອງທະນາຄານໂລກ ທ ີ່ ມ ໃນແຕີ່ ລະໄລຍະ ຈະມ ການທົບທວນຄ ນຄວາມຄ ບຫນັ້ າ 
ເພ ີ່ ອຮັບປະກັນວີ່ າ ການລົງທຶ ນທ ີ່ ມ ຜົນປະໂຫຍດຕໍີ່ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົີ່ າພ ັ້ ນເມ ອງ ແລະ 
ບັນເທົາຜົນກະທົບອ ີ່ ນໆທ ີ່ ບໍີ່ ພຶງປະສົງໃຫັ້ ເຂົ າເຈົ ັ້ າ. 

ຕະຫ ອດການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດໂຄງການຂອງ ທລຍ 3 , ຜູັ້ ໄດັ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດ/ຊຸມຊົນທ ີ່ ຖ ກຜົນກະທົບ 

ຈະໄດັ້ ຮັບການແຈັ້ ງໃຫັ້ ຊາບກີ່ ຽວກັບ ວິ ທ ການໂດຍລວມຂອງໂຄງການ ລວມທັງຂໍ ັ້ ກໍານົດກີ່ ຽວກັບ 
ກອບການວາງແຜນດັ້ ານຊົນເຜົີ່ າເຫລົີ່ ານ ັ້  ຊຶີ່ ງເປັນສີ່ ວນຫນຶີ່ ງຂອງຂະບວນການວາງແຜນແບບມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມ. 

ຂໍ ັ້ ມູນຂີ່ າວສານກີ່ ຽວກັບໂຄງການ, ລວມທັງບົດບັນທຶ ກຜົນກອງປະຊຸມວາງແຜນ, ງົບປະມານ ແລະ 

ການບັນທຶ ກການທາງດັ້ ານການເງິ ນ 
ຈະໄດັ້ ຮັບການເຜ ຍແຜີ່ ໃຫັ້ ກັບສະມາຊິ ກໃນຊຸມຊົນທ ີ່ ເຂົ ັ້ າຮີ່ ວມກອງປະຊຸມໃນຂັັ້ ນບັ້ ານຊາບ. 

ສໍ າເນົ າເອກະສານທ ີ່ ສໍ າຄັນ ແລະ ບົດບັນທຶ ກຜົນຂອງກອງປະຊຸມຈະໄດັ້ ຮັບການສະແດງຢູີ່ ໃນກະດານຂີ່ າວຂັັ້ ນບັ້ ານ 
ແລະ ຂໍ ັ້ ມູນຂີ່ າວສານຈະໄດັ້ ຮັບການແບີ່ ງປັນທາງປາກເປົີ່ າເປັນພາສາທັ້ ອງຖິີ່ ນ ໃຫັ້ ປະຊາຊົນຜູັ້ ທ ີ່ ຮູັ້ ຫນັງສ  ຫລ  

ຜູັ້ ທ ີ່ ເວົ ັ້ າພາສາອ ີ່ ນ ທ ີ່ ນອກເຫນ ອຈາກພາສາລາວລຸີ່ ມ, 

ທັງນ ັ້ ເພ ີ່ ອຮັບປະກັນການເປ ດເຜ ຍຂໍ ັ້ ມູນໂຄງການຢີ່ າງເຕັມທ ີ່ . 

ການປະຕິບັດການຕິດຕາມກວດກາການປັ້ ອງກັນຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ 

ຈະໄດັ້ ຮັບການສັ້ າງຄວາມເຂັັ້ ມແຂງພາຍໃຕັ້  ທລຍ 3. ໂດຍສະເພາະປະຕິບັດການກວດສອບການປັ້ ອງກັນຜົນກະທົບ, 

ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ເອກະ ສານໃນໄລຍະຕໍີ່ ມາຂອງການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດໂຄງການຍີ່ ອຍ 
ແມີ່ ນຈະໄດັ້ ຮັບການປັບປຸງໂດຍ: 

• ລວມຮູບແບບກີ່ ຽວກັບການປັ້ ອງກັນຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ 

ເຂົ ັ້ າໃນການຝຶກອົບຮົມດັ້ ານວິ ຊາການທັງຫມົດຂອງພະນັກງານ ທລຍ, ສົນທະນາມາດກີ່ ຽວກັບ 

ມາດຕະການການປັ້ ອງກັນ ແລະ ໂຄງສັ້ າງການລາຍງານທ ີ່ ກີ່ ຽວຂັ້ ອງກັບຫົວຂໍ ັ້ ສະເພາະໃນການຝຶກອົບຮົມ. 

ນ ັ້ ແມີ່ ນເຈດຕະນາຂອງການສັ້ າງຄວາມເຂັັ້ ມແຂງ ທ ີ່ ລວບລວມການປັ້ ອງກັນຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ ແລະ 
ເອົ າເອກະສານເຫລົີ່ ານັັ້ ນ ເຂົ ັ້ າໃນຂະບວນການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດໂຄງການຍີ່ ອຍທັງຫມົດ.  

• ແນະນໍ າການວາງແຜນໂຄງການຍີ່ ອຍ ແລະ ເຄ ີ່ ອງມ ຕິດຕາມກວດກາ, 

ປະຈຸບັນແມີ່ ນຢູີ່ ໃນຂັັ້ ນຕອນການພັດທະນາ (ປັບປຸງ), ເພ ີ່ ອໃຫັ້ ການຊີ່ ວຍເຫ  ອແກີ່ ພະນັກງານ ທລຍ ເມ ອງ ແລະ 

ຜູັ້ ປະສານງານກຸີ່ ມບັ້ ານ ເພ ີ່ ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມມາດຕະການປົກປັ້ ອງຜົນກະທົບ 
ໃນລະຫວີ່ າງຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດທຸກຂັັ້ ນຕອນຂອງການປະຕິບັດໂຄງ ການຍີ່ ອຍ. 

• ພະນັກງານ ທລຍ ຂັັ້ ນແຂວງ ແລະ ຂັັ້ ນເມ ອງ ດໍ າເນ ນການຕິດຕາມຊຸກຍູັ້ ທຸກໆ 6 ແລະ 12 ເດ ອນ ເພ ີ່ ອພິສູດວີ່ າ 

ຊຸມຊົນຜູັ້ ໄດັ້ ຮັບປະໂຫຍດ ປະຕິບັດຕາມມາດຕະການປັ້ ອງກັນຜົນກະທົບ. 

ບັນຫາເຫ ົີ່ ານັັ້ ນໄດັ້ ຮັບການປຶ ກສາຫາລ  ແລະ ມ ຄວາມຈໍ າເປັນເພ ີ່ ອຕິດຕາມຊຸກຍູັ້  
ການປະຕິບັດຕາມຂໍ ັ້ ຕົກລົງຈະໄດັ້ ຮັບການບັນທຶ ກ ໃນແບບຟອມການວາງແຜນ ແລະ ຕິດຕາມໂຄງການຍີ່ ອຍ. 

ລົງຢັ້ ຽມຢາມຄອບຄົວຜູັ້ ຖ ກກະທົບ, ລວມທັງປຶ ກສາຫາລ ເຖິງບັນຫາ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂໍ ັ້ ຕົກລົງກັນ, 
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ນອກຈາກນັັ້ ນ ຄອບຄົວທ ີ່ ມ ການປະກອບສີ່ ວນລັ້ າ ຈະໄດັ້ ຮັບເອກະສານທ ີ່ ເປັນແບບຟອມບັນ 

ທຶ ກການປະກອບສີ່ ວນຂອງເຂົ າເຈົ ັ້ າ/ບົດລາຍງານການຄອບຄອງທ ີ່ ດ ນ. 

• ການເສ ມສັ້ າງຄວາມອາດສາມາດເພ ີ່ ມເຕ ມ ສໍ າລັບຜູັ້ ປະສານງານກຸີ່ ມບັ້ ານ ເພ ີ່ ອສົີ່ ງເສ ມ ແລະ 
ຊີ່ ວຍເຫ  ອຄົວເຮ ອນທ ີ່ ຖ ກຜົນກະທົບ ທ ີ່ ໄດັ້ ມ ການລາຍງານບັນຫາ ໂດຍຜີ່ ານກົນໄກການສະແດງຄໍ າຄິ ດຄໍ າເຫັນ 
ແລະ ແກັ້ ໄຂບັນຫາ. 
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ເອກະສານຄັດຕິດ 1:  ກົນໄກສະແດງຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ແກຸ້ໄຂບັນຫາ-ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ແບບຟອມ 

ຮູບແບບໃນການຝຶກອົບຮົມກີ່ ຽວກັບ ກົນໄກສະແດງຄໍ າຄິ ດຄໍ າເຫັນ ແລະ ແກັ້ ໄຂບັນຫາ ທ ີ່ ໃຊັ້ ໃນ ທລຍ 2 

ຈະຕັ້ ອງໄດັ້ ຮັບການປັບປຸງດັດແກັ້ ໃໝີ່  ຈາກພະແນກພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ພະແນກຕິດຕາມປະເມ ນຜົນ 

ຂັັ້ ນສູນກາງ, ໂດຍເນັັ້ ນໃສີ່ ຫ ັ ກການຂອງການຮັກສາຄວາມລັບ, ມ ສີ່ ວນໃນການປັບປຸງຈາກອົງການຈັດຕັັ້ ງຊາວໜຸີ່ ມ, 

ເພ ີ່ ມການນໍ າໃຊັ້ ລະບົບ ຂອງກຸີ່ ມຜູັ້ ດັ້ ອຍໂອກາດໃນແຕີ່ ລະຊຸມຊົນຂຶ ັ້ ນຕ ີ່ ມ. 

ຮູບແບບການຝຶກອົບຮົມຍັງຄວນເນັັ້ ນເຖິງຄວາມສໍ າຄັນຂອງຄວາມໂປີ່ ງໃສ ແລະ 
ໄລຍະເວລາໃນຂະບວນການດໍ າເນ ນແກັ້ ໄຂບັນຫາ; 

ການຝຶກອົບຮົມຄວນເລັີ່ ງເປົ ັ້ າໝາຍໃສີ່ ພະນັກງານ ທລຍ ຂັັ້ ນສູນກາງ ແລະ ຂັັ້ ນທັ້ ອງຖິີ່ ນ ແລະ 
ຜູັ້ ທ ີ່ ຈະມາເປັນຄະນະກໍາມະການຮັບຄໍ າຄິ ດຄໍ າເຫັນ ແລະ ແກັ້ ໄຂບັນຫາ ໃນແຕີ່ ລະຂັັ້ ນ, 

ແຕີ່ ຄວນມ ການສ ີ່ ສານໃຫັ້ ແກີ່ ຊຸມຊົນເປັນຢີ່ າງດ . ໃນກອງປະຊຸມສະຫລຸບງວດໂຄງການຍີ່ ອຍຂັັ້ ນບັ້ ານ, 

ກອງປະຊຸມປະສານງານກັບຂະແໜງການທ ີ່ ກີ່ ຽວຂັ້ ອງຂັັ້ ນເມ ອງ ໃນເມ ອງເປົ ັ້ າ  ໝາຍທົດລອງ 
ຄວນຈັດກອງປະຊຸມປຶ ກສາຫາລ ກັບທ ມງານກຸີ່ ມບັ້ ານ ແລະ ຄະນະກໍາມະການຮັບຄໍ າຄິ ດຄໍ າເຫັນ ແລະ 
ແກັ້ ໄຂບັນຫາຂັັ້ ນກຸີ່ ມບັ້ ານ ເພ ີ່ ອສອນກີ່ ຽວກັບລະບຽບ, ຫລັກການ ແລະ ຊີ່ ອງທາງຫລັກຂອງລະບົບກົນໄກ.  

ສະມະຊິ ກອົງການຈັດຕັັ້ ງຊາວໜຸີ່ ມ, ຜູັ້ ທ ີ່ ຈະມາເປັນຄະນະໄກີ່ ເກີ່ ຍ 

ແມີ່ ນຕັ້ ອງການໃຫັ້ ເຂົ ັ້ າຮີ່ ວມໃນກອງປະຊຸມປຶ ກສາຫາລ ດັີ່ ງກີ່ າວນ ັ້ ; 

ໃນລະຫວີ່ າງການຕິດຕາມການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດໂຄງການຍີ່ ອຍ ໃນຮອບວຽນທ  13, ຜູັ້ ປະສານງານກຸີ່ ມບັ້ ານ 

ແລະ ພະ ນັກງານພັດທະນາຊຸມຊົນຂັັ້ ນເມ ອງ ຕັ້ ອງໄດັ້ ຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫັ້ ກັບຄະນະກໍາມະການຮັບຄໍ າຄິ ດຄໍ າເຫັນ ແລະ 
ແກັ້ ໄຂບັນຫາ ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມແນະນໍ າໃຫັ້ ແກີ່ ຊຸມຊົນພາຍໃນບັ້ ານກີ່ ຽວກັບລະບຽບ, ຫລັກການ ແລະ 

ຊີ່ ອງທາງຫລັກຂອງ ກສກ; 

ການຝຶກອົບຮົມຈະໄດັ້ ນໍ າໃຊັ້ ເຄ ີ່ ອງມ  IECs ທ ີ່ ຜະລິ ດຂຶ ັ້ ນມາໃໝີ່ ໂດຍທ ມງານພັດທະນາຊຸມຊົນ (ເຊັີ່ ນ: ປົດສເຕ ັ້ , 

ແຜີ່ ນພັບ ແລະ ສະປອດໂຄສະນາທາງວິ ທະຍຸ) ແລະ ນໍ າໃຊັ້ ການຫລ ັ້ ນເກມ 

ເພ ີ່ ອຮັບປະກັນການມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມກັບຄູຝຶກ ແລະ ໃຫັ້ ເຂົ າເຈົ ັ້ າຮູັ້ ສຶ ກສາເຂົ າເຈົ ັ້ າຢູີ່ ໃນສະຖານະການຕົວຈິ ງ 
ພັ້ ອມທັງເປັນການປະເມ ນເບິີ່ ງຄວາມເຂົ ັ້ າໃຈ ແລະ ຮັບເອົ າລົບບົບ ກສກ ຂອງເຂົ າເຈົ ັ້ າ. 

ການຝຶກອົບຮົມ ແມີ່ ນຈັດຝຶກອົບຮົມທັງພະນັກງານ ທລຍ ທ ີ່ ເຮັດວຽກໂຕຈິ ງຢູີ່ ພາກສະໜາມ ແລະ 
ພະນັກງານ ທລຍ ທັງໝົດທຸກໆຂັັ້ ນ ໂດຍສະເພາະແມີ່ ນພະນັກງານ ທລຍ ທ ີ່ ເຮັດວຽກຢູີ່ ພາກສະໜາມ, ທັງນ ັ້  

ກໍີ່ ເພ ີ່ ອໃຫັ້ ເຂົ າເຈົ ັ້ າມ ຄວາມຄຸັ້ ນເຄ ຍຕໍີ່ ກັບລະບົບດັີ່ ງກີ່ າວນ ັ້ . 

 

ການປະຕິບັດການຕິດຕາມກວດກາການປັ້ ອງກັນຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ 

ຈະໄດັ້ ຮັບການສັ້ າງຄວາມເຂັັ້ ມແຂງພາຍໃຕັ້  ທລຍ 3. ໂດຍສະເພາະປະຕິບັດການກວດສອບການປັ້ ອງກັນຜົນກະທົບ, 

ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ເອກະ ສານໃນໄລຍະຕໍີ່ ມາຂອງການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດໂຄງການຍີ່ ອຍ 
ແມີ່ ນຈະໄດັ້ ຮັບການປັບປຸງໂດຍ: 

• ລວມຮູບແບບກີ່ ຽວກັບການປັ້ ອງກັນຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ 

ເຂົ ັ້ າໃນການຝຶກອົບຮົມດັ້ ານວິ ຊາການທັງຫມົດຂອງພະນັກງານ ທລຍ, ສົນທະນາມາດກີ່ ຽວກັບ 

ມາດຕະການການປັ້ ອງກັນ ແລະ ໂຄງສັ້ າງການລາຍງານທ ີ່ ກີ່ ຽວຂັ້ ອງກັບຫົວຂໍ ັ້ ສະເພາະໃນການຝຶກອົບຮົມ. 
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ນ ັ້ ແມີ່ ນເຈດຕະນາຂອງການສັ້ າງຄວາມເຂັັ້ ມແຂງ ທ ີ່ ລວບລວມການປັ້ ອງກັນຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ ແລະ 
ເອົ າເອກະສານເຫລົີ່ ານັັ້ ນ ເຂົ ັ້ າໃນຂະບວນການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດໂຄງການຍີ່ ອຍທັງຫມົດ.  

• ແນະນໍ າການວາງແຜນໂຄງການຍີ່ ອຍ ແລະ ເຄ ີ່ ອງມ ຕິດຕາມກວດກາ, 

ປະຈຸບັນແມີ່ ນຢູີ່ ໃນຂັັ້ ນຕອນການພັດທະນາ (ປັບປຸງ), ເພ ີ່ ອໃຫັ້ ການຊີ່ ວຍເຫ  ອແກີ່ ພະນັກງານ ທລຍ ເມ ອງ ແລະ 

ຜູັ້ ປະສານງານກຸີ່ ມບັ້ ານ ເພ ີ່ ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມມາດຕະການປົກປັ້ ອງຜົນກະທົບ 
ໃນລະຫວີ່ າງຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດທຸກຂັັ້ ນຕອນຂອງການປະຕິບັດໂຄງ ການຍີ່ ອຍ. 

• ພະນັກງານ ທລຍ ຂັັ້ ນແຂວງ ແລະ ຂັັ້ ນເມ ອງ ດໍ າເນ ນການຕິດຕາມຊຸກຍູັ້ ທຸກໆ 6 ແລະ 12 ເດ ອນ ເພ ີ່ ອພິສູດວີ່ າ 

ຊຸມຊົນຜູັ້ ໄດັ້ ຮັບປະໂຫຍດ ປະຕິບັດຕາມມາດຕະການປັ້ ອງກັນຜົນກະທົບ. 

ບັນຫາເຫ ົີ່ ານັັ້ ນໄດັ້ ຮັບການປຶ ກສາຫາລ  ແລະ ມ ຄວາມຈໍ າເປັນເພ ີ່ ອຕິດຕາມຊຸກຍູັ້  
ການປະຕິບັດຕາມຂໍ ັ້ ຕົກລົງຈະໄດັ້ ຮັບການບັນທຶ ກ ໃນແບບຟອມການວາງແຜນ ແລະ ຕິດຕາມໂຄງການຍີ່ ອຍ. 

ລົງຢັ້ ຽມຢາມຄອບຄົວຜູັ້ ຖ ກກະທົບ, ລວມທັງປຶ ກສາຫາລ ເຖິງບັນຫາ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂໍ ັ້ ຕົກລົງກັນ, 

ນອກຈາກນັັ້ ນ ຄອບຄົວທ ີ່ ມ ການປະກອບສີ່ ວນລັ້ າ ຈະໄດັ້ ຮັບເອກະສານທ ີ່ ເປັນແບບຟອມບັນ 

ທຶ ກການປະກອບສີ່ ວນຂອງເຂົ າເຈົ ັ້ າ/ບົດລາຍງານການຄອບຄອງທ ີ່ ດ ນ. 

• ການເສ ມສັ້ າງຄວາມອາດສາມາດເພ ີ່ ມເຕ ມ ສໍ າລັບຜູັ້ ປະສານງານກຸີ່ ມບັ້ ານ ເພ ີ່ ອສົີ່ ງເສ ມ ແລະ 
ຊີ່ ວຍເຫ  ອຄົວເຮ ອນທ ີ່ ຖ ກຜົນກະທົບ ທ ີ່ ໄດັ້ ມ ການລາຍງານບັນຫາ ໂດຍຜີ່ ານກົນໄກການສະແດງຄໍ າຄິ ດຄໍ າເຫັນ 
ແລະ ແກັ້ ໄຂບັນຫາ. 

 

 

 

 

 

                                                                                             ເລກທ  :.........../ 
1.  

 
¦½«¾ê†:                                                                    
®É¾
: 

 ¡÷È´®É¾
: 

 À´õº¤:  Á¢¸¤:   

        
¸ñê
ó: 

    
À©õº: 

      ¯ó:    

 
1. Àìˆº¤ê†µ¾¡¦½ÀÎóÍõ»Éº¤»¼_________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________________ 
 

2. 
°øÉÄ©É»ñ®°ö¡½êö®Á´ÈÃ°: 

1/.       ¢É¾²½À¥í¾ Áì½ £º®£ö¸;     

 2/.       §¾¸®É¾®¾¤¡÷È´£ö, Íõ          §¾¸®É¾Ïö©ê÷¡£ö; 
 3/.       ºˆÅ. ì½®÷__________________________ 

 

3.   Àìˆº¤©„¤¡È¾¸ªÉº¤¡¾Á¡ÉÄ¢»ó®©È¸®Ò.  1).       ©È¸;      2).       ®Ò©È¸  

          Á®®³º´¦½-Á©¤-£¿-£ò©£¿-À¹ñ ¡È¼¸¡ñ®-¸¼¡-¤¾ êì¨   

 

  

 

  



Lao PDR: Ethnic Group Policy Framework (EGPF)  

Poverty Reduction Fund III AF (PRF III AF)   

 

 

149 

¢É¾²½À¥í¾²Éº´ÁìÉ¸ê†¥½Ã¹É¢Ó´øÀ²†´Àªó´Ãê÷¡¡ðì½ó¥¿À¯ñ. ¢ð¢º®Ã¥. 
  

ìö¤§ˆ°øÉ¦½ÀÎóÀìˆº¤: __________________________________________________________________ 
 

  
* Ï¾¨À¹©: êÈ¾®Ò¥¿À¯ñªÉº¤ìö¤§ˆ°øÉ¦½ÀÎó¡ÒÄ©É «É¾¹¾¡êÈ¾®Ò¯½¦ö¤¥½ºº¡¾´.  
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®É¾:   ¡÷È´-®É¾:   -À´õº¤:  - Á¢¸¤:    
¢Óªö¡ìö¤¦½®ñ®-š Ä©É¦É¾¤-¢› Â©¨»È¸´¡ñ®£½½¡¿´½¡¾-¦½-Á©¤-£¿-£ò©-£¿-À¹ñ Áì½Á¡ÉÄ¢®ñ¹¾¢˜: 
 ¢˜Á¢¸¤  ¢˜À´õº¤ ¢˜¡÷È´®É¾  ¢˜®É¾     ºˆÅ,   ¸ñêó :   /   /   
£½½¡¿´½¡¾-¦½-Á©¤-£¿-£ò©-£¿-À¹ñ Áì½ Á¡ÉÄ¢®ñ¹¾ ¥ñ©ª˜¤¡¾¦õ®¦¸ -£¿-£ò©-£¿-À¹ñ -Àì¡êó:.........§‡¤-
À¡ó©-¢›µøÈ-ê†øÈ: ®É¾:   ¡÷È´®É¾:  -À´õº¤:--   -Á¢¸¤:
    
¡º¤¯½§÷´£˜¤š  Ä©É´ó¡¾ªö¡ìö¤ ©„¤ªÒÄ¯š:         

             
              

             
              

¢Óªö¡ìö¤©„¤¡È¾¸¢É¾¤Àêò¤š Á´ÈÄ©É«õ¡»ñ®»º¤Àºö¾ Â©¨-°øÉ-À¢í¾-»È¸´-êñ¤-Ïö© -À²ˆº¦½Á©¤Ã¹ÉÀ¹ñ¸È¾ 
®ñ¹¾©„¤ ¡È¾¸-Ä©É-«õ¡Á¡ÉÄ¢ÁìÉ¸ Áì½ ®Ò´ó¯ñ¹¾Ã© ¨ñ¤£É¾¤£¾ºó¡. 

°øÉÀ¢í¾»È¸´ Áì½ ²½¨¾: 

®÷¡£öê†¡È¼¸¢Éº¤¡ñ®¡¾¦½-Á©¤-£¿-£ò©-£¿-À¹ñ(§ˆ¢º¤®÷¡£ö °øûê†¡È¼¸¢Éº¤. ÁªÈ®ÒÁ´È§ˆ ¢º¤°øÉ-
¦½Á©¤£¿£ò©À¹ñ/ »Éº¤ê÷¡, À²¾½»ñ¡¦¾À¯ñ£¸¾´ìñ®. º¡¥¾¡¸È¾ °øÉ-¡È¼¸´ó£¸¾´¦½Ïñ¡Ã¥ À¯ó©À°ó¨Àº¤. 

§ˆ ª¿ÁÎÈ¤ ì¾¨À§ñ 

1   

2   

3   

4   

ຄະນະໄກີ່ ເກີ່ ຍຂັັ້ ນບັ້ ານ/ກຸີ່ ມບັ້ ານ 

§ˆ ª¿ÁÎÈ¤ ì¾¨À§ñ 

1   

2   

3   

4   

 
ê†:     ¸ñêó:  / /     

  À§ñ¥¾¡£½½¡¿´½¡¾      ເຊັນຢັຸ້ ງຢ ນ Áì½ ¥Õ¡¾ຢັຸ້ ງຢ ນຈາກ

ນາຍບຸ້ ານ

FRA - Form 

ແບບຟອມຕົກລົງແກຸ້ໄຂບັນຫາ 
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1.  ¢˜ê†¦É¾¤®ö©ì¾¨¤¾¦½®ñ®š 
 

    ¡¾ì¾¨¤¾š Á´È¥¾¡£½½¡¿´½¡¾ ¡¾¦½Á©¤£¿£ò©£¿À¹ñ Áì½ Á¡ÉÄ¢®ñ¹¾¢˜ (¢¼§ˆÃ¦È): 
 

®É¾  

¡÷È´®É¾  

À´õº¤  

Á¢¸¤  

 
2. Äì¨½À¸ì¾¢º¤¡¾ì¾¨¤¾ 

 
¥¾¡¸ñêó............/............./..................À«ò¤¸ñêó............/............/................ 

 
3. ¦½ÍÐ®¡¾À£ˆºÄ¹¸ 

 

¥¿¸£¿£ò©£¿À¹ñê†Ä©É»ñ®êñ¤Ïö©  

¥¿¸£¿£ò©£¿À¹ñ ê†Ä©É»ñ®¡¾Á¡ÉÄ¢êñ¤Ïö©  

¥¿¸£¿£ò©£¿À¹ñê†¨ñ¤®ÒêñÄ©É¡¾Á¡ÉÄ¢êñ¤Ïö©  

 
4. ì¾¨ì½º¼©¢º¤£¿£ò©£¿À¹ñê†Ä©É»ñ® 

 
(À®…¤ª¾ª½ì¾¤ ê†£ñ©ªò©©É¾¹ìñ¤š) 

 
¸ñêó:  / /     

        (À§ñ Áì½ ¥Õ¡¾¥¾¡ £½½¡¿´½¡¾ )

ແບບຟອມລາຍງານການເຄ ່ ອນໄຫວ  

ກົນໄກການສະແດງຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ແລະ ແກຸ້ໄຂບັນຫາ 

FRR - Form 
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ຕາຕະລາງສັງລວມລາຍລະອຽດຄໍາຄິດຄໍາເຫັນທ ່ ໄດຸ້ຮັບ 
 

ຈ/ນຄໍ າເຫັ

ນທ ີ່ ໄດັ້ ຮັບ 

ວັນທ ີ່ ໄດັ້
ຮັບ 

ສະຖານ
ທ ີ່  

ລັກສະນະຂອ
ງຄໍ າເຫັນ 

ວັນທ ດໍ າເ
ນ ນການ
ກວດສອ
ບ 

ຜົນໄດັ້ ຮັບຈາກ
ການກວດສອ
ບ 

ບັນຫາໄດ້ຮັ

ບການແກ້ໄ

ຂຫ ຼື ບໍ 

ຄໍ າເຫັນຂອງຄະນ
ະກໍາມະການ 
ກສກ/ຂັັ້ ນຕອນຕໍີ່ ໄ
ປ ໄດັ້  ບໍີ່ ໄ

ດັ້  
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ເອກະສານຊຸ້ອນທຸ້າຍ 10: ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັຸ້ ງ  
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ເອກະສານຊຸ້ອນທຸ້າຍ 11: ແຜນການຄຸຸ້ມຄອງຢາປາບສັດຕ ພ ດ (PMP) 

 

 

ສາທາລະນະລັດ  ປະຊາທິປະໄຕ  ປະຊາຊົນລາວ 

ສັນຕິພາບ  ເອກະລາດ  ປະຊາທິປະໄຕ  ເອກະພາບ  ວັດທະນະຖາວອນ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ກອງທຶນຫ ຸ ດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ 

 

ແຜນການຄຸຸ້ມຄອງຢາປາບສັດຕ ພຶດແບບງາຍດາຍ 

 

ເມສາ 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ພາກທ 1. ພາກສະເໜ  

1. ແຜນການຄຸັ້ ມຄອງຢາປາບສັດຕູພ ດ(PMP); ເອກະສານນ ັ້ ແມີ່ ນ 

ແຜນການຄຸັ້ ມຄອງຢາປາບສັດຕູພ ດ ແບບງາຍດາຍ, ມີ ຈຸດປະສົງເພ ່ ອສະໜອງຄວາມຮູັ້ ພ ັ້ ນຖານ 

ກີ່ ຽວກັບ ການນໍ າໃຊັ້ ມາດຕາການປປັ້ ອງດັ້ ານສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໃຫັ້ ແກີ່ ພະນັກງານຂອງລັດ 
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ນັບແຕີ່ ຂັັ້ ນສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມ ອງ, ພະນັກງານ ທລຍ, ທ ີ່ ປຶ ກສາ, ທ ມງານຂັັ້ ນກຸີ່ ມບັ້ ານ, ຂັັ້ ນບັ້ ານ, 

ພາກສີ່ ວນເອກະຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ ງສັງຄົມອ ີ່ ນໆ ຢີ່ າງມ ປະສິ ດທິ ຜົນ ແລະ 

ສອດຄີ່ ອງກັບຄູີ່ ມ ຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດຂອງທະນາຄານໂລກ ຫົວຂໍ ັ້ ທ  4.09. 

ແຜນງານດັີ່ ງກີ່ າວໄດັ້ ຖ ກຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດເປັນສີ່ ວນນຶີ່ ງທ ີ່  ທລຍ 
ໃຫັ້ ການຊີ່ ວຍເຫລ ອກັບພ ັ້ ນຖານໂຄງລີ່ າງ,ກິດຈະກໍາປັບປຸງຊ ວິ ດການເປັນຢູີ່  ແລະ ໂພສະນາການ ແລະ 

ໄດັ້ ປະສານເຂົ ັ້ າໃນຂັັ້ ນຕອນການກໍານົດ,ການຄັດເລ ອກ,ການອຸນຸມັດ,ການກະກຽມການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດ, 

ແລະ ການຕິດຕາມປະເມ ນຜົນຂອງກິດຈະກໍາທັງໜົດທ ີ່ ໂຄງການໃຫັ້ ການຊີ່ ວຍເຫລ ອ. 

ແຜນງານຄຸັ້ ມຄອງຢາປາບສັດຕູພ ດ (PMP) ໄດັ້ ອະທິ ບາຍລະອຽດ ກີ່ ຽວກັບ ການນໍ າເຂົ ັ້ າ ແລະ 
ນໍ າໃຊັ້ ຢາປາບສັດຕູພ ດ ແລະ ປຸຍເຄມ  

ພັ້ ອມທັງກໍານົດມາດຕາການຫລຸດຜີ່ ອນຜົນກະທົບຈາກການນໍ າໃຊັ້ ຜະລິ ດ ຕະພັນດັີ່ ງກີ່ າວ 

ຊຶ່ ງພົວພັນກັບ ລາຍການທ ີ່ ບໍີ່ ໃຫັ້ ການສະໜັບສະໜູນ, ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ 

ວິ ທ ການນໍ າໃຊັ້ ຢາປາບສັດຕູພ ດຢ່າງຖ ກວິ ທີ . ແຜນງານຄຸັ້ ມຄອງຢາປາບສັດຕູພ ດ (PMP) 

ໄດັ້ ຖ ກນໍ າໃຊັ້ ພາຍໃຕັ້ ກອບນະໂຍບາຍການຄຸັ້ ມຄອງສິີ່ ງແວດ ລັ້ ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESMF) 

ຂອງໂຄງການຄໍ ັ້ າປະກັນທາງດັ້ ານສະບຽງອາຫານເຂດເນ ນສູງ (LUFSIP) ຊຶີ່ ງຈະໄດັ້ ປັບປຸງ ແລະ 

ນໍ າໃຊັ້ ເຂົ ັ້ າໃນການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງ ທລຍ. ໃນ ທລຍ 3 ໄລະຍເພ ີ່ ມທຶ ນ, 

ແຜນງານຄຸັ້ ມຄອງຢາປາບສັດຕູພ ດ (PMP) ຈະຖ ກນໍ າໃຊັ້ ເຂົ ັ້ າໃນໂຄງການຍີ່ ອຍດັ້ ານກະສິ ກໍາ 

ພາຍໃຕັ້ ອົງປະກອບທ  1 ແລະ ໂຄງການປັບປຸງຊ ວິ ດການເປັນຢູີ່  ຊຶີ່ ງເປັນໂຄງການທົດລອງ 

ທ ີ່ ສະໜັບສະໜູນໂດຍ ກອງທຶ ນພັດທະນາສັງຄົມແຫີ່ ງປະເທດຍ ີ່ ປຸີ່ ນ (JSDF). ນອກຈາກນ ັ້  ແຜນງານ 

(PMP) ຈະໄດັ້ ນໍ າໃຊັ້ ຮີ່ ວມກັບກອບນະໂຍບາຍປົກປັ້ ອງອ ີ່ ນໆ ທ ີ່ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງເພ ີ່ ອນໍ າໃຊັ້ ໃນ ທລຍ 3 

ໄລຍະເພ ີ່ ມທຶ ນ ເຊັີ່ ນ: ກອບການຄຸັ້ ມຄອງດັ້ ານສັງຄົມ ແລະ ສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ (ESMF), 

ກອບການທົດແທນຄ ນ ແລະ ການຍົກຍັ້ າຍຖິີ່ ນຖານ (CRPF) ແລະ ກອບນະໂຍບາຍໃຫັ້ ແກີ່ ຊົນເຜົີ່ າ 

(EGPF). 

2. ພາກສີ່ ວນທ ີ່ ຮັບຜິດຊອບ: ພະນັກງານ ທລຍ ນັບແຕີ່ ຂັັ້ ນສູນກາງ ຮອດ ທັ້ ອງຖິີ່ ນ 

ແມ່ນມ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫັ້ ມ ການນໍ າໃຊັ້ ແຜນງານຄຸັ້ ມຄອງຢາປາບສັດຕູພ ດ 

(PMP) ຢີ່ າງຖ ກຕັ້ ອງ ແລະ ປະກອບເອກະສານດ່ັງກ່າວໃຫັ້ ຄົບຖັ້ ວນ 

ຄັດຕິດໄວັ້ ໃນບົດສະເໜ ໂຄງການຍີ່ ອຍ ເພ ີ່ ອສະດວກໃນການກວດກາຂອງ ຫັ້ ອງການ 
ສັບພະຍາກອນນໍ າ້ັ້  ແລະ ສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ ແລະ ທະນາຄານໂລກ. 

3. ເອກະສານດັີ່ ງກີ່ າວຕັ້ ອງມ ຂໍ ັ້ ມູນຖ ກຕັ້ ອງ ແລະ ຄົວຖັ້ ວນ 

ສາມາດນໍ າໃຊ້ເພ ່ ອປັບປຸງໃຫັ້ ແທດເໝາະກັບສະພາບຕົວຈິ ງໄດ້. ການປຶ ກສາຫາລ ຢ່າງໄກ້ຊິ ດ ກັບ 

ຜູັ້ ໃຫັ້ ທຶ ນ ໂດຍສະເພາະແມີ່ ນ ທະນາຄານໂລກ ກ່ຽວກກັບ ການປັບປຸງແຜນງານດັີ່ ງກີ່ າວ 

ເມ ີ່ ອເຫັນວີ່ າມ ຄວາມຈໍ າເປັນ. 

 

ພາກທ  2.  ບັນຫາສ າຄັນ ແລະ ມາດຕາການຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ 

1.1 ຄໍາແນະນໍາທ ່ ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບ ການນໍາໃຊຸ້ຢາປາບສັດຕ ພ ດ ແລະ ປຸຍເຄມ  
ທລຍ 3 ໄລຍະເພ ີ່ ມງົບປະມານ ຈະບໍີ່ ໃຫັ້ ການຊີ່ ວຍເຫລ ອຈັດຊ ັ້ ຢາປາບສັດຕູພ ັ້ ດທຸກສະນິ ດ ຫລ  

ປຸຍເຄມ ທຸກປະເພດ ໃນການສຸກຍູັ້ ປູກພ ດກະສິ ກໍາ ແລະ ຈະສົີ່ ງເສ ມໃນຫລັກການປູກພ ັ້ ດສ ຂຽວ 
ສະອາດແລະ ກະສິ ກໍາ ທ ີ່ ມ ຄວາມຢ ນຢົງໂດຍກະຊວງ ກະສິ ກໍາ. 

ເຖິງຢີ່ າງໄດກໍີ່ ຕາມ,ຈໍ ານວນຂອງຢາຂັ້ າແມງໄມັ້ ມ ຈໍ ານວນນັ້ ອຍກໍີ່ ຍັງຈໍ າເປັນເພ ີ່ ອພັກສາແນວພັນ.ແຜນ

ງານຄຸັ້ ມຄອງຢາປາບສັດຕູພ ດ (PMP) ໄດັ້ ຮັບການປັບປຸງຂຶ ັ້ ນເພ ີ່ ອສະໜັບສະໜູນໂຄງການຍີ່ ອຍ 
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ຫລາຍປະເພດໂດຍຊຸມຊົນ ແລະ ອົງການທ ີ່ ຈັດຕັັ້ ງຕີ່ າງໆ 
ຊຶ່ ງມີ ໜ້າທີ່ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ການປະຕິບັດແຜນງານດ່ັງກ່າວ  

 

  

ຜົນກະທົບທາງລົບຕໍີ່ ກັບການນໍ າໃຊັ້ ຢາປາບສັດຕູພ ດ ແລະ ປຸຍເຄມ ຄາດວີ່ າຈະຫລຸດລົງ ແລະ 
ສາມາດກໍານົດເປັນຂົງເຂດ ແລະ ສາມາດຄວບຄຸມໄດັ້ ໃນໄລຍະວາງແຜນ,ການກະກຽມ, ແລະ 

ການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດຂອງກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການຍີ່ ອຍ.ເຖິງຢີ່ າງໄດກໍີ່ ຕາມ, 

ບົດຮຽນການນໍ າໃຊັ້ ຢາປາບສັດຕູພ ດ ແລະ ປຸຍເຄມ  ກໍີ່ ໄດັ້ ປະຕິບັດກັນມາ ແລະ ຮູັ້ ດ  ແລະ 
ຖ ກນໍ າໃຊັ້ ຈາກຊາວນາມາດົນມານແລັ້ ວ. ມັນເປັນສິີ່ ງທ ີ່ ສໍ າຄັນສໍ າລັບພະນັກງານ ທລຍ ແລະ 

ຊຸມຊົນໃນໃນຊົນນະບົດໃຫັ້ ເຂົ ັ້ າໃຈເຖິງລັກສະນະ ແລະ 
ຄວາມສີ່ ຽງຂອງກິດຈະກໍາດັີ່ ງກາວເຖິີ່ ງສາມາດສົີ່ ງເສ ມໃຫັ້ ຊຸມຊົນຫລຸດຜີ່ ອນການນໍ າໃຊັ້ ການນໍ າໃຊັ້ ຢາປາ
ບສັດຕູພ ດ ແລະ ປຸຍເຄມ . 

ຂັ້ າງລຸີ່ ມນ ັ້ ແມີ່ ນການສະຫລູບກິດຈະກໍາທ ີ່ ເປັນໄປໄດັ້ ທ ີ່ ອາດຈະພົວພັນກັບການນໍ າໃຊັ້ ຢາປາບສັດຕູພຶດ 
ແລະ ປຸຍເຄມ  ພາຍໃຕັ້  ທລຍ 3 ໄລຍະເພ ີ່ ມທຶ ນ. 

• ການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດໂຄງການຍີ່ ອຍພ ັ້ ນຖານການກໍີ່ ສັ້ າງທ ີ່ ຕິດພັບກັບ 

ຊົນລະປະທານ(ຈະເປັນການກໍີ່ ສັ້ າງໃໜີ່  ແລະ ຟ ັ້ ນຝູຄ ນໃໜີ່ ) ບາງທ ອາດຈະພົວພັນໂດຍກົງ ຫລ  

ເພ ີ່ ມການນໍ າໃຊັ້  ຢາປາບສັດຕູພຶດ ແລະ ປຸຍເຄມ . 

ມັນຈະເກ ດຂ ັ້ ນເລ ອຍໆໃນເວລາຊາວນາຕັ້ ອງການຢາກເພ ີ່ ມຜົນຜະລິ ດໃນຂອບເຂດນາຂອງພວ
ກເຂົ ັ້ າ. 

ມັນສະແດງໃຫັ້ ເຫັນວີ່ າເມ ອໄດັ້ ນໍ າສະເໜ ວຽກງານກະສິ ກໍາແບບເລັງລັດເພ ີ່ ອໃຫັ້ ເໝາະສົມກັບພ ັ້

ນທ ີ່ ກະສິ ກໍາ. 

• ທລຍ 3 ໄລຍະເພ ີ່ ມທຶ ນ ຈະໄດັ້ ສະໜັບສະໜູນວຽກງານປັບປຸງຊ ວິ ດການເປັນຢູີ່  ແລະ 

ໂພສະນາການ. ກິດຈະກໍາດັີ່ ງກີ່ າວນ ັ້ ຈະສົີ່ ງເສ ມໃຫັ້ ຊຸມຊົນເລັງກິດຈະກໍາການຜະລິ ດເຊັີ່ ນ: 

ການປູກເຂົ ັ້ າ, ສວນຜັກ,ການປູກໄມັ້ ອຸສາຫະກໍາ, ແລະ 

ການເພາະພັນສັດລັ້ ຽງຊຸມຊົນອາດຈະນໍ າຊັ້ ຢາປາບສັດຕູພ ດ ແລະ ປຸຍເຄມ  

• ຈາກປະສົບການຂອງ ທລຍ ຜີ່ ານມາ, ທລຍ 1, ທລຍ 2 ແລະ ທລຍ 3 

ເຄ ຍໄດັ້ ໃຫັ້ ການສະໜັບສະໜູນບັ້ ານທ ີ່ ໄດັ້ ມ ການນໍ າໃຊັ້ ຢາປາບສັດຕູພຶດ ແລະ ປຸຍເຄມ  

ໃນພ ັ້ ນທ ີ່ ກະສິ ກໍາ ລວມທັງ ການປູກຕົັ້ ນຢາງ ຫລ  ປູກໜາກກັ້ ວຍ 

ເຊິ ງອາດຈະເຮັດໃຫັ້ ໃຫລີ່ ລົງແມີ່ ນໍ າ້ັ້  

1.2. ມາດຕາການຈັດຕັຸ້ ງປະຕິບັດເພ ່ ອຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ 

ດັີ່ ງທ ີ່ ໄດັ້ ກີ່ າວຜີ່ ານມາ,ຜົນກະທົບຈາກການນໍ າໃຊັ້ ຢາປາບສັດຕູພ ດ ແລະ ປຸຍເຄມ  

ທ ີ່ ອາດຈະເກ ດຂຶ ນໃນ ທລຍ 3 ໄລຍະເພ ີ່ ມທຶ ນ, ສາມາດຫລຸດຜີ່ ອນ ແລະ ຈໍ າກັດໄດັ້  
ໃນໄລຍະການວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດໂຄງການຍີ່ ອຍທ ີ່ ຄັດເລ ອກໂດຍຊຸມຊົນ ແລະ 

ໂຄງການຈະໃຫັ້ ສະໜັບສະໜູນ. ໃນໄລຍະຈັດກອງປະຊຸມປຶ ກສາຫາລ ກັບບັ້ ານທ ີ່ ຖ ກຄັດເລ ອກ 200 

ບັ້ ານ,ໄດັ້ ມ ໂອກາດໄດັ້ ແຈັ້ ງໃຫັ້ ຊຸມຊົນຮັບຮູັ້  ດໍ າລັດ ກີ່ ຽວກັບ ການຄຸັ້ ມຄອງຢາປາບສັດຕູພຶດ ພັ້ ອມທັງ 

ນະໂຍບາຍ ຂອງທະນາຄານໂລກທ ີ່ ຕິດພັນກັບການນໍ າໃຊັ້ ຢາປາບສັດຕູພຶດ. ໃນໄລຍະກະກຽມ ແລະ 

ກິດຈະກໍາຊຸມຊົນໃຫັ້ ການຊີ່ ວຍເຫລ ອໃນການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດ,ມ ໂອກາດໄດັ້ ຊ ັ້ ແຈງລະບຽບການດັີ່ ງກີ່ າວເ
ພ ີ່ ອໃຫັ້ ການນໍ າໃຊັ້ ຮັດກຸີ່ ມຂ ັ້ ນ. 

ຫົວຂໍ ັ້ ລຸີ່ ມນ ັ້ ແມີ່ ນໄດັ້ ສັງລວມເປັນກິດຈະກໍາທ ີ່ ໄດັ້ ຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດໃນໄລຍະວາງແຜນ ແລະ 
ການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດຂອງ ທລຍ 3 ກີ່ ຽວກັບການຄຸັ້ ມຄອງຢາປາບສັດຕູພຶດ. 
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ກ). ຂໍຸ້ ຫາມຕ່າງໆ 

ເພ ີ່ ອຫລຸດຜີ່ ອນຜົນກະທົບຈາກຢາປາບສັດຕູພ ດ, 

ການຈັດຊ ັ້ ຢາປາບສັດຕູພ ດ,ຢາຂັ້ າແມງໄມັ້ ,ຢາຂັ້ າພຶດ ແລະ 

ສານເຄມ ອ ີ່ ນໆທ ີ່ ເປັນອັນຕະລາຍທ ີ່ ນໍ າເຂົ ັ້ າຫລາຍກີ່ ວາຈໍ ານວນທ ີ່ ຕັ້ ອງການເພ ີ່ ອຄຸັ້ ມຄອງນໍ າໃຊັ້ ໃນເຂດທ ີ່

ຕິດເຊ ອແມີ່ ນຈັດຢູີ່ ໃນຂໍ ັ້ ຫັ້ າມຊຶີ່ ງໄດັ້ ລະບຸໄວັ້ ໃນ ລາຍການທ ີ່  ທລຍ ບໍີ່ ໃຫັ້ ການສະໜັບສະໜູນ. 

➢ ການຈັດຊ ັ້ ຢາປາບສັດຕູພຶດ,ຢາຂັ້ າແມງໄມັ້ ,ຢາຂັ້ າວັດສະພຶດ ແລະ 

ສານເຄມ ອ ີ່ ນໆທ ີ່ ເປັນອັນຕະລາຍທ ີ່ ນໍ າເຂົ ັ້ າຫລາຍກີ່ ວາຈໍ ານວນທ ີ່ ຕັ້ ອງການເພ ີ່ ອເປັນການຄຸັ້ ມຄ
ອງນໍ າໃຊັ້ ໃນເຂດທ ີ່ ຕິດເຊ ອ. ເຖິງຢີ່ າງໄດກໍີ່ ຕາມ, 

ຖັ້ າມ ສັດຕູພຶດມາລົບກວນຈໍ າເປັນຕັ້ ອງມ ການຈັດຊ ັ້ ໃນຈໍ ານວນນັ້ ອຍ ແລະ 
ຖຶກຕັ້ ອງຕາມລາຍການທ ລັດຖະບານອະນຸຍາດ ແລະ 
ຕັ້ ອງໃຫັ້ ການຝຶກອົບຮົມແກີ່ ຊາວນາເພ ີ່ ອຮັບປະກັນການນໍ າໃຊັ້ ໃຫັ້ ປອດໄພ ແລະ ຕັ້ ອງໃຫັ້  
ທະນາຄານອະນຸມັດ. 

  

 

 

➢ ການລັກລອບນໍ າໃຊັ້ ,ການນໍ າໃຊັ້ ເປັນບຸກຄົນ ແລະ 

ໃນນາມອົງການຈັດຕັັ້ ງເພ ີ່ ອຈະນໍ າໃຊັ້ ຢາປາບສັດຕູພຶດຈະຕັ້ ອງປະຕິບັດຕາມຂັັ້ ນຕອນດັີ່ ງລຸີ່ ມນ ັ້ : 

(1) ຢາປາບສັດຕູພ ດຈະຕັ້ ອງໄດັ້ ລົງທະບຽນກັບພະແນກກະສິ ກໍາ ແລະ ປີ່ າໄມ, ກະຊວງ ກສປ 

(2) ນໍ າໃຊັ້ ຢາປາບສັດຕູພຶດໃນກໍລະນ ັ້ ຈໍ າເປັນເພ ີ່ ອຫລຸດຜີ່ ອນຄວາມສີ່ ຽງ ແລະ 
ປະຕິບັດຕາມຫລັກການຂອງການນໍ າໃຊັ້ ທ ີ່ ໄດັ້ ກໍານົດເຂົ ັ້ າໃນແຜນການຄຸັ້ ມຄອງຢາປາບສັດ
ຕູພຶດ 

(3) ຕັ້ ອງຄັດເລ ອກຢາປາບສັດຕູພຶດທ ີ່ ນໍ າໃຊັ້ ສະເພາະກັບສັດຕູພຶດປະເພດນັັ້ ນ ແລະ 
ພຶດສະເພາະຕາມທ ີ່ ໄດັ້ ລະບຸໄວໃນປັ້ າຍແນະນໍ າການໃຊັ້  

(4) ປະຕິບັດຕາມຄໍ າແນະນໍ າການນໍ າໃຊັ້  ແລະ 
ກີ່ ອນໄລຍະການເກັບກີ່ ຽວດັີ່ ງທ ີ່ ໄດັ້ ອະທິ ບາຍໃນປັ້ າຍແນະນໍ າການໃຊັ້  

(5) ນໍ າໃຊັ້ ວິ ທ ການ ແລະ ເຄ ອງມ ໃຫັ້ ຖ ກຕັ້ ອງເພ ີ່ ອຮັບປະກັນສຸຂະພາບຂອງຜູັ້ ນໍ າໃຊັ້ , ສັດລັ້ ຽງ 

ແລະ ສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ 

(6) ຈະຕັ້ ອງໄດັ້ ອະທິ ບາຍເຄ ອງມ ປັ້ ອງກັນ ແລະ 
ເຄ ອງນຸງໃນໄລຍະນໍ າໃຊັ້ ຢາປາບສັດຕູພຶດເພ ີ່ ອຮັບປະກັນຜູັ້ ນໍ າໃຊັ້ ,ສັດລັ້ ຽງ ແລະ 

ສິີ່ ງແວດລັ້ ອມອັ້ ອມຂັ້ າງ ແລະ ຕັ້ ອງໄດັ້ ປັກປັ້ າຍຫັ້ າມກີ່ ອນ ແລະ ຫລັງການນໍ າໃຊັ້  

(7) ການເກັບຮັກສາຢາປາບສັດຕູພຶດໄວັ້ ໃນບີ່ ອນທ ີ່ ປອດໄພ ແລະ 
ພາຍຫລັງໃຊັ້ ແລັ້ ວໃຫັ້ ທໍາລາຍຕາມຄໍ າແນະຢູີ່ ປັ້ າຍນໍ າໃຊັ້  

 

ຂ). ການຝຶກອົບຮົມໃຫຸ້ແກ່ພະນັກງານ ທລຍ ແລະ ພະນັກງານລັດ 

ຖັ້ າມ ສັດຕູພຶດມາລົບກວນຈໍ າເປັນຕັ້ ອງມ ການຈັດຊ ັ້ ໃນຈໍ ານວນນັ້ ອຍແລະ 

ຖຶກຕັ້ ອງຕາມລາຍການທ ລັດຖະບານອະນຸຍາດ.ໃນລັກສະນະແບບນ ັ້ , ທລຍ 3 ໄລຍະເພ ີ່ ມທຶ ນ 

ຈະສ ບຕໍີ່ ສະໜອງຄວາມຮູັ້ ພ ນຖານ ກີ່ ຽວກັບ ທາງເລ ອກຕີ່ າງໆ ໃນການພັດທະນາວຽກງານກະສິ ກໍາ 

ແລະ/ຫລ  ກິດຈະກໍາປັບປຸງຊ ວິ ດການເປັນຢູີ່ , ລວມທັງການນໍ າໃຊັ້ ຢາປາບສັດຕູພ ດ ແລະ 

ສານພິດຕີ່ າງຈາກສານເຄມ ຢີ່ າງຖ ກວິ ທ . ງົບປະສານສໍ າລັບຝຶກອົບຮົມໃຫັ້ ແກີ່ ພະນັກງານຂອງ ທລຍ 

ໄດັ້ ຖ ກຈັດສັນໄວັ້ ສະເພາະ ເພ ີ່ ອໃຫັ້ : (1). ເຂົ ັ້ າໃຈກີ່ ຽວກັບນະໂຍບາຍການຄຸັ້ ມຄອງຢາປາບສັດຕູພ ດ 
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(ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ ແລະ ທະນາຄານໂລກ); (2). ມ ຄວາມຮູັ້ ພ ັ້ ນຖານ ກີ່ ຽວກັບ 

ສິ່ ງທີ່ ຈະເປັນຜົນກະທົບຕ່ໍສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ ແລະ ສຸຂະພາບ ຈາກການນໍ າໃຊັ້ ຢາປາບສັດຕູພ ດ ແລະ 

ປຸຍເຄມ  ແລະ (3). ສະໜອງຄວາມຮູັ້ ພ ັ້ ນຖານ ກີ່ ຽວກັບ ວິ ທ ການການປັ້ ອງກັນ 

ລວມທັງເຂົ ັ້ າໃຈລາຍການທ ີ່ ຢູີ່ ໃນຂໍ ັ້ ຫັ້ າມ ສໍ າລັບຢາປາບສັດຕູພ ດ ແລະ ປຸຍເຄມ  ຂອງ ສ ປປ ລາວ, 

ວິ ທ ການປັ້ ອງກັນ ແລະ ຫລຸດຜີ່ ອນຜົນກະທົບດັ້ ານລົບຈາກການນໍ າໃຊັ້  ແລະ ອ ີ່ ນໆ 

(ການຝຶກອົບຮົມໃຫັ້ ພະນັກງານ ສາມາດປະຕິບັດພັ້ ອມກັບຫົວຂໍ ັ້ ອ ີ່ ນໆໄດັ້ ).  

 

ຄ). ສະໜອງຄວາມຮ ຸ້ໃຫຸ້ແກ່ຊາວນາ(ກຸ່ມ ກຊກ, ກຸ່ມພະລິດ ແລະ ກຸ່ມຊາວນາໂພສະນາການ) 

ຕັ້ ອງເອົ າແຜນການຄຸັ້ ມຄອງຢາປາບສັດຕູພ ດ (PMP)  ເປັນຫົວຂໍ ັ້ ນຶີ່ ງ 

ເພ ີ່ ອນໍ າສະເໜ ໃນກອງປະຊຸມແນະນໍ າໂຄງການໃນ 200 ບັ້ ານທ  ທລຍ 3 ໄລຍະເພ າທຶ ນ 

ຈະໄດັ້ ໃຫັ້ ການຊີ່ ວຍເຫລ ອ. ກຸີ່ ມ ກຊກ ຈະໄດັ້ ຮັບການຝຶກອົບຮົມ 

ລວມທັງການພິຈາລະນານໍ າໃຊັ້ ແຜນການຄຸັ້ ມຄອງຢາປາບສັດຕູພ ດ. ປະສານ ທລຍ ຂັັ້ ນເມ ອງ 

ຈະໄດັ້ ທົບທວນ ແລະ ກວດກາ ແຜນການລົງທຶ ນລະດັບຂອບຄົວ ແລະ ແຜນການເງ ນຈຸລະພາກ,ຖັ້ າ ກຸີ່ ມ 

ກຊກ/ກຸີ່ ມຜະລິ ດ ຫລ  ກຸີ່ ມຊາວນາໂພສະນາການ ວາງແຜນຈັກຊ ັ້ ຢາປາບສັດຕູພຶດ ແລະ 

ມັນກໍີ່ ເປັນສີ່ ວນນຶີ່ ງຂອງການລົງທຶ ນຂອງພວກເຂົ ັ້ າ. ເຖິງຢີ່ າງໄດກໍີ່ ຕາມ 

ນັກສຶ ກສາອາສາສະມັກຈະຕັ້ ອງໄດັ້ ຕິດຕາມກິດຈະກໍາປັບປຸງຊ ວິ ດການເປັນຢູີ່  ແລະ ໂພສະນາການ 
ເປັນປົກກະຕິ ແລະ ເພ ີ່ ອຢັັ້ ງຢ ນວີ່ າການນໍ າໃຊັ້ ຢາປາບສັດຕູພ ດມ ຂອບເຂດຈໍ າກັດ. 

ການຝຶກອົບຮົມກີ່ ຽວກັບການຄຸີ່ ມຄອງຢາປາບສັດຕູພຶດຈະຕັ້ ອງໄດັ້ ຈັດໃຫັ້ ຕາມຫົວຂໍ ັ້ ດັີ່ ງລຸີ່ ມນ  
ັ້

: 

- ການຝຶກອົບຮົມ ກີ່ ຽວກັບ ການຄຸັ້ ມຄອງຢາປາບສັດຕູພ ດ: 

ມ ຈຸດປະສົງເພ ີ່ ອສະໜອງຄວາມຮູັ້ ພ ັ້ ນຖານໃຫັ້ ແກີ່ ສໍ າມະຊິ ກກຸີ່ ມຊາວນາ/ກຸີ່ ມການຜະລິ ດ/ກຸີ່ ມຊາ

ວນາໂພສະນາການກະສິ ການໃຫັ້ ເຂົ ັ້ າໃຈກີ່ ຽວກັບລາຍການຢາປາບສັດຕູພ ດທ ີ່ ບໍີ່ ໄດັ້ ອະນຸຍານໍ າໃຊັ້
ຢູີ່ ໃນ ສປປ ລາວ. ຜົນກະທົບຈາກການນໍ າໃຊັ້ ຢາປາບສັດຕູພ ດ ແລະ ປຸຍເຄມ  

ທັງຕໍີ່ ສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ ແລະ 

ສຸຂະພາບຂອງຄົນ,ວິ ທ ຫລຸດຜີ່ ອນຜົນກະທົບຈາກການນໍ າໃຊັ້ ຢາປາບສັດຕູພ ດ ແລະ ປຸຍເຄມ  

ເມ ່ ອມີ ຄວາມຈໍ າເປັນຕ້ອງນໍ າໃຊ້ຢູ່ບາງພ ້ ນທີ່ . ນອກຈາກນັັ້ ນ 

ກໍີ່ ເປັນການໃຫັ້ ຂໍ ັ້ ມູນແກີ່ ຊາວກະສິ ກອນ ໃຫັ້ ຮູັ້ ວີ່ າ 

ລັດຖະບານຈະບໍີ່ ສະໜັບສະໜູນໃຫັ້ ນໍ າໃຊັ້ ຢາປາບສັດຕູພ ດ ແລະ ປຸຍເຄມ  

ໃນການຜະລິ ດກະສິ ກໍາທຸກຮູບແບບ, 

ແຕີ່ ຈະປີ່ ຽນເປັນຮູບແບບການຜະລິ ດກະສິ ກໍແບບອະນຸລັກ. ຢີ່ າງໃດກໍີ່ ຕາມ ຢາປາບສັດຕູພ ດ 

ແລະ ປຸຍເຄມ  ໄດັ້ ຖ ກນໍ າໃຊັ້ ຢີ່ າງແພີ່ ຫລາຍໃນ ສ ປປ ລາວ 

ຊຶີ່ ງຈະນໍ າໄປສູີ່ ການນໍ າໃຊັ້ ໃນບາງກໍລະນ  ເພ ີ່ ອບໍີ່ ໃຫັ້ ມ ຜົນກະທົບຕໍີ່ ຜະລິ ດຕະພັນດັ້ ານກະສິ ກໍາ. 

ທລຍ 3 ໄລຍະເພ ີ່ ມທຶ ນ ຈະບໍີ່ ສະໜັບສະໜູນການຈັດຊ ັ້ ຢາປາບສັດຕູພ ດ ແລະ ປຸຍເຄມ . 

ບັ້ ານທ ີ່ ໄດັ້ ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂຄງລີ່ າງດັ້ ານກະສິ ກໍາ ແລະ 

ກິດຈະກໍາປັບປຸງຊ ວິ ດການເປັນຢູີ່ ຕັ້ ອງໄດັ້ ຮັບການຝຶກອົບຮົມແຜນງານຄຸັ້ ມຄອງຢາປາບສັດຕູ

ພ ດ ຕາມທ ີ່ ລະບຸໄວັ້ ໃນ ແຜນງານ (PMP). 

• ຝຶກອົບຮົມລະບຽບຫລັກການຂອງລັດຖະບານ: ສ ປປ ລາວ ມ ປະສົບການຢີ່ າງຫລວງຫລາຍ 

ກີ່ ຽວກັບ ການນໍ າໃຊັ້ ຢາປາບສັດຕູພ ດ ແລະ ປຸຍເຄມ  ແລະ ຈາກປະເທດເພ ີ່ ອບັ້ ານໄກັ້ ຄຽງ. ໃນ 

ທລຍ 3 ໄລຍະເພ ີ່ ມທຶ ນໄດັ້ ຈັດຝຶກອົບຮົມຊາວນາເປົ ັ້ າໝາຍກີ່ ຽວກັບ ລະບຽບຫລັກການ ວີ່ າດັ້ ວຍ 



Lao PDR: Environmental and Social Management Framework (ESMF) 
Poverty Reduction Fund III AF   

 

 

154 

ການຄຸັ້ ມຄອງຢາປາບສັດຕູພ ດ ສະບັບເລກທ  258/ລບ ວັນທ  24 ເດ ອນ 8 

,2017(ເອກະສານຊັ້ ອນທັ້ າຍ 1) ກີ່ ອນທ ີ່ ຈະຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດໂຄງການຍີ່ ອຍ ແລະ ຄຸັ້ ມຄອງ 

ເພ ່ ອໃຫັ້ ສອດຄີ່ ອງກັບນະໂຍບາຍການປົກປັ້ ອງຂອງ ທະນາຄານໂລກ ຫົວຂໍ ັ້  4.09 

ວີ່ າດັ້ ວຍການຄຸັ້ ມຄອງຢາປາບສັດຕູພ ດ. 

• ການຝຶກອົບຮົມທາງດັ້ ານເຕັກນິ ກ: ການຝຶກອົບຮົມດັີ່ ງກີ່ າວມ ຈຸດປະສົງເພ ີ່ ອເຮັດໃຫັ້ ກຸີ່ ມ 

ກຊກ/ກຸີ່ ມ ຜະລິ ດ/ກຸີ່ ມຊາວນາໂພສະນາການ ມ ຄວາມເຂົ ັ້ າໃຈລະອຽດ ສະເພາະດັ້ ານ ກີ່ ຽວກັບ 

ຢາປາບສັດຕູພ ດ ແລະ ຄວາມຊໍ ານານໃນການນໍ າໃຊັ້  ເຊັີ່ ນ: ລາຍການທ ີ່  ສປປ 

ລາວ,ລະດັບຂອງຜົນກະທົບດັ້ ານລົບຂອງລາຍການທ ີ່ ບໍີ່ ອະນຸຍາດໃຫັ້ ນໍ າໃຊັ້ , ວິ ທ ການນໍ າໃຊັ້ , 

ວິ ທ ປັ້ ອງກັນ ແລະ ຫລຸດຜີ່ ອນຜົນກະທົບເວລານໍ າໃຊັ້ , ວິ ທ ການເກັບຮັກສາກີ່ ອນ ແລະ 

ຫລັງນໍ າໃຊັ້  ແລະ ອ ີ່ ນໆ. ດັີ່ ງນັັ້ ນ ຄູຝຶກຕັ້ ອງແມີ່ ນພະນັກງານຈາກ ພະແນກກະສິ ກໍາ ແລະ 

ປີ່ າໄມັ້ ແຂວງ (PAFO) ຫລ  ຫັ້ ອງການ ກະສິ ກໍາ ແລະ ປີ່ າໄມັ້ ເມ ອງ (DAFO) 

ທ ີ່ ມ ຄວາມຮູັ້ ດັ້ ານນ ັ້ ດ , ຊຶີ່ ງ ທລຍ ຈະສະໜອງງົບປະມານໃນການເດ ນທາງ ແລະ 

ອັດຕາກິນໃຫັ້ ແກີ່ ຄູຝຶກດັີ່ ງກີ່ າວຕາມນະໂຍບາຍ ໃນກໍລະນ ມ ຄວາມຕັ້ ອງການ. 

4.3  ການສ່ົງເສີ ມກະສິກໍາທ ່ ປອດສານເຄມ  
ທລຍ 3 ໄລຍະເພ ີ່ ມທຶ ນ ຍັງໄດັ້ ອອກແບບໃຫ້ມີ ການສົີ່ ງເສ ມອະນຸລັກແຫີ່ ລງທໍາມະຊາດ. 

ເພ ີ່ ອເປັນການ ເຊ ່ ອມໂຍງເຕັກນິ ກກະສິ ກໍາແບບອະນຸລັກເຂົ ້ າກັບວຽກງານພັດທະນາກະສິ ກໍາ ສະອາດ 
ຂອງ ທລຍ ທລຍ 3 ໄລຍະເພ ີ່ ມທຶ ນ, ການພັດທະນາສ ຂຽວ ແລະ 

ເຕັກນິ ກກະສິ ກໍາແບບຢ ນຢົງແມີ່ີ່ ນມ ຄວາມສໍ າຄັນຫລາຍເພ ີ່ ອປັບປຸງຄຸນນະພາບການຄໍ າລົງຊ ວິ ດຂອງ
ຊາວນາ. ບັ້ ານທ ີ່  ທລຍ ໃຫັ້ ການສະໜັບສະໝູນນັັ້ ນແມີ່ ນບັ້ ານທ ີ່ ຢູີ່ ເຂດຮີ່ າງໄກສອກຫລ ກ, 

ການນໍ າໃຊັ້ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຢ ນຢົງຈະຖຶກເປັນປັດໃຈທ ີ່ ສໍ າຄັນສໍ າລັບການພັດທະນາການ
ດໍ າລົງຊ ວິ ດ ແລະ ການຫລຸດຜີ່ ອນຄວາມທຸກຍາກ. ຖັ້ າຫາກເຂດສະຫງວນ ຫລ  

ແຫລີ່ ງກໍາເນ ດທາງທໍາມະຊາດ ຢູີ່ ບໍ ລິ ເວນໄກັ້ ຄຽງ, 

ມ ຄວາມຈໍ າເປັນຕັ້ ອງມ ການປະຕິບັດມາດຕາການດັີ່ ງກີ່ າວ ເພ ີ່ ອຫລຸດຜີ່ ອນຜົນກະທົບ ແລະ/ຫລ  

ສົີ່ ງເສ ມຜົນກະ ທົບທາງບວກ 

ຕະຫລອດຮອດຂະບວນການພັດທະນາທ ີ່ ຂັບເຂ ີ່ ອນໂດຍຊຸມຊົນກໍີ່ ຕັ້ ອງໄດັ້ ນໍ າໃຊັ້ ເຊັີ່ ນດຽວກັນ. ກີ່ ຽວກັບ: 

ເຕັກນິ ກກະສິ ກໍາແບບອະນຸລັກ ຕັ້ ອງໄດັ້ ນໍ າແນະນໍ າໃຫັ້ ຊຸມຊົນໃນພ ັ້ ນທ ີ່ ເປົ ັ້ າໝາຍມ ຄວາມເຂົ ັ້ າໃຈ. 

ໃນຂັັ້ ນຕອນການວາງແຜນ, ຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດໂຄງການ ພະນັກງານ ທລຍ ແລະ 

ພະນັກງານກະສິ ກໍາເມ ອງ ຕັ້ ອງວາງແຜນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມໃຫັ້ ແກີ່ ຊາວກະສິ ກອນໄປພັ້ ອມກັນ. 

 

 

 

1.4  ການຈັດຕັຸ້ ງປະຕິບັດ ແລະ ງົບປະມານ 

ກ). ການວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕັຸ້ ງປະຕິບັດ 

ໃນການປະສານສົມທົບກັບ ພະນັກງານຫັ້ ອງການກະສິ ກໍາ ແລະ ປີ່ າໄມັ້ ເມ ອງ, ພະນັກງານ ທລຍ 

ສູນກາງ ຈະຮັບຜິດຊອບຝຶກອົບຮົມໃຫັ້  ພະນັກງານ ທລຍ ຂັັ້ ນແຂວງ, ທລຍ ເມ ອງ, 

ຜູັ້ ປະສານງານກຸີ່ ມບັ້ ານ ໃນໄລຍະກອງປະຊຸມແນະນໍ າໂຄງການ ແລະ ກອງປະຊຸມວາງແຜນ. 
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ສໍ າລັບງົບປະມານຝຶກອົບຮົມ ແມີ່ ນລວມຢູີ່ ໃນມູນຄີ່ າຂອງໂຄງການ ຫລ  

ຢູີ່ ໃນບັ້ ວງສັ້ າງຄວາມເຂັັ້ ມແຂງຕາມຄວາມ ເໝາະສົມ. 

 

ຂ). ການຕິດຕາມ 

ວິ ຊາການ ທລຍ ຂັັ້ ນເມ ອງ ແລະ ນັກສຶ ກສາ ອາສາສະມັກ ຈະເຮັດວຽກຮີ່ ວມກັບ 

ພະນັກງານຈາກຂະແໜງການກະສິ ກໍາ ແລະ ປີ່ າໄມັ້  ໃນການຕິດຕາມ ການນໍ າໃຊັ້ ຢາປາບສັດຕູພ ດ 

ຂອງຊຸມຊົນ ລວມທັງ: (1). ຮັບປະກັນວີ່ າການຈັດຊ ັ້ ຢາປາບສັດຕູພ ດ ບໍີ່ ນອນໃນລາຍການທ ີ່  ທລຍ 3 

ໄລຍະເພ ີ່ ມທຶ ນ ບໍີ່ ໃຫັ້ ການສະໜັບສະໜູນ; (2). ຮັບປະກັນວີ່ າການຈັດຊ ັ້ ຢາປາບສັດຕູພ ດ 

ຖ ກເກັບຮັກສາ ແລະ ຂົນສົີ່ ງ ເຖິງທ ີ່ ໝາຍ ຢີ່ າງຖ ກວິ ທ ; (3). ຮັບປະກັນວີ່ າຜູັ້ ນໍ າໃຊັ້ ຢາປາບສັດຕູພ ດ 

ໄດັ້ ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ກີ່ ອນຈະມ ການແຈກຢາຍ; (4). ຕິດຕາມການນໍ າໃຊັ້ ຢາປາບສັດຕູພ ດ 

ໃຫັ້ ສອດຄີ່ ອງກກັບລະບຽບຫລັກການຂອງ ກະຊວງກະສິ ກໍາ ແລະ ປີ່ າໄມັ້   ສະບັບເລກທ  258/ລບ ວັນທ  24 

ເດ ອນ 8 ,2018 (ລາຍລະອຽດຢູີ່ ໃນເອກະສານຊັ້ ອນທັ້ າຍທ  2). ທະນາຄານໂລກ ແລະ ພະນັກງານ ທລຍ 

ຂັັ້ ນສູນກາງ ຈະດໍ າເນ ນກິດຈະກໍາທ ີ່ ຮີ່ ວມມ ກັບ ຂະແໜງການກະສິ ກໍາ ໃນການລົງຕິດຕາມຊຸກຍູັ້ ທຸກໆ 6 

ເດ ອນ ເພ ີ່ ອທົບທວນ ການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດໃຫັ້ ສອດຄີ່ ອງກັບນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານໂລກ ແລະ 

ຜູັ້ ໃຫັ້ ທຶ ນ. ທະນາຄານໂລກ ຈະນໍ າໃຊັ້ ຄູີ່ ມ ແນະນໍ າ ການນໍ າໃຊັ້ ແຜນການຄຸັ້ ມຄອງຢາປາບສັດຕູພ ດ 

ເປັນມາດຖານເພ ີ່ ອຕິດຕາມການນໍ າໃຊັ້ ຢາປາບສັດຕູພ ດພາຍໃຕັ້ ກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການຍີ່ ອຍ 

ໃຫັ້ ສອດຄີ່ ອງກັບນະໂຍບາຍດັີ່ ງກີ່ າວ. 
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ດໍາລັດ ເລກທ  258/ລບ  
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